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ــــالل  ــ ــ  استهـ
 
 

 قال هللا تعاىل: 
ْفَنا فِيهِ ِمَن الْوَِعيِد  ﴿ نَْزْْلَاهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا َوََصَّ

َ
َوَكَذلَِك أ

ْو ُُيِْدُث لَُهْم ذِْكًرا 
َ
 ﴾ ١١٣لََعلَُّهْم َيتَُّقوَن أ

 [ 113]طه: 

 

 
 وقال سبحانه:  

نُْس   اْجَتَمَعتِ   َلئِنِ   قُلْ ﴿  ن    اْْلِ نْ   ََعَ   َواْْلِ
َ
تُوا   أ

ْ
  َهَذا   بِِمثْلِ   يَأ

تُونَ   َل   الُْقْرآنِ 
ْ
   ﴾ ٨٨َظِهرًيا   ِِلَْعض    َبْعُضُهمْ   ََكنَ   َولَوْ   بِِمثْلِِه   يَأ

 [ 88: اإلسراء]

 
 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   ت 
 

 إهداء 
زال املسجد األقصى يتعرض للتدنيس من عصاابت الصهاينة  وما

 املعتدين
 الطاهروما زالت أرواح الشهداء ترتقي يف سبيل الدفاع عن ترابه 

 وما زالت غزة حتت احلصار، وتسطر البطوالت رغم اجلراح  
 يف بيت املقدس وأكناف بيت املقدس فإىل املرابطني

 أهدي هذا العمل 
  الطاهرة يف كل أرض تتعرض للظلم والعدوان  وإىل أرواح الشهداء

 أهب ثوابه 
والثكاىل واألرامل واأليتام واملساكني يف بالدان   وللجرحى واملصابني

  اإلسالمية اجلرحية
 أهلج ابلدعاء

اللهم هيئ للمسلمني أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، وينتصر فيه 
 لدينك وحرماتك... 
 اللهم آمني

 
 



   ث 
 

 شكر وعرفان 
 

والشكر له على فضلله وامتنانله، وأيللي وأسللم عللى الرهلة املهلداة، والنعملة املسلداة،   ،احلمد هلل على إحسانه
 ياحب الفضل على كل من أسلم قلبه ملواله، وعلى آله وأيحابه األبرار، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم نلقاه.

لشلكر شلكر أيلحاب  وبعد: فقد ملن   عللي إبملام هلذ البحله، فلله احلملد يف البلدء وانتلام، وإن ملن ملام ا
والقلاممني عليهللا، اللذين ال  للون ةهللدا    مبلديرهاالفضلل، وأبلدأ بشللكر ةامعلة القلرآن الكللرم والعللوم اإلسلالمية  ثلللة  

 يف بذل كل ما يساعد طلبة العلم يف مسريهتم العلمية والدعوية.
سلللالة، فلهللم كلللل الشلللكر  كمللا أتوةللله ابلشللكر اجلزيلللل إىل جلنللة املناقشلللة الللذين تفضللللوا بقبللول مناقشلللة هللذه الر 

 .البحها  والتقدير على مالحظاهتم وإثرامهم هذ 
وأخص ابلشلكر يلاحب اليلد البيضلاء أسلتادي اللدكتور عبلد العزيلز عبلد   إسلحال اللذي تفضلل ابإلشلراف  
عللللى الرسلللالة  فقلللوم اعوةاةهلللا، وأثلللر  مباحثهلللا، وكلللان مثلللال األسلللتاد النايللل ، واألب الشلللفول  فجلللزاه   خلللري  

 ء، وأةزل له املثوبة والعطاء.اجلزا
كمللا ال يفللوت  أن أشللكر كللل مللن كللان للله يللد يف إمللام هللذه الرسللالة مللن أسللاتذة وأهللل وأيللحاب  فلهللم  يعللا  

 أيدل الدعوات أن يبارك   هبم، ويكرمهم.
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 ملخص البحث 
 على القرآن الكرم.   تطبيقية " دراسة  اإلسناد اخلربي حتديد داللة  أثر السياق يف  هذا حبه بعنوان"  
ه،  مصلطلحات ه، و أهدافلته ، و مشلكل ، و أسباب اختيلار البحله أما املقدمة فذكر فيها:  :  قسمني و   مقدمة   وينقسم البحه إىل 

   . الدراسات السابقة و ،  هيكل البحه و   ، ته منهجي ه، و حدود و 
وهلي: السليال،   رميسلة،  يعىن ابلتعريف مبصطلحات البحه تعريفا وافيا، فقلد تنلاول أربلص مصلطلحات  ف نظري  ال قسم  وأما ال 

، فعرفها لغة وايطالحا، وعقد مقارانت بني مفهومها يف الرتاث، والدراسات اللغوية املعايرة، كما  والداللة،  واإلسناد،  واجلملة 
 هلا. تطرل إىل ةانب من الدراسات الغربية اليت تعرضت  

القلرآن الكلرم ابلدراسلة  هبلدف بيلان أثلر السليال يف أحلوال    يف يتناول منادج من بنلاء اإلسلناد انل ي  ف تطبيقي  ال قسم  أما ال و 
هذا البناء وتقلباته من تعريلف وتنكلري، وتقلدم و،خلري، ودكلر وحلذف، كملا يتنلاول ابلدراسلة طبيعلة العالقلة بلني هلذه األبينلة ملن  

 بينها. الفرول الداللية  فيها، وبيان    ويل وفصل، وأثر السيال 
، والفصلل الثلا   أثر السيال يف حتديد اجلملة ان يلة ودالالهتلا وةعل القسم التطبيقي يف ثالثة فصول: الفصل األول درس  

العالقلة بلني  أثلر السليال يف حتديلد شلكل  ، والفصلل الثالله درس  أثر السيال يف حتديد أحوال املسند واملسند إليله ودالالهتلا درس  
   اجلمل، ودالالهتا 

يف دراسللللاهتم النحويللللة    والداللللللة   وقلللد خلللللص البحلللله إىل الوقللللوف عللللى آلر تبللللني مللللد  عنايللللة العلمللللاء األوملللل ابلسلللليال 
والبالغية، ويف حتليالهتم للنصلو  القرآنيلة واألدبيلة عموملا، وإن ذ ،خلذ شلكال مسلتقال كملا اعلذت يف العصلر احللديه شلكل  

 نظرية من النظرايت اللسانية. 
 كما خلص إىل الوقوف على مفهوم اإلسناد واجلملة يف الرتاث ويف الدرس اللغوي املعاير. 

يظهر فيها أثر السيال يف بناء اإلسناد ان ي بتحوالته املختلفة مستفيدا  ا  ج تطبيقية من القرآن الكرم  ريد البحه مناد و 
وكللذلك ملللا دكلللره املفسلللرون الللذي بينلللوا ملللد  ،ثللر هلللذا البنلللاء وحتوالتللله    ، دكللره العلملللاء السلللابقون يف دراسللاهتم النحويلللة والبالغيلللة 

وبلللذلك يصلللل البحللله إىل أقيلللة السللليال وضلللرورته يف دراسلللة األسلللاليب اللغويلللة    ة،  ابلسلللياقات املختلفلللة، ابلتصلللري  أو ابإلشلللار 
 وتقلباهتا حىت تتبني دالالهتا ومواطن اجلمال فيها. 

ابلعمللل  كمللا أويللى  ،  نصللو  اللغللة عمومللا، وخايللة الللنص القللرآ  يف ضللوء النظريللة السللياقية بدراسللة    احلله وقللد أويللى الب 
ملا زال    بلني أنله و كرم يف ضوء النظرية السياقية مستفيدا من علماء اللسانيات املعايرين،  على دراسة موسوعية ألساليب القرآن ال 

 جمال البحه واسعا يف أثر السيال يف هذه األساليب ودالالهتا. 

 
 



   ح
 

Abstract 
This is a research entitled "The Impact of Context on Building the Reported 

Attribution", a semantic and descriptive study - as an application on the Holy Qur'an . 
The research is divided into an introduction and two sections: As for the 

introduction, it is mentioned: the reasons for choosing the research, its problem, 

objectives, the terminology, limits, methodology, the researcher's work, the previous 

studies, and the structure of the research. 
As for the theoretical section, it is concerned with defining the research terms. 

And it dealt with four main terms, namely: Context, Semantics, Attribution, and 

Sentence. Those terms were defined linguistically and idiomatically and showed 

comparisons between their concept in heritage and contemporary linguistic studies. 

and also touched on a part of Western studies that were about it . 
As for the applied section, it deals with examples of building the reported 

attribution in the holy Qur’an; With the aim of explaining the impact of the context 

on the conditions of this building and its fluctuations, such as defining and denying, 

presenting, and delaying, mentioning and omitting. 
The applied section was made into three chapters: the first chapter examined the 

impact of context in determining the predicate sentence and its connotations, the 

second chapter examined the impact of context in determining the conditions of the 

predicate and its connotations, and the third chapter examined the impact of context 

in determining the form of relationship between sentences, and their connotations . 
The research showed the effects of the early scholars’ attention to context and its 

significance on the grammatical and rhetorical studies, and in analyzes of Qur’anic 

and literary texts in general, although it did not take an independent form as in the 

modern era, where it took a form of a theory of linguistic . 
It also showed the concept of reported attribution and sentence in heritage and in 

the contemporary linguistic lesson. 
The research monitored applied models from the Holy Qur’an in which the 

impact of context appears in the construction of the reported attribution with its 

various transformations, taking advantage of what the previous scholars mentioned in 

their grammatical and rhetorical studies, as well as what was mentioned by the 

explainers who showed the extent to which this structure and its transformations 

were affected by different contexts, and thus the research showed the importance of 

context and its necessity in studying linguistic styles and their fluctuations in order to 

clarify their connotations and the areas of its beauty. 
The research recommended to study language texts in general, especially in the 

Qur’anic text in the light of contextual theory, and also recommended working on an 

encyclopedic study of the styles of the Holy Qur’an in light of contextual theory, 

benefiting from contemporary linguists, and showed that there is still a wide field of 

research about the impact of context on these styles and their implications. 
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 مقدمة 
احلملد هلل رب العلاملني، هلدا يليلل ،الللله، والصلالة والسلالم عللى املبعلوث رهللة للعلاملني وعللى آلله وأيللحابه،  

 الدين.ومن تبعهم إبحسان إىل يوم 
 وبعد:

وتوليلللد    ،قلللادرة عللللى مواكبلللة التغلللريات  ،واسلللعة دالالهتلللا  ،غزيلللرة ألفا هلللا  ،فلللإن اللغلللة العربيلللة لغلللة عريلللل  ر هلللا
 والسمو واالرتقاء يف فضاء الفن واإلبداع إىل حد اإلعجاز.  ،املعا 

وقلللللد وسلللللعت آايت   علللللز وةلللللل، ودللللللت عللللللى حقلللللامل ال حتلللللد، فتمثللللللت  حسلللللن القصلللللص،    ؟كيلللللف ال
 واستشرفت آفال النفس والكون، ويورت تقلبات الكون يوم القيامة، كما ويفت اجلنة والنار بدقة ال متناهية.
إد     ويتجلللى هللذا اإلعجللاز يف القللرآن يف كللل نواحيلله، مللن أيللغر وحللدة دالليللة فيلله ليشللمل مللا بللني دفتيلله كللله

 يشكل نصا دالليا متكامال يرقى ابإلنسان إىل مدارج الكمال.
يغويللون يف أعماقلله، ويستكشللفون أسللراره،    ،العلمللاء يف لتلللف التخصصللات علللى القللرآن الكللرم   وقللد عكللف

 وما زال يفيض  نواره على مر العصور.
فقلللد انل حظللا كبلللريا ملللن دراسللاهتم، وقلللد أةلللالوا النظللر فيللله وفيملللا    ،و للا عللل  بلله علملللاء اللغلللة الرتكيللب القلللرآ 
ويسلحر    ،فلتتوا مبلا يبهلر العقلول  ،وةانلب ملن إحياءاتله  ،ء ملن دالالتلهيكتنفه من مؤثرات ليحاولوا الوقلوف عللى شلي

فالرتكيللب القللرآ      وال غرابللة يف دلللك  ،فهللم كللانوا ومللا زالللوا يكشللفون عللن مللواطن اجلمللال يف تراكيبلله وأبنيتلله  ،النفللوس
 ميثل قمة البيان.

 هتا.و ص جلزميا ،بل هو ذٌّ لشتاهتا   وما هذا البحه إال مساقة يف هذه اجلهود
و،ثلره    ،وحتوالتله  انل ي  فهو يتناول ابلدراسة والتحليل الرتكيب اللغوي متمثال فيما ايطل  عليه بناء اإلسلناد

 .ابلسيال تركيبا وداللة يف القرآن الكرم 
واسللتجالء مللد  ،ثللر أبنيتهللا    ،وجمللال هللذه الدراسللة مللا زال رحبللا للدارسللني مللن خللالل بسللآ القللول يف آايت القللرآن

 و،ثري طبيعة بنامها على دالالهتا وإحياءاهتا.  ،ابلسياقات املختلفة  ان ية
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 أسباب اختيار البحث:

أوال: الرغبللة يف خدمللة اللغللة العربيللة، هللذه اللغللة العريقللة اللليت تبقللى جمللاال رحبللا لكللل ابحلله يتللول إىل اجلديللد،  
 .تعرض  اهلا أمام  هورها الواسص فهي لغة ما تفتت تظهر ،لقها، وتس

، وملللا تلللزال هلللذه القضلللية جملللاال رحبلللا  بنلللاء اإلسلللناد انللل يلنيلللا: كلللون هلللذه الدراسلللة تتنلللاول أثلللر السلللياقات يف  
للدارسني، فهي قضلية ميكلن تناوهللا يف النصلو  اللغويلة املختلفلة، ولكلن حبثهلا يف إطلار القلرآن الكلرم يزيلدها بيلاان   

 يف قمة البيان اللغوي.  فاألساليب القرآنية
للثللا: كللون هللذه الدراسللة دات يلللة بعلللم الداللللة، وهللو العلللم الللذي يللدرس قضللية املعللىن، وقللد تنللاول علمللاء العربيللة  

ةانبللا مللن هللذا العلللم يف كتللبهم، ولكللن أخللذ اليللوم شللكال آخللر، و،ثللر ابلدراسللات الغربيللة احلديثللة، وقللد غللدا قمللة  السللابقون  
 اية الدراسات الصوتية والنحوية واملعجمية.الدراسات اللغوية، وهو غ

 البحث  مشكلة
تتمثلللل مشلللكلة البحللله يف السلللؤال اللللرميس: ملللا أثلللر السلللياقات املختلفلللة يف أنلللواع الرتاكيلللب اللغويلللة يف القلللرآن الكلللرم  

 ويتفرع من دلك أسئلة عدة:  ؟وما مد  ،ثريها يف حتديد دالالهتا؟  ان يوخاية اإلسناد  
 ؟بناء اإلسناد ان يأوالً: ما السياقات اليت تؤثر يف 

 ؟شكل هذا البناء  لنيا: كيف يؤثر السيال يف حتديد  
 للثا: ما أثر السيال يف تقسيم اجلملة إىل امسية وفعلية؟

 هلا؟رابعا: ما أثر السيال يف حتديد أحوال املسند واملسند إليه يف اإلسناد ان ي، وما اآللر الداللية  
 بني اجلمل، وآلرها الداللية؟ الويل والفصلخامسا: ما أثر السيال يف 

 أهداف الدراسة:
 أوالً: بيان سعة اللغة العربية وغناها، وقدرهتا على التعبري عن أدل التفاييل.

 اإلسناد ان ي اليت تضمنتها آايت القرآن الكرم.  منادج من أبنيةلنياً: ريد  
 حتديد اجلملة ان ية ودالالهتا.للثاً: بيان أثر السيال يف 

 رابعاً: الكشف عن أثر السيال يف حتديد أحوال املسند واملسند إليه من حيه اإلفراد وغريه.
البنلاء ملن حيله التعريلف والتنكلري    خامساً: عقد مقارانت بني النصلو  املتشلاهبة، وبيلان سلبب التحلوالت يف

 وأثر السيال فيه.
 سادسا: دراسة أثر السيال يف التقدم والتتخري.

 براز األثر السياقي يف قضية الذكر واحلذف يف بناء اإلسناد ان ي.إ سابعاً:
 لمناً: إ هار األثر السياقي يف العالقة بني البىن يف منادج من القرآن الكرم.
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 .بيان أثر هذه القضية يف حتديد املستو  الداليل  سعاً:
 : بيان الفرول الداللية بني الرتاكيب املختلفة.عاشراً 

 السيال، الداللة، اإلسناد، البناء اإلسنادي ) اجلملة (، ان . مصطلحات البحث:
 عن عايم.  برواية حفص اإلسناد ان ي يف منادج من نصو  القرآن الكرم أبنية  حدود البحث: 

 لقد اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الويفي التحليلي.منهجية البحث وعمل الباحث: 
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 هيكل البحث
 :تقوم الدراسة على متهيد، واببني

 الباب األول: )القسم النظري( 
 الفصل األول: السياق: تعريفه، ومفهومه، وأنواعه

 املعاجم اللغوية الرتاثية السياق يف تعريف املبحث األول: 
  الرتاث اللغوي العريبالسياق يف مفهوم املبحث الثاين: 

 املطلب األول: السيال عند النحاة.
 املطلب الثا : السيال عند البالغيني

 املطلب الثاله: السيال عند علماء األيول.
 املطلب الرابص: السيال عند املفسرين

 راسات اللغوية احلديثة املبحث الثالث: مفهوم السياق يف الد 
 املطلب األول: مفهوم السيال يف الدراسات الغربية احلديثة. 
 املطلب الثا : مفهوم السيال يف الدراسات العربية احلديثة.

 املبحث الرابع: أنواع السياقات 
 سيال غري اللغوي السيال اللغوي و الاملطلب األول: تقسيم السيال إىل 

 تقسيمات أخر  للسيالاملطلب الثا : 
 ومفهومها، وأنواعها  تعريفها، الفصل الثاين: الداللة،

 وجماالهتا ، وبيان أمهيتها ، املبحث األول: تعريف الداللة 
 وايطالحا املطلب األول: تعريف الداللة لغة

  ، وأقيته.: جمال علم الداللةالثا املطلب  
 . الداللة يف الدرس اللغوي الرتاثي: يناملبحث الثا

 املطلب األول: مفهوم الداللة يف الرتاث العريب. 
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 .: أقسام الداللة عند املناطقةثا املطلب ال
 .: أقسام الداللة عند األيولينيلهاملطلب الثا
 .: أقسام الداللة عند البالغينيالرابصاملطلب  

 املبحث الثالث: الداللة يف الدرس اللغوي احلديث
 الداللة عند الغرب نشتته وتطوره.املطلب األول: علم 

 املطلب الثا : أقسام الداللة يف الدرس اللغوي احلديه.

 ومفهومه  : تعريفه،اإلسنادالفصل الثالث: 

 املبحث األول: تعريف اإلسناد لغة واصطالحا. 
  .: تعريف اإلسناد لغةأوال
 .: تعريف اإلسناد ايطالحالنيا

 الرتاثية. املبحث الثاين: اإلسناد يف الدراسات اللغوية 
 .املطلب األول: اإلسناد عند علماء النحو

 .املطلب الثا : اإلسناد يف الدراسات البالغية

 س اللغوي املعاصراملبحث الثالث: اإلسناد يف الدر 
 تعريفها، ومفهومها :اجلملةالفصل الرابع: 

 لغة واصطالحا. املبحث األول: تعريف اجلملة 
 : تعريف اجلملة لغةأوال
 : تعريف اجلملة ايطالحاً لنيا

 الدرس اللغوي العريب الرتاثياملبحث الثاين: اجلملة يف 
 املطلب األول: مفهوم اجلملة يف الرتاث اللغوي. 
 املطلب الثا : أقسام اجلملة يف الرتاث اللغوي.
 . اصرة املع  اللغوية  املبحث الثالث: اجلملة يف الدراسات



   س
 

 .ربية املعايرةغاملطلب األول: اجلملة يف الدراسات اللغوية ال
 املطلب الثا : مفهوم اجلملة يف الدراسات اللغوية العربية املعايرة.

 .ربية املعايرةعاجلملة يف الدراسات اللغوية الأقسام : الهاملطلب الث
 )القسم التطبيقي( الباب الثاين:  
 السياق يف حتديد اجلملة اخلربية ودالالهتا:أثر الفصل األول: 
 ، ودالالته مناذج تطبيقية على أثر السياق يف حتديد أضرب اخلرب : املبحث األول
 ، وأضربه يف الدرس البالغي ان : معناه، وأغراضهاملطلب األول: 
 تطبيقي على أثر السيال يف حتديد أضرب ان ، ودالالته. ودج مندراسة املطلب الثا : 

على أثر السياق يف خروج أضرب اخلرب عن مقتضى  تطبيقية مناذج املبحث الثاين:  
 ودالالته الظاهر 

 املطلب األول: خروج أضرب ان  عن مقتضى الظاهر يف الدرس البالغي. 
على أثر السيال يف خروج أضرب ان  عن مقتضى الظاهر  تطبيقية منادج  دراسة املطلب الثا :

 ودالالته.
على أثر السياق يف خروج اخلرب عن مقتضى الظاهر   تطبيقية مناذج  ثالث: املبحث ال

 وتعدد أغراضه 
 املطلب األول: خروج ان  عن مقتضى الظاهر وتعدد أغراضه يف الدرس البالغي.

على أثر السيال يف خروج ان  عن مقتضى الظاهر وتعدد  تطبيقيةمنادج دراسة املطلب الثا : 
 .أغراضه

على أثر السياق يف تعيني اجلملة االمسية أو الفعلية  تطبيقية مناذج الرابع:  املبحث 
 ودالالهتا 

 ان ية االمسية والفعلية يف الدرس البالغي.اجلملة املطلب األول: دالالت 
 لى أثر السيال يف تعيني اجلملة االمسية أو الفعلية ودالالهتا. منادج تطبيقية عدراسة املطلب الثا : 
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 أحوال املسند واملسند إليه ودالالهتا حتديد الفصل الثاين: أثر السياق يف
أثر السياق يف أحوال املسند واملسند إليه من حيث مناذج تطبيقية على املبحث األول:  

 : اإلفراد وغريه، ودالالهتا
 ، وأثر السيال فيه.ا، ودالالتهملسند مفردً املطلب األول: جميء ا

 ، وأثر السيال فيه.املطلب الثا : جميء املسند  لة، ودالالته
 ، وأثر السيال فيه.: جميء املسند شبه  لة، ودالالتهالثالهاملطلب  

أثر السياق يف أحوال املسند واملسند إليه مــن حيــث مناذج تطبيقية على املبحث الثاين:  
 التعريف والتنكري، ودالالهتا

 املطلب األول:  التعريف ابلعلم، ودالالته، وأثر السيال فيه.
 املطلب الثا : التعريف ابلضمري، ودالالته، وأثر السيال فيه.

 اإلشارة، ودالالته، وأثر السيال فيه.سم املطلب الثاله: التعريف اب
 ودالالته، وأثر السيال فيه.املطلب الرابص: التعريف ابملويول، 

 املطلب انامس: التعريف ابل التعريف، ودالالته، وأثر السيال فيه.
 املطلب السادس: التعريف ابإلضافة، ودالالته، وأثر السيال فيه.

 املطلب السابص: التنكري ودالالته، وأثر السيال فيه.
أتخـــري طـــريف اإلســـناد، أثـــر الســـياق يف تقـــدمي أو منـــاذج تطبيقيـــة علـــى املبحـــث الثالـــث: 

 : ودالالته 
 املطلب األول: تقدم املسند إليه، ودالالته، وأثر السيال فيه. 

 املطلب الثا : تقدم املسند، ودالالته، وأثر السيال فيه. 
ــع:  ــث الرابـ ــى املبحـ ــة علـ ــاذج تطبيقيـ ــ ف، منـ ــ كر واحلـ ــة الـ ــد أولويـ ــياق يف حتديـ ــر السـ أثـ

 : ودالالهتا
 ، وأثر السيال فيه.ملسند واملسند إليه، ودالالتهدكر كل من ا :املطلب األول
 ، وأثر السيال فيه.حذف كل من املسند واملسند إليه، ودالالته :املطلب الثا 



    
 

 الفصل الثالث: أثر السياق يف حتديد شكل العالقة بني اجلمل، ودالالهتا
 :ودالالتهأثر السياق يف الوصل بني اجلمل مناذج تطبيقية على املبحث األول: 

 ، وأثر السيال فيه.املطلب األول: الويل والفصل بني املفردات ودالالته
 ، وأثر السيال فيه.املطلب الثا : الويل بني اجلمل ودالالته

 املطلب الثاله: الربآ بني قصتني ودالالته، وأثر السيال فيه. 
 سيال فيها. ، وداللتها، وأثر الاملطلب الرابص: دخول الواو على اجلملة احلالية

 أثر السياق يف الفصل بني اجلمل، ودالالته. مناذج تطبيقية على املبحث الثاين: 
 .الفصل بني اجلمل، ودالالته، وأثر السيال فيهاملطلب األول: 

 املطلب الثا : منادج قرآنية على أثر السيال يف الفصل بني اجلمل.
خلص إليهـا سـيالـ     والتوصيات واملقرتحـات  خامتة: وتتضمن أهم النتائج

 .البحث
 الفهارس الفنية:

 .فهرس اآلايت
 .فهرس األحاديه

 األمثال.فهرس 
 .فهرس األشعار
 .فهرس الرتاةم

 فهرس املصادر واملراةص.
 .فهرس املوضوعات
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 الدراسات السابقة:
مللن خللالل البحلله وةلللدت دراسللات عللدة تعلللىن هبللذه القضللية يف جملللاالت متنوعللة، فمنهللا ملللا يعللىن ببيللان أثلللر  

ــ ه  السللليال عللللى الدالللللة، ومنهلللا ملللا يعلللىن بعالقلللة الدالللللة ابلرتكيلللب، أو بيلللان الصللللة بلللني السللليال واللللنص،   ــن هـ ومـ
 الدراسات
  ، إعللداد:مللن خللالل تفسللري ابللن ةريللر  طبيقيللة(، دراسللة نظريللة تداللللة السلليال القللرآ  وأثرهللا يف التفسللري  )  -1

 هل1420عبد احلكيم القاسم. عام 

 السعودية. –، الرايض رسالة دكتوراه مقدمة لقسم القرآن وعلومه يف كلية أيول الدين ،امعة اإلماموهي 

أبلللرز فيهلللا ملللنهج ابلللن ةريلللر الطللل ي وعنايتللله  : نظلللري وتطبيقلللي، وقلللد  وقلللد قسلللم الباحللله الرسلللالة إىل قسلللمني
 ابلسيال. 
)السلليال القللرآ  وأثللره يف التفسللري(، دراسللة نظريللة وتطبيقيللة مللن خللالل تفسللري ابللن كثللري، إعللداد الباحلله:    -2

  السلعودية،  –مكلة    عبد الرهن عبلد   سلرور ةرملان املطلريي. وهلي رسلالة ماةسلتري، قلدمت يف ةامعلة أم القلر ،
 م.2008-ه  1429سنة  

 وتتكون الدراسة من مقدمة واببني.
وقد خصص الباب األول للدراسة النظرية تناول فيها مفهوم السيال، ويف الباب الثلا  تنلاول أثلره ملن ةوانلب  

 عدة من خالل تفسري ابن كثري.
 وهي دراسة متخصصة يف بيان أثر السيال يف تفسري ابن كثري.

 بنعدة.    د الدكتور حمم :إعداد الط ي(،تفسري )السيال وأثره يف توةيه املعىن يف   -3

  313هللللل وتقللللص يف  1418عللللام    ابملغللللرب،رسللللالة دكتللللوراه مللللن كليللللة اآلداب ،امعللللة حممللللد بللللن عبللللد    وهللللي  
   يفحة.

وقلللد قسلللم    الطللل ي،معتملللدة عللللى تفسلللري ابلللن ةريلللر    ،وعنايلللره  ،ومفهومللله  ،وتركلللز الرسلللالة عللللى بيلللان السللليال
 فصول.وأربعة  وأقيته،مفهوم السيال   الباحه الرسالة إىل مدخل يف

وقللد ركلللز الباحللله عللللى    ،أن الرسلللالة دراسلللة متخصصلللة يف تفسللري ابلللن ةريلللر الطللل ي  بلله:ميلللز  تت  ومللن أبلللرز ملللا
   ةرير.استخال  علم السيال من ابن  

اللغلة العربيلة  رسالة دكتوراه مقدملة لكليلة  ،  ردة   بن ردة بن ضيف   الطلحي  :، إعداد(داللة السيال) -4
 هل.1424عام    السعودية. –، مكة يف ةامعة أم القر 

 يفحة. وهي دراسة نظرية.  672يف  القر ،الرسالة مطبوعة، يف ةامعة أم و 

 .وتركز الرسالة على الدراسة اللغوية للسيال، وقد قسم الباحه الرسالة إىل مهيد، وثالثة أبواب



   ط
 

ال يف الللرتاث العللريب والفكللر اللغللوي الغللريب، كمللا تناولللت سلليال  وتتميللز الرسللالة بشللموهلا  فقللد تناولللت السللي
 النص وسيال املوقف عند عدد كبري من الدارسني السابقني واملعايرين.

 الدكتورة خلود إبراهيم سالمة العموش. :إعداد(،  )انطاب القرآ  دراسة يف العالقة بني النص والسيال  -5

 م.  1998 -هل  1408مقدمة لكلية اللغة العربية يف اجلامعة العربية، عام رسالة دكتوراه يف اللغة العربية،  وهي 

 وقد قسمت الباحثة الرسالة إىل مقدمة وثالثة فصول وخامة.  

 .وتتميز الدراسة  هنا دراسة نظرية لغوية تركز على التطبيل على سورة البقرة

 هيم عبد الرزال إعداد الدكتور فوزي إبرا  ،)السيال وداللته يف توةيه املعىن(  -6

  -هللللل1416عللللام  العللللرال،  رسللللالة دكتللللوراه يف اللغللللة العربيللللة، مقدمللللة لكليللللة اآلداب يف ةامعللللة بغللللداد.    وهللللي
 يفحة.   200م. وتقص يف1996

 وقد قسم الباحه الرسالة إىل مهيد يف السيال واملعىن، وأربعة فصول وخامة.  

 وتغري استعماهلا حسب السيال.   ،الكلمة املفردةوميز البحه  نه دراسة لغوية لتصرة ركزت على أقية 

إعلداد    ،)أثر السيال يف النظام النحلوي ملص تطبيقلات عللى كتلاب البيلان يف غريلب القلرآن البلن األنبلاري( -7
 الدكتور نوح الشهري.  

  –مكلللللة املكرملللللة    رسلللللالة دكتلللللوراه يف اللغلللللة العربيلللللة، مقدملللللة لكليلللللة اللغلللللة العربيلللللة يف ةامعلللللة أم القلللللر ،  وهلللللي
 .  337م، وتقص الرسالة يف 2006 -هل  1426عام  السعودية،

 وأربعة فصول.   ،وقد قسم الباحه الرسالة إىل مهيد يف النحو واملعىن، وتعريف اببن األنباري وكتابه

 وقد ميزت الرسالة  هنا دراسة لغوية متخصصة من خالل كتاب مهم متعلل ابلقرآن ألحد علماء اللغة.
ماةسلتري مقدملة يف األكادمييلة  رسلالة  : عللي هيلد خضلري، وهلي  إعلداد  ،(السيال يف النص القرآ داللة ) -8

 م2014-ه  1435العربية يف الدمنارك، سنة  

   مقدمة ومخسة أبوابوقد قسم الباحه الرسالة إىل  

 وتناولت مفهوم الداللة والسيال وأثر السيال  نواعه يف الداللة يف القرآن الكرم.
 عام غري حمدد حبدود واضحة املعاذ.وهو حبه  

إعلداد: فهلد بلن  ، دراسلة نظريلة تطبيقيلة،  )داللة السيال وأثرها يف توةيه املتشابه اللفظي يف قصلة موسلى( -9
 شتوي الشتوي.

مكللة  رسللالة ماةسللتري مقدمللة لقسللم الكتللاب والسللنة بكليللة الللدعوة وأيللول الللدين يف ةامعللة أم القللر .    وهللي
 م.  2005هل /1426عام  السعودية.   –املكرمة 

 نظري وتطبيقي.وقد قّسم الباحه رسالته إىل قسمني: 
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 .وتتميز الرسالة  هنا رسالة متخصصة يف إبراز أثر السيال يف حل املتشابه اللفظي يف القرآن 

دراسلللة نظريلللة تطبيقيلللة، إعلللداد: سلللعد بلللن مقبلللل بلللن عيسلللى العنلللزي،  ،  )دالللللة السللليال عنلللد األيلللوليني(  -10
   السعودية. –، مكة املكرمة يف أيول الفقه، ةامعة أم القر   ريرسالة ماةست

 ويتكون البحه من مقدمة واببني.
 حيه درس يف الباب األول السيال، ويف الباب الثا  أثر داللة السيال يف تفسري النصو .

 وهي رسالة تعىن ببيان أثر السيال يف دالالت الرتاكيب من اجلانب التشريعي.

اإلسناد يف تشكيل القاعدة النحوية(، إعداد: عملاد اللدين انيلف حمملد الشلمري، وإشلراف اللدكتور  )أثر -11
حيللع عبابنللة، وهلللي رسللالة ماةسلللتري، قللدمت يف ةامعلللة مؤتللة يف األردن، كليلللة اآلداب، قسللم اللغلللة العربيللة وآداهبلللا،  

 م.11/2001/ 8ومت مناقشتها يف 
 ة.وقسم البحه إىل مهيد وأربعة فصول وخام

وقللد درس مصللطل  اإلسلللناد وةللذوره وتطللوره، كملللا درس اإلسللناد يف اجلمللللة اإلمسيللة والفعليللة وملللا خللرج عللللى  
 طريف األسناد.

) بنللاء الرتكيللب اإلفصللاحي يف القللرآن الكللرم(، إعللداد: ليلللى كللادة، وإشللراف الللدكتور بلقاسللم دفلله، وهللي  -12
 م  2005-2004زامر، سنة  رسالة ماةستري، قدمت يف ةامعة حممد خيضر ببسكرة يف اجل

 وتقسم الرسالة إىل مقدمة وثالثة فصول.
الفصل األول: مدخل إىل دراسلة الرتكيلب اإلفصلاحي، والفصلل الثلا : الرتاكيلب اإلفصلاحية يف ضلوء القاعلدة  

 النحوية، والفصل الثاله: األمناط الرتكيبية اإلفصاحية يف املدونة القرآنية.
اإلفصللللاحية كالتعجللللب واملللللدح والللللذم والندبللللة وتريللللد منادةهللللا يف القللللرآن    وعللللتص الرسللللالة بدراسللللة الرتاكيللللب

 الكرم.
)ترتيلللب عنايلللر اجلمللللة وأثلللره يف الدالللللة(، دراسلللة يف املوطلللت لاملللام ماللللك بلللن أنلللس، إعلللداد: مصلللطفى  -13

علللوم  إبلراهيم أهللد شللامل، وإشلراف الللدكتورة سللعدية موسللى عملر، وهللو رسللالة ماةسللتري، قلدم يف ةامعللة السللودان لل
 م2015والتكنولوةيا، كلية الدراسات العليا، كلية اللغات، سنة  

 وتقوم الدراسة على أربعة أبواب.
فقد تناول يف الباب األول: عناير اجلملة وترتيبها وميلدان تطبيقهلا، كملا تنلاول يف البلاب الثلا : الرتبلة وأثرهلا  

 وأثرها يف الداللة.يف الداللة، ويف الباب الثاله تناول تتمات اإلسناد 
 وهي دراسة تريد اجلملة وترتيب عنايرها يف موطت اإلمام مالك.

) الرتاكيب النحوية يف القصص القرآ (، حبه ويفي حتليللي، إعلداد: نضلال فلؤاد حسلن العيللة، رسلالة  -14



   ع
 

 م2015  -ه1436غزة،   –ماةستري، اجلامعة اإلسالمية 
 فصول.وقد قسم الباحه دراسته إىل مهيد وأربعة  

وتتميلللز الرسلللالة  هنلللا رسلللالة واسلللعة تتنلللاول تراكيلللب اجلمللللة االمسيلللة والفعليلللة والشلللرطية يف أحواهللللا املختلفلللة يف  
 القصص القرآ . 

 مالحظات على الدراسات السابقة:
هللذه األحبللاث والدراسللات تلتقللي مللص موضللوع الدراسللة يف ةوانللب عللدة، فهللي تبحلله أثللر السلليال يف الداللللة،  

ثر السيال يف توةيه املعىن يف تفسري حمدد، وبعضها يبحه أثلر السليال يف بنلاء وتركيلب اجلمللة العربيلة  كما تبحه أ
يف نصو  لتلفة، منها القلرآن الكلرم أو سلور حملددة،  وكلذلك تبحله يف الدالللة ومفهومهلا، وأملا دراسلة الباحله  

 رم.فرتبآ بني السيال وبناء اإلسناد ان ي، ودالالهتا يف القرآن الك
فموضوع الرسالة هو دراسة أثر السيال يف بناء اجلملة يف القرآن الكرم انطالقا ملن بنيلة اإلسلناد انل ي فيهلا،  

 وبيان ،ثر هذه العالقة و،ثريها يف الداللة.
و ا سبل يظهر عدم تطابل هذه الدراسلات ملص موضلوع هلذا البحله، وذ أةلد فيملا ويلل إيل دراسلة تتطلابل  

 الدراسة  لذلك قد يكون فيها إضافة حول هذه القضية.  مص موضوع هذه
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 الباب األول: القسم النظري 
 وفيه أربعة فصول

 الفصل األول: السياق: تعريفه، ومفهومه، وأنواعه
 ومفهومها، وأنواعها  تعريفها، الفصل الثاين: الداللة،
 ومفهومه  : تعريفه،الفصل الثالث: اإلسناد
 تعريفها، ومفهومها  :الفصل الرابع: اجلملة
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 الفصل األول
 السياق: تعريفه، ومفهومه، وأنواعه 

 وفيه أربعة مباحث:
 . السياق يف املعاجم اللغوية الرتاثية تعريف املبحث األول: 
  الرتاث اللغوي العريب. السياق يف مفهوم املبحث الثاين: 

 . املبحث الثالث: مفهوم السياق يف الدراسات اللغوية احلديثة 
  . املبحث الرابع: أنواع السياقات
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 املبحث األول 
 السياق يف املعاجم اللغوية الرتاثية 

إن الباحله يف  و ،  (1)من اجلذر اللغوي )س و ل(، والكلمة مصدر )سال يسول سوقاً وسلياقاً( :السيال لغة
 املعجمات تستوقفه  لة من الدالالت ملادة )س.و.ل( 

و   هلللل(:"  395)  البلللن فلللارس  "معجلللم مقلللاييس اللغلللة"ةلللاء يف   د  السلللني واللللواو والقلللاف أيلللل واحلللد، وهلللو حللل 
يء. يقللال وقاً. وا  :الشللء ت ه .  سللاقه يسللوقه سلل  ق  اقها، وأ سلل  د  يّةقة: مللا اسللتيل مللن الللدواّب. ويقللال سللقت  إىل امللرأَ يلل  لسللء

ا   ول، إمنلّ والسُّول مشتّقٌة من هذا، ملا ي سال إليها من كلّة شيء، واجلمص أسوال. والسال لانسان وغريه، واجلملص سل 
 .                                                (2)"بذلك ألنء املاشي ين سال عليها.مسّيت 

وبلني ملن دالالهتلا ايازيلة ملا يقلرب    ،)سول(دالالت مادة    "أساس البالغة"يف   هل(538ودكر الزلشري )ت
سلال اللنعم    ":ومن هذه اللدالالت الليت دكرهلا  "وهو يسول احلديه أحسن سيال: "  فقال ،من املعىن االيطالحي
للوك. وتسلول  وهلو ملن السلوقة والسلول وهلم غلري امل  ن فتقدهتم خليالً، وأسلقتهم إبلالً.ك بنو فالفانساقت، وقدم علي
 ..القوم: اعذوا سوقاً 

وملللن ايلللاز: سلللال   إليللله خلللرياً. وسلللال إليهلللا املهلللر. وسلللاقت اللللري  السلللحاب. وأردت هلللذه اللللدار بلللثمن،  
وهللو  للص سللامل كقللادة يف    ،وفللالن يف سللاقة العسللكر: يف آخللرهفسللاقها   إليللك بللال حملللن. واقتضللر يسللول سللياقاً.  

،  قامد. وهو يساوقه ويقاوده، وتساوقت اإلبل: تتابعت. وهو يسول احلديه أحسن سليال، وإليلك يسلال احللديه
 (3)"ئتك ابحلديه على سوقه: على سرده.إىل كذا، وة هوهذا الكالم مساق

يف معجمللله "لسلللان العلللرب" يف بيلللان دالالت ملللادة )سلللول ( وأطلللال يف    ه(711) ت    ابلللن منظلللور  توسلللص و 
ول: معلروف. سلال اإلبلل وغريهلا يسلوقها سلوقا وسلياقا، وهلو سلامل وسلّوال، شلّدد  دلك، و ا دكره رهه   :" السلّ

وسللال  .  واملسللاوقة: املتابعللة كللتّن بعضللها يسللول بعضللا  .وقللد انسللاقت وتسللاوقت اإلبللل تسللاوقا إدا تتابعللت  .للمبالغللة
دال واملهللر سللياقا وأسللاقه، وإن كللان دراهللم أو داننللري دال عنللد العللرب اإلبللل، وهللي الللّيت     إليهللا الصللّ ألن أيللل الصللّ

يال: املهللر.   تسللال، فاسللتعمل دلللك يف الللّدرهم والللّدينار وغريقللا. وسللال فللالن مللن امرأتلله أي أعطاهللا مهرهللا. والسللّ

 
. حبه منشور على الشبكة. ودور ه ه النظرية يف التوصل إىل املعىن  أصول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربيةحبث  ياحل، حممد ساذ.    (1)

 1 
 3/117م، )سول( 1979 –ه 1399دمشل، ط  –. دار الفكر معجم مقاييس اللغة ابن فارس، أبو احلسني أهد.  (2)
القاسم ةار   حممود بن عمرو.    (3) أبو  البالغة الزلشري،  العلمية  أساس  الكتب  الطبعة األوىل،    –. دار  م. )سول( 1998  –ه  1419بريوت، 
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يال: نللزع الللّروح وال يوةللد بينهللا مللا يتفللل واملعللىن الللذي تسللتخدم فيلله كلمللة    ،املعللا كمللا دكللر غريهللا مللن    ،(1).".والسللّ
 سو  ما يلحظ من معىن التتابص.  السيال عند اللغويني

وأطللال كللذلك يف بيللان دالالهتللا، وهللو قريللب  للا سللبل    ،ل()سلللو   مللادة  ه (1205الزبيللدي ) ت  تنلللاول  كمللا
ومتقلللاودة، وأيلللل تسللللاول    ،أي: تتابعلللت، وكلللذلك تقلللاودت فهللللي متسلللاوقة  ،وتسلللاوقت اإلبللللل:"  و لللا قالللله  ،دكلللره

ف بعضلللها علللن بعلللض، وهلللو جملللاز.   ا لضلللعفها وهزاهللللا تتخلللادل، ويتخللللّ تسلللاوقت الغلللنم: تزاهلللت يف  و تتسلللاول كتهنلللّ
 (2)."الّسري

  وقللد دكللر مللن معانيهللا مللا دكللره الزلشللري مللن دالالهتللا ايازيللة  للا يقللرتب مللن معناهللا االيللطالحي فقللال: "  
وةئتك ابحللديه عللى    ،وكالم مساقه إىل كذا  ،وإليك يسال احلديه  ،هو يسول احلديه أحسن سيال:ومن اياز

 (3)".على سرده ،سوقه
 عاجم العربيةمالحظات على ما ورد حول معىن ه ه الكلمة يف امل

: قيللادة اإلبللل، وإعطلاء املهللور، ونللزع  مثلل  ،متعللددة  الدالللة املعجميللة ملفهلوم السلليال تللدور حلول معللا "  أوال:
 (4)"..النفس والروح عند املوت

امللادة ومشلتقاهتا    ال، كمللا أن اسللتعمال العلرب هللذهيتبني أن هذه املادة تدور يف فلك التتابص، واالتصل" اثنيا:
، فلإن  دللكيدور على دلك، وسبل يف كالم العرب من تعليلل تلللك االسلتعماالت ملا بلني أن هلذه امللادة تلدور عللى  

وسلللول اللللروح،    وسللال اإلنسلللان كللذلك، واملهللر،  ال انقطللاع فيلله،  الوالتتللابص اتصلل  سللول اإلبللل وتسللاوقها ملللن التتللابص،
  (5)  "سول البيص والشراء،كذلك على معىن التتابص واالتصال. :والسول

وقللد فعللل دلللك الزلشللري عنللدما دكللر سلليال    ،)سلليال الكللالم(وال ابللن منظللور  ذ يللذكر ابللن فللارس  "   اثلثــا:
 (6)."وتبعه يف دلك املرتضى الزبيدي  ،الكالم ضمن املعا  ايازية اليت يستخدم فيها اللفظ

 
 171-10/166ه. )سول( 1414، 3بريوت. ط –. دار يادر  لسان العربابن منظور، أبو الفضل  ال الدين حممد بن مكرم.  (1)

حممد.    (2) بن  حممد  الفيض  أبو  املرتضى  القاموسالزبيدي،  جواهر  من  العروس  )سول(  اتج  بال.  اهلداية،  دار  )سول(   25/481.  مادة  وانظر 
25/471-484 

. رسالة ماةستري. عصص: علوم اللسان العريب، ةامعة  السياق يف حتديد الداللة الوظيفية  دور، وانظر: حمامدية، مسية.  52/483املصدر السابل  (3)
استقصاء دور السياق يف   حبث السياق والنصحلمادي، فطومة.  وانظر:    . 6-5 م.  2013    -ه  1434اجلزامر،    -حممد خضري بسكرة

احتقيق التماسك النصي اجلزامر. العددان الثا  والثاله،   –بسكرة    –آلداب والعلوم اإلنسانية واالةتماعية. ةامعة حممد خضري  . جملة كلية 
 3-2  . 2008ةوان 

 6. املكتبة الشاملة.  دراسة حتليلية يف ضوء نظرية السياق السياق يف الدراسات البالغية واألصوليةةاب  ، أسامة عبد العزيز .  (4)
 3-2  استقصاء دور السيال يف حتقيل التماسك النصي. وانظر: حبه السيال والنص  .6-5 . السيال يف حتديد الداللة الو يفية  دور (5)
"دراسة حتليلية للو امف الصوتية والبنيوية والرتكيبية يف ضوء    داللة السياق بني الرتاث وعلم اللغة احلديثال كاوي، د. عبد الفتاح عبد العليم.    (6)

 ( 25) رية السيال". بال .نظ
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 املبحث الثاين  
 الرتاث اللغوي العريب. السياق يف مفهوم 

 وفيه أربعة مطالب: 
 املطلب األول: السياق عند النحاة. 

 بالغيني املطلب الثاين: السياق عند ال 
 املطلب الثالث: السياق عند علماء األصول. 

 املطلب الرابع: السياق عند املفسرين 
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 املطلب األول 
 السياق عند النحاة 

إن كلمللة السلليال مللن األلفللاظ اللليت اسللتخدمها القللدامى مللن النحللاة مبللدلوهلا اللغللوي العللام، وذ تكللن حتمللل  "
 (1)"االيطالحي الذي أيب  شامعا فيما بني علماء اللغة اقدثني وخباية الدالليون منهم.املفهوم  
هللل( مللن أوامللل اللغللويني الللذين اعتمللدوا علللى السلليال يف دراسللته  175يعللد انليللل بللن أهللد الفراهيللدي )تو "

املللتكلم واملخاطللب والعالقللة    للرتاكيللب النحويللة، كمللا يعللد مللن الللرواد الللذين اهتمللوا بعنايللر سلليال املوقللف املتمثلللة يف
 (2)"بينهما وعلم املخاطب ابملعىن إىل غري دلك  ا يرتبآ ابملقام

 لقول الشاعر: هومن أمثلة دلك ما دكره سيبويه وهو تلميذ انليل ونسبه إليه يف معرض حتليل
 (3) . ولو تغرءبت  عنها أ مء ع ّمارة . إدا تل غ ىنء احل مام  الو رل  ه يءج  "
عرف أنّه قد كان مثّ تذّكر لتذكرة احلمام وهتييجه، فتلقى دلك اللذ  قلد    قال هّيج   اقال انليل رهه  : مل

 (4)  "عرف منه على أّم عّمار، كتنه قال: هّيجىن فذّكرىن أّم عّمار.
سللللليال  ومعلللللىن كلللللالم انليلللللل، أن الشلللللاعر إمنلللللا نصلللللب )أم عملللللار( بفعلللللل دّل عليللللله السللللليال اللغلللللوي )أو  "
 (5)"املوقف(

و ا ي نتصب ىف هذا الباب على إضمار الفعل املرتوك : "ه (180) ت  ومن دلك أيضا قول سيبويه
ا لَُكْم    ﴿إ هار ه:   ب ك خرياً لك)   ، و(و راء ك أ و س ص  لك    )، و[171]النساء:  ﴾انَْتُهوا َخرْيً ، إدا كنت  (  ح س 

 ،مر.
ا نصللبت  خلرياً لللك ص  لللك  ،وإمنلء ر    (انل تل ه    )ألنلءك حللني قلللت:     وأ وسل  ه ملن أ ملل  للل ه ىف    ،فتنللت تريلد أن ع رةةلل  وت دخة

.  آخر 
ألنلءك قلد     وقال انليل: كت نءك حتمل ه على دلك املعىن، كت ّنك قلت: انل ت هة وادخل  فيما هو خرٌي لك، فنصلبت ه

، فللذلك ان ر  ه ىف  عرفت  أّنك إدا قلت له: انل ت هة، أنلءك حتملله عللى أملر  آخل  م إايء ت صلب، وحلذ فوا الفعلل لكثلرة اسلتعماهلة
ل   (املت خلرياً  للك  )قولله:    الكالم، ولعلم املخاط ب أ نّه حمموٌل على أمر  حلني قلال لله: انتل هة، فصلار بلدالً ملن ، واد خل 

 
 12حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية.  (1)

 12حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية.  (2)

إسحال. حتقيل: الدكتور شكري الفيصل. البيت للنابغة الذبيا . انظر: ديوان النابغة الذبيا . ينعة: ابن السكيت، اإلمام أبو يوسف يعقوب بن    (3)
 235 

 1/286م. 1988 –ه 1408، 3القاهرة. ط –. حتقيل: عبد السالم هارون. مكتبة اناجني الكتابسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان.  (4)

 12حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية.  (5)
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 (1)"فيما هو خري لك.
ب وبيللان داللتلله، أمللا  وهكللذا يتضلل  ،للالء اعتمللاد انليللل علللى شللقءي السلليال يف بيللان مللا عللرض ملبللىن الرتكيلل"

السلليال اللغللوي: فقللد اتضلل  مللن نصللبه )خللرياً( بفعللل مضللمر دّل عليلله مللا قبللله وهللو )انتلله(، كمللا ميكللن تفسللري عللدم  
مللن عنايللر    يوهلل  والوقللف علللى الفعللل )انتلله(  ،نصللبه لكلمللة )خللريا( ابلفعللل )انتلله( ابالعتمللاد علللى الفايلللة الصللوتية

 السيال اللغوي كذلك.
وأما )سيال املوقف(، فنجده    ثالً يف علم املخاطب بغلرض امللتكلم وموضلوع الكلالم، وتعليلله حلذف الفعلل  

إد تلؤد  إىل عللم املخاطلب     ملن العللل الدالليلة  -أي علة كثلرة االسلتعمال   - يبكثرة استعماهلم هلذا الرتكيب، وه
   (2)"ابملعىن ووضوح الداللة لديه.
يف توةيله ملا انتصلب عللى  إرادة امللتكلم يف توةيله بعلض األسلاليب قلول سليبويه    ة انليللو ا يدل على مراعا

ن عاطللب  مللر  ةهلللوه،    : ")التعظلليم واملللدح( زعللم انليللل أن نصللب هللذا علللى أنللك ذ تللرد أن حتللدث النللاس وال ملل 
، فجعللله ثنللاء وتعظيملاً  دكللر  أهللل  داك،  اه عللى الفعللل، كتنلله قلال:  ونصللب    .ولكلنهم قللد علملوا مللن دلللك ملا قللد علملت 

 (3)"دكر املقيمني، ولكنه فعٌل ال يستعمل إ هار ه.او 
مللا    :فجلواب لقولله  (  قلد )  وأملا    و ا يدل كذلك على مراعاتله العالقلة بلني امللتكلم واملخاطلب قلول سليبويه: "

 "ينتظرون ان .وزعم انليل أن هذا الكالم لقوم   يفعل، فتقول: قد فعل.
فهلو ينظلر يف سلياقات الكلالم غلري اللغويلة كحلال املخاطلب     فهذا يظهر ةليلا مراعلاة انليلل لسليال املوقلف

 واملتكلم عند حتليله للرتاكيب اللغوية.
ا  ﴿وسللتلت انليللل عللن قوللله ةلللء دكللره:  و للا يؤكللد هللذه االسللتنتاج قللول سلليبويه: "   َََ َََ َّ ذَِذا َجاُووه ح

 
َ
ا  َوُفتَِحْت أ َرْوَن   ﴿أيلن ةواهبلا؟ وعلن قولله ةلل وعلال:  [73]الزملر:    ﴾بَْواُبهََ وا ذِذْ يََ ِيََن َظلَمَُ َِّ َرا ا ْو يََ ََ َول

فقلال: إن العلرب قلد تلرتك يف مثلل هلذا    [27]األنعلام:  ﴾َولَْو تََرا ذِذْ ُوقُِفوا ََعَ اْلَّارِ ﴿، [165]البقلرة:    ﴾الَْعَذاَب  
 (4)"ان  اجلواب يف كالمهم، لعلم املخ  أليّة شيء  وضص هذا الكالم.

وال شك أن سيبويه الذي تلقى هذا العلم عن انليل، ونقل عنله تللك اآلراء الليت تلدل عللى فقهله العميلل يف  
ومالبساهتا اللغوية وغلري اللغويلة ال شلك أنله سيسلري عللى  مبا  الرتاكيب ودالالهتا واعتماده يف حتليها على سياقاهتا  

 ه مليء مبثل هذه اإلشارات الداللية.وكتاب   ،خطى أستاده
 

 284-1/282الكتاب.  (1)

 13- 12حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية.  (2)

 67-2/66الكتاب.  (3)

 3/103الكتاب.  (4)
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فهللو يراعللي حللال املللتكلم واملخاطللب يف بنيللة  لللة    (1)"  اعلللم أنء القسللم توكيللٌد لكالمللك  ومللن دلللك قوللله: "
 القسم.

 هذا ابب ع  فيه عن الّنكرةة بنكرةوقوله: " 
 .(ما كان أحٌد جمرتةائ عليك)، و(ما كان أحٌد خرياً منك)، و(ما كان أحٌد مثل ك)قولك:  ودلك

ن  اإلخبلللار  ههنلللا علللن النكلللرة حيللله أردت أن ت نفلللة  ا ح سللل  أن  يكلللون  يف مثلللل حالللله شلللىٌء أو فوقللله، وألن    يوإمنلللّ
 (2)"املخاط ب  قد حيتاج إىل أن تل ع لةمه  مثل  هذا.

ا يقلّدمون اللذي بيانله أهلم هللموقوله يف معرض احلديه عن تقدم املفعول بله عللى الفاعلل: "   وهلم    ،كلتهّنم إمنلء
م ويل ع نةياهنم.  (3)"ببيانه أغىن، وإن كاان  يعاً ي هةّماهنة

و)سلليال احلللال( اهتمامللا    ،وإن املطلللص علللى كتللاب سلليبويه يتبللني للله أنلله قللد أوىل كللال مللن )السلليال اللغللوي("
 (4)".كبريا

يف     السللليالإىلأشلللار    ه(328)ت  ابلللن األنبلللاري  إدا جتلللاوزان انليلللل وسللليبويه إىل غريقلللا ملللن النحلللاة جنلللد أن و 
رةف املخاطل ب أ يءهملا أ راد املخاطلب"إنه   :معرض رده على من يقول "  إةدا اعتور  اللفظة  الواحدة معنيلان لتلفلانة ذ يل عل 

أّن كللالم العللرب يصللّح  بعضلله بعضللا، ويللرتبآ    :أحللدهنّ   : "فقللال  ،حيلله أةللاب علللى دلللك بضللروب مللن األةوبللة
أّوله آبخلره، وال يعلرف معلىن انطلاب منله إالّ ابسلتيفامه، واسلتكمال  يلص حروفله، فجلاز وقلوع الّلفظلة عللى املعنيلني  

ا يتقلللّدمها و َ بعلللدها ملللا يلللدّل عللللى خصويلللّية أحلللد املعنيلللني دون اآلخلللر، وال يلللراد هبلللا يف حلللال     املتضلللاّدين ألهنلللّ
 (5)".م واإلخبار إالّ معىن واحد التكلّ 

كللللله قللللامم علللللى توةيلللله معللللا     فكتابلللله "حللللروف املعللللا  والصللللفات"    ه(337)ت    رهلللله    الزةللللاةي  أمللللا
فإنلّلك سلتلت  أن أضلص لللك كتلااب أشلرح لللك    الكلملات حسلب سللياقاهتا الليت وردت فيهلا حيلله يقلول يف مقدمتله: "

   (6)".وأحسنت عوان عليه ،فتةبتك إليه ؟احلرف منهاوعلى كم وةه يتصّرف    ،فيه  يص معا  احلروف
إن دليللل  "  :ويعلل  عنلله ابحلللايل فيقللول  ،يشللري إىل السلليال انللارةي  ه(761) ت  ابللن هشللام رهلله  كمللا أن  

 
 3/104الكتاب.  (1)

 1/54الكتاب.  (2)
 1/34الكتاب.  (3)

 13 النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية.حبه أيول  (4)

 2-1م.  1987 –ه 1407بريوت. ط -. حتقيل: حممد أبو الفضل إبراهيم. املكتبة العصريةاألضداداألنباري، أبو بكر حممد بن القاسم.  (5)

م.  1984،  1بريوت. ط  –مد. مؤسسة الرسالة  . حتقيل: علي توفيل احلحروف املعاين والصفاتالزةاةي، أبو القاسم عبد الرهن بن إسحال.    (6)
وانظر:  1  خالد.  ،  عقيد  البالغيالعزاوي،  الدرس  يف  وجتلياته  القرآين  السياق  العصماءمجاليات  دار  ط  -.    –ه  1436،  1دمشل، 

 23- 20  م.2016
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يللناعي وهللذا  للتص مبعرفتلله    :والثلّلا   ،وينقسللم إىل حللايل ومقللايل كمللا تقللدم  ،غللري يللناعي  :أحللدقا  :احلللذف نوعللان 
 (1)."ألنّه إمّنا عرف من ةهة الّصناعة   النحويون 
ويف مقللدمتهم انليللل وسلليبويه اعتمللدوا علللى السلليال بشللقيه يف التقعيللد    ،"يظهللر  للا سللبل أن النحللاة األواملللو
 النحوي.

ويعد مصطل  ) احلال ( الذي استخده سيبويه أقلدم مصلطل  يف اللرتاث النحلوي يقلرتب ملن مفهلوم )سليال  
 ويظهر ةليا مد  استفادة سيبويه من أستاده انليل يف دلك. ،( يف أايمنااملوقف

د  إ     وهكلذا تلتقلي تطبيقلات انليلل وتلميلذه سليبويه ملص أحلدث االجتاهلات اللغويلة ملص تباعلد اللزمن والشلقة
 .كاان يعّوالن على شقّي السيال على النحو املوض  يف امللحو ة السابقة

إد طبقلا عمليلا وإبحكلام  يلص عنايلر هلذه النظريلة     إهنما يعدان حبل راملدي النظريلة السلياقيةوميكن القول: 
سللللاه تطبيقللللاً يف  شلللليئا  للللا عرفتلللله الدراسللللات االةتماعيللللة احلديثللللة إال ومار   -تقريبللللا    -مللللص أدل تفايلللليلها، وذ يرتكللللا  

 (2)."الكتاب
أهنلم ذ يقتصلروا عللى النظلر يف بنيلة اللنص اللغلوي، كملا للو كلان شلكال  حيله يلر     كمال بشروهذا ما يقرره  

  -علللى مللا يبللدو مللن معللاجلتهم هلللا    -منعللزال عللن العوامللل انارةيللة اللليت تلفلله وحتلليآ بلله، وإمنللا أخللذوا مللادهتم اللغويللة  
ا  اللذي يتفاعلل ملص حميطله و روفله، كملا فطنلوا إىل أن الكلالم لله و يفلة ومعللىن  عللى أهنلا ضلرب ملن النشلاط اإلنسل

يف عملية التوايلل االةتملاعي، وأن هلذه الو يفلة وداك املعلىن هلملا ارتبلاط وثيلل بسليال احللال أو املقلام وملا فيله ملن  
و أيللال مللن أيللول   هللر هللذا كللله يف دراسللتهم وإن ذ ينصللوا عليلله مبللدأ مللن مبللاد  التقعيللد، أ،  شللخو  وأحللداث
  (3)نظريتهم اللغوية.

 
 
 
 

 
 

 
دمشل،  -ك وحممد علي هد  . دار الفكر  . حتقيل: مازن املبار مغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام،  ال الدين عبد   بن يوسف.    (1)

 789م.  1985، 6ط

 25حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية. (2)
 م1979القاهرة. ط –مدخل. دار غريب  -بشر، كمال. علم اللغة االةتماعي (3)
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 املطلب الثاين 
 السياق عند البالغيني   

و)لكللللل كلمللللة مللللص    ،) لكللللل مقللللام مقللللال(  :"تظهلللر عنايللللة البالغيللللني ابلسلللليال مللللن خللللالل عبللللارهتم املشللللهورة
 (1)".و)مطابقة الكالم ملقتضى احلال(  ،ياحبتها مقام(
وقلللد أوىل    ،(سللليال املوقلللف    )نللله ميثلللل  ( فإاملقلللام    )  وأملللا  ،(السللليال اللغلللوي    )ميثلللل  فإنللله    (املقلللال    " فتملللا )

 (2)"عناية كبرية كال األمرينن  و البالغي
 (3)"هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب الذي يطابل مقتضى احلال.  :علم املعا فل" 

داعي إىل اللتكّلم عللى وةلله  : " واحللال يف ايللطالح أهلل املعلا  هلي األمللر الله(1158) ت  يقلول التهلانوي
الللداعي إىل أن يعتلل  مللص الكللالم الللذي يللؤّد  بلله أيللل املعللىن خصويللية مللا هللي املسللّماة مبقتضللى    :أي   لصللو 

   (4)".والتتكيد مقتضاها  ،احلال، مثال كون املخاطب منكرا للحكم حال يقتضي ،كيد احلكم
ألن االعلرتاف بفكلَر     متقدمني ألف سنة تقريبلاً عللى زملاهنمقد كان البالغيون عند اعرتافهم بفكرة املقام  "ل

لدُّ اآلن يف الغللرب مللن الكشللوف اللليت ةللاءت   املقللام أو املقللال بويللفهما أساسللني متميللزين مللن أسللس حتليللل املعللىن يل علل 
 (5)نتيجة ملغامرات العقل املعاير يف دراسة اللغة "

يال يف حبللوثهم ودراسللاهتم املتنوعللة، وهللذه منللادج مللن  وميكللن للباحلله أن يلحللظ اهتمللام البالغيللني مبلملل  السلل
 كالمهم.
ينبغللي للملتكلم أن يعللرف أقلدار املعلا ، ويللوازن بينهلا وبللني أقلدار املسللتمعني    ه(: "255يقلول اجللاحظ )ت  

ولكللل حالللة مللن دللك مقامللا، حللىت يقسللم أقللدار الكللالم    ،وبلني أقللدار احلللاالت، فيجعللل لكللل طبقللة ملن دلللك كالمللا
 (6)" .املعا ، ويقسم أقدار املعا  على أقدار املقامات، وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالتعلى أقدار 

وكتاب اجلاحظ " البيان والتبيني" مليء ابملالم  السياقية اليت تلتقلي إىل حلد كبلري ملص ملا تنتهجله الدراسلات  
 احلديثة يف دراسة اللغة.

وهلو    يف أشلعارهمه( يتحلدث علن ،ثلري البيئلة والثقافلة  392) تونر  القاضي علي بن عبلد العزيلز اجلرةلا 

 
 12. وانظر: السيال يف الدراسات البالغية واأليولية  17 اليات السيال القرآ  وجتلياته يف الدرس البالغي   (1)
 7حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية.  (2)

التهانوي، حممد ،  156ه.  1405،  1وت. ط بري   –.حتقيل: إبراهيم األنباري. دار الكتاب العريب    التعريفاتاجلرةا ، الشريف علي بن حممد.    (3)
 24/ 1.م1996، 1بريوت. ط –حتقيل: علي دحروج. مكتبة لبنان انشرون  .كشاف اصطالحات الفنون والعلومبن علي. 

 1/616  كشاف ايطالحات الفنون والعلوم.  (4)
 13السيال يف الدراسات البالغية واأليولية.   (5)

 1/131ه. 1423بريوت. ط  –. دار هالل البيان والتبينياجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر.  (6)
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وقد كان القوم   تلفون يف دللك، وتتبلاين  فيله أحلواهلم،  ما يعرف يف الدراسات املعايرة بل )سيال املوقف( فيقول: "  
اخلتالف    فريّل شلعر  أحلدهم، ويصلل ب شلعر  اآلخلر، ويسلهل لفلظ  أحلدهم، ويتلوّعر منطلل  غلريه  وإمنلا دللك حبسل بة 

 (1)"الطبامص، وتركيب انل ل  فإن سالمة  اللفظ تتبص  سالمة الطبص، ودماثة الكالم بقدر دماثة انةلقة.
، ودلللك يف  ه( يويللي الكتللاب بوةللوب مراعللاة مقتضللى احلللال عنللد  ارسللة الصللنعة276وهللذا ابللن قتيبللة )ت

زّ   فيقللول: "  األلفللاظ واملعللا  علللى السلللواء ل ألفا لله يف كتبلله فيجعلهلللا علللى قللدر الكاتلللب  ونسللتحبُّ للله أيضلللاً أن يل نللل 
واملكتللوب إليلله، وأن ال يعطللي  خسلليس النللاس رفيللص الكللالم، وال رفيللص النللاس وضلليص  الكللالم  فللإّ ة رأيللت الك تللءاب قللد  

ه  وبني ملن يكتلب إليل(  فل ر أ ي ك  يف كذا  )  تركوا تفّقد هذا من أنفسهم، وخلءط وا فيه  فليس يفرقون بني من يكتب إليه  
إمنلللللا ي كتلللللب  هبلللللا إىل األكفلللللاء واملسلللللاوين، ال  لللللوز أن يكتلللللب هبلللللا إىل الر سلللللاء    (  رأيلللللك)  و  ،(  فلللللإن  رأيلللللت كلللللذا)  

ر قللون بللني مللن يكتللب إليلله   ، وال يل ف  ب ت  وبللني مللن    (  وأان فعلللت  دلللك)واألسللتادةين  ألن فيهللا معللىن األمللر، ولللذلك ن صللة
ا عن نفسه إال آمٌر أو انه   ألهنلا ملن كلالم املللوك والعظملاء،  ال يكتب هب  (  حنن)  و  ،(وحنن فعلنا دلك) يكتب إليه 

ِْكَر ِإَونَّا ََلُ ََلَافُِظونَ قلال   علّز وةلّل: ﴿ ِذ ْْلَا ا اهُ وقلال: ﴿  ،[9]احلجلر:  ﴾٩ذِنَّا ََنُْن نَزَّ و  َخلَْقنََ ذِنَّا ُُكَّ ََشْ
َدر   ِ ﴿  اجلللواب، فقللال تعللاىل حكايللة عمللن حضللره املللوت:وعلللى هللذا االبتللداء خوطبللوا يف    ،[49]القملر:  ﴾٤٩بِقَََ َربذ

ٌإ ذَِ َٰ يََ   ٩٩رِۡجُعونِ ٱ ٌَ ۡر م بََ ن َوَرآئِهَِ ُۚ ذِنََّها ََكَِمٌة ُهَو قَآئِلَُهاۖ َومَِ ٓ ۡعَمُل َصَٰلِٗحا فِيَما تََرۡكُتُۚ لََكَّ
َ
ٓ أ ِ

ۡوِم لََعّلذ
 (2)( " رّب ارةعن: )  وذ يقل،  [100-99]املؤمنون:  ﴾١٠٠ُيۡبَعُثونَ 

وهللذا يللدخل يف )سلليال    ،ويظهللر مللن كللالم ابللن قتيبللة عنايتلله الفامقللة حبللال املللتكلم واملخاطللب والعالقللة بينهمللا
 املوقف ( كذلك.  

ه( فهلللو أبللللرز ملللن اعتمللللد يف منهجللله اللللداليل علللللى السللليال بنوعيلللله  471"أملللا عبلللد القللللاهر اجلرةلللا  ) ت  
  (3)".وهذه  لة من أقواله تبني مد  اعتماده على السيال واهتمامه به ،السيال اللغوي وسيال املوقف

هنللا أيللال أنللت تللر  النللاس فيلله يف    اعلللم أّن هللا  ":  ومنهللا  ،أمللا اهتماملله ابلسلليال اللغللوي فيظهللر يف  لللة مللن أقواللله
توضللص لتعللرف معانيهللا يف  يللورة مللن يعللرف مللن ةانللب وينكللر مللن آخللر، وهللو أن األلفللاظ املفللردة اللليت هللي أوضللاع اللغللة، ذ  

 (4)"  أنفسها، ولكن ألن يضّم بعضها إىل بعض، فيعرف فيما بينهما فوامد. وهذا علم شريف، وأيل عظيم.

 
. حتقيل: حممد أبو الفضل إبراهيم، وعلي حممد البجاوي. مطبعة  الوساطة بني املتنيب وخصومهاجلرةا ، القاضي أبو احلسن علي بن عبد العزيز.    (1)

 18عيسى البايب احلليب وشركاه. د.ت.  

 18. حتقيل: حممد الدايل. مؤسسة الرسالة. د.ت.  أدب الكاتب  ن قتيبة الدينوري، أبو حممد عبد   بن مسلم.اب (2)

 16   .وانظر: السيال يف الدراسات البالغية واأليولية ، 8-7حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية.  (3)

  –ه  1422،  1بريوت. ط  –. حتقيل: د. عبد احلميد هنداوي. دار الكتب العلمية  دالئل اإلعجاز  .رهناجلرةا ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد ال  (4)
 353م.  2001
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ا  و  يقلللول: "و للللة األملللر أانّ ال نوةلللب الفصلللاحة للفظلللة مقطوعلللة مرفوعلللة ملللن الكلللالم اللللذي هلللي فيللله، ولكنلللّ
َتَعَل  فإدا قلنلا يف لفظلة )اشلتعل( ملن قولله تعلاىل: ﴿   ا يليهانوةبها هلا مويولة بغريها، ومعلءقا معناها مبعىن م َواشَْ

ُس َشيًْبا  
ْ
أ : إهنلا يف أعللى املرتبلة ملن الفصلاحة، ذ توةلب تللك الفصلاحة هللا وحلدها، ولكلن مويلوالً  [4]ملرم:   ﴾الرَّ
   (1)منكرّاً منصواب". (الشيب  )معرفا ابأللف والالم ومقروان إليها  (الرأس)هبا 

ويقللول يف موضللص آخللر: " فقللد اتضلل  إدن اتضللاحاً ال يللدع للشللك جمللااًل أن األلفللاظ ال تتفاضللل مللن حيلله هللي  
وال من حيه هي كلٌم مفردٌة، وأن األلفاظ تل ثل ب ت  هللا الفضليلة وخالفهلا يف مالءملة معلىن اللفظلة ملعلىن الليت   ،ردةألفاظ جم

و ا يشلهد للذلك أنلك تلر  الكلملة تروقلك وتؤنسلك يف موضلص، مث    ،تليها أوما أشبه دلك  ا ال تعلُّل له بصري  اللفظ
 (2)تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك يف موضص آخر ".

 (3)"ربآ العالّمة عبد القاهر اجلرةا  فصاحة الكلمة بسياقها اللغوي والرتكيب الذي قيلت فيه"فقد  
بلآ الكلالم مبقلام اسلتعماله، ومراعلاة مقتضلى حالله وهلو للب دراسلة  "وأما اهتمامه بسيال املوقف فيظهر يف ر 

اللغللويني العللرب  ألهنلم ذ يسللتفيدوا مللن مبللدأ ةيللد وضللعه  املعلىن اللغللوي عنللده، ومنبثللل مللن نظريتله للللنظم، ولر علللى  
إمنللا هللو للعنايللة    .بللل وقللص يف  للنهم أن كللل تقللدم أو ،خللري أو حللذف   سلليبويه، مللؤداه ربللآ الكللالم مبقللام اسللتعماله

 (4)"واالهتمام كما قال ياحب الكتاب. 
اس يف فعلل  ملا أن يقلص إبنسلان  : " إّن معىن دلك أنه قد تكون أغراض النليقول يف معرض رده على النحويني

ن  أوقعلله، كمثللل مللا يعلللم مللن حللاهلم يف حللال انللارةي  للرج فيعيلله  وي فسللد  ويكثللر يف األد  أهنللم   بعينله وال يبللالون ملل 
يريدون قتله وال يبالون م ن  كان القتل منه، وال يعنيهم منه شيء، فإدا ق تل وأراد مريٌد اإلخبار بلذلك فإنله يقلدّةم دكلر  

فيقول: قل ت ل  انارةّي زيٌد. وال يقول: قل ت ل زيٌد انلارةيء  ألنله يعللم أن لليس للنلاس يف أن يعلملوا أن القاتلل   انارةيّ 
ويّتصلللل مبسلللّرهتم، ويعللللم ملللن حلللاهلم أن اللللذي هلللم متوقّعلللون لللله    ،ويهّمهلللم  ،ةلللدو  وفاملللدة، فيعنللليهم دكلللره  (زيلللد )لللله  

 سد، وأهّنم قد كفوا شرّه وعّلصوا منه.ومتطّلعون إليه مىت يكون وقوع القتل ابنارةي املف
مث قالوا: فلإن كلان رةلل لليس لله  س وال يقلّدر فيله أنّله يقتلل، فقتلل رةلال، وأراد املخل  أن  ل  بلذلك، فإنله  

داك ألن اللذي يعنيله ويعل  النلاس ملن شلتن هلذا القتلل، طرافتله وموضلص    (قتل زيلد رةلال)يقدم دكر القاتل فيقول: 
ده كلان ملن الظللّن. ومعللوم أنله ذ يكللن اندرا وبعيلدا مللن حيله كلان واقعللا ابللذي وقلص بلله، ولكلن مللن  النّلدرة فيله، وبعلل

 حيه كان واقعا من الذي وقص منه.

 
 257دالمل اإلعجاز.   (1)
 40دالمل اإلعجاز.   (2)
 7حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية.  (3)

 7علماء العربية. حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند  (4)
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إال أّن الشللتن يف أنلله ينبغللي أن يعللرف يف كللل شلليء قللّدم يف موضللص مللن الكللالم مثللل هللذا     فهللذا ةيللد ابللل  
 .(1) املعىن، ويفّسر وةه العناية فيه هذا التفسري."

،  (وألن دكلره أهلم  ،إنله قل ّدم للعنايلة)  :أن يقلال  يمث عّلل على دلك بقوله: "وقد وقص يف  نون الناس أنه يكفل
 .(2)"  ؟ومب كان أهمّ  ؟تلك العنايةمن غري أن ي ذكر من أين كانت  

وهكذا يلدعو  عبلد القلاهر  إىل علدم تطبيلل قاعلدة واحلدة عللى كلل احللاالت، بلل البلد ملن النظلر يف حلال  "
 (3)  "املتكلمني واملستمعني، ومعرفة أسباب العناية وبواعثها.

ومللا يعتورهللا مللن حللذف،    ومللن النمللادج اللليت تؤكللد اهتمللام عبللد القللاهر بشللّقي السلليال يف دراسللته للرتاكيللب  
قوله: " و ا  ب ضبطه هنا أيضا: أّن الكالم إدا امتنص هله على  لاهره حلىت يلدعو إىل تقلدير حلذف، أو إسلقاط  

 مذكور، كان على وةهني: 
 ..ألمر يرةص إىل غرض املتكلم   أحدقا: أن يكون امتناع تركه على  اهره

مللن أةللل الكللالم      للاهره، ولللزوم احلكللم حبللذف  أو زايدة    والوةلله الثللا : أن يكللون امتنللاع تللرك الكللالم علللى
 . (4)نفسه، ال من حيه غرض املتكلم به، ودلك مثل أن يكون اقذوف أحد ةزءي اجلملة "

مبراعلللاة السللليال اللغلللوي    -ملللن تضلللام أو رتبلللة أو مطابقلللة  -وهكلللذا يلللربآ  اجلرةلللا   يلللص القلللرامن النحويلللة  "
  ،واملخلاطبني  ،وموضلوع الكلالم  ،ابملوقلف ملن  لروف، وبكلل ملا لله عالقلة حبلال املتكلملنيوما يتصل   وسيال املقام،

 (5) "وما يتصل مبشاعرهم على حنو ما مّر يف مثال انارةي.
وكتللااب عبللد القللاهر اجلرةللا    )دالمللل االعجللاز( و)أسللرار البالغللة( خللري مللا ميثللل عنايللة البالغيللني ابلسلليال    "

يف حتديللد قيمللة الكلمللة، وبيللان تفللاوت البلغللاء يف إنشللامهم حسللب مقللدراهتم، وتللوفيقهم يف    وأقيتلله  ،اللفظللي )الللنظم(
 (6)".إحكام النظم، واستعمال وسامله يف الداللة على املعا 

  ه(739)ت  والقللزوي   ،ه (626) تومللنهم السللكاكي  ،وقللد أشللار إىل السلليال البالغيللون بعللد عبللد القللاهر
 (7).".و ا قاله القزوي : "وأما بالغة الكالم فهي مطابقته ملقتضى احلال مص فصاحته

 
 78-77دالمل اإلعجاز.  (1)
 78دالمل اإلعجاز.  (2)
 8حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية. (3)

 422-421القاهرة. د. ت.   –. حتقيل: حممود حممد شاكر. مطبعة املد  أسرار البالغة  اجلرةا ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرهن. (4)
 8أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية. حبه  (5)

 17السيال يف الدراسات البالغية واأليولية.   (6)

الرهن.    (7) ، د.ت .  3بريوت. ط  –. حتقيل: حممد عبد املنعم خفاةي. دار اجليل  اإليضاح يف علوم البالغةالقزوي ، ةالل الدين حممد بن عبد 
1/41 
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ولكلن يبقلى  ،  (1)  "إدا فقد أدرك البالغيون أن معىن العبارة الواحدة يتغري بتغري مقلام الكلالم ومقتضلى حالله."
 عبد القاهر أبرز من درس السيال واهتم به من البالغيني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 19خالد.  اليات السيال القرآ  وجتلياته يف الدرس البالغي  العزاوي، عقيد  (1)
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 مسألة: الفرق بني مقتضى احلال يف الرتاث البالغي وسياق املوقف يف الدراسات اللغوية احلديثة
سلليال  )  يقللرتب إىل حللّد كبللري مللن مصللطل   ( وإن كللان  مقتضللى احلللال    )  مصللطل     يللر  بعللض البللاحثني أن 

فللإن     االهتمللام ابجلانللب االةتمللاعي للغللة  ييف الللدرس اللغللوي احلللديه ويشللرتك معلله يف أهللم خايللية، وهلل  (احلللال  
إد البللد أن يسللبل املقللام أو مقتضللى احلللال املقللال       )سلليال املوقللف(مللن  أضلليل داللللة    (مقتضللى احلللال  )  مصللطل   

عان بعنايلره يف فهلم الكلالم بعلد  حيله يسلت   )سيال املوقلف (  ألن الكالم يصاغ مبقتضاه، وهذا  تلف عن مفهوم
 (1)  ."إنتاةه وهذا املقال ةزء من هذا السيال وليس منفصال عنه

  -ّن البالغيللني قللد وفقللوا يف إدراك شلليء مهللم يف الللدرس اللغللوي وهللو املقللام، ولكللنهم  يقللول كمللال بشللر:" إ
أو حنللو اجلللودة    ،موةهللة حنللو الصللحة وانطللت  (املقللام  )  طبقللوه بطللريقتهم انايللة، لقللد كانللت عنللايتهم يف    -كعللادهتم  
نظللرة معياريللة ال    -  اللغللوياملسللرح    -أو مللا يسللميه هللو    ،وهلللذا كانللت نظللرهتم إىل املقللام أو جمللرايت احلللال   وعللدمها

   (2)"ويفية، وبذلك  تلف املقام عند البالغيني عن سيال املوقف عند اقدثني.
إال أّن سلليال املوقللف ذ يكللن االهتمللام بلله     البالغيللني اهتمللوا ابلسلليال بنوعيلله  إن ":ردة   بللن ضلليف    يقللولو 

ز أقيتله يف مطابقلة الكلالم لله وفلل خصويلية ملا تلرد  متجهاً حنو اإلفادة منه يف الكشف عن املعىن ابلقدر اللذي تل  
 (3)"  .فيه

عللى اللرغم    -ما يفسر عدم وةود دراسات تنظرييلة مسلتقلة عنلدهم  وير  أسامة عبد العزيز ةاب   أن "    
  هللو أن وضللص نظريللة متكاملللة ذ يكللن هللدفهم، وإمنللا ،َ  -مللن بيللاهنم أقيللة السلليال املقللايل واحلللايل وإدراكهللم ألبعللاده

 (4)".دراساهتم نتيجة احلاةة إىل فهم مدلوالت النصو  ومقايدها
أن أبللرز الفللرول اللليت أشللار إليهللا الدارسللون بللني ) مقتضللى احلللال( يف ايللطالح البالغيللني    ويظهــر  ـــا ســـبق 

و)سيال املوقف ( يف ايطالح اللغويني املعايرين هو أن مراعاة )احلال ( أو )مقتضلى احللال( يسلبل يلياغة اللنص  
ويو فونللله يف تفسلللري    ،للغلللوي ليبلللل  الكلللالم أرقلللى مسلللتوايت البالغلللة، بينملللا يهلللتم املعايلللرون بلللل )سللليال املوقلللف (ا

 النصو  للويول إىل دالالهتا، فالغرض من كل واحد منهما  تلف عن اآلخر.
  وحسلللن متخلللذه ال يعللل   ،ولكلللن رمبلللا يكلللون هلللذا الكلللالم غلللري دقيلللل  إد إن اهتملللام البالغيلللني ،ملللال اللللنص

 إغفاهلم مراعاة السيال يف ،ويله وتفسريه، وشواهد دلك كثرية يف تناوهلم للنصو  واملوازنة بينها وحماكمتها.

 
 8ياحل، حممد ساذ . حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية.   (1)

 بشر، كمال. علم اللغة االةتماعي  (2)

ةاب  ،  ، وانظر:  94ه   1424مكة املكرمة.    –قر   فرع اللغة. ةامعة أم ال   -.رسالة دكتوراه  داللة السياقالطلحي، ردة   بن ضيف  .    (3)
 20أسامة عبد العزيز. السيال يف الدراسات البالغية واأليولية "دراسة حتليلية يف ضوء نظرية السيال.  

 21-20السيال يف الدراسات البالغية واأليولية.   (4)
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 املطلب الثالث 
 السياق عند علماء األصول. 

إد يعلللد اللجلللوء إىل     علملللاء  أيلللول الفقللله عللللى فكلللرة السللليال يف بيلللان املعلللىن يف النصلللو  الشلللرعيةاعتملللد  "
هللي القللرامن    :وقللد وعللوا مامللاً أن حمللّلة نللوعني مللن القللرامن السللياقية، األوىل  ،قللرامن السلليال مللن وسللاملهم لتحديللد املعللىن

  (1)"هي القرامن املقامية، وفهموا األثر الذي تقوم به هذه القرامن يف حتديد داللة النص.  :اللفظية، والثانية
بللللل قللللد بللللوب لللللذلك اباب فقللللال:     ه( وهللللو مؤسللللس علللللم أيللللول الفقلللله204توقللللد أشللللار إليلللله الشللللافعي )
ِ  قال   تبلارك وتعلاىل: ﴿  ":وقال حتت هذا الباب  "،"الصنف الذي يبني سياقه معناه لُْهْم َعِن الَْقْريَةِ الََّ

َ
َواْسأ

تِيِهْم ِحيَتاُنهُ 
ْ
بِْت ذِذْ تَأ ةَ اِْلَْحرِ ذِذْ َيْعُدوَن ِِف السَّ ُِْتوَن  ََكنَْت َحاِِضَ وَْم َل سَسَْ ْْتِِهْم ُرًَّا َويََ ْم يَوَْم سََ

تِيِهْم  َكَذلَِك َنبْلُوُهْم بَِما ََكنُوا َيْفُسُقونَ 
ْ
 [163]األعراف:   ﴾١٦٣َل تَأ

ب ت    }دةكر  األمر مبستلتهم عن القريلة احلاضلرة البحلر، فلملا قلال:   -ةل ثنا ه  -فابتدأ  د ون  يفة السلء {  إةد  يل عل 
اآلية دل على أنه إمنا أراد أهل  القرية  ألن القرية ال تكون عادةي ًة، وال فاسقة ابلعدوان يف السبت وال غلريه، وأنله إمنلا  

 (2)".ب ال هم مبا كانوا يفسقون أراد ابلعدوان أهل القرية الذين  
فإمنا خاطب   بكتابه العرب بلساهنا، عللى ملا تعلرف ملن معانيهلا، وكلان  لا تعلرف   وقال يف موضص آخر:"

من معانيها: اتساع لساهنا، وأّن فطرته أن  اطب ابلشيء منه عاّما  اهرا يراد به العلام الظلاهر، ويسلتغىن  ّول هلذا  
وعامللا    ،هرا يللراد بلله العللام ويدخللله انللاّ ، فيسللتدّل علللى هللذا بللبعض مللا خوطللب بلله فيللهمنلله عللن آخللره. وعامللا  للا

 لاهرا يلراد بله انلا . و لاهرا يعلرف يف سلياقه أنّله يلراد بله غلري  لاهره. فكلّل هلذا موةلود علمله يف أول الكلالم، أو  
 (3)"  وسطه، أو آخره.

لضلللرورته يف حتقيللللل البيلللان اللللذي سلللعى إلقامتللله منودةللللا يف  "وإن إدراك الشلللافعي للسللليال لللليس إال إلدراكللله  
 (4)واستخال  مقايد املتكلم."  ،وقانوان عليه املعول يف إجناح سريورة فهم كتاب    ،التتويل

قللال    ":وملن دللك قولله  ،ه( إىل السليال يف مواضلص عديلدة يف أيللوله478وكلذلك أشلار اإلملام اجلللوي  )ت  
ٍّذ   تعاىل يف سيال األمر ابل  والنهي عن العقول واالستحثاث على رعاية حقلول الواللدين: ﴿

ُ
ا أ ْل لَُهمََ فَََل َتقَُ

ا  َََ وهللو    ،فكللان سلليال الكللالم علللى هللذا الوةلله مفيللدا حتللرم الضللرب العنيللف انيللا  ،[23]اإلسللراء:  ﴾٢٣َوَل َتنَْهرُْهم

 
 9العربية. حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء  (1)

 61-60م  1940 –ه 1358،  1مصر. ط –. حتقيل: أهد شاكر.مكتبة احلليب الرسالة  الشافعي، أبو عبد   حممد بن إدريس. (2)

 50الرسالة.   (3)

 26 اليات السيال القرآ  وجتلياته يف الدرس البالغي   (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





17 
 

 (1)"ىل معىن األلفاظ.فالفحو  إدا آيلة إ  ،لصو   متلقى من نظم
  ،والقلللرامن احلاليلللة  ،اإلشلللارة إىل أقيلللة القلللرامن اللغويلللة  ه(505)ت    حاملللد الغلللزايل  فلللوت اإلملللام أابيال  "كملللا  

واحلركلللات اجلسللمية للملللتكلم يف إفللادة االسللتغرال والعملللوم، فيقللول: " يلللي  العمللوم ابطلللل أن    ،واإلشللارات  ،والرمللوز
وابطلل أن تكلون مشلرتكا إد يبقلى جمهلوال، وال يفهلم إاّل بقرينلة، وتللك القرينلة  تكون ألقّل اجلمص خاّية كما سليتَ،  

فللإن كللان لفظللا فللالّنزاع يف دلللك الّلفللظ قللامم، فللإّن انللالف يف أنلّله هللل وضللص العللرب يلليغة تللدّل علللى     لفللظ أو معللىن
رتاض أّن قصلد االسلتغرال  االسلتغرال أم ال؟ وإن كلان معلىن فلاملعىن  بلص لّلفلظ فكيلف تزيلد داللتله عللى الّلفلظ؟ االعل

يعلللم بعلللم ضللرورّي حيصللل عللن قللرامن أحللوال، ورمللوز، وإشللارات، وحركللات مللن املللتكّلم، وتغللرّيات يف وةهلله، وأمللور  
بلل هلي كلالقرامن الّليت     معلومة من عادته، ومقايده وقرامن لتلفلة ال ميكلن حصلرها يف ةلنس، وال ضلبطها بويلف

الم عللليكم أنلّله يريللد    ،اجلبللان يعلللم هبللا خجللل انجللل، ووةللل الوةللل، وةلل    وكمللا يعلللم قصللد املللتكّلم إدا قللال: السللّ
فهللم أنلّله يريللد    .الّتحيلّلة أو االسللتهزاء، والّلهللو، ومللن  لللة القللرامن فعللل املللتكّلم، فإنلّله إدا قللال علللى املامللدة: هللات املللاء

و    ﴿حل. وقلللد تكلللون دليلللل العقلللل، كعملللوم قولللله تعلللاىل:  اامللللاء العلللذب البلللارد دون احللللاّر املللل ِ ََشْ
لذ ََُ َو بِكَ ََُ وَهَ

ٌُْقَها ﴿ ،[29]البقلرة:    ﴾٢٩َعلِيمٌ  ِ رِ رِْض ذِلَّ ََعَ اَّللَّ
َ
 وخصلو  قولله تعلاىل: ﴿  ،[6]هلود:  ﴾َوَما ِمْن َدابَّة  ِِف اْْل

و  َوكِيٌل  ِ ََشْ
و   وَُهَو ََعَ ُُكذ ِ ََشْ

إد ال يلدخل فيله داتله ويلفاته، وملن  لتله تكريلر     [62]الزملر:    ﴾٦٢َخالُِق ُُكذ
دة، كقوللللله: " اضللللرب اجلنللللاة، وأكللللرم املللللؤمنني كللللافّتهم يللللغريهم وكبللللريهم دكللللرهم    ،شلللليخهم وشللللاهّبم  ،األلفللللاظ املؤكللللّ

وال    .نوا، وال تغادر منهم أحدا بسبب من األسباب، ووةله ملن الوةلوهعلى أّي وةه ويورة كا  ،كيف كانوا،وأنثاهم
يزال يؤّكد حىّت حيصل علم ضرورّي مبراده. أّما قوهلم: ما ليس بلفظ فهو  بص لّلفظ، فهلو فاسلد فملن سلّلم أّن حركلة  

عينيله  بلص للفظله بلل    املتكّلم، وأخالقه، وعادته، وأفعاله، وتغرّي لونه، وتقطيب وةهه وةبينه، وحركة رأسله، وتقليلب
 (3).(2)هذه أدلّة مستقّلة يفيد اقرتان  لة منها علوما ضروريّة. "

وملا    ،فلإن الدالللة يف كلل موضلص حبسلب سلياقه  ه (السليال بقولله: "728وقد دكر ابن تيمية رهه   ) ت  
 (4)".حيف به من القرامن اللفظية واحلالية

وكلل ملا سللبل يلدل علللى ملد  اهتمللام األيلوليني مببحلله السليال يف فهللم النصلو  وحتديللد اللدالالت، وقللد  

 
بن عبد  .    (1) امللك  املعايل عبد  أبو  احلرمني  إمام  الفقهاجلوي ،  العلمية  الربهان يف أصول  الكتب  بن عويضة. دار   –. حتقيل: يالح بن حممد 

 1/151م.   1979  –ه 1418، 1بريوت. ط

م.  1993-ه  1413،  1بريوت. ط  –علمية  . حتقيل: حممد عبد السالم عبد الشايف. دار الكتب الاملستصفى الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد.    (2)
 228 

 10حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية.  (3)
 6/14م. 2005 –ه 1426، 3عامر اجلزار. ط -. حتقيل: أنور الباز جمموع الفتاوىابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أهد بن عبد احلليم.  (4)
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 تناولوا السيال اللفظي واالةتماعي وفصلوا القول يف عنايره وأثر دلك يف حتديد املعىن.
ومسلتو     وميكن القول إن علم أيول الفقه اعتىن عناية واضحة ةلية ابلسيال يف مسلتو  اإلشلارات النظريلة

 (1)التناول التطبيقي لألدلة اقتملة من عام ومطلل وأمر وهني وجماز وخفي.
  

  

 
 143داللة السيال.   (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 املطلب الرابع 
 السياق عند املفسرين 

"لقد كان املفسرون من أسبل العلماء الذين اهتموا ابلسيال، واستعانوا به وسليلة مهملة ملن وسلامل الكشلف  
 (1)".عن املعىن املراد للشارع احلكيم

اللفظيلللة واحلاليلللة، فملللن القلللرآن ملللا ورد    :التفسلللري يف تفاسلللريهم أشلللاروا إىل السللليال بقرينتيللله املتالزمتلللني  تهلللل"ف
ن يعتللد بتفسللريه، ومنلله مللا ذ يللرد فيلله نقللل عللن املفسللرين، وهللو قليللل، ي فهللم ابلنظللر إىل مفللردات   تفسللريه ابلنقللل عمللّ

  (2)"ل.واستعماهلا حبسب السيا  ،ومدلوالهتا ،األلفاظ من لغات العرب
ملللن كالمهلللم تلللدل عللللى عنلللايتهم ابلسللليال حيللله يلللرحوا بلللذلك يف بيلللان أيلللول التفسلللري،    أمثللللةوفيملللا  َ  

 وطبقوه يف تفسريهم.
والقطللص    ،وتعيللني اقتمللل  ،السلليال يرشللد إىل تبيللني ايمللل  "  :  ه (751)ت  رهلله    قللول ابللن قللّيم اجلوزيللةي

وهللذا مللن أعظللم القللرامن الدالللة علللى مللراد  ،  وتنللوع الداللللة  ،وتقييللد املطلللل  ،وعصلليص العللام  ،بعللدم احتمللال غللري املللراد
نَْت الَْعزِيُز الَْكرِيمُ ﴿  :فلانظر إىل قولله تعلاىل  ،وغالآ يف منا رته  ،قله غلآ يف نظرهأفمن   ،املتكلم

َ
 ﴾ُذْق ذِنََّك أ

 (3)".كيف جتد سياقه يدل على أنه الذليل احلقري[49]الدخان: 
ن يعتل     : "ه(  794) ت   الزركشي رهه  ويقول  واعلم أّن القرآن قسمان: أحدقا ورد تفسريه ابلّنقلل عملّ

رين وهلو قليلل  ." وبعد أن يبني أنواع القسم األول يقول: ".تفسريه وقسم ذ يرد   ،الثّا : ما ذ يرد فيله نقلل علن املفسلّ
يال  ،وملدلوالهتا  ،وطريل الّتوّيل إىل فهمه الّنظر إىل مفلردات األلفلاظ ملن لغلة العلرب وهلذا    ،واسلتعماهلا حبسلب السلّ

فيلللذكر قيلللدا زاملللدا عللللى أهلللل الّلغلللة يف تفسلللري ملللدلول    ،كثلللريا يف كتلللاب املفلللردات  (4)ه(502)ت  يعتللل  بللله الرّاغلللب
 (5)"ألنّه اقتنصه من الّسيال  الّلفظ

 
 103داللة السيال.   (1)

 9السيال يف الدراسات البالغية واأليولية.   (2)

بكر.    (3) أيب  بن  اجلوزية، حممد  القيم  الفوائدابن  نزار مصطفبدائع  العزيز عطا وأيحابه. مكتبة  الباز  .حتقيل: هشام عبد  املكرمة. ط  –ى  ،  1مكة 
 4/815م.  1996 –ه 1416

املعروف ابلراغب: أديب، من  احلسني بن حممد  (4) القاسم االيفها  )أو االيبها (  أبو  املفضل،  العلماء.  بن  من أهل )أيبهان( سكن   احلكماء 
الغزايل. ابالمام  يقرن  حىت كان  واشتهر،  االدابء  بغداد،  )حماضرات  )أخالل ،  (من كتبه  ويسمى  و)االخالل(  الشريعة(  مكارم  إىل  و)الذريعة 

 2/255. انظر: األعالم و)ةامص التفاسري( أخذ عنه البيضاوي يف تفسريه، و)املفردات يف غريب القرآن( و)حل متشاهبات القرآن( ،الراغب(
ه  1376،  1. حتقيل: حممد أبو الفضل إبراهيم. طبعة عيسى البايب احلليب. طالربهان يف علوم القرآنالزركشي، أبو عبد   بدر الدين بن حممد.    (5)

 2/172م. 1957 –
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ة إدا ذ يظهلللر تقييللللد عللللدم  "    (:يف العمللللوم وانصللللو )  قاعلللدةحتللللت    أيضللللاويقلللول   فة العامللللّ ال يسلللتدّل ابلصللللّ
 (1)  "وحيتمل يف غري مقصوده.  ،الّتعميم  ويستفاد دلك من الّسيال، وهلذا قال الّشافعّي: الّلفظ بنّي يف مقصوده

فتنهلال عليلك    ،تتتّملهلا وتتلدبّرهاوإّنك لتمّر ابآليلة الواحلدة ف  : "ه (1393) ت يقول ابن عاشور رهه  و 
معللان كثللرية يسللم  هبللا الرّتكيللب علللى اخللتالف االعتبللارات يف أسللاليب االسللتعمال العللريّب، وقللد تتكللاثر عليللك فللال  

وال جتعللل احلملل علللى بعضللها منافيلا للحمللل عللى الللبعض اآلخللر إن كلان الرّتكيللب مسحللا    ،تللك مللن كثرهتلا يف حصللر
 بذلك.

تسم  هبا كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه وداللته، ملن اشلرتاك وحقيقلة وجملاز، ويلري   فمختلف اقامل اّليت 
 (2)."وكناية، وبديص، وويل ووقف، إدا ذ تفض إىل خالف املقصود من الّسيال،  ب هل الكالم على  يعها

 اآلايت، وحتديد داللتها.  ملعا دّل على حيازة السيال أقية ك   عند املفسرين يف تناوهلم  وكل ما سبل ي
وملا    ،ص القلرآ ومن الشروط ملا يتصلل ابلسليال اللفظلي احللاكم لللن   وقد وضص املفسرون شروطاً يف املفّسر"

ك عللللم املناسلللبة بلللني  كلللذل، و استحضلللار  يلللص اللللنص القلللرآ  عنلللد تفسلللري بعضلللهوملللن دللللك    ،يتضلللّمنه ملللن دالالت
 للا  عللل الكللالم بعضلله آخللذاً    ،معرفللة االرتبللاط بللني أوامللل السللور وأواخرهللا، وتعلللل اآلايت آبايت أخللر و   ،اآلايت

   .فيصب  التعبري كالبناء اقكم املتالمم األةزاء   ببعض يف أداء و يفة التعبري عن املعىن
ومعرفللة املكللي واملللد ، والرتتيللب  ،  باب النللزولمعرفللة أسللكيتصللل مللن تلللك الشللروط بسلليال احلللال  ومنهللا مللا  

 (3)" ، وغريهاالزم  لنزول اآلايت
 ":فصل فيما  ب على املفسر البداءة به"  يقول الزركشي حتت

ر البللداءة بلله العلللوم الّلفظيللّة"    وأّول مللا  للب البللداءة بلله منهللا حتقيللل األلفللاظ املفللردة  ،اللّلذي  للب علللى املفسللّ
وهللو كتحصلليل اللللّ  مللن    ،فتحصلليل معللا  املفللردات مللن ألفللاظ القللرآن مللن أوامللل املعللادن ملللن يريللد أن يللدرك معانيلله

 .أوامل املعادن يف بناء ما يريد أن يبنيه
رع وغلريهبل هلو انفلص يف كلّل عللم ملن علل  قالوا: وليس دلك يف علم القرآن فقآ وهلو كملا قلالوا: إّن    ،وم الشلّ

الّنظلر    :فنقلول  ،ألّن اجللزء سلابل عللى الكلّل يف الوةلود ملن اللّذهّ  وانلارةيّ    املرّكب ال يعللم إاّل بعلد العللم مبفرداتله
 .يف الّتفسري هو حبسب أفراد األلفاظ وتراكيبها
 وأّما حبسب األفراد فمن وةوه ثالثة:
 

 2/18ال هان يف علوم القرآن.  (1)
م.   1984تونس. ط  –. الدار التونسية  حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليدابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد.    (2)

1/97 

 12-9  .السيال يف الدراسات البالغية واأليولية(3)
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 .األلفاظ املفردة إبزامها وهو يتعّلل بعلم الّلغةمن ةهة املعا  اّليت وضعت  
 .ومن ةهة اهليئات والّصي  الواردة على املفردات الّدالّة على املعا  املختلفة وهو من علم الّتصريف

 .ومن ةهة رّد الفروع املتخودة من األيول إليها وهو من علم االشتقال
 وأّما حبسب الرّتكيب فمن وةوه أربعة:

ا مؤّديلة أيلل املعلىن وهلو ملا دّل عليله    ،تبار كيفّية الرّتاكيب حبسب اإلعراباألّول: ابع ومقابله ملن حيله إهنلّ
 .املرّكب حبسب الوضص ودلك متعّلل بعلم الّنحو

أعلل  الزم أيللل املعللىن اللّلذي  تلللف ابخللتالف     الثلّلا : ابعتبللار كيفيللّة الرّتكيللب مللن ةهللة إفادتلله معللىن املعللىن
 .وهو اّلذي يتكّلف إببراز حماسنه علم املعا  ،ب البلغاءمقتضى احلال يف تراكي

وابعتبلللار احلقيقلللة وايلللاز    ،الثّالللله: ابعتبلللار طلللرل ،ديلللة املقصلللود حبسلللب وضلللوح الّدالللللة وحقامقهلللا ومراتبهلللا
 .وهو ما يتعّلل بعلم البيان   ،واالستعارة والكناية والّتشبيه

 (1)".وهو يتعلل بعلم البديص   ،ة واالستحسان ومقابلهوالرّابص: ابعتبار الفصاحة الّلفظّية واملعنويّ 
وبلللني عنايلللر السللليال اللغلللوي  وهلل دره كلللم أبلللدع رهللله   يف هلللذا التقسللليم  حيللله نلحلللظ تشلللاهبا كبلللريا بينللله  

 احلديه سواء أكانت يوتية أو يرفية أو حنوية أو معجمية أو داللية.
وأّما املرتبلة  ":ملا حيتاةله املفسلر وهلو يبلني مراتلب التفسلريه (  1354) ت   الشلي  حمملد رشليد رضلا وقد بني

 العليا فهي ال تتّم إاّل  مور:
ر دللللك ملللن اسلللتعماالت أهلللل   ل املفسلللّ أحلللدها: فهلللم حقلللامل األلفلللاظ املفلللردة اللللّيت أودعهلللا القلللرآن حبيللله حيقلللّ

واألحسلن أن يفهلم الّلفلظ    ،عملة يف عصلر نزوللهأن يفّسر القرآن حبسب املعا  الّليت كانلت مسلت فعلى املدّقل ..الّلغة
ا اسللتعمل مبعلللان لتلفللة كلفلللظ     ..(اهلدايلللة    )مللن القلللرآن نفسلله  ن  ملللص مللا تكلللّرر يف مواضللص منللله وينظلللر فيلله، فرمبلللّ

ل كيللف يّتفللل معنللاه مللص  لللة معللىن اآليللة فيعللرف املعللىن املطلللوب مللن بللني معانيلله، وقللد قللالوا: إّن القللرآن   وغللريه، وحيقللّ
ر بعضلله بللبعض، وإّن أفضللل قرينللة تقللوم علللى حقيقللة معللىن الّلفللظ موافقتلله ملللا سللبل مللن القللول، واتّفاقلله مللص  لللة  يفسللّ 

 املعىن، وامتالفه مص القصد اّلذي ةاء له الكتاب ،ملته.
 لنيها: األساليب، فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه األساليب الّرفيعة.

بلنّي    ،آخلر الكتلب، وبلنّي فيله ملا ذ يبّينله يف غلريه  فقد أنلزل   هلذا الكتلاب وةعلله  علم أحوال البشر:للثها
 .فيه كثريا من أحوال انلل وطبامعهم والّسنن اإلهلّية يف البشر

ر  رابعها: العلم بوةه هداية البشلر كّلهلم ابلقلرآن  القلامم هبلذا الفلرض الكفلامّي أن يعللم ملا    فيجلب عللى املفسلّ

 
 174-2/173ال هان يف علوم القرآن.  (1)
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 (1).".كان عليه الّناس يف عصر الّنبّوة من العرب وغريهم
وكتب التفسري حافلة مبا يدل على عناية املفسرين ابلسيال اللفظي وسيال املقلام وهلذا ملا سليظهر يف القسلم  

 التطبيقي من البحه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 1/20م.  1990. اهليئة املصرية العامة للكتاب. ط تفسري املناررضا، حممد رشيد بن علي.  (1)
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 املبحث الثالث  
 . السياق يف الدراسات اللغوية احلديثة مفهوم 

 وفيه مطلبان: 
 املطلب األول: مفهوم السياق يف الدراسات الغربية احلديثة. 
 املطلب الثاين: مفهوم السياق يف الدراسات العربية احلديثة. 
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 األول   املطلب 
 مفهوم السياق يف الدراسات الغربية احلديثة 

قابلة للتطبيلل عللى  يلص    –نظريلة السليال  –يف شلكل نظريلة    فكلرة السليال  ن و علملاء اللغلة الغربيل قد يلاغل" 
أنللواع املعللىن مللن: يللوتية ويللرفية وحنويللة واةتماعيللة ووضللعوا هلللا مللن املعللايري واإلةللراءات مللا  علهللا تقللف علللى قللدم  

   (1)"اليت تتناول املعىن ابلتحليل والتفسري  املساواة مص بقية النظرايت
أي: مللص النسلليج حيلله    textو  cont مللن مقطعللني  (     (Contexteيتكللون مصللطل  السلليال    "و

مث بعلللد دللللك أيلللب  يسلللتعمل مبعلللىن    ،اسلللتعمل املصلللطل  األول ليعللل  الكلملللات املصلللاحبة للمقطوعلللات املوسللليقية
ل يف ملا حيليآ  النص  أي: تلك ايموعات من الكلمات املرتايلة مكتوبلة أو مسلموعة إضلافة إىل معلىن ةديلد متمثل

 (2)".ابلكلمة املستعملة يف النص من مالبسات لغوية وغري لغوية
م اإلسلللهام احلقيقلللي للغلللويني اإلجنليلللز يف  1935منلللذ سلللنة    (3))فلللريث(  الللليت دشلللنها  (نظريلللة السللليال    )تعلللد  و   

، وحللاول أن يسللتعيض  مقابللل اإلسللهامات األوروبيللة واألمريكيللة األخللر ، وتعللد خطللوة مهمللة يف عللاذ الللدرس اللغللوي
   (4)هبا عن املذاهب األخر  يف التحليل اللغوي.

لكنلله حيللس  ن سلليال احلللال عنللد )مالينوفسللكي( ذ يكللن    ،(5)"وقللد اعللرتف )فللريث(  نلله مللدين ملالينوفسللكي
فسلللليال احلللللال عنللللد مالينوفسللللكي كللللان دلللللك "اجلللللزء مللللن العمليللللة     مرضلللليا لالجتللللاه اللغللللوي األكثللللر دقللللة وإحكامللللا

 ".االةتماعية الذي ميكن ،مله منفردا
ثللله مثللل الفصلللامل  ابعتبلللاره ةللزءا مللن أدوات عللاذ اللغللة، م  (سلليال احلللال)ولقللد فضللل )فللريث( أن ينظللر إىل  

ابعتبللاره "تنظيمللا عطيطيللا مناسللبا" ينطبللل علللى    –أحسللن مللا اسللتخدم    –ولقللد اسللتخدم    ،النحويللة اللليت يسللتخدمها
 أحداث اللغة، وهلذا اقرتح الفصامل التالية:

 :األشخا ، انصامص الذاتية املميزة  :املالم  الوثيقة ابملشرتكني  -1
 للمشرتكني حلدث الكالميا-أ

 
،  1دمشل. ط  -التفسري القرآ . دار العصماء  وانظر: العزاوي، عقيد خالد، والكبيسي، حممد شاكر. و امف السيال يف  165داللة السيال.    (1)

   25م.  2015-ه 1436

 5-4 ، استقصاء دور السيال يف حتقيل التماسك النصي. حبه: السيال والنص  (2)

لغوي بريطا  وشخصية رميسية يف تطوير علم   (  1960ديسم     14  -  1890يناير    17  ، )John Rupert Firth:  ةون روبرت فريث  (3)
 ب يطانيا خالل مخسينيات القرن العشرين. . ويكيبيداي اللغة 

 189داللة السيال.   (4)

 م (. عاذ بولندي لتص بعلم اإلنسان ) أنثربولوةيا ( 1942 – 1884ابلبولندية. )  Malinowski –برونيسالف مالينوفسكي   (5)
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 غري الكالمي للمشرتكني.  احلدث -ب
 األشياء دات الصلة ابملوضوع.-2
 (1)"،ثريات احلدث الكالمي.-3

" ومعللىن الكلمللة عنللد أيللحاب هللذه النظريللة هللو " اسللتعماهلا يف اللغللة" أو " الطريقللة اللليت تسللتعمل هبللا" أو "  
وضلعها    :أي   وهلذا يصرح )فريث(  ن املعىن ال ينكشف إال ملن خلالل تسلييل الوحلدة اللغويلة ،الدور الذي تؤديه"

 (2)يف سياقات لتلفة."
،  فدراسللة معللا  الكلمللات تتطلللب حتللليال للسللياقات واملواقللف اللليت تللرد فيهللا، حللىت مللا كللان منهللا غللري لغللوي"

 (3)تقص فيها، أو بعبارة أخر  تبعا لتوزعها اللغوي."يتعدد تبعا لتعدد السياقات اليت  –على هذا  –ومعىن الكلمة 
وقللد ميلللز  ،  ."وهنللاك مللن أيللحاب هللذه النظريللة مللن ركللز علللى السلليال اللغللوي وتوافللل الوقللوع أو )الريللف(

 )فريث ( بني نوعني من الريف قا: 
 الريف العادي املوةود بكثرة يف أنواع لتلفة من الكالم.-1
 املوةود يف بعض األساليب اناية، وعند بعض الكتاب املعينني.الريف غري العادي  -2

 (4)وقد دكر )فريث( أن قاممة الكلمات املرتايفة مص كلمة تعد ةزءا من معناها.
 انوا  اجلوهرية للنظرية السياقية عند فريث يف النقاط اآلتية: وقد نص ال كاوي أهم األسس أو

وهلللذا العنصلللران قلللا: السللليال اللغلللوي  ،  ل يف عمليلللة التحليلللل اللللداليلالنظلللرة املتسلللاوية إىل عنصلللري السللليا-1
وسلليال املوقللف أو املقللام الللذي يتضللمن أيضللا مللا يسللمى ابلسلليال الثقللايف الللذي يتضللمن قاممللة ابلفللوارل االةتماعيللة  

 والسمات الشخصية والثقافية للمتحدث واملتحدث إليه ودور كل منهما يف ايتمص.
مبلللا يف دللللك العنايلللر األداميلللة    كلللل عنايلللر السللليال اللغلللوي سلللواء أكانلللت يلللوتية )النظلللر ابلتسلللاوي إىل  -2

 .( أو يرفية أو حنوية أو معجمية أو داللية  كالن  أو التنغيم
ألن كللل و يفللة تللؤد  هللي و يفللة أساسللية يف املقللام الللذي     الللرفض املطلللل ملللا يسللمى ابلو يفللة األساسللية-3
 قيلت فيه.
نللواع االسلتخدام اللغللوي  إد للليس هنلاك اسللتخدام ميكلن النظللر إليله ابعتبللاره القاعللدة )  النظلر ابلتسللاوي إىل كلل أ-4

وإمنللا ينظللر إىل اجلميللص بعللني واحللدة ابعتبارهللا بللدامل يف األمنللاط    ،وبقيللة االسللتخدامات ابعتبارهللا أمناطللا لنويللة  ،التجريديللة (

 
 77م.  1995إسكندرية. ط –. تر ة: دكتور ي ي إبراهيم السيد. دار املعرفة اجلامعية علم الداللة، إطار جديدابملر، ف.ر.  (1)

 68م.  1998، 5. عاذ الكتب. ط علم الداللةعمر، أهد لتار.  (2)

 69عمر، أهد لتار. علم الداللة.   (3)

 77عمر، أهد لتار. علم الداللة.  (4)
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 وهذه مستلة ةوهرية عتلف فيها النظرية السياقية عن مفاهيم النحو التقليدي.  ،السياقية
 وإمنا هي ةزء من النتاج االةتماعي. ،ليست اللغة نظاما شكليا فحسب  -5
 وحدة االستخدام اللغوي األساسية هي اجلملة.-6
لللك نظللرا الرتباطلله ابلكللالم  ود  ،الو يفللة ( يف مفهوملله النفعللي أو العملللي دا طبيعللة متغللرية  )  أو  إن املعللىن-7
 (1)الفعلي.

و ا تقدم يظهر أن دراسة وحتليل السياقات وأمناط الريف املختلفة وفقا لنظرية فريث وملن حنلا حنلوه قلد أداي  
وإمنلا    ،إىل نتيجة مهمة فحواها " أنه ذ يعد ينظر إىل الكلمات ابعتبارها وحدات معجمية تشغل مواقص حنوية حملددة

 (2)امها يف تال م وانسجام مص الكلمات األخر " الواردة يف النص.إىل شروط استخد 
علللى كللل مللن رفللض السلليال أو اسللتبعده مللن    (3)  رّد )ابملللر(  واةهللت هللذه النظريللة انتقللادات عللدة ولكللن  ولقللد 

وأن نرفضلها ابعتبارهلا    -مثلما فعل بعلض العلملاء    -اللغويني قامال: " من السهل أن نسخر من النظرايت السياقية  
لكللن مللن الصللعب أن نللر  كيللف ميكننللا أن نرفضللها دون إنكللار احلقيقللة الواضللحة اللليت تقللول  ن معللىن    ،غللري عمليللة

 (4)"  .آ بعاذ التطبيلالكلمات و اجلمل يرتب
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
العليم.    (1) عبد  الفتاح  عبد  احلديثدالال كاوي،  اللغة  وعلم  الرتاث  بني  السياق  بال.  لة  والرتكيبية.  والبنيوية  الصوتية  للو امف  حتليلية  دراسة   ،

 51-52 

 53داللة السيال بني الرتاث وعلم اللغة احلديه.   (2)

 إطار ةديد.  –م( لغوي بريطا ، من كتبه املشهورة: علم الداللة  1922 -2019) Frank R. Palmer –فرانك روبرت ابملر  (3)
 80علم الداللة، إطار ةديد.   (4)
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 الثاين   املطلب 
 مفهوم السياق يف الدراسات العربية احلديثة 

بدراسللة السلليال بتللتثري واضلل  مللن نظريللة " فللريث " السللياقية   علمللاء اللغللة العللرب اقللدثون    قللد تولللد اهتمللامل
أمثللللة هلللؤالء ملللام حسلللان وكملللال بشلللر  وملللن    -بشلللكل مباشلللر أو غلللري مباشلللر    -ألهنلللم تلقلللوا هلللذا العللللم عللللى يديللله  

 (1)وحممود السعران … وغريهم، و يظهر دلك ،الء يف مؤلفاهتم العلمية.
أوالقللا: تللواىل العنايللر اللليت    :إليلله مللن انحيتللنيونظللر  املقصللود ابلسلليال )التللوايل(،  وقللد دكللر مللام حسللان أن  

 النص(.   يتحقل هبا الرتكيب والسبك، والسيال من هذه الزاوية يسمى )سيال
والثانية: تواىل األحداث اليت ياحبت األداء اللغوي وكانت دات عالقة ابالتصال ومن هلذه الناحيلة يسلمى  

 (2)السيال )سيال املوقف( ".
جمرد مكلان يلقلى فيله    وقد أطلل عليه  كمال بشر مصطل  املسرح اللغوي واملقام وجمرايت احللال،  وليس هو

بعضللها حبجللر بعللض  فهنللاك املوقللف كللله مبللن فيلله مللن    دو عنايللر متكاملللة آخلللذ   الكللالم، إمنللا هللو إطللار اةتمللاعي
واملوضللللوعات     متكلملللني ابثلللني ومسلللتمعني ومتلقلللني وعالقلللتهم بلللبعض، وهنلللاك كلللذلك ملللا يف املواقلللف ملللن األشلللياء

 (3).املختلفلة اليت تفيد يف فهم الكالم والوقوف على خوايه وهناك كذلك الكالم نفسه
للحلللال    اإلعالمللي أو  هللو  للللة العنايلللر املكونلللة للموقلللف: "بقوللله  سلليال احلللالوقللد عللرف حممللود السللعران  

 (4)".الكالمية
 مث دكر العناير املكونة للحال الكالمية وهي:

-وشخصيات من يشهد الكالم غري امللتكلم والسلامص    (الثقايف)شخصية املتكلم والسامص، وتكوينهما  -1"
أم يشللاركون مللن آن آلن    ،دان مللا لللذلك مللن عالقللة ابلسلللوك اللغللوي، ودورهللم أيقتصللر علللى الشللهو وبيلل  -إن وةللدوا

 ابلكالم، والنصو  الكالمية اليت تصدر عنهم.
العواملللل والظلللواهر االةتماعيلللة دات العالقلللة ابللغلللة والسللللوك اللغلللوي مللللن يشلللارك يف املوقلللف الكالملللي    -2

 وكالوضص السياسي، وكمكان الكالم، إخل.كحالة اجلو إن كان هلا دخل، 
وكللل مللا يطللرأ أثنللاء الكللالم  للن يشللهد املوقللف الكالمللي مللن انفعللال أو أي ضللروب مللن ضللروب االسللتجابة،  

 
 17، وانظر: دور السيال يف حتديد الداللة الو يفية.  5حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية.   (1)

عند    (2) احلديثة  السياقية  النظرية  أيول  العربية. حبه  التذكاري   1علماء  )الكتاب  قدم يف  مام حسان وهو حبه  للدكتور  السيال  قرينة  عن  نقال 
 لالحتفال ابلعيد املئوي لكلية دار العلوم( 

 311. دار النهضة العربية ل  بريوت.  علم اللغة، مقدمة للقارئ العريبالسعران، حممود.  (3)

 8-5الو يفية  دور السيال يف حتديد الداللة  (4)
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 وكل ما يتعلل ابملوقف الكالمي أاي كانت درةة تعلقه.
 أثر النص الكالمي يف املشرتكني، كاالقتناع، أو األذ، أو اإلغراء أو الضحك، إخل.  -3

وسلامر    (امللتكلم)إبلراز اللدور االةتملاعي اللذي يقلوم بله    (سليال احللال)وهكذا يتض  أن ملن أهلم خصلامص 
 .(املوقف الكالمي)املشرتكني يف 

تشلمل  يللص أنلواع الو للامف الكالميللة،  (  سيال احلللال)وإن نظريلة اللغللة الليت تقللوم عللى التصللور انللا  بلل  -4
كللللتكثر  -وتفسللللر  يللللص أنللللواع الو للللامف الكالميللللة، وليسللللت مقصللللورة  مبعللللىن أهنللللا هبللللذا التصللللور تسللللتطيص أن تللللدرس  

 (1)"على إبراز نوع أو أكثر ليس غري من أنواع الو امف الكالمية.  -النظرايت القدمية
واحلقيقللة أن هللذ الطريقللة مللن طللرل  ويقللول يف بيللان أثللر هللذه الطريقللة يف الكشللف عللن مسللتوايت الدالاللللة: "

 ية للمعىن على مستوايت لتلفة.دراسة املعىن ترسم حتليالت عمل
و ا جتدر مالحظته أن التحليالت اللغوية كلها على املستوايت املختلفة ليست املعلىن وال هلي دراسلة املعلىن.  
فللال بللد للويللول إىل املعللىن مللن الللربآ بللني النتللامج اللليت تويللل إليهللا هللذه التحللليالت  يعللا ربطللا يللدخل يف اعتبللاره  

 (2)".(سيال احلال) سامر عناير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 311علم اللغة، مقدمة للقار  العريب.    (1)
 311علم اللغة، مقدمة للقار  العريب.    (2)
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 قحول تناول علماء اللغة احملدثني لنظرية السيا  الحظاتممسألة: 

تنلللاول  دكلللر بعلللض البلللاحثني مالحظلللات حلللول تنلللاول علملللاء اللغلللة اقلللدثني لنظريلللة السللليال، وملللن دللللك أن "
،  للجانلب العمللي التطبيقللييتعرضللا    ولللم  ،شلتن حممللود السلعران   كملا هلو  كلان تنلاوال نظللراي  كملال بشلر هلذه النظريللة  

وخصويللا يف تناولنللا للللرتاث يف حللني إن    ،الللدرس اللغللوي العللريب  دعللا كمللال بشللر إىل تطبيللل هلللذه النظريلللة فللليوقللد  
  .التفسري الشرح أو ابلتطبيل كان حمدودا للغاية من منطل االستشهاد أو  تناوله هلذه النظريلة

الللذي دعللاه إىل دلللك أنلله ذ  و ،  سلليال احلللال  يال هللوركللز كمللال بشللر حديثلله علللى عنصللر واحللد مللن السللكمللا  
وإمنللا ةللاء حديثلله عنهللا مللن منطلللل نظللرة نقديللة موضللوعية للللرتاث العللريب مللن ةانللب،    ،هللذه النظريللة يف حبلله  يتنلللاول

يكللون عليهللا الللدرس اللغللوي احلللديه يف مصللر    والللدعوة إىل األخللذ هبللا وتطبيقهللا مللن خللالل ر يللة ةديلللدة يتطللللص أن 
 .يب من ةانب آخروالعاذ العر 

لتوضلللي     حيلللله عرضلللوا   ةلللاء بعلللدهم ملللن اللغلللويني فللللم يلللزد عملللا قالللله هلللؤالء بصلللدد هلللذه النظريللللة  أملللا مللللن
اللهلم     تنلاول السليال اللغلوي ابلتعريلف  وقليلل مللنهم الللذي،  سيال احلال يف أبسآ يلوره  املقصود مبصطل  املقام أو

فقللد حتللدث عللن هللذه النظريللة يف غللري موضللص يف    ،اللغللة البنيللوي"  إال مللا قدملله حلمللي خليللل يف كتابلله "العربيلللة وعللللم
نظريلللة  "  بعنلللوان    أملللا  أهلللد لتلللار عملللر فقلللد عقلللد فصلللال يف كتابللله "عللللم الدالللللة"  ،فلللريث  أثنلللاء حديثللله علللن مدرسللللة

  ن أاي ملن هلؤالء ذ يشلريوا إىل مللاأالسيال الثقايف غري  و احلال    اللغوي والعاطفي وسيالوتناول فيها السيال  "السيال
              (1)".س اللغويعلى هذه النظرية من تطور يف الدر طرأ  

 عند العلماء السابقني واملقام مبفهومه املعاصر بني السياق وخنتم ابإلشارة إىل الفرق
فقللد شللاع املقللام عنللد    ،االلتبللاس  تللد بللني زمنللني وثقللافتنيقللد يلتللبس مصللطل  السلليال مبصللطل  املقللام وهللذا  "

العرب قدميا عنلدما اسلتعملوه يف الدراسلات البالغيلة يف حلني اسلتعمل كثلري ملن اقلدثني خصويلا الغلربيني مصلطل   
 .السيال إال أن هناك فروقا بينهما

هللو  ومي املقلام والسليال  وهلذا ملا أشلار إليلله ملام حسلان الللذي يلر  أن الفيصلل يف دلللك االخلتالف بلني مفهلل
معرفلللة ملللا تنطلللوي عليللله الثقافلللة، ففيهلللا تلللرتبآ كثلللري ملللن املواقلللف ابالسلللتعمال اللغلللوي،  لللا حيلللد ملللن إخضلللاع املقلللام  
للمعياريللة اللليت تلتصللل بتعريفللات البالغيللني العللرب، ودلللك يف قوللله: "لقللد فهللم البالغيللون العللرب املقللام أو مقتضلللى  

وأحللوال    ،وأطللر عاملة  ،فهللذه املقاملات منللادج جملردة  (،  لكللل مقلام مقلال)    : قلالوامث   ،احللال فهملا سللكونيا منطيلا جمللردا
وإمنللا هللو  لللة املوقللف املتحللرك االةتمللاعي الللذي يعتلل  املللتكلم    ،والللذي أقصللده ابملقللام للليس إطللارا وال قالبللا  .سللاكنة

ر يتخطللى جمللرد التفكللري يف  ةللزءا منلله كمللا يعتلل  السللامص والكللالم نفسلله وغللري دلللك  للا للله اتصللال ابلللتكلم، ودلللك أملل

 
 18-17دور السيال يف حتديد الداللة الو يفية.   (1)
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موقللف منللودةي ليشللمل كللل عمليللة االتصللال، وعلللى الللرغم مللن هللذا الفللارل بللني فهمللي وفهللم البالغيللني للمصللطل   
   situation   (context of  )  الواحلد أةلد لفلظ املقلام أيلل  ملا أعل  بله عملا أفهمله ملن املصلطل  احللديه

  (1)"  .الذي يستعمله اقدثون 
  

 
دراسة إستيمولوةية للفكر اللغوي    –األيول ، وانظر: حسان، مام.  7حبه السيال والنص استقصاء دور السيال يف حتقيل التماسك النصي   (1() 1)

، وانظر: داللة السيال بني الرتاث وعلم اللغة احلديه.   332   م2000  –ه  1420البالغة. عاذ الكتب.    –فقه اللغة    –عند العرب، النحو  
 30 
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 الرابع املبحث 
 أنواع السياقات 

 وفيه مطلبان: 
   . سياق غري اللغوي ال سياق اللغوي و ال املطلب األول: تقسيم السياق إىل  

 . املطلب الثاين: تقسيمات أخرى للسياق 
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 املطلب األول 
 سياق غري اللغوي ال سياق اللغوي و ال تقسيم السياق إىل  

 سيال غري لغويو سيال لغوي  :قسمنيقسم علماء اللغة السياق إىل 
فلل "يتمثلل يف األيلوات والكلملات واجلملل كملا تتتلابص يف حلدث كالملي معلني أو نلص   أما الســياق اللغــوي

 (1)".لغوي
ويشللمل الكلمللات واجلمللل احلقيقيللة السللابقة والالحقللة  ،  ويقصللد بلله: الللنظم اللفظللي للكلمللة، وموقعهللا منلله  "
فهللو السلليال الللذي توةللد فيلله اللفظللة يف اجلملللة، فتكتسللب مللن السلليال توةيهللاً     والللنص الللذي توةللد فيلله  ،للكلمللة

فهللي الللروابآ اللغويللة اقيطللة ابللفظللة يف عبللارة أو تركيللب،     دالليللاً، وقللد ،َ يف سلليال آخللر فتكتسللب داللللة أخللر 
ملن ألفلاظ تسلاعد  ، وكلّل ملا يصلاحب اللفظلة  ، والكتلاب اللوارد فيله اللنصتلك العبارة، والنص املتضمن هلافيشمل: 

أيلللل االسلللتعمال  )  :أي   ،  لللا يلللؤثر فلللول الدالللللة املعجميلللةتقلللّدمت عليهلللا أو ،خلللرت عنهلللا،  عللللى توضلللي  املعلللىن
 (2).أو تصوراته ،أو طبيعة االنسان  ،افةأو الثق ،اللغوي( مضيفاً إليها الداللة الثانوية اليت تتغري بتغري العصر

ة: "السيال اللغوي يعتمد على عناير لغوية يف اللنص ملن دكلر  للة سلابقة أو الحقلة، أو  يقول حممد هاس
 (3)عنصر يف  لة سابقة أو الحقة، أو يف اجلملة نفسها حيول مدلول عنصر آخر إىل داللة غري املعروفة له."

 وبناء عليه فقد مشلت عناير " السيال اللغوي " املكونة للحدث اللغوي عندهم ما يلي:  " 
 الوحدات الصوتية والصرفية والكلمات اليت يتحقل هبا الرتكيب والسبك.   أوال:
 طريقة ترتيب هذه العناير داخل الرتكيب.  اثنيا:
، و  للللواهر هللللذا األداء    أو مللللا يطلللللل عليلللله  ،طريقللللة األداء اللغللللوي املصللللاحبة للجمللللل  اثلثــــا: التطريللللز الصللللَو

 (4)"املصاحب املتمثلة يف الن  والتنغيم والفايلة الصوتية )أو الوقف(.
 عمر لتار للسيال اللغوية  مثلة عدة منها كلمة )يد ( فهي ترد يف سياقات متنوعة منها:أهد  وقد مثل 

 وال مكافتة.عن  هر يد. يع  تفضال ليس من بيص وال قرض    أعطيته ماال-1

 
الصادل.  س  (1) إيهاب عبد احلميد عبد  النحوي والتوجيه اإلعرايب يف كتاب سيبويهالمة،  التقعيد  السياق ودورها يف  علم   -. رسالة دكتوراهقرينة 

ةامعة عني مشس.    احلديه.     34-33اللغة.  اللغة  وعلم  الرتاث  بني  السيال  داللة  وخارةي:  لغوي  إىل  السيال  تقسيم  يف  أيضا  وينظر 
 30  

 162.   منهج التحليل يف دراسة الداللة القرآنية يف كتاب العنياجلنايب، أهد.  (2)
اللطيف، حممد هاسة.    (3) النحوي  عبد  املعىن  لدراسة  الشرولالداليل  -النحو والداللة، مدخل  م.  2000  –ه  1420،  1القاهرة. ط  -. دار 

 116 

 5. حبه أيول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية   (4)
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 هم يد على من سواهم: إدا كان أمرهم واحدا.-2
 .يد الفتس وحنوه: مقبضها-3
 .يد الدهر: مد زمانه-4
 يد الري : سلطاهنا.  -5
 .يد الطامر: ةناحه  -6
   (1).اخل هذه املعا ...خلص يده من الطاعة: مثل نزع يده  -7
فإنلله يعلل  " اجلللو انللارةي الللذي حيلليآ ابلكللالم مللن  للروف    أمــا الســياق غــري اللغــوي أو ســياق احلــالو "  

، ويشمل كل ما حييآ ابللفظ من عناير غري لغوية تتصل ابملكان والزملان، أو شخصلية امللتكلم، أو  (2)ومالبسات"
 (3).أو احلركات واإلشارات اليت تسهم يف حتديد داللة الكلمة  ،املخاط ب

: " ويف أوسص معلىن لسليال احللال فإنله يشلمل انلفيلة غلري اللغويلة للنص أو كلالم ملا  (4)ويقول ديفيد كريستال
والسلامص مللا  كاملة وبكل ما فيها، ويشمل دلك املوقف احلايل اللذي يسلتخدم فيله اللنص أو الكلالم، ووعلي امللتكلم  

 (5)قيل قبل، وأية معتقدات أو افرتاضات سابقة خارةية."
وال بتجلللارب    ،ويقللول إبلللراهيم أنلليس: "أيلللن هللذا الكلللالم املسلللتقل ابلفهللم اللللذي ال نسللتعني فيللله بكللالم سلللبقه

   (6)وال إبشارات األيدي وتعابري الوةوه يف كثري من األحيان." ،ماضية
وعللزل الكللالم عللن هللذا    ،..عللن مسللرحه أو مقاملله ضللرب مللن الضوضللاءويقللول كمللال بشللر: "الكللالم منعللزال  
 (7)".املوقف احلي حييله إىل شيء مشوه  سوخ

ولقد استخدم كثري من العلماء العرب إىل ةانلب مصلطل  )السليال( مصلطلحات أخلر  تلؤدي نفلس املعلىن  
احلللال  ، و واقللص احلللالومقتضللى احلللال، و (8)،املقللام  ،احلللال  ،أو مللا يقللرب منلله، ومللن دلللك علللى سللبيل املثللال: املوقللف

 
 70عمر، أهد لتار. علم الداللة.   (1)

  33قرينة السيال ودورها يف التقعيد النحوي والتوةيه اإلعرايب يف كتاب سيبويه.   (2)

 61داللة السيال بني الرتاث وعلم اللغة احلديه.    (3)
اإلم اطورية ال يطانية. جتاوزت أعداد الكتب اليت ألفها، أو شارك فيها مامة  م، حامز على رتبة  1941، ولد عام  لغوي وأكادميي وكاتب بريطا   (4)

 كتاب، ومن أعماله: موسوعة كام دج للغة. 
 نقال عنه برت ته.  34- 33انظر: قرينة السيال ودورها يف التقعيد النحوي والتوةيه اإلعرايب يف كتاب سيبويه   (5)

 
 42وانظر: قرينة السيال ودورها يف التقعيد النحوي والتوةيه اإلعرايب يف كتاب سيبويه   277 . من أسرار اللغةأنيس، إبراهيم.  (6)

اللغة بشر، كمال.    (7) النحوي والتوةيه    58-57م.  1998القاهرة. ط  –. دار غريب  دراسات يف علم  التقعيد  السيال ودورها يف  وانظر: قرينة 
 42اإلعرايب يف كتاب سيبويه  

 28بني الرتاث وعلم اللغة احلديه.   داللة السيال (8)
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 (1)واملصطلحات اليت تع  عن السيال غري اللغوي أو سيال احلال كثرية.البيان. ، و احلاضرة
 ومنها:  ،ويطلق على السياق غري اللغوي يف الدراسات احلديثة مصطلحات عدة

السليال غلري  و ،  االةتملاعي والثقلايفالسليال  ، و سليال املوقلف، و السيال غري اللغوي، و مصطل  السيال وحده
 (2).ماةرايت احلال، و مسرح احلدث اللغوي، و املباشر

 عناصر ه ا املقام عديدة:و 
 ويتعلل به: : املتكلم نفسه:أوالا 

 .عاطفته ومشاعره وحالته النفسية -أ

 .الن  وما تواكبه من تلوينات يوتية -ب

داك مللن تلللوين موسلليقى التنغلليم  درةلة الصللوت مللن ارتفللاع وامفللاض، ومللا يلرتبآ هبللذا أو   -ت
 ...وإيقاعه والتتفف والتتوه

 .كونه دكرا أو أنثى -ث

 .درةة انتباهه وتركيزه العقلي فيما يقول وقدرته على التذكر -ج

 .إىل من يتوةه ابحلديه إدا كان املخاطبون كثريين -ح

 .توقص ما يرد على دهن املخاطب -خ

 .إشارات اليدين واإلمياءات وتعبريات املالم  -د

   .يوةد يف املتكلم من عيوب وعاهاتما  -د

 .العقيدة اليت يؤمن هبا -ر

 .الفرتة الزمنية املتاحة للتكلم -ز

 العالقة بني املتكلم واملخاطب وسبل املعرفة به. -س

  ،يشلمل إضلافة إىل دللك عالقتله ابمللتكلم ملن حيله القرابلةو : املستمع ال ي ينطبق عليه كــل مــا ســبق  اثنياا 
أو    ،أو امللللايل  ،العلللداوة، أو املركلللز االةتملللاعي  وأ  ،أو الالمبلللاالة  ،أو علللدم املعرفلللة  ،ةأو املعرفلللة السلللطحي  ،أو الصلللداقة

 ويتعلل به أيضا:  ،وكيفية رد املتكلم على انطاب ،وأعماهلم  ،واملشاهدون  ،من يشهد الكالمالسياسي … إخل. 

 .ما يصحبهم من إشارات اليد أو النظرات دات الداللة ابلعني أو غريها -أ

 .املستو  العلمي والثقايف للسامص واملخاطب -ب

 .العقيدة اليت يعتنقها املخاطب -ت
 

 35- 34قرينة السيال ودورها يف التقعيد النحوي والتوةيه اإلعرايب يف كتاب سيبويه  (1)
 35السابل   (2)
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"فإننللا نللتكلم يف العللادة مللن أةللل أن نبللل  هللدفا، هللذا اهلللدف يللؤثر ال حمالللة يف القللول    موضــوع الكــالم  :اثلثــاا 
 ".الذي نقوله
 ، وتشمل::  البيئة احمليطة ابلكالمرابعاا 

 .اسية واةتماعية وثقافية وحضارية وتربويةوما تتعارف عليه من نظم سي ،األةناس -أ

 .األوضاع االةتماعية واالقتصادية املتصلة ابحلدث اللغوي -ب

واملسللللللتو  االةتمللللللاعي والثقافللللللة الشللللللعبية    السلللللليال الثقللللللايف ومسللللللتواه وانلفيللللللة املعرفيللللللة -ت
 .ونسيجها

 االعتبارات التار ية واجلغرافية. -ث

 .عدد املشاركني -ج

وأسلباب    ،والزملان   ،وهلذا يشلمل املكلان   ،) ســياق املوقــف( واملالبسات احمليطــة ابلكــالم: الظروف خامساا 
 .واإليقاع ،النزول ) مص اآلايت القرآنية(

، فنللللوع الللللنص يللللؤثر يف داللتلللله، فللللاللفظ الللللوارد يف نللللص شللللرعي ينصللللرف إىل املعللللىن  : طبيعــــة الــــنصدســــاا سا
 الشرعي.

 مقدار الفرتة الزمنية املخصصة للكالم.  سابعاا 
 .األذ  ،الفرح  ،من حيه اإلقناع أثر احلديث اللغوي يف املشرتكني يف الكالم واحلضور  :اثمناا 
 .والسيال العاطفي والقيمة العاطفية..هجاء  ،مدح  : الوظيفة الكالمية:اتسعاا 
 ."..أو األديب  ،، كالسيال املوسيقي: سياق التخصص واملهنةعاشراا 

 حيث الوقتية والدميومة إىل قسمني:مصطلح سياق احلال من  ميكن تقسيم و 
 .أوالً: سيال حال حلظي وقيت عابر

 (1)لنياً: سيال حال شبه لبت، يتمثل مثال يف العرف االةتماعي والعادات والتقاليد وانلفية العقدية.
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 املطلب الثاين 
 تقسيمات أخرى للسياق 

 وهو:  أهد لتار عمر تقسيما آخر للسيال  دكر
 وزاد آخرون السيال السبيب.  (1)السيال الثقايفو  ،سيال املوقفو   ،السيال العاطفيو  ،السيال اللغوي

وموقعهلا ملن دللك اللنظم اللذي يشلمل الكلملات واجلملل    ،وهو النظم اللفظي للكلملة:السياق اللغويأوالا: 
واللنص وملا يكسلبها ملن توةيله    ،موقعهلا ملن اجلمللة  :أي  ،احلقيقية السابقة والالحقة للكلمة، والنص اللذي تلرد فيله

 داليل.
وهو املع  بتحديد درةلة القلوة والضلعف يف االنفعلال، فكلل كلملة أاي كانلت تلوقظ   السياق العاطفي: اثنياا:

 فهو مييز بني املعىن املوضوعي واملعىن العاطفي للكلمة. ،رضية أو كريهة ،لذهن يورة ما هبيجة أو حزينةيف ا
ويشلمل كلل ملا حيليآ ابللفلظ ملن عنايلر غلري لغويلة    ،ويقصد به السيال انارةي للغة سياق املوقف:اثلثاا: 
اإلشللارات اللليت تسللاهم يف حتديللد وبيللان  أو احلركللات و   ،أو املخاطللب  ،أو شخصللية املللتكلم  ،والزمللان   ،تتصللل ابملكللان 
   .داللة الكلمة
 (2)ويقتضي حتديد اقيآ الثقايف واالةتماعي الذي ميكن أن تستخدم فيه الكلمة.:السياق الثقايفرابعاا:  

وقلد    ،وسليال آخلر اخلتص ابلنصلو  القرآنيلة  ،ملا هلو سليال علام  منهلا  ،ودكر آخلرون أنواعلا أخلر  للسليال
، والسللللليال  للجملللللل والكلملللللات  : السللللليال املكلللللا ، والسللللليال اللللللزم ايلللللطل  عليللللله الدارسلللللون  نلللللواع لتلفلللللة هلللللي

 (3).املوضوعي، والسيال املقايدي، والسيال التار ي
: السلليال اللغللوي  قسلمني قللايف  ها ملص الللبعض اآلخللر  هللذه التقسليمات بسللبب تللداخل بعضلل  اختصللاروميكلن  

 (4)وسيال املوقف أو احلال.
 ير  رشيد بن مالك أن السيال يكون على ثالثة مستوايت: و  

علللى مسلللتو  الكلللالم: يشلللتمل اقلليآ األلسللل  للوحلللدة عللللى جمموعللة ملللن العنايلللر احلاضلللرة يف اللللنص    :أوال
 .اياورة أو املبتعدة عن الوحدة املدروسة

 
 33، وانظر: قرينة السيال ودورها يف التقعيد النحوي والتوةيه اإلعرايب يف كتاب سيبويه  69عمر، أهد لتار. علم الداللة.   (1)

 69انظر: عمر، أهد لتار. علم الداللة.   (2)

م.  2014-ه 1435. رسالة ماةستري ، يف اللغة العربية وآداهبا. األكادميية العربية يف الدمنارك. داللة السياق يف النص القرآينهيد.  خضري، علي (3)
 48 

 5حبه: السيال والنص، استقصاء دور السيال يف حتقيل التماسك النصي   (4)
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تكون كل وحدة ألسنية مبثابلة السليال للوحلدات املوةلودة يف رتبلة أدىن، ويتموضلص   ،على مستو  اللغة اثنيا:
 .سياقها يف رتبة أعلى

 (1).اقيآ األلس  أو غري األلس  الذي تتحقل فيه الوحدة اثلثا:
 : كروا منهالكرمي فيف القرآن  أقسام السياق  أما  
  .سيال اآلية  -1

 .)املقطص (  النصسيال  -2

  .سيال السورة-3

 (2).لقرآن العام ل  سيالال  -4
ن  يتصلدء  السلتخراج األحكلام ملن القلرآن أملورًا ال ينبغلي أن   يقول مام حسان: "و  وحيلّتم األيلوليون عللى مل 

 فعليه مثاًل: ،هي يف الواقص مقام للفهم ،يغفل عنها
 أاّل يغفل عن بعضه يف تفسري بعضه.  -1
 يغفل عن السنة يف تفسريه.أاّل   -2
 أن يعرف أسباب نزول اآلايت.  -3
 أن يعرف النظم االةتماعية عند العرب.  -4

فلال ينبغلي مللن يتصلدء  لتفسلر آيلة أن يغفلل علن    (،    املقلام)  فهذه العناير األربعة ميكن اختصارها يف كلمة  
وتعلرض عملله    ،سلم اسلتنباطه ملن الزللل"فإدا غفل عن بعضه ذ ي  :يقول ياحب أيول التشريص اإلسالمي ،مقامها
ْوِْلَاَو ﴿فال ينبغي مثاًل أن يفسلر قولله تعلاىل:   ،للفساد

َ
ِيَن آَمُنوا َل َتتَِّخُذوا اْْلَُهوَد َواْلََّصاَرا أ َِّ َها ا ي 

َ
 ﴾يَا أ

ِيَن لَْم ُيَقاتِ ﴿مص الغفلة عن قولله تعلاىل:   [51]املاملدة:   َِّ ُ َعِن ا وُكْم َل َينَْهاُكُم اَّللَّ ِيِن َولَْم ُُيْرِجَُ لُوُكْم ِِف الذ
وُهْم َوُتْقِسُطوا ذَِْلِْهْم   ْن تَََب 

َ
 (3).".[8]املمتحنة:  ﴾ِمْن دِيَارُِكْم أ
 

 

 
النصي     (1) التماسك  السيال يف حتقيل  السيال والنص، استقصاء دور  السيميامي للنصو  )    5-4حبه:  التحليل  قاموس مصطلحات  نقال عن 

 45-44فرنسي (   –اجنليزي  –عريب 

ري ابن كثري. رسالة ماةستري. دراسة نظرية وتطبيقية من خالل تفس   السياق القرآين وأثره يف التفسري.املطريي، عبد الرهن عبد   سرور ةرمان.    (2)
 105-104م.  2008-ه 1429قسم الكتاب والسنة. ةامعة أم القر .  

 348م.  1973. اهليئة املصرية العامة للكتاب. اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، مام.  (3)
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 الفصل الثاين 
 ومفهومها، وأنواعها  تعريفها، الداللة،

 وفيه ثالثة مباحث: 
 . وجماالهتا ، وبيان أمهيتها ، املبحث األول: تعريف الداللة 

 الرتاثي. الداللة يف الدرس اللغوي : يناملبحث الثا
 املبحث الثالث: الداللة يف الدرس اللغوي احلديث. 
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 املبحث األول: 
 . وجماالهتا ، وبيان أمهيتها ، تعريف الداللة 

 : مطلبان وفيه  
   واصطالحا   لغة   الداللة املطلب األول: تعريف  

 : جمال علم الداللة وأمهيته. ين الثا املطلب  
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 املطلب األول 
 تعريف الداللة لغة أوال:  

وإن كلان أقلل    –ويرادفه يف هذ االسلتعمال    ،ابلفت  وابلكسر  :ويقال  ،مصدر للفعل الثالثي )دّل(   الداللة:
   .لفظا )دلولة( و )دل(  –ورودا 

الللدليل: مللا يسللتدّل بلله. والللدليل: الللداّل. وقللد دللّله علللى الطريللل يدللّله داللللة    : "ه(393) ت  يقللول اجلللوهري
 (1)"وداللة ودلولة، والفت  أعلى.  

وقد دلّه عللى الطريلل يدلّله دالللة    ،والّدليل: الّدالّ   .ما يستدّل به:: " والّدليله(711) تيقول ابن منظور و 
قلللال سللليبويه:    .والللّدلّيلى  ،الللللة والّداللللة ابلكسلللر والفللت ، والّدلوللللةالدّ   :وداللللة ودلوللللة. واجلمللص أدللللّة وأداّلء، واالسللم

علمه ابلداللة ورسوخه فيها. ودللت هبذا الطريلل: عرفتله، ودلللت بله أدّل دالللة، وأدلللت ابلطريلل إدالال.   :والّدلّيلي
وقلال ابلن دريلد: الّدالللة،    .يل أو اللّداّللالّداللة والّداللة، والّداللة: ما ةعلته للّدل :والّدليلة: اقّجة البيضاء. واالسم

 (2)" ابلفت ، حرفة الّداّلل. ودليل بنّي الّداللة، ابلكسر ال غري.
"أن الللللدال والللللالم أيللللالن: أحللللدقا إابنللللة الشلللليء  مللللارة تتعلمهللللا، واآلخللللر اضللللطراب يف  :ودكللللر ابللللن فللللارس

وهللو بللنّي الّداللللة والّداللللة. واأليللل    ،األمللارة يف الشلليءالشلليء، فللاألول قللوهلم: دللللت فللالان علللى الطريللل. والللدليل:  
ا لالفلللة   يء، إدا اضلللطرب. وملللن البلللاب دالل امللللرأة، وهلللو ةرأهتلللا يف تغلللّنج وشلللكل، كتهنلللّ اآلخلللر قلللوهلم: تدللللدل الشلللّ

ودلللك ال يكللون إالّ بتمايللل واضللطراب. ومللن هللذه الكلمللة: فللالن يللدّل علللى أقرانلله يف احلللرب،    ،وللليس هبللا خللالف
 زي يدّل على ييده.كالبا

 (3)"  .ومن الباب األّول قول الفرّاء عن العرب: أدّل يدّل، إدا ضرب بقرابة
الداللة: ما يتويل به إىل معرفة   "  : بني نوعني من الداللة فقال  ه( 502) وقد ميز الراغب األيفها 

الشيء، كداللة األلفاظ على املعىن، وداللة اإلشارات، والرموز، والكتابة، والعقود يف احلساب، وسواء كان دلك 
َُّهْم ََعَ   ﴿بقصد  ن  عله داللة، أو ذ يكن بقصد، كمن ير  حركة إنسان فيعلم أنه حي، قال تعاىل:   َما َدل

 
/ 4م. مادة: دلل.  1990،  4العلم للماليني ل بريوت. ط. دار  الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن هاد الفارايب.  (1)

 1712-11. وانظر: داللة السيال بني الرتاث وعلم اللغة احلديه  1698

.    249-11/248ه. مادة: دلل.  1414،  3. دار يادر ل بريوت. طلسان العربابن منظور، أبو الفضل  ال الدين حممد بن مكرم بن علي.    (2)
أسام العزيز.  وانظر: ةاب  .  عبد  البالغي ة  التفكري  األلفاظ يف  بال.  دالالت  عيسى.  4.  بن  مقبل  بن  العنزي، سعد  وانظر:  داللة  . 
 18-17ه.  1428رسالة ماةستري يف األيول. ةامعة أم القر .  – دراسة نظرية تطبيقية –السياق عند األصوليني 

 12-11داللة السيال بني الرتاث وعلم اللغة احلديه .  . وانظر:  260 -2/259معجم مقاييس اللغة. مادة: دل. (3)
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رِْض َمْوتِهِ ذِلَّ دَ 
َ
 (1) " .  [14]سبت:  ﴾ابَُّة اْْل

أيلللل الداللللة مصلللدر كالكتابللة واإلملللارة، واللللدال: مللن حصلللل منلله دللللك، والللدليل يف املبالغلللة كعلللاذ،  وقللال: "
 (2)"وعليم، وقادر، وقدير، مث يسمى الدال والدليل داللة، كتسمية الشيء مبصدره.

الكرم يف سبعة مواضلص  مخسلة منهلا مصلحوبة ابلقصلد أو  ولقد وردت مشتقات من لفظ الداللة يف القرآن  "
 (3)"اإلرادة، واثنتان ال يالحظ فيهما دلك.

 وبيان شيء وإيضاحه.   ،حول االهتداء إىل أمرتدور املعا  اللغوية واملعجمية ملادة )دلل(  فهذه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1/349. دار القلم ل دمشل. د.ت. مفردات ألفاظ القرآنالراغب األيفها ، أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل.  (1)
 1/349مفردات ألفاظ القرآن.  (2)
 12- 11داللة السيال بني الرتاث وعلم اللغة احلديه   (3)
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 تعريف الداللة اصطالحا اثنيا:  

هي كلون الشليء حباللة يللزم ملن العللم بله العللم بشليء آخلر،  :: " الداللةه(816ت)  يقول الشريف اجلرةا 
 . (1)والثا  هو املدلول " ،والشيء األول هو الدالّ 

كما سيتَ بيانه، و ا مث يتحدث رهه   عن كيفية داللة اللفظ على املعىن عند األيوليني وعند املناطقة
كون اللفظ حبيه مىت أطلل أو عيل فهم منه معناه، للعلم بوضعه، وهي الداللة اللفظية الوضعية: هي  قاله: "

املنقسمة إىل املطابقة، والتضمن، وااللتزام  ألن اللفظ الدال ابلوضص يدل على مام ما وضص له ابملطابقة، وعلى 
طل ابملطابقة، وعلى فإنه يدل على مام احليوان النا   ةزمه ابلتضمن، وعلى ما يلزمه يف الذهن اباللتزام كاإلنسان، 

 ( 2) "ةزمه ابلتضمن، وعلى قابل العلم اباللتزام.
فاحلالللة اللليت يقصللدها اجلرةللا  هللي حالللة التو يللف السللياقي  ":  علللى كللالم اجلرةللا  فيقللول  ةللاب  ويعلللل  

داللتله، وبيلان مقصللد  ضلاح  للشليء وملا يلرتبآ بله يف تللك احلالللة ملن للزوم املعرفلة مبلا حيليآ هبللذا الشليء إسلهاماً يف إي
 (3)"تو يفه.

كلللون  الدالللللة:    الدالللللة بتعريلللف قريلللب ملللن تعريلللف اجلرةلللا  فيقلللول: "  ه(1094)ت  يعلللرف الكفلللويكملللا  
وأيللل    ،الشليء حبيله يفيلد الغلري علملا إدا ذ يكلن يف الغلري مللانص كمزاهلة اللوهم والغفللة بسلبب الشلواغل اجلسلمانية

 (4)".مصدر كالكتابة واإلمارة  :الداللة
وملا ذ يكلن    ،فهلو بفلت  اللدال  وما كان لانسان اختيار يف معىن الدالللةيفصل القول يف ضبطها فيقول: "مث 

للله اختيللار يف الداللللة علللى    :أي  ،فهللو ابلفللت   (داللللة انللري لزيللد    ):إدا قلللت  :مثاللله  ،للله اختيللار يف دلللك فبكسللرها
. مث يفصلللل يف أقسلللامها  (5)"فيصلللدر منللله كيلللف ملللا كلللان   ،وإدا كسلللرهتا فمعنلللاه حينئلللذ يلللار انلللري سلللجية لزيلللد   ،انللري

 (6)وتفريعاهتا.
ابلفلللت  هلللي عللللى ملللا ايلللطل  عليللله أهلللل امليلللزان واأليلللول والعربيلللة  الدالللللة    أملللا التهلللانوي فيعرفهلللا بقولللله: "

 مث يتوسص يف دكر تقسيماهتا وتفريعاهتا.  (7)".بشيء آخر واملنا رة أن يكون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم

 
 104التعريفات .   (1)

 104التعريفات.   (2)

 20-19ني .  داللة السيال عند األيولي: وينظر يف تعريف الداللة لغة وايطالحا ، 5   دراسة حتليلية – الالت األلفاظ يف التفكري البالغيد (3)

 686بريوت.   –. حتقيل: عدانن درويش وحممد املصري. مؤسسة الرسالة الكلياتالكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسي .  (4)

 687- 686الكليات.   (5)

 692- 690انظر: الكليات.   (6)

 1/787كشاف ايطالحات الفنون والعلوم.   (7)
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فالداللللة إدن تقللوم علللى العالقللة بللني الللدال واملللدلول مللن ةهللة، وبينهمللا وبللني املتلقللي مللن  يقللول ةللاب  : "
 (1)"ةهة أخلر ، فعلمه ابلدال يستدعي انتقال دهنه إلدراك املدلول.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 6.   الالت األلفاظ يف التفكري البالغيد (1)
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 الثاين املطلب  
 جمال علم الداللة وأمهيته 

اللغلة )اللسلانيات(، وهلو قمللة الدراسلات اللغويلة  ألن  علم الداللة  تص بدراسة املعىن، فهو ةلزء ملن عللم  "
 (1)  ".موضوعه األساس هو املعىن، وال تكون لغة بال معىن

إد هللو يبحلله يف العالقللة بللني املعللىن     أو حقللل املعللىن مللن أدل العلللوم  ،ولعللّل علللم الداللللةيقللول التهللانوي: "
 (2) "واملبىن، بينما دهبت اللغوايت احلديثة لدراسة العالقة يف داخل املبىن للغة.

أما حماور علم الداللة فيقول فيله الدايلة:" يهلتم اللدالليون يف هلذا العللم مبجموعلة ملن اقلاور الرميسلية تتطللب  
 .، وتتعدد اآلراءدع إىل وةهات تطبيقية وحتليلية يكثر فيها االةتهاربطا ،وانب من الدراسات اللغوية، مث تتفر 

 اقور األول: العالقة الرمزية بني الدال واملدلول، واملنعكسات االةتماعية والنفسية والفكرية.
 والفن. اقور الثا : يدور حول التطور الداليل: أسبابه وقوانينه والعالقات السياقية واملوقعية يف احلياة والعلم

 (3)ويالته األسلوبية."  ،وتطبيقاته الداللية ،يتصل ابياز :اقور الثاله

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 6   دراسة حتليلية – الالت األلفاظ يف التفكري البالغيد ، أسامة عبد العزيز.ةاب   (1)

.  حتقيل: د. علي دحروج. كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي، حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حممد يابر الفاروقي احلنفي.  (2)
 1/19بريوت.  –مكتبة لبنان انشرون 

 9دمشل    –. دار الفكر دراسة اترخيية، أتصيلية ، تطبيقية –علم الداللة العريب، النظرية والتطبيق الداية، فايز.  (3)
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 ين املبحث الثا
 الرتاثي الداللة يف الدرس اللغوي 

 مطالب: أربعة  وفيه  
 املطلب األول: مفهوم الداللة يف الرتاث العريب.  

 . : أقسام الداللة عند املناطقة ثاين املطلب ال 
 . أقسام الداللة عند البالغيني :  لث املطلب الثا 
 . أقسام الداللة عند األصوليني :  الرابع املطلب  
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 املطلب األول 
 مفهوم الداللة يف الرتاث العريب 

يقلول    ،لقلد تلداول العلملاء مصلطل  الدالللة يف اللرتاث العلريب حيله نلر  دللك يف كثلري ملن مؤلفلاهتم وآلرهلم
ينتشللر مصللطل  الداللللة يف مصللنفات عربيللة قدميللة تتصللل مبجللاالت تقللرب مللن ماهيللة هللذا العلللم يف  الللدكور الدايللة: "
 (1)يورته املعايرة."

ويقللول    ،) مصللطل  املعللا  (  :كمللا تللداول العلمللاء  مصللطلحات أخللر  مرادفللة ملصللطل  الداللللة ومللن دلللك
وتفيللد مللن نظريللة    ،غيللة اجلماليللة اللليت تعللىن بقلليم الرتكيللب اللغللويالدايللة عنلله: " هللو عنللوان قسللم مللن الدراسللات البال

السيال على النحو الذي اكتمللت فيله للد  عبلد القلاهر اجلرةلا  يف )دالملل اإلعجلاز( ويقلدم )عللم املعلا ( نتلامج  
 (2)"  .تفيد الباحه الداليل

عملر: " كلان البحله يف دالالت الكلملات  أهد لتار  فيقول    ،وأما عن ةهود اللغويني العرب يف هذا ايال
وتعلللد األعملللال اللغويلللة املبكلللرة عنلللد العلللرب ملللن مباحللله عللللم    ،ملللن أهلللم ملللا لفلللت اللغلللويني العلللرب وألر اهتملللامهم

مثللل تسللجيل معللا  الغريللب يف القللرآن الكللرم، ومثللل احلللديه عللن جمللاز القللرآن، ومثللل التللتليف يف )الوةللوه    ،الداللللة
وحلللىت ضلللبآ املصلللحف ابلشلللكل يعلللد يف    ،مثلللل إنتلللاج املعلللاةم املوضلللوعية ومعلللاةم األلفلللاظوالنظلللامر( يف القلللرآن، و 

 (3)ألن تغيري الضبآ يؤدي إىل تغيري و يفة الكلمة، وابلتايل إىل تغيري املعىن."   حقيقته عمال دالليا
الفالسلللفة  " وذ تكلللن دراسلللة الدالللللة يف اللللرتاث العلللريب حكلللرا عللللى اللغلللويني، بلللل كانلللت ميلللداان مشلللاعا بلللني  

 (4)واللغويني واأليوليني."
ويفصل أهد لتلار عملر القلول يف بيلان ةهلود العلملاء العلرب يف عللم الدالللة فيقلول: " وتنوعلت اهتماملات  

 العرب بعلم الداللة فغطت ةوانب كثرية من الدراسات الداللية ومن دلك:
  اليت مثلت يف:أوال: اهتمامات اللغويني 

 ربآ املعا  اجلزمية للمادة مبعىن عام  معها. "املقاييس"حماولة ابن فارس الرامدة يف معجمه   -1

 .التفرقة بني املعا  احلقيقية واملعا  ايازية  "أساس البالغة"حماولة الزلشري الناةحة يف معجمه   -2

(  ك ل م  )    لبلللاتفهلللو يلللربآ تق   ربلللآ تقلبلللات امللللادة املمكنلللة مبعلللىن واحلللد   ه(392)  حماوللللة ابلللن ةللل  -3

 
   8.  علم الداللة العريب (1)
 9 علم الداللة العريب.  (2)

 20عمر، أهد لتار. علم الداللة.   (3)

 37داللة السيال.   (4)
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 ابلداللة على القوة والشدة.

يف فقله اللغلة البلن    "الصلاحيب"  ،البلن فلارس  "املقلاييس"البحوث الدالليلة الليت املتألت هبلا كتلب مثلل:   -4
 ه(911) تللسيوطي "املزهر" ،البن ة  "انصامص" ،فارس

 اليت مثلت فيما  َ: اثنيا: اهتمامات األصوليني وعلماء الكالم والفالسفة املسلمني
 عقد األيوليون أبوااب للدالالت يف كتبهم تناولت موضوعات مثل: -1

  –الللللرتادف    -تقسلللليم اللفللللظ حبسللللب الظهللللور وانفللللاء  –داللللللة املفهللللوم    –داللللللة املنطللللول    –داللللللة اللفللللظ  
 "..التخصيص والتقييد   –العموم وانصو   –اإلشرتاك  
وابللن    ،ه(428)ت  وابللن سللينا  ،ه(339) تلفللات الفللارايبجتللد دراسللات وإشللارات كثللرية للمعللىن يف مؤ  -2

  ،ه(415)توالقاضللي عبللد اجلبللار  ،ه(505)ت  والغللزايل  ،ه(456)ت  وابللن حللزم  ،ه(595)ت  رشللد 
 .".وغريهم  ،ه(209)تروالفيلسوف املعتزيل معمّ 
اللليت مثلللت يف دراسللة احلقيقللة وايللاز، ويف دراسللات كثللري مللن األسللاليب كللاألمر    اثلثــا: اهتمامــات البالغيــني

 (1).وغريها.".. ويف نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرةا .والنهي واالستفهام
 (2)وقد فصل الداية القول يف كتابه حول سبل العلماء العرب إىل كشف علم الداللة وخوضهم غماره.

 للا يللدل علللى اهتمللام العلمللاء العللرب السللابقني مبفهللوم الداللللة يبللدو" أن الدراسللات  ومللص كللل مللا سللبل دكللره  
الدالليلللة قلللد أغفللللت ةهلللود اللللدالليني العلللرب القلللدامى فللللم ،ت عللللى دكلللرهم يف سلسللللة تطلللور االهتملللام اللللداليل  

 (3)القدم"
يسلتقل بنفسله علن غلريه ملن حقلول  وقد رأ  بعلض البلاحثني أنله ملص اهتملام السلابقني بعللم الدالللة إال أنله ذ  

املعرفة. يقلول أهلد لتلار:" ولليس معلىن وةلود االهتماملات السلابقة مبباحله الدالللة أن عللم الدالللة قلدم يف نشلتته  
إن بعض مباحثه قد أثريت، وبعض أفكاره قلد طرحلت للمناقشلة، ولكلن دون    :قدم الدراسات اللغوية، ولكننا نقول

وبللذلك نقللول إن    ،بللل حللىت دون مييللزه عللن علللوم أخللر  تعللد اآلن غريبللة عليلله   م اللغللةمييللزه عللن غللريه مللن فللروع عللل
معاجللة قضلااي الدالللة مبفهللوم العللم، ومبنلاهج حبثلله انايلة، وعللى أيلدي لغللويني متخصصلني إمنلا تعللد حمللرة ملن حملللرات  

 (4)".الدراسات اللغوية احلديثة، وواحدة من أهم نتامجها

 
 21- 20عمر، أهد لتار. علم الداللة.   (1)

 206-204م.  2000، 2. دار طالس ل دمشل. ط يف علم اللغةوانظر: طليمات، غازي لتار.  علم الداللة العريب.انظر:  (2)
 8 علم الداللة العريب.  (3)

 22- 21عمر، أهد لتار. علم الداللة.   (4)
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 املطلب الثاين 
 اللة عند املناطقة أقسام الد 

وكثلريا ملا نلر  ،ثللر    (1)" هنلاك علدد ملن التقسليمات للداللللة وردت يف كتلب املناطقلة واأليلوليني واللغللويني "
 .هذه الفروع املعرفية ببعضها يف تقسيمات الداللة

تقسللليمات علللدة ابعتبلللارات لتلفلللة، وملللن أشلللهرها: تقسللليمها إىل دالللللة  عنلللد املناطقلللة  قسلللمت الدالللللة  وقلللد  
 ظية، وداللة غري لفظية، وكل منهما إما أن تكون وضعية، أو طبيعية، أو عقلية فتيبحت ستة أقسام:لف

 األوىل: الداللة اللفظية الوضعية، كداللة لفظ الرةل على اإلنسان الكبري الذكر.
 الالفظ.الثانية: الداللة اللفظية العقلية، كداللة اللفظ املسموع من وراء ةدار على وةود  

 الثالثة: الداللة اللفظية الطبيعية، كداللة لفظ )أح ( على أذ ابلصدر.
الرابعة: الداللة الوضعية غري اللفظية، كداللة عقد أيابص الكف الواحلدة عللى العلدد مخسلة، أو رفلص السلبابة  

 ..على التوحيد 
 املؤثر.انامسة: الداللة العقلية غري اللفظية، كداللة األثر على 

 (2)السادسة: الداللة الطبيعية غري اللفظية، كداللة هرة الوةه على خجل ياحبه."
ألّن الللدال إن كللان لفظللا فالداللللة لفظيللة،     الداللللة تنقسللم أوال إىل اللفظيللة وغللري اللفظيللة  يقللول التهللانوي: "

ة تنقسللللم إىل عقليللللة وطبيعيللللة  وكللللل واحللللدة مللللن اللفظيللللة وغللللري اللفظيلللل  ،وإن كللللان غللللري اللفللللظ فالداللللللة غللللري لفظيللللة
 (3)"ووضعية.

وهللذا التقسلليم نللراه عنللد األيللوليني كللذلك مللص تقسلليمات أخللر  اخللتص هبللا علللم أيللول الفقلله كمللا سلليظهر  
 دلك.

 
 
 
 

 
 30داللة السيال.   (1)
 21داللة السيال عند األيوليني.   (2)
 1/788كشاف ايطالحات الفنون والعلوم.   (3)
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 الثالث املطلب  
 أقسام الداللة عند البالغيني 

ا عللى ملام ملا وضلص لله  :"األطول"الداللة الوضعية يف   يقول التهانوي: " وتسلّمى    ،مطللل الدالللة الوضلعية إملّ
ا عللى    ،كداللة اإلنسان على جمموع احليوان النلاطل  ،داللة املطابقة ابإلضافة وابلداللة املطابقية ابلتوييف أيضا وإملّ

ة اإلنسللان  كدالللل  ،ةزمله أي ةللزء مللا وضللص للله وتسلّمى داللللة التضللّمن ابإلضللافة وابلداللللة التضلّمنية ابلتويلليف أيضللا
ا وضللص للله وتسللّمى داللللة االلتللزام والداللللة االلتزاميللة أيضللا  ،علللى احليللوان أو النللاطل ا علللى خللارج عنلله أي عمللّ   ،وإمللّ

وا هللذا التقسلليم بداللللة اللفللظ املوضللوع   كداللللة اإلنسللان علللى الضللاحك م خصللّ ألّن الداللللة الوضللعية الغللري     إاّل أهنللّ
ألنّله ال يسلتعمل انلآ وال العقلد وال اإلشلارة     اإلفلادة غلري مقصلودة يف العلادةاللفظية على اجلزء أو انلارج يف مقلام 

ولفلظ    ،يف ةزء املعلىن وال الزمله، وكلذا دالللة انلآ عللى أةلزاء انلآ موضلوعة إبزاء ةلزء ملا وضلص لله الكلل ال حماللة
ا دكللر ألّن العللادة أن يللذكر التمللام يف مقابلللة اجلللزء حللىت كتنلّله ال حتسللن امل وهللذه األمسللاء علللى    ،قابلللة بدونللهالتمللام إمنللّ

 (1)"ايطالح أهل امليزان.
  إذا فالداللة عند البالغيني تقسم إىل ثالثة أقسام هي:

 وهي داللة اللفظ على مام معناه احلقيقي وايازي.:داللة املطابقة  – 1
 وهي داللة اللفظ على بعض معناه احلقيقي وايازي.:داللة التضمن   – 2
داللللة اللفللظ علللى معللىن آخللر خللارج عللن الزم معنللاه عقللالً أو ع ر فللاً، مثللل داللللة ) ةللزء(  :االلتــزامداللــة    –  3

اوةر له، كداللة احلاةب على العني.  (2)على جم 
 وهذا التقسيم جنده كذلك عند املناطقة واأليوليني. 

ر  يقلللول التهلللانوي: " بكلللون املسلللّمى حبيللله يسلللتلزم    املنطقيلللون اشلللرتطوا يف دالللللة االلتلللزام الللللزوم اللللذه  املفسلللّ
الشلرتاطهم الللزوم الكلّلي يف الدالللة كملا سلبل. وأهلل     انارج ابلنسلبة إىل  يلص األدهلان وابلنسلبة إىل  يلص األزملان 
فللاملعت  عنللدهم مطلللل    ،ذ يشللرتطوا دلللك  ه(606)تالعربيللة واأليللول وكثللري مللن متللتخري املنطقيللني واإلمللام الللرازي

   (3)"الكتفامهم ابللزوم يف اجلملة يف الداللة.  رةيااللزوم دهنيا كان أو خا
 

 

 
 1/790كشاف ايطالحات الفنون والعلوم.   (1)

 28- 27داللة السيال عند األيوليني.   (2)

 1/792كشاف ايطالحات الفنون والعلوم.   (3)
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الرابع املطلب    

 أقسام الداللة عند األصوليني 

وكيفيلة داللللة اللفللظ علللى املعللىن    يقللول الشللريف اجلرةللا : "  عنللد األيللوليني هلللا أقسلام عللدة  دالالت األلفلاظ
ابيطالح علماء األيلول حمصلورة يف عبلارة اللنص، وإشلارة اللنص، ودالللة اللنص، واقتضلاء اللنص. ووةله ضلبطه أن  
احلكللم املسللتفاد مللن الللنظم إمللا أن يكللون لبتلًلا بللنفس الللنظم، أو ال، واألول: إن كللان الللنظم مسللوقًا للله، فهللو العبللارة،  

ا مللن اللفللظ لغللة فهللو الداللللة، أو شللرًعا فهللو االقتضللاء  فداللللة الللنص  وإال فاإلشللارة، والثللا  : إن كللان احلكللم مفهومللً
عبلارة عملا ثبللت مبعلىن الللنص لغلة ال اةتهللاًدا. فقولله: لغللة، أي يعرفله كلل مللن يعلرف هللذا اللسلان مبجللرد مسلاع اللفللظ  

  من غري ،مل، كالنهي علن التلتفيف يف قولله تعلاىل: ﴿
ُ
ا أ يوقلف بله عللى حرملة    ،[23]اإلسلراء:  ﴾ٍّذ  فَََل َتُقْل لَُهمََ

 (1)" الضرب وغريه  ا فيه نوع من األد  بدون االةتهاد.
ــدلوالهتا ــان مـ ــول يف بيـ ــاء األصـ ــع علمـ ــطلحات توسـ ــا مصـ ــول    ،وكلهـ ــ  ال يطـ ــا حـ ــع فيهـ وال أرى التوسـ

 البحث وإمنا يرجع إليها يف مظاهنا.
 وأعري من كالمهم يف بيان املراد منها إ اال:

ــزوم   ــة إىل مطابقــة وتضــمن ول يف داللللة األلفللاظ  يقللول اإلمللام الغللزايل رهلله   يف ابب )ففــي تقســيم الدالل
 (:على املعا 

دل  يلفلإن لفلظ البيلت     يف ثالثة أوةه: وهي املطابقة والتضمن وااللتلزامنحصر تإن داللة اللفظ على املعىن  "
فهللو كداللللة    ..وأمللا طريللل االلتللزام  ..دل علللى السللقف وحللده بطريللل التضللمنيللعلللى معللىن البيللت بطريللل املطابقللة، و 

إد     ضلمنهلو متفإنه غري موضوع للحامآ وضص لفظ حلامآ حىت يكلون مطابقلاً لله، وال    لفظ السقف على احلامآ
ليس احلامآ ةزءاً من السقف كملا كلان السلقف ةلزءاً ملن نفلس البيلت، وكملا كلان احللامآ ةلزءاً ملن نفلس البيلت،  

فلنخرتع لله لفظلاً    ،ن دات السقف الذي ال ينفك السقف عنه، فداللته على منآ أخرعلكنه كالرفيل الالزم انارج 
 (2)"وهو االلتزام واالستتباع.   ،آخر

ــه هللا:   ــزايل ر ـ ــوم يقـــول الغـ ــوا والعمـ ــن حيـــث اخلصـ ــة مـ ــيم الداللـ إن اللفلللظ ابإلضلللافة إىل    "ويف تقسـ
وإىل ملا يلدل عللى أشلياء كثلرية تتفلل يف    ،خصو  املعىن ومشوله ينقسم إىل لفظ يدل على عني واحدة نسلميه معينلاً 

نللله اللفلللظ اللللذي ال ميكلللن أن يكلللون مفهومللله إال دللللك الواحلللد  أ:ل  ل أي املفلللرد  ه، وحلللدُّ ..يه مطلقلللاً منسلللو معلللىن واحلللد  
 بعينه.  

 
 104التعريفات.   (1)
 64-63. دار املنهاج.   حمك النظرالغزايل، أبو حامد حممد بن حممد بن أهد.   (2)
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السللواد واحلركللة    :وأمللا املطلللل فهللو الللذي ال مينللص نفللس مفهللوم اللفللظ مللن وقللوع االشللرتاك يف معنللاه، كقولللك
 (1)"..واإلنسان 

 كما جند عند األيوليني تقسيمات للداللة ابعتبارات لتلفة 
 .املطابقة والتضمن وااللتزام وقد سبل بياهنا :وهي  ،فمراتب الداللة من حيه الدال ثالثة

 .حقيقة وجماز  :ومراتب الداللة من حيه املدلول به ثنتان 
علللة أقسلللام عنلللد احلنفيلللة الظلللاهر  واضللل  الدالللللة وهلللو أرب  :ومراتلللب الدالللللة ملللن حيللله الوضلللوح وانفلللاء ثنتلللان 

 .النص والظاهر  :وعند غريهم ثنتان   ،والنص واملفسر واقكم
  :وعنلد غلريهم ثنتلان   ،انفي واملشكل وايمل واملتشلابه  :وهي  ،وخفي الداللة عند احلنفية أربعة أقسام كذلك

 .ايمل واملتشابه
 واإلمياء. ،واإلشارة ،ودالالت االقتضاء  ،وموداللة املفه ،داللة املنطول:  ومراتب الداللة من حيه طرقها

 (2)ويف كل دلك تفصيل وبسآ واختالف يف كتب أيول الفقه.
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 65-64حمك النظر.    (1)

الشنقيطي.    (2) الددو. حممد احلسن  ابن  الداللةانظر:  الكويت.    مراتب  ل  األوقاف والشؤون اإلسالمية  ل وزارة  الفنية  الشؤون   –ه  1432. مكتب 
 يمات ومعناها .م. وكتابه يفصل يف هذه التقس 2011
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 املبحث الثالث 
 الداللة يف الدرس اللغوي احلديث 

 وفيه مطلبان: 
 . وتطوره   نشأته   املطلب األول: علم الداللة عند الغرب 

 يف الدرس اللغوي احلديث. املطلب الثاين: أقسام الداللة  
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 املطلب األول 
 علم الداللة عند الغرب: نشأته وتطوره 

    (1)بلرايلميشليل    عللى يلد الفرنسلي   هر مص الباحثون املعنيون بتتري  هذا الفرع من علوم اللغة على أنه قد   
ويبحه يف الداللة اللغوية، أو ما ميكلن تسلميته بللالعالقات اللغويلة، فموضلوعها املعلىن اللغلوي    ،قايداً به علم املعىن

ويلدرس كلذلك األيلوات اللغويلة، وعالقللات    ،اللذي يبلدأ تكونله ملن املفللردة حلىت السليال، ملروراً ابلتطلورات الدالليللة
ويتمثللل دلللك بدراسللة الداللللة يف عللدة مسللتوايت: فالداللللة األساسللية    ،الرتكيللب املللؤثرة املؤديللة إىل الدراسلللة التكامليللة

 .املعجمية، والداللة الصوتية، والصرفية، والنحوية، والسياقية املوقعية
وشللللارك اللغللللويني يف حبلللله الداللللللة علمللللاء  ومفكللللرون مللللن اختصايللللات لتلفللللة  ألن املعللللىن اللغللللوي يشللللغل  

كوهنلللا ةلللوهر الظلللاهرة اللغويلللة، وبلللدوهنا ال يتلللتتى لأللفلللاظ والرتاكيلللب    اجلميلللص، ويظهلللر أن سلللبب االهتملللام ابلدالللللة 
 (2)"و يفة وفاعلية.

ل من الفرنسية إىل اإلنكليزية  هرت حبوث وكتلب إنكليزيلة أبرزهلا )معلىن املعلىن (  وبعد أن ترةم ما كتبه براي"
أوضلل  أةلللى توضللي  مللا تتصللف بلله  . وأةللل فامللدة قللدمها هللذا الكتللاب هللي " أنلله  (3)للناقللدين: أوغللدن وريتشللاردز

حينئلذ فشلت    ،وأنه نقل بذور هذا العلم من أورواب إىل اللوالايت املتحلدة األمريكيلة  ،مشكلة طبيعة املعىن من تعقيد"
،  (6)، وأنتلو  مييله(5)ودوسوسلري  (4)فاشية البحه الداليل يف أورواب وأمريكا، وشارك فيه ابحثلون ابرزون، ملنهم نلريوب

 
(1)  Michel Jules Alfred Bréal    ( إليه كمؤّسس  1915-1832مارس    26،  يرةص  ما  اللغة، وكثرياً  فقه  متخّصص يف  فرنسي  ( كان 

 (. ويكيبيداي  للسيمية )علم الداللة

 206، وانظر: يف علم اللغة.   38، وداللة السيال.   6 دالالت األلفاظ يف التفكري البالغي انظر:  (2)

( دراسة   1909( عاذ لغوي، وفيلسوف إنكليزي، بدأ يف العام ) 1889 – 1957)  Charles Kay Ogdenز كاي أ وغدةن : لتشار  (3)
ومدارسه ديب التوايل العاملي وأثر اللغة يف الفكر، من أهم مؤلفاته: " معىن املعىن " و " أسس علم اجلمال. انظر: هامين، ستانلي ادغار. النقد األ

 119- 2/116. 1958، 1بريوت. ط –احلديثة. تر ة: إحسان عباس. دار الثقافة 
  1922وقد نشره عام    The Foundation of Aestheticsوأول كتب رتشاردز هو " أسس علم اجلمال "    ،  ايفور ارمسرتون  رتشاردز  (4)

. ويف السنة التالية نشر رتشاردز وأوغدن مؤلفهما العظيم " معىن املعىن "  ابالشرتاك مص اوغدن العاذ النفسي، وةيمس دود وهو حجة يف الفنون.
 119- 2/116انظر: النقد األديب ومدارسه احلديثة. 

لغوي    (،1913ف اير    22  -  1857نوفم     26  ، )  Ferdinand de Saussureفرديناند دي سوسري أو فرديناند دي سوسور:    (5) عاذ 
األب للمدرسة البنيوية يف علم اللسانيات. فيما عّده كثري من الباحثني مؤسس علم اللغة احلديه. ع   بدراسة اللغة   سويسري شهري. يعت  مبثابة

)كتبه بلاللغة الفرنسية ون شر عام    "حبه يف األلسنية العامة"  اهلندية، األوروبية. وقال إن اللغة  ب أن تعت   اهرة اةتماعية. من أشهر آلره:  
، 8. عاذ الكتب. طأسس علم اللغةويكيبيداي. وانظر: عمر، أهد لتار.    وفاته( وقد ن قل إىل اللعربية برت ات متعددة ومتباينة.، بعد  1916
 م.1989 –ه 1419

درساته يف السوربون  واحد من أهم علماء اللغوايت الفرنسيني يف النصف األول من القرن العشرين بدأ مييه    Antoine Meilletأنتوان مييه:    (6)
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 (3)رامد املدرسة السلوكية، وفريث رامد املدرسة االةتماعية اإلنكليزية."  (2)، وبلومفيلد (1)وأوملان 
، وطلرل ،ديلة  ، وتبيلان طلرل األداء انايلة بلهانتهج اللغويون اقدثون العديد من املناهج لدراسلة املعلىنقد "و 

ملن حيله تنلوّع ملدخل كلل منهلا، والوسلامل املسلتخدمة يف  وتباينلت النظلرايت املتناوللة لله   ،اقتو  الذه  املراد منله
 (4)"التحليل.

النظريتلان اإلشلارية والتصلورية، والنظريلة السللوكية، ونظريلة    :أهم النظرايت اليت تلوفرت عللى دراسلة املعلىنومن 
 (5)السيال، ونظرية احلقول الداللية، والنظرية التحليلية، وغري دلك من املناهج يف دراسة املعىن.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
دي سوسري ومن ،ثر به من أعالم املدرسة الفرنسية مثل أنطوان مييه،  قال حممود السعران:    و،ثر هناك ب ميشال برايل وفرديناند دي سوسري .

بدارستهم    كانوا يقومون   (  1891-1881)كان مييه وةرامون تلميذين لد  سوسري عندما كان حياضر يف ابريس من  ، و وةرامون، وفندريس  
 277م. 1997،  2القاهرة.  ط –انظر: علم اللغة مقدمة للقار  العريب. دار الفكر العريب  اللغوية كتهنا من دراسات العلوم االةتماعية.

أوملان:    (1) عن 1976يناير    10  -  1914يوليو    Stephen Ullmann    ،(31ستيفن  وكتب  إجنلرتا،  يف  حياته  معظم  قضى  لغوي جمري   )
و  الشامعة.األسلوب  واللغات  الرومانسية  اللغات  يف  املعا   "    علم  اللغةومن كتبه:  يف  الكلمة  القاهرة "دور  بشر،  الدكتور كمال  تر ة   ،

.  م.1962 رمضان  التواب،  عبد  اللغويانظر:  البحث  ومناهج  اللغة  علم  إىل  اناجني  املدخل  مكتبة  ط  –.   .   –ه  1417،  3القاهرة 
 311م. 1997

(  1949-1881)وأشهر اللغويني األمريكيني يف القرن العشرين    ،أحد علماء اللغة األمريكيني  ،Leonard Bloomfieldيلد:  ليوانرد بلومف  (2)
والذي قدم    ،1933من أعماله املهمة واليت أحدثت أثراً كبرياً يف فهم اللغة وطبيعتها يف دلك احلني كتابه الذي أطلل عليه عنوان )اللغة( عام  .  

شامالً   أمريكا.ويفاً  يف  البنيوية  األجنلو    للغوايت  مكتبة  القصا .  وحممد  الدواخلي،  احلميد  عبد  تر ة:  اللغة.  ةوزيف.  فندريس،  وانظر: 
 279، وانظر: علم اللغة مقدمة للقار  العريب.  460م.  1950املصرية. 

 207- 206يف علم اللغة.   (3)
 7- 6.  دالالت األلفاظ يف التفكري البالغي  (4)
  141 -54انظر يف تفصيل هذه النظرايت: عمر، أهد لتار. علم الداللة.  (5)
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 املطلب الثاين 
 أقسام الداللة يف الدرس اللغوي احلديث 

يم  اهإبللر   وقللد دهللبتبعللا ملصللدرها أو تبعللا العتبللارات أخللر ،  اختلفللت تقسلليمات اللغللويني املعايللرين للداللللة  
 :الداللة إىل أربعة أقسام تتمثل فيما يلي  تقسيم  أنيس إىل
مثللل لفظلة )النءضلل  ( للدالللة علللى قلوة الفللوران، يف    ،: وهلي داللللة الصلوت علللى معنلاهالداللــة الصــوتية  –  1

ويسلللهم يف إبلللراز الدالللللة الصلللوتية علللامال )النللل ( و)التنغللليم( مبلللا    ،حلللني أن لفظلللة )النءضللل  ( تلللدّل عللللى بطلللئ الفلللوران 
 حيماله من قيم داللية مضافة إىل سيال الكلمة.

وفيهللا    ،ل السلليال املللراد، وحسللب املقللاموتتمثللل يف االختيللار بللني الصللي  الصللرفية وفلل:الداللـــة الصـــرفية  -2
  ،وفعللال  ،فاعللل  :حنللو  ،معللىن الللوزن   :أي  ،وهللذه الداللللة أمللر مكتسللب مللن الللوزن نفسلله  ،إضللافة إىل الداللللة األساسللية

 فاستخدام ييغة ) فعءل ( فيه مييز داليل عن تو يف ييغة ) فاعل (. ،وفعول
 .وهي اليت تنبص من اتسال الرتكيب اجلملي للكلمات  الداللة النحوية:  – 3
ع ت مللدلول  الداللة املعجمية أو االجتماعية: – 4 مث حتّوللت داللتهلا    ،كلملة ملا  وهي تللك الدالللة الليت و ضلة

 (1)بتغري الفهم االةتماعي هلا.
فقلال: "    ،سلة أقسلاممن هلذا التقسليم غلري أنله ةعلله عللى مخ  اقريب  االداللة تقسيم  فقسمأهد لتار عمر  أما

 فلكي حيدد الشخص معىن احلدث الكالمي ال بد أن يقوم مبالحظات تشمل اجلوانب اآلتية:  
 .مالحظة اجلانب الصَو -أ

 .دراسة الرتكيب الصريف للكلمة -ب

 .مراعاة اجلانب النحوي أو الو يفة النحوية لكل كلمة داخل اجلملة -ت

 .ابسم املعىن املعجميبيان املعا  املفردة للكلمات وهو ما يعرف  -ث

دراسللة التعبللريات اللليت ال يكشللف معناهللا مبجللرد تفسللري كللل كلمللة مللن كلماهتللا واللليت ال ميكللن تر تهللا   -ج
 (2).".البيت األبيض يف الوالايت املتحدة :ودلك مثل  ،حرفيا من لغة إىل لغة

 إىل أربعة أقسام وهي:الداية الداللة    كما قسم
يلر  أن الدالللة األساسلية هلي ةلوهر امللادة اللغويلة املشلرتك يف كلل ملا  حيله :داللة أساسية أو معجمية-1

   يستعمل من اشتقاقاهتا وأبنيتها الصرفية.

 
   51- 46نقال عن أنيس، إبراهيم. داللة األلفاظ.   14-12 دالالت األلفاظ يف التفكري البالغي . انظر:  (1)
 14-13انظر عمر، أهد لتار. علم الداللة.   (2)
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وهلذا أملر    ،وتضعها يف جمال و يفي معلني  ،القيمة الصرفية توةه املادة األساسيةوير  أن  :داللة صرفية-2
ت يف أثناء بسلطها السلتعماالت فلروع كلل أيلل ملن  يلحظ يف املصنفات الصرفية وكتب اللغة، وفيما تورده املعجما

 (1)األيول." 
وتل ز ةلزءا ملن احليلاة االةتماعيلة والفكريلة عنلدما حتلل    ،وير  أن الكلملة تكتسلب حتديلدا :داللة حنوية-3

  ،افةواإلضلل  ،والنعتيللة  ،واحلاليللة  ،واملفعوليللة  ،يف موقللص حنللوي معللني يف الرتكيللب اإلسللنادي وعالقاتلله الو يفيللة: الفاعليللة
 (2)والظرفية."  ،والتمييز

وهللذا القسللم يعلل  مللا يطللرأ علللى الكلمللة مللن تطللور داليل حبسللب القللوانني اللليت    :وقعيـــةســـياقية مداللـــة  -4
  ،واةتماعيلللة  ،ملللن علميلللة:  ويف ايلللاالت املختلفلللة  ،تريلللد حركلللة األلفلللاظ واللللدالالت يف الزملللان املتتلللابص بلللني العصلللور

 (3)"قبل.أو حتصر يف إطار خا ، أو تنقل إىل مواقص ذ ،لفها    ،وفنية، فالكلمة تكتسب أبعادا ةديدة
 وتقسم الداللة عند بعض اقدثني من علماء اللغة إىل قسمني:

،  وهللي القللدر املشللرتك مللن املعللىن الللذي حيمللله  للص مللن النللاس يف جمللال عاطللب حمللدد  :أوال: الداللــة املركزيــة
 (4)".ويفسر بعضهم هذه الداللة املركزية بداللة املطابقة

وتركيللب    ،وأمللزةتهم  ،وجتللارهبم  ،الظللالل اللليت عتلللف ابخللتالف األفللرادوهللي تلللك    :اثنيـــاا: الداللـــة ا امشـــية
 (5)"  .وما ورثوه عن آابمهم وأةدادهم  ،أةسامهم

وال مشلللاحة يف    ،ويالحلللظ ملللن تقسللليمات الدالللللة أن االخلللتالف بلللني البلللاحثني هلللو اخلللتالف يف التسلللميات
فبعضلللهم ينظلللر إىل الدالللللة ابعتبلللار    ،االيلللطالح، كملللا أن تنلللوع هلللذه التقسللليمات  َ ملللن اخلللتالف زاويلللة النظلللر

 وهكذا تتنوع تقسيمات الداللة وعتلف أمسا ها.  ،وبعضهم يقسمها ابعتبار أيالتها أو جمازيتها  ،مصدرها

 
 
 
 

 

 
 12علم الداللة العريب.   (1)

 12علم الداللة العريب.   (2)

  22علم الداللة العريب.   (3)

 36داللة السيال عند األيوليني.   (4)

 36داللة السيال عند األيوليني.   (5)
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 الفصل الثالث 
 ومفهومه  تعريفه، :اإلسناد

 املبحث األول: تعريف اإلسناد لغة واصطالحا. 
 الرتاثية. املبحث الثاين: اإلسناد يف الدراسات اللغوية 

 س اللغوي املعاصر. املبحث الثالث: اإلسناد يف الدر 
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 املبحث األول 
 تعريف اإلسناد لغة واصطالحا 

   . : تعريف اإلسناد لغة أوال 
 . : تعريف اإلسناد اصطالحا اثنيا 
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 تعريف اإلسناد لغة أوال:  

ر    : "( لسان العرب) يف ةاء  الّسند: ما ارتفص من األرض يف قبل اجلبل أو اللوادي، واجلملص أسلناد، ال يكسلّ
 على غري دلك. وكّل شيء أسندت إليه شيئا، فهو مسند.

 (1)"املساند. :مسندا ومسندا، و عه  :وما يسند إليه يسّمى 
ف "  :  (   ج العلللروس)  وةلللاء يف   ند، حمرّكلللة: ملللا قابللللك ملللن اجلبلللل، وعلللال علللن السلللّ هلللذا نلللّص عبلللارة    ،()السلللّ

 الّصحاح.
ر  ( الّتهذيب، واقكم)ويف  : الّسند: ما ارتفص ملن األرض يف قبلل اجلبلل، أو اللوادي. واجلملص أسلناد، ال يكسلّ

 على غري دالك.
ند: )معتمللد اإلنسللان( كاملسللتند. وهللو جمللاز. ويقللال: سللّيد سللند  ويقللال: سللاندته إىل الشلليء، فهللو    ..)و( السللّ

 قال أبو زيد. وساند فالان: عاضده وكانفه، وسوند املريض، وقال: ساندو .  .ته إليهأسند   :يتساند إليه، أي
 اإلسناد: إسناد الرّاحلة يف سريها، وهو سري بني الّذميل واهلملجة.

وقال انليل: الكالم سند ومسند إليه، فالّسند كقولك: عبد   رةل ياحل، فعبد  : سلند. ورةلل يلاحل:  
 (2)"وغريه يقول: مسند ومسند إليه. مسند إليه.
 (3)"  .وهو املعىن الذي أخذ منه مسمى اإلسناد االيطالحي  ،و مص بني تلك التعريفات أيل القوة والدعم"
 
 

 
 
 
 
 

 
 3/221انظر: لسان العرب. مادة )سند ( (1)

 223-8/216انظر:  ج العروس من ةواهر القاموس. مادة )سند (  (2)

الدين انيف حممد.    (3) النحويةالشمري، عماد  القاعدة  اللغوية. ةامعة مؤتة.  أثر اإلسناد يف تشكيل  الدراسات  ل يف  م. 2001. رسالة ماةستري  
 11التمهيد  
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 تعريف اإلسناد اصطالحا اثنيا:  

امص    ،أو أكثلر إىل أخلر  مثلهلا أو أكثلر  ،اإلسناد: هو ضم كلمة حقيقة أو حكملاقال أبو البقاء: " يفيلد السلّ
 .وقال بعضهم: اإلسناد قسمان: عام وخا . فامدة  ّمة

 .فالعام: هو نسبة إحد  الكلمتني إىل األخر 
 .وانا : هو نسبة إحد  الكلمتني إىل األخر  حبيه يص  الّسكوت عليها

ملا اشلتغل بله    :ل على دلك أن سبيويه قال: " الفاعللواإلسناد والبناء، والتفري ، والشغل: ألفاظ مرتادفة، يد 
ة مبعلىن واحلد   الفعل " ويف موضص آخر: " فرغ له " ويف آخر: " ب  لله " و " أسلند لله "، وهلو واحلكلم والّنسلبة الّتاملّ

ّنسلللبة  وال.  وأمللا اإليقللاع، واالنتلللزاع، فيختصللان ابإلخبللار دون اإلنشللاء  ،يعللم اإلخبللار، واإلنشللاء، والوقلللوع، والالوقللوع
 .التقييدية أعم من  يص دلك

واإلسللناد يقللص علللى االسللتفهام واألمللر وغريقللا، وللليس اإلخبللار كللذلك، بللل هللو لصللو  مبللا يللّ  أن يقابللل  
وإن كان مرةلص اجلميلص إىل انل  ملن ةهلة املعلىن، أال تلر  أن  ،  الّتصديل والتكذيب، فكل إخبار إسناد، وال عكس

 .وكذلك االستفهام والّنهيمعىن )قم( أطلب قيامك، 
واإلسناد إدا أطلل على احلكم كان املسند واملسند إليه من يفات املعا ، ويويلف هبملا األلفلاظ تبعلا، وإدا  

 .أطلل على الّضم كان األمر ابلعكس
ا ةرايهنلللا يف   واعتبلللارات اإلسلللناد جتلللري يف كلللال معنييللله عللللى سلللواء  وأملللا اعتبلللارات املسلللند واملسلللند إليللله فإمنلللّ

 (1)"األلفاظ
أحللدقا نسللبة إحللد  الكلمتللني إىل    يطلللل علللى معنيللني:  "  :اإلسللناد عنللد أهللل العربيللة فقللال  التهللانوي  عللرفو 
واملنسللوب إليلله مسللندا إليلله، وهللذا فيمللا سللو     ،فاملنسللوب يسللّمى مسللندا  ،ضللّمها إليهللا وتعّلقهللا هبللا  :أي  ،األخللر 

القللاهتم أن املنسللوب يسللّمى مضللافا أو يللفة  واملنسللوب إليلله  وأمللا فيهللا فاملسللتفاد مللن إط   ،املركبللات التقييديللة شللامص 
 (2)"يسّمى مضافا إليه أو مويوفا.

ا أيلليوقد قسلم اإلسلناد إىل قسلمني فقلال: " ا غلري أيللي    ،ويسلّمى ابلتلام أيضلا  ،اإلسلناد هبلذا املعلىن إملّ وإملّ
 ويسّمى بغري الّتام أيضا.  
ويكلللون هلللو مفهوملللا منللله ابللللذات ال ابلعلللرض، وغلللري    ،هلللو أن يكلللون اللفلللظ موضلللوعا لللله  :فاإلسلللناد األيللللي

 األيلي خبالفه. 

 
 100الكليات معجم يف املصطلحات والفرول اللغوية.   (1)
 1/197كشاف ايطالحات الفنون والعلوم.  (2)
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والتعلللّرض    ،وهلللي املفهوملللة منللله ابللللذات  ،ملللثال موضلللوع إلفلللادة نسلللبة الضلللرب إىل زيلللد   (ضلللرب زيلللد )  :فقولنلللا
 للطرفني إمنا هو لضرورة توّقف النسبة عليهما. 

اللذات والتعلّرض للنسلبة إمنلا هلو للتبعيلة، وكلذا احللال يف إسلناد املركبلات    موضوع إلفادة( غالم زيد )  :وقولنا
فإهنلللا موضلللوعة للللذات ابعتبلللار النسلللبة، واملفهلللوم منهلللا ابللللذات هلللو اللللذات     التويللليفية وإسلللناد الصلللفات إىل فاعلهلللا

 ابعتبار النسبة، والنسبة إمنا تفهم ابلعرض. 
ابللذات ال ملا يفهلم منله ابلعلرض، وتللوح للك حقيقلة دللك  وال شك أن اللفظ إمنا وضص إلفادة ملا يفهلم منله  

هذا خاليلة ملا    ابلتتّمل يف املرّكبات التاّمة إنشامية كانت أو خ ية، ويف غريها من املركبات التقييدية وما يف معناها.
 (1) "حققه السّيد الشريف يف حاشية العضدي يف تعريف اجلملة يف مباد  اللغة.

فيقلللول:    ،دخل يف ابب اإلسلللناد غلللري األيللللي وملللا يلللدخل يف ابب اإلسلللناد األيلللليمث يبلللني التهلللانوي ملللا يللل
وللذا ال يكلون املصلدر ملص فاعلله كالملا وال  للة كملا  ليء    ،إسلناد املصلدر إىل فاعلله :سناد الغلري األيلليومن اإل"

 رف أيضا على ما قالوا.ومنه إسناد اسم الفاعل واسم املفعول والصفة املشّبهة واسم التفضيل والظ ،يف لفظ الكالم
أو مللا هللو فعللل يف يللورة االسللم كالصللفة الواقعللة بعللد حللرف النفللي أو    ،هللو إسللناد الفعللل  :واإلسللناد األيلللي

 (2) "ي.يف ابب املسند إليه يف حبه التقو   "األطول"االستفهام، كذا يف 
مللا هللو مقصللود    :أحللدقافاإلسللناد األيلللي علللى نللوعني:  كمللا يقسللم اإلسللناد األيلللي إىل قسللمني فيقللول: "

أقللامم  )، و(  زيللد قلامم)   ن يالحلظ املسللند واملسلند إليلله مفصلّال، كمللا يف قولنلا:    ،لذاتله  ن يلتفللت إىل النسلبة قصللدا
 . (الزيدان 

مللا هللو غللري مقصللود لذاتلله  ن ال يلتفللت إىل النسللبة قصللدا بللل إىل جممللوع املسللند واملسللند إليلله مللن    :ولنيهمللا
 " لة قاممة مقام املفرد، والواقعة يلة، وحنو دلك.كإسناد   ،حيه هو جمموع

ومللا كانلت اإلفلادة غلري مقيلدة  ويبني أن اإلسناد األيللي يشلمل اإلسلناد انل ي واإلسلناد اإلنشلامي فيقلول: "
وهلو ملا ال يكلون    :نشلاميوهلو النسلبة احلاكيلة علن نسلبة خارةيلة. واإلسلناد اإل  :بشيء يشتمل احلّد االسناد ان ي

 كذلك.  
 نلله ضللّم كلمللة أو مللا  للري جمراهللا كاملرّكبللات التقييديللة ومللا يف معناهللا إىل األخللر     :وعللّرف اإلسللناد انلل ي

ال احلكلم    ،حبيه يفيد أن مفهوم إحداقا لبت ملفهوم األخر  أو منفي عنله، فلإّن مفلاد انل  هلو الوقلوع والالوقلوع
 (3) ."هبما
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ثالثلة أسلانيد مرتتبلة يف التقلدم    (  زيلد علرف)  قيل يف حنلو:  قول: "ويضرب التهانوي مثاال لتداخل اإلسناد في
وامتنلللاع إسلللناد الفعلللل إىل املبتلللدأ قبلللل علللود الضلللمري    ،بطريلللل القصلللد   (  زيلللد )  إىل    (  علللرف)  إسلللناد    :أوهللللا  .والتلللتخري

ضلللمري إىل زيلللد  إسلللناده إىل زيلللد بطريلللل االلتلللزام بواسلللطة أن علللود ال  :إسلللناده إىل ضلللمري زيلللد. وللثهلللا  : نلللوع. ولنيهلللا
يسلتدعي يلرف اإلسلناد إليلله ملرة لنيلة. أمللا وةله تقلدم األول عللى الثللا  فلألّن اإلسلناد نسللبة ال تتحقلل قبلل حتقللل  

 (1) "وبعد حتققهما ال تتوقف على شيء آخر.  ،الطرفني
يقلللول  توسلللص يف تفصللليله بعلللض البالغيلللني.  وهلللذا حبللله دقيلللل    ،كملللا أن اإلسلللناد قلللد يكلللون حقيقيلللا أو سلللببيا

ملا يكلون مفهومله حمكوملا بثبوتله للمسللند    "املفتلاح"فاملسلند الفعللي كملا دكللر يف    ،فعللي وسلبيب  :املسلند   التهلانوي: "
  (  زيللد مللا ضللرب)    حكللم فيلله بثبللوت الضللرب لزيللد، و  (  زيللد ضللرب  )  أو ابالنتفللاء عنلله خبللالف السللبيب، فللإن   ،إليلله

بلل بثبللوت    ،لزيلد   (  ضلرب أبللوه)ذ حيكلم فيلله بثبلوت    فإنله  (  زيلد ضلرب أبللوه)  حكلم فيله بنفللي الضلرب عنله، خبللالف  
  .أمر يدّلك عليه دلك املذكور، وهو كامن حبيه ضرب أبوه

ملا أسللند فيلله شلليء إىل مللا هللو    :فاملسلند السللبيب مسلّلي مسللندا ألنلله دال عللى املسللند احلقيقللي، واملسللند السللبيب
  )  ، فلإن (  زيلد أبلوه منطللل)  متعّلل املسند إليه، ويار دلك سببا إلسناد أمر حايل ابلقيلاس إىل املسلند إليله، حنلو:  

 (2) "د كون زيد حبيه ينطلل أبوه إليه.أسند فيه شيء إىل متعلل زيد، ويار دلك سببا إلسنا(  أبوه منطلل 
حنو  (3)   "هو جمموع اجلملة اليت وقعت خ  مبتدأ.البالغيني من رأ  أن املسند السبيب " وقد دكر التهانوي أن من  

اَِلَاِت ذِنَّا َل نُِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمًَل ﴿قوله تعاىل:  ِيَن آَمُنوا وََعِمُلوا الصَّ َِّ  (4) [30]الكهف:    ﴾٣٠ذِنَّ ا
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 املبحث الثاين 
 الرتاثية اإلسناد يف الدراسات اللغوية 

 وفيه مطلبان: 
 . املطلب األول: اإلسناد عند علماء النحو 

 . املطلب الثاين: اإلسناد يف الدراسات البالغية 
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 املطلب األول 
 اإلسناد عند علماء النحو 

تعت  فكرة اإلسناد من أبرز األفكار اليت كان هلا الدور اللرميس يف قيلام أسلس النحلو، وهلي فكلرة أثلرت ،ثلريا  
 كبريا يف يياغة مباد  النحو وقواعده. 

وجنللد هللذه الفكللرة عنللد  يللص النحللاة يف تراثنللا اللغللوي ويف مقللدمتهم سلليبويه، فقللد سللطر أيللوهلا يف بللداايت  
 .سند واملسند إليههذا ابب امل: "كتابه فقال

د املتكّلم  منه بداً. فملن دللك االسلم امل تلدأ واملبلىنُّ عليله. وهلو  بوقا ما ال يل غ ىن  واحٌد منهما عن اآلخر، وال   
يللذهب عبللد  ، فللال بللدء للفعللل مللن االسللم كمللا ذ يكللن لالسللم    :ومثللل دلللك  عبللد    أخللوك، وهللذا أخللوك.  :قولللك

و للا يكللون مبنزلللة االبتللداء قولللك: كللان  عبللد    منطلقللا، ول يلل ت  زيللدا منطلللٌل  ألن    البتللداء.األوءلة بللٌد مللن اآلخللرة يف ا
تاج إىل ما بعده كاحتياج املبتدأ إىل ما بعده.  (1)"هذا حي 

 (2)"وقد ةعل سيبويه موضوع اإلسناد منهجا قسم على أساسه أبواب الكتاب وفصوله.  "
وأشلللاروا إىل    ،سللليبويه السلللابل يف تقسللليم األبلللواب النحويلللة يف تصلللنيف كتلللبهموقلللد سلللار النحلللاة عللللى هنلللج  "

 (3)  "موضوع اإلسناد فيها.
وملا أيلله    ،واملبتلدأ وانل   ،حيه جند النحاة ينطلقون من فكرة اإلسناد يف تفسري العالقة بني الفعل والفاعل

 كما فعل سيبويه.  ،مبتدأ وخ ا
)  و  ،(  قلللام عبلللد  )    :ودللللك قولللك  ،وهو رفللص:)هللذا ابب الفاعلللل(  يف "  ه (285)ت  ومللن دللللك قللول املللل د  

ا كللان الفاعللل رفعللا  ،(  ةلللس زيللد كوت   وإمنللّ   ،وجتللب هبللا الفامللدة للمخاطللب  ،ألنلّله هللو والفعللل  لللة حيسللن عليهللا السللّ
 (4)".( القامم زيد)   :فهو مبنزلة قولك ( قام زيد)   :إدا قلت ،فالفاعل والفعل مبنزلة االبتداء وان 

 ولكنه أشار إليها من خالل كالمه عن العالقة بني الفعل والفاعل. ،فامل د ذ يصرح بعالقة اإلسناد لفظا
وفصللل يف اختصللا     ،اإلسللناد يف معللرض حديثلله عللن عالمللات االسللمه (  643) ت  ابللن يعلليش  وقللد دكللر

ا بللهاإلسلللناد  ويللٌف دالٌّ عللللى أّن املسللن د إليللله  : "االسللم ابإلسللناد إليللله فقللال ألن الفعلللل     اسللٌم، إد كلللان دلللك لتصللل 
د املخاطللل ب  شللليًئا إد     واحللللرف ال يكلللون منهملللا إسلللناٌد، ودللللك ألّن الفعلللل خلللٌ ، وإدا أسلللندت  انللل  إىل مثلللله ذ ت فلللة
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، حنلو:   وضلوٌع    والفعلل  نكلرٌة ألنّله م(  قعلد بكلرٌ )  و(    قلام زيلدٌ )  الفامدة إمّنا حتصل إبسناد ان  إىل ل     عنله معلروف 
ألّن     للخ ، وحقيقة  ان  أن يكون نكرًة، ألنه اجل ز ء  املستفاد ، وللو كلان الفعلل معرفلًة ذ يكلن فيله للمخاطلب فاملدةٌ 
 حءد الكالم أن تبتد ء ابالسم الذي يعرفه املخاطب  كما تعرفه أنت، مثّ ،َ ابن  الذي ال يعلمه ليستفيد ه.

ن د إىل احللللرف   د اإلسلللناد  إليللله، وال  وال يصللل ُّ أن ي سللل  ا شللليٌء، ألّن احللللرف ال معلللىن  لللله يف نفسللله، فللللم ي فلللة أيضلللً
 (1)"إسناد ه إىل غريه، فلذلك اختص اإلسناد  إليه ابالسم وحده.

وقلد بلني أن تكلوين اجلملل    ،فقلد خلص اإلسلناد وأفلرده يف سليال احللديه علن الكلالم وأقسلامه السيوطي أما
فلال يتلتّتى    ،أو ملن اسلم وفعلل  ،واحلايلل أن الكلالم ال يتلتَ إاّل ملن امسلنيقلال: "ف  ،يف اللغة قامم عللى هلذه العالقلة

وهلو    ،:ألن اإلفادة إمّنا حتصلل ابإلسلناد   وال كلمة واحدة  ،وال فعل وحرف  ،وال اسم وحرف  ،وال حرفني ،من فعلني
والفعلل لكونله    ،واالسم حبسب الوضص يصل  أن يكون مسندا ومسلندا إليله  ،مسند ومسند إليه :ال بد له من طرفني

فاالمسللان يكللوانن كالمللا لكللون أحللدقا مسللندا واآلخللر مسللندا    ،واحلللرف ال يصللل  ألحللدقا  ،مسللندا ال مسللندا إليلله
إليلله  والفعللالن والفعللل واحلللرف ال مسللند    ،وكللذلك االسللم مللص الفعللل لكللون الفعللل مسللندا واالسللم مسللندا إليلله  ،إليلله

والكلملة    ،واحلرفلان ال مسلند إليله فيهملا وال مسلند   ،واالسم مص احلرف إّما أن يفقد منه املسند أو املسند إليه ،فيهما
(  نعلم وال    ل )وزعم ابلن طلحلة أن الكلملة الواحلدة قلد تكلون كالملا إدا قاملت مقلام الكلالم كل  ،ال إسناد فيها ابلكّلّية

وزعم أبو علّي الفارسي أن االسم ملص احللرف يكلون كالملا يف    ،املقدرة بعدها  ورد  ن الكالم هو اجلملة ،يف اجلواب
وزعللم بعضللهم أن الفعللل مللص    ،وهللو أدعللو أو أاندي،  سللدت مسللد الفعللل(  اي  )  وأةيللب  ن    (،  اي زيللد )  حنللو    ،النللداء

 (2)".بناء على أن الّضمري املسترت ال يعد كلمة( ما قام ) احلرف يكون كالما يف حنو 
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 مالحظات على فكرة اإلسناد عند النحاة:مسألة: 
حيله فرضلت نفسلها عللى كلل     أن فكرة اإلسلناد قلد سليطرت عللى التفكلري النحلوي يف اللرتاث العلريب يبدو
، حلىت وإن تكللف النحلوي يف تقلدير املسلند إليله واملسلند يف بعلض اجلملل، كملا هلو احللال يف اجلملل اللليت  األسلاليب

ا واآلخلللر مسلللندا إليللله ودللللك حنلللو النلللداء أو أسللللوب امللللدح واللللذم، وقلللد  ن أحلللدقا مسلللند ال يظهلللر فهيلللا ركنلللان يكلللو 
 اختلفت نظرهتم إىل حنو هذه اجلمل، وتكلفوا يعبا يف يياغة تقديرات تتناسب وفكرة اإلسناد.

أملللا أن تفلللرض نفسلللها عللللى كلللل    ،ففكلللرة اإلسلللناد يف أساسلللها منطقيلللة وال إشلللكال فيهلللا يف اجلملللل البسللليطة
 ت الكالمية فهذا  ا يعقد قواعد النحو كما سنر  يف بعض األمثلة.املخرةا

)    :مثلل أسللوب امللدح واللذم  ،لكن خرج عللى هلذه القاعلدة بعلض العبلارات املسلتقلةيقول حممود اجلاسم: "  
ويظهلر    ،فهذه عبارات مستقلة تؤدي أسلواب معينا كملا هلو معلروف  ،وحبذا زيد( ،وبئس الرةل زيد  ،نعم الرةل زيد 

ةعل النمآ الرتكييب هللذه األسلاليب قلقلا  لرج عللى ملا يتجللى  (    نعم وبئس وحبذا  )  أن غموض الصيغة الصرفية لل  
هللذه  ومللن مث قللاد دلللك إىل تعللدد األوةلله يف حتليللل    ،وال هللو ابلللنمآ االمسللي  ،فللال هللو ابلللنمآ الفعلللي  ،بلله اإلسللناد

 (1)".األساليب املطردة
تفلل وفكلرة اإلسلناد ننقلل كلالم أيب  توليستبني األمر أكثر يف اضطراب النحاة يف توةيه مثلل هلذه األسلاليب ل

 أوردوا انالف فيهما على طريقتني:يف )نعم وبئس( يقول رهه  : "   ه (745) ت  حيان 
الفلراء، وكثللري ملن الكللوفيني إىل أهنملا امسللان،    إحلداقا: أن ملذهب البصللريني والكسلامي أهنمللا فعلالن، ودهللب

 وعلى هذه الطريقة دكر أكثر أيحابنا انالف فيهما.
والطريقة الثانية: أن انالف إمنا هو بني الفريقني بعد إسناد نعم وبئس إىل الفاعلل، فلذهب البصلريون إىل أن  

و )بللرل    ،ان حمكيللان مبنزلللة )،بللآ شللرا()نعللم الرةللل(  لللة، وكللذلك )بللئس الرةللل(، ودهللب الكسللامي إىل أهنمللا امسلل
 حنره(.

وقلللا  لتلللان يف األيلللل، نقلللال علللن    ،فلللل )نعلللم الرةلللل( عنلللده اسلللم للمملللدوح، و)بلللئس الرةلللل( اسلللم للملللذموم
 (2)  ."هبما  يومس  ،أيلهما

واختلللف النحللاة يف اإلعللراب يف )حبللذا(، فللذهب ابللن    " فيفصللل أبللو حيللان القللول فيهللا فيقللول: "أمللا )حبللذا(
، وابلللن برهلللان، وابلللن خلللروف، إىل أن )دا( فاعلللل، ونسلللب إىل  "البغلللدادايت"درسلللتويه، وابلللن كيسلللان، والفارسلللي يف  

أي:    ،انليل وسيبويه، وهذا قول من ذ يدع الرتكيلب، وأفلرد، ألنله كاملثلل، أو أريلد بله ةلنس شلامص، أو عللى حلذف

 
 100- 98ةامعة حلب.    –. قسم اللغة العربية أسباب التعدد يف التحليل النحوياجلاسم، حممود حسن . حبه :  (1)

هل  1418،  1. حتقيل: رةب عثمان حممد. مكتبة اناجني ل القاهرة. طارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي.    (2)
 4/2041م. 1998
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 .حبذا أمر زيد 
ا  ه(366)تودهلللب املللل د، وابلللن السلللراج، والسلللريايف ا واحلللًدا مرفوعلللً ، واألكثلللرون إىل أهنملللا تركبلللا ويلللارا امسلللً

، إىل أهنملللا تركبلللا  (2)امللللاردي  ، وخطلللاب(1)ابالبتلللداء، ونسلللب هلللذا إىل انليلللل وسللليبويه، ودهلللب قلللوم ملللنهم األخفلللش
 (3)"ويارا فعالً، واملخصو  هو الفاعل.

)ال( علللى حبللذا مشللكل علللى كللل إعللراب حبللذا، ومللن قللال  نلله اسللم مركللب أعربلله مبتللدأ،  ودخللول  مث قللال: "
واملخصللو  انلل ، قاللله امللل د، أو عكسلله، واختللاره الفارسللي، ومللن أعللرب )دا( فللاعالً، فاملخصللو  مبتللدأ واجلملللة  

 (4)  "خ ، والرابآ اسم اإلشارة.
 األسلوب على فكرة اإلسناد. ويظهر من كالم أيب حيان مد  حرية النحاة يف عريج هذا

وال ينحصر انروج على قاعدة اإلسناد يف هذه العبارات الليت تسلتقل بنفسلها وتلؤدي أسللواب  يقول اجلاسم: "
وبقي القسم اآلخلر قلقلا ال بلد لله ملن توةيله يف    ،وإمنا ميتد ليقص يف عبارات أوسص جتلى اإلسناد يف قسم منها ،معينا

وبللذلك تتعللدد الوحللوه يف حتليللله، حنللو أسلللوب الشللرط بللل )لللو( كللتن نقللول: ) لللو أنللك قللادم    ، للل العمليللة اإلسللنادية
وقد جتلى اإلسناد يف قسلم منله وهلو اجللواب اللذي ةلاء  للة    ،ألكرمتك( فهذا النمآ الرتكييب حيقل أسلوب الشرط

غللري أنلله ينبغللي أن يكللون بعللد )لللو( منللآ إسللنادي كمللا يف    ،مللن مسللند )الفعللل( ومسللند إليلله )الفاعللل(فعليللة مؤلفللة  
وعلن املل د أنله يف موضلص    ،فعلن سليبويه أنله يف موضلص املبتلدأ  ،اجلواب لذلك تعددت األوةه يف حتليل املصدر املؤول

 (5)"الفاعل لفعل حمذوف.
وكلللذا اإلسلللناد  رط وفلللل فكلللرة اإلسلللناد فقلللال رهللله  : "قلللد نقلللل التهلللانوي انلللالف يف توةيللله أسللللوب الشلللو 
نعلللم  لللرج اإلسلللناد الشلللرطي عللللى ملللا حققللله    ،إد اإلسلللناد يف الشلللرطية عنلللدهم يف اجللللزاء، والشلللرط قيلللد لللله   الشلللرطي

السّيد الّسند واملنطقيون من أن مدلول الشرطية تعليل حصول اجلزاء حبصول الشلرط، ال اإلخبلار بوقلوع اجللزاء وقلت  
إد املقصللود حينئللذ تعليللل     إد للليس املسللند إليلله واملسللند فيهمللا كلمللة حقيقللة وهللو  للاهر، وال حكمللا   الشللرط  وقللوع

 
وكانت ،  أخذ النحو عن سيبويه،  أحد حناة البصرة  ،املعروف ابألخفش األوسآ  ،النحوي البلخي  ،سعيد بن مسعدة اياشعي ابلوالء  ،أبو احلسن  (1)

وفيات األعيان ه(.  681. انظر: ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أهد بن حممد بن إبراهيم )ت  ه(221)  :، وقيله(  215)وفاته سنة  
 2/381.  م1994 –م 1900أةزا ه متتالية من  ري   تبريوت. طبع –. حتقيل: إحسان عباس. دار يادر وأنباء أبناء الزمان

واملتقدمني يف املعرفة بعلوم اللسان على    ،قال ابن عبد امللك: كان من ةلة النحاة وحمققيهم.  خطاب بن يوسف بن هالل القرطيب، أبو بكر املاردي  (2)
ةالل   انظر: السيوطي،  مات بعد انمسني واألربعمامة. قلت: وهو ياحب "كتاب الرتشي "  ينقل عنه أبو حيان وابن هشام كثرياً.  اإلطالل.

لبنان. د.ت.   -براهيم. املكتبة العصرية  . حتقيل: حممد أبو الفضل إبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  الدين عبد الرهن بن أيب بكر.  
1/553 

 4/2059ارتشاف الضرب من لسان العرب. (3)

 100- 98وانظر: حبه : أسباب التعدد يف التحليل النحوي    4/2060ارتشاف الضرب من لسان العرب. (4)

 100- 98حبه :  أسباب التعدد يف التحليل النحوي .   (5)
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فتكللون النسللبة يف كللّل واحللد منهمللا ملحو للة تفصليال، ال بللّد فيهللا مللن مالحظللة املسللند إليلله واملسللند    ،احلكلم ابحلكللم
افل ملللذهبهم هللو أن يقللال: اإلسللناد ضللّم كلمللة أو مللا  قصللدا ال إ للاال، فللال يصلل  التعبللري عنهمللا ابملفللرد، انتهللى. فللاملو 
 (1)  " ري جمراها إىل األخر ، أو ضّم إحد  اجلملتني إىل األخر .

اعلم أنلّلك إدا دعللوت مضللافا  ":يقللول امللل د  ،ومللن األسللاليب اللليت تعسللف النحللاة يف توةيههللا أسلللوب النللداء
أدعلو عبللد    :بلدل مللن قوللك(  اي  )  ألن    (اي عبلد    )    :ودلللك قوللك  ،وانتصلابه عللى الفعللل امللرتوك إ هلاره  ،نصلبته

اي عبلد   فقلد وقلص دعلا ك    :فلإدا قللت  ،ولكلن هبلا وقلص أنّلك قلد أوقعلت فعلال  ،ال أّنك ع  أنّلك تفعلل  وأريد  ، 
 (2)".فانتصب على أنه مفعول تعد  إليه فعلك  ،بعبد  
حيلله فرضللوا علللى هللذا األسلللوب أن يكللون  لللة فعليللة     والتكلللفال  فللى مللا يف هللذا الكللالم مللن التعقيللد  و 
فقللالوا كمللا دكللر امللل د: "    ،وقللد حللاولوا أن يوةهللوا معللىن ان يللة فيهللا إىل معللىن يناسللب األسلللوب اإلنشللامي  ،خ يللة

وقللد هلهلللم علللى دللللك مسللكهم بفكلللرة  "    .ولكلللن هبللا وقلللص أنلّلك قلللد أوقعللت فعلللال  ،وأريللد ال أنلللّك علل  أنلللّك تفعللل
 وكذلك فكرة العامل.   ،اإلسناد

وكلللذلك فلللإن تعسلللر تطبيلللل فكلللرة اإلسلللناد عللللى كلللل األسلللاليب اللغويلللة دفلللص النحلللويني إىل تقسللليم اإلسلللناد  
فقسللموا اإلسللناد إىل  م وغللري  م. قللال  ،  تقسلليمات عللدة ليسللتطيعوا بللذلك إحاطللة األسللاليب كلهللا بقاعللدة اإلسللناد

وللذا ال يكلون املصلدر ملص فاعلله كالملا وال  للة    ،إسلناد املصلدر إىل فاعلله  :وملن االسلناد الغلري األيلليهلانوي: "الت
كمللا  لليء يف لفللظ الكللالم. ومنلله إسللناد اسللم الفاعللل واسللم املفعللول والصللفة املشللّبهة واسللم التفضلليل والظللرف أيضللا  

 (3)  "على ما قالوا.
ملللا تقلوم بلله اجلملللة قللد فرضللت عللدم اسلتغناء كللل مللن ركلل  اجلملللة عللن  يقلول حممللد عيللد: "فهللذه ) الالبديللة (  

بلللدأ ) الالبديلللة ( هلللذا  ماآلخلللر، كملللا فرضلللت عللللى امللللتكلم النطلللل هبلللا، وامتلللد دللللك إىل البلللاحثني يف النحلللو فطبقلللوا  
 بتقدير أحدقا إدا ذ يوةد مص اآلخر، بل استفحل األمر فقدروقا معا مص خلو الكالم منهما.

هلللي الللليت تلللؤدي    :اللغويلللة احلديثلللة ال تعلللرتف هبلللذه ) الالبديلللة ( يف فهلللم اجلمللللة، فاجلمللللة حقيقلللةوالدراسلللات  
الفامللدة كاملللة، أمللا تكوينهللا الشللكلي فللال يشللرتط فيلله أن يوةللد يف النطللل مسللند ومسللند إليلله، بللل تتحقللل الفامللدة  

 (4)الكاملة بوةودقا، وقد تتحقل بكلمة واحدة إدا أدت املعىن املفيد."

 
 1/197كشاف ايطالحات الفنون والعلوم.  (1)

 4/202املقتضب. (2)

 1/198كشاف ايطالحات الفنون والعلوم.  (3)

م.  1989ه ل  1410،  4. عاذ الكتب ل القاهرة. طأصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة احلديثعيد، حممد.    (4)
 185-186 
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ابص حمملللد عيلللد ر يتللله فيقلللول: "وملللن هنلللا يفلللرتل امللللنهج احللللديه علللن طريقلللة النحلللاة يف تنلللاول النصلللو ،  ويتللل
فلللالنظر للجمللللة عللللى أهنلللا حكلللم منطقلللي ال بلللد أن يتحقلللل يف الواقلللص أد  هبلللم إىل التتويلللل والتقلللدير والبحللله علللن  

ا هلللو أسلللاس االعلللرتاف ابلكلملللة  النلللاقص، أملللا اعتبلللار اللغلللة منظملللة شلللكلية تعللل  علللن الواقلللص بوسلللاملها انايلللة فهلللذ 
 (1)الواحدة على أهنا وسيلة عرفية للتعبري عن اجلملة."

إدا فالتمسك بنظرية اإلسناد وتطبيقها على كل األساليب اللغوية يؤدي إىل تعقيلد يف توةيله هلذه األسلاليب  
التخر لات والتوةيهلات النحويلة  فاللغة أك  من أن حتكمها هذه النظرية، ولعل دللك ملن أسلباب التعقيلد يف بعلض  

 كما يظهر.
هلللا يف الكلللالم، كملللا ال يعتملللد عللللى الطاقلللة  ييقلللول حمملللد عيلللد: "فتحديلللد اجلمللللة ال يعتملللد عللللى وةلللود ركن

 الصوتية لانسان، فقد متد  لة واحدة فتشمل أكثر من نفس واحد، وإمنا يعتمد على مام الفهم بوةودها.
ة يعتملللد بصلللفة أساسللية عللللى السلليال اللغلللوي انللا  واملوقلللف االةتملللاعي  وفهللم الفاملللدة اللليت تؤديهلللا اجلمللل

 (2)  حيه يلتمس من عادات الناس واستعماالهتم للغتهم."   املعني اليت تنطل فيه
وملا    [77]الفرقلان:  ﴾لَْوَل ُدَاؤُُكْم  ﴿حنلو ملا ورد يف القلرآن:    ،وقد دكر عيد أمثلة جلمل ذ تقم على ركنلني

وهلو    ،والنحلاة يقلدرون حملذوفا يف هلذه اجلمللة ليكتملل ركنلا اجلمللة  ،وغريهلا(3) " التفلت فلإدا النليب "ورد يف احلديه: 
فيقلول: " وقلد فهلم املعلىن كلامال ملن الكلملات املفلردة الليت وردت فيهلا منلذ اسلتعملت    ،يلر  أنله ال حاةلة إىل دللك

، وعملللل الللدارس إزاءهلللا هللو أن يصللف طريقلللة اسللتعمال هلللذه  ألن العللرف اللغللوي العلللريب ارتضللاها كللذلك   إىل اآلن 
ينطللل غللريه، حيلله  اجلمللل دات الكلمللة الواحللدة  ليتبللني منهللا مللا هللو  للاهرة عامللة يف االسللتعمال، ومللا هللو مثللال ذ  

 (4)يقوم فهم اجلملة وحتديدها على العرف واالستعمال، ويقف منها الدارس موقفا ويفيا ال حتكم فيه."
 
 
 

 

 
 188أيول النحو العريب.   (1)

 186أيول النحو العريب يف نظر النحاة.   (2)

 2/62ه. 1422، 1انظر: يحي  البخاري حتقيل: حممد زهري بن انير الناير. دار طول النجاة. ط [1102] أخرةه البخاري رقم  (3) 
 187أيول النحو العريب .   (4)
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 املطلب الثاين 
 اإلسناد يف الدراسات البالغية 

لقد حظيت فكرة اإلسناد يف الرتاث البالغي ابهتملام كبلري حلىت إهنلم اعتملدوا عليهلا يف تقسليم مباحله عللم  
 املعا ، فهي حمور دراستهم ومدار اهتماماهتم. 

ولن  د الدارس يعوبة يف إدراك هذه احلقيقة مبجلرد النظلر يف كتلب البالغلة، وقلد تنلاول البالغيلون اجلوانلب  
ى يف تكوين هذه العالقة اإلسلنادية، ونظلروا يف ركل  اإلسلناد، واستشلرفوا اللدالالت الليت تكتسلبها  الداللية اليت تتجل

 أحوال املسند واملسند إليه. الرتاكيب من خالل
   فيهما.  النحاة يف اجلانب الو يفي لرك  اجلملة، اهتم البالغيون ابجلوانب الدالليةبينما نظر  ف

يلللة البالغيلللني ابملعلللىن يف النهايلللة ثالثلللة اجتاهلللات مطابقلللة لتقسللليم عللللوم  ولقلللد اجتهلللت عنايقلللول ملللام حسلللان "  
فتنللاول    ،فقللد كللان الرتكيللب هللو موضللوع الدراسللة  (  املعللا )  البالغللة الثالثللة: املعللا  والبيللان والبللديصر فتمللا يف دراسللة  

حلللاة ملللن الرتكيلللز علللللى  ال عللللى طريقلللة الن  ،البالغيلللون أنلللواع الرتاكيلللب ملللن إثبلللات  إىل نفلللي إىل اسلللتفهام وهللللم ةلللرّا
وإمنلا عللى طريقلة النظلر يف الرتكيلب نفسله ملن ةهلة أسللوب ويلفه    ،األدوات واملكوانت األخر  ونسلبة املعلىن إليهلا

 للا اعتلل ه    ،ومللا فيله مللن فصلل وويللل وقصلر وتقللدم و،خلري  ،ومللا فيله مللن إ لاز وإطنللاب ومسلاواة  ،وطلرل التعبللري بله
وهلللي دراسلللة معلللان  و يفيلللة يف  -مهم. والواقلللص أن هلللذه الدراسلللة للمعلللىن  خلللارج جملللال اهتملللا  -وملللا أيلللابوا-النحلللاة  
الذي أريد هبا خطت أن تكونه. ومن هنلا نشلتت هلذه الفكلرة    ،تبدو أكثر يلة ابلنحو منها ابلنقد األديب -يميمها

ملن أقسلام  اليت ترتدد على انواطر منذ زمن طويل أن النحو العريب أحوج ما يكون إىل أن يدعي لنفسله هلذا القسلم  
ة الدراسلة النحويلة أو فلسلفتها إن   ،البالغة الذي مسي علم املعا  حىت إنه ليحسن يف رأيي أن يكون علم املعلا  قملّ

 (1)"ي  هذا التعبري.
  (2).وقد مسي أحد أبواب علم املعا  ابب اإلسناد ان ي وقد أطيل احلديه فيه

هلللو ضللم كلملللة أو ملللا  للري جمراهلللا إىل األخلللر     "  :"األطلللول"واإلسللناد انللل ي عنللد البالغيلللني كملللا ةللاء يف  
 (3)"حبيه يفيد أن مفهوم إحداقا لبت ملفهوم األخر ، أو منفي عنه

ومللن البالغيللني الللذين اهتمللوا اهتمامللا ابلغللا بقضللية اإلسللناد اإلمللام عبللد القللاهر اجلرةللا ، ويللدل علللى دلللك  

 
 18اللغة العربية معناها ومبناها.   (1)

 19أثر اإلسناد يف تشكيل القاعدة النحوية .   (2)
بن عربشاه.    (3) بن حممد  إبراهيم  الدين،  العلومعصام  مفتاح  تلخيص  .  األطول شرح  ل بريوت  العلمية  الكتب  احلميد هنداوي. دار  . حتقيل: عبد 

 1/225د.ت. 
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تعليللل بعضللها    ،ضللّم بعضللها إىل بعللض  للليس مللن عاقللل يفللت  عللني قلبلله، إالّ وهللو يعلللم ضللرورة أّن املعللىن يف  ه: "  قوللل
  ،بللبعض، وةعللل بعضللها بسللبب مللن بعللض، ال أن ينطللل بعضللها يف أثللر بعللض، مللن غللري أن يكللون فيمللا بينهللا تعلللّل

أال تلر  أاّن للو ةهلدان كلّل    ،هلا بينهلا أنفسلهاويعلم كلذلك ضلرورة إدا فكلّر أّن التعلّلل يكلون فيملا بلني معانيهلا، ال في
 اجلهد أن نتّصور تعّلقا فيما بني لفظني ال معىن حتتهما، ذ نتصّور؟ ومن أةل دلك انقسمت الكلم قسمني:

وهلو ملا علدا دللك كالفعلل ملص الفعلل،    (تللفؤ غلري م)وهو االسلم ملص االسلم، والفعلل ملص االسلم و   (مؤتلف)
ل يكلللون بلللني األلفلللاظ لكلللان ينبغلللي أن ال  تللللف حاهللللا يف االملللتالف، وأن ال   واحللللرف ملللص احللللرف. وللللو كلللان التعللللّ

 (1)"تنايف بينهما من حيه هي ألفاظ.ال ألنه   يكون يف الدنيا كلمتان إالّ ويصّ  أن  تلفا
لليس  فيقلول: "    ،ابلنظم ال ميكن إدراكه إال انطالقا من معلا  النحلو  وير  عبد القاهر رهه   أن ما يسميه

هللد أفكللاران حللىت نعلللم  جنقينللا الللدهر  بتللوخي معللا  النحللو وأحكاملله فيمللا بللني الكلللم، وأان إن  غللري    شلليئا  (  الللنظم)  
علا  النحلو  للكلم املفردة سلكا ينظمها، وةامعا  مص مشلها ويؤلّفها، و عل بعضها بسلبب ملن بعلض غلري تلوّخي م

 (2)".طلبنا ما كّل حمال دونه  اوأحكامه فيه
،  يلة ريلف الكللم تسلري وفقلا لاسلنادوعلد عمل  ،لقد بدأ اجلرةا  نظريته من علم النحلو ال بلل حصلرها فيله"

بلللل ةعلللله وسللليلة للتعلللرف عللللى الفضلللالت واألبلللواب النحويلللة    ،سلللناد معتملللدا عللللى العملللد وال يكتفلللي  ن  علللل اإل
واعللم أنلك إدا رةعلت إىل نفسلك علملت علملا ال يعرتضله الشلّك أن ال نظللم يف    ويتضل  دللك يف قولله:"  ،األخلر 

بعضللها علللى بعللض، وجتعللل هللذه بسللبب مللن تلللك. هللذا مللا ال    الكلللم وال ترتيللب حللىت يعلللّل بعضللها بللبعض، ويبللىن
 ى على أحد من الناس. هله عاقل وال  ف

وإدا كان كذلك، فبنا أن ننظر إىل الّتعليل فيها والبناء، وةعل الواحلدة منهلا بسلبب ملن يلاحبتها، ملا معنلاه  
وما حمصوله؟ وإدا نظران يف دلك علمنا أن ال حمصلول هللا غلري أن تعملد إىل اسلم فتجعلله فلاعال لفعلل أو مفعلوال، أو  

  اأو تتبلص االسلم امسلا عللى أن يكلون الثلا  يلفة للألول، أو ،كيلد   ،علن اآلخلرتعمد إىل امسني فتجعل أحلدقا خل ا 
أو تتلوّخى يف كلالم  ،  أو جتليء ابسلم بعلد ملام كالملك عللى أن يكلون الثلا  يلفة أو حلاال أو مييلزا  ،له، أو بدال منه

أو تريلد يف فعلللني أن    ،فتلدخل عليله احللروف املوضللوعة للذلك  ،هلو إلثبلات معلىن أن يصللري نفيلا أو اسلتفهاما أو منيللا
جتعلل أحللدقا شللرطا يف اآلخللر فتجلليء هبملا بعللد احلللرف املوضللوع هلللذا املعللىن، أو بعلد اسللم مللن األمسللاء اللليت ضللمنت  

 (3)  "معىن دلك احلرف، وعلى هذا القياس.
ب القطلص معهلا بوةلوب هلذا   لوههنا نكتلة  بل يصرح به فيقول: "  ،وال يكتفي ابلتلمي  إىل موضوع اإلسناد

 
 466دالمل اإلعجاز يف علم املعا .   (1)

 392- 391 دالمل اإلعجاز يف علم املعا .  (2)

 19وانظر: أثر اإلسناد يف تشكيل القاعدة النحوية  ،  55دالمل اإلعجاز.   (3)
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نله ملذكور بعلد املبتلدأ، بلل كلان  رل أبدا، وهي أّن املبتدأ ذ يكن مبتدأ ألنله منطلول بله أوال، وال كلان انل  خل ا ألالف
 (1) "نه مسند إليه ومثبت له املعىن، وان  خ ا ألنه مسند ومثبت به املعىن.املبتدأ مبتدأ أل

بللل إنلله يراهللا حقيقللة عقليللة ال  للرج عنهللا    ،العربيللةال يقصللر فكللرة اإلسللناد علللى اللغللة  "كمللا أن عبللد القللاهر  
 "وال تتصور دوهنا لغة.  ،لسان 

  ،واأليلل واألول هلو انل   ،اعلم أن معا  الكالم كّلها معان ال تتصّور إال فيما بني شليئنييقول رهه  : "
يف النفللوس أنلله ال يكللون خلل     ومللن الثابللت يف العقللول والقللامم  ،وإدا أحكمللت العلللم هبللذا املعللىن فيلله عرفتلله يف اجلميللص 

والنفلي يقتضلي منفيلا    ،واإلثبلات يقتضلي مثبتلا ومثبتلا لله  ،ألنه ينقسم إىل إثبات ونفي  حىت يكون ل  به ول  عنه
تصلّور إثبلات معلىن أو نفيله ملن دون أن يكلون هنلاك مثبلت لله ومنفلّي عنله حاوللت ملا  تفللو حاوللت أن    ،ومنفيا عنه

ومن أةلل دللك امتنلص أن يكلون للك قصلد إىل فعلل ملن غلري أن تريلد إسلناده إىل    ، وهمال يصّ  يف عقل وال يقص يف
 (2)  ".ته سواءصو وكان لفظك به إدا أنت ذ ترد دلك، ويو  ت  ،و مقدرأشيء مظهر 

ونظلللروا يف طبيعلللة هلللذه العالقلللة بلللني املسلللند واملسلللند إليللله،    ،وقلللد توسلللص البالغيلللون يف دراسلللة قضلللية اإلسلللناد
، وهللو مللا أطلقللوا عليلله احلقيقللة العقليللة وايللاز  وقللد ال تكللون كللذلك  ،وخلصللوا إىل أن هللذه العالقللة قللد تكللون حقيقيللة

   العقلي، أو التجوز يف اإلسناد.
أن املتكلمللني ذ يلتزمللوا    :" اإلسللناد ال  للري علللى أسلللوب احلقيقللة يف كللل حللال، أي:يقللول حممللد أبللو موسللى

و،نقلا    ،واسلتجابة للحلس  ،إسناد األحداث واألفعال ملا هي له دامملا، وإمنلا يتوسلعون ويتجلوزون انطالقلا ملص انيلال
" إىل أن قللال: "كللل هللذه الصللور مللن القللول املمتللاز ذ تسللند فيهللا األحللداث واألفعللال إىل مللا يللنهض  ..يف أداء املعللىن

 (3)".قةويتصف هبا على وةه احلقي
 ومنه جماز عقلي  ،منه حقيقة عقلية  :اإلسناد : "القول يف أقسام اإلسناد فيقول  القزوي   ويفصل

 :هي أربعة أضرب و  ،فهي إسناد الفعل أو معناه إىل ما هو له عند املتكلم يف الظاهر :أما احلقيقة 
   ( شفى   املريض)  و ( أنبت   البقل)    :ما يطابل الواقص واعتقاده كقول املؤمن  :أحدقا 
خللالل األفعللال  )    :مللا يطللابل الواقللص دون اعتقللاده كقللول املعتللزيل ملللن ال يعللرف حاللله وهللو  فيهللا منلله  :والثللا   

  (  كلها هو   تعاىل
معتقلدا شلفاء امللريض ملن    (  شلفى الطبيلب امللريض  : )ما يطابل اعتقلاده دون الواقلص كقلول اجلاهلل :والثاله  

 
 20-19، وانظر: أثر اإلسناد يف تشكيل القاعدة النحوية .  189دالمل اإلعجاز .  (1)

 527-526دالمل اإلعجاز .   (2)

-100   م.  1996ه ل  1416،  4مكتبة وهبة ل القاهرة. ط.دراسة حتليليلة ملسائل علم املعاين    –خصائص الرتاكيب  أبو موسى، حممد حممد.    (3)
101   
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  .الطبيب
ْهُر   ﴿   :ومنه قوله تعاىل حكاية عن بعض الكفار   وال  وز أن يكون   ،[24]اجلاثية:  ﴾َوَما ُيْهلُِكَنا ذِلَّ الَّ

َوَما لَُهْم بَِذلَِك ِمْن    ﴿  :واإلنكار عليهم من ةهة  اهر اللفظ ملا فيه من إيهام انطت بدليل قوله تعاىل  ،جمازا
واملتجوز املخطىء يف العبارة ال يويف ابلظن وإمنا الظان من يعتقد ،  [24]اجلاثية:   ﴾ِعلْم   ذِْن ُهْم ذِلَّ َيُظن ونَ 

  . أن األمر على ما قاله
   . يطابل شيئا منها كاألقوال الكادبة اليت يكون القامل عاملا حباهلا دون املخاطبما ال  :والرابص  
   .فهو إسناد الفعل أو معناه إىل مالبس له غري ما هو له بتتويل :وأما اياز 
فإسلناده إىل الفاعلل    ،وللفعل مالبسات شلىت يالبلس الفاعلل واملفعلول بله واملصلدر والزملان واملكلان والسلبب  
  .يشملها  ( ما هو له) :وقولنا ،وكذا إىل املفعول إدا كان مبنيا له ،مبنيا له حقيقة كما مر  إدا كان 

راضلية ( و )  ) عيشلة    :وإسنادها إىل غريقلا ملضلاهاته مللا هلو لله يف مالبسلة الفعلل جملاز كقلوهلم يف املفعلول بله
  ،(  ليللله قللامم )  و  (    هنللاره يللامم )  ويف الزمللان    ،(  شللعر شللاعر )  ويف املصللدر    ،(  سلليل مفعللم )  ويف عكسلله    ،مللاء دافللل (
 ( 1) "  .(بىن األمري املدينة) ويف السبب   ،(  هنر ةار)  و (  طريل سامر ) ويف املكان  

وير  حممد حممد أبو موسى: أن هذا التحديلد اللذي تصلوره القلزوي  للمجلاز العقللي حتديلد ضليل فقلد حصلره يف 
   (2)"  .. فهناك يور من اياز ذ تدخل يف التعريف.ن املتعلقات إسناد الفعل أو معناه إىل هذه األنواع م

 والكالم يف دلك يطول ولكن لعل اإلشارة هنا تكفي إد ليس هذا موضعه.
واعلللم أنلله ال  للوز احلكللم علللى اجلملللة  هنللا جمللاٌز إال    ويلخللص عبللد القللاهر القللول يف ايللاز العقلللي فيقللول: "

ني واملبطللني أنل ا أنله يكلون الشليء اللذي أ ثبلت لله الفعللل  لا ال يلّدعي أحلٌد ملن اققلّة  لا يصللّ  أن    ه حلدة أملرين: فإملء
، وكقلول عملرو  (  حمبلءتل ك ةلاء ت  يب إليلك)  يكون له ،ثلرٌي يف وةلود املعلىن اللذي أ ثبلت لله، ودللك حنلو قلول الرةلل:  

 ، فهذا ما ال يشتبه على أحد أنّه جماز.  ( ه نء ل  رةةاَ من الشتم)  بن العا  يف دكر الكلمات اليت استحسنها:  
ا أنلله يكللون قللد ع لللم مللن اعتقللاد املللتكلّةم أنلله ال ي ثبللت الفعللل إال للقللادر، وأنلله  للن ال يعتقللد االعتقللادات   وإمللء

 (3)."  ّنوه من ث بوت اهلالكة فعالً للدهرالفاسدة، كنحو ما قاله املشركون و 
وملللىت      و للا قاللله يف دلللك: "ويطيللل الكللالم يف دلللك    ،ويفللرل عبللد القللاهر بللني ايللاز اللغللوي وايللاز العقللللي

ويفنا ابياز اجلملة  من الكالم، كان جمازاً من طريل املعقلول دون اللغلة، ودللك أن األويلاف الاّلحقلة للج ملل ملن  

 
   87- 1/80 .اإليضاح يف علوم البالغة(1)

 117 -108خصامص الرتاكيب.   (2)
 388أسرار البالغة.   (3)
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ألن التللتليف هللو إسللناد  فعللل  إىل اسللم،     حيلله هللي  لل  ل، ال يصلل ُّ ر دُّهللا إىل اللغللة، وال وةلله  لنسللبتها إىل واضللعها
ر ب  )تكلم، فلال يصللري  واسلم إىل اسلم، ودلللك شليٌء حيصلل ل  بقصلد امللل اً عللن زيلد بواضللص اللغلة، بللل مبلن قصللد    (  ضل  خل  

ر ب  إلثبللات الضللرب، وللليس إلثبللات انللروج، وأنللله    ..إثبللات الضللرب فعللالً للله فالللذي يعللود إىل واضللص اللغللة، أّن ضلل 
، وليس إلثباته يف زمان  مستقب ل، فتمءا تعيني من يل ث بلت لله، فيتعلّلل مبلن ين    إلثباته يف زمان  ماض  أراد دللك ملن املخل ة

ين عن ودامص الصُّدور، والكاشفني عن املقايد والدءعاو   (1)".ابألمور، واملع ّة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 408أسرار البالغة.  (1)
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 املبحث الثالث 
 اإلسناد يف الدراسات املعاصرة 

والبالغيللللة  املعايللللرين ملللن قضلللية اإلسلللناد اللللليت دارت حوهللللا الدراسلللات النحويلللة  الدارسلللني  اختلفلللت مواقلللف  
 السابقة.

،  مللن قبللل أيللل الفكللرة وانتقللد الغلللو فيهللاوبللني  وقللد تنوعللت مللواقفهم بللني مؤيللد هلللذه القضللية ومللدافص عنهللا،  
 ومنهم من رأ  فيها طريقا لتسهيل النحو يف العصر احلديه.

اإلسللناد أيللل الفامللدة    فقللد رأ  أن "حممللد حممللد أبللو موسللى  عنايللة فامقللة    اوأوالهلل  اإلسللناد    دافللص عللنو للن  
ومناطهللا، فليسللت معللا  الشللعر وقضللااي الفكللر ورواايت التللاري  وأيللول العلللم كلهللا إال فكللرا ومعللا  ودالالت هللي  

 (1)".والمد اإلسناد وبناته
هتم له اهتماًما كبلريًا فهلو التتكيلد  أأما ما    قضية اإلسناد اهتماما كبريا فقال: "ب  اهتم وكذلك فإن مام حسان 

عالقلللة اإلسلللناد ابعتبارهلللا قرينلللة معنويلللة لتمييلللز املسلللند إليللله ملللن املسلللند يف اجلمللللة يف  لللّل  لللاهرة كللل   حتكلللم  عللللى  
وهلي  لاهرة ترةلص يف أساسلها إىل أنله ال ميكلن لظلاهرة واحلدة    (،تضافر القرامن)  استخدام القرامن  يًعا هي  اهرة  
وهللو أمللر يتنللاىف  مللص    ،لقللرامن بعللدد املعللا  النحويللةولللو حللدث دلللك لكللان عللدد ا  ،أن تللدل مبفردهللا علللى معللىن بعينلله
 (2)  "الو يفية للمبىن الواحد.  مبدأ عام آخر هو تعدد املعا 

وعالقلة اإلسلناد هلي    ويبلني دللك فيقلول: "  ،تفيلد يف حتديلد املعلىن النحلوياإلسناد قرينة معنويلة   رأ  أن فقد 
وبعلض انواللف    ،والويف املعتمد بفاعله أو انمب فاعلله  ،والفعل بنامب فاعله  ،والفعل بفاعله ،عالقة املبتدأ ابن 

 بضماممها.
واملالحلللظ أن النحلللاة كلللانوا يلمحلللون قرينلللة اإلسلللناد بلللني طلللريف اجلمللللة االمسيلللة والفعليلللة والويلللفية كملللا كلللانوا  

ا بللني   وهللذا هللو املعللىن الللذي نالحظلله يف إعللراب  لللة مثللل    ،املعللا  النحويللة يف داخللل اجلملللة الواحللدةيلمحونلله أيضللً
واحلكملة مفعلواًل   ،مفعلواًل أواًل عللى رغلم ،خرهلا ( ملن)  حلني نعلرب    [269]البقلرة:    ﴾يُْؤِِت اَْلِْكَمَة َمْن سََشاُو   ﴿

هلي  (    ملن)  ويكون دلك إبدراك ملا بينهملا ملن عالقلة شلبيهة بفكلرة اإلسلناد  إد تقلول: إن    ،لنًيا على رغم تقدمها
 هي املتخود. ( احلكمة)  و  ،اآلخذ 

ا للله وهللو اعتبللار    ،واناليللة: إن مراعللاة اآلخذيللة واملتخوديللة هنللا هللي االعتبللار الللذي ني ء إعللراب املفعللولني طبقللً

 
 77خصامص الرتاكيب.   (1)
 193ربية معناها ومبناها.  اللغة الع (2)
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 (1)"ويتم كل فهم للقرينة معنوية كانت أو لفظية يف حدود ما تسم  به منطية اللغة.  ،قبيل قرينة اإلسنادمن 
قللات االرتبللاط يف اجلملللة العربيللة ( أن "عالقللة اإلسللناد هللي األسللاس  مصللطفى هيللدة يف حبثلله ) عال  رأ وقللد  

االرتبللاط بطريللل اإلسللناد هللي بللؤرة اجلملللة أو    وبقيللة العالقللات بيللان هلللا" وقللال يف بيللان دور عالقللة اإلسللناد:" وعالقللة
نواهتللا، بللل هللي وحللدها كافيللة لتكللوين اجلملللة يف يللورهتا البسلليطة. وتكللون توسللعة اجلملللة البسلليطة إبنشللاء عالقللات  

 (2)ارتباط أخر ، وايطناع عالقات ربآ، ودلك خاضص لسيال املقام ولغرض املتكلم من نظم اجلملة."
هم عالقة يف اجلملة العربيلة  فهلو نلواة اجلمللة وحملور كلل العالقلات األخلر   ألن  أويقول أيضا: "اإلسناد هو  

 (3)  يف استطاعته وحده تكوين  لة  مة، دات معىن داليل متكامل، هي اجلملة البسيطة."
إىل قبول أيل فكرة اإلسناد، ولكنهم انتقلدوا الغللو    حممد عيد    من املعايرين ومنهم بينما ذهب فريق آخر

 : بني نوعني من اإلسنادوا ميز فيها وتطبيقها على كل األساليب اللغوية فهم قد "
 األول: وهو نوع مقبول ملا فيه من الوضوح والبساطة بعيدا عن التكلف

 (4)"إلسنادفيه قسرية وسطوة يف تطويص الكالم ليتماشى وأركان ا واوالنوع الثا : رأ
يقللول حممللد عيللد: "والدراسللات اللغويللة احلديثللة ال تعللرتف هبللذه الالبديللة يف فهللم اجلملللة، فاجلملللة حقيقللة هللي  

أمللا تكوهنللا الشللكلي فللال يشللرتط فيلله أن يوةللد يف املنطللل مسللند ومسللند إليلله، بللل تتحقللل    ،اللليت تللؤدي الفامللدة كاملللة
 (5)، إدا أدت املعىن املفيد"الفامدة الكاملة بوةودها، وقد حتققت بكلمة واحدة

فيقلللول: "وكملللا ال يكفلللي األسلللاس    ،ويلللر  أن سلللبب دللللك هلللو فلللرض الواقلللص الفلسلللفي عللللى الشلللكل اللغلللوي
إد ربطللوا بللني     النفسللي لتفسللري اجلمللل حنللواي، كللذلك يللرفض األسللاس املنطقللي الللذي قللام عليلله فهللم النحللاة للجملللة

الواقللص والشللكل، أو بعبللارة أخللر : فرضللوا الواقللص الفلسللفي علللى الشللكل اللغللوي، أو مبعللىن آخللر حتمللوا الصلللة التامللة  
على معىن: أن يتحقل يف اجلملة النحوية ملا حيلدث يف الواقلص ملن وةلود اللذات واحللدث  بني املدلول والرمز اللغوي،  

وقيام العالقة بينهما، أو بعبارة حنوية: وةود املسلند واملسلند إليله وقيلام العالقلة بينهملا، فلإدا غلاب أحلدقا قلدر حلىت  
 (6)  يتفل النص اللغوي مص الواقص انارةي."

 
 194اللغة العربية معناها ومبناها.   (1)

، وقد ةعل الشمري الدكتور    161م .  1997. مكتبة لبنان انشرون . ط  نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية هيدة، مصطفى.    (2)
أثر اإلسناد يف تشكيل القاعدة  مصطفى هيدة من فريل املعايرين الذين ال يقبلون عالقة اإلسناد مص أن كالمه يف كتابه يفيد غري دلك. انظر:  

 16النحوية  

  641نظام االرتباط والربآ يف تركيب اجلملة العربية.  (3)

 16-51أثر اإلسناد يف تشكيل القاعدة النحوية  انظر:  (4)

 186-185أيول النحو العريب .   (5)

 187أيول النحو العريب .   (6)
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احلديثللة ال تعللرتف هبللذا اإللللزام املنطقللي، وال تسللم  ألحكللام املنطللل الفلسللفية  مث يقللول: "والدراسللات اللغويللة  
 (1)أن تتحكم يف دراسة اللغة، فليس من الالزم يف اجلملة أن يوةد املسند واملسند إليه والعالقة. "

وكذلك دهب مثلل هلذا امللذهب حمملد هاسلة فهلو يلر  أن اجلمللة االمسيلة قلد تكلون  ملة وهلي ملا اسلتوفت  
أو جمزوءة وهي ما قتصر فيها على طرف واحد، ورأ  أن النحاة ذ يتنلاولوا هلذا النلوع ملن اجلملل إال بتقلدير   ،كاهناأر 

الطرف اقذوف مث يقول: " وحنن ال نعيب عللى حناتنلا هلذا املسللك، فهلم قلد أرادوا االطلراد لنظلامهم اللذي وضلعوه  
إليلله علللى حللل، ولكننللا نسللم  ألنفسللنا أيضللا أن نعيللد  ا دهبللوا  لتحليللل اللغللة وفهللم تراكيبهللا، وقللد يكونللون يف كثللري  لل

النظر فيما قدموا إلينا، وبطبيعة احلال لن نغري اللغة نفسها، فليس هذا يف وسص أحد، ولكن الذي نلود تغيلريه بعلض  
ان  هلللذه النظلللرات انايلللة بتحليلللل بعلللض الرتاكيلللب" مث يقلللول: "إننلللا نلللر  أن املعلللول كلللله عللللى إفلللادة املعلللىن، فلللإدا كللل

الرتكيب مفيدا ملعلىن حيسلن السلكوت عليله فلال داعلي لتكللف البحله علن طلريف اإلسلناد، ومعلىن هلذا أننلا ننظلر إىل  
 (2)وإن ذ يتحقل هلا اكتمال طريف اإلسناد."  ،هذه الرتاكيب على أهنا  ل مفيدة

حتتلله علدد مللن األبللواب  ملن موضللوع اإلسلناد اباب عريضللا ينطلوي  مللن النحلاة اقللدثني    فريــق اثلــثاختــ   "  وقــد
النحللو الللذين يضلليقون بتلللك القواعللد فقللد وةللد أولئللك النحللاة يف اإلسللناد وسلليلة مللن    سلليالنحويللة تيسللريا علللى دار 

اللذي علد الضلمة عالملة اإلسلناد وقلد    (  إحيلاء النحلو)  إبراهيم مصلطفى يف كتابله    وسامل تيسري النحو ومن أولئك:
ى اإلسلللناد )فالفاعلللل واملبتلللدأ وانملللب الفاعلللل واسلللم الناسللل ( تعلللرب  اقلللرتح دملللج كلللل املرفوعلللات يف ابب واحلللد يسلللم

فتمللا الضللمة فإهنللا علللم اإلسللناد، ودليللل أن الكلمللة املرفوعللة يللراد أن يسللند إليهللا ويتحللدث  يقللول: "    (3).مسللندا إليلله
 (4)عنها"

 (5)الضمة علم اإلسناد، وأن موضعها هو املسند إليه املتحدث عنه"ن ويقول: "األيل األول أ
مث يقلللول: "املبتللللدأ والفاعللللل وانملللب الفاعللللل كللللل واحلللد مللللن هللللذه املرفوعلللات )مسللللند إليلللله ( كملللا تعلللللم وهللللو  
ايطالح آثر من قبل علماء البيان واستعملوه يف كتلبهم، وةعللوا األنلواع الثالثلة نوعلا واحلدا يف العنلوان وفيملا أةلروا  

 (6)من األحكام"
علللم اإلسللناد، دالللة علللى أن الكلمللة مسللند إليلله، أو  بللص  وكللذلك دهللب مهللدي املخزومللي إىل أن " الضللمة  

للمسند إليه، وهي يف العربية تؤدي إىل ما يؤديه الفعل املساعد يف غري العربيلة، وتلدل عللى حتقلل النسلبة بلني املسلند  
 

 188أيول النحو العريب .   (1)

 162 - 161  -. رأي وتصنيف  –حبث "اجلملة االمسية بني اإلطالق والتقييد " عبد اللطيف، حممد هاسة.  (2)

 61أثر اإلسناد يف تشكيل القاعدة النحوية   انظر: (3)

 42م.  1992ه ل 1413، 2. القاهرة. طإحياء النحومصطفى، إبراهيم.  (4)
 43إحياء النحو.   (5)
 43إحياء النحو.   (6)
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 (1)إليه واملسند، أو حتقل االرتباط بني هذين الركنني"
أن اجلامص بني هلذه املرفوعلات أملر واحلد فقلال: "فجميلص هلذه املوضلوعات إمنلا ةليء هبلا ليتحلدث   رأ وقد 

 (2)عنها حبديه أو ليسند إليها فهي  يعا مسند إليه وهي إدن موضوع واحد."
  ،خلل  املبتللدأ:  ومرفوعللات تبعللا وهللي  ،وقللا الفاعللل واملبتللدأ  :أن املرفوعللات قسللمني مرفوعللات أيللالةدكللر  كمللا  

 (3)وعطف البيان. ،والنعت  ،(  )إنّ   وخ 
فقلال: "وقلد    ،إىل مثلل ملا دهلب إليله إبلراهيم مصلطفىفقلد دهلب  (  حنو التيسري  )أهد اجلواري يف كتابه  أما   

يكللون أدىن إىل الصللواب مللا دهللب إليلله األسللتاد إبللراهيم مصللطفى يف هللذا البللاب  إد إنلله يللذهب إىل أن الضللمة علللم  
 ".اإلسناد

ولكنللله تعقبللله فقلللال: "وللللوال أنللله اقتصلللر عللللى الضلللمة، وهلللي حقلللا عالملللة الرفلللص األيللللية جللللاء مذهبللله مطابقلللا  
وللو أنله قلال: الرفلص    ،لفرعية كالواو واأللف فكان دلك ثغلرة يف مقاللهولكنه أغفل العالمات ا ،حلقيقة احلال يف الرفص 

 (4)لاسناد لكان دلك أوىل وأقرب إىل احلقيقة"
وهللو أبسللآ يللورة مللن يللور الكللالم ال بللد للله مللن    ،: " اإلسللنادإىل قسللمني فيقللول  اجلللواري اإلسللناد  يقسللمو 

ذين الطلرفني ال بلد منله يف الكلالم، وال غنلاء عنله  واملويوف أو املسلند إليله، وكلل ملن هل  ،: الويف أو املسند نيطرف
 (5)ليكون كالما دا معىن حيسن السكوت عليه كما يقول النحاة."

فهلللو  رة بسللليآ ال تقيلللده قيلللود، وال    ،مث يقلللول: "ومعللللوم أن اإلسلللناد يف العربيلللة لللليس عللللى شلللاكلة واحلللدة
 (6)".أو غري دلك ،أو توكيدا  ،إىل طرف من طرفيه ما يزيد يف معناه حتديدا أوينضاف إليه 

  (7)  وأما القسم الثا  من اإلسناد فهو اإلسناد الذي تقيده قيود يف الفعل أو يف االسم.
و للا سللبل  لللص البحلله إىل أقيللة قضللية اإلسللناد يف العربيللة قللدميا وحللديثا وإن اختلفللت طريقللة التعامللل مللص  

 لقضية بني السابقني وبعض املعايرين، ولكن تبقى هذه القضية حية وال منا  منها يف الدراسات اللغوية.هذه ا
 

 

 
 70م.   1986ه ل  1406، 2. دار الرامد العريب ل بريوت. طنقد وتوجيه–يف النحو العريب املخزومي، مهدي.  (1)

 71نقد وتوةيه.  –يف النحو العريب  (2)

 75-71نقد وتوةيه.  –انظر:  يف النحو العريب  (3)

 74م.  1984ه ل 1404. مطبعة ايمص العلمي العراقي. دراسة ونقد منهجي –حنو التيسري اجلواري، أهد عبد الستار.  (4)

 75دراسة ونقد منهجي.   –حنو التيسري  (5)

 574دراسة ونقد منهجي.  –حنو التيسري  (6)

 78-77دراسة ونقد منهجي.   –انظر: حنو التيسري  (7)
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 الفصل الرابع 
 تعريفها، ومفهومها  :اجلملة

 وفيه ثالثة مباحث: 
 املبحث األول: تعريف اجلملة لغة واصطالحا. 

 الدرس اللغوي العريب. اجلملة يف مفهوم املبحث الثاين: 
 . املعاصرة  اللغوية  اجلملة يف الدراساتمفهوم املبحث الثالث: 
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 املبحث األول 
 تعريف اجلملة لغة واصطالحا 

 . : تعريف اجلملة لغة أوال 
 . : تعريف اجلملة اصطالحاا اثنيا 
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 متهيد 
ألهنللا     اجلملللة أهللم وحللدات املعللىن  وقللد شللغلت وال تللزال تشللغل البللاحثني علللى لتلللف اجتاهللاهتم  إن" تركيللب

وقلللد خلللص    ...للللذا كانلللت موضلللص اهتملللام عللللم الدالللللة املعايلللر   عفللي أحيلللاان ملللن املعلللا  الللليت قلللد ال تكلللون  لللاهرة
وكلذلك    "  حمملد عبلد اللطيلف هاسلة"الدالللة والنحلو"    :منها على سلبيل املثلالو  ،العلماء اقدثون اجلملة بدراستهم

 (1)،ليفها وأقسامها"، و" اجلملة العربية واملعىن" وغريها من  الكتب.  –كتب فاضل السامرامي" اجلملة العربية  
يقلللول عبلللده الراةحلللي: "اجلمللللة ميلللدان عللللم النحلللو  ألنللله العللللم اللللذي يلللدرس الكلملللات يف عالقلللة بعضلللها  

ب  هلللا معللىن حنللوي  أي تللؤدي و يفللة معينللة تتللتثر بغريهللا مللن الكلمللات  بللبعض، وحللني تكللون الكلمللة يف  لللة يصلل
 (2)وتؤثر يف غريها أيضا."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
،  اد  الثانية 27، ع15. جملة ةامعة أم القر  لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا. جحبث علم الداللة عند العرباحلازمي، عليان بن حممد.    (1)

   709ه.  1424

 13م .  1998، 2عبده. التطبيل النحوي. دار املعرفة اجلامعية ل اإلسكندرية. طالراةحي،  (2)
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 اجلملة لغة تعريف  أوال:  

ألهّنا قو  كثرية   لة، ابلضّم:  اعة الّشيء كتهّنا اشتّقت من  لة احلبلم واجل  ةاء يف  ج العروس: "   
فقيل لكّل  اعة غري منفصلة:  لة. قلت: ومنه أخذ   ،  عت فت لت  لة. وقال الرّاغب: واعت  معىن الكثرة

َِل  ﴿الّنحويّون اجلملة ملرّكب من كلمتني، أسندت إحداقا لألخر . ويف الّتنزيل:   ِيَن َكَفُروا لَْوَل نُزذ َِّ َوَقاَل ا
 ( 1) ".جمتمعا، ال كما أنزل جنوما مفرتقة : أي    [32]الفرقان:  ﴾لًَة َواِحَدةً  َعلَيْهِ الُْقْرآُن ُجْ 
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 اجلملة اصطالحا تعريف  اثنيا:  

اجلمللللة عبلللارة علللن مركلللب ملللن كلمتلللني أسلللندت إحلللداقا إىل األخلللر  سلللواء أفلللاد  ةلللاء يف التعريفلللات أن  "    
فتكلون اجلملللة    ،فإنله  للة ال تفيلد إال بعللد جمليء ةوابله   (  إن يكللرم )    :كقولك،أو ذ يفلد   ،(زيلد قلامم  )  :كقوللك

 (1)."أعم من الكالم مطلقا
ألن الكلالم ملا     اجلملة: هي أعم من الكالم على االيلطالح املشلهور  يف الكليات فقال: "الكفوي  وعرفها 

 (2)" .تضمن اإلسناد األيلّي، سواء كان مقصودا لذاته أو ال
واملشلهور أهنللا أعللّم    ،هلي الكللالم  :وعنللد بعلض النحللاة  ،ايملوع  :ابلضلم لغللة  اجلملللة  فقلال: "  وعرفهلا التهللانوي

ملللا تضلللمن اإلسلللناد األيللللي سلللواء كلللان    :ملللا تضلللمن اإلسلللناد األيللللي املقصلللود لذاتللله، واجلمللللة  :فلللإّن الكلللالم   منللله
 (3)"مقصودا لذاته أو ال. و ئ يف لفظ الكالم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 106التعريفات .  (1)

 341الكليات معجم يف املصطلحات والفرول اللغوية.   (2)

 1/576كشاف ايطالحات الفنون والعلوم.  (3)
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 املبحث الثاين 
 الرتاثي  الدرس اللغوي العريباجلملة يف 

 وفيه مطلبان: 
 املطلب األول: مفهوم اجلملة يف الرتاث اللغوي. 
 املطلب الثاين: أقسام اجلملة يف الرتاث اللغوي. 
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 األول   املطلب 
 الرتاث اللغوي اجلملة يف  مفهوم  

مصطل  اجلملة بويلفه مصلطلحا حنلواي يف اللرتاث النحلوي فإننلا سلنجد أن سليبويه  استخدام  إدا تتبعنا  ري  
املسلند  هلذا ابب  فقلال: "  ،وهلي املسلند واملسلند إليله  ،ولكنه حتدث علن مكلوانت اجلمللة ،ذ يستخدم هذا املصطل 

د املتكّلم  منه بداً. فمن دلك االسلم املتلدأ واملبلىنُّ عليله ،واملسند إليه   ،وقا ما ال يل غ ىن  واحٌد منهما عن اآلخر، وال   
 عبد    أخوك، وهذا أخوك. :وهو قولك

يللللذهب عبللللد  ، فللللال بللللّد للفعللللل مللللن االسللللم كمللللا ذ يكللللن لالسللللم األّول بللللد مللللن اآلخللللر يف    :ومثللللل دلللللك
 (1)"تداء.االب

قلد اسلتخدم    ه(207) ت  الفلراء  أن   يظهلر، وعنلد البحله  وقد  هر هلذا املصلطل  مبعنلاه النحلوي فيملا بعلد 
يُْكْم  ﴿ودللللك يف تفسلللري قولللله تعلللاىل:    ،هلللذا املصلللطل  يف كتابللله )معلللا  القلللرآن ( ثلللالث ملللرات َََ َواٌو َعلَ َََ سَ

اِمُتونَ  َََ ُتْم ِ ََْ ن
َ
ْم أ

َ
وُهْم أ ََُ َدَعْوُتم

َ
ال يظهللر مللص    ،{سللواء عللليكم}ء برفللص  يفيلله شللقللال: "  [193]األعللراف:  ﴾١٩٣أ

 (2)"ولو قلت: سواء عليكم يمتكم ودعا كم تبني الرفص الذي يف اجلملة.، االستفهام
تبلني  )    كتنلك قللت:  ،، فتكلون اجلمللة مرفوعلة يف املعلىن(قد تبني يل أقام زيلد أم عملرو) وتقول: ويف قوله: " 

 (3) ".(  يل داك
رِينَ ٱَوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ ِِف ﴿ويف قولله يف تفسلري قولله تعلاىل:   الَِم َ  ٧٨ٓأۡلخَِ و ِف ِِف الْعََ َٰ نَُ َ ٌَٰم ََعَ  ﴾٧٩سََ

فيكلون يف    (  "احلملد هلل رب العلاملني"    قلرأت ملن القلرآن )  أي تركنا عليه هذه الكلمة كما تقول:   [79  -78:  ]الصافات
 (4)."اجلملة يف معىن نصب ترفعها ابلكالم

وقللد ميللز بللني اجلمللل الفعليللة واالمسيللة يف    ،واسللتخدمه كثللريا يف كتابلله  ،وقللد  هللر مصللطل  اجلملللة عنللد امللل د
ال يكللون  (  اللّلذي    )  ألّن     ذ  للز(  قللام اللّلذي ضللربت هنللد أابهللا  )    :ولللو قلللت  ومللن دلللك قوللله: "  ،سللياقات لتلفللة
يف  )حنلو    ،حنو االبتداء وان  والفعل والفاعل والظرف مص ملا فيله  ،وال تكون يلته إالّ كالما مستغنيا ،امسا إالّ بصلة

ضللرب  اللّلذي أكرمللت  )    :فلللو قلللت  ،وال تكللون هللذه اجلمللل يلللة للله إالّ وفيهللا مللا يرةللص إليلله مللن دكللره  ،(  الللّدار زيللد 

 
 1/23الكتاب.  (1)

 2/195.  1. حتقيل: أهد يوسف النجاَ وحممد علي النجار. دار املصرية. طمعاين القرآنزكراي حيع بن زايد بن عبد  . الفراء، أبو  (2)

 2/333معا  القرآن.  (3)

 388-2/387معا  القرآن.  (4)
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 (1)."لصل  ملا رددت إليه من دكره (  هند أابها عنده أو يف داره
يف    (  حنيل)يف املكلان كل  (  حيلهل )فل  ،اسم من أمسلاء املكلان ملبهم يفسلره ملا يضلاف إليله ( حيه)و وقوله: "

 (2)".أو الفعل والفاعل ،وهي االبتداء وان  ،فلّما ضارعتها أضيفت إىل اجلمل  ،الّزمان 
معلىن إد فإنّله يضلاف إىل الفعلل  اعلم أنه ما كان ملن األزمنلة يف    )هذا ابب إضافة األزمنة إىل اجلمل(" :وقوله

 (3)  ."وإىل االبتداء وان  ،والفاعل
وقسلللم اجلملللل املفيلللدة إىل نلللوعني    ،فقلللد قسلللم اجلملللل إىل مفيلللدة وغلللري مفيلللدةه (  316) تأملللا ابلللن السلللراج  

أملا اجلمللة الليت هلي مركبلة ملن فعلل وفاعلل    ،وإملا مبتلدأ وخل   ،واجلمل املفيدة على ضربني: إما فعل وفاعل فقال: "
وأما اجلملة اليت هلي مركبلة ملن ابتلداء وخل     (،بكر قام أبوه)  و  (،عمرو لقيت أخاه)  و  (،زيد ضربته) فنحو قولك: 

أال    ،وكللل  لللة ،َ بعللد املبتللدأ فحكمهللا يف إعراهبللا كحكمهللا إدا ذ يكللن قبلهللا مبتللدأ  ،(زيللد أبللوه منطلللل)  فقولللك:  
مرتفلللص ابالبتلللداء    (  أبلللوهل )فللل  ،كإعرابللله للللو ذ يكلللن بكلللر قبلللله  (  بكلللر)  بعلللد قوللللك:    (  أبلللوه منطللللل)  علللراب  تلللر  أن إ

  ،خل  بكلر(  األب منطللل)  و  ،خل  األب(  منطللل  )  مبتلدأ لن  و  (  أبلوه)  مبتلدأ أول و ( بكلرل )ف ،خ ه ( منطلل)و
 (4)."ص موقص اجلملة اسم مفرد لكان مرفوًعاومعىن قولنا: املوض  أي: لو وق ،رفص   ( أبوه منطلل) وموضص قولك: 

اعلللم أن اجلمللل علللى ضللربني:  فقللال: "  ،كمللا قسللم اجلمللل إىل  للل هلللا حمللل مللن اإلعللراب و للل ال حمللل هلللا
حنلو قوللك    ،فتما اجلملة اليت ال موضص هلا فكل  لة ابتدأهتا، فال موضص هلا  وضرب له موضص  ،ضرب  ال موضص له

 فهذه ال موضص هلا. ( عمٌرو عندك  ) و (زيٌد يف الدار)مبتداًئ: 
 لللة موضللعها رفللص   (  أبللوه قللامم  ل )، فلل(  زيللٌد أبللوه  قللاممٌ )  حنللو قولللك:    ،الضللرب الثللا : اجلملللة موقللص اسللم مفللرد

 (5)."لصل   ( منطلل) ا مفرًدا حنو: ألنك لو ةعلت موضعها امسً 
 
 
 
 

 

 
 1/19املقتضب. (1)

 2/54املقتضب. (2)

 4/347املقتضب. (3)

 65- 1/64. حتقيل: عبد احلسن الفتلي. مؤسسة الرسالة ل بريوت. بال.  األصول يف النحوابن السراج، أبو بكر حممد بن السري بن سهل.  (4)

 2/62األيول يف النحو.  (5)
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 الفرق بني )اجلملة ( و)الكالم( يف الرتاث النحوي:مسألة: 
اختلفللت تعريفللات النحللويني لكللل مللن املصللطلحني، فللذهب بعضللهم إىل أهنمللا مرتادفللان، ودهللب آخللرون إىل  

 التفريل بينهما.
ب مللن كلمتللني أسللندت إحللداقا    و لن دهللب املللذهب األول الزلشللري يف املفصللل فقللال:   "والكللالم هللو املركللّ

َّ إال يف امسني   األخر  إىل   اجلملة". ىأو فعل واسم  ويسم ،وهذا ال يتت
ه،  الكللالم عنللد النحللويني عبللارٌة عللن كللّل لفللظ  مسللتقٌل بنفسلله، م فيللد  ملعنللاوتبعلله ابللن يعلليش يف شللرحه فقللال:"  

ب ملن كلمتل ني   (  قام بكلرٌ )  ، و(  زيٌد أخوك)  ، حنو:  ( اجلملة) ويسّمى:  ، وهلذا معلىن قلول يلاحب الكتلاب: "املركلّ
 (1)."أسندت إحداقا إىل األخر "

يسلللميه    مفيللد ملعنللاه. وهللو الللذي  ،أمللا الكللالم فكلللل لفللظ مسللتقل بنفسللهوكللذلك ابللن ةلل  حيلله يقللول: "  
  ،(ملله)  و  ،(يلله)  و  ،(يف الللدار أبللوك)  و  (،ضللرب سللعيد )  و  (  قللام حممللد )  و  (  زيللد أخللوك)  حنللو    ،النحللويني اجلمللل

وةنيللت منلله حملللرة    ،فكللل لفللظ اسللتقل بنفسلله  ،(وأوه  ،وأف  ،ولللب  ،حللس)و  ،يف األيللوات  (حللاء وعللاء)و  ،(رويللد )و
 (2)"معناه فهو كالم.

فيللد مللا دّل علللى  وامللراد ابمل  ،الكللالم هللو القلول املفيللد ابلقصللد   و لن دهللب املللذهب الثلا  ابللن هشللام فقلال: "
 .معىن حيسن الّسكوت عليه

)  وملا كلان مبنزللة أحلدقا حنلو    ،(زيلد قلامم    ل)  واملبتدأ وخ ه ك  ،(قام زيد    ل)ك  ،واجلملة عبارة عن الفعل وفاعله
 .(  قامما ننته )  و، (كان زيد قامما )و  ،( أقامم الزيدان )  و ،(  ضرب اللص

فإنّله بعلد     وهو  لاهر قلول يلاحب املفصلل  ،وهبذا يظهر لك أهّنما ليسا مرتافدين كما يتوقه كثري من الّناس
ا أعللم منلله  ،ويسللمى  لللة  :أن فللرغ مللن حللد الكلللالم قللال واب أهنللّ وهلللذا تسلللمعهم    ،إد شلللرطه اإلفللادة خبالفهللا   والصلللّ

 (3)."دلك ليس مفيدا فليس بكالم وكل ، لة الّصلة  ، لة اجلواب  ، لة الّشرط  :يقولون 
 (4)"لعدم شرط اإلفادة  واألي  أعم   ،ترادف الكالم  :قيل :واجلملة  وكذلك السيوطي حيه يقول: "

 كما سبل بيانه.  وكذلك دهب هذا املذهب اجلرةا  يف )التعريفات ( والكفوي يف )الكليات(
و ا سبل ميكن أن نتلمس " األسس اليت تقوم عليهلا اجلمللة يف اللرتاث النحلوي فهلي أربعلة أسلس: اإلسلناد،  

 
 1/72ابن يعيش. شرح املفصل.  (1)

 1/18. د.ت .  4اهليئة املصرية العامة للكتاب. ط اخلصائص.ابن ة ، أبو الفت  عثمان بن ة .  (2)

 490مغ  اللبيب عن كتب األعاريب.   (3)

 1/55قص اهلوامص يف شرح  ص اجلوامص.  (4)
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 (1)".واإلفادة، والقصد أو نية املتكلم، واالستقالل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   363- 359مبحه التطبيل النحوي بني النحاة وعلماء الداللة    (1)
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 املطلب الثاين 
 أقسام اجلملة يف الرتاث اللغوي 

 وميكن إ اهلا فيما  َ:  قسم النحاة اجلملة ابعتبارات متعددة
 أوال: أقسام اجلملة ابعتبار ترتيب مكوانهتا:

 .انقسام اجلملة اىل امسية وفعلية و رفيةيقول ابن هشام: "
وهلو    ،عند من ةلوزه  (  قامم الزيدان )  و  ،(هيهات العقيل)  و  ،(  زيد قاممل )ك  ،هي اّليت يدرها اسم :فاالمسية

 .األخفش والكوفيون 
  ،(   ننتله قامملا)  و  ،(  كلان زيلد قامملا)و  ،(  ضلرب الللص)  و  ،(  قلام زيلد ل )هي الّليت يلدرها فعلل كل: والفعلية

 (.  قم)  و ،( يقوم زيد )  و
فللاعال  (  زيللدا)  إدا قللدرت    (  أيف الللّدار زيللد )  و  ،(أعنللدك زيللد  )  هللي املصللدرة بظللرف أو جمللرور حنللو    :والظرفيللة

يف    (  يف الللّدار  ل)  ومثللل الّزلشللرّي لللذلك بلل  ،يللرور ال ابالسللتقرار اقللذوف وال مبتللدأ للل ا عنلله هبمللاابلظللرف واجلللار وا
وانتقلل الضلّمري    ،وعللى أنله حلذف وحلده  ،وهو مبّ  على أن االستقرار املقلدر فعلل ال اسلم  (  زيد يف الّدار)   :قولك

 ."إىل الظّرف بعد أن عمل فيه
 (1)".والّصواب أهّنا من قبيل الفعلية  ،وزاد الّزلشرّي وغريه اجلملة الّشرطّيةقال ابن هشام: " 
،  (زيد دهلب أخلوه)  ودلك:    ،و رفية  ،وشرطية  ،وامسية  ،واجلملة على أربعة أضرب: فعلية يقول الزلشري: "

 (2)".( خالد يف الدار)  ، و(بكر إن تعطه يشكرك )، و( عمرو أبوه منطلل)  و
ة  ويقللول ابللن يعلليش يف شللرحه: " ة، وشللرطية، و رفيللّ ة، وامسيللّ   ،واعلللم أنلّله قسللم اجلملللة إىل أربعللة أقسللام: فعليللّ

ألّن الشللرطّية يف التحقيللل مرّكبللة     وهللذه قسللمة أيب علللّي، وهللي قسللمة لفظيلّلة، وهللي يف احلقيقللة ضللرابن: فعليلّلة وامسيلّلة
، وهلو  (  اسلتقرّ )  لتني فعلّيتني: الشرط فعل وفاعل، واجلزاء فعل وفاعل، والظرف يف احلقيقلة للخل  اللذي هلو  من  

 (3) "فعل وفاعل.
   :اثنيا: أقسام اجلملة ابعتبار تركب خربها وعدمه

 :انقسام اجلملة اىل يغر  وك   قال ابن هشام: "
 .(  زيد أبوه قامم)  و (  زيد قام أبوه)هي االمسية اّليت خ ها  لة حنو  :الك  

 
 492مغ  اللبيب عن كتب األعاريب.   (1)

 1/229شرح املفصل.(2)

 1/229شرح املفصل. (3)
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 .هي املبنية على املبتدأ كاجلملة املخ  هبا يف املثالني  :والّصغر 
فمجمللوع هللذا الكللالم  لللة    ،(  زيللد أبللوه غالملله منطلللل)  حنللو    ،وقللد تكللون اجلملللة يللغر  وكلل   ابعتبللارين

  ،كل   ابعتبلار غالمله منطللل(أبوه غالمه منطللل  )  و  ،ألهّنا خ    يغر  ال غري  (  غالمه منطلل) و ،ك   ال غري
 (1)."ويغر  ابعتبار  لة الكالم

 :انقسام الك   إىل دات وةه ودات وةهنيكما أن ابن هشام قسم اجلملة الك   إىل قسمني فقال: " 
وينبغلي أن يلزاد عكلس دللك    ،كلذا قلالوا  (  أبوهزيد يقوم  )  حنو    ،هي امسية الّصدر فعلية العجز:دات الوةهني

 .بناء على ما قدمنا(  ننت زيدا أبوه قامم  ) يف حنو 
 (2)".(   ننت زيدا يقوم أبوه)  ومثله على ما قدمنا حنو  ،(  زيد أبوه قامم) حنو   :ودات الوةه

 اثلثا: أقسام اجلملة ابعتبار إعراهبا:
ا ذ حتللل حمللل     وبللدأان هبللا  ،وهللي سللبص :   اجلمللل اللّليت ال حمللل هلللا مللن االعللراب  قللال ابللن هشللام رهلله  :" ألهنللّ
 .املفرد ودلك هو األيل يف اجلمل

 (3)"وهي أيضا سبص ، اجلمل اّليت هلا حمل من اإلعرابو 
هلذا الّلذي دكرتله ملن احنصلار اجلملل الّليت هللا حملل يف سلبص ةلار    وقال أيضلا بعلد أن فصلل يف هلذه اجلملل: "

 .واّلذي أقلوه اجلملة املستثناة واجلملة املسند إليها  ،واحلل أهّنا تسص   ،ما قررواعلى 
َّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطر  فنحلو ﴿:أملا األوىل َٰ َوَكَفرَ   ٢٢ل بُُه    ٢٣ذِلَّ َمن تََوَّلَّ ِ ُ ٱَفُيَعذذ   [24  -22:]الغاشلية  ﴾َّللَّ
وقلال الفلراء    .واجلمللة يف موضلص نصلب عللى االسلتثناء املنقطلص   ،انل   (  يعذبله  )مبتلدأ و ( ملن) :قال ابن خلروف

نُْهْم   يف قلراءة بعضللهم ﴿ يًَل مََِ ُه ذِلَّ قَلََِ بُوا ِمنََْ ِ ذ    :أي   مبتللدأ حللذف خلل ه  {ق لةيلل}إةن    [249]البقللرة:  ﴾فََشَََ
 .إنّه مبتدأ واجلملة بعده خ   :ابلّرفص   (4)يشربوا وقال  اعة يف }إاّل امرأتك{

َذْرَتُهْم  الثّانيللللة فنحللللو ﴿وأمللللا   نََََْ
َ
أ

َ
يِْهْم أ َواٌو َعلَََََ خلللل ا    {  سللللواء}اآليللللة إدا أعللللرب    [6]البقلللرة:  ﴾سَََََ

 
 497مغ  اللبيب عن كتب األعاريب.   (1)

 500-499مغ  اللبيب عن كتب األعاريب.   (2)

 558 -500مغ  اللبيب عن كتب األعاريب.   (3)

ْهلَِك بِقِْطع  ِمَن اللَّيِْل َوَل ﴿ةاءت يف سورة هود  (4)
َ
ْْسِ بِأ

َ
َحٌد ذِلَّ قَالُوا يَا لُوُط ذِنَّا رُُسُل َربذَِك لَْن يَِصلُوا ذَِْلَْك  فَأ

َ
يَلَْتفِْت ِمنُْكْم أ

بُْح بَِقرِيب   لَيَْس الص 
َ
بُْح  أ اَبُهْم  ذِنَّ َموِْعَدُهُم الص  َِ َ

تََك  ذِنَُّه ُمِصيُبَها َما أ
َ
ا  ﴿وفي سورة العنكبوت   [81]هود:  ﴾٨١اْمَرأ َولَمَّ

ْن َجاَوْت رُُسلَُنا لُوًطا ِِسَو بِِهْم َوَضاَق بِِهْم َذرًْا 
َ
تََك ََكنَْت ِمَن أ

َ
ْهلََك ذِلَّ اْمَرأ

َ
وَك َوأ َوَقالُوا َل ََتَْف َوَل ََتَْزْن  ذِنَّا ُمَنج 

 [33]العنكبوت:  ﴾٣٣الَْغابِرِينَ 
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 (1)."مبتدأ{أنذرهتم}و
 رابعاا: أقسام اجلملة ابعتبار املنحى الداليل:

إمللا  الكللالم    تنقسللم اجلملللة هبللذا االعتبللار يف الللرتاث اللغللوي إىل قسللمني: خ يللة وإنشللامية. يقللول القللزوي : "
 .لنسبته خارج تطابقه، أو ال تطابقه. أو ال يكون هلا خارج  خ  أو إنشاء  ألنه أما أن يكون 

  .ان  :األول
 (2)"اإلنشاء. :والثا 

 وينقسم كل منهما بعد ذلك حبسب املنحى الداليل إىل أقسام:
 فاجلملة ان ية تنقسم ابعتبار قصد املتكلم إىل قسمني:  

زيللد  )  كقوللك    ملعللوم لكلل عاقللل أن قصلد املخلل  خبل ه إفلادة املخاطللب إملا نفلس احلكللممللن ايقلول القلزوي :  
ابحلكلم، كقوللك مللن زيلد عنلده وال يعللم    ملن ال يعلم أنه قامم، ويسمى هذا فامدة ان . أملا كلون املخل  عامللا ( قامم

 (3)".، ويسمى هذا الزم فامدة ان ( زيد عندك) أنك تعلم دلك: 
 والقسم األول وهو ما يسمى )فامدة ان ( ينقسم حبسب املتلقي إىل ثالثة أقسام: 

واللرتدد فيله    - حلد طلريف انل  عللى اآلخلر  -  فلإن كلان املخاطلب خلايل اللذهن ملن احلكلم يقول القزوي : "
 ه خالًيا.، فيتمكن يف دهنه، ملصادفته إاي( عمرو داهب)  و ،( ةاء زيد ) استغىن عن مؤكدات احلكم كقولك:  

)  كقولللك    ،وإن كللان متصللورًا لطرفيللة مللرتدًدا يف إسللناد أحللدقا إىل اآلخللر، طالبلًلا للله، حسللن تقويتلله مبؤكللد   -2
 .(ن زيًدا عارف)إأو (  لزيد عارف  
ا خبالفللله وةلللب توكيلللده-3 مللللن ينكلللر يلللدقك وال    (  إ  يلللادل)  حبسلللب اإلنكلللار فتقلللول:    وإن كلللان حاكملللً

 (4)"ملن يبال  يف إنكاره.  (  وإ  لصادل) يبال  يف إنكاره، 
 ت يف كتب البالغة، فريةص إليها جتنبا لاطالة.ر ولكن قد  رج الكالم عن مقتضى الظاهر ألسباب دك

 أما اجلملة اإلنشامية فتنقسم إىل قسمني:
 (5)"طلب وغري طلب اإلنشاء ضرابن: يقول القزوي : "

 وكذلك اإلنشاء غري الطليب، ويف كل قسم دالالت عدة.  ،وينقسم اإلنشاء الطليب إىل أقسام

 
 559- 558مغ  اللبيب عن كتب األعاريب.   (1)

 57 -1/56اإليضاح يف علوم البالغة.  (2)
 66-1/65اإليضاح يف علوم البالغة.  (3)

 70-1/69ضاح يف علوم البالغة. اإلي  (4)

 3/51اإليضاح يف علوم البالغة.  (5)
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اعللللم أّن    ( اخلللتالف العلملللاء يف أقسلللام اجلمللللة فيقلللول: "يف انللل  واإلنشلللاءويلللذكر السللليوطي حتلللت عنلللوان )  
واّدعلى قلوم أّن    ،وأنّله لليس لله قسلم للله،  احلّذال من الّنحاة وغريهم وأهل البيان قاطبة عللى احنصلار الكلالم فيهملا

 .واستفهام ،وشكّ   ،ووضص  ،وشرط  ،وقسم  ،وتعّجب ،وتشّفص  ،وأمر  ،ومستلة  ،نداء  :الكالم عشرة أقسام
 .وقيل: تسعة إبسقاط االستفهام لدخوله يف املستلة

 .وقيل: حملانية إبسقاط الّتشّفص لدخوله فيها
 .وقيل: سبعة إبسقاط الّشّك ألنّه من قسم ان 

 .ومنّ  ،ونداء  ،وهني ،وأمر ،واستخبار ،خ  :هي سّتة  :وقال األخفش
 .ونداء  ،وطلب ،وتصري   ،وأمر ،خ  :مخسة:وقال بعضهم

 .ونداء  ،وطلب  ،واستخبار ،خ   :أربعة :وقال قوم
ا أن حيتمللل الّتصللديل والّتكللذيب  :قللالوا  .وإنشللاء  ،وطلللب  ،خلل   :ثالثللة:وقللال كثريون    .أو ال  ،ألّن الكللالم إمللّ

ر عنلله فهللو الطّلللب  ،ه بلفظلله فهللو اإلنشللاءإن اقللرتن معنللا  :انلل  والثلّلا   :األّول واقّققللون علللى    .وإن ذ يقللرتن بللل ،خللّ
ا الضلّرب الّلذي يوةلد بعلد    ،وهو طلب الّضرب مقرتن بلفظله  ،وأّن معىن اضرب مثال ،دخول الطّلب يف اإلنشاء وأملّ

 (1)".دلك فهو متعّلل الطّلب ال نفسه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
بكر.    (1) أيب  بن  الرهن  عبد  الدين  ةالل  القرآن.السيوطي،  علوم  يف  للكتاب.   اإلتقان  العامة  املصرية  اهليئة  إبراهيم.  الفضل  أبو  حممد  حتقيل: 

 3/256م.  1974ه ل 1394ط
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 املبحث الثالث 
 املعاصرة  اللغوية  الدراساتاجلملة يف 

 :  ثالثة مطالب وفيه  
 . ربية املعاصرة غ املطلب األول: اجلملة يف الدراسات اللغوية ال 

 املطلب الثاين: مفهوم اجلملة يف الدراسات اللغوية العربية املعاصرة. 
 . ربية املعاصرة ع اجلملة يف الدراسات اللغوية ال أقسام  :  الث املطلب الث 
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 املطلب األول 
 اجلملة يف الدراسات اللغوية الغربية املعاصرة 

اختلفت مدارس اللغلة الغربيلة يف تعريلف اجلمللة وقلد نقلل علدد ملن املعايلرين العلرب تللك التعريفلات و،ثلروا  
  هبا، ومن دلك ما نقله مصلطفى هيلدة فقلال بعلد تعريفله للجمللة: " ورمبلا كلان هلذا التعريلف يتضلمن حماوللة لتفسلري

" اجلملللة وحللدة جمللردة تؤسللس    :للجملللة  (1) للاهرة اسللتقالل اجلملللة  علللى حنللو قللد ال نلمحلله يف تعريللف بللراون وميلللر
: " اجلملللة هللي سلسلللة مللن املفللردات  (2)لكللي تقللدم بيللاان عللن االطللرادات التوزيعيللة ملكوانهتللا." أو يف تعريللف ليمللان 

ملللن حيللله الرتتيلللب وتقييلللد املعلللىن والتنغللليم يف أي لغلللة    النحويلللة املختلللارة تضلللم يف وحلللدة وفقلللا لقواللللب متفلللل عليهلللا
" اجلمللة وحلدة حنويلة بلني األةلزاء املكونلة أليلة حلدود وتوابلص توزيعيلة ميكلن أن تؤسلءس    :أو يف تعريلف ليلونز "معينة.

 (3)".إال اليت ميكن أن توضص هي نفسها يف ينف توزيص 
بشلكل  -ويتفلل اللذين مييلزون بلني اجلملل واألقلوال    يف حبثه حول معىن اجلملة ومعلىن القلول: " ( 4) ويقول ليونز

أي: إهنلا ال تلرتبآ بزملان معلني أو مبكلان     على أن األوىل خبالف الثانية كيلاانت جتريديلة مسلتقلة علن السليال -عام
 (5)."معني فهي وحدات يف النظام اللغوي الذي تنتمي إليه

اجلملة فيقول: "تنتظم كل  لة نوعني من العناير املتميزة: أوال: التعبري علن علدد ملا ملن   ( 6) ويعرف فندريس
 املعا  اليت مثل أفكارا.

) احلصلللان  لللري( ففلللي دهللل  فكلللرة    :ولنيلللا: اإلشلللارة إىل بعلللض العالقلللات الللليت بلللني هلللذه األفكلللار. فلللإدا قللللت
 ( 7) احلصان وفكرة اجلري، وقد  عت بني اإلثنني يف هذا اإلثبات الذي هو ) احلصان  ري(."

وللن تتوسللص هللذه الدراسلة يف نقللل تعريفللات امللدارس الغربيللة وأعالمهللا فلليس هللذا جمللال البحله، وإمنللا تكتفللي  
 تناول اللغويني الغربيني للجملة.هبذه النقوالت لتسليآ الضوء على طريقة 

 

 
بناء اجلملة. من كتبه:    –أستاد اللغوايت املعرفية يف ةامعة أوكالند، ابحه يف اللغة  مMiller   ( ،1942  –  2019  )  –ةيمس إدوارد ميلر    (1)

 م ( عاذ نفس ولغوي من أمريكا. 1997 – 1925م. مص براون، وهو روةر براون ) 1992مقدمة لغوية لبنية اجلملة.  -النحو
 ه لغة أملا . م ( فقي1886 -1972)  aul Lehmann P –ول ليمان اب (2)
 148نظام االرتباط والربآ يف تركيب اجلملة العربية.   (3)

 Element  -م(، له كتاب معروف بعنوان: مباد  السيمياميات  2020  –  1932، عاذ لسانيات إنكليزي )John Lyons  –  ةون ليونز   (4)

of semantic 
 226العربية.  ليونز، ةون. اللغة وعلم اللغة. دار النهضة  (5)

 م( لغوي فرنسي. 1876 – 1960)  Josepf Vendryes – ةوزيف فندريس (6)

 104. تعريب: عبد احلميد الدواخلي، حممد القصا . مطبعة جلنة البيان العريب. د.ت .  اللغةج. فندريس. (7)
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 لثاين املطلب ا 
 اجلملة يف الدراسات اللغوية العربية املعاصرة مفهوم  

 املعايرين. الباحثني العرباجلملة عند   مفهوميستعرض   يف الدراسات الغربيةبعد أن عرض البحه اجلملة 
وهللللو ال  للللرج يف تعريفلللله عللللن تعريللللف    ،ونبللللدأ مللللص عبللللاس حسللللن حيلللله يللللر  أن الكللللالم واجلملللللة مرتادفللللني

مثلل: أقبلل    ،هو: ملا تركلب ملن كلمتلني أو أكثلر، ولله معلىن مفيلد مسلتقل(    اجلملة)    الكالم أو  السابقني. فيقول: "
ا ا  قلللا: الرتكيلللب، واإلفلللادة  .ضللليف. فلللاز طاللللب نبيللله. للللن يهملللل عاقلللل واةبلللً . فلللال بلللد ىف الكلللالم ملللن أملللرين معلللً

 (1)".املستقلة
وارتبللاط التعريفللات يف كتللب الللرتاث ابلتعريللف    ش إبللراهيم أنلليس معللىن اجلملللة يف الدراسللات السللابقةبينمللا ينللاق

طلحات أخلر  مقابللة وهلي املسلند  صلإد هلي عنلد املناطقلة موضلوع وحمملول، ومثلل دللك عنلد البالغيلني مب  املنطقي
ودللك ألن     ن املنطلل العقللي العلامو لص إىل أن " اجلملة ايطالح لغوي،  در بنا أن نسلتقل بله عل ،واملسند إليه

 (2)".العادات اللغوية يف كل بيئة هي اليت حتدد اجلمل يف لغة البيئة
مث يعرف اجلملة بناء على دلك فيقول: " إن اجلملة يف أقصر يورها هلي أقلل قلدر ملن الكلالم يفيلد السلامص  

) ملن  :ا ستل القاضي أحلد املتهملني قلامالفإد  ،معىن مستقال بنفسه سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر
 (3)( فتةاب )زيد ( فقد نطل هذا املتهم بكالم مفيد يف أقصر يورة."؟كان معك وقت ارتكاب اجلرمية

كما يناقش إبراهيم أنيس فكرة استقاللية اجلملة فيقلول: "نسلتل أنفسلنا بعلد هلذا: هلل ميكلن حقلا أن تكلون  
  ،اللغللويني؟ أللليس احلللوار بللني املللتكلم والسللامص مللرتبآ األةللزاء يفسللر بعضلله بعضللااجلملللة مسللتقلة كمللا يشللرتط معظللم  

ومللن سلليال الكللالم حينللا    ،ويعللني بعضلله علللى فهللم الللبعض اآلخللر. وألسللنا نسللتمد الفهللم مللن جتاربنللا السللابقة حينللا
إبشلللارات    اللللذي ال نسلللتعني فيللله بكلللالم سلللبقه وال بتجلللارب ماضلللية، وال  آخلللر؟ فلللتين هلللذا الكلللالم املسلللتقل ابلفهلللم

 (4)وتعابري الوةوه يف كثري من األحيان؟" ،األيدي
هللو حصللول الفامللدة ومامهللا، ويتحقللل مثللل    مث  لللص إىل أن " كللل الللذي يشللرتط يف الكللالم لللئال يكللون لغللواً 

 (5)هذا الشرط يف كثري من العبارات اليت ال يعدها اللغويون  ال."
ب إليلله إبللراهيم أنلليس فيقللول: " اجلملللة وحللدة تركيبيللة  وكللذلك يللذهب  مصللطفى هيللدة مللذهبا قريبللا  للا دهلل

 
 1/15.  15. دار املعارف. طالنحو الوايف حسن، عباس.  (1)

   260م.  1966، 3. مكتبة األجنلو املصرية ل القاهرة . طاللغةمن أسرار أنيس، إبراهيم.  (2)

 261- 260.  اللغةمن أسرار  (3)

 261.  اللغةمن أسرار ا (4)

 261.  اللغةمن أسرار  (5)
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 (1)".تؤدي معىن دالليا واحدا، واستقالهلا فكرة نسبية حتكمها عالقات االرتباط والربآ واالنفصال يف السيال
فيقلول :"    يعني القار  على الفهلم واملتابعلةحتديدا للجملة يفي حباةة املناقشة والتحليل، و ويضص كمال بشر 

". وال يضلللري بعلللد هلللذا أن يكلللون هلللذا املنطلللول  .اجلمللللة عنلللدان: "هلللي كلللل منطلللول مفيلللد يف موقعللله حملللدود بسلللكتتني
قصريا أو طويال، بسيطا أو مركبا، كما  وز أن يكون مركبا من كلمة أو كلمتني يف سياقات معينلة، كملا يف اإلةابلة  

 (2)"عن السؤال مثال.
، ويصللدل عللى ملا ال يصللدل عليله تعريللف  ن مصلطل  )اجلمللة (ملل  أعلم  (  الكلالم)  صللطل   م  كملا يلر  أن "

 (3)".اجلملة عندان وعند غريان على سواء
فسللوف ذخللذه مبعللىن واسللص غللري    (  نظللام اجلملللة)أمللا    كمللا يسلللك طريقللا ةديللدا يف معاجلللة اجلملللة فيقللول: "

عنلدان يعل  وةلوه يلحتها، أو بعبلارة    (  نظلام اجلمللة)  إن    ،معهلود لكثلري ملن الدارسلني، قلدامى وحملدثني عللى سلواء
أدل، نسللتطيص أن نقللول: إن نظللام اجلملللة يشللتمل علللى  لللة القللوانني والقواعللد اللليت تضللبآ طرامللل التللتليف ووةوهلله  

 إنه ينتظم الوةوه أو اجلهات التالية يف اللغة العربية: ،ية املعينةاملتفل عليها يف البيئة اللغو 
 االختيار.  -1
 املوقعية.  -2
 املطابقة.  -3
 (4)"اإلعراب.  -4

وملص  ا سبل إىل أن املعايرين اختلفوا يف حتديد معلىن اجلمللة فملنهم ملن سلار عللى هنلج السلابقني وملنهم  
 لغوية املعايرة.من تلمس تعريفات أخر  يف ضوء الدراسات ال

ن  للل  وهللذا مللا يؤكللده كمللال بشللر فيقللول: "ويظهللر أن تعريللف اجلملللة يف الدراسللات اللغويللة املعايللرة مضللطرب  
نعللرض هنللا لللذلك احلللوار املضللطرب بللني الدارسللني فيمللا يتعلللل بتحديللد اجلملللة، إد قللد كثللرت آرا هللم يف دلللك األمللر  

 (5)  "متفل عليه أو يشبه أن يكون كذلك.وتنوعت إىل درةة يصعب معها الوقوف على تعريف 
 

 
 148نظام االرتباط والربآ يف تركيب اجلملة العربية.   (1)
 262م.  1998.دار غريبل القاهرة . دراسات يف علم اللغةبشر، كمال.  (2)

 262انظر: دراسات يف علم اللغة.  (3)

 263دراسات يف علم اللغة.  (4)

 262دراسات يف علم اللغة.  (5)
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 الث املطلب الث 
 ربية املعاصرة ع اجلملة يف الدراسات اللغوية ال أقسام  

يقللول النحللاة: إن اجلملللة    ، فيقللول: "ابعتبللار تركللب خ هللا وعدمللهينقللل عبللاس حسللن تقسلليما ثالثيللا للجملللة  
 ثالثة أنواع: 

اجلملة األيلية. وهي اليت تقتصر على رك  اإلسناد أي: على املبتدأ مص خ ه، أو ما يقلوم مقلام انل  أو   -أ
 .تقتصر على الفعل مص فاعله، أو ما ينوب عن الفعل

طيبللة، أو:    ااجلملللة الكلل  ، وهللي مللا ترتكللب مللن مبتللدأ خلل ه  لللة امسيللة أو فعليللة، حنللو: الزهللور رامحتهلل  -ب
 حته.  بت راماالزهر ط 

 (1)"اجلملة الصغر : وهي: اجلملة االمسية أو الفعلية إدا وقعت إحداقا خ ًا ملبتدأ. - حل
فهو يزيد اجلملة األيلية على ملا دكلره ابلن هشلام ويف دللك يقلول السلامرامي: " مث إن اجلمللة قلد تكلون غلري  

فهللذه ليسللت يللغر  وال    ،ك()أخوك مسللافر (، و )سللافر أخللو :ودلللك حنللو قولللك  ،مويللوفة  هنللا يللغر  أو كلل  
 (2)فالقسمة غري حايرة يموع اجلمل." ،ك  

بينما ير  مصلطفى هيلدة تقسليم اجلمللة تقسليما لتلفلا فهلو يلر : " أن اجلمللة العربيلة ال علرج يف تقسليمها  
لليت تتضلمن عالقلة  فهلي ا  :فتما اجلملة البسيطة  ،عن نوعني اثنني ال لله هلما، قا: اجلملة البسيطة، واجلملة املركبة

سلواء اشلتملت عللى متعلقلات بعنايلر    ،فهي اليت تتضمن عالقيت إسلناد فلتكثر :.، وأما اجلملة املركبة.إسناد واحدة
اإلسناد أم ذ تشتمل، وقد تكون العالقة بني اإلسنادين أو اإلسنادات عالقة ارتباط، حنو )يردد زيد دامملا كلملة    

الللربآ بينهمللا أو بينهللا ألمللن اللللبس حنللو )ةللاء زيللد والشللمس طالعللة( و) حضللر زيللد  وقللد تلجللت العربيللة إىل    ،أكلل  (
     (3)وانصرف عمرو (، و)إن أخلصت يف عملك إخاليا وأتقنته ابتغاء مرضاة   فقد فزت ابلسعادة يف الدارين ("

فهلو يلر  أن اجلمللة تنقسلم    ،غري أنه يزيد عليهم  ،وأما فاضل السامرامي فيتفل مص السابقني يف تقسيم اجلملة
 مخسة أقسام:

 .اجلملة االمسية والفعلية-1
 .اجلملة الك   والصغر -2
 .اجلملة ان ية واإلنشامية-3

 
 1/16النحو الوايف.  (1)

 169م.  2007ه ل 1427، 2عمان . ط –. دار الفكر انشرون وموزعون أتليفها وأقسامها –اجلملة العربية السامرامي، فاضل ياحل.  (2)

 149-148نظام االرتباط والربآ يف تركيب اجلملة العربية.  (3)
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 .اجلمل اليت هلا حمل واليت ال حمل هلا-4
 (1)اجلمل اقكية."-5

 فهو بذلك ال  رج عن التقسيمات لكنه  عل اجلملة اقكية قسما مستقال.
وهللي إيللراد لفللظ املللتكلم علللى حسللب مللا  يف التصللري : "  ه (  905األزهللري ) تويف تعريللف احلكايللة يقللول  

أورده، وهلللي ثالثلللة أنلللواع: حكايلللة اجلملللل وعلللتص ابلقلللول، وحكايلللة املفلللرد: وعلللتص ابلعللللم، وحكايلللة حلللال املفلللرد:  
 "االستفهاميتني. ( من) و  ( أي) وعتص بل

جلمل مطردة بعد القلول وفروعله ملن الفعلل، والويلف  نواعهملا، حنلو:  فحكاية اويقول عن حكاية اجلمل: "
يَح  ﴿ ا الَْمسَِ ِ ﴿  ،[157]النسلاء:    ﴾١٥٧َوَقْولِِهْم ذِنَّا َقَتلْنََ ُد اَّللَّ ِذِ َعبَْ اَل ذِ وَن ذِنَّ ، ﴿[30]ملرم:  ﴾قََ َُ ْم َتُقول

َ
أ

ِ اآليلة. ﴿ [140]البقلرة:  ﴾ذِبَْراهِيَم   اَْلَقذ َِ ِ َيْقِذٍُّ ب مَّ  ﴿  ،[48]سلبت:  ﴾قُْل ذِنَّ َرّبذ َوانِِهْم َهلَُ ائِلَِ  ِْلِخَْ َوالْقََ
 فتحكى اجلمل على ترتيب اللفظ. [18]األحزاب:   ﴾ذَِْلَْنا  

، بعكللس الرتتيللب، فللإن  (قللال عمللرو قللامم زيللد ):  (  زيللد قللامم)فتقللول يف حكايللة:    و للوز حكايتهللا علللى املعللىن
يواًن من ارتكاب اللحن، ولئال يتلوهم أن اللحلن نشلتن    حونة تعني املعىن يف حكايتها على األي كانت اجلملة مل

 (2)"من احلاكي.
 وير  حممد عبد اللطيف هاسة أن اجلملة االمسية تنقسم إىل اجلملة االمسية املطلقة واجلملة االمسية املقيدة.

هلو اجلمللة االمسيلة الليت ال تقييلد فيهلا ملن    :يلة املطلقلةويعرف كال منهما فيقول: " والذي أعنيه ابجلمللة االمس
هلللي    إدن ." مث يقلللول: "فاجلمللللة االمسيلللة املطلقلللة  .أي نلللوع. واملقيلللد يف هلللذه احلاللللة هلللو )الناسللل  (  نواعللله املختلفلللة

أطلقللت مللن قيللد الناسلل  مبللا يقيللدها بلله مللن    :اجلملللة االمسيللة اللليت ذ ينصللب علللى طرفيهللا معللا انسلل  مللن النواسلل  أي
 (3)واجلملة االمسية املقيدة عكسها."  .معىن

ويصنف اجلملة االمسية املطلقة يف ثالثة أنواع فيقول: "وميكن تصنيف اجلملة االمسيلة املطلقلة يف ثالثلة أنلواع:  
  .وحتقل فيها اإلسناد بطرفيه )املبتدأ وان ( ،االمسية التامة، وهي اجلملة اليت اكتمل هلا عنصراهااجلملة 

 واجلملة االمسية ايزوءة وهي  ل مفيدة وذ يتحقل هلا اكتمال طريف اإلسناد. 
للة الويلفية (  و لة الويف مص مرفوعه حنو )أقامم اقمدان (" وير  أنه ينبغي أن يسمى هذا الرتكيلب )اجلم

 
 218-157،ليفها وأقسامها.    –اجلملة العربية  (1)

أيب  (2) بن  عبد    بن  خالد  بكر.  األزهري،  النحو  يف  التوضيح  مبضمون  . طالتصريح  بريوت  ل  العلمية  الكتب  دار  ل  1421،  1.  م.   2000ه 
2/479 

 154رأي وتصنيف.    -انظر: حبه : اجلملة االمسية بني اإلطالل والتقييد   (3)
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 (1)ةراي على عادة النحاة يف نسبة اجلمل إىل يدرها، ويدر هذه اجلملة هو الويف."
أمللا مللن الناحيللة الدالليللة فيقسللم مللام حسللان اجلمللل تقسلليما ةديللدا ودلللك ابعتبللارات دالليللة لتلفللة فيقللول  

 ان:وأك  غاايت األداء اللغوي على اإلطالل غايت" :(  غاايت األداء)   حتت حبه: "
 اإلفصاح -التعامل ب  -أ
فيلدخل    ،فهو استخدام اللغة بقصد التلتثري يف البيئلة الطبيعيلة أو االةتماعيلة اقيطلة ابلفلرد :فتما التعامل -1

  ،والتلللللتليف  نواملناقشلللللات املويللللللة إىل قلللللرارات  ،والبحللللله العلملللللي  ،والتعلللللليم  ،واملخايلللللمة  ،والشلللللراء  ،يف دللللللك البيلللللص 
 وهلمء ةرا.   ،ونشرة األخبار  ،والتعليل اإلداعي  ،واملقالة السياسية  ،وانطابة
وال يتحلتءم  ،  فهلو اسلتعمال اللغلة بقصلد التعبلري علن موقلف نفسلي داَ دون إرادة التلتثري يف البيئلة :وأما اإلفصلاح -2

  ،وامللللدح واللللذم   ،والتعجلللب  ،وملللن دللللك اللغلللو والغنلللاء ملللص علللدم قصلللد اإلمسلللاع  ،يف هلللذه احلاللللة أن يكلللون اإلمسلللاع مقصلللوًدا 
 (2)"وإنشاء الشعر الغنامي بصفة خاية.    ،واإلنتاج األديب بصوره املختلفة

ت اللغللة ابخللتالف دور الفللرد ابألداء فجعلللت مللن  وكمللا اعتللدء مث يفصللل يف أقسللام اجلملللة ابعتبللارات لتلفللة فيقللول: "
مت معللللا  اجلملللللة العربيللللة إىل خلللل  وإنشللللاءمعانيهللللا العامللللة اللللل   ،تكلم وانطللللاب إخل اعتللللدت كللللذلك بغللللاايت األداء فقسللللء

مت انللل  إىل إثبلللات وقسلللمت الطللللب والشللللرط    ،وإفصلللاح   ،وشلللرط  ،وقسلللمت اإلنشللللاء إىل طللللب  ،وتوكيلللد   ،ونفلللي  ،وقسلللء
ولكللن إدا كانللت اللغللة قللد فعلللت دلللك فللإن اللغللويني ذ يفطنللوا إىل تقسلليمات اللغللة فيمللا    ،واإلفصللاح كللال  إىل أقسللام لتلفللة

  ،واإلنشللاء أحيللااًن أخللر   ،ومللن مث ء ةعلللوا اجلملللة اإلفصللاحية مللن قبيللل انلل  أحيللاانً   ، للتص ابملقابلللة بللني التعامللل واإلفصللاح 
وطللابص التعبللري الللذاَ الللذي نلحظلله يف اجلملللة    ،ميةمللص وضللوح الفللرل بللني طللابص التعامللل الللذي يسللود ان يللة ومعظللم اإلنشللا

 (3)"اإلفصاحية 
  ،والتثبللليآ  ،واملصلللادقة  ،والتشلللجيص   ،االتفلللال  :وملللن غلللاايت األداءويلللذكر بعلللد دللللك غلللاايت كثلللرية للللألداء فيقلللول: "

  ،إلغا للللةوا   ،والتعظللليم  ،والتحقللللري  ،واالسلللتخفاف  ،والتحضلللليض  ،والتحلللدي  ،والفخللللر  ،واللعلللن  ،والرتةللللي  ،والتمللل    ،والشلللتم
  ،والتوديللللص   ،واالسلللتقبال  ،واإلغلللراء  ،والدعابللللة  ،والللللوم   ،والغلللزل  ،والتحبللللب  ،والنفلللال  ،والتمللللل  ،واملللللدارة  ،واملعلللاداة،  واإليلللالم 
ولكللل غايللة مللن    ،وغللري دلللك مللن املعللا  التعامليللة واإلفصللاحية  ،والنصلليحة  ،والتهنئللة  ،والتعجللب  ،والتحيللة  ،والللرتحم  ،واإللللزام 

لكلللل كلملللة ملللص  )  و  (  لكلللل مقلللام مقلللال)  ودللللك مصلللدال قلللول البلغلللاء:  ،  هلللذه الغلللاايت عباراهتلللا املعياريلللة الللليت تقلللال فيهلللا
 (4)".(ياحبتها مقام 

 
 173 -154رأي وتصنيف.   -انظر: حبه :  اجلملة االمسية بني اإلطالل والتقييد   (1)

 363اللغة العربية معناها ومبناها.   (2)
 364 -363اللغة العربية معناها ومبناها.   (3)
 364اللغة العربية معناها ومبناها.   (4)
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هللذا التقسلليم فقللال: "وقللد حتمللس بعللض الدارسللني اقللدثني ففسللر هللذه اجلمللل علللى    حممللد عيللد علللى  وعلللل
إد ير  أن اجلمل نوعان: نلوع منطقلي ينطقله امللتكلم يف هلدوء وتعقلل، وهلو ملا يرتكلب ملن امسلني أو    أساس نفسي

للذلك ةلاءت  اسم وفعل، ونلوع آخلر انفعلايل مثلل )إايك ( و )األسلد األسلد ( وهلذه ينطقهلا امللتكلم وهلو منفعلل، و 
: "فهذه عبارات أكثرها انفعايل إن أخضعناها للمنطل فقد نقلناها من أسللوب إىل أسللوب، وقطعنلا  " مث قالواحدة

 (1)الصلة بني معناها وروحها أو بني منطوقها ونفسية ياحبها."
وقللال بعللض مللن ةعللل    وقللد أشللار إىل قريللب مللن هللذا املعللىن يف التفريللل بللني غللاايت األداء السلليوطي فقللال: "
ا أن يكللون بطلللب دكللر املاهيللّة أو الكللّف    ،أو حتصلليلها  ،األقسللام ثالثللة: الكللالم إن أفللاد ابلوضللص طلبللا فللال  لللو إمللّ

دل والكللذب    ،والثّاللله الّنهللي  ،والثلّلا  األمللر  ،واألّول االسللتفهام  ،عنهللا وإن ذ يفللد طلبللا ابلوضللص فللإن ذ حيتمللل الصللّ
ابتكرته من غلري أن يكلون موةلودا يف انلارج سلواء    :ّبهت به على مقصودك وأنشتته أيألّنك ن  مّسي تنبيها وإنشاء

 (2)"كتنت طالل وإن احتملهما من حيه هو فهو ان .  ،أفاد طلبا ابلاّلزم كاملتم  والرّتّةي والّنداء والقسم أم ال
ذا القدر ملن ر يلتهم جتنبلا  وهناك تقسيمات أخر  للجملة ابعتبارات لتلفة عند املعايرين، ولكن نكتفي هب

 لاطالة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 187أيول النحو العريب.   (1)

 3/257اإلتقان يف علوم القرآن.  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





101 
 

 الباب الثاين 
 )القسم التطبيقي( 

 وفيه ثالثة فصول:
 ودالالهتا.  ،أثر السياق يف حتديد اجلملة اخلربيةالفصل األول: 

 . ودالالهتا ،أحوال املسند واملسند إليه حتديد الفصل الثاين: أثر السياق يف
 . حتديد شكل العالقة بني اجلمل، ودالالهتاالفصل الثالث: أثر السياق يف 
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 الفصل األول
 أثر السياق يف حتديد اجلملة اخلربية ودالالهتا

 وفيه أربعة مباحث: 
 ، ودالالته. املبحث األول: مناذج تطبيقية على أثر السياق يف حتديد أضرب اخلرب

الثاين:   أثر  تطبيقية  مناذج  املبحث  مقتضى على  عن  اخلرب  أضرب  خروج  يف  السياق 
 ودالالته.  ، الظاهر

الثالث:   الظاهر  تطبيقية مناذج  املبحث  أثر السياق يف خروج اخلرب عن مقتضى    ، على 
 . وتعدد أغراضه 

مناذج  الرابعاملبحث   الفعلية   تطبيقية :  أو  االمسية  اجلملة  تعيني  يف  السياق  أثر   ، على 
   . ودالالهتا
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 املبحث األول 
 ، ودالالته مناذج تطبيقية على أثر السياق يف حتديد أضرب اخلرب

 وفيه متهيد ومطلبان: 
 ، وأضربه يف الدرس البالغي اخلرب: معناه، وأغراضه املطلب األول:  
 مناذج تطبيقية على أثر السياق يف حتديد أضرب اخلرب، ودالالته. دراسة    : املطلب الثاين 
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 متهيد:
و لللة األمللر أن انلل  و يللص معللا  الكللالم معللان ينشللئها اإلنسللان يف نفسلله،  يقلول اجلرةللا  يف شللتن انلل : "
ا مقايلد وأغلراض. وأعظمهلا شلتان انل ، فهلو  ةص فيهلا عقلله،  راويصّرفها يف فكره ويناةي هبا قلبه، وي وتويلف  هنلّ

الللذي يتصللّور ابلصللور الكثللرية، وتقللص فيلله الصللناعات العجيبللة، وفيلله تكللون املللزااي اللليت هبللا يقللص التفاضللل يف الفصللاحة  
 .على ما شرحنا

اليت يصفها العقالء  هنلا معلان مسلتنبطة، ولطلامف مسلتخرةة، و عللون هللا اختصايلا     امث إان نظران يف املع
  "إنللله معلللىن ذ يسلللبل إليللله فلللالن، وأنللله اللللذي فطلللن لللله:  بقاملللل دون قاملللل، كمثلللل قلللوهلم يف معلللا  أبيلللات ملللن الشلللعر

علّم شليئا غلري انل  اللذي  واستخرةه، وإنه الذي غا  عليه بفكره، وإنله أبلو علذره، ذ جتلد تللك املعلا  يف األملر األ
ويلدلك عللى دللك أنلك ال تنظلر إىل شليء ملن املعلا  الغريبلة الليت علتّص بقاملل    ،هو إثبات املعىن للشيء ونفيه عنه

 (1)"إالّ وةدت األيل فيه واألساس اإلثبات والّنفي. دون قامل
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 املطلب األول 
   يف الدرس البالغي   اخلرب: معناه، وأغراضه 

 : معىن اخلرب والبناء اخلربي أوال
اعللم أن معلا  الكلالم كّلهلا    يقول اجلرةلا : "إىل خ  وإنشاء.  على الصحي  عند البالغيني قسم الكالم ني

وإدا أحكملللت العللللم هبلللذا املعلللىن فيللله عرفتللله يف    ،انللل   واألول هلللو  معلللان ال تتصلللور إال فيملللا بلللني شللليئني، واأليلللل
  ألنله ينقسلم إىل     ومن الثابت يف العقول والقامم يف النفوس أنه ال يكون خ  حلىت يكلون لل  بله ولل  عنله ،اجلميص 
واإلثبات يقتضي مثبتا ومثبتاله، والنفي يقتضي منفيا ومنفيا عنه. فللو حاوللت أن تتصلور إثبلات معلىن   ،ونفي إثبات

وملن أةلل    ،أو نفيه ملن دون أن يكلون هنلاك مثبلت لله ومنفلّي عنله، حاوللت ملا ال يصلّ  يف عقلل، وال يقلص يف وهلم
إدا    وكللان لفظللك بلله  ،و مقللدرأر  دلللك امتنللص أن يكللون لللك قصللد إىل فعللل مللن غللري أن تريللد إسللناده إىل شلليء مظهلل

 (1)".أنت ذ ترد دلك ويو  تويته سواء
لنسلبته خلارج تطابقله، أو ال تطابقله. أو ال    ملا أن يكلون إالكلالم إملا خل  أو إنشلاء  ألنله  يقلول القلزوي : "  و 

 (2)"اإلنشاء. :ان ، والثا  :األول  ،يكون هلا خارج
 ره القزوي  وليس هذا موضعه.أما قضية الصدل والكذب ففيها تفصيل  يذك

وحقيقلللة انللل  إسلللناد أملللر إىل غلللريه، إملللا عللللى ةهلللة املطابقلللة، أو خالفهلللا،  :"  ه(  745) ت  العللللويويقلللول  
إملا عللى ةهللة    :ألن كلل واحللد منهملا البلد فيله ملن اإلسلناد، وقولنلا   يعلم الطللب وانل   إسلناد أملر إىل غلريه  :فقولنلا

فإنلله ال يعتلل  فيهللا عللدم املطابقللة وال ثبوهتللا حبللال، وينقسللم إىل يللدل     األمللور اإلنشللاميةعللرج عنلله    املطابقللة أو غريهللا
وكذب ال غري، ألنه إن طابل ل ه فهو الصدل، وإن كان غلري مطلابل فهلو الكلذب بعينله، وال واسلطة بلني الصلدل  

 (3). "والكذب
وقد اختللف النّلاس يف حلّد    يقول السيوطي: "ويف بيان دلك    ،عسري رأ  بعض العلماء أن تعريف ان وقد 

ورّةحلله اإلمللام يف    ،ألّن اإلنسللان يفللّرل بللني اإلنشللاء وانلل  ضللرورة  ؛ألنلّله ضللروريّ   :وقيللل  ،انلل  فقيللل: ال حيللّد لعسللره
 .اقصول

دل والكللذب  :قللال القاضللي أبللو بكللر واملعتزلللة: انلل   ،واألكثللر علللى حللّده فللتورد    ،الكللالم اللّلذي يدخللله الصللّ
 .فتةاب القاضي  نّه يصّ  دخوله لغة ،فإنّه ال يكون إاّل يادقا  عليه خ  اّلّل تعاىل

 
 527دالمل اإلعجاز.   (1)
 57-1/56الغة. اإليضاح يف علوم الب (2)

 3/140ه.  1423، 1. املكتبة العصرية ل بريوت . طالطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجازالطاليب، املؤيد ابهلل حيع بن هزة العلوي.  (3)



106 
 

   .وقيل: الذي يدخله الّتصديل والتكذيب وهو ساذ من اإليراد املذكور
ألّن القيللام     فإنلّله يللدخل يف احلللدّ    (  قللم)  فيللد بنفسلله نسللبة فللتورد عليلله حنللوكللالم ي  :وقللال أبللو احلسللن البصللريّ 

  .منسوب والطّلب منسوب
 .الكالم املفيد بنفسه إضافة أمر من األمور إىل أمر من األمور نفيا أو إثبا   :وقيل

 (1)."وقيل: القول املقتضي بصرحيه نسبة معلوم إىل معلوم ابلنفي واإلثبات
هي اجلملة اّليت اشتملت على خ  ملا، فمضلموهنا إخبلار    ن حبنكة اجلملة ان ية فيقول: "ويعرف عبد الره

 عن أمر ما، إ ااب أو سلبا.
 (2)"والقصد منها اإلعالم  ّن احلكم اّلذي اشتملت عليه له واقص خارج العبارة الكالمّية مطابل له.

دل والكللذب، ابعتبللار كونلله جمللّرد كلللالم، دون    ويعللرف انلل  فيقللول: " انلل : هللو الكللالم الللذي حيتمللل الصللّ
النظللر إىل قامللله، ودون النظللر إىل كونلله مقللرتان مبللا يللدّل علللى إثباتلله حتمللا، أو نفيلله حتمللا، ومدلوللله ال يتوقللّف علللى  

 يد.ألهنما خ ان عّما سيفعله ياحب الوعد والوع  الّنطل به، ويدخل فيه الوعد والوعيد 
مس   دا رسللوال    -نللزل الغيلله    -مثللل: طلعللت الشللّ سللينزل    –سلليتَ الللّدةال يف آخللر الزمللان    -بعلله   حممللّ

ِيَن َكَفُروا الر ْعَب  ﴿ –عيسلى ويقتلل اللّدةال َِّ ِيَن ﴿  –  [151]آل عملران:   ﴾َسُنلِِْق ِِف قُلُوِب ا َِّ ُ ا وََعَد اَّللَّ
اَِلَاِت لَ  وا الصََّ نُْكْم وََعِملَُ رِْض  آَمُنوا مَِ

َ
َتْخلَِفنَُّهْم ِِف اْْل ْم   ﴿ – { [55]النلور:    ﴾يَسَْ ُروَن لَهَُ َوالََْكفَِ

 (3)".[26]الشور :   ﴾٢٦َعَذاٌب َشِديدٌ 
 : أغراض اخلرب  اثنيا

  فهو ابلنسلبة إىل امللتكلم ينقسلم  ،ابعتبارات لتلفة  وخلصوا إىل تقسيم ان   ،ان حبه البالغيون يف أغراض 
 أطلقوا على األول فامدة ان ، وأطلقوا على الثا  الزم الفامدة. :إىل قسمني

  )  :كقولللك  نفللس احلكللم  مللن املعلللوم لكللل عاقللل أن قصللد املخلل  خبلل ه إفللادة املخاطللب إمللايقللول القللزوي : "  
ابحلكلم، كقوللك مللن زيلد عنلده وال    ملا كلون املخل  عامللاوإ  ،ان ملن ال يعلم أنه قامم، ويسمى هذا فامدة  (  زيد قامم  

 (4)".، ويسمى هذا الزم فامدة ان ( زيد عندك)  يعلم أنك تعلم دلك: 
حللني دهبللوا إىل هللذا التقسلليم للخلل  بينللوا أن مللرادهم ابملخلل  مللن يكللون    البالغيللني  وقللد دكللر أبللو موسللى أن 

دللك    :أعل    املخل ة اللذي ينطلل ابجلمللة ان يلةودللك ألن "  ،جلمللة ان يلةبقصد اإلخبار واإلعالم ال من يتلفظ اب
 

 1/53، وانظر: قص اهلوامص يف شرح  ص اجلوامص. 257-3/256اإلتقان يف علوم القرآن.  (1)

 1/166م. 1996ه ل 1416، 1. دار القلمل دمشل. طالبالغة العربيةحبنكة، عبد الرهن بن حسن.  (2)

 1/167حبنكة، عبد الرهن بن حسن. البالغة العربية. دار القلم.  (3)

 66-1/65اإليضاح يف علوم البالغة. (4)
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فللإن قصللده خبلل ه يتعللدد بتعللدد املثللريات اللليت تدفعلله إىل القللول    ،يصللطنص اللغللة يف أفقهللا األوسللص وجماالهتللا الرفيعللةمللن  
 (1)".اقل إىل حصرهاخواطر النفس وهواةسها ال يتصد  ع  :وحتثه عليه، واملثريات اليت حته على القول، أع 

أي إىل أن انل  غالبلا ملا يقصلد بله أغلراض تتجلاوز حلدود الفاملدة  ،  وقد نبه البالغيلون إىل هلذا  "وقال أيضا:
 (2)".والزمها

وقلد يلرد مبعلىن األملر حنلو:    ،القصد ابنل  إفلادة املخاطلبويف تعدد هذه األغراض وتنوعها يقول السيوطي: "
اُت يُرِْضْعَن  ﴿ بَّْصَن  ﴿  [233]البقرة:  ﴾َوالَْواِلَ  [228]البقرة:   ﴾َوالُْمَطلََّقاُت يَََتَ

ُرونَ ﴿ومبعىن الّنهي حنو:  ُه ذِلَّ الُْمَطهَّ  [79]الواقعة:   ﴾٧٩َل َيَمس 

َتعِ ُ  ﴿ومبعللىن الللّدعاء حنللو:   ََْ اَك نَس َََّ ب  ﴿ومنلله:    ،أعنللّا  :أي  ،[5]الفاحتللة:  ﴾٥ِإَوي َََ َِ لَه
َ
َدا أ َََ ْت ي َََّ َتب

يِْديِهْم َولُعُِنوا بَِما قَالُوا   ﴿وكذا  ،فإنّه دعاء عليه  [1]املسد:   ﴾١َوتَبَّ 
َ
 [64]املامدة:   ﴾ُغلَّْت أ

ُدورُُهْم    ﴿وةعل منه قلوم  ْت َُِ َ هلو دعلاء علليهم بضليل يلدورهم علن قتلال    :قلالوا  [90]النسلاء:   ﴾َحِصَِ
 .أحد 

ََ  ﴿قلال يف قولله تعلاىل:  و   ،قوهلم: إّن ان  يرد مبعىن األمر أو الّنهيوانزع ابن العريّب يف  ]البقلرة:  ﴾فَََل َرفََ

وأخبلار اّلّل تعلاىل ال  لوز أن    ،فإّن الّرفه يوةلد ملن بعلض النّلاس   بل نفي ملشروعّيته   ليس نفيا لوةود الّرفه [197
ا يرةللللص الّنفللللي إىل وةللللوده مشللللروعا ال إىل وةللللوده حمسوسللللا  ،تقللللص خبللللالف للللل ه اُت ﴿كقوللللله:    ،وإمنللللّ َََ َوالُْمَطلَّقََ

نَ  ََْ بَّصَ فعلللاد الّنفلللي إىل احلكلللم    ،فلللإاّن جنلللد مطّلقلللات ال يرتّبصلللن   ومعنلللاه مشلللروعا ال حمسوسلللا  ،[228]البقلللرة:  ﴾يَََتَ
رعّي ال إىل ال يّ الشللّ ُرونَ ﴿وكللذا    ،وةللود احلسللّ َََّ ُه ذِلَّ الُْمَطه  ََ ه أحللد مللنهم    :أي  ،[79]الواقعللة:  ﴾٧٩َل َيَمس ال ميسللّ

رع  ،شللرعا انلل  يكللون    وهللذه الّدفينللة اللّليت فاتللت العلمللاء فقللالوا: إنّ   :قللال  .فللإن وةللد املللّس فعلللى خللالف حكللم الشللّ
 (3)"انتهى.  .ويتباينان وضعا  ،لتلفان حقيقة فإهّنما   وال يصّ  أن يوةد   ،وما وةد دلك قآّ   ،مبعىن الّنهي

 (4)"  .من أقسامه على األيّ  الّتعّجب وقد ةعل السيوطي من أقسام ان  التعجب فقال: "
ا ِِف ﴿  :حنللو  ،مللن أقسللام انلل  الوعللد والوعيللد   وكللذلك الوعللد والوعيللد يقللول رهلله  : " َََ ِيِهْم آيَاتِن ُِ َََ س

يَّ ُمنَْقلَب  َينَْقلُِبونَ  ﴿ [53]فصلت:    ﴾اْْلفَاقِ 
َ
ِيَن َظلَُموا أ َِّ  (5)"[227]الشعراء:  ﴾وََسَيْعلَُم ا

 
 79- 78خصامص الرتاكيب.   (1)
 79خصامص الرتاكيب.   (2)
 259-3/258القرآن. اإلتقان يف علوم (3)

 3/259اإلتقان يف علوم القرآن. (4)
   3/260اإلتقان يف علوم القرآن. (5)
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والفللرل بينلله وبللني    ،بللل هللو شللطر الكللالم كللّله   مللن أقسللام انلل  الّنفللي  ابإلضللافة إىل النفللي يقللول رهلله  : "
فكلّل    ،كلاداب مسّلي ةحلدا ونفيلا أيضلاوإن كلان    ،اجلحد أّن الّنايف إن كان يادقا مسّلي كالمله نفيلا وال يسلّمى ةحلدا

 ..ةحد نفي وليس كّل نفي ةحدا
َحد  ِمْن رَِجالُِكْم ﴿مثال الّنفي: 

َ
بَا أ

َ
ٌد أ  [40]األحزاب:   ﴾َما ََكَن ُُمَمَّ

َذا ﴿قلال تعلاىل:   ،ومثال اجلحد نفي فرعون وقومله آايت موسلى الُوا هََ ةً قََ َ ا َجاَوتُْهْم آيَاُتَنا ُمبِْصَِ فَلَمَّ
ٓ ٱ وََجَحُدواْ بَِها وَ ١٣ِسْحٌر ُمبِ ٌ  نُفُسُهمۡ   ۡستَۡيَقَنۡتَها

َ
 (1)"[14-13]النمل:   ﴾أ

وقلد يلراد مللن توةيله انل  إعلالن الفخلر مبلا تضللّمنه  :"  فقلال  عبللد اللرهن حبنكلة  ملا دكلرهغلراض  وملن هلذه األ
 ان ، كقول الشاعر:

 ( 2)عن أحساهبم أان أو مثلي  ص  دافة . ي  .وإمّنا  مار  احلامي الذّة   أان القامد  
 الّذمار: ما جتب هايته، كاألهل والعرض.

 األحساب: ما يعّده املرء من مناقب وشرف اآلابء.
الّلهلللّم أنلللت خلللالل السلللماوات واألرض العلللليم القلللدير احلكللليم  )  وقلللد يلللراد منللله امللللدح والثنلللاء، مثلللل أن نقلللول:  
 (واألرض الذي ال ،خذه سنة وال نوم.  الرحيم الغفار، انيييت بيدك، أنت قّيوم السماوات

 وقد يراد منه التحّسر والّتتّسف، كقول الشاعر:
 ( 3)بة ر  األة    دة ل  كجة   ف  ل  يف خ   يت  قة . وب  .م  هة يف أكنافة   اش  ع  اّلذين يل    دهب  

 وقد يراد منه االسرتحام واالستعطاف، كقول الشاعر:
 (4)اراث  العة   قيل  عّ  اي من ي    . فاعف  .باراطة اي    إّ  ال أستطيص    ربّة 

 وقد يراد منه إ هار الّضعف، كقول الشاعر:
 (5). ويدي إدا اشتّد الّزمان وساعدي.عّدَ اّليت أسطو هبا  قد كنت  

وقللد يللراد منلله التللوبي ، كجللواب املللؤمنني للمنللافقني يف موقللف احلشللر بعللد أن يضللرب بللني الفللريقني بسللور للله  

 
 3/261اإلتقان يف علوم القرآن. (1)
 ال يعرف قامله وهو من الشواهد يف كتب البالغة.  (2)
الديوان.    (3) للبيد يف  العامري. حتقيل:  156البيت  ربيعة  بن  لبيد  ديوان  انظر: شرح  الكويت. .  ل  العريب  الرتاث  عباس. سلسلة  إحسان  الدكتور 

 م.1962
الديوان.    (4) فراس يف  العريب  110البيت أليب  الكتاب  الدويهي. دار  الدكتور خليل  احلمدا . شرح:  فراس  أيب  انظر: ديوان  .  2بريوت . ط  –. 

 م. 1994ه ل 1414
 ال يعرف قامله وهو من الشواهد يف كتب البالغة.  (5)
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 (1)(ابب، ابطنه فيه الّرهة و اهره من قبله العذاب، يف احلوار بينهما الذي عرضه   عّز وةّل يف سورة )احلديد 
لَْم نَُكْن َمَعُكْم  قَالُوا بََّل  ﴿

َ
ُتْم ُيَناُدوَنُهْم أ ُتْم َواْرتََْْ ُكْم َوتََربَّصَْ نُْفسََ

َ
ُتْم أ نَُّكْم َفَتَْْ َولَكَِ

ِ الَْغُرورُ  ِ وََغرَُّكْم بِاَّللَّ ْمُر اَّللَّ
َ
ِِ  َح َّ َجاَو أ َما

َ
تُْكُم اْْل  [14]احلديد:   ﴾١٤وََغرَّ

ه حللني يعللّذبون بصللفامحها اقميللّة يف ه للللّذين يكنللزون الللّذهب والفضللّ انر ةهللّنم، إد يقللال    وكاملقالللة اللّليت توةللّ
 (هلم كما ةاء يف سورة )التوبة

ونَ  ﴿ نُْفِسُكْم فَُذوُقوا َما ُكنُْتْم تَْكَِنُ
َ
ُتْم ِْل  [35]التوبة:  ﴾٣٥َهَذا َما َكََنْ

وقد يراد منه إ هار الفرح، كقلول أهلل اجلنّلة مظهلرين الفلرح ملن خلالل ثنلامهم عللى   مبلا آ هلم ملن فضلله،  
 ()الزمركما ةاء يف سورة 

اُو  فََ ﴿ َُ نَشََ ةِ َحيَْ  ِمَن اْْلَنََّ
ُ
أ رَْض نَتََبوَّ

َ
ْوَرَثَنا اْْل

َ
َدَقَنا وَْعَدهُ َوأ َِ ِي  َِّ ِ ا نِْعَم َوقَالُوا اَْلَْمُد َّلِلَّ

ْجُر الَْعاِملِ َ 
َ
 [74]الزمر:   ﴾٧٤أ

ة السلتثارة مطلامص  وقد يلراد منله اللوعظ، بتحريلك اللّنفس ملن حملاور مطامعهلا ولاوفهلا، كاسلتعراض نعليم اجلنلّ 
 النفس، واستعراض عذاب النار الستثارة لاوف النفس، حىت تلتزم يراط التقو .

 وقد يراد منه الشتيمة، كتن يقال لّلقيآ: أنت ولد زان.
 وقد يراد منه التذكري، كتن يقال عند اقتضر: أشهد أن ال إله إالّ   وأّن حممدا رسول  .

 املخاطب، على طريقة: إاّيك أخاطب وامسعي اي ةارة.وقد يراد منه إعالم غري  
 (2)"إىل غري دلك من أغراض.

فللتغراض املتكلمللني واسللعة سللعة حاةللاهتم اجلسللدية والروحيللة والعاطفيللة وسللعة أحاسيسللهم ومشللاعراهم، فهللي  
 أوسص من أن حتصر، أو أن توضص يف قوالب، أو حتصر يف عدد.

 
 
 

 
 

 
نُْفَسُكْم َوتََربَّْصُتْم َواْرتَُْْتْم وَغَ ﴿قوله تعاىل: يف  (1)

َ
لَْم نَُكْن َمَعُكْم  قَالُوا بََّل َولَِكنَُّكْم َفَتُْْتْم أ

َ
ِِ  َح َّ ُيَناُدوَنُهْم أ َما

َ
تُْكُم اْْل رَّ

ِ الَْغُرورُ  ِ وََغرَُّكْم بِاَّللَّ ْمُر اَّللَّ
َ
 [14]احلديد:  ﴾١٤َجاَو أ

 175- 174ية.  البالغة العرب (2)
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 اثلثا: أضرب اخلرب
   (1)موسى: "يراد ابلبحه يف هذا املوضوع دراسة ان  من حيه التوكيد وخالفه."يقول أبو 

وإدا كلللان غلللرض املخللل  خبللل ه إفلللادة املخاطلللب أحلللد األملللرين، فينبغلللي أن    ويقلللول القلللزوي  يف بيلللان دللللك: "
 يقتصر من الرتكيب على قدر احلاةة:

واللللرتدد فيللله اسلللتغىن علللن    ،عللللى اآلخلللر حلللد طلللريف انللل     فلللإن كلللان املخاطلللب خلللايل اللللذهن ملللن احلكلللم  -1
 ، فيتمكن يف دهنه، ملصادفته إايه خالًيا.( عمرو داهب)، و( ةاء زيد )  مؤكدات احلكم كقولك:  

)    :كقوللك  ملرتدًدا يف إسلناد أحلدقا إىل اآلخلر، طالبًلا لله، حسلن تقويتله مبؤكلد  ،وإن كان متصورًا لطرفية -2
 .(ن زيًدا عارف)إأو   ،(  لزيد عارف
ا خبالفلله وةللب توكيللده  -3 ملللن ينكللر يللدقك وال    (  إ  يللادل)حبسللب اإلنكللار، فتقللول:    وإن كللان حاكمللً

َحاَب وعليلله قوللله تعللاىل: ﴿  ،ملللن يبللال  يف إنكللاره  (  وإ  لصللادل)  يبللال  يف إنكللاره،   ََْ ِ
َ
َثًَل أ َََ ْم م ََُ َواِْضِْب لَه

رَۡسلَۡنآ ذَِْلۡ ١٣الَْقْريَةِ ذِذْ َجاَوَها الُْمرَْسلُونَ 
َ
م   ۡثَنۡ ِ ٱِهُم  ذِۡذ أ آ ذَِْلۡكَُ الُٓواْ ذِنََّ َِف َفقََ نَا بَِثالِ ٌۡ بُوُهَما َفَعزَّ فََكذَّ

ۡرَسلُونَ  نَزَل    ١٤م 
َ
ِۡثلَُنا َوَمآ أ نُتۡم ذِلَّ بَََشٞ مذ

َ
ِذبُونَ   لرَّۡحَمَٰنُ ٱقَالُواْ َمآ أ نُتۡم ذِلَّ تَكَۡ

َ
و  ذِۡن أ الُواْ  ١٥ِمن ََشۡ قََ

 (2)"[16-13]يس:   ﴾١٦َْلُۡكۡم لَُمۡرَسلُونَ َيۡعلَُم ذِنَّآ ذِ   َناَرب  
 (3)".والثا  طلبّيا، والثاله إنكارايّ   ،ويسمى النوع األول من ان  ابتدامّيا  ويقول: "

أن يكلون    :مث إن وروده عللى أوةله ثالثلة، أحلدهاويفصل العلوي أكثر يف بيان هلذه األقسلام الثالثلة فيقلول:  
اَو ان  خاليا من الرتدد، وما هذا حاله من األخبار فإنه يكون مسلتغنيا علن مؤكلدات احلكلم، كقولله تعلاىل: ﴿ وَجََ

قََْص الَْمِديَنةِ سَْسََع 
َ
َراهِيمُ وقولله تعلاىل: ﴿  [20]القصلص:  ﴾رَُجٌل ِمْن أ َْ ا ذِب ْن يََ

َ
قَۡت ١٠٤َونَاَدْيَناهُ أ دَّ ۡد ََِ قََ

ُٓۚ ٱ ا َََ ألنللله ذ يعلللرض ىف حقهلللا شلللىء،     إىل غلللري دللللك ملللن األخبلللار اللللىت وردت سلللادةة  [105-104ات: ]الصلللاف ﴾لر ۡويَ
  .والغرض منها مطلل اإلخبار، فلهذا وردت مطلقة كما تر 

ةِ وهذا كقوله تعلاىل: ﴿  ،أن يطلب منها حسن تقوية مبؤكد إدا كان هناك تردد :ولنيها لُو اْلَّاقََ ا ُمرْسَِ ذِنََّ
َطَِبْ فِتَْنًة   ِْ َن ﴿  وقوله تعاىل:  ،[27]القمر:  ﴾٢٧لَُهْم فَاْرتَِقبُْهْم َوا ْهِل َهِذهِ الَْقْريَةِ رِْجًزا مَِ

َ
ذِنَّا ُمَْنِلُوَن ََعَ أ

َماوِ  َََّ ل  إىل غللري دلللك  للا يطلللب بلله توكيللد وتقويللة للخلل ، وهلللذا وردت هللذه األخبللار مؤكللدة بلل  [34]العنكبللوت:  ﴾الس

 
 80خصامص الرتاكيب.   (1)
 70-1/69اإليضاح يف علوم البالغة.  (2)

 1/71اإليضاح يف علوم البالغة.  (3)
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  .، كما هو  اهر(إن )
ملللن ينكللر دلللك    (  إن زيللدا لقللامم)  أن يكللون انلل  يعتقللد إنكللاره، فيجللب ،كيللده، وهللذا كقولللك:    :لثهللاول

ا  ﴿  ملا أنكلروا وكلذبوا، وىف الثانيلة  [14]يلس:  ﴾ذِنَّا ذَِْلُْكْم ُمرَْسلُونَ  وحييله، وهلذا قال تعاىل ىف املرة األوىل: ﴿ ذِنََّ
 (1)".حبرفني ملا ازداد إنكارهم وتكذيبهم ،كيدا [16]يس:   ﴾١٦ذَِْلُْكْم لَُمرَْسلُونَ 

يقول أبو موسى: "فقد وض  إدن كيف تتكلاثر عنايلر التوكيلد وفقلا لتصلاعد أحلوال اإلنكلار يف هلذا احللوار  
 (2)القرآ  انصب الذي حيتاج إىل ،مل ومراةعة تكتشف فيه طبيعة العقلية املعاندة."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 3/141الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقامل اإلعجاز.  (1)
 81خصامص الرتاكيب.   (2)
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 املطلب الثاين 
 تطبيقي على أثر السياق يف حتديد أضرب اخلرب ودالالته   وذج من دراسة  

 :يف القرآن الكرمي شواهد كثرية نلحظ فيها أثر السياق يف حتديد أضرب اخلرب املناسبة ومن ذلك
نَْث ﴿قولله تعلاىل:  

ُ
َكَر َواْْل َِّ وَْجْ ِ ا نَُّه َخلََق الزَّ

َ
َ َٰ   ٤٥َوأ هِ    ٤٦ِمن ن ۡطَفة  ذَِذا ُتمَۡ نَّ َعلَيَۡ

َ
ةَ ٱَوأ

َ
أ  لَّْشَۡ

ۡخَراَٰ ٱ
ُ
نَّهُ   ٤٧ْۡل

َ
قَۡ َٰ   ۥَوأ

َ
ۡغَ َٰ َوأ

َ
نَّهُ   ٤٨ُهَو أ

َ
ۡعَراَٰ ٱُهَو َرب     ۥَوأ ِ نَّهُ   ٤٩لشذ

َ
َك َاًدا    ۥٓ َوأ ۡهلََ

َ
وََّلَٰ ٱأ

ُ
وَداْ  ٥٠ْۡل َوَثمَُ

ۡبَِقَٰ 
َ
   [51-45]النجم:  ﴾٥١َفَمآ أ

ومنهللا مللا    ،فمنهللا مللا أكللد بضللمري الفصللل  ،ايت املتعاقبللة وةللدان درةللة توكيللدها عتلللفإدا ،ملنللا يف هللذه اآل
 فدرةات التوكيد عتلف يف هذه اآلايت. ،اقتصر على توكيدها بل )أّن (

)    أشللار الللرازي رهلله    وقللد   ،وسللر هللذا االخللتالف بللني اآلايت املتعاقبللة قللد يظهللر ابلنظللر يف سلليال املوقللف
وذ يقلل: وأنّله هلو خللل كملا    {  وأنّله خللل}قلال تعلاىل:    خلتالف درةلات التوكيلد فقلال: "يف تفسريه ال ه(606ت

ا يتلوّهم متلوّهم أنّله بفعلل اإلنسلان، ويف اإلماتلة    ،{  وأنّه هو أضلحك وأبكلى}قال:  ودللك ألّن الضلّحك والبكلاء رمبلّ
الم   ا يقللول بلله ةاهللل، كمللا قللال مللن حللاّج إبللراهيم انليللل عليلله السللّ واإلحيللاء وإن كللان دلللك التللّوّهم بعيللدا، لكللن رمبللّ

ِميُت    حيه قال: ﴿
ُ
ْحِِي َوأ

ُ
نَا أ

َ
د دللك بلذكر الفصلل،    [258]البقرة:  ﴾أ ا خللل اللذّكر واألنثلى ملن الّنطفلة  فتكلّ وأملّ

د ابلفصللل  ،فللال يتللوّهم أحللد أن يفعللل أحللد مللن النللّاس    {وأنلّله هللو أغللىن وأقللىن}أال تللر  إىل قوللله تعللاىل:    ،فلللم يؤكللّ
ذِنََّما  كملا قلال قلارون: ﴿  ،وكان يف معتقدهم أّن دللك بفعلهلم  ،حيه كان اإلغناء عندهم غري مستند إىل اّلّل تعاىل

وتِيُتهُ 
ُ
ِدي     أ عر }وللذلك قلال:    ،[78]القصلص:    ﴾ََعَ ِعلْم  ِعنَْ م كلانوا يسلتبعدون أن    {  وأنّله هلو رّب الشلّ ألهنلّ

عر  د هلللللو رّب الشلللللّ د يف مواضلللللص اسلللللتبعادهم الّنسلللللبة إىل اّلّل تعلللللاىل اإلسلللللناد  ،يكلللللون رّب حمملللللّ ده يف    ،فتكلللللّ وذ يؤكلللللّ
 (1)"غريه.

وملا    ،وهتلبآ يف مراقبلة دقيقلة وابلغلة ملواقلص املعلا  يف النفلوسيقول أبو موسى: "وهكذا جند ن ة التوكيلد تعللو  
 (2)".تنطوي عليه دواخلها، وسبحان اقيآ ابألسرار

 
 

 

 
 281-29/280ه. 1420، 3. دار إحياء الرتاث العريب ل بريوت . طمفاتيح الغيبالرازي، فخر الدين أبو عبد   حممد بن عمر.  (1)

 84خصامص الرتاكيب.   (2)
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 املبحث الثاين 
 ودالالته  ، على أثر السياق يف خروج أضرب اخلرب عن مقتضى الظاهرتطبيقية مناذج 

 وفيه مطلبان: 
 الظاهر يف الدرس البالغي. املطلب األول: خروج أضرب اخلرب عن مقتضى  

  ، على أثر السياق يف خروج أضرب اخلرب عن مقتضى الظاهر تطبيقية  مناذج  دراسة  املطلب الثاين:  
 ودالالته. 
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 املطلب األول 
 خروج أضرب اخلرب عن مقتضى الظاهر يف الدرس البالغي 

دهبلللوا إىل ملللا  للللذلك     األقسلللام الللليت سلللبل بياهنلللارأ  البالغيلللون أن املقلللام أوسلللص ملللن أن حيصلللر فيللله انللل  يف  
 أطلقوا عليه خروج الكالم عن مقتضى الظاهر.

 :وكثريًا ما  رج على خالفة يقول القزوي : "
للله استشللراف املللرتدد    فينللزل غللري السللامل منزلللة السللامل، إدا قللدم إىل مللا يلللوح للله حبكللم انلل ، فيستشللرف-1
ِيَن َظلَُموا  ذِنَُّهْم ُمْغَرُقونَ   كقولله تعلاىل: ﴿  ،الطاللب َِّ ُِئ وقولله: ﴿،  [37]هلود:  ﴾٣٧َوَل َُتَاِطبِْ  ِِف ا بَرذ

ُ
َوَما أ

ووِ   اَرةٌ بِالس  مَّ
َ
 .".[53]يوسف: ﴾َنْفِِس  ذِنَّ اْلَّْفَس َْل

 (1)"  ة من البالغة فيها دقة وغموض.عبوسلوك هذه الطريقة ش  مث قال: "
 :كقوله  ،كذلك بنزل غري املنكر منزلة املنكر إدا  هر عليه شيء من أمارات اإلنكارو -2

 (2) ماح فيهم رة   ك  ب  عمّة   . إنء .ه  حم   عارًضا ر    شقيلٌ   اء  ة
ا للدليل عللى إ عجلاب شلديد منله، واعتقلاد أنله ال يقلوم  فإن جميئله هكلذا ملدال  بشلجاعته قلد وضلص رحمله عرضلً

 كتهنم كلهم عزل ليس مص أحد منهم رم .،إليه من ب  عمه أحد 
منزلللة غلللري املنكللر إدا كلللان معلله مللا إن ،ملللله ارتللدع علللن اإلنكللار، كملللا يقللال ملنكلللر    وكللذلك بنللزل املنكلللر  -3

 (3)".[2]البقرة:  ﴾َل َريَْب  فِيهِ    وعليه قوله تعاىل يف حل القرآن: ﴿ ،اإلسالم: اإلسالم حل
أن املللتكلم ال يعتللد    :أي  ،ويقللول أبللو موسللى: " وقللد  للري الكللالم علللى خللالف الظللاهر مللن حللال املخاطللب

ويعت هللا مقامللات يصللوغ عبارتلله علللى    ،ة تنزيليللة يلحظهللا هللويللهبللذا الواقللص يف يللياغته، وإمنللا  للري علللى أمللور اعتبار 
 (4)".واسص انيال  ،دقيل احلس ،ودلك موطن دقيل ال يهتدي إىل مواقعه الشريفة إال دكي النفس  ،مقتضاها

أو اجلمللل السللابقة متضللمنة إشللارات أو إميللاءات تثللري يف الللنفس املتلقيللة  ويقللول أيضللا: " فمللن دلللك أن تكللون اجلملللة  
فيللدخل قللدر مللن التوكيللد يف بنللاء العبللارة ليواةلله    ،و يللب عللن هللذا اهلمللس   ،فتسللعفها اجلملللة الثانيللة مبللا يزيللل الللرتدد  ،تسللا ال

 (5)أو اإلرشاد والتوةيه."  ،والواقعة عقب األمر والنهي  ،هذا الرتدد، ومن دلك اجلمل املؤكدة يف الكالم الفصي 

 
 73-1/72اإليضاح يف علوم البالغة.  (1)

 1/72البيت حلجل بن نضلة. انظر: معاهد التنصيص.  (2)

 75-1/74اإليضاح يف علوم البالغة.  (3)

 84خصامص الرتاكيب.   (4)
 84خصامص الرتاكيب.   (5)
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 الثاين املطلب  
 ودالالته على أثر السياق يف خروج أضرب اخلرب عن مقتضى الظاهر  تطبيقية  مناذج  دراسة  

ٌو َعِظيمٌ ﴿ اىل:قوله تعــ أوال:  اَعةِ ََشْ لَْزلََة السَّ ٌَ َها اْلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم  ذِنَّ  ي 
َ
فقلد    [1]احللج:  ﴾١يَا أ

يمٌ  للللللة }    ةلللللاءت ٌء ع ظلللللة ي  اع ةة شللللل  ة  السلللللء   يقلللللول ابلللللن ةلللللزيويف دللللللك    وقلللللد انسلللللب سلللللياقها،  { مؤكلللللدة،  إةنء ز ل ز لللللل 
تعليلٌل ملوةلبة األملرة بلذكرة    : "ه(  982) ت    ويقلول أبلو السلعود  ،(1)"واجلملة تعليل لألملر ابلتقلو : "ه(741)ت

ا وفظاعلةة ملا هلي  ملن مباديلهة ومقدماتلةه ملن األحلوالة واألهلوالة الليت     بعضة عقوابتةه اهلاملةة 
فإنء مالحظة  عةظ مةها وهوهلة

 (2)".ه ومالزمتةه ال حمالة  ال م ل جت  منها سو  التءدرعة بلباسة التءقو   ا يوةب  مزيد  االعتناءة مبالبستة 
  ،وكتهنلللا توقعلللت عقلللااب  ،يقلللول أبلللو موسلللى: "مللللا أملللر   وحلللذر عقابللله استشلللرفت اللللنفس إىل معرفلللة السلللبب

 (3)".فتردفه بقوله: } إن زلزلة الساعة شيء عظيم {
َل ﴿  قولــه تعــاىل:اثنيــا:   ْن ُيَتَقبَََّ ا لَََ ْو َكرْهًََ

َ
وًْا أ وا طَََ نِْفقََُ

َ
ْل أ ا قََُ ُتْم قَوْمًََ ْم ُكنََْ نُْكْم  ذِنَّكََُ مََِ

ودللك عقلب تيئيسلهم ملن قبلول    ،{ مؤكدة  إّنكم كنتم قوما فاسقني  فقد ةيء ابجلملة }  [53]التوبلة:   ﴾٥٣فَاِسِق َ 
اعللللم أنلللّه تعلللاىل مللللا بلللنّي يف اآليلللة األوىل أّن عاقبلللة    يقلللول اللللرازي: "  ، ويف دللللك مناسلللبة للسللليال أي مناسلللبة،نفقلللاهتم
م وإن أتلوا بشليء مللن أعملال اللّ  فلإهّنم ال ينتفعلون بلله يف  هلؤالء امل نلافقني هلي العلذاب يف اللّدنيا ويف اآلخللرة، بلنّي أهنلّ

اآلخلللرة، واملقصلللود بيلللان أّن أسلللباب العلللذاب يف اللللّدنيا واآلخلللرة جمتمعلللة يف حّقهلللم، وأّن أسلللباب الرّاحلللة وانلللري زامللللة  
 (4)".عنهم يف الّدنيا ويف اآلخرة

وهلذا إشلارة إىل أّن علدم  {  إّنكم كنتم قوما فاسقني  }مثّ قال تعاىل:    لتوكيد يف التعليل فقال: "مث بني سبب ا
 (5)"القبول معّلل بكوهنم فاسقني
يف موضللص العلللّة لنفللي الّتقبللّل، ولللذلك وقعللت فيهللا    {  إّنكللم كنللتم قومللا فاسللقني}و لللة  يقللول ابللن عاشللور: "
 (6)"ألّن الكافر ال يتقّبل منه عمل الّ .   )إّن( املفيدة ملعىن فاء الّتعليل

يقللول أبللو موسللى: "ملللا سللو  بللني إنفللاقهم طللامعني وإنفللاقهم مكللرهني يف أن كليهمللا مللردود عنللد   تطلعللت  

 
 2/32ه. 1416، 1. حتقيل: الدكتور عبد   انالدي. دار األرقم ل بريوت. ط التسهيل لعلوم التنزيلابن ةزي، أبو القاسم حممد بن أهد.   (1)

 6/91. دار إحياء الرتاث العريب ل بريوت.  إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرميى. أبو السعود العمادي، حممد بن حممد بن مصطف (2)

 86-85خصامص الرتاكيب.   (3)

 16/68مفاتي  الغيب.  (4)

 16/69مفاتي  الغيب.  (5)

 10/226حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (6)
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 (1)".{ إّنكم كنتم قوما فاسقني}قال: ف  ،النفس إىل معرفة علة هذا املوقف الغاضب
ََلةَ َوآََت ﴿  قوله تعاىل: اثلثا:   قَاَم الصَّ

َ
ِ َواْْلَوِْم اْْلِخرِ َوأ ِ َمْن آَمَن بِاَّللَّ ذِنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد اَّللَّ

ْن يَُكونُوا ِمَن 
َ
ولَئَِك أ

ُ
َ  َفَعَِس أ ََكةَ َولَْم َُيَْش ذِلَّ اَّللَّ  [18]التوبة:  ﴾١٨الُْمْهَتِدينَ الزَّ

االستئناف   {  إمّنا يعمر مساةد اّللّ }موقص  لة هبذا الرتكيب مؤكدا ويف دلك يقول ابن عاشور: "  فقد ةيء 
ِ  ﴿ ألّن  لة:    البيا ّ  املشركني عن اقتضت إقصاء  ملا   [ 17]التوبة:    ﴾َما ََكَن لِلُْمَْشِكَِ  أَْن َيْعُمُروا َمَساِجَد اَّللَّ

يتطّلبوا من هم األحّقاء  ن يعمروا املساةد، فكانت    العبادة يف املساةد كانت حبيه تثري سؤاال يف نفوس الّسامعني أن 
 (2) "هذه اجلملة مفيدة ةواب هذا الّسامل.

ا ﴿ قوله تعاىل:: رابعاا  َ ََيَْعْل ََلُ ََمْرَجًَ ن   ٢َوَمْن َيتَِّق اَّللَّ ُبُۚ َومََ َُ َل َُيۡتَسَِ ۡن َحيَۡ ُه مَِ َويَۡرٌُقَۡ
ۡ ََعَ   ِ ٱَيَتَوَّكَّ َ ٱذِنَّ   ۥُٓۚ َفُهَو َحۡسُبهُ   َّللَّ ِ   َّللَّ ۡمرِه

َ
ُ ٱقَۡد َجَعَل    ۚۦُ َبَٰلُِغ أ وِف قَۡدٗرا  َّللَّ ِ ََشۡ

 [3-2]الطالل:   ﴾٣لُِكذ

ل عللى اّلّل فهلو حسلبه  ومن}يف موضص العّلة جلملة    {  إّن اّلّل ابل  أمره}و لة  يقول ابن عاشور: " ،  {يتوكلّ
وإدا أراد    ،فلإّن اّلّل إدا وعلد وعلدا فقلد أراده  ،أي ال تستبعدوا وقلوع ملا وعلدكم اّلّل حلني تلرون أسلباب دللك مفقلودة

 اّلّل أمرا يّسر أسبابه.
  ،األشلياء كّلهلاكما قلّدر أسلباب  ..:إشارة إىل هذا املعىن، أي{    قد ةعل اّلّل لكّل شيء قدرا  }ولعّل قوله: 

ر أسللبابه مللن حيلله ال حيتسللب النلّلاس   فللال تشللّكوا يف إجنللاز وعللده وتصللاريف اّلّل تعللاىل خفيلّلة    ،فإنلّله إدا أراد أمللرا يسللّ
 "عجيبة.

هللذه اجلمللة موقلص تتجلّلى فيله يلورة ملن يلور إعجلاز القلرآن يف  {  قد ةعل اّلّل لكّل شليء قلدرا} مث قال: "
ا اشللتملت عليلله    ،فهللذه اجلملللة هلللا موقللص االسللتئناف البيللا   ،..ضترتيللب مواقللص اجلمللل بعضللها بعللد بعلل انشللىء عمللّ

امعني لليقلني مبلا تضلّمنته     {إّن اّلّل ابلل  أملره}، إىل قولله:  { ومن يتّلل اّلّل  علل لله لرةلا} : ل ألّن اسلتعداد السلّ
تللك اجلملل بعرضلها عللى ارتبلاك  فقد يستبعد بعض الّسامعني حتّقل الوعد ألمثاله مبا تضلّمنته    ،تلك اجلمل متفاوت

أحواللله، أو يللرتّدد يقينلله فيقللول: أيللن أان مللن حتصلليل هللذا، حللني يتبللص نظللره فللري  بللوان عللن حصللول املوعللود بسللبب  
فهلذا االسلتئناف البيلاّ  وقلص عقلب الوعلد تلذكريا  ّن اّلّل عللم مواعيلده وهيّلت هللا   ،انعدام وسامله لديه فيتمّلكه اليتس

 (3)"ه ةعل لكّل شيء قدرا.مقادير حصوهلا ألنّ 
ألن يف سلياقه ملا يثلري تسلا ال فينلزل املخاطلب     فقد أكد ان  يف هذه الشلواهد ملص أن املخاطلب غلري ملرتدد

 
 86خصامص الرتاكيب.   (1)

 10/141حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (2)

 314-28/313حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (3)
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 وهذا يدخل أيضا يف ما يسمى ابالستئناف البيا . (1).لذلك منزلة املرتدد
ِذِ َمَعُكْم ﴿ قولــه تعــاىل: :خامساا  ِ بذِصَِ َ قُْل تََربَُّصوا فَإ فلإّ     أكلد انل  }  [31]الطلور:  ﴾٣١ِمَن الُْمََتَ

يقللول ابلللن  وانسللب دلللك السلليال  حيلله التفللت إىل مللا يف أنفسللهم مللن غللرور واسللتكبار،  {    معكللم مللن املرتّبصللني
لتنزيلل املخلاطبني منزللة ملن ينكلر أنّله يلرتّبص    {  فإّ  معكم من املرتّبصني})إّن( يف قوله:   لو،كيد ان  ب عاشور: "

م يرتّبصللون بلله لللريوا هالكلله، فهللذا مللن تنزيللل غللري املنكللر منزلللة     هبللم كمللا يرتّبصللون بلله م لغللرورهم اقتصللروا علللى أهنللّ ألهنللّ
 (2)"  املنكر.

نصللف ونظللر  ألنلله للليس للله دليللل عليلله، ولللو أ   "كمللا قللد ينللزل املنكللر منزلللة غللري املنكللر لعللدم االعتللداد إبنكللاره
ويلللدخل يف دللللك كلللل القضلللااي البينلللة واحلقلللامل السلللاطعة الللليت دار حوهللللا    ،(3)نظلللرة متتنيلللة لعلللدل علللن هلللذا اإلنكلللار"

وأنكرهلللا املنكلللرون، فيلللتَ البيلللان القلللرآ  فيهلللا هلللادائ ال يلتفلللت إىل هلللذا الصلللخب    ،وةهلللدت فيهلللا العقلللول  ،النظلللر
 والضجيج الذي يدور حوهلا. 

ُ َرب َنا َوَرب ُكْم   ﴿ تعــاىل:قولــه   :سادساا  ِ  ﴿ :وقولــه  [ 15]الشلور :   ﴾اَّللَّ وُل اَّللَّ ٌد رَسَُ  [ 29]الفلت :   ﴾ُُمَمَّ
فهذه القضااي الك   اليت أنكرها املنكرون ساقها القرآن هبذا األسلوب اهلاد  اللذي ال يلتفلت إىل إنكلارهم، فعظملة 

 وكتنه ذ يكن أيال.  ،وسطوع أدلتها جتعل إنكارهم يتصاغر أمامها ويتالشى  ،هذه القضااي
كللل مللا سللبل إمنللا كللان ابلنظللر إىل املخاطللب، فحللال املخاطللب هللو الللذي اقتضللى أن يبللىن الرتكيللب علللى هللذا  

 النحو.
يقللول أبللو موسللى: "تلخللص أن التوكيللد واإلرسللال كليهمللا ان للر إىل حللال املخاطللب مللن اإلنكللار وعدملله يف  

أن املللتكلم ان لللر إىل لاطبلله يصللوغ عبارتلله عللللى مللا يقتضلليه حاللله احلقيقلللي أو    :أي  ،حلللالتني التحقيقيللة واالعتباريللةا
 (4) "االعتباري.

  ،وإمنللا ينظللر فيهللا املللتكلم إىل حللال نفسلله  ،وهنللاك ضللروب مللن التوكيللد ال ينظللر فيهللا إىل حللال املخاطللبمث قللال: "
 (5)وحريه على إداعتها وتقريرها يف النفوس كما أحسها مقررة أكيدة يف نفسه."  ،ومد  انفعاله هبذه احلقامل

ْم ﴿  قوله تعاىل: :بعاا سا ا َمَعكَُ ِيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا ِإَوَذا َخلَْوا ذَِ  َشَياِطينِِهْم قَالُوا ذِنََّ َِّ ِإَوَذا لَُقوا ا
 [14]البقرة:   ﴾١٤زِئُونَ ذِنََّما ََنُْن ُمْسَتهْ 
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بينمللا    ،شللياطينهم فجللاءت اجلملللة األوىل } آمنللا { فعليللة غللري مؤكللدةلافللرتل خطللاهبم للمللؤمنني عللن خطللاهبم  
 ةاءت اجلملة الثانية } إان معكم { امسية مؤكدة؟

فلللإن قللللت: ذ كانلللت    يقلللول الزلشلللري: "ويف أسلللرار دللللك  وال بلللد ملللن النظلللر يف السللليال حلللىت يتبلللني وةهللله،  
لاطبتهم املؤمنني ابجلملة الفعلية، وشياطينهم ابالمسية حمققة  ن؟  قلت: ليس ملا خلاطبوا بله امللؤمنني ةلديراً  قلو   
الكالمللني وأوكللدقا، ألهنللم يف اّدعللاء حللدوث اإلميللان مللنهم ونشللئه مللن قللبلهم، ال يف ادعللاء أهنللم أوحللديون يف اإلميللان  

إد لللليس هللللم ملللن عقاملللدهم ابعللله وحملللّرك،     دللللك إملللا ألّن أنفسلللهم ال تسلللاعدهم عليلللهغلللري مشلللقول فيللله غبلللارهم، و 
وإمللا ألنلله ال يللروج عللنهم لللو قللالوه علللى لفللظ التوكيللد    ،وهكللذا كللل قللول ذ يصللدر عللن أرحييللة ويللدل رغبللة واعتقللاد

 ؟!يف التوراة واإلجنيل  وكيف يقولونه ويطمعون يف رواةه وهم بني  هرا  املهاةرين واألنصار الذين مثلهم ،واملبالغة
ا}أال تلللر  إىل حكايلللة اّللء قلللول امللللؤمنني:   وأملللا لاطبلللة إخلللواهنم، فهلللم فيملللا أخللل وا بللله علللن    {،ر بءنلللا إةنءنلللا آم نلللء

أنفسهم من الثبات على اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر، والبعد من أن يزلوا عنه على يدل رغبلة ووفلور نشلاط  
 (1)"وارتياح للتكلم به، وما قالوه من دلك فهو رامج عنهم متقبل منهم، فكان مظنة للتحقيل ومئنة للتوكيد.

يئللتهم وواقعهللم، فجللاء  البيللان القللرآ  أحللوال القللاملني، ومللا  للتلج يف يللدورهم، ومللا حيلليآ هبللم يف بفقللد راعللى  
 الكالم موافقا هلذا السيال، فتكد حيه يناسب التوكيد، وةاء عراي من التوكيد حيه يناسب دلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
التنزيل.    (1) غوامض  الكشاف عن حقامل  عمرو.  بن  القاسم حممود  أبو  ل الزلشري، ةار    العريب  الرتاث  إحياء  دار  املهدي.  الرزال  عبد  حتقيل: 

 1/66بريوت. 
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 املبحث الثالث 
 وتعدد أغراضه  ، على أثر السياق يف خروج اخلرب عن مقتضى الظاهر تطبيقية مناذج 

 وفيه مطلبان:  
 وتعدد أغراضه يف الدرس البالغي.   ، املطلب األول: خروج اخلرب عن مقتضى الظاهر 

 . وتعدد أغراضه   ، على أثر السياق يف خروج اخلرب عن مقتضى الظاهر   تطبيقية مناذج  دراسة  املطلب الثاين:  
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 املطلب األول 
 خروج اخلرب عن مقتضى الظاهر وتعدد أغراضه يف الدرس البالغي 

سبل بيان ةانب من األغراض اليت قد يدل عليها ان ، واخلتالف العلملاء فيهلا، وانلروج ابنل  علن داللتله  
دللك سلياقات كثلرية  األيلية إىل دالالت أخر  ليست من ابب التوسص يف ضلروب الكلالم فحسلب، بلل يراعلى يف  

قللد  للرج انلل  عللن أيللل املعللىن الللذي وضللعت للله    عبللد الللرهن حسللن حبنكللة: "  كمللا سلليظهر، ومللن دلللك مللا قاللله
 ييغه، فيدّل به على األمر والّنهي والّدعاء.

ْوَلدَ ﴿قللول   عللّز وةللّل    فقللد يللراد مللن انلل  يف اجلملللة ان يلّلة األمللر، ومنلله:
َ
ْعَن أ اُت يُرْضََِ َواِلَ ََْ نَّ َوال هََُ

اَعَة    ْن يُتِمَّ الرَّضََ
َ
َراَد أ

َ
وقلول   علّز   ،أي: ولريضلص الواللدات أوالدهلنّ  .[233]البقلرة:    ﴾َحْولَْ ِ ََكِملَْ ِ  لَِمْن أ

ِن الُْمنْ ﴿وةلّل: ْوَن عََ الَْمْعُروٍِّ َويَنْهََ َِ ُمُروَن ب
ْ
أ ض   يََ ْوِْلَاُو َبعَْ

َ
رِ َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ كََ

ََكةَ   ََلةَ َويُْؤتُوَن الزَّ . إىل آخلر  .أي: لليك ن املؤمنلون واملؤمنلات  بعضل هم أوليلاء  بعلض  .[71]التوبلة:    ﴾َويُِقيُموَن الصَّ
نُْفِسِهنَّ ثَََلثََة قُُروو   ﴿:وقول   عزء وةلء  اآلية.

َ
بَّْصَن بِأ  ".أي: ليرتبءص ن    .[228]البقرة:   ﴾َوالُْمَطلََّقاُت يَََتَ

أقللول: والسللبب يف دالللة اجلملللة ان يللة علللى  فقللال: "    ،مث بلني علللة العللدول علن يلليغة األمللر إىل يلليغة انل 
األمر أحياان مبساعدة القرامن، ليس من اسلتخدام الصليغة ان يّلة يف معلىن األملر، ولكلّن هلذه الّدالللة آتيلة ملن دالللة  

بعضهم أوليلاء بعلض، و هنلم  ملرون ابملعلروف وينهلون علن املنكلر إىل آخلر  فويف   املؤمنني  ّن  الّلزوم الفكري.
م،   م ال يتحلّلون هبللذه الصللفات إالّ بللدافص مللن إميللاهنم وخللوفهم مللن رهبللّ ملا ةللاء يف اآليللة يللدّل ابلللّلزوم الفكللرّي علللى أهنللّ

 ..وحريهم على طاعته فيما أمرهم به
ة اللللواردة يف اآليلللة واقفوفلللة ابلقلللرامن، تلللدّل عللللى أّن األملللر مبلللا ةلللاء فيهلللا ملللن    مث إّن مثلللل هلللذه الصللليغة ان يلللّ

دة واجللللزم، فللللم يكلللن يف وسلللص امللللؤمنني الصلللادقني إالّ االلتلللزام بطاعلللة     يلللفات للملللؤمنني قلللد كلللان أملللرا ابلللل  الشلللّ
 (1)"فيه.

ُهرٌ ﴿:  قول   عّز وةللّ   وقد يراد من ان  يف اجلملة ان يّة النهي، ومنه: شَْ
َ
ُّ  أ َ ْن اَلَْ اٌت  َفمََ  َمْعلُومََ

ََ َوَل فُُسوَق َوَل ِجَداَل ِِف اَْلَُّذِ    أي: فملن فلرض فليهّن احللّج    .[197]البقلرة:    ﴾فََرَض فِيِهنَّ اَْلََُّّ فَََل َرَف
 " فال يرفه وال يفسل وال  ادل يف احلّج.

 (2)"رةه عن ان يّة من قرامن.وأقول هنا نظري الذي قلته يف داللة ان  على األمر إدا حّف مبا  مث قال: "
 

 176-1/175البالغة العربية. (1)
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 قولنا: يرحم   مو ان ويغفر هلم. منهو وقد يراد من ان  يف اجلملة ان يّة الدعاء، وهذا كثري،  
 أي: اللهم ارههم واغفر هلم.

قلول  و   خل ا.ويف استخدام انل  يف اللّدعاء معلىن التفلا ل ابسلتجابة   اللدعاء، وحتّققله يف الواقلص حلىّت يكلون  
ُم ﴿:يوسف عليه السالم ألخوته فيما حكى   رْحََ

َ
ُ لَُكْم  وَُهَو أ قَاَل َل تَْْثِيَب َعلَيُْكُم اْْلَوَْم  َيْغفُِر اَّللَّ

اِِحِ َ   :  لة خ يّة أريد منها الّدعاء هلم  ن يغفر   هلم.{ يغفر   لكمفل } [92]يوسف:   ﴾٩٢الرَّ
 سللوب انل ، واملعلىن: اللهلم اغفلر    «غفلر   لله»يلحابه:  أليّلى   عليله وسلّلم  وكان من دعاء الّرسول  

 (1)"له، وكان هذا الّدعاء مشعرا بقرب وفاة من دعا الّرسول له به.
َل ﴿يف تفسريه قوله تعاىل:  أيضا  يقول الرازي ويف دلك  ْن ُيَتَقبََّ ا لََ ْو َكرْهًَ

َ
نِْفُقوا َطوًْا أ

َ
نُْكْم  قُْل أ مَِ

واعللم أّن انل  واألملر يتقلارابن، فيحسلن إقاملة كلّل واحلد منهملا  : "[53]التوبلة:    ﴾٥٣ذِنَُّكْم ُكنُْتْم قَوًْما فَاِسِق َ 
ْم ﴿مقام اآلخر. أّما إقامة األمر مقلام انل ، فكملا هاهنلا، وكملا يف قولله:   َتْغفِْر لَهَُ ْو َل سَسَْ

َ
ْم أ َتْغفِْر لَهَُ  ﴾اسَْ

ا  ﴿ و يفة قل و للةهة: [80]التوبة:   دًّ ََللَةِ فَلَْيْمُدْد ََلُ الرَِّْحَُن مََ ا إقاملة انل  مقلام    [75]ملرم:  ﴾قُْل َمْن ََكَن ِِف الضَّ وأملّ
ْوَلَدُهنَّ  ﴿األمر، فكقولله: 

َ
اُت يُرِْضْعَن أ نُْفِسِهنَّ ﴿  [233]البقلرة:   ﴾َوالَْواِلَ

َ
بَّْصَن بِأ ة: ]البقلر  ﴾َوالُْمَطلََّقاُت يَََتَ

228]"(2) 
لدالللللة عللللى التوكيلللد واإلشلللعار ابمتثلللال األملللر، وأن  االعلللدول ابلفعلللل انللل ي علللن يللليغة األملللر    وملللن أسلللرار"  

 (3)."فكتنه قد حتقل فعالً   ،املخاطب ةدير ابملسارعة لتنفيذه، وأنه أهل لتلقيه وحتمله
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 املطلب الثاين 
 على أثر السياق يف خروج اخلرب عن مقتضى الظاهر وتعدد أغراضه   تطبيقية مناذج  دراسة  

نُْفِسِهنَّ ثَََلثََة قُُروو   ﴿ قوله تعــاىل:أوال: 
َ
بَّْصَن بِأ فقلد خلرج انل  علن    [228]البقلرة:  ﴾َوالُْمَطلََّقاُت يَََتَ

، وانسلللب دللللك السللليال  إد امللللراد هلللو اإلشلللعار بضلللرورة املسلللارعة، فخلللرج للللرج انللل   الظلللاهر حيللله أريلللد بللله األملللر
فإن قلت: فما معلىن اإلخبلار علنهن ابللرتبص؟ قللت: هلو خل  يف معلىن األملر.  يقول الزلشري: "ليشعر هبذا املعىن، 

نلله  للا  للب أن يتلقللى  وأيللل الكللالم: وليللرتبص املطلقللات، وإخللراج األمللر يف يللورة انلل  ،كيللد لألمللر، وإشللعار  
،  (  رهلك اّللء )ابملسارعة إىل امتثاله، فكتهنن امتثلن األمر ابلرتبص، فهلو  ل  عنله موةلوداً. وحنلوه قلوهلم يف اللدعاء:  

أخللرج يف يللورة انلل  ثقللة ابالسللتجابة، كتمنللا وةللدت الرهللة فهللو  لل  عنهللا، وبنللا ه علللى املبتللدأ  للا زاده أيضللاً فضللل  
 (1)"يرتبص املطلقات، ذ يكن بتلك الوكادة.لو   ،كيد. ولو قيل:

ِهنَّ ﴿قولله تعلاىل:  ومثلها لفظا وداللة  نُْفسَِ
َ
َن بِأ بَّصَْ ا يَََتَ ٌَْواجًَ َ

َذُروَن أ ِيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمنُْكْم َويََ َِّ َوا
ا   ً ََْ ُهر  وََعَش ََْ ش

َ
َة أ َََ ْربَع

َ
ن علمللاء املسلللمني اتفقللوا علللى أن النسللاء  أفظللاهر هللذا الكللالم خلل  إال  "[234]البقللرة:  ﴾أ

ا، وأن يرتبصللن  نفسللهن إدا تللويف عللنهن أزواةهللن  عللليهن أن يعتللددن لطالقهللن ثالثللة أقللراء  إدا كللان احللليض موةللودً 
 (2)."أربعة أشهر  وعشرًا، فعلم إب اع املسلمني أن املراد بذلك األمر

وبيّلّنا أّن هذا وإن كان خ ا إاّل أّن املقصود منه هو األمر، وبيّلنّلا الفاملدة يف العلدول علن لفلظ   يقول الرازي: "
ْ ِ  ﴿:  تعلاىل  قوللهيف    ودلك مبلني (3) "األمر إىل لفظ ان . ْولَْ ِ ََكِملََ نَّ حََ ْوَلَدهَُ

َ
ْعَن أ اُت يُرْضَِ  ﴾َوالَْواِلَ

يرضلعن مثلل يرتبصلن يف أنله خل     فقد خرج ان  يف اآلية عن  اهره وأريد به األمر. يقول الزلشري: " [233]البقلرة:  
 (4)"يف معىن األمر املؤكد 

ا ةلاز دللك للوةهني  ،هذا الكلالم وإن كلان يف الّلفلظ خل ا إاّل أنّله يف املعلىن أملرويقول الرازي: "   األّول:  :وإمنلّ
والثلّلا : أن    .تقلدير اآليللة: والواللدات يرضللعن أوالدهللّن يف حكلم اّلّل اللّلذي أوةبلله إاّل أنّله حللذف لداللللة الكلالم عليلله

 (5)"يكون معىن يرضعن: لريضعن، إاّل أنّه حذف دلك للّتصّرف يف الكالم مص زوال اإليهام.
وهو أمر أخلرج للرج انل  مبالغلة يف احلملل عللى حتقيلل    ويف داللة بنامه على هذا النحو يقول أبو السعود: "

 
 1/270الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (1)

  8  تنوع خطاب القرآن الكرم يف العهد املد  (2)
 6/466مفاتي  الغيب.  (3)

 1/278الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (4)
 6/459مفاتي  الغيب.  (5)
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 (1)"مضمونه ومعناه الندب أو الوةوب
م  ﴿ قوله تعــاىل: اثنيا: ْلَِ

َ
َذاب  أ ْن عََ ُدل ُكْم ََعَ ِِتَاَرة  ُتنِْجيُكْم مَِ

َ
ِيَن آَمُنوا َهْل أ َِّ َها ا ي 

َ
  ١٠يَا أ

 ِ ِ ٱتُۡؤِمُنوَن ب ِ ٱَوتَُجَِٰهُدوَن ِِف َسِْيِل    ۦَورَُسوَِلِ   َّللَّ ۡم ذِن   َّللَّ رۡيٞ لَّكَُ ۡم خََ َٰلِكَُ ُكۡمُۚ َ  نُفسَِ
َ
َٰلُِكۡم َوأ ۡمَو

َ
بِأ

ا  َيۡغِف   ١١ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ  ن ََتۡتِهََ رُ ٱۡر لَُكۡم ُذنُوبَُكۡم َويُۡدِخلُۡكۡم َجنََّٰتِف َِتۡرِي مَِ َٰ نۡهََ
َ
ِكَن   ْۡل َٰ َوَمسََ

 ِ َٰلَِك    َبةٗ َطيذ  َ ٖۚ َِٰت َعۡدنِف ٌُ ٱِِف َجنَّ ويلدل عللى إرادة األملر ةلزم )يغفلر( فللو ذ  "،  [12-10]الصلف:    ﴾١٢لَۡعِظيمُ ٱ  لَۡفۡو
هللذا جنلد أن املضلارع ايلزوم ال يسلتطيص التعبلري علن الثبلات انل ي واإلسلنادي واالسلتمرار    يكن طلًبا ذ يص  اجللزم

 (2)".ألن اجلملة االمسية حتمل داللًيا يقني املتكلم من حصول اجلواب بصورة  قوية  مؤكدة    وعدم التجدد
م  }وهو خ  يف معىن األمر، وهلذا أةيب بقولله  يقول الزلشري: " ر  ل كل  وتلدل عليله قلراءة ابلن مسلعود:  {  يل غ فلة

لايللذان بوةللوب االمتثللال، وكتنلله    . فللإن قلللت: ذ ةلليء بلله علللى لفللظ انلل ؟ قلللت:(  آمنللوا ابهلل ورسللوله وةاهللدوا)
ةعلللت املغفللرة    (  غفلر   لللك، ويغفللر   للك)الللداعي:    فهللو  ل  عللن إميللان وةهلاد موةللودين. ونظللريه قلول  ،امتثلل

 (3)"ووةدت.لقّوة الرةاء، كتهنا كانت 
فقللد راعللى البيللان القللرآ  يف بنللاء هللذه األبنيللة ان يللة سلليال املوقللف  حيلله أخرةهللا عللن قصللدها الللرميس إىل  

  لتناسلللب ملللا يريلللده البلللاري ملللن وةلللوب سلللرعة االمتثلللال، وكتنللله امتثلللل، وقلللد وقلللف علللدد ملللن علملللاء   مقايللد أخلللر 
 على هذه الدالالت.التفسري  و  البالغة

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 1/230إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (1)

 9  تنوع خطاب القرآن الكرم يف العهد املد  (2)
 527-4/526الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (3)
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 الرابع املبحث 
 على أثر السياق يف تعيني اجلملة االمسية أو الفعلية ودالالهتا  تطبيقية مناذج 
 وفيه مطلبان: 

 يف الدرس البالغي. االمسية والفعلية  اخلربية  اجلملة  املطلب األول: دالالت  
 ودالالهتا.    ، على أثر السياق يف تعيني اجلملة االمسية أو الفعلية   تطبيقية مناذج  دراسة  املطلب الثاين:  
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 املطلب األول 
 يف الدرس البالغي   االمسية والفعلية   اخلربية اجلملة  دالالت  

اجلملللة الفعليلللة    املعايللرين، وسيخصللص احللللديه هنللا علللنو السلللابقني    لغللوينيسللبل بيللان أنلللواع اجلملللة عنلللد ال
 وأثر السيال يف ايطفاء واحدة منهما. ،واجلملة االمسية، وداللة كل منهما

إدا كلان الفعلل  "و  ،(1)"وأن االسلم يفيلد الثبلوت واللدوام  ،أن الفعلل يفيلد التجلدد واحللدوث"وقد دكر العلماء 
  (2)"الثبوت والدوام فكذلك اجلملة االمسية.فكذلك اجلملة الفعلية، وإدا كان االسم يفيد  يفيد التجدد واحلدوث

وإمنلا يلدل االسلم عللى الثبلوت ملا ذ يعملل، كملا يلرح بله  "     ،ولكن االسم ال يدل عللى الثبلوت عللى اللدوام
 (3). "أهل هذا الفن
يلراد بله  لكنه قد يقرتن بله ملا  و"    (4)"االسم إدا عمل يار كالفعل يدل على التجدد، ال على الثبوت" إدا فل 

 (5)  ."وحنو دلك، مدح أو دم  قطص النظر عن الزمن فيكون للحالة املستمرة، ودلك يظهر بكونه ىف معرض
  حيلله ذ يقللص  (  قللام)  إمللا معينللا مثللل:    :الفعللل حيلله وقللص دل علللى التقييللد  حللد األزمنللة الثالثللةكمللا أن "

ني أملرين مثلل: املضلارع إدا قلنلا: إنله حمتملل  ، وإملا مبهملا بل(  سليقوم)يلة أو يفة لنكلرة عاملة أو ىف شلرط، ومثلل:  
خالفلا لقلول     واالسلتقبال واحللال  يإدا وقص يلة أو يفة لنكرة عامة، فإنه حيتمل املض يواملاض ،للحال واالستقبال

فإهنا عبارة قايرة لعدم دكر زمن احلال، وداللة الفعل عللى الزملان ابلتضلمن،    ،حيتمل املضى واالستقبال ابن مالك:
 خبالف داللة قامم على احلال، فإهنا ليست ابلتضمن بل اباللتزام.

ويلار يلاحلا لألزمنلة الثالثلة مضلارعا كلان    ،والتحقيل أن الفعل الواقص يللة سللب الدالللة عللى تعيلني الزملان 
 (6)  ".أم ماضيا

مسيللة  االكللون اجلملللة  لامسيللة اجلملللة أو فعليتهللا  أحللد نللوعي اجلملللة فيقللول يف سللببه البالغيللون: " و   وأمللا تعيللني
 (7)  ."فادة التجدد الذ  يقتضيه الفعلإلاجلملة فعلية ، وكون  االسم يفيد دلكألن     إلفادة الثبوت واالستقرار

 
  296خصامص الرتاكيب.   (1)

 300خصامص الرتاكيب.   (2)
الكايف.    (3) بن عبد  بن علي  الدين أهد  أبو حامد هباء  املفتاح السبكي،  تلخيص  األفراح يف شرح  املكتبة  عروس  احلميد هنداوي.  . حتقيل: عبد 

 1/319م. 2003ه ل  1423، 1العصرية ل بريوت. ط 

  1/318عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح  (4)

  1/318األفراح يف شرح تلخيص املفتاح عروس  (5)

 1/165بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة وانظر:   317-1/315عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح. بتصرف  (6)

 368-1/367عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح.  (7)
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ضلليا أو مسللتقبال ىف حنللو:  الفعللل يللدل علللى وقللوع احلللدث، فهللو يللدل علللى جتللدد مللاض إن كللان الفعللل ما"و 
 (1) (."زيد اآلن يقوم)  ، أو حاال ىف حنو: ( سيقوم)

لّتجلّدد الزم للّزملان  لكونله غلري قلاّر اللّذات   " فا:ويف تعليل سبب داللة الفعلل عللى التجلدد يقلول البالغيلون 
إفلادة الّتقيّلد  حلد األزمنلة  كلان الفعلل ملص  للذا      -والّزملان ةلزء ملن مفهلوم الفعلل    -أي ال جتتملص أةلزا ه يف الوةلود  

 (2)"  مفيدا للّتجّدد
وحلول دللك يقلول السلبكي: "    ،وقد يرد إشلكال يف دالللة اجلمللة االمسيلة الليت يكلون فيهلا املسلند  للة فعليلة

ىف كلالم السللكاكى وغلريه أن اجلمللة االمسيلة دالللة عللى الثبلوت، وأن الفعلل دال علللى التجلدد، فقلد يقللال:  وقلد ةلاء  
(  ألن هلذه اجلمللة حينئلذ تقتضلى ثبلوت القيلام لزيلد ملن حيله كوهنلا    زيلد قلام مان يتناقضان ىف حنو: )هذان الكال

شلللرح  "ىف    يامسيلللة، والتجلللدد ملللن حيللله كلللون القيلللام ملللذكورا بصللليغة الفعلللل، وقلللد أشلللكل هلللذا املوضلللص عللللى الكاشللل
 ، فقال:"املفتاح

بللل مللا قللالوه ةللار علللى     سللم، وفيمللا قاللله نظللرإن كللون اجلملللة االمسيللة للثبللوت إمنللا هللو ىف الللىت خ هللا أيضللا ا
وحصللوله لزيللد    ،عموملله، وال تنللاقض  ألن قولللك: )زيللد قللام( يللدل علللى ثبللوت نسللبة القيللام املتجللدد، فالقيللام متجللدد

أو شلرفه ىف نفسله  علل    ،وويفه به لبلت مسلتقر، وال بلدع ىف دللك، فرمبلا كلان الفعلل املتجلدد لشلدة لزومله ودوامله
 (3)"مستقرة.  لفاعله يفة لبتة

اجلملللة  أمللا  اجلملللة الفعليللة هللي الدرةللة الللدنيا يف سللّلم البيللان، و "  أن  يف هللذا املقللام كللذلك  العلمللاء    هدكللر   و للا
ل ضللمري املبتللدأ، أو كلللان يف     الدرةللة العليللا يف سللّلم البيللان   فهللي  االمسيللة إد هللي آكلللد وأقللو ، إدا كللان انلل  يتحمللّ

 توابعه أو ما يّتصل به ما يتحّمل ضمري املبتدأ.
ة تشللتمل علللى احلكللم مبضللمون اجلملللة   وقللد يللرّح  هللور البالغيللني هبللذا الرتتيللب، وعلءلللوه  ّن اجلملللة االمسيللّ

 :مرءتني
 فظ املبتدأ.تكون إبسناد ان  إىل ل :فاملرّة األوىل

أو فيملا يتصلل بله    ،تكون إبسناد ان  وتوابعه وما يتصل بله إىل ضلمري املبتلدأ املسلترت يف انل   :واملرّة األخر 
 أو يف توابعه.

  ،(زيلللد )ضلللمرٌي يعلللود عللللى    (  قلللام)  ويف لفلللظ    (  قلللامم)  ففلللي لفلللظ    (  زيلللٌد قلللام)  أو    ،(  زيلللٌد قلللامم)  فلللإدا قلنلللا:  
وإسلناده إىل ضلمريه، قلالوا: وإسلنادان أقلو  ملن إسلناد واحلد، إد هلو    (  زيلد )  فيحصل بذلك إسلناد القيلام إىل لفلظ  

 
 238-235وانظر: درر الفرامد املستحسنة يف شرح منظومة ابن الشحنة   (317-1/315عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح. بتصرف ) (1)
 238-235درر الفرامد املستحسنة يف شرح منظومة ابن الشحنة  (2)

 1/319عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح  (3)
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 مبثابة إعادة اجلملة مّرتني على سبيل التتكيد.
القمل  الل ُّ اللذي نصلنص  )مل هو وال ما يتصلل بله وال بعلض توابعله ضلمري املبتلدأ، مثلل:  تأّما ان  الذي ال حي

 (1) "ذكله"، فاجلملة االمسية معه بقّوة اجلملة الفعلية البسيطة، وقا  يعاً يف املرتبة الدنيا.  منه خبزاً 
ولكلن الدقلة والصلعوبة يكمنلان    ،واالسم يفيد االستمرار فهلذا أيلل واضل  ،هذا و"كون الفعل يفيد التجدد
للتجلللدد واالسلللم للثبلللوت دون النظلللر  فلللال ينبغلللي إطلللالل القلللول  ن الفعلللل  ،  ..يف مالحظلللة اقتضلللاء املقلللام ألحلللدقا

كحلال ملن يقلول يف كلل تقلدم:  ه  فعلل شليئا يعتلد بله، وكلان حالليذ    دلك فهوفعل  من  ألن   ..والتتمل يف  الشواهد 
وسياقه، وكيف كان جتلدد احللدث أو ثبوتله  صلب املعلىن،    تعرف على جمر  املعىنيإنه قدم لالهتمام، وإمنا املهم أن  

 (2) "وكيف يكون مهدرا ألةزاء من املعىن ينطفئ هبا الكالم؟ وهكذا.ويبسآ حواشيه؟  
وإدا تقللرر هللذا  هللر أنلله ال يصلل  وضللص أحللدقا موضللص اآلخللر، فلكللل منهمللا سلليال يقتضلليه، ويللورة مللن  "

 (3) "املعىن ال يدل عليها غريه.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1/351نوهنا . البالغة العربية أسسها وعلومها وف (1)

 301خصامص الرتاكيب.   (2)

 297خصامص الرتاكيب.   (3)



128 
 

 املطلب الثاين 
 ية أو الفعلية ودالالهتا مناذج قرآنية على أثر السياق يف تعيني اجلملة االمس 

   :نوعي اجلملة ان ية  أحد تعيني على أثر السيال يف  يةنمادج القرآنالمن 
وَب ﴿  تعاىل:  ولقأوال:  بْلُِكْم َويَتَُ ْن قََ ِيََن مَِ َِّ َ ا ََ ِديَُكْم سَُ َ لَُكْم َويَهَْ ِ ُ ِْلَُب ذ يُرِيُد اَّللَّ

ُ َعلِيٌم   ُ ٱ وَ   ٢٦َحِكيمٌ َعلَيُْكْم  َواَّللَّ ن َيُتوَب َعلَۡيُكۡم َويُرِيُد    َّللَّ
َ
ِينَ ٱيُرِيُد أ وَن    َِّ َٰتِ ٱيَتَّبِعَُ َهَو ن   لشََّ

َ
أ

ُ ٱيُرِيُد    ٢٧تَِميلُواْ َمۡيًَل َعِظيٗما َِف َعنُكۡمُۚ وَُخلَِق  َّللَّ ن ُُيَفذ
َ
نَسَٰنُ ٱأ عِيٗفا ْۡلِ فقلد  ،  [28-26]النسلاء:  ﴾٢٨ضََ

وبل  ملرة يف يلورة    ،وقلد بل  ملرتني يف يلورة اجلمللة الفعليلة  ،هلذه اآلايت ثلالث ملراتورد تركيب } يريد   { يف  
 .حتوير الرتكيب بني اجلملتني االمسية والفعلية يف تركيب )يريد  (اجلملة االمسية، ويظهر من السيال سر  

علة ملا أراده   تعلاىل  }و  يريد أن يتوب عليكم{  لة مبتدأة مسوقة لبيلان كملال منف  يقول أبو السعود: "
وللذلك غلرّي    ،ال لبيان إراداتله تعلاىل لتوبتله علليهم حلىت يكلون ملن ابب التكريلر للتقريلر ،يريد الفجرة وكمال مضرة ما

}ويريللللللد الللللللذين يّتبعللللللون  :وذ يفعللللللل دلللللللك يف قوللللللله تعاىل  ،األسلللللللوب إىل اجلملللللللة االمسيللللللة داللللللللة علللللللى دوام اإلرادة
 (1)".مضمو  اجلملتنيبني  ولامياء إىل كمال املباينة   ،احلدوثالشهوات{ لاشارة إىل 

فاملطلوب يف اآلية األوىل والثالثة عرض إرادة   تعاىل ألهلل اإلسلالم وعلرض انلري اللذي يريلده هللم، ولكلن  "
قل ّدم االسلم عللى الفعلل  اآلية الثانية كان املطلوب فيها املوازنة بني إرادة   تعاىل وإرادة الذين يتبعون الشهوات  لذا  

رّي   ا غللل  رة  وللللذلك أيضلللً فيهلللا، وهلللذا التقلللدم ةلللاء لبيلللان كملللالة منفعلللة ملللا أراده   تعلللاىل وكملللال مضلللرة ملللا يريلللد الف جللل 
 (2)".األسلوب إىل اجلملة االمسية للداللة على دوام اإلرادة

ص يقللللول ابللللن عاشللللور:  داللللللة علللللى التخصللللي  }و  يريللللد أن يتللللوب عللللليكم{وكللللذلك فللللإن يف قوللللله تعللللاىل:  
ليللللدّل علللللى الّتخصلللليص  {  واّلّل يريللللد أن يتللللوب عللللليكم  }ولللللذلك قللللّدم املسللللند إليلللله علللللى انلللل  الفعلللللّي يف قوللللله:  "

ا   اإلضللايّف. أي اّلّل وحللده هللو الللّذي يريللد أن يتللوب عللليكم، أي حيّرضللكم علللى الّتوبللة واإلقللالع عللن املعايللي، وأمللّ
 (3)"افكم عن احلّل، وميلكم عنه إىل املعايي.اّلذين يّتبعون الّشهوات فرييدون انصر 

اِمُتونَ  ﴿  قوله تعــاىل:اثنيا:  ُتْم ََِ نَْ
َ
ْم أ

َ
وُهْم أ َدَعْوُتمَُ

َ
يُْكْم أ فقلد بل     [193]األعلراف:  ﴾١٩٣َسَواٌو َعلََ

هلي  و   ،بناء اجلملة االمسيلة  ي امةت ون {أ نل ت م   وب  الرتكيب الثا  }    ،{ بناء اجلملة الفعلية   د ع و م  وه م  الرتكيب األول }   

 
 2/169إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم.  (1)

 8تنوع خطاب القرآن الكرم يف العهد املد .   (2)
 5/21حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (3)
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 ، فما سر هذا االختالف بني اجلملتني؟معطوفة على اجلملة األوىل
فإن قلت: هلال قيلل:     سواء عليكم أدعوموهم أم يمتم عن دعامهم يف أنه ال فالح معهميقول الزلشري: "

دا حلللزهبم أملللر دعلللوا   دون أيلللنامهم،  أم يللمتم؟ وذ وضلللعت اجلمللللة االمسيلللة موضللص الفعليلللة؟ قللللت: ألهنلللم كللانوا إ
فكانت حاهلم املستمرة أن يكونلوا يلامتني علن دعلوهتم، فقيلل: إن    [33]الروم:  ﴾ِإَوَذا َمسَّ اْلَّاَس ُِضٌّ ﴿ :كقوله

 (1)"دعوموهم ذ تفرتل احلال بني إحداثكم دعاءهم، وبني ما أنتم عليه من عادة يمتكم عن دعامهم.
نَْذْرَتُهْم  ﴿وهذا مثلل قولله:    {  سواء عليكم أدعوموهم أم أنتم يامتون الرازي: " }ويقول 

َ
أ

َ
َسَواٌو َعلَيِْهْم أ

ونَ  ََُ ِذرُْهْم َل يُْؤِمن ََْ ْم ُتن َََ ْم ل
َ
هنللا    إاّل أّن الفللرل يف تلللك اآليللة عطللف الفعللل علللى الفعللل، وهللا.  .[6]البقللرة:  ﴾٦أ

  لة امسّية.{ أم أنتم يامتون  }  لة فعلّية: وقوله: {   أدعوموهم} ألّن قوله:  عطف االسم على الفعل
ة ال  للوز إاّل لفامللدة وحكمللة، وتلللك الفامللدة هلللي أّن   ة عللللى الفعليللّ واعلللم أنلّله ثبللت أّن عطللف اجلملللة االمسيللّ

 واالستمرار.ييغة الفعل مشعرة ابلّتجّدد واحلدوث حاال بعد حال، وييغة االسم مشعرة ابلّدوام والثّبات  
إدا عرفت هذا فنقول: إّن هؤالء املشركني كانوا إدا وقعوا يف مهّم ويف معضلة تضّرعوا إىل تللك األيلنام، وإدا  

ال فلللرل بلللني إحلللدامكم دعلللاءهم وبلللني أن تسلللتمّروا عللللى    :ذ حتلللدث تللللك الواقعلللة بقلللوا سلللاكتني يلللامتني، فقيلللل هللللم
 (2)"  ةيمتكم وسكوتكم، فهذا هو الفامدة يف هذه الّلفظ

ملا يعلود إىل مراعلاة الفايللة    :منهلا  ،ونقلل فيله أقلواال علدة  ،أما ابن عاشور فقد فصل القلول يف تغلاير البنلامني
أم أنللتم  }ووقللص قوللله:    و للا قاللله رهلله  : "  ،ا مللا يتفللل مللص مللا سللبل بيانلله مللن مرعللاة احلللال البالغلليهللومن  ،القرآنيللة
سللوب بلني اجلملتلني ابلفعليّلة واالمسيّلة، فللم يقلل: أم يلمّتم، ففلي  مص اختالف األ{ أدعوموهم }معادل  {يامتون 

قللال: ويللامتون ويللمّتم    ،يللّرد الّرعايللة علللى الفايلللة  :أي  ،عللن ثعلللب: أّن دلللك ألنلّله رأس آيللة  ،"  تفسللري القللرطيبّ "  
ألّن ملا بعلد قلزة     يريلد ال تفلاوت بينهملا يف أيلل املعلىن  ،الفعل والويف املشتّل منه سلواء  :أي  عند سيبويه واحد،

إد الّتقللدير: سللواء عللليكم دعللوتكم إاّيهللم     الّتسلوية ملللا كللان يف قللّوة املصللدر ذ يكللن فيلله أثللر للفللرل بللني الفعللل واالسللم
، ولكللّن  بللل قللا عنللد البليلل  سللّيان   ،ويللمتكم عللنهم، فيكللون العللدول إىل اجلملللة االمسيللّة للليس للله مقللتض مللن البالغللة

ة ملللن مقتضلللى الفصلللاحة ألّن الفوايلللل واألسلللجاع ملللن أفلللانني الفصلللاحة، وفيهملللا تظهلللر براعلللة     العلللدول إىل االمسيلللّ
اعر يف توفيتله حبلّل القافيلة    الكالم المة ملن الّتكلّلف، كملا تظهلر براعلة الشلّ إد يكون فيله إيفلاء حبلّل الفايللة ملص السلّ

الّتحقيللل أّن اجلمللة االمسيلّلة دللّلت علللى ثبلوت الويللف املتضللّمنه، مللص  و ." مث قللال: "  .إدا سللم مللص دلللك ملن الّتكللّلف
ي  يف   كاكّي يف    ،"  دالملل اإلعجلاز"  عدم تقييد بزمان وال إفادة جتلّدد، خبلالف الفعليّلة، وهلو يلري  كلالم الشلّ والسلّ

 
 2/181الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (1)
 15/431مفاتي  الغيب.  (2)
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ة عللللى اسلللتمرار  دا  {  أم أنلللتم يلللامتون }عللللى أّن  للللة:    لكلللّن كلللالم الّزلشلللرّي يف هلللذه اآليلللة ينلللادي  ،"  املفتلللاح"   للللّ
ا االسللتمرار والللّدوام  مث قللال: "    ،..يلمتهم وعنلدي أّن اجلملللة االمسيّلة ال تفيللد أكثللر ملن الثّبللوت املقابلل للّتجللّدد، وأملّ

فهللو معللىن كنللامّي هلللا حيتللاج يف اسللتفادته إىل القرينللة املعّينللة وهللي منفيللّة هنللا، فللاملعىن: سللواء عللليكم أدعومللوهم دعللوة  
مت، وللليس املعللىن علللى الللّدوام، وقللد احتللاج يللاحب  متجللّددة أم الزمللتم   اف"  الصللّ إىل بيانلله بطريقللة الّدقلّلة    "  الكشللّ

ؤال واجللللواب عللللى ة يف معلللادل الّتسلللوية اقتضلللاه احللللال    إبيلللراد السلللّ عادتللله، وأاّي ملللا كلللان فالعلللدول علللن اجلمللللة الفعليلللّ
 (1)"البالغّي خالفا لثعلب.

لتفيلد    -أنلتم يلامتون -واجلمللة الثانيلة امسيلة    -أدعوملوهم-األوىل فعليلة  ةلاءت اجلمللة  ويقلول أبلو موسلى: "  
األوىل التجدد واحلدوث، والثانية اللدوام واالسلتمرار، فيكلون املعلىن سلواء علليكم أن حتلدثوا دعلاءهم، أو أن تسلتمروا  

عبلودة ملن دون  ، وكلان  على يمتكم، واملراد ابلدعاء طلب اهلدايلة والنجلاة، واملوةله إلليهم اللدعاء هلي األيلنام امل
الوثنيون الذين يعبدون هذه األينام من عادهتم أهنلم ال يلدعون هلذه األيلنام إدا نزللت هبلم شلدة، وإمنلا يلدعون  ،  
فقيل: سواء عليكم أأحدثتم الدعاء على غري عادة، أم بقيتم مستمرين عللى علادة يلمتكم، وللو قيلل: سلواء علليكم  

 (2)"يمتهم عن دعامهم ذ يكن لبتا، وإمنا هو يمت حادث، وهذا خبالف الواقص. أدعوموهم أم يمتم ألفاد أن 
 فناسب سيال املوقف أن  الف بني البنامني  إد روعي يف دلك واقص حاهلم.

ِعبَِ َ ﴿  قولــه تعــاىل:اثلثــا:  َن الَلَّ نَْت مَِ
َ
ْم أ

َ
ِ أ ِجئْتََنا بِاَْلَقذ

َ
يلة  آلوهلذه اآليلة كا [55]األنبيلاء:  ﴾٥٥قَالُوا أ
عةبللةني    }  السللابقة يف عطللف اجلملللة االمسيللة   ن  الالء حللل  لّة   { علللى اجلملللة الفعليللة }  أ م  أ نلل ت  مللة تل نلل ا ابة ئل  سللر هللذا    يف{و   أ ةة

 التغاير بني اجلملتني ؟
بقوا متعجبلني ملن تضلليله إايهلم، وحسلبوا أن ملا قالله إمنلا قالله عللى وةله امللزاح واملداعبلة،    يقول الزلشري: "

 (3)"ال على طريل اجلّد، فقالوا له: هذا الذي ةئتنا به، أهو ةّد وحل، أم لعب وهزل؟
 وتعجبلاً ملن  هلم عليله ضلالالً   }قل ال وا { مللا مسعلوا مقالتله عليله السلالم اسلتبعاداً لكلون ملا  يقول أبو السلعود: "و 

تل نل ا    ،تضليله عليه السالم إايهم بطريلل التوكيلدة القسلمي ئل  وتلردداً يف كلون دللك منله عليله السلالم عللى وةله اجللد }أ ةة
ن  الالعبلللني{ لّة األخلللري    ،فتقلللول ملللا تقلللول عللللى وةللله املداعبلللةة وامللللزاحة   ،ابحلللل{ أي ابجللللةد }أ م  أ نلللت  ملللة ويف إيلللراد الشلللّة

 (4)".لةة على الثبات إيذاٌن بر ة حانه عندهمابجلملة االمسيةة الدا
وإلنكارهم أن يكون ما عليه آاب هم ضلالال، وإيقلاهنم أّن آابءهلم عللى احللّل، شلّكوا يف    ويقول ابن عاشور: "

 
 220- 9/219 حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (1)

 300خصامص الرتاكيب دراسة حتليلية ملسامل علم املعا  .   (2)

 3/122الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (3)

 6/73إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم.  (4)
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، فعّ وا عنه ابحللّل املقابلل لّلعلب ودللك  {  أةئتنا ابحللّ }  :أنطل عن ةّد منه وأّن دلك اعتقاده فقالوا ،حال إبراهيم
أةئتنللللا ابحلللللّل أم أنللللت مللللن  }فللللاملعىن: ابحلللللّل يف اعتقللللادك أم أردت بلللله املللللزح، فاسللللتفهموا وسللللتلوه  ،  مسللللّمى اجلللللدّ 

 . والباء للمصاحبة.{الاّلعبني
وجتنّلب نسللبته    ،كالملله ابمللزح الّتلطّلف معله  وامللراد ابلّلعلب هنلا لعلب القللول وهلو املسلّمى مزحلا، وأرادوا بتتويلل

 ره ملا رأوا من قّوة حّجته.إىل الباطل استجالاب ناط 
وعللدل عللن اإلخبللار عنلله بويللف العللب إىل اإلخبللار  نلّله مللن زمللرة الاّلعبللني مبالغللة يف توغللّل كالملله دلللك يف ابب  

 (1)"املزح حبيه يكون قامله متمّكنا يف الّلعب ومعدودا من الفريل املويوف ابلّلعب.
ام، فهللم يف حللرية مللن أمللرهم يف الللرد علللى نبلليهم، انقطعللت  فقللد روعللي يف هللذه األبنيللة حللالتهم النفسللية يف داك املقلل

أياهبم اليلتس، وكلتهنم مينلون أنفسلهم  ن يكلون ملا قالله هللم ملن ابب امللزاح واللعلب ابلقلول، فجلاء البنلاء الثلا   حججهم، و 
م مللن اسللتقرار أمللره  يف يللورة اجلملللة االمسيللة اللليت تللدل علللى الثبللات واالسللتقرار، وكتهنللا تشللري إىل مللا كللانوا مينللون بلله أنفسلله

 على املزاح واللعب.
لِ َ ﴿ قوله تعــاىل:رابعا:  وَّ

َ
َساِطرُي اْْل

َ
نَْزَل َرب ُكْم  قَالُوا أ

َ
وقولــه    [24]النحلل:  ﴾٢٤ِإَوَذا قِيَل لَُهْم َماَذا أ

ا  ﴿ تعــاىل: نَْزَل َرب ُكْم  قَالُوا َخرْيً
َ
َقْوا َماَذا أ ِيَن اتَّ واختللف اجللواب    اتفلل السلؤالفقلد    [30]النحلل:  ﴾َوقِيَل لَِّلَّ

  ويف دالللة دللك يقلول الزلشلري: "  ،وةلواب املتقلني أتلى  للة فعليلة  ،فجواب الكافرين أتى  لة امسيلةبني اآليتني، 
أن هللؤالء ملللا سللئلوا ذ    : فصللال بللني ةللواب املقللّر وةللواب اجلاحللد، يعلل فللإن قلللت: ذ نصللب هللذا ورفللص األول؟ قلللت

يتلعثمللوا، وأطبقللوا اجلللواب علللى السللؤال بينللا مكشللوفا مفعللوال لانللزال، فقللالوا خللرياً: أ  أنللزل خللرياً، وأولئللك عللدلوا  
 (2)"ابجلواب عن السؤال فقالوا: هو أساطري األّولني، وليس من اإلنزال يف شيء.

، رفلص ةلواب  {خلريا}  فإن قيل: ذ نصب ةواب املؤمنني وهو قلوهلم:  اجلواب ابن ةزي فيقول: "ويفصل يف 
ففللي    ،(  أنللزل خللريا)  منصللوب بفعللل مضللمر تقللديره  {  خللريا  }الكللافرين وهللو أسللاطري األولللني؟ فللاجلواب: أن قللوهلم  

، فللللم  (  هلللو أسلللاطري األوللللني)    :دللللك اعلللرتاف  ن   أنزلللله، وأملللا أسلللاطري األوللللني فهلللو خللل  ابتلللداء مضلللمر تقلللديره
  {  أسلللاطري األوللللني}  ألن قلللوهلم     يعرتفلللوا  ن   أنزلللله فلللال وةللله لنصلللبه، وللللو كلللان منصلللواب لكلللان الكلللالم متناقضلللا

يقتضي التكذيب  ن   أنزله، والنصلب بفعلل مضلمر يقتضلي التصلديل  ن   أنزلله، ألن تقلديره أنلزل، فلإن قيلل:  
ن تقلللديره هلللو أسلللاطري األوللللني، فإنللله غلللري مطلللابل للسلللؤال اللللذي هلللو ملللادا أنلللزل ربكلللم،  يللللزم مثلللل هلللذا يف الرفلللص، أل

 (3)".فاجلواب: أهنم عدلوا ابجلواب عن السؤال فقالوا هو أساطري األولني، وذ ينزله  
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ينكرون الوحي، فجلاء ةلواهبم مناسلبا هللذا اإلنكلار، ملص    فالكافرون فقد روعي يف هذه األبنية سيال املوقف   
مللا يللدل عليلله البنللاء مللن حالللة الكفللر اللليت اسللتقرت يف نفوسللهم، ومكنللت مللن قلللوهبم، فناسللب أن يكللون ةللواهبم }  

الفعلللي للجملللة بكلمللة  أسلاطري األولللني {، بينمللا سلليال ةللواب امللؤمنني يشللعر بسللرعة اإلقللرار ابلللوحي، فخلرج البنللاء  
هن، حللىت إهنللم تناسللوا الفعللل السللتقراره يف عمللل  واحللدة } خللريا { ليشللعر بللتمكن اإلميللان ابلللوحي واإلنللزال مللن الللر 

   القلوب.
اَل ﴿يف قصلة إبلراهيم:   قوله تعــاىل خامسا: ََلًما  قََ الُوا سََ ا قََ َولََقْد َجاَوْت رُُسلَُنا ذِبَْراهِيَم بِالَُْْْشَ

ْن َجاَو بِعِْجل  َحنِيذ  
َ
ََ أ   فقلد بنيلت حتيلة املالمكلة عللى هيئلة اجلمللة الفعليلة وبل  [69]هلود:    ﴾٦٩َسََلٌم  َفَما َِلِ

رفلص السلالم الثلا  للدالللة عللى    رد إبراهيم عليه السالم على هيئة اجلملة االمسية ويف دالللة دللك يقلول الزلشلري: "
جتللّدده  ألن الرفللص دال علللى معللىن ثبللات السللالم هلللم دون     أّن إبللراهيم عليلله السللالم حيللاهم بتحيللة أحسللن مللن حتيللتهم

 (1)"وحدوثه.
ْؤِمنِ َ ﴿ قوله تعاىل:سادساا:  ْم بِمَُ ا هَُ رِ َومََ ِ َوبِاْْلَوِْم اْْلخَِ  ﴾٨َوِمَن اْلَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاَّللَّ

م  مبلللة ؤ مةنةني { يف ةلللواب  فلللنلحظ التغلللاير بلللني قولللله تعلللاىل إخبلللارا علللنهم  [8]البقلللرة:  ا هللل  و مة    قلللوهلم  }و مللل  ل يلللل  ّللءة و ابة ا ابة }آم نلللء
رة{ خللة فاخللراج دواهتللم مللن ةللنس املللؤمنني مبالغللة يف  وقللد قللالوا يف بيللان سللبب التغللاير بللني اجلملتللني:"    ،[8]البقللرة: اآل 

 (2)" }مبة ؤ مةنةني {، وأكد نفيه ابلباء تكذيبهم  وهلذا أطلل قوله:
م  مبللة ؤ مةنةني  }كيللف طللابل قوللله:    فللإن قلللت:  زلشللري: "يقللول ال رة }  قللوهلم    {  و مللا هلل  خللة و مة اآل  ل يللل  ّللءة و ابة   {  آم نللءا ابة

واألول يف دكللر شللتن الفعللل ال الفاعللل، والثللا  يف دكللر شللتن الفاعللل ال الفعللل؟ قلللت: القصللد إىل إنكللار مللا ادعللوه  
وفيلله مللن التوكيللد واملبالغللة مللا للليس يف غللريه، وهللو إخللراج    ،لللوبونفيلله، فسلللك يف دلللك طريللل أّد  إىل الغللرض املط

ملا علم ملن حلاهلم املنافيلة حللال اللداخلني يف اإلميلان. وإدا     دواهتم وأنفسهم من أن تكون طامفة من طوامف املؤمنني
مللا انتحلللوا إثباتلله    يشللهد عللليهم  هنللم يف أنفسللهم علللى هللذه الصللفة، فقللد انطللو  حتللت الشللهادة عللليهم بللذلك نفلل

َ وحنلوه قولله تعلاىل: ﴿  ،ألنفسهم على سبيل البت والقطص  ْم  َِ ا هَُ ارِ َومََ ْن َُيْرُُجوا ِمَن اْلََّ
َ
ارِِجَ  يُرِيُدوَن أ

  (3)"هو أبل  من قولك: وما  رةون منها.  [37]املامدة:  ﴾ِمنَْها   
ْم  ﴿ قول رب العزة:: سابعاا  ا َمَعكَُ الُوا ذِنََّ ِيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا ِإَوَذا َخلَْوا ذَِ  َشَياِطينِِهْم قََ َِّ ِإَوَذا لَُقوا ا

َتْهزِئُونَ  ُن ُمسَْ ْ ففلي اآليلة تغلاير بلني بنلاء اجلمللة يف كالمهلم ملص امللؤمنني وبنامهلا إدا خللوا إىل    [14]البقلرة:    ﴾١٤ذِنََّما َنََ
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حلللدث اإلميلللان بعلللد أن ذ يكلللن، ولكلللنهم يف    :أي  {آمنلللا}فقلللد عللل وا يف خطلللاب امللللؤمنني ابجلمللللة الفعليلللة  "    ،شلللياطينهم
 (1)"  ما كنا عليه من الكفر.  ىعل  لبتون مستمرون  :أي  {،إان معكم}خطاب إخواهنم ع وا ابجلملة االمسية  

قلللت:    ؟فللإن قلللت: ذ كانللت لللاطبتهم املللؤمنني ابجلملللة الفعليللة، وشللياطينهم ابالمسيللة حمققللة  ن  يقللول الزلشللري: "
ألهنللم يف اّدعللاء حللدوث اإلميللان مللنهم ونشللئه مللن قللبلهم، ال     للليس مللا خللاطبوا بلله املللؤمنني ةللديراً  قللو  الكالمللني وأوكللدقا

إد للليس هلللم مللن     يف ادعللاء أهنللم أوحللديون يف اإلميللان غللري مشللقول فيلله غبللارهم، ودلللك إمللا ألّن أنفسللهم ال تسللاعدهم عليلله
و قلالوه عللى  وإملا ألنله ال يلروج علنهم لل  ،عقامدهم ابعه وحمّرك، وهكذا كل قول ذ يصلدر علن أرحييلة ويلدل رغبلة واعتقلاد

لفلللظ التوكيلللد واملبالغلللة. وكيلللف يقولونللله ويطمعلللون يف رواةللله وهلللم بلللني  هلللرا  املهلللاةرين واألنصلللار اللللذين ملللثلهم يف التلللوراة  
 .[16]آل عمران:    ﴾َربََّنا ذِنََّنا آَمنَّا    أال تر  إىل حكاية اّللء قول املؤمنني: ﴿  واإلجنيل

علن أنفسلهم ملن الثبلات عللى اليهوديلة والقلرار عللى اعتقلاد الكفلر،  وأما لاطبة إخواهنم، فهم فيما أخل وا بله  
والبعد من أن يزلوا عنه على يدل رغبة ووفور نشاط وارتياح للتكلم به، وما قالوه من دللك فهلو راملج علنهم متقبلل  

 (2)"منهم، فكان مظنة للتحقيل ومئنة للتوكيد.
وهُ  ﴿: : قولــه تعــاىلاثمناا  ا ِِف ذِلَّ َتنُِْصُ َ اثَْنْ ِ ذِذْ ُهمََ ِِ ِيَن َكَفُروا ثَا َِّ ْخرََجُه ا

َ
ُ ذِذْ أ هُ اَّللَّ َفَقْد نََِصَ

َدهُ ِ ُ  يََّ
َ
ُ َسِكيََْتُه َعلَيْهِ َوأ نَْزَل اَّللَّ

َ
َ َمَعَنا  فَأ ا الَْغارِ ذِذْ َيُقوُل لَِصاِحبِهِ َل ََتَْزْن ذِنَّ اَّللَّ ْم تََروْهََ ََ ٍ  ل و نَُ

ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ   وََجَعَل ََكَِمةَ  ِ ِِهَ الُْعلَْيا  َواَّللَّ ْفَّل  َوََكَِمُة اَّللَّ ِيَن َكَفُروا الس  َِّ فلنلحظ  ،  [40]التوبلة:    ﴾٤٠ا
ف ل ى}كيف بنيت كل من  لة  ر وا السلُّ ي  ال ع ل يل ا  { و للة }  و ة ع ل  ك لةم ة  اللءذةين  ك فل 

ة  اّللءة هلة { عللى حنلو لتللف    و ك لةمل 
: دعللللوهتم إىل الكفللللر  {  كلملللة الللللذين كفللللروا}و"    :يقللللول الزلشللللري  ، ويف بيلللان دلللللكوالثانيللللة امسيللللة  ،عليللللةفلللاألوىل ف

ي  فصلل أو مبتلدأ، وفيهلا ،كيلد    {كلمة  }دعوته إىل اإلسالم. وقر     { ك لةم ة  اّللءة }و
ابلنصب، والرفص أوةله. وهلة

 (3)."مفضل كلمة   يف العلّو، وأهنا املختصة به دون سامر الكل
وكلذلك فعلل اللرازي    ،فالزلشري اقتصر على تقوية وةه الرفص يف } كلمة   { دون تفصليل يف سلبب دللك

واملعلىن أنّله تعلاىل ةعلل يلوم بلدر    ،{وةعل كلمة اّلذين كفروا الّسفلى وكلمة اّلّل هلي العليلا  }مثّ قال تعاىل: فقال: " 
كلمة الّشرك سافلة دنيئة حقرية، وكلمة اّلّل هي العليا، وهي قوله ال إلله إاّل اّلّل. قلال الواحلدّي: واالختيلار يف قولله:  

ة علللى االسللتئناف، قللال الفللرّاء، و للوز كلمللة اّلّل ابلّنصللب، وال  {  وكلمللة اّللّ } أحللّب هللذه    الّرفللص، وهللي قللراءة العامللّ
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أعتل أبلوك غالملك، وال تقلول    :ألنّه لو نصبها لكان األةود أن يقال: وكلمة اّلّل العليا، أال تر  أنك تقول  قراءةال
 (1)"أعتل غالمه أبوك.

  {  كلمللة اللّلذين كفللروال }فلل  وقللد فصللل ابللن عاشللور القللول يف بيللان سللبب هللذه املغللايرة بللني اجلملتللني فقللال: "
فلى احلقلرية شتهنم وكيدهم وما دبّروه ملن أنلواع املكلر. فل يكلىن بله علن احلقلارة، وعكسله قولله:     ومعلىن السلّ ألّن السلّ

فلى}فهي الّدين وشتن رسوله واملؤمنني، وأشعر قوله:  {  وكلمة اّلّل هي العليا  } أّن    {  وةعل كلمة الّلذين كفلروا السلّ
ّدة م أيلحاب عللدد كثلري وفلليهم أهللل اللرّأي والللذّكاء، ولكلّنهم ملللا شللاّقوا اّلّل     أملر املشللركني كلان مبظنلّلة القلّوة والشللّ ألهنللّ

 ورسوله خذهلم اّلّل وقلب حاهلم من علّو إىل سفل.
ا    ألنلّله ملللا أخلل  عللن كلمللة   مسللتتنفة مبنزلللة التللّذييل للكللالم  {  وكلمللة اّلّل هللي العليللا}و لللة   اللّلذين كفللروا  هنللّ

صللر يف ديلن اّلّل وشللتنه. فضللمري الفصلل مفيللد للقصللر، وللذلك ذ تعطللف كلمللة اّلّل  يلارت سللفلى أفلاد أّن العللالء احن
إد للليس املقصللود إفللادة ةعللل كلمللة اّلّل عليللا، ملللا يشللعر بلله اجلعللل مللن إحللداث احلالللة، بللل     علللى كلمللة اللّلذين كفللروا

 كفروا سفلى.إفادة أّن العالء لبت هلا ومقصور عليها، فكانت اجلملة كالّتذييل جلعل كلمة اّلذين  
واسللتقّر ثبللوت كلمللة    ،ومعللىن ةعلهللا كللذلك: أنلّله ملللا تصللادمت الكلمتللان وتناقضللتا بطلللت كلمللة اللّلذين كفللروا

فلى فتكللون كلمللة اّلّل عليللا   اّلّل. وقللرأ يعقللوب وحللده وكلمللة اّلّل بنصللب )كلمللة( عطفللا علللى كلمللة الللّذين كفللروا السللّ
 (2)"،عل اّلّل وتقديره.

 هو الذي اقتضى هذا التغاير بني اجلملتني كما بني دلك ابن عاشور رهه  . سيال املوقفف
ٌت ﴿: : قوله تعــاىلاتسعا َِ لَُها ثَاب َِْ

َ
ة  أ َجَرة  َطيذِبََ ُ َمَثًَل ََكَِمًة َطيذَِبًة َكشََ لَْم تََر َكيَْف َِضََب اَّللَّ

َ
أ

َماوِ  ا ِِف السََّ ة  ﴿قلول علن الكلملة الطيبلة  مث قلال بعلد تفصليل ال  [24]إبللراهيم:  ﴾٢٤َوفَرُْعهََ ة  َخبِيثَََ ُل ََكِمََ َوَمثَََ
رِْض َما لََها ِمْن قََرار  

َ
 [26]إبراهيم:   ﴾٢٦َكَشَجَرة  َخبِيَثة  اْجُتثَّْت ِمْن فَْوِق اْْل

{ والثانيلة  ضرب اّلّل مثال كلمة طّيبة كشلجرة طّيبلة  فاألوىل بنيت على الفعلية } ،التغاير بني اجلملتني ويظهر
وقللر : ومثللل كلمللة ابلنصللب، عطفللا  قللال الزلشللري: "    ،{  ومثللل كلمللة خبيثللة كشللجرة خبيثللة  االمسيللة }بنيللت علللى  

 (3)"على كلمة طيبة. والكلمة انبيثة: كلمة الشرك.
رك    وقللال ابللن عاشللور: " واأل هللر أّن املللراد ابلكلمللة الطّّيبللة القللرآن وإرشللاده، وابلكلمللة انبيثللة تعللاىل أهللل الشللّ

 (4)"  وعقامدهم
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 2/553الكشاف يف حقامل غوامض التنزيل  (3)

 13/225 حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (4)
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وذ يفصال القول يف سبب تغاير اجلملتني ولعل إرادة بيلان يلفة انبله فيهلا وثباتله هلو ملا رةل  بناءهلا عللى  
واعلللم أّن هللذا املثللال يف يللفة الكلمللة انبيثللة يف  يقللول الللرازي: "     ،هللذا النحللو ليناسللب سللياقها الللذي ويللفت فيلله

ا كوهنلللا مويلللوفة  غايلللة الكملللال، ودللللك ألنلللّه تعلللاىل بلللنّي كوهنلللا مويلللوفة ابملضلللاّر ا لكثلللرية، وخاليلللة علللن كلللّل املنلللافص أملللّ
ا كوهنللا خاليللة عللن كللّل املنللافص فإليلله اإلشللارة بقوللله:    {  خبيثللة}ابملضللاّر فإليلله اإلشللارة بقوللله:   اةتثلّلت مللن فللول  }  وأمللّ

 (1)"{  األرض ما هلا من قرار
يتبلني ملد  ،ثلري السليال عللى    وكالم األمملة ملن علملاء البالغلة والتفسلري فيهلا ،و ا سبل من اآلايت الكرمية

  .لغواي أو كان سيال املوقف  اسواء كان السيال سياق ،التشكيل البنامي للجملة العربية يف سياقاهتا القرآنية
والنملللادج عللللى دللللك كثلللرية، وملللا أحوةنلللا إىل مزيلللد ملللن التلللدبر والتتملللل مسلللتعينني ابلسللليال يف حتليلللل هلللذه  

 وما حيوطها من هالة بيانية بديعة.،  لتقر األعني بروعة أبنية القرآن األبنية، وبيان دالالهتا وأسرارها  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 19/93مفاتي  الغيب. (1)
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 الفصل الثاين 
 أحوال املسند واملسند إليه ودالالهتا  حتديد أثر السياق يف

 وفيه أربعة مباحث:
أثر السياق يف أحوال املسند واملسند إليه من حيث مناذج تطبيقية على املبحث األول:  

 . اإلفراد وغريه، ودالالهتا
أثر السياق يف أحوال املسند واملسند إليه مــن حيــث مناذج تطبيقية على املبحث الثاين:  

 . التعريف والتنكري، ودالالهتا
أثـــر الســـياق يف تقـــدمي أو أتخـــري طـــريف اإلســـناد، منـــاذج تطبيقيـــة علـــى املبحـــث الثالـــث: 

 . ودالالته 
ــع:  ــث الرابـ ــى املبحـ ــة علـ ــاذج تطبيقيـ ــ ف، أثـــ منـ ــ كر واحلـ ــة الـ ــد أولويـ ــياق يف حتديـ ر السـ

 . ودالالهتا
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 املبحث األول 
أثر السياق يف أحوال املسند واملسند إليه من حيث اإلفراد وغريه، مناذج تطبيقية على 

 ودالالهتا 
 مطالب:   ثالثة وفيه  

 ، وأثر السياق فيه. املطلب األول: جميء املسند مفردا، ودالالته 
 ، وأثر السياق فيه. ودالالته   ، املطلب الثاين: جميء املسند مجلة 

 ، وأثر السياق فيه. : جميء املسند شبه مجلة، ودالالته الثالث املطلب  
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 املطلب األول 
 ، وأثر السياق فيه ا، ودالالته جميء املسند مفردا 

 ا، ودالالتهجميء املسند مفردا أوال: 
والسليال هلو ملن يضلبآ شلكل املسلند يف اللنص القلرآ ، وقلد    ،أو شبه  للة ،أو  لة ، َ مفردااملسند قد 

ودلللك مللن خللالل اسللتقرامهم لألمثلللة والنصللو ، وتبقللى هللذه    ،دكللر البالغيللون أسللباب تعيللني نللوع مللن هللذه األنللواع
 وال بد من النظر يف كل موضص من خالل سياقاته. ،األسباب أسبااب عامة

ملن أحلوال املسلند أن يكلون امسلا، ودللك إدا قصلد بلله  "  قلوهلم:  الليت تتعللل مبجيئله مفلردا  وملن هلذه األسلباب  
 (1)" .عدم الداللة على الزمن وأ ،عدم التجدد

زيللد أبللوه  )واملللراد ابلسللبيب حنللو:  .  ري سللبيب مللص عللدم إفللادة تقللوي احلكللمكونلله غلل  ومــن أغــراض اإلفــراد كــ لك"
 (منطلل

وذ يكلللن املقصللود ملللن نفلللس الرتكيلللب    ،وأملللا احلاللللة املقتضللية إلفلللراده فهلللي إدا كللان فعليلللا  "  ي:ســـكاكقـــال ال
 (2). ""تقوي احلكم

ملقصود من اإلخبار إن كان هو اإلثبلات املطللل فينبغلي أن يكلون ابالسلم، وإن  ا" :قال الّشيخ عبد القاهرو 
 ."الغرض ال يتّم إاّل إبشعار زمان دلك الثّبوت فينبغي أن يكون ابلفعلكان  

يء مللن غلللري اقتضللاء أنلّله يتجللّدد وحيللدث شللليئا  "وقللال أيضللا:   يء للشللّ موضللوع االسللم علللى أن يثبلللت بلله الشللّ
ا  ،  د طويللل وعملرو قصللري(فشليئا، فللال تعلّرض يف )زيللد منطلللل( ألكثلر مللن إثبللات االنطلالل فعللال للله، كملا يف )زيلل وأمللّ

الفعللل فإنلّله يقصللد فيلله الّتجللّدد واحلللدوث، ومعللىن )زيللد ينطلللل(: أّن االنطللالل حيصللل منلله ةللزءا فجللزءا، وهللو يزاوللله  
 (3)."ويزّةيه

 
 
 

 
  1/165 م. 2005هل 1426، 17. مكتبة اآلداب. طبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغةالصعيدي، عبد املتعال.  (1)

. حتقيل: مفتاح العلوم، والسكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي.  1/165بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة    (2)
 208م.  1987هل 1407، 2نعيم زرزور. دار الكتب العلمية ل بريوت. ط

. دار ابن حزم  حتقيل: الدكتور سليمان حسني العمريات  .درر الفرائد املستحسنة يف شرح منظومة ابن الشحنةالطرابلسي، ابن عبد احلل العمري.    (3)
 وما بعدها  174، وانظر: دالمل اإلعجاز يف علم املعا .  240-238  م. 2018ه ل 1439، 1ل بريوت. ط
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 ا مفردا على أثر السياق يف جمي املسند تطبيقية : مناذج  اثنيا

سبل بيان أن األسباب اليت دكرها البالغييون لتحديد نوع املسند ملن حيله اإلفلراد وعدمله ال حتلس وتلملس  
  :ومن ذلكإال من خالل األمثلة يف سياقاهتا، 

يِد     ﴿:قولــه تعــاىلأوال:  هِ بِالْوََِِ واإلتيلان    يقلول ابلن عاشلور: "    [18]الكهلف:    ﴾َوََكُْبُهْم بَاِسٌط ذَِراَعيَْ
َماِل   ﴿" أي: يف قوللله تعللاىل:  ابملضللارع ِ ََذ ِ  َوَذاَت الش ََِ ُبُهْم َذاَت اْْلَم ِ ََذ للّداللللة علللى  "    [18]الكهللف:  ﴾َوُنَقل

 الّتجّدد حبسب الّزمن اقكّي. وال يلزم أن يكونوا كذلك حني نزول اآلية.
مال كر {  وكللللبهم ابسلللآ دراعيللله ابلويللليد  } املللة هللللم مبلللنحهم حاللللة  هلللذا يلللدّل عللللى أّن تقليلللبهم لليملللني وللشلللّ

 (1)"بل استمّر يف مكانه ابسطا دراعيه شتن ةلسة الكلب.   األحياء وعناية هبم، ولذلك ذ يذكر الّتقليب لكلبهم
 (2)"وارد على سبيل حكاية احلال{  وكلبهم ابسآ دراعيه  } :وحنو قوله تعاىل وقال السكاكي: "

(  فقلال:  الفلرل بلني انل  يلفة مشلبهة، وانل  إدا كلان فعلالوقد دكر عبلد القلاهر هلذا املثلال حتلت عنلوان )  
وللليس دلللك إالّ  ،  ال يللؤّدي الغللرض  (كلبهم يبسللآ دراعيلله):هنللا وأن قولنللا  فللإّن أحللدا ال يشللّك يف امتنللاع الفعللل هللا"

فة يف الوقلت فة وحصلوهلا ملن غلري أن يكلون هنلاك    ،ألّن الفعل يقتضي مزاولة وجتّدد الصلّ ويقتضلي االسلم ثبلوت الصلّ
(  كلبهم واحللد  )و:وبللني أن يقللول{  وكلللبهم ابسللآ    }:وال فللرل بللني  ،مزاولللة وتزةيللة فعللل ومعللىن حيللدث شلليئا فشلليئا

فللالغرض إدا ،ديللة هيئللة    ،بللل تثبتلله بصللفة هللو عليهللا  ،وال جتعللل الكلللب يفعللل شلليئا  ،مللثال يف أنللك ال تثبللت مزاولللة
فات املشللّبهة وةللدت الفللرل  للاهرا بّينللا  ،الكلللب وذ يعرتضللك الشللّك يف أّن أحللدقا ال    ،ومللىت اعتلل ت احلللال يف الصللّ

 (3)"يصل  يف موضص ياحبه.
يفيلللد أن الكللللب عللللى هيئلللة ويلللفة لبتلللة هلللي بسلللآ اللللذراعني  ويف بيلللان قلللول اجلرةلللا  يقلللول أبلللو موسلللى: "  

ة هلو عليهللا ملن غللري إشللعار بشليء آخللر وال إشلارة إليلله، ولللو  يف أنللك تثبللت لله يللف  ابلبلاب، كمللا تقلول: هللو طويلل،
لكللان املعللىن أن الكلللب حيللدث البسللآ، ويزاوللله ويتجللدد منلله شلليئا فشلليئا، وللليس هللذا    (كلللبهم يبسللآ دراعيلله)قللال:  

بتلة  هو املراد، وإمنا املراد أن الكللب ابسلآ دراعيله ابلبلاب، وهلو عللى هلذه الصلورة الثابتلة اجلاملدة، فتظلل الصلورة الثا
َت  ﴿اجلامدة، فتظل الصورة العامة لفتية الكهلف يلفهلا سلياج ملن املهابلة وانشلية:   ْ يِْهْم لََوْلََّ َت َعلََ لَعَْ وِ اطَّ ََ ل

 (4)"[18]الكهف:   ﴾١٨ِمنُْهْم فَِراًرا َولَُملِئَْت ِمنُْهْم رُْعًبا

 
 15/281حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (1)

 1/125عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح.  (2)

 175 . دالمل اإلعجاز يف علم املعا   (3)
 298خصامص الرتاكيب.   (4)
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فالسلللبكي يلللر  أن هلللذا املثلللال لللليس دقيقلللا يف هلللذا    ،ولكلللن ملللن البالغيلللني ملللن لللله رأي آخلللر يف هلللذا املثلللال
نظلر  ألن االسلم  ه  وفيل. كلذا مثللوه،  املراد: هيئة هذا الكلب من غري نظلر لوقلت دون آخلراملوضص، يقول رهه  : "

 (1). ".إدا عمل يار كالفعل يدل على التجدد، ال على الثبوت
صلرفية لكلملة )ابسلآ ( وافرتاقهلا علن بنيلة الفعلل، ولكلن  و ا سبل يظهر أن اجلرةا  أراد بيان دالللة البنيلة ال

ةاء املثلال هنلا لتبلني وةله التغلاير بلني البنلامني }ونقللبهم { و }وكللبهم ابسلآ دراعيلة { وقلد أشلار ابلن عاشلور إىل  
وةللله إرادة تكلللرميهم، فجلللاء بنلللاء }ونقللللبهم { مناسلللبا هللللذا القصلللد، بينملللا انسلللب الثبلللات يف بنلللاء } وكللللبهم ابسلللآ  

 عيه { على اكتمال الصورة مبا يشعر ابلرهبة من حاهلم.درا
َن  ﴿ قولــه تعــاىل:: اثنيا افَّات  َويَْقبِضَْ رْيِ فَوَْقُهْم ََِ َولَْم يََرْوا ذَِ  الطَّ

َ
يقلول الزلشلري:    [19]املللك:  ﴾أ

"فإن قلت: ذ قيل: ويقبضن، وذ يقل: وقابضلات؟ قللت: ألن األيلل يف الطلريان هلو يلف األةنحلة  ألن الطلريان  
يف اهلللللواء كالسللللباحة يف املللللاء، واأليللللل يف السللللباحة مللللد األطللللراف وبسللللطها، وأمللللا القللللبض فطللللار  علللللى البسللللآ  

ويكلون ملنهن القللبض  لفعلل، عللى معلىن أهنلن يلافات،  غلري أيللل بلفلظ ا   لالسلتظهار بله عللى التحلرك مبلا هلو طلار 
 (2)". رة كما يكون من الساب 

، والقللرآن  اطللب  إدا فجللاء الرتكيللب مناسللبا لسلليال املوقللف، ومراعيللا احلالللة الفيزايميللة اللليت تلحللظ يف الطللريان 
الطلري يف السلماء ابسلطا  الناس يف كلل زملان ومكلان عللى اخلتالف عصصلاهتم وملداركهم، والبلدوي البسليآ يشلاهد  

ةناحيلله، مللص قللبض بللني حللني وآخللر، وأمللا أهللل التخصللص فبللني يللديهم اآليللة ليفسللروا تلللك احلركللة تفسللريا فيزايميللا،  
 وسريون دقة البيان القرآ  يف ويف حركة الطيور يف السماء.

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 319-1/317عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح.  (1)

 301-299 خصامص الرتاكيب  الكشاف يف حقامل غوامض التنزيل. وانظر:  (2)
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 املطلب الثاين 
 ، وأثر السياق فيه ودالالته   ، جميء املسند مجلة 

  املسند مجلة، ودالالتهجميء  أوال:  
إلرادة    ة لل  يلؤتى ابملسلند   ومن دللك قلوهلم:"  ،دكر البالغيون  لة من األسباب اليت تعني جميء املسند  لة

وامسيتهللا إلفللادة الثبللوت  فللإن مللن شللتن  ،  وإمللا لكونلله سللببيا، وفعليتهللا إلفللادة التجللدد  ،تقللوّةي احلكللم بللنفس الرتكيللب
وقلد قلالوا: إن كلل ملا خل ه  للة يفيلد  "  (1)  "  .التجدد، ومن شتن االمسية أن تدل على الثبوتالفعلية أن تدل على 

 (2)  "التقوي.
قلد يكلون    يبلنفس الرتكيلب  ألن التقلو   قيلل:، وإمنلا  (  أان قملت)  احلكلم بلنفس الرتكيلب، حنلو:   يواملراد تقلو "

فلإن دللك موةلود     )زيلد قلام( لليس جملرد تكلرار اإلسلناد  يف  ياملفيد للتقو   وإن ،  (إن والالم)ابلتكرير وابحلرف، مثل: 
 .فيه  يىف املفرد حنو: )زيد قامم( وال تقو 

 (3)"  إد القيام غري حايل للمسند إليه أوال.  ( زيد أبوه قامم)، مثل: يؤتى ابجلملة لكون املسند سببياوقد 
    ألن قلول:وملص إفلادة التجلدد  األزمنلة الثالثلة ملص االختصلارلداللتله عللى أحلد  كلذلك  يكون املسند فعال  و " 

  .(قامم ىف املاضى: )مص االختصار  فإنه يغىن عن قول يدل على وقوع قيامه ىف املاضى (زيد قام )
ويكشف عبد القاهر رهه   عن فرول أخلر  بلني جمليء املسلند امسلا وجميئله  للة يف اجلمللة االمسيلة فيقلول:  

وهللو فلرل لطيلف ملّس احلاةلة يف علللم    ،ابالسلم وبينله إدا كلان ابلفعلل  ملن فلرول انل  الفلرل بلني اإلثبللات إدا كلان   "
  ،وبيانله أّن موضلوع االسلم عللى أن يثبلت بله املعلىن للشليء ملن غلري أن يقتضلي جتلّدده شليئا بعلد شليء ،البالغة إليله

فقللد أثبللّت    ،زيللد منطلللل:فللإدا قلت  ،وأمللا الفعللل فموضللوعه علللى أنلله يقتضللي جتللّدد املعللىن املثبللت بلله شلليئا بعللد شلليء
ون املعللىن فيلله كللاملعىن يف قولللك: زيللد  بللل يكلل   االنطللالل فعللال للله مللن غللري أن جتعللله يتجللّدد وحيللدث منلله شلليئا فشلليئا

هنللا إىل أن جتعللل الطلّلول أو القصللر يتجللّدد وحيللدث بللل توةبهمللا وتثبتهمللا    فكمللا ال تقصللد هللا  ،طويللل وعمللرو قصللري
  .ألكثر من إثباته لزيد  .كذلك ال تتعرض يف قولك: زيد منطلل  ،فقآ وتقضي بوةودقا على اإلطالل

فقللد زعمللت أّن االنطللالل يقللص منلله    ،فللإدا قلللت: زيللد هللا هللو دا ينطللللوأمللا الفعللل فإنلله يقصللد فيلله إىل دلللك    
 (4)"ةزءا فجزءا وةعلته يزاوله ويزّةيه.
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: ألن كلل فعلل حلادث جتلدد بعلد أن ذ يكلن، وال  يقلال  ؟ي: كيــف يكــون التجــدد ل الفعــل املاضــ قيــلفإن 
، وإن كللان ذ يللزل  (أحيللا   زيللدا)علللى الللدوام  لصللحة قولنللا:    يللدل علللى أنلله ذ يكللن قاممللا  (قللام زيللد )أن قللول:    يعلل 

فللإن    ،حيللا منللذ يللدل عليلله اسللم زيللد، ولكللن مللدلول الفعللل التجللدد، ودلللك أعللم مللن جتللدد شللئ يتقدملله مثللله أوال
ه، وإن احتللدا ابلنللوع،  األفعللال املسللتمرة ليسللت فعللال واحللدا، بللل الفعللل ىف كللل وقللت غللري الفعللل ىف الوقللت الللذ  قبللل

: مللن األفعللال مللا دواملله فعللل كاالبتللداء، وهللو  للالف مللا دكللره البيللانيون، ولعلهللم بنللوا دلللك علللى العللرف،  وقللد قللالوا
 فذكروه ىف األميان، فإن بناءها على العرف غالبا.

امللراد بله  ، غري أن التجدد الذ  يدل عليه املاضلى  الفعل يدل على التجدد ماضيا كان أم مضارعا أم أمراو 
وقــد صــرح بــه الز شــرى  احلصول، واملضارع يدل على التجدد مبعىن أن من شتنه أن يتكلرر ويقلص ملرة بعلد أخلر ،  

ُ سَْسَتْهزُِئ بِِهْم ﴿عند قوله تعاىل:   [15]البقرة:  ﴾اَّللَّ

إرادة    يسللتثىن مللن قللول: املضللارع دال علللى االسللتمرار مللا إدا أريللد بلله زمللن احلللال خايللة  فللإن االسللتمرار مللص و 
  .زمن احلال فقآ ال  تمعان، إال أن يقال: يدل على وقوع احلدث ىف احلال وأنه يستمر ىف املستقبل

ن علللم   تعللاىل ال يتجللدد، وكللذا سللامر الصللفات  أ  (علــم هللا كــ او ــا يشــكل علــى مــا ســبق بيانــه حنــو: )  
   .الداممة الىت يستعمل فيها الفعل

وقلص علمله ىف اللزمن املاضلى، وال يللزم أنله ذ يكلن قبلل دللك، فلإن العللم ىف   (علم   كذا )أن معىن  وجوابه:
زمللللن مللللاض أعللللم مللللن املسللللتمر علللللى الللللدوام قبللللل دلللللك الللللزمن وبعللللده وغللللريه، وحايللللله أن املعللللىن ابلتجللللدد ىف مثللللله  

 (1)"الوقوع.
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 ودالالته جميء املسند مجلة،  يف  على أثر السياق   تطبيقية: مناذج  اثنيا
ال سليما آي     إن ما سبل دكلره يبقلى قواعلد ابهتلة حلىت نراهلا ماثللة يف حتلليالت بيانيلة لنملادج ملن النصلو 

  :القرآن الكرم ومن دلك
نَاٌس  ﴿   قوله تعاىل:  أوال:

ُ
ْخرُِجوُهْم ِمْن قَْريَتُِكْم  ذِنَُّهْم أ

َ
ْن قَالُوا أ

َ
َوَما ََكَن َجَواَب قَوِْمهِ ذِلَّ أ

ُرونَ  ، فقد ةاء ان  يف قوله: } إهنم أانس يتطهرون {  لة فعلية، وذ  ت مفردا، وال [ 82]األعراف:  ﴾٨٢َيَتَطهَّ
والّتطّهر تكّلف الّطهارة، وحقيقتها الّنظافة، ابن عاشور:"    يقول   بد من ،مل السيال حىت يظهر سر هذا البناء 

على تزكية الّنفس واحلذر من الّردامل وهي املراد هنا، وتلك يفة كمال، لكّن القوم ملا   -جمازا  -وتطلل الّطهارة 
مّردوا على الفسول كان يعّدون الكمال منافرا لطباعهم، فال يطيقون معاشرة أهل الكمال، ويذّمون ما هلم من 

الت فيسّموهنا ثقال، ولذا ويفوا تنزّه لوط عليه الّسالم وآله تطّهرا، بصيغة الّتكّلف والّتصّنص، و وز أن الكما
يكون حكاية ملا يف كالمهم من الّتهّكم بلوط عليه الّسالم وآله، وهذا من قلب احلقامل ألةل مشايعة العوامد 

إهّنم أانس }  ريهتم ابلّتامب أو حنو دلك، فقوهلم:  الّذميمة، وأهل ايون واالمالع، يسّمون املتعّفف عن س 
 قصدوا به دّمهم.   {   يتطّهرون 

الم وأهلله ر ملن خللل للوط عليله السلّ م عاشلروهم، ورأوا سلريهتم   وهم قد علموا هلذا الّتطهلّ وللذلك ةليء     ألهنلّ
ر متكلللّرر ملللنهم، ومتجلللّدد، ودللللك أدعللل ة مضلللارعّية للللداللتها عللللى أّن الّتطهلللّ   ،ى ملنلللافرهتم طبلللاعهمابنللل   للللة فعليلللّ

 (1)  "وجتّهم إنكار لوط عليه الّسالم عليهم.  ،والغضب عليهم
التكلللف والتصللنص،    علللى  فإننللا نلحللظ  للا حيلليآ ابلبنللاء مللن سلليال لغللوي مللن اختيللار لفظللة التطهللر اللليت تللدل

ينتهم لسللريته  ، ومعللاوكللتن االحنللراف غللدا طبعللا، واالسللتقامة تطبعللا، كمللا أن سلليال املوقللف مللن ر يللتهم حللال آل لللوط
كللل دلللك انسللب أن يللؤتى ابنلل   لللة فعليللة، تللدل علللى حللالتهم النفسللية، واسللتمرامهم للباطللل، مللص حالللة السللخرية  

  اليت أحاطت ابملوقف.
نَّ لَُهُم اْْلَنََّة  ُيَقاتِلُوَن ِِف  ﴿قوله تعاىل:    اثنيا:

َ
ْمَوالَُهْم بِأ

َ
نُْفَسُهْم َوأ

َ
ا ِمَن الُْمْؤِمنَِ  أ َ اْشََتَ ذِنَّ اَّللَّ

وْ 
َ
ْْنِيِل َوالُْقْرآِن  َوَمْن أ ا ِِف اتلَّْوَراةِ َواْْلِ ِ َفَيْقُتلُوَن َويُْقَتلُوَن  وَْعًدا َعلَيْهِ َحقًّ ِ َسِْيِل اَّللَّ ِمَن   ََف بَِعْهِده

ٌُ الَْعِظيمُ  ِي بَاَيْعُتْم بِهِ  َوَذلَِك ُهَو الَْفْو َِّ وا بَِْيْعُِكُم ا ِ  فَاْسَتَِْْشُ  [ 111]التوبة:  ﴾١١١اَّللَّ

ويف هذه اآلية اليت افتتحت ،ملة امسية مؤكدة إبّن، وةاء ان  فيها  لة فعلية فعلها ماض توافل بديص مص  
لذي يدرت به اجلملة انسب أن يكون ان   لة فعلية فعلها ماض ليشري السيال اللغوي  حيه إن التتكيد ا

قال ابن إىل استقرار هذا األمر ومكنه، مث ةاء يف سيال اآلية ما يدل على قدم هذا الوعد يف الشرامص السابقة،  
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من قبل، كما سيتَ يف إلفادهتا معىن املضّي إشارة إىل أّن دلك أمر قد استقّر    وةيء ابملسند  لة فعلّيةعاشور: "
ْْنِيِل َوالُْقْرآنِ ﴿قوله:   ا ِِف اتلَّْوَراةِ َواْْلِ كاّلذين نسوه أو تناسوه حني ذ  ّفوا إىل   ، وأهّنم﴾وَْعًدا َعلَيْهِ َحقًّ

 (1)   "إشارة إىل أّن الوعد بذلك قدم متكّرر معروف يف الكتب الّسماويّة.     الّنفري اّلذي استنفروه
ْمرِهِ  ُثمَّ ذَِذا َدَاُكْم َدْعَوةً ِمَن  ﴿قوله تعاىل:    اثلثا:

َ
رُْض بِأ

َ
َماُو َواْْل ْن َتُقوَم السَّ

َ
َوِمْن آيَاتِهِ أ

نُْتْم ََتْرُُجونَ 
َ
رِْض ذَِذا أ

َ
 [25]الروم:  ﴾٢٥اْْل

هذا   ، وسيال اآلية يشري إىل وةه فقد ةاء ان   لة فعلية فعلها مضارع يف قوله: }إدا أنتم عرةون {
البناء ودالالته  حيه سبل بقوله: } مث إدا دعاكم دعوة { فانروج يعقب هذه الدعوة اليت تفاةئهم فال 

يستطيعون ،خرا، وكتننا نر  هذا انروج ماثال أمامنا يف مشهد متحرك، فنر  الناس  رةون تباعا عقب هذه 
 الدعوة اليت ال يستطيعون التخلف عنها.  

وةيء خب  املبتدأ  لة فعلّية إلفادة  ،دا الفجامّية تقتضي أن يكون ما بعدها مبتدأوإابن عاشور: "  يقول
وةيء ابملضارع   "، املفتاح"فكتنّه أعيد دكره كما أشار إليه ياحب    ، الّتقّوي احلايل من حتّمل الفعل ضمري املبتدأ
  ﴿  : كقوله  ،الستحضار الّصورة العجيبة يف دلك انروج

َ
]يس:  ﴾٥١ْجَداِث ذَِ  َربذِِهْم يَِْْسلُونَ فَإَِذا ُهْم ِمَن اْْل

51]"   (2)  
و  َوكِيٌل ﴿قوله تعاىل:    رابعا: ِ ََشْ

و   وَُهَو ََعَ ُُكذ ِ ََشْ
ُ َخالُِق ُُكذ َماَواِت    ٦٢اَّللَّ ََلُ َمَقاِْلُد السَّ

ولَئَِك ُهُم  
ُ
ِ أ ِيَن َكَفُروا بِآيَاِت اَّللَّ َِّ رِْض  َوا

َ
ونَ َواْْل  [ 63-62]الزمر:  ﴾٦٣اْْلَاِْسُ

ونَ ﴿ ونلحظ يف قوله تعاىل:    ولَئَِك ُهُم اْْلَاِْسُ
ُ
أ  ِ ِيَن َكَفُروا بِآيَاِت اَّللَّ َِّ أنه أخ  عن الذين    ﴾ َوا

ونَ  ﴿ كفروا ،ملة امسية هي:   ولَئَِك ُهُم اْْلَاِْسُ
ُ
وإدا ،ملنا سيال هذا البناء  هرت لنا ةوانب من املناسبة،   ﴾أ

وقت دالالت بديعة  فقد أَ ابجلملة االمسية يف غاية القوة مصدرة ابسم اإلشارة وقد توسطها ضمري الفصل، مث 
ابن عاشور: "  ةاء ان  اسم فاعل حملى  ل اّلذين كفروا   لتدل على مد  مكنهم يف انسارة، يقول  وويف 

  ، فعّرضوا أنفسهم للحرمان  ّا يف خزامنه  ، ألهّنم كفروا آبايت من له مقاليد خزامن انري    آبايت اّلّل  هّنم اناسرون 
 وأعظمها خزامن خري اآلخرة. 

واإلخبار عن اّلذين كفروا  ،وآايت اّلّل هي دالمل وةوده ووحدانّيته اّليت أشارت إليها اجلمل الّثالث الّسابقة
، للّتنبيه عن أّن املشار إليهم خسروا ألةل ما ويفوا به قبل اسم اإلشارة وهو الكفر آبايت اّللّ  ابسم اإلشارة
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وهو قصر اّدعامّي بناء على عدم االعتداد خبسارة غريهم   ،وتوّسآ ضمري الفصل إلفادة حصر انسارة فيهم
 ( 1) "فخسارهتم أعظم خسارة  ،ابلّنسبة إىل خسارهتم
اجلملة االمسية على الثبات يناسب كل ما يف هذا البنلاء،  لا يلدل عللى إطبلال انسلارة علليهم  كما أن داللة 

 من كل ةانب.
ونَ ﴿يقول البيضلاوي: "  اِْسُ َ ُم اْلَْ ولَئَِك هَُ

ُ
ِ أ ِيَن َكَفُروا بِآيَاِت اَّللَّ َِّ ي  }  :متصلل بقولله  ﴾َوا وينجلّ

  ومللا بينهمللا اعللرتاض للداللللة علللى أنلله مهلليمن علللى العبللاد مطلللص علللى أفعللاهلم جمللاز عليهللا، وتغيللري  {،اّلّل اللّلذين اتّقللوا
الللنظم لاشللعار  ن العمللدة يف فللالح املللؤمنني فضللل   ويف هللالك الكللافرين أن خسللروا أنفسللهم، وللتصللري  ابلوعللد  

قدرتلله واسللتبداده  مللر السللموات واألرض، أو  والتعللريض ابلوعيللد قضللية للكللرم أو مبللا يليلله، واملللراد آبايت   دالمللل  
 (2)  "وعصيص انسار هبم ألن غريهم دو حظ من الرهة والثواب.  ،كلمات توحيده ومجيده

 والشواهد واألمثلة على دلك كثرية يف القرآن الكرم، ولكل بناء سياقه الذي يتدبر فيه.
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 الثالث   املطلب 
 ، وأثر السياق فيه ودالالته جميء املسند شبه مجلة،  

 جميء املسند شبه مجلة، ودالالته أوال:  
وملن أبلرز األسلباب الليت    ،قد دكر البالغيون أغراضا لبناء اجلملة على هذا النحلوو  ،قد  َ املسند شبه  لة

زيلللد  )    ، أو(  زيلللد عنلللدك أبلللوه)  الختصلللار الفعليلللة مثالللله:    يلللؤتى ابملسلللند  رفلللا  قلللال السلللبكي: "  .االختصلللار  دكروهلللا
أهنللا  يللر   مللن    رأيوهللذا علللى    ،فهللو الختصللار دلللك  ،(  اسللتقر ىف الللدار)  وأن التقللدير:    (  الللدار  يف)  ، أو  ي (عنللد 

 (1)"مقدرة بفعل، واجلمهور أهنا مقدرة ابسم.
) رفيللة اجلملللة( علللى هللذا الشللرح ال    وقللول املصللنف:  فيللة اجلملللة ( فقللال: "ر وقللد اسللتنكر السللبكي تعبللري )   

الظرف ليس ،ملة إال إدا قلنا ىف: زيد عندك أبوه: إن العمل للظرف نفسه، بل الظرف عللى هلذا لليس  يص   ألن  
 (2)"بظرفية اجلملة أن ينطل بظرفيتها. ،ملة، إمنا هو ةزء اجلملة، وكتنه يع 

والرّابلص    ومن أسلباب جمليء املسلند شلبه  للة ملا دكلره النحويلون يف ابب االبتلداء ابلنكلرة يقلول ابلن هشلام: "
ْيَنا َمزِيدٌ  ﴿حنلو    ..أن يكون خ ها  رفا أو جمرورا اٌب  ﴿و [35]ل:  ﴾َوَلَ َجل  كِتََ

َ
ِ أ

وشلرط    ..[38]الرعلد:  ﴾لُِكذ
ألن الوقلت ال  للو علن أن يكلون فيله رةلل ملا يف دار     ذ  لز(  يف دار رةل  )    :فلو قيل  ،االختصاا :ان  فيهنّ 

ا وةلب الّتقلدم هنلا للدفص تلوهم    (،  رةلل يف اللّدار)  فلال  لوز   ،التقــدميو  .فال فاملدة يف اإلخبلار بلذلك ،ما وأقلول إمنلّ
فة وقلللد دكلللروا املسلللتلة فيملللا  لللب فيللله تقلللدم انللل  وداك    ،واشلللرتاطه هنلللا يلللوهم أن لللله ملللدخال يف الّتخصللليص  ،الصلللّ
 (3)".موضعها

 هشام والنحاة عموما.ولعل االختصا  من أبرز ما يلحظ يف هذا البناء النحوي الذي دكره ابن  
وقلللد دكلللر منهلللا ابلللن    ،وشلللواهدها يف القلللرآن كثلللرية ال حتصلللى  ،والكلللالم يطلللول عللللى هلللذا النلللوع ملللن الرتاكيلللب

 هشام اآليتني السابقتني.
 
 
 

 

 
 1/368وانظر: عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح. ، 1/189بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة  (1)
 1/368عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح.  (2)
 611مغ  اللبيب عن كتب األعاريب.   (3)
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 املبحث الثاين 
أثر السياق يف أحوال املسند واملسند إليه من حيث التعريف مناذج تطبيقية على 

 والتنكري، ودالالهتا 
 سبعة مطالب: و   متهيد وفيه  

 ، وأثر السياق فيه. املطلب األول:  التعريف ابلعلم، ودالالته 
 ، وأثر السياق فيه. املطلب الثاين: التعريف ابلضمري، ودالالته 

 ، وأثر السياق فيه. اإلشارة، ودالالته سم  املطلب الثالث: التعريف اب 
 فيه. ، وأثر السياق  املطلب الرابع: التعريف ابملوصول، ودالالته 

 ، وأثر السياق فيه. املطلب اخلامس: التعريف ابل التعريف، ودالالته 
 ، وأثر السياق فيه. املطلب السادس: التعريف ابإلضافة، ودالالته 

 ، وأثر السياق فيه. : التنكري ودالالته السابع   طلب امل 
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 متهيد:
ن الفللللرل بينهمللللا أن  أيللللدل علللللى معللللني، وإال امتنللللص الفهللللم إال    "وكللللل مهمللللاقسلللم األمسللللاء إىل معرفللللة ونكللللرة  ت

ن )املعرفللة( يفهللم منهللا دات املعللني،  أو   ،)النكللرة( يفهللم منهللا دات املعللني فقللآ، وال يفهللم منهللا كونلله معلومللا للسللامص 
تعيني فيها إما بنفس اللفظ من غلري احتيلاج إىل قرينلة  ويفهم منها كونه معلوما للسامص لداللة اللفظ على التعيني، وال

مللا بقرينللة إشللارة حسللية كمللا يف  إمللا بقرينللة تكلللم أو خطللاب أو غيبللة كمللا يف الضللمامر، و إو   ،خارةيللة كمللا يف العلللم
مللا ابضللافة معنويللة  إمللا حبللرف وهللو املعللرف ابل والنللداء، و إوإمللا بنسللبة معهللودة كمللا يف األمسللاء املويللولة، و   اإلشللارة،

 (1)."هو املضاف إىل واحد  ا دكر، ما عدا املناد و 
   حلللل املسلللند إليللله: أن يكلللون معرفلللة، ألنللله اقكلللوم عليللله اللللذي ينبغلللي أن يكلللون معلوملللاً ودكلللر العلملللاء "أن  

 (2)"ليكون  احلكم مفيداً.
إىل دور السلليال  كملا بلني علملاء البالغلة األسلرار البالغيلة يف التعريلف والتنكلري يف البنلاء اإلسلنادي، وأشلاروا  

 يف حتديد دلك.
وقللد أبللدع عبللد القللاهر رهلله   يف استشللراف هللذه الللدالالت يف التعريللف والتنكللري مللن خللالل شللواهد حيللة  

 أحسن حتليلها وتبني سياقاهتا وأثر كل كلمة فيها.
تبقلى شلامعة    اتالكلملبعلض  و ا ينبغي اإلشارة إليه أن عالمة التعريف ال تفيد التعريف دامما، بل إن دالللة  

، وقلد أشلار إىل دللك علملاء النحلو ملن خلالل أحبلاث علدة، وقلد فصلل  غري حمددة مص دخول عالملة التعريلف عليهلا
ووسللليلته، كلللتن تلللدخل عليللله )أل( أو    قلللد يكلللون يف بعلللض األمسلللاء عالملللة التعريلللف: "  فقلللال  حمملللد هاسلللة  يف دللللك

يكللون مضللافا إىل معرفللة، ولكنلله مللص دلللك حيكللم عليلله مللن حيلله داللتلله  نلله نكللرة، ويرتتللب علللى دلللك أن يعامللل  
 وهنا يتحكم العنصر الداليل يف العنصر الصَو املنطول ويفرض نفسه عليه. ،معاملة النكرة يف اجلملة

 ري اقضة.ومن دلك ما يعرف ابإلضافة اللفظية أو غ
فإهنللا إدا    ،وكللل مللا هللو مبعناقللا مللن نظللريك وشللبهك وسللواك وشللبهها  ،ومللن دلللك أيضللا األمسللاء )مثللل وغللري(

وعللم    ،وأريد إثباته ونفلي ضلده  ،وله ضد واحد   ،أضيفت إىل معرفة ال تكتسب تعريفا إال إدا كان هناك شيء معرفة
 ..يف هذه احلالة وأضيف غري إىل ضده فهو معرفة ،السامص دلك فويف بل )غري(

وهكللذا جنللد أن عنصللر الداللللة يللتحكم يف مسللتلة التعريللف والتنكللري دون النظللر إىل الصلليغة اللليت يكللون عليهللا  

 
من    108. حتقيل: د. يوسف الصميلي. املكتبة العصرية ل بريوت. د.ت.  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع اهلامشي، أهد بن إبراهيم.  (1)

مصطفى.   بن  أهد  املراغي،  وانظر:  البالغةاحلاشية،  البيان    علوم  ط  -املعا     –،   . بريوت  ل  العلمية  الكتب  دار  ل  1414،  3البديص.  ه 
 112م.  1993

 108ةواهر البالغة يف املعا  والبيان والبديص.   (2)
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  :كملا يكلون يف املنلاد  املعلروف ابلنكلرة املقصلودة مثلل  ،االسم سلواء أكلان عللى يلورة املعرفلة أم عللى يلورة النكلرة
إلقامله الكلالم حنلوه، وقلد قلالوا فيله:    :أي  ،قصد وإقبال املتكلم عليله)اي رةل( لرةل معني وهو يصري معرفة بسبب ال

ملص وةلود    (أنلت رةلل علاذ  )  :"إن التعريف ذ حيصل مبجرد القصد واإلقبال مص كون الكلمة مناداة بدليل انتفامله يف
،  داء من حيه بنا ه على ما يرفلص بلهولذلك تعامل النكرة املقصودة معاملة املعرف املفرد يف الن ،(1)القصد واإلقبال"

 (2)".وأما االسم الباقي على تنكريه فإنه ينصب
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ل  1417،  1. دار الكتب العلميةل بريوت. طحاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية بن مالكبان، أبو العرفان حممد بن علي الصبان.الص   (1) ه 

 3/204م. 1997
 152-147النحو والداللة   (2)
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 املطلب األول  
   وأثر السياق فيه   ، ودالالته   ، التعريف ابلعلم 

 التعريف ابلعلم، ودالالته أوال:  
وحكمله    ،فعللم اجللنسذهنــا  فإن كان التعلني    ،هو ما وضص ملعني ال يتناول غريهو"  ،أنواع املعارفالعلم أحد 

خارجـــــا  أو    ،واأليللللل  أنللللله للماهيلللللة ملللللن حيللللله هلللللي  ،ويرادفللللله اسلللللم اجللللللنس  :قيلللللل  .كمعرفلللللة لفظلللللا ونكلللللرة معلللللىن
 (1)".فالشخص
  :ينقسم علم الّشخص إىل أربعة أقسام"و 

  .كزيد   ،ومزج  ،وإسناد ،وهو عري من إضافة ،مفرد  :أحدها
   .برل حنره و،بآ شرا :حنو ،من  لة  يوهو اقك ،دو اإلسناد :الثّا 
  ،لتلوم بويله كسليبويه ونفطويله  :وهو نوعلان   ،وهو كل امسني نزل لنيهما منزلة هاء الّتتنيه  ،دو املزج :الثّاله

   .وغري لتوم بويه كمعدي كرب وبعلبك
ملا يلدر  ب كلتيب بكلر أو أم    :والثّلا   ،فاألول كعبلد   وعبلد اللّرهن  ،وهو اسم وكنية  ،اإلضافة دو :الرّابص 
وهلو ملا أشلعر مبلدح املسلّمى    ،وملن العللم اللقلب،  أو اببن أو بنلت كلابن آو  وبنلت وردان   :وزاد الرضي ،كتّم كلثوم

فلإدا كلان ملص االسلم فالغاللب أن    ،وملص الكنيلة  ،وملص االسلم  ،وينطلل بله مفلردا  ،أو دمله كلتنف الّناقلة ،كزين العابدين
 (2)"يتتّخر  

 ابلعلمية:وقد ذكر البالغيون من أغراض التعريف 
َحدٌ ﴿إحضاره بعينه ىف دهن السامص ابتداء ابسم لتّص به  حنو:   - 1

َ
ُ أ    [1]اإلخال :  ﴾١قُْل ُهَو اَّللَّ

 تعظيم.الأو  - 2
 هانة.اإلأو  - 3
 كناية.الأو  - 4
 إيهام استلذاده.أو  - 5
 أو الت ّك به. - 6
 (3)"أو حنو دلك. - 7

 
 1/281قص اهلوامص شرح  ص اجلوامص.  (1)

 283-1/282قص اهلوامص شرح  ص اجلوامص.  (2)

 1/169عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح. (3)
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 ودالالت دلك كما سيظهر من خالل الشواهد. ،والسيال هو الذي حيدد أثر التعريف ابلعلمية
وفصلل يف دالالت التعريللف ابالسلم الظللاهر فيهللا    ،وقلد دكللر الزركشلي رهلله   تعلاىل منللادج ملن آايت القللرآن 

َة ﴿حنلو:  ،  خطاب العلني"    :و ا دكره من دالالت َك اْْلَنََّ ٌَوْجَُ نَْت َو
َ
 ﴿  ،[19]األعلراف:  ﴾َويَا آَدُم اْسُكْن أ

َراهِيمُ   ﴿  ،[48]هلود:    ﴾يَا نُوُ  اْهبِْط بَِسََلم    َْ ا ذِب قَۡت    ١٠٤يََ دَّ ۡد ََِ ُٓۚ ٱقََ ا }اي  ،  [105-104]الصلافات:    ﴾لر ۡويََ
 .}اي عيسى{ ،موسى{

داء بللللل     ،تعظيمللللا للللله   (2)و }اي أيهللللا الرسللللول{  (1)بللللل بللللل }اي أيهللللا النلللليب{  (،اي حممللللد )وذ يقللللص يف القللللرآن النللللّ
 (3)".وعصيصا بذلك عن سواه ،وتبجيال

َ   ﴿كقوله تعلاىل:  ،  قصد الّتعظيمو"  يمٌ َواتَُّقوا اَّللَّ و  َعلَِ ِ ََشْ ُ بُِكلذ ُ  َواَّللَّ   [282]البقلرة:    ﴾٢٨٢َويَُعلذُِمُكُم اَّللَّ
ونَ   ﴿وقولله تعلاىل:  ُم الُْمْفلِحَُ ِ هَُ ِ  َأَل ذِنَّ ِحزَْب اَّللَّ وا    ﴿وقولله تعلاىل:    [22]ايادللة:    ﴾٢٢أُولَئَِك ِحزُْب اَّللَّ َواتَّقَُ

َ َخبرٌِي بَِما َتْعَملُونَ  َ  ذِنَّ اَّللَّ ًدا﴿وقوله تعلاىل:  (4)  [8]املامدة:    ﴾٨اَّللَّ ِ أَحََ ِ َوَل أُْرُِك بَِرّبذ ُ َرّبذ   ﴾٣٨لَِكنَّا ُهَو اَّللَّ
دٌ   ﴿وقولله تعلاىل:    ..فتعاد دكر الّرّب مللا فيله ملن الّتعظليم  ،[38]الكهلف:   ُ أَحََ ُ ٱ   ١اَّللَّ َمدُ ٱ   َّللَّ ،  [2-1]اإلخلال :    ﴾٢لصََّ

اَعةِ َسعرًِيا ﴿ َب بِالسَّ اَعةِ  َوأَْعَتْدنَا لَِمْن َكذَّ بُوا بِالسَّ ْرآَن    ﴿  ..[11]الفرقلان:    ﴾١١بَْل َكذَّ رِ  ذِنَّ قَُ َوقُْرآَن الَْفجَْ
َكرِيَّا  َُكََّما َدَخَل َعَليْ   ﴿ [78]اإلسلراء:    ﴾٧٨الَْفْجرِ ََكَن َمْشُهوًدا ٌَ لََها  َراَب َوَكفَّ ا الِْمحَْ َكرِيََّ ٌَ ا    [37]آل عملران:    ﴾هََ

ةُ ﴿  [2-1]احلاقلة:    ﴾٢َۡلَآقَّةُ ٱ َما   ١اَْلَاقَّةُ ﴿وقولله تعلاىل:  ا    ١الَْقارِعََ ةُ ٱ مََ كلان القيلاس ل    [2-1]القارعلة:    ﴾٢لَۡقارِعََ
 (5)"( احلاّقة ما هي    )لوال ما أريد به من الّتعظيم والّتفخيم   

ْن ﴿كقوله تعلاىل:  ،  قصد اإلهانة والتحقريو"  يَْطاِن  َومََ َواِت الشََّ ِيَن آَمُنوا َل تَتَّبُِعوا ُخطَُ َِّ َها ا ي 
َ
يَا أ

يَْطاِن   يَْطانِ   ﴿وقولله تعلاىل:  [21]النلور:    ﴾يَتَّبِْع ُخُطَواِت الشَّ َل ذِنَّ ِحزَْب الشَّ
َ
يَْطاِن  أ ولَئَِك ِحزُْب الشَّ

ُ
 ﴾أ

 
َبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنِ َ ﴿يف مواضص كثرية منها  (1) ُ َوَمِن اتَّ َها اْلَِِّب  َحْسُبَك اَّللَّ ي 

َ
َها اْلَِِّب  َحرذِِض الُْمْؤِمنَِ   ﴿و  [64]األنفال:  ﴾٦٤يَا أ ي 

َ
يَا أ

ِيَن َكَفرُ ََعَ الْقَِتاِل  ذِْن يَُكْن  َِّ لًْفا ِمَن ا
َ
ابُِروَن َيْغلُِبوا ِماَئَتْ ِ  ِإَوْن يَُكْن ِمنُْكْم ِمائٌَة َيْغلُِبوا أ َِ وَن  وا  ِمنُْكْم ِعَْشُ

نَُّهْم قَوٌْم َل َيْفَقُهونَ 
َ
 وغير ذلك [65]األنفال:  ﴾٦٥بِأ

ِيَن سُسَ ﴿يف موضعني  (2) َِّ َها الرَُّسوُل َل َُيُْزنَْك ا ي 
َ
نْزَِل ذَِْلَْك ِمْن  ﴿و [41]املامدة:  ﴾ ارُِعوَن ِِف الُْكْفرِ يَا أ

ُ
َها الرَُّسوُل بَلذِْغ َما أ ي 

َ
يَا أ

 [67]املامدة:  ﴾َربذَِك 

 2/228ال هان يف علوم القرآن. (3)

َ َوتْلَنُْظْر َنْفٌس مَ ﴿وكذلك وردت يف موضص آخر:   (4) ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَّللَّ َِّ َها ا ي 
َ
َ َخبرٌِي بَِما يَا أ َ  ذِنَّ اَّللَّ َمْت لَِغد   َواتَُّقوا اَّللَّ ا قَدَّ

   [18]احلشر:  ﴾١٨َتْعَملُونَ 

 486-2/485ال هان يف علوم القرآن. (5)
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يَْطاَن يََْنَ   ﴿و قل و للةهة:  [19]ايادللة:   ا ُمبِيًناذِنَّ الشَّ نَْساِن َعُدوًّ يَْطاَن ََكَن لِْْلِ   [53]اإلسلراء:  ﴾٥٣ُغ بَيَْنُهْم  ذِنَّ الشَّ
ْوَن ذِلَّ ِِف   ﴿وقولله تعلاىل:   ُد فِرْعََ ا َكيَْ ِْيِل  َومََ ِن السََّ دَّ عََ هِ َوَُِ وُو َعَملَِ يذَِن لِفِرَْعْوَن سَُ ٌُ َوَكَذلَِك 

 (1)"[37]غافر:  ﴾٣٧َتَباب  
َزَل  ﴿كقولله تعلاىل: ،  االستلذاد بذكرهو  ِ نََ اَْلَقذ َِ نَْزْْلَاهُ َوب

َ
ِ أ إن كلان احللّل الثّلا     [105]اإلسلراء:  ﴾َوبِاَْلَقذ

رَْض  ﴿وقولله تعلاىل:    ،[10]فلاطر:  ﴾َمْن ََكَن يُرِيُد الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ َجِيًعا  ﴿وقولله: ، هلو األّول
َ
ْوَرَثَنا اْْل

َ
َوأ

َُ نََشاُو   نَتَبَ   ِمَن اْْلَنَّةِ َحيْ
ُ
أ وهللذا علدل علن دكلر األرض إىل اجلنّلة وإن كلان   ( منهلا) وذ يقلل:  ،[74]الزملر:    ﴾وَّ

 (2)"  املراد ابألرض اجلّنة
َمدُ ﴿قوله:  ، كيرر زايدة الّتقو"  ُ الصَّ دٌ  ﴿بعلد قولله:    [2]اإلخلال :  ﴾٢اَّللَّ حََ

َ
ُ أ ويلدّل    ،[1]اإلخلال :  ﴾اَّللَّ

د يلف لنلا ربّلك الّلذي تلدعوننا  ر على إرادة الّتق ير سبب نزوهللا وهلو ملا نقلل علن ابلن عبّلاس أّن قريشلا قاللت: اي حمملّ
يلر كونله اّلّل أعيلد بلفلظ الظّلاهر دون  ر إليه فنزل: }  أحد{ معناه: أّن الّلذي سلتلتمو  ويلفه هلو اّلّل مثّ مللا أريلد تق

 (3). "ضمريه
ِ   ﴿كقولله تعلاىل:  ،  ة امللتمورقصد تقوية داعيلو"  ْ ََعَ اَّللَّ وذ يقلل    ،[159]آل عملران:  ﴾فَإَِذا َعَزْمَت َفَتَوَّكَّ

ل ابلّتصللري     (إّ  أحللبّ )  أو    ،(  إنلّله حيللبّ )  }علللى اّلّل{ ذ يقللل:    :وحللني قللال  (  عللليّ )   تقويللة لداعيللة املللتمور ابلّتوكللّ
 (4)"  .ابسم املتوّكل عليه

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 2/486ال هان يف علوم القرآن. (1)

 2/487ال هان يف علوم القرآن. (2)

 2/488ال هان يف علوم القرآن. (3)

 2/491ال هان يف علوم القرآن. (4)
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 التعريف ابلعلمية ودالالته  يف على أثر السياق   تطبيقيةمناذج  اثنيا:  
إ اال، وسيتم تناوهلا مفصلة من خالل الرةوع إىل أقوال املفسلرين فيهلا،   سبل دكرهاما من النمادج القرآنية 

 ومنها ما هو ةديد منتقى من اآلايت الكرمية.
ِذِ ﴿قوله تعاىل:  أوال: ْم ذِ قُْل لَكَُ

َ
لَْم أ

َ
ْسَمائِِهْم قَاَل أ

َ
ُهْم بِأ

َ
نَْبأ

َ
ا أ ْسَمائِِهْم  فَلَمَّ

َ
نِْْئُْهْم بِأ

َ
قَاَل يَا آَدُم أ

ْعلَمُ 
َ
ْعلَُم َما ُتبُْدوَن َوَما ُكنُْتْم تَْكُتُمونَ   أ

َ
رِْض َوأ

َ
َماَواِت َواْْل فقلد نلودي آدم    ،[33]البقلرة:    ﴾٣٣َغيَْب السَّ

 ابمسه يرحيا وقد اقتضى السيال  دلك.

  ،للّتنويلله بشللتن آدم   وابتللداء خطللاب آدم بنداملله مللص أنلّله غللري بعيللد عللن مسللاع األمللر اإلهللليّ قللال ابللن عاشللور: "
معة ألّن شللتن اآلمللر     مللص مللا فيلله مللن الّتكللرم عنللد اآلمللر  ،وإ هللار امسلله يف املللأل األعلللى حللىّت ينللال بللذلك حسللن السللّ

أن يلذكر امسلله وال يقتصلر عللى ضللمري انطلاب حللىّت ال    -ابلفللت   -إدا تلطلّلف ملص املخاطلب  -ابلكسلر  -واملخاطلب
فاعة بعللد دكللر سللجود النللّيبء وهللده اّلّل مبحامللد يلهملله    يسللاوي خبطابلله كللّل خطللاب، ومنلله مللا ةللاء يف حللديه الشللّ

 (2)"  .وهذه نكتة دكر االسم حىّت يف أثناء املخاطبة  ( 1) فيقول: »اي حمّمد ارفص رأسك سل تعآ واشفص تشّفص« ،  إاّيها
َخْذنَا ﴿قولله تعلاىل: : اثنيا

َ
ِيَن قَالُوا ذِنَّا نََصاَرا أ َِّ هِ َوِمَن ا َِ ُروا ب ِ ا ُذكَذ ا ِممََّ وا َحظًَّ ِميَثاَقُهْم فََْسَُ

ُ بَِما ََكنُوا   ْغَريَْنا بَيَْنُهُم الَْعَداَوةَ َواِْلَْغَضاَو ذَِ  يَوِْم الِْقَياَمةِ  وََسوٍَّْ يَُْبذِئُُهُم اَّللَّ
َ
]املاملدة:   ﴾١٤يَْصَنُعونَ فَأ

و ف  فقد أ هر الفاعل على سلبيل االلتفلات يف قولله:   [14 نل ع ون {  }و سل  ان وا  ي صل  ئل ه م    مبلة ا كل    قلال أبلو السلعود: " يل نل بللّ
 (3)".وإدخال الروعة لتشديد الوعيد  ،لرتبية املهابة  ليلوااللتفات  إىل دكر االسم اجل

نَْزْْلَا ِمَن اِْلَيذَِناِت َوالُْهَدا ِمْن َبْعِد مَ ﴿قوله تعاىل:  اثلثا:
َ
ِيَن يَْكُتُموَن َما أ َِّ اِس ذِنَّ ا ا بَيَّنَّاهُ لِلنََّ

ونَ  ِعنَُ ُ َويَلَْعُنُهُم الَلَّ ولَئَِك يَلَْعُنُهُم اَّللَّ
ُ
أ ول ئلةك     فقلد أ هلر الفاعلل يف قولله } [159]البقلرة:    ﴾١٥٩ِِف الِْكَتاِب  أ

عةنل ون { نل ه م  الالء نل ه م  اّللء  و يل ل علل  وةلاء ابجلملللة املسللند    ":ه(745)ت    قللال أبلو حيللان   ودلللك عللى سللبيل االلتفلات.  يل ل عل 
ألن لعنلة الالعنلني مرتتبلة     وةلاءت اجلمللة الثانيلة  ،ألنه هو ايازي على ملا اةرتحلوه ملن اللذنب  فيها الفعل إىل  
إد للو ةلر  عللى نسلل الكلالم السلابل،     وأبلرز اسلم اجلالللة بلفلظ   عللى سلبيل االلتفلات  ،امنيعلى لعنلة   للكل

 (4)"لكان أولئك يلعنهم، لكن يف إ هار هذا االسم من الفخامة ما ال يكون يف الضمري.

 
ابب: أدىن أهل اجلنة   [327]ومسلم    6/17[    3ابب: } درية من هلنا مص نوح إنه كان عبدا شكورا { ] اإلسراء:    [ 4712]أخرةه البخاري    (1)

 ويف مواضص أخر  برواايت عدة. 1/184 منزلة فيها.

 1/417يد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. حترير املعىن السد (2)
 3/17إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (3)
 2/70 ه.1420ل بريوت. ط دار الفكر حتقيل: يدقي حممد  يل. أبو حيان، أثري الدين، حممد بن يوسف. البحر اقيآ يف التفسري. (4)
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بَّ ﴿قوله تعاىل:   رابعا: ب  َوتََ َِ لَهََ
َ
َدا أ ْت يََ فلإن قللت: ذ كنلاه،    الزلشلري: "  يقلول  [1]املسلد:  ﴾١َتبََّ
أن يكللون مشللتهرا ابلكنيللة دون االسللم، فقللد يكللون الرةللل معروفللا    أحــدها:والتكنيللة تكرمللة؟ قلللت: فيلله ثالثللة أوةلله،  

 حدقا، ولذلك جتر  الكنية على االسم، أو االسم على الكنية عطلف بيلان، فلملا أريلد تشلهريه بلدعوة السلوء وأن  
أنله مللا كلان    والثالــث:أنه كان امسه عبد العز ، فعدل عنله إىل كنيتله.    والثاين: ،ن علميهتبقى مسة له دكر األشهر م

ويقللال: أبلللو هلللب، كملللا    ،مللن أهللل النلللار ومانللله إىل انر دات هلللب وافقلللت حاللله كنيتللله، فكللان ةللديرا  ن يلللذكر هبللا
سللم أاب املهللب أاب يلفرة، بصللفرة  وأبلو انلري للخلري، وكمللا كلىن رسلول   يللى   عليلله و   ،يقلال: أبلو الشلر للشللرير

 (1)"بذلك لتلهب وةنتيه وإشراقهما، فيجوز أن يذكر بذلك هتكما به، وابفتخاره بذلك.  يف وةهه. وقيل ك 
اِجِدينَ ﴿: قوله تعلاىل خامسا: َع السََّ وَن مََ لَّ تَكَُ

َ
قلال يف    [32]احلجلر:  ﴾٣٢قَاَل يَا ذِبْلِيُس َما لََك أ

بللنّي تعللاىل يف هللذه اآليللة الكرميللة أنلّله سللتل إبللليس سللؤال تللوبي  وتقريللص عللن املوةللب المتناعلله مللن    أضللواء البيللان: "
جود آلدم اللّلذي أمللره بلله ربلّله   ؤال قللال يف    -ةللّل وعللال    -السللّ ه أيضللا هبللذا السللّ وبللنّي أيضللا يف األعللراف و  أنلّله وخبللّ

لَّ سَسْ ﴿األعراف 
َ
َمْرتَُك  قَاَل َما َمَنَعَك أ

َ
قَاَل يَا ذِبْلِيُس َما َمَنَعَك ﴿وقلال يف  :    [12]األعلراف:  ﴾ُجَد ذِذْ أ

َديَّ   َََ ُت بِي ََْ ا َخلَق َََ ُجَد لِم ََْ ْن سَس
َ
، وذ ينللاده بلله يف  (2)وانداه ابمسلله إبللليس يف احلجللر و   ،اآليللة  [75] :  ﴾أ

 (3)"األعراف.
وال شللك أن السلليال هللو الللذي اقتضللى املغللايرة بللني املواضللص، وذ أةللد مللن أشللار إىل دلللك مللن املفسللرين فيمللا  

 اطلعت عليه يف التفاسري اليت تعىن ببيان هذه اللفتات البالغية. 
 ﴿ قولله تعلاىل:  سادســا:

َ
نَْت َعْن آلَِهِ  يَا ذِبَْراهِيُم  لَئِْن لَْم تََْْتهِ َْل

َ
َراِغٌب أ

َ
رُْجَنََّك  َواْهُجْرِِن قَاَل أ

مللا   ":، قلالالزلشلريوهلذا ملا اقتضلاه السليال كملا بلني   ،فقلد انده الشلي  ابمسله } إبلراهيم {  [46]ملرم:    ﴾٤٦َملِيًّا
أطلعلله علللى مساةللة يللورة أمللره، وهللدم مذهبلله ابحلجللج القاطعللة، وانيللحه املنايللحة العجيبللة مللص تلللك املالطفللات،  

بفظا لة الكفلر وغلظللة العنلاد، فنلاداه ابمسلله، وذ يقابلل اي أ بل تة بيللا بلىّن، وقلّدم انلل  عللى املبتللدأ يف  أقبلل عليله الشللي   
ألنه كان أهّم عنده وهو عنده أعىن، وفيه ضرب من التعجلب واإلنكلار     {  أ راغةٌب أ ن ت  ع ن  آهلة يتة اي إةب راهةيم   } قوله

غللب عنهللا أحللد. ويف هللذا سلللوان وثلللج لصللدر رسللول   يلللى   عليلله  لرغبتلله عللن آهلتلله، وأن آهلتلله مللا ينبغللي أن ير 
 (4)" .وسلم عما كان يلقى من مثل دلك من كفار قومه

 
 4/813الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (1)

ْم ُكنَْت ِمَن الَْعالِ َ ﴿واآلية  (2)
َ
ْسَتْكََبَْت أ

َ
ْن سَْسُجَد لَِما َخلَْقُت بَِيَديَّ  أ

َ
 [ 75] :  ﴾٧٥قَاَل يَا ذِبْلِيُس َما َمَنَعَك أ

 2/275م 1995ه ل 1415. دار الفكر ل بريوت. طأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنالشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار.  (3)

 3/20الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (4)
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، واملواضــع كثــرية  أثــر الســياق يف التعريــف ابلعلميــةجانــب مــن  و ــا ســبق مــن أقــوال أئمــة التفســري يظهــر  
 ولكل موضع خصوصية حبسب سياقه.
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 املطلب الثاين 
 ، وأثر السياق فيه التعريف ابلضمري، ودالالته 

 مقاصد:   ثالثة وفيه  
 ، وأثر السياق فيها.املقصد األول: الضمائر ودالالهتا

 ضمري الفصل ودالالته، وأثر السياق فيه. املقصد الثاين:  
 ، وأثر السياق فيه. ضمري الشأن ودالالتهاملقصد الثالث:  
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 املقصد األول 
 وأثر السياق فيها  الضمائر ودالالهتا

 أوال: الضمائر ودالالهتا
  ،وتتفلاوت يف الرتبلة  ،والغاملب  ،واملخاطلب  ،ضمامر امللتكلم  :الضمامر إحد  أنواع املعارف، وهي ثالثة أنواع

 فصل يف دلك علماء النحو والبالغة.وقد 
 (1)  ."الّضمامر الواقعة يف القرآن جمّلدينوقد يّنف ابن األنبارّي يف بيان قال الزركشي: "

 .علماء من أسبابه ما يرةص إىل نوع الضمريالأما تعريف املسند إليه ابإلضمار فقد دكر 
لكلللون املسلللند إليللله     ألن املقلللام مقللام الغيبلللة  وإملللا،  وإمللا ألن املقلللام للخطلللاب،  فإمللا ألن املقلللام مقلللام اللللتكلم"  
 (2)" .أو يف حكم املذكور لقرينة  ،مذكور

 فقال: للعدول إىل الّضمامر أسبااب ودكر الزركشي
ا ﴿  :وهو أيل ويفها لالختصار وهلذا قام قولله تعلاىل :منها" ْجًرا َعِظيمًَ

َ
ُ لَُهْم َمْغفَِرةً َوأ َعدَّ اَّللَّ

َ
 ﴾٣٥أ

ْن ﴿وكللذا قوللله تعلاىل:  ،  مقللام مخسلة وعشللرين للو أتللى هبللا مظهلرة  [35]األحلزاب:  َن مََِ اِت َيْغُضضََْ ْل لِلُْمْؤِمنَََ َوقََُ
ارِهِنَّ  َََ بْص

َ
ة  [31]النللور:  ﴾أ يّ   (3)  ه(542)ت  نقللل ابللن عطيللّ أنلّله للليس يف كتللاب آيللة    :  (4)  ه(437) تعللن مكللّ

يف آيلللة الكرسلللّي أحلللد    :وقلللد قيلللل  ،وهلللي مشلللتملة عللللى مخسلللة وعشلللرين ضلللمريا  ،اشلللتملت عللللى ضلللمامر أكثلللر منهلللا
   .وعشرون امسا ما بني ضمري و اهر

ري     :ومنهللا الفخامللة بشللتن يللاحبه حيلله  عللل لفللرط شللهرته كتنلّله يللدّل علللى نفسلله ويكتفللي عللن امسلله الصللّ
ْدرِ ﴿ :بذكر شيء من يلفاته كقولله تعلاىل نَْزْْلَاهُ ِِف َْلْلَةِ الْقََ

َ
ُه  ﴿  :يعل  القلرآن وقولله  ،[1]القلدر:  ﴾١ذِنَّا أ فَإِنََّ

ََلُ ََعَ قَلْبَِك   .لّشتن ومنه ضمري ا  ،[97]البقرة:  ﴾نَزَّ
ُدوٌّ ُمبَِ ٌ   ﴿  :ومنها: الّتحقلري كقولله تعلاىل  ْم عََ يطان  ،(5)[168]البقلرة:    ﴾١٦٨ذِنَُّه لَكَُ ُه    ﴿  :وقولله  ،يعل  الشلّ ذِنََّ

 
 4/24ال هان يف علوم القرآن.  (1)
 2/10اإليضاح يف علوم البالغة.  (2)
له )اقرر الوةيز  أندلسي، من أهل غرانطة. بن عبد الرهن بن عطية اقاريب، من حمارب قيس، الغرانطي، أبو حممد: مفسر فقيه عبد احلل بن غالب (3)

 3/282( انظر: األعالم يف تفسري الكتاب العزيز
له كتب كثرية، منها    من أهل القريوان.  مكى بن أىب طالب هوش بن حممد بن لتار االندلسي القيسي، أبو حممد: مقر ، عاذ ابلتفسري والعربية.   (4)

 7/286. انظر: األعالم. القراآت وعللها( )مشكل إعراب القرآن(، و)الكشف عن وةوه
 ويف مواضص أخر  يف القرآن الكرم  (5)
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َُ َل تََرْوَنُهْم     (1)."[14]االنشقال:  ﴾١٤ذِنَُّه َظنَّ أَْن لَْن َُيُورَ ﴿  ،[27]األعراف:    ﴾يََراُكْم ُهَو َوَقبِيلُُه ِمْن َحيْ
فلالن لئليم: إن أكرمتله أهانلك وإن  )  كملا تقلول:    ،غري معني  أيل انطاب أن يكون ملعني، وقد يرتك إىلو" 

ا بعينلله، بللل تريللد إن أكللرم أو أحسللن إليلله(  أحسللنت إليلله أسللاء إليللك ، عرةلله يف يللورة انطللاب  (، فللال تريللد لاطبللً
 ليفيد العموم، أي سوء معاملته غري لتص بواحد دون واحد.

]السلجدة:  ﴾َولَْو تََرا ذِذِ الُْمْجرُِموَن نَاكُِسو رُُووِسِهْم ِعنَْد َربذِِهْم ﴿وهو يف القلرآن كثلري، كقولله تعلاىل:  

وأهنلللا تناهلللت يف الظهلللور حلللىت امتنلللص    ،أخلللرج يف يلللورة انطلللاب مللللا أريلللد العملللوم، للقصلللد إىل تفظيلللص حلللاهلم  ،[12
 (2)"منه الر ية داخل يف هذا انطاب.بل كل يتتتى    ،خفا ها، فال عتص هبا ر ية راء

ومن أحسلن ملا ةلاء يف    ،وقد يرد دلك يف سيال التشهري والعيب كما سبل، كما يرد يف سيال الثناء والتنوية
،  (3) «بشر املشامني إىل املساةد ابلنور التام يلوم القياملة»دلك ما روي عن رسول   يلى   عليه وسلم أنه قال:  

املللراد ابألمللر هنللا للليس لاطبللا معينللا، وإمنللا كللل مللن يتللتَ منلله التبشللري، وكللتن النلليب الكللرم يشللري إىل أن كللل مللن  فللإن  
يصلل  منلله التبشللري  للب أن يكللون مبشللرًا هلللؤالء املشللامني إىل املسللاةد ابلنللور التللام، ويف دلللك هنايللة التكللرم، وغايللة  

 (4)  الرضا.
نقلدم مبقدملة فيهلا "قلات  يف القرآن الكرم    تعيني التعريف ابلضمامر  أثر السيال يف   حتليل وقبل احلديه عن

وحيتملل كثلريا ملن املعلا  وكثلريا ملن    ،عن دراسة الضمامر ودالالته يف أساليب القرآن الكلرم  فتسللوب القلرآن معجلز
وقلللد قلللص دللللك يف القلللرآن كثلللريا    ،وملللن دللللك أيضلللا يلللالحية الضلللمري ألن يعلللود عللللى أشلللياء متنوعلللة سلللبقته  ،الوةلللوه
 (5)".ةدا

مري،    األيللللأن "  :و لللا دكلللره رهللله    ،وقلللد فصلللل الزركشلللي رهللله   يف دللللك أن يقلللّدم ملللا يلللدّل عليللله الضلللّ
اْكُتُبوهُ  ﴿  :ومن مثّ ورد قوله تعاىل ،وعدم الّتكليف ،بدليل األكثريّة ىًّ فََ َجل  ُمسََ

َ
 ﴾ ذَِذا تََدايَُْْتْم بَِديْن  ذَِ  أ

يعللود علللى مللذكور يف سلليال الكللالم مللؤّخر يف    ، أويعللود إىل شلليء سللبل دكللره يف الّلفللظ ابملطابقللةوقللد    ،[282]البقللرة: 
وَِس ﴿  :كقولله تعلاىل  ،الّلفظ مقلّدم يف النّليّلة ًة مَُ هِ ِخيفََ وَْجَس ِِف َنْفسَِ

َ
يلدّل الّلفلظ عللى  ، أو  [67]طله:  ﴾٦٧فَأ

 
 25-4/24ال هان يف علوم القرآن.  (1)
 2/11اإليضاح يف علوم البالغة.  (2)

ابب: ما ةاء يف  .".بلفظ " بشر املشامني يف الظلم    [ 223]والرتمذي    ابب: ما ةاء يف املشي إأل  الصالة يف الظلم.   [ 561]  أخرةه أبو داود    (3)
ه  1430،    1حممد كامل قره بللي. دار الرسامل العلمية. ط  –انظر: سنن أيب داود. حتقيل: شعيب األرنؤوط    فضل العشاء والفجر يف  اعة.

 1/435م. 1975 –ه 1395، 2طمصر.  –، وسنن الرتمذي. حتقيل: أهد حممد شاكر. شركة مصطفى البايب احلليب 1/421م. 2009 –
 193-192انظر: خصامص الرتاكيب   (4)

 23-8/21عضيمة، حممد عبد انالل. دراسات ألسلوب القرآن الكرم. دار احلديه ل القاهر. د. ت.   (5)
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َوا   ﴿  :تعلاىلكقوله    ،ياحب الّضمري ابلّتضّمن َرُب لِلتَّقَْ قَْ
َ
فإنّله عاملد عللى العلدل     [8]املاملدة:  ﴾اْعِدلُوا ُهَو أ

ومَ ﴿  :كإضمار الّنفس يف قوله تعلاىل  يدّل عليه اباللتزام، أو { اعدلوا}املفهوم من   ﴾٨٣فَلَْوَل ذَِذا بَلََغِت اَْلُلْقَُ
ا  ﴿  :كإضلمار األرض يف قولله  ،فيضمر ثقلة بفهلم السلامص   ،يدّل عليه الّسيال  ، أو[83]الواقعلة:   َما تََرَك ََعَ َظْهرِهََ

اًو  ﴿  :كقولله تعلاىل  ،وقد يعود الّضمري على بعض ملا تقلّدم لله  [45]فلاطر:  ﴾ِمْن َدابَّة   نَّ نِسََ ]النسلاء:  ﴾فَإِْن كَُ

ْوَلدُِكْم  ﴿بعد قوله   [11
َ
ُ ِِف أ يُكُم اَّللَّ ِِ يال أو  قد  ، و [11]النسلاء:  ﴾يُو ال يعلود عللى ملذكور وال معللوم ابلسلّ

مري ايهللول الللذي يلزملله التفسللري ،ملللة أو مفللرد  ،غللريه تن    ،(  نعللم وبللئس)  فللاملفرد يف    ،وهللو الضللّ واجلملللة ضللمري الشللّ
يءو  ،، وسيتَ بيانهوالقّصة هِ  ﴿  :كقولله تعلاىل  ،قد يعلود عللى لفلظ شليء وامللراد بله اجللنس ملن دللك الشلّ َِ وا ب تَُ

ُ
َوأ

هلذا الّلذي رزقنلا  }  :ألّن قولله   يرةلص إىل امللرزول يف اللّدارين  يعلا(  بله  )  فلإّن الضلّمري يف    [25]البقلرة:    ﴾ُمتََشابًِها   
مري علللى أحللدقاو   ،مشللتمل علللى دكللر مللا رزقللوه يف الللّدارين  {مللن قبللل مثّ الغالللب كونلله    ،قللد يللذكر شلليئان ويعللاد الضللّ
رَيةٌ  وَ ﴿ :كقولله تعلاىل  ،للثّلا  ا لََكبَِ ََلةِ  ِإَونَّهََ َْبِ َوالصََّ    فتعلاد الضلّمري للصلّالة ،[45]البقلرة:    ﴾اْسَتعِيُنوا بِالصَّ

ْم  ﴿  :كقولله تعلاىل  ،ألّن االثنلني  لص يف املعلىن   قد يذكر شليئان ويعلود الضلّمري  علاو  ،ألهّنا أقرب ا َِلُْكِمهَِ َوُكنََّ
كقولله تعلاىل:    ،قد يثىّن الّضمري ويعلود عللى أحلد امللذكورينو   ،يع  حكم سليمان وداود [78]األنبياء:    ﴾٧٨َشاهِِدينَ 

ا  ﴿ َََ َيا ُحوَتُهم ََِ ا نسلليه الفللىت  [61]الكهللف:  ﴾نَس مري مّتصللال بشلليء وهللو لغللريه كقوللله تعللاىل، و وإمنللّ   :قللد  لليء الضللّ
نَْساَن ِمْن ُسََللَة  ِمْن ِط     َولََقْد َخلَْقَنا﴿   ﴾ُثمَّ َجَعلَۡنَُٰه ُنۡطَفةٗ ﴿ :مثّ قلال ،آدم :يعل  [12]املؤمنلون:    ﴾١٢اْْلِ

إدا اةتملللص ضلللمامر فحيللله أمكلللن عودهلللا لواحلللد فهلللو أوىل ملللن عودهلللا  و   ،ألّن آدم ذ  للللل ملللن نطفلللة   فهلللذا لوللللده
ابُوِت ﴿  :وهللللذا مللللا ةلللّوز بعضلللهم يف قولللله تعلللاىل  ،ملختللللف َََّ ََهِ ِِف اتلَ ِن اقِْذفِيَ

َ
إخل أّن الضلللمري يف    [39]طللله:  ﴾أ

  ،وما قبله ملوسى عابه الّزلشرّي وةعله تنافرا ولرةلا للقلرآن علن إعجلازه ،للتابوت وما بعده ﴾ْۡلَمذِ ٱِِف    قِۡذفِيهِ ٱفَ ﴿
مامر كّلهللا راةعللة إىل موسللى  :فقللال ملللا يللؤدي إليلله مللن     ورةللوع بعضللها إليلله وبعضللها إىل التللّابوت فيلله هجنللة  ،والضللّ

ًداَوَل سَْسَتْفِت فِيهِ  ﴿  :لكن قد يقتضي املعىن الّتخلالف كملا يف قولله تعلاىل  تنافر النظر حََ
َ
]الكهلف:  ﴾ْم ِمنُْهْم أ

مري  ، و قاللله ثعلللب وامللل ّد  .واهلللاء وامللليم يف مللنهم لليهللود  ،اهلللاء وامللليم يف فلليهم أليللحاب الكهللف  [22 األيللل يف الضللّ
ه إدا ةلللاء مضلللاف ومضلللاف إليللله ودكلللر بعلللدقا ضلللمري علللاد إىل    ،علللوده إىل أقلللرب ملللذكور ولنلللا أيلللل آخلللر وهلللو أنلللّ

ِ َل َُتُْصوَها  ﴿  :ومنله قولله تعلاىل  ،ون املضلاف إليلهألنّه اقّدث عنه د  املضاف وا نِْعَمَة اَّللَّ ]النحلل:  ﴾ِإَوْن َتُعد 

َرا َسبَْع َبَقَرات  ِسَمان   ﴿  :وكذا الّصفة فإهّنا كما يف قولله تعلاىل [18
َ
ِذِ أ وللجمهلور أن يقوللوا:    [43]يوسلف:  ﴾ذِ

ونظلر يف الرّتةلي  ملن    ،وإدا تعلارض األيلالن تسلاقطا  ،لدليلفقد  رج عن األيل    ،وكذا عوده لألقرب ليس مبطّرد
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ا قولللله تعلللاىل:    ..علللوده إىل ملللا فيللله العملللل هبملللا أوىل  :بلللل قلللد يقلللال  ،خلللارج ا  ﴿وأملللّ َََ اُقُهْم لَهَ َََ ْعنَ
َ
ْت أ َََّ َفَظلَ

عِ َ  وقللد يتجللّوز  ،  فلتخ  خاضللعني علن املضللاف إليله ولللو أخل  عللن املضلاف لقللال خاضلعة  [4]الشلعراء:  ﴾٤َخاضََِ
ُ رَُسوًل  ﴿  :حبذف الّضمري للعلم به كقوله ََ اَّللَّ ِي َبَع َِّ َهَذا ا

َ
 (1)"بعثه وهو كثري :أي [41]الفرقان:   ﴾٤١أ

َؤاَد ُُك   ﴿  :كما يف قولله تعلاىل  ،منها: اإلشارة  "وقد يسّد مسّد الّضمري أمور: َ َوالْفَُ ْمَع َواِْلَِصََ ذِنَّ السََّ
ولَئَِك ََكَن َعنُْه َمْسئُوًل 

ُ
 [36]اإلسراء:   ﴾٣٦أ

ا َمْن َطَغ ﴿  :كقولله تعلاىل  ،ومنها: األلف واللاّلم مَّ
َ
َة ٱَوَواثََر   ٣٧فَأ وَٰ اٱ َۡلَيََ ۡنيََ إِنَّ  ٣٨ل  يمَ ٱفََ ِِهَ  ْۡلَحَِ

َواَٰ ٱ
ۡ
مَّ   ٣٩لَۡمأ

َ
َس ٱَوَنََه    ۦا َمۡن َخاٍَّ َمَقاَم َربذِهِ َوأ ِن    ْلَّفَۡ َواَٰ ٱعََ إِنَّ    ٤٠لۡهََ ةَ ٱفََ َواَٰ ٱِِهَ  ْۡلَنََّ

ۡ
أ  ﴾٤١لۡمََ

 [41-37]النازعات: 

 (2)".ومنها: االسم الظّاهر  ن يكون املقام يقتضي اإلضمار فيعدل عنه إىل الظّاهر
واستقصلى أمثلتهلا    ،مقدملة دراسلته هللا  يف  هذه املالحظات عن الضلمامر  حممد عبد انالل عضيمة وقد دكر 
   يف القرآن الكرم.

  ،كمللا يكللىن عنهللا بضللمري  للص املللذكر مبالغللة يف سللرتها  ،عاطللب املللرأة خبطللاب  للص املللذكرو للا دكللره أنلله قللد  
 .وةاء دلك يف القرآن 

 .، وقد يراد من املفرد اجلمص و وز أن يعود ضمري اجلمص على )أحد(  وعلى كل ما يفيد العموم
 (3) "وقد يراد من ضمري املثىن الواحد.

 .حتليل شواهد من القرآن وكل دلك  ا حيدده السيال كما سيظهر يف 
 
 
 
 
 

 
 

 
 41-4/25ال هان يف علوم القرآن.  (1)
 39-4/38ال هان يف علوم القرآن.  (2)
 23-8/21دراسات ألسلوب القرآن الكرم  (3)
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 حتديد دالالت الضمائر   يف على أثر السياق  تطبيقية مناذج  :  نيااث
ولكــن مــن خــالل التأمــل يف الســياق    ،يؤتى ابلضمري فيدل يف ظــاهره علــى مــدلول ظــاهر مناســب للفظــه

 تظهر دالالت أخرى، ومن األمثلة على ذلك:
ْم تعاىل: ﴿ هقولأوال:  َد َربذِهَِ فالضلمري      [12]السلجدة:  ﴾َولَْو تََرا ذِذِ الُْمْجرُِموَن نَاكُِسو رُُووِسِهْم ِعنَْ

إد التقلدير ) أنلت ( واأليلل أن  اطلب بله معلني، ولكلن اقتضلى السليال أن يكلون    يف اآلية ضمري خطاب مسترت
املللراد ابنطللاب هنللا كللل مللن ،َ منلله الر يللة، ودلللك لاشللارة إىل أن هللذه  انطللاب لكللل أحللد. قللال أبللو موسللى: "  

منله الر يلة داخلل يف  الصورة املتناهية يف الفظاعة تناهت أيضا يف الظهور، فال علتص هبلا ر يلة راء بلل كلل ملن تتلتتى  
هللذا انطللاب، وفيلله إشللارة أيضللا إىل الرغبللة يف تعميللل هللذه الصللورة الفظيعللة املنكللرة يف وةللدان كللل راء لتكللون زةللرا  

ايرمللون يف كللل ةيللل    .وعليللك أن جتتهللد يف أن تقلليم يف نفسللك هللذا املوقللف كمللا تصللفه اآليللة  ،.بليغللا للنللاس  يعللا
وقفوا انكسي رءوسهم خضوعا، ودال يف حضلرة دي اجلل وت اللذي عاشلوا   من أةيال البشرية جمتمعون  يعا، وقد 

 (1)"يتبجحون إبنكاره.
ِت ﴿قوله تعاىل:  اثنيا:

ْ
أ ْذهِبُْكْم َويََ  يَُ

ْ
أ ِ  ذِْن سَشََ رَْض بِاَْلَقذ

َ
َماَواِت َواْْل َ َخلََق السَّ نَّ اَّللَّ

َ
لَْم تََر أ

َ
أ

ق  َجِديََد   ولكللن اقتضللى    ،فاأليللل أن يعلود الضللمري املسللترت يف }تلر { علللى لاطللب معلني  [19]إبللراهيم:  ﴾١٩ِ َلََْ
  (2)."انطللاب لكللل أحللد   ،}أذ تللر{ أذ تعلللم: "ه(710)ت  يقللول النسللفي  .السلليال أن يكللون انطللاب لكللل أحللد 
أن    هلو قللارد علللى"ف  إد الغلرض هللو بسللآ األدللة علللى قلدرة   تعللاىل املطلقللة.   ومشلول انطللاب يناسلب سلليال اآليللة

إعالملللا  نللله قلللادر عللللى إعلللدام     أو عللللى خلللالف شلللكلهم  ،و للللل مكلللاهنم خلقلللا آخلللر عللللى شلللكلهم  ،يعلللدم النلللاس
 (3)".املوةود وإ اد املعدوم

وكثري من اآلايت اليت حتتمل أن يكلون املخاطلب هبلا هلو رسلول   يللى   عليله وسللم يشلري املفسلرون إىل  
 أو على داللة العموم من أول األمر.  ،للرسول خطاب ألمته توسص الداللة إما على سبيل أن انطاب

ِيََن ﴿قولله تعلاىل:  اثلثا: َِّ ًَل  َوا نَْزَل ذَِْلُْكُم الِْكَتاَب ُمَفصََّ
َ
ِي أ َِّ بَْتِغ َحَكًما وَُهَو ا

َ
ِ أ َفَغرْيَ اَّللَّ

َ
أ

ٌل ِمْن َربذَِك بِاَْلَقذِ  نَُّه ُمََنَّ
َ
ََتِينَ آتَيَْناُهُم الِْكَتاَب َيْعلَُموَن أ َن الُْممَْ   [114]األنعلام:    ﴾١١٤  فَََل تَُكوَننَّ مَِ

يف أهنلللم يعلملللون    {فلللال تكلللونّن ملللن اململللرتين: " }ه(685)ت  فالضلللمري يف }فلللال تكلللونن{ حيتملللل، قلللال البيضلللاوي

 
 193خصامص الرتاكيب   (1)

ل  1419،  1حتقيل: يوسف علي بدوي. دار الكلم الطيبل بريوت. ط  مدارك التنزيل وحقائق التأويل.النسفي، أبو ال كات عبد   بن أهد.    (2) ه 
 2/168م. 1998

 2/168مدارك التنزيل وحقامل التتويل. (3)
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  {وال تكونّن ملن املشلركني}دلك، أو يف أنه منزل جلحود أكثرهم وكفرهم به، فيكون من ابب التهييج كقوله تعاىل:  
انطللللاب لكللللل أحللللد علللللى معللللىن أن األدلللللة ملللللا    :وقيللللل  ،أو خطللللاب الرسللللول يللللّلى   عليلللله وسللللّلم نطللللاب األمللللة

 (1)"  تعاضدت على يحته فال ينبغي ألحد أن ميرتي فيه.
ُ ﴿لله تعلاىل: قو رابعا:  ُم اَّللَّ لُوٌٍّ َحَذَر الَْموِْت َفَقاَل لَهَُ

ُ
ِيَن َخرَُجوا ِمْن دِيَارِهِْم وَُهْم أ َِّ لَْم تََر ذَِ  ا

َ
أ

ْكَْثَ اْلَّاِس َل سَْشُكُرونَ 
َ
و فَْضل  ََعَ اْلَّاِس َولَِكنَّ أ ُ َِ  َ ْحَياُهْم  ذِنَّ اَّللَّ

َ
  [243]البقرة:   ﴾٢٤٣ُموتُوا ُثمَّ أ

تقرير ملن مسص بقصتهم من أهلل الكتلاب وأخبلار األّوللني، وتعجيلب ملن شلتهنم.  {  أذ تر  }  قال الزلشري: "
 (2) "ألّن هذا الكالم ةر  جمر  املثل يف معىن التعجيب.  و وز أن  اطب به من ذ ير وذ يسمص 

يلله متعللّداي إىل مللا للليس مللن شللتن  واعلللم أّن تركيللب )أذ تللر إىل كللذا( إدا ةللاء فعللل الّر يللة فقللال ابللن عاشللور: "
امص أن يكللون رآه، كللان كالمللا مقصللودا منلله الّتحللريض علللى علللم ملا عللّدي إليلله فعللل الّر يللة، وهللذا  لّلا اتّفللل عليلله   السلّ

بلل يف معلىن جملازّي أو كنلامّي ملن معلا     ،ولذلك تكون قزة االستفهام مستعملة يف غلري معلىن االسلتفهام ،املفّسرون 
 (3)"قيقّي، وكان انطاب به غالبا موّةها إىل غري معنّي، ورمّبا كان املخاطب مفروضا متخّيال.االستفهام غري احل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عمر.    البيضاوي،  (1) بن  عبد    سعيد  أبو  الدين  التأويلانير  وأسرار  التنزيل  الرتاث أنوار  إحياء  دار  املرعشلي.  الرهن  عبد  حممد  حتقيل:   .

   3/178إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم.وانظر:  2/179ه 1،1418العريب.ط
 1/290الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (2)
 2/476حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (3)
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 اثلثا: مناذج تطبيقية على أثر السياق يف بيان عود الضمري 
ا ذِْن  ﴿قولله تعلاىل:    أوال: ْهلِهََ

َ
دَّ قَاَل ِِهَ َراَوَدتِْ  َعْن َنْفِِس  وََشِهَد َشاهٌِد ِمْن أ ُه قَُ ََكَن قَِميصَُ

 َ َِ َن الََْكذِب سلبل بيلان أن األيلل يف الضلمري أن يعلود عللى اسلم   [26]يوسلف:    ﴾٢٦ِمْن ُقُبل  فََصَدقَْت وَُهَو مَِ
" فقلد اسلتغ  علن املفسلر  ولكن قد  الف دلك كما سبل تفصيله إدا اقتضى املقام دللك، ومنله هلذه اآليلة   ،متقدم

وذ يتقلدم هللا دكلر    ،والضلمري يف }أهلهلا{ يعلود عللى املرأة العزيلز  ،فالضلمري }هلي {يف اللفظ مبا يدل عليله حسلا   
 (1)".ألنه دل عليه احلس  يري 

مللص    ،ويف التعبللري عنهلا بضللمري الغيبللة دون انطللاب أو اسلم اإلشللارة مراعللاة حلسللن األدب  قلال أبللو السللعود: "
 (2)".اإلمياء إىل اإلعراض عنها

وتُوا الِْكَتاَب ﴿قولله تعلاىل:  اثنيــا:
ُ
ِيَن أ َبَعِن  َوُقْل لَِّلَّ ِ َوَمِن اتَّ ْسلَْمُت وَْجَِهَ َّلِلَّ

َ
وَك َفُقْل أ فَإِْن َحاج 

 
َ
ِيذَِ  أ مذ

ُ
رٌي َواْْل ُ بَصَِ ََلُغ  َواَّللَّ َ َك اِلَْ ا َعلَيَْ ْوا فَإِنَّمََ ََّ َدْوا  ِإَوْن تََول ِد اْهتََ لَُموا َفقََ سَْ

َ
إِْن أ لَْمُتْم  فََ سَْ

َ
أ

ادِ   ،ويف هلللذه اآليلللة أيضلللا ذ يللذكر عاملللد الضلللمري يف } حلللاةوك {، واأليلللل أن يلللذكر [20]آل عملللران:  ﴾٢٠بِالْعِبََََ
عاملد إىل غللري مللذكور يف    {  فلإن حللاّةوك}وضلمري اجلمللص يف قوللله:  يقللول ابلن عاشللور: "    ،ودللك لداللللة املقلام عليلله

ورة، أعل  ة حينئلذ.    ،قضلّية وفلد جنلران   :الكالم، بل معلوم من املقام، وهو مقلام نلزول السلّ وا ابقاةلّ فلإهّنم الّلذين اهتملّ
ا املشللركون فقللد تباعللد مللا بيللنهم وبللني النلل ا اليهللود  فتمللّ يبء يللّلى   عليلله وسللّلم بعللد اهلجللرة، فانقطعللت حمللاّةتهم، وأمللّ

 (3)"فقد تظاهروا مبساملة املسلمني يف املدينة.
إدا فسيال املوقف هو الذي دل عللى عاملد الضلمري ملن خلالل النظلر يف أسلباب النلزول كملا أشلار إىل دللك  

 ابن عاشور رهه  .
ِ ﴿: اثلثا: قوله تعاىل َِّ َدَد ُهَو ا وا عََ اٌَِل تِلَْعلَمَُ َرهُ َمنََ دَّ وًرا َوقََ ْمَس ِضَياًو َوالَْقَمَر نَُ ي َجَعَل الشَّ

ونَ  ْوم  َيْعلَمَُ ُل اْْليَاِت لِقََ ِ ِ  ُيَفصذ ُ َذلَِك ذِلَّ بِاَْلَقذ نَِ  َواَْلَِساَب  َما َخلََق اَّللَّ ِ فقلد    ،[5]يلونس:    ﴾٥السذ
يتقللدم شلليئان أو أكثللر  للا يصللل  للتفسللري، فاأليللل أن يعللود الضللمري علللى األقللرب، و للوز أن يعللود علللى غللري دلللك  

وهلذا موافلل لأليلل    ،قلد علاد الضلمري يف } وقلدره{ عللى القملروملن دللك اآليلة السلابقة، ف  (4)وهذا ما يبينه املقام.
 كما أن مقام الكالم يقتضيه.

 
 1/57انظر: السامرامي، د. فاضل ياحل. معا  النحو. شركة العاتك ل القاهرة. د.ت.   (1)

 4/268إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (2)
 3/200حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (3)
 1/58انظر: معا  النحو.  (4)
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ده، وقلد دكلر    ،{وقّدره منلازل}وقال:    : "ه(310) ت قال الط ي ، فلإن يف  (  القملر)    و  (  الشلمس)  فوحلّ
ألن ابألهلللة يعللرف انقضللاء الشللهور     للقمللر خايللة  {وقللدره}يف قوللله:    (  اهلللاء)  أحللدقا: أن تكللون    دلللك وةهللني:

 والسنني، ال ابلشمس.
واّلّل ورسلللوله أحلللّل أن  }بلللذكر أحلللدقا علللن اآلخلللر، كملللا قلللال يف موضلللص آخلللر:    ىواآلخلللر: أن يكلللون اكتفللل

 (1)"[62]سورة التوبة:   ،{يرضوه
  : }أو قلّدره دا منلازل، كقولله تعلاىل  ،وقلّدر مسلريه منلازل  :وقّدر القمر. واملعلىن{ وقّدره } وقال الزلشري: "

 (2)"الشهور واألايم والليايل. واحلساب وحساب األوقات من {  والقمر قّدرانه منازل
 وسيال الكتاب كله يرة  عود الضمري إىل القمر مص ما يقتضيه األيل. ،فسيال اآلية

ْن يُرُْضوهُ    ﴿قولله تعلاىل: رابعــا: 
َ
َحق  أ

َ
ُ َورَُسوَُلُ أ فاأليلل أن يكلون الضلمري للمثلىن يف   [62]التوبلة:    ﴾َواَّللَّ

وإمنللا وحللد الضللمري ألنلله ال تفلاوت بللني رضللا   ورضللا رسللوله يلللى  قولله ) يرضللوه ( ولكنلله وحللد. قللال الزلشلري: "  
. أو و  أحللل أن    عليلله وسلللم، فكللاان يف حكللم مرضللّى واحللد، كقولللك: إحسللان زيللد وإ اللله نعشللىن وةلل  ملل 

 (3)  "يرضوه، ورسوله كذلك.
إملا لايلذان  ن    {  يرضلوه}وإفراد الضمري يف  وقد فصل أبو السعود يف عود الضمري يف } يرضوه { فقال: "

:  رضاه يلى   عليله وسللم منلدرج حتلت رضلاه سلبحانه وإرضلا ه يللى   عليله وسللم إرضلاء لله تعلاىل لقولله تعلاىل
﴿  َ َطاَع اَّللَّ

َ
وإما ألنه مستعار السم اإلشارة اللذي يشلار بله إىل الواحلد    ،[80]النساء:  ﴾َمْن يُِطِع الرَُّسوَل َفَقْد أ

 :واملتعدد بتتويل املذكور كما يف قول ر ية
 ( 4)ل  ه  البل    ليص  تو    دة ل  يف اجلة   كتنّه          ل  وبل    سواد    من   فيها خطوطٌ 

لللوال االسللتعارة ذ يتسللّن    :ألان نقللول  ؟أّي حاةللة إىل االسللتعارة بعللد التتويللل املللذكور  :ال يقللال  .أي كللتن دلللك
مللللا أن الضلللمري ال يتعلللرض إال للللذات ملللا يرةلللص إليللله ملللن غلللري تعلللرض لويلللف ملللن أويلللافه الللليت ملللن  لتهلللا     التتويلللل
ان حلذف خل  األوىل لدالللة خل   والكالم  لتل  ،وإما ألنه عامد إىل رسوله  ،وإمنا املتعرض هلا اسم اإلشارة ،املذكورية

أو إىل    ،حنن مبلا عنلدان وأنلت مبلا عنلدك راض واللرأي لتللف:ومنله قلول ملن قلال  ،الثانية عليله كملا دهلب إليله سليبويه

 
  1422،  1الط ي، أبو ةعفر حممد بن ةرير بن يزيد. ةامص البيان يف ،ويل القرآن. حتقيل: الدكتور عبد   بن عبد اقسن الرتكي.دار هجر . ط  (1)

 15/23م.  2001ه ل 

 2/329الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (2)
 2/285الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (3)
قتيبة ل  البيت لر بة بن العجاج. انظر: جمموع أشعار العرب، وهو مشتمل على ديوان ر بة بن العجاج. اعتىن به: وليم بن الورد ال وسي. دار ابن  (4) 

 104الكويت. د. ت.  
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 (1)  ."وخ  الثانية حمذوف كما هو رأي امل د ،  على أن املذكور خ  اجلملة األوىل
الوةللوه، والسلليال يفللت  البللاب علللى كللل هللذه التفسللريات، وكللل يرةللص يف  فالضللمري يف اآليللة حيتمللل كللل هللذه  
كما فعل ابن عاشلور فلرأ  أن الضلمري يعلود عللى } { يقلول رهله  :    ،ترةي  ما يراه إىل وةه من وةوه السيال

 (2)  ."ولذلك ابتد  به ،عامد إىل اسم اجلاللة، ألنّه األهّم يف ان   {  يرضوه}والّضمري املنصوب يف "
رْيٌ ﴿قولله تعلاىل: خامســا:  ِ خََ وا ذَِْلَْها َوتََرُكوَك قَائًِما  قُْل َما ِعنَْد اَّللَّ ْو لَْهًوا انَْفض 

َ
ْوا ِِتَاَرةً أ

َ
ِإَوَذا َرأ

ٌِقِ َ  ا ُ َخرْيُ الَرَّ فقلد علاد الضلمري يف } إليهلا { إىل } جتلارة    ،[11]اجلمعلة:    ﴾١١ِمَن اللَّْهوِ َوِمَن اتلذَِجاَرةِ  َواَّللَّ
وقلد دكلر شليئني؟  {  إليهلا  }فإن قلت: كيف قال  ألنه مؤنه، وال يصل  عوده على } هلوا { قال الزلشري: "  {

 (3) .": فحذف أحدقا لداللة املذكور عليه( هلوا انفضوا إليه)، أو  ( إدا رأوا جتارة انفضوا إليها)  قلت: تقديره  
   وإفلراد التجلارة بلرد الكنايللة":وأسلرار علود الضلمري عللى التجلارة ملا دكلره البيضلاوي قلال رهله  وملن دالملل  

ألهنا املقصودة، فإن املراد من اللهو الطبل الذي كانوا يستقبلون به العري، والرتديلد للدالللة عللى أن ملنهم ملن انفلض  
  يرد مساع الطبل ور يته، أو للداللة عللى أن اإلنفضلاض إىل التجلارة ملص احلاةلة إليهلا واالنتفلاع هبلا إدا كلان ملذموما

 (4)"وإدا رأوا هلوا انفضوا إليه.  ،تقديره إدا رأوا جتارة انفضوا إليها  :لوقي ،كان االنفضاض إىل اللهو أوىل بذلك
أن    »اآليللة  وكللذلك فللإن سلليال املوقللف اقتضللى أن يكللون بنللاء الرتكيللب علللى هللذا النحللو فقللد ورد يف سللبب  

بطعللام،  رسللول   يلللى   عليلله وسلللم كللان قاممللا علللى املنلل   طللب يللوم اجلمعللة، فتقبلللت عللري ]قافلللة[ مللن الشللام  
ويللاحب أمرهللا دحيللة بللن خليفللة الكللليب، وكانللت عللادهتم أن تللدخل العللري املدينللة ابلطبللل والصللياح سللرورا هبللا، فلمللا  
دخلت العري كذلك انفض أهل املسجد إليها، وتركوا رسول   يلى   عليله وسللم قامملا عللى املنل ، وذ يبلل معله  

 (6)"(5)  «  ..أحدهم إال اثنا عشر رةال. قال ةابر بن عبد  : أان
ا أهلّم عنلدهم ملن الّلهلو   (الّتجارة  )  عامد إىل  (  إليها  )  وضمري    قال ابن عاشور: " وألّن احللدث الّلذي    ،ألهنلّ

 (7)  ."نزلت اآلية عنده هو جميء عري دحية من الّشام. واكتفى به عن ضمري الّلهو

 
 4/78إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (1)
 10/245حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (2)
 537/ 4الزلشري، ةار   أبو القاسم حممود بن عمرو بن أهد. الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل. دار الكتاب العريب. (3)
 5/213سرار التتويل. أنوار التنزيل وأ (4)

عن ةابر قال: بينما النيب يلى   عليه وسلم  طب يوم اجلمعة قامما إد قدمت عري املدينة ابب: ومن سورة اجلمعة.    [ 3311]  أخرةه الرتمذي    (5) 
ونزلت هذه اآلية } وإدا رأوا جتارة أو  فابتدرها أيحار رسول   يلى   عليه وسلم حىت ذ يبل منهم إال اثنا عشر رةال فيهم أبو بكر وعمر  

 5/414هلوا انفضوا إليها وتركوك قامما {انظر: سنن الرتمذي. وقال: هذا حديه حسن يحي . 

 2/375التسهيل لعلوم التنزيل.  (6)

 28/228حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد  (7)
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عِ َ ﴿قوله تعاىل:  سادسا:  رَيةٌ ذِلَّ ََعَ اْْلَاشَِ ا لََكبَِ ََلةِ  ِإَونَّهََ َْبِ َوالصَّ ]البقلرة:  ﴾٤٥َواْسَتعِيُنوا بِالصَّ

َها ﴿وقولله تعلاىل:   [45 ي 
َ
ابِرِينَ يَا أ َع الصََّ َ مََ ََلةِ  ذِنَّ اَّللَّ َْبِ َوالصََّ ِيَن آَمُنوا اْسَتعِيُنوا بِالصََّ َِّ ]البقلرة:  ﴾١٥٣ا

ألنلللله يوافقهللللا يف التتنيلللله، بينمللللا ختمللللت اآليللللة     فالضللللمري يف اآليللللة األوىل يف } وإهنللللا { يرةللللص إىل الصللللالة  [153
 األخر  ابلكالم عن الص .

هلو اللذي اقتضلى هلذه املغلايرة بلني اآليتلني، فقلد تقلدم دكلر الصلالة واملطالبلة    وقد رأ  السلامرامي أن السليال
اكِعِ َ ﴿هبلا يف اآليلة األوىل. قلال تعلاىل:   ََكةَ َواْرَكُعوا َمَع الَرَّ ََلةَ َوآتُوا الزَّ قِيُموا الصَّ

َ
وهلذا    [43]البقلرة:  ﴾٤٣َوأ

 يناسب عود الضمري على الصالة كما ختم اآلية ابلكالم عنها.
ُل ِِف ﴿ما سيال اآلية الثانية فقد انسب ختمها ابحلديه عن الصل  فقلد قلال   بعلدها: وأ  ْن ُيْقتََ َوَل َتُقولُوا لِمََ

ِ أَْمَواٌت  بَْل أَْحَياٌو َولَِكْن َل سَْشُعُرونَ  َِن    ١٥٤َسِْيِل اَّللَّ وِف مذ وعِ ٱوَ   ْۡلَۡوٍِّ ٱَوَْلَۡبلَُونَُّكم بََِشۡ ُ َن   ْلَۡ ِ ِٖف مَذ َوَنقَۡ
ِ    ثلََّمَرَِٰت  ٱوَ   ْۡلَنُفِس ٱوَ   ْۡلَۡمَوَٰلِ ٱ ِ َِبِينَ ٱَوبََشذ َٰ  ( 1) [ 155-154]البقرة:    ﴾١٥٥لصَّ

ا لكبلرية}إّن اّلّل تعاىل قلال لبل  إسلراميل:   وقال ابن عاشور: " علملا منله بضلعف علزاممهم علن عظلامم    {  إهنلّ
وذ يللذكر مثللل هللذا هنللا، ويف هللذا إميللاء إىل أّن املسلللمني قللد يسللّر    ،{  إاّل علللى اناشللعني}  :وقللال هنالللك  ،األعمللال

م اناشلعون الّلذين اسلتثناهم اّلّل هناللك، وزاد هنلا فقلال:   ابرين  }هلم ما يصعب على غريهم، وأهنلّ {    إّن اّلّل ملص الصلّ
 (2)"فبّشرهم  هّنم  ّن ميتثل هذا األمر ويعّد لذلك يف زمرة الّصابرين.

  أن سلليال اللغللة هللو الللذي اقتضللى هللذه املغللايرة بللني اآليتللني بينمللا يللر  ابللن عاشللور أن مللن  فالسللامرامي يللر 
ويف    ،إد نظر إىل املتلقي يف كل موضص ففي املوضص األول املخاطب هلم بنلو إسلراميل   سبب دلك هو سيال املوقف

 املوضص الثا  هم املؤمنون.
اوإ }  ويقلول الللرازي يف علود الضللمري يف اآليللة األوىل: " مري عامللد إىل    {  هنلّ مري وةللوه، أحلدها: الضللّ ففللي هلذا الضللّ

.  {  واسلتعينوا}الّصالة أي يالة ثقيللة إاّل عللى اناشلعني. ولنيهلا: الضلّمري عاملد إىل االسلتعانة الّليت يلدّل عليهلا قولله:  
  {  نعمليت الّليت أنعملت علليكم ادكلروا  }وللثها: أنّه عامد إىل  يص األمور اّليت أملر هبلا بنلو إسلراميل وهنلوا عنهلا ملن قولله:  

أو تقتصر فيه عللى اإلميلاء إدا وثقلت    ،والعرب قد تضمر الّشيء اختصارا  ،{  واستعينوا}إىل قوله:   [122،  47،  40]البقرة:  
  (ملا بلني البتيهلا أكلرم ملن فلالن)األرض. ويقوللون:    :يعل   (.  ما عليها أفضل من فالن)فيقول القامل:    ،بعلم املخاطب

ة  يعنون املدينلة. وقلال تعلاىل: ﴿  ُ اْلَّاَس بُِظلِْمهِْم َما تََرَك َعَليَْها مِْن َدابََّ ، وال دكلر  [61]النحلل:  ﴾ َولَْو يَُؤاِخُذ اَّللَّ

 
 59-1/58انظر: معا  النحو.  (1)

 2/53 حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (2)
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 (1)."لألرض 
 فالرازي رهه   كما الزلشري وغريه يتوسص يف دكر احتماالت عود الضمري، وكل دلك يرةص إىل السيال.

ا{    رار عود الضمري يف اآلية األوىل على الصالة ما دكره أبو السعود يقلول رهله  : "و ا دكر من أس }وإهنلّ
 (2)".وعصيصها برّد الضمري إليها لعظم شتهنا واشتماهلا على ضروب من الص  ،أو الصالة ،أي االستعانة هبما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
الكشاف الزلشري، ةار   أبو القاسم حممود بن عمرو بن أهد. وانظر:  3/490. مفاتيح الغيب الرازي، فخر الدين أبو عبد   حممد بن عمر.  (1)

 1/134دار الكتاب العريب. عن حقائق غوامض التنزيل.

 1/98إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (2)
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 املقصد الثاين
 السياق فيه ضمري الفصل ودالالته وأثر  

 ودالالته   ضمري الفصلأوال:  
وهو لفظ عللى يليغة الضلمري املرفلوع املنفصلل يطلابل ملا قبلله يف  ": ضمري الفصل" من الضمائر ما يسمى 

التكلم وانطاب والغيبة يقص بني املبتدأ وان  يف احلال أو يف األيلل بشلرط أن يكلوان معلرفتني أو يكلون انل  يشلبه  
 (1) "املعرفة.

قال ياحب الكتاب: ويتوسآ بني املبتدأ وخ ه قبل دخول العوامل اللفظية وبعده إدا  قال ابن يعيش: "
أحد الضمامر املنفصلة  (أفعل من كذا) كل    ،كان ان  معرفة أو مضارعاً له يف امتناع دخول حرف التعريف عليه
لتوكيد. ويسميه البصريون فصالً، والكوفيون املرفوعة، ليؤدن من أول أمره  نه خٌ  ال نعت، وليفيد ضرابً من ا

ذِْن ََكَن َهَذا ُهَو   ﴿ودلك يف قولك: "زيٌد هو املنطلل"، و"زيٌد هو أفضل من عمرو"، وقال تعاىل:    ،عماداً 
إن كنا لنحن ) ، و(إن كان زيٌد هلو الظريف)  ويدخل عليه الم االبتداء، تقول:  ..[32]األنفال:  ﴾اَْلَقَّ 

 (،أ ن زيداً هو خري منك)  وعن ر بة أنه يقول:    ،وما بعده مبنياً عليه  ، ري من العرب  علونه مبتدأ. وكث(الصاحلني
الِِم َ ﴿ويقر ون:   قَلَّ  ﴿و     (2)[76]الزخرف:  ﴾٧٦َوَما َظلَْمَناُهْم َولَِكْن ََكنُوا ُهُم الظَّ

َ
نَا أ

َ
 [ 39]الكهف:  ﴾أ

 (3) " برفص أقل
والغللرض مللن دخللول الفصللل يف الكللالم مللا دكللرانه  "  وأمللا عللن سللر اإلتيللان بضللمري الفصللل فيقللول ابللن يعلليش:  

، وقيلل: أَ  بله ليل ؤدةن  ن انل  معرفلٌة، أو   من إرادةة اإليذان بتمام االسم وك مالةه، وأّن الذي بعده خٌ ، وليس بنعلت 
ا من النكرات.  ما قارهب 

ط أن يكللون مللن ال ا اشللرت  ألّن فيلله ضللراًب مللن التتكيللد، والتتكيللد  يكللون    ،ضللمامر املنفصلللة املرفوعللةة املوضللص وإمنللّ
  : ةَ  ﴿، و  (  قمت  أان  )  بضمرية املرفوع املنفصل، حنو  َك اْْلَنََّ ٌَوْجَُ نَْت َو

َ
، وللذلك ملن  (4)[35]البقلرة:  ﴾اْسُكْن أ

د  يف املعللىن. وهلللذا املعللىن ي سللّميه سلليبويه  املعللىن وةللب أن يكللون املضللمر  هللو األول  يف املعللىن  ألّن التتكيللد هللو امل ؤكللء
.  (5)  "و ي ًفا كما يسّمى التتكيد  اقض 

 
 8/24دراسات ألسلوب القرآن الكرم  (1)
الِِم َ ﴿وقراءة حفص:  (2)  [ 76]الزخرف:  ﴾٧٦َوَما َظلَْمَناُهْم َولَِكْن ََكنُوا ُهُم الظَّ

 329-2/328شرح املفصل.  (3)

نَْت ﴿ويف موضص آخر :  (4)
َ
الِِم َ َويَا آَدُم اْسُكْن أ َجَرَة َفَتُكونَا ِمَن الظَّ َُ ِشئُْتَما َوَل َتْقَربَا َهِذهِ الشَّ ٌَوُْجَك اْْلَنََّة فلَُُكَ ِمْن َحيْ  ﴾١٩َو

 [ 19]األعراف: 
 2/329شرح املفصل.  (5)
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دات اجلملللة وقللد نللّص سلليبويه علللى أنلّله يفيللد الّتتكيللد وقللال: يف قوللله  يقللول الزركشللي: " الفصللل وهللو مللن مؤكللّ
ا  ﴿تعلاىل:   قَلَّ ِمنَْك َماًل َوَوَلً

َ
نَا أ

َ
وهلذا   ،}أان{ ويلف لليلاء يف }تلرن{ يزيلد ،كيلدا  [39]الكهلف:    ﴾ذِْن تََرِن أ

 (1)".ألّن املضمر يؤّكد الّضمري  يحي 
  .ثة فوامد: اإلعالم  ّن ما بعده خ  ال  بص وله ثالويقول السيوطي: "

د   :أي  ،ألنلّله يللدعم بلله الكللالم   وهلللذا مسلّلاه الكوفيلّلون دعامللة  ،والّتتكيللد  وبللىن عليلله بعضللهم أنلّله ال    ،يقللّو  ويؤكللّ
  (زيد نفسه هو الفاضل)فال يقال:   ، مص بينه وبينه

ونَ  ﴿ودكللر الّزلشللرّي الّثالثللة يف:  ،  واالختصللا  ََُ ُم الُْمْفلِح ََُ َك ه ََِ ولَئ
ُ
فقللال: فامدتلله    [5]البقللرة:  ﴾٥َوأ

 (2) "وإ اب أّن فامدة املسند لبتة للمسند إليه دون غريه. ،والّتوكيد  ،الّداللة على أّن ما بعده خ  ال يفة
ا هللو الفللرل بللني النعللت وانلل   ومللص أن " فيمللا ال للل ب س  فيلله، حنللو قوللله تعللاىل:    فإنلله  لليء   الغللرض ابلفصللل إمنللّ

  ، وقد ةلاء فيهلا ضلمري الفصللال ل بس  يف دلك  ألّن املضمرات ال ت وي فف [58]القصص:    ﴾َوُكنَّا ََنُْن الَْوارِثِ َ ﴿
ا ثبللت هللذا احلكللم  للظللاهر، أ ةللري املضللمر  أن ال يقللص الفصللل  إاّل بعللد االسللم الظللاهر  للّ   ن األيلللأل ف، فلمللّ ا ي ويلل 

راه، وإن كانت املضمرات  ال ت نع ت  (3) "..جم 
{  ،وةّوز األخفش وقوعه بني احلال وياحبهاوقال السيوطي: "  ابلّنصب. (4)وخرّج عليه قراءة: }ه نء أ ط ه ر 

وةعلل منله أبلو    ،[13]الل وج:  ﴾١٣ُهَو ُيبِْدُئ َويُعِيدُ ذِنَُّه ﴿وةعلل منله:   ،وةّوز اجلرةاّ  وقوعه قبل مضلارع
ولَئَِك ُهَو َيُبورُ  ﴿البقاء: 

ُ
 (5)".[10]فاطر:   ﴾ َوَمْكُر أ

د ابملضلللمر  و "  لللوز أن يكلللون املضلللمر فيللله فصلللاًل، و لللوز أن يكلللون ،كيلللًدا  ألنلللّه بعلللد مضلللمر ، واملضلللمر  ي ؤكلللء
 مرفوع  املوضص، أو منصوب ه، أو جمرور ه.املرفوع إد ك ان ه ، سواء كان األّول  

ا وةللب أن يكللون بعللد معرفللة   ألّن فيلله ضللراًب مللن التتكيللد، ولفظلل ه لفللظ  املعرفللة، فوةللب أن يكللون االسللم    وإمنللّ
ا  ألنّله ال يكلون ملا بعلده إاّل ملا   اجلاري عليله معرفلة، كملا أن التتكيلد كلذلك، ووةلب أن يكلون ملا بعلده معرفلة أيضلً

. ،عًتا لةما قبله، ونعت  املعرفة معرفةٌ  وز أن يكون ن  (6) "فلذلك وةب أن يكون بني معرفت ني 

 
 2/409ال هان يف علوم القرآن. (1)

 2/340اإلتقان يف علوم القرآن.  (2)

 2/330شرح املفصل للزلشري.   انظر:(3)
يذِئَاِت  قَاَل يَا قَوِْم َهُؤَلِو َبَناَِت ﴿واآلية  (4) َ َوَل  وََجاَوهُ قَوُْمُه ُيْهرَُعوَن ذَِْلْهِ َوِمْن َقبُْل ََكنُوا َيْعَملُوَن السَّ ْطَهُر لَُكْم  فَاتَُّقوا اَّللَّ

َ
ُهنَّ أ

لَيَْس 
َ
 [78]هود:  [78]هود:  ﴾٧٨ِمنُْكْم رَُجٌل رَِشيدٌ َُتُْزوِن ِِف َضيِِْف  أ

 2/340اإلتقان يف علوم القرآن.  (5)

 231-2/330شرح املفصل.   انظر:(6)
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إاّل أّن     البلدل  بلٌص للم بلد ل منله يف إعرابله كالتتكيلد   أن الفصلل  بينله وبلني البلدل  و   ،وقد حيتمل أن يكلون بلدال
)  ، و(  ك إاّيك خلللريًا مللن زيلللد  ننتلل  )  الفللرل بينهمللا أنلللّك إدا أبللدلت  ملللن منصللوب  أتيلللت  بضللمرية املنصللوب، فتقلللول:  

بت ه إاّيه خريًا من عمرو ، ال يكون إاّل بضمري املرفوع.(حسة ، أو فصلت   (1)  . وإدا أّكدت 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 2/234شرح املفصل.  انظر: (1)
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 اجمليء بضمري الفصل ودالالته   يف على أثر السياق   تطبيقية: مناذج  اثنيا
وينحللو البحلله يف هللذا املوضللص إىل بيللان أثللر السلليال يف    ،سللبل بيللان أنلله يللؤتى بضللمري الفصللل ألسللباب ثالثللة

 دكر ضمري الفصل ودالالته.
وإفــادة االختصــاا والقصــر، والتأكيــد. ومــن    ،وهــ ه األســباب هــي اإلعــالم دن مــا بعــده خــرب ال اتبــع

 شواهده: 
ُعُرونَ ﴿قولله تعلاىل:  أوال:  َل ذِنَُّهْم ُهُم الُْمْفِسُدوَن َولَِكْن َل سَشَْ

َ
قلال أبلو السلعود:   [12لبقلرة: ]ا ﴾١٢أ

حيله سللك     فإنه رد من ةهتله تعلاىل للدعواهم اقكيلة أبلل  رد وأدلّله عللى سلخآ عظليم   ةليا  يناد  بذلك نداء"
املنّبهلة  (  أال  )  ويدرت اجلملة حبريف التتكيلد    ،فيه مسلك االستئناف املؤدي إىل زايدة مّكن احلكم يف دهن السامص 

للللرّد ملللا يف قصلللر أنفسلللهم عللللى     ووسلللآ ضلللمري الفصلللل  ،وعلللرف انللل   ،املقلللّررة للنسلللبةن  إو   ..عللللى حتقلللل ملللا بعلللدها
 (1)."اإليالح من التعريض ابملؤمنني

وقللد    ،فسلليال اآليللة اقتضللى أن يللؤتى بضللمري الفصللل  إد املقللام مقللام رد علللى أولئللك الللذين يللدعون اإليللالح
َََل يف قوللله تعللاىل: ﴿  ادعللوا دلللك  سلللوب احلصللر ُن ِإَوَذا قِي ْ َََ ا َن َََ الُوا ذِنَّم َََ رِْض ق

َ
ُدوا ِِف اْْل ََِ ْم َل ُتْفس ََُ لَه

لُِحونَ  ََْ ا حنللن مصلللحون }ومعللىن  "  [11]البقللرة:  ﴾١١ُمص أن يللفة املصلللحني خلصللت هلللم ومحضللت مللن غللري    {إمنللّ
رّد اّلّل ملا  فناسلب أن يلرد علليهم هبلذا األسللوب قلال الزلشلري: "    (2)  "شامبة قادح فيها من وةه من وةوه الفسلاد.

وملا يف    ،ادعوه من االنتظام يف  للة املصللحني أبلل  رّد وأدلله عللى سلخآ عظليم، واملبالغلة فيله ملن ةهلة االسلتئناف
 (3) "وتوسيآ الفصل. ،وتعريف ان  ،وإن من التتكيدين  ،كلتا الكلمتني أال

يمُ قَ ﴿قولله تعلاىل: اثنيــا:  يُم اَْلَكَِ َت الَْعلَِ نَْ
َ
 ﴾٣٢الُوا ُسبَْحانََك َل ِعلَْم َْلَا ذِلَّ َما َعلَّْمَتَنا  ذِنََّك أ

ضلمري    (  نلتأ)قال أبو السعود: "    ،وسبل بيان انالف يف إعرابه  ،قد ةاء ضمري الفصل يف هذا البناءو  [32]البقلرة:  
  ،أو ملللا بعللده كمللا قاللله الكسللامي  ،أو للله حمللل منلله مشللارك ملللا قبللله كمللا قاللله الفللرّاء  ،الفصللل ال حمللّل للله مللن اإلعللراب

   "أن  واجلملة خ  ،مبتدأ خ ه ما بعده :وقيل ،(مررت بك أنت) :،كيد للكاف كما يف قولك  :وقيل
وتللك اجلمللة تعليلل مللا سلبل  أبلو السلعود: "  قلال  ،أما سر اإلتيلان بضلمري الفصلل هنلا فيظهلر ملن سليال اآليلة

فكلتهنم قلالوا    ،وما يفهم ملن دللك ملن عللم آدم عليله السلالم مبلا خفلي علليهم ،من قصر علمهم مبا عّلمهم   تعاىل
الم ملللا حنللن مبعللزل مللن االسللتعداد للله مللن العلللوم   أنللت العللاذ بكللل املعلومللات اللليت مللن  لتهللا اسللتعداد آدم عليلله السللّ

 
 1/44إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (1)

 1/62الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (2)
 1/63الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (3)
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ملتعلقة مبا يف األرض من أنواع املخلوقات اليت عليها يدور فلك خالفة احلكليم اللذي ال يفعلل إال ملا تقتضليه  انفية ا
ومن  لته تعليم آدم عليه السالم ما هو قابل من العلوم الكليلة واملعلارف اجلزميلة املتعلقلة ابألحكلام اللواردة   ،احلكمة

إدا فسلليال اآليللة اقتضللى هللذا البنللاء مؤكللدا بضللمري الفصللل ليللدل  ؛  (1)عليهللا"  مللر انالفللةأوبنللاء    ،علللى مللا يف األرض
 على االستسالم التام هلل عز وةل.  

  ،ضللمري فصللل، وتوسلليطه مللن يللي  القصللر  {  إنلّلك أنللت العللليم احلكلليم}يف    {  أنللت}وقللال ابللن عاشللور: "
م عللى ةا نللب ملن عللم وحكملة حللني  فلاملعىن قصلر العللم واحلكملة علللى اّلّل قصلر قللب للرّدهم اعتقللادهم أنفسلهم أهنلّ

َِتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها  راةعوا بقوهلم: ﴿
َ
أو تنزيلهم منزلة من يعتقد دللك عللى االحتملالني    ،[30]البقرة:  ﴾ أ

 (2)"املتقّدمني، أو هو قصر حقيقّي اّدعامّي مراد منه قصر كمال العلم واحلكمة عليه تعاىل.
ُ ٱِإَوۡذ قَاَل  ﴿:  : قوله تعاىلاثلثا نَت قُلَۡت لِلنَّاِس   ۡبنَ ٱَيَٰعِيَِس    َّللَّ

َ
ُِذوِِن ٱَمۡريََم َوأ َ ذَِلََٰهۡ ِ    َتَّ ِ ّمذ

ُ
َوأ

ِۖ ٱ ِمن ُدوِن   ٖۚ ذِن ُكنُت قُلُۡتهُ  َّللَّ قُوَل َما لَيَۡس ِ  ِِبَقذ 
َ
ۡن أ

َ
  ۚۥُ َفَقۡد َعلِۡمَتهُ  ۥقَاَل ُسۡبَحََٰنَك َما يَُكوُن ِ ٓ أ

َُٰم  ۡفِِس َتۡعلَُم َما ِِف نَ  نَت َعلَّ
َ
ۡعلَُم َما ِِف َنۡفِسَكُۚ ذِنََّك أ

َ
يف قوله   قال الرازي [109]املامدة:  ﴾١١٦لُۡغُيوبِ ٱَوَلٓ أ

 {إن كنت قلته فقد علمته}  : وهذا ،كيد للجملتني املتقّدمتني أع  قوله  : "{إنك أنت عالم الغيوب}تعاىل  
هذا تقرير   { إنك أنت عالم الغيوب}   وقال أبو حيان: "  (3) {"  نفسك تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف  }    :وقوله

وألن ما يعلمه عالم الغيوب ال ينتهي إليه أحد،   ،ألن ما انطوت عليه النفوس من  لة الغيوب     للجملتني معا
 (4) "فإدا كنت أنت املختص بعلم الغيب فال علم يل ابلغيب فكيف تكون يل األلوهية

فتعلم ما أةابوا وأ هروا لنلا وملا ذ نعلمله    :أي  ،}إّنك أنت عالم الغيوب{ تعليل لذلك  السعود: "وقال أبو 
كاة ورّد لألملر إىل علمله تعلاىل مبلا لقلوا ملن قلبلهم ملن ، ا أضمروه يف قلوهبم وكابلدوا ملن    ،انطلوب  وفيله إ هلار للشلّ

 (5)"والتجاء إىل رهبم يف االنتقام منهم ،الكروب
دات وطريقللة حصللر، فضللمري الفصللل أفللاد احلصللر، وإنّ ر: "قللال ابللن عاشللو  ويلليغة    ،وقللد  للص فيلله أربللص مؤكللّ

 (6)"احلصر، و ص الغيوب، وأداة االستغراب.

 
 1/85إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (1)

 1/416حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد  (2)
 12/466مفاتي  الغيب.  (3)

 
 4/417البحر اقيآ يف التفسري. (4)
 3/94كتاب الكرم.إرشاد العقل السليم إىل مزااي ال (5)

 7/115حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (6)
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ُم ﴿قولله تعلاىل: : رابعــاا  َك هَُ َِ ولَئ
ُ
ْم  َوأ ْن َربذِهَِ ولَئَِك ََعَ ُهًدا مَِ

ُ
ون  أ لةحل  فقلد ةلاء   [5]البقلرة:  ﴾5ال م ف 

فصلللل: وفامدتللله: الداللللة عللللى أن اللللوارد بعلللده خللل  ال    (  م) هلللوكما قللال الزلشلللري: "،وفامدتلللهضللمري الفصلللل هنلللا  
 (1)"يفة، والتوكيد، وإ اب أن فامدة املسند لبتة للمسند إليه دون غريه.

 (2)".: فصل يفصل ان  عن الصفة ويؤكد النسبة، ويفيد اختصا  املسند إليه(هم)و  وقال البيضاوي: "
وقللد  علللت أحكللام الفصللل جملللردة مللن غلللري    بلللو حيللان يف دالالت دكلللر ضللمري الفصللل فقلللال: "وقللد فصللل أ

ورفللص تللوهم مللن    ،ألنلله حمللل ،كيللد    يف مثللل هللذا الرتكيللب أحسللن  (هللو)دالمللل يف حنللو مللن سللت ورقللات، وإدخللال  
َو يتشللكك يف املسللند إليلله انلل  أو ينللازع فيلله، أو مللن يتللوهم التشللريك فيلله. أال تللر  إىل قوللله تعللاىل: ﴿ ََُ ُه ه َََّ ن

َ
َوأ

بَْكى
َ
ْضَحَك َوأ

َ
َماَت ، ﴿[43]النجم:   ﴾أ

َ
نَُّه ُهَو أ

َ
ي ا﴾َوأ َ  ﴿  [44]النجم:  و أ ح  قَْ

َ
َ  َوأ غَْ

َ
نَُّه ُهَو أ

َ
]اللنجم:  ﴾٤٨َوأ

نَْث ﴿  ، وقولله:[48
ُ
َكَر َواْْل َِّ وَْجْ ِ ا نَُّه َخلََق الزَّ

َ
وََّل ﴿ ،[45]اللنجم:    ﴾٤٥َوأ

ُ
ْهلََك َاًدا اْْل

َ
نَُّه أ

َ
]اللنجم:   ﴾٥٠َوأ

إد ال يتلوهم إسلناد     دالللة عللى ملا دكلر، وذ  ت بله يف نسلبة خللل اللزوةني وإهلالك علاد ( هو) ، كيف أثبت [50
وأملا اإلضلحاك واإلبكلاء واإلماتلة واإلحيلاء واإلغنلاء واإلقنلاء فقلد يلدعي دللك،  دلك لغري   تعاىل وال الشلركة فيله.  
 أو الشركة فيه متواق  كذاب كنمرود.  

ْعَراوأما قوله تعاىل: ﴿ ِ نَُّه ُهَو َرب  الشذ
َ
لاعلالم  ن   هلو رب هلذا    (هلو)  فلدخول    ،[49]اللنجم:  ﴾٤٩َوأ

مللن دون   واعللذ إهلللا، فللتتى بلله لينبلله  ن   مسللتبد بكونلله  ألن هللذا الللنجم عبللد     الللنجم، وإن كللان رب كللل شلليء
 راب هلذا املعبود، ومن دونه ال يشاركه يف دلك أحد.  

واأللللف واللللالم يف  مث بللني رهلله   أثللر دخللول ضللمري الفصللل علللى الويللف املعللرف ابأللللف والللالم فقللال: "
، فاملخاطلللب يعلللرف  (  زيلللد املنطللللل)  إدا قللللت:    لتعريلللف العهلللد يف انلللارج أو يف اللللذهن، ودللللك أنلللك  {املفلحلللون }

زيلد  )  ر منها انطالل، ويعرف زيلدا و هلل نسلبة االنطلالل إليله، وأنلت تعلرف كلل دللك فتقلول لله:  د  وةود دات ي  
، لتتكيلللد  (  زيلللد هلللو املنطللللل)  فيللله إدا قللللت:    (  هلللو)  ، فتفيلللده معرفلللة النسلللبة الللليت كلللان  هلهلللا، ودخللللت  (  املنطللللل
 (3)"أو يتوهم الشركة.  ،أو ينازع  ،وإمنا تؤكد النسبة عند توهم أن املخاطب يشك فيهاالنسبة،  

ان  ﴿قولله تعلاىل:    :خامســاا  َبُعوُهْم بِإِْحسََ ِيَن اتَّ َِّ نَْصارِ َوا
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِيَن َواْْل وَّ

َ
ابُِقوَن اْْل َوالسَّ

 َ َعدَّ ل
َ
ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه َوأ ٌُ رَِِضَ اَّللَّ ْو بًَدا  َذلَِك الْفََ

َ
نَْهاُر َخاِلِيَن فِيَها أ

َ
ُهْم َجنَّات  َِتْرِي ََتَْتَها اْْل

يمُ  ََِ { دون ضللمري فصللل يف هللذا املوضللص ويف سللورة  دلللك الفللوز العظلليم    }  ةللاء بنللاءوقللد   [100]التوبللة:  ﴾١٠٠الَْعظ
 

 1/46الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (1)
 1/40أنوار التنزيل وأسرار التتويل.  (2)

 74-1/73 .البحر اقيآ يف التفسري (3)
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ِْر عَ ﴿التغلابن  اَِلًا يَُكفذ َِ ِ َويَْعَمْل  ُه يَوَْم ََيَْمُعُكْم ِْلَوِْم اْْلَْمِع  َذلَِك يَوُْم اتلََّغابُِن  َوَمْن يُْؤِمْن بِاَّللَّ نَْ
ٌُ الَْعِظيمُ     [9]التغابن:    ﴾ ٩َسيذِئَاتِهِ َويُْدِخلُْه َجنَّات  َِتْرِي مِْن ََتْتَِها اْْلَنَْهاُر َخاِلِيَن فِيَها َأبًَدا  َذلَِك الَْفْو

ْؤِمنَِ  ﴿وملن دللك قولله تعلاىل:    ،ووردت مص ضمري فصل يف مواضص أخلر  ملن كتلاب   ُ الْمَُ َد اَّللَّ وَعََ
ْدن    اِت عََ ًة ِِف َجنََّ اِكَن َطيذِبََ ا َوَمسََ اِلِيَن فِيهََ اُر خََ نْهََ

َ
ا اْْل َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّات  َِتْرِي ِمْن ََتْتِهََ

 ِ ٌُ الَْعِظيمُ َورِْضَواٌن ِمَن اَّللَّ ْكََبُ  َذلَِك ُهَو الَْفْو
َ
 [72]التوبة:   ﴾٧٢ أ

وال يللدرك الفلللرل إال ابلنظللر إىل السللليال، وقللد رأ  فاضلللل السللامرامي " أن الفلللرل بللني املوضلللعني، أنلله مللللا عللدل علللن  
{ فجلللاء ابجلمللللة االمسيلللة الداللللة عللللى    ورضلللوان ملللن اّلّل أكللل   }  :{ إىل قولللله  رضلللي   علللنهم ورضلللوا عنللله}    :قولللله تعلللاىل 

مث أخلل   ن رضللوان   أكلل  مللن اجلنللات وملللذاهتا انسللب عظللم دلللك ايلليء بضللمري  ،  الثبللوت واللليت هللي أقللو  مللن الفعليللة
 ية.فقد انسب السيال اللغوي اإلتيان بضمري الفصل يف هذه اآل (1){ "دلك هو الفوز العظيم    الفصل فقال: }
ِم   ﴿ : قولــه تعــاىل:سادســاا 

َ
نُدسِف   ٥٢ِِف َجنََّٰتِف وَُعُيونِف  ٥١ذِنَّ الُْمتَِّقَ  ِِف َمَقام  أ ن سَُ يَلَُْۡسوَن مَِ

َتَقَٰبِلِ َ  قِف م  وَّۡجَنَُٰهم ِِبُور  ِع ِف   ٥٣ِإَوۡسَتَۡبَ ٌَ ة  َواِمنَِ َ   ٥٤َكَذَٰلَِك َو َِٰكهََ ََٰ ِ
لذ ا بِكَُ َل   ٥٥يَۡدُعوَن فِيهََ

ى ٱ  لَۡمۡوتَةَ ٱذِلَّ    لَۡمۡوَت ٱيَها  يَُذوُقوَن فِ  وََّلَٰ
ُ
َُٰهۡم َعَذاَب    ْۡل َو    ٥٦ْۡلَِحيمِ ٱَوَوَقى َٰلَِك هَُ بذَِكُۚ َ  ِن رَّ ٌُ ٱفَۡضَٗل مذ ۡو  لۡفََ

  [57- 51]الدخان:   ﴾٥٧لَۡعِظيمُ ٱ
واحللتّج أيللحابنا هبللذه اآليللة علللى أّن الّتفضلليل أعلللى درةللة مللن    {  دلللك هللو الفللوز العظلليم}  قللال الللرازي: "

مثّ ويلف الفضلل ملن اّلّل بكونله فلوزا عظيملا، ويلدّل عليله    ،فإنّه تعاىل ويفه بكونله فضلال ملن اّللّ   الّثواب املستحلّ 
مللن إعطللاء    أيضللا أّن امللللك العظلليم إدا أعطللى األةللري أةرتلله مثّ خلللص علللى إنسللان آخللر فللإّن تلللك انلعللة أعلللى حللاال

 (2)"تلك األةرة
ِ َل َخوٌٍّْ َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َُيَْزنُونَ ﴿ويف قوله تعاىل:   ْوِْلَاَو اَّللَّ

َ
َل ذِنَّ أ

َ
ِيَن آَمُنوا َوََكنُوا    ٦٢أ َِّ ا

نَْيا َوَِف اْْلِخَرةِ  َل َتبِْديَل  ٦٣َيتَُّقونَ  ا ِِف اَْلََياةِ ال  ٌُ  لَُهُم الَُْْْشَ ِ  َذلَِك ُهَو الَْفْو لََِكَِماِت اَّللَّ
 [ 64-62]يونس:  ﴾٦٤الَْعِظيمُ 

دكللر ضللمري الفصللل يف سلليال بيللان حللال أوليللاء   يف الللدارين، ودكللر الللدنيا وتصللور مللا فيهللا مللن نعلليم انسللب أن  
للللك هلللو الفلللوز  }د  و للللةيللذكر ضلللمري الفصلللل يف بيلللان نعللليم اآلخلللرة ليفيللد قصلللر النعللليم عللللى اآلخلللرة يقلللول ابللن عاشلللور: "  

 ومقّررة ملضموهنا فلذلك فصلت.{  م البشر }هل  مؤكدة جلملة{  العظيم
 

 47-1/46معا  النحو.  (1)

 27/667مفاتي  الغيب.  (2)
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إىل املذكور من مضمون اجلمل الّثالث املتقّدمة، واختيار اسم اإلشارة ألنّه أ ص ملا دكر،   {  دلك }واإلشارة ب 
ة الّتتكيد وإلفادة القصر، أي هو الفوز وفيه كمال مييز له لزايدة تقرير معناه. ودكر ضمري الفصل بعد اسم اإلشارة لزايد 

ألّن دلك ال يعّد فوزا إدا عاقبته املذّلة    العظيم ال غريه  ّا يتقّلب فيه املشركون يف احلياة الّدنيا من رزل ومنعة وقّوة
نََّك َتقَ ﴿ واإلهانة يف الّدنيا وبعده العذاب انالد يف اآلخرة، كما أشار إليه قوله تعاىل:  ِيَن َكَفُروا ِِف  َل َيُغرَّ َِّ ل ُب ا

َواُهْم َجَهنَُّم  َوبِئَْس الِْمَهادُ   ١٩٦اِْلََِلدِ 
ْ
 (1) [ 197-196]آل عمران:    ﴾١٩٧َمَتاٌع قَلِيٌل ُثمَّ َمأ

نَّ َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ ُهَو اِْلَاِطُل ﴿قوله تعلاىل: سادسا: 
َ
َ ُهَو اَْلَق  َوأ نَّ اَّللَّ

َ
َو َذلَِك بِأ َ هَُ نَّ اَّللَّ

َ
َوأ

وذ يلذكر يف موضلص آخلر يشلبه هلذا املوضلص بلل يطابقله    ،فقد دكر ضمري الفصل هنا  [62]احلج:   ﴾٦٢الَْعِّل  الَْكبرِيُ 
ُل ﴿سو  يف دكر ضمري الفصل، وهو قولله تعلاىل:   نَّ َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ اِْلَاطَِ

َ
َ ُهَو اَْلَق  َوأ نَّ اَّللَّ

َ
َذلَِك بِأ

نَّ 
َ
َ ُهَو الَْعِّل  الَْكبرِيُ َوأ  [30]لقمان:  ﴾٣٠ اَّللَّ

يقللول السللامرامي: "وسلليال اآليتللني يوضلل  دلللك فانيللة احلللج واقعللة يف سلليال الصللراع بعللد دكللر األمللم السللالفة  
وتكذيبهم لرسلهم فتهل الباطل يسعون إلطفاء نور   وقتل كلمة احلل فاحتاج األمر إىل توكيد أن ما هلم عليله هلو  
الباطلل للزايدة تثبيلت املللؤمنني، ويف سلورة لقملان عللرض أليلحاب الباطلل ملن وةلله آخلر لليس فيلله هلذا الصلراع، وملللا  

 (2)كان املوقف لتلفا اختلف التوكيد يف اآليتني حسب ما اقتضاه السيال."
ا القصلر يف قولله ﴿  قال ابن عاشور يف آية احللج: " نَّ َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ هُ  وأملّ

َ
ُل َوأ ]احللج:  ﴾َو اِْلَاطَِ

املسللتفاد مللن ضللمري الفصللل فهللو قصللر اّدعللامّي لعللدم االعتللداد بباطللل غريهللا حللىّت كتنلّله للليس مللن الباطللل. وهللذا    [62
 (3) "مبالغة يف حتقري أينامهم ألّن املقام مقام مناضلة وتوّعد، وإاّل فكثري من أينام وأولن غري العرب ابطل أيضا.

ّل الثّلا  ألّن ملا يدعونله ملن دون اّلّل ملن أيلنامهم يشلرتك معهلا  وإمّنا ذ يؤ  وقال: " ت بضمري الفصلل يف الشلّ
 (4)"يف أنّه ابطل.

   .وكل موضص دكر فيه ضمري الفصل ينظر يف سياقه الستشراف أسرار دكره
 
 

 

 
 11/220حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (1)
 49-1/48معا  النحو.  (2)

 317-17/316حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (3)

 21/187حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (4)
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  املقصد الثالث
 ضمري الشأن ودالالته وأثر السياق فيه 

 ودالالته   ضمري الشأنأوال:  
ويلللزم أن يكللون  ،  ويكللون متصللال ومنفصلال ومسللترتا وابرزا  ضــمري الشــأن:  "مــن الضــمائر كــ لك مــا يســمى  

  ."بصورة ضمري الغامب
ة للمؤنلّله  ،ضلمري البيلان للملذّكرقلال الزركشلي فيله: " ويقّدمونله قبلل اجلمللة نظلرا لداللتله عللى تعظلليم    ،والقصلّ

ة  :ومللن مثّ قيللل للله  ،واإلطنللاب فيلله  ،األمللر يف نفسلله تن والقصللّ وعللادهتم إدا أرادوا دكللر  لللة قللد يقللّدمون قبلهللا    ،الشللّ
رة لللله  ،ضلللمريا يكلللون كنايلللة علللن تللللك اجلمللللة   ،ويفعللللون دللللك يف مواضلللص الّتفخللليم  ،وتكلللون اجلمللللة خللل ا عنللله ومفسلللّ

امص إىل الكشلف عنلهوالغرض م رة لله  ،وطللب تفسلريه  ،نله أن يتطلّلص السلّ وقلد يكلون يلّرد    ،وحينئلذ تلورد اجلمللة املفسلّ
نَا ﴿كقوله تعاىل:   ،الّتعظيم

َ
ُ َل ذََِلَ ذِلَّ أ نَا اَّللَّ

َ
ْل ﴿حنلو قولله تعلاىل:    ،وقلد يفيلد معله االنفلراد [14]طه:  ﴾ذِنَِّ  أ قَُ

َحدٌ 
َ
ُ أ  أي: املنفرد ابألحديّة  [1]اإلخال :   ﴾١ُهَو اَّللَّ

واملبتللدأ    ،خلل  املبتللدأ الثللّا   (  أحللد )  و  ،مبتللدأ لن   (   )  و  ،ضللمري الشللتن   (  هللو)  قللال  اعللة مللن الّنحللاة:  
هلو    :وقيلل  ،ولكوهنا مفّسرة ذ  ب تقدميها عليله  ،ألّن اجلملة تفسري له   وذ يفتقر إىل عامد  ،الثّا  وخ ه خ  األّول

ِ ﴿ومنله:    ألهّنم ستلوه أن يصف ربّه فنزلت  ن اّللّ كناية ع ُد اَّللَّ ا قَاَم َعبَْ نَُّه لَمَّ
َ
و لوز ،نيثله إدا    ،[19]اجللن:  ﴾َوأ

اُر  ﴿كقوله تعاىل:    ،كان يف الكالم مؤّنه بْصََ
َ
ة    [46]احللج:  ﴾فَإِنََّها َل َتْعَى اْْل ا{ ضلمري القصلّ فاهللاء يف }فإهنلّ

ِ  ﴿وقوله تعاىل:    ،(  إنّ   )  رفص خ و}تعمى األبصار{ يف موضص   اُو بََ ُه ُعلَمََ ْن َيْعلَمََ
َ
َولَْم يَُكْن لَُهْم آيًَة أ

َ
أ

ائِيَل   (1)"[197]الشعراء:   ﴾١٩٧ذِْْسَ
والفلرل بينله وبلني ضلمري الفصلل أّن الفصلل يكلون عللى لفلظ  وقال أيضا يف الفرل بينه وبني ضلمري الفصلل: "

َت الرَّقِيََب  ﴿  [32]األنفلال:  ﴾َهَذا ُهَو اَْلَقَّ  ﴿  :قلال تعلاىل  ،الغامب واملتكّلم واملخاطب نَْ
َ
َت أ ]املاملدة:  ﴾ُكنَْ

قَلَّ ِمنَْك َماًل   ﴿ [117
َ
نَا أ

َ
تن    ،ويكلون لله حملّل ملن اإلعلراب  ،[39]الكهلف:  ﴾ذِْن تََرِن أ يكلون إاّل  ال  وضلمري الشلّ

َحدٌ ﴿قلال تعلاىل:   ،ويكون مرفوع اقّل ومنصوبه ،غامبا
َ
ُ أ ُد ﴿    ،[1]اإلخلال :  ﴾١قُْل ُهَو اَّللَّ ا قَاَم َعبَْ نَُّه لَمَّ

َ
َوأ

  ِ  (2)"[19]اجلن:   ﴾اَّللَّ
فلال يقلال:    ،ة لله شليئا عظيملار لذلك ال بلد أن يكلون مضلمون اجلمللة املفسل   مث التفسري ،والقصد به اإليهام"

 
 2/410ال هان يف علوم القرآن.  (1)
 4/30ال هان يف علوم القرآن.  (2)
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 (1)"  .مثالهو الذابب يطري 
 (2)  "وتفخيمه  ن يذكر أّوال مبهما مثّ يفّسر. ،وفامدته الّداللة على تعظيم املخ  عنهقال السيوطي:" 

وقللد مسللى الفللراء ضللمري الشللتن  ،  وإدا ذ يدخللله نواسلل  االبتللداء فللال بللد أن تكللون اجلملللة املفسللرة  لللة امسيللة"
وحيتملل أن يكلون ضلمري    ،ويتعني الضلمري للشلتن يف بعلض اآلايت،  "معا  القرآن "عمادا يف مواضص كثرية من كتابه  

 (3)".وكذلك مص )كتن ( املخففة  ،ويقدر ضمري الشتن مص ) أن ( املخففة،  شتن يف آايت أخر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 25-8/24دراسات ألسلوب القرآن الكرم  (1)

 2/341اإلتقان يف علوم القرآن.   (2)
 25-8/24دراسات ألسلوب القرآن الكرم  (3)
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 ودالالته   لشأناجمليء بضمري ايف  على أثر السياق   تطبيقيةمناذج  :  اثنيا
نَّ ﴿قولله تعلاىل:  :  أوال بُونََك َولَكََِ ِ ذذ إِنَُّهْم َل يُكَََ وَن  فَََ ََُ ِي َيُقول َِّ َك ا ُه َْلَْحُزنََُ ُم ذِنَََّ ْد َنْعلَََ قَََ

ُدونَ  ِ ََيْحََ الِِمَ  بِآيَاِت اَّللَّ قلال    .نحلو فلتَ بضلمري الشلتن فقلد بل  الرتكيلب عللى هلذا ال، [33]األنعلام:  ﴾٣٣الظَّ
ه ضللللمري الشللللتن الزلشللللري: " ألنللللك رسللللوله املصللللدل     واملعللللىن أن تكللللذيبك أمللللر راةللللص إىل  "    (1)"  واهلللللاء يف إنللللّ
وإمنا يكذبون   ،حلود آايتله، فالله علن حزنلك لنفسلك وإن هلم كلذبوك    ،فهم ال يكذبونك يف احلقيقة ،ابملعجزات

 (2)  "وهو استعظامك ،حود آايت   تعاىل واالستهانة بكتابه. ،وأنت يادل، وليشغلك عن دلك ما هو أهمّ 
امص إىل الكشللف عنلله  لشللتن جملليء ضللمري ا  والغللرض مللن وحينئللذ تللورد اجلملللة    ،وطلللب تفسللريه  ،أن يتطلللّص السللّ

رة للله ، ويف دلللك مراعللاة لسلليال املوقللف حيلله قصللد تشللويل املتلقللي إىل معرفللة هللذا األمللر الللذي يعلملله   عللز  املفسللّ
وقلال    (3)"املفيد لتتكيلد الوعيلد   ،لتتكيد العلم مبا دكر(  قد  )  كلمة  وقد ةاء السيال اللغوي ليناسب دلك فل" ،وةل

 (4)".الذي  يء لزايدة الفعل وكثرته ( رمبا)  مبعىن {م قد نعل }يف  ( قد ) الزلشري: "
َحًدا﴿قوله تعاىل:  :اثنيا

َ
ِ أ ْرُِك بَِرّبذ

ُ
ِ َوَل أ ُ َرّبذ فسليال اآليلة هلي حلوار    [38]الكهلف:  ﴾٣٨لَِكنَّا ُهَو اَّللَّ

لتتكيلد اإلميلان ابهلل، وقلد     وانسلب هلذا السليال أن يبلىن الرتكيلب عللى هلذا النحلو  ،بني رةلني حول اإلميان والكفر
 أتى السيال اللغوي مناسبا للمجيء بضمري الشتن. 

شلت  هللو    :أي  ،ضلمري شلتن وخل ه، وهللي خل  )أان(  {هللو اّلّل ريّب })فللتان( مبتلدأ، و للة  قلال ابلن عاشلور: "
 أعرتف  نّه ريّب خالفا لك. :مستعمل يف اإلقرار، أي  { هو اّلّل ريّب }اّلّل ريّب. وان  يف قوله: 

  ،وموقص االسلتدراك مضلاّدة ملا بعلد )لكلن( مللا قبلهلا، وال سليما إدا كلان اللّرةالن أخلوين أو خليللني كملا قيلل
 فإنّه قد يتوّهم أّن اعتقادقا سواء.

تن يف ق دات أربعلللة، وهلللي: اجلملتلللان االمسّيتلللان، وضلللمري الشلللّ د إثبلللات اعرتافللله ابنلللالل الواحلللد مبؤكلللّ ولللله:  وأكلللّ
املفيللد قصللر يللفة ربوبيللّة اّلّل علللى نفللس    {  اّلّل ريّب }  ، وتعريللف املسللند واملسللند إليلله يف قوللله:{  لكنللّا هللو اّلّل ريّب }

دونك إد تعبد آهلة غري اّلّل، وما القصلر إاّل توكيلد مضلاعف، مثّ ابلّتوكيلد    :املتكّلم قصرا إضافّيا ابلّنسبة ملخاطبه، أي
 (5){"ال أشرك بريّب أحدا.و }الّلفظّي للجملة بقوله: 

َمُعوَن ﴿قولله تعلاىل: : اثلثا ْو آَذاٌن سَسَْ
َ
ا أ وَن بِهََ رِْض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلَُ

َ
فَلَْم سَِسرُيوا ِِف اْْل

َ
أ
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ُدورِ  ِ  ِِف الصَ  بَْصاُر َولَِكْن َتْعَى الُْقلُوُب الََّ
َ
فقلد ةليء بضلمري    [46]احللج:  ﴾٤٦بَِها  فَإِنََّها َل َتْعَى اْْل
ا ال تعملللى األبصلللارالشلللتن يف قولللله تعلللاىل: } ا  }    قلللال البيضلللاوي: "  {  فإهنلللّ الضلللمري للقصلللة أو ملللبهم يفسلللره  {  فإهنلللّ

دور}والظاهر أقيم مقامه  ،راةص إليه { تعمى}ويف  ،األبصار   {ال تعمى األبصلار ولكلن تعملى القللوب الّليت يف الصلّ
دور    ،لليس انللل يف مشلاعرهم  :أي ،عن االعتبار وإمنلا أيفلت عقلوهلم ابتبلاع اهللو  واالهنملاك يف التقليلد، ودكلر الصلّ

 (1)"وفضل التنبيه على أن العمى احلقيقي ليس املتعارف الذي  ص البصر.   ،ونفي التجوز  ،للتتكيد 
فكثلرة املؤكلدات الليت تكتنفله جتعلله يف غايلة احلسلن. يقلول    ،وسيال هذا البناء يناسلب اإلتيلان بضلمري الشلتن 

ا ال تعمللى األبصللار  }والفللاء يف  لللة  "  ابللن عاشللور: فتكللون هلللم قللللوب  }  تفريلللص علللى ةللواب الّنفللي يف قوللله:{فإهنللّ
ابل، وتللذييل للله مبللا يف هللذه اجلملللة مللن العمللوم.{يعقلللون هبللا ه:  وحللرف الّتوكيللد يف قوللل  "  (2)  "، وفذلكللة للكللالم السللّ

تن اقرتاهنلا حبلرف    ،لغرابة احلكم ال ألنّه  ّلا يشلّك فيله  {فإهّنا ال تعمى األبصار} وغاللب اجلملل املفتتحلة بضلمري الشلّ
 الّتوكيد.

ة البصلللر املسلللّمى    ،والقصلللر املسلللتفاد ملللن الّنفلللي وحلللرف االسلللتدراك قصلللر اّدعلللامّي للمبالغلللة ،علللل فقلللد حاسلللّ
ة البصللر هللو العمللى مبالغللة يف  ابلعمللى كتنلّله غللري عمللى، وةعللل عللدم االهتللداء   إىل داللللة املبصللرات مللص سللالمة حاسللّ

 استحقاقه هلذا االسم اّلذي استعري إليه، فالقصر ترشي  لالستعارة.
 (3)  "ففي هذه اآلية أفانني من البالغة والبيان وبداعة الّنظم.

ِذِ َاِمٌل  فََسوٍَّْ َتْعلَُموَن َمْن تَُكوُن ََلُ قُْل يَا قَوِْم اْعَملُوا ََعَ ﴿قولله تعلاىل: : رابعا َمََكنَتُِكْم ذِ
الُِمونَ  ُح الظََّ ُه َل ُيْفلَِ ارِ  ذِنََّ   {إنّله ال يفلل  الظّلاملون }و للة: قلال ابلن عاشلور: " [135]األنعلام:    ﴾١٣٥َاقَِبُة الَّ

سللتكون عقللد الللّدار للمسلللمني، ال لكللم، ألّنكللم  ألنلّله ال يفللل  الظللّاملون،    :تللذييل للوعيللد يتنللّزل منزلللة الّتعليللل، أي
  املون.

املون }والّتعريلللف يف   مري ايعلللول اسلللم )إّن( ضلللمري    {  الظلللّ املني ابتلللداء، والضلللّ لالسلللتغرال، فيشلللمل هلللؤالء الظلللّ
 (4) "الّشتن تنبيها على االهتمام هبذا ان  وأنّه أمر عظيم.
  ،للتنبيلله علللى هللذه احلقيقللة بعللد مللا سللبل مللن أمللر يفيللد الوعيللد فقللد ةللاء السلليال مناسللبا لللذكر ضللمري الشللتن  

 ليدل على هذه احلقيقة داللة مؤكدة بكل ما يف هذا البناء من أسباب التوكيد.   فجاء هذا البناء
و  ﴿قولله تعلاىل:  : خامسا ْن ََشْ ُ مَِ َق اَّللَّ ا َخلََ رِْض َومََ

َ
َماَواِت َواْْل َولَْم َينُْظُروا ِِف َملَُكوِت السََّ

َ
 أ
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َ  َبْعَدهُ يُْؤِمُنونَ  يذِ َحِدي
َ
َجلُُهْم  فَبِأ

َ
ْن يَُكوَن قَِد اقََْتََب أ

َ
ْن َعَِس أ

َ
 [185]األعراف:   ﴾١٨٥َوأ

أن يبلللىن    السللليالوقلللد انسلللب    ،{ ضلللمريا شلللتن   وأن عسلللى أن يكلللون قلللد اقلللرتب أةلهلللم  ويف قولللله تعلللاىل }
قللال ابللن عاشللور:    ،ماثللل أمللامهم يللرون شللواهده ودالملللهللفللت النظللر إىل عللويفهم  للا هللو  الرتكيللب علللى هللذا النحللو  

هلذه هلي    {  أن }و،  {وملا خللل اّلّل ملن شليء}معطلوف عللى    {  وأن عسى أن يكلون قلد اقلرتب أةلهلم}وقوله: "
إخل خلل     {  عسللى أن يكللون }و لللة:    ،أّن املفتوحللة اهلمللزة املشللّددة النللّون خّففللت، فكللان امسهللا ضللمري شللتن مقللّدرا

تن    {  يكللون }واسللم    ،اللّليت بعللد عسللى مصللدريّة هللي اللّليت تللزاد بعللد عسللى غالبللا يف االسللتعمال  {  أن }و  ،ضللمري الشللّ
أذ ينظللروا يف توقّلص قللرب    :ألّن ملا بعللد )يكلون( غللري يلاحل ألن يعتل  امسللا لكلان، واملعلىن   ضلمري شلتن أيضللا حملذوف

 أةلهم.
متعلللّل الّنظللر مللن معللىن اإلخبللار    ويللي  الكللالم علللى هللذا الللّنظم إلفللادة هتويللل األمللر عللليهم وعللويفهم، ،عللل

للّداللة على أنّه أملر ملن شلتنه أن  طلر يف الّنفلوس، وأن يتحلّدث بله النّلاس، وأنّله قلد يلار حلديثا وخل ا فكتنّله أملر  
 مسّلم مقّرر.

ة اعتلدادا  ّن  للة خل ه قلد يلارت شليئا   وهذا موقص ضمري الّشتن حيثملا ورد، وللذلك يسلّمى: ضلمري القصلّ
 (1) "ومعىن الّنظر يف توّقص اقرتاب األةل، الّتخّوف من دلك. ا يقّصه الّناس ويتحّدثون به.مقّررا و ّ 

ا فِيَها  َذلَِك ﴿قولله تعلاىل: : سادســا نَّ ََلُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلً
َ
َ َورَُسوََلُ فَأ نَُّه َمْن ُُيَادِدِ اَّللَّ

َ
لَْم َيْعلَُموا أ

َ
أ

ْزُي  ِ ََْ يمُ اْل ََِ وقللد أَ بضللمري الشللتن هنللا لتعظلليم مللا هللم فيلله مللن كفللر وضللالل وقللد انسللب    [63]التوبللة:  ﴾٦٣الَْعظ
ل  السللليال هلللذا البنلللاء قلللال ابلللن عاشلللور"   واالسلللتفهام مسلللتعمل يف اإلنكلللار والّتشلللنيص، ألّن علللدم علمهلللم بلللذلك حمقلللّ

م كللافرون ابلّرسللول، و ّن رضللى اّلّل عنللد رضللاه ولكللن ملللّا كللا ن عللدم علمهللم بللذلك غريبللا لوةللود الللّدالمل  بضللرورة أهنللّ
 املقتضية أنّه  ّا حيّل أن يعلموه، كان حال عدم العلم به حاال منكرا.

ورة:   َو ﴿وقد كثلر اسلتعمال هلذا وحنلوه يف اإلعلالم  ملر مهلّم، كقولله يف هلذه السلّ َ هَُ نَّ اَّللَّ
َ
وا أ ْم َيْعلَمَُ ََ ل

َ
أ

َواُهْم ﴿وقوله:    [104وبة: ]الت  ﴾َيْقَبُل اتلَّْوبََة َعْن ِعَبادِهِ   ْ ْم َوْنََ ُم ِْسَّهَُ َ َيْعلََ نَّ اَّللَّ
َ
وا أ ْم َيْعلَمَُ ََ ل

َ
]التوبلة:  ﴾أ

 فكتنّه قيل: فليعلموا أنّه من حيادد اّلّل إخل.. .[78
 إىل آخرها.{   من حيادد اّللّ }ضمري الّشتن، وفّسر الّضمري ،ملة   ( أنّه  ل)والّضمري املنصوب ب

 (2)  "يعلموا شتان عظيما هو من حيادد اّلّل ورسوله له انر ةهّنم.واملعىن: أذ  
ا ﴿قولله تعلاىل:  : ســابعا ئِْس بِمََ نَُّه لَْن يُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك ذِلَّ َمْن قَْد آَمَن فَََل تَْْتََ

َ
وِِحَ ذَِ  نُو   أ

ُ
َوأ
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ا ﴿عطف على  لة  قال ابن عاشور: "  [36]هود:    ﴾٣٦ََكنُوا َيْفَعلُونَ  ْد َجاَدتْلَنََ وُ  قََ   [32]هلود:  ﴾قَالُوا يَا نَُ
 أنّه لن يؤمن من قومك إاّل من قد آمن. -عليه الّسالم -بعد دلك أوحي إىل نوح :أي

تن داّل علللى أّن اجلملللة بعللده أمللرهم خطللري ا ،يلليس للله مللن إميللان بقيلّلة قوملله   واسللم )أّن( ضللمري الشللّ كما  ،ألهنللّ
ب بتسللليته ،ملللة  ،  ،بيللد الّنفللي يف املسللتقبل، ودلللك شللديد عليلله  دّل حللرف لللن املفيللد  فللال تبتللئس مبللا  }ولللذلك عقللّ

ال    :افتعللال مللن البللؤس وهللو اهلللّم واحلللزن، أي  :واالبتئللاس  ،فالفللاء لتفريللص الّتسلللية علللى انلل  اقللزن   ،{  كللانوا يفعلللون 
 (1)"حتزن.

دٌ ﴿قوللله تعللاىل:  :  اثمنــا َََ ح
َ
ُ أ َو اَّللَّ ََُ ْل ه ََُ ضللمري    {  هللو}وضللمري    قللال ابللن عاشللور: "  [1]اإلخللال :  ﴾١ق

 (2)  "الّشتن إلفادة االهتمام ابجلملة اّليت بعده، وإدا مسعه اّلذين ستلوا تطّلعوا إىل ما بعده.
فكــل منهــا لــه طابعــه    ،ويكتفــى هبــ ه النمــاذج  ،ويظهــر  ــا ســبق دور الســياق يف اإلتيــان بضــمري الشــأن

 اخلاا ال ي يشعر الدارس ببالغة اإلتيان بضمري الشأن يف موضعه من البناء القرآين.
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 املطلب الثالث 
 ، وأثر السياق فيه اإلشارة، ودالالته سم  التعريف اب 

 اإلشارة، ودالالتهسم التعريف ابأوال: 
أو ملللا يقلللوم مقلللام اجلارحلللة،    ،اإلميلللاء إىل حاضلللر ،ارحلللة  :ومعلللىن اإلشلللارة"ملللن أنلللواع املعلللارف اسلللم اإلشلللارة  

ة البصلر، وسلامر املعلارف هلو أن علتّص   فيتعرف بذلك، فتعريف اإلشارة أن عّصص للمخاطب شخصا يعرفله حباسلّ
 (1)"عّرف بشيئني: ابلعني وابلقلب.شخصا يعرفه املخاطب بقلبه، فلذلك قال النحويون: إن أمساء اإلشارة تت

  ،َو  ،دي)  يف التّلذكري و  (ودان   ،دا  ل )كل  ،شلارة إليلهإوهو ملا دّل عللى مسلّمى و   ،اإلشارةوقال ابن هشام: "  
 .فيهما ( أالء) يف الّتتنيه و  (  و ن  ،و 

يف املثللىن ويف اجلمللص يف    إال   و مقرونللة هبللاأ  ،وتلحقهللن يف البعللد كللاف خطللاب حرفيللة جمللّردة مللن الللاّلم مطلقللا
 (2)"وفيما سبقته ها الّتنبيه  ،وهي الفصحى  ،لغة من مده

مثّ    ،ال خلللالف أن ايلللّرد ملللن الكلللاف واللللاّلم للقريلللبأملللا علللن دالالت أمسلللاء اإلشلللارة فقلللد قلللال السللليوطي: "
وهلذا مللا يللححه    ،وللليس لاشللارة سلو  مللرتبتني  ،ملا فيلله الكلاف وحللدها أو مللص اللاّلم كالقللا للبعيلد   :اختللف فقيللل

واحلتج لله ابلن ماللك  ن املشلار شلبيه    ،ونسبه الصفار إىل سيبويه  ،إنّه الظّاهر من كالم املتقّدمني  :وقال  ،ابن مالك
و ن الفلراء نقلل أن بل  مليم لليس    ،والنحويلون جممعلون عللى أن املنلاد  لليس لله إاّل مرتبتلان فلحلل بنظلريه ،ابملناد 

فللزم ملن هلذا أن اسلم    ،واحلجازيني لليس ملن لغلتهم اسلتعمال الكلاف بلال الم  ،من لغتهم استعمال الاّلم مص الكاف
فلللو كللان للله مرتبللة    ،د فيلله ايللّرد مللن الللاّلم دون الكللافو ن القللرآن ذ يللر   ،اإلشللارة علللى اللغتللني للليس للله إاّل مرتبتللان 

  ،فإنلّله لللو كانللت املراتللب ثالثللة ذ يكتللف يف الّتثنيللة واجلمللص بلفظللني  ،أخللر  لكللان القللرآن غللري ةللامص لوةللوه اإلشللارة
 .وهي وةوه حسنة إاّل أن دعو  اإل اع يف األول مردودة
وبعلد  وهللا    ،ووسلطى وهللا دو الكلاف  ،وهللا ايلّرد  رىبقل  :ودهب أكثر الّنحويني إىل أن اإلشارة ثالث مراتب

  ،هلؤالء وسلطى كلتوالك  :فقيلل  ،واختلف على هذا يف مرتبة أولئك ابمللدّ   ،ويححه ابن احلاةب ،دو الكاف والاّلم
 (3)".كئللبعد  كتول  :وقيل

 : ويؤتى به ألغراض أشار إليها علماء اللغة قدميا وحديثا ومن هذه األغراض
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  ،يقللول أبللو موسللى: " إن اسللم اإلشللارة بطبيعللة داللتلله حيللدد املللراد منلله حتديللدا  للاهرا.  مييللزه أكمللل مييللز  -1
ومييزه مييزا كاشفا، وهذا التحديد قد يكون مقصدا مهما للمتكلم  ألنه حلني يكلون معنيلا ابحلكلم عللى املسلند إليله  

 زيدا من القوة والتقرير.خب  ما، فإن مييز املسند إليه مييزا واضحا مين  ان  م
ومييلللز املسللللند إليللله ابسللللم اإلشلللارة ليتقللللرر احلكلللم للللله ملللن األسللللاليب الشلللامعة يف الكتللللاب العزيلللز، ورمبللللا كللللان  

 (1)"االستشهاد على دلك تكلفا لقوة  هوره
 :أو التعريض بغباوة السامص  كقوله - 2

   نا اي ةرير  عت  … إدا      مبثلهم    ئ  فجة   يأولئك آابم
 
 ( 2)   ص  امة ج  امل

 أو بيان حاله ىف القرب، أو البعد، أو التوّسآ  كقولك: هذا أو دلك أو داك زيد. - 3
ِي يَْذُكُر آلَِهَتُكْم  ﴿أو حتقريه ابلقرب  حنو:  - 4 َِّ َهَذا ا

َ
 [36]األنبياء:  ﴾أ

  [2-1]البقرة:  ﴾٢ِق َ َذلَِك الِْكَتاُب َل َريَْب  فِيهِ  ُهًدا لِلُْمتَّ  ١الم﴿أو تعظيمه ابلبعد  حنو:  - 5

 أو حتقريه  كما يقال: دلك اللعني فعل كذا. - 6
ومسللالك معانيلله، وهللذه    ،القللرب، والبعللد يلقيللان  للالال لتلفللة حتللددها سللياقات الكللالم  يقللول أبللو موسللى: "

يف حتليللل  وتلللك حللني  ريهللا بصللري مبواقللص الكلمللة تراهللا هتللز الكلمللات هللزا يبعلله مضللمرات دالالهتللا، وإدراك دلللك  
اسللم اإلشللارة كمللا يلدل لفظلله يعلل  غايللة الوضللوح والتمييللز،  ، و األسللوب عمللل دقيللل ال يهتللدي إليلله ملن يهمللل نفسلله

   .وقد يكون دلك يف األشياء اقسوسة
وقد يعظم املعلىن يف نفلس امللتكلم حلىت  يلل إليله أنله يلار شليئا حمسلا يشلار إليله، فيلدل عليله ابسلم اإلشلارة،  

 (3). "تظهر قيمة أخر  هلذه انصويية، فتعطي عطاء ةديدا يثري املعىن، و صب التعبريويف هذه املعا   
َك ﴿أو التنبيله عنلد تعقيلب املشلار إليله  ويللاف عللى أنله ةلدير مبلا يللرد بعلده ملن أةلهلا  حنلو:    -  7 ََِ ولَئ

ُ
أ

ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ُ
 (4)"[5]البقرة:   ﴾٥ََعَ ُهًدا ِمْن َربذِِهْم  َوأ

اللليت يللذكرها البالغيللون لتعريللف املسللند إليلله ابسللم    كللذلك  مللن أشللهر األغللراض"  يقللول أبللو موسللى يف دلللك:
اإلشارة، هو أن تذكر أويافا عديدة للشيء، مث تذكره ابسم اإلشارة ةاعال ما يرتتلب عللى تللك األويلاف مسلندا  
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من املزااي البارزة ألمسلاء اإلشلارة  أن  و ،  ةدير بهإىل هذا االسم، واسم اإلشارة هذا يفيد أن ما يرد بعده، فاملشار إليه  
 .وتفادي التكرار الذي يرتهل به األساليب، ويتثاقل به وثوهبا إىل القلوب ،أهنا تعني املتكلم على الرتكيز، واإل از

مث إن هلللذه الطريقلللة تكثلللر يف كتلللاب  ، وقلللد جتلللد اسلللم اإلشلللارة يف بعلللض اآلايت يلخلللص، ويطلللوي يلللفحة  
 (1)"وامر، والنواهي بل أكثر من يفحةكاملة من األ

 و ا ينبغي اإلشارة إليه يف أمساء اإلشارة كذلك دالالت )ها ( التنبيه و )كاف ( انطاب.
  ،وقربلللله  ،التنبيلللله فيجللللاء هبللللا يف أوامللللل أمسللللاء اإلشللللارة لتنبيلللله املخاطللللب علللللى حضللللور املشللللار إليلللله  ) هللللا (أمللللا  

 (2)وللمبالغة يف إيضاحه.
وامنلللا هلللي حلللرف ةللليء بللله لتنبيللله    ،ملللن  للللة اسلللم اإلشلللارة  (  هلللا)  وليسلللت    قلللال يف شلللرح شلللذور اللللذهب: "

 (3)."املخاطب على املشار اليه بدليل سقوطه منها
ويكللرر    ،أو يللؤخر  ،مي: "وأمللا موقللص التنبيلله ابتللداء أو أخللريا فللله داللتلله أيضللا، فللإن التنبيلله يقللدموقللال السللامرا
)أنللت    :)هللا أنللت دا ( مقللدما للتنبيلله، وتللؤخره قللامال  :وقللد حيللذف إدا ذ يكللن للله داع، فتقللول  ،حبسللب احلاةللة إليلله

)هلللا هلللو دا ( إدا أردت أن تنبللله السلللامعني عللللى    :. تقلللولوالتنبيللله يف انطلللاب األول أهلللم، والقاملللل بللله أعلللىن  ،هلللذا(
 (4)".املشار إليه

مللا    :اعلللم أن كللاف انطللاب علللى ضللربني: أحللدقا  يف شللرح املفصللل: "  عنهللا  وأمللا كللاف انطللاب فقللد قللال
  ،..حنلو الكلاف الالحقلة  مسلاء اإلشلارة  ..ما يفيد انطلاب جملردا ملن معلىن االمسيلة :يفيد انطاب واالمسية، واآلخر

ليكللون دلللك أمللارة علللى اخللتالف أحللوال املخاطللب مللن التللذكري والتتنيلله، وتلحقلله     عتلللف حركللات هللذه الكللافو 
قلللال   تعلللاىل:  ..ويوضللل  للللك دللللك نعلللت اسلللم اإلشلللارة، ونلللداء املخاطب  ،عالملللات تلللدل عللللى علللدد املخلللاطبني

ُخنُْه بِالَْغيِْب  ﴿
َ
ِذِ لَْم أ

َ
 .[52]يوسف:  ﴾َذلَِك ِْلَْعلََم أ

وفتحهللا علللى كللل حللال تغليبللا جلانللب الواحللد    ،وفيهللا لغللة أخللر  نقلهللا الثقللات، وهللي إفللراد عالمللة انطللاب
ًطا ﴿ :ويف التنزيلل ،املذكر ًة وَسََ مَّ

ُ
ألن     (  وكلذلكم)  وقيلاس اللغلة األوىل:    ،[143]البقلرة:  ﴾َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أ

ُ ِمْن َقبُْل  َكَذلُِكْم قَ  ﴿كما يف اآلية األخر     ،انطاب جلماعة ا ﴿ومنله قولله تعلاىل:     ،[15]الفلت :  ﴾اَل اَّللَّ يََ
قَْداَمُكمْ 

َ
َ َينُِْصُْكْم َويُثَبذِْت أ وا اَّللَّ ِيَن آَمُنوا ذِْن َتنُِْصُ َِّ َها ا ي 

َ
نَُّهْم ﴿إىل قولله:     [7]حمملد:    ﴾٧أ

َ
أ َِ َذلَِك ب
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ْعَمالَُهمْ 
َ
ْحَبَط أ

َ
ُ فَأ نَْزَل اَّللَّ

َ
 (1)" اعة.  :، واملخاطب( دلكم)  وذ يقل:  ،[9مد: ]حم  ﴾٩َكرُِهوا َما أ

والكثلللرة  فلللاملتكلم البليللل  ال بلللد أن يلللرة   يقلللول السلللامرامي: "وملللص أن اللللوةهني ةلللامزان عللللى سلللبيل السلللعة  
أحدقا على اآلخر يف موطن من مواطن االستعمال لسبب يقتضيه املقام، فيستعمل اإلفراد يف ملوطن، واملطابقلة يف  

َك  ﴿فقللد قللال   تعللاىل:    ،بللل إننللا نللر  يف القللرآن الكللرم املطابقللة واإلفللراد يف اآليللة الواحللدة أحيللاان   مللوطن َذلََِ
ِ َواْْلَوِْم اْْلِخرِ    (2)"[232]البقرة:  ﴾يُوَعُظ بِهِ َمْن ََكَن ِمنُْكْم يُْؤِمُن بِاَّللَّ

وقلد يكتفلى يف خطلاب اجلملص امللذكر بكلاف انطلاب    فقلال: "  ،ةلاء يف قلص اهلواملص ومن دالالت دللك ملا  
َذلَِك  ﴿و  ،[85]البقلرة:  ﴾َفَما َجَزاُو َمْن َيْفَعُل َذلَِك ِمنُْكْم  ﴿  :كما  اطب املفلرد امللذكر قلال تعلاىل  ،مفتوحة

ْم  ََُ رْيٌ لَك َََ يقبللل    أن   :أحللدقا  :ودكللر ابللن البللادش إلفللراد الكللاف إدا خوطللب بلله  اعللة ،ويلللني  [12]ايادلللة:  ﴾خ
أن  اطللب الكللل ويقللدر اسللم مفللرد مللن أمسللاء    :والثللّا   ،ابنطللاب علللى واحللد مللن اجلماعللة جلاللتلله واملللراد للله وهلللم

 (3)".وحنو دلك ،( دلك يوعظ به اي فريل واي  ص )  اجلموع يقص على اجلماعة تقديره  
 الكرم منها:وقد دكر السامرامي دالالت أخر  لذلك مستفادة من أساليب القرآن  

ودللك أن األيلل يف    ،أنه قد يراد ابملفرد لاطب غري معني، وقد يراد إبفراد الكاف البعد فقآ دون انطلاب
الكللاف أن يللؤتى هبللا للخطللاب والبعللد، وقللد تعللر  مللن قصللد انطللاب، فللرياد هبللا البعللد وحللده، وقللد يللؤتى ابلكللاف  

ؤتى به مطابقا إدا كان السيال يقتضلي اإلطاللة والتوسلص يف  مطابقا إدا كان األمر يعم اجلميص على قدر واحد، وقد ي
الكلللالم، وكلللذلك قلللد يسلللتعمل مطابقلللا لللللزايدة يف التوكيلللد، وقلللد يغلللاير بينهملللا يف اآليلللة املوضلللص الواحلللد للتمييلللز بلللني  

وللقليللل بصللورة    ،فيسللتعمل نطللاب اجلمللص الكثللري بصللورة اجلمللص   ،فقللد تكللون جمموعللة أكلل  مللن جمموعللة  ،جممللوعتني
 (4)فراد.اإل

 وكل دلك إمنا حيدده السيال، وستتَ شواهده.
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 ودالالته ابسم اإلشارةالتعريف يف على أثر السياق   تطبيقية: مناذج  اثنيا
سبل بيان دالالت التعريف ابسلم اإلشلارة ولكلن يبقلى لكلل بنلاء قلرآ  خصويليته يف السليال اللذي ورد فيله  

إشللارة معللني إال يف موضللعه يف اآليللة ضللمن سللياقاهتا اللليت وردت فيهللا، ومللن  وال يشللعر الللدارس ،مللال التعريللف ابسللم  
 النمادج القرآنية:

فقلد بل  اإلسلناد يف   [2]البقلرة:    ﴾٢َذلَِك الِْكَتاُب َل َريَْب  فِيهِ  ُهًدا لِلُْمتَّقَِ َ ﴿قولله تعلاىل:  :  أوال
حيتمل وةوهلا يف التتويلل النحلوي، ويف دالالت اسلم  والبناء    ،{  دلك}ويدر ابسم اإلشارة  ، اآلية على هذا النحو

فللإن قللت: ذ يلحت اإلشلارة بلذلك إىل مللا لليس ببعيلد؟ قللت: وقعلت اإلشللارة إىل    اإلشلارة هنلا يقلول الزلشلري: "
مث    ،بعللد مللا سللبل الللتكلم بلله وتقضللى، واملتقضللى يف حكللم املتباعللد، وهللذا يف كللل كللالم حيللّدث الرةللل حبللديه{اذ  }

ارٌِض َوَل  ﴿وقلال اّلّل تعلاىل:    ،مث يقلول: فلذلك كلذا وكلذا  ،وحيسلب احلاسلب  ،ال شك فيلهيقول: ودلك ما  َل فََ
ِ   ﴿وقال:    ،[68]البقرة:  ﴾بِْكٌر َعَواٌن بَْ َ َذلَِك   ا َعلََّمِ  َرّبذ ، وألنه مللا ويلل ملن  [37]يوسف:  ﴾َذلُِكَما ِممَّ

معنللاه:    :ل لصللاحبك وقللد أعطيتلله شلليئا: احللتفظ بللذلك. وقيلللاملرسللل إىل املرسللل إليلله، وقللص يف حللد البعللد، كمللا تقللو 
 (1)"دلك الكتاب الذي وعدوا به.

ونَ ﴿قولله تعلاىل: : اثنيــا ُم الُْمْفلِحَُ َك هَُ َِ ولَئ
ُ
ْم  َوأ ْن َربذِهَِ ًدا مَِ ولَئَِك ََعَ هَُ

ُ
قلال    [5]البقلرة:  ﴾٥أ

عقيبله فامللذكورون قبلله أهلل الكتسلابه ملن أةلل  ويف اسم اإلشارة الذي هو )أولئك( إيلذان  ّن ملا يلرد   الزلشري: "
 مث عّدد له خصاال فايلة، مث عقب تعديدها بقوله:  .،.انصال اليت عّددت هلم، كما قال حاني: وّلّل يعلوك

 ( 3)"(2)ّ اذ  ا م  ضعيفً   د  ع  ذ يق    عاش    . وإن  .ه  ا   ن  ثل    فحسيب   هلك  ي    إن   فذلك  
ًدا لِلُْمتَّقََِ َ  ﴿وهلذه انصللال دكلرت قبللل دللك يف قوللله تعلاىل:   ِيََنَ ٱ﴿  ٢هََُ َِّ  ِ وَن ب بِ ٱيُۡؤِمنََُ  لَۡغيََۡ

َة ٱَويُِقيُموَن   لَوَٰ ا َرٌَۡقَنَُٰهۡم يُنِفُقونَ   لصَّ ِينَ ٱ وَ  ٣َوِممَّ َك  َِّ ن َقۡبلَِ نَزَِل مَِ
ُ
آ أ َك َومََ ۡ نزَِل ذِْلََ

ُ
يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

 ِ  [2]البقرة:   ﴾٤يُوقُِنونَ ُهۡم   ٓأۡلِخَرةِ ٱَوب
ويللفهم ابإلميلان ابلغيللب، وهلذه أعلللى مراتلب اإلميللان، مث ويلفهم  هنللم حيفظلون حللل      قلال أبللو موسلى: "

 
 1/32الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (1)
 م قدما ديوان حاني الطامي، ومطلص األبيات: وهلل يعلوك يساور قه   وميضي على األحداث والدهر  (2)

. ولكن الشارح دكر يف احلاشية أن ابن الشجري دكر ثالثة أبيات يف خامة القصيدة ومنها هذا البيت .وذ يذكر هذا البيت: فذلك إن يهلك      
 ال. هيئة  انظر: ديوان شعر حاني الطامي وأخباره. ينعة: حيع بن مدرك الطامي، رواية هشام بن حممد الكليب. حتقيل: الدكتور عادل سليمان  
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فيقيمللون الصللالة، كمللا حيفظللون حقللول الفقللراء يف أمللواهلم فيؤتللون الزكللاة، مث ويللفهم  يللالة انللري يف معللادهنم، فهللم  
 (1)"ذا رشحتهم هذه األوياف، وةعلتهم أهال للفالح الواقص بعد اسم اإلشارة.يؤمنون مبا أنزل على األنبياء، وهك

وفيله دالللة    ،}أولئك{ إشارة إىل الذين حكيت خصاهلم احلميدة من حيه اتصلافهم هبلا  قال أبو السعود: "
م متميلّلزون بللذلك أكمللل ميلّلز منتطمللون بسللببه يف سلللك األمللور املشللاهدة ومللا فيلله مللن معللىن البعللد لاشللعار   علللى أهنللّ

 (2)".بعلو درةتهم وبعد منزلتهم يف الفضل
  مص ما فيه من اإلشلعار بكملال ميّلزه  ،وإيراد اسم اإلشارة مبنزلة إعادة املويوف بصفاته املذكورةوقال أيضا: "

 (3)".واإلمياء إىل بعد منزلته كما مر هذا  ،وانتظامه بسبب دلك يف سلك األمور املشاهدة ،هبا
تنبيه على أهنم كما ثبتلت هللم  {  أولئك  }  ويف تكرير    ":  فقد قال فيه الزلشري تكرير اسم اإلشارة أما داللة

فجعلللت كللّل واحللدة مللن األثللرتني يف مييللزهم ابملثابللة اللليت لللو انفللردت كفللت    ،األثللرة ابهلللد ، فهللي لبتللة هلللم ابلفللالح
ل    ﴿ذ ةاء مص العاطف؟ وما الفرل بينله وبلني قولله:    فإن قلت:    يزة على حياهلا ضََ

َ
نَْعاِم بَْل ُهْم أ

َ
ولَئَِك ََكْْل

ُ
أ

افِلُونَ  ُم الْغََ ولَئَِك هَُ
ُ
هنلا فللذلك دخلل العلاطف، خبلالف    هلا؟ قللت: قلد اختللف انل ان  [179]األعلراف:    ﴾١٧٩أ

وتشبيهم ابلبهامم شيء واحد، فكانت اجلمللة الثانيلة مقلّررة    ،ألن التسجيل عليهم ابلغفلة   ان ين حملة فإهنما متفقان 
 (5)البيضاويومثله دكر   ،(4)"فهي من العطف مبعزل  ،ملا يف األوىل
ْم بََّل َمْن َكَسَب  ﴿قوله تعلاىل:  :اثلثا ارِ  هَُ َحاُب اْلََّ َِْ

َ
َك أ َِ ولَئ

ُ
َحاَطْت بِهِ َخِطيَئُتُه فَأ

َ
َسيذِئًَة َوأ

ونَ  وإيلراد اسلم اإلشلارة املنبلئ علن استحضلار املشلار إليله مبالله ملن    قال أبو السلعود: "   [81]البقرة:    ﴾٨١فِيَها َخاِلُ
وإمنلا    ،وما فيه من معىن البعد للّتنبيه على بعد منلزلتهم يف الكفلر وانطلااي  ،األوياف لاشعار بعّليتها لصاحبّية النار

مللا أن     بعد مراعاة ةانب اللفظ يف الضلمامر الثالثلة  {من}أشري إليهم بعنوان اجلمعية مراعاة جلانب املعىن يف كلمة  
ه بللله يف حاللللة االنفلللراد  خطيئتللل  ةحاطلللإفلللإن كسلللب السللليئة و    دللللك هلللو املناسلللب مللللا أسلللند إلللليهم يف تينلللك احللللالتني

وإحاطللة خطللاايهم هبللم    ،أولئللك املويللوفون مبللا دكللر مللن كسللب السلليئات  :أي  ،ية النللار يف حالللة االةتمللاعبويللاح
مالزموها يف اآلخرة حسب مالزملتهم يف اللدنيا مللا يسلتوةبها ملن األسلباب الليت ملن  لتهلا ملا   :أي ،أيحاب النار

وإمنللا ذ  للّص اجلللواب حبللاهلم  ن    ،ف كالملله واالفللرتاء عليلله وغللري دلللكهللم عليلله مللن تكللذيب آايت   تعللاىل وحتريلل
مللص مللامر مللن    ،وبيللان حللاهلم ابل هللان والللدليل  ،ملللا يف التعملليم مللن التهويللل   بلللى إهنللم أيللحاب النللار اخل  :يقللال مللثال
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 (1)".قصد اإلشعار ابلتعليل
ا لَْوَل ذِذْ  ﴿قولله تعلاىل يف شلتن اإلفلك:  :رابعا رْيً ِهْم خََ نُْفسَِ

َ
َسِمْعُتُموهُ َظنَّ الُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بِأ

ليل زه وحيلدده، فيقلص احلكلم     (هو)وذ يقل  (  هذا)قال:  يقول أبو موسى: "  [12]النور:   ﴾١٢َوقَالُوا َهَذا ذِفٌْك ُمبِ ٌ 
احلكللم، ويللدل اليقلني مللن أنلله إفللك    عليله  نلله إفللك مبلني بعللد هللذا التمييللز والتجسليد، ويف دلللك قللدر كبللري ملن قللوة

ْن ﴿مبني، ويتكرر هذا األسلوب بلهجتله الالمملة، و َ قولله:  
َ
ا أ َ وُن ْلََ ا يَكَُ ُتْم مََ ِمْعُتُموهُ قُلَْ َولَْوَل ذِذْ سََ

ديه اللدامر،  فتتَ اإلشارة قي املرة الثانية لتجسلد احلل  [16]النور:  ﴾١٦َنَتََكََّم بَِهَذا ُسبَْحانََك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيمٌ 
ويتكرر اإلخبار عنه  نه هبتان عظليم، وقولله: }ملا يكلون لنلا أن نلتكّلم هبلذا{، جتلد اسلم اإلشلارة فيله ال يغل  غنلاءه  
أن يقللول: ملللا يكلللون لنللا أن نلللتكلم بللله  ألن يف اإلشلللارة معللىن أنللله ال ينبغلللي لنلللا أن نللتكلم بللله، وإن أداعللله املرةفلللون،  

 (2)."إشاعته ال تغري أنه ابطل بنيوأيب  حديثا  اهر معلنا  ألن قوة  
َذلَِك ﴿قولله تعلاىل:  :خامســا ا  كََ ََبَُّووا ِمنََّ ا تََ  ِمنُْهْم َكمََ

َ
أ ةً َفَنَتََبَّ نَّ َْلَا َكرَّ

َ
َبُعوا لَْو أ ِيَن اتَّ َِّ َوقَاَل ا

َن  ارِِجَ  مَِ َ ْم  َِ ات  َعلَيِْهْم  َوَما هَُ ْعَمالَُهْم َحََسَ
َ
ُ أ ارِ يُرِيِهُم اَّللَّ قلال أبلو السلعود:    [167]البقلرة:  ﴾١٦٧اْلََّ

وملا فيله ملن معلىن البعلد لايلذان    ،}كذلك{ إشارة إىل مصدر الفعل الذي بعده ال اىل شلئ آخلر مفهلوم  لا سلبل"
والكلاف مقحملة    ،بعلو درةة املشار إليه وبعد منزلتله ملص كملال ميّلزه عملا علداه وانتظامله يف سللك األملور املشلاهدة

 (3)".دلك اإلراء الفظيص   :أي ،وحمّله النصب على املصدرية  ،فاده اسم اإلشارة من الفخامةلتتكيد ما أ
َذاُب ﴿قوله تعاىل: : سادسا نُْهُم الْعََ ُف عََ ََل ُُيَفََّ نَْيا بِاْْلِخَرةِ  فََ ُوا اَْلََياةَ ال  ِيَن اْشََتَ َِّ ولَئَِك ا

ُ
أ

ونَ  ُ َََ ْم ُينِْص ََُ ويف اسللم اإلشللارة دليللل علللى أنلله أشللري بلله إىل الللذين  عللوا  حيللان: "قللال أبللو    [86]البقلرة:  ﴾٨٦َوَل ه
ُدوَن ذِلَّ ﴿واملقصود قوله تعلاىل:    (4)"  األوياف السابقة الذميمة. ائِيََل َل َتْعبَُ ِ  ذِْْسَ اَق بََ َخْذنَا ِميثََ

َ
ِإَوذْ أ

يِْن ذِْحَسانًا َوذِي الُْقْرَّب َواْْلََتاَّم َوالْمَ  َ َوبِالَْواِلَ ََلةَ اَّللَّ وا الصََّ قِيمَُ
َ
ًنا َوأ اِس ُحسَْ وا لِلنََّ َُ َساكِِ  َوُقول

ونَ  ُتْم ُمْعرِضَُ نَْ
َ
ُْتْم ذِلَّ قَلِيًَل ِمنُْكْم َوأ ََكةَ ُثمَّ تََوْلَّ فُِكوَن  ٨٣َوآتُوا الزَّ اقَُكْم َل سَسَْ ْذنَا ِميثََ خََ

َ
ِإَوذْ أ

َهُدونَ  ُتْم سَشَْ نَْ
َ
َرْرُتْم َوأ قَْ

َ
مَّ أ نُْفَسُكْم ِمْن دِيَارُِكْم ثَُ

َ
ُؤَلوِ   ٨٤دَِماَوُكْم َوَل َُتْرُِجوَن أ ُتْم هََ نَْ

َ
مَّ أ ثَُ

نُْفَسُكْم َوَُتْرُِجوَن فَرِيًقا ِمنُْكْم ِمْن دِيَارِهِْم َتَظاهَ 
َ
ْدَواِن ِإَوْن َتْقُتلُوَن أ ثِْم َوالْعَُ اْْلِ َِ يِْهْم ب ُروَن َعلََ
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ُرونَ  اِب َوتَْكفَُ َبْعِض الِْكتََ َِ وَن ب َفُتْؤِمنَُ
َ
َراُجُهْم  أ ٌم َعلَيُْكْم ذِخَْ َساَرا ُتَفاُدوُهْم وَُهَو ُُمَرَّ

ُ
تُوُكْم أ

ْ
 يَأ

ِ بَِبْعض   َفَما َجَزاُو َمْن َيْفَعُل َذلَِك ِمنُْكْم ذِلَّ ِخْزٌي ِِف اَْلَيَ  دذ شََ
َ
نَْيا  َويَوَْم الِْقَياَمةِ يَُرد وَن ذَِ  أ اةِ ال 

ونَ  ا َتْعَملَُ ُ بَِغافِل  َعمَّ قلال ابلن عبلاس: نزللت يف اليهلود، اللذين تقلدم   "  [85-83]البقلرة:    ﴾٨٥الَْعَذاِب  َوَما اَّللَّ
 (1)"دكرهم أهنم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض

وحيضللر  ذكور، ويطللوي هللذه األويللاف السللابقة الذميمللة وهللي كثللرية ةللّدا،  اسللم اإلشللارة فيهللا يعللود علللى املللف
وللوال اسلم اإلشلارة،    ،يف أسلوب ملوةز  ميف يورة حمسوسة ليتقرر احلكم علي  مستجمعني كل تلك األوياف دواهتم

 (2)وما ميز به من مشول الداللة ملا أتي  لألسلوب هذا اإل از، والرتكيز.
ِد ﴿قولله تعلاىل:  :سابعا ْن َبعَْ َّْوَن مَِ ِ ُثمَّ َيَتَول ُِمونََك وَِعنَْدُهُم اتلَّْوَراةُ فِيَها ُحْكُم اَّللَّ َوَكيَْف ُُيَكذ

الُْمْؤِمنِ َ  َِ ولَئَِك ب
ُ
ووضلص اسلم اإلشلارة موضلص ضلمريهم للقصلد  قلال أبلو السلعود: " [43]املاملدة:    ﴾٤٣َذلَِك  َوَما أ

وإىل أهنلم قلد ميلزوا بلذلك علن غلريهم أكملل    ،إىل إحضارهم يف الذهن مبا ويفوا به من القبام  إميلاء إىل عللة احلكلم
  :أي  ،م يف العتلو واملكلابرةمييز حىت انتظموا يف سلك األمور املشاهدة وملا فيله ملن معلىن البعلد لايلذان ببعلد درةلته

  ،ومللا أولئللك املويلللوفون مبللا دكلللر ابملللؤمنني أي بكتلللاهبم إلعراضللهم عنللله أوال وعللن حكملللك املوافللل لللله لنيللا أو هبملللا
 (3)".وما أولئك ابلكاملني يف اإلميان هتكما هبم  :وقيل

ْن تَُول وا وُُجوَهُكْم قَِبَل ﴿قوله تعلاىل:  :اثمنا
َ
َن لَيَْس الَِْبَّ أ الَْمَْشِِق َوالَْمْغرِِب َولَِكنَّ الَِْبَّ َمْن آمََ

ْرَّب وَ  هِ َذوِي الْقَُ ِ اَل ََعَ ُحبَذ َ  َوآََت الْمََ ِ ِيَذ اِب َواْلَّْ ةِ َوالِْكتََ ِ َواْْلَوِْم اْْلِخرِ َوالَْمََلئِكََ اَّم بِاَّللَّ اْْلَتََ
 ِ ائِلَِ  َوَِف الرذ ِْيِل َوالسَّ ِدهِْم ذَِذا َوالَْمَساكَِ  َوابَْن السَّ وَن بَِعهَْ ََكةَ َوالُْموفَُ ََلةَ َوآََت الَزَّ قَاَم الصَّ

َ
قَاِب َوأ

ُم  َك هَُ َِ ولَئ
ُ
َدقُوا  َوأ ِيََن ََِ َِّ َك ا َِ ولَئ

ُ
ِس  أ

ْ
أ َ َ  اِلَْ اوِ وَحَِ َّ اوِ َوالَََّّ سََ

ْ
ابِرِيَن ِِف اِْلَأ َاَهُدوا  َوالصََّ

ونَ  ََُ أشللار  ولئللك إىل الللذين  عللوا تلللك األويللاف اجلليللة مللن االتصللاف    قللال أبللو حيللان:  [177]البقللرة:  ﴾١٧٧الُْمتَّق
ابإلميللان ومللا بعللده، وقللد تقللدم لنللا أن اسللم اإلشللارة يللؤتى بلله هلللذا املعللىن، أي: يشللار بلله إىل مللن  للص عللدة أويللاف  

ولَئَِك ََعَ ُهًدا ِمْن َربذِِهْم  ﴿سابقة، كقوله:  
ُ
 (4)"[5]البقرة:  ﴾أ

ُذوًل َل  ﴿قولله تعلاىل: : اتسعا ْ ِ ذِلًَها آَخَر َفَتْقُعَد َمْذُموًما َمََ إىل اآليلة   [22]اإلسلراء:  ﴾٢٢َِتَْعْل َمَع اَّللَّ
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وَِْح ذَِْلَْك َرب َك ِمَن اَْلِْكَمةِ  ﴿:  وفيها،  التاسعة والثالثني
َ
ا أ   [39]اإلسراء:   ﴾َذلَِك ِممَّ

النلواهي الواقعلة بلني اآلتيتلني  و واسم اإلشارة فيها يعود على املذكور، ويطوي هلذه األواملر،  قال أبو موسى: "  
وهللي كثللرية ةللّدا، ويهيللئ الكللالم لويللف تلللك اآلداب  هنللا مللن احلكمللة، يف أسلللوب مللوةز كمللا تللر ، ولللوال اسللم  

 (1)"اإلشارة، وما ميز به من مشول الداللة ملا أتي  لألسلوب هذا اإل از، والرتكيز.
وَن ﴿قولله تعلاىل: : عاشــرا َك يَرْجَُ َِ ولَئ

ُ
ِ أ ِْيِل اَّللَّ ُدوا ِِف سََ ِيَن َهاَجُروا وََجاهََ َِّ ِيَن آَمُنوا َوا َِّ ذِنَّ ا

يمٌ  ََِ وٌر رَح ََُ ُ َغف ِ  َواَّللَّ َت اَّللَّ َ ََْ ل  بلل   لللة مصللدرة  {  ن } إوأتللى خلل     قللال أبللو حيللان: "  [218]البقللرة:  ﴾٢١٨رَِح
ألن اسللم اإلشللارة هللو املتضللمن األويللاف السللابقة مللن اإلميللان واهلجللرة واجلهللاد، وللليس تكريللرا ملويللول     {أولئللك}

   ابلعطف مشعرا ابملغايرة يف الذوات، ولكنه تكرير ابلنسبة إىل األوياف، والذوات هلي املتصلفة ابألويلاف الثالثلة
يلللنف وحلللده مغلللاير لللللذين    {  آمنلللوا  إن اللللذين}ال    ،فهلللي ترةلللص ملعلللىن عطلللف الصلللفة بعضلللها عللللى بعلللض للمغلللايرة

 (2)  ."هاةروا وةاهدوا
اهُ ﴿قوله تعاىل:  :  عشر حادي نَْزْْلَا ِمَن اِْلَيذَِناِت َوالُْهَدا ِمْن َبْعِد َما بَيَّنََّ

َ
ِيَن يَْكُتُموَن َما أ َِّ ذِنَّ ا

 ُ ُنُهُم اَّللَّ َك يَلْعََ َِ ولَئ
ُ
اِب  أ ونَ لِلنَّاِس ِِف الِْكتََ ِعنَُ ُنُهُم الَلَّ وةلاء  قلال أبلو حيلان: "  [159]البقلرة:  ﴾١٥٩َويَلْعََ
 (3)"تنبيها على دلك الويف القبي    ولئك اسم اإلشارة البعيد 

ُن  ٣٤ذِنَّ َهُؤَلوِ َْلَُقولُونَ ﴿قولله تعلاىل: : عشر اثين ْ وََّل َوَما َنََ
ُ
ينَ ذِْن ِِهَ ذِلَّ َمْوتَتَُنا اْْل ِ  ٣٥بُِمَْْشََ

ادِقِ َ  ُتْم ََِ تُوا بِآبَائَِنا ذِْن ُكنَْ
ْ
يعل  قريشلا، ويف اسلم    {إن هلؤالء}  قلال أبلو حيلان: "  [36-34]اللدخان:    ﴾٣٦فَأ

 (4)  "اإلشارة حتقري هلم.
يمَ ﴿قولله تعلاىل:    :عشــر اثلث َِ ُدع  اْْلَت ِي يََ َِّ ةلواب شلرط  "  :قلال أبلو السلعود  [2]امللاعون:  ﴾٢فََذلَِك ا

واملعىن هل عرفت الذي يكذب ابجللزاء أو ابإلسلالم إن ذ تعرفله أو إن    ،واملويول خ ه  حمذوف على أن دلك مبتدأ
ووضلص اسلم اإلشلارة املتعلّرض لويلف املشلار    ،ويزةره زةلرا قبيحلا  ،أردت أن تعرفه فهو الذي يدفص اليتيم دفعا عنيفا

هلو    :قيلل  .فيه من معىن البعد على بعد منزلتله يف الشلّر والفسلادوالتنبيه مبا    ،إليه موضص الضمري لاشعار بعلة احلكم
أبلو سلفيان حنلر ةلزورا فسلتله    :وقيلل  .أبو ةهل كان وييا ليتيم فت ه عرايان يستله من مال نفسله فدفعله دفعلا شلنيعا

هو رةلل خبيلل ملن    :وقيل  ،هو العا  بن وامل الّسهميّ   :وقيل  ،هو الوليد بن املغرية  :وقيل .يتيم حلما فقرعه بعصاه
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 (1)".يرتكه و فوه :أي  ،يدع اليتيم :وقر ء  ،املويول على عمومه  :وقيل ،املنافقني
 فقد وقص اسم اإلشارة موقعه يف البالغة مبا حيمل من دالالت ال تدرك إال بتتمل السيال.

ِي لُْمُتنَِّ  فِيهِ  ﴿قولله تعلاىل:   :عشر رابع َِّ َم  قَالَْت فََذلُِكنَّ ا َولََقْد َراَوْدتُُه َعْن َنْفِسهِ فَاْسَتْعصََ
اِغرِينَ  َن الصََّ َّ َوَْلَُكونًا مَِ ََ اسلم   :دا   قلال أبلو حيلان: "  [32]يوسلف:    ﴾٣٢َولَئِْن لَْم َيْفَعْل َما آُمُرهُ لَيُْسَج

يللص أيللديهن  واحتمللل أن يكللون ملللا رأ  دهشللهن وتقط  ،خطللاب لتلللك النسللوة  :لبعللد املشللار، وكللن  :اإلشللارة، والللالم
هن،  داد فتنلتهن، ويف أن يلرةعن إىل حسلبعد عنهن إبقاء عليهن يف أن ال تلز   {  ما هذا بشرا}وقوهلن:  ،ابلسكاكني

فتشللارت إليلله ابسللم اإلشللارة الللذي للبعيلللد. وحيتمللل أن تكللون أشللارت إليلله وهلللو قريللب بلفللظ البعيللد رفعللا ملنزلتللله يف  
  كتنه قيلل:  ،د أن يوةد منه. واسم اإلشارة تضمن األوياف السابقة فيهوأنه لغرابته بعي ،احلسن، واستبعادا قله فيه

  ،الذي قطعنت أيديكن بسببه وأك تنه وقلنت فيه ما قلنت من نفي البشرية عنه وإثبات امللكية لله هلو اللذي ملتنل  فيله
ها الكنعلا  تقلول:  أي: يف حمبته وشغفي به. قال الزلشري: و وز أن يكلون إشلارة إىل املعلىن بقلوهلن: عشلقت عبلد 

هذا دلك العبد الكنعا  اللذي يلورتن يف أنفسلكن مث ملتنل  فيله، يعل : إنكلن للو تصلورنه حبلل يلورته، وللو يلورتنه  
 (2)  "مبا عايننت لعذرتن  يف االفتتان به انتهى.

  ،يبينهللا املقللام  ،دلكللن { يف قوهلللا حيمللل دالالت بديعللةفاملغللايرة بللني امسللي اإلشللارة } هللذا { يف قللوهلن و}  
 هو الذي اقتضى هذه املغايرة.و  ،وقد أشار أبو حيان رهه   إىل أن سيال املوقف بوةوهه املختلفة

َواَتُهْم عِ ﴿قولله تعلاىل:   :عشــر خــامس ِْ َ
وَن أ ِيَن َيُغض  َِّ َتَحَن ذِنَّ ا ِيََن امَْ َِّ ولَئَِك ا

ُ
ِ أ نَْد رَُسوِل اَّللَّ

ْجٌر َعِظيمٌ 
َ
ُ قُلُوبَُهْم لِلتَّْقَوا  لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأ وةعل خ ها  للة ملن اسلم  قال أبو حيان: "  [3]احلجلرات:  ﴾٣اَّللَّ

وكللل هللذا دليللل علللى أن    ،اإلشللارة الللدال علللى التفخلليم واملعرفللة بعللده، ةاميللا بعللد دكللر ةللزامهم علللى غللض أيللواهتم
االرتضلللاء مبلللا فعللللوا ملللن تلللوقري النللليب يللللى   عليللله وسللللم بغلللض أيلللواهتم، وفيهلللا تعلللريض بعظللليم ملللا ارتكلللب رافعلللو  

 (3) "واستيجاهبم ضد ما استوةبه هؤالء.  ،أيواهتم
وَِْح ذَِْلَْك َرب َك ِمَن اَْلِْكَمةِ  َوَل ﴿: تعلاىل قولله:عشر سادس

َ
ا أ َر َذلَِك ِممَّ ِ ذِلًَها آخََ َِتَْعْل َمَع اَّللَّ

ْدُحوًرا  اسلم اإلشلارة حلدد املسلند إليله، وميلزه  فيقلول أبلو موسلى: "  [39]اإلسلراء:    ﴾٣٩َفُتلَِْق ِِف َجَهنََّم َملُوًما مََ
يف البعللد معللىن الرفعللة،    يلحللظليوقللص احلكللم عليلله بعللد توضلليحه وإبللرازه، ويف دلللك قللدر مللن قللوة احلكللم، والعنايللة بلله و 
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 (1) "يف يورة حمسوسة. يورت املعىنوقد اإلشارة  مث تر ا آداب سامية تتتلل يف معارج احلكمة، وأهن
نُْهْم ﴿قوللله تعللاىل:  :  عشــر  ســابع ََِ ٌََق م َنُهْم ذَِذا فَرِي ََْ َم بَي ََُ وَِلِ ِْلَْحك ََُ ِ َورَس وا ذَِ  اَّللَّ ََُ ِإَوَذا ُدع

تُوا ذَِْلْهِ ُمْذِعنِ َ ِإَوْن يَُكْن لَُهُم اَْلَق     ٤٨ُمْعرُِضونَ 
ْ
ْن   ٤٩يَأ

َ
افُوَن أ َ ْم ُيََ

َ
ِم اْرتَابُوا أ

َ
ِِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض أ

َ
أ

الُِمونَ  ولَئَِك ُهُم الظَّ
ُ
ُ َعلَيِْهْم َورَُسوَُلُ  بَْل أ ِ   ٥٠َُيِيَف اَّللَّ وا ذَِ  اَّللَّ ْؤِمنَِ  ذَِذا ُدعَُ ْوَل الْمَُ ذِنََّما ََكَن قََ

ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ   َورَُسوَِلِ ِْلَْحُكمَ 
ُ
َطْعَنا  َوأ

َ
ْن َيُقولُوا َسِمْعَنا َوأ

َ
وََلُ   ٥١بَيَْنُهْم أ َ َورَسَُ َوَمْن يُِطِع اَّللَّ

ائُِزونَ  ُم الْفََ ولَئَِك هَُ
ُ
َ َويَتَّْقهِ فَأ اسلم اإلشلارة يلرتدد فيله  فيقلول أبلو موسلى: "  [52-48]النلور:    ﴾٥٢َويَْخَش اَّللَّ
واحدة منها يفيد مييز املسند إليه أكمل مييز ملزيلد العنايلة ابحلكلم الواقلص بعلده، مث هلو يف  ثالث مرات، وهو يف كل 

كلللل واحلللدة منهلللا يفيلللد أن امللللذكور التصلللافه ابألويلللاف السلللابقة ةلللدير مبلللا يقلللص بعلللده، واإلضلللراب يف قولللله: }بلللل  
  فلإن }أيف قللوهبم ملرض{، وهلذا واضل ، وكلذلك    أولئك هم الظّلاملون{، ان لر إىل ملا بعلده قلزة االسلتفهام يف قولله:

يف األخللريين، فقللد دكللرت اآلايت األوىل املالملل  العامللة للنفسللية اجلاحللدة،    يظهللرمعللىن البعللد يف األوىل يللومئ مبللا ال  
وأبرزها رفض أن يكون احلكم يف األرض هلل ورسوله، مث هم يتناقضون مص هذا اللرفض، و تلون ملذعنني إدا كلان هللم  

ب، فهللم يقبلللون حكللم   عنللد املنفعللة الذاتيللة فقللآ، واأليللل عنللدهم هللو رفضللها، وهللذا حمللور املعللىن يف  يف دلللك أر 
اآلية األوىل، ومن هذا حاله فهلو ةلدير  ن حيكلم عليله  نله  لاذ، والبعلد يلومئ إىل بعلده علن سلاحة احللل والعلدل،  

لصلفة البلارزة يف الفئلة اجلاحلدة، فلإدا كلان هنلاك رفلض  واآلية الثانية تقرر الصفة البارزة يف الفئة املؤمنة، وهي نقيض ا
أن يكون احلكم هلل، فامللم  البارز هنا ليس هو تقرير حكومة   فحسلب، وإمنلا هلو االنقيلاد الطلامص هللا، فهلم هللذا  
ةللديرون بويللف الفللالح  ألهنللم أفلحللوا يف االنتفللاع بوةللودهم اململللوك هلل، وأيللابوا يف حتديللد موقللف املخلللول مللن  

نللللالل وهللللو السللللمص والطاعللللة، واسللللم اإلشللللارة يللللومئ إىل مسللللو إدراكهللللم، ورفللللص منللللزلتهم عنللللد  ، وهكللللذا يقللللال يف  ا
 (2)"الثاله.

قللد    -وقللد أكثللرت منهللا ملللا وةللدت مللن حسللن بيللان املفسللرين فيهللا    -فقللد أ هللرت هللذه النمللادج القرآنيللة   
كلل منلودج منهلا السلتغرل ةلزءا كبلريا ملن البحله،  أ هرت  ال هذه األبنية، ومناسبتها للسيال، وللو وقفنلا نفصلل  

 ولكن يكتفى بعرض كالم علماء التفسري والبالغة يف تبني أثر السيال يف كل منها.
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 ودالالته  هاذكر )ها( التنبيه وموقعيف على أثر السياق   تطبيقية: مناذج  اثلثا
  ،أو ال يلذكر البتلة  ،أو يكلرر  ،أو يلؤخر  ،يقلدميؤتى ابلتنبيه يف املكان املناسب ابلقلدر اللذي حيتلاج إليله، فقلد  

 ومن األمثلة:  ،(1)ويفهم دلك من السيال ،حبسب احلاةة إىل دلك
ارِهِْم   ﴿تعلاىل:    قولله:  أوال ْن دِيََ نُْكْم مَِ نُْفَسُكْم َوَُتْرُِجوَن فَرِيًقا مَِ

َ
نُْتْم َهُؤَلوِ َتْقُتلُوَن أ

َ
ُثمَّ أ

ثِْم َوالُْعْدَواِن    [85]البقرة:  ﴾َتَظاَهُروَن َعلَيِْهْم بِاْْلِ

وَلوِ َُتِب وَنُهْم َوَل ُُيِب ونَُكْم َوتُْؤِمُنوَن بِالْ ﴿  تعاىل: قولهو 
ُ
نُْتْم أ

َ
 [119]آل عمران:   ﴾ِكَتاِب َُكذِهِ  َها أ

وَن فِيَما لَيَْس لَُكْم بِهِ ﴿تعلاىل:    قوللهو  نُْتْم َهُؤَلوِ َحاَجْجُتْم فِيَما لَُكْم بِهِ ِعلٌْم فَلَِم َُتَاج 
َ
َها أ

نُْتْم َل َتْعلَُمونَ 
َ
ُ َيْعلَُم َوأ  [66]آل عمران:   ﴾٦٦ِعلٌْم  َواَّللَّ

ْعَجلََك َعْن قَْوِمَك يَا ُموَِس َوَما ﴿تعلاىل: ولله وق
َ
َك  ٨٣أ ْ ُت ذِْلََ رِي وََعِجلَْ ثََ

َ
وَلوِ ََعَ أ

ُ
قَاَل ُهْم أ

ِ لََِتَِْض   [84-83]طه:   ﴾٨٤َربذ

 .وذ يذكر يف أخر  ،وتكرر يف بعضها  ،فقد اختلف موقص التنبيه يف هذه اآلايت
وأخللر    ،فعلهللم بعللد إعطللامهم املواثيللل  فهللو ينكللر عللليهم  ،ففللي اآليللة األوىل إخبللار عللن الضللمري ابسللم اإلشللارة

ألنلللله أراد أن حيضللللر أنفسللللهم أمللللام أعيللللنهم هللللم ليشللللهدوا أعمللللاهلم ويللللفاهتم، أي: أنللللتم هللللؤالء املشللللاهدون     التنبيلللله
قللدم  حيلله    ،احلاضللرون بصللورتكم الواضللحة البينللة اللليت ال عفللى، فهللو ذ يللرد حتللذيرهم مللن أمللر كمللا يف اآليللة الثانيللة

 وأنه ينبغي هلم أن حيذروا وينتبهوا.  ،عباده املؤمنني على ما هم فيهألنه حتذير ل   التنبيه
وهلم    ،ألهنلم ةلادلوا ابلباطلل   ويزيلد يف تنبليههم وللومهم  ،فهلو يقلرعهم  ،وقد تكرر يف اآلية الثالثة لزايدة التنبيه

 .واملوقف يتطلب الزايدة يف التنبيه  ،يعلمون 
 (2) ألهنم غري مشاهدين.   فلم  ت ابلتنبيه  ،إىل التنبيهوأما يف اآلية الرابعة فاملوقف ال حيتاج 

أنكللم قللوم آخللرون    :واملعللىن مث أنللتم بعللد دلللك هللؤالء املشللاهدون، يعلل ..{مثّ أنللتم هللؤالء    قللال الزلشللري: "}
 (3)"لتغري الصفة منزلة تغري الذات، كما تقول: رةعت بغري الوةه الذي خرةت به.   غري أولئك املقّرين تنزيال

ألّن اإلشلارة     {هلؤالء  }وانطاب لليهلود احلاضلرين يف وقلت نلزول القلرآن بقرينلة قولله:   يقول ابن عاشور: "
، فليسللت زايدة اسللم اإلشللارة إاّل لتعيللني  (  هللا أنللتم أوالء)    و  (  هللا أان دا)  ودلللك حنللو قللوهلم:    ،ال تكللون إىل غامللب

مري ب مللن حللال املخاطللبوهللذا اسللتعمال عللريّب  للتّص غالبللا مبقللام التّ   ،مفللاد الضللّ ودلللك ألّن أيللل اإلخبللار أن    ،عجللّ

 
 1/92انظر: معا  النحو.  (1)
 92-1/89انظر: معا  النحو.  (2)
 1/160الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (3)
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دل يف انللارج اد يف الصللّ وهللو املعللروف عنللد املناطقللة حبملللل    ،يكللون بللني املخلل  واملخلل  عنلله عللالف يف املفهللوم واحتلللّ
اد يف    ،، ولللذلك للزم اخللتالف املسللند واملسلند إليلله ابجلمللود واالشلتقال غالبللا(  أنلت يللادل)  االشلتقال حنللو   أو االحتللّ

 وال جتدقا ةامدين إاّل بتتويل. ،الشتقالا
يء عللني شلليء يبحلله عنلله يف نفسلله "  حنللو    ،مثّ إّن العللرب قللد تقصللد مللن اإلخبللار معللىن مصللادفة املللتكّلم الشللّ

املخاطلب دللك يف اعتقلاد    ومصلادفة  ،جللراح يلريعاإد وةلده مثخنلا اب   قالله لله ابلن مسلعود يلوم بلدر "أنت أاب ةهلل
عوا يف طريقلة اإلخبلار فمللن أةلل دللك يللّ  أن    ،{  وسللف وهلذا أخليقلال أان ي}  :امللتكّلم حنلو فلإدا أرادوا دلللك توسلّ

كقلول خفلاف    ،وهو ال يعلم أنّه عني املسلند إليله  ،إدا كانت اإلشارة إىل متقّرر يف دهن الّسامص   ،( أان دلك) يقال: 
  بن ندبة:

 ( 1) ا إّن  أان دلكافافً ،ّمل خة ........................    
  وقول طريف العن ّي:

 ( 2)   .....................    فتومّسو  إّن  أان دالكم
 وأوسص منه عندهم حنو قول أيب الّنجم:

 ( 3) أان أبو الّنجم وشعري شعري  
  يقولله امللتكّلم مللن قلد يشلكّ (  هلا أان دا    )فقالوا:  (  هبا الّتنبيه)  مثّ إدا أرادوا العناية بتحقيل هذا االحّتاد ةاءوا  

 أنّه هو حنو قول الّشاعر:
 (4)  ......................    ها أان دا  الفىت من يقول    إنء 

وإاّل اتّبلص مثلل دللك الرّتكيلب ،مللة    ،فإدا كان الّسبب اّلذي يّح  األخبار معلوما اقتصر املتكّلم على دلك
 وهلم يف دلك مراتب: ،تدّل على احلال اّليت اقتضت دلك اإلخبار

نُْتْم َهُؤَلوِ َتْقُتلُوَن   ﴿ :األوىل
َ
  [85]البقرة:  ﴾ُثمَّ أ

 
متنه  والبيت:    (1) والرم   طر  له  دلكا. أقول  أان  إن   علي. يب   . ،مل خفافا  بن  أهد  القلقشندي،  انظر:  اإلنشا. حتقيل: .  األعشى يف يناعة 

. وانظر: ديوان خفاف بن ندبة السلمي.  ص وحتقيل: الدكتور نوري 14/153م 1987، 1الدكتور يوسف علي طويل. دار الفكر ل دمشل. ط
 64م.  1967هودي القيسي. مطبعة املعرف ل بغداد. 

. انظر: األيمعيات. اختيار أيب سعيد عبد امللك بن قريب األيمعي. حتقيل: م  علة م  سالحي يف احلوادث    . شاك  .فتومسو  إن  اان داكم  والبيت:    (2)
 128. د.ت.  5أهد شاكر وعبد السالم هارون. بريوت. ط

دمشل.   (3) ل  العربية  اللغة  جممص  مطبوعات  الواحد  ران.  عبد  أديب  حممد  الدكتور  حتقيل:   . قدامة  بن  للفضل  العةجلي.  النجم  أيب  ديوان   انظر: 
   198م.  2006ه ل 1427

ان اإلمام علي بن أيب طالب.  ص: وهو ينسب لعلي بن أيب طالب. انظر: ديو    . ليس الفىت من يقول  كان أ يب.إةن  الفىت من يقول  : ها أنذا  البيت    (4)
 16م.  1988ه ل  1409، 1عبد العزيز الكرم. ط
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وَلوِ َُتِب وَنُهْم ﴿الثّانية:  
ُ
نُْتْم أ

َ
 قاله أمّية بن أيب الّصلت.    "  ها أان دا لديكما":ومنه  [119]آل عمران:  ﴾َها أ

نَْيا  ﴿:  الثّالثلة نُْتْم َهُؤَلوِ َجاَدتْلُْم َعنُْهْم ِِف اَْلََياةِ ال 
َ
ويسلتفاد معلىن الّتعجلّب يف   ،[109]النسلاء:    ﴾َها أ

أكثلر مواقعله ملن القرينلة كملا تقلول مللن وةدتله حاضللرا وكنلت ال ترتقّلب حضلوره هلا أنلت دا، أو ملن اجلمللة املللذكورة  
 (1)"ه إدا كان مفادها عجيبا كما رأيت يف األمثلة.بعد 

فلكلل    ،فداللة هذه الرتاكيب والفرول بينها تفهم من خلالل السليال وهلذا ملا يظهلر ةليلا يف اآلايت القرآنيلة
 سياقها، فحيه اقتضى السيال مزيد عناية ابلتنبيه وقص.
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،  أو عـــدم مطابقتـــه  اســـم اإلشـــارةكـــاف اخلطـــاب يف  مطابقـــة    يفعلـــى أثـــر الســـياق  تطبيقيـــة  : منـــاذج  رابعـــا
 ودالالته.

ظهلر  ملا دالالت دللك فتأ  ،وقلد علالف  ،املخاطلب  سبل بيان أن كاف انطاب يف أمساء اإلشلارة قلد تطلابل  
 :ومن دلك ،األمثلة القرآنيةمن خالل 
لُونََك َعِن  ﴿قولله تعلاىل:  :  أوال

َ
ا سَْسأ اْْلَْمرِ َوالَْميَِْسِ  قُْل فِيِهَما ذِثٌْم َكبرٌِي َوَمَنافُِع لِلنَّاِس ِإَوثُْمُهمََ

اِت لَعَ  ُم اْْليََ ُ لَكَُ ُ اَّللَّ ِ لُونََك َماَذا ُينِْفُقوَن قُِل الَْعْفَو  َكَذلَِك ُيَب ذ
َ
ْكََبُ ِمْن َنْفعِِهَما  َوسَْسأ

َ
ْم أ لَّكَُ

ُرونَ     فقلد خالفلت كلاف انطلاب يف اسلم اإلشلارة } كلذلك { السليال اللذي وردت فيله [219]البقلرة:    ﴾٢١٩َتَتَفكَّ
 ويف دلك ،ويالت.  ،إد الضمري بعدها يف } لكم { ةاء للجمص 

فللذلك     أو للقبيلل  ،إملا أن تكلون للنليب يللى   عليله وسللم، أو للسلامص   ،وكلاف انطلابقال أبو حيلان: "
كلذلكم، وهلي لغلة العلرب  لاطبون اجلملص خبطلاب الواحلد، ودللك يف اسلم  أو للجماعة املؤمنني فيكلون مبعلىن:   ،أفرد

 (1)"فدل على أن انطاب للجمص. ،فتتى بضمري اجلمص  ،{يبني   لكم}اإلشارة، ويؤيد هذا هنا قوله: 
واملللراد للله    ،وقللد دكللر السللامرامي مللن أسللباب إفللراد كللاف انطللاب قصللد أحللد مللن اجلماعللة ابنطللاب جلاللتلله

إملا أن تكلون للنليب يللى   عليله    ،"وكلاف انطلابومنهم أبلو حيلان بقولله:    ،، وهذا ما أشار إليه املفسرون (2)وهلم
تعظيملا لشلتنه عليله الصلالة     فناسلب أن يفلرد انطلاب  ،" فسيال اآلية هلو سلؤاهلم للنليب يللى   عليله وسللموسلم

 والسالم.
ِ  َذلَِك َما ُكنَْت ِمنُْه ََتِيَدُ وََجاَوتْ ﴿قوله تعاىل:  :اثنيا فقلد أفلرد    [19]ل:  ﴾١٩ َسْكَرةُ الَْموِْت بِاَْلَقذ

  ،شلار إىل امللوت}دلك ما كنلت منله{ اإلقال النسفي: "    ،وقد اختلف يف املخاطب ،كاف انطاب يف }دلك {
نَْساَن  ﴿ :وانطاب لانسان يف قوله  (3)"على طريل االلتفات [16]ل:  ﴾َولََقْد َخلَْقَنا اْْلِ

م أشلللّد     وابملقصلللود األّول منللله وهلللم املشلللركون   ،وانطلللاب للمقصلللود ملللن اإلنسلللان   وقلللال ابلللن عاشلللور: " ألهنلللّ
ْرَ  ﴿قلال تعلاىل:    ،ألّن حيلاهتم ماّديّلة حمضلة فهلم يريلدون طلول احليلاة  كراهية للموت

َ
ِيََن أ َِّ َن ا َود  َومَِ وا  يََ كَُ

لَْف َسَنة  
َ
ُر أ َحُدُهْم لَْو ُيَعمَّ

َ
ا    ،إد ال أملل هللم يف حيلاة أخلر    [96]البقلرة:  ﴾أ وال أملل هللم يف حتصليل نعيمهلا، فتملّ

 (4)"املؤمنون فإّن كراهتهم للموت املرتكزة يف اجلبّلة مبقدار اإللف ال تبل  هبم إىل حّد اجلزع منه.

 
 2/408البحر اقيآ يف التفسري.  (1)
 1/93انظر: معا  النحو.  (2)
 3/365مدارك التنزيل وحقامل التتويل. (3)

 26/306حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (4)
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ألن املخاطللب غللري معللني، وهللذا يتوافللل مللص قللول مللن     وقللد دهللب السللامرامي إىل أن إفللراد كللاف انطللاب هنللا
 (1)ار من الناس.رأ  أن املخاطب  اإلنسان، أو الكف

ٌَْواَجُهنَّ ذَِذا ﴿قولله تعلاىل:  : لثااث َ
ْن َينِْكْحَن أ

َ
َجلَُهنَّ فَََل َتْعُضلُوُهنَّ أ

َ
ِإَوَذا َطلَّْقُتُم الْذَِساَو َفَبلَْغَن أ

 ِ ٌَْ  تََراَضْوا بَيَْنُهْم بِالَْمْعُروٍِّ  َذلَِك يُوَعُظ بِهِ َمْن ََكَن ِمنُْكْم يُْؤِمُن بِاَّللَّ َ
ْم أ رِ  َذلِكَُ وِْم اْْلخَِ َ َواْلَْ

ونَ  ُتْم َل َتْعلَمَُ نَْ
َ
ُ َيْعلَُم َوأ ْطَهُر  َواَّللَّ

َ
وقلد ةلاء دكلر اسلم اإلشلارة يف اآليلة ملرتني    [232]البقلرة:    ﴾٢٣٢لَُكْم َوأ

قلللال أبلللو حيلللان: "    ،ويف الثانيلللة ةلللاءت للجملللص } دلكللم {  ،وةللاءت كلللاف انطلللاب يف األوىل للمفلللرد } دلللك {
،  {  ملنكم}فقلال:    ،خطاب للنيب يلى   عليه وسلم، وقيل: لكل سامص، مث رةص إىل خطلاب اجلماعلة { كدل}

للبعللد    {دلللك}  إىل مللا دكللر يف اآليللة مللن النهللي عللن العضللل، و  {دلللكل }وأشللار بلل  ،دلكللم  مبعللىن:  {  دلللك}وقيللل:  
ة، ودللك يكلون لعظملة املشلري إىل  انب عن اسم اإلشارة الذي للقرب وهو هلذا، وإن كلان احلكلم قريبلا دكلره يف اآليل

 (2)."الشيء
إشلارة إىل حكلم الّنهلي علن العضلل، وإفلراد الكلاف ملص اسلم    {  دلك يوعظ بله}وقوله:  وقال ابن عاشور: "

رعيا لتناسي أيل وضعها من انطاب إىل ما اسلتعملت فيله ملن معلىن بعلد املشلار    اإلشارة مص أّن املخاطب  اعة
ا  عهللللا يف قوللللله   فتجديللللد أليللللل    {  دلكللللم أزكللللى لكللللم}إليلللله فقللللآ، فإفرادهللللا يف أمسللللاء اإلشللللارة هللللو األيللللل، وأمللللّ

 (3)"وضعها.
امسلي اإلشلارة   كلاف انطلاب يف  وما دهب إليه ابن عاشور وةه من وةوه ،ويل دالالت هلذا االخلتالف يف

  .يف اآلية
قللال السللامرامي: "وقيللل قللد يللراد إبفللراد الكللاف البعللد فقللآ دون انطللاب، ودلللك أن األيللل يف الكللاف أن  

 (4)يؤتى هبا للخطاب والبعد، وقد تعر  عن قصد انطاب، فرياد هبا البعد وحده."
كلل سلامص أوىل ملن نلزع معلىن  بلل هلي ل   مث قال: "والذي يبدو يل أن القول  هنا ليست نطاب واحد معلني

ألنك أبقيت هلا معناها األول وذ تفسلد املعلىن، وملا دام املعلىن حيتملل دللك كلان بقا هلا عللى أيللها    انطاب عنها
 (5)أوىل و  أعلم. "

قيل: وتضمنت هذه اآلية سلتة أنلواع ملن ضلروب الفصلاحة والبالغلة    أبو حيان: "  ويف بالغة هذه اآلية يقول
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 يان.من علم الب
ألنلله ضللد اإلمسللاك، والعلللم     األول: الطبللال، وهللو الطللالل واإلمسللاك، فإهنمللا ضللدان، والتسللري  طبللال لن 

 ألن عدم العلم هو اجلهل.  وعدم العلم
  ،قابل املعروف ابلضلرار، والضلرار منكلر  {  وال مسكوهن ضرارا}  ،{فتمسكوهن مبعروف}الثا : املقابلة يف 

 فهذه مقابلة معنوية. 
إد اخللتالف معللىن     كللرر اللفللظ لتغيللري املعنيللني، وهللو غايللة الفصللاحة  {  فللبلغن أةلهللن}الثاللله: التكللرار يف  

 االثنني دليل على اختالف البلوغني.
  {  فلال تعضللوهن}فقلال:    ،وليلاءمث التفلت إىل األ  ،{  وإدا طلقلتم النسلاء فلبلغن أةلهلن}الرابص: االلتفلات يف 

 {منكم}إد كان خطااب للنيب يلى   عليه وسلم، مث التفت إىل اجلمص يف قوله:   {  دلك}ويف اآلية يف قوله: 
 أن ينكحن أزواةهن ابملعروف إدا تراضوا. :انامس: التقدم والتتخري، التقدير

ألنلله دكلللر يف أسللباب النللزول أهنللا نزللللت يف معقللل بللن يسلللار، أو يف     السللادس: لاطبللة الواحللد بلفلللظ اجلمللص 
 (1)  "أخت ةابر، وقيل ابنته.

ِ   ﴿قوله تعاىل:  : رابعا ا َعلََّمِ  َرّبذ ِ  ﴿:وقوله  [37]يوسلف:  ﴾َذلُِكَما ِممَّ ِي لُْمُتنََّ َِّ قَالَْت فََذلُِكنَّ ا
األملر  ومن دالالت دلك كما يلر  السلامرامي أن    ،طب هبااوقد وافقت الكاف يف اآليتني املخ  [32]يوسف:  ﴾فِيهِ   

ويف الثانيللة انطللاب    ،يعللم اجلميللص علللى قللدر واحللد، فانطللاب يف األوىل للفتيللني السللجينني مللص يوسللف عليلله السللالم
 (2)العزيز إىل النسوة الالَ نلن منها، وهو خطاب على قدر املساواة. موةه من امرأة

دلللللللك التتويللللللل واإلخبللللللار    ي:إشللللللارة هلمللللللا إىل التتويللللللل، أ{  دلكمللللللا  قللللللال الزلشللللللري يف اآليللللللة األوىل: " }
 (3)"ابملغيبات

واإلشلارة إىل يوسلف    ،وانطلاب للنسلوة  ،}قاللت فلذلكن{ الفلاء فصليحة  قال أبو السعود يف اآليلة الثانيلة: "
 (4)"قتصار على امللكيةابلعنوان الذي ويفنه به اآلن من انروج يف احلسن واجلمال عن املراتب البشرية واال

وقللد دكللر السللامرامي مللن أسللباب مطابقللة الكللاف للجمللص يف القللرآن الكللرم إدا كللان السلليال يقتضللي اإلطالللة  
ِ ﴿قولله تعلاىل:  ودلك حنلو  ،والتوسص يف الكالم

اَت ُُكذ هِ َنبََ َِ ا ب ْخرَْجنََ
َ
اًو فَأ َماوِ مََ نَْزَل ِمَن السََّ

َ
ِي أ َِّ وَُهَو ا

ا ُُنْرُِج ِمنُْه َحبًّا ُمََتَاكًِبا َوِمَن اْلَّْخِل ِمْن َطلْعَِها قِنَْواٌن َدانَِيٌة وَ  ْخرَْجَنا ِمنُْه َخًَِّ
َ
و  فَأ َجنَّات  ِمْن ََشْ
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يُْتونَ  ْعَناب  َوالزَّ
َ
ْم   أ هِ  ذِنَّ ِِف َذلِكَُ َر َويَنْعَِ ثْمََ

َ
اَن ُمْشتَبًِها وََغرْيَ ُمتََشابِه   انُْظُروا ذَِ  َثَمرِهِ ذَِذا أ مَّ َوالر 

ْمَس ﴿خبلالف قولله تعلاىل:    [99]األنعلام:    ﴾٩٩َْليَات  لَِقْوم  يُْؤِمُنونَ  اَر َوالشََّ َل َواْلَّهََ ُم اللَّيَْ َر لَكَُ خَّ وَسََ
ْوم  َوالَْقَمَر  َواْل   ْمرِهِ  ذِنَّ ِِف َذلَِك َْليَات  لِقََ

َ
َراٌت بِأ فجلاء ابنطلاب يف   [12]النحلل:  ﴾12يل ع قةلل ون  ُجوُم ُمَسخَّ

 (1)ألن املوقف موقف إطالة وتوسص يف الكالم خبالف اآلية الثانية.  اآلية األوىل على يورة اجلمص 
وكلان أحلدقا آكلد ملن    ،كما دكر من أسباب مطابقة الكاف للجمص الزايدة يف التوكيد فإنه إن كان موقفان 
ا﴿اآلخر ةاء يف املوطن املؤكد مبطابقة اجلمص دون اآلخر، ودكر من شواهد دلك قولله تعلاىل:   ِيََن ُيظََ َِّ هُِروَن ا

و َُ ْم َْلَُقول َنُهْم  ِإَونَّهَُ ئِى َوَلْ َهاُتُهْم ذِلَّ الَلَّ مَّ
ُ
َهاتِِهْم  ذِْن أ مَّ

ُ
َن ِمنُْكْم ِمْن نَِسائِِهْم َما ُهنَّ أ ًرا مَِ َن ُمنْكََ

َ لََعُفوٌّ َغُفورٌ  ٌُوًرا  ِإَونَّ اَّللَّ ِيَن ُيَظاهُِروَن ِمْن نَِسائِِهْم ُثمَّ يَ   ٢الَْقْوِل َو َِّ الُوا َفَتْحرِيَُر َوا ُعوُدوَن لَِما قََ
ُ بَِما َتْعَملُوَن َخبرِيٌ  ا  َذلُِكْم تُوَعُظوَن بِهِ  َواَّللَّ ْن َيَتَماسَّ

َ
 [3-2]ايادلة:  ﴾٣َرَقَبة  ِمْن َقبِْل أ

نِْكحْ ﴿وقوله تعلاىل:  ْن يََ
َ
لُوُهنَّ أ ََل َتْعضَُ َجلَُهنَّ فََ

َ
نَّ ذَِذا ِإَوَذا َطلَّْقُتُم الْذَِساَو َفَبلَْغَن أ ٌَْواَجهَُ َ

َن أ
رِ  َذلِكَُ  وِْم اْْلخَِ َ ِ َواْلَْ ٌَْ  تََراَضْوا بَيَْنُهْم بِالَْمْعُروٍِّ  َذلَِك يُوَعُظ بِهِ َمْن ََكَن ِمنُْكْم يُْؤِمُن بِاَّللَّ َ

ْم أ
نُْتْم َل َتْعلَُمونَ 

َ
ُ َيْعلَُم َوأ ْطَهُر  َواَّللَّ

َ
 [232]البقرة:  ﴾٢٣٢لَُكْم َوأ

م    ملن مثلل قولله تعلاىل }  ،رأيت أن التشديد كبري يف سليال الظهلار: "وإدا قرأت السياقني  قال السامرامي وإهنلّ
ولذا أكد اللوعظ فيله وشلدد عللى    ،وما ورد من طلب الكفارة خبالف آية الطالل  ،{  ليقولون منكرا من القول وزورا

 (2)"  .{  دلك يوعظ به }  :{ وقال يف الطالل  دلكم توعظون به } :منعه، فقال يف الظهار
دللك  }فلإن قللت: مللن انطلاب يف قولله    فقلد قلال الزلشلري: "  ،وأما عن ،ويل إفراد الكاف يف آية الطلالل

  {دلك خلري لكلم وأطهلر}  :ولكل أحد. وحنوه  ،؟ قلت:  وز أن يكون لرسول اّلّل يلى اّلّل عليه وسلم{ يوعظ به
 (3)".)أزكى لكم وأطهر( أفضل وأطيب  :وقيل ،س اآللمأزكى لكم وأطهر من أدان

}دلللك{ إشللارة إىل مللا فصللل مللن األحكللام ومللا فيلله مللن معللىن البعللد لتعظلليم املشللار إليلله    وقللال أبللو السللعود: "
وإمللا    ،وإمللا بتتويللل القبيللل والفريللل  ،وانطللاب جلميللص املكلفللني كمللا فيمللا بعللده والتوحيللد إمللا ابعتبللار كللّل واحللد مللنهم

أو للرسللول يلللى   عليلله وسلللم    ،لكللاف يللرد انطللاب والفللرل بللني احلاضللر واملنقضللي دون تعيللني املخللاطبنيألن ا
َها اْلَِِّب  ذَِذا َطلَّْقُتُم الْذَِساَو ﴿  :كما يف قوله تعاىل ي 

َ
للدالللة عللى أن حقيقلة املشلار إليله أملر ال    [1]الطالل:  ﴾يَا أ
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 (1)."يكاد يعرفه كّل أحد 
فقد دكر أبلو السلعود رهله   تعلاىل دالالت إفلراد كلاف انطلاب يف سليال اجلملص، وميكلن هلل كلل موضلص  

 على داللة حمددة حسب مقتضى السيال كما  هر من الشواهد السابقة.
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 الرابع املطلب  
 ، وأثر السياق فيه التعريف ابملوصول، ودالالته 

 أوال: التعريف ابملوصول، ودالالته
معلىن املويلول أن ال يلتم بنفسله، ويفتقلر إىل كلالم بعلده، تصلله بله  و"األمساء املويولة إحد  أنواع املعلارف،  

 (1)"ليتم امسا، فإدا ني مبا بعده، كان حكمه حكم سامر األمساء التاّمة
املويوالت ضرب ملن املبهملات، وإمنلا كانلت مبهملة لوقوعهلا عللى كلل شليء ملن حيلوان و لاد وغريقلا،  و" 
 وحنوقا من أمساء اإلشارة على كل شيء.  (  هؤالء)  ، و( هذا) كوقوع 

  (  مللللا)  ، و(  مللللن)  ، وتثنيتهمللللا و عهمللللا، و(  اللللليت)  ، و(الللللذي)    و لللللة األمللللر أن املويللللوالت تسللللعة، وهللللي
ئ، و  (  دو)  ، و(  أيّ )  ، و(اللللذي)  للللالم مبعلللىن  مبعناقلللا، وا يف    (  األىل)  ، و(  ملللا)  إدا كلللان معهلللا    (  دا)  يف لغلللة طيلللّ

 (2)".(  الذين) معىن  
 ويف تعيينها للتعريف هبا من األسرار الداللية ما ال  فى.

ة وخفلللااي  ،علملللا كثلللريا  (اللللذي    )عللللم أّن للللك يف  ا":يقلللول عبلللد القلللاهر رهللله   إدا حبثلللت عنهلللا    ،وأسلللرارا  لللّ
در مبلا يفضلي بلك إليله ملن اليقلني  ،وتصورهتا اطّلعلت عللى فواملد تلؤنس اللنفس ويؤّديله إليلك ملن حسلن    ،وتلثلج الصلّ

 (3)"وأشياء ويفوه هبا ؟وألّي غرض اةتلب ؟والوةه يف دلك أن تتتمل عبارات هلم فيه: ذ وضص   ،الّتبيني
 الداللية: ومن هذه األغراض

اةتللللب ليكلللون ويللللة إىل ويلللف    (اللللذي  )إن  :فملللن دللللك قلللوهلمملللا دكلللره عبلللد القلللاهر رهللله   إد يقلللول: "
 .ليتوّيل به إىل الويف  مساء األةناس( دو   )كما اةتلب ،املعارف ابجلمل

 ....فهذه  لة مفهومة إالّ أن حتتها خبااي حتتاج إىل الكشف عنها
فلليس ملن    ،(اللذي    )وبينهلا ملص غلري    ،(اللذي    )وعلى اجلملة فكّل عاقل يعلم بون ما بني ان  ابجلملة ملص  

هلذا  ):كلاملعىن إدا قلت(  هذا الذي قدم رسوال من احلضلرة  ):أحد به طرل إالّ وهو ال يشّك أن ليس املعىن يف قولك
وللليس داك إال    ،(هللذا يسللكن حملللّة كللذا):كقولك،(ة كللذا  هللذا الللذي يسللكن يف حملللّ ):وال  (  قللدم رسللوال مللن احلضللرة

هلذا    ):ويف قوللك  ،ه أيلالوذ يعلمل  ،ر ذ يبل  السامص مبتد ء خ ا  م  (هذا قدم رسوال من احلضرة  ):أنك يف قولك
  )بللدأان بلله يف أمللر اجلملللة مللص    فلللم  للل إدا مللن الللذي  ،معلللم يف أمللر قللد بلغلله أّن هللذا يللاحبه  (الللذي قللدم رسللوال  
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فاعرفله فإنّله ملن املسلامل الليت ملن ةهلهلا ةهلل    ،من أنله ينبغلي أن تكلون  للة قلد سلبل ملن السلامص عللم هبلا (الذي
   (1)".ودخل عليه الغلآ يف كثري من األمور  ،كثريا من املعا 

يقللول يف سلليال تفسللري قوللله    ،والبللن عاشللور رأي آخللر يف قضللية وةللوب علللم السللامص مبضللمون  لللة الصلللة
اِن  ﴿تعلاىل:  َدا َوالُْفْرقََ نْزَِل فِيهِ الُْقْرآُن ُهًدا لِلنَّاِس َوبَيذَِنات  ِمَن الْهَُ

ُ
ِي أ َِّ ]البقلرة:  ﴾َشْهُر َرَمَضاَن ا

  ألنّ    أّن املخللاطبني يعلمللون أّن نللزول القللرآن وقللص يف شللهر رمضللان   {  اللّلذي أنللزل فيلله القللرآن }و للاهر قوللله:  "    [185
امص عاملللا ابختصايلللها مبللن أةللري عليلله املويللول، وألّن مثللل هللذا احللللدث   الغالللب يف يلللة املويللول أن يكللون السللّ
الللّديّ  مللن شللتنه أاّل  فللى عللليهم، فيكللون الكللالم تللذكريا هبللذا الفضللل العظلليم، و للوز أيضللا أن يكللون إعالمللا هبللذا  

لة حبيله    عللى أّن املويلوف للتّص مبضلمون هلذه  وأةري الكالم على طريقة الويف ابملويلول للّتنبيله ،الفضل الصلّ
لة مبضللموهنا يف الّتعريللف ابملويللولّية بللل دلللك    ،جتعلل طريقللا ملعرفتلله، وال نسللّلم لللزوم علللم املخاطللب ابّتصلاف دي الصللّ

ص كالمهللم، ولللليس املقصلللود اإلخبلللار ألّن     عللن شلللهر رمضلللان  نلّله أنلللزل فيللله القلللرآن   غللرض أغلللليّب كملللا يشللهد بللله تتبلللّ
 (2)"الكالم ال يسم  ابعتباره خ ا ألّن لفظ شهر رمضان خ  وليس هو مبتدأ  تركيب

سلواء يف     لا هلو  لاهر يف يلور الكلالم أن طريلل التعريلف ابملويلولية أشليص هلذه الطلرل،يقلول أبلو موسلى: "
ك كللالم   سللبحانه وكللالم النللاس، ودلللك  ألنلله مفللرد متضللمن  لللة، ولللذلك يتسللص لكثللري مللن أحللوال املعللارف،  لللد

ةللاء  الللذي حتللب لقللاءه، أو تكللره لقللاءه، أو الللذي يللذكران بكللذا، أو يسللمعنا كللذا إىل    (:زيللد   ةللاء )تقللول مكللان  
، والعلمية والكىن، فإهنلا حملددة ةاملدة  آخر الصفات اليت ميكن أن تدل على زيد وتعرف به، ودلك خبالف الضمري

 (3)"واض . يف داللة واحدة، وهذا
 "  ومن األسرار الداللية اليت وقف عليها علماء البالغة يف تراثنا اللغوي:

 (الذ  كان معنا أمس رةل عاذ.) عدم علم املخاطب ابألحوال املختّصة به سو  الّصلة  كقولك:   - 1
 السم.أو استهجان التصري  اب - 2
هِ ﴿: تقرير املسند، كقوله تعلاىل:  يأ ،أو زايدة التقرير - 3 ْن َنْفسَِ ا عََ َو ِِف بَيْتِهََ  ﴾َوَراَوَدتُْه الَِّ  هَُ
كونله    يتقريلر امللراودة، وهل  فإنه لو قيل: زليخا، ذ يفد ما أفاده هنا من دكلر السلبب، اللذ  هلو قرينلة يف  [23]يوسلف:  

 ىف بيتها. وهذا مثال للمسند إليه وهو فاعل  إد ال فرل بني املبتدأ والفاعل.
 [78]طه:   ﴾٧٨َفَغِشَيُهْم ِمَن اْْلَمذِ َما َغِشَيُهمْ  ﴿أو التفخيم  حنو:  - 4

 
 201- 1/199دالمل اإلعجاز.  (1)
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 :بيه املخاطب على خطت  حنوأو تن - 5
 (1) عواصر  أن ت   دورهم  ي    غليل    يكم … يشفم إخوان  إّن اّلذين تروهن  

 .املنبهة على أن املخاطب أخطت ىف اعتقاده يفإن الصلة ه
وامللراد ببنامله: ةعلله مسلندا  ن يلذكر ىف الصللة ملا يناسلبه، كقولله تعلاىل:  ،  أو اإلمياء إىل وةه بناء ان  - 6

رِينَ   ﴿ نََّم َداخَِ َيْدُخلُوَن َجهََ اَدَِت سََ وَن َعْن ِعبََ ِيَن سَْسَتْكَِبُ َِّ فلإن االسلتكبار اللذ     [60]غلافر:    ﴾ذِنَّ ا
الويلول، وللك أن تقلول هلذا كالقسلم  تضمنته الصلة، كان مناسبا إلسناد سيدخلون ةهنم داخرين أ : دليلني إىل  

 بل هو إايه.{ وراودته  }مثله بقوله:   يالذ 
  :لشتنه  حنو  مث إنّه رمّبا ةعل دريعة إىل التعريض ابلتعظيم - 7

 ( 2) وأطول    أعزُّ   ه  ا دعامم  بىن لنا … بيتً   ك السماء  مس  ي  إّن اّلذ 
فال شك أن املويول كان دريعة إىل دكر يلته، ودكرها دريعة إىل تعظيم ان  الذ  هو بنلاء البيلت، ودللك  

فيله تعلريض  ن املسلند إليله ملن شلتنه أنله رفلص السلماء، فهلو قلادر عللى املخل     (مسلك السلماء)  تدركه ابلذول فلإن: 
 به.  

ِ  ﴿و رة يقصد به تعظيم شتن غري ان ، كقوله تعلاىل:   َِّ اِْسِينَ ا َ ُم اْلَْ وا هَُ َعيًْبا ََكنَُ بُوا شَُ  ﴾يَن َكذَّ
  فللإن    وحيتمللل أن يقللال: إنلله لبنللاء انلل  عليلله  ،فإنلله قصللد بلله تعظلليم شللتن شللعيب يللّلى   عليلله وسللّلم  [92]األعلراف: 

 (3)"تكذيبهم شعيبا يّلى   عليه وسّلم مناسب نسراهنم.
وَِس  ﴿االختصار حنو قوله تعاىل:  -8 ِيََن آَذْوا مَُ َِّ وا ََك إد للو علدد أمسلاء     [69]األحلزاب:  ﴾َل تَُكونَُ

ا   ﴿القاملني بذلك لطال، وحنوه  ْْسَ
َ
يِْديُكْم ِمَن اْْل

َ
 (4)[70]األنفال:   ﴾قُْل لَِمْن ِِف أ

ُ ُثمَّ اْسَتَقاُمو﴿إرادة العموم حنو قوله تعاىل:  -9 ِيَن قَالُوا َرب َنا اَّللَّ َِّ  (6)[30]فصلت:   (5)﴾ا  ذِنَّ ا
وقد أحس البالغيون ،الل هلذه األسلاليب امللفعلة ابلظلالل والضلباب، والليت ال ينكشلف  " : أبو موسىقال 

لنللا املللراد منهللا انكشللافا ضللاحيا، وال حيجللب عنهللا حجبللا قامللا، وإمنللا تللرتاء  لنللا فيهللا املعللا  هاربللة يف غلليم شللفيف،  

 
 1/100البيت لعبدة بن الطبيب من قصيدة من الكامل يعظ فيها بنيه. معاهد التنصيص.  (1)
 489، وانظر: الديوان:  1/103البيت للفرزدل. معاهد التنصيص.  (2)
 173 - 1/017عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح. يف انظر هذه األغراض  (3)
 1/111معا  النحو.  (4)

ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا فَََل َخوٌٍّْ َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َُيَْزنُونَ ﴿وورد هذا الرتكيب يف موضص آخر  (5) ِيَن قَالُوا َرب َنا اَّللَّ َِّ  [13]األحقاف:  ﴾١٣ذِنَّ ا

 1/111معا  النحو.  (6)
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 (1)  "فسريا نفسيا بديعا.أحس البالغيون ،الل هذه األساليب اليت هلا يف النفوس سحر وخالبة، ففسروها ت
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 التعريف ابملوصول ودالالته يفعلى أثر السياق   تطبيقية: مناذج  اثنيا
ويف هلللذا املوضللص يعلللرض البحللله أمثلللة ومنلللادج ملللن  ،  سللبل احللللديه عللن دالالت التعريلللف ابألمسلللاء املويللولة

 ومن هذه النمادج:  ،ابالسم املويول ودالالته ضمن هذا السيالالقرآن الكرم لتبني أثر السيال يف التعريف  

َة ُمَباَرًَك وَُهًدا لِلَْعالَِم َ ﴿قولله تعلاىل:    :أوال ِي بَِبكَّ َل َبيْت  ُوِضَع لِلنَّاِس لََّلَّ وَّ
َ
]آل عملران:   ﴾٩٦ذِنَّ أ

كملا    ،وأخ  فيه ابالسم املويول ) الذي ( ودللك ملا يقتضليه سليال املوقلف  ،فقد ب  الرتكيب على هذا النحو  [96
وعدل عن تعريف البيت ابمسه العلم ابلغلبلة، وهلو الكعبلة، إىل تعريفله ابملويلولّية  نّله    بني دلك ابن عاشور فقال: "

ة( امعني:)اللّلذي ببكللّ لة يللارت أشللهر يف تعّينلله عنللد السللّ ة ي   ألّن هللذه الصللّ ومئللذ بيللت للعبللادة غللريه،  إد للليس يف مكللّ
خبالف اسم الكعبة: فقد أطلل اسم الكعبة على القّليس اّلذي بناه احلبشة يف يلنعاء للدين الّنصلرانّية ولّقبلوه الكعبلة  

 اليمانّية.
و للاهر اآليللة أّن الكعبللة أّول البيللوت    ،واملقصللود إثبللات سللبل الكعبللة يف الوةللود قبللل بيللوت أخللر مللن نوعهللا

ا كانلت  املبنّية يف األرض،  فتمّسك هبذا الظّاهر جماهد، وقتادة، والّسّدّي، و اعة، فقلالوا: هلي أّول بنلاء، وقلالوا: أهنلّ
 (1)"مثّ درست، فجّددها إبراهيم -عليه الّسالم  -مبنّية من عهد آدم

م  ﴿قولله تعلاىل:  :اثنيا رْيِ ِعلَْ ْوَلَدُهْم َسَفًها بِغََ
َ
ِيَن َقَتلُوا أ َِّ ُ قَْد َخَِسَ ا ُم اَّللَّ ٌََقهَُ ا َر وا مََ مَُ وََحرَّ

ِدينَ  وا ُمْهتََ ِ  قَْد َضل وا َوَما ََكنَُ اًو ََعَ اَّللَّ فاملسلند إليله االسلم املويلول ) اللذي( وهلو    [140]األنعلام:  ﴾١٤٠افَِْتَ
فتسللند الفعللل إىل مللا    ،فناسللب أن يبللني سللبب خسللارهتم  ،فقللد بللني   عللز وةللل أهنللم قللد خسللروا  ،مناسللب للسلليال

لة علّلة يف انل  فلإّن خسلراهنم  يقول ابن عاشور: " ،ر ابلسببيشع وتعريف املسند إليه ابملويلولّية لاميلاء إىل أّن الصلّ
 (2)"مسّبب عن قتل أوالدهم.

رُُهمْ ﴿قوله تعاىل:  :اثلثا مَْ
َ
و   ذِنََّما أ ُقوا دِيَنُهْم َوََكنُوا ِشَيًعا لَْسَت ِمنُْهْم ِِف ََشْ ِيَن فَرَّ َِّ ِ  ذِنَّ ا ذَِ  اَّللَّ

ودللك ملا يقتضليه سليال    ،فقد ةليء ابملسلند إليله امسلا مويلوال  [159]األنعام:  ﴾١٥٩ُثمَّ يَُْبذِئُُهْم بَِما ََكنُوا َيْفَعلُونَ 
    ،التّل ّي مللنهم وعلدم لللالطتهموحتقيللل هلذا الويللف فليهم ليناسللب    ،حيله قصللد إىل تعلريفهم مبضللمون الصللة   اآليلة
لة فليهم ابن عاشور: "يقول  ا تناسلب الّتنفلري ملن     وةيء ابملويولّية لتعريف املسلند إليله إلفلادة حتقلّل معلىن الصلّ ألهنلّ

  ل }املراد بل.و .ألّن شتن الّدين أن يكون عقيدة واحدة وأعماال واحدة، والّتفّرل يف أيلوله ينلايف وحدتله  االّتصال هبم
م ذ يّتفقوا على يورة واحدة يف الّدين، فقد عبلدت القباملل  ألهنّ    قال ابن عّباس: هم املشركون  { اّلذين فّرقوا دينهم

مس، وبعضللهم يعبلد القمللر، وكللانوا  علللون   أيلناما لتلفللة، وكللان بعلض العللرب يعبللدون املالمكللة، وبعضلهم يعبللد الشللّ

 
 4/13. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (1)
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 لكّل ينم عبادة عالف عبادة غريه.
ة، وهللي ديلللن الّتوحيلللد جلملليعهم م كللانوا عللللى احلنيفيلللّ ، ففّرقلللوا وةعللللوا آهلللة عباداهتلللا لتلفلللة  و للوز أن يلللراد: أهنلللّ

 (1)".وأّما كوهنم كانوا شيعا فألّن كّل قبيلة كانت تنتصر لصنمها، وتزعم أنّه ينصرهم على عّباد غريه  ،الّصور
بُوا ﴿قولله تعلاىل:  :رابعــا ذَّ ِيََن كََ َِّ ا  ا ْن لَْم َيْغَنْوا فِيهََ

َ
بُوا ُشَعيًْبا َكأ ِيَن َكذَّ َِّ ُم ا وا هَُ َعيًْبا ََكنَُ شَُ

يقلول    ،فقد ةيء ابملسند إليه امسا مويوال لاشلارة إىل سلبب هالكهلم املبلني ابنل ،  [92]األعراف:    ﴾٩٢اْْلَاِْسِينَ 
والّتعريللف ابملويللولّية لاميللاء إىل وةلله بنللاء انلل ، وهللو أّن اضللمحالهلم وانقطللاع دابللرهم كللان ةللزاء هلللم  ابللن عاشللور: "

 (2)  ".على تكذيبهم شعيبا
امعني، وهلللم مشلللركو العلللرب، ليّتقلللوا عاقبلللة    ،للّتعديلللد   {  اللللّذين كلللّذبوا شلللعيبا}والّتكريلللر لقولللله:  "   وإيقلللاظ السلللّ

رك والّتكلللذيب عللللى طريقلللة الّتعلللريض، كملللا وقلللص الّتصلللري  بلللذلك يف قولللله تعلللاىل:   رِيَن  ﴿أمثلللاهلم يف الشلللّ ََِ َولِلََْكفَ
ْمَثالَُها

َ
 (3) ".[10]حممد:   ﴾أ

ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا  ﴿قوله تعاىل:  :خامسا َِّ ْن ذِنَّ ا رِي مَِ ْ انِِهْم  ِتََ ْم بِإِيمََ اَِلَاِت َيْهِديِهْم َرب هَُ الصَّ
نَْهاُر ِِف َجنَّاِت اْلَّعِيمِ 

َ
ُر   ٩ََتْتِِهُم اْْل ََلٌم  َوآخَِ ا سََ ُتُهْم فِيهََ مَّ َوََتِيََّ بَْحانََك اللَّهَُ ا سَُ َدْعَواُهْم فِيهََ

ِ الَْعالَِم َ  ِ َربذ ِن اَْلَْمُد َّلِلَّ
َ
وتعريف املسند إليله ابملويلولية يشلعر  هليلتهم للجلزاء    [10-9ونس: ]ي ﴾١٠َدْعَواُهْم أ

وتعريللف املسللند إليلله ابملويللولّية هنللا دون الللاّلم لاميللاء ابملويللول إىل علللّة بنللاء  يقللول ابللن عاشللور: "  ،الللذي  لل  عنلله
 (4)  "وهي أّن إمياهنم وعملهم هو سبب حصول مضمون ان  هلم. ،ان 

ْرآن  ﴿قوله تعاىل:  :سادسا ِت بِقَُ ِيَن َل يَرُْجوَن لَِقاَونَا ائَْ َِّ ِإَوَذا ُتتَّْل َعلَيِْهْم آيَاُتَنا بَيذَِنات   قَاَل ا
تَّبُِع ذِلَّ َما يُوَِح ذِ 

َ
ََلُ ِمْن تِلَْقاوِ َنْفِِس  ذِْن أ ِ بَدذ

ُ
ْن أ

َ
َْلُ  قُْل َما يَُكوُن ِ  أ ِ ْو بَدذ

َ
َخاٍُّ َغرْيِ َهَذا أ

َ
ِذِ أ َ َّ  ذِ

ِ َعَذاَب يَْوم  َعِظيم  ذِ   [15]يونس:   ﴾١٥ْن َعَصيُْت َرّبذ

  ،وإسناد القول إىل االسم املويول )الذي ( يف الرتكيب ألهنم أيبحوا يعرفون بصلته فهلي أبلرز ملا يعرفلون بله
صلارت هلذه  فما كان اإل هار ابملويولّية إاّل ألّن اّلذين ال يرةلون لقلاء اّلّل اشلتهر بله املشلركون فيقول ابن عاشور: "
  ،[7]يلونس:   {  إّن الّلذين ال يرةلون لقلاءان ورضلوا ابحليلاة اللّدنيا}  :كما أشران إليه عند قوله آنفلا  ،الّصلة كالعلم عليهم

 
 192أ/8. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (1)
 9/13. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (2)
 9/14. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (3)
 11/101. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (4)
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 (1) "فال يكون املويول لامياء إىل وةه بناء ان . ،وليس بني الّصلة وبني ان  هنا عالقة تعليل
قََْص ُسبَْحاَن  ﴿قولله تعلاىل:  :ســابعا

َ
ا بَِعبِْدهِ َْلًَْل ِمَن الَْمْسِجِد اَْلََراِم ذَِ  الَْمْسِجِد اْْل ْْسَ

َ
ِي أ َِّ ا

ِميُع اِْلَِصريُ  ِيَُه ِمْن آيَاتَِنا  ذِنَُّه ُهَو السَّ ُِ ِ ِي بَاَرْكَنا َحْوََلُ ل َِّ فقلد أسلند التسلبي  إىل االسلم    [1]اإلسلراء:    ﴾١ا
إد السلليال سلليال تعجيللب     ودلللك ملناسللبة السلليال  ،سللم مللن أمسللاء   عللز وةلللوذ يسللند إىل ا  ،املويللول ) الللذي (

فإّن  لة الّتسبي  يف الكالم اّلذي ذ يقص فيه ما يوهم تشبيها أو تنقيصا ال يليقان ،لالل اّلّل تعلاىل  " ،من أمر عظيم
ُفونَ ﴿  :مثلل ا يَصَِ ِ الْعِزَّةِ َعمََّ يتعلنّي أن تكلون مسلتعملة يف أكثلر ملن    [180]الصلافات:    ﴾١٨٠ُسبَْحاَن َربذَِك َربذ

فناسللب دلللك أن يشللار إىل احلللدث العظلليم الللذي يللدل     ،(2)"  الّتنزيلله، ودلللك هللو الّتعجيللب مللن انلل  املتحللّدث بلله
 .على قدرة   عز وةل

ى مللا تفيللده يلللة  والّتعبللري عللن الللّذات العليللّة بطريللل املويللول دون االسللم العلللم للّتنبيلله علللقللال ابللن عاشللور: "
ويفيللد أّن    ،املويللول مللن اإلميللاء إىل وةلله هللذا الّتعجيللب والّتنويلله وسللببه، وهللو دلللك احلللادث العظلليم والعنايللة الكلل  

د يلّلى    ،حديه اإلسراء أمر فشا بني القوم، فقد آمن به املسلمون وأك ه املشركون  ويف دلك إدماج لرفعلة قلدر حمملّ
ل هلللم إبنكللاره، فقللد كللان  بللوإثبللات أنلّله رسللول مللن اّلّل، وأنلّله أَو مللن دالمللل يللدل دعوتلله مللا ال ق  ،  عليلله وسللّلم

 (3)  "إسرا ه إطالعا له على غامب من األرض، وهو أفضل مكان بعد املسجد احلرام.
وا سَُ ﴿قوله تعاىل:   :اثمنا ُِروا بَِها َخر  ِيَن ذَِذا ُذكذ َِّ ْم ذِنََّما يُْؤِمُن بِآيَاتَِنا ا ِد َربذِهَِ بَُّحوا ِِبَمَْ ًدا وَسََ جَّ

وَن  َتْكَِبُ ََْ ْم َل سَس ََُ حيلله ةلليء     فقللد انسللب سلليال اآليللة أن يسللند إىل االسللم املويللول  ،[15]السللجدة:  ﴾١٥وَه
وهلو ملا ةعلل االسلم املويلول يتلتلل    ،ودكلر يف يللة االسلم املويلول الفعلل }دكلروا {  ،ابلفعل املضلارع } يلؤمن {

م يتجلّددون  ويف بيان دلك يقول ابن عاشلور: "، يف موضعه ا يلؤمن مللا تشلعر بله ملن أهنلّ وأوثلرت يليغة املضلارع يف إمنلّ
ْم ﴿يف اإلميللان ويللزدادون يقينللا وقتللا فوقتللا، كمللا تقللّدم يف قوللله تعللاىل:   ََِ َتْهزُِئ بِه ََْ ُ سَس ، وإاّل فللإّن  [15]البقللرة:  ﴾اَّللَّ

ملؤمنني قد حصل إمياهنم فيما مضى ففعل املضّي آثر حبكاية حاهلم يف الكالم املتلداول للوال هلذه انصويلّية، وهللذا  ا
م راسلخون يف اإلميلان، فعلّ  علن إبالغهلم آايت القلرآن وتالوهتلا عللى   لة اللّداّل معناهلا عللى أهنلّ عّرفوا ابملويولّية والصلّ

ذكري املقتضلللي أّن ملللا تتضلللمّ  نه اآلايت حقلللامل مقلللّررة عنلللدهم ال يفلللادون هبلللا فاملللدة ذ تكلللن حايللللة يف  أمسلللاعهم ابلتلللّ
ْؤِمنِ َ  ﴿نفوسللهم ولكّنهللا تكسللبهم تللذكريا   ََُ ُع الْم َََ َرا َتنْف ََْ ِك ِذ إِنَّ ا َََ فة اللّليت    ،[55]الللذارايت:  ﴾٥٥ف وهللذه الصللّ

لة هلللي حلللاهلم اللللّيت عرفلللوا هبلللا لقلللّوة إميلللاهنم ذين    ،تضلللّمنتها الصلللّ زوا هبلللا علللن اللللّ كفلللروا، وليسلللت تقتضلللي أّن ملللن ذ  وميلللّ

 
 11/117. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (1)
 15/10.  حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (2)
 15/10. قل اجلديد من تفسري الكتاب اييدحترير املعىن السديد وتنوير الع (3)
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  ،حاللة أكملل اإلميلان   وذ يسّبحوا حبمد رهّبم من املؤمنني ليسوا  ّلن يؤمنلون، ولكلّن هلذه ،يسجدوا عند مساع اآلايت
امل علن علملاء البللد: هلم    ،وهي حالة املؤمنني ملص النليبء يلّلى   عليله وسلّلم يومئلذ عرفلوا هبلا وهلذا كملا تقلول للسلّ

 (1) "اّلذين يلبسون عمامم يفتها كذا.
يِْهُم الَْمََل ﴿قولله تعلاىل:  :اتسعا ُل َعلََ ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتََنَّ ِيَن قَالُوا َرب َنا اَّللَّ َِّ افُوا ذِنَّ ا َ لَّ َتََ

َ
ُة أ ئِكََ

وا بِاْْلَنَّةِ الَِّ  ُكنُْتْم تُوَعُدونَ  بَِْشُ
َ
ألن     وإمنلا ةليء ابملسلند إليله اسلم مويلول  [30]فصلت:  ﴾٣٠َوَل ََتَْزنُوا َوأ

املسللند إليلله    فوتعريلليقللول ابللن عاشللور: "  ،يلللته تشللعر بسللببية هللذه الكرامللة اللليت يكللرمهم   هبللا  للا دكللر يف انلل 
ا سلبب ثبلوت املسلند للمسلند إليله فيفيلد    ،ابملويولّية دون أن يقال: إّن املؤمنني وحنوه ملا يف الّصلة من اإلمياء إىل أهنلّ

فللإّن االعتقللاد احلللّل واإلقبللال    ،واسللتقامتهم  {  ربّنللا اّللّ }رامللة مسللّبب علللى قللوهلم:  أّن تنللّزل املالمكللة عللليهم بتلللك الك
 (2)"على العمل الّصاحل قا سبب الفوز.

نَْث ﴿قولله تعلاىل:    :عاشــرا
ُ
وَن الَْمََلئَِكَة سَْسِمَيَة اْْل ِيَن َل يُْؤِمُنوَن بِاْْلِخَرةِ لَيَُسم  َِّ َوَما لَُهْم   ٢٧ذِنَّ ا

يْئًابِهِ ِمْن   ِ شََ قذ َ نَّ َل ُيْغِ  ِمَن اَلَْ نَّ  ِإَونَّ الظَّ فقلد ةليء    [28-27]اللنجم:  ﴾٢٨ِعلْم   ذِْن يَتَّبُِعوَن ذِلَّ الظَّ
وكلللان مقتضلللى الظلللّاهر أن يعلللّ  علللن امللللردود علللليهم  يقلللول ابلللن عاشلللور: "  ،ابملسلللند إليللله اسلللم مويلللول حتقلللريا لشلللتهنم

لة     ، فعلدل علن اإلضلمار إىل اإل هلار ابملويلولّية{إن يّتبعون إاّل الظّلّن  }بضمري الغيبة تبعا لقوله:  مللا تلؤدن بله الصلّ
وبي  هللللم والّتحقلللري لعقاملللدهم األداين  وعنلللد أهلللل    ،وقلللد تلللواتر إثباهتلللا عللللى ألسلللنة الّرسلللل  ،ابآلخلللرة  إد كفلللروا   ملللن التلللّ

ابئة، فاملويللولّية هنللا مسللتعملة يف الّتحقلري والللّتهّكم نظللري حكايللة اّلّل عللنهم:   ايلاورين هلللم مللن اليهللود والّنصلار  والصللّ
ونٌ ﴿ ِْكُر ذِنََّك لََمْجنَُ ِذ َِل َعلَيْهِ ا ِي نُزذ َِّ َها ا ي 

َ
م  أّن اللّتهّكم اقكلي هناإاّل     [6]احلجلر:    ﴾٦َوقَالُوا يَا أ للك هتكلّ

م اقلّل ابملبطلل  طل ابقلّ املب ا اللّتهّكم هنلا فهلو هتكلّ لة، وأملّ لة لبلت     ألهّنم ال يعتقدون وقوع الصلّ ألّن مضلمون الصلّ
 (3)  "هلم.

بَْواَب َوقَالَْت َهيَْت ﴿قولله تعلاىل:  :عشــر حــادي
َ
َوَراَوَدتُْه الَِّ  ُهَو ِِف بَيْتَِها َعْن َنْفِسهِ وََغلََّقِت اْْل

الُِمونَ لََك    ُح الظََّ ْحَسَن َمثَْواَي  ذِنَُّه َل ُيْفلَِ
َ
ِ أ ِ  ذِنَُّه َرّبذ فقلد أسلند الفعلل     [23]يوسلف:   ﴾٢٣قَاَل َمَعاَذ اَّللَّ

والّتعبري علن املرأة العزيلز بطريلل املويلولّية يف قولله:  إىل االسم املويول ودلك ما يقتضيه السيال يقول ابن عاشور: "
لة ملن تقريللر عصللمة يوسللف  {  الّليت هللو يف بيتهللا} الم  -لقصللد ملا تللؤدن بلله الصللّ ألّن كونلله يف بيتهللا مللن     -عليله السللّ

 
 228- 21/227. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (1)
 24/283. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (2)
 115 -27/114. ييدحترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ا (3)
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 (1)"شتنه أن يطّوعه ملرادها.
والغللرض املسللول للله الكللالم هللو تقريللر نزاهللة سلليدان يوسللف عليلله السللالم، ودكللر امللرأة  يقللول أبللو موسللى: "  و 

ذا الغلرض، فقلد راودتله املرأة هلو يف بيتهلا، وهلي متمكنلة منله  العزيز هبذه الصلة املشرية إىل كونله يف بيتهلا  لا يقلرر هل
علن الفحشلاء، وللو قلال:    لسلالم استعصلم، وهلذه غايلة النزاهلةيف كل أوقاته من ليل وهنار، وتل  وتراود ولكنه عليه ا

السللم  أو امللرأة العزيللز ذ جتللد شلليئا مللن دلللك، مث إن يف دكللر الصلللة هنللا أيضللا اسللتهجان التصللري  اب  ،وراودتلله زليخللا
 (2)"املنسوب إليه هذا الفعل.
ا سلرتا عليله أو إهانلة      -أي: يعرف ابملويولية   – وابملويولّية يقول السيوطي: " لكراهة دكره خباّ  امسه إملّ

ٍّذ  ﴿فيؤتى ابلّلذي وحنوهلا مويلولة مبلا يلدر منله ملن فعلل أو قلول حنلو:   ،له أو لغري دلك
ُ
هِ أ يَْ اَل لَِواِلَ ِي قََ َِّ َوا

 (3)".﴾َوَراَوَدتُْه الَِّ  ُهَو ِِف بَيْتَِها﴿  [17]األحقاف:  ﴾لَُكَما  
فقلال يف معلرض احللديه علن    كملا سلبل دكلره  ،اآلية شاهد عللى زايدة التقريلرأن  يف عروس األفراح   رأ وقد 

ْن ﴿زايدة التقرير، أ : تقرير املسند، كقوله تعاىل:   ":أغراض التعريف ابملويولية ا عََ َوَراَوَدتُْه الَِّ  ُهَو ِِف بَيْتِهََ
فإنه لو قيل: زليخا، ذ يفد ما أفاده هنا من دكر السبب اللذ  هلو قرينلة ىف تقريلر امللراودة، وهلى كونله ىف   ﴾  َنْفِسهِ 

 (4)"ها.بيت
فقللد هللل مللن املعللا  البديعللة مللا ال يتحقللل    ،ويظهللر  للا سللبل أثللر التعريللف ابالسللم املويللول يف هللذا السلليال

 بغريه.
اُكْم   ﴿قوله تعلاىل:  : عشراثين  ِي َيَتَوفََّ َِّ َ ا ْعُبُد اَّللَّ

َ
ذي يقلدر عللى  فلإن الل  [104]يلونس:  ﴾َولَِكْن أ

   (5)ر  ن يعبد.أن يتوىف األنفس ةدي
 (6)"  وإمنا ويفه ابلتوىف، لرييهم أنه احلقيل  ن  اف ويتقى فيعبد دون ماال يقدر على شيءقال الزلشري: " 
 (7)"ويف عصيص التويف ابلذكر متعلقا هبم ما ال  فى من التهديد  قال أبو السعود: "

رِينَ   ﴿قولله تعلاىل: :عشر اثلث وَن َعْن ِعَباَدَِت َسَيْدُخلُوَن َجَهنََّم َداخَِ ِيَن سَْسَتْكَِبُ َِّ ]غلافر:  ﴾ذِنَّ ا

 
 12/250. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (1)
 419خصامص الرتاكيب   (2)
 2/349اإلتقان يف علوم القرآن. (3)
   3/147وانظر: الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقامل اإلعجاز.  1/117عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح. (4)
 519خصامص الرتاكيب   (5)
 2/374الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (6)

 4/179إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (7)
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  (1).فقوله: }اّلذين يستك ون عن عبادَ{ يشري إىل أن ان  من ةنس النكال والعذاب، وهذا واض  [60
  املبتللدأ  حيلله حيمللل   وةلله بنللاء انلل حيلله يكللون التعريللف ابلصللة مشللريا إىل     ومثلله كثللري ةللدا يف كتللاب  

من املعا  ما يهيئ النفس إىل ان  حىت لتكاد تعرفه قبل النطل به، وهذا فن من الكالم ةزل دقيلل ال يهتلدي إليله  
 (2).إال فطن حمدث

ا َيْغَشََ ﴿قوله:  :عشر رابع ْدَرةَ مََ ِ   {  ملا يغشلى}  "قلال الزلشلري:    [16]اللنجم:  ﴾١٦ذِذْ َيْغَشََ السَذ
تعظيم وتكثري ملا يغشاها، فقد عللم هبلذه العبلارة أن ملا يغشلاها ملن انالملل الداللة عللى عظملة   وةاللله أشلياء ال  

 (3)يعبدون   عندها.   ،وال حييآ هبا الويف. وقد قيل: يغشاها اجلم الغفري من املالمكة ،يكتنهها النعت
ِي ﴿قوله تعلاىل:   :عشر خامس َِّ ُ ا ْخَرَج اَّللَّ

َ
أ َماوِ َماًو فََ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
رَْض َوأ

َ
َماَواِت َواْْل َخلََق السَّ

ُم  َر لَكَُ خَّ ْمرِهِ  وَسََ
َ
أ َِ رِ ب رَِي ِِف اِْلَحَْ َك تِلَجَْ ُم الُْفلَْ َر لَكَُ خَّ ْم  وَسََ ا لَكَُ بِهِ ِمَن اثلََّمَراِت رٌِْقًَ

نَْهارَ 
َ
االسم اجلليل وان  االسم املويلول بتللك األفاعيلل    أبتد ويف ةعل امل  يقول أبو السعود: "  [32]إبلراهيم:    ﴾٣٢اْْل

وملا يتلوهلا ملن اآللر العجيبلة ملاال  فلى    ،وإخلراج الثملرات  ،وإنزال األمطار  ،العظيمة من خلل هذه األةرام العظام
 (4)".والداللة على قوة السلطان   ،من تربية املهابة
َق ﴿قوللله:    :عشــر  ســادس َََ ِي َخل َِّ َو ا ََُ ك  وَه َََ َر  ُُكٌّ ِِف فَل َََ ْمَس َوالَْقم َََّ اَر َوالش َََ َل َواْلَّه ََْ اللَّي

َبُحونَ  ََْ مثللل مللا قيللل يف الشللاهد السللابل إضللافة إىل مللا يف هللذا الرتكيللب مللن داللللة  يقللال فيلله  و   [33]األنبيللاء:  ﴾٣٣سَس
اس سللليقت يف  يقلللول ابلللن عاشلللور: "  ،القصلللر ة  مللللا كلللان يف إ لللاد هلللذه األشلللياء املعلللدودة هنلللا منلللافص للنلللّ  معلللرض املنلللّ

بصوغها يف ييغة اجلملة االمسّية املعّرفة اجلزأين إلفادة القصر، وهو قصر إفراد إضايّف بتنزيل املخلاطبني ملن املشلركني  
م     منزلة من يعتقد أّن أينامهم مشاركة ّلّل يف خلل تلك األشياء ألهّنم ملا عبدوا األيلنام، والعبلادة شلكر، للزمهم أهنلّ

ا شلريكة ّلّل يف خللل ملا خللل لينتقلل ملن دللك إىل إبطلال  وقد ةعلوه ،يشكروهنا ا شركاء ّلّل فلزمهم أهّنم يزعملون أهنلّ
 (5)"إشراكهم إاّيها يف اإلهلّية.

 
 

 
 619خصامص الرتاكيب   (1)
 719خصامص الرتاكيب   (2)
 4/421يل.  الكشاف عن حقامل غوامض التنز  (3)

 5/47إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (4)
 71/59. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (5)
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 ذلك. ودالالت وتكرارهاالسم املوصول   ح ف يفعلى أثر السياق   تطبيقية: مناذج  اثلثا
َوَل ﴿قوللللله تعللللاىل:      :ومللللن شلللواهدهودللللك إدا عطللللف عللللى مثللللله    ، لللوز حللللذف االسلللم املويللللول إدا علللللم

ِي   َِّ ا َِ ا ب وا آَمنََّ َُ ِيَن َظلَُموا ِمنُْهْم  َوُقول َِّ ْحَسُن ذِلَّ ا
َ
ْهَل الِْكَتاِب ذِلَّ بِالَِّ  ِِهَ أ

َ
ا ُِتَادِلُوا أ زَِل ذَِْلْنََ نَْ

ُ
أ

نْزَِل ذَِْلُْكْم ِإَولَُهَنا  
ُ
لُِمونَ َوأ ألن     أي واللذي أنلزل إلليكم  [46]العنكبلوت:    ﴾٤٦ِإَولَُهُكْم َواِحٌد َوََنُْن ََلُ ُمسَْ

لة    ،القللرآن   {  ابللّلذي أنللزل إلينللا}ومعللىن  يقللول ابللن عاشللور: "  (1)املنللزل إلينللا للليس املنللزل إللليكم والّتعبللري عنلله هبللذه الصللّ
ب بقولللله:  ك  إد ةحلللدوا أن ينلللّزل اّللّ    للّتنبيللله عللللى خطلللت أهلللل الكتلللاب وأنلللزل  }تلللااب عللللى غلللري أنبيلللامهم، وللللذلك عقلللّ

والّتقلللدير: واللللّذي أنلللزل    ،عطلللف يللللة اسلللم مويلللول حملللذوف دّل عليللله ملللا قبلللله  {  وأنلللزل إلللليكم}وقولللله:    ،{إلللليكم
وراة)  وهللو    ،الكتللاب  :إللليكم، أي إنّنللا نللؤمن بكتللابكم فللال ينبغللي أن تنحرفللوا    واملعللىن:  ،{  إللليكم}بقرينللة قوللله    (  التللّ

 (2)".عّنا
  وقد يتكرر املوصول ومن شواهده:

ْم ﴿قوله تعلاىل: أوال:  اْْلِخَرةِ هَُ َِ َك َوب ْن َقبْلَِ زَِل مَِ نَْ
ُ
ا أ َك َومََ ْ زَِل ذِْلََ نَْ

ُ
ا أ وَن بِمََ ِيَن يُْؤِمنَُ َِّ َوا

ًدا لِلُْمتَّقَِ َ ﴿عقلب قولله تعلاىل:  [4]البقلرة:    ﴾٤يُوقُِنونَ  َب  فِيَهِ  هَُ اُب َل َريَْ َك الِْكتََ َِ ِ  ٢َذل َِّ يََن ا
ٌَْقَناُهْم ُينِْفُقونَ  ا َر ََلةَ َوِممَّ ويف    ،فقد كرر االسلم املويلول  [3-2]البقلرة:  ﴾٣يُْؤِمُنوَن بِالَْغيِْب َويُِقيُموَن الصَّ

هلم مؤمنلوا أهلل الكتلاب كعبلد   بلن    {  اّلذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل ملن قبللك}  يقول البيضاوي: "دلك 
، داخللللون معهلللم يف  للللة املتقلللني  {  اللللّذين يؤمنلللون ابلغيلللب}سلللالم رضلللي   تعلللاىل عنللله وأضلللرابه، معطوفلللون عللللى  

فكانلللت اآليتلللان    ،إد امللللراد  ولئلللك اللللذين آمنلللوا علللن شلللرك وإنكلللار، وهبلللؤالء مقلللابلوهم   دخلللول أخصلللني حتلللت أعلللم
هللد  للمّتقللني عللن الشللرك،    :وكتنلله قللال  ،أو علللى املتقللني  ،ن عبللاس رضللي   عنهمللاتفصلليال للمّتقللني، وهللو قللول ابلل

 وحيتمل أن يراد هبم األولون  عياهنم، ووّسآ العاطف كما وسآ يف قوله: ،والذين آمنوا من أهل امللل
 (3)الكتيبة يف املزدحم  . وليهة .اهلمام  رم وابنة إىل امللك الق  

 
 1/130انظر: معا  النحو.  (1)

 8- 21/7. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (2)
 البيت من املتقارب، وذ ينسبه أحد فيما اطلعت عليه. (3)

 القرم: السيد، اهلمام: العظيم اهلّمة، الكتيبة:  اعة من اجليش. املزدحم: املعركة.     
، وقطر الند  1/319، وشرح الكافية للرضي  2/469، واإلنصاف  1/23. والكشاف  2/58،  1/105والبيت من شواهد معا  القرآن للفراء         

 . 1/451وخزانة األدب  295  
شرح ش ور ال هب يف  انظر: اجلوةري، مشس الدين حممد بن عبد املنعم بن حممد.    والشاهد فيه عطف الصفات بعضها على بعض ابلواو.        

 والنقل من عمل اققل.   2/799م. 2004ه ل 1433، 1العلمي ابجلامعة اإلسالمية ل املدينة املنورة. ط . عمادة البحهمعرفة كالم العرب
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واإلتيللان مبللا يصللدقه مللن العبللادات البدنيللة    ،اجلللامعون بللني اإلميللان مبللا يدركلله العقللل  لللةعلللى معللىن أهنللم  ...  
 وكرر املويول تنبيها على تغاير القبيلني وتباين السبيلني. ،وبني اإلميان مبا ال طريل إليه ع  السمص  ،واملالية

يللللل وميكاميللللل بعللللد  وهللللم مؤمنللللو أهللللل الكتللللاب، دكللللرهم لصصللللني عللللن اجلملللللة كللللذكر ة    ،أو طامفللللة مللللنهم
 (1)"تعظيما لشتهنم وترغيبا ألمثاهلم.   املالمكة
طامفلة لنيلة عللى الطّامفلة األوىل املعنيّلة بقولله:    {  الّلذين يؤمنلون ابلغيلب}عطلف عللى   يقول ابن عاشور: "و 

ذين آمنللوا بعللد  فإنلّله بعللد أن أخلل  أّن القللرآن هللد  للمّتقللني الللّ    وقللا معللا قسللمان للمّتقللني  {اللّلذين يؤمنللون ابلغيللب}
ة وغلريهم رك وهلم العلرب ملن أهللل مكلّ م ذ يكونللوا يؤمنلون بله حلني كللانوا     وويلفهم ابللّلذين يؤمنلون ابلغيلب  ،الشلّ ألهنلّ

د يللّلى   عليلله   مشللركني، دكللر فريقللا آخللر مللن املّتقللني وهللم اللّلذين آمنللوا مبللا أنللزل مللن الكتللب اإلهليللّة قبللل بعثللة حممللّ
  وسّلم مثّ آمنوا مبحّمد، وهؤالء هم مؤمنو أهل الكتاب وهم يومئذ اليهود اّلذين كانوا كثلريين يف املدينلة وملا حوهللا يف
قريظة والّنضري وخي  مثل عبد اّلّل بن سالم، وبعض الّنصار  مثل يهيب الّروملّي ودحيلة الكلليّب، وهلم وإن شلاركوا  

الصلّالة فلإّن دللك كلان ملن يلفاهتم قبلل جمليء اإلسلالم    مسلمي العرب يف االهتلداء ابلقلرآن واإلميلان ابلغيلب وإقاملة
مون األّولللللون، فاملغللللايرة بللللني الفللللريقني هنللللا ابلعمللللوم  فللللذكرت هلللللم خصلللللة أخللللر  زامللللدة علللللى مللللا ويللللف بلللله املسللللل

م فريلل آخلر يللوهم   وانصلو ، ومللا كلان قصلد عصيصلهم ابللذّكر يسلتلزم عطفهلم وكلان العطلف بلدون تنبيله عللى أهنلّ
علن  ألّن هذه خامة الّصفات فهي مرادة فيظّن أّن الّلذين آمنلوا     أّن القرآن ال يهدي إاّل اّلذين آمنوا مبا أنزل من قبل

إد ذ يكونلوا     من الّصحابة وهلم أشلّد اتّقلاء واهتلداء  شرك ال حّظ هلم من هذا الثّناء، وكيف وفيهم من خرية املؤمنني
فاهتللدا هم نشللت عللن توفيللل راّبّ ، دفللص هللذا اإليهللام إبعللادة املويللول ليللؤدن  ّن    ،أهللل ترقللّب لبعثللة رسللول مللن قبللل

فات  هللؤالء فريللل آخللر غللري الفريللل اللّلذي أةريللت علللي فات الللّثالث األول، وبللذلك تبللنّي أّن املللراد  هللل الصللّ هم الصللّ
للم أّن الّلذين يؤمنلون مبلا أنلزل  املويلوالن للعهلد، وعويكلون    ،الّثالث األول هلم الّلذين آمنلوا بعلد شلرك لوةلود املقابللة
 (2)"ألّن دلك  ّا أنزل إىل الّنيبء  من قبل هم أيضا  ّن يؤمن ابلغيب ويقيم الّصالة وينفل

ُرونَ ﴿قولله تعلاىل:  : اثنيا ْم َيْغفَِ ثِْم َوالَْفَواِحَش ِإَوَذا َما َغِضُبوا هَُ ِيَن ََيَْتُِْبوَن َكَبائَِر اْْلِ َِّ  ﴾٣٧َوا
فات    قال ابن عاشور: " [37]الشور :   أتبص املويول الّسابل مبويوالت معطوف بعضها على بعض كملا تعطلف الصلّ

 .للمويوف الواحد، فكذلك عطف هذه الّصالت ومويوالهتا أيحاهبا متحّدون وهم اّلذين آمنوا ابّلّل وحده
الت فيكلللّرر االسلللم املويلللول لتكلللون يللللته معتلللىن هبلللا حلللىّت كلللتّن    ،واملقصلللود ملللن دللللك: هلللو االهتملللام ابلصلللّ

أتبعللوا    :فاملقصللود: مللا عنللد اّلّل خللري وأبقللى للمللؤمنني الللّذين هللذه يللفاهتم، أي  ،حبها املّتحللد منللّزل منزلللة دواتيللا
فهللي يللفات متداخلللة قللد جتتمللص يف املللؤمن    ،وهللذه يللفات للمللؤمنني ابخللتالف األحللوال العارضللة هلللم  ،إميللاهنم هبللا

 
 1/39أنوار التنزيل وأسرار التتويل.  (1)
 238- 1/237. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (2)
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ْمرُُهْم ُشوَرا بَيَْنُهْم  ﴿  :مثلل  ،باهباوقد ال جتتمص إدا ذ توةد بعض أسل ،الواحد إدا وةدت أسباهبا
َ
]الشلور :  ﴾َوأ

38]"(1) 
ِ َوَل َينُْقُضوَن الِْميَثاَق ﴿قوله تعاىل:  : اثلثا ِيَن يُوُفوَن بَِعْهِد اَّللَّ َِّ ُ  ٢٠ا َر اَّللَّ مََ

َ
ِيَن يَِصلُوَن َما أ َِّ َوا

َل َويَْخَشْوَن َربَُّهْم   َِ ْن يُو
َ
اُموا   ٢١َويََخافُوَن ُسوَو اَْلَِسابِ بِهِ أ قََ

َ
ْم َوأ وا ابْتَِغاَو وَْجهِ َربذِهَِ ََبُ َِ ِيَن  َِّ َوا

ولَئَِك لَُهْم عُ 
ُ
يذِئََة أ ا وََعََلنَِيًة َويَْدرَُووَن بِاَْلََسَنةِ السَّ ٌَْقَناُهْم ِْسًّ ا َر نَْفُقوا ِممَّ

َ
ََلةَ َوأ ارِ الصَّ  ﴾٢٢ْقَِب الَّ

الت يلللفات ألويل األلبلللابابلللن عاشلللور: "  يقلللول  [22-20]الرعلللد:  فات    ،وهلللذه الصلللّ فعطفهلللا ملللن ابب عطلللف الصلللّ
 ..للمويوف الواحد، وليس من عطف األيناف

الت كّلمللا عللرض مقللتض الّتصللافهم هبللا حبيلله إدا   فللاملعىن: اللّلذين يّتصللفون مبضللمون كللّل يلللة مللن هللذه الصللّ
ّد، ومنهلا ملا    وةد املقتضي وذ يّتصفوا مبقتضاه كانوا غري مّتصفني بتللك الفضلامل، فمنهلا ملا يسلتلزم االّتصلاف ابلضلّ

 ال يستلزم إاّل الّتفريآ يف الفضل.
وأعيللد اسللم املويللول هللذا ومللا عطللف عليلله مللن األمسللاء املويللولة، للداللللة علللى أّن يللالهتا خصللال عظيمللة  

ل هلللللم إاّل   إدا  عللللوا كللللّل هلللللذه  تقتضللللي االهتمللللام بللللذكر مللللن اّتصلللللف هبللللا، ولللللدفص تللللوّهم أّن عقللللد اللللللّدار ال تتحقللللّ
 (2)"الّصفات.

ونَ ﴿قوله تعلاىل: : رابعا ُ ْم َيَتَوَكََّ وا َوََعَ َربذِهَِ ِيََن آَمنَُ َِّ   [99]النحلل:  ﴾٩٩ذِنَُّه لَيَْس ََلُ ُسلَْطاٌن ََعَ ا
هِ قوله تعاىل ﴿و  َِ ِيَن ُهْم ب َِّ َّْونَُه َوا ِيَن َيَتَول َِّ ُكونَ ذِنََّما ُسلَْطانُُه ََعَ ا ِ وابملقارنلة بلني       [100]النحلل:  ﴾١٠٠ُمَشَْ

وبنللاء عليلله يعللرض السللؤال    األولوذ يتكللرر يف    ثللا اآليتللني نلحللظ أمللرا وهللو أنلله تكللرر االسللم املويللول يف املوضللص ال
 ؟األوىلوذ يعد يف اآلية   الثانيةاآلية  ملادا أعيد دكر االسم املويول )الذين( يف" اآلَ 

مللن ابب عطللف انللا     {الللذين يتولونلله}علللى    {والللذين هللم بلله مشللركون }عطللف  واجلللواب عللن هللذا: إن  
على العام  ألن الفئات اليت تتوىل الشيطان كثرية، منهم امللحد املنكر لوةود  ، ومنهم املشرك، وملنهم الكفلار ملن  

 وةاء التنصيص على املشركني ألهنم هم املخاطبون ابتداء يف هذه السورة املكية. ..،أهل الكتاب، ومنهم
 ولكن ملادا أعيد االسم املويول يف هذه اآلية وذ يعد يف اآلية السابقة؟

أعيلللد االسلللم املويلللول يف هلللذه اآليلللة  ألن كلللل فئلللة تتلللوىل الشللليطان إمنلللا هلللي فئلللة مسلللتقلة علللن الفئلللة األخلللر   
فكللل فئللة هللللا فلسللفتها وعقيللدهتا وسللللوكها وشللعامرها، وكللل هلللذا خللا  هبللا دون اآلخلللرين،     سلللوب ضللالهلا، وللللذا

فكلللان التعبلللري ابالسلللم املويلللول للدالللللة عللللى هلللذه االسلللتقاللية، فاملشلللركون هلللم نلللوع مسلللتقل ملللن جمملللوع ملللن يتلللوىل  
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  ألن التوكلل هلو علني  {  ون . اللذين آمنلوا وعللى رهبلم يتوكلل.}الشيطان، بينما ذ يعد االسلم املويلول يف قولله تعلاىل  
 (1)"اإلميان، وال إميان دون توكل، وليست فئة املتوكلني مستقلة عن فئة املؤمنني استقالل فئات الضالل.

وجنلللد يف القلللرآن مواضلللص كلللرر فيهلللا االسلللم املويلللول ومواضلللص أخلللر  مشلللاهبة يف البنلللاء حلللذف منهلللا االسلللم  
 ا.املويول، و،مل السيال هو الذي يبني الفرول بينه

ماوات   قال يف الزركشي: " ةاء يف الّتنزيل يف موضص }من يف الّسماوات واألرض{ ويف موضلص }ملن يف السلّ
رِْض  ُُكَّ ﴿  :ومن يف األرض{ واألّول: ةاء يف تسعة مواضص أحدها يف الّرهن

َ
َماَواِت َواْْل ْن ِِف السََّ َُلُ مََ

َ
سَْسأ

ن  
ْ
َماَواِت ﴿والثّلا : يف أربلص مواضلص أّوهللا يف يلونس    ،[29]اللرهن:    ﴾٢٩يَْوم  ُهَو ِِف َشأ ْن ِِف السََّ ِ مََ َل ذِنَّ َّلِلَّ

َ
أ

 [66]يونس:  ﴾َوَمْن ِِف  

ماوات واألرض{ يف أحلد عشلر موضلعا أّوهللا يف البقلر ُ ﴿  :وةاء قوله تعاىل: }ما يف السلّ َذ اَّللَّ َ الُوا اَتََّ َوقََ
ا ِِف السَََّ  ْل ََلُ مَََ بَْحانَُه  بَََ ا  سََُ انُِتونَ َوَلً رِْض  ُُكٌّ ََلُ قَََ

َ
وةللاء قوللله }مللا يف    [116]البقللرة:  ﴾١١٦َماَواِت َواْْل

 (2)الّسماوات وما يف األرض{ يف حملانية وعشرين موضعا أّوهلا يف آية الكرسيّ 
  ،و،ّملت هذه املواضص فوةدت أنّه حيه قصد الّتنصليص عللى اإلفلراد دكلر املويلول والظّلرف :قال بعضهم

ذوهم يف األرضأال تللر  إىل   ركاء اللّلذين اعللّ وإىل املقصللود يف آيللة الكرسللّي يف    ،املقصللود يف سللورة يللونس مللن نفللي الشللّ
آخللر ذ يللذكر املويللول إاّل مللرّة واحللدة إشللارة إىل قصللد اجلللنس ولالهتمللام مبللا هللو    اوحيلله قصللد أمللر   ،إحاطللة امللللك

وذ يقصلللد إفلللراد    ..و قلللدرة   وعلمللله وشلللتنهأال تلللر  إىل سلللورة اللللّرهن املقصلللود منهلللا علللل  ،املقصلللود يف تللللك اآليلللة
 (3)".فتتّمل هذا املوضص . الّساملني

أنلللله إدا كللللان املللللوطن داال علللللى  "ودكللللر السللللامرامي أسللللبااب أخللللر  تللللدعو إىل تكللللرار االسللللم املويللللول ومنهللللا:  
وَْم ﴿التفصيل واإلحاطة كرر االسم املويول خبالف ما إدا كان الكالم جممال غري مفصل ودلك حنو قوله تعلاىل:   يََ

و  َشِهي ِ ََشْ
ُ ََعَ ُُكذ ُ َونَُسوهُ  َواَّللَّ ْحَصاهُ اَّللَّ

َ
ُ َجِيًعا َفُيَْبذِئُُهْم بَِما َعِملُوا  أ نَّ  ٦دٌ َيبَْعُثُهُم اَّللَّ

َ
َر أ ْم تََ ََ ل

َ
أ

ْم َوَل   َو َرابُِعهَُ رِْض  َما يَُكوُن ِمْن َْنَْوا ثَََلثَة  ذِلَّ هَُ
َ
َماَواِت َوَما ِِف اْْل َ َيْعلَُم َما ِِف السَّ ة  اَّللَّ ََخْسََ

ْيَن َما َكَ 
َ
ْكَْثَ ذِلَّ ُهَو َمَعُهْم أ

َ
َِ ِمْن َذلَِك َوَل أ ْد

َ
نُوا  ُثمَّ يَُْبذِئُُهْم بَِما َعِملُوا يَوَْم ذِلَّ ُهَو َسادُِسُهْم َوَل أ

و  َعلِيمٌ  ِ ََشْ
َ بُِكلذ  [7-6]ايادلة:  ﴾٧الِْقَياَمةِ  ذِنَّ اَّللَّ
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





215 
 

ماوات ومللا يف األرضفكللرر )مللا ( قللامال }   ودلللك ألن املللوطن مللوطن إحاطللة وتفصلليل     ،{  يعلللم مللا يف السللّ
ِ َبيِْ   ﴿خبالف قوله تعلاىل:  ِيََن قُْل َكَِف بِاَّللَّ َِّ رِْض  َوا

َ
َماَواِت َواْْل ا ِِف السََّ َوبَيَْنُكْم َشِهيًدا  َيْعلَُم مََ

ونَ  ولَئَِك ُهُم اْْلَاِْسُ
ُ
ِ أ وأنلت حتلس الفلرل    ،فللم يكلرر )ملا (  [52]العنكبلوت:    ﴾٥٢آَمُنوا بِاِْلَاِطِل َوَكَفُروا بِاَّللَّ
وإحاطتلله ابجلزميللات والتفصلليالت مللا    ،فللإن يف آيللة ايادلللة مللن دكللر لسللعة علللم    ،واضللحا بللني املللوطنني والسللياقني

وملللللا أ للللل يف العنكبللللوت أ للللل يف دكللللر    ،.فلمللللا فصللللل يف آيللللة ايادلللللة أعللللاد دكللللر ) مللللا (.للللليس يف آيللللة العنكبوت
 فلم يعد دكره. ،املويول

ا﴿ىل: ومن دلك قولله تعلا َ رِْض َوَما بَيَْنُهَما َوَما ََتَْت الَْثَّ
َ
َماَواِت َوَما ِِف اْْل ]طله:  ﴾٦ََلُ َما ِِف السَّ

ماواتفقلد دكلر }  ،ألن املوطن ملوطن مشلول وإحاطلة وتفصليل  فكرر ) ما (  [6   {  ملا يف األرض}  و  {  ملا يف السلّ
ًبا  ﴿  :قولله تعلاىل{ خبلالف  ما حتلت الثّلر }و{  ما بينهما } و ِيُن َواَِِ رِْض َوََلُ الذ

َ
َماَواِت َواْْل َوََلُ َما ِِف السَّ

ونَ  ِ َتتَّقََُ رْيَ اَّللَّ َفغَََ
َ
فكللرر يف    ،فتنللت تللر  الفللرل واضللحا بللني السللياقني يف التفصلليل واإلحاطللة  ،[52]النحللل:  ﴾٥٢أ

 (1)موطن التفصيل، وأ ل يف موطن اإل ال"
ته فملن املالحلظ يف القلرآن الكلرم أنله إدا كلرر االسلم املويلول  ومن األسباب أيضا " هو دكر أمر يتعلل بصل

وإدا ذ يكلرر )ملا(    ،فإنه يريد أن  ص أهل األرض بلذكر أملر ملن األملور  }ما يف الّسماوات وما يف األرض{فقال: 
بََّح سََ ﴿حنلو قولله تعلاىل يف سلورة احلديلد  ،  وهلذا يف آايت التسلبي  خايلة  ،فإنه ال يريلد أن يلذكرهم  ملر خلا  بله

رِْض  وَُهَو الَْعزِيُز اَْلَِكيمُ 
َ
َماَواِت َواْْل ِ َما ِِف السَّ ِِي َويُِميَُت    ١َّلِلَّ ْ رِْض  ُيَُ

َ
َماَواِت َواْْل ََلُ ُملُْك السََّ

و  قَِديرٌ  ِ ََشْ
َماَواِت وَ ﴿وقولله تعلاىل يف سلورة احلشلر:    ،[2-1]احلديد:  ﴾٢وَُهَو ََعَ ُُكذ ِ َما ِِف السَّ ا َسبََّح َّلِلَّ مََ

رِْض  وَُهَو الَْعزِيُز اَْلَِكيمُ 
َ
ارِهِْم  ١ِِف اْْل ْن دِيََ اِب مَِ ِل الِْكتََ هَْ

َ
ِيَن َكَفُروا ِمْن أ َِّ ْخَرَج ا

َ
ِي أ َِّ ُهَو ا

تَاُهُم ا
َ
ِ فَأ نَُّهْم َمانَِعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اَّللَّ

َ
ْن َُيْرُُجوا  َوَظن وا أ

َ
ِل اَْلََْشِ  َما َظَنُْْتْم أ وَّ

َ
ُ ِْل َُ َّللَّ  ِمْن َحيَْ

يِْدي الُْمْؤِمنَِ  فَاْعتَ 
َ
يِْديِهْم َوأ

َ
وَِّل لَْم َُيْتَِسُبوا  َوقََذٍَّ ِِف قُلُوبِِهُم الر ْعَب  ُُيْرِبُوَن ُبُيوَتُهْم بِأ

ُ
ا أ وا يََ َِبُ

بَْصارِ 
َ
فتنت تر  أنله يف آايت احلديلد ذ يعقلب التسلبي   ابلكلالم عللى أهلل األرض خبلالف   ،[2-1]احلشر:    ﴾٢اْْل

 (2)  .".آية احلشر
وذ يبللني وةلله الفللرل بللني املوضللعني    ،تكللرار االسللم املويللول يف فاحتللة احلشللر للتقريللرأن  أبللو السللعود    بللنيوقللد  
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 (1)"وقد كرر املويول ههنا لزايدة الّتقرير والّتنبيه على استقالل كل من الفريقني ابلتسبي  : "فقال
   والقللول يف لفللظ هللذه اآليللة  : "إىل معللىن قريللب  للا دكللره السللامرامي فقللال  ابللن عاشللور  أشللار    سللبل أن   قللد و 

ماوات  }إاّل أّن اّليت يف أّول سلورة احلديلد فيهلا:    ،كالقول يف نظريها يف أّول سورة احلديد آية احلشر   :يع  ملا يف السلّ
ماوات ومللا يف األرض}هنللا قللال:    وهللا  {  واألرض   ألّن فاحتللة سللورة احلديللد تضللّمنت االسللتدالل علللى   {مللا يف السللّ

ماوات واألرض فكللللان دليللللل دلللللك هللللو جممللللوع مللللا احتللللوت عليلللله    ،عظمللللة اّلّل تعللللاىل ويللللفاته وانفللللراده خبلللللل السللللّ
ما املويللولة الّليت يللتها قوللله:    (  ملا)فجملص دلللك كلّله يف اسلم واحللد هلو    ،وات واألرض ملن أيللناف املوةلوداتالسلّ

ماوات واألرض} ة اّلّل تعلللاىل عللللى املسللللمني يف حادثلللة    {،يف السلللّ ذكري مبنلللّ ا فاحتلللة سلللورة احلشلللر فقلللد سللليقت للتلللّ وأملللّ
املويلولة    (ملا)ابسم مويول خاّ  هبم، وهلي    فناسب فيها أن  ّص أهل األرض  ،وهي خذالن ب  الّنضري ،أرضّية

ّف واجلمعللللة والّتغللللابن كمللللا سلللليتَ يف   يت يلللللتها يف األرض، وعلللللى هللللذا املنللللوال ةللللاءت فللللوات  سللللور الصللللّ الثّانيللللة الللللّ
 (2)"مواضعها.

فقللد نظللر علمللاء التفسللري يف سللياقات كللل آيللة، واستشللرفوا أسللرار االفللرتال بللني األبنيللة املتشللاهبة، فوقعللوا علللى  
 ا  بديعة، وأسرار دقيقة ةعلت كل بناء ينفرد بشكله يف إطار سياقه الذي حييآ به.مع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 8/224ااي الكتاب الكرم.إرشاد العقل السليم إىل مز  (1)

 65-28/64. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (2)
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 املطلب اخلامس 
 ، وأثر السياق فيه ، ودالالته (   ل أ ـ ) التعريف ب 

 التعريف بـ )أل (، ودالالتهأوال: 
ل( إد تقلللرتن  أوقلللد أشلللار علملللاء النحلللو إىل املعلللا  الللليت حتملهلللا )  ،ل(أملللن أنلللواع املعلللارف االسلللم املقلللرتن بلللل)

 :على ثالثة أوةه(  أل، قال ابن هشام: ") ابلكلمة
  :قيللل  ،وهللي الّداخلللة علللى أمسللاء الفللاعلني واملفعللولني  ،أن تكللون امسللا مويللوال مبعللىن الللّذي وفروعلله  :أحــدها

فات املشللبهة فة املشللبهة للثبللو    وللليس بشلليء  ،والصللّ وهلللذا كانللت الّداخلللة علللى اسللم    ،فللال تللؤول ابلفعللل  ،تألن الصللّ
ولللو يللّ  دلللك ملنعللت مللن إعمللال امسللي    ،هللي يف اجلميللص حللرف تعريللف  :وقيللل  ،الّتفضلليل ليسللت مويللولة ابتّفللال

ا ال تلؤول ابملصلدر   ولليس بشليء  ،مويول حريف  :وقيل  ،الفاعل واملفعول كما منص منه التصغري والويف ورمبلا    ،ألهنلّ
 .ودلك دليل على أهّنا ليست حرف تعريف  ،،ملة امسية أو فعلية فعلها مضارع أو  ،ويلت بظرف
 :وكل منهما ثالثة أقسام ،وةنسية ،عهدية  :وهي نوعان  ،أن تكون حرف تعريف  :والثّاين

وًل  ﴿  :إّما أن يكلون مصلحوهبا معهلودا دكلراي حنلو :فالعهدية رَْسلَْنا ذَِ  فِرَْعْوَن رَسَُ
َ
َٰ   ١٥ َكَما أ َفَعَصََ

ٌَُجاَجة      ﴿وحنلو    [16-15]املزملل:    ﴾  لرَُّسوَل ٱفِرَۡعۡوُن   وعل ة هلذه   ..[35]النلور:    ﴾فِيَها ِمْصَباٌ   الِْمْصَباُ  ِِف 
مري مسللدها مللص مصللحوهبا ارِ  ﴿حنللو    :أو معهللودا دهنيللا  ،أن يسللد الضللّ َََ ا ِِف الْغ َََ أو    ه.وحنللو   [40]التوبللة:  ﴾ذِذْ ُهم

ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم    ﴿واملثال اجليد للمستلة قوله تعاىل   ،..معهودا حضوراي
َ
 [3]املامدة:  ﴾اْْلَوَْم أ

عِيًفا ﴿حنلو    ،حقيقلة  (  كلل)  وهي اّليت علفهلا   ،إّما الستغرال األفراد :واجلنسية نَْساُن ضََ  ﴾٢٨وَُخلَِق اْْلِ
ِِف ُخَسَْ  ﴿وحنلو    [28]النسلاء:   نَْساَن لََ ِيَنَ ٱذِلَّ    ٢ذِنَّ اْْلِ َِّ   ْ وا أو السلتغرال خصلامص    ،[3-2]العصلر:   ﴾َواَمنَُ
فة  (زيلللد الرةلللل علملللا)  :حنلللو  ،جملللازا  (  كلللل)وهلللي اللللّيت علفهلللا    ،األفلللراد َك ﴿ومنللله    ،أي الكاملللل يف هلللذه الصلللّ ََِ َذلَ

َن  ﴿  :حنلو  ،ال حقيقلة وال جملازا  (  كلل)  أو لتعريف املاهّية وهي اّليت ال علفها    ،[2]البقرة:   ﴾الِْكَتاُب   ا مَِ وََجَعلْنََ
و  َِحذ        [30]األنبياء:  ﴾الَْماوِ ُُكَّ ََشْ

ودللك ألن دا األللف    ،هذه وبني اسم اجلنس النكرة هو الفرل بني املقيد واملطللل  (  ألل) والفرل بني املعّرف ب
 .واسم اجلنس النكرة يدل على مطلل احلقيقة ال ابعتبار قيد  ،والاّلم يدل على احلقيقة بقيد حضورها يف الّذهن

ــه الثّالـــث وتفصللليل احللللديه عنهلللا يف كتلللب    ،(1)"وغلللري الزملللة  ،الزملللة  :وهلللي نوعلللان   ،أن تكلللون زاملللدة  :الوجـ

 
 188-2/185، وانظر: اإلتقان يف علوم القرآن. 74 – 71مغ  اللبيب عن كتب األعاريب.   (1)
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 النحو.
، فلذكروا أنلله  املعلارف  ملنكملا بلني علملاء البالغلة األغلراض البالغيلة والدالليلة ملن تعيلني التعريلف هبلذا النلوع    

 (1)".إلفادة معىن من املعا  اليت تفيدها الالم  يؤتى ابملسند إليه معرفا ابلالم"
 ومن املعاين:

ُر  ﴿وعليللله قولللله تعلللاىل:    ،اشلللارة إىل معهلللود بينلللك وبلللني لاطبلللكلتكلللون  أن  "      أوال: َََ كَ َِّ يَْس ا َََ َولَ
نَْث 

ُ
 .وليس الذكر الذي طلبت كاألنثى اليت وهبت هلا :أي ،[36]آل عمران:    ﴾ََكْْل

و  َِحذ    ﴿وعليله قولله تعلايل:    إرادة نفس احلقيقة اثنيا: اوِ ُُكَّ ََشْ َن الْمََ ا مَِ أي    ،[30]األنبيلاء:  ﴾وََجَعلْنََ
 .ةعلنا مبدأ كل شيء حي هذا اجلنس الذي هو املاء

وللليس بينللك    ،(ادخللل السللول)كقولللك:    ،احلقيقللة   َ لواحللد ابعتبللار عهديتلله يف الللذهن ملطابقتلله  أن   اثلثـــا:
 ر:الشاعوعليه قول  ،وبني لاطبك سول معهود يف انارج

 ( 2)ال يعني  لت  ق    ت  حمل ء   . "فمضيت  . بُّ س  ي    على اللئيمة   ولقد أمرُّ 
 ولذلك يقدر يسب  ويفا للئيم ال حاال. ،وهذا يقرب يف املعىن من النكرة

كقولله تعلاىل:    ،وعللى بعضلها دون بعلض  ،قد يفيد االسلتغرال، ودللك إدا امتنلص هلله عللى غلري األفلراد رابعا:
نَْساَن لَِِف ُخَْس  ﴿ ِينَ ٱذِلَّ   ٢ذِنَّ اْْلِ َِّ   ْ  واالستغرال ضرابن:   [3-2]العصر:    .﴾َواَمُنوا

َهاَدةِ  ﴿كقوله تعاىل: :  حقيقي-1  كل غيب وشهادة.  :أي (3)﴾َالُِم الَْغيِْب َوالشَّ
إدا  للللص يللللاغة بلللللده أو أطلللللراف  لكتلللله فحسللللب، ال يلللللاغة    (   للللص األمللللري الصلللللاغة)كقولنللللا  :وعريف  -2

 (4)ا."الدني
 ، وهلذا القصر دالالت وهي:بل )أل( ففيه معىن القصر  وأما تعريف املسند

يمُ  ﴿ومن دللك قولله تعلاىل:    ،القصر حقيقة أو جتوزا بقصد املبالغة :أوال ٌُ الَْعظَِ ْو ويفصلل   (5)﴾َذلَِك الْفََ

 
 118علوم البالغة: البيان ، املعا ، البديص.   (1)
جلنة الرتاث .   أهد  افر كوةان . حتقيل:  شرح شواهد املغين.  عبد الرهن بن أيب بكر. انظر: السيوطي، ةالل الدين  قاله رةل من ب  سلول  (2)

 وهو من شواهد كثري من كتب النحو.  1/310. م 1966  -هل  1386بدون، . العريب 
َهاَدةِ الَْكبرُِي الُْمَتَعالِ ﴿وردت يف مواضص عدة يف القرآن الكرم ومنها:  (3)  [ 9]الرعد:  ﴾٩َالُِم الَْغيِْب َوالشَّ

 26-2/21اإليضاح يف علوم البالغة.  (4)

ْدُقُهمْ ﴿وردت يف مواضص عدة يف القرآن الكرم ومنها:  (5) ِِ ادِقَِ   ُ َهَذا يَوُْم َينَْفُع الصَّ نَْهاُر قَاَل اَّللَّ
َ
  لَُهْم َجنَّاٌت َِتْرِي ِمْن ََتْتَِها اْْل

ٌُ الَْعِظيمُ  ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه  َذلَِك الَْفْو بًَدا  َرِِضَ اَّللَّ
َ
 [ 119]املامدة:  ﴾١١٩َخاِلِيَن فِيَها أ
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مث تلر  لله    ،واعلم أنك جتد األللف واللالم يف انل  عللى معلىن اجللنس  يف داللة القصر فيقول: "عبد القاهر رهه   
 :يف دلك وةوها

عملرو هلو  )  و  (  زيلد هلو اجللواد):ودللك قولك  ،أن تقصر ةنس املعىن على املخ  عنله لقصلدك املبالغلة :أوال
ودللك ألنلك    ،إالّ أنك عرج الكالم يف يورة توهم أّن اجلود والشجاعة ذ توةد إالّ فيله   تريد أنه الكامل ( الشجاع

  .ذ تعتّد مبا كان من غريه لقصوره عن أن يبل  الكمال
ــااث وتلللرك االعتلللداد    ،علللىن املبالغلللةم  أن تقصلللر ةلللنس املعلللىن اللللذي تفيلللده ابنللل  عللللى املخللل  عنللله ال عللللى  :نيـ

دت املعلللىن بشللليء  ،  ل عللللى دعلللو  أنللله ال يوةلللد إالّ منلللهبللل   بوةلللوده يف غلللري املخللل  عنللله وال يكلللون دللللك إالّ إدا قيلللّ
هلو اللويّف حلني ال تظلّن نفلس  )  :ودلك كنحو أن يقّيد ابحلال والوقت كقوللك  ،و عله يف حكم نوع برأسه ، ّصصه

 ....وهكذا إدا كان ان  مبعىن يتعّد  مثّ اشرتطت له مفعوال لصويا .(بنفس خريا 
تريلد أن ال تعتلّد    (زيلد هلو الشلجاع)ال كملا كلان يف    ،أن ال تقصلد قصلر املعلىن يف ةنسله عللى امللذكور  :اثلثــا

، ولكن على وةه لله، وهو اللذي عليله قلول  (1) (املصطفاة  املئة    هو الواهب  )وال كما تر  يف قوله:   ،بشجاعة غريه
   اننساء:

 ( 2) ميال  اجل    ن  ك احلس  بكاء    . رأّيت  .على قتيل    البكاء       إدا قب  
د احلسلللن بشللليء فيتصلللّور أن يقصلللر عللللى    ،ذ تلللرد أّن ملللا علللدا البكلللاء عليللله فلللليس حبسلللن وال  يلللل   وذ تّقيلللّ
 (3)".وال يشّك فيه شاكّ   ،ولكنها أرادت أن تقرّه يف ةنس ما حسنه احلسن الظاهر الذي ال ينكره أحد   ...البكاء

عللى معلىن اللوهم والتقلدير، وأن يصلّور يف خلاطره شليئا ذ يلره وذ يعلمله، مث  ريله    هذا القصر  أن  ري:  رابعا
معلىن غلري مللا  (    ابألللف واللالم)  واعللم أّن للخل  املعلّرف    بيلان دللك يقلول عبلد القللاهر: "  ويف  ،جملر  ملا عهلد وعللم

)  ، ودللك قوللك:  (  يعّرف وينّكر)  يقال:  وقة كانلس، يكون املتتّمل عنده كما    ،دكرت لك، وله مسلك مثّ دقيل
صللت  حتريلد أن تقلول لصلاحبك: هلل مسعلت ابلبطلل اقلامي؟ وهلل    ..(يجتلهلو املتقلي املر )  و  ( هو البطل اقامي

معللىن هلللذه الصلللفة؟ وكيلللف ينبغلللي أن يكلللون الرةلللل حلللىت يسللتحّل أن يقلللال دللللك لللله وفيللله؟ فلللإن كنلللت قتلتللله علملللا،  
هللل  )  وتصللّورته حللّل تصللوره، فعليللك يللاحبك واشللدد بلله يللدك، فهللو ضللالّتك وعنللده بغيتللك، وطريقلله طريللل قولللك:  

 .(  مسعت ابألسد؟ وهل تعرف ما هو؟ فإن كنت تعرفه، فزيد هو هو بعينه
 

بن ةندل. حتقيل  (1) بن قيس  ميمون  الكبري،  األعشى  ديوان  انظر:  اضا وإما عشارا.  إما لة املصطفا...ة  املامة  الواهب  والبيت: هو  :  هو لألعشى، 
 1/199م.   2010، 1قطر. ط –الدكتور حممود إبراهيم حممد الرضوا . وزارة الثقافة والفنون والرتاث 

ومن أحسن الرلء وأشجاه ما نطقت به اننساء يف رلمها ألخيها يخر ، فمن دلك قوهلا: أال اي يخر إن    هو للخنساء. قال يف هناية األرب: "  (2)
هناية األرب يف فنون  .  شهاب الدين أهد بن عبد الوهاب  . ومنها هذا البيت. انظر: النويري،    أبكيت عي  . . . لقد أضحكت  دهراً طويالً 

 5/174. م 2004 -هل  1424 ،1. طبريوت / لبنان  -دار الكتب العلمية . مفيد قمحية و اعة . حتقيل: األدب
 181-179دالمل اإلعجاز.   (3)
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زداد هلذا املعلىن  هلورا  ن تكلون الصلفة الليت تريلد اإلخبلار هبلا علن املبتلدأ جملراة عللى مويلوف، كقولله ابلن  وي
 الرومي:

 (1)د  ر  ف  م    واحلمدة   ابيدة   . ولكّنه  .هة مالة  لّة يف ة   املشروك    ةل  هو الرء 
مالله وأخلذ ملا شلا وا منله،    تقديره، كتنه يقول للسامص: فّكر يف رةلل ال يتميلز عفاتله وةريانله ومعارفله عنله يف

 (2)"ك أنه دلك الرةل.مفإدا حصلت يورته يف نفسك، فتعل
وهلذا ملا ميلز بله عبلد القلاهر رهله    ،ومييز هذه الدالالت مص تشابه الرتاكيب سلبيله النظلر يف السليال  نواعله

وهلذا فلّن عجيلب الشلتن، ولله مكلان ملن الفخاملة    وقلد قلال يف دللك: "  ،  حىت استشرف هلذه اللدالالت البديعلة
ه واستقصللاء    ،واملعللّول فيلله علللى مراةعللة الللنفس  ،والنبللل، وهللو مللن سللحر البيللان الللذي تقصللر العبللارة عللن ،ديللة حقللّ

 (3)".التتّمل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 376م . 2002ه ل 1423، 3ديوان ابن الرومي. شرح : أهد حسن بسج. دار الكتب العلمية ل بريوت. ط (1)
 182-181دالمل اإلعجاز.   (2)
 183دالمل اإلعجاز.   (3)
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 بـ )أل ( ودالالته املسند إليه تعريف يفعلى أثر السياق   تطبيقية: مناذج  اثنيا
سبق بيان دالالت التعريــف بـــ )أل ( ويظهــر أثــر الســياق يف ذلــك مــن خــالل األبنيــة الق نيــة يف ســياقاهتا  

 ومن ذلك: 
يَْس ﴿قول تعاىل:  :أوال َعْت َولََ ا َوضََ ْعلَُم بِمََ

َ
ُ أ نَْث َواَّللَّ

ُ
ِذِ َوَضْعُتَها أ ِ ذِ ا َوَضَعتَْها قَالَْت َربذ فَلَمَّ

ِذِ  نَْث  ِإَو
ُ
َكُر ََكْْل َِّ يَْطاِن الرَِّجيمِ ا ِيََّتَها ِمَن الشَّ ِعيُذَها بَِك َوُذرذ

ُ
ِذِ أ يُْتَها َمْريََم ِإَو   [36]آل عملران:    ﴾٣٦ َسمَّ

ومعنللاه: وللليس الللذكر الللذي طلبللت  فقللد ةللاء } الللذكر { معرفللا بللل )أل ( كمللا عرفللت }األنثللى { قللال الزلشللري:"  
 (1)"للعهد.كاألنثى اليت وهبت هلا، والالم فيهما  

ولللليس اللللذكر اللللذي طلبلللت    :أي  {  واّلّل أعللللم}بيلللان لقولللله    {  ولللليس اللللذّكر كلللاألنثى}  وقلللال البيضلللاوي: "
  ،و لوز أن يكلون ملن قوهللا مبعلىن ولليس اللذكر واألنثلى سليان فيملا نلذرت  ،كاألنثى اليت وهبت، والالم فيهما للعهلد 

 (2)"فتكون الالم للجنس.
خلل  مسللتعمل يف    {وللليس الللذّكر كللاألنثى}و لللة    ومرةحللا أحللد الوةللوه: "  وقللال ابللن عاشللور مفصللال القللول

 الّتحّسر لفوات ما قصدته يف أن يكون املولود دكرا، فتحّرره ندمة بيت املقدس.
لليس ةلنس    :وتعريف اللذّكر تعريلف اجللنس مللا هلو مرتكلز يف نفلوس النّلاس ملن الّرغبلة يف مواليلد اللذّكور، أي

 الذّكر مساواي جلنس األنثى.  
{  ولللليس اللللذّكر  }و للللة    ،تعريلللف العهلللد للمعهلللود يف نفسلللها  {  ولللليس اللللذّكر كلللاألنثى}وقيلللل: الّتعريلللف يف  

واملعىن: وليس اللذّكر الّلذي رغبلت فيله مبسلاو لألنثلى الّليت    {  واّلّل أعلم مبا وضعت}تكملة لالعرتاض املبدوء بقوله: 
  ،لللم عللّو شللتن هاتلله األنثللى وةعلللوا نفلي املشللاهبة علللى اببلله ملن نفللي مشللاهبة املفضللول للفاضلللأعطيتهلا لللو كانللت تع

 (3)"واألّول أ هر. "،املفتاح "وتبعه ياحب   "،الكّشاف  "وإىل هذا مال ياحب  
اللذّكر الّلذي طلبتله    :وقولله }ولليس اللذكر كلاألنثى{ أي  وقد بني الزركشي أن العهد ملعهود خلارةي. قلال: "

ا ةعلللل هللذا للخلللارةّي ملعلللىن الللذّكر يف قوهللللا: }إّ  نللذرت للللك مللا يف بطللل  حملللررا{كللاألن   ،ثى اللللّيت وهبللت هللللا، وإمنللّ
 (4)"ومعىن األنثى يف قوهلا }إّ  وضعتها أنثى{

َل ﴿قوله تعاىل:  :اثنيا
َ
َفَهاُو  أ َن السَ  ا آمََ ْؤِمُن َكمََ نَُ

َ
الُوا أ ِإَوَذا قِيَل لَُهْم آِمُنوا َكَما آَمَن اْلَّاُس قََ

 
 1/356الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (1)
 2/14أنوار التنزيل وأسرار التتويل.  (2)
 3/233. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (3)
 4/88ال هان يف علوم القرآن.  (4)
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َفَهاُو َولَِكْن َل َيْعلَُمونَ  فقلد علرف املسلند إليله } النلاس { يف هلذا الرتكيلب بلل    [13]البقلرة:    ﴾١٣ذِنَُّهْم ُهُم الس 
كملا آملن رسلول اّلّل يللى اّلّل عليله وسللم    يللعهلد، أ  {الناس}والالم يف    )أل ( ويف داللة الالم يقول الزلشري: "

: كملا آملن  يألهنم من ةللدهتم وملن أبنلاء ةنسلهم، أ   أو هم انس معهودون كعبد اّلّل بن سالم وأشياعه ،ومن معه
أو ةعلللل املؤمنلللون كلللتهنم النلللاس عللللى    ،: كملللا آملللن الكلللاملون يف اإلنسلللانيةيأ  ،أيلللحابكم وإخلللوانكم، أو للجلللنس

 (1)"احلقيقة، ومن عداهم كالبهامم يف فقد التمييز بني احلل والباطل.
ا للعهلد  ويقول الرازي: " كملا آملن رسلول اّلّل وملن معله، وهلم  :أي  ،الاّلم يف الّناس فيها وةهان: أحدقا: أهنلّ

  .اء ةنسهمألهّنم من أبن  انس معهودون، أو عبد اّلّل بن سالم وأشياعه
مث هللا هنللا أيضللا وةهللان: أحللدقا: أّن األوس وانللزرج أكثللرهم كللانوا مسلللمني، وهللؤالء    ،والثللا : أهنللا للجللنس

والثّلا : أّن امللؤمنني هلم النّلاس يف احلقيقلة،    ،املنافقون كانوا منهم وكانوا قليللني، ولفلظ العملوم قلد يطللل عللى األكثلر
 (2)"ّقها ألّن فضيلة اإلنسان على سامر احليواانت ابلعقل املرشد والفكر اهلادي.ألهّنم هم اّلذين أعطوا اإلنسانّية ح

 والسيال هو الذي حيدد داللة الالم يف اآلية، وحيتمل السيال هذه األوةه اليت دكرها املفسرون.
النظلر فيملا  وما املعهود انارةي إال ايطالح قدم ملصطل  سيال املوقف  إد داللة الرتكيب فيه تعتمد عللى  

حيلليآ انطللاب مللن أشللخا  أو أحللداث ووقللامص، وإدا كانللت الللالم يف } النللاس{ يف اآليللة الكرميللة للعهللد انللارةي  
فلإن النظلر يف واقلص احللال هلو اللذي أعطلى هلذه الدالللة، كملا أن دالللة اجللنس ترةلص إىل   ،كما دكر الزركشي وغلريه

مص، فتحمللل الكلمللة بللذلك معللىن سللاميا يتناسللب مللص اإلميللان  معللىن عقللدي يعطللي للنللاس معللىن مغللايرا عللن املعللىن الشللا
 واهلداية يف سياقها.

ُح ﴿قولله تعلاىل:   :اثلثــا اِحر   َوَل ُيْفلَِ ُد سََ َنُعوا َكيَْ َِ َنُعوا  ذِنََّما  َِ لِْق َما ِِف يَِمينَِك تَلَْقْف َما 
َ
َوأ

ََت 
َ
َُ أ ََْ اِحُر َحي َََّ ومللا التغللاير بللني    ،مث أتللى معرفللا لنيللا  ،تكللرر لفللظ }سللاحر { وقللد نكللر أوال  [69]طلله:  ﴾٦٩الس

فللإن قلللت: ذ وحللد سللاحر وذ  مللص؟ قلللت:    وقللد قللال الزلشللري يف دلللك: "  ،املوضللعني إال لداللللة تناسللب السلليال
أال تللر     ،ألّن القصللد يف هللذا الكللالم إىل معللىن اجلنسللية، ال إىل معللىن العللدد، فلللو  للص نيللل أّن املقصللود هللو العللدد

 هذا اجلنس. فإن قلت: فلم نكر أّوال وعرف لنيا؟ :يأ ،{فل  الّساحروال ي} :إىل قوله
 قلت: إمنا نكر من أةل تنكري املضاف، ال من أةل تنكريه يف نفسه، كقول العجاج:

 ا ط  ي  نل  د    ية يف سع
 
 (3) تة دء م   ا قد  امل

 
 1/64الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (1)
 2/307مفاتي  الغيب.  (2)

  وشرح 350  وشرح شواهد اإليضاح    299،  298،  296/  8  وخزانة األدب  410/  1لرةز للعجاج يف ديوانه  قال الدكتور إميل يعقوب: ا  (3)
بديص  انظر: يعقوب،    .193/  15  واملخصص  316/  8  وبال نسبة يف خزانة األدب  100/  6املفصل   املعجم املفصل يف شواهد .  إميل 
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 (1)ويف حديه عمر رضى   عنه »ال يف أمر دنيا وال يف أمر آخرة«
حيله أتلى     وآخلري  يوأملر دنيلو   ،دنيلو   يويف سلع  ،تنكري األمر، كتنه قيل: إن ما ينعوا كيد سحرياملراد 

 (2)"حيه سري، وأية سلك، وأينما كان. كقوهلم:
   وانسب السيال أن ،َ كلمة } السلاحر { معرفلة ب) أل ( اجلنسلية الليت تفيلد االسلتغرال يف سليال النفلي

احر}وتعريلف    عاشور: "قال ابن  ،حيه أفادت ،كيد العموم   :تعريلف اجللنس لقصلد اجللنس املعلروف، أي  {  السلّ
وتعليللل احلكللم بويللف    بسللحره.  :حيلله أتللى لعمللوم األمكنللة اللّليت حيضللرها، أي   وتعملليم  ،..ال يفللل  هبللا كللّل سللاحر

حر ال يف جتللارة أو غريهللا احر يف أمللور السللّ احر يقتضللي أّن نفللي الفللالح عللن السللّ وهللذا ،كيللد للعمللوم املسللتفاد    ،السللّ
 (3)"ألّن عموم األشياء يستلزم عموم األمكنة اّليت تقص فيها.  من وقوع الّنكرة يف سيال الّنفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 9/189. م1996 -هل 1417، 1ط .دار الكتب العلمية  .العربية

ذ أةده إال من قول ابن مسعود هكذا رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه والط ا  يف معجمه وأبو نعيم يف احللية وابن املبارك يف كتاب  قال الزيلعي:    (1)
حتقيل :   .يف تفسري الكشاف للز شري  ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة.   ال الدين عبد   بن يوسف بن حممد  . انظر: الزيلعي،  الزهد

 هل 1414 ،1. طالرايض  -دار ابن خزمية . عبد   بن عبد الرهن السعد
 75-3/74الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (2)
 16/261حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (3)
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 تعريف املسند بـ)أل( ودالالته يفعلى أثر السياق   تطبيقية: مناذج  اثلثا
ويعللرض البحلله منللادج وأمثلللة قرآنيللة لتللدرس يف سللياقاهتا    ،دكللر البالغيللون أثللر وداللللة تعريللف املسللند بللل )أل (

 ومن دلك:
وَْجَس ِِف َنْفِسهِ ِخيَفًة ُموَِس ﴿قوله تعاىل:  :أوال

َ
َْعَ  ٦٧فَأ

َ
َت اْْل نَْ

َ
َك أ ]طله:  ﴾٦٨قُلَْنا َل ََتَْف ذِنََّ

  {قلنللا ال عللفالبيضللاوي: " }  ويف دلللك يقللولفقللد اقتضللى السلليال اقللرتان املسللند } األعلللى { ب )أل (   [67-68
  ،وتكريلر الضلمري  ،مؤكلدا ابالسلتئناف، وحلرف التحقيلل  ،وتقرير لغلبتله  ،تعليل للنهي  {إّنك أنت األعلى}ما توقت

 (1)"وييغة التفضيل.  ،ولفظ العلو الدال على الغلبة الظاهرة ،وتعريف ان 
فمللا أروع هللذا البنللاء حيلله  للص كللل هللذه املؤكللدات ليستتيللل شللتفة انللوف مللن نفللس سلليدان موسللى عليلله  

 الصالة والسالم يف موقف مهيب وحلظة فايلة. 
ألنّله     وإمّنا خاف موسى من أن يظهر أمر الّسحرة فيسلاوي ملا يظهلر عللى يديله ملن انقلالب عصلاه ثعبلاان "

حرة ملّدة فيمللي    ،يكون قد ساواهم يف عملهم ويكونون قد فاقوه ابلكثرة، أو خشلي أن يكلون اّلّل أراد اسلتدراج السلّ
وهللذا مقللام انللوف، وهللو مقللام ةليللل مثللله مقللام    ،فخشللي دلللك  ،هلللم بظهللور غلللبهم عليلله ومللّده ملللا تكللون للله العاقبللة

يبء يللللّلى   عليلللله وسللللّلم يللللوم بللللدر إد قللللال: » الّلهللللّم إّ  أسللللتلك نصللللرك ووعللللدك الّلهللللّم إن شللللئت ذ تعبللللد يف  النللللّ
 (3)".(2)األرض«

أنللت األعلللى ال هللم، وانظللر إىل دقللة التعبللري عللن    :أي  ،وهللو واضلل  يف إفللادة االختصللا ل أبللو موسللى: "يقللو 
نبثلت  اأن تصلور يف دقلة ابرعلة هلواةس انلوف الليت    {  أوةلس}حال موسى عليه السالم، وكيف استطاعت كلمة  

نفللس نلليب   موسللى عليلله السلالم ملللا رأ  حبللاهلم وعصلليهم، وخيللل إليله مللن سللحرهم أهنللا تسللعى، مث كيللف    فجلتة يف
ة، والفوز املستعلي عليهم مؤكدا مبا تر  من أداة التوكيد، وتكرار املسلند إليله، وتعريلف املسلند  ةاء وعد   له ابلغلب

ابلللالم، ويللياغته علللى طريقللة أفعللل املشللرية إىل التفللول، مث كيللف ةللاءت كلمللة األعلللى مللن العلللو حللىت يللنهض هبللذه  
وفيله حمشلر هاملل ملن النلاس، وهكلذا  النفس اليت استشعرت الوةل يف موقف التحدي اجلامص الذي كلان يلوم الزينلة،  

 (4)"استطاعت هذه اجلملة: إنك أنت األعلى، أن تبه السكينة واألمن يف نفس موسى عليه السالم.

 
 4/32أنوار التنزيل وأسرار التتويل.  (1)
عن أيب إسحال عن زيد بن يثيص قال كان أبو بكر مص رسول    غزوة بدر الك   ومىت كان أمرها.    [ 36688]أخرةه ابن أب شيبة يف مصنفه    (2)

نصر هذه العصابة فإنك إن ذ تفعل ذ اللهم ا"   :يلى   عليه و سلم يوم بدر على العرش قال فجعل النيب يلى   عليه و سلم يدعو يقول
األرض   الذي وعدك"  تعبد يف  لينجزن لك  مناشدتك ربك فو   بعض  بكر  أبو  يوسف فقال  أيب شيبة. حتقيل: كمال  ابن  انظر: مصنف   .

 7/358ه. 1409، 1احلوت. مكتبة الرشد ل الرايض. ط

 16/259اييد. حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب  (3)

 306-305خصامص الرتاكيب   (4)
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لُِحونَ ﴿قولله تعلاىل:  :اثنيا رِْض قَالُوا ذِنََّما ََنُْن ُمصَْ
َ
ْم  ١١ِإَوَذا قِيَل لَُهْم َل ُتْفِسُدوا ِِف اْْل َل ذِنَّهَُ

َ
أ

ُعُرونَ ُهُم الُْمْفسَِ  ْن َل سَشَْ أَ ابملسلند }املفسلدون { معرفلا بلل )أل( يف بنلاء   [12-11]البقلرة:    ﴾١٢ُدوَن َولَكَِ
قللوي حمكللم كللل كلمللة فيلله تشللد  ختهللا، ويف سلليال مللن االدعللاء الللذي ينطللوي علللى الغللرور  ليللتَ الللرد قاطعللا حبللال  

 هذه الدعو  الكادبة.
االنتظام يف  لة املصلحني أبل  رّد وأدلله عللى سلخآ عظليم، واملبالغلة  رّد اّلّل ما ادعوه من  قال الزلشري: "  

 (1)"وتوسيآ الفصل. ،وتعريف ان  ،من التتكيدين( وإن   ،أال : )فيه من ةهة االستئناف وما يف كلتا الكلمتني
طلرل القصلر  فلرّد علليهم بطريلل ملن  ،  رّد عليهم يف غرورهم وحصرهم أنفسهم يف الّصالح  قال ابن عاشور: "و 

م  }ألّن تعريللف املسلند يفيلد قصللر املسلند علللى املسلند إليله فيفيللد قولله:     هلو أبلل  فيلله ملن الطّريلل اللّلذي قلالوه أال إهنللّ
  ،ودللللك ينفلللي حصلللرهم أنفسلللهم يف اإليلللالح  ،غلللريهم  قصلللر اإلفسلللاد علللليهم حبيللله ال يوةلللد يف{  هلللم املفسلللدون  

وإن كان الّرّد قد يكفلي فيله أن    ،ر احلايل بتعريف اجلنسوهو ةار على قانون الّنقض وعلى أسلوب القص وينقضه
 (2)"قصر ليفيد اّدعاء نفي اإلفساد عن غريهم.  إاّل أنّه  إهّنم مفسدون بدون ييغة قصر :يقال

زَِل  ﴿قولله تعلاىل:  :اثلثـا ُ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما ُأنَْ ا  ِإَوَذا قِيَل لَُهْم آِمُنوا بَِما َأنَْزَل اَّللَّ ُروَن بِمََ ا َويَْكفَُ َعَليْنََ
ِ ِمْن َقبُْل ذِْن ُكنُْتْم مُ  قًا لَِما َمَعُهْم  قُْل فَلَِم َتْقُتلُوَن َأنَِْْياَو اَّللَّ ِ  [91]البقرة:    ﴾٩١ْؤِمنِ َ َوَراَوهُ َوُهَو اَْلَق  ُمَصدذ

ال عللللى معلللىن    لكلللرم عللللى القلللرآن ا  احللللل  ةلللنس  قصلللر  فيلللد  أَ ابملسلللند } احللللل { معرفلللا بلللل )أل( اجلنسلللية لي
  ،إد هلو مقيلد ابحللال }مصلدقا{   بل على دعو  أنه ال يوةد إالّ منه  ،القرآن املبالغة وترك االعتداد بوةوده يف غري  

 (3)وهذا السيال هو ما ةعله متفردا يف الداللة على القرآن الكرم وأعطاه هذا التفرد.
وهلللو    :أي  ،واملقصلللود اشلللتهار املسلللند إليللله هبلللذا اجللللنس  ،للجلللنس  {  احلللللّ }واللللاّلم يف    قلللال ابلللن عاشلللور: "

 املشتهر ابحلّقّية املسّلم دلك له على حّد قول حّسان:
 ( 4) ك العبد ووالد   . بنو بنت لزوم  .هشام  آلة  من   ايدة   وإّن سنام  

ان احنصلار العبوديّلة يف الواللد  ا أراد أنّله املعلروف بلذلك املشلتهر بله  ،ذ يرد حسلّ فليسلت اللاّلم هنلا مفيلدة    ،وإمنلّ
  .(  دالمل اإلعجاز)  ألّن تعريف املسند ابلاّلم ال تطّرد إفادته احلصر على ما يف    للحصر

ا ملص كونله مصلّدقا    :أي  ،{مصّدقا  }  :أع  قوله  ،يفيد احلصر ابعتبار القيد  :وقيل هلو املنحصلر يف كونله حقلّ
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ماويّة حللّل لكنللّه للليس مصللّدقا ملللا معهللمفللإّن غللري  ولعللّل يللاحب هللذا الّتفسللري يعتلل  اإلجنيللل غللري    ،ه مللن الكتللب السللّ
 (1)"ودلك يشبه عدم الّتصديل. ،بل مقتصرا على حتليل بعض اقّرمات ،متعّرض لتصديل الّتوراة

بَْت َقبْلَُهْم قَوُْم نُو   وََاٌد  ﴿قولله تعلاىل:   :رابعــا ادَِكذَّ ْوتََ
َ
ْوُن ُذو اْْل وط    ١٢َوفِرْعََ َُ وُْم ل وُد َوقََ َوَثمَُ

ْحَزاُب 
َ
ولَئَِك اْْل

ُ
يَْكةِ  أ

َ
َحاُب اْْل ِْ َ

ابِ   ١٣َوأ َب الر ُسَل فََحقَّ ِعقََ فقلد    [14-12] :    ﴾١٤ذِْن ُُكٌّ ذِلَّ َكذَّ
والّتعريلف يف األحلزاب اسلتغرال اّدعلامّي وهلو    ابلن عاشلور: "  ويف دللك يقلول  ،  اقرتن املسند } األحزاب { بل )أل (
واحلصلر املسلتفاد ملن تعريلف املسلند واملسلند إليله    ،مثل: هم القوم وأنت الّرةلل ،املسّمى ابلّداللة على معىن الكمال

وأّن غلريهم مللا يبلغلوا مبلل  أن    ،ابّدعلاء األملم{  أولئلك    ل}األحزاب على املشلار إلليهم بل حصر اّدعامّي، قصرت يفة
 والم الكمال لتتكيد معىن الكمال كقول األشهب بن رميلة: ،فظاهر القصر ،ّدوا من األحزابيع

 (2)خالد  اي أمء   القومة   كلء   القومة   . هم  .هم دما     ج  ل  بف    وإّن اّلذي حانت  
وهذا تعريض بتخويلف مشلركي العلرب    ،واملعىن: أولئك املذكورون هم األمم ال تضاهيهم أمم يف القّوة والّشّدة

 (3)."من أن ينزل هبم ما نزل  ولئك
ُم ﴿قوللله تعللاىل:    :خامســا َك هََُ ََِ ولَئ

ُ
ِ  َوأ اِت اَّللَّ وَن بِآيَََ ِيَََن َل يُْؤِمنََُ َِّ ِذَب ا ََتِي الْكَََ ا َيفََْ ذِنَّمَََ

 [105]النحل:   ﴾١٠٥الََْكذِبُونَ 

حيلله أفللاد     الدالللة علللى اجلللنس يف سلليال حتديللد دقيللل للكللادبنيأَ ابملسللند }الكللادبون { معرفللا بللل )أل (  
التعريلف ابملسلند حصلر هلذه الصلفة يف هلؤالء اللذين يفللرتون عللى   الكلذب  إد هلم قلد بلغلوا الغايلة فيهلا والدرةللة  
  ،اليت استحقوا هبا أن تقصر الصفة عليهم، وانسب دللك سليال احلصلر املتكلرر يف }إمنلا يفلرتي {  و}أولئلك هلم{

تفيللده داللللة  الكلمللات ومواقعهللا يف } يفللرتي علللى    مللا  مث القصللر املسللتفاد مللن تعريللف املسللند }الكللادبون{ مللص  
الكلذب { كللل دلللك ةعلهللم يف املنزلللة املتفللردة يف االفللرتاء والكلذب  للا ةعلهللم املسللتحقني هلللذا الويللف علللى ةهللة  

 التفرد لبلوغهم الكمال فيه.
د هبلللم ويلللار  وةعلللل املسلللند    قللال ابلللن عاشلللور: " يف هلللذه اجلمللللة معّرفلللا ابللللاّلم ليفيلللد أّن ةلللنس الكلللادبني احتلللّ

م طامفللة الكللادبني هللم هللؤالء  :منحصللرا فلليهم، أي وهللذا يللؤول إىل معللىن قصللر ةللنس املسللند علللى    ،اللّلذين تعللرف أهنللّ
فة عللى دللك املويلوف   ،املسند إليه، فيحصل قصران يف هذه اجلملة: قصلر مويلوف عللى يلفة، وقصلر تللك الصلّ
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ا يفلرتي}  والقصران األّوالن احلايالن ملن قولله: ال غلريهم الّلذي رملوه    :إضلافّيان، أي  {  وأولئلك هلم}وقولله:    ،{إمنلّ
إد نللزل بلللوغ اجلللنس     قصللر حقيقللّي اّدعللامّي للمبالغللة{  أولئللك هللم الكللادبون    :}ابالفلرتاء وهللو حماشللى منلله، والثّاللله
 (1)"فيهم مبلغا قواّي منزلة احنصاره فيهم.
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التعريـــف بـــ )أل( وتركــه يف أبنيــة متشــاهبة يف القــرآن الكـــرمي  الســياق يف  علــى أثــر    تطبيقيــة: منــاذج  رابعــا
 .ودالالته
  (1)وزايدة ،مللل"  ،فيحتللاج إىل فضللل نظللر  ،التفريللل بللني النكللرة واملعللرف بللل )أل( يف بعللض التعبللريات  قللد يللدل"
 :ومن دلك
ِإَوذْ قُلُْتْم يَا ُموَِس لَْن نَْصَِبَ ََعَ َطَعام  َواِحد  فَاْدُع َْلَا َربََّك ُُيْرِْج ﴿قولله تعلاىل: الفرل بني : أوال

 ِ َِّ تَبِْدلُوَن ا سَسَْ
َ
رُْض ِمْن َبْقلَِها َوقِثَّائَِها َوُفوِمَها وََعَدِسَها َوبََصلَِها  قَاَل أ

َ
ا تُْْبُِت اْْل َِ َْلَا ِممَّ ْد

َ
َو أ ي هَُ

 ِ َِّ اُووا بِا َكَنُة َوبََ ُة َوالَْمسَْ ِلََّ ِذ يِْهُم ا ْت َعلََ تْلُْم  َوُِضِبََ
َ
أ ا فَإِنَّ لَُكْم َما سََ ي ُهَو َخرْيٌ  اْهبُِطوا ِمِْصً

  ِ قذ َ رْيِ اَلَْ ِيذَِ  بِغََ ِ َويَْقُتلُوَن اْلَّْ نَُّهْم ََكنُوا يَْكُفُروَن بِآيَاِت اَّللَّ
َ
ِ  َذلَِك بِأ َك   بَِغَضب  ِمَن اَّللَّ َِ ا   َذل بِمََ

 [61]البقرة:   ﴾٦١َعَصْوا َوََكنُوا َيْعَتُدونَ 

اُووا ﴿قوله تعلاىل: و  اِس َوبََ َن اْلََّ ِ وََحبْل  مَِ ْيَن َما ثُِقُفوا ذِلَّ ِِبَبْل  ِمَن اَّللَّ
َ
ِلَُّة أ ِذ ُِضِبَْت َعلَيِْهُم ا

َك   َِ ِ َوُِضِبَْت َعلَيِْهُم الَْمْسَكَنُة  َذل وَن بَِغَضب  ِمَن اَّللَّ ِ َويَْقُتلَُ اِت اَّللَّ ُروَن بِآيََ وا يَْكفَُ نَُّهْم ََكنَُ
َ
أ َِ ب

ُدونَ  وا َيْعتََ ْوا َوََكنَُ ا َعصََ َك بِمََ َِ نَِْْياَو بَِغرْيِ َحقذ   َذل
َ
ِيََن ﴿وكلذلك قولله:   [112]آل عملران:    ﴾١١٢اْْل َِّ ذِنَّ ا

ِيذَِ  بَِغرْيِ َحقذ   ِ َويَْقُتلُوَن اْلَّْ اِس يَْكُفُروَن بِآيَاِت اَّللَّ َن اْلََّ ِط مَِ ُمُروَن بِالِْقسَْ
ْ
أ ِيََن يََ َِّ  َويَْقُتلُوَن ا

ِْلم  
َ
ُْهْم بَِعَذاب  أ ِ نَْيا َواْْلِخَرةِ َوَما لَُهْم ِمْن نَاَِصِينَ   ٢١فَََْشذ ْعَمالُُهْم ِِف ال 

َ
ِيَن َحبَِطْت أ َِّ ولَئَِك ا

ُ
 ﴾٢٢أ

 [22-21]آل عمران:  

 والثالثة.  يف اآلية الثانية  نكرةو  ،يف اآلية األوىل  معرفة بل )أل (ل {  احلحيه ةاءت كلمة }
يقول السامرامي: "واأليل الذي يرةص إليه للتفريلل بلني النكلرة واملعرفلة أن املعرفلة مللا هلو حملدد معللوم خبلالف  

 (2)النكرة "
املعرفللة يف آيللة البقللرة تللدل علللى أهنللم كللانوا يقتلللون األنبيللاء بغللري احلللل    {  احلللل}يقللول السللامرامي: "إن كلمللة  

وأملا النكلرة فمعناهلا أهنلم كلانوا يقتللون األنبيلاء    ،الذي يدعو إىل القتلل، واحللل اللذي يلدعو إىل القتلل معلروف معللوم
إيذاء األنبيلاء فضلال    ليس هناك وةه من وةوه احلل يدعو إىل  :أي  ،ال حل يدعو إىل قتل وال غريه ،بغري حل أيال

 .عن قتلهم، فكلمة )حل ( ههنا نكرة عامة وكلمة )احلل ( معرفة معلومة
والقصللد مللن التنكللري الللزايدة يف دمهللم وتشللنيص فعلهللم أكثللر  للا يف التعريللف، ودلللك ألن التعريللف معنللاه أهنللم  

 
 1/101معا  النحو.  (1)
 1/102معا  النحو.  (2)
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نبياء بغري سلبب أيلال ال سلبب يلدعو إىل  قتلوا األنبياء بغري سبب يدعو إىل القتل، وأما التنكري فمعناه أهنم قتلوا اال
فجللاء ابلتنكللري يف مقللام الللزايدة يف    ،وكالقللا شللنيص ودملليم  ،القتللل وال غللريه، فمقللام التشللنيص والللذم ههنللا أكلل  مللن مث 

 دمهم" 
"ومن الواضل  أن ملوطن اللذم والتشلنيص علليهم والعيلب عللى فعلهلم يف آيلة آل عملران أكل  منله يف آيلة البقلرة  

 أمور منها: يدل على دلك
} ضللربت  أنلله يف سللورة البقللرة  للص ) الذلللة واملسللكنة ( وأمللا يف آيللة آل عمللران فقللد أكللد وكللرر وعمللم فقللال:  

{فتعاد الفعل وحلرف اجللر لللزايدة يف    وضربت عليهم املسكنة  { فجعلها عامة مث قال: } عليهم الّذلّة أين ما ثقفوا
{ ودكللره يف آيللة آل عمللران بصللورة    ويقتلللون الّنبيّلني  رة القلللة فقللال }مث إنلله دكللر اجلمللص يف آيللة البقلرة بصللو   ،..التوكيلد 

 { أي يقتلون العدد الكثري من األنبياء بغري حل.  ويقتلون األنبياء  الكثرة فقال: }
ومن هنا يتبني أن التعريف يف آيلة البقلرة  فالتشنيص عليهم والعيب على فعلهم ودمهم يف سورة آل عمران أشد  

 (1)آية آل عمران أليل" أليل والتنكري يف
فات  وكلذلك التشلنيص يف اآليلة الثانيلة يف سلورة آل عملران أشللد ويظهلر يف دكلر كلهللا يف     ثالثلة أنلواع ملن الصلّ

رهم بعللذاب أللليم، أولئللك اللّلذين حبطللت    غايللة الشللناعة ويف الوعيللد الشللديد الللذي توعللدهم بلله احلللل يف قوللله } فبشللّ
 فناسب دلك أن ،َ كلمة } حل { نكرة يف هذا السيال  أعماهلم يف الّدنيا واآلخرة وما هلم من انيرين{

 لرف مسلتقّر يف موضلص احللال  {  بغلري حلّل  }وقولله:    : "يف اآلية الثانية من سورة آل عملران  قال ابن عاشور
إد ال يكون قتلل النبيّلني إاّل بغلري حلّل، ولليس لله مفهلوم لظهلور علدم إرادة    { ن الّنبّينييقتلو }املؤّكدة ملضمون  لة 

واملقصللود مللن هللذه احلللال زايدة    ..فإنلّله ال يقتللل نلليبء حبللّل، فللذكر القيللد يف مثللله ال إشللكال عليلله  ،الّتقييللد واالحللرتاز
 تشويه فعلهم.

م  مومئلل{  ويقتلللون اللّلذين  مللرون ابلقسللآ  }وملللا كللان قوللله:   ا قتلللوهم ألهنللّ م إمنللّ ا إىل وةلله بنللاء انلل : وهللو أهنللّ
 (2)" مرون ابلقسآ أي ابحلّل، فقد اكتفي هبا يف الّداللة على الّشناعة، فلم حتتج إىل زايدة الّتشنيص.

دكللر    {  ويقتلللون الّنبيلّلني بغللري احللللّ }هنللا:    فللإن قيللل: قللال هللا  يقللول الللرازي يف بيللان الفللرل يف هللذه اآلايت: "
نكلرة،    {  إّن الّلذين يكفلرون آبايت اّلّل ويقتللون الّنبيّلني بغلري حللّ }احلّل ابأللف واللاّلم معرفلة، وقلال يف آل عملران:  

 فما الفرل؟   {ويقتلون األنبياء بغري حّل دلك مبا عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء  }  وكذلك يف هذه الّسورة: 
الم،  اجلواب: احلّل املعلوم فيما بني املسلم ال حيلّل دم املر  مسللم إاّل  »ني اّلذي يوةب القتل، قال عليله السلّ
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فللاحلّل امللذكور حبلرف الّتعريللف    ،(1)كفللر بعلد إميلان وزان بعللد إحصلان وقتلل نفللس بغلري حلّل«  »إبحلد  معلان ثلالث،  
وال    ،ذي يعرفله املسللمون ذ يكن هنلاك حلّل ال هلذا اللّ   :أي  ،وأّما احلّل املنكر فاملراد به ،كيد العموم ،إشارة إىل هذا

 (2)"غريه ألبتة.
ُهر  ﴿قولله تعلاىل:   :اثنيــا شَْ

َ
َة أ ْربَعََ

َ
ِهنَّ أ نُْفسَِ

َ
بَّْصَن بِأ ٌَْواًجا يَََتَ َ

ِيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمنُْكْم َويََذُروَن أ َِّ َوا
َن ِِف   ا َفَعلَْ يُْكْم فِيمََ َجلَُهنَّ فَََل ُجَناَ  َعلََ

َ
ا  فَإَِذا بَلَْغَن أ ا وََعَْشً ُ بِمََ الَْمْعُروٍِّ  َواَّللَّ َِ ِهنَّ ب نُْفسَِ

َ
أ

ريٌ  وَن َخبََِ يًَّة ﴿وقوللله تعلاىل:    [234]البقلرة:  ﴾٢٣٤َتْعَملََُ ا َوََِِ ٌَْواجًََ َ
َذُروَن أ نُْكْم َويَََ ْوَن مََِ ِيَََن ُيَتَوفَََّ َِّ َوا

ٌَْواِجِهْم َمَتاًا ذَِ  اَْلَْوِل َغرْيَ ذِْخَراج   فَإِْن َخرَْجَن فَََل ُجَناَ  عَ  َ
ِهنَّ ِْل نُْفسَِ

َ
لَيُْكْم ِِف َما َفَعلَْن ِِف أ

ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ   [240]البقرة:  ﴾٢٤٠ِمْن َمْعُروٍّ   َواَّللَّ

والبنلاء اللغلوي متشلابه    ،ونكرة يف األيلة الثانيلة  ،فقد ةاءت كلمة }املعروف { معرفة بل )أل ( يف اآلية األوىل
 يف كال الرتكيبني؟

ن يسللتل فيقللول: مللا الفامللدة اللليت أوةبللت اختصللا  املكللان األول ابلتعريللف  للسللامل أ  قللال يف درة التنزيللل: "
 واملكان الثا  ابلتنكري ولفظة )من( ؟  ،والباء فقال: )ابملعروف(

واّلذين يتوّفون ملنكم ويلذرون أزواةلا يرتّبصلن  نفسلهّن  }  :فاجلواب عن دلك أن يقال: إن األول تعلل بقوله
أي: ال ةنلاح علليكم يف  {  أربعة أشهر وعشرا فإدا بلغن أةلهّن فال ةناح عليكم فيما فعللن يف أنفسلهّن ابملعلروف  

     هنلا أملر   مر   املشهور، وهو ما أابحه هلن من التلزوج بعلد انقضلاء العلدة، فلاملعروف هلا  نأن يفعلن يف أنفسه
 املشهور، وهو فعله وشرعه الذي شرعه وبعه عليه عباده.

مللن  لللة األفعللال اللليت هلللم أن يفعلللن  ن  واملوضللص الثللا : أن املللراد بلله: فللال ةنللاح عللليكم فيمللا فعلللن يف أنفسلله
ا  هنلا فعلل ملن أفعلاهلم، يعلرف يف اللدين ةلوازه، وهلو بعلض ملا هللن أن يفعلنله، وهللذ   من تزوج أو قعود، فاملعروف هلا

 وةاء نكرة.  { من}املعىن خص بلفظة 
فجللاء املعللروف يف األول معللرف اللفللظ ملللا أشللرت إليلله وهللو أن يفعلللن يف أنفسللهم ابلوةلله املعللروف املشللهور  
الللذي أابح الشللرع هلللن دلللك، وهللو الوةلله الللذي دل   عليلله وأابنلله، فعللرف إد كللان وةهللا مللن الوةللوه اللليت هلللم أن  

 (3)"لك. تينه، فتخرج لرج النكرة لذ 
 

ل دم امر  مسلم إال إبحد  ثالث: زان بعد إحصان أو ارتداد بعد إسالم أو قتل نفس بغري حل فقتل به"  أخرةه الرتمذي بلفظ قريب: " ال حي   (1)
. وقد ورد  لفاظ لتلفة يف البخاري ومسلم 4/460  ابب: ما ةاء ال حيل دم امر  مسلم إال إبحد  ثالث.  [  2158]انظر: سنن الرتمذي  

 وغريقا.

 3/535مفاتي  الغيب. (2)

أم القر  . انطيب اإلسكايف، أبو عبد   حممد بن عبد   األيبها . درة التنزيل وغرة التتويل. دراسة وحتقيل: د. حممد مصطفى آيدين. ةامعة    (3)
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وقلد اقتضلى السليال أن  َ    ،معللوم  ءشليليتبني  ا سبل أن التعريف بل )أل ( يف مثل هذه املواضص إمنا كلان  
 على هذا الوةه. 
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 املطلب السادس 
 ، وأثر السياق فيه التعريف ابإلضافة، ودالالته 

 أوال: التعريف ابإلضافة، ودالالته
مس للغللروب مالللتفومنلله ضللا  ،اإلمالللة:  الّلغللةيف    اإلضللافة   ،أو أضللفت  هللري إىل احلللافظ أملتلله إليلله  ،ت الشللّ

  ،واملضلاف املللزل ابلقلوم  ،واملضلاف يف احللرب اقلاط بله  ،وأضفته إىل فلالن أجلتتله  ،ضاف السهم عن اهلدف عدلو 
 .ضفت من األمر أشفقتوأ ،وتضايف الوادي تضايل كتنّه مال أحد ةانبيه إىل اآلخر  ،وضافه اهلم نزل به

ومبلا    ،(زيلد قلامم)  حنلو    ،فخلرج ابلتقييديلة اإلسلنادية  .نسبة تقييدية بني امسني توةلب لثانيهملا اجللرّ  :ويف االيطالح   
 (1)(."زيد انياط)ألهّنا يف ،ويل االسم وابألخري الويف حنو     وال ترد اإلضافة إىل اجلمل  (،قام زيد )بعده حنو  
 :وغري حمضة  ،حمضة  :قسمنيعلى اإلضافة و"
وأملر يف املضلاف اليله    ،أمر يف املضاف وهو كونله يلفة  :عبارة عّما اةتمص فيها أمران   فهي  ،غري احملضةأما ف

معطي  ل)واسلم املفعلول كل  ،(  ضلارب زيلد   ل)اسم الفاعل كل  :ودلك يقص يف ثالثة أبواب  ،وهو كونه معموال لتلك الّصفة
أملا أنله    ،وال عصيصلا  ،وهلذه اإلضلافة ال يسلتفيد هبلا املضلاف تعريفلا  ،(  حسلن الوةله  ل)والّصفة املشبهة ك (، الّدينار

  :وقلال   تعلاىل  ،(ملررت برةلل ضلارب زيلد )  :ويدل عليه أّنك تصف به النكلرة فتقلول ،ال يستفيد تعريفا فباإل اع
ا    ﴿ [95]املاملدة:    ﴾َهْديًا بَالَِغ الَْكْعَبةِ    ﴿ َذا َارٌِض ُمْمِطُرنََ ن ذ تعلرب } طلران{ خل ا  إ  [24]األحقلاف:  ﴾هََ

وزعلم بعلض املتلتّخرين أنله يسلتفيده بنلاء    ،وأملا أنله ال يسلتفيد عصيصلا فهلو الصلّحي  ،وال خ ا ملبتلدأ حملذوف ،لنيا
  واجلللواب أن ضللارب زيللد للليس فرعللا عللن ضللارب حللىّت تكللون اإلضللافة قللد   ،علللى أن ضللارب زيللد أخللص مللن ضللارب

ا هللو فللرع عللن ضللارب زيللدا ابلّتنللوين والّنصللب  ،أفادتلله الّتخصلليص م ذ  فالتخصلليص حايللل ابملعمللول أضللفت أ  ،وإمنللّ
 .تضف

ة االنفصلللال   وامنلللا مسيلللت هلللذه اإلضلللافة غلللري حمضلللة ا يف نيلللّ منلللا مسيلللت  إو   ،..(ضلللارب زيلللدا  )د األيلللل  إ   ألهنلللّ
 .(ضارب زيدا)أخف من   ( ضارب زيد )وهو الّتخفيف فإن   ،ألهّنا أفادت أمرا لفظيا  لفظية

ا انتفلى منهلا األملران  فهلي   ،اإلضافة احملضةوأما    (  غلالم زيلد )    :مثلال دللك  ،امللذكوران أو أحلدقاعبلارة عملّ
  ،ن كان معملوال للمضلاف لكلن املضلاف غلري يلفةإفإن املضاف اليه و   (  ضرب زيد ) و ،فإن األمرين فيهما منتفيان 

ألن اسلم الفاعلل ال يعملل     ليله لليس معملوال هللاإن كلان يلفة لكلن املضلاف  إفإن املضلاف و  ( ضارب زيد أمس) و
خالصلللة ملللن شلللامبة    :أي   فهلللذه األمثللللة الّثالثلللة وملللا أشلللبهها تسلللمى اإلضلللافة فيهلللا حمضلللة  ،ضللليدا كلللان مبعلللىن املاإ

 
 2/500قص اهلوامص يف سرح  ص اجلوامص. (1)
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  ،(غلالم زيلد  )  :حنلو  ،ن كان املضاف إليه معرفلةإوهو تعريف املضاف    ،ألهّنا أفادت أمرا معنواي  ومعنوية ،االنفصال
 :فإنّه ال يتعرف ولكن يتخصص ،مستلتنيال يف إالّلهّم    (غالم امرأة )  :حنو ،ن كان نكرةإوعصيصه  
بكسلر انلاء املعجملة وسلكون    ،وخلدن   ،ومثل وشلبه  ،أن يكون املضاف شديد اإلهبام ودلك كغري :حدامهاإ

)  و  ،(  مللررت برةللل غللريك)  :فتقللول  ،والللّدليل علللى دلللك أنلّلك تصللف هبللا النكللرات  ،الللّدال )املهلللة( مبعللىن يللاحب
رْيَ  ﴿  :قلال   تعلاىل  (،  ةل خدنكبر )  و  ،(  برةل شبهك)  و  ،(  برةل مثلك اَِلًا غََ ْخرِْجَنا َنْعَمْل ََِ

َ
َربََّنا أ

ِي ُكنَّا َنْعَمُل   َِّ  [37]فاطر:    ﴾ا

النافيللللة  (  ال  ل)  كللللتن يقللللص حللللاال أو مييللللزا أو امسللللا للللل،  أن يكللللون املضللللاف يف موضللللص مسللللتحّل للنكللللرة  :الثّانيــــة
  ،فكللم مبتللدأ وهللي اسللتفهامية  ،(كللم انقللة وفصلليلها)  :والتمييللز كقللوهلم  ،(  ةللاء زيللد وحللده)  :فاحلللال كقللوهلم  ،للجللنس

ال  )  كقولللك    (  ال)  واسللم    .واملعطللوف علللى الّتمييللز مييللز  ،وفصلليلها عللاطف ومعطللوف  ،وانقللة منصللوب علللى الّتمييللز
حي  أنللله ملللن ابب املضلللاف  (  ال غالملللي لعملللرو)    و  ،(  أاب لزيللد  والللاّلم مقحملللة بلللدليل سلللقوطها يف قلللول    ،فلللإن الصللّ
 الّشاعر

 (1)عوفي   ال أابكة   الل  . م  .أ ّ  اّلذي ال بدء   أابملوتة 
  ،(  كللم انقللة وفصلليال هلللا)و  ،(  منفللردا    ةللاء زيللد )    :وهللي يف املعللىن مبنزلللة قولللك  ،فهللذه األنللواع كلهللا نكللرات

 .( ال أاب لك)و
 .( الاّلمل )ومقدرة ب ،( نل )مومقدرة ب  ،( يفل )مقدرة ب :اإلضافة املعنوية على ثالثة أقسام  و"

}بللل مكللر الّليللل    :حنللو قللول   تعللاىل  ،ليلله  رفللا للمضللافإأن يكللون املضللاف    :ضللابطها  (  يفـ )فاملقــدرة بــ 
ماللك علاذ  )و  ،(  احلسلني شلهيد كلربالء)و  ،(  عثملان شلهيد اللّدار)    :وحنلو قوللك  ،}تربص أربعلة أشلهر{ ،والّنهار{
 .( يف) وأكثر الّنحويني ذ يثبت جميء اإلضافة مبعىن   ،( املدينة

)    :حنلو قوللك  ،خبلار بله عنلهويلاحلا لا  ،ليله كلال للمضلافإأن يكلون املضلاف  :ضلابطها ( من ـ )واملقدرة ب
انللاني حديللد فيخلل  ابحلديللد عللن    :وأنلله  للوز أن يقللال  ،أال تللر  أن احلديللد كللل وانللاني ةللزء منلله  (  هللذا خللاني حديللد 

 .اناني 
 (2)  ".(  غالم عمرو وثوب بكر)   و ،( يد زيد   ) :فيما عدا دلك حنو ومبعىن الاّلم

 
. حتقيل: أمايل بن الشجرييف األمايل إىل األعشى. انظر: ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات هبة   بن علي بن هزة.  نسبه ابن الشجري    (1)

. وقد علل الدكتور الطناحي  نه ذ  ده يف  2/128م .  1991  –ه  1413،  1الدكتور حممود حممد الطناحي. مكتبة اناجني ل القاهرة. ط
ودكر أن الصريمي نسبه إىل عنرتة، وكذلك القيسي يف إيضاح شواهد اإليضاح. كما نسب البيت أليب حية النمريي،  ديوان األعشى املطبوع،  

 . وهذا الشاهد  ا استفاضت به كتب العربية. 177وهو يف شعره الذي نشره الدكتور حيع اجلبوري  
 2/500قص اهلوامص يف سرح  ص اجلوامص.  (2)
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  ،املضلاف ملعرفلةخاملة املعلارف وهلو  ابلن هشلام: "  فيقلول  أما عن درةة التعريف اليت تكسبها اإلضافة لالسم
غلللالم اللللّذي  )  و  ،يف رتبلللة اإلشلللارة(  غلللالم هلللذا  )  و  ،يف رتبلللة العللللم  (  غلللالم زيلللد   ل)فللل  ،وهلللو يف درةلللة ملللا أضللليف إليللله

  ل)وال يسلتثىن ملن دللك اال املضلاف اىل املضلمر كل  ،يف رتبلة دي األداة  (  غلالم القاضلي)  و  ،يف رتبة املويلول (ةاءك
وزعلم بعضلهم أن ملا أضليف    .و يف رتبلة العللم وهلذا هلو امللذهب الصلّحي فإنّله لليس يف رتبلة املضلمر بلل هل( غالمي 

 (1)."وال يستثىن املضمر  ،ودهب آخر اىل أنه يف رتبتها مطلقا  ،اىل معرفة فهو يف رتبة ما حتت تلك املعرفة دامما
َحاَها ﴿كقوله تعلاىل:  ،وتصل   دىن مالبسلة" ْو ضَُ

َ
يًَّة أ مللا كانلت    [46]النازعلات:  ﴾٤٦لَْم يَلَْبُثوا ذِلَّ َعشَِ

حى طلللريف الّنهلللار يلللحت إضلللافة أحلللدقا إىل اآلخلللر ا     )كوكلللب انرقلللاء( أضللليف إليهلللا  :وقلللوهلم  ،العشلللية والضلللّ ألهنلللّ
 (2)."كانت تنتبه وقت طلوعه

املسلند إليله    يوأما تعريفله ابإلضلافة، فلإدا خلل  ، يقول العلوي: "وقد دكر البالغيون أغراض التعريف ابإلضافة
عن سامر أنواع التعريف املختصة به وأريد تعريفه من ةهلة غلريه أضليف إىل معرفلة فيكتسلب منهلا تعريفهلا، وقلد تلرد  

   .ألمور أخر غري التعريف
   .ىف مثل قولك: عبد  ، وعبد الرهن، وعبد الرحيم  كالتعظيم

  .كقولك: عبد الالت، وعبد العّز ، ىف حل املوحدين دون غريهم  ن يعظم األينام  وقد يقصد به اإلهانة
ِذِ قَرِيٌب  ﴿كقولله تعلاىل:    وإلفادة الر ة ِ ِ فَإ لََك ِعَبادِي َع ذ

َ
فإضلافتهم إليله    [186]البقلرة:  ﴾١٨٦ِإَوَذا َسأ
   .داللة على أن من شتن السيد أن يرحم عبده

 (3)"على هواه.    من آثر طاعيت   ي، كما يقال ىف بعض كلمات  : عبد نزلةوإلفادة مزيد الشرف وقرب امل 
ا  ﴿كقولله تعلاىل:    ،قد تفيد احلث على فعل الشــيءو"  ةٌ بَِوَلِهََ ارَّ َواِلَ فإنله مللا     [233]البقلرة:  ﴾َل تُضََ

َوَلِهِ   ﴿هنى املرأة عن املضارة أضاف الولد إليها استعطافا هلا، وحثا على عدم املضارة ومثله:   َِ  ﴾َوَل َمْولُوٌد ََلُ ب
 (4)"[233]البقرة: 

وحتلت اإلضلافة أسلرار ورملوز عتللف أحواهللا حبسلب اخلتالف مواقعهلا، وعللى الفطلن إعملال  "يقول العللوي: 
 (5)"واستنهاض فكرته ليحصل عليها.نظره 
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 .أثر السياق يف التعريف ابإلضافة، ودالالته  على  تطبيقية: مناذج  اثنيا
ويضلفي عللى البنلاء القلرآ  دالالت    ،من النمادج القرآنية اليت تعني فيهلا التعريلف ابإلضلافة ليناسلب السليال

 :ما  َ و الال بالغية بديعة
ًدا﴿قوله تعاىل:  : أوال َ هِ ِلَِ ِ يَْدُعوهُ ََكُدوا يَُكونُوَن َعلَيَْ ا قَاَم َعبُْد اَّللَّ نَُّه لَمَّ

َ
فقلد    [19]اجللن:  ﴾١٩َوأ
  {عبللد اّللّ }  كللذلك يقلول الزلشلري: "  ويف جميئله،  وةللاء املسلند إليله معرفللا ابإلضلافة  ،بل  اإلسلناد علللى هلذا النحلو

إىّل أنله مللا قلام عبلد    يألن تقلديره: وأوحل  فإن قلت: هال قيل: رسول   أو النليب؟ قللت: ،النيب يلى   عليه وسلم
  ،بله عللى ملا يقتضليه التواضلص والتلذللفلما كان واقعا يف كالم رسول   يلى   عليله وسللم علن نفسله ةليء   ، 

ومعللىن    ،أو ألن املعللىن أن عبللادة عبللد   هلل ليسللت  مللر مسللتبعد عللن العقللل وال مسللتنكر، حللىت يكونللوا عليلله لبللدا
قام يعبده، يريد: قيامه لصالة الفجر بنخلة حني أ ه اجللن فاسلتمعوا لقراءتله يللى   عليله    {  قام عبد اّلّل يدعوه}

واقتللداء أيللحابه بلله    ،يزدهللون عليلله مرتاكمللني تعجبللا  للا رأوا مللن عبادتلله  ي:أ   {يكونللون عليلله لبللدا    كللادوا}وسلللم  
وقيللل    ،ألهنللم رأوا مللا ذ يللروا مثللله، ومسعللوا مبللا ذ يسللمعوا بنظللريه   قاممللا وراكعللا وسللاةدا، وإعجللااب مبللا تللال مللن القللرآن 

عبلللادهتم اآلهللللة ملللن دونللله كلللاد املشلللركون لتظلللاهرهم عليللله  معنلللاه: مللللا قلللام رسلللوال يعبلللد   وحلللده لالفلللا للمشلللركني يف  
 (1)".وتعاوهنم على عداوته يزدهون عليه مرتاكمني

" فلللذكر  ،ويلللف أكلللرم خلقللله عليللله، وأعالهلللم عنلللده منزللللة ابلعبوديلللة يف أشلللرف مقاماتللله  ويقلللول ابلللن القللليم: "
  وهو مقام اللدعوة إليله فقلال: "  ،ومنها هذا املوضص   ،املواضص اليت ويف فيها النيب يلى   عليه وسلم ابلعبودية هلل

 (2)"فذكره ابلعبودية يف مقام الدعوة إليه.
د يللّلى   عليللله وسللّلم  {عبلللد اّللّ }وقللال ابلللن عاشللور: " وضلللص االسللم الظلللّاهر موضللص املضلللمر إد    ،هللو حمملللّ

قملت أدعلو اّلّل كلادوا يكونلون عللّي.    مقتضى الظّاهر أن يقال: وأنّه ملا قمت تدعو اّلّل كادوا يكونون عليك، أو مللا
مللا يف هلذه اإلضلافة     {عبلد اّلّل  }ولكن عدل إىل االسم الظّلاهر لقصلد تكلرم النّليبء يلّلى   عليله وسلّلم بويلف  

 (3)" .من الّتشريف مص ويف عبد 
 (4)".فاإلضافة إىل   سبحانه تشريف ما بعده تشريف  يقول أبو موسى: "

رِْض َهْونًا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم اْْلَاهِلُوَن قَالُوا ﴿قولله تعلاىل:   :اثنيــا
َ
ِيَن َيْمُشوَن ََعَ اْْل َِّ وَِعَباُد الرَِّْحَِن ا

رًيا ﴿  قولله:  و   ،إىل آخر السورة  [63]الفرقان:    ﴾٦٣َسََلًما ا َتْفجَِ ُروَنهََ ِ ِ ُيَفجذ اُد اَّللَّ  ﴾٦َعيًْنا سََْشَُب بَِها ِعبََ
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فقد ةاء املسند إليه يف املوضعني معرفا ابإلضافة يف سياقني متشاهبني وهو دكر يفاهتم اليت تليلل هبلذه     [6]اإلنسان:  
 ضافة التشريفية.اإل

 (1)"ويف أولياءه بعدما ويف أعداءه  ،واإلضافة إىل الرهن للتخصيص والتفضيل  يقول النسفي: "
وقد شّرفهم اّلّل  ن ةعل عنواهنم عباده، واختار هلم ملن اإلضلافة إىل امسله اسلم اللّرهن    ويقول ابن عاشور: "

 (2)".[60]الفرقان:  ﴾اْسُجُدوا لِلرَِّْحَِن قَالُوا َوَما الرَِّْحَُن   ﴿لوقوع دكرهم بعد دكر الفريل اّلذين قيل هلم:  
ويلللفهم ابلعبوديلللة، وفيللله معلللىن التشلللريف واالختصلللا .    {  عبلللاد اّللّ }  ويف اآليلللة الثانيلللة يقلللول ابلللن ةلللزي: "

ََلًما﴿كقولله:  الُوا سََ اهِلُوَن قََ َ رِْض َهْونًا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم اْلَْ
َ
ِيَن َيْمُشوَن ََعَ اْْل َِّ  ﴾٦٣وَِعَباُد الرَِّْحَِن ا

 (3)"  [63]الفرقان: 
َّ ُمْسَتِقيمٌ ﴿قوله تعاىل:  :اثنيا اٌط ََعَ لَْطاٌن ذِلَّ  ٤١قَاَل َهَذا َِصَ يِْهْم سَُ َك َعلََ ََ ذِنَّ ِعَبادِي لَيَْس ل

َبَعَك ِمَن الَْغاوِينَ  َِف ﴿ومثلهلا:    [42-41]احلجر:   ﴾٤٢َمِن اتَّ لَْطاٌن  َوكََ يِْهْم سَُ َك َعلََ ََ ذِنَّ ِعَبادِي لَيَْس ل
فقد ب  الرتكيب عللى اإلسلناد إىل املضلاف، ويف هلذا البنلاء دالللة عللى التشلريف     [65]اإلسلراء:  ﴾٦٥بَِربذَِك َوكِيًَل 
تصلللديل    {  إاّل ملللن اتّبعلللك ملللن الغلللاوين    إّن عبلللادي لللليس للللك علللليهم سللللطان }  يقلللول البيضلللاوي: "  ،وااليلللطفاء

الشللليطان    وتغيلللري الوضلللص لتعظللليم املخلصلللني، وألن املقصلللود بيلللان عصلللمتهم وانقطلللاع لاللللب  ،إلبلللليس فيملللا اسلللتثناه
عللنهم، أو تكلللذيب للله فيملللا أوهللم أن لللله سلللطاان عللللى مللن لللليس مبخلللص ملللن عبللاده، فلللإن منتهللى تزيينللله التحلللريض  

َتَجبُْتْم ِ     ﴿: والتدليس كما قال ْوتُُكْم فَاسَْ ْن َدعََ
َ
لَْطان  ذِلَّ أ ْن سَُ ]إبلراهيم:  ﴾َوَما ََكَن ِ َ َعلَيُْكْم مَِ

22]"(4) 
وفيلله أن مللن تبعلله    ،اإلضللافة للتشللريف وهللم املخلصللون   {  إّن عبللاد اآليللة الثانيللة: " }ويقللول أبللو السللعود يف  

تسلللّلآ وقلللدرة عللللى    :أي  ،{  للللّيس للللك علللليهم سللللطان }    :وأن اإلضلللافة لثبلللوت احلكلللم يف قولللله تعلللاىل  ،لللليس ملللنهم
م يتوّكلللون  }  :إغللوامهم كقوللله تعللاىل هلللم  {  ربلّلك وكلليالوكفللى ب}  ،{إنلّله للليس للله سلللطان علللى الللذين آمنللوا وعلللى رهبللّ

  ،والتعللللرض لويللللف الربوبيللللة املنبئللللة عللللن املالكيللللة املطلقللللة  ،يتوكلللللون عليلللله ويسللللتمدون بلللله يف انللللال  عللللن إغوامللللك
سلللللب قدرتلللله علللللى    :أعلللل   ،والتصللللرف الكلللللي مللللص اإلضللللافة إىل ضللللمري إبللللليس لاشللللعار بكيفيللللة كفايتلللله تعللللاىل هلللللم
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 (1)"إغوامهم
 (2)"  سلطانه عليهم خاية، وةعل سلطانه على من تواله وأشرك به.عزل الشيطان عن قال ابن القيم "  

اَِلَاِت لَُهْم َجنَّاُت اْلَّعِيمِ ﴿قولله تعلاىل: : اثلثا ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ َِّ َد  ٨ذِنَّ ا َخاِلِيَن فِيَها  وَعَْ
ا  وَُهَو الَْعزِيُز اَْلَِكيمُ  ِ َحقًّ وتعريلف اجلنّلة ابإلضلافة إىل    (3)تنكلري العلذاب"  يقلول اللرازي:   [9-8]لقمان:  ﴾٩اَّللَّ

ه عليهلللا  ويعّرفهلللا إيصلللاال للرّاحلللة إىل القللللب، وال يبلللنّي الّنقملللة،    ،املعلللّرف إشلللارة إىل أّن اللللّرحيم يبلللنّي الّنعملللة ا ينبلللّ وإمنلللّ
 (4)".تنبيها

ِيَن ﴿قوله تعلاىل: : رابعا ِيَن اْسُتْضعُِفوا لَِّلَّ َِّ ا َوقَاَل ا ُمُروَننََ
ْ
وا بَْل َمْكُر اللَّيِْل َواْلََّهارِ ذِذْ تَأ اْسَتْكََبُ

ََل  غَْ
َ
ا اْْل َذاَب وََجَعلْنََ ُوا الْعََ

َ
ا َرأ وا اْلََّداَمَة لَمََّ َْس 

َ
نَْداًدا  َوأ

َ
ِ َوَْنَْعَل ََلُ أ ْن نَْكُفَر بِاَّللَّ

َ
اِق أ ْعنََ

َ
َل ِِف أ

ِيَن َكَفُروا  َهْل َُيَْزْوَن ذِلَّ مَ  َِّ ونَ ا وا َيْعَملَُ وةلاء    ،فقلد بل  الرتكيلب عللى هلذا النحلو [33]سلبت:  ﴾٣٣ا ََكنَُ
املسند إليه مضافا إىل الليل والنهار يف سيال بيان مد  ،ثري اللذين اسلتك وا علليهم يف غلوايتهم، ويف هلذه اإلضلافة  

وإعللراب مكللر مبتللدأ وخلل ه حمللذوف، أو خلل  ابتللداء مضللمر، وأضللاف  يقللول ابللن ةللزي: "    ،دالالت بينهللا املفسللرون 
ن يكللون إضللافة إىل املفعللول أو إىل الفاعللل علللى وةلله ايللاز:  مكللر إىل الليللل والنهللار علللى وةلله االتسللاع، وحيتمللل أ

يصللللام فيلللله ويقللللام، ودلللللت اإلضللللافة علللللى كثللللرة املكللللر ودواملللله ابلليللللل    :أي  ،(  هنللللاره يلللليام وليللللله قيللللام)  كقللللوهلم:  
 (5)."والنهار

ِ َما َل َينَْفُعَنا َوَل ﴿قوله تعلاىل:  :خامسا نَْدُعو ِمْن ُدوِن اَّللَّ
َ
َد قُْل أ ا َبعَْ ْعَقابِنََ

َ
نَا َونَُرد  ََعَ أ يََُّ 

َحاٌب يَْدُعونَُه ذَِ  الُْهَدا ِْ َ
اَن ََلُ أ رِْض َحرْيَ

َ
َياِطُ  ِِف اْْل ِي اْسَتْهَوتُْه الشَّ َِّ ُ ََك ائْتَِنا  قُْل   ذِذْ َهَدانَا اَّللَّ

ِ الْ  َربذ َِ لَِم ل ِمْرنَا لُِْسَْ
ُ
ِ ُهَو الُْهَدا  َوأ الَِم َ ذِنَّ ُهَدا اَّللَّ هلد     فقلد ةلاء املسلند إليله}  [71]األنعلام:    ﴾٧١عََ

وتعريللف املسللند إليلله    ويف دللك يقللول ابللن عاشلور: "  ،{معرفللا ابإلضللافة  قللل إّن هللد  اّلّل هلو اهلللد   }:يف قولله{اّللّ 
بعلد  }نلة قولله  ابإلضافة للّداللة على اهلد  الوارد من عند اّلّل تعاىل، وهو الّدين املويى به، وهلو هنلا اإلسلالم، بقري

َولَْن تَرَِْض َعنَْك اْْلَُهوُد َوَل اْلََّصاَرا ﴿هلد  اّلّل يف قولله تعلاىل:    وقد ويف اإلسلالم  نّله ،{ إد هداان اّللّ 
ِ ُهَو الُْهَدا    القرآن هو اهلد  ال كتبهم. :، أي[120]البقرة:  ﴾َح َّ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم  قُْل ذِنَّ ُهَدا اَّللَّ

 
 5/184إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (1)
 98القرآن الكرم.  ابن قيم اجلوزية. تفسري  (2)

ِ ﴿يف اآلية قبلها  (3) هُ ب ْ ِ ُذَنيْهِ َوقًْرا  فَََْشذ
ُ
نَّ ِِف أ

َ
ْن لَْم سَْسَمْعَها َكأ

َ
ا َكأ ِْلم  ِإَوَذا ُتتَّْل َعلَيْهِ آيَاُتَنا َوَّلَّ ُمْسَتْكَِبً

َ
 [7]لقمان:  ﴾٧َعَذاب  أ

 25/116مفاتي  الغيب.  (4)
 2/167التسهيل لعلوم التنزيل. (5)
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سند بالم اجلنس للّداللة على قصلر ةلنس اهللد  عللى ديلن اإلسلالم، كملا هلو الغاللب يف تعريلف  وتعريف امل
يال للرّد دعلوة املشلركني إاّيهلم الّرةلوع إىل ديلنهم املتضلّمنة اعتقلادهم    املسند بالم اجلنس، وهو قصلر إضلايفّ  ألّن السلّ

ر اهللد  عللى هلد  القلرآن مبعلىن اهللد   إد ليسوا على شيء من اهلد ، فلال يكلون قصل  أنّه هد ، فالقصر للقلب
 (1)"الكامل، خبالف ما يف سورة البقرة.

ََلِم ِعنَْد َربذِِهْم  وَُهَو َوِْل ُهْم بَِما ََكنُوا َيْعَملُونَ ﴿قوله تعلاىل:   :سادسا   [127]األنعلام:  ﴾١٢٧لَُهْم َداُر السَّ
أفاد اإلعالم  ّن اّلّل ويّل القوم املتلذّكرين، ليعلملوا    {  ولّيهم}وتعريف املسند ابإلضافة يف قوله:   يقول ابن عاشور: "

ودللك أّن تعريلف املسلند ابإلضلافة  لالف طريقلة تعريفله    ،عظم هذه املّنة فيشكروها، وليعلم املشركون دلك فيغيظهم
ألّن الّتعريللف ابإلضللافة أضللعف مراتللب الّتعريللف، حللىّت أنلّله قللد يقللرب مللن الّتنكللري     بغللري اإلضللافة مللن طللرل الّتعريللف

علللى مللا دكللره اقّققللون: مللن أّن أيللل وضللص اإلضللافة علللى اعتبللار تعريللف العهللد، فللال يقللال: غللالم زيللد، إاّل لغللالم  
مال فتجليء مبنزللة الّنكلرة  معهود بني املتكّلم واملخاطلب بتللك الّنسلبة، ولكلّن اإلضلافة قلد علرج علن دللك يف االسلتع

املخصويللة ابلويللف، فتقللول: أ   غللالم زيللد بكتللاب منلله وأنللت تريللد غالمللا للله غللري معللنّي عنللد املخاطللب، فيصللري  
ز اجللللنس ملللن بلللني سلللامر األةنلللاس، فلللالّتعريف   املعلللّرف ابإلضلللافة حينئلللذ كلللاملعّرف بلللالم اجللللنس، أي يفيلللد تعريفلللا مييلللّ

قصللر وال إفلادة حكللم معللوم علللى    {  وهللو وللّيهم}وهللذا ذ يكللن يف قولله:    ،يلف ابلللاّلمابإلضلافة  َ مللا  َ للله الّتعر 
ْوََّل ﴿و ّا يزيدك يقينا هبذا قولله تعلاىل:   ،شيء معلوم رِيَن َل مََ نَّ الََْكفَِ

َ
وا َوأ ِيَن آَمنَُ َِّ َ َمْوََّل ا نَّ اَّللَّ

َ
َذلَِك بِأ

أفلاد أّن    { ّن اّلّل ملوىل الّلذين آمنلوا}عللى قولله:  {  ملوىل هللم  وأّن الكلافرين ال  }فإّن عطف:  ،[11]حممد:    ﴾١١لَُهمْ 
 (2)"املراد ابألّول إفادة والية اّلّل لّلذين آمنوا ال اإلعالم  ّن من عرف  نّه موىل اّلذين آمنوا هو  .

ًما ََعَ ﴿قوله تعاىل:  :سابعا وِِحَ ذَِ َّ ُُمَرَّ
ُ
ِجُد ِِف َما أ

َ
ًة قُْل َل أ وَن َميْتََ ْن يَكَُ

َ
َطاِعم  َيْطَعُمُه ذِلَّ أ

رْيَ  ُطرَّ غََ ِ بِهِ  َفَمِن اضَْ هِلَّ لَِغرْيِ اَّللَّ
ُ
ْو فِْسًقا أ

َ
ْو ََلَْم ِخَْنِير  فَإِنَُّه رِْجٌس أ

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحا أ

َ
اغ  َوَل أ  بََ

يمٌ  وٌر رَحَِ ا ةلاء املسلند إليله يف  للة اجللزاء وهلو    ور: "قلال ابلن عاشل [145]األنعلام:    ﴾١٤٥َاد  فَإِنَّ َربََّك َغفَُ وإمنلّ
يمٌ  ﴿:  ا يف آيلة سلورة البقلرةكمل  ،معّرفا ابإلضلافة دون العلميّلة  { رّبك} وٌر رَحَِ َ َغفَُ مللا    [173]البقلرة:  ﴾١٧٣ذِنَّ اَّللَّ

للمسلللمني اللّلذين    ةتنبيهللا علللى أّن اّلّل ةعللل هللذه الّرخصلل   يللؤدن بلله لفللظ الللّرّب مللن الرّأفللة والّلطللف ابملربللوب والواليللة
ا عللى     ألّن اإلضافة تشعر ابالختصا    عبدوه وذ يشركوا به، وأنّه أعرض عن املشركني اّلذين أشركوا معه غريه ألهنلّ

الم عللم أنّله رّب الّلذين اتّبعلوه،   تقدير الم االختصا ، فلّما عّ  علن الغفلور تعلاىل  نّله رّب النّليّب عليله الصلّالة والسلّ

 
 7/304رير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. حت (1)
 65أ/8حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (2)
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ْوََّل ﴿املشركني ابعتبار ما يف معىن الّرّب من الواليلة، فهلو يف معلىن قولله تعلاىل:  وأنّه ليس رّب   َ مََ نَّ اَّللَّ
َ
أ َِ َك ب َِ َذل

مْ  نَّ الََْكفِرِيَن َل َمْوََّل لَهَُ
َ
ِيَن آَمُنوا َوأ َِّ ال ملوىل يعلاملهم آبلر الواليلة وشلعارها، دللك    :أي   [11]حمملد:    ﴾١١ا

وا ﴿ألّن هذه اآلية وقعت يف سيال حجاج املشركني خبالف آية البقرة فإهّنا مفتتحة بقوله:   ِيََن آَمنَُ َِّ ا ا هََ ي 
َ
ا أ يََ

ِ ذِْن ُكنُْتْم ذِيَّاهُ َتْعُبُدونَ  ٌَْقَناُكْم َواْشُكُروا َّلِلَّ  (1)"[172]البقرة:  ﴾١٧٢َُكُوا ِمْن َطيذَِباِت َما َر
نَا ﴿قولله تعلاىل:  :اثمنــا

َ
ْعَمُل َوأ

َ
ا أ نُْتْم بَرِيئُوَن ِممَّ

َ
بُوَك َفُقْل ِ  َعَمِّل َولَُكْم َعَملُُكْم  أ ِإَوْن َكذَّ

ا َتْعَملُونَ  وهلو  ّلا    ،املتاركلة  {  يل عمللي ولكلم عملكلم}ومعلىن:  يقلول ابلن عاشلور: "    [41]يونس:   ﴾٤١بَرِيٌو ِممَّ
وابلّتعبلللري    ،أةلللري جملللر  املثلللل، وللللذلك بللل  عللللى االختصلللار ووفلللرة املعلللىن، فتفيلللد فيللله معلللىن احلصلللر بتقلللدم املعملللول

 (2)"، وذ يعّ  بنحو يل ما أعمل ولكم ما تعملون، كما عّ  به بعد.( عملي وعملكم) لابإلضافة ب
ُه ََكَن ﴿قوله تعاىل:  :اتسعا لِهِ  ذِنََّ ْن فَضَْ وا مَِ ِي يُزِِْج لَُكُم الُْفلَْك ِِف اِْلَْحرِ تِلََْْتغَُ َِّ َرب ُكُم ا

ْم  ََُ ابِك يمللً ومستحضللرا    ،وافتتحللت اجلملللة ابملسللند إليلله معّرفللا ابإلضللافة  قللال ابللن عاشللور: " [66]اإلسللراء:  ﴾66ر حة
حيه افتت  مبا يرتّقب منله خل  عظليم لكونله ملن     ؤدن  قّّيتهبصفة الّربوبّية الستدعاء إقبال الّسامعني على ان  امل

امص بشراشلللره إن مؤمنلللا   شلللؤون اإللللله احللللّل وخلللالل انللللل وملللدبر شلللؤوهنم تلللدبري الّلطيلللف اللللّرحيم، فيوةلللب إقبلللال السلللّ
 (3)"متذّكرا أو مشركا ان را متدبّرا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 141-140أ/8حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (1)
 11/176حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (2)
 15/158حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (3)
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 ودالالته.  ح ف املضاف إليه يف على أثر السياق  تطبيقية: مناذج  اثلثا
قلللد حيلللذف املضلللاف إليللله لسلللر بالغلللي وال يلللدرك دللللك إال ملللن خلللالل دراسلللة البنلللاء يف سلللياقه وملللن النملللادج  

ا﴿قولله تعلاىل: : القرآنية يف هلذا البلاب ْن تُْدرَِك الَْقَمَر َوَل اللَّيُْل َسابُِق اْلَّهََ
َ
ْمُس يََْْبِغ لََها أ رِ  َوَُّكٌّ َل الشَّ

َبُحونَ  ك  سَسََْ { علللى اإلضللافة  وكللّل يف فلللك يسللبحون فقللد بلل  الرتكيللب اإلسللنادي }     [40]يللس:  ﴾٤٠ِِف فَلَََ
علللوض علللن اإلضلللافة معنلللاه كلللّل واحلللد    {  وكللللّ }  الّتنلللوين يف قولللله  اللللرازي: "  يقلللولويف دللللك  وحلللذف املضلللاف إليللله  

ا سلقآ املضلاف إليله لفظلا رّد الّتنلوين   وإسقاط الّتنوين لاضافة حلىّت ال  تملص الّتعريلف والّتنكلري يف شليء واحلد فلملّ
فهل  تلف األملر عنلد اإلضلافة لفظلا وتركهلا؟ فنقلول نعلم، ودللك    :عليه لفظا، ويف املعىن معّرف ابإلضافة، فإن قيل

كلّل  ):ال يذهب الفهلم إىل غلريهم فيفيلد اقتصلار الفهلم عليله، فلإدا قال(  كّل واحد من الّناس كذا  )  :املألّن قول الق
افعللل    )  إدا قلللت  (  بعللد )    و  (  قبللل)  وهللذا كمللا يف    ،يللدخل يف الفهللم عمللوم أكثللر مللن العمللوم عنللد اإلضللافة    (كللذا

كلّل  )  أفاد فهم الفعل قبل كّل شليء، فلإن قيلل فهلل بلني قولنلا    (  افعل قبل)  فإدا حذفت املضاف وقلت    (  قبل كذا
تثبللت األمللر لالقتصللار عللليهم،    (  كّلهللم)فللرل؟ نقللول نعللم عنللد قولللك  (    كللّل  )  وبللني  (    كّلهللم  )    وبللني قولنللا    (  مللنهم

  (كللل)  تثبللت األمللر أّوال للعمللوم، مثّ اسللتدركت ابلتخصلليص فقلللت مللنهم، وعنللد قولللك  (  كللّل مللنهم  )  وعنللد قولللك  
 (1)"تثبت األمر على العموم وترتكه عليه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 26/279مفاتي  الغيب.  (1)
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 ودالالته.  ابإلضافة  غري ركين اإلسنادعلى أثر السياق يف تعريف   تطبيقية: مناذج رابعا
سبل بيان أثر السليال عللى تعريلف أحلد ركل  اإلسلناد ابإلضلافة، ولعلل دكلر بعلض النملادج  ملن خلارج هلذا  

ومللن    ،ولكللن قللد يعطللي  للالال أخللر  تزيللد املسللتلة وضللوحا  ،وإن كللان فيلله خللروج عللن حللدود البحلله قللليال  ،البللاب
 النمادج القرآنية:

ا﴿قوللله تعللاىل:  :  أوال َََ رُْض ٌِلَْزالَه
َ
ِت اْْل َََ لْزِل ٌُ فللإن قلللت: مللا معللىن    قللال الزلشللري: "  [1]الزلزلللة:  ﴾١ذَِذا 

  ،اللذي تسلتوةبه يف احلكملة ومشليئة  ، وهلو الزللزال الشلديد اللذي لليس بعلدهزلزاهلا ابإلضافة؟ قلت: معناه زلزاهللا  
وحنوه قولك: أكرم التقّى إكرامه، وأهن الفاسل إهانته، تريد: ما يستوةبانه من اإلكرام واإلهانة أو زلزاهلا كلله و يلص  

 (1)"ما هو  كن منه.
َر َوَل ِإَوَ  َمْدَيَن  ﴿قولله تعلاىل:: اثنيــا وَْم اْْلخَِ َ َ َوارُْجوا اْلَْ َخاُهْم ُشَعيًْبا َفَقاَل يَا قَوِْم اْعُبُدوا اَّللَّ

َ
أ

ِدينَ  ََِ رِْض ُمْفس
َ
ْوا ِِف اْْل َََ قللال    ،} أخللاهم {  :فقللد أضلليف شللعيب إىل مللدين يف قوللله  [36]العنكبللوت:  ﴾٣٦َتْعث

رون يف ملللدين، فقللل  {  وإىل ملللدين أخلللاهم}وقلللال:    اللللرازي: " إنلللّه اسلللم رةلللل يف األيلللل    :ال بعضلللهمواختللللف املفسلللّ
اسللم مللاء نسللب القللوم إليلله، واشلللتهر يف    :وحصللل للله درّيلّلة فاشللتهر يف القبيلللة كتملليم وقلليس وغريقلللا، وقللال بعضللهم

  [23]القصللص:   {  ومللا ورد مللاء ملدين}ودللك ألّن اّلّل أضللاف امللاء إىل مللدين حيله قللال:    ،القلوم، واألّول كتنّله أيلل ّ 
واأليلللل يف اإلضلللافة الّتغلللاير حقيقلللة، وقولللله:    ،كانلللت اإلضلللافة غلللري يلللحيحة أو غلللري حقيقلللةوللللو كلللان امسلللا للملللاء ل

 (2)".ألّن شعيبا كان منهم نسبا  :قيل{  أخاهم  }
ايت املشللاهبة يف يللدر قصللص أنبيللاء  وقللد اختلللف بنللاء الرتكيللب يف هللذه اآليللة يف يللدر قصللة شللعيب عللن اآل

هِ ﴿قال اّلّل تعلاىل يف نلوح:     ويف دلك يقول الرازي: " ،آخرين يف السورة داهتا ا ذَِ  قَوْمَِ لَْنا نُوحًَ رْسََ
َ
 ﴾َولََقْد أ

هنللا دكللر القللوم    ، وهللا(3)وكللذلك يف إبللراهيم ولللوط  ،وعللّرف القللوم ابإلضللافة إليلله  ،قللّدم نوحللا يف الللذّكر  [14]العنكبللوت: 
ألّن املرسللل     مثّ يللذكر رسللوهلم  ،األيللل يف  يللص املواضللص أن يللذكر القللوم  :فنقللول؟  وأضللاف إللليهم أخللاهم شللعيبا  ،أّوال

  ،فريسلل إلليهم ملن  تلاره  ،ال يبعه رسوال إىل غري معنّي، وإمّنا حيصلل قلوم أو شلخص حيتلاةون إىل إنبلاء ملن املرسلل
قلوم نلوح    :ابلنّليّب فقيللغري أّن قوم نوح وإبراهيم ولوط ذ يكن هلم اسم خاّ  وال نسبة لصويلة يعرفلون هبلا، فعرفلوا  

  ،وقوم لوط، وأّما قوم شعيب وهود وياحل فكان هلم نسلب معللوم اشلتهروا بله عنلد النّلاس فجلر  الكلالم عللى أيلله

 
 4/783الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (1)
 25/54مفاتي  الغيب.  (2)
َ َواتَُّقوهُ  َذلُِكْم َخرْيٌ لَُكْم ذِْن ُكنُْتْم َتْعلَُمونَ : ﴿تعاىل قولهيف  (3) وقوله:   [16]العنكبوت:  ﴾١٦ِإَوبَْراهِيَم ذِذْ قَاَل لَِقوِْمهِ اْعُبُدوا اَّللَّ

َحد  ﴿
َ
تُوَن الَْفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أ

ْ
 [28]العنكبوت:  ﴾٢٨ِمَن الَْعالَِم َ َولُوًطا ذِذْ قَاَل لَِقوِْمهِ ذِنَُّكْم تَلَأ
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َخاُهْم ُشَعيًْبا﴿: وقال اّلّل:
َ
َخاُهْم ُهوًدا  ﴿وقال:   ،﴾ِإَوَ  َمْدَيَن أ

َ
 (1)".[65]األعراف:  ﴾ِإَوَ  َاد  أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 25/54مفاتي  الغيب.  (1)
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 املطلب السابع 
 ، وأثر السياق فيه التنكري ودالالته 

 أوال: التنكري ودالالته
فتقلف اللنفس  النظلر    إليهلا  يهلدييوحي بدالالت كبلرية وعميقلة،    تنكري أحد رك  البناء اإلسناديإن اختيار 

 .إدراك معان لطيفةعلى 
 نلمسها يف كالم علماء التفسري.وقد أشار علماء البالغة إىل شيء من هذه الدالالت كما  

 ومن هذه األغراض اليت دكروها:
ةِ ﴿كقولله تعلاىل:    قصد املتكلم إفادة معىن النكرة، أي: اإلفلرادأوال:    قَْصََ الَْمِدينََ

َ
ْن أ ٌل مَِ وََجاَو رَجَُ

 أي: فرد من أشخا  الرةال.  [20]القصص:  ﴾سَْسََع  
اَوةٌ    ﴿: لنوعيلة، كقولله تعلاىلاأو  بَْصارِهِْم ِغشََ

َ
أي نلوع ملن األغطيله غلري ملا يتعارفله    ،[7]البقلرة:  ﴾َوََعَ أ
 (1)الناس، وهو غطاء التعامي عن آايت  .

هذان قللا املعنيللان األساسلليان للتنكللري، ويللردان علللى مللا دكللر، مث إن التنكللري، أعلل  كللون  و ":يقللول أبللو موسللى
يتولللد منلله معللا  كثللرية، ودلللك إدا أةللراه يف التعبللري بصللري    هألنلل   ل يللاحلالشلليء جمهللوال ومنكللورا، معللىن شللامل وعميلل

 حلللللوال الكلملللللات خبلللللري بسياسلللللة الرتاكيلللللب، وقلللللد أكلللللد عبلللللد القلللللاهر عللللللى أن املهلللللارة، وال اعلللللة يف إشلللللباع هلللللذه  
 (2)"انصوييات ابملعا ، واإلشارات هي اليت هبا يستحل الشاعر الفضل.

وهلل الزلشلري التنكلري يف قولله    ،، يريدون الكثلرة(ن له لغنما) إو  ،(  بالن له إل) إ :كقوهلم  ،لتكثري" ا اثنيا:
ْجًرا   ﴿:  تعاىل

َ
 .عليه [113]األعراف:  ﴾قَالُوا ذِنَّ َْلَا َْل

ا ﴿: تقليلل كقولله تعلاىلال اثلثــا: ْن ََتْتِهََ رِي مَِ ْ ُ الُْمْؤِمنَِ  َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّات  ِتََ اُر وََعَد اَّللَّ نْهََ
َ
اْْل

 ٌُ ْو َو الْفََ َك هَُ َِ ََبُ  َذل كَْ
َ
ِ أ َن اَّللَّ َواٌن مَِ ْدن   َورِضَْ اِت عََ ًة ِِف َجنََّ اِكَن َطيذِبََ َخاِلِيَن فِيَها َوَمسََ

  ،وشيء ملا ملن رضلوانه أكل  ملن دللك كلله  ألن رضلا   سلبب كلل سلعادة وفلالح :أي ،[72]التوبة:    ﴾٧٢الَْعِظيمُ 
وإمنللا هتنللت للله برضللاه، كمللا إدا علللم    ،ه راض عنلله فهللو أكلل  يف نفسلله  للا وراءه مللن الللنعموألن العبللد إدا علللم أن مللوال

 بسخطه تنغصت عليه وذ  د هلا لذة وإن عظمت.

 
 213- 212خصامص الرتاكيب  ، و 2/36اإليضاح يف علوم البالغة.  (1)
 421  خصامص الرتاكيب  (2)
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هُ ﴿كقولله تعلاىل: ،  الّتحقلري " رابعــا: و  َخلَقََ يذِ ََشْ
َ
ملن شليء    :الزلشلري: أي  قلال  ،[18]علبس:  ﴾١٨ِمْن أ

َرُه ﴿  :مثّ بّينه بقولله  ،حقري مهني  ﴾ذِْن َنُظن  ذِلَّ َظنًّا  ﴿كقولله تعلاىل:  و  ،[19]علبس:  ﴾١٩ِمْن ُنْطَفة  َخلََقُه َفَقدَّ
نَّ   ﴿ألّن دلك دينهم    ال يعبت به وإاّل التّبعوه :أي  [32]اجلاثية:   (2)"(1)[116]األنعام:  ﴾ذِْن يَتَّبُِعوَن ذِلَّ الظَّ

ِ َورَُسوَِلِ   ﴿  :كقوله تعاىل   ،الّتعظيم"  :خامسا َذنُوا ِِبَْرب  ِمَن اَّللَّ
ْ
حبرب وأّي   : أي   [279]البقرة:   ﴾فَأ

ِْلٌم بَِما ََكنُوا يَْكِذبُونَ   ﴿وكقوله:    ،حرب
َ
 (3) ".ال يوقف على حقيقته :أي   [10]البقرة:  ﴾َولَُهْم َعَذاٌب أ

َك  ﴿كقولله تعلاىل:    ،وقد ةاء التعظيم والتكثري  يعا" ْن َقبْلَِ بَْت رُُسٌل مَِ ِ بُوَك َفَقْد ُكذذ ِ  ﴾ِإَوْن يَُكذذ
 وحنو دلك. ،وأعمار طويلة  ،رسل دوو عدد كثري وآايت عظام :أي  [4]فاطر:  

اةٌ ﴿التنكري يف قوله تعاىل:  حنو  ،النوعية والتعظيم حيتمل وقد  ِِ َحيََ ا    [179]البقلرة:  ﴾َولَُكْم ِِف الْقِصََ
ملنعله عملا كلانوا عليله ملن قتلل  اعلة بواحلد     ولكم يف هذا اجلنس من احلكم الذي هو القصا  حياة عظيملة :أي

فلإن اإلنسلان     مىت اقتدروا، أو نوع من احليلاة وهلو احلايلل للمقتلول والقاتلل ابالرتلداع علن القتلل للعللم ابالقتصلا 
 (4)  "هم ابلقتل تذكر االقتصا  فارتدع فسلم ياحبه من القتل وهو من القود، فتسبب حلياة نفسني.إدا  

واملعتمللللد عنللللدان أن العلللللة ىف إيثللللار التنكللللري علللللى التعريللللف، هللللو أن الغللللرض إخراةهللللا لللللرج    قللللال العلللللوي: "
التقدير: إن لكم ىف القصلا  حيلاة ابلغلة  اإلطالل عن كل قيد من القيود الالزمة هلا، من تعريف أو عصيص  ألن  

الللدين، والللدنيا، وانزلللة ىف االستصللالح منللزال تقايللرت العبللارة عللن    ىف اللطللف مبلغللا عظيمللا، وةامعللة جلميللص مصللاحل
كنهه، فحذفت هلذه القيلود كلهلا، وأطلقلت إطالقلا، وعلوض التنلوين علن هلذه القيلود، كملا ةعلل عوضلا ىف يومئلذ،  

سالفة، وفيه من التعظيم والفخامة ما يلر ، فهلذا هلو الوةله الالملل بفصلاحة القلرآن، دون  وحينئذ عن  يص اجلمل ال
 (5)".ما دكره علماء البيان 
اِس ََعَ ﴿الّتنكلري يللدّل عللى الكملال، أال تللر  إىل قولله تعلاىل:  قلال اللرازي: " َِ اْلَََّ َر حََْ

َ
َدنَُّهْم أ َوتَلَجََِ

 (6)"واملعىن: ولتجدهّنم أحر  الّناس على حياة داممة كاملة غري منقطعة.  ،[96]البقرة:  ﴾َحَياة   
هذه األمور إمّنا تعللم ملن القلرامن    قال الزركشي: "  والذي يساعد يف تعيني إحد  هذه الدالالت هو السيال

 
 وقد ورد هذا الرتاكيب يف مواضص أخر  من القرآن الكرم يف سورة يونس ويف النجم مرتني.  (1)
 4/92رآن.ال هان يف علوم الق (2)
 4/91ال هان يف علوم القرآن. (3)
 220-621خصامص الرتاكيب  و  39/ 37/ 2انظر:  اإليضاح يف علوم البالغة.  (4)
 11- 2/10الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقامل اإلعجاز. (5)

 16/137مفاتي  الغيب.  (6)
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يال كمللا فهللم الّتعظلليم يف قوللله تعللاىل ْت ﴿  :والسللّ َََ ل ِ جذ
ُ
ْوم  أ َََ يذِ ي

َ
وِْم ﴿  :وللله بعللدهمللن ق  [12]املرسللالت:  ﴾١٢ِْل َ ََِ ْل

ْدَراَك َما يَوُْم الَْفْصلِ   ١٣الَْفْصلِ 
َ
و  ﴿وكملا فهلم الّتحقلري ملن قولله:   ،[14-13]املرسلالت:    ﴾١٤َوَما أ يذِ ََشْ

َ
ْن أ مَِ

َرُه ﴿  :من قوله بعده [18]عبس:   ﴾١٨َخلََقهُ   (1)"[19]عبس:   ﴾١٩ِمْن ُنْطَفة  َخلََقُه َفَقدَّ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4/93ال هان يف علوم القرآن. (1)
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 على أثر السياق يف تنكري أحد ركين اإلسناد ودالالته  تطبيقية: مناذج  اثنيا
دالالت تنكلللري أحلللد ركللل  اإلسلللناد عنلللد البالغيلللني ،َ النملللادج واألمثللللة القرآنيلللة لتعطلللي أبعلللادا  بعلللد علللرض  

 داللية أوسص وأرحب من خالل سياقاهتا ومن دلك:
َك وََجاَو رَُجٌل ِمْن ﴿قوله تعاىل:  :أوال َِ تَِمُروَن ب

ْ
أ  يََ

َ
َأ قََْص الَْمِديَنةِ سَْسََع قَاَل يَا ُموَِس ذِنَّ الْمََ

َ
أ

ِح َ  َن اْلَّاَِِ َك مَِ ََ ِذِ ل   ،فقلد أسلند ايليء إىل } رةلل { وهلو نكلرة  ،[20]القصلص:    ﴾٢٠ِْلَْقُتلُوَك فَاْخُرْج ذِ
قيلل: الرةلل: ملؤمن آل فرعلون، وكلان ابلن    يقول الزلشري: "  ،ولكن السيال يدل على اإلفراد ،كثرية  وحيتمل معا 
وقلللد دل مقلللام احللللديه عللللى اإلفلللراد،  وهلللذا ملللا دهلللب إليللله كثلللري ملللن املفسلللرين. قلللال أبلللو موسلللى: "  ،(1)"علللم فرعلللون 

 (2)".فرد من أشخا  الرةال :أي ،فتتمحض النكرة للداللة عليه
ُ ََعَ قُلُوبِِهْم ﴿قولله تعلاىل:  :اثنيا َذاٌب َخَتَم اَّللَّ ْم عََ اَوةٌ  َولَهَُ بَْصارِهِْم ِغشََ

َ
َوََعَ َسْمعِِهْم  َوََعَ أ

يمٌ  ََِ { علللى    وهلللم عللذاب عظلليم  وكللذلك }   ،{  وعلللى أبصللارهم غشللاوة  فقللد بلل  الرتكيللب }  [7]البقللرة:  ﴾٧َعظ
سللبب إعراضللهم وكفللرهم وعللن ةللزامهم الللذي  اإلسللناد إىل نكللرة وهللي تللدل علللى النللوع  إد املقللام مقللام احلللديه عللن  

ومعللىن التنكللري أن علللى أبصللارهم نوعللا مللن األغطيللة غللري مللا يتعارفلله    قللال الزلشللري: "  ،يتناسللب مللص هللذا اإلعللراض
 (3)"الم العظام نوع عظيم ال يعلم كنهه إال اّلّل.وهلم من بني اآل ،الناس، وهو غطاء التعامي عن آايت اّللّ 

اِلِيَن ﴿قولله تعلاىل: : اثلثا اُر خََ نْهََ
َ
ا اْْل ْن ََتْتِهََ ُ الُْمْؤِمنَِ  َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّات  َِتْرِي مَِ وََعَد اَّللَّ

 ِ يمُ فِيَها َوَمَساِكَن َطيذَِبًة ِِف َجنَّاِت َعْدن   َورِْضَواٌن ِمَن اَّللَّ ٌُ الَْعظَِ ْكََبُ  َذلَِك ُهَو الَْفْو
َ
]التوبلة:  ﴾٧٢أ

د إىل } رضلوان { وهللو نكلرة، وسلليال الرتكيلب يللدل  اعللى اإلسللن  ورضللوان ملن اّلّل أكلل  {  فقلد بلل  الرتكيلب }  [72
   وشيء من رضوان   أكل  ملن دللك كلله  إد القليل منه كثري سبحانه. قال الزلشري: "  على أهنا تدل على القلة

ألّن رضاه هو سبب كل فلوز وسلعادة، وألهنلم ينلالون برضلاه علنهم تعظيمله وكرامتله، والكراملة أكل  أيلناف الثلواب،  
وألن العبللد إدا علللم أن مللواله راض عنلله فهللو أكلل  يف نفسلله  للا وراءه مللن الللنعم، وإمنللا تتهنللت للله برضللاه، كمللا إدا علللم  

عللت بعللض أوىل اهلمللة البعيللدة والللنفس املللرّة مللن مشللا نا  ومس  ،بسللخطته تنغصللت عليلله وذ  للد هلللا لللذة وإن عظمللت
،  وال تنللازع نفسللي إىل شلليء  للا وعللد   يف دار الكرامللة، كمللا تطملل  وتنللازع إىل رضللاه علل   يقللول: ال تطملل  عيلل 

 (4)"وأن أحشر يف زمرة املهديني املرضيني عنده

 
 3/399التنزيل. الكشاف عن حقامل غوامض  (1)
 421  خصامص الرتاكيب  (2)
 1/53الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (3)
 2/290الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (4)
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املعللىن وقليللل مللن رضللوان   أكلل  مللن كللل نعلليم،  فللالتنكري يف رضللوان يفيللد التقليللل  ألن  قللال أبللو موسللى: "  
 (1)" .وهذا يلحظ يف معىن هذا التنيكر  ألن القليل من   كثري وكثري
للّتنويلص، يلدّل عللى ةلنس    {  رضلوان }والّتنكلري يف    ودهب ابن عاشور مذهبا آخر يف دالللة التنكلري فقلال: "

 (2)"فإّن رضوان اّلّل تعاىل عظيم.  الّرضوان، وإمّنا ذ يقرن بالم تعريف اجلنس ليتوّسل ابلّتنكري إىل اإلشعار ابلّتعظيم
 والسيال حيتمل كل هذه الدالالت. و  تعاىل أعلم.

ا َواتَُّقوا يَوًْما َل َِتْزِي َنْفٌس َعْن َنْفس  َشيْئًا  ﴿ :رابعــا ُذ ِمنْهََ َوَل ُيْقَبُل ِمنَْها َشَفاَعٌة َوَل يُؤْخََ
ونَ  ُ َََ ْم ُينِْص ََُ ْدٌل َوَل ه َََ فقللد أسللند إىل } نفللس { وهللي نكللرة يف سلليال النفللي فتفللادت    ،(3)[48]البقللرة:  ﴾٤٨ع

أن    :التنكلريومعلىن    قلال الزلشلري: "  ،يؤخلذ كلل بعمللهحيله     واملقلام مقلام تصلوير واقلص احللال يلوم القياملة  ،العملوم
وكلذلك قولله:  ،  ص للمطلامص اط القل  يعلن نفلس منهلا شليئا ملن األشلياء، وهلو اإلقنلاط الكلل ينفسا من األنفس ال جتلز 

 (4)  "ألهنا معادلة للمفد .   فدية ي:أ ،{وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها عدل }
َر   ﴿قولله تعلاىل:  :خامســا خََ

ُ
يَّام  أ

َ
ةٌ ِمْن أ ْو ََعَ َسَفر  فَعِدَّ

َ
فقلد بل     [185]البقلرة:  ﴾َوَمْن ََكَن َمرِيًضا أ

  ،{  علللى اإلسللناد إىل النكللرة ملللا يف هللذه الكلمللة مللن معللىن يغلل  عللن تعريفهللا  فعللّدة مللن أاّيم أخللرهللذا الرتكيللب }  
أو املسافر، فموقص الكلمة نكرة يرفعهلا إىل مقلام سلام    ولعلها ةاءت نكرة لتوافل ةهالة املدة اليت يفطر فيها املريض

علللى التنكللري وذ يقللل: فعللّدهتا، أ  فعللدة األايم    {  فعللّدة}  فكيللف قيللل    فللإن قلللت:  قللال الزلشللري: "  .مللن البالغللة
املعدودات؟ قلت: ملا قيل: فعّدة، والعّدة مبعىن املعدود فلتمر  ن يصلوم أايملا معلدودة مكاهنلا، عللم أنله ال يلؤثر علدد  

 (5)"على عددها، فتغىن دلك عن التعريف ابإلضافة
بَْت ﴿قوله تعاىل:   :سادسا ِ بُوَك َفَقْد ُكذذ ِ ورُ ِإَوْن يَُكذذ مَُ

ُ
ِ تُرَْجُع اْْل  ﴾٤ رُُسٌل ِمْن َقبْلَِك  ِإَوَ  اَّللَّ

إد السللليال سللليال تسللللية     أسلللند التكلللذيب إىل } رسلللل { ليلللدل عللللى الكثلللرة وعللللى عللللو الدرةلللة واملقلللام  [4]فلللاطر: 
فناسللب أن  َ البنللاء علللى هللذا النحللو ليبللني أن كثللريا مللن الرسللل  الللذين أوتللوا مللن    ،للرسللول يلللى   عليلله وسلللم

فقلد كلذبت رسللل، أ     :معنللاه  فلإن قللت: ملا معللىن التنكلري يف رسلل؟ قللت:قلال الزلشللري: "اآلايت البلاهرة كلذبوا.  
وهلذا أسللى لله،    رسل دو وعدد كثري. وأولو آايت ونذر، وأهل أعمار طوال وأيحاب ي  وعزم، وملا أشلبه دللك.

 
 621خصامص الرتاكيب   (1)
 10/264حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (2)

 َواتَُّقوا يَوًْما َل َِتْزِي َنْفٌس َعْن َنْفس  َشيْئًا َوَل ُيْقَبُل ِمنَْها َعْدٌل َوَل َتنَْفُعَها َشَفاَعٌة َوَل ُهمْ ﴿وكذلك املوضص الثا  يف سورة البقرة:   (3)
ونَ   [123البقرة: ] ﴾١٢٣ُينَِْصُ

 1/136الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (4)
 1/226الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (5)
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 (1) "وأحه على املصابرة.
رسللل    :أي  ،وقللد أفللاد الّتكثللري والّتعظلليم معللا قوللله تعللاىل }وإن يكللّذبوك فقللد كللذبت رسللل{  قللال الزركشللي: "
ه وقلللص عوضلللا علللن قولللله  ،عظلللام دوو علللدد كثلللري فلللال حتلللزن وتصلللّ  وهلللو يلللدّل عللللى عظلللم األملللر وتكلللاثر    :ودللللك ألنلللّ

 (2)".العدد
يَْطاِن ﴿قولله تعلاىل:  :  ســابعا وَن لِلشََّ َن الَرَِّْحَِن َفَتكَُ َذاٌب مَِ َك عََ ْن َيَمسََّ

َ
َخاٍُّ أ

َ
ِذِ أ بَِت ذِ

َ
يَا أ

وقلد مللس    ،فاحتملل الرتكيلب دالالت علدة  ،فقد أسند يف هذا البناء إىل }عذاب { وهلو نكلرة [45]مرم:    ﴾٤٥َوِْلًّا
وذ  للل    يقللول رهلله  : "  ،الزلشللري رهلله   يف سلليال هللذا الرتكيللب مللا يللوحي بداللللة القلللة يف كلمللة }عللذاب {

أخلاف أن  }  يلل بله، ولكنله قلال:  وأن العلذاب ال  ،ألدب، حيله ذ يصلرح  ن العقلاب الحلل للهدلك من حسلن ا
ر العذاب، وةعلل واليلة الشليطان ودخولله يف  للة أشلياعه وأوليامله أكل   ملس ونكّ ، فذكر انوف وا{ ميسك عذاب

  :ابلفللوز العظلليم حيلله قللال  سلله، ومسللاه   تعللاىل املشللهود لللهمللن العللذاب، ودلللك أن رضللوان   أكلل  مللن الثللواب نف
ضللوان   أكلل  مللن  فكللذلك واليللة الشلليطان اللليت هللي معارضللة ر   ،{ورضللوان مللن اّلّل أكلل  دلللك هللو الفللوز العظلليم  }

 (3) "توسال إليه واستعطافا.  {  اي أبت}العذاب نفسه وأعظم، ويّدر كل نصيحة من النصام  األربص بقوله  
متعلقللة مبضللمر وقللص    {  مللن}وكلمللة  ودهللب أبللو السللعود إىل أن التنكللري يللدل علللى التعظلليم والفخامللة فقللال: "
وإ هلار اللرهن لاشلعار  ن ويلف    ،يفة للعذاب مؤكلدة مللا أفلاده التنكلري ملن الفخاملة الذاتيلة ابلفخاملة اإلضلافية

رِيمِ  ﴿  :كما يف قوله علز وةلل  ،الرهانية ال يدفص حلول العذاب
َك الْكََ ِ َك بَِربَذ رَّ ا غََ   (4)"    [6]االنفطلار:  ﴾٦مََ

وهلللذا ملللا دهلللب إليللله بعلللض    ،سللليال اآليلللة وسللليال القلللرآن يف بيلللان دالللللة التنكلللري  فكلللان اعتملللاد أبلللو السلللعود عللللى
ك عللذاب      -السللبكي    –  ودهللبالبالغيللني قللال القللزوي : "   أيضللا إىل أن قللول تعللاىل: }اي أبللت إّ  أخللاف أن ميسللّ

 (5)".وإليه ميل الزلشري  ه،والظاهر أنه نالف  ،ما للتهويل أو نالفهإ من الّرهن{ ابإلضافة
ّكاكّي قولله تعلاىل: }إّ  أخلاف      -من داللة التنكري عللى التعظليم    :أي  –  وةعل منه  يقول الزركشي: " السلّ

ذا ذ يصلرح  ن العلذاب الحلل بله بلل قلال:  هللو   ،ملن اللرهن{ والظّلاهر ملن قلول الّزلشلرّي خالفلهأن ميسلّك علذاب  
 (6)".ودلك يدّل على أنّه ذ يرد الّتعظيم  ،وذ يقل املنتقم  ،ودكر اسم الّرهن ،ودكر انوف  ،}ميّسك{

 
 3/598الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (1)
 4/92ال هان يف علوم القرآن. (2)
 3/20الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (3)
 5/227إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم.  (4)
 206/ 1وعروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح.  2/38اإليضاح يف علوم البالغة.  (5)

 4/91ال هان يف علوم القرآن. (6)
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مث إنلله نكللر العللذاب  فقللال: "    ،حسللن املالطفللةسلليال  دل عليهللا  وقللد    ،داللللة أخللر ورأ  العلللوي يف التنكللري  
ومللا يؤمنللك إن بقيللت علللى الكفللر أن تسللتحل    :حتاشلليا عللن أن يكللون هنللاك عللذاب معهللود  للاف منلله، كتنلله قللال

 (1)".عذااب عظيما عليه
ٌد  ﴿ قوله تعلاىل:  :اثمنا َو ذََِلٌ َواحَِ ا هَُ ُ َل َتتَِّخُذوا ذِلََهْ ِ اْثَنْ ِ  ذِنَّمََ ارَْهُبونِ َوقَاَل اَّللَّ اَي فََ  ﴾ ٥١فَإِيََّ

فلإن قلللت: إمنلا  علوا بللني العلدد واملعللدود فيملا وراء الواحللد واالثنلني، فقللالوا عنلدي رةللال    "  :قلال الزلشللري:[51]النحلل: 
ألن املعللدود عللار عللن الداللللة علللى العللدد انللا . وأمللا رةللل ورةللالن وفللرس وفرسللان فمعللدودان     ثالثللة وأفللراس أربعللة
قلللت:  ؟ {إهلللني اثنللني  }  :لعللدد، فللال حاةللة إىل أن يقللال: رةللل واحللد ورةللالن اثنللان، فمللا وةلله قولللهفيهمللا داللللة علللى ا

االسللم احلامللل ملعللىن اإلفللراد والتثنيللة دال علللى شلليئني: علللى اجلنسللية والعللدد املخصللو ، فللإدا أريللدت الداللللة علللى أّن  
فلدل بله علللى القصلد إليله والعنايلله بله. أال تللر   بله منهمللا، واللذي يسلال إليلله احللديه هلو العللدد شلفص مبلا يؤكللده،    املعل ّ 

 (2)أنك لو قلت: إمنا هو إله، وذ تؤكده بواحد: ذ حيسن، وخيل أنك تثبت اإلهلية ال الوحدانية ".
وسللليال الرتكيلللب يؤكلللد هلللذا    ،يلللدل عللللى أنللله إلللله واحلللد ل   فقلللد رأ  الزلشلللري أن لفلللظ } إلللله { ةلللاء منكلللرا

 هلر امللراد ودل عللى الوحدانيلة. قلال أبلو    فلملا أكلد بلل } واحلد {  ،إد كلمة } إله { حتتمل اجلنسلية والعلدد  املعىن
وأهنللا    ،داللللة علللى أّن مسللال النهللي هللي االثنينيلّلة   وإمنللا دكللر العللدد مللص أن يلليغة التثنيللة مغنيللة عللن دلللك  السللعود: "

ا هلو إلله واحلد{ لدالللة عللى أن املقصلود إثبلات    :ن ويلف اإللله ابلوحلدة يف قولله تعلاىلكملا أ  ،منافية لأللوهيلة }إمنلّ
 (3)".وإليه أشري حيه أسند إليه القول ،وأما اإلهلية فتمر مسّلم الثبوت له سبحانه ،وأهنا من لوازم اإلهلية ،الوحدانية

حيله سلليقت هللذه اآليلة للللرد علللى ملن يعتقللد ويللؤمن     و لا يبللني سللر هلذا البنللاء يف هللذه اآليلة سلليال املوقللف
امص يف  يلللص قباملللل العلللرب، وأتبلللص إببطلللال  يقلللول ابلللن عاشلللور: "  .إبهللللني مللللا أشلللبص القلللول يف إبطلللال تعلللّدد اآلهللللة الشلللّ

رك مّتبلص عنلد قباملل   االختالل على الّرسول يّلى   عليه وسلّلم والقلرآن، نقلل الكلالم إىل إبطلال نلوع آخلر ملن الشلّ
اري فليهم سللطان    ،العرب من وهو اإلشراك إبهلّية أيلني للخري والّشّر، تقّلدته قبامل العرب اياورة بلالد فلارس والسلّ

املزدكيّلة واملانويّلة يف زملن    :وبل  مليم، فقلد دان ملنهم كثلري ابيوسلّية، أي  ،ب  بكر بن وامل :كسر  وعوامدهم، مثل
ّر وهللو    يوسللّية تثبللت عقيللدة إبهلللني:ويف زمللن كسللر  أنوشللروان، وا  ،كسللر  أبللرويش إللله للخللري وهللو النلّلور، وإللله للشللّ

 (4).".الظّلمة، فإله انري ال يصدر منه إاّل انري واإلنعام، وإله الّشّر ال يصدر عنه إاّل الّشّر واآلالم
ُدوٌّ ﴿قولله تعلاىل:  :اتسعا ْم عََ ُه لَكَُ يَْطاَن  ذِنََّ ُدوا الشََّ ْن َل َتْعبَُ

َ
ْعَهْد ذَِْلُْكْم يَا بَِ  آَدَم أ

َ
لَْم أ

َ
أ

 
 2/149الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقامل اإلعجاز. (1)
 2/610الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (2)
 5/119إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم.  (3)

 14/172 حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (4)
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َتِقيمٌ   ٦٠ُمبِ ٌ  اٌط ُمسَْ َذا َِصَ ِن اْعُبُدوِِن  هََ
َ
فقلد ةلاء يف اآليلة بنلاءان واملسلند يف كلل    [61-60]يلس:    ﴾٦١َوأ
فعداوتلله    ،النوعيللةوقللد ةللاء املسللند نكللرة ليللدل علللى    ،{   مبللني  إنلّله لكللم عللدوّ أمللا البنللاء األول فهللو}    ،منهمللا نكللرة

فيللدل تنكللري املسللند فيلله علللى كماللله، أو يللدل علللى  {  هللذا يللراط مسللتقيموأمللا البنللاء الثللا  }    ،بينللة  للاهرةعللداوة  
فمللا ابلكللم تتوخللون الطللرل املسللتقيمة يف الللدنيا اللليت تويلللكم    ،أي: إنلله يللراط مسللتقيم يسللتحل أن يسلللك  ،الوحللدة

فاملقلام    ،ويتوافلل معهلا  ،والسليال حيتملل كلل هلذه املعلا   ؟ مقصودكم ومن مث تعرضلون علن هلذا الصلراط املسلتقيمإىل
وعللل دللك  ن    ،ومن مث دعاهم   إىل عبادته  ،فجاء التعليل  نه عدو بني العداوة ،مقام حتذير من اتباع الشيطان 

وحنللو التنكلري فيله مللا يف  قلال الزلشلري: "طريلل عبلادة   علز وةللل طريلل مسلتقيم يسللتحل أن يصلطفى ويسلار فيلله.  
 قول كثري:

 (1) فقري  ل    إّن   م ّة   ر  ق  فل  . ألة  .الا الع  ياهبة أن   د  ر    بل  د  ه  لئن كان يل  
وإال ذ يسللتقم معللىن البيللت، وكللذلك    حقيللل  ن أويللف بلله لكمللال شللرامطه يفأراد: إنللىن لفقللري بليلل  الفقللر،  

يريللد: يللراط بليلل  يف اببلله، بليلل  يف اسللتقامته، ةللامص لكللل شللرط  للب أن يكللون    ،{  هللذا يللراط مسللتقيم}  :قوللله
علللن سللللوكه، كملللا    يعنللله، والتفلللادتوبيخلللا هللللم عللللى العلللدول    ط املسلللتقيمة،يللله. و لللوز أن يلللراد: هلللذا بعلللض الصلللر عل

يتفاد  الناس علن الطريلل املعلوج اللذي يلؤد  إىل الضلاللة والتهلكلة، كتنله قيلل: أقلل أحلوال الطريلل اللذي هلو أقلوم  
قول الرةل لولده وقد نصلحه النصل  البلال   يالطريل الذي ال يضل السالك، كما  الطرل أن يعتقد فيه كما يعتقد يف  

 (2)"أ ّن قول انفص غري ضار، توبيخا له على اإلعراض عن نصامحه.الذي ليس بعده: هذا فيما  
ْن ﴿قولله تعلاىل:  :عاشــرا دٌّ عََ رٌي  َوََِ ْهرِ اَْلََراِم قَِتال  فِيهِ  قُْل قَِتاٌل فِيَهِ َكبَِ لُونََك َعِن الشَّ

َ
سَْسأ

ِ َوُكْفٌر بِهِ َوالَْمْسِجِد اَْلََراِم ِإَوْخَراُج   َن َسِْيِل اَّللَّ ََبُ مَِ كَْ
َ
ُة أ ِ  َوالِْفتْنََ َد اَّللَّ ََبُ ِعنَْ كَْ

َ
ُه أ ْهلِهِ ِمنَْ

َ
أ

لِ  ََْ ووافللل كلمللة } قتللال { الللواردة يف    ،} قللل قتللال فيلله كبللري {  :ىلاأسللند إىل منكللر يف قوللله تعلل  [217]البقللرة:  ﴾الَْقت
ا السللللر البيللللا  وراء  ليكللللون اجلللللواب علللللى دات السللللؤال، فملللل   واأليللللل أن يتوافقللللا يف التعريللللف  ،السللللؤال يف التنكللللري

وملن حلّل الّنكلرة إدا تكلّررت أن جتليء    {  قتلال فيله}فإن قيل: ذ نّكر القتال يف قوله تعلاىل:  الرازي: "  يقول ؟التنكري
ألنّه لو ذ يكن كذلك كان املذكور الثّا  غلري األّول كملا يف قولله تعلاىل:     ابلاّلم حىّت يكون املذكور الثّا  هو األّول

ا   ذِنَّ َمعَ ﴿  ؟[6]الشرح:   ﴾٦الُْعَْسِ سَُْسً
والقلوم أرادوا بقللوهلم:    ،قلنلا: نعلم ملا دكلرني أّن الّلفلظ إدا تكلّرر وكللاان نكلرتني كلان امللراد ابلثّلا  إدن غلري األول

 
أيب دهبل اجلمحي، رواية أيب عمرو الشيبا . حتقيل: عبد العظيم عبد اقسن. مطبعة القضاء يف النجف   البيت أليب دهبل اجلمحي. انظر: ديوان   (1)

 م، وقد نسب إىل كثري، وذ أةده يف ديوانه بتحقيل الدكتور إحسان عباس. 1972 –ه  1392، 1األشرف. ط
 4/25  الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل. (2)
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هر احلللرام قتللال فيلله  } دلللك القتللال املعللنّي اللّلذي أقللدم عليلله عبللد اّلّل بللن ةحللش، فقللال تعللاىل:  {  يسللئلونك عللن الشللّ
وفيه تنبيه على أّن القتلال الّلذي يكلون كبلريا لليس هلو هلذا القتلال الّلذي سلتلتم عنله، بلل هلو   ،{قل قتال فيه كبري }

ا القتلال  ألّن هذا القتال كان الغرض به نصرة اإلسالم وإدالل الكفلر فكيلف يكلون هلذا ملن الكبل  قتال آخر امر، إمنلّ
فكلللان اختيلللار الّتنكلللري يف الّلفظلللني ألةلللل هلللذه    ،الكبلللري هلللو اللللّذي يكلللون الغلللرض فيللله هلللدم اإلسلللالم وتقويلللة الكفلللر

بللل أهبلللم الكللالم حبيلله يكلللون  للاهره كللاملوهم مللللا    ،إاّل أنلّله تعلللاىل مللا يللرّح هبلللذا الكللالم لللئاّل تضللليل قلللوهبم   الّدقيقللة
ا حصللل  ن دكلللر هللذين الّلفظللني علللى سلللبيل الّتنكللري، ولللو أنلّله وقلللص  أرادوه، وابطنلله يكللون موافقللا للحللللّ  ، وهللذا إمنللّ

ــه حتــم كــّل كلمــة مــن  الّتعبللري عنهمللا أو عللن أحللدقا بلفللظ الّتعريللف لبطلللت هللذه الفامللدة اجلليلللة،   فســبحان مــن ل
 (1)"كلمات ه ا الكتاب سّر لطيف ال يهتدي إليه إاّل أولو األلباب.

  ،املوقللف وهللو قصللة القتللال اللليت وقعللت يف الشللهر احلللرام أن  للرج البيللان علللى هللذا النحللوفقللد اقتضللى سلليال  
 وفيه ما فيه من أسرار ولطامف أشار إىل ةانب منها الرازي رهه   تعاىل.

ا﴿قال تعاىل يف حل حيع:  :عشر حادي َُ َحيًَّ  ﴾١٥وََسََلٌم َعلَيْهِ يَوَْم ُوِلَ َويَوَْم َيُموُت َويَوَْم ُيبْعََ
َُ َحيًّا﴿وقلال عللى لسلان عيسلى:   [15]ملرم:   بَْع

ُ
ُموُت َويَوَْم أ

َ
ُت َويَوَْم أ َّ يَوَْم ُوِلْ ََلُم ََعَ   [33]ملرم:  ﴾٣٣َوالسَّ

فمللا    ،ولكللن ةللاء املسللند إليلله منكللرا يف اآليللة األوىل، ومعرفللا بللل) أل( يف اآليللة الثانيللة  ،واملوضللعان متشللاهبان يف البنللاء
 تباين؟السر وراء هذا ال

إمنا كان دلك التنكري واردا ىف قصة حيع عليله السلالم  ألن التحيلة كانلت ملن ةهلة   تعلاىل   قال العلوي: "
ومللن مث ذ يللرد    ،(2)(  قليللل    للله    ال يقللال    ك  قليللل  )  ىف املللواطن الثالثللة، وسللالم مللا كللان مللن ةهللة   مغللن عللن كللل حتيللة،  

ْوًل ﴿  :السللالم مللن ةهللة   إال منكللرا، كقوللله تعللاىل َََ ََلٌم ق َََ يم   س ََِ ْن َربذ  رَح ََِ   :وقوللله تعللاىل  [58]يللس:  ﴾٥٨م
و   ﴿ ََلٌم ََعَ نََُ ولللو كانللت معرفللة لكللان ال فامللدة ىف تعريفهللا، وأمللا تعريللف السللالم ىف حللل    ،[79]الصللافات:  ﴾سَََ

عيسى عليه السالم، فإمنا كان دلك من أةلل أنله لليس واردا عللى ةهلة التحيلة ملن   تعلاىل، وإمنلا هلو حايلل ملن  
تعلرض لطللب    ء بالم التعريف، إشعارا بذكر   تعلاىل  ألن السلالم اسلم ملن أمسامله، وفيلهيةهة نفسه، فال ةرم ة

السللالمة، وهلللذا فإنللك إدا انديللت   ابسللم مللن أمساملله، فإنللك متعللرض ملللا اشللتل منلله دلللك االسللم، فتقللول ىف طلللب  
ملللا كللان دلللك مناسللبا مالممللا ملللا     احلاةللة، اي كللرم، وىف سللؤال مغفللرة الللذنب: اي عفللو، اي غفللور، اي رحلليم، اي حللليم

 
 6/388مفاتي  الغيب.  (1)
البيت من الوافر، وهو بال نسبة يف مغ   . قال إميل يعقوب:  . قليلك ال يقال له: قليل.قليٌل منك يكفي  ولكن  شطر من بيت، والبيت هو:    (2)

العربيةانظر:    اللبيب. املفصل يف شواهد  املتتخرين، أه:  حممد بن حممد حسن ش رءاب  ، وقال6/349.  املعجم  امليكايل،  هو ألحد  د بن علي 
»ألربعة آالف شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية انظر:  ومثلوا به على أّن »كفى« اليت مبعىن أةزأ وأغىن، متعدية كما يف البيت.

 م  2007 -هل 1427، 1. طمؤسسة الرسالة، بريوت . شاهد شعري«



252 
 

، وطلبلا هللا ابسلم   تعلاىل، وةلؤارا إليله، وملن أةلل دللك كلان اختتلام  تعرضا للسلالمة  أنت فيه، فلهذا أورده ابلالم
الصالة ابلسالم املعرف ابلالم لكونه امسلا ملن أمسلاء  ، مللا كلان افتتاحهلا ابسلم ملن أمسامله، وملن ةلوز السلالم بغلري  

 (1)".ومعرض عن هذه املقايد  ،الالم، فهو مبعزل عن هذه األسرار
ف يف سللالم عيسللى عليلله السللالم بسللبب تعرفلله قبللل دلللك يف سللالم   علللى حيللع  ويللر  الزلشللري أن التعريلل

كمللا رأ  فيهللا أسللرارا أخللر   ،  فحمللل الللالم علللى العهللد الللذكري، وبللذلك يكللون مناسللبا لسلليال الللنص  ،عليلله السللالم
ةلاءان رةلل، فكلان ملن  )  قيل: أدخل الم التعريف لتعرفه ابلذكر قبله، كقولك:    {  والّسالم عليّ يقول رهه  : "}
والصلللحي  أن يكلللون هلللذا    ،. واملعلللىن: دللللك السلللالم املوةللله إىل حيلللع يف امللللواطن الثالثلللة موةللله إيل(فعلللل الرةلللل كلللذا

  الم للجلنس، فلإدا قلال:وحتقيقله أن الل  ،ملرم عليهلا السلالم وأعلدامها ملن اليهلود  يالتعريف تعريضا ابللعنة على متهمل
َع  ﴿:ونظللريه قوللله تعللاىل  ،خايللة فقللد عللرض  ن ضللّده عللليكم  يوةللنس السللالم عللل َََ ِن اتَّب َََ ََلُم ََعَ م َََّ َوالس

أّن العلذاب عللى ملن كلذب وتلوىل، وكلان املقلام مقلام منلاكرة وعنلاد، فهلو مئنلة لنحلو هلذا    :يعل   [47]طله:   ﴾الُْهَدا
 (2)"من التعريض.

رهلله   فيتفللل كالملله ملص مللا دكللره العلللوي مللن حيله اعتبللار اخللتالف القامللل يف املوضللعني سللبب    الللرازي  أملا
ا دكلر اّلّل    : "يقلول رهله     ،غري أنه  تلف يف معىن التنكلري ،اختالف البناء تعريفا وتنكريا ا يف سلورة ملرم فلملّ وأملّ

الم قللال:   ة عيسللى عليلله  وهلل  {وسللالم عليلله يللوم ولللد ويللوم ميللوت}حيللع عليلله السللّ الم مللن اّلّل تعللاىل، ويف قصللّ ذا السللّ
 (3)"وهذا كالم عيسى عليه الّسالم.   {  والّسالم علّي يوم ولدت ويوم أموت}الّسالم قال:  

يقللول    ،القللول يف قضللية التعريللف والتنكللري يف لفللظ السللالم معتمللدا علللى سلليال القللرآن كللله  الللرازي  قللد فصلللو 
ملواضللص أّن الّتنكللري أفضللل أم الّتعريللف؟ فقيللل الّتنكللري أفضللل، ويللدّل عليلله وةللوه:  واختلفللوا يف سللامر ا  ..رهلله  : "

الم علللى سللبيل الّتنكللري كثللري يف القللرآن فكللان أفضللل. الثلّلا : أّن كللّل مللا ورد مللن اّلّل واملالمكللة   األّول: أّن لفللظ السللّ
ا ابأللللف   ا ورد يف تسللليم اإلنسللان علللى  واملللؤمنني فقللد ورد بلفللظ الّتنكللري علللى مللا عللددانه يف اآلايت، وأمللّ والللاّلم فإمنللّ

الم:    ،{  والّسالم على من اتّبص اهلد }قال موسى يّلى اّلّل عليه وسّلم:   ،نفسه }  وقال عيسى عليله الصلّالة والسلّ
والثّاله: وهو املعىن املعقول أّن لفظ الّسالم ابأللف والاّلم يدّل عللى أيلل املاهيّلة، والّتنكلري يلدّل   .{ والّسالم عليّ 

 (4)"على أيل املاهّية مص ويف الكمال، فكان هذا أوىل.
ه أينملللا ةلللاء لفلللظ    وقلللد دكلللر ملللن املواضلللص الللليت ةلللاء فيهلللا السلللالم منكلللرا فقلللال: " د هلللذا املعلللىن أنلللّ ا يؤكلللّ و لللّ

 
 2/11الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقامل اإلعجاز. (1)
 3/16الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (2)
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ََلٌم ﴿من اّلّل تعلاىل ورد عللى سلبيل الّتنكلري، كقولله: (الّسالم) ْل سََ ا َفقَُ وَن بِآيَاتِنََ ِيََن يُْؤِمنَُ َِّ ِإَوَذا َجاَوَك ا
َطَِف  ﴿وقولله: ،  [54]األنعلام:    ﴾َعلَيُْكْم   ِيََن اَِْ َِّ ادِهِ ا ِ وََسََلٌم ََعَ ِعبََ ويف    ،[59]النملل:  ﴾قُِل اَْلَْمُد َّلِلَّ

 (1)  "القرآن من هذا اجلنس كثري.
ا  ﴿يف حلل نلوح:  وقال أيضا: "قال تعلاىل  ََلم  ِمنََّ بِْط بِسََ وُ  اهَْ وقلال علن انليلل:    ،[48]هلود:  ﴾يَا نَُ

﴿   ِ ْسَتْغفُِر لََك َرّبذ
َ
 ﴾قَالُوا َسََلًما  قَاَل َسََلٌم  ﴿وقلال يف قصلة للوط:    ،[47]ملرم:    ﴾قَاَل َسََلٌم َعلَيَْك  َسأ

د يلّلى اّلّل عليله وسلّلم  ،[15]مرم:  ﴾وََسََلٌم َعلَيْهِ ﴿  وقال عن حيع: ،[69]هود:   ُد ﴿:  وقلال علن حمملّ ِل اَْلَمَْ قَُ
ِ وََسََلٌم ََعَ عِ  اب   ﴿وقال عن املالمكة:    ،[59]النمل:   ﴾َبادِهِ  َّلِلَّ ِ بََ

 ٢٣َوالَْمََلئَِكُة يَْدُخلُوَن َعلَيِْهْم ِمْن ُُكذ
  وقلال:  ،[58]يلس:  ﴾٥٨َسََلٌم قَْوًل ِمْن َربذ  رَِحيم  ﴿وقال عن رّب العلزّة:    ،[24-23]الرعد:  ﴾َسََلٌم َعلَيُْكْم  

 (2)"  .[54]األنعام:  ﴾َفُقْل َسََلٌم َعلَيُْكْم   ﴿
ا ابألللللف واللللاّلم فقولللله علللن موسلللى عليللله    أملللا املواضلللص الللليت ةلللاء فيهلللا لفلللظ السلللالم معرفلللا فقلللال فيهلللا: " وأملللّ

ََلُم ََعَ َمِن اتَّبََ   ﴿الّسالم:  بُْهْم  قَْد ِجئَْناَك بِآيَة  ِمْن َربذَِك  َوالسَّ ِ ائِيَل َوَل ُتَعذذ رِْسْل َمَعَنا بَِ  ذِْْسَ
َ
َع فَأ

الم:    ،[47]طه:   ﴾الُْهَدا َُ ﴿وقال عن عيسى عليه السلّ بْعََ
ُ
وَْم أ وُت َويََ مَُ

َ
وَْم أ ُت َويََ َّ يَوَْم ُوِلْ ََلُم ََعَ َوالسَّ

 (3)" [33]مرم:   ﴾٣٣َحيًّا
منهلا ملا  :ورةل  التنكلري عللى التعريلف ملن وةوه  ،فالرازي رهه   نظر إىل هذه القضية يف سليال القلرآن كلله

) سللالم عليللك ( سللالم كامللل  ّم    أن معللىن"  حيلله يللر      يرةللص إىل املعللىن الللذي يفهللم مللن بنيللة التعريللف والتنكللري
الم لفللظ مفللرد حملللّى ابأللللف والللاّلم، وال يفيللد إاّل أيللل املاهيللّة،    ،شللريف رفيللص عليللك الم عليللك ( فالسللّ ا ) السللّ وأمللّ

ومنهللا مللا يرةللص  ،  (4)  "والّلفللظ الللّداّل علللى أيللل املاهيللّة ال إشللعار فيلله ابألحللوال العارضللة للماهيلّلة وبكمللاالت املاهيللّة
حيله رأ  أن السلر يف الرتةلي   سليال اللنص القلرآ  عموملا    ومنهلا ملايرةص إىل  من ةهلة امللتكلم،  املوقف  إىل سيال

العللوي أن التنكلري وإن كلان معنلاه التقليلل يف رأيله هنلا فإمنلا  يلر   بينملا    ،هو ما ورد يف املواضص كلها يف القرآن الكرم 
 ."كان من ةهة   مغن عن كل حتية  وسالم ما  "  ،ألن قامله هو     رة  يف القرآن 

 (5)" النظر إىل إدراك معان لطيفة وهكذا يهدي" 
 

 16/137مفاتي  الغيب.  (1)
 10/164مفاتي  الغيب.  (2)
 10/164مفاتي  الغيب.  (3)
 16/137مفاتي  الغيب. انظر:  (4)
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 .تنكري غري ركين اإلسناد ودالالتهيف على أثر السياق   تطبيقية: مناذج  اثلثا
الليت  وحىت  خذ البحه أبعادا ةديدة و الال رحيبة اقتضى سيال البحه أن يعرض بعض النمادج القرآنيلة  

 :حنا فيها البناء حنو التنكري يف غري الركنني الرميسني ومن دلك
ْهلَُه ِمَن اثلََّمَراِت َمْن آَمَن ﴿تعلاىل:  قولله :أوال

َ
ْق أ ٌُ ا آِمًنا َواْر ِ اْجَعْل َهَذا بَََلً ِإَوذْ قَاَل ذِبَْراهِيُم َربذ

ِ َواْْلَوِْم اْْلِخرِ  قَاَل َوَمْن َكَفَر فَ  ئَْس ِمنُْهْم بِاَّللَّ َِ ارِ  َوب َذاِب اْلََّ هُ ذَِ  عََ َطر  ضَْ
َ
مَّ أ يًَل ثَُ ُه قَلَِ َمتذِعَُ

ُ
أ

ِ َّ ﴿وقال سلبحانه:     ،[126]البقرة:   ﴾١٢٦الَْمِصريُ  ِ  َوبََ ِ اْجَعْل َهَذا اِْلَََلَ آِمًنا َواْجُنبَْ ِإَوذْ قَاَل ذِبَْراهِيُم َربذ
َنامَ  ِْ َ

ْن َنْعُبَد اْْل
َ
وال شلك    ،ومعرفلا يف اآليلة الثانيلة  ،ىلفقلد ةلاء ) البللد ( منكلرا يف اآليلة األو  ،[35]إبلراهيم:    ﴾٣٥أ

ورة:    قال الرازي: "  .أن هلذا التغاير دالالت بيانية استشرفها علماء التفسري عللى  {  بللدا آمنلا  }إمّنا قال يف هذه السلّ
األّول: أّن اللللّدعوة األوىل وقعلللت وذ    ،عللللى الّتعريلللف للللوةهني  {  هلللذا البللللد آمنلللا}وقلللال يف سلللورة إبلللراهيم:    ،الّتنكلللري

ِذِ ﴿ألنّله تعلاىل حكلى عنله أنّله قلال:     اةعلل هلذا اللوادي بللدا آمنلا  يكن املكلان قلد ةعلل بللدا، كتنّله قلال: ا ذِ َربَّنََ
ْرع    ٌَ ِيَِّ  بَِواد  َغرْيِ ذِي  ْسَكنُْت ِمْن ُذرذ

َ
هنلا اةعلل هلذا اللوادي بللدا آمنلا، واللّدعوة    فقلال: هلا  [37]إبلراهيم:    ﴾أ

الثّانيلة وقعللت وقللد ةعلل بلللدا، فكتنلّله قلال: اةعللل هللذا املكللان الّلذي يللرّيته بلللدا دا أملن وسللالمة، كقولللك: ةعلللت  
 هذا الّرةل آمنا. 

  تقلديره: اةعلل  {  اةعلل هلذا بللدا آمنلا}الثّا : أن تكون اللدعو ن وقعتلا بعلد ملا يلار املكلان بللدا، فقولله:  
ألّن الّتنكلري يلدّل     ، وهذا إمّنا تذكره للمبالغة يف ويفه ابحللرارة(  كان اليوم يوما حارّا)هذا البلد بلدا آمنا، كقولك: 

ا قوللله:  {  رّب اةعللل هللذا بلللدا آمنللا  }علللى املبالغللة، فقوللله:   رّب  }معنللاه: اةعللله مللن البلللدان الكاملللة يف األمللن، وأمللّ
 (1)." طلب األمن ال طلب املبالغةفليس فيه إاّل { اةعل هذا البلد آمنا 

ًرا  ﴿قوله تعاىل:  :اثنيا دَّ ذِكَْ شََ
َ
ْو أ

َ
اَوُكْم أ ِذْكرُِكْم آبََ َ كََ اذُْكُروا اَّللَّ فَإَِذا قََضيُْتْم َمَناِسَكُكْم فََ

نَْيا َوَما ََلُ ِِف اْْلِخَرةِ ِمْن  ا  ٢٠٠َخََلق  فَِمَن اْلَّاِس َمْن َيُقوُل َربََّنا آتَِنا ِِف ال  ا آتِنََ َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َربَّنََ
نَْيا َحَسَنًة َوَِف اْْلِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب اْلَّارِ   [201-200]البقرة:   ﴾٢٠١ِِف ال 

 ..وهو ما أكسبه دالالت بديعة يف سياقه ،وقد نكر } حسنة { يف هذا الرتكيب
ل: آتنا احلسنة يف اللّدنيا واحلسلنة يف اآلخلرة لكلان دللك متنلاوال لكلّل  فإن قيل: أليس أنّه لو قي قال الرازي: "

 فلم ترك دلك ودكر على سبيل الّتنكري؟ ،األقسام
قلت: اّلذي أ ّنه يف هذا املوضص والعلم عند اّلّل أاّن بيّلّنا فيملا تقلّدم أنّله لليس لللّداعي أن يقلول: الّلهلّم أعطل   

 
 4/49مفاتي  الغيب.  (1)
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كذا وكذا بل  ب أن يقول: الّلهّم إن كان كذا وكذا مصلحة يل وموافقا لقضامك وقدرك فلتعط  دللك، فللو قلال:  
ا ملللا دكللر علللى سللبيل الّتنكللري  الّلهللّم أعطلل  احلسللنة يف الللّدنيا واآلخللرة لكللان   دلللك ةزمللا، وقللد بيّلنلّلا أنلّله غللري ةللامز، أمللّ

فقللال أعطلل  يف الللّدنيا حسللنة كللان املللراد منلله حسللنة واحللدة وهللي احلسللنة اللّليت تكللون موافقللة لقضللامه وقللدره ورضللاه  
 (1) "فكان دلك أقرب إىل رعاية األدب واقافظة على أيول اليقني. ،وحكمه وحكمته

يف  {حسلنة}ووقعلت    عاشور أن كلمة } حسنة { يف سيال الدعاء تدل عللى العملوم فقلال: "  وقد رأ  ابن
 كقول احلريرّي:  ،ألّن الّدعاء يقصد به العموم   سيال الّدعاء فيفيد العموم

   اي أهل  
 
 .....................    (2) رّام ض  يت  قة  و  ىن  غ  دا امل

 (3)"احلسنتني.وهو عموم عريّف حبسب ما يصل  له كّل سامل من 
ْت ﴿قوله تعلاىل:  :اثلثا دَّ عَِ

ُ
رُْض أ

َ
َماَواُت َواْْل وََسارُِعوا ذَِ  َمْغفَِرة  ِمْن َربذُِكْم وََجنَّة  َعرُْضَها السََّ

 َ ََِ دللللك أكسلللبها دالالت علللدة تتناسلللب  و   ،وقلللد ةلللاءت كلملللة } مغفلللرة { منكلللرة  [133]آل عملللران:  ﴾١٣٣لِلُْمتَّقَ
ألنلّله دكللر     وةهلله  للاهر  :أقللول  "هللو اإلسللالم"ال ابللن عبللّاس:  قلل  الللرازي: "  هقاللل  ومللن هللذه الللدالالت مللا  ،والسلليال

ودللللك هلللو املغفلللرة احلايللللة بسلللبب    ،عظللليمتاملغفلللرة عللللى سلللبيل الّتنكلللري، وامللللراد منللله املغفلللرة العظيملللة املتناهيلللة يف ال
 (4) "اإلسالم.

َّ اإلضلللافة  ن يقلللال{  ملللن رّبكلللم  }وويللللها بقولللله:    ،{  مغفلللرة}وتنكلللري    وقلللال ابلللن عاشلللور: " إىل    :ملللص ،
 (5)".لقصد الّداللة على الّتعظيم   مغفرة رّبكم
 
 
 

 
 
 

 
 5/383مفاتي  الغيب.  (1)
دار الكتب  البيت يف مقامات احلريري وهو : اي أهل دا املغىن وقيتم شرا   وال لقيتم ما بقيتم ض را. انظر: مقامات احلريري. حتقيل: يوسف بقاعي.    (2)
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 9/365يب. مفاتي  الغ (4)
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 .ودالالته أو معرفا  تكرار االسم منكرا يفأثر السياق :  رابعا
ا أن يكللوان معللرفتني   دا دكللر االسللم مللّرتني فللله أربعللة أحللوالقللال الزركشللي: "إ أو الثللّا     ،أو نكللرتني  ،ألنلّله إمللّ

 .أو عكسه ،معرفة واألّول نكرة
هلال لله عللى املعهلود الّلذي هلو األيلل يف اللالم أو     والثّا  فيه هلو األّول غالبلا ،أن يكوان معرفتني فاألّول:

ا ﴿ :اإلضلافة كلل "العسلر" يف قولله ا ذِنَّ  ٥فَإِنَّ َمَع الُْعَْسِ سَُْسً وللذلك ورد للن    [6-5]الشلرح:  ﴾٦َمَع الُْعَْسِ سَُْسً
ا كللان مللص العسللر واحللدا  :قللال الّتنللوخيّ   .يغلللب عسللر يسللرين ألّن الللالم طبيعللة ال ل  هلللا مبعللىن أّن اجلللنس هللي     إمنللّ

نَّةِ نََسًبا  َولََقْد ﴿وقولله:  ، والكّلّي ال يويف بوحلدة وال تعلّدد ْم وََجَعلُوا بَيَْنُه َوبَْ َ اْْلِ ُة ذِنَّهَُ نََّ ِت اْْلِ َعلِمََ
ونَ   [158]الصافات:   ﴾١٥٨لَُمْحََُّ

اِن ذِلَّ ﴿كقوللله تعللاىل:    ،وهللي منقوضللة آبايت كثللرية  ،وهللذه القاعللدة ليسللت مطلّلردة َََ َزاُو اْْلِْحس َََ ْل ج َََ ه
 .والثّا  الّثواب ،فإّن األّول هو العمل  وقا غريان   ،فإهّنما معرفتان   [60]الرهن:   ﴾٦٠اْْلِْحَسانُ 

  ،وإاّل لكان املناسب هو الّتعريف بناء عللى كونله معهلودا سلابقا  ،فالثّا  غري األّول ،أن يكوان نكرتني الثّاين:
فيكللون داخلال يف الكللّل سللواء    ،واملعرفللة تتنلاول الللبعض  ،واملعللىن يف هللذا والّلذي قبللله أّن الّنكللرة تسلتغرل اجلللنس  :قلالوا

ا ﴿  :واملشهور يف مثيل هذا القسم اليسر يف قولله تعلاىل ،قّدم أو أّخر ً ِ سَُسَْ ِ  ٥فَإِنَّ َمَع الُْعَسَْ َع الُْعَسَْ ذِنَّ مََ
ا  ً ََْ   ،للعهللد الللذي كللان عليلله  {  سللرعال}  وتعريللف    ،للّتعملليم  {  يسللرا}  وقللد قيللل: إّن تنكللري    ،[6-5]الشللرح:  ﴾٦سَُس

والّتحقيلل أّن    ،أو اجلنس اّلذي يعرفه كّل أحد ليكلون اليسلر الثّلا  مغلايرا للألّول خبلالف العسلر ،لّنزوليؤّكده سبب ا
ا تكريللر يللري  هلللا  ،ومكينهللا مللن القلللب  ،اجلملللة الثّانيللة هنللا ،كيللد لللألوىل لتقللديرها يف الللّنفس وال تللدّل علللى    ،وألهنللّ

فاألفصلل  أّن هللذا    ،علللى أّن معلله كتللابني(  وإّن مللص زيللد كتللااب إّن مللص زيللد كتللااب  )    :كمللا ال يللدّل قولنللا  ،تعللّدد اليسللر
 .،كيد 

ِي َخلََقُكْم ِمْن َضْعف  ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعف  قُوَّةً ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد ﴿  :وقولله تعلاىل َِّ ُ ا اَّللَّ
َو ا ة  َضْعًفا وََشيَْبًة  َُيْلُُق َما سََشاُو  وَهَُ ِديرُ قُوَّ يُم الْقََ فلإّن كلاّل ملن امللذكور غلري اآلخلر    [54]اللروم:    ﴾٥٤لَْعلَِ

يخوخة  ،والثّا  الّضعف املوةود يف الطّفلل واجلنلني  ،فالّضعف األّول الّنطفة أو الرّتاب والقلّوة األوىل    ،والثّالله يف الشلّ
 .الثّانية بعد البلوغو  ،اّليت جتعل للطّفل حركة وهداية الستدعاء الّل  والّدفص عن نفسه ابلبكاء

رٌي   ﴿ومنهلا قولله تعلاىل:  اٌل فِيَهِ َكبَِ ْهرِ اَْلََراِم قَِتال  فِيهِ  قُْل قِتََ لُونََك َعِن الشَّ
َ
  [217]البقلرة:  ﴾سَْسأ

 .الثّا  هو األّول
امل ا الكللالم يف    ،والثلّلا  مللن كللالم النلّليّب يللّلى اّلّل عليلله وسللّلم  ،وأةيللب  ّن أحللدقا حمكللّي مللن كللالم السللّ وإمنللّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





257 
 

 .وقوعهما من متكّلم واحد 
 ﴿:كقولله تعلاىل،  فهو كالقسم األّول يكون الثّا  فيله هلو األّول  ،أن يكون األّول نكرة والثّا  معرفة الثّالث:

رَْسلَْنا ذَِ  فِرَْعْوَن رَُسوًل 
َ
 [16-15]املزمل:  ﴾ُن الرَُّسوَل  َفَعََص فِرَْعوْ   ١٥َكَما أ

ــع:   :قولللله. ك.فتلللارة تقلللوم قرينلللة عللللى التغلللاير  ،بلللل يتوقلللّف عللللى القلللرامن  ،فلللال يطللللل القلللول بللله  ،عكسللله  الّرابـ
اَب ﴿ ائِيَل الِْكتََ ْوَرثَْنا بَِ  ذِْْسَ

َ
وَِّل    ٥٣َولََقْد آتَيَْنا ُموَِس الُْهَدا َوأ

ُ
َرا ِْل ًدا َوذِكَْ ابِ هَُ َ ِلَْ

َ
 ﴾٥٤اْْل

 [54-53]غافر: 

 .قال الّزلشرّي: املراد ابهلد   يص ما آ ه من الّدين واملعجزات والّشرامص واهلد  واإلرشاد
اد كقولله تعلاىل ل  ﴿  :و رة تقوم قرينة على االحتلّ ِ َمثََ

ْن ُُكذ ْرآِن مَِ َذا الْقَُ اِس ِِف هََ ا لِلنََّ بْنََ َولََقْد َِضَ
ُرو   .(1)"[28-27]الزمر:  ﴾قُْرآنًا َعَربِيًّا    ٢٧نَ لََعلَُّهْم َيَتَذكَّ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 101-  4/39ال هان يف علوم القرآن.انظر:  (1)
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 املبحث الثالث 
 أثر السياق يف تقدمي أو أتخري طريف اإلسناد، ودالالته مناذج تطبيقية على 

 وفيه مطلبان: 
 ، وأثر السياق فيه. ، ودالالته تقدمي املسند إليه   األول:   طلب امل 
 ، وأثر السياق فيه. ودالالته ،  تقدمي املسند الثاين:    طلب امل 
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 املطلب األول 
 تقدمي املسند إليه، ودالالته، وأثر السياق فيه 

 أوال: تقدمي املسند إليه، ودالالته
ة تقلللدم املسلللند  "دكلللر النحلللاة وتلللبعهم أرابب عللللم املعا  وهلللو الفعلللل،    (اقكلللوم بللله  )األيلللل يف اجلمللللة الفعليلللّ

وهلللو الفاعلللل أو ملللا ينلللوب منابللله، مث ،َ    (  اقكلللوم عليللله  )  ويلحلللل بللله ملللا يعملللل عملللل الفعلللل، و،خلللري املسلللند إليللله
 متعلقات الفعل أو ما يعمل عمله.

ة تقلللدم املسلللند إليللله  و  وهلللو املبتلللدأ وملللا يتصلللل بللله، و،خلللري املسلللند    (اقكلللوم عليللله  )األيلللل يف اجلمللللة االمسيلللّ
وهللو انلل  ومللا يّتصللل بلله، وبعللد دلللك ،َ متعلقللات انلل  املماثلللة ملتعلقللات الفعللل، إدا كللان انلل   لّلا  (  اقكللوم بلله)

 يعلم عمل الفعل، أو  لة مصّدرة بفعل.
ابتبلاع مللا  معلاذ املراتلب الطبيعيلّلة لعنايلر اجلملتلني: اجلملللة الفعليلة، واجلمللة االمسيلة يف الّلسللان العلريب،    وحتلدد

إىل أقّية كّل عنصر ملن عنايلر اجلمللة يف البيلان، وأولويتله يف ترتيلب    وابالستنادالعربّية يف بعضها،  نّص عليه علماء  
 (1) "املعا ، مص مالحظة أدوال فصحاء وبلغاء الناطقني العرب يف ترتيب عناير  لهم اليت يصوغوهنا يف كالمهم.

أسلللرار دالليلللة  التقلللدم والتلللتخري  إد فيللله  عللللى أركلللان البنلللاء اإلسلللنادي يف استشلللراف أسلللرار    البحللله  قتصلللريو 
وقلد    (2)العدول عن الرتب اليت حددها النحو  ميثل نوعا من انروج عن اللغة النفعية إىل اللغلة اإلبداعيلة."ف  "بديعة

 أشار إىل دلك عبد القاهر اجلرةا  رهه  
ال    ،الفواملد ةلّم اقاسلن واسلص التصلّرف بعيلد الغايلةهو ابب كثلري    "يقول رهه   يف قضية التقدم والتتخري:

مث    ،ويلطللف لللديك موقعلله  ،وال تللزال تللر  شللعرا يروقللك مسللمعه  ،ويفضللي بللك إىل لطيفللة  ،يللزال يفللرّت لللك عللن بديعللة
 (3)".وحّول اللفظ عن مكان إىل مكان   ،فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قّدم فيه شيء  ،تنظر

  ، ويقسلم تقلدم الشليء قسلمني ويتوسلص يف دراسلته واستكشلاف دالالتله  ،يف بيلان مفهومله رهه   مث يشرع
 :واعلم أّن تقدم الشيء على وةهني"فيقول رهه  : 
ويف    ،ودللك يف كلّل شليء أقررتله ملص التقلدم عللى حكمله اللذي كلان عليله إنه على نّية التــأخري :تقدمي يقال

  وتقــدمي ال علــى نيــّة التــأخري  .(منطلللل زيللد ):  كقولللك  ..دا قّدمتلله علللى املبتللدأكخلل  املبتللدأ إ  ،ةنسلله الللذي كللان فيلله
ودللك أن جتليء إىل    ،وإعلرااب غلري إعرابله  ،لله اباب غلري اببله  وجتعلل  ،ولكن عللى أن تنقلل الشليء علن حكلم إىل حكلم
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وأخلر  داك عللى    ،فتقلدم  رة هلذا عللى داك  ،ويكون اآلخر خ ا له  ،امسني حيتمل كّل واحد منهما أن يكون مبتدأ
فتنت يف هلذا ذ تقلّدم    ،(املنطلل زيد ):وأخر   ،(زيد املنطلل  ):حيه تقول مرة ،ومثاله ما تصنعه بزيد واملنطلل ،هذا

بلل علللى أن    ،فيكللون خل  مبتللدأ كملا كللان   ،املنطللل عللى أن يكللون مرتوكلا علللى حكمله الللذي كلان عليلله ملص التلتخري
ن  بلل علللى أن عرةله علل  ،وكللذلك ذ تلؤّخر زيللدا عللى أن يكلون مبتللدأ كملا كللان   ،خل ا إىل كونلله مبتلدأ  تنقلله علن كونلله

 (1)"..كونه مبتدأ إىل كونه خ ا
واملواضلص الليت  لوز فيهلا    ،وقد بني علماء النحو املواضص اليت  ب فيها تقدم أحد طريف اإلسناد عللى اآلخلر

 التقدم والتتخري.
النظام اللغوي يلزم أن يتقدم املبتدأ ويتتخر انل  إدا اسلتو  الطرفلان يف التعريلف أو التنكلري وذ تكلن هنلاك  ف"

 .أو حالية معنوية تبني أحدقا من اآلخر قرينة لفظية
 مثل: ) زيد أخوك ( و) أفضل منك أفضل م ( 

  (أكلرم سلعيد أابه)أال تلر  أنلك إدا مسعلت    ،هلو اإلابنلة علن املعلا  ابأللفلاظ  عراب: "يقول ابن ة  عن اإل
وللللو كلللان الكلللالم شلللرةا واحلللدا    ،علملللت برفلللص أحلللدقا ونصلللب اآلخلللر الفاعلللل ملللن املفعلللول  (شلللكر سلللعيدا أبلللوه)و

 (2)" الستبهم أحدقا من ياحبه.
تيب األيلي  "ألنه إدا انتفلت العالملة املوضلوعة  فالبديل عن اإلعراب مص عدم وةود القرينة هو االلتزام ابلرت 

 .اإلعراب ملانص فيلزم كل واحد مركزه ليعرفا ابملكان األيلي :أي  ،للتمييز بينهما
و"يقوم العنصر الداليل أحياان عند فقدان ما مييز الو امف النحويلة بعضلها ملن بعلض ابلتمييلز بلني الو لامف  

 (3)"  أو تؤخر من تقدم.  ،قدم من ،خريفت  ،النحوية مبا يتي  هلا حرية الرتبة
للدواعي اللفظيلة يف التقلدم والتلتخري دون النظلر كثلريا  اب  العنايلةالدراسلات النحويلة القدميلة    وقد أوىل النحلاة يف

يف الللدواعي الدالليللة، فهللم حيريللون كللل احلللر  علللى بنللاء اجلملللة علللى سللنن العربيللة األوىل دون استشللراف دالالت  
 البناء وأسراره.هذا 

متفلللاوتني يف  يتجلللاوزون دللللك إىل الغلللو  يف أعملللال هلللذه األبنيلللة وأسلللرارها، وإن كلللانوا  فأملللا علملللاء البالغلللة  
دون بيلان وةله  هلو العنايلة واالهتملام    تقلدم لل  اللرميس  سلببال  عللى بيلان أن علملاء البالغلة دلك  إد اقتصر كثري ملن 

واعللم أاّن ذ جنلدهم اعتملدوا فيله شليئا  عبلد القلاهر رهله   فقلال: "  كملا بلني دللك   ،العناية واالهتمام يف كل موضلص 
" كللتهّنم يقللدمون  : للري جمللر  األيللل غللري العنايللة واالهتمللام. قللال يللاحب " الكتللاب " وهللو يللذكر الفاعللل واملفعللول
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اهنم ويعنيلاهنم " وقلال النحويّلون:    .وذ يلذكر يف دللك مثلاال  ،الذي بيانه أهّم هلم وهم بشتنه أعىن وإن كلاان  يعلا يهملّ
كمثللل مللا يعلللم    ،وال يبللالون ملن أوقعلله  ،إّن معلىن دلللك أنلله قللد تكلون أغللراض النللاس يف فعللل مللا أن يقلص إبنسللان بعينلله

  ،وال يبلالون ملن كلان القتلل منله  ،من حاهلم يف حال انارةّي  رج فيعيه ويفسد ويكثر يف األد  أهّنم يريلدون قتلله
وال    ،(قتلل انلارةّي زيلد  )فإدا قتل وأراد مريد اإلخبار بذلك فإنه يقّدم دكر انارةّي فيقلول:    ،م منه شيءوال يعنيه

  ،فيعنليهم دكلره  ،ألنه يعلم أن ليس للناس يف أن يعلموا أن القاتل لله زيلد ةلدو  وفاملدة   (قتل زيد انارةيّ ):يقول
متوقّعون له ومتطلعون إليه مىت يكلون وقلوع القتلل ابنلارةّي    ويعلم من حاهلم أّن الذي هم ،ويهّمهم ويتصل مبّسرهتم

   (1)"ويفّسر وةه العناية فيه هذا التفسري.  ،من الكالم مثل هذا املعىن  ،وأهنم قد كفوا شرّه وعلصوا منه  ،املفسد 
ولكللن عبللد القللاهر رهلله   ذ يقنعلله إطللالل هللذا السللبب عنللد كللل تقللدم دون الوقللوف علللى خصللامص كللل  

وألّن    ،إنله قلّدم للعنايلة:وقد وقص يف  نلون النلاس أنله يكفلي أن يقال  فقال يف دلك: "  ،وسياقاته وتلمس أسرارهنص 
ولتخلللّيلهم دللللك قلللد يلللغر أملللر التقلللدم    ؟ومب كلللان أهلللمّ   ؟دكلللره أهلللّم ملللن غلللري أن يلللذكر ملللن أيلللن كانلللت تللللك العنايلللة

وذ تلر    ،حلىت إنلك للرت  أكثلرهم يلر  تتّبعله والنظلر فيله ضلراب ملن التكلّلف ،وهّونلوا انطلب فيله ،والتتخري يف نفوسهم
 (2)"  . ّنا أزر  على ياحبه من هذا وشبهه

و ىب أن يكلللون ملللن ابب التوسلللص يف القلللول بلللال فاملللدة،    ،كملللا يلللر  عبلللد القلللاهر أن للتقلللدم فاملللدة أىن وقلللص 
م األملر يف تقلدم الشل"    فيقلول:     ،فيجعلل مفيلدا يف بعلض الكللالم  ،يء و،خلريه قسللمنيواعللم أّن ملن انطلت أن يقسللّ

  ،وأخللر   نلله توسللعة علللى الشللاعر والكاتللب حللىت تطلّلرد هلللذا قوافيلله  ،وأن يعلللّل  رة ابلعنايللة  ،وغللري مفيللد يف بعللض
 (3)"  .داك ألّن من البعيد أن يكون يف  لة النظم ما يدّل  رة وال يدّل أخر    ولذاك سجعه
إدا اةتملص معرفتلان كنلت ابنيلار يف ةعلل أيّهملا شلئت  رهه   على قلول النحلويني: "  عبد القاهر  يردكما 

 :فيقول رهه  " امسا واآلخر خ ا
ا اشللتبهت الصللورة يف بعللض املسللامل مللن هللذا البللاب حللىت يظللّن أن   " املعللرفتني إدا وقعتللا مبتللدأ    واعلللم أنلله رمبللّ

إدا اةتملص معرفتلان كنلت    :و لا يلوهم دللك قلول النحلويني يف ابب كلان   ، و،خلريوخ ا ذ  تلف املعىن فيهملا بتقلدم 
  فليظّن ملن هلا  ،(كلان أخلوك زيلدا)و  ،(كلان زيلد أخلاك  )  :كقوللك  ،  ابنيار يف ةعل أيّهملا شلئت امسلا واآلخلر خل ا

ىت كلان الرتتيلب اللذي  وحل  ،هنا أن تكافؤ االمسني يف التعريلف يقتضلي أن ال  تللف املعلىن  ن تبلدأ هبلذا وتثلّ  بلذاك
وملللللا يوضلللللص هلملللللا يف املنزللللللة يف التقلللللدم والتلللللتخر يسلللللقآ ويرتفلللللص إدا كلللللان اجللللللزآن معلللللا    ،يلللللّدعى بلللللني املبتلللللدأ وانللللل 
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 (1)"؟!معرفتني
واب  ،غللامض  وهللو موضللص " ويللدّل علللى وةللوب الفللرل بللني املسللتلتني أنللك إدا ،ملللت    ،والللذي يبللني وةلله الصللّ

 (2) ".وما جتد الفرل قامما فيه قياما ال سبيل إىل دفعه هو األعّم األكثر  ،الكالم وةدت ما ال حيتمل الّتسوية
هنلا نكتلة  لب القطلص معهلا بوةلوب هلذا الفلرل أبلدا وهلي أن املبتلدأ ذ يكلن مبتللدأ    وهلا  مث يقلول رهله  : "

بللل كللان املبتللدأ مبتللدأ ألنلله مسللند إليلله ومثبللت للله    ،وال كللان انلل  خلل ا ألنلله مللذكور بعللد املبتللدأ  ،ه منطللول بلله أّوالألنلل
 (3) "وان  خ ا ألنه مسند ومثبت به املعىن  ،املعىن

وهللو مللا حيللدده سلليال احلللال أو املوقللف  إد يرةللص غللرض التقللدم    ومللن أغللراض التقللدم والتللتخري يف اإلثبللات
عبلد القلاهر رهله  وقلد بلني    أو ملا حيليآ ابللنص ملن  لروف وأحلوال،  ،والتتخري إىل مراعاة حلال امللتكلم أو املخاطلب

 بعض هذه األغراض ومنها:   
أنله فاعلله دون واحلد آخلر  أن يكون الفعل فعال قد أردت أن تلنّص فيله عللى واحلد فتجعلله لله وتلزعم  " أوال:

وتلرّد علللى ملن زعلم أّن دلللك    ،وتزيلل االشللتباه فيله  ،تريلد أن تللّدعي االنفلراد بلذلك واالسللتبداد بله.  .أو دون كلّل أحلد 
أتعلملل  بضلللّب أان    )ومللن البللنّي يف دلللك قللوهلم يف املثللل:    ،أو أّن غللريك قللد كتللب فيلله كملللا كتبللت  ،كللان مللن غللريك

 .  (4)( حرشته  
ل علللى السللامص أنلّله    ،أن ال يكللون القصللد إىل الفاعللل علللى هللذا املعللىن    اثنيــا: ولكللن علللى أنلّلك أردت أن حتقللّ

لكلي تباعلده     أوال وملن قبلل أن تلذكر الفعلل يف نفسله  وتوقعله  ،فتنلت للذلك تبلدأ بلذكره  ،ومنعه من الشكّ  ،قد فعل
 (5)".ّيد أو من أن يظّن بك الغلآ أو التز  ،ومنعه من اإلنكار  ،بذلك يف الّشبهة

، ودكلر مقاملات  التأكيــد والتقويــةهــو  يف دالالت التقلدم وأسلراره    أن األيللعبد القاهر رهله    يبنيكما 
  دلك ومواضعه من خالل دراسة األمثلة والشواهد من كالم العرب يف سياقاهتا املختلفة.

   إعالمللك للله بعللد الّتنبيلله عليلله والّتقدمللة لللهو لللة األمللر أنلّله للليس إعالمللك الشلليء بغتللة مثللل  "يقللول رهلله    
إّن الشلليء إدا أضللمر مثّ فسللر كللان  :هنللا قللالوا  ومللن هللا  ،ألّن دلللك  للري جمللر  تكريللر اإلعللالم يف التتكيللد واإلحكللام

 (6)".  دلك أفخم له من أن يذكر من غري تقّدم إضمار
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 جميئه يف السياقات اآلتية: أّن تقدم اقّدث عنه يقتضي ،كيد ان  وحتقيقه له علىيشهد   ا و 
أنلت  )فتقلول لله:    (لليس يل عللم ابللذي تقلول)، حنو أن يقلول الرةلل:  فيما سبق فيه إنكار من منكر" أوال:

 (1)(.تعلم أّن األمر على ما أقول، ولكنك ميل إىل خصمي
ــا ــة يف إقناعــهمواجهــة الشــك يف نفــس املخا:  اثني أو  لليء  "يقللول عبللد القللاهر رهلله  :  ،  (2)طــب، والرغب

فيقلللول: أان أعللللم ولكلللّ     .كتنلللّك ال تعللللم ملللا يلللنص فلللالن وذ يبلغلللك:حنلللو أن يقلللول الرةل  ،فيملللا اعلللرتض فيللله شلللكّ 
 (3) ".أداريه

 (4)  .رد الدعوى ال  يدعيها املخاطب :اثلثا
 (5): فيما القياس يف مثله أن ال يكون. رابعا

أال تعجلب    ):حنلو أن نقلول  ،يف كّل شيء كان خربا على خالف العادة وعّما يستغرب من األمر: خامسا
 (6) (.ويزعم انّه شجاع وهو يفزع من أدىن شيء  ،من فالن يّدعي العظيم وهو يعيا ابليسري

مان ــّا نســن ذلــك فيــه ويكثــر الوعــد  :  سادســا   أان أقللوم    ،أان أعطيللك أان أكفيللك)  :كقللول الرةللل  ،والضــّ
ودلك أّن من شتن من تعده وتضمن له أن يعرتضه الشّك يف مام الوعد ويف الوفاء به فهلو ملن أحلوج   ،(هبذا األمر 

 (7) .شيء إىل الّتتكيد 
 (8)أنت جتود حني ال  ود أحد.  ،أنت تقري يف اقل  ،كقولك: أنت تعطي اجلزيل  يكثر يف املدح:  سابعا

فللإدا    يقللول عبللد القللاهر رهلله   تعللاىل: "  ،يــدل التقــدمي مــع الفعــل املنفــي علــى أتكيــد النفــي عنــه:  اثمنــا  
ويكللون الكللالم يف    ،عنلله مللن أن تقللول: ال حتسللن هللذا  كللان أشللّد لنفللي إحسللان دلللك  ،  قلللت: أنللت ال حتسللن هللذا

فيملللا بعلللد    (  أنتل)حلللىت إنلللك للللو أتيلللت بللل  ،وأعلللرض دعلللو  يف أنللله حيسلللن  ،األول ملللص ملللن هلللو أشلللّد إعجلللااب بنفسللله
 (9).فقلت: ال حتسن أنت ذ يكن له تلك القوة( حتسن)

قلا:  هناك كلمتان تلزمان التقلدم يف الرتاكيلب البليغلة إدا أريلد هبملا الكنايلة ملن غلري تعلريض، هلا ن  " :اتسعا
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، تكلون قلد اسلتعملت  (مثللك ال يبخلل)مثل وغريه، ومعىن أن تريلد هبملا الكنايلة ملن غلري تعلريض أنلك حلني تقلول:  
ملراد بله الضلمري اللذي    (  مثلل)  كناية عن الشخص الذي عاطبه  ألنك تريد: أنت ال تبخل، فلفلظ    ( مثل) كلمة 

أضيف إليه، وداللته عليه داللة التزامية، وهلذا كان كناية، مث إنلك ال تقصلد التعلريض بشلخص آخلر، وأن تقلول ملن  
   .طرف خفي أنه يبخل
ملن    (  أنلت ال تسليء إىل أيلحابك)  ، وأنلت تريلد أن تقلول لله:  (  غلريك يسليء إىل أيلحابه)  ومثله قوللك:  

 ومئ إىل أنه يسيء.شخص آخر، وتبغري أن تعرض 
قلللالوا: وكلللان التقلللدم يف هلللذه األسلللاليب كلللالالزم  ألن التقلللدم يفيلللد التقويلللة، وهلللذه االسلللتعماالت ملللن يلللور  

 (1)  "  .الكناية، والكناية يراد هبا التوكيد يف أداء املعىن، وهلذا كان التقدم أنسب لتتوافل دالالت انصوييات
فة كلان ملن مقتضلى القيلاس وموةلب العلرف  يعنون أن كّل من ك" يقول عبد القاهر:   ان مثلله يف احللال والصلّ

 ..والعادة أن يفعل ما دكر أو أن ال يفعل
فتنلت    ،كلّل قلوم  وهلو ةلار يف علادة  ،على هذا السلبيل شليء مركلوز يف الطبلاع(  غري  )و  (مثل  )واستعمال 

اآلن إدا تصللّفحت الكللالم وةللدت هللذين االمسللني يقللّدمان أبللدا علللى الفعللل إدا حنللي هبمللا هللذا الّنحللو الللذي دكللرت  
 (2)".وتر  هذا املعىن ال يستقيم فيهما إدا ذ يقّدما ،لك

 (3)  ".مقامات التقوية والتقرير كثرية ال حتصىو "
أي أن الفعلل خلا  ابملسلند    هــو االختصــااف  الــ ي يفيــده تقــدمي االســم علــى الفعــل األمر الثاينأما "و  

يف سليال تعل     (أان أعرف هذه املسلتلة)  إليه ال يتعداه إىل غريه، ودلك يكون إدا ساعد السيال على دلك، تقول:  
يفعلل دللك سلواه، أو أنله    إدا كنت تريلد أنله ال  (حممد يعطي من خري ماله)  وتقول:   ،نك وحدك الذي تعرفهاأفيه 

 يفعله خبالف شخص معني وهكذا.
   .السيال  فاملستلة ترةص إىل اإلدراك الدقيل للمعىن، واإلدراك الدقيل ملالءمة

مث إن الصللور اللليت تفيللد االختصللا  ال علللوا داللتهللا مللن التوكيللد والتقريللر، وإن كانللت الداللللة الواضللحة هللي  
 (4)  "  .  متضمن للتوكيد االختصا   ألن احلقيقة هي أن االختصا

فعبــد القــاهر ومجهــور البالغيــني يــرون أنــه يفيــد االختصــاا  ،  أما إذا سبق بنفي فإن القول فيــه خيتلــفو "
وإمنللا توةلله    ،، فقولللك: مللا أان فعلللت، يفيللد أن دلللك الفعللل ذ أفعللله أان وقللد فعللله غللريي، فالفعللل لبللت قطعللاقطعــا
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 (1)"ملذكورا  وهذا يتضمن أن له فاعال آخر غريالنفي إىل الفاعل املذكور خصويا،  
والللذي قاللله عبللد القللاهر يف  "وقللد رد حممللد حممللد أبللو موسللى علللى مللا دهللب إليلله عبللد القللاهر رهلله   فقللال:  

 على إطالقه، وإمنلا هلو أملر غاللب ال الزم  ألن امللتكلم حلني  انهذا مص دقته اليت أغرت الباحثني من بعده ليس عند 
م منله ثبلوت الفعلل  ألن الفعلل مسلكوت عنله فليمكن أن يكلون لبتلا كملا يف أمثللة  يللز ى الفاعلل ال يسلآ النفلي علل

هلذا اللذي تزعملون    :أي  ،االختصا  اليت دكرها عبد القاهر، وقد يكون غري لبت كملا يف قولنلا: ملا أان قللت هلذا
اعلل لالهتملام، والرغبلة يف توكيلد  أنه قلد قيلل، نعلم ميكنلك يف هلذا املعلىن أن تقلول ملا قللت هلذا، ولكنلك قلدمت الف

 (2)" .نفي الفعل عنه، وقد ةاء هذا الرتكيب يف القرآن الكرم من غري أن يكون داال على االختصا 
ْن ﴿: كقولله تعلاىل،ودلك" اَر َوَل عََ وهِِهُم اْلََّ وَن َعْن وُجَُ ِيَن َكَفُروا ِحَ  َل يَُكف  َِّ لَْو َيْعلَُم ا

ونَ ُظُهورِهِْم َوَل   ُرونَ   ٣٩ُهْم ُينَِْصُ َها َوَل ُهْم ُينْظََ تِيِهْم َبْغَتًة َفَتبَْهُتُهْم فَََل سَْسَتِطيُعوَن َردَّ
ْ
 ﴾٤٠بَْل تَأ

، قلدم فيله املسلند إليله عللى انل  الفعللي، وهلو  {وال هلم ينظلرون }–  {  وال هلم ينصلرون }فقولله:    ،[40-39]األنبياء:  
هم ينصللر مللن عللذاب  ، وينظللر  غللري يللة فقللآ  ألن االختصللا  يعلل  أن  مسللبول حبللرف النفللي، ومللص هللذا يفيللد التقو 

 (3)"  ودلك ال يكون. ،حني ،تيه الساعة
نَْت َعلَيَْنا  ﴿و  ،(حمملد كاتلب)أما إدا كان اسم فاعل وشبهه مثل  ، وه ا كله إذا كان اخلرب فعليا"  

َ
َوَما أ

 (4)  "فقد دهب البعض إىل أنه مثل ان  الفعلي، ودهب البعض إىل أنه ليس كذلك. [91]هود:   ﴾  بَِعزِيز  
واللذي نلراه أن السليال  ويرة  أبو موسى أن داللة هذه الصيغة عللى االختصلا  ملرتبآ ابلسليال فيقلول: "  

دو أثر فاعل يف حتديد هلذه اللدالالت، وكلان الزلشلري رهله   يقضلي يف هلذا األسللوب وفلل السليال، فملرة يلر   
ا  ﴿فيه االختصا  كما يف قوله تعاىل حكاية ملقالة قوم شعيب له عليه السالم:   اَك  َومََ َك لَرََجْنََ َولَْوَل رَْهطَُ

نَْت َعلَيَْنا بَِعزِي
َ
ال تعلز علينلا، وال تكلرم حلىت نكرملك ملن القتلل، ونرفعلك   :أي"قلال الزلشلري:   [91]هلود:    ﴾  ز  أ

عن الرةم، وإمنا يعز علينا رهطك  ألهنم أهل ديننا ذ  تاروك علينا، وذ يتبعوك دوننا، وقلد دل إيلالء ضلمريه حلرف  
بلل رهطلك هلم األعلزة علينلا،    ،علينلا بعزيلز  كتنله قيلل: وملا أنلت  ،النفي على أن الكلالم واقلص يف الفاعلل ال يف الفعلل

 (5)"ولذلك قال يف ةواهبم: أرهطي أعز عليكم من  ، ولو قيل: وما عززت علينا ذ يص  هذا اجلواب.
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 (1)وهذا واض  يف أنه يقول إبفادة هذا الرتكيب ملعىن االختصا .
ارِ   ﴿ ويقول يف قوله تعاىل: َن اْلََّ ارِِجَ  مَِ َ   ون  شل  رة هلم يف  )  "هلو مبنزللة قلوهلم:    [167]البقلرة:  ﴾َوَما ُهْم  َِ

 .(3)يف داللته على قوة أمرهم، فيما أسند إليهم ال على االختصا "  (2)(ة  ر  م  طة  كلء   د  ب  اللّة 
ابنللللود فيهلللا  ألن مرتكلللب    :أي  ،اآليلللة عنلللد املعتزللللة ال تفيلللد اختصلللا  الكلللافرين بعلللدم انلللروج ملللن النلللارو 

 (4)"الكبرية املسلم عندهم  لد أيضا يف النار.
  ألن علملاء أهلل السلنة واجلماعلة يلرون أن الزلشلري يقلول  وقد أثريت مناقشات كثرية حول ه ا املوضوع

كللب  بلللزوم داللللة هللذا الرتكيللب علللى االختصللا ، وأنلله هنللا خللالف هللذه القاعللدة ليسلللم للله مللا يعتقللده يف أمللر مرت
ْن ﴿الكبرية، وهذا خطت  ألنه يقول مثل هذا يف آايت كثرية ال عالقة هلا ابالعتزال كقولله تعلاىل:   اِس مََ َوِمَن اْلََّ

ِ َوبِاْْلَوِْم اْْلِخرِ َوَما ُهْم بُِمْؤِمنِ َ  َك  ﴿وقوله تعاىل:   ،[8]البقرة:  ﴾٨َيُقوُل آَمنَّا بِاَّللَّ ِ نَْت بِنِْعَمِت َربَذ
َ
َفَما أ

نَْت َعلَيِْهْم ِ َبَّار      ﴿ :وقوله   ،[29]الطور:  ﴾بَِكاهِن  َوَل ََمُْنون  
َ
 (5)  وغري دلك كثري   ،[45]ل:  ﴾َوَما أ
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املاضــي علــى  يف األبنيــة الــ  يبــىن فيهــا الفعــل  تقدمي املسند إليه    يفعلى أثر السياق  تطبيقية : مناذج اثنيا
 .ودالالت ذلك ،االسم

سللواء وافللل دلللك    ،قللد دكللر علمللاء البالغللة أمثلللة علللى مللا سللبل دكللره مللن أغللراض وأسللرار يف التقللدم والتللتخري
 .فلكل غرضه ودالالته  ،الرتبة اليت بينها علماء النحو أو خالفها

  ،فسلللل  أغوارهللللا  ،قرآنيللللةوأول مللللا يستشللللهد بلللله يف هللللذا املقللللام مللللا سللللاقه عبللللد القللللاهر رهلللله   مللللن شللللواهد  
وأداقنللا حللالوة نظمهللا  إد طريقتلله رهلله   ليسللت كطريقللة املتللتخرين الللذين يللاغوا البالغللة يف    ،واستشللرف أسللرارها

قوالب ةامدة ال روح فيهلا، بلل كلان رهله   حيلاول أن يلذيل القلار  للذة هلذه النصلو ، وأن ميسلك بيلده لليلمس  
 شيئا من أسرارها.

،  تنللاول قطلليب اإلسللناد يف اجلملللة العربيللة فسيقتصللر علللى الشللواهد اللليت تللدور يف هللذا الفلللكومللا دام البحلله ي
وتبعله فيهلا املتلتخرون ملن علملاء البالغلة كالسلكاكي والقلزوي  هلي    ،سلاقها عبلد القلاهر رهله   وأبرز الشواهد اليت

 الشواهد اليت يبىن فيها الفعل على االسم.
 شواهد:ه ه الومن  
َراهِيمُ ﴿:قولله تعلاىل : أوال َْ نَْت َفَعلَْت َهَذا بِآلَِهتَِنا يَا ذِب

َ
أ

َ
ال  يقلول اجلرةلا : "   [62]األنبيلاء:    ﴾٦٢قَالُوا أ

ولكلن أن يقلّر  نّله    ،يقولوا دلك له عليه السالم وهم يريدون أن يقلّر هللم  ّن كسلر األيلنام قلد كلان  شبهة يف أهّنم ذ
ْل  ﴿  :وقللال هللو عليلله السللالم يف اجلللواب  ،{أأنللت فعلللت هللذا    }  :يف قللوهلموقللد أشللاروا للله إىل الفعللل    ،منلله كللان  َََ ب

أو لليس إدا    :فلإن قللت   : فعللت أو ذ أفعللن التقريلر ابلفعلل لكلان اجللوابوللو كلا ،[63]األنبياء:    ﴾َفَعلَُه َكبرِيُُهْم  
فإنّله    ؟فلتّي فلرل بلني احللالني  ،فهو يريد أيضا أن يقرره  ّن الفعل كان منه ال  نله كلان عللى اجلمللة (أفعلت  ): قال

ي أن  فهو يقرره ابلفعل من غري أن يردده بينه وبني غريه وكان كالمله كلالم ملن يلوهم أنله ال يلدر ( أفعلت  ) :إدا قال
د رّدد الفعللل بينلله وبللني غللريه وذ يكللن منلله يف نفللي  كللان قلل  (أأنللت فعلللت)    :وإدا قللال،  دلللك الفعللل كللان علللى احلقيقللة

بداللللة أنلّلك تقللول دلللك والفعللل  ،  وذ يكللن كالملله كللالم مللن يللوهم أنلله ال يللدري أكللان الفعللل أم ذ يكللن  ،الفعللل تللرّدد
 (1) ." اهر موةود مشار إليه كما رأيت يف اآلية

سليال املوقلف  إد إن اقلوم إبلراهيم عنلدما رأوا  فيظهر  ا سبل أن سر بناء هلذا الرتكيلب عللى هلذا النحلو هلو  
  يف  اهلمزةفلل   أيللنامهم ةللذادا ابدروا إبللراهيم ابلسللؤال الللذي يريللدون بلله أن يقللر بفعلتلله اللليت اسللتك وها واسللتعظموها

 (2)كان، وتوبي  لفاعله عليه.  تقرير بفعل قد كان، وإنكار له ذ  اآلية 
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   هللذا البنللاء مللص تللرةي  وةلله  للالف مللا دهللب إليلله اجلرةللا وقللد دكللر أبللو حيللان األوةلله النحويللة يف ،ويللل  
 حيه اقتصر اجلرةا  على الوةه الذي يناسب السيال، ويتفل يف رأيه مص الشكل الذي  هر به هذا البناء.

وملللا حللذف انفصللل الضللمري،    ،(فعلللت)املختللار أنلله بفعللل حمللذوف يفسللره    (أنللت)وارتفللاع  قللال أبللو حيللان: "  
واسللتفهم عللن فاعللله    ،وإدا تقللدم االسللم يف حنللو هللذا الرتكيللب علللى الفعللل كللان الفعللل يللادرا  ،و للوز أن يكللون مبتللدأ

 "وهو املشكوك فيه، وإدا تقدم الفعل كان الفعل مشكوكا فيه فاستفهم عنه أوقص أو ذ يقص 
 .اء على هذه الصورة إدا قصد تقدير فعلوالرأي ما دهب إليه اجلرةا  إد ال معىن إلخراج البن

ونَ ﴿قوله: أما و  وا َينِْطقَُ لُوُهْم ذِْن ََكنَُ
َ
أ فيله إسلناد    [63]األنبيلاء:  ﴾٦٣قَاَل بَْل َفَعلَُه َكبرِيُُهْم َهَذا فَاسَْ

مللن حطللم آهلللتهم، فجللاء  أن يقللّر  نلّله  الفعللل إىل فاعللل وفللل الرتتيللب األيلللي، ودلللك ألن سلليال السللؤال يتجلله إىل  
ابله حيمللل يف طياتله تشللويقا هللم  فبللدأ بقولله } بللل فعلله { وهللم يرتقبلون أن يقللر عللى نفسلله مث هبلتهم حللني نسللب  ةو 

هذا ملن معلاريض الكلالم ولطلامف    الفعل إىل من ال يكون منه ليلزمهم احلجة ويبكتهم. يقول الزلشري رهه  : "
والقول فيله أّن قصلد إبلراهيم يللوات   عليله ذ يكلن    ،ا هذا النوع ال يتغلغل فيها إال أدهان الراضة من علماء املع

يبللل  فيلله    يإىل أن ينسللب الفعللل الصللادر عنلله إىل الصللنم، وإمنللا قصللد تقريللره لنفسلله وإثباتلله هلللا علللى أسلللوب تعريضلل
 وقد دكر أوةها أخر  يف ،ويل نسبة الفعل إىل كبريهم.  ،(1)"غرضه من إلزامهم احلجة وتبكيتهم

ُ ﴿:قولله تعلاىل: اثنيــا ٌْق  فََجَعلُْتْم ِمنُْه َحَراًما وََحََلًل قُْل آَّللَّ ُ لَُكْم ِمْن رِ نَْزَل اَّللَّ
َ
ْيُتْم َما أ

َ
َرأ

َ
قُْل أ

ونَ  ََتُ ِ َتفَْ ْم ََعَ اَّللَّ
َ
ذَِن لَُكْم  أ

َ
قلل أرأيلتم ملا أنلزل    }  :اإلدن راةلص إىل قولله"قلال اجلرةلا :  [59]يلونس:    ﴾٥٩أ

إدن    ومعللوم أّن املعلىن عللى إنكلار أن يكلون قلد كلان ملن   تعلاىل  ،{اّلّل لكم ملن رزل فجعللتم منله حراملا وحلالال  
إال أّن اللفلظ أخلرج لرةله إدا كلان    ،فتضلافوه إىل    ،فيما قلالوه ملن غلري أن يكلون هلذا اإلدن قلد كلان ملن غلري  

ل عليلللله    ،فتضللللاف إىل   تعللللاىل إدان كللللان مللللن غللللري    ،ألن  علللللوا يف يللللورة مللللن غلللللآ   األمللللر كللللذلك فللللإدا حقللللّ
 (2)."ارتدع

ولكللن    يتجله إىل أن يكلون اإلدن ملن  ،اإلنكلار  عللى هلذا النسلل يلدل عللى أن  فبنلاء اجلمللة يف هلذه اآليلة  
ه، وإمنا ةعل البناء على هذا النحو و  أعللم كملا قلال اجلرةلا  لغايلة  راد إنكار الفعل من أيلأن ي اقتضى السيال

قوللك للرةلل يلّدعي أّن قلوال كلان  ّلن تعللم  ، ومثالله كملا قلال اجلرةلا : "أن  عللوا يف يلورة ملن غللآوهلي  ،داللية
وضللعه إدا كنللت علمللت أّن دلللك القللول قللد    أنلله ال يقوللله: "أهللو قللال داك ابحلقيقللة أم أنللت تغلللآ؟ "، تضللص الكللالم
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   (1)"لينصرف اإلنكار إىل الفاعل، فيكون أشّد لنفي دلك وإبطاله.  كان من قامل
ِم ﴿:قولله تعلاىل: اثلثــا

َ
َم أ رَّ َريِْن حََ كََ َِّ ْل آ ْ ِ  قَُ ِن اثَْنْ ِ َوِمَن الَْمْعزِ اثْنََ

ْ
أ ٌَْواج   ِمَن الضَّ َ

َثَمانَِيَة أ
ادِقِ َ  ُتْم ََِ نْثََيْ ِ  نَْذِئُوِِن بِعِلْم  ذِْن ُكنَْ

ُ
رَْحاُم اْْل

َ
ا اْشَتَملَْت َعلَيْهِ أ مَّ

َ
نْثََيْ ِ أ

ُ
قلال    [143]األنعلام:    ﴾١٤٣اْْل

وابألنثيلني: األنثلى ملن  ،  اهلمزة يف آلذّكرين لانكار واملراد ابلذكرين: الذكر ملن الضلتن واللذكر ملن العلز الزلشري: "
واملعلىن إنكلار أن حيلّرم   تعلاىل ملن ةلنس الغلنم ضلتهنا ومعزهلا شليئا    ،واألنثى من املعلز، عللى طريلل اجلنسليةالضتن 

من نوعي دكورها وإانثها، وال  لا حتملل إانث اجلنسلني، وكلذلك اللذكران ملن ةنسلى اإلبلل والبقلر، واألنثيلان منهملا  
 رة، وإانثها  رة، وأوالدقا كيفملا كانلت دكلورا وإانل، أو    عاموما حتمل إانثهما، ودلك أهنم كانوا حيّرمون دكورة األن

 (2)"لتلطة  رة، وكانوا يقولون قد حّرمها  ، فتنكر دلك عليهم
ملص أن السليال يلدل عللى اإلنكلار يقلص عللى التحلرم    ،وقد بني اجلرةلا  سلر بنلاء الرتكيلب عللى هلذه الصلورة

أخللرج اللفللظ لرةلله إدا كللان قللد ثبللت حتللرم يف أحللد أشللياء مث  مللن أيللله وللليس علللى اقللرم وحللده. فقللال رهلله  : "
ودللك    ،أريد معرفة عني اقّرم مص أن املراد إنكار الّتحرم من أيله ونفي أن يكلون قلد حلرم شليء  لا دكلروا أنله حملّرم

أخلل وان عللن هللذا الّتحللرم الللذي زعمللتم فلليم  :مث يقللال هلم  ،أن كلان الكللالم وضللص علللى أن  عللل التحللرم كتنلله قللد كللان 
 (3)".ويظهر مكان الفرية منهم على   تعاىل  ،ليتبنّي بطالن قوهلم  هو أيف هذا أم داك أم يف الثاله

يف املوضلعني إبطلال حتلرم ملا    (4){  ذّكرين حلّرمقلل آلل}فال ترّدد يف أّن املقصلود ملن قولله:    قال ابن عاشور: "
ا الّنظللر يف طريللل اسللتفادة هللذا املقصللود مللن نظللم    ،حللّرم املشللركون أكللله، ونفللي نسللبة دلللك الّتحللرم إىل اّلّل تعللاىل وإمنللّ

 "وهو من املعضالت.، الكالم
والّلذي يؤخلذ ملن كلالم  "    مث دكر كالم أممة العربية يف بيان طريل استفادة هذه الداللة ملن هلذا اللنظم فقلال:

ة يف نظلللم االسلللتدالل عللللى املشلللركني أّن االسلللتفهام يف قولللله:   ة العربيلللّ اسلللتفهام    يف املوضلللعني{  آللللذّكرين حلللّرم  }أمملللّ
واملعلىن: إنكلار أن حيلّرم اّلّل تعلاىل ملن ةنسلي الغلنم شليئا    ،اهلملزة يف آللذّكرين لانكلار :"الكّشاف"إنكارّي، قال يف 

يف ابب    "  املفتللاح"  وكللذلك يف ةنسللي اإلبللل والبقللر، وبّينلله يللاحب    ،مللن نللوعي دكورهللا وإانثهللا ومللا حتمللل إانثهللا
رب  ،اإلنكللار فانسللجه علللى منللوال الّنفللي  ابالسللتفهام  :أي  ،الطّلللب بقوللله: وإن أردت بلله   :فقللل يف إنكللار نفللس الضللّ
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ا اْشَتَملَْت َعلَ ﴿يف املوضص السابل ويف قوله تعاىل:  (4) مَّ
َ
نْثََيْ ِ أ

ُ
ِم اْْل

َ
َم أ َكَريِْن َحرَّ َِّ بِِل اثَْنْ ِ َوِمَن اِْلََقرِ اثَْنْ ِ  قُْل آ رَْحاُم َوِمَن اْْلِ

َ
يْهِ أ

ُ بَِهَذا  َفَمْن  اُكُم اَّللَّ َِّ ْم ُكنُْتْم ُشَهَداَو ذِذْ َو
َ
نْثََيْ ِ  أ

ُ
َ َل اْْل ِ َكِذبًا ِْلُِضلَّ اْلَّاَس بَِغرْيِ ِعلْم   ذِنَّ اَّللَّ ا ََعَ اَّللَّ ِن افََْتَ ْظلَُم ِممَّ

َ
أ

الِِم َ   [ 144]األنعام:  ﴾١٤٤َيْهِدي الَْقوَْم الظَّ
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فإنّلك إدا أنكلرت ملن يلرّدد    ،(  أزيدا ضربت أم عمرا  )  ، وقل يف إنكار أن يكون للمخاطب مضروب(أضربت زيدا)
رب بينهمللا رب علللى وةلله برهللا ّ   مللن اإلنكللار عليلله  :أي  ،بزعملله توللّلد منلله  :أي  ،الضللّ   ومنلله قوللله تعللاىل:  ،إنكللار الضللّ

ألنّله علرض     الستلزام انتفاء حمّل الّتحرم انتفلاء الّتحلرم   . قال شارحه القطب الّشريازّي:{آلذّكرين حّرم أم األنثيني}
 (1)"حمّله انتفى هو أي الّتحرم  :أي  ،الّتحرم، دون حمّل يقوم به فإدا انتفى :ميتنص وةوده، أي

مللىت كلان هللذا؟  )  تنكلره:ومثلل دلللك قوللك للرةللل يلّدعي أملرا وأنللت    وقلد دكلر اجلرةللا  ملثال لللذلك فقلال: "
وتضللص الكللالم وضللص مللن سللّلم أّن دلللك قللد كللان، مث تطالبلله ببيللان وقتلله، لكللي يتبللنّي كذبلله إدا ذ    (أيف ليللل أم هنللار؟  

 أّن أملرا قلد  ، وأنلت ال تعل (من أمرك هبذا منّلا؟ وأيّنلا أدن للك فيله؟  )ومثله قولك:    ،يقدر أن يذكر له وقتا ويفتض 
كان بلذلك ملن واحلد ملنكم، إالّ أنّلك تضلص الكلالم هلذا الوضلص لكلي تضلّيل عليله، وليظهلر كذبله حلني ال يسلتطيص  

 (2)."أن يقول: "فالن"، وأن حييل على واحد 
واألمثلة السابقة دخلت فيهلا اهلملزة عللى الفعلل املاضلي أو عللى اسلم ةلاء بعلده فعلل ملاض وقلد تبلني بعلض  

   (3)".أثر السيال يف بنامها ودالالهتا أسرارها، و هر
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اثلثا: مناذج تطبيقية على أثر السياق يف تقدمي املسند إليه يف األبنية ال  يبىن فيهــا الفعــل املضــارع علــى  
 االسم ودالالت ذلك.
فللإّن تقللدم االسللم يقتضللي شللبها مبللا اقتضللاه يف     لفعللل موةللود  (  يفعللل)  أن يكللون  مسللتلة:  قللال اجلرةللا : "

 "من األخذ  ن يقّر أنه الفاعل، أو اإلنكار أن يكون الفاعل. املاضي
ْؤِمنِ َ  ﴿:قولله تعلاىلومثلل لله ب وا مَُ نَْت تُْكرِهُ اْلَّاَس َح َّ يَُكونَُ

َ
فَأ

َ
فلإّن  "وقلال:    ،[99]يلونس:  ﴾٩٩أ

   (1)"املاضي من األخذ  ن يقّر أنه الفاعلتقدم االسم يقتضي شبها مبا اقتضاه يف 
وإيللالء االسللم حللرف    ،يعللىن إمنللا يقللدر علللى إكللراههم واضللطرارهم إىل اإلميللان هللو ال أنللت  قللال الزلشللري: "

لاعالم  ن اإلكراه  كن مقدور عليه، وإمنا الشتن يف املكره من هلو؟ وملا هلو إال هلو وحلده ال يشلارك    االستفهام
 (2)"ادر على أن يفعل يف قلوهبم ما يضطّرون عنده إىل اإلميان، ودلك غري مستطاع للبشر.ألنه هو الق   فيه

إدخللال قللزة اإلنكللار علللى املكللره دون فعللله دليللل علللى أّن   وحللده هللو القللادر علللى هللذا اإلكللراه  وقللال: "  
واملعىن: ولو شاء ربك مشيئة قدرة لقسرهم  يعا على اإلميان، ولكنه شاء مشليئة حكملة، فكلفهلم وبلىن   ،دون غريه

 (3)"ليدخل املؤمنني يف رهته وهم املرادون مبن يشاء.   أمرهم على ما  تارون 
  وتقلدم االسلم يف االسلتفهام عللى الفعلل يلدل عللى إمكلان حصلول الفعلل، لكلن ملن غلري قال أبو حيلان: "و 

 (4)"دلك االسم فلله تعاىل أن يكره الناس على اإلميان لو شاء، وليس دلك لغريه.
واملعلىن أنّله ال قلدرة للك عللى الّتصلّرف يف أحلد، واملقصلود منله بيلان أّن القلدرة  وهذا ما دكلره اللرازي فقلال: "  

 (5)"القاهرة واملشيئة الّنافذة ليست إاّل للحّل سبحانه وتعاىل.
ار يف إنكللار الّنبللّوة مللص اجلللواب  هللذه  فسلليال   ورة مللن أّوهلللا إىل هللذا املوضللص يف بيللان حكايللة شللبهات الكفللّ السللّ

أّن ةلللّد الّرسلللول يف دخلللوهلم يف اإلميلللان ال ينفلللص  وهلللذا ملللا اقتضلللى أن يبلللىن الرتكيلللب عللللى هلللذا النحلللو ليتبلللني    عنهلللا،
بهات ال تفيلد، ألّن   اإلميلان ال حيصلل إاّل بتخليلل اّلّل تعلاىل ومشليئته  ومبالغته يف تقرير الّدالمل، ويف اجلواب علن الشلّ

 (6).وإرشاده وهدايته، فإدا ذ حيصل هذا املعىن ذ حيصل اإلميان 
ُن ﴿قولله تعلاىل:  :  ومن األمثلة ال  ذكرها اجلرجاين ر ه هللا تعاىل ْ َك  َنََ ِ َت َربَذ َ ُموَن رَِحَْ ُهْم َيْقسَِ

َ
أ

 
 123دالمل اإلعجاز .   (1)

 2/372الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (2)

 4/211الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (3)
 6/108اقيآ يف التفسري.  (4)
 17/305مفاتي  الغيب.  (5)

 17/304مفاتي  الغيب. انظر:  (6)



272 
 

نَْيا  َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم فَْوَق َبْعض  َدرََجات  ِْلَتَِّخَذ َبعْ  ا قََسْمَنا بَيَْنُهْم َمعِيَشَتُهْم ِِف اَْلََياةِ ال  ُضُهْم َبْعضًَ
ونَ  ا ََيَْمعَُ فلإّن تقلدم االسلم يقتضلي اإلنكلار أن  "وقلال:    [32]الزخلرف:    ﴾٣٢ُسْخرِيًّا  َورَِْحَُت َربذَِك َخرْيٌ ِممََّ

 (1)"يكون الفاعل
هذه اهلمزة لانكار املستقل ابلتجهيل والتعجيب من اعرتاضهم وحتكمهم، وأن يكونلوا هلم    قال الزلشري: "

 هلو ببلاهر قدرتله  املدبرين ألمر النبّوة والتخري هلا من يصل  هلا ويقوم هبا، واملتولني لقسمة رهة   اليت ال يتوالها إال
 (2)".وابل  حكمته

لليس األملر ملردودا إلليهم، بلل إىل اّلّل علّز وةلّل، واّلّل أعللم حيله  عللل    : "أي:ه(774) ت  وقلال ابلن كثلري
 (3)"وأطهرهم أيال.  ،فإنّه ال ينزهلا إاّل على أزكى انلل قلبا ونفسا، وأشرفهم بيتا  رساالته

بوا    وإمنا اقتضى هذا البناء من تسلآ االستفهام على االسم املقدم هو حلاهلم قلال ابلن عاشلور: " م مللا نصلّ إهنلّ
لللك ال ّلّل، فكللان مللن مقتضللى  أنفسللهم منصللب مللن يتخللرّي أيللناف النللّاس للّرسللالة عللن اّلّل، فقللد ةعلللوا ألنفسللهم د

قلللوهلم أّن االيلللطفاء للّرسلللالة بيلللدهم، فللللذلك قلللّدم ضلللمري هلللم ايعلللول مسلللندا إليللله، عللللى مسلللند فعللللّي ليفيلللد معلللىن  
 (4)"االختصا  فسّلآ اإلنكار على هذا احلصر إبطاال لقوهلم وعطئة هلم يف حتّكمهم.

ل يقتضليه السليال وال يلحظله كثلريون، حيله رأ  أن  وقد فرل اجلرةا  كما تبني بني املثالني، وهلو فلرل دقيل
االستفهام يف اآلية األوىل يرة  فيه ةانب اإلقرار  ن   وحده هو القادر عللى هدايلة النلاس، وأنله يف اآليلة الثانيلة  

 يرة  فيه حال اإلنكار عليهم وجتهيلهم، دون تسلآ االستفهام على الفعل.
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 ودالالت ذلك. يف اخلرب املثبمرابعا: مناذج تطبيقية على أثر السياق يف تقدمي املسند إليه 
ةللّي ال يشلكل: وهلو أن يكلون الفعلل    :أحــدمها  التقدم والتتخري يف ان  املثبلت قسلمان:بني اجلرةا  "أن 

 ..، أو دون كّل أحد فعال قد أردت أن تنّص فيه على واحد فتجعله له، وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر
ل عللللى    والقســـم الثـــاين: أن ال يكلللون القصلللد إىل الفاعلللل عللللى هلللذا املعلللىن، ولكلللن عللللى أنلللك أردت أن حتقلللّ

،  نفسللهلللذلك تبللدأ بللذكره، وتوقّعلله أّوال ومللن قبللل أن تللذكر الفعللل يف    السللامص أنلله قللد فعللل، ومنعلله مللن الشللك، فتنللت
  .(1)، أو من أن يظّن بك الغلآ أو التزّيد لكي تباعده بذلك من الّشبهة، ومنعه من اإلنكار

 :تقدمي احملدث عنه يفيد التنبيه والتحقيق القسم الثاين يف أن    أمثلةمن  و 
ُ ﴿:قوله عّز وةللّ  :أوال هِ  َواَّللَّ َِ وا ب ْد َخرَجَُ ْم قََ ِإَوَذا َجاُووُكْم قَالُوا آَمنَّا َوقَْد َدَخلُوا بِالُْكْفرِ وَهَُ
ْعلَُم بَِما  

َ
   (2)[61]املامدة:   ﴾٦١ََكنُوا يَْكُتُمونَ أ

نزلت يف انس من اليهود كانوا يدخلون على رسول اّلّل يللى اّلّل تعلاىل عليله   قال الزلشري يف معىن اآلية: "
وسلم يظهرون له اإلميان نفاقا، فتخ ه اّلّل تعلاىل بشلتهنم وأهنلم  رةلون ملن جملسلك كملا دخللوا، ذ يتعللل هبلم شليء  

دخلللللوا كللللافرين وخرةللللوا    ي: للللا مسعللللوا بلللله مللللن تللللذكريك آبايت اّلّل ومواعظللللك. وقوللللله: )ابلكفللللر( و )بلللله( حللللاالن، أ
ولللذلك دخلللت )قللد( تقريبللا    ،وكللذلك قوللله: )وقللد دخلللوا( )وهللم قللد خرةللوا(  ،وتقللديره: ملتبسللني ابلكفللر  ،كللافرين

وملعىن آخر: وهو أن أمارات النفال كانت المحة عليهم، وكان رسول اّلّل يللى اّلّل عليله وسللم    ،للماضي من احلال
 (3)"وهذه حاهلم.  ،قالوا دلك ي:رف التوقص وهو متعلل بقوله: )قالوا آمّنا( أمتوقعا إل هار اّلّل ما كتموه، فدخل ح

أّن تقلللدم اقلللّدث عنللله يقتضلللي ،كيلللد انللل  وحتقيقللله لللله، أاّن إدا ،ملنلللا    وقلللد بلللني اجلرةلللا  أن  لللا يلللدل عللللى
، دعلو   {  آمنّلا}:  ودللك أّن قلوهلمكملا يف اآليلة السلابقة،    ،وةدان هلذا الضلّرب ملن الكلالم  ليء يف تكلذيب ملدّع

 (4)منهم أهّنم ذ  رةوا ابلكفر كما دخلوا به، فاملوضص موضص تكذيب. 
الّتتكيلد يف إضلافة الكفلر إلليهم،    (هلم)والفامدة يف دكر كلملة    وبقول الرازي يف بيان دالالت تقدم )هم (: "

د عنلد ةلوسلهم معلك ملا  ذ يسلمعوا    :ونفي أن يكون من الّنيّب يّلى اّلّل عليه وسّلم يف دلك فعلل، أي منلك اي حمملّ
 (5)"فتكون أنت اّلذي ألقيتهم يف الكفر، بل هم اّلذين خرةوا ابلكفر ابختيار أنفسهم.  يوةب كفرا

،  {  آمنلا}    ألهنلم يلدعون خلالف دللك بقلوهلم:  {وهلم قلد خرةلوا بله}قال:  يقول حمملد حمملد أبلو موسلى:"
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، هكذا من غري توكيد  ألن التوكيد ملن أملارات  {  آمنا}أهنم ذ  رةوا ابلفكر، واآلية فيها  ل ثالث: األوىل   :أي
وثللللول الللللنفس فيمللللا تقللللول، وهللللم ال  للللدون يف أنفسللللهم هللللذا الوثللللول، فترسلللللوا العبللللارة هكللللذا فللللاترة فتللللور املعللللىن يف  

 لة حالية فيها شيء ملن التحقيلل املفلاد بقلد، واجلمللة  نفوسهم، واجلملة الثانية قوله: }وقد دخلوا ابلكفر{، وهي  
هلا ملن اجلملتلني السلابقتني  ألهنلا تلرد عللى  غري الثالثة: }وهم قد خرةلوا بله{، وفيهلا ملن عنايلر التوكيلد ملا لليس يف  

 دعو  كما بينا.
 (1)  "و،مل كيف تتنزل عناير التوكيد يف الكالم قطرة قطرة على وفل األحوال حبساب دقيل.

وَن ﴿:قوله تعاىل :نيااث وَن َوَل َيْملِكَُ ْم ُُيْلَقَُ يْئًا وَهَُ وَن شََ ًة َل َُيْلُقَُ هِ آلِهََ َِ ْن ُدون ُذوا مَِ َ َواَتََّ
ا َوَل َنْفًعا َوَل َيْملُِكوَن َمْوتًا َوَل َحَياةً َوَل نُُشوًرا  نُْفِسِهْم َِضًّ

َ
 (2)[3]الفرقان:   ﴾٣ِْل

القيلاس يف مثلله أن ال يكللون، ودللك أّن عبلادهتم هلللا    إد   ،كيلد انل  وحتقيقللهويف هلذا الشلاهد اقتضلى املقللام  
 (3) تقتضي أن ال تكون للوقة.
نفى عن األينام يفات الربوبية، وأثبت هلم أضلدادها، وهلي أهنلم للوقلون غلري خلالقني،    يقول ابن ةزي: "

 (4)"وغري أحياء، وغري عاملني بوقت البعه
ُه ﴿:تعلاىلقولله  :اثلثــا َمنَْ

ْ
ْن ذِْن تَأ نُْهْم مََ َك َومَِ ْ ِهِ ذِْلََ َمنُْه بِِقنَْطار  يَُؤدذ

ْ
ْهِل الِْكَتاِب َمْن ذِْن تَأ

َ
َوِمْن أ

مذِ 
ُ
ا ِِف اْْل يَْس َعلَيْنََ الُوا لََ نَُّهْم قََ

َ
أ َِ ِهِ ذَِْلَْك ذِلَّ َما ُدْمَت َعلَيْهِ قَائًِما  َذلَِك ب ِْيٌل بِِديَنار  َل يَُؤدذ َ  سََ ِ  يَذ

ونَ  ْم َيْعلَمََُ ِذَب وَهََُ ِ الْكَََ وَن ََعَ اَّللَّ ََُ تقللدم اقللّدث عنله يقتضللي ،كيللد انلل   ف  (5)[75]آل عملران:  ﴾٧٥َويَُقول
وهلو ،كيلد وتسلجيل علليهم    ،هنم كادبون ومفرتون على  }وهم يعلمون { أ  يقول يف )روح البيان(: " وحتقيقه له،

. يقلول عبلد  هذا الّضرب من الكالم  يء فيما سبل فيه إنكار من منكلرو  (6)"ابلكذب على   تعاىل والتعمد فيه.
وإدا ذ يعلرتف  نله كلادب    ،داك أّن الكادب ال سّيما يف الدين ال يعرتف  نه كلادب  فهذا من أبني شيءالقاهر: "  

 (7)".ابلعلم  نه كادب كان أبعد من دلك أن يعرتف
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، ويلاغ انل  كملا تلر   ألن اللذي يكلذب ال يعلرتف  نله  {وهلم يعلملون }ال: قل يقول حمملد أبلو موسلى: "
يكذب فضال عن أن يعرتف  نه يعلم أنه كادب، ومن هنا كان سيال العبارة سيال إنكار، فاحتلاج إىل هلذا القلدر  

وب  َ فيمللا سللبل فيلله إنكللار، ويللذكرون هللذه اآليللة شللاهدا علللى  مللن التوكيللد، والبالغيللون يقولللون: إن هللذا األسللل
 (1) ".دلك

اَِلِ َ ﴿:قوله تعلاىل :رابعا َوَّلَّ الصََّ َو َيتََ اَب  وَهَُ َل الِْكتََ ِي نَزَّ َِّ ُ ا َ اَّللَّ   [196]األعلراف:  ﴾١٩٦ذِنَّ َولِِيذِ
لَِ  ﴿  :وقوله تعلاىل وَّ

َ
َساِطرُي اْْل

َ
يًَل َوقَالُوا أ َِِ

َ
َرةً َوأ هِ بُكَْ َّل َعلَيَْ وقولله    [5]الفرقلان:  ﴾٥اْكَتتََبَها فََِهَ ُتمَْ

ٌَُعونَ ﴿:تعاىل رْيِ َفُهْم يُو نِْس َوالطَّ نذِ َواْْلِ  [17]النمل:   ﴾١٧وَُحَِشَ لُِسلَيَْماَن ُجُنوُدهُ ِمَن اْْلِ

الرتكيللب يف هللذه الشللواهد علللى هللذا النحللو مللن تقللدم    أن يبللىن  اللغللوي وسلليال املوقللف  اقتضللى السلليالفقللد  
 ببنامه على هذا النحو.ال يستقيم املعىن فيه إال  ودلك ألنه   ،املسند إليه، وبناء الفعل على االسم

إدا كلللان الفعلللل  لللا ال يشلللّك فيللله وال ينكلللر حبلللال، ذ يكلللد  للليء عللللى هلللذا    ويبلللني دللللك اجلرةلللا  فيقلللول: "
فلإن ةئلت مبثللل هلذا يف يللة كلالم، ووضللعته بعلد واو احللال، حسللن    ،..الوةله، ولكلن يلؤتى بلله غلري مبلّ  عللى اسللم

ويصلري    مثلل هلذا املوضلص،  وداك أّن احلكم يتغري إدا يلارت اجلمللة يف(    ةئته وهو قد ركب)  حينئذ، ودلك قولك: 
 ب.األمر مبعرض الشّك، وداك أنه إمنا يقول هذا من  ّن أنه يصادفه يف منزله، وأنه يصل إليه من قبل أن يرك

فإّن الشلّك ال يقلو  حينئلذ قّوتله    ،هبذا املعىن، ومص هذا الشكّ   (ةئته وقد ركب)فإن قلت: فإنك قد تقول: 
كلللان دللللك أبلللل  يف      (  أ ان والشلللمس قلللد طلعلللت)  :  يف الوةللله األول، أفلللال تلللر  أنلللك إدا اسلللتبطتت إنسلللاان فقللللت

،  (أتلى والشلمس ذ تطللص )  وعكس هلذا أنلك إدا قللت:    ؟(أ ان وقد طلعت الشمس  )  استبطامك له من أن تقول:  
أتلللى وذ تطللللص  )  كلللان أقلللو  يف ويلللفك لللله ابلعجللللة وايللليء قبلللل الوقلللت اللللذي  لللّن أنللله  للليء فيللله ملللن أن تقلللول:  

 (.الشمس بعد 
 ..هذا، وهو كالم ال يكاد  يء إالّ انبيا، وإمّنا الكالم البلي  هو أن تبدأ ابالسم وتب  الفعل عليه

رأيتله  )  ال مضلارعا ذ يصلل  إال مبنيلا عللى اسلم كقوللك:  فإدا كان الفعل فيما بعد هذه الواو اليت يراد هبا احلل
للليس يصللل  شلليء مللن دلللك إالّ علللى مللا تللراه، لللو قلللت:  ..(  دخلللت عليلله وهللو ميلللي احلللديه)  ، و  (  وهللو يكتللب

 (2)"ذ يكن شيئا...(دخلت عليه وميلي احلديه)  و   ،( رأيته ويكتب)
فإنّله ال  فلى عللى ملن لله دول أنله للو ةليء يف دللك ابلفعلل غلري  مث يقول يعد االستشهاد هبلذه اآلايت: "    

وحشلللر  )  ،(اكتتبهلللا فتمللللى عليللله)    و  ،(إن ولّيلللي اّلّل اللللذي نلللّزل الكتلللاب ويتلللوىّل الصلللاحلني):مبلللّ  عللللى االسلللم فقيلللل
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واملعىن قلد زال علن يلورته واحللال    ،د نبا عن املعىنلوةد اللفظ ق  (لسليمان ةنوده من اجلّن واإلنس والطري فيوزعون 
 (1)".اليت ينبغي أن يكون عليها

وجملليء الفعللل بصلليغة    ،هللذا الرتكيللب بعللد واو احلللالسلليال  و للا سللبل يتبللني كيللف نظللر اجلرةللا  رهلله   إىل  
سلليال املوقللف مللن    وكيللف بللىن حكملله يف منللص لالفللة هللذا الشللكل مللن الرتكيللب يف هللذا املوضللص مللص مراعللاة  ،املضللارع

 داللة الشك اليت يستشفها من حال املتكلم.  
وقللد أتللى فيهللا هللذا الرتكيللب بعللد الفللاء وللليس بعللد الللواو كمللا    ،لكنلله استشللهد كللذلك ابآليتللني الثانيللة والثالثللةو 

فصل دلك قبل دلك، فاألمثلة السلابقة كلهلا الليت سلاقها ةلاءت بعلد اللواو ولكلن يف هلذين الشلاهدين ةلاءت بعلد  
 الفاء؟

ويبني حممد أبو موسى سر هذه ) الضرورة البالغيلة ( كملا يسلميها يف بنلاء هلذا الرتكيلب عللى هلذا النحلو يف  
وإدا حاولنلا أن نتعلرف السلبب يف    "  :وقد أفاض يف سر بناء هذا الرتكيب على هذا النحلو و لا قالله ،ايت الثالثةاآل

 "نبو اللفظ عن املعىن عند لالفة الصياغة الواردة يف اآلايت لزمنا أن نتتمل سيال كل آية منها
 ..إدا فسيال كل آية يبني سر هذا البناء ودالالته

ابلعابلللللدين    السللللليال اسلللللتهانة آبهللللللتهم، وتسلللللفيه عابلللللديها، مث إ هلللللار علللللدم املبلللللاالةوىل: "فأملللللا يف اآليلللللة األ
يلدعوهم لكيلده يف أسللوب ملتهكم الدع يثلري احلميلة، وقلد أشلار إىل القلوة    -يللى   عليله وسللم-واملعبودين، وأنه 

فسلال الكلالم مؤكلدا مبلا    ،ل الكتلاب{اليت تدفص عنده، وجتعله يعارضهم هذه املعارضة قلال: }إّن وليّلي اّلّل الّلذي نلزّ 
تر  ليشعرهم بوثوقه فيه، وأنه يقوله مص موفور الثقة، ومتني االعتقاد، وأن نفسه  تلئة هبذا اليقلني، وهللذا ةلاء قولله:  
}وهو يتوىّل الّصاحلني{ هبذا التوكيد، ليالمم هذا السيال الذي يقرر هلم فيه الرسول حال يقينله يف ولقتله بربله، وهلو  

 (2)"يعارضهم تلك املعارضة اليت ال تبايل هبم وال مبقدساهتم
وٌْم ﴿سلياقها هكلذا: فاآليلة الثانيلة أما و  هِ قََ َانَُه َعلَيَْ

َ
اهُ َوأ ِيَن َكَفُروا ذِْن َهَذا ذِلَّ ذِفٌْك افََْتَ َِّ َوقَاَل ا

ٌُوًرا  ا َو اِطرُي  ٤آَخُروَن  َفَقْد َجاُووا ُظلْمًَ سََ
َ
الُوا أ َرةً َوقََ هِ بُكَْ َّل َعلَيَْ َِهَ ُتمَْ ا فََ َ  اْكَتتََبهََ لَِ وَّ

َ
اْْل

يًَل  ِِ
َ
 [5-4]الفرقان:   ﴾٥َوأ

وحاةللة التعبللري هنللا إىل التوكيللد واضللحة  ألهنللم يللدعون يف القللرآن مللا ينكللره عللليهم الرسللول واملؤمنللون، مث هللم  
آن، ونبيلله يلللى   عليلله وسلللم مللن  راغبللون يف رواج مقللالتهم فيلله، فللال بللد مللن توكيللدها ليتقبلهللا مللن ال يعللرف القللر 
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القبامللل األخللر ، واللليت كانللت ال تللزال تثللل يف قللريش وحكمتهللا، وكانللت مقالللة قللريش يف القللرآن تصللاغ يف أسلللوب  
وكيلللف بنيلللت العبلللارة هلللذا البنلللاء الصللللب ملللن اسلللتعمال اسلللم    ،مؤكلللد، انظلللر إىل قلللوهلم: }إن هلللذا إاّل إفلللك افلللرتاه{

 (1)"قصر، واإلخبار عنه  نه إفك.اإلشارة، وجميئها على أسلوب ال
كلان ضلرورة بالغيلة للورود الكلالم يف سليال حيلر   {فهي مللى  }يف قوله:   :وانالية أن التقدم هنا، أع "

على التوكيد، ولتتالءم مص املقالة األوىل يف هذا  وألنه من األخبار الغريبة فال بد فيه من االحتفلال واالهتملام، وهللذا  
 (2)"د  ا ينبو عن املعىن، كما قال عبد القاهر.كان خالف التوكي

يقلللول ابلللن كثلللري يف بيلللان سلللخافة ادعلللامهم وكذبللله  لللا اقتضلللى خلللروج الرتكيلللب عللللى هلللذا النحلللو انطالقلللا ملللن  
يعنلللون: كتلللب األواملللل استنسلللخها، }فهلللي مللللى  السللليال التلللار ي لواقلللص رسلللول   يللللى   عليللله وسللللم بيلللنهم: "  

 }بكرة وأييال{ أي: يف أّول الّنهار وآخره.عليه{ أي: تقرأ عليه  
رورة: أّن  -لسللخافته وكذبلله وهبتلله مللنهم  -وهللذا الكللالم   كللّل أحللد يعلللم بطالنلله، فإنلّله قللد علللم ابلتللّواتر وابلضللّ

دا رسلللول اّلّل ذ يكلللن يعلللا  شللليئا ملللن الكتابلللة، ال يف أّول عملللره وال يف آخلللره، وقلللد نشلللت بلللني أ هلللرهم ملللن أّول   حمملللّ
أن بعثه اّلّل حنوا من أربعني سلنة، وهلم يعرفلون مدخلله ولرةله، ويلدقه، وبلرّه وأمانتله ونزاهتله ملن الكلذب  مولده إىل  

م ذ يكونللوا يسللّمونه يف يللغره إىل أن بعلله إاّل األمللني، ملللا يعلمللون مللن   والفجللور وسللامر األخللالل الّرديلللة، حللىّت إهنللّ
 (3)"يدقه وبرّه.

ّله حكاية لكالم الّنضر بلفظه أو مبعنلاه، وملراد الّنضلر هبلذا الويلف  وهذا كفيقول: "   دلكويبني ابن عاشور 
ّي فكيلف يسلتمّد قرآنله     ألنّه علم أّن هذا الّزور مكشوف قد ال يقبل عند الّناس  ترويج هبتانه لعلمهم  ّن الّنيبء أملّ

ذها عنللده فهللو يناوهلللا ملللن حيسلل  ،مللن كتللب األّولللني فيملللي عليلله مللا    ،ن القللراءةفهيللّت لقبللول دلللك أنلّله كتبللت للله، فاعللّ
 (4)"يقّصه القرآن.

  الزلشلري: "  فيقلول فيهلااآلية الثالثة: }وحشر لسلليمان ةنلوده ملن اجللّن واإلنلس والطّلري فهلم يوزعلون{   أما
حيبس أوهلم على آخرهم، أ : توقف سالف العسكر حىت تلحقهم التوايل فيكونلوا جمتمعلني ال يتخللف   {يوزعون }

 (5)"منهم أحد، ودلك للكثرة العظيمة.
وإخضلاعهم والتلزامهم ابألواملر    ،فكون هذه األيناف من ضمن ةيش سليمان مص اإلنس من األمور الغريبة
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 قتضى السيال بناء الرتكيب على هذا النحو ليدفص هذه الغرابة.  وهلذا ا  ،العسكرية أمر غريب على الفوس كذلك
فللللذلك ذ يلللذكر انيلللل وهلللي ملللن    ،واقتصلللر عللللى اجللللّن والطلللّري لغرابلللة كوهنملللا ملللن اجلنلللودقلللال ابلللن عاشلللور: "

  فينتهلون، فقلد سلّخر  وينهلون   ،فهلم يلؤمرون فيلتمرون   :والوزع: الكّف عّما ال يراد، فشمل األملر والّنهلي، أي ،اجليش
 (1)"ألّن احلشر إمّنا يراد لذلك.   والفاء للّتفريص على معىن حشر ،اّلّل له الّرعّية كّلها

بتقلللدم املسلللند إليللله ليؤكلللد هلللذا انللل  الغريلللب، فتلللتنس بللله    {  فهلللم يوزعلللون   }ةلللاء قولللله:قلللال أبلللو موسلللى: "
النفللوس  ألن حشللر اإلنللس واجلللن، والطللري علللى هللذه اهليئللة مللن اإليللزاع والتللداخل أمللر غريللب حتتللاج النفللوس إىل مللا  

هكلذا مرسلال ملن غلري توكيلد مللا كلان الرتكيلب مالمملا حللال اللنفس    (  يوزعلون )يؤنسها بله، ويقلرره عنلدها، فللو قلال:  
ملتلقية ملثله، واليت حتتلاج كملا قلنلا إىل ملا يؤنسلها ابألملر الغريلب، وقلد دكلران أن التوكيلد ملن أدل العنايلر البالغيلة،  ا

وتنزله يف الكالم على وفل هذه األحوال حبساب دقيل، وهو من خفلي الصلنعة الليت   وأشفها يف مراقبة أحوال النفس
 ال تستقيم على وةهها إال يف حر الكالم.

 (2)"ا رأيناه يف األمر الداعي إىل بناء الفعل على االسم يف هذه اآلايت، و  أعلم.وهذا م
ا ﴿قولله تعلاىل:   كذلك يف سورة النملل  ومثلها ُب بِآيَاتِنََ ِ ذذ ْن يُكََ ا ِممََّ ة  فَوْجًَ مَّ

ُ
ِ أ

َويَوَْم ََنَُْشُ ِمْن ُُكذ
ٌَُعونَ   [83]النمل:   ﴾٨٣َفُهْم يُو

وهللذه عبللارة    ،يوزعللون { حيللبس أّوهلللم علللى آخللرهم حللىت  تمعللوا فيكبكبللوا يف النللارقللال الزلشللري:  " }فهللم  
 (3)" .عن كثرة العدد وتباعد أطرافه، كما ويفت ةنود سليمان بذلك

ة مكلّذبو رسللوهلا  ويقلول ابلن عاشللور: " الّداخلللة    {  ملن}و  ،والفلوج: اجلماعللة ملن النلّلاس  ،فيحشلر مللن كلّل أمللّ
ة تبعيضلّية وأملّ  ة هلو  اعلة    ،فيجلوز ةعلهلا بيانيّلة  ،ا )ملن( الّداخللة عللى  ّلن يكلّذبعلى كّل أملّ فيكلون فلوج كلّل أملّ

و للوز ةعللل )مللن( هللذه تبعيضللية أيضللا  ن يكللون    ،حيشللر مللن األمللة كفارهللا ويبقللى يللاحلوها  :املكللذبني منهللا، أي
تهم  ،املعللىن إخللراج فللوج مللن املكللذبني مللن كللل أمللة فيكونللون يف الّرعيللل األّول    ،وهللذا الفللوج هللو زعمللاء املكللّذبني وأممللّ

وهذا قول ابن عّباس إد قال: مثل أيب ةهل والوليد بن املغلرية وشليبة بلن ربيعلة يسلاقون بلني يلدي أهلل  ، إىل العذاب
 (4)"..مّكة، وكذلك يسال أمام كّل طامفة زعما ها

ِ ذَِ  اْلَّارِ ﴿  :قوله تعاىلمثله و  ْعَداُو اَّللَّ
َ
ونَ َويَوَْم ُُيََْشُ أ ٌَعَُ يقلول ابلن كثلري:    [19]فصللت:  ﴾١٩َفُهْم يُو
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 (1)"أي: جتمص الّزابنية أّوهلم على آخرهم  ،: ادكر هلؤالء املشركني يوم حيشرون إىل الّنار }يوزعون{يأ"
و للا سللبل مللن كللالم املفسللرين يف اآليتللني يظهللر أن بنللاء الرتكيللب علللى هللذا النحللو اقتضللاه سلليال املوقللف فهللو  

،ابه نفللوس ر وس الكفللر  إد كيللف يزةللر هللؤالء الزعمللاء والقللادة وحيشللرون مللص العامللة، وهللم أهللل    يشللعر بتتكيللد أمللر
 ليها.إاجلاه وأيحاب السطوة، فجاء هذا البيان ليشري إىل حالة الذل واهلوان اليت يصريون  

والتوكيلللد ملللن أدل العنايللر البالغيلللة، وأشلللفها يف مراقبلللة أحلللوال اللللنفس وتنزلللله يف    يقللول حمملللد أبلللو موسلللى: "
الكلللالم عللللى وفلللل هلللذه األحلللوال حبسلللاب دقيلللل، وهلللو ملللن خفلللي الصلللنعة الللليت ال تسلللتقيم عللللى وةههلللا إال يف حلللر  

 (2)"وهذا ما رأيناه يف األمر الداعي إىل بناء الفعل على االسم يف هذه اآلايت، و  أعلم. الكالم.
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 ودالالت ذلك.  ،: مناذج تطبيقية على أثر السياق يف تقدمي املسند إليه يف اخلرب املنفيخامساا 
أنلت  )واعلم أّن هلذا الصلنيص يقتضلي يف الفعلل املنفلّي ملا اقتضلاه يف املثبلت، فلإدا قللت:   يقول عبد القاهر: "

ن  ملص مل، ويكلون الكلالم يف األول  (ال حتسلن هلذا)، كان أشّد لنفي إحسان دلك عنه من أن تقلول:  (ال حتسن هذا
فقللت:    (  حتسلن)  بعلد  فيملا    (  أنلت)  هو أشّد إعجااب بنفسه، وأعرض دعو  يف أنه حيسن، حلىت إنلك للو أتيلت بلل  

 (1)"، ذ يكن له تلك القوة.( ال حتسن أنت) 
 ومن النماذج القرآنية:

ِيَن ُهْم بَِربذِِهْم َل سَُْشُِكونَ ﴿:قولله تعلاىل  :أوال َِّ يفيلد ملن التتكيلد  يقلول اجلرةلا : "  [59]املؤمنلون:    ﴾٥٩َوا
  (2)"ذ يفد دلك (برهّبم ال يشركون )  أو (  برهّبموالذين ال يشركون ):يف نفي اإلشراك عنهم ما لو قيل

ْن ﴿وحىت نتعرف سر اجلمال يف هذا الرتكيب ال بلد ملن عرضله يف سلياقه يقلول تعلاىل:   ْم مَِ ِيََن هَُ َِّ ذِنَّ ا
ونَ   ٥٧َخْشَيةِ َربذِِهْم ُمْشِفُقونَ  ِيَن ُهْم بِآيَاِت َربذِِهْم يُْؤِمنَُ َِّ ْم    ٥٨َوا ِيََن هَُ َِّ ُكونَ َوا ِ َربذِِهْم َل سَُشَْ َِ  ٥٩ب

نَُّهْم ذَِ  َربذِِهْم َراِجُعونَ 
َ
ِيَن يُْؤتُوَن َما آتَْوا َوُقلُوبُُهْم وَِجلٌَة أ َِّ ْم   ٦٠َوا ولَئَِك سَُسارُِعوَن ِِف اْْلَرْيَاِت وَهَُ

ُ
أ

 [61-57]املؤمنون:   ﴾٦١لََها َسابُِقونَ 

  [54]املؤمنلون:  ﴾فََذرُْهْم ِِف َغْمَرتِِهْم ﴿  :لغملرة ملن قوللههذا الكالم مقابل ما تضلّمنته ايقول ابن عاشور: "
عفاء وإنفللال   مللن اإلعللراض عللن عبللادة اّلّل وعللن الّتصللديل آبايتلله، ومللن إشللراكهم آهلللة مللص اّلّل، ومللن شللّحهم عللن الضللّ

امللؤمنني ثنللاء    فجلليء يف مقابلهلا بلذكر أحللوال  ،كللّل دللك  لّلا مشلتله الغملرة   ملاهلم يف اللّلّذات، ومللن تكلذيبهم ابلبعله
 ؟[63]املؤمنون:  ﴾بَْل قُلُوبُُهْم ِِف َغْمَرة  ِمْن َهَذا  ﴿:عليهم، أال تر  إىل قوله بعد هذا 

 فكانت هذه اجلملة كالّتفصيل إل ال الغمرة مص إفادة املقابلة  حوال املؤمنني.
فات وقلللب  أضلللدادها هلللا لللللذّكر علللن تعلللداد  تنزي   واختلللري أن يكلللون الّتفصللليل بلللذكر املقابلللل حلسلللن تللللك الصلللّ

 رداملهم، فحصل هبذا إ از بديص، وطبال من ألطف البديص، ويون للفصاحة من كراهة الويف الّشنيص.
م يسلارعون    ،لالهتمام ابن ، واإلتيان ابملويوالت لامياء إىل وةه بناء انل ( إّن  ل)وافتتاح اجلملة ب وهلو أهنلّ

أمسللاء املويللوالت لالهتمللام بكللّل يلللة مللن يللالهتا فللال تللذكر تبعللا ابلعطللف.    وتكريللر  ،ويسللابقون إليهللا  ،يف انللريات
 ..واملقصود الفريل اّلذين اّتصفوا بصلة من هذه الّصالت

 (3)"وتقدم ايرورات الّثالثة على عواملها للّرعاية على الفوايل مص االهتمام مبضموهنا.
 

 وقد تبص القزوي  اجلرةا  يف كالمه وأمثلته دون زايدة تذكر.  2/62اإليضاح يف علوم البالغة.  وانظر:  381 دالمل اإلعجاز.  (1)
 138 دالمل اإلعجاز.  (2)
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والثنللاء عللليهم مبللا اتصللفوا بلله مللن يللفات يف    ،وإعللالء شللتهنم  ،فسلليال اآليللة كمللا يظهللر هللو العنايللة ابملللؤمنني
ورفللص    ،و نللوا أن هللذا العطللاء تكللرم هلللم  ،وبيللان أهنللم فتنللوا مبللا أوتللوه مللن مللال وبنللني وعللزة وتللرف  ،مقابللل دم الكللافرين

فاقتضلللى هلللذا السللليال أن يبلللىن الفعلللل عللللى    ،لشلللتهنم، فجلللاءت هلللذه اآلايت لرتفلللص قلللدر امللللؤمنني عنلللد   علللز وةلللل
 االسم يف هذا الرتكيب يف تناسل بديص مص ما قبله وما بعده.  

ونَ ﴿:قولله تعلاىل :اثنيا ْكَْثِهِْم َفُهْم َل يُْؤِمنَُ
َ
وقلد سلال اجلرةلا     [7]يلس:  ﴾٧لََقْد َحقَّ الَْقْوُل ََعَ أ

   .وتبعه يف دلك البالغيون  ،ولكن ذ  صها ببيان  ،هذه اآلية شاهدا على ما دكره
 وما قاله فيها املفسرون يتبني سر هذا البناء و اله. ،وابلعودة إىل سيال هذه اآلية

هذا تفصيل حلال القوم اّلذين أرسل حمّمد يّلى   عليله وسلّلم لينلذرهم، فهلم قسلمان:   يقول ابن عاشور: "
فيهم النّلذارة، وقسلم اتّبعلوا اللذّكر وخلافوا اّلّل فلانتفعوا ابلنّلذارة. وبلنّي أّن أكثلر القلوم حقلّت علليهم كلملة   قسم ذ تنفص 

م ال يؤمنللون مبللا ةبللل عليلله م ال  عقللوهلم ملل  العللذاب، أي علللم اّلّل أهنللّ ل يف علملله وكتللب أهنللّ ن الّنفللور عللن انللري، فحقللّ
 يؤمنون، فالفاء لتفريص انتفاء إميان أكثرهم على القول اّلذي حّل على أكثرهم.

وحللّل: مبعللىن ثبللت ووقللص فللال يقبللل نقضللا. والقللول: مصللدر أريللد بلله مللا أراده اّلّل تعللاىل هبللم فهللو قللول مللن قبيللل  
 به إىل رسله.الكالم الّنفسّي، أو  ّا أوحى اّلّل  

 والّتعريف يف القول تعريف اجلنس، واملقول حمذوف لداللة تفريعه عليه.
م ال يؤمنللللون فهللللم ال    :والّتقللللدير: لقللللد حللللّل القللللول، أي القللللول الّنفسللللّي وهللللو املكتللللوب يف علملللله تعللللاىل أهنللللّ

 (1)"يؤمنون.
إد إن سلليال اآليللة مللن سللبل قضللاء       إميللاهنمنفللي  ليؤكللد  فقللد بلل  الرتكيللب يف هللذه اآليللة علللى هللذا النحللو  

ملللص ملللا يكابلللده الرسلللول يللللى   عليللله وسللللم يف  بنلللاء عللللى عللللم   علللز وةلللل هبلللم  عللللى أكثلللرهم   هنلللم ال يؤمنلللون  
بقلامهم    ،كيلد كلله  وقومله، اقتضلى دللك    اإلعلراض حلىت ملن أهلله  ه ملن لد وملا  ،دعوهتم، ومص حريه عللى هلدايتهم

     .ودلك ال يتتتى إال إدا ب  الرتكيب هذا البناء  ،نفي اإلميان عنهمو  على الكفر
نَْباُو يَوَْمئِذ  َفُهْم َل يَتََساَولُونَ ﴿:قوله تعاىل :اثلثا

َ
وهلذا الشلاهد    [66]القصلص:  ﴾٦٦َفَعِمَيْت َعلَيِْهُم اْْل

وقلد أتلى بله اجلرةلا  ليؤكلد دات املعلىن وهلو ،كيلد النفلي، ولكلن ملن خلالل سليال اآليلة يتبلني سلر   ،يشبه ما سلبل
  .هذا البناء الدال على التتكيد 
ْو ﴿فسيال اآلية القريلب ََ َذاَب  ل ُوا الْعََ

َ
ْم َوَرأ َتِجيُبوا لَهَُ ََكَوُكْم فََدَعوُْهْم فَلَْم سَسَْ َوقِيَل اْدُعوا ُرَ

نَُّهْم ََكنُوا يَ 
َ
َجبُْتُم الُْمرَْسلِ َ   ٦٤ْهَتُدونَ أ

َ
 [65-64]القصص:   ﴾٦٥َويَوَْم ُيَنادِيِهْم َفَيُقوُل َماَذا أ
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إهّنم مللا  .فل.وذ يهتدوا إىل ةلواب ودللك ملن احللرية والوهل  ،واملعىن: خفيت عليهم األنباء  يقول ابن عاشور: "
ِيَن ُكنُْتْم تَزُْعُمونَ   ﴿ :نودوا َِّ ََكئَِى ا ْيَن ُرَ

َ
فلّفقوا ةوااب علدلوا بله علن ةلاّدة    ،ان   ر سا هم  [62]القصلص:  ﴾أ

ا سلئلوا علن ةلواب دعلوة الّرسلول يلّلى   االستفهام إىل إنكار أن يكونوا هم اّلذين سّنوا لقلومهم عبلادة األيلنام، فلملّ
م ذ   وا مغالطللةفلللم  للد   ،  عليلله وسللّلم عيللوا عللن اجلللواب فللإّن     يكونللوا مسللبوقني مللن سلللفهم بتكللذيب الّرسللول  ألهنللّ

 الّرسول بعه إليهم أنفسهم.
ال يسللللتل بعضللللهم بعضللللا    :أي  ،{فهللللم ال يتسللللاءلون }  :قوللللله  {عميللللت عللللليهم األنبللللاء}وهلللللذا تفللللرع علللللى  

 (1)"الّسؤال فو وا. ودلك من شّدة البهت والبغت على اجلميص أهّنم ال متنّصل هلم من هذا ،الستخراج اآلراء
ميلللت األنبلللاء عللللى  يلللص  فقلللد ع  ،فتبلللني أن سللليال اآليلللة يقتضلللي التتكيلللد عللللى العجلللز املطللللل اللللذي أيلللاهبم

ابل ؤال السللّ ي السللّ لللذلك بلل  الفعللل املنفللي     املسللئولني فسللكتوا كّلهللم وذ ينتللدب زعمللا هم للجللواب كفعلهللم يف تلقللّ
 على االسم ليؤكد هذا الوةوم الذي أياهبم.

ونَ ﴿قوله تعلاىل: :رابعا ِيَن َكَفُروا َفُهْم َل يُْؤِمنَُ َِّ ِ ا ِ ِعنَْد اَّللَّ َوابذ وقلد    [55]األنفلال:  ﴾٥٥ذِنَّ َرَّ الَّ
ملللن    بلل  الفعللل املنفللي علللى االسلللم كللذلك يف هللذه اآليللة ليفيلللد ،كيللد نفللي اإلميللان عللنهم، أملللس سللر دلللك فيظهللر

 السيال.
ْم َل ﴿ذه اآليللة:  قلال اإلمللام الللرازي يف بيللان سلليال هلل ُروا َفهََُ ِيَََن َكفَََ َِّ ِ ا َد اَّللَّ ِ ِعنََْ َوابذ ذِنَّ َرَّ الَّ

ة  وَُهْم َل َيتَُّقونَ   ٥٥يُْؤِمُنونَ  ِ َمرَّ
ِيَن َاَهْدَت ِمنُْهْم ُثمَّ َينُْقُضوَن َعْهَدُهْم ِِف ُُكذ َِّ  [56-55]األنفال:   ﴾٥٦ا

ّر والعنلاد  {  وكّل كانوا  املني}اعلم أنّه تعاىل ملا ويف كّل الكّفار بقوله:   فقلال:     أفلرد بعضلهم مبزيّلة يف الشلّ
 يف حكمه وعلمه من حصلت له يفتان:  :أي  { إّن شّر الّدواّب عند اّللّ }

 الّصفة األوىل: الكافر اّلذي يكون مستمرّا على كفره مصرّا عليه ال يتغرّي عنه البّتة.
  ..الّصفة الثّانية: أن يكون انقضا للعهد على الّدوام

اس: هلللم قريظلللة وأعلللانوا عليللله املشلللركني    ،فلللإهّنم نقضلللوا عهلللد رسلللول اّلّل يلللّلى اّلّل عليللله وسلللّلم   قلللال ابلللن عبلللّ
 (2)."فنقضوه أيضا يوم انندل  ،فعاهدهم مرّة أخر   ،ابلّسالح يف يوم بدر، مثّ قالوا: أخطتان

فإّن تقدم املسند إليه على ان  الفعللّي املنفلّي ملص علدم إيلالء  يقول ابن عاشور:"  هذا التقدم فأما عن داللة  
اللّلذين ينتفللي اإلميللان مللنهم يف املسللتقبل انتفللاء    :املسللند إليلله حللرف الّنفللي لقصللد إفللادة تقويللة نفللي اإلميللان عللنهم، أي

لة، وألنّ    دا للّتخصليصوليس الّتقدم هنا مفي ،فهم بعداء عنه أشّد االبتعاد ،قوايّ    ألّن الّتخصليص ال أثلر لله يف الصلّ
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األكثر يف تقدم املسند إليه على ان  الفعللّي املنفلّي، إدا ذ يقلص املسلند إليله عقلب حلرف الّنفلي، أن ال يفيلد تقدميله  
ْم  َوَما ُتنِْفُقوا ِمنْ  ﴿إاّل الّتقّوي، دون الّتخصيص، ودلك هو األكثر يف القرآن كقوله تعلاىل:   َخرْي  يَُوٍَّّ ذَِْلْكَُ

نُْتْم َل ُتْظلَُمونَ 
َ
 (1)"إد ال يراد وأنتم دون غريكم ال تظلمون.   [272]البقرة:  ﴾٢٧٢َوأ
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 االختصاا.   علىتقدمي املسند إليه داللة : مناذج تطبيقية على أثر السياق يف سادساا 
أي أن الفعللل خللا  ابملسللند إليلله ال يتعللداه إىل غللريه، ودلللك يكللون إدا سللاعد السلليال  معللىن االختصللا : "

حمملد يعطلي ملن  )وتقلول:    ،نك وحدك الذي تعرفهلاأيف سيال تع  فيه    (أان أعرف هذه املستلة)على دلك، تقول:  
 (1)"  إدا كنت تريد أنه ال يفعل دلك سواه، أو أنه يفعله خبالف شخص معني وهكذا.(خري ماله

ي  عبلللد القلللاهر قلللد يقلللّدم املسلللند إليللله ليفيلللد  قلللال السللليوطي: "السلللابص:   تقلللدم املسلللند إليللله عللللى ملللا قلللال الشلللّ
 عصيصه ابن  الفعلّي واحلايل على رأيه أّن له أحواال:

وأان سللللعيت يف    ،أان قمللللت  :حنللللو  ،فيللللتَ للّتخصلللليص  ،أن يكللللون املسللللند إليلللله معرفللللة واملسللللند مثبتللللا  أحــــدها:
د بنحلو  فلإن ق  ،حاةتلك د بنحلو    (،وحلدي)صلد بلله قصلر اإلفلراد أكللّ ْل  ومنله: ﴿  (،ال غللريي)أو قصلر القلللب أكلّ بَََ

نُْتْم بَِهِديَّتُِكْم َتْفرَُحونَ 
َ
ونَِن بَِمال   فإّن ما قبله من قوله: ﴿  [36]النملل:  ﴾أ تُِمد 

َ
  (  بلل)  ولفلظ    ،[36]النملل:  ﴾أ

ال إثبلات الفلرح هللم    ،فلإن املقصلود نفلي فرحله هلو ابهلديّلة  (   غلريكمبلل أنلتم ال  )  املشعر ابإلضراب يقضي  ّن امللراد 
ْم   قلال: وكللذا قوللله: ﴿  ".األفللراح  عللروس"قاللله يف    .هبلديّتهم ُن َنْعلَُمهََُ ْ ْم  َنَََ ال    :أي   [101]التوبللة:  ﴾َل َتْعلَُمهََُ

وال يتميّلز دللك إاّل مبلا يقتضليه    :ينقال الّشي  هباء اللدّ   .وقد  َ للّتقوية والّتتكيد دون الّتخصيص ،نعلمهم إاّل حنن
 .احلال وسيال الكالم

ال  )وملن    (،ال تكلذب)فإنّه أبل  يف نفي الكذب ملن    (أنت ال تكذب)  :حنو  ،أن يكون املسند منفّيا اثنيها:
 .[66]القصص:   ﴾٦٦َفُهْم َل يَتََساَولُونَ  ﴿ :ومنه  ،وقد يفيد الّتخصيص (،تكذب أنت

ا ابجللنس(،  رةلل ةلاء )حنلو   ،أن يكون املسلند إليله نكلرة مثتبلا اثلثها:   ،ال املرأة  :أي  ،فيفيلد الّتخصليص إملّ
 .ال رةالن  :أي  ،أو الوحدة

  ،ذ أقللله مللص أّن غللريي قاللله  :أي  (  مللا أان قلللت هللذا)  حنللو    ،أن يلللي املسللند إليلله حللرف الّنفللي فيفيللده  رابعهــا:
نَْت َعلَيَْنا بَِعزِيز    ومنه: ﴿

َ
ز   ال أنت ولذا قال: ﴿  ،العزيز علينا رهطك  :أي  [91]هود:  ﴾٩١َوَما أ عََ

َ
ى أ رَْهطَِ

َ
أ

  ِ  (2)"ووافقه الّسّكاكّي.  ،هذا حايل رأي الّشي  عبد القاهر [92]هود:   ﴾َعلَيُْكْم ِمَن اَّللَّ
 من النماذج القرآنية:و 

رِْض  ﴿قوله تعاىل:   :أوال
َ
ُكْم ِمَن اْْل

َ
نَْشأ

َ
ذ ينشلئكم منهلا إال هلو،    يقول الزلشلري: "  [61]هود:  ﴾ُهَو أ

ا  ﴿وذ يسلللتعمركم فيهلللا غلللريه. وإنشلللا هم منهلللا خللللل آدم ملللن اللللرتاب   َََ َتْعَمَرُكْم فِيهَ ََْ وأملللركم    [61]هلللود:  ﴾َواسَ
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 (1)."ابلعمارة
وَد ﴿وقللد ةللاء هللذا الرتكيللب علللى لسللان حملللود عليلله الصللالة والسللالم يف دعوتلله لقوملله قللال تعللاىل:   ََُ ِإَوَ  َثم

رِْض 
َ
َن اْْل ُكْم مَِ

َ
أ نْشََ

َ
َو أ رْيُهُ  هَُ ْن ذََِل  غََ ْم مَِ ا لَكَُ َ مََ ُدوا اَّللَّ وِْم اْعبَُ ا قََ اَل يََ اَِلًا  قََ َِ َخاُهْم 

َ
أ

ِ قَرِيٌب َُمِيٌب َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها فَاْسَتْغفِرُ   [61]هود:   ﴾٦١وهُ ُثمَّ تُوبُوا ذَِْلْهِ  ذِنَّ َرّبذ

يف موضلص  {  و أنشلتكم ملن األرضهل} للة    يف بيان سليال هلذا الرتكيلب وبنامله وداللتله: " ابن عاشور يقول
ة غللريه، وكللتهّنم كلللانوا مثللل مشلللركي قللريش ال يللّدعون أليلللنامهم   خلقللا وال رزقلللا،  الّتعليللل لألمللر بعبلللادة اّلّل ونفللي إهليلللّ

 (2)"فلذلك كانت احلّجة عليهم انهضة واضحة.
مري فعللللني دون: هلللو منشلللئكم ومسلللتعمركمويقلللول أيضلللا:"   ذ    :إلفلللادة القصلللر، أي   وةعلللل انللل ين علللن الضلللّ

 (3)"ينشئكم من األرض إاّل هو، وذ يستعمركم فيها غريه.
أن يعللل دللك بلدليل يقلرون بله وهلو تفلرد   علز  فاقتضى سيال هذا الرتكيلب وهلو دعلوهتم لعبلادة   وحلده  

   وبلل  الفعللل علللى االسللم  ،فجللاء الرتكيللب علللى هللذا النحللو  ،وةللل ابنلللل واإلنشللاء والتسللخري لعمللارة هللذه األرض
 ليدل على تفرد   عز وةل مبا  عله مستحقا للعبادة.

ٌَْق لَِمْن سََشاُو وَ ﴿: تعلاىل قولله:  اثنيــا ِ ُ يَُْْسُط الرذ نَْيا اَّللَّ نَْيا َوَما اَْلََياةُ ال  يَْقِدُر  َوفَرُِحوا بِاَْلََياةِ ال 
وقد ورد هلذا الرتكيلب يف مواضلص علدة ملن كتلاب   علز وةلل ويف سلياقات    [26]الرعد:    ﴾٢٦ِِف اْْلِخَرةِ ذِلَّ َمَتاعٌ 

 .لتلفة
    وحلده هلو يبسلآ اللرزل ويقلدره دون غلريه، وهلو اللذي بسلآ  ي:أ  {اّلّل يبسآ اللّرزل}قال الزلشري:" 

رزل أهل مكة ووسعه عليهم وفرحوا مبا بسآ هلم من الدنيا فرح بطر وأشر ال فرح سلرور بفضلل   وإنعامله علليهم،  
شلليئا  وذ يقللابلوه ابلشللكر حللىت يسللتوةبوا نعلليم اآلخللرة، وخفللى عللليهم أن نعلليم الللدنيا يف ةنللب نعلليم اآلخللرة للليس إال  

 "نزرا يتمتص به كعجالة الراكب، وهو ما يتعجله من مريات أو شربة سويل أو حنو دلك.
اعلللم أنّله تعللاىل ملللّا حكللم عللى مللن نقللض عهللد    : "مللا قبلهللا  مناسللبتهادكللر  و وقلال الللرازي يف بيللان سليال اآليللة  

خلرة فكتنّله قيلل: للو كلانوا أعلداء اّلّل مللا فلت  اّلّل  اّلّل يف قبول الّتوحيد والّنبّوة  هّنم ملعونلون يف اللّدنيا ومعلّذبون يف اآل
عليهم أبواب الّنعم والّلّذات يف الّدنيا، فتةاب اّلّل تعاىل عنه هبذه اآليلة وهلو أنّله يبسلآ اللّرزل عللى اللبعض ويضلّيقه  

عا عليلله دون املللؤمن، ويوةللد املللؤمن مضللّيقا عليلله    علللى الللبعض وال تعللّلل للله ابلكفللر واإلميللان، فقللد يوةللد الكللافر موسللّ
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 (1)"دون الكافر، فالّدنيا دار امتحان.
أن   سللبحانه وحللده يقللدر األرزال علللى  فناسللب سلليال اآليللة أن يبللىن هللذا الرتكيللب علللى هللذا النحللو ليفيللد  

العبللاد وهللو وحللده املتصللرف يف خلقلله يللرزل مللن يشللاء ومينللص مللن يشللاء، ودلللك حبكمتلله وال يللرتبآ بللذلك تكللرم أو  
هللذه احلقيقللة  سلللوب بللديص  إهانللة وإمنللا هللي أقللدار   وفللل حكمتلله سللبحانه، وقللد أتللى هللذا الرتكيللب الللدال علللى  

 يالمس شغاف القلوب.
هذا املعلىن املواضلص األخلر  الليت ورد فيهلا هلذا الرتكيلب ومنهلا يف سلورة القصلص يف قصلة قلارون يقلول  ويؤكد 

ْن ﴿تعلاىل:   اُو مَِ ْن سَشََ ٌَْق لِمََ ِ ُط الَرذ َ يَْْسَُ نَّ اَّللَّ
َ
ْمِس َيُقولُوَن َويَْكأ

َ
ِيَن َتَمنَّْوا َمََكنَُه بِاْْل َِّ َبَح ا ِْ َ

َوأ
نْ 

َ
نَُّه َل ُيْفلُِح الََْكفُِرونَ  ِعَبادِهِ َويَْقِدُر  لَْوَل أ

َ
ُ َعلَيَْنا َْلََسَف بَِنا  َويَْكأ  [82]القصص:   ﴾٨٢َمنَّ اَّللَّ

َل  ﴿:  -أي: قوم قارون    –  فلما قالوا  قال الرازي يف بيان سيال هذا الرتكيب وداللته: " ا ِمثَْ َ َت ْلََ ْ يَا ْلََ
اُروُن  وِِتَ قَََ

ُ
ا أ َ  ﴿مثّ قللالوا:    ﴾َويۡ ﴿هللوا نطللئهم فقللالوا:  مثّ شللاهدوا انسللف تنبّ   ،[79]القصللص:  ﴾مَََ نَّ اَّللَّ

َ
أ كَََ

ٌَْق لَِمْن سََشاُو ِمْن ِعَبادِهِ   ِ حبسلب مشليئته وحكمتله ال لكرامتله عليله، ويضلّيل عللى   {[82]القصلص:    ﴾يَُْْسُط الرذ
سللتلت انليللل عللن هللذا احلللرف  "مللن يشللاء ال هلللوان مللن يضللّيل عليلله بللل حلكمتلله وقضللامه ابللتالء وفتنللة قللال سلليبويه:  

 (2)".(وي)وإّن القوم تنّبهوا وقالوا متنّدمني على ما سلف منهم   (  كتنّ )مفصولة من  (  وي)إّن   :فقال
اآليللة يشللابه اآليللة السللابقة وهللو بيللان أن بسللآ الللرزل أو تضللييقه ال يللرتبآ بكرامللة أو مهانللة    إدا فسلليال هللذه

وإمنللا هلللو ملللن تقللدير   احلكللليم وحلللده فناسللب أن يقلللدم املسلللند إليلله )  ( مللللا يف دللللك مللن إشلللعار بعظملللة املتفلللرد  
 ابنلل والتقدير سبحانه.
وأفللاد تقللدم املسللند إليلله    االختصللا  فقللال: "  ة الرعللد يف إفللادة آيللة سللور ابللن عاشللور الزلشللري  ولكللن خللالف  

تقوية للحكلم و،كيلدا، ألّن املقصلود أن يعلمله النّلاس ولفلت العقلول إليله    {  اّلّل يبسآ}على ان  الفعلّي يف قوله:  
 على رأي الّسّكاكّي يف أمثاله.

ركة ّلّل يف دللك، أو ملن     (الكّشاف)وليس املقام مقام إفادة احلصر كما درج عليه   إد لليس حملّلة ملن يلزعم الشلّ
 (3)"يزعم أّن اّلّل ال يفعل دلك فيقصد الّرّد عليه بطريل القصر.

ف ابلن عاشلور  ن تقلدم اسلم اجلالللة مبلا يضلفيه ملن عظملة ودالللة عللى احلكملة يشلعر مبعلىن   ال   وميكن أن 
 حيه إن تقسيم األرزال بني العباد خا  ابهلل احلكيم.    القصر
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اَن ﴿يقلول تعلاىل:    ،ويف سورة الزمر ما يدل على داللة هذا الرتكيلب عللى االختصلا  نْسََ سَّ اْْلِ إَِذا مََ فََ
ْل ِِهَ  م   بََ وتِيُتُه ََعَ ِعلَْ

ُ
ْْلَاهُ نِْعَمًة ِمنَّا قَاَل ذِنََّما أ َْثَُهْم َل ُِضٌّ َدَانَا ُثمَّ ذَِذا َخوَّ كَْ

َ
نَّ أ ٌة َولَكَِ فِتْنََ

ْغَ  َعنُْهْم َما ََكنُوا يَْكِسُبونَ   ٤٩َيْعلَُمونَ 
َ
ِيَن ِمْن َقبْلِِهْم َفَما أ َِّ ا  ٥٠قَْد قَالََها ا يذِئَاُت مََ اَبُهْم سََ َِ َ

فَأ
ِيَن َظلَُموا ِمْن َهُؤَلوِ َسُيِصيُبُهْم َسيذِئَاُت َما َكَسُبوا َومَ  َِّ وا   ٥١ا ُهْم بُِمْعِجزِينَ َكَسُبوا  َوا ْم َيْعلَمَُ ََ َول

َ
أ

ٌَْق لَِمْن سََشاُو َويَْقِدُر  ذِنَّ ِِف َذلَِك َْليَات  لَِقْوم  يُْؤِمُنونَ  ِ َ يَُْْسُط الرذ نَّ اَّللَّ
َ
 [52-49]الزمر:   ﴾٥٢أ

وتِيتَُ ﴿فسيال اآلية هو الرد على من يدعي أن التوسعة يف الرزل راةلص إلليهم   
ُ
ا أ اَل ذِنَّمََ م  قََ ُه ََعَ ِعلَْ

ُط ﴿  :فاقتضلى املقلام أن يبلىن الفعلل عللى االسلم يف قولله [78]القصلص:    ﴾ِعنِْدي    َ يَْْسَُ نَّ اَّللَّ
َ
وا أ ْم َيْعلَمَُ ََ َول

َ
أ

ٌَْق لَِمْن سََشاُو َويَْقِدُر   ِ  لريد عليهم  ن هذا  مر   وحده. [52]الزمر:  ﴾٥٢الرذ
ْن  ﴿: تعلاىل قولله: اثلثــا َرُدوا ََعَ َوِممَّ ةِ  مََ ِل الَْمِدينََ هَْ

َ
ْن أ افُِقوَن  َومَِ ْعَراِب ُمنََ

َ
َحْولَُكْم ِمَن اْْل

تَْ ِ ُثمَّ يَُرد وَن ذَِ  َعَذاب  َعِظيم   ُبُهْم َمرَّ ِ وقلد    [101]التوبلة:    ﴾١٠١اْلذَِفاِق َل َتْعلَُمُهْم  ََنُْن َنْعلَُمُهْم  َسُنَعذذ
 .وقد أفاد دلك اسئثار   بعلم هذه الطامفة من املنافقني، وله: } حنن نعلمهم {تقدم االسم وب  عليه الفعل يف ق

 فللون عليللك مللص فطنتللك    { أي:ال تعلمهللم}ودّل علللى مللرانتهم عليلله ومهللارهتم فيلله بقوللله    قللال الزلشللري: "
ال يعلمهلم    ي:أ  {حنلن نعلمهلم}ملا يشلكك يف أملرهم، مث قلال    يلفرط تنلؤقهم يف حتلام  وشهامتك ويدل فراستك

إال  ، وال يطلللص علللى سللرهم غللريه، ألهنللم يبطنللون الكفللر يف سللويداوات قلللوهبم إبطللاان، ويلل زون لللك  للاهرا كظللاهر  
 (1)"ىلاملخلصني من املؤمنني، ال تشك معه يف إمياهنم، ودلك أهنم مردوا على النفال وضروا به، فلهم فيه اليد الطو 

ال يعلمهلم إال حنلن وال يطللص عللى أسلرارهم غلريان البطلاهنم    :أي  : "مستفيدا  لا قالله الزلشلري قال القزوي و 
 (2)"الكفر يف سويداوات قلوهبم.

افُِقوَن  ﴿وحىت تتبني دالالت هذا الرتكيب يعرض يف سياقه وهو   َراِب ُمنََ عَْ
َ
َن اْْل ْولَُكْم مَِ ْن حََ َوِممَّ

َرد  َوِمْن   مَّ يَُ تَْ ِ ثَُ رَّ ُبُهْم مََ ِ ُنَعذذ ْهِل الَْمِديَنةِ  َمَرُدوا ََعَ اْلذَِفاِق َل َتْعلَُمُهْم  ََنُْن َنْعلَُمُهْم  سََ
َ
وَن ذَِ  أ

 [101]التوبة:   ﴾١٠١َعَذاب  َعِظيم  

جتعلللل  ومللردوا خلل  عنلله، أو    ،اسللم مبعللىن بعللض  {ومللن أهللل املدينلللة}و )مللن( يف قوللله:  يقللول ابللن عاشللور: "
ِيََن ﴿، كما يف قولله تعلاىل:  (  ومن أهل املدينة  اعة مردوا))من( تبعيضّية مؤدنة مببّعض حمذوف، تقديره:   َِّ ِمَن ا

 
 2/306الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (1)
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ُِفوَن الََْكَِم َعْن َمَواِضعِهِ    .[46]النساء:  ﴾َهاُدوا ُُيَرذ
 مرن عليه ودرب به، ومنه الّشيطان املارد، أي يف الّشيطنة. :ومعىن مرد على األمر

  ،إىل أّن هلذا الفلّل البلاقي ملن املنلافقني قلد أراد اّلّل االسلتيثار بعلمله  {ال تعلمهلم حنلن نعلمهلم}أشري بقولله:  و 
ا أعلمله بوةلودهم عللى    ،وذ يطلص عليهم رسوله يّلى   عليه وسّلم كما أطلعه على كثلري ملن املنلافقني ملن قبلل وإمنلّ

وانلللل     ،مسللللتتنفة  {حنللللن نعلمهللللم}و لللللة    ،{ال تعلمهللللم}قوللللله:  اإل للللال لللللئاّل يغللللرّت هبللللم املسلللللمون، فاملقصللللود هللللو
وَُلُ  ﴿مسللتعمل يف الوعيلللد، كقوللله:   ْم َورَسَََُ ُ َعَملَكَََُ ا اَّللَّ رَيَ ، وإاّل فللإّن احلكلللم معللللوم  [94]التوبلللة:  ﴾وَسََََ

علمله هبلم، فلإّن  وفيله إشلارة إىل علدم الفاملدة للّرسلول يلّلى   عليله وسلّلم يف    ،للمخاطب فال حيتاج إىل اإلخبار بله
 (1).{سنعّذهبم مّرتني}وفيه أيضا مهيد لقوله بعده  ،  علم اّلّل هبم كاف

فقد أفاد هذا الرتكيب االختصا  كما دل دالالت أخر  أبرزها السيال وقد بينها الشلي  ابلن عاشلور رهله  
.  

َِ كَِتابًا ُمتََشا﴿قولله تعلاىل: : رابعــا ْحَسَن اَْلَِدي
َ
َل أ ُ نَزَّ ِيََن اَّللَّ َِّ وُد ا ُه ُجلَُ َ َتْقَشعِر  ِمنَْ ِِ بًِها َمَثا

ِ َيْهِدي بِهِ َمْن سَشََ  ِ  َذلَِك ُهَدا اَّللَّ ْن َُيَْشْوَن َربَُّهْم ُثمَّ تَلُِ  ُجلُوُدُهْم َوُقلُوبُُهْم ذَِ  ذِْكرِ اَّللَّ اُو  َومََ
ُ َفَما ََلُ ِمْن َهاد   وإيقلاع اسلم   مبتلدأ وبنلاء نلّزل عليله: فيله تفخليم  قلال الزلشلري: "    [23]الزملر:    ﴾٢٣يُْضلِِل اَّللَّ

ألحسن احلديه، ورفص منه، واستشهاد على حسنه، و،كيلد السلتناده إىل   وأنله ملن عنلده، وأن مثلله ال  لوز أن  
 (2)"معجز مباين لسامر األحاديه. ييصدر إال عنه، وتنبيه على أنه وح
واالبتلداء ابسلم  ،    داللة االختصا  واقتصلر عللى إفلادة معلىن التفخليم فقلال: "  أما أبو حيان فلم يشر إىل

)  ، هلو أفخلم ملن:  (  املللك أكلرم فلالان)لضمريه مبنيا عليه فيه تفخيم للمنزل ورفص منه، كما تقلول:    { نزل}وإسناد 
ُ ﴿يف القللرآن، كقوللله:  وحكمللة دلللك البلداءة ابألشللرف مللن تلذكر مللا تسلند إليلله، وهللو كثلري  ،  (  أكلرم امللللك فلالان اَّللَّ

 (3)"[75]احلج:  ﴾يَْصَطِِف ِمَن الَْمََلئَِكةِ رُُسًَل  
وافتتلاح اجلمللة ابسلم اجلالللة يلؤدن    ويزيد عليهلا فيقلول: "  ،ويشري ابن عاشور إىل كل هذه الدالالت السابقة

بتفخيم أحسن احلديه املنّزل  ّن منزله هو أعظم عظيم، مثّ اإلخبار عن اسم اجلاللة ابن  الفعلّي يلدّل عللى تقويلة  
، ويفيد مص الّتقوية داللة عللى االختصلا ، أي اختصلا  تنزيلل  (هو يعطي اجلزيل)وحتقيقه على حنو قوهلم:   احلكم

ففيه إثبات أنّله منلّزل ملن علاذ القلدس، ودللك أيضلا    ،(  اّلّل نّزل الكتاب ال غريه وضعه) تعاىل، واملعىن: الكتاب ابّللّ 

 
 11/20حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (1)

 4/123الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (2)

 9/195البحر اقيآ يف التفسري.  (3)
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راحة، وعللللى   كنايلللة علللن كونللله وحيلللا ملللن عنلللد اّلّل ال ملللن وضلللص البشلللر. فلللدّلت اجلمللللة عللللى تقلللّو واختصلللا  ابلصلللّ
ير ملنطوقهملا كلذلك يؤخلذ مغلاير الّتنزيلل فعلال  اختصا  ابلكناية، وإد أخذ مفهوم القصر ومفهوم الكنايلة وهلو املغلا

 يليل بوضص البشر، فالّتقدير: ال غري اّلّل وضعه، رّدا لقول املشركني: هو أساطري األّولني.
ُ سَْسَتْهزُِئ بِِهْم ﴿يف قولله تعلاىل:    (الكّشاف)  والّتحقيل اّلذي درج عليه ياحب   هلو أّن    [15]البقلرة:  ﴾اَّللَّ

اف)   تمعللان يف إسللناد انلل  الفعلللّي إىل املسللند إليلله، ووافقلله علللى دلللك شللرّاح  الّتقللّوي واالختصللا    ومفللاد  (  الكشللّ
ْن  ﴿هللذا الّتقللدم علللى انلل  الفعلللّي فيلله حتقيللل ملللا تضللّمنته اإلضللافة مللن الّتعظلليم لشللتن املضللاف يف قوللله تعللاىل:   ََِ م

   ِ  .(1) "[22]الزمر:  ﴾ذِْكرِ اَّللَّ
جتد أن التقدم يفيلد أنله ذ ينزلله إال   سلبحانه، وهلذا هلو معلىن االختصلا ، وفيله  يقول حممد أبو موسى: "

مث إن التقدم يف هذه اآلية أفاد شليئا آخلر، وهلو تفخليم نلزول الكتلاب كملا قلال املفسلرون ملن   أنه ال حمالة أنزله  .
 (2)"جلالل والفخامةحيه بدأت اجلملة الدالة عليه بذكر لفظة اجلاللة، فتضفى عليها مزيدا من ا

ُ ﴿أما أثر السليال يف قيلام هلذا البنلاء عللى هلذا النحلو فيظهلر ملن قولله تعلاىل قبلل دللك:   َ  اَّللَّ ْن َرَ َفمََ
َ
أ

َك ِِف  َِ ولَئ
ُ
ِ  أ رِ اَّللَّ ْن ذِكَْ وبُُهْم مَِ َيةِ قُلَُ ْسََلِم َفُهَو ََعَ نُور  ِمْن َربذِهِ  فََويٌْل لِلَْقاسَِ ْدَرهُ لِْْلِ ََلل    َِ ضََ

 [22]الزمر:   ﴾٢٢ُمبِ   

مبّينلة أّن قسلاوة قللوب  {  ملن هلاد  }إىل قولله:    {اّلّل نّزل أحسن احللديه}فكانت  لة يقول ابن عاشور: "
 "الّضاّلني من مساع القرآن إمّنا هي لرين يف قلوهبم وعقوهلم ال لنقص يف هدايته.

ذه اجلملة تكميل للّتنويه ابلقرآن املفتلت  بله غلرض  وهكما يشري إىل مناسبة اآلية جلو السورة عموما فيقول: "
 ويذكر مواضص أخر  يف السورة ةاء فيها هذا الثناء.  (3)"الّسورة وسيقّفى بثناء آخر

فالتنويللله ابلقلللرآن وبيلللان أن قسلللوة قللللوب الضلللالني هلللي ملللن ضلللالهلم اقتضلللى أن يبلللىن هلللذا الرتكيلللب عللللى هلللذا  
 والعظمة واالختصا .النحو الذي يشعر ابلفخامة  

افُِظونَ ﴿قولله تعلاىل:  :خامسا َ ا ََلُ َلََ ِْكَر ِإَونََّ ِذ ْْلَا ا قلال الزلشلري يف بيلان    [9]احلجلر:  ﴾٩ذِنَّا ََنُْن نَزَّ
هِ  ﴿  :رد إلنكلارهم واسلتهزامهم  يف قلوهلم  {إاّن حنلن نزّلنلا اللذّكرسيال هذه اآلية: " } َِل َعلَيَْ زذ ِي نَُ َِّ ا ا هََ ي 

َ
ا أ يََ

ِذِ  ُر ا ، فتكللد عللليهم أنلله هللو املنللزل علللى القطللص والبتللات، وأنلله هللو الللذي  {  إان حنللن}ولللذلك قللال:    [6]احلجللر:  ﴾كََْ

 
 384-23/383حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (1)

 822  خصامص الرتاكيب  (2)
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  ،بعه به ة يلل إىل حمملد يللى   عليله وسللم وبلني يديله وملن خلفله ريلد، حلىت نلزل وبلل  حمفو لا ملن الشلياطني
  ،وهلو حافظلله يف كللل وقللت مللن كلل زايدة ونقصللان وحتريللف وتبللديل، خبللالف الكتلب املتقدمللة، فإنلله ذ يتللول حفظهللا

 (1)"فكان التحريف وذ يكل القرآن إىل غري حفظه.  ،فاختلفوا فيما بينهم بغيا ،وإمنا استحفظها الرابنيني واألحبار
، رد عللليهم  نلله هللو  {أيهللا الللذي نللزل عليلله الللذكر  اي}وملللا قللالوا علللى سللبيل االسللتهزاء:    وقللال أبللو حيللان: "

قبللل أحللد، بللل هللو   تعللاىل الللذي بعلله بلله ة يللل عليلله السللالم إىل رسللوله، وأكللد    املنللزل عليلله، فللليس مللن قبللله وال
 "  (  إن )مبتدأ، أو ،كيد السم  (حنن)  . و( حنن ) وبلفظ ( إن )، بدخول  {إان حنن} دلك بقوله:

وينكللر مللا  َ بلله مللن    ،الللرد علللى مللن يسللتهز  ابلرسللول عليلله الصللالة والسللالم  فقللد انسللب سلليال اآليللة وهللو
 آايت القرآن أن يرتقي الرتكيب إىل قمة التوكيد على اختصا    ابلتنزيل واحلفظ.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2/572كشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  ال (1)
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 الثاين   طلب امل 
 ، وأثر السياق فيه تقدمي املسند، ودالالته 

 أوال: تقدمي املسند، ودالالته
إنلله علللى نيللّة    :تقللدم يقللالو   ،ال علللى نيللّة التللتخري  تقللدم :أّن تقللدم الشلليء علللى وةهني"سللبقت اإلشللارة إىل  

 "التتخري
زيللد  )و  (املنطلللل زيللد )الفللرل بللني:  يقللول رهلله  : "  فيشللري عبللد القللاهر إىل الفللرول الدالليللة فيلله     األول:أمللا  

 واملبتدأ وان  معرفتان   (املنطلل
فلالقول يف دللك أنلك وإن كنلت تلر     (،زيلد املنطللل)، والفلرل بينله وبلني أن تقلول:  (املنطللل زيلد )وأّما قولنلا: 

فلليس األملر كلذلك،    يف الظاهر أهنما سواء من حيه كان الغرض يف احلالني إثبلات انطلالل قلد سلبل العللم بله لزيلد 
 بل بني الكالمني فصل  اهر.

، فتنللت يف حللديه انطللالل قللد كللان، وعللرف السللامص كونلله، إالّ أنلله ذ  (  زيللد املنطلللل): أنللك إدا قلللت:  وبيانلله
، أزلت عنله الشلّك وةعلتله يقطلص  نله كلان ملن زيلد، بعلد  (زيد املنطلل)يعلم أمن زيد كان أم من عمرو؟ فإدا قلت:  

 أن كان ير  دلك على سبيل اجلواز.
يكلون املعلىن حيئلذ عللى أنلك رأيلت إنسلاان    بلل  (،املنطللل زيلد )  فقللت:  (   املنطلل) وليس كذلك إدا قدمت 

، أي هلذا الشلخص  (املنطللل زيلد )  وذ تعلم أزيلد هلو أم عملرو، فقلال للك يلاحبك:    ه،ينطلل ابلبعد منك، فلم تثبت
 (1)"الذي تراه من بعد هو زيد.

ت يف العبارة يتبلص أحلوال اللنفس وملا يثلار فيهلا، أو ملا ميكلن أن يثلار  فرتتيب الكلمايقول حممد أبو موسى: "
 ..فيها من معان ويور

وهللذا مبحلله ةليللل كمللا تللر ، وهللو يتجلله يف حبلله بنللاء األسلللوب إىل أيللوله ومنابعلله الداخليللة، وميكللن أن  
هللا إىل مللا يشللبه تلللك  وكثللري مللن األسللاليب اللليت يرةللص احلسللن في  ،يللدخل يف إطللاره أسلللوب مراعللاة النظللري، واملطابقللة

االستجابة، واملتابعة ملا يثار يف انيال، وهذا هو طريل حتليلل الشلعر عنلد علمامنلا، وللو قلرأت قصليدة، وتفقلدهتا ملن  
 هذا اجلانب لوقعت على الكثري من األسرار، ودقامل ينعة الشعر.

  ألن  -ملنطلللل واملنطللللل زيلللد زيلللد ا-وهللذا املوضلللوع ال يتصلللل بتقللدم املسلللند  ألن املسلللند مللؤخر يف الرتكيبلللني  
، وإمنلا  -مسلند -وامللؤخر حمكوملا بله    -مسندا إليه-الفرول اليت أشاروا إليها ال توةد إال إدا كان املقدم حمكوما عليه  

دكرت هذه املستلة ألنبله إىل معناهلا فإنله دقيلل، وألنبله إىل أهنلا ليسلت ملن ابب تقلدم املسلند، فلإن دللك قلد يشلتبه  
 

 2/130اإليضاح يف علوم البالغة.  وانظر: 861دالمل اإلعجاز.   (1)
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 (1)."على الكثري
فقللد دكللر علمللاء البالغللة مللن  يتحللول إعرابلله بعللد التقللدم، فيصللري مسللندا إليلله،  ال  املسللند    حيلله  الثــاين:  أمــاو 

 أغراض تقدميه:
تقلللدم  قلللال يف علللروس األفلللراح: "، يعللل  لقصلللر املسلللند إليللله عليللله،  يكـــون لتخصيصـــه ابملســـند إليـــه  أوال: أن

وشلاعر، وكقوللله    يان، ىف ةلواب مللن قلال: أنلت حجللاز املسلند إملا لتخصلليص املسلند ابملسللند إليله، كقوللك: ميمللى أ
ْوٌل  ﴿تعاىل:  املعلىن اختصايلها بلذلك دون مخلور اللدنيا، وللذلك ذ يقلدم الظلرف ىف:    [47]الصلافات:    ﴾َل فِيَها غََ

 (2)."لئال يفيد ثبوت الريب ىف سامر كتب   سبحانه وتعاىل  [2]البقرة:  ﴾َل َريَْب  فِيهِ   ﴿
دكلللر ابلللن األثلللري وابلللن الّنفللليس وغريقلللا أّن تقلللدم انللل  عللللى املبتلللدأ يفيلللد  "تقلللدم املسلللند  قلللال السللليوطي: يف  

ّكاكّي وغللريه  ّن تقللدم مللا   االختصللا  ورّده يللاحب الفلللك الللّدامر  نلّله ذ يقللل بلله أحللد وهللو  نللوع فقللد يللرّح السللّ
 .(3)( ميمّي أان) رتبته الّتتخري يفيده ومثّلوه بنحو  

  (4)  .للتنبيه من أول األمر على أنه خرب ال نعمأن يكون : اثنيا
ــا: أن   ــهاثلث كتقللدم    ،إدا كللان يف املتقللّدم مللا يشللّول لللذكره  (5)  .يكــون التقــدمي للتشــويق إىل ذكــر املســند إلي

تََِلٍِّ ﴿  :املسللند يف قوللله تعللاىل ََْ رِْض َواخ
َ
َماَواِت َواْْل َََّ ِق الس ََْ وَِّل ذِنَّ ِِف َخل

ُ
ات  ِْل َََ ارِ َْلي َََ ِل َواْلَّه ََْ اللَّي

ِْلَابِ 
َ
 (6)[190]آل عمران:    ﴾١٩٠اْْل

 
 
 
 
 
 
 

 
 312-311  خصامص الرتاكيب  (1)

 1/370عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح.  (2)

 3/217اإلتقان يف علوم القرآن.  (3)

 1/370املفتاح.عروس األفراح يف شرح تلخيص  (4)

 1/370عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح. (5)

 136. املكتبة العصرية.  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعاهلامشي، أهد بن إبراهيم.  (6)
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   .تقدمي املسند إلفادة التخصيص يفعلى أثر السياق   تطبيقيةمناذج   :اثنيا
ٌة ﴿قلول   تعلاىل:  :أوال تقلدم املسلند عللى    ،[23-22]القياملة:  ﴾٢٣ذَِ  َربذَِها نَاِظَرٌة   ٢٢وُُجوهٌ يَوَْمئِذ  نَاِِضَ

ا ان لرة  املسند إليه يف هذا الرتكيب، فلدل عللى االختصلا  يقلول الزلشلري: " } تنظلر إىل رهبلا خايلة ال  {  إىل رهبلّ
َتَقر  ﴿  :تنظلر إىل غللريه، وهلذا معللىن تقلدم املفعللول. أال تلر  إىل قوللله ذ  الُْمسََْ َك يَوَْمئََِ ِ ،  [12]القيامللة:  ﴾١٢ذَِ  َربََذ

﴿ ِ اُق ذَِ  َربذ ورُ   ﴿،  [30]القياملة:    ﴾٣٠َك يَوَْمئِذ  الَْمسََ مَُ
ُ
رُي اْْل ِ تَصَِ ِ   ﴿،  [53]الشلور :    ﴾٥٣ذَِ  اَّللَّ ِإَوَ  اَّللَّ

نِيَُب   ﴿،  (1)[245]البقلرة:    ﴾٢٤٥ِإَوَْلْهِ تُرَْجُعونَ   ﴿،  [42]النلور:    ﴾٤٢الَْمِصريُ 
ُ
هِ أ ْ ُْت ِإَوْلََ ]هلود:   ﴾٨٨َعلَيْهِ تََوَكَّ

كيلللف دّل فيهلللا التقلللدم عللللى معلللىن االختصلللا ، ومعللللوم أهنلللم ينظلللرون إىل أشلللياء ال حيللليآ هبلللا احلصلللر وال    (2)  [88
ألهنم اآلمنلون اللذين ال خلوف     فإّن املؤمنني نظارة دلك اليوم  ،تدخل حتت العدد يف حمشر  تمص فيه انالمل كلهم

حملللال، فوةلللب هلللله عللللى معلللىن يصللل  معللله    لللليهم وال هلللم حيزنلللون، فاختصايللله بنظلللرهم إليللله للللو كلللان منظلللورا  إليلللهع
، تريللد معللىن التوقللص  (أان إىل فللالن ان للر مللا يصللنص ىب)  االختصللا ، والللذي يصلل  معلله أن يكللون مللن قللول النللاس:  

 (3).".والرةاء
ه عللى هلذا الوةله ماشليا ملص مذهبله االعتلزايل  ولكلن أولل  ،فقد هل الزلشري هلذا الرتكيلب عللى االختصلا 

 الذي يذهب إىل استحالة ر ية   عز وةل.
ٌة  ٢١َوتََذُروَن اْْلِخَرَة  ٢٠لََكَّ بَْل َُتِب وَن الَْعاِجلَةَ ﴿  :أما سيال اآلية فهو اِِضَ ذ  نََ ذَِ   ٢٢وُُجوهٌ يَوَْمئَِ

 [23-20]القيامة:   ﴾٢٣َربذَِها نَاِظَرٌة 

ٌة ﴿  :"التتويالت النجمية"وىف  )روح البيان(: "قال يف  اِظَرٌة  ٢٢وُُجوهٌ يَوَْمئِذ  نَاِِضَ ىل  إال   ﴾٢٣ذَِ  َربذَِها نََ
 (4)."عراض عن الدنيا ىف هذا اليوم واإلقبال على  غريه بسبب اإل

حلو ليلدل عللى  فناسب احلديه عن إيثار الكافرين للعاةلة وعدم التفلاهتم لخخلرة بنلاء الرتكيلب عللى هلذا الن
 ، وعدم التفاهتم إىل ما سواه سبحانه.نني النضرة بر ية   وحدهماختصا  نظر وةوه املؤ 

والشواهد اآلتية اليت أشار إليهلا الزلشلري رهله   أفلادت هلذا املعلىن، وهلو االختصلا ، و،ملل كلل آيلة يف  
 سياقها يرينا وةوه حسن هذه األبنية ودالالهتا البديعة.

يللاحب    إليلله    دهللبوقبللل أن ميضللي البحلله يف تعللرف وةللوه بنللاء هللذه األبنيللة علللى هللا النحللو يشللري إىل مللا  

 
 وقد ةاء هذا الرتكيب يف مواضص أخر  من القرآن الكرم. (1)
 ر  وقد ةاء هذا الرتكيب يف موضص آخر يف سورة الشو  (2)

 4/662الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (3)
 10/254روح البيان.  (4)
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مللن أةللل مراعللاة  إمنللا هللو  فللذكر أن التقللدم هنللا     مللا دهللب إليلله كثللري مللن البالغيللني واملفسللرين  غللري  فقللد رأ الطللراز  
دميله ملن أةلل مراعلاة املشلاكلة للرءوس  أن يكلون تق  :ولنيهملافقلال: "   .فحسلب ىف التسجيص  يوس اآل  املشاكلة لر 

ٌة ﴿ىف التسللجيص، وهللذا كقوللله تعللاىل:    ياآل اِِضَ ذ  نَََ وهٌ يَوَْمئََِ اِظَرٌة  ٢٢وُجََُ ا نَََ َََ  ﴿ليطللابل قوللله:     ﴾٢٣ذَِ  َربذِه
ٌة  اقِ ﴿وحنلو قولله  ،[25]القياملة:    ﴾فَاقَِرٌة   ﴿ { [24]القياملة:    ﴾بَاِْسَ اُق بِالسََّ ِت السَّ ِ   ٢٩َواتْلَفَّ ذ  ذَِ  َربَذ َك يَوَْمئَِ

بَِما  ﴿ليطلابل قولله:    [12]القياملة:  ﴾١٢ذَِ  َربذَِك يَوَْمئِذ  الُْمْسَتَقر  ﴿وقوله تعلاىل:   ،[30-29]القيامة:    ﴾٣٠الَْمَساُق 
رَ  خَّ

َ
َم َوأ هِ  ﴿،  [40]ملرم:  ﴾٤٠ِإَوَْلَْنا يُرَْجُعونَ  ﴿ومثل قوله تعلاىل:   ،[13]القيامة:    ﴾١٣قَدَّ ْ ُت ِإَوْلََ ْ هِ تََوَكََّ َعلَيَْ

نِيُب 
ُ
فهذا وأمثاله إمنا قدم ليس من ةهة االختصلا ، وإمنلا كلان ملن أةلل ملا دكلرانه ملن املطابقلة   [88]هود:    ﴾٨٨أ

وتشاكلها، وقد يظن الظان أن تقدم الظلرف إمنلا يكلون مقصلورا عللى االختصلا ، ولليس   ياللفظية ىف تناسب اآل
ه، بلل كملا حيتملل املشلاكلة كملا أشلران إليله فهلو حيتملل االختصلا ، فهملا حملتمالن كملا  األمر كملا  نله كملا حققنلا

 (1)"تر ، والتحكم  حدقا ال وةه له
أنلله ال تللزاحم يف  ويللذهب حممللد أبللو موسللى وهللو يللرد علللى ابللن األثللري وهللو يللذهب مثللل هللذا املللذهب إىل: "

يف    -فامللدة معنويلة، وهللي االختصللا ، وفامللدة لفظيللة وهللي  األسلرار وأن التقللدم يف اآلايت الكرميللة يفيللد الفامللدتني:  
التنغيم اآلخذ، والتوازن الصَو الذي يشلارك مشلاركة فعاللة    ىةزء من التعبري كاملعىن مام: وهي احلفاظ عل -انتقدير 

ويلدرك هلذه احلقيقلة ملن دال حلالوة الرتتيلل، و لال التنغليم يف    يف حتريك القلوب وبعه خلواىف اإلحسلاس والشلعور
 هذا القول احلكيم.

ي  ألن لله  وهب أن االختصا  مفهوم من غري التقدم، فإن هذا ال يعل  أن يتجلرد التقلدم للحسلن السلجع
، واألهللم يف  {إىل ربلك}أنله    {املسللال}فضليلة أفضلل، وهلي تقللدم اجللار وايلرور ملزيللد العنايلة مبعنلاه  ألن األهلم يف  

ال يللذهب ابحلسللن النظمللي فحسللب، وإمنللا يللذهب هبللذه    {ان للره}و  {املسللال}وتقللدم    ،{إىل رهبللا}أنلله  {النظللر  }
 (2)"الفضيلة املعنوية اجلليلة.

وسليتجلى فيملا  َ    ،وهو ما يدل عليله كلالم كثلري ملن علملاء البالغلة والتفسلري  ،و  أعلم  األرة وهذا هو  
 من شواهد يف البحه. 

ك يومئلللذ املسلللال{قولللله تعللللاىلوقلللد هلللل ابلللن عاشللللور التقلللدم يف   ال إىل ربللللّ ال ابلسلللّ ت السلللّ علللللى    : }والتفلللّ
   لالهتمللام بلله  {املسللال}علللى متعّلقلله وهللو    {  إىل ربلّلك}وتقللدم    االهتمللام دون اإلشللارة إىل االختصللا  فقللال: "

 
 40-2/39الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقامل اإلعجاز. (1)

 315-314خصامص الرتاكيب   (2)
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 (1)"ألنّه مناط اإلنكار منهم.
اِقَ ﴿ وسليال اآليلة َ َراُق   ٢٧َوقِيَل َمْن  َراق    ٢٦لََكَّ ذَِذا بَلََغِت الَتَّ نَُّه الْفَِ

َ
اُق  ٢٨َوَظنَّ أ ِت السََّ َواتْلَفََّ

اقِ  فلاآلايت     االختصا معىن  وهو يشري كما يظهر إىل    [30-26]القياملة:  ﴾٣٠اُق ذَِ  َربذَِك يَوَْمئِذ  الَْمسَ   ٢٩بِالسَّ
وهو كلذلك ملص    له طبيبا يشفيه، وراقيا يرقيه  ن لبو تصور حال اإلنسان وهو حيتضر ومن حوله يطمعون يف حياته فيط

ا مسّلي اليقلني هلا ،يف احلياةيطمص يقينه ابلفرال  ألّن اإلنسلان ملا دام يبقلى روحله متعّلقلا ببدنله،     هنلا ابلظّلنّ   ولعّله إمنلّ
ويف هللذا الواقللص مللن رةللاء البقللاء  َ انلل  القللاطص الللذي ال    ،فإنلّله يطمللص يف احليللاة لشللّدة حبللّه هلللذه احليللاة العاةلللة

يشللللوبه أدىن لللللبس } إىل ربللللك يومئللللذ املسللللال {  سلللللوب حاسللللم قللللاطص لكللللل رةللللاء، فاملسللللار هللللو جتللللاه األةللللل  
 (2)اقتموم.

ِيَن َكَفُروا يَا َويْلََنا قَْد ُكنَّا ِِف َغْفلَة  ﴿:  اثنيــا َِّ بَْصاُر ا
َ
َواقََْتََب الْوَْعُد اَْلَق  فَإَِذا ِِهَ َشاِخَصٌة أ

}شاخصلة أبصلار اللذين كفلروا{  للة قلّدم    قلال يف البالغلة العربيلة: "  [97]األنبياء:  ﴾٩٧ِمْن َهَذا بَْل ُكنَّا َظالِِم َ 
فيهلللا انللل  وهلللو }شاخصلللة{ عللللى املبتلللدأ وهلللو }أبصلللار اللللذين كفلللروا{ إلرادة التخصللليص، عللللى معلللىن عصللليص  

 (3)"الشخو   بصار الذين كفروا يوم القيامة، دون غريهم وهم أهل اإلميان.
ألّن هلذا ال يفيلد     كان يسلتغىن علن الضلّمريو   (فإدا أبصار اّلذين كفروا شاخصة)وذ يقل:  قال السيوطي: "و 

 (4)"اختصا  اّلذين كفروا ابلّشخو .
قلد مثّللت حاللة الكلافرين يف دللك  "ف  ،ملن تقلدم املسلند يناسلب السليالوبناء هذا الرتكيلب عللى هلذا النحلو  

   واقلرتاب الوعلد احلللّ   ،ةوجتةلوج وملإد ةعللت مفّرعلة عللى فلت      احلني  بل  مثيل وأشّده وقعا يف نفس الّسامص 
وايازاة اّلذي يفيلد احلصلول دفعلة بلال    ،مثّ بتصدير اجلملة حبرف املفاةتة  ،لاشارة إىل سرعة حصول تلك احلالة هلم
ر ضلمري ال   تدرّج وال مهلة، مثّ ابإلتيان بضمري القّصة له ملا يفسلّ امص عللم جمملل يفصلّ ة فقلال تعلاىل:  ليحصل للسلّ قصلّ

  (5)"والشلّخو : إحلداد البصلر دون حتلّرك كملا يقلص للمبهلوت.،  {فإدا هي شاخصة أبصار الّلذين كفلروا إىل آخلره}
 كل دلك انسب أن يبىن الرتكيب بناء يصور دلك املشهد أبل  مثيل.ل

ََنِ ﴿قوللله تعللاىل:  :  اثلثــا ََُنُكْم َوَِّلَ دِي ْم دِي ََُ هللذا الرتكيللب علللى تقللدم  وقللد بلل    ،[6]الكللافرون:  ﴾٦لَك
 .ودلك يفيد االختصا  هنا، وهو ما يدل عليه سيال السورة كلها من املفايلة بني الكفر واإلميان  ،املسند 

 
 29/357حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (1)

 30/735مفاتي  الغيب. انظر:  (2)

 1/378حبنكة. البالغة العربية.  (3)

 314-331خصامص الرتاكيب  ، وانظر: 3/276اإلتقان يف علوم القرآن.  (4)

 17/151مفاتي  الغيب.  (5)
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مبعللوث إللليكم ألدعللوكم إىل احلللل والنجللاة،    نلليب  واملعللىن: أ   ،توحيللدي  لكللم شللرككم، ويل  يقللول الزلشللري: "
 (1)"فا وال تدعو  إىل الشرك.وذ تتبعو ، فدعو  كفا فإدا ذ تقبلوا م 

يفيللد احلصللر،  {  لكللم ديللنكم  }  وقللال الللرازي مبينللا إفللادة هللذا الرتكيللب للحصللر مللص بيللان وةلله احلصللر فيلله: "
َرا﴿وهلو إشلارة إىل قولله:    ومعناه لكم ديلنكم ال لغلريكم، ويل ديل  ال لغلريي، خَْ

ُ
ٌَْر أ زُِر َواٌَِرةٌ وِ لَّ تََ

َ
ْن  ٣٨أ

َ
َوأ

يَْس  ََع لَََ ا سَََ اِن ذِلَّ مَََ نْسَََ أان مللتمور ابلللوحي والّتبليلل ، وأنللتم مللتمورون ابالمتثللال    :أي  [39-38]الللنجم:  ﴾٣٩لِْْلِ
ت به خرةت من عهدة الّتكليف، وأّما إيراركم عللى كفلركم، فلذلك  ّلا ال يرةلص إيّل  فوالقبول، فتان ملا فعلت ما كل

 (2)"منه ضرر ألبتة.
،ييسلهم ملن أن يلوافقهم يف  هلو    الغلرض الّلذي اشلتملت عليلهإد "   ةلو السلورة  وهذا القصر يف البناء يناسب

د يف احللال واالسلتقبال وأّن ديلن اإلسلالم ال  لالآ شليئا ملن ديلن    ،شيء  ّا هم عليه من الكفر ابلقول الفصلل املؤكلّ
 (3)"الّشرك.

ا ِِف ﴿  :قولله تعللاىل:  رابعــا ِي ََلُ مَََ َِّ ِ ا اِط اَّللَّ رُي َِصَ ِ تَصََِ َل ذَِ  اَّللَّ
َ
رِْض  أ

َ
ا ِِف اْْل َماَواِت َومَََ السَََّ

ُمورُ 
ُ
وهلو تركيلب ختملت بله هلذه    (4).األمور إليه دون غريه  أن   تعاىل لتص بصريورة  :أي،  [53]الشلور :    ﴾٥٣اْْل

 السورة.
لّتكللاليف يرةللص إىل اّلّل  ودلللك كالوعيللد والّزةللر، فبللنّي أّن أمللر مللن ال يقبللل هللذه ا  قللال الللرازي يف مناسللبتها: "

 (5)"إىل حيه ال حاكم سواه فيجازي كاّل منهم مبا يستحّقه من ثواب أو عقاب. :تعاىل، أي
تذييل وتنهية للّسورة خبتلام ملا احتلوت عليله ملن ايادللة واالحتجلاج بكلالم قلاطص ةلامص   وقال ابن عاشور: "

ر ابلوعللد لكللّل خاشللص    ،الّتنبيلله السللرتعاء أمسللاع النللّاس  وافتتحللت اجلملللة حبللرف  ،منللذر بوعيللد للمعرضللني فللاةص ومبشللّ
 (6)"إىل اّلّل ال إىل غريه. :وتقدم ايرور إلفادة االختصا ، أي

رِ ﴿ه تعلاىل:  قولل :خامسا ِع الَْفجَْ ففلي هلذه اآليلة اقتضلى سليال  ،  [5]القلدر:  ﴾٥َسََلٌم ِِهَ حََ َّ َمْطلََ
  -  إد إن نللزوهلم قللد يكللون فيلله بللالء وعللذاب   -  اآليللة مللن تعظلليم ليلللة القللدر، ومللن قصللر نللزول املالمكللة علللى انللري

وتقلدم    يقلول ابلن عاشلور: "  ،اقتضى دلك أن يبىن هذا الرتكيب على هذا النحو من تقلدم املسلند عللى املسلند إليله

 
 4/809الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (1)

 30/584السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  حترير املعىنوانظر:   32/333مفاتي  الغيب. دار إحياء الرتاث العريب.  (2)

 30/058حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (3)

 313  خصامص الرتاكيب  (4)
 27/615مفاتي  الغيب.  (5)

 156-25/155اييد.حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب  (6)
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ملا هللي إاّل سلالم. والقصلر اّدعللامّي لعلدم االعتلداد مبللا    :املسلند وهلو سلالم علللى املسلند إليله إلفللادة االختصلا ، أي
اممني القللاممني مثّ  للوز     وةهلا آخللر يف التوةيله اإلعللرايب هلللذه اآليلة فقللال:"" وقلد دكللر رهلله  حيصلل فيهللا لغلري الصللّ

سللموا سلالما، فاملصلدر بلدل    أن يكون سلالم هلي ملرادا بله اإلخبلار فقلآ، و لوز أن يلراد ابملصلدر األملر، والّتقلدير:
اَل  ﴿وعدل عن نصبه إىل الّرفص ليفيد الّتمّكن مثلل قولله تعلاىل:   ،من الفعل ََلمٌ َفَقالُوا َسََلًما  قََ ]اللذارايت:  ﴾سََ

حي : »خرةلللت    ال نلللزاع وال خصلللام. ويشلللري إليللله ملللا  :. واملعلللىن: اةعلوهلللا سلللالما بيلللنكم، أي[25 يف احللللديه الصلللّ
ابعة   ألخللللل كم بليللللللة القلللللدر فتالحلللللى رةلللللالن فرفعلللللت وعسلللللى أن يكلللللون خلللللريا لكلللللم فالتمسلللللوها يف الّتاسلللللعة والسلللللّ

 (1)«وانامسة
  ،ونلزوهلم ابنلريات والسلعادات  ،تفسري السالم منهلا: تسلليم املالمكلة عللى املطيعلنيوقد دكر الرازي أقواال يف  

وأنه ال ينزل فيها من تقدير املضار شيء، ومنها سلالمة الليللة علن اللرايح واألد  والصلواعل، ومنهلا أن الشليطان ال  
 (2)..يستطيص فيها سوءا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[ ابب: معرفة ليلة القدر لتالحي 2023، واحلديه أخرةه البخاري ]  30/465حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.    (1)

                                         3/47الناس. انظر: يحي  البخاري 

العز بن عبد السالم، سلطان العلماء أبو حممد عز الدين عبد العزيز. تفسري القرآن. حتقيل: الدكتور عبد   بن ، وانظر:  32/236مفاتي  الغيب.    (2)
 3/474م. 1996ه ل 1416، 1إبراهيم الوهيب. دار ابن حزم ل بريوت. ط 
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 تقدمي املسند لغرض التشويق  يفعلى أثر السياق   تطبيقيةمناذج  : اثلثاا 
 ومن النمادج القرآنية:  (1)".التشويل للمتتخر، إدا كان يف املتقّدم ما يشّول لذكره  من بواعه تقدم املسند "

ْؤمِ ﴿قولله تعلاىل:  :  أوال ِ َوبِاْْلَوِْم اْْلِخرِ َوَما ُهْم بِمَُ ]البقلرة:   ﴾٨نِ َ َوِمَن اْلَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاَّللَّ

فلاآلايت تلذكر    ،فقد قدم املسند )من الناس ( ودلك ألن سيال اآلايت انسب أن يبىن الرتكيب على هذا النحلو [8
وهلو ال    ،فريلل وهلو فريلل لله  لاهر اإلميلان وابطنله الكفلرالهلذا  وملنهم    ،ومنهم الكافر  ،فمنهم املؤمن :أيناف الناس

ك ابليهوديلّلة رك أو مبطنللا الّتمسللّ فناسللب أن يبللىن هللذا    ،و معلله كللّله إ هللار اإلميللان كللذاب  ،يعللدو أن يكللون مبطنللا الشللّ
 الرتكيب بناء يشول السامص إىل حقيقة هذا الصنف وهو من أشد األيناف خفاء وخطورة.

ألنّله     أّن اإلخبلار مبثلله قليلل اجللدو وقلد يلرتاء     ،وقولله: وملن النّلاس خل  مقلّدم ال حماللةقال ابلن عاشلور: "
إدا كللان املبتللدأ دااّل علللى دات مثللله، أو معللىن ال يكللون إاّل يف النللّاس كللان اإلخبللار عللن املبتللدأ  نلّله مللن النللّاس أو يف  

إّن القصللد إخفللاء  ..فللإّن الفامللدة  للاهرة   املالمكللة  ال مللن  :انضللر مللن النللّاس، أي  :خبللالف قولللك  ،النللّاس غللري جمللد 
ا أو نقصلاان، ومنله  ،(قلال هلذا إنسلان   :)ان  عنه كملا تقلولمدلول  قلول    ودللك عنلد ملا يكلون احللديه يكسلب دملّ

 (2)الّنيبء يّلى   عليه وسّلم: »ما ابل أقوام يشرتطون شروطا ليست يف كتاب اّلّل«
امص عللى عجيلب ملا سليذكر، وتشلويقا     وقد كثلر تقلدم انل  يف مثلل هلذا الرّتكيلب ألّن يف تقدميله تنبيهلا للسلّ

 (3)."ولو أّخر لكان موقعه زامدا حلصول العلم  ّن ما دكره املتكّلم ال يقص إاّل من إنسان   ،ملعرفة ما يتّم به اإلخبار
وإدا علملت أّن    ،صليصولليس فيله إفلادة ع  ،وتقدم ان  هنا للّتشويل إىل اسلتعالم املبتلدأ  مث قال رهه  : "

ة مذمومللة وحالللة شللنيعة  {مللن النلّلاس}  :قوللله إد ال يسللرت دكللرهم     مللؤدن  ّن املتحللّدث عللنهم ستسللال يف شللتهنم قصللّ
ويف دلك من حتقري شتن الّنفلال ومذّمتله أملر    ،إاّل ألّن حاهلم من الشناعة حبيه يستحي املتكّلم أن يصرّح مبويوفها

آيلللة نعلللي علللليهم فيهلللا خبلللثهم ومكلللرهم، وسلللوء علللواقبهم، وسلللفه أحالمهلللم،  كبلللري، فلللوردت يف شلللتهنم ثلللالث عشلللرة  
وةهالتهم، وأردف دلك كله بشتم واستهزاء ومثيل حاهلم يف أشنص الّصور وهلم أحلرايء بلذلك فلإّن انطّلة الّليت تلدرّبوا  

لوك، والّطمللص،  فيهللا جتمللص مللذاّم كثللرية إد الّنفللال  مللص الكللذب، واجللل ، واملكيللدة، وأفللن الللرّأي، والبللله، وسللو  ء السللّ
 (4)"وإضاعة العمر، وزوال الثّقة، وعداوة األيحاب، واضمحالل الفضيلة.

ِ  ﴿ومثلهلا قلول   تعلاىل:  ِ اَّللَّ بذ وَنُهْم َكحَُ َداًدا ُُيِبَ  نَْ
َ
ِ أ ْن ُدوِن اَّللَّ ُذ مَِ ْن َيتَّخَِ اِس مََ َوِمَن اْلََّ

 
 136ةواهر البالغة يف املعا  والبيان والبديص.   (1)

 3/198انظر: يحي  البخاري  املكاتب وما ال حيل من الشروط اليت عالف كتاب  .ابب: [ 2735أخرةه البخاري ] (2)

 260-1/259حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (3)

 261-1/260حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (4)
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 ِ وَّةَ َّلِلَّ نَّ الْقَُ
َ
َذاَب أ َرْوَن الْعََ ِيَن َظلَُموا ذِذْ يََ َِّ ِ  َولَْو يََرا ا َشد  ُحبًّا َّلِلَّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َِّ َ   َوا نَّ اَّللَّ

َ
ا َوأ َجِيعًَ

 [165]البقرة:   ﴾١٦٥َذابِ َشِديُد الْعَ 

بللذم هللذا الصللنف الللذي  وسلليال اآليللة اقتضللى أن يبللىن الرتكيللب علللى هللذا النحللو مللن تقللدم املسللند إد يشللعر  
   الّتوحيد ابلّدالمل القاهرة القاطعلة أردف دللك بتقبلي  ملا يضلاّد الّتوحيلد   سبحانه لّما قّرريزدر  وال يؤبه بتسميته "ف
 ولذلك قال الّشاعر:  ،ؤّكد حسن الّشيءألّن تقبي  ضّد الّشيء  ّا ي

 (2) ."(1) األشياء  وبضّدها تتبنّي  ..................     
ملؤدن  نّله    {  ملن النّلاس}وكلون انل     ،وتقلدم انل   ،وعطفه على دكلر دالملل الوحدانيّلة  قال ابن عاشور: "

 (3)"تعّجب من شتهنم.
ِ  ذِنَّ ِِف َخلِْق  ﴿قولله تعلاىل:  :اثنيا ِك الََّ ارِ َوالُْفلَْ ِل َواْلَّهََ تََِلٍِّ اللَّيَْ رِْض َواخَْ

َ
َماَواِت َواْْل السَّ

رَْض َبعَْ 
َ
هِ اْْل َِ ا ب ْحيََ

َ
َماوِ ِمْن َماو  فَأ ُ ِمَن السَّ نَْزَل اَّللَّ

َ
ا َِتْرِي ِِف اِْلَْحرِ بَِما َينَْفُع اْلَّاَس َوَما أ َد َمْوتِهََ

ِ َدابَّة  وَ 
ََّ فِيَها ِمْن ُُكذ ْوم  َوبَ ات  لِقََ رِْض َْليََ

َ
َماوِ َواْْل ْ َ السََّ رِ بََ َحاِب الُْمَسخَّ ِيَاِ  َوالسَّ تَِْصِيِف الرذ

 [164]البقرة:  ﴾١٦٤َيْعِقلُونَ 

ة ملن اللّدعو ف"يقول ابن عاشور:   دللك أّن اّلّل تعلاىل أعللن أّن     موقص هاته اآليلة عقلب سلابقتها موقلص احلجلّ
ة مللن    ،وهي قضلّية ملن شلتهنا أن تتلقلّى ابإلنكلار ملن كثلري ملن النّلاس ،اإلله إله واحد ال إله غريه فناسلب إقاملة احلجلّ

واملقصود من هاتله اآليلة إثبلات دالملل    ،..ال يقتنص فجاء هبذه الّدالمل الواضحة اّليت ال يسص الّنا ر إاّل الّتسليم إليها
رورة   ولذلك دكرت إثر دكر الوحدانّية ،د اّلّل تعاىل ووحدانّيتهوةو    ،ألهّنا إدا أثبتت هبلا الوحدانيّلة ثبلت الوةلود ابلضلّ

ار قللريش دهللريّهم ومشللركهم  فاآليللة يللاحلة للللّردّ  واملشللركون هللم املقصللود ابتللداء، وقللد قللّرر اّلّل يف هاتلله اآليللة    ،علللى كفللّ
وهلي ملص وضلوحها تشلتمل عللى أسلرار يتفلاوت النّلاس يف دركهلا حلىّت    ،تدالمل كّلها واضلحة ملن أيلناف املخلوقلا

 (4)"يتناول كّل ينف من العقالء مقدار األدلّة منها على قدر قرامحهم وعلومهم.
تنبيهللا علللى مللا فيهللا مللن العلل  واالسللتدالل علللى     دكللر فيهللا حملانيللة أيللناف مللن املخلوقللاتقللال ابللن ةللزي: "  

 (5)"التوحيد املذكور قبلها
 

،  1طهو عجز بيت للمتنيب، ويدره: ونذميهم وهبم عرفنا فضله. انظر: الديوان. حتقيل: شهاب الدين أبو عمرو. هيئة أبو  يب للسياحةوالثقافة.    (1)
 104م.  2012 –ه 1433

 4/174مفاتي  الغيب.  (2)
 2/89رير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. حت (3)
 2/76حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (4)

 1/105التسهيل لعلوم التنزيل.  (5)



300 
 

فلينظر النا ر، وليحّك قرحيته ابلتتمل البال  فيما اشتملت عليه هذه اآلية الباهرة ملن شلرح    قال يف الطراز: "
عجاملللب هلللذه املخلوقلللات، واخلللتالف أنلللواع املكلللوانت، وترتيبهلللا عللللى هلللذه اهليئلللة اللللىت تعجلللز علللن إدراكهلللا القلللو   

 (1)"البشرية
ات  ذِنَّ ِِف َخلِْق ال﴿ومثله يف سورة آل عمران  ارِ َْليََ ِل َواْلَّهََ تََِلٍِّ اللَّيَْ رِْض َواخَْ

َ
َماَواِت َواْْل سََّ

ِْلَابِ 
َ
وَِّل اْْل

ُ
 (2)[190]آل عمران:   ﴾١٩٠ِْل

ورة مللن تقللدم املسللند ملللا سللبقت اإلشللارة إليلله مللن التشللويل إىل معللىن املسللند  بلل  الرتكيللب علللى هللذه الصللفقللد  
 ، وهو معىن واض  ال  فى.إليه
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 3/177الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقامل اإلعجاز.  (1)

 459-9/458مفاتي  الغيب. وقد دكر الرازي فروقا بديعة بني كال اآليتني. انظر:  (2)
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  .للتنبيه من أول األمر على أنه خرب ال نعمتقدمي املسند   يفعلى أثر السياق    تطبيقيةمناذج :  رابعاا 
 إد اإلعراب هو اإلفصاح عن املعىن.   وهذا الغرض هو غرض يناعي يف  اهره، ولكن  دم املعىن

املعلىن يف النفلوس ألول وهللة  وإن كان يزول مبجرد النطلل ببقيلة البيلت إال أن اإلسلراع إبيقلاع   -وهذا التوهم "
 واملقام يبني دلك.  (1)".نسبأ

 ذلك:  أمثلةومن  
َرُدوا ََعَ ﴿قولله تعلاىل:  :  أوال ةِ  مََ ِل الَْمِدينََ هَْ

َ
ْن أ افُِقوَن  َومَِ ْعَراِب ُمنََ

َ
ْن َحْولَُكْم ِمَن اْْل َوِممَّ

تَْ ِ ُثمَّ يَُرد وَن ذَِ  َعَذاب  َعِظيم  اْلذَِفاِق َل َتْعلَُمُهْم  ََنُْن َنْعلَُمُهْم   ُبُهْم َمرَّ ِ  [101]التوبة:   ﴾١٠١َسُنَعذذ

 (2)"وتقدم ايرور للّتنبيه على أنّه خ ، ال نعتقال ابن عاشور: "
فسليال    ،وبناء اآلية عللى هلذا الوةله ملن تقلدم املسلند ملص ملا فيله ملن تنبيله عللى أنله خل  ال نعلت كملا سلبل

كانلت األعلراب الّلذين  قلال رهله  :"    ،املوقف يشعر  قية هذا البناء وهو ما دكره ابن عاشلور وغلريه ملن املفسلرين
ةهينللة، وأسلللم، وأشللجص، وغفللار، وحليللان،    :وهللم  ،حللول املدينللة قللد خلصللوا للنللّيبء يللّلى   عليلله وسللّلم وأطللاعوه

 لئاّل يغرّت بكّل من يظهر له املوّدة.  سّلم أّن يف هؤالء منافقنيوعصّية، فتعلم اّلّل نبّيه يّلى   عليه و 
فتعلملله اّلّل أّن فلليهم بقيلّلة مللردوا علللى    ،وكانللت املدينللة قللد خلللص أهلهللا للنلّليبء يللّلى   عليلله وسللّلم وأطللاعوه

 (3)"ألنّه ،ّيل فيهم من وقت دخول اإلسالم بينهم.  الّنفال
وخفللاء أمللرهم انسللب أن يقلللدم دكللر مللوقعهم ومكلللاهنم    ،ن مركللز اللللدعوةإدا فواقللص احلللال وهللو قلللرب هللؤالء ملل

الللذي قللد يكللون مللن أسللباب االغللرتار هبللم، فحللىت ال يللؤتى النلليب يلللى   عليلله وسلللم واملؤمنللون مللن ةللوارهم و للن  
  الطوهنم ب  الرتكيب على هذا الوةه للرتكيز على هذا املعىن. 

ُكْم ﴿: قوله تعلاىل :اثنيا وا َبْعضَُ ا اْهبِطَُ ا ََكنَا فِيهِ  َوُقلْنََ ْخرََجُهَما ِممَّ
َ
يَْطاُن َعنَْها فَأ َُّهَما الشَّ ل ٌَ َ

فَأ
رِْض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ذَِ  ِح   

َ
 (4)[36]البقرة:  ﴾٣٦ِِلَْعض  َعُدوٌّ  َولَُكْم ِِف اْْل

متعللللل    {  يف األرض}هللو انلل ، و  {لكلللم}    ،مبتللدأ وخلل {  ولكلللم يف األرض مسللتقر  }  قللال أبللو حيللان: "
 (5)."ابن ، وحقيقته أنه معمول للعامل يف ان ، وان  هنا مصح  جلواز االبتداء ابلنكرة

وأن    ،نعلت  {لكلم}لتوهم ابتداء أن    {ومستقر لكم}فلو قال  ،  {ولكم مستقر}فالشاهد هنا هو يف قوله:  "

 
 401النظم البالغي بني النظرية والتطبيل.   (1)

 11/19حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (2)

 11/19املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  حترير (3)
 2/136اإليضاح يف علوم البالغة.  (4)
 1/256البحر اقيآ يف التفسري.  (5)
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وللذلك تعلني تقلدم    ،حاةلة النكلرة إىل النعلت أشلد ملن حاةتهلا إىل انل خ  املبتدأ سيذكر فيملا بعلد، ودللك ألن  
 (1) "للتنبيه على أنه خ  ال نعت.  املسند 

ويف هلللذه اآلايت    و } لكلللم {  قلللال الشلللنقيطي: "  ،هلللذا وينبغلللي اإلشلللارة إىل معلللىن الضلللمري يف }اهبطلللوا {
وبصليغة الّتثنيلة    ،يف البقلرة و األعلراف  ،{  ااهبطلو }سؤال معروف، وهو أن يقال: كيف ةيء بصيغة اجلمص يف قولله  

ًدا  ﴿  :مص أنّه أتبص ييغة الّتثنية يف طه بصيغة اجلمص يف قوله {اهبطا}يف طه يف قوله:  ِ هَُ تِيَنَُّكْم ِم ذ
ْ
ا يَأ فَإِمَّ

وأ هلللللر األةوبلللللة عنلللللدي علللللن دللللللك: أّن الّتثنيلللللة ابعتبلللللار آدم وحلللللّواء فقلللللآ، واجلملللللص ابعتبارقلللللا ملللللص    [38]البقللللرة:  ﴾
 (2)"درّيّتهما.

واإلشللارة    ،وانسللب أن يقللدم دكللرهم  ،فهللم مللن تللدور حللوهلم القصللةوسلليال اآليللة يشللري إىل مناسللبة هللذا البنللاء  
  ،مث  اب إىل    ،أزل الشلللليطان آدم وحللللواء  فبعللللد أن   ،مللللص مللللا يف الللللالم مللللن معللللىن النعمللللة والعطللللاء  للللليهم ابلضللللمريإ

حيللله العلللداوة أتلللى هلللذا األسللللوب ليلللوحي أثلللر التوبلللة عليهملللا فقلللال:     واقتضلللت حكملللة   أن يهبطلللا إىل األرض
 { ملا أفاد هذا املعىن.}ومستقركم يف األرض :قالولو  ،.{.}ولكم يف األرض مستقر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 140م.  2009 –ه  1430، 1عتيل، عبد العزيز. علم املعا . دار النهضة العربية ل بريوت . ط (1)

   4/120ابلقرآن. أضواء البيان يف إيضاح القرآن  (2)
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 املبحث الرابع 
 أثر السياق يف حتديد أولوية ال كر واحل ف، ودالالهتا مناذج تطبيقية على 

 وفيه متهيد ومطلبان: 
 ، وأثر السياق فيه. ذكر كل من املسند واملسند إليه، ودالالته   : املطلب األول 
 ، وأثر السياق فيه. ح ف كل من املسند واملسند إليه، ودالالته   : املطلب الثاين 
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 متهيد:  
  ،وال حيللذف منلله شلليء إال بللدليل سللواء كللان هللذا الللدليل معنللواي  ،يللر  النحللاة أن األيللل يف الكللالم الللذكر"  

أو تللدل عليلله قرينللة    ،وسللواء تللدل عليلله قرينللة لفظيللة  ،تقتضلليه الصللناعة النحويللة  :أي  ،أم يللناعيا  ،يقتضلليه املعللىن  :أي
 املقام.

فيله توسلعا كبلريا، وقلد ةلر  احللذف فيهلا يف كلل نلوع ملن أنلواع    توسلعت  وقلد    ،واحلذف كثري يف اللغلة العربيلة
 (1)".الكلم

حر  ،عجيللب األمللر  ،لطيللف املتخللذ   ،هللو ابب دقيللل املسلللك"يقللول عبللد القللاهر رهلله  :   فإنلّلك     شللبيه ابلسللّ
وأنّي    ،تنطلل  وجتلدك أنطلل ملا تكلون إدا ذ  ،والصلمت علن اإلفلادة أزيلد لافلادة  ،تر  به تلرك اللذكر أفصل  ملن اللذكر

 (2)".ما تكون بياان إدا ذ ت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 75م  2007ه ل 1427، 2السامرامي، حممد فاضل. اجلملة العربية ،ليفا وأقسامها. دار الفكر انشرون. ط  (1)
 146دالمل اإلعجاز.   (2)
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 املطلب األول 
 ، وأثر السياق فيه ذكر كل من املسند واملسند إليه، ودالالته 

 وفيه مقصدان:
 املقصد األول: ذكر املسند ودالالته وأثر السياق فيه. 

 املقصد الثاين: ذكر املسند إليه ودالالته، وأثر السياق فيه. 
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 املقصد األول 
 ذكر املسند ودالالته وأثر السياق فيه 

 أوال: ذكر املسند ودالالته
  ،كثللري مللن أممللة هللذا الفللن  -يقصللد ابب الللذكر    –ذ يتعللرض هلللذا البللاب    : "(1)  ه(1371) تقللال املراغللي

واإلملام عبللد القللاهر، وكلتهنم ذ يللروا فيلله مللن اللطلامف واملللزااي مللا يسلي  البحلله عنلله يف علللوم    ،كلتيب هللالل العسللكري
 إد هو مبباحه علم النحو أشبه.   الفصاحة

ولكللن املتللتخرين كالسلللكاكي وشلليعته دكلللروا فيلله نكللات وملللزااي ذ يسللتطيعوا أن يردفوهلللا آبي مللن التنزيلللل، أو  
إن املسلند إليله يلذكر وةلواب إدا ذ تقلم قرينلة تلدل عليله    :صار  ما قالوهبشواهد من كالم دوي اللسن والفصاحة، وق

 (2)"  كان الكالم معمى ال يستبني املراد منه، ويرتة  إدا وةدت القرينة ملزية من املزااي
واحللذف    ،ألن اللذكر هلو األيلل   مبوضلوع اللذكر واهلتم مبوضلوع احللذف اجلرةلا  ذ يهلتموقال اجلنلاةي: " 

 (3)"ليهعأليل الذي ال يتم الكالم بدونه ال حيه البالغة  فرع عنه، وا
األيل، ولليس يف الكلالم    املسند يذكر يف الكالم لكون دكره هواملتتخرون فقد استنبطوا أن   البالغيون  " أما

وأملا دكلره: فإملا لنحلو    ":قلال القلزوي   (4)"ما يقتضي العدول عنه، ومالحظة مقتضلى املقلام هنلا هلي املزيلة البالغيلة.
مللا مللر يف ابب املسللند إليلله: مللن زايدة التقريللر، والتعللريض بغبللاوة السللامص، واالسللتلذاد، والتعظلليم، واإلهانللة، وبسللآ  

 . الكالم
أو كونللله  رفلللا فيلللورث    ،أو كونللله فعلللال فيسلللتفاد منللله التجلللدد  ،فيسلللتفاد منللله الثبلللوت  ،وإملللا ليتعلللني كونللله امسلللا

 (5)".ما لنحو دلكل الثبوت والتجدد، وإاحتما
إن التقريللر واإليضلاح مللن أهللم أغلراض دكللر املسلند وأشلليعها، ودللك  ألن املعللا  األدبيللة  يقلول أبللو موسلى: "  

ال يكفلي فيهللا مللا يكفللي يف احللاالت انطابيللة مللن جمللرد اإلفهلام، وإمنللا هللي حمتاةللة فلول دلللك إىل مزيللد مللن التقريللر،  
 (6)"وتداخل القلب، وتتعمل يف الشعور، ودلك غاية الكالم البلي  والتتكيد حىت تؤثر يف النفس،  

 
 1/258(. انظر: األعالم ، و)علوم البالغة ()تفسري املراغي  :له كتب، منها، مفسر مصري ،أهد بن مصطفى املراغي (1)

 85املراغي. علوم البالغة.   (2)

 376النظم البالغي بني النظرية والتطبيل.   (3)
 289خصامص الرتاكيب   (4)

أو قصد التعجيب من   وقد زاد على األغراض غرض قصد التعجيب فقال: "  207وانظر: مفتاح العلوم.    110  /2اإليضاح يف علوم البالغة.    (5)
قلت إدا  بذكره كما  إليه  يقاوم األسد)  :املسند  األحوال  (  زيد  قرامن  "مص داللة  فقال:  العبارة.  هذه  على  اعرتض  القزوي   ولكن  نظر   "   وفيه 

 110"   قرينة.حلصول التعجب بدون الذكر إدا قامت ال

 378، وانظر: النظم البالغي بني النظرية والتطبيل.   292خصامص الرتاكيب   (6)
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 ودالالتهذكر املسند  يفعلى أثر السياق تطبيقية  : مناذج  اثنيا
نَّ الَْعزِيَُز ﴿قوله تعلاىل:   :أوال ولُنَّ َخلََقهَُ رَْض َْلَقَُ

َ
َماَواِت َواْْل َق السََّ ْن َخلََ تْلَُهْم مََ

َ
أ ئِْن سََ َولََ

}خلقهلّن العزيلز  فملنهم ملن ةعلله شلاهدا عللى دكلر املسلند    ،وقد اختللف يف هلذا الشلاهد  [9]الزخرف:    ﴾٩الَْعلِيمُ 
كملللا نقلللله أبلللو موسلللى علللن العالملللة سلللعد    ،احتياطلللا لضلللعف التعويلللل عللللى القرينلللة   العلللليم{ ملللص دالللللة السلللؤال عليللله

 (1)"الدين
َماَواِت ﴿اليت قال فيها:    ه ا ابآلية األخرى  ذكر أبو موسى أنه يردو  َق السََّ ْن َخلََ تْلَُهْم مََ

َ
أ َولَئِْن سََ

 ُ ولُنَّ اَّللَّ ََُ َر َْلَق َََ ْمَس َوالَْقم َََّ َر الش خَّ َََ رَْض وَس
َ
ألن السللؤال هنللا مثللل السللؤال هنللاك،     [61]العنكبللوت:  ﴾َواْْل
األوىل  "  مث دكلر أن    ،"القرينلة يف أحلدقا دون اآلخلرول هناك، فكيلف يضلعف التعويلل عللى  ؤ ول هنا هو املسؤ واملس

 (2)".أن يكون دكر املسند هنا لزايدة التقرير واإليضاح
ملسلند قلد دكلر  أن اواحللل    وقلد أشلار إىل دللك اجلنلاةي فقلال: "  ،والسيال هو الذي حيدد الفرل بني اآليتني

ارا  يثلللولكنللله حلللذف يف الثانيلللة إ  ، نفلللوس املشلللركنيوتثبيتللله يف  ،يف اآليلللة األوىل للللزايدة تقريلللر خللللل السلللموات واألرض
خلللللل   السللللموات  )ألنلللله لللللو ذ حيللللذف لقيللللل:     لا لللاز واالختصللللار اعتمللللادا علللللى جميئلللله يف ةللللواب سللللؤال حمقلللل

، ذ يشللمل تسللخري الشللمس والقمللر،  (خلقللن  )ب:  ألنلله لللو قيللل يف اجلللوا   (واألرض، وسللخر   الشللمس والقمللر
مندوحللة عللن هللذه    حبللذف املسللند وهلللذا كللان يف اإل للاز    ،ذ يشللمل خلللل السللموات واألرض  (سللخرقا  )ولللو قيللل:  
 (3)"اإلطالة.

ُ ﴿ولكن قلد يلرد عليله  ن قولله تعلاىل:   رَْض َْلَُقولُنَّ اَّللَّ
َ
َماَواِت َواْْل تْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
قُِل   َولَئِْن َسأ

ْكَْثُُهْم َل َيْعلَُمونَ 
َ
ِ  بَْل أ  ال تقتضي اإل از الذي دكره.  [25]لقمان:  ﴾٢٥اَْلَْمُد َّلِلَّ

لللذلك فللإن القلللول  ن الرةللوع إىل سلليال اآلايت ودراسلللتها حيلله هللي هلللو الللذي يكشللف شللليئا مللن أسلللرار  
   .الذكر واحلذف فيها

ملن إسلناد الفعلل إىل يلفتني ملن يلفات      العلليم{  }خلقهّن العزيز  :فاآلية األوىل ةاءت على هذا النحو
العزيلز  }ويقلول ابلن عاشلور: "  ،وهو سر عصيص هذا املوضص بذكر املسند على خالف املواضص األخلر  ،عز وةل
فتني العلّيتللني مللن مقللول ةللواهبم  ،هللو اّلّل تعللاىل{  العللليم   ا حكللي قللوهلم ابملعللىن، أي  ،وللليس دكللر الصللّ ليقللولّن    :وإمنللّ

ا هلللم يقوللللون: خلقهلللّن اّلّل، كملللا حكلللي علللنهم يف سلللورة لقملللان   فتان ملللن يلللفاته، وإمنلللّ ذي الصلللّ وللللئن    }خلقهلللّن اللللّ

 
 فقد دكره كما فعل غريه يف االستشهاد على ضعف التعويل على القرينة.  86، وانظر: املراغي. علوم البالغة.  289  خصامص الرتاكيب  (1)
 378بني النظرية والتطبيل.    ، وانظر: النظم البالغي289خصامص الرتاكيب   (2)
 378-377النظم البالغي بني النظرية والتطبيل.   (3)
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ماوات واألرض ليقللولّن اّللّ  ا    ،. ودلللك هللو املسللتقر  مللن كالمهللم نثللرا وشللعرا يف اجلاهليلّلة{سللتلتهم مللن خلللل السللّ وإمنللّ
علّي إىل الّصفتني زايدة يف إفحامهم  ّن اّلذي انصلرفوا علن توحيلده ابلعبلادة عزيلز علليم، فهلو الّلذي  عدل عن اسم ال

دامد لعّزتلله ا    ،ألنلّله ال  فللى عليلله سللّرهم، خبللالف شللركامهم   وأن  لصللوا للله ابطللنهم  ، للب أن يرةللوه النللّاس للشللّ فإهنللّ
 أدلّة ال تعلم، وإهّنم ال ينازعون ويفه ابلعزيز العليم.

فلإّن األيلنام     ألهّنا مضاّدة لصفات األيلنام   عصيص هاتني الّصفتني ابلذّكر من بني بقّية الّصفات اإلهلّيةو 
 عاةزة عن دفص األيدي.

 (1)("ولئن ستلتهم من خلل الّسماوات واألرض ليقولّن اّلّل، وإن ستلتهم: أهو العزيز العليم)والّتقدير: 
ئِْن ﴿:  يف قوللله تعللاىل  الزلشللري فقللال  ومللنهم  ،مفسللرون قبللله  وهللذا الللذي دكللره ابللن عاشللور أشللار إليلله َولَََ

رَْض َْلَُقولُنَّ َخلََقُهنَّ الَْعزِيُز الَْعلِيمُ 
َ
َماَواِت َواْْل تْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
رَْض   ٩َسأ

َ
ُم اْْل ِي َجَعَل لَكَُ َِّ ا

هِ   ١٠َتْهَتُدونَ َمْهًدا وََجَعَل لَُكْم فِيَها ُسُبًَل لََعلَُّكْم   َِ نَا ب ْ نَْشََ
َ
َدر  فَأ َماوِ َماًو بِقََ َل ِمَن السَّ ِي نَزَّ َِّ َوا

ةً َميًْتا  َكَذلَِك َُتْرَُجونَ   [11-9]الزخرف:  ﴾١١بََْلَ

، فمللا  ويللاف عقيبلله إن كللان مللن قللوهلمومللا سللرد مللن األ  ،{ليقللولّن خلقهللّن العزيللز العللليم  }فللإن قلللت: قوللله  "
وإن كان من قول  ، فما وةهه؟ قللت: هلو ملن قلول   ال    ،{بلدة ميتا كذلك عرةون   فتنشران به} :تصنص بقوله
الللذي    الللذي مللن يللفته كيللت وكيللت، لينسللّ  خلقهللا إىل{  ليقللولّن خلقهللّن العزيللز العللليم  }  :ومعللىن قوللله  ،مللن قللوهلم

 (2)"وليسندنه إليه. ،هذه أويافه
  ،(الّلذي بلىن هلذا املسلجد فلالن العلاذ)  :ونظريه من كلالم النّلاس أن يسلمص الّرةلل رةلال يقلول وقال الرازي: "

امص هلللذا الكللالم امص يقللول  ،(الزّاهللد الكللرم  )  :فيقللول السللّ   ،أان أعرفلله بصللفات هيللدة فللول مللا تعرفلله  :كللتّن دلللك السللّ
ا تللدّل    :يفيللّة الللّنظم يف اآليللة فنقللولإدا عرفللت ك  ،فيكللون الّنعتللان  يعللا مللن رةلللني لرةللل واحللد   ،فتزيللد يف ويللفه إهنللّ

 (3)"على أنواع من يفات اّلّل تعاىل.
العزيز وهللو  فلل"يقللول الللرازي:    {ملللا سللرد مللن األويللاف بعللدقا،  العزيللز العللليم  كمللا ال عفللى مناسللبة يللفيت }

ل املكنلة ملن الغلبلة هلو القلدرة العلليم وهلو إشلارة إىل  و   ،وكلتّن العزيلز إشلارة إىل كملال القلدرة  ،الغالب وما ألةله حيصلّ
كمللال العلللم، واعلللم أّن كمللال العلللم والقللدرة إدا حصللل كللان املويللوف بلله قللادرا علللى خلللل  يللص املمكنللات، فلهللذا  

 (4)"مثّ فرّع عليه سامر الّتفاييل. ،املعىن أثبت تعاىل كونه مويوفا هباتني الّصفتني
 

 25/168حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (1)

 4/238الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (2)

 27/619مفاتي  الغيب.  (3)

 620-27/619مفاتي  الغيب.  (4)
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اليت سيقت فيها، وال بلد أن تكشلف أسلرار أخلر     وهذا كله يشري إىل الفرل بني موضص هذه اآلية واملواضص   
 مص مزيد من التتمل  إد كتاب   عز وةل حافل ابألسرار ويعطي كال حسب تدبره. 

يمٌ ﴿قولله تعلاىل:  :اثنيــا اَم َوِِهَ َرمَِ ِِي الْعِظََ ْ ْن ُيَُ ْل  ٧٨َوَِضََب َْلَا َمَثًَل َونَِِسَ َخلَْقُه  قَاَل مََ قَُ
ِ َخلْق  َعلِيمٌ ُُيْيِيَها  

ة   وَُهَو بُِكلذ َل َمرَّ وَّ
َ
َها أ

َ
نَْشأ

َ
ِي أ َِّ  [79-78]يس:  ﴾٧٩ا

فقلد دكلر املسلند يف قولله: }حيييهلا الّلذي أنشلتها{، ويف السلؤال ملا يلدل عليله كملا تلر ،  قال أبو موسلى: " 
أعلل   -إلحيللاء بعللد املللوت  واملقصللود مللن الللذكر أن يتقللرر أن   أحياهللا، وفيلله إشللارة أخللر ، هللي أنلله ال يسللتل عللن ا

سؤال مستبعد منكر إال من يف عقله غشاوة حتجبه علن اإلدراك النافلد والر يلة الصلادقة، مثلله ال يعلول   -عن إمكانه
ويف اآليلة قللة للثللة  -وهللذه اإلشلارة جنللدها أيضلا يف اآليللة السلابل: }خلقهللّن العزيلز العللليم{  -يف خطابله علللى دكلاء  

ولكللن هللذه الصلللة تضللمنت ال هللان الصللادل    ،تها{، وكللان ميكللن أن يقللول: حيييهللا  نراهللا يف قوللله: }الللّذي أنشلل
علللى ةللواب سللؤاهلم، وكتنلله قللال: حييهللا   بللدليل أنلله أنشللتها أول مللرة، وهللذا أسلللوب عجيللب كمللا تللر ، فقللد قللرر  

ا يف أنفلللذ عبلللارة  املويلللول، فتيلللاب يف اإلفحلللام وأدملللج القضلللية، ودليلهللل  وأقلللام برهلللاان بلللذكر  ،القضلللية بلللذكر املسلللند 
ديد، ودكللر مللا ميكللن حذفلله، وهكللذا األسللاليب العاليللة ال تتبللني فيهللا موضللص  شللوأبينهللا، وكتنلله  مللص بللني اإل للاز ال

 (1)"إطناب من وةه إال وتر  إ ازا خفيا من وةه آخر.
َألُوُهْم    ٦٢ذِبَْراهِيمُ قَالُوا أََأنَْت َفَعلَْت َهَذا بِآلَِهتَِنا يَا  ﴿قوله تعلاىل: للثا:  قَاَل بَْل َفَعلَُه َكبرِيُُهْم َهَذا فَاسَْ

ونَ  ََُ وا َينِْطق ََُ فلللو  مللص ةللواز احلللذف. قللال أبللو موسللى: "وهللو } فعللله {  فقللد دكللر املسللند    ،[63-62]األنبيللاء:    ﴾٦٣ذِْن ََكن
علدل علن احللذف  ألن يف احللذف  إال أنله عليله السلالم     قال: بلل هلذا، لكلان املسلند مفهوملا لدالللة السلؤال الصلري  عليله

الللذكر تعللريض بغبللاوة مللن  للاطبهم، وهللو كمللا نللر  أسلللوب  لليء علللى  يف  و   ،وتنويهللا بفهملله  ،تعللويال علللى دكللاء املخاطللب
أن    طريقللة اآليتللني السللابقتني، وال يصلل  أن يقللال فيلله: إنلله للتقريللر  ألن سلليدان إبللراهيم عليلله السللالم ذ يكللن غرضلله أن يقللرر

 (2)"م هو كبريهم.الذي حطم األينا
ولطلللامف هلللذا النلللوع ال يتغلغلللل فيهلللا إال أدهلللان    ،هلللذا ملللن معلللاريض الكلللالم   قلللال الزلشلللري يف بيلللان هلللذا املعلللىن: "

والقلللول فيللله أّن قصلللد إبلللراهيم يللللوات   عليللله ذ يكلللن إىل أن ينسلللب الفعلللل الصلللادر عنللله إىل    ،الراضلللة ملللن علملللاء املعلللا  
 (3)".يبل  فيه غرضه من إلزامهم احلجة وتبكيتهم  يالصنم، وإمنا قصد تقريره لنفسه وإثباته هلا على أسلوب تعريض

 وأما غرض جميء املسند فعال أو امسا فقد سبل بيانه يف موضعه.

 
 291خصامص الرتاكيب   (1)

 291-290خصامص الرتاكيب   (2)
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 ثايناملقصد ال
 ذكر املسند إليه ودالالته، وأثر السياق فيه. 

 أوال: ذكر املسند إليه ودالالته
كللان الكللالم معمللى ال يسللتبني  وإال    ،ن املسللند إليلله يللذكر وةللواب إدا ذ تقللم قرينللة تللدل عليللهنللص البالغيللون أ

 (1)املراد منه، ويرتة  إدا وةدت القرينة ملزية من املزااي اآلتية:
وإن كلان ةلل اهتملامهم قلد جتللى يف    -دكر املسلند إليله    -وقد بني املتتخرون شيئا من مزااي  اجلناةي: "قال 

 (2)"بيان مزااي تكراره.
او   ﴿  ذكر املسند إليه، إما عللى ةهلة االبتلداء، كقولله تعلاىل:ف ُ َخلََق ُُكَّ َدابَّة  ِمْن مََ   ،[45]النلور:  ﴾َواَّللَّ

ِيَن آَمُنوا ﴿وإما عللى ةهلة الفاعليلة، كقولله تعلاىل:   َِّ ُ ا ألن كلل واحلد ملن الفاعلل واملبتلدأ     [9]املاملدة:  ﴾وََعَد اَّللَّ
  .مسند إليهما، فذكرقا هو املطّرد املعتاد، إما لكونه هو األيل

ِي َخلََقُكْم ُثمَّ ﴿كقوله تعاىل:    ،وإما لزايدة اإليضاح والتقرير َِّ ُ ا  [40]الروم:  ﴾َرٌََقُكْم   اَّللَّ

ُِر  ﴿كقوله تعاىل:   ،وإما إل هار التعظيم ُ اْْلَالُِق اِْلَارُِئ الُْمَصوذ  [24]احلشر:  ﴾ُهَو اَّللَّ

 [18]طه:   ﴾ِِهَ َعَصاَي    ﴿كقوله تعاىل: ،  وإما لبسآ الكالم، من أةل االعتناء به بذكر املسند إليه

ِ   ﴿كقوله تعاىل:    ،منزلتهوإما للتنبيه على فضله وعظم  ٌد رَُسوُل اَّللَّ  [29]الفت :  ﴾ُُمَمَّ

ا﴿كقولله تعلاىل:  ،لتعويلل عللى القرينلةوإما لالحتياط لضلعف ا ثَْقالَهََ
َ
رُْض أ

َ
ِت اْْل ْخرَجََ

َ
 [2]الزلزللة:  ﴾٢َوأ

 (3).املوةبة لذكره، فاعال كان أو مبتدأ  إىل غري دلك من األوةه واملعا 
 القزوي  وغريه:ومنها كما دكر  

 لتنبيه على غباوة السامص.ا
 .لت ك بذكرهوا
  (4).ستلذادهوا

زيلد ةللاء  )أن يكلون انل  عللام النسلبة عللى كلل مسللند إليله، وامللراد عصيصله مبعللني كقوللك  "  وزاد السلكاكي  
  (وعمرو دهب وخالد يف الدار

 
 85املراغي. علوم البالغة.   (1)
 195النظم البالغي بني النظرية والتطبيل.   (2)
 3/144الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقامل اإلعجاز.  (3)
 1/161ر: عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح  وانظ  7/ 2اإليضاح يف علوم البالغة.  (4)
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     وقوله:
 (2)"(1) لة ح  الرء   حقيبةة   خري   . وال ُّ .به  ما طلبت   أجن        

وإرادة    ،انلل   فيلله نظللر  ألنلله إن قامللت قرينللة تللدل عليلله إن حللذف، فعمللوموقللال القللزوي  يف هللذا الغللرض: "و 
 (3)"عصصه مبعني وحدقا ال يقتضيان دكره، وإال فيكون دكره واةبا.

السلابل  ألن القصلد إىل اسلتقالهلا  وقد يذكر املسند إليه تفاداي من دكلر الضلمري اللذي يلربآ اجلمللة ابلكلالم  
نَّ ﴿ودللك كقولله تعلاىل:    ،لتصري كتهنا مثل

َ
ِل َوأ اَر ِِف اللَّيَْ َ يُولُُِّ اللَّيَْل ِِف اْلََّهارِ َويُولُُِّ اْلَّهََ نَّ اَّللَّ

َ
َذلَِك بِأ

َ َسِميٌع بَِصريٌ  نَّ َما يَْدُعوَن ِمنْ   ٦١اَّللَّ
َ
َ ُهَو اَْلَق  َوأ نَّ اَّللَّ

َ
ِّل    َذلَِك بِأ َ ُهَو الْعََ نَّ اَّللَّ

َ
ُدونِهِ ُهَو اِْلَاِطُل َوأ

 (4)[62-61]احلج:   ﴾٦٢الَْكبرِيُ 
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 ودالالتهذكر املسند إليه  يفعلى أثر السياق   تطبيقيةمناذج   :اثنيا
  دكلر بعلض البالغيلني دون تفصلليل  شلواهد ويعلرض البحله يف هلذا املقلام أثلر السليال يف دكللر املسلند إليله يف  

 دلك:ومن  ،مص أقوال أممة التفسري
ونَ ﴿ قوله تعاىل: :أوال ُم الُْمْفلِحَُ َك هَُ َِ ولَئ

ُ
ْم  َوأ ْن َربذِهَِ ًدا مَِ ولَئَِك ََعَ هَُ

ُ
قلال  .  [5]البقلرة:  ﴾٥أ

فجعللت    ،تنبيله عللى أهنلم كملا ثبتلت هللم األثلرة ابهللد ، فهلي لبتلة هللم ابلفلالح  {  أولئك}ويف تكرير  الزلشري: " 
 (1)."كّل واحدة من األثرتني يف مييزهم ابملثابة اليت لو انفردت كفت  يزة على حياهلا

فللانظر كيللف كللّرر اّلّل عللّز وةللّل التنبيلله علللى    وقللال أيضللا يف بيللان مللا يف هللذا الرتكيللب مللن دالالت بديعللة: "
اختصللا  املتقللني بنيللل مللا ال يناللله أحللد علللى طللرل شللىت، وهللي: دكللر اسللم اإلشللارة، وتكريللره، وتعريللف املفلحللني،  

ويرغبلللك يف طللللب ملللا طلبلللوا، وينشلللطك لتقلللدم ملللا قلللّدموا،    ،ليبصلللرك ملللراتبهم   وتوسللليآ الفصلللل بينللله وبلللني أولئلللك
 (2)"وذ تسبل به كلمته. ،والتم  على اّلّل ما ال تقتضيه حكمته  ،والرةاء الكادب ،غويثبطك عن الطمص الفار 

َك ﴿قولله تعلاىل:  :اثنيــا َِ ولَئ
ُ
ق  َجِديَد   أ ِِف َخلَْ ا لََ ذِنََّ

َ
ذَِذا ُكنَّا تَُرابًا أ

َ
ِإَوْن َتْعَجْب َفَعَجٌب قَْولُُهْم أ

ْغََل 
َ
ولَئَِك اْْل

ُ
ِيَن َكَفُروا بَِربذِِهْم  َوأ َِّ ونَ ا َحاُب اْلَّارِ  ُهْم فِيَها َخاِلُ ِْ َ

ولَئَِك أ
ُ
ْعَناقِِهْم  َوأ

َ
 ﴾٥ُل ِِف أ

 [5]الرعد: 

ن ملن املمكلن أن يلرد الكلالم عللى طريلل  اجتد املسلند إليله يتكلرر ملص كلل حكلم، وكليقول حممد أبو موسى: "
بللرهبم، وهللم األغلللالل يف أعنللاقهم، وهلللم  احلللذف، ولكنلله قصلللد إىل تقريللر هلللذه األخبللار، وإداعتهللا علللنهم فهللم كفلللروا  

أيللحاب النللار، وكللتن هللذه اإلعللادة ةعلللت كللل  لللة كتهنللا مسللتقلة بنللوع مللن العقوبللة الصللارمة، وهللي ضللروب مللن  
 العذاب يستقل بعضها عن بعض، ويف دلك هناية الغضب والوعيد.

ا  ﴿يقوللون:  وكيلف أشلرقت فيهلا آايت القلدرة البلاهرة، مث يعمله هلؤالء و   ،واقرأ اآلايت قبلهلا ا تَُرابًَ ذَِذا ُكنََّ
َ
أ

ذِنَّا لَِِف َخلْق  َجِديد    
َ
ودكر املسند إليه يف مثل هذا السيال يكثر ةّدا يف كتلاب   ملا ذ يكثلر يف    ،[5]الرعد:  ﴾أ

 (3)"غريه، ولو قلنا: إنه من أوض  خصامص أسلوب القرآن ذ نعد احلقيقة، وأكثر ما جتده مص اسم اإلشارة
إد ال يكللون     وأبللرز دلللك يف  لللة مسللتقلة مشللار إللليهم رادة عللليهم مللا أنكللروه مللن البعلله  حيللان: "قللال أبللو  

 (4)"أيحاب النار إال بعد احلشر.
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 (1)"وإعادة اسم اإلشارة ثالل للّتهويل.  وقال ابن عاشور: "
مَّ ﴿قولله تعلاىل:  : اثلثا ْم ثَُ ِي َخلََقُكْم ُثمَّ َرٌََقكَُ َِّ ُ ا ْن اَّللَّ ْل مَِ يُكْم  هََ مَّ ُُيْيَِ يُِميَُتُكْم ثَُ

ا سَُْشُِكونَ  و   ُسبَْحانَُه َوَتَعاَ  َعمَّ ََكئُِكْم َمْن َيْفَعُل ِمْن َذلُِكْم ِمْن ََشْ دكلر املسلند    [40]اللروم:    ﴾٤٠ُرَ
  ،الّلذي خلقكلم  :هوخل    ،مبتلدأ  :اّللّ   وسيال اآليلة يبلني دللك. قلال الزلشلري: " ،إليه وهو لفظ اجلاللة لزايدة التقرير

  {هللل مللن شللركامكم}  :  هللو فاعللل هللذه األفعللال انايللة اللليت ال يقللدر علللى شلليء منهللا أحللد غللريه، مث قللال  ي:أ
الللذين اعللذموهم أنللدادا للله مللن األيللنام وغريهللا مللن يفعللل شلليئا قللآ مللن تلللك األفعللال حللىت يصلل  مللا دهبللتم إليلله، مث  

 (2)"استبعد حاله من حال شركامهم.
ورة عللى سلبب    وقال ابن عاشور مبينا مناسبة هذا األسلوب مللا سليقت لله السلورة: " وإد كلان نلزول أّول السلّ

فقطللص اّلّل تطللاوهلم علللى املسلللمني  ن أخلل  أّن عاقبللة الّنصللر للللّروم علللى    ،فللرس علللى الللّرومابتهللاج املشللركني لتغللّلب ال
الفرس نصرا ابقيلا، وكلان مثلار الّتنلازع بلني املشلركني وامللؤمنني ميلل كلّل فريلل إىل مقاربله يف اللّدين ةعلل دللك احللدث  

 مناسبة إلفاضة االستدالل يف هذه الّسورة على إبطال دين الّشرك.
لت هللذه الللّدالمل علللى أربعللة اسللتئنافات متماثلللة األسلللوب، ابتللد  كللل واحللد منهللا ابسللم اجلاللللة  وقلل د فصللّ

م ال يسلللعهم إاّل اإلقلللرار ببعضلللها   جملللر  عليللله أخبلللار علللن حقلللامل ال قبلللل هللللم بدحضلللها أو العجلللز علللن نقلللض    ،ألهنلللّ
 دليلها.

َق ﴿  :فاالسلتئناف األّول املبللدوء بقولله  اْْلَلََْ
ُ
َدأ ُ َيبََْ مَّ يُعِيََُدهُ اَّللَّ   :، والثّلا  املبللدوء بقوللله[11]الللروم:  ﴾ثََُ

ْم  ﴿ ِي َخلََقُكْم ُثمَّ َرٌََقكَُ َِّ ُ ا اَ   ﴿  :والثّالله املبلدوء بقولله  ،[40]اللروم:    ﴾اَّللَّ ِيََ ُل الرذ ِي يُرْسَِ َِّ ُ ا  ﴾اَّللَّ
ِي َخلََقُكْم ِمْن َضْعف   ﴿والرّابص املبدوء بقوله:  ،[49-48]الروم:  َِّ ُ ا  (3)".[54]الروم:  ﴾اَّللَّ

حيله دكلر املسلند إليله وهلو اسلم     ويتبني  ا سبل كيف  َ هذا الرتكيب متناغما مص سياقه يف السورة كلها
  لتدل بوضوح على اختصا    عز وةل هبذه احلقامل الليت ال قبلل ألحلد أن      ةل ةالله يف يدر هذه األبنية

 فهي دالمل واضحة وآايت بينة. ،ينكرها
نُْتْم ﴿قوله تعاىل:    رابعا:

َ
َجٌل ُمَسىًّ ِعنَْدهُ  ُثمَّ أ

َ
َجًَل  َوأ

َ
ِي َخلََقُكْم ِمْن ِط   ُثمَّ قَََض أ َِّ ُهَو ا

ونَ  ليحصل تعريف   {هو اّلذي خلقكم }وأَ بضمري )هو( يف قوله  "  يقول ابن عاشور:    [2]األنعام:  ﴾٢َتْمََتُ
هو خالقكم ال غريه، من طني ال   :املسند واملسند إليه معا، فتفيد اجلملة القصر يف رك  اإلسناد ويف متعّلقها، أي
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فينسحب حكم القصر على املعطوف على املقصور.   ،وعنده أةل مسّمى  ،من غريه، وهو اّلذي قضى أةال
هّنم ملّا أنكروه وهو انلل الثّا  نزلوا منزلة من أنكر انلل واحلال اّلذي اقتضى القصر هو حال إنكارهم البعه أل

 اْْلَلَْق  ﴿األّول إد ال فرل بني انلقني بل اإلعادة يف متعارف الّصانعني أيسر كما قال تعاىل:  
ُ
ِي َيبَْدأ َِّ وَُهَو ا

ْهَوُن َعلَيْهِ  
َ
َفَعيِيَنا بِاْلَْ ﴿  :وقال [27]الروم:  ﴾ُثمَّ يُعِيُدهُ وَُهَو أ

َ
ِل  بَْل ُهْم ِِف لَْْس  ِمْن َخلْق   أ وَّ

َ
لِْق اْْل

ِي  ﴿ والقصر أفاد نفي  يص هذه الّتكوينات عن غري اّلّل من أينامهم، فهو كقوله:    [15]ل:  ﴾١٥َجِديد   َِّ ُ ا اَّللَّ
ََكئُِكْم َمْن يَ  ْفَعُل ِمْن َذلُِكْم ِمْن  َخلََقُكْم ُثمَّ َرٌََقُكْم ُثمَّ يُِميُتُكْم ُثمَّ ُُيْيِيُكْم  َهْل ِمْن ُرَ

و     ( 1) ".[40]الروم:  ﴾ََشْ
ا ِِف ﴿قولله تعلاىل: : خامســا بذُِح ََلُ مََ َ   سُسََ َماُو اَْلُسَْ سَْ

َ
ُِر  ََلُ اْْل وذ ُ اْْلَالُِق اِْلَارُِئ الُْمصََ ُهَو اَّللَّ

رِْض  وَُهَو الَْعزِيُز اَْلَِكيمُ 
َ
َماَواِت َواْْل وهو الضمري ملص دكلره    ،ابتدأت اجلملة ابملسند إليه  [24]احلشلر:  ﴾٢٤السَّ

َو ﴿: تعلاىل اآلايت هو قولله وسيال ،قبل دلك َهاَدةِ  هَُ ِب َوالشََّ ُم الَْغيَْ َِ َو  َال ِي َل ذََِلَ ذِلَّ هَُ َِّ ُ ا َو اَّللَّ هَُ
ُك   ٢٢الرَِّْحَُن الرَِّحيمُ  ِي َل ذََِلَ ذِلَّ ُهَو الَْملَِ َِّ ُ ا يِْمُن الَْعزِيَُز ُهَو اَّللَّ ْؤِمُن الُْمهََ ََلُم الْمَُ وُس السََّ د  الْقَُ

ا سَُْشُِكونَ  ِ َعمَّ ُ  ُسبَْحاَن اَّللَّ ِ  [23-22]احلشر:   ﴾٢٣اْْلَبَّاُر الُْمَتَكَبذ

 فتكرار املسند إليه يف هذا السيال حيمل دالالت كثرية.
فقلد كلرر يف هلذه    ،ر دكر املسند )  (كما قد يدل على أث  ،والشاهد يدل على أثر دكر املسند إليه ) هو (

 اآلايت، وهذا البناء على هذا النحو أضفى فخامة وتعظيما ميأل أركان النفس ةالال وهيبة.  
ا ﴿فضللمري الغيبللة الواقللص يف أّول اجلمللة عامللد إىل اسللم اجلاللللة يف قوللله تعللاىل:  يقلول ابللن عاشللور: "   هَََ ي 

َ
ا أ يَََ

 َ ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَّللَّ َِّ  واّلذي يفة السم اجلاللة. ،واسم اجلاللة خ  عنه ،وهو مبتدأ ،[18]احلشر:   ﴾  ا
مري دون دكلللر اسلللم اجلالللللة اهر االقتصلللار عللللى الضلللّ مري     وكلللان مقتضلللى الظلللّ ألّن املقصلللود اإلخبلللار علللن الضلللّ

مري ومللا يسللاو   ،{  اّلذي ال إللله إاّل هللول}بلل فات العليللة، فللاجلمص بللني الضللّ اعتبللار  ّن    هي معللادومبللا بعللد دلللك مللن الصللّ
 ه اإلله ومدلول اإلله يقتضي  يص يفات الكمال.ألّن أيل  فات الكمالاسم اجلاللة  مص ي

تن  مري ضلللمري الشلللّ فات    ،و لللوز أن  علللل الضلللّ ويكلللون الكلللالم اسلللتئنافا قصلللد منللله تعلللليم املسللللمني هلللذه الصلللّ
روا فيهلا فات معله أيلنافا لليس لواحلد منهلا شليء ملن مثللل    ،ليتبصلّ ولللّرّد عللى املشلركني إشلراكهم بصلاحب هلذه الصلّ

ا سَُْشُِكونَ   ﴿  :هذه الّصفات، ولذلك ختملت طامفلة منهلا ،مللة ِ َعمَّ كلون ختاملا  لت  ،[23]احلشلر:  ﴾ُسبَْحاَن اَّللَّ
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ر يف املسلتقبل، ال ةلرم أنّله حقيلل   هلذه الّسورة اجلليلة اّليت تضّمنت مّنة عظيملة، وهلي منّلة الفلت  الواقلص والفلت  امليسلّ
ولليعلم املشلركون    ،يعرفوا ةالمل يلفاته الّليت لتعّلقاهتلا آلر يف األحلوال احلايللة والّليت ستحصلل ملن هلذه الفتلوح  ن 

فات عظيملا انسلب أن    ،ما تعاقبت هزاممهم إاّل من ةرّاء كفلرهم  والكافرون من اليهود أهّنم ومللا كلان شلتن هلذه الصلّ
تن، فيكلللون اسلللم اجلالللللة مبتلللدأ ذي ال إلللله إاّل هلللو خللل ا  ،تفتلللت  اجلمللللة بضلللمري الشلللّ واجلمللللة خللل ا علللن ضلللمري    ،واللللّ

 (1)"الّشتن.
  ﴿قولله تعلاىل: : سادســاا 

ُ
أ تََوكَّ

َ
آرُِب قَاَل ِِهَ َعَصاَي أ ا مََ َنِى َوَِّلَ فِيهََ ا ََعَ غََ ش  بِهََ هَُ

َ
َعلَيَْها َوأ

ْخَرا
ُ
وإمنلا أ لل امللانرب  ألن تفصليلها    ،وما بعلده  {أتوّكؤا عليها}ولذلك زاد على اجلواب بقوله:    [18]طله:   ﴾١٨أ

 (2)الطول إىل انروج عن الفصاحة. ييطول، وقد يفض
َك ﴿{ يف قولله تعلاىل:    ملا}ألن     (  عصلا)وقلد كلان يكفلي يف اجللواب أن يقلول  وقال اجلناةي: " ا تِلَْ َومََ

طاللة  إللسؤال علن اجللنس  ولكنله دكلر املسلند إليله  وهلو الضلمري )هلي( حبلا يف    [17]طه:  ﴾١٧بَِيِمينَِك يَا ُموَِس 
ف سليدان  تل  وهللذا ذ يك-قلام؟  وأي مقام هو أدعى إىل بسآ الكالم فيه كهلذا امل  -الكالم يف حضرة الذات العلية  

أتوكلت عليهلا،  }    :بلذكر املسلند إليله، ولكنله أردف دللك بلذكر أويلاف ذ يسلتل عنهلا، فقلال -موسى عليله السلالم 
ولعللله ذ يللذكر هللذه املللانرب طمعللا يف أن يسللتل عنهللا، فيجيللب،    {وأهللش هبللا علللى غنمللي، ويل فيهللا مللانرب أخللر 

 (3)"فيتلذد ابلسؤال واجلواب معا.
 يله لعدم دكر املانرب  الف ما دكر السبكي كما سبل، ولكل وةه يف التتويل.وتعل
َراُهْم ﴿قولله تعلاىل: : بعاا سا َنُهْم  تََ اُو بَيَْ َ ارِ رُِحََ اُو ََعَ الُْكفََّ دَّ شَِ

َ
ِيَن َمَعُه أ َِّ ِ  َوا ٌد رَُسوُل اَّللَّ ُُمَمَّ

  ِ ًدا يََْْتُغوَن فَْضًَل ِمَن اَّللَّ ًعا ُسجَّ َثلُُهْم ُركَّ َك مََ َِ ُجودِ  َذل ثَرِ الس 
َ
َورِْضَوانًا  ِسيَماُهْم ِِف وُُجوهِِهْم ِمْن أ

وقِهِ يُ  َتَوا ََعَ سَُ َتْغلََظ فَاسَْ َرهُ فَاسَْ ٌَ هُ فَآ
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْْنِيِل َكَزْرع  أ ُب ِِف اتلَّْوَراةِ  َوَمَثلُُهْم ِِف اْْلِ ْعجَِ

ارَ  ُم الُْكفََّ يَظ بِهَِ اَع ِْلَغَِ رَّ ًرا    الز  جَْ
َ
َرةً َوأ نُْهْم َمْغفَِ اَِلَاِت مَِ وا الصََّ وا وََعِملَُ ِيََن آَمنَُ َِّ ُ ا َد اَّللَّ وَعََ

د   قلال الزلشلري: "  [29]الفلت :    ﴾٢٩َعِظيًما هلو الّلذي  }  :لتقلّدم قولله تعلاىل   : هلو حمملد يإملا خل  مبتلدإ، أ  :حمملّ
 (4)"وإما مبتدأ، ورسول  : عطف بيان.{  أرسل رسوله

داوهللو  "    ،الللرازي وةهللا للثللاودكللر   وهللذا    وقللال يف توةيلله هللذا الوةلله "  "رسللول اّللّ   :خلل ه  ،مبتللدأ  :أّن حممللّ
 

 28/118 يد.حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اي (1)
 1/216 عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح (2)

 198النظم البالغي بني النظرية والتطبيل.   (3)
 4/346الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (4)
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وََلُ ﴿،كيد ملا تقّدم ألنّه مللّا قلال:   رَْسَل رَسَُ
َ
ِي أ َِّ وال تتوقّلف رسلالته إاّل عللى شلهادته، وقلد    ،[28]الفلت :  ﴾ُهَو ا

 (1)"من غري نكري  {حمّمد رسول اّللّ }شهد له هبا 
والظلاهر أن قولله:    وهو ما رةحه أبو حيلان فقلال: "  والشاهد هنا قامم على الوةه الثا  من التوةيه النحوي

 (2)  "مبتدأ وخ .  {حممد رسول  }
د ولكن ابن عاشلور ال يلر  هلذا الوةله يف التوةيله النحلوي فيقلول: " خل  مبتلدأ حملذوف، تقلديره: هلو    :وحمملّ

مري اقللذوف علللى قوللله:   د يعللود هللذا الضللّ إليلله  وهللذا مللن حللذف املسللند    ،يف اآليللة قبلهللا  [28]الفللت :   {رسللوله}حممللّ
وهلذا املعلىن    مث قلال:"    "  .اّلذي ويفه الّسّكاكّي ابحلذف الّلذي االسلتعمال وارد عللى تلرك املسلند إليله وتلرك نظلامره

دا رسللول اّللّ إد للل   هلو األ هللر هنلا ا املقصلود بيللان رسلول اّلّل مللن هلو بعللد أن أةللر     ،يس املقصلود إفللادة أّن حمملّ وإمنللّ
ِ  ﴿عليه من األخبار من قوله:   اَْلَقذ َِ ْؤيَا ب ُ رَُسوََلُ الر  َدَق اَّللَّ َِ َرهُ ََعَ  ﴿إىل قولله:    [27]الفلت :  ﴾لََقْد  ِْلُْظهَِ

ِيِن َُكذِهِ    د    [28]الفت :    ﴾الذ فيعت  الّسامص كاملشتال إىل بيان من هلذا املتحلّدث عنله هبلذه األخبلار؟ فيقلال لله: حمملّ
د رسلول اّللّ  :رسول اّلّل، أي فتعتل  اجلمللة    ،وهلذا ملن العنايلة واالهتملام بلذكر مناقبله يلّلى   عليله وسلّلم  ،هلو حمملّ

 (3)" وفيه وةوه أخر ال عفى، واألحسن منها هذا.  ،تد ها مستتنفة استئنافا بيانّيااقذوف مب
وأشلار إىل أثلر دلللك يف    ،ولليس عللى دكلره  ،فقلد ةعلل ابلن عاشلور هلذا البنلاء قامملا عللى حللذف املسلند إليله

 الداللة كما سبل من بيانه.
سللند إليله للداللللة عللى فضللله ومنزلتلله،  هلذا الشللاهد ملن أمثلللة دكلر املكملا سللبل    ولكلن دكللر بعلض البالغيللني  

وهلذا قلامم عللى التوةيله النحلوي اللذي سلبل بيانله ملن    (4)لتل ك ابمسلهدكره شاهدا على دكر املسلند إليله ل ومنهم من
  .والرتكيب حيتمل هذه األوةه  ،ولكل وةهه يف االختيار  ،ةعل } حممد { مبتدأ

ِت ﴿قولله تعلاىل:  :  اثمنــاا  ْخرَجَََ
َ
اَوأ ثَْقالَهَََ

َ
رُْض أ

َ
مللص  املسلند إليله } األرض {  فقلد دكلر    [2]الزلزلللة:  ﴾٢اْْل

ا﴿قلال تعلاىل:  ،سبل دكره يف اآلية قبلهلا رُْض ٌِلَْزالَهََ
َ
ِت اْْل لْزِلََ ٌُ فالقرينلة قامملة، ويصل  أن    [1]الزلزللة:  ﴾١ذَِذا 

فملا    ،لضلعف التعويلل عللى القرينلة   لالحتيلاطوقلد سلال هلذا الشلاهد بعلض البالغيلني   ،يقال: ) وأخرةت أثقاهلا (
 عند املفسرين؟ سر بناء هذا الرتكيب على هذا النحو من دكر املسند إليه

فهلو    (5)"ةزامهلاأألن إخراج األثقال حال بعلض      هار األرض ىف موضص اإلضمارإو   يقول يف روح البيان: "
 

 28/88مفاتي  الغيب.  (1)
 9/500البحر اقيآ.  (2)

 62/203حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (3)

 1/162عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح.  (4)
 10/492روح البيان.  (5)
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 كر الكل وإرادة البعض. يشري إىل أنه من ابب د 
إ هللار يف مقللام اإلضللمار    {  وأخرةللت األرض أثقاهلللا}وإعللادة لفللظ األرض يف قوللله:  ويقللول ابللن عاشللور: "  

 (1)"لقصد الّتهويل.
مضلليا يف تقريللر مطاوعتهللا، وكوهنللا مسللخرة     وهللي  للاد،  ةعللل األرض هنللا فاعلللةوةللاء يف التفسللري البيللا : "  

هتمللام علللى احلللدث، دون شللغل للسللامص مبصللدره أو  مللص اآليللة قبلهللا، مللن حيلله تركيللز االوالسلليال ملتللئم    ،ملثللل هللذا
 حمدثه.

 (2)"لرتسي  اليقني، واإلقناع النفسي.   وتكرار األرض هنا مقصود
 (3)وإسناد اإلخراج إىل األرض من ابب اياز العقلي كما أشار إىل دلك بعض البالغيني.

إىل السللبب الللذي سللاقه بعللض البالغيللني، ولعللل    ين فيمللا اطلعللت عليلله مللن أشللار  ملفسللر ا  هللذا وذ أةللد مللن  
وهلي    ،الرأي ما دهب إليه املفسرون مص اختالف اللدالالت الليت استشلرفوها ملن هلذا اللذكر  إد القرينلة بينلة واضلحة

 دكر األرض قبل دلك دون فايل طويل يضعف االعتماد عليها.
ِميٌع ﴿قولله تعلاىل:  اتســعاا: َ سََ نَّ اَّللَّ

َ
َ يُولُُِّ اللَّيَْل ِِف اْلََّهارِ َويُولُُِّ اْلََّهاَر ِِف اللَّيِْل َوأ نَّ اَّللَّ

َ
َذلَِك بِأ

َ ُهَو الَْعِّل    ٦١بَِصريٌ  نَّ اَّللَّ
َ
نَّ َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ ُهَو اِْلَاِطُل َوأ

َ
َ ُهَو اَْلَق  َوأ نَّ اَّللَّ

َ
 ﴾٦٢ الَْكبرِيُ َذلَِك بِأ

وقولله: }وأّن اّلّل هلو العللّي الكبلري{    ،انظر إىل قوله تعلاىل: }وأّن اّلّل مسيلص بصلري{قال أبو موسى: " [62-61]احللج:  
جتللد املسللند إليلله قللد دكللر مللص أنلله ميكللن إقامللة الضللمري مقاملله للغللرض الللذي قلنللاه، وهللذا األسلللوب يكثللر يف فوايللل  

تنفة سللواء كللان اسللتئنافها اسللتئنافا بالغيللا كقولللك: أحسللنت إىل زيللد، زيللد حقيللل  اآلايت كمللا يكثللر يف اجلمللل املسللت
ا ﴿ابإلحسان، وقولله تعلاىل:  َ ََكَن َعلِيمًَ افِِقَ   ذِنَّ اَّللَّ رِيَن َوالُْمنََ ِع الََْكفَِ َ َوَل تُطَِ َها اْلَِِّب  اتَِّق اَّللَّ ي 

َ
يَا أ

رًيا َواتَّبِْع َما يُوَِح ذَِْلَْك ِمْن رَ   ١َحِكيًما َ ََكَن بَِما َتْعَملُوَن َخبَِ أو كلان   [2-1]األحلزاب:    ﴾٢بذَِك  ذِنَّ اَّللَّ
يًَل ﴿استئنافا حنواي أي بلواو االسلتئناف مثلل:   ِ َوكَِ ِ  َوَكَِف بِاَّللَّ ْ ََعَ اَّللَّ وهلذه اجلملل      [3]األحلزاب:  ﴾٣َوتََوَّكَّ

ناهلللا، وللللذلك يشللليص بعضلللها شللليوع األمثلللال،  كملللا تلللر  ملللن املمكلللن أن تقتطلللص ملللن سلللياقها، وأن تسلللتقل إبفلللادة مع
والذي أ ح دلك هو دكر املسند إليه، ولو كان املذكور هو الضمري الرتبآ ابلكالم السابل  ألن فيله مرةعله، وهلذا  
األسلللوب يشلليص يف القللرآن ةللدا كمللا يوةللد يف الشللعر وغللريه، وقللد نبلله إىل هللذا املغللز  املفسللرون، ويف كتللب التفسللري  

 
 30/491 حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد (1)

 1/84. دزت.7التفسري البيا  للقرآن الكرم. دار املعارف ل القاهرة. طبنت الشاطئ، عامشة حممد علي عبد الرهن.  (2)

 1/148عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح.  (3)
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 (1)"الغية ما ال يوةد يف كتب البالغيني.من املباحه الب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 191- 190خصامص الرتاكيب   (1)
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 املطلب الثاين 
 ، وأثر السياق فيه ح ف كل من املسند واملسند إليه، ودالالته 

 :مقاصد مخسةوفيه  
 ، وأثر السياق فيه. ح ف املسند، ودالالته:  املقصد األول
 السياق فيه. ، وأثر  ، ودالالتهإليه ح ف املسنداملقصد الثاين:  

 وأثر السياق فيه. املسند إليه،    هو املسند أو   تقدير أن يكون احمل وف  الثالث: احتمال املقصد  
 املقصد الرابع: ح ف املسند إليه مع املسند، ودالالته، وأثر السياق فيه. 

 املقصد اخلامس: منهج عبد القاهر اجلرجاين ر ه هللا تعاىل يف التعامل مع احل ف. 
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 األول   املقصد 
 ، وأثر السياق فيه ح ف املسند ودالالته

 أوال: ح ف املسند ودالالته
فعل  بعضلهم كالسلكاكي علن حلذف املسلند ابللرتك،    ،دكر البالغيون فرقا بني املسند واملسند إليه يف احلذف

وأراد املصلنف ابللرتك    ،واملسند هو اقكوم به، وهو اقمول فعال كان أو امسا : ""عروس األفراح"ويف دلك يقول يف 
احللللذف تلللرك الشلللئ    احللللذف، وىف املسلللند إليللله عللل  ابحللللذف، وال يظهلللر معلللىن الختصلللا  كلللل بلفلللظ إال أن يقلللال:

والرتك املطلل ليس هبذا القيد، وال شك أن املسند إليه إدا تلرك لفظلا فهلو ملتفلت إليله معلىن  ألنله ال بلد    ،ملتفتا إليه
من تقديره  ألنه ال يوةد ىف الكالم خ  ال مبتلدأ لله ال ىف اللفلظ وال ىف التقلدير، خبلالف املسلند فإنله قلد يلرتك غلري  

عللى أحلد    (ضلرىب زيلدا قامملا  )اللفظ وال ىف التقدير، كقولك:فإنه قد يوةد املبتدأ وليس له خ  ال ىف   ،ملتفت إليه
 (1)"وحذف املسند يكون ملا مر (أقامم الزيدان  )األقوال، وقولك:

وقلللد عللل  البالغيلللون علللن حلللذف املسلللند إليللله ابحللللذف، وعلللن حلللذف املسلللند ابللللرتك لنكتلللة    قللال اجلنلللاةي: "
، واالحتيللاج إليلله فللول االحتيللاج إىل املسللند، فحيلله ذ  لطيفللة، وهللي: أن املسللند إليلله أقللوم ركللن يف الكللالم وأعظملله

لفلللرط االحتيلللاج إليللله، مث سلللقآ لغلللرض، خبلللالف املسلللند، فإنللله لللليس هبلللذه املثابلللة يف    -يلللذكر لفظلللا، فكتنللله أتلللى بللله  
 (2)"به لغرض  ىاالحتياج، فيجوز أن يرتك وال يؤت

تنلوع مقتضليات األحلوال، وهلذه ال  ألهنلا تتنلوع ب   على أن أغراض حذف املسند ال ميكن حصلرهامث يقول: "
 (3)"ميكن حصرها أو حتديدها.

 ومنهم القزوي  فقال:  ،ومن هذه األغراض كما دكر البالغيون 
عييللل العللدول إىل أقللو  الللدليلني، ومللن اختبللار تنبلله السللامص عنللد قيللام القرينللة، أو مقللدار    ..فلنحللوه  أمللا تركلل"

 (4) "اء على الظاهر.واالحرتاز عن العبه بن  ،، ومن االختصارهتنبه
وَُلُ  ﴿بللدون الضلليل، كقوللله تعللاىل:  وللله شللواهده، وقللد يكللون    وقللد حيللذف املسللند لضلليل املقللام ََُ ُ َورَس َواَّللَّ

ْن يُرُْضوهُ ذِْن ََكنُوا ُمْؤِمنِ َ 
َ
َحق  أ

َ
و  أحلل أن يرضلوه ورسلوله كلذلك، و لوز    :عللى وةله، أي  [62]التوبة:  ﴾٦٢أ

أن يكللللون  لللللة واحللللدة، وتوحيللللد الضللللمري  ألنلللله ال تفللللاوت بللللني رضللللا   ورضللللا رسللللوله، فكللللاان يف حكللللم مرضللللي  

 
 1/36وانظر: األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم.   1/299عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح.  (1)

 363النظم البالغي بني النظرية والتطبيل.   (2)

 363النظم البالغي بني النظرية والتطبيل.   (3)

 103/ 2اإليضاح يف علوم البالغة.  (4)
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 وله شواهد أخر  سريد دكرها يف موضعه من البحه.  (1)".واحد 
اب علللن سلللؤال حمقلللل حنلللو:  وال بلللد للحلللذف ملللن قرينلللة داللللة عللللى اقلللذوف لللليفهم املعلللىن كوقلللوع الكلللالم ةلللوا"

﴿   ُ رَْض َْلَُقولُنَّ اَّللَّ
َ
َماَواِت َواْْل تْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
بذُِح   ﴿أو مقلدر، حنلو:   ،(2)[25]لقملان:    ﴾َولَئِْن َسأ سُسََ

الِ  َِ ِ َواْْل يف قلراءة ملن بلىن الفعلل للمجهلول، كتنله قيلل: ملن يسلب ؟    [37-36]النور:  ﴾رَِجاٌل    ٣٦ََلُ فِيَها بِالُْغُدوذ
 (3)"فقيل: يسبحه رةال

  :وحلذف املسلند عنلد قيلام القرينلة يفيلد ثلالث ملزااي هاملة  وقال أبو موسى يف بيلان أغلراض حلذف املسلند: "
   تعول عللى اللنفسوةازة العبارة وامتالءها، مث ترويقها وتصفيتها وييانتها، مث بناءها على إلرة احلس، والفكر حني

 وانيال يف ملء ةزء املعىن الذي ذ يذكر لفظ دال عليه.
 وبعد هذه املزااي العامة للحذف يبدو وراء كل تعبري سر خا  به.

وال نسللتطيص أن حنللدد أسللرار احلللذف يف املسللند كمللا نبهنللا  ألن هللذه انصللامص مظللاهر الخللتالف املقامللات  
 ه مطابقا املراد املتكلم وافيا بغرضه مبينا عن نفسه.واألحوال، وو يفتها يف الكالم هي ةعل

ومقاملللللات الكلللللالم متفاوتلللللة تفلللللاو  يفلللللول احلصلللللر، واألغلللللراض تعلللللدد بتعلللللدد ملللللا يعتلللللور اللللللنفس ملللللن أفكلللللار  
 (4)"وأحوال.
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 ودالالته  ،ح ف املسند يفأثر السياق على  تطبيقية  مناذج  : اثنيا
ْرَّب ﴿قولله تعلاىل:  :أوال ِي الْقَُ ِِ وِل َو ُه َولِلرَّسَُ ِ َُخُسََ نَّ َّلِلَّ

َ
أ و  فََ ْن ََشْ ُتْم مَِ نََّما َغنِمَْ

َ
َواْعلَُموا أ

وَْم ا ِدنَا يََ ا ََعَ َعبَْ َ نَْزْلَْ
َ
ِ َوَما أ ِْيِل ذِْن ُكنُْتْم آَمنُْتْم بِاَّللَّ وَْم َواْْلََتاَّم َوالَْمَساكِِ  َوابِْن السَّ اِن يََ لُْفْرقََ

و  قَِديرٌ اتْلََِق ا ِ ََشْ
ُ ََعَ ُُكذ    [41]األنفال:   ﴾٤١ْْلَْمَعاِن  َواَّللَّ

  {  فللتّن ّللّ قللال الزلشللري: " }  ،علللى حللذف انلل  كمللا دكللر املفسللرون   ه{فللتن هلل مخسلل}  فقللد بلل  الرتكيللب
ورو  اجلعفللي عللن أىب عمللرو، فللإن   ابلكسللر.    ،(  فحللل أو فواةللب أن   مخسلله)خلل ه حمللذوف، تقللديره:    ،مبتللدأ

واملشللهورة آكللد وأثبللت لا للاب،  "    :" مث قللال يف ترةيحلله الللداليل لقللراءة الفللت وتقويلله قللراءة النخعللي: فلللله مخسلله.  
كتنلله قيللل: فللال بللد مللن ثبللات انمللس فيلله، ال سللبيل إىل اإلخللالل بلله والتفللريآ فيلله، مللن حيلله إنلله إدا حللذف انلل   

واحلد مللن املقلدرات، كقوللك: لبللت واةلب حلل الزم، وملا أشللبه دللك، كلان أقللو  إل ابله ملن الللنص  واحتملل غلري  
 (1)".على واحد 
َك ﴿قوله تعلاىل:  :اثنيا َِ ا  َذل ا فِيهََ اِلً نَّ ََلُ نَاَر َجَهنََّم خََ

َ
َ َورَُسوََلُ فَأ نَُّه َمْن ُُيَادِدِ اَّللَّ

َ
لَْم َيْعلَُموا أ

َ
أ

 [63]التوبة:   ﴾٦٣اْْلِْزُي الَْعِظيمُ 

 (2)"  فحل أن له انر ةهّنم  ي:  على حذف ان ، أ{   فتّن له قال الزلشري: " } 
حيلله     وقللد  هللر مللن كللالم الزلشللري أن احلللذف يف مثللل هللذا الرتكيللب يف اآليتللني السللابقتني يللوحي ابلقللوة

يفت  ابب التقديرات الليت تعطلي للمعلىن قلوة، فكلل لفلظ يلدل عللى احللزم واجللزم  لا حيتملله التتويلل يصل  أن يقلدر،  
وهللي لفتلللة بديعلللة ملللن الزلشلللري رهلله   يف دالللللة احللللذف، فجعلللل الرتكيلللب مفتوحللا عللللى احتملللاالت التتويلللل رمبلللا  

 يكون مقصدا من مقايد احلذف انفية. 
َ ﴿ىل:  قولله تعلا  :اثلثــا ْمَضََِ

َ
ْو أ

َ
َريِْن أ َع اِْلَحََْ َغ ََمْمَََ بْلََُ

َ
َرُ  حَََ َّ أ بََْ

َ
اهُ َل أ وَِس لَِفتَََ اَل مََُ ِإَوذْ قَََ

ا ًََ قلللال    ،فالرتكيلللب حيتملللل يف أحلللد التوةيهلللات النحويلللة أن يكلللون ملللن ابب حلللذف انللل   [60]الكهلللف:  ﴾٦٠ُحُقبَ
ا احلللال فألهنللا    ،ألّن احلللال والكللالم معللا يللدالن عليلله   قلللت: هللو مبعللىن ال أزال، وقللد حللذف انلل   الزلشللري: " أمللّ

ما هلي غايلة لله، فلال    يغاية مضروبة تستدع  {حىّت أبل  جممص البحرين}  :وأّما الكالم فألن قوله  ،كانت حال سفر
ملللا دكلللر رهللله   وةوهلللا أخلللر  يف التوةيللله  ك  (3)"  بلللد أن يكلللون املعلللىن: ال أبلللرح أسلللري حلللىت أبلللل  جمملللص البحلللرين.  

 النحوي.
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  ،و للوز أن يكللون مضللارع بللرح الللّذي هللو فعللل انقللص ال يسللتعمل انقصللا إاّل مللص الّنفللي  قللال ابللن عاشللور: "
 (1)"أّن حذف خ ها قليل.  :ال أبرح سامرا. وعن الّرضيّ  :ويكون ان  حمذوفا بقرينة الكالم، أي
فخلرج الرتكيلب حمكملا يف الدالللة يطلوي ملا    ،وقد دلت عليله قرينلة الكلالم  ،فحذف ان  هنا انسب السيال

 .كما يطوي الطريل يف مسريه حنو هدفه،هو بنّي من الكالم
َن ﴿قوله تعاىل يف سلورة املاملدة:   :رابعا ابِئُوَن َواْلََّصاَرا َمْن آمََ ِيَن َهاُدوا َوالصَّ َِّ ِيَن آَمُنوا َوا َِّ ذِنَّ ا

اَِلًا فَََل َخوٌٍّْ َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َُيَْزنُونَ  َِ ِ َواْْلَوِْم اْْلِخرِ وََعِمَل   [69]املامدة:  ﴾٦٩بِاَّللَّ

ابئون }  قللال الزلشللري: " وخلل ه حمللذوف، والنيللة بلله التللتخري عمللا يف حيللز إن مللن    ،رفللص علللى االبتللداء  {والصللّ
 ."دوا والنصار  حكمهم كذا، والصابئون كذلكامسها وخ ها، كتنه قيل: إن الذين آمنوا والذين ها

ن قلللت: مللا التقللدم والتللتخري إال لفامللدة،  إفلل  ويف دالالت هللذا احلللذف ومناسللبته للسلليال يقللول الزلشللري: "
فما فاملدة هلذا التقلدم؟ قللت: فامدتله التنبيله عللى أن الصلابئني يتلاب علليهم إن يل  ملنهم اإلميلان والعملل الصلاحل،  

ا  و ودلك أن الصابئني أبني هؤالء املعدودين ضالال وأشلّدهم غيلا، وملا مسلوا يلابئني إال ألهنلم يلبؤ  ؟بغريهمفما الظن 
 .".عن األداين كلها، أ  خرةوا

قلللت: لللو قيللل هكللذا ذ يكللن مللن    ؟والصللابئني وإايكللم لكللان التقللدم حايللال  :ن قلللت: فلللو قيلللإفلل  مث قللال: "
وجمللر  هللذه    ،وضللعه، وإمنللا يقللال مقللّدم ومللؤخر للمللزال ال للقللاّر يف مكانللهألنلله ال إزالللة فيلله عللن م   التقللدم يف شلليء

 (2)"اجلملة جمر  االعرتاض يف الكالم.
فسلّر احللذف ملص التقلدم هلو بيلان مشلول التوبلة لكلل ملن  ب وآملن وعملل يلاحلا مهملا ملاد  يف الضلالل،  

إليللله األنظلللار، و خلللذ ابأللبلللاب إىل    وقلللد بلللرزت هلللذه الطامفلللة يف سللليال هلللذا الرتكيلللب وكتهنلللا ةبلللل يف سلللهل يشلللد 
 ال تظهر إال يف كالم رب األرابب سبحانه.دالالت وأسرار  

لقلللد وقلللص النحلللاة ضلللحااي اهتملللامهم    إد يقلللول: "   ويلللر  ملللام حسلللان رأاي آخلللر يف التوةيللله النحلللوي للرتكيلللب
ألن     فتضللحي هبللا  ،ركللة أحيللااناحل  الشللديد ابلعالمللة اإلعرابيللة حللني رأوا النصللو  العربيللة هتمللل االعتمللاد علللى قرينللة

 (3) "اعتمادا على غريها من القرامن املعنوية واللفظية.  املعىن واض  بدوهنا
فمللا  ورأ  أن قرينللة التبعيللة أغنللت عللن قرينللة العالمللة اإلعرابيللة قللال:"    ،ودكللر أمثلللة علللى دلللك منهللا هللذه اآليللة

 (4)  "؟ اجلواب: إن قرينة التبعية لوضوحها أغنت عن قرينة العالمة اإلعرابية.{الصابئون }الذي رفص 
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ْن تُوَ ﴿يتناولله هلذا املبحله ملن شلواهد قولله تعلاىل:  ومن األمثلة اليت دكرها وتناسب ما  
َ
َِبَّ أ َْ يَْس ال وا لََ  َ ل
ةِ وَ  رِ َوالَْمََلئِكََ ِ َواْْلَوِْم اْْلخَِ اِب وُُجوَهُكْم قَِبَل الَْمَْشِِق َوالَْمْغرِِب َولَِكنَّ الَِْبَّ َمْن آَمَن بِاَّللَّ الِْكتََ

ِْيِل وَ  َن السََّ اكَِ  َوابَْ اَّم َوالَْمسََ ْرَّب َواْْلَتََ هِ َذوِي الْقَُ ِ ِيذَِ  َوآََت الَْماَل ََعَ ُحبَذ ائِلَِ  َوَِف َواْلَّْ السََّ
اوِ  سََ

ْ
ابِرِيَن ِِف اِْلَأ ُدوا  َوالصََّ ََكةَ َوالُْموُفوَن بَِعْهِدهِْم ذَِذا َاهََ ََلةَ َوآََت الزَّ قَاَم الصَّ

َ
ِقَاِب َوأ اوِ الرذ َّ  َوالَََّّ

ولَئَِك ُهُم الُْمتَُّقونَ 
ُ
َدقُوا  َوأ َِ ِيَن  َِّ ولَئَِك ا

ُ
ِس  أ

ْ
 [177]البقرة:   ﴾١٧٧وَِحَ  اِْلَأ

ومويلولية    ،والرفلص   ،والتبعيلة  ،بقرينلة اإلسلناد{  ملن  }معطلوف عللى    {املوفون ل}ف  وقال يف التوةيه النحوي: "
؟ إن قرينلة اإلسلناد والتبعيلة وقلا  {الصلابرين}ولكلن ملادا نقلول يف    ،فكان دلك عطف مويول على مويول ،(أل)

   ولكلن القرينلة اللفظيلة وهلي اللواو غلري موةلودة  ،{ملن آملن}معطوفة أيضا عللى    {الصابرين}معنويتان يقوالن: إن 
فكيف ميكن فهم دلك إاّل عللى أسلاس إغنلاء بعلض القلرامن علن بعلض؟ فلالقرامن تتضلافر كملا    ،إد حّلت حملها الياء

 (1)"دكرت.
ن يف اعتبللللار احلركللللات اإلعرابيللللة أهللللّم مللللا يف النحللللو  مللللهللللذا نللللر  فداحللللة انطللللت الللللذي يك  ومللللنمث يقللللول: "

 (2)"العريب.
وبعللد هللذا العللرض للتوةيهللات النحويللة املختلفللة قللدميها وحللديثها يليللل أن  للتم احلللديه عللن هللذه اآليللة اللليت  

 ن  يل.قيل فيها الكثري بكالم رامص للمفسر املعاير ابن عاشور  مل القول فيها ببيا
فمّما  ب أن يوقن بله أّن هلذا الّلفلظ كلذلك نلزل، وكلذلك نطلل بله النّليبء يلّلى     ،وبعد يقول رهه  : "

اه املسللمون منلله وقلر وه، وكتلب يف املصلاحف، وهلم عللرب خلّلص، فكلان لنلا أيلال نتعللّرف   عليله وسلّلم، وكلذلك تلقلّ
الفصللاحة واإل للاز    لكنللّه مللن  ،وإن كللان اسللتعماال غللري شللامص   ،منلله أسلللواب مللن أسللاليب اسللتعمال العللرب يف العطللف

د حبلللرف )إّن( ه إدا أَ بكلللالم موكلللّ امص يف الكلللالم أنلللّ وأريلللد أن    ،وأَ ابسلللم إّن وخ هلللا  ،مبكلللان، ودللللك أّن ملللن الشلللّ
م أرادوا  يعطفوا على امسها معطوفا هو   غريب يف دلك احلكلم ةليء ابملعطلوف الغريلب مرفوعلا ليلدّلوا بلذلك عللى أهنلّ

 (3)"ر الّسامص خ ا يقّدره حبسب سيال الكالم.عطف اجلمل ال عطف املفردات، فيقدّ 
م     ملا كان الّصابون أبعد عن اهلد  من اليهود والّنصار  يف حال اجلاهلّية قبلل جمليء اإلسلالممث قال: "   ألهنلّ

ن  التزمللوا عبللادة الكواكللب، وكللانوا مللص دلللك حتللّل هلللم الّنجللاة إن آمنللوا ابّلّل واليللوم اآلخللر وعملللوا يللاحلا، كللان اإلتيللا
لكلن كلان اجللري عللى الغاللب يقتضلي أن ال يلؤتى هبلذا املعطلوف مرفوعلا إاّل بعلد   ،بلفظهم مرفوعا تنبيها على دللك

 
 235اللغة العربية معناها ومبناها.   (1)
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ا   ا كلللان الغاللللب يف كلللالم العلللرب أن يلللؤتى ابالسلللم املقصلللود بللله هلللذا احلكلللم ملللؤّخرا، فتملللّ أن تسلللتويف )إّن( خ هلللا، إمنلللّ
نلايف املقصلد الّلذي ألةلله خوللف حكلم إعرابله، ولكلّن هلذا أيضلا  تقدميه كما يف هذه اآليلة فقلد يلرتاء  للّنايلر أنّله ي

والّتنبيله عللى    ،استعمال عزيز، وهو أن  مص بني مقتضيي حالني، وقا للّداللة على غرابلة املخل  عنله يف هلذا احلكلم
ابئني يكللادون ييتسللون ملن هللذا احلكللم   تعجيلل اإلعللالم هبلذا انلل  كللم علللى  أو ييلتس مللنهم مللن يسلمص احل  ،فللإّن الصلّ

فنبلّله الكلّل عللى أّن عفللو اّلّل عظليم ال يضلليل علن مشلوهلم، فهللذا موةلب الّتقلدم مللص الّرفلص، ولللو ذ    ،املسللمني واليهلود
 يقّدم ما حصل دلك االعتبار، كما أنّه لو ذ يرفص لصار معطوفا على اسم )إّن( فلم يكن عطفه عطف  لة.

اب للى الّنصلار  ومنصلواب، فحصلل هنلاك مقتضلى حلال واحلدة  ني يف سلورة احللّج مقلّدما عئوقد ةاء دكلر الصلّ
 (1) "وأهّنم أمام عدل اّلّل يساوون غريهم.  ،وهو املبادرة بتعجيل اإلعالم بشمول فصل القضاء بينهم

نَّ ﴿قوله تعاىل:  :خامسا
َ
ََبِ أ كَْ

َ
ِ َورَُسوَِلِ ذَِ  اْلَّاِس يَوَْم اَْلَُّذِ اْْل َذاٌن ِمَن اَّللَّ

َ
َن َوأ رِيٌو مَِ َ بََ اَّللَّ

زِ  رْيُ ُمْعجَِ ْم غََ نَّكَُ
َ
اْعلَُموا أ ُْتْم فََ َوْلَّ ْم  ِإَوْن تََ ِ  الُْمَْشِكَِ   َورَُسوَُلُ  فَإِْن تُُْْتْم َفُهَو َخرْيٌ لَكَُ ي اَّللَّ

م   ْلَِ
َ
َذاب  أ ُروا بِعََ ِيَن َكفََ َِّ ِ ا ِ يلب عللى  حيله بل  الرتك   وموضلص الشلاهد } ورسلوله {  [3]التوبلة:    ﴾٣َوبََشذ

وةوهلا: األول: أنله رفلص    {ورسلوله}اعلم أن يف رفلص قولله:    يقول الرازي: "  ،وهو وةه من وةوه إعرابه ،حذف ان 
والثلا : أنله    ،وانل  علن اّلّل دل عللى انل  علن الرسلول  (،  ورسلوله أيضلا بلريء)  :وخ ه مضلمر، والتقلدير ،ابالبتداء

رفلص    {  أّن اّللّ }الثالله: أن قولله:    ،(  يء هلو ورسلوله ملن املشلركنيبلر )فلإن التقلدير    {بلريء}عطف على املنلوي يف  
 (2)"عطف على املبتدأ األول. {  ورسوله} وقوله: ،خ ه {  بريء}ابالبتداء وقوله: 

أي: ورسلللوله بلللريء ملللنهم،    ،وأملللا قلللراءة اجلمهلللور ابلرفلللص فعللللى االبتلللداء، وانللل  حملللذوف  وقلللال أبلللو حيلللان: "
 (3)"وحذف لداللة ما قبله عليه.
امص يعلللم     ألنلّله ملن عطللف اجلمللة   ابلّرفللص عنلد القللرّاء كّلهلم  {ورسلوله}وعطللف    قلال ابللن عاشلور: " ألّن السللّ

هللذا الّرفللص معللىن بليلل  مللن اإليضللاح للمعللىن مللص اإل للاز يف    مللن الّرفللص أّن تقللديره: ورسللوله بللريء مللن املشللركني، ففللي
 (4)"الّلفظ، وهذه نكتة قرآنّية بليغة

ورسللوله كللذلك، فللإّن براءتلله مللنهم يف حللال كونلله مللن دي نسللبهم    :أي  يف داللللة هللذا احلللذف: "  أيضللاقللال  و 
 (5)"ليظهر منه أّن آيرة الّدين أعظم من  يص تلك األواير   ويهرهم أمر كالغريب

 
 6/271د وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. حترير املعىن السدي (1)

 15/526مفاتي  الغيب.  (2)

 5/367البحر اقيآ يف التفسري. (3)

 10/109حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (4)
 6/271حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (5)
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 (1)وقد أتى يف ةواهر البالغة هبذه اآلية شاهدا على غرض االحرتاز عن العبه.
حيللله تناوللللت     ولعلللل يف كالمللله تسلللطيحا للللدالالت اآليلللة، وهلللذا ملللا وقعلللت بللله كثلللري ملللن كتلللب املتلللتخرين

 األغراض والرتاكيب منبتة من سياقاهتا،  ا أفقدها روحها فغدت قوالب هامدة ال رونل فيها.
اٌب َعزِيَزٌ ﴿: قولله تعلاىل :سادسا ُه لَِكتََ ا َجاَوُهْم  ِإَونََّ ِْكرِ لَمَّ ِذ ِيَن َكَفُروا بِا َِّ تِيَهِ  ٤١ذِنَّ ا

ْ
َل يَأ

 [42-41]فصلت:    ﴾٤٢ْن َخلْفِهِ  تََْنِيٌل ِمْن َحِكيم  َِحِيد  اِْلَاِطُل ِمْن بَْ ِ يََديْهِ َوَل مِ 

حملللذوف دّل عليللله    (  إنّ )  وخللل     ويف دللللك يقلللول ابلللن عاشلللور: "  ،وقلللد بللل  الرتكيلللب هنلللا عللللى حلللذف خللل  ) إن (
الّتقللدير: خسللروا  واألحسللن أن يكللون تقللديره مبللا تللدل عليلله  لللة احلللال مللن ةاللللة الللذّكر ونفاسللته، فيكللون    ،سلليال الكللالم 

امص البليلل ، ففللي هللذا احلللذف تللوفري للمعللا    ،الللّدنيا واآلخللرة، أو سللّفهوا أنفسللهم   ،أو حنللو دلللك  لّلا تللذهب إليلله نفللس السللّ
وأةلللازه سللليبويه يف ابب ملللا    ،وإ لللاز يف الّلفلللظ يقلللوم مقلللام علللّدة  لللل، وحلللذف خللل  إّن إدا دّل عليللله دليلللل وارد يف الكلللالم 

كوت عليلله ملللن هللل ومللن احللللذف قولللله    ،ذه األحللرف انمسلللة، وتبعللله اجلمهللور، وخالفللله الفللرّاء فشلللرطه بتكلللّرر إنّ حيسللن السلللّ
َواًو  ﴿تعاىل:  اِس سََ اهُ لِلنََّ ِي َجَعلْنََ َِّ َراِم ا َ ِجِد اَلَْ ِ َوالَْمسَْ ِْيِل اَّللَّ ْن سََ وَن عََ د  ِيَن َكَفُروا َويَصَُ َِّ ذِنَّ ا

 (2)"  [25]احلج:    ﴾٢٥يهِ بِإَِْلَاد  بُِظلْم  نُِذقُْه ِمْن َعَذاب  أَِْلم  الَْعاكُِف فِيهِ َواِْلَادِ  َوَمْن يُرِْد فِ 
فلإّن ملن أحللد يف احللرم    ،وخ  إّن حمذوف لداللة آخر اآلية الكرميلة عليله  وقد قال أبو السعود يف آية احلج: "

  شللللّد ملللن دلللللك أحللللّل  حيللله عوقللللب ابلعلللذاب األللللليم فلللألن يعاقللللب مللللن  لللص إليلللله الكفلللر والصللللد عللللن سلللبيل  
 (3)".وأوىل

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 133ةواهر البالغة يف املعا  والبيان والبديص.  (1)

 24/307حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (2)

 6/103إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب املبني.  (3)
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فتــ كر اجلملــة    ،قــة االســتفهامين أييت علــى طر حــ ف اخلــرب دمنــاذج تطبيقيــة علــى أثــر الســياق يف  :  اثلثــا
 .ا مزة واخلرب ف معادل  ون  ،األوىل

 وهو من األساليب اليت تكررت يف القرآن الكرم ومن شواهده:
َيةِ ﴿قوله تعلاىل:  :أوال ٌل لِلَْقاسَِ هِ  فََويَْ ِ ْن َربَذ ور  مَِ َو ََعَ نَُ ْسََلِم َفهَُ ْدَرهُ لِْْلِ َِ  ُ َ  اَّللَّ َفَمْن َرَ

َ
أ

ولَئَِك ِِف َضََلل  
ُ
ِ  أ  [22]الزمر:   ﴾٢٢ُمبِ   قُلُوبُُهْم ِمْن ذِْكرِ اَّللَّ

ألف استفهام، فيكون معلىن الكلالم: أهلذا كاللذي    {  أمن  }األلف اليت يف قوله:  ":ه(310)ت  قال الط ي
إد كلان مفهوملا     ةعل هلل أندادا ليضّل عن سبيله، مث اكتفى مبا قد سبل من خ    عن فريل الكفر به ملن أعدامله

 (1)"املراد ابلكالم
ورغلب فيلله    ،أفملن عللرف   أنله ملن أهلل اللطللف فلطلف بله حلىت انشللرح يلدره لاسلالمقلال الزلشلري: "  و 

ٌت ﴿وهو نظللري قوللله:  ،..وقبللله كمللن ال لطللف للله فهللو حللرج الصللدر قاسللى القلللب ََِ َو قَان ََُ ْن ه َََّ م
َ
يف    [9]الزمللر:  ﴾أ

 (2)".حذف ان 
ن هلللو قانللت  وقللال رهللله   يف املوضللص الثلللا } وملللن مبتللدأ خللل ه حمللذوف، تقلللديره: أمللن هلللو قانلللت  "  :{  أمللّ

قلل هلل يسلتوي الّلذين يعلملون  }  :وقولله بعلده،  دكر الكافر قبله  يكغريه، وإمنا حذف لداللة الكالم عليه، وهو ةر 
ذين ال يعلملللون  عللللى    ؟أو أهلللذا أفضلللل أملللن هلللو قانلللت  ؟وقيلللل: معنلللاه أملللن هلللو قانلللت أفضلللل أملللن هلللو كلللافر  ،{واللللّ
 (3) "االستفهام املتصل.

ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَو اللَّيِْل َساِجًدا َوقَائًِما َُيَْذُر اْْلِخَرةَ َويَرُْجو رَِْحََة َربذِهِ  قُْل َهْل ﴿وسليال اآليلة:  مَّ
َ
أ

ِْلَابِ 
َ
ولُو اْْل

ُ
ُر أ ِيَن َل َيْعلَُموَن  ذِنََّما َيَتَذكَّ َِّ ِيَن َيْعلَُموَن َوا َِّ  [9]الزمر:   ﴾٩سَْسَتوِي ا

ولعللل يف احلللذف هنللا سللرا آخللر هللو الرغبللة يف أن ينصللرف الللذهن إىل هللذه الصللورة ليمتلللئ  موسللى: "قللال أبللو  
   (4)".القلب هبا، ولتبقى وحدها يف التعبري ال تنازعها أخر 

ْم ﴿قولله تعلاىل:  :اثنيا
َ
وُهْم  أ ََكَو قُْل َسم  ِ ُرَ ِ َنْفس  بَِما َكَسَبْت  وََجَعلُوا َّلِلَّ

َفَمْن ُهَو قَائٌِم ََعَ ُُكذ
َ
أ

ِيَن َكَفُروا َمْكرُُهْم وَ  يذَِن لَِّلَّ ٌُ ْم بَِظاهِر  ِمَن الَْقْوِل  بَْل 
َ
رِْض أ

َ
ِن تَُْبذِئُونَُه بَِما َل َيْعلَُم ِِف اْْل وا عََ د  َُِ

 
ط  (1) الرسالة.  مؤسسة  شاكر.  حممد  أهد  حتقيل:  الفرآن.  ،ويل  يف  البيان  ةامص  ةرير.  بن  حممد  ةعفر  أبو  ل  1420،  1الط ي،  م. 2000ه 

21/266 
 4/122الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (2)

 4/116 الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (3)

 276خصامص الرتاكيب   (4)



328 
 

ِْيلِ  ُ َفَما ََلُ ِمْن َهاد     السَّ قلال اللرازي يف    ،مبتدأ، وخ ه حمذوف  }من {فإن     [33]الرعد:  ﴾٣٣َوَمْن يُْضلِِل اَّللَّ
 واعلم أنّه ال بّد هلذا الكالم من ةواب واختلفوا فيه على وةوه: بيان وةهه: "

وهي األيلنام الّليت    ،الّتقدير: أفمن هو قامم على كّل نفس مبا كسبت كمن ليس هبذه الّصفة؟  الوجه األّول:
أفملن هلو قلامم عللى كلّل  )  والّتقلدير:    {،  وةعللوا ّلّل شلركاء}ال تنفص وال تضّر، وهذا اجلواب مضمر يف قولله تعلاىل:  

ََلِم ﴿:  ، ونظريه قولله تعلاىل(  نفس مبا كسبت كشركامهم اّليت ال تضّر وال تنفص  سَْ ْدَرهُ لِْْلِ ََِ ُ َ  اَّللَّ ْن َرَ َفمََ
َ
أ

ْن  ﴿وما ةاء ةوابه ألنّه مضلمر يف قولله:    [22]الزمر:  ﴾َفُهَو ََعَ نُور  ِمْن َربذِهِ   وبُُهْم مَِ َيةِ قُلَُ ٌل لِلَْقاسَِ فََويَْ
ولَئَِك ِِف َضََلل  ُمبِ   

ُ
ِ  أ اف"قلال يلاحب    .هنلا  فكلذا هلا  [22]الزملر:  ﴾٢٢ذِْكرِ اَّللَّ :  لوز أن يقلّدر ملا  "الكشلّ

دوه  {ةعلوا}يقص خ ا للمبتلدأ، أو يعطلف عليله قولله: فة ذ يوحلّ دوه  ،والّتقلدير: أفملن هلو هبلذه الصلّ وةعللوا    ،وذ ميجلّ
 له شركاء.

ّيد يللاحب    الوجــه الثــّاين: واو    {  وةعلللوا}فقللال: جنعللل الللواو يف قوللله:    "حللّل العقللد   "وهللو اللّلذي دكللره السللّ
أفملن هلو قلامم  )  ونضمر للمبتدأ خ ا يكون املبتدأ معله  للة مقلّررة إلمكلان ملا يقارهنلا ملن احللال، والّتقلدير:   ،احلال

)ّلّل( مقام املضلمر تقريلرا    :، مثّ أقيم الظّاهر وهو قوله(واحلال أهّنم ةعلوا له شركاء ،على كّل نفس مبا كسبت موةود
 (1)"يعطي الّناس ويغنيهم موةود وحيرم مثلي.لاهلّية وتصرحيا هبا، وهذا كما تقول: ةواد  

ويف حذفله إشلعار إقالله وازدرامله، والضلن بله عللى أن  ومن دالالت احلذف ما دكره أبو موسى حيله قلال: "
 (2)".-ةل ةالله-يذكر يف مقابلة احلل  

وةلللاء اسلللم    ،ودكلللر بعلللدها املبتلللدأ  ،إد يلللدرت هبملللزة اسلللتفهام   فهلللذه الرتاكيلللب ةلللاءت عللللى هيئلللة واحلللدة
 وحذفت أم املعادلة مص ان  ودل عليه الالحل.  ،مويول

 وإدا قاران بني املواضص الثالثة جند أهنا:يقول املطع : "  
 ويف املنزلة عند  .  ،والسلوك  ،أوال: تنكر املساواة بني فريقني لتلفني يف العقيدة

 يدرت حبرف االستفهام اإلنكار . - يعا  -لنيا: أهنا  
ن    ،أحيلللاانا  ا: أن اقلللذوف فيهلللا  لللاهر تعيينللله لدالللللة الكلللالم عليللله، وإن اختللللف فيهلللللثللل واحللللذف  لللا ميكلللّ

وهكللللذا فقللللد اةتمللللص للحللللذف يف هللللذه املواضللللص: املسللللوغ    ،اقللللذوف مللللن الللللنفس بعللللد البحلللله عنلللله والتويللللل إليلللله
 (3)"واملقتضي.

 
 19/44مفاتي  الغيب.  (1)

 276خصامص الرتاكيب   (2)

 2/34م.  1992ه ل 1413، 1. مكتبة وهبة. طخصائص التعبري القرآين ومساته البالغيةاملطع ، عبد العظيم إبراهيم حممد.  (3)
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  القصلللد إىل أن يتجللله اهللللم كللللهكملللا ميكلللن أن يستشلللف ملللن هلللذا الرتكيلللب اللللذي يلللذكر فيللله القسلللم األول "
 (1)إليه"

وا ﴿قوله تعلاىل:   ومثله كذلك: الِِمَ  ُذوقَُ َفَمْن َيتَِِّق بِوَْجِههِ ُسوَو الَْعَذاِب يَوَْم الِْقَياَمةِ  َوقِيَل لِلظََّ
َ
أ

 [24]الزمر:   ﴾٢٤َما ُكنُْتْم تَْكِسُبونَ 

مشعر بتعظيم اقذوف، وأنه أكلرم عللى   ملن أن  واحلذف هنا    أي: كمن ينعم يف اجلنة.قال أبو موسى: "  
ل  ﴿قوله تعاىل:  ه  منو   ،(2)  "يذكر يف مقابلة هذا الشقي. َ يُضَِ يذَِن ََلُ ُسوُو َعَملِهِ فََرآهُ َحَسًنا  فَإِنَّ اَّللَّ ٌُ َفَمْن 

َ
أ

ات   َنُعونَ   َمْن سََشاُو َويَْهِدي َمْن سََشاُو  فَََل تَْذَهْب َنْفُسَك َعلَيِْهْم َحََسَ ا يَصَْ َ َعلِيٌم بِمََ  ﴾٨ذِنَّ اَّللَّ
 [8]فاطر:  

وحللذف املبتللدأ    ،وةللاء يف الّتنزيللل موضللص يللرح فيلله هبللذا انلل   قلال ابللن هشللام بعللد أن دكللر هللذه الرتاكيللب: "
اَوُهمْ  ﴿  :وهو قوله تعلاىل  ،على العكس  ّا حنن فيه ْمعََ

َ
َع أ  ﴾َكَمْن ُهَو َخاِلٌ ِِف اْلَّارِ وَُسُقوا َماًو َِحِيًما َفَقطَّ

  (.أمن هو خالد يف اجلّنة يسقى من هذه األهنار كمن هو خالد يف الّنار)  :أي ،[15]حممد: 
ْحَييَْناهُ وََجعَ ﴿  :وةاءا مصرحا هبما على األيلل يف قولله تعلاىل

َ
َوَمْن ََكَن َميًْتا فَأ

َ
لَْنا ََلُ نُوًرا َيْمَِش بِهِ أ

لَُماِت لَيَْس ِ َارِج  ِمنَْها    هِ ﴿  [122]األنعلام:    ﴾ِِف اْلَّاِس َكَمْن َمَثلُُه ِِف الظ  ِ َفَمْن ََكَن ََعَ بَيذَِنة  ِمْن َربَذ
َ
أ

يذَِن ََلُ ُسوُو َعَملِهِ   ٌُ  (3)."[14]حممد:  ﴾َكَمْن 
وال ينبغلي أن  ملل    ،مث السليال يف كلل شلاهد   ،الرتكيب داتله  وه  فال شك إدا أن الذي حيدد شكل الرتكيب

 وكذلك سياقاهتا.  ،إد ألفاظ الرتكيب عتلف   القول فيها
ور  ﴿  :ولعل من اإلحياءات الداللية اليت ميلزت قولله تعلاىل ْسََلِم َفُهَو ََعَ نَُ ْدَرهُ لِْْلِ َِ  ُ َ  اَّللَّ َفَمْن َرَ

َ
أ

ولَئَِك ِِف َضََلل  ُمبِ   ِمْن َربذِهِ  فََويٌْل 
ُ
ِ  أ عن قولله سلبحانه:   [22]الزملر:  ﴾٢٢لِلَْقاِسَيةِ قُلُوبُُهْم ِمْن ذِْكرِ اَّللَّ

يْ ﴿ اِت لََ لُمََ ُه ِِف الظ  ْن َمَثلَُ اِس َكمََ هِ ِِف اْلََّ َِ ْحَييَْناهُ وََجَعلَْنا ََلُ نُوًرا َيْمَِش ب
َ
َوَمْن ََكَن َميًْتا فَأ

َ
َس أ

ونَ   ِ َارِج  ِمنَْها   يذَِن لِلََْكفِرِيَن َما ََكنُوا َيْعَملَُ ٌُ ملا يف اآليلة الثانيلة ملن اسلتعارات    [122]األنعلام:    ﴾١٢٢َكَذلَِك 
 واحلذف يذهب مبا فيها من إحياءات.  ،مقصودة يف الداللة على املراد

مثيلل مسللول لتنفللري املسلللمني عللن  . {: ".أفمللن شللرح اّلّل يللدره لاسللالم  قلال أبللو السللعود يف قوللله تعلاىل: }

 
 276خصامص الرتاكيب   (1)

 277- 276خصامص الرتاكيب  انظر:  (2)

 19مغ  اللبيب عن كتب األعاريب.  (3)
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واملشلركون خلابطون يف  لملات    ،إثر حتذريهم عنها ابإلشارة إىل أهنم مستضيئون  نوار الوحي اإلهللي طاعة املشركني
 (1)".واهلمزة لانكار  ؟فكيف يعقل إطاعتهم هلم ،الكفر والطغيان 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3/180إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم.  (1)
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 ودالالته ح ف خرب ) ال (على أثر السياق يف تطبيقية  : مناذج رابعا
 (1)" .إنّه ال يذكر  :هذه حىّت قيل(   ال )  وقد كثر حذف خ   قال ابن هشام: "

وقلد يكلون دللك  ،  ومن أحسن مواقص احلذف ما تر  اجلملة فيله بقيلت عللى كلملة واحلدةقال أبو موسى: "و 
  (2)"فيزداد حسن هذا احلذفيف سيال قوي جملجل،  

 النمادج القرآنية على دلك: ومن 
اَل ﴿:  على لسلان فرعلون   رة الذين آمنوا برب موسى وهارون فرعون مص السح  قصةيف  -تعاىل- قولهأوال:  قََ

ْحَر  ِ ِي َعلََّمُكُم السَذ َِّ ْن آَذَن لَُكْم  ذِنَُّه لََكبرِيُُكُم ا
َ
نَّ آَمنُْتْم ََلُ َقبَْل أ ِعََ َقطذ

ُ
وَن  َْل وٍَّْ َتْعلَمَُ فَلَسََ

ْجَعِ َ 
َ
لذَِبنَُّكْم أ َِ ُ

رُْجلَُكْم ِمْن ِخََلٍّ  َوَْل
َ
يِْديَُكْم َوأ

َ
ونَ   ٤٩أ ا ُمنَْقلِبَُ  ٥٠قَالُوا َل َضرْيَ  ذِنَّا ذَِ  َربذِنََ

ؤْ  َل الْمَُ وَّ
َ
ا أ ْن ُكنََّ

َ
ْن َيْغفَِر َْلَا َرب َنا َخَطايَانَا أ

َ
وخل     قلال الزلشلري: "  [51-49]الشلعراء:  ﴾٥١ِمنِ َ ذِنَّا َنْطَمُع أ

 (3)" .واملعىن: ال ضري يف دلك، أو علينا  ،حمذوف ( ال)
ومعلىن نفلي ضلرّه هنلا: أنّله ضلّر    ،ال يضّران وعيلدك{  ال ضري  }ومعىن  وقال ابن عاشور يف بيان داللة قوهلم: "

  ،وهللذه طريقللة يف الّنفللي إدا قامللت عليهللا قرينللة  ،حلظللة حيصللل عقبلله الّنعلليم الللّدامم فهللو ابلّنسللبة ملللا تعّقبلله مبنزلللة العللدم
 (4)"ليس مبوةود، وإمّنا املقصود أّن وةوده كالعدم. :ومنها قوهلم: هذا ليس بشيء، أي

وأرادوا ال ضللري علينللا يف  ،  {ال ضللري  }وا قعقعللة هللذا الوعيللد بقللوهلم:  فتةللابوه بعللد مللا مسعللقللال أبللو موسللى: "
قتلللللك، وحللللذفوا ليبقللللى اجلللللواب كلمللللة واحللللدة انفللللذة كالسللللهم يصللللمي نفاةللللة فرعللللون وهقلللله، ويللللرد عليلللله إرعللللاده  

 (5)"وإبراقه.
ََل َولَْو تََرا ﴿يف ويف االضطراب، والفزع وقت البعه وقيام السلاعة:   -تعاىل-قوله اثنيا:  ذِذْ فَزُِعوا فََ

ِخُذوا ِمْن َمََكن  قَرِيب  
ُ
 [51]سبت:  ﴾٥١فَوَْت َوأ

واألفعللال    {إد}و  {لللو}و  ،ةوابلله حمللذوف، يعللىن: لرأيللت أمللرا عظيمللا وحللاال هاملللة  {  ولللو تللر }  قللال الزلشللري: "
عللله يف املسللتقبل مبنزلللة  ألن مللا   فا   واملللراد هبللا االسللتقبال  ،كلهللا للمضللى{  حيللل بيللنهم}و  {أخللذوا }و  {فزعللوا }اللليت هللي  

 (6)".وقيل: يوم بدر  ،وقيل: وقت املوت  ،ما قد كان ووةد لتحققه، ووقت الفزع: وقت البعه وقيام الساعة
 

 826مغ  اللبيب عن كتب األعاريب.  (1)

 277خصامص الرتاكيب   (2)
 3/313الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (3)

 19/128حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (4)

 278خصامص الرتاكيب   (5)
 3/592الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (6)
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} فللال فللوت { ليبقللى الرتكيللب قاممللا بكلمللة مفللردة فيللدل علللى إحاطللة القللدرة  :وقللد حللذف املسللند مللن قوللله
 يومئذ فال منجا وال ملجت من   إال إليه.

ال يفوتلللون  ، وال يسللبقون يللد القلللدر، فحللذف املسللند وبقيلللت    :أي  ،فلللال فللوت هلللم:أيأبللو موسللى: "قللال  
كلمة واحدة، وسيال السرعة الفامقة واحلركات املتالحقة ةعل حسن احلذف ال يتناهى، وقلد بل  هلذا التعبلري عللى  

البشللرية كلهللا مللن لللدن آدم عليلله  الرتكيللز الشللديد، وكللتن كللل كلمللة فيلله  للص هامللل يف هللذا احلشللد الللذي ضللم أطللراف  
السللالم إىل آخللر نفللس مللوت، وحللذف اجلللواب يللؤدن مبزيللد مللن يللور اهلللول اللليت ال تتنللاهى، وال تنضللبآ وال يصللفها  

 (1)"أبل  بيان.
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 ودالالته ح ف الفعلعلى أثر السياق يف   تطبيقية: مناذج  خامساا 
  ،يطللرد حذفلله مفسللرا، و أو معهمللا  ،أو مللص مضللمر مرفللوع أو منصللوب  ،وحللده"دكللر النحللاة أن الفعللل حيذف

َحٌد ِمَن الُْمَْشِكَِ  اْسَتَجاَرَك  ﴿: حنلو
َ
ْت ﴿و [6]التوبلة:    ﴾ِإَوْن أ َماُو انَْشقَّ ْل ﴿و  ،[1]االنشلقال:    ﴾١ذَِذا السَّ قَُ

وَن  ََُ ُتْم َتْملِك ََْ ن
َ
ْو أ َََ مري  ،واأليللل لللو ملكللون ملكللون   ،[100]اإلسللراء:  ﴾ل ا حللذف الفعللل انفصللل الضللّ قاللله    .فلمللّ

عر أو النلدور(  للو زيلد قلام  )  وعن البصلريني أنله ال  لوز    ،وأهل البيان  ،وأبو البقاء ،الّزلشريّ  للو    )  :حنلو  ،إاّل يف الشلّ
  »مثلل    ،للو كنلتم أنلتم فحلذفا  :وقيلل  ،فحلذفت كلان دون امسهلا(  لو كنلتم  )  األيل    :وقيل  ،(1) ( دات سوار لطمت 

 .وبقي التوكيد   ،(2)  «التمس ولو خاما من حديد  
ولُنَّ ﴿  :ويكثر يف ةواب االستفهام حنلو ۖ ٱَْلَقَُ ُ ْوا ﴿،  ليقلولن خلقهلم    :أي  (3)﴾َّللَّ ِيََن اتَّقََ َوقِيََل لَِّلَّ

ا   نَْزَل َرب ُكْم  قَالُوا َخرْيً
َ
 [30]النحل:  ﴾َماَذا أ

اب   ﴿حنلو  ،وأكثر من دللك كلله حلذف القلول ِ بََ
ْن ُُكذ يِْهْم مَِ ْدُخلُوَن َعلََ ََلٌم  ٢٣َوالَْمََلئَِكُة يََ سََ

 .قل وال حرج ،حذف القول من حديه البحر :حىّت قال أبو عليّ   [24-23]الرعد:  ﴾َعلَيُْكْم 
ْم   ﴿حنلو  ،و َ حذف الفعل يف غري دلك ا لَكَُ رْيً وا خََ وقلال    .وأتلوا خلريا  :أي  ،[171]النسلاء:  ﴾انَْتهَُ

انتهللاء خللريا    :أي  ،وخللريا نعللت ملصللدر حمللذوف  ،الكللالم  لللة واحللدة  :وقللال الفللراء  .يكللن االنتهللاء خللريا  :يالكسللام
يَماَن ِمْن َقبْلِِهْم ﴿ اَر َواْْلِ ِيَن َتَبوَُّووا الَّ َِّ ويف الّتنزيلل  .  .واعتقدوا اإلميان من قبل هجلرهتم  :أي  ،[9]احلشلر:  ﴾َوا
تُُه َِحَّالََة  ﴿

َ
 (4)"ونظامره كثرية ،إبضمار أدمّ   [4]املسد:   ﴾٤اَْلََطبِ َواْمَرأ

 ومن دلك: وعند ،مل الشواهد يف سياقاهتا تنكشف ةوانب من دالالت مثل هذا احلذف
مَّ ﴿قوله تعلاىل: :أوال ِ ثَُ َم اَّللَّ َمَع لََكَ ِجْرهُ حََ َّ سَسَْ

َ
َحٌد ِمَن الُْمَْشِكَِ  اْسَتَجاَرَك فَأ

َ
ُه ِإَوْن أ بْلِغَْ

َ
أ

نَُّهْم قَوٌْم َل َيْعلَُمونَ 
َ
َمَنُه  َذلَِك بِأ

ْ
 [6]التوبة:  ﴾٦َمأ

وال    ،أحد مرتفص بفعل الشرط مضمرا يفسره الظاهر، تقلديره: وإن اسلتجارك أحلد اسلتجاركقال الزلشري: "

 
دا قدر كان سهال عليّ   :أي  (1) الدين  لو كان  املي كرميا  بن رفاعة. األمثال. دار سعد  بن مسعود  بن عبد    انري زيد  أبو  اهلامشي،  انظر:   .– 

 207ه.  1423، 1دمشل. ط

ابب    [ 1425]وعند مسلم بلفظ: "انظر ولو خاما من حديد"    7/13. انظر: يحي  البخاري.  ابب السلطان ويل  [5121]أخرةه البخاري    (2)
انظر: يحي     ن وخاني حديد، وغري دلك من قليل وكثري، واستحباب كونه مخسمامة درهم ملن ال  حف به.الصدال، وةواز كونه تعليم قرآ

 2/1040بريوت.  –مسلم. حتقيل: حممد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الرتاث العريب 

 ةاء يف مخسة مواضص يف القرآن الكرم.  (3)
 828  - 827مغ  اللبيب عن كتب األعاريب.  (4)
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 (1)"ال تدخل على غريه. ،من عوامل الفعل  (إن )يرتفص ابالبتداء، ألّن 
مص  {  أحللد  }  وتقللدم    عاشللور: "وقللال ابللن   علللى اسللتجارك لالهتمللام ابملسللند إليلله، ليكللون أّول مللا يقللرع السللّ

 فيقص املسند بعد دلك من نفس الّسامص موقص الّتمّكن.
رط مبنزلللة الّنفللي يف إفللادة العمللوم، وال مللانص مللن دخللول     وسللاغ االبتللداء ابلّنكللرة ألّن املللراد النللّوع، أو ألّن الشللّ

رط علللى رط يف اقتضللامه اجلملللة الفعليللة، فلليعلم أّن الفاعللل     املبتللدأ  حللرف الشللّ ألّن وقللوع انلل  فعللال مقنللص حلللرف الشللّ
ا هلو تقلدير اعتبلار ،مقّدم من ،خري لغرض ما ولعلّل املقصلود    ،وللذلك شلاع عنلد الّنحلاة أنّله فاعلل بفعلل مقلّدر، وإمنلّ

ى الفعلللل ،كيللد بلللذل األملللان ملللن يسلللتله ملللن  مللن الّتنصللليص عللللى إفللادة العملللوم، وملللن تقللدم أحلللد ملللن املشللركني علللل
ودخوله بالد اإلسالم مصللحة، وللو كلان أحلد ملن القباملل الّليت    ،املشركني إدا كان للقامه الّنيبء يّلى   عليه وسّلم

 (2).".لئاّل حتمل خيانتهم املسلمني على أن  ونوهم أو يغدروا هبم  خانت العهد 
ور يف التوةيلله النحللوي ملثللل هللذا الرتكيللب أقللرب إىل القبللول  للا دهللب  وهللذا الللرأي الللذي دهللب إليلله ابللن عاشلل

يف القلرآن الكلرم ويف كلالم العلرب   إد كثلريا ملا جنلد أداة الشلرط    إليه النحاة السلابقون لكثلرة وروده عللى هلذا النحلو
ْت ﴿ :مث  َ الفعلل كقولله تعلاىل ،مقرتنلة ابالسلم َماُو انَْشقَّ وغريهلا  كثلري  لا ةلاء عللى    ،[1]االنشلقال:  ﴾١ذَِذا السَّ
 هذا النحو.

ْشُهُر اَْلُُرُم فَاْقُتلُوا ﴿كما أن سيال اآلية يف إعالن احلرب عللى املشلركني يف قولله تعلاىل:  
َ
فَإَِذا انَْسلََخ اْْل

ْم ُُكَّ مَ  ُدوا لَهَُ وُهْم َواْقعَُ َُ وََجْدُتُموُهْم وَُخُذوُهْم َواْحُِصُ اُموا الُْمَْشِكَِ  َحيْ قََ
َ
ابُوا َوأ إِْن تََ د   فََ رََِْ

يمٌ  وٌر رَحَِ َ َغفَُ ََكةَ فََخل وا َسِْيلَُهْم  ذِنَّ اَّللَّ ََلةَ َوآتَُوا الزَّ يناسلب بنلاء هلذا الرتكيلب عللى   [5]التوبلة:    ﴾٥الصَّ
 وهو ،كيد حصول األمان لكل من ستله من املشركني.  ،اتباع } أحد من املشركني { أداة الشرط

َِرتْ ﴿قولله تعلاىل: :اثنيــا ْمُس ُكوذ َتْ  ٢ِإَوَذا اْل ُجوُم انَْكَدَرتْ   ١ذَِذا الشَّ ِ ريذ َباُل سَُ ِإَوَذا  ٣ِإَوَذا اْْلِ
لَْت  ِ َرتْ   ٥ِإَوَذا الْوُُحوُش ُحَِشَتْ   ٤الْعَِشاُر ُعطذ ِ جذ ْت   ٦ِإَوَذا اِْلَِحاُر سَُ وذِجََ ٌُ وُس  ِإَوَذا   ٧ِإَوَذا اْل فَُ
   ٨الَْموُْووَدةُ ُسئِلَْت 

َ
ْت بِأ ب  قُتِلََ تْ   ٩يذِ َذنَْ َ ُحُف نَُشَِ َطْت   ١٠ِإَوَذا الصَ  َماُو ُكشَِ ِإَوَذا   ١١ِإَوَذا السََّ

َِرتْ  ٌْلَِفْت   ١٢اْْلَِحيُم ُسعذ ُ
ْحَََّتْ   ١٣ِإَوَذا اْْلَنَُّة أ

َ
 [14-1]التكوير:   ﴾١٤َعلَِمْت َنْفٌس َما أ

فسللّتة منهللا حتصللل يف آخللر احليللاة الّدنيويلّلة،    ،وقللد دكللر يف هللذه اآلايت اثنللا عشللر حللدل  ":يقللول ابللن عاشللور
 وسّتة منها حتصل يف اآلخرة.

 
 2/248الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (1)
 10/118حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (2)
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دون    ،يف هلذه اآليلة مفتتحلة ابملسلند إليله املخل  عنله مبسلند فعلليّ   (  إدا  ل)وكانت اجلمل اّليت ةعلت شلروطا لل
ره  ،كوهنللا  للال فعليللّة ودلللك يؤيلّلد قللول حنللاة الكوفللة ،للواز وقللوع    ،ا األفعللال املللذكورةودون تقللدير أفعللال حمذوفللة تفسللّ

  "غري عريقة يف الّشرط.( إدا  ) ألّن   وهو الرّاةص   ،شرط إدا  لة غري فعلية
وهذا األسلوب لقصد االهتمام بلذكر ملا أسلندت إليله األفعلال الّليت يغللب أن  مث بني داللة هذا البناء فقال: "

وليفيد دلك الّتقدم عللى املسلند الفعللّي تقلّوي    ،والّتشويل  االبتداء هبا أدخل يف الّتهويل  ألنّ    (  إدا ل)تكون شروطا ل
مس كللّورت}فلللذلك قيللل:    ،احلكللم و،كيللده يف  يللص تلللك اجلمللل رّدا علللى إنكللار منكريلله وذ يقللل: إدا    {  إدا الشللّ

 (1)"كّورت الّشمس، وهكذا نظامره.
وبنللاء الفعللل للمبلل  للمفعللول دالالت أخللر ، وقللد ةللاء يف التفسللري    ،كمللا أن هلللذا البنللاء بتقللدم املسللند إليلله

وقللد شللغل أكثللر املفسللرين والبالغيللني بتتويللل الفاعللل عللن االلتفللات إىل إطللراد هللذه الظللاهرة األسلللوبية يف    البيللا : "
 أحداث القيامة.

النظلر عنله، وال أن نتعللل  ويف منهجنا ال  وز أن نتتول الفاعل مص وضوح العمد يف البيان القرآ  إىل يلرف  
وقللد هللد  تللدبر هللذه الظللاهرة األسلللوبية إىل أن البنللاء للمجهللول تركيللز    ،مبللا ذ يشللت لنللا الكتللاب اقكللم أن نتعلللل بلله

اث يف طواعيلللة  د ويف اإلسلللناد ايلللازي أو املطاوعلللة تقريلللر لوقلللوع األحللل  ،هتملللام ابحللللدث بصلللرف النظلللر علللن حمدثلللهلال
 (2)"إد الكون مهيت للقيامة على وةه التسخري، واألحداث تقص تلقاميا ال حتتاج إىل أمر أو فاعل.  تلقامية

اِق  ﴿قولله تعلاىل:   " :اثلثا نْفََ َيَة اْْلِ ْكُتْم َخشَْ ْمسََ
َ
ِ ذًِذا َْل ةِ َرّبذ َ َزائَِن رَِحَْ نُْتْم َتْملُِكوَن خََ

َ
قُْل لَْو أ

وًرا  نَْساُن َقتَُ حقهلا أن تلدخل عللى األفعلال دون األمسلاء،    {للوقلال الزلشلري: " }  [100ء:  ]اإلسلرا  ﴾١٠٠َوََكَن اْْلِ
إضلمارا عللى شلريطة التفسلري،    (مللك)  وتقلديره للو ملكلون، فتضلمر    ،{للو أنلتم ملكلون }فال بد من فعل بعدها يف  

وأبدل من الضمري املتصل الذي هو الواو ضمري منفصل، وهلو أنلتم، لسلقوط ملا يتصلل بله ملن اللفلظ، فلتنتم: فاعلل  
 وهذا هو الوةه الذي يقتضيه علم اإلعراب.  .الفعل املضمر، وملكون: تفسريه

ا مللا يقتضلليه علللم البيللان، فهللو: أّن أنللتم ملكللون فيلله داللللة ع لللى االختصللا ، وأّن النللاس هللم املختصللون  فتمللّ
 (3)"ابلش  املتبال  

ة    ،وشللتن )لللو( أن يليهللا الفعللل ماضلليا يف األكثللر  ويقلول ابللن عاشللور: " أو مضللارعا يف اعتبللارات، فهللي لتصللّ
ا يفعللون دللك لقصلد بليل :    ،وأّخروا الفعل عنله  ،ابلّدخول على األفعال، فإدا أوقعوا االسم بعدها يف الكالم ا  فإمنلّ إملّ

لقصد الّتقّوي والّتتكيد لاشعار  ّن دكر الفعل بعد األداة مثّ دكر فاعله مثّ دكر الفعلل ملرّة لنيلة ،كيلد وتقويلة مثلل  
 

 30/141حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (1)
 1/81لكرم. التفسري البيا  للقرآن ا (2)
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َحٌد ِمَن الُْمَْشِكَِ  اْسَتَجاَرَك ﴿قوله: 
َ
وإّما لالنتقال من الّتقلّوي إىل االختصلا ، بنلاء عللى    ،[6]التوبة:  ﴾ِإَوْن أ

وهلذا االعتبلار هلو الّلذي يتعلنّي الّتخلريج عليله يف هلذه    ،ل ملن مكانله إاّل ملقصلد طريلل غلري مطلرولأنّه ملا قلّدم الفاعل
 .(1) « لو غريك قاهلا » :اآلية وحنوها من الكالم البلي ، ومنه قول عمر أليب عبيدة

ودللللك أشلللّد يف    ،شللليئاواملعلللىن: للللو أنلللتم اختصصلللتم مبللللك خلللزامن رهلللة اّلّل دون اّلّل مللللا أنفقلللتم عللللى الفقلللراء  
 الّتقريص ويف االمتنان بتخييل أّن إنعام غريه كالعدم.

ومواالتله    ،وكال االعتبارين ال يناكد اختصا  )لو( ابألفعال لالكتفاء بوقوع الفعل يف حّيزها غلري ملوال إاّيهلا
ألّن املقصلود فلرض     ملضلارعواختلري الفعلل ا  ،إاّيها أمر أغليّب، ولكن ال  لوز أن يقلال: للو أنلت علاذ لبلذدت األقلران 

 (2)"أن ميلكوا دلك يف املستقبل.
ِذهِ ﴿قولله تعلاىل:  :رابعا ُنوا ِِف هََ ْحسََ

َ
ِيََن أ ا  لَِّلَّ رْيً نَْزَل َرب ُكْم  قَالُوا خََ

َ
َقْوا َماَذا أ ِيَن اتَّ َوقِيَل لَِّلَّ

اُر اْْلِخَرةِ َخرْيٌ  َوَْلِْعَم َداُر   نَْيا َحَسَنٌة  َوَلَ وقلد بل  هلذا الرتكيلب عللى حلذف    [30]النحلل:    ﴾٣٠الُْمتَّقَِ َ ال 
ودللك يف قولله تعلاىل:    ،أي: أنزل خريا، بينما ب  ةواب الكفار قبلل دللك عللى حنلو لتللف  ،الفعل } قالوا خريا {

لَِ َ ﴿ وَّ
َ
اِطرُي اْْل سََ

َ
الُوا أ ْم  قََ َزَل َرب كَُ نَْ

َ
اَذا أ   ويف دالالت دللك يقلول  [24]النحلل:    ﴾٢٤ِإَوَذا قِيَل لَُهْم مََ

أن هلؤالء    :فإن قلت: ذ نصب هذا ورفص األول؟ قلت: فصال بلني ةلواب املقلّر وةلواب اجلاحلد، يعل  الزلشري: "
أنلللزل خلللريا،    ي:مللللا سلللئلوا ذ يتلعثملللوا، وأطبقلللوا اجللللواب عللللى السلللؤال بينلللا مكشلللوفا مفعلللوال لانلللزال، فقلللالوا خلللريا: أ

 (3)"قالوا: هو أساطري األّولني، وليس من اإلنزال يف شيء.وأولئك عدلوا ابجلواب عن السؤال ف
أنلزل    :أي  ،واملعلىن  ،سلكوا يف اجلواب مسلك السؤال من غري تلعثم وال تغيري يف الصلورة  وقال أبو السعود: "

وأمللا الكفللرة فللإهنم خللذهلم   تعللاىل كمللا    ،فإنلله ةللواب مطللابل للسللؤال ولسللبك الواقللص يف نفللس األمللر مضللموان   خللريا
غللريوا اجلللواب عللن هنللج احلللل الواقللص الللذي للليس للله مللن دافللص غللرّيوا يللورته وعللدلوا هبللا عللن سللنن السللؤال حيلله رفعللوا  

 (4)"األساطري روما ملا مر من إنكار النزول
تُُه َِحَّالََة اَْلََطبِ ﴿ :قولله تعلاىل: خامســا

َ
وقلد بل  الرتكيلب عللى قلراءة النصلب عللى    [4]املسلد:  ﴾٤َواْمَرأ

تم،  يقول الرازي: "    ،ومثله املدح  ،وكذلك هو أسلوب الذم ،حذف الفعل وقر  )هّالة احلطلب( ابلّنصلب عللى الشلّ
اف"قللال يللاحب   ل إىل رسللول اّلّل يللّلى اّلّل عليلله وسللّلم ،ميللل مللن    ،: وأان أسللتحّب هللذه القللراءة"الكشللّ وقللد توسللّ

 
البخاري    (1) الطاعون.  [5729]أخرةه  يف  يذكر  ما  البخاري.    ابب:  يحي   والكهانة   [ 2219]ومسلم    7/130انظر:  والطرية  الطاعون  ابب: 

 4/1740انظر: يحي  مسلم. وحنوها. 

 15/223حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (2)

 2/601الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (3)

 5/110إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم.  (4)
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 (1)"أحّب شتم أّم  يل
وةو السورة مبلا فيهلا ملن    ،وقد انسب بناء الرتكيب على هذا النحو مبا يوحي به من الذم والشتم سيال اآلية

 .دم ووعيد أليب هلب وزوةته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4/815الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل. وانظر:  32/353مفاتي  الغيب.  (1)
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 املقصد الثاين
 ، وأثر السياق فيه إليه، ودالالته ح ف املسند  

 ح ف املسند إليه، ودالالتهأوال: 
 (1)"إن اللغة يف معظم دالالهتا إمنا تعتمد على السيال"

و" تلللدفص دالللللة السللليال امللللتكلم يف كثلللري ملللن األحيلللان إىل االختصلللار واحللللذف للللد  بعلللض عنايلللر اجلمللللة،  
 ويكون دلك على ضربني: 

 ويسمي سيبويه هذا النوع )اتساع الكالم(  ،ما يكون ابلتوسص يف إيقاع العالقات النحوية أحدمها:
 اآلخر.ما يكون حبذف بعض عناير اجلملة اكتفاء ببعضها  واثنيهما:

ِل قوله تعاىل ةلّده: " ﴿  ،و ا ةاء على اّتساع الكالم واالختصار  يقول سيبويه: "ويف القسم األول 
َ
أ َواسَْ

ْقَبلَْنا فِيَها   
َ
ا يريلد: أهلل القريلة، فاختصلر، وعملل الفعلل   [82]يوسلف:    ﴾الَْقْريََة الَِّ  ُكنَّا فِيَها َوالْعِرَي الَِّ  أ إمنلّ

ا املعلىن:  [33]سلبت:  ﴾بَْل َمْكُر اللَّيِْل َواْلََّهارِ  ومثلله: ﴿  ،هنلا  ال يف األهل للو كلان هلاكان عام  ايف القرية كم ، وإمنلّ
ِ  وقلال علّز وةلّل: ﴿ ،بل مكركم ىف الليل والنهار اَّللَّ َِ َن ب ا هلو: ولكلّن  [177]البقلرة:  ﴾َولَِكنَّ الَِْبَّ َمْن آمََ ، وإمنلّ
 اآلخر.الّ  بّر من آمن ابهلل واليوم 

ِي َينْعُِق بَِما َل سَْسَمُع ذِلَّ ُدَاًو ومثله ىف االّتساع  قولله علّز وةلّل: ﴿ َِّ ِيَن َكَفُروا َكَمَثِل ا َِّ َوَمَثُل ا
ا شلّبهوا ابملنعلول بله[171]البقلرة:    ﴾َونَِداًو    ا املعلىن: ملثلكم ومثلل اللذين كفلروا كمثلل النلاعل واملنعلول بله  ،  ، وإمنلّ وإمنلّ
 (2)"  ولكنه ةاء على سعة الكالم واإل از لعلم املخاطب ابملعىن.  ،سمص الذ  ال ي

قال هاسة: "فاالعتماد يف األمثلة الليت أوردهلا سليبويه إمنلا هلو عللى اجلانلب اللداليل املفهلوم ملن أن القريلة ال  
ارا وإ لللازا،  وقد أد  فهللم العالقللات بللني هلللذه املفللردات إىل التصللرف الللذي مسلللاه سلليبويه اتسللاعا واختصلل،...تسللتل

 (3)فاالختصار واإل از هنا بعدم دكر املفردات اليت هبا يص  إةراء هذه العالقات."
دا دل  إم  القللد يغيللب عللن الكلل  املسللند واملسللند إليللهفكللل مللن    ،بللواب كثللريةأيحللدث يف  "فوأمــا القســم الثــاين:  

فيعت  كتنه موةود دهنيا ليكمل هلذا العملل اللذه  املوةلود البلاقي    ،سيال الكالم و روفه على الغامب دون وةوده
ٌم  ﴿  :ومللن دلللك قللول القللرآن   ،فتللتم اجلملللة ابلطللرف املنطللول فعللال والطللرف املقللدر دهنللا  ،منهمللا ا َدائََِ ُكلُهَََ

ُ
أ

 
 156خصامص الرتاكيب   (1)
 213-1/212الكتاب.  (2)

 132- 130النحو والداللة   (3)
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 ) دامم (   :أي ،[35]الرعد:   ﴾َوِظل َها
 (1)  ."فال ميكن النطل ابقذوف إطالقا  ،زمامرا الفيكون أ ،قد تقتضيه العالقات النحويةلكن هذا احلذف 

 وبعض منها  َ مص ةواز الذكر، ولكن سياقات الكالم هي ما يرة  وةها من وةوه القول.
ومللن املواضللص اللليت يطلّلرد فيهللا حللذف املبتللدأ القطللص واالسللتئناف يبللد ون بللذكر  يقللول عبللد القللاهر رهلله  : "  

وإدا فعللوا دللك أتلوا يف أكثلر األملر    ،ويسلتتنفون كالملا آخلر  ،مث يلدعون الكلالم األول  ،ويقّدمون بعلض أملره ،الرةل
 (2)"خب  من غري مبتدأ

قد ةرت األساليب على إسقاط املسلند يف مواضلص دكرهلا النحلاة، مثلل القسلم الصلري ،  وقال أبو موسى:" و 
او املصللاحبة الصللرحية، وبعللد إدا الفجاميللة، واحلللذف يف هللذه الصللور  وبعللد لللوال، واحلللال املمتنللص كوهنللا خلل ا، وبعللد و 
 (3) "يرةص حسنه إىل امتالء العبارة، وقوة داللتها.

وهلللذا احللللذف ملللص أنللله  لللا تقتضللليه الصلللنعة النحويلللة إال أنللله ال  لللرج علللن داملللرة البالغلللة، فاختيلللار أحلللد هلللذه  
للدالللة عللى سلر بلديص ال يكشلف عنله بنلاء آخلر للو وضلص    أو  ،الرتاكيب يف سياقه هو لاشارة إىل معلىن ملن املعلا 

 يف موضعه.
 (4)"وأن رّب حذف هو قالدة اجليد، وقاعدة الّتجويد   يقول اجلرةا  وهو حيلل أبيات ويكشف أسرارها: "

وإد عرفللت هللذه اجلملللة مللن حللال احلللذف يف املبتللدأ، فللاعلم أّن دلللك سللبيله يف كللّل    ويقللول كللذلك بعللدها: "
إالّ    ،ن اسللم أو فعللل جتلده قللد حللذف، مث أيليب بلله موضلعه، وحللذف يف احلللال ينبغلي أن حيللذف فيهللاشليء، فمللا مل

 (5)  "إضماره يف النفس أوىل وآنس من الّنطل به.  كوأنت جتد حذفه هناك أحسن من دكره، وتر 
وهللللذا ال منضلللي ملللص القلللول  ن هلللذه دراسلللة حنويلللة، ولللليس فيهلللا تصلللرف  ":وهلللذا ملللا أكلللده أبلللو موسلللى فقال

خلها يف ابب الدراسة البالغية اليت تعتمد على االختيار بني املمكنات من األساليب، وانتخاب أفضللها، وكيلف  يد 
يستسللاغ القللول  نلله ال بالغلللة فيمللا ال  للوز سللواه؟ بلللل إ  أ للن أان مللا ال  للوز سلللواه هللو األوىل ابلدراسللة، والنظلللر  

ل علللن رشلللاقة هلللذه اجلملللل الللليت  فلللالسلللتعمال، وال أ نلللك تغاملتلللذول  ألنللله ذ يتعلللني إال حلسلللن فيللله يغلللري بتفلللرده يف ا
سلوقها النحلاة يف ابب انلل  ملن مثللل قلوهلم: لعمللرك ألفعللن، وضللريب زيلدا قاممللا، وكلل رةللل وضليعته، نعللم إهنلا  للل  
حلوة تلفت النفس بوةازهتا، وإن كانت مقتطعة، أو خالية من السيال الذي يضفي على العبارات مزيدا ملن احليلاة  
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 (1)."، وقد ألفنا أن نسمعها، وحنن نتعلم ينعة اإلعراب، فلم نلتفت إىل ما بنيت عليه من ينعة بالغيةوالقوة
وقد يبىن الكالم على حذف املسند إليه واملسند، ويكون الرتكيلب حينئلذ أكثلر املتالء، وأكثلر إيلابة حلني  "  

  (2)"يصدر عن طبص موات، وفطرة قوية غري متكلفة  
، كمللا  ملا يقللص يف كالمهلم مللن إقاملة املصللدر مقلام الفعللل، و احللذف يف أسللاليب التحلذير، واإلغللراءوملن دلللك  

 سيظهر يف شواهد البحه. 
 ومن أغراض ح ف املسند إليه ال  ذكرها البالغيون

احلذف يكون لتصلفية العبلارة، وترويلل األسللوب ملن ألفلاظ يفلاد    يقول أبو موسى يف بيان دواعي احلذف: "
س اللذي بنيلت  معناها بدوهنا لداللة القلرامن عليهلا، وأن هلذا االختصلار، وحلذف فضلول األلفلاظ  لري جملر  األسلا

عليه األساليب البليغة، ولذلك جند البالغيني يذكرون من أغراض احلذف يف كل ةزء ملن أةلزاء اجلمللة، االختصلار  
، وهللي عبللارة دقيقللة ويللادرة عللن تفكللري يللادل  ألنلله  (3)ويتبعونلله بقللوهلم: "واالحللرتاز عللن العبلله بنللاء علللى الظللاهر"

ثقلل، وترهلل يف األسللوب، وهلي شلبيهة ابلبعله وليسلت عبثلا  ألهنلا    دكر الكلمة اليت يدل عليها سيال الكلالم فيله
ةللزء مللن الكللالم، ودكللر ةللزء الكللالم ال يكللون عبثللا، ولللذلك ةللاء قللوهلم بنللاء علللى الظللاهر أي ال يف حقيقللة األمللر   

 ألننا عند التحقيل ال نسميه عبثا.
نتبلاه  ليقلص السلامص عللى ملراد  ومقصد آخر تراه وراء كل حذف، هلو بعله الفكلر وتنشليآ انيلال، وإلرة اال

الكللالم، ويسللتنبآ معنللاه مللن القللرامن واألحللوال، وخللري الكللالم مللا يللدفعك إىل التفكللري، يسللتفز حسللك وملكاتللك،  
وكلمللا كللان أقللدر علللى تنشلليآ هللذه القللدرات كللان أدخللل يف القلللب، وأمللس بسللرامر الللنفس املشللغوفة داممللا ابألشللياء  

 تبذل، وقد أومتان إىل دلك.اليت تومض وال تتجلى، وتتقنص وال ت
عييللل  "وأليب يعقللوب يوسللف السللكاكي عبللارة حتللوم حللول هللذا املعللىن الللدقيل، فقللد دكللر يف أغللراض احلللذف  

، أي أنلك حلني تلذكر املسلند إليله، أو املسلند، تكلون قلد عوللت يف  (4)"العدول إىل أقو  الدليلني ملن العقلل واللفلظ
حللدقا تكللون قللد عولللت يف الداللللة علللى العقللل  ألنلله للليس هنللاك لفللظ  الداللللة علللى اللفللظ املللذكور، وحللني حتللذف أ

يدل عليه، وداللة العقل أقلو ، وأمكلن ملن دالللة اللفلظ، وقلال أبلو يعقلوب: عييلل العلدول وذ يقلل العلدول  ألنلك  
 عند التحقيل ال تعدل يف حالة احلذف عن داللة اللفظ إىل داللة العقل  ألن الدال هو اللفظ اقذوف.

خلللص مللن هللذا إىل أن كللل يللور احلللذف وراءهللا مللزااي ثللالث  األوىل: االختصللار، أو اإل للاز حللىت ال يللرد  وأ
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علينا اعرتاض ابن السبكي  ألن االختصلار هلو احللذف، فكيلف يكلون مزيلة لله؟ والثانيلة: يليانة اجلمللة ملن الثقلل،  
الفكللر واحلللس ابلتعويللل علللى الللنفس يف إدراك  مللن دكللر مللا تللدل عليلله القرينللة، والثالثللة: إلرة    ن والرتهللل اللللذين حيللدل

 املعىن.
أملللا أحلللوال حلللذف املسلللند إليللله، ومقاماتللله الداعيلللة إىل دللللك، فملللن الواضللل  أنللله لللليس ملللن املمكلللن أبلللدا أن  

 (1)."تستقصى  ألن الدواعي كما أشران أحوال تنبعه يف دواخل النفوس، وال ميكن التعرض حلصرها
 بعضا من هذه األغراض ومنها: وقد دكر البالغيون 

ِيَنِ كقولله تعلاىل: ﴿،  لداللة عللى اجللواز"ا وِْم الذ ابلرفلص عللى ،ويلل هلو مللك يلوم    [4]الفاحتلة:  ﴾٤َمالِِك يََ
  .الدين

 كقولله تعلاىل: ﴿  ،فتحذفله اتكلاال عللى العللم بله  ،الحرتاز عن العبه بناء على الظاهر حيه يكون معلوملاوا
فلتمر  يل   يلل، فإمنلا حلذف مللا دكلرانه ملن وضلوح األملر فيله، فلال ةلرم   ي:أ (2)[18سلف:  ]يو   ﴾فََصَْبٌ َجِيٌَل   

   .كان مسلطا على حذفه
ُجُننَُّه حََ َّ ومن حذف املسند إليه قوله تعلاىل: ﴿ اِت لَيَسَْ ُوا اْْليََ

َ
ا َرأ ِد مََ ْن َبعَْ ْم مَِ َدا لَهَُ مَّ بََ ثَُ

   .م أمرألن التقدير فيه مث بدا هل  [35]يوسف:  ﴾٣٥ِح   
 (3)."هو هد  ىف أحد وةوهه ي:أ  ،[2]البقرة:   ﴾َل َريَْب  فِيهِ  ُهًدا لِلُْمتَِّق َ  ومنه قوله تعاىل: ﴿

 ومنها  كذلك ما دكره القزوي  وهي: 
 ضيل املقام. "
أن يف تركلة تعللويال عللى شللهادة العقلل يف دكللره تعلويال علللى شلهادة اللفللظ ملن حيلله الظلاهر، وكللم    تخييللوال

 بني الشهادتني؟
 .اختيار تتنبه السامص له عند القرينة أو مقدار تنبههو 
 إيهام أن يف تركه تطهريا له عن لسانك، أو تطهريا للسانك عنه.و 

 ليكون لك سبيل إىل اإلنكار إن مست إليه حاةةأو 
 أو ادعاء.  ألن ان  ال يصل  إال له حقيقةأو 

 
 161-160خصامص الرتاكيب   (1)

تَِيِ  بِِهْم ﴿ورة يوسف يف قوله تعاىل: وكذلك يف املوضص الثا  يف س (2)
ْ
ْن يَأ

َ
ُ أ ْمًرا  فََصَْبٌ َجِيٌل  َعَِس اَّللَّ

َ
نُْفُسُكْم أ

َ
لَْت لَُكْم أ قَاَل بَْل َسوَّ

 [83]يوسف:  ﴾٨٣َجِيًعا  ذِنَُّه ُهَو الَْعلِيُم اَْلَِكيمُ 

 3/144الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقامل اإلعجاز.  (3)
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   . مثله إال العقل السليم والطبص املستقيمالعتبار آخر مناسب ال يهدي إىلمث قال: أو 
ْىٌ وعليلله قوللله تعللاىل: ﴿ ََُ ٌم ع ََْ مٌّ بُك ََُ هْ وقوللله: ﴿  (1)[18]البقللرة:  ﴾ِ َََ ا هِي َََ ْدَراَك م

َ
ا أ َََ اٌر  ١٠َوم َََ ن

  [11-10]القارعة:   ﴾١١َحاِمَيةٌ 
 (2)"وقيام القرينة شرط يف اجلميص.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
مٌّ بُْكٌم ُعْىٌ َفُهمْ ﴿وكذلك يف موضص لن يف سورة البقرة:  (1) ُِ ِي َينْعُِق بَِما َل سَْسَمُع ذِلَّ ُدَاًو َونَِداًو   َِّ ِيَن َكَفُروا َكَمَثِل ا َِّ َل   َوَمَثُل ا

 [171]البقرة:  ﴾١٧١َيْعقِلُونَ 

 7-4 /2يضاح يف علوم البالغة. اإل (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





343 
 

 أثر السياق يف ح ف املسند إليه ودالالتهاثنياا: مناذج قرآنية على  
وال يتجلــى مجــال هــ ا احلــ ف ودالالتــه إال يف األبنيــة مــن خــالل    ،سبق بيان أغراض ح ف املســند إليــه

 ون كر يف ه ا املوضع من البحث شواهد قرآنية على أربعة أغراض: ،سياقاهتا
 ومن أمثلته:  ح ف املسند إليه التّباع االستعمالالغرض األول:  

ونَ ﴿  قوله تعلاىل:أوال:  ْم َل يَرِْجعَُ ْىٌ َفهَُ ٌم عَُ مٌّ بُكَْ وحلذف  قلال ابلن عاشلور: "  [18]البقلرة:  ﴾١٨ُِ
املسللند إليلله يف هللذا املقللام اسللتعمال شللامص عنللد العللرب إدا دكللروا مويللوفا  ويللاف أو أخبللار ةعلللوه كتنلّله قللد عللرف  

ْن ، ومنه قوله تعلاىل: ﴿(  هو فالن )تقدير  على    (  فالن أو فىت أو رةل أو حنو دلك) للّسامص فيقولون:  َزاًو مَِ جََ
ا    ٣٦َربذَِك َعَطاًو ِحَسابًا رِْض َوَما بَيَْنُهمََ

َ
َماَواِت َواْْل ِ السَّ ماوات   :الّتقلدير [37-36]النبلت:    ﴾َربذ هلو رّب السلّ

ص فيله االسلتعمال  احللذف الّلذي اتّبل)  ومّسى الّسّكاكّي هذا احللذف  ." مث قال: "عدل عن ةعل )رّب( بدال من رّبك
 .(1)"  (.الوارد على تركه

اسللتدالال علللى مللا يتضللّمنه جممللوع  "   األمثللال  بوعقللب دلللك بضللر   ،وسلليال اآليللة هللو دكللر أحللوال املنللافقني
فات مللن سللوء احلالللة عي  ،تلللك الصللّ مث عقللب دلللك ةللاء هللذا الرتكيللب ليللدل عللليهم    (2)"وفسللاد العاقللب  ،وخيبللة السللّ

 ابنكشاف أمرهم، وافتضاح سرامرهم.داللة مباشرة توحي 
ونُ ﴿: قوله تعاىل: اثنيا ْمًرا فَإِنََّما َيُقوُل ََلُ ُكْن َفَيكَُ

َ
رِْض  ِإَوَذا قَََض أ

َ
َماَواِت َواْْل  ﴾١١٧بَِديُع السَّ

   [117]البقرة: 
سلند  هو ابلّرفص خ  قلذوف عللى طريقلة حلذف امليقول ابن عاشور: " ،ب  الرتكيب على حذف املسند إليه

 (3)"ودلك من ةنس ما يسّمونه ابلّنعت املقطوع.  ،{يّم بكم}يف قوله تعاىل:   التّباع االستعمال كما تقّدم  إليه
وسللليال اآليلللة  علللل هلللذا الرتكيلللب هبلللذه الصلللورة يف قملللة البيلللان وغايلللة احلسلللن  فقلللد ةلللاء قبلهلللا قولللله تعلللاىل:  

ا  ُسبَْحانَُه  بَلْ ﴿ ُ َوَلً ََذ اَّللَّ رِْض  ُُكٌّ ََلُ قَانُِتونَ َوقَالُوا اَتَّ
َ
َماَواِت َواْْل فقلد   ،[116]البقلرة:    ﴾١١٦ ََلُ َما ِِف السَّ

مث ةللاء هللذا الرتكيللب علللى هللذا النحللو    ،أبطللل   هللذه الللدعو  اللليت ينقضللها مللا يقللرون بلله وهللو ربوبيللة   عللز وةللل
 وكل شيء ينقاد ألمره مىت أراد سبحانه. ،وهو أن   بديص السماوات واألرض ،ليدل على  هور احلقيقة املطلقة

ِ َل َخوٌٍّْ َعلَيِْهْم َوَل ُهْم َُيَْزنُونَ ﴿قولله تعلاىل:  اثلثــاا: ْوِْلَاَو اَّللَّ
َ
َل ذِنَّ أ

َ
وا وَ   ٦٢أ ِيََن آَمنَُ َِّ وا ا ََكنَُ

 [63-62]يونس:  ﴾٦٣َيتَُّقونَ 

 
 1/313حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (1)

 1/302حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (2)

 1/686حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (3)
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ودللك    ،ميكلن أن تعتل  عللى أحلد أوةله التتويلل النحلوي ملن هلذا  البلاباّلذين آمنلوا وكلانوا يّتقلون{  }  فانية
 .حذفا ةاراي على االستعمال ، ويكون احلذفسم املويول خ  مبتدأ حمذوفاال إن  :إدا قلنا

هللذا  ني   حللال أولياملله واشللتاقت النفللوس إىل معللرفتهم ةللاء  وسللياقها يبللني حسللن هللذا التوةيلله  إد بعللد أن بلل
امص كنللله معلللىن أوليلللاء اّلّل اعتنلللاء هبلللملانللل    فالشلللول إىل معلللرفتهم ةعلللل ملللن ملللام احلسلللن أن يعجلللل يف    ،يعلللرف السلللّ
   (1)دكرهم.

َماَواِت َوَما ِِف  ﴿قولله تعلاىل:   رابعــاا: ِي ََلُ َما ِِف السَّ َِّ ِ ا َذاب  اَّللَّ ْن عََ رِْض  َوَويٌْل لِلََْكفِرِيَن مَِ
َ
اْْل

ا    ٢َشِديد   ا ِعوَجًَ ِ َويَبُْغوَنهََ ِْيِل اَّللَّ ْن سََ وَن عََ د  َرةِ َويَصَُ نَْيا ََعَ اْْلخَِ ِيَن سَْسَتِحب وَن اَْلََياةَ ال  َِّ ا
ولَئَِك ِِف َضََلل  بَعِيد  

ُ
 [3-2]إبراهيم:   ﴾٣أ

قللال ابللن عاشللور:    ،{ علللى حللذف املسللند إليللهون احليللاة الللّدنيا علللى اآلخللرةاللّلذين يسللتحبّ }  :فبلل  قوللله تعللاىل
ّكاكّي ابحللذف ملتابعلة االسلتعمال،  " وهذا احلذف ةار على حذف املسند إليه املسّمى عند علملاء املعلا  تبعلا للسلّ

و أعظللم  لّلا  اسلتعمال العللرب عنللد مللا  للري دكللر مويللوف بصللفات أن ينتقلللوا مللن دلللك إىل اإلخبللار عنلله مبللا هلل  :أي
 (2)".ليكسب دلك االنتقال تقريرا للغرض  تقّدم دكره

َنُهنَّ ﴿قولله تعلاىل:  خامســاا: ُر بَيَْ مَْ
َ
ُل اْْل رِْض ِمثْلَُهنَّ َيَتََنَّ

َ
ِي َخلََق َسبَْع َسَماَوات  َوِمَن اْْل َِّ ُ ا اَّللَّ

 َ نَّ اَّللَّ
َ
و  قَِديٌر َوأ ِ ََشْ

َ ََعَ ُُكذ نَّ اَّللَّ
َ
و  ِعلًْما  تِلَْعلَُموا أ ِ ََشْ

َحاَط بُِكلذ
َ
 [12]الطالل:  ﴾١٢قَْد أ

وهلذا ملن حلذف املسلند إليله ملتابعلة    ،(هلو اّللّ )اسم اجلاللة خ  مبتلدأ حملذوف تقلديره:   يقول ابن عاشور: "
ّكاكّي، فإنلّله بعللد أن ةللر  دكللر شللؤون مللن عظلليم شللؤون اّلّل تعللاىل ابتللداء مللن قوللله: ﴿  االسللتعمال كمللا مسللّاه السللّ

ْم   ََُ َ َربَّك وا اَّللَّ ََُ   ،إىل هنللا، فقللد تكللّرر اسللم اجلاللللة وضللمريه واإلسللناد إليلله زهللاء ثالثللني مللرّة  [1]الطللالل:  ﴾َواتَّق
فاقتضلى املقلام عقللب دللك أن يللزاد تعريلف النلّلاس هبلذا العظلليم، ومللا يلار البسللاط مليئلا بللذكر امسله يللّ  حذفله عنللد  

 (3)".اإلخبار عنه إ ازا
 
  
 
 

 
 11/218حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.نظر: ا (1)

 13/182حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.انظر:  (2)
 28/339حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (3)
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 الثاين: احل ف لالستخفاف ابحمل وف ومن أمثلته:الغرض 
رَْسلَْنا ُموَِس بِآيَاتَِنا وَُسلَْطان  ُمبِ   قولله تعلاىل: ﴿ أوال:

َ
اُروَن  ٢٣َولََقْد أ اَن َوقََ ْوَن وََهامََ ذَِ  فِرْعََ

اٌب  ذَّ َََ اِحٌر ك َََ الُوا س َََ قوملله  أي هللذا سللاحر كللذاب، والقللاملون وهللم  قللال أبللو موسللى: "  [24-23]غللافر:  ﴾٢٤َفق
زعملا ملنهم أن هلذه     يقصدون هبذا احلذف أن قوهلم: سلاحر ال ينصلرف عنلد اإلطلالل إال إىل موسلى عليله السلالم

 (1)"الصفة غالبة عليه، ويف احلذف أيضا إشارة إىل استخفافهم، وقلة اعتدادهم.
ص قللّوة  مللكمللا أن النظللر يف سلليال اآليللة يظهللر مللن احلسللن يف متخللذ هللذا احلللذف مللا يالمللس شللغاف احلللس ف

يف حالللللة مللللن الزهللللو    كللللّذبوه وكللللابروه، وقللللالوا سللللاحر كللللّذاببصللللدقها  يشللللهد كللللّل دي عقللللل سللللليم  اللللليت  معجزاتلللله  
 (2)واالستخفاف به ومبا أوتيه من معجزات.

اِت قوللله تعلاىل يف شللتن سليدان يوسللف عليله السللالم: ﴿اثنيــا:   ُوا اْْليَََ
َ
ا َرأ ِد مَََ ْن َبعََْ ْم مََِ َدا لَهََُ مَّ بَََ ثََُ

 [35]يوسف:  ﴾٣٥لَيَْسُجُننَُّه َح َّ ِح   

لدالللة ملا يفسلره عليله وهللو: ليسلجننه، واملعلىن: بلدا هللم بللداء،     فاعلله مضللمر  {  بلدا هللم}  قلال الزلشلري: "
 (3)"ليسجننه  ي:  هر هلم رأيأ

وا  وحذفللله يشلللري إىل االسلللتخفاف بللله  ألنللله أملللر سلللاقآ ةلللامر، فقلللد بلللدا هللللم بعلللد ملللا رأ  وقلللال أبلللو موسلللى: "
 (4)"اآلايت، فكيف يسجنونه؟

  (  بلللدا)  إن فاعلللل    :يقلللول امللل دوينكللر بعلللض البللاحثني توةيللله اإلعللراب يف اآليلللة عللللى هللذا النحلللو فيقللول: "  
 تدل عليه. (   بدا)  ألن   ولكن حذف بدو من الكالم  ،مصدر مقدر، و،ويل اآلية: مث بدا هلم بدو

ويسلتمر ابلن    ،عللى حلد تعبلري ابلن والد   لة يف موضلص الفاعلل  {ليسجننه}ألن     وال معىن لكل هذا الكالم
  ،والد قللامال: "وأمللا قوللله: إنلله يضللمر فيلله البللدو، فإمنللا نضللمر إدا كللان الكللالم حمتاةللا إىل اإلضللمار انقصللا عللن التمللام

 (5)فتما إدا كان الكالم  ّما مفيدا، فال حاةة بنا إىل اإلضمار"
 توافل عليه أكثر النحويني من عدم ةواز جميء الفاعل  لة.  والكالم له وةهه وإن كان  الف ما

عن العمل فيملا بعلده    {  بدا}  ةواب قسم حمذوف، وهي معّلقة فعل    {ليسجنّنه}و لة  قال ابن عاشور: "
إد الّتحقيلل أّن الّتعليلل ال     دليلل للمعملول اقلذوف  وفيله  ،ألّن ما بعلد الم القسلم كلالم مسلتتنف  ألةل الم القسم

 
 175خصامص الرتاكيب   (1)

 27/506مفاتي  الغيب. انظر:   (2)

 2/468الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (3)
 179خصامص الرتاكيب   (4)

 148م.  2003، 8. عاذ الكتب. طالبحث اللغوي عند العربعمر، أهد لتار.  (5)
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ويف هلذه اآليلة    ،ألّن سبب الّتعليل وةود أداة هللا يلدر الكلالم   ّص  فعال الّظّن، وهو مذهب يونس بن حبيب ت
 دليله.

 (1)  "بدا هلم ،كيد أن يسجنوه. :والّتقدير: بدا هلم ما يدّل عليه هذا القسم، أي
واختلللف يف الفاعللل وانمبلله هللل    ونقللل كللالم ابللن هشللام يف جملليء الفاعللل أو انمبلله  لللة. يقللول ابللن هشللام: "

وفصللل الفللراء    ،(يعجبلل  قللام زيللد  )  حنللو    ،وأةللازه هشللام وثعلللب مطلقللا  ،فاملشللهور املنللص مطلقللا؟يكللوانن  لللة أم ال
وإاّل    ،يل ّ   (   هلر يل أقلام زيلد )  :حنلو  ،إن كلان الفعلل قلبيلا ووةلد معلّلل علن العملل : و اعة ونسبوه لسيبويه فقالوا

وأةازقلا    ،(يعجبل  يقلوم زيلد )  ومنعلوا    ،بدا هللم ملن بعلد ملا رأوا اآلايت ليسلجننه حلىّت حلني{ وهلوا عليه }مثّ  ،فال
وتسلمص ويسللري    ،ضلمري البللداء{بلدا  }فقللالوا يف    ،وأوللوا ملا ورد  لّلا يوقله  ،ومنص األكثللرون دللك كللله،..هشلام وثعللب
 (2)( "  أن )  على إضمار  

أم مقدر يفهم من اجلمللة فلإن يف اجتلاه هلذا الرتكيلب إىل هلذا األسللوب سلرا    ،وأاي ما كان الفاعل أهو اجلملة
وضلعوا    وقد أشار أبو موسى كما سلبل إىل الدالللة عللى االسلتخفاف هبلذا احلكلم اجللامر، ويلر  آخلر أهنلم " ،بالغيا

أن يسللجنوه ذ    حللال التفكللري يف األمللر واسللتقرارهم علللى  ألنلله   الفعللل موضللص الفاعللل لداللللة الفعللل علللى االسللتقبال
بلدا هللم  )  وللو قلال:    ،ودالللة الفعلل عللى االسلتقبال  لاهرة  ،وإمنا سجن بعد إ اعهم عللى هلذا اللرأي، يكن سجينا

 لفات هذا املعىن.  (سجنه 
وإ للاعهم    ،حللالتهم النفسللية  ومعللىن آخللر يللل  للله الفعللل دون االسللم هنللا هللو: أن الفعللل أمكللن معلله تصللوير

فللدخلت علللى الفعللل الم القسللم ونونلله، واالسللم    ،أخللف منلله  سللتبدلوا بلله أمللرا آخللروأهنللم لللن ي  ،األكيللد علللى سللجنه
  (3) "هلذه الدالالت بداهة. غري ياحل  (سجنه )

اُكْم قولله تعلاىل: ﴿اثلثــا:  َ ْلَْ ا َخوَّ َرْكُتْم مََ ة  َوتََ رَّ َل مََ وَّ
َ
َولََقْد ِجئُْتُمونَا فَُراَدا َكَما َخلَْقَناُكْم أ

َع بَيَْنُكْم َوَراَو ُظُهورُِكْم  وَ  ََكُو  لََقْد َتَقطَّ نَُّهْم فِيُكْم ُرَ
َ
ٌََعْمُتْم أ ِيَن  َِّ َما نََرا َمَعُكْم ُشَفَعاَوُكُم ا

  قلال القلامسي  {لقلد تقطّلص بيلنكموموضلص االسلتدالل هلو }  [94]األنعلام:    ﴾٩٤َوَضلَّ َعنُْكْم َما ُكنُْتْم تَزُْعُمونَ 
وابلنصلللب عللللى    ،فلللإن البلللني ملللن األضلللداد، يسلللتعمل للويلللل والفصلللل   قلللر  ابلرفلللص. أي: مشلكلللم: "ه(1332)ت

أو عللللى إقامتللله مقلللام    ،أي: تقطلللص األملللر، أو االشلللرتاك، أو ويللللكم بيلللنكم،  لدالللللة ملللا قبلللله عليللله   إضلللمار الفاعلللل
 (4)"أي: تقطص ما بينكم من األسباب والويالت.  ،ء به واأليل: لقد تقطص ما بينكم، وقد قر  ،مويوفه

 
 268-12/267حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (1)
 559مغ  اللبيب عن كتب األعاريب.  (2)

 2/34خصامص التعبري القرآ  ومساته البالغية.  (3)

 4/434ه. 1418،1السود. دار الكتب العلميةل بريوت. طالقامسي، حممد  ال الدين بن حممد. حماسن التتويل. حتقيل: حممد ابسل عيون  (4)
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  ألّن املقصللود حصلول الّتقطلّلص، ففاعلله اسللم مللبهم   وحللذف فاعللل تقطّلص علللى قلراءة الفللت اشلور: "قلال ابللن ع
 أو حنوه. ( لقد تقّطص احلبل  )   ّا يصل  للّتقّطص وهو االّتصال. فيقّدر:  

َباُب   ﴿  قلال تعلاىل: سَْ
َ
َعْت بِِهُم اْْل وقلد يلار هلذا الرّتكيلب كاملثلل هبلذا اإل لاز.    ،[166]البقلرة:    ﴾١٦٦َوَتَقطَّ

وقد شاع يف كالم العرب دكر الّتقّطص مستعارا للبعد وبطالن االّتصال تبعا الستعارة احلبل لالّتصلال، كملا قلال املر   
 القيس:

 ( 1)راوشيز    ان هاة  ةاوز    . عشّية  .واهلو   بانةة اللء   أسباب   تقّطص  
وقللّدر الّزلشللرّي    ،لداللللة املقللام عليلله فصللار كاملثللل   اآليللة علللى هللذه القللراءةفمللن مثّ حسللن حللذف الفاعللل يف  

وقللص الّتقطلّلص بيللنكم. وقللال    :علللى إسللناد الفعلل إىل مصللدره هبللذا الّتتويللل، أي  :املصلدر املللتخود مللن تقطلّلص فللاعال، أي
 ."  مر بينكمتقّطص األ  :األوىل أنّه أسند إىل ضمري األمر لتقّرره يف الّنفوس، أي" التفتازاّ : 

 (2)".وقريب من هذا ما يقال: إّن بينكم يفة أقيمت مقام املويوف
امللراد: لقلد تقطلص األملر، فحلذف الفاعلل لاشلارة إىل أنله أملر منقطلص سلاقآ، واألملر امللراد  قال أبو موسلى: "

 ".به العالقة املوهومة بينهم، وبني شفعامهم الذين زعموا أهنم فيهم شركاء
هم قلد أتلوا فلراد     فها  ،الرتكيب على هذا النحو يف سياقه ألبسه ثوب احلالوة واللطافة واحلسنفموضص هذا  

يعتلللادهم الّطملللص يف لقلللاء شلللفعامهم    {  ملللا نلللر  معكلللم شلللفعاءكم"}حلللني يسلللمعون:  وقللد قلللرع مسلللامعم هلللذا القلللول و 
 (3)".طماع الّتهّكميّ ،ييسا هلم بعد اإل{  لقد تقّطص بينكم}ألن يعلموا سبيلهم، فقيل هلم:     فيتشّوفون 

ليقللدروا مللا شللاءوا مللن يللالت تعطلللت كانللت قويللة     أر  سللر احلللذف فيلله إرادة التعملليمويضلليف املطعلل : "
 (4)"أو أي أمر كان  معهم إىل آخر ما حيتمله املقام.  ،بينهم

 
 
 
 
 

 

 
 62ديوان امر  القيس رواية األيمعي من نسخة األعلم   (1)
 7/385حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (2)
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 الغرض الثالث: ح ف املسند إليه للداللة على العظمة والتفرد ومن أمثلته:
ُر تعاىل: ﴿ قولهأوال:  مَْ

َ
َ اْْل اُو َوقَُضَِ يَض الْمََ َِع وَغَِ قْلَِ

َ
َماُو أ رُْض ابْلََِع َماَوِك َويَا سََ

َ
َوقِيَل يَا أ

الِِم َ   [44]هود:    ﴾٤٤َواْسَتَوْت ََعَ اْْلُودِيذِ  َوقِيَل ُبْعًدا لِلَْقوِْم الظَّ

   (1).م يف بيان فصاحتهاوهذه اآلية الكرمية من الشواهد السامرة عند البالغيني، وقد كثر كالمه
للمفعلول للدالللة عللى اجللالل والكل ايء، وأّن تللك األملور   وجميء أخباره على الفعلل املبل يقول الزلشري: "

العظلللام ال تكلللون إال بفعلللل فاعلللل قلللادر، وتكلللوين مكلللون قلللاهر، وأّن فاعلهلللا فاعلللل واحلللد ال يشلللارك يف أفعالللله، فلللال  
واي مسلاء أقلعلى، وال أن يقضلى دللك األملر اهلاملل غلريه، وال    ،رض ابلعلي ملاءكيذهب الوهم إىل أن يقلول غلريه: اي أ
   "وتستقر عليه إال بتسويته وإقراره  ،أن تستوي السفينة على منت اجلودي

ورقصللوا هللا ر سلهم، ال لتجللانس    ،ومللا دكلران مللن املعلا  والنكلت استفصل  علمللاء البيلان هلذه اآليلةمث قلال: "
الكللالم مللن حسللن، فهللو كغللري امللتفللت إليلله إبزاء    يودلللك وإن كللان ال  للل  ،(ابلعللي وأقلعللي)  :الكلمتللني، وقللا قوللله

 (2)"وما عداها قشور. ،تلك اقاسن اليت هي اللب
هِ  ١المٖقوله تعلاىل: ﴿ اثنيا: َِ ِذَر ب ُه تِلُنَْ َرٌج ِمنَْ ْدرَِك حََ نْزَِل ذَِْلَْك فَََل يَُكْن ِِف ََِ

ُ
كَِتاٌب أ

 [2-1]األعراف:   ﴾٢لِلُْمْؤِمنِ َ َوذِْكَرا  

  :وامللللراد ابلكتلللاب  ،وأنلللزل إليلللك يلللفة لللله  ،هلللو كتلللاب  ي:كتلللاب خللل  مبتلللدأ حملللذوف، أ  قلللال الزلشلللري: "
 (3)"السورة

رين مللن قللّدروا مبتللدأ حمللذوفا، وةعلللوا    قللال ابللن عاشللور: " هللذا كتللاب،    :خلل ا عنلله، أي  {  كتللاب}مللن املفسللّ
 (4)"أّن املشار إليه القرآن احلاضر يف الّذهن، أو املشار إليه الّسورة أطلل عليها كتاب :أي

ألّن اللّلذي     للعللم بفاعلل اإلنلزال   بصليغة الّناملب علن الفاعلل اختصللارا  {  أنللزل}ويلي  فعلل:    وقلال أيضلا: "
ه ملللللن اللللللوحي ملالمكلللللة العلللللواذ  ينلللللزل الكتلللللب عللللللى الّرسلللللل هلللللو اّلّل تعلللللاىل، ومللللللا يف ملللللاّدة اإلنلللللزال ملللللن اإلشلللللعار  نلللللّ 

 (5)"الّسماويّة.
ففلللي هلللذه اآليلللة عللللى هلللذا التوةيللله حلللذف ملللن ةهتلللني، فقلللد بللل  الرتكيلللب األول }كتلللاب { عللللى حلللذف  

 .كما ب  }أنزل { للمفعول، ويف كال املوضعني يشري احلذف إىل عظمة املنزل واملنزل  ،املسند إليه وهو املبتدأ

 
 176خصامص الرتاكيب  انظر:  (1)
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ه  نلوال ينبسلآ لله فتمّ   ،يضليل يلدره ملن األداء  إد هنلى   رسلوله أن   ما بعده وانسب هذا الوةه يف الرتكيب
 إد عظمة املنزل واملنزل تنايف أي حرج يف التبلي .  (1)  وهناه عن املباالة هبم

وكللل دلللك يشللعر بعظمللة املسللند إليلله سللبحانه    ،وقللد ورد الفعللل }أنللزل { مبنيللا للمفعللول يف مواضللص عديللدة
نْزَِل ذَِْلَْك ﴿ومنها قوله تعاىل:   

ُ
ِيَن يُْؤِمُنوَن بَِما أ َِّ  [4]البقرة:  ﴾َوا

  ،واجلللري علللى شللتن الكلل ايء  ،تعللني الفاعلللبوبنللاء الفعلللني للمفعللول لايللذان    قللال أبللو السللعود يف تفسللريه: "
 (2)"وقد قرائ على البناء للفاعل

وا قوله تعاىل يف ويف سحرة فرعون ملا رأوا آية موسى عليه السالم: ﴿ اثلثا: ا ََكنَُ فَوََقَع اَْلَق  َوبََطَل مََ
اِغرِينَ   ١١٨َيْعَملُونَ  اِجِدينَ   ١١٩َفُغلُِبوا ُهَنالَِك َوانَْقلَُبوا ََِ َحَرةُ سََ ِِقَ السََّ لَْ

ُ
 [120-118]األعلراف:    ﴾ ١٢٠َوأ

وألقللي  {، مث حذفلله يف قوللله: }  وانقلبللوا يللاغرين  {، وأثبتلله يف قوللله: }فغلبللوا هنالللك}حللذف املسللند إليلله يف قوللله:  
 {  الّسحرة ساةدين

ويف هللذا التنويلللص إشللارة إىل االفلللرتال يف الداللللة، وابلتتملللل يظهللر  لللال هللذا التتلللابص يف الرتاكيللب املختلفلللة يف  
ض هلذه الرتاكيلب ابحليلاة فيعليش املتلقلي املشلهد  بنامها  إد تصور اآلايت مشهد اهلزمية  بدع بيان وأ لله حيله تنلب

بكل ما فيه من حركة نفسية وةسدية توحي به الكلمات واجلملل كملا يعليش حاللة إميانيلة عظيملة وهلو يشلهد قلدرة  
   يف تفاييل هذا املشهد.

أن    ألن الغلرض منصلب عللى بيلان   "   }فغلبلوا هناللك{  قال أبو موسى يف حذف املسند إليه يف قوله تعلاىل:
السلحرة غلبللوا، وأن سللحرهم أبطلل وكللانوا فيلله مشلاهري، وفيلله إشللارة إىل أن الغاللب يف احلقيقللة للليس هلو موسللى عليلله  
السللالم، وإمنللا قللوة أيللدت موسللى، وةعلللت عصللاه حيللة تسللعى ألقاهللا، فللإدا هللي تلقللف مللا  فكللون، ولللو أنلله قللال:  

دلك فعال غللب بله، ولليس كلذلك، فلإن سليدان    فغلبهم موسى لكان نصا على غلبة موسى عليه السالم، وأن له يف
 (3)"وخيل إليه من سحرهم أهنا تسعى. ،موسى أوةس يف نفسه خيفة ملا رأ  حباهلم وعصيهم

  ،ويللللاروا أدالء مبهللللوتني  {وانقلبللللوا يللللاغرينوقللللال الزلشللللري يف بيللللان دالالت مللللا بعللللده مللللن الرتاكيللللب: "}
 (4)"وقيل: ذ يتمالكوا  ا رأوا فكتهنم ألقوا.  ،لشّدة خرورهم وخّروا سجدا كتمنا ألقاهم ملل  :{وألقي الّسحرة}
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 الغرض الرابع: ح ف املسند إليه لظهور املراد  ومن أمثلته:
اِقَ قوله تعاىل: ﴿ أوال: َ ْن  َراق   ٢٦لََكَّ ذَِذا بَلََغِت الَتَّ فقلد بل  الرتكيلب     [27-26]القياملة:  ﴾٢٧َوقِيََل مََ

ردع علن إيثللار اللدنيا عللى اآلخلرة، كتنلله قيلل: ارتلدعوا علن دلللك،    {  كلاّل }  قللال الزلشلري: "  ،عللى حلذف الفاعلل
وتنبهللوا علللى مللا بللني أيللديكم مللن املللوت الللذي عنللده تنقطللص العاةلللة عللنكم، وتنتقلللون إىل اآلةلللة اللليت تبقللون فيهللا  

 للدين.  
 كما قال حاني:  ألّن الكالم الذي وقعت فيه يدل عليها  ر هلا دكروالضمري يف بلغت للنفس وإن ذ  

 (1)ر  د  هبا الصء   ا وضال  يومً   ت  رة  . إدا حش  . عن الفىت   ما يغىن الّثراء    أماويء 
   (2)"وتقول العرب: أرسلت، يريدون: ةاء املطر، وال تكاد تسمعهم يذكرون السماء

وملن    ،ولكّنه معلوم ملن فعلل بلغلت  ،راةص إىل غري مذكور يف الكالم  {  بلغت}وضمري  وقال ابن عاشور: "
ا روح اإلنسللان    دكللر الرّتاقللي وهللذا الّتقللدير    ،والّتقللدير: إدا بلغللت الللّروح أو الللّنفس  ،فللإّن فعللل بلغللت الرّتاقللي يللدّل أهنللّ

 (3)".يدّل عليه الفعل اّلذي أسند إىل الّضمري حبسب عرف أهل الّلسان 
واآليللة يف دكللر املللوت، وال يبللل  الرتاقللي عنللد املللوت إال الللنفس والللروح، وكللتن يف إسللقاطها  "    :قللال أبللو موسللى

 (4)"من العبارة إشارة إىل ما هي عليه من وشك املفارقة.
ولعلنللا نلمللس يف طللي دكللر الفاعللل يف هللذا املقللام مللص مللا دكللر مللن اإلشللارات الشللعور بفجللاءة املللوت الللذي  

 الروح لرةها وترتك من حوله حامرين ال يستطيعون شيئا.  يصدم اإلنسان، فال يلبه أن تبل  

رِ قوله تعاىل حكاية عن سيدان سليمان عليه السلالم: ﴿ اثنيا: ْن ذِكَْ ْحَببُْت ُحبَّ اْْلَرْيِ عََ
َ
ِذِ أ َفَقاَل ذِ

ابِ  َواَرْت بِاَْلِجََََ ِ حََََ َّ تََََ ويف دللللك يقلللول    ،فقلللد حلللذف املسلللند إليللله يف هلللذا الرتاكيلللب  [32] :  ﴾٣٢َرّبذ
والللذي دل علللى    ،أو املخبللتة حبجاهبمللا،  امللللك  يوالتللواري ابحلجللاب: جمللاز يف غللروب الشللمس عللن تللوار الزلشللري:"  

وقيللل: الضللمري للصللافنات،    دكللر أو دليللل دكللر.  ي، وال بللد للمضللمر مللن ةللر يأن الضللمري للشللمس مللرور دكللر العشلل
 (5)"حبجاب الليل يعىن الظالم.: حىت توارت  يأ

 .(  قيل)وهذا ما دل عليه دكره القول الثا  بعده بقوله:   ،ويظهر من كالم الزلشري ترةيحه القول األول
الضللمري للشللمس وإن ذ يتقللدم دكرهللا،    يقللول ابللن ةللزي الكللليب رهلله  : "  ،وهللذا مللا يللذهب إليلله املفسللرون 
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عشللي يقتضلليها، واملعللىن حللىت غابللت الشللمس، وقيللل: إن الضللمري للخيللل،  ودكللر ال  ،ولكنهللا تفهللم مللن سلليال الكللالم
 (1)"واألول أشهر وأ هر ،ومعىن توارت ابحلجاب دخلت ايطبالهتا

حللللللىّت تللللللوارت  }بللللللل ليبللللللىن عليلللللله قوللللللله:    ،ودكللللللر العشللللللّي هنللللللا للللللليس يلللللّرد الّتوقيللللللت  وقلللللال ابللللللن عاشللللللور: "
 (2)"{ابحلجاب

وألهنلا تلوارت فلالءم    ،توارت الشمس ابحلجاب، فحذفت الشمس لبيان امللرادوأراد حىت يقول أبو موسى: " 
 (3)".احلذف داللة الكالم

 وهذا ربآ لطيف بني معىن الفعل الذي يدل على انفاء وبني إضمار املسند إليه.
إد     وكذلك انسلب سليال املوقلف  ،و ا سبل يظهر كيف انسب هذا احلذف يف هذا املوضص السيال اللغوي

حيلله تللوارت الشللمس يف خفللاء دون أن يشللعر هبللا سللليمان عليلله الصللالة والسللالم،     ت املشللهد تصللويرا دقيقللايللور 
 فاحلذف هنا ساهم يف تصوير الواقعة تصويرا حيا بكل ما فيها من حركات وسكنات وخفقات قلب ودهول.
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 املقصد الثالث
 املسند إليه، وأثر السياق فيه احتمال تقدير أن يكون احمل وف هو املسند أو  

 أن يكون احمل وف هو املسند أو املسند إليه.الكالم على احل ف، مث تراه نتمل تقدير   ءقد جييأوال: 
ة   ﴿  :حنلو  ،يكثر بعد الفلاء  ما حيتمل الّنوعنييقول ابن هشام: " " ةٌ  ﴿  [3]ايادللة:  ﴾َفَتْحرِيَُر َرَقبََ دَّ فَعَِ

َخَر   
ُ
يَّام  أ

َ
ْدِي     ﴿(1)  [184]البقلرة:    ﴾ِمْن أ ة      ﴿ [196]البقلرة:    ﴾َفَما اْسَتيََْسَ ِمَن الْهََ َ َرةٌ ذَِ  َميَْسََ  ﴾َفَنظَِ
]يوسلف:  ﴾فََصَْبٌ َجِيٌَل   ﴿  :حنو  ،و َ يف غريه  ،أو فعليكم كذا  ،أو فعليه كذا  ،فالواةب كذا  :أي [280]البقلرة:  

 (3)".أمثل ،أمران أو  :أي [21]حممد:  ﴾َطاَعٌة َوَقْوٌل َمْعُروٌٍّ  ﴿ :ومثله ،أو أمثل  ،أمري :أي  (2)[18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ويف آية الصيام الثانية يف البقرة  (1)

 ويف املوضص الثا  يف سورة يوسف.  (2)
 826عن كتب األعاريب. ابن هشام،  ال الدين عبد   بن يوسف. مغ  اللبيب  (3)
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ــياق يف   ــر السـ ــى أثـ ــة علـ ــاذج تطبيقيـ ــاا: منـ ــديراثنيـ ــال تقـ ــود احتمـ ــربي    وجـ ــناد اخلـ ــاء اإلسـ ــ وف يف بنـ احملـ
 ودالالته.
ة  َفَنِظَرةٌ ذَِ  ﴿قولله تعلاىل: :أوال ُتْم ِإَوْن ََكَن ُذو ُعَْسَ ْم  ذِْن ُكنَْ رْيٌ لَكَُ قُوا خََ ْن تََصدَّ

َ
ة   َوأ َميََْسَ

حلذف املسلند إليله  وهلو  لا حيتملل    ،فقد ب  الرتكيب على ركن واحد من أركان اإلسلناد  [280]البقرة:    ﴾٢٨٠َتْعلَُمونَ 
 .أو حذف املسند 

وكلذلك    ،(1)"وهلي اإلنظلار  ،فاحلكم أو فلاألمر نظلرة  ي:أ  ،ومن كان دا عسرة فنظرة  وقر :  الزلشري: " قال
 دكر النسفي وغريه.

 أن اقذوف هو املسند إليه.رأوا فقد 
وقلد توسلص    (2)"فلاحلكم نظلرة، أو فعلليكم نظلرة، أو فلليكن نظلرة وهلي اإلنظلار.  {  فنظلرة}وقال البيضلاوي: "

 رهه   يف التقدير.
رط، وانلل  حمللذوف، أي{  فنظللرة  }و لللة    فقللال: "بينمللا دهللب ابللن عاشللور إىل تقللدير املسللند     :ةللواب الشللّ

 "فنظرة له.
 (3)"والّصيغة طلب، وهي حمتملة للوةوب والّندب.فقال"  ،وأشار إىل أن هذا أسلوب خ  خرج إىل الطلب

هلذا  وأاي ما كان اقذوف فإن اقتصار الرتكيب على هذا اجلزء من أةزاء اإلسناد يوحي  قية هلذا احلكلم يف  
فجللاءت }نظللرة { بكلمللة    ،واسللتحقال األمللوال  ،وانفسللاخ العقللود القاممللة عليلله  ،السلليال الللذي يقضللي إببطللال الللراب

 للرتغيب يف إنظار املعسر.واحدة حكما بينا  
ًرا  ﴿قولله تعلاىل:  :اثنيــا مَْ

َ
ُكْم أ نُْفسَُ

َ
ْم أ لَْت لَكَُ وَّ ْل سََ وََجاُووا ََعَ قَِميِصهِ بَِدم  َكِذب   قَاَل بََ

ُفونَ فَ  ا تَصَِ ُ الُْمْسَتَعاُن ََعَ مََ قلال    ،فقلد بل  اإلسلناد عللى ةلزء واحلد   (4)[18]يوسلف:  ﴾١٨َصَْبٌ َجِيٌل  َواَّللَّ
 (5)"أو فص   يل أمثل  ،فتمر  ي   يل ي:أ  ،خ  أو مبتدأ، لكونه مويوفا{ فص   يل  } الزلشري: "

انمللب منللاب ايلل  يلل ا    {  فصلل   يللل}  اإلنشللاء فقللال: "وزاد ابللن عاشللور وةهللا حنللواي آخللر، وهللله علللى  
ََلًما   ﴿عدل به عن الّنصلب إىل الّرفلص للّدالللة عللى الثّبلات واللّدوام، كملا تقلّدم عنلد قولله تعلاىل:   ، يال الُوا سََ قََ
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يال، عللى  أو يكلون تقلدير: ايل  يل ا  ل  ،ويكون دلك اعرتاضا يف أثنلاء خطلاب أبنامله  ،[69]هود:  ﴾قَاَل َسََلٌم  
 (1)"  واملعىن على اإلنشاء أوقص مث قال: "   ،ودكر األوةه السابقة ،"أنّه خطاب لنفسه.

الرتكيب على كل تقدير توحي ابستدعاء الص  املويوف إىل النفس يف  لل الغلم اللذي اعلرت  نفسله  وداللة 
فكللتن الصل  اجلميللل غمامللة أ لتله مللن وهللج األسلى واحلللزن الللذي اعلرتاه، وكللتن الرتكيللب ال يفتقللر    ،يف مشلهد حللزين

 بل هو معىن قامم بنفسه يدل على تنزل الص  على قلبه كالغيه. ،إىل شيء
َمْرَتُهْم َْلَْخرُُجنَّ  قُلْ ﴿قولله تعلاىل:  : اثلثا

َ
ْيَمانِِهْم لَئِْن أ

َ
ِ َجْهَد أ قَْسُموا بِاَّللَّ

َ
ٌة  َوأ ُموا  َطاعََ َل ُتْقسَِ

َ َخبرٌِي بَِما َتْعَملُونَ   [53]النور:  ﴾٥٣َمْعُروفٌَة  ذِنَّ اَّللَّ

: أمللركم والللذي يطلللب  يأو مبتللدأ حمللذوف انلل ، أ،  خلل  مبتللدإ حمللذوف{  طاعللة معروفللة}  قللال الزلشللري: "
امللؤمنني اللذين طلابل ابطلن أملرهم  لاهره،  منكم طاعة معروفة معلومة ال يشك فيهلا وال يلر ب، كطاعلة انللص ملن  

أو طاعلة    ،أو طلاعتكم طاعلة معروفلة  هنلا ابلقلول دون الفعلل،  ال أميان تقسمون هبا  فواهكم وقلوبكم على خالفها
 (2)  "معروفة أمثل وأوىل بكم من هذه األميان الكادبة.

فيهللا    دزامللدة علللى الصللور اللليت يتحللد وهللذا النللوع مللن الرتاكيللب يللذكر للله البالغيللون فضلليلة  "قللال أبللو موسللى:  و 
نللوع اقللذوف، هللذه الفضلليلة هللي تكثللري الفامللدة  ألن الكللالم الللذي حيتمللل وةهللني يكللون أوفللر معللىن وأغللزر داللللة،  

 (3)"ووفرة التتويالت من فضامل الكالم اجليد.
وحتتلله    ،أرسللل مللثالكللالم  {    طاعللة معروفللة}وقوللله:  "  عللدم احلللذف يف الرتكيللب فقللال:    وةلله  ابللن عاشللور  وزاد

ألّن املقصللود بلله     {  طاعللة}وتنكللري    ،{  ال تقسللموا}معللان  للّة عتلللف ابخللتالف االحتمللاالت املتقّدمللة يف قوللله:  
 (5)"خ ه.  ، ومعروفة(4)(مرة خري من ةرادة) فهو من ابب:   ،وليست طاعة معّينة  ،نوع الطّاعة

رهله  ، فخلروج الرتكيلب عللى هلذا النحلو يفلت  ابب  وهي على هذا الوةه أيضا تفيلد فواملد  لة كملا دكلر  
فكتنه أرض خصبة فيها ألوان من الثملرات، وال شلك أن اللذي   ،التتويالت اليت تغ  النص وتكسبه دالالت واسعة

تتضل  الصلورة ننقلل كلالم ابلن عاشلور رهله   يف أثلر السليال    وحلىت  ،أكسبه هذا احلسن هو السيال الذي ورد فيله
 .تهيف دالال
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فعلى احتمال أن يكون الّنهلي علن القسلم مسلتعمال يف الّنهلي علن تكريلره يكلون املعلىن ملن    يقول رهه  : "
 معروف وهنها وانتفا ها. :ال حرمة للقسم فال تعيدوه فطاعتكم معروفة، أي :قبيل الّتهّكم، أي

  !أفلتان أشلّك يف حلالكم  ؟ا تقسلمون وعلى احتمال استعمال الّنهي يف عدم املطالبة ابليمني يكون املعلىن: مللاد
 أعرف عدم وقوعها، والكالم هتّكم أيضا. :فإّن طاعتكم معروفة عندي، أي

وطلللاعتكم    ،ألّن أميلللانكم فلللاةرة   وعللللى احتملللال اسلللتعمال الّنهلللي يف الّتسلللوية فلللاملعىن: قسلللمكم ونفيللله سلللواء
 معروفة.

مشلتّقا    ن األميلان، ويكلون ويلف معروفلةطاعلة معروفلة أوىل مل  :مبتدأ حمذوف انل ، أي{   طاعة}أو يكون 
ل أوىل ملن األميلان عللى طاعلة غلري واقعلة، وهلو كالعرفلان يف قلوهلم: ال   :من املعرفة مبعىن العلم، أي طاعة تعلم وتتحقلّ

 أعرفّنك تفعل كذا.
   معلى انلروج ملن دايركلم وأملوالك  :وإن كان الّنهي مستعمال يف حقيقته فاملعىن: ال تقسموا هذا القسم، أي

كقوللله    ،عللدم الّنكللران   :مشللتّقا مللن العرفللان، أي  ألّن اّلّل ال يكّلفكللم الطّاعللة إاّل يف معللروف، فيكللون ويللف معروفللة
 (1)".[12]املمتحنة:  ﴾َوَل َيْعِصيَنَك ِِف َمْعُروٍّ    ﴿تعاىل:  
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 املقصد الرابع
 ح ف املسند إليه مع املسند، ودالالته، وأثر السياق فيه 

 أوال: ح ف املسند إليه مع املسند، ودالالته
قللد يبللىن الكللالم علللى حللذف املسللند إليلله واملسللند، ويكللون الرتكيللب حينئللذ أكثللر امللتالء، وأكثللر إيللابة حللني  

   (1).يصدر عن طبص موات، وفطرة قوية غري متكلفة
ملص كثلرة املعلىن،    االختصار، ودكروا من دواعي هذا احلذف  ذف يف أساليب التحذير، واإلغراءاحل ومن دلك

 (2)ولئال يفوته انري يف الثا .  لئال يصيبه مكروه يف األول   ضيل املقاموهو   ،كما أشاروا إىل السر البالغي فيه
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 اثنيا: مناذج تطبيقية على أثر السياق يف ح ف املسند إليه مع املسند ودالالته
بَْت َثُموُد بَِطْغَواَها﴿قولله تعلاىل:  :أوال ْشَقاَها  ١١َكذَّ

َ
ََ أ ِ   ١٢ذِذِ انَْبَع ِ نَاقََة اَّللَّ َفَقاَل لَُهْم رَُسوُل اَّللَّ

 [13-11]الشمس:   ﴾١٣وَُسْقَياَها

، إبضللمار:  الصلليب  األسللد األسللد، والصلليب  :نصللب علللى التحللذير، كقولللك  {  انقللة اّللّ }و  قللال الزلشللري: "
 (1)"ا فال تزووها عنها، وال تستتثروا هبا عليهادروا أو احذروا عقرها وسقياه

احفظللللوا انقللللة  ، أو    :منصللللوب بفعللللل مضللللمر تقللللديره{  انقللللة اّلّل وسللللقياها  }    قللللال ابللللن ةللللزي الكللللليب: "و 
 (2)."احذروا انقة   وسقياها، شرهبا من املاء

وقللرأ    فقللال: "  ،ونللص عليلله أبللو حيللان   ،و للب حللذف الفعللل يف هللذا املوضللص كمللا أشللار إىل دلللك املفسللرون 
ألنله قلد عطلف عليله، فصلار     اجلمهور: انقلة   بنصلب التلاء، وهلو منصلوب عللى التحلذير  لا  لب إضلمار عاملله

 (3)"فال تفعلوا دلك.  ،احذروا انقة   وسقياها  :حكمه ابلعطف حكم املكرر، كقولك: األسد األسد، أي
الم انقلة اّللّ  ازي: "ويف دالالت هذا الرتكيب يقول اللر  أنّله أشلار إليله    :أي  ،امللراد ملن الّرسلول يلاحل عليله السلّ

هللي انقللة اّلّل وآيتلله الّداللّلة علللى توحيللده وعلللى نبللّوَ، فاحللذروا أن    :ملللّا قلّلوا بعقرهللا وبلغلله مللا عزمللوا عليلله، وقللال هلللم
الم حيلّذرهم حلاال بعلد حلال مللن  ،..تقوملوا عليهلا بسلوء، واحلذروا أيضلا أن منعوهلا ملن سلقياها وكان يلاحل عليله السلّ

م: انقلة اّلّل  عذاب ينزل هبم إن أقلدموا عللى دللك، وكانلت هلذه احلاللة متصلّورة يف نفوسلهم، فاقتصلر عللى أن قلال هلل
 (4)"ألّن هذه اإلشارة كافية مص األمور املتقّدمة اّليت دكرانها.   وسقياها

 وكيف اقتضى دلك أن  رج التحذير بكلمة واحدة. ،وقد أشار الرازي هنا إىل سيال املوقف
للللى  والتحللذير أسلللوب مللن أسلللاليب العللرب يقللوم عللللى حللذف ركلل  اإلسلللناد وقللا الفعللل والفاعلللل يف سلليال يللدل ع

ةلللله كلللل ملللا يلللؤخر دكلللره، كملللا يلللدل عللللى حلللال امللللتكلم وهلفتللله الشلللديدة  ويلللوحي بقلللرب انطلللر اللللذي يطلللو  أل  ،اقلللذوف
 يؤخر عن اإلقبال إىل األمر املرغب فيه.ما  وشعوره بفداحة األمر ودنوه، وكذلك اإلغراء فيطو  من أةله كل  

وحسلن احللذف هنلا لليس لله هنايلة، وكلان يلاحلهم يللوات   وسلالمه عليله مرةلوا فليهم،  قال أبو موسلى: "
رحيما هبلم،  لاف أن ميسلهم ملن رهبلم علذاب، فصلاح هبلم حملذرا ملهوفلا: انقلة   وسلقياها، وللو قلال: دروا انقلة    

ن هلفلة نفسله، وشلدة حريله  ودكر الفعل، والفاعل أي املسند واملسند إليه لذهب بكل ملا يلدل عليله احللذف هنلا مل
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  (1)".على جناة قومه، واندفاعه السريص حنو دفص انطيئة املوبقة هلم
ْم  ﴿ قولله تعلاىل: :اثنيــا ا لَكَُ رْيً ِ ِمْن َربذُِكْم فَآِمُنوا خََ َها اْلَّاُس قَْد َجاَوُكُم الرَُّسوُل بِاَْلَقذ ي 

َ
يَا أ

ِ َما ِِف السَّ  اِإَوْن تَْكُفُروا فَإِنَّ َّلِلَّ ُ َعلِيًما َحِكيمًَ رِْض  َوََكَن اَّللَّ
َ
اِب َل  ١٧٠َماَواِت َواْْل َل الِْكتََ هَْ

َ
ا أ يََ

 ِ وُل اَّللَّ ِ ذِلَّ اَْلَقَّ  ذِنََّما الَْمِسيُح ِعيَِس ابُْن َمْريََم رَسَُ ُه َتْغلُوا ِِف دِينُِكْم َوَل َتُقولُوا ََعَ اَّللَّ  َوََكَِمتَُ
لَْقاَها ذَِ  َمْريََم َورُ 

َ
ُ ذََِلٌ أ ا لَُكْم  ذِنََّما اَّللَّ ِ َورُُسلِهِ  َوَل َتُقولُوا ثَََلثٌَة  انَْتُهوا َخرْيً وٌ  ِمنُْه  فَآِمُنوا بِاَّللَّ

يًَل  ِ َوكَِ رِْض  َوَكَِف بِاَّللَّ
َ
َماَواِت َوَما ِِف اْْل ْن يَُكوَن ََلُ َوَلٌ  ََلُ َما ِِف السَّ

َ
]النسلاء:  ﴾١٧١َواِحٌد  ُسبَْحانَُه أ

170-171] 

انتصلابه مبضلمر، ودللك أنله مللا بعلثهم    {  انتهوا خلريا لكلم}  وكذلك    ،{  فانمنوا خريا لكمقال الزلشري: " }
اقصلدوا، أو امتلوا أملرا    ي:أ  {خلريا لكلم}وعلى االنتهاء عن التثليله عللم أنله حيملهلم عللى أملر فقلال:   ،على اإلميان 

 (2)"خريا لكم  ا أنتم فيه من الكفر والتثليه.
ويف قولللله:  وقلللد دكلللر أبلللو حيلللان أوةهلللا أخلللر  يف التوةيللله النحلللوي إضلللافة إىل ملللا دكلللره الزلشلللري فقلللال: "  

 لللب  ليلللل، وسللليبويه. وأتللوا خلللريا لكلللم، وهلللو فعلللل  يف تقلللدير النايلللب ثالثللة أوةللله: ملللذهب ان  {انتهللوا خلللريا لكلللم}
ومللذهب الفللراء إميللاان خللريا لكللم وانتهللاء    ،.إضللماره. ومللذهب الكسللامي وأيب عبيللدة: يكللن خللريا لكللم، ويضللمر يكللن

خريا لكلم، ،علل خلريا نعتلا ملصلدر حملذوف يلدل عليله الفعلل اللذي قبلله. والرتةلي  بلني هلذه األوةله ملذكور يف عللم  
 (3)"النحو.

" و للا دكللره هللذا  حيللذف منلله الفعللل لكثرتلله ىف كالمهللمهللذا ابب    وقللد دكللر سلليبويه دواعللي احلللذف فقللال: "
  {" مث قللال: "انتهللوا خللريا لكللم  }و للا ينتصللب ىف هللذا البللاب علللى إضللمار الفعللل املللرتوك إ هللاره:  املثللال فقللال:  "  

 فتنت تريد أن عرةه من أمر وتدخله ىف آخر.  (انته    )ألّنك حني قلت:   وأوسص لك  ،{ خريا لك}وإمّنا نصبت 
ل فيملا هلو خلري للك، فنصلبته ألنّلك قلد  عىن، كتّنك قلت: انتله وادخلوقال انليل: كتّنك حتمله على دلك امل

عرفت أّنك إدا قلت له: انتله، أنّلك حتملله عللى أملر آخلر، فللذلك انتصلب، وحلذفوا الفعلل لكثلرة اسلتعماهلم إاّيه ىف  
قوله: امت خريا  للك، وادخلل فيملا    خاطب أنّه حممول على أمر حني قال له: انته، فصار بدال منالكالم، ولعلم امل
 هو خري لك.

ونظري دلك من الكلالم قولله: انتله اي فلالن أملرا قايلدا. فإمنلا قللت: انتله واملت أملرا قايلدا، إالّ أّن هلذا  لوز  
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ا دكللرت لللك دا أل ألنلّله قللد كثللر ىف كالمهللم حللىّت يللار مبنزلللة املثللل،     همثلّلل لللك األّول بلللللك فيلله إ هللار الفعللل، فإمنللّ
 (1)" فحذف كحذفهم: ما أريت كاليوم رةال.

علللى تعّلقلله مبحللذوف الزم احلللذف يف  {  خللريا  }وانتصللب    وتلللك األسللباب أشللار إليهللا ابللن عاشللور فقللال: "
انتهلوا خلريا  }حنلو    ،الكلالمكالمهم لكثرة االستعمال، فجر  جمر  األمثال، ودلك فيما دّل عللى األملر والّنهلي ملن  

 (2)"،ّخر، وحسبك خريا لك :ووراءك أوسص لك، أي  ،[171]الّنساء: {لكم 
وحللال    ،فيظهللر مللن كللل مللا سللبل أن احلللذف يف هللذا الرتكيللب وحنللوه يراعللي سلليال املوقللف مللن حللال املللتكلم

 املخاطب كما يراعي موقف الكالم، وقد برز دلك يف كالم سيبويه.
يف سليال    حيله يل ز هلذا الرتكيلب } خلريا لكلم {يف املوضلعني  ويف سيال اآلية يلمس  ال هذا األسلوب

 ري.ليشول إىل سرعة اإلميان وسرعة ترك الشرك، فليس حملة إال ان   ونفي ما يدعونه من الشرك  ،إثبات وحدانية  
عللللى    ابمعمولللله منصلللو ي  وبقللل  ،فحلللذف الفعلللل دون تعلللويض  ،: انتهلللوا وايلللنعوا خلللريا لكلللميأقلللال املطعللل : "

 (3)"ولئال يفوته انري يف الثا . ،لئال يصيبه مكروه يف األول   بالغي يف املوضعني هو ضيل املقاماإلغراء، والسر ال
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إقامـــة املصـــدر مقـــام الفعـــل  و حـــ ف املســـند، واملســـند إليـــه  منـــاذج تطبيقيـــة علـــى أثـــر الســـياق يف  :  اثلثـــا
 ودالالته

وا الَْوثَاَق ﴿قولله تعلاىل:    أوال: ْْثَنُْتُموُهْم فَُشد 
َ
ِقَاِب َح َّ ذَِذا أ ِيَن َكَفُروا فََََّْب الرذ َِّ فَإَِذا لَِقيُتُم ا

ا َمنًّا َبْعُد   ُ َلنَْتَِصَ ِمنُْهْم َولَِكْن ِْلَبْلُوَ فَإِمَّ ٌَارََها  َذلَِك َولَْو سََشاُو اَّللَّ ْو
َ
ا فَِداًو َح َّ تََضَع اَْلَْرُب أ  ِإَومَّ

الَُهمْ  ْعمََ
َ
لَّ أ ِ فَلَْن يُضَِ ِيَن قُتِلُوا ِِف َسِْيِل اَّللَّ َِّ وأملا   قلال الطل ي: "  [4]حمملد:    ﴾٤َبْعَضُكْم بَِبْعض   َوا

ألنلله علللى وةلله احلللّه مللن   تعللاىل دكللره     فللإن الصللواب فيلله النصللب، وهللو وةلله الكللالم  ،{الّرقللاب  فضللربقوللله: }
، عللى وةله احللّض عللى التكبلري،  (  إدا لقيلتم العلدو فتكبلريا وهتلليال)    عباده على القتل عنلد لقلاء العلدو، كملا يقلال:

 (1)"ال على وةه اإل اب واإللزام.
فتنيللب منابلله مضللافا إىل    ،وقللّدم املصللدر  ،أيللله: فاضللربوا الرقللاب ضللراب، فحللذف الفعللل  وقللال الزلشللري: "

 (2)"وتدل على الفعل ابلنصبة اليت فيه.  ،ألنك تذكر املصدر   وفيه اختصار مص إعطاء معىن التوكيد   ،املفعول
وة، ونفللادا تللر   وأفللاد هللذا احلللذف العبللارة قلل  ويف داللللة هللذا احلللذف ومناسللبته يف سللياقه يقللول أبللو موسللى: "

اللفلللظ فيللله قلللد الءم سلللياقه أحسلللن مالءملللة سلللرعة ومضلللاء، فالضلللرب امللللتمور بللله هلللو الضلللرب السلللريص انلللاطف فلللور  
 (3)"اللقاء.

 وقد مثلت فعال قامما. ،فكتن االستجابة سبقت ،كما أن هذا البناء يف سياقه يوحي حبصول الفعل
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 ودالالته  ،القول وفاعلهح ف رابعا: مناذج تطبيقية على أثر السياق يف 
 ، ومنها: كثري يف كتاب   وله مواقص شريفةوهو  

ا ﴿قوله تعاىل:  نْيََ اتُِكُم ال  اتُِكْم ِِف َحيََ ُتْم َطيذِبََ ذَْهبَْ
َ
ارِ أ ِيَن َكَفُروا ََعَ اْلََّ َِّ َويَوَْم ُيْعَرُض ا

ُتْم   َواْسَتْمَتْعُتْم بَِها ِ َوبَِما ُكنَْ رِْض بَِغرْيِ اَْلَقذ
َ
وَن ِِف اْْل فَاْْلَوَْم ُِتَْزْوَن َعَذاَب الُْهوِن بَِما ُكنُْتْم سَْسَتْكَِبُ

عملر بلن    أي: يقال هلم دلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورّع أمري املؤمنني  قال ابن كثري: " [20]األحقاف:    ﴾٢٠َتْفُسُقونَ 
عنه، عن كثري ملن طّيبلات املانكلل واملشلارب، وتنلزّه عنهلا، ويقلول: إّ  أخلاف أن أكلون كالّلذين  انطّاب، رضي اّلّل  

 (1)"قال اّلّل تعاىل هلم وقّرعهم: }أدهبتم طّيباتكم يف حياتكم الّدنيا واستمتعتم هبا{
مبلا أوبقهلم    ابنطاب، وهم يف هذا العرض الكارب، وتذكريهموهذا البناء على هذا النحو مبا فيه من التفات  

فكللتن املتلقللي يشللهد    ،يعرضللون علللى النللارتقللريعهم وهللم    ملشللهد   حللي  فيلله تصللويرو ،  مللن حللب العاةلللة للله أثللر ابللل  
 (2)تقريعهم، وحذف القول هو ما أكسب التعبري حياة انبضة مبشاعر احلسرة واألذ اليت تنتاهبم.
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 املقصد اخلامس 
 يف التعامل مع احل فاجلرجاين ر ه هللا تعاىل    منهج عبد القاهر

ابلتتمللل يف  و   ،اختلفللت طريقللة عبللد القللاهر يف حتليللله البالغللي عللن غللريه مللن البالغيللني فهللو كمللا دكللر كثللريون 
ذ حيللللدد لنللللا حتديللللدا دقيقللللا السللللر البالغللللي للحللللذف يف هللللذه    أنللللهيالحللللظ  رهلللله   يف تنللللاول هللللذه القضللللية    تللللهطريق

سلله املرهللف كللان يتللذول حللالوة احلللذف فيهللا ويسللتطعمه، وال يعللدو حديثلله ويللف هللذا الللذي  السللياقات، ولكنلله حب
 ده يف نفسه وراء هذه انصويية، بلل إنله ليشلعرك أنله ال يسلتطيص أيضلا ويلف ملا يف نفسله بدقلة، ويطللب منلك  

يلواب، مث يرشلدك    حماولة أن حتس الذي أحسه  ألنك ال تدرك قيمة ما  ده ابلويف، وإمنلا تدركله إدا دقتله وهلذا
إىل طريقة تعينك على إدراك هذا األثلر، ودللك  ن تلذهب هبلذه انصويلية، وتلذكر اقلذوف، مث حتلاول أن تتعلرف  

   (1)"على ما جتده يف نفسه، واألسلوب على احلالة الثانية، ويف ضوء هذه املوازنة تستطيص أن تتعرف آلر احلذف
ل اآلن هللذه األبيللات كّلهللا، واسللتقرها واحللدا واحللدا، وانظللر إىل موقعهللا يف    "  يف دلللك:  رهلله    يقللول فتتمللّ

رف إدا أنلللت ملللررت مبوضلللص احللللذف منهلللا، مث فليلللت اللللنفس عملللا جتلللد،   نفسلللك، وإىل ملللا جتلللده ملللن اللطلللف والظلللّ
علك، فإنلك  وألطفت النظر فيما حتّس به. مثّ تكّلف أن ترّد ما حذف الشاعر، وأن عرةه إىل لفظلك، وتوقعله يف مس

 (2)".تعلم أّن الذي قلت كما قلت، وأن رّب حذف هو قالدة اجليد، وقاعدة الّتجويد 
ويللذهب عبللد القللاهر يف تناسللي اقللذوف، وإسللقاطه مللذهبا أبعللد مللن حذفلله يف اللفللظ  ألنلله يطلللب منللك أن  

 (3) حتذفه من نفسك، فال عطره بوقك  ألن هذا انطور يفسد مذال العبارة.
مث إنلّلك تللر  نصللبة الكللالم وهيئتلله تللروم منللك أن تنسللى هللذا املبتللدأ، وتباعللده عللن وقللك،    "  دلللك:يقللول يف  

يء تكللره مكانلله، والثقيللل عشللى   وجتتهللد أن ال يللدور يف خلللدك، وال يعللرض نللاطرك، وتللراك كتنلّلك تتوقلّلاه تللوّقي الشللّ
 (4)  ".هجومه.

ذف يف املبتلدأ، فلاعلم أّن دللك سلبيله يف  وإد عرفت هذه اجلملة من حال احلويقول يف ختام ابب احلذف: "
  ،كّل شيء، فما من اسم أو فعلل جتلده قلد حلذف، مث أيليب بله موضلعه، وحلذف يف احللال ينبغلي أن حيلذف فيهلا

 (5)  "إالّ وأنت جتد حذفه هناك أحسن من دكره، وترة إضماره يف النفس أوىل وآنس من الّنطل به.
 (6)غة، وإمنا يعلمنا كيف نذوقها، وهذا أةل.كل هذا ال يعلمنا فيه الشي  علم البال
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 الفصل الثالث 
 أثر السياق يف حتديد شكل العالقة بني اجلمل، ودالالهتا 

 وفيه متهيد ومبحثان: 
 . أثر السياق يف الوصل بني اجلمل ودالالته مناذج تطبيقية على املبحث األول: 
 أثر السياق يف الفصل بني اجلمل، ودالالته. مناذج تطبيقية على املبحث الثاين: 
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 متهيد:  
يف أثلر السليال يف بنلاء نلص    يتجه مسلار البحله للنظلروأثر السيال يف بنامها    ،بعد البحه يف أحوال اجلملة

 من  ل مرتايفة، وهذا ما يعرف يف علم املعا  ببحه الويل والفصل.
  (1)".تركه :والفصل ،عطف بعض اجلمل على بعض  :الويل"  تعريف الوصل والفصل:

ــة هــ ا املبحــث: ويف    ،وحبلله الويللل والويللل مللن أدل مباحلله علللم املعللا  كمللا دكللر دلللك البالغيللون   أمهي
اعللم أّن العللم مبلا ينبغلي أن يصلنص يف اجلملل ملن عطلف بعضلها عللى  مقدمتهم عبد القاهر اجلرةا  حيه يقول: "  

و لا ال يتللتّتى    ،وايلليء هبلا منثللورة تسلتتنف واحللدة منهلا بعللد أخلر  مللن أسلرار البالغللة  ،أو تلرك العطللف فيهلا  ،بعلض
وأوتلوا فنّلا ملن املعرفلة يف دول الكلالم هلم هبلا    ،بعلوا عللى البالغلةقلوم ط   إالو   ،لتمام الّصواب فيه إالّ األعلراب انلّلص

م ةعللوه حلّدا للبالغلة ،أفراد فقلد ةلاء علن بعضلهم أنله سلئل عنهلا فقلال: معرفلة    ،وقد بل  من قوة األمر يف دلك أهنلّ
ر معللا   وأّنلّله ال يكمللل إلحللراز الفضلليلة فيلله أحللد إالّ كمللل لسللام  ،ودقللة مسلللكه  ،داك لغموضلله   الفصللل مللن الويللل

 (2)"البالغة
ودقيلل    ،واعللم أنّله ملا ملن عللم ملن عللوم البالغلة أنلت تقلول إنله فيله خفلّي غلامض  ويقول أيضا يف الفصل: "

وقللد قنللص النللاس فيلله  ن يقولللوا إدا رأوا  لللة قللد تللرك    ،وأدّل وأيللعب  ،يللعب إالّ وعلللم هللذا البللاب أغمللض وأخفللى
ولقلد غفللوا غفللة    ،ال تطللب أنفسلهم منله زايدة عللى دللك  ،قبلله  وقطلص عملا ،إّن الكالم قد اسلتؤنف :فيها العطف

 (3)".شديدة
مييللز موضللص أحللدقا مللن موضللص اآلخللر  وإن  ويقللول القللزوي  يف بيللان دقللة هللذا املبحلله مللن العلللم ويللعوبته: "

وال حيليآ علملا    ،ال يعرفله عللى وةهله  ،دقيلل املتخلذ   ،يعب املسللك  ،على ما تقتضيه البالغة فن منها عظيم انطر
وهللللذا قصلللر بعلللض    ،ورزل يف إدراك أسلللراره دوقلللا يلللحيحا  ،بكنهللله إال ملللن أَو يف فهلللم كلللالم العلللرب طبعلللا سلللليما

إمنللا حللاول بللذلك التنبيلله علللى     ومللا قصللرها عليلله ألن األمللر كللذلك  ،علمللاء البالغللة علللى معرفللة الفصللل مللن الويلللال
فوةلللب االعتنلللاء بتحقيقللله عللللى أبلللل  وةللله يف    ،ل فيللله إال كملللل يف سلللامر فنوهنلللاوأن أحلللدا ال يكمللل  ،مزيلللد غموضللله

 (4)".البيان 
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 األول   طلب امل 
 ، وأثر السياق فيه ودالالته   ، املفردات والفصل بني  وصل  ال 

 ودالالته ،أوال: الوصل والفصل بني املفردات
فيستفاد منه مشاركة الثاىن للألول ىف اإلعلراب ىف رفعله ونصلبه وةلره، ابلفاعليلة، أو    ،عطف املفرد على املفردي

 (1).ابملفعولية، أو ابإلضافة وحروف اجلر
وأنلله إدا    ،معلللوم أن فامللدة العطللف يف املفللرد أن يشللرك الثللا  يف إعللراب األّول"  يقللول عبللد القللاهر رهلله  :  

واملعطلوف عللى    ،حنو أّن املعطوف على املرفوع  نله فاعلل مثلله  ،أشركه يف إعرابه فقد أشركه يف حكم دلك اإلعراب
 (2)".كشريك له يف دل  ،أو له  ،أو فيه  ،املنصوب  نّه مفعول به

،  (  مللررت بزيللد الكللرم العاقللل الفاضللل)كقولللك:  ،أمللا الصللفات فللاألكثر أنلله ال يعطللف بعضللها علللى بعض"  
فللال  للوز أن    ،وإمنللا قللل العطللف فيهللا  ألن الصللفة ةاريللة جمللر  املويللوف، وهلللذا فإنلله ميتنللص عطفهللا علللى مويللوفها

  .الشىء على نفسه الستحالة عطف  على أن الكرم هو زيد  (ةاءىن زيد والكرم )تقول: 
مللررت بزيللد الكللرم، والعاقللل،  )و للوز عطللف بعضللها علللى بعللض ابعتبللار املعللاىن الدالللة عليهللا، فلهللذا تقللول:  

مللررت بشللخص اةتمللص فيلله الكللرم، والعقللل، والعلللم، فقللد اةتمللص ىف الصللفة داللتهللا علللى    :كتنللك قلللت..(  والعللاذ
فألةللل تلللك املعللاىن الللىت تللدل عليهللا ةللاز فيهللا العطللف، وألةللل     وداللتهللا علللى معللىن ىف الللذات  ،دات املويللوف

 (3) ."كوهنا دالة على الذات قل فيها عطف بعضها على بعض
تعللاىل فقلمللا  تللى فيهللا العطللف، ومللا داك إال ألهنللا أمسللاء دالللة علللى الللذات  أمللا األويللاف اجلاريللة علللى    "و 

 (4)".فألةل هذا ةرت جمر  األمساء املرتادفة  ووافقت الذات ىف عدم األولية هلا  ،ابعتبار هذه انصامص هلا
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 الوصل والفصل بني املفردات على أثر السياق يف  تطبيقية: مناذج  اثنيا
ويف مواضللللص أخللللر     ،عنلللد النظللللر يف اآلايت القرآنيللللة جنللللد آايت دكللللرت فيهلللا أمسللللاء   متتابعللللة دون عطللللف

 ومن أمثلة دلك:  ،عطف بعضها على بعض ابلواو، وال يظهر سر دلك إال من خالل التتمل يف سياقاهتا
ِي َل ذََِلَ ﴿قولله تعلاىل:  :  أوال َِّ ُ ا َهاَدةِ  ُهَو الرَِّْحَُن الرَِّحيمُ ُهَو اَّللَّ ُهَو   ٢٢ ذِلَّ ُهَو  َالُِم الَْغيِْب َوالشَّ

ََلُم الُْمْؤِمُن الُْمَهيِْمُن الَْعزِيُز اْْلَبَّاُر الْمُ  وُس السَّ ِي َل ذََِلَ ذِلَّ ُهَو الَْملُِك الُْقد  َِّ ُ ا بَْحاَن اَّللَّ ُ  سَُ ِ َبذ َتكََ
ا سَُْشُِكونَ  ِ َعمَّ َماَواِت   ٢٣اَّللَّ ْسَماُو اَْلُْسَ   سَُسبذُِح ََلُ َما ِِف السَّ

َ
ُِر  ََلُ اْْل ُ اْْلَالُِق اِْلَارُِئ الُْمَصوذ ُهَو اَّللَّ

رِْض  وَُهَو الَْعزِيُز اَْلَِكيمُ 
َ
 [24-22]احلشر:  ﴾٢٤َواْْل

فجلللاء هبللا عللللى  : "ه(745)ت    ليباطللقلللال الفقللد وردت أمسلللاء   احلسللىن يف اآلايت متتابعلللة دون عطللف،  
اهُِر ﴿:  ةهللة التعديللد مللن دون الللواو ملللا دكللرانه، وإمنللا ةللاءت معطوفللة ىف قوللله تعللاىل َََّ ُر َوالظ ََِ ُل َواْْلخ وَّ

َ
َو اْْل ََُ ه

يمٌ  و  َعلَِ ِ ََشْ
لذ ىف أيلل موضلوعها، فلهلذا ةلاءت    ألهنلا متضلادة املعلا    [3]احلديلد:    ﴾٣َواِْلَاِطُن  وَُهَو بِكَُ

تللوهم ملللن يسللتبعد دلللك ىف دات واحللدة  ألن الشلللىء الواحللد ال يكللون  للاهرا ابطنلللا مللن وةلله واحلللد،  الللواو رافعللة ل
اًرا  ﴿:فألةل هذا حسن العطلف، وهللذا ةلاء العطلف ىف قولله تعلاىل بْكََ

َ
ات  َوأ خبلالف ملا   [5]التحلرم:  ﴾٥ثَيذِبََ

بلللة، فجلللىء ابلعطلللف لرفلللص  تقدمللله ملللن الصلللفات، فإهنلللا معلللدودة ملللن غلللري واو، ودللللك ألةلللل تنلللاقض البكلللارة والثيو 
ائُِبوَن ﴿:  التنلللاقض خبلللالف اإلسلللالم، واإلميلللان، والقنلللوت، والتوبلللة، وغريهلللا ملللن الصلللفات، ومنللله قولللله تعلللاىل َََّ اتلَ

ُدوَن  ُدوَن اَْلَامََِ الَْمْعُروٍِّ  ﴿  :إىل آخرهللا بغللري واو، وقللال ىف آخرهللا  [112]التوبللة:  ﴾الَْعابََِ ُروَن بََِ اْْلمََِ
مللا كانلت هلا ن الصلفتان متضلادتني، فلال ةلرم وةلب فيهملا العطلف كملا   [112]التوبلة:    ﴾َكرِ  َواْلَّاُهوَن َعِن الُْمنْ 

 (1)".تر 
ِ الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ   ١حم﴿ قولله تعلاىل: :اثنيا وِْب  ٢تََْنِيُل الِْكَتاِب ِمَن اَّللَّ ِل اتلََّ َِ نِْب َوقَاب َِّ ََغفِرِ ا

ْوِل  َل   [3-1]غافر:   ﴾٣ذََِلَ ذِلَّ ُهَو  ذَِْلْهِ الَْمِصريُ َشِديِد الْعَِقاِب ذِي الطَّ

و}قابلللل التلللوب { فقلللد ويلللال    ،وقلللد دكلللرت الصلللفات يف هلللذه اآلايت مفصلللولة إال بلللني } غلللافر اللللذنب {
 .فيعلل لذلك كما علل به يف املواضص السابقة ،ابلواو مص أن  اهرقا أهنما ليسا ضدين

فللإن قللت: مللا ابل الللواو    : "{ابللواو بللني } غلافر الللذنب وقابللل التلوبقلال الزلشللري يف بيلان سللبب الويللل  
فيهللا نكتللة ةليلللة، وهللي إفلادة اجلمللص للمللذنب التامللب بللني رهتللني: بللني أن يقبللل    ؟ قلللت:{  وقابللل التلّلوب}يف قولله  
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ة  وأن  علهللللا حمللللاءة للللللذنوب، كللللتن ذ يللللذنب، كتنلللله قللللال: ةللللامص املغفللللر   ،توبتلللله فيكتبهللللا للللله طاعللللة مللللن الطاعللللات
 (1)"والقبول.
إلفلادة اجلملص بلني حملو اللذنوب وقبلول التوبلة،     وتوسيآ اللواو بلني األوللني  : "يف دلك فقال البيضاوي وافقهو 

ودللك    ،فيكلون للذنب ابل  ،ألن الغفلر هلو السلرت   إد رمبلا يتلوهم االحتلاد، أو تغلاير موقلص الفعللني  أو تغاير الويفني
 (2)".ال دنب له«»التامب من الذنب كمن    ملن ذ يتب فإن 

ا عطفلت يلفة    وكلذلك دهلب هلذا امللذهب ابلن عاشلور فقلال: " }  ابللواو عللى يلفة    {  وقابلل التّلوب}وإمنلّ
إشللارة إىل    {شللديد العقللاب}ويللفة    {  غللافر الللّذنب}  {  العللليم}وذ تفصللل كمللا فصلللت يللفتا    {،  غللافر الللّذنب
بني أن يقبل توبته فيجعلها لله طاعلة، وبلني أن ميحلو    :وهي إفادة أن  مص للمذنب الّتامب بني رهتني ،نكتة ةليلة

 (3)"وهذا فضل من اّلّل.  ،عنه هبا الّذنوب اّليت  ب منها وندم على فعلها، فيصب  كتنّه ذ يفعلها
ومللا أكثللر تلملل  هللذا الرةللل وشقشللقته، والللذي    وقللد علللل أبللو حيللان علللى مللا دهللب إليلله الزلشللري فقللال: "

: وإمنللا عطللف الةتماعهمللا  "الغنيللان "أفللاد أن الللواو للجمللص، وهللذا معللروف مللن  للاهر علللم النحللو. وقللال يللاحب  
فلللم يعطللف النفللراده. انتهللى، وهللي    ،وعللدم انفكللاك أحللدقا عللن اآلخللر، وقطللص شللديد العقللاب عنهمللا  ،وتالزمهمللا

 (4)"ة ةواز غفران   للعايي، وإن ذ يتب إال الشرك.نزغة اعتزالية. ومذهب أهل السن
فتبو حيان ير  أن سبب ويل هلاتني الصلفتني هلو اةتماعهملا وتالزمهملا، وهلو هبلذا  لالف ملا سلبل دكلره  

 من تعليل يف الويل.
  فلإان  :ال يقلال  و لا قالله: "  ،وأطلال  ،يف استشلراف أسلرار الويلل والفصلل بلني هلذه الصلفات  لطاليبوقد زاد ا

ةللاءت كلهللا بغللري حللرف  {غللافر الللّذنب وقابللل التللّوب شللديد العقللاب دي الّطول}نللر  األويللاف ىف قوللله تعللاىل:  
فإهنا ةاءت ابلواو مص اشرتاكها كلهلا ىف كوهنلا ملن األويلاف الفعليلة، فملا السلر    {وقابل الّتوب  }  :عطف إال قوله

مللن غللري واو مللص أهنمللا مللن يللفات الللذات    {العزيللز العللليم  }  عقيللب قوللله:{  غللافر}  جملليءألان نقللول: أمللا    ؟ىف دلللك
مللن يللفات األفعللال فإمنللا كللان كللذلك ألهنللا ىف معناقللا  ألن العزيللز هللو الغالللب، والعللاذ هللو اقلليآ بكللل    {غللافر}و

وعامللللا حبسلللن العفلللو ومزيلللد اإلحسلللان فهلللو األحلللل ابلسلللرت،    ،ءياملعلوملللات، وملللن كلللان غالبلللا ابلقلللدرة عللللى كلللل شللل
ا مللن العبللاد  وأن ال يسللتويف  ،قوبللةوإسللقاط الع فلهللذا ةللاءت مللن غللري واو  النتظامهللا مللص مللا قبلهللا ىف سلللك     للله حقللّ

  :أمللا أوال  ،ابلللواو مللص كوهنللا مللن يللفات األفعللال ألمللرين{    وقابللل التللّوب}قوللله:    جملليءواحللد كمللا أوضللحناه، وأمللا  
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عللل العقوبللة مللص االسللتحقال، واملرةللص بقبللول  هللو الللذ  ال يف  (  الغللافر)  فللألن املرةللص ابملغفللرة إىل السلللب  ألن معللىن  
كاان متناقضني مبا دكرانه، وةب ورود الواو فصلال بينهملا    التوبة إىل اإلثبات  ألن معناه أنه يقبل العذر والندم، فلما

لكنللله  لللص بينهملللا ابللللواو لسلللر    ،فألهنملللا وإن كلللاان ملللن يلللفات األفعلللال  :كملللا دكلللرانه ىف األول واآلخلللر، وأملللا لنيلللا
بللني أن تقبللل توبتلله فيكتبهللا للله طاعللة مللن الطاعللات، وأن    :وهللى إفللادة اجلمللص للمللذنب التامللب بللني رهتللني  لطيللف،

 علهللا إحمللاء للللذنوب، كللتن ذ يللذنب، كتنلله قللال: ةللامص املغفللرة والقبللول، ومللن وةلله آخللر، وهللو أهنمللا وإن كللاان مللن  
هلل تعللاىل، فلمللا تغللاير أمللر هللذا الوةلله ال ةللرم  يللفات األفعللال خللال أن املغفللرة لتصللة ابلعبللد، وقبللول التوبللة لللتص اب

الفاعللل دون مللا بعللدقا وملللا قبلهمللا مللن الصلللفات، وذ    يوردت الللواو منبهللة علللى تغايرقلللا، وإمنللا وردا علللى وزن امسللل
دالللة عللى أن الغلرض ههنلا إحلداث املغفلرة والتوبلة ملن ةهتله     الغفار والتواب، كما ورد ىف موضص من التنزيلل يقل:

عبيللد ملزيللد الرهللة واللطللف، خبللالف قولنللا: التللواب والغفللار، فللإن الغللرض هبمللا هللو الثبللوت واالسللتمرار دون  تعللاىل لل
مللن غللري واو لكللون األويللاف ملتئمللة متناسللبة  {    شللديد العقللاب دي الطلّلول}احلللدوث، فافرتقللا، وإمنللا ةللاء قوللله:  

لكوهنلللا  يعلللا ملللن     ملللن غلللري واو{  رانلللالل البلللار  املصلللوّ } معهلللا كوهنلللا ملللن يلللفات األفعلللال، كملللا ةلللاء قولللله:  
الصفات الفعلية، فنبه بلفظ اسم الفاعل عللى أنله تعلاىل فاعلل لألملرين  يعلا، حملدث هلملا ملن ةهتله، ليكلون دللك  

حتلذيرا علن مواقعلة انطلااي     {  شلديد العقلاب}واألملل للعفلو برهتله وكرمله، مث عّقبله بقولله:    ،لرةاء الرهة من عنلده
زةللرا عللن االّتكللال علللى مللا سلللف مللن الغفللران وقبللول التوبللة، مث خللتم هللذه الصللفات  حسللن  و   ،ومالبسللة املعايللى

رهلللة للخللللل، وتسلللية للعبيلللد، وعلللدة هلللم  ن منتهلللى األملللر ىف حقهلللم،     (ابلطلللول)  وأعجلللب ملللام ابلويللف    ،ختللام
الطول عليهم ابلكرم، واندراةهم ىف غمار الرهة الواسعة واللطف العظيم، اللهم اةعلنلا  لن مشلتله رهتلك، وأدخلتله  

 (1)".ىف عبادك الصاحلني
املرتايللفة هللو الللذي يقتضللي    نسللل هللذه املفللردات  وهللي اةتهللادات مللن املفسللرين فللإن   ،وأاي مللا كللان السللبب

 سواء اقتضى ويلها تضاد أو تالزم. و  تعاىل أعلم. أو فصلها  ،ويلها ابلواو
 
 
 
 
 

 

 
 22-2/21الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقامل اإلعجاز. (1)
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 حقيقة واو الثمانية: اثلثا
وتكلللون عللللى هيئلللة    ،إن  لللا يلفلللت النظلللر يف قضلللية الويلللل والفصلللل دكلللر يلللفات أو  لللل يف نسلللل واحلللد 

 وتتصل مص ما قبلها ابلواو. ، الف دلك يف بعضهامث   ،الفصل
وقلللد للللوحظ دللللك يف مواضلللص علللدة ملللن كتلللاب   علللز وةلللل، واختللللف املفسلللرون وعلملللاء البالغلللة يف تفسلللري  

 ، ومن دلك:دلك، ودهبوا يف دلك مذاهب تظهر من خالل حتليل األمثلة والشواهد 
ولُوَن ََخَْسٌة َسادُِسُهْم ََكُْبُهْم رَْجًا بِالَْغيِْب  َسَيُقولُوَن ثَََلثٌَة َرابُِعُهْم ََكُْبُهْم َويَقُ ﴿قولله تعلاىل: : أوال

ََل ُتمََ  ْم ذِلَّ قَلِيٌَل  فََ تِِهْم َما َيْعلَُمهَُ ْعلَُم بِعِدَّ
َ
ِ أ يِهْم ذِلَّ َويَُقولُوَن َسبَْعٌة َوثَاِمُنُهْم ََكُْبُهْم  قُْل َرّبذ ارِ فَِ

َحًداِمَراًو َظاهًِرا َوَل سَْسَتْفِت فِيِهْم ِمنُْهْم  
َ
و لا يلفلت االنتبلاه يف هلذه اآليلة دخلول اللواو    ،[22]الكهلف:    ﴾٢٢أ

فلإن قللت: فملا هلذه اللواو الداخللة  قلال الزلشلري: "  ،} ولملنهم كللبهم { وجتلرد ملا قبلهلا منهلا :على قولله سلبحانه
قلللت: هللي الللواو اللليت تللدخل علللى اجلملللة الواقعللة يللفة للنكللرة،  ؟علللى اجلملللة الثالثللة، وذ دخلللت عليهللا دون األّولني

ملللررت بزيلللد ويف يلللده  )  و  ،(  ةلللاء  رةلللل ومعللله آخلللر)كملللا تلللدخل عللللى الواقعلللة حلللال علللن املعرفلللة يف حنلللو قوللللك:  
ومٌ ﴿ومنه قوله تعلاىل:   ،(سيف اٌب َمْعلَُ ا كِتََ ْهلَْكَنا ِمْن قَْريَة  ذِلَّ َولَهََ

َ
هتا ،كيلد  وفاملد ،  [4]احلجلر:  ﴾٤َوَما أ

مسللتقر، وهللذه الللواو هللي اللليت آدنللت  ن الللذين    لصللول الصللفة ابملويللوف، والداللللة علللى أن اتصللافه هبللا أمللر لبللت
واللدليل عليله أّن    ،وذ ير وا ابلظن كما غلريهم  ،، قالوا عن ثبات علم وطمتنينة نفس{  سبعة ولمنهم كلبهم}قالوا: 

وقلال    ،{  ملا يعلمهلم إاّل قليلل}  :وأتبلص القلول الثالله قولله  ،{   ا ابلغيلبر  }:  سبحانه أتبص القولني األولني قوله
 (1)": ذ يبل بعدها عّدة عاّد يلتفت إليها.ي، أ"حني وقعت الواو انقطعت العّدة"ابن عباس رضى   عنه: 

الواقعللة يلفة دالللة  وكلون الللواو تلدخل علللى اجلمللة  وقلد رد أبلو حيللان عللى الزلشللري فيملا دهللب إليله فقللال: "
وعلى ثبوت اتصاله هبا شيء ال يعرفه النحويون، بل قرروا أنه ال تعطف الصلفة الليت   ،على لصول الصفة ابملويوف

ليست ،ملة على يفة أخر  إال إدا اختلفت املعا  حلىت يكلون العطلف داال عللى املغلايرة، وأملا إدا ذ  تللف فلال  
 .وأما اجلمل اليت تقص يفة فهي أبعد من أن  وز دلك فيها وز العطف هذا يف األمساء املفردة، 

ويكفلللي ردا لقلللول الزلشلللري: أان ال نعللللم أحلللدا ملللن    ،فاجلمللللة حاليلللة  {  إال وهللللا}وأملللا قولللله تعلللاىل  مث قلللال: "
 (2)"علماء النحو دهب إىل دلك

ّول: مللا دكللران أنلّله يللدّل  الوةلله األ  ،وةوهللا  {  ولمللنهم كلللبهم}دكللروا يف فامللدة الللواو يف قوللله:    قللال الللرازي: "
بعة عنللد العللرب أيللل يف املبالغللة يف العللدد  ،عللى أّن هللذا القللول أوىل مللن سللامر األقللوال   قللال تعللاىل:  ،ولنيهللا: أّن السلّ

 
 2/714الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.   (1)

 7/161البحر اقيآ يف التفسري.  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





371 
 

ةً    ﴿ وإدا كلان كلذلك فلإدا ويللوا إىل الّثمانيلة دكلروا لفظلا يلدّل عللى    ،[80]التوبلة:    ﴾ذِْن سَْسَتْغفِْر لَُهْم َسبْعَِ  َمرَّ
االسللتئناف، فقللالوا وحملانيللة، فجللاء هللذا الكللالم علللى هللذا القللانون، قللالوا: ويللدّل عليلله نظللريه يف ثللالث آايت، وهللي  

َح َّ  ﴿وقولله:    ،تقدملةألّن هذا هو العدد الثّامن ملن األعلداد امل   [112]التوبلة:  ﴾َواْلَّاُهوَن َعِن الُْمنَْكرِ   ﴿قوله: 
ا   بَْواُبهََ

َ
ْت أ ات    ﴿ألّن أبلواب اجلنّلة حملانيلة، وأبلواب النّلار سلبعة، وقولله:    [73]الزملر:    ﴾ذَِذا َجاُووَها َوُفتِحََ ثَيذِبََ

بَْكاًرا 
َ
  .ههو العدد الثّامن  ّا تقّدم، والّناس يسّمون هذه الواو واو الّثمانية، ومعناه ما دكران  [5]التحرم:   ﴾٥َوأ

ال: ُك ﴿وهللذا للليس بشلليء، والللّدليل عليلله قوللله تعللاىل:    قللال القفللّ ََِ َو الَْمل ََُ ِي َل ذََِلَ ذِلَّ ه َِّ ُ ا َو اَّللَّ ََُ ه
ا سَُْشُِكونَ  ِ َعمَّ ُ  ُسبَْحاَن اَّللَّ ِ ََلُم الُْمْؤِمُن الُْمَهيِْمُن الَْعزِيُز اْْلَبَّاُر الُْمَتَكَبذ وُس السَّ   [23]احلشلر:    ﴾٢٣الُْقد 

 (1)." يذكر الواو يف الّنعت الثّامنوذ
فة السللم    {  سادسللهم كلللبهم}و لللة    ،{  رابعهللم كلللبهم}وكللل مللن  لللة    وقللال ابللن عاشللور: " يف موضللص الصللّ

 العدد اّلذي قبلها، أو موضص ان  الثّا  عن املبتدأ اقذوف.
الواو فيها واو احلال، وهي يف موضص احلال من املبتدأ اقذوف، أو من اسم العلدد  { ولمنهم كلبهم }و لة 

على أّن وقلوع احللال  للة مقرتنلة    فإّن وقوعه خ  عن معرفة أكسبه تعريفا  اّلذي هو خ  املبتدأ، وهو وإن كان نكرة
وال وةلله جلعللل الللواو فيلله داخلللة علللى  لللة هللي يللفة للّنكللرة    ،ابلللواو قللد عللّد مللن مسللّوغات جملليء احلللال مللن الّنكللرة

فة ابملويلوف كمللا دهلب إليله يف   اف  "لقصلد ،كيلد لصللول الصلّ ألنّله غلري معللروف يف فصلي  الكلالم: وقللد    " الكشللّ
 وغري واحد.  "املفتاح"رّده الّسّكاكّي يف 

ومن غرامب فنت االبتكار يف معا  القلرآن قلول ملن زعلم: إّن هلذه اللواو واو الّثمانيلة، وهلو منسلوب يف كتلب  
  ،ملن القلاملني بلذلك احلريلريّ   "مغ  الّلبيب"وقد عّد ابن هشام يف    ،وذ يعنّي مبتكره  ،العربّية إىل بعض ضعفة الّنحاة

 (2)"عليّب من املفّسرين.وبعض ضعفة الّنحاة كابن خالويه والثّ 
 (3)"  ولقد يعد االنتباه إىل دلك من الّلطامف، وال يبل  أن يكون من املعارف.  مث قال: "

ُروَن ﴿قولله تعلاىل:  :اثنيــا اِجُدوَن اْْلمَِ وَن السََّ اكِعَُ ائُِحوَن الرَّ اتلَّائُِبوَن الَْعابُِدوَن اَْلَاِمُدوَن السَّ
ِ الُْمْؤِمنِ َ بِالَْمْعُروٍِّ   ِ ِ  َوبََشذ  [112]التوبة:   ﴾١١٢َواْلَّاُهوَن َعِن الُْمنَْكرِ َواَْلَافُِظوَن َِلُُدودِ اَّللَّ

والّناهون علن  }واختللف العلملاء يف اللواو يف قولله:  قلال القلرطيب: "ف  ،وقد اختلف يف معىن العطف ابلواو هنلا

 
 21/449مفاتي  الغيب.  (1)
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ِ الَْعزِيَزِ  ١حم﴿:  فقيل: دخلت يف يفة الّناهني كما دخلت يف قوله تعاىل  { املنكر تََْنِيُل الِْكَتاِب ِمَن اَّللَّ
ْوِل  َل ذََِلَ ذِلَّ ُهَو  ذَِْلْهِ الَْمِصريُ   ٢الَْعلِيمِ  نِْب َوقَابِِل اتلَّوِْب َشِديِد الْعَِقاِب ذِي الطَّ َِّ ]غلافر:   ﴾٣ََغفِرِ ا

وال يطلللب ملثللله حكمللة وال علللّة. وقيللل:    ،وهللذا سللام  معتللاد يف الكللالم  ،لللواو والللبعض بغريهللافللذكر بعضللها اب  [1-3
اهي عللن املنكلللر اآلملللر ابملعللروف فلللال يكلللاد يللذكر واحلللد منهلللا مفللردا ثّيبلللات    : }وكلللذلك قولللله  ،دخلللت ملصلللاحبة النلللّ

ا زا { واحللافظون  :}ودخلت يف قوله ،{ وأبكارا ملدة، وهلذا ضلعيف ال معلىن لله.  لقربله ملن املعطلوف. وقلد قيلل: إهنلّ
بعة عنللد العللرب عللدد كامللل يللحي    وقيللل: هللي واو الّثمانيللة   {  ثّيبللات وأبكللارا  }يف قوللله:  وكللذلك قللالوا  ،ألّن السللّ

وقللد دكرهللا ابللن خالويلله يف    ،{ويقولللون سللبعة ولمللنهم كلللبهم  }وقوللله:  ،{وفتحللت أبواهبللا  }  اجلنللة:  ابوقوللله يف أبللو 
وأنكرها أبو علّي. قال ابلن عطيّلة: وحلّدث  أيب رضلي    ،{وفتحت أبواهبا  }يف معىن قوله:منا رته أليب علّي الفارسّي  

اّلّل عنه عن األستاد الّنحوّي أيب عبد اّلّل الكفيف املالقّي، وكان  ّن استوطن غرانطة وأقرأ فيهلا يف ملّدة ابلن حبلوس  
واحللد اثنللان ثالثللة أربعللة مخسللة سللّتة سللبعة    أنلّله قللال: هللي لغللة فصلليحة لللبعض العللرب مللن شللتهنم أن يقولللوا إدا عللّدوا:

 (1)"ومىت ةاء يف كالمهم أمر حملانية أدخلوا الواو. قلت: هي لغة قريش.  ،وحملانية تسعة عشرة وهكذا هي لغتهم
  .وقالللت فرقللة منهللا ابللن خالويلله: هللي واو الّثمانيللة"    ه(671)ت    ويف موضللص سللورة الكهللف يقللول القللرطيب

  .وحكى الثّعليّب عن أيب بكر بن عّياش أّن قريشا كانت تقول يف عددها سّتة سبعة وحملانية، فتدخل اللواو يف الثمانيلة
وحكى حنوه القفال، فقال: إّن قوما قالوا العدد ينتهي عند العرب إىل سبعة، فلإدا احتليج إىل اللّزايدة عليهلا اسلتؤنف  

قلللللال القشلللللريّي أبلللللو  مث قلللللال: "    ،مث استشلللللهد عللللللى دللللللك مبلللللا سلللللبل ملللللن الشلللللواهد   ،(2)"خللللل  آخلللللر إبدخلللللال اللللللواو
بعة هنايلة عنللدهم(3)ه(514)تنصلر م، ومللن أيلن السللّ هللو    }  مثّ هلو منقللوض بقولله تعللاىل:  ،: ومثللل هلذا الكللالم حتكلّ

 (4){" اّلّل اّلذي ال إله إاّل هو امللك القّدوس الّسالم املؤمن املهيمن العزيز اجلّبار املتكّ  
يف قوله: }وفتحت أبواهبا{ واو الّثمانية، واسلتدّل بله عللى أّن أبلواب    (  الواو)  ومن زعم أّن  وقال ابن كثري: "

 (5)"وإمّنا يستفاد كون أبواب اجلّنة حملانية من األحاديه الّصحيحة. ،اجلّنة حملانية، فقد أبعد الّنجعة وأغرل يف الّنزع
والوةلله عنلدي أنلّله    ،هلذا املعللىن لللواو إثبللا  ونفيلا، وتوةيهللا ونقضلا  وأقول: كثلر انللوض يف":وقلال ابلن عاشللور
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. حتقيل: الوايف ابلوفياته(.  764. الصفدي، يالح الدين خليل بن أيبك بن عبد  )توتفسري القرآن والوعظ ورزل من دلك حظاً وافراً 

 18/200م. 2000  –ه 1420بريوت . ط –األران وط وتركي مصطفى. دار إحياء الرتاث  أهد

 10/383اجلامص ألحكام القرآن. (4)

 7/121تفسري القرآن العظيم. (5)
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وال يريبلك أّن بعلض املقلرتن ابللواو  ،  استعمال لبت، فتّما يف املعدود الثّامن فقد اطّرد يف اآلايت القرآنّية املستدّل هبا
 ألّن الع ة بكونه لمنا يف الذّكر ال يف الّرتبة.   فيها ليس بثامن يف العّدة

فلإّن    [73]الزملر:   {  وفتحلت أبواهبلا}كملا قلالوا يف قولله تعلاىل:    ،أّما اقرتان الواو ابألمر الّلذي فيله معلىن الثّلامنو 
 (1)"جميء الواو لكون أبواب اجلّنة حملانية، فال أحسبه إاّل نكتة لطيفة ةاءت اتّفاقّية.

وملن الّنحلويني    ،الّثمانية دكرها  اعلة ملن األدابء كلاحلريريواو  قال ابن هشام يف املغ  عن )واو الثمانية(: "
عفاء كلللابن خالويلله رين كلللالثّعليبّ   ،الضللّ إيلللذاان  ن     سلللّتة سللبعة وحملانيلللة  :وزعملللوا أن العللرب إدا علللدوا قللالوا  ،وملللن املفسللّ

 .وهي ما سبل دكره (2)"واستدّلوا على دلك آبايت ،وأن ما بعدها عدد مستتنف ،الّسبعة عدد  مّ 
إد أبواهبللا     }وفتحللت{ يف آيللة اجلنللّةو  ،ألن أبواهبللا سللبعة   }فتحللت{ يف آيللة النللّار:قيل  قللال ابللن هشللام: "و

   .حملانية
ة   للللو كلللان للللواو الّثمانيلللة حقيقلللة ذ تكلللن اآليلللة منهلللا  :وأقلللول ا فيهلللا دكلللر    ،إد لللليس فيهلللا دكلللر علللدد البتلللّ وإمنلللّ

  وقلد ملر أن اللواو  ،بل هي  لة هو فيهلا  ،اخلة عليهمثّ الواو ليست د  ،وهي  ص ال يدل على عدد خا  ،األبواب
كمللا    ،ةا وهللا مفتحللة أبواهبللا  :أي  ،هللي واو احلللال  :وقيللل  ،وعاطفللة عنللد آخللرين  ،يف }وفتحللت{ مقحمللة عنللد قللوم

ا فتحلت    :قيلل  .و اعة  ،والفارسي  ،وهذا قول امل د  ،يرح مبفتحة حاال يف }ةّنات عدن مفتحة هلم األبواب{ وإمنلّ
 (3)".هلم قبل جميئهم إكراما هلم عن أن يقفوا حىّت تفت  هلم

فإنلّله الويللف  "    :{اآلمللرون ابملعللروف والنللّاهون عللن املنكللر    }  يف العطللف يف قوللله تعللاىل:  ويقللول ابللن هشللام
ا كلان ملن ةهلة أن األملر والّنهلي ملن حيله قلا أملر وهنلي   ،الثّامن والظّاهر أن العطف يف هذا الويلف خبصويله إمنلّ

والنلاهي علن املنكلر آملر    ،أو ألن اآلمر ابملعروف انه عن املنكر وهو تلرك املعلروف ،خبالف بقّية الّصفات ،متقابالن 
ودهلب أبلو البقلاء    .ي فيه مبا حيصلل يف ضلمن اآلخلروأنه ال يكتف  ،فتشري إىل االعتداد بكل من الويفني ،ابملعروف

بعة عنلدهم علدد    :على إمامته يف هذه اآلية مذهب الّضعفاء فقال فة الثّامنلة إيلذاان  ن السلّ إمّنا دخللت اللواو يف الصلّ
ا دخللت اللواو عللى دللك  ،سبص أدرع يف حملانية أشلبار :أي ،سبص يف حملانية :ولذلك قالوا ، مّ  للى  ألن وضلعها ع   وإمنلّ

 (4)".مغايرة ما بعدها ملا قبلها
وعطفلللت ابللللواو للللئاّل يلللوهم تلللرك    { ابللللواو فيقلللول ابلللن عاشلللور: "  واحللللافظون حللللدود اّللّ   وأملللا علللن اقلللرتان }
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 (1)"العطف أهّنا مص اّليت قبلها يفتان متالزمتان معدود ن بعد يفة األمر ابملعروف.
ات  َعَِس َرب ُه ذِْن ﴿ قوله تعاىل: :اثلثاا  ا ِمنُْكنَّ ُمْسلَِمات  ُمْؤِمنََ ٌَْواًجا َخرْيً َ

ْن ُيبِْدََلُ أ
َ
َطلََّقُكنَّ أ

اًرا  بْكََ
َ
ات  َوأ فقلد ةلاءت الصلفات يف هلذه اآليلة   ،[5]التحلرم:    ﴾٥قَانَِتات  تَائَِبات  َابَِدات  َسائَِحات  ثَيذِبََ

  دهلب إىل أهنلايف التعقيلب عللى ملن    هشلام  ابلنويف دللك يقلول    ،وعطفت الصفة الثامنة ،متتابعة دون عطف ابلواو
والّصواب أن هلذه اللواو    ،وقد سبقه إىل دكرها الثّعليبّ   ،وتبج  ابستخراةها ،دكرها القاضي الفاضل : "واو الثمانية

ابقة فات السللّ إد ال جتتمللص الثيوبللة     فللال يصلل  إسللقاطها  ،وقعللت بللني يللفتني قللا تقسلليم ملللن اشللتمل علللى  يللص الصللّ
}سلبص ليلال    :إن منها الواو يف قولله تعلاىل  :وأما قول الثّعليبّ   ،و الّثمانية عند القبامل هبا ياحلة للسقوطووا ،والبكارة

ا هلذه واو العطلف وهلي واةبلة اللذّكر  ،وحملانية أاّيم حسوما{ فسهو بني    مثّ إن }أبكلارا{ يلفة  سلعة ال لمنلة  ،وإمنلّ
  {  خلريا ملنكنل }  فلإن أةلاب  ن مسللمات وملا بعلده تفصليل لل  ؟إد أول الّصفات }خريا منكن{ ال }مسللمات{

 (2)".وكذلك }ثيبات وأبكارا{ تفصيل للصفات الّسابقة فال نعدقا معهنّ  :فلهذا ذ تعد قسيمة هلا قلنا
فيهللا املفللردات فتتللت بعضللها    ويف ختللام هللذا املطلللب يتبللني أن كللل شللاهد مللن الشللواهد السللابقة اللليت تغللايرت

ال بد فيه من ،ملل وتلدبر يف سلياقه، وال ينبغلي إطلالل أحكلام معياريلة دون النظلر   ،مفصولة وبعضها مويولة ابلواو
 إىل السياقات املختلفة. 

وأما ابلنسبة للواو اليت يطلل عليها بعض املفسرين ) واو الثمانية ( فلعل قلول ابلن عاشلور فيهلا قلول معتلدل   
  ذ ينكرها، كما أنه ذ ير التوسص يف اعتبارها يف كل موضص كما فعل بعضهم.إد 
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 الثاين   طلب امل 
 ، وأثر السياق فيه ودالالته   ، الوصل بني اجلمل 

 أوال: الوصل بني اجلمل، ودالالته
والسيال غلري اللغلوي للجمللة هلو اللذي حيلدد كيفيلة ترايلفها ملص اجلملل األخلر  اقيطلة    ،إن السيال اللغوي

وعنلد    ،وهذا ما بينه علماء البالغة والتفسري وغريهم من علماء اللغة واألدب عند حديثهم علن الويلل والفصلل ،هبا
 الشعر والنثر.أو نصو     ،حتليلهم للنصو  سواء كانت نصو  الوحي كالقرآن والسنة

األحسلن أن تتفلل اجلملتلان يف االمسيلة والفعليلة، والفعليتلان  ملن  أن  من مراعا هتم للسيال النحوي ما دكروه  و 
وكللللذا    ،أي: أن تعطللللف االمسيللللة علللللى مثلهللللا، وكللللل مللللن املاضللللوية واملضللللارعية علللللى مثلهللللا  ،يف املاضللللوية واملضللللارعية

 :وال نسن العدول عن ذلك إال ألغراض  ،والظرفية –واجلملة   -االمسيتان يف نوع املسند من حيه االفراد  
ِ ﴿:  قوله تعلاىل  كحكاية احلال املاضية، واستحضار الصورة الغريبة يف الذهن، حنو  - أ َِّ ُروا ذِنَّ ا يََن َكفََ

  ِ وَن َعْن َسِْيِل اَّللَّ بُْتْم َوفَرِيًقا َتْقُتلُونَ  ﴿  وقوله:  [25]احلج:   ﴾َويَُصد   [87]البقرة:  ﴾٨٧َفَفرِيًقا َكذَّ

َن  ..﴿  حنللو:  ،فللادة التجللدد يف إحللداقا، والثبللوت يف األخللر إوك  -ب ََِ َت م ََْ ن
َ
ْم أ

َ
ِ أ اَْلَقذ ََِ ا ب َََ ِجئْتَن

َ
أ

ِعبِ َ  ويف الثانية االستمرار على اللعلب، والثبلات    ،احلل  يفقد لوحظ يف األوىل إحداث تعاط   [55]األنبياء:   ﴾٥٥الَلَّ
 (1).".على حالة الصبا

وبينللوا    ن أسللرار عطللف اجلمللل بعضللها علللى بعللض،ويف مقللدمتهم اجلرةللا  ةانبللا ملل  ،وقللد دكللر علمللاء البالغللة
 أن العطف بني اجلمل على نوعني:

   .أن يعطف بني اجلمل حبروف العطف سو  الواو  النوع األول:
دخللل زيللد  )  :قصللد بيللان ارتبللاط الثانيللة ابألوىل علللى معللىن بعللض حللروف العطللف سللو  الللواو فتقللول:  وســببه
خرةللت مث خللرج  )  :وتقللول  ،إدا أردت أن علل  أن خللروج عمللرو كللان بعللد دخللول زيللد مللن غللري مهلللة  (فخللرج عمللرو

إدا    (  يعطيلك زيلد دينلارا أو يكسلوك ةبلة)  :وتقلول  ،أن ع  أن خروج زيد كان بعد خروةك مبهللة  إدا أردت (زيد 
َْنُْظرُ ..﴿  :وعليلله قوللله تعللاىل  ،منهمللا ال بعينلله  اأردت أن علل  أنلله يفعللل واحللد  َََ َن  س ََِ َت م ََْ ْم ُكن

َ
َدقَْت أ َََ ِ

َ
أ

 (2)[27]النمل:   ﴾٢٧الََْكذِبِ َ 
 أن يعطف بني اجلمل ابلواو وهو على ضربني:  النوع الثاين:
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إد ال     حكمهللا حكلللم املفلللرد  فيكلللون   ،أن يكلللون للمعطللوف عليهلللا موضللص ملللن اإلعللراب"      الضـــرب األول:
وإدا كانلت اجلمللة األوىل واقعللة موقلص املفلرد كللان    ،يكلون للجمللة موضلص مللن اإلعلراب حلىت تكللون واقعلة موقلص املفللرد

  .واإلشلراك هبلا يف احلكلم موةلودا  ،وكلان وةله احلاةلة إىل اللواو  لاهرا ،عطف املفلرد عطف الثانية عليها ةاراي جمر 
ودللللك    ،كنلللت قلللد أشلللركت اجلمللللة الثانيلللة يف حكلللم األوىل    (ملللررت برةلللل خلقللله حسلللن وخلقللله قبلللي )    :فلللإدا قللللت

 (1)"  .واألمر فيها يسهل  ،ونظامر دلك تكثر ،يف موضص ةّر  هّنا يفة للنكرةاحلكم كوهنا 
زيلد قلامم وعملرو  )    :أن تعطف على اجلملة العارية املوضص من اإلعراب  لة أخر  كقولك الضرب الثاين:"
نللّدعي أن الللواو  ال سللبيل لنللا إىل أن  إد  ودلللك    ،الللذي يشللكل أمللره( وهللو    العلللم حسللن واجلهللل قبللي   )    و  ،(قاعللد 

وإدا كللان كللذلك فينبغللي أن تعلللم املطلللوب مللن هللذا  ،  أشللركت الثانيللة يف إعللراب قللد وةللب لللألوىل بوةلله مللن الوةللوه
بعلد    (  زيلد قلامم عملرو قاعلد )    :فتقلول  ،ذ يستو احلال بني أن تعطف وبني أن تدع العطف وذ   ،العطف واملغز  منه

ليس للواو معىن سلو  اإلشلراك  إد "  (2)  "؟رك بني األوىل والثانية فيه  أن ال يكون هنا أمر معقول يؤتى ابلعاطف ليش
ذ تفلد ابللواو شليئا    (  ةاء  زيد وعمرو)  :فإدا قلت،  يف احلكم الذي يقتضيه اإلعراب الذي أتبعت فيه الثا  األول

وال يتصّور إشراك بني شليئني حلىّت يكلون هنلاك    ،واجلمص بينه وبينه  ،أكثر من إشراك عمرو يف اييء الذي أثبّته لزيد 
معلىن تلزعم    (  زيلد قلامم وعملرو قاعلد   ):  وذ يكلن معنلا يف قولنلا  ،وإدا كلان دللك كلذلك، معىن يقص دلك اإلشراك فيه
 (3)" .جلملتني فيه ثبت إشكال املستلةأن الواو أشركت بني هاتني ا

رأوا أنله تعطلف  و   ،يف الضلرب الثلا   سرارهأو   أسباب هذا العطف  وقد حاول البالغيون واملفسرون استكشاف
وحددوا املواضص اليت يقتضلي السليال فيهلا    ،إدا اقتضى السيال دلكابلواو  على أخر  ال حمل هلا من اإلعراب   لة 

 وهي:  ،العطف ابلواو
وذ يكللن هنلاك سللبب يقتضللي    ،أو معللىن فقلآ  ،حتلدت اجلملتللان يف ان يلة واإلنشللامية لفظلا ومعللىناإدا  :ألولا

ِِف ﴿  :فمثلال ان يتلني قولله تعلاىل  ،وكانت بينهما مناسلبة  ملة يف املعلىن ،الفصل بينهما َراَر لََ بَْ
َ
يم   ذِنَّ اْْل  ١٣نَعَِ

يم   اَر لَِِف َجحَِ ا   ﴿  :نشلاميتني قولله تعلاىلومثلال اإل  ،[14-13]االنفطلار:    ﴾١٤ِإَونَّ الُْفجَّ َتِقْم َكمََ اْدُع  َواسَْ فََ
ِمْرَت  

ُ
َ َوَل سَُْشُِكوا بِهِ َشيْئًا  ﴿ :وقوله تعاىل ،[15]الشور :  ﴾أ  [36]النساء:   ﴾َواْعُبُدوا اَّللَّ

ا  ﴿:، قولله تعلاىليف اللفلظ واملتحلدتني يف املعلىن  ومثال املختلفني ِذِ بَرِيٌو ِممََّ
َ
َ َواْشَهُدوا أ ْشِهُد اَّللَّ

ُ
ِذِ أ ذِ

فتكلون اجلمللة الثانيلة يف هلذه اآليلة: إنشلامية لفظلا، ولكّنهلا     شهد   وأشهدكمأأي: إ    [54]هلود:   ﴾ ٥٤سَُْشُِكونَ 
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   (1).خ ية يف املعىن
وهلللو ملللا مسلللوه ابجللللامص فقلللالوا:    ،وقلللد نلللص البالغيلللون كملللا سلللبل عللللى ضلللرورة توافلللل السللليال يف هلللذه احلاللللة

وابعتبللار املسللند يف هللذه   للب أن يكللون ابعتبللار املسللند إليلله يف هللذه واملسللند إليلله يف هللذه،    واجلللامص بللني اجلملتللني"
ِيََن ﴿قولله تعلاىل:  وملن أمثلتله    ،فإدا ذ يكن بني اجلملتني مناسبة فال يويل بينهملا ،"واملسند يف هذه  يعا َِّ ذِنَّ ا

ونَ  ِذرُْهْم َل يُْؤِمنَُ ْم لَْم ُتنَْ
َ
نَْذْرَتُهْم أ

َ
أ

َ
م يف  فقطلص عملا قبلله  ألنله كلال [6]البقلرة:  ﴾٦َكَفُروا َسَواٌو َعلَيِْهْم أ

 (2) شتن الذين كفروا وما قبله كالم يف شتن القرآن.
فإملا أن    :وقسلموه ثالثلة أقسلام  ،يلربآ بلني اجلملتلني  وقد فصل البالغيون يف طبيعلة السليال ) اجللامص ( اللذي

  تضلاد  أو يكون وقيا  ن يكلون بينهملا شلبه ماثلل أو  ،كما بني العلة واملعلول والسبب واملسب  ،يكون اجلامص عقليا
وكللذلك السللماء    ،ودكللروا أن الللوهم ي زقللا يف معللرض املثلللني  ،ومثلللوا لللذلك بلللون بيللاض ولللون يللفرة  ،شللبه تضللادأو  

إد كلم ملن يلور تتعلانل يف     واألرض فإن الوهم ينزهلملا منزللة املتضلايفني، وقلد يكلون اجللامص خياليلا وهلذا اببله واسلص 
 (3)ال وهي يف آخر ال ترتاء .خي

اجلمللة مبحيطهلا يف اللنص    اللغوية وغري اللغويلة الليت تلربآ  سياقاتالوبذلك جند أن البالغيني توسعوا يف بيان  
 .أميا توسص 

دفللص تللوهم غللري املللراد،    ابلللواو فهللو  الللذي تعطللف فيلله  لللة علللى أخللر  ال حمللل هلللا مللن اإلعللراب  الثــاينوأمــا املوضــع  
كمللا تقللول جميبللا لشللخص ابلنفللي    ،املقصللود  ودلللك إدا اختلفللت اجلملتللان يف ان يللة واإلنشللامية، وكللان الفصللل يللوهم خللالف

امص   ملن يستلك: هلل بلر ء عللّي ملن امللرض؟ فلرتك اللواو يلوهم(  شفاه   -ال )  اللّدعاء عليله، وهلو خلالف املقصلود،    السلّ
 (4) .ألن الغرض الدعاء له

 حيه يراعي حال املتلقي وما قد يفهمه من الكالم.وهذا السبب كما يظهر هو من ابب مراعاة سيال املوقف  
 
 
 
 
 

 
 182وانظر: ةواهر البالغة يف املعا  والبيان والبديص.  3/271اإليضاح يف علوم البالغة. انظر:  (1)

 133-3/132اإليضاح يف علوم البالغة. انظر:  (2)

 139-3/135اإليضاح يف علوم البالغة. انظر:  (3)

 182البالغة يف املعا  والبيان والبديص. وانظر: ةواهر  3/261اإليضاح يف علوم البالغة. انظر:  (4)
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 :بني اجلمل ودالالتهالوصل   أثر السياق يف  على  تطبيقية: مناذج  اثنيا
ُ ﴿ :قولله تعلاىل :أوال رَيةً  َواَّللَّ َعافًا َكثَِ ضَْ

َ
اِعَفُه ََلُ أ ًنا َفُيضََ َ قَرًْضا َحسََ ِي ُيْقرُِض اَّللَّ َِّ َمْن َذا ا

ونَ  هِ تُرَْجعَُ ْ إد امللراد     وقلد ويلل بلني اجلملتلني }يقبض{و}يبسلآ{،  [245]البقلرة:    ﴾٢٤٥َيْقبُِض َويَُْْسُط ِإَوْلََ
  ،لهملا وةوهلابوقد دكر الرازي يف وةله املناسلبة ملص ملا ق  ،ليناسبا ما قبلهماإشراكهما يف النسل النحوي وهو ان ية 

أّن املعىن أنّه تعاىل مللا كلان هلو القلابض الباسلآ فلإن كلان تقلدير هلذا الّلذي أملر إبنفلال امللال الفقلر فلينفلل   " :ومنها
تقلديره الغلىن فلينفلل فإنّله سلواء أنفلل أو  املال يف سبيل اّلّل، فإنّه سواء أنفل أو ذ ينفل فلليس لله إاّل الفقلر، وإن كلان  

 (1)".ذ ينفل فليس له إاّل الغىن والّسعة وبسآ اليد، فعلى كال الّتقديرين يكون إنفال املال يف سبيل اّلّل أوىل
يوسلللص عللللى عبلللاده ويقلللرت، فلللال تبخللللوا عليللله مبلللا وسلللص    وايلللطفى الزلشلللري وةهلللا واحلللدا للمناسلللبة فقلللال: "

 (2)"  .يقة ابلسعةعليكم ال يبدلكم الض
دقات  وقللال ابللن عاشللور: " ويبسللآ اجلللزاء والثلّلواب، وحيتمللل أّن    ،حيتمللل أّن املللراد هنللا: يقللبض العطللااي والصللّ

املنفلللل يف سلللبيل اّلّل،    ويبسلللآ نفوسلللا للخلللري، وفيللله تعلللريض ابلوعلللد ابلّتوسلللعة عللللى  ،امللللراد يقلللبض نفوسلللا علللن انلللري
 (3)"والّتقتري على البخيل.

اهُ ﴿:قولله تعلاىل :اثنيــا ِي َجَعلْنََ َِّ ِ َوالَْمْسِجِد اَْلََراِم ا وَن َعْن َسِْيِل اَّللَّ ِيَن َكَفُروا َويَُصد  َِّ ذِنَّ ا
م   ْلَِ

َ
َذاب  أ   [25]احللج:    ﴾٢٥لِلنَّاِس َسَواًو الَْعاكُِف فِيهِ َواِْلَادِ  َوَمْن يُرِْد فِيهِ بِإَِْلَاد  بُِظلْم  نُِذقُْه ِمْن عََ

إد كللال اجلملتللني يلللة االسللم املويللول     { مللص  لللة } كفللروا { يف النسللل النحللويكت  لللة }يصللدون  وقللد اشللرت 
  {  يصللدون }  فللردّ ويف دلللك يقللول الطلل ي: "  ،وهللذا مللن مسللوغات الويللل بينهمللا، ولكللن اختلفتللا يف البنيللة الفعليللة

 (4)."ماض، فمعناه االستقبالوإن كان يف لفظ  {كفروا}فقوله: ،غري موقتة {  الذين}  ألن   { كفروا}   على
فيللللدل إد داك علللللى    ،املضللللارع قللللد ال يلحللللظ فيلللله زمللللان معللللني مللللن حللللال أو اسللللتقبالويقللللول أبللللو حيللللان: "

ِ  ﴿:  كقولله  ،{ ويصلدون علن سلبيل  }االستمرار، ومنله  ِذْكرِ اَّللَّ َِ وبُُهْم ب ِيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِن  قُلَُ َِّ ]الرعلد:  ﴾ا

وهلللللم    :أي  ،وقيللللل: هللللو علللللى إضللللمار مبتللللدأ  {،كفللللروا}د بلللله املاضللللي عطفللللا علللللى  وقيللللل: هللللو مضللللارع أريلللل،  [28
 (5)."يصدون 

بصلليغة املضللارع للّداللللة    {  يصللّدون   }  وةاء":اجلملتللني يف اآليللةوقللال ابللن عاشللور يف بيللان أسللرار املغللايرة بللني  
 

 6/501مفاتي  الغيب.  (1)

 1/291الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (2)

 2/483حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (3)
 7/335ةامص البيان يف ،ويل القرآن.  (4)
 7/498البحر اقيآ يف التفسري.  (5)
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 ألّن البقّية  اهروهم على دلك الّصّد ووافقوهم.  وأنّه دأهبم سواء فيه أهل مّكة وغريهم  ،على تكّرر دلك منهم
ا يلليغة املاضللي يف قوللله:   َ ﴿فللألّن دلللك الفعللل يللار كالّلقللب هلللم مثللل قوللله:  {  إّن اللّلذين كفللروا  }أمللّ ذِنَّ اَّللَّ

اَِلَاِت   ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ َِّ  (2)".(1)[14]احلج:  ﴾يُْدِخُل ا
فتبني  ا سبل أن الذي حسن الويل بني اجلملتني مص اختالفهما يف البنية الفعلية فيهما هو سيال املوقلف   

 وةاءت اآلية مناسبة ملا هم عليه يف واقص احلال.  ،إد روعي حال املتحدث عنهم
تنبيهللا علللى أن     وإمنللا ةللاء بلله علللى يلليغة املضللارع، وعللدل عللن عطللف املاضللى علللى املاضللى  قللال املطللليب: "

فإنه متجدد على  لر األوقلات، وتكلرر السلاعات، فلهلذا ةلاء بله     كفرهم لبت مستمر غري متجدد، خبالف الّصد 
 (3)"منبها على دلك.  على ييغة املضارع

يِْن ذِْحَسانًا َوذِي ِإَوذْ  ﴿  :قولله تعلاىل  :اثلثــا َ َوبِالَْواِلَ ائِيَل َل َتْعُبُدوَن ذِلَّ اَّللَّ َخْذنَا ِميَثاَق بَِ  ذِْْسَ
َ
أ

 ْ َوْلَّ ََكةَ ُثمَّ تََ ََلةَ َوآتُوا الزَّ قِيُموا الصَّ
َ
يًَل الُْقْرَّب َواْْلََتاَّم َوالَْمَساكِِ  َوُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسًنا َوأ ُتْم ذِلَّ قَلَِ

نُْتْم ُمْعرُِضونَ ِمنْ 
َ
}  ألنله مبعلىن     {ال تعبلدون }عللى    {قولوا}  يف هذه اآلية  عطففقد  " [83]البقرة:    ﴾٨٣ُكْم َوأ
  ،(  وأحسلنوا)  وإملا    ،(  وأحسلنوا)  مبعلىن  (  وحتسلنون  )  إملا    :فتقلديره  {  وابلواللدين إحسلاان}  وأما قوله   ،{ ال تعبدوا

 (4) .ع إىل االمتثال واالنتهاء فهو    عنهألنه كتنه سور    وهذا أبل  من يري  األمر والنهي
، كملا تقلول: تلذهب إىل فلالن  يإخبلار يف معلىن النهل  {  ال تعبلدون وهذا ما دكره الزلشلري بنصله فقلال: " }

  ،ألنه كتنه سورع إىل االمتثال واالنتهاء، فهلو  ل  عنله   تقول له كذا، تريد األمر، وهو أبل  من يري  األمر والنهى
  :وقوللللله  ،{  وقولللللوا}وال بللللّد مللللن إرادة القللللول، ويللللدل عليلللله أيضللللا قوللللله:    ،)ال تعبللللدوا(  :وتنصللللره قللللراءة عبللللد اّلّل وأىبّ 

 (5)"أو وأحسنوا. ،إما أن يقّدر: وحتسنون ابلوالدين إحساان  {  وابلوالدين إحساان}
وجملليء انلل  لألمللر أبللل  مللن يلليغة    ،خلل  يف معللىن األمللر  {  ال تعبللدون إاّل اّللّ }وقوللله:    وقللال ابللن عاشللور: "

يء احلايللل حللىّت إنلّله  لل  عنلله   األمللر   ،ألّن انلل  مسللتعمل يف غللري معنللاه لعالقللة مشللاهبة األمللر املوثللول ابمتثاللله ابلشللّ
ليكللون مشللاركا هلللا يف معللىن     وعطللف مللا بعللدها عليهللا  ،فلللذلك فصلللت  ،مبللدأ بيللان للميثللال  {  ال تعبللدون }و لللة  
 ال حمذوفا.أو قّدرت قو   ،أو ذ تقّدرها  (،  أن )  سواء قّدرت    البيانّية

د مللا دّل عليله تقلدم املتعلّلل عللى    ،هو  ّا أخذ عليهم امليثلال بله  {  وابلوالدين إحساان} :وقوله وهلو أملر مؤكلّ
 

 وكذلك ةاءت يف مواضص أخر  يف القرآن الكرم.  (1)

 17/236حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (2)

 2/74الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقامل اإلعجاز. (3)

 129-3/128اإليضاح يف علوم البالغة.  انظر: (4)

 1/159الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (5)
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والّتقللدير وأحسللنوا ابلوالللدين    ،مللن فعللله  وأيللله وإحسللاان ابلوالللدين، واملصللدر بللدل  ،وقللا ابلوالللدين إحسللاان  ،متعّلقلله
 (1)"إحساان.

سوغ تعاطفها وترايفها يف هلذا السليال، وإمنلا علدل علن التوافلل يف البنلاء  ة اإلنشامية فتوافل اجلمل يف الدالل
، وقللد روعللي فيهللا سلليال املوقللف مللن إرادة البللاري  تللوحي هبللا هللذه األبنيللة  اتدالالت وإشللار   مللناللفظللي ملللا يف دلللك  

اعللاة للمطلللوب، ونزوعللا حنللو  سللبحانه وتعللاىل املسللارعة يف االمتثللال، حللىت إنلله حتللول عللن األمللر إىل يلليغة اإلخبللار مر 
  املرغوب.

كلتن    ،ا يزيد الويل حسنا بعلد وةلود املصلح  ايلوز للعطلف احتلاد اجلملتلني يف الكيفيلةوقد سبل بيان أن  
تكللوان امسيتللني أو فعليتللني أو شللرطيتني أو  للرفيتني، مث يف االمسيتللني اتفاقهمللا يف كللون انلل  امسللا أو فعللال ماضلليا أو  

وال  للرج السلليال عللن هللذا الظللاهر إال ملراعللاة  ،  مضللارعا، ويف الفعليتللني اتفاقهمللا يف كوهنمللا ماضللويتني أو مضللارعتني
 (2)د السابقة.سياقات أخر  كما  هر يف األمثلة والشواه

َن ﴿: تعلاىلقولله  :رابعــا ِت مَِ ِ رُِج الَْميَذ ْ ِت َوَمَُ ِ ِ َواْلََّوا  ُُيْرُِج الََْحَّ ِمَن الَْميَذ َ فَالُِق اَْلَبذ ذِنَّ اَّللَّ
َِّ تُْؤفَُكونَ  َ

ُ  فَأ ونسل اآلية الظاهر يلدعو للتسلا ل علن سلر املغلايرة بلني ملا   [95]األنعام:  ﴾٩٥الََْحذِ  َذلُِكُم اَّللَّ
بلفللظ اسللم    {  لللرج امليللّت مللن احللليّ }فللإن قلللت: كيللف قللال    يقللول الزلشللري: "بعللد الللواو عمللا قبلهللا؟ ويف دلللك  

 لرج احللّى  }قللت: عطفله عللى فلالل احللب والنلو ، ال عللى الفعلل، و  ؟{   رج احلّي من امليّلت} الفاعل بعد قوله 
و }  :موقعللله موقلللص اجلمللللة املبينلللة لقولللله  {يلللتملللن امل ألّن فللللل احللللب والنلللو  ابلنبلللات والشلللجر     {فلللالل احللللّب والنلللّ

رَْض  ﴿  :أال تللر  إىل قوللله  ،يف حكللم احليللوان   ألّن النللامي   النللامني مللن ةللنس إخللراج احلللّى مللن امليللت
َ
ِِي اْْل ََْ َويُح

 (4)"؟[19]الروم:   (3)﴾َبْعَد َمْوتَِها  
 (5)"ألنه يف معناه  على أنه  وز أن يكون معطوفا وهو اسم فاعل على املضارعحيان: "وقال أبو  

ولللرج امليللّت مللن  }  :قوللله  { للرج احلللّي مللن امليللّت}وعطللف علللى    وهللذا مللا دهللب إليلله ابللن عاشللور فقللال: "
وانف    ،درةويللنص آخللر عجيللب داّل علللى كمللال القلل  ،{ للرج احلللّي مللن امليلّلت}ألنلّله إخبللار بضللّد مضللمون     {احللليّ 

 (6) ."تصّرف الطّبيعة ابنلل

 
 583-1/582حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (1)

 167املراغي. علوم البالغة البيان ، املعا  ، البديص.   (2)
رَْض ﴿واآلية:  (3)

َ
 [19]الروم:  ﴾١٩َبْعَد َمْوتَِها  َوَكَذلَِك َُتْرَُجونَ ُُيْرُِج الََْحَّ ِمَن الَْميذِِت َويُْخرُِج الَْميذَِت ِمَن الََْحذِ َويُْحِِي اْْل

 2/48الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (4)
 4/592اقيآ يف التفسري.  (5)

 7/388حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (6)
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للرج  }ألّن عالقلة ويلف     خلالف الظّلاهر  أي: قول الزلشري وملن تبعله،  وهو ورد على الزلشري فقال: "
 (1)  {"فالل احلّب والّنو .}أقو  من عالقته خب    { رج احلّي من املّيت}خب   {  املّيت من احليّ 

فعليّلة للّدالللة عللى أّن    { لرج احللّي ملن امليّلت}وقد ةيء ،ملة:    املتعاطفني فقال: "مث بني سر التغاير بني 
 هذا الفعل يتجّدد ويتكّرر يف كّل آن، فهو مراد معلوم وليس على سبيل املصادفة واالتّفال.

امسلا للّدالللة عللى اللّدوام والثّبلات، فحصلل مبجملوع دللك أّن كلال    {ولرج امليّلت ملن احلليّ }وةيء يف قوله:  
َّ، ودلك ألّن أحد اإلخراةني ليس أوىل ابحلكم من قرينله فكلان يف األسللوب   الفعلني متجّدد ولبت، أي كثري ودا

 (2)"شبه االحتباك.
بِِل َكيَْف  ﴿:قولله تعلاىل :خامســا فَََل َينُْظُروَن ذَِ  اْْلِ

َ
ْت   ١٧ُخلَِقْت أ َف ُرفِعََ َماوِ َكيَْ  ١٨ِإَوَ  السََّ

َبْت  َباِل َكيَْف نُصَِ ِطَحْت   ١٩ِإَوَ  اْْلِ َف سَُ رِْض َكيَْ
َ
ةلاءت يف هلذه اآليلة  [20-17]الغاشلية:    ﴾٢٠ِإَوَ  اْْل

وهلذا ملا يلدعو للتتملل يف حقيقلة اجللامص اللذي  لص بينهلا    ،عطف بعضها على بعلض يف نسلل واحلد لتلفة تراكيب 
 ذا النسل.يف ه

فللإن قلللت: كيللف حسللن دكللر اإلبللل مللص السللماء واجلبللال واألرض وال مناسللبة؟ قلللت: قللد    يقللول الزلشللري: "
  ".انتظم هذه األشياء نظر العرب يف أوديتهم وبواديهم، فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم

، ولعللله ذ يللرد أن اإلبللل مللن أمسللاء  وذ يللدع مللن زعللم أن اإلبللل السللحاب إىل قوللله إال طلللب املناسللبةمث قللال: "
السحاب، كالغمام واملزن والرابب والغيم والغلني، وغلري دللك، وإمنلا رأ  السلحاب مشلبها ابإلبلل كثلريا يف أشلعارهم،  

 (3)".فجوز أن يراد هبا السحاب على طريل التشبيه واياز
   أبللو العبلاس املل د: اإلبللل هنلا السللحابوقلال  وقلد نقلل القللول  ن امللراد ابإلبلل السللحاب أبلو حيللان فقلال: "

إد ،َ أرساال كاإلبل، وتزةى كملا تزةلى اإلبلل، وهلي يف هيئتهلا أحيلاان تشلبه اإلبلل     ألن العرب قد تسميها بذلك
 (4) ."والنعام

  ،وقلد استشلرف علملاء البالغلة واملفسلرون هلذه املناسلبة  ،فإيراد هذه الرتاكيلب متعاطفلة يقتضلي مناسلبة بينهلا
ا يف سلليال املوقللف ةامعللا بينهللا، ومللنهم مللن ،ول معللىن اإلبللل حللىت تناسللب الظللواهر الطبيعيللة مللن مسللاء وأرض  ورأو 

 وةبال.
  ..فإنه وإن ذ تكن مناسبة بلني اإلبلل والسلماء وبينهملا وبلني اجلبلال واألرض حبسلب الظلاهر يقول املراغي: "

 
 7/389حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (1)

 7/389حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (2)

 4/745 الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل (3)
 4/592البحر اقيآ يف التفسري.  (4)
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 (1)  "لكن انسب إيراد الكالم طبل عيالهتم.
ا رين عللن كثللب ال تغيللب عللن أنظللارهم، وعطللف  عاشللور: "يقللول ابللن   وقللد عللّدت أشللياء أربعللة هللي مللن النللّ

بعضللها عللللى بعللض، فكلللان اشللرتاكها يف ملللرآهم ةهللة ةامعلللة بينهللا ابلّنسلللبة إللليهم، فلللإهّنم املقصللودون هبلللذا اإلنكلللار  
ن اقلللرتان اإلبلللل ملللص  وبي ، فاللللّذي حسلللّ ماء واجلبلللال واألرض يف اللللذّكر هنلللا، هلللو  والتلللّ ا تنلللتظم يف نظلللر  هلللور    السلللّ أهنلللّ

 (2)"العرب من أهل هتامة واحلجاز وجند وأمثاهلا من بالد أهل الوبر واالنتجاع.
ُبونَ ﴿قولله تعلاىل: :سادسا وا يَْكسَِ ا ََكنَُ ]التوبلة:  ﴾٨٢فَلَْيْضَحُكوا قَلِيًَل َوْْلَبُْكوا َكثرًِيا َجَزاًو بِمََ

فقلد عطلف تركيللب عللى آخللر، و لاهر داللللة اجلملتلني هلو األمللر فبينهملا مناسللبة  لاهرة كمللا أن بينهملا مناسللبة    [82
 يف داللة هذا األمر.  

فسيضللحكون قللليال، ويبكللون كثلريا ةللزاء إال أنلله أخللرج علللى لفلظ األمللر، للداللللة علللى أنلله  يقلول الزلشللري:"  
 (3)"حتم واةب ال يكون غريه.
إخبلللار علللن عاةلللل أملللرهم وآةلللله ملللن الضلللحك القليلللل والبكلللاء الطويلللل امللللؤّدي إليللله    "ويقلللول أبلللو السلللعود:  

 (4)" .أعماهلم السيئة اليت من  لتها ما دكر من الفرح
بللني املسلندين فيهمللا تضلاد وبللني املسلند إليلله فيهملا احتللاد وبللني  واللذي سللوغ هلذا النسللل يف بنلاء اآليللة هلو أن  

 (5) .القيدين تضايف
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 166عا  ، البديص.  املراغي. علوم البالغة البيان ، امل (1)

 305-30/304حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (2)
 2/296 الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل (3)
 4/88إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (4)
 166انظر: املراغي. علوم البالغة البيان ، املعا  ، البديص.   (5)
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 الثالث   طلب امل 
 وأثر السياق فيه   ، ودالالته   ، الربط بني قصتني 

 أوال: الربط بني قصتني ودالالته
فهلو حيلدد أثلر اللواو    ،ومرده إىل السليال  ،وهذا املطلب أشار إليه اجلرةا  وهو من دقامل املسامل يف العطف

 الرابطة يف بناء النص.
اعلللم أن  لّلا يقللّل نظللر النللاس فيلله مللن أمللر العطللف أنلله قللد    ،هللذا فللّن مللن القللول خللاّ  دقيلللقللال اجلرةللا : "

  ..ولكن تعطف على  لة بينها وبني هذه اليت تعطف  لة أو  لتان   ،يؤتى ابجلملة فال تعطف على ما يليها
وتعملد أخلر  إىل  لتلني أو  لل فتعطلف    ،فتمر العطف إدا موضوع على أنّلك تعطلف  رة  للة عللى  للة

وينبغلي أن  علل ملا يصلنص يف الشلرط واجللزاء ملن هلذا    ، تعطف جمموع هذي على جمموع تللكمث  ،بعضا على بعض
ا مبجموعهملا  تلمث ةعل  ،ودلك أنلك تلر  ملىت شلئت  لتلني قلد عطفلت إحلداقا عللى األخلر  ،املعىن أيال يعت  به

 (1)" .شرطا
الشلللرط مرتابطلللة يف سللليال واحلللد   ويلللذكر مثلللاال عللللى جمللليء أكثلللر ملللن  للللة يف بنلللاء اجللللزء األول ملللن أسللللوب  

 .مث يرتب اجلواب عليها  يعا  ،حيه تشكل مبجموعها بناء فعل الشرط
ْو ذِثًْما ُثمَّ يَْرِم بِهِ بَرِيئًا َفَقِد اْحَتَمَل ُبْهَتانًا ِإَوثًْما ﴿  :قولله تعلاىلفيقول يف 

َ
َوَمْن يَْكِسْب َخِطيئًَة أ

 [112]النساء:   ﴾١١٢ُمبِيًنا

وال يف واحللللدة دون    ،ال يف كللللّل واحللللدة منهمللللا علللللى االنفللللراد  ، فللللى يف جممللللوع اجلملتللللني  الشللللرط كمللللا ال"
وإدا ةعلناقلللا شلللرطني اقتضلللتا    ،االنفلللراد ةعلناقلللا شلللرطني  ىإنللله يف كلللّل واحلللدة منهملللا علللل  :ألاّن إن قلنلللا   األخلللر 

إنله يف واحلدة منهملا دون األخلر  للزم منله إشلراك ملا لليس بشلرط يف    :وإن قلنلا ،ةزاءين وليس معنا إالّ ةلزاء واحلد 
مث إاّن نعلللم مللن طريللل املعللىن أّن اجلللزاء الللذي هللو احتمللال البهتللان واإلمث    ،اجلللزم ابلشللرط ودلللك مللا ال  فللى فسللاده

وال لرملي الل يء    ،فليس هو االكتساب انطيئلة عللى االنفلراد،  ابه يموع ما حصل من اجلملتنياملبني أمر يتعّلل إ 
فقولله    ،وكلذلك احلكلم أبلدا  ،بل لرمي اإلنسان ال يء خبطيئة أو إمث كان من الرامي  ،ابنطيئة أو اإلمث على اإلطالل

ِ   ﴿تعلاىل:  ِ    َوَمْن َُيُْرْج ِمْن بَيْتِهِ ُمَهاِجًرا ذَِ  اَّللَّ ُرهُ ََعَ اَّللَّ جَْ
َ
 ﴾َورَُسوَِلِ ُثمَّ يُْدرِْكُه الَْموُْت َفَقْد َوَقَع أ

 (2)"ذ يعّلل احلكم فيه ابهلجرة على االنفراد، بل هبا مقروان إليها أن يدركه املوت عليها.  [100]النساء: 

 
 244دالمل اإلعجاز.   (1)

 246-245دالمل اإلعجاز.   (2)
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 (1)  "وإدا علمت دلك يف الشرط، فاحتذه يف العطف، فإنك جتده مثله سواء.مث يقول: " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 247دالمل اإلعجاز.   (1)
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 .أثر السياق يف الربط بني قصتني ودالالته  على  تطبيقية: مناذج  اثنياا 
  "و ا ال يكون العطف فيه إالّ على هذا احلدّ ":  وقال فيها  ،من الشواهد اليت دكرها اجلرةا 

ِ ذِذْ ﴿:قولله تعلاىل  :أوال ْرِّبذ ِب الْغَََ َِ َت ِ َان ا ُكنََْ َن َومََ َت مََِ ا ُكنََْ َر َومََ مََْ
َ
وَِس اْْل يَْنا ذَِ  مَُ قَضَََ

اهِِدينَ  و   ٤٤الشَّ ْدَيَن َتتْلَُ ِل مََ هَْ
َ
ا ِِف أ َت ثَاوِيًَ ا ُكنَْ نَا قُُرونًا َفَتَطاَوَل َعلَيِْهُم الُْعُمُر  َومََ

ْ
نَْشأ

َ
َولَِكنَّا أ

 [45-44]القصص:   ﴾٤٥َعلَيِْهْم آيَاتَِنا َولَِكنَّا ُكنَّا ُمرِْسلِ َ 

للك أنله  ود  ،فجعلت كّل  لة معطوفة على ملا يليهلا منلص منله املعلىن  ،لو ةريت على الظاهر  رهه  : " قال
ودللك    ،{فتطلاول علليهم العملر  }  :معطوفلا عللى قولله  {وملا كنلت لواي يف أهلل ملدين   }: يلزم منه أن يكلون قولله
وإدا كلان    ،ودللك ملا ال  فلى فسلاده  ،ولكنّلك ملا كنلت لواي  :ويصري كتنله قيلل  ،{لكن    }يقتضي دخوله يف معىن 

عللى جمملوع    {مرسللني    }إىل    {وملا كنلت لواي يف أهلل ملدين    }دلك ابن منه أنه ينبغي أن يكلون عطلف جمملوع  
   .{العمر  } :إىل قوله {وما كنت ،انب الغريّب إد قضينا إىل موسى األمر   } :قوله

وملللا كنلللت ملللن    }معطوفلللا عللللى    {وملللا كنلللت لواي يف أهلللل ملللدين    }فهلللالّ قلللّدرت أن يكلللون  :فــــإن قلــــم  
ألاّن إن قلّدران دللك  :قيلل  ؟{العملر  }  :دون أن تزعم أنله معطلوف عليله مضلموما إليله ملا بعلده إىل قولله  {الشاهدين 

قضلينا  وملا كنلت ،انلب الغلريّب إد    }) ولكّنا أنشتان قروان ( وأن يكون الرتتيلب  :وةب أن ينو  به الّتقدم على قوله
إىل موسلللى األملللر وملللا كنلللت ملللن الشلللاهدين وملللا كنلللت لواي يف أهلللل ملللدين تتللللو علللليهم آايتنلللا ولكنلللا أنشلللتان قلللروان  

داك     علن موضلعها اللذي ينبغلي أن تكلون فيله  {لكلن    }ويف دللك إزاللة    {فتطاول علليهم العملر ولكنّلا كنلا مرسللني
ةاء  القلوم وخلرج أيلحابك إال زيلدا وإال عملرا ،علل    :سبيل ) إالّ ( فكما ال  وز أن تقول {لكن  }ألّن سبيل 

كلللذلك ال  لللوز أن تصلللنص مثلللل دللللك    ،ملللن خلللرج أيلللحابك  (إالّ عملللرا    )اسلللتثناء ملللن ةلللاء  القلللوم و    (إالّ زيلللدا    )
وكللان    ،فللإدا ذ  للز دلللك  ،(مللا ةللاء  زيللد ومللا خللرج عمللرو ولكللّن بكللرا حاضللر ولكللّن أخللاك خللارج  ):بلكللن فتقول

ة التلللتخري يف شللليء معنلللاه    ،يلللؤدي إليللله وةلللب أن حتكلللم ابمتناعللله فاعرفللله  تقلللديرك اللللذي زعملللت وهلللذا وإمنلللا جتلللوز نيلللّ
فلإدا قلّدم عللى الفاعلل نلوي    ،مثل أن كون االسم مفعلوال يقتضلي لله أن يكلون بعلد الفاعلل ،يقتضي له دلك التتخري

ف  لللوز أن ينلللو  هبلللا  فكيللل  ،يف اآليلللة يقتضلللي أن تكلللون يف موضلللعها اللللذي هلللي فيللله  {لكلللن    }ومعلللىن  ،بللله التلللتخري
 (1)"؟!التتخري عنه إىل موضص آخر

أو  لللة علللى    ،وهللله علللى عطللف قصللة علللى قصللة  ،وفصللل فيلله القللول  ،وهللذا الشللاهد الللذي دكللره اجلرةللا 
 هو ما يتفل مص السيال.جمموع  ل  

ولكللنهم توسللعوا يف بيللان    ،وذ يتطللرل املفسللرون إىل هللذا املعللىن يف العطللف الللذي دكللره اجلرةللا  وأفللاض فيلله

 
 248-247دالمل اإلعجاز.   (1)
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ا أنشللتان قللروان}  :حقيقللة االسللتدراك يف قوللله وارتباطلله مبللا قبللله ومللا بعللده، وهللذا يلتقللي مللص مللا دهللب إليلله  ،  {  ولكنللّ
 .اجلرةا 

إىل داللللة هللذه اآلايت واختلفللوا يف دلللك، وهللي مللن املواضللص اللليت حتتللاج إىل حسللن تللدبر وبصللرية  شللاروا  وقللد أ
 ، وهذا ال يكون إال بتتمل سيال هذه اآلايت.مامر، وإدراك حقيقة االستدراكاتيف ربآ اجلمل، ويف عود الض

وةلله يكللون    يهبللذا الكلالم؟ ومللن أ  {  ولكنّلا أنشللتان قللروان}  :فللإن قللت: كيللف يتصللل قوللله  قلال الزلشللري: "
إىل عهللدك    ياسللتدراكا للله؟ قلللت: اتصللاله بلله وكونلله اسللتدراكا للله مللن حيلله أن معنللاه: ولكنللا أنشللتان بعللد عهللد الللوح

أمللد انقطللاع الللوحى واندرسللت العلللوم،    ي:أ  ،وهللو القللرن الللذي أنللت فلليهم العمللر  ،  قللروان كثللرية فتطللاول علللى آخللرهم
ألنبياء وقصة موسى عليهم السلالم، كتنله قلال: وملا كنلت  فوةب إرسالك إليهم، فترسلناك وكسبناك العلم بقصص ا

الذي هو إطالة الفرتة، ودّل بله عللى املسلبب    يفذكر سبب الوح  ،شاهدا ملوسى وما ةر  عليه، ولكنا أوحينا إليك
مقيملا    :يأ  ،{وما كنلت لواي}على عادة   عز وةل يف اختصاراته، فإدا هذا االستدراك شبيه االستدراكني بعده  

تقر هللا عللليهم تعلمللا مللنهم، يريللد: اآلايت اللليت فيهللا    {تتلللوا عللليهم آايتنللا}أهللل مللدين وهللم شللعيب واملؤمنللون بلله    يف
 (1)"قصة شعيب وقومه، ولكنا أرسلناك وأخ انك هبا وعلمناكها.

َ ﴿  :يف سورة البقرةتعاىل  قوله  اثنيا: نَّ ل
َ
اَِلَاِت أ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ َِّ ِ ا ِ ْن َوبََشذ ُهْم َجنَّات  َِتْرِي مَِ

و تَُ
ُ
ُل  َوأ ٌِْقَنا ِمْن َقبَْ ِي ُر َِّ نَْهاُر  َُكََّما ُرٌُِقوا ِمنَْها ِمْن َثَمَرة  رٌِْقًا  قَالُوا َهَذا ا

َ
ابًِها  ََتْتَِها اْْل هِ ُمتَشََ َِ ا ب

ونَ  اِلُ ا خََ ْم فِيهََ َرةٌ  وَهَُ ٌَْواٌج ُمَطهََّ َ
ا أ وقلد عطفلت  للة } بشلر{ ابللواو، وذ   ،[25]البقلرة:    ﴾٢٥َولَُهْم فِيهََ

يسبقها  لة تعطف عليها، وهذا ما يدعو للتوقف والنظلر يف سلياقها، وابلتتملل يظهلر معلىن دقيلل يف العطلف أشلار  
 إليه اجلرةا  يف كالمه السابل، ويرح به الزلشري يف توةيهه للعطف يف هذه اآلايت، وتبعه يف دلك املفسرون.

يصلل     يفللإن قلللت: عللالم عطللف هللذا األمللر وذ يسللبل أمللر وال هنللول الزلشللري: "  ويف اإلةابللة عللن دلللك يقلل
 عطفه عليه؟

إمنلللا    ،يعطلللف عليللله  يقللللت: لللليس اللللذي اعتملللد ابلعطلللف هلللو األملللر حلللىت يطللللب لللله مشلللاكل ملللن أملللر أو هنللل
د  ة ويلف عقلاب الكلافرين، كملا تقلول: زيلللاملعتمد ابلعطف هو  لة ويف ثواب املؤمنني، فهلي معطوفلة عللى  

 (2)"ولك أن تقول: هو معطوف على قوله: )فاتّقوا(،  يعاقب ابلقيد واإلرهال، وبشر عمرا ابلعفو واإلطالل
واللللذي سلللوغ للزلشلللري قولللله بعطلللف  للللة ويلللف ثلللواب امللللؤمنني عللللى  للللة ويلللف عقلللاب الكلللافرين هلللو  

رتغيللب مللص الرتهيللب، ويشللفص  مللن عادتلله عللز وةللل يف كتابلله أن يللذكر ال  السلليال العللام للقللرآن الكللرم  لللذلك قللال: "
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فلمللا دكللر الكفللار وأعمللاهلم    ،الكتسللاب مللا يزلللف، والتثبلليآ عللن اقللرتاف مللا يتلللف   البشللارة ابإلنللذار إرادة التنشلليآ
وأوعلللدهم ابلعقلللاب، قفلللاه ببشلللارة عبلللاده اللللذين  علللوا بلللني التصلللديل واألعملللال الصلللاحلة ملللن فعلللل الطاعلللات وتلللرك  

 (1)"والكبامر ابلثواب.املعايي، وهوها من اإلحباط ابلكفر 
 (2)ووافل البيضاوي الزلشري يف توةيهه األول، ورد العطف على }فاتقوا{

بك لتخييللل    ويقللول أبللو السللعود مبينللا أسللرار تغللري النسللل النحللوي الللذي يقتضللي الويللل: " وكللتّن تغيللري السللّ
 (3)"كمال التباين بني حال الفريقني

ر  }وةعللل  لللة:  : "  ن سللبل، فقللالمثللل مللا دهللب إليلله ملل  ابللن عاشللوروكللذلك دهللب   معطوفللة علللى  {  وبشللّ
ل يف قوللله تعللاىل:    :يعلل   ،لبيللان ويللف عقللاب الكللافرين   جممللوع اجلمللل املسللوقة ُتْم ِِف ﴿ يللص اللّلذي فصللّ ََْ ِإَوْن ُكن

ْت لِلََْكفِرِينَ   ﴿إىل قولله:  [23]البقلرة:    ﴾َريْب    ِعدَّ
ُ
فعطلف جمملوع أخبلار علن ثلواب امللؤمنني عللى   ،[24]البقلرة:    ﴾أ
واملناسلبة واضلحة مسلّوغة لعطلف ايملوع عللى ايملوع، ولليس هلو عطفلا جلمللة    ،جمموع أخبار عن عقاب الكافرين

 .".معّينة على  لة معّينة اّلذي يطلب معه الّتناسب بني اجلملتني يف ان يّة واإلنشامّية
ةوةعل الّسّيد اجلرةاّ  مث قال: " ة عللى القصلّ ألّن املعطلوف لليس     هلذا الّنوع من العطف لقب عطف القصلّ
بلل طامفلة ملن اجلملل عللى طامفلة أخلر ، ونظلريه يف املفلردات ملا قيلل إّن اللواو األوىل واللواو الثّالثلة    ، لة عللى  للة
اِطُن  ﴿يف قوله تعلاىل:  َ اهُِر َواِلَْ ُل َواْْلِخُر َوالظَّ وَّ

َ
ألّن كلّل واحلدة     ليسلتا مثلل اللواو الثّانيلة  [3]احلديلد:  ﴾ُهَو اْْل

فتني املتقلللابلتني فتني املتقلللابلتني الّلتللني بعلللدها عللللى    ،منهمللا إلفلللادة اجلمللص بلللني الصللّ ا الثّانيلللة فلعطللف جمملللوع الصللّ وأمللّ
فتني املتقلللابلتني الّلتلللني قبلهلللا ابقتني  ،جمملللوع الصلللّ اهر وحلللده عللللى إحلللد  السلللّ ذ يكلللن هنلللاك    وللللو اعتللل  عطلللف الظلللّ

أ ملفلوظ بله  هذا حايله، وهو يريد أّن الواو عاطفة  لة دات مبتدأ حمذوف وخل ين عللى  للة دات مبتلد  .تناسب
اهر والبلللاطن بلللل هلللو    ،ولللليس امللللراد أّن املبتلللدأ فيهلللا مقلللّدر إلغنلللاء حلللرف العطلللف عنللله  ،وخللل ين، فالّتقلللدير وهلللو الظلللّ

إهّنمللا يللفتان متقابلتللان    ،حمللذوف للقرينللة أو املناسللبة يف عطللف  لللة )الظلّلاهر والبللاطن( علللى  لللة )األّول واآلخللر(
 (4)"ان متقابلتان أخراين.ثبتتا ملويوف واحد هو اّلذي ثبتت له يفت

ا ﴿:قوله تعاىل يف سورة هود :اثلثا ة  ِمنََّ َ ُه بِرَِحَْ وا َمعََ ِيََن آَمنَُ َِّ َعيًْبا َوا ا شَُ ا َْنَّيْنََ ْمُرنََ
َ
ا َجاَو أ َولَمَّ

َبُحوا ِِف دِيَارِهِْم َجاثِِم َ  ِْ َ
يَْحُة فَأ ِيَن َظلَُموا الصَّ َِّ َخَذِت ا

َ
 [94]هود:   ﴾٩٤َوأ
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  ،{ومللا ةلاء    حيله عطلف ابللواو }  آخر قصة عاد ومدينلفت نظر املفسرين التغاير يف العطف بني   حيه
 ؟{فلما ةاءحيه عطف ابلفاء }ويف آخر قصة حملود ولوط 
قصلللة علللاد وقصلللة ملللدين ةلللاء  ابللللواو، والسلللاقتان    فلللإن قللللت: ملللا ابل سلللاقيت  الزلشلللري: "  ويف دللللك يقلللول
بُْح   ﴿  :سلطيان بعلد دكلر الوعلد، ودللك قوللهقد وقعلت الو   :الوسطيان ابلفاء؟ قلت َدُهُم الصَ  ]هلود:  ﴾ذِنَّ َموْعَِ

ُذوب    ﴿،  [81 فجليء ابلفلاء اللذي هلو للتسلبيب، كملا تقلول: وعدتله فلملا    [65]هلود:    ﴾٦٥َذلَِك وَْعٌد َغرْيُ َمكَْ
، فكلان حقهمللا أن تعطفللا  ا مبتللدأتنيتللوإمنلا وقع  ،وأملا األخللراين فلللم تقعلا بتلللك املثابللة  ،ةلاء امليعللاد كلان كيللت وكيللت

 (1)"حبرف اجلمص على ما قبلهما كما تعطف قصة على قصة.
هِ ﴿قوله تعلاىل:  :رابعا ُ َعلَيَْ َرهُ اَّللَّ ْظهََ

َ
هِ َوأ َِ ْت ب

َ
ا َنبَّأ ٌَْواِجهِ َحِديًثا فَلَمَّ َ

َْسَّ اْلَِِّب  ذَِ  َبْعِض أ
َ
ِإَوذْ أ

ْعَرَض َعْن َبْعض    
َ
يُم َعرٍََّّ َبْعَضُه َوأ َ الَْعلَِ ِِ

َ
أ اَل َنبََّ َذا  قََ َك هََ

َ
أ نْبََ

َ
ْن أ ْت مََ هِ قَالََ َِ ا ب هََ

َ
ا َنبَّأ فَلَمََّ

 [3]التحرم:   ﴾٣اْْلَبرِيُ 

ةمعللىن هللذا العطللف وارتباطلله مبللا قبللله يقللول ابللن عاشللور: "ويف بيللان   ة علللى قصللّ ة     والللواو عاطفللة قصللّ ألّن قصللّ
 (2)" عليه وسّلم على نفسه بعض ما أحّل له.إفشاء حفصة الّسّر غري قّصة حترم النيبء يّلى  

ْخَرا﴿قوله تعلاىل:  :خامسا
ُ
َوا ١٤ِعنَْد ِسْدَرةِ الُْمنَْتََه   ١٣َولََقْد َرآهُ نَْزلًَة أ

ْ
أ ُة الْمََ  ١٥ِعنَْدَها َجنََّ

ْدَرةَ َما َيْغََش  ِ ٌَاَغ اِْلََِصُ َوَما َطَغ   ١٦ذِذْ َيْغََش السذ ْن    ١٧َما  ا مَِ
َ
الََقْد َرأ َْبَ هِ الْكَُ ِ اِت َربَذ  ﴾١٨آيََ

 [18-13]النجم: 

إد رآه يف     فلقلللد رآه ر يلللة أعظلللم منهلللا  ،إن كنلللتم جتحلللدون ر يتللله ة يلللل يف األرض  :أيقللال ابلللن عاشلللور: "  
ي يف بيللللان مراتللللب الللللوحي، والعطللللف ة ابتللللد     :العللللاذ العلللللوّي مصللللاحبا، فهللللذا مللللن الرّتقللللّ ة علللللى قصللللّ عطللللف قصللللّ

 (3) "وعّقب ابألقو .  ،ابألضعف
 وقد دكر ابن عاشور رهه   شواهد كثرية على عطف القصة على القصة نكتفي مبا دكر هنا. 

دون النظلر    ،وةه واحلد   تبني من كالم هؤالء األعالم أن اقرتان اجلملة ابلواو ال يع  ارتباطها مبا قبلها علىوي
ال بللد مللن النظللر يف عمللوم الللنص القللرآ  حللىت  و   يف سللياقاهتا  بللل ال بللد مللن تللدقيل النظللر فيمللا قبلهللا وفيمللا بعللدها،

 يظهر وةه هذا االرتباط يف سياقه املناسب له.
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 الرابع   طلب امل 
 ، ودالالهتا، وأثر السياق فيها دخول الواو على اجلملة احلالية 

 ة احلالية، ودالالهتاأوال: دخول الواو على اجلمل 
 جند فيه مد  عمقه رهه   تعاىل يف الغو  على أسرار اللغة.من املباحه اليت أبدع فيها اجلرةا  و  اهذ 

ملن قواعلد ةاملدة يف هلذه املسلتلة، فقلد دكلرت كتلب النحلو    سلطروملا    كالمه يف معىن واو احلالوشتان بني  
أن  لة احلال تقرتن ابلواو يف أحوال، ولكن دون خوض يف الدالالت البالغية لذلك خاية يف احللاالت الليت  لوز  

يف مواضلص  فيها أن تقرتن ابلواو  إد إننا قلما جند أحبال عن سر اقرتان  ل حالية ابلواو يف مواضص وعلدم اقرتاهنلا هبلا  
 أخر  مص استواء دلك يف احلكم النحوي. 

مث    طللللب أحلللوال احللللالأملللا عبلللد القلللاهر رهللله   فيتنلللاول هلللذه املسلللتلة بطريقلللة أخلللر ، وسيسلللتعرض هلللذا امل
 ابلتحليل مستفيدا  ا دكره املفسرون وعلماء البالغة حوهلا.اجلرةا   يتناول الشواهد اليت ساقها  

ا جتلليء مفللردا و لللة،  ا   مبحلله )فللرول احلللال (: "يقللول اجلرةللا  رهلله   يف علللم أّن أّول فللرل يف احلللال ّأهنللّ
 (1)وأّول ما ينبغي أن يضبآ من أمرها أهّنا جتيء  رة مص "الواو" وأخر  بغري "الواو" والقصد ههنا إىل اجلملة.

 ليةمث يفصل رهه   أحوال  لة احلال فيبني أن اجلملة إما أن تكون امسية أو فع
 :عنده أما اجلملة االمسية فهي على أحوال

ةللاء  زيللد وعمللرو  )  (  حنللو:الللواو)  إدا كانللت مللن مبتللدإ وخلل ، فالغالللب عليهللا أن جتلليء مللص    احلالــة األوىل:
 (أمامه

ة، ودلللك    (  الللواو)  إن كللان املبتللدأ مللن اجلملللة ضللمري دي احلللال، ذ يصللل  بغللري  احلالـــة الثانيـــة:   )  :  حنللوالبتللّ
 (  ةاء  زيد وهو راكب
  (عليله سليف):  حنلوقد قّدم على املبتدإ    إن كان ان  يف اجلملة من املبتدإ وان   رفا، مث كان احلالة الثالثة: 

 (  واو)  كثر فيها أن جتيء بغري    ( يف يده سوط) و  
ــة الرابعــة:   )  فيمللا للليس انلل  فيلله كللذلك، ولكنلله ال يكثللر، فمللن دلللك قللوهلم:    (  الللواو)  قللد  لليء تللرك  احلال

 (  كّلمته فوه إىل يفّ 
 ليء ابللواو يف األكثلر  وهلي  لا    (  أ   ولليس عليله ثلوب)  :  حنو  (ليس)  اجلملة قد دخلها   احلالة اخلامسة:

   ،فيلطف مكانه ويدّل على البالغة  (  الواو) َ يف مواضص بغري ،األشيص، مث 
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 وأما اجلملة الفعلية فهي على أحوال ك لك.
إن كانت اجلملة من فعل وفاعلل، والفعلل مضلارع مثبلت غلري منفلّي، ذ يكلد  ليء ابللواو، بلل  احلالة األوىل:  

ْ سَْسَتْكِْثُ ﴿ومثاله يف التنزيل قوله عّز وةّل:   (  الواو)  جميئها عارية منتر  الكالم على  َُ  [6]املدثر:   ﴾٦َوَل َتْم

  إن دخل حرف نفي على املضارع تغرّي احلكم، فجاء ابلواو وبرتكها كثريااحلالة الثانية: 
 (1).(  الواو) يء ابلواو وغري  و مظهرة أو مقّدرة.    ( قد ) املاضي، وهو ال يقص حاال إال مص احلالة الثالثة: 

أحلوال  للة احللال يتوسلص يف بيلان أثلر السليال يف دخلول اللواو عللى  للة احللال أو    اجلرةلا   علرضأن  وبعد 
 عدم دخوهلا ويف دالالت دلك
وحيسلللن دللللك، مث تنظلللر فلللرت  دللللك إمنلللا    (  واو)  تلللر  اجلمللللة قلللد ةلللاءت حلللاال بغلللري    و لللا يقولللله يف دللللك: "

 (2)  ."حسن من أةل حرف دخل عليها
اجلمللة قلد ةلاءت حلاال بعقلب مفلرد، فلطلف مكاهنلا، وللو أنلك أردت    وشبيه هبذا أنك تر ويقول أيضا: " 

 (3)"أن جتعلها حاال من غري أن يتقّدمها دلك املفرد ذ حيسن
فهو ييبني أثر السيال اللغوي يف اقرتان  لة احلال أو عدم اقرتاهنا، حيه ينظر إىل نسقها اللغوي مث يللتمس  

 الوةه البالغي فيه.
وإد قلد رأيلت اجلملل الواقعلة حلاال قلد اختللف هبلا      بعد عرضه لألمثللة والشلواهد وحتليلهلا: "مث يقول رهه 

ا كلان ملن أةلل عللل توة ه وأسلباب تقتضليه، فمحلال  بلاحلال هذا االختالف الظاهر، فال بد من أن يكلون دللك إمنلّ
، وللثللة تصلللل  أن جتلليء فيهلللت  (  اللللواو)    ، وأخلللر  ال تصللل  فيهللا  (  الللواو)  أن يكللون ههنللا  للللة ال تصللل  إالّ ملللص  

ة يف دللللك إشلللكال    (  ابللللواو) ة، ويف الوقلللوف عللللى العللللّ وأن تلللدعها فلللال جتللليء هبلللا، مث ال يكلللون للللذلك سلللبب وعللللّ
 (4)"وغموض، دلك ألّن الطريل إليه غري مسلوك، واجلهة اليت منها تعرف غري معروفة

ال بقواعد عاملة وهلذه القواعلد ميكلن تلخيصلها ملن  مث يفسر اجلرةا  رهه   أثر دخول الواو على  لة احل
 .كالمه

اعللللم أّن كلللّل  للللة وقعلللت حلللاال مث  يقلللول رهللله   يف بيلللان سلللر اقلللرتان  للللة احللللال ابللللواو أو علللدم اقرتاهنلللا: "
، فللذاك ألةللل أنلّلك عمللدت إىل الفعللل الواقللص يف يللدرها فضللممته إىل الفعللل األول يف إثبللات  (  الللواو)  امتنعللت مللن  

، فللذاك ألنلك مسلتتنف هبلا خلل ا، وغلري قايلد إىل أن تضللّمها  (  اللواو)  وكلّل  للة ةللاءت حلاال، مث اقتضلت  واحلد،  
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 (1) "إىل الفعل األول يف اإلثبات.
 وحىت يتض  املعىن وينكشف القصد يضرب لذلك أمثلة مث حيللها مبينا حقيقة الوةه الذي يقصده.

ةللللاء  زيللللد  )  ، كللللان مبنزلللللة قولللللك:  (  ةللللاء  زيللللد يسللللرع)  تفسللللري هللللذا: أنللللك إدا قلللللت:  يقللللول رهلللله  : "
)  ، يف أنك تثبت جميئا فيه إسراع، وتصل أحد املعنيني ابآلخر، وجتعل الكالم خ ا واحلدا، وتريلد أن تقلول:  (مسرعا

 (  ةاء  كذلك، وةاء  هبذه اهليئة
، كللان املعللىن علللى أنللك  (رأيللت زيللدا وسلليفه علللى كتفلله)  و  (    ةللاء  وغالملله يسللعى بللني يديلله)  وإدا قلللت:  

بلدأت فتثبللّت ايليء والر يللة، مث اسللتتنفت خل ا، وابتللدأت إثبللا  لنيلا لسللعي الغلالم بللني يديلله، ولكلون السلليف علللى  
كتفله، وملللا كلان املعللىن عللى اسللتئناف اإلثبلات، احتلليج إىل مللا يلربآ اجلملللة الثانيلة ابألوىل، فجلليء ابللواو كمللا ةلليء  

، ال  رةهللا  (  واو حللال  )  . وتسللميتنا هلللا(العلللم حسللن واجلهللل قبللي )و    (زيللد منطلللل وعمللرو داهللب)ا يف قولللك:  هبلل
 (2)  "عن أن تكون جمتلبة لضّم  لة إىل  لة.

وبللذلك يشللري اجلرةللا  إىل سلليال املوقللف، حيلله يبللني أن سللر اقللرتان  لللة احلللال ابلللواو هللو قصللد اسللتئناف  
 خ  سابل ويرتبآ به، ويؤتى ابلواو لربآ خ ين يف نسل لغوي واحد. إثبات خ  ةديد يضم إىل

ةلاء  زيلد  )  املعلىن يف قوللك:    مث يبني اجلرةا  وةه هل  لة على االستئناف دون هل األخر  فيقول: "
)  . ودللك أنلك إدا أعلدت دكلر  (ةاء  زيلد يسلرع)  ، على استئناف إثبات للسرعة، وذ يكن دلك يف  ( وهو يسرع

يف أّنّلك    (  ةلاء  زيلد وزيلد يسلرع)  فجئلت بضلمريه املنفصلل املرفلوع، كلان مبنزللة أن تعيلد امسله يلرحيا فتقلول:    ( زيد 
  (  زيللد )    يف يلللة ايلليء، وتضللّمه إليلله يف اإلثبللات. ودلللك أّن إعادتللك دكللر    (  يسللرع)  ال جتللد سللبيال إىل ّأن تللدخل  
رعة، ألنللك إن ذ تفعللل دلللك، تركللت  ال يكللون حللىت تقصللد اسللتئن اف انلل  عنلله  نلله يسللرع، وحللىت تبتللد  إثبللا  للسللّ
 (3)"أو امسه الظاهر، مبضيعة، وةعلته لغوا يف البني (زيد ) املبتدأ، الذي هو ضمري 

ا اللذي ةلاء ملن دللك  ويبني بناء على دلك أن "   القياس أن ال جتيء  لة من مبتلدأ وخل  إال ملص اللواو، وأملّ
كّلمتلله  )يله سللبيل الشليء  للرج علن أيللله وقياسلله والظلاهر فيلله، بضلرب مللن الّتتويللل ونلوع مللن التشلبيه، فقللوهلم:  فسلب

 (4)"من أةل أّن املعىن: كّلمته مشافها له  (  واو) إمنا حسن بغري  (فوه إىل يّف"
ذ  للرج عمللا  وهللو  أو عللدم دخوهلللا  سللر دخللول الللواو علللى  لللة احلللال الفعليللة  يف  وقللد فصللل القللزوي  كللذلك  

يللل أحللد املعنيللني ابآلخللر،  اسللتئناف إثبللات خلل  ةديللد أو و   مللن  دهللب إليلله اجلرةللا  يف ربللآ دلللك بقصللد املللتكلم
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 خ ا واحدا وةعل الكالم
أن أيلل احللال    وقد قاس  لة احلال على احلال املفرد فإن وافقت اجلملة احلال املفرد أتت بغلري واو ودللك "

" فإدا حتققلت يف  للة احللال هلذه املعلا  أتلت  ة غري لبتة مقارنة ملا ةعلت قيدا لهاملفردة أن تدل على حصول يف
 وإدا أشبهتها يف أحد هذين األمرين ةاز االتيان ابلواو وةاز تركها ورمبا رة  أحدقا.  عارية من الواو

اإلتيــان ابلــواو  مواضــع وجــوب    ودكر انفاةي كالما لتصرا يف  لة احللال نلص بله كلالم القلزوي  فقلال:"
 يف بدء اجلملة احلالية:

 لللب اإلتيلللان ابللللواو يف موضلللص واحلللد: وهلللو ملللا إدا خللللت اجلمللللة احلاليلللة ملللن ضلللمري يلللاحب احللللال،    -ب
 املثال خرةت وزيد قامم. -لوةوب الرابآ وحيه ال ضمري وةبت الواو ودلك وفل ما دكر يف األيل األول  

 مواضع وجوب ترك الواو: -ب
وهو ما إدا كانت اجلملة احلالية مبدوءة بفعلل مضلارع مثبلت، ودللك    يف موضص واحد أيضا: و ب ترك الواو

وهلذه الصلفة غلري لبتلة  ألن احللال    لشبهها ابحلال املفردة مام املشلاهبة  ألهنلا تلدل حصلول يلفة  ألن الفعلل مثبلت
حضلر حمملد  ):  حنلوةوب ترك الواو   و يففعل واملقارنة موةودة  ألن الفعل مضارع فتعطي حينئذ حكم احلال املفردة  

 .(يضحك
 مواضع جواز الواو وتركها: -جـ 
لداللة الفعلل حينئلذ عللى املقارنلة  ألنله مضلارع دون    (  ذ وملا)  اجلملة احلالية املبدوءة مبضارع منفي بغري   -1

 .(  وال يريدون )، أو (سافر األيدقاء ال يريدون السفر): حنواحلصول  ألنه منفي 
أو املبلدوءة مبلاض منفلي لدالللة الفعللني حينئلذ عللى املقارنلة السلتغرال  (  ذ ومللا  ل )املبدوءة مبضارع منفي بل -2

ُهْم ﴿مثلل:  -النفي أو استمراره دون احلصول  ألن الفعل منفي   ْم َيْمَسسَْ ََ ل  ل ِ َوفَضَْ فَانَْقلَُبوا بِنِْعَمة  ِمَن اَّللَّ
َِّ يَُكو  ﴿، [174]آل عمران:  ﴾ُسوٌو   َ

 [20]مرم:  ﴾ُن ِ  ُغََلٌم َولَْم َيْمَسْسِ  بَََشٌ  أ

املبلللدوءة مبلللاض مثبلللت لداللتللله عللللى احلصلللول  ألنللله فعلللل مثبلللت وعلللد داللتللله عللللى املقارنلللة  ألنللله ملللاض    -3
ِ َ  ﴿حنلو:  ولذلك اشرتط أن يكون مص قد  اهرة أو مقلدرة لتقربله إىل احللال   ْد بَلَغََ ََلٌم َوقََ َِّ يَُكوُن ِ  غَُ َ

أ
 [40]آل عمران:   ﴾ِكََبُ  الْ 

وعللدمها داللتهللا علللى    (الللواو)اجلملللة االمسيللة مطلقللا مللص تللرةي  دكللر الللواو والسللر يف ةللواز األمللرين فيهللا    -4
ََل  ﴿  :حنلولبتة، والسر يف ترةي  دكر الواو  هلور االسلتئناف يف اجلمللة االمسيلة   املقارنة دون حصول يفة غري فََ
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نَْداًدا  
َ
ِ أ نُْتْم َتْعلَُمونَ َِتَْعلُوا َّلِلَّ

َ
 (1)"[22]البقرة:  ﴾٢٢َوأ

 إّن  لة احلال، إدا كانت  لة امسّية، فإّما أن تكون منحّلة إىل مفردين:  قال ابن عاشور: "و 
ويف ياحب احلال، فهذه جتّردها عن الواو قبي ، كملا يلرّح بله عبلد القلاهر وحّققله التفتلازاّ  يف   :أحدقا

، إد يغل   (  ةلاء  زيلد هلو فلارس)  ألّن فصي  الكالم أن  اء ابحلال مفلردة إد ال داعلي للجمللة، حنلو   ،( املطّول) 
 أن تقول: فارسا.

ا إدا كانللت اجلملللة امسيللّة فيهللا زايدة علللى و  يللف يللاحب احلللال، وفيهللا ضللمري يللاحب احلللال، فخلّوهللا  وأمللّ
 (2)"[123]طه:   ﴾قَاَل اْهبَِطا ِمنَْها َجِيًعا  َبْعُضُكْم ِِلَْعض  َعُدوٌّ  ﴿عن الواو حسن حنو قوله تعاىل:  
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 .أو عدم دخوله وداللة ذلك  دخول الواو على اجلملة احلاليةأثر السياق يف   على  تطبيقية: مناذج  اثنيا
  ،ولكنها لتلفة يف االرتبلاط مبلا قبلهلا  ،شواهد على  ل حالية متفقة يف البناء النحوي  املوضص ويذكر يف هذا  

 :، ومن دلكوأثر السيال يف دلك  ،مث يتبني أوةه الفرل بينها
ِ َوفَْضل   ﴿قولله تعلاىل:   :أوال ُ فَانَْقلَُبوا بِنِْعَمة  ِمَن اَّللَّ ِ  َواَّللَّ َبُعوا رِْضَواَن اَّللَّ لَْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌو َواتَّ

ٌ ﴿وقولله سلبحانه:،  [174]آل عمران:  ﴾١٧٤ُذو فَْضل  َعِظيم   ِ  بََشََ َِّ يَُكوُن ِ  ُغََلٌم َولَْم َيْمَسسَْ َ
قَالَْت أ

ُك بَغِيًّا
َ
 [20]مرم:   ﴾٢٠َولَْم أ

فمللا السللر يف عللدم اقللرتان األوىل ابلللواو    ،مضللارع منفللي بللل )ذ (  فجملللة احلللال يف الشللاهدين  لللة فعليللة فعلهللا
 ؟واقرتان الثانية هبا

وقد بني كثري من املفسرين موقص  لة } ذ ميسسهم سوء { دون الوقوف عللى سلبب علدم اقرتاهنلا ابللواو إال  
ألن     ال أيضلللاحلل  {بنعمللة}و  ،يف موضللص احللللال، أي سللاملني  {ذ ميسسللهم سللوءأن أاب حيللان فصللل فيهللا فقلللال: "}

واجلملللة احلاليللة املنفيللة بلللم املشللتملة علللى ضللمري دي احلللال،    ،البللاء فيلله ابء املصللاحبة، أي: انقلبللوا متنعمللني سللاملني
ٌو  ﴿فمن األول قوله تعاىل:   ، وز دخول الواو عليها، وعدم دخوهلا هِ ََشْ ْ وَ  ذِْلََ ْم يَُ ََ وِِحَ ذَِ َّ َول

ُ
ْو قَاَل أ

َ
 ﴾أ

ا  ﴿وملن الثلا  قولله تعلاىل:   ،[93]األنعلام:   رْيً ِيَن َكَفُروا بَِغيِْظِهْم لَْم َيَنالُوا خََ َِّ ُ ا ."  .[25]األحلزاب:  ﴾َوَردَّ اَّللَّ
ووهم األستاد أبو احلسن بن خروف يف دلك فزعم: أهنا إدا كانت اجلملة ماضلية معلىن ال لفظلا احتاةلت  مث قال: "  

 (1)"واملستعمل يف لسان العرب ما دكرانه.  ،إىل الواو كان فيها ضمريا، وذ يكن فيها
 .ترةي  وةه على آخر يف هذا املوضص  بو حيان لسروذ يتعرض أ
وقلد رةعلوا ملن معركلة وهلي    ،اقلرتان  للة احللال ابللواو هنلا هلو قصلد سلرعة نفلي السلوء علنهمعلدم ولعل سلر 
للدفص أي وهلم يف     فتَ ابجلملة احلالية دون واو إلفادة هلذا املعلىن عللى وةله االقلرتان ابالنقلالب  موطن بالء وأد 

 تعرضهم ألي أد .
ن  {  يقللول النسللفي يف معللىن اآليللة: " :  }وفضللل{  ،وهللي السللالمة وحللذر العللدو مللنهم  :}فللانقلبوا بنعمللة مللّ

هم ملن كيلد علدو وهلو حلال    ذ يلقلوا ملا يسلو   :م سلوء{}ّذ ميسسله  ،فتيابوا ابلدرهم درقلني  ،وهو الرب  يف التجارة
 (2)"والتقدير فرةعوا من بدر منعمني بريئني من سوء  {، بنعمة}  وكذا   {،  انقلبوا}من الضمري يف 

  ،ملن املسلتكّن يف احللال  أو  ،{  فانقلبوا}}ّذ ميسسهم سوء{ حال أخر  من الضمري يف  قال أبو السعود: " 
واحلال إدا كان مضارعا منفيا بلم وفيه ضمري دي احللال ةلاز فيله    ،م ساملني عن السوءمنّعمني حال كوهن :كتنه قيل

 
 3/439البحر اقيآ يف التفسري.  (1)
   1/313مدارك التنزيل وحقامل التتويل.  (2)
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 ، ودكر األمثلة السابقة اليت دكرها أبو حيان رهه  .(1)".  .وعدمه  .،.دخول الواو
فقد قصد إىل دفص توهم أن ما أياهبم من شدة يف هذه املعركة هلو سلوء، كملا أن بنلاء اجلمللة حيله ةلاءت  

فناسلب دللك أن ،َ اجلمللة احلاليلة هنلا بلال     وقد وردت يف سليال النفلي، وهلذا يلدل عللى العملوم ،}سوء { نكرة
لتدل داللة بينة على خالص فضل   عليهم  إد ال يشوبه أي سوء أيلاهبم، وكلل ملا وةلدوه يف خلروةهم هلو    واو

 خري يرف هلم.
ِينَ ﴿ومثلهلا قولله تعلاىل:  َِّ ُ ا ُ الُْمْؤِمنَِ  الِْقَتاَل    َوَردَّ اَّللَّ ا  َوَكَِف اَّللَّ َكَفُروا بَِغيِْظِهْم لَْم َيَنالُوا َخرْيً

ُ قَوِيًّا َعزِيًزا  ورّد اّلّل  قلال البيضلاوي: "}  ،فقلد ةلاءت  للة احللال غلري مقرتنلة ابللواو  [25]األحلزاب:    ﴾٢٥َوََكَن اَّللَّ
وقلللا حلللاالن بتلللداخل أو    ،غلللري  لللافرين  :{ذ ينلللالوا خلللريا  }،متغيظلللني  :{  بغيظهم}،األحلللزاب  :يعللل   {  اللللّذين كفلللروا

 (2)"تعاقب.
ويالحظ على هذه اآلية واليت قبلها ورودقا يف سيال اإلثبات، ويدل عدم ارتبلاط اجلمللة احلاليلة ابللواو عللى  

 ذا انروج. قصد دخول ما تفيده هذه اجلملة يف  لة ما قبلها للمسارعة إىل نفي  ن نيلهم أي خري يف ه
فقلد اقرتنللت فيهلا اجلمللة احلاليللة } ذ ميسسل  بشلر { ابلللواو عللى خلالف األوىل، وهللي "    وأمــا اآليــة الثانيــة

واقرتان اجلمللة ابللواو يفيلد اسلتئناف خل     (3)"واحلال أ  على حالة منافية للوالدة :أي ، لة حالية حمّققة لالستبعاد
 و لة احلال وردت مقرتنة ابلواو يف سورة آل عمران ويف سورة مرم.   ،ةديد 

  ،للللى وةللله االسلللتبعاد العلللادي"ع  :} أىن يكلللون يل غلللالم { كملللا يقلللول أبلللو السلللعود  :قاللللتوبيلللان دللللك أهنلللا  
 (4)".واستعظام قدرة   عز وةل  ،والتعجب

وإمنللا قيلللل بشلللر مبالغلللة يف بيلللان    ،واحللللال أنلله ذ يباشلللر  ابلنكلللاح رةلللل  :أي  "{سسلللىن بشلللروذ مي}  مث قالللت:
مفصل  علن    ،داخل معه يف حكلم احلاليلة  {،  ذ ميسس }  عطف على    :{  وذ أك بغّيا} ،تنّزهها من مباد  الوالدة

 (5)".وذ أكن فاةرة تبغي الرةال :أي ،كون املساس عبارة عن املباشرة ابلنكاح
ك حماولللة قصلللدت هبلللا  حماورهتلللا امللللل  ويفهللم ملللن اآليلللة القصللد إىل اسلللتئناف خللل  ةديللد يبلللني سلللبب تعجبهللا و 

ا ةللاء ألةللله ا يف أمللر ذ تطقلله   يللرفه عمللّ ا علمللت أنلّله مرسللل مللن اّلّل فللترادت مراةعللة رهبللّ ومعللىن اقللاورة أّن  .  .ألهنللّ
ى النلّلاس منهللا اإلتيللان بولللد مللن غللري أب    ،وذ يلل  هبللا  ،إد هللي لطوبللة لرةللل   دلللك  للّر هلللا ضللرّا عظيمللا فكيللف يتلقللّ

 
 2/114إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (1)
 4/229أنوار التنزيل وأسرار التتويل. (2)

 2/37إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (3)

 5/260إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (4)

 5/260إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرم. (5)
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 (1)"؟!معروف
وقللد فاةتهللا امللللك    وهللذه الللدفقات الشللعورية  ،وميكللن أن نستشللعر مللن خللالل هللذا السلليال حالتهللا النفسللية

} أىن يكلون يل  :فقاللت أوال    ،فحاورت امللك هبذا األسلوب اللذي ينبلئ علن ملد  اسلتعظامها األملر ،هبذه البشارة
وكللتن كللل  لللة    ،} وذ أك بغيللا{:وأتبعللت دلللك بقوهلللا    ،} وذ ميسسلل  بشللر{  :مث زادت حريهتللا فقالللت  ،غللالم {

 دفقة شعورية ةديدة.
إد ال     اقتضلى أن تقلرتن ابلللواوكملا أن ورود هلذه اجلمللة احلاليلة يف سليال االسلتفهام اللذي يفيلد االسلتعظام  

 يستقيم الكالم يف هذا السيال بغريها.
َذلَِك ﴿ومثله قوله تعلاىل:  اَل كََ َِت َاقٌِر  قََ

َ
َِّ يَُكوُن ِ  ُغََلٌم َوقَْد بَلََغِ َ الِْكََبُ َواْمَرأ َ

ِ أ  قَاَل َربذ
اوُ  ا سَشَََ ُل مَََ ُ َيْفعَََ   :أي  ،}وقللد بلغلل  الكلل { حللال مللن ايء املللتكلم  قللال أبللو السللعود: " [40]آل عملران:  ﴾٤٠اَّللَّ
 (2)".أدرك  ك  الّسّن وأثّر يفّ 

قللد يلحللظ مللن معللىن الللواو احلاليللة واقرتاهنللا بقللد مللص    هإال أنلل  ،ومللا قيللل يف معللىن الللواو هنللاك ميكللن أن يقللال هنللا
{  وقلد بلغل  الكل   يقول ابن عاشلور: "}  ،طريقة بناء الرتكيب } بلغ  الك  { معىن التتكيد على إبراز هذه احلالة

ن الكل  منله كتنّله يتطّلبله حلىّت بلغله  :وقلد بلغلت الكل ، وفامدتله :ةاء على طريل القللب، وأيلله لله  كقو   ،إ هلار مكلّ
ْيَنَما تَُكونُوا يُْدرِْكُكُم الَْموُْت  ﴿تعاىل:  

َ
 (3)"[78]النساء:  ﴾أ

ب، قصللد منلله تعللّرف إمكللان الولللد } أىن يكللون يل غللالم {    :فقوللله ألنلّله ملللا سللتل     اسللتفهام مللراد منلله الّتعجللّ
ل لله    إاّل {  أىّن يكون يل غالم  }  :فال يكون قوله  ،الولد فقد هتّيت حلصول دلك طلبا ملعرفة كيفّية دلك على وةله حيقلّ

ِِب   ﴿البشارة، وليس من الّشّك يف يدل الوعد، وهلو كقلول إبلراهيم:   فتةيلب  ّن    ،[260]البقلرة:  ﴾ِْلَْطَمئِنَّ قَلَْ
 وإن عّز وقوعها يف العادة. ،املمكنات داخلة حتت قدرة اّلّل تعاىل

ذين قللا سللبب التناسلللفيلله مبعللىن كيللف، أو مبعللىن املكللان، لت  {  أىنّ   }و وقللا الكلل     ،عللّذر عمللل املكللانني اللللّ
 (4)  "فهو كناية عن الّشكر. ،وهذا الّتعّجب يستلزم الّشكر على هذه املّنة  ،والعقرة

فلتتى ابحلاللة    ،فزكراي عيه الصالة والسلالم أراد أن يل ز احللالني امللانعني ملن اإلجنلاب علادة عللى وةله التحقيلل
}كانت {للدالللة عللى  بلاألوىل مقرتنة ابلواو مؤكدة بقد يوحي بنا ها بتمكن الك  منه، وأتى ابحلالة الثانية مصدرة  

 إد هو قدم فيها وليس عرضا.  مكنه منها
 

 82-17/81حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (1)

 2/33ىل مزااي الكتاب الكرم.إرشاد العقل السليم إ (2)

 3/242حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد.  (3)

 242-3/241حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اييد. (4)
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وْ ﴿وأملا قولله تعلاىل: 
َ
اٌق أ َنُهْم ِميثََ َنُكْم َوبَيَْ ْوم  بَيَْ ِيَن يَِصلُوَن ذَِ  قََ َِّ ْت   ذِلَّ ا َ اُووُكْم َحِصَِ جََ

اتَلُوُكْم    يُْكْم فَلَقََ لََّطُهْم َعلََ ُ لَسََ اَو اَّللَّ ْو شََ ََ ْوَمُهْم  َول اتِلُوا قََ ْو ُيقََ
َ
ْن ُيَقاتِلُوُكْم أ

َ
ُدورُُهْم أ إِِن ُِ فََ

يْ  ْم َعلََ ُ لَكَُ لََم َفَما َجَعَل اَّللَّ لَْقْوا ذَِْلُْكُم السَّ
َ
لُوُكْم فَلَْم ُيَقاتِلُوُكْم َوأ ِْيًَل اْعََتَ   [90]النسلاء:  ﴾٩٠ِهْم سََ
على قصلد بيلان ملا يف    وقد ةاءت غري مقرتنة ابلواو  (1)"يف موضص احلال إبضمار قد فجملة }حصرت يدورهم {"

 حال جميئهم.الضيل واالنقباض يدورهم من 
وكرهلللوا أيضلللا أن  ونزللللت اآليلللة يف قلللوم ةلللاءوا إىل املسللللمني، وكرهلللوا أن يقلللاتلوا املسللللمني،  "   :قلللال ابلللن ةلللزي

 (2)"يقاتلوا قومهم، وهم أقارهبم الكفار، فتمر   ابلكف عنهم.
ْهلَْكَنا ِمْن قَْريَة  ذِلَّ َولََها كَِتاٌب َمْعلُومٌ ﴿:قولله تعلاىل :نيــااث

َ
ا ﴿وقولله تعلاىل:    [4]احلجلر:  ﴾٤َوَما أ َومََ

ْهلَْكَنا ِمْن قَْريَة  ذِلَّ لََها  
َ
   [208]الشعراء:   ﴾٢٠٨ُمنِْذُرونَ أ

فقللد تشللاهبت اآليتللان يف البنللاء وقللد اقرتنللت  لللة احلللال يف اآليللة األوىل ابلللواو، وذ تقللرتن هبللا يف اآليللة الثانيللة،  
 وال بد من التتمل ليظهر السر وراء دلك.

ول الصلللللفة  أي: تعليلللللله دللللللك إبرادة لصللللل  -وكلللللالم الزلشلللللري: "يقلللللول املطعللللل  يف سلللللر الفلللللرل بلللللني اآليتلللللني
وذ ينزهللا عللى علريج    ،مباشلرا  على ما فيه من قرب إىل الصلواب حيله حللل الفكلرة حتلليال  -ابملويوف كما سبل 

مللللادا رةللل  لصلللول الصللللفة    ألنلللله يلللرد عليللله سلللؤال ملللؤداه:   ال يقنلللص الباحللله  -ملللص هلللذه االعتبلللارات كلهلللا    -علللام  
 ورة  عدم لصوقها يف الثانية؟ ،ابملويوف يف اآلية األوىل

أن    -للصللول الصللفة ابملويللوف    بعللد موافقللة الزلشللري علللى أن الللواو مفيللدة  -والللذي أراه يف توةيلله املسللتلة  
ألن الصلفة امللراد إثباهتلا يف األوىل كلون القريلة دات كتلاب سلابل قلد    املقام يف األوىل يقتضي التتكيلد خبلالف الثانيلة

ألن اآليلة هتلدف إىل أهنللم    ودلللك  –كملا يقلول الزلشلري    -رسلوهلا ال الكتللاب اقفلوظ املقلدر فيله أةلهللا    أنلزل عللى
ألن     وفلرل بلني الكتلاب واملنلذرين،  والصلفة امللراد إثباهتلا يف الثانيلة كلون القريلة دات منلذرين،  أنذروا وذ يؤخذوا  لما

 هلللور    :أعللل   ،للللذلك كلللان املقلللام ىف األوىل مقلللام ،كيلللد، ويف الثانيلللة   ملللا للرسلللل  الكتلللاب لللليس لللله ملللن قلللوة الظهلللور
فكلان اللذكر واحللذف ملن  ،  فهلم يف غلىن علن التتكيلد اللذي احتاةلت إليله األوىل  ،ألهنم  اعة ملن النلاس  املنذرين 
 (3)"أةلهما.

وهذا الذي دكره نقال عن الزلشري من دخول الواو عللى الصلفة للدالللة عللى لصلول الصلفة ابملويلوف  لا  

 
 1/547الكشاف عن حقامل غوامض التنزيل.  (1)

 1/203التسهيل لعلوم التنزيل.  (2)

 2/16خصامص التعبري القرآ  ومساته البالغية. (3)
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 املسلوغ  حيه يلر  أن اجلمللة حاليلة، ويبلني   ومن هؤالء ابن هشام  ،أنكره كثري من النحاة واملفسرين كما سبل بيانه
  :والثلّلا   ،تقللدم الّنفللي  :أحللدقا  :أمللران   ..ن النكللرةواملسللوغ يلليء احلللال ملل"يلليء اجلملللة احلاليللة مللن النكللرة فيقللول:  

وهللذا ةلاءت منهلا عنلد تقلدمها عليهلا حنلو    ،إد احلال ملىت امتنلص كوهنلا يلفة ةلاز جميئهلا ملن النكلرة  امتناع الويفية
الويللفية يف    ومللانص   ،(  مللررت مبللاء قعللدة رةللل)و  ،(  هللذا خللاني حديللدا)  حنللو    ،وعنللد  ودهللا  ،(يف الللّدار قاممللا رةللل)

فات ال تقول   اقللرتان اجلملللة إبال  :أحللدقا  :ه اآليللة أمللران هللذ    (مللا مللررت  حللد إاّل قللامم):إد ال  للوز التفريلل  يف الصللّ
 (1)".اقرتاهنا ابلواو :والثّا  .نص على دلك أبو علّي وغريه

ابلللواو  لتللدل علللى  هللذا وقللد سللبقت اإلشللارة إىل الفللرل يف الداللللة بللني البنللامني، فقللد اقرتنللت اجلملللة احلاليللة  
القصللد إىل اسللتئناف خلل  ةديللد، وهللو أهنللم أنللذروا وذ يؤخللذوا  لمللا، فجللاءت لتعطللي معللىن ةديللدا فيلله دفللص لتللوهم  

على سبيل التتكيد  ألن الكتاب ليس له من قلوة الظهلور ملا للرسلل اللذين  لالطوهنم، ويعيشلون بيلنهم، بينملا   الظلم
ن  إد الرسلل بيلنهم،  عللى وةله االقلرتا  الظللم يف علذاهبمقصلد سلرعة نفلي  للى  ذ تقرتن ابلواو يف اآليلة األخلر  لتلدل ع

 فظهورهم أغىن عن احلاةة إىل التتكيد. و  أعلم.
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 املبحث الثاين 
 أثر السياق يف الفصل بني اجلمل، ودالالته مناذج تطبيقية على 

 وفيه مطلبان: 
 . ودالالته، وأثر السياق فيه الفصل بني اجلمل،  املطلب األول:  

 املطلب الثاين: مناذج قرآنية على أثر السياق يف الفصل بني اجلمل. 
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 املطلب األول 
 الفصل بني اجلمل، ودالالته، وأثر السياق فيه 

 قد يقتضي السيال أن تفصل  لة عما قبلها، وهذا ما يعرف يف البالغة ابلفصل.
أو علدم ويللها عللى حلال ملا قبلهلا،    وبيان أن اجلملة اليت ،َ بعد  لة قبلها يرتتب ويلها ابللواسبل قد و 
  .إما أن يكون هلا حكم أو ال  :على ضربني  فاألوىل

  ، يقول اجلرةا  رهه  : "وذ يقصد إعطا ه الثانية تعني الفصل  إن كان لألوىل حكم" الضرب األول:

و ا هو أيل يف هذا الباب أّنك قد تلر  اجلمللة وحاهللا ملص الليت قبلهلا حلال ملا يعطلف ويقلرن إىل ملا قبلله،  "
 راها قد وةب فيها ترك العطف، ألمر عرض فيها يارت به أةنبية  ا قبلها.تمث 

ْوا ذِ ﴿مثال دلك قوله تعلاىل:   ا ِإَوَذا َخلََ الُوا آَمنََّ وا قََ ِيَن آَمنَُ َِّ ا ِإَوَذا لَُقوا ا الُوا ذِنََّ َياِطينِِهْم قََ َ  شََ
ونَ   ١٤َمَعُكْم ذِنََّما ََنُْن ُمْسَتْهزِئُونَ  انِِهْم َيْعَمهَُ ُهْم ِِف ُطْغيََ د  ُ سَْسَتْهزُِئ بِِهْم َويَمَُ -14]البقلرة:    ﴾١٥اَّللَّ

َو  ﴿، ودللللك أنللله لللليس  ةنللليب منللله، بلللل هلللو نظلللري ملللا ةلللاء معطوفلللا ملللن قولللله تعلللاىل:  [15 َ وَهَََُ ادُِعوَن اَّللَّ َ ُيَََُ
ُ  ﴿وقولله:    [142]النساء:   ﴾َخادُِعُهمْ  َر اَّللَّ ُروا َوَمكََ ، وملا أشلبه دللك  لا يلرّد فيله العجلز  [54]آل عملران:  ﴾َوَمكََ

در، مث إنللك جتللده قللد ةللاء غللري معطللوف، ودلللك ألمللر أوةللب أن  ا حنللن    علللى الصللّ ال يعطللف، وهللو أّن قوللله: }إمنللّ
وقوللله تعللاىل: }اّلّل يسللتهز  هبللم{ خلل  مللن      ،  مللن   تعللاىلخبللهم أهنللم قللالوا، وللليس  مسللتهزمون{، حكايللة عللن

وإدا كللان كللذلك، كللان العطللف  تنعللا، السللتحالة أن يكللون الللذي هللو    ،تعللاىل أنلله  للازيهم علللى كفللرهم واسللتهزامهم
ه خل ا ملن   تعلاىل إىل كونله  خ  من   تعاىل، معطوفا على ما هو حكاية عنهم، وإل اب دلك أن  رج من كونل

م مؤاخلدون، وأن   تعلاىل معلاقبهم عليله ولليس كلذلك  ،  حكاية عنهم، وإىل أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم  هنلّ
ألن األّول ملللن الكالملللني فيهملللا     احللللال يف قولللله تعلللاىل: } لللادعون اّلّل وهلللو خلللادعهم{، و }مكلللروا ومكلللر اّلّل{

 (1)" تعاىل وليس حبكاية.كالثا ، يف أنه خ  من  
للئال يشلاركه يف االختصلا  ابلظلرف املقلدم     ذ يعطلف }اّلّل يسلتهز  هبلم{ عللى }قلالوا{وقال القلزوي : "  

فإن استهزاء   تعاىل هبم وهو أن خذهلم فخالهم وملا سلولت هللم أنفسلهم    وهو قوله: }وإدا خلوا إىل شياطينهم{
 (2)".متصل ال ينقطص بكل حال خلوا إىل شياطينهم أم ذ  لوا إليهم  مستدرةا إايهم من حيه ال يشعرون 

   :يف مواضص هي ، و ب الفصل لألوىل حكم  ال يكون  أن  الضرب الثاين:
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  ،ألن اللواو للجملص    إن كان بني اجلملتــني كمــال االنقطــاع ولــيس يف الفصــل إيهــام خــالف املقصــودأوال: 
ودلللك  ،  وكمللال االنقطللاع يكللون ألمللر يرةللص إىل اإلسللناد أو إىل طرفيلله  ،واجلمللص بللني الشلليئني يقتضللي مناسللبة بينهمللا

و)هلل تصلل  يل كلذا أدفلص    ،ال تلدن ملن األسلد  كللك(  )  :كقلوهلم  ، ن عتلف اجلملتان خل ا وإنشلاء لفظلا ومعلىن
 (.  مات فالن رهه  )    :ال لفظا كقولك  أو معىن  ،إليك األةرة( ابلرفص فيهما

ــا:   مللص أن    ،ن العطللف فيهللا مبنزلللة عطللف الشلليء علللى نفسللهأل  ؛كمــال االتصــالإن كــان بــني اجلملتــني  اثني
 ويكون ألمور ثالثة:    ،العطف يقتضي املغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه

  يقللول اجلرةللا :    ،لغلللآأن تكللون الثانيللة مؤكلدة لللألوىل واملقتضللي للتتكيللد دفللص تللوهم التجللوز وا  األمــر األول:
  ،كللان مللن األمسللاء مللا يصللله معنللاه ابالسللم قبللله، فيسللتغ  بصلللة للله عللن وايللل يصللله ورابللآ يربطلله  واعلللم أنلله كمللا  "

فة اللليت ال حتتللاج يف اّتصللاهلا ابملويللوف إىل شلليء يصلللها بلله، وكالتتكيللد الللذي ال يفتقللر كللذلك إىل مللا   ودلللك كالصللّ
كذلك يكون يف اجلمل ملا تتصلل ملن دات نفسلها ابلليت قبلهلا، وتسلتغ  بلربآ معناهلا هللا علن حلرف    ،يصله ابملؤّكد 

لت ذ تكلن شليئا سلواها، كملا ال  عطف يربطها، وهي كّل  لة كانت مؤّكدة لليت قبلهلا ومبينلّ  ة هللا، وكانلت إدا حصلّ
، ذ  (ةلاء  القلوم كلهلم)  ، و  (  ةلاء  زيلد الظريلف)  فإدا قللت:   ،تكون الصفة غري املويوف، والتتكيد غري املؤكد 

 (1)"غري زيد وغري القوم.  ( كلهم)  و   (الظريف) يكن  
 قسمان:  هذا األمرو 

نزللللة التتكيلللد املعنلللوي ملللن متبوعللله يف إفلللادة التقريلللر ملللص االخلللتالف يف  أحلللدقا: أن تنلللزل الثانيلللة ملللن األوىل م
ُذَنيْهِ َوقًْرا   ﴿  :قوله تعاىلحنو    ،املعىن

ُ
نَّ ِِف أ

َ
ْن لَْم سَْسَمْعَها َكأ

َ
 .الثا  مقرر ملا أفاده األول  ،[7]لقمان:   ﴾َكأ

 ﴿  :قوللله تعللاىلحنللو    ،أن تنللزل الثانيللة مللن األوىل منزلللة التتكيللد اللفظللي مللن متبوعلله يف احتللاد املعللىن  :ولنيهمللا
ْم لَْم ُتنِْذرُْهْم َل يُْؤِمُنونَ 

َ
نَْذْرَتُهْم أ

َ
أ

َ
 .فإن معىن قوله } ال يؤمنون { معىن ما قبله  ،[6]البقرة:   ﴾َسَواٌو َعلَيِْهْم أ

واملقتضلي لابلدال كلون األوىل غلري وافيلة بتملام امللراد خبلالف    ،ال ملن األوىلأن تكلون الثانيلة بلد  األمر الثاين:
  :أو لطيفا وهو ضرابن  ،أو عجيبا ،أو فظيعا ،ككونه مطلواب يف نفسه  ،واملقام يقتضي اعتناء بشتنه لنكتة  ،الثانية

ا  ..﴿  :قوللله تعللاىلحنللو    ،أن تنللزل الثانيللة مللن األوىل منزلللة بللدل الللبعض مللن متبوعلله  :أحــدمها َََ ُكْم بِم دَّ َََ م
َ
أ

نَْعام  َوبَنِ َ  ١٣٢َتْعلَُمونَ 
َ
ُكْم بِأ َمدَّ

َ
 [134-132]الشعراء:  ﴾١٣٤وََجنَّات  وَُعُيون   ١٣٣أ

وا  ﴿  :قوللللله تعللللاىلو  حنلللل  ،أن تنللللزل الثانيللللة مللللن األوىل منزلللللة بللللدل االشللللتمال مللللن متبوعلللله  واثنيهمــــا: ََُ اتَّبِعََ
ُدونَ   ٢٠الُْمرَْسلِ َ  ْجًرا وَُهْم ُمْهتََ

َ
لُُكْم أ

َ
فلإن امللراد بله هلل املخلاطبني    ،[21-20]يلس:  ﴾٢١اتَّبُِعوا َمْن َل سَْسأ
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 على اتباع الرسل.
ودللك  ن تنلزل منهللا منزللة عطللف البيلان مللن متبوعله يف إفللادة    ،أن تكلون الثانيللة بيلاان لللألوىل  األمــر الثالــث:

وََس ﴿  :قوللله تعللاىلحنللو    ،واملقتضللي للتبيللني أن يكللون يف األوىل نللوع خفللاء مللص اقتضللاء املقللام إزالتلله  ،اإليضللاح ََْ فَوَس
ُدل َك ََعَ َشَجَرةِ اْْلَُْلِ َوُملْك  َل َيبْ 

َ
يَْطاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أ   {قلال}فصلل  للة  ،  [120]طه:  ﴾١٢٠َّل ذَِْلْهِ الشَّ

 .لكوهنا تفسريا له وتبيينا  عما قبلها
  ،لكللون عطفهللا عليهللا موقللا لعطفهللا علللى غريهللا  الثانيــة مبنزلــة املنقطعــة عــن األوىلاجلملــة  كانــم    اثلثــا: إن

 مثاله قول الشاعر: ،ويسمى الفصل لذلك قطعا
 (1)يمهت ة   اللة يف الضّ راها . بدال أ  .غي هبا  أب  سلمى أنء   وتظنُّ 

لقربلله منلله مللص أنلله للليس    (أبغللي)  لللئال يتللوهم السللامص أنلله معطللوف علللى     (  تظللن)  علللى    (  أراهللا)  ذ يعطللف  
 .وحيتمل االستئناف  ،مبراد

ــة املتصــلة هبــاالثانيــة  اجلملــة  كانــم    رابعــا: إن فتنللزل    ،لكوهنللا ةللوااب عللن سللؤال اقتضللته األوىلودلللك    ،مبنزل
ألن السلؤال اللذي تضلمنته     واالسلتئناف ثالثلة أضلرب  ،الثانية عنها كما يفصل اجللواب علن السلؤالفتفصل ، منزلته
 حنو: إما عن سبب احلكم فيها مطلقا   ،األوىل اجلملة

 (2). سهر دامم وحزن طويل.قال يل: كيف أنت؟ قلت عليل
   ؟أو ما سبب علتك  ،ما ابلك عليال :أي

ووِ ﴿:  تعلاىلكقولله   ،وإما عن سلبب خلا  لله اَرةٌ بِالسَ  مََّ
َ
َس َْل ُِئ َنْفِِس  ذِنَّ اْلَّفَْ بَرذ

ُ
]يوسلف:  ﴾َوَما أ

   .كتنه قيل: هل النفس أمارة ابلسوء؟ فقيل: إن النفس ألمارة ابلسوء،[53
ََلٌم  ﴿:  كقولله تعلاىل  ،ملا علن غريقلاإو  اَل سََ ََلًما  قََ الُوا سَََ كتنله قيلل: فملادا قللال    ،[25]اللذارايت:  ﴾َفقََ

 (3).فقيل: قال سالم ؟إبراهيم عليه السالم
إمللا لتنبيلله السللامص    ،وتنزيللل السللؤال ابلفحللو  منزلللة الواقللص ال يصللار إليلله إال جلهللات لطيفللةقللال السللكاكي: "  

أو للقصلد إىل تكثلري    ،أو للئال ينقطلص كالملك بكالمله  ،أو للئال يسلمص منله شليء  ،أو إلغنامله أن يسلتل  ،على موقعه
 (4)".أو لغري دلك  ا ينخرط يف هذا السلك  ،املعىن بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف

 
 1/279وكذلك دكر العي  أيضا. انظر: معاهد التنصيص قال العباسي: البيت من الكامل وال أعرف قامله  (1)
 1/100قال العباسي: هو من انفيف وال أعرف قامله. انظر: معاهد التنصيص  (2)
 125-3/104انظر الضرب الثا : اإليضاح يف علوم البالغة.  (3)
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 املطلب الثاين 
 على أثر السياق يف الفصل بني اجلمل   تطبيقية مناذج  

 ، ودالالته.ملتني من كمال االنقطاععلى أثر السياق يف الفصل ملا بني اجلتطبيقية  : مناذج  أوال
ْم ﴿ :قولله تعلاىل  :أوال ا َمَعكَُ الُوا ذِنََّ ِيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا ِإَوَذا َخلَْوا ذَِ  َشَياِطينِِهْم قََ َِّ ِإَوَذا لَُقوا ا

ُهْم ِِف   ١٤ذِنََّما ََنُْن ُمْسَتْهزِئُونَ  ُ سَْسَتْهزُِئ بِِهْم َويَُمد  وقلد سلبل    [15-14]البقلرة:  ﴾١٥ُطْغَيانِِهْم َيْعَمُهونَ اَّللَّ
   وملا قبلله، وقلد أثلر يف دللك السليال اللغلوي  {} اّلّل يسلتهز  هبلم  :بيان سبب الفصل يف هذه اآلية بني قوله تعاىل

كمللا أثللر سلليال املوقللف وهللو دفللص تللوهم مللا للليس    ،وقللد بللني القللزوي  أثللر دلللك يف الفصللل  ،إد أتللى يف سلليال الظللرف
 .ادا من اآليةمر 

وههنللا أمللر سللو  مللا مضللى يوةللب  كمللا أشللار اجلرةللا  إىل سللر آخللر مللن أسللرار هللذا االسللتئناف فقللال: "  
االستئناف وترك العطلف، وهلو أّن احلكايلة علنهم  هنلم قلالوا كيلت وكيلت، حتلّرك السلامعني ألن يعلملوا مصلري أملرهم  

وإدا    ،وتوقلص يف أنفسلهم التمل  ألن يتبلنّي هللم دللك  ،تنلزل وميهللون نزل هبم الّنقملة علاةال أم ال  ت  وما يصنص هبم، وأن 
معللىن مللا يللدر ةللوااب عللن هللذا املقللدر مبتللدأ    كللان هللذا الكللالم الللذي هللو قوللله: }اّلّل يسللتهز  هبللم{ يف  كللان كللذلك

ليكللللللون يف يللللللورته إدا قيللللللل: فللللللإن سللللللتلتم قيللللللل لكللللللم: }اّلّل يسللللللتهز  هبللللللم وميللللللّدهم يف طغيللللللاهنم     غللللللري معطللللللوف
 (1)"ن{.يعمهو 

  ا له ارتباط ويلة ابلباب الرابص، وهو ما إدا كان بني اجلملتني شبه كمال االتصال.فقد ةعله اجلرةا   
دالالت بديعلللة يف هللللذا    والقللللزوي   وقلللد بلللني الزلشللللري رهللله   فضللللال علللن االحللللرتاز اللللذي دكللللره اجلرةلللا 

قللت: هلو    ؟وذ يعطلف عللى الكلالم قبلله  {    هبلماّلّل يسلتهز }  فلإن قللت: كيلف ابتلد  قولله:   االستئناف فقال: "
وفيللله أن اّلّل عللز وةلللل هللو اللللذي يسللتهز  هبلللم االسللتهزاء األبلللل ، الللذي لللليس    ،اسللتئناف يف غايللة اجلزاللللة والفخامللة

وفيله أن اّلّل    ،وحيلل هبلم ملن اهللوان واللذل  ،مللا ينلزل هبلم ملن النكلال   وال يؤبله لله يف مقابلتله  ،استهزا هم إليه ابستهزاء
ن قلللت: فهللال  إفلل.  هللو الللذي يتللوىل االسللتهزاء هبللم انتقامللا للمللؤمنني، وال حيللوج املللؤمنني أن يعارضللوهم ابسللتهزاء مثللله

يفيلد حلدوث االسلتهزاء    {يسلتهز }قلت: ألن    ؟  {إمّنا حنن مستهز ن }اّلّل مستهز  هبم ليكون طبقا لقوله:   :قيل
ِ ﴿ا بعد وقت، وهكذا كانت نكاايت اّلّل فيهم وبلالايه النازللة هبلم  وجتدده وقت

وَن ِِف ُُكذ ْم ُيْفَتنَُ نَّهَُ
َ
َوَل يََرْوَن أ

َ
أ

تَْ ِ  ْو َمرَّ
َ
ةً أ وما كانوا  لون يف أكثلر أوقلاهتم ملن هتتلك أسلتار وتكشلف أسلرار، ونلزول يف    ،[126]التوبلة:  ﴾َام  َمرَّ

ا ِِف ﴿فليهم    واستشعار حذر من أن ينزل ،شتهنم ئُُهْم بِمََ ِ وَرةٌ تَُْبَذ يِْهْم سَُ َل َعلََ ََنَّ ْن تَُ
َ
افُِقوَن أ َذُر الُْمنََ ْ ُيََ
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َ َُمْرٌِج َما ََتَْذُرونَ   .(1)"  [64]التوبة:   ﴾٦٤قُلُوبِِهْم  قُِل اْسَتْهزِئُوا ذِنَّ اَّللَّ
ا ﴿قوله تعلاىل: اثنياا: ُم مََ ا َنْعلََ ْولُُهْم  ذِنََّ ونَ فَََل َُيُْزنَْك قََ ا ُيْعلِنَُ وَن َومََ فقلد    [76]يلس:  ﴾٧٦سَُسَِ 

رمبللا يتبللادر إىل الللّذهن أنلله    ألنلله   }فللال حيزنللك قللوهلم{  :}إاّن نعلللم مللا يسللرون ومللا يعلنللون{ بعللد قوللله تعللاىل:فصلللت
 (2).ألن دلك ليس مقوال هلم   حمكي ابلقول وليس كذلك

يمُ َوَل َُيُْزنَْك قَْولُُهْم  ذِنَّ الْ ﴿قوله تعاىل: اثلثا: ِميُع الَْعلَِ َو السََّ ا  هَُ ِ َجِيعًَ     [65]يلونس:  ﴾٦٥عِزَّةَ َّلِلَّ
 (3).}وال حيزنك قوهلم{ وهي كاّليت قبلها  :}إن العزّة هلل  يعا{ بعد قوله تعاىل:وقد فصلت

 وقفا الزم لئال يفهم خالف املقصود.  اوكذلك كثري من املواضص اليت يكون الوقف فيه
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 ، ودالالته.الفصل ملا بني اجلملتني من كمال االتصال على أثر السياق يف  تطبيقية: مناذج  اثنيا
ًدا لِلُْمتَّقَِ َ  ١الم﴿  :قولله تعلاىل :أوال َب  فِيَهِ  هَُ اُب َل َريَْ َك الِْكتََ َِ قلال    [2-1]البقلرة:  ﴾٢َذل
ومبنزللللة أن    ،وزايدة تثبيلللت لللله  ،{دللللك الكتلللاب    }:وحتقيلللل لقولللله  ،وتوكيلللد   ،بيلللان   {ال ريلللب فيللله  }قولللله  اجلرةللا : "

وال شليء يتميّلز    ،وليس تثبيت ان  غري ان   ،فتعيده مرة لنية لتثبته  ،(هو دلك الكتاب هو دلك الكتاب)تقول: 
  (1)".إىل ضاّم يضّمه إليه وعاطف يعطفه عليه به عنه فيحتاج  

علللى إرادة الّتعللريض  {  اذ  }إىل احلللروف ايتمعللة يف    {دلللك}فللإن كللان اإلشللارة بقوللله:    يقللول ابللن عاشللور: "
  ،نفيلا لريلب خللا ّ {  ال ريلب  }خل ا السلم اإلشلارة علللى ملا تقلّدم كلان قوللله:    {  الكتللاب}وكلان قولله:    ،ابملتحلّدين

وكللان نفللي    ؟مثلللهفكيللف عجللزوا عللن    ،وهللو الّريللب الللّذي يعللرض يف كللون هللذا الكتللاب مؤلّفللا مللن حللروف كالمهللم
دللللك  }منزّللللة منزللللة الّتتكيلللد ملفلللاد اإلشلللارة يف قولللله:  {  ال ريلللب  }اجللللنس فيللله حقيقلللة ولللليس ابّدعلللاء، فتكلللون  للللة  

متعّلقللا بريللب علللى أنلّله  للرف لغللو فيكللون    {  فيلله}وعلللى هللذا الوةلله  للوز أن يكللون ايللرور وهللو قوللله:    ،{  الكتللاب
 (2)".الوقف على قوله: فيه، وهو لتار اجلمهور

ولللذلك ذ يللدخل    ،تقللرر الالحقللة منهللا السللابقة  ،إهنللا أربللص  للل متناسللقة  :واألوىل أن يقللالوقللال البيضللاوي: "
دللك  }،  لة دللت عللى أن املتحلد  بله هلو املؤللف ملن ةلنس ملا يركبلون منله كالمهلم، و{ اذ ل}ف ،العاطف بينها

 لللة للثللة تشللهد علللى كماللله  ن الكتللاب املنعللوت    {  ال ريللب فيلله} لللة لنيللة مقللررة جلهللة التحللدي، و  {  الكتللاب
مبللا يقللدر للله مبتللدأ  لللة رابعللة تؤكللد كونلله    {هللد  للمّتقللني}و  ،إد ال كمللال أعلللى  للا للحللل واليقللني   بغايللة الكمللال

ا الالحقلة اسلتتباع اللدليل للملدلول، وبيانله أنله  حقا ال حيوم الشك حوله  نه هد  للمّتقني، أو تستتبص السابقة منهل
ملللا نبلله أوال علللى إعجللاز املتحللد  بلله مللن حيلله أنلله مللن ةللنس كالمهللم وقللد عجللزوا عللن معارضللته اسللتنتج منلله أنلله  

إد ال أنقللص  للا يعرتيلله الشللك والشللبهة،     واسللتلزم دلللك أن ال يتشللبه الريللب  طرافلله  ،الكتللاب البللال  حللد الكمللال
ففلي األوىل احللذف والرملز إىل    ،ال حمالة هد  للمّتقني، ويف كل واحلدة منهلا نكتلة دات ةزاللة وما كان كذلك كان 

املقصلللود ملللص التعليلللل، ويف الثانيلللة فخاملللة التعريلللف، ويف الثالثلللة ،خلللري الظلللرف حلللذرا علللن إهبلللام الباطلللل، ويف الرابعلللة  
د  ابملتقللللني ابعتبللللار الغايللللة تسللللمية  وعصلللليص اهلللل  ،وإيلللراده منكللللرا للتعظلللليم  ،احللللذف والتويلللليف ابملصللللدر للمبالغللللة

 (3)"إ ازا وتفخيما لشتنه.  املشارف للتقو  متقيا
 و ا سبل يتبني أثر السيال يف قطص هذه اجلمل وتتابعها يف هذا النسل البديص.

ْم لَْم ُتنِْذرُْهْم َل يُْؤِمُنونَ ﴿: قوله تعلاىل :اثنيا
َ
نَْذْرَتُهْم أ

َ
أ

َ
ِيَن َكَفُروا َسَواٌو َعلَيِْهْم أ َِّ َتَم  ٦ذِنَّ ا خََ
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بَْصارِهِْم ِغَشاَوةٌ  َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
َ
ُ ََعَ قُلُوبِِهْم َوََعَ َسْمعِِهْم  َوََعَ أ  [7-6]البقرة:   ﴾٧اَّللَّ

  }وقولله:    {سلواء علليهم أأنلذرهتم أم ذ تنلذرهم    }:،كيد لقولله{    ال يؤمنون   }:قوله تعاىل قال اجلرةا : "
ألّن ملن كلان حالله إدا أنلذر مثلل حالله إدا ذ ينلذر     ،كيلد لن أبلل  ملن األول  {ختم   على قلوهبم وعللى مسعهلم  

   (1)".ن مطبوعا على قلبه ال حمالةوكا  ،كان يف غاية اجلهل
ا أن يكللون  لللة مؤكللدة للجملللة قبلهللا، أو خلل ا    قللال الزلشللري: " فللإن قلللت: مللا موقللص ال يؤمنللون؟ قلللت: إمللّ

 (2)"إلّن واجلملة قبلها اعرتاض.
اف"وقلد ةللّوز يف    وقلد اعلرتض ابللن عاشلور علللى التوةيله الثللا  اللذي دكللره الزلشلري فقللال: " ةعللل    "الكشلّ

ّيد   ،{  ال يؤمنون }ة  اعرتاضا جلمل  {سواء عليهم أأنذرهتم أم ذ تنذرهم} لة  عد والسلّ إد     وهلو مرةلوح ذ يرتضله السلّ
ا املهللّم أن  لل  عللنهم ابسللتواء اإلنللذار وعدملله عنللدهم، فللإّن يف دلللك نللداء علللى   للليس حمللّل اإلخبللار هللو ال يؤمنللون إمنللّ

فلت  مسعله وقلبله  مكابرهتم وغباوهتم، وعذرا للنيبء يّلى   عليه وسّلم يف احلر  على إمياهنم، وتسجيال  ّن من ذ ي
خ ا إاّل أّن  {ال يؤمنلون }لتلّقي احلّل والّرشاد ال ينفص فيه حر  وال ارتياد، وهذا وإن كان حيصل على تقلديره ةعلل  

إّن الّلذين كفلروا ال  }إد يصلري مبثابلة أن يقلال     املقصود من الكالم هو األوىل ابإلخبلار، وألنّله يصلري انل  غلري معتل 
م كفلروا فعلدم إميلاهنم حايلل، وإن كلان امللراد ملن ال يؤمنلون اسلتمرار الكفلر يف املسلتقبل إاّل  ، فقد عللم أهنلّ { يؤمنون 

 (3)"أنّه خ  غريب خبالف ما إدا ةعل تفسريا للخ .
 .فسيال هذه اجلمل يف اآلية هو ما ةعلها ،َ مفصولة عما قبلها  إد إهنا مؤكدة ملا قبلها كما تبني

ْؤِمنِ َ ﴿  :قولله علّز وةللّ  :اثلثــا ْم بِمَُ ا هَُ رِ َومََ اْْلَوِْم اْْلخَِ َِ ِ َوب  ٨َوِمَن اْلَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاَّللَّ
ُعُرونَ  ا سَشَْ نُْفَسُهْم َومََ

َ
ِيَن آَمُنوا َوَما َُيَْدُعوَن ذِلَّ أ َِّ َ َوا   قلال اجلرةلا : " [9-8]البقلرة:    ﴾٩ُُيَادُِعوَن اَّللَّ

غلللري أن  ملللن    {  آمنلللا}  :ألن هلللذه املخادعلللة ليسلللت شللليئا غلللري قلللوهلم   و لللادعون   :وذ يقلللل  {ادعون   للل  }  :إمنلللا قلللال
 (4) ."وليس شيئا سواه  ،كالم أّكد به كالم آخر هو يف معناه   فهو إدا ،يكونوا مؤمنني

ومللن النلّلاس  }  إرادة إليضللاح مللا سلللف مللن قوللله:     عللن الللواو{     للادعون اّللّ }    :فجللرد قولللهوقللال الطللاليب: "
ومراده أن كل ملا كلان قلوال ابللسلان ملن غلري اعتقلاد ىف القللب  ،  {من يقول آمّنا ابّلّل وابليوم اآلخر وما هم مبؤمنني  

 (5)."فهو خداع ال حمالة، وهذه هى حالتهم فيما يدر منهم من اإلميان ابللسان 
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و وز أن يكلون مسلتتنفا كتنله قيلل: وذ يلدعون اإلميلان كلادبني    ،ن ليقولبيا  {  ادعون } وقال الزلشري: "
قلللت: كللانوا  للادعوهنم عللن أغللراض هلللم    ن قلللت: عللّم كللانوا  للادعون؟إفلل.{   للادعون }ومللا رفقهللم يف دلللك؟ فقيللل  

ومنهلا ايلطناعهم مبلا    ،متاركتهم وإعفا هم عن اقاربة وعما كانوا يطرقون به من سلواهم ملن الكفلار :منها ،ومقايد 
يصللطنعون بلله املللؤمنني مللن إكللرامهم واإلحسللان إللليهم وإعطللامهم احلظللوظ مللن املغللاو وحنللو دلللك مللن الفوامللد، ومنهللا  

 (1)"إىل منابذيهم. على األسرار اليت كانوا حرايا على إداعتها   -الختالطهم هبم -اطالعهم
أن يكللون مسللتتنفا، كللتن قللامال يقللول: ذ    { للادعون  }وحيتمللل قوللله:    فقللال: "  أبللو حيللان وهللذا مللا دكللره  

،  {  يقللول آمنللا}يتظللاهرون ابإلميللان وليسللوا مبللؤمنني يف احلقيقللة؟ فقيللل:  للادعون، وحيتمللل أن يكللون بللدال مللن قوللله:  
ألنله يف معنلاه،     ا مبؤمنني يف احلقيقة لادعة، فيكون بدل فعل من فعلوليسو {آمنا}ألن قوهلم:   ويكون دلك بياان

 (2)"وعلى كال الوةهني ال موضص للجملة من اإلعراب.
ألّن قلوهلم     وملا معهلا  {يقلول آمنّلا ابّلّل  }بلدل اشلتمال ملن  للة:   {  لادعون } للة:  وقال ابن عاشور: "

 (3)"دلك يشتمل على املخادعة.
فملنهم مللن رأ  أهنللا توكيلد ملللا قبلهللا،    ،} للادعون {فقلد  هللر اخلتالف املفسللرين يف التوةيلله النحلوي جلملللة  

  ميكللن أن يكللون دلللكرأ  بعضللهم أنلله  ، كمللا  ومللنهم مللن رأ  أهنللا عطللف بيللان، ومللنهم مللن رأ  أهنللا بللدل اشللتمال
 لشبه كمال االتصال  إد تصل  أن تكون استئنافا بيانيا. الفصل

اللللذي انسلللب أن تكلللون مفصلللولة عملللا قبلهلللا، أملللا دالالهتلللا فيجتهلللد فيهلللا العلملللاء واملفسلللرون،    وسلللياقها هلللو
 وميكن أن يلمس فيها أكثر من وةه.

ِيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا ِإَوَذا َخلَْوا ذَِ  َشَياِطينِِهْم قَالُوا ذِنَّا َمَعُكْم ﴿ :قوله علّز وةللّ  :رابعا َِّ ِإَوَذا لَُقوا ا
أان ذ نلؤمن ابلنليّب    {  إاّن معكلم} :ودللك ألّن معلىن قلوهلمقلال اجلرةلا : " [14]البقلرة:    ﴾١٤ذِنََّما ََنُْن ُمْسَتْهزِئُونَ 

إاّن ذ نقلل ملا  :ألنّله ال فلرل بلني أن يقوللوا   خل  هبلذا املعلىن بعينله  {إمنا حنلن مسلتهزمون   } :وقوهلم ،وذ نرتك اليهودية
  ،بلل قلا يف حكلم الشليء الواحلد   ،إاّن ذ ملرج ملن ديلنكم وإاّن معكلم  :وبلني أن يقوللوا  ،إال اسلتهزاءقلناه من أاّن آمنلا  
ا  كللذلك ال يكللون إمنلل،فكمللا ال يكللون إان ذ نفللارقكم شلليئا غللري أاّن معكم  ،إاّن معكللم ذ نفللارقكم  :فصللار كللتهنم قللالوا

 (4)".حنن مستهزمون غريه فاعرفه
ا حنللن مسللتهز ون{ ،كيلد لقوللله  :قولللهقلال النسللفي: " ألن معنللاه الثبللات علللى اليهوديللة  {   إان معكللم  }  :}إمنللّ
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املسللتخف بلله منكللر للله ودافللص    يءألن املسللتهز  ابلشلل   رد لالسللالم ودفللص للله مللنهم{  إمنللا حنللن مسللتهزمون    : }وقوللله
إان    : }وهلم حلني قلالوا هللمأو اسلتئناف كلتهنم اعرتضلوا علليهم بقل،  ودفص نقيض الشليء ،كيلد لثباتله ،لكونه معتدا به

 (1)"{. إمنا حنن مستهزمون  : }فقالوا ؟إن كنتم معنا فلم توافقون املؤمنني{معكم 
بللني كمللال االتصللال أو شللبه    تللدور داللتللهوال  فللى أثللر السلليال يف هللذا الفصللل، والتوةيلله النحللوي للجملللة  

 كمال االتصال كذلك.
ًرا  ِإَوَذا  ﴿:قولله تعلاىل  :خامســا ُذَنيْهِ َوقَْ

ُ
نَّ ِِف أ

َ
ْن لَْم سَْسَمْعَها َكأ

َ
ا َكأ ُتتَّْل َعلَيْهِ آيَاُتَنا َوَّلَّ ُمْسَتْكَِبً

ِْلم  
َ
ْهُ بَِعَذاب  أ ِ ألّن املقصلود    (   وكلتّن يف أدنيله وقلرا  : )ذ  ت معطوفلا حنلو قلال اجلرةلا : " [7]لقملان:    ﴾٧فَََْشذ

  ،إالّ أّن الثللا  أبللل  وأكللد يف الللذي أريللد   ،املقصللود مللن التشللبيه مبللن ذ يسللمص   مللن التشللبيه مبللن يف أدنيلله وقللر هللو بعينلله
ويكلون هللا ،ثلري    ،ودلك أّن املعىن يف التشبيهني  يعا أن ينفلي أن يكلون للتالوة ملا تللي عليله ملن اآلايت فاملدة معله

بلللل  وآكلللد يف  أن يف أدنيللله وقلللر  وال شلللبهة يف أن التشلللبيه مبللل  ،وأن  علللل حالللله إدا تليلللت عليللله كحالللله إدا ذ تتلللل  ،فيللله
مص    أبعلد ملن أن يكلون للتالوة ملا يتللى عليله  -  راد دللك  أوإن    -  ةعله كذلك من حيه كان ملن ال يصلّ  منله السلّ

مص  إالّ أنللله ال يسللللمص إملللا اتفاقللللا وإملللا قصللللدا إىل أن ال يسلللمص فاعرفلللله وأحسللللن    ،  فاملللدة مللللن اللللذي يصللللّ  منللله السللللّ
 (2)"تدبّره

  {  مسلللتك ا}فلللإن قللللت: ملللا حملللل اجلملتلللني املصلللدرتني بكلللتن؟ قللللت: األوىل حلللال ملللن    الزلشلللري: "وقلللال  
 (3)"و وز أن تكوان استئنافني  {،ذ يسمعها}من   :والثانية

 (4)وقد دهب البيضاوي مذهبه إال أنه أشار إىل احتمال أن تكون الثانية بدال من األوىل.
وهلو أن تشلتبك مبلا قبلهلا    ،ويكلون للفصلل معلىن آخلر  ، للة احللال  وإدا كانت اجلملة حلاال فتلدخل يف حبله

 فتكون خ ا واحدا.
بللدال أو بيللاان فلمللا بينهللا وبللني مللا قبلهللا مللن كمللال االتصللال، كمللا  للوز أن حتمللل علللى وةلله    ةعلللتأمللا إدا  

 االستئناف البيا .
ُكْم بَِما  ﴿  :قولله تعلاىل:  سادســا َمدَّ

َ
ِي أ َِّ نَْعام  َوبَنِ َ   ١٣٢َتْعلَُمونَ َواتَُّقوا ا

َ
ُكْم بِأ َمدَّ

َ
ات    ١٣٣أ وََجنََّ

أملدكم  نعلام    }  :وقولله  ،فإنه مسول للتنبيله عللى نعلم   تعلاىل عنلد املخلاطبني"   [134-132]الشعراء:   ﴾١٣٤وَُعُيون  
علمهلللم ملللص كلللوهنم  لداللتللله عليهلللا ابلتفصللليل ملللن غلللري إحاللللة عللللى     أوىف بتتديتللله  لللا قبلللله{  وةنلللات وعيلللون    ،وبنلللني
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  (1)."وحيتمل االستئناف  ،واإلمداد مبا دكر من األنعام وغريها بعض اإلمداد مبا يعلمون   ،معاندين
مث    ،أ لهللا أّوال  ،}واتقللوا الللذ  أمللدّكم مبللا تعلمللون{ مللن أنللواع الّنعمللاء وأيللناف اآلالء  قللال أبللو السللعود: "

والّتفسلري إثلر اإلهبلام    ،فإّن الّتفصليل بعلد اإل لال   لزايدة الّتقرير   }أمدّكم  نعام وبنني{ إبعادة الفعل :فّصلها بقوله
 (2)".أدخل يف دلك

{  أملدّكم  }فلإّن فعلل    ،{أمدّكم مبلا تعلملون  }  :وهذه اجلملة مبنزلة بدل البعض من  لة  وقال ابن عاشور: "
ا يلار بلدال منله ابعتبلار ملا تعللل بله ملن قولله:األ  {  أملدّكم  }لالثّا  وإن كان مساواي لل إخل    {   نعلام وبنلني}  ّول فإمنلّ

 (3)  "وكال االعتبارين الّتوكيد والبدل يقتضي الفصل، فألةله ذ تعطف اجلملة.  ،اّلذي هو بعض  ّا تعلمون 
 (4)وقد هلها ابن هشام على البدل.

إد سلليل للتتكيللد أو البللدل علللى معللىن التفصلليل بعللد     فسلليال اآليللة انسللب أن يفصللل هللذا الرتكيللب عمللا قبللله
 يف أعلى درةات البالغة.  البناءاإل ال، وتكرر الفعل يف يدر اجلملة لزايدة التقرير، وكل دلك ةعل هذا 

َْلِ َومُ ﴿ :قولله تعلاىل: سابعا ُ َجَرةِ اْلَْ ُدل َك ََعَ شََ
َ
يَْطاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أ ك  َل فَوَْسوََس ذَِْلْهِ الشَّ لَْ

  (5).لكوهنا تفسريا له وتبيينا   عما قبلها  { قال}فصل  لة  " [120]طه:   ﴾١٢٠َيبَّْل 
  :كتنّله قيللل  ،اسلتئناف وقلص وةلوااب عللن سلؤال نشلت منله  وأ  ،قلال{ إملا بللدل ملن وسلوس}  قلال أبلو السلعود: "

 (6)".قال }اي آدم هل أدّلك على شجرة انلد{  :فقيل ؟فمادا قال يف وسوسته
  ،وكشلف غطاهلا  ،تنبيهلا عللى إيضلاح الوسوسلة   جملردا علن اللواو{    قلال اي آدم}فلتتى بقولله:  قلال الطلاليب: "

واإلعلراض علن    ،وشرح تفاييلها، ولو أتى ابللواو ذ يعلآ هلذا املعلىن مللا فيهلا ملن إيهلام التغلاير امللؤدن بعلدم الكشلف
 (7)".التقرير

 (8)"وهذه اآلية مثال للجملة املبّينة لغريها يف علم املعا . قال ابن عاشور: "
َدة  ﴿:قوله تعاىل :اثمناا   َوآتَْت ُُكَّ َواحَِ

ً
ْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتََّكأ

َ
رَْسلَْت ذَِْلِْهنَّ َوأ

َ
ا َسِمَعْت بَِمْكرِهِنَّ أ فَلَمَّ

ِيًنا َوقَالَِت اْخُرْج َعلَيِْهنَّ  َذا ِمنُْهنَّ ِسكذ ِ َما هََ يِْدَيُهنَّ َوُقلَْن َحاَش َّلِلَّ
َ
ْعَن أ نَُه َوَقطَّ ْكََبْ

َ
ْيَنُه أ

َ
ا َرأ   فَلَمَّ
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ا ذِْن َهَذا ذِلَّ َملٌَك َكرِيمٌ     [31]يوسف:   ﴾٣١بَََشً
 " ما جاء فيه اإلثبات إبن وإالّ فصل  من النمادج الذي دكرها اجلرةا  حتت "الشاهد وهذا 
وملداخل يف    {ملا هلذا بشلرا    }:مشلابك لقولله  {إن هلذا إالّ مللك كلرم    }ودلك أن قولله:   اجلرةا : "قال 

فتحللد وةهللي كونلله شللبيها    ،ووةلله هللو فيلله شللبيه ابلصللفة  ،وةهللان هللو فيهمللا شللبيه ابلتتكيللد ،  ضللمنه مللن ثالثللة أوةلله
ملكلا حتقيقلا ال حماللة و،كيلدا لنفلي    وإدا كان كذلك كان إثبلات كونله  ،هو أنه إدا كان ملكا ذ يكن بشرا :ابلتتكيد 

واحلللال    ،ومللا هللذا آبدملليّ   ،  مللا هللذا بشللرا  :أن اجلللاري يف العللرف والعللادة أنلله إدا قيللل  :والوةلله الثللا   ،أن يكللون بشللرا
  :حال تعظيم وتعّجب  ا يشاهد يف اإلنسان من حسن خلل أو خلل أن يكون الغلرض وامللراد ملن الكلالم أن يقلال

وإدا كان مفهوما من اللفظ قبل أن يلذكر كلان دكلره    ،به عن دلك حىت إنّه يكون مفهوم اللفظوأن يكىن   ،إنه ملك
أفلال تلر     ،ألّن حلّد التتكيلد أن حتقلّل ابللفلظ معلىن قلد فهلم ملن لفلظ آخلر قلد سلبل منلك  إدا دكر ،كيلدا ال حماللة

مول قلد فهلم بلديئا  ةلاء  القلوم كّلهلم ،كيلدا ملن حيله كلان اللذي فهل  :أنه إمنا كان كّلهلم يف قوللك م منله وهلو الشلّ
  ،ولللو أنلّله ذ يكللن فهللم الشللمول مللن لفللظ القللوم وال كللان هللو مللن موةبلله ذ يكللن كللّل ،كيللدا  ،مللن  للاهر لفللظ القللوم

   .ولكان الشمول مستفادا من كّل ابتداء
فة      فهلو أنّله إدا نفلي أن يكلون بشلرا فقلد أثبلت لله ةلنس سلواه  :وأما الوةه الثاله الذي هو فيه شبيه ابلصلّ

وإدا كلان األمللر كللذلك كلان إثباتلله ملكللا تبيينللا    ،إد ملن اقللال أن  للرج ملن ةللنس البشللر مث ال يلدخل يف ةللنس آخللر
فلإن ذ يكلن بشلرا فملا هلو    :وإغنلاء علن أن حتتلاج إىل أن تسلتل فتقلول  ،وتعيينا للذلك اجللنس اللذي أريلد إدخالله فيله

ردت مللن بللني مللن للله هللذا  أمللررت بزيللد الظريللف كللان الظريللف تبيينللا وتعيينللا للللذي    :كما أنلّلك إدا قلللت؟مللا ةنسللهو 
 (1) "؟أّي الّزيدين أردت:وكنت قد أغنيت املخاطب عن احلاةة إىل أن يقول  ،االسم

ة املعلللا   هلللذا الشلللاهد ملللن الشلللواهد اللطيفلللة، مث بلللني وةللله اللطافلللة فيللله، ودللللك لكثلللر أن  اجلرةلللا     رأ وقلللد  
 والدالالت اليت يوحي هبا هذا الفصل.

سلليل مللن أةللل رفللص الللوهم  {إن هللذا إاّل ملللك كللرم  }فقوللله:  وقللال الطللاليب يف سللبب عللدم الويللل ابلللواو "  
 (2)".ابجلملة األوىل، غري أن تكون على  اهرها من الداللة على اإلغرال ىف مدحه

أمللا التبيللني    ،}مللا هللذا بشللرا إن هللذا إال ملللك كللرم { حيتمللل التبيللني والتتكيللد   :قوللله تعللاىل: "القللزوي وقللال  
وأملا    ،فإثبات امللكية لله تبيلني للذلك اجللنس وتعيلني  ،فألنه ميتنص أن  رج من ةنس البشر وال يدخل يف ةنس آخر

حلال تعظليم لله وتعجلب  لا  وألنه إدا قيل يف العرف إلنسان ما هذا بشلرا    ،التتكيد فألنه إدا كان ملكا ذ يكن بشرا
هللال نللزلتم الثانيللة منزلللة بللدل    :فللإن قيللل  ،يشللاهد منلله مللن حسللن خلللل أو خلللل كللان الغللرض أنلله ملللك بطريللل الكنايللة
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ألن بلدل الكلل ال ينفصلل علن التتكيلد    :قلنا  ؟ومنزلة النعت من متبوعه يف بعض  ،الكل من متبوعه يف بعض الصور
والنعللت ال ينفصللل عللن عطللف    ،صللود ابلنسللبة دون متبوعلله خبللالف التتكيللد وأنلله مق  ،إال  ن لفظلله غللري لفللظ متبوعلله

وهللذه كلهللا اعتبللارات ال يتحقللل    ،وعطللف البيللان ابلعكللس  ،البيللان إال  نلله يللدل علللى بعللض أحللوال متبوعللة ال عليلله
 (1)"شيء منها فيما حنن بصدده

لبشلللرية ملللا شلللاهدن فيلله ملللن  نفلللني عنلله ا  ومنلله قلللول أيب السللعود: "  ،وقللد دكللر املفسلللرون بعللض دالالت اآليلللة
}إن هلذا إالّ مللك كلرم{ بنلاء عللى ملا  :  وقصرنه على امللكية بقلوهلن  ،اجلمال العبقري الذي ذ يعهد مثاله يف البشر

ولللذلك ال يللزال يشللّبه    ،كمللا ركللب فيهللا أن ال أقللب  مللن الشلليطان   ،ركللز يف العقللول مللن أن ال حللّي أحسللن مللن امللللك
 (2)"وغرضهن ويفه  قصى مراتب احلسن واجلمال ،ب هبما كّل متناه يف احلسن والق

ا :  وقلللد دكلللر اللللرازي وةهلللا آخلللر فقلللال: " وهلللو األقلللرب عنلللدي أّن املشلللهور عنلللد اجلمهلللور أّن    والوةللله الثلللّ
وشلراهبم    ،املالمكة مطّهرون عن بواعه الّشهوة، وةوادب الغضب، ونوازع الوهم وانيلال فطعلامهم توحيلد اّلّل تعلاىل

الم ذ يلتفلت إلليهّن البتّلة ورأيلن عليله هيبلة الّنبلّوة وهيبلة    ،الثّناء على اّلّل تعاىل، مثّ إّن الّنسوة ملا رأين يوسف عليله السلّ
هوة، وال شلليئا مللن البشللريّة، وال يللفة مللن اإلنسللانّية،    :الّرسللالة، وسلليما الّطهللارة قلللن إاّن مللا رأينللا فيلله أثللرا مللن أثللر الشللّ

 (3)"ودخل يف امللكّية.  ،ّهر عن  يص الّصفات املغروزة يف البشر، وقد ترّقى عن حّد اإلنسانّيةفهذا قد تط
وهبللذه التللتويالت  تلللف وةلله التشللبيه يف اآليللة الكرميللة، وكلهللا مللن لطللامف التللدبر، غللري أن املقصللد بيللان سللر  

 هذا الفصل، والسيال حيتمل أكثر من وةه كما سبل.
ْعَر َوَما يََْْبِغ ََلُ  ذِْن ُهَو ذِلَّ ذِْكٌر َوقُْرآٌن ُمبِ ٌ ﴿    :قولله علّز وةللّ  :اتسعاا  ِ ]يلس:  ﴾٦٩َوَما َعلَّْمَناهُ الشذ

فلال تلر  أن    قلال اجلرةلا : "  [4-3]اللنجم:  ﴾٤ذِْن ُهَو ذِلَّ وَِْحٌ يُوَِح   ٣َوَما َينِْطُق َعِن الَْهَوا﴿ :وقوله [69
فإثبات ما عّلمه النليّب وأوحلي إليله دكلرا وقلرآان ،كيلد وتثبيلت  ؟  اإلثبات يف اآليتني  يعا ،كيد وتثبيت لنفي ما نفي

وكذلك إثبات ما يتلوه عليهم وحيا من   تعاىل ،كيلد وتقريلر لنفلي أن يكلون نطلل    ،لنفي أن يكون قد عّلم الشعر
 (4)".به عن هو 

تويل  لا حيتملله السليال، كملا ميكلن أن حيملل كلذلك عللى االسلتئناف البيلا  وهلو ملا دهلب  هذا وةه من الت
عر عللن القللرآن يثللري     اسللتئناف بيللا ّ   {  إن هللو إاّل دكللر وقللرآن مبللني}و لللة  إليلله ابللن عاشللور فقللال: "   ألّن نفللي الشللّ

د يلّلى   عليله وسللّ    {إن هلو إاّل دكلر}فكان قولله:  ؟مسؤال متطّلب يقلول: فملا هلو هلذا الّلذي أوحلي بله إىل حمملّ
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 (1)"ةوااب لطلبته.
فقلد  هلر  للا سلبل مللن منلادج قرآنيلة ةانبللا ملن أثللر السليال يف اقتضلاء الفصللل بلني اجلمللل، وهلذا ابب عظلليم  

 وحيتاج إىل مزيد ،مل وتدبر. ،من أبواب البالغة
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 الفصل ملا بني اجلملتني من شبه كمال االتصالعلى أثر السياق يف   تطبيقيةمناذج  : اثلثا
وٌر ﴿:قولله تعلاىل :أوال ِ َغفَُ ِ  ذِنَّ َرّبذ َم َرّبذ ووِ ذِلَّ َما رَحَِ اَرةٌ بِالس  مَّ

َ
ُِئ َنْفِِس  ذِنَّ اْلَّْفَس َْل بَرذ

ُ
َوَما أ

يمٌ  وهللذا الضلللرب    ،الللنفس ألمللارة ابلسللوءإن    :فقيللل  ؟هلللل الللنفس أمللارة ابلسللوء  :كتنلله قيللل  [53]يوسللف:  ﴾٥٣رَحََِ
  (1).يقتضي ،كيد احلكم كما مر يف ابب أحوال اإلسناد

وملنهم ملن رأ  أهنللا    ،فملنهم مللن رأ  أن اآليلة عللى لسلان امللرأة العزيلز  ،ويف هلذه اآلايت اجتاهلان يف التفسلري
  .على لسان يوسف عليه الصالة والسالم

وملا  }  فقاللت:  ،اهر ترتيب الكالم أّن هذا من كالم امرأة العزيلز، مضلت يف بقيّلة إقرارهلاقال ابن عاشور: "  
ُخنُْه بِالَْغيِْب ﴿ودللك كلاالحرتاس  ّلا يقتضليه قوهللا:   ،{أبّر  نفسي

َ
ِذِ لَْم أ

َ
ملن أّن    [52وسلف: ]ي ﴾َذلَِك ِْلَْعلََم أ

ة ملللا    :، أي{ومللا أبللّر  نفسللي}فقالللت:    ،ت مللة نفسللها مللن هللذا الللّذنب العظللليم اّدعللاء  ّن نفسللها بريئللة بللراءة عاملللّ
وء ولكنّله ذ يقلص.   أبر ء نفسي من حماولة هذا اإلمث  وء وقلد أملرت  ابلسلّ فلالواو الّليت يف اجلمللة    ألّن الّنفس أّمارة ابلسلّ

 تدامّية.استئنافّية، واجلملة اب
وء}و للة   ارة ابلسللّ ال أّدعلي بللراءة نفسلي مللن ارتكللاب    :تعليلل جلملللة ومللا أبلّر  نفسللي، أي  {  إّن الللّنفس ألملّ

 (2)"ألّن الّنفوس كثرية األمر ابلّسوء.  الّذنب
ة ومعلللا  الكلللالم  قلللال ابلللن كثلللري: " وقلللد حكلللاه    ،وهلللذا القلللول هلللو األشلللهر واألليلللل واألنسلللب بسللليال القصلللّ

 .املاوردّي يف تفسريه، وانتدب لنصره اإلمام العاّلمة أبو العّباس ابن تيمّية رهه اّلّل، فتفرده بتصنيف على حدة
نله{ يف زوةتله }ابلغيلب{  وقد قيل: إّن دلك من كالم يوسف عليه الّسالم من قوله: }دلك لليعلم أّ  ذ أخ

ا رددت الّرسلول لليعلم املللك بلراءَ  ،اآليتلني }وأّن اّلّل    ،ولليعلم العزيلز }أّ  ذ أخنله{ يف زوةتله }ابلغيلب{  ،أي: إمنلّ
وء{ اآليلة ارة ابلسللّ وهلذا القلول هلو الّلذي ذ حيلك ابلن ةريللر  ،  ال يهلدي كيلد انلامنني وملا أبلّر  نفسلي إّن اللّنفس ألملّ

 (3)" سواه.وال ابن أيب حاني 
ألهنلللا تبلللني سلللببه    ،{ فصللللت عمللا قبلهلللا  إن اللللنفس ألملللارة ابلسلللوء  }  :وعلللى كلللال التلللتويلني فلللإن قولللله تعللاىل

 وما كان هذا سياقه انسب أن يفصل عما قبله. ،وتذكر علته
ُتْم ِإَوْن تَْدُعوُهْم ذَِ  الُْهَدا َل يَتَّبُِعوُكْم  َسَواٌو ﴿قوله تعلاىل:  :اثنيا نَْ

َ
ْم أ

َ
وُهْم أ َدَعْوُتمَُ

َ
يُْكْم أ َعلََ

اِمُتونَ     [193]األعراف:   ﴾١٩٣َِ
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أبلو    ويف سبب هذا الفصلل يقلول،  } سواء عليكم أدعوموهم أم أنتم يامتون{ عما قبلها   لة:  فقد فصلت
ومبلني لكيفيلة    ،}سواء عليكم أدعوموهم أم أنتم يامتون{ استئناف مقلرر ملضلمون ملا قبلله  :وقوله تعاىل السعود: "

  ،فإنله ال يتغلري حلالكم يف احلللالني   تمسلتو علليكم يف علدم اإلفلادة دعلا كم هللم وسلكوتكم البحل  :أي  ،علدم االتبلاع
 (1)".كما ال يتغري حاهلم حبكم اجلمادية

سللللواء عللللليكم  }و لللللة:    الفصللللل لكمللللال االتصللللال فقللللال: "  هللللذا الفصللللل مللللن قبيلللللأن  ابللللن عاشللللور    رأ و 
 (2)"فلذلك فصلت.  {  وإن تدعوهم إىل اهلد  ال يّتبعوكم}مؤّكدة جلملة  {  أدعوموهم أم أنتم يامتون 

ِيَن آَمُنوا َل َتتَِّخُذوا بَِطانًَة ِمْن ُدونُِكْم َل ﴿ :قولله تعلاىل :اثلثا َِّ َها ا ي 
َ
اًل َود وا يَا أ لُونَُكْم َخبََ

ْ
يَأ

اتِ  ُم اْْليََ ا لَكَُ ْد بَيَّنََّ ََبُ  قََ كَْ
َ
ُدورُُهْم أ ُِ فَْواهِِهْم َوَما َُتِِْف 

َ
ذِْن   َما َعنِت ْم قَْد بََدِت اِْلَْغَضاُو ِمْن أ

 [118]آل عمران:   ﴾١١٨ُكنُْتْم َتْعِقلُونَ 

قلد بلدت البغضلاء  }  ،{ودوا ملا عنلتم  }  ،{  الال  للونكم خبلاوهلي }  ،فقد تعاقبت  لل علدة يف هلذه اآليلة
 .{.من أفواههم

وأحسللللن منلللله وأبللللل  أن تكللللون مسللللتتنفات كلهللللا علللللى وةلللله التعليللللل للنهللللى عللللن اعللللادهم    "قللللال الّزلشللللرّي  
 (3)"بطانة

أو يلفة    ،داعيلة إىل االةتنلاب علنهم  ،مبينلة حللاهلم  ،}ال  للونكم خبلاال{  للة مسلتتنفة قال أبلو السلعود: "
موةلب    ،وهو أيضا استئناف مؤكد للنهلي  ،مشقتكم وشدة ضرركم  :أي  ،مّنوا عنتكم  :}وّدوا ما عنّتم{ أي.،.بطانة

}قد بدت البغضاء ملن أفلواههم{ اسلتئناف آخلر مفيلد ملزيلد االةتنلاب علن املنهلّي  ،لزايدة االةتناب عن املنهّي عنه
ضللاء يف كالمهللم ملللا أهنللم ال يتمللالكون مللص مبللالغتهم يف ضللبآ أنفسللهم وحتللاملهم عليهللا أن  قللد  هللرت البغ  :أي  ،عنلله

 (4)".ينفلت من ألسنتهم ما يعلم به بغضهم للمسلمني

فقللد  هللر  للا سللبل أثللر السلليال يف قطللص هللذه اجلمللل، واسللتقالها  لتحللدث أثللرا ابلغللا يف الللنفس، فهللي تقللرع  
 أشد احلذر.القلوب تباعا  حىت حيذروا عدوهم 
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 الفصل بني قصتني.مناذج تطبيقية على أثر السياق يف  :  رابعاا 
ولكللن ،َ القصلة مفصللولة، وعنلد التتمللل يتبللني    ،والظلاهر أن بينهمللا ترابطلا واتصللاال  ،قلد تللرد قصلة بعللد قصللة

  ومن أمثلة دلك:  ،أن بني القصتني تباينا
ِيَن َكَفُروا  ﴿قوله تعاىل:  َِّ ْم لَْم ُتنِْذرُْهْم َل يُْؤِمُنونَ ذِنَّ ا

َ
نَْذْرَتُهْم أ

َ
أ

َ
   [6]البقرة:   ﴾٦َسَواٌو َعلَيِْهْم أ

فقد قطعت هذه اآلية اليت تتحدث عن حال الكافرين عما قبلها من اآلايت اليت تتحلدث علن حلال املتقلني  
منني وذ تعطلف كنحلو قولله:  فلإن قللت: ذ قطعلت قصلة الكفلار علن قصلة امللؤ قلال الزلشلري: "يف أول سورة البقلرة، 

بَْراَر لَِِف نَعِيم  ﴿
َ
يم   ١٣ذِنَّ اْْل ِِف َجحَِ اَر لََ وغلريه ملن اآلي الكثلرية؟ قللت:    [14-13]االنفطلار:  ﴾١٤ِإَونَّ الُْفجَّ

ألن األوىل فيملللا حنلللن فيللله مسلللوقة للللذكر الكتلللاب وأنللله هلللد  للمتقلللني،     لللليس وزان هلللاتني القصلللتني وزان ملللا دكلللرت
ن الكفار من يلفتهم كيلت وكيلت، فبلني اجلملتلني تبلاين يف الغلرض واألسللوب، وقلا عللى حلّد ال  وسيقت الثانية أل
ا إدا ابتدأتله وبنيلت الكللالم    ،جملال فيله للعلاطف فلإن قللت: هلذا إدا زعملت أن الللذين يؤمنلون ةلار عللى املتقلني، فتملّ

قللت: قللد ملّر يل أن الكللالم    ؟تلللّوةمثللل تللك اآلي امل  لصلفة امللؤمنني، مث عقبتلله بكلالم آخللر يف يلفة أضللدادهم، كلان 
عللى تقلدير سلؤال، فلذلك إدراج لله يف حكلم املتقلني، و بلص لله يف    املبتدأ عقيب املتقني سبيله االستئناف، وأنه مبل 

 (1)"وإن كان مبتدأ يف اللفظ فهو يف احلقيقة كاجلار  عليه.  ،املعىن
رةل  عنلد الزلشلري هلذه اللدالالت الليت رآهلا يف  إدا فسيال هذه اآلايت اللغوي، وتوةيهها النحوي هو ملا  

 الفصل بني القصتني. و  تعاىل أعلم.
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 خامتة البحث: 
مللن  ويف هنايللة هللذا البحلله أهللد   عللز وةللل علللى التمللام، ومللا كللان مللن توفيللل فمللن   وحللده، ومللا كللان  

 تقصري وخلل فمن نفسي.
 وقد خلص البحه إىل  لة من النتامج، ومنها:هذا 

  ،وتفسلري  ،وأيلول فقله  ،وبالغلة  ،أوال: لقد كان للعلماء السابقني يف جماالت العللوم اللغويلة املختلفلة ملن حنلو
يف بنيللة الللنص اللغللوي كمللا لللو كللان شللكال  وغريهللا قصللب السللبل يف نظللرهتم إىل السلليال، فلللم يقتصللر نظللرهم    ،ونقللد 

  -علللى مللا يبللدو مللن معللاجلتهم هلللا    -منعللزال عللن العوامللل انارةيللة اللليت تلفلله وحتلليآ بلله، وإمنللا أخللذوا مللادهتم اللغويللة  
حميطله و روفله، كملا فطنلوا إىل أن الكلالم لله و يفلة ومعللىن  عللى أهنلا ضلرب ملن النشلاط اإلنسلا  اللذي يتفاعلل ملص  

يف عملية التوايلل االةتملاعي، وأن هلذه الو يفلة وداك املعلىن هلملا ارتبلاط وثيلل بسليال احللال أو املقلام وملا فيله ملن  
شللخو  وأحللداث،  هللر هللذا كللله يف دراسللتهم وإن ذ ينصللوا عليلله مبللدأ مللن مبللاد  التقعيللد، أو أيللال مللن أيللول  

 .تهم اللغويةنظري
لقللد كللان البالغيللون عنللد اعللرتافهم بفكللرة املقللام متقللدمني ألللف سللنة تقريبللاً علللى زمللاهنم  ألن االعللرتاف  لنيللا:  

بفكللَر املقللام أو املقللال بويللفهما أساسللني متميللزين مللن أسللس حتليللل املعللىن يعلللد اآلن يف الغللرب مللن الكشللوف اللليت  
 اللغة.  ةاءت نتيجة ملغامرات العقل املعاير يف دراسة

، واسلللتعانوا بللله  يف حتليلللل اللللنص القلللرآ   لقلللد كلللان املفسلللرون ملللن أسلللبل العلملللاء اللللذين اهتملللوا ابلسللليالللثلللا:  
، وإن كانوا متفلاوتني يف هلذا االهتملام، بلل قلد جنلد  وسيلة مهمة من وسامل الكشف عن املعىن املراد للشارع احلكيم

واضللص، ويللوةز أو يهمللل السلليال يف مواضللص أخللر ، وال يكللاد  مللن املفسللرين مللن يتوسللص يف اإلشللارة إىل السلليال يف م
 يوةد تفسري كامل يقوم على النظرية السياقية يف دراسة النص القرآ .  

  ،اعتللىن عنايللة واضللحة ةليللة ابلسلليال يف مسللتو  اإلشللارات النظريللة  منللذ نشللئته  علللم أيللول الفقلله  رابعللا: إن 
 .ومطلل وأمر وهني وجماز وخفي  ومستو  التناول التطبيقي لألدلة اقتملة من عام

عللى    -  والبالغيني خايلة  ،عند علماء اللغة عامةما يفسر عدم وةود دراسات تنظريية مستقلة  : إن خامسا
هلو أن وضلص نظريلة متكامللة ذ يكلن هلدفهم، وإمنلا    -الرغم من بياهنم أقية السليال املقلايل واحللايل وإدراكهلم ألبعلاده

 إىل فهم مدلوالت النصو  ومقايدها.،َ دراساهتم نتيجة احلاةة 
قابلة للتطبيلل عللى    –نظريلة السليال  –لقد ياغ علماء اللغة الغلربيني فكلرة السليال يف شلكل نظريلة  سادسا: 

 يللص أنللواع املعللىن مللن: يللوتية ويللرفية وحنويللة واةتماعيللة ووضللعوا هلللا مللن املعللايري واإلةللراءات مللا  علهللا تقللف علللى  
 .رايت اليت تتناول املعىن ابلتحليل والتفسريقدم املساواة مص بقية النظ

عللللم الدالللللة  لللتص بدراسلللة املعلللىن، فهلللو ةلللزء ملللن عللللم اللغلللة )اللسلللانيات(، وهلللو قمللللة الدراسلللات  سلللابعا:  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





417 
 

 ، وما السيال إال نظرية من نظرايته.اللغوية  ألن موضوعه األساس هو املعىن، وال تكون لغة بال معىن
 مصلللنفات عربيلللة قدميلللة تتصلللل مبجلللاالت تقلللرب ملللن ماهيلللة هلللذا العللللم يف  ينتشلللر مصلللطل  الدالللللة يفلمنلللا:  
وملن دللك: ) مصلطل  املعلا  (،    ،كما تلداول العلملاء مصلطلحات أخلر  مرادفلة ملصلطل  الدالللة،  يورته املعايرة
ظريلللة  هللو عنلللوان قسلللم مللن الدراسلللات البالغيلللة اجلماليللة الللليت تعلللىن بقلليم الرتكيلللب اللغلللوي، وتفيللد ملللن ن  وعلللم املعلللا 

ويقلدم )عللم املعلا ( نتلامج    "،دالملل اإلعجلاز"السيال على النحو الذي اكتملت فيه لد  عبد القاهر اجلرةلا  يف  
 تفيد الباحه الداليل.

ذ تكن دراسلة الدالللة يف اللرتاث العلريب حكلرا عللى اللغلويني، بلل كانلت ميلداان مشلاعا بلني الفالسلفة   سعا: 
 واللغويني واأليوليني.

فلللم ،ت علللى دكللرهم يف سلسلللة    ،ةهللود الللدالليني العللرب القللدامى  الدراسللات الدالليللة  قللد أغفلللتعاشللرا: ل
   إال ما كان من دراسات اهتمت إب هار دور العلماء العرب يف هذا ايال.تطور االهتمام الداليل القدم 

راسلات العربيلة الرتاثيلة، بلل كلان  يف الد   بنفسه عن غريه من حقول املعرفلة علم الداللة ذ يستقلعشر:  حادي
 شرا يف الدراسات النحوية والبالغية واأليولية والعقدية وغريها من العلوم العربية واإلسالمية.تمن

عللى التفكللري النحلوي يف اللرتاث العللريب  حيله فرضللت نفسلها علللى    فكلرة اإلسللناد  قلد سلليطرتل  عشلر:  ل 
ملسلند إليله واملسلند يف بعلض اجلملل، كملا هلو احللال يف اجلملل  كل األسلاليب، حلىت وإن تكللف النحلوي يف تقلدير ا

ودللك حنلو النلداء أو أسللوب امللدح واللذم، وقلد    ،اليت ال يظهر فهيا ركنان يكلون أحلدقا مسلندا واآلخلر مسلندا إليله
 اختلفت نظرهتم إىل حنو هذه اجلمل، وتكلفوا يعبا يف يياغة تقديرات تتناسب وفكرة اإلسناد.

حظيت فكرة اإلسلناد يف اللرتاث البالغلي ابهتملام كبلري حلىت إهنلم اعتملدوا عليهلا يف تقسليم   لقد عشر:  لله
اجلوانللب الدالليللة اللليت تتجلللى يف تكللوين    واقللد تنللاول، فمباحلله علللم املعللا ، فهللي حمللور دراسللتهم ومللدار اهتمامللاهتم

تكتسللبها الرتاكيللب مللن خللالل أحللوال  هللذه العالقللة اإلسللنادية، ونظللروا يف ركلل  اإلسللناد، واستشللرفوا الللدالالت اللليت  
 فبينما نظر النحاة يف اجلانب الو يفي لرك  اجلملة، اهتم البالغيون ابجلوانب الداللية فيهما.  ، املسند واملسند إليه

وإن اختلفللت طريقللة التعامللل مللص هللذه    ،يف العربيللة قللدميا وحللديثا  كبللرية  أقيللةعشللر: إن لقضللية اإلسللناد    رابللص 
 ني وبعض املعايرين، ولكن تبقى هذه القضية حية وال منا  منها يف الدراسات اللغوية.القضية بني السابق

 هللر مصللطل  اجلملللة عنللد العلمللاء السللابقني، واختلفللوا يف حللده، فمللنهم مللن فللرل بينلله وبللني  عشللر:    خللامس
الكالم، ومنهم من ذ يفرل، ولكن األسس اليت تقوم عليها اجلملة عند كثري ملنهم هلي: اإلسلناد، واإلفلادة، والقصلد  

 أو نية املتكلم، واالستقالل. 
فمللنهم مللن سللار علللى هنللج السللابقني، ومللنهم مللن    ،لللةعشللر: اختلللف املعايللرون يف حتديللد معللىن اجلم  سللادس

تعريلللف اجلمللللة يف الدراسلللات اللغويلللة املعايلللرة    تلملللس تعريفلللات أخلللر  يف ضلللوء الدراسلللات اللغويلللة املعايلللرة، وإن 
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وتنوعلت إىل درةلة يصلعب معهلا الوقلوف عللى تعريلف متفلل عليله أو    ،قد كثرت آرا هلم يف دللك األملرف ،مضطرب
 .يشبه أن يكون كذلك

عشر: قسم النحاة اجلملة ابعتبارات متعددة: ابعتبار ترتيب مكوانهتا، وابعتبار تركب خ ها وعدمه،   سابص 
 وابعتبار إعراهبا، وابعتبار املنحى الداليل. 

 ري ث،سناد ان ي وحتوالته يف منادج من القرآن الكرم مد   : لقد  هر من خالل حتليل أبنية اإلعشر  منل
ابلسيال يف  اهتمامهم  مد   التفسري  علماء  السابقني وخاية  العلماء  فيها، كما  هر من كالم  بنوعيه  السيال 

 حتليل النص القرآ . 
ألبني  سص   حتليله  يف  ابلسيال  االهتمام  يف  دور كبري  رهه    للزلشري  لقد كان  الكرم عشر:  القرآن  ة 

منه يف دلك كثري  استفاد  ولكنه ذ يكن يف كل تفسريه على درةة واحدة من   ونوأساليبه، وقد  بعده،  أتى   ن 
أثره يف األبنية ودالالهتا، فقد كان يتوسص يف مواضص إىل حد بعيد، ويوةز يف مواضص   ،االهتمام ابلسيال وبيان 

 أخر . 
ه   يف تفسريه ابلسيال، ويعت  تفسريه من أوسص تفاسري املتتخرين، عشرون: لقد اهتم اإلمام ابن عاشور ره

 وأكثرها إشارة إىل السيال بنوعيه.
 حه مبا  َ: اهذا ويويي الب
االستفادة من نظرية السيال اليت تطورت كثريا يف العصر احلديه يف حتليل نصو  اللغة تعميل  أوال: ضرورة  

 عموما، والنص القرآ  خصويا. 
تعمل على خدمة ، وهذا حيتاج إىل مؤسسات  شامل يف ضوء النظرية السياقيةالدعوة إىل وضص تفسري  يا:  لن

 القرآن الكرم يف هذا اجلانب، ويشرتك يف هذا العمل أعالم اللسانيني يف هذا العصر. 
 واحلمد هلل أوال وآخرا
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 فهرس اآلايت 
 الصفحة رقم اآلية  اآلية م

 الفاَتة

 107 5 ﴾ ٥ِإَويَّاَك نَْسَتعِ ُ  ﴿ 1
 البقرة 

  –  186 – 183 2-1 ﴾ ٢لِلُْمتَّقِ َ َذلَِك الِْكَتاُب َل َريَْب  فِيهِ  ُهًدا   ١الم﴿ 1
211 – 217 -  
406 

ََلةَ   ﴿ 2 ِيَن يُْؤِمُنوَن بِالَْغيِْب َويُقِيُموَن الصَّ َِّ  211 3 ﴾ ا
ِينَ ٱ وَ  ﴿ 3 نزَِل ِمن َقۡبلَِك    َِّ

ُ
نزَِل ذَِْلَۡك َوَمآ أ

ُ
 350- 211 4 ﴾ يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

ولَئَِك ﴿ 4
ُ
ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ    َربذِِهمْ  ِمنْ  ُهًدا  ََعَ  أ

ُ
- 183 – 173 5 ﴾ ٥َوأ

186 -  313 
ِيَن َكَفُروا َسَواٌو َعلَيِْهْم ﴿ 5 َِّ   – 129 – 90 6 ﴾ ذِنَّ ا

378 – 402  –  
407 -  416 

ُ ََعَ قُلُوبِِهْم َوََعَ َسْمعِِهْم  ﴿ 6   –  406 – 246 7 ﴾ َخَتَم اَّللَّ
4-7 

ِ َوبِاْْلَوِْم اْْلِخرِ ﴿ 7   – 266- 132 9- 8 ﴾ َوِمَن اْلَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاَّللَّ
298 -407 

رِْض  ﴿ 8
َ
 225- 171 12-11 ﴾ ِإَوَذا قِيَل لَُهْم َل ُتْفِسُدوا ِِف اْْل

 225- 171 13 ﴾ ِإَوَذا قِيَل لَُهْم آِمُنوا َكَما آَمَن اْلَّاُس ﴿ 9
ِيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا ﴿ 10 َِّ - 132 – 117 15-14 ﴾ِإَوَذا لَُقوا ا

401 -404 
مٌّ بُْكٌم ُعْىٌ َفُهْم َل يَرِْجُعونَ ﴿ 11 ُِ١٨﴾ 18 343 -  344 
نُْتْم َتْعلَُمونَ  ﴿ 12

َ
نَْداًدا َوأ

َ
ِ أ  394 22 ﴾ ٢٢فَََل َِتَْعلُوا َّلِلَّ

نَّ لَُهْم َجنَّات   ﴿ 13
َ
اَِلَاِت أ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ َِّ ِ ا ِ  387 25 ﴾ َوبََشذ

 171 32 ﴾ قَالُوا ُسبَْحانََك َل ِعلَْم َْلَا ذِلَّ َما َعلَّْمَتَنا  ﴿ 14
ْسَمائِِهْم  ﴿ 15

َ
نِْْئُْهْم بِأ

َ
 153 33 ﴾ قَاَل يَا آَدُم أ
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ٌَوُْجَك اْْلَنَّةَ  ﴿ 16 نَْت َو
َ
 168  - 151 35 ﴾اْسُكْن أ

َُّهَما ﴿ 17 ل ٌَ َ
يَْطانُ  فَأ  301 36 ﴾  َعنَْها   الشَّ

اكِعِ َ ﴿ 18 ََكةَ َواْرَكُعوا َمَع الرَّ ََلةَ َوآتُوا الزَّ قِيُموا الصَّ
َ
 166 43 ﴾ ٤٣َوأ

ََلةِ  ِإَونََّها لََكبرَِيٌة  ﴿ 19 َْبِ َوالصَّ  166- 159 45 ﴾ َواْسَتعِيُنوا بِالصَّ
 247 48 ﴾ َواتَُّقوا يَوًْما َل َِتْزِي َنْفٌس َعْن َنْفس  َشيْئًا ﴿ 20
 228 61 ﴾ ِإَوذْ قُلُْتْم يَا ُموَِس لَْن نَْصَِبَ ََعَ َطَعام  َواِحد   ﴿ 21
 186 68 ﴾ َل فَارٌِض َوَل بِْكٌر َعَواٌن بَْ َ َذلَِك    ﴿ 22
َحاَطْت  َسيذِئَةً  َكَسَب  َمنْ  بََّل ﴿ 23

َ
 187 81 ﴾   َخِطيئَُتهُ  بِهِ  َوأ

24 ﴿  َ ائِيَل َل َتْعُبُدوَن ذِلَّ اَّللَّ َخْذنَا ِميَثاَق بَِ  ذِْْسَ
َ
 188 83 ﴾ ِإَوذْ أ

نُْفَسُكْم  ﴿ 25
َ
نُْتْم َهُؤَلِو َتْقُتلُوَن أ

َ
- 193- 188 85 ﴾ ُثمَّ أ

194 
نَْيا بِاْْلِخَرةِ   ﴿ 26 ُوا اَْلََياةَ ال  ِيَن اْشََتَ َِّ ولَئَِك ا

ُ
 188 86 ﴾ أ

بُْتْم َوَفرِيًقا َتْقُتلُونَ  ﴿ 27  376 87 ﴾ ٨٧َفَفرِيًقا َكذَّ
28 ﴿  ُ نَْزَل اَّللَّ

َ
 225 91 ﴾ ِإَوَذا قِيَل لَُهْم آِمُنوا بَِما أ

َِ اْلَّاِس ََعَ َحَياة   ﴿ 29 ْحَر
َ
 244 96 ﴾ َوتَلَِجَدنَُّهْم أ

َذَ  َوقَالُوا ﴿ 30 ُ  اَتَّ ا  اَّللَّ  344  - 214 116 ﴾   ُسبَْحانَهُ   َوَلً
رِْض  ﴿ 31

َ
َماَواِت َواْْل  344 117 ﴾ بَِديُع السَّ

 237 120 ﴾ َولَْن تَرَِْض َعنَْك اْْلَُهوُد َوَل اْلََّصاَرا َح َّ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم  ﴿ 32
ا آِمًنا  ﴿ 33 ِ اْجَعْل َهَذا بَََلً  254 126 ﴾ ِإَوذْ قَاَل ذِبَْراهِيُم َربذ
ًة وََسًطا ﴿ 34 مَّ

ُ
 184 143 ﴾ َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أ

ََلةِ  ﴿ 35 َْبِ َوالصَّ ِيَن آَمُنوا اْسَتعِيُنوا بِالصَّ َِّ َها ا ي 
َ
 166 153 ﴾ يَا أ

ْمَواٌت  ﴿ 36
َ
ِ أ  166 155-154 ﴾ َوَل َتُقولُوا لَِمْن ُيْقَتُل ِِف َسِْيِل اَّللَّ

نَْزْْلَا ِمَن اِْلَيذَِناِت َوالُْهَدا ﴿ 37
َ
ِيَن يَْكُتُموَن َما أ َِّ  190- 153 159 ﴾ ذِنَّ ا

َماَواتِ   َخلْقِ  ِِف  ذِنَّ ﴿ 38 رِْض  السَّ
َ
- 299- 292 164 ﴾  َواْْل

300 
نَْداًدا  ﴿ 39

َ
ِ أ  298 165 ﴾ َوِمَن اْلَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اَّللَّ
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ْسَباُب  ﴿ 40
َ
َعْت بِِهُم اْْل  348 166 ﴾ َوَتَقطَّ

 266- 188 167 ﴾ اْلَّارِ  ِمنَ  ِ َارِِج َ  ُهمْ  َوَما  ﴿ 41
 ِمنُْهْم ﴿ 42

َ
أ ًة َفَنَتََبَّ نَّ َْلَا َكرَّ

َ
ِيَن اتََّبُعوا لَْو أ َِّ  188 167 ﴾ َوقَاَل ا

ِينَ  َوَمَثُل ﴿ 43 َِّ ِ   َكَمَثلِ  َكَفُروا   ا َِّ  239 171 ﴾ ي َينْعُِق بَِما َل سَْسَمُع ا
ٌَْقَناُكْم ﴿ 44 ِيَن آَمُنوا َُكُوا ِمْن َطيذَِباِت َما َر َِّ َها ا ي 

َ
 239 172 ﴾ يَا أ

َ َغُفوٌر رَِحيمٌ  ﴿ 45  238 173 ﴾ ذِنَّ اَّللَّ
ْن تَُول وا وُُجوَهُكْم قَِبَل الَْمَْشِِق ﴿ 46

َ
 325  - 189 177 ﴾ لَيَْس الَِْبَّ أ

ِِ َحَياةٌ  الْ   ِِف  َولَُكمْ ﴿ 47  244 179 ﴾ قَِصا
َخَر    ﴿ 48

ُ
يَّام  أ

َ
ةٌ ِمْن أ  353 184 ﴾ فَعِدَّ

نْزَِل فِيهِ الُْقْرآُن ُهًدا لِلنَّاِس ﴿ 49
ُ
ِي أ َِّ  202 185 ﴾ َشْهُر َرَمَضاَن ا

ِذِ قَرِيٌب  ﴿ 50 ِ فَإِ لََك ِعَبادِي َع ذ
َ
 234 186 ﴾ ١٨٦ِإَوَذا َسأ

 353 196 ﴾ َفَما اْسَتيََْسَ ِمَن الَْهْدِي   ﴿ 51
ْشُهٌر َمْعلُوَماٌت   ﴿ 52

َ
 120- 107 197 ﴾ اَْلَُّ  أ

53 ﴿  َ  254 201-200 ﴾ فَإَِذا قََضيُْتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اَّللَّ
لُونََك ﴿ 54

َ
ْهرِ   َعنِ  سَْسأ - 251 – 250 217 ﴾   فِيهِ  قَِتال    اَْلََرامِ   الشَّ

257 
ِينَ  ذِنَّ ﴿ 55 َِّ ِينَ  آَمُنوا  ا َِّ ِ  َسِْيلِ  ِِف  وََجاَهُدوا  َهاَجُروا  َوا  190 218 ﴾  اَّللَّ
لُونََك َعِن اْْلَْمرِ َوالَْميَِْسِ  ﴿ 56

َ
 196 219 ﴾ سَْسأ

نُْفِسِهنَّ ﴿ 57
َ
بَّْصَن بِأ   - 120 – 107 228 ﴾ َوالُْمَطلََّقاُت يَََتَ

121 
ْوَلَدُهنَّ َحْولَْ ِ ََكِملَْ ِ  ﴿ 58

َ
اُت يُرِْضْعَن أ   –  120 – 107 233 ﴾ َوالَْواِلَ

121 -122 
ٌَْواًجا  ﴿ 59 َ

ِيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمنُْكْم َويََذُروَن أ َِّ  234 ﴾ َوا
  

122 -  230 

َجلَُهنَّ فَََل َتْعُضلُوُهنَّ ﴿ 60
َ
 197 232 ﴾ ِإَوَذا َطلَّْقُتُم الْذَِساَو َفَبلَْغَن أ

يًَّة  ﴿ 61 ِِ ٌَْواًجا َو َ
ِيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمنُْكْم َويََذُروَن أ َِّ  230 240 ﴾ َوا

لُوٌٍّ  ﴿ 62
ُ
ِيَن َخرَُجوا ِمْن دِيَارِهِْم وَُهْم أ َِّ لَْم تََر ذَِ  ا

َ
 162 243 ﴾ أ
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َ قَرًْضا َحَسًنا ﴿ 63 ِي ُيْقرُِض اَّللَّ َِّ  379 245 ﴾ َمْن َذا ا
 397 260 ﴾ ِْلَْطَمئِنَّ قَلِِْب   ﴿ 64
نُْتمْ  ذَِْلُْكمْ  يَُوٍَّّ  َخرْي    ِمنْ  ُتنْفُِقوا  َوَما  ﴿ 65

َ
 283 272 ﴾ ٢٧٢ُتْظلَُمونَ  َل  َوأ

َذنُوا  ﴿ 66
ْ
ِ  ِمنَ  ِِبَْرب   فَأ  244 279 ﴾   َورَُسوَِلِ  اَّللَّ

ة   ﴿: 67 ة  َفَنِظَرٌة ذَِ  َميََْسَ  354 280 ﴾ ِإَوْن ََكَن ُذو ُعَْسَ
و  َعلِيمٌ   ﴿ 68 ِ ََشْ

ُ بُِكلذ ُ  َواَّللَّ َ  َويَُعلذُِمُكُم اَّللَّ  151 282 ﴾ ٢٨٢َواتَُّقوا اَّللَّ
َجل  ُمَسىًّ فَاْكُتُبوُه   ﴿ 69

َ
 158 282 ﴾ ذَِذا تََدايَُْْتْم بَِديْن  ذَِ  أ

 آل عمران 

 133 16 ﴾ َربََّنا ذِنََّنا آَمنَّا  ﴿ 1
2 ﴿ ِ ْسلَْمُت وَْجَِهَ َّلِلَّ

َ
وَك َفُقْل أ  163 20 ﴾ فَإِْن َحاج 

ِيذَِ  ﴿ 3 ِ َويَْقُتلُوَن اْلَّْ ِيَن يَْكُفُروَن بِآيَاِت اَّللَّ َِّ  228 22-21 ﴾ ذِنَّ ا
نَْث   ﴿ 4

ُ
َكُر ََكْْل َِّ  221- 218 36 ﴾ َولَيَْس ا

ا ﴿ 5 ِ  قَالَْت  وََضَعتَْها  فَلَمَّ ِذِ  َربذ نَْث  وََضْعُتَها   ذِ
ُ
 221 36 ﴾  أ

َكرِيَّا الِْمْحَراَب  ﴿ 6 ٌَ َكرِيَّا  َُكََّما َدَخَل َعلَيَْها  ٌَ لََها   151 37 ﴾ َوَكفَّ
َِّ يَُكوُن ِ  ُغََلٌم َوقَْد بَلََغِ َ الِْكََبُ ﴿ 7 َ

ِ أ  397 40 ﴾ قَاَل َربذ
8 ﴿   ُ  401 54 ﴾ َوَمَكُروا َوَمَكَر اَّللَّ
نُْتمْ  َها ﴿ 9

َ
 193 66 ﴾  ِعلْمٌ  بِهِ  لَُكمْ  فِيَما  َحاَجْجُتمْ   َهُؤَلِو  أ

ْهلِ  َوِمنْ ﴿ 10
َ
َمنْهُ   ذِنْ  َمنْ  الِْكَتابِ  أ

ْ
ِ  بِقِنَْطار   تَأ ِه  274 75 ﴾  ذَِْلَْك  يَُؤدذ

َل  ذِنَّ ﴿ 11 وَّ
َ
َة  أ ِي بَِبكَّ  205 96 ﴾ َبيْت  وُِضَع لِلنَّاِس لََّلَّ

نَِْْياَو بَِغرْيِ َحقذ     12
َ
- 229 – 228 112 ﴾ َويَْقُتلُوَن اْْل

230 
ِيَن آَمُنوا َل َتتَِّخُذوا بَِطانًَة ِمْن ُدونُِكْم  ﴿ 13 َِّ َها ا ي 

َ
 415 118 ﴾ يَا أ

وَلِو َُتِب وَنُهْم ﴿ 14
ُ
نُْتْم أ

َ
 194- 193 119 ﴾ َها أ

 255 133 ﴾ وََسارُِعوا ذَِ  َمْغفَِرة  ِمْن َربذُِكْم  ﴿ 15
16 ﴿   ِ ْ ََعَ اَّللَّ  152 159 ﴾ فَإَِذا َعَزْمَت َفَتَوَّكَّ
ِ َوَفْضل  لَْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌو  ﴿ 17  395- 393 174 ﴾ فَانَْقلَُبوا بِنِْعَمة  ِمَن اَّللَّ
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رِْض ﴿ 18
َ
َماَواِت َواْْل  300 190 ﴾ ذِنَّ ِِف َخلِْق السَّ

 النساء 
 159 11 ﴾ فَإِْن ُكنَّ نَِساًو   ﴿ 1
ْوَلدُِكْم  ﴿ 2

َ
ُ ِِف أ يُكُم اَّللَّ ِِ  159 11 ﴾ يُو

َ لَُكْم  ﴿ 3 ِ ُ ِْلَُب ذ  128 28-26 ﴾ يُرِيُد اَّللَّ
نَْسانُ  وَُخلِقَ  ﴿ 4  217 28 ﴾ ٢٨َضعِيًفا  اْْلِ
َ َوَل سَُْشُِكوا بِهِ َشيْئًا  ﴿ 5  377 36 ﴾ َواْعُبُدوا اَّللَّ
ِفُوَن الََْكَِم َعْن َمَواِضعِهِ ﴿ 6 ِيَن َهاُدوا ُُيَرذ َِّ  288 46 ﴾ ِمَن ا
ْيَنَما تَُكونُوا يُْدرِْكُكُم الَْموُْت  7

َ
 397 78 ﴾ أ

ِيَن يَِصلُوَن ذَِ  قَْوم  بَيَْنُكْم َوبَيَْنُهْم ِميَثاٌق ﴿ 8 َِّ  398 90 ﴾ ذِلَّ ا
ُدورُُهْم  ﴿ 9 ُِ  398  - 107 90 ﴾ َحِِصَْت 

ِ َورَُسوَِلِ  ﴿ 10  384 100 ﴾ َوَمْن َُيُْرْج ِمْن بَيْتِهِ ُمَهاِجًرا ذَِ  اَّللَّ
نُْتمْ  َها ﴿ 11

َ
نَْيا   اَْلََياةِ  ِِف  َعنُْهمْ  َجاَدتْلُمْ  َهُؤَلِو  أ  194 109 ﴾  ال 

ْو ذِثًْما ُثمَّ يَرِْم بِهِ بَرِيئًا ﴿ 12
َ
 384 112 ﴾ َوَمْن يَْكِسْب َخِطيئًَة أ

َ وَُهَو َخادُِعُهْم  ﴿ 13  401 142 ﴾ ُُيَادُِعوَن اَّللَّ
 98 157 ﴾١٥٧َوقَْولِِهْم ذِنَّا َقَتلَْنا الَْمِسيَح ﴿ 14
َها اْلَّاُس قَْد َجاَوُكُم الرَُّسوُل ﴿ 15 ي 

َ
 359 171-170 ﴾ يَا أ

 املائدة 
ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم   ﴿ 1

َ
 217 3 ﴾ اْْلَوَْم أ

َ َخبرٌِي بَِما َتْعَملُونَ  ﴿ 2 َ  ذِنَّ اَّللَّ  151 8 ﴾ ٨َواتَُّقوا اَّللَّ
ِيَن آَمُنوا  ﴿ 3 َِّ ُ ا  311 9 ﴾ وََعَد اَّللَّ
َخْذنَا ِميَثاَقُهْم ﴿ 4

َ
ِيَن قَالُوا ذِنَّا نََصاَرا أ َِّ  153 14 ﴾ َوِمَن ا

5 ﴿  ِ ُِمونََك وَِعنَْدُهُم اتلَّْوَراةُ فِيَها ُحْكُم اَّللَّ  189 43 ﴾ َوَكيَْف ُُيَكذ
 273 61 ﴾  بِالُْكْفرِ  َدَخلُوا   َوقَدْ  آَمنَّا  قَالُوا  َجاُووُكمْ  ِإَوَذا ﴿ 6
يِْديِهْم َولُعُِنوا بَِما قَالُوا   ﴿ 7

َ
 107 64 ﴾ ُغلَّْت أ

ابِئُوَن َواْلََّصاَرا ﴿ 8 ِيَن َهاُدوا َوالصَّ َِّ ِيَن آَمُنوا َوا َِّ  324 69 ﴾ ذِنَّ ا
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 232 95 ﴾ َهْديًا بَالَِغ الَْكْعَبةِ   ﴿ 9
ُ ٱ  قَاَل  ِإَوذۡ ﴿ 10 نَت قُلَۡت   ۡبنَ ٱَيَٰعِيَِس  َّللَّ

َ
 172 116 ﴾ َمۡريََم َوأ

نَْت الرَّقِيَب   ﴿ 11
َ
 176 117 ﴾ ُكنَْت أ

 األنعام 
ِي  ُهوَ ﴿ 1 َِّ َجًَل  قَََض  ُثمَّ   ِط     ِمنْ  َخلََقُكمْ  ا

َ
 315 2 ﴾   أ

 7 27 ﴾َولَْو تََرا ذِذْ ُوقُِفوا ََعَ اْلَّارِ  ﴿ 2
ِي َيُقولُوَن  ﴿ 3 َِّ  178 33 ﴾ قَْد َنْعلَُم ذِنَُّه َْلَْحُزنَُك ا
ِيَن يُْؤِمُنوَن بِآيَاتَِنا َفُقْل َسََلٌم َعلَيُْكْم ﴿ 4 َِّ  253 54 ﴾ ِإَوَذا َجاَوَك ا
 253 54 ﴾ َفُقْل َسََلٌم َعلَيُْكْم   ﴿ 5
نَْدُعو  قُلْ ﴿ 6

َ
ِ  ُدونِ  ِمنْ  أ نَا  َوَل  َينَْفُعَنا  َل   َما  اَّللَّ  237 71 ﴾  يََُّ 

ٌو  ﴿ 7 وِِحَ ذَِ َّ َولَْم يُوَ  ذَِْلْهِ ََشْ
ُ
ْو قَاَل أ

َ
 395 93 ﴾ أ

ة   ﴿ 8 َل َمرَّ وَّ
َ
 247 94 ﴾ َولََقْد ِجئُْتُمونَا فَُراَدا َكَما َخلَْقَناُكْم أ

ِ َواْلََّوا   ﴿ 9 َ فَالُِق اَْلَبذ  381 95 ﴾ذِنَّ اَّللَّ
ِي  وَُهوَ ﴿ 10 َِّ نَْزَل   ا

َ
َماوِ  ِمنَ  أ  198 99 ﴾  َماوً   السَّ

نَّ   ﴿ 11  244 116 ﴾ ذِْن يَتَّبُِعوَن ذِلَّ الظَّ
ْحَييَْناهُ ﴿ 12

َ
َوَمْن ََكَن َميًْتا فَأ

َ
 230 122 ﴾ أ

ََلمِ  َدارُ  لَُهمْ ﴿ 13  238 127 ﴾   َربذِِهمْ  ِعنْدَ   السَّ
ِذِ َاِمٌل   ﴿ 14  179 135 ﴾ قُْل يَا قَوِْم اْعَملُوا ََعَ َمََكنَتُِكْم ذِ
ْوَلَدُهْم َسَفًها بَِغرْيِ ِعلْم  ﴿ 15

َ
ِيَن َقَتلُوا أ َِّ  205 140 ﴾ قَْد َخَِسَ ا

ِن اثَْنْ ِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْ ِ  ﴿ 16
ْ
أ ٌَْواج   ِمَن الضَّ َ

 269 143 ﴾ َثَمانَِيَة أ
وِِحَ ذَِ َّ ُُمَرًَّما ََعَ َطاِعم  َيْطَعُمُه  ﴿ 17

ُ
ِجُد ِِف َما أ

َ
 238 145 ﴾ قُْل َل أ

ِينَ  ذِنَّ ﴿ 18 َِّ َ  ِشَيًعا   َوََكنُوا  دِيَنُهمْ  فَرَّقُوا  ا و   ل  205 159 ﴾ ْسَت ِمنُْهْم ِِف ََشْ
 األعراف 

1 ﴿ ٖ ْدرَِك َحَرٌج   ١الم َِ نْزَِل ذَِْلَْك فَََل يَُكْن ِِف 
ُ
 349 2-1 ﴾ كَِتاٌب أ

َمْرتَُك  ﴿ 2
َ
لَّ سَْسُجَد ذِذْ أ

َ
 154 12   ﴾ قَاَل َما َمَنَعَك أ

ٌَوُْجَك اْْلَنََّة ﴿ 3 نَْت َو
َ
 168-151 19 ﴾ َويَا آَدُم اْسُكْن أ
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َخاُهمْ  َاد   ِإَوَ  ﴿ 4
َ
 242 65 ﴾   ُهوًدا  أ

بُوا ُشَعيًْبا ََكنُوا ُهُم اْْلَاِْسِينَ  ﴿ 5 ِيَن َكذَّ َِّ  206-203 92 ﴾ ا
ْجًرا   ﴿ 6

َ
 243 113 ﴾ قَالُوا ذِنَّ َْلَا َْل

 350 120-118 ﴾ َفُغلُِبوا ُهَنالَِك  ١١٨َوبََطَل َما ََكنُوا َيْعَملُونَ  اَْلَق    فَوََقعَ ﴿ 7
ولَئَِك  ﴿ 8

ُ
ولَئَِك ُهُم الَْغافِلُونَ  أ

ُ
َضل   أ

َ
نَْعاِم بَْل ُهْم أ

َ
 187 179 ﴾ ََكْْل

رِْض ﴿ 9
َ
َماَواِت َواْْل َولَْم َينُْظُروا ِِف َملَُكوِت السَّ

َ
 179 185 ﴾ أ

 414 193 ﴾ ِإَوْن تَْدُعوُهْم ذَِ  الُْهَدا َل يَتَّبُِعوُكْم  َسَواٌو َعلَيُْكْم ﴿ 10
اَِلِ َ ﴿ 11 َل الِْكَتاَب  وَُهَو َيَتَوَّلَّ الصَّ ِي نَزَّ َِّ ُ ا َ اَّللَّ  275 196 ﴾ ذِنَّ َولِِيذِ

 األنفال 
 176-168 32 ﴾ َهَذا ُهَو اَْلَقَّ   ﴿ 1
ِ َُخَُسُه ﴿ 2 نَّ َّلِلَّ

َ
و  فَأ نََّما َغنِْمُتْم ِمْن ََشْ

َ
 323 41 ﴾ َواْعلَُموا أ

ِ  َرَّ  ذِنَّ ﴿ 3 َوابذ ِ  ِعنْدَ   الَّ ِينَ  اَّللَّ َِّ  282 55 ﴾  َكَفُروا  ا
ة   ﴿ 4 ِ َمرَّ

ِيَن َاَهْدَت ِمنُْهْم ُثمَّ َينُْقُضوَن َعْهَدُهْم ِِف ُُكذ َِّ  282 56 ﴾ ا
ا  ﴿ 5 ْْسَ

َ
يِْديُكْم ِمَن اْْل

َ
 203 70 ﴾ قُْل لَِمْن ِِف أ

 التوبة 
ْكََبِ ﴿ 1

َ
ِ َورَُسوَِلِ ذَِ  اْلَّاِس يَوَْم اَْلَُّذِ اْْل َذاٌن ِمَن اَّللَّ

َ
 326 3 ﴾ َوأ

ْشُهُر اَْلُُرُم فَاْقُتلُوا الُْمَْشِكَِ  ﴿ 2
َ
 335 5 ﴾ فَإَِذا انَْسلََخ اْْل

ِجْرُه  ﴿ 3
َ
َحٌد ِمَن الُْمَْشِكَِ  اْسَتَجاَرَك فَأ

َ
 334 6 ﴾ ِإَوْن أ

4 ﴿ ِ ْن َيْعُمُروا َمَساِجَد اَّللَّ
َ
 116 17 ﴾ َما ََكَن لِلُْمَْشِكَِ  أ

ِ َواْْلَوِْم اْْلِخرِ ﴿ 5 ِ َمْن آَمَن بِاَّللَّ  116 18 ﴾ ذِنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد اَّللَّ
نُْفِسُكْم فَُذوقُوا َما ُكنُْتْم تَْكَِنُونَ  ﴿ 6

َ
ُتْم ِْل  109 35 ﴾ ٣٥َهَذا َما َكََنْ

7 ﴿  ُ ُه اَّللَّ وُه َفَقْد نََِصَ  133 40 ﴾ذِلَّ َتنُِْصُ
ْو َكرًْها لَْن ُيَتَقبََّل ِمنُْكْم  ﴿ 8

َ
نْفُِقوا َطوًْا أ

َ
 121-115 53 ﴾ قُْل أ

ْن يُرُْضوُه ذِْن ََكنُوا ُمْؤِمنِ َ  ﴿ 9
َ
َحق  أ

َ
ُ َورَُسوَُلُ أ  322 62 ﴾ ٦٢َواَّللَّ

ْن يُرُْضوُه  ﴿ 10
َ
َحق  أ

َ
ُ َورَُسوَُلُ أ  322-164 62 ﴾ َواَّللَّ

نَّ ََلُ نَاَر َجَهنََّم  ﴿ 11
َ
َ َورَُسوََلُ فَأ نَُّه َمْن ُُيَادِدِ اَّللَّ

َ
لَْم َيْعلَُموا أ

َ
 323-180 63 ﴾أ
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َل َعلَيِْهْم ُسوَرٌة تَُْبذِئُُهْم ﴿ 12 ْن تََُنَّ
َ
 404 64 ﴾ َُيَْذُر الُْمَنافُِقوَن أ

ْوِْلَاُو َبْعض    13
َ
 120 71 ﴾ َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

ُ الُْمْؤِمنَِ  َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّات  ﴿ 14 -243-174 72 ﴾ وََعَد اَّللَّ
246 

َ َيْعلَُم ِْسَُّهْم َوَْنَْواُهْم ﴿ 15 نَّ اَّللَّ
َ
لَْم َيْعلَُموا أ

َ
 180 78 ﴾ أ

ْو َل سَْسَتْغفِْر لَُهْم ﴿ 16
َ
 121 80 ﴾ اْسَتْغفِْر لَُهْم أ

ةً   ﴿ 17  372 80 ﴾ذِْن سَْسَتْغفِْر لَُهْم َسبْعَِ  َمرَّ
 383 82 ﴾ فَلَْيْضَحُكوا قَلِيًَل َوْْلَبُْكوا َكثرًِيا ﴿ 18
ا  ﴿ 19 ُ  وََسرَيَ  288 94 ﴾  َورَُسوَُلُ  َعَملَُكمْ   اَّللَّ
ابُِقونَ ﴿ 20 لُونَ  َوالسَّ وَّ

َ
نَْصارِ  الُْمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اْْل

َ
 173 100 ﴾   َواْْل

-287-284 101 ﴾ َل َتْعلَُمُهْم  ََنُْن َنْعلَُمُهْم   ﴿ 21
288-301 

ْعَراِب ُمَنافُِقوَن  ﴿ 22
َ
ْن َحْولَُكْم ِمَن اْْل  301-287 101 ﴾ َوِممَّ

َ ُهَو َيْقَبُل اتلَّْوبََة َعْن ِعَبادِهِ  ﴿ 23 نَّ اَّللَّ
َ
لَْم َيْعلَُموا أ

َ
 180 104 ﴾ أ

 372-368 112 ﴾ اتلَّائُِبوَن الَْعابُِدوَن اَْلَاِمُدوَن ﴿ 24
تَْ ِ  ﴿ 25 ْو َمرَّ

َ
ًة أ ِ َام  َمرَّ

نَُّهْم ُيْفَتُنوَن ِِف ُُكذ
َ
َوَل يََرْوَن أ

َ
 404 126 ﴾ أ

 يونس 
ْمَس ِضَياًو ﴿ 1 ِي َجَعَل الشَّ َِّ  163 5 ﴾ ُهَو ا
ِينَ  ذِنَّ ﴿ 2 َِّ اَِلَاتِ   وََعِملُوا  آَمُنوا  ا  206 10-9 ﴾  َرب ُهمْ  َيْهِديِهمْ  الصَّ
 206 15 ﴾    بَيذَِنات   آيَاُتَنا  َعلَيِْهمْ   ُتتَّْل  ِإَوَذا ﴿ 3
بُوَك َفُقْل ِ  َعَمِّل َولَُكْم َعَملُُكْم  ﴿ 4  239 41  ﴾ِإَوْن َكذَّ
َل ﴿ 5

َ
ْوِْلَاوَ  ذِنَّ  أ

َ
ِ  أ  344-174 63-62 ﴾ َُيَْزنُونَ  ُهمْ  َوَل  َعلَيِْهمْ  َخوٌٍّْ  َل  اَّللَّ

 405 65 ﴾ َوَل َُيُْزنَْك قَْولُُهْم  ﴿ 6
َل ﴿ 7

َ
ِ   ذِنَّ  أ َماَواتِ  ِِف  َمنْ  َّلِلَّ  214 66 ﴾  ِِف  َوَمنْ   السَّ

ِي َيَتَوفَّاُكْم    ﴿ 8 َِّ َ ا ْعُبُد اَّللَّ
َ
 209 104 ﴾ َولَِكْن أ

 هود
ٌُْقَها ﴿ 1 ِ رِ رِْض ذِلَّ ََعَ اَّللَّ

َ
 17 6 ﴾ َوَما ِمْن َدابَّة  ِِف اْْل
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 181 32 ﴾قَالُوا يَا نُوُ  قَْد َجاَدتْلََنا ﴿ 2
نَُّه لَْن يُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك ذِلَّ َمْن قَْد آَمَن ﴿ 3

َ
وِِحَ ذَِ  نُو   أ

ُ
 180 36 ﴾ َوأ

ِيَن َظلَُموا  ذِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ  ﴿ 4 َِّ  114 37 ﴾ َوَل َُتَاِطبِْ  ِِف ا
رُْض  يَا  َوقِيَل ﴿ 5

َ
 349 44 ﴾  َماَوكِ  ابْلََِع   أ

 253 48 ﴾ يَا نُوُ  اْهبِْط بَِسََلم  ِمنَّا  ﴿ 6
ا سَُْشُِكونَ  ﴿ 7 ِذِ بَرِيٌو ِممَّ

َ
َ َواْشَهُدوا أ ْشِهُد اَّللَّ

ُ
ِذِ أ ِ  377 54 ﴾ ذ

رِْض  ﴿ 8
َ
ُكْم ِمَن اْْل

َ
نَْشأ

َ
 385 61 ﴾ ُهَو أ

َخاُهمْ  َثُمودَ   ِإَوَ  ﴿ 9
َ
اَِلًا  أ َِ    ﴾ 61 385 

 389 65 ﴾ َذلَِك وَْعٌد َغرْيُ َمْكُذوب   ﴿ 10
ا قَالُوا َسََلًما  ﴿ 11  132 69 ﴾ َولََقْد َجاَوْت رُُسلَُنا ذِبَْراهِيَم بِالَُْْْشَ
بُْح   ﴿ 12  90-389 81 ﴾ ذِنَّ َموِْعَدُهُم الص 
نِيُب  َعلَيْهِ  ﴿ 13

ُ
ُْت ِإَوَْلْهِ أ  294-293 88 ﴾ تََوَكَّ

نَْت   َوَما   لَرََجَْناكَ  رَْهُطَك  َولَْوَل  ﴿ 14
َ
 265 91 ﴾   بَِعزِيز   َعلَيَْنا  أ

15 ﴿  ِ َعز  َعلَيُْكْم ِمَن اَّللَّ
َ
رَْهِطى أ

َ
 284 92 ﴾ أ

ِيَن آَمُنوا َمَعُه  ﴿ 16 َِّ ْمُرنَا َْنَّيَْنا ُشَعيًْبا َوا
َ
ا َجاَو أ  388 94 ﴾ َولَمَّ

 يوسف
-353-342 18 ﴾ فََصَْبٌ َجِيٌل    ﴿ 1

354 
 354 18 ﴾ وََجاُووا ََعَ قَِميِصهِ بَِدم  َكِذب    ﴿ 2
-208-202 23 ﴾   َنْفِسهِ  َعنْ  بَيْتَِها  ِِف  ُهوَ  الَِّ    َوَراَوَدتْهُ ﴿ 3

209 
 163 26 ﴾ قَاَل ِِهَ َراَوَدتِْ  َعْن َنْفِِس  ﴿ 4
ِي  فََذلُِكنَّ  قَالَْت ﴿ 5 َِّ  198-191 32 ﴾    فِيهِ  لُْمُتنَِّ   ا
ُوا اْْليَاِت لَيَْسُجُننَُّه ﴿ 6

َ
 346-342 35 ﴾ ُثمَّ بََدا لَُهْم ِمْن َبْعِد َما َرأ

7 ﴿    ِ ا َعلََّمِ  َرّبذ  198-186 37 ﴾ َذلُِكَما ِممَّ
َرا َسبَْع َبَقَرات  ِسَمان   ﴿ 8

َ
ِذِ أ ِ  159 43 ﴾ ذ

ُخنُْه بِالَْغيِْب ﴿ 9
َ
ِذِ لَْم أ

َ
 414-184 53 ﴾ َذلَِك ِْلَْعلََم أ
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وِو  10 اَرٌة بِالس  مَّ
َ
ُِئ َنْفِِس  ذِنَّ اْلَّْفَس َْل بَرذ

ُ
-403-114 53 ﴾ َوَما أ

414 
ْقَبلَْنا فِيَها  ﴿ 11

َ
ِل الَْقْريََة الَِّ  ُكنَّا فِيَها َوالْعِرَي الَِّ  أ

َ
 339 82 ﴾ َواْسأ

ُ لَُكْم  ﴿ 12  121 92 ﴾ قَاَل َل تَْْثِيَب َعلَيُْكُم اْْلَوَْم  َيْغفُِر اَّللَّ
 الرعد 

 313 5 ﴾  قَْولُُهمْ  َفَعَجٌب  َتْعَجْب  ِإَونْ ﴿ 1
ِيَن ﴿ 2 َِّ ِ َوَل َينُْقُضوَن الِْميَثاَق ا  213 22-20 ﴾  يُوفُوَن بَِعْهِد اَّللَّ
ِ بَاب   ﴿ 3

 334-253 24-23 ﴾ َوالَْمََلئَِكُة يَْدُخلُوَن َعلَيِْهْم ِمْن ُُكذ
ٌَْق لَِمْن سََشاُو َويَْقِدُر    4 ِ ُ يَُْْسُط الرذ  285 26 ﴾ اَّللَّ
5 ﴿  ِ ِيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِن  قُلُوبُُهْم بِِذْكرِ اَّللَّ َِّ  379 28 ﴾ ا
ِ َنْفس  بَِما َكَسَبْت   ﴿ 6

َفَمْن ُهَو قَائٌِم ََعَ ُُكذ
َ
 329 33 ﴾ أ

ُكلَُها َدائٌِم َوِظل َها   ﴿ 7
ُ
 340 35 ﴾ أ

 إبراهيم 
رِْض  ﴿ 1

َ
َماَواِت َوَما ِِف اْْل ِي ََلُ َما ِِف السَّ َِّ ِ ا  345 3-2 ﴾ اَّللَّ

2 ﴿  ِ رَْض بِاَْلَقذ
َ
َماَواِت َواْْل َ َخلََق السَّ نَّ اَّللَّ

َ
لَْم تََر أ

َ
 161 19 ﴾ أ

ْن َدَعْوتُُكْم  ﴿ 3
َ
 236 22 ﴾ َوَما ََكَن ِ َ َعلَيُْكْم ِمْن ُسلَْطان  ذِلَّ أ

ُ َمَثًَل ََكَِمًة َطيذَِبًة ﴿ 4 لَْم تََر َكيَْف َِضََب اَّللَّ
َ
 134 24 ﴾ أ

 134 26 ﴾ َوَمَثُل ََكَِمة  َخبِيَثة  َكَشَجَرة  َخبِيَثة  ﴿ 5
نَْزَل ﴿ 6

َ
رَْض َوأ

َ
َماَواِت َواْْل ِي َخلََق السَّ َِّ ُ ا  210 32 ﴾ اَّللَّ

ِ اْجَعْل َهَذا اِْلَََلَ آِمًنا  ﴿ 7  254 35 ﴾ ِإَوذْ قَاَل ذِبَْراهِيُم َربذ
 احلجر 

ْهلَْكَنا ِمْن قَْريَة  ذِلَّ َولََها كَِتاٌب َمْعلُومٌ ﴿ 1
َ
 398-371 4 ﴾ َوَما أ

َها   يَا  َوقَالُوا ﴿ 2 ي 
َ
ِي  أ َِّ َِل  ا ِْكرُ  َعلَيْهِ   نُزذ ِذ  208 6 ﴾ لََمْجُنونٌ  ذِنََّك  ا

ِْكَر ِإَونَّا ََلُ ََلَافُِظونَ ﴿ 3 ِذ ْْلَا ا  290-11 9 ﴾ ذِنَّا ََنُْن نَزَّ
اِجِدينَ ﴿ 4 لَّ تَُكوَن َمَع السَّ

َ
 154 32 ﴾ قَاَل يَا ذِبْلِيُس َما لََك أ

َّ ُمْسَتقِيمٌ ﴿ 5 اٌط ََعَ  236 42-41 ﴾قَاَل َهَذا َِصَ
 النحل 
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ْمَس َوالَْقَمَر   1 َر لَُكُم اللَّيَْل َواْلََّهاَر َوالشَّ  199 12 ﴾ وََسخَّ
ِ َل َُتُْصوَها  ﴿ 2 وا نِْعَمَة اَّللَّ  159 18 ﴾ ِإَوْن َتُعد 
لِ َ  3 وَّ

َ
َساِطرُي اْْل

َ
نَْزَل َرب ُكْم  قَالُوا أ

َ
 337-131 24 ﴾ ِإَوَذا قِيَل لَُهْم َماَذا أ

ا  ﴿ 4 نَْزَل َرب ُكْم  قَالُوا َخرْيً
َ
ِيَن اتََّقْوا َماَذا أ -334-131 30 ﴾ َوقِيَل لَِّلَّ

337 
َماَواتِ   ِِف  َما  َوََلُ ﴿ 5 رِْض  السَّ

َ
ِينُ   َوََلُ  َواْْل ًبا  الذ ِِ  215 52 ﴾    َوا

ُ اْلَّاَس بُِظلِْمِهْم َما تََرَك َعلَيَْها ِمْن َدابَّة  ﴿ 6  166 61 ﴾ َولَْو يَُؤاِخُذ اَّللَّ
ِيَن آَمُنوا  ﴿ 7 َِّ  213 99 ﴾ ذِنَُّه لَيَْس ََلُ ُسلَْطاٌن ََعَ ا
َّْونَُه ﴿ 8 ِيَن َيَتَول َِّ  213 100 ﴾ ذِنََّما ُسلَْطانُُه ََعَ ا
9 ﴿  ِ ِيَن َل يُْؤِمُنوَن بِآيَاِت اَّللَّ َِّ  226 105 ﴾ ذِنََّما َيْفََتِي الَْكِذَب ا

 اإلسراء 
ا بَِعبِْدهِ َْلًَْل ﴿ 1 ْْسَ

َ
ِي أ َِّ  207 1 ﴾ُسبَْحاَن ا

2 ﴿ ِ  189 22 ﴾ ذِلًَها آَخَر َفَتْقُعَد َمْذُموًما ََمُْذوًل َل َِتَْعْل َمَع اَّللَّ
ٍّذ  َوَل َتنَْهرُْهَما  ﴿ 3

ُ
 16 23 ﴾ ٢٣فَََل َتُقْل لَُهَما أ

ولَئَِك ََكَن َعنُْه َمْسئُوًل  ﴿ 4
ُ
ْمَع َواِْلََِصَ َوالُْفَؤاَد ُُك  أ  160 36 ﴾ ذِنَّ السَّ

وَِْح ذَِْلَْك َرب َك ِمَن اَْلِْكَمةِ   ﴿ 5
َ
ا أ  191-190 39 ﴾ َذلَِك ِممَّ

ُغ بَيَْنُهْم    ﴿ 6 يَْطاَن يََْنَ  152 53 ﴾ ذِنَّ الشَّ
 151 78 ﴾ ٧٨ الَْفْجرِ ََكَن َمْشُهوًداَوقُْرآَن الَْفْجرِ  ذِنَّ قُْرآنَ  ﴿ 7
 236 65 ﴾ ذِنَّ ِعَبادِي لَيَْس لََك َعلَيِْهْم ُسلَْطاٌن  ﴿ 8
ِي يُزِِْج لَُكُم الُْفلَْك ِِف اِْلَْحرِ ﴿ 9 َِّ  239 66 ﴾ َرب ُكُم ا

ْمَسْكُتْم ﴿ 10
َ
ِ ذًِذا َْل نُْتْم َتْملُِكوَن َخَزائَِن رَِْحَةِ َرّبذ

َ
 336 100 ﴾ قُْل لَْو أ

ِ نََزَل  ﴿ 11 نَْزْْلَاهُ َوبِاَْلَقذ
َ
ِ أ  152 105 ﴾ َوبِاَْلَقذ

 الكهف 
َماِل   ﴿ 1 ِ  140- 139 18 ﴾ َوُنَقلذُِبُهْم َذاَت اْْلَِمِ  َوَذاَت الشذ
 371 22 ﴾ َسَيُقولُوَن ثَََلثٌَة َرابُِعُهْم ََكُْبُهْم ﴿ 2
َحًدا ﴿ 3

َ
 159 22 ﴾ َوَل سَْسَتْفِت فِيِهْم ِمنُْهْم أ
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َحًدا﴿ 4
َ
ِ أ ْرُِك بَِرّبذ

ُ
ِ َوَل أ ُ َرّبذ  178  - 151 38 ﴾ لَِكنَّا ُهَو اَّللَّ

قَلَّ ِمنَْك َماًل   ﴿ 5
َ
نَا أ

َ
 176  - 169 39 ﴾ذِْن تََرِن أ

بْلَُغ ََمَْمَع اِْلَْحَريِْن  ﴿ 6
َ
بَْرُ  َح َّ أ

َ
 323 60 ﴾ِإَوذْ قَاَل ُموَِس لَِفَتاهُ َل أ

 159 61 ﴾ نَِسَيا ُحوَتُهَما   ﴿ 7
 مرمي 

َُ َحيًّا وََسََلٌم َعلَيْهِ يَوَْم ُوِلَ ﴿ 1    251 15 ﴾ َويَوَْم َيُموُت َويَوَْم ُيبَْع
َِّ يَُكوُن ِ  ُغََلٌم َولَْم َيْمَسْسِ  بَََشٌ  ﴿ 2 َ

 395  - 393 20 ﴾ قَالَْت أ
3 ﴿ ِ ِذِ َعبُْد اَّللَّ  98 30 ﴾ قَاَل ذِ
4 ﴿  َُ بَْع

ُ
ُموُت َويَوَْم أ

َ
ُت َويَوَْم أ َّ يَوَْم ُوِلْ ََلُم ََعَ  253 – 251 33 ﴾ َحيًّا َوالسَّ

 294 40 ﴾ يُرَْجُعونَ  ِإَوَْلَْنا  ﴿ 5
َك َعَذاٌب ِمَن الرَِّْحَِن ﴿ 6 ْن َيَمسَّ

َ
َخاٍُّ أ

َ
ِذِ أ ِ بَِت ذ

َ
 248 45 ﴾ يَا أ

نَْت َعْن آلَِهِ  يَا ذِبَْراهِيُم   ﴿ 7
َ
َراِغٌب أ

َ
 154 46 ﴾ قَاَل أ

8 ﴿   ِ ْسَتْغفُِر لََك َرّبذ
َ
 253 47 ﴾ قَاَل َسََلٌم َعلَيَْك  َسأ

ا   ﴿ 9 ََللَةِ فَلَْيْمُدْد ََلُ الرَِّْحَُن َمدًّ  121 75 ﴾ قُْل َمْن ََكَن ِِف الضَّ
 طه 

رِْض َوَما بَيَْنُهَما ﴿ 1
َ
َماَواِت َوَما ِِف اْْل  215 6 ﴾ ََلُ َما ِِف السَّ

نَا  ﴿ 2
َ
ُ َل ذََِلَ ذِلَّ أ نَا اَّللَّ

َ
 176 14 ﴾ ذِنَِّ  أ

 316 17 ﴾ َوَما تِلَْك بَِيِمينَِك يَا ُموَِس ﴿ 3
 316 -311 18 ﴾ ِِهَ َعَصاَي   ﴿ 4
وَْجَس ِِف َنْفِسهِ ِخيَفًة ﴿ 5

َ
 224- 158 67 ﴾ُموَِس فَأ

ِن اقِْذفِيهِ ِِف اتلَّابُوِت  ﴿ 6
َ
 159 39 ﴾ أ

ََلمُ  ﴿ 7  253 -252 47 ﴾ الُْهَدا  اتََّبعَ  َمنِ  ََعَ  َوالسَّ
بُْهْم   ﴿ 8 ِ ائِيَل َوَل ُتَعذذ رِْسْل َمَعَنا بَِ  ذِْْسَ

َ
 253 47 ﴾ فَأ

وَْجَس ِِف َنْفِسهِ ِخيَفًة ُموَِس ﴿ 9
َ
 224- 158 68-67 ﴾ قُلَْنا َل ََتَْف  ٦٧فَأ

َنُعوا  ﴿ 10 َِ لِْق َما ِِف يَِمينَِك تَلَْقْف َما 
َ
 222 69 ﴾ َوأ

 202 78 ﴾ ٧٨َغِشَيُهمْ  َما  اْْلَمذِ   ِمنَ  َفَغِشَيُهمْ  ﴿ 11
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ْعَجلََك  َوَما ﴿ 12
َ
وَلِو  ُهمْ  قَاَل  ٨٣ُموَِس  يَا   قَْوِمَك  َعنْ  أ

ُ
 193 84-83 ﴾  أ

يَْطاُن  13  410- 403 120 ﴾ فَوَْسوََس ذَِْلْهِ الشَّ
 394 123 ﴾ قَاَل اْهبَِطا ِمنَْها َجِيًعا  َبْعُضُكْم ِِلَْعض  َعُدوٌّ  ﴿ 14

 األنبياء 
و  َِحذ    ﴿ 1  217 30 ﴾ وََجَعلَْنا ِمَن الَْماوِ ُُكَّ ََشْ
ِي َخلََق اللَّيَْل َواْلََّهاَر ﴿ 2 َِّ  210 33 ﴾ وَُهَو ا
وَن َعْن وُُجوهِِهُم  ﴿ 3 ِيَن َكَفُروا ِحَ  َل يَُكف  َِّ  265 40-39 ﴾ لَْو َيْعلَُم ا
ِعبِ َ ﴿ 4 نَْت ِمَن الَلَّ

َ
ْم أ

َ
ِ أ ِجئْتََنا بِاَْلَقذ

َ
 376  - 130 55 ﴾ قَالُوا أ

نَْت َفَعلَْت َهَذا بِآلَِهتَِنا يَا ذِبَْراهِيُم ﴿ 5
َ
أ

َ
 309- 267 62 ﴾ قَالُوا أ

لُوُهْم ذِْن ََكنُوا َينِْطُقونَ ﴿ 6
َ
 309- 268 63 ﴾ قَاَل بَْل َفَعلَُه َكبرِيُُهْم َهَذا فَاْسأ

 159 78 ﴾ َوُكنَّا َِلُْكِمِهْم َشاهِِدينَ  ﴿ 7
 295 97 ﴾ َواقََْتََب الْوَْعُد اَْلَق  ﴿ 8

 احلج 
َها اْلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم   ﴿ 1 ي 

َ
 115 1 ﴾يَا أ

اَِلَاِت  ﴿ 2 ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ َِّ َ يُْدِخُل ا  380 14 ﴾ ذِنَّ اَّللَّ
3 ﴿  ِ وَن َعْن َسِْيِل اَّللَّ ِيَن َكَفُروا َويَُصد  َِّ   - 376 – 327 25 ﴾ ذِنَّ ا

379 
بَْصاُر   ﴿ 4

َ
 179- 176 46 ﴾ فَإِنََّها َل َتْعَى اْْل

رِْض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعقِلُوَن بَِها ﴿ 5
َ
فَلَْم سَِسرُيوا ِِف اْْل

َ
 178 46 ﴾ أ

َ يُولُُِّ اللَّيَْل ِِف اْلََّهارِ ﴿ 6 نَّ اَّللَّ
َ
 318- 312 62-61 ﴾ َذلَِك بِأ

َ ُهَو اَْلَق  ﴿ 7 نَّ اَّللَّ
َ
- 312 -175 62 ﴾ َذلَِك بِأ

318 
 املؤمنون 

نَْساَن ِمْن ُسََللَة  ِمْن ِط   ﴿ 1  159 12 ﴾ َولََقْد َخلَْقَنا اْْلِ
ِينَ ﴿ 2 َِّ  280 59 ﴾سَُْشُِكونَ   َل  بَِربذِِهمْ  ُهمْ  َوا
ِيَن ُهْم ِمْن َخْشَيةِ َربذِِهْم ﴿ 3 َِّ  280 61-57 ﴾  ُمْشفُِقونَ ذِنَّ ا
 280 63 ﴾ بَْل قُلُوبُُهْم ِِف َغْمَرة  ِمْن َهَذا ﴿ 4
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ِ ٱرِۡجُعونِ ﴿ 5 ۡعَمُل َصَٰلِٗحا فِيَما تََرۡكُتُۚ    ٩٩َربذ
َ
ٓ أ ِ

 11 100-99 ﴾ لََعّلذ
 النور 

ا لَْوَل ذِذْ َسِمْعتُُموُه َظنَّ الُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت  ﴿ 1  188 12 ﴾ بَِأنُْفِسِهْم َخرْيً
ْن َنَتََكََّم بَِهَذا ﴿ 2

َ
 188 16 ﴾ َولَْوَل ذِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم َما يَُكوُن َْلَا أ

يَْطاِن  ﴿ 3 ِيَن آَمُنوا َل تَتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ َِّ َها ا ي 
َ
 151 21 ﴾ يَا أ

ٌَُجاَجة    ﴿ 4  217 35 ﴾ فِيَها ِمْصَباٌ   الِْمْصَباُ  ِِف 
الِ  سَُسبذِحُ  ﴿ 5 َِ ِ َواْْل  322 37-36 ﴾رَِجاٌل  ٣٦ََلُ فِيَها بِالُْغُدوذ
ِ  ِإَوَ   ﴿ 6  293 42 ﴾ الَْمِصريُ   اَّللَّ
ُ َخلََق ُُكَّ َدابَّة  ِمْن َماو   ﴿ 7  311 45  ﴾ َواَّللَّ
ِ  ذَِ   ُدُعوا  ِإَوَذا ﴿ 8  192 52-48 ﴾   بَيَْنُهمْ  ِْلَْحُكمَ  َورَُسوَِلِ  اَّللَّ
َمْرَتُهْم َْلَْخرُُجنَّ    9

َ
ْيَمانِِهْم لَئِْن أ

َ
ِ َجْهَد أ قَْسُموا بِاَّللَّ

َ
 355 53 ﴾ َوأ

 الفرقان 
َُذوا ِمْن ُدونِهِ آلَِهًة َل َُيْلُُقوَن َشيْئًا وَُهْم ُُيْلَُقوَن ﴿ 1  274 3 ﴾ َواَتَّ
ِينَ  َوقَاَل ﴿ 2 َِّ اهُ  ذِفٌْك  ذِلَّ   َهَذا  ذِنْ  َكَفُروا   ا  276 5-4 ﴾   افََْتَ
لَِ  اْكَتتََبَها فََِهَ ُتْمَّل َعلَيْهِ  3 وَّ

َ
َساِطرُي اْْل

َ
 275 5 ﴾ َوقَالُوا أ

اَعةِ  ﴿ 4 بُوا بِالسَّ  151 11 ﴾ بَْل َكذَّ
ُ رَُسوًل  ﴿ 5 ََ اَّللَّ ِي َبَع َِّ َهَذا ا

َ
 160 41 ﴾أ

 236 60 ﴾ اْسُجُدوا لِلرَِّْحَِن قَالُوا َوَما الرَِّْحَُن  ﴿ 6
رِْض َهْونًا  ﴿ 7

َ
ِيَن َيْمُشوَن ََعَ اْْل َِّ  235 63 ﴾ وَِعَباُد الرَِّْحَِن ا

 69 77 ﴾ لَْوَل ُدَاؤُُكْم  ﴿ 8
 الشعراء 

ْعَناُقُهْم لََها َخاِضعِ َ  ﴿ 1
َ
 160 4 ﴾ َفَظلَّْت أ

ُكْم بَِما َتْعلَُمونَ ﴿ 2 َمدَّ
َ
ِي أ َِّ  409- 402 134-132 ﴾ َواتَُّقوا ا

َولَمْ ﴿ 3
َ
ائِيَل  يَُكنْ  أ ْن َيْعلََمُه ُعلََماُو بَِ  ذِْْسَ

َ
 176 197 ﴾لَُهْم آيًَة أ

ْهلَْكَنا ِمْن قَْريَة  ذِلَّ ﴿ 4
َ
 398 208 ﴾ لََها ُمنِْذُرونَوَما أ

يَّ ُمنَْقلَب  َينَْقلُِبونَ  ﴿ 5
َ
ِيَن َظلَُموا أ َِّ  108 227 ﴾ وََسَيْعلَُم ا
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 النمل
ًة قَالُوا َهَذا ِسْحٌر ﴿ 1 ا َجاَوتُْهْم آيَاُتَنا ُمبِِْصَ  108 14-13 ﴾ فَلَمَّ
نِْس ﴿ 2 ِ َواْْلِ نذ  275 17 ﴾ وَُحَِشَ لُِسلَيَْماَن ُجُنوُدهُ ِمَن اْْلِ
ْم ُكنَْت ِمَن الََْكذِبِ َ ...﴿ 3

َ
َدقَْت أ َِ َ

 376 27 ﴾ َسَْنُْظُر أ
نُْتْم بَِهِديَّتُِكْم َتْفرَُحونَ  ﴿ 4

َ
 284 36 ﴾بَْل أ

ونَِن بَِمال   ﴿ 5 تُِمد 
َ
 284 36 ﴾ أ

َطَِف  ﴿ 6 ِْ ِيَن ا َِّ ِ وََسََلٌم ََعَ ِعَبادِهِ ا  253 59 ﴾ قُِل اَْلَْمُد َّلِلَّ
 القصص 

قََْص الَْمِديَنةِ سَْسََع  ﴿ 1
َ
- 243- 110 20 ﴾ وََجاَو رَُجٌل ِمْن أ

246 
ْمَر  ﴿ 2

َ
ِ ذِذْ قََضيَْنا ذَِ  ُموَِس اْْل  386 45-44 ﴾ َوَما ُكنَْت ِ َانِِب الَْغْرِّبذ

 169 58 ﴾ َوُكنَّا ََنُْن الَْوارِثِ َ ﴿ 3
ِيَن ُكنُْتْم تَزُْعُمونَ  ﴿ 4 َِّ ََكئَِى ا ْيَن ُرَ

َ
 282 62 ﴾ أ

ََكَوُكمْ   اْدُعوا  َوقِيَل ﴿ 5  282 65-64 ﴾  لَُهمْ  سَْسَتِجيُبوا  فَلَمْ  فََدَعوُْهمْ  ُرَ
نَْباُو يَوَْمئِذ  َفُهْم َل يَتََساَولُونَ ﴿ 6

َ
 281 66 ﴾ ٦٦َفَعِمَيْت َعلَيِْهُم اْْل

 284- 281 66 ﴾ ٦٦يَتََساَولُونَ  َل  َفُهمْ  ﴿ 7
وتِيُتهُ  ذِنََّما  قَاَل ﴿ 8

ُ
 287- 112 78 ﴾   ِعنِْدي ِعلْم    ََعَ  أ

وِِتَ قَاُروُن  ﴿ 9
ُ
 286 79 ﴾ يَا َْلَْت َْلَا ِمثَْل َما أ

ْمِس َيُقولُوَن ﴿ 10
َ
ِيَن َتَمنَّْوا َمََكنَُه بِاْْل َِّ َبَح ا ِْ َ

 286 82 ﴾ َوأ
 العنكبوت 

رَْسلَْنا نُوًحا ذَِ  قَوِْمهِ  ﴿ 1
َ
 241 14 ﴾َولََقْد أ

َخاُهمْ  َمْدَينَ  ِإَوَ  ﴿ 2
َ
َ   اْعُبُدوا  قَوْمِ  يَا  َفَقاَل  ُشَعيًْبا  أ  241 36 ﴾  اَّللَّ

َماوِ ﴿ 3 ْهِل َهِذهِ الَْقْريَةِ رِْجًزا ِمَن السَّ
َ
 110 39 ﴾ ذِنَّا ُمَْنِلُوَن ََعَ أ

ْحَسُن  ﴿ 4
َ
ْهَل الِْكَتاِب ذِلَّ بِالَِّ  ِِهَ أ

َ
 211 46 ﴾ َوَل ُِتَادِلُوا أ

ِ َبيِْ  َوبَيَْنُكْم َشِهيًدا   ﴿ 5  215 52 ﴾ قُْل َكَِف بِاَّللَّ
تْلَُهمْ  َولَئِنْ ﴿ 6

َ
َماَواتِ  َخلَقَ   َمنْ  َسأ رَْض  السَّ

َ
 322  - 307 61 ﴾   َواْْل

 الروم 
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 اْْلَلَْق ُثمَّ يُعِيُدهُ ﴿ 1
ُ
ُ َيبَْدأ  314 11 ﴾ اَّللَّ

رَْض َبْعَد َمْوتَِها    ﴿ 2
َ
 381 19 ﴾َويُْحِِي اْْل

ْهَوُن َعلَيْهِ   ﴿ 3
َ
 اْْلَلَْق ُثمَّ يُعِيُدهُ وَُهَو أ

ُ
ِي َيبَْدأ َِّ  315 27 ﴾ وَُهَو ا

 129 33 ﴾ ِإَوَذا َمسَّ اْلَّاَس ُِضٌّ  ﴿ 4
ِي َخلََقُكْم ُثمَّ َرٌَقَُكْم  ﴿ 5 َِّ ُ ا  314  - 311 40 ﴾ اَّللَّ
ِيَاَ   ﴿ 6 ِي يُرِْسُل الرذ َِّ ُ ا  314 49-48 ﴾ اَّللَّ
ِي َخلََقُكْم ِمْن َضْعف  ﴿ 7 َِّ ُ ا  314- 256 54 ﴾ اَّللَّ

 لقمان 
ْن لَْم سَْسَمْعَها ﴿ 1

َ
ا َكأ  409 7 ﴾ ِإَوَذا ُتتَّْل َعلَيْهِ آيَاُتَنا َوَّلَّ ُمْسَتْكَِبً

اَِلَاِت لَُهْم َجنَّاُت اْلَّعِيمِ ﴿ 2 ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ َِّ  237 9-8 ﴾  ذِنَّ ا
رَْض َْلَُقولُنَّ ا﴿ 3

َ
َماَواِت َواْْل تْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
ُ  َولَئِْن َسأ  322  - 307 25 ﴾ َّللَّ

نَّ َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ اِْلَاِطُل ﴿ 4
َ
َ ُهَو اَْلَق  َوأ نَّ اَّللَّ

َ
 175 30 ﴾ َذلَِك بِأ

 السجدة 
 161- 158 12 ﴾ َولَْو تََرا ذِذِ الُْمْجرُِموَن نَاكُِسو رُُووِسِهْم ِعنَْد َربذِِهْم ﴿ 1
ِينَ   بِآيَاتَِنا  يُْؤِمنُ  ذِنََّما ﴿ 2 َِّ ُِروا   ذَِذا ا وا  بَِها  ذُكذ ًدا َخر   207 15 ﴾   ُسجَّ

 األحزاب 
َ َوَل تُِطِع الََْكفِرِيَن َوالُْمَنافِقَِ   ﴿ 1 َها اْلَِِّب  اتَِّق اَّللَّ ي 

َ
 319 2-1 ﴾ يَا أ

ِ َوكِيًَل ﴿ 2 ِ  َوَكَِف بِاَّللَّ ْ ََعَ اَّللَّ  319 3 ﴾٣َوتََوَّكَّ
 98 18 ﴾ َوالَْقائِلَِ  ِْلِْخَوانِِهْم َهلُمَّ ذَِْلَْنا   ﴿ 3
ا  ﴿ 4 ِيَن َكَفُروا بَِغيِْظِهْم لَْم َيَنالُوا َخرْيً َِّ ُ ا  396  - 395 25 ﴾ َوَردَّ اَّللَّ
َحد  ِمْن رَِجالُِكْم  ﴿ 5

َ
بَا أ

َ
ٌد أ  108 40 ﴾ َما ََكَن ُُمَمَّ

ِيَن آَذْوا ُموَِس  ﴿ 6 َِّ  203 69 ﴾  َل تَُكونُوا ََك
 سبأ

وا ﴿ 1 ِيَن اْسَتْكََبُ ِيَن اْسُتْضعُِفوا لَِّلَّ َِّ  237 33 ﴾ َوقَاَل ا
2 ﴿  ِ ِ َيْقِذٍُّ بِاَْلَقذ  98 48 ﴾ قُْل ذِنَّ َرّبذ
ِخُذوا ِمْن َمََكن  قَرِيب  ﴿ 3

ُ
 322 51 ﴾ َولَْو تََرا ذِذْ فَزُِعوا فَََل فَوَْت َوأ
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 فاطر
بَْت رُُسٌل ِمْن َقبْلَِك  ﴿ 1 ِ بُوَك َفَقْد ُكذذ ِ  247  - 244 4 ﴾ ِإَوْن يَُكذذ
َفَمنْ ﴿ 2

َ
يذِنَ  أ  330 8 ﴾   َحَسًنا  فََرآهُ  َعَملِهِ   ُسووُ   ََلُ  ٌُ

ُة َجِيًعا  ﴿ 3 َة فَلِلَّهِ الْعِزَّ  152 10 ﴾ َمْن ََكَن يُرِيُد الْعِزَّ
 159 45 ﴾َما تََرَك ََعَ َظْهرَِها ِمْن َدابَّة    ﴿ 4

 يس
ْكَْثِهِْم َفُهْم َل يُْؤِمُنونَ ﴿ 1

َ
 281 7 ﴾ ٧لََقْد َحقَّ الَْقْوُل ََعَ أ

َحاَب الَْقْريَةِ  ﴿ 2 ِْ َ
 110 16-13 ﴾ َواِْضِْب لَُهْم َمَثًَل أ

ْجًرا   ٢٠اتَّبُِعوا الُْمرَْسلِ َ  ﴿ 3
َ
لُُكْم أ

َ
 402 21-20 ﴾ اتَّبُِعوا َمْن َل سَْسأ

ْن تُْدرَِك الَْقَمَر ﴿ 4
َ
ْمُس يََْْبِغ لََها أ  240 40 ﴾ َل الشَّ

 253  - 251 58 ﴾٥٨َسََلٌم قَْوًل ِمْن َربذ  رَِحيم  ﴿ 5
يَْطاَن   ﴿ 6 ْن َل َتْعُبُدوا الشَّ

َ
ْعَهْد ذَِْلُْكْم يَا بَِ  آَدَم أ

َ
لَْم أ

َ
 249 61-60 ﴾ أ

وَن َوَما ُيْعلُِنونَ فَََل َُيُْزنَْك قَْولُُهْم  ذِنَّا ﴿ 7  405 76 ﴾ ٧٦َنْعلَُم َما سَُِس 
 309 79-78 ﴾ َوَِضََب َْلَا َمَثًَل َونَِِسَ َخلَْقُه  ﴿ 8

 الصافات 
 251 79 ﴾ َسََلٌم ََعَ نُو     1
ْن يَا ذِبَْراهِيمُ  2

َ
ُۚٓ ١٠٤َونَاَدْيَناهُ أ قَۡت ٱلر ۡويَا دَّ َِ  110 105-104 ﴾ قَۡد 

نَّةِ نََسًبا  ﴿ 3  256 158 ﴾ وََجَعلُوا بَيَْنُه َوبَْ َ اْْلِ
 ا

ْوتَادِ﴿ 1
َ
بَْت َقبْلَُهْم قَوُْم نُو   وََاٌد َوفِرَْعْوُن ُذو اْْل  226 14-12 ﴾ َكذَّ

2 ﴿  ِ ْحَببُْت ُحبَّ اْْلَرْيِ َعْن ذِْكرِ َرّبذ
َ
ِذِ أ ِ  351 32 ﴾ َفَقاَل ذ

ْن سَْسُجَد لَِما َخلَْقُت بَِيَديَّ  ﴿ 3
َ
 154 75 ﴾ قَاَل يَا ذِبْلِيُس َما َمَنَعَك أ

 الزمر 
ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَو اللَّيِْل َساِجًدا َوقَائًِما ﴿ 1 مَّ

َ
 328 9 ﴾ أ

ْسََلِم َفُهَو ََعَ نُور  ِمْن َربذِهِ  ﴿ 2 ْدَرهُ لِْْلِ َِ  ُ َ  اَّللَّ َفَمْن َرَ
َ
 328- 289 22   ﴾ أ

َِ كَِتابًا ُمتََشابًِها ﴿ 3 ْحَسَن اَْلَِدي
َ
َل أ ُ نَزَّ  288 23 ﴾اَّللَّ
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َفَمْن َيتَِِّق بِوَْجِههِ ُسوَو الَْعَذاِب يَوَْم الْقَِياَمةِ   ﴿ 4
َ
 330 24 ﴾ أ

ِ َمَثل   ﴿ 5
بَْنا لِلنَّاِس ِِف َهَذا الُْقْرآِن ِمْن ُُكذ  257 28-27 ﴾ َولََقْد َِضَ

نَْساَن ُِضٌّ َدَانَا ﴿ 6  287 52-49 ﴾ فَإَِذا َمسَّ اْْلِ
َولَمْ ﴿ 7

َ
نَّ  َيْعلَُموا  أ

َ
َ  أ ٌَْق  يَُْْسُط   اَّللَّ ِ  287 52   ﴾   َويَْقِدرُ  سََشاوُ  لَِمنْ  الرذ

و  َوكِيٌل  ﴿ 8 ِ ََشْ
و   وَُهَو ََعَ ُُكذ ِ ََشْ

ُ َخالُِق ُُكذ  144- 17 62 ﴾ اَّللَّ
بَْواُبَها  ﴿ 9

َ
 372 - 7 73 ﴾َح َّ ذَِذا َجاُووَها َوفُتَِحْت أ

َدَقَنا وَْعَدهُ ﴿ 10 َِ ِي  َِّ ِ ا  109 74   ﴾َوقَالُوا اَْلَْمُد َّلِلَّ
 غافر

ِ الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ  ١حم﴿ 1  373  - 368 3-1 ﴾  تََْنِيُل الِْكَتاِب ِمَن اَّللَّ
رَْسلَْنا  َولََقدْ ﴿ 2

َ
 346 24-23 ﴾  ُمبِ    وَُسلَْطان   بِآيَاتَِنا  ُموَِس  أ

يذَِن لِفِرَْعْوَن ُسوُو َعَملِهِ  ﴿ 3 ٌُ  152 37 ﴾ َوَكَذلَِك 
ائِيَل الِْكَتاَب ﴿ 4 ْوَرثَْنا بَِ  ذِْْسَ

َ
 257 54-53 ﴾   َولََقْد آتَيَْنا ُموَِس الُْهَدا َوأ

ِينَ  ذِنَّ  ﴿ 5 َِّ ونَ  ا  209- 203 60 ﴾ ِعَباَدَِت  َعنْ  سَْسَتْكَِبُ
 فصلم 

ٌَُعونَ َويَوَْم ُُيََْشُ ﴿ 1 ِ ذَِ  اْلَّارِ َفُهْم يُو ْعَداُو اَّللَّ
َ
 279 19 ﴾ أ

ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا ﴿ 2 ِيَن قَالُوا َرب َنا اَّللَّ َِّ  208  - 203 30 ﴾ ذِنَّ ا
ِيِهْم آيَاتَِنا ِِف اْْلَفاِق ﴿ 3 ُِ  107 53 ﴾ َس

 الشورى 
ُ َرب َنا َوَرب ُكْم   ﴿ 1  117 15 ﴾ اَّللَّ
ِمرَْت    ﴿ 2

ُ
 377 15 ﴾فَاْدُع  َواْسَتقِْم َكَما أ

ثِْم َوالَْفَواِحَش  ﴿ 3 ِيَن ََيَْتُِْبوَن َكَبائَِر اْْلِ َِّ  212 37 ﴾ َوا
ِ   ذَِ   ﴿ 4 ُمورُ  تَِصريُ  اَّللَّ

ُ
 296  - 293 53 ﴾ ٥٣اْْل

 الزخرف 
رَْض  ﴿ 1

َ
َماَواِت َواْْل تْلَُهْم َمْن َخلََق السَّ

َ
 307 11-9 ﴾ َولَئِْن َسأ

ُهْم َيْقِسُموَن رَِْحََت َربذَِك   ﴿ 2
َ
 272 32 ﴾أ

الِِم َ ﴿ 3  168 76 ﴾ َوَما َظلَْمَناُهْم َولَِكْن ََكنُوا ُهُم الظَّ
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 الدخان 
ِم   ﴿ 1

َ
 174 57-51 ﴾  ذِنَّ الُْمتَّقَِ  ِِف َمَقام  أ

 اجلاثية 
 244 32 ﴾ ذِْن َنُظن  ذِلَّ َظنًّا  ﴿ 1

 األحقاف
ٍّذ  لَُكَما ﴿ 1

ُ
يْهِ أ ِي قَاَل لَِواِلَ َِّ  209 17 ﴾ َوا

ذَْهبُْتْم َطيذَِباتُِكْم ﴿ 2
َ
ِيَن َكَفُروا ََعَ اْلَّارِ أ َِّ  362 20 ﴾ َويَوَْم ُيْعَرُض ا

 232 24 ﴾ َهَذا َارٌِض ُمْمِطُرنَا    ﴿ 3
 حممد 

ِقَاِب ﴿ 1 ِيَن َكَفُروا فََََّْب الرذ َِّ  361 4 ﴾ فَإَِذا لَقِيُتُم ا
َ َينُِْصُْكْم  ﴿ 2 وا اَّللَّ ِيَن آَمُنوا ذِْن َتنُِْصُ َِّ َها ا ي 

َ
 184 7 ﴾ يَا أ

ْعَمالَُهمْ ﴿ 3
َ
ْحَبَط أ

َ
ُ فَأ نَْزَل اَّللَّ

َ
نَُّهْم َكرُِهوا َما أ

َ
 185 9 ﴾ ٩َذلَِك بِأ

ِيَن آَمُنوا ﴿ 4 َِّ َ َمْوََّل ا نَّ اَّللَّ
َ
 238 11 ﴾ َذلَِك بِأ

يذَِن ََلُ ُسوُو َعَملِهِ  ﴿ 5 ٌُ َفَمْن ََكَن ََعَ بَيذَِنة  ِمْن َربذِهِ َكَمْن 
َ
 330 14 ﴾ أ

ْمَعاَوُهمْ  ﴿ 6
َ
َع أ  330 15 ﴾ َكَمْن ُهَو َخاِلٌ ِِف اْلَّارِ وَُسُقوا َماًو َِحِيًما َفَقطَّ

 353 21 ﴾ َطاَعٌة َوقَْوٌل َمْعُروٌٍّ  ﴿ 7
 الفتح 

ُ ِمْن َقبُْل   َكَذلُِكمْ  ﴿ 1  184 15 ﴾ قَاَل اَّللَّ
2   ِ ٌد رَُسوُل اَّللَّ - 311 – 117 29 ﴾ ُُمَمَّ

316   
 احلجرات 

1 ﴿ ِ َواَتُهْم ِعنَْد رَُسوِل اَّللَّ ِْ َ
وَن أ ِيَن َيُغض  َِّ  191 3 ﴾ ذِنَّ ا

 ق
ِل   ﴿ 1 وَّ

َ
َفَعيِيَنا بِاْْلَلِْق اْْل

َ
 315 15 ﴾ أ

نَْساَن ﴿ 2  196- 159 16 ﴾ َولََقْد َخلَْقَنا اْْلِ
ِ  َذلَِك َما ُكنَْت ِمنُْه ََتِيدُ ﴿ 3  196 19 ﴾ وََجاَوْت َسْكَرُة الَْموِْت بِاَْلَقذ
نَْت  َوَما  ﴿ 4

َ
 266 45 ﴾   ِ َبَّار   َعلَيِْهمْ  أ
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 ال ارايت 
 403- 297 25 ﴾ َفَقالُوا َسََلًما  قَاَل َسََلمٌ  ﴿ 1
ِْكَرا َتنَْفُع الُْمْؤِمنِ َ  فَإِنَّ  ﴿ 2 ِذ  207 55 ﴾ا

 الطور 
نَْت  َفَما  ﴿ 1

َ
 266 29 ﴾ ََمُْنون   َوَل  بَِكاهِن   َربذَِك  بِنِْعَمتِ  أ

ِذِ َمَعُكْم ِمَن ﴿ 2 بذِِص َ قُْل تََربَُّصوا فَإِ  117 31 ﴾ الُْمََتَ
 النجم 

ْخَرا﴿ 1
ُ
 389 18-13 ﴾  َولََقْد َرآهُ نَْزلًَة أ

ْدَرَة  َيْغََش  ذِذْ ﴿ 2 ِ  389  - 210 16 ﴾ َيْغََش  َما  السذ
وَن الَْمََلئَِكَة  ﴿ 3 ِيَن َل يُْؤِمُنوَن بِاْْلِخَرةِ لَيَُسم  َِّ  208 28-27 ﴾ ذِنَّ ا
لَّ ﴿ 4

َ
ْخَرا تَزِرُ   أ

ُ
ٌَْر أ  296 39-38 ﴾   َواٌَِرةٌ وِ

بَْكى﴿ 5
َ
ْضَحَك َوأ

َ
نَُّه ُهَو أ

َ
 173- 112 43 ﴾ َوأ

َماَت ﴿ 6
َ
نَُّه ُهَو أ

َ
ْحَيا َوأ

َ
 173 44 ﴾ َوأ

نَْث ﴿ 7
ُ
َكَر َواْْل َِّ وَْجْ ِ ا نَُّه َخلََق الزَّ

َ
 173- 112 51-45 ﴾ َوأ

 القمر 
َطَِبْ ﴿ 1 ِْ  110 27 ﴾ ذِنَّا ُمرِْسلُو اْلَّاقَةِ فِتَْنًة لَُهْم فَاْرتَقِبُْهْم َوا
و  َخلَْقَناهُ بَِقَدر  ﴿ 2  11 49 ﴾ ذِنَّا ُُكَّ ََشْ

 الر ن 
َُلُ َمْن ِِف ﴿ 1

َ
ن  سَْسأ

ْ
رِْض  ُُكَّ يَْوم  ُهَو ِِف َشأ

َ
َماَواِت َواْْل  214 29 ﴾ السَّ

 الواقعة 
ُرونَ ﴿ 1 ُه ذِلَّ الُْمَطهَّ  107 79 ﴾ َل َيَمس 
 159 83 ﴾ فَلَْوَل ذَِذا بَلََغِت اَْلُلُْقومَ ﴿ 2

 احلديد 
رِْض  وَُهَو  ﴿ 1

َ
َماَواِت َواْْل ِ َما ِِف السَّ  215 2-1 ﴾ الَْعزِيُز اَْلَِكيمُ َسبََّح َّلِلَّ

اهُِر َواِْلَاِطُن   ﴿ 2 ُل َواْْلِخُر َوالظَّ وَّ
َ
 388- 368 3 ﴾ ُهَو اْْل

لَْم نَُكْن َمَعُكْم  ﴿ 3
َ
 109 14 ﴾ ُيَناُدوَنُهْم أ

 اجملادلة 
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ِيَن ُيَظاهُِروَن ِمنُْكْم ِمْن نَِسائِِهْم  ﴿ 1 َِّ  199 3-2 ﴾ ا
ُ َجِيًعا َفُيَْبذِئُُهْم بَِما َعِملُوا  ﴿ 2  214 7-6 ﴾ يَوَْم َيبَْعُثُهُم اَّللَّ
 185 12 ﴾ َذلَِك َخرْيٌ لَُكْم  ﴿ 3
يَْطاِن  ﴿ 4 َل ذِنَّ ِحزَْب الشَّ

َ
يَْطاِن  أ ولَئَِك ِحزُْب الشَّ

ُ
 151 19 ﴾ أ

ِ ُهُم الُْمْفلُِحونَ  ﴿ 5 َل ذِنَّ ِحزَْب اَّللَّ
َ
ِ  أ ولَئَِك ِحزُْب اَّللَّ

ُ
 151 22 ﴾ أ

 احلشر 
رِْض    1

َ
َماَواِت َوَما ِِف اْْل ِ َما ِِف السَّ  215 2-1 ﴾ َسبََّح َّلِلَّ

يَماَن ِمْن َقبْلِِهْم ﴿ 2 اَر َواْْلِ ِيَن َتَبوَُّووا الَّ َِّ  334 9 ﴾ َوا
ِي َل ذََِلَ ذِلَّ ُهَو   ﴿ 3 َِّ ُ ا - 315- 311 24-22 ﴾ُهَو اَّللَّ

368 – 372   
 املمتحنة 

 356 12 ﴾َوَل َيْعِصيَنَك ِِف َمْعُروٍّ     ﴿ 1
 الصف

ُدل ُكْم ََعَ ِِتَاَرة  ﴿ 1
َ
ِيَن آَمُنوا َهْل أ َِّ َها ا ي 

َ
 123 12-10 ﴾ يَا أ

 اجلمعة 
وا ذَِْلَْها ﴿ 1 ْو لَْهًوا انَْفض 

َ
ْوا ِِتَاَرًة أ

َ
 165 11 ﴾ِإَوَذا َرأ

 التغابن 
 174 9 ﴾ يَوَْم ََيَْمُعُكْم ِْلَوِْم اْْلَْمِع  ذَلَِك يَوُْم اتلََّغابُِن  ﴿ 1

 الطالق 
َها اْلَِِّب  ذَِذا َطلَّْقُتُم الْذَِساَو ﴿ 1 ي 

َ
 199 1 ﴾ يَا أ

َ ََيَْعْل ََلُ ََمْرًَجا  ﴿ 2  116 3-2 ﴾ َوَمْن َيتَِّق اَّللَّ
رِْض ِمثْلَُهنَّ  ﴿ 3

َ
ِي َخلََق َسبَْع َسَماَوات  َوِمَن اْْل َِّ ُ ا  345 12 ﴾ اَّللَّ

 التحرمي 
ٌَْواِجهِ َحِديًثا ﴿ 1 َ

َْسَّ اْلَِِّب  ذَِ  َبْعِض أ
َ
 389 3 ﴾ ِإَوذْ أ

ا ِمنُْكنَّ ﴿ 2 ٌَْواًجا َخرْيً َ
ْن ُيبِْدََلُ أ

َ
 375 5 ﴾ َعَِس َرب ُه ذِْن َطلََّقُكنَّ أ

 امللك 
افَّات  َويَْقبِْضَن   ﴿ 1 َِ رْيِ فَوَْقُهْم  َولَْم يََرْوا ذَِ  الطَّ

َ
 140 19 ﴾ أ
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 احلاقة 
 151 2-1 ﴾ َما ٱَۡلَآقَّةُ  ١اَْلَاقَّةُ ﴿ 1

 اجلن 
ِ يَْدُعوهُ ﴿ 1 ا قَاَم َعبُْد اَّللَّ نَُّه لَمَّ

َ
 235 19 ﴾ َوأ

 املزمل 
رَْسلَْنا ذَِ  فِرَْعْوَن رَُسوًل  ﴿ 1

َ
 257- 217 16-15 ﴾ َفَعََصَٰ فِرَۡعۡوُن ٱلرَُّسوَل  ١٥َكَما أ

 القيامة 
 293 12 ﴾ الُْمْسَتَقر    يَوَْمئِذ    َربذَِك  ذَِ  ﴿ 1
مَ  بَِما  ﴿ 2 رَ  قَدَّ خَّ

َ
 294 13 ﴾ َوأ

 293 25-20 ﴾ َوتََذُروَن اْْلِخَرَة  ٢٠لََكَّ بَْل َُتِب وَن الَْعاِجلَةَ ﴿ 3
اِقَ ﴿ 4 َ  ﴾   َوقِيَل َمْن  َراق   ٢٦لََكَّ ذَِذا بَلََغِت الَتَّ

 
26-30 295 -  351 

 االنسان 
ُروَنَها ﴿ 1 ِ ِ ُيَفجذ  235 6 ﴾ َتْفِجرًيا َعيًْنا سََْشَُب بَِها ِعَباُد اَّللَّ

 املرسالت 
يذِ ﴿ 1

َ
لَْت  يَْوم    ِْل ِ جذ

ُ
 245 12 ﴾ أ

ْدَراكَ  َوَما  ١٣الَْفْصلِ   ِْلَوْمِ ﴿ 2
َ
 245 14 ﴾ الَْفْصلِ  يَوْمُ  َما  أ

 النبأ 
رِْض  ٣٦َجَزاًو ِمْن َربذَِك َعَطاًو ِحَسابًا ﴿ 1

َ
َماَواِت َواْْل ِ السَّ  344 37-36 ﴾ َربذ

 النازعات
ا َمْن َطَغ ﴿ 1 مَّ

َ
ۡنَيا  ٣٧فَأ َة ٱل   160 41-37 ﴾َوَواثََر ٱَۡلََيوَٰ

 عبس
يذِ  ِمنْ ﴿ 1

َ
و   أ  245 -244 18 ﴾ َخلََقهُ   ََشْ

َرُه  َخلََقهُ   ُنْطَفة   ِمنْ ﴿ 2  245- 244 19 ﴾ َفَقدَّ
 التكوير 

ْمُس   ذَِذا﴿ 1 َِرتْ  الشَّ  335 14-1 ﴾   ُكوذ
 االنفطار 
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 248 6 ﴾ بَِربذَِك الَْكرِيمِ َما َغرََّك ﴿ 1
بَْراَر لَِِف نَعِيم  ﴿ 2

َ
اَر لَِِف َجِحيم    ١٣ذِنَّ اْْل  416- 377 14-13 ﴾ ِإَونَّ الُْفجَّ

 االنشقاق 
ْت ﴿ 1 َماُو انَْشقَّ  335- 334 1 ﴾ ذَِذا السَّ

 الربوج 
 169 13 ﴾ ذِنَُّه ُهَو ُيبِْدُئ َويُعِيدُ ﴿ 1

 الغاشية 
فَََل ﴿ 1

َ
بِِل َكيَْف ُخلَِقْت أ  382 20-17 ﴾   َينُْظُروَن ذَِ  اْْلِ

َّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطر  ﴿ 2 َٰ َوَكَفرَ  ٢٢ل  90 23-22 ﴾  ذِلَّ َمن تََوَّلَّ
 الشمس 

بَْت َثُموُد بَِطْغَواَها ﴿ 1 ْشَقاَها  ١١َكذَّ
َ
ََ أ  358 13-11 ﴾  ذِذِ انَْبَع

 الشرح 
ا فَإِنَّ َمَع  ﴿ 1 ا  ٥الُْعَْسِ سَُْسً  256- 250 6-5 ﴾ ذِنَّ َمَع الُْعَْسِ سَُْسً

 القدر 
 296 5 ﴾َسََلٌم ِِهَ َح َّ َمْطلَِع الَْفْجرِ ﴿ 1

 الزلزلة 
رُْض ٌِلَْزالََها ﴿ 1

َ
لْزِلَِت اْْل ٌُ  318 -241 1 ﴾ذَِذا 

ثَْقالََها ﴿ 2
َ
رُْض أ

َ
ْخرََجِت اْْل

َ
 318  - 311 2 ﴾َوأ

 القارعة 
 343  - 151 2-1 ﴾ َما ٱلَۡقارَِعةُ  ١الَْقارَِعةُ ﴿ 1
ْدَراَك َما هَِيهْ ﴿ 2

َ
 343 11-10 ﴾نَاٌر َحاِمَيةٌ  ١٠َوَما أ

 العصر 
نَْساَن لَِِف ُخَْس  ﴿ 1 ْ  ٢ذِنَّ اْْلِ ِيَن َواَمُنوا َِّ  218- 217 3-2    .﴾ذِلَّ ٱ

 الكافرون 
 295  - 217 6 ﴾ دِينِ  َوَِّلَ  دِيُنُكمْ  لَُكمْ ﴿ 1

 املسد 
َِ لََهب  َوتَبَّ ﴿ 1

َ
 153  - 107 1 ﴾ َتبَّْت يََدا أ
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تُُه َِحَّالََة اَْلََطبِ ﴿ 2
َ
- 337 – 334 4 ﴾ َواْمَرأ

338 
 اإلخالا 

َحدٌ  ﴿ 1
َ
ُ أ َمدُ  ١اَّللَّ ُ ٱلصَّ   -152 -151 2-1 ﴾ ٢ٱَّللَّ

176 -181 
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 فهرس األحاديه 

 الصفحة  احلديث  م
 334 خاما من حديد التمس ولو  1

 224 الّلهّم إّ  أستلك نصرك ووعدك الّلهّم إن شئت ذ تعبد يف األرض  2
 158 بشر املشامني إىل املساةد ابلنور التام يوم القيامة  3

 297 خرةت ألخ كم بليلة القدر فتالحى رةالن فرفعت  4

 165 كان قامما على املن   طب يوم اجلمعة  5

 230-229 امر  مسلم إاّل إبحد  معان ثالث ال حيّل دم  6
 337 لو غريك قاهلا  7

 298 ما ابل أقوام يشرتطون شروطا ليست يف كتاب اّللّ  8
 153 اي حمّمد ارفص رأسك سل تعآ واشفص تشّفص  9
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 فهرس اآلثار واألمثال 

 الصفحة  األمثال  م

 262 أتعلم  بضّب أان حرشته  1
 355 خري من ةرادة مرة  2
 334 لو دات سوار لطمت   3
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 فهرس األشعار 

 الصفحة  البيت   م

 108 دهب اّلذين يعاش يف أكنافهم ... وبقيت يف خلف كجلد األةرب  1
 114 ةاء شقيل عارضا رحمه ... إن ب  عمك فيهم رماح  2
 225 لزوم ووالدك العبد وإّن سنام ايد من آل هشام ... بنو بنت  3
 220 هو الرةل املشروك يف ةّل ماله ... ولكّنه ابيد واحلمد مفرد  4
 108 قد كنت عّدَ اّليت أسطو هبا ... ويدي إدا اشتّد الّزمان وساعدي  5
 266 وإّن اّلذي حانت بفلج دما هم ... هم القوم كّل القوم اي أّم خالد  6
 108 ايطبارا ... فاعف عّ  اي من يقيل العثارا رّب إّ  ال أستطيص  7
 6 إدا تغىّن احلمام الورل هّيج  ... ولو تغرّبت عنها أّم عّمار  8
 351 أماوّي ما يغىن الثّراء عن الفىت ... إدا حشرةت يوما وضال هبا الّصدر 9
 348 تقّطص أسباب الّلبانة واهلو  ... عشّية ةاوزان هاة وشيزرا 10
 250 لئن كان يهد  برد أنياهبا العال ... ألفقر مىن إن  لفقري   11
 203 إّن اّلذين تروهنم إخوانكم … يشفي غليل يدورهم أن تصرعوا  12
 183 أولئك آابمي فجئن  مبثلهم … إدا  عتنا اي ةرير ايامص  13
 164 فيها خطوط من سواد وبلل     كتنّه يف اجللد توليص البهل  14
 108 أان القامد احلامي الّذمار وإمّنا ... يدافص عن أحساهبم أان أو مثلي  15
 312   أجن  ما طلبت به ... وال  خري حقيبة الرحل  16
 203 إّن اّلذي مسك السماء بىن لنا … بيتا دعاممه أعّز وأطول  17
 219 إدا قب  البكاء على قتيل ... رأّيت بكاءك احلسن اجلميال  18
 403 قال يل: كيف أنت؟ قلت عليل ... سهر دامم وحزن طويل  19
 211 إىل امللك القرم وابن اهلمام ... وليه الكتيبة يف املزدحم 20
 186 فذلك إن يهلك فحسيب ثنا ه ... وإن عاش ذ يقعد ضعيفا مذّ ا  21
 403 وتظن سلمى أن  أبغي هبا ... بدال أراها يف الضالل هتيم 22
 233 أابملوت اّلذي ال بد أّ  ... مالل ال أابك عوفي   23
 218 ولقد أمر على اللئيم يسب  ... "فمضيت حملت قلت ال يعني  24
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 أنصاف األبيات فهرس 

 الصفحة  البيت   م

 194 أان أبو الّنجم وشعري شعري  1
 194 إّن الفىت من يقول ها أان دا  2
 194 دلكا ،ّمل خفافا إّن  أان  3
 194 فتومّسو  إّن  أان دلكم  4
 222 يف سعي دنيا طاملا قد مّدت  5
 251 قليلك ال يقال له قليل 6
 266 هم يفرشون اللبد كل طمرة 7
 219 هو الواهب املئة املصطفاة 8
 299 وبضّدها تتبنّي األشياء 9
 255 اي أهل دا املغىن وقيتم ضرّا 10
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 فهرس األعالم 

 الصفحة  العلم م الصفحة  العلم م

  92 – 89 – 67 األخفش 1
- 169 

  – 47 – 17 الغزايل، أبو حامد   54
50 -   

 47 الفارايب  55 98 األزهري 2
  95 – 55 -33 أنيس، إبراهيم   3

-   
  –  8 –  7- 6 الفراهيدي، انليل بن أهد   56

9 – 59 –  
 وغريها  66

  40 –  4 -3 فارس ابن  57 26 ابملر  4
– 46 - 47 

 94 فندريس  58 94 براون  5
  –  27-  15 -9 بشر، كمال  6

29 – 33-96   
 47 القاضي عبد اجلبار  59

  - 161 – 145 البيضاوي  7
 وغريها

 11 ابن قتيبة  60

  -72- 13 القزوي   61 42 - 10 التهانوي  8
73 – 91  

 وغريها
 19 اجلوزية ابن قّيم  62 414- 17 ابن تيمية  9

- 25- 24 فريث  63 13 - 12 -11 اجلرةا ، عبد القاهر  10
26 – 27 –  
29 - 54 

اجلرةا ، القاضي علي   11
 بن عبد العزيز  

 94 ليمان  64 10

ةاب  ، أسامة عبد   12
 العزيز 

15- 42 – 43  
- 286 

 94 ليونز  65

 47 معمر  66 10 اجلاحظ 13
 36 بن مالك، رشيد   67 67- 66 اجلاسم، حممود   14
  – 131- 115 ابن ةزي  15

236 -  237 
   40 –  4 – 3 ابن منظور  68

  – 75 – 72 أبو موسى، حممد حممد  69  87 – 47 – 46 ابن ة   16
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 وغريها   - 106 260 -
 94 ميلر  70 78 اجلواري، أهد   17
  – 87 – 8 ابن هشام  71 40 اجلوهري 18

89 – 90  
 وغريها

 33 كريستال، ديفيد  72 47 ابن حزم  19
  37 – 29 -27 حسان، مام  20

– 70 -75 99  
- 324 

  – 83 – 42 الكفوي  73
87   

 24 مالينوفسكي  74 97- 95 حسن، عباس  21
هاسة، حممد عبد   22

 اللطيف 
32- 77 – 81  
-98 -  239 
 

  – 67- 64 امل د 75
68 – 85-  

159 – 165  
– 346  –  

374- 382 
  95 – 94 – 76 هيدة، مصطفى   23

- 97 
 77 املخزومي، مهدي   76

 382  - 306 املراغي 77 وغريه  153 – 66 أبو حيان  24
    29 خليل، حلمي   25
  47 – 46 – 44 الداية، حممد فايز  26

- 55 
   

    وغريه  112- 49 الرازي 27
    40 الراغب األيفها   28
    47 ابن رشد  29
    21 رضا، حممد رشيد   30
    4 الزبيدي  31
    8 الزةاةي  32
- 20- 19 الزركشي 33

151- 157  
 وغريه

   

     46 –  4 – 3 الزلشري 34
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 وغريه
  – 97- 81 السامرامي، فاضل   35

166 -174  
 وغريه

   

    86- 67 ابن السراج  36
    47 ابن سينا  37
    29 - 27 السعران، حممود  38
- 122 – 115 أبو السعود  39

 وغريها  128
   

  – 129- 13 السكاكي 40
 وغريه  138

   

  9 -  8 –  7- 6 سيبويه  41
 وغريها

   

    67 السريايف 42
  92 – 87- 65 السيوطي  43

– 100  – 105  
 وغريها

   

    20- 16 الشافعي  44
      50 – 42 الشريف اجلرةا   45
    15 بن ضيف، ردة    46
  – 369- 368 الطاليب  47

407 – 410 -
411 

   

  –  328 – 164 الط ي  48
361 -  379 

   

  – 115 – 20 ابن عاشور  49
 وغريها  116

   

عضيمة حممد عبد   50
 انالل  

160      

    373  - 157 ابن عطية  51
     46 – 36- 29 عمر، أهد لتار   52
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– 47 -55 
  76- 69 – 68 عيد، حممد  53

- 100 
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147 
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 150 املطلب األول: التعريف ابلعلم، ودالالته، وأثر السيال فيه.
 150 أوال: التعريف ابلعلم، ودالالته 

 153 الته لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف التعريف ابلعلمية ودال
 156 املطلب الثا : التعريف ابلضمري، ودالالته، وأثر السيال فيه.

 157 .املقصد األول: الضمامر ودالالهتا، وأثر السيال فيها
 157 أوال: الضمامر ودالالهتا 

 161 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف حتديد دالالت الضمامر
 163 السيال يف بيان عود الضمري للثا: منادج تطبيقية على أثر  

 168 .املقصد الثا : ضمري الفصل ودالالته، وأثر السيال فيه
 168 أوال: ضمري الفصل ودالالته 

 171 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف اييء بضمري الفصل ودالالته 
 176 .املقصد الثاله: ضمري الشتن ودالالته، وأثر السيال فيه

 176 ضمري الشتن ودالالته أوال:  
 178 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف اييء بضمري الشتن ودالالته 

 182 اإلشارة، ودالالته، وأثر السيال فيه.سم  املطلب الثاله: التعريف اب
 182 اإلشارة، ودالالته سم  أوال: التعريف اب

 186 التعريف ابسم اإلشارة ودالالته لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف  
 193 للثا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف دكر )ها( التنبيه وموقعها ودالالته 

رابعا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف مطابقة كاف انطاب يف اسم اإلشارة أو عدم 
 مطابقته، ودالالته. 

196 

 201 ه، وأثر السيال فيه.املطلب الرابص: التعريف ابملويول، ودالالت
 201 أوال: التعريف ابملويول، ودالالته

 205 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف التعريف ابملويول ودالالته 
 211 للثا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف حذف االسم املويول وتكراره ودالالت دلك. 

 217 التعريف، ودالالته، وأثر السيال فيه.املطلب انامس: التعريف ابل 
 217 أوال: التعريف بل )أل (، ودالالته

 221 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف تعريف املسند إليه بل )أل ( ودالالته 
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 224 للثا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف تعريف املسند بل)أل( ودالالته 
تطبيقية على أثر السيال يف التعريف بل )أل( وتركه يف أبنية متشاهبة يف القرآن رابعا: منادج  

 الكرم ودالالته. 
228 

 232 املطلب السادس: التعريف ابإلضافة، ودالالته، وأثر السيال فيه. 
 232 أوال: التعريف ابإلضافة، ودالالته

 235 ابإلضافة، ودالالته. لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف التعريف  
 240 للثا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف حذف املضاف إليه ودالالته. 

 رابعا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف تعريف غري رك  اإلسناد ابإلضافة ودالالته. 
 

241 

 243 املطلب السابص: التنكري ودالالته، وأثر السيال فيه.
 243 التنكري ودالالته أوال:  

 246 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف تنكري أحد رك  اإلسناد ودالالته 
 254 للثا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف تنكري غري رك  اإلسناد ودالالته. 

 256 رابعا: أثر السيال يف تكرار االسم منكرا أو معرفا ودالالته. 
 258 الثاله: منادج تطبيقية على أثر السيال يف تقدم أو ،خري طريف اإلسناد، ودالالته: املبحه  

 259 املطلب األول: تقدم املسند إليه، ودالالته، وأثر السيال فيه.
 259 أوال: تقدم املسند إليه، ودالالته

األبنية اليت يبىن فيها الفعل لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف تقدم املسند إليه يف 
 املاضي على االسم ودالالت دلك.

267 

للثا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف تقدم املسند إليه يف األبنية اليت يبىن فيها الفعل 
 املضارع على االسم ودالالت دلك.

271 

 273 ملثبت ودالالت دلك. رابعا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف تقدم املسند إليه يف ان  ا
خامساً: منادج تطبيقية على أثر السيال يف تقدم املسند إليه يف ان  املنفي ودالالت 

 دلك.
280 

 284 سادساً: منادج تطبيقية على أثر السيال يف داللة تقدم املسند إليه على االختصا . 
 291 فيه.املطلب الثا : تقدم املسند، ودالالته، وأثر السيال  

 291 أوال: تقدم املسند، ودالالته 
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 293 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف تقدم املسند إلفادة التخصيص. 
 298 للثاً: منادج تطبيقية على أثر السيال يف تقدم املسند لغرض التشويل

رابعاً: منادج تطبيقية على أثر السيال يف تقدم املسند للتنبيه من أول األمر على أنه خ  ال 
 نعت. 

301 

 303 املبحه الرابص: منادج تطبيقية على أثر السيال يف حتديد أولوية الذكر واحلذف، ودالالهتا: 
 305 فيه.  املطلب األول: دكر كل من املسند واملسند إليه، ودالالته، وأثر السيال

 306 املقصد األول: دكر املسند ودالالته وأثر السيال فيه. 
 306 أوال: دكر املسند ودالالته 

 307 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف دكر املسند ودالالته
 310 املقصد الثا : دكر املسند إليه ودالالته، وأثر السيال فيه.

 312 ودالالته أوال: دكر املسند إليه  
 313 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف دكر املسند إليه ودالالته

 321 املطلب الثا : حذف كل من املسند واملسند إليه، ودالالته، وأثر السيال فيه.
 322 املقصد األول: حذف املسند، ودالالته، وأثر السيال فيه. 

 322 أوال: حذف املسند ودالالته 
 324 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف حذف املسند ودالالته  

للثا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف حذف ان   ن  َ على طريقة االستفهام، 
 فتذكر اجلملة األوىل وحيذف معادل اهلمزة وان . 

329 

 333 ودالالته رابعا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف حذف خ  )ال( 
 335 خامساً: منادج تطبيقية على أثر السيال يف حذف الفعل ودالالته 

 340 املقصد الثا : حذف املسند إليه، ودالالته، وأثر السيال فيه.
 340 أوال: حذف املسند إليه، ودالالته

 345 لنياً: منادج قرآنية على أثر السيال يف حذف املسند إليه ودالالته
املقصد الثاله: احتمال تقدير أن يكون اقذوف هو املسند أو املسند إليه، وأثر السيال 

 فيه. 
354 

أوال: قد  يء الكالم على احلذف، مث تراه حيتمل تقدير أن يكون اقذوف هو املسند أو 
 املسند إليه. 

354 
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يف بناء اإلسناد  لنياً: منادج تطبيقية على أثر السيال يف وةود احتمال تقدير اقذوف
 ان ي ودالالته. 

355 

 358 املقصد الرابص: حذف املسند إليه مص املسند، ودالالته، وأثر السيال فيه.
 358 أوال: حذف املسند إليه مص املسند، ودالالته 

 359 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف حذف املسند إليه مص املسند ودالالته 
تطبيقية على أثر السيال يف حذف املسند، واملسند إليه وإقامة املصدر مقام للثا: منادج  

 الفعل ودالالته 
362 

 363 رابعا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف حذف القول وفاعله، ودالالته 
 املقصد انامس: منهج عبد القاهر اجلرةا  رهه   تعاىل يف التعامل مص احلذف. 

 
364 

 363 : أثر السيال يف حتديد شكل العالقة بني اجلمل، ودالالهتا الفصل الثاله
 365 املبحه األول: منادج تطبيقية على أثر السيال يف الويل بني اجلمل ودالالته:

 366 املطلب األول: الويل والفصل بني املفردات ودالالته، وأثر السيال فيه.
 366 ودالالتهأوال: الويل والفصل بني املفردات  

 367 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف الويل والفصل بني املفردات
 370 للثا: حقيقة واو الثمانية

 375 املطلب الثا : الويل بني اجلمل ودالالته، وأثر السيال فيه.
 375 أوال: الويل بني اجلمل، ودالالته

 378 ويل بني اجلمل ودالالته السيال يف ال لنيا: منادج تطبيقية على أثر  
 383 املطلب الثاله: الربآ بني قصتني ودالالته، وأثر السيال فيه. 

 383 أوال: الربآ بني قصتني ودالالته 
 385 لنياً: منادج تطبيقية على أثر السيال يف الربآ بني قصتني ودالالته. 

 389 وداللتها، وأثر السيال فيها.املطلب الرابص: دخول الواو على اجلملة احلالية،  
 389 أوال: دخول الواو على اجلملة احلالية، ودالالهتا 

 394 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف دخول الواو على اجلملة احلالية أو عدم دخوله وداللة دلك. 
 399 املبحه الثا : منادج تطبيقية على أثر السيال يف الفصل بني اجلمل، ودالالته. 

 400 املطلب األول: الفصل بني اجلمل، ودالالته، وأثر السيال فيه.
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 403 املطلب الثا : منادج قرآنية على أثر السيال يف الفصل بني اجلمل. 
 403 الفصل ملا بني اجلملتني من كمال االنقطاع، ودالالته. أوال: منادج تطبيقية على أثر السيال يف  

 405 لنيا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف الفصل ملا بني اجلملتني من كمال االتصال، ودالالته. 
 413 للثا: منادج تطبيقية على أثر السيال يف الفصل ملا بني اجلملتني من شبه كمال االتصال  

 415 تطبيقية على أثر السيال يف الفصل بني قصتني. رابعاً: منادج  
 416 خامة: وتتضمن أهم النتامج والتوييات واملقرتحات اليت سيخلص إليها البحه. 

 419 الفهارس الفنية:
 420 فهرس اآلايت.

 444 فهرس األحاديه. 
 445 فهرس األقوال املتثورة.

 446 فهرس األشعار. 
 448 األعالم. فهرس  

 452 فهرس املصادر واملراةص. 
 462 فهرس املوضوعات. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 




