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 أثر القرآن الكرجه يف األلفاظ ودالالهتا يف الببلغة العربية
 ) زياذج ننتارة (

 د . مصطفى رجب ااممري
 جامعة اممرقب ــــ كلية النتبية ـــــ ااممس 

 
 :بعده، وبعدايلمد هلل وحده والصبلة والسبلم على من ال نيب 

مسموعًة ، أو مكتوبًة ، حزت إن بعض النقاد يعدُّون ، ما من إنتاج فكري إال احتاج إىل الكلمة 
التفكرث كبلمًا صامتًا ، والكلمة اكيِّز وعي البشر ، وملوَّىم على ننلوقات هللا ؛ ألهنا نتاج فكر. 

اللذان تغرُس فيهما  ـــإن صح ىذا التعبرث ـ ــــة ويزاملها األدب ميا ايلقل الفكري ـوالببلغة العربي
الكلمات طمعًا يف لكرة التأثرث الوجداين ، وميا يتخذان من اللفظة الوسيلة اىلمالية ؛ ألن غايتهما 

اممتلقي ، أو الناقد فهام والتعبرث اممباشر ، بل يتعداين ىذا إىل مستوى فاعلية يف إلال تقتصر على ا
، أو السامع ، ومن ىنا تلتقي الببلغة مع األدب والنقد ، وعلم األسلوب ، إذ يوجد تعامل خاص 

 مع األلفاظ  ييتلف عن اجملاالت األخرى .
ويف دراستنا للقرآن الكرجه يف ىذا البحث ـ ومن خبلل ببلغة إعجاز القرآن ـ ننطلق من كونو نصاً 

ومن اممسلم بو  ،يف ألفاظو ىقمل داللة ، أو دالالت أخرى يف حالة االتساع  أدبيًا يتسم ابلببلغة
أن اللفظة األدبية القرآنية كائن جديد متميز من اللفظة اممعجمية ، المت توضحها كتب اممعاجم ، 
فهي يف األدب تلبس لَبوسًا فريدًا ، مع االلتزام الدييت ، ىنا نيعلها تتجاوز كوهنا أصوات لفظة ، 

م حالة شعورية ، وىذا ما مكعتو واختص بو سر اىلمال يف ي ترسم ، وتشخِّ وى ص ، وُيفسِّ
وىذا ىو الفرق بزث الكتابة العلمية ، والكتابة األدبية ؛ فاألوىل ال هتتم ،  االستعارة اممكنية

ة ، كما تقلع ابالنتقاء ؛ ألهنا ال تـُْعَىت ابإلعتبارات الوجدانية ، فتبعد عن مكال النحو بعبلئقو اممؤثر 
عن مكال الصرف الذي يعطي الصيغة الفاعلية اىلمالية ، وتتجاىل الفروق الدقيقة بزث األلفاظ ،  

ىي إال وسيلة ممخاطبة  ماكل ذلك ألهنا كتابة مباشرة ال يقاطب الشعور ، واللفظة يف مضموهنا 
األدب يرى أن اللفظة كائن العقل مباشرة ، أما الكتابة األدبية والببلغية  فهي بناء لغوي مكيل ، و 

حي ، وداللة حيوية ، تقوم بوظيفة نقل اممشاعر يف صيغ مغايرة لبلستعمال اممعهود ، وال تنتهي 
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غايتو عند صياغة الفكرة فقط ، بل عند بث الروح يف داخل األلفاظ ، فتصبح بدائل عنو ، ومن 
 ألفاظ السور اممدنية المت كان يطوف يف رحاب التفاسرث اللغوية الببلغية ، نيد وقفات طويلة يف

طابعها التشريع ؛ ألن التشريع قد ُعِيت بنفسية اممؤمن ، ومن خبلل رسم السلوك البشري السوي 
، وإلقاء األوامر اإلرنية برزت للدارسزث مكاليات يف مناسبة اممقام أبلفاظ ببلغية ىقرك الوجدان ، 

كبلم ىقققت فيو غاية الببلغة ، وذروة البيان   فأسلوب القرآن الكرجه ىو أعلى األساليب ، وأملى
ابعو ال نئبو ال تنقضي ، ومجاوىو أجل ما جئكن أن يبحث فيو عن أسرار اىلمال اللغوي ، فع، 

تنضب ، وليس من حسن نظم ، وبراعة سبك إال وللقرآن الكرجه منها ايلظ األوىف ، واممقام 
 األعلى .

والتمحيص  لتدقيقإثبات إعجاز القرآن الكرجه فإين سأتناولو ابومما رنذا امموضوع من أميية ابلغة يف 
يف بعض اآلايت القرآنية كنموذج ؛ ألن األلفاظ يف القرآن الكرجه ىفا ىقويو من معاين عز نظرثىا يف 
أساليب البلغاء والشعراء قدجئا وحديثًا ؛ رأيت أن أكتب فيو يف مقدمة ومبحثزث ، وخااكة تشتمل 

 لى إثر ذلك اتبعت اممنهج الوصفي . وع على النتائج .
 اممقدمة : وقد تناولت فيها ، أميية امموضوع ، وأسباب اختياره ، وىذا ما ذكرتو سابقاً .

اممبحث األول : وتناولت فيو عدة مطالب : كل مطلب يتناول آايت قرآنية متسمة بعناوين 
 ببلغية. 

ية ــــ وقصر األلفاظ القرآنية وسر مكارنا اممبحث الثاين : التعريف والتنكرث ولطائفهما الببلغ
 .  الببلغي
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 (1)اممبحث األول : " لكل مقام مقال " : 
عندما نتمعن ابلنظر يف النظم القرآين ، ونتأمل ألفاظو وتراكيبو ، يبدو لنا اختبلفًا يف استخدام   

ىذا اللفظ مفرد يف سياق  األلفاظ ، ويف النتاكيب ؛ فهذه مكلة مؤكدة ، وتلك خالية من التوكيد ،
، ومكع يف سياق آخر ، وذاك نكرة يف موضع ، ومعرفة يف موضع آخر ، ىذه الكلمة قدمت يف 
آية ، وأخرت يف آية أخرى ، وردت مفردة يف موضع ، ومكعاً يف موضع آخر ، أوثر التعبرث يف ىذا 

ية ، و م ترد يف األخرى امموطن بلفظ ، وىفرادف لو يف موطن آخر ، وردت واو العطف يف تلك اآل
.  ىذا اإلختبلف ــــ ببل شك ــــ وراءه أغراض قد اقتضتو ، وأسرار ببلغية دعت إليو ، إنو يرجع 
إىل : " أن لكل مقام مقاالً " ولننظر يف ىذه اآلايت الكرجئة المت نعنيها يف اممطلب األول ؛ ليتجلى 

 .ة ، وأغراض ببلغيةمن أسرار مكاليلنا ما وراء اختبلف التعبرث فيها 
  اممطلب األول :

  جع مظ حط مض خض حضٱُّٱ : اممسألة األوىل : بزث النصيب والكفل : ففي قولو تعاىل  
الشفاعة  (2)َّ  مم ام يل ىل مك لك  حكخك جك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع

مأخوذة من الشفع ، وىو أن يصرثِّ اإلنسان نفسو شفيعًا لصاحب ايلاجة حزت نيتمع معو على 
ن اممنتفع أم اممسألة فيها، والشفاعة : الوساطة يف إيصال خرث ، أو دفع شر ، سواء كانت بطلب م

؛ ألن الشفاعة ال بزثمووصفها ابيلسنة وصف كاشف و   (3)ْشَفُعوا فـَْلتُـْؤَجُروا " ال ، يف ايلديث " ا
تطلق إال على الوساطة يف اامرث ، وأما إطبلق الشفاعة على السعي يف جلب شر فهو مشاكلة ، 
واممشاكلة غرض من األغراض الببلغية المت تعيت : " ذكر الشيء بلفظ غرثه لوقوعو يف   صحبتو 

الشفاعة الثانية وصفها بسيئة  فعرب القرآن ابلشفعة يف الثانية : للمشاكلة وقرينة اممشاكلة يف  (4)"
، إذ ال يقال : ) شفع ( للذي سعى نثلب سوء ، إال إذا كان من قبيل خروج الكلمة عن معناىا 

 األصلي ، وىو : )التهكم ( .

                                                 
( رلمع األمثال ـ أمحد بن دمحم بن أمحد النيسابوري ادليداين ـ قدم لو نعيم حسن عصفور ـ منشورات دمحم علي بيضون ـ دار  (1

 . 239ـ/ 2الكتب العلمية ـ بريوت لبنان ـ الطبعة : بال ـ التاريخ : بال 
 . 85( سورة النساء : اآلية :  (2
 . 13/452، فتح الباري شرح صحيح البخاري  4/2026( صحيح مسلم  (3
 . 375( انظر : جواىر البالغة ـــ أمحد اذلامشي ، ص  (4
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والكفل معناه : النصيب أيضًا ولكن بينهما فرق دقيق ، ومن أجل ىذا الفرق ، وجب أن يعرب 
 كفل يف الشفاعة السيئة ، ويتجلى ذلك يف اآليت :، وابل ايلسنةابلنصيب يف الشفاعة 

ـ  أن الكفل وإن كان ىفعىت النصيب إال أنو غلب يف الشر ، وندر يف اامرث ، ومن النادر قولو  1
إذ  م يرد الكفل يف اامرث والرىكة يف النظم القرآين  (1)َّ  حج لك هت اك يق ىق  يف هبىث يث ىف   ُّتعاىل :   

إال يف ىذه اآلية الكرجئة ، ولذلك يطلق عليها معلمو القرآن الكرجه عليها : ) غريبة ( ىفعىت أهنا 
 الوحيدة يف القرآن الكرجه .

برث ـ قال بعض احملققزث : الكفل ىو اممثل اممساوي ، والنصيب يشمل الزايدة عن اممثل ، فالتع 2
ابلنصيب يف جانب ايلسنة لئلشعار أبن جزاء ايلسنة يضاعف ، والتعبرث ابلكفل يف جانب السيئة 

 اك يق ىقُّٱ يؤيد ىذا قول هللا تعاىل  (2)؛ للداللة على أن من جاء ابلسيئة فبل نيزى إال مثلها 
ففي اآلية إشارة إىل    (3) َّ  ىت نن من زن رن مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك

لطف هللا بعباده وقيل : الكفل يطلق على النصيب الذي يكون اعتماد الناس عليو ، ولذا يقال :  
كفل البعرث ، أي : ىكى ظهره بذلك الكساء الذي يوضع عليو ، ومنو قيل للضامن كفيل ، قال  

فثبت أن الكفل ىو النصيب الذي عليو يعتمد  (4)اتـَْزثِ يف اْىلَنَِّة "ــــ ملسو هيلع هللا ىلص ــــ : " َأََن وََكاِفُل اْلَيِتيِم َكهَ 
 ُّٱ اإلنسان يف ىقصيل اممصاحل لنفسو ، ودفع اممفاسد عن نفسو ، إذا ثبت ىذا فنقول : قولو :

.من كل ىذا إذا أتملنا وجها من  (5)َّ    لكمك خكَُّّٱ  حكخك جك مق حق مف خف حف جف
وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرجه ، وىو إعجازه يف أسلوبو وببلغتو ، فإننا يند يف كل آية من آايتو  
ويف كل لفظة من ألفاظو ما يوضح ىذا اإلعجاز ، ابىلمال اللغوي يف رصف حروفو لتكوين 

ن الكرجه يف اللفظ مع وفائو ابممعىت ،يف الكلمة ، وترتيب كلماتو لتكوين اىلملة ، هبذا قصد القرآ
كل آية من آايتو ، يفد بياَن قاصدا ومقدرًا على حاجة النفوس البشرية من ارنداية اإلرنية دون أن 

                                                 
 .  28( سورة احلديد : االية :  (1
 .  1/407( انظر : الفتوحات اإلذلية . (2
 .  160( األنعام : اآلية :  (3
 .  3/168( كنز العمال  (4
 ، 37: اآلية :  ( سورة آل عمران (5

 .  10/165وانظر : التفسري الكبري ، أو مفاتيح الغيب  
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يزيد اللفظ على اممعىت ، أو يقصر عن الوفاء ىثاجات ااملق من ىداية اامالق ، وىذا من 
تعطي أكثر من معىت دون أن يكون ىناك  خصائص األسلوب القرآين ؛ أن الكلمة الواحدة قد

 (                                        1) تضاد ، أو تنافرا بزث تلك اممعاين ، وىثيث يتسق اممعىت العام اكام االتساق مع كل معىت .
 ىق يف ىف يث ىثٱ  مث زث  رث مت زت رت مت زتُّٱ يب نت  اممسألة الثانية : قولو تعاىل :

إن نظرة الباحث يف آايت القرآن الكرجه توحي لو أبن  (2)َّ    يك ىك مك لك  اك يق
اإلنياز مناط السور اممكية ، وأن اإلطناب ، أو دقة التفصيل مناط السور اممدنية ، ذلك ألن 
اممرحلة اممدنية من نزول القرآن مرحلُة تشريع ، فتطلَّب األمر بسط األمور الفقهية للمؤمنزث ، كما 

والنساء ، والنور ، خبلفًا ممضامزث السور اممكية ، فهي تدور حول ىو ايلال يف سورة البقرة ، 
فكرة التوحيد ، وأمور الغيب ، والنتغيب يف وصف اىلنة ، والنتىيب يف وصف أىوال النار ، ومن 
ىذا القبيل ما لفت اىلاحظ إليو أنظارَن ، إذ وجد أن اإلنياز واإلطناب من حق مبلءمة اممقام ، 

ا هللا ــــ تبارك وتعاىل ــــ إذا خاطب العرب واألعراب أخرج الكبلم ُننرِج اإلشارة فهو يقول : " ورأين
، والوحي ، وايلذف ، وإذا خاطب بيت إسرائيل ، أو حكى عنهم جعلو مبسوطاً  وزاد يف الكبلم " 

ومن الطبيعي أن تكون كل ألفاظ القرآن ىقت عنوان مناسبة اممقام ، ذلك ألن نظمو اممعجز  (3)
ضمن كلمات ال تكون َنفرًة ُمتَـَقْلِقَلًة يف مكاهنا ، وال تكون حشوًا ُيْستغىت عنو ، وامموضوع يت

القرآين كذلك خصص لو حجم معزثَّ ، فبل زايدة فيو وال نقصان ، وال يكون اإلنياز قائمًا مكان 
آلية المت ٰىن اإلطناب ، وال اإلطناب مكان اإلنياز ؛ ألن الفكرة ىي المت ىقدد أسلوهبا ، وىذه ا

ات ، أو يقصيص داللتها بصددايلديث عنها  تعزثِّ مناسبة اممقام يف اختيار مفردة من اممفرد
لتحقق إىياًء نفسيًا ، أو توسع ظبلل الداللة اللغوية ، واممفردة قد تكون عاديًة ، فإذا اللغوية؛ 

يف حدودىا الطبيعية اممتعارف قرأت يف القرآن ، وجدَن رنا طعمًا آخر ، وأتثرثًا فريدًا ال نعرفو 
عليها . فبهذا نتجاوز ما ورد عند عبد القاىر اىلرجاين حول اككن اممفردة يف سياق اآلية ؛ ألنو ال 

                                                 
 م .  1969للسيوطي ـ حتقيق علي دمحم البيجاوي ـ دار الفكر العريب ـ القاىرة ـ  1/25( انظر : معرتك األقران يف إعجاز القرآن  (1
 . 91، 90( سورة اإلسراء : اآلية :  (2
 . 1/94( احليوان  (3
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يوليها االىتماَم ، فهو ينظر إىل النص كلِِّو بعد دخول اممفردة ، وينظر إىل العبلقة النحوية بشكل  
          كلي .                                    

َر( ، و ) تْفِجرثًا ( والتفجرث مصدر َفجََّر ابلتشديد مبالغة يف الفجر ،  فجاء يف اآلية كلمة ) تـَُفجِّ
وىو الشق ابتساع ، ومنو ملي فجر الصباح َفْجرًا ؛ ألن الضوء يشق الظلمة شقًا طويبًل عريضاً  

عو ، ولذلك َنسب الينبوع ىنا فالتفجرث أشدُّ من مطلق الفجر ، وىو تشقيق شديد ابعتبار اتسا
 . ( 1)  َّ  ىل مك لك خكٱُّٱ والنهر ، يف قولو تعاىل :

صيغة مبالغة غرث قياسية ،  والينبوع اسم للعزث الكثرثة النبع المت ال ينضب ماؤىا ، وصيغة يـَْفُعول
من نبع امماء ، كيعبوب من عب امماء ، إذا زخر ، وللنون مع الباء فاًء وعينًا للكلمة سر عجيب 
مطرد ، وىو أهنا تدل على الظهور والربوز ، ففي مكيع تراكيبها ال تنفك عن أداء ىذا اممعىت ، 

وهبذا ييتلف الينبوع عن األهنار اىلارية   (2)والينبوع مشتقة من مادة النبع  أو اىلدول كثرث امماء . 
َر " بضم  ، فقد أريد بتفجرث األهنار كثرة اممياه ؛ فجاءت األهنار مكعاً ، وعربَّ يف جانبها بلفظ " تفجِّ
التاء وتشديد اىليم ، من ) فجَّر ( الرابعي ، مث جيئ ابممصدر " تفجرثًا " أما الينبوع فلم يرد 

ثرة اممياه ــــ ولذا جاءت الينبوع مفردة ، وعربَّ يف جانبها بلفظ " تفجر " ـ ، على بفجرىا الكثرة ـــــ ك
قراءة من فتح التاء وضم اىليم ابلتخفيف من فجر الثبلثي ، و م يؤت ىفصدره . وال يستقيم وضع 

م إحدى اللفظتزث يف مكان األخرى ؛ لقلة مياه الينبوع إذا ما قورنت ىفياه األهنار ، فالذي يبلئ
  األهنار التفجرث ، واممبلئم للينبوع الفجر.

إذن فبل جدال يف أن القرآن الكرجه قد أاثر يف أساليبو الرسالية أكثر من أسلوب ، يف كلمات 
متشاهبة وننتلفة يف نفس الوقت ، من أجل الوصول إىل عقل اإلنسان وشعوره ، فيما يفكر بو من 

ذي يصل اإلنسان ابهلل ، يف أجواء رائعة تتحول فيها قضااي العقيدة وايلياة ؛ ليقتنع ابيلق ال
 العقيدة إىل قضية اكتزج ابإلحساس والشعور .

اممسألة الثالثة : ـ عطف تذبيح األبناء على سوم العذاب يف سورة إبراىيم ، وترك العطف يف سورة 
 البقرة :

                                                 
 . 33الكهف : اآلية :  ( سورة (1
 . مادة )  ن ب ع ( . 591( انظر : خمتار القاموس : ص  (2
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وأدلة قاطعة على أنو كبلم هللا  القرآن الكرجه من أي َنحية أتيتو ، ال ترى فيو إال أنوارًا ساطعة ،  
تعاىل ، وال جئكن ، مهما دققت يف اللغة العربية ويف ببلغتها ، أن يفد فيو نكتة من كذب  وال 
وصمة من زور ، وال لطخة من جهل ؛ ألنو تنزيل من حكيم ىكيد ، وإذا كان العرب ــــ وىم 

ب القرآن الكرجه ، فإن عرب اليوم غرث فصحاء ابلسليقة ــــ قد فطنوا إىل ذلك ، وتذوقوا ملو أسلو 
العرب ابألمس ، فقد بعدوا عن األساليب العربية الفصيحة ، وأصبح أمرًا ال يدركو إال 
اممتخصصون ، وىو ال يساوي ما كان عند العريب األصيل ، وذلك ألسباب اجتماعية ، واترييية ، 

رث اممفهوم ، تعال معي ٰىلل ونتأمل وثقافية ، ففي القرآن الكرجه أشياء بسيطة ، كحرف مثبل يغ
مسألة وجود حرف العطف يف آية ، وتركو يف آية أخرى ، وما ينتج عنو من دقة يف التعبرث، وتغيرث 

ُّٱ خل اممعىت يف سورة البقرة ، وسورة األعراف ، وسورة إبراىيم ، يند يف سورة البقرة قول هللا تعاىل: 
ويف سورة   (1)َّ  ىه مه جهمن ىن ين   حنخن جن يم ىم  مم خم حم جم م ىل يل 

 جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جمُّٱ خل  م ىل يل إبراىيم قولو تعاىل : 
لقد جاء التعبرث بدون واو العطف يف سورة  (2)  َّ ٰذ يي مه جه خي  حي يهجي ىه مه

البقرة  ، فلم يعطف هبا تذبيح األبناء ، واستحياء النساء على سومهم سوء العذاب ، بل وقع 
    ٱبياَنً وتفسرثاً ، ومثل ذلك جاء قولو تعاىل يف سورة األعراف :

  ( 3)َّ   مك  لك اك يق ىق يف يثىف ىث  نث مث زث رث مت زت رت مت  زتُّٱ نت 
 ىه مه جه ُّفتقتيل األبناء واستحياء النساء بيان لسوء العذاب ، أما يف سورة إبراىيم 

اممراد ابلعذاب ىهنا غرث اممراد بو يف سورة البقرة  ُّ من ىن ين  َّمعطوفًا ابلواو على قولو : َّ  يه
واألعراف ؛ ألنو مفسر ابلتذبيح والتقتيل ، فالعطف ابلواو جعل التذبيح شيئًا آخر سوى سوء 

لعذاب ؛ ألن اممقام يف سورة إبراىيم مقام تذكرث أبايم هللا تعاىل ، ومثل ىذا اممقام ، يقتضي تعداد ا
نعمة تستوجب الشكر ، والنجاة  َّ  من ىن ين ُّالنعم وتفصيلها ، فعل النجاة من التكاليف الشاقة  

                                                 
 .  49( سورة البقرة : اآلية :  (1
 . 6( سورة إبراىيم : اآلية :  (2
 . 141( سورة األعراف : اآلية :  (3
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يصرن نساء  من التذبيح نعمة أخرى ، والنجاة من استحياء النساء ـ أي : استبقاء البنات حزت
 مشتهيات ، فيفنتْشن وينتهك عرضهن ـ نعمة اثلثة .

أما اممقام يف سورة البقرة ، وسورة األعراف ، فمقام تذكرث نثنس النعمة ، ومثل ىذا اممقام ال ىيتاج 
 إىل تعدد النعم ، ولذا تركت الواو ، ووقع التذبيح واالستحياء بياَن لسوم العذاب .

يقول الفخر الرازي : " إن الفائدة المت نيوز أن تكون ىي اممقصودة من ذكر حرف العطف يف 
  مك حج لك هت اك يق ىق  يف هبُّٱ نث ىث يث ىف سورة إبراىيم أن يقال : إنو تعاىل قال قبل تلك اآلية 

والتذكرث أبايم هللا ال ىيصل إال بتعدد نعم هللا تعاىل ، فوجب أن يكون اممراد من قولو :  (1)ىك َّجح
نوعا آخر ؛ ليكون التخلص     َّ  مه جه ُّ نوعا من العذاب ، واممراد من قولو : ُّ من ىن ين َّ

 منهما نوعزث من النعمة ، فلهذا وجب ذكر العطف ىناك ، أي يف سورة إبراىيم ـ
 نث  مث زث رثُّ قرة ، فلم يرد األمر إال بتذكرث جنس النعمة ، وىي قولو تعاىل :وأما يف سورة الب 
فسواء كان اممراد من سوء العذاب ىو الذبح أو غرثه ، كان تذكرث جنس النعمة حاصبل  (2)َّ   ىث

 (3)فظهر الفرق . 
لسبلم امملقى على اممسألة الرابعة : تنكرث سبل السبلم امملقى على ىيمث ـــــ عليو السبلم ــــ وتعريف ا

 عيسى ـ عليو السبلم ـ يف سورة مرجه .
إن القرآن الكرجه ، يف كل سورة منو وآية ، ويف كل مقطع منو وفقرة ، ويف كل مشهد منو وقصة ، 
ويف كل مطلع منو وختام ، جئتاز أبسلوب إيقاعي غيت ابمموسيقى ىنلوء نغماً ، حزت ليكون من اامطأ 

اممطلب أن نفاضل فيو بزث سورة واخرى ، أو  نوازن بزث مقطع   الشديد يف ىذه اممسألة من
ومقطع ، لكننا حزث نومئ إىل تفرد سورة منو بنسق خاص ؛ نقرر ظاىرة أسلوبية ابرزة نؤيدىا 

 ابلدليل ، وندعمها ابلشاىد ، مؤكدين أن القرآن الكرجه نسيج واحد يف ببلغتو وسحر بيانو 

                                                 
 . 5( سورة إبراىيم : اآلية :  (1
 47( سورة إلبقرة : اآلية :  (2
 .  3/64( التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب  (3
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اخلية واامارجية لتنبعث يف القرآن حزت يف اللفظة اممفردة يف كل إن ىذه امموسيقى بنوعيها الد   
آية من آايتو ، فتكاد تستقل نثرسها ، ونغمها بتصوير لوحة كاملة فيها اللون زاىيًا ، أو شاحبًا ، 

 وفيها الظل شفافاً أو كثيفاً ، وىذا ما يطلق عليو يف الببلغة العربية والنقد ، ابلصورة الكلية .
لعلماء : كثر يف القرآن ختم الفواصل ىثروف اممد واللزث ، وحكمة وجودىا التمكن قال بعض ا

والتطريب ، بذلك قال سيبويو :" إهنم ) أي العرب ( إذا ترزيوا يلحقون األلف ابلياء  ؛ ألهنم 
أرادوا ىذا الصوت ، وينتكون ذلك إذا  م ينتزيوا ، وجاء يف القرآن على أسهل موقف ، وأعذب 

تأليف كلماتو من حروف ، لو سقط منو حرف ، أو تغرث من مكانو ، لكان ذلك خلبل مقطع ، ف
 (1)بيناً ، أو ضعفاً ظاىراً يف حس السمع وذوق اللسان  " . 

فإذا قرأ اإلنسان سورة مرجه ، ليتساءل : ىل انبعث إيقاعها الرخي اممنساب من مطلعها ، أم من 
أبن النغم يسري فيها كلها : يف فواصلها ، ومقاطعها ،  ختامها ، أم خبلل آايهتا ؟ وإذا ىو يقطع

ويف ألفاظها وحروفها ، ويف انسياقها وانسياهبا ، حزت لو انتقى على حده ، مقطعا واحدًا ، من 
مقاطعها ، أو موضوع واحد من موضوعاهتا اىلزئية ، والتمس يف أجزائو النغم واإليقاع : لكان يف  

 ف منو يلن من أيلان السماء .كل جزء منو نغمة ، ويف كل حر 
وعلى ىذا األساس من انفراد القرآن الكرجه ىفحافظتو على التناسق اإليقاعي ، ىيلو لنا أن نقتطف 
من سورة مرجه القيمة الفنية يف الببلغة العربية من التعبرث بكلمة السبلم معرفة ومنكرة يف قولو تعاىل 

  ىل :وقولو تعا  (2)َّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييٱُّٱ مه  :
 .بتأمل النظم الكرجه يف سياق القصتزث يتجلى لنا ما يلي : (3)َّ ىث نث هئ  مئ خئ حئ جئ ييُّٱ مث 

ـ السبلم امملقى على ىيمث ـــــــ عليو السبلم ـــــ من قبل هللا تعاىل ، والقليل منو تعاىل كثرث ومغن  1
عن كل ىقية ، ولذا جاءت نكرة ، وبتتبع آايت الذكر ايلكيم يند أن السبلم  م يرد من قبل هللا 

                                                 
 . 117( انظر : إعجاز القرآن والبالغة النبوية ــ مصطفى صادق الرافعي ـ ص : (1
 . 15( سورة مرمي : اآلية :  (2
 .  33( سورة مرمي : اآلية :  (3
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 مث زث رث مت زت رت  مت زتُّٱ وقال :  (1)َّ ٰر ٰذ ييُّٱ جه مه تعاىل إال نكرة رنذا الغرض قال تعاىل :
                                                                   (2)َّ ىك مك لك اك يق ىق يف  يثىف ىث نث

 ىك جح مك حج لك هت  اك يق ىق يف هبُّٱ ىث يث ىف يقول جار هللا الزننشري معلقًا على االية الكرجئة : 
يقول معلقًا على تنكرث (3)َّ    خض حض جض مص حصخص مل خس حس  جسيك جخ

لفظة ) رضوان ( : " وشيء من رضوان هللا أكرب من ذلك  كلو ؛ ألن رضاه ىو سبب كل فوز 
وسعادة ؛ وألهنم ينالون برضاه عنهم تعظيمو وكرامتو ، والكرامة أكرب أصناف الثواب ؛ وألن العبد 

، وإزيا تتهيأ لو برضاه ، كما إذا علم أن مواله راض عنو ، فهو أكرب يف نفسو ىنا وراءه من النعم 
 (4)أنو إذا علم بسخطو تنغصت عليو ، و م نيد رنا لذة وإن عظمت " 

 ىث نثُّٱ وأما السبلم امملقى على عيسى ـــــــ عليو السبلم ـــــــ فهو من قبل نفسو ومن قولو ىو : 
 ٰى يت ىتمن زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك اك  يق ىق يف ىف يث

 (6)أي : وقال السبلم علي ، ولذا جاءت معرفة  (5)َّ ىث نث هئ  مئ خئ حئ جئ يي مث مي زي رث
ـ أن قصة ىيمث قد تقدمت قصة عيسى يف السورة الكرجئة ، فيصح أن يكون التعريف يف )  2

السبلم ( للعهد ، ويكون اممعىت : ذلك السبلم امموجو إىل ىيمث يوم مولده ، ويوم ىناتو ، ويوم 
 يبعث حياً موجو إيلَّ يف اممواطن الثبلثة .

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييمه جه خي حي جيٱُّٱ ـ يف سياق قصة عيسى اهتام ممرجه  3
فيصح أن تكون البلم يف ) والسبلم ( للجنس ، واممعىت حينئذ على التعريض  (7)َّ  زب رب  يئ

ابللعنة والعذاب ممن اهتم مرجه ، وبيانو أن البلم للجنس ، فإذا قال : وجنس السبلم علي خاصة ، 
وىكذا يتجلى لنا أن اممقام وسياق النظم  فقد عرض أبن ضده وىو اللعنة والعذاب عليهم .

                                                 
 . 58( سورة يس : اآلية :  (1
 .  48( سورة ىود : اآلية :  (2
 . 73،  72يتان : ( سورة التوبة : اآل (3
 .  2/290( الكشاف للزخمشري  (4
 .  33ـــــ  30( سورة مرمي : اآليتان :  (5
 .  3/16( انظر : الكشاف  ،  (6
 .  28،  27( سورة مرمي : اآليتان :  (7
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الكرجه قد اقتضى تنكرث السبلم امملقى على ىيمث ، وتعريف السبلم امملقى على عيسى ، عليهما 
 (1)وعلى نبينا دمحم أفضل الصبلة وأمت التسليم . 

 اممطلب الثاين : اإلفراد والتثنية واىلمع :
 ألبصار :اممسألة األوىل : إفراد السمع ومكع القلوب وا

عندما نتدبر آايت النظم القرآين ونتمعن ابلنظر يف ألفاظو ، يتجلى لنا أن ىناك ألفاظًا الزمت 
اإلفراد ، فلم يرد استعمال اممثىت منها ، وال اىلمع ، وذلك مثل ألفاظ : النور ، والنار ، واألرض 

 ، والسمع ، والصديق .
، والظلمات ، وألفاظاً استعملت مفردة ومكعاً ،  ويند ألفاظًا أخرى الزمت اىلمع كلفظ : األلباب

مثل : : الريح والرايح ، والسماء والسموات ، والسبيل والسبل ، والويل واألولياء ، والبصر 
 واألبصار ، الفؤاد واألفئدة ، والشفيع والشفعاء ،

 وألفاظاً وردت مفردة ،  ومثناة ، ومكعاً ، مثل : اىلنة ، واممشرق ، واممغرب  .
 وألفاظاً جاءت مفردة ومثناة مثل : كرة وكرتزث .

وال شك أن وراء ىذا االستخدام لؤللفاظ ، أسرار ولطائف ببلغية تدل على قوة اإلعجاز يف 
القرآن الكرجه ، تظهر ممن يتمعن ابلنظر ، أو ألقى السمع وىو شهيد ، فتعالوا ننظر ونتأمل لنقف 

 من معان جليلة يف ضوء اآلايت الكرجئة يقول هللا تعاىل : على ما يوحي بو اإلفراد والتثنية واىلمع
فألفاظ السمع والبصر والفؤاد  (2)َّ  ييجه مه  حيخي جي  يه مهىه جه ين ىن من خنُّٱ 

والقلب ، عندما ترد مضافة إىل مكع كما يف اآلية اممذكورة يكون السمع مفردًا والقلوب واألبصار 
مكعًا ، وقد عللوا ذلك أبن السمع يف أصلو مصدر ، واممصادر ال يفمع ، فأخذ ابألصل ، وأبن 

لوب واألبصار ، فألوان شزت ، مدركات السمع نوع واحد ، وىو األصوات ، أما مدركات الق
وأنواع ننتلفة فأشرث ابىلمع واإلفراد إىل متعلق كل منهما ، و م يرد لفظ ) السمع ( يف القرآن 

 .. (3)الكرجه إال مفرداً ، إشارة إىل أن متعلقو شيء واحد وىو األصوات 
  تعاىل : ىذا شأن ىذه األلفاظ عندما تكون مضافة إىل مكع ، ومثل اآلية اممذكورة قولو

                                                 
 .  221( انظر : اإلعجاز البالغي لتحوالت النظم القرآين ـــ   د . أمحد دمحم أمني إمساعيل ص :  (1
 .  7( سورة البقرة : اآلية :  (2
 . 1/255( انظر : التحرير والتنوير  (3
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 يك جخ  ىك جح مك حجٱُّٱ وقولو تعاىل : َّ   جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حنٱُّٱ 
 (1) .  َّ     نث هئ مئ خئ حئ جئ ييٱُّٱ  زث  مث وقولو تعاىل :    َّ مل خس حس جس

أما إذا كانت مضافة إىل مفرد ، أو دل السياق على أن اممخاطب ، أو اممتحدث عنو فرد واحد 
وقولو  َّ   ام يل ىل مل يك ىكٱُّٱ فإن البصر والفؤاد يردان مفردين ، كما يف قولو تعاىل : 

 ٰىٱُّٱ وقولو: َّ   جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جمُّٱ خل  م ىل يل تعاىل :
 رن مم ام يل ىل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جفٱُّٱ وقولو تعاىل : (2)َّ زث مي زي رث
 ألن اممراد بصر ، وفؤاد فرد واحد ، فبل يتأتى اىلمع عندئذ. َّ زن

 حج لك  هت اك يق ىق يف هبىف يث ىث  نث هئُّٱ وكذلك إذا أريد الداللة على السرعة كما يف قولو تعاىل : 
فإن الغرض من التشبيو الداللة على سرعة الوقوع ، والذي يناسب ذلك لفظ )   (3)َّ  جحمك

 البصر ( ال اإلبصار .
 اممسألة الثانية : مكع الشفيع وإفراد الصديق :

ٱ يق اك  يف هبُّٱ يث ىف وىنا الزم اإلفراد يف آايت الذكر ايلكيم لفظ ) الصديق (قال تعاىل :           
د الصديق ؛ لكثرة الشفعاء يف العادة ، وقلة الصديق " أال ترى أن فقد مكع الشفيع وأفر  (4)َّ   هت

الرجل إذا امتحن إبرىاق ظا م هنضت مكاعة وافرة من أىل بلده لشفاعتو ، رىكة لو وحسبة ، وإن 
 م يسبق لو أبكثرىم معرفة ، وأما الصديق ـ وىو الصادق يف ودادك الذي يهمو يهمك ـ " فأعز من 

 (6)ن بعض ايلكماء أنو سئل عن الصديق فقال : اسم ال معىت لو . وع (5) بيض األنوق "

                                                 
 .  108. النحل :  26. األحقاف :  46( اآلايت ابلرتتيب :األنعام :  (1
 .   17( النجم  : اآلية :  (2
 .  77( النحل : اآلية :  (3
 .  101،  100( الشعراء  : اآليتان :  (4
( " أعز من بيض النوق " مثل يضرب دلن يعز وجوده ، واألنوق بفتح اذلمزة وضم النون : الرمخة بفتح الراء واخلاء ، مجعها :  (5

رخم ، وىو نوع من الطري موصوف ابلغدر ، وقد عز بيضها ؛ ألنو ال يظفر بو ، إذ أوكارىا يف رءوس اجلبال ، ويف األماكن الصعبة 
 البعيدة . 

 .  2/52األمثال للميداين انظر : رلمع 
 .   3/322( انظر الكشاف  (6
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 يف ىف يث ىث نث مث  زث رث مت زت رت مت زتُّٱ ولنفس اممعىت أفرد الصديق يف قولو تعاىل:
 زي  رث ٰى يت ىت نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق
، و م يرد لفظ الصديق يف آايت  (1)ىق   َّ يف هب  ىف يث ىث نث هئ مئ خئ  حئ جئ يي مث زث مي

 القرآن الكرجه إال يف ىذين امموضعزث ولعل يف ىذا ما يشعر  بندرة الصديق ايلميم ، وقلة وجوده .
 اممسألة الثالثة : اإلفراد واىلمع :

إفراد الريح ومكعها :  وىنا ورد مفردًا ومكعًا لفظ ) الريح ( فحيث أريد الرىكة جاءت )       
ٱُّٱ عًا ، وحيث أريد العذاب جاءت ) الريح ( مفردة كما يف اآليتزث اآلتيتزث قولو تعاىل :الرايح ( مك

 وقولو تعاىل : ٱ (2)َّ  ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث
وذلك أن رايح الرىكة ننتلفة الصفات واممنافع ، فهي لواقح ،  (3)َّ  يت  ىت نن من زن رن ممُّٱ 

وىي بشرى ، وىي تنقل السحاب الثقال حيث يشاء هللا ، وإذا ىاجت منها ريح ، أثرث رنا من 
قابلها من ريح أخرى تكسر من حدهتا ، وتضعف من شدهتا ، وتثبط من ىيجاهنا ، فينشأ من 

بات ، ولذا عرب يف الرىكة ابلرايح معًا. وريح العذاب هتب من بينها ريح لطيفة تنفع ايليوان ، والن
مهب واحد ، ال معارض رنا ، ولذا فهي هتلك ، وتدمر كل شيء أبمر رهبا ، وما تذر من شيء 

ُّٱَّ ُّ ِّ ّٰ وأما قولو تعاىل :  (4)أتت عليو إال جعلتو كالرميم ، وىذا ىو سبب إفراد الريح يف العذاب .
فإن الريح األوىل ريح رىكة ، وقد وصفت أبهنا  (5)َّ   ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ

 ريح طيبة ، ولكنها أفردت و م أتت مكعاً للمشاكلة  لوجهزث  :
ورب شيء نيوز يف اممقابلة َّ  ىب نب مبُّ ـ لفظي  ، وىو مقابلتها بريح العذاب يف االية الكرجئة   1

 وال نيوز استقبلال .
ـ معنوي ، أن اكام الرىكة يف الفلك تكون بوحدة الريح ال ابختبلفها ، فإن السفينة ال تسرث إال   2

بريح هتب من جهة واحدة ، فإن اختلفت عليها اممهاب كان ارنبلك ، فالرىكة يف ىذا اممقام يف 
                                                 

 .    61( سورة النور : اآلية :  (1
 .   22( سورة احلجر : اآلية :  (2
 .   41( سورة الذارايت : اآلية :  (3
 .   1/626( انظر : اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة أ . انيف منري فارس ،  (4
 .    22( سورة يونس : اآلية :  (5
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فَرح وحدة الريح ، ولذا أفردت ووصفت ابلطيب دفعًا لتوىم أن تكون عاصفة ، بل ىي ريح يُ 
وكذا القول يف الريح اممسخرة لسليمان ـــــ عليو السبلم ــــــ فقد جاءت يف (1). َّ يئ ىئ ُّبطيبها  

وذلك ألن  (2)َّ  خص حص مل خس حس جس يك جخٱُّٱ التعبرث القرآين مفردة قال تعاىل :  
ىبوهبا من جهة واحدة ، ىو الذي ىيقق الغاية من التسخرث  حيث يفري أبمره رخاء حيث أراد ، 

اختبلف اممهاب فيناقض ذلك ، ولذا أفردت الريح لتتحقق الغاية من تسخرثىا لسليمان ــــــ  أما
واممعىت : أن (   3) عليو السبلم .ـــــــ ورنذا قال : ـــ ملسو هيلع هللا ىلص ـــ  ـ : " اللَُّهمَّ اْجَعْلَها راَِيحًا َواَل َيفَْعْلَها ِرىيَا "

رايح الرىكة ننتلفة الصفات  وامماىيات ، واممنافع ، وإذا ىاجت منها ريح أثرث رنا من مقبلها ما 
 يكسر قوهتا ، فينشأ من بينهما ريح لطيفة ، تنفع ايليوان والنبات ، وكانت يف الرىكة رايحاً . 

ل والسبل ، والسماء والسموات   ومن األلفاظ المت وردت مفردًة ومكعًا : الويل واألولياء ، والسبي
 مه جه  ين ىن من خن حن جن  ىميم مم خم حم جمُّٱ خل  م ىل يل قال تعاىل :
 مت زت رت  مت زتيب نت ىب نب مب زبٱُّٱ رب وقال تعاىل : (4) َّ ٰذ  ييجه مه خي حي جي ىهيه
فويل اممؤمنزث واحد ، ىو هللا عز وجل ، وأولياء الكفار متعددون متشعبون يف الضبلل   (5) َّ رثزث

 واإلضبلل ، ولذا وحد ويل اممؤمنزث ، ومكع أولياء الكفار  .
 وكذا سبيل ايلق واحد ، وسبل الباطل متعددة ، فافرد سبيل ايلق ، ومكعت سبل الضبلل .

والنور ىفنزلة ايلق ، فقد مكعت الظلمات ، وأفرد النور ، ومما كانت الظلمات ىفثابة طرق الباطل ، 
و م يرد النور يف آايت القرى، الكرجه إال مفردًا ، وكذا الظلمات  م ترد إال مكعًا ، وذلك لئلشعار 
بتعدد طرق الضبلل وتشعبها ، والداللة على وضوح طرق ايلق وجبلئو . ورنذا يف مكع الظلمات 

ي عجيب ، وىو ينطوي على اإلشارة إىل وحدة ايلق ، وتعدد أنواع ، وإفراد النور ؛ سر ببلغ
استعاراتن  َّ ىه مه جهُّ ىن ين   الظلمات المت ىي الضبلالت ، وما أكثرىا .  ويف قولو :

                                                 
. ومواىب الفتاح يف شرح  3/321.  و إعراب القرآن وبيانو . للدرويش   2/300( انظر : االتقان يف علوم القرآن للسيوطي  (1

 .  2/504تلخيص ادلفتاح 
 .  36( سورة ص : اآلية :  (2
 .  14/ . 4، الربىان يف علوم القرآن  142/ 4(  انظر : كنز العمال  (3
 .   257: اآلية : ( سورة البقرة  (4
 .  153( سورة األنعام : اآلية :  (5
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تصرىييتان أصليتان يقصد ابألوىل ارندى واإلجئان ، وابلثانية الضبلل ، والعبلقة اممشاهبة ، وقد 
و بو ؛ ليقوم مقامو ،  ابدعاء أن اممشبو بو ىو عزث اممشبو ، وىذا حذف اممشبو واستعرث بدلو اممشب

أبعد مدى يف الببلغة ، وأدخل يف ابهبا ، ومما كان اممشبو بو مصرحًا بو يف ىذا اجملاز مليت استعارة 
مث يف ىذه اآلية سر آخر من أسرار اىلمال   (1)تصرىيية ، ومليت أصلية ؛ ألهنا جارية يف االسم

ضًا وىو : نفي الشيء إبنيابو ، وىو فن عجيب ، فحواه ـ وابختصار شديد ـ أن اممتكلم الببلغي أي
يثبت شيئًا يف كبلمو  وينفي ما ىو من سببو زنازًا ، واممنفي يف ابطن الكبلم ىو الذي أثبتو . أو 

 (2)العكس : " أن ينفي متعلق أمر عن أمر ، فيوىم إثباتو لو ، واممراد نفيو عنو أيضاً . 

اامبلصة : أن الذين كفروا  م يسبق رنم نور حزت ييرجوا منو ، فقد يوىم ظاىر الكبلم ، أنو كان و 
 رنم نور يف األصل ، مث أخرجوا منو ، واممراد نفي النور عنهم أصبل .

ٱُّٱ نب ىب يب ىذا وقد وردت ) السبل ( مكعًا مرادًا هبا سبل السبلم ، وارندى وايلق قال تعاىل :  
 ييمث زث مي زي رث  ٰىٱُّٱ  وقال تعاىل:(3)َّ   ىف يث  ىث نث مث زث رث مت رت  مت زتنت 
وىذا اىلمع يشعر طريق ايلق وجبلئها أمام طرق الباطل اممعوجة ، فما من سبيل  (4)َّ  خئ حئ جئ

من سبل الباطل والفساد والشر، إال وترى سبيل ايلق أمامها مشرقة واضحة ، فهذه السبل ـ سبل 
ممنرثة ـ كلها روافد تصب يف هنر واحد ، ىو صراط هللا ايلق ، وارنداية ، والسبلم ، الواضحة ا

أي سبيبل من سبل اامرث :  (6)َّرن مم ام يل ىل مك خكلك حك جكُّٱ قال تعاىل :   (5)اممستقيم 
وأفرد السبيل عندما أريد بو دين هللا ، وملة  (7)والفبلح المت ىدى هللا إليها اممتقزث من عباده . 

 زب  رب يئ ىئُّٱ اإلسبلم ؛ ألهنا واحدة وواضحة ، ال لبس فيها وال اعوجاج ، قال تعاىل :  
ومكع عندما أريد   (1)زثَّ  يه ىه مه جه ين ىن  من خنُّٱ وقال عز وجل:   (8)نب َّمب

                                                 
 .  2/296(  انظر : مواىب الفتاح يف تلخيص ادلفتاح  (1
 .   384(  انظر : جواىر البالغة ص :  (2
 .   16،  15( سورة ادلائدة : اآلية :  (3
 .  69( سورة العنكبوت : اآلية :  (4
 .  4/15(  انظر : الربىان يف علوم القرآن  (5
 .   19( سورة ادلزمل : اآلية :  (6
 .  19/51(  انظر : تفسري القرطيب  (7
 .   19(  سورة آل عمران : اآلية :  (8
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 رت  مت زتٱُّٱ يب نت تعاىل: طرق أىل الزيغ والضبلل ؛ ألهنا متعددة معوجة ال تؤدي إىل خرث قال 
وىنا يبلحظ يف آية سورة األنبياء ، أنو عندما أخرب عن امملة أبهنا واحدة كان   (2)زثَّ  رث مت زت

أىلها حاضرين يياطبون " أمتكم ..... أَن ربكم فاعبدون " فلما تفرقوا وتقطعوا وصاروا شيعًا ، 
الكبلم إىل أسلوب آخر  التفت عنهم ، يف سر ببلغي  أبن عدل عنهم من أسلوب اامطاب يف

ألهنم غابوا عن سبيل هللا ، غابوا عن اامرث والدين ايلق ، إذ  م  (3)ننالف لؤلول وىو الغيبة ؛
يعودوا أىبل للخطاب عندما تركوا امملة الواحدة ، وأزاغهم الشيطان ، فتقطعوا أمرىم بينهم . كما 

 رثُّٱ الفساد ، واإلجرام ،قال تعاىل : وردت ) السبيل ( مفردة مرادًا هبا سبيل الغي والطاغوت و 
طباق بزث سبيل الرشد ، (4)َّ  مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

 زيُّٱ  رث  قال تعاىل :   (5)وسبيل الغي ، ومما كانت اممقابلة ابلسلب ظهر حسنها بصورة واضحة 
وقال تعاىل :  (7)َّ  زت رت مت زتُّٱ يب نت وقال تعاىل :   (6)َّ نث هئ  مئ خئ حئ جئ يي مث زث مي
وىذا اإلفراد وراءه سر دقيق ، ومغزى جليل ،  (8)َّ نب  مب زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ رئّٰ  ُّٱ ُّ ِّ

إنو ينبئ بوضوح ىذه السبل ، سبل الغي والطاغوت ،والفساد واإلجرام ، ويشرث إىل جبلئها 
واستبانتها ، وإهنا ال يقفى على أحد ، وعلى الرغم من ذلك فإن الكفار يقاتلون فيها ، ويتبعوهنا ، 

سبيبًل ، فحق عليهم غضب هللا وعقابو ، ووجب على اممسلمزث مناىضتهم ، والتصدي ويتخذوهنا 
 (9)َّ رث مت زت  رت مت زتُّٱ  ىب يب نترنم ، قال تعاىل : 

                                                                                                                         
 .  92(  سورة األنبياء : اآلية : (1
 .  153(  سورة األنعام : اآلية :  (2
 .  2/105(  انظر : الطراز ادلتضمن ألسرار البالغة  (3
 .   146(  سورة األعراف : اآلية :  (4
 .  3/146(  انظر : إعراب القرآن وبيانو ـ للدرويش  (5
 .   142( سورة ادلائدة : اآلية :  (6
 .  55(  سورة األنعام : اآلية :   (7
 .   76( سورة النساء : اآلية :  (8
 .   76نساء : اآلية : ( سورة ال (9
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كذلك ورد يف اإلفراد واىلمع لفظ ) السماء ( فإن اىلمع قد ورد يف اممقامات الدالة على سعة 
 (1)مل َّ خس حس جس يك جخ ٱُّٱ ىكالعظمة ، وكمال القدرة ، كما يف اآلايت الكرجئة 

 (3)َّ  يفىق  ىف يث ىث نث مثُّٱ (2)ُّ َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي مه جه خيُّٱ 
 امُّٱ  (4)َّ نث هئ  مئ خئ حئُّٱ وجاء اإلفراد حيث أريد اىلهة ، أو السماء الدنيا كما يف اآلايت : 

 (5)َّ  زي رث ٰى يت ىت نن من زن  رن مم
وترى ) األرض (قد الزمت اإلفراد يف النظم القرآين ، فلم يفمع كما مكعت السموات ، وعندما 
أريد الداللة على العدد أتى بصيغة اىلمع الدالة على سعة العظمة والكثرة فجاءت لنكت مناسبة 

فلم يقل : وسبع أرضزث كما قيل : ) سبع  (6)َّ   ٰهمي جه هنُّٱ ىن ين ٰى  ري زي قال عز وجل: 
 ملوات ( ولعل ذلك يرجع إىل ثقل مكع األرض وىو : " أرضون "

( رجه إال مكعاً ؛ لثقل مفردىا وىو)لبوىنا الزم اىلمع لفظ ) األلباب ( فلم ترد يف القرآن الك      
 خي  حي جي يه ىه مه جهُّٱ ولذا مما أريد اممفرد عرب ابلقلب ، وابلفؤاد ، قال تعاىل : 

َّ  زن رن مم ام يل ىل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جفُّٱ  (7)َّ  ٰى ٰر ٰذ يي مه جه
(8) 

وىنا الزم اإلفراد لفظ ) النار ( ؛ ألهنا عذاب ، فناسب ذلك إفرادىا ، على ٰىو ما راينا يف التعبرث 
فقد  ابلريح مفردة ، أما اىلنة فلكوهنا رىكة ، ولكوهنا متعددة األهنار والثمار والنعم ننتلفة األنواع

 جاءت مفردة ، ومثناة ، ومكعاً ، وىذا ما نبلحظو يف اٍممسالة التالية :
 اممسألة الرابعة : إفراد اىلنة ، وتثنيتها ، ومكعها :

                                                 
 .  1( سورة احلديد : اآلية :  (1
 .   65( سورة النمل : اآلية :  (2
 .  4/279. وانظر تفسري ادلراغي   101( سورة يونس : اآلية :  (3
 .   22( سورة الذارايت : اآلية :  (4
 .   61( سورة الفرقان  : اآلية :  (5
 .   12( سورة الطالق : اآلية :  (6
 .  37( سورة ق   : اآلية :  (7
 .  202. وانظر : مباحث يف علوم القرآن ـ مناع القطان ص :   36( سورة اإلسراء  : اآلية :  (8
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لغرض ببلغي آخر .  بعض ألفاظ القرآن يكون إفراده ممعىت خاص ، ومكعو ألشارة معينة ، ومثناة
 ففي بعض اآلايت أفردت ، حيث أريد الداللة على جنس اىلنة ونوعها ، كما يف اآلايت :

ُّٱ    ٹو (2) َّ ىثيث نث مث  زث رثٱُّٱ (1) َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم م ىل يل  ُّٱ  
ومكعت حيث أريد هبا الداللة على كثرة النعيم اممعد فيها للمتقزث ،    (3)رن زن من نن ىن  ين ٰى ري زيَّ 
كما جاءت مثناة يف قولو   (5) َّمك  حج لك هتٱُّٱ  اك  و(4)َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ييُّٱ كما يف اآلايت الكرجئة  

ألن اامطاب يف سورة الرىكن للثقلزث ، اإلنس واىلن ، فكأنو قيل : (6)َّ ٰر ٰذ ييُّٱ جه مه تعاىل : 
لكل خائفزث منكما جنتان ، جنة للخائف من اإلنس ، وجنة للخائف من اىلن ، ونيوز أن يقال : 
جنة لفعل الطاعات ، وجنة للبعد عن اممعاصي  ، أو جنة يثاب هبا ، وأخرى تضاف إليها على 

 . (7)َّ  جمحمُّٱ  م ىل يل  جاء يف قولو تعاىل :وجو التفضل والزايدة ، كما 
ومن األلفاظ المت جاءت مفردة ومثناة ومكعًا ، لفظ  ) اممشرق ( ، ولفظ : ) اممغرب ( فحيث 
أفردا أريد هبما اىلهة ، جهة اممشرق وجهة اممغرب ، وحيث ثنيا أريد هبما مشرق الصيف والشتاء 
ومغرهبما ، وحيث مكعا أريد هبما تعدد اممطلع يف كل فصل من فصول السنة ، ويف كل جزء من 

 هسُّٱ  (9)َّ جض مص خص حصُّٱ  (8)َّ   نث مث زث رثٱُّٱ رت زت مت األرض ، قال تعاىل :    
 . (10)َّ من مل مك لك هش مش

 
 

                                                 
 .   133( سورة آل عمران  : اآلية : (1
 .   15( سورة دمحم : اآلية :  (2
 .   63( سورة مرمي  : اآلية :  (3
 .   54( سورة القمر : اآلية :  (4
 .   15(  سورة الذارايت: اآلية :  (5
 .   46(  سورة الرمحن : اآلية :   (6
 .  2/342. وانظر : الكشاف   26( سورة يونس : اآلية :  (7
 .  9(  سورة ادلزمل : اآلية :  (8
 .   17(  سورة الرمحن  : اآلية :  (9

 . 4/19للزركشي . وانظر الربىان يف علوم القرآن   40( سورة ادلعارج : اآلية :  (10
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 اممبحث الثاين : التعريف والتنكرث
 اممطلب األول : التعريف :

 أنواع اممعارف ولطائفها الببلغية :                                                        
وراء كل من التعريف والتنكرث أسرار ومزااي ببلغية تتجلى ممن جئعن النظر يف سياقات الكبلم     

ووقف على مواقع أجزائو ؛ ألن اممعرفة رنا دالالهتا وإىياءاهتا ، كما أن للنكرة دالالت وإىياءات ال 
نع الفهم ، إال أن تكون يف اممعرفة ، ومع أن كبل من اممعرفة والنكرة يدل على معزث ، وإال امت

الفرق بينهما أن ) النكرة ( يفهم منها ذات اممعزث فقط ، وال يفهم منها كونو معلوما للسامع ، 
وأن ) اممعرفة ( يفهم منها ذات اممعزث ، ويفهم منها كونو معلوماً للسامع لداللة اللفظ على التعيزث 

لغائب ، كما يف الضمائر ، وإما بنفس اللفظ ، والتعيزث فيها ـ إما بقرينة التكلم ، أو اامطاب ، أو ا
من غرث احتياج إىل قرينة خارجية كما يف العلم ، وإما بقرينة إشارة حسية ، كما يف اإلشارة ، وإما 
بنسبة معهود كما يف األملاء امموصولة ، وإما ىثرف وىو اممعرف أبل ، والنداء ، وإما إبضافة 

        (1) ر ، ما عدا اممنادى .معنوية ، وىو اممضاف إىل واحد ىنا ذك

                                                 
 .  2/12(  انظر : الطراز ادلتضمن ألسرار البالغة  (1
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وللتعريف بكل نوع من ىذه األنواع مزااي ، ولطائف ببلغية ستتجلى لنا من خبلل النظر يف    
 اآلايت الكرجئة ، وأتمل سياقاهتا ، والوقوف على قرائن أحوارنا .

 اممسألة األوىل : التعريف ابلضمائر :
 رن مم ام يلُّٱ بعد لفظ اىلبللة ، يف قولو تعاىل : ولنبدأ بضمرث التكلم  ؛ ألنو أعرف اممعارف 

فيو أتكيد يلفظ الذكر ايلكيم ، وبث الطمأنينة يف نفوس اممؤمنزث ، الذين تطلعوا   (1)َّنن من زن
إىل حفظ القرآن الكرجه من التغيرث والتبديل ، الذي يلق ابلكتب األخرى كالتوراة واإلينيل ، إذ 

حريف ، وىذا ما أقلق اممؤمنزث ، وأزعج نفوسهم ، وجعلهم امتدت إليها يد البشر ابلتغيرث والت
يتطلعون إىل حفظ القرآن الكرجه ، فكان التعريف بضمرث التكلم وإسناد ايلفظ إىل) َن ( العظمة ؛ 

 ليطمئن اممؤمن ، ويقر عيناً ىثفظ هللا تعاىل لكتابو الكرجه .
يفد أن التعريف   (2)َّ زت  نت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئُّٱ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ وخذ قولو تعاىل :

بضمرث التكلم " إين أَن هللا " قد أفاد من التلطف واإليناس ما ال يفيده غرثه ، خاصة وأن اممقام 
ىيتاج إىل ىذا التلطف وذاك اإليناس ؛ كي يتبدد ما حل ىفوسى ـــــــ عليو السبلم ــــــ من قتل وخوف 

الفخر ، واالعتداد ابلنفس ، واألصل يف ضمرث ويكثر التعريف بضمرث التكلم يف مقامات  (3).
وقد  (4)َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذٱُّٱ اامطاب أن يكون ممعزث مشاىد ، كما يف قولو تعاىل:

  يت ىت نن منُّٱ  يياطب غرث اممشاىد ممعىت لطيف  وكان مستحضراً يف القلب ، كقول هللا تعاىل : 
فتوجو اممؤمن إىل ربو ـــ عز وجل ـــ ابامطاب يشعر ىفدى القرب ، وتعلق فؤاد اممؤمن بربو  (5)َّ 

وحضوره يف ذىنو ، ومن أجل ذلك كان اامطاب ، كما قد يياطب غرث اممعزث لداع ببلغي ، وىو 
   (6)إذا قصد تعميم اامطاب لكل من جئكن خطابو على سبيل البدل ـ ال التناول دفعة واحدة . 

                                                 
 .  9(  سورة احلجر: اآلية :  (1
 .   30(  سورة القصص  : اآلية :  (2
 .   20/112(  التحرير والتنوير  (3
 .   37(  سورة األحزاب : اآلية :  (4
 .   87(  سورة األنبياء  : اآلية :  (5
 .   126(  انظر : جواىر البالغة ص  (6
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فاامطاب  (1)َّ  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جمُّٱ خل  م ىل يل ولو تعاىل : كق
يف قولو : ) ترى ( قد أريد بو كل ما يتأتى خطابو ، وىذا يشعر بظهور حال اجملرمزث لكل راء ،  

 يك جخ ىك  جح مك حجٱُّٱ وضمرث الغائب ال بد لو من مرجع يرجع إليو لفظاً ، كما قولو تعاىل: 
فضمرث  (2)َّجع مظ حط خضمض حض جض مص خص  حص مل خس حس جس

أو معىت أبن يكون اممرجع  (3)الغائب ) ىو ( يرجع إىل لفظ اىلبللة اممتقدم ذكره يف اآلية الكرجئة 
  حن يمجن ىم مم خم حم جمٱُّٱ خل  م ىل يل يف حكم امملفوظ بو ، كما يف قولو تعاىل: 

فضمرث الغائب ) ىو ( يعود إىل  (4)َّ  مه  جه خي حي يهجي ىه مه جهين ىن من خن
الرجوع اممفهوم من قولو : ) ارجعوا (  وقد ال يوجد لو مرجع ال لفظًا وال معىت ، وإزيا يفهم مرجعو 

 مث زث رثمت رت  مت زتيب نت ىب نب مبُّٱ من السياق وقرائن األحوال ، كما يف قولو تعاىل :   
فالضمرث اممستنت يف قولو  (5)َّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ىث نث

: ) حزت توارت ( تقديره : ) ىي ( يرجع إىل الشمس المت  م يسبق رنا ذكر ، وإزيا دلت عليها 
قرائن األحوال وسياق اآلايت ، من فوات وقت الصبلة ، وذكر وقت العشي ، والتواري 

ذكورة بعده ، كما ابيلجاب ، وقد يكون الضمرث للشأن ، أو القصة ، فيكون إيضاحو يف اىلملة امم
وفيو ضرب من رد العجز على الصدر ، إذ افتتحت  (6)َّ خك  حك جك مقُّٱيف قولو تعاىل: 

السورة بـ " قد أفلح اممؤمنون " وختمت بـ " إنو ال يفلح الكافرون " وىو نفي الفبلح عن 
فالضمرث يف اآلية األوىل  (8)َّ  حك جك مق  حقُّوقولو عز وجل : (7)الكافرين ضد اممؤمنزث  

                                                 
 .   12( سورة  السجدة  : اآلية :  (1
 .   87( سورة األعراف  : اآلية :  (2
 .  2/164(  الفتوحات اإلذلية  (3
 .   28( سورة النور  : اآلية :  (4
 .   32ـــــــ  30( سورة  ص  : اآليتان:  (5
 .  117(  سورة ادلؤمنون   : اآلية :  (6
 . 49. وانظر : مواىب الفتاح شرح تلخيص مفتاح العلوم ص  18/136(  انظر : التحرير والتنوير  (7
 .   46( سورة  احلج  : اآلية :  (8
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مرث الشأن وقد فسر ىفا بعده ، والضمرث يف اآلية الثانية ضمرث القصة ، وفسر أيضا ىفا بعده ، ض
 (1)وال ييفى علينا ما يف ذلك من اإليضاح بعد اإلهبام  ، وما لو من أثر يف النفس 

 اممسألة الثانية : التعريف ابلعلمية :
 والتعريف ابلعلمية أييت ألغراض ببلغية شزت منها :

 (2)َّ خم حمُّٱ خل  م ىل يلإحضاره بعينو يف ذىن السامع ابتداء  ابسم ييصو ، كما يف قولو تعاىل: 
فقد اقتضى اممقام ، مقام الرد على امملحدين ، وإيضاح التوحيد ، أن يصرح بلفظ اىلبللة ، 

 منتسبة إليو الوحدانية ، والصمدية ، فلفظ اىلبللة أنسب هبذا اممقام دون سائر اممعارف .
فقد ذكر ) دمحم ( ابالسم تعظيما  (3)ُّٱ خل  م ىليل   َّ نها التعريف ابلعلمية للتعظيم كقولو تعاىل :وم 

فقد  (4)َّ  ىف يث ىث نث مثٱُّٱ لو أبنو رسول هللا ، وصفوتو من خلقو ،أو اإلىانة كقولو تعاىل :
ذكر ) عبد العزى ( بكنيتو ) أيب رنب ( إىانة لو وىققرثًا وإشارة إىل أنو من أىل جهنم ، ومن 
أصحاب السعرث ، وقد غلبت عليو ىذه الكنية ، فلم يكد يعرف إال هبا ، ومن ذا الذي يعرف أن 

 (5)املو عبد العزى إال من أخرب بذلك ؟  
 :اممسألة الثالثة : التعريف ابسم امموصول 

فللتعريف ابألملاء امموصولة مزااي لطيفة ، ومعان دقيقة ، مردىا إىل مكلة الصلة ، وما يكون يف 
أبنيتها ىنا ال يوجد يف أنواع اممعارف األخرى ، فبتأمل مكلة الصلة ، واإلحاطة ىفعانيها ؛ يتجلى لنا 

يند  (6)َّ  زن رن مم  ام يلُّٱ العديد من اممزااي واللطائف الببلغية ، ولننظر يف قولو تعاىل :     
أن مكلة الصلة وما ذكر هبا من الوالدين ، وكلمة ) أف ( المت قيلت رنما ، يند يف ذلك تنفرثًا من 

                                                 
 .  491(  انظر : ادلطول يف شرح تلخيص ادلفتاح ص  (1
 .  2،  1( سورة  اإلخالص  : اآليتان:  (2
 .  29( سورة الفتح : اآلية :  (3
 .  1دلسد   : اآلية : ( سورة  ا (4
 .  200(  انظر : مباحث يف علوم القرآن ـ مناع القطان ص (5
 .  17( سورة األحقاف : اآلية :   (6
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ىذا القول ، وإىانة لقائلو ، وسنتًا عليو ، إذ  م يصرح ابملو ، وتلك اممعاين ال تتأتى إال نثملة 
 (1)الصلة ، وما صرح هبا . 

 ف أبملاء اإلشارة :اممسألة الرابعة : التعري
التعريف أبملاء اإلشارة أييت ألغراض شزت ، يرجع ىققيقها إىل دالالت أملاء اإلشارة ، وما هبا    

من قرب وبعد ، واكيز ، ويفسيد ، فهذه اممعاين الكامنة يف داللة أملاء اإلشارة ، تستخدم لتحقيق 
يند   (2)َّ  خفمف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حطُّٱ أغراض بليغة ، ففي قولو تعاىل:

أن اسم اإلشارة ) ىذا ( قد جسد اممشار إليو ، وىو خلق السموات واألرض ، وإلقاء الرواسي يف 
األرض ، وبث الدواب ، وإنزال امماء من السماء ، وإنبات األزواج من يف األرض ، فهذه اممعاين 

 ذىن السامع قد يفسدت ابسم اإلشارة لبيان حالو يف القرب ، واكيزت أكمل اكييز ، وأحضرت يف
 مم خم حم جمُّٱ خل  م ىل يلمنسة مشاىدة ، أو لبيان حالو يف البعد ، ومثل ذلك قولو تعاىل: 

ففي إيثار التعبرث ابسم اإلشارة امموضوع للبعيد ) ذلك ( يف اآلية الكرجئة   (3)َّ  جن يم ىم
ؤمنة القوية معىت لطيف وىو اإلشعار ببعد اممنال ، إذ ال ينال العظة من ىذا التقليب إال النفوس امم

، اممهيأة للوعي واإلدراك ، ويستخدم القرب والبعد ايلسيان اللذان وضعت رنما أملاء اإلشارة ؛ 
ألفادة معاين التعظيم والتحقرث ، وذلك بتنزيل القرب ، أو البعد اممعنوي منزلة القرب ، أو البعد 

 ايلسي الذي وضعت لو أملاء اإلشارة .
ومن ألطف مواقع اسم اإلشارة يف آايت الذكر ايلكيم ؛ ألن يذكر بعد عدة صفات اممشار إليو  
فيدل على أن اممشار إليو قد استحق اىلزاء اممذكور بعد من أجل تلك الصفات اممتقدمة ، كما يف 

لقد افتتحت السورة الكرجئة  (4) َّىك مك لك اك  يق ىق ىف يث ىثُّٱقولو تعاىل :
، مث تتابعت أوصافهم ، وجاء بعد ىذا التتابع اسم اإلشارة ) أولئك ( فدل بذكر فبلح اممؤمنزث 

  (5)على استحقاق اممؤمنزث إرث الفردوس من أجل تلك الصفات المت وصفوا هبا
                                                 

 .  4/130(  الفتوحات اإلذلية  (1
 .    11( سورة لقمان : اآلية :  (2
 .  44( سورة النور : اآلية :  (3
 .  11(  سورة ادلؤمنون : اآلية :  (4
 .  9/215(  انظر : روح ادلعاين لأللوسي ،  (5
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 اممسألة اامامسة : التعريف أبل :
وراء التعريف ) أبل ( مزااي ببلغية عديدة تتجلى ممن أتمل بوعي ، وأحاط بسياق اآلايت الكرجئة 

يند أن ) أل ( يف   (1) ََّّ هئ مئ خئ حئ جئ  ييُّٱ مثالمت ورد هبا التعريف ، ففي قولو تعاىل :  
من معو ، ويصح أن تكون الناس ؛ يصح أن تكون للعهد ، واممعىت كما آمن النيب ــــ ملسو هيلع هللا ىلص ــــ ومن آ

للجنس ، واممعىت كما آمن جنس الناس ، واىلنسية ىنا كما يقول الزننشري: " يتولد منها معىت 
لطيف ؛ ألهنا تشرث إىل أهنم الناس الكاملون يف اإلنسانية ، فالذين آمنوا ىم جنس الناس ، ومعدن 

 ىل مك لك خك حك جك مقُّٱ ىل: وخذ قولو تعا (2)اإلنسانية ، ومن عداىم ليسوا منها يف شيء" 
 ُّٱ    (3)َّ يل
فقد جاء يف البقرة ) بلدًا ( ابلتنكرث ، ويف سورة   (4)َّ  يي مه جه خي حي جي يه  ىه

إبراىيم ) البلد ( ابلتعريف، وذلك ألن يف سورة البقرة دعا إبراىيم ـــ عليو السبلم ــــ بو قبل أن 
يصرث بلدًا ، عندما ترك ىاجر وإملاعيل بو ، وىو واد غرث ذي زرع ، فدعا أبن يصرث بلدًا آمنًا ، 

، فقد دعا بو بعد مصرثه بلدا وسكىت قبيلة جرىم بو ، ولذا جاء معرفًا | وأما يف سورة إبراىيم 
  (5)ىذا البلد " 

 اممسألة السادسة : تعريف النكرة إبضافتها إىل إحدى اممعارف اممذكورة سابقاً :
إن إضافة النكرة إىل ما قبلها فإهنا تلقي بظبلرنا على ىذا التعريف ، فنجد العديد من اممزااي   

َّ  جعمع مظ حط مض خض حض  جض مصُّٱ  واللطائف الببلغية ، أتمل قول هللا تعاىل:
يفد أن الولد قد أضيف إىل أمو ، وإىل أبيو " بولدىا .... بولده " استعطافًا رنما وحثًا على  (6)

ليو ، والكف عن مضرتو ، وعن اممضارة بينهما ، فإن عاقبتهما ترجع إليو ، يقول اإلشفاق ع
الزننشري : " فإن قلت كيف قيل : بولدىا وبولده ؟ قلت : مما هنيت اممرأة عن اممضارة أضيف 

                                                 
 .  13( سورة البقرة  : اآلية :  (1
 .   1/64(  الكشاف  (2
 .  126( سورة البقرة  : اآلية :  (3
 .  35( سورة إبراىيم: اآلية :  (4
 . بتصرف . 4/141(  انظر : تفسري ابن كثري  (5
 . 233( سورة البقرة :  اآلية :   (6
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إليها الولد استعطافًا رنا عليو ، وأنو ليس أبجنيب عليها ، فمن حقها أن تشفق عليو ، وكذلك 
   (1)الوالد " 

وىنا تفيده اإلضافة اإلغناء عن تفصيل يتعذر ، وىذا كثرث يف القرآن الكرجه ، مثل : قوم نوح وقوم 
ىود ، وقوم صاحل ، وأصحاب األيكة ، وأصحاب الفيل ، وأصحاب األخدود ، فقد أغنت ىذه 

اإلضافات ، ويستحيل ذكره اإلضافة عن تفصيل يتعذر ، إذ يتعذر اإلحاطة يف مثل ىذه 
 .صيلووتف
 
 
 

 اممطلب الثاين : التنكرث ومقاماتو الببلغية :
 للتنكرث مقامات منها :

أي رجل واحد مؤمن من آل  (2)َّ ىل مك لك خك حك جكُّٱ  األول : إرادة الوحدة كقولو تعاىل :
 فرعون ييفي إجئانو عن فرعون وآلو ؛ ألسباب ىو عليم هبا .

 (3) يصيبو مكروه من فرعون وآلو . الثاين : يسرع للحاق ىفوسى إشفاقاً وخوفاً عليو أن
فقد دل  (4)َّ خئ حئ جئ يي مث زث  مي زي رث ٰىُّٱ يت الثالث : التكثرث : كما يف قولو تعاىل :

تنكرث األجر على أهنم يريدون الكثرة ومضاعفة األجر ، إن ىقققت رنم الغلبة على موسى ــــ عليو 
 السبلم ــــ وأجاهبم فرعون أبن رنم ما أرادوا وزايدة .

 .  (5)َّ ىف يث  ىث نث هئ ٱُّٱ 
 ىك جح مك حج لك هت  اك يق ىق يف هبُّٱ ىث يث ىف الرابع : الداللة على التقليل كما يف قولو تعاىل  : 

دل تنكرث ) رضوان ( على أن القليل من رضوانو  (1)َّ حصخص مل خس حس  جسيك جخ
                                                 

 .  1/280(  انظر : الكشاف  (1
 .  20( سورة القصص : اآلية :  (2
 .  20/161(  انظر : تفسري ادلراغي :  (3
 . 113( سورة األعراف : اآلية  :   (4
 . 114( سورة األعراف : اآلية :  (5
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فاممعىت:وشيء ما من رضوان هللا تعاىل أكرب من ذلك كلو؛ألن رضاه  تعاىل ؛ أكرب من كل نعيم ،
  (2)سبب كل فبلح وفوز

فقد دل تنكرث ايلياة  (3)َّ مك حج  لك هتُّٱ يق اك اامامس: الداللة على التعظيم ، كما يف قولو تعاىل :
على أن ايلياة المت ىيققها القصاص حياة عظيمة ، وحياة ىنيئة ، وصيانة الناس من اعتداء بعضهم 
على بعض ، إذ من علم أنو إذا قتل نفسًا يقتل هبا ، يرتدع عن القتل  فيحفظ حياة من أراد قتلو 

أبسلوب ال يسامى ، وعبارة ال  ، وحياة نفسو ، وقد بينت اآلية حكمة القصاص ـــ كما ذكرَن ــ
ىقاكى ، واشتهر أبهنا أبلغ آي القرآن المت تعجز يف التحدي فرسان البيان ، ومن دقائق الببلغة 
فيها أن جعل فيها الضد متضمنا لضده ، وىو ايلياة يف اإلماتة المت ىي القصاص ، وعّرف 

عا من ايلياة عظيمًا ال يقدر قدره القصاص ، ونكر ايلياة لئلشعار أبن يف ىذا اىلنس من ايلكم نو 
 (4)، وال نيهل سره . 

أي :  (5)َّ  هي مي هن من مل مك لكُّٱ السادس : ومنها الداللة على التحقرث ؛ كما يف قولو تعاىل :
 مل  ىك مك  لك اكُّٱ إن نظن إال ظنا حقرثًا ال يعبأ بو ، ولذا  م يتبعوه ، ومثلو قولو تعاىل : 

 نن من زن رنٱُّٱ أي : من شيء حقرث مهزث ، وقد بينو بقولو :  (6)َّ  نن من زن رن ام يل ىل
 (7)ىذه األمور الببلغية تفهم من القرائن والسياق الذي يصاحبو . َّ

 اممطلب الثالث : اإلنياز ابلقصر :
أو ىو ما تزيد فيو ( 8)وىو تضمزث العبارات القصرثة معاين كثرثة من غرث حذف يف بناء اىلملة    

األلفاظ وال يقدر فيو منذوف ، ويسمى : ) إنياز الببلغة ( ؛ ألن األقدار تتفاوت فيو اممعاين على 

                                                                                                                         
 .  72( سورة التوبة  : اآلية :  (1
 .  4/109(  انظر : الربىان يف علوم القرآن  (2
 .  179البقرة    : اآلية : ( سورة  (3
 .  2/130(  انظر : تفسري ادلنار :  (4
 .  32( سورة اجلاثية  : اآلية :   (5
 .   19،  18،  17( سورة عبس   : اآلايت :  (6
 .  199(  انظر : مباحث يف علوم القرآن ـــــــ مناع القطان ص (7
  136انظر: علم ادلعاين ـــــ عبد العزيز عتيق .ـــــ  ص  ( (8
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تعاىل ىنلوء منو ،  وكتاب هللا(   1) ، والقرآن الكرجه فيو اممنزلة المت ال تسامى ، والغاية المت ال تدرك
مكع أبلفاظو القليلة والء العبد لربو وثناءه  (2)َّ   ىم مم خم حم ُّ    من ذلك قولو تعاىل :

عليو ، فهو إلو يستحق العبادة ؛ ألنو رب العاممزث ، وايلمد يعد أعم من الشكر ، وأما الشكر : 
فعلى النعمة ااماصة ، وىو ابلقلب واللسان واىلوارح ، وايلمد ابللسان وحده فهو إحدى شعب 

وإزيا جعلو رأس ( 3)ُد رَْأُس الشُّْكِر َوَما َشَكَر هللُا َعْبداً  َمْ َىيُْمْدُه " ـ ــــ " اْيلَمْ الشكر ، ومنو قولو ــــ 
   الشكر ؛ ألن ذكر النعمة ابللسان والثناء على موليها ، أشيع رنا وأدل على مكاهنا من االعتقاد .                                   

تلك الكلمات المت حوت ـــ بقصر  (4)َّ  ين من ىن ٱُّٱوليس أوجز وأدق وأمكل من قولو تعاىل :
حجمها ـــــ عظيم الداللة ، وحسن البيان ، ووافر الشكر والوالء هلل ـــ تعاىل ــــ وترتبط كما نرى 
اآلايت بعضها ببعض ، إذ يند السورة كلها تنطوي على إنياز واختصار عظيمزث ، ويرتبط ايلمد 

ــــ سبحانو ـــ فمن استوجب ايلمد والتعظيم إزيا يكون ذلك فيها بنسبة امملك يوم الدين إىل هللا 
 ألحد وجوه أربعة :

 أحدىا : كمالو يف ذاتو وصفاتو وتنزىو عن النقائص .
 والثاين : إحسانو وإنعامو .

 الثالث : رجاء وصول ذلك اإلحسان يف اممستقبل .
: " إن كنتم ىنن يعظمون الرابع : ااموف من قهره وقدرتو وكمال سطوتو ، فكأنو تعاىل يقول 

، وإن كنتم ىنن َّ   خم حم ُّالكمال الذايت فاىكدوين فإين إلو رب العاممزث ، وىو اممراد بقولو :
تعظمون اإلحسان فأَن رب العاممزث  ، وإن كنتم تعظمون للطمع يف اممستقبل فأَن الرىكن الرحيم ، 

فهذه السورة ىقتوي نثزئياهتا صورًا كلية  (5)وإن كنتم تعظمون للخوف فأَن مالك يوم الدين " 
تتضمنها تلك األلفاظ القليلة المت ال تتعدى تسعة وعشرين لفظًا لو جعلنا التسمية من السورة ، 
وتلك الصور الكلية ترتبط بعضها ببعض ، إذ جئثل ايلمد شعور اممرء من الذي يعلم نعم هللا عليو 

                                                 
 .        223انظر: جواىر البالغة ــــ ص  ( (1

 .  1( سورة الفاحتة : اآلية :  (2
 .         1/43. روح ادلعاين  3/255انظر : كنز العمال  ( (3

 .  3( سورة الفاحتة : اآلية :  (4
 .  1/235( انظر : مفاتيح الغيب  (5
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لعاممزث ، من اممبلئكة والثقلزث ، مث إنو " رىكن رحيم " ، وأهنا ال تعد وال ىقصى ، وأنو ىو رب ا
يستغرق هباتزث الصفتزث كل معاين الرىكة وحاالهتا وزناالهتا ، وىو " مالك يوم الدين " ىفا اكثلو ىذه 

،  (1)الصفات من " الكلية الضخمة العميقة التأثرث يف ايلياة البشرية كلها كلية االعتقاد ابآلخرة "
و احتوت أم الكتاب ىذه اممعاين العظيمة اىلمَّة اممتوالدة من خبلل تلك األلفاظ على ىذا النح

القليلة ىفا ال يتوقف بنا الشرح والتفسرث فحسب ، وإزيا ابستنباط دالالت األلفاظ ، وارتباط 
السياق اللفظي ابآلايت ارتباطًا وثيقًا نيعل يف ىذه السورة من " كليات العقيدة اإلسبلمية وكليات 
التصور اإلسبلمي وكليات اممشاعر والتوجيهات ما يشرث إىل طرف من حكمة اختيارىا يف كل ركعة 

إذ إهنا ىقوي أصل العقيدة ، واكام الصلة بزث العبد وربو ، ووجوب ىكده إايه ، وعبادتو لو ،  (2)
 واستعانتو بو   وأنو ال مبلذ لو إال إليو ، وال رجاء إال منو .

فهذه اآلية جامعة ممكارم األخبلق فيما  (3)َّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئٱُّٱ  وكذلك قولو تعاىل :
يتعلق ىفعاملة اإلنسان مع الغرث ؛ ألن يف أخذ العفو التسامح والتساىل مع الناس يف ايلقوق ، 
واللزث والرفق يف الدعاء إىل الدين ، ويف األمر ابلعرف صلة األرحام ، وحفظ اللسان ،وكفُّ 

 (4)مكيع احملرمات ، ويف اإلعراض الصرب وايللم . األذى ، وغض البصر عن
أي : صرح نثميع ما أوحي إليك ، وبلغ كل ما  (5)َّ    ىه مه  جهُّٱ من ىن ين  ومنو كذلك :

أمرت ببيانو ، وإن شق بعض ذلك على بعض القلوب فانصدعت ، واممشاهبة بينهما فيما يؤثره 
التصريح يف القلوب فيظهر أثر ذلك على ظاىر الوجوه من القبض واالنبساط ، ويلوح عليها من 

زجاجة اممصدوعة ، فانظر إىل جليل ىذه عبلمات اإلنكار واالستبشار ، كما يظهر على ظاىر ال
فقد شبو تبليغ الرسالة احملمدية تبليغًا واضحًا ال  ُّٱ من َّاالستعارة التحقيقية التصرىيية يف قولو : 

غموض فيو ، مؤثراً أتثرثًا قوايً يف اممشاعر والقلوب ، بتحطيم وتكسرث الزجاج ، ىثيث ال يلتئم مرة 
العودة إىل ايلالة السابقة ، واستعرث الصدع لتبليغ الرسالة ، أخرى ، نثامع شدة التأثرث وعدم 

                                                 
 .  1/21( انظر : يف ظالل القرآن ـــــــ  سيد قطب .  (1
 .  1/21( ادلرجع السابق:  (2
                 .                                             199( سورة األعراف : اآلية :  (3
  1/255انظر: معرتك األقران يف إعجاز القرآن ــــــــ للسيوطي ـــــــ  ( (4

 .  94( سورة احلجر : اآلية :  (5



 8102يناير   العدد ايلادي عشر  زنلة البحوث األكادجئية

 

016 

واشتق منو ) اصدع ( ىفعىت " بلغ الرسالة " على سبيل االستعارة التصرىيية . والقرينة اممانعة من 

 إرادة اممعىت األصلي اىلار واجملرور يف قولو :        ، وقد أمر الرسول بتبليغ الرسالة .

والقيمة الفنية أهنا من االستعارات ااماصة الغريبة امفاء اىلامع فيها بسبب التباعد بزث الطرفزث ، 
وأهنا اكتاز ابإلنياز ، وتوحي بشدة التأثرث يف اممشاعر والعقول اإلنسانية ، وأن الذي يتغلغل اإلجئان 

فر ، وإىل حالتو األوىل ، كما أن الزجاج احملطّم ال جئكن أن يعود يف قلبو ال جئكن أن يعود إىل الك
ومن عظيم اإلنياز يف ىذه اآلية ما انطوت عليو من معاين يف ثبلث كلمات (1)إىل صورتو السابقة . 

اشتملت على شرائط الرسالة وشرائعها ، وأحكامها ، وحبلرنا ، وحرامها، وقد حكي أن بعض 
 (2)ية سجد وقال : سجدت لفصاحة ىذا الكبلم.األعراب مما ملع ىذه اآل

  لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظُّٱ ومنو قولو تعاىل : 
من بديع اإلنياز يف ىذه اآلية الكرجئة : أهنا احتوت على أمر ، وهني ، وأخرب ،  (3)َّ  يل ىل مك

وَندى ، ونعت ، وّملى ، وأىلك ، وأبقى ، وأسعد ، وأشقى ، وقص من األنباء ما لو شرح ما 
اندرج يف ىذه اآلية من روعة اللفظ والببلغة ، واإلنياز والبيان ىلفت األقبلم عن ذلك ، وقد 

ىذه اآلية ابلتأليف ، وقد أمكع كثرث من العلماء على أن طوق البشر قاصر عن  أفردت ببلغة
اإلتيان ىفثل ىذه اآلية ، بعد أن فتشوا مكيع كبلم العرب والعجم ، فلم نيدوا مثلها يف فخامة 
ألفاظها وحسن نظمها ، وجودة معانيها يف تصوير ايلال مع اإلنياز من غرث إخبلل ؛ ألن أفانزث 

وبدائع الفصاحة المت مكعتها ىذه اآلية ، ما يذىل القلب ، ويشد العقل ، ومن أىم ىذه  الببلغة ،
الفنون الببلغية المت ىقتويها ، وتلفت النظر ، وتستهوي امموىوب ؛ ليحذوا حذوىا ، وينسج على 
منوارنا ما تصدى لو السكاكي يف اممفتاح يف ىثث الببلغة والفصاحة لبيان بعض خصائص الببلغة 

 ىذه اآلية فقال : " والنظر يف ىذه اآلية من أربع جهات ، من جهة علم البيان ، ومن جهة يف
 (4)علم اممعاين وميا مرجعا الببلغة . ومن جهة الفصاحة اممعنوية ، ومن جهة الفصاحة اللفظية :

                                                 
 ـ  279( انظر : البالغة التطبيقية ـ دراسة حتليلية لعلم البيان د. دمحم رمضان اجلريب  ـــــــ ص  (1
  17ـ  16انظر: اإلعجاز واإلجياز أليب منصور عبد ادللك بن دمحم الثعاليب ــــــ  ص  ( (2

 .  44( سورة ىود : اآلية :  (3
   528( انظر : مفتاح  العلوم أتليف : أيب يعقوب يوسف بن دمحم بن علي السكاكي ـ. ص  (4
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وىو  وإليك بعض ما اشتملت عليو اآلية من اىلهات اممذكورة : ابلنظر فيها من جهة علم البيان :
النظر فيها من اجملاز واالستعارة والكناية وما يتصل هبا ، فإنو ــــ عز وجل ــــ مما أراد أن يبزث معىت : 
أردَن أن نردَّ ما انفجر من األرض إىل بطنها فارتد ، وأن نقطع طوفان السماء فانقطع ، وأن نغيض 

وىو إيناز ما كنا وعدَنه من إغراق ــــ امماء النازل من السماء فغاض ، وأن نقضي أمر نوح ــــ 
قومو فقضى ، وأن نسوي السفينة على اىلودي فاستوت ، وأبقينا الظََّلَمَة غرقى ؛ ُبِيتَ الكبلم على 
تشبيو اممراد ابممأمور الذي ال يتأتى منو ـــــ لكمال ىيبتو ـــــ العصيان ، وتشبيو تكوين اممراد ابألمر 

د تصويرًا القتداره العظيم ، وأن السموات واألرض ، اتبعة إلرادتو ،  اىلزم النافذ يف تكوين اممقصو 
كأهنا عقبلء ىنيزون ، مث بىت على تشبيهو ىذا نَْظَم الكبلم فقال جل وعبل : " قيل " على سبيل 
اجملاز عن اإلرادة الواقع بسببها قول القائل ، وجعل قرينة اجملاز اامطاب للجماد ، فقال : " اي 

ملاء " مث استعار لغور امماء يف األرض البلع الذي ىو إعمال اىلاذبة يف اممطعوم   أرض " " واي
للشبو بينهما وىو الذىاب إىل مقر خفي ،  مث استعار امماء للغذاء استعارة ابلكناية تشبيها لو 

ة ابلغذاء ؛  لتقوي األرض ابمماء يف اإلنبات للزروع ، واألشجار تقوِّي اآلكل ابلطعام وجعل قرين
االستعارة لفظة " أبلعي " لكوهنا موضوعة لبلستعمال يف الغذاء دون امماء ، مث أمر على سبيل 
االستعارة للشبو اممتقدم ذكره ، وخاطب يف األمر ترشيحاً الستعارة النداء مث قال " ماءك " إبضافة 

ابممالك ، واختار  امماء إىل األرض على سبيل اجملاز تشبيها الّتصال امماء ابألرض ابتصال اِممْلك
ضمرث اامطاب ألجل النتشيح ، مث اختار الحتباس اممطر " اإلقبلع" الذي ىو ترك الفاعل الفعل 
للشبو بينهما يف عدم ما كان ، مث أمر على سبيل االستعارة وخاطب  ابألمر قائبلً : " أقلعي " ممثل 

 َّ يل ىل مك  لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ ما تقدم يف " إبلعي " مث قال :
فلم يصرح ىفن غاض امماء ، وال ىفن قضى األمر ، وسوى السفينة ، وقال : " بعدًا "، كما  م 
يصرح بقائل: " اي أرض " و " اي ملاء " يف صدر اآلية ، سلوكًا يف كل واحد من ذلك لسبيل 

زنال الكناية أن تلك األمور العظام ال تتأتى إال من ذي قدرة ال يُكَتنو قهار ال يغالب ، فبل 
لذىاب الوىم إىل أن يكون غرثه جلت عظمتو قائبل : " اي أرض " و " اي ملاء " وال غاضا ما 
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غاض ، وال قاضيا مثل ذلك األمر ارنائل ، أو أن تكون تسوية السفينة وإقرارىا بتسوية غرثه 
ال  وإقراره ، مث ختم الكبلم ابلتعريض تنبيها لسالكي مسلكهم يف تكذيب الرسل ظلمًا ألنفسهم

غرث، َخْتَم إظهار ممكان السخط  وىلهة استحقاقهم إايه ، وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة ارنائلة 
 إزيا كانت لظلمهم.

وأما النظر فيها من حيث علم اممعاين ؛ وىو النظر يف إفادة كل كلمة فيها ، وجهة كل تقدجه    
أخواهتا لكوهنا أكثر يف االستعمال ،  وأتخرث فيما بزث مكلها ، لذلك أنو اخترث ) اي ( دون سائر

وأهنا دالة على بعد اممنادى الذي يستدعيو مقام إظهار العظمة ... وىو تبعيد اممنادى ابلتهاون بو 
...واخترث ) أبلعي ( على ابتلعي لكونو أخصر ، وجمليء حظ التجانس بينو وبزث ) أقلعي ( أوفر .  

كان يف اىلمع من صورة االستكثار اممتأيت عنها مقام   وقيل ) ماءك ( ابإلفراد دون اىلمع ؛ مما
إظهار الكربايء واىلربوت .... وإزيا  م يقل ) أبلعي ( بدون اممفعول أن ال يستلزم تركو ما ليس ىفراد 
من تعميم االبتبلع للجبال والتبلل والبحار وساكنات امماء أبسرىن ، نظرًا إىل مقام ورود أمر 

ايء ، مث إذا بزث اممراد اختصر الكبلم مع ) أقلعي ( احنتازًا عن ايلشو الذي ىو مقام عظمة وكرب 
اممستغىت عنو  وىو الوجو الذي يف إن  م يقل : قيل اي أرض إبلعي ماءك فبلعت ، واي ملاء أقلعي 

ـــــ وىو إيناز ما كان هللا وعد نوحًا ـ فأقلعت ، ... وكذا األمر دون أن يقال : أمُر نوح ــــــ 
ن إىبلك قومو لقصد االختصار واالستغناء ىثرف التعريف عن ذلك ، مث قيل " بعدًا " ـ م

للقوم الظاممزث ، دون أن يقال : ليبعَد القوم ، طلبًا للتأكيد مع االختصار وىو نزول ) بعدًا ( 
 منزلة ليبعدوا بعدًا ، مع فائدة أخرى ؛ وىي : استعمال البلم مع " بعدًا " الدال على معىت أن
البعد ىيق رنم ، مث أطلق الظلم ليتناول كل نوع حزت يدخل فيو ظلمهم أنفسهم ، لزايدة التنبيو 

 على فظاعة سوء اختيارىم يف تكذيب الرسل .
 مظُّٱ وأما من حيث النظر إىل ترتيب اىلمل : فذلك أنو قد قدم النداء على األمر ، فقيل : 

عي اي ملاء ، جراًي على مقتضى دون أن يقال : أبلعي اي أرض وأقل َّ جف  مغ جغ مع جع
البلزم فيمن كان مأمورًا حقيقة من تقدجه التنبيو ليتمكن األمر الوارد عقيبو يف نفس اممنادى قصداً 
بذلك ممعىت النتشيح ، مث قدم أمر األرض على أمر السماء ، وابتدئ بو البتداء الطوفان منها ، 

لتقدجه أوىل ، مث أتبعها قولو : " وغيض امماء " ونزورنا لذلك يف القصة منزلة األصل ، واألصل اب
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التصالو بغيضة امماء وأخذه ىثجزهتا ، أال ترى أصل الكبلم : قيل اي أرض أبلعي ماءك فبلعت 
ماءىا ، واي ملاء أقلعي عن إرسال امماء فأقلعت عن إرسالو، وغيض امماء النازل من السماء فغاض 

و قولو تعاىل : "وقضي األمر " أي أينز امموعود من إىبلك ، مث أتبعو ما ىو اممقصود من القصة وى
الكفرة وإيناء نوح ومن معو يف السفينة ... مث أتبعو حديث السفينة وىو قولو : " واستوت على 

 اىلودي مث ختمت القصة ىفا ختمت .                                               
وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اممعنوية فهي : كما ترى نظم للمعاين لطيف ، وأتدية رنا  

ملخصة مبينة ، ال تعقيد يعثِّر الفكر يف طلب اممراد ، وال إلتواء يشيك الطريق إىل اممراتد ، بل إذا 
 . جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها تسابق معانيها ، ومعانيها تسابق ألفاظها

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية ؛ فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة ، جارية على 
قوانزث اللغة ، سليمة من التنافر ، بعيدة عن البشاعة ، عذبة على العذابت ، سلسة على 

    (   1)األسبلت ،كل منها كامماء يف السبلسة، وكالعسل يف ايلبلوة ، وكالنسيم يف الرقة .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 وما بعدىا .  78/  10وما بعدىا . التحرير والتنوير  528( انظر : مفتاح العلوم للسكاكي ص  (1
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 اامااكة
تقع اللفظة يف غاية األميية يف دراسة ببلغة القرآن ، من حيث إهنا الوحدة اممكونة لآلايت ، وإهنا 
عنصر فعال يف توصيل اممعىت إىل اممتلقي بصورة بيانية ، ومن حيث إن كبلم هللا منكم متماسك ال 

 غىت عن مفردة ، بل عن حرف .
إىل ما تبزث يل من خبلل ىذا البحث من سعة اإلمكاَنت الداللية لصيغة أشرث يف ىذه اامااكة 

اللفظة القرآنية ، وأن تلك الدالالت ىي يف ما أؤمن بو دالالت غرث متناىية ، وال منصورة ، ومن 
 أىم االستنتاجات :

ـ لقد اتسمت اللفظة القرآنية نثمال الشكل واممضمون ، فجمعت بزث قوة أتثرث التصوير ،  1
 وعذولة الصوت بسهولة نطق ننارجها .

ـ إن القرآن الكرجه فيما ذكر من ألفاظ كلماتو ،  م يلتزم فيما ذكر أسلواًب واحدًا يف إنيازه  2
وإعجازه حزت اكلو النفوس ، وتسأمو الطباع والعقول ، بل تنوعت أساليبو حسب ما يقتضيو اممقام 

  ملل .، ويكون أدعى إىل االمتثال يف غرث ما سآمة وال
ـ يف القرآن الكرجه صور بديعة ، وألفاظ رائعة تدل على إعجاز آايتو ببيانو الساحر الذي أيخذ  3

ابأللباب ، يف مكيل تشبيهو واكثيلو ، وسلوكو أساليب العرب يف يقاطبهم ومناداثهتم ، واستعمارنم 
نية المت اختصت هبا اللغة لبلستعارة ، والكناية ، والتشبيو ، واجملاز، وغرث ذلك من الوجوه البيا

 العربية .
ـ إعجاز القرآن الكرجه من حيث إنيازه نييء من فصاحة ألفاظو ، وببلغة عباراتو ، فليس فيو  4

لفظ يثقل على السمع ، أو ال يتسق مع ما قبلو ، أو ما بعده ، وال كلمة غرثىا خرث منها ، وال 
روة العليا من الببلغة ، وأساليبو اممتعددة حرف خال من الداللة على معىت ، فتعبرثاتو يف الذ

 مطابقة ممقتضى ايلال .
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ـ من ايلكمة اإلرنية السامية ، أن ينتك القرآن يف حالة إنياز ، جامعًا ألمهات القوانزث وكليات  5
األحكام ، منبهًا على ما فيها من حكم ومصاحل ، ومرشدًا إىل ما تنبيت عليو الشريعة من ضرورات 

 ومكمبل لكل منها .وحاجيات ، 
 نسأل هللا التوفيق لكل دارس لكتاب هللا الكرجه ، فإنو آية معجزة من قبل رب العاممزث .

 اممصادر واممراجع
القرآن الكرجه ابلرسم العثماين كما يوافق مصحف اممدينة اممنورة من حيث الرسم وعبلمات 

 الوقف.
السيوطي ــــ هبامشو : إعجاز القرآن للقاضي أيب  ـ االتقان يف علوم القرآن ــــ اإلمام جبلل الدين 1

 بكر الباقبلين ـــ دار مكتبة ارنبلل برثوت لبنان ـــ الطبعة : ببل ـــ  التاريخ ببل .  
ـ الربىان يف علوم القرآن ــــ بدر الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي ـــــ قدم لو وعلق عليو مصطفى  2

 برثوت لبنان ــــ الطبعة : ببل ــــ التاريخ : ببل .عبد القادر عطا ـــ دار القم 
ــ الببلغة التطبيقية ـ دراسة ىقليلية لعلم البيان  ــــ د. دمحم رمضان اىلريب  منشورات إىلا ــــ فاليتا  3

 م         2001مالطا .ـــ 
دار اممعارف ــ القاىرة ـ إعجاز القرآن ــ أبو بكر دمحم الطيب الباقبلين ــ ىققيق السيد أىكد صقر ـ  4
 م  1963ــ 
ـــ إعجاز القرآن والببلغة النبوية ـــ مصطفى صادق الرافعي ـــ دار الكتاب العريب ــــ برثوت لبنان  5

 م .                                                                           1973ه ــــ  1393ــــ الطبعة التاسعة ــــ 
اإلعجاز الببلغي لتحوالت النظم القرآين ـــ د . أىكد دمحم أمزث إملاعيل ـــ دار الكتب العلمية ـ  6

 م .                                          2011برثوت ـــ الطبعة األوىل ــــ التاريخ 
يم سليم ــــ الطبعة ــ اإلعجاز واإلنياز أليب منصور عبد امملك بن دمحم الثعاليب ىققيق : دمحم إبراى 7

 ببل ــــ مكتبة القرآن القاىرة . 
ــ 8 ـــ اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ــــــ أ . َنيف منرث فارس ـــــ دار ابن حزم ـــ برثوت لبنان ـ

 م .    2011ه ـــــ  1431الطبعة األوىل ـــ 
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ـــ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأول ــــ منمود بن عمر  9
 الزننشري ـــ دار الكتاب العريب ـــ الطبعة / ببل ـــ التاريخ : ببل . 

ـــــ الطراز اممتضمن ألسرار البلغة وعلوم حقائق اإلعجاز ــــ ىيمث بن ىكزة العلوي اليماين ـ  10
 م . 2010الشربييت شريدة ـــــ دار ايلديث ــــ القاىرة ــــ الطبعة : ببل ــــ ىققيق 

ـ الفتوحات اإلرنية ــــ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهرث ابىلمل ــــ دار الفكر برثوت ــ  11
 الطبعة : ببل ــــ التاريخ :  ببل .

ـ د . جابر أىكد عصفور ـــ دار الثقافة للطباعة ـ الصورة الفنية يف النتاث النقدي والببلغي ــــ 12
 م .                                            1974والنشر ــــ القاىرة ــــ الطبعة : ببل ـــــ 

ــ   13 ـ التحرير والتنوير ــــ دمحم الطاىر بن عاشور ــــ الدار التونسية للنشر ــــ تونس ــــ الطبعة : ببل ـ
 .م  1984

ـ التفسرث الببلغي لبلستفهام يف القرآن ايلكيم ــــ د . عبد العظيم إبراىيم اممطعيت ــــ مكتبة  14
 م . 2007ىـ ــــ1428وىبة ــ القاىرة ـــ الطبعة الثانية ـــ 

ـ التفسرث الكبرث أو مفاتيح الغيب ــــ لئلمام فخر الدين دمحم بن عمر بن ايلسزث البكري الرازي  15
 م . 2000ىـ ـــ 1421ار الكتب العلمية ـــــ برثوت لبنان ـــــ الطبعة األوىل ــــ ــــ د
ـ اممطول ) شرح تلخيص مفتاح العلوم ( ــــ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ــــ ىققيق د .  16

 م  2001ــــ  ىـ1422عبد ايلميد ىنداوي ــــ دار الكتب العلمية برثوت لبنان ــــ الطبعة األوىل ــــ 
ــ  17 ــــ إعراب القرآن الكرجه وبيانو ـــ منيي الدين الدرويش ــــ اليمامة للطباعة والنشر ـــ دمشق ـ

 م .  2003ه ــ  1424برثوت ـــ دار ابن كثرث ــ دمشق ــ برثوت ـــ الطبعة : التاسعة ـــ 
أىكد ارنامشي ـــ دار إحياء النتاث ـــ برثوت  ـــ جواىر الببلغة يف اممعاين والبيان والبديع ــــ أتليف 18

 ــ لبنان ـــ الطبعة الثانية عشرة ـــ التاريخ : ببل .
ـــ حاشية الدسوقي ــــ دمحم بن أىكد بن عرفة الدسوقي ــــ ىققيق د. خليل إبراىيم خليل ـ الطبعة  19

 م . 2002ــ ىـ ـــ 1423األوىل ـــ دار الكتب العلمية ــــ برثوت لبنان ــــ 
ـــ كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ــــ عبلء الدين علي اممتقي ــــ ىققيق دمحم عمر الدمياطي  20

 م .                                                              1998ه ـــ  1419ـــ منشورات دمحم علي بيضون ـــ دار الكتب العلمية ــــ 
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 م 1981يف علوم القرآن ــــ مناع القطان ــــ الطبعة الثامنة ــــ مؤسسة الرسالة ـــ برثوت  ــ مباحث 21
ــ زنمع األمثال ـــــ أىكد بن دمحم بن أىكد بن إبراىيم النيسابوري امميداين ـــ قدم لو نعيم حسن  22

 ة ـــــ برثوت ـــ التاريخ : ببل . زرزور ــــ الطبعة : ببل ــ منشورات دمحم علي بيضون ـــ دار الكتب العلمي
ـ مواىب الفتاح يف شرح تلخيص اممفتاح ــ ابن يعقوب اممغريب ـــ أيب العباس أىكد بن دمحم ـــــ دار  23

 م . 2003ىــ  1424الكتب العلمية برثوت لبنان ـــالطبعة : األوىل ـــ 
لفضل عبد الرىكن السيوطي ـ ىققيق ــــ معنتك األقران يف إعجاز القرآن ـ جبلل الدين أبو ا 24

م . د عبد العزيز اىلندي ـ الطبعة ببل ـ  1969علي دمحم البيجاوي ـ دار الفكر العريب ـ القاىرة ـ 
 دار الكتب العلمية ـ برثوت ـ التاريخ ببل .

 م  1980ــــ ننتار القاموس ـــ الطاىر أىكد الزاوي ـــــ الدار العربية للكتاب ـــــ 25
ـــ هناية اإلنياز يف دراية اإلعجاز ـ اتليف فخر الدين الرازي ىققيق د.نصر هللا حاجي ـ الطبعة ـ 26

 م 2004ىـ ـ  1424األوىل ـ دار صادر ـ برثوت ـ 
ـ يف ظبلل القرآن ــــ سيد قطب ــــ الطبعة اامامسة ـــ دار إحياء النتاث العريب ــــ برثوت لبنان ــــ  27

 م .  1967ىـ ــــ  1386
ـــ روح اممعاين يف تفسرث القرآن العظيم والسبع اممثاين ــــ شهاب الدين منمود األلوسي البغدادي  28

ــــ ضبطو وصححو علي عبد الباري عطية ــــ الطبعة األوىل ــــ دار الكتب العلمية ــــ برثوت لبنان ــــ 
 م . 2001ىـ ــــ 1422

البيان والبديع ـــــ دمحم بن عبد الرىكن القزوييت ــــ قدم لو د. ايسزث ـــ تلخيص اممفتاح يف اممعاين و  29
 م 2002ىـ ـ  1423األيويب ـــ الطبعة األوىل ـــ اممكتبة العصرية ـــ صيدا برثوت ـ 

ـــــ تفسرث ابن كثرث ــــ إملاعيل بن كثرث القرشي الدمشقي ــــ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  30
 م . 1966ىـ ــــ  1385وت لبنان ــــ الطبعة : ببل ــــ ــــ برث 
ــ  31 ــــ ـ تفسرث القرطيب ــــ دمحم بن أىكد بن أيب بكر القرطيب ــــ ىققيق أىكد بن عبد العليم الربدوين ــ

 ىـ . 1372الطبعة الثانية ــــ مكتبة الشعب ابلقاىرة ــــ 
صطفى اممراغي ـــــ خرج آايتو واحاديثو : ابسل عيون السود ــــ ــــ تفسرث اممراغي ـــــ أتليف أىكد م 32

 م . 1998ىـ ــــ 1418الطبعة األوىل ــــ دار الكتب العلمية ــــ برثوت لبنان ــــ 
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ــــ تفسرث اممنارـــ تفسرث القرآن ايلكيم ــــ  دمحم رشيد رضا ــــ مطبعة دمحم علي صبيح ــــ القاىرة ـــــ  33
 م  .                                                               .  1953ىـ ـــــ  1372

 


