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 الكلماااال المحتا:ياااة 
ذكر هنا أهم الكلمات ت

النحةةةةةو، المفتاحيةةةةةة  

ابةةةةي أبةةةة   البالغةةةةة،

بةةةةةةةةةة يع ، بعاإلصةةةةةةةةة

 (القرآن

 الملخص 

يه ف هذا البحث إلى إثبات العالقة بيي النحو والبالغة، وأن البالغييي أفةادوا كييةرام مةي       

األحكام النحوية باسةتد امها فة  حةرر دروسةهم البالغيةة، ولتحقيةا هةذا الهة ف جعلةت أحة  

م لل راسةة، وهةو عبة يع القةرآنع لمبلفةب ابةي أبة   أحهر الكتب البالغية الق يمة مصة رام ريياةا

ةةت  أبوابةةب كلهةةا اإلصةةب ع العَةة وان ا المصةةرحا أحةة  المةةاا القةةرن الاةةابع الهْةةرح، حيةةث درس 

المصةن  لشةرر مةا جةاا فة  كتةاب ا ممةا اصة ل    واستدرجت منها ماايل نحوية ذكرهةا

ةنات ب يعيةة( ناةبةم إلةى الةم البة يع أحة  العلةوم البالغيةة، ثةم  ،البالغيون الةى تاةميتها  محاا 

 رجع ت  إلى ا د مي المراجع لالستزادة مما قالب العلماا بشأنها.   

ل ت  إلى النتايج والتوصيات اآلتية:           وف  نهاية البحث توصَّ

ح ذكرتب فة  أوالم/ العالقة بيي كتاب ا القرآن الكريم وبيي البالغة قوية ومتينة ج ام، وما الذ

هةةذا العمةةل إال ق ةةرة مةةي بحةةر، وكتةةاب  بةة يع القةةرآن( نةةال ححةةوة كبيةةرة لةة   البةةاحييي 

 وال ارسيي، فهو امل ب يع.

م/ الم النحو ف  خ مة كتاب ا والعلوم الشراية واللغويةة، ومةا هةذا الةربع العْيةب فة   ثانيا

ال حةةاه  صةة ى الةةى هةةذ   بةة يع القةةرآن( بةةيي كتةةاب ا والةةم البالغةةة بواسةة ة الةةم النحةةو إ

 اآلصرة القوية.

م/ أداو الباحييي ف  ال راسات العليا بمرحلتيها العالية وال قيقة إلى بذل المزي  مةي الْهة   ثاليا

م  م اةةي الكنةةوب المدبةةواة فةة  كتةةب الماينةةا األولةةيي، وآمةةل أن يتاةةع مْةةال البحةةث أفقيةةا بحيةةا

م ليشمل كل كتب البالغة.   واموديا

 ياوا ول ُّ التوف

 

 المقدمة

 الحم  هلل والصالة والاالم الى رسول ا،      

أما بع ، فمنذ بمي ليس بالقصير كانت تل  ال َّ فكرة المية، وه  البحةث فة  العالقةةةة بةيي النحةو والبالغةة،      

التفايرع، فةأردت ف   ال كتورا ( وه  عالنحو وكتب  -رحمب ا-الى غرار أطروحة أ. د. إبراهيم اب  ا رفي ة 

اآلن البةة ا فةة  تنفيةةذ هةةذ  الفكةةرة، ولكةةي هةةذا العمةةل كبيةةر، يصةةل  أن يكةةون رسةةالة  ماجاةةتير(، بةةل أطروحةةة 

 دكتورا (، وهو ما أحرت بب الى كيير مي أبناي  وبنات  فة  ال راسةات العليةا بمرحلتيهةال لةذلت رأيةت أن أدرسةب 

عبة يع القةرآنع البةي أبة  اإلصةبع  -كمةا فة  العنةوان-، وهةو ف  كتاب بالغ  يحهر فيب االهتمةام بالْانةب النحةوح

 مي الماا القرن الهْرح الاابع. ،العَ وان 

ف ت  فيب بالمبلا   وكتابةب، واليةان  دراسةة ت بيقيةة، وجعل ت ةب فة        وقامت العمل إلى مبحييي: األول تمهي ح، ارَّ

م ستة م الب، درست فيها  م لما ايرت اليب ف    ب يع القرآن(، مي كتاب اثن  اشر بابا  الكتابتتبايي قلة وكيرة وفقا

 مي ماايل نحوية.
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 المبحث األول  التمهيد 

 

 أوال / التعريف بالمؤلف 

ف بةابي أبة  اإلصةبع       ، ا ةر  هو أبو محم  بك  ال يي اب  العحيم بي اب  الواح  البغ ادحُّ ثم المصرحُّ العَ وان ُّ

م(1256-1198/ هة595-654 
 1)

، ااش ف  اصريي: العصةر األيةوب  وصة ر العصةر المملةوك ، ولةم يشةار  

ف  أح اثهما الاياسية الت  اتامت بانتشار الفوضى والحروب، بةل اكة  الةى تحصةيل العلةم ثةم تعليمةب وكتابتةب، 

م و حةةاارام، قةةرأل الشةةعر فةة  األغةةراأل اآلتيةةة: الوصةة  والغةةزل و م واال مةةا م وأديبةةا المةة ر والزهةة  فكةةان مبلفةةا

والهْاا
 2)

ْي يي911، قال انب الايوط ُّ   وصاحب التصاني  المفي ة ف  األدبع. ،هة(: عأح  الشعراا الم 
 3)

 

عوأما مصر فلم يقع إلينا مةي أهلهةا إال واحة ، وواحة  كةاألل ، وهةو الزكة  ابة   هة(:749وقال انب العمرح       

أب  اإلصبع، َج َّ حتى انقاد لةب الحة،ا، وسةهر حتةى رى اليةب قلةب  العحيم بي اب  الواح  بي ظافر، المعروف بابي

ى سهيل فوقع فة  أحةراكب، مةر الةى ق ةايع الكواكةب فاةاى قاليصةها،  الليل الف،ا، طالما تمحى ليل بإدراكب، وتنحَّ

حةعر  وسام ف  طراي  الليل قنايصها، وكان بمصر ولب ميل مق عاتها، ونحير مصبغات ربيعهةا ومصةبغاتها، ق َ ةع  

ج جمااة  المتأخريي مي األدبااع .ه  الاحر الحالل، والبارد العذب ال ماا النيل الزالل، واليب تدرَّ
 4)

 

عونق   لم يق  ان  الشعراا بل كةان يوجهةب كةذلت إلةى المفاةريي ويحةاجهم وينةاباهم الةرأح وقال محقا الكتاب: 

.ةعوي حض الحْة بالحْ
 5)

 

مي آثار  العلمية: تحرير التحبير ف  ب يع الشعر والنير، ب يع القرآن، الدةواطر الاةوان  فة  أسةرار الفةوات ،       

، األميةال، المدتةارات، الميةزان ة  لَةام  كَ  ة  رَ شَ اَ  تَ ل  ت  البرهان ف  إاْاب القرآن، صحار الم اي ، الكافلة ف  تأويل 

.ة، وصية إلى الك تَّاب والشعرااالشافية ف  الم القافيف  الترجي  بيي كالم ق امة وخصومب، 
 6)

 

 

 ثانيا / التعريف بالكتاب 

سةبقب  هو اختصار لكتابب الذح قبلب  تحرير التحبير(، عالتزم فة  فهةم كلمةة  البة يع( مةذهب مةي )بديع القرآن(     

 الةةوم البالغةةة  المعةةان  والبيةةانمةةي العلمةةاا بةةأن أطلقهةةا الةةى جميةةع األنةةوا  ال ريفةةة التةة  دخلةةت فيمةةا بعةة  فةة  

والب يع(ع.
 7)

   

ودرس فيب عما ف  القرآن الكريم مي حواه  المعان  والبيان والب يع مدتل ةع     
 8)

، عودراستب إيةا  لةم تقة  انة  

عب، بل تع تب إلى نق  تلت األنةوا  وتغييةر تاةمية مةا لةم يعْبةب تاةميتب، أو مةا لةم يْة  اسةمب ي ةابا ماةما ع جم 
 9)

 ،

حيث تكلم اي مئة باب وابداد تاعة
 10)

م ممةا فة   تحريةر التحبيةر(، والَّةل ذلةت  ثنةيي، وتر  فيةب ا واشةريي نواةا

بأنب لم يْ  لها أميلة قرآنية.
 11)

  

 

--------------------------------------------   

، اإلتقةان فة  7/37الزاهةرة  ، النْةوم2/363الوفيةات (، فةوات 96-57( ينحر ف  ترجمتب وذكر مبلفاتب: ب يع القرآن  مق مةة المحقةا 1

 .4/30، األاالم 1/567ي المحاضرة ، حا34، 1/33الوم القرآن 

 .96-88( ينحر: مق مة المحقا 2

 .1/567( حاي المحاضرة 3

 .7/386ماالت األبصار  (4

 .75مق مة المحقا ( 5

 . ( مي هذ  الصفحة1ينحر: الهامش  ( 6

 .31مق مة المحقا ( 7

 . 33( الاابا 8

 .71الاابا  (9

 .87-78الاابا  (10

، 383، 3/372، 339، 323، 321 ، 316 ،314، 308، 305، 302، 2/299، 223، 221، 1/138ينحةةةةةر: تحريةةةةةر التحبيةةةةةر  (11

393 ،400 ،439 ،441 ،503 ،4/550 ،579 ،611 . 
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وذكر المحقا أن الابب ف  تركها عأنها ال تتفا وموضوابع، ثةم أوضة  ابارتةب بقولةب: عكةل هةذ  األنةوا  ال      

م،  م ال مغلقا تعالى ا تليا بالقرآن الذح جاا منزهام اي الفحش، ودستورام لألخالى، وناحرام للفضيلة، موضحا ومبينا

هذ  األنوا  ف  كالم البشر ال ف  كالم خالقهم وكالمب اي هذ  األنوا  الوام كبيرام، وإنما توج 
 1)

. 

م.  أقول: ال تعارأل بيي الاببيي، بل يمكي جمعهما معا

وأضةةاف فةة   بةة يع القةةرآن( سةةبعة أنةةوا  ب يعيةةة الةةى  تحريةةر التحبيةةر( ظهةةرت لةةب بعةة  مزيةة  مةةي البحةةث      

وال راسة
 2)

م ب يعيةة ناةب اكتشةافها لنفاةب،  لةى أن ثالثةة اشةرولكةي المحقةا نة  ا ، وذكر ف  هذا الكتاب أنوااةا

رت قبلب منها ليات مي اكتشافب بل ذ ك 
 3)

، أح أن ثالثة أنوا  مما بادها ف   ب يع القرآن( الى  تحرير التحبير( لم 

تالم لب، بل أك  المحقا أنب س ب ا إليها.
 4)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------  

 .60التحبير ص تحريرمق مة محقا ( 1

  .321، 313، 305، 238، 226، 154، 123ينحر: ب يع القرآن  (2

 .343، 323، 321، 306، 305، 300، 292، 285، 283، 251، 242، 238، 233ينحر: الاابا ( 3

 .321، 305، 238ينحر: الاابا ( 4
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 المبحث الثاني  الدراسة التطبيقية

 

 تشتمل هذ  ال راسة الت بيقية الى ستة م الب ه :       

 

  المطلب األول  اإلعراب والمعنى

 المواربة   باب  -

ف المواربة بقولب: عوه  أن يقول المتكلم قوالم يتضمي ما ينَكةر اليةب فيةب باةببب، فيعة  مةا يةتدل  بةب مةي       ارَّ

ب ب بالردع. ذلت اإلنكار، إن ف ي بنفاب لب مي غير منبب اليب مي خارج، أو يرتْل التدل  إن ج 
 1)

 

رب، واليةةان  مةةي إحةة   القةةرااات القرآنيةةة فقةةال: وميَّةةل المبلةة  لهةةذ  المواربةةة بميةةاليي: أولهمةةا مةةي كةةالم العةة     

 عوأل   مواربة وقعت ف  كالم  مواربة اتبان الحرورح حيث قال: 

م  َوَحب يب   ن ك م  َهاح  و َوم  ر  َوان  َواب ن ب  *** َوَام  ن ك م  َكاَن َمر   فَإ ن  يَت  م 

َصي ي  َوالب َ ي ي  َوقَع نَب   نَّةا الح  ن يَي َحب يب   فَم  م  ب  ير  الم  نَّةةةةا أَم   *** َوم 

امام وظفر بب قال لب: أنةت القايةل: ومنةا أميةر  المةبمنيي حةبيب   فقةال فة  الةنفس: لةم أقةل كةذا، شفإنب لما بلغ حعر  ه

، فتدل  بفتحة الراا بع  ضمهاع. : ومنا أميَر المبمنيي حبيب  وإنما قلت 
 2)

 

م كةان مبتة أم، فيكةون هة(: ع681وقال ابي خلكان        وهذا الْواب ف  نهاية الحاي، فإنةب إذا كةان  أميةر( مرفواةا

ةذ ف منةب حةرف النة اا، ومعنةا : يةا أميةَر المةبمنيي منةا حةبيب، فةال  م فقة  ح  حبيب أمير المبمنيي، وإذا كةان منصةوبا

يكون حبيب أمبر المبمنيي، بل يكون منهمع.
 3)

   

 : -اليةب الاةالم-حكاية اي أكبر ول  يعقوب  -تعالى-العزيز مي ذلت قولب  وقال المبل : عوق  جاا ف  الكتاب    

  َسَرىَ  تَ نَاب   نَّ ا إ  انَبَ ا أَ وا يَ ول  ق  فَ  م  يك  ب  ى أَ لَ وا إ  ع  ج  ار
 4)

ىَ  تَ نَةاب   نَّ إ  ، فإن بعض العلماا قرأ هةذا الحةرف:  بفعةل - س ةرا 

م للص ىل فإن يوس   -ما لم يامَّ فاالب ىع. -اليب الاالم-توخيا ى ولم يَا ر  س را 
 5)

                                                                                        

، وال ليل قبةل -ا الاالماليهم-أقول: إن المراد باالبي ف  هذ  اآلية هو بنياميي حقيا يوس ، وليس يوس  نفاب    

يب  خ  أَ  اا  اَ و   ي  ا م  هَ جَ رَ د  تَ اس   مَّ ث  : -سبحانب-اآلية المذكورة وهو قولب 
 6)

ول ا ة، ولعل المبل  ذهب بب ذهنب إلةى قة

َ فَ  ل  ب  قَ  ي  م   ب  لَ  خ  أَ  ىَ رَ سَ     قَ فَ  ى  ر  ا  يَ  ن  وا إ  ال  قَ : -تعالى- هَ سَ أ هَ ي ب ة م  لَةوَ  ب  ف   نَف ا      وس  ا ي  رَّ ةا لَ    م وَ كَ رٌّ مَ َحة م  نةت  أَ  الَ قَة م  ه   ا  انةا

.ونَ ف  ص  ا تَ مَ ب   م  لَ ا  أَ 
 7)

   

هة(: عوقرأ أحم  بي جبير األن اك  وابي أب  حري  اةي الكاةاي  والولية  ابةي حاةان اةي 745قال أبو حيان      

م ولةةم يكةةي  ةةل سةةارقا ع  ةةب إلةةى الاةةرقة، بمعنةةى ج  م للمفعةةول، بمعنةةى ن ا  ى( بالتشةة ي  مبنيةةا يعقةةوب وغيةةرهم  فقةة  س ةةرا 

كذلتع.
 8)

 

 

 

 

--------------------------------------------------  

 . 94( ب يع القرآن 1

 .95( الاابا 2

 . 9/27، الب اية والنهاية 129 ،128، المحاسي والمااوئ 86 ،85، وينحر: المحاسي واألض اد 2/456( وفيات األايان 3

 .81( يوس  4

 .95 ،94( ب يع القرآن 5

 .76( يوس  6

 .  77( يوس  7

 ، وفيب كيير مي كالم المبل . 147 ،1/146، أنوار الربيع 1/249حْة ، وينحر: خزانة ابي 5/329( تفاير البحر المحيع 8
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 االتساع  باب -

هو عأن يأت  المتكلم بكالم يتاع التأويل فيب، بحاةب مةا تحتملةب ألفاظةب مةي المعةان ، فيتاةع الةرواة فة  تأويلةب      

الى مق ار اقولهمع.
 1)

 

وذكر المبل  أنب جاا ف  كتاب ا فة  الحةروف المق عةة النورانيةة وفة  غيرهةا، ثةم قةال اةي هةذ  الفةوات :       

عواختلفوا ف  إاراب ما يةأت  فيةب اإلاةراب منهةا، فبعضةهم يةر  فيةب الحكايةة كمةا رأ  ذلةت فة   صةاد(،  قةاف( 

المْمةو  خاصةة، وينشة  قةول ح ةَري  بةي  و نون(، فإن هذ  األسماا محكية ليس إال، وبعضهم يةر  اإلاةراب فة 

 أوفى العبا  قاتل محم  بي طلحة الاْاد:                           

ع. يَم قَب َل التَّقَ ُّم  ر  *** فََهالَّ تاََل َحام  م    َحاج  يَم َوالرُّ ي نَاح   ن   َحام 
 2)

 

هة(: عق  ت عاَمل جملة الحروف الواقعة ف  تلت الفاتحةة معاملةة كلمةة واحة ة، فيْةرح 1393وقال ابي ااحور       

اليها مي اإلاراب ما هو لنحاير تلت الصيغة مي األسماا فال ي صَرف  حاميم(ع.
 3)

   

 كهةيع   اب، نحةوهة(: عوه  ف  ذلت الى ضربيي: أح هما: ما ال يتأتى فيةب إاةر538وقال الزمدشرح      

م فةردام كةةلمرا و ، أو أسةماا اة ة نو ىو ص، واليان : ما يتأتى فيب اإلاراب، وهةو إمةا أن يكةون اسةما

فةالنو  األول محكة ٌّ  .، فإنها موابنةة لةة قابيل( و  هابيةل(..يسو طس و حم مْمواها الى بنة مفرد كة

األمران: اإلاراب والحكايةع.ليس إال، وأما النو  اليان  فاايغ فيب 
 4)

  

... ألنها غير داخلة فة  تركيةب الكةالمهة( أن أواخر الحروف المق عة ساكنة ع1354وذكر محم  رحي  رضا      

إن ا م إارابها يرج  أن حكمة افتتار بعض الاور المدصوصة بها للتنبيب إلى ما يأت  بع ها مباحرةع.
 5)

 

هة(: عوالوق  الى هذ  الحروف الى الاكون لنقصانها، إال إذا أخبرت انها أو ا ف تهةا 542قال ابي ا ية       

ةةب  لةةما فإنةةت تعربهةةا، وموضةةع  مةةي اإلاةةراب رف ةةع  الةةى أنةةب خبةةر ابتةة اا مضةةمر، أو الةةى أنةةب ابتةة اا، أو نص 

بإضمار فعل، أو خفض بالقامع.
 6)

 

كلمة أ ري  لفحها دون معناها ف  محل رفع خبر لمبتة أ محةذوف، أح: هةذ   لماهة( أن 1403وذكر درويش       

لم.ا
 4)

    

 اإليضاح باب  -

م فةة  ظةةاهر  لَةةبس، ثةةم يوضةةحب فةة  بقيةةة كالمةةبع      فةةب المبلةة  فقةةال: عوهةةو أن يةةذكر المةةتكلم كالمةةا ارَّ
 5)

، وفةة  

م باية ام الهامش: عهو إبراب المعنى ف  صةورتيي مدتلفتةيي: اإلبهةام ثةم  اإليضةار، لتمكةيي المعنةى فة  الةنفس تمكينةا

فت النفس إلى العلم  بالمْهول، فتحصل لها بابب  تحصل بب لذة العلمل ألن الش ا إذا ا ل م مي وجب دون وجب تشوَّ

العلم لذة لابب حرمانها مي الباق ع.
 6)

                                                           

د  وَ : -سبحانب-المبل  الماألة ان  كالمب الى قول ا ذكر        ا الحَ  يَ ت  م  يا ج  المَ ر  م 
  7)

فقةال: عوأتةى فة  هةذ   

ج  الميت  مي الح ل ليأت  نحم الْملة اليانية الى ما  در   الْملة باسم الفاال ألنب خبر مبت أ ماتأنَ  تق ير : وهو م 

 

---------------------------------------------------                                                                            

، أنةوار الربيةع 2/403باسم التوحيع، عويقال لب: التوسةيعع، خزانةة ابةي حْةة  3/50، ال راب 2/93، وينحر: العم ة173( ب يع القرآن 1

1/448. 
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ع وَ النَّةَحةبا  وَ ا  ال  ال  اَ فَة نَّ إ   :-اةزَّ وجةلَّ -أتى اليب نحةم الْملةة األولةى، حيةث قةال 
 1)

م،  ( اسةما ، فْةاا خبةر  إنَّ

اسمامع.فكذلت أوجبت البالغة أن يأت  خبر المبت أ ف  الْملة اليانية 
 2)

 

ةوَ القةرآن كلةب  أقول: سبا لب الكالم الى هذ  اآلية فقال: علم يأت  ف       د  ةياةج  المَ ر  م   ا َحةال   يَ ت  م 
 3)

إال فة  هةذا  

الموضةةع مةةي األنعةةامع
 4)

ةةهةةا وبةةيي آيةةة: ، وقةةارن بين ةةياةةمَ ال   ج  ر  وت د   ا  َحةةال   يَ َت م 
 5)

ةةو، وآيتةة   ةة تَ ياةةمَ ال   ج  ر  ي د   يَ م 

ح ا  ال  
 6)

ل يَي،  ، وقال ف  نهاية تحليالتب: عفمْ ا اسةم الفااةل فة  آيةة األنعةام ماليةم لمةا جاورهةا مةي أسةماا الفةاا 

وبقية اآليات صيغة الفعل فيها ماليم لما جاورها مي صيغ األفعالع.
 7)

 

ة ا ، والفعةل المضةار  ية ل       ض  ومضى ف  كالمب الى آية األنعام فذكر أن اسم الفاال المضةاف عية ل الةى الم 

الى الحال واالستقبال دون المض ع
 8)

، وخل  إلى أن اإلتيان بصيغة اسم الفاال أبلغ مي اإلتيةان بصةيغة الفعةل 

لع م، فإن مْ ا ذلت الى ما جاا اليةب ي اةتفاد منةب ق ة َم عل ما ي ل اليب اسم الفاال مي المض  الم لا ال الا  الى ا

الق رة، ويلزم مي ق  َمها ق  َم الموصوف بهاع.
 9)

  

والواجب أن ننحر إلى األسلوب القرآن  الى أنب وح ة واح ة، ونفي  مي كالم المبلة  اةي داللةة الفعةل واسةم      

ي، فعبَّر باسةم الفااةل فة  آيةة األنعةام فأفةاد ال اللةة الةى الفاال، وهذا يعن  أن األسلوب القرآن  جمع بيي الصيغتي

، وابَّر بالفعل ف  آيات آل امران ويونس والروم فأفةاد ال اللةة الةى الحةال -انبسبح-ق  َم الموصوف بها  وهو ا 

 واالستقبال، فأفاد كمال ق رتب ودوامها.                            

 

  المطلب الثاني  التنكير

 اإليجاز  ب با -

الةى ذكر المبلة  أن اإليْةاب انة   قاةمان: قاةم حقيقة  بةاى  الةى هةذ  التاةمية، وهةو عداللةة األلفةاظ القليلةة      

المعان  الكييرة، بألفاظ الحقيقة الصةريحةع
 10)

م يدصةب، عفكةل مْةاب  ، وقاةم مْةابح وضةعوا لكةل نةو  منةب اسةما

إيْاب، وال ينعكسع
 11)

  . 

ع،.واإليْةاب عهةو أداا المقصةةود بأقةلَّ مةي ابةةارات متعةارف األوسةاط      والوصة   األخيةةر  .. نةةاق   انةب واف 

عاحتراب اي اإلخالل، وهو أن يكون اللف، قاصرام اي أداا المعنىع.
 12)

  

ةر  هة( أنب أداا المقصود مي الكالم بأقةل مةي ابةارة المتعةاَرف، وهةو قاةمان: إي626وذكر الاكاك         ْةاب قص 

. وإيْاب حذ ف 
 13)
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القصر فةعال حذف فيب، مع أن معنا  كيير يزي  الى لفحبع فأما إيْاب      
 1)

ةلَ وَ : -تعةالى-، وميَّل لب بقولب    ف ة م  ك 

ونَ ق  تَّ تَ  م  ك  لَّ عَ لَ  اب  بَ ل  األَ  ىل  و  ا أ  يَ  اة  يَ حَ  اص  صَ ق  ال  
 2)

، و قال: عوكان الناس يضةربون الميةل بقةولهم:  القتةل أنفةى للقتةل( 

م لب، فلما جاات اآلية تركوا ذلتع. استحاانا
 3)

 

ثم أضاف فاي ة لتنكير الحياة فقال: عواالم أن ف  هذا التنكير فاي ة أخر  ل يفة، وه  أن اإلناةان إذا الةم أنةب      

إذا قَتَل ق ت ل ارت   بذلت اي القتل، فالم صاحبب، فصارت حياة هذا الموهوم قت لب ف  الماتقبل ماتفادة بالقصاص، 

ر  ببل ولذلت وجب التنكير وامتنع التعري ، مي جهة أن التعري  يقتضة  أن تكةون وصار كأنب حي  ف  باق  ام

الحياة ق  كانت بالقصاص مي أصلها، وليس األمر كذلتع.
 4)

                                                                                             

ةةتَ لَ وَ : -سةةبحانب-وذكةةر ميةةاالم آخةةر هةةو قولةةب       ةةأَ  م  نَّه   َ ْ  اة  يَةةى حَ لَةةاَ  اس  النَّةة صَ رَ ح 
 5)

، وقةةال: عوفايةة ة التنكيةةر أن 

ب ال يكون الى الحياة الماضية والراهنة، فإنهما حاصلتان، بةل الةى الحيةاة  ص  م، وحر  الحري  ال ب  وأن يكون حيا

ا لم يكي الحرص  م بالحياة الى اإلطالى الماتقبَلة، ولمَّ  وجةب التنكيةر... -بعةض األحةوال بل الى الحياة فة -متعلقا

ة يةب  ف  : -سةبحانب-ولما دخل الدصوص ف  هذ  القضةية وجةب أن يقةال عحيةاةع وال يقةال  الحيةاة( ، كمةا قةال   اا  فَ ح 

ا  اس  لنَّ ل 
  6)

، ولم يقل  فيب الشفاا( حيي لم يكي حفاا لْميع الناسع.
 7)

 

هة( أنها عالحياة الحاصلة باالرت ا  اي القتل لوقو  العلم باالقتصةاص مةي القاتةلل 538وأوض  الزمدشرح       

ألنب إذا َهمَّ بالقتل فعلم أنب ي قت  منب فارت   منةب سةلم صةاحبب مةي القَةَود، فكةان القصةاص سةبب حيةاة نفاةييع
 8)

 ،

وا بأنهم أح  ال745وقال أبو حيان   م الةى حيةاة ولةو سةااة واحة ة ع هة(: عوكانوا ق  ذ مُّ نةاس حرصةا
 9)

، وقةال ابةي 

هة(: عوالتنكير ف  عحيوةع للتعحيم بقرينة المقةام، أح: فة  القصةاص حيةاة لكةم، أح: لنفوسةكمل فةإن 1393ااحور 

فيب ارتة ا  النةاس اةي قتةل النفةوسع
 10)

، وفة  موضةع آخةر: عونكةر الحيةاة قصة ام للتنويةع، أح: كيفمةا كانةت تلةت 

الحياةع.
 11)

  

 

  المطلب الثالث  الضمير

 جمع المختلحة والمؤتلحة باب  -

فب المبل  فقال: أن يري  المتكلم التاوية بيي مم وَحيي        فيأت  بمعان مبتلفة ف  م حهما، ثةم يةروم بعة  ذلةت  ارَّ

ترجي  أح هما الى اآلخةر بزيةادة فضةل  ال يةنق  مة ر اآلخةر، فيةأت  ألجةل ذلةت التةرجي  بمعةان تدةال  معةان  

التاويةع.
 12)

 

يحةرر  هة(: عذكر المبلفون فيب أقواالم كييرة غير سة ي ة، وميَّلةو  بأميلةة غيةر م ابقةة، ولةم 837قال ابي حْة      

وي ابقب باألميلة الصحيحة الاليقة غير الشيخ بك  ال يي بي أب  اإلصبعع.
 13)

 

 ت  َشةفَ نَ ذ  إ   ث  ر  َحة  ال  ف ة ان  َمةك  ح  يَ  ذ  إ   انَ مَ ي  لَ س ةوَ  دَ او  دَ وَ : -تعةالى-وارأل المبل  مياالم لب مي القرآن الكريم قولةب      

عييَ    اه  حَ  م  ه  م  ك  ح  ا ل  نَّ ك  وَ  م  و  قَ ال   م  نَغَ  يب  ف  
 14)

   مي أجلها جمع الضمير الذح كان مي حقب أن ، ثم ذكر أن عالنكتة الت

 
----------------------------------------------------------------                                                              
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وكية  ال يكةون ل ألنةب اةيي الحةا، ونفةس العة ل، مينى ه  اإلحارة إلى أن هذا الحكم متَّبَع يْب االقت اا بةب نيكو

ع.-ازَّ وجلَّ -أنب لب حاه ، أح هو مرااىم بعينب  -سبحانب-كذلت وق  أخبر 
 1)

                                                                                     

م آخر فقال: عويْوب أن يكون جمع الضمير الذح أضةي  إليةب الحكةم مةي أجةل أن الحكةم ياةتلزم       ثم أردف رأيا

م اليب، فْمع الضمير ألجل ذلتع. م لب ومحكوما م ومحكوما حاكما
 2)

  

هة( أن هذ  اآلية احتج بها مي ير  أن أقل الْمع اثنان، وردَّ الى ذلةت بةةعأن الحكةم 604رابح  ذكر الفدر ال     

كمةةا يضةةاف إلةةى الحةةاكم فقةة  يضةةاف إلةةى المحكةةوم لةةب، فةةإذا أضةةي  إلةةى المتحةةاكميي كةةان المْمةةو  أكيةةر مةةي 

االثنييع
 3)

م -هة( 671، ووج ت هذا ان  القرطب    .-أيضا
 4)

      

الرابح ذكر مع الحاكم المحكوم لب، بينما ذكر القرطب  الحاكَميي  والمحكةوم اليةب، وذكةر أبةو وق  ال ححت أن     

هةةة( الحةةاكَميي  والمحكةةوم لهمةةا واليهمةةا 745حيةةان  
 5)

هةةة( الحةةاكميي والمتحةةاكميي 982، وذكةةر أبةةو الاةةعود  

إليهما
 6)

ى ال برح   الةذيي حكةم بيةنهمعوعالقةوم  -اليهما الاالم-هة( داود وسليمان 310، وسمَّ
 7)

، ونقةل ابةي كييةر 

هة( قولب: عفأثنى ا الى سليمان ولم يذمَّ داودع.110هة( اي الحاي البصرح  774 
 8)

  

ومعلوم مي الن  القرآنة  أن القضةية كانةت لْمااةة ب اللةة معنةى الْمةع فة  لفة، عالقةومع، الةى افتةراأل أن     

 كما ي فهم مي قول ال برح: عَحَكَمع.                                    -اليب الاالم-الحاكم كان واح ام وهو سليمان 

 

  المطلب الرابع  المحعول به

 التهذيب  باب -

ف القام اليالث باختصار فقال: عوالى الْملة إن هذا القام ابارة اي تْنب ايةوب      ذكر أنب ثالثة أقاام، وارَّ

النحمع
 9)

، وأوض  أن مي تلت العيوب الت  تْنبها األسلوب القرآن  ايَب  سوا الْوار( فقال: عوأمةا القاةم الةذح 

ةةي الْةةوار فقولةةب  ا  م بح  ةةبَ ا ب  نَةةا أَ   َمةةن ةةلَ ت  ق  تَ ل    َ  َ  َّ يَةةلَةةإ    تَّ َاةةبَ  ي  ئ  لَةة: -تعةةالى-جةةاا فيةةب الةةنحم موصةةوفا ةةلَ إ   حَ    يَةة ع  اس   تَ ي 

تَ لَ ت  ق  أل  
 10)

ل فيب اي ، فإن نحم هذ  الترتيب إلى حاي الْوار... فإنها لو جاا نحمها الى الترتيب بحيةث  اآلية ا   

ةةبَ ا ب  نَةا أَ َمةةيقةال: لةئي باةة ت ية   إلةة َّ لتقتلنة ، كمةةا قةال فةة  آخرهةا:  ةةلَ إ   حَ    يَة ع  اس  يحصةةل فيهةا العيةةب  تَ لَةت  ق  أل   تَ ي 

العار، فع ل اي الترتيب ألجل ذلت إلةى حاةي  المامى سوا الْوار الموجب للتركيب ثقالم يعار الن ا بب بعض

الْوارع.
 11)

  

ومنهم مي سما  التهذيب والترتيب      
 12)

، ومنهم مي سما  التهذيب والتأديب، وقال انب: علةيس لةب حةاه  يدصةب 

رع. وإن كان مي ماتحَانات الب يعل ألنب وص    يعم كل كالم مهذَّب محرَّ
 13)

 

الْةوار فقةال: عوإنمةا كةان سةوا الْةوار يحصةل مةي الترتيةب لتةوال   ثالثةة أحةرف ثم كش  اةي سةبب سةوا      

 اا اليبةةمتقاربات المدرج، وه  ال اا والتاا والياا ان  قولب: علئي با ت إل َّ ي  ع، وإذ جاا النحم الى ما ج
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م ف  ترتيب نحم  اْز اآلية أتى نحم العْةز الةى الترتيةب، فقة م  َي هذا المحذور، ولما كان هذا المحذور مع وما أ م 

أنةا بباسةع ية ح إليةت فيب المفعول الذح تع   الفعل إليب بنفاةب الةى المفعةول الةذح تعة   إليةب بةالحرف فقةال: عمةا 

ع..ألقتلتع
 1)

 

 -أح هما مباحر امةل فيةب الفعةل نفاةب، واآلخةر غيةر مباحةر امةل فيةب حةرف الْةر-قلت: إذا اجتمع مفعوالن       

فاألصل ف  ترتيبهما هو تق يم المباحر الةى غيةر المباحةر، ولكةي ي دةالَ  هةذا األصةل إذا خية  الوقةو  فة  سةوا 

ال  ال اا والتاا والياا، وسبب هذا الاوا ف  الْوار هو ااةر الن ةا بهةذ  األحةرف تو -كما فاَّر -الْوار، وهو 

 بابب اليقل الناجم اي تقارب مدارجها، ومص اى ذلت هو مدالفة هذا األصل ف  أول اآلية، وموافقتب ف  آخرها.  

تكلَّ ل لكونب كالَم قادر م لةا ومي المهم أنب نبَّب إلى أن عالتهذيبع ف  القرآن الكريم جاا عغير مقصود وال م     

الق رة، وإنما هذا النحر وهذا التحرير بالنابة إلى أامالنا لنقصنا ع.
 2)

                                                                                                               

ةلَ 392قال ابةي جنة        رة هةة(: عأمةا إهمةال مةا أ هم  أو  ممةا تحتملةب قاةمة التركيةب فة  بعةض األصةول المتصةوَّ

َمةع  قفةاة الةى إثةر  ... وكةذلت متةى تقةارب الحرفةان لةم يْ  لَحقة بةب وم  الماتعَملة فأكير  مترو  لالستيقال، وبقيتب م 

ل ووت   ووط . ي ل الى أن الراا أقو  مي الالم أن الق ع  اليها أقو  مةي بينهما إال بتق يم األقو  منهما، نحو: أ ر 

الق ةةع الةةى الةةالم... وكةةذلت ال ةةاا والتةةاا همةةا أقةةو  مةةي الةة ال ... وذا  ألن جةةرس الصةةوت بالتةةاا وال ةةاا انةة  

مون األقةو  مةي المتقةاربَيي  مةي  الوقوف اليهما أقو  منب وأظهر ان  الوقوف الى ال ال. وأنا أر  أنهةم إنمةا يقة ا 

، فلما ااتزموا الن ا بهما ق َّموا أقواهما ألمريي: أح هما أن رتبة األقةو  ق بَل أن جمع المتقاربَيي  ييقل الى النفس

م  مون األثقةةل ويبخرون األخ َّ مي ق بَل أن المتكلم ف  أول ن قب أقةو  نفاةا أب ام أسبا وأالى، واآلخر أنهم إنما يق ا 

م أثقل الحرفيي وهو الى أجمل الحالييع. م، فق  ا  وأظهر نشاطا
 3)

                                  

وميَّةةل د. كمةةال بشةةر لصةةفة التقابةةةةةل بةةيي أصةةوات العربيةةة بال ةةاا والتةةاا، وذكةةر أنهمةةا عصةةوتان يتفقةةان فةة       

قايةةةةالم: عولكةي امليةة فاةيولوجية معينةة تحة ث  -بعة -المدرج وف  صفة الوق  واالنفْار والهمسع، واست ر  

م  م، وهذا التفديم لب دور ووظيفة، إذ هو الملم  الوحي  الةذح يميةز ال ةاا مةي ان  الن ا بال اا فتْعلها صوتا ما مفدَّ

م ياةةت يع أن تةةبدح وظيفةةة لغويةةة تدتلةة  اةةي تلةةت الَمةة ة التةة  للتةةااع، وميَّةةل  التةةاا، ويمةةن  هةةذ  ال ةةاا كيانةةام خاصةةا

ن  طاب( و  -أان  ال اا والتاا-بكلمتيي تضم كلٌّ منهما أح  الحرفيي  تاب(، كلمتان ماةتقلتان بمعنيَةيي  فقال: عقار 

مة ف  الكلمة األولى والتاا المرقَّقة ف  اليانيةع. ، بابب وجود ال اا المفدَّ مدتلفَيي 
 4)

 

ثم تح َّث اي نحام توبيع األصوات الى مة ارج الن ةا فة  العربيةة فقةال: عتْة ا األصةوات المبلا فةة للكلمةة      

اةي التلقة  مناْمة متناسقة خالية مي اليقل، ليس ب ينها تنافر يبذح الامع، أو ا م اناةْام ي فقة ها حةالوة الةنغم وح 

م مي الحروف المتنافرة وه :   والقبولع. و ذكر بعضا

الحةةرف  ب( ال يةةأت  مةةع:  ظ( و س( و  ص( و ذ(، والحةةرف  ج( ال يةةأت  مةةع:  ى( و ظ( و ط( و  ( و ص(، 

  (، والحرف  خ( ال يابا  هة(. والحرف  ر( ال يأت  مع  هة(، والحرف  هة( ال يابا
 5)

                                                                                                    

 وأما إيْاب الحذف فمنب حذف المفعول بب، و لهذا الحذف أغراأل:     

قلت:  علل فإن تع يتب تنق  الغرأل، أال تر  أنت لوالغرأل األول: بيان حال الفاال فقع ، وفيب عال ي عَ َّ  الف    

 فالن يع   ال نانير( لما كنت إال مبيا نام جنس ما يع يب، ال مدبرام بأنب معع  ف  نفابع.
 6)

                                                                                                        

الغرأل إظهار المبالغة بابب العموم الناتج اي حةذف المفعةول، وميَّةل لةب بقةول طفيةل الغنةوح وجعل مي هذا      

م بن  جعفر بي كالب:       610   هة( مادحا

                                                 

---------------------------------------------                                                                                     

 .160( ب يع القرآن 1

 .159 ،158 الاابا( 2

 .1/54،55( الدصاي  3

 .1/195( دراسات ف  الم اللغة 4

 .1/196( ينحر: دراسات ف  الم اللغة  5

 .                                                                                                                           185( ب يع القرآن 6
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ييَ َجَز  ا  َانَّا َجع فَرام                     ئ ي ح  ل نَا ف   الَواط  لَقَت  *** ب نَا نَع   َي فََزلَّت  ةأَب 

نَّة                    ح اَلقَو    م  نَةا *** ت اَلق   الَّذ  ا أَن  يََملُّونَةةةةةةةةةا َولَو  أَنَّ أ مَّ  ت  ةلَّ ةا لَمَ ةأَبَو 

َرات  أَد فةَةأَت  َوأََظلَّت                       ْ وا *** إ لَى ح  ةب  َْ ه م  َخلَ  ونَةةةةا ب النُّف وس  َوأَل 
 1)

 

 وأوض  المبل  ذلت فقال: عفق  حذف المفعول المعيَّي ف  أربعة مواضع مي هذا الشعر مي قولب:      

علملةةتع وعألْةةبواع وعأدفةةأتع وعأظلةةتع، فةةإن األصةةل: لملتنةةا وألْبونةةا وأدفأتنةةا وأظلتنةةا، إال أنةةب جعةةل نفاةةب 

م أمر  ف لم يقص  بب قص  ح ا يقع اليب كما يكون إذا كالمتناَسى حتى لم يقص  إلى مفعول البتة، وكأن الفعل ق  أ به 

م، بةل ال تزية  الةى أن تْعةل المةالل مةي  قلت:  ق  َملَّ فالن(، تري  أن تقول: دخلب المالل مةي غيةر أن تدة  حةيئا

صفتبع
 2)

هة(: عال معنى لإليْاب إال أن ي  َل بالقليل مي اللفة، الةى الكييةر مةي 471، و قال اب  القاهر الْرجان   

.المعنىع
 3)

                                                                                            

الم: عولما قال علملَّتع أفاد العموم الذح تحصةل بةب المبالغةة ... وكةذلت قولةب عوألْةبواع       وأضاف المبل  مفصا 

ألْبونا( و أدفأتنا( و أظلتنا( لم يف  إال الدصةوص، فتاةقع وعأدفأتع و عأظلَّتع، كل ذلت يفي  العموم، ولو قال:  

المبالغةع.
 4)

 

ال الةى أن -وتح ث اي ضابع هذا الحذف فأوض : عأن العناية متةى كانةت متةوفرة الةى مْةرد إثبةات الفعةل      

فاألَولى حذَف المفعولع -ي علم المفعول
 5)

ةلَ اَ   َ جَ وَ  يَ يَ    مَ  ااَ مَ  دَ رَ ا وَ مَّ لَ وَ : -تعالى-، وميَّل لب بقولب  ةأ   ب  ي  ةةم مَّ  اس  النَّة يَ م 

ونَ ق  ا  يَ 
 6)

بأنةب  غنَمهمةا(، ثةم ذكةر العلةة  ان  ودَ ذ  تَة، وق َّر مفعول عياقونع بأنب  أغنةاَمهم ومواحةيَهم(، ومفعةول 

مي أن المقصود أنةب كةان فة  تلةت الحالةة مةي النةاس سةق    ومةي المةرأتيي ذَود ع، وأضةاف:  فقال: عوالابب ما قلنا 

ااا، وأنب كان مي موسى   ق  ا   نَاَل عوقولهما  ر الرا  ،  -اليب الاالم-أح ال يكون منا سق    حتى ي ص    بع  ذلت سق   

م  خ ةوه  م أم إبالم فدارج اي الغةرأل، وم  ة  َ َجةوَ وَ الفةبل ألنةب لةو قيةل: فأما ما كان الماق ُّ أغناما ةون  د   ي  م  ة م  ه   ي  ي  تَ أَ رَ ام 

 غنَمهما( جاب أن يكون لم ينكر م لا الذَّود، وإنما أنكر ذَود الغنم، حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكةر،  ان  ودَ ذ  تَ 

، بل كما أنت إذا قلَت:  مالت تمنع أخا  ( كنَت منكرام المنع المدصوص، ال مي حيث هو من ع 
 7)

مي حيث هةو من ةع  

األخع.
 8)

 

                                                    ، لكنت تحذفب لتوهم أنت لم تقص  ذكر ، وميَّل لب بقول                                                                          الغرأل اليان : أن يكون المقصود ذكر      

 هة(:284البحترح  

ر  َويَ  ب ص  اَّاد    وَغي ،  ا  َا   *** أَن  يََر  م  و  ح   ْ َمَع َوا   َح ا 
 9)

 

ثم حرر مراد  فقال: عالمعنى ال محالة أن يةر  مبصةر محاسةنب، وياةمع وا   أخبةار ، ولكنةب تغافةل اةي ذلةت      

، حتى يعلم أنةب المنفةرد بالفضةايل، وأنةب  ع  ألنب أراد أن يقول: إن فضايلب يكف  منها أن يقع اليها بصر أو يعيها سم 

مع. الشد  الذح ليس ألح  أن يناباب فيها، فليس لهم أحْى مي المهم بأن ها هنا مبصرام وسامعا
 10)

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

َح ل فيل وليس ف  ديوانب، مع اختالف ياير(. 130( ديوان طفيل 1 و    قام: ما ر 

 مي الم البيان(. اليان  وما بع ها:  األصل 1/356 ، وينحر  اإليْاب( ان  الاكاك  ف  كتابب  مفتار العلوم(185( ب يع القرآن 2

 . 13/108  حرف(، صب  األاشى 24/2242العرب ، لاان 269 ،1/268، وينحر: لباب اآلداب 462( داليل اإلاْاب 3

 .186( ب يع القرآن 4

 .186،187( الاابا 5

 .22( القص  6

 ( بيادة من  اقتضاها المعنى.7

 .187( ب يع القرآن 8

 .2/1244،  الصيرف ( 2/81 الهن ية( ، 1/84( ديوانب:  الْوايب( 9

 .187( ب يع القرآن 10
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م، ميةةل قةةولهم  أصةةغيت إليةةب(، وهةةم يريةة ون  أذنةة (،       م بيا نةةا الغةةرأل اليالةةث عأن ي حةةذَف المفعةةول لكونةةب معلومةةا

و أغضيت اليب(، وهم يقص ون  جفن (، وق  ي ضَمر المضَمر بشري ة التفاير كقةولهم  أكرمتنة  وأكرمنة  ابة  

م، واليب قولب  ييَ ع  مَ ج  أَ  م  اك   َ هَ لَ  ااَ حَ  و  لَ وَ : -تعالى-ا(، بالرفع والنصب معا
  1)

، ومفعول المشيئة مي حقةب إذا كةان 

م فالحةذف أَولةى، ميةال  م أن ي ذَكر وال ي ضَمر ف  الكالم األفص ، وإن لم يكي احيمةام وال غريبةا م أو غريبا أمرام احيما

 األول:          

ي   م لَبََكي ت ب  *** َالَي ب  َولَك  ئ ت  أَن  أَب ك   دَما َسع  َولَو  ح  ب ر  أَو   َساَحة  الصَّ

م، كةان األَولةى التصةري  بةب، وميةال اليةان  قولةت:  لةو حةئت       م أمرام احيما لما كانت مشيئة اإلناان أن يبك  دما

ع.اذَ هَ  لَ ي  ا م  نَل  ق  لَ  اا  شَ نَ و  لَ : -تعالى-خرجت(، ومنب قولب 
 2)

                                                                  

بون المفعةول 637قال ابي األثير        هة(: عولق  تكاثر هذا الحذف ف   حاا( و أراد( حتةى إنهةم ال يكةادون عي بةر 

 اسمب إسةحاى بةي: عهو الدريم ، و2ةإال ف  الش ا الماتغَرب ..الى هذا األسلوب جاا قول الشاار: ..ع، وف  ه

حاان، ويكنى أبا يعقوب، وهو مي العْم وكان مولى ابي خريمع.
 3)

 

ااهَ نَل  زَ ن  أَ  ة  ورَ س  : -تعالى-وارأل المبل  لحذف المبت أ فذكر قول ا      
  4)

ب ةورةع، وقولةةذ  سةال: عأح: هةفق 

وف  ر  ع  ل  مَ و  قَ ة  وَ ااَ طَ : -سبحانب-
 5)

تق ير  مبت أ أو خبرام، عأح: أميةل قولنةا طااةة ، وأوض  أن المحذوف يْوب 

ع وقةةول معةةروف، أو: طااةةة  وقةةول  معةةروف أميةةل 
 6)

هةةة(: عفْةةوبوا أن يكةةون خبةةر مبتةة أ 745، وقةةال أبةةو حيةةان  

محةةذوف، أح: هةةذ  سةةورة، أو مبتةة أ محةةذوف الدبةةر، أح: فيمةةا أوحينةةا إليةةت، أو: فيمةةا ي تلَةةى الةةيكمع
 7)

، وقةةال فةة  

واألكيةةرون الةةى أن عطااةةة وقةةول أَولَةةىع مبتةة أ، وعلهةةمع مةةي صةةلتب، وعطااةةةع خبةةر... موضةةع آخةةر: عوقيةةل: ع

معروفع كالم ماةتقل محةذوف منةب أحة  الْةزأيي: إمةا الدبةر وتقة ير : أميةل، وهةو قةول مْاهة  ومةذهب سةيبويب 

طااةة، أح: والدليل، وإمةا المبتة أ وتقة ير : األمةر أو أمرنةا طااةة... وقيةل: عطااةةع صةفة لةةعسورةع، أح: فهة  

م  ااة، وهذا القول ليس بش ا لحيلولة الفصل الكيير بيي الصفة والموصوفع.
 8)

 

هة(:ع عسورةع خبر مبت أ محذوف، وعأنزلنهاع صةفة، أو هة  مبتة أ  موصةوف والدبةر 538قال الزمدشرح       

محذوف، أح: فيما أوحينا إليت سورة أنزلناهاع.
 9)

                                                                       

، يتعلقةان بتقة ير المحةذوف، أحة هما فة  قولةب       ةيَ ال   ت  الَةقَ وَ : -تعةالى-وذكر المبل  فة  هةذا البةاب مشةكلَي ي   ود  ه 

ا   ي  ر  ب  ي  زَ ا  
 10)

ةل مبتة أ  ، وح َّد الابب بقولب: عبإسقاط التنويي صورة ومعنىع، ع  أح:  -تةارةم -وذكر أن المق َّر ج 

أح: ازيةر بةةي ا معبودنةا -أخةةر -هةو ازيةةر بةي ا، وخبةةرام 
 11)

وقةةال: عوهةةذا التأويةل األخيةةر خ ةأ، فإنةةت قةة   ،

َت اةي مبتة أ موصةوف بدبةر َت أنت إذا أخبر  فالتكةذيب إنمةا ينصةرف إلةى  الدبةر، وتبقةى الصةفة الةى أصةل  الم 

القرااة أن يقال: إن اليهود ق  بلغوا ف  رسوخ ااتقادهم ف  هذا الشر  أنهةم كةانوا يةذكرون  اليبوت، وتصحي  هذ 

م بةالغلوا  فة  حةا صةاحبهم فإنةت تقةول:  إنة  أراهةم قة  ااتقة وا فيةب أمةرام  هذا الذكر، كما إذا حاول َت أن تص  قوما

م، يقولةةون: بيةة  األميةةر(، وهةةذا التأويةةل إنمةةا ياةةتقيم إذا لةة م ثابتةةا م، ولكةةي تريةة  أنهةةم كةةانوا ال احيمةةا ةة  خبةةرام معيَّنةةا م ي ف 

يدبرون انب بدبر إال كان ذكرهم أن  هكذا هوع.
 12)

  

 

 

--------------------------------------------------------  

 . 9( النحل 1

 . 31، والن  القرآن  مي سورة األنفال 187،188( ب يع القرآن 2

 .2/175ديوان المعان   ، وينحر:2/241( الميل الااير 3
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 .30( التوبة 10
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م الى أنب اربة ، وبةاق  الاةبعة بغيةر تنةويي،  ر  ي  زَ ا  هة(: عوقرأ ااصم والكااي  745وقال أبو حيان       منونا

ةممنو  مي الصرف للعْمة والعلمية كعاذر وايذار وازراييل، والى كلتا القرااتيي فةة خبةرع، ثةم ذكةر أن  ي  اب 

ر اليهم إنما ع.-تعالى-هو نابة البنوة إلى ا  مي بام أن الدبر محذوف عفقولب متمحلل ألن الذح أ نك 
 1)

                                                                                                                        

ةةةهةةةة( الةةةى أنهةةةا: عمبتةةة أ وخبةةةرع، ثةةةم ذكةةةر القةةةول بةةةأن 538  وأاربهةةةا الزمدشةةةرح     ةةة  والدبةةةر                  ي  اب  وص 

ل  انب من وحةع. محذوف تق ير :  معبودنا وحكم اليب بأنب عتمحُّ
 2)

  

 أقول:     

نةافع  وه  ميبتةة فة  المصةح  بروايةة قةالون اةي ي  اب  همزة الوصل مي كلمة  -رحمب ا-: حذََف المبل   أوال  

م لة ، فةال حاجةة إلةى تقة ير مبتة أ وال  ر  ي ةزَ ا  بةل هة  خبةر للمبتة أ  ر  ي  زَ ا  الت  يقص ها، وإثباتها ينف  كونها نعتا

 خبرل فإن أمامنا جملة اسمية بركنَي ها، وه  ف  محل نصب الى المفعولية ألنها مقول القول. 

م -: بهذا ثانيا    ياقع رد  لهذ  القرااة المفهوم مي قولب بع  ذلت عوتصحي  هذ  القرااة...ع.  -أيضا

 : أن المعنى الذح ذكر  هو المفهوم مي اآلية، ولكي الى الرسم واإلاراب اللذيي ذكرت هما.     ثالثا  

ةتَ ان   ة  الثَةوا ثَ ول  قَ تَ  الَ وَ : -تعالى-والمشكل اآلَخر الذح ذكر  المبل  هو ف  توجيب قولب       ةلَ  رام ي ةوا خَ ه  م  ك 
 3)

فقةال:  

م -عذهبةوا فة  رفةةع عثالثةةع إلةى أنهةةا خبةر مبتةة أ محةذوف، والمعنةى:  وال تقولةةوا آلهتنةا ثالثةة(، وهةةو  باطةةل  -أيضةا

، والوجب أن يقال: اليالثة صفة المبت أ األخير، والتق ير:  وال تقولوا: -كما بيَّنَّا -النصراف التكذيب إلى الدبر فقع 

ح هو  لنا( حذ فَت  لنا( ف  قولت:  ال إلب إال ا(، فبق   وال تقولوا آلهة عثالثةةع لنا آلهة ثالثة(، ثم حذفت الدبر الذ

وال إلهان(، فص َّ الفرىع
 4)

هة( عخبر مبت أ محذوف، أح: اآللهة ثالثةع.475، وعثالثةع ان  أب  حيان  
 5)

  

 أقول:      

َت : أليس ف  قولب: عوالتق ير:  وال تقولوا: لنا آلهة أوال        ثالثة( تعارأل مع قولب ف  المشكل الاةابا: عإذا أخبةر 

 -الى هةذا-اي مبت أ موصوف بدبر فالتكذيب إنما ينصرف إلى الدبر، وتبقى الصفة الى أصل اليبوتع، فالنه  

منصرف إلى الدبر وهو  لنا( وح  ، ال الى المبت أ  آلهة( وال صفتب  ثالثة(، والذح يحهةر لة  أنةب ال حاجةة إلةى 

ذ ف مبتة هها، وفة  التهة  اةي الدبةر  ما ذه ب إليب مي تق ير، فالمراد هو إب ال كالمهم المتكون مي جملة اسمية ح 

م -المذكور نه    اي مبت يب  ، واألسلوب القرآن  حةري  أحة  الحةرص الةى توضةي  قضةية التوحية  فة  كةل -أيضا

  الةذح أورد : عإنمةا ا إلةب واحة ع، وال المواضع الت  ذكرها فيها، وف  هةذ  اآليةة الكريمةة نْة   يقةول بعة  الةن

 أدرح سبب تركب لهذا الن  وهو يد م الماألة الت  يناقشها.

م -: لعلب نا  أن كلمة  آلهة( الت  ق َّرها محذوفة ثانيا         ف  اآلية فلم ين  الى حذ ف ها. -أيضا

ذا التأويل إنما يص  بناا الى القول ب ليل قال ف  آخر ح ييب اي هذ  الماألة: عواالم أن الق ر ف  ه ثالثا       

الد ابع.
 6)

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
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  المطلب الخامس  الحروف

 ائتالف اللحظ من المعنى باب  -

م، لةيس فيهةا لفحةة نةافرة اةي       ف المبل  البةاب بقولةب: عأن تكةون ألفةاظ المعنةى المةراد ياليةم بعضةها بعضةا ارَّ

م كانةت ألفاظةب غريبةةأخواتها، غير اليقة بمكانها، كلها موصوف بحاي الْوار، بحيث إذا كان المعنةى غ م قحةا  ريبةا

م  م كانت األلفاظ كذلت، وإذا كان غريبا محضة، وإذا كان المعنى مولَّ ام كانت األلفاظ مولَّ ة، وإذا كان المعنى متوس ا

م بةيي الغرابةة واالسةتعمال  كانت األلفاظ غريبة، وإذا كان مت اَوالم كانت األلفاظ معروفة ماتعَملة، وإذا كان متوس ا

لفاظب كذلتع.كانت أ
 1)

 

م رَ حَ  ونَ ك ةى تَ تَّةحَ   َ وس  ي   ر  ك  ذ  تَ  أ  تَ ف  تَ  اهلل  وا تَ ال  قَ : -تعالى-ثم ميَّل لب فقال: عومي أميلة هذا الباب قولب     ضةا
 2)

ب ة، فإنة

ا أتى بأغرب ألفاظ القام بالنابة إلى أخواتها  -سبحانب- والبةاا فإن التةاا أقةلُّ اسةتعماالم وأبعة  مةي أفهةام العامةة، -لمَّ

م الةى األلاةنة واسةةتعماالم فة بةأغرب صةةيغ  -سةبحانب-أتةةى  -  الكةالموالةواو أاةرف انة  الكافةةة، وهة  أكيةر دورانةةا

أاةرف انة  الكافةة مةي فةإن  كةان( ومةا قاربهةا  األفعال الت  ترفع األسماا وتنصب األخبةار بالناةبة إلةى أخواتهةا،

، وكةذلت لفة، عحرضةامع أغةرب مةي جميةع أخواتهةا مةي ألفةاظ عتفتأع، وهم لة كان( وما قاربهةا أكيةر اسةتعماالم منهةا

م  الهال ، فاقتضى حاي الوضع ف  النحم أن تْاَور كةل لفحةة بلفحةة مةي جناةها فة  الغرابةة أو االسةتعمالل توخيةا

لحاي الْوار، ورغبةم ف  ايتالف المعان  باأللفاظ، ولتتعادل األلفاظ ف  قال الوضع وتتناسب ف  النحمع.
 3) 

هة(: عوالتاا ف  القام ب ل مي الواو... والةواو بة ل مةي البةاا، تقةول: تةاهلل لقة  كةان كةذا، وال 711منحور   ابيقال 

ت خل ف  غير هذا االسمع
 1)

ف   الةى الهةال ع ش  م، وهو الم  َت فالن مرضام حتى أصب  َحَرضا ، ويقال: عن ه 
 2)

، وقةال 

األفعالل لكيرة دورها وتشعب مواضعهاعهة(: عفة كان( مق َّمة ألنها أم 643ابي يعيش  
 3)

  . 

هة(: عأقاموا بالتاا مي حروف القام ألنها تكون فيها التعْب غالبامع.745وقال أبو حيان       
 4)

 

 التوهيم  باب -

هو عأن يأت  المتكلم بكلمة يوهم ما بع ها مي الكالم أن المتكلم أراد تصحيفها، وهو يرية  غيةر ذلةتع، ثةم ذكةر      

ذا الباب ثالثة أقاام، و أنب لم يحفر مي القاةم األول بشة ا فة  كتةاب ا، ولكنةب ظفةر بشة ا مةي القاةم اليةان ، له

عوهةةو مةةا يةةوهم أنةةب خةةارج  اةةي قوااةة  العربيةةةع
 5)

 الَ  مَّ ث ةة ارَ بَةةد  األَ  م  لُّةةوك  وَ ي   م  وك  ل  ات  قَةةي   ن  إ  وَ : -تعةةالى-، يريةة  قولةةب 

.ونَ َصر  ي ن  
 6)

                      

ومهَّ  لمقصود  بقولب: عوهذ  اآلية خول  فيها طريا اإلاراب ف  الحاهر، مي جهة ا ة  مةا لةيس بمْةزوم      

الى المْزوم، ليع ل اي الحاهر إلى تأويل يصحا   المعنى المرادع.
 7) 

لب فقال: عفإن المراد       ةل  -وا أالم-ثم فصَّ بشارة المالميي بأن هذا الع و ال ي نَصر أب ام ما قاتل الماةلميي، ليتكمَّ

الى ما تق م الى قااة ة العربيةة -سرور المالميي بدذالن ا وهم ف  الحال وأب ام ف  االستقبال، ولو ا     الفعل 

الع و ال ينتصر ف  الحال، وف  بمي المقاتَلة، ووقت التوليةة، وال يع ة  ذلةت لما أفاد سو  اإلخبار بأن  -الحاهرة

خذالنهم الى ال وام ف  كل حالع.
 8)
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ثم ارأل لإلاراب فقال: عفق  قال النحاة: إن الوجب ف  هذا الموضع أن يقال: هو ا   الْملة الى الْملةة،      

ت ل اليب مي التراخ  والمهلة، فإن التق ير: ثم هم ال ي نَصرون... ولذلت ا   بةعثمع مي دون حروف الناا، لما 

م لةةبعض، فةةإن عثةةمع دون حةةروف الع ةة  ماليمةةة لمةةا ا فت ةةب مةةي الفعةةل الةة الا  الةةى  ليةةأت  بعةةض األلفةةاظ ماليمةةا

االستقبالع.
 1)

 

، وأح مْتمةع -رض  ا انهم-أقول: مي المهم أن ن ر  أن المداَطبيي بهذ  البشارة هم جيل الصحابة الكرام      

م بهم، وال أقول عميلهمع فذلت دونب خرط القتاد.                                                          يرغب ف  أن تش                                                  ملب اليب أن يكون حبيها

ولهةا اةي الةة تةر  هة( أثناا ح ييب اي هذ  اآلية أربعة تااهالت وأجاب انهةا: أ538وق  طرر الزمدشرح       

ة  اليةب هةةذا الفعةل المرفةو ، والرابةع اةي معنةةى  الْةزم إلةى الرفةع، وثانيهةا اةي داللةةة الْةزم، واليالةث امةا ا   

ل التلقة ، قةال: عفةإن قلةت: هةالَّ جةزم  التراخ  ف   ثم(، كل ذلت بأسلوب الابال والْواب الذح يش  االنتبا  وياةها 

، كأنب قيل: ثم أ خب ركم المع وف ف  قولب عثم ال ي نَصرونع  قل ت: ا ل بب اي حكم الْزاا إلى حكم اإلخبار ابت اام

أنهةةم ال ي نَصةةرون. فةةإن قلةةت: فةةأح فةةرى بةةيي رفعةةب وجزمةةب فةة  المعنةةى  قلةةت: لةةو جةةزم لكةةان نف ةة  النصةةر مقيَّةة ام 

م، كأنب قال: ثم حأنهم وق صتهم الت  أ خب ةركم انهةا بمقاتَلتهم، كتولية األدبار، وحيي رفع كان نف   النصر وا ام م لقا

ركم بها بع  التولية أنهم مدذولون، منت   انهم النصر والقوة، ال ينهضون بع ها بْنار، وال ياةتقيم لهةم أمةر  وا بشا 

... فإن قلت: فما الذح ا     اليب هةذا الدبةر  قلةت: جملةة الشةرط والْةزاا، كأنةب قيةل: أ خب ةركم أنهةم إن يقةاتلوكم 

م أنهم ال ي نَصةرون. فةإن قلةت: فمةا معنةى التراخة  فة  عثةمع  قلةت: التراخة  فة  المرتبةةل ألن ينهزموا، ثم أ خب رك

بتوليتهم األدبارع. اإلخبار بتاليع الدذالن اليهم أاحم مي اإلخبار
 2)

 

م بتةأخير  الةى اإلخبةار بهزيمتةب، وال حةت فة  أن     ف اللة عثمع ان   ه  التراخ  ف  اإلخبار بدذالن الع و م لقا

لدذالن الم لا أاحم مةي الهزيمةة الوقتيةة، وسةبا أن ارفنةا أن داللةة عثةمع انة  المبلة  هة  التراخة  المناسةب ا

م، وبذلت أست يع أن أقرر أالَّ خالف بينهما إال مي حيث اللف،.                                                                                                                    للمضار  ال الا  الى االستقبال م لقا

 االستقصاء باب  -

عوهو أن يتناول المتكلم معنةى فياتقصةيب، فيةأت  بْميةع اوارضةب ولوابمةب بعة  أن ياتقصة  جميةع أوصةافب      

الذاتية، بحيث ال يتر  لمي يتناولب بع   فيب مقاالم يقولبع.
 3  ) 

ة  اإلبةل التة  براهةا الاةير والاُّةَر ، وأنضةاها مكابة ة جةذب       وميَّل المبل  لب فقال: عكقول البحترح ف  وص 

 الب َر ، فقال فيها ما أجمع الناس الى تق يمب ف  بابب، وهو قولب: 

ع. تَار  يَّةم بَل  األَو  م  َمب ر  ةةة *** ةه  عَ َّفات  بَل  األَس  َكالق ا  ا  الم 
 4)

 

هة( بقولب: عفشبَّهها أوالم بالقا ، ثم قال: بل كاألسهمل ألنها أبلغ ف  النحول مةي القاة ، 637حب ابي األثير  وأوض

ثم قال: بل كاألوتارل ألنها أبلغ ف  النحول مي األسهمع.
 5)

  

َمةل البيةت بعضةها الةى بعةض بلفحةة       بةل(  ثم قال المبل  ف  تبيينب محانات ب يعية ف  هذا البيت: عوناةا ج 

الت  ه  لإلضراب، ليشير إلى أنب غلع أوالم ف  تشبيهها بالقا ، إذ كانةت أنحة  منهةا، فشةبَّهها باألسةهم، ثةم تبةيَّي 

م -أنب غلع  فانتقل إلى تشبيهها باألوتار، ولذلت أضرب اي كل تشبيب كان آخذام فيب، وأخذ ف  غير ع. -أيضا
 6)

 

هة(: عأن يكون ذكر األول مقصودام ، ثم يضرب انب إلى ذكر اليان  والحكم اليب، لقص  790وقال الشاطب        

حمسع. يقص   المتكلم ف  ذلت، كما تقول: بي  حْا  بل أس ، وهن  ب ر بل
 7)
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ل ألن المتكلم بع  أن ذكةر -أح: الحهور-وأوض  صاحب  النحو الواف ( أن ب ل اإلضراب يامى ب ل البَ اا        

أن يذكر اليان . -أح: ظهر لب-األول ب ا لب 
 1)

                                                                                                                                               

 االنحصال  باب -

، فال يقتصر اليةب حتةى يةأت  بمةا ينفصةل بةب       ب اليب فيب دََخل  م يتوجَّ فب المبل  فقال: عأن يقول المتكلم كالما ارَّ

ر  التأويلع. م ي حه  اي ذلت، إما ظاهرام أو باطنا
 2)

                                                      

ةف   الَ وَ  ثَ فَةرَ  الَ فَة جَّ َحةال   يَّ يه  ف   ألَ رَ فَ  يَ مَ فَ : -سبحانب-ستة أميلة لب، منها قولب  -رحمب ا-وذكر       ة الَ وَ  وىَ ا   الَ  َ ج 

جا حَ   ال  ف  
 3)

وتنوينهمةا، أمةا  هة( وح هما برفع عرفةثع وعفاةوىع774هة( وابي كيير  154، فق  قرأ  أبو امرو  

م لةةعالع النافيةة للْةنس،عج الع فق  وافقةا  ةب المبلة  هةذ  القةرااة بةأن  جمهةور القةراا ببنايهةا الةى الفةت  اسةما ووجَّ

ةة  ال للنفةة ،  عحةةرف عالع التةة  وليَهةةا االسةةمان األوالن غيةةر عالع التةة  وليَهةةا االسةةم اليالةةث، فةةإن عالع األولةةى للنه 

، أح: ال يحة ث  منةب ذلةت، واسةتأن  بعة  واليانية للنف ، والمعنى: فمي فرأل فيهي الحج فةال يكةي رفةث  وال ف اةوى 

ذلت قولب عوال ج اَلع لنف  الْ ال، فنهى ف   األول ونفى ف  اليان ع.
 4)

 

األ ولَيَي ي  ال اخلتَي ي  الةى  أقول: ل ينا ف  هذ  اآلية الكريمة ثالث الاات، فأراد بةعالع األولى الت  للنه  الالَاي ي       

 عرفَثع وعفاوىع، وأراد بةعالع اليانية الت  للنف  عالع اليالية ال اخلة الى عج الع.  

هة(: عوقرأ ابي كييةر وأبةو امةرو األولَةيي  بةالرفع حمةالم لهمةا الةى معنةى النهة ، أح: ال 1270وقال األلوس       

، واليالث بالفت م كانةت تقة  يكونَيَّ رفث  وال فاوى    الى معنى اإلخبار بانتفاا الدةالف فة  الحةج، وذلةت أن قريشةا

بالمشعر الحرام وساير العرب يقفون بعرفة، وبع ما أمر الكل بالوقوف ف  ارفة ارتفع الدالف فأخبر ببع.
 5)

                                                                                           

م فيهمةا ابةي كييةر وأبةو امةرو وأبةو جعفةر 1117وقال البناا        هة(: عوقرأ عفةال رفةث وال فاةوىع بةالرفع منونةا

ويعقوبع
 6)

ئ برفع األولَي ي  وتنوينهما وفت  األخير، وإنما فرى بينهمةا ألن معنةى 616، وقال العكبرح   هة(: عوق ر 

عوال ج اَلع أح: ال حت ف  فرأل الحةج، وقيةل عوال جة اَلع  عفال رفث  وال فاوىع: ال ترفيوا وال تفاقوا، ومعنى

أح: ال تْادلوا وأنتم محرمون، والفت  ف  الْميع أقو  لما فيب مي نف  العمومع.
 7)

                     

هةة(: عي قةرأ بةالرفع والتنةويي فة  الفاةوى والرفةث فقةع، وبالنصةب وتةر  التنةويي فة  370وقال ابةي خالويةب       

، فالحْة لمي نصب أنب قص  التبرية بةعالع ف  اليالثة، فبنى االسم مع الحرف فزال التنويي للبناا، والحْة الْميع

أنهمةا قة  يكونةان فة  خةال مةي أحةوال الحةج،  -وهةو الدةروج  اةي الحة -والفاةوَى  -وهو الْما   -لمي رفع الرفث 

المةراا والشةت فة  تةأخير  ةل ألنةب يرية  بةب فْعل عالع بمعنى  ليس( فيهما، ونصب الْة ال فة  الحةج الةى التبرية

وتق يمب الى ما كانت العرب تعرفب مي أفعالهاع.
 8)

 

هةةة(: عوقةةرأ أبةةو امةةرو وابةةي كييةةر األولَةةي ي  بةةالرفع واآلخةةر بالنصةةبل ألنهمةةا حمةةال 538وقةةال الزمدشةةرح       

 ، واليالث الةى نعنةى اإلخبةار بانتفةاا الْة ال، كأنةب األولَي ي  الى معنى النه ، كأنب قيل: فال يكونَيَّ رفث  وال فاوى 

قيل: وال حت وال خالف ف  الحجع.
 9)
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 .3هة 3/671( ينحر: 1

 .326( ب يع القرآن 2

 .196( البقرة 3

 . 339( ب يع القرآن 4

 .2/86( رور المعان  5

 .1/433( إتحاف فضالا البشر 6

 . 1/161( التبيان 7

  .94( الحْة ف  القرااات الابع 8

، 100-2/96، تفاةير البحةر المحةيع 410 ،2/409، تفاةير القرطبة  1/294،295، وينحر: إاراب القرآن للنحاس 1/407( الكشاف 9

 .234 ،2/233التحرير والتنوير 
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 اإلبداع  باب -

، بحاةب قةوة الكةالم ومةا يع يةب       م أو بة يعَي ي  هو عأن تكون كل لفحة مي لف، الكالم الى انفرادها متضمنة بة يعا

معنا ، بحيث يأت  ف  البيت الواح  والْملة الواح ة ا ة ضروب مي الب يع، وال تدلو لفحة منب مي ب يعع.
 1)

 

ر بةذلت فقةال: عومةا رأيةت و ال رويةت فة  وميَّل لب بآية واحة ة مةي كتةاب ال ألنةب لةم يْة        غيرهةا، وقة  صةرَّ

م مةي البة يع، -تعالى-الكالم المنيور وال الشعر الموبون كآية مي كتاب ا  ت  منها أحة ام واشةريي ضةربا ، استدرج 

ة  وَ ع  ل  ق  أَ  اا  مَ ا سَ يَ    وَ ااَ   مَ ع  لَ اب   أل  ر  ا أَ يَ  يلَ ق  وَ : -تعالى-وا دها سبع اشرة لفحة، وه  قولب  ة  وَ  اا  الَمة يضَ غ  ق ض 

ود  لَ ت  اَ وَ تَ اس  وَ  ر  م  األَ   ْ ع.ييَ م  ال  الحَ  م  و  قَ ل   ام ل  ب ع   يلَ ق  وَ  حا  ى ال
 2                                                                                                                            )                                

 

إحة    ووج ت المبل  يتحة َّث فة  الضةرب البة يع  الحةادح اشةر وهةو  االنفصةال( فة  كلمةة عالقةومع اةي     

ماتغنىم انها، فإنب لو قيةل:  (القوم ات ف  النحو وه  الالم العه ية  حيث قال: عفإن لقايل أن يقول: إن لفحة الالم

ةا وقةال  م لنةور  -سةبحانب- وقيل ب ع ام للحالميي( لتم الكالم، واالنفصال اي ذلت أن يقةال: لمَّ بةا اليةب -قبةل ذلةت مداط 

ةةلَ ظَ  ييَ ذ    الَّةة  ف ةةن  ب  اط  َدةةت   الَ وَ : -الاةةالم ةةنَّ وا إ  م  غ   م  ه  ونَ َرق ةةم 
 3)

، فاقتضةةت البالغةةة أن ي ةةبتَى بلفحةةة القةةوم التةة  آلةةة 

...ع.ب  م  و  قَ  ي  م   أَل  مَ  ب  ي  لَ اَ  رَّ ا مَ مَ لَّ ك  وَ : -تعالى-التعري  فيها للعه ، ليتبيَّي أنهم القوم الذيي تق َّم ذكرهم ف  قولب 
 4)

  

فة نواان: اه يةة وجناةية، والعه يةة هة  عالتة  تة خل الةى النكةرة فتفية ها درجةة مةي      التعرية   و أل( المعرا 

كةةرحٌّ وذهنةة ٌّ أو المةة ٌّ  ب هةة : ذ  م حةةايعامع، والعهةة  فيهةةا ثالثةةة أضةةر  م بعةة  أن كةةان مبَهمةةا تْعةةل مةة لولها فةةردام معيَّنةةا

وحضورحٌّ 
 5)

ن  و  َاةر  ى ف  صَ عَ والم. فَ س  رَ  نَ و  اَ ر  ى ف  لَ ا إ  نَل  سَ ر  ا أَ مَ كَ : -تعالى- هة( للذكرحا  بقولب672، وميَّل ابي مالت  

ولَ س  الرَّ 
 6)

م  ك  ينَد   م  ك  لَ  ت  ل  مَ ك  أَ  مَ و  يَ ال  : -، وللذهن ا  أو العلم ا  بقولب تعالى
 7)

، وميةال الحضةورحا  : رأيةت  الضةارب 

الذح رأيَت، والمكَرم الذح أكرمت.
 8)

                                                                                              

 

  المطلب السادس  اإلفراد والجمع

 التنكيت  باب -

فب بةعأن يقص  المتكلم إلى ح ا بالةذكر دون غيةر  ممةا ياة  ماة َّ  ألجةل نكتةة فة  المةذكور تةرجا   مْيئةب       ارَّ

الى سوا ع.
 9                                                                                          )

 

 خ     ن   ب  ولَ س  رَ وَ  اَ  ع     ي   ي  مَ وَ  ا   ود     ح   تَ ل  ت  : -سبحانب-ومي أميلة المبل  ف  هذا الباب قول ا      
ةتَ  ات  نَّ جَ  ب  ل  ح ر  ْ 

 ب  لَةا وَ يهَ  ام ف  ال  ارام خَ نَ ب  ل  خ     ن      ودَ     َّ ح  عَ تَ يَ وَ  ب  ولَ س  رَ وَ  اَ     ع  يَّ  ي  مَ . وَ  يم  ح  عَ ال   ب  و  فَ ال   تَ ل  ذَ ا وَ يهَ ف   ييَ    ال  خَ  ار  هَ ن  ا األَ هَ ت  ح  تَ  ي  م  

يي  ه  م   اب  ذَ اَ 
  10)

، فتح ث المبل  اي الفرى بيي الكلمات القرآنية المعبا رة اي سكي وخلود أهل الْنة وأهل النار 

م فقال: عفالنكتة الت  مي أجلها جاات الْنات بلف، الْمةع والدالة  فيهةا بلفة، الْمةع، ولفة، النةار بلفة،  إفرادام وجمعا

ا نَةع  فَ رَ وَ : -سةبحانب وتعةالى-ال ااةاتل ولةذلت قةال الواح ة والدال  فيها بلف، الواحة ة أن أهةل ال ااةة فيهةا وفةوا ب

ات  جَ رَ دَ  ض  ع  بَ  ىَ و  فَ  م  ه  ضَ ع  بَ 
 11)

، لكل أهل ال ااة وإن تع دت طاااتهم، وتفاوتت درجاتهم، فكلهم خال ون، ب ليل 

د  ا ب  هَ ن  م   م  ا ه  مَ وَ : -تعالى-قولب  ييَ َرج  م 
 12)

م،   ، وإن تع دت المااكيل فلهذا أتى لف، مااكي أهل ال ااة مْمواا

 
------------------------------------------------------ 

 .430 ،1/429، أنوار الربيع 2/291، وينحر: خزانة ابي حْة 340( ب يع القرآن 1

 . 44( الاابا األول نفاب، والن  القرآن  مي سورة هود 2

 .37( هود 3

 . 38، والن  القرآن  مي سورة هود 341( ب يع القرآن 4

 .425-1/423( ينحر: النحو الواف  5

ل 6 ما   .16 ،15( المزَّ

 .259 ،1/258، همع الهوامع 1/257، وينحر: حرر التاهيل 4( الماي ة 7

 .77رص  المبان   ( ينحر:8

 .212( ب يع القرآن 9

 .14 ،13( النااا 10

 .31( الزخرف 11

ر 12  ْ  . 48( الح 
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م -وأتت هيئتهم بالدلود مْمواة  دلَّة ون فة -أيضا النةار فرقةة واحة ة كةان ماةكنهم واحة ام، فاقتضةت  . ولما كةان الم 

البالغة مْ ا ماكنهم بلفة، الوحة ة، وصةفة خلةودهم بلفة، الوحة ة، كمةا اقتضةت صةفة أهةل ال ااةة لفة، الْمةع، 

ةاألَ     رَ   الة َّ ف ة ييَ ق  اف  نَةم  ال   نَّ إ  : -تعالى-ف  النار واح  لقولب  ومااكنهم كذلت. وإنما قلت: إن ماكي أهل الدلود  ل  فَ س 

ةة ار  النَّةة يَ م 
 1)

م م  جَ  مَ نَّ َهةة  جَ ف ةة ييَ ر  اف  َكةةال  وَ  ييَ ق  اف  نَةةم  ال   ع  ام  َجةة اَ  نَّ إَ : -تعةةالى-، وقولةةب  يعةةا
 2)

، والمنةةافقون كفةةار فةة  

مع ت ا  بب لمدالفتب ما يب نونع.الحقيقةل ألن ما أظهروا مي اإليمان غير 
 3)

 

هة(: عوأفرد عخال امع هنا وجمع ف  عخال ييع ألن أهل ال ااة أهل الشفااة، وإذا حفع فة  745قال أبو حيان       

غير  دخلها، والعاص  ال ي خل الناس بب غير ، فبق  وحي امع.
 4)

                                                                

قلةةت: لعةةل فيهةةا إحةةارة إلةةى الحالةةة النفاةةية لكةةال ال ةةرفيي، فةةإن التْمةةع فةة  النعةةيم أداةةى إلةةى بيةةادة سةةعادتهم       

م، فاإلفراد يوح  بالشعور بأنب وحي  ف  النار!                                                                                           وسرورهم، وف  المقابل يكون االنفراد ف  العذاب أح َّ إيالما

 وق  نحرت ف  كتاب ا فوج ت ح ييب اي خلود أهل الْنة وأهل النار الى النحو اآلت :     

ةر  فَةكَ  ييَ ذ  الَّة نَّ إ  : -سةبحانب-جاا الدلود ألهل الْنة وأهل النار بلف، الْمع فة  مواضةع، منهةا قولةب  -1 ةأَ  ي  وا م   ل  ه 

ةل ةم  اَ وا وَ ن ةآمَ  ييَ ذ  الَّة نَّ إ   . ة  يئَ ر  بَ ال   رُّ حَ  م  ه   تَ ئ  ولَ ا أ  يهَ ف   ييَ    ال  خَ  مَ نَّ هَ جَ  ار    نَف   ييَ ك  ر  ش  م  ال  وَ  اب  تَ ك  ال    م  ه ة تَ ئ ةولَ أ   ات  حَ ال  وا الصَّ

ة ام رَ بَةا أَ يَهةف   ييَ    ال ةخَ  ار  َهةن  ا األَ َهةت  ح  تَ  ي  ح م  ر  ْ  تَ  ن     اَ  ات  نَّ جَ  م  ه  با  رَ   َ ن  ا   م  ه  اه  زَ . جَ  ة  يئَ ر  البَ  ر  ي  خَ  ةرَ وَ  م  ه  ن  َاة ا    َ ض  وا ض 

.ب  بَّ رَ   َ ش  خَ  ي  مَ ل   تَ ل  ذَ  ب  ن  اَ 
 5)

  

م ال  صَ  ل  مَ ع  يَ وَ  اهلل  ب   ي  م  ب  ي ي  مَ وَ : -تعالى-جاا الدلود ألهل الْنة بلف، الْمع ولو جاا قبلب اإلفراد كما ف  قولب  -2 حا

م ب  ر   ب  لَ  ا   يَ اَ ح  أَ      ام قَ بَ ا أَ يهَ ف   ييَ    ال  خَ  ارَ هَ ن  األَ  اهَ ت  ح  تَ  ي  ح م  ر  ْ  تَ  ات  نَّ جَ  ب  ل  خ     ن   .قا
 6)

  

 ي  م   ب  نَّ وا أَ م  لَ ع  يَ  م  لَ أَ : -تعالى-لم يأت الدلود بلف، المفرد إال ألهل النار، مي ذلت آية النااا الت  مرت، وقولب  -3

.يم  ح  العَ  ح  ز  الد   تَ ل  ا ذَ يهَ  ام ف  ال  خَ  مَ نَّ هَ جَ  ارَ نَ ب  لَ  نَّ أ  فَ  ب  ولَ س  رَ وَ  اَ  د  اد  حَ ي  
 7)

 

م -ومي أميلتب الت  ذكرها المبل         م  بَه  ذا  عَةم   ا   انَ ا كَ مَ وَ  م  يه  ف   تَ ن  أَ وَ  م  ه  بَ ذا  عَ ي  ل   ا   انَ ا كَ مَ وَ : -تعالى-قول ا  -أيضا

بَه  عَ ي   الَّ أَ  م  ه  ا لَ مَ . وَ  ونَ ر  ف  غ  تَ ا  يَ  م  ه  وَ  ا   م  ذا 
 8)

فة  المدةاَطب يَي  -صةلى ا اليةب وسةلم-، وذكر أن عمة ة مقةام الرسةول 

ةة ة االسةةتغفارع منقاةةمة الةةى الحةةال واالسةةتقبال وكةةذلت م 
 9)

، وقةة  واةة  القةةرآن الكةةريم بامتنةةا  اةةذابهم فةة  بمنَةةي ي  

م مةةي االسةةتقبال، واآل-أحةة هما مةة ة مقةةام الرسةةول  خةةر هةةو مةة ة صةةلى ا اليةةب وسةةلم، فةةيهم، وتشةةمل الحةةال وطرفةةا

ةا كةان الرابةع الةذح وبق  اليالث وهو بقية االستقبال استغفارهم، ، والرابع وهو الماض ، فقال المبل  انهما: عولمَّ

أخبةر بعةذابهم فة  االسةتقبال  أمر الدبر بب نَف َ  تعذيبهم ف  الماض  والحال دون االستقبال، فإن الدبر الصةادى قة 

الةى الزمةانَي ي   -مةع اإلطةالى-ع، اقتضت البالغة مْ ا الفعةل المضةار  الة الا  حيث قال: عوما لهم أالَّ يعذبهم ا

م  يه  ف   تَ ن  أَ وَ : -تعالى-مع القرينة الى أح هما، بحاب ما ي ل اليب واقترن بب قولب 
 10)

، فأفةاد داللتةب الةى الحةال 

بصةيغة  -سةبحانب-نةزول اآليةة، فةأتى الزمةان قبةل  العلم بنف   تعذيبهم فيما مضى ميدون االستقبال، ونَفَى حصوَل 

ا ياسم الفاال المضا الترتيب أن يق م صيغة الفعل ل اللتها الى الحال الذح هو  ف لي ل الى الماض ، فاقتضى ح 

قام الرسول  ل ألن نف َ  العذاب فيها هو األهمُّ.-صلى ا اليب وسلم-م ة م 
 11)

  

وأن رجةالم  ي  فع بب ضرب مي الشةرور واإلضةرار، -وإن وقع مي الفْار-هة( أن االستغفار 671وذكر القرطب   

العرب قال: كان ل  أمانان، فمضى واح  وبق  اآلخر.مي 
 12)

                                                                                                    

--------------------------------------------------- 
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 المصادر والمراجع

 برواية قالون اي نافع. ،** القرآن الكريم
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يَي، دار 745تفاير البحر المحيع، ألب  حيان األن لا    -21 هة(، تحقيا الشيخ اةادل أحمة  ابة  الموجةود وآخةر 

 م.1993هة/1413، 1المكتبة العلمية، بيروت، ط

 م.  د. ط.(1997هة(، دار سحنون للنشر والتوبيع، تونس، 1393تفاير التحرير والتنوير، البي ااحور   -22

هة(، تحقيا اب  القةادر 982تفاير أب  الاعود أو إرحاد العقل الاليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ألب  الاعود   -23

 م.  د. ط.( 1971أحم  ا ا، مكتبة الرياأل الح يية، 

هةة(، تحقيةا د. ابة  ا بةي ابة  المحاةي 310، لل بةرح  تفاير ال برح، جامع البيان اي تأويةل آح القةرآن -24

 م. 2001هة/1422، القاهرة، 1الترك ، هْر لل بااة والنشر والتوبيع، ط

، دار الفكةةر لل بااةةة والنشةةر -المشةةتهر بالتفاةةير الكبيةةر ومفةةاتي  الغيةةب-هةةة( 604تفاةةير الفدةةر الةةرابح   -25

 م.  1981هة/1401، 1والتوبيع، ط
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 م.  د. ط.(1990القاهرة، 

يَي، مبساةة قرطبةة لل بااةة 774تفاير القرآن العحيم، البي كيير   -27 هة(، تحقيا مص فى الاةي  محمة  وآخةر 

 م.2000هة/1421، 1والنشر والتوبيع، الْيزة، ط

، 3هةةة(، دار الكتةةاب العربةة ، بيةةروت، ط538ير الكشةةاف اةةي حقةةايا غةةوامض التنزيةةل، للزمدشةةرح  تفاةة -28

 هة.1407

هةة(، تحقيةا د. ابة  ا بةي 671الْامع ألحكام القرآن والمبيا ي لما تضمنب مي الاُّنَّة وآح الفرقان، للقرطب    -29

 م.2006هة/ 1427، 1بيروت، ط اب  المحاي الترك ، مبساة الرسالة لل بااة والنشر والتوبيع،

هةة(، تحقيةا ابة  العةال سةالم مكةرم، دار الشةروى، بيةروت، 370الحْة ف  القرااات الاةبع، البةي خالويةب   -30

 هة.  1401، 4ط

ةي المحاضةةرة فةة  تةةاريخ مصةر والقةةاهرة، للاةةيوط    -31 ا  هةةة(، تحقيةا محمةة  أبةةو الفضةةل إبةةراهيم، دار 911ح 
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هةة(، تحقيةا اصةام حةغيو، دار ومكتبةة الهةالل ودار 837خزانة األدب وغاية األرب، البي حْةة الحمةوح   -32

 م.  د. ط.(2004البحار، بيروت، 

 م.  1952، 2هة(، تحقيا مْم  ال  النْار، المكتبة العلمية، ط392الدصاي ، البي جن    -33

 غة، د. كمال بشر، دار غريب لل بااة والنشر والتوبيع.  د. ط. ت.( دراسات ف  الم الل -34

 هة(:284ديوان البحترح   -35

 هة.1300، 1* طبعة  الْوايب(، القا ن ينية، ط     

 م.    1911هة/1329، القاهرة، 1* ال بعة  الهن ية(، إحراف اب  الرحمي البرقوق ، ط     

 م.1963، 3المعارف/ القاهرة، ط * بتحقيا حاي كامل الصيرف ، دار     

هة(، حرر األصمع ، تحقيةا حاةان فةالر أوغلة ، دار صةادر لل بااةة والنشةر، 610ديوان طفيل الغنوح   -36

 م.1997، 1بيروت، ط

 هة.  د. ط.(1352هة(، مكتبة الق س، القاهرة، 395ديوان المعان ، للعاكرح   -37

هةةة(، تحقيةةا أحمةة  محمةة  الدةةراط، مْمةةع اللغةةة 702ق   رصةة  المبةةان  فةة  حةةرر حةةروف المعةةان ، للمةةال -38

 هة.  د. ط.(1394العربية، دمشا، 

هةة(، دار إحيةاا التةراث العربة ، 1270رور المعان  فة  تفاةير القةرآن العحةيم والاةبع الميةان ، لأللوسة    -39

 بيروت.  د. ط. ت.(

ل  محمة  البْةاوح، دار الْيةل بيةروت، هة(، تحقيا ا463االستيعاب ف  معرفة األصحاب، البي اب  البر   -40

 م.1992هة/1412، 1ط

هةة(، تحقيةا د. ابة  الةرحمي الاةي  و د. محمة  بة وح المدتةون، دار هْةر 672حرر التاةهيل، البةي مالةت   -41

 لل بااة والنشر والتوبيع واإلاالن.  د. ط. ت.( 

رمضان ال ميرح، مكتبة وهبة، القاهرة، هة(، تحقيا د. المتول  972حرر كتاب الح ود ف  النحو، للفاكه    -42

 م.1993هة/1414، 2ط

 هة(، إدارة ال بااة المنيرية.  د. ط. ت.(643حرر المفصل، البي يعيش   -43

، 1هةةة(، المكتبةة العصةةرية، بيةةروت، ط745ال ةراب ألسةةرار البالغةة والةةوم حقةايا اإلاْةةاب، للمبيةة  بةاهلل   -44

 هة.1423

الْيةل، هة(، تحقيا محمة  محية  الة يي ابة  الحمية ، دار 463آدابب، البي رحيا  العم ة ف  محاسي الشعر و -45

 م.1981هة/1401، 5القاهرة، ط

 م.1974م، 1،1973هة(، تحقيا إحاان اباس، دار صادر، بيروت، ط764فوات الوفيات، البي حاكر   -46

محمة  حةاكر، مكتبةة الدةانْ ، هةة(، الةا اليةب محمةود 471كتاب داليل اإلاْاب، لعبة  القةاهر الْرجةان    -47

 القاهرة.  د. ط. ت.(

 م.  د. ط.( 1922هة/1340هة(، دار الكتب المصرية، القاهرة، 821كتاب صب  األاشى، للقلقشن ح   -48

هةة(، تحقيةا الة  محمة  البْةاوح ومحمة  أبةو 395كتاب الصنااتيي الكتابة والشعر، ألب  هالل العاةكرح   -49

 هة.  د. ط.(1419لعصرية، بيروت، الفضل إبراهيم، المكتبة ا

ح   -50 َمرا  ةةرَّ هةةة(، تحقيةةا د. أمةةيي ابةة  ا سةةالم، م بعةةة األمانةةة، 776اللبلةةبة فةة  الةةم العربيةةة وحةةرحها، للاُّ

 م.1992هة/1412
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 م.2007هة/1428، 1القر ، مكة المكرمة، ط
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 .  د. ت.( 3النحو الواف ، لعباس حاي، دار المعارف، القاهرة، ط -61

روت. ةة، بيةةب العلميةة ، دار الكتةةم خفاجةد. محم  اب  المنع :هة(، تحقيا327نق  الشعر، لق امة بي جعفر   -62

  د. ط. ت.(
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 م.1998هة/1418، 1بيروت، ط

 م.  د. ط.(1900هة(، تحقيا إحاان اباس، دار صادر، بيروت، 681وفيات األايان، البي خلكان   -64
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