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عوادج الدزاظاخ العلٍا 

جاهعح القدض 

 

 

 

الوجاش فً القسآى الكسٌن 

تٍي اإلثثاخ ّالٌفً 
 

 

أهل هْظى حعي الّصٍداّي 
 

زظالح هاجعرٍس 
 

 

 فلعطٍي –القدض 

 

م 2006-ُـ1427
 

 

الوجاش فً القسآى الكسٌن 

تٍي اإلثثاخ ّالٌفً 
 

 

: زظالح هاجعرٍس هقدهح هي الطالثح

أهل هْظى حعي الّصٍداّي 
 

كلٍح اَداب /تكالْزٌْض هي جاهعح القدض 

م 1986ظٌح 

إشساف 
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الدكرْز حعٍي الدزاٌّش 

 

قّدهد ُرٍ السظالح اظركواالً لورطلثاخ ًٍل 

دزجح الواجعرٍس 

فً جاهعح القدض 

 

عوادج الدزاظاخ /دائسج اللغح العستٍح

جاهعح القدض /العلٍا

 

م 2006
دائسج اللغح العستً 

عوادج الدزاظاخ العلٍا 

 

الوجاش فً القسآى الكسٌن تٍي 

اإلثثاخ ّالٌفً 
 

أهل هْظى حعي الّصٍداّي : اظن الطالثح

 9910320: السقن الجاهعً

 

الوشسف الدكرْز حعٍي الدزاٌّش 

 

: لجٌح الوٌاقشح الودزجح أظواؤُن ّذْاقٍعِن

األظراذ الدكرْز حعٍي الدزاٌّش زئٍط  .1

 : .....لجٌح الوٌاقشح   الرْقٍع

الدكرْز ٌْظف السٌواّي هورحًٌا داخلًٍا  .2

 : .....    الرْقٍع

الدكرْز هِدي عساز هورحًٌا خازجًٍا   .3

: .....    الرْقٍع
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بيان 
أقر أنا مقّدم الرسالة أّنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنيا 

نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد، وأنَّ ىذه الرسالة أو أي 
. جزء منيا لم يقدم لنيل أي درجة عميا ألي جامعة أو معيد

 
: ............. التوقيع

أمل موسى حسن الصيداوي 
م : ...../...../.........التاريخ
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تعن هللا 

السحوي 

السحٍن 


 

اَل ُيَكلُِّف الّلُه نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت : قال تعالى
َها َما اْكَتَسَبْت رَب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذنَا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا  َوَعَلي ْ
َنا ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن  رَب ََّنا َواَل َتْحِمْل َعَلي ْ

ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا  قَ ْبِلَنا رَب ََّنا َواَل ُتَحمِّ
َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم 

[. 286: البقرة] اْلَكاِفرِينَ 



]ه[   

 
 
 
 
 

اإلهــداء اإلهــداء 
 

َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم :قال تعالى
. [32: البقرة]اْلَحِكيمُ 

.. إلى هي أحسص على إزضائَ حرى تعد ّفاذَ 

إلى ّالدي زهص العطاء 

-  ذعالى –زحوَ هللا " هْظى حعي الّصٍداّي" 

 

إلى أهً الغالٍت .. إلى هي أسوعتًٌ ًبض قلبِا قبل أى أعزف ًبض الحٍاة 

-  تعالى –حفظِا هللا " أم عواد" 

 

إلى ًبزاس العلن الذي ال ٌٌطفئ ًْرٍ 

-  تعالى –الدكتْر حسٍي الّدراٌّش حفظَ هللا 

 

إلى هي سارّا هعً خطْة خطْة 

هي إخْاًً ّأخْاتً 

حفظِن هللا جوٍعاً 

إلى جوٍع ُؤالء أقّدم عولً الوتْاضع ُذا 

شــــــكس ّذقـــــدٌس 
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َنا لُْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَِّه َوَمن َيْشُكْر فَِإنََّما َيْشُكُر لِنَ ْفِسِه َوَمن : قال تعالى َوَلَقْد آتَ ي ْ
 .[12: لقمان] َكَفَر فَِإنَّ اللََّه َغِن ٌّي َحِميدٌد 

 
أذقدم تجصٌل الشكس ّالعسفاى إلى 

ًثع العطاء الري ال ٌٌضة هاؤٍ أتدًا 

الدكرْز حعٍي الدزاٌّش صاحة األٌادي 

الثٍضاء الري ٌود ٌد العْى ّالوعاعدج 

تكل ها آذاٍ هللا هي علن ّتصٍسج حفظَ 

. هللا ّزعاٍ

 كوا أذقدم تالشكس إلى عضْي لجٌح 

الوٌاقشح الدكرْز هِدي عساز ّالدكرْز 

. ٌْظف السٌواّي جصاُوا هللا خٍساً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعن هللا السحوي السحٍن 
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شهادة أعتز بها من أستاذ فاضل وعالم جميل، هو في العمم بحر، وبين الّناس 
جاد قمم الدكتور حسين الدراويش بكممات ُتغني عن كلِّ تقدير فآثرت . كوكب منير

. االحتفاظ بها ألّنها تعني الكثير
 

األخَت الكريمَة أمْل 
 

لقد أحسنِت وأتقنِت العمْل  
 

بحثك مشرٌق فيك أَمْل 
 

يعدُل من الذىِب ِحمَل َجمل  
 

 أنِت عمم، أنِت خمقٌ 
 

 أنِت أدٌب قد تم واكتمل 
 

فعن دقِة العبارة 
 

 في بحثيا الجيد   َتَسلْ  
 

ن سألت عن المعاني  وا 
 

فيي وديعٌة وداعة الَحَمْل  
 

 ىنيئًا لِك بنت الصيداوي
 

فت فعموِت ُزَحْل   لقد طوَّ
 

وغيرك طاف فخاب 
 

وعاد ُيحيط بو الَيَبْل  
 

وعمل غيرك رديء 
 

وفيو فوضى وَدَجْل  
 

إيمانِك وعممِك ورضى 
 

والديِك عميك ُيزيل الكَمْل  
 

وسماعك نبضات قمب أمك 
 

 أعطتك قوة كقوة الجبلْ  
 

وغيرك جاىل حقود 
 

حسود في الغباء انسدْل  
 

أقول وفقِك اهلل فإلى األمام 
 

يا صاحبة الصون والعفاف والَخَجْل  
 

 

 ممّخص
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ييدف ىذا البحث إلى دراسة ظاىرة وقوع المجاز في القرآن الكريم من حيث إثباتو أو 
أكثر من غيره من الموضوعات البالغية بالدراسة المستفيضة من قبل " المجاز"نفيو وقد حظي 

. العمماء والفقياء ألىميتو وارتباط وقوعو في كتاب اهلل عز وجل
اعتمدُت في بحثي ىذا عمى عدد من المصادر والمراجع ذات الصمة الوثيقة بيذا 

من خالل نظرة " المجاز"وقد سار البحث ضمن دراسة وصفية لمظاىرة تتبعت فييا . الموضوع
. ثاقبة لممصادر والمراجع التي تناولت الموضوع بالدراسة

. وعمى ىذا فقد انقسم ىذا البحث إلى ثالثة أبواب يسبقيا مقّدمة ويتموىا خاتمة وفيارس
من ىذا البحث يشمل الحديث عن حقيقة المجاز من حيث تعريفو لغة : الباب األول

. واصطالحًا وفي المقابل تناولت الحديث عن الحقيقة وتمَّ تعريفيا أيضًا لغًة واصطالحاً 
 ومن ثمَّ تطرقت إلى بيان الفرق بين الحقيقة والمجاز، كما تحدثت في ىذا الباب عن 
دوافع دراسة المجاز وتتبعت أيضًا تطور دراسة المجاز عند البالغيين العرب القدماء 

. والمحدثين، فتمَّ اختيار أبرزىم لعرض آرائيم في موضوع المجاز
 

: أّما الباب الثاني من البحث فيشمل
المجاز العقمي، والمجاز المرسل، والمجاز ا ستعاري، وبيان القيمة : أقسام المجاز

. الجمالية لمنص المجازي
.  وفي نياية ىذا الباب تناولت الحديث عن المفاىيم المجازية العامة

 
وأشير من " مدرسة الحقيقة"من ىذا البحث فقد تناولت فيو الحديث عن : أمَّا الباب الثالث

أنكروا المجاز ووقوعو في القرآن الكريم من أمثال ابن تيمية وابن قّيم الجوزية من القدماء 
. والشنقيطي من المحدثين

 فعرضت آراءىم في نفي المجاز في القرآن الكريم وتمَّ مناقشتيم والّرد عمييم بعد 
. توضيح أدلتيم
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ّنما   وبّينت في خاتمة البحث أن نفي وقوع المجاز، لم يكن نفيًا بالمعنى الصحيح وا 
كان دفاعًا ليس إ  عن كتاب اهلل تعالى نتيجة ما لحقو من تأويالت مجازية سطحية تؤول 

. حسب األمزجة واألىواء من قبل الفرق والمذاىب المختمفة
 ىذا وقد أتبعت الخاتمة بخالصة قول ُأخذت من خالل أقالم جيابذة العرب وعباقرتيم 

التي توصل إلييا ىذا البحث " النتائج"من فقياء وعمماء وبالغيين يستنتج من خالليا ويستشف 
ثباتو في القرآن وعدم نفيو" التَّام"المتواضع وىي اإلقرار  . بوقوع المجاز وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aabbssttrraacctt  
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 This research aims to study the phenomena of incidence of 

metaphor in the Holy Quran whence proving it. Many studies 

about metaphor have been conducted more than any other 

rhetorical subjects by scientists and legists for it's important and 

relation of it's incidence in the god's book. 

 

 I depended in my research on many resources of information 

related to this subject. The research conducted within a descriptive 

study of this phenomena; tracked "metaphor" throughout a sharp 

perspective of the resources. 

 

 

Chapter One: 

 

 Includes talking about the fact of metaphor whence defining 

it in parlance and terminology; in turn I talked about fact then 

defining it in parlance and terminology. 

 

 Then; I talked about the difference between fact and 

metaphor; also talked in chapter about motivations to study 

metaphor and tracked development of it's study by ancient Arab 

rhetoricals and conversationalists; where I chose the most 

prominent of them to view their opinions in this subject. 

 

 

Chapter Two: 

 

 Parts of metaphor: mental metaphor; metonymy; metaphor; 

and showing the aesthetic value of metaphoric text. At the end; I 

talked about general metaphoric concepts. 

 

 

Chapter Three: 
 



]ك[   

 I talked about "Reality School" the most famous of those 

who denied metaphor and it's incidence in Quran are Ibn Qayyim 

Al-Jawziya of the ancients and Al-Shanqiti of the Contemporary. 

 

 I viewed the opinions in denying metaphor incidence in 

Quran and discussed it; in addition to disproved it after illustrating 

their evidences. 

 

 It become clear in conclusion of this research that denying 

incidence of metaphor wasn't meaning fully a denial; it was just 

defending the Holy Quran due to surface metaphoric 

interpretations interpreted according to moods and fancies by 

different sects and faiths. 

 

 Thus; I followed conclusion by a summary taken through 

pens of Arab geniuses of legists and scientists and rhetoricals; from 

which we came to the "Results" in this simple research represented 

in complete approval of incidence of metaphor in the Holy Quran. 
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الُمَقدَِّمـة 
 

 
 

 – الحمد هلل رب العالمين، والصالة والّسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمين سيدنا محمد 
 التي كانت وما زالت تغترف من – أّمة اقرأ – وعمى أمتو أجمعين –صمى اهلل عميو وسمم 

.  جمت قدرتو وتبارك اسمو–ىدى كتاب اهلل تعالى العظيم 
 

: أمَّا بعـد
صدق اهلل العظيم، . [9: الحجر] ِإنَّا َنْحُن نَ  َّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِف ُونَ : قال تعالى 

. الذي قال فأحسن القول، وصان كتابو العظيم من كل تغيير وتبديل وتحريف
 

 ولما كانت قضية وقوع المجاز أو عدمو في القرآن الكريم مثارًا لمبحث، وباعثًا يحرِّض 
الكثيرين عمى خوض غمار معركة النفي واإلثبات، فكم من فارس من فرسان العربية وعممائيا 

 ىي التي نفت   تتجاوز – فقط –األفاضل أخذ عمى عاتقو البحث في ىذه القضية، وقمة 
أصابع اليد، مع العمم أنَّ ىذه القمة قد أقرَّت بالمجاز في معرض كالميا ومن خالل تأويالتيا 

. آليات القرآن الكريم
وىو كتاب ! وكيف   ؟ .  فكتاب اهلل عظيم عظمة ما فيو من آيات وحروف وكممات

. اهلل الذي حّير األلباب، وأذىل العقول
 والقرآن الكريم فيو الحقيقة وفيو المجاز، و  يعني وجود المجاز الذي يعتبر قسيم 

 أن يكون قد نالو الكذب، كما يظن بعض الّظانين، ممن – معاذ اهلل –الحقيقة أّن القرآن 
يعتبرون أّن المجاز وجو من وجوه الكذب، لذا فيم يرفضونو،  عتقادىم أّن المجاز يجانب 

ومن اعتقد ذلك، ونظر إلى المجاز ىذه النظرة . الكذب، ويبعد القرآن الكريم عن الصواب
. السطحية فرأيو ُمجاِنب لمصحة
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:  فالمجاز صدق، ودّقة ورّقة وسمو في التعبير، وقد صدق اإلمام الزركشي حينما قال
، ولو وجب خّمو القرآن من المجاز لوجب خّموه من التوكيد والحذف، وتثنية القصص "....

. ()وغيره، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الُحسن
 ليذا ارتأيت أن يكون موضوع رسالتي  ستكمال متطمبات درجة الماجستير في المغة 

، وذلك (المجاز في القرآن الكريم بين اإلثبات والنفي)العربية في الكتابة عن موضوع وقوع 
. لفرط حبي لمغة الضاد التي نزل فييا القرآن الكريم وغيرتي عمى كتاب اهلل عز وجل

 
 ألجل ذلك آثرت الرجوع إلى أميات الكتب بكل ما تحتويو من بساتين المعرفة والعمم 

ألقتطف من كل بستان زىرة ىي في األصل نواة زرعيا القدماء بعمميم ونبوغيم وعبقريتيم 
ولكن مع ىذا نتمنى أن نحذو حذوىم وأن نسير . الفّذة، فأين نحن من عمماء البالغة األوائل

. عمى خطاىم، لعل وعسى أن ُنفيد كما أفدنا منيم
 

.  وكعادة ىؤ ء العمماء األفذاذ جاء بحثي المتواضع ىذا في ثالثة أبواب وخاتمة
 

كما .  تناولت فيو الحديث عن حقيقة المجاز، من حيث تعريفو لغًة واصطالحاً :الباب األول
. تناولت الحقيقة التي تعتبر قسيمًا لو فعّرفتيا لغًة واصطالحاً 

 بعد ذلك أظيرت الفرق بين الحقيقة والمجاز ومن ثم تطرقت إلى الحديث عن دوافع 
ظيور المجاز الذي كان نتيجة حتمية لمتفسير الظاىر السطحي لآليات التي تناولت الصفات 

. الحسية هلل تعالى
 وفي نياية ىذا الباب تناولت الحديث عن تطور دراسة المجاز عند البالغيين العرب 

. فاخترت أشيرىم وأبرزىم كما تناولت الكتابة عن المجاز عند المحدثين واخترت أبرزىم أيضاً 
 

                                                 
( تعميق مصطفى . (البرىان في عموم القرآن)، 794 الزركشي، اإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهلل، ت سنة ( 

. م1988-ىـ1408لبنان، -، دار الفكر، بيروت2عبد القادر عطا، ج
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 من ىذه الدراسة عرضت أقسام المجاز، من مجاز عقمي، ومجاز مرسل ومجاز :الباب الثاني
. استعاري ومن ثم بينت بعض المفاىيم المجازية العامة

 
وأشير من أنكروا وقوع " مدرسة الحقيقة" من ىذه الدراسة فقد تحدثت فيو عن :الباب الثالث

المجاز في القرآن الكريم من أمثال ابن تيمية وابن قّيم الجوزية من القدماء، ومحمد األمين 
الشنقيطي من المحدثين، وتصديت آلرائيم في نفييم لممجاز، بكل ما ورد بين يدّي من أدلة 

وبراىين، فمم يكن التصدي من باب العداء ليم   سمح اهلل، ولكن من قبيل بيان الحقائق ليس 
. غير

 
 فأرجو من اهلل العمي القدير أّن   أكون قد أسأت ألحد منيم، فما أنا إ  طالبة من 

فإن وفقت في . طمبتيم الذين ما زالوا ينيمون من عمميم وعموميم التي   ُتعد و  ُتحصى
ن كان غير ذلك فمن عند نفسي، واهلل أسأل أن يوفقني لما – تعالى –عممي ىذا فمن اهلل   وا 

يحب ويرضى، وأن يتقبل عممي ىذا بقبول حسن ألّنني فوجئت أثناء بحثي ىذا بتشابك 
. الموضوع بين الفقو والبالغة والعقيدة مما أوقعني في حيرة كبرى



 ]1[ 

 
 

 

 

 الباب األول
 

 

: ويشمل
: حقيقة المجاز . أ

.  تررؼ االمجز الغن  .ُ
 . تررؼ االمجز ااطبلالجن  .ِ

 

: الحقيقة . ب
.  تررؼ ااالقرقغ الغ .ُ
 . تررؼ ااالقرقغ ااطبلالجن  .ِ

 

. الفرق بين الحقيقة والمجاز. ج
دوافع دراسة المجاز . د

 

: تطور دراسة المجاز عند البالغيين العرب. ىـ
. االمجز عند ااقدلجء .ُ
. االمجز عند االالدثرف .ِ
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كجنت اادراسغ االمجزرغ في أكؿ ألرىج دراسغ الكرغ نمدىج لبثكثغ في ك ب اانالك 
كاا فسرر كاألاكؿ كاألدب، كفي ىذه اادراسغ أعرض في الدرثي عف القرقغ االمجز 

 تررؼ االمجز الغ كلج كرد في لتجمـ االلغ ااتربرغ كعلى أاسنغ ميجبذة االلغ ااتربرغ 
. األقدلرف

حقيقـة المجاز  (أ)
: تعريي المجاز للةًة . 1

ٍكز كؿ : "ألبي عبد ااراللف ااخلرؿ بف أاللد اافراىردم" ااترف"مجء في لتمـ  مى
كاالمجز االادر كاالكًضع، . كلمجزان كمؤكزان : ك قكؿ مزت ااٌطررؽ مكازان . كسطو:  يءو 

. ()"كاالمجزة أرضجن، كمجكز و مكازان لف لتنى مز و
 

بردم األنداسي : كفي لخ ار ااترف ألبي بكر لاللد بف ااالسف بف عبد اهلل اازي
كمزت ااٌطررؽ مكازان كمؤكزان، كمجكز و، . كسطو: مٍكزي كؿِّ  يء: مجء في لجٌدة مكز"

. ()"اا ي في ادرىج اكف رخجاؼ اكنيج: كاالمٌكزة لف االنـ. كأمز و غررم
 

.  قطتكا مكز اافبلة كأمكاز اافبلة–مكز : قجؿ" كفي أسجس ااببلغغ الزلخ رم، 
. ()"كمزت االكجف كأمز و، كمجكز و ك مجكز و 

                                                 
ليدم . ىػ، ك جب ااترف،  القرؽ د175 اافراىردم، أبك عبد ااراللف ااخلرؿ بف أاللد اافراىردم، ت()

براىرـ ااسجلرائي، ط . ، لف لجٌدة مكز6، ج1986، 2االخزكلي كا 
، لخ ار ااترف، (ىػ379) األنداسي، أبك بكر لاللد بف ااالسف بف عبد اهلل اازبردم األنداسي، ت  ()

. ، عجاـ ااك ب، لف لجٌدة مكز2ـ، ج1996/ىػ1417، 1نكر الجلد اا جذاي، ط.  القرؽ د
، أسجس ااببلغغ، (ىػ538) اازلخ رم، اإللجـ مجر اهلل، أبك ااقجسـ لاللكد بف علر اازلخ رم، ت  ()

 ابنجف، – القرؽ األس جذ عبد اارالرـ لاللكد، دار االترفغ الطبجعغ كاان ر، برركت 
. ـ1979/ىػ1399
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كىز: "ألج في اسجف ااترب البف لنظكر فتٌرؼ االمجز بقكاو مزت : االمجز لف مى
ااٌطررؽ كمجز االكضع مكزان كمؤكزان كمكازان كلمجزان كمجز بو، كمجكزه، مكازان، كأمجزه، 

كمجكزت . أنفذه: كأمجزه. خٌلفو كقطتو: سجر فرو، كسلكو، كأمجزه: كأمجز غرره كمجزه
. ()"االكضع مكازان بلتنى مز و

 

كىز مجز االكضع : مكز: "كفي ااقجلكس االالرط الفرركز أبجدم قجؿ في لجٌدة مى
سجر فرو، كخٌلفو، كأمجز غرره : مٍكزان كمؤكزان كمكازان كلمجزان كمجز بو كمجكزه مكازان 

ااطررؽ إذا قطع لف أالًد مجنبرو إاى اآلخر، : كاالمجز. كاالم جز ااسجاؾ. كمجكزه
. ()"كخبلؼ ااالقرقغ

 
ريقجؿ مجز ااقكؿ مٍكزان، كمكازان، : " ألج في االتمـ ااكسرط فقد كرد لج رلي

: كلمجزان 
 اادرىـ قيبؿ على لج فرو كاـ –نفذ كلضى على اااِّالغ ك :  ااتقد كغرره–ك . قيبؿ كنفذ

ٌد ك قجده ال ى قطتو : كريقجؿ مجز بفبلف االكضع. سجر فرو كقطتو: االكضع كبو- ريرى
 لف ااكبلـ لج  مجكز لج كضع او لف االتنى –ك . االتبر: االمجز. ك تٌداه كخٌلفو كراءه

"()  .
. كرظير في ملرتيج أٌف االمجز رقاد بو ااٌ مجكز كااٌ تٌدم

 

                                                 
، اسجف ااترب، (1311)ابف لنظكر، ملجؿ اادرف لاللد بف لكـر ابف لنظكر اإلفررقي االارم، ت ()

كىز)، لف لجٌدة 1ـ، ج1997، 1دار اجدر، برركت، ط . (مى
 –، ااقجلكس االالرط، برركت (ىػ817)اافرركز أبجدم، لمد ااٌدرف لاللد بف رتقكب اافرركز أبجدم، ت  ()

. (مكز)ـ،  كثرؽ ركسؼ اا رخ لاللد اابقجعي، لجٌدة 1995/ىػ1415ابنجف 
. 168، ص167، ص(بجب اامرـ)إبراىرـ أنرس كرفجقو، االتمـ ااكسرط،  ()
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في  (أسرار ااببلغغ)كعٌرؼ اإللجـ عبد ااقجىر اامرمجني االمجز في ك جبو 
ذا . االمجز لفتؿ لف مجز اا يء رمكزه إذا  تٌداه: "لترض الدرثو عف االمجز بقكاو كا 

عيدؿ بجالفظ علج ركمبو أاؿ االلغ كيًاؼى بأٌنو لمجز على لتنى أنيـ مجكزكا بو 
. ()"لكضتو األالٌي أك مجز ىك لكجنو ااذم كضع فرو أكالن 

 
كىذا أرضجن للج ر فؽ لع  تررؼ . كىذا رقع ضلف ااٌ تررؼ االلكم اللمجز

كلتنى االمجز طررؽ ااقكؿ كلأخذه، : "الرث قجؿ (ااتلدة)ااقرركاني اللمجز في ك جبو 
. ()" "مزت لمجزان "كىك لادر 

 
كاالمجز : "إذ رقكؿ (ااٌ لخرص في علـك ااببلغغ)كأكد ااقزكرني ذاؾ في ك جبو 
. ()"لفتؿ لف مجز االكجف رمكزه إذا  تٌداه

 
للج سبؽ ريبلالظ أٌف االمجز الغ لادر رقاد بو ااٌ مجكز كااٌ تٌدم السب لج 

. كرد في االتجمـ االلكرغ كاا ي اع لدىج أرضجن ااتللجء في  تررفيـ اللمجز الالقجن 
 

 

 

 

 

                                                 
ـ، دار االسررة، 1979/ىػ1399، 2رر ر، ط. عبد ااقجىر اامرمجني، ك جب أسرار ااببلغغ، ت ىػ ()

. 365برركت، ص
، ااتلدة في لالجسف ااٌ تر (ىػ456)ااقرركاني، اإللجـ أبي علي ااالسف بف ر رؽ ااقرركاني، ت  ()

. 455 ابنجف، ص–ـ، دار االترفغ، برركت 1988، سنغ 1كآدابو،  القرؽ لاللد قزقزاف، ط
ااخطرب ااقزكرني، اإللجـ مبلؿ ااٌدرف لاللد بف عبد ااراللف، اا لخرص في علـك ااببلغغ،  القرؽ  ()

 .292 ابنجف، ص–ك رح عبد ااراللف اابرقكقي، دار ااك جب ااتربي، برركت 
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: تعريي المجاز ااطالحاًة . 2
 تررؼ االمجز ااطبلالجن أعرضو القجرئ كلج كرد في ك ب بتض ااتللجء 

: بقكاو" ااخاجئص"األقدلرف، فقد عٌرفو ابف مني في ك جبو 
ىك االفظ االس تلؿ في غرر لج كضع او، كلفظ األسد كاااللجر، إذا أيررد " االمجز "))

. ((()بيلج اابيرلغ، أك أيررد بيلج اا مجع كاابلرد
: ألج اإللجـ عبد ااقجىر اامرمجني في ك جبو

: فتٌرؼ االمجز بقكاو" دالئؿ اإلعمجز في علـ االتجني " 
كاالمجز أف رزاؿ عف لكضتو كرس تلؿ في غرر لج كضع او فريقجؿ أسد كريراد  مجع " 

. ()"كبالر كريراد مكاد 
 

: بقولو" مفتاح العموم"وعّرفو الّسكاكي في كتابو 
كألج االمجز فيك ااكللغ االس تللغ في غرر لج ىي لكضكعغ او بجاٌ القرؽ اس تلجالن في "

. ()"االرر، بجانسبغ إاى نكع القرق يج، لع قررنغ لجنتغ لف إرادة لتنجىج في ذاؾ ااٌنكع
 
 
 
 
 

 

: كأردؼ قجئبلن 

                                                 
، االك بغ 1، ااخاجئص،  القرؽ عبد ااالكرـ بف لاللد، ج(ىػ392)أبك ااف ح عثلجف بف مٌني، ت  ()

. 6+5اا كفرقرغ، ص
، لطبتغ 2اإللجـ عبد ااقجىر اامرمجني، دالئؿ اإلعمجز في علـ االتجني، لاللد ر رد رضج، ط ()

. 280، ص(ىػ1331)االنجر، لار ااقدرلغ، سنغ 
،  القرؽ نترـ زرزكر، (ىػ626)أبك رتقكب ركسؼ ابف أبي بكر بف علي ااٌسكجكي، ت  () ، لف جح ااتلـك

. 359 ابنجف، ص–دار ااك ب ااتللرغ، برركت 
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كاؾ أف  قكؿ االمجز ىك ااكللغ االس تللغ، في غرر لج  دؿ علرو بنفسيج دالاغ ظجىرة، "
اس تلجالن في االرر، بجانسبغ إاى نكع القرق يج لع قررنغ لجنتغ عف إرادة لج  دؿ علرو 

. ()"بنفسيج في ذاؾ ااٌنكع
: كعٌرؼ ابف األثرر االمجز في ك جبو

: بقكاو" االثؿ ااٌسجئر في أدب ااكج ب كااٌ جعر"
كألج االمجز فيك لج أيررد بو غرر االتنى االكضكع او في أاؿ االلغ، كىك لأخكذ لف " 

مجزى لف ىذا االكضع إاى ىذا االكضع؛ إذا  خٌطجه إارو؛ فجالمجز إذان اسـ اللكجف ااذم 
ريمجز فرو كجالتجج كاالزار كأ بجىيلج، كالقرق و ىي االن قجؿ لف لكجف إاى لكجف، فمتؿ 

زرده أسده؛ فإٌف زردان إنسجف، كاألسد ىك ىذا : ذاؾ انقؿ األافجظ لف لالٌؿ إاى لالٌؿ، كقكانج
: ااالركاف االتركؼ، كقد مزنج لف اإلنسجنرغ إاى األسدرغ

بىٍرنج لف ىذه اكالغ برنيلج، ك لؾ ااكالغ ىي افغ اا مجعغ . ()"أم عى
 

فريبلالظ للج سبؽ أٌف االمجز ىك االن قجؿ بجألافجظ لف لكجف إاى آخر اكمكد 
. عبلقغ برنيلج

 
: وخالاة القول

إٌف االمجز ىك اس تلجؿ األافجظ في غرر لج كًضتت او في األاؿ الجرغ 
ببلغرغ، إذ رت بره ااببلغرُّكف لف األلكر اا ي  زرد ااكبلـ عذكبغن كالبلكةن، فربدك ااكبلـ 

. أبلغ كأكثر كقتجن في ااقلكب

                                                 
، ص () . 360ااٌسكجكي، لف جح ااتلـك
أبك ااف ح ضرجء اادرف نار اهلل بف لاللد بف عبد ااكررـ االتركؼ بجبف األثرر االكالي، ت  ()

،  القرؽ لاللد لالري ااٌدرف عبد اااللرد، 1، االثؿ ااٌسجئر في أدب ااكج ب كااٌ جعر، ج(ىػ637)
. 58ـ، ص1939/ىػ1358لطبتغ لاطفى اابجبي اااللبي، لار، 
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كىذه االرزة زادت في ااترب إعمجبيـ بجالمجز، فكثر اس خداليـ او في كبلليـ؛ 
عمجبيـ بيج، ككرؼ ال رتمبكف بيج كىي الغ ك جب اهلل   عز –كذاؾ الى لجليـ بلل يـ كا 

راط االس قرـ- كمؿ . ااذم ري دكف بيدرو، فرضيء ايـ بنكره طررقيـ كريدريـ إاى اااِّ
فآرج و بؿ لتظـ سكره ااملرلغ ال  خلك لف لمجز، كذاؾ الج ر رؾ االمجز لف أثر في 
اانفكس، فجالمجز بخف و كر جق و رتطي ااقجرئ أك ااٌسجلع اكرة أبلغ كأعذب كأخٌؼ 

. كقتجن 
 

كخرر لج رلثؿ ىذا لج كرد على اسجف أبي علي ااالسف بف ر رؽ ااقرركاني في 
أٌف ااترب كثرران لج  س تلؿ : " الرث قجؿ" ااتلدة في لالجسف ااٌ تر كآدابو كنقده"ك جبو 

االمجز، ك تٌده لف لفجخر كبلليج، فإٌنو دارؿي اافاجالغ، كرأس ااببلغغ، كبو بجنت ال يج 
. ()"عف سجئر االلجت

.  فجاقرركاني في كبللو عف االمجز عٌده داربلن الفاجالغ كرأسجن الببلغغ
 

الٌقجن إٌف ااقرركانٌي على اكاب فلع لج في ااتبجرة االمجزرغ لف إرمجز كاخ اجر 
إاٌل أنيج  يل ع األذىجف، ك يرضي اانفكس، فبل ر السسيج إال أاالجب ااٌذكؽ اارفرع، للف 

ادريـ ااقدرة على لترفغ لكاطف ااملجؿ في ااتبجرة االمجزرغ، لف خبلؿ لج  نثره لف 
ثر في اانفكس، ك الٌرر بملجؿ  بداع ال الدكد ايلج، ف يؤى  اكرر فٌني دقرؽ، كاب كجر كا 
. كقتيج اآلذاف اا ي  تمز عف كاؼ لج  سلع االبلك و، كطبلك و كخف و، كر جق و

 
 

:  كمجء على اسجف ااسركطي قكاو

                                                 
. 455، ص1 ااقرركاني، ك جب ااتلدة، ج ()
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كاالمجز إٌلج ألمؿ االفظ، أك االتنى، أك ألمليلج، فجاذم ألمؿ االفظ إٌلج ألمؿ مكىره )
بأف  ككف ااالقرقغ ثقرلغ على االسجف كااذم ألمؿ االتنى إٌلج اتظلو في االمجز أك 

()(القجرة في ااالقرقغ، أك ابرجف في االمجز، أك الطؼ فرو
 

 فجاسركطي في عبجر و ااسجبقغ ردرؾ  لجـ اإلدراؾ قرلغ االمجز كقد ادؽ الرف 
كعند ىذا فجا تبرر بجاالقرقغ رفرد ااتلـ، كاا تبرر بلكاـز اا يء ااذم ىك ...... ): قجؿ

 .()(االمجز ال رفرد ااتلـ بجا لجـ، فرالاؿ دغدغغ نفسجنرغ، فكجف االمجز آكد كأاطؼ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

الحقيقـة  (ب)
                                                 

 ااسركطي، عبد ااراللف مبلؿ اادرف، االزىر في علـك االلغ كأنكاعيج،  رح لاللد أاللد مجد االكاى،  ()
. 360، دار اافكر، ص1علي لاللد اابمجكم، لاللد أبك اافضؿ إبراىرـ، ج

. 361 االادر ااٌسجبؽ، ص ()
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: تعريي الحقيقة للةًة . 1
الٌؽ . ااالؽُّ نقرض اابجطؿ: الؽٌ : " مجء في ك جب ااترف بجب ااالجء كااقجؼ

كأنت القرؽه على . راليؽُّ علرؾ أف  فتؿ كذا: ك قكؿ. اا يء راًلؽُّ الٌقجن، أم كمب كمكبجن 
. كالقرؽه فترؿ في لكضع لفتكؿ. أف  فتلو

 
. أم رقرف  أنو: كبللت القرقغ ىذا. كااالقرقغ لج رارر إارو الؽُّ األلر ككمكبو

ال ربلغ أالديكـ القرقغ اإلرلجف ال ى ال رتربى على لسلـو بتٍرب ىك : "كفي ااالدرث
. ()""فرو
 

: ااالؽُّ : "كفي اااِّالجح،  جج االلغ كاالجح ااتربرغ عٌرؼ اامكىرم ااالقرقغ بقكاو
. ىذه الٌق ي، أم القِّي: ريقجؿ. كااالقَّغي أخص لنو. كاالد ااالقكؽ: كااالؽُّ . خبلؼ اابجطؿ
. القرقغي األلر: كااالٌقغي أرضجن 

 
قىٍق يو أرضجن، إذا  الٌقٍق ىوي كارت لنو على رقرف: كريقجؿ أرضجن  قىٍقتي اارمؿ، كأالى . الى

. كثكب لالقؽه، إذا كجف لالكـ اانسج. ك الٌقؽى عنده ااخبر، أم احَّ 
. ()"كااالقرقغي لج ًراليؽُّ على اارمؿ أف راللرو. خبلؼ االمجز: كااالقرقغ

 

 

 

 

 

:  كفي اسجف ااترب البف لنظكر قجؿ

                                                 
. (القؽ)، لف لجٌدة 3ااخلرؿ بف أاللد، ك جب ااترف، ج ()
الجح  جج االلغ كاالجح ااتربرغ،  القرؽ أاللد عبد االفكر  () اامكىرم، إسلجعرؿ بف الٌلجد اامكىرم، اااِّ

. (القؽ)ـ، لجٌدة 1979/ىػ1399، 2، دار ااتلـ اللبلررف، برركت، ط4عطجر، ج
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. اجرى الٌقجن كثبت: كالٌؽ األلر راًلؽُّ كراليؽُّ القجن كالقكقجن . ااالؽُّ نقرض اابجطؿ: القؽ" 
. كريقجؿ أالقىٍقتي األلر إالقجقجن إذا أالكل و كااٌلال و

ٌقو الٌقجن كأالٌقو . كجف لنو على رقرف: كىالؽَّ األلر رالي
. كااالقرقغ لج رارر إارو الؽُّ األلر ككمكبو

 
كااالقرقغ في االلغ لج أيًقرَّ في االس تلجؿ على أاؿ . كبىلىغ القرقغى األلر أم رقرفى  أنو

. ()"كٍضتو
 

:  (القؽ)كمجءى في ااقجلكس االالرط الفرركز أبجدم في لجٌدة 
كاالكمكد، ... لف أسلجء اهلل  تجاى، أك لف افج و، كااقرآف، كضدُّ اابجطؿ: ااالؽُّ " 

دؽ . ااثجبت، كاااِّ
ٌؽ كراًلؽُّ الٌقغن، بجاف ح . كمب ككقع ببل  ؾ: كاأللر رالي

. ()"ضد االمجز، كلج رالؽُّ علرؾ أف  اللرو: كااالقرقغ. كاأللر  القق يوي ك رٌقن يوي 
 

: كمجء في االتمـ ااكسرط
: الٌقؽى ااٌظف، كالٌقؽى ااقكؿ كااقضرغ كاا يء كاأللر: ريقجؿ. أثب و كاٌدقو: الٌقؽى األلر" 

. ()"أالكـ نسمو: كريقجؿ القؽ ااثكب. أالكلو
. ()"كااالقرقغ ىي اا يء ااثجبت رقرنجن " 

ااالقرقغ إلج فترؿ بلتنى لفتكؿ : "كىذا لج ر فؽ لع  تررؼ اإللجـ ااقزكرني الرنلج قجؿ
. ()"لف قكاؾ الققت اا يء إذ أثب و أك فترؿ بلتنى فجعؿ لف قكاؾ الٌؽ اا يء رالٌؽ إذا ثبت

                                                 
. 49، ص(القؽ)، لجٌدة 10ابف لنظكر، اسجف ااترب، ج ()
. 787، ص(القؽ)اافرركز أبجدم، ااقجلكس االالرط، بجب ااقجؼ فاؿ ااالجء، لجٌدة  ()
. 209إبراىرـ أنرس كرفجقو، االتمـ ااكسرط، ص ()
. 210 االتمـ ااكسرط، ص()
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كقد كرد ىذا ااٌ تررؼ االلكم الالقرقغ على اسجف كثرر لف ااتللجء كجا ف جزاني في 

.  ركح اا لخرص، كفخر ااٌدرف اارازم كغررىـ كثرر
ثبجت اا يء دؽ كاارقرف كا  . كملرتيـ ر فقكف في ااٌ تررؼ االلكم الكؿ اااِّ

 

 

: تعريي الحقيقة ااطالحاًة . 2
:  تٌرؼ ااالقرقغ عند االلكررف بأٌنيج

. ()"لج اس تلؿ في لتنجه األالي، كالقرقغ اا يء خجااو ككنيو" 
: كفي ك جب لف جح ااتلكـ ائللجـ ااٌسكجكي عٌرؼ ااالقرقغ بقكاو

فجاالقرقغ ىي ااكللغ االس تللغ فرلج ىي لكضكعغ او لف غرر  أكرؿ في ااكضع، كجس تلجؿ " 
. ()"األسد في اايركؿ االخاكص، فلفظ األسد لكضكع او بجاٌ القرؽ كال  أكرؿ فرو

 
: بقكاو" اإلرضجح في علكـ ااببلغغ"ألج اإللجـ ااقزكرني فقد عٌرؼ ااالقرقغ في ك جبو 

. ()"ااكللغ االس تللغ فرلج كضتت او في ااطبلح بو اا خجطب: ااالقرقغ" 
 
 

: كعٌرفيج اا ف جزاني بقكاو
. ()"ااكللغ االس تللغ فرلج كضتت او في ااطبلح بو رقع اا خجطب: ااالقرقغ في االاطبلح"

                                                                                                                                       
. 292ااقزكرني، اا لخرص في علـك ااببلغغ، ص ()
. 210االتمـ ااكسرط، ص ()
، ص () . 358ااٌسكجكي، لف جح ااتلـك
. ،  القرؽ د1 برركت، ج–اإللجـ ااخطرب ااقزكرني، اإلرضجح في علـك ااببلغغ، دار ااك جب االبنجني  ()

. 392ـ، ص1971، 3لاللد عبد االنتـ خفجمي، ط
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الفرق بين الحقيقة والمجاز  (ج)

ذكر ابف مٌني في ك جبو ااخاجئص اافرؽ برف ااالقرقغ كاالمجز، الرث قجؿ 
": بجب في فرؽ برف ااالقرقغ كاالمجز: " الت عنكاف

كاالمجز لج كجف بضٌد . لج أيًقٌر في االس تلجؿ على أاؿ كضتو في االلغ: ااالقرقغ"
نلج رقع االمجز كريتدىؿ إارو عف ااالقرقغ التجفو ثبلثغ، كىي. ذاؾ االتساع، والتوكيد : كا 

. ()"فإف عدـ ىذه األكاجؼ كجنت ااالقرقغ اابٌ غ. والتشبيو
 

: كاس  يد على ذاؾ بقكاو  تجاى
َواْسَأِل اْلَقْريََة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها [82: ركسؼ .]

. فذكر أٌنو كقع االمجز ألٌف في اآلرغ االتجني ااثبلثغ
كألج .  فؤلٌنو اس تلؿ افظ ااسؤاؿ لع لج ال راح في ااالقرقغ سؤااواالتساعألج " 

 فؤلنو في التوكيدكأٌلج . فؤلنيج  بِّيت بلف راح سؤااو الج كجف بيج كلؤافجن ايجالتشبيو 
. ()"ظجىر االفظ إالجاغ بجاسؤاؿ على لف ارس لف عجد و اإلمجبغ

 
 

: الفرق بين الحقيقة والمجاز
اافرؽ " دالئؿ اإلعمجز في علـ االتجني"ذكر عبد ااقجىر اامرمجني في ك جبو 

: برنيلج فقجؿ
                                                                                                                                       

، االطٌكؿ، سلسلغ  ركح ااٌ لخرص (ىػ792)اا ف جزاني، ستد اادرف لستكد بف علر اا ف جزاني، ت  ()
،  القرؽ د (االطكؿ)  –عبد اااللرد ااينداكم، دار ااك ب ااتللرغ، برركت .  رح  لخرص لف جح ااتلـك

. 568ابنجف، ص
. 304، ص2ابف مٌني، ااخاجئص، ج ()
. 308، ص307 االادر ااسجبؽ، ص ()
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كذاؾ أٌف ااتجٌدة قد مرت بأف ريقجؿ في اافرؽ برف ااالقرقغ كاالمجز أف رقٌر االفظ على " 
ًضعى او . ()"أالو في االلغ، كاالمجز أف ريزاؿ عف لكضتو كريس تلؿ في غرر لج كي

 

فذكر بادد " االثؿ ااسجئر في أدب ااكج ب كاا جعر"أٌلج ابف األثرر في ك جبو 
كأٌلج اافرؽ برنو كبرف ااالقرقغ فيك أٌف : "ااالدرث عف اافرؽ برف ااالقرقغ كاالمجز فقجؿ

ادؽ على كؿ " فبلف عجاـ"ااالقرقغ مجررغ على ااتلـك في نظجئر؛ أال  رل أٌنج إذا قلنج 
ألٌنو ال راح إاٌل في بتض ااملجدات دكف بتض؛ إذ " كاسأؿ ااقررغ"ذم علـ، بخبلؼ 

كاسأؿ ااالمر : االراد أىؿ ااقررغ، ألنيـ للف راح ااسؤاؿ ايـ، كال رمكز أف ريقجؿ
. ()كاا راب، كقد رالسف أف ريقجؿ كاسأؿ ااربع كااٌطلؿ

 

: كلج قجؿ في اافرؽ برف ااالقرقغ كاالمجز
كاعلـ أىٌف كؿ لمجز فلو القرقغ؛ ألٌنو اـ راح أف ريطلؽ علرو اسـ االمجز إاٌل انقلو عف "

القرقغ لكضكعغو او، إذ االمجز ىك اسـ اللكضع ااذم رن قؿ فرو لف لكجف إاى لكجف، 
. ()"فمتؿ ذاؾ انقؿ األافجظ لف ااالقرقغ إاى غررىج

 

ككذاؾ فجعلـ أٌف االمجز أكاى بجالس تلجؿ لف ااالقرقغ في بجب : "كأضجؼ قجئبلن 
اافاجالغ كااببلغغ، ألٌنو اك اـ ركف كذاؾ اكجنت ااالقرقغ اا ي ىي األاؿ أكاى لنو 

. ()"الرث ىك فرع علريج
ريبلالظ لف  لؾ اافركؽ برف ااالقرقغ كاالمجز أٌف ابف األثرر قد اع بر االمجز أبلغ 

. كأفاح، كلج اع بر ااالقرقغ أابلن كاالمجز فرعجن 
 

                                                 
. 280، ص2عبد ااقجىر اامرمجني، دالئؿ اإلعمجز في علـ االتجني، ااٌسرد لاللد ر رد رضج، ط ()
. 62، 61ابف األثرر، االثؿ ااٌسجئر، ص ()
. 63االادر ااٌسجبؽ، ص ()
. االادر ااٌسجبؽ، كااافالغ نفسيج ()
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:  كلضى ابف األثرر رقكؿ
كاعلـ أٌنو إذا كرد علرؾ كبلـ رمكز أف راللؿ لتنجه على طررؽ ااالقرقغ كعلى طررؽ " 

فإف كجف ال لزٌرغ التنجه في الللو على طررؽ االمجز : االمجز بجخ بلؼ افظو؛ فجنظر
فبل رنبلي أف رياللؿ إاٌل على طررؽ ااالقرقغ؛ ألٌنيج ىي األاؿ كاالمجز ىك اافرع، كال 

. ()"رتدؿ عف األاؿ إاى اافرع إاٌل افجئدة
 

فمتؿ ابف األثرر اس خداـ االمجز ك فضرلو على ااالقرقغ افجئدة  منريج ااببلغغ 
. لف كراء اس خداليج اللمجز في ااكبلـ

 
: ألج في ك جب ااطِّراز فقد كرد قكؿ ااتلكم في اافرؽ برف ااالقرقغ كاالمجز

اعلـ أٌف أربجب ااببلغغ كميجبذة أىؿ ااٌانجعغ لطبقكف على أٌف االمجز في االس تلجؿ "
أبلغ لف ااالقرقغ، كأٌنو ريلًطؼي ااكبلـ كريكسبو البلكةن، كركسكه ر جقغن، كااتىلىـ فرو قكاو 

 َوَ اِاياً ِإَل  اللَِّ   ِِ ْ  ِِ  َوِسَراااً  ُّمِنيراً : كقكاو. [94: ااالمر] فَاْا َْ  ِ َ ا  ُتْ َ رُ :  تجاى

[46: األالزاب] . فلك اس تلؿ ااالقجئؽ في ىذه االكاضع، اـ  تًط لج أعطى االمجز لف
. ()"ااببلغغ

 
 
 
 

: وخالاة القول في الفرق بين الحقيقة والمجاز يتمثل في

                                                 
. 63، ص1ابف األثرر، االثؿ ااٌسجئر، ج ()
، ااطِّراز اال ضلف ألسرار (749)ااتلكم، رالرى بف اللزة بف علي بف إبراىرـ ااتلكم اارلني، ت  ()

، دار ااك ب 2ـ، ج1914/ىػ1332ااببلغغ كعلـك القجئؽ اإلعمجز، لطبتغ االق طؼ بلار، سنغ 
. 8ااخدركرغ، ص



 ]15[ 

 أٌف االمجز أبلغ كأفاح كأملؿ؛ إذ ريتطي ااكبلـ نكعجن لف ااتذكبغ كااالبلكة اا ي 
 ضفي علرو  رئجن لف االطجفغ كااٌر جقغ كااطبلكة كااالركغ كسرعغ اا نقؿ كاالن قجؿ لف 

. لتنى إاى آخر لع االال فجظ بجافجئدة االن كدة لف ذاؾ اا مجكز كااٌ تدم
 
: دوافع دراسة المجاز (د)

 رغـ اا آارؼ اا ي أظيرت عنجر يج كاى لجليج بجاقهرآف ااكررـ، لف الرث  فسرره 
ك أكرلو كااك ؼ عف لتجنرو كلفردا و، إال أٌف االسللرف اـ رككنكا على لس كل كاالد في 

. فيليـ اآلرجت ك فسررىـ ايج
 فقد  ضجربت اآلراء كاخ لفت كميجت ااٌنظر برف ااتللجء كاافقيجء كاألئلغ الكؿ 

 ااالسرغ كذا و كاا ي   الدث أرضجن عف –  تجاى –اآلرجت اا ي   الدث عف افجت اهلل 
. ألكر  بدك في ظجىرىج لنجقضغ ا اكرات ااتقؿ

[. 5: طو] الرَّْحَ ُن َاَل  اْلَعْرِش اْستُتَوى: كقكاو  تجاى
ُكلُّم َشْيٍء َهاِلٌك ِإَّلَّ َوْاَهُ  َلُ  اْلُحْكُم : فقد الللت ىذه اآلرغ لتنى االس كاء، كقكاو  تجاى

 [.88: ااقاص ]َوِإلَْيِ   ُتْرَاُعووَ 
َق  َوْاُ   َ ِّبَك ُ و اْلَ َ ِل َواْاِْكَرااِ : كقكاو  تجاى في آرغ أخرل [. 27: ااراللف] َويُت ُتْ
 [.10: ااف ح] يَُ  اللَِّ  فُتْوَ  َأْيِ يِهمْ : كقكاو  تجاى في آرغ أخرل

 َو َاَلِ  اْليُتُهوُ  يَُ  الّلِ  َ ْ ُلوَلٌة ُ لَّْ  َأْيِ يِهْم َولُِعُنوْا ِ َ ا  َاُلوْا َ ْل يََ اُا َ ْ ُ ووََتاوِ : كقكاو  تجاى
 [.64: االجئدة]

 فلثؿ ىذه اآلرجت اال ضلنغ اافجت اهلل ااالسرغ كجالس كاء كااكمو كاارد كغررىج 
ااكثرر أثجرت اامدؿ كاانقجش للج كجف او بجعثجن كدافتجن قكرجن اظيكر لج عرؼ بجالذاىب 

كاافرؽ اإلسبللرغ كاا ي أخذت كؿ فرقغ لف ىذه اافرؽ  فسر ك ؤكؿ اآلرجت السب 
:- ألزم يج كفيليج ايذه اآلرغ أك  لؾ كلف ىذه اافرؽ
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 كىـ أاالجب كااؿ بف عطجء كرسلكف أاالجب ااتدؿ كاا كالرد :المعتزلة .ّ
كرلقبكف بجاقدررغ كىـ قد متلكا افظ ااقدررغ ل  ركجن، كقجاكا افظ ااقدررغ رطلؽ على 

كاالت زاغ أرضجن  نفي افجت اهلل . ()لف رقكؿ بجاقدر خرره ك ره لف اهلل  تجاى
بأنو ارس هلل عز كمؿ علـ، كال قدرة، كال الرجة، كال سلع، كال ): األزارغ ك قكؿ

إٌف اهلل  تجاى اـ ركف او في األزؿ : بار، كال افغ أزارغ، كزادكا على ىذا بقكايـ
. ( )(اسـ كال افغ

 :الجبرية .4

ضجف و إاى اارب  تجاى) كاامبررغ . اامبر ىك نفي اافتؿ القرقغ لف ااتبد كا 
أانجؼ، فجامبررغ ااخجااغ ىي اا ي  ثبت التبد، فتبلن كال قدرة على اافتؿ 

. ()(أابلن، كاامبررغ اال كسطغ أف  ثبت التبد قدرة غرر لؤثرة أابلن 
 أ بجع ميـ بف افكاف ااذم قجؿ بجإلمبجر كاالضطرار إاى األعلجؿ، :-الجيمية .ٓ

كزعـ أرضجن أف . كأنكر االس طجعجت كليج، كزعـ أف اامنغ كاانجر  برداف ك فنرجف
اإلرلجف ىك االترفغ بجهلل  تجاى فقط، كأف ااكفر ىك ااميؿ بو فقط، كقجؿ ال فتؿ 
نلج  نسب األعلجؿ إاى االخلكقرف على االمجز،  كال علؿ ألالد غرر اهلل  تجاى، كا 
كلج رقجؿ زاات اا لس، كدارت ااٌرالى، لف غرر أف رككنج فجعلرف أك لس طرترف 

كزعـ أرضجن أف علـ اهلل  تجاى الجدث، كال نع لف كاؼ اهلل  تجاى . الج كاف ج بو
 .( )(بأنو  يء أك الٌي أك عجاـ أك لررد

                                                 
ىػ، االلؿ كاانالؿ  االرح أاللد فيلي لاللد، 548أبك ااف ح لاللد بف عبد ااكررـ اا يرس جني، ت  ()
. 38، دار ااك ب ااتللرغ، برركت، ابنجف، ص1ج
ىػ، اافرؽ برف اافرؽ، 429عبد ااقجىر بف ظجىر بف لاللد اابلدادم االسقرائرني اا لرلي، ت عجـ .()

. ـ1995ىػ، 1416 القرؽ لاللد لالري اادرف عبد اااللرد، االك بغ ااتاررغ، اردا، برركت، 
. 72االلؿ كاانالؿ، ص.()
. 211اافرؽ برف اافرؽ، ص.()
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بالدكث كبلـ اهلل  تجاى كلج قجا و ) ( )(كىك لف اامبررغ ااخجااغ):  كقجؿ ميـ
. ( )(ااقدررغ، كاـ رسِـّ اهلل  تجاى ل كللجن بو

فأكفر و ااقدررغ في قكاو بأف اهلل  تجاى خجاؽ أعلجؿ ااتبجد، فج فؽ أانجؼ األلغ على )
. ( )( كفرره

 فلت قدات ك كفرر ىذه اافرقغ متليج  ؤكؿ كؿ آرغ ال   فؽ لع عقجئدىـ بلج 
. كر نجسب ك فكررىج

 :المرجئة 4

انؼ لنيـ قجاكا بجإلرمجء في اإلرلجف كبجاقدر على لذاىب : االرمئغ ثبلثغ أانجؼ
. ااقدررغ االت زاغ

 كانؼ لنيـ قجاكا بجإلرلجف كبجامبر في األعلجؿ، على لذىب ميـ بف 
افكاف، فيـ إذان لف مللغ ااميلرغ، كااانؼ ااثجاث لنيـ خجرمكف عف اامبررغ 

. كااقدررغ
نلج سيلٌكا لرمئغ ألٌنيـ أٌخركا ااتلؿ عف اإلرلجف . ( )(كا 

: كمجء في ك جب اإلرلجف البف  رلرغ
قد عدات االرمئغ في ىذا األاؿ عف برجف ااك جب كااسنغ كأقكاؿ اااالجبغ )أٌف االرمئغ 

كاا جبترف ايـ بإالسجف، كاع لدكا على رأريـ، كعلى لج  أكاكه بفيليـ االلغ، كىذه طررقغ 
أكثر لج رخطئ اانجس لف ميغ اا أكرؿ : أىؿ اابدع، كايذا كجف اإللجـ أاللد رقكؿ

. ()كااقرجس

                                                 
. 73االلؿ كاانالؿ، ص.()
. 212اافرؽ برف اافرؽ، ص.()
. 213االادر ااسجبؽ، ص.()
. 202اافرؽ برف اافرؽ، ص.()
. 114ابف  رلرغ، اإلرلجف، ص.()
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فيي أىؿ ااسُّنغ كااملجعغ كليـ  كىي اافرقغ ااثجاثغ كااسبتكف):- الفرقة الّناجية 5
ل فقكف على لقجاغ كاالدة في  كالرد اااجنع كافج و، كعداو كالكل و، كفي 

 .()(أسلجئو كافج و

مجزة رؤر و .  كلج رملتيج اإلقرار ب كالرد اااجنع كقدلو، كقدـ افج و األزارغ كا 
. لف غرر   برو كال  تطرؿ

 
: ولملزالي رأي في ىذه الفرقة حيث قال عنيم

كأٌلج أىؿ ااسنغ كااملجعغ فقد  كسطكا برنيـ فلـ رنفكا االخ رجر عف أنفسيـ ) 
. ()(بجاكلرغ كاـ رنفكا ااقضجء كااقدر عف اهلل بجاكلرغ

 
: وقد ورد في كتاب المجاز وأثره في الدرس الملوي قول الكاتب

كجف لف أىـ لج دار لف خبلؼ برف االت زاغ كأىؿ ااسنغ أف أىؿ ااسُّنغ ) أٌنو 
. أٌف هلل عللجن القرقرجن ال لمجزرجن كأف عللو غرر لخلكؼ كأٌف كبلـ اهلل قدرـ اـ رزؿ:  قرر

ككبلـ اهلل افغ فتؿ لخلكؽ كلف . أنو علـ لالدث لخلكؽ:  كاالت زاغ  اكر
. ()(ثـ ن أت ف نغ خلؽ ااقرآف

 
 ىذا غرض لف فرض لف الرث عدد اافرؽ كاالذاىب اا ي مجكزت ااسبترف 

كٌؿ فرقغ  فسِّر ك ؤكؿ على عج قيج اآلرجت اا ي   نجكؿ افجت اهلل  تجاى كأفتجؿ . فرقغ
. ااتبجد  فسرران ظجىررجن دكف ااكقكؼ على فيـ اآلرجت ك فسررىج ب كؿ االرح

                                                 
. 26اافرؽ برف اافرؽ، ص.()
. 1328االزااي، ك جب األربترف في أاكؿ اادرف، لطبتغ كردس جف ااتللرغ،  ()
. 115، 114عبد ااملرؿ، لاللد اابدرم، االمجز كأثره في اادرس االلكم، ص ()
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 لف ذاؾ رس طجع ااقكؿ إٌف إثبجت اافكرة االمجزرغ أك نفريج، دراسغ كجف بجعثيج 
األكؿ اآلرجت كااناكص ااقرآنرغ اا ي   نجكؿ افجت اهلل  تجاى كخلؽ أفتجؿ ااتبجد كاا ي 

. ن أ عنيج ظيكر لج رترؼ بجافرؽ كاالذاىب اإلسبللرغ
 

: وقد ادق ابن تيمية حينما قال عنيم
كايذا نمد االت زاغ كاالرمئغ كاارافضغ كغررىـ لف أىؿ اابدع رفسركف ااقرآف ) 

 برأريـ كلتقكايـ، كلج  أكاكه لف االلغ، كايذا نمدىـ ال رت لدكف على أالجدرث اانبي 
كاااالجبغ كاا جبترف كأئلغ االسللرف، فبل رت لدكف ال على ااسنغ، كال على إملجع 
نلج رت لدكف على ااتقؿ كااللغ، كنمدىـ ال رت لدكف على ك ب  ااسلؼ كآثجرىـ، كا 

نلج رت لدكف على ك ب األدب كك ب ااكبلـ  اا فسرر االأثكرة كااالدرث كآثجر ااسلؼ، كا 
. ()(اا ي كضت يج رؤكسيـ

نكجره اللمجز فإنكجره   فلثؿ ىذا ااالدرث ربرف كركضح سبب رفض ابف  رلرغ كا 
كجف بدافع االررة على ك جب اهلل  تجاى لف  لؾ اافرؽ اا ي إذا لج  دبر االرء المميـ 

كأدا يـ كمدىج دعجكم كأبجطرؿ ال رقـك علريج دارؿ كذاؾ بسبب عدـ اا فج يـ إاى ااك ب 
. اا ي  بالث بجاقرآف كااالدرث اانبكم اا ررؼ

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 114اإلرلجف، ابف  رلرغ، ص ()
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تطور دراسة المجاز عند البالغيين العرب . ىـ
الالدرث عف  طكر دراسغ االمجز عند ااببلغررف ااترب  ق ضي ىذه اادراسغ أف 

. أ الدث عف  طكرىج عند ااقدلجء لف ااببلغررف ااترب
: المجاز عند القدماء. أ
:- درس ااببلغركف ااترب ااقدلجء االمجز فكضتكا الٌده كبٌرنكا أقسجلو، كلنيـ 
 
: (ىـ255عمرو بن بحر )الجاحظ . 1

-163)علرك بف بالر بف لالبكب، أبك عثلجف اامجالظ، عجش لج برف "
االانؼ ااالسف ااكبلـ، اابدرع اا اجنرؼ، كجف لف أىؿ اابارة، كأالد  ركخ . (ىػ255

ـٌ بيج لدة ـى بلداد فأ لجت اامجالظ في سنغ خلس كخلسرف . " ()"االت زاغ، كقىًد
. ()"كلجئ رف

 
 إاى االمجز لف -البيان والتبيين والحيوان - أ جر اامجالظ لف خبلؿ ك جبرو 

ينِ : كقكاو  تجاى. خبلؿ إرراده ابتض اآلرجت اا ي كرد فريج لمجز  َهَ ا  ُُتُ ُلُهْم يُتْوَا ال ِّب
كفٌسر . ()"كااتذاب ال رككف نزالن كاكٌنو أمراه لمرل كبلليـ: ، فتٌلؽ بقكاو[56:ااكاقتغ]

كااتذاب ال رككف نزالن كاكف الج قجـ ااتذاب ايـ في )اآلرغ نفسيج في اابرجف كاا بررف فقجؿ 
. ()(لكضع اانترـ سيلي بجسلو

                                                 
،  جررخ بلداد أك لدرنغ (ىػ463)ااخطرب اابلدادم، أبك بكر أاللد بف علي ااخطرب اابلدادم، ت  ()

ـ، لن كرات لاللد علي 1997/ىػ1417، 1، ط12ااٌسبلـ،  القرؽ لاطفى عبد ااقجدر عطج، ج
. 208 ابنجف، ص–برضكف، دار ااك ب ااتللرغ، برركت 

. 114،115عبد ااملرؿ، لاللد بدرم، االمجز كأثره في اادرس االلكم، ص ()
،  القرؽ ك رح عبد 4، ك جب ااالركاف، ج(ىػ255)اامجالظ، أبك عثلجف علرك بف بالر اامجالظ، ت  ()

. 273ـ، لار، ص1940/ىػ1359، 1ااٌسبلـ لاللد ىجركف، ط
. 180، ص1اابرجف كاا بررف، ج ()
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[. 10: اانسجء] ِإوَّ الَِّ يَن يَْأُكُلوَو َأْ َواَل اْلَيَتاَ    ُْل اً : ك نجكؿ أرضجن قكاو  تجاى
. ()[42: االجئدة] َأكَّاُلوَو لِل ُّمْح ِ : كقكاو  تجاى

 

، أم أٌنو مجء فرو لمجز كتجدًة  (أمراه لمرل كبلليـ)كاكٌنو : فرقكؿ اامجالظ
فخرج اامجالظ بجالمجز لف دائرة اا فسرر كاا أكرؿ إاى دائرة . ااترب في اس خداـ االمجز

. ااببلغغ، فاٌرح بجسـ االس تجرة كالجكؿ  تررفيج، فكجف بذاؾ أٌكؿ لف  الٌدث عنيج
 

المجالظ رلالظ أٌف اامجالظ اخ لؼ عف سجبقرو في رأرو " ااالركاف"كااقجرئ ك جب 
. في االمجز كأبي عبردة ااذم كجف ررل فرو  فسرران ك أكربلن اكللغ غرربغ لف ااقرآف ااكررـ
. أٌلج االمجز عند اامجالظ ريقجبؿ ااالقرقغ، فيك بذاؾ رككف أٌكؿى لف  نجكاو باكرة ببلغرغ

 

بتض اآلرجت اا ي أدرميج اامجالظ في ك جبو  الت " ااالركاف"فقد كرد في ك جب 
كقد رقكاكف ذاؾ أرضجن على االثؿ، كعلى : "فقد قجؿ" االمجز كاا  برو في األكؿ"عنكاف 

الَِّ يَن  َاُلوْا :  في ااك جب– عٌز كمٌؿ –فقد قجؿ اهلل : فإف قل ـ. اال  قجؽ، كعلى اا  برو
َنا َأَّلَّ  ُُتْ ِ َن ِلَرُسوٍل َحتََّ  يَْأ ِيُتَنا  ُِقْر َاٍو  َْأُكُلُ  النَّا ُ  فقد . [183: آؿ علراف] ِإوَّ الّلَ  َاِهَ  ِإلَيُتْ

. ()" إٌنلج كلليـ بلل يـ– عٌز كمٌؿ –عللنج أٌف اهلل 
 

دارؿ كاضح على  (إٌنلج كلليـ بلل يـ)فإارار اامجالظ على  كرار عبجرة 
. اس خداـ ااترب اللمجز في كبلليـ

                                                 
. 4ك جب ااالركاف، ج ()
،  القرؽ ك رح عبد 5، ك جب ااالركاف، ج(ىػ255)اامجالظ، أبك عثلجف علرك بف بالر اامجالظ، ت  ()

. 23ـ، لار، ص1943/ىػ1362، 1ااسبلـ لاللد ىجركف، ط



 ]22[ 

" في االمجز كاا  برو بجألكؿ"ىذا كقجؿ اامجالظ أرضجن  الت عنكاف بجب آخر 
َس َّاُاوَو : لف سكرة االجئدة، قجؿ  تجاى [42]ااكارد في اآلرغ - عٌز كمؿٌ –قكؿ اهلل 

ُهمْ  نُتُهم َأْو َأْاِرْ  َانُتْ .  ..لِْلَكِ ِ  َأكَّاُلوَو لِل ُّمْحِ  فَِ و َا ُؤوَو فَاْحُكم  ُتيُتْ
ِإوَّ الَِّ يَن يَْأُكُلوَو َأْ َواَل اْلَيَتاَ    ُْل اً ِإ ََّ ا يَْأُكُلوَو : لف سكرة اانسجء قجؿ  تجاى [10]كاآلرغ 

. ِفي  ُ ُو ِِهْم  َا اً َوَسَيْ َلْوَو َسِعيراً 
 

ف  ربكا ب لؾ األلكاؿ األنبذة، كابسكا : " فقجؿ اامجالظ عنيلج كقد ريقجؿ ايـ ذاؾ كا 
كأضجؼ اامجالظ . اااللؿ، كركبكا ااٌدكاب، كاـ رنفقكا لنيج درىلجن كاالدان في سبرؿ األكؿ

، كىذا [10: اانسجء] ِإ ََّ ا يَْأُكُلوَو ِفي  ُ ُو ِِهْم  َا اً -:  عٌز كمٌؿ –كقد قجؿ اهلل : "قجئبلن 
.  ()"لمجز أرضجن 

 
كاس  يد على ذاؾ  (في لمجز ااٌذكؽ): كلج مجء في بجب آخر قكؿ اامجالظ

. ()[49: اادخجف] ُ ْ  ِإ ََّك َأ َ  اْلَع ِيُ  اْلَكرِيمُ -: عٌز كمؿٌ –بقكؿ اهلل 
 

أٌنو " ااالركاف"إذف ريبلالظ لف خبلؿ كبلـ اامجالظ عف االمجز لف خبلؿ ك جبو 
رت بر أٌكؿ لف خرج بجالمجز لف دائرة اا فسرر كااٌ رح إاى دائرة االتنى ااالقرقي اللمجز 

.  ااذم ىك قسرـ ااالقرقغ
 

اقد نزؿ ااقرآف على أسجارب ااترب، : " كبذاؾ ريبلالظ أٌف اامجالظ رررد أف رقكؿ
كاس  يد على االغ كبللو لف ". فلرس عمربجن أف رس خدـ االمجز كلج اس خدلو ااترب 

 كااالركاف، فللج سجقو على –خبلؿ اآلرجت اا ي اس  يد بيج في ك جبرو اابرجف كاا بررف 

                                                 
. 25، ص5اامجالظ، ك جب ااالركاف، ج()
. 28االادر ااٌسجبؽ، ص ()
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، [48: اازخرؼ] َوَ ا  ُرِيِهم  ِّبْن آيٍَة ِإَّلَّ ِهَي َأْك ُتُر ِ ْن ُأْخِتَها:سبرؿ اا كسع قكاو  تجاى
فيذا للج ردؿ على  كستيـ في ااكبلـ كاللؿ بتضيـ على ): كعٌلؽ بتد ذاؾ بقكاو

. ()(بتض كا  قجؽ بتضو لف بتض
 

لف ذاؾ نخلص إاى ااقكؿ بأف اامجالظ ررل أٌف االمجز ريقجبؿ ااالقرقغ، كىك أكؿ 
لف  الٌدث عف االمجز في اراالغ ككضكح، الرث خرج فرو لف دائرة اا فسرر كاا أكرؿ، 
فقد كجف رأ ي بجالفظغ ااكاالدة كرضتيج في اس تلجارف لخ لفرف، أالدىلج لمجزم كاآلخر 
القرقي اربرىف القجرئ بجاٌدارؿ كاابرىجف ااقجطع اافرؽ برف األسلكبرف ارخرج لف ذاؾ إاى 

. إثبجت أٌف االمجز أكثر عذكبغ كالبلكة لف ااالقرقغ
 

كللج أظير إقرار اامجالظ بجالمجز ك الٌدثو عنو باراالغ ككضكح أٌنو اٌرح 
بجالس تجرة ك الٌدث عنيج كالجكؿ كضع  تررؼ ايج، لع ااتلـ أٌف االس تجرة اـ راٌرح بيج 

قبؿ ك جبجت اامجالظ إاٌل لج كرد في األالكجـ اافقيرغ ااكاردة على اسجف أبي النرفغ 
كاجالبرو في ك جب ك ؼ األسرار عف أاكؿ فخر اإلسبلـ اابزدكم، فقد اكالظ أٌنيـ 

. ()(افظ االس تجرة في أالكجليـ اافقيرغ)كثرران لج اس تللكا 
 

كخبلاغ ااقكؿ  كلـ اامجالظ في االمجز كأقٌره في الرِّ كبللو كفي افالجت ك بو 
. فيك إذف للف أثب كا االمجز كاـ رنفكه" اابرجف كاا بررف، كااالركاف"كخجاغ في ك جبرو 

 
 

                                                 
. 252، ص1اابرجف كاا بررف، ج ()
، ك ؼ األسرار عف أاكؿ فخر (ىػ730)اابخجرم، عبلء اادرف بف عبد ااتزرز بف أاللد اابخجرم، ت  ()

. ـ1974/ىػ1394 برركت، ابنجف، طبتغ مدردة بجألكفست –اإلسبلـ اابزدكم، دار ااك جب ااتربي 
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 (ىـ276ت )ابن قتيبة . 2
علـ لف .  ىك أبك لاللد عبد اهلل بف لسلـ بف ق ربغ اادرنكرم اانالكم االلكم

 فسرر غررب )أعبلـ ااقرف ااثجاث اايمرم، بالث االمجز لف نجالرغ الكرغ في ك جبو 
فقد بالث االمجز لف نجالرغ ااطبلالرغ الرث (  أكرؿ ل كؿ ااقرآف)أٌلج ك جبو . (ااقرآف

ىذا كقد رٌد . عقد اللمجز بجبرف األكؿ الالدرث عف االمجز كااثجني الالدرث عف االس تجرة
. فرو على لنكرم االمجز اازاعلرف بأٌف ااكبلـ كلو القرقغ كال لمجز فرو

:- فكجف للج رٌد علريـ بو قكاو
كألج ااطجعنكف على ااقرآف بجالمجز فإنيـ زعلكا أٌنو كذب ألف اامدار ال رررد  "

كااقررغ ال  سأؿ كاك كجف االمجز كذبجن ككؿ فتؿ رنسب إاى غرر ااالركاف بجطبلن كجف 
نبت اابقؿ كطجات اا مرة كأرنتت ااثلرة كأقجـ اامبؿ : أكثر كبللنج فجسدان ألٌنج نقكؿ

. ()"كرخص ااستر
 ىذا كفي عبجرة أخرل كاردة على اسجنو رس  ؼ لنيج أف عبجرة االمجز كجنت 

كذىب قـك في : " قجبؿ ااالقرقغ، أم أٌنو رتي االتنى االاطبلالي الكللغ فنمده رقكؿ
ٌنلج ىك إرمجد اللتجني كارفكه  قكؿ اهلل ككبللو أٌنو ارس قكالن كال كبللجن على ااالقرقغ كا 

. ()"في كثرر لف ااقرآف إاى االمجز
 

: كللج رثبت لترف و اللمجز أرضجن لج قجاو
كالترب االمجزات في ااكبلـ، كلتنجىج طرؽ ااقكؿ كلآخذه، ففريج االس تجرة  "

كاا لثرؿ كااقلب كاا قدرـ كاا أخرر كااالذؼ كاا كرار كاإلخفجء كاإلظيجر كاا تررض 
كاإلفاجح كااكنجرغ كاإلرضجح كلخجطبغ ااكاالد لخجطبغ ااملرع كااملرع خطجب ااكاالد 

                                                 
. ،  رح ك القرؽ أاللد اقر، دار إالرجء ااك ب ااتربرغ99 أكرؿ ل كؿ ااقرآف، ص ()
. 78 أكرؿ ل كؿ ااقرآف، ص ()
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كااكاالد كااملرع خطجب االثنرف كااقاد بلفظ ااخاكص النى ااتلـك كبلفظ ااتلـك 
. ( )....."بلتنى ااخاكص لع أ رجء كثررة 

.  فتبجر و ااسجبقغ  دؿ على لترف و اللمجز بجالتنى االاطبلالي ااذم  قرده
ردؿ على أٌنو أعطى اكللغ االمجز ا سجعجن كبرران أكثر للج " أ رجء أخرل"كقكاو لع 

. اس قرت علرو في ك ب ااببلغغ
فجاترب  س ترر ااكللغ ف ضتيج لكجف ااكللغ إذا : " أٌلج عف االس تجرة فقد قجؿ

. ()"كجف االسلى بيج بسبب لف األخرل أك لمجكران ايج أك ل جكبلن 
 فلف خبلؿ اابجبرف االذرف عقدىلج ابف ق ربغ اللمجز كاالس تجرة كاالذرف رٌد لف 

خبلايلج على لنكرم االمجز ااذرف فسَّركا اآلرجت  فسرران ظجىررجن سطالرجن ر ضح انج أٌف 
. ابف ق ربغ قد عرَّؼ االمجز الغن كااطبلالجن بدارؿ إرراده او لقجببلن الالقرقغ

.  كاذا فرلكف ااقكؿ أٌف ابف ق ربغ أقرَّ بجالمجز كاـ رنفو
 
: (ىـ296-274)ابن المعتز . 3

ريت بر ابف . (عبد اهلل بف االت ز بف اال ككؿ بف االت اـ بف ىجركف اار رد)
االت ز لف أكائؿ ااذرف أسسكا علـ اابدرع، الرث  الدث في ك جبو عف سبتغ ع ر فنجن 

 االمجز في اكف كاالد لف أاكاف ااببلغغ "البديع"لف فنكف ااببلغغ كقد الار في ك جبو 
فاٌرح بجسليج، كقد ذكرىج لراتو عدردة كمتؿ ايج ااٌسبؽ على فنكف . كىك االس تجرة

ببلغرغ أخرل، كاادارؿ على اى لجلو بجالمجز كخجاغ االس تجرة إطبلقو على اابجب 
. اسـ االس تجرة" اابدرع"األكؿ لف أبكاب ك جبو 

 

                                                 
. 16، 15 أكرؿ ل كؿ ااقرآف، ص ()
. 102االرمع ااسجبؽ، ص ()
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كمتؿ ابف االت ز فنكف اابدرع اا ي بنى علريج ااٌ طر األكبر لف ك جبو خلسغ 
االستعارة، والتجنيس، والمطابقة أو الّطباق، ورد األعجاز عمى ما تقدميا  ]: ىي

 [. والمذىب الكالمي
 

ىي اس تجرة ااكللغ ا يء اـ : االس تجرة: "بقكاواالستعارة عٌرؼ ابف االت ز 
كأكرد ألثلغ لف ااقرآف ااكررـ، كلف األالجدرث . ()"رترؼ بيج لف  يء قد عرؼ بيج

. اا ررفغ ا ككف داربلن على ادؽ لج رقكؿ
 

ُهَو : فلف األلثلغ ااقرآنرغ على االس تجرة اس  يد ببتض اآلرجت كقكاو  تجاى
، كقكاو [7:آؿ علراف] الَِّ َي َأ َ َل َاَلْيَك اْلِكَتاَ  ِ ْنُ  آيَاٌا  ُّمْحَكَ اٌا ُهنَّ ُأاُّم اْلِكَتا ِ 

َواْشتُتَعَل : ، كقكاو  تجاى[24: اإلسراء] َواْخِ ْ  َلُهَ ا َاَناَا ال ُّملِّب ِ َن الرَّْحَ ةِ :  تجاى
، كقكاو [55: ااالج] َأْو يَْأ ِيُتُهْم َاَ اُ  يُتْوٍا َاِقيمٍ : ، كقكاو  تجاى[4: لررـ] الرَّْأُ  َشْي اً 

. ()[37: رس] َوآيٌَة لَُّهْم اللَّْيُل َ ْ َلُ  ِ ْنُ  النُتََّهاَ  فَِ َ ا ُهم  ُّمْ ِلُ ووَ :  تجاى
 

فريبلالظ لف اى لجـ ابف االت ز بجالمجز أنو عينيى ب تررؼ االس تجرة فالجكؿ 
كىذا للج ريظير أٌف ابف االت ز كجف لف االي لرف بجالمجز فيك .  تررفيج ككضع الدان ايج

للف اى لكا بجالس تجرة اا ي  ت بر فرعجن لف فركع االمجز فبذاؾ رككف ابف االت ز لف 
ااقدلجء ااذرف أثب كه كاـ رنفكه كرظير ذاؾ لف خبلؿ اس  يجده بآرجت لف ااقرآف ااكررـ 

. فيي دارؿ على كركد االمجز في ااقرآف ااكررـ

                                                 
عبد اارازؽ أبك زرد زارد، علـ اابدرع ن أ و ك طكره لف ابف االت ز ال ى أسجلغ بف لنقذ، لك بغ األنملك  ()

. 43ـ، ص1977االاررغ، سنغ 
ـ، 1945عبد اهلل بف االت ز، اابدرع،  القرؽ لاللد عبد االنتـ خفجمي، ن ر لاطفى اابجبي كأكالده،  ()

. 17ص
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، َاَناَا ال ُّملِّب  ،ُأاُّم اْلِكَتا ِ : الرث  كلف االس تجرة في ىذه اآلرجت بقكاو  تجاى
 َاْشتُتَعل َ .
 
 (ىـ334ت )إسحاق بن إبراىيم بن وىب . 4

 اى ـ ابف كىب بجالمجز كرظير ذاؾ لف خبلؿ الدرثو عف االس تجرة في ك جبو 
، الرث عقد ايج بجبجن لس قبلن برَّف فرو سبب  كمو ااترب إاى (اابرىجف في كمكه اابرجف)

أكثر لف )فذكر أٌف ذاؾ لرٌده إاى أٌف أافجظ ااترب . اس خداـ االس تجرة في كبلليـ
لتجنريـ، كارس ىذا في اسجف غرر اسجنيـ، فيـ رتبركف عف االتنى ااكاالد بتبجرات 
كثررة ربلج كجنت لفردة كربلج اس تللكا بتض ذاؾ في لكضع بتض على اا كسع 

. ()(كاالمجز
 فتبجر و ااسجبقغ رس  ؼ لنيج أٌنو على رقرف  جـ بجالمجز الرث أٌنو كسجبقرو للف 

. على أنكاع االمجز االخ لفغ (االس تجرة)أقركا االمجز، فيك رطلؽ اسـ 
َوِإَ ا  ُتَرْأَا اْلُقرآَو َاَعْلَنا :  كللج متؿ ابف كىب في دائرة االس تجرة قكؿ اهلل  تجاى

َنَك َو ُتْيَن الَِّ يَن َّلَ يُُتْ ِ ُنوَو  ِاآلِخَرِة ِحَ ا اً  َّْ ُتو اً  َوَاَعْلَنا َاَل   ُتُلوِ ِهْم َأِكنًَّة َأو  {45} ُتيُتْ
: اإلسراء] يُتْ َقُهوُا َوِفي آَ ا ِِهْم َوْ راً َوِإَ ا  ََكْرَا  َ ََّك ِفي اْلُقْرآِو َوْحَ ُا َولَّْوْا َاَل  َأْ  َا ِِهْم  ُُتُ و اً 

: فقد عٌلؽ ابف كىب على ىج رف اآلر رف اال رف اللليلج على االس تجرة بقكاو. [45-46
كذاؾ ألنيـ كجنكا عند  بلكة ااقرآف قد المبكا قلكبيـ عف فيلو كادقكا بأسلجعيـ عف )

. ()( دبره فمجز أف رقجؿ على االمجز كاالس تجرة أف ااذم  بل ذاؾ علريـ متليـ كذاؾ
.  لف ذاؾ ربلالظ أف ابف كىب قد أقرَّ بجالمجز كاـ رنفو

 
: (ىـ392 أو 366ت)عمي بن عبد العزيز الجرجاني . 5

                                                 
 –ابف كىب، أبك ااالسرف إسالجؽ بف إبراىرـ بف سلرلجف، اابرىجف في كمكه اابرجف، لطبتغ ااتجني  ()

. 142، ص1بلداد،  القرؽ أاللد لطلكب كخدرمغ ااالدرثي، ط
. 143اابرىجف في كمكه اابرجف، ص ()
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ك كفي  (ىػ290)ىك األدرب ااٌنجقد علي بف عبد ااتزرز اامرمجني االكاكد سنغ 
اجالب . بتد الرجة الجفلغ في لمجؿ األدب كااٌنقد كااقضجء (ىػ392)أك  (366)سنغ 
. "الوساطة بين المتنبي وخاومو"ك جب 

 
اى ـ علي بف عبد ااتزرز اامرمجني بجالمجز كلبجالثو، كأىـٌ لج افت ان بجىو 

االس تجرة، ف تٌرض في ك جبو إاى اإلفراط بجالس تجرة، الرث عقد اامرمجني فابلن  الٌدث 
ُمثل من االستعارة الحسنة "كلج كرد في ك جبو . فرو عف اإلفراط في اس خداـ االس تجرة

.  ()"ومثٌل من االستعارة السيئة
 

االمجز في "كىذا لج الدا بجادك كر عبد ااتظرـ االطتني إاى ذكره في ك جبو 
لف أبرز لبجالث االمجز عند : "الرث قجؿ بادد ااالدرث عنو" االلغ كفي ااقرآف ااكررـ

ااقجضي اامرمجني بالث االس تجرة فقد أفجض في ذكرىج ك اللرليج ك مرردىج، كاافرؽ برنيج 
كبرف لج ر بو بيج لف فنكف ببلغرغ، كاا فرقغ برف السنيج كردرئيج، كاإل جرة إاى لقكلجت 

ٍسف كاإلمجدة فريج . ()"ااالي
 

كمجء على اسجف علي بف عبد ااتزرز اامرمجني في الدرثو عف االمجز االس تجرة 
نلج االس تجرة لج اك فى فريج ": "ااكسجطغ برف اال نبي كخاكلو"لج قجاو في ك جبو  كا 

بجالسـ االس تجر عف األاؿ، كنقلت ااتبجرة فمتلت في لكجف غررىج كلبلكييج  قررب 

                                                 
ااقجضي اامرمجني، علي بف عبد ااتزرز اامرمجني، ااكسجطغ برف اال نبي كخاكلو، دار ااقلـ، برركت  ()

. 34 ابنجف،  القرؽ ك رح لاللد أبك اافضؿ إبراىرـ، علي لاللد اابمجكم، ص–
االطتني، عبد ااتظرـ إبراىرـ االطتني، االمجز في االلغ كفي ااقرآف ااكررـ برف لمكزرو كلجنترو،  ()

. 175، ص1، ط1ج



 ]29[ 

اا بو، كلنجسبغ االس تجر او اللس تجر لنو، كال زاج االفظ بجالتنى، ال ى ال ركمد برنيلج 
. ()"لنجفرة، كال ر برف في أالدىلج إعراض عف اآلخر

 
فراطو  فرظير لف اى لجـ ااقجضي علي بف عبد ااتزرز اامرمجني بجالس تجرة كا 

ظيجره السيء لنيج، كٌؿ ىذه األلكر لم لتغ  في اس خداليج ككقكفو على ااالسف لنيج كا 
 ظير اى لجلو بجالمجز كاس خدالو في ك جبج و، كذاؾ ألف االس تجرة  ت بر نكعجن لف 

فجاقجضي اامرمجني رس السنيج كرالٌب اس خداليج الج كيًمدى فريج لف . أنكاع االمجز
ااالبلكة كااتذكبغ كااببلغغ كاافاجالغ اا ي  رىؼ أيذف ااٌسجلع ك لٌذم نظر ااقجرئ بلج 

 الللو لف   بريجت كاس تجرات بلرلغ سيلغ ااٌدخكؿ إاى األفئدة بسرعغ دكف ااالجمغ إاى 
. فيي قرربغ لف ااقلكب، خفرفغ ال  رىؽ كال  لؿٌ .  تقرد أك مفجؼ في االس تلجؿ

 
كخبلاغ ااقكؿ ب أف ااقجضي علي بف عبد ااتزرز اامرمجني أٌنو للف أثب كا 

. االمجز كاـ رنفكه بدارؿ اس السجنو ابلس تجرة كاس خدالو ايج
 

: (ىـ370ت )اآلمدي . 6
أبك ااقجسـ ااالسف بف ب ر بف رالرى اآللدم األاؿ، اابارم االكاد )اآللدم "
كجف السف اافيـ، مٌرد ااٌدرارغ كااركارغ، أخذ ااتلـ عف األخفش، كااٌزمجج، كابف . (كاالن أ

ككجف ر تجطى لذىب . ااٌسٌراج، كااالجلض، كابف دررد، كنفطكرو، كلف في طبقغ ىؤالء

                                                 
. 41ااقجضي اامرمجني، علي بف عبد ااتزرز، ااكسجطغ برف اال نبي كخاكلو، ص ()
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 كفي أبك ااقجسـ اآللدم في عجـ سبترف كثلثلجئغ . (")اامجالظ فرلج رانتو لف اا آارؼ
. ()(ىػ370)
 

 بجالس تجرة كاالمجز، فكثر  اللرلو "الموازنة بين الّطائيين"اى ـ اآللدم في ك جبو 
َواْسَأِل اْلَقْريََة : كعلى سبرؿ االثجؿ  اللرلو االمجزم اقكاو  تجاى. االمجزم اآلرجت ااقرآنرغ

 .رررد أىؿ ااقررغ: قجؿ. [82: ركسؼ] الَِّتي ُكنَّا ِفيَها
 

فجآللدم رت بر لف ااتللجء ااذرف أقركا بجالمجز في ااقرآف ااكررـ، فلـ رنًؼ 
بترد االس تجرات "ىذا كلف اامدرر ذكره كركد افظ االس تجرة في كبللو لثؿ . كقكعو فرو

. ()"ل ى  السف االس تجرة: " كغررىج كثرر لثؿ قكاو()"في  تر أبي  لجـ
 
: (ىـ384)الّرماني . 7

لف خبلؿ ااٌلطبلع على ك جب . (ىػ386-296)ىك أبك ااالسف علي بف عرسى 
 ريبلالظ أٌف ااٌرلجني قد قٌسـ ااببلغغ إاى ع رة أقسجـ، "النكت في إعجاز القرآن": ااٌرلجني

كاكٌنو اـ ري ًد إاى بتض اكر االمجز االرسؿ، كاـ رفٌرؽ برف االمجز اإلسنجدم 
. كاالمجز االلكم، كاـ ر ترض ألنكاع االمجز االخ لفغ إال ابلس تجرة

 

                                                 
، االكازنغ برف أبي  لجـ (ىػ370)اآللدم، أبك ااقجسـ ااالسف بف ب ر بف رالرى اآللدم اابارم، ت  ()

، (ىػ284)كأبي عبجدة ااكارد بف عبرد اابال رم ااطجئي، ت  (ىػ231)البرب ابف أكس ااطجئي، ت 
. 8 القرؽ لاللد لالري اادرف عبد اااللرد، ص

. 9االادر ااٌسجبؽ، ص ()
. 228االادر ااٌسجبؽ، ص ()
. 235االادر ااٌسجبؽ، ص ()
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: ااالجٌقغ] ِإ َّا َل َّا وََ   اْلَ اء َحَ ْلَناُكْم ِفي اْلَ ا ِيَةِ : كقد كرد  اللرلو اقكاو  تجاى
القرقغن عبل كاالس تجرة أبلغ؛ ألف طلى عبل قجىران، كىك لبجاغ في عظـ : "قجؿ. [11

ألف اااللؿ كجف آلبجء االخجطبرف كىك لمجز  (الللنجكـ)، كقد أىلؿ اإل جرة إاى "ااالجؿ
لرسؿ عبلق و ااسببرغ، ألف االاللكؿ القرقغ في سفرنغ نكح ىـ سبب في االخجطبرف 

. االل ف علريـ بجإلنمجد كااٌنمجة لف االرؽ
 

 في بجب اإلرمجز بجاالذؼ كاسأؿ ااقررغ: كفي ااك جب نفسو ذكر قكاو  تجاى
. كاـ رقؿ أٌف فريج لمجزان كلج كرد على اسجف عللجء ااببلغغ اآلخررف

 
َحتَّ  َ َضَع : ىذا كاـ ربلالظ ااٌرلجني االمجز ااتقلي االكمكد في اآلرغ ااكررلغ

: ، كلج الالظو ااتللجء اال أخركف بتده، كاكٌنو اك فى بقكاو[4: لاللد] اْلَحْرُ  َأْوزَاَ َها
ال ى رىضع أىؿ ااالرب أثقجايج، فمتؿ كضع أىليج األثقجؿ : كىذا لس تجر كالقرق و"

. ()"كضتجن ايج على ميغ اا فخرـ ا أنيج
 

فيك ررل في االس تجرة كااٌ اررح بيج بدربلن عف االمجز ااذم ىك قسرـ الالقرقغ، 
ككؿ اس تجرة السنغ فيي : "فجالس تجرة ادرو  قجبؿ ااالقرقغ كخرر  جىد على ذاؾ قكاو

 كمب برجف لج ال  نكب لنجبو ااالقرقغ، كذاؾ أٌنو اك كجف  قـك لقجلو ااالقرقغ، كجنت أكاى 
... ". بو، كاـ  مز، ككؿ اس تجرة فبل بد ايج لف القرقغ، كىي أاؿ اادالاغ على االتنى 

". ()كنالف نذكر لج مجء في ااقرآف لف االس تجرة على ميغ ااببلغغ

                                                 
، اانكت في إعمجز ااقرآف، دار االتجرؼ، (ىػ384)ااٌرلجني، أبك ااالسف علي بف عرسى اارلجني، ت ()

. 74ااقجىرة،  القرؽ لاللد خلؼ اهلل، لاللد زعلكؿ سبلـ، ص
. 67االادر ااسجبؽ، ص()
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ِإَ ا أُْلُقوا ِفيَها َسِ ُعوا َلَها َشِهيقاً : كللج اللؿ اارلجني على االس تجرة قكاو  تجاى
 يرقجن القرق و اك جن فظرتجن : )قجؿ. [8-7: االلؾ] َ َكاُ  َ َ يُتَُّ  ِ َن اْل َْي ِ  {7}َوِهَي  ُتُ وُ  

 لرز لف "ك يرؽ اابجكي كاالس تجرة أبلغ كأكمز كاالتنى اامجلع برنيلج قبح اااكت 
القرق و لف  دة االلرجف بجال قجد كاالس تجرة أبلغ لنو ألف لقدار  دة االرظ على " االرظ

اانفكس لالسكس لدرؾ لج ردعك إارو لف  دة االرظ على اانفكس لالسكس لدرؾ لج 
. ()(ردعك إارو لف  دة االن قجـ

 
كقد اس  يد على أقكااو ىذه بتدرد لف اآلرجت اا ي رظير فريج االس تجرة، فريتلؽ 

للج ردؿ على اى لجلو بجالمجز، فجالس تجرة مزء لف " كاالس تجرة أبلغ"علريج بقكاو 
. االمجز

 
: (ىـ392ت)ابن جّني . 8

عقد ابف مٌني في اامزء . (ىػ392)ىك أبك ااف ح عثلجف بف مٌني اال كفى سنغ 
الرث ". بجب في فرؽ برف ااالقرقغ كاالمجز: " بجبجن دعجه"الخاائص"ااثجني لف ك جبو 

ااالقرقغ لج أيًقٌر في االس تلجؿ على أاؿ كضتو في االلغ : "عٌرؼ فرو ااالقرقغ بقكاو
ٌنلج رقع كريتٌدؿ إارو عف ااالقرقغ التجفو ثبلثغ كىي. كاالمجز لج كجف بضد ذاؾ : كا 

. ()"فإف عدـ ىذه األكاجؼ كجنت ااالقرقغ ااب غ. االتساع، والتوكيد، والتشبيو
 

، [82: ركسؼ] َواْسَأِل اْلَقْريََة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها: كقد اس  يد على ذاؾ بقكاو سبالجنو
ألج اال سجع فؤلنو اس تلؿ افظ ااسؤاؿ لع لج ال راح في ااالقرقغ . "فرو االتجني ااثبلثغ

                                                 
. 80اارلجني، اانكت في إعمجز ااقرآف، ص ()
. 304، ص2ابف مٌني، ااخاجئص، ج ()
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كألج اا ككرد . فؤلنيج  يبِّيت بلف راٌح سؤااو الج كجف بيج كلؤافجن ايج: كألج اا  برو. سؤااو
. ()"فؤلنو في ظجىر االفظ إالجاغ بجاسؤاؿ على لف ارس لف عجد و اإلمجبغ

 

ع  تررفجن اكؿٍّ لنيلج . فريبلالظ أٌف ابف مٌني قد عىرؼى االمجز كااالقرقغ، كقد كىضى
كلج ذكره اآلرجت ااقرآنرغ اا ي    لؿ على ااالقرقغ كاالمجز إال إقرار لنو بكقكع االمجز 

. في ااقرآف ااكررـ
 
: (ىـ395ت)ابن فارس . 9

". كىك أبك ااالسف أاللد بف فجرس بف زكررج بف لاللد بف البرب ااٌرازم االلكمٌ "
في االلغ، " الُمَجمل"كجف إلجلجن في علـك  ٌ ى، كخاكاجن االلغ، فإٌنو أ قنيج كأٌاؼ ك جبو "

رسجئؿ أنرقغ كلسجئؿ "كاو " اللرغ اافقيجء"كىك على اخ اجره ملع  رئجن كثرران، كاو ك جب 
. ()"في االلغ،  تجنى بيج اافقيجء

 
:  رخنج للف رزؽ السف اا انرؼ: كجف اااجالب بف عبجد ر  للذ او كرقكؿ

انؼ االملؿ في االلغ كفقو االلغ كلقدلغ في ااٌنالك، كذـ ااخطأ في اا تر، كف جكل 
فقرو ااترب، كاإل بجع كاالزاكمغ كاخ بلؼ اانالكررف، كاالن اجر اثتلب، كاالرؿ كاانيجر، 

.  كك جب اللرغ اافقيجء– الى اهلل علرو كسلـ –كخلؽ اإلنسجف، ك فسرر أسلجء اانبي 
 بجاٌرم كديًففى – راللو اهلل  تجاى – كفي سنغ  سترف كثلثلجئغ . كاو أ تجر كثررة السنغه 

. كفي ك ب أخرل ريقجؿ أٌنو  كفي سنغ خلس ك سترف كثلثلجئغ كاهلل أعلـ. فريج
ريت بر ابف فجرس لف أبرز االلكررف في ااقرف اارابع، ااذرف  كللكا بجاقكؿ بجالمجز 

ك جبتكه، كىك للف سجر على درب ابف ق ربغ الرث برز  أثره ااكاضح بو في ك جبو 

                                                 
. 307االادر ااسجبؽ، ص ()
نبجء اازلجف، القجضي أاللد اا يرر بجبف خٌلكجف، في خلسغ ع ر مزءان، رامت و كزارة  () كفرجت األعرجف كا 

. 252، 251، ط األخررة، لطبتغ عرسى اابجبي اااللبي ك ركجه، بلار، ص1االتجرؼ ااتلكلرغ، ج
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على اسـ ااٌاجالب بف عٌبجد الرث كجنت " ااٌاجالبي"كقد سٌلى ك جبو ىذا ". اااجالبي"
.  ربطيلج عبلقغ كد كاداقغ

 
إقراره بجالمجز في لقٌدلغ ك جبو الرث " ااٌاجالبي"كأكؿ لج ريطجاع قجرئ ك جب 

ألج األاؿ فلترفغ األسلجء كااافجت، كقكانج رمؿ : إٌف اتلـ ااترب أابلن كفرعجن : "رقكؿ
فجاقكؿ على : كألج اافرع. كىذا ىك ااذم ربدأ بو عند اا تٌلـ. كفرس، كطكرؿ كقارر

لكضكع االلغ كأكاكر يج كلن ئيج، ثـ على رسـك ااترب في لخجطبج يج، كلج ايج لف 
. ()"االف نجف  القرقجن كلمجزان 

 

 ( القرقجن كلمجزان ): فرظير لف عبجر و ااٌسجبقغ أٌنو لف لثب ي االمجز بدارؿ قكاو
كلج ريبلالظ لف عبجر و أرضجن أٌنو اع بر أف . فيك رتي  لجلجن أف االمجز قسرـ ااالقرقغ

اتلـ ااترب أابلن كفرعجن، كلف اال تجرؼ علرو أف ااترب قد متلكا ااالقرقغ أابلن 
. كاالمجز فرعجن عنيج

 
 أكرؿ " أثره ااٌ درد بجبف ق ربغ في ك جبو " ااٌاجالبي"كريبلالظ لف خبلؿ ك جبو 

الرث اق بس بتض اافقرات اا ي  يظير اإلقرار بجالمجز فجع لدىج " ل كؿ ااقرآف ااكررـ
. كزاد علريج بتض األلثلغ

 
بجب سنف ااترب في )ىذا كريبلالظ أٌف ابف فجرس قد أفرد اللمجز بجبجن سٌلجه 

لف قٌكانج " ااالقرقغ"إٌف : نقكؿ في لتنى ااالقرقغ كاالمجز: "فقجؿ (القجئؽ ااكبلـ كاالمجز
ثكب لالقؽ ): كا  قجقو لف اا يء االالقؽ كىك االاٌلكىـ نقكؿ. إذا كمب" الٌؽ اا يء"

                                                 
، اااجالبي، دار إالرجء ااك ب ااتربرغ، فراؿ (ىػ395)أبك ااالسرف أاللد بف فجرس بف زكررج؛ ت  ()

. ـ،  القرؽ ااٌسرد أاللد اقر، لقدلغ ااك جب1977عرسى اابجبي اااللبي، سنغ 
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و بتضجن لف قكانج. أم ليالكلىو (اانسج كالقرقغ . الؽُّ : "كىذا منس لف ااكبلـ راٌدؽ بتضي
. ()"كنٌص ااالقجؽ

 
فجبف فجرس في  تررفو الالقرقغ ريبلالظ أٌنو قد عٌرفيج الكرجن كلف ثـ ان قؿ بتد ذاؾ 

ااكبلـ االكضكع لكضتو ااذم : فجاالقرقغ: "ارتٌرفيج  تررفجن ااطبلالرجن كفي ذاؾ رقكؿ
أاللدي اهللى على ًنتىًلو : ارس بجس تجرة كال  لثرؿ، كال  قدرـ فرو كال  أخرر، كقكؿ ااقجئؿ

السجنو وال ين ي  نوو   ا أ  ل إليك و ا أ  ل  ن   ِلك : كىذا أكثر ااكبلـ قجؿ مؿ ثنجؤه. كا 
. ()"كأكثر لج رأ ي لف اآلم على ىذا. [4: اابقرة] و اآلخرة هم يو نوو

 
كأكثر لج رأ ي : "فريبلالظ أٌنو متؿ االلبغ في ااكبلـ الالقرقغ كأٌكد على ذاؾ بقكاو

فلف  فرد اا بترض فالللت عبجر و ىذا بطررؽ غرر لبج ر أٌنو ركمد " لف اآلم على ىذا
 –االمجز–أرضجن لف اآلم غرر ااالقرقغ، كرررد بذاؾ لج ىك لقجبؿ ااالقرقغ كقسرليج أم 

إذا اس فَّ لجضرجن  قكؿ " مجزى رمكزي "فلأخكذ لف " االمجز"كألج : "كقد عٌرفو لبج رة بقكاو
أم " رمكز أف  فتؿ كذا"ىذا ىك األاؿ ثـ  قكؿ " كمجز علرنج فجرس" "مجز بنج فبلف"

دُّ كال ريلنع ك قكؿ : أم" عندنج دراىـ كىضحه كازنغ كأخرل  مكز مكاز ااكازنغ: "رنفذ كال ريرى
ف اـ  كف كازنغ فيي  مكز لمجزىج كمكازىج اقربيج لنيج . ()إٌف ىذه كا 

 
أم اكقكع اا بو "  مكز لمجزىج كمكازىج اقربيج لنيج: "فقكاو في  تررؼ االمجز

.  برنيلج
إٌف ااكبلـ ااالقرقي : أم" لمجز"فيذا  أكرؿ قكانج : "كاس طرد ابف فجرس رقكؿ

رلضي اسننو ال رت رض علرو، كقد رككف غرره رمكز مكازه اقربو لنو، إاٌل أٌف فرو لف 
                                                 

. 321ابف فجرس، ااٌاجالبي، ص ()
. 321االادر ااٌسجبؽ، ص ()
. 322االادر ااٌسجبؽ، ص ()
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. فيذا   برو. عطجء فبلف ليزفه :   برو كاس تجرة ككؼِّ لج ارس في األكؿ، كذاؾ كقكاؾ
َسَنِ ُ ُ  َاَل  عطجؤه كثرر كاؼو كلف ىذا في ك جب اهلل مؿ ثنجؤه : كقد مجز لمجز قكاو

. ، فيذا اس تجرة[16: ااقلـ] اْلُ ْروُواِ 
. ()"، فيذا   برو[24: ااراللف] َوَلُ  اْلَ َواِ  اْلُ نَن ُا ِفي اْلَ ْحِر َكاْاَْاَ اِ : كقكاو

 
فجبف فجرس عٌرؼ االمجز لبج رة بتد ااالقرقغ إلقراره بأف االمجز قسرـ الالقرقغ 

كاس  يد على كؿٍّ لنيلج بآرجت لف ااذكر ااالكرـ كىذا إقرار آخر لنو اكقكع االمجز في 
. ااقرآف ااكررـ

 
كلف سنف ااترب : "، فقجؿ(بجب االس تجرة)كمتؿ ابف فجرس في ك جبو بجبجن سٌلجه 

كاس  يد على ذاؾ . كىك أف رضتكا ااكللغ ال يء لس تجرةن لف لكضع آخر: االس تجرة
َواْلتُت َِّ  ال َّاُ  : ، كبقكاو  تجاى[50: االدثر] َكأَ ُتَُّهْم ُحُ ٌر  ُّمْ َتنِ َرةٌ : بقكاو  تجاى

، أم في ااخلؽ [10: اانجزعجت] َأ ِنَّا َلَ ْرُ وُ وَو ِفي اْلَحاِفَرةِ ، ك[29: ااقرجلغ]  ِال َّا ِ 
. ()"اامدرد

 
ىذا بتض لف اآلرجت اا ي اس  يد بيج على كقكع االس تجرة في ااقرآف ااكررـ، 

. كاالس تجرة كلج ىك لتركؼ قسـ لف أقسجـ االمجز
 

                                                 
. 323ابف فجرس، ااٌاجالبي، ص()
. 334االادر ااٌسجبؽ، ص ()
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كلف سنف ااترب ااالذؼ : "قجؿ (بجب ااالذؼ كاالخ اجر)كفي بجب آخر سٌلجه 
، أراد [82: ركسؼ] َواْسَأِل اْلَقْريَةَ - مؿ ثنجؤه - كاالخ اجر كلنو في ك جب اهلل 

. ()"أىليج
 

كلف سنف ااترب كاؼ اا يء بلج رقع فرو أك رككف : كفي بجب آخر قجؿ" 
 ِفي يُتْوٍا َااِا ٍ -: مؿ ثنجؤه - قجؿ اهلل . عجاؼ ااررح" رـك عجاؼ"لنو، كقكايـ 

. ()"، ألف عاكؼ ررالو رككف فرو[18: إبراىرـ]
 

: وخالاة القول
اا ي  ذكر االمجز " اااجالبي"اـ  كف األبكاب اا ي ذكرىج ابف فجرس في ك جبو 

لقجببلن الالقرقغ ك ذكر االس تجرة، كااالذؼ كاالخ اجر كغررىج لف األبكاب كاآلرجت اا ي 
اس  يد علريج اللمجز كأقسجلو، اـ  كف سكل إقرار لنو بكقكع االمجز في ااقرآف ااكررـ 

. فجبف فجرس إذف رت بر لثب جن ال نجفرجن اللمجز
 

 

: (ىـ395ت)أبو ىالل العسكري . 10
ذكر أبك . (ىػ395)ىك ااالسف بف عبد اهلل بف سيؿ ااتسكرم اال كفى سنغ 

 في اابجب اا جسع لف ااك جب في  رح "الاناعتين"ىبلؿ ااتسكرم االمجز في ك جبو 
فكجف اافاؿ األكؿ في  رح اابدرع لف ااك جب  الت عنكاف . اابدرع لق رنجن بجالس تجرة

كقد اع بر االس تجرة أبلغ لف ااالقرقغ كاس  يد على ذاؾ بكثرر ". في االس تجرة كاالمجز"
: لف آرجت ااذكر ااالكرـ كلنيج

                                                 
. 337 ابف فجرس، ك جب ااٌاجالبي، ص ()
. 368االادر ااسجبؽ، ص ()
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، كقد عقب أبك ىبلؿ [154: األعراؼ] َوَل َّا َسَكَ  َان  ُّموَس  اْلَ َض ُ : قكاو  تجاى" 
 َفَ َحْو َا آيََة اللَّْيلِ : كقكاو  تجاى. لتنجه ذىب كسكت أبلغ: على ىذه اآلرغ ااكررلغ بقكاو

فلتنجه ك فنج ااظللغ : ، كعقب أبك ىبلؿ على ىذه اآلرغ ااكررلغ فقجؿ[12: اإلسراء]
. ()"كاألكؿ أبلغ

 
في  تلرقو على اآلر رف ااكررل رف ايك دارؿه على  فضرلو  (أبلغ)ف كرار عبجرة 

الس خداـ االس تجرة اا ي  ت بر فرعجن لف فركع االمجز، فقد اع برىج دارؿ اافاجالغ 
االس تجرة نقؿ ااتبجرة عف : "كقد عٌرؼ أبك ىبلؿ ااتسكرم االس تجرة بقكاو. كااببلغغ

لكضع اس تلجايج في أاؿ االلغ إاى غرره الرض كذاؾ االرض إلج أف رككف  رح 
االتنى كفاؿ اإلبجنغ عنو أك  أكرده كاالبجالغ فرو أك اإل جرة إارو بجاقلرؿ لف االفظ أك 

كىذه األكاجؼ لكمكدة في االس تجرة االاربغ كاكال . ()"بالسف االترض ااذم ربرز فرو
أٌف االس تجرة االاربغ   ضلف لج ال   ضلنو ااالقرقغ لف زرجدة فجئدة اكجنت ااالقرقغ 

. أكاى لنيج اس تلجالن 
 

ر ضح لف عبجرة أبي ىبلؿ ااتسكرم ااسجبقغ  البرذه الس خداـ االس تجرة الج 
.  الللو لف فجئدة، فيي عنده األبلغ

كااٌ جىد على أٌف ابلس تجرة االاربغ لف ااكقع لج ارس الالقرقغ أٌف قكؿ اهلل 
سكرة ااقلـ، أبلغ كأالسف كأدخؿ للج قاد او  [42]اآلرغ  {يُتْوَا يُْكَنُ  َان َسا ٍ }:  تجاى

ف كجف االتنرجف كاالدان  (رـك رك ؼ عف  ٌدة األلر): لف قكاو اك قجؿ . ()كا 
 

                                                 
، 2، ااانجع رف ااك جبغ كاا تر، ط(ىػ395)ااتسكرم، أبك ىبلؿ ااالسف بف عبد اهلل بف سيؿ، ت  ()

. 263لطبكعجت لاللد علي ابرح، لار،  رح لاللد ألرف ااخجنمي، ص
. 258االادر ااٌسجبؽ، ص ()
. 259أبك ىبلؿ ااتسكرم، ااانجع رف، ص()



 ]39[ 

: (ىـ471ت)اإلمام عبد القاىر الجرجاني . 11
ىك اا رخ اإللجـ أبك بكر عبد ااقجىر بف عبد ااراللف بف لاللد اامرمجني، 

. (ىػ471)اانالكم ااببلغي اال كفى سنغ 
 

: ائللجـ عبد ااقجىر اامرمجني ك جبجف رائداف في ااببلغغ ىلج
. دالئل اإلعجاز في عمم المعاني وأسرار البالغة

 

. ك نجكؿ عبد ااقجىر في كبل ااك جبرف ااالدرث ب كؿ لطٌكؿ عف االمجز كااالقرقغ
ك كٌلـ عف االس تجرة ب كؿ لكٌسع، ف تٌرض إاى االس تجرة االفردة كغرر االفردة، كلج 

.  تٌرض إاى ضركبيج، كبٌرف اافرؽ برنيج كبرف كثرر لف أاكاف اابدرع كجا  برو لثبلن 
 

كؿ كللغ أيررد بيج لج : "ىذا كقد عٌرؼ اإللجـ اامرمجني ااالقرقغ كاالمجز بقكاو
ف  ئت قلت –كقتت او في كضع كاضع   كقكعجن ال  س ند فرو إاى –في لكاضتو :  كا 

. ()"غرر فيي القرقغ
:  كألج االمجز فقد عٌرفو بقكاو

كألج االمجز فكٌؿ كللغ أررد بيج غرر لج كقتت او في كضع كاضتيج البلالظغ "
ف  ئت قلت كؿ كللغ مزت بيج لج كقتت او في : برف ااثجني كاألكؿ فيي لمجز، كا 

كضع ااكاضع إاى لج اـ  كضع او لف غرر أف  س أنؼ لنيج كضتجن البلالظغ برف لج 
. ()" مٌكز بيج إارو كبرف أاليج ااذم كضتت او في كضع كاضتيج فيي لمجز

 
فريبلالظ لف خبلؿ  تررفو الالقرقغ كاالمجز أٌنو كضع اافرؽ برف ااالقرقغ كاالمجز 

. في االلغ ارسيؿ االس دالؿ علريلج في ااكبلـ
                                                 

. 324عبد ااقجىر اامرمجني، أسرار ااببلغغ، ص ()
. 326، 325عبد ااقجىر اامرمجني، أسرار ااببلغغ، ص ()
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كعٌرؼ اإللجـ عبد ااقجىر اامرمجني االس تجرة في بجب االمجز ك رح لتنى 

فجالس تجرة أف  ررد   برو اا يء بجا يء : "االس تجرة في ك جبو دالئؿ اإلعمجز بقكاو
. ف دع أف  فاح بجا  برو ك ظيره ك ميء إاى اسـ اال بو بو ف ترره اال بو ك مررو علرو

: ف دع ذاؾ ك قكؿ. رأرتي رمبلن ىك كجألسد في  مجع و كقٌكة بط و سكاءن :  ررد أف  قكؿ
. ()"رأرت أسدان 

 
: (ىـ626ت سنة )الّسكاكي . 12

اال كفى سنغ . ىك أبك رتقكب ركسؼ ابف أبي بكر لاللد بف علي ااٌسكجكي
األاؿ ااثجني لف علـ اابرجف في ) الرث متؿ "مفتاح العموم"اجالب ك جب . (ىػ626)

. (االمجز
 

. فتٌرؼ كبلن لنيلج. الالقرقغ كاالمجز" لف جح ااتلـك" تٌرض ااٌسكجكي في ك جبو 
فجاالقرقغ ىي ااكللغ االس تللغ فرلج ىي لكضكعغ او لف غرر : "فتٌرؼ ااالقرقغ بقكاو

. ()" أكرؿ في ااكضع، كجس تلجؿ األسد في اايركؿ االخاكص
 

كألج االمجز فيك ااكللغ االس تللغ في غرر لج ىي : "كعٌرؼ االمجز بقكاو
لكضكعغ او بجا القرؽ، اس تلجالن في االرر بجانسبغ إاى نكع القرق يج، لع قررنغ لجنتغ 
عف إرادة لتنجىج في ذاؾ اانكع، كقكاي بجا القرؽ اال راز أف ال  خرج االس تجرة، اا ي 

. ()"ىي لف بجب االمجز
 

                                                 
. 53عبد ااقجىر اامرمجني، أسرار ااببلغغ، ص()
، ص () . 358ااٌسكجكي، لف جح ااتلـك
، ص() . 359ااٌسكجكي، لف جح ااتلـك
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اعلـ أٌف : "ك كٌلـ ااٌسكجكي في لف جح ااتلـك عف أقسجـ االمجز كفي ذاؾ رقكؿ
الكم، كريسلى لمجزان في االفرد، : االمجز عند ااٌسلىؼ لف عللجء ىذا اافف قسلجف

. ()"كعقلي، كريسلى لمجزان في اامللغ
 

أٌنو الذا الذك سجبقرو في  قسرـ االمجز " لف جح ااتلـك"كريبلالظ لف خبلؿ ك جبو 
. إاى الكم، كعقلي، كاكٌنو سرعجف لج أنكر االمجز ااتقلي كمتؿ االمجز كلو الكرجن 

 
: وقسم الّسكاكي المجاز الملوي قسمين

كمتؿ اارامع . قسـ ررمع إاى لتنى ااكللغ، كقسـ ررمع إاى الكـ ايج في ااكبلـ"
كمتؿ اال ضلف الفجئدة أرضجن . خجؿ عف اافجئدة كل ضلف ايج: إاى لتنى ااكللغ قسلرف

. ()"خجؿ عف االبجالغ في اا  برو، كل ضلف ايج، كأنو رسلى االس تجرة: قسلرف
 

:  ىذا وفّال الحديث عن المجاز بجميع أقسامو من خالل خمسة فاول
فمتؿ اافاؿ األكؿ الالدرث عف االمجز االلكم اارامع إاى لتنى ااكللغ غرر 

: كعٌرفو بقكاو. االفرد
ىك أف  ككف ااكللغ لكضكعغ االقرقغ لف ااالقجئؽ لع قرد، ف س تلليج ا لؾ "

. ()"ااالقرقغ ال لع ذاؾ ااقرد بلتكنغ ااقررنغ
 

كمتؿ اافاؿ ااثجني الالدرث عف االمجز االلكم اارامع إاى االتنى االفرد 
: كعرفو بقكاو. ااخجاي عف االبجالغ في اا  برو

                                                 
. 362االادر ااٌسجبؽ، ص ()
، ص () . 363ااٌسكجكي، لف جح ااتلـك
، ص() . 364ااٌسكجكي، لف جح ااتلـك
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ىك أف  تدم ااكللغ عف لفيكليج األالي بلتكنغ ااقررنغ إاى غرره البلالظغ "
: كسجؽ على ىذا ااٌنكع لف االمجز آرجت كثررة لف ااقرآف ااكررـ، كقكاو  تجاى. ()"برنيلج

 ًَويُُتنُت ِّبُل َلُكم  ِّبَن ال ََّ اِء ِ ْز ا [13: غجفر] .أم لطران ىك سبب اارزؽ .
 

: ىذا كمتؿ اافاؿ ااثجاث الالدرث عف االس تجرة، كعٌرفيج بقكاو
أف  ذكر أالد طرفي اا  برو ك ررد بو ااطرؼ اآلخر، لدعرجن : االس تجرة ىي"

دخكؿ اال بو في منس اال بو بو، داالن على ذاؾ بجثبج ؾ الل بو لج رخص اال بو 
. ()"بو
 

ألج اافاؿ ااٌرابع فمتلو الالدرث عف االمجز االلكم اارامع إاى الكـ ااكللغ في 
: ااكبلـ كفرو قجؿ

لف فاكؿ االمجز في االمجز االلكم اارامع إاى الكـ ااكللغ في ااكبلـ ىك عند "
 أٍف  ككف ااكللغ لنقكاغ عف الكـ ايج أالي، إاى غرره، كلج في – رالليـ اهلل –ااٌسلىؼ 
، فجألاؿ كمجء ألر ربؾ، فجاالكـ [22: اافمر] َوَااء  َ ُّمكَ -: علت كلل و–قكاو 

. ()"ربؾ ىك اامر، كألج اارفع فلمجز: األالي في ااكبلـ اقكاو
ـٌ بجالمجز االلكم الرث  كٌلـ  ريبلالظ لف خبلؿ أقكاؿ ااٌسكجكي في االمجز أٌنو اى 

. عنو لف خبلؿ أربتغ فاكؿ
 

: ، كعٌرفو بقكاو(في االمجز ااتقلي)ىذا كمتؿ اافاؿ ااخجلس 

                                                 
. 365االادر ااسجبؽ، ص ()
، ص() . 369ااٌسكجكي، لف جح ااتلـك
. 392االادر ااٌسجبؽ، ص ()
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االمجز ااتقلي ىك ااكبلـ االفجد بو خبلؼ لج عند اال كلـ لف ااالكـ فرو، "
.  ()"اضرب لف اا أكرؿ، إفجدة الخبلؼ ال بكسجطغ كضع

 
كخبلاغ ااقكؿ في ااالدرث عف ااٌسكجكي أٌنو ال رمد ااقجرئ كاالطٌلع اك جب 

. الٌسكجكي إاٌل أف رقٌر بأف  سلرغ ك جبو ىذا اـ  كف عفٌكرغ أك عجبرة" لف جح ااتلـك"
فجاك جب ريتٌد بالؽٍّ لف جالجن ال لكف لف ااتبكر اللكص في علـك اابرجف كااببلغغ كاافاجالغ 

الج أكاى بو االؤاؼ االمجز ب كؿ خجص لف االى لجـ كااتنجرغ فجاٌسكجكي اـ ر رؾ 
. ()الررة كال كبررة للج ر تلؽ بجالمجز إالَّ ك الدث عنيج

 
إذف فجاٌسكجكي ببل  ؾ رت بر لف أ ير ااتللجء ااقجئلرف بكركد االمجز في ااقرآف 

لع ااتلـ أٌف االمجز في رأم ااٌسكجكي كلو . "ااكررـ بكمو خجص كفي االلغ بكمو عجـ
". الكم

 

ريت بر ككأنو المر األسجس في االمجز ألنو " لف جح ااتلـك"كلع ذاؾ فإف ك جبو 
. (االف جح)اى ـ بو اى لجلجن فجئقجن كلف بتده  كاات اا ركح على 

 
 
 

: (م1338/ىـ739ت)الخطيب القزويني . 13
: قجؿ ابف كثرر. (ىػ739)ىك مبلؿ ااٌدرف لاللد بف عبد ااراللف اال كفى سنغ 

او لانفجت في االتجني، لانؼ ل يكر اسلو اا لخرص اخ ار فرو االف جح "

                                                 
، ص() . 393ااٌسكجكي، لف جح ااتلـك
، ص() . 400ااٌسكجكي، لف جح ااتلـك
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إرضجح اا لخرص، : كاو. كىك لف أٌمؿ االخ ارات فرو كلج قجؿ ااٌسركطي. الٌسكجكي
. ()"كااسكر االرمجني لف  تر األرمجني

 
تمخيص : "كقد ذاعت  يرة ااخطرب ااقزكرني في ااببلغغ لف خبلؿ ك جبرو

. "اإليضاح في عموم البالغة" كك جب "مفتاح العموم لمّسكاكي
 

كفي ىذرف ااك جبرف  نجكؿ ااقزكرني اابالث عف ااالقرقغ كاالمجز، كقد  رؾ 
ااقزكرني في ىذا االبالث بالجت ال رس طرع أالد أف رلفليج أك ر لجفليج كرظير ذاؾ 

. لف خبلؿ  قسرلو االمجز إاى الكم كعقلي
 

كاالطٌلع على ك جب اإلرضجح ربلالظ أٌف ااقزكرني قد بالث االمجز ااتقلي في 
علـ االتجني خبلفجن الٌسكجكي ااذم بالثو في علـ اابرجف، كأبدل كميغ نظره في ذاؾ 

. الرث أدرج االمجز ااتقلي  الت اكاء علـ االتجني ال  الت اكاء علـ اابرجف
 

ألج االمجز االلكم فقد بالثو في علـ اابرجف لت لدان في بالثو على آراء سجبقرو 
لف عللجء ااببلغغ للف ركافقو اارأم أك ال ركافقو فقد كجف رت لد آراءىـ  جرة ك جرة أخرل 

. ررفضيج أك رنجق يج كر ادل ايج ك جرة أخرل رت لدىج كرضرؼ إاريج
 

كلف رطٌلع على ك جب اإلرضجح رلالظ ذاؾ بأـٌ عرنو لف خبلؿ عرض ااقزكرني 
ح، كردؿ، كرطرح ألثلغ  سيِّؿ على  اللمجز االلكم بطررقغ ااٌسيؿ االل نع فيك ركضِّ
. ااٌدارس لترفغ ااالقجئؽ كاآلراء باكرة كاضالغ بتردة عف اا تقرد كاا كٌلؼ االاطنع

 
                                                 

، االك بغ 1، ك جب عركس األفراح في  رح  لخرص االف جح، ج(ىػ773)ااٌسبكي، بيجء اادرف، ت  ()
. 8ـ، ص2003/ىػ1423، 1عبد اااللرد ىنداكم، ط.  برركت،  القرؽ د–ااتاررغ، اردا 
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فقد عٌرؼ ااقزكرني في ك جبو اإلرضجح ااالقرقغ االلكرغ ك رح  تررفيج كبٌرف " 
. ()"أنكاعيج، لف الكرغ ك رعرغ كعرفرغ

 
ك طٌرؽ بتد ذاؾ إاى االمجز فتٌرفو كبٌرف أقسجلو، كبذاؾ رككف ااقزكرني قد أقٌر 

بجالمجز فيك رت بر للف أثب كا االمجز كاـ رنفكه كرظير ذاؾ لف خبلؿ اى لجلو بجالمجز 
. كأقسجلو كطرح األلثلغ اا ي  دؿ على كقكع االمجز

 
: (ىـ792ت)التفتازاني . 14

رت بر . (ىػ792)ىك ااتبٌللغ ستد ااٌدرف لستكد بف علر اا ف جزاني اال كفى سنغ 
كقد اك سب ىذا ااتبٌللغ ".  لخرص لف جح ااتلـك"اا ف جزاني أالد  راح ك جب اا لخرص 
:  ير و لف خبلؿ  آارفو ااقٌرلغ كىي

. الشرحان الكبير والّالير عمى تمخيص المفتاح .1
 .(شرح تمخيص مفتاح العموم)المطّول  .2

 .(شرح تمخيص كتاب مفتاح العموم)كتاب مختار الّسعد  .3

 
ىك لف مللغ  ركح اا لخرص ااٌدائرة في فلؾ " لخ ار ااٌستد"كريت بر ك جبو 

لف جح ااتلـك كاا ي رس  ؼ لف خبلؿ قراء يج ك افاليج بأنيج قد ابلت بجاابلغ 
فلـ  خؿي  ركح اا ف جزاني لف اآلرجت . ااٌسكجكرغ اا ي  قٌر بكمكد االمجز في ااقرآف ااكررـ

إذف فجا ف جزاني ىك لف لثب ي . اا ي اس  يد فريج على كركد االمجز في ااقرآف ااكررـ
. االمجز في ااقرآف ااكررـ

 
 

                                                 
. 395ااقزكرني، اإلرضجح في علـك ااببلغغ، ص ()
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المجاز عند المحدثين . ب
 أثجرت دراسغ االمجز ااتدرد لف ااتللجء كاافقيجء في ااتار ااالدرث الرث 

ربلالظ أف ىنجؾ أعدادان ال  تد كال  الاى للف  نجكاكا لكضكع االمجز بجابالث كاادراسغ 
. سكاء لف خبلؿ  آارفيـ أك لف خبلؿ انفراد ىذا االكضكع بجادراسغ كاابالث
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، ك كقي ضرؼ (ااببلغغ ااتربرغ في دكر ن أ يج) فقد  نجكاو سرد نكفؿ في ك جبو 
ضرجء اادرف بف )، كلاللد زغلكؿ سبلـ في ك جبرو (ااببلغغ  طكر ك جررخ)في ك جبو 

أٌف أبج : )الرث ررل لاللد زغلكؿ سبلـ( أثر ااقرآف في  طكر اانقد ااتربي)ك  (األثرر
على ألر في نفسو كأنو اا ـز فكرة بترنيج   لؿ ذىنو، فلـ " لمجز"عبردة كجف ردرر افظ 

ف ىذا " لتنى"أك كللغ "  فسرر: " كف ىذه ااكللغ  تبر عف لداكؿ كللغ بافغ لطلقغ كا 
. ()(ال رنفي إطبلقيج أالرجنجن في ذاؾ االتنى

الرث  كٌلـ عف  (اابرجف ااتربي) أٌلج بدكم طبجنغ فقد  نجكؿ االمجز في ك جبو 
االمجز في ااقرآف ااكررـ كبٌرف لتنى االمجز في االلغ كااببلغغ ك ترض الالدرث عف 

االمجز عند أبي عبردة كأظير دفجع ابف ق ربغ عف لمجزات ااقرآف ااكررـ كلج  الٌدث عف 
. ( لخرص اابرجف في لمجزات ااقرآف)اا ررؼ اارضي كك جبو 

 ىذا كقد اع بر بدكم طبجنو االمجز لف أىـ االكضكعجت اا ي اس الكذت على 
كجف لف أىـ االكضكعجت اا ي ظفرت بتنجرغ اابجالثرف في ): اى لجـ اابجالثرف الرث قجؿ

ااذم اال ؿ لنزاغ " االمجز"ااقرآف ااكررـ كاا تٌرؼ على كمكه ااالسف في أسجاربو لكضكع 
. ()(كاضالغ في اادراسجت ااقرآنرغ لنذ أكؿ ظيكرىج

 فربلالظ لف عبجرة بدكم طبجنو أٌنو متؿ االمجز لف األسجارب اا ي  كسب 
. ااكبلـ السنجن كملجالن 

رتد لكضكع ... ):  كأضجؼ قجئبلن في إطرائو على االمجز كبرجف أىلر و قكاو
لف أىـ لج  تنى ببالثو ااببلغغ كاابرجف، ككجف ااسبب في  لؾ ااتنجرغ اإلالسجس " االمجز"

بجاالجمغ إاى  فيـ األسجارب اا ي كثر كركدىج في ك جب اهلل كلج كثر كركدىج في كبلـ 
. ()(ااترب، ككجنت ا لؾ األسجارب لتجف كراء لج ردؿ علرو ظجىر أافجظيج

                                                 
. 41، 40، دار االتجرؼ، ص2سبلـ لاللد زغلكؿ، أثر ااقرآف في  طكر اانقد ااتربي، ط ()
. 20ـ، ص1962ىػ، 1381، لك بغ األنملك االاررغ، 3طبجنغ بدكم، اابرجف ااتربي، ط ()
. 20طبجنغ بدكم، اابرجف ااتربي، ص ()
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ثبجت كقكعو في ااقرآف   فجى لجـ بدكم طبجنغ في االمجز ردؿ على إقراره او كا 
. ااكررـ كعدـ نفرو

لكضكع  (ااببلغغ ااتربرغ في علـ اابرجف) ك  بع عبد ااتزرز ع رؽ في ك جبو 
االمجز لنذ ن أ و كظيكره في ك جبجت اامجالظ، كلج أكرد نبذة عف آراء بتض ااتللجء 
في لفيكليـ الالقرقغ كاالمجز لف ألثجؿ ابف ق ربغ كابف ر رؽ ااقرركاني كعبد ااقجىر 
اامرمجني كااسكجكي كابف األثرر ك ترض الالدرث عف ااالقرقغ كاالمجز فبٌرف أقسجـ 

. االمجز ااتقلي كاالرسؿ، كلج  الٌدث عف االس تجرة كبٌرف أقسجليج
قراره او .  ف  بُّع عبد ااتزرز ع رؽ ايذا االكضكع ردؿ على اى لجلو بو كا 

 
: ومن أبرز المحدثين الذين تناولوا المجاز بالدراسة والبحث

: عبد القادر حسين. 1
برز لف االالدثرف ااذرف اى لكا بجاكبلـ عف ااالقرقغ كاالمجز اادك كر عبد ااقجدر 

كقد ظير . "القرآن والّاورة البيانية"السرف، كقد أظير اى لجلو ىذا لف خبلؿ ك جبو 
االثؿ ااٌسجئر في أدب ااكج ب "الترجف  أٌثره ااٌ درد بجبف األثرر في ك جبو اا يرر 

. ، لف الرث لكقفو لف ااالقرقغ كاالمجز الرث سجكل برنيلج في األىلٌرغ"كااٌ جعر
 
 
 

 

: كفي ذاؾ رقكؿ
كااللغ فريج ااالقرقغ كفريج االمجز، كااقرآف ر  لؿ على ااالقجئؽ كلج ر  لؿ على "

.  ()"االمجزات، كاآلرجت ااقرآنرغ اا ي اس تللت في القرق يج كاـ ر مكز فريج عدردة
 

                                                 
. 118ـ، ص1985/ىػ1405، برركت، 2السرف عبد ااقجدر، ااقرآف كااٌاكرة اابرجنرغ، عجاـ ااك ب، ط ()
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كاس  يد على قكاو ىذا بآرجت فريج القرقغ كبآرجت أخرل فريج لمجز، كبٌرف بتد 
: ذاؾ أفَّ اكؿِّ لف ااالقرقغ كاالمجز أىلرغ ال  قؿ إالداىلج عف األخرل كفي ذاؾ رقكؿ

فجاالقرقغ ايج لكضتيج ااذم  س تلؿ فرو، كاالمجز أرضجن او لكضتو ااذم ريس تلؿ فرو، "
نلج ااذم رالدد اا تبرر بجاالقرقغ أك اا تبرر  فبل رطلى أالدىلج على لكضع اآلخر، كا 
بجالمجز ىك لق ضرجت األالكاؿ ال ى ر كافر  رط ااببلغغ، ففي لكضع رنبلي أف 

 س تلؿ ااالقرقغ دكف االمجز، كفي لكضع آخر رمب أف رس تلؿ االمجز دكف ااالقرقغ، 
. ()"فكبلىلج في لكضتو بلرغ، ككبلىلج في غرر لكضتو خجرج عف ااببلغغ

 
كاس طرد رقكؿ في برجف أىلٌرغ ااالقرقغ كاالمجز كؿ في لكضتو لس  يدان بكبلـ 

:  أم قكؿ ااتلكم ااذم لفجده. ااتلكم في ك جبو ااٌطراز كلتٌلقجن فرلج بتد على قكاو
". كاكف أربجب ااببلغغ ل فقكف على أٌف االمجز أبلغ لف ااالقرقغ في  أدرغ االتنى"
 
 
 
 
 

: كعلَّؽ اادك كر عبد ااقجدر السرف بقكاو
كلج لف ك جب لف ك ب ااببلغغ إاٌل كرمتؿ أبللرغ االمجز عف ااالقرقغ قجعدة "

ثجب غ  ذكر في ثقغ كرقرف دكف لنجق غ أك  ردد ال ى علؽ بأذىجف اال تللرف كاال  للرف 
. ()"في ااببلغغ أٌف ااٌ تبرر بجالمجز رؤدم غرضجن ببلغرجن ال رؤدرو اا تبرر بجاالقرقغ

                                                 
. 122االادر ااسجبؽ، ص ()
. 123، 122السرف عبد ااقجدر، ااقرآف كاااكرة اابرجنرغ، ص ()
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فنجقش ىذا االع قجد أم االع قجد بأبللرغ االمجز على ااالقرقغ ارقٌر في نيجرغ نقج و أف 
كاردعـ  أكرده ىذا في برجف أىلرغ ااالقرقغ كأٌف . ااالقرقغ ىي األاؿ كاالمجز ىك اافرع

: قرل يج ااببلغرغ ال  قؿ عف قرلغ االمجز ااببلغرغ فقجؿ
كا  لجؿ ااقرآف على ااالقرقغ اـ رنكرىج أك رخ لؼ فريج أالد لف ااتللجء ااذرف "

ٌنلج اخ لفكا في االمجز ككقكعو في ااقرآف، كاك   نجكاكا ااقرآف بجادراسغ لف نكاالرو كجفغ، كا 
كجف ااٌ تبرر بجاالقرقغ أقؿ ببلغغ لف اا تبرر بجالمجز اخبل ااقرآف كلرغ لف ااالقرقغ، 

. ()"كفضؿ اا تبرر بجالمجز في ملرع االكاقؼ كاألالكاؿ
 

 (اازرك ي)كبلـ اادك كر عبد ااقجدر السرف في عبجر و ااٌسجبقغ رذٌكرنج بلج قجاو 
: الرث قجؿ اإللجـ اازرك ي في  أف ااالقرقغ كاالمجز" اابرىجف في علـك ااقرآف"في ك جبو 

ال خبلؼ أٌف ك جب اهلل ر  لؿ على ااالقجئؽ، كىي كؿُّ كبلـ بقي على لكضكعو "
كجآلرجت اا ي اـ ر مكز فريج؛ كىي اآلرجت اانجطقغ ظكاىرىج بكمكد اهلل  تجاى ك كالرده 

ُهَو اللَُّ  الَِّ ي ََّل ِإَلَ  ِإَّلَّ ُهَو َااِلُم : ك نزريو، كااداعرغ إاى أسلجئو كافج و كقكاو  تجاى
: اانلؿ] ...َأ َّْن َخَلَ  ال ََّ اَواِا َواْاَْ  َ : ، كقكاو[22: ااال ر] ...اْل َْيِ  َوالنََّهاَ ةِ 

60"]() .
 

فريس  ؼ لف كبلـ اادك كر عبد ااقجدر السرف  أثره بجاقدلجء كجبف األثرر 
كلنو اآلرجت اا ي  ينسخ، كىي : "كاازرك ي ااذم قجؿ ااتبجرة ااٌسجبقغ كزاد علريج قكاو

كجآلرجت االالكلجت، كاآلرجت اال  للغ، كال  قدرـ فرو كال  أخرر، كقكؿ ااقجئؿ أاللد اهلل 
السجنو، كىذا أكثر ااكبلـ كألج . كأكثر لج رأ ي لف اآلم على ىذا... على نتلجئو كا 
. ()"االمجز فجخ لؼ في كقكعو في ااقرآف

                                                 
. 125االرمع ذا و، ص ()
. 271اازرك ي، اابرىجف في علـك ااقرآف، ص ()
. االادر ااٌسجبؽ، ااافالغ ذا يج ()
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ىذا كقد دعج اادك كر عبد ااقجدر السرف في ك جبو إاى عدـ اإلفراط في اس خداـ 

على أٌف طلرجف األسلكب االمجزم كاإلسراؼ في اس خدالو قد : "االمجز كفي ذاؾ رقكؿ
رالكؿ األفكجر إاى أالججو كأالجز، كطبلسـ، لللقغ ال  كجد  برف عف االتنى، فجالمجز، إذا 

زاد عف الٌده في االس تلجؿ انقلب إاى عكس االراد لنو، ف نقلب ااظبلؿ إاى غرـك 
. ()"كظللجت ر راكـ بتضيج فكؽ بتض

 
كلج دعج في ك جبو إاى اإلاجبغ في اخ رجر نكع األسلكب االنجسب ال تبرر سكاء 

:  كفي ذاؾ رقكؿ. أكجف بجاالقرقغ أـ بجالمجز
فجاالقرقغ كاالمجز كسرل جف انقؿ عجاـ اانفس كلج ر رالى فرو لف أاداء، فبأريلج "

اس طتت أف  تٌبر علج رمكؿ بخجطرؾ، ك نقؿ إارنج األاداء اا ي   ردد داخؿ نفسؾ، 
. ()"كنت لاربجن في اخ رجر نكع األسلكب

 
كعجب في ك جبو على لف رنكر كركد االمجز كلرغ في ااقرآف ااكررـ أك رمتؿ 
: االلغ كليج لمجزان كذكر أفَّ أعدؿ اآلراء في قضرغ االمجز رأم ابف األثرر ااذم رقكؿ

ٌنلج " بأف كبل االذىبرف فجسد عندم كارست االلغ كليج لمجزان، كال كليج القرقغ، كا 
. ()"فريج ااالقرقغ كاالمجز

 
: وخالاة القول

ليلج ركف لكقؼ اادك كر عبد ااقجدر السرف لف االمجز كليلج ركف لرلو أرضجن 
فإف عبد ااقجدر السرف لع لرلو إاى ااالقرقغ فيك اـ رنًؼ كقكع االمجز في ااقرآف ااكررـ، 
                                                 

. 131السرف عبد ااقجدر، ااقرآف كاااكرة اابرجنرغ، ص ()
. 131السرف عبد ااقجدر، ااقرآف كاااكرة اابرجنرغ، ص()
. 149االادر ااٌسجبؽ، ص ()
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بؿ على ااتكس لف ذاؾ، فقد أقٌر بكركده في ااقرآف ااكررـ، فبٌرف أقسجلو كاس  يد على 
ذاؾ بآرجت لف ااقرآف ااكررـ    لؿ على االمجز، كلج  الٌدث عف بتض للف  الدثكا 
. بجالمجز كأبي عبردة، اامجالظ، ابف ق ربغ، ابف مٌني، ابف فجرس، عبد ااقجىر اامرمجني

.  فتبد ااقجدر السرف رت بر إذف لف االالدثرف ااذرف  كللكا عف االمجز كاـ رنفكه
 
: وظيرت أيضاًة جيود عبد العظيم إبراىيم المطعني في المجاز. 2

رت بر اادك كر عبد ااتظرـ االطتني أالد اافرسجف ااذرف أخذكا على عج قيـ 
. اابالث في قضرغ االمجز في االلغ كفي ااقرآف ااكررـ

 
أٌنو " المجاز في الملة وفي القرآن الكريم"الرث ريبلالظ اال لتف في قراءة ك جبو 

قد خجض غلجر لتركغ الجسلغ ك ٌف الربجن ال ىكادة فريج، فأكثر لف ااكرِّ على كؿِّ لف 
. نفى كركد االمجز في ااقرآف ااكررـ

 
فجالطتني بالث قضرغ االمجز لنذ ظيكرىج كن أ يج، كقٌدـ اابراىرف كاألداغ 

ااقجطتغ، فلـ ر رؾ  جردة كال كاردة إاٌل كاس دٌؿ بيج على االغ كركد االمجز في االلغ 
كقد   بع االطتني قضرغ االمجز لف ااٌنجالرغ اا جررخرغ ف تٌرض الج ك بو . كااقرآف ااكررـ

عمجزررف كببلغررف  ااٌسجبقكف لف لمكزم االمجز لف الكررف كنالجة كأدبجء كنقجد كا 
. كلفسررف كلالدثرف كأاكاررف كفقيجء

 
كبجالقجبؿ  الٌدث في اامزء ااثٌجني لف ك جبو عف لجنتي االمجز ف اٌدل ايـ 

. بجابرىجف كااٌدارؿ ااقجطع
 

: كقجؿ في نيجرغ لترك و ضد لف أنكركا االمجز
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نكجر االمجز في ااقرآف اـ راح فرو دارؿ كاالد لنذ قجؿ بو داكد بف علي ااظجىرم " كا 
كقد . إاى أف قرؿ كؿ لج رلكف أف ريقجؿ فرو على ردم اإللجلرف ابف  رلرغ كابف ااقٌرـ

خجافج قكاريلج فخرمج آرجت كثررة لف ااقرآف ااكررـ  خررمجن لمجزرجن كاضالجن، كارالج 
بجالمجز افظجن كلتنى في الرِّ كبلليلج، كاس ندا إارو في ااٌدفجع عف االغ ااتقردة كنفي 

. ()"ااررب فريج
 

ُهنَّ }: كأضجؼ االطتني قجئبلن إف ابف ااقٌرـ قد أمرل االس تجرة في قكاو  تجاى"
. ()"سكرة اابقرة، ككافيج بجاالسف كذاؾ في ك جبو زاد االتجد [187]اآلرغ  {لَِ اٌ  لَُّكمْ 

 
كفي نيجرغ بالثو في قضرغ االمجز أقٌر بكركده في ااقرآف ااكررـ كبذاؾ رككف قد 

ـى لكقفو لنو فقجؿ سى : الى
اارأم أك ااقرار كااالكـ إٌف ظجىرة إنكجر االمجز في االلغ كفي ااقرآف ااتظرـ إٌنلج ىي "

. ()"لمرد  بيغ ك بت ايج اا يرة كاكف اـ ريك ب ايج اانمجح
فريس  ؼي لف كبللو كرأرو ااٌسجبؽ أف عبد ااتظرـ االطتني قد متؿ ظجىرة إنكجر 

. االمجز كنفرو في ااقرآف ااكررـ كسالجبغ ارؼ سرعجف لج انق تت ك بل ت
 

: وخالاة القول في ىذا الفال
ريبلالظ اا أكرد على أف قضرغ إثبجت االمجز أك نفرو قضرغ  للت بجؿ كثرر لف 

الرث اكالظ أف . ااتللجء ااقدلجء كاالالدثرف لف نالكررف كالكررف كببلغررف كغررىـ
لتظليـ بؿ أكثرىـ اس السنكا االمجز فجس خدلكه في  آارفيـ كك جبج يـ كفي الرِّ كبلليـ، 
                                                 

االطتني، عبد ااتظرـ إبراىرـ، االمجز في االلغ كفي ااقرآف ااكررـ برف لمكزرو كلجنترو، عرض  ()
. 1146ـ، ص1985/ىػ1406، لطبتغ الٌسجف،  جرع اامرش، سنغ 1، ط2ك اللرؿ كنقد، ج

. نفس االادر كااافالغ ()
 .1147االطتني، االمجز في االلغ كفي ااقرآف ااكررـ برف لمكزرو كلجنترو، ص ()
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فأثب كا كقكعو في ااقرآف ااكررـ كرظير ذاؾ ملرجن ككاضالجن لف خبلؿ اس  يجدىـ بآرجت 
.  ؤكد كركد االمجز في ااقرآف ااكررـ

 
كنالف نرل بأـ أعرننج اس السجف اامجالظ كابف االت ز كاآللدم، ! ككرؼ ال؟

 .كغررىـ كثرر ابلس تجرة اا ي  ت بر قسلجن لف أقسجـ االمجز

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الباب الثاني
 

 

: ويشمل
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 المجاز العقمي. 1

 المجاز المرسل. 2

المجاز االستعاري . 3
 .القيمة الجمالية لمنص المجازي. 4
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أقسام المجاز 
: قجؿ اإللجـ ااٌسكجكي

الكم، كريسلى لمجزان : اعلـ أٌف االمجز عند ااٌسلىؼ لف عللجء ىذ اافف قسلجف"
. ()"في االفرد، كعقلي، كريسلى لمجزان في اامللغ

 
: (وُيسمى مجازاًة في الجممة) المجاز العقمي. 1

                                                 
، ص () . 362ااٌسكجكي، لف جح ااتلـك



 ]56[ 

. كرككف في اإلسنجد، أم في إسنجد اافتؿ أك لج في لتنجه إاى غرر لج ىك او" 
. ()"كريسلى االمجز ااالكلي، كاإلسنجد االمجزم، كال رككف إاٌل في اا ركرب

 
: وقال في تعريفو المجاز العقمي

االمجز ااتقلي ىك ااكبلـ االفجد بو خبلؼ لج عند اال كلـ لف ااالكـ فرو، "
. ()"اضرب لف اا أكرؿ، إفجدة الخبلؼ ال بكسجطغ كضع

 
كرسلى عقلرجن ال الكرجن، اتدـ رمكعو إاى ااكضع، ككثرران لج ريسلى الكلرجن ا تلقو "

. ()"بجاالكـ، كلج  رل، كلمجزان في اإلثبجت أرضجن ا تلقو بجإلثبجت
 

فقد " اإل قجف في علـك ااقرآف"ألج اإللجـ مبلؿ اادرف ااٌسركطي اا جفتي في ك جبو 
:  قسـ االمجز قسلرف

األكؿ االمجز في اا ركرب، كريسلى لمجز اإلسنجد، كاالمجز ااتقلي كعبلق و االبلبسغ، "
: كذاؾ أف رسند اافتؿ أك  بيو إاى غرر لج ىك او أاجاغ البلبس و او، كقكاو  تجاى

 ًَوِإَ ا  ُِلَيْ  َاَلْيِهْم آيَا ُُ  زَاَ  ُتُهْم ِإيَ ا ا [2: األنفجؿ] كىي فتؿ اهلل –، فنيًسبت اازرجدة – 
سكرة ااقاص،  [4] اآلرغ يَُ  ِّبُ  َأ ُتَناءُهمْ : كقكاو  تجاى. إاى اآلرجت، اككنيج سببجن ايج

يَا َهاَ اُو اْ ِن ِلي إاى فرعكف، –سكرة غجفر، نسب ااذبح كىك فتؿ األعكاف  [36] اآلرغ 
. ()" إاى ىجلجف اككنيج آلررف بو– كىك فتؿ ااتللغ –كاابنجء 

                                                 
. االادر ااٌسجبؽ، كااافالغ ذا يج ()
. 393االادر ااٌسجبؽ، ص ()
. 395االادر ااٌسجبؽ، ص ()
، اإل قجف في علـك (ىػ911)ااسٌركطي، مبلؿ اادرف عبد ااراللف بف أبي بكر ااسركطي اا جفتي، ت  ()

ـ، 2000/ىػ1421، ضبط لاللد سجاـ ىج ـ، 1، ط2 ابنجف، ج–ااقرآف، دار ااك ب ااتللرغ، برركت 
. 71ص
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كعكدة لرة أخرل إاى ااٌسكجكي اجالب االف جح ااذم ذكر ألثلغ على ىذا اانكع 

: لف االمجز فقجؿ
َفَ ا : كاعلـ أٌف ىذا االمجز ااالكلي كثرر ااكقكع في كبلـ ربِّ ااتٌزة، قجؿ عز لف قجئؿ"

َوِإَ ا  ُِلَيْ  َاَلْيِهْم آيَا ُُ  زَاَ  ُتُهْم ِإيَ ا اً َوَاَل   َ ِّبِهْم : ، كقجؿ[16: اابقرة]  َِ َح   ِّبَ ا َ ُتُهمْ 
ُهم  َّن يُتُقوُل َأيُّمُكْم زَاَ ْ ُ  َهُتِ ِا ِإيَ ا اً : ، كقجؿ[2: األنفجؿ] يُتتُتوَكَُّلووَ  ، [124: اا كبغ] َفِ نُتْ

: لاللد] َحتَّ  َ َضَع اْلَحْرُ  َأْوزَاَ َها: ، كقجؿ[25: إبراىرـ]  ُتْ ِ ي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحينٍ : كقجؿ
بإسنجد األفتجؿ في ىذه كليج إاى غرر . [2: اازازاغ] َوَأْخَرَاِ  اْاَْ ُ  َأثُتَقاَلَها: ، كقجؿ[4

لج ىي ايج عند ااتقؿ، كلج  رل، زائبلن ااالكـ ااتقلي فريج عف لكجنو األالي، إذ لكجنو 
سنجد زرجدة اإلرلجف إاى ااتلـ بجآلرجت،  األالي إسنجد ااربح إاى أاالجب اا مجرة، كا 

سنجد كضع أكزار ااالرب إاى أاالجب ااالرب  سنجد إر جء أكؿ اا مرة إاى خجاقيج، كا  كا 
سنجد إخراج األثقجؿ إاى خجاؽ األرض . ()"كا 

 
 

: كأقٌر ااسكجكي لج قجاو فقجؿ
كؿ مللغ أخرمت ااالكـ االفجد ايج عف لكضكعو في : كالدُّ االمجز ااالكلي"

. ()"ااتقؿ اضرب لف اا أكؿ
 

كفي ك جب عركس األفراح في  رح  لخرص االف جح ال رخ بيجء اادرف ااسبكي 
: فذكر أفٌ 

                                                 
، ص () . 397ااٌسكجكي، لف جح ااتلـك
، ص() . 401ااٌسكجكي، لف جح ااتلـك
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ىلج االسند كاالسند إارو فإلج أف : أقسجـ االمجز ااتقلي أربتغ، ألف او طرفرف"
أنبت ااربرع اابقؿ، فجإلنبجت كاابقؿ : رككنج القرق رف أم كؿ لنيلج القرقغ الكرغ، لثؿ

القرق جف الس تلجايلج في لكضكعيلج أك لمجزرف لثؿ أالرج األرض  بجب ااٌزلجف، فإف 
اإلالرجء كاا بجب لمجزان في اإلنبجت كااربرع، أك رككف االسند القرقغ كاالسند إارو لمجزان 

أنبت اابقؿ  بجب اازلجف أك عكسو نالك أالرج ااربرع اابقؿ، ككقع االمجز ااتقلي : لثؿ
. ()"كثرران في ااقرآف

 
: ألج ااٌسركطي فقسـ ىذا ااقسـ إاى أربتغ أنكاع

[. 2: اازازاغ] َوَأْخَرَاِ  اْاَْ ُ  َأثُتَقاَلَها: لج طرفجه القرقٌرجف، كقكاو  تجاى: أحدىما .ُ
، أم لج ربالكا فريج، [16: اابقرة] َ َ ا  َِ َح   ِّبَ ا َ ُتُهمْ : لمجزٌرجف نالك: ثانييما .ِ

طبلؽ ااربح كاا مجرة ىنج لمجز  .كا 

َأْا : ألج األكؿ كااثجني فكقكاو. لج أالد طرفرو القرقي دكف اآلخر:  كرابتيجثالثيا .ّ
 .()، أم برىجنجن [35: اارـك] َأ َ ْلَنا َاَلْيِهْم ُسْل َا اً 

 
ريبلالظ للج سبؽ لف األلثلغ اا ي سجقيج كؿ لف ااٌسكجكي كااسبكي كااٌسركطي 

أف لمجز اإلسنجد ىك إسنجد اافتؿ أك لج في لتنجه إاى غرر لج ىك او في ااالقرقغ اتبلقغ 
لع قررنغ لجنتغ لف إرادة اإلسنجد ااالقرقي، فجألفتجؿ فرلج لضى لف آرجت قد أسندت 

ملرتيج إاى غرر فجعلريج ااالقرقررف كىذا لج ريترؼ بجالمجز ااتقلي ااذم ريس دؿ علرو لف 
. خبلؿ ااتقؿ

 
 

                                                 
. 147ااٌسبكي، عركس األفراح، ص ()
. 72ااٌسركطي، اإل قجف في علـك ااقرآف، ص ()
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: المجاز المرسل. 2

: مجء في اا لخرص القزكرني قكاو
ال فجس تجرة" . ()"كاالمجز لرسؿ، إف كجنت ااتبلقغ غرر اال جبيغ كا 

 
كاالمجز إلج الكم أك : "الرث قجؿ (ىػ743)كىذا لج أٌكده اإللجـ ااطربي ت 

عقلي، فجاللكم ىك االفظ االس تلؿ في غرر لج كضع او بجا القرؽ في ااطبلح 
                                                 

. 295ااقزكرني، اا لخرص في علـك ااببلغغ، ص ()
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كىذا االمجز على ضربرف لرسؿ كاس تجرة، ألف ااتبلقغ . اا خجطب لع قررنغ عدـ إراد و
ال فلرسؿ . ()"إف كجنت اا  برو فيك اس تجرة كا 

 
عف االمجز " اإلرضجح في علـك ااببلغغ"كقد سبؽ أف  الٌدث ااقزكرني في ك جبو 

االرسؿ، إذا رت بر ىك أٌكؿ لف أطلؽ على االمجز االرسؿ ىذا االسـ ب كؿ كاضح 
االمجز االرسؿ، كقد متلو ااضرب األكؿ لف أنكاع : فمجء على اسجنو قكاو. كاررح

االرسؿ، كىك لج كجنت ااتبلقغ برف لج اس تلؿ فرو : ااضرب األكؿ: "االمجز فقجؿ عنو
كلج كضع او لبلبسغ غرر اا  برو، كجارد إذا اس تللت في ااٌنتلغ؛ ألف لف  أنيج أف 

 ادر عف اامجرالغ، كلنيج  اؿ إاى االقاكد بيج، كري  رط أف رككف في ااكبلـ إ جرة 
ا ستت : ا ستت اارد في اابلد، أك اق نرت ردان، كلج ريقجؿ: إاى االكاي ايج؛ فبل ريقجؿ

ٌنلج ريقجؿ مٌلت رده عندم، ككثرٍت أرجدرو ادىٌم، : اانتلغ في اابلد، أك اق نرت نتلغ، كا 
. ()كنالك ذاؾ

 
. ()"كذكر أٌنو سلي لرسبلن إلرسجاو عف اا قررد بتبلقغ اال جبيغ"

 
: كذكر ااطربي في ك جبو اا برجف في اابرجف أٌف االمجز االرسؿ نكعجف

ااخجاي عف اافجئدة كذاؾ أف  تدل ااكللغ عف القرقغ بقرد إاريج بدكنو لثؿ أف : األول"
رس تلؿ االرسف في أنؼ إنسجف لمجزان كأنو لكضكع التنى األنؼ لع قرد أف 

. رككف لرسكنجن 
. ()"كىك االمجز اال ضلف الفجئدة كىك على كمكه: الثاني

                                                 
 –عبد ااس جر السرف زٌلكط، دار اامرؿ . ىػ، ك جب اا برجف في اابرجف،  القرؽ د743ت)اإللجـ ااطربي  ()

. 369ـ، ص1996/ىػ1416، 1برركت، ط
. 397ااقزكرني، اإلرضجح في علـك ااببلغغ، ص ()
. 150ااقزكرني،  لخرص االف جح، ص ()



 ]61[ 

 
كقد ذكر ااطربي كمكه االمجز االرسؿ كىي   فؽ لع كمكه االمجز االرسؿ اا ي 

: كضتيج ااقزكرني لف قبؿ الرث قجؿ
 

: ()كضرب االمجز االرسؿ رقع في كمكه كثررة لنيج
[ 2]اآلرغ  {ُ ِم اللَّْيَل ِإَّلَّ  َِلي ً }:  سلرغ اا يء بجسـ مزئو، كلثؿ اذاؾ بقكاو  تجاى .ُ

، كنالكه  ، كقكؿ  [108: اا كبغ] َّلَ  ُتُقْم ِفيِ  َأ َ اً سكرة االزلؿ، أم اؿِّ أم ال  اؿِّ
 (لف قجـ رلضجف إرلجنجن كاال سجبجن غفر او لج  قٌدـ لف ذنبو)-:  علرو ااٌسبلـ–اانبي 

 .()كىذا لج رترؼ بجا مكز بجسـ اامزء عف ااكؿ. أم لف اٌلى

 
:  سلرغ اامزء بجسـ ااكؿ أم اا مكز بجسـ ااكؿ عف اامزء، نالك قكاو  تجاى .ِ

ْاَعُلوَو َأْاا َِعُهْم ِفي آَ ا ِِهم َ [19: اابقرة] أم أنجلليـ كىي أف رتبر عف اامزء ،
 .()بلفظ ااكؿ أم رطلؽ اسـ ااكؿ كجألاجبع كريراد اامزء أم األنجلؿ

 
أم اا مكز بجسـ ااٌسبب لكجف االسبب كلثؿ اذاؾ :  سلرغ االسبب بجسـ ااٌسبب .ّ

، [194: اابقرة] َ َ ِن اْاَتَ ى َاَلْيُكْم فَاْاَتُ وْا َاَلْيِ  ِ ِ ْ ِل َ ا اْاَتَ ى َاَلْيُكمْ : بقكاو  تجاى
 .()سلِّى مزاء االع داء اع داءن ألنو لسببه عف االع داء

 

                                                                                                                                       
. 370ااطربي، اا برجف في اابرجف، ص ()
. 403-399ملرع كمكه االمجز االرسؿ لف اإلرضجح بقلرؿ لف اا ٌارؼ، ص ()
. 399ااقزكرني، اإلرضجح، ص ()
. 399ااقزكرني، اإلرضجح، ص()
. 400االادر ااسجبؽ، ص ()
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أم  مكز االسبب لكجف ااسبب، كلثؿ اذاؾ بقكاو :  سلرغ ااسبب بجسـ االسبب .ْ
 .، أم لطران ىك سبب اارزؽ[13: غجفر] َويُُتنُت ِّبُل َلُكم  ِّبَن ال ََّ اِء ِ ْز اً :  تجاى

 

َوآ ُوْا : أم لج كجف علرو اا يء، كقكاو  تجاى:  سلرغ اا يء بجسـ لج كجف علرو .ٓ
أم ااذرف كجنكا ر جلى، إذ ال ري ـ بتد اابلكغ، فيك لمجز  [2: اانسجء] اْلَيَتاَ   َأْ َواَلُهمْ 

 ِإ َُّ  َ ن يَْأِا  َ َُّ  ُ ْ رِ اً : كنالك ذاؾ لثؿ أرضجن بقكاو  تجاى. عبلق و اع بجر لج كجف
 .سٌلجه لمرلجن بجع بجر لج كجف علرو في اادنرج لف اإلمراـ [74: طو]

 

كىي أف رتبر عف اا يء بجسـ لج رؤكؿ إارو في :  سلرغ اا يء بجسـ لج رؤكؿ إارو .ٔ
 [.36: ركسؼ] ِإ ِّبي َأ َاِ ي َأْاِ ُر َخْ راً : كذكر اذاؾ قكاو  تجاى. االس قبؿ

: كىي أف رذكر االالؿ كريراد ااالجؿ بو، كقكاو  تجاى:  سلرغ ااالجؿ بجسـ لالٌلو .ٕ
 َفُتْلَي ُْ   َاِ ي [17: ااتؽ] أم أىؿ نجدرو؛ فيك لمجز عبلق و االاللٌرغ أك االكجنرغ. 

 

. كىي أف رتبر عف اا يء بجسـ آا و اا ي رالاؿ بيج:  سلرغ اا يء بجسـ آا و .ٖ
. ، أم بللغ قكلو[4: إبراىرـ] َوَ ا َأْ َسْلَنا ِ ن  َُّسوٍل ِإَّلَّ  ِِلَ اِو  ُتْوِ  ِ : كقكاو  تجاى
 فيك لمجز عبلق و اآلارغ أم كامتؿ اي اسجف ادؽ في اآلخررف: كقكاو  تجاى

 .ذكر ملربلن كثنجء السنجن 

 

َوَأ َّا : كىك أف رذكر ااالجؿ كريراد االالؿ نالك قكاو  تجاى:  سلرغ اا يء بجسـ الجاو .ٗ
أم في اامنغ، فيك لمجز  [107: آؿ علراف] الَِّ يَن ا ُتَيضَّْ  ُوُاوُهُهْم َفِ ي  َْحَ ِة الّل ِ 

 .()عبلق و ااالجارغ

 
 

                                                 
. 151ااقزكرني،  لخرص االف جح في االتجني كاابرجف كاابدرع، ص ()
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:  المجاز االستعاري.3

ظير افظ االس تجرة قدرلجن على أاسنغ األئلغ في أالكجليـ اافقيرغ الرث كجنكا 
المجالظ، ك بله ابف " ااالركاف"بتد ذاؾ ظيرت االس تجرة في ك جب . كثرران لج رس خدلكنيج
. كعلي بف عبد ااتزرز اامرمجني كغررىـ كثرر" اابدرع"االت ز في ك جبو 

 
! فما ىي االستعارة؟

كائلمجبغ عف ىذا ااسؤاؿ كمب اارمكع إاى أليجت ااك ب اا ي ذكرت االس تجرة 
لف ذاؾ لج ربلالظ عند عبد ااقجىر اامرمجني في . كاا ي عٌد يج نكعجن لف أنكاع االمجز

لف  ركرزه على ذكر االس تجرة ب كؿ كبرر في " أسرار ااببلغغ في علـ اابرجف"ك جبو 
: ك جبو اآلنؼ ااذكر، الرث قجؿ

ااقكؿ على اا  برو كاا لثرؿ : كأكؿ ذاؾ كأكاله، كأالقو بأف رس كفرو اانظر كر قاجه" 
 إف اـ نقؿ كليج، ل فرعغ –كاالس تجرة، فإف ىذه أاكؿ كثررة كجف مؿ لالجسف ااكبلـ 
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كأقطجر  الرط . عنيج كرامتغ إاريج، ككأنيج أقطجب  دكر علريج االتجني في ل ارفج يج
. ()"بيج لف ميج يج

 
فريبلالظ أٌف عبد ااقجىر اامرمجني قد أكاى االس تجرة اى لجلجن كأعطجىج لكجنغ اـ 

: رتطيج الررىج لف أقسجـ ااببلغغ الرث قجؿ
أف نبدأ بمللغ لف ااقكؿ في : كاعلـ أف ااذم ركمبو ظجىر األلر، كلج رسبؽ إارو اافكر" 

ااالقرقغ كاالمجز، كن بع ذاؾ ااقكؿ في اا  برو كاا لثرؿ، ثـ ننسؽ ذكر االس تجرة علريلج، 
كنأ ي بيلج في أثرىلج، كذاؾ أف االمجز أعـ لف االس تجرة، كااكامب في قضجرج 

كاا  برو كجألاؿ في االس تجرة، كىي  بريغ . أف نبدأ بجاتجـ قبؿ ااخجص: االرا ب
بجافرع او أك اكرة لق ضرغ لف اكرًه إال أف ىينج ألكران اق ضت أف  قع اابدارغ 

. ()"بجالس تجرة كبرجف ادر لنيج، كاا نبرو على طررؽ االنقسجـ فريج
 

: أالدىلج: "فتٌرؼ عبد ااقجىر اامرمجني االس تجرة كبٌرف أٌنيج  نقسـ إاى قسلرف
. ()"أف رككف او فجئدة: كااثجني. أف ال رككف انقلو فجئدة

كأنج أبدأ بذكر غرر االفرد، فإٌنو قارر اابجع، : " فكاؼ ااقسـ غرر االفرد بقكاو
. ()"قلرؿ اال سجع

 
: وأما عن القول في االستعارة المفيدة فقد بّين منزلتيا من البالغة حيث قال

                                                 
عبد ااقجىر اامرمجني، أسرار ااببلغغ في علـ اابرجف،  القرؽ ااسرد لاللد ر رد رضج، دار االطبكعجت  ()

. 20ااتربرغ، الطبجعغ كاان ر كاا كزرع، ص
. 22عبد ااقجىر اامرمجني، أسرار ااببلغغ في علـ اابرجف، ص ()
. االادر ااسجبؽ كااافالغ ذا يج()
. االادر ااسجبؽ كااافالغ ذا يج ()
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اعلـ أٌف االس تجرة في ااالقرقغ ىي ىذا ااضرب دكف األكؿ، كىي ألد لردانجن، "
السجنجن، كأكسع ستغ، كأبتد غكران، كأذىب  كأ د اف نجنجن كأكثر مررجنجن، كأعمب السنجن كا 

نمدان في ااانجعغ كغكران، لف أف  ملع  تبيج ك تكبيج، ك الار فنكنيج كضركبيج، نتـ 
. ()..."كأسالر سالران، كألؤل بكؿ لج رلؤل ادران كرل ع عقبلن 

 
ىذا غرض لف فرض للج ذكره عبد ااقجىر اامرمجني عف االس تجرة فقد أعطجىج 

. الظجن كافران لف ااكاؼ ااالسف اارائع ااذم رتمز عف كافو لف كف بلف اف  ف كأالبٌ 
فقد متؿ ايج ااسبؽ في بدارغ كبللو كأعطجىج الٌرزان كبرران لف ك جبو ااذم رت بر اادُّرة 

. األكاى لف ديرر ااببلغغ
 

 

ااتلدة في لالجسف ااٌ تر كآدابو : "كىذا لج أٌكده ابف ر رؽ ااقرركاني في ك جبو
: الرث قجؿ (بجب االس تجرة)الرث عقد ابلس تجرة بجبجن سٌلجه " كنقده

االس تجرة أفضؿ االمجز، كأكؿ أبكاب اابدرع، كارس في اًللىى ااٌ تر أعمب لنيج، كىي "
لنيـ لف : لف لالجسف ااكبلـ إذا كقتت لكقتيج، كنزات لكضتيج كاانجس لخ لفكف فريج

. ()"رس ترر ال يء لج ارس لنو كال إارو
 

: وبّين القيرواني السبب في استخدام العرب لالستعارة فقال في ذلك
كاالس تجرة إنلج ىي لف ا سجعيـ في ااكبلـ اق داران كدااغ ارس ضركرة ألف أافجظ ااترب " 

أكثر لف لتجنريـ، كارس ذاؾ في الغ أالد لف األلـ غررىـ فإنلج اس تجركا لمجزان 
. ()"أال  رل أف ال يء عندىـ أسلجء كثررة كىـ رس ترركف او لع ذاؾ. كا سجعجن 

                                                 
. 32االادر ااسجبؽ، ص ()
عبد . ،  القرؽ د1أبك علي ااالسف بف ر رؽ ااقرركاني، ااتلدة في لالجسف اا تر كآدابو كنقده، ج ()

. 235 برركت، ص–اااللرد ااينداكم، االك بغ ااتاررغ، اردا 
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كبٌرف في ك جبو أرضجن أف االس تجرة قد كردت في ك جب اهلل ككبلـ نبرو كفي ذاؾ 

: رقكؿ لس  يدان ببتض اآلرجت ااكاردة في ك جب اهلل عٌز كمؿ
 -الى اهلل علرو كسلـ- ككبلـ نبرو – عٌز كمٌؿ –كاالس تجرة كثررة في ك جب اهلل "

َوَل َّا َسَكَ  َان  ُّموَس  : ، كقكاو[11: ااالجقغ] ِإ َّا َل َّا وََ   اْلَ اء: لف ذاؾ قكاو  تجاى: 
 َسِ ُعوا َلَها َشِهيقاً َوِهَي  ُتُ وُ  َ َكاُ  َ َ يُتَُّ  ِ َن اْل َْي ِ : ، كقكاو[154: األعراؼ] اْلَ َض ُ 

، [44: ىكد] يَا َأْ ُ  ا ُتَلِعي َ اءوِ : ، فجا يرؽ كاالرظ اس تجر جف كقكاو[8-7: االلؾ]
. ()"ككثرر لف ىذا اك  قٌاى اطجؿ مدان 

كذاؾ رتني أٌف آرجت ااقرآف ااكررـ   ضلف كثرران لف االس تجرات االمجزرغ  زرده 
. السنجن كركعغ على السنو كركع و

 
أف : االس تجرة ىي: "ألج في لف جح ااتلـك الٌسكجكي فقد عٌرؼ االس تجرة بقكاو

 ذكر أالد طرفي اا  برو ك ررد بو ااطرؼ اآلخر، لدعرجن دخكؿ اال بو في منس اال بو 
أسده : في اااللجـ: بو، داالن على ذاؾ بإثبج ؾ الل بو لج رخص اال بو بو، كلج  قكؿ

كأنت  ررد بو اا مجع، لدعرجن أٌنو لف منس األسكد، ف ثبت ال مجع لج رخص اال بو 
. ()"بو، كىك اسـ منسو لع سد طررؽ اا  برو بإفراده في ااذكر

 
: أٌلج في  لخرص االف جح، في االتجني كاابرجف كاابدرع فقجؿ ااخطرب ااقزكرني

ىي االفظ االس تلؿ فرلج ر بو لتنجه األالٌي، اتبلقغ اال جبيغ أك ىي : االس تجرة"
اس تلجؿ االفظ في غرر لج كضع او اتبلقغ اال جبيغ، أك ىي لمجز عقلي عبلق و 

                                                                                                                                       
. 239االادر ااسجبؽ، ص ()
. 240، ص1االادر ااسجبؽ، ج ()
، ص () . 369ااٌسكجكي، لف جح ااتلـك
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ًذؼ أالد طرفرو لع كمكد قررنغ  دؿُّ على االالذكؼ كال  اال جبيغ، أك ىي   برو بلرغ الي
. ()"رقـك لمجز ببل قررنغ

 

ألج عف أقسجـ االس تجرة فيي كثررة كخرر لف بٌرف أقسجـ االس تجرة ااقزكرني في 
عركس "، كااٌسبكي في ك جبو " لخرص االف جح في االتجني كاابرجف كاابدرع: "ك جبو

بالسب اع بجر : االس تجرة  نقسـ إاى أقسجـ، كانقسجليج  جرة رككف: "، الرث قجؿ"األفراح
ااطرفرف أم طرفي اا  برو االضلر في اانفس، كىلج اال بو كاال بو بو ك جرة بجع بجر 
اامجلع، ك جرة بجع بجر ااثبلثغ ملرتجن أم ااطرفرف، كاامجلع، ك جرة بجع بجر االفظ، ك جرة 

. ()"بجع بجر ألر خجرج عف ملرع ذاؾ
: فيي تقسم باعتبار ما يذكر من الطرفين

. كىي أف رذكر في ااكبلـ افظ اال بو بو فقط: اس تجرة  اررالرغ أك لاٌرالغ . أ
كىي أف رذكر في ااكبلـ افظ اال بو فقط، كرالذؼ فرو اال بو : اس تجرة لكنرغ . ب

 .( خرربلن )بو، كر جر إارو بذكر الزلو االسلى 
 

: ك قسـ أرضجن إاى
. أم لارح فريج بجالفظ ااٌداؿ على اال بو بو االراد بو اال بو: تاريحية .أ 
 . أم لخفي فريج افظ اال بو بو اس لنجء بذكر  يء لف اكازلومكنية .ب 

 .تخييمية .ج 

 

: كلج  قسـ بجع بجر ااطرفرف
. أم اادرف ااالؽٌ  [6: اافج الغ] ا ال ِّبَراَا الُ  َتِقيمَ ُتاهِ وَ : كقكاو  تجاى:  القرقرغ . أ

                                                 
. 151ااقزكرني،  لخرص االف جح في االتجني كاابرجف كاابدرع، ص ()
. 154ااسبكي، عركس األفراح، ص ()
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 .()أن بت االنٌرغ أظفجرىج:  خررلرغ . ب
 

 :ك يقسـ بجع بجر االفظ االس تجر
كقكاو " اسلجن مجلدان التنى"، أك "اسلجن مجلدان اذات"إذا كجف االفظ االس تجر : أالرغ. أ

، ككقكاو [1: إبراىرـ] ِكَتاٌ  َأ َ ْلَناُا ِإلَْيَك لُِتْ ِرَ  النَّاَ  ِ َن ال ُّمُلَ اِا ِإَل  النُّمو ِ :  تجاى
. ()[24: اإلسراء] َواْخِ ْ  َلُهَ ا َاَناَا ال ُّملِّب ِ َن الرَّْحَ ةِ :  تجاى

.  اررالرغ  بترغ. ب
".   بترغ لكنرغ.ج

 

: ك يقسـ االس تجرة االاٌرالغ بجع بجر ااطرفرف إاى
ك قسـ . ىي اا ي ال رلكف ام لجع طرفريج في  يء كاالد ا نجفريلج: عنادية . أ

اى  يكلٌرغ كقكاو  تجاى : االن قجؽ] فُتَ نِّبْرُهم  َِعَ اٍ  َألِيمٍ : ااتنجدرغ إاى  للرالرغ كا 
24 .]

َأَو : كىي اا ي رلكف ام لجع في  يء كاالد اتدـ اا نجفي كقكاو  تجاى: وفاقية . ب
َنااُ   [.122: األنتجـ] َ ن َكاَو َ ْيتاً فََأْحيُتيُتْ

. اتدـ ام لجع االكت كااضبلؿ في  يء كاالد: عنجدرغ: ففي ىذه اآلرغ اس تجر جف
. ()أم اس تجرة االالرجء اليدارغ: ككفجقرغ     

 

: ك يقسـ االس تجرة بجع بجر اامجلع
كىي ااقرربغ االب ذاغ اا ي الك يج األاسف فبل  ال جج إاى بالث كرككف : عامّية .ُ

. اامجلع فريج ظجىر

                                                 
؛ كك جب مكاىر ااببلغغ 160-154ااقزكرني،  لخرص االف جح في االتجني كاابرجف كاابدرع، ص: انظر ()

. 273، 258في االتجني كاابرجف كاابدرع، ااٌسرد أاللد اايج لي، ص
. 264ااٌسرد أاللد اايج لي، مكاىر ااببلغغ، ص ()

. 268ااٌسرد أاللد اايج لي، مكاىر ااببلغغ، ص ()
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كىي االرربغ اا ي رككف اامجلع فريج غجلضجن ال ردركو إاٌل أاالجب : خااّية .ِ
 .االدارؾ لف ااخكاص

 

: ك يقسـ االس تجرة بجع بجر لج ر اؿ بيج لف االبلئلجت كعدـ اٌ اجايج
 يَنُقُضوَو َاْهَ  الّل ِ : كىي اا ي اـ  ق رف بلبلئـ أابلن كقكاو  تجاى: مطمقة .أ 

[. 25: اارعد]
: نالك قكاو  تجاى" أم اال بو بو"كىي اا ي قرنت بلبلئـ االس تجر لنو : مرشحة .ب 

 ُْأْولُتـَِك الَِّ يَن اْشتُتُرُوْا الضَّ ََلَة  ِاْلُهَ ى َفَ ا  َِ َح   ِّبَ ا َ ُتُهم [16: اابقرة.] 

 .()"أم اال بو"كىي اا ي قرنت بلبلئـ االس تجر او : المجردة .ج 

: القيمة الجمالية لمّنص المجازي. 4
مرت ااتجدة أف ريقجؿ   ف ؽ األزىجر كااكركد بأررج فٌكاح راللؿ لتو ااتبؽ ااملرؿ 

. فر يجفت اانالؿ علرو ارلثـ رالرقو ارانع عسبلن اللك االذاؽ
 

كىكذا االمجز فالرف   ف ؽ األاسف بجالمجز، فرتني ذاؾ عذب ااكبلـ كاللكه 
بأسلكب كمرزو لتٌبرو غجرغ في ااٌدقغ كااٌرقغ كاإلرمجز، بكقع السف كخفغو كر جقغ غجرغ في 

اارفتغ كاارقٌي، الرث  طلؽ ااتبجرة االمجزرغ الل ألؿ ااًتنجف اراللِّؽ بخرجاو ااكاسع في 
ف قع في اانفكس بخفغ . آفجؽ ااركعغ كااملجؿ، للج  تمز عف كافو رر غ رٌسجـ لجىر

كر جقغ خجارغ لف ااثقؿ ااذم ربتث االلؿ كااسآلغ في اانفكس كاألركاح كىذا لج رؤكده 
، الرث قجؿ في لقٌدلغ " لخرص اابرجف في لمجزات ااقرآف"اا ررؼ اارضي في ك جبو 

ألج بتد، فإف بتض األخكاف مجراني كذكر لج ر  لؿ علرو ااقرآف لف عمجئب : "ك جبو
االس تجرات كغرائب االمجزات اا ي ىي أالسف لف ااالقجئؽ لترضجن كأنفع التلغ لتنى 

ف االفظغ اا ي كقتت لس تجرة اك أكقتت في لكقتيج افظغ ااالقرقغ اكجف . كافظجن  كا 

                                                 
. 271، 270االادر ااسجبؽ، ص ()
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لكضتيج نجبرجن بيج كناجبيج قلقجن بلركبيج، إذ كجف ااالكرـ سبالجنو، اـ ركرد أافجظ 
االمجزات اضرؽ ااتبجرة علرو، كاكف ألنيج أملى في أسلجع ااٌسجلترف كأ بو بللغ 

. ()االخجطبرف
 

فيج ىك اا ررؼ اارضي رت بر االمجز أالسف لف ااالقجئؽ كأكثر كضكالجن كمبلء 
كىذا لج الدا بجا ررؼ اارضي إاى  أارؼ ك جبو . بالرث   نجسب كالغ لف  خجطب

:  الرث قجؿ"  لخرص اابرجف في لمجزات ااقرآف"
كسأاني أف أمٌرد ملرع لج في ااقرآف في ذاؾ على  ر رب ااسكر ارككف "

ام لجعو أمؿُّ لكقتجن كأعـ نفتجن كارككف أرضجن فجئدة أخرل، كىك أف ااخطرب اابلرغ 
كاا جعر االطبكع إذا رأل لج في ىذا ااك جب ااتزرز ااذم  جؿ لرزاف كؿ كبلـ كخرج 

عف لقدكرات األنجـ لف االس تجرات ااتمربغ كاإل جرات االطرفغ  مع على اس تلجؿ لثؿ 
فجا ررؼ اارضي راؼ االمجز بجالطؼ . ()"ذاؾ فرلج رسلتو كمتلو سلفجن ر بتو

. كااتمب كاانفع
 

الرث " االثؿ ااسجئر في أدب ااكج ب كاا جعر"كىذا لج أٌكده ابف األثرر في ك جبو 
:  قجؿ

ككذاؾ فجعلـ أف االمجز أكاى بجالس تلجؿ لف ااالقرقغ في بجب اافاجالغ "
كااببلغغ، ألنو اك اـ ركف كذاؾ اكجنت ااالقرقغ اا ي ىي األاؿ أكاى لنو الرث ىك فرع 

علريج، كارس األلر كذاؾ؛ ألنو قد ثبت ك القؽ أف فجئدة ااكبلـ ااخطجبي ىك إثبجت 
االرض االقاكد في نفس ااسجلع بجا خررؿ كااٌ اكرر ال ى ركجد رنظر إارو ًعرجنجن، أال 

                                                 
، لن كرات دار لك بغ ااالرجة، برركت (ىػ404ت)اا ررؼ اارضي،  لخرص اابرجف في لمجزات ااقرآف،  ()

. 25ـ، ص1984علي لاللكد لقٌلد، .  ابنجف،  القرؽ د–
. 25اا ررؼ اارضي،  لخرص اابرجف في لمجزات ااقرآف، ص()
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اكف فرؽ برف ااقكارف في اا اكرر " زرد  مجع"ىي قكانج " زرد أسد" رل أف القرقغ قكانج 
ثبجت االرض االقاكد في نفس ااسجلع . ()"كاا خررؿ كا 

 
ىذا كاـ رك ًؼ ابف األثرر بكاؼ ااتبجرة االمجزرغ بأنيج  في بجالرض االقاكد 

: ك تطي االمجؿ اسجلتيج بجا خررؿ كااٌ اكرر فجس طرد رقكؿ
كأعمب لج في ااتبجرة االمجزرغ أنيج  نقؿ ااٌسجلع عف خلقو ااطبرتي في بتض "

األالكاؿ؛ ال ى إنيج ًارىٍسلىح بيج اابخرؿ، كر مع بيج اامبجف، كرالكـ بيج ااطجئش 
اال سرع، كرمدي االخجطب بيج عند سلجعيج ن كىةن كن كة ااخلر، ال ى إذا قطع عنو ذاؾ 

. ()"ااكبلـ أفجؽ كندـ على لج كجف لنو لف بذؿ لجؿ أك  رؾ عقكبغ
 

فمتؿ ابف األثرر اس خداـ االمجز كاالس لجع إارو كلف رال سي ااخلر الرث 
. ر تر بقلغ ااٌستجدة ألنيج  نقلو إاى عجاـ آخر غرر عجالو ااذم رترش فرو

 
فقد قجؿ في ك جبو  (ىػ749)اال كفى سنغ  (رالرى بف اللزة)ألج اإللجـ ااتلكم 

اعلـ أف أربجب ااببلغغ ": "ااطراز اال ضلف ألسرار ااببلغغ كعلـك القجئؽ اإلعمجز"
كميجبذة أىؿ ااانجعغ لطبقكف على أف االمجز في االس تلجؿ أبلغ لف ااالقرقغ، كأنو 

ـي فرو قكاو  تجاى  فَاْا َْ  ِ َ ا  ُتْ َ رُ : ريلىًطؼ ااكبلـ كركسبو البلكة، كركسكه ر جقغن، كااتل
فلك اس تلؿ . [46: األالزاب] َوَ اِاياً ِإَل  اللَِّ   ِِ ْ  ِِ  َوِسَراااً  ُّمِنيراً : ، كقكاو[94: ااالمر]

.  ()ااالقجئؽ في ىذه االكاضع، اـ  تًط لج أعطى االمجز لف ااببلغغ
 

                                                 
. 63، 62ابف األثرر، االثؿ ااٌسجئر في أدب ااكج ب كاا جعر، ص ()
. 63ابف األثرر، االثؿ ااٌسجئر في أدب ااكج ب كاا جعر، ص()
. 8، ص2رالرى بف اللزة ااتلكم، ك جب ااطراز اال ضلف ألسرار ااببلغغ كعلـك القجئؽ اإلعمجز، ج ()
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فجاتلكم رقٌر بأبللرغ االمجز لف الرث أٌنو رمتؿ في ااكبلـ نكعجن لف ااٌر جقغ 
. كاالطجفغ كااالبلكة

 

: أفٌ " ااتلدة في لالجسف اا تر كآدابو"ألج ابف ر رؽ ااقرركاني فذكر في ك جبو 
ااترب كثرران لج  س تلؿ االمجز، ك تدُّه لف لفجخر كبلليج، فإٌنو دارؿي اافاجالغ، كرأس "

. ()"ااببلغغ، كبو بجنت ال يج عف سجئر ااٌللجت
 

فجاقرركاني متؿ في اس خداـ االمجز فخران الترب كالل يج اا ي بجس خداليج 
اللمجز قد  لرزت عف سجئر االلجت كلج اع بر اس خداـ االمجز داربلن على اافاجالغ 

كاا قٌدـ كاارقي في ااكبلـ كلج اع بره أعلى درمجت ااببلغغ كأكايج كذاؾ لف خبلؿ قكاو 
. (كرأس ااببلغغ)
 

كعللجء آخركف اع بركا االمجز طررقجن لف طرؽ اإلبداع اابرجني كفي ذاؾ رقكؿ 
: االرداني

االمجز طررؽ لف طرؽ اإلبداع اابرجني في كؿ االلجت،  دفع إارو اافطرة اإلنسجنرغ " 
االزكدة بجاقدرة على اابرجف، كاس خداـ ااالرؿ االخ لفغ ال تبرر علج في ااٌنفس لف لتجفو 

. ()" ررد اا تبرر عنيج
 

فجالرداني بتبجر و ىذه رؤكد على أٌف اإلنسجف لفطكر بطبرت و على الب االمجز 
كىذا للج . الرث رس خدلو في اا تبرر علج رمكؿ بنفسو كخجطره بطررقغ بدرتغ رائتغ

                                                 
. 232، ص1ااقرركاني، ااتلدة في لالجسف اا تر كآدابو كنقده، ج ()
االرداني، عبدا اراللف السف الٌبنكغ االرداني، ااببلغغ ااتربرغ أسيسييج، كعلكليج، كفنكنيج كاكر لف  ()

. 225، دار ااقلـ، دل ؽ، ص2 طبرقج يج، بيركؿ مدرد لف طررؼ ك لرد، ج
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الرث رقكؿ في ببلغغ " مكاىر ااببلغغ"ر فؽ لتو فرو ااسٌرد أاللد اايج لي في ك جبو 
: االمجز

كاالمجز لف أالسف ااكسجئؿ اابرجنرغ اا ي  يدم إاريج ااطبرتغ إلرضجح االتنى، إذ بو "
رخرج االتنى ل افجن بافغ الٌسرغ  كجد  ترضو على عرجف ااٌسجلع، ايذا  لفت ااترب 
اى اادالاغ على كثرة لتجني األافجظ . بجس تلجؿ االمجز الرليج إاى اال سجع في ااكبلـ، كا 

. ()"كالج فريج لف اادقغ في اا تبرر فرالاؿ النفس بو سركر كأررالٌرغ
 

فجاٌسرد أاللد اايج لي اع بر االمجز بجعثجن لف بكاعث ااسركر اا ي  ضفي على اانفس 
االبطغ كاالر رجح ن رمغ االتجني اا ي رالٌسيج ااٌسجلع كااقجرئ كرس  ترىج ككأنيج لمسدة 

. ألجـ عرنرو
 

: وعن بالغة المجاز المرسل والمجاز العقمي قال
إذا  أللت أنكاع االمجز االرسؿ كااتقلي رأرت أنيج في االجاب  ؤدم االتنى "

االقاكد بإرمجز، كلج أٌنيج  ظير االيجرة في  خرر ااتبلقغ برف االتنى األالي كاالتنى 
. ()"االمجزم، بالرث رككف االمجز لاكران اللتنى االقاكد خرر  اكرر

 
: واستطرد يقول

ذا دٌققت اانظر رأرت أٌف أغلب ضركب االمجز االرسؿ كااتقلي ال  خلك لف " كا 
لبجالغ بدرتغ، ذات أثر في متؿ االمجز رائتجن خبٌلبجن، فإف اطبلؽ ااكؿ على اامزء 

رادة ااكؿ . ()"لبجالغ، كلثلو إطبلؽ اامزء كا 
                                                 

 برركت، –ااٌسرد أاللد اايج لي، مكاىر ااببلغغ في االتجني كاابرجف كاابدرع، االك بغ ااتاررغ، اردا  ()
. 249ركسؼ ااالرلي، ص. ـ، ضبط ك دقرؽ د1999/ىػ1420، 1ط

. ، ب ارؼ256ااٌسرد أاللد اايج لي، مكاىر ااببلغغ في االتجني كاابرجف كاابدرع، ص ()
. 257االادر ااٌسجبؽ، ص ()
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فلف خبلؿ عبجر رو ااسجبق رف ربلالظ أٌنو اع بر االمجز ااتقلي كاالمجز االرسؿ 

رل جزاف بستغ األفؽ في دٌقغ اا اكرر الرث ربلالظ أٌف ااخرجؿ فريلج لطلؽ ااالدكد، 
كاالتجرنغ بجافكر كااخرجؿ أبتد لدلن لف االتجرنغ بجانظر كاا تررف، ف ككف ااتبجرة االمجزرغ 

. فريلج ل افغ بجإلثجرة الرث  ثرر دغدغغ نفسرغ  الٌلؽ بأفؽ ل ألليج كقجرئيج
 

فببلغغ االمجز االرسؿ   ملى في ككنو رزرد األ رجء كضكالجن ب برجف عبلق يج، 
كفي  مدرد قكااب األافجظ ا تطي لتنى ارست ايج في األاؿ فرزرد ااكبلـ ركعغ كملجالن 

. كببلغغ ارس ايج نظرر
: وخالاة القول

ااتذكبغ كاادِّقغ كاارِّقغ كااالبلكة كااطبلكة كاإلرمجز كاا تبرر ااملرؿ ملرتيج 
لم لتغ افجت  مٌلت كام لتت بلاطلح اس خدلو ااترب كلج زااكا رس خدلكنو في 

ر رؽ كبلليـ كعذبو،   يجفت علرو نفكس ااترب  يجفت اافراش على ااضكء ألٌنو 
فلـ كاف رس لني ااترب عف  يء أالبكه كعيدكه . ربيرىـ بملجاو كركع و كسالره االتيكد

لنذ أقدـ ااسنرف فيـ لج زااكا رزرنكف بو ك جبج يـ ك آارفيـ ا ٍاطبغ بابلغ عربرغ أارلغ 
. عررقغ
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المفاىيم المجازية العاّمة . 5
: الوْضع. أ

فخرجى لف .  تررف االفظ الدالاغ على لتنى بنفسو": ااكٍضع"رتٌرؼ ااببلغٌركف 
، ألف دالا و بقررنغ؛ كالرنئذو ال ريسلَّى اا تررف فرو كضتجن، كذاؾ  اا تررؼ اال قٌدـ، االمجزي

ًضعى التنرىٍرف أك أكثر كضتجن ل تددان  دكف االفظ اال  رؾ، كىك لج كي
() .

 
كفي علـك ااببلغغ، اابرجف كاالتجني كاابدرع ألاللد لاطفى االراغي، عرؼ 

: بقكاو (ااكٍضع)
ااكضع  تررف االفظ الدالاغ على لتنى بنفسو، فخرج بقكانج بنفسو االمجز ألف دالا و "

بجاقررنغ كدخؿ اال  رؾ ألنو قد عيرِّف الدالاغ على كؿ لف االتنررف بنفسو كعدـ فيـ 
أالدىلج بجا تررف اتجرض ال رينجفي ذاؾ فجاقرء لثبلن عرف لرة الدالاغ على ااطير بنفسو 

. ()"كأخرل الدالاغ على ااالرض بنفسو فيك لكضكع اكؿ لنيلج على كمو االس قبلؿ

                                                 
. 149ااقزكرني،  لخرص االف جح، ص ()
، دار اآلفجؽ ااتربرغ، ااقجىرة، 1االراغي، أاللد لاطفى، علـك ااببلغغ اابرجف كاالتجني كاابدرع، ط ()

. 300ـ، ص2000/ىػ1420
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أف راطلح ااقـك على أف رضتكا : " كعللجء آخركف اع بركا أٌف ااكٍضع رتني

. ()"اكؿ لتنى كللغ  دؿ علرو
 
 
 
 

: الَعالقـة. ب
ىي بف ح ااترف على األفاح كسلرت كذاؾ ألٌف بيج ر تلؽ كرر بط االتنى " 

. ()"ااثجني بجألكؿ
 

بأنيج األلر ااذم رقع بو االر بجط برف االتنى ": "ااتىبلقغ"كرترِّؼ ااببلغركف 
كىذه ااتبلقغ اا ي  ربط . ااالقرقي كاالتنى االمجزم فراح االن قجؿ لف األكؿ إاى ااثجني

رأرت زىرة  اللليج : ااالقرقي كاالمجزم قد  ككف اال جبيغ نالك: في االمجز برف االتنررف
. أليج،  ررد طفلغ كجازىرة في نضجر يج كملجايج

 

كاركتكا لع : كجامزئرغ في قكاو  تجاى (غرر اال جبيغ)كقد  ككف ااتبلقغ 
ألف اارككع مزء لف ااابلة، فأطلؽ اامزء كأراد " كالكا: "، رررد[43: اابقرة] ااراكترف

. ()"بو ااكؿ لمجزان 
 

                                                 
، 7عٌبجس، فضؿ السف، ااببلغغ فنكنيج كأفنجنيج علـ اابرجف كاابدرع، دار اافرقجف، علجف، ط. د ()

. 129ـ، ص2000/ىػ1421
. 302، ص1االراغي، علـك ااببلغغ، ط ()
ـ، 1985/ىػ1405ع رؽ، عبد ااتزرز، في ااببلغغ ااتربرغ علـ اابرجف، دار اانيضغ ااتربرغ، برركت،  ()

. 156ص



 ]77[ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: القرينـة. ج
ىي اااجرؼ عف ااالقرقغ إاى االمجز، إذ االفظ ال رديؿُّ على االتنى : ااقررنغ"

. ()"االمجزم بنفسو دكف قررنغ
 

كغجابجن لج  ككف ااقررنغ ااٌاجرفغ عف إرادة ااالقرقغ بجع قجد اال كٌلـ لف ىذا "
اإلسنجد قررنغ فكٌررغ،  دركيج األذىجف كاك اـ رأًت في ااتبجرة لج رديٌؿ علريج، كقد  ككف 

. ()"قررنغ افظرغ أك الجارغ
 

كذكركا أنيج قد  (االمجزم)رؤكد االتنى اامدرد  (داربلن )كاع بر ااتللجء ااقررنغ 
 ككف افظجن لذككران ك سلى الرنئذو افظرغ، كقد  ككف الجارغ أم  فيـ لف ااكاقع االالرط 

. بجالتنى كلف ااٌسرجؽ
 

: كفي ااببلغغ ااتربرغ عرفيج عبد ااتزرز ع رؽ بقكاو

                                                 
. 218، ص2االرداني، ااببلغغ ااتربرغ أسسيج كعلكليج كفنكنيج كاكر لف  طبرقج يج، ج ()
()

. 295االادر ااٌسجبؽ، ص 
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فترفيج ااببلغركف أرضجن بأنيج األلر ااذم رارؼ ااذىف عف االتنى " ألج ااقررنغ "))
 (أقبؿ اابالر)ااالقرقي إاى االتنى االمجزم، كىي إلج قررنغ عقلرغ أم الجارغ نالك 

لج قررنغ افظرغ نالك  (رأرت بالران رتظ اانجس لف فكؽ االنبر): كااسجلع ررل رمبلن، كا 
اس تللت " بالر" قررنغ افظرغ،  دؿ على أٌف افظغ ()(رتظ اانجس لف فكؽ االنبر)فتبجرة 

. ((()اس تلجالن لمجزرجن ك لنع في ااكقت ذا و لف إرادة االتنى ااالقرقي ايذه االفظغ
 
 

: الّنقل. د
لف لتنجه إاى لتنى آخر ب رط كمكد عبلقغ برف  (االفظ)كرتني نقؿ ااكللغ " 

. االتنى االنقكؿ عنو كاالتنى االنقكؿ إارو
 

كاإللجـ عبد ااقجىر اامرمجني ررل أٌف ااٌنقؿ فريج نقؿ لتنى االفظ ال نقؿ االفظ "
. ()"نفسو

 

أٌف ااكللغ  أخذ ااالرجة لف خبلؿ اا داكؿ كاا كظرؼ "فإٌنو رتني  االستعمالألج . ىػ
ااتللي ايج، إذ األافجظ  الرج بجالس تلجؿ ك لكت ك يمر بجإلىلجؿ، فكـ لف ااكللجت 

ذا قرس االتلؿ على االيلؿ رككف قلربلن  . ()"ااتربرغ لج ىك لييلؿ كا 
 

كااذم ريلنج لف االس تلجؿ اس تلجؿ ااكللغ في ااالقرقغ كاالمجز لتجن، فتندلج  س خدـ 
. كثرران في ااالقرقغ  درج في االم لع ك ابح سجئلغ لقبكاغ

                                                 
. 295االادر ااٌسجبؽ، ص ()
. 156ع رؽ عبد ااتزرز، في ااببلغغ ااتربرغ، ص ()
. 460عبد ااقجىر اامرمجني، دالئؿ اإلعمجز، ص ()
 .ـ، ااسجعغ ااكاالدة ظيران 18/6/2005لقجبلغ لع اادك كر السرف اادراكرش ب جررخ  ()



 ]79[ 

كارست األافجظ اا ي  يس خدـ في ااالقرقغ كاالمجز . كعندلج  لكت  ابح لر غ لرذكاغ
. ببدعو عف ىذا ااقجنكف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الباب الثالث

 
 

: ويشمل
مدرسة الحقيقة  

 :ومنيم" ومن أنكروا المجاز ووقوعو في القرآن الكريم"
 ابن تيمية. 1

 ابن القيم. 2

 الشنقيطي. 3

آراء ىؤالء العمماء في نفي المجاز عن القرآن الكريم، ومناقشتيم، 
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 والرد عمييم بعد توضيح أدلتيم
 
 
 
 
 
 
 

 
 

: اإلمام ابن تيمية. 1
ىك  رخ اإلسبلـ  قي اادرف أاللد بف عبد اااللرـ بف عبد ااٌسبلـ بف عبد اهلل ابف 

. (ىػ728)ااخضر بف لاللد ابف  رلرغ اانلررم ااالراني اادل قي، اال كفى سنغ 
 

ذكر فرلج سبؽ لف الدرث عف االمجز لف الرث القرق و الغ كااطبلالجن، ك أررد 
عدد كبرر لف ااتللجء ااذرف أثب كا كقكع االمجز في ااقرآف ااكررـ كذاؾ لف خبلؿ  آارفيـ 

. في االمجز، كقد ذكر أبرزىـ
 

كفي االقجبؿ ظير عدد لف ااتللجء للف نفكا االمجز كأنكركا كقكعو في ااقرآف 
ااكررـ، كعلى رأسيـ اإللجـ ابف  رلرغ كااذم اجؿ كمجؿ كأظير اللجسغ كثكرة اـ رثرىج 

. غرره للف نفكا االمجز كأنكركه فرلج سبؽ
 

 رمتؿ انفي االمجز في ااقرآف ااكررـ "اإليمان"فيج ىك اإللجـ ابف  رلرغ في ك جبو 
: أسبجبجن كلبررات لنيج
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أٌف ااالدرث بجاالقرقغ كاالمجز قد كقع في كبلـ اال أخررف كاـ رقع في كبلـ  .ُ
. اال قدلرف ااٌسجبقرف

متؿ اإللجـ ابف  رلرغ ااالقرقغ كاالمجز لف عكارض األافجظ، كقجؿ إٌف ىذا  .ِ
 .اا قسرـ ىك ااطبلح الجدث بتد انقضجء ااقركف ااثبلثغ

اـ ررد االمجز على أاسنغ اااالجبغ أك اا ٌجبترف، كال على اسجف أالد لف األئلغ  .ّ
 .اال يكررف في ااتلـ، كلجاؾ كااثكرم كاألكزاعي كأبي النرفغ كاا جفتي

ىذا كاـ ر كلـ بو أئلغ االلغ كااٌنالك، كجاخلرؿ كسربكرو كأبي علرك بف ااتبلء  .ْ
 .كنالكىـ لف عللجء االلغ

 
كللج كرد عف اإللجـ ابف  رلرغ في نفرو االمجز نفرجن بج جن اكقكعو في ااقرآف ااكررـ 

: الرث قجؿ" اإلرلجف"لج مجء على اسجنو في ك جبو 
كاكف اال يكر أٌف ااالقرقغ كاالمجز لف عكارض األافجظ، كبكؿ الجؿ فيذا اا قسرـ ىك "

ااطبلح الجدث بتد انقضجء ااقركف ااثبلثغ، اـ ر كلـ بو أالد لف ااٌاالجبغ كال اا جبترف 
ايـ بإالسجف، كال أالد لف األئلغ اال يكررف في ااتلـ، كلجاؾ كااثكرم كاألكزاعي كأبي 
النرفغ كاا جفتي بؿ كال  كلـ بو أئلغ االلغ كاانالك، كجاخلرؿ كسربكرو كأبي علرك بف 

. ()"ااتبلء كنالكىـ
 

أرضجن أٌف أٌكؿ لف  كٌلـ بلفظ االمجز ىك أبك عبردة " اإلرلجف"كذكر في ك جبو 
. ()لتلر بف االثنى كقد عنى بذاؾ اا فسرر كاا أكرؿ كاـ رتًف لج ىك قسرـ ااالقرقغ

 

                                                 
ىػ، اإلرلجف، لاللد نجار اادرف 728ابف  رلرغ،  قٌي ااٌدرف أاللد بف عبد اااللرـ ابف  رلرغ، ت ()

. 84، ص1993/ىػ1413، 4األابجني، االك ب اإلسبللي، ط
. االادر ااسجبؽ، نفس ااافالغ ()
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كلج اع بر أٌف أبج ااالسرف اابارم كألثجاو بأٌنيـ ر كللكف ببل علـ، كذاؾ ألف أبج 
إنلج  ترؼ ااالقرقغ لف االمجز : "ااالسرف اابارم قجؿ في الدرثو عف ااالقرقغ كاالمجز

. ()"ىذا القرقغ، كىذا لمجز: نص أىؿ االلغ على ذاؾ بأف رقكاكا: بطرؽ، لنيج
 

كاع بر ابف  رلرغ االمجز ااطبلالجن الجدثجن، كاالجاب أٌنو كجف لف ميغ االت زاغ 
كنالكىـ لف اال كللرف، كقد نفى كركده في كبلـ أالد لف أىؿ اافقو كاألاكؿ كاا فسرر 

. كااالدرث، كذكر أسلجء لف أنكركا االمجز كنفكه كأبي إسالؽ اإلسفرائرني
 

إذف كجف  ركرز ابف  رلرغ في نفرو اللمجز رناٌب على كمكد افظ االمجز دكف 
. لتنجه، كااكقكؼ على بتض اكره لف خبلؿ ذكره آلرجت لف ااقرآف ااكررـ

 
: والواقي عمى عبارة شيخ اإلسالم ابن تيمية ُيالحظ ما يمي

ذكر ابف  رلرغ أٌف االمجز ااطبلح الجدث ظير بتد انقضجء ااقركف ااثبلثغ كعجكد  .ُ
إٌف  قسرـ األافجظ إاى القرقغ كلمجز، إنلج ا  ير في االئغ : "ااالدرث كذكره قجئبلن 

اارابتغ، كظيرت أكائلو في االئغ ااثجاثغ، كعلل و لكمكدان في االجئغ ااثجنرغ، االيـ إاٌل 
. ()"أف رككف في أكاخرىج

 
اع راؼ اررح لنو " االيـ إال أٌف رككف في أكاخرىج: "فقكؿ اإللجـ ابف  رلرغ

بكمكد االمجز أكالن، كلج أٌنو اع راؼ اررح لنو بقدلو ك كذرب لف نجالرغ أخرل او الج 
رٌدعرو لف أفَّ االمجز ااطبلح الجدث ظير بتد انقضجء ااقركف ااثبلثغ، كلج رؤكد ذاؾ 

قد " مليرة أ تجر ااترب"اجالب ك جب  (ىػ170)أٌف أبج زرد ااقر ي اال كفى في ااتجـ 

                                                 
. االادر ااسجبؽ، نفس ااافالغ ()
. 85ابف  رلرغ، اإلرلجف، ص ()
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االفظ االخ لؼ كلمجز : "ذكر االمجز في ك جبو ىذا الرث متؿ عنكاف لقدلغ ك جبو
. ()"االتجني

 
كىذا رثبت أٌف االمجز كجف لتركفجن، ك جئتجن في ااقرف ااثجني اايمرم بدارؿ 

. ذكرىـ او في لؤافج يـ
 
 

:  ىذا كقد ذكر أبك زرد ااقر ي االمجز أرضجن لف خبلؿ قكاو
. كقد رداني اا يء اا يء، كارس لف منسو كال رينسب إارو ارتلـ ااتجٌلغ قرب لج برنيلج" 

". كفي ااقرآف لثؿ لج في كبلـ ااترب لف االفظ االخ لؼ كلمجز االتجني
كقجؿ رتني أىؿ  [82: ركسؼ] َواْسَأِل اْلَقْريََة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها: كاس  يد بقكاو  تجاى

. ()ااقررغ
 

: فمن يقرأ عبارة أبي زيد القرشي التي تقول
لطلب لج مجء في ااقرآف ااكررـ ككبلـ ااترب لف االفظ االخ لؼ كلمجز "
كلف ريلتف اانظر فريج رس ن ج أٌف االمجز عيرؼ بلفظو كلتنجه في ااقرف . ()"االتجني

د بو على كبلـ ابف  رلرغ في نفرو اكقكع االمجز في ااقرآف ااكررـ،  ااثجني، كىذا للج ريرى
. كربرىف أرضجن على ظيكره في ااقرف ااثجني، كارس كلج رٌدعي ىك في ااقرف اارابع

 
                                                 

، ك جب مليرة أ تجر ااترب، (ىػ170)ااقر ي أبك زرد لاللد بف أبي ااخطجب ااقر ي، اال كفى سنغ  ()
ىػ، دار االسررة برركت، طبتغ 1308، االطبتغ األلرررغ ااكبرل ببكالؽ لار االاللرغ، سنغ 1ط

. 3ـ، ص1978/ىػ1398مدردة سنغ 
. 4ااقر ي، مليرة أ تجر ااترب، ص ()
. االادر ااٌسجبؽ، ااافالغ ذا يج ()
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:  قولو" اإليمان"وجاء عمى لسان ابن تيمية في كتابو 
 لنتكا أف رككف في – أم لف أاالجب أاللد بف النبؿ –كآخركف لف أاالجبو "

ااقرآف لمجز، كأبي ااالسف اامزرم، كأبي عبد اهلل بف الجلد، كأبي اافضؿ اا لرلي ابف 
أبي ااالسف اا لرلي، ككذاؾ لنع أف رككف في ااقرآف لمجز، لاللد بف خكرز لنداد، 

كغرره لف االجاكرغ، كلنع لنو داكد بف علي، كابنو أبك بكر، كلنذر بف سترد اابلكطي 
. ()كاٌنؼ فرو لانفجن 

 

فنفى ىؤالء كلنتيـ أف رككف في ااقرآف ااكررـ لمجز لج ىك إاٌل  اررح ك أكرد 
اكمكد لاطلح االمجز في ذاؾ ااالرف، بؿ كان  جره ك ركعو بدارؿ ظيكر ىذا ااتدد لف 
ااتللجء ااذرف رنفكف االمجز عف ااقرآف ااكررـ، كىذا للج ريرد فرو على ابف  رلرغ أرضجن 

. كىك لف ذكر ىؤالء ااتللجء
 

كلنذر بف سترد اابلكطي : "كلبلالظغ أخرل  يس  ؼ لف عبجر و كىي قكاو
. ()"كانؼ فرو لانفجن 

 
فيذه ااتبجرة كلج  الللو ايي خرر دارؿ على  ركع لاطلح االمجز بؿ كازدىجره 
بدارؿ كضتو الؤاَّؼ ربالث في االمجز لع ااتلـ أٌف لنذر بف سترد اابلكطي قد  كفي 

. فيذا دارؿ آخر على ازدىجر االمجز بؿ ك قٌدلو (ىػ355)عجـ 
 

كللج ربرىف على ظيكر االمجز كقدلو ظيكر االس تجرة في ك جبجت اامجالظ 
في أكثر " ااالركاف"االس تجرة في ك جبو  (ىػ255)ك آارفو، فقد ذىكر اامجالظ اال كفى سنغ 

. لف لكضع، لع ااتلـ أٌف االس تجرةى نكع لف أنكاع االمجز
                                                 

. 85ابف  رلرغ، اإلرلجف، ص ()
. 85ابف  رلرغ، ك جب اإلرلجف، ص ()
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كابنو  (ىػ270)كلج نفي االمجز في ااقرآف ااكررـ اداكد ااظجىرم اال كفى سنغ 

أبي بكر إاٌل إقرار لنيلج بكمكد لاطلح االمجز بؿ ك ركعو، ككؿ ىذه األداغ كاابراىرف 
 دالض اٌدعجءات ابف  رلرغ في نفي االمجز كظيكره في ااقرف ااثجني كااثجاث كااٌرابع بؿ 

كنالف نللس ذاؾ االى لجـ بجالمجز كااقكؿ فرو لف خبلؿ ! كازدىجره ك قٌدلو ككرؼ ال؟
، كظيكر "مليرة أ تجر ااترب"ظجىرة اا أارؼ اا ي كمدت بيذا ااٌادد كذكره في ك جب 

لؤاؼ راللؿ اسـ االمجز باراالغ في ك جب أبي عبردة لتلر ابف االثنى االتركؼ 
، كلج اس تجرات اامجالظ إال دارؿ على ان  جر االمجز "االمجز ألبي عبردة: "بك جب

بجالس تجرة "  أكرؿ ل كؿ ااقرآف: "ك ركعو، كلج  اررح ابف ق ربغ في ك جبو اال يكر
: كاالمجز إال دارؿ آخر على ظيكر االمجز كان  جره كفي ىذا رقكؿ ابف ق ربغ

 
كالترب االمجزات في ااكبلـ، كلتنجىج طرؽ ااقكؿ كلآخذه فلنيج االس تجرة "

كاا لثرؿ، كااقلب كااٌ قدرـ كاا ٌأخرر، كااالذؼ كاا كرار، كاإلخفجء كاإلظيجر، كااٌ تررض 
كاإلفاجح، كااكنجرغ كاإلرضجح، كلخجطبغ ااكاالد لخجطبغ ااملع، كااملع لخجطبغ 

، كبلفظ  ااكاالد، كااكاالد كااملع لخجطبغ االثنرف، كااقاد بلفظ ااخاكص التنى ااتلـك
. ()"ااتلـك التنى ااخاكص، لع أ رجء كثررة س راىج في أبكاب االمجز إف  جء اهلل

 
فجبف ق ربغ عنى بجالمجز ىنج لج ىك قسرـ ااالقرقغ كأقٌر بكمكده في كبلـ ااترب 

كبجا ٌجاي رقٌر بكمكده في ااقرآف ااكررـ ألٌنو قد نزؿ بلسجف عربي، كالقرقغ أخرل أقٌرىج ابف 
". لع أ رجء كثررة س راىج في أبكاب االمجز إف  جء اهلل : " ق ربغ في قكاو الرنلج قجؿ

فيذا رتني أٌنيـ عرفكا االمجز فمتلكا او أبكابجن بؿ كأقسجلجن كىذا رقكدنج إاى ااٌ سلرـ 
. بجن  جر االمجز كازدىجره، كىذا للج ريرد بو على ابف  رلرغ أرضجن 

                                                 
،  أكرؿ ل كؿ ااقرآف، (ىػ276ت)ابف ق رغ، أبك لاللد عبد اهلل بف لسلـ بف ق ربغ اادرنكرم، اانالكم،  ()

. 16ـ،  القرؽ ااٌسرد أاللد اقر، ص1954دار إالرجء ااك ب ااتربرغ، ااقجىرة، 
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لع ااتلـ أٌف ابف ق ربغ قد رٌد لف قبؿ في ك جبو  أكرؿ ل كؿ ااقرآف ااكررـ على 

كأٌلج ااطجعنكف على ااقرآف بجالمجز ): فقجؿ. اازاعلرف أف االمجز ضرب لف ااكذب
فإنيـ زعلكا أٌنو كذب ألف اامدار ال رررد كااقررغ ال  سأؿ كاك كجف االمجز كذبجن ككؿ 

نبت اابقؿ : فتؿ رنسب إاى غرر ااالركاف بجطبلن كجف أكثر كبللنج فجسدان ألٌنج نقكؿ
. ()(كطجات اا مرة كأرنتت ااثلرة كأقجـ اامبؿ كرخص ااستر

كلج ظيكر االانفجت كاالؤافجت اا ي ريردُّ فبيج على لف رنفي كقكع االمجز في 
. ااقرآف ااكررـ اخرر  جىد على ثبك و كعدـ نفرو

 
كلج بدرع ابف االت ز ااذم ظير في ااقرف ااثجاث، كمتلو االس تجرة أكؿ اكف لف 

إاٌل دارؿ على  قٌدـ االمجز كظيكره في ااقرف  (اابدرع)أاكاف اابدرع في ك جبو ااذم سٌلجه 
ااثجاث الرث اس  يد بآرجت لف ااٌذكر ااالكرـ    لؿ على االس تجرة اا ي  ت بر لف 

. فركع االمجز
 

كخبلاغ ااقكؿ إٌف االمجز قد ظير في لن اؼ ااقرف ااثٌجني كعرؼ بلتنجه 
كلج اانفي االبكر اللمجز إاٌل دارؿ على ظيكر . االاطبلالي أم أٌنو قسرـ الالقرقغ

االمجز االبكر، كلج أف ظيكر االؤافجت ال ادم كااٌرد على لف نفى االمجز ايي خرر 
دارؿ على ان  جر كازدىجر االمجز، فجاظجىرة ال  الدث ادل إاٌل إذا القت اى لجلجن 

كىذا لج أالدثو االمجز، فيذه األلكر كٌليج لم لتغ لع بتضيج  قٌر بكمكد . كاستجن بيج
. االمجز في ااقركف اا ي سبقت ااقرف اارابع اايمرم

 

                                                 
. 99 أكرؿ ل كؿ ااقرآف، ص ()
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كلف األسبجب األخرل اا ي ار كز علريج ابف  رلرغ في نفرو اللمجز قكاو في 
: أرضجن " اإلرلجف"ك جب 

فإٌنو اـ ركمد ىذا في كبلـ أالد لف أىؿ اافقو كاألاكؿ كاا فسرر كااالدرث "
كنالكىـ لف ااٌسلؼ، كىذا اا جفتي ىك أٌكؿ لف مٌرد ااكبلـ في أاكؿ اافقو، اـ رقسـ 

أٌف اإللجـ " ذكر في عبجر و ااٌسجبقغ . ()"ىذا اا قسرـ، كال  كٌلـ بلفظ ااالقرقغ كاالمجز
". اا جفتي اـ ر كلـ بلفظ ااالقرقغ كاالمجز 

! فكرؼ البف  رلرغ قكؿ ذاؾ؟
أاـ رقرأ ك جب اارسجاغ ائللجـ اا جفتي؟ 

أاـ ردرؾ أٌف اإللجـ اا جفتي كجف على علـ بجاالقرقغ كاالمجز كأٌنو كجف رتلـ علـ اارقرف 
أٌف االمجز رتني لج ىك قسرـ ااالقرقغ؟ 

 
كالرد على ذاؾ  مرب ااتبجرة اا ٌجارغ على ابف  رلرغ ااذم نفى كركد االمجز على 

: رقكؿ اا جفتي في رسجا و. أاسنغ لف سلؼ لف األئلغ كعلى رأسيـ اإللجـ اا جفتي
فإنلج خجطب اهلل بك جبو ااترب بلسجنيج، على لج  ترؼ لف لتجنريج، ككجف للج "

ٌف فطر و أف رخجطب بجا يء لنو عجلجن ظجىران رراد   ترؼ لف لتجنريج ا سجع اسجنيج، كا 
ـٌ ااظجىر، كرس لنى بأٌكؿ ىذا لنو عف آخره، كعجٌلجن ظجىران ريراد بو ااخجص،  بو ااتج

كظجىران رترؼ في سرجقو أٌنو رراد بو غرر ظجىره، فكؿ ىذا لكمكد علليوي في أكؿ ااكبلـ 
. ()"أك كسًطًو أك آخره

 
فيذه ااتبجرة كلج  الللو لف كبلـ ال  تني إاٌل االمجز بأِـّ عرنو، كقد اس  يد 

. على ذاؾ بآرجت لف ااقرآف ااكررـ، برز االمجز في ملرتيج ملٌرجن كاضالجن 
                                                 

. 84ابف  رلرغ، ك جب اإلرلجف، ص ()
، 1 ابنجف، ط–، ااٌرسجاغ، دار اانفجئس، برركت (ىػ204ت)اا جفتي، اإللجـ لاللد بف إدررس اا جفتي،  ()

. 56، 55عبد ااف جح كٌبجرة، ص. ـ،  رح ك تلرؽ د1999/ىػ1419
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: كقجؿ في لكضع آخر في رسجا و
كاسجف ااترب أكسع األاسنغ لذىبجن، كأكثرىج أافجظجن، كال نتللو رالرط بملرع "

عللو إنسجف غرر نبي كاكٌنو ال رذىب لنو  يء كعلى عجل يج، ال ى ال رككف لكمكدان 
. ()"فريج لف رترفو

 
فجإللجـ اا جفتي في عبجر و ااسجبقغ رتي لج رررد، كلج رررده بلسجف ااترب ال يـ 
اا ي ر كللكف بيج كرتٌبركف فريج عف أغراضيـ كالجمج يـ كىـ على رقرف  جـ بلج فريج لف 

. أافجظ كلتجفو كفنكف
 

كقكاو أكسع األاسنغ لذىبجن، فجاارلغ اا ي اس تللت ارلغ اسـ اا فضرؿ 
كرقاد فريج االبجالغ في اال سجع ااذم ىك سبب لف أسبجب كقكع االمجز، كىذا  (أكسع)

: لج أٌكده ابف مني فرلج بتد الرنلج قجؿ
نلج رقع االمجز كرتدؿ إارو عف ااالقرقغ التجف ثبلثغ" كىي اال سجع، كاا ككرد : كا 
. ()"فإف عدـ ىذه األكاجؼ كجنت ااالقرقغ اابٌ غ. كاا  برو

 
 – الى اهلل علرو كسلـ –كااقرآف ااكررـ كىك كبلـ اهلل االنزؿ على عبده لاللد 

نزؿ بلسجف عربي على نبي عربي فبل عمب أف ر  لؿ ااقرآف ااكررـ على االمجز، كىذا 
. لج أراد قكاو اإللجـ اا جفتي كاهلل أعلـ بلراده

 
                                                 

. 49االادر ااٌسجبؽ، ص ()
. 442، ص2ابف مٌني، ااخاجئص، ج ()
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كفي أبكاب أخرل لف رسجا و كىضيح االمجز كاكٌنو اـ رارح بو كرظير ذاؾ لف 
: خبلؿ  سلرغ األبكاب، فقجؿ

. ()"بجب برجف لج نزؿ لف ااك جب عجلجن رراد بو ااتجـ كردخلو ااخاكص " 
: كاس  يد على ذاؾ بقكاو  تجاى فقجؿ

: ااكيؼ] َحتَّ  ِإَ ا َأ ُتَيا َأْهَل  ُتْريٍَة اْسَتْ َعَ ا َأْهَلَها فَأَ ُتْوا َأو ُيَضيُتِّبُ وُهَ ا: كىكذا قكؿ اهلل" 
77 .]

: كعٌلؽ اإللجـ اا جفتي بقكاو
. ()"كفي ىذه اآلرغ دالاغ على أف اـ رس طتلج كؿ أىؿ ااقررغ، فيي في لتنجىج" 
 

: كذكر اا جفتي أبكابجن أخرل لثؿ
، ك ()"بجب برجف لج أنزؿ لف ااك جب عجـ ااظجىر كىك رملع ااتجـ كااخاكص "

. ()"بجب لج نزؿ لف ااك جب عجـ ااظجىر رراد بو كلو ااخجص"
 

إذف فخبلاغ ااقكؿ أٌف اإللجـ اا جفتي قد عىرىؼ ااالقرقغ كاالمجز افظجن كلتنى 
كرٌ ب علريلج أالكجلجن فقيرغ بدارؿ  أكرلو اآلرجت ااقرآنرغ ااكاردة في أبكاب رسجا و بطرؽ 

. لمجزرغ
 

ىذا كنراه ر رر إاى قرائف االمجز في رسجا و، كقجؿ إٌف األسلجء اا رعرغ 
كجاٌابلة كااالج كاازكجة كااكضكء إنلج ىي لمجزات الكرغ كالقجئؽ  رعرغ كذاؾ ألف 

. اا رع اس تلؿ ىذه األافجظ في غرر لج كضتت او فيي أافجظ لمجزرغ
                                                 

. 58اا جفتي، اارسجاغ، ص ()
. 60اا جفتي، اارسجاغ، ص()
. 60اا جفتي، اارسجاغ، ص ()
. 62االادر ااسجبؽ، ص ()
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فجإللجـ ابف  رلرغ اـ ركف على علـو كجؼو بلج ك ب اإللجـ اا جفتي بيذا 
االكضكع؛ ألف اإللجـ اا جفتي اـ رظير كاـ راٌرح بجالمجز بطررؽ لبج ر ظجىر 

كىذا ارس بسبب كجؼو انفي كركد االمجز في ك جبجت اإللجـ اا جفتي فكمب . الترجف
. على ابف  رلرغ اا ٌرقف كاا أكد قبؿ اانفي

 
ك ؼ األسرار "ألج بجانسبغ انفي ذكر االمجز عند أبي النرفغ فقد كرد في ك جب 

كاابزدكم عجاـ فجضؿ لف ااٌسجدة ااالنفرغ كأ ير " عف أاكؿ فخر اإلسبلـ اابزدكم
. (ىػ483)أاكارريـ اال كفى سنغ 

 
أثبت عكس لج مجء على اسجف ابف  رلرغ كىك أٌف أبج " ك ؼ األسرار"كفي ك جبو 

، كفٌرؽ برنيلج كبنى على أسجسيلج أالكجلجن  النرفغ قد عرؼ ااالقرقغ كاالمجز افظجن كلتنىن
. فقيرغ

 
كلج نقؿ اابزدكم الناكص اا ي  ظير باراالغ أٌف أبج النرفغ قد عىرؼ االمجز 
. إاٌل أدٌاغ كبراىرف  ثبت أٌف ااٌسلؼ قد عرفكا ااالقرقغ كاالمجز لنذ زلف بترد ال كلج رٌدعي

 
ىذا كللج رثبت ذاؾ لج كرد في ك ؼ األسرار عف أاكؿ فخر اإلسبلـ اابزدكم 

رتقكب بف )لج أ جر بو إاى اافرؽ برف لذىب أبي النرفغ كاجالبرو أبي ركسؼ كىك 
 (ىػ182)اال كفى سنغ  (إبراىرـ بف البرب األناجرم نسبجن كااككفي لن أن ك تللجن كلقجلجن 

لاللد بف ااالسف اا ربجني كريكنى أبج عبد اهلل كنسب و إاى  ربجف بجاكالء، ال )كلاللد كىك 
. (ىػ189)بجانسب األارؿ اال كفى سنغ 
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الرث بٌرف أٌف اافرؽ برف لذىب اإللجـ أبي النرفغ كلذىبيلج ر لخص في أٌف 

االمجز عندىلج خلؼ عف ااالقرقغ في ااالكـ ال في اا كلـ ااذم ىك لذىب اإللجـ أبي 
. النرفغ

 
: والعبارة التّالية التي ذكرىا البزدوي عمى لسان أبي حنيفة تظير ذلك

 االمجز خلؼ عف ااالقرقغ في اا كلـ ال في – راللو اهلل –فقجؿ أبك النرفغ "
. ()"ااالكـ بؿ ىك في ااالكـ أاؿ، كقجال ىك خلؼ عنيج في ااالكـ

: كاس طرد اابزدكم قجئبلن 
 أٌف ااالقرقغ كاالمجز لف أكاجؼ االفظ بإملجع أىؿ – راللو اهلل –كألبي النرفغ "

االلغ فمتؿ االمجز خلفجن عف ااالقرقغ في اا كلـ ااذم ىك اس خراج االفظ أكاى للج ذكرا 
ك القرقو أٌف االس تجرة نقؿ كأٌنو ال ر اكر . ألف ااالقرقغ كاالمجز ال رمررجف في االتجني

في االتنى ألف االتنى ىك  لجـ لجىرغ االس تجر عنو كأنو ال رقبؿ اانقؿ إاى االس تجر 
ككذا اف و ال  قبؿ االن قجؿ ألف افغ اا يء ىي ااقجئلغ . او بالرث رارر عرنو عرنو

نلج ر اكر االن قجؿ في االفظ . ()"بو فكرؼ  قبؿ اانقؿ عنو كا 
 

فجألالكجـ اافقيرغ اا ي أكردىج اابزدكم على اسجف أبي النرفغ كاجالبرو في 
ااالقرقغ كاالمجز ايي خرر دارؿ على لترف يـ اللمجز كااالقرقغ كاالس تجرة اا ي  ت بر 

فرعجن لف فركع االمجز، الرث اكالظ أٌنيـ كثرران لج اس تللكا افظ االس تجرة في أالكجليـ، 
. كىـ ملرتجن للف كمدكا في ااقرف األكؿ كااثجني

                                                 
، ك ؼ األسرار عف أاكؿ فخر (ىػ730ت)اابخجرم، عبلء اادرف عبد ااتزرز بف أاللد اابخجرم،  ()

ـ، 1974/ىػ1394 ابنجف، طبتغ مدردة بجألكفست –اإلسبلـ اابزدكم، دار ااك جب ااتربي، برركت 
. 77ص

. 78، 77اابخجرم، ك ؼ األسرار عف أاكؿ فخر اإلسبلـ اابزدكم، ص()
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كىذا للج ريظير أرضجن أٌف لاطلح االس تجرة قد سبؽ إاى ااظيكر ال ى قبؿ 

كىذه أداغ " ااالركاف"ىمررغ في ك جبو  (255)كركدىج على اسجف اامجالظ اال كفى سنغ 
أخرل  بطؿ بؿ ك دالض لج اٌدعجه ابف  رلرغ في نفرو اللمجز ككركده على أاسنغ اافقيجء 

. كاألئلغ لف ااٌسلؼ كااٌسجبقرف
كال رلرب عف األذىجف أف اابزدكم نفسو ااذم أكرد األالكجـ اافقيرغ كاا ي اس خدـ 

فريج لاطلالجت االمجز كااالقرقغ كاالس تجرة قد كيًمدى قبؿ عار ابف  رلرغ، فجابزدكم 
ك كفي  (ىػ661)كىك النفي االذىب كمد في ااقرف ااخجلس ألج ابف  رلرغ فقد كاد سنغ 

فجا قجرب اازلني برف اابزدكم كأبي النرفغ أقرب لنو إاى زلف ابف  رلرغ  (ىػ728)سنغ 
. اانجفي االنكر

 
ففخر اإلسبلـ اابزدكم رت بر لثب جن ألٌنو نقؿ كالفظ كأكرد ناكاجن كركل عف 
أعبلـ لذىبو بجع بجره النفي االذىب فيك رتي لج ركرد كلج رقكؿ، ككرؼ ال كىك لرآة 

ألج ابف  رلرغ فيك نجؼو لنكر كقد عيًرؼ بأٌنو النبلي .  تكس لذىبو ااذم رن لي إارو
رن لي الذىب اإللجـ أاللد ابف النبؿ كككف ابف  رلرغ النبلي االذىب كقد سبؽ أف قجؿ 

": اإلرلجف"في ك جبو 
 

ككذاؾ سجئر األئلغ اـ ركمد افظ االمجز في كبلـ أالد لنيـ إاٌل في كبلـ أاللد "
كنالك ذاؾ في " إنج كنالف"بف النبؿ، فإٌنو قجؿ في ك جب اارد على ااميلرغ في قكاو 

. ()"ىذا لف لمجز االلغ: ااقرآف
 

                                                 
. 84ابف  رلرغ، ك جب اإلرلجف، ص ()
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فيذا دارؿ آخر على أٌف ابف  رلرغ رقٌر بجالمجز كرثب و بجع بجر ككنو النبلي 
قد قجؿ  (أاللد بف النبؿ)فإذا كجف اجالب االذىب . االذىب فجالرء على درف خلرلو

. بجالمجز فإٌف أ بجعو سرقكاكف لثؿ لج قجؿ إلجليـ كسرسرركف على ىدرو كخطجه
 

ككتجدة ابف  رلٌرغ رقكؿ ااتبجرة كرنجقض نفسو فقجؿ ااتبجرة ااٌسجبقغ اال تلقغ بأاللد 
بف النبؿ، ففسرىج كأكٌايج كلج راللك او ا كافؽ آراءه في نفي االمجز ال كلج رنبلي أف 

فكرؼ . بجع بجرىج لادران كأٌكايج على أٌنيج اافتؿ رمكز (االمجز)ف مجىؿ كللغ .  يفسَّر
رقرُّ كركد االمجز في قكؿ أاللد بف النبؿ كسرعجف لج رنفرو عنو؟ 

 

فيذا اا ٌسرع في إادار األالكجـ على اافقيجء كاألئلغ قجده إاى اا ردد كاا رامع 
. أرضجن 

فكجف رنبلي على ابف  رلرغ أف ر أنى كال ر تمؿ ألٌف في ااتملغ ااندالغ، كاكٌف  يكره ىذا 
نلج كجف بدافع الٌب ابف  اـ ركف بدافع الٌب اا يرة أك بدافع ا بجع سرجسغ خجاؼ  يترىؼ كا 

 لف أف راربو سكء – عٌز كمٌؿ – رلرغ اتقرد و كدرنو كغرر و كخكفو على ك جب اهلل 
ن رمغ ظيكر ااًفرىؽ االخ لفغ اا ي أخذت على عج قيج  فسرر لج مجء بو ااقرآف ااكررـ كلج 

. راللك ايـ السب ألزم يـ كأىكائيـ، ال كلج رنبلي أف ريفسَّر
 

البف  رلرغ رلالظ بأِـّ عرنرو أٌف اإللجـ ابف  رلرغ قد " اإلرلجف"كاالٌطلع على ك جب 
: أقٌر بجالمجز كاٌرح بو دكف أف ردرم فيج ىك رقكؿ

ف بٌرف أٌنو ارس الف فرؽ برف ااالقرقغ كاالمجز فرؽ لتقكؿ رلكف بو اا لررز برف " ... 
نكعرف، فتلـ أف ىذا اا قسرـ بجطؿ كالرنئذو فكؿ افظ لكمكد في ك جب اهلل كرسكاو فإٌنو 

. ()"لقرد بلج ربرف لتنجه، فلرس في  يء لف ذاؾ لمجز، بؿ كلو القرقغ
 

                                                 
. 102ابف  رلرغ، ك جب اإلرلجف، ص ()
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فقكاو كلو القرقغ اع راؼ لنو بأٌف في ااقرآف لمجزان ألٌف اكؿ لتنى عجـ في االلغ 
. ضٌد كلقجبؿ كقد عيًرؼى أٌف االمجز ىك قسرـ ااالقرقغ كضٌدىج

 
فكرؼ البف  رلرغ أف ر مجىؿ ىذا ااٌضد ااذم ظير كان  ر كأقٌره ابف  رلرغ في 

. كثرر لف  أكربل و آلرجت ااقرآف ااكررـ
 

ربلالظ ذكر بتض االفجىرـ االمجزرغ " اإلرلجف"كفي لكاضع أخرل في ك جبو 
: كفي ذاؾ رقكؿ

ثـ ىؤالء رقكاكف   لرز ااالقرقغ لف االمجز بجالك فجء بجالفظ، فإذا دٌؿ االفظ "
ذا اـ ردؿ إاٌل لع ااقررنغ، فيك لمجز، كىذا ألر ل تلؽ بجس تلجؿ  بلمرده فيك القرقغ كا 

. ()"االفظ في االتنى ال بكضع ل قٌدـ
 

 نجكات عبجرة ابف  رلرغ ااٌسجبقغ بتض االفجىرـ االمجزرغ كجاقررنغ كااكضع فالجكؿ 
. نفريلج ار كاؿ إاى نفي االمجز

 
كفي عبجرة أخرل ضرب ابف  رلرغ في نفرو عرض ااالجئط فلـ رأبو الف سبقو 

: لف عللجء كفقيجء كأئلغ، بؿ  مجكز ااالد ارٌ يليـ بتدـ ااتلـ كفي ذاؾ رقكؿ
ىذا اا قسرـ ال القرقغ او، كارس الف فرؽ برنيلج الد االرح رلرز بو برف ىذا كىذا، "

فتلـ أٌف ىذا اا قسرـ بجطؿ، كىك  قسرـ لف اـ ر اكر لج رقكؿ، بؿ ر كلـ ببل علـ، فيـ 
االفظ االس تلؿ فرلج : ااالقرقغ: لب دعغ في اا رع، لخجافكف التقؿ، كذاؾ أنيـ قجاكا

ىك االس تلؿ في غرر لج كضع او، فجال جمكا إاى إثبجت ااكضع : كضع او، كاالمجز
. ()"ااٌسجبؽ على االس تلجؿ، كىذا ر تذر

                                                 
. 92ابف  رلرغ، ك جب اإلرلجف، ص()
. االادر ااٌسجبؽ، ااافالغ ذا يج ()
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فيؿ ريتقؿ أك رياَّدؽ أف رككف كؿ لف سبؽ ابف  رلرغ لف عللجء كأدبج كفقيجء 
كىؿ رتقؿ أف ! كأئلغ ككؿ لف نت برىـ أسجس ااتلـ كاالترفغ ر كللكف ببل علـ كدرارغ؟

كىؿ ىـ لب دعغ في اا رع ! رككنكا كجالكرد ااذم نضب لجؤه عند ااكبلـ عف االمجز؟
! كلج رٌدعي أك رقكؿ؟

فكرؼ رككف ىؤالء لب دعرف كىـ لف نسرر على خطجىـ في فقييـ ك  ررتج يـ 
!. كف جكريـ؟

 
إف ابف  رلرغ في ا يجلج و ال كاؿ انفي االمجز قد  سرع كثرران : كخبلاغ ااقكؿ

كاكف ليلج ركف لف  أف ابف . ارثبت ادؽ نفرو فكجف الرٌرجن بو أف ر ركل فرلج أقدـ علرو
 رلرغ في نفرو اللمجز؛ فلج نفرو اللمجز إاٌل اع راؼ اررح لنو بكمكد االمجز، كلج 

ظيكر اا أكربلت االمجزرغ ااكاردة على اسجنو آلرجت ااذكؽ كاالبجس كغررىج كثرر إال دارؿ 
! فكرؼ رنفي كىك لف أثبت دكف أف ردرم؟. على كركد االمجز ادل ابف  رلرغ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ابن قيِّم الجوزيـة. 2
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ىك  لس ااٌدرف أبك عبد اهلل لاللد بف أبي بكر بف أركب بف ستد بف الررز 
. اادل قي اال يكر بجبف قٌرـ اامكزرغ

 
كاد في ااٌسجبع لف افر سنغ إالدل ك سترف كس لجئغ، ك كفي في ااثجاث 

. ()كاات ررف لف رمب سنغ إالدل كخلسرف كسبتلجئغ
 

رت بر ابف قرِّـ اامكزرغ أ ير لف نفى االمجز بتد اإللجـ أاللد ابف  رلرغ، الرث 
: فابلن خجاجن بجالمجز سٌلجه" ااٌاكاعؽ االرسلغ على ااميٌلرغ كاالتطلغ"عقد في ك جبو 

فاؿ في كسر ااطجغكت ااثجاث ااذم كضت و ااميلرغ ا تطرؿ القجئؽ األسلجء )
. ()كااافجت، كىك طجغكت االمجز

 
رظير لكقفو لف االمجز، إذ رت بر لف  (بجاطجغكت)فلف  سلر و ايذا اافاؿ 

أ ٌد لف نفى االمجز بتد  رخو ابف  رلٌرغ، كقد سجر على دربو في نفرو اللمجز الرث 
ىذا ااطجغكت ايج بو اال أخركف، كاا مأ إارو االتطلكف؛ كمتلكه منغ ر رسكف بيج : "قجؿ

. ()"لف سيجـ اارا قرف كرادركف عف القجئؽ ااكالي االبرف
 

فلف عبجر و ااٌسجبقغ ربلالظ  ٌدة عدائو اللمجز ااذم اع بره أٌنو ليب ىدعه الدرث اـ 
نلج ااقاد لف ىذا ااطجغكت   ىك اا تطرؿ كااطتف في – االمجز –ر كلـ بو ااٌسلؼ، كا 

 عٌز –فمتؿ االمجز ككأٌنو  رطجف رمرـ ريجملكف بو كبلـ اهلل - عٌز كمؿٌ –كبلـ اهلل 
.  كذاؾ الرنلج رثب كف كمكده في ااقرآف ااكررـ–كمٌؿ 

                                                 
ابف قٌرـ اامكزرغ، لخ ار اااكاعؽ االرسلغ على ااميلرغ كاالتطلغ، دار ااالدرث، ااقجىرة،  القرؽ  ()

. 16، ص15ـ، ص1992/ىػ1412، 1سٌرد إبراىرـ، ط
. 271االادر ااٌسجبؽ، ص ()
. االادر ااٌسجبؽ، ااافالغ ذا يج ()
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لىؿ ابف قٌرـ اامكزرغ على كؿِّ لف رقـك ب قسرـ ااكبلـ إاى القرقغ كلمجز كاٌدعى  الى
أٌف ىذا ااقكؿ قكؿ فجسد اـ رقؿ فرو أالد لف ااٌسلؼ لف األئلغ كااتللجء كاا ٌجبترف، ال ى 
أٌنو اع بر أٌف أقبح ااقكؿ كأبتده عف ااٌاكاب لف رٌدعي أٌف االلغ كليج لمجز كفي ذاؾ 

: رقكؿ
كطجئفغ أخرل غلت في ذاؾ اامجنب كاٌدعت أٌف أكثر االلغ لمجز، بؿ كليج، كىؤالء " 

. ()"أقبح قكالن كأبتد عف ااٌاكاب
 

: ىذا كنراه رالجمج، فرضع ااكمو كربطلو كرظير فسجده كقبالو الرث رقكؿ
–فكرؼ في كبلـ اهلل كرسكاو . فدعكل ذاؾ قكؿ ببل علـ كىك الراـ في الؽِّ االخلكؽ"

، فلف رلكنو لف بني آدـ أف رثبت ذاؾ، كىذا اك ألكف ااتلـ بو - الى اهلل علرو كسلـ
. ()"اـ ركف او طررؽ إال ااكالي كخبر اااجدؽ االتلـك بجاضركرة ادقو

 
: كفي كمكه أخرل نراه رقكؿ

كىؿ ىذا إال نكع لف ااكيجنغ اابجطلغ؛ االيـ إال أف رأ ي كالي بذاؾ فرمب االارر " 
. ()"إارو
 
 

ىذا ك نجكؿ ابف قٌرـ اامكزرغ قضرغ  قسرـ ااكبلـ إاى القرقغ كلمجز الرث اـ 
: رمتؿ ذاؾ اا قسرـ داربلن على كمكد االمجز كفي ذاؾ رقكؿ

                                                 
. 273ابف قٌرـ اامكزرغ، لخ ار اااكاعؽ االرسلغ، ص ()
. 274االادر ااسجبؽ، ص ()
. االادر ااسجبؽ، كااافالغ ذا يج ()



 ]98[ 

إفَّ  قسرـ ااكبلـ إاى القرقغ كلمجز ال ردؿ على كمكد االمجز بؿ كال على "
. ()"لكجنو

 
 أم أف رقكؿ ااتللجء ىذا –ك تٌرض ابف قٌرـ في اكاعقو إاى قضرغ اا نارص 

: ففي ذاؾ رقكؿ. القرقغ كىذا لمجز
إذ ارس برف االتنررف لف اافرؽ لف ردؿ على أٌنو كضع ايذا كاـ ركضع ايذا "

: بكمو لف كمكه اادالاغ، كايذا الج  فطف بتض اافضبلء اذاؾ قجؿ
إنلج رترؼ اافرؽ برف ااالقرقغ كاالمجز بنص أىؿ االلغ على أٌف ىذا القرقغ كىذا لمجز، 
فإف أراد بأىؿ االلغ ااترب ااتجربغ ااذرف نقلت عنيـ األافجظ كلتجنريج، فلـ رنص أالد 

. ()"لنيـ ااب غ على ذاؾ
 

فريبلالظ أٌنو رنفي نفرجن بج جن كركد  يء لف ىذا ااقبرؿ عف ااترب في ااقكؿ بأٌف 
. ىذا القرقغ كىذا لمجز

 
:  وُيناقض ابن قّيم قولو ىذا بنفسو حيث يستطرد فيقول

ف أراد لف نقؿ عنيـ األافجظ كلتجنريج ل جفيغ لف أئلغ االلغ كجألالتي " كا 
ف أراد اال أخررف لنيـ ااذرف قسلكا االفظ إاى القرقغ  كااخلرؿ كاافٌراء كألثجايـ فكذاؾ كا 
كلمجز كجبف مني كاازلخ رم كأبي علي كألثجايـ فيذا ااطبلح لنيـ ال أخبجر عف 

. ()"ااترب، كال عف نقلو االلغ أنيـ نقلكه عف ااترب
أف ىذا ااطبلح )فكرؼ البف ااقٌرـ أف رقكؿ ذاؾ؟ كاال أخركف ااذرف رٌدعي 

، ىـ أكالن لف عللجء ااترب كفقيجئيج بؿ كؿ كاالدو لنيـ عربي (لنيـ ال أخبجر عف ااترب
                                                 

. 275ابف قٌرـ اامكزرغ، اااكاعؽ االرسلغ، ص()
. 277االادر ااٌسجبؽ، ص ()
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رلثؿ بلؤافج و كك بو ااترب ككبلليـ ككؿ لج نيقؿ عنيـ كلج  كللكا بو فلؤاؼ اازلخ رم 
. رت بر أسجس ااببلغغ بؿ أسجس االمجز كىذا كبلـ ال نقجش فرو

 
كلف ااكمكه األخرل اا ي ذكرىج في اس نجده انفي االمجز ىك أٌف كبلـ اهلل ارس 

. او كضع سجبؽ على االس تلجؿ فبل راح فرو دعكل االمجز
 

: كقد رٌد على نفرو ىذا بنفسو الرنلج قجؿ
اارب سبالجنو خجطبيـ بلج أافكه لف الج يـ كاع جدكا لف اا فجىـ لنيج، فللج : فإف قرؿ" 

كجف لف خطجبيـ فرلج برنيـ ااالقرقغ كاالمجز، مجء اهلل ايـ بذاؾ ارالاؿ ايـ اافيـ 
. ()"كاابرجف

 
فجبف قٌرـ اامكزرغ ا خذ ىذه ااتبجرة ا أكرد نفرو االمجز، كاكٌنو في ااكقت نفسو 

 عٌز كمؿ –عزز كمكد االمجز في ااقرآف ااكررـ ألٌنو أثبت بأسلكب غرر لبج ر بأٌف اهلل 
.  قد كٌلـ اانجس بلل يـ كاسجنيـ أم أٌنو كٌلليـ بلج عيدكه لف لمجز–
 

كللج ريبلالظ لف كبلـ ابف ااقٌرـ لف خبلؿ ااكمكه ااخلسرف اا ي طراليج النقجش 
كاامدؿ في نفرو االمجز أٌنيج كجنت دكر الكؿ فكرة اامدؿ ااقجئـ على لالجكرة األاكاررف 

فرلج كضتكه الكؿ االمجز، فقد كجف ريدؼ لف كراء مداو ىذا أف رثبت ايـ نفرو الج 
كقد بٌرف لف خبلؿ مدااو ىذا بأٌف او نفسجن طكربلن كلقدرة على اانقد . ك بكه عف االمجز

كاا اٌدم كىذا لج الدا بو إاى أف  اؿ كمكه اانفي عنده إاى ااخلسرف، ىذا كال ننسى 
كاا ي ا خذىج كسرلغ النرؿ للف  كٌلـ بجالمجز كأثبت  (بجااكاعؽ االرسلغ) سلرغ ااك جب 

                                                 
. 298ابف قٌرـ اامكزرغ، اااكاعؽ االرسلغ، ص()
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فلج أكثر لج رلى بو لتجرضرو لف لثب ي االمجز بسيجـ ااميؿ . كقكعو في ااقرآف ااكررـ
. كااكذب كعدـ اافيـ كااٌدرارغ كااقبح كاابتد عف ااٌدرف كااٌاكاب

 
أٌنو كجف رنجقش كرالجكر كركثر  (اااكاعؽ االرسلغ)فقد اكالظ لف خبلؿ ك جبو 

لف اامدؿ كر كسع في اا دارؿ على اال يج نجسرجن أك ل نجسرجن االؤاؼ ااذم قجـ ب أارفو، 
فلـ ر يد إللجـ قبلو  اٌدرو الف أثبت االمجز في ااقرآف ااكررـ . الرث أثبت فرو لج نفجه

. سكل  رخو ااذم  لقى عنو ابف  رلرغ ااذم الزلو طكاؿ الرج و فنيؿ ااتلـ لف لترنو
 

ىذا كاف ننسى لكقؼ ابف ااقٌرـ لف قكؿ ابف مٌني، كقد طرالو في ااكمو ااالجدم 
: كااخلسرف لف كمكه اانفي الرث قجؿ ابف ااقٌرـ

بجب في االمجز إذا كىثيرى أيااًلؽى بجاالقرقغ، أعلـ أف أكثر االلغ لع  أللو : قجؿ ابف مٌني"
. ()"لمجز ال القرقغ، كذاؾ عجلغ األفتجؿ

 
فنجقش ابف ااقٌرـ ىذا ااكمو كالجكر كأطجؿ اامدؿ كاالس دالؿ كأظير سخررغ 

: كاس يزاءن فقجؿ
فرج ضالكغ ااتقبلء كرج  لج غ األعداء بيذه ااتقكؿ ااسخرفغ اا ي كجدىج عدكىج كرأبى " 

اهلل أف ركفؽ عقؿ لف أنكر عللو كقدر و كركذب علرو الرث رزعـ إف غجاب كبللو 
. ()"لمجز ال القرقغ او ا يكد ىذا ااذم ىك بأقبح اايذرجف أ بو لنو بجافاجالغ كاابرجف

 
كقد أكرد كثرران لف اآلرجت اا ي اع برىج غرره لف ااتللجء أنيج لف ضلف االمجز 

فكجف رذكر اآلرغ كربرف لج فريج لف لمجز السب لج قجاو ااتللجء ثـ . بأنكاعو االخ لفغ
. رثبت عكس ذاؾ أم أٌنو ال لمجز فريج

                                                 
. 318ابف قٌرـ اامكزٌرغ، اااكاعؽ االرسلغ، ص ()
. 320االادر ااسجبؽ، ص ()



 ]101[ 

 

: كفي ىذا اا أف رقكؿ. رظير كربرف كلف ثـى رنفي كرنكر! فكرؼ او ذاؾ؟
فيذا ااكبلـ في االمجز على كمو كلي، كنالف نذكر لج ادعكا فرو االمجز لف كبلـ اهلل "

. ()" على كمو اا فارؿ– الى اهلل علرو كسلـ –ككبلـ رسكؿ اهلل 
 

فتبجر و ىذه دارؿ على كركد االمجز في ااقرآف ااكررـ، إذ رس  يد على االغ 
نفرو اللمجز بآرجت كرد فريج لمجز، أاـ ر ذكر الرف كجف رس  يد بيذه اآلرجت قكاو 

 ِِلَ اٍو َاَرِ يٍّ  {194}َاَل   ُتْلِ َك لَِتُكوَو ِ َن اْلُ نِ  ِيَن  {193} ُتَ َل  ِِ  الرُّموُا اْاَِ يُن :  تجاى
فجآلرجت ااثبلث ااٌسجبقغ لف سكرة اا تراء  ظير أٌف ااقرآف ااكررـ قد نزؿ {195} ُّمِ يٍن 

. بلسجف ااترب أم بلل يـ
! أاـ رن بو ابف قٌرـ اامكزرغ إاى ذاؾ أك اتلو  مجىؿ ذاؾ؟

 
 عجاـه كٌؿ ااتلـ الرنلج أنزؿ ىذا ااقرآف ااكررـ بلسجف – سبالجنو ك تجاى –فجهلل 

كىـ على رقرف  جـ عجرفرف بلج نزؿ برف أردريـ لف آرجت    لؿ . أىلو ااذرف رنطقكف بو
. على االمجز بملرع أنكاعو

لج ادعكا فرو االمجز لف كبلـ : "كقد نزؿ بلسجنيـ، فبل راح أف ريقجؿ عنيـ! فكرؼ ال؟
. ()"اهلل
 

ىذا غرض لف فرض، فكمكه نفي االمجز عند ابف ااقٌرـ قد  تٌدت ااخلسرف، 
كفي كؿ كمو فريج كجف راكؿ كرمكؿ كركثر لف اامدؿ كااالكار إلثبجت نفي االمجز 

ثبجت نفي كقكعو في ااقرآف ااكررـ أرضجن  . كا 
 

                                                 
. 339 ابف قٌرـ اامكزٌرغ، اااكاعؽ االرسلغ، ص()
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ككأٌف ىذا اافجرس ااذم  أٌاؽ في لتركغ اانفي قد  رؾ سبلح اانفي ىذا في 
ارقٌر بقللو كاسجنو لج نفجه في ك جب " اافكائد اال ٌكؽ إاى علـك ااقرآف كعلـ اابرجف: "ك جبو

". اااكاعؽ االرسلغ"
 

فجبف قٌرـ اامكزرغ رت بر أ ير لف نفى كاكٌنو في ااكقت نفسو نراه رثبت لج نفجه، 
. فيك لثبت كنجؼو في آفو كاالد

 
إال ايك خرر دارؿ على " اافكائد اال ٌكؽ إاى علـك ااقرآف كعلـ اابرجف"فلج ك جبو 

إثبج و اكقكع االمجز في ااقرآف ااكررـ، الرث  تٌرض في ك جبو ىذا القكؿ في ااالقرقغ 
كاالمجز كبٌرف أنكاع االمجز كأقسجلو ك الٌدث عف االس تجرة كقد متؿ فابلن في ك جبو 

. سجؽ فرو مللغ للج اال كل علرو ااقرآف ااكررـ لف أقسجـ االس تجرة
 

اافكائد اال ٌكؽ إاى علـك ااقرآف "كللج قجاو ابف قٌرـ اامكزرغ في لقٌدلغ ك جبو 
": كعلـ اابرجف

نلج رترؼ فضؿ ااقرآف لف عرؼ كبلـ ااترب فترؼ علـ االلغ كعلـ ااتربرغ كعلـ " كا 
. ()"اابرجف

 
 – عٌز كمٌؿ –ريبلالظ لف عبجر و ااٌسجبقغ أٌف ااترب على رقرف  جـ بكبلـ اهلل 

كذاؾ ألٌنو نزؿ بلسجف عربي فيـ ال رميلكف لج فرو لف القرقغ كلمجز لاداقجن اقكاو 
[. 2: ركسؼ] ِإ َّا َأ َ ْلَناُا  ُتْرآ اً َاَر ِّياً لََّعلَُّكْم  ُتْعِقُلووَ :  تجاى

 

                                                 
، دار ااك ب ااتللرغ، (ىػ751)ابف قٌرـ اامكزرغ، اافكائد اال كَّؽ إاى علـك ااقرآف كعلـ اابرجف، ت ()
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: ىذا كقجؿ في لكضع آخر
كسنكرد في ك جبنج ىذا أاكالن لؤالغ كفكائد لفٌالغ لف علـ اابرجف كلج كرد "

. ()"نظرره في ااقرآف لج  قؼ علرو كرتمبؾ عند اانظر إارو
 

رتني أٌنو اف رنسى ااالدرث عف االمجز " كفكائد لفٌالغ لف علـ اابرجف: " فقكاو
ااذم ىك قسـ لف أقسجـ علـ اابرجف كاف رنسى أك ر مجىؿ ااالدرث عف فكائده اا ي 

.  كسب ااكبلـ طبلكة كالبلكة كخفغ كر جقغ
 

كقد بٌرف ابف قرِّـ اامكزرغ في ك جبو أٌنو نقؿ  لؾ اافكائد اا ي ا  لؿ علريج ك جبو 
لف خبلؿ اطبلعو على ااتدرد لف ك ب اال قدلرف كاال أخررف كقد ذكر على رأسيـ 

. ك جب اابدرع البف االت ز
 

فيج ىك ابف قٌرـ اامكزرغ رنجقض نفسو بنفسًو بقكاو ىذا، فجالتركؼ أٌف بدرع ابف 
. االت ز اـ رخؿ لف االس تجرات اا ي  ت بر نكعجن لف أنكاع االمجز

 
 
 

: ااالقرقغ كاالمجز الرث نراه رقكؿ" اافكائد اال ٌكؽ"أقٌر ابف قٌرـ اامكزٌرغ في ك جبو 
سجفران عف نضجرة كمكه نظجئره كفكائده بتد اس رفجء ااكبلـ على ااالقرقغ "... 

. ()"كاالمجز إذ ااكبلـ ال رخلك عنيلج أك عف أالدىلج
 

                                                 
. 7ابف قرـ اامكزرغ، اافكائد اال ٌكؽ إاى علـك ااقرآف كاابرجف، ص ()
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ففي عبجر و ااٌسجبقغ ك ؼ ااكمو عف أٌف ااكبلـ في ااتربرغ ال رخلك لف ااكبلـ 
: عف ااالقرقغ كاالمجز، فبدأ بجاكبلـ على ااالقرقغ الرث قجؿ

: كااكبلـ فرو لف ثبلثغ أكمو
. األكؿ ا  قجقيج -
. ااثجني الٌدىج -
. كااثجاث أقسجليج -

. كقجـ ب تررؼ ااالقرقغ الغن كااطبلالجن الرث كافؽ  تررفو ايج ب تررؼ لف سبقو
 

: وعن المجاز قال
: فجاكبلـ علرو أرضجن لف خلسغ أكمو" كألج االمجز"

. األكؿ في االتنى ااذم اس تللت ااترب االمجز لف أملو -
. ااثجني في الٌده -
. ااثجاث في ا  قجقو -
. اارابع في علغ ااٌنقؿ -
. ()كااخجلس في أقسجلو -
 

ريبلالظ لف خبلؿ  نجكؿ ابف ااقٌرـ اللمجز لف خبلؿ خلسغ أكمو اى لجلو اازائد 
. بو الرث  نجكؿ ااالدرث عنو بكؿ لج ر تلؽ بو

 
ففي الوجو األول يالحظ أّن ابن القّيم تعّرض لذكر دواعي استخدام العرب 

: لممجاز وبّين الفائدة منو وفي ذلك يقول

                                                 
. 11، 10ابف قرـ اامكزرغ، اافكائد اال ٌكؽ إاى علـك ااقرآف كاابرجف، ص()
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ألج األكؿ فإٌف االتنى ااذم اس تللت ااترب االمجز لف أملو لرليـ إاى "
اال سجع في ااكبلـ ككثرة لتجني األافجظ اركثر االا ذاذ بيج فإف كؿ لتنى النفس بو اذة 

كايج إاى فيلو ار رجح كابكة ككللج دؽَّ االتنى رؽَّ ل ركبو عندىج كراؽ في ااكبلـ 
. ()"انخراطو كاذ القلب ار  جفو كعظـ بو اغ بجطو

 
. فلف كبللو ىذا ريبلالظ أٌنو ر فؽ لع ااتللجء ااذرف أثب كا كقكع االمجز كاـ رنفكه

: كبيذا فيك رينجقض نفسو بنفسو كأضجؼ قجئبلن 
فيك رنجقض . ()"كاذاؾ كثر في كبلليـ ال ى اجر أكثر اس تلجالن لف ااالقجئؽ"

اااٌكاعؽ "نفسو الرث ا فؽ بيذه ااتبجرة لع ابف مني ااذم كقؼ او بجالراجد في ك جب 
". االرسلغ

 
: وأما الوجو الثاني فجعمو في حّد المجاز حيث جعمو في قسمين

.  الدُّ في االفردات -
. كالدُّ في ااملؿ -

 
 

: أما الوجو الثالث فجعمو في اشتقاق المجاز حيث قال
. ()"كألج ااثجاث فج  قجقو لف مجز اا يء رمكزه إذا  تٌداه كعدؿ عنو"

ىذا . كىذا ااٌ تررؼ أك اال  قجؽ ااذم أكرده ر فؽ لع  تررؼ لف أثب كا االمجز كاـ رنفكه
. كقد  كٌلـ أرضجن عف عٌلغ ااٌنقؿ كذاؾ في ااكمو اارابع لف ااالدرث عف االمجز

 
                                                 

. 10ابف قٌرـ اامكزرغ، اافكائد اال ٌكؽ إاى علـك ااقرآف كعلـ اابرجف، ص( )
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: وأما الوجو الخامس فقد جعمو لمكالم عن أقسام المجاز حيث قال
أقسجلو كىي كثررة األكؿ لمجز ااٌ تبرر بلفظ اال تلؽ بو عف اال تلؽ  (ااخجلس)" 

كقد ان يت عدةي لج اال كل علرو ااك جب ااتزرز إاى أربتغ كع ررف ... كأقسجلو كثررة
.  ()"قسلجن 

 

كقد بٌرنيج ملرتجن كاس  يد على ذاؾ بآرجت لف ااقرآف ااكررـ لتظليج كجنت للج 
أكرده لثب ك االمجز في ااقرآف ااكررـ لف آرجت فلتظـ األقسجـ اا ي ذكرىج ابف قٌرـ 

اامكزٌرغ اال تلقغ بجالمجز  كجد أف  ككف لطجبقغ الج كرد لف أقسجـ االمجز على أاسنغ 
. غرر للف أثب كا االمجز كاـ رنفكه

 

!! ؟(اافكائد)كرثبت في  (اااكاعؽ االرسلغ)فكرؼ ايذا ااتجاـ ااملرؿ؟ رنفي في 
 

فلج ذكره اللمجز . أٌف ابف ااقٌرـ نجؼو كلثبت في آف كاالد: كلف ىنج رلكف ااقكؿ
كدكاعرو كا  قجقو كأقسجلو كاالس  يجد على ذاؾ لف ااقرآف ااكررـ ايك خرر دارؿ على 

". اااكاعؽ االرسلغ"كقكع االمجز في ااقرآف ااكررـ كارس اانفٌي كلج مجء في 
 

كاكف رل لس ايذا اإللجـ ااملرؿ ااتذر، فلج نفرو اللمجز في ااقرآف ااكررـ 
 عٌز –ك اٌدرو اكؿ لف أثب و لف ااميلرغ كاالتطلغ إال لف بجب االررة على ك جب اهلل 

 كلج لكقفو ىذا إال رٌد فتؿ ال أكرؿ االمجزم ااذم اس  رل في ذاؾ ااكقت السب –كمؿ 
. األلزمغ كاألىكاء

 

رقٌر بلسجنو كقللو أٌف االمجز ركسب ااكبلـ البلكة " اافكائد اال ٌكؽ"فيج ىك في 
". ااٌاكاعؽ االرسلغ"كطبلكة كربتد عنو بذاؾ  بح ااطجغكت ااذم االؽ بو في 

 
                                                 

. 12، 11ابف قٌرـ اامكزرغ، اافكائد اال ٌكؽ إاى علـك ااقرآف كعلـ اابرجف، ص()
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- :  رحمو اهلل تعالى –محمد األمين الشنقيطي . 3
ىك فضرلغ اإللجـ ااتبللغ االفسِّر اافقرو األاكاي االلكم اانٌظجر لاللد األلرف 

. اا نقرطي، االكاكد في  نقرط كىك دكاغ لكرر جنرج اإلسبللرغ الجارجن 
 

 في سف لبكرة، كعلره ع ر سنرف، او لؤافجت – راللو اهلل  تجاى –الفظ ااقرآف 
: عدردة لنيج

. أضكاء اابرجف في إرضجح ااقرآف بجاقرآف .ُ
 .دفع االضطراب عف آم ااك جب .ِ

 .لذكرة أاكؿ اافقو على ركضغ اانجظر .ّ

 .آداب اابالث كاالنجظرة .ْ

 .لنع مكاز االمجز في االنىٌزؿ ال تٌبد كاإلعمجز .ٓ

. كغررىج كثرر
 كفي . ألضى الرج و في اادرس كاا دررس، كااتلـ كااٌ تلرـ، كاا ربرغ كاا أارؼ

. ىػ في لكغ االكرلغ كديًففى ىنجؾ17/12/1393ب جررخ 
 

لؤافجت اا نقرطي كثررة كأكثر لج رلفت اانظر في لؤافج و لؤافو ااذم  نجكؿ فرو 
لىدت نرراف اامدؿ كاانقجش كاانزاع الكؿ كقكع االمجز في ااقرآف . قضرغ االمجز بتد أف خى

ااكررـ أك عدلو، كااذم فريج رمالت كفغ ااكقكع كاإلثبجت على كفغ اانفي كاإلنكجر عجد 
 لف مدرد ارثرر ااقضرغ في كق نج ااالدرث في ك جبو – راللو اهلل –اا رخ اا نقرطي 

". لنع مكاز االمجز في االنٌزؿ ال تٌبد كاإلعمجز"
 

فمجء اكت اا نقرطي في ىذه ااقضرغ ككأٌنو ادل رردد لج مجء على أاسنغ 
. لف سبقو للف نفكا االمجز كأنكركا كقكعو في ااقرآف ااكررـ
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:  وقد بّين الشنقيطي الدافع لتأليي كتابو ىذا في قولو
فإٌنج الج رأرنج ميؿَّ أىؿ ىذا ااٌزلجف رقكاكف بمكاز االمجز في ااقرآف، كاـ رن بيكا 
ألف ىذا االنٌزؿ ال تٌبد كاإلعمجز كلو القجئؽ كارس فرو لمجز، كأف ااقكؿ فرو بجالمجز 
ذررتغ انفي كثرر لف افجت ااكلجؿ كاامبلؿ، كأف نفى لج ثبت في ك جب أك سنغ ال 

 ؾ في أٌنو لالجؿ، أردنج أف نبرف في ىذه اارسجاغ لج رفيـ لنو ااالجذؽ ااذائؽ أٌف ااقرآف 
كلو القجئؽ، ككرؼ رلكف أف رككف  يء لنو غرر القرقغ، ككؿ كللغ لنو بلجرغ ااكلجؿ 

. ()"مدررة القرقغ؟
 

فتبجرة اا نقرطي ااٌسجبقغ  قر بؿ  مـز أٌف مٌؿ أىؿ ىذا اازلجف لق نتكف كؿ 
فيؿ ىذا رتني أف ملرع أىؿ ىذا اازلجف كقتكا . االق نجع بكقكع االمجز في ااقرآف ااكررـ

كاـ رن بيكا ألف : "كقكاو!! في خطأ اافيـ كاا نقرطي كالده ىك ااذم اا فت ايذا ااخطأ؟
". ىذا االنٌزؿ ال تبُّد كاإلعمجز كلو القجئؽ كارس فرو لمجز

 
نتـ ااقرآف ااكررـ فرو ااالقجئؽ كىك ك جب ااالؽ ااذم ال رأ رو اابجطؿ أبدان كال 

كاكف أف ننفي كقكع االمجز بذررتغ أٌف ااقكؿ فرو بجالمجز . مداؿ فرو كفرو االمجز أرضجن 
 فافجت اهلل – عٌز كمٌؿ –رتطي ااالؽ انفي كثرر لف افجت ااكلجؿ كاامبلؿ على اهلل 

 عٌز –كاضالغ كضكح اا لس كال رس طرع أالد أٌرجن كجف أف رنفي ىذه ااافجت عف اهلل 
 فبل رلكف األخذ بكبلـ قلغ قلرلغ لف اانجس كجالت زاغ كلف  جبييـ على أٌنيج –كمٌؿ 

المغ ك بيغ كمب نفي االمجز على أسجسيج لف ااقرآف ااكررـ بسبب  فٌكىجت ىذه اافئغ 
. أك  لؾ في  فسررىج ك أكرليج القرآف ااكررـ

 
 

                                                 
اا نقرطي، لاللد األلرف بف لاللد االخ جر اامكني، لنع مكاز االمجز في االنزؿ ال تبد كاإلعمجز،  ()

. 3لك بغ ابف  رلرغ، ااقجىرة، لطجبع األىراـ اا مجررغ، ااقجىرة، ص
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كاالقاكد لف : "كأضجؼ اا رخ اا نقرطي في ىدفو لف  أارؼ ىذا ااك جب قكاو
ىذه اارسجاغ نارالغ االسللرف ك الذررىـ لف نفي افجت ااكلجؿ كاامبلؿ اا ي أثب يج اهلل 
انفسو في ك جبو ااتزرز، بجدعجء أٌنيج لمجز كأف االمجز رمكز نفرو ألف ذاؾ لف أعظـ 

. ()"كسجئؿ ااٌ تطرؿ
 

 الذرر اا نقرطي ىذا رككف افئغ في بدارغ إرلجنيج في االراالؿ األكاى كارس أللغ 
أثب ت  لسكيج بك جبيج ااتزرز لادِّقغ اكؿ كللغ كردت فرو  زداد إرلجنجن ك ادرقجن كللج 

ظير إبداع مدرد، إنيجات على ااقرآف ااكررـ ا ثبت التجاـ أملع أٌف ىذا اإلبداع أك  لؾ 
ف الذرر اا نقرطي ارس بلاللو ألٌف األلغ . ااظجىرة قد كرد ذكره في ااقرآف ااكررـ

كال رتني كمكد االمجز . اإلسبللرغ  فقو ك تي بؿ ك  دبر لج  قرأ لف آرجت ااقرآف ااكررـ
.  بالبلك و كطبلك و في ااقرآف ااكررـ أف  نفى افجت اهلل

 
فكرؼ اللرء أف رادؽ كؿ لج كرد في ااقرآف ااكررـ كرنفي افجت اهلل بدعكل 

كاالمجز رمكز نفرو اذا كمب أف رنفى كركده، فجالؤلف ااالٌؽ ال رثبت . كركد االمجز فريج
-.  عٌز كمٌؿ –ألران كرنفي ألران، فيك رؤلف بكؿ الررة ككبررة كردت في ك جب اهلل 

فبل راح أف ريقجؿ أٌف كمكد االمجز ااذم رمكز نفرو لف أعظـ كسجئؿ اا تطرؿ 
. كاالسللكف ملرتجن رؤلنكف بكؿ كللغ كردت فرو بؿ كبكؿ الرؼ كرد

 
ىذا كاا نقرطي رٌ ب ك جبو على لقٌدلغ كأربتغ فاكؿ كخج لغ؛ فمتؿ االقدلغ 
في ذكر ااخبلؼ في كقكع االمجز في أاؿ االلغ كأنو ال رمكز في ااقرآف على كبل 

. ااقكارف
 

                                                 
. 4اا نقرطي، لنع مكاز االمجز في االنزؿ ال تبد كاإلعمجز، ص ()
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الجذا رذكر اا نقرطي خبلفجن انفض ألره لنذ زلف بترد كالسـ ااخبلؼ فرو 
ااجاح االمجز؟ ىؿ  مجىؿ اا نقرطي آراء ااببلغررف كاابرجنررف لف خبلؿ  آارفيـ اا ي 

أكات االمجز قدران لف االى لجـ كااتنجرغ اريظير في عارنج ااالدرث أٌف لج قجاكه عف 
كقكع االمجز في ااقرآف ااكررـ كجف خطأ، أاـ رقرأ  آارؼ ااٌسكجكي كااقزكرني كاا ف جزاني، 

أاـ رقرأ اتبد ااقجىر اامرمجني ااذم سبؽ كؿ ىؤالء؟ 
. لف ردرم اتلو قرأ كاكٌنو  مجىؿ كؿ ىؤالء ارثبت نفرو

 
ف نجكؿ اا نقرطي في لقدلغ ك جبو قضرغ االخ بلؼ الكؿ نفي االمجز في ااقرآف 

ااكررـ كذكر بتض لف نفكه كأبي إسالؽ كأبي علي اافجرسي كابف خكرز لنداد كابف 
. ااقجص كلج  ترض اا نقرطي اذكر ابف  رلرغ ك للرذه ابف ااقرـ في نفريلج اللمجز

 
كمتؿ ركرز و األكاى انفي االمجز لف ااقرآف ااكررـ أٌف االمجز رمكز نفرو ككؿ 

. لج رمكز نفرو ال رلكف أف رككف في ااقرآف ااكررـ
 
 
 

: وفي ىذا يقول
 فتدـ االمجز في – كىك ااالؽ –ألج على ااقكؿ بأٌنو ال لمجز في االلغ أابلن "

ااقرآف كاضح، كأٌلج على ااقكؿ بكقكع االمجز في االلغ ااتربرغ فبل رمكز ااقكؿ بو في 
كأكضح دارؿ على لنتو في ااقرآف إملجع ااقجئلرف بجالمجز على أٌف كؿ لمجز . ااقرآف

رأرت أسدان ررلي، ارس : رمكز نفرو، كرككف نجفرو اجدقجن في نفس األلر، ف قكؿ الف قجؿ
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نلج ىك رمؿ  مجع، فرلـز على ااقكؿ بأف في ااقرآف لمجزان أف في ااقرآف لج  ىك بأسد، كا 
. ()"رمكز نفرو

 
ىذا كنمد اا نقرطي قد ا خذ لف قضرغ اا تطرؿ ركرزة رت لد فريج على نفي 

نكجر لج دات علرو ااناكص - عٌز كمؿ –نفي افجت اهلل : االمجز كاا تطرؿ رتني ، كا 
:  كفي ذاؾ رقكؿ– سبالجنو ك تجاى –لف االتنى اابلئؽ بجهلل 

كال  ؾ أٌنو ال رمكز نفي  يء لف ااقرآف، كىذا االزـك اارقرني ااكاقع برف ااقكؿ " 
بجالمجز في ااقرآف كبرف مكاز نفي بتض ااقرآف قد  كىدت في ااخجرج اال و، كأنو 

. ()"كجف ذررتغ إاى نفي كثرر لف افجت ااكلجؿ كاامبلؿ ااثجب غ هلل في ااقرآف ااتظرـ
 

: وأضاي يقول
. ()"كعف طررؽ ااقكؿ بجالمجز  كاؿ االتطلكف انفي ذاؾ "

-.  عٌز كمٌؿ –ىـ نفجة افجت اهلل : كاالتطلكف
إذا كجنت المغ اا رخ اا نقرطي انفي االمجز لف ااقرآف ااكررـ أٌنو ا خذ االمجز ذررتغ 

ذا كجف ااقاد لف االتطلرف . انفي افجت اهلل عز كمؿ فلف رمرؤ على ذاؾ، كا 
ضتجؼ اإلرلجف، فكجف األكاى بو أف ال رأخذ ااتجـ بجاخجص كرمتؿ لف أنجسو فسركا 
كأٌكاكا ااقرآف السب أىكائيـ كألزم يـ دعجلغ كركرزة رنفي بيج كركد لج مجء في ااقرآف 

ااكررـ لف لمجز، فكمب علرو اا ررث كعدـ اا سرع في ااٌدفجع دكف اا أكد فرظير أٌنو ىك 
اآلخر قد بج ر بجاٌدفجع لف قبرؿ  فسرره ااٌسطالي آلرجت ااقرآف ااكررـ دكف اا تٌلؽ 

بلداكال يج اااالرالغ اا ي   ملى فريج عظلغ اهلل كااذم عبل علكان كبرران علج ردعكه في 
. قضرغ اانفي ىذه

                                                 
. 8اا نقرطي، لنع مكاز االمجز في االنزؿ ال تٌبد كاإلعمجز، ص ()
. االادر ااسجبؽ، ااافالغ ذا يج ()
. االادر ااسجبؽ، ااافالغ ذا يج ()
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: وقد ادق من قال

لف قجؿ في ااقرآف - : " الى اهلل علرو كسلـ –عف ابف عبجس عف رسكؿ اهلل "
. ()"برأرو فلر بكأ لقتده لف اانجر

 
 فسرر ااقرآف على أربتغ كمكه، ف فسرر رتللو ااتللجء، : "كقجؿ ابف عبجس أرضجن 

لف ااالبلؿ كااالراـ، ك فسرر : ك فسرر رترفو ااترب، ك فسرر ال رتذر أالد بميجا و، رقكؿ
. ()"ال رتلـ  أكرلو إال اهلل، فلف اٌدعى عللو فيك كجذب

 
إذف فكرؼ ال رخ اا نقرطي أف رترد بجاقكؿ في نفي االمجز بتد أف أقٌره ااملرع 
ال ى أ ٌد لف نفى االمجز كىلج ابف  رلرغ ك للرذه كقد سبؽ أف ذكر لدل نفريلج اللمجز 
ـٌ أقرا بجالمجز سكاءن لف خبلؿ  آارفيلج أك لف خبلؿ لج كرد عنيلج لف  أكربلت  كلف ث

. لمجزرغ في الرِّ كبلليلج
 

ألج اافاؿ األكؿ لف ك جبو فمتلو في برجف أٌنو ال رلـز لف مكاز اا يء في 
. االلغ مكازه في ااقرآف

 
: فقال في ىذا الفال

كؿ لج مجز في االلغ ااتربرغ مجز في ااقرآف ألنو بلسجف عربي : "فإف قرؿ
. ()"لبرف

                                                 
، اإل جرة إاى اإلرمجز (ىػ660ت)اا جفتي، أبك لاللد عز اادرف عبد ااتزرز بف عبد ااٌسبلـ ااٌسللي،  ()

 ابنجف، –في بتض أنكاع االمجز، ت لاللد بف ااالسف بف إسلجعرؿ، دار ااك ب ااتللرغ، برركت 
. 341ـ، ص1995/ىػ1416، 1ط

. 342االادر ااٌسجبؽ، ص ()
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: فأمجب بقكاو
.  ()"إٌف ىذه كلرغ ال  ادؽ إال مزئرغ: فجامكاب"

أنو ارس " كسجؽ ألثلغ لف اا ِّتر ااتربي كلف اآلرجت ااقرآنرغ ارخرج بقرار نيجئي كىك 
. ()"كؿ لج رمكز في االلغ ااتربرغ رمكز في ااقرآف ااكررـ

 
كرؼ رقكؿ ارس كؿ لج رمكز في : كالكقكؼ على ىذه ااتبجرة ررد علرو بجاقكؿ

االلغ ااتربرغ رمكز في ااقرآف ااكررـ كىك ااذم قجؿ في بدارغ اافاؿ ألنو بلسجف عربي 
. لبرف

 
دى ىذا ااقبكؿ؟؟ٌ  كىؿ نجؿ ! فلك اف رضنج أٌف ااقرآف نزؿ بلسجف غرر عربي، ىؿ كىمى

كىك ااك جب ااذم قلب االكازرف لف مجىلرغ ككٍفر كبتد عف اادرف إاى !! ىذا اا رالرب؟؟
رلجف كرسكخ فرو، فلك كجف ىذا ااقرآف ااكررـ   لسؾ بجاٌدرف بكؿ لج أك كا لف  قكل كا 
غرربجن بلفظو كلتنجه الج  قبلو أالد بيذه ااسرعغ اايجئلغ، كذاؾ ألنو رالجكريـ بلثؿ لج 

. عيدكه كلج عرفكه لف ببلغغ دكف  ذكذ، فلك  ٌذ ااقرآف عف ذاؾ ابتدكا عنو كنفركا لنو
 

فاؿ في ): ألج اافاؿ ااثجني ال نقرطي في ك جبو، فقد متلو  الت عنكاف
: ، كاس  يد ببتض اآلرجت ااقرآنرغ كقكاو  تجاى()(اإلمجبغ على لج اٌدعى فرو االمجز

 َّ ِاَ ا اً يُرِيُ  َأْو يَنَق [77: ااكيؼ] ، ََواْسَأِل اْلَقْريَة [82: ركسؼ] ، ٌْيَ  َكِ ْ ِلِ  َشْيء َ 
[. 24: اإلسراء] َواْخِ ْ  َلُهَ ا َاَناَا ال ُّملِّب ِ َن الرَّْحَ ةِ ، [11: اا كرل]
 

                                                                                                                                       
. 10اا نقرطي، لنع مكاز االمجز، ص ()
. 10االادر ااسجبؽ، ص ()
. 33االادر ااسجبؽ، ص ()
. االادر ااسجبؽ، ااافالغ ذا يج ()
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فأكثر لف اامداؿ كاانقجش الكؿ ىذه اآلرجت فاجؿ كمجؿ في إثبجت نفي االمجز 
كىذا . في ىذه اآلرجت كقد اع برىج القجئؽ لالضغ، على اع بجر أٌف اهلل رتلـ لج اـ  تللو

نلج لف أسجارب االلغ !!  يء لسٌلـه بو كاع بر أٌف لج كرد في ىذه اآلرجت ارس بلمجز كا 
. ااتربرغ

 
فكرؼ او أف رقكؿ ذاؾ كىك ر نجكؿ آرجت أيقِّر بيج االمجز؟؟ 

ـى ىذه االا فجفجت كاالا كاءات اا ي ال  قرُّ إاٌل بكمكد االمجز كخرر دارؿ على ذاؾ قكاو  فًل
. لف أسجارب االلغ

 
: وختم فامو ىذا بقولو

كلج رذكره كثرر لف ل أخرم االفسررف ااقجئلرف بجالمجز في ااقرآف كلو غرر "
. ()"كال دارؿ علرو رمب اارمكع إارو لف نقؿ كال عقؿ. االرح

 
كٌذب اا نقرطي بتبجر و ااٌسجبقغ كثرران لف االفسررف ااقجئلرف بجالمجز للف 

كافيـ بل أخرم االفسررف، أاـ رسلع بجازلخ رم كأبي عبردة كاا ررؼ اارضي كغررىـ 
! كثرر لف ل قدلي اا فسرر؟

! أرف ىك لف ىؤالء؟
ىؿ ملرع لج قجاكه عف االمجز في  آارفيـ ك فجسررىـ رت بر كذبجن كغرر االرح؟ 

 
لنجق غ دارؿ )ألج اافاؿ ااثجاث لف ك جبو فقد متلو اا نقرطي  الت عنكاف 

،  ترض في ىذا اافاؿ إاى أقسجـ االمجز عند األاكاررف الرث قجؿ في نيجرغ (االنع

                                                 
. 40اا نقرطي، لنع مكاز االمجز، ص ()
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فيذه أقسجـ االمجز عند األاكاررف، كاا القرؽ ااذم : " كبللو عف أقسجـ االمجز عندىـ
. ()"ال  ؾ فرو أٌنو ال رمكز  يء لنيج في ااقرآف

 
إذف فقد ذكر أقسجـ االمجز عند األاكاررف اراؿ إاى ن رمغ رررد أف رثب يج 

. كىي أٌنو ال رمكز  يء لنيج في ااقرآف
 

كلج  ترض إاى أنكاع االمجز عند أىؿ ااببلغغ ار كاؿ في نيجرغ كبللو إاى 
: ن رمغ قجؿ فريج

. كاا القرؽ ااذم ال  ؾ فرو أنو ال رمكز ااقكؿ ب يء لف ذاؾ كلو في ااقرآف، كلج برنج"
. ()"سكاء قرؿ بلنع االمجز في االلغ لطلقجن أك قرؿ بمكازه فريج

 
: وختم الشنقيطي فامو بالقول الوارد عن ابن تيمية وتمميذه

 الى اهلل علرو –كاعلـ أف  قسرـ االفظ إاى القرقغ كلمجز اـ رقؿ بو اانبي "
 كال أالد لف اااالجبغ كال لف اا جبترف كال لف األئلغ األربتغ، كلج رركل عف –كسلـ 

لف كبلـ اهلل أٌنو لف لمجز االلغ فإنو رتني  (نالف) (إنج)اإللجـ أاللد لف أنو في لثؿ 
بذاؾ أنو لف اا يء اامجئز في االلغ، كاـ رقاد االمجز االاطبلالي ااذم ىك ضد 

. ()-" راللو اهلل–ااالقرقغ كلج أكضالو ابف ااقرـ 
 

. ردد لج قجاو سجبقجن ابف  رلرغ ك للرذه فمجء كبللو بلثجبغ ادل ك ردد الج قجاله
ككأٌنو بذاؾ أراد أف رالري قضرغ عفج عنيج اازلجف كاندثرت بطررقغ اإلقنجع كاابالث في 

أليجت ااك ب كقد الدث اا ادرؽ بطررقغ اإلقنجع إال أٌف اا نقرطي أثجرىج  جرة أخرل لف 
                                                 

. 52اا نقرطي، لنع مكاز االمجز، ص ()
. 53االادر ااسجبؽ، ص ()
 . االادر ااسجبؽ، ااافالغ ذا يج ()
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خبلؿ ك جبو ااذم رريد فرو علرو بلثؿ لج ريٌد على كؿ لف ابف  رلرغ ك للرذه ابف قرـ 
فلج نفرو اللمجز إال  قلرد الف نفكا االمجز ارس إاٌل، بدارؿ ار كجزه على . اامكزرغ لف قبؿ

. األسبجب نفسيج اا ي ار كز علريج ااٌسجبقكف للف نفكا االمجز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خاتمــة 
 

 

 كبتد ىذا ااٌ طكاؼ لع االمجز كأقسجلو، كأ ير لف أثب كا كقكعو في ااقرآف 
ااكررـ لف نالكررف كالكررف كببلغررف كأئلغ كفقيجء كغررىـ، كلع أ ير لف نفكا كقكعو 
لف قدلجء كلالدثرف، فقد ا ضح الملرع للج ال ردع لمجالن ال ؾ كاالر رجب، أٌف قضرغ 
نفي كقكع االمجز في ااقرآف ااكررـ كجنت بلثجبغ غرلغ في ارؼ الجر، كسرعجف لج 
انالسرت كاق نع لتظـ ااتللجء بكقكع االمجز في ااقرآف ااكررـ، كذاؾ لف خبلؿ ىذا 
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ااتدد اايجئؿ لف عللجء األلغ ااذرف  الدثكا عف االمجز كأثب كه، بؿ اس الكذ على قلكبيـ 
. كأفئد يـ، فأكاكه لف ااتنجرغ اافجئقغ كاالى لجـ ااٌزائد لج انفرد بو عف غرره لف ااتلـك

كرظير ذاؾ ملرجن ككاضالجن لف خبلؿ  اجنرفيـ ك آارفيـ اا ي ال  خلك لف لمجز زٌرنكا 
. فرو ك جبج يـ، أك  أكرؿ لمجزم فٌسركا بو اآلرجت

 فالٌ ى لف نفكا االمجز لف ألثجؿ ابف  رلٌرغ ك للرذه ابف قٌرـ اامكزٌرغ لف ااقدلجء 
كاا نقرطي لف االالدثرف، اـ ركف  اٌدريـ انفي االمجز عف ااقرآف ااكررـ إاٌل بدافع 

. غرر يـ كالٌبيـ ادرنيـ كعقرد يـ ارس إاٌل، كقد ظير ذاؾ بجابرىجف كااٌدارؿ ااقجطع
 

ٌنلج كجنت قضرغ دفجع   فجاقضرغ اـ  كف قضرغ نفي بجالتنى اااالرح النفي، كا 
ارس أكثر؛ اخكؼ اع رل ىؤالء ااٌافكة لف ااٌرمجؿ ااذرف أخذكا على عج قيـ ليلغ 

اا اٌدم الٌ يـ كاالف راءات اا ي االقت بجاقرآف ااكررـ ن رمغ اا أكربلت االمجزرغ ااسَّطالرغ 
. اا ي كجنت  ؤكؿ السب األىكاء كاأللزمغ لف ميغ ااملجعجت كااًفرؽ

 
 فلع  قدررنج ايؤالء االدافترف لف عللجء عف ااٌدرف إاٌل أننج ال ننسى لسجىل يـ 

في ااٌنفي لف خبلؿ األداغ كاابراىرف كااالمج اا ي ظير بجابالث كااٌدارؿ ااقجطع ضتفيج 
. كف ليج

 كاكف لج  مدر اإل جرة إارو أٌف ىؤالء ااتللجء للف نفكا االمجز قد أقركه في 
كىذا للج رؤكد بطبلف  لؾ االزاعـ . اررح كبلليـ لف خبلؿ  اجنرفيـ كلؤافج يـ

. كاالف راءات كرثبت كقكع االمجز كعدـ نفرو
 

 كقد ظير ذاؾ لف خبلؿ   بع ااقضرغ ب أفو كطكؿ نظر ك ٌدبر بلرامتغ أليجت 
ك ب ااببلغغ اا ي طرالت ىذه ااقضرغ كأثب ت أف االمجز كاقع في ااقرآف ااكررـ ال 

. لالجاغ
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خبلاغ ااقكؿ أف مؿَّ ااتللجء قد أاٌركا على أف ر رككا بالجتو ذات أثر فجعؿ 
في إثبجت كقكع االمجز في ااقرآف ااكررـ، كعدـ نفرو، لف ذاؾ لج أثر عف أبي عبردة 

لتلر بف االثنى لف  الدرده التنى االمجز بأٌنو طررؽ ااكاكؿ إاى فيـ االتجني 
. ااقرآنرغ، فجالمجز عنده كجف بلثجبغ االتبر كااللر كااطَّررؽ

 
بأٌنيج  سلرغ اا يء بجسـ غرره إذا :  كذكر اامجالظ االس تجرة في  اجنرفو كعٌرفيج

. قجـ لقجلو
 

فقد اٌ ضح لكقفو لف االمجز "  أكرؿ ل كؿ ااقرآف"ألج عند ابف ق ربغ في ك جبو 
". في ااكبلـ، كلتنجىج طرؽ ااقكؿ كلآخذه " االمجزات"كالترب : " لف خبلؿ قكاو

 
إٌف ااترب  س ترر ااكللغ ف ضتيج : "كقجؿ ابف ق ربغ أرضجن في  أف االس تجرة

. لكجف ااكللغ إذا كجف االسلى بيج بسبب لف األخرل أك لمجكران ايج أك ل جكبلن 
لف ااكبلـ اابلرغ : "كاف ننسى ابف االت ز ااذم متليج أٌكؿ فنكف اابدرع الرث قجؿ

[. 4: اازخرؼ] َوِإ َُّ  ِفي ُأاِّب اْلِكَتاِ  َلَ يُتَنا َلَعِليٌّي َحِكيمٌ : قكؿ اهلل  تجاى
 

فقجؿ في االس تجرة اا ي  ت بر " اانكت في إعمجز ااقرآف"ألج ااٌرلجني في ك جبو 
ككؿ اس تجرة السنغ فيي  كمب ببلغغ برجف ال  نكب لنجبو : "قسلجن لف أقسجـ االمجز

". ااالقرقغ، كذاؾ أٌنو اك كجف  قـك لقجلو ااالقرقغ كجنت أكاى بو، كاـ  مز االس تجرة
 

بجب سنف ااترب )متؿ في ك جبو بجبجن سٌلجه " ااٌاجالبي"كابف فجرس في ك جب 
كااذم ريتٌرؼ ااالقرقغ فرو بأٌنيج ااكبلـ االكضكع لكضتو  (في القجئؽ ااكبلـ كاالمجز

. ااذم ارس بجس تجرة كال  لثرؿ كال  أخرر
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: كذكر ابف فجرس االس تجرة كقجؿ
إٌنيج لف سنف ااترب، كىي أف رضتكا ااكللغ ال يء لس تجرة لف لكضع " 

". آخر
 

إٌف : " أٌلج اا ررؼ ااٌرضي في ك جبو  لخرص اابرجف في لمجزات ااقرآف فقجؿ
االفظغ اا ي كقتت لس تجرة اك أكقتت في لكقتيج افظغ ااالقرقغ اكجف لكضتيج نجبرجن بيج، 

كناجبيج قلقجن بلركبيج، كااالكرـ سبالجنو اـ ركرد أافجظ االمجزات اضرؽ ااتبجرة كاكف 
". ألٌنيج أاللى في أسلجع ااسجلترف كأ بو بللغ االخجطبرف

 
كال رفك نج لج قجاو اا رخ عبد ااقجىر اامرمجني الرث  الٌدث عف االمجز ااتقلي 

ىذا ااضرب لف االمجز على اًلدىً و كنزه لف كنكز ااببلغغ، كلجٌدة : " فقجؿ ل ردان بو
". ااٌ جعر االفًلؽ، كااكج ب اابلرغ، في اإلبداع، كاإلالسجف كاال سجع في طرؽ اابرجف

 
أ ى بيى اا كؽي إاى اقجئؾ، كسجر بي : " كال رليٌرٌنؾ لف ألره أٌنؾ  رل اارمؿ رقكؿ

، كأ بجه ذاؾ، للج نمده ا ير و رمرم لمرل ... ااالنرفي إاى رؤر ؾ، كأقدلني بلىدىؾ
". ااالقرقغ، بجابدعغ اا ي اـ  ترفيج، كاانجدرة  ٍأنىؽي ايج

ك بي يـ : "أٌلج اازٍرك ي فردَّ على لف اخ لفكا الكؿ كقكع االمجز في ااقرآف بقكاو
أٌف اال كٌلـ ال رتدؿ عف ااالقرقغ إاى االمجز إال إذا ضجقت بو ااالقرقغ فرس ترر، كىك 

كىذا بجطؿ، كاك كمب خٌلك ااقرآف لف االمجز اكمب خٌلكه . لس الرؿ على اهلل سبالجنو
لف ااٌ ككرد كااالذؼ، ك ثنرغ ااقاص كغرره، كاك سقط االمجز لف ااقرآف سقط  طر 

". اااليٍسف
 

اكف ىنجاؾ عللجء أمبلء نفكا كقكع االمجز في ااقرآف ااكررـ في لكاطف لف 
" ابف  رلرغ، كابف قٌرـ اامكزرغ كاا نقرطي: "لؤافج يـ كف رات لف الرج يـ، كلف ىؤالء
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 –  تجاى – رنطلقكف لف نرغ السنغ بجاٌدفجع عف ك جب اهلل –  تجاى –ككجنكا رالليـ اهلل 
. ألجـ  الررؼ االؤكارف ابتض آرجت ااذكر ااالكرـ

 
اكٌنيـ في ااكقت ذا و كفي لكاطف أخرل لف ك بيـ كلؤافج يـ رثب كف كقكع 

. كلتلـك أٌف رأم االثبت لقٌدـ على رأم ااٌنجفي-.   تجاى –االمجز في ك جب اهلل 
 

كبتد ىذه اآلراء اا ي مجدت بيج أقبلـ ااقدلجء ىؿ ربقى ال الدِّث الدرث في نفي 
كقكع االمجز في ااقرآف ااكررـ؟ 

. بجاطبع ال
 

 فجالمجز كاضح في ك جب اهلل كضكح اا لس في ااٌسلجء ال رس طرع أالد أف 
. رنفرو أك رنكره أك رخفرو

 
 
 
 

الماادر والمراجع 
 

 

اإل قجف في علكـ ااقرآف، مبلؿ اادرف عبد ااراللف بف أبي بكر ااٌسركطي اا جفتي، ت  .ُ
 –ـ، دار ااك ب ااتللرغ، برركت 2000/ىػ1421ىػ، ضبط لاللد سجاـ ىج ـ، 911

 .1، ط2ابنجف، ج

. 2أثر ااقرآف في  طكر اانقد ااتربي، دار االتجرؼ، ط .ِ
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ىػ، 538أسجس ااببلغغ، اإللجـ مجر اهلل أبك ااقجسـ لاللكد بف علر اازلخ رم، ت  .ّ
 ابنجف، سنغ – القرؽ األس جذ عبد اارالرـ لاللكد، دار االترفغ الطبجعغ كاان ر، برركت 

 .ـ1979/ىػ1399

رر ر، دار االسررة، برركت، سنغ .أسرار ااببلغغ، عبد ااقجىر اامرمجني،  القرؽ ىػ .ْ
 .2ـ، ط1979/ىػ1399

اإل جرة إاى اإلرمجز في بتض أنكاع االمجز، أبك لاللد عز ااٌدرف عبد ااتزرز بف عبد  .ٓ
 ابنجف، –ىػ، دار ااك ب ااتللرغ، برركت 660ااسبلـ ااٌسللي اا جفتي، ت 

 .1ـ، ط1995/ىػ1416

 .ىػ1328األربترف في أاكؿ اادرف، االزااي، لطبتغ كردس جف ااتللرغ،  .ٔ

اإلرضجح في علكـ ااببلغغ، اإللجـ ااخطرب ااقزكرني،  القرؽ لاللد عبد االنتـ خفجمي،  .ٕ
 .3، ط1ـ، ج1971 برركت، –دار ااك جب االبنجني 

ىػ، لاللد نجار ااٌدرف 728اإلرلجف،  قي ااٌدرف أاللد بف عبد اااللرـ ابف  رلرغ، ت  .ٖ
 .4ـ، ط1993/ىػ1413األابجني، االك ب اإلسبللي، 

اابدرع، عبد اهلل بف االت ز،  رح ك تلرؽ لاللد عبد االنتـ خفجمي، ن ر لاطفى اابجبي  .ٗ
 .ـ1945اااللبي كأكالده، 

اابرىجف في علكـ ااقرآف، اإللجـ بدر ااٌدرف لاللد بف عبد اهلل اازٍرك ي، ت سنغ  .َُ
 .2ـ، ج1988/ىػ1408 ابنجف، –ىػ،  تلرؽ عبد ااقجدر عطج، دار اافكر، برركت 794

اابرىجف في كمكه اابرجف، أبك ااالسرف إسالجؽ بف إبراىرـ بف سلرلجف بف كىب،  القرؽ  .ُُ
 .بلداد- لطبتغ ااتجني - أاللد لطلكب كخدرمغ ااالدرثي، ط 

ااببلغغ ااتربرغ أسسيج كعلكليج، كفنكنيج كاكر لف  طبرقج يج بيركؿ مدرد لف طررؼ  .ُِ
 .2ك لرد، عبد ااراللف السف البٌنكغ االرداني، دار ااقلـ، دل ؽ، ج

عبجس فضؿ السف، دار اافرقجف، . ااببلغغ فنكنيج كأفنجنيج علـ اابرجف كاابدرع، د .ُّ
 .7ـ، ط2000/ىػ1421علجف، 

، االك بغ 4اابرجف كاا بررف، أبك عثلجف علرك بف بالر اامجالظ،  القرؽ السف، ط .ُْ
 . ااقجىرة–اا مجررغ ااكبرل 
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 .3ـ، ط1962ىػ، 1381اابرجف ااتربي، بدكم طبجنو، لك بغ األنملك االاررغ،  .ُٓ

ىػ، 463 جررخ بلداد أك لدرنغ ااٌسبلـ، أبك بكر أاللد بف علي ااخطرب اابلدادم، ت  .ُٔ
 القرؽ لاطفى عبد ااقجدر عطج، لن كرات لاللد علي برضكف، دار ااك ب ااتللرغ، 

 .1، ط12ـ، ج1997/ىػ1417 ابنجف، –برركت 

ىػ، 276 أكرؿ ل كؿ ااقرآف، أبك لاللد عبد اهلل بف لسلـ بف ق ربغ اادرنكرم اانالكم، ت  .ُٕ
 .ـ،  القرؽ ااٌسرد أاللد اقر1954دار إالرجء ااك ب ااتربرغ، ااقجىرة، 

عبد ااس جر السرف زٌلكط، دار . ىػ،  القرؽ د743اا برجف في اابرجف، اإللجـ ااطربي، ت  .ُٖ
 .1ـ، ط1996/ىػ1416اامرؿ ، برركت، 

علي لاللكد . ىػ،  القرؽ د404 لخرص اابرجف في لمجزات ااقرآف، ااٌ ررؼ اارضي، ت  .ُٗ
 .ـ1984 ابنجف، –لقٌلد، لن كرات دار لك بغ ااالرجة، برركت 

اا لخرص في علكـ ااببلغغ، اإللجـ مبلؿ اادرف لاللد بف عبد ااراللف ااقزكرني،  القرؽ  .َِ
 . ابنجف–عبد ااراللف اابرقكقي، دار ااك جب ااتربي، برركت 

، 1ىػ، ط170مليرة أ تجر ااترب، أبك زرد لاللد بف أبي ااخطجب ااقر ي، ت  .ُِ
ىػ، دار االسررة، برركت، 1308االطبتغ األلرررغ ااكبرل ببكالؽ لار االاللرغ، سنغ 

 .ـ1978/ىػ1398طبتغ مدردة، سنغ 

مكاىر ااببلغغ في االتجني كاابرجف كاابدرع، ااٌسرد أاللد اايج لي، االك بغ ااتاررغ،  .ِِ
 .1ـ، ضبط ك دقرؽ ركسؼ الرلي، ط1999/ىػ1420 برركت، –اردا 

ىػ،  القرؽ ك رح عبد ااٌسبلـ لاللد 255ااالركاف، أبك عثلجف علرك بف بالر اامجالظ، ت .ِّ
 .5ج+4، ج1ـ، لار، ط1940/ىػ1359ىجركف، 

ىػ،  القرؽ عبد ااالكرـ بف لاللد، 392ااخاجئص، أبك ااف ح عثلجف بف مٌني، ت  .ِْ
 .2ج +1االك بغ اا كفرقرغ، ج

دالئؿ اإلعمجز في علـ االتجني، اإللجـ عبد ااقجىر اامرمجني،  القرؽ لاللد ر رد رضج،  .ِٓ
 .2ىػ، ط1331لطبتغ االنجر، لار ااقدرلغ، سنغ 

عبد ااف جح . ىػ،  رح ك تلرؽ د204ااٌرسجاغ، اإللجـ لاللد بف إدررس اا جفتي، ت  .ِٔ
 .1ـ، ط1999/ىػ1419 ابنجف، –كٌبجرة، دار اانفجئس، برركت 
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ىػ،  القرؽ ااٌسرد أاللد اقر، 395ااٌاجالبي، أبك ااالسرف أاللد بف فجرس بف زكررج، ت .ِٕ
 .ـ1977دار إالرجء ااك ب ااتربرغ، فراؿ عرسى اابجبي اااللبي، سنغ 

الجح  جج االلغ كاالجح ااتربرغ، إسلجعرؿ بف اللجد اامكىرم،  القرؽ أاللد عبد  .ِٖ اااِّ
 .(لجٌدة القؽ)، 2، ط4ـ، ج1979/ىػ1399االفكر عطجر، دار ااتلـ اللبلررف، برركت، 

ىػ، 395ااانجع رف، ااك جبغ كااٌ تر، أبك ىبلؿ ااالسف بف عبد اهلل بف سيؿ، ت .ِٗ
 .لطبكعجت لاللد علي ابرح، لار،  رح لاللد ألرف ااخجنمي

ااطِّراز اال ضلف ألسرار ااببلغغ كعلكـ القجئؽ اإلعمجز، رالرى بف اللزة بف علي بف  .َّ
ـ، 1914/ىػ1332ىػ، لطبتغ االق طؼ بلار، سنغ 749إبراىرـ ااتلكم اارلني، ت 

 .2دار ااك ب ااخدركرغ، ج

ىػ، االك بغ 773عركس األفراح في  رح  لخرص االف جح، بيجء ااٌدرف ااٌسبكي، ت  .ُّ
، 1، ط1عبد اااللرد ىنداكم، ج.  برركت،  القرؽ د–ااتاررغ، اردا 

 .ـ2003/ىػ1423

علـ اابدرع ن أ و ك طكره لف ابف االت ز ال ى أسجلغ بف لنقذ، عبد اارازؽ أبك زرد زارد،  .ِّ
 .ـ1977لك بغ األنملك االاررغ، سنغ 

 .ـ1985/ىػ1405علـ اابرجف، عبد ااتزرز ع رؽ، دار اانيضغ ااتربرغ، برركت،  .ّّ

علكـ ااببلغغ اابرجف كاالتجني كاابدرع، أاللد لاطفى االراغي، دار اآلفجؽ ااتربرغ،  .ّْ
 .1ـ، ط2000/ىػ1420ااقجىرة، 

ااتلدة في لالجسف اا تر كآدابو، اإللجـ أبي علي ااالسف بف ر رؽ ااقرركاني،  .ّٓ
 .1ـ، ط1988 ابنجف، سنغ –ىػ،  القرؽ لاللد قرقزاف، دار االترفغ، برركت 456ت

اافرؽ برف ااًفرىؽ، عبد ااقجىر بف طجىر بف لاللد اابلدادم االسفرائرني اا لرلي، ت  .ّٔ
 –ـ،  القرؽ لاللد لالري اادرف عبد اااللرد، االك بغ ااتاررغ، اردا 1037/ىػ429

 .ـ1995/ىػ1416برركت، 

ىػ، دار ااك ب 751اافكائد اال ٌكؽ إاى علكـ ااقرآف كعلـ اابرجف، ابف قٌرـ اامكزٌرغ، ت  .ّٕ
 . ابنجف–ااتللرغ، برركت 
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ىػ،  كثرؽ ركسؼ 817ااقجلكس االالرط، لمد ااٌدرف لاللد بف رتقكب اافرركز آبجدم، ت  .ّٖ
 .(لجٌدة مكز)ـ، 1995/ىػ1415 ابنجف، –اا رخ لاللد اابقجعي، برركت 

ـ، 1985/ىػ1405عبد ااقجدر السرف، عجاـ ااك ب، برركت، . ااقرآف كااٌاكرة اابرجنرغ، د .ّٗ
 .2ط

ليدم . ىػ،  القرؽ د175ك جب ااترف، أبك عبد ااراللف ااخلرؿ بف أاللد اافراىردم، ت  .َْ
براىرـ ااسجلرائي،   .(لف لجٌدة مكز)، 2، ط6ـ، ج1986االخزكلي كا 

ك ؼ األسرار عف أاكؿ فخر اإلسبلـ اابزدكم، عبلء اادرف عبد ااتزرز بف أاللد  .ُْ
 ابنجف، طبتغ مدردة بجألكفست، –ىػ، دار ااك جب ااتربي، برركت 730اابخجرم، ت 

 .ـ1974/ىػ1394

، 1311اسجف ااترب، ملجؿ ااٌدرف لاللد بف لكـر ابف لنظكر األفررقي االارم، ت .ِْ
 .(لف لجٌدة مكز)، 1، ط1ـ، ج1997دار اجدر، برركت، 

االثؿ ااٌسجئر في أدب ااكج ب كاا جعر، أبك ااف ح ضرجء اادرف نار اهلل بف لاللد بف  .ّْ
ىػ،  القرؽ لاللد لالبي اادرف عبد اااللرد، لطبتغ لاطفى اابجبي 637عبد ااكررـ، ت 
 .1ـ، ج1939/ىػ1358اااللبي، لار، 

 .االمجز كأثره في اادرس االلكم، لاللد بدرم عبد ااملرؿ .ْْ

عبد ااتظرـ إبراىرـ . االمجز في االلغ كفي ااقرآف ااكررـ برف لمكزرو كلجنترو، د .ْٓ
 .2، ج1، ط1االطتني، ج

ىػ،  رح 911االزىر في علـك االلغ كأنكاعيج، عبد ااراللف مبلؿ اادرف ااسركطي، ت .ْٔ
لاللد أاللد مجد االكاى، علي لاللد اابمجكم، لاللد أبك اافضؿ إبراىرـ، دار اافكر، 

 .1ج

لخ ار اااكاعؽ االرسلغ على ااميلرغ كاالتطلغ، ابف قٌرـ اامكزٌرغ، دار ااالدرث،  .ْٕ
 .1ـ، ط1992/ىػ1412ااقجىرة،  القرؽ سٌرد إبراىرـ، 

ىػ، 379لخ ار ااترف، أبك بكر لاللد بف ااالسف بف عبد اهلل اازبردم األنداسي، ت .ْٖ
لجٌدة )، لف 2، ط2ـ، عجاـ ااك ب، ج1996/ىػ1417نكر الجلد اا جذاي، .  القرؽ د

كىز  .(مى
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ىػ، 792االطٌكؿ، سلسلغ  ركح اا لخرص، ستد اادرف لستكد بف علر اا ف جزاني، ت  .ْٗ
 . ابنجف– القرؽ عبد اااللرد ااينداكم، دار ااك ب ااتللرغ، برركت 

 .االتمـ ااكسرط، إبراىرـ أنرس كرفجقو، بجب اامرـ .َٓ

ىػ،  القرؽ 626لف جح ااتلكـ، أبك رتقكب ركسؼ ابف أبي بكر بف علي ااٌسكجكي، ت  .ُٓ
 . ابنجف–نترـ زرزكر، دار ااك ب ااتللرغ، برركت 

 .ـ18/6/2005لقجبلغ لع اادك كر السرف اادراكرش ب جررخ  .ِٓ

ىػ،  تلرؽ أاللد 548االلؿ كااٌنالؿ، أبك ااف ح لاللد بف عبد ااكررـ ااٌ يرس جني، ت  .ّٓ
 .1 ابنجف، ج–فيلي لاللد، دار ااك ب ااتللرغ، برركت 

لنع مكاز االمجز في االنزؿ ال تٌبد كاإلعمجز، لاللد األلرف بف لاللد االخ جر اامكني  .ْٓ
 .اا نقرطي، لك بغ ابف  رلرغ، ااقجىرة، لطجبع األىراـ اا مجررغ، ااقجىرة

ىػ، كأبي عبجدة ااكارد بف عبرد 231االكازنغ برف أبي  لجـ البرب بف أكس ااطجئي ت  .ٓٓ
ىػ، أبك ااقجسـ ااالسف بف ب ر بف رالرى اآللدم اابارم، ت 284اابال رم ااطجئي ت 

 .ىػ،  القرؽ لاللد لالري اادرف عبد اااللرد370

ىػ، دار 384اانكت في إعمجز ااقرآف، أبك ااالسف علي بف عرسى ااٌرلجني، ت  .ٔٓ
 .االتجرؼ، ااقجىرة، ب القرؽ األس جذرف لاللد خلؼ اهلل كلاللد زغلكؿ سبلـ

ااكسجطغ برف اال نبي كخاكلو، علي بف عبد ااتزرز اامرمجني،  القرؽ ك رح لاللد أبك  .ٕٓ
 . ابنجف–اافضؿ إبراىرـ، علي لاللد اابمجكم، دار ااقلـ، برركت 

كفرجت األعرجف كأنبجء أبنجء اازلجف، القجضي أاللد اا يرر بجبف خٌلكجف، في خلسغ ع ر  .ٖٓ
، لطبتغ عرسى اابجبي اااللبي ك ركجه 1مزءان، رامت و كزارة االتجرؼ ااتلكلرغ، ج

. بلار
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فيرس اآليات القرآنية 
 

رقم الافحة السورة رقميا اآلية 

 َِإ َّا َ ْحُن  ُت َّْلَنا ال ِّبْكَر َوِإ َّا َلُ  َلَحاِف ُوو 9  14ااالمر 

َواْسَأِل اْلَقْريََة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها 82  90، 86، 84ركسؼ ،
115 

 ُفَاْا َْ  ِ َ ا  ُتْ َ ر 46  72، 14ااالمر 

 ِين  20ااكاقتغ   56َهَ ا  ُُتُ ُلُهْم يُتْوَا ال ِّب

 ِ َأكَّاُلوَو لِل ُّمْح 42  21االجئدة 
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  َََّنا َأَّلَّ  ُُتْ ِ َن ِلَرُسوٍل َحت الَِّ يَن  َاُلوْا ِإوَّ الّلَ  َاِهَ  ِإلَيُتْ
 يَْأ ِيُتَنا  ُِقْر َاٍو  َْأُكُلُ  النَّا ُ 

 20آؿ علراف  183

 َس َّاُاوَو لِْلَكِ ِ  َأكَّاُلوَو لِل ُّمْحِ  فَِ و َا ُؤوَو
ُهمْ  ُهْم َوِإو  ُتْعِرْ  َانُتْ نُتُهم َأْو َأْاِرْ  َانُتْ   ..فَاْحُكم  ُتيُتْ

 20االجئدة  42

 ِإوَّ الَِّ يَن يَْأُكُلوَو َأْ َواَل اْلَيَتاَ    ُْل اً ِإ ََّ ا يَْأُكُلوَو ِفي
  ُ ُو ِِهْم  َا اً َوَسَيْ َلْوَو َسِعيراً 

 21، 20اانسجء  10

 ًِإ ََّ ا يَْأُكُلوَو ِفي  ُ ُو ِِهْم  َا ا 10  21اانسجء 

 ُ21اادخجف  49 {ُ ْ  ِإ ََّك َأ َ  اْلَع ِيُ  اْلَكرِيم 

 َُّهَو الَِّ َي َأ َ َل َاَلْيَك اْلِكَتاَ  ِ ْنُ  آيَاٌا  ُّمْحَكَ اٌا ُهن
 ُأاُّم اْلِكَتا ِ 

 23آؿ علراف  7

 َِواْخِ ْ  َلُهَ ا َاَناَا ال ُّملِّب ِ َن الرَّْحَ ة 24  109، 63، 23اإلسراء 

 ًَواْشتُتَعَل الرَّْأُ  َشْي ا 4  23لررـ 

 ٍ23ااالج  55{ َ ْو يَْأ ِيُتُهْم َاَ اُ  يُتْوٍا َاِقيم 

 ََوآيٌَة لَُّهْم اللَّْيُل َ ْ َلُ  ِ ْنُ  النُتََّهاَ  فَِ َ ا ُهم  ُّمْ ِلُ وو 37  23رس 

 ِِإ َّا َل َّا وََ   اْلَ اء َحَ ْلَناُكْم ِفي اْلَ ا ِيَة 11  61، 27ااالجقغ 

 َنَك َو ُتْيَن الَِّ يَن َّلَ يُُتْ ِ ُنوَو َوِإَ ا  ُتَرْأَا اْلُقرآَو َاَعْلَنا  ُتيُتْ
َوَاَعْلَنا َاَل   ُتُلوِ ِهْم َأِكنًَّة  {45} ِاآلِخَرِة ِحَ ا اً  َّْ ُتو اً 

َأو يُتْ َقُهوُا َوِفي آَ ا ِِهْم َوْ راً َوِإَ ا  ََكْرَا  َ ََّك ِفي 
 اْلُقْرآِو َوْحَ ُا َولَّْوْا َاَل  َأْ  َا ِِهْم  ُُتُ و اً 

45 ،
46 

 20اإلسراء 

  َُكاُ   {7}ِإَ ا أُْلُقوا ِفيَها َسِ ُعوا َلَها َشِهيقاً َوِهَي  ُتُ و َ
 َ َ يُتَُّ  ِ َن اْل َْي ِ 

 23االلؾ  8، 7

َحتَّ  َ َضَع اْلَحْرُ  َأْوزَاَ َها 4  52، 27لاللد 

 اابقرة  4والَِّ يَن يُُتْ ِ ُنوَو ِ َ ا أُ ِ َل ِإلَْيَك َوَ ا أُ ِ َل ِ ن  ُتْ ِلَك 
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 َو ِاآلِخَرِة ُهْم يُوِ ُنووَ 
 َِسَنِ ُ ُ  َاَل  اْلُ ْروُوا 16  32ااقلـ 

 َِوَلُ  اْلَ َواِ  اْلُ نَن ُا ِفي اْلَ ْحِر َكاْاَْاَ ا 24  32ااراللف 

 ٌَكأَ ُتَُّهْم ُحُ ٌر  ُّمْ َتنِ َرة 50  32االدثر 

 ِ َواْلتُت َِّ  ال َّاُ   ِال َّا 29  32ااقرجلغ 

 َِأ ِنَّا َلَ ْرُ وُ وَو ِفي اْلَحاِفَرة 10  32اانجزعجت 

 ٍ ِفي يُتْوٍا َااِا 18  33إبراىرـ 

 َفُتَتَ تُتَُّعوْا َفَ ْوَ   ُتْعَلُ وو 55  33اانالؿ 

 ْاْاَ ُلوا َ ا ِشـُْتم 40  33فالت 

 ُ َوَل َّا َسَكَ  َان  ُّموَس  اْلَ َض 154  61، 34األعراؼ 

 َِفَ َحْو َا آيََة اللَّْيل 12  34اإلسراء 

 ٍ يُتْوَا يُْكَنُ  َان َسا 42  35ااقلـ 

 ًَويُُتنُت ِّبُل َلُكم  ِّبَن ال ََّ اِء ِ ْز ا 13  57، 38غجفر 

 ََوَااء  َ ُّمك 22  39اافمر 

 ُِهَو اللَُّ  الَِّ ي ََّل ِإَلَ  ِإَّلَّ ُهَو َااِلُم اْل َْيِ  َوالنََّهاَ ة 22  44ااال ر 

 َ  ََْأ َّْن َخَلَ  ال ََّ اَواِا َواْا...  60  60اانلؿ 

 ُْهنَّ لَِ اٌ  لَُّكم 187  48اابقرة 

 ًَوِإَ ا  ُِلَيْ  َاَلْيِهْم آيَا ُُ  زَاَ  ُتُهْم ِإيَ ا ا 2  52األنفجؿ 

 ْ يَُ  ِّبُ  َأ ُتَناءُهْم 4  52ااقاص 

يَا َهاَ اُو اْ ِن ِلي 36  52غجفر 

 َْفَ ا  َِ َح   ِّبَ ا َ ُتُهم 16  64، 53، 52اابقرة 

 ًُهم  َّن يُتُقوُل َأيُّمُكْم زَاَ ْ ُ  َهُتِ ِا ِإيَ ا ا  52اا كبغ   124َفِ نُتْ

 ٍُتْ ِ ي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحين  25  52إبراىرـ 
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َوَأْخَرَاِ  اْاَْ ُ  َأثُتَقاَلَها 2  53، 52اازازاغ 

 ًَأْا َأ َ ْلَنا َاَلْيِهْم ُسْل َا ا 35  53اارـك 

 ً ِم اللَّْيَل ِإَّلَّ  َِلي ُ 2  56االزلؿ 

 ًَّلَ  ُتُقْم ِفيِ  َأ َ ا 108  56اا كبغ 

َيْ َعُلوَو َأْاا َِعُهْم ِفي آَ ا ِِهم 19  57اابقرة 

 َفَ ِن اْاَتَ ى َاَلْيُكْم فَاْاَتُ وْا َاَلْيِ  ِ ِ ْ ِل َ ا اْاَتَ ى
 َاَلْيُكمْ 

 57اابقرة  194

 َْوآ ُوْا اْلَيَتاَ   َأْ َواَلُهم 2  57اانسجء 

 ًِإ َُّ  َ ن يَْأِا  َ َُّ  ُ ْ رِ ا 74  57طو 

 ًِإ ِّبي َأ َاِ ي َأْاِ ُر َخْ را 36  57ركسؼ 

 َفُتْلَي ُْ   َاِ ي 17  57ااتلؽ 

 ِ  َِوَ ا َأْ َسْلَنا ِ ن  َُّسوٍل ِإَّلَّ  ِِلَ اِو  ُتْو 4  58إبراىرـ 

 ََواْاَعل لِّبي ِلَ اَو ِاْ ٍ  ِفي اآْلِخرِين 84  58اا تراء 

 ِ َوَأ َّا الَِّ يَن ا ُتَيضَّْ  ُوُاوُهُهْم َفِ ي  َْحَ ِة الّل 107  58آؿ علراف 

 ُ َسِ ُعوا َلَها َشِهيقاً َوِهَي  ُتُ و 7  61االلؾ 

 ِ َكاُ  َ َ يُتَُّ  ِ َن اْل َْي َ 8  61االلؾ 

 ِيَا َأْ ُ  ا ُتَلِعي َ اءو 44  61ىكد 

 َاهِ  ُتُتُتُتا ال ِّبَراَا الُ  َتِقيم 6  63اافج الغ 

  ِكَتاٌ  َأ َ ْلَناُا ِإلَْيَك لُِتْ ِرَ  النَّاَ  ِ َن ال ُّمُلَ اِا ِإَل
 النُّمو ِ 

 63إبراىرـ  1

 ٍفُتَ نِّبْرُهم  َِعَ اٍ  َألِيم 24  64االن قجؽ 

 َُناا  64األنتجـ   122َأَو َ ن َكاَو َ ْيتاً فََأْحيُتيُتْ

 ِ يَنُقُضوَو َاْهَ  الّل 25  64اارعد 
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 ََوا َْكُعوْا َ َع الرَّاِكِعين 43  72اابقرة 

 َحتَّ  ِإَ ا َأ ُتَيا َأْهَل  ُتْريٍَة اْسَتْ َعَ ا َأْهَلَها فَأَ ُتْوا َأو
 ُيَضيُتِّبُ وُهَ ا

 83ااكيؼ  77

 ُُتَ َل  ِِ  الرُّموُا اْاَِ ين  193  96اا تراء 

 ََاَل   ُتْلِ َك لَِتُكوَو ِ َن اْلُ نِ  ِين 194  96اا تراء 

 ٍِِلَ اٍو َاَرِ يٍّ  ُّمِ ين  195  96اا تراء 

 َِإ َّا َأ َ ْلَناُا  ُتْرآ اً َاَر ِّياً لََّعلَُّكْم  ُتْعِقُلوو 2  97ركسؼ 

 َّ ِاَ ا اً يُرِيُ  َأْو يَنَق 77  109ااكيؼ 

 ٌلَْيَ  َكِ ْ ِلِ  َشْيء 11  109اا كرل 

 ٌِإ َُّ  ِفي ُأاِّب اْلِكَتاِ  َلَ يُتَنا َلَعِليٌّي َحِكيم َ 4  112اازخرؼ 

 
 
 
 

فيرس المحتويات 
 

الافحة الموضوع        
   ب  .............................................................................................................................داإلهدا
   ىػ -د ........................................................................................دالّت للخي  باللغ دالع خغ
   ز -ك ...................................................................................دالللخي  باللغ داإلنلخيزغ
   م -ح ..........................................................................................................................دالمهدغ
   54 -1 ..................................................................................................................دالبا داألو 

 2 ................................................................................................................. مخمغ دالنبا  . أ



 ]131[ 

 2 .................................................................................................. لعزي دالنبا الغًة  . 1
 5 ...................................................................................... لعزي دالنبا داصط بًة  . 2

 9 ............................................................................................................................دالمخمغ  . ا
 9 .............................................................................................. لعزي دالمخمغ الغًة  . 1
 11 .................................................................................. لعزي دالمخمغ داصط بًة  . 2

 12 .....................................................................................دالعر  خي دالمخمغ ألدالنبا  . ج
 15 ...............................................................................................دألداف ددداغ دالنبا  . د
 20 .................................................. صطد ددداغ دالنبا  عه دالطالخخي دالعا  . إلّت

 20 ..............................................................................................دالنبا  عه دامهدبا  . 1
 47 .........................................................................................دالنبا  عه داللهدخي  . 2

  
 79-55 ............................................................................أأقبا دالنبا  : دالبا داثبإلي 

 56 ........................................................................................................دالنبا دالمّتلي  . 1
 60 .....................................................................................................دالنبا دالعاس  . 2
 64 ...............................................................................................دالنبا دااللبدر  . 3
 70 ................................................................دامخلغ دانلباخغ العي دالنبار  . 4
 76 ..........................................................................: داللّتبإلخم دالنبازغ دالبدغ. 5

 ........................................................................................................داطوف   .أ 
 .......................................................................................................دالطأغ   .ا 

 ......................................................................................................دامعزعغ   .ج 

 ..........................................................................................................داعمّتس   .د 

 .................................................................................................داالللبو   .ه 

76 
77 
78 
79 
79 

  
 ألدي أإلنعألد دالنبا ألألأط ع اي دامعرآ  " دهداغ دالمخمغ  : دالبا داثباث

"  دانعزم
80-107 



 ]132[ 

 81 ................................................................................................دادبا د ي  خلخغ  . 1
 97 .............................................................................................د ي أخم دانطازغ  . 2
 108 ..............................................................................دلله دادخي دالعمخصي  . 3

   118 ...................................................................................................................دالب لغ 
   122 ......................................................................................دالمبدد ألدالعداف 
   128 ............................................................................افعر دازبا دامعرإلخغ 

 
 


