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:  المقـّدمـة
 

     الحمد هلل الذم خمؽ اإلنساف، كعٌممو البياف، كجعمو يرتقي بالقرآف أسباب الجناف، كالٌصبلة كالسبلـ 

:  عمى صاحب أفصح لساف، محمد بف عبد اهلل، كعمى آلو كأصحابو الذيف ييشار إلييـ بالبناف، كبعد

 
 عمٌي بعد طكؿ تفكير باالىتداء إلى البحث في جانب مف جكانب النظـ – عٌز كجٌؿ –     لقد مىٌف اهلل 

القرآني، إذ إٌف ىذا النظـ البديع كاف منذ نعكمة أظافرم يجذبيني جذبان، كعندما عزمت األمر عمى الكتابة، 

النظـ القرآني في تعبير الحؽ عف " فدٌلني عمى ىذا المكضكع كىك – جزاه اهلل خيران –تشاكرت مع مشرفي 

، كبعد البحث في المكتبة لـ أجد مىف كتب فيو بحثان مستقبلن، "في القرآف الكريـ (اهلل)ذاتو بمفظ الجبللة 

، الحظت بعد قراءتو أف مؤلفو (1)(تعبير الحؽ عف ذاتو : مف ركائع اإلعجاز ): سكل كتاب كاحد بعنكاف

ضمير اإلفراد، كضمير الجمع، كاألسماء الحسنى، كأف : تناكؿ تعبير الحؽ عف ذاتو بالطرؽ الثبلث

بيذه الدراسة، كقد  (اهلل  )دراستو دراسة عامة بعيدة عف التخصيص؛ مما شجعني عمى إفراد لفظ الجبللة 

.  أفدت مف أسمكب المؤلؼ في عرض مكضكعي كأفكارم

     ككاف مف أىداؼ ىذا البحث الكشؼ عف كيفٌية تعبير الحؽ عف ذاتو في كتابو الكريـ بمفظ الجبللة 

ميظيران غير مضمر، كلقد اعتمدت في بحثي ىذا عمى المنيج االستقرائي غير التاـ في تقٌصي تعبير  (اهلل)

الحؽ عف ذاتو، كالتحميمي في استنباط دالالت ذلؾ الٌنظـ، فكنت أكتفي بالتدليؿ عمى الغرض المراد دكف 

تقٌصي األغراض جميعيا، إذ اكتفيت باإلشارة إلى المعنى الببلغي المراد دكف تفصيؿ العبارة، لمتمثيؿ 

.  كلئليجاز دكف التفصيؿ، نظران لسعة الماٌدة

                                                 
. ٘ـ1397، عاٌُ اٌىرة، اٌما٘شج، 2، عض اٌذ٠ٓ اٌغ١ّذ، ؽ(ذعث١ش اٌؽك عٓ راذٗ)ِٓ سٚائع ا٦ععاص  (1)
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:  كجاءت الدراسة مع ىذه المقٌدمة في ثبلثة فصكؿ كخاتمة

.  لغةن كاصطبلحان، كأبرزت أىـ خصائصو (اهلل)عرَّفت فيو لفظ الجبللة :      في الفصؿ األٌكؿ
 

في القرآف الكريـ في ضكء عمـ المعاني، ممثّْبلن  (اهلل)تتٌبعت لفظ الجبللة :      كفي الفصؿ الثاني

.  (اهلل)لؤلغراض الببلغٌية المستنبطة مف السياقات التي كرد فييا لفظ الجبللة 

في  (اهلل)رصدت أظير المعاني الببلغية المستفادة مف كركد لفظ الجبللة :      كفي الفصؿ الثالث

َـّ حٌممت دالالت بعض تمؾ األساليب عمى بعض تمؾ  السياقات السابقة المدركسة في الباب الثاني، ث

، ثـٌ ختمت (اهلل)المعاني، كذكرتي فيو أىـٌ الفكائد مف دراسة النظـ في تعبير الحؽ عف ذاتو بمفظ الجبللة 

ىذه الدراسة بخاتمة أجممتي فييا مكضكع البحث، كأبرز النتائج التي تكٌصمت إلييا كبعض التكصيات، ثـ 

.  زكَّدت الرسالة بالفيارس الضركرية ليا

 
     كأخيران، فإنَّني أيقرُّ بالٌنقص الشديد عندم، لذا فأنا أفتح قمبي كصدرم لكٌؿ نقد كتكجيو، كأشكر مف 

سيتفٌضؿ بمناقشة ىذا البحث الذم ستككف ممحكظاتو نكران لي ييديني سكاء السبيؿ، كيسدّْد عممي، كما ىذا 

ف كاف الصكاب  البحث إال محاكلة اجتيادية قد تخطئ أك قد تصيب، فإف كاف الخطأ فيك مف عندم، كا 

- .   تبارؾ كتعالى –فيك مف تكفيؽ اهلل 

 
 

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رٌب العالميف، 
. كأتـ الصبلة ك التسميـ عمى سيد الميرسميف

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

شىـش ٚذمذ٠ـش ٚئ٘ـذاء  
 

 

 
     مف دكاعي سركرم، أف أتكٌجو بالشكر الجزيؿ، كالتقدير الكريـ، لمٌدكتكر 

حسيف الٌدراكيش، مٌدرس الببلغة العربية في كمٌية اآلداب بجامعة القدس، الذم 

تفٌضؿ بقبكؿ اإلشراؼ عمى رسالتي ىذه، كال يفكتني أف أشكر كٌؿ مف عٌممني 

حرفان، كجامعة القدس الشريؼ، ككالدٌم العزيزيف، كزكجتي الكريمة، ككٌؿ مف لػو 

مىف ال يشكًر الٌناس ال )) – صمى اهلل عميو كآلو كسٌمـ –حٌؽ عمٌي أخذان بقكلو 

  .حديث حسف صحيح (1)((يشكًر اهلل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

. كىك حديث صحيح كما قاؿ األلباني (2038)ك  (2037)، كالترمذم، حديث رقـ (4811)أخرجو أبك داكد، حديث رقـ  (1)
 بيركت،  – الرياض، كالمكتب اإلسبلمي –، مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج 1صحيح سنف الترمذم، محمد ناصر الديف األلباني، ط:  ينظر

. 185، ص2ج
 بيركت،  – الرياض كالمكتب اإلسبلمي –، مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج 1صحيح سنف أبي داكد، محمد ناصر الديف األلباني، ط: كينظر

. 913، ص3ج
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الفصل األول  (هللا)اٌرعـش٠ف تٍفـع اٌعـالٌح 
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الفصل األول 

  (هللا)التعريـف بلفـظ الجــاللة 
 

 

 

  لغةن  (اهلل)اشتقاؽ لفظ الجبللة : المبحث األول  .

  الميـٌ  (اهلل)زيادة الميـ في لفظ الجبللة : المبحث الثاني  .

  كترقيقيا (اهلل)تغميظ الـ لفظ الجبللة : المبحث الثالث  .

  اصطبلحان  (اهلل)تعريؼ لفظ الجبللة : المبحث الرابع .

  (اهلل)خصائص لفظ الجبللة : المبحث الخامس  .
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 :للةً  (اهلل)لفـظ الجـاللة : المبحث األول
 

:   نوعـو

المفظ المنفرد، : "     تنقسـ األلفاظ في العربٌية مف حيث داللتيا عمى المعنى إلى سبعة أقساـ ىي

يندرج تحت القسـ  (اهلل)فمفظ الجبللة . (1)"كالمتبايف، كالمترادؼ، كالمشترؾ، كالمنقكؿ، كالحقيقة كالمجاز

                                                 
 .  16،  ص 1، ض(د،خ)، داس اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١شٚخ، (د،ؽ)ع١ف اٌذ٠ٓ ا٢ِذٞ، ا٦ؼىاَ فٟ أطٛي ا٤ؼىاَ، : ٠ٕظش (1)

.  355 َ، ص 1992 - ٘ 1413، اٌّىرثح اٌٛؽ١ٕح، عّاْ، 1ِؽّذ ؼغ١ٓ عثذ هللا، اٌٛاػػ فٟ أطٛي اٌفمٗ، ؽ (2)

. ٘ٛ اٌزٞ ٠ىْٛ ٚظٛدٖ ِٓ راذٗ   ٠ؽراض ئٌٝ شٟء أطالًال : ٚاظة اٌٛظٛد (3)

.  244َ، ص 2000 - ٘ 1421، داس اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١شٚخ، ٌثٕاْ، 1عٍٟ اٌعشظأٟ، اٌرعش٠فاخ، ؽ:       ٠ُٕظش

. 369َ، ص 1981- ٘ 1401، ِىرثح اٌشعاٌح، عّاْ، 1عثذ اٌع١ًٍ عثذ اٌشؼ١ُ، ٌغح اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ؽ (4)

.  65عٛسج ِش٠ُ، ا٠٢ح  (5)

ّٞ تٓ عًٙ اٌّعشٚف  اٌّضّظاض، أخز عٓ شعٍة ٚاٌّثّشد، ٌٗ  (6) ٚغ١ش رٌه، ذٛفٟ (  ٚفَعً ٚأًالفَعً)، (ِعأٟ اٌمشآْ) ٘ٛ أتٛ اعؽاق، ئتشا١ُ٘ تٓ اٌّغش

.  311٘عٕح 

  ، ٘ 1407، ظّّع١ح ئؼ١اء اٌرشاز ا٦عالِٟ، اٌى٠ٛد، 1اٌف١شٚص أتادٞ، اٌثٍغح فٟ ذشاظُ أئّح إٌؽٛ ٚاٌٍغح، ذؽم١ك ِؽّذ اٌّظشٞ، ؽ:      ٠ُٕظش

 .45ص 
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، فإٌف (اهلل)فالمنفرد ىك أف يتكٌحد المفظ كيتكٌحد المعنى مثؿ لفظ "األكؿ الذم يتَّحد فيو المفظ، كالمعنى، ، 

 ال يشاركو – سبحانػو كتعالى –، كىذا المفظ الجميؿ خاٌص بػو (2)" كاحػدمدلولـهلفظو كاحد، كمعناه؛ أم 

، جامع (3)" الكاجبة الكجكد"الذم ىك عمـ عمى الذات  (اهلل)فمفظ الجبللة "فيو أحد، كلـ يتسَـّ بو أحد، 

لمعاني األسماء كالصفات، فيك أعظـ األسماء التسعة كالتسعيف؛ ألنو داٌؿ عمى الذات الجامعة لصفات 

اإلليٌية كٌميا؛ ال يشذُّ منيا شيء، كسائر األسماء ال تدؿ آحادىا إال عمى آحاد المعاني مف عمـ أك قدرة أك 

- تعالى –، قاؿ (4)" فعؿ أك غيره، كألٌنو أخٌص األسماء؛ إذ ال ييطمؽ عمى غيره ال حقيقةن  كال    مجازان 

: ... اًا ٌّب مِب عْب َف ُب لَفهُب  َف لْب  َف ادَف ِبهِب  َف بَف بِبرْب لِبعِب اصْب َف بُبدْب ُب وَف   َفاعْب
(5).   

 

: اشتقاقـو 

:  فقد انقسـ العمماءي فيو إلى قسميف (اهلل) كأما القكؿ في اشتقاؽ لفظ الجبللة 
:  يرى أّنو ليس بمشتق ومن ىؤالء: األول
: ".... حيث يقكؿ (تفسير أسماء اهلل الحسنى) في كتابو (6)"ى 311أبك إسحاؽ الٌزٌجاج ت " .ُ

 كذىب جماعة ممف ييكثػؽ بعمميـ؛ إلى أٌنو غير مشتؽ، كعمػى . فذىبت طائفة إلى أٌنو مشتؽ

لىو، يكلو)ىذا القٌكؿ المعػٌكؿ، كال تعٌرج عمى قكؿ مىٍف ذىب إلى أنو مشتؽ مف  كذلؾ ألنو لك كاف  (كى
باليمز  (تأٌلو)كفي إجماعيـ عمى أنو . (تكلَّو)، ألف الكاك فيو كاك في (تكٌلو): منو (تٌفعؿ)منو لقيؿ في 

: ، كأنشد أبك زيد لرؤبة(كلو)ما يبيف أنو ليس مف 

هلل دّس اٌغا١ٔاخ اٌّّذٖ        عثّؽٓ ٚاعرشظعٓ ِٓ ذأٌٟٙ 

نما : تأٌلو فبلف إذا فعؿ فعبلن يقٌربو مف اإللو، فإف قاؿ قائؿ: قاؿ كيقاؿ ما أنكرت أنو مف باب كلو كا 
إاله إنما ىك : كمعنى قكلنا. قمب عمى حد أحد كأناة ما كجد عنو مندكحة لقمة ذلؾ كشذكذه عف القياس

. (1)" الذم يستحؽ العبادة، كىك تعالى المستحؽ ليا دكف مىٍف سكاه
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كأحبُّ ىذه األقاكيؿ إلٌي قكؿ مىف : "يقكؿ (األسماء كالصفات)في كتابو (2)"  ى 458البييقي ت " .ِ
ذىب إلى أٌنو اسـ عمـ، كليس بمشتؽ كسائر األسماء المشتٌقة، كالدليؿ عمى أٌف األلؼ كالبلـ مف 

 .(3)" بنية ىذا االسـ كلـ تدخبل لمتعريؼ دخكؿ حرؼ النداء عميو

 

 قكاطع األدلة في إلى اإلرشاد)، في كتابو (4) "ى 478الجكيني المعركؼ بإماـ الحرميف ت " .ّ
 كال اشتقاؽ – سبحانو –فأٌما الصحيح أٌنو بمثابة االسـ العمـ لمبارم ": ، يقكؿ(األصكؿ كاالعتقاد

 .(5)" لو

اسـ خاص هلل : اهلل: "يقكؿ (لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ) في تفسيره (6)" ى  741الخازف ت " .ْ
 ليس بمشتؽ كال يشركو فيو أحد كىك الصحيح – سبحانو كتعالى – تٌفرد بو البارم – تعالى –

اًا ....- :  تعالػى –المختار، دليمو قكلو  ٌّب مِب عْب َف ُب لَفهُب  َف لْب  َف فيذا . (8)" لغير اهلل: ، يعني ال يقاؿ (7)  َف
االستدالؿ دليؿه عمى أنو لـ يتسَـّ بيذا االسـ العظيـ أحده مف قبؿ، كليس دليبلن عمى أنو ليس 

.  بمشتؽ
 

     كىكذا يبلحظ أف بعضان مف العمماء عارض االشتقاؽ بناء عمى أساس لغكم، كبعضان آخر عارضو 

 في – عٌز كجٌؿ –عمى أساس عقدم، فكأف القكؿ باالشتقاؽ في تصٌكرىـ يعني إشراؾ اآلخريف مع اهلل 

، فجٌرىـ ىذا الخكؼ -  سبحانو كتعالى –اسمو اهلل العظيـ؛ مما يعني أف األلكىية ليست مقصكرة عميو 

                                                 

.  25، ص (د،ت)، دار الثقافة العربية، دمشؽ، (د،ط)الٌزٌجاج، تفسير أسماء اهلل الحسنى، تحقيؽ محمد الدقاؽ،  (1)
ًلدى سنة   (2) ( كاآلثار)، (شعب اإليماف) :، مف مؤلفاتوى 384ىك أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي الخسركجردم الفقيو الشافعي الحافظ الكبير، كي

 . ى  458نة  تكفي س،(األسماء كالصفات)ك 
.  76 كص 75، ص 1 ـ، ج1977- ى  1397، دار صادر، بيركت، (د،ط)ابف خمكاف، كفيات األعياف، تحقيؽ إحساف عٌباس، :     ينظر

.  35، ص (د،ت)، دار الكتب العممية، بيركت، (د،ط)البييقي، األسماء كالصفات،  (3)
 . ى  419ىك أبك المعالي عبد الممؾ بف حٌيكيو الجكيني الفقيو الشافعي الممقب ضياء الديف المعركؼ بإماـ الحرميف، كلد سنة  (4)

.  169 - 3/167ابف خمكاف، كفيات األعياف، ج:      يينظر
ـ، ص 1985- ى  1405، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت، 1الجكيني، اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في األصكؿ كاالعتقاد، تحقيؽ أسعد تميـ، ط (5)

138  .
، كفاتو في           سنة (لباب التأكيؿ )ىػ، مف مؤلفاتو678ىك أبك محمد عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم المعركؼ بالخازف، كلد سنة  (6)

. ىػ741
.  533ـ، ص 1987- ىػ 1407، الجٌفاف كالجابي، دمشؽ، 1بساـ الجابي، معجـ األعبلـ، ط:     يينظر

.  65سكرة مريـ، اآلية  (7)
.  13، ص 1، جى  1312، المطبعة الميمنٌية، مصر، 1الخازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، ط (8)
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" فثبت أف ىذا المفظ لك كاف مشتقان لـ يمنع كقكع الشركة فيو بيف       كثيريف"بأنو غير مشتؽ، :إلى القكؿ
(1)  .

: وأما القسم الثاني من العمماء

:  مشتؽ، كمف ىؤالء (اهلل) فإنو يرل أف لفظ الجبللة 

 إلو، فمٌما أيدخؿ فيو – كاهلل أعمـ –ككأٌف االسـ : "حيث يقكؿ (الكتاب) في (2)" ى 180سيبكيو ت " .ُ

 فصارت األلؼ كالبلـ خمفان منيا، فيذا مٌما يقكيو أٌف يككف بمنزلة ما *األلؼ كالبلـ حذفكا األلؼ

 كمثؿ ذلؾ أناس، فإذا أدخمت األلؼ كالبلـ قمت الٌناس؛ إال – أم الكممة –ىك مف نفس الحرؼ 

 (3)" ال يككف فيو ذلؾ– تبارؾ كتعالى –أٌف الٌناس قد تفارقيـ األلؼ كالبلـ، كيككف نكرة، كاسـ اهلل 

. ، كىذا أظير قكلي سيبكيو

 

فكذلؾ اهلل، أصمو اإللو، أيسقطت اليمزة التي ىي : ".... يقكؿ في تفسيره(4) "ى 310الطبرم ت " .ِ

 فاء االسـ، فالتقت البلـ التي ىي عيف االسـ، كالبلـ الزائدة التي دخمت مع األلؼ الزائدة، 

 

كىي ساكنة، فأدغمت في األخرل التي ىي عيف االسـ، فصارتا في المفظ المان كاحدة مشٌددة كما 

بًِّ  ": كصفنا مف قكؿ اهلل ُب رَف
وَف َّللاَّ ا  ُب نَّ ....لَّكِب

( 1)
. 

                                                 

.  201،  ص 1ـ،ج1991- ى  1412، دار الغد العربي، القاىرة، 1الفخر الرازم، مفاتيح الغيب، ط (1)
ىك أبك بشر مكلى بني الحارث بف كعب، كسيبكيو لقب، كمعناه رائحة التفاح، كأصمو مف فارس كمنشؤه البصرة، أخذ النحك كاألدب عف  الخميؿ  (2)

 . ى  180،تكفي سنة (الكتاب)بف أحمد، مف مؤلفاتو 
.  499، ص 4ـ، ج1991- ى 1411، دار الكتب العممية، بيركت، 1    ياقكت الحمكم، معجـ األدباء، ط

*
 .٠مظذ اٌّٙضج  
.  196 إلى ص 195، مف ص 2ـ، ج1988- ى 1408، دار الكتب العممية، بيركت، 3سيبكيو، الكتاب، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف، ط (3)
، (تاريخ األمـ كالممكؾ)كالتاريخ المشيكر( جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف)ىك أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم، صاحب التفسير الكبير  (4)

 . ببغدادى  310، كتكفي سنة ى 224ككاف إمامان في فنكف كثيرة كلد سنة 
  .192 ك ص 191، ص 4   ابف خمكاف، كفيات األعياف، ج

. 84، ص 1َ، ض1995- ٘  1415، داس اٌفىش، ت١شٚخ، (د،ؽ)اٌطثشٞ، ظاِع اٌث١اْ عٓ ذأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ، ػثؾ ٚذٛش١ك ؼ١ّذ اٌعطّاس،  (1)
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 بسـ ،معنى بسـ اهلل : ".....(معاني القرآف) إذ يقكؿ في كتابو (2)"ى 338أبك جعفر النحاس ت " .ّ

:  عٌز كجػؿٌ – كما قاؿ –اإللو كتركػكا اليمزة كأدغمكا البلـ األكلى في الثانية فصارت المان مشددة 

  ًِّب ُب رَف
وَف َّللاَّ ا  ُب نَّ . (4)" كمعناه لكف أنا ىك اهلل ربي  ، (3).... لَّكِب

 

عف  (الخصائص) ماؿ إلى قكؿ سيبكيو في معرض حديثو في كتابو (5)"ى 392ابف جٌني ت " .ْ

 مجرل عيف – لككنيا حشكان –فجرت في ذلؾ : "..... األلفاظ التي تحذؼ منيا حركؼ فقاؿ

، كفي غالب األمر، المرفكعة عف حاؿ الطرفيف مف الحذؼ، أال ترل إلى كثرة (6)"المحّصنة"الفعؿ 

 .  (7)" في أظير قكلي سيبكيو (اهلل)ك (ناس)ك (زنة)ك (ًعدة)باب 

 

 

 

فحذفت اليمزة كعٌكض منيا حرؼ : ".... (الكٌشاؼ) يقكؿ في تفسيره (1)"ى 538الزمخشرم ت " .ٓ

يا إلو، كاإللو مف أسماء األجناس : يا أهلل، بالقطع، كما قاؿ: التعريؼ، كلذلؾ قيؿ في الٌنداء

                                                 
، ِاخ تّظش (ٚأخثاس اٌشعشاء)، (اٌىافٟ فٟ إٌؽٛ) ٘ٛ أؼّذ تٓ ِؽّذ تٓ ئعّاع١ً ُعشف تإٌؽاط، واْ ٚاعع اٌعٍُ، وص١ش اٌشٚا٠ح، ِٓ ِإٌفاذٗ (2)

.  64 أتادٞ، اٌثٍغح، ص صاٌف١شٚ. ٘ 338عٕح 

. 38عٛسج اٌىٙف، ا٠٢ح  (3)

.  52، ص(د، خ)، ظاِعح أَ اٌمشٜ، ِىح اٌّىشِح، 1إٌؽاط، ِعأٟ اٌمشآْ، ذؽم١ك ِؽّذ عٍٟ اٌظاتٟٛٔ، ؽ (4)

 ٚاٌّّذٚد ذٛفٟ عٕح س، ِٓ ِإٌفاذٗ عش طٕاعح ا٦عشاب، ٚاٌّمظٛ٘  330٘ٛ أتٛ اٌفرػ عصّاْ تٓ ظٕٟ اٌّٛطٍٟ إٌؽٛٞ اٌّشٙٛس ٌٚذ عٕح  (5)

 . تثغذاد٘  392

.  248 – 246/ 3   اتٓ خٍىاْ، ٚف١اخ ا٤ع١اْ، ض

ٟ٘ ع١ٓ اٌفعً اٌرٟ   ذؽزف ِطٍماًال، ت١ّٕا لذ ذؽزف فاء اٌفعً ٚ ِٗ ِصً اٌفعً ٚفٝ فعٕذ ط١اغح ا٤ِش ِٕٗ ذؽزف فاؤٖ : ع١ٓ اٌفعً اٌّؽّظٕح (6)

ِٗ ٚ  .

.  225، ص 1 َ، ض1952-٘  1371، اٌّىرثح اٌع١ٍّح تّظش، 2اتٓ ظٕٟ، اٌخظائض، ذؽم١ك ِؽّذ عٍٟ إٌعاس، ؽ (7)

ًلدى سنة (1) أساس )بزمخشر مف قرل خكارـز مف مؤلفاتو ى  497 ىك محمكد بف عمر أبك القاسـ الزمخشرم النحكم المغكم المتكٌمـ المفٌسر، كي
 . ى 538، تكفي سنة (المفٌصؿ في النحك)، ك(الببلغة



 14 

يقع عمى كؿ معبكد بٌحؽ أك باطؿ، ثـ غمب عمى المعبكد بحؽ، كأٌما اهلل بحذؼ : كالرجؿ كالفرس

اليمزة فمختص بالمعبكد بحؽ لـ يطمؽ عمى غيره، كمف ىذا االسـ اشتؽ تأٌلو كاستألو، كما قيؿ 

 .  (2)"استنكؽ، كاستحجر في االشتقاؽ مف الناقة كالحجر
 

 األقكاؿ السابقة كأشار إلى أٌف كثيران مف أىؿ العمـ يذىبكف إلى  ، كٌرر(3)"ى 671القرطبي ت " .ٔ

كزعـ بعضيـ أف األصؿ فيو : "القكؿ باشتقاقو كلكنيـ يختمفكف فيو، كأضاؼ رأيان جديدان كىك قكلو

التي ىي الكناية عف الغائب كذلؾ أنيـ أثبتكه مكجكدان في فطر عقكليـ فأشاركا إليو بحرؼ  (الياء)

، ثـ زيدت فيو (لو)الكناية، ثـ زيدت فيو الـ الممؾ إذ قد عممكا أٌنو خالؽ األشياء كمالكيا؛ فصار 

.   ، فأصبح اهلل(4)"األلؼ كالبلـ تعظيمان كتفخيمان 
 

:    .... عمى القائميف بأنو غير مشتؽ بقكلو (بدائع الفكائد) رٌد في كتابو (5)"ى 751ابف القيـ ت " .ٕ
 قديـ، – تعالى–يزعمكف أف اسـ اهلل غير مشتؽ؛ ألٌف االشتقاؽ يستمـز مادة يشتؽ منيا، كاسمو 

كالقديـ ال مادة لو، فيستحيؿ االشتقاؽ، كال ريب أٌنو إف أريد باالشتقاؽ ىذا المعنى كأٌنو مستمد مف 
ٌنما  ـٌ بقمكبيـ، كا  أصؿ آخر فيك باطؿ، كلكٌف الذيف قالكا باالشتقاؽ لـ يريدكا ىذا المعنى كال أل

 كىي اإلليية كسائر أسمائو الحسنى، كالعميـ، كالقدير، – تعالى –أرادكا أٌنو داؿ عمى صفة لػو 
  .(1 )....كالغفكر، كالرحيـ، كالسميع، كالبصير، 

 

                                                                                                                                                         

           ك 172ـ، ص 1997- ى  1417، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة، 1    األدنركم، طبقات المفٌسريف، تحقيؽ سميماف الخٌزم، ط
.  173ص 

.  37 - 1/35، ج(د،ت)، دار الفكر، بيركت، (د،ط)  الزمخشرم، الكشاؼ، (2)
 ى  671، تكفي سنة (األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى ): ىك أبك عبد اهلل محمد بف فرح األنصارم األندلسي القرطبي المفٌسر مف مؤلفاتو(3)

. 247 ك ص 246األدنركم، طبقات المفٌسريف، ص :      ينظر
.  103، ص 1ـ، ج1937- ى  1356، مطبعة دار الكتب المصرية،1القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ط (4)

، تكفي       (الفكائد المشكؽ  )، ك (التبياف في أقساـ القرآف  ) ىك محمد بف أبي بكر المعركؼ ابف القيـ الدمشقي العالـ الفاضؿ، مف مؤلفاتو(5)
.  ى 751سنة 

.  284   األدنركم، طبقات المفٌسريف، ص 
.   بتصرؼ24 إلى ص 19ـ، مف ص 1994- ى  1424، دار الكتب العممية، بيركت، 1 ابف القيـ، بدائع الفكائد، ط(1)
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جممة مف اآلراء في اشتقاقو أجمميا في  (أىًلوى )ػ في معجمو تحت مادة ى 771أكرد ابف منظكر ت  .ٖ

:  النقاط التالية

  أفَّ أصمو مف أىًلوى يألىو إذا تحٌير العبد في عظمة اهلل كجبللو كغير ذلؾ مف صفات : أكالن

.  الربكبٌية

  اإلاله، ثـ حذفت العرب اليمزة : كأصمو إاله، أدخمت األلؼ كالبلـ تعريفان فقيؿ: ثانيان

استثقاالن ليا، فمما ترككا اليمزة حٌكلكا كسرتيا في البلـ التي ىي الـ التعريؼ، كذىبت 

، فحٌرككا الـ التعريؼ التي ال تككف إال ساكنة، ثـ التقت الماف (اًلبلهه ): اليمزة أصبلن فقالكا

.  اهلل: متحركتاف فأدغمكا األكلى في الثانية، فقالكا

  أٌف الخمؽ  (ًكالهه )إشاح، كمعنى : ًكالهه فقمبت الكاك ىمزة كما قالك لمكشاح: أصؿ إلىو: ثالثان

يكليكف إليو في حكائجيـ، كيضرعكف إليو فيما يصيبيـ، كقد سٌمت العرب الشمس لٌما 

آلِبهَف َفك... عبدكىا إالىىة، كاإلالىىة كاأليلكىة، كاأليلكىية العبادة، كقد قرئى،  كَف وَف رَف ذَف ٌَف ،  (2)...وَف

ىىتؾ: " ... كقرأ ابف عٌباس الى يىذىرىؾى كاً  .  ، أم كعبادتؾ*بكسر اليمزة ..." كى

  إماـ : ؛ ألٌنو مألكهه، أم معبكد، كقكلنا(مفعكؿ)بمعنى  (ًفعاؿه )أصمو إالهه عمى : كاهلل: رابعان
ألٌنو مؤتىـٌ بو، فمما أدخمت عميو األلؼ كالبلـ حذفت اليمزة تخفيفان  (مفعكؿ)بمعنى  (ًفعاؿ)

 .اإلاله: لكثرتو في الكبلـ، كلك كانتا عكضان منيا لما اجتمعتا مع المعكَّض منو في قكليـ

  
  ذكر أٌف سيبكيو جٌكز أف يككف أصمو الىان : خامسان  .

  ٍفزىع الذم – سبحانو –لجأ إليو؛ ألٌنو : ىك مأخكذ مف أىلوى، يألىو إلى كذا أمٍ : سادسان  المى

. (1)ييمجأ إليو في كؿ أمر 

                                                 

.  137 سكرة األعراؼ، اآلية (2)
*
. ٟٚ٘ لشاءج شارج (ٚئ ٘ره  )ٚسٚٞ عٓ اتٓ عثاط  (ٚآٌٙره)لشأ اٌمشاء اٌعششج   

.  60، ص 1أؼّذ ِؽّذ اٌثٕا، ئذؽاف إٌشش تاٌمشاءاخ ا٤ستع عشش، عاٌُ اٌىرة، ت١شٚخ، ض:      ٠ُٕظش
.   بتصرؼ471 إلى ص 467، مف ص 13ج (د،ت)، دار صادر، بيركت، 1ابف منظكر، لساف العرب، ط:  يينظر(1)
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فحذفت اليمزة كعٌكض عنيا األلؼ  (إلو)كاهللي أصمو :  يقكؿ في تفسيره(2)"ى 791البيضاكم ت " .ٗ

إٌف بعضيـ يرل أنو : إال أٌنو مختص بالمعبكد بالحؽ، كقاؿهلل بالقطع، أيا : كالبلـ كلذلؾ قيؿ

دخاؿ  (الىا)أصمو : سرياني في األصؿ ثـ عيٌرب كقيؿ بالسريانية فعيرّْب بحذؼ األلؼ األخيرة كا 

 .  (3 )البلـ عميو

 

اإللو، فحذفت ىمزتو عمى غير قياس كما ينبئ : أصمو (كاهلل): "  يقكؿ(4)"ى 982أبك السعكد ت " .َُ

رّْدا عف معنى التعريؼ، كلذلؾ قيؿ : كجكب اإلدغاـ كتعكيض األلؼ كالبلـ منيا حيث لزماه، كجي

 .  (5)"يا أهلل بالقطع

 

 كحاكؿ إبطاليا، كلـ ير مسٌكغان لمقكؿ يف رٌد عمى أقكاؿ العمماء السابؽ(6)"ى 1270األلكسي ت " .ُُ
ق، كاستسخؼ كبلـ القائميف بأنو أعجمي؛ ألف ػبالحذؼ كالتعكيض كاعتبر ذلؾ تحكمان ال ضركرة ؿ

؛ ألٌنيا لمغائب (الياء)بأٌف أصمو : كؿ أحكالو ثـ يستثني الرأم القائؿلفظ الجبللة منصرؼ في 
، ثـ زيدت (لىوي )الغائب عف أف تدركو األبصار، ثـ زيدت عمييا البلـ فصارت - سبحانو–كىك 

 .  (1 )األلؼ كالبلـ، كيعتبر ىذا الرأم إلى المشرب قريب
 

                                                 

شرح  )، ك(مؤلفاتو المصباح في أصكؿ الديف  ) ىك عبد اهلل بف عمر بف عمي الشيرازم أبك الخير القاضي ناصر الديف البيضاكم مف (2)
 . ى  791، تكفي في تبريز سنة (المصابيح في األحاديث 

.  254   األدنركم، طبقات المفسريف، ص 
.   بتصرؼ7 ك ص6، ص 1ـ، ج1988- ى  1408، دار الكتب العممية، بيركت، 1 البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ط(3)
إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا  ): ىػ، فقيو، أصكلي، مفٌسر، شاعر، مف مؤلفاتو898 أبك السعكد محمد بف محمد بف مصطفى العمادم، كلد عاـ (4)

. ىػ982، تكفي ياألستانة عاـ (تحفة الطبلب في المناظرة ) ، ك (بضاعة القاضي في الصككؾ ) ، ك (الكتاب الكريـ
. 302-301ص/11ـ، ج1957-ىػ1376، دار إحياء التراث العربي، بيركت، (د، ط)عمر رضا كحالة، معجـ المؤلفيف، :    ينظر

.  15، ص 1ـ، ج1994- ى 1414، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 4 أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ، ط(5)
 )ىػ في بغداد، مف مؤلفاتو   1218 ىك محمكد بف عبد اهلل األلكسي، أبك الثناء، مفٌسر، محٌدث، أديب، مف المجٌدديف، مف أىؿ بغداد، مكلده، (6)

.  ىػ1270، تكفي في بغداد سنة (دقائؽ التفسير) ك (غرائب االغتراب 
.  177 ك ص 176، ص 7، ج1980، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 5الزركمي، األعبلـ، ط:     ينظر

 154، مف ص 1، ج(د،ت)، دار إحياء التراث العربي، بيركت، (د،ط)األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، :  ينظر(1)
.   بتصرؼ158إلى ص 
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:  ، كبناءن عمييا يمكف استنتاج ما يمي(اهلل)ىذه جممة آراء العمماء في اشتقاؽ لفظ الجبللة 

.  مشتؽ، فيك كصؼ في األصؿ، كلكف غمبت عميو العممٌية (اهلل)بدا لي أٌف لفظ الجبللة  .ُ

 عٌز – بحيث ال يشركو فيو أحد، كصار لػو عممان، ال يطمػؽ إال عميو – سبحانو –لقد اختٌص بو  .ِ

- .  كجٌؿ 

إٌف لفظ الجبللة عربي، بدليؿ االشتقاؽ كالتصرؼ التاـ في العربية مف رفع كنصب كجٌر كىذه  .ّ

عبلمات تؤكد عربيتو، كىك معركؼ أيضان عند العرب قبؿ اإلسبلـ بالرغـ مف مظاىر الشرؾ التي 

:   ] بحر الطكيؿ [كانت حكلو، فيذا امرؤ القيس يحمؼ باهلل في شعره فينشد قائبلن 

فقمُت يمين اهلِل أبرُح قاعـدًا        ولو قّطعوا رأسي لديك وأوصالي 

 (2)       حمفت ليا باهلِل حمفَة فاجـٍر        لناموا فما إْن من حديٍث وال صاِل  

.           فيذا يدؿ عمى أٌف ىذا االسـ مألكؼه لدييـ، كشائع في استعماليـ المغكم

العزيز الحكيـ : استغنى ىذا االسـ الجميؿ عف التعريؼ بغيره، كعيٌرؼ غيره باإلضافة إليو فيقاؿ .ْ

 . (3)"اهلل مف أسماء العميـ:  كال يقاؿ– تعالى –مف أسماء اهلل 

:  كليذا الفعؿ في المغة عدة معاف ىي (أىًلوى )يرل القائمكف باشتقاقو أٌف مادتو إٌما أصميا  .ٓ

. سكنت إليو: أليت إلى فبلف

.  إذا فزع مف أمر نزؿ بو فأًليو غيره أم أجاره: كأًلوى الرجؿ يألو

.  اتجو إليو لشدة شكقو إليو: كألو الرجؿ إلى الرجؿ

.  إذا كلع بأمو: كألو الفصيؿ

.  عبد: كألو إالىة كألكىة

  (1)- .  سبحانو –إذا تحير العبد في عظمتو : كأًلو يألو
                                                 

.  125، ص (د،ت)، دار الكتب العممية، بيركت، (د،ط)، ضبطو مصطفى عبد الشافي، (ديكانو  ) امرؤ القيس، (2)
.  15، ص 1988، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، (د،ط) محمكد السٌيد حسف، أسرار المعاني في أسماء اهلل الحسنى، (3)
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ٌما أصميا  لىوى )كا   .  (2)"كمعناه ذىاب العقؿ كالتحٌير مف شٌدة الكجد أك الحزف أك الخكؼ: "(كى

ٌما أصميا  هى )كا   .  (3)"تستَّر"كيعني : (الى

      كبذلؾ يظير أٌف معاني تمؾ األصكؿ بينيا ارتباط كثيؽ، ككأٌف بعضيا يكٌمؿ اآلخر، فاهلل 

 ىك الذم يتجو إليو اإلنساف في ممٌماتو، كىك الذم تتحٌير العقكؿ في عظمتو كجبللو – سبحانو –

كجمالو، كىك الذم ال تدركو األبصار، كال يصؿ إلى ذاتو تفكير، لذا يستسيغ العقؿ أف تككف ىذه 

، كمنيا اشتؽ (اهلل)الجذكر الثبلثة، أك أحدىا قد شكَّؿ األساس االشتقاقي في االسـ الجميؿ 

نٌما اإللو ىك – عٌز كجٌؿ –أم يجعؿ نفسو إليان يبارز اهللى : فبلف يتألَّو كمتألّْو: قكليـ  األلكىٌية، كا 

-.   سبحانو –اهلل كحده 

كما ذىب إليو سيبكيو ىك الذم تطمئف لػو النفس، فيك األقرب إلى المغة كالقياس؛ فيك يرل أٌف  .ٔ

ذك األلكىٌية، كالعبكدية، عمى خمقو أجمعيف، : بمعنى مألكه أم (ًفعاؿ)عمى كزف  (إالهه ): أصمو

 أم – فصارت األلؼ كالبلـ خمفان منيا – يقصد اليمزة –فمٌما أيدخؿ فيو األلؼ حذفكا األلؼ "

 كمثؿ ذلؾ – أم الكممة – فيذا مٌما يقكيو أف يككف بمنزلة ما ىك مف نفس الحرؼ –عكضان منيا 

قد تفارقيـ األلؼ كالبلـ كتككف  (الناس)؛ إال أٌف (الٌناس): ، فإذا أدخمت األلؼ كالبلـ قمت(أناس)

  . (4)" ال يككف فيو ذلؾ– تبارؾ كتعالى –نكرة، كأٌما اسـ اهلل 

 

  :-(اهلل)دخول الميم عمى لفظ الجاللة :  المبحث الثاني

                                                                                                                                                         
.   ترظشف، ِادج أ469ٌٗ ٚ ص 468، ص 13 اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض(1)

. ، ِادج أ127ٌٗ، ص1َ، ض1979-٘ـ1399، داس اٌفىش، ت١شٚخ، (د،ؽ)أؼّذ تٓ فاسط، ِما١٠ظ اٌٍغح، :      ٠ُٕٚظش

. ، ِادج أ191ٌٗ-189، ص1َ، ض2001-٘ـ1422، داس اٌّعشفح، ت١شٚخ، 1أتٛ ِٕظٛس ا٤ص٘شٞ، ِععُ ذٙز٠ة اٌٍغح، ؽ:     ٠ُٕٚظش

.  ، ِادج 581ٌٗٚ، ص 13 اٌّظذس اٌغاتك، ٔفغٗ ض(2)

.  ، ِادج 539ٌٖٛ، ص 13 اٌّظذس اٌغاتك، ٔفغٗ ض (3)

.  196 ٚ ص  195، ص 2 ع١ث٠ٛٗ، اٌىراب، ض(4)
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كليذا رأكا أٌنيا ال تستعمؿ إال في سياؽ يتضمف "يا أهلل، : تؤدم (الميػـٌ )    لـ يختمؼ العمماء في أٌف لفظة 

قَفالَف -:  تعالى–قاؿ ، (1)"الميـ اغفر لنا: الميـ غفكر رحيـ، بؿ يقاؿ: فبل يقاؿصراحةن أك إشارةن، : طمبان  ََف

ٌَف َف  رْب نُب مَف ى ابْب ٌ َف ااِب ال َّهُب َّ عِب مَف نَف ال َّ ا مَف بِبدَف ًا مِّ نَف ٌْب لْب عَف َف ننِب
ا  َف نَف بَّ إِبذْب قَفالُبواْب  -:  عػٌز كجػٌؿ – كقاؿ ،(2) ... رَف انَف ال َّهُب َّ وَف  إِبنْب كَف

ااِب  مَف نَف ال َّ ارَف ًا مِّ ا حِبجَف نَف ٌْب رْب عَف َف كَف  َف َفمْب ِب ندِب نْب عِب وَف الْبحَف َّ مِب ا  ُب ـذَف ...  َف
، فالمبلحظ في ىاتيف اآليتيف أٌنيما تتضٌمناف (3)

 أنزؿ – عميو الصبلة كالسبلـ –؛ ففي اآلية األكلى قكؿ سيدنا عيسى (اهلل)طمبان صراحة مف المنادل 

.  فأمطر عمينا: عمينا، كفي اآلية الثانية قكؿ المشركيف

 

اا  -:  تعالى –     كمف اآليات التي تضمنت طمبان باإلشارة قكلو  ن  َفشَف الِبكَف الْبمُب ْبكِب  ُبؤْب ِبً الْبمُب ْبكَف مَف قُبلِب ال َّهُب َّ مَف

ٌرٌر  اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف رُب إِبنَّكَف عَف َفىَف كُب ٌْب كَف الْب َف دِب ٌَف اا بِب ن  َفشَف لُّز مَف اا وَف ُبذِب ن  َفشَف نُّز مَف اا وَف ُبعِب ن  َفشَف مَّ ننِب ُب الْبمُب ْبكَف مِب  فيذه اآلية تخاطب  ،(4)وَف َف

 فتكجيكا لػو كحده، كىك – جٌمت قدرتو –الرسكؿ الكريـ كتبيف لػو أٌف الذم ييب الممؾ أك ينزعو ىك اهلل 

.  القدير عمى كؿ شيء

 

:  كأٌما القكؿ في الميـ المشٌددة في آخر االسـ فقد انقسـ العمماء فييا إلى ثبلثة أقساـ

: قاؿ الخميؿ" البصريكف كيركف أٌف الميـ المشٌددة ىي عكض مف ياء النداء المحذكفة، :القسم األول

 آخر الكممة بمنزلة يا – رحمو اهلل –نداء كالميـ ىا ىنا بدؿه مف يا، فيي ىا ىنا فيما زعـ الخميؿ  (الميـ)

في أٌكليا، إال أف الميـ ىا ىنا في الكممة كما أٌف نكف المسمميف في الكممة بنيت عمييا، فالميـ في ىذا 

ذا ألحقت الميـ لـ تصؼ  (5)"مجزكـ"االسـ حرفاف أكليما  ، كالياء مرتفعة ألٌنو كقع عمييا اإلعراب، كا 

                                                 
.  68، ص (د،ت)مكتبة المتنبي، القاىرة،  (د،ط)ابف القيـ ، جبلء األفياـ في الصبلة عمى خير األناـ، :  ينظر(1)

 114 سكرة المائدة، اآلية (2)
.  32 سكرة األنفاؿ، اآلية (3)
.  26 سكرة آؿ عمراف، اآلية (4)

(5)
.  ٠مظذ أّٔٗ عاوٓ:  ِعضَٚ
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، كيذىب البصريكف إلى أنو ال (1)"يا ىناهي : االسـ مف ًقبىؿ أٌنو صار مع الميـ عندىـ بمنزلة صكت كقكلؾ
ذا اجتمعا فبل يككف إال في ضركرة  يجكز الجمع بيف يا النداء كالميـ، فالعكض ال يجتمع مع المعٌكض، كا 

يا : كاعمـ أنو ال يجكز لؾ أف تنادم اسمان فيو األلؼ كالبلـ البتة، إال أنيـ قد قالكا"شعرية ال يقاس عمييا، 
أهلل اغفر لنا، كذلؾ مف ًقبؿ أنو اسـ يمزمو األلؼ كالبلـ ال يفارقانو، ككىثير في كبلميـ فصار كأٌف األلؼ 

: ] بحر الرجز [كما في قكؿ الشاعر؛ . (2)"كالبلـ بمنزلة األلؼ كالبلـ التي مف نفس الحرؼ
  (3)"إني إذا ما حدث ألّما    أقول يا الميم يا الميّما                         " 

: كمما ال يستعمؿ فيو حرؼ النداء قكليـ: " إلى ما ذىب إليو البصريكف فقاؿ(4)"الزٌجاجي"     كقد ذىب 
. (5)...."يا الميـٌ : الميـٌ اغفر لنا، زيدت الميـ في آخره مثقٌمة عكضان مف حرؼ النداء، كال يقاؿ

إٌف : فقاؿ الخميؿ كسيبكيو كجميع البصرييف. " النداء (يا)كقد عٌمؿ البصريكف استبداؿ الميـ المشٌددة بػ 
جعمكا بدلو ىذه الميـ المشٌددة  (يا)يا أهلل، فمما استعممت الكممة دكف حرؼ النداء الذم ىك : أصؿ الميَـّ 

فجاؤكا بحرفيف كىما الميماف عكضان مف حرفيف كىما الياء كاأللؼ كالضمة في الياء ىي االسـ المنادل 
.  (6)"المفرد 

يا اهلل :  الككفيكف كيركف أٌف الميـ ليست عكضان مف يا النداء، كأنيا جاءت مف أصؿ ىك:القسم الثاني
كذىب الككفيكف إلى "أمَّنا بخير، كلكثرة دكرانيا عمى ألسنة العرب حذفكا بعض الكبلـ مف األصؿ تخفيفان، 

نٌما األصؿ فيو يا أهلل أمَّنا بخير، إال أٌنو لٌما كىثير في كبلميـ كجرل عمى  أنيا ليست عكضان مف يا، كا 
كيؿ أٌمو : أمُّ شيء، كقالكا كيمٌمو كاألصػؿ: أيش كاألصؿ: ألسنتيـ حذفكا بعض الكبلـ تخفيفان كما قالكا

فبعض الككفييف " النداء مطمقان عمى لفظ الجبللة،  (يا)كال يرل الككفيكف غضاضة في دخكؿ . (7)...."
،  (8)"عمى ذم البلـ مطمقان في السعة  (يا)يجٌكز دخكؿ 

 

ابف  "(10)"كالنٌحاس"، (9)"الزٌجاج "     كمف العمماء الذيف انتصركا لرأم البصرييف كضٌعفكا رأم الككفييف 
:  الجكاب مف ثبلثة أكجو: قمنا: "عمييـ بقكلو(إنصافو) الذم رٌد في (11)"ى 577األنبارم ت 

 
                                                 

.  196، ص 2 سيبكيو، الكتاب، ج(1)
.  195، ص 2 المصدر السابؽ نفسو، ج(2)
. 44َ،ص 1999-٘ـ1420، داس اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١شٚخ، 1اتٓ عظفٛس، ػشائش اٌشعش، ؽ: ٠ُٕظش (3)

٘ٛ أتٛ اٌماعُ عثذ اٌشؼّٓ تٓ ئعؽاق اٌضّظاظٟ، ذ١ٍّز أتٟ ئعؽاق اٌضّظاض ٚ٘ٛ ِٕغٛب ئ١ٌٗ، أخز عٓ اتٓ دس٠ذ ٚٔفط٠ٛٗ ٚا٤خفش، ٌٗ اٌعًّ،   (4)

 . ٘  340ٚاٌالِاخ، ٚا٠٦ؼاغ، ِاخ تطثش٠ح عٕح 

.  120، ص 12     اٌز٘ثٟ، ع١ش أعالَ إٌثالء، ض

.  164ـ، ص 1984- ى  1404، مؤسسة الرسالة، بيركت، 1 أبك القاسـ الزٌجاجي، الجمؿ في النحك، تحقيؽ عمي الحمد، ط(5)
. 53، ص 4اٌمشؽثٟ، اٌعاِع ٤ؼىاَ اٌمشآْ، ض (6)

.  212 ٚ ص 211، ص 1َ، ض1995، داس اٌع١ً، ت١شٚخ، 1 عثذ اٌشؼّٓ تٓ أتٟ اٌٛفاء، أعشاس اٌعشت١ح، ذؽم١ك فخش طاٌػ لذاسج، ؽ(7)

. 383، ص1َ، ض1982-٘ـ1402، داس اٌىرة اٌع١ٍّح، 3سػٝ اٌذ٠ٓ ا٤عرشاتارٞ، ششغ واف١ح اتٓ اٌؽاظة، ؽ (8)

. 93، ص1َ، ض1994- ٘ـ1414، داس اٌؽذ٠س، اٌما٘شج، 1اٌضّظاض، ِعأٟ اٌمشآْ ٚئعشاتٗ، ذؽم١ك عثذ اٌع١ًٍ شٍثٟ، ؽ: ٠ُٕظش (9)

. 150، ص 1َ، ض2001- ٘ـ 1421، داس اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١شٚخ، 1إٌؽاط، ئعشاب اٌمشآْ، ؽ: ٠ُٕظش (10)

٘ٛ أتٛ اٌثشواخ عثذ اٌشؼّٓ تٓ أتٟ عع١ذ ا٤ٔثاسٞ، اٌٍّمة وّاي اٌذ٠ٓ إٌؽٛٞ، واْ ِٓ ا٤ئّح اٌّشاس ئ١ٌُٙ فٟ عٍُ إٌؽٛ، عىٓ تغذاد ِٓ  (11)

 . 577٘، ٚذٛفٟ عٕح 513٘أعشاس اٌعشت١ح، ٚوراب ا١ٌّضاْ، ٌٚذ عٕح : طثاٖ ئٌٝ أْ ِاخ، شافعٟ اٌّز٘ة، ِٓ ِإٌفاذٗ

.  139 ٚ ص 138، ص 3اتٓ خٍىاْ، ٚف١اخ ا٤ع١اْ، ض:      ٠ٕظش
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الميمنا :  أٌنو لك كاف األمر كما زعمتـ، كأف األصؿ فيو يا أهلل أٌمنا بخير لكاف ينبغي أف يقاؿ:الوجو األول

.  بخير، كفي كقكع اإلجماع عمى امتناعو دليؿ فساده

سيف تكرير الثاني؛ :  أٌنو يجكز أف يقاؿ:الوجو الثاني َـّ، لما حى الميـٌ أمٌنا بخير، كلك كاف األكؿ يراد بو أ

.  ألٌنو ال فائدة فيو

 أنو لك كاف األمر كما زعمتـ لما جاز أف يستعمؿ ىذا المفظ إال فيما يؤدم عف ىذا :الوجو الثالث

. (1)....."الميـٌ العنو، الميـٌ اخزه، الميـ أىمكو، كما أشبو ذلؾ: المعنى، كال خبلؼ أٌنو يجكز أف يقاؿ

 

 (يا)في القرآف الكريـ يجد أٌنيا كردت متفرقة خمس مرات، كلـ تقترف بيا  (الميـٌ )     كالمتتٌبع لمفظة 

النداء، كذلؾ راجع إلى أٌف الكتاب الحكيـ يختار مف الميجات العربية أفصحيا كأجكدىا، كىذا يدٌعـ ما 

.   النداء إال في الشعر لمضركرة كما كرد سابقان  (يا)ذىب إليو البصريكف في عدـ جكاز اقتراف الميـٌ بػ 

 

: (2 ) ذكر ابف القيـ رأيان طريفان في زيادة الميـ يتمٌخص فيما يمي:القسم الثالث

 

ٍرقيـ)زيدت الميـ لمتعظيـ كالتفخيـ كزيادتيا في  .ُ رؽ "(زي .  (4)"في االبف "(ٍابنيـ)، ك (3)"لشديد الزَّ

، : الميـ حرؼ شفيي يجمع الناطؽ بو شفتيو فكضعتو العرب عممان عمى الجمع، فقالكا لمكاحد .ِ أنتى

ىـ، : أنتـ، كقالكا لمكاحد الغائب ىك، فإذا جاكزكه إلى الجمع قالكا: فإذا جاكزكه إلى الجمع قالكا

. كيستمر ىكذا في استعراض بعض الضمائر

                                                 
، (د،ت)، دار الفكػر، بيركت، (د،ط) ابف األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ كمعو كتاب االنتصاؼ مف اإلنصاؼ لمحمد محيي الديف، (1)

.  244 ك ص 243، ص 1ج
.   بتصرؼ74 إلى ص 71ابف القيـ، جبلء األفياـ، مف ص :   ينظر(2)
.  ، مادة زرؽ264، ص 12 ابف منظكر، لساف العرب، ج(3)
.  93 ك ص 92، ص 14 المصدر السابؽ نفسو، ج (4)
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مـ ىذا مف شأف الميػـ فيـ ألحقكىا في آخر ىذا االسـ الذم يسأؿ بو اهلل : "كيستطرد قائبلن  ذا عي  سبحانو –كا 

: الميـٌ إني أسألؾ، كأٌنو قاؿ: في كؿ حاجة ككؿ حاؿ إيذانان بجميع أسمائو كصفاتو، فإذا قاؿ السائؿ- 

أدعك اهلل الذم لػو األسماء الحسنى كالصفات العمى، فأيتي بالميـ المؤذنة بالجمع في آخر ىذا االسـ إيذانان 

.  (1)" بأسمائو كيمّْيا– تعالى –بسؤالو 

 

يرل الباحث أٌف رأم ابف القيـ السابؽ كجيو فيذه الزيادة " الميـٌ "     كبعد ىذا العرض لآلراء في زيادة ميـ 

 كلتفخيمو، فكأٌف المنادم يدعك اهلل بجميع أسمائو الحسنى كصفاتو العمى؛ – سبحانو كتعالى –لتعظيـ اهلل 

كلمداللة عمى أٌف ىذا العظيـ قريب منؾ يجيبؾ إذا دعكتو بما يميؽ بعظمتو كجبللو، كىذا يكٌمؿ ما ذىب 

. إليو البصريكف بؿ، كيشٌكؿ إضافة كتفسيران قيمان لرأييـ، إذ إٌف المغة تقٌره كتثبتو، كيستسيغو الذكؽ كالعقؿ

. (2)- ..."تعالى–أف تأخير الميـ المشٌددة تبٌركان باالبتداء باسـ اهلل " كرأل الرضي في شرح الكافية 

فقد رأل ابف منظكر أف ذلؾ عائد إلى كثرة دكرانيا عمى ألسنة الناس " الميِـّ "  كأما تخفيؼ ميـ 

، كما اعتبر أف السبب نفسو كاف (3)"ككثيرىت الميـ في الكبلـ حتى خٌففت ميميا في بعض المغات : " فقاؿ

ثـ إفَّ العرب لما سمعكا المييَـّ جرت : " فقاؿ (الٌمو)دافعان لمعرب في إسقاط األلؼ كالبلـ مف لفظ الجبللة 

 (4)"الىـٌ : فقالكا  (اله)في كبلـ الخمؽ تكىمكا أنو إذا لقيت األلؼ كالبلـ مف اهلل كاف الباقي 

 

 

                                                 
.  74 ابف القيـ، جبلء األفياـ، ص (1)
. 383، ص 1سػٟ اٌذ٠ٓ ا٤عرشاتارٞ، ششغ واف١ح اتٓ اٌؽاظة، ض: ٠ُٕظش (2)

. ، ِادج أ191ٌٗ، ص1اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض (3)

. 188، ص 1اٌّظذس اٌغاتك ٔفغٗ، ض (4)
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. وترقيقها (هللا)تغليظ الم لفظ الجاللة : المبحث الثالث

التغميظ كالترقيؽ كجكاز   "يجد ليا ثبلث حاالت ىي  (اهلل، الميـٌ )     المتتٌبع لبلـ لفظ الجبللة 
.  ، فيي ال تبلـز حالة كاحدة نحك األسماء المعٌرفة باأللؼ كالبلـ(1)"الكجييف

 

. اٌرغ١ٍع: اٌؽاٌـح ا٤ٌٚـٝ

:  كالتغميظ يقصد بو تغميظ البلـ في النطؽ، كىي تغٌمظ في الحاالت التالية
َف .... -:  تعالى –إذا كاف قبميا حرؼ مفتكح نحك قكلو  . أ

ٌُبعْب ِبنُبونَف  َفنَّ َّللاّب ا  مَف ونَف وَف رُّز ٌُب ِب ا  عْب َف ُب مَف ٌَف   ( 2) فقد ، 
.  سبقت البلـ في لفظ الجبللة بحرؼ النكف المحٌرؾ بالفتحة فكجب تغميظيا في النطؽ

نْب إِبلَفـهٌر ...  -:  تعالى –إذا كاف قبميا حرؼ مضمكـ نحػك قكلو  . ب ِب مَف ٌـْبرُب َّللاّب كُب  بِبهِب  َف ٌَف ْب ٌِب  .....
، كفي (3 )

.  ىذه اآلية سبقت الـ االسـ الجميؿ بحرؼ الراء المضمـك فكجب تغميظيا في النطؽ
إذْب  - :  تعالى –إذا كاف قبميا حرؼ ساكف قبمو حرؼ مضمكـ كما في قكلو . ج ا ال ه ّب وَف ،  ..قَفالُبوْب

سبقت البلـ بحرؼ الكاك الساكف كقبميا حرؼ البلـ المضمكـ، فنطقت البلـ في لفظ الجبللة 
.  مغٌمظة

ُب ال إِبلَفـهَف إِبالَّ *ال   -: تعالى –إذا كقع قبؿ لفظ الجبللة ساكف كحٌرؾ ىذا الساكف بالفتح، نحك قكلو . د
 َّللاّب

ٌُّزو ُب  ًُّز الْبقَف وَف الْبحَف . ( 4) ُب

ماًا  -  تعالى –إذا رققت الراء لكرش مف طريؽ األزرؽ في نحك قكلو . " ىػ كَف ً   حَف غِب ِب  َفبْب َف رَف َّللاّب ٌْب . ... َف َفغَف
 

 (6)... " بعدىا – تعالى –كجب تغميظ البلـ مف اسـ اهلل (5)

 

. اٌرشل١ـك: اٌؽاٌـح اٌصا١ٔـح

                                                 
(1)

اْ، 1اٌؽغٓ تٓ أؼّذ اٌّٙزأٟ اٌعطّاس، اٌر١ّٙذ فٟ ِعشفح اٌرع٠ٛذ، ذؽم١ك غأُ اٌؽّذ، ؽ:  ٠ٕظش ّّ اس، ع ّّ  ٚ 97َ، ص 2000- ٘  1420، داس ع

.  98ص 

. 116، ص 1، ض(د،خ)، داس اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١شٚخ، (د،ؽ)أتٛ اٌخ١ش اتٓ اٌعضسٞ، إٌشش فٟ اٌمشاءاخ اٌعشش، :      ٠ُٕٚظش

.  77 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح (2)

.  46 عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح (3)

. 2-1عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢راْ  (4)

. 114عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح  (5)

. 117، ص 1اتٓ اٌعضسٞ، إٌشش فٟ اٌمشاءاخ اٌعشش،ض (6)
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:  كالترقيؽ يقصد بو تخفيؼ البلـ في النطؽ، كىي ترٌقؽ في الحاالت التالية
كُب    : – تعالى –إذا كاف قبميا حرؼ مكسكر كما في قكلو  . أ ٌَف ْب ٌِب ا  مَف ُب قَفالَف إِبنَّ

، فقد سبقت  (7) ...بِبهِب َّللاّب
.  الـ االسـ الجميؿ بحرؼ الياء المكسكرة فنطقت البلـ مرٌققة

ِب قَفالَفتْب رُب ُب ُبهُب ْب   : – تعالى –إذا كاف قبميا حرؼ ساكف قبمو حرؼ مكسكر نحك قكلو  . ب  شَفكٌّ  َف ِبً َّللاّب

.... (1) كفي ىذه اآلية سبقت البلـ بحرؼ الياء الساكف كقبمو حرؼ الفاء المكسكر فمفظت البلـ ،

.  مرٌققة

دُب   : –تعالى–إذا كاف قبميا تنكيف ككصمنا فإٌنيا ترٌقؽ نحك قكلو . ج مَف ُب الصَّ
دٌر َّللاَّ ُب  َفحَف

وَف َّللاَّ ،  (2)...قُبلْب  ُب

ديًف اهلل)فبالكصؿ تمفظ  .   (اهلل)أم بترقيؽ الـ لفظ الجبللة  (أحى

. جواز الوجيين: الحالة الثالثة

التغميظ "  بعد الراء الممالة في البلـ جازعند بعض العمماء – تعالى –إذا كقعت البلـ مف اسـ اهلل  

رَف ًا  -  تعالى – كما في قكلو (3)"كالترقيؽ  هْب َف جَف
نَف لَفكَف حَف َّى نَفرَف  َّللاَّ مِب ى لَفن نُّزؤْب ا مُبو َف ٌَف إِبذْب قُب ْب ُب ْب  .   (4)...وَف

كأما ترقيؽ البلـ "  كبعدما تقدـ يبلحظ أف األصؿ في البلـ ىك الترقيؽ فيي مف حركؼ االستفاؿ 

كأما تغميظ البلـ فالغالب عمييا عندما . (5)"فيك اإلتياف بيا عمى ماىيتيا كسجٌيتيا مف غير زيادة شيء 

يسبقيا ضـ أك فتح فيككف األسيؿ عمى المساف أف تمفظ البلـ مغٌمظة، كليس النطؽ بيا مرققة فيصعب 

مبدكءان بو، فإف البلـ فيو تمفظ مغٌمظة لتدؿ إضافةن  (الٌمو)ككذلؾ النطؽ بمفظ الجبللة . عمى المساف نطقيا

 (اهلل)فأما تغميظ البلـ مف االسـ العمي األعظـ كىك قكلنا " إلى ما سبؽ عمى العظمة كالكماؿ كالفخامة، 

                                                 
 . 33عٛسج ٘ٛد، ا٠٢ح   (7)

.  10 سكرة إبراىيـ، اآلية (1)
(

 . 3 ك 2 سكرة اإلخبلص، اآلية (2
 .117اٌعضسٞ، إٌشش فٟ اٌمشاءاخ اٌعشش، ص : ٠ُٕظش (3)

. 55عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح  (4)

. 71-70َ، ص 2000- ٘ـ 1421، داس اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١شٚخ، 1أتٛ عثذهللا اٌشع١ٕٟ ا٤ٔذٌغٟ، اٌىافٟ فٟ اٌمشاءاخ اٌغثع، ؽ: ٠ُٕظش (5)

ٝ اٌذس إٌص١ش ٚاٌعزب ا١ٌّٕش، ذؽم١ك عادي أؼّذ عثذ اٌّٛظٛد ٚعٍٟ  (6) ّّ أتٛ ِؽّذ عثذ اٌٛاؼذ اٌّاٌمٟ، ششغ وراب اٌر١غ١ش ٌٍذَّأٟ فٟ اٌمشاءاخ اٌّغ

 .572َ، ص 2003- ٘ـ 1424، داس اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١شٚخ، 1ِعٛع ٚأؼّذ اٌّعظشاٚٞ، ؽ
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فأمر متفؽ عميو قصد بو التعظيـ، كىذا بشرط أف يككف مبدكءان بو، أك مكصكالن بحرؼ متحرؾ بالفتح أك 

 (6)... " الضـ، فإف اتصؿ بحرؼ متحرؾ بالكسر، فبل خبلؼ في ترقيقو 

 

  :اصطالحاً  (اهلل)معرفة اسم الجاللة : المبحث الرابع

معرفة اهلل ىي األساس الذم يرتكز عميو اإلسبلـ كيٌمو، كبدكف ىذه المعرفة يككف كؿ عمؿ في اإلسبلـ    "

" أك لئلسبلـ غير ذم قيمة حقيقية، إذ إٌنو في ىذه الحالة يككف فاقدان ركحو، كما قيمة عمؿ ال ركح فيو؟
(1) .

 الخمؽ إلى إدراؾ حقيقة كجكده كاإليماف بو باستعماؿ العقؿ لمنظر فيما – عٌز كجٌؿ –     لذا دعا اهلل 

.  حكليـ مف مخمكقات؛ فسٌممت العقكؿ بيذه الحقيقة المطمقة، ككابرت كعاندت فييا العقكؿ السقيمة
 

 عمى خمقو أٌنو لـ يترؾ المجاؿ لمعقكؿ أف تبحث في ذاتو – سبحانو كتعالى –     كمف تماـ نعمة اهلل 

رُب -  تعالى –القدسٌية قاؿ  بٌِب ٌفُب الْب َف وَف ال َّ ِب ارَف وَف ُب صَف بْب
كُب األَف رِب ٌُبدْب وَف  ارُب وَف ُب صَف بْب

هُب األَف كُب رِب  ، فالعقؿ البشرم ميما  (2)الَّ  ُبدْب

سما في تفكيره فمف يستطيع الكصكؿ بقكاه المحدكدة إلى ما كراء الككف كاإلنساف كالحياة، كالعقؿ يتكٌقؼ 

 – سبحػانو –فعٌرؼ اهلل " كييديو في ذلؾ ما ثبت بالنقؿ، – عٌز كجٌؿ –دكره عند إدراؾ حقيقة كجكد اهلل 

.  (3)" – عميو الصبلة كالسبلـ –الخمؽ عمى ذاتو ك أسمائو كصفاتو بما جاء بو الرسػكؿ 
 

استفتح اثنتيف  : "– سبحانو كتعالى –كمعظـ نصكص القرآف الكريـ تدكر حكؿ ىذه الحقيقة، فاهلل      

كىذا األمر ال شػؾ لػو داللتو، فيك يدعك الخمؽ ، (4) "(اهلل)كثبلثيف آية مف كتابو المجيد باسمو األعظـ 

ا    :– تعالػى –ليتكجيكا لمف بيده مقاليد األمكر، قاؿ  وْب ٌر لَّهُب مَف الَف نَف نـَفةٌر وَف ذُب ُب  ِب  ُب
ًُّز الْبقَفٌــُّزو ُب الَف  َف ْب ُبوَف الْبحَف ال ّبـهُب الَف إِبلَفــهَف إِبالَّ  ــ

                                                 
 

(1)
ٜ، هللا ظً ظالٌٗ، ؽ ّٛ .  13َ، ص 1998- ٘  1418، داس اٌغالَ، اٌما٘شج، 4 عع١ذ ؼ

(2)
.  103 عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح 

.  108َ، ص 1984- ٘ 1404، اٌّىرة ا٦عالِٟ، ت١شٚخ، 8ِعّٛعح عٍّاء، ششغ اٌعم١ذج اٌطؽا٠ٚح، ؽ:  ٠ٕظش(3)
(4)

.  54-53٘ـ، ص 1346، داس اٌمٍُ، ت١شٚخ، (د،ؽ) ِؽّذ ١ِٕش اٌذِشمٟ، اٌّععُ اٌّفٙشط ٠٢اخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، 
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هِب إِبالَّ   ًِب نْب عِب ْبمِب اٍء مِّ ًْب ونَف بِبشَف ٌُبحِبٌ ُب الَف  ا  َف ْبفَفهُب ْب وَف مَف ٌهِب ْب وَف دِب ٌْب نَف  َف ٌْب ا بَف عْب َف ُب مَف ٌَف نِبهِب  دَف ُب إِبالَّ بِبإِبذْب نْب فَفعُب عِب ٌَفشْب ي  ا الَّذِب ن ذَف ضِب مَف ا  ًِب األَفرْب مَف اتِب وَف اوَف مَف ال َّ

ٌ ُب  ًُّز الْبعَف ِب عَف ِب وَف الْب ا وَف ُب هُبمَف ودُب ُب حِبفْب ُب ؤُب ٌَف الَف  ضَف وَف األَفرْب اتِب وَف اوَف مَف ٌُّزهُب ال َّ رْب ِب عَف كُب اا وَف ِب ا شَف ، فالمدٌقؽ في ىذه اآلية الكريمة  (5) بِبمَف

 يعٌرفنا نفسو؛ لنتكٌجو إليو ال إلى غيره، فيك المستحؽ بالعبادة كحده، كىك الرٌب – سبحانو –يجد أٌف اهلل 

المدٌبر لشؤكف المخمكقات جميعيا، كىك الذم تستند األشياء كيٌميا إليو في كجكدىا، كىك ال يستند إلى شيء 

.  في كجكده

 

إٌنو اسـ اهلل األعظـ، كلـ : " قاؿ بعض العمماء– سبحانو كتعالى –ىذا االسـ أعظـ أسمائو :      فاهلل

، كلـ يجمع كىك أحد تأكيمٍي قكلو  اًا ... - : تعالى - يتسَـّ بو غيره، فمذلؾ لـ يثفَّ ٌّب مِب عْب َف ُب لَفهُب  َف لْب  َف : ، أمٍ  (1) َف

؟ فاهلل اسـ لممكجكد الحؽ الجامع لصفات اإلليٌية، المنعكت بنعكت (اهلل)مىف تسٌمى باسمو الذم ىك 

: معناه الذم يستحؽ أف ييعبىد، كقيؿ:  ، كقيؿ– سبحانو –الربكبٌية، المنفرد بالكجكد الحقيقي، ال إلو إال ىك 

. (2)"معناه كاجب الكجكد الذم لـ يزؿ كال يزاؿ كالمعنى كاحد

 

، كلٌما جاء اإلسبلـ جعؿ الدخكؿ فيو       كىذا االسـ كاف معركفان عند العرب في الجاىمية كما ذكرتي

 . – سبحانو –متكٌقفان عمى اإلقرار باأللكىٌية هلل 

 

:  (اهلل)كفي ضكء ما تقٌدـ يمكف إجماؿ الممحكظات التالية حكؿ معرفة اسـ الجبللة 

 – سبحانو كتعالى –فاهلل عمـ عمى ذات الحؽ  : "– سبحانو –لـ يطمؽ ىذا االسـ إال عمى اهلل  .ُ

. (3)....."خاص بو كحده، ال يتصٌكر فيو مشاركة مطمقان، كال يتسٌمى بو غيره 

نَفى   : – تعالى –كؿ األسماء تابعة لو عمى سبيؿ الكصؼ، قاؿ  .ِ اا الْبحُب ْب مَف ِب األَف ْب ّب لِلِب .  (4)...وَف
                                                 

(5)
.  255 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 

(1)
. 65 عٛسج ِش٠ُ، ا٠٢ح 

(2)
.  102، ص 1 اٌمشؽثٟ، اٌعاِع ٤ؼىاَ اٌمشآْ، ض

(3)
.  16 ِؽّٛد اٌغ١ذ ؼغٓ، أعشاس اٌّعأٟ فٟ أعّاء هللا اٌؽغٕٝ، ص 
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 .   ككنو االسـ األعظـ الذم إذا دعي بو أجاب(5)"بعض العمماء"رٌجح  .ّ

ىذا االسـ أعظـ أسماء اهلل كأجمعيا، ككؿ األسماء ترجع إليو كيضاؼ إلى تفسيره كؿ معنى، " .ْ

المنفرد في ذاتو كصفاتو كأفعالو، كىذه ىي حقيقة األلكىية، كمف كاف كذلؾ فيك : كحقيقة اسـ اهلل

. (1)"اهلل

كجدت ىذا االسـ يذكر في القرآف الكريـ أكثر مف أم اسـ مف أسمائو الحسنى األخرل، حيث  .ٓ

، كىذا التكرار بيذا الكـ ال شؾ لو دالالتو العظيمة، نحك (2)"ألفيف كسبعمائة كمرتيف مظيران "ذكر 

ٌ ...  :– تعالى – عمى تربية الميابة في النفكس كما في قكلو قداللت كِب ، كداللتو  (3)وَّللا عَف ٌِب ُب حَف

نك ...  : – تعالى –عمى التطميف كما في قكلو  فَفا َّللاُب عَف ، كداللتو عمى الكعيد كما في  (4)....عَف

مَف ُبونَف ...   :– تعالى –قكلو  عْب ا  َف مَّ ا ِبلٍء عَف ُب بِبغَف
ا َّللاّب مَف ، إلى غير ذلؾ مف الدالالت التي سأتحدث  (5)وَف

- .   تعالى –عنيا في الفصميف الثاني كالثالث، إف شاء اهلل 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         

. 180 سورة األعراف، اآلٌة (4)
 . 152، ص 5، ج1988، عالم الكتب، بٌروت، 1الزّجاج، معانً القرآن وإعرابه، تحقٌق عبده شلبً، ط. أ:  منهم(5)

. 302أبك بكر بف ميمكف، شرح اإلرشاد، ص .             ب
. 102، ص 1القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج.             ج
. 19، ص 1ـ، ج1981 - ى 1402، دار القرآف الكريـ، بيركت، 7محمد عمي الصابكني، مختصر ابف كثير، ، ط.              د

.  90ـ، ص 1994- ى 1414، دار النفائس ،عٌماف، 2 عمر األشقر، أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ السنة كالجماعة، ط(1)
.   قمت بإحصائو في آم الذكر الحكيـ أكثر مف مٌرة(2)

.  18ـ، ص 1990- ى 1410، مكتبة لبناف، (د،ط)محمد حسيف أبك الفتكح، قائمة معجمٌية بألفاظ القرآف الكريـ كدرجات تكرارىا، :      كينظر
 166 ك ص 103 ك ص 1، ص 1ـ، ج1994- ى 1414، مؤسسة الرسالة، بيركت، 1عبد الصبكر شاىيف، مفٌصؿ آيات القرآف، ط:     كينظر
.  278ك ص 

.  15 سكرة التكبة، اآلية (3)
.  43 سكرة التكبة، اآلية (4)
.  140 سكرة البقرة، اآلية (5)
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 (اهلل)من خصائص لفظ الجاللة : المبحث الخامس

 بصفػات ذاتية؛ فبل شبيو لػو كال مثيػؿ، حيث عبَّر عف ذاتو القدسٌية – سبحانو كتعالى –     كما انفرد اهلل 

ا ...  : – تعالى –بقكلو  ًْب ثْب ِبهِب شَف مِب ٌْبسَف كَف بخصائص ال يشاركو  (اهلل)، كذلؾ انفرد اسمو األعظـ  (1)....لَف

:  فييا اسـ آخر، كىذه الخصائص تتمٌثؿ في النقاط التالية

 ىك االسـ المفرد العمـ لذاتو القدسٌية، الجامع لجميع صفات األلكىٌية، – جٌؿ جبللو –اهلل  .ُ

إٌنو االسـ :  كيقاؿ– تبارؾ كتعالى –فاهلل عمـ عمى الرٌب العظيـ "كالمنعكت بصفات الربكبٌية، 

، كلـ يأًت تبعان لغيره إال نادران أك عمى (2)"األعظـ ألنو يكصؼ بجميع الصفات كال تكصؼ بو

نِب   : – تعالى –، في قكلو (3 )سبيؿ البدؿ اتِب إِبلَفى النُّزورِب بِبإِبذْب نَف ال ُّز ُبمَف جَف النَّاسَف مِب رِب كَف لِب ُب ْب ٌْب ا ُب إِبلَف لْبنَف ننَف
آلَفر كِب َفابٌر  َف

ضِب  ا  ِبً األَفرْب مَف اتِب وَف اوَف مَف ا  ِبً ال َّ ي لَفهُب مَف ِب الَّذِب ٌدِب  َّللاّب مِب ٌنِب الْبحَف نِب ا ِب الْبعَف رَف هِب ْب إِبلَفى صِب بِّ .  (4)....رَف

 إذا كيًصؼ فميس الغرض في ذلؾ تعريفو بما يتبعو مف صفتو؛ ألٌف ىذا االسـ – تعالى –أٌف اهلل " .ِ

ال يعترض شؾ فيو، فيحتاج إلى كصفو لتخميصو؛ ألٌنو االسـ الذم ال يشارؾ فيو عمى كجو، 

ذ لـ يعترض شؾ فيو لـ تجئ .  كاألكصاؼ التابعة ليذا االسـ– عٌز كجٌؿ –كبقٌية أسمائو  كا 

                                                 
.  11 سكرة الشكرل، اآلية (1)
.  35ـ، ص 1985- ى 1406، دار العمـ، السعكدية، 1 محمد الصٌكاؼ، فاتحة القرآف كجزء عـ الخاتـ لمقرآف تفسير كبياف، ط(2)
، ى1420حبلكة اإليماف في ظبلؿ أسماء الرحمف، مجمة الحكمة، العدد التاسع عشر، بريطانيا، جمادل الثاني، :  مجدم أبك عريش، مقاؿ بعنكاف(3)

. ،بتصرؼ25ص 
.  2 ك1 سكرة إبراىيـ، اآلية (4)
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ُي : فمثبلن يقاؿ. (5) " – تعالى –صفتو لتخميصو، بؿ لمثناء عمى اهلل  ، فكممة الرجؿي حضر الرجؿي

قد يعترضيا نكع مف الغمكض فيمتمس السامع مف المتكمـ شيئان يزيد ىذا الحاضر كضكحان فيتبعيا 

بكممة الفقير أك الغائب مثبلن ليخمصو مف اإلبياـ الذم يتبادر إلى ذىنو، فالصفة جاءت 

 . لمتكضيح

نما تأتي لمتمجيد  (اهلل)كأما لفظ الجبللة  فإف الصفة التي تتبعو ليست إلزالة غمكض أك إبياـ، كا 

حِبٌ ِب   - :  تعالى – كما في قكلو – سبحانو كتعالى –كالثناء عميو  مـنِب الرَّ حْب ٌنَف  الرَّ الَفمِب بِّ الْبعَف ِب رَف
مـْبـدُب لِلّب الْبحَف

ٌنِب  وْب ِب الدِّ ٌَف الِبكِب   تبارؾ –، فيذه الصفات ىي لمتمجيد كالثناء عمى مىٍف ىك أىؿ لو أال كىك اهلل  (1)مَف

 - .  كتعالى 

  
 . ال يجمع كال يثٌنى كما تجمع كتثٌنى األسماء األخرل، كىذا إيماء إلى كحدانٌيتو سبحانو كتعالى .ّ

ُب ال إِبلَفـهَف إِبالَّ : دخكؿ األلؼ كالبلـ عميو ليس لمتعريؼ، بؿ ىي لمجبلؿ كالكماؿ، نحك قكلو تعالى .ْ
َّللاّب

ٌُّزو ُب  ًُّز الْبقَف وَف الْبحَف .   نكرة ليعٌرؼ باأللؼ كالبلـ– عز كجؿ –، فميس اهلل  (2) ُب

 :]البحر البسيط[(3)"كما في قكؿ ذم األصبع العدكاني"مبلزمة األلؼ كالبلـ لو إال في الشعر لمضركرة  .ٓ

 (4) " الِه ابُن عّمك ال أفضمت في حسٍب      عنِّي وال أنت دّياني َفَتخزوني" 

تؽزف ا٤ٌف ٚاٌالَ ِٕٗ ٚ٘زا ٌٍؼشٚسج اٌشعش٠ح، ٚفٟ ٘زا ئشاسج  (هلل)تذي  ( ِٖ ):      فاٌشا٘ذ فٟ ٘زا اٌث١د ٘ٛ لٌٛٗ

 . ئٌٝ أْ ٌفع اٌعالٌح ِشرك ١ٌٚظ تعاِذ

                                                 
.  399 ك ص 398، ص 1 ابف جٌني، الخصائص، ج(5)
 .  4 – 1عٛسج اٌفاذؽح، ا٠٢ح  (1)

 .2 سكرة آؿ عمراف، اآلية (2)

 مصر، شاعر حكيـ شجاع جاىمي ليٌقبى بذم األصبع؛ ألف حٌية نيشت أصبع رجمو فقطع إلى ىك حرثاف بف الحارث بف محرث ينتيي نسبو (3)
ص ، 2خير الديف الزركمي، األعبلـ، ج. ـ600إصبعو، عاش طكيبلن حتى عيٌد في المعٌمريف، كشعره مميء بالحكمة كالعظة كالفخر تكفي نحك 

173 .
ابف عصفكر، ضرائر الشعر، دار الكتب العممية، :  كىذا البيت ينسب لو في االستشياد عمى حذؼ األلؼ كالبلـ مف لفظ الجبللة فقد نسبو لو(4)

.  ـ1999- ى 1420بيركت، 
.  196، ص 1985، دار الفكر، بٌروت، 6ابن هشام، مغنً اللبٌب، تحقٌق مازن المبارك ومحمد حمد هللا، ط:     و
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يا أهلل، اغفر لنا،  : – سبحانو – بحرؼ النداء دكف كاسطة تعظيمان لػو – تعالى –ينادل اسـ اهلل " .ٔ

يا أٌييا الرجؿ، كفي ىذا :  فيقاؿ(5) "(أم)كينادل االسـ المعٌرؼ بالبلـ بكاسطة كصمة الٌنداء 

.  إشعار أٌنو ال كساطة بيف المعبكد كالعابد

 .  في القرآف الكريـ(6)"الميـٌ لـ يستعمؿ إال في النداء"لفظ  .ٕ

يحذؼ حرؼ النداء قبؿ الميـٌ، فالميـ المشٌددة عكض عف حرؼ النداء المحذكؼ، كال يجكز الجمع  .ٖ

 . بينيما إال في الشعر لمضركرة كما سبؽ ذكره

، كلعٌؿ التغميظ الذم (1)" تغميظ األلؼ كالبلـ فيو لمتعظيـ كاتفؽ في ذلؾ البصريكف كالككفيكف" .ٗ

 . يقصد بو التعظيـ ىك عندما ينطؽ بيذا االسـ الجميؿ غير مسبكؽ بمفظ

ىذا االسـ األكثر ذكران في القرآف الكريـ مف بقٌية أسمائو الحسنى كصفاتو العمى، كأما االسـ الذم  .َُ

،  (2)"تسعمائة كسبعيف مٌرة"، حيث ذيًكرى في الكتاب العزيز (ربٌ )يميو في كثرة الذكر فيك االسـ 

اسـ اهلل األعظـ إذا نطؽ بو يدؿ عمى جمعو لصفات الكماؿ كالمدح كالثناء، ككاف النطؽ بو " .ُُ

. (3)" مغنيا عف سائر صفاتو، إذ كٌميا في ضمنو كداخمة تحت حصره

تعٌددت أقكاؿ العمماء في اشتقاقو كما سبؽ، كأنقؿ ىنا كبلمان قالو الجرجاني في حاشيتو عمى  .ُِ

اعمـ أٌف العقبلء كما تاىكا في ذات اهلل كصفاتو الحتجاجيا : "الكشاؼ يصؼ فيو ىذا االختبلؼ

بأنكار العظمة كأستار الجبركت، كذلؾ تحٌيركا في لفظ اهلل، كأٌنو انعكس إليو مف مسٌماه أشعة مف 

                                                 
.  116م، القسم األول، ص 2002- ه 1422، مطبعة بٌت المقدس، القدس، 1 عبد المنعم فائز، العمدة فً النحو، ط(5)

.  450، ص (د،ت)، المكتبة العصرية، بيركت، (د،ط) ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب، (6)
ـ، ص 1992- ى 1413، دار الكتب العممية، بيركت، 1 المرادم، الجني الداني في حركؼ المعاني، تحقيؽ فخر الديف قباكة كمحمد نديـ، ط(1)

.  201 ك ص 200
.  55 محمد حسيف أبك الفتكح، قائمة معجمٌية بألفاظ القرآف الكريـ كدرجات تكرارىا، ص (2)

.  302ـ، ص 1987، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، 1 أبك بكر بف ميمكف، شرح اإلرشاد، تحقيؽ أحمد حجازم كآخريف، ط(3)
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تمؾ األنكار قيرت أعيف المستبصريف عف إدراكو، فاختمفكا أسرياني ىك أـ عربٌي، اسـ أك صفة، 

. (4)" مشتؽ كمـٌ اشتقاقو، كما أصمو، أك غير مشتؽ، عمـ أك غير عمـ

 كال ييسٌمى بو غيره مف ممؾ مقٌرب، أك نبي مرسؿ، أك – عٌز كجٌؿ –كىذا االسـ مخٌتص باهلل  .ُّ

 . بشر صالح، أك عادم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.  36، ص 1، ج(د،ت)، دار الفكر، بيركت، (د،ط) عمي الجرجاني، حاشية الكشاؼ، (4)
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ٚفك اٌخثش ٚا٦ٔشاء  (هللا)ٌفع اٌعالٌح 

. فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ

 

:  ٚف١ٗ شالشح ِثاؼس

. ِٓ ِثاؼس اٌعٍّح اٌخثش٠ح: اٌّثؽس ا٤ٚي

. ا٦ٔشاء اٌطٍثٟ: اٌّثؽس اٌصأٟ

. ا٦ٔشاء غ١ش اٌطٍثٟ: اٌّثؽس اٌصاٌس

الفصــل الثانـً 
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اٌّثؽـس ا٤ٚي 

 
:                   مف مباحث الجممة الخبرية

 

:  ٚف١ٗ ذ١ّٙذ ٚخّغح ِطاٌة

. اٌرٛو١ذ: اٌّطٍة ا٤ٚي

 .اٌرعش٠ف ٚاٌرٕى١ش: اٌّطٍة اٌصأٟ

 .اٌرمذ٠ُ ٚاٌرأخ١ش: اٌّطٍة اٌصاٌس

 .اٌؽزف ٚا٦ظٙاس فٟ ِماَ ا٦ػّاس: اٌّطٍة اٌشاتع

 .اٌمظش: اٌّطٍة اٌخاِظ
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: تمييد
 

. كيفّية تعبير الحق عن ذاتو في القرآن الكريم

 في تعبيره عف – سبحانو –      إٌف المتأٌمؿ في آم الذكر الحكيـ ييبٍيري عندما يرل تنٌكع أسمكب الحؽ 

 كاؼ في أف يدفع المتأٌمؿ إلى البحث عف أسرار ىذا – سبحانو –ذاتو، كىذا التنٌكع في التعبير عف ذاتو 

إٌف لكؿ مقاـ مقاالن، فإذا كاف ىذا حاؿ كبلـ البمغاء مف البشر، : التنٌكع في األسمكب، فالحكمة العربٌية تقكؿ

.  فكيؼ بنا، كنحف أماـ كتاب رٌب ىؤالء البشر

 

ثىباتي أسمكبو، فبينما نراه "    كالمتتٌبع لتنٌكع األسمكب في تعبير الحؽ عف ذاتو،   – تعالى –يكاد يذىمو كى

نرل ضمير الجمع المكضكع فييا "مخٌبران عف ذاتو بضمير اإلفراد المكضكع في المغة لممتكٌمـ الكاحد، 
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، ثـ نفاجأ باسـ ظاىر مف أسمائو الحسنى، كىك مف كادم *" لؤلكثر مف المفرد، أىٍك لػو عمى كجو التعظيـ

. (1)" الغائب عف العمماء لعكدة الضمير عميو غائبان، يأتيؾ ىذا كمو في سياؽ كاحد أك في أكثر مف سياؽ
 

رَف ُب عَف َفى   : – تعالى –    كسأضرب مثاالن عمى ذلؾ بقكلو  هِب ٌُب ْب ٌنِب الْبحَف ِّ لِب دِب ولَفهُب بِبالْبهُبدَف  وَف لَف رَف ُب ي  َفرْب َف وَف الَّذِب  ُب

ٌداًا  هِب ِب شَف فَفى بِبالِلَّ كَف ٌنِب كُب ِّهِب وَف ، فإذا دققت في ىذه اآلية الكريمة تجد الحضكر اإلليي فييا حضكران مباشران  (2)الدِّ

كقكيان، كيظير ذلؾ في صكر مختمفة مف التعبير عف الذات القدسٌية لتمدَّ السياؽ بأسباب القكة في المعنى 

:  كالمبنى كىي

. (ىك)الضمير المنفصؿ  .ُ

  . – سبحانو –العائد إليو  (الذم)االسـ المكصكؿ  .ِ

 . (ليظيره)ك  (أرسؿ)الضمير المستتر الفاعؿ لمفعميف  .ّ

 . (رسكؿ)المتصؿ بػ  (الياء)الضمير  .ْ

 . (اهلل)االسـ المظير  .ٓ

 

     كبناء عمى ما تقٌدـ فإٌنو ال يقصد بيذه الكيفٌية في التعبير االلتفات في الخطاب الذم يككف بيف 

و لو بيف الحاالت الثبلث السابقة(1)المتكٌمـ كالخطاب كالغيبة  و الخطاب، كالمكجَّ .  ، فيي تتعٌمؽ بمكجّْ

    
رادة "    كال يقصد بيا كذلؾ ما تحٌدث عنو العمماء في خطاب القرآف الكريـ  مف حديثو عف المثنى كا 

رادة الكاحد، أك إطبلؽ لفظ التثنية كالمراد الجمع  .  (2)" الكاحد، أك حديثو عف الجمع كا 

                                                 
.  12 ٚ ص 11، ص 1397٘، عاٌُ اٌىرة، اٌما٘شج، 2، ؽ(ذعث١ش اٌؽك عٓ راذٗ) عض اٌذ٠ٓ عٍٟ اٌغ١ّذ، ِٓ سٚائع ا٦ععاص (1)

(2)
.  28 عٛسج اٌفرػ، ا٠٢ح 

قُبونَف  - :  ذعاٌٝ –وّا فٟ لٌٛٗ *  ا إِبالَّ الْبفَفا ِب فُبرُب بِبهَف كْب ٌَف ا  مَف اتٍء وَف نَف ٌِّ اتٍء بَف ٌَف كَف آ ٌْب ا إِبلَف لْبنَف لَفقَفدْب  َفننَف ٌٙا، تعظيـ  (نا)، إذ في إسناد ىذه اآليات إلى ضمير العظمة وَف

.  ٌّٚٓ أٔضٌٙا، ٌّٚٓ أٔضٌد ع١ٍٗ ٌّٚٓ ٔضي تٙا
.   بتصرؼ397 – 363، ص 3ـ، ج1988- ى 1408، دار الفكر، بيركت، 1الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ط:  ينظر(1)

.   11 – 5، ص 3المصدر السابؽ نفسو، ج:  ينظر(2)
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ٌنما المقصكد ىك لماذا اختار   التعبير عف ذاتو في مقاـ ما بضمير المتكمـ دكف غيره؟ – سبحانو –    كا 

 التعبير عف ذاتو في مقاـ آخر بضمير الجمع؟ أك لماذا عٌبر باالسـ المظير – سبحانو –أك لماذا اختار 

دون الضمٌر؟  

 يعٌبر في كتابو العزيز عف ذاتو بثبلث طرؽ األكلى أنو يعٌبر عف ذاتو باألسماء – سبحانو –     فالحؽ 

، كالثالثة بضمير الجمع، كما سأتناكلو في ىذا الفصؿ (المتكمـ)الحسنى المظيرة، كالثانية بضمير اإلفراد 

كىي جزئية صغيرة مف طريقة تعبير الحؽ  (اهلل)ىك البحث في كيفية تعبير الحؽ عف ذاتو باالسـ الجميؿ 

عف ذاتو باألسماء الحسنى، كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف الخطاب القرآني عمى الرغـ مما لقيو مف اىتماـ 

فهناك جوانب لم مف الدارسيف كالباحثيف فإنو ما يزاؿ يحتاج إلى الغكص في أعماقو؛ لتكشؼ أسراره، 

.  ٌكتمل البحث فٌها، وما أنا بصدده أحد هذه الجوانب

    

إٌنو صادؽ فيو أك كاذب، فإف كاف الكبلـ مطابقان لمكاقع كاف قائمو : كالخبر ىك ما يصٌح أف يقاؿ لقائمو"

ف كاف غير مطابؽ لػو كاف قائمو كاذبان  الشمس تشرؽ مف الشرؽ : فمثاؿ األكؿ قكؿ أحدىـ.(1)" صادقان، كا 

.  كؿ صباح، فيذا اإلخبار مطابؽ لمكاقع كىك مشاىد محسكس، كىذا يحكـ بصدؽ مف تكٌمـ بو

األرض ال تدكر حكؿ نفسيا، فيذا اإلخبار ال يطابؽ الكاقع؛ لذا يحكـ عميو بأنو : كمثاؿ الثاني قكؿ آخر

.  خبر كاذب، كبأف صاحبو غير صادؽ

 
، كتككف بإفادتو الحكـ الذم تتضمنو الجممة كيسٌمى الحكـ (2)" القصد في الخبر إفادة المخاطب"    ك 

.  فائدة الخبر، أك إفادة المتكمّْـ أف المخاطب عالـ بالحكـ كيسٌمى ذلؾ الـز الفائدة

                                                 
.  48، ص 1974، دار النيضة العربية، بيركت، (د،ط) عبد العزيز عتيؽ، عمـ المعاني، (1)
.  204، ص 3ـ، ج1996- ى 1416، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت، 6 السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف، ط(2)
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وْب ٌر  - :  تعالػى – قوله    فمثاؿ األكؿ  الَف نَف ةٌر وَف نَف ذُب ُب  ِب ٌُّزو ُب الَف  َف ْب ُب ًُّز الْبقَف وَف الْبحَف ُب الَف إِبلَفـهَف إِبالَّ  ُب
، فالغرض مف  (3)....َّللاّب

.   كبصفاتو– سبحانو –الخبر في ىذه اآلية تعريؼ الخمؽ باهلل 

ٌنَف ....- :  تعالػى – قوله    كمثاؿ الثانػي  الِبمِب ُب  َفعْب َفــ ُب بِبال َّ
َّللاّب ، فالغرض مػف الخبر ىنا إفػادة المخاطىب  (4)وَف

.  مٌطمع عمى أحكاؿ الظالميف فيك ليـ بالمرصاد– سبحانو –أٌف اهلل 

 

    كقبؿ أف أدخؿ في مباحث الجممة الخبرية ال بد مف اإلشارة إلى أف بعض الشكاىد القرآنية قد تخمك 

؛ كىذا عائد إلى عدـ كركد لفظ الجبللة فييا، فآثرت االستشياد بيذه الشكاىد لمفائدة (اهلل)مف لفظ الجبللة 

.   بدالن مف تركيا

 

 

 

التـوكيـد : المطمب األول

أككٍدتو كأكٍَّدتو كآكٍدتو إيكادان، : أكثقو، كاليمز فيو لغة، يقاؿ: ككَّد العقد كالعيد: " التكثيؽ، ييقاؿ:التوكيد للةً 

. (1)" كبالكاك أفصح، أم شددتو، كتكٌكد األمر كتأٌكد بمعنى

.  (2)" ىك تحقيؽ المعنى في النفس، بإعادة لفظ، أك معنى ":التوكيد اصطالحاً 

                                                 
 
(3)

.  255 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
.  58 سكرة األنعاـ، اآلية (4)
(1)

.  ، ِادج ٚوذ466، ص 3 اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض
(2)

، و١ٍح ا٢داب، اٌما٘شج، (د،ؽ) اٌؽ١ذسج اٌر١ّّٟ، وشف اٌّشىً فٟ عٍُ إٌؽٛ، سعاٌح ِاظغر١ش، ذؽم١ك واًِ أتٛ ع١ٕٕح، لغُ اٌٍغح اٌعشت١ح، 

. 539، ص 2َ، ض1975- ٘ 1395
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كجدكل التككيد أٌنؾ إذا كٌررت فقد قٌررت المؤكَّد، كما عمؽ بو في نفس السامع، كمكَّنتو في قمبو،  ":أىميَّتـو

، ففائدتو إذف؛ إزالة الشككؾ (3)" كأمطت شبية ربما خالجتو، أك تكىٍَّمت غفمةن عٌما أنت بصدده فأزلتو

.  ككشؼ ما يشتبو أمره فيما أنت بصدده

تككف : كالثانية. بإيراد مؤٌكدات الخبر:  يؤكَّد الخبر في القرآف الكريـ بطريقتيف؛ األكلى:أقسامو في القرآن

.  بالتككيد بالمقامات

  :مؤكدات الخبر: أوالً 

دات هً :  وٌقصد بها التوكٌد بحروف المعانً التً نّص العلماء على إفادتها للتوكٌد وهذه المإكِّ

: المكسورة اليمزة، المشدَّدة النون (ِإنَّ )التوكيد بـ . 1

.  (4)" تكون حرف توكٌد؛ تنصب االسم وترفع الخبر" وهً 

، كمف أمثمتيا عمى التككيد في القرآف الكريـ (5)" كليا معاف أخرل ذكرىا المرادم في الجنى الدَّاني    "

حِبٌ ٌر ....- :  تعالى – قوله وفٌر رَّ ؤُب َف بِبالنَّاسِب لَفرَف
ي الْبقَفوْب َف ....  - :  تعالػى –وقوله ،  (6)إِبنَّ َّللاّب دِب هْب ٌَف  إِبنَّ ال ـّبهَف الَف 

ٌنَف  الِبمِب  – سبحانو –رأفة اهلل : أٌكدت أمريف ىما (اهلل)في اآليتيف عمى لفظ الجبللة  (إفٌ )، فدخكؿ  (7)ال َّ

.   المصّرٌن على ظلمهم– سبحانه –ورحمته بالّناس، وعدم هداٌته 

:  المفتوحة اليمزة، المشددة النون (َأنَّ )التوكيد بـ . 2

كمف أمثمتيا في القػرآف . (1)" المكسكرة (إفَّ )تككف حرؼ تككيد، تنصب االسـ، كترفع الخبر مثؿ "    كىي 

ٌَّنَف لَفهُب قَفالَف  َفعْب َف ُب ....- :  تعالػى – قولهالكريػـ  بَف ا  َف ٌرٌر  َف َفمَّ اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف َف عَف َفى كُب
- :  تعالػى– قوله، ك (2) َفنَّ َّللاّب

                                                 
(3)

،ص 5، ض(د،خ)، اٌّىرثح اٌع١ٍّح، ت١شٚخ، (د،ؽ) اٌف١شٚص أتادٞ، تظائش رٚٞ اٌر١١ّض فٟ ٌطائف اٌىراب اٌعض٠ض، ذؽم١ك ِؽّذ عٍٝ إٌعاس، 

264  .
(4)

.  55 اتٓ ٘شاَ، ِغٕٟ اٌٍث١ة، ص 
(5)

.  400اٌّشادٞ، اٌعٕٝ اٌّذأٟ، ص :  ٠ُٕظش
(6)

.  143 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(7)

.  51 عٛسج اٌّائذج، ا٠٢ح 
(1)

. 402 اٌّشادٞ، اٌعٕٝ اٌّذأٟ، ص 
(2)

.  259 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
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.... رُب بٌِب ًُّز الْبكَف وَف الْبعَف ِب َف  ُب
 عػٌز كجٌؿ – كعمٌكه – سبحانو –التككيد عمى كماؿ قدرتو  (أفَّ )، فقد أفادت  (3)وَف َفنَّ َّللاَّ

  . -

:  التوكيد بالالم المؤكِّدة. 3

كمف . (4)" الـ االبتداء، كىي البلـ المفتكحة، في نحك لىزيده قائـه، كفائدتيا تككيد مضمكف الجممة"    كىي 

ٌنٌر  .....- :  تعالى – قولهأمثمتيا  نِب يٌّ عَف َف لَفقَفوِب
 إِبنَّ َّللاَّ

، فكقع التككيد بيا كبأٌف كلكف لما اجتمعتا زحمقت (5)

.  البلـ إلى الخبر

:  (َلنْ )التوكيد بـ . 4

كمف أمثمتيا في الكتاب العزيز . ، كتقع لتأكيد النفي في الكبلـ(6)" حرؼ نصب كنفي كاستقباؿ"    كىي 

فِبرْب لَفهُب ْب  - :  تعالى – قوله غْب تَف لَفهُب ْب  َف ْب لَف ْب  َف ْب َف فَفرْب غْب هِب ْب  َف ْب َف ٌْب اا عَف َف وَف ُب لَفهُب ْب  َف
فِبرَف َّللاَّ غْب ٌَف ، فمف أٌكدت في ىذه  (7) ....لَفن 

.   لممنافقيف الذيف عاشكا عمى النفاؽ كماتكا عميو– سبحانو –اآلية نفي مغفرة اهلل 

:  (أمَّا الشرطيَّة المشّددة الميم، المفتوحة اليمزة)التوكيد بـ . 5

ٌِبً  َفن  - :  تعالى – قوله، كمف األمثمة عمييا (8)" كىك حرؼ شرط كتفصيؿ كتككيد    " ٌَف ْب َفحْب َف الَف 
إِبنَّ َّللاَّ

ا  قَفهَف ا  َفوْب ةًا  َفمَف وضَف عُب ا بَف ثَفبلًا مَّ بَف مَف رِب اٌَفضْب ُب  َف َفمَّ
ادَف َّللاَّ ا  َفرَف اذَف قُبولُبونَف مَف ٌَف واْب  َف فَفرُب ٌنَف كَف ا الَّذِب هِب ْب وَف َفمَّ بِّ ن رَّ هُب الْبحَف ُّز مِب عْب َفمُبونَف  َفنَّ ٌَف نُبواْب  َف ٌنَف آمَف  الَّذِب

ثَفبلًا  ا مَف ـذَف  . ، فقد أفادت توكٌداً للحكم فً هذه اآلٌة (9)....بِبهَف
: (َقدْ )التوكيد بـ . 6

كمف األمثمة . (1)" حرؼ تحقيؽ إذا دخمت عمى الماضي، كحرؼ تكقع، إذا دخمت عمى المستقبؿ"    ىك 

ٌداًا  ...- :  تعالى – قولهعمييا  هِب هُب ْب شَف عَف ًَّ إِبذْب لَف ْب  َفكُبن مَّ ُب عَف َف
عَف َف َّللاّب ، فقد أفادت تككيد الخبر في  (2)قَفالَف قَفدْب  َفنْب

. اآلية

                                                 
(3)

.  30 عٛسج ٌمّاْ، ا٠٢ح 
(4)

.  124 اٌّشادٞ، اٌعٕٝ اٌّذأٟ، ص 
(5)

.  74 عٛسج اٌؽط، ا٠٢ح 
(6)

.  373 اتٓ ٘شاَ، ِغٕٟ اٌٍث١ة، ص 
(7)

.  6 عٛسج إٌّافمْٛ، ا٠٢ح 
(8)

.  80 اتٓ ٘شاَ، ِغٕٟ اٌٍث١ة، ص 
(9)

.  26 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
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: التوكيد بالسين. 7

تكسيع؛ ألٌنيا تنقؿ المضارع مف الزماف الضيؽ، كىك : تسٌمى حرؼ استقباؿ، كحرؼ تنفيس، أمٍ     "

راًا سَف ....  - :  تعالػى – قوله، كمثاليا (3)" الحاؿ، إلى الزماف الكاسع كىك االستقباؿ ٌُب ْب رٍء  دَف عُب ْب عْب ُب بَف
لُب َّللاَّ عَف  ٌَفجْب

رِب حَف ٍّق سَف ....  - :  تعالى – وقوله، (4) ٌْب ااَف بِبغَف ٌَف نبِب
قَف ْب َفهُب ُب األَف ا قَفالُبواْب وَف كْب ُببُب مَف ، فما أفادتو السيف في كمتا  (5).....نَف

.  اآليتيف ىك التككيد كيقٌكم ذلؾ أيضان صدؽ المخبر

: (َسْو َ )التوكيد بـ . 8

 – قوله    ، كمثالو (6)" حرؼ تنفيس، يختص بالفعؿ المضارع، كيخٌمصو لبلستقباؿ كالسيػف"     كىي 

فَف وَف  - : تعالػى وْب ىلَف َف ضَف بُّزكَف  َف َفرْب ٌكَف رَف ٌُبعْب ِب   (7)فبدخكؿ البلـ عمييا ازدادت تككيدان لمخبر ،  .

: (نوني التوكيد)التوكيد بـ . 9

، ككمتاىما (نكف التككيد الثقيمة كىي المشٌددة المفتكحة، كنكف التككيد الخفيفة، كىي الساكنة):    كىما

نَف ...  - :  تعالى – قولهمختٌصة بالفعؿ، كقد اجتمعتا في  جَف ٌُب ْب كُبونَّ لَف ٌَف لَف ٌنَف ناًا  وَف رِب ا ِب نَف الصَّ .  (8) مِّ

: بفتح اليمزة والتخفي  (َأالَ )التوكيد بحر  التنبيو . 10

 

الجممة الفعمية، : ، أمٍ (1)" تككف لمتنبيو؛ فتدؿ عمى تحٌقؽ ما بعدىا كتدخؿ عمى الجممتيف"    كىي 

ا  َفالَف ...  - :  تعالى – قولهكاالسمية كأمثمتيا مف القرآف الكريـ  ا َف بِبهِب  مَّ حَف هُب ْب وَف نْب و اًا عَف رُب صْب ٌْبسَف مَف هِب ْب لَف ٌَف ْب ٌِب وْب َف  ٌَف  

                                                                                                                                                         
. 255 المرادم، الجنى الٌداني، ص (1)
.  72 سكرة النساء، اآلية (2)
. 185 ابف ىشاـ، مغني المبيب، ص (3)
. 7 سكرة الطبلؽ، اآلية (4)
. 5 سكرة آؿ عمراف، اآلية (5)
. 458 المرادم، الجنى الٌداني، ص (6)
. 7 سكرة الضحى، اآلية (7)
.  32 سكرة يكسؼ، اآلية (8)
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ونَف  اُب نِب هْب ٌَف ْب َف انُبواْب بِبهِب  نُبونَف  َفال -:  تعالػى – وقوله،  (2)كَف نَف ٌَفحْب الَف  ُب ْب  هِب ْب وَف ٌْب فٌر عَف َف وْب اا ال ّبــهِب الَف  َف ٌَف لِب ، فقػد  (3) إِبنَّ  َفوْب

.  في ىاتيف اآليتيف لمتأكيد عمى أمريف حاكؿ الكٌفار االستخفاؼ بيما في الحياة الدنيا (أال)جاءت 

 

:  التوكيد بضمير الفصل. 11

 

كىك حرؼ عمى الراجح كليس باسـ، كسيٌمي ضميران مف التجٌكز، ألٌنو جاء عمى صكرة : ضمير الفصؿ    "

، كىذا الضمير يفصؿ بيف المبتدأ كالخبر لذا يعرب ىذا الضمير بضمير فصؿ ال محػؿ لو (5)" الضمير

ُب ...  - :  تعالى – قولهكمف أمثمتو في القرآف الكريـ . مف اإلعراب 
وَف  َفالِلَّ وَف  ُب وْب َفى وَف ُب ٌِبـً المَف ٌُبحْب ـــوَف  ًُّز وَف ُب لِب  الْبوَف

ٌرٌر  اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف حتى ال  (الكليٌ )كبيف الخبر  (لفظ الجبللة)، فالضمير في اآلية فصؿ بيف المبتدأ  (6)عَف َفى كُب

َف - :  تعالى – وقوله. يككف صفة، فأفاد بذلؾ التككيد كاالختصاص
لِبكَف بِب َفنَّ َّللاَّ وَف  ذَف ،  (7)....الْبحَف ّب  ُب

حتى ال يعرب الخبر صفة،  (الحؽ)كىك خبر إٌف كالخبر كىك  (اهلل)فالضمير فصؿ بيف متبلزميف ىما 

- .   عز كجؿ –كفي ذلؾ تأكيد كمدح كثناء عمى اهلل 

 

:  التوكيد بالحرو  التي ُسّميت بالزوائد. 12

                                                                                                                                                         
. 95 ابف ىشاـ، مغني المبيب، ص (1)
. 8 سكرة ىكد، اآلية (2)
. 62 سكرة يكنس، اآلية (3)
. 116ص ، 1جـ ، 1997- ى 1417، دار الفرقاف، عٌماف، األردف، 4 فضؿ عباس، الببلغة فنكنيا كأفنانيا، ط(5)
. 9 سكرة الشكرل، اآلية (6)
. 6 سكرة الحج، اآلية (7)
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كالزيادة إٌما أف تككف لتأكيد النفي؛ كالباء في خبر ليس، أك لتأكيد اإليجاب، كالبلـ الداخمة عمى     "

. (1)" إٍف، كأٍف، كال، كما، كًمٍف، كالباء، كالبلـ: المبتدأ، كحركؼ الزيادة سبعة

 –، فكتاب اهلل (2)" كأما المقصػكد بيذه الزيادة فيي الزيادة مف حيث اإلعػراب ال مف حيث المعنػى    "

 منٌزه عف الحشك، فيك الكتاب الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، فمكٌؿ حرؼ منو –سبحانو 

.  سرُّه، كمعناه الذم يككف الزمان في مكضعو فبل يمكف االستغناء عنو

:  (بكسر اليمزة وتسكين النون)ِإْن . أ

ا  - :  تعالى – فً قوله    كقد كردت إٍف ىذه  مَف ا ُب ْب  ٌِب نَّ كَّ لَفقَفدْب مَف هِب إِبنْب وَف اكُب ْب  ٌِب نَّ كَّ ، فقد كردت في اآلية  (3).... مَّ

.  المكصكلة (ما)بعد 

: (بفتح اليمزة وتسكين النون): أنْ . ب

ا  -  تعالى – قولهالظرفية نحك  (لٌما)   كىي تأتي صمة بعد  لَفمَّ ًاَف بِبهِب ْب  َفنْب وَف ا لُبو اًا  ِب ااتْب رُب ُب ُبنَف .  (4)... جَف

 (أفٍ )، كتككف بعد نفي، أك نيي، أك بعد (5) "الصمة الداخمة في الكالم لمجّرد تقويتو وتوكيده "(ال). ج

فَفىَف  - :  تعالى – قولهكمف األمثمة عمييا في الكتاب العزيز . المصدرية، كتأتي قبؿ القسـ ٌَف ْب َف الَف 
إِبنَّ َّللاّب

ضِب  اٌر  ِبً األَفرْب ًْب هِب شَف ٌْب الَف  ِبًعَف َف ااوَف مَف ، فقد كردت بعد حرؼ العطؼ الكاك؛ لتقكية النفي، كلتأكيد إحاطة  (6) ال َّ

لُب الْبكِب َفابِب  ن  - : تعالى  - وقوله.  بكؿ شيء– تعالى –عمـ اهلل  عْب َف َف  َف ْب ٌَف بلَّ  لِب اللِببَف ن  َفضْب اٍء مِّ ًْب ونَف عَف َفى شَف رُب دِب قْب ٌَف  

ِب  . النافية كىي لمتأكيد كلتقكية المعنى (ال)، فينا كقعت صمة قبؿ  (7)....َّللاَّ

: (َماَ )التوكيد بـ . د

                                                 
. 85، ص 2 الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج(1)
. 26ـ، ص 1989- ى 1410، دار النكر، بيركت، 1فضؿ عباس، لطائؼ المناف كركائع البياف في دعكل الزيادة في القرآف، ط:  ينظر(2)

. 181عائشة عبد الرحمف، اإلعجاز البياني لمقرآف كمسائؿ ابف األزرؽ، ص :      كينظر
. 26 سكرة األحقاؼ، اآلية (3)
.  33 سكرة العنكبكت، اآلية (4)
. 327 ابف ىشاـ، مغني المبيب، ص (5)
.  5 سكرة آؿ عمراف، اآلية (6)

(7)
. 29 عٛسج اٌؽذ٠ذ، ا٠٢ح 
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 – قوله، كمثاليا (1)" تكػكف صمة لمجرد التككيد، كىػي التي دخػكليا في الكػبلـ كخركجيا"     كىي 

ا َفبِب  - : تعالػى ــنَف ال ّبـــهِب لِبنــتَف لَفهُبــ ْب مَف ـــةٍء مِّ مَف حْب ، فقد كقعت صمة في ىػذه اآلية بيف الجار كالمجركر،  (2).... رَف

.  (إذا)الشرطية، ك  (إف)ككذلؾ يكثر كقكعيا بعد 

:  االستلراقية (ِمنْ )بـ التوكيد . ى

ما جاءني ًمٍف رجؿ، فإٌنو قبؿ دخكليا تحتمؿ : لمتنصيص عمى العمكـ، كذلؾ نحك"    كىي التي تجيء 

 أحد أك مف دٌيار؛ فإٌف أحدان كدٌياران ًمفٍ ما جاءني : نفي الجنس كنفي الكحدة، كتجيء لتككيد العمـك نحك

، كقد كردت كثيران في الكتاب (3)" صيغتا عمكـ، كشرط زيادتيا أف يتقدميا نفي أك نيي أك استفياـ بيؿ

.  العزيز، كىذا يجعميا ظاىرة أسمكبية تحتاج كثيران مف البحث كاالستقصاء

ا  - :  تعالى – قوله    كمف أمثمتيا  مَف رٌر وَف نذِب ا مُب ا  َفنَف مَف نْب قُبلْب إِبنَّ ارُب مِب احِبدُب الْبقَفهَّ ُب الْبوَف
في  (ًمفٍ )، فدخكؿ  (4) إِبلَفهٍء إِبالَّ َّللاَّ

.   اآلية أفاد تأكيد نفي كجكد أم إلو سكل اهلل

: (الباء)التوكيد بـ . و

، (5)" منيا الفاعؿ، كالمفعكؿ، كالمبتدأ، كخبر المبتدأ، كخبر ليس: "    الباء تأتي مؤكّْدةن في عٌدة مكاضع

فَفى ...  - :  تعالى – قولهكقد كردت الباء ىذه في القرآف الكريـ في مكاضع عديدة، كمف أمثمتيا  ِب كَف  بِبالِلّب

كُب  نَف ٌْب بَف نِبً وَف ٌْب ٌداًا بَف هِب ، فالباء تدخؿ في آم القرآف الكريـ عمى فاعؿ الفعؿ كفى لمتأكيد، كما في ىذه  (6)....شَف

 – مف شييد، فاهلل – سبحانو –كفى اهلل : فيككف المعنى (اهلل)اآلية فقد دخمت ىنا عمى لفظ الجبللة 

.   أسند الكفاية بالشيادة لو، كأٌكدىا بإدخاؿ حرؼ الباء–سبحانو 

                                                 
. 332 المرادم، الجنى الٌداني، ص (1)
. 159 سكرة آؿ عمراف، اآلية (2)
.  ، بتصرؼ425 ابف ىشاـ، مغنى المبيب، ص (3)
.  65 سكرة ص، اآلية (4)
.  96 إلى ص 94، مف ص 3الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج:  انظر(5)
. 43 سكرة الرعد، اآلية (6)
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ٌْبسَف  - :  تعالى–     وقوله ٌــكُب ْب وَف َفنَّ ال ّبـهَف لَف دِب ٌْب تْب  َف مَف ــدَّ ا قَف ــكَف بِبمَف لِـب بلَّ ٍء ذَف
دِب بِب َف بٌِب ، فقد اقترنت الباء ىنا بخبر  (1) لِّ ْبعَف

- .   سبحانو –لتؤٌكد نفي نسبة أم ظمـ هلل  (ظبلـ)ليس 

:  التوكيد بالـالم. ز

ُب  - :  تعالى – قوله    كمف أمثمتيا 
ٌدُب َّللاّب نَف ٌُبرِب ٌِّ ٌُببَف بْب ِبكُب ْب لِب ن قَف ٌنَف مِب نَفنَف الَّذِب كُب ْب  ُب ٌَف دِب هْب ٌَف يريد اهلل : "، أمٍ  (2)... لَفكُب ْب وَف

.  (3)" التبييف لكـ كييديكـ ليجمع بيف األمريف

 

: التوكيد بالمقامات: ثانياً 

ٌنما يعتمد عمى طرؽ أخرل      كىك القسـ الثاني لمتككيد الذم ال يعتمد عمى ما سبؽ ذكره مف األدكات، كا 

:  تقتضييا المقامات النظمٌية كسأكرد منيا

: التوكيد بالجممة االسمّية. أ

 – قوله     الجممة االسمٌية تدؿ عمى الثبات كاالستقػرار، كقد كرد التككيد بيا في القػرآف الكريـ نحك 

نِبً  - : تعالى ُب إِبنَّ
ا َّللاَّ نِبً  َفنَف بُبدْب ا  َفاعْب  (أنا اهلل)كالجممة االسمية  (إفٌ )، فقد أٌكد في ىذه اآلية بػ  (4).... الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  َفنَف

. (5) باأللكىية، ليتكٌجيكا لو بالعبادة – سبحانو –لمداللة عمى اختصاصو 

ى إِبنًِّ  - :  تعالى – وقوله     ا مُبو َف ٌَف رَف ِب  َفن  نَف الشَّجَف ةِب مِب كَف ارَف بَف ةِب الْبمُب عَف نِب  ِبً الْببُبقْب مَف ٌْب
َف ادِب األْب اِب الْبوَف ا ِب ن شَف ي مِب ا نُبودِب ا َف  َف

ا  َف  َف َفمَّ

ُب 
ا َّللاَّ ٌنَف  َفنَف الَفمِب بُّز الْبعَف  عميو –لدفع الكحشة عف مكسى  (أنا اهلل)كالجممة االسمية  (إفٌ )، فالتأكيد كاف بػ  (6) رَف

.  ، كإلشعاره بعظمة المتكٌمـ- الصبلة كالسبلـ 

                                                 
. 182 سكرة آؿ عمراف، اآلية (1)
. 26 سكرة النساء، اآلية (2)
.  285 ابف ىشاـ، مغني المبيب، ص (3)
.  14 سكرة طو، اآلية (4)
.   بتصٌرؼ8، ص6أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف العظيـ، ج:  يينظر(5)
.  30 سكرة القصص، اآلية (6)
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:  التوكيد بالحال. ب
ُب  - :  تعالػى – قوله     كمف أمثمتو 

ًَف َّللاَّ عِب ا دُب هُب إِبذَف لِبكُب  بِب َفنَّ دَف ُب ذَف حْب فَفرْب ُب ْب وَف  – سبحانو –إذا عيبد : ، أمٍ  (1).... كَف

كُب ُب .... - :  تعالى – وقوله. منفردان كفرتـ، كىذا يؤٌكد سبب إصرارىـ عمى الكفر نَف ٌْب بَف ا وَف نَف نَف ٌْب ا بَف دَف بَف ا بِبكُب ْب وَف نَف فَفرْب كَف

ِب  نُبوا بِبالِلَّ مِب داًا حَف َّى  ُبؤْب اا  َفبَف ضَف غْب الْببَف اوَف ُب وَف دَف دَف ُب الْبعَف حْب في ىذه اآلية ليدؿ عمى أٌف سبب  (كحده)، فكرد الحاؿ  (2) ....وَف

 – سبحانو –عداكة المسمميف لمكفار عداكة قائمة بسبب اختبلؼ العقيدة كتؤكد استمرارىا حتى يفرد 

.  باإليماف

: التوكيد بالجممة المعترضة. ج

، كيقع بيف متبلزميف كالمبتدأ كالخبر، كالمتضايفيف، (3)" كيككف إلفادة الكبلـ تقكية كتسديدان أك تحسينان     "

كقد كرد االعتراض في القرآف كثيران، كذلؾ . "كالفاعؿ كالمفعكؿ بو، كالشرط كجكابو، كالقسـ كجكابو، كغيرىا

.  (4)" يتعٌمؽ بنكع مف خصكصٌية المبالغة في المعنى المقصكد

نَفاتِب  - :  تعالى – قوله    كمف أمثمتو  ِب الْببَف ّب عَف ُبونَف لِلِب ٌَفجْب هُب وَف انَف حَف بْب هُبونَف  ُب ٌَفشْب َف ا  لَفهُب  مَّ : ، كتقدير اآلية (5) وَف

 يجب تنزيو – تعالى عمٌكان كبيران –كىذه فرية عظيمة منيـ عمى اهلل  (كيجعمكف هلل البنات كليـ ما يشتيكف)

.   عنيا، لذا اقتضى المقاـ االعتراض بيف المتعاطفيف الذم يفيد تأكيد التنزيو– سبحانو –اهلل 

: التوكيد بالقسم. د

.     كقد كقع القسـ في القرآف الكريـ كثيران تارة لتأكيد شرؼ المٍقسىـ بو، كتارة أخرل لتأكيد أمر المٍقسىـ عميو

ِب قَفالُبواْب  -:  تعالى – أمثلته قولهكمف  نَف  َفالِلّب قٌِب ارِب ا  َف نَّ ا كُب مَف ضِب وَف دَف  ِبً األَفرْب ا لِبنُبفْب ِب نَف بْب ا جِب ، فقد أقسـ  (6) لَفقَفدْب عَف ِبمْب ُب  مَّ

يت ليـ تيمة السرقة– تعالى –أخكة يكسؼ باهلل  .     تأكيدان عمى نفييـ اإلفساد عف أنفسيـ عندما كيجّْ
                                                                                                                                                         

 
(1)

.  12 عٛسج غافش، ا٠٢ح 
(2)

. 4 عٛسج اٌّّرؽٕح، ا٠٢ح 
(3)

. 506 اتٓ ٘شاَ، ِغٕٟ اٌٍث١ة، ص 
(4)

. 174، ص 2 اتٓ ا٤ش١ش، اٌّصً اٌغائش، ض
(5)

.  57 عٛسج إٌؽً، ا٠٢ح 
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: (1) "التوكيد بالصفة. "ى

َف ...  - :  تعالى – قوله     كمف األمثمة عمى ذلؾ 
ٌَف َّ ِب َّللاّب لْب هِب الْبحَف ُّز وَف ٌْب ي عَف َف ٌُبمْب ِبلِب الَّذِب لْب كْب ُببْب وَف ٌَف هُب  َف ْب بَّ ،  (2)...رَف

 (رٌبو)، كىك غني عف التكضيح كالتعريؼ، فجاءت النعت (اهلل)فالمنعكت في ىذه اآلية لفظ الجبللة 

َف .... -: تعالى– وقوله. (3)" كالمبالغة في التحذير"لمتأكيد، 
ٌَف َّ ِب َّللاّب لْب هُب وَف انَف َف نَف  َفمَف ي اؤْب ُبمِب دِّ الَّذِب ٌُبؤَف هُب  َف ْب بَّ ، فقد  (4)....رَف

 في أداء – سبحانو – بيف األلكىٌية كالربكبٌية الكصؼ لمتأكيد عمى كجكب اتقاء اهلل –سبحانو - جمع 

.  األمانة كالمحافظة عمييا

 

: التوكيد بالتكرار. و

كتقريره في  (المكٌرر)تأكيد ذلؾ األمر : "    يرد التكرار في الكتاب الحكيـ لعٌدة أغراض ببلغية منيا

ا  - :  تعالى – قولهكمف أمثمتو في القرآف الكريـ . (5)" النفس فْبسٌر مَّ رْب نَف ن ُب لْب َف َف وَف
قُبوا َّللاَّ نُبوا ا َّ ٌنَف آمَف ا الَّذِب ٌُّزهَف ا  َف ٌَف

دٍء  تْب لِبغَف مَف َف قَفدَّ
قُبوا َّللاَّ ا َّ مَف ُبونَف وَف عْب ا  َف رٌر بِبمَف بٌِب َف  َف

كٌرر األمر بالتقكل تأكيدان، كاتقكا اهلل في أداء الكاجبات ألٌنو "،  (6) إِبنَّ َّللاَّ

. (7)" قرف بما ىك عمؿ، كاتقكا اهلل في ترؾ المعاصي ألنو قرف بما يجرم مجرل الكعيد، كالغد يـك القيامة

ٌع مك   - :  تعالى – وقوله َف وَف
قُبوا َّللاَّ ا َّ ٌْب ٍء وَّللا َّللاوَف لِّ شَفًاٍء عَف ِب جاء لمتأكيد  (اهلل)، فتكرار لفظ الجبللة  (8) بِبكُب

.  عمى كجكب عدـ اإلضرار بالشُّياد كالكيتَّاب، كلتعظيـ ىذا األمر في النفكس

 

                                                                                                                                                         
(6)

. 73 عٛسج ٠ٛعف، ا٠٢ح 
، 1ـ، ج1982- ى 1402ركت، ػة، بيػب العمميػ، دار الكت3، شرح الكافية في النحك البف الحاجب، طى 686 رضي الديف األسترابادم، ت (1)

. 303ص
.  282 سكرة البقرة، اآلية (2)
.  270، ص 1 أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج(3)
. 283 سكرة البقرة، اآلية (4)
.   127، ص (د،ت)، مكتبة المتنبي، القاىرة، (د،ط) ابف القيـ، الفكائد المشكؽ إلى عمـك القرآف كعمـ البياف، (5)
.  18 سكرة الحشر، اآلية (6)
.  86، ص 4 الزمخشرم، الكٌشاؼ، ج(7)
.  282 سكرة البقرة، اآلية (8)
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:  التوكيد بالمصدر. ز

 قوله    كيككف التككيد بو لؤلفعاؿ ال لؤلسماء، كقد كقع التككيد بو في مكاضع كثيرة في القرآف الكريـ، منيا 

َف    :- تعالى–
وا َّللاَّ كــُبرُب نـُبوا اذْب ٌـنَف آمَف ا الَّذِب ـُّزهَف

ا  ٌَف كـْبراًا ٌَف راًا ذِب ثٌِب جاء مؤكّْدان فعؿ األمر  (ذكرا)فالمصدر ،  (1) كَف

.   في جميع األحكاؿ كاألكقات– سبحانو –ليحث الناس عمى إكثار ذكر اهلل  (اذكركا)
 

:  التوكيد بالتقديم والتأخير. ح

، كلمتقديـ كالتأخير صكر ًعٌدة في (2) أشار ابف جٌني في الخصائص إلى أٌف التقديـ كالتأخير يفيد الكبلـ    

نْب ... - : تعالى – قولهالقرآف الكريـ سآتي عمى ذكرىا في مبحث التقديـ كالتأخير، كمف أمثمتو  عَف ُبواْب مِب فْب ا  َف مَف وَف

َف 
رٍء  َفإِبنَّ َّللاّب ٌْب  عممو بذلؾ، فقٌدـ الظرؼ إشارة إلى أٌف لػو غاية النظر في – سبحانو كتعالى –أٌكد "،  (3)بِبهِب عَف ٌِب ٌر  َف

. (4) "بالغ العمـ: أمٍ  (بو عميـ): أعماليـ الحسنة فقاؿ
 

:  التوكيد بالقصر. ط

، كالغرض منو التأكيد، (5)" تخصيص شيء بشيء، أك تخصيص أمرو بآخر بطرؽ مخصكصة"   كىك 

فالقصر يفيد التأكيد كيتضٌمف معناه، فعندما يخصص مكصكؼ بصفة أك العكس فميس ىذا إال تأكيدان لمحكـ "

ُبلْب   - : تعالى – قولهكمف أمثمتو .  ، كسأتحدث عنو في مبحثو مف ىذا الفصؿ(6)" عمى تأكيد ا الْبعِب ْب ُب قا مَف إِبنَّ

ِب  ندَف َّللاَّ  – سبحانو – صفة العمـ بمجيء الساعة عمى اهلل – عميو الصبلة كالسبلـ –، فقد قصر ىكد  (7)...عِب

ُب  :- تعالى – وقوله. كىك المقصكر عميو
ا إِبلَفهُبكُب ُب َّللاَّ مَف اٍء عِب ْبماًا إنَّ ًْب لَّ شَف عَف كُب وَف وَف ِب ي الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب ، فالقصر في  (8) الَّذِب

                                                 
(1)

. 41 عٛسج ا٤ؼضاب، ا٠٢ح 
(2)

.   ترظشف285 – 284،  ص 3اتٓ ظّٕٟ، اٌخظائض،ض:  ٠ٕظش
(3)

.  215 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(4)

.  216، ص 1َ، ض1995- ٘ 1415، داس اٌىرة اٌع١ٍّح، ت١شٚخ، 1 اٌثماعٟ، ٔظُ اٌذسس، ؽ
(5)

.  ترظشف542 تذٚٞ ؽثأح، ِععُ اٌٍغح اٌعشت١ح، ص 
(6)

. 140َ، ص 1927- ٘ 1356، ِطثعح ِظطفٝ اٌثاتٟ اٌؽٍثٟ، اٌما٘شج، 1 اٌغىاوٟ، ِفراغ اٌعٍَٛ، ؽ
(7)

. 23 عٛسج ا٤ؼماف، ا٠٢ح 
(8)

. 98 عٛسج ؽٗ، ا٠٢ح 
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 فيك يقصر صفة األلكىية عمى – سبحانو –ىذه اآلية يؤٌكد أف المعبكد المستحٌؽ لمعبادة ىك اهلل 

.  مكصكؼ

: أضرب توكيد الخبر: ثالثاً 

     عمى المتكٌمـ أف يأخذ باعتباره حاؿ المخاطب عند اإلخبار؛ ليككف مكافقان لمقتضى حاؿ المخاطب 

:  ، كىي(1)" فالمخاطب لو ثبلث حاالت"دكف زيادة أك نقصاف، 

 كفي ىذه الحاؿ يمقى إليو الخبر خاليان مف أدكات التككيػد، كييسٌمى ،أن يكون خالي الذىـن من الحكم. أ

ا  - :  تعالى – قولهكمثالو . ىذا النكع مف الخبر ابتدائيان  مَّ الَفى عَف عَف هُب وَف َف انَف حَف بْب جِب ُبو ُب  ُب عْب ِب  َفبلَف  َف ْب َف رُب َّللاّب  َف َفى  َفمْب

كُبونَف  رِب  ىك العذاب أك يكـ القيامة الذم كعد الناس جميعان بأنيـ سينالكف – تعالى –، فأمر اهلل  (2)ٌُبشْب

خاليان  (أتى أمر اهلل  )فيو حسابيـ، كىذا األمر متحقؽ ال محالة فيك مف رب العالميف؛ لذا ألقي الخبر 

. عف المؤكدات، فمف شاء فميؤمف كمف شاء فميكفر

:  كيرد الخبر االبتدائي لعٌدة أغراض ببلغية منيا   

ا  - :  تعالى – قوله كمثالو في :إظيار القدرة اإلليّية. 1 هَف ضِب عْب بُبو ُب بِببَف رِب ا اضْب وْب َفى َفقُب ْبنَف ُب الْبمَف
ٌِبً َّللاّب ٌُبحْب لِبكَف  ذَف ٌكُب ْب كَف ٌُبرِب  وَف

قِب ُبونَف  عْب ا ِبهِب لَفعَف َّكُب ْب  َف ٌَف ، فالخطاب مكٌجو لبني إسرائيؿ الذيف رأكا اآلية تمك اآلية، لكنيـ تمادكا في  (3)آ

أٌنو قادر عمى كؿ "مدلّْبلن عمى  (كذلؾ يحيي اهلل المكتى)استكبارىـ كتعالييـ عمى الحؽ، فكاف الخبر 

شيء فتعممكف عمى قضٌية عقكلكـ كىي أف مف قدر عمى إحياء نفس كاحدة قدر عمى إحياء جميعيا 

.  (4)" لعدـ االختصاص

                                                 
. ، بتصرؼ114 ك ص113،  ص 1فضؿ عباس، الببلغة فنكنيا كأفنانيا،ج:  ينظر(1)
. 1 سكرة النحؿ، اآلية (2)
. 73 سكرة البقرة، اآلية (3)
. 160ص ، 1جـ، 1991- ى 1412، دار السبلـ، القاىرة، 3 سعيد حٌكل، األساس في التفسير، ط(4)
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لَف  - :  تعالى – قوله نحك :البيان. 2 ٌُبوصَف ُب بِبهِب  َفن 
رَف َّللاَّ ا  َفمَف ونَف مَف عُب قْب َف ٌَف اقِبهِب وَف ٌثَف دِب مِب عْب ن بَف ِب مِب دَف َّللاَّ هْب ونَف عَف نقُبضُب ٌَف ٌنَف  الَّذِب

ونَف  رُب ا ِب ضِب  ُبولَفـبِبكَف   ُب ُب الْب َف ونَف  ِبً األَفرْب دُب ٌُبفْب ِب ، فقد جاءت ىذه اآلية في سياؽ الحديث عف المنافقيف  (5)وَف

كصفاتيـ التي ال تخفى عمى خالقيـ؛ فيخمك الخبر لذلؾ عف المؤٌكدات، كعٌدد الحؽ صفاتيـ ليكشفيا 

 لمفاسقيف الذيف أخبر أٌنو ال – جؿ ذكره –كىذا كصؼ مف اهلل "لممؤمنيف حتى يككنكا عمى حذر منيـ 

.  (1)" يضٌؿ بالمثؿ الذم ضربو ألىؿ النفاؽ غيرىـ

ن  - :  تعالى – قولهكمف األمثمة عميو : التحذير. 3 مِب َفتْب مِب ا عَف مَف راًا وَف ضَف حْب رٍء مُّز ٌْب نْب  َف مِب َفتْب مِب ا عَف فْبسٍء مَّ لُّز نَف وْب َف  َفجِبدُب كُب ٌَف

ٌداًا  عِب داًا بَف هُب  َفمَف نَف ٌْب بَف ا وَف هَف نَف ٌْب دُّز لَفوْب  َفنَّ بَف وَف اٍء  َف وَف هُب  ُب فْب َف ُب نَف
كُب ُب َّللاّب رُب ذِّ ٌُبحَف ادِب وَف بَف وفُب بِبالْبعِب ؤُب ُب رَف

َّللاّب  (كيحذركـ اهلل نفسو)، فالخبر  (2) وَف

جاء في معرض الحديث عف يكـ الجزاء الذم تسأؿ فيو كؿ نفس عٌما عممت (3)" يخكفكـ عقابو: "أم

. في حياتيا الدنيا

 – قوله كيقصد بو إظيار اإلنساف خبلؼ ما بقمبو كىذا ال يقع إال مػف المنافقيػف كمثالو :التضميـل. 4

ا -: تعالى ٌَف نْب ا ِب الدُّز ٌَف جِببُبكَف قوله  ِبً الْبحَف ٌُبعْب ن  نَف النَّاسِب مَف مِب ا  ِبً قَف ْببِبهِب وَف َف عَف َفى مَف
دُب َّللاّب هِب ٌُبشْب ا ِب وَف لَفدُّز الْب ِبصَف

وَف  َف ، فالخبر  (4) وَف ُب

" أٌنو يظير لمناس اإلسبلـ، كيبارز اهلل بما في قمبو مف الكفر كالنفاؽ"معناه  (يشيد اهلل عمى ما في قمبو)
(5) .

 كيأتي الخبر االبتدائي ليبعث الطمأنينة كالسكينة في النفكس المؤمنة التي كقفت حياتيا عمى :التطمين. 5

 – تعالى – فيطمئنيا بما ستبلقيو مف جزاء عظيـ لقاء ذلؾ الخضكع كالتسميـ هلل – سبحانو –طاعة اهلل 

                                                 
.  27 سكرة البقرة، اآلية (5)
 

(1)
. 182، ص 1 اٌطثشٞ، ظاِع اٌث١اْ، ض

(2)
. 30 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 

(3)
. 178، ص 1 ِؽّذ عٍٟ اٌظاتٟٛٔ، طفٛج اٌرفاع١ش، ض

(4)
. 204 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 

(5)
.  184، ص 1 ِؽّذ عٍٟ اٌظاتٟٛٔ، ِخرظش اتٓ وص١ش، ض
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ا - :  تعالى – قولهنحك  ٌَف نْب ابَف الدُّز وَف ُب ثَف
ا ُب ُب َّللاّب نَف  َف  َف نٌِب ٌُبحِببُّز الْبمُبحْب ِب ُب 

َّللاّب ابِب اا ِبرَف ِب وَف وَف نَف ثَف حُب ْب جمع اهلل "، أم  (6) وَف

. (7)" ليـ بيف جزاء الدنيا بالغنيمة كالعٌز كالظفر كالتمكيف ليـ بالببلد، كبيف جزاء اآلخرة بالجنة كنعيميا

 كيككف خاليان مف المؤكدات ألف ىذه – جٌؿ كعبل – كيرد ىذا الخبر ليظير عظمة اهلل :التعظيم. 6

نَفاتِب  َفقَفالُبوا  - :  تعالى – قولهالعظمة ظاىرة ال تحتاج إلى إثبات، كمنو  ٌِّ هِب ْب رُب ُب ُبهُب  بِبالْببَف انَفت  َّ ْب ٌِب هُب كَف لِبكَف بِب َفنَّ ذَف

لَّوا  وَف وا وَف َف فَفرُب ا  َفكَف نَف ونَف دُب هْب ٌَف رٌر  ُب  َفبَفشَف
نَفى َّللاَّ غْب ا ْب َف ٌدٌر وَّ مِب ًٌّ حَف نِب ُب  َف

َّللاَّ أم أظير : "معنػاه (كاستغنى اهلل)، فالخبر  (1) وَف

"  عنيـ لما فعؿ ذلؾ– تعالى –استغناءه عف إيمانيـ كطاعتيػـ، حيث أىمكيـ، كقطػع دابرىـ كلكال غناه 
(2)  .

عبلء شأنو كما :التعجب. 7 قَفدْب  - :  تعالى –فً قوله  كىك إبراز أمر ما كا  بلَف ٌر وَف كُبونُب لًِب  ُب ٌَف بِّ  َفنَّىَف  قَفالَف رَف

اقِبرٌر قَفالَف  رَف َف ِبً عَف امْب رُب وَف بَف ًَف الْبكِب نِب ااُب بَف َفغَف ٌَفشَف ا  لُب مَف عَف فْب ٌَف ُب 
لِبكَف َّللاّب ذَف أم : "معناه (كذلؾ اهلل يفعؿ ما يشاء)، فالخبر  (3)كَف

يفعؿ اهلل ما يشاء مف األفعاؿ العجيبة مثؿ ذلؾ الفعؿ كىػك خمؽ الكلد بيف الشيخ الفاني كالعجكز 

. (4)" العاقر

ُب عَف َفى قُب ُبوبِبه ْب  - :  تعالى – قولهكيراد بو تثبيت أمر ما، كمف األمثمة عميو : التقرير. 8
عَف َفى  َف َف َف َّللاّب  وَف

ٌ ٌر  ابٌر ع ِب ذَف لَفهُب ْب عَف اوَف ٌر وَف شَف ارِب ِب ْب  ِب صَف بْب
عَف َفى  َف هِب ْب وَف عِب مْب أٌف "يثبت  (...ختـ اهلل عمى قمكبيـ )، فالتعبير بالخبر  (5) َف

القمكب إذا كثرت عمييا الذنكب طمست نكر البصيرة فييا، فبل يككف لئليماف إلييا مسمؾ، كال لمكفر 

.  (6)" عنيا مخمص

                                                 
(6)

. 148 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(7)

.  212، ص 1 ِؽّذ عٍٟ اٌظاتٟٛٔ، طفٛج اٌرفاع١ش، ض
(1)

.  6 عٛسج اٌرغاتٓ، ا٠٢ح 
(2)

. 256، ص 8 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(3)

. 40 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(4)

. 428، ص 1 اٌضِخششٞ، اٌىّشاف، ض
(5)

. 7 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(6)

.  27، ص 1 اٌظاتٟٛٔ، طفٛج اٌرفاع١ش، ض



 51 

ـــضٍء  - :  تعالى – قولهكمثالو : التكريم. 9 عْب ُب ْب عَف َفــى بَف هـ ضَف عْب ا بَف لُب  َفضَّ ْبنَف ــن كَف َّ َف ال ّبــهُب  ِب ْبكَف الرُّز ُب ــهُب  مَّ نْب رَف َفــعَف مِّ  وَف

ووِب الْبقُبدُبسِب  ا ُب بِبرُب نَف دْب ٌَّ
نَفاتِب وَف َف ٌِّ ٌَف َف الْببَف رْب نَف مَف ى ابْب ٌ َف ا عِب نَف ٌْب آ َف اتٍء وَف جَف رَف هُب ْب دَف ضَف عْب أفاد  (منيـ مىٍف كٌمـ اهلل)، فالخبر  (7)....بَف

:  فٌضؿ بعض الرسؿ عمى بعض، فخٌص بعضيـ بخصائص، فمنيـ مف كٌممو– عٌز كجٌؿ –أٌف اهلل "

. (8)" كمكسى، كمحمد صمى اهلل عميو كسمـ، كمنيـ مف رفعو درجات عمى غيره

ُب  - :  تعالى – قوله كىك لفت االنتباه نحك أمر ما، كمنو :التنبيو عمى ضالل المخاطب. 10
ذَف َّللاّب إِبذَف  َف َف وَف

ٌنَف  ُبو ُبواْب الْبكِب َفابَف  ا َف الَّذِب ٌثَف بلًا مِب ناًا قَف ٌِب مَف اْب بِبهِب ثَف وْب رَف اشْب َف هُبورِب ِب ْب وَف اا  ُب رَف و ُب وَف ذُب بَف نَف هُب  َف ونَف كْب ُبمُب الَف  َف هُب لِب نَّاسِب وَف نُبنَّ ٌِّ ونَف   لَف ُببَف ٌَفشْب َفرُب ا    َفبِببْبسَف مَف
ٌنَف  ُبو ُبواْب الْبكِب َفابَف )، فالخبر (1) ا َف الَّذِب ٌثَف ُب مِب

ذَف َّللاّب إِبذَف  َف َف يفيد التنبيو عمى ضبلؿ أىؿ الكتاب الذيف أخذ اهلل  "(وَف

، كأف ينكىكا بذكره في - صمى اهلل عميو كسمـ –عمييـ العيد عمى ألسنة األنبياء أف يؤمنكا بمحمد 

.  (2)..." الناس فيككنكا عمى أىبة مف أمره 

ٌنَف  - :  تعالى – علٌه قوله كيقصد بو التخكيؼ، كمف األمثمة :التيديد. 11 نَف الَّذِب لَّوْب وَف ٌَف َف هُب ْب  نْب راًا مِّ ثٌِب  َفرَف  كَف

هُب ْب  َفن  تْب لَفهُب ْب  َفنفُب ُب مَف ا قَفدَّ واْب لَفبِببْبسَف مَف فَفرُب هِب ْب كَف ٌْب ُب عَف َف
ونَف  َف ِب َف َّللاّب الِبدُب ابِب  ُب ْب  َف ذَف هِب ْب )، فالخبر  (3) وَف ِبً الْبعَف ٌْب ُب عَف َف

(  َف ِب َف َّللاّب

.  تيديد ألكلئؾ الذيف يتكلكف الكٌفار بكقكع سخط اهلل عمييـ في الدنيا كاآلخرة

لِبكَف قوله   - :  تعالى – قوله كمثالو :الدعاء. 12 ِب ذَف نُب َّللاّب ٌحُب ابْب ارَف  الْبمَف ِب قَفالَفتْب النَّصَف ِب وَف نُب َّللاّب رٌر ابْب ٌْب نَف هُبودُب عُب ٌَف قَفالَفتِب الْب وَف

لُب  ن قَفبْب واْب مِب فَفرُب ٌنَف كَف لَف الَّذِب بُبونَف قَفوْب ا ِب ٌُبضَف هِب ْب  ا ِب وَف ُب بِب َف ْب
ٌُبؤْب َفكُبونَف قَفا َف َفهُب ُب َّللاّب ُب )، فالخبر  (4)  َفنَّى 

 –دعاء عمييـ  "(قَفا َف َفهُب ُب َّللاّب

. (5)"  باإلىبلؾ فإف مف قاتمو اهلل ىمؾ –كىـ الييكد كالنصارل 

ا  - :  تعالى – قوله كمف أمثمتو :الـذم. 13 نَف ٌْب صَف عَف ا وَف نَف عْب مِب قُبولُبونَف  َف ٌَف هِب وَف عِب اضِب وَف ن مَّ رِّ ُبونَف الْبكَف ِب َف عَف ٌُبحَف واْب  ادُب ٌنَف  َف نَف الَّذِب مِّ

راًا لَّهُب ْب  ٌْب انَف  َف ا لَفكَف نَف رْب ان ُب عْب وَف مَف ا ْب ا وَف نَف عْب ا وَف َف َف نَف عْب مِب هُب ْب قَفالُبواْب  َف لَفوْب  َفنَّ ٌنِب وَف ناًا  ِبً الدِّ عْب نَف ِبهِب ْب وَف َف اًا بِب َفلْب ِب ٌّب ا لَف نَف اعِب رَف عٍء وَف مَف رَف مُب ْب ٌْب عْب  َف مَف ا ْب وَف

                                                 
(7)

. 253 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(8)

ٜ، ا٤عاط فٟ اٌرفغ١ش، ض ّٛ .  582، ص 1 عع١ذ ؼ
(1)

.  187 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(2)

.  345، ص 1 ِؽّذ اٌظاتٟٛٔ، ِخرظش ذفغ١ش اتٓ وص١ش، ض
(3)

. 80 عٛسج اٌّائذج، ا٠٢ح 
(4)

.  30 عٛسج اٌرٛتح، ا٠٢ح 
(5)

.  402، ص 1 اٌث١ؼاٚٞ، أٔٛاس اٌرٕض٠ً ٚأعشاس اٌرأ٠ًٚ، ض
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لَفكِبن  وَف َف وَف رِب ِب ْب وَف َفقْب فْب ُب بِبكُب
هُب ُب َّللاّب نَف بلًا لَّعَف نُبونَف إِبالَّ قَف ٌِب مِب ٌُبؤْب ، الذـ كالتقبيح (ولكن لعنه  َّللا بكفر  )، أفاد الخبر  (6)  َفبلَف 

- .   تعالى –لمييكد بسبب كفرىـ كتمادييـ في الٌصد عف ديف اهلل 
 

:  الضرب الطمبي. ب

    كفيو يككف المخاطب مترٌددان في الحكـ يريد الكصكؿ إلى اليقيف في معرفتو، فيحسف ىنا تككيد الخبر 

عَف بِبرِب  - :  تعالى – قولهكمثالو . (طمبٌيان )ليتمٌكف مف نفسو، كيسٌمى ىذا النكع  ن شَف وَف َف مِب رْب الْبمَف فَفا وَف إِبنَّ الصَّ

ِب   ...َّللاّب
فقد كاف المسممكف يشعركف بشيء في أنفسيـ عندما يطكفكف أك يسعكف؛ ألنو مٌما فعمكه قبؿ "، (7)

؛ ليزيؿ ما في النفكس مف حرج كترٌدد عند أداء ىذه (إفٌ )، فجاء الخبر مؤٌكدان بحرؼ التككيد (1)" اإلسبلـ

.  الشعيرة

 

:  كيرد الخبر الطمبي لعٌدة أغراض ببلغٌية، منيا

اا  - : تعالى – علٌه قولهكمف األمثمة  :اإلحاطة وتمام القدرة . 1 ـا  َفضَف ــ ْب كُب َّمَف ارَف ُب صَف فُب  َفبْب ٌَف ْب َف رْب ُب  ادُب الْببَف كَف ٌَف

ارِب ِب ْب  صَف بْب
هِب ْب وَف َف عِب مْب بَف بِب َف ُب لَفذَف َف

لَفوْب شَفاا َّللاّب واْب وَف هِب ْب قَفامُب ٌْب ا  َف ْب َف َف عَف َف إِبذَف هِب وَف اْب  ٌِب وْب شَف ٌرٌر لَفهُب  مَّ اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف ،  (2)إِبنَّ َّللاَّ عَف َفى كُب

ٌرٌر )فالخبر  اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف  بكؿ شيء، فقد – تعالى –ليظير إحاطة قدرة اهلل ( إفٌ )جاء مؤكَّدان بػ  (إِبنَّ َّللاَّ عَف َفى كُب

 نفسو بالقدرة عمى كؿ شيء في ىذا المكضع، ألٌنو حٌذر المنافقيف بأسو كسطكتو، – تعالى –كصؼ 

.  (3)كأخبرىـ أنو بيـ محيط، كعمى إذىاب أسماعيـ كأبصارىـ قادر 

                                                 
(6)

.  46 عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح 
(7)

.  158 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(1)

.  ، ترظشف145، ص 1ِؽّذ عٍٟ اٌظاتٟٛٔ، ِخرظش اتٓ وص١ش، ض:  ٠ٕظش
(2)

.  20 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(3)

.  ترظشف160، ص 1 ظاِع اٌث١اْ، اتٓ ظش٠ش اٌطثشٞ، ض



 53 

َف  - :  تعالى – قوله فٌعاؿ لما يريد، كال مانع لما أراد كمثالو –سبحانو– فاهلل :إظيار االصطفاء. 2
إِبنَّ َّللاّب

نُبوحاًا  فَفى آدَف َف وَف ٌنَف اصْب َف الَفمِب انَف عَف َفى الْبعَف رَف مْب آلَف عِب ٌ َف وَف ا ِب رَف آلَف إِببْب  في –جٌمت قدرتو–، فالتككيد أظير إرادة اهلل  (4) وَف

.  اصطفاء مف يشاء مف خمقو، كال يعترض عمى ىذا االصطفاء اإلليي إال كافر أك منافؽ

ٌنَف قَفالُبواْب  - :  تعالى –قوله  كىك تظاىر الكفار بأٌنيـ صادقكف فيما يقكلكف كمنو :اّدعاء الصدق. 3 الَّذِب

ا  َفالَّ  نَف ٌْب دَف إِبلَف هِب َف عَف
ي قُب ْب ُب ْب  َف ِب َف إِبنَّ َّللاّب بِبالَّذِب نَفاتِب وَف ٌِّ بْب ًِب بِبالْببَف ن قَف لٌر مِّ ااكُب ْب رُب ُب ارُب قُبلْب قَفدْب جَف انٍء  َف ْبكُب ُبهُب النَّ بَف ا بِبقُبرْب نَف ٌَف ٌَف ْب ِب ولٍء حَف َّىَف  نَف لِبرَف ُب مِب  نُبؤْب

نَف  قٌِب ادِب ن ُب ْب صَف " ، ىك مف جممة دعاكييـ الباطمة...كىذا المقكؿ كىك أف اهلل عيد إلييـ "،  (5)قَف َف ْب ُبمُبو ُب ْب إِبن كُب
(6)  .

 - :  تعالػى – ومثاله قوله كىذا ال يقع في القرآف الكريـ إال عمى ألسنة المخمكقيف :إظيار الضع . 4

ــصَف  كَف انِب نَف ااتِب الْبفِببَف َف ُب ْب  َف َفمـَّا  ـَفرَف ارٌر لَّكـ ـً جَف إِبنِّ نَف النـَّاسِب وَف ُب ُب الْبٌـَفوْب َف مِب الـِببَف لَفكـ قـَفالَف الَف  َف الَفهُب ْب وَف مَف عْب
انُب  َف ٌْب َف ٌَّنَف لَفهُب ُب الشَّ إِبذْب نَف وَف

نَف  وْب ـرَف رَف  مـَفا الَف  َف
ـً  َف ـ ْب إِبنِّ نكُب ياٌر مِّ ــالَف إِبنًِّ بــَفرِب قَف هِب وَف ٌْب قِببَف ـافُب ال ّبـهَف عَف ـَفى عَف ًَف  َف َف ـِب قــَفابِب إِبنّب ٌــدُب الْبعِب دِب ال ّبـهُب شَف ، فالخبر  (1) وَف

أخافو أف يصيبني بمكركه مف المبلئكة أك ييمكني كيككف الكقت ىك "معناه  (إني أخاؼ اهلل)المؤكد 

.  (2)" الكقت المكعكد إذ رأل فيو ما لـ يره قبمو

تُب قُبلْب  - :  تعالى – قوله كمثالو :اإللزام. 5 رْب ٌنَف إِبنًِّ  ُبمِب َف مُب ْب ِبصاًا لَّهُب الدِّ
بُبدَف َّللاَّ ، فالتككيد في الخبر  (3)  َفنْب  َفعْب

 عميو – في العبادة كاجبة عمى الرسكؿ – سبحانو –أظير أف إفراد اهلل  (...إني أمرت أف أعبد اهلل)

.  (4) قبؿ غيره –الصبلة كالسبلـ 

ا  - :  تعالى – قولهكمنو : االمتنان. 6 هَف ٌْب وا عَف َف رُب دِب قْب رَف  لَف ْب  َف اوَف ُب ْب ُب بِبهَف
ا َف َّللاَّ ٌراًا قَفدْب  َفحَف اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف ُب عَف َفى كُب

انَف َّللاَّ كَف   وَف
 بما أجراه عمى أيدييـ – سبحانو كتعالى –ىك إلظيار فضؿ اهلل  (قد أحاط اهلل بيا)، فتككيد الخبر (5)

.  (6)مف الخير العميـ 
                                                 

(4)
.  33 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 

(5)
.  183 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 

(6)
.  406، ص 1، ض(د،خ)، اٌّىرثح اٌف١ظ١ٍّح، ِىح اٌّىّشِح، داس ئؼ١اء اٌرشاز اٌعشتٟ، ت١شٚخ، (د،ؽ) اٌشٛوأٟ، فرػ اٌمذ٠ش، 

 
(1)

.  48 عٛسج ا٤ٔفاي، ا٠٢ح 
(2)

.  26، ص 4 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(3)

.  11 عٛسج اٌضِش، ا٠٢ح 
(4)

.  ، ترظشف67، ص 3ِؽّذ اٌظاتٟٛٔ، طفٛج اٌرفاع١ش، ض:  ٠ٕظش
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ٌَف ُب  - :  تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :البشارة. 7 رْب ا مَف ٌَف ةُب  آلبِبكَف هُب إِبذْب قَفالَفتِب الْبمَف مُب هُب ا ْب نْب ةٍء مِّ كِب بِبكَف ِبمَف رُب ٌُببَفشِّ َف 
إِبنَّ َّللاّب

ى ٌ َف ٌحُب عِب نَف الْبمَف ِب بٌِب قَفرَّ نَف الْبمُب مِب اا ِبرَف ِب وَف ا وَف ٌَف نْب جِبٌهاًا  ِبً الدُّز ٌَف َف وَف رْب نُب مَف عمى الخبر جعمو يفيد  (إفٌ )، فدخكؿ  (7) ابْب

.  تأكيد حصكؿ البشارة

هِب  - :  تعالى – قوله لمحث عمى الجد في األمر كمف أمثمتو بيان أىمية األمر؛. 8 مِب ـــى لِبقَفوْب إِبذْب قَفالَف مُبو َف وَف

قَفرَف ًا  واْب بَف بَفحُب ذْب كُب ْب  َفنْب  َف رُب ٌَف ْبمُب َف 
نَف إِبنَّ َّللاّب ا ِب ٌِب نَف الْبجَف ِب  َفنْب  َفكُبونَف مِب وذُب بِبالِلّب واًا قَفالَف  َفعُب نُب ا  ُب نَف إف )، فقد أٌكد الخبر  (8) قَفالُبواْب  َف َف َّ ِبذُب

.  (9)" ذبح البقرة"لتظير أىمية ما أيمر بو بنك إسرائيؿ كىك  (اهلل يأمركـ أف تذبحكا بقرة

وْب ِب  - :  تعالى – نحو قوله كيقصد بو تأكيد حصكؿ أمر ما :التحقيق. 9 ٌَف الْب ِب وَف
نُب بِبالِلّب مِب ٌُبؤْب ن  ابِب مَف رَف عْب

نَف األَف مِب وَف

ةٌر لَّهُب ْب  بَف ا قُبرْب هَف ولِب  َفال إِبنَّ اتِب الرَّ ُب صَف َفوَف ِب وَف ندَف َّللاّب بَفاتٍء عِب ٌُبنفِب ُب قُبرُب ا  ٌَف َّ ِبذُب مَف مَف ِبهِب اا ِبرِب وَف حْب ُب  ِبً رَف
ٌُبدْب ِب ُبهُب ُب َّللاّب حِبٌ ٌر  َف فُبورٌر رَّ َف  َف

  إِبنَّ َّللاّب
أفاد التحقيؽ المؤذف بثبات األمر كتمكنو  (سيدخميـ اهلل في رحمتو)عمى الخبر  (السيف)، فدخكؿ (1)
(2)  .

هُب - :  تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :التحذير. 10 لُبونَف دِّ ٌُببَف ٌنَف  هُب عَف َفى الَّذِب مُب ا إِبثْب مَف إِبنَّ هُب  َف عَف مِب ا  َف دَف مَف عْب لَفهُب بَف دَّ ن بَف إِبنَّ   َفمَف

ٌعٌر عَف ٌِب ٌر  مِب َف  َف
يفيد التحذير كالكعيد الشديد لممبٌدليف ألحكاـ اهلل  (إٌف اهلل سميع عميـ)، فالخبر المؤٌكد  (3)َّللاّب

.  (4)– تعالى –

نُبوا  - :  تعالى – ومنه قوله :التذكير. 11 ٌنَف آمَف َفلْببَفابِب الَّذِب لًِب األْب ا  ُبوْب ٌَف َف 
قُبوا َّللاَّ ٌداًا  َفا َّ دِب اباًا شَف ذَف ُب لَفهُب ْب عَف

دَّ َّللاَّ لَف  َفعَف قَفدْب  َفننَف

راًا  كْب كُب ْب ذِب ٌْب ُب إِبلَف
يذكرىـ بضركرة االنتباه ألىمية ما أنزؿ إلييـ  (قد أنزؿ اهلل إليكـ ذكرا)، فالتأكيد لمخبر  (5)َّللاَّ

.  كىك القرآف الكريـ

                                                                                                                                                         
(5)

.  21 عٛسج اٌفرػ، ا٠٢ح 
(6)

.  ، ترظشف547، ص 3اٌضِخششٞ، اٌىّشاف، ض:  ٠ٕظش
(7)

.  45 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(8)

.  67 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(9)

.  337، ص 1اٌطثشٞ، ظاِع اٌث١اْ، ض:  ٠ٕظش
(1)

.  99 عٛسج اٌرٛتح، ا٠٢ح 
(2)

.  ، ترظشف210، ص 2اٌضِخششٞ، اٌىّشاف، ض:  ٠ٕظش
(3)

.  181 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(4)

.  ، ترظشف181، ص 1أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض:  ٠ٕظش
(5)

.  10 عٛسج اٌطالق، ا٠٢ح 
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هِب وَف َفصْب َفحَف  - :  تعالى – قوله كمثالو :الترغيب. 12 دِب  ُب ْبمِب عْب ن بَف ن  َفابَف مِب هِب  َفمَف ٌْب ٌَف ُبوبُب عَف َف َف 
فُبورٌر   َفإِبنَّ َّللاّب َف  َف

إِبنَّ َّللاّب

حِبٌ ٌر ٌر يفيد ترغيب العباد في طمب  (إٌف اهلل غفكر رحيـ)، (فإٌف اهلل يتكب عميو)، فالخبر المؤكَّد  (6)رَّ

.  المغفرة دائمان ممف يقبؿ التكبة كيعفك عف المسيئيف التائبيف

ا  - :  تعالى – علٌه قوله كمف األمثمة :التطمين. 13 مَف إِبنَّ اْب  َف لَّوْب وَف إِبن  َف واْب وَّ دَف ن ُب  بِبهِب  َفقَفدِب ا ْب َف ا آمَف لِب مَف ثْب نُبواْب بِبمِب  َفإِبنْب آمَف

قَفا ٍء  ُب  ُب ْب  ِبً شِب
هُب ُب َّللاّب كَف فٌِب كْب ٌَف ٌعُب الْبعَف ٌِب ُب  َف َف مِب وَف ال َّ عمى  (السيف)، فالتطميف ظير بعد دخكؿ حرؼ التككيد  (7) وَف ُب

فسينصرؾ عمييـ كيظفرؾ بيـ، ىذا ضماف مف اهلل إلظيار رسكلو عمييـ، "أٍم  (فسيكفيكيـ اهلل)الخبر 

جبلء بعضيـ، كالكعد ال زاؿ مستمران  .  (8)" كقد أنجز كعده بقتؿ بعضيـ كا 

ُب الْبمُب ْبكَف إِبذْب قَفالَف  - :  تعالى – قوله كمثالو في :التعظيم. 14
ا ُب َّللاّب هِب  َفنْب آ َف بِّ ٌ َف  ِبً رِب ا ِب رَف ي حَف جَّ إِببْب رَف إِبلَفى الَّذِب لَف ْب  َف

 َف

ٌ ُب  ا ِب رَف ٌتُب قَفالَف إِببْب ٌِبـً وَف ُبمِب ا  ُبحْب ٌتُب قَفالَف  َفنَف ٌُبمِب ٌِبـً وَف ٌُبحْب ي  ًَف الَّذِب بِّ ٌ ُب رَف ا ِب رَف رِب ِب إِببْب شْب نَف الْبمَف سِب مِب مْب ٌَف ْب ِبً بِبالشَّ َف 
ـنَف  َفإِبنَّ َّللاّب ـا مِب   َف ْبتِب بِبهَف

ٌـنَف  الِبمِب ي الْبقـَفوْب َف ال َّ هـْبدِب ٌَف ال ـّبهُب الَف  فـَفرَف وَف ي كَف ـتَف الَّـذِب بِب  َفبُبهِب ـرِب غْب  عندما – سبحانو –، كقع التعظيـ لقدرة اهلل  (1)الْبمَف

فمكل خميؿ  "(فإٌف اهلل يأتي بالشمس مف المشرؽ): الخبر بقكلو-  عميو الصبلة كالسبلـ –أٌكد إبراىيـ 

. (2)" اهلل عنؽ النمركد حتى أراه عجزه كأخرس لسانو 

البلَّ ِبً ...  - :  تعالى – قوله كىك الثناء عمى رٌب العٌزة بما ىك أىؿ لػو كمف أمثمتو :التمجيد. 15 وَف

بلًا  بٌِب هِبنَّ  َف ٌْب واْب عَف َف غُب بْب كُب ْب  َفبلَف  َف نَف عْب نَّ  َفإِبنْب  َف َف بُبو ُب رِب اضْب اجِبعِب وَف ضَف نَّ  ِبً الْبمَف و ُب رُب جُب ا ْب نَّ وَف و ُب
نَّ  َفعِب ُب ا ُبونَف نُبشُبونَف ُب اًا  َف َف ٌّب انَف عَف ِب َف كَف

إِبنَّ َّللاّب

راًا  بٌِب  أعمى منكـ كأكبر – تعالى –فإٌف اهلل : "في آخر اآلية أفاد التمجيد أم (إفٌ )، فتككيد الخبر بػ  (3)كَف

.  (4)...." كىك كلييٌف ينتقـ ممف ظمميف كبغى عمييف 

ـــــةًا  - :  تعالى – قوله كمنو :التنبيو. 16 عـُبوضَف ثَفبلًا مـَّا بَف بَف مَف ٌَفضـْبرِب ن 
ٌـًِب  َف ٌَف ْب َفحْب ا إِبنَّ ال َّـهَف الَف  قَفــهـَفا  َف َفمَّ   َفــمـَفا  َفــوْب

ي بِبهِب  دِب هْب ٌَف راًا وَف ثٌِب لُّز بِبهِب كَف ٌُبضِب ثَفبلًا  ا مَف ـذَف ُب بِبهَف
ادَف َّللاَّ ا  َفرَف اذَف قُبولُبونَف مَف ٌَف واْب  َف فَفرُب ٌنَف كَف ا الَّذِب هِب ْب وَف َفمَّ بِّ ن رَّ هُب الْبحَف ُّز مِب عْب َفمُبونَف  َفنَّ ٌَف نُبواْب  َف ٌنَف آمَف الَّذِب

                                                 
(6)

.   39 عٛسج اٌّائذج، ا٠٢ح 
(7)

. 137 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(8)

ٜ، ا٤عاط فٟ اٌرفغ١ش، ض ّٛ .  151، ص 1 عع١ذ ؼ
.  258 سكرة البقرة، اآلية (1)
.  151، ص 1 محمد الصابكني، صفكة التفاسير، ج(2)
.  34 سكرة النساء، اآلية (3)
.  174، ص 2أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج:  ينظر(4)
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نَف  قٌِب لُّز بِبهِب إِبالَّ الْبفَفا ِب ٌُبضِب ا  مَف راًا وَف ثٌِب فيو  (إٌف اهلل ال يستحيي أف يضرب مثبل ما بعكضة)، فتككيد الخبر  (5)كَف

كاف، بأٌم شيء كاف، ؼأٌف اهلل ال يستنؾ"تنبيو لممخاطبيف عمى   كال يمتنع عف أف يضرب أمَّ مثؿ و

. (6)" صغيران كاف أك كبيران 

اا  - :  تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :التيديد. 17 ٌَف لِب ارَف   َفوْب النَّصَف هُبودَف وَف ٌَف واْب الْب نُبواْب الَف  َف َّ ِبذُب ٌنَف آمَف ا الَّذِب ٌُّزهَف ا  َف ٌَف

هُبــ ْب  نْب ــهُب مِب إِبنَّ ــ ْب  َف نكُب لَّهـُب  مِّ وَف ٌَف َف ن  مَف ضٍء وَف عْب اا بَف ٌَف لِب هُب ْب  َفوْب ضُب عْب ٌنَف بَف الِبمِب ي الْبقَفوْب َف ال َّ دِب هْب ٌَف َف الَف 
إٌف )، فالخبر المؤكَّد  (7) إِبنَّ َّللاّب

فيو إشعار بالتيديد ألكلئؾ الظالميف أنفسيـ بمكاالة الييكد كالنصارل في  (اهلل ال ييدم القـك الظالميف

. (8)" فيمنعيـ اهلل ألطافو كيخذليـ مقتان ليـ"الحياة الدنيا 

ًَّ  - :  تعالى – قوله كمثالو :دفع التردد. 18 نِب ا بَف ٌَف قُبوبُب  عْب ٌَف هِب وَف نٌِب ٌ ُب بَف ا ِب رَف ا إِببْب ى بِبهَف صَّ وَف ٌنَف وَف فَفى لَفكُب ُب الدِّ َف اصْب َف
 إِبنَّ َّللاّب

مُبو ُبنَّ إَفالَّ وَف َفن ُب  مُّز ْب ِبمُبونَف  بأف اهلل "حسـ األمر  (إٌف اهلل اصطفى لكـ)عمى الخبر  (إفٌ )، فدخكؿ  (1) َفبلَف  َف

.  (2)" اختار لكـ ىذا الديف الذم عيد إليكـ فيو كاجتباه لكـ

هُب  - :  تعالى – قوله كمنو :الذم. 19 فَفا ِبحَف ا إِبنَّ مَف نُبونِب مَف نَف الْبكُب ا ُب مِب نَف ٌْب آ َف هِب ْب وَف ٌْب ى عَف َف غَف ى  َفبَف وْب ِب مُبو َف
ن قَف انَف مِب ونَف كَف إِبنَّ قَفارُب

وْب  رَف فْب هُب الَف  َف مُب ةِب  ُبولًِب الْبقُبوَّ ِب إِبذْب قَفالَف لَفهُب قَفوْب بَف صْب نُبواُب بِبالْبعُب حِبٌنَف لَف َف ٌُبحِببُّز الْبفَفرِب َف الَف 
إٌف اهلل ال يحب )، فتأكيد الخبر  (3)إِبنَّ َّللاَّ

.  (4)" أفاد الذـ لمذيف يفرحكف بزخارؼ الدنيا كيغفمكف عف ذىابيا( "إفٌ )بػ  (الفرحيف

دِب ِب  - :  تعالى – قوله لعباده األتقياء نحك – سبحانو – كيككف مف اهلل :المدح. 20 هْب نْب  َفوْب َفى بِبعَف بَف َفى مَف

قَفى  ا َّ نَف وَف قٌِب ٌُبحِببُّز الْبمُب َّ َف 
 – تعالى –أظير حب اهلل  "(فإف اهلل يحب المتقيف)، فالخبر المؤٌكد  (5) َفإِبنَّ َّللاّب

. (6)" لممتقيف الذيف يحافظكف عمى العيكد كىذا مدح ليـ

                                                 
.  26 سكرة البقرة، اآلية (5)
.  38، ص 1 محمد عمي الصابكني، صفكة التفاسير، ج(6)
.  51 سكرة المائدة، اآلية (7)
(8)

. 629، ص 1 اٌضِخششٞ، اٌىشاف، ض
(1)

. 132 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(2)

.  561، ص 1 اٌطثشٞ، ظاِع اٌث١اْ، ض
(3)

.  76 عٛسج اٌمظض، ا٠٢ح 
(4)

.   ترظشف24، ص 7أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض:  ٠ٕظش
(5)

 .  76 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
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كَف بـِبهِب  - :  تعالى – قوله كمنو :الوعيد. 21 ٌُبشـْبرَف ن 
فـِبرُب  َف غْب ٌَف مـَفن إِبنَّ ال ـّبهَف الَف  ـااُب وَف ٌَفشَف لـِبكَف لِبمـَفن  ونَف ذَف فـِبرُب مـَفا دُب غْب ٌَف  وَف

ٌماًا  ماًا عَف ِب ِب  َفقَفدِب ا ْب َفرَف  إِبثْب
كْب بِبالِلّب رِب الكعيد  (إٌف اهلل ال يغفر أف ييشرؾ بو)عمى الخبر  (إفٌ )، فدخكؿ  (7)ٌُبشْب

.  (8)" غٌره عنو أثره فبل يستعٌد لمعفك بخبلؼ مألٌنو بت الحكـ عمى خمكد عذابو كأف ذنبو  ال ينمح"

 

:  الضرب اإلنكاري. ج

؛ ليدفع (9)كفي ىذه الحاؿ ينبغي أف يؤٌكد الخبر بأكثر مف مؤكّْد :     كيككف فيو المخاطب منكران لمخبر

كأمثمتو في القرآف الكريـ كثيرة،  منيا . اإلنكار، كىذا النكع مف التأكيد ييسٌمى إنكاريان ألنو مسبكؽ بإنكار

ــونَف ... - :  تعالى – قوله ــفْب ِبحُب ـــ ُب الْبمُب ِب  ُب بَف َّللاَّ ، ففي ىذه اآلية جممة مؤكّْدات ىي حرؼ  (1) َفالَف إِبنَّ حــِبنْب

ضافة الحزب إلى االسـ الجميؿ، كالضمير (إفٌ )، كحرؼ التككيد (أال)التنبيو  ، كالمعنى المستفاد (ىـ)، كا 

مف لفظ المفمحكف، كالتعبير بالجممة االسمية، فيذه المؤٌكدات جميعيا تزرع األمؿ في نفكس المؤمنيف 

.  ؛ بأٌف العاقبة ليـ في الداريف- تعالى –العامميف إلعبلء كممة اهلل 

 

:  كيرد ىذا الضرب مف التككيد لٌعدة أغراض ببلغية، منيا

ا ِبقُبونَف  - :  تعالى – ومثاله قوله :اّدعاء الصدق. 1 نَف ااكَف الْبمُب ا جَف ِب إِبذَف ولُب َّللاَّ دُب إِبنَّكَف لَفرَف ُب هَف عْب َف ُب إِبنَّكَف قَفالُبوا نَفشْب ٌَف ُب 
َّللاَّ  وَف

بُبون اذِب نَف لَفكَف ا ِبقٌِب نَف دُب إِبنَّ الْبمُب هَف ٌَفشْب ُب 
َّللاَّ ولُبهُب وَف  ُى لَفرَف ُب

 عميو الصبلة –، فإذا حضر المنافقكف مجمس الرسكؿ (2)

مؤكّْديف كبلميـ بإٌف كالبلـ لئليذاف بأف شيادتيـ ىذه صادرة  (قالكا نشيد إٌنؾ لرسكؿ اهلل) –كالسبلـ 

. (3)" عف صميـ قمكبيـ كخمكص اعتقادىـ ككفكر رغبتيـ كنشاطيـ

                                                                                                                                                         
(6)

.  ، ترظشف438، ص 1اٌضِخششٞ، اٌىّشاف، ض:  ٠ٕظش
(7)

.  48 عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح 
.  218، ص 1 البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ،ج(8)
. ، بتصرؼ169، ص (د،ت)، دار إحياء التراث العربي، بيركت، (د،ط)عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، تحقيؽ محمد رضكاف ميٌنا، :ينظر (9)
. 22 سكرة المجادلة، اآلية (1)
. 1 سكرة المنافقكف، اآلية (2)
.  251، ص 8 أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج(3)
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ُب  ِبً  - :  تعالى – قوله كيقصد بو إظيار الفضؿ كالمنَّة عمى العباد نحك :االمتنان. 2
كُب ُب َّللاّب رَف لَفقَفدْب نَفصَف

رَف ٍء  ثٌِب نَف كَف ا ِب وَف ٌنَف مَف بِبرِب دْب ٌْب ُب  مُّز لَّ بَفتْب ثُب َّ وَف حُب ا رَف ضُب بِبمَف كُب ُب األَفرْب ٌْب اقَفتْب عَف َف ضَف باًا وَف ٌْب نكُب ْب شَف نِب عَف رَف ُبكُب ْب  َف َف ْب  ُبغْب ثْب كُب ْب كَف بَف ْب جَف نٍء إِبذْب  َفعْب ٌْب نَف وْب َف حُب ٌَف   وَف
ليظير االمتناف عمى المسمميف بتأييدىـ كنصرىـ في  (قد)ك (البلـ)، فتأكيد الخبر بحرفي التككيد (4)

. (5)مكاطف الحرب 

هُب ُب  - :  تعالى– قوله كمنو :البشارة. 3 بْب ِبكُب  مَّ َّ ْب ن قَف اْب مِب ٌنَف  َف َفوْب لُب الَّذِب ثَف ٌَف ْب ِبكُب  مَّ ا  لَفمَّ ةَف وَف نَّ دْب ُب ُبواْب الْبجَف بْب ُب ْب  َفن  َف  َف ْب حَف ِب

ِب  رُب َّللاّب هُب مَف َفى نَفصْب عَف نُبواْب مَف ٌنَف آمَف الَّذِب ولُب وَف قُبولَف الرَّ ُب ٌَف لُبواْب حَف َّى  لْبنِب نُب اا وَف رَّ الضَّ اا وَف  َف
ٌبٌر الْببَف ْب ِب قَفرِب

رَف َّللاّب  َفال إِبنَّ نَفصْب
، فالخبر (6)

ٌبٌر )المؤٌكد  ِب قَفرِب
رَف َّللاّب . (7)" أال فأبشركا بالنصر فإنو قد حاف أكانو: "معناه ( َفال إِبنَّ نَفصْب

ِب -:  تعالى – علٌه قوله كمف األمثمة :التحقيق. 4 بِّ َّللاّب حُب هُب ْب كَف ٌُبحِببُّزونَف اداًا  ِب  َفندَف ونِب َّللاّب ن دُب ٌَف َّ ِبذُب مِب ن  نَف النَّاسِب مَف مِب وَف

ابَف  ذَف نَف الْبعَف وْب رَف ٌَف واْب إِبذْب  ٌنَف  َف َفمُب ٌَفرَف  الَّذِب لَفوْب  ِب وَف
ّب اًا لِلِّ بّب دُّز حُب نُبواْب  َفشَف ٌنَف آمَف الَّذِب ٌعاًا وَف مِب ِب جَف ّب ابِب  َفنَّ الْبقُبوَّ َف لِلِب ــذَف ٌدُب الْبعَف دِب َف شَف

،  (1) وَف َفنَّ َّللاّب

 عمى كؿ شيء مف الثكاب كالعقاب – تعالى –أف القدرة كميا هلل "أفاد  (أٌف القٌكة هلل جميعان )فتأكد الخبر 

.  (2)" دكف أندادىـ

بِبً  - :  تعالى – قوله كمثالو :الترغيب. 5 ا ُبهُب ْب إِبالَّ البلَّ هَف ا ِبهِب ْب إِبنْب  ُبمَّ هَف نَّ  ُبمَّ ا  ُب ابِبهِب  مَّ ن نِّ َف نكُب  مِّ ونَف مِب ا ِبرُب ٌُب َف ٌنَف  الَّذِب

وراًا  نُب لِب وَف نَف الْبقَفوْب راًا مِّ نكَف قُبولُبونَف مُب ٌَف هُب ْب لَف إِبنَّ هُب ْب وَف نَف لَفدْب فُبورٌر وَف فُبوٌّ  َف َف لَفعَف
إِبنَّ َّللاَّ فيو " إٌف اهلل لعفك غفكر)، فالخبر المؤٌكد  (3)وَف

.  ترغيب كتشجيع لممظاىر مف زكجتو باإلسراع بالتكبة

ا  - :  تعالى – قوله كمنو :التطمين. 6 ضِب مَف عْب انُب بِببَف ٌْب َف لَّهُب ُب الشَّ نَف ا ا ْب َف مَف انِب إِبنَّ عَف مْب قَفى الْبجَف وْب َف الْب َف ٌَف نكُب ْب  اْب مِب لَّوْب وَف ٌنَف  َف إِبنَّ الَّذِب

بُبواْب  ُب كَف َف
فَفا َّللاّب لَفقَفدْب عَف فُبورٌر حَف ٌِب ٌر وَف َف  َف

هُب ْب إِبنَّ َّللاّب نْب بمؤٌكديف ىما  (عفا اهلل عنيـ) الخبر – سبحانو –، فمقد أٌكد  (4) عَف

                                                 
. 25 سكرة التكبة، اآلية (4)
.  ، بتصرؼ400، ص 1 البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ج(5)
(6)

.  214 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(7)

.  123، ص 1 ِؽّذ عٍٟ اٌظاتٟٛٔ، طفٛج اٌرفاع١ش، ض
(1)

. 165 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(2)

ٜ، ا٤عاط فٟ اٌرفغ١ش، ض ّٛ . 352، ص 1 عع١ذ ؼ
(3)

. 7 عٛسج اٌّعادٌح، ا٠٢ح 
(4)

. 155 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
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صفح عنكـ مع العصياف، كفيو إعبلـ بأف الذنب كاف يستحؽ أكثر مما "ليككف المعنى؛  (قد)ك (البلـ)

. (5)" نزؿ بيـ لكال عفك اهلل عنيـ

لِبكَف  - :  تعالى – ومثاله قوله :التعظيم. 7 وَف الْبحَف ُّز ذَف َف  ُب
لُب بِب َفنَّ َّللاَّ ا ِب ونِبهِب الْببَف ن دُب ونَف مِب عُب دْب ٌَف ا  ًُّز  وَف َفنَّ مَف وَف الْبعَف ِب َف  ُب

وَف َفنَّ َّللاَّ

رُب  بٌِب  –، كرد الخبر مؤٌكدان بأكثر مف مؤكّْد في بداية اآلية كنيايتيا كفي ذلؾ تعظيـ لذات الحؽ  (6)الْبكَف

.  ، كتمجيد-سبحانو 

ضِب  - :  تعالى –قوله  كمف األمثمة عميو :التقرير. 8 َفرْب ــا  ِبــً األْب مَف اتِب وَف اوَف مَف ا  ِبــً ال َّ إِبنَّ ال َّــهَف لَفهُبــوَف لَفهُب مَف وَف

ٌدُب  مِب ًُّز الْبحَف نِب ، فتككيد الخبر في ىذه اآلية بعٌدة مؤٌكدات يفيد تقرير حقيقة ال جػداؿ عمييا كىي أف  (7)الْبغَف

. (8) الغني عف كؿ شيء، كالحميد المستكجب لمحمد بصفاتو كأفعالو – سبحانو –اهلل 

رِب ِب  - :  تعالى – قوله نحك :التيديد. 9 َف حَف َّ قَفدْب
وا َّللاَّ رُب ا قَفدَف ٌنٌر مَف نِب يٌّ عَف َف لَفقَفوِب

: ، فالخبر المؤٌكد معناه (1)إِبنَّ َّللاَّ

قادر ال يعجزه شيء، غالب ال ييغمب، فكيؼ يسٌككف بيف القكم العزيز كالعاجز -  تعالى–ىك "أنو 

.  ، كفي ىذا تيديد ليؤالء عمى ىذا التقدير السييء منيـ(2)" الحقير؟

ضِب  - :  تعالى – علٌه قوله كمف األمثمة :دفع الشك. 10 األَفرْب اتِب وَف وَف مَف ا  ِبً ال َّ ِب مَف ّب ِب حَف ٌّ  َفال إِبنَّ لِلِب دَف َّللاّب عْب   َفالَف إِبنَّ وَف

عْب َفمــُبونَف  ٌَف ُب ْب الَف  رَف ــ ثَف كْب
ـنَّ  َف لَفـكِب فكٌؿ ما في  "– سبحانو –، فالتككيد ىنا لدفع الشؾ حكؿ كحدانية اهلل  (3)وَف

. (4)"  كاألرض ممؾ هلل، ال شيء فييا ألحد سكاه، ىك الخالؽ كىك المالؾتالسمكا

                                                 
(5)

.  215، ص 1 ِؽّذ اٌظاتٟٛٔ، طفٛج اٌرفاع١ش، ض
(6)

.  30 عٛسج ٌمّاْ، ا٠٢ح 
(7)

. 64 عٛسج اٌؽط، ا٠٢ح 
(8)

. ، ترظشف117، ص 6أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض:  ٠ٕظش
.  74 سكرة الحج، اآلية (1)
.  274، ص 2 محمد عمي الصابكني، صفكة التفاسير، ج(2)
. 55 سكرة يكنس، اآلية (3)
.  547، ص 1 محمد عمي الصابكني، صفكة التفاسير، ج(4)
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هُب ْب قُبلْب  - :  تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :القصر. 11 بِبعَف مِب َّ َف ارَف  حَف َّى  َف َّ الَف النَّصَف هُبودُب وَف ٌَف نكَف الْب ى عَف ضَف لَفن  َفرْب وَف

وَف الْبهُبدَف  ِب  ُب دَف  َّللاّب ٌرٍء إِبنَّ  ُب الَف نَفصِب ًٍّق وَف لِب ن وَف ِب مِب
نَف َّللاّب ا لَفكَف مِب نَف الْبعِب ْب ِب مَف ااكَف مِب ي جَف دَف الَّذِب عْب اا ُب  بَف وَف  ْب

تَف  َف عْب بَف لَفبِبنِب ا َّ ، فالخبر  (5) وَف

وَف الْبهُبدَف )المؤٌكد  ِب  ُب دَف  َّللاّب .  أفاد قصر اليداية عمى اإلسبلـ فيك الديف المرتضى لمعالميف (إِبنَّ  ُب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: انًطهة انثاٍَ

انرؼزَـف وانرُكُـز 

. (1)" نشدىا: كالتعريؼ أيضان إنشاد الضاٌلة، كعرَّؼ الضاٌلة. ىك اإلعبلـ ":التعري  للةً 

. (2)" ىك كؿ اسـ معركؼ بنفسو، مختص ال يشكؿ بغيره ":التعري  اصطالحاً 

                                                 
. 120 سكرة البقرة، اآلية (5)
 
 
 

. ، مادة عرؼ237، ص 9 ابف منظكر، لساف العرب، ج(1)
.  539، ص 2 الحيدرة التميمي، كشؼ المشكؿ في عمـ النحك، تحقيؽ كامؿ أبك سنينة، ج(2)
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. (3)" كالنكرة إنكارؾ الشيء، كالنكرة خبلؼ المعرفة ":التنكير للة

 (4)" ىك كؿ اسـ شائع في جنسو، ال يختص بو كاحد دكف كاحد ":والتنكير اصطالحاً 

: أىمّيتيما

ىما مف األساليب الببلغية التي مف حؽ البميغ أف يراعييما في الكبلـ، إذ لكؿ منيما مكضعو الذم      "

يتطٌمبو، كال يحسف فيو غيره، فقد يحسف تعريؼ الكممة في مكضع كال يحسف فيو تنكيرىا؛ بينما العكس ىك 

الصحيح في مكضع آخر؛ ذلؾ ألٌف ما يفيده التنكير غير ما يفيده التعريؼ، كاألسباب التي تدعك إلى 

. (5)" تنكير الكممة مخالفة لتمؾ التي تدعك إلى تعريفيا

 
 –، كأعبلـ الرسؿ (اهلل)     كالتعريؼ في القرآف الكريـ يككف بأسماء األعبلـ؛ مثؿ عمـ الذات المقٌدسة 

واألزمنة ، كأعبلـ المبلئكة كالشياطيف كأعبلـ القبائؿ كاألمـ، كأعبلـ األمكنة -عمييـ الصبلة كالسبلـ 

. وغٌرها

 

تكون التي  (أؿ)     كالتعريؼ كذلؾ يككف بالضمائر المختمفة، كبأسماء اإلشارة كاألسماء المكصكلة، كبػ 

.  للجنس أو للعهد

    

.      وٌكون التعرٌف أٌضاً باإلضافة؛ إضافة النكرة إلى المعرفة، أو النكرة إلى النكرة لتفٌد التخصٌص

:  في القرآن الكريم (اهلل)تعري  لفظ الجاللة 

بالعمـ، كالضمائر، كاسـ اإلشارة، : في القرآف الكريـ بعٌدة أساليب؛ فيعٌرؼ (اهلل)   يعٌرؼ لفظ الجبللة 

.  كاالسـ المكصكؿ، كباإلضافة كيرد التعريؼ بيا ألغراض ببلغٌية مختمفة
 

                                                 
(3)

. ، ِادج ٔىش233، ص 5 اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض
(4)

.  29 اٌىشِأٟ، أعشاس اٌرىشاس، ص 
.  340 عبد الجميؿ عبد الرحيـ، لغة القرآف الكريـ، ص (5)
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:  (اهلل)التعري  بالعمم لفظ الجاللة . أ

:  في القرآف الكريـ لعٌدة أغراض ببلغية، منيا (اهلل)    كيرد لفظ الجبللة 

ـــصُب الْبحَف ُّز  - :  تعالى – قولهكمف األمثمة عميو : إظيار األلوىّية. 1 ا لَفهُبوَف الْبقَفصَف ـذَف ُب إِبنَّ  َف
نْب إِبلَفـهٍء إِبالَّ َّللاّب ا مِب مَف  وَف

ٌ ُب  كِب ٌنُب الْبحَف نِب َف لَفهُبوَف الْبعَف
إِبنَّ َّللاّب فيو إظيار لئللو الحؽ المحيط بصفات "، فالتعبير باالسـ الجميؿ اهلل  (1)وَف

. (2)" الكماؿ، كأٌف ما يدعكف إليٌيتو ال شيء في يده مف الدفع عنيـ كال مف النفع ليـ

ادِب ِب  - :  تعالى – قوله كمثالو :إظيار الرأفة. 2 بَف ٌــفٌر بِبعِب ُب لَف ِب
ٌنُب َّللاَّ نِب يُّز العَف وَف الْبقَفوِب ااُب وَف ُب ٌَفشــَـف ـن  نُب ُب مَف رْب ٌَف   (3) ،

. (4)" كثير المطؼ بيـ، بالغ الرأفة ليـ"فالتعريؼ بمفظ الجبللة ىنا إلبراز أنو 

ُب  - :  تعالى – قولهكمنو : إظيار الصدق. 3
ــنَف قُبلْب صـَفدَف َف َّللاّب ــانَف مِب ــا كَف مَف ــفاًا وَف نٌِب ٌـــ َف حَف ا ِب رَف واْب مــِب َّــةَف إِببْب بِبعـُـب   َفا َّ

ٌنَف  كِب رِب ،الذم حاكؿ الييكد التشكيؾ (6)" – سبحانو –أفاد إظيار صدقو "، كالتعبير بمفظ الجبللة  (5)الْبمُبشْب

.  فيو لعنيـ اهلل كأخزاىـ

كَف بِبالْبحَف ِّ  -:تعالى– قولهكمنو : إظيار العدل. 4 ٌْب ا عَف َف ِب نَف ْب ُبو َف اتُب َّللاّب ٌَف ٌنَف  ِب ْبكَف آ الَفمِب عَف ٌدُب  ُب ْبماًا لِّ ْب ٌُبرِب ُب 
ا َّللاّب مَف وَف

أٌنو : "، أم(7)

ذا لـ يرد ذلؾ فبل يكجد البٌتة، ألنو  – تعالى –  ال يريد أف يقع منو ظمـ ألحد مف العباد، كا 

 

 

. (1) " – تعالى –ال يقع مف شيء إال ما يريد 

ا  َفذًا  -: تعالى– ومنه قوله :إظيار اللنى. 5 هَف عُب بَف ٌَف ْب قَفةٍء  دَف ن صَف رٌر مِّ ٌْب فِبرَف ٌر  َف غْب مَف وفٌر وَف رُب عْب لٌر مَّ ًٌّ حَف ٌِب ٌر قَفوْب نِب ُب  َف َّللاّب : ، أم (2)وَف

. (3)" ال يحكج الفقراء إلى تحٌمؿ مؤنة المٌف كاألذل كيرزقيـ مف جية أخرل- " سبحانو–اهلل 
                                                 

(1)
.  62 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 

(2)
. 107، ص 2 اٌثماعٟ، ٔظُ اٌذسس، ض

(3)
.   19 عٛسج اٌشٛسٜ، ا٠٢ح 

(4)
 . 291، ص 12 َ ، ض1992- ٘  1412، اٌّىرثح اٌعظش٠ح، ت١شٚخ، (د،ؽ) أتٛ اٌط١ة اٌمٕٛظٟ، فرػ اٌث١اْ فٟ ِماطذ اٌمشآْ، 

(5)
. 95 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 

(6)
.  3، ص 4ا٤ٌٛعٟ، سٚغ اٌّعأٟ، ض:  ٠ٕظش

(7)
. 108 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 

(1)
.  262، ص 3، داس اٌفىش، ت١شٚخ، ض2 اتٓ عط١ح، اٌّؽّشس اٌٛظ١ض، ذؽم١ك عثذ هللا ا٤ٔظاسٞ ٚاٌغ١ّذ ئتشا١ُ٘، ؽ
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ااُب  - :  تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :إظيار فضل اهلل. 6 ٌَفشَف ن  مَف ِبهِب مَف حْب لِب ٌَف ْب َفصُّز بِبرَف و الْبفَفضْب ُب ذُب
َّللاّب وَف

 ٌ .   عمى عباده – تعالى –، فالتعبير باالسـ الجميؿ لبياف فضؿ اهلل  (4)ًُ الْبعَف ِب

ااُب  - :  تعالى – قوله كمثالو :إظيار القدرة. 7 ٌَفشَف ن  فِبرُب لِبمَف غْب ٌَف ُب  َف
كُب  بِبهِب َّللاّب بْب ا ِب ٌُبحَف فُبو ُب  كُب ْب  َفوْب  ُب ْب ا  ِبً  َفنفُب ِب واْب مَف دُب إِبن  ُببْب وَف

ااُب  ٌَفشَف ن  بُب مَف ذِّ ٌُبعَف ٌرٌر وَف اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف ُب عَف َفى كُب
َّللاّب  ال يعجزه شيء في األرض كال – سبحانو –أف اهلل : ، أم (5)وَف

.  في السماء فيك القادر عمى كؿ شيء

ًُّز  - :  تعالى – قولهكما في : إظيار والية اهلل لممؤمنين. 8 بِب ا النَّ ـذَف و ُب وَف َف عُب بَف ٌنَف ا َّ ٌ َف لَف َّذِب ا ِب رَف لَفى النَّاسِب بِبإِببْب إِبنَّ  َفوْب

نُبواْب  ٌنَف آمَف الَّذِب نَف وَف نٌِب مِب ؤْب ًُّز الْبمُب لِب ُب وَف
َّللاّب  – سبحانو كتعالى –، فالتعبير باالسـ الجميؿ إلبراز كالية اهلل  (6)وَف

.   كرسكلو – تعالى –لممؤمنيف الذيف تكلكا اهلل 

هُب ْب  ِبً  - :  تعالى – قوله كمنو :اإلحاطة. 9 ابِبعَف عَف ُبونَف  َفصْب ٌَفجْب رْب ٌر  بَف دٌر وَف عْب رَف اتٌر وَف هِب  ُب ُبمَف ااِب  ٌِب مَف نَف ال َّ ٌِّبٍء مِّ صَف  َفوْب كَف

تِب  وْب رَف الْبمَف ذَف اعِب ِب حَف وَف نَف الصَّ انِبهِب  مِّ ٌنَف آذَف ُب مُبحِبٌ ٌر بِبالْبكا ِبرِب
أٌنو المحيط بكؿ "، فالتعبير باالسـ الجميؿ معناه  (7)وَّللاّب

. (8)" شيء قدرة كعممان، فبل يغنييـ مف قدره حذر

لِبكَف  - :  تعالى – قوله كمثالو :التحذير. 10 لْب ذَف عَف فْب ٌَف ن  مَف نَف وَف نٌِب مِب ؤْب نِب الْبمُب وْب ن دُب ــاا مِب ٌَف لِب ٌــنَف  َفوْب ا ِبرِب نُبونَف الْبكَف مِب ؤْب ٌَف َّ ِبذِب الْبمُب الَّ 

هُب ْب  ُبقَفا ًا  نْب قُبواْب مِب اٍء إِبالَّ  َفن  َف َّ ًْب ِب  ِبً شَف
نَف َّللاّب ٌْبسَف مِب هُب  َف َف فْب َف ُب نَف

كُب ُب َّللاّب رُب ذِّ ٌُبحَف ٌرُب وَف صِب ِب الْبمَف إِبلَفى َّللاّب ، فالتعبير بمفظ الجبللة  (9) وَف

- .   تعالى – في اتخاذ الكافريف أكلياء مف دكف اهلل – عٌز كجٌؿ –ىنا لمتحذير مف مخالفة أكامر اهلل 

                                                                                                                                                         
(2)

.  263 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(3)

.  308، ص 1 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(4)

. 74 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(5)

. 284 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(6)

.  68 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(7)

.  19 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(8)

.  ، ترظّشف49، ص 1 اٌثماعٟ، ٔظُ اٌذسس، ض
(9)

.  28 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
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فِبرْب لَفكُب ْب  - :  تعالى – قولهكمف األمثمة عميو : الترغيب. 11 غْب ٌَف ُب وَف
كُب ُب َّللاّب بِببْب ٌُبحْب ونِبً  بِبعُب َف  َفا َّ

ن ُب ْب  ُبحِببُّزونَف َّللاّب قُبلْب إِبن كُب

كُب ْب  نُبوبَف حِبٌ ٌر ذُب فُبورٌر رَّ ُب  َف
َّللاّب  باالسـ األعظـ ىك لمترغيب في اإلقباؿ – سبحانو –، فالتعريؼ بالحؽ  (1)وَف

.   فيك الغفكر الرحيـ– تبارؾ كتعالى –عمى اهلل 

رٌر  - : تعالى– فً قوله كما :تربية الميابة. 12 ٌْب وَف  َف باًا وَف ُب ٌْب واْب شَف رَف ُب كْب ى  َفن  َف عَف َف رْب ٌر لَّكُب ْب وَف وَف كُب الُب وَف ُب كُب ُب الْبقِب َف ٌْب كُب ِببَف عَف َف

ـ ْب  ـرٌّ لَّكُب وَف شَف باًا وَف ُب ٌْب ى  َفن  ُبحِببُّزواْب شَف عَف َف عْب َفمــُبونَف لَّكُب ْب وَف ُب ْب الَف  َف ن ـ
عْب َفـ ُب وَف َف ٌَف ال ّبـهُب  اإللو العظيـ الذم لو : "، أم (2)وَف

. (3)" اإلحاطة الكاممة في العمـ كأنتـ أصحاب العمـ المحدكد الذيف ال تعممكف شيئان إال بإذنو

ــوَف  - :  تعالػى – قوله كمنو :التعظيـم. 13 ــى ال َّــــهُب الَف إِبلَفــهَف إِبالَّ  ُب نَف ــاا الْبحُب ْب ـمَف َف ْب ، فالتعبير بمفظ  (4) لَفــهُب األْب

. (5)داللتو التعظيـ كالتمجيد، فبل مذككر أعظـ مف اهلل، فذكره أفضؿ مف كؿ ذكر  (اهلل)الجبللة 

ا-:  تعالػى– قولهكمثالو : التيديد. 14 بَف ُب الْبرِّ
حَف ُب َّللاّب مْب قـَفاتِب ٌَف دَف بِبً الصَّ ٌُبرْب ثٌِب ٍء  وَف

فَّارٍء  َف لَّ كَف ٌُبحِببُّز كُب ُب الَف 
َّللاّب ، فالتعبير  (6)وَف

في ىذه اآلية داللتو التيديد كالكعيد ألكلئؾ الذيف يأكمكف الربا بالذىاب بالماؿ  (اهلل)بمفظ الجبللة 

- .   تعالى –كببركتو، كأنو لف يناليـ رضاه 

اا  - :  تعالى – قوله كمنو :الوعد بالملفرة. 15 شَف كُب  بِبالْبفَفحْب رُب ٌَف ْبمُب رَف وَف كُب ُب الْبفَفقْب دُب عِب ٌَف انُب  ٌْب َف فِبرَف ًا الشَّ غْب كُب  مَّ دُب عِب ٌَف ُب 
َّللاّب هُب وَف نْب  مِّ

عٌر عَف ٌِب ٌر  ا ِب ُب وَف
َّللاّب بلًا وَف  الكاسع العميـ، ككعد الشيطاف، لينظر – سبحانو –فالمقابمة بيف كعد اهلل "،  (7)وَف َفضْب

.  (8)" المنفقكف في أمر الكعديف كيختاركا ما ىك أصمح لباليـ منيما

:  التعري  بالضمير؛ وىو أقسام. ب

                                                 
.  31 سكرة آؿ عمراف، اآلية (1)
.  216 سكرة البقرة، اآلية (2)
.  ، بتصرؼ402، ص 1 البقاعي، نظـ الدرر، ج(3)
.  8 سكرة طو، اآلية (4)
(5)

.  ترظشف314، ص 7َ، ض1992- ٘ 1413، داس اٌفىش، ت١شٚخ، (د،ؽ) أتٛ ؼ١اْ ا٤ٔذٌغٟ، اٌثؽش اٌّؽ١ؾ، 
(6)

.  276 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(7)

.  268 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(8)

 . 399، ص 2 َ، ض1991- ٘  1411، ِإعغح ا٤عٍّٟ، ت١شٚخ، 1 اٌطثاؽثائٟ، ا١ٌّضاْ، ؽ
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كىك ما دٌؿ عمى متكمـ نحك أنا كنحف، أك مخاطب نحك أنت كأنتما، أك غائب نحك ىك  " :الضمير 

متصؿ، كمنفصؿ، كبارز، كمستتر، كمرفكع، : "كيقسـ العمماء الضمير عدة أقساـ. (1)"كىما

كقد كرد الضمير في آم الذكر الحكيـ بصكره المختمفة، كىذا دليؿ كاضح . (2)" كمنصكب، كمجركر

.  عمى تنٌكع أسمكب الخطاب بو

:  (المتكّمم)التعري  بضمير . 1

ألغراض  (اهلل)    يؤتى بو في القرآف الكريـ حينما يككف المقاـ مقاـ تكٌمـ، كيرد التعريؼ بو بمفظ الجبللة 

:  ببلغية، منيا

نَف  - : تعالى– قوله كمثالو :اإلعالم والتعميم. أ ةِب مِب كَف ارَف بَف ةِب الْبمُب عَف نِب  ِبً الْببُبقْب مَف ٌْب
َف ادِب األْب اِب الْبـوَف ــا ِب ـن شَف ي مِب ا نُبودِب ا َف  َف

ا  َف  َف َفمَّ

ى  ا مُبو َف ٌَف رَف ِب  َفن  ُب الشَّجَف
ا َّللاَّ ٌنَف إِبنًِّ  َفنَف الَفمِب بُّز الْبعَف ، فالتعريؼ بمفظ الجبللة في ىذه اآلية بضميرم التكمـ  (3) رَف

اإلنباء عف الذات المتعالية المسٌماه باسـ الجبللة المكصكفة بكحدانية الربكبٌية، "؛ أفاد (أنا)ك (الياء)

- .   عميو الصبلة كالسبلـ –، كىذا فيو إعبلـ لمكسى (4)" النافية لمطمؽ الشرؾ

ُب  - : تعالى – قوله كمثالو :دفع الشك والوحشة. ب
ا َّللاَّ نِبً  َفنَف ـــبلَف َف إِبنَّ قِبـــ ِب الصَّ

نــًِب وَف َف بُبدْب ـــاعْب ا  َف  الَف إِبلَفـــهَف إِبالَّ  َفنَف

ي رِب كْب لدفع الشؾ كالكحشة عف "بعد حرؼ التككيد جاء  (أنا)ك (الياء)، فالتعبير بضميرم التكمـ  (5)لِبذِب

، وفٌه أٌضاً تثبٌت (6)" ؛ ألن غرابة الخبر تعّرض السامع للشك فٌه-الصالة والسالم  عميو –مكسى 

.  الحّقة التً تستحق التوّجه لها بالعبادة وحدها لأللوهٌة

                                                 
. 450 ابف ىشاـ، شرح شذكر الذىب، ص (1)
 116، ص 1 ـ ، ج1986- ى  1406، المكتبة العصرية، بيركت، 18 الغبلييني، جامع الدركس العربية ، ط(2)
.  30 سكرة القصص، اآلية (3)
.  33، ص 16 تفسير القرآف، جم الطباطبائي، الميزاف ؼ(4)
.  14 سكرة طو، اآلية (5)
.  200، ص 8 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج(6)
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هُب   - : تعالى – قوله   كمثالو أيضان  ى إِبنَّ ا مُبو ـَـف ا ال َّــــهُب ٌَف ٌ ُب  َفنَف كِب ٌنُب الْبحَف ـنِب كرد اآلية ، فالتعريؼ في ىذه  (1) الْبعَف

أّن : "المعنى ليككف – عميو الصبلة كالسبلـ –؛ لدفع الكحشة كالغربة عف مكسى (أنا)بضمير التكمـ 

الذي ٌكلّمك هو هللا العزٌز، أي القادر الذي ال ٌغالب وال ٌمتنع علٌه شًء، والحكٌم فً أفعاله، 

. (2) "الُمحكم لتدابٌره

 

.  في القرآف الكريـ مخاطبان بو، لذا انعدمت شكاىده (اهلل) كلـ يرد لفظ الجبللة :ضمير المخاطب. 2

 كىك الذم كقع الحديث بو عف الغائب، كىذا الضمير يسبقو في الكبلـ ما يدؿ عميو :ضمير اللائب. 3

:  لعٌدة أغراض ببلغية، منيا (اهلل)حتى يككف الكبلـ كحدة مترابطة، كيرد التعريؼ بو لمفظ الجبللة 

ُب  - :  تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :إظيار الكمال. أ
وَف َّللاّب كُب ْب وَف ُب رَّ عْب َف ُب  ِب ٌَف ضِب  اتِب وَف ِبً األَفرْب وَف مَف   ِبً ال َّ

بُبونَف  كْب ِب ا  َف عْب َف ُب مَف ٌَف كُب ْب وَف هرَف جَف الذم لػو ىذا االسـ المستجمع لجميع األسماء الحسنى كالصفات "، أم  (3)وَف

. (4)" العمى المدعك بو تأٌليان لو كخضكعان كتعٌبدان 

دٌر  - :  تعالػى – وقوله         ُب  َفحَف
أنو كاحد في "إلظيار  (ىك)، فالتعبير بضمير الشأف  (5)قُبلْب  ـُبوَف َّللاَّ

صفاتو ذاتو ال يشركو في كجكب صفاتو أحد، فإنو يجب أف يككف مكجكدان عالمان قادران حٌيان كال يككف 

.  (6)" ذلؾ كاجبان لغيره

ا  - :  تعالى – وقوله          نَّ ُب لَّكِب
وَف َّللاَّ داًا  ُب بًِّ  َفحَف كُب بِبرَف رِب شْب

الَف  ُب بًِّ وَف ؛ ليفيد أنو (ىك)، كالتعبير بالضمير  (7) رَف

. (8)" المحيط بصفات الكماؿ "– سبحانو –

ااُب  - :  تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :التعظيم. ب ٌَفشَف ا  ٌَف ْب ُب ُب مَف ا  مَّ فَفى مِب صْب َف لَفداًا الَّ ٌَف َّ ِبذَف وَف ُب  َفنْب 
ادَف َّللاَّ لَفوْب  َفرَف

هُب  انَف حَف بْب ارُب  ُب احِبدُب الْبقَفهَّ ُب الْبوَف
وَف َّللاَّ  – تبارؾ كتعالى –، التعريؼ بمفظ الجبللة اهلل ىػك إلظيار عظمػة اهلل  (1) ُب

                                                 
(1)

.  9 عٛسج إًٌّ، ا٠٢ح 
(2)

.  328، ص 7َ، ض1994- ٘ 1414، داس اٌفىش، ت١شٚخ، (د،ؽ) اٌطثشعٟ، ِعّع اٌث١اْ، 
(3)

.  3 عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح 
(4)

.  587، ص 2 اٌثماعٟ، ٔظُ اٌذسس، ض
(5)

.  1 عٛسج ا٦خالص، ا٠٢ح 

 
(6)

.  437، ص 10اٌطثشعٟ، ِعّع اٌث١اْ، ض
(7)

.  38 عٛسج اٌىٙف، ا٠٢ح 
(8)

.  469، ص 4 اٌثماعٟ، ٔظُ اٌذسس، ض
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 قٌيار يقير كؿ شيء بذاتو كصفاتو فبل يستقؿ قباؿ ذاتو – سبحانو –كىك "المتمثمة في كحدانٌيتو، 

أذالء داخرون ككجكده شيء في ذاتو ككجكده كال يستغني عنو شيء في صفاتو كآثار كجكده فالكؿ 

. (2)" بالنسبة إلٌه مملوكون له فقراء إلٌه

ُب  -:  تعالى –وقوله          
وَف َّللاَّ ونَف وَف ُب عُب جَف هِب  ُبرْب ٌْب إِبلَف كْب ُب وَف لَفهُب الْبحُب ااْب ِبرَف ِب وَف ولَفى وَف

ُب دُب  ِبً األْب مْب وَف لَفهُب الْبحَف ،  (3) الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب

.  ؛ التعظيـ، كالتمجيد لصاحب األلكىٌية الحٌقة(ىك)كىنا أفاد التعبير بضمير الشأف 

ــوَف ال َّــهُب  - :  تعالى –          وقوله لْب  ُب بلَّ بَف اا كَف كَف قْب ـُـب  بِبهِب شُبرَف لْبحَف
ٌنَف  َف ونِبً الَّذِب ــ ُب قُبلْب  َفرُب كـٌِب ٌــنُب الْبحَف نِب ، فدخكؿ  (4)الْبعَف

.   فيك صاحب العٌزة كالحكمة– سبحانو –يفيد التعظيـ كالتمجيد هلل  (ىك)ضمير الشأف 

ُب  - :  تعالى – وقوله        
وَف َّللاَّ اتِب  ُب وَف مَف ا  ِبً ال َّ حُب لَفهُب مَف بِّ ٌُب َف نَفى  اا الْبحُب ْب مَف َف ْب رُب لَفهُب األْب وِّ ئُب الْبمُبصَف ارِب الِب ُب الْببَف  الْب َف

 ٌ كِب ٌنُب الْبحَف نِب وَف الْبعَف ضِب وَف ُب َفرْب األْب  ُي وَف
؛ إظيار لمف لو التقديس كالتمجيد (ىك)، فالتعبير بضمير الغيبة (5)

فالمقاـ ىنا مقاـ ! "كالتعظيـ، فيك صاحب األسماء الحسنى كالصفات العمى، كيؼ ييٍشرؾ معو أحد

.  (6)" تعظيـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
(1)

.  4 عٛسج اٌضِش، ا٠٢ح 
(2)

.  236، ص 23 اٌطثاؽثائٟ، ا١ٌّضاْ فٟ ذفغ١ش اٌمشآْ، ض
(3)

.  70 عٛسج اٌمظض، ا٠٢ح 
(4)

.  27 عٛسج عثأ، ا٠٢ح 
(5)

.  24 عٛسج اٌؽشش، ا٠٢ح 
(6)

.  120، ص 13َ، ض1988-٘ 1408، داس اٌفىش، ت١شٚخ، (د،ؽ) اتٓ عاشٛس، اٌرؽش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش، 
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: التعريف باسم اإلشارة. ج

في القرآف الكريـ بأسماء اإلشارة إال باسـ كاحدو منيا كىذا  (اهلل)          لـ يقع التعريؼ بمفظ الجبللة 

، كلعؿ (1)" تسعة مكاضع"، كقد كرد التعريؼ بيذا االسػـ في الكتاب العزيز في (ذلكـ)االسـ ىك 

التعريؼ بيذا االسـ فقط دكف سائر أسماء اإلشارة يككف عائدان لداللتو عمى الفخامة كالعظمة بعد 

:  دخكؿ الميـ عمييا كىذا ما يناسب الذات القدسٌية، كلمتعريؼ بيذا االسـ أغراض ببلغية ىي

اتٍء ....  - :  تعالى– ومثاله قوله :إظيار القدرة والكمال. 1 دِب  َف ْب ٍء  ًِب  ُب ُبمَف عْب ن بَف ا ِبكُب ْب  َف ْبقاًا مِب هَف ونِب  ُبمَّ ٌَف ْب ُبقُبكُب ْب  ًِب بُب ُب

ثٍء  ُب ثَفبلَف لِبكُب ُب َّللاَّ رَف ُبونَف ذَف وَف  َف َفنَّى  ُبصْب بُّزكُب ْب لَفهُب الْبمُب ْبكُب الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب  أم ذلكـ الذم ىذه – سبحانو –كاإلشارة إلى اهلل "،  (2) رَف

. (3)" قدرتو ىك اهلل

ًِّ   :- تعالى – ومنه قوله        نَف الْبحَف ٌِّتِب مِب جُب الْبمَف رِب مُب ْب ٌِّتِب وَف نَف الْبمَف ًَّ مِب جُب الْبحَف رِب ٌُب ْب النَّوَف   بِّ وَف الِب ُب الْبحَف َف  َف
ُب إِبنَّ َّللاّب لِبكُب ُب َّللاّب   َف َفنَّى ذَف

ُب  - : تعالػى – قوله، ك (4) ُبؤْب َفكُبونَف  لِبكُب ُب َّللاّب ُبلِّ ذَف الِـب ُب كـــ ــوَف  َف هَف إِبالَّ  ُب ـــ ْب ال إِبلـَـف كُب بُّز اٍء   رَف ًْب لِّ شَف وَف عَف َفى كُب و ُب وَف ُب بُبدُب اٍء  َفاعْب ًْب شــَف

ٌلٌر  كِب إلظهار كماله وجالله، فهو  في ىاتيف اآليتيف ىك –سبحانو كتعالى–، فاإلشارة إلى اهلل  (5)وَف

. المتصف بصفات الجالل والجمال

ارِب  - : تعالى – قوله كمنو :تعظيم المشار إليو وتبيان رفعتو وسموه وجالل قدره. 2 هَف لَف  ِبً النَّ ٌْب ٌُبولِبجُب ال َّ

ى  مّبًا لٍء مُّز َف َفجَف ي ألِب رِب ٌَفجْب لٌّ  رَف كُب الْبقَفمَف سَف وَف مْب رَف الشَّ لِب وَف َف َّ ٌْب ارَف  ِبً ال َّ هَف ٌُبولِبجُب النَّ ُب وَف
لِبكُب ُب َّللاَّ نذَف ونَف مِب عُب دْب ٌنَف  َف الَّذِب كُب ْب لَفهُب الْبمُب ْبكُب وَف بُّز   رَف

                                                 
 ، ص1998- ى 1418، مؤسسة الرسالة، بيركت، 4إسماعيؿ عمايرة كعبد الحميد السٌيد، معجـ األدكات كالضمائر في القرآف الكريـ، ط:  ينظر(1)

.  245، ك ص244
.  6 سكرة الزمر، اآلية (2)
.  335ص ، 8ـ، ج2001- ى 1422، مكتبة دنديس، عٌماف، 1 بيجت الشيخمي، ببلغة القرآف الكريـ، ط(3)
.  95 سكرة األنعاـ، اآلية (4)
.  102 سكرة األنعاـ، اآلية (5)
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ٌرٍء  مِب ن قِب ْب مْب ِبكُبونَف مِب ٌَف ا  ونِبهِب مَف  باسـ اإلشارة بعد ذكر صفاتو؛ لبياف أنو – سبحانو –، فالتعريؼ بو  (6)دُب

.  العظيـ الذم ال يعجزه شيء

ا  :- تعالى– وقوله        رَف مَف رُب األَفمْب بِّ ٌُبدَف شِب  رْب ا ٍء ثُب َّ ا ْب َفوَف  عَف َفى الْبعَف ٌَّ
ةِب  َف ضَف  ًِب  ِب َّ األَفرْب اتِب وَف اوَف مَف ي  َف َف َف ال َّ ُب الَّذِب كُب ُب َّللاّب بَّ إِبنَّ رَف

نِبهِب  دِب إِبذْب عْب ن بَف عٍء إِبالَّ مِب فٌِب ن شَف ُب مِب لِبكُب ُب َّللاّب ونَف ذَف رُب كَّ ذَف و ُب  َف َفبلَف  َف بُبدُب بُّزكُب ْب  َفاعْب  رَف
أم ذلكـ  إشارة إلى المعمـك بتمؾ العظمة"، (1)

.  (2)" العظيـ الشأف المنعكت بما ذكر مف نعكت الكماؿ التي عمييا يدكر استحقاؽ األلكىٌية

ِب :-  تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :التمجيد. 3 هُب إِبلَفى َّللاَّ مُب كْب اٍء  َفحُب ًْب ن شَف هِب مِب ا ا ْب َف َففْب ُب ْب  ٌِب مَف ُب وَف لِبكُب ُب َّللاَّ هِب ذَف ٌْب بًِّ عَف َف  رَف

هِب  ُبنِبٌبُب  ٌْب إِبلَف كَّ ْبتُب وَف وَف  فالرٌب، الذم عميو ييتكٌكؿ – سبحانو –، فالتعريؼ باسـ اإلشارة ىنا لتمجيد اهلل  (3) َف

ليو يرجع .  كا 

نَف  - : تعالى – وقوله           قَفكُب  مِّ نَف رَف كُب ْب وَف رَف وَف نَف صُب كُب ْب  َف َفحْب َف رَف وَّ صَف اا وَف اا بِبنَف مَف ال َّ اراًا وَف ضَف قَفرَف َفرْب لَف لَفكُب ُب األْب عَف ي جَف ُب الَّذِب َّللاَّ

اتِب  بَف ٌِّ ُب ال َّ لِبكُب ُب َّللاَّ ٌنَف ذَف الَفمِب عَف بُّز الْب ُب رَف كَف َّللاَّ ارَف بَف بُّزكُب ْب  َف َف إشارة إلى أف الربكبٌية كاحدة كتدبيره ألمر اإلنساف عيف "،  (4)رَف

 –تدبيره ألمر العالميف جميعان، فإف النظاـ الجارم نظاـ كاحد ركعي في انطباقو عمى الكؿ، فيك 

. (5)"  متبارؾ منشئ لمخير الكثير فتبارؾ اهلل رٌب العالميف–سبحانو 

 

 

 

 
                                                 

.  13 سكرة فاطر، اآلية (6)
.  3 سكرة يكنس، اآلية (1)
.  211، ص 3 أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج(2)
.  10 سكرة الشكرل، اآلية (3)
.  64 سكرة غافر، اآلية (4)
.  345، ص 17 الطباطباني، الميزاف في التفسير، ج(5)
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:  التعريف باالسم الموصول. د

ما افتقر إلى الكصؿ بجممة خبرية أك ظرؼ أك مجركر تاٌميف أك كصؼ : "    االسـ المكصكؿ ىك

لى عائد أك خمفو .... كمف األسماء المكصكلة الذم، كالتي، كالمذاف، كالمتاف، كمف  . (1)" صريح، كا 

:  لعّدة أغراض بالغٌة، منها (الذي)     وقد ورد التعرٌف فً القرآن الكرٌم باالسم الموصول 

ِب  - :  تعالى – قوله كمثالو :االختصاص. 1 ا ِب َّللاَّ رَف اتِب صِب اوَف مَف ا  ِبً ال َّ ي لَفهُب مَف ِب الَّذِب ضِب  َفالَف إِبلَفى َّللاَّ َفرْب ا  ِبً األْب مَف  وَف

ٌرُب األمُبورُب  باالسـ المكصكؿ في أكؿ اآلية ىك إلظيار  (اهلل)، فالتعريؼ بمفظ الجبللة  (2) َفصِب

.   بما فً السموات واألرض؛ فهو المتصرف والمدّبر لشإونهما– سبحانه –اختصاصه وملكه 

وَف  - :  تعالى – قوله كما في :إظيار األلوىية. 2 وَف  ُب ي الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب ُب الَّذِب
نُب َّللاَّ مَف حْب وَف الرَّ ادَف ِب  ُب هَف الشَّ بِب وَف ٌْب الِب ُب الْبغَف  عَف

حِبٌ ُب  الحّقة، ؛ إلظيار أنو صاحب األلكىية (الذم) باالسـ المكصكؿ – تعالى –، كالتعريؼ باهلل  (3)الرَّ

. (4)وهو المتصف بصفات الكمال والجالل 

ُب  - : تعالى – قوله كمنو :إظيار الفضل. 3
رَف َّللاَّ رَف لَفكُب ُب الْببَفحْب ن  َفضْب ِبهِب الَّذِبي   َّ وا مِب غُب بْب َف لِب َف رِب ِب وَف مْب

هِب بِب َف يَف الْبفُب ْبكُب  ٌِب رِب  لِب َفجْب

ونَف  كُبرُب لَفعَف َّكُب ْب  َفشْب . (6)"  عمى خمقو– تعالى –فيو بياف لفضؿ اهلل  "(الذم)، فالتعريؼ بػ  (5)وَف

ي  َف َفقَفكُب ْب  - :  تعالى – قوله كمثالو :إظيار القدرة. 4 ُب الَّذِب
ن َّللاَّ ابِبكُب  مَّ كَف ن شُبرَف لْب مِب كُب ْب  َف ٌٌِب ٌُبحْب ٌ ُبكُب ْب ثُب َّ  ٌُبمِب قَفكُب ْب ثُب َّ  نَف  ثُب َّ رَف

كُبونَف  رِب ٌُبشْب ا  مَّ الَفى عَف عَف هُب وَف َف انَف حَف بْب اٍء  ُب ًْب ن شَف لِبكُب  مِّ ن ذَف لُب مِب عَف فْب هو إلظهار عظٌم ، فالتعبير باالسـ المكصكؿ  (7)ٌَف

                                                 
(1)

. 140 اتٓ ٘شاَ، ششغ شزٚس اٌز٘ة، ص 
(2)

.  53 عٛسج اٌشٛسٜ، ا٠٢ح 
(3)

.  22 عٛسج اٌؽشش، ا٠٢ح 
(4)

 .  ترظشف533، ص 9َ، ض2001- ٘ 1421، داس ئؼ١اء اٌرشاز اٌعشتٟ، ت١شٚخ، 1اٌثُْشعٛٞ، سٚغ اٌث١اْ، ػثؾ أؼّذ عّضٚ، ؽ:  ٠ٕظش
(5)

.  12 عٛسج اٌعاش١ح، ا٠٢ح 
(6)

.  164، ص 18، ضالقرآن اٌطثاؽثأٟ، ا١ٌّضاْ فٟ ذفغ١ش 
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 تعالى علواً –النقـص   التً ال تضاهٌها قدرة، فهو اإلله المنّزه عن– تبارك وتعالى –قدرة هللا 

- .  كبٌراً 

وَف  -:  تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :(بإظيار وحدانيتو)التعظيم . 5 وَف  ُب ي الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب ُب الَّذِب
 الْبمَف ِبكُب َّللاَّ

كُبونَف  رِب ٌُبشْب ا  مَّ ِب عَف
انَف َّللاَّ حَف بْب رُب  ُب بِّ كَف ارُب الْبمُب َف بَّ ٌنُب الْبجَف نِب نُب الْبعَف مِب ٌْب هَف نُب الْبمُب مِب ؤْب بلَف ُب الْبمُب وسُب ال َّ ، كالتعبير باالسـ  (8)الْبقُبدُّز

.  أفاد التعظٌم لمن له األسماء الحسنى والصفات العلى (الذي)الموصول 

قَفــاالَف  - : تعالى – قوله كمثالو :التمجيد. 6 انَف عِب ْبمــاًا وَف مَف ٌْب ــ َف ودَف وَف ُب اوُب ا دَف نَف ٌْب لَفقَفدْب آ َف ا عَف َفىوَف ي  َفضَّ َفنَف ــدُب لِب َّــهِب الَّــذِب مْب  الْبحَف

نَف  نٌِب مِب ؤْب ادِب ِب الْبمُب بَف نْب عِب رٍء مِّ ثٌِب كَف
كىك اهلل التمجيد كالثناء عمى مستحٌقو "، فالتعريؼ ىنا باالسـ المكصكؿ أفاد (1)

.  (2) " فقد آتى داكد كسميماف نعمان عظيمة فيٌضبل بيا عمى غيرىـ مف العالميف–تبارؾ كتعالى–

ا قُبوَّ ًا  - : تعالى – ومنه قوله :التنبيو والتذكير. 7 نَّ دُّز مِب نْب  َفشَف قَفالُبوا مَف رِب الْبحَف ِّ وَف ٌْب ضِب بِبغَف َفرْب وا  ِبً األْب رُب بَف كْب ادٌر  َفا ْب َف ا عَف  َف َفمَّ

ا  َفنَّ  وْب رَف ٌَف لَف ْب  وَف  َفوَف ي  َف َفقَفهُب ْب  ُب َف الَّذِب
ونَف َّللاَّ دُب حَف ٌَفجْب ا  ا ِبنَف ٌَف انُبوا بِب  كَف هُب ْب قُبوَّ ًا وَف نْب دُّز مِب أفاد التنبيو "، فاالسـ المكصكؿ  (3)  َفشَف

 – سبحانو – عمييـ، فقدرتو – عٌز كجٌؿ –كالتذكير ألكلئؾ الذيف يتكٌبركف كيتجٌبركف كينسكف قدرة اهلل 

. (4)" ظاىرة لمف أراد التدٌبر كالتفٌكر
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
(7)

.  40 عٛسج اٌشَٚ، ا٠٢ح 
(8)

.  23 عٛسج اٌؽشش، ا٠٢ح 
.  15 سكرة النمؿ، اآلية (1)
.   بتصرؼ235 ك ص234، ص 9ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج:  ينظر(2)
.  15 سكرة فصمت، اآلية (3)
.   بتصرؼ90، ص 13ابف عطية، المحٌرر الكجيز، ج:  ينظر(4)
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:  (اهلل)باإلضافة لمفظ الجاللة التعري  . ى
:          ٠شد اٌرعش٠ف تا٦ػافح ئٌٝ ا عُ اٌع١ًٍ فٟ اٌىراب اٌؽى١ُ وص١شاًال، ٚ٘زا اٌٛسٚد ٠ىْٛ ٤غشاع تالغ١ح عّذج ِٕٙا

وْب َفى ....  - :  تعالى – ومنه قوله :إظيار القدرة. 1 ٌِبـً الْبمَف ِب وَف ُبحْب نِب َّللاّب ونَف  ِبً بِبإِبذْب دَّ ِبرُب ا  َف مَف ا  َف ْبكُب ُبونَف وَف بُبكُب  بِبمَف بِّ  وَف ُبنَف

نَف  نٌِب مِب ؤْب ن ُب  مُّز ةًا لَّكُب ْب إِبن كُب ٌَف لِبكَف ا ٌُبو ِبكُب ْب إِبنَّ  ِبً ذَف اإلذن إلى هللا  – عميو الصبلة كالسبلـ –، فإضافة عيسى  (1)بُب

 ال بقدرته هو؛ –تعالى– داللته؛ أن ما جرى على ٌدٌه من معجزات هً بقدرة هللا –جلّت قدرته–

- .    تعالى –فهو مخلوق ضعٌف لٌس له من األمر حول وال قوة إال بإذن هللا 

الَف  - :  تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :االمتنان. 2 لِبكَف  َف َفوْب دِب ذَف عْب ن بَف ٌْب ُب  مِّ لَّ وَف ِب ثُب َّ  َف لُب َّللاَّ ن ُب   َفضْب مَف ُبهُب لَفكُب حْب رَف كُب ْب وَف ٌْب  عَف َف

ٌنَف  رِب ا ِب نَف الْب َف فمكال "؛ إلظيار المنة كالفضؿ عمى الييكد (اهلل)، ككقعت اإلضافة ىنا لمفظ الجبللة  (2)مِّ

                                                 
.  49 سكرة آؿ عمراف، اآلية (1)
.  64 سكرة البقرة، اآلية (2)
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أٌف اهلل تفٌضؿ عميكـ بالتكبة بعد نكثكـ الميثاؽ الذم كاثقتمكه، كتجاكز عنكـ خطيئتكـ التي ركبتمكىا 

. (3)" بمراجعتكـ طاعة رٌبكـ لكنتـ مف الخاسريف

واْب  ِبً  -:  تعالى– قوله كمنو :بيان اللاية. 3 دُب ا َف جَف واْب وَف رُب اجَف ٌنَف  َف الَّذِب نُبواْب وَف ٌنَف آمَف ِب إِبنَّ الَّذِب لِب َّللاّب بٌِب ونَف  َف جُب رْب ٌَف لَفـبِبكَف    ُبوْب

حِبٌ ٌر  فُبورٌر رَّ ُب  َف
َّللاّب ِب وَف تَف َّللاّب مَف حْب ؛ لبياف أف الغاية مف أم عمؿ - عٌز كجٌؿ –، فإضافة السبيؿ إلى اهلل  (4)رَف

.  ييقاـ بو يجب أف يككف خالصان لكجيو الكريـ

ي إِبلـَفى ال ّبــهِب قَفــالَف  - :  تعالى – قوله مثالو :التخصيص. 4 ارِب نــصَف
رَف قَفالَف مــَفنْب  َف ــفْب هُبــ ُب الْبكُب نْب ى مِب ٌ َف ــسَّ عِب حَف

ـا  َف  َف َفمَّ

نُب  ٌُّزونَف نَفحْب ارِب وَف ِب الْبحَف ارُب َّللاّب ا مُب ْب ِبمُبونَف  َفنصَف دْب بِب َفنَّ هَف اشْب ِب وَف
ا بِبالِلّب نَّ أنصار "، فاإلضافة ىي لتخصيصيـ بأنيـ  (5) آمَف

.  كإلظيار اعتزازىـ كفخرىـ بيذا االنتماء. (6)" دينو كرسكلو

لْب  - : تعالى – قوله كما في :التذكير. 5 دِّ ٌُببَف ن  مَف ةٍء وَف نَف ٌِّ ةٍء بَف ٌَف نْب آ ا ُب  مِّ نَف ٌْب لَف كَف ْب آ َف ابٌِب رَف نِبً إِب ْب لْب بَف ِب  َف ةَف َّللاّب مَف ا نِبعْب دِب مَف عْب ن بَف  مِب

قَفابِب  ٌدُب الْبعِب دِب َف شَف
هُب  َفإِبنَّ َّللاّب اا ْب جَف

لمتذكير بضركرة الحفاظ عمييا، كمف "؛ -تعالى–، أضيفت النعمة إلى اهلل (1)

. (2)"لـ يحافظ عمييا فسينالو عقاب اهلل في الدنيا كاآلخرة كما فعؿ ببني إسرائيؿ

رٌر  - : تعالى – قوله كمثالو :التسجيل عمى الكفار أقواليم. 6 ٌْب نَف هُبودُب عُب ٌَف قَفالَفتِب الْب ِب وَف نُب َّللاّب ارَف  ابْب قَفالَفتْب النَّصَف  وَف

ٌحُب  ِب الْبمَف ِب نُب َّللاّب هِب ْب ابْب ا ِب وَف لِبكَف قوله  بِب َف ْب ، لقد كردت اإلضافة إلى االسـ الجميؿ في ىذيف المكضعيف ... (3) ذَف

- .   تعالى اهلل عنيا عمٌكان كبيػران –لمتسجيؿ عمى الييكد كالنصارل أقكاليـ القبيحة التي 

ــلَّ  - :  تعالى – ومثاله قوله :التشريع. 7 ــا  ُب ِب مَف ٌــرِب وَف نِب ــ ُب الْب ِبنْب لَفحْب الْبدَّ ُب وَف  وَف
ةُب ٌْب َف ــ ُب الْبمَف كُب ٌْب تْب عَف َف مَف رِّ ِب حُب ــرِب َّللاّب ٌْب  بِبهِب لِبغَف

ٌْب ُب ْب  كَّ ا ذَف بُبعُب إِبالَّ مَف لَف ال َّ ا  َفكَف مَف ةُب وَف ٌحَف النَّ ِب ةُب وَف ٌَف دِّ رَف الْبمُب َف قُبوذَف ُب وَف وْب الْبمَف نِبقَفةُب وَف نْب َف الْبمُب ، فاإلضافة لبلسـ الجميؿ  (4)....وَف

                                                 
. 328، ص 1 الطبرم، جامع البياف، ج(3)
.  218 سكرة البقرة، اآلية (4)
.  52 سكرة آؿ عمراف، اآلية (5)
.  432، ص 1 الزمخشرم، الكٌشاؼ، ج(6)
(1)

.  211 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(2)

ٜ، ا٤عاط فٟ اٌرفغ١ش، ض ّٛ .  ، ترظّشف492، ص 1 عع١ذ ؼ
(3)

.  30 عٛسج اٌرٛتح، ا٠٢ح 
(4)

.  3 عٛسج اٌّائذج، ا٠٢ح 
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أف ما ذبح فذكر اسـ غير اهلل فيك حراـ، ألف اهلل أكجب أف تذبح مخمكقاتو عمى اسمو "أفادت؛ 

. (5)" العظيـ

نْب - :  تعالى – قوله كمثالو :التشري . 8 اا ُب ْب كِب َفابٌر مِّ ا جَف لَفمَّ ِب وَف ندِب َّللاّب لُب عِب ن قَفبْب انُبواْب مِب كَف هُب ْب وَف عَف ا مَف دِّ ٌر لِّمَف  مُبصَف

واْب بِبه فَفرُب رَف ُبواْب كَف ا عَف اا ُب  مَّ ا جَف واْب  َف َفمَّ فَفرُب ٌنَف كَف ونَف عَف َفى الَّذِب فْب ِبحُب " لمتشريؼ-  تعالى–كائف مف عنده : "، أم (6)ٌَف ْب َف
.  كىذا التشريؼ مستفاد أيضان مف الكصيفة.(7)

و ُب  - : تعالى – قوله كمنو :التطمين. 9 رٍء  َفجِبدُب ٌْب نْب  َف كُب  مِّ نفُب ِب
واْب ألَف مُب ا  ُبقَفدِّ مَف ا َف وَف كَف آ ُبواْب النَّ بلَف َف وَف واْب الصَّ مُب ِب وَف َفقٌِب ندَف َّللاّب  عِب

ٌرٌر  مَف ُبونَف بَفصِب عْب ا  َف َف بِبمَف
، فاإلضافة تفيد ىنا التطميف ألكلئؾ المنفقيف أمكاليـ في عمؿ الخير بأف  (8)إِبنَّ َّللاّب

.  (9) ال يضيع – تعالى –ثكاب ىذا اإلنفاؽ عند اهلل 

ِب .... - :  تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :التعظيم. 10 نَف َّللاَّ بٍء مِّ ضَف اْب بِبغَف وْب بَف ؤُب ةُب وَف نَف كَف الْبمَف ْب لَّةُب وَف هِب ُب الذِّ ٌْب بَفتْب عَف َف رِب ضُب وَف

ونَف  فُبرُب كْب ٌَف انُبواْب  هُب ْب كَف لِبكَف بِب َفنَّ ِب ذَف ٌَفاتِب َّللاَّ ونَف بِب  عْب ــَفدُب ٌَف انـُبواْب  كَف ـواْب وَّ صَف لِبكَف بِبمـَفا عَف رِب الْبحَف ِّ ذَف ٌْب ٌنَف بِبغَف ٌِّ بِب قْب ُب ُبونَف النَّ ٌَف ، فإضافة  (1) وَف

 ىك لتعظيميا كتفخيميا، فكيؼ يكفر بيا ىؤالء فيي كاضحة عمى أنيا – تعالى –اآليات إلى اهلل 

- .  تعالى –آيات اهلل 

بُبونَف بِبهِب - :  تعالى– قوله كما في :التعيين. 11 لِب  ُبرْب ِب ٌْب ا ِب الْب َف بَف ن رِّ مِب ن قُبوَّ ٍء وَف عْب ُب  مِّ ا ا ْب َف َف واْب لَفهُب  مَّ دُّز ِب وَف َفعِب دوَّ َّللاّب  عَف

ونِبهِب ْب  ن دُب ٌنَف مِب رِب آ َف كُب ْب وَف وَّ دُب عَف ؛ لتعييف أف (عدكَّ اهلل) – تعالى – قوله، فقد كردت اإلضافة في  (2)...وَف

كلمف يناصبكنكـ العداء أيضان؛ ألنكـ تدافعكف . اإلرىاب يككف مكٌجيان لمف يناصبكف ديف اهلل العداكة

- .    سبحانو كتعالى –عف ديف اهلل 

                                                 
(5)

.  479، ص 1 ِؽّذ عٍٟ اٌظاتٟٛٔ، ِخرظش اتٓ وص١ش، ض
.  89 سكرة البقرة، اآلية (6)
.  128، ص 1 أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج(7)
.  110 سكرة البقرة، اآلية (8)
.  ، بتصرؼ304، ص 1 الزمخشرم، الكٌشاؼ، ج(9)
(1)

.  61 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(2)

.  60 عٛسج ا٤ٔفاي، ا٠٢ح 
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ِب - :  تعالى– قوله كمنو :التيويل. 12 لِب َّللاّب بٌِب ن  َف دٌّ عَف صَف رٌر وَف بٌِب هِب كَف الٌر  ٌِب هِب قُبلْب قِب َف الٍء  ٌِب ا ِب قِب َف رَف رِب الْبحَف هْب نِب الشَّ لُبونَفكَف عَف
ٌَف ْب َف

رُب  بَف هُب  َفكْب نْب اجُب  َف ْب ِبهِب مِب رَف إِب ْب ا ِب وَف رَف جِبدِب الْبحَف الْبمَف ْب رٌر بِبهِب وَف
فْب كُب ِب وَف ندَف َّللاّب ، فاإلضافة لبلسـ الجميؿ لتيكيؿ األعماؿ  (3)...عِب

.  التي ارتكبيا الكفار بحٌؽ المؤمنيف

ا ...  - : تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :دفع االستلراب. 13 ندَف َف دَف عِب جَف ابَف وَف رَف حْب ا الْبمِب ٌَّ رِب كَف ا نَف هَف ٌْب لَف عَف َف ا دَف َف كُب َّمَف

نْب  وَف مِب ا قَفالَفتْب  ُب ـذَف ٌَف ُب  َفنَّى لَفكِب  َف رْب ا مَف ٌَف قاًا قَفالَف  نْب ِب رِب ندِب َّللاّب ابٍء عِب رِب حِب َف ٌْب ااُب بِبغَف ٌَفشَف ن  نُب ُب مَف رْب ٌَف َف 
كانت ، فاإلضافة  (4) إنَّ َّللاّب

 علٌه –؛ لدفع االستغـراب الذي حصـل لزكرٌا (هللا) إلى لفظ الجاللة – علٌها السالم –من مرٌم 

. (5) عندما شاهد الرزق عند مرٌم  –الصالة والسالم 

ن  - : تعالى – ومثاله قوله :الذم. 14 وا مِب ذُب ا َّ َف ِب وَف ونِب َّللاَّ ونَف دُب رُب ٌُبنصَف ةًا لَفعَف َّهُب ْب   الجميؿ ، فاإلضافة لالسم (6) آلِبهَف
فيؤالء المشرككف عبدكا آلية مف األحجار رجاء أف ينصركا بيا كىي صٌماء "داللتيا الذـ كالتكبيخ 

.  (7)" بكماء، ال تسمع الدعاء كال تستجيب الدعاء
ا  - : تعالى– ومثاله قوله :المفاضلة. 15 هَف ٌنَف  ٌِب الِبدِب ارُب  َف هَف ا األَفنْب ن  َفحْب ِبهَف ي مِب رِب نَّاتٌر  َفجْب هُب ْب لَفهُب ْب جَف بَّ اْب رَف قَفوْب ٌنَف ا َّ نِب الَّذِب لَفكِب

ا  مَف ِب وَف ندِب َّللاّب نْب عِب الًا مِّ ِب نُبنُب ندَف َّللاّب ارِب عِب رَف بْب
رٌر لِّؤلَف ٌْب اهلل وما عند )-  تعالى–، لقد وردت اإلضافة فً قوله  (1)  َف

، كفي ىذا فميتنافس (2)" لكثرتو كدكامو "–عٌز كجؿٌ –؛ لبياف أف النعيـ الحقيقي عند اهلل (خير

.  المتنافسكف

واْب بِبهِب ...- : تعالى – ومنه قوله :الوعيد. 16 فَفرُب رَف ُبواْب كَف ا عَف اا ُب  مَّ ا جَف ةُب َّللاَّ  َفلَفمَّ نَف ٌنَف  َف َفعْب ا ِبرِب فبإضافة ،  (3) عَف َفى الْبكَف

.  يتحقؽ التيديد كالكعيد ألكلئؾ الذيف يصركف عمى إنكار الحقيقة كالتمادم في الباطؿ: المعنة ىنا

 

 

 

                                                 
(3)

.  217 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(4)

.  37 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(5)

.   ترظّشف335، ص 1 اٌشٛوأٟ، فرػ اٌمذ٠ش، ض
.  74 سكرة يس، اآلية (6)
.  21، ص 3 الصابكني، صفكة التفاسير، ج(7)
.  198 سكرة آؿ عمراف، اآلية (1)
.  198، ص 1 البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ج(2)
. 89 سكرة البقرة، اآلية (3)
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:  التنكيـر: ثانياً 

. (1)"كالنكرة إنكارؾ الشيء كالنكرة خبلؼ المعرفة : " التنكير لغةن 
 (2)"ىك كؿ اسـ شائع في جنسو ال يختص بو كاحد دكف كاحد : " كاصطبلحان 

      كالتنكير يرد في القرآف الكريـ لعٌدة أغراض ببلغٌية كىذه األغراض تستفاد مف السياؽ القرآني الذم 

كمف األغراض التي تستفاد مف التنكير في القرآف الكريـ، الداللة . يقع فيو التنكير، ال مف التنكير كحده

عمى اإلفراد أك الكحدة، كالداللة عمى العمكـ، كالداللة عمى التنٌكع كاالختبلؼ، كالداللة عمى التعظيـ، كعمى 

.  (3)التقميؿ كالتكثير، كعمى التحقير 

 

                                                 
. ، ِادج ٔىش233، ص5اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض (1)

. 29اٌىشِأٟ، أعشاس اٌرىشاس، ص  (2)
 . 109 إلى 107، مف ص 4 الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج(3)
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عُب األمُبورُب  - :  تعالى– قوله     كمف األمثمة عمى ما تقٌدـ  جَف ِب  ُبرْب إِبلَفى َّللاَّ بْب ِبكَف وَف ن قَف لٌر مِّ بَفتْب رُب ُب ذِّ بُبوكَف  َفقَفدْب كُب ذِّ ٌُبكَف إِبن   وَف
. (5)" رسؿ ًعظاـ ذكك عدد كبير: "أم (رسؿ)، فالمعنى مف تنكير (4)

ا ٍء  - : تعالػى – وقولـه      ٌَف صَف النـَّاسِب عَف َفى حَف رَف ُب ْب  َفحْب هـ نَّ لَف َفجِبدَف فالمعنى المستفاد مف تنكير كممة "،  (6)...وَف

.  (7)" ؛ ىك أنيـ يحرصكف عمى أية حياة حتى لك كانت حياة حقيرة(حياة)

 

؛ فإٌنو عمـ معرفة دائمان، فبل تفارقو األلؼ كالبلـ كما سبؽ بيانو، فيما لمكصؼ (اهلل)     كأٌما لفظ الجبللة 

ٌنما كردت داٌلة عمى الفخامة كالعظمة هلل – سبحانو –كالتفخيـ، فمـ يكف   تبارؾ – مينٌكران فتعٌرؼ بيما، كا 

.  في القرآف الكريـ– سبحانو كتعالى – (اهلل)؛ لذلؾ انعدـ التنكير المتعمؽ بمفظ الجبللة - كتعالى 

 

المطمب الثالث 
التقديـم والتأخيـر 

.  (1)" صار أماميـ: كقدميـ يقدميـ قدمان كقدكمان كقدميـ، كبلىما ":التقديم للةً 

.  (2)" ضدُّ التقديـ: كالتأخير ":والتأخير للةً 

ىك جعؿ المفظ في رتبة قبؿ رتبتو األصمية أك بعدىا؛ لعارض اختصاص أك  ":التقديم والتأخير اصطالحاً 

.  (3)" أىمٌية أك ضركرة

 

                                                 
.  4 سكرة فاطر، اآلية (4)
.  109، ص 4 الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج(5)
. 96 سكرة البقرة، اآلية (6)
(7)

.  226، ص 1 اٌطثاؽثائٟ، ا١ٌّضاْ فٟ ذفغ١ش اٌمشآْ، ض
(1)

.  (لذَ) ِادج 467، ص 12 اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض
(2)

.  (أخش)، ِادج 12، ص 4 اٌّظذس اٌغاتك ٔفغٗ، ض
(3)

.  154َ، ص 1977، ِىرثح ا٢داب، اٌما٘شج، (د،ؽ) اٌطٛفٟ، ا٦وغ١ش فٟ عٍُ اٌرفغ١ش، ذؽم١ك عثذ اٌمادس ؼغ١ٓ، 

، اٌّىرثح اٌعظش٠ح، ت١شٚخ، 1، ذؽم١ك عثذ اٌؽ١ّذ ٕ٘ذاٚٞ، ؽ(ششغ وراب ِفراغ اٌعٍَٛ)ععذ اٌذ٠ٓ اٌرفراصأٟ، ِخرظش اٌغعذ :    ٠ٕٚظش

  .97 – 96 َ، ص 2003- ٘ 1423   
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ىك باب كثير الفكائد، جـٌ المحاسف، كاسع : " يقكؿ عبد القاىر الجرجاني:أىمية التقديم والتأخير

التصرؼ، بعيد الغاية، كال يزاؿ يفتٌر لؾ عف بديعة، كيفضي بؾ إلى لطيفة، كال تزاؿ ترل شعران يركقؾ 

ؿ عف  مسمعو كيمطؼ لديؾ مكقعو، ثـ تنظر فتجد سبب أف راقؾ كلطيؼ عندؾ، أف قيدّْـ فيو شيء، كحكّْ

. (4)" مكاف إلى مكاف

 
:  أقسام التقديم والتأخير في القرآن الكريم

ما يقع تحت قاعدة اإلسناد، كىك نكعاف :      يقسَّـ التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ إلى قسميف؛ األكؿ
 :ىما
: تقديم المسند إليو. أ

فادة التعميـ: ىي"فضؿ عٌباس .     كيككف ألغراض ذكرىا د فادة التخصيص، كا  ،  كقد (5)" التشكيؽ، كا 
مرة في المبتدأ الذم ىك : استفيدت ىذه الدالالت مف تقديـ المسند إليو ألنو حينئذ يككف مذككران مرتيف

الفاعؿ أصبلن، كمرة ثانية في الضمير العائد عمى المبتدأ كىك الفاعؿ صناعة، أما إذا تأخر فإنو يككف 
. مذككران مرة كاحدة فقط

:  في القرآف الكريـ (اهلل)كمف األغراض الببلغٌية لتقديـ المسند إليو 

اا قُبلِب - :  تعالى – قوله كمثالو في :االختصاص. 1 فْب ُبونَفكَف  ِبً النِّ َف ٌَف ْب َف كُب ْب وَف ٌُبفْب ٌِب ُب 
ـْبكُب ْب  ـًِب َّللاّب ٌُب ْب َفى عَف ٌَف ا  مَف هِبنَّ وَف   ٌِب

نَف  نَف مِب فٌِب عَف الْبمُب ْب َفضْب نَّ وَف و ُب حُب ـنـكِب بُبـــونَف  َفن  َف هُبــنَّ مـَفا كُب ِبـــبَف لَفهــُبنَّ وَف ــَفرْب َف امـَفى النِّ ــَفاا الَّبل ـًِب ال  ُبؤْب ُبونَف ٌَف َف ــابِب  ِبــً  الـْبكِب َف

ماًا  انَف بِبهِب عَف ٌِب َف كَف
رٍء  َفإِبنَّ َّللاّب ٌْب نْب  َف عَف ُبواْب مِب فْب ا  َف مَف ى بِبالْبقِب ْب ِب وَف امَف ٌَف َف واْب لِب ْب قُبومُب ن  َف

انِب وَف َف لْبدَف ، فالمسند إليو لفظ الجبللة  (1)الْبوِب

 كصرفو عف النبي – سبحانو –ليفيد الكبلـ إرجػاع أمر الفتكل إلػى اهلل "تقػٌدـ؛  (اهلل يفتيكـ) قولهفي 

قل الفتوى إلى هللا وقد أفتاكم : أمرهنيسألكنؾ أف تفتييـ في : ، كالمعنى- عميو الصبلة كالسبلـ –

. (2)" فٌهن

                                                 
(4)

.  118 عثذ اٌما٘ش اٌعشظأٟ، د ئً ا٦ععاص، ص 
.  226 إلى ص 212، مف ص 1 فضؿ عٌباس، الببلغة فنكنيا كأفنانيا، ج(5)
(1)

.  127 عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح 
(2)

.  100، ص 5 ِؽّذ ؼغ١ٓ اٌطثاؽثائٟ، ا١ٌّضاْ فٟ ذفغ١ش اٌمشآْ، ض
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تَف - :  تعالى – قوله كمنو :إظيار العناية. 2 ا بَف َّغْب لْب  َفمَف عَف فْب إِبن لَّ ْب  َف بِّكَف وَف ن رَّ كَف مِب ٌْب لَف إِبلَف ننِب
ا  ُب ولُب بَف ِّغْب مَف ا الرَّ ُب ٌُّزهَف ا  َف ٌَف

هُب  الَف َف مُبكَف رِب َف صِب عْب ٌَف ُب 
َّللاّب ٌنَف وَف ا ِبرِب ي الْبقَفوْب َف الْبكَف دِب هْب ٌَف َف الَف 

نَف النَّاسِب إِبنَّ َّللاّب ، فقد أفاد تقديـ المسند إليو في الخبر  (3) مِب

" عميو الصبلة كالسبلـ  -  لمنبي – تعالى –، إظيار العصمة مف اهلل  (كاهلل يعصمؾ مف الناس)

ٌّة (4)"فالمعنى كاهلل يضمف لؾ العصمة مف أعدائؾ فما عذرؾ في مراقبتيـ ، وهكذا تظهر العناٌة اإلله

.  من كٌد الماكرٌن برسوله الكرٌم

اا  - : تعالى– قوله كمثالو :بيان أىمّية الوعد. 3 شَف كُب  بِبالْبفَفحْب رُب ٌَف ْبمُب رَف وَف كُب ُب الْبفَفقْب دُب عِب ٌَف انُب  ٌْب َف كُب الشَّ دُب عِب ٌَف ُب 
َّللاّب هُب وَف نْب فِبرَف ًا مِّ غْب  مَّ

عٌر عَف ٌِب ٌر  ا ِب ُب وَف
َّللاّب بلًا وَف ؛ لبياف أىمٌية (كاهلل يعدكـ مغفرة منو كفضبل)، تقٌدـ المسند إليو في الخبر  (5)وَف َفضْب

.  (6) المنجز إزاء كعد الشيطاف الخذكؿ – سبحانو –كعد اهلل 

ئُب - :  تعالى – قوله كما في :التبكيت. 4 نِب هْب ٌَف ْب َف ُب 
هُبونَف َّللاّب مَف عْب ٌَف انِبهِب ْب  ٌَف غْب دُّز ُب ْب  ِبً  ُب مُب ٌَف ، لقد تقٌدـ المسند  (7) بِبهِب ْب وَف

كلـ يقٍؿ يستيزئ اهلل بيـ؛ ألٌف مما يجكؿ في خاطر السائػؿ أف "إليو كىك لفظ الجبللة عمى الخبر 

ـى أٌف الذم يتكٌلى ذلؾ ىك رٌب : يقكؿ ، -  تعالى –العـّزة مىف الذم يتكٌلى مقابمة سكء صنيعيـ، فأيعم

االستهزاء من رجوع الوبال  والمعنى ٌذلّهم وعّبر عنه باالستهزاء مجازاً ومشاكلًة، أو مراداً به مآل

.  (1)" علٌهم

ا ٌر لَّكُب ْب - :  تعالى– قوله كما في :التحذير. 5 ا مَف َف هَف ةٍء  ٌِب كُبونَف رَف مَف ْب ٌْب ٌُبو اًا  َف دْب ُب ُبوا بُب اوٌر  َفن  َف نَف كُب ْب جُب ٌْب ٌْبسَف عَف َف عْب َف ُب لَّ ٌَف ُب 
َّللاَّ  وَف

كْب ُبمُبونَف  ا  َف مَف ونَف وَف دُب ا  ُببْب إلفادة التحذٌر ؛ (يعمـ)عمى المسند  (اهلل)، فقد تقٌدـ المسند إليو لفظ الجبللة  (2)مَف

.  (3)والتوعد 

                                                 
(3)

.  67 عٛسج اٌّائذج، ا٠٢ح 
(4)

.  631، ص1 اٌضِخششٞ، اٌىشاف، ض
(5)

.  268 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(6)

.  ، ترظّشف527، ص 1ا٤ٌٛعٟ، سٚغ اٌّعأٟ، ض:  ٠ٕظش
(7)

.  15 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(1)

.  294 ٚ ص293، ص 1 اتٓ عاشٛس، اٌرؽش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش، ض
(2)

.  29 عٛسج إٌٛس، ا٠٢ح 
(3)

ّٛع ٚعادي عثذ اٌّٛظٛد ٚعثذ اٌفراغ أتٛ عّٕح، ؽ:  ٠ٕظش ، داس ئؼ١اء اٌرشاز 1اٌصعاٌثٟ، اٌعٛا٘ش اٌؽغاْ فٟ ذفغ١ش اٌمشآْ، ذؽم١ك عٍٟ ِؽّذ ِع

. 181، ص4َ، ض1997- ٘ـ 1418اٌعشتٟ ت١شٚخ، 
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نْب َف  - :  تعالى – قوله كمنو :التذكير. 6 بْب ُب ُب الرِّ ٌَف ُب 
اٍء عَف ٌِب ٌر َّللاَّ ًْب لِّ شَف َف بِبكُب

رُب لَفهُب إِبنَّ َّللاَّ دِب قْب ٌَف ادِب ِب وَف بَف نْب عِب ااُب مِب ٌَفشَف ن    لِبمَف

ٌّة الرزق"، تقّدٌم المسند إلٌه لفظ الجاللة فً صدر اآلٌة (4) ر العباد ولٌتؤّملوا فً قض فهً بٌده  لٌذكِّ

. (5)" وحده

لَفوْب  - :  تعالى – قوله كمثالو :الترغيب. 7 ةٍء وَف كَف رِب شْب ن مُّز رٌر مِّ ٌْب   َف
ةٌر نَف مِب ؤْب ةٌر مُّز ألَفمَف نَّ وَف مِب ٌُبؤْب اتِب حَف َّى  كَف رِب واْب الْبمُبشْب حُب نكِب الَف  َف وَف

ارِب  ونَف إِبلَفى النَّ عُب دْب ٌَف لَفـبِبكَف  وْب
كُب ْب  ُب بَف جَف لَفوْب  َفعْب كٍء وَف رِب شْب ن مُّز رٌر مِّ ٌْب نٌر  َف مِب ؤْب دٌر مُّز بْب لَفعَف نُبواْب وَف مِب ٌُبؤْب ٌنَف حَف َّى  كِب رِب واْب الْبمُبشِب حُب الَف  ُبنكِب كُب ْب وَف بَف ْب جَف عْب

ُب  َف
َّللاّب وَف

وَف  عُب دْب ونَف ٌَف رُب كَّ ذَف ٌَف َف ا ِبهِب لِب نَّاسِب لَفعَف َّهُب ْب  ٌَف ٌِّنُب آ ٌُببَف نِبهِب وَف فِبرَف ِب بِبإِبذْب غْب الْبمَف ةِب وَف نَّ  (المسند إلٌه)الجاللة ، فقد تقٌدـ لفظ  (6) إِبلَفى الْبجَف

.  عباده  للصالحٌن من– سبحانه –على الفعل لترغٌب العباد بالّنعٌم المقٌم الذي أعّده 

وَف - :  تعالى – علٌه قوله كمف األمثمة :التعظيم. 8 ُب الَف إِبلَفـهَف إِبالَّ  ُب
ا  ِبً َّللاّب وْب ٌر لَّهُب مَف الَف نَف ةٌر وَف نَف ذُب ُب  ِب ٌُّزو ُب الَف  َف ْب ُب ًُّز الْبقَف  الْبحَف

ضِب  ا  ِبً األَفرْب مَف اتِب وَف اوَف مَف    . وهو المسند إلٌه(8)"فقد تقّدم لفظ الجاللة للتعظٌم"،  (7)...ال َّ
لِب  - :  تعالى – علٌه قوله كمف األمثمة :التنبيو عمى بيان القدرة. 9 ٌْب ًِب ال َّ

ن ثُب ُبثَف نَفى مِب قُبو ُب  َفدْب عْب َف ُب  َفنَّكَف  َف ٌَف كَف  بَّ إِبنَّ رَف

كَف  عَف ٌنَف مَف نَف الَّذِب ابِبفَفةٌر مِّ هُب وَف َف ثُب ُبثَف فَفهُب وَف نِبصْب رُب وَف ٌُبقَفدِّ ُب 
َّللاَّ كُب ْب وَف ٌْب و ُب  َف َفابَف عَف َف صُب ارَف عَف ِب َف  َفن لَّن  ُبحْب هَف النَّ لَف وَف ٌْب لقد تقّدم "،  (9).... ال َّ

. (10) " – سبحانه –المسند إلٌه للفت االنتباه إلى أن تقدٌر األوقات بٌده وحده  (هللا)لفظ الجاللة 

تِب - :  تعالى – قوله كمثالو :التوكيد. 10 ٌْب َف ــارَف  لَف ــالَفتِب النَّصَف قَف اٍء وَف ًْب ــ ــارَف  عَف َفــىَف شَف ــتِب النَّصَف ٌْب َف هُبــودُب لَف ٌَف قَفالَفتِب الْب وَف

لَف قوله ْب  ثْب عْب َفمُبونَف مِب ٌَف ٌـنَف الَف  كَف قَفـالَف الَّذِب لِـب ذَف ونَف الْبكِب ـَفابَف كَف ٌَف ْب ُـب ـ ْب  اٍء وَف ُب ًْب ـ هُبـودُب عَف ـَفى شَف ٌَف كُب ُب الْب ٌَفحْب ُب 
ا  َفالِلّب مَف ةِب  ٌِب امَف ٌَف ـوْب َف الْبقِب ٌَف ُب ْب  هـ نَف ٌْب  بَف

ٌَف ْب َف ِبفُبونَف  هِب  انُبواْب  ٌِب  يجمع – تعالى –أٌنو "عمػى الفعؿ لمتأكيػد عمى  (اهلل)، فقػد قػٌدـ لفظ الجبللة  (1)كَف

 يـك المعاد كيفصؿ بينيـ بقضائو العدؿ الذم ال يجكر فيو كال يظمـ – كىـ الييكد كالنصارل –بينيـ 

. (2)" مثقاؿ ذٌرة 

 
 
 

                                                 
(4)

.  62 عٛسج اٌعٕىثٛخ، ا٠٢ح 
(

.  575، ص 5اٌثماعٟ، ٔظُ اٌذسس، ض: ٠ٕظش (5
(6)

.  221 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(7)

.  255 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(8)

.  520، ص 1تٙعد عثذ اٌٛاؼذ اٌش١خٍٟ، تالغح اٌمشآْ، ض:  ٠ٕظش
(9)

.  20 عٛسج اٌّضًِ، ا٠٢ح 
(10)

.   ترظشف539، ص 2 اٌث١ؼاٚٞ، أٔٛاس اٌرٕض٠ً ٚأعشاس اٌرأ٠ًٚ، ض
(1)

.  113 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 

 
.  108، ص 1 محمد عمي الصابكني ، مختصر ابف كثير، ج(2)



 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  (الخبر)تقديم المسند وىو - ب 

:    كيؤخر المبتدأ كيقٌدـ الخبر لعٌدة أغراض ببلغية منيا
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لَّ  - : تعالى – علٌه قوله كمف األمثمة :االختصاص. 1 َفذَف ا األْب هَف نْب نُّز مِب َفعَف نَّ األْب جَف رِب ٌُب ْب ةِب لَف ٌنَف دِب ا إِبلَفى الْبمَف نَف عْب جَف قُبولُبونَف لَفبِبن رَّ ٌَف

نَّ ُب  ِب الْبعِب َّ لِلِب عْب َفمُبونَف وَف ٌَف نَف الَف  ا ِبقٌِب نَف نَّ الْبمُب لَفكِب نَف وَف نٌِب مِب ؤْب لِب ْبمُب ولِبهِب وَف لِبرَف ُب ، فقد تقدـ لفظ الجبللة في اآلية كىك المسند؛  (1) وَف

 كلمف أعٌزه مف رسكلو كالمؤمنيف فيي خاٌصة بيـ ال – سبحانو –ليفيد أٌف الغمبة كالقكة كالعٌزة هلل "

.  (6)" لغيرىـ

دُب  - :  تعالى – قوله       كمثالو  مْب ٌــنَف  َف ِب َّهِب الْبحَف الَفمِب بِّ الْبعَف ضِب رَف َفرْب بِّ األْب رَف اتِب وَف اوَف مَف بِّ ال َّ  ، فقد تقٌدـ المسند  (3) رَف

.   بما يميؽ بجماؿ كجيو، كعظيـ سمطانوق؛ لتمجيده كتعظيـ(اهلل)كىك لفظ الجبللة 

تِب ...  - : تعالى – ومنه قوله: إظيار األىمية. 2 ٌْب ِب عَف َفى النَّاسِب حِبجُّز الْببَف
ّب لِلِب فَفرَف  َفإِبنَّ وَف ن كَف مَف بلًا وَف بٌِب هِب  َف ٌْب ا َف إِبلَف نِب ا ْب َف َف  مَف

ٌنَف  الَفمِب نِب الْبعَف ًٌّ عَف نِب كلقد حازت اآلية "كىك المسند؛  (اهلل)، كفي ىذه اآلية تقدـ لفظ الجبللة  (4)َّللا  َف

الكريمة مف فنكف االعتبارات المعربة عف كماؿ االعتناء بأمر الحج كالتشديد عمى تاركو ما ال مزيد 

عميو، حيث أكثرت صيغة الخبر الدالة عمى التحقيؽ، كأبرزت في صكرة الحممة االسمية الدالة عمى 

الثبات كاالستمرار عمى كجو يفيد أنو حؽ كاجب هلل في ذمـ الناس ال انفكاؾ ليـ عف أدائو كالخركج 

. (5)...." عف عيدتو 

نَفى - : تعالى – قوله كمثالو :التنبيو. 3 اا الْبحُب ْب مَف ِب األَف ْب ّب لِلِب مَف بِبهِب وَف ونَف  ِبً  َف ْب ٌُب ْبحِبدُب ٌنَف  واْب الَّذِب رُب ذَف ا وَف و ُب بِبهَف عُب   َفادْب

مَف ُبونَف  عْب ٌَف انُبواْب  ا كَف نَف مَف وْب نَف ٌُبجْب كىك المسند، كفي ذلؾ تنبيو  (اهلل)، ففي ىذه اآلية تقدـ لفظ الجبللة  (6) َف

.  ؛ كىي بذكره بأم اسـ مف أسمائو الجميمة– تعالى –لممؤمنيف عمى كيفية ذكره 

                                                 
(1)

.  8 عٛسج إٌّافمْٛ، ا٠٢ح 
(2)

. ، ترظشف253، ص 9أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض:  ٠ٕظش
(3)

. 36 عٛسج اٌعاش١ح، ا٠٢ح 
(4)

.  97 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(5)

.   62، ص 2 أتٛ اٌغعٛد ، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(6)

.  180 عٛسج ا٤عشاف، ا٠٢ح 
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اتِب  - : تعالى – علٌه قوله كمف األمثمة :القصر. 4 وَف مَف بُب ال َّ ٌْب ِب  َف ّب لِلِب رِب وَف حِب الْببَفصَف ةِب إِبالَّ كَف َفمْب اعَف رُب ال َّ مْب
ا  َف مَف ضِب وَف األَفرْب  وَف

ٌرٌر  اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف َف عَف َفى كُب
بُب إِبنَّ َّللاّب رَف وَف  َفقْب  (غيب)عمى المسند إليو  (لفظ الجبللة اهلل)، لقد تقٌدـ المسند  (1) َفوْب  ُب

- .   سبحانو كتعالى –إلفادة القصر، فصفة الغيب مقصكرة عمى اهلل 

 
    وبعد، فهناك أنواع أخرى من التقدٌم ال ٌتعلّق بركنً اإلسناد، وال بتقدٌم أحد متعلقات الفعل علٌهما، 

خمسًة )وإّنما هو متعلّق بمقتضى الحال الذي ٌتطلبه المعنى فً السٌاق القرآنً، وقد ذكر الزركشً 

السبق فً اإلٌجاد، والتعظٌم، والشرف، ومراعاة رإوس اآلي، : منها (وعشرٌن غرضاً لهذا التقدٌم

. (2)والغلبة والكثرة، واالهتمام عند المخاطب وغٌرها  

 

    فؤّما ما ٌتعلّق منها بموضوعنا فهو التقدٌم فً السٌاق الذي ٌكون لغرض التعظٌم، كتقدٌم لفظ الجاللة 

ًّب -:  تعالى –عندما ٌرد فً اآلٌة مع أعالم أخرى ومثاله قوله  (هللا) بِب ٌُبصَف ُّزونَف عَف َفى النَّ هُب  بِبكَف َف بلَف مَف َف وَف
 ...إِبنَّ َّللاَّ

 . ، فتقّدم لفظ الجاللة للتفخٌم والتعظٌم(3)
اًا بِبالْبقِب ْب ِب  - : تعالى –وقوله      لُبواْب الْبعِب ْب ِب قَف بِبمَف وْب

ـةُب وَف ُب بلَفبِبكَف الْبمَف هَف إِبالَّ  ـُبوَف وَف نـَّهُب الَف إِبلـَـف
ُب  َف
دَف َّللاّب هِب ، فالمالحظ فً  (4)....شَف

هذه اآلٌة أٌضاً تقّدم لفظ الجاللة ثم ٌذكر المالئكة، ثم أولو العلم، وال شك أن الغرض من ذلك هو 

.  التعظٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.  77 سكرة النمؿ، اآلية (1)
.   بتصرؼ318 إلى ص 293، مف ص 3الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج:  ينظر(2)
.  56 سكرة األحزاب، اآلية (3)
. 18 سكرة آؿ عمراف، اآلية (4)
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انًطهة انزاتغ 

انذـذف واإلظهار 

:  الحـذ : أوالً 
. (1)" قطعو مف طرفو: حذىؼى الشيءى يحذفو حذفان " الحذؼ معناه القطع، كرد في المساف، :تعريفو للةً 

فالمحذكؼ قد يككف كممة، أك جممة يمكف . (2)" إسقاط جزء مف الكبلـ، أك كيمّْو لدليؿ" ىك :اصطالحاً 

حالٌية " ىذا المحذكؼ، كىذا ما يعرؼ بالقرائف التي قد تككف لاالستغناء عنو، كال بيٌد مف كجكد ما يشير إؿ

. (3)" أك إعرابٌية أك مقالٌية أك عقمية

 
ىك باب دقيؽ المسمؾ، لطيؼ المأخذ، عجيب األمر، : " يقكؿ عبد القاىر الجرجاني في أىمٌيتو:أىمّيتـو

أنطق شبيو بالسحر، فإٌنؾ ترل بو ترؾ الذكر أفصح مف الذكر، كالصمت عف اإلفادة أزيد لئلفادة، كتجدؾ 

. (4)" تيًبفٍ ما تكون إذا لم تنطق، وأتّم ما ٌكون بٌاناً إذا لم 

 
: والحذف قسمان

    األكؿ ييدرج تحت القسمة اإلسنادٌية، كسأتناكؿ فيو حذؼ المسند إليو، كحذؼ المسند، كحذؼ 

تحت كأما القسـ الثاني فييدرج . (اهلل)المعٌمقات؛ لما لػو مف عبلقة كثيقة في مكضكع بحثنا في لفظ الجبللة 

.  مبحث حذف الجمل، وهذا القسم لٌس لـه عالقة بموضوع بحثنا

 
:  أنواع حذف ما يندرج تحت القسمة اإلسنادّية

:  حذف المسند إليه. 1

إذا    المسند إليو ىك أحد ركني الجممة، بؿ ىك محكرىا؛ لذا كاف كجكده أساسان ميمان فييا، كال يحذؼ إال 

" فالمسند إلٌه الذي ٌكثر حذفه هو المبتدأ والفاعل"دلّت علٌه قرٌنة، سنتحّدث هنا عن المبتدأ والفاعل، 

(5) .

                                                 
(1)

.  ، ِادج ؼزف39، ص 9 اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض
(2)

.  115، ص 3 اٌضسوشٟ، اٌثش٘اْ فٟ عٍَٛ اٌمشآْ، ض
(3)

.  ، ترظشف127 ئٌٝ ص 123، ِٓ ص 3اٌّظذس اٌغاتك ٔفغٗ، ض:  ٠ٕظش

. 155تذٚٞ ؽثأح، ِععُ اٌثالغح اٌعشت١ح، ص :      ٠ٕٚظش
(4)

. 80 عثذ اٌما٘ش اٌعشظأٟ، د ئً ا٦ععاص، ص 
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:  (المبتدأ)حذ  المسند إليو . أ

: مف السياؽ القرآني ألغراض ببلغية، أىميا (اهلل)   يحذؼ المسند إليو لفظ الجبللة 

قُبولُب كُبن  - : تعالى – قوله كمثالو :اإليجاز لمعرفتو بداىة. 1 ٌَف وْب َف  ٌَف ضَف بِبالْبحَف ِّ وَف األَفرْب اتِب وَف اوَف مَف ي  َف َف َف ال َّ وَف الَّذِب وَف ُب

رِب  وَف ٌُبنفَفخُب  ِبً الصُّز وْب َف  ٌَف لَفهُب الْبمُب ْبكُب  كُبونُب قوله الْبحَف ُّز وَف ٌَف ادَف ِب  َف هَف الشَّ بِب وَف ٌْب الِب ُب الْبغَف رُب عَف بٌِب ٌ ُب الْب َف كِب وَف الْبحَف اهللي : فالتقدير"،  (1) وَف ُب

 ال يحتاج إلى تعيينو كذكره كىذه الحقيقة كاضحة لمعياف؛ – سبحانو –، فيك (2)" عالـ الغيب كالشيادة

.  (اهلل)فاقتضى األمر حذؼ لفظ الجبللة 

وَف  - :  تعالػػى –         كقكلػو  ي الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب ُب الَّذِب
بِب  ـــُبوَف َّللاَّ ٌْب الِب ُب الْبغَف حِبٌ ُب عَف نُب الرَّ مَف حْب وَف الرَّ ادَف ِب  ُب هَف الشَّ ، كلـ  (3) وَف

اهلل عالـ الغيب كالشيادة  : ىنا؛ لككنو معٌينان معمكمان فالتقدير (اهلل)يذكر المسند إليو 

ــالٌر  - :  تعالى –         وقوله ـــعَّ ٌــدُب  َف ٌُبــرِب ــا   فٌعاؿ لما يريد، كلما كانت –سبحانو - اهلل : ، أم (5) لِّمَف

. بدائع صنعو دالة عمى كجكده، فكاف حذؼ لفظ الجبللة في ما سبؽ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         

 
(1)

 . 73 عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح 
(2)

.  248، ص 1َ، ض1979- ٘ 1399، اٌّىرثح اٌرٛف١م١ح، اٌما٘شج، 1اٌعىثشٞ، اٌرث١اْ فٟ ئعشاب اٌمشآْ، ؽ:  أظش
(3)

 . 22 عٛسج اٌؽشش، ا٠٢ح 
(4)

. 16 عٛسج اٌثشٚض، ا٠٢ح 
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: (الفاعل)حذ  المسند إليو . ب

:       وقع حذف المسند إلٌه لفظ الجاللة فً حال كونه الفاعل من السٌاق القرآنً ألغراض بالغٌة منها

نكُب ْب  - : تعالى – ومنه قوله :(1)" اإلعالم بوقوع الفعل بالمفعول. "1 فِّفَف عَف ٌُب َف ُب  َفن 
ٌدُب َّللاّب انُب ٌُبرِب وَف ُب ِب َف اإلِبن َف

ٌفاًا  عِب  لفت األنظار إلى الضعؼ – تعالى – كلكٌنو – سبحانو –، فالخالؽ معركؼ بداىة أٌنو اهلل  (2)ضَف

.  المرككز في اإلنساف

كيككف ترؾ ذكره ىنا أفصح مف ذكره؛ ألٌف ذكره ييٌعد عبثان إلشارة القرينة : (3) "لالحتراز عن العبث. "2

فَفقاًا  ِبً  -: تعالى – قولهإليو، كمف األمثمة عميو  ًَف نَف غِب بْب َف تَف  َفن  َف عْب هُب ْب  َفإِبنِب ا ْب َف َف اضُب رَف كَف إِبعْب ٌْب بُبرَف عَف َف انَف كَف إِبن كَف وَف

ةٍء  ٌَف هُب  بِب  ٌَف اا  َف َف ْب ِب مَف ضِب  َفوْب  ُب َّماًا  ِبً ال َّ هُب ْب األَفرْب عَف مَف ُب لَفجَف
لَفوْب شَفاا َّللاّب نَف وَف ا ِب ٌِب نَف الْبجَف كُبونَفنَّ مِب ، ففي ىذه  (4) عَف َفى الْبهُبدَف   َفبلَف  َف

ةُب  - : تعالى – قوله، ثـ تبلىا (اهلل)اآلية ذكر لفظ الجبللة  الِبغَف ةُب الْببَف جَّ ٌنَف قُبلْب  َف ِب ّبهِب الْبحُب عِب مَف اكُب ْب  َفجْب دَف اا لَفهَف   َف َفوْب شَف

ٌَُجاء به كذلك "لك شاء اهلل، : فالتقدير (اهلل)، ففي ىذه اآلية حذؼ المسند إليو (5) فالبالغة هً أن 

. ، لالستغناء عن ذكره فً الالحق لذكره فً السابق(6)" محذوفاً 

ٌُبضْب ِب ْبهُب  - : تعالى –       وقوله  ُب 
إِب َّللاّب ٌَفشَف ن  اتِب مَف بُبكْب ٌر  ِبً ال ُّز ُبمَف ا صُب ٌّ وَف ا ِبنَف ٌَف بُبواْب بِب  ذَّ ٌنَف كَف الَّذِب ا ٍء وَف رَف عَف ْبهُب عَف َفى صِب ٌَفجْب ٌَفشَف ْب  ن  مَف وَف

قٌِب ٍء  ٌُذكر فً الجملة الثانٌة،  (7)مُّز ْب َف ، فالمالحظ أن لفظ الجاللة ُذكر فً جملة الشرط األولى، ولم 

                                                 
(1)

.  162، ص 3اٌثش٘اْ فٟ عٍَٛ اٌمشآْ، ض: اٌضسوشٟ:  ٠ٕظش
(2)

.  28 عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح 
(3)

. 53، ص (د،خ)، داس اٌىراب، 1 ظالي اٌذ٠ٓ اٌمض٠ٕٟٚ، اٌرٍخ١ض فٟ عٍَٛ اٌثالغح، ػثؾ عثذ اٌشؼّٓ اٌثشلٛلٟ، ؽ
(4)

. 35 عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح 
(5)

.  149 عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح 
(6)

. 241َ، ص 1992- ٘ 1412، داس اٌعثً ت١شٚخ، ٚاٌّىرة اٌصمافٟ فٟ اٌما٘شج، 1 فخش اٌذ٠ٓ اٌشاصٞ، ٔٙا٠ح ا٠٦عاص فٟ دسا٠ح ا٦ععاص، ؽ
(7)

. 39 عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح 
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وهذا ال ٌخفى أّنه من مقتضٌات البالغة التً تقتضً عدم ذكره إلشارة القرٌنة إلٌه، ومثل هذا فً 

. الكتاب العزٌز كثٌر

 

:  (الخبر والفعل)حذ  المسند . 2

.   المسند ىك الركف الثاني في الجممة كال يكتمؿ المعنى دكنو كقد ذكرتي في بداية ىذا الفصؿ مكاضعو

 – قولهكمثالو . (1)"  لكجكد قرينة داٌلة عميػولقصػد االختصار كاالحتراز مػف العبثكيحذؼ المسند    "

ـصـَفارَف  قُبلْب  - :تعالى وْب نَف
وداًا  َف ــانُبـواْب  ـُـب ـا َف كَف ـبَف األ ْب ـقُبـوبَف وَف عْب ٌَف ا َف وَف حَف إِب ْب ٌلَف وَف اعِب مَف إِب ْب ٌ َف وَف ا ِب رَف قُبولُبونَف إِبنَّ إِببْب  ْب  َف

 ِب  َف
 َف َفن ُب ْب  َفعْب َف ُب  َف

ُب 
مَف ُبونَف َّللاّب عْب ا  َف مَّ ا ِبلٍء عَف ُب بِبغَف

ا َّللاّب مَف ِب وَف نَف َّللاّب ندَف ُب مِب ادَف ًا عِب هَف ن كَف َف َف شَف مَّ نْب  َف ْب َف ُب مِب مَف ، فقد حذؼ المسند في الجممة الثانية  (2) وَف

 االختصار واالحتراز ، كالحذؼ داللتو(3)" أـ اهلل أعمـ: "لداللة المسند عميو في الجممة األكلى، فالتقدير

. عن العبث

 

نَّ  - :  تعالى –  وقوله  قُبـولـُـب ٌَف ـرَف لَف الْبقَفـمَف ـسَف وَف مْب ــرَف الشَّ ضَف وَف َف َّ َفرْب األْب اتِب وَف ـاوَف مَف ــنْب  َف َفــ َف ال َّ ــهُبـ  مَّ لَفبِبن  َف َفلْب َف ُب وَف
  َف َفنَّى َّللاَّ

 :علٌه فً السٌاق فالتقدٌر (خلق)، فالمالحظ أن المسند وهو الفعل قد حذف لداللة الفعل  (4)ٌُبؤْب َفكُبونَف 
. (5)"  أمر بدهً ال ٌستطٌع أحد إنكاره– سبحانه –فإسناد الخلق إلى هللا "خلقهن هللا، 

ا  - : تعالى – قوله   كيشبو اآلية السابقة  وْب ِبهَف دِب مَف عْب ن بَف ضَف مِب َفرْب ا بِبهِب األْب ٌَف ااًا  َف َفحْب ااِب مَف مَف نَف ال َّ لَف مِب نَّ ن نَّ هُب  مَّ لَفبِبن  َف َفلْب َف وَف

قُبولُبنَّ  ٌَف ُب لَف
قِب ُبونَف َّللاَّ عْب ٌَف رُب ُب ْب الَف  ثَف لْب  َفكْب ِب بَف َّ دُب لِلِب مْب كىك المسند لداللة الفعؿ األكؿ  (نٌزؿ)، فالمحذكؼ الفعؿ  (6) قُبلِب الْبحَف

 – سبحانو –؛ فنزكؿ المطر آية ككنية دالة عمى كجكده (اهلل): عميو، فإجابة الكفار كانت مباشرة بقكليـ

.  فبل يستطيع أحد إنكارىا

                                                 
. 157 بدكم طبانة، معجـ الببلغة، ص (1)
. 140 سكرة البقرة، اآلية (3)
.  66، ص 1العكبرم، التبياف في إعراب القرآف، ج:  انظر(3)
. 61 سكرة العنكبكت، اآلية (4)
.  46، ص 7أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج:  ينظر(5)
. 62 سكرة العنكبكت، اآلية (6)
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    كىكذا فإٌف حذؼ المسند يقع كثيران في آم الذكر الحكيـ، كما ىك حاؿ المسند إليو كذلؾ، كىذا الحذؼ 

.  لكمييما لو أغراضو الببلغية

 
 
:  حذ  القيود. 3

، كيرتبط بو مف حيث المعنى في السياؽ، (اهلل)    المقصكد بحذؼ القيكد ىنا ما يتعٌمؽ بمفظ الجبللة 

 وٌكون من مكّمالت التراكٌب نحو المفعول والمضاف، وهذا الحذف ٌقع ألغراض بالغٌة تستنتج من
:  السٌاق، ومنها

ي  - : تعالى – قوله كمثالو :االحتراز عن العبث. 1 ا الَّذِب ذَف واًا  َف َف نُب ونَفكَف إِبالَّ  ُب ٌَف َّ ِبذُب كَف إِبن  ا رَف َفوْب إِبذَف والًا وَف ُب رَف ُب
ثَف َّللاَّ عَف  بَف

والحذف وقع هنا  (بعث)فً الفعل  (الذي)فالمحذوف هنا الضمٌر العائد على االسم الموصول ، (1)

. لداللة ما تقدم علٌه، فاقتضت البالغة حذفه احترازاً عن العبث، واالبتعاد عن التكرار

لَف ...  - : تعالى – قولهكمف األمثمة عميو : (2) "اإلضمار عمى شريطة التفسير. "2 ا اقْب َف َف ُب مَف
لَفوْب شَفاا َّللاّب وَف

فَفرَف  ن كَف هُب  مَّ نْب مِب نَف وَف نْب آمَف هُب  مَّ نْب نِب ا ْب َف َففُبواْب  َفمِب لَفـكِب نَفاتُب وَف ٌِّ هُب ُب الْببَف اا ْب ا جَف دِب مَف عْب ن بَف دِب ِب  مِّ عْب ن بَف ٌنَف مِب ا اقْب َف َف ُبواْب الَّذِب ُب مَف
لَفوْب شَفاا َّللاّب  وَف

ٌدُب  ٌُبرِب ا  لُب مَف عَف فْب ٌَف َف 
نَّ َّللاّب لَفـكِب كلك شاء اهلل عدـ اقتتاليـ ما اقتتمكا بأف جعميـ متٌفقيف عمى : "، كالتقدير (3)وَف

، كالحذؼ (4)" اتباع الرسؿ المتٌفقة عمى كممة الحؽ فمفعكؿ المشيئة محذكؼ لككنو مضمكف الجػزاء

. شرٌطة التفسٌرلمفعكؿ المشيئة ىنا كاف لداللة الثاني عميو فالفائدة منو اإلضمار عمى 

و - : تعالى – ومنه قوله :التعميم مع اإليجاز. 3 عُب دْب ٌَف ُب 
َّللاّب ا ٍء وَف رَف ااُب إِبلَفى صِب ٌَفشَف ن  ي مَف دِب هْب ٌَف بلَف ِب وَف ارِب ال َّ  إِبلَفى دَف

قٌِب ٍء  .  يدعك جميع الناس، فيكذا تبقى الدعكة عامة كمفتكحة أماـ البشر جميعان : ، فالتقدير (5)مُّز ْب َف

اا  - : تعالى– قوله كما في :المباللة في التخوي  والوعيد. 4 نَف ا جَف مَف بُبونَف إِبنَّ ارِب ٌُبحَف ٌنَف  نَف الَّذِب وْب عَف ٌَف ْب ولَفهُب وَف رَف ُب َف وَف
 َّللاّب

نْب  ِببلفٍء  جُب ُبهُب  مِّ ٌهِب ْب وَف َفرْب دِب ٌْب عَف  َف ٌُبصَف َّبُبواْب  َفوْب  ُبقَف َّ ٌُبقَف َّ ُبواْب  َفوْب  اداًا  َفن  ضِب  َف َف حذف ، فالتقدير عمى  (6).... ِبً األَفرْب

                                                 
(1)

.  41 عٛسج اٌفشلاْ، ا٠٢ح 
(2)

. 89 عثذ اٌما٘ش اٌعشظأٟ، د ئً ا٦ععاص، ص 
(3)

. 253 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(4)

. 246، ص 1 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(5)

. 25 عٛسج ٠ٛٔظ، ا٠٢ح 
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ومحاربة المسلمٌن فً حكم " ال ٌحارب – سبحانه –ٌحاربون أولٌاءه، فاهلل : المضاف ٌكون أي

.  ، وهذا ٌفٌد المبالغة فً التخوٌف والوعٌد(7)" محاربته

: اإلظيار في مقام اإلضمار: ثانياً 

علٌه الظفر بالشيء كاإلطبلع : بدكَّ الشيء الخفي، كالظيكر:  ىك مف الظيكر كيعني:تعري  اإلظيار للةً 

(1) .

 بالرغـ مف ككنو ظاىرة بارزة في القرآف الكريـ ككبلـ العرب، *(تعريفو) لـ يذكر الببلغيكف :واصطالحاً 

بإطالقهم كلعميـ لـ يتطرقكا إلى تعريفو أك حٌده، ألنيـ يعدكنو نكعان مف أنكاع الذكر، فيـ يعٌرفكف الذكر 

  (2).علٌه لفظ التصرٌح وٌقابلونه بالكناٌة وٌعنون بها الحذف واإلضمار

في مقاـ اإلضمار في القرآف الكريـ فيك يعني ذكره صريحان بدالن مف  (اهلل)    كأٌما إظيار لفظ الجبللة 

التعبير عنو بالضمير عمى الرغـ مف كركده في بداية السياؽ، كىذا اإلظيار في السياؽ القرآني لو 

:  بالغٌة تسوغه أذكر منهاأغراض 

قُبونَف  - : تعالى – قوله كمنو :اإلحاطة. 1 ٌَف َّ ا  ٌِّنَف لَفهُب  مَّ ٌُببَف ا ُب ْب حَف َّى  دَف دَف إِبذْب  َف عْب ماًا بَف لَّ قَفوْب ٌُبضِب ُب لِب
انَف َّللاّب ا كَف مَف َف وَف

لِّ إِبنَّ َّللاّب  بِبكُب

اٍء عَف ٌِب ٌر  ًْب إٌنو، فأظير المسند إليو كىك االسـ : قوله، بدؿ ...إٌف اهلل : ، فقد عٌبر الحؽ بقكلو (3)شَف

.  بكؿ شيء–عز كجؿ - الجميؿ إبرازان إلى إلحاطة عممو 

رَف َفعَف  - : تعالى – قوله كمثالو :إظيار اإلرادة. 2  ُب وَف
ن كَف َّ َف َّللاّب هُب  مَّ نْب ضٍء مِّ عْب هُب ْب عَف َفى بَف ضَف عْب ا بَف لُب  َفضَّ ْبنَف  ِب ْبكَف الرُّز ُب

دِب  عْب ن بَف دِب ِب  مِّ عْب ن بَف ٌنَف مِب لَف الَّذِب ا اقْب َف َف ُب مَف
لَفوْب شَفاا َّللاّب ووِب الْبقُبدُبسِب وَف ا ُب بِبرُب نَف دْب ٌَّ

نَفاتِب وَف َف ٌِّ ٌَف َف الْببَف رْب نَف مَف ى ابْب ٌ َف ا عِب نَف ٌْب آ َف اتٍء وَف جَف رَف هُب ْب دَف ضَف عْب بَف

ا اقْب َف َف ُبواْب  ُب مَف
لَفوْب شَفاا َّللاّب فَفرَف وَف ن كَف هُب  مَّ نْب مِب نَف وَف نْب آمَف هُب  مَّ نْب نِب ا ْب َف َففُبواْب  َفمِب لَفـكِب نَفاتُب وَف ٌِّ هُب ُب الْببَف اا ْب ا جَف َف مَف

نَّ َّللاّب لَفـكِب ٌدُب وَف ٌُبرِب ا  لُب مَف عَف فْب ٌَف   
.   النافذة في كؿ أمر– سبحانو –، فإظيار االسـ الجميؿ في مكضع اإلضمار داللتو إبراز إرادتو (4)

                                                                                                                                                         
(6)

. 33 عٛسج اٌّائذج، ا٠٢ح 
(7)

. 609، ص 1 اٌضِخششٞ، اٌىّشاف، ض
(1)

.   ترظشف2208، ص 3أتٛ ِٕظٛس ا٤ص٘شٞ، ض:  ٠ٕظش

، ٚفؼً 282، ص 2اٌضسوشٟ، اٌثش٘اْ فٟ عٍَٛ اٌمشآْ، ض: ذرثعد عذداًال ِٓ ورة اٌثالغح ٚاٌّعاظُ فٍُ أظذ ٌٗ ذعش٠فاًال أٚ ؼّذاًال، ٚلذ روش رٌه أ٠ؼاًال * 

.  505، ص 1عثّاط، اٌثالغح فٕٛٔٙا ٚأفٕأٙا، ض
(2)

. 161عثذ اٌما٘ش اٌعشظأٟ، د ئً ا٦ععاص، ص :  ٠ٕظش

.  242اٌفخش اٌشاصٞ، ٔٙا٠ح ا٠٦عاص فٟ دسا٠ح ا٦ععاص، ص :     ٠ٕٚظش
(3)

.  115 عٛسج اٌرٛتح، ا٠٢ح 
. 253 سكرة البقرة، اآلية (4)
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ُب  - : تعالى– قوله كمف األمثمة عميو :إظيار االعتناء. 3
صَف َّللاّب حِّ ٌُبمَف لِب ٌنَف وَف ا ِبرِب حَف َف الْبكَف مْب ٌَف نُبواْب وَف ٌنَف آمَف ،  (1) الَّذِب

. (2)" فإظيار االسـ الجميؿ في مكقع اإلضمار إلبراز مزيد االعتناء بشأف التمحيص"

لِبكَف .... - :  تعالى– قوله كما في :االمتنان. 4 ذَف وَف كَف فْب ٌُبنفِبقُبونَف قُبلِب الْبعَف ا  اذَف ٌَف ْب َفلُبونَفكَف مَف ُب وَف
ٌِّنُب َّللاّب ٌَفاتِب لَفعَف َّكُب ْب ٌُبب  لَفكُب ُب اا

ونَف  رُب فَفكَّ  اسمو الجميؿ في مكضع اإلضمار إلظيار االمتناف عمى – تعالى –، فقد أظير الحؽ  (3) َف َف

. (4)" فكما يبٌيف لكـ األحكاـ يبيف لكـ المنافع كالمضار كالحبلؿ كالحراـ"العباد 

لِبكَف  - : تعالى – ومثاله قوله :التأكيد. 5 انَف ذَف كَف داًا وَف ا  َفبَف هَف ٌنَف  ٌِب الِبدِب نَّ َف  َف هَف ٌ َف جَف رِب ِب إِبالَّ  َف ٌراًا عَف َفى َّللاّب ٌَف ِب   (5) فإظيار ،

تخميدىـ في جيٌنـ أك ترؾ المغفرة ليـ كاليداية مع "االسـ الجميؿ بدؿ إضماره أفاد التأكيد عمى أٌف 

. (6)"  ال يصعب عميو شيء– سبحانو –ألنو  (عمى اهلل يسيران  )الخمكد في جيٌنـ، 

عْب َفمُبونَف  - : تعالى– قوله كمنو :التحقيق. 6 ٌَف هُب ُب الْبحَف َّ وَف ٌنَف ُب دِب
ٌُبوَف ٌِّهِب ُب َّللاَّ بِبذٍء  مَف وْب نُب ٌَف بٌِب وَف الْبحَف ُّز الْبمُب َف  ُب

 َفنَّ َّللاَّ
(7) ،

تحقيؽ كقكع الجزاء العادؿ ليـ بعد شيادة جكارحيـ عمييـ بأعماليـ "يفيد  (اهلل)فإظيار لفظ الجبللة 

. (8)" القبيحة

ُب الْب َف ْب َف ثُب َّ  - : تعالى– قوله كمف األمثمة عميو :تفخيم األمر الذي يذكر معو. 7
ئُب َّللاَّ دِب ٌُببْب فَف  ٌْب ا كَف وْب رَف ٌَف لَف ْب   َفوَف

اُب النَّشْب َف َف ااْب ِبرَف َف  ٌُبنشِب ُب 
دَف َف الْب َف ْب َف ثُب َّ َّللاَّ فَف بَف ٌْب وا كَف رُب ضِب  َفان ُب َفرْب وا  ِبً األْب ٌرُب ٌرٌر  قُبلْب  ِب ٌَف ِب ِب  لِبكَف عَف َفى َّللاَّ ٌدُب ُب إِبنَّ ذَف َف عَف َفى ٌُبعِب

إِبنَّ َّللاَّ

ٌرٌر  اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف كقد كاف  (ثـ اهلل ينشئ النشأة اآلخرة): قولهأال ترل كيؼ صٌرح باسمو في "،  (9)كُب

كيؼ يبدئ اهلل الخمؽ ثـ النشأة اآلخرة، كالفائدة في ذلؾ أنو لما كانت اإلعادة : القياس أف يقكؿ

عندىـ مف األمكر العظيمة، ككاف صدر الكبلـ كاقعان معيـ في اإلبداء، كقٌررىـ أف ذلؾ مف اهلل؛ 

                                                 
.  141 سكرة آؿ عمراف، اآلية (1)
. 91، ص 2 أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج(2)
. 219 سكرة البقرة، اآلية (3)
.  127، ص 1 الصابكني، صفكة التفاسير، ج(4)
. 169 سكرة النساء، اآلية (5)
. 540، ص 1 الشككاني، فتح القدير، ج(6)
(7)

. 25 عٛسج إٌٛس، ا٠٢ح 
(8)

. ، ترظشف166، ص 6أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض:  ٠ٕظش
(9)

. 20 ٚ 19 عٛسج اٌعٕىثٛخ، ا٠٢اخ 
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ذا كاف اهلل الذم ال يعجزه شيء ىك الذم ال يعجزه  احٌتج عمييـ بأٌف اإلعادة إنشاء مثؿ اإلبداء، كا 

. (1)" اإلبداء، فكجب أف ال تعجزه اإلعادة

دخال الروعة، وتيويل األمر. 8 ٌنَف  - : تعالى – قوله كمثالو :تربية الميابة في النفوس، وا  فَفرَف الَّذِب لَفقَفدْب كَف

ِب  كْب بِبالِلّب رِب ٌُبشْب ن  هُب مَف كُب ْب إِبنَّ بَّ رَف بًِّ وَف َف رَف
واْب َّللاّب بُبدُب لَف اعْب ابٌِب رَف نِبً إِب ْب ا بَف ٌَف ٌحُب  قَفالَف الْبمَف ِب ٌَف َف وَف رْب نُب مَف ٌحُب ابْب وَف الْبمَف ِب َف  ُب

رَّ َف قَفالُبواْب إِبنَّ َّللاّب  َفقَفدْب حَف

ةَف  نَّ هِب الْبجَف ُب عَف ٌَف
ارَّللاّب نْب  َفنصَف ٌنَف مِب الِبمِب ا لِب  َّ مَف ارُب وَف ا ُب النَّ مَف ْبوَف فإظيار االسـ الجميؿ في مكضع اإلضمار "،  (2)ُو  وَف

فقد : ، فمك لـ يذكر االسـ األعظـ في المكضع الثاني لكاف التقدير(3)" لتيكيؿ األمر كتربية الميابة

.  حٌرـ عميو الجنة

ا  - : تعالى – قوله كمنو :التعميل. 9 ضِب مَف عْب انُب بِببَف ٌْب َف لَّهُب ُب الشَّ نَف ا ا ْب َف مَف انِب إِبنَّ عَف مْب قَفى الْبجَف وْب َف الْب َف ٌَف نكُب ْب  اْب مِب لَّوْب وَف ٌنَف  َف إِبنَّ الَّذِب

هُب ْب  نْب ُب عَف
فَفا َّللاّب لَفقَفدْب عَف بُبواْب وَف فُبورٌر كَف َف َف  َف

ال يعاجؿ بعقكبة  (حميـ)لمذنكب،  (إٌف اهلل غفكر)" ،  (4) حَف ٌِب ٌر إِبنَّ َّللاّب

 (5)" المذنب ليتكب، كالجممة تعميؿ لما قبميا، كفي إظيار الجبللة تربية لمميابة، كتأكيد لمتعميؿ

دٌر   - : تعالى – قوله كما في :التعظيم. 10 ُب  َفحَف
وَف َّللاَّ دُب قُبلْب  ُب مَف ُب الصَّ

، فإظيار االسـ الجميؿ في  (6)َّللاَّ

، فيك الذم يستحٌؽ أف (7)" ىك الصمد: يفيد الفخامة كالتعظيـ كىذا ما كاف لك قيؿ"المكضع الثاني 

.  يتكٌجو إليو في كؿ شيء ال إلى غيره

نْب  - : تعالى – قوله كمنو :التقرير. 11 واْب مَف دُب هْب ونَف  َفن  َف ٌدُب  ُبرِب
بُبواْب  َف ا كَف َف هُب  بِبمَف كَف َف ُب  َفرْب

َّللاّب نِب وَف ٌْب نَف  ِببَف َف ا ِبقٌِب نَف ا لَفكُب ْب  ِبً الْبمُب  َفمَف

ُب 
لَّ َّللاّب ُب  َفضَف

ٌُبضْب ِبلِب َّللاّب ن  مَف بلًا وَف بٌِب يضممو يقرر : قولهبدالن مف  (اهلل)، فإظيار لفظ الجبللة  (8)  َف َفن  َفجِبدَف لَفهُب  َف

.  كيثبت حقيقة أف مىٍف يضممو اهلل فمف تجد لو طريقان إلى اليدل كاإليماف

                                                 
(1)

. 22، ص 2 اتٓ ا٤ش١ش، اٌّصً اٌغائش، ض
(2)

. 72 عٛسج اٌّائذج، ا٠٢ح 
(3)

. 66، ص 3 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(4)

. 155 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(5)

.  103، ص 2 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(6)

. 2 1ٚ عٛسج ا٦خالص، ا٠٢راْ 
(7)

. 161 عثذ اٌما٘ش اٌعشظأٟ، د ئً ا٦ععاص، ص 
(8)

. 88 عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح 
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يْب  - : تعالى – قولهكمنو : التنزيو. 12 دَف ٌَف نَف  ٌْب راًا بَف اوَف بُبشْب ٌَف لُب الرِّ ٌُبرْب ِب ن  مَف رِب وَف الْببَفحْب رِّ وَف اتِب الْببَف ٌكُب ْب  ِبً  ُب ُبمَف دِب هْب ٌَف ن  مَّ
 َف

ِب  عَف َّللاَّ مَف ِبهِب  َفإِبلَفهٌر مَّ حْب ُب رَف
الَفى َّللاَّ عَف كُبونَف  َف رِب ٌُبشْب ا  مَّ فإظيار االسـ الجميؿ في مكقع اإلضمار؛ لبياف تنزييو "،  (1) عَف

.     عما يفتريو المشرككف مما ال يميؽ بكماؿ سمطانو كجبلؿ عظمتو – سبحانو كتعالى –

ضٌر  - : تعالى – قوله كمثالو :الدعاء. 13 رَف ضـاًا  ِبً قُب ُبوبِبهِب  مَّ ـرَف ُـب ُب ال ّبـهُب مَف ادَف ـ ـانُبـوا  َفنَف ـا كَف ـ ٌر بِبمَف ابٌر  َفلٌِب ـذَف لَفـهُبـ  عَف  وَف

بُبونَف  ذِب كْب ٌَف
، فالتصريح باالسـ الجميؿ في مكضع اإلضمار داللتو ىنا الدعاء عمييـ كيككف معنى (2)

. (3 )زادىـ اهلل شكَّان كنفاقان جزاءن عمى كفرىـ كضعفان عمى االنتصار كعجزان عف القدرة: الكبلـ

ااُب  - : تعالػى– قوله كمثالو :الذم. 14 ٌَفشَف ن  لِبكَف لِبمَف ونَف ذَف ا دُب فِبرُب مَف غْب ٌَف كَف بِبهِب وَف رَف ٌُبشْب فِبرُب  َفن  غْب ٌَف َف الَف 
ِب إِبنَّ َّللاّب كْب بِبالِلّب رِب ٌُبشْب ن  مَف  وَف

ٌماًا  ماًا عَف ِب فإظيار االسـ الجميؿ في مكضع اإلضمار لزيادة تقبيح اإلشراؾ كتفظيع "،  (4) َفقَفدِب ا ْب َفرَف  إِبثْب

. (5)" حاؿ مىٍف يتصؼ بو

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

. 63 عٛسج إًٌّ، ا٠٢ح 
. 10 سكرة البقرة، اآلية (2)
.   بتصرؼ197، ص 1ىػ، ج1373، القاىرة، 2 القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، تحقيؽ أحمد عبد العميـ البردكني، ط(3)
.  48 سكرة النساء، اآلية (4)
. 187، ص 2 أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج(5)
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انًطهة انخايس 

انمظــز 

ٍرتي نفسي عمى الشيء إذا حبستيا عميو كألزمتيا إٌياه: " ييقاؿ:القصر للةً  ورٌر - :تعالى - قاؿ . (1)" قىصى حُب

ا ِب  ٌَف اتٌر  ِبً الْب ِب ورَف صُب
قْب بسفى فبل ييردف غيرىـ كال يطمحف إلى : "، فالمعنى (2)مَّ َمْن قيًصرىتى عمى أزكاجيفَّ أم حي

.  ، فمعناه إذن الحبس(3)" سواهم

 

: ، فبل بيٌد أف يككف لػو طرفاف(4) فيك تخصيص أمر بآخر بطريؽ مخصكص :وأما القصر اصطالحاً 

هُب  - : تعالى – قولهالطرؼ األكؿ؛ مقصكر، كالطرؼ الثاني؛ مقصكر عميو، كمثالو  ُب  َفاعْب َف ْب  َفنَّ
الَف إِبلَفهَف إِبالَّ َّللاَّ

اكُب ْب  وَف ثْب مَف كُب ْب وَف قَف َّبَف عْب َف ُب مُب َف ٌَف ُب 
َّللاَّ نَفاتِب وَف مِب ؤْب الْبمُب نَف وَف نٌِب مِب ؤْب لِب ْبمُب نبِبكَف وَف فِبرْب لِبذَف غْب ا ْب َف والمقصور علٌه ، فالمقصكر صفة األلكىية،  (5)وَف

- .  سبحانه –َمْن ٌستحّق هذه الصفة وهو هللا 

 

:  ، كىي(6) ينقسـ القصر إلى ثبلثة أقساـ كفؽ اعتبارات مختمفة :أنواع القصر

ضافي باعتبار الواقع: أوالً  :  قصر حقيقي وا 

 كىك أف يختص المقصكر بالمقصكر عميو بحسب الحقيقة كالكاقع بأال يتعٌداه إلى غيره :القصر الحقيقي. أ
ٌ ُب   - :  تعالى –أصبلن كمثالو قكلو  كِب ٌنُب الْبحَف نِب َف لَفهُبوَف الْبعَف

إِبنَّ َّللاّب ُب وَف
نْب إِبلَفـهٍء إِبالَّ َّللاّب ا مِب مَف صُب الْبحَف ُّز وَف ا لَفهُبوَف الْبقَفصَف ـذَف   إِبنَّ  َف

.  كىذا القصر قصر حقيقي– سبحانو –، فالمقصكد في اآلية صفة األلكىية، كالمقصكر عميو اهلل (7)
اكُب ْب ...  - :عميو السػبلـ -  عمى لساف شعيب – تعالى – قولهكمثالو أيضان  هَف ا  َفنْب الِبفَفكُب ْب إِبلَفى مَف ٌــــدُب  َفنْب  ُب َف ــا  ُبرِب مَف وَف

تُب  عْب ا ا ْب َف َف بلَفوَف مَف ٌدُب إِبالَّ اإلِبصْب هُب إِبنْب  ُبرِب نْب ِب عَف وْب ِبٌقًِب إِبالَّ بِبالِلّب ا  َف مَف هِب  ُبنِبٌبُب وَف ٌْب إِبلَف كَّ ْبتُب وَف وَف هِب  َف ٌْب ، فالمقصور هـو التوفٌـق،  (8) عَف َف

 وهذا – عّز وجل – وهذا قصر حقٌقً؛ ألّنه ال ٌكون من غٌر هللا – سبحانه –والمقصـور علٌه هللا 
.   لقومه– علٌه الصالة والسالم–ما أراد إٌصاله شعٌب 

                                                 
(1)

. ، ِادج لظش98، ص 5 اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض
(2)

.  72 عٛسج اٌشؼّٓ، ا٠٢ح 
(3)

.  99، ص 5 اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض
(4)

.   ترظشف159 عثذ اٌعض٠ض عر١ك، عٍُ اٌّعأٟ، ص 
(5)

. 19 عٛسج ِؽّذ، ا٠٢ح 
(6)

.   ترظشف215 ئٌٝ ص 213َ، ِٓ ص 1975- ٘ 1395، داس اٌىراب اٌٍثٕأٟ، ت١شٚخ، 4اٌخط١ة اٌمض٠ٕٟٚ، ا٠٦ؼاغ، ؽ:  ٠ٕظش
(7)

.  62 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(8)

. 88 عٛسج ٘ٛد، ا٠٢ح 
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 كىك أف يختص المقصكر عميو بصفة كاحدة ال يتعٌداىا؛ كىذا ال يمنع أف يشاركو غيره :قصر إضافي. ب

 َف ِب -: تعالى– قولـه، كمثالو (1)في ىذه الصفة، أك أف تككف لػو صفات غير الصفػة التػي قصرت عميػو 

وا  ذُب ُب ا َّ َف
اا  َفالِلَّ ٌَف لِب ونِبهِب  َفوْب ن دُب ٌرٌر مِب اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف وَف عَف َفى كُب وْب َفى وَف ُب ٌِبً المَف ٌُبحْب وَف  ًُّز وَف ُب لِب وَف الْبوَف  –، فالمقصكر عميو اهلل  (2)  ُب

.   أكلياء– سبحانو – كالمقصكر صفة الكالية، كلكف ىناؾ مف الناس مىٍف يتخذ مف دكف اهلل –عٌز كجؿ 

 

:  كىما المقصكر كالمقصكر عميو كىك نكعاف:القصر باعتبار طرفيو: ثانياً 

ِب  - : تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :قصر صفة عمى موصو . أ دُب لِلّب مْب ٌنَف الْبحَف الَفمِب بِّ الْبعَف ففي ىذه "،  (3) رَف

 فيك المستحؽ لكؿ أنكاع – تبارؾ كتعالى –اآلية قصر لصفة الحمد عمى المقصكر عميو كىك اهلل 

. (4)" الحمد

 

ِب إِبالَّ  - : تعالى – قوله كمنو :قصر موصو  عمى صفة. ب
قُبولُبواْب عَف َفى َّللاّب الَف  َف ٌنِبكُب ْب وَف غْب ُبواْب  ِبً دِب لَف الْبكِب َفابِب الَف  َف ا  َف ْب ٌَف

ةٌر  بلَفثَف قُبولُبواْب ثَف الَف  َف رُب ُب ِبهِب وَف ِب وَف نُبواْب بِبالِلّب هُب  َف مِب نْب ووٌر مِّ رُب ٌَف َف وَف رْب ا إِبلَفى مَف كَف ِبمَف ُبهُب  َفلْبقَفا َف ِب وَف
ولُب َّللاّب ٌَف َف رَف ُب رْب نُب مَف ى ابْب ٌ َف ٌحُب عِب ا الْبمَف ِب مَف الْبحَف ِّ إِبنَّ

راًا لَّكُب ْب  ٌْب هُبواْب  َف احِبدٌر ان َف ُب إِبلَفـهٌر وَف
ا َّللاّب مَف ٌبلًا إِبنَّ كِب ِب وَف فَفى بِبالِلّب كَف ضِب وَف ا  ِبً األَفرْب مَف ات وَف اوَف مَف ا  ِبً ال َّ لَفدٌر لَّهُب مَف كُبونَف لَفهُب وَف ٌَف هُب  َفن  انَف حَف بْب   ُب

(5) ،

؛ ليككف (كاحد)، كالمقصكر عميو صفة األلكىٌية التي أيٌكدت بمفظ (اهلل)فالمقصكر في ىذه لفظ الجبللة 

 .  أحدان مف خمقو– تعالى –الرٌد كاضحان كقاطعان عمى الذيف يشرككف مع اهلل 

: القصر باعتبار حال المخاَطب: ثالثاً 

                                                 
، كمصطفى أميف، (1) .  ، بتصرؼ219، ص (د، ت)، دار المعارؼ، لبناف، (د،ط) الببلغة الكاضحة، عمي الجاـر
.  9 سكرة الشكرل، اآلية (2)
.  2 سكرة الفاتحة، اآلية (3)
. 12 ك ص 11، ص 1أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج:  يينظر(4)
. 171 سكرة النساء، اآلية (5)
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إٌما أف يككف معتقدان خبلؼ الرأم : كاحدان مف ثبلثة"   إٌف الناظر في حاؿ المخاطىب بأسمكب القصر يجده 

كيسٌمى القصر ، (1)" الذم نراه، أك شاكَّان فيو، كالحالة الثالثة أف يعتقد الشركة بيف اثنيف أك أكثر في الحكـ

في الحالة األكلى قصر قمب؛ ألٌنو يقمب معتقد المخاطب رأسان عمى عقب بتقرير خبلؼ ما يرل، كفي 

الحالة الثانية ييسٌمى قصر إفراد؛ ألف الحكـ ييرد فيو ألحد الطرفيف، كأٌما الحالة الثالثة فييسٌمى قصر تعييف؛ 

.  ألٌنو يحسـ الحكـ المكٌزع بيف أكثر مف طرفيف، كىذه الحاالت ترد مجتمعة، كترد متفٌرقة

 
ةًا  - : تعالى – قوله    كمثالو  ٌَّ رِّ ذُب اجاًا وَف وَف ا لَفهُب ْب  َفنْب عَف ْبنَف جَف بْب ِبكَف وَف ن قَف بلًا مِّ ا رُب ُب لَفقَفدْب  َفرْب َف ْبنَف ةٍء وَف ٌَف ًَف بِب  ٌَف ْب ِب ولٍء  َفن  انَف لِبرَف ُب ا كَف مَف وَف

ِب  نِب َّللاّب لٍء كِب َفابٌر إِبالَّ بِبإِبذْب لِّ  َفجَف ، فالقصر في ىذه اآلية نىسىؼى زعـ الكفار كاٌدعاءىـ، فنفى عف الرسكؿ الكذب  (2) لِبكُب

؛ بأٌنو مبٌمغ بإذف اهلل، - عميو الصبلة كالسبلـ–، كحسـ الحكـ لصالح الرسكؿ - تعالى –كاالفتراء عمى اهلل 

.  فالقصر في اآلية قصر قمب مف جانب، كقصر إفراد مف جانب آخر

َف  - : تعالى – وقوله    
واْب َّللاّب بُبدُب نِبً بِبهِب  َفنِب اعْب رْب َف ا  َفمَف ا قُب ْبتُب لَفهُب ْب إِبالَّ مَف هِب ْب مَف تُب  ٌِب مْب ا دُب ٌداًا مَّ هِب هِب ْب شَف ٌْب كُبنتُب عَف َف كُب ْب وَف بَّ رَف بًِّ وَف  رَف

ٌدٌر  هِب اٍء شَف ًْب لِّ شَف هِب ْب وَف َفنتَف عَف َفى كُب ٌْب بَف عَف َف قٌِب نِبً كُبنتَف  َفنتَف الرَّ ٌْب َف وَف َّ ا  َف ، فالمبلحظ في ىذه اآلية اجتماع األنكاع  (3) َف َفمَّ

 باأللكىٌية، كأزاؿ قصر التعييف الشككؾ المختمفة حكؿ اإللو – سبحانو –مف حيث أراد اهلل : الثبلثة فييا

، ككذلؾ انقمب الحكـ مف اعتقاد المخاطب بألكىٌية المسيح إلى ألكىية اهلل كحده؛ - تعالى –الحؽ بأنو اهلل 

.  فكاف قصر قمب

، بما يتناسب كحاؿ (4)" تمكيف الكبلـ في العقؿ، كتقريره في الذىف"     كبعد ىذا، نرل أف القصر يفيد 

.  المخاطب أك السياؽ

: طـرق القصـر
                                                 

. 214 إلى ص 213اإليضاح، الخطيب القزكيني، مف ص :  ينظر(1)
. 38 سكرة الرعد، اآلية (2)
. 117 سكرة المائدة، اآلية (3)
. 187، ص (د،ت)، دار إحياء التراث العربي، بيركت، (د،ط) أحمد الياشمي، جكاىر الببلغة في المعاني كالبديع، (4)
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:   كييقصد بيا األساليب التي تدٌؿ عمى القصر، كأبرز ىذه الطرؽ ىي

، كيمييا المقصكر دائمان، (1)" ترد إٌنما إلثبات ما ييذكر بعدىا كنفي ما سكاىا ":(إّنما)القصر بـ : أوالً 

قصر يقصد الخبر بعدىا أف تعمـ السامع أمران قد غمط فيو بالحقيقة، كاحتاج إلى معرفتو؛ لذا تستعمؿ في "

. (2)" اإلفراد والتعٌٌن والقلب

انُبهُب  - : تعالى – قوله    كمف أمثمة القصر بيا في القرآف الكريـ  ا ِب مُب ْب َف ِبفٌر  َفلْبوَف عَف نْب
َف األْب ابِّ وَف وَف الدَّ نَف النَّاسِب وَف مِب وَف

لِبكَف  ذَف ااكَف ادِب ِب الْبعُب َفمَف بَف نْب عِب َف مِب
شَفى َّللاَّ ٌَف ْب ا  مَف فُبورٌر إِبنَّ ٌنٌر  َف نِب َف عَف

 سبحانو –، فإٌنما حصرت في ىذه اآلية خشية اهلل  (3) إِبنَّ َّللاَّ

، بأكلئؾ (4)" التعريض" بالعمماء الرٌبانييف، فتككف قد قصرت صفة عمى مكصكؼ، كيبلحظ أيضان إفادتيا –

- .  تعالى –الذيف يمتمككف العمـ كلكٌنيـ ال يخشكف اهلل 

نُبـواْب  - :  تعالى – وقوله     ٌـنَف آمَف الَّـذِب هُب وَف ولُـب رَف ُب ُب وَف
كُب ُب َّللاّب ٌُّز لِب ا وَف مَف ا َف وَف ُب ْب إِبنَّ كَف ٌُبؤْب ُبونَف النَّ بلَف َف وَف ـونَف الصَّ مُب ٌُبقٌِب ٌنَف   الَّذِب

ونَف  عُب اكِب  –سبحانو –كىي قصر صفة الكالية عمى اهلل "، فإٌنما ىنا قصرت الصفة عمى المكصكؼ،  (5)رَف

. (6)" كرسكلو كالمؤمنيف

 
فيأتي  (لكف كبؿ)، كأٌما (ال)كيأتي المقصكر عميو قبؿ  ":(ال، ولكن، وبل)القصر بالعط  بـ : ثانياً 

. (7)" بعدهما

كُب   - : تعالى – قوله     كمف أمثمتو  مَف بلَف ًَّ إِب ْب نُّزوا عَف َف مُب كَف  َفنْب  َف ْب َفمُبوا قُبل الَّ  َف ٌْب نُّزونَف عَف َف مُب كُب ْب ٌَف ٌْب مُبنُّز عَف َف ٌَف ُب 
لِب َّللاَّ اكُب ْب بَف دَف   َفنْب  َف

نَف  قٌِب ادِب ن ُب ْب صَف انِب إِبن كُب ِبٌمَف ٍف ييسمـ، كجعمتو مقصكران  (بؿ)، فدخكؿ  (8)لِبئلْب  سبحانه –على هللا في اآلية ألغى مىفَّ مى

.  صاحب المّنة على عباده–

                                                 
(1)

.  263 عثذ اٌما٘ش اٌعشظأٟ، د ئً ا٦ععاص، ص 
(2)

. ، ترظشف277 اٌّظذس اٌغاتك ٔفغٗ، ص 
(3)

.  28 عٛسج فاؽش، ا٠٢ح 
(4)

.  266 اٌفخش اٌشاصٞ، ٔٙا٠ح ا٠٦عاص فٟ دسا٠ح ا٦ععاص، ص 
(5)

.  55 عٛسج اٌّائذج، ا٠٢ح 
(6)

.  52، ص 3 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(7)

. ، ترظشف368، ص 1 فؼً عثّاط، اٌثالغح فٕٛٔٙا ٚأفٕأٙا، ض
(8)

. 17 عٛسج اٌؽعشاخ، ا٠٢ح 



 97 

ِب - :  تعالى –      وقوله ونِب َّللاّب ن دُب ونَف مِب بُبدُب عْب ٌنَف  َف بُبدُب الَّذِب ٌنِبً  َفبلَف  َفعْب ن دِب ن ُب ْب  ِبً شَفكٍّق مِّ ا النَّاسُب إِبن كُب ٌُّزهَف ا  َف ٌَف بُبدُب قُبلْب  نْب  َفعْب لَفـكِب وَف

َف 
نَف َّللاّب نٌِب مِب ؤْب نَف الْبمُب تُب  َفنْب  َفكُبونَف مِب رْب وَف َّاكُب ْب وَف ُبمِب ٌَف َف ي   الَّذِب

 عبادتو عمى اهلل –عميو الصبلة كالسبلـ –، فقد قصر محمد (1)

. في السياؽ (لكف) كىذا استفيد مف كركد – سبحانو –

في كتابو الحكيـ،  (اهلل)العاطفة يجد أٌنيا لـ ترد مع لفظ الجبللة  (ال)    كالمتتٌبع ألسمكب القصر بػ 

.  حضر خالٌد ال سعٌُد، فقصرنا حكم الحضور على خالد وحده: ومثالها نحو قولنا

 
 

:  القصر بالنفي واالستلناء: لاللاًا 

كيكثر مجيئو في الرٌد عمى المنكريف أك مف يينزلكف "    ىذا النكع مف القصر شائع في القرآف الكريـ 

 (إال)، كىك يقتضي كجكد إحدل أدكات النفي، أك فعبل يفيد النفي مع دخكؿ حرؼ االستثناء (2)" منزلتيـ

.  عمى السياؽ، كقد تحٌؿ محؿ حرؼ النفي حرؼ استفياـ يفيد اإلنكار

صُب الْبحَف ُّز -: تعالى– أمثلته قوله     كمف  ا لَفهُبوَف الْبقَفصَف ـذَف ُب إِبنَّ  َف
نْب إِبلَفـهٍء إِبالَّ َّللاّب ا مِب مَف ٌ وَف كِب ٌنُب الْبحَف نِب َف لَفهُبوَف الْبعَف

إِبنَّ َّللاّب ُي  وَف
(3) ،

- .  سبحانه –فقد قصر صفة األلوهٌة على هللا  (إال)، وحرف االستثناء (ما)فحرف النفً 

لَف لَفهُب ْب  - : تعالى –     كقكلو  ا قٌِب انُبوا إِبذَف هُب ْب كَف ُب إِبنَّ
ونَف الَف إِبلَفهَف إِبالَّ َّللاَّ بِبرُب كْب ٌَف ْب َف   (4) ككذلؾ (إال)، كحرؼ االستثناء ،

 مع األخذ بعيف االعتبار أف اآلية األكلى – تعالى –ىذه اآلية قصرت األلكىٌية عمى مستحٌقيا كىك اهلل 

، كاآلية الثانية تتحٌدث عف - سبحانو –جاءت في سياؽ الحديث عف النصارل الذيف أنكركا كحدانية اهلل 

. حاؿ الكفار الجاحديف كحدانيٌتو كألكىٌيتو في الحياة الدنيا

ِب  - :  تعالى –      وقوله نَف َّللاّب نكُب  مِّ نِبً عَف ا  ُب ْب مَف قَفةٍء وَف فَفرِّ ابٍء مُّز َف وَف ــنْب  َفبْب ادْب ُب ُبواْب مِب احِبدٍء وَف ن بَفابٍء وَف دْب ُب ُبواْب مِب ًَّ الَف  َف نِب ا بَف ٌَف قَفالَف  وَف

اٍء  ًْب ن شَف ِب مِب ّب كْب ُب إِبالَّ لِلِب كِّ ُبونَف إِبنِب الْبحُب وَف لِب الْبمُب َف كَّ وَف ٌَف َف هِب  َف ْب ٌْب عَف َف كَّ ْبتُب وَف وَف هِب  َف ٌْب  (إال)االستثناء ، كأداة (إفٍ )، حرؼ النفي  (5) عَف َف

 (هللا)وال ُبّد من اإلشارة هنا إلى أّن لفظ الجاللة .  وحده– سبحانه –أفادا فً اآلٌة قصر الحكم على هللا 

. ٌرد فً هذه الطرٌقة من القصر مقصوراً علٌه

                                                 
(1)

.  104 عٛسج ٠ٛٔظ، ا٠٢ح 
(2)

.  ، ترظشف375، ص 1فؼً عثّاط، اٌثالغح فٕٛٔٙا ٚأفٕأٙا،ض:  ٠ٕظش
(3)

.  62 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(4)

. 35 عٛسج اٌظافاخ، ا٠٢ح 
(5)

.  67 عٛسج ٠ٛعف، ا٠٢ح 
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: القصر بتقديم ما حّقو التأخير: رابعاً 

كاد أهل البٌان ٌطبقون على أّن تقدٌم المعمول ٌفٌد "    ٌعتبر التقدٌم أحد األسالٌب التً تفٌد القصر فقد 

، وٌكون هذا القصر دون أداة خاّصة به، وإّنما (1)" الحصر سواءاً كان مفعوالً، أو ظرفاً، أو مجروراً 

.  ٌفهم من السٌاق

 - : تعالى– قوله    كأٌما القصر أك الحصر بيذا األسمكب فقد كرد كثيران في القرآف الكريـ، كمف أمثمتو 

ِب   ٌَفاتِب َّللاّب ي بِب  ٌرِب كِب ذْب ً وَف َف قَفامِب كُب  مَّ ٌْب بُبرَف عَف َف انَف كَف وْب ِب إِبن كَف
ا قَف ٌَف هِب  مِب  نُبووٍء إِبذْب قَفالَف لِبقَفوْب

بَف َف هِب ْب نَف ٌْب لُب عَف َف ا ْب كَّ ْبتوَف وَف ِب  َف ،  (2)ُب... َفعَف َفى َّللاّب

الجملة إلفادة تقٌدـ في  (عمى اهلل)فالمبلحظ أٌف ما حٌقو التأخير كىك شبو الجممة مف الجار كالمجركر 

. (3)"على هللا توّكلت ال على غٌره: "الحصر واالختصاص؛ لٌكون المعنى أي

نَف  - :  تعالى – وقوله     نٌِب عِب  ِب رُب  ِبً بِبضْب َفمْب ِب األْب َّ نُبونَف لِلِب مِب ؤْب وُب الْبمُب ــرَف فْب ٌَف بِبذٍء  مَف وْب ٌَف دُب وَف عْب ن بَف مِب لُب وَف ن قَفبْب ، كفي ىذه  (4) مِب

. كىك المسند إليو؛ ليفيد قصر األمر عمى اهلل كحده (األمر)كىك المسند عمى المبتدأ  (هلل)اآلية تقٌدـ الخبر 

: وقدرته فقال بانفراده بالقدرة كأف ما في العالـ مف غمبة كغيرىا إٌنما ىي منو كبإرادتو – تعالى –فأخبر "

. (5)" أي إنفاذ األحكام (هلل األمر)

 
:  القصر بضمير الفصل وتعري  الطرفين: خامساً 

ـاا   - : تعالى – قوله    كمثالو  ٌَف لِب ونِبـهِب  َفوْب ن دُب وا مِب ذُب  ِب ا َّ َف
ًُّز  َف لِب ـوَف الْبوَف ُب  ُب

اٍء  َفـالِلَّ ًْب لِّ شَف وَف عَف َفى كُب وْب َفى وَف ُب ٌِبً المَف ٌُبحْب وَف   وَف ُب

ٌرٌر  معّرفاً ، كىذا فييـ مف ذكر المبتدأ -عٌز كجٌؿ –، فالمعنى في اآلية أف الكالية مقصكرة عمى اهلل  (6)قَفدِب

. (7)، ومن إٌراد ضمٌر الفصل الذي قّوى هذا المعنى (الولً)ومن تعرٌف الخبر 

هُب ْب قُبلْب إِبنَّ  - : تعالى – وقوله     بِبعَف مِب َّ َف الَف النَّصـَفارَف  حَف َّى  َف َّ هــُبودُب وَف ٌَف نكَف الْب ضـَفى عَف لَفن  َفرْب وَف الْبهُبدَف وَف ِب  ُب دَف  َّللاّب لَفبِبنِب  ُب  وَف

ٌرٍء  الَف نَفصِب ًٍّق وَف لِب ن وَف ِب مِب
نَف َّللاّب ا لَفكَف مِب نَف الْبعِب ْب ِب مَف ااكَف مِب ي جَف دَف الَّذِب عْب اا ُب  بَف وَف  ْب

تَف  َف عْب بَف ، (ىدل اهلل)، فالتعريؼ لمطرفيف  (8)ا َّ

                                                 
(1)

. 140، ص 3 اٌغ١ٛؽٟ، ا٦ذماْ فٟ عٍَٛ اٌمشآْ، ض
(2)

. 71 عٛسج ٠ٛٔظ، ا٠٢ح 
(3)

. 238، ص 6 اتٓ عاشٛس، ِؽّذ اٌطا٘ش، اٌرؽش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش، ض
(4)

. 4 عٛسج اٌشَٚ، ا٠٢ح 
(5)

.  6، ص 14 اٌمشؽثٟ، اٌعاِع ٤ؼىاَ اٌمشآْ، ض
(6)

.  9 عٛسج اٌشٛسٜ، ا٠٢ح 
(7)

.  ، ترظشف40، ص 12 اتٓ عاشٛس، اٌرؽش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش، ض
(8)

.  120 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
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 كىذا قصر – سبحانو –، قد أفاد قصر اليداية عمى ديف اهلل (ىك)، كالفصؿ بينيما بالضمير (اليدل)ك

.  لمصفة عمى المكصكؼ

دُب   - : تعالى – وقوله      ـمـَـف أفاد  "(الصمد)، كالمسند (اهلل)، فتعريؼ الطرفيف المسند إليو  (1)ال َّـهُب الصَّ

 الختصاصو كحده بيا، كىك – سبحانو –قصر صفة عمى مكصكؼ، كىك قصر صفة الصمدٌية عمى اهلل 

. (2)" قصر قمب إلبطاؿ ما تعٌكده أىؿ الشرؾ في الجاىمٌية

 

أٌف أىمٌية القصر في القرآف الكريـ تكمف في تثبيتو الحقائؽ، كالصفات لمستحٌقييا :     كىكذا نستنتج
. بطرؽ مختمفة منو

:   كيرد ألغراض ببلغية أخرل، منيا
بِبـذٍء لِّ َّـهِب  - : تعالى – قوله كمثالو :االختصاص .ُ مَف ـ ـْبــكُب ٌـَفوْب ــمِب ُبوا الْبمُب عَف وا وَف نـُـب ٌنَف آمَف هُبــ ْب  َفالَّذِب نَف ٌْب ــ ُب بَف كُب ٌَفحْب  

ٌ ِب  عِب نَّاتِب النَّ اتِب  ِبً جَف الِبحَف  يـك القيامة – تعالى –، في ىذه اآلية قصرت صفة الممؾ عمى اهلل  (3)الصَّ

. (4) " – عٌز كجٌؿ –تخصيص الممؾ كالتصرؼ الكمي فيو باهلل "كفي ىذا 

ِب -: تعالى – قوله كمنو :االمتنان .ِ نَف َّللاّب ةٍء  َفمِب مَف عْب ن نِّ ا بِبكُب  مِّ مَف ونَف وَف جْب َفرُب هِب  َف ٌْب إِبلَف رُّز  َف كُب ُب الضُّز ا مَف َّ ،  (5) ثُب َّ إِبذَف

فيو إظيار لممٌنة كالفضؿ عمى العباد فأم شيء اتصؿ بكـ مف نعمة فيك "فقصر النعمة عمى اهلل 

. (6)" مف اهلل

رُب  - : تعالى – قوله كمثالو :التأكيد .ّ نَّ  ُب ُّز الْبكِب َفابِب وَف ُب َف اتٌر  ُب مَف كَف حْب ٌَفاتٌر مُّز هُب آ نْب كَف الْبكِب َفابَف مِب ٌْب لَف عَف َف يَف  َفننَف وَف الَّذِب  ُب

ٌ ِبهِب  اا  َف ْبوِب ابْب ِبغَف ةِب وَف نَف اا الْبفِب ْب هُب ابْب ِبغَف نْب هَف مِب ابَف ا  َفشَف ونَف مَف بِبعُب ٌَف َّ غٌر  َف ٌْب ٌنَف  ً قُب ُبوبِبهِب ْب نَف ا الَّذِب ابِبهَفاتٌر  َف َفمَّ ُب مُب َفشَف
ٌ َفهُب إِبالَّ َّللاّب عْب َف ُب  َف ْبوِب ٌَف ا  مَف وَف

ونَف  ِبً الْبعِب ْب ِب  ا ِب ُب الرَّ ا بِبهِب وَف نَّ قُبولُبونَف آمَف ٌَف  .... (7) فالقصر في ىذه اآلية أفاد التأكيد بأٌف العمـ ،

                                                 
(1)

.  2 عٛسج ا٦خالص، ا٠٢ح 
(2)

،  618، ص 15 اتٓ عاشٛس، ذفغ١ش اٌرؽش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش، ض
(3)

.  56 عٛسج اٌؽط، ا٠٢ح 
(4)

. 115، ص 6 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(5)

.  53 عٛسج إٌؽً، ا٠٢ح 
(6)

.   ترظشف547، ص 2 اٌث١ؼاٚٞ، أٔٛاس اٌرٕض٠ً ٚأعشاس اٌرأ٠ًٚ، ض
(7)

.  7 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
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 كبمف كفقو لػو مف عباده الراسخيف في العمـ أم الذيف ثبتكا كتمٌكنكا فيو – تعالى –مخصكص بو "

 *. (1)" كلـ يتزلزلكا في مزاٌؿ األقداـ

رَف -:تعالى– قوله كمف األمثمة عميو :البشارة .ْ ُب إِبالَّ بُبشْب
عَف َفهُب َّللاّب ا جَف مَف بِبنَّ قُب ُبوبُبكُب  بِبهِب وَف مَف لِب َف ْب ... لَفكُب ْب وَف

(2) ،

. (3)"كما جعؿ اهلل إمدادكـ بالمبلئكة إال بشارة لكـ بأنكـ تنصركف"فالقصر ىنا أفاد البشارة فمعناه 

ِب  - : تعالى – قوله كمثالو :الترغيب .ٓ ةُب عَف َفى َّللاّب بَف وْب ا ال َّ مَف ن إِبنَّ ٌَف ُبوبُبونَف مِب الَفةٍء ثُب َّ  هَف اَف بِبجَف وَف مَف ُبونَف ال ُّز عْب ٌَف ٌنَف   لِب َّذِب

ٌماًا  كِب ماًا حَف ُب عَف ٌِب
انَف َّللاّب كَف هِب ْب وَف ٌْب ُب عَف َف

ٌَف ُبوبُب َّللاّب لَفـبِبكَف  ُبوْب ٌبٍء  َف  ، فالقصر في ىذه اآلية يفيد الترغيب كالحث  (4)قَفرِب

.   تٌكاب رحيـ– سبحانو –عمى اإلسراع في التكبة لمف ارتكب معصية أك ذنبان فاهلل 

ِب  - : تعالى – قوله كما في :التعظيم والتمجيد .ٔ دُب لِلّب مْب ٌنَف الْبحَف الَفمِب بِّ الْبعَف أنا اهلل : ، فالقصر معناه (5) رَف

ذك العظمة كالمجد كالسؤدد، المتفٌرد بالخمؽ كاإليجاد، رٌب اإلنس كالجف كالمبلئكة، كرٌب السمكات 

. (6)كاألرضيف، فالثناء كالشكر هلل رٌب العالميف دكف ما يعبد مف دكنو 

ِب إِبالَّ الْبحَف ِّ  - : تعالى – كمنو قكلو :التقرير .7
قُبولُبواْب عَف َفى َّللاّب الَف  َف ٌنِبكُب ْب وَف غْب ُبواْب  ِبً دِب لَف الْبكِب َفابِب الَف  َف ا  َف ْب ا ٌَف مَف إِبنَّ

كَف ِبمَف ُبهُب  ِب وَف ولُب َّللاّب ٌَف َف رَف ُب رْب نُب مَف ى ابْب ٌ َف ٌحُب عِب رُب ُب ِبهِب الْبمَف ِب ِب وَف نُبواْب بِبالِلّب هُب  َف مِب نْب ووٌر مِّ رُب ٌَف َف وَف رْب ا إِبلَفى مَف فقصر ،  (7)  َفلْبقَفا َف

لحقٌقة أنه  ، فٌه تقرٌر(الرسالة والكلمة)على صفة  (-علٌه الصالة والسالم –عٌسى )الموصوف 

كن فكان، ورسول مـن رسله وكلمته ألقاها إلى : عبد من عباد هللا وخلق من خلقه، قال لـه"

. (8)..." مرٌـم، 

                                                 
(1)

.  8، ص 2 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض

 ٚؼذٖ، – ذعاٌٝ –٘زا عٍٝ أؼذ اٌرأ١ٍ٠ٚٓ ٠٣ٌح اٌىش٠ّح، ٚاٌرأ٠ًٚ ا٢خش ٠شٜ اٌٛلٛف عٍٝ ٌفع اٌعالٌح ١ٌىْٛ اٌّعٕٝ أْ اٌعٍُ ِمظٛس عٍٝ هللا * 

.  ٚأِا اٌعٍّاء ف١مف دٚسُ٘ عٕذ ؼذ اٌرغ١ٍُ ٚا٠٦ّاْ اٌّطٍك

.  16، ص4اٌمشؽثٟ، اٌعاِع ٤ؼىاَ اٌمشآْ، ض: ٠ٕظش

. 413، ص 1اٌضِخششٞ، اٌىشاف، ض: ٚ

   .222، ص 1 َ، ض1996- ٘  1416، داس إٌفائظ، ت١شٚخ، 1إٌغفٟ، ِذاسن اٌرٕض٠ً ٚؼمائك اٌرأ٠ًٚ، ذؽم١ك ِشٚاْ ِؽّذ اٌشعاس، ؽ: ٚ
(2)

.  126 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(3)

. 462، ص 1 اٌضِخششٞ، اٌىّشاف، ض
(4)

. 17 عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح 
(5)

. 2 عٛسج اٌفاذؽح، ا٠٢ح 
(6)

.  ترظشف60- 59، ص 1 اٌطثشٞ، ظاِع اٌث١اْ، ض
(7)

.  171 عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح 
(8)

 468، ص 1 ِؽّذ عٍٟ اٌظاتٟٛٔ، ِخرظش اتٓ وص١ش، ض
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ٌنَف  - :  تعالى –قوله  كمثالو :التكريـم .ٖ ًُّز الَّذِب لِب ُب وَف
ٌنَف َّللاّب الـَّذِب رِب وَف ـوُب اتِب إِبلَفـى النُّز ـنَف ال ُّز ُبمـَـف هُب  مِّ جُب رِب ٌُب ْب نُبواْب   آمَف

ونَف  الِبدُب ا  َف هَف ارِب  ُب ْب  ٌِب ابُب النَّ حَف صْب
لَفـبِبكَف  َف اتِب  ُبوْب نَف النُّزورِب إِبلَفى ال ُّز ُبمَف هُب  مِّ ونَف جُب رِب ٌُب ْب وتُب  ا ُب ٌَف ؤُب ُب ُب ال َّ لِب وْب

واْب  َف فَفرُب ،  (1)كَف

 ناصر المؤمنيف كحافظيـ كمتكلٌي أمكرىـ – تعالى –فاهلل "فالقصر معناه التكريـ كالتشرؼ 

. (2)" يخرجيـ مف ظممات الكفر كالضبللة إلى نكر اإليماف كاليداية

ِب  - : تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :الذم .ٗ ٌَفاتِب َّللاّب نُبونَف بِب  مِب ٌُبؤْب ٌنَف الَف  بَف الَّذِب ذِب ي الْبكَف فْب َفرِب ٌَف ا  مَف لـبِبكَف  ُب ُب إِبنَّ  وَف ُبوْب

بُبونَف  اذِب فبل يكذب عمى "، فقصر صفة الكذب عمى الذيف ال يؤمنكف؛ فيو ذـ كتقبيح لفعميـ  (3)الْبكَف

اهلل إال مف لـ يؤمف باهلل كال بآياتو، ألٌنو ال يخاؼ عقابان يردعو، فالكذب جريمة فاحشة ال يقدـ 

. (4)" عمييا مؤمف

جِب َفتْب قُب ُبوبُبهُب ْب  - : تعالى – قوله كما في :المدح .َُ ُب وَف
رَف َّللاّب كِب ا ذُب ٌنَف إِبذَف نُبونَف الَّذِب مِب ؤْب ا الْبمُب مَف ا ُبهُب إِبنَّ ٌَف هِب ْب آ ٌْب ٌَفتْب عَف َف ا  ُب ِب إِبذَف  وَف

كَّ ُبونَف  وَف ٌَف َف هِب ْب  بِّ عَف َفى رَف اناًا وَف مَف هُب ْب إٌِب ادَف ْب أم إٌنما الكاممك اإليماف مف صفتيـ "، فالقصر أفاد المدح  (5)نَف

.  (6)..." كيت ككيت، 

 

 

 

 

 
                                                 

.  257 سكرة البقرة، اآلية (1)
.  250، ص 1أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج:  ينظر(2)
 . 105 سكرة النحؿ، اآلية (3)
.  142، ص 5 أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج(4)
. 2 سكرة األنفاؿ، اآلية (5)
.  142، ص 2 الزمخشرم، الكشاؼ، ج(6)
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المبحـث الثاني 

: اإلنشــاء الطمبــي

:  كفيو مقدمة كخمسة مطالب

 تعريؼ اإلنشاء : المقدمة

 األمر: المطمب األكؿ .

 النيي: المطمب الثاني .

 االستفياـ: المطمب الثالث .

 التمٌني: المطمب الرابع  .

 النداء: المطمب الخامس  .

 

 

 

 

 

 

 



 103 

 

 

 

 

 

 

اإلنشـاء 

: المقدمة

، (1)البنػاء، كالشركع في العمػؿ، كاإليجاد،    كاالبتداع  :   لئلنشاء في المغة ًعدَّة معاف منيا:تعريفو للـةً 

ي  -: تعالى –قػاؿ  وَف الَّذِب بِبدَف  َفنشَف َفكُب ْب قُبلْب  ُب َف ْب األْب ارَف وَف صَف َفبْب األْب عَف وَف مْب لَف لَفكُب ُب ال َّ عَف جَف ُى ... وَف
ُب ... -:   تعالى–، كقاؿ  (2)

ثُب َّ َّللاَّ

اُب   .... النَّشْب َف َف ااْب ِبرَف َف ٌُبنشِب
(3) .

ىك كؿ كبلـ ال يحتمؿ الٌصدؽ كالكذب لذاتو، كذلؾ ألٌنو ليس لمدلكؿ لفظو قبؿ النطؽ بو  ":واصطالحاً 

ٌ ُب   :– تعالى –، كمثالو قكلو (4)" كاقع خارجي يطابقو أك ال يطابقو ا ِب رَف ا إِببْب ضْب   ٌَف رِب عْب
ا  َف ذَف نْب  َف ،  (5)... عَف

فالناظر في ىذه اآلية الكريمة يرل أٌنيا تتضمف نداءن كأمران كىما ال يحتمبلف صدقان أك كذبان في تركيبتيما، 

. كما ىك الحاؿ في الجمؿ الخبرية
 

:  كاإلنشاء قسماف، ىما

: اإلنشاء الطمبي. أ

                                                 
(1)

.   ِادج ٔشأ، ترظشف173 ئٌٝ ص 170، ِٓ ص 1اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض:  ٠ُٕظش
(2)

. 23 عٛسج اٌٍّه، ا٠٢ح 
(3)

.  20 عٛسج اٌعٕىثٛخ، ا٠٢ح 
(4)

. 665 تذٚٞ ؽثأح، ِععُ اٌثالغح اٌعشت١ح، ص 
(5)

. 76 عٛسج ٘ٛد، ا٠٢ح 
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كينحصر في .(6)" يستدعي مطمكبان غير حاصؿ كقت الطمب؛ المتناع تحصيؿ الحاصؿ"    كىك ما 
:  خمسة أنكاع ىي

. األمر .1

 .النهً .2

 .االستفهام .3

 .التمّنً .4

 . الّنداء .5

.  فً سٌاقات اإلنشاء الطلبً (هللا)وسؤتحدث عن لفظ الجاللة 
 

: األمــر: المطمب األول
:  تعريفـو

: كاحد األمكر؛ ييقاؿ:  األمر ىك نقيض النيي كيقصد بو طمب القياـ بفعؿ كييجمع عمى أكامر، كاألمر:للـة

األمر ، كما نحف بصدده ىنا (1)شؤكنو، كيجمع عمى أمكر : أمري فبلف مستقيـ كأمكره مستقيمة، أم

.  المجموع على أوامر

ناًا ... -:تعالى–قاؿ . (2) كىك طمب الفعؿ عمى جية االستعبلء :واصطالحاً  ضاًا حَف َف َف قَفرْب
وا َّللاَّ ضُب قْبرِب

...وَف َف
(3) ،

. ، والموّجه إلٌه األمر عباده المإمنون، فما علٌهم إال التسلٌم والتنفٌذ-  سبحانه –فصاحب األمر هو هللا 

 

: صيـغ األمـر

:   لؤلمر في الكتاب الحكيـ صيغ مباشرة، كأخرل غير مباشرة، فأما المباشرة فيي أربع صيغ

نُبواْب  -:تعالى -قوله كىك األصؿ لكؿ صيغ األمر كمثاؿ :فعل األمر. أ ٌنَف آمَف ا الَّذِب ٌُّزهَف ا  َف َف ٌَف
قُبواْب َّللاّب ...ا َّ

فعل ، (4)

.  ، وهو موّجه للمخاطبٌن مباشرة(اّتقوا)األمر هو 

 كبيا يؤمػر مىٍف يككف في مكقع الخطاب أك مف ينكب عنو، :الم األمر الداخمة عمى الفعل المضارع. ب

َف ...  -: تعالى – قولهلتتىكؿَّ أنت جية كذا كليتكؿَّ ىك جية كذا، كمثاليا : كأف يقكؿ القائد
ٌَف ـَّ ِب َّللاّب لْب  وَف

                                                 
(6)

. 227 اٌخط١ة اٌمض٠ٕٟٚ، ا٠٦ؼاغ، ص 
(1)

.  ، ِادج أِش ترظشف27 ئٌٝ ص 26، ِٓ ص 4اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض:  ٠ٕظش
(2)

. 152اٌغىاوٟ، ِفراغ اٌعٍَٛ، ص :  ٠ٕظش
(3)

ًِّ، ا٠٢ح  . 20 عٛسج اٌّض
(4)

. 18 عٛسج اٌؽشش، ا٠٢ح 
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بَّه األمر الموّجه فً هذه اآلٌة ، أفاد (يتٌقي)، فالفعؿ المضارع الذم دخمت عميو الـ األمر ىك  (5)رَف

.   للغائب

َـّ )نحك : اسم فعل األمر. ج ااكُب ُب قُبلْب  - : تعالى –كما في قكلو  (ىم ـــدَف رَّ َف  َف ُب َّ شُبهَف َف حَف
ونَف  َفنَّ َّللاّب دُب هَف ٌَفشْب ٌنَف   الَّذِب

ا ـذَف . (7)" هً اسم للفعل، وُبنٌت لوقوعها موقع األمر المبنً، ومعناها أحضروا شهداَءكم"،  (6)... َف

وا  - : تعالى – قوله نحك :المصدر النائب عن فعل األمر. د فَفرُب ٌنَف كَف قَفابِب  َفإِبذا لَفقٌِب ُب ُب الَّذِب بَف الرِّ رْب  ... َفضَف
(1) ،

.  اضربكا ضربان، فالمحذكؼ فعؿ األمر الذم ناب عنو المصدر: أم

 

فتصؿ إلى ثبلث عشرة "    كأما صيغ األمر غير المباشرة التي يفيـ منيا أٌنيا لؤلمر في القرآف الكريـ 

:  منيا(2)" صيغة

َف ...  - : تعالى – فً قوله كما :اإلتيان بصريح مادة أمر. أ
كُب ْب إِبنَّ َّللاّب رُب قَفرَف ًا ٌَف ْبمُب واْب بَف بَفحُب ذْب .  (3)...  َفنْب  َف

. أفادت الكجكب، كاإللزاـ لبني إسرائيؿ بذبح البقرة (يأمركـ)  فمادة الفعؿ 

ِب ...  - : تعالى – قوله نحك :واإلخبار بكونو عمى الناس. ب ّب لِلِب هِب عَف َفى النَّاسِب وَف ٌْب ا َف إِبلَف نِب ا ْب َف َف تِب مَف ٌْب  حِبجُّز الْببَف

بلًا  بٌِب .   (4)... َف

ضَف قَفدْب  - : تعالى – قوله كمنو :واإلتيان بمادة فرض ومشتقاتيا. ج انِبكُب ْب  َفرَف مَف ٌْب حِب َّةَف  َف ُب لَفكُب ْب  َف
.  (5)... َّللاَّ

ي  - : تعالى – نحو قوله :وترتيب الوعد والثواب عمى الفعل. د ا الَّذِب ن ذَف ناًا مَف ضاًا حَف َف َف قَفرْب
ضُب َّللاَّ فَفهُب لَفهُب ٌُبقْبرِب اعِب ٌُبضَف   َف

ٌ ٌر  رِب رٌر كَف جْب
لَفهُب  َف ومنه فهم أن الفعل  عمى فعؿ الخير األجر الكريـ، – تبارؾ كتعالى –، فقد رٌتب الحؽ  (6)وَف

.  على سبٌل األمر

                                                 
(5)

.  282 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(6)

.  150 عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح 
(7)

.  264، ص 1 اٌعىثشٞ، اٌرث١اْ فٟ ئعشاب اٌمشآْ، ض
(1)

.  4 عٛسج ِؽّذ، ا٠٢ح 
(2)

. 79 ٚ ص78َ، ص 1996- ٘ 1416، ِطثعح ت١د اٌّمذط، 1ؼغ١ٓ اٌذسا٠ٚش، ذثظ١ش اٌفط١ٓ تٕفؽاخ ِٓ ئععاص اٌمشآْ اٌّث١ٓ، ؽ:  ٠ٕظش
(3)

.  67 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(4)

.  97 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(5)

.  2 عٛسج اٌرؽش٠ُ، ا٠٢ح 
(6)

.  11 عٛسج اٌؽذ٠ذ، ا٠٢ح 
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واألصل فً األمر أن ٌكون لطلب الفعل على سبٌل اإللزام، وقد ٌؤتً لمعان أخر على سبٌل المجاز     "

 ، وسؤتنـاول منها ما له عالقـة بلفظ (8)" تصـل إلى عشرٌن معنى " ، وهذه المعانً  *(7)" تفهم من المقام

:  وهً (هللا)الجاللة 

هُب  - : تعالى – قوله كمنو :اإلباحة .1 نْب تْب مِب رَف رَف  َفانفَفجَف جَف اكَف الْبحَف صَف عَف ب بِّ رِب ا اضْب هِب  َفقُب ْبنَف مِب ى لِبقَفوْب قَفى مُبو َف إِبذِب ا ْب َف ْب وَف

هُب ْب  بَف رَف شْب لُّز  ُبنَفاسٍء مَّ ناًا قَفدْب عَف ِب َف كُب ٌْب رَف َف عَف شْب ا عَف نَف َف ِب اثْب نْب ِب َّللاَّ ن رِّ بُبواْب مِب رَف اشْب ٌنَف كُب ُبواْب وَف دِب فْب ِب ضِب مُب اْب  ِبً األَفرْب وْب ثَف عْب الَف  َف ،  (1) وَف

المنِّ والسلوى ليأكمكا مف النّْعـ التي مفَّ اهلل عمييـ مف " ليـ؛ – سبحانو –فاألمر صادر مف اهلل 

" مإنة وال تبعة وغٌر ذلك، واشربوا من الماء فهذا كله من رزق هللا الذي ٌؤتٌكم بال مشقة وال

.  وذلك أن األكل والشرب من عمومات المباح. (2)

ِب  - : تعالى – قوله كمنو :اإلرشاد .2 لِب َّللاَّ ن  َفضْب وا مِب غُب ابْب َف ضِب وَف َفرْب وا  ِبً األْب رُب بلَف ُب  َفان َفشِب ٌَفتِب الصَّ ا قُبضِب وا  َفإِبذَف رُب كُب اذْب وَف

راًا  ثٌِب َف كَف
ونَف َّللاَّ  لَّعَف َّكُب ْب  ُبفْب ِبحُب

 فيك ليس – سبحانو –، فاألمر ىنا إلرشاد الناس إلى كيفية ذكره (3)

 – تعالى –ذكران كثيران، أك زمانان كثيران كال تخٌصكا ذكره " مقصكران عمى كقت الصبلة، فالمعنى 

. (4)" بالصالة 

ااِب  َفقَفدْب  َف َفلُبواْب -: تعالى – قوله كمثالو :االستيزاء .3 مَف نَف ال َّ اباًا مِّ هِب ْب كِب َف ٌْب لَف عَف َف نِّ لُب الْبكِب َفابِب  َفن  ُبنَف ٌ ْب َفلُبكَف  َف ْب ََف

لِبكَف  َفقَفالُبواْب  ن ذَف رَف مِب بَف ى  َفكْب ِب مُبو َف ا َّللاّب نَف رِب
هِب ْب  َف قَفةُب بِب ُب ْبمِب اعِب هُب ُب الصَّ ذَف ْب رَف ًا  َف َف َف هْب ، فاألمر صادر مف بني  (5)... جَف

رأوا عمى سبيؿ االستيزاء كاالستخفاؼ بعدما – عميو الصبلة كالسبلـ –إسرائيؿ لمكسى 

. (6) علٌه الصالة والسالم  –المعجزات الدالة على صدق رسالة موسى 

ِب  - : تعالى – علٌه قوله كمف األمثمة :اإلغراء .4 ةَف َّللاّب غَف بْب ابِبـدونَف صِب نُب لَفهُب عَف نَفحْب ةًا وَف غَف بْب ِب صِب
نَف َّللاّب نُب مِب نْب  َفحْب َف مَف   وَف

 تبارك –هللا ، كالصبغة ىي ديػف (8)" فيك مصدر نصػب عمى اإلغػراء أم عميكـ صبغة"، (7)

                                                 
(7)

.  16َ، ص 1979- ٘ 1399، ِىرثح اٌخأعٟ، ِظش، 2 عثذ اٌغالَ ٘اسْٚ، ا٤عا١ٌة ا٦ٔشائ١ح فٟ إٌؽٛ اٌعشتٟ، ؽ

. ٘زا ٘ٛ سأٞ ظّٙٛس عٍّاء ا٤طٛي، ٕٚ٘ان ِٓ ٠شٜ ِٓ اٌعٍّاء أْ ا٤ِش ٠ف١ذ ِعشد اٌطٍة، ٚ  ٠ظشف ئٌٝ ؽٍة ظاصَ ئ  تٛظٛد لش٠ٕح* 

 . 95 َ، ص 1996- ٘  1417، ِإعغح اٌشعاٌح، ت١شٚخ، 1أتٛ ِظفّش اٌغّعأٟ، لٛاؽع ا٤دٌح فٟ ا٤طٛي، ذؽم١ك ِؽّذ ؼغٓ ١٘رٛ، ؽ:   ٠ٕظش
(8)

. 220 ئٌٝ ص 218، ِٓ ص 3اٌغ١ٛؽٟ، ا٦ذماْ فٟ عٍَٛ اٌمشآْ، ض:  ٠ُٕظش
(1)

. 60 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(2)

.  198، ص 1 اٌطثشعٟ، ِعّع اٌث١اْ، ض
(3)

. 10 عٛسج اٌعّعح، ا٠٢ح 
(4)

.  249، ص 6 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(5)

. 153 عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح 
(6)

.  ، ترظشف345، ص 2اٌثماعٟ، ٔظُ اٌذسس، ض:  ٠ٕظش
(7)

.  138 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
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، فقد كان النصارى ٌصبغون أوالدهم، وٌتفاخرون بذلك فرّد علٌهم القرآن الكرٌم بؤن - وتعالى 

.  صبغته هً الصبغة الحسنة

ا النَّاسُب  -: تعالى – قوله كمنو :االمتنان .5 ٌُّزهَف ا  َف ـــتَف ال َّـــهِب ٌَف مَف وا نِبعْب ـــرُب كُب ِب اذْب رُب َّللاَّ ٌْب الِب ٍء  َف نْب  َف لْب مِب كُب ْب  َف ٌْب  عَف َف

وَف  َف َفنَّى  ُبؤْب َفكُبونَف  ضِب الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب َفرْب األْب ااِب وَف مَف نَف ال َّ قُبكُب  مِّ نُب رْب كرد في سياؽ األمر؛  (اهلل)، فمفظ الجبللة  (9)ٌَف

.   علٌهم كثٌرة ال تحصى–سبحانه وتعالى - مّنه وفضله على الناس، فنعمه إلظيار 

ثْب ِبهِب  - : تعالى – قوله كما في :التحّدي .ٔ ن مِّ ورَف ٍء مِّ ا  َف ْب ُبواْب بِب ُب نَف دِب بْب ا عَف َفى عَف لْبنَف نَّ ا نَف مَّ بٍء مِّ ٌْب ن ُب ْب  ِبً رَف إِبن كُب وَف

ِب  ونِب َّللاّب ن دُب ااكُب  مِّ دَف واْب شُبهَف عُب ادْب نَف وَف قٌِب ادِب نْب ُب ْب صَف  لممشركيف عمى أف يأتكا (2)"التحٌدم"، فاألمر داللتو  (1) إِبنْب كُب

.   بسكرة مف مثؿ سكر القرآف الكريـ

ولِب  - : تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :التحذير .ٕ الرَّ ُب ِب وَف ّب نِب األَفنفَفالِب قُبلِب األَفنفَفالُب لِلِب َف ٌَف ْب َفلُبونَفكَف عَف
قُبواْب َّللاّب   َفا َّ

نِبكُب ْب  ٌْب اتَف بِب واْب ذَف أم خافكا خكفان عظيمان في جميع أحكالكـ  : "– سبحانو –، فاألمر باتقائو  (3)وَف َفصْب ِبحُب

 .(4)...." مف الذم ال عظمة لغيره كال أمر لسكاه، 

كُب ْب -: تعالى – قولهكمثالو : التحضيض .ٖ كَف ا ِب نَف ٌْب ُب  مَّ ا قَفضَف َف  َفإِبذَف
واْب َّللاّب رُب كُب نَف  َفاذْب راًا  َفمِب كْب دَّ ذِب ااكُب ْب  َفوْب  َفشَف كُب ْب آبَف رِب كْب ذِب  كَف

بلَف ٍء  نْب  َف ا لَفهُب  ِبً اا ِبرَف ِب مِب مَف ا وَف ٌَف نْب ا  ِبً الدُّز ا آ ِبنَف نَف بَّ قُبولُب رَف ٌَف ن  أعاد األمر بالذكر بعد أف أمر بو "،  (5)النَّاسِب مَف

بطاالن لما كانكا عميو مف االشتغاؿ بفضكؿ القكؿ كالتفاخر ، فبل (6)" كباالستغفار تحضيضان عميو كا 

 تبارؾ – يحثيـ عمى اإلكثار مف ذكره – سبحانو –يميؽ بالمسمـ أف ينشغؿ عف ذكر ربو، فيك 

.   كما يكثركف ذكر مىٍف سكاه–كتعالى 

                                                                                                                                                         
(8)

.  415، ص 1 ا١ٌٕغاتٛسٞ، غشائة اٌمشآْ ٚسغائة اٌفشلاْ، ض
.   3 سكرة فاطر، اآلية(9)
(1)

.  23 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(2)

.  201، ص 1 اتٓ عط١ح، اٌّؽّشس اٌٛظ١ض، ض
(3)

.  1 عٛسج ا٤ٔفاي، ا٠٢ح 
(4)

.  183، ص 3 اٌثماعٟ، ٔظُ اٌذسس، ض
(5)

.  200 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(6)

.  245، ص 2 اتٓ عاشٛس، اٌرؽش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش، ض
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لَف لَفهُب ْب  - : تعالى –قوله  كمف األمثمة :تربية الميابة .ٗ ا قٌِب إِبذَف ُب وَف
لَف َّللاّب ا  َفننَف اْب إِبلَفى مَف الَفوْب عَف تَف  َف ٌْب ولِب رَف َف إِبلَفى الرَّ ُب  وَف

وداًا  دُب نكَف صُب ونَف عَف دُّز ٌَفصُب نَف  ا ِبقٌِب نَف في سياؽ األمر يفيد تربية الميابة  (اهلل)، فإيراد لفظ الجبللة  (7)الْبمُب

دخاؿ الركعة في النفكس عندما تتعامؿ مع ما أنزؿ اهلل  - .   تبارؾ كتعالى –كا 

َف  ...-: تعالى – ومنه قوله :الترغيب .َُ
وا َّللاَّ ضُب قْبرِب

ندَف وَف َف و ُب عِب رٍء  َفجِبدُب ٌْب نْب  َف كُب  مِّ نفُب ِب
َف مُبوا ألِب ا  ُبقَفدِّ مَف ناًا وَف ضاًا حَف َف  قَفرْب

....َّللاَّ 
فً سٌاق الترغٌب فً اإلنفاق الحسن الذي ٌكون عن رغبة  (هللا)فورود لفظ الجاللة "،(8)

 .(9)"تامة وعلى هٌئة جمٌلة 
مُبوا بِبال َّـهِب قَفالُبوا  - :  تعالى – قوله كمثالو :التشجيع .ُُ قَفا َف ا  َف نَف دْب هِب ــا شَف ـهِب مَف ٌِّ لِب قُبـولَفـنَّ لِبوَف ـهُب وَف َف ْب َفـهُب ثُبــ َّ لَفنَف نَّ ٌِّ َف  لَفنُببَف

قُبونَف  ادِب ا لَفصَف إِبنَّ هْب ِبكَف  َف ْب ِبهِب وَف  ىك لتشجيع بعضيـ بعضان عمى – تعالى –، فاألمر منيـ لمحمؼ باهلل  (1)مَف

 *.(2)" قالكا فيما بينيـ احمفكا باهلل لنقتمفَّ صالحان كأىمو بياتان : "اإلقداـ عمى القتؿ أم

عَف  .... -: تعالى – كمثالو قكلو :التطمين .12 َف مَف
واْب  َفنَّ َّللاّب اعْب َفمُب كُب ْب كَف  َّةًا وَف ٌُبقَفا ِب ُبونَف ا  مَف ٌـنَف كَف  َّةًا كَف كِب رِب قَفا ِب ُبواْب الْبمُبشْب وَف

نَف  قٌِب  –في سياؽ ىذا األمر؛ إلبراز التطميف لممتقيف بأنو  (اهلل)، فكركد لفظ الجبللة  (3)الْبمُب َّ

. (4)" والوالٌةبالنصرة " معيـ –سبحانو 

لَف لَفهُب ْب  - : تعالى – قوله كمنو :التعميم .ُّ ا قٌِب إِبذَف ُب وَف
لَف َّللاّب ا  َفننَف نُبواْب بِبمَف فُبرونَف آمِب كْب ٌَف ا وَف نَف ٌْب لَف عَف َف ننِب

ا  ُب نُب بِبمَف مِب  قَفالُبواْب نُبؤْب

هُب ْب  عَف ا مَف قاًا لِّمَف دِّ وَف الْبحَف ُّز مُبصَف اا ُب وَف ُب رَف ا وَف فكركد لفظ الجبللة في سياؽ األمر ىنا، لبياف أف "،  (5)بِبمَف

. (6)- "  سبحانو –اإليماف ال يتحقؽ ألحد إال إذا آمف بجميع الكتب التي أنزليا 

                                                 
(7)

.  61 عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح 
(8)

.  20 عٛسج اٌّضًِ، ا٠٢ح 
(9)

.   ، ترظشف218، ص 8 اٌثماعٟ، ٔظُ اٌذسس، ض
(1)

. 49 عٛسج إًٌّ، ا٠٢ح 
(2)

.  351، ص 7 اٌطثشعٟ، ِعّع اٌث١اْ، ض

ِرماع١ّٓ تاهلل ٠ٚىْٛ اٌّعٕٝ : فعً أِش، ٠ٚعٛص أْ ٠ىْٛ فعالًال ِاػ١اًال فٟ ِعٕٝ اٌؽاي، أٞ لاٌٛا (ذماعّٛا)٘زا اٌّعٕٝ اٌثالغٟ اعرف١ذ ِٓ اعرثاس * 

. اٌثالغٟ اٌّغرفاد ِٕٗ ٘ٛ اٌرأو١ذ عٍٝ ِا ع١مِْٛٛ تٗ

 .  ترظشف،526، ص 5 َ، ض2001- ٘  1422، داس اتٓ وص١ش، دِشك، داس ا١ٌّاِح، دِشك، 8ِؽ١ٟ اٌذ٠ٓ اٌذس٠ٚش، ئعشاب اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚت١أٗ، ؽ: ٠ٕظش
(3)

.  36 عٛسج اٌرٛتح، ا٠٢ح 
(4)

.  48، ص 5 اٌطثشعٟ، ِعّع اٌث١اْ، ض
(5)

.  91 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(6)

.  ، ترظشف196، ص 1 اٌثماعٟ، ٔظُ اٌذسس، ض
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ٌنَف - : تعالى– قوله كمف األمثمة عميو :التنبيو .14 َف مُب ْب ِبصِب
وا َّللاَّ عُب ونَف  َفادْب ا ِبرُب رِب َف الْبكَف لَفوْب كَف ٌنَف وَف  لَفهُب الدِّ

(7) ،

إلى  داللتو التنبيو عمى ضركرة اإلخبلص في العبادة كالتكٌجو – تبارؾ كتعالى –فاألمر بدعاء اهلل 

.   دون االلتفات إلى ما سواه– سبحانه –هللا 

عَف ُبواْب -: تعالى– قوله كمنو :التيديد .15 فْب ِب  َفإِبن لَّ ْب  َف نَف َّللاّب بٍء مِّ رْب نُبواْب بِبحَف وسُب  َف ْبذَف ؤُب إِبن  ُببْب ُب ْب  َف َفكُب ْب رُب ولِبهِب وَف رَف ُب  وَف

الَف  ُب ْب َفمــُبونَف  ــونَف وَف ُب ْب الَف  َف ْب ِبمُب الِبكــ ــوَف مْب
الذٌن  ، واألمر فً هذه اآلٌة داللته التهدٌد والوعٌـد ألولئك (8) َف

من  ٌحلّلون ما حّرم هللا وٌواصلون التعامل بالربا، فمن أعلن هللا ورسوله علٌه الحرب فهو

.  الخاسرٌن فً الدنٌا واآلخرة

هِب ...  - : تعالى– قوله كمثالو :التوبيخ .ُٔ واْب  ٌِب ضُب مِب ٌهِب إِبالَّ  َفن  ُبغْب لَف ْب ُب  بِب  ِبذِب هُب  ُبنفِبقُبونَف وَف نْب ثَف مِب بٌِب واْب الْب َف مُب مَّ ٌَف الَف  َف وَف

ٌدٌر  مِب ًٌّ حَف نِب َف  َف
واْب  َفنَّ َّللاّب اعْب َفمُب ، فمفظ الجبللة كرد في سياؽ األمر الداؿ عمى التكبيخ ألكلئؾ  (1)وَف

ال حاجة بو إلى صدقاتكـ، فمف تقٌرب كطمب مثكبة  "– سبحانو –المخادعيف في إنفاقيـ، فيك 

. (2)" فميفعؿ ذلؾ بما لو قدر

ـتَف ...   - : تعالى – ومنه قوله :الدوام .ُٕ مْب ـنَف ا عَف ــإِبذَف ـرِب  َف مْب
رْب ُب ْب  ِبـً األَف ـاوِب شَف فِبـرْب لَفـهُبـ ْب وَف غْب ا ْب َف هُبـ ْب وَف ـنْب ـفُب عَف  َفاعْب

ِب  لْب عَف َفى َّللاّب كَّ وَف ليكف اعتمادؾ دائمان عمى اهلل كحده في ذلؾ النجاح كالتكفيؽ كالسداد : "، أم (3) ... َف َف

. (4)" في األمكر

َف قُبلْب  - : تعالػى –قوله  كمف األمثمة عميو :الوجـوب واإللزام .ُٖ
واْب َّللاّب ٌعُب َف الَف  َف ِب

اْب  َفإِبنَّ َّللاّب لَّوْب وَف ــولَف  إِبن  َف الرَّ ُب  وَف

ٌنَف  ا ِبرِب في سياؽ األمر بالطاعة إلظيار أنيا كاجبة كمف  (اهلل)، فكركد لفظ الجبللة  (5)ٌُبحِببُّز الْبكَف

- .  تبارؾ كتعالى –يتخٌمؼ عنيا فيك مف الكافريف الذيف يبغضيـ اهلل 

                                                 
(7)

. 14 عٛسج غافش، ا٠٢ح 
(8)

.  279 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
.  227 سكرة البقرة، اآلية (1)
.  453، ص 2 ابف عطية، المحرر الكجيز، ج(2)
.  159 سكرة آؿ عمراف، اآلية (3)
.  151، ص 3 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج(4)
.  32 سكرة آؿ عمراف، اآلية (5)
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؛ إما بصكرة مباشرة، (اهلل)يتبٌيف أف األمر كرد كثيران في القرآف الكريـ مرتبطان بمفظ الجبللة :      كمٌما تقٌدـ

رشاد، كدستكر حياة، لذا فإف األمر يمقى  أك غير مباشرة؛ كىذا أمر طبيعي؛ إذ القرآف الكريـ كتاب ىدل كا 

. لبلمتثاؿ لو كلمعمؿ عمى تطبيقو في الحياة

 

 

 

 

 

المطمب الثاني 
: النيـي

:  تعريفـه

. (1)" الزجر عن الشًء بالفعل أو القول بـ اجتنب" هو :لغـة

. (2)" هو طلب الكف عن الفعل على سبٌل االستعالء واإللزام ":وأّما تعريفه عند البالغيين

:  صيـغ النيي

فً  على الفعل المضارع، كما (ال الناهٌة)    للنهً فً الكتاب الحكٌم صٌغة مباشرة واحدة، وهً دخول 

كْب ...  - :  تعالى – قوله ـرِب تصل " ، كلمنيي في القرآف الكريـ صيغ أخرل غير مباشرة  (3)...   بِبـال َّـهِب الَف  ُبشْب

:  ، منها(4)" إلى أربع عشرة صٌغة

                                                 
ٌّات، تحقٌق عدنان دروٌش ومحمد المصري، (1)  358،ص4م، ج1976، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً، دمشق، (د،ط) الكفوي، الكل
.  152السكاكً، مفتاح العلوم، ص :  ٌنظر(2)
.  13 سورة لقمان، اآلٌة (3)
.  80حسٌن الدراوٌش، تبصٌر الفطٌن بنفحات من إعجاز القرآن المبٌن، ص :  ٌنظر(4)
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ا  - : تعالى – ومنه قوله :اإلتيان في جانب الفعل بمادة النيي . أ مَف ُب إِبنَّ
اكُب ُب َّللاَّ هَف نْب ٌنَف قَفا َف ُبوكُب ْب  ِبً ٌَف نِب الَّذِب  عَف

كُب ْب  ارِب ٌَف ن دِب وكُب  مِّ جُب رَف  ْب
ٌنِب وَف َف المحاربٌن لنا منصب عمى عدـ بر الكفار  (ينيى)فالفعؿ .  (5)...الدِّ

.  والذٌن أخرجونا من دٌارنا

رَف  - : تعالى – قوله كما في :واإلتيان في جانبو بمادة التحريم . ب هَف ا  َف احِبشَف مَف ًَف الْبفَفوَف بِّ رَّ َف رَف ا حَف مَف قُبلْب إِبنَّ

ِب  واْب بِبالِلّب كُب رِب ن  ُبشْب
رِب الْبحَف ِّ وَف َف ٌْب ًَف بِبغَف غْب الْببَف اإلِبثْب َف وَف نَف وَف ا بَف َف مَف ا وَف هَف نْب اقتراف ينصب عمى  (حٌرـ)فالفعؿ .  (6)...مِب

- .   تعالى –الفواحش، والظلم، واإلشراك باهلل 

رْب اًا ٌَفحِبلُّز لَفكُب ْب الَف ...  - : تعالى – نحو قوله :ونفي الحل عنو. ج اا كَف ثُبواْب النِّ َف رِب ن  َف
 (الحل)كنفي .  (7)...  َف

.  ٌنصب هنا على أكل نصٌب النساء من المٌراث ُكرهاً 

بْب َف ُبونَف  - : تعالى – نحو قوله :ووصفه ببّنه شرّ . د ٌَف ٌنَف  بَفنَّ الَّذِب ٌَفحْب َف الَف  راًا لَّهُب ْب وَف ٌْب وَف  َف ن  َفضْب ِبهِب  ُب ُب مِب
ا ُب ُب َّللاّب ا آ َف  بِبمَف

رٌّ لَّهُب ْب  وَف شَف لْب  ُب .  (8)...بَف

 حٌيزان يكازم األمر، لما ليذيف األسمكبيف مف أىمٌية – تعالى –    كمف المبلحظ أٌف لمنيي في كتاب اهلل 

في الشريعة اإلسبلميػة التي بٌينت لئلنساف الخيػر فأمرتو باتباعو، كالتػي بٌينت لو الشر فطمبت منو اجتنابو، 

 بعباده، كمف ثـ ندرؾ أف النيي كاألمر عندما يرداف ال يككناف لمجٌرد – سبحانو –كىذا مف رحمة اهلل 

نما يمقياف لغرض تشريعي ميـ، عمينا أف نمتثؿ لو؛ حتى نناؿ رضا اهلل  ، كنتجٌنب - عٌز كجٌؿ –الطمب، كا 

في الكتاب العزيز ارتباطان كثيقان لو  (اهلل)، كىكذا كجدتي ارتباط النيي بمفظ الجبللة -  تعالى –سخطو 

.  دالالتو كمعانيو التي تستكقؼ المتأٌمؿ فييا كثيران 

 

من إلى معاف ببلغية تستفاد  (كىك طمب الكؼ عف الفعؿ)    كعميو فقد يخرج النيي عف مدلكلو الرئيس 

:  السٌاق وقرائن األحوال ومن هذه المعانً

                                                 
.  9 سورة الممتحنة، اآلٌة (5)
. 33 سورة األعراف، اآلٌة (6)
.  19 سكرة النساء، اآلية (7)
. 180 سكرة آؿ عمراف، اآلية (8)
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اتٌر  - : تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :اإلرشاد .1 وَف ِب  َفمْب بٌلِب َّللاّب لُب  ِبً  َف ٌُبقْب َف نْب  قُبولُبواْب لِبمَف الَف  َف لَفكِبن وَف اا وَف ٌَف لْب  َفحْب  بَف

ونَف  رُب عُب  يريدنا – سبحانو –فاهلل "، فالنيي في ىذه اآلية داللتو اإلرشاد كالتعميـ لممسمميف؛  (1)الَّ  َفشْب

داللته ، كمٌما يدلؿ عمى أٌف النيي ىنا (2)" أف نعمـ أف مىف يقتؿ في سبيؿ اهلل ىك حي عند ربو

.  اإلرشاد؛ انه ال توجد قرٌنة ترّتب ذّماً أو عقاباً لمن ٌقول ذلك

ا اًا -: تعالى – قوله كمنو :بيان العاقبة .2 وَف ِب  َفمْب لِب َّللاّب بٌِب ٌنَف قُب ِب ُبواْب  ِبً  َف بَفنَّ الَّذِب الَف  َفحْب َف هِب ْب وَف بِّ ندَف رَف ٌَفاا عِب لْب  َفحْب  بَف

قُبونَف  نَف  – ليبٌيف لو  – صمى اهلل عميو كسمـ –، فالخطاب بيذا النيي مكٌجو لممصطفى  (3)ٌُبرْب

 بأف عاقبة مف يقتؿ في سبيؿ اهلل ليست كما يظف، بؿ عاقبتيـ أنيـ أحياء عند ربيـ –سبحانو 

 . يرزقكف

نُبـواْب  - : تعالى – ومثاله قوله :التحذيـر .3 ٌـنَف آمَف ـا الَّذِب ٌُّزهَف عَف بِبرَف ٌـَفا  َف يَف الَف  ُبحِب ُّزواْب شَف دْب الَف الْبهَف ا َف وَف رَف رَف الْبحَف هْب الَف الشَّ ِب وَف  َّللاّب

اناًا  وَف ضْب رِب هِب ْب وَف بِّ ن رَّ بلًا مِّ ونَف  َفضْب غُب بْب َف ٌَف ا َف  رَف تَف الْبحَف ٌْب ٌنَف الْببَف ال آمِّ الَف الْبقَفآلبِبدَف وَف فً  (هللا)، فقد ورد لفظ الجاللة  (4)...وَف

فهذا خطاب للمإمنٌن حّقا أال ٌتعّدوا حدود هللا فً أمر من أمور "سٌاق النهً إلظهار التحذٌر، 

. (1)" الدٌن

هِب ْب  - : تعالى – ومنه قوله :الترغيب .ْ رَف ُبوا عَف َفى  َفنفُب ِب ٌنَف  َف ْب يَف الَّذِب ادِب بَف ا عِب ٌَف ِب قُبلْب  ةِب َّللاَّ مَف حْب ن رَّ وا مِب نَف ُب قْب  إِبنَّ الَف  َف

حِبٌ  فُبورُب الرَّ وَف الْبغَف هُب  ُب ٌعاًا إِبنَّ مِب نُبوبَف جَف فِبرُب الذُّز غْب ٌَف َف 
 ُي َّللاَّ

في سياؽ النيي ىك  (اهلل)، فكركد لفظ الجبللة (2)

.  الغفكر الرحيـ– سبحانو –لمترغيب في التكبة كعدـ القنكط مف رحمتو، فيك 

نَف  - : تعالى – علٌه قوله كمف األمثمة :التيديد .ٓ لَف مِب اا وَف َفننَف اا بِبنَف مَف ال َّ اشاًا وَف ضَف  ِبرَف لَف لَفكُب ُب األَفرْب عَف ي جَف الَّذِب

قاًا لَّكُب ْب  نْب اتِب رِب رَف مَف نَف الثَّ جَف بِبهِب مِب رَف  ْب
ااًا  َف َف ااِب مَف مَف اداًا ال َّ ِب  َفندَف ّب عَف ُبواْب لِلِب عْب َفمُبونَف  َفبلَف  َفجْب ، فسياؽ النيي داللتو  (3) وَف َفن ُب ْب  َف

.   أحدان مف خمقو– تبارؾ كتعالى –التيديد ألكلئؾ الذيف يشرككف مع اهلل 

                                                 
(1)

.  154 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(2)

 . 670، ص 1َ، ض1991- ٘ 1411، ِعّع اٌثؽٛز ا٦عال١ِح، ا٤ص٘ش، اٌما٘شج، (د،ؽ) اٌشعشاٚٞ، ذفغ١ش اٌشعشاٚٞ، 
(3)

.  169 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(4)

.  2 عٛسج اٌّائذج، ا٠٢ح 
(1)

 . 319، ص 4 اتٓ عط١ح، اٌّؽّشس اٌٛظ١ض، ض
(2)

. 53 عٛسج اٌضِش، ا٠٢ح 
(3)

. 22 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
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ِب  -: تعالى– قوله كمثالو :التيييج .ٔ عَف َّللاَّ دْب ُب مَف نَف  َفبلَف  َف بٌِب ذَّ عَف نَف الْبمُب كُبونَف مِب رَف  َف َف خكطب بو النبٌي  "،  (4) إِبلَفهاًا آ َف

تيييجان كحثٌان -  عميو السبلـ – مع ظيكر استحالة صدكر المنيي عنو –عميو الصبلة كالسبلـ-

عمى ازدياد اإلخبلص كلطفان لسائر المكٌمفيف ببياف أف اإلشراؾ مف القيبح كالسكء بحيث ينيى عنو 

. (5)" مف ال يمكف صدكره عنو فكيؼ بمف عداه

الَف  - : تعالى – ومثاله قوله :التوبيخ .7 ثَف ِب األَفمْب ّب بُبواْب لِلِب رِب عْب َفمُبونَف  َفبلَف  َفضْب عْب َف ُب وَف َفن ُب ْب الَف  َف ٌَف َف 
، كرد االسـ  (6) إِبنَّ َّللاّب

 –وتعالى  سبحانو –في سياؽ النيي لتكبيخ الذيف يٌدعكف المعرفة كال يقٌدركف اهلل  (اهلل)الجميؿ 

.  حقَّ قدره، فإنه ال شبه له وال مثل وال أحد ٌستحق العبادة سواه

رِب  - : تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :طمب الك  .8 كَف ٌُبذْب ا لَف ْب  مَّ كُب ُبواْب مِب
الَف  َف ْب هُب لَففِب ْب ٌر وَف إِبنَّ هِب وَف ٌْب ِب عَف َف

 ... ا ْب ُب َّللاّب
مما ذكر  عف أكؿ ما لـ يذكر اسمو الشريؼ عميو بعد أف أمر باألكؿ – سبحانو –نيى اهلل "، (7)

. (8)" اسم هللا علٌه، وفٌه دلٌل على تحرٌم أكل ما لم ٌذكر اسم هللا علٌه

: المطمب الثالث
: االستفيـام

: تعريفـو

. (1)" طمب الفيـ" ىك :للـةً 

. (2)" طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكمان بكاسطة أداة مف أدكاتو" فيك :وأّما اصطالحاً 

: أقسامـو

:  ىما(3)االستفياـ قسماف 

                                                 
(4)

.  213 عٛسج اٌشعشاء، ا٠٢ح 
(5)

 . 267، ص 6 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(6)

.  74 عٛسج إٌؽً، ا٠٢ح 
(7)

. 121 عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح 
(8)

. 230، ص 4َ، ض1992- ٘ 1412، اٌّىرثح اٌعظش٠ح، ت١شٚخ، (د،ؽ) اٌمٕٛظٟ، فرػ اٌث١اْ فٟ ِماطذ اٌمشآْ، ذمذ٠ُ عثذ هللا ا٤ٔظاسٞ، 
. 431، ص 1، ج(د،ت)، دار الفكر العربً، القاهرة، (د،ط) السٌوطً، معترك األقران فً إعجاز القرآن، تحقٌق علً البجاوي، (1)
ٌّات فً األزهرٌة، القاهرة، (د،ط) محمود السٌد شٌخون، البالغة الوافٌة، (2) . 9، ص (د،ت)، مكتبة الكل
.  21 إلى ص 20ابن هشام، مغنً اللبٌب، من ص :  ٌنظر(3)
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، كمثالو نحك (النسبة) فيككف االستفياـ تصديقان إذا كاف المطمكب معرفتو مضمكف الجممة :التصديق

.  إذا لـ يكف قد كقع (ال)إذا كقع السفر، كبػ  (نعـ)أىسافر محمده؟ ، فالجكابي بػ : قكلنا

مىٍف جاءؾ؟ فيككف :  كيككف االستفياـ تصٌكران إذا كاف المطمكب معرفة مفردان، كمثالو نحك قكلنا:التصّور

 . الجكاب بتعييف اسـ شخص نحك خالد أك سعيد

:  أدواتـو
اليمزة ):     لبلستفياـ أدكات مختمفة، بعضيا حرفية كبعضيا اسمٌية، كلكؿو منيا استعمالو الخاص كىي

، كأٌنى، ككيؼ، ككـ، كأم، كىذه كٌميا أسماء . (4) (كىؿ كىما حرفاف، كمىٍف، كما، كمتى، كأيف، كأٌيافى

: كتقسـ ىذه األدكات بحسب المطمكب بيا إلى ثبلثة أقساـ ىي

. اليمزة كتستخدـ لمتصديؽ كالتصٌكر . أ
 .ىؿ تستخدـ لمتصديؽ فقط . ب

.  (5)كبقٌية أدكات االستفياـ تستخدـ لطمب التصٌكر فقط . ج

    فاالستفياـ إذف أسمكب لغكم يستفسر بو المتكٌمـ عف أشياء يجيميا، أك يريد تكضيحان كتحديدان ليا، إٌما 

. (1)" عددىا أك حالتيا، أك مكانيا، أك زمانيا، أك حقيقتيا"عف 

 

.     كقد يخرج االستفياـ عف معناه الحقيقي إلى معاف ببلغية تفيـ مف سياؽ الكبلـ كقرائف األحكاؿ

 – سبحانو – في الكتاب العزيز ىك استفياـ ببلغي دائمان فاهلل – سبحانو –كيبلحظ أف االستفياـ مف اهلل 

 فيحمؿ عمى االستفياـ الحقيقي أك الببلغي – سبحانو –عالـ الغيب كالشيادة؛ كأٌما االستفياـ مف غيره 

.  حسب مقتضى السٌاق

 

معاف "في السياقات استفياـ كثيرة، حيث خرجت عف معناىا الحقيقي إلى  (اهلل)    كقد كرد لفظ الجبللة 

:  ، منيا(2)" ببلغية

                                                 
 .  بتصرف139، ص 1الغالٌٌنً، جامع الدروس العربٌة،ج:  ٌنظر(4)
(5)

.   ترظشف196 – 194عٍٟ اٌعاسَ ِٚظطفٝ أ١ِٓ، اٌثالغح اٌٛاػؽح، ص :  ٠ٕظش
(1)

.  234 ئٌٝ ص 228اٌمض٠ٕٟٚ، ا٠٦ؼاغ، ِٓ ص :  ٠ٕظش



 115 

ٌنَف ...  -: تعالى – ومثاله قوله :االستبطاء .1 الَّذِب ولُب وَف قُبولَف الرَّ ُب ٌَف لُبواْب حَف َّى  لْبنِب نُب اا وَف رَّ الضَّ اا وَف  َف
هُب ُب الْببَف ْب مَّ َّ ْب

هُب  عَف نُبواْب مَف ِب آمَف رُب َّللاّب  كالمؤمنكف معو ينتظركف مجيء – عمية الصبلة كالسبلـ –، فالرسكؿ  (3)...مَف َفى نَفصْب

المختلفة، دفعهم الٌنصر لدعكتيـ منذ زمف، كىـ مكقنكف بمجيئو، كلكف تعرضيـ لصنكؼ التعذيب 

 .لٌتساءلوا عنه لظّنهم أنه تؤخر

ا قَفالَف  - : تعالى – فً قوله كما :االستبعاد .2 هَف وشِب رُب ةٌر عَف َفى عُب ٌَف اوِب ًَف  َف ةٍء وَف ِب ٌَف رَّ عَف َفى قَفرْب ي مَف الَّذِب ٌِبـً  َفوْب كَف ٌُبحْب  َفنَّىَف 

ُب 
ـَفذِب ِب َّللاّب ا َف وْب ِبهَف دَف مَف عْب في سياؽ االستفياـ الداؿ عمى استبعاد إحياء  (اهلل)، فقد كرد لفظ الجبللة  (4)... بَف

 . ىذه القرية بعد خرابيا

اا ُب ُب الْبهُبدَف  إِبالَّ  َفن قَفالُبواْب  -: تعالى – قوله كمنو :االستيزاء .3 نُبواْب إِبذْب جَف مِب ٌُبؤْب عَف النَّاسَف  َفن  نَف ا مَف مَف ُب وَف
ثَف َّللاّب عَف  َفبَف

والًا  راًا رَّ ُب كونه  إلييـ، كيسخركف مف – سبحانو كتعالى –، فالكفار يستيزئكف ممف بعثو اهلل  (5)بَفشَف

.  من البشر

هُب  - : تعالى – قوله كمثالو :إظيار الضع  .4 نْب انِبً مِب آ َف بًِّ وَف ن رَّ ةًا مِّ نَف ٌِّ ٌْب ُب ْب إِبن كُبنتُب عَف َفى بَف وْب ِب  َفرَف َف
ا قَف ٌَف قَفالَف 

ةًا  مَف حْب ِب رَف نَف َّللاّب نِبً مِب رُب ٌَفنصُب ن  ٌْب ُبهُب  َفمَف صَف أمام  يظير ضعفو – عميو الصبلة كالسبلـ –، فيكد  (1)... إِبنْب عَف

ًّ " فالمعنى – تعالى –قدرة هللا  . (2)" فمن ٌمنع عذاب هللا عّنً إن عصٌته مع نعمته عل

ماًا  - : تعالى – علٌه قوله كمف األمثمة :اإلنكار .ٓ كَف ً حَف غِب ِب  َفبْب َف رَف َّللاّب ٌْب ابَف  َف َفغَف كُب ُب الْبكِب َف ٌْب لَف إِبلَف نَف ي  َفنَف وَف الَّذِب  وَف ُب

بلًا  فَفصَّ عمى الكفار (4)" اإلنكار"في سياؽ االستفياـ الذم يفيد  (اهلل)، فقد كرد لفظ الجبللة  (3)...مُب

.   كمنيجو إلى أحكاميـ الكضعيَّة– سبحانو –الذيف حادكا عف شرع اهلل 

                                                                                                                                                         
(2)

.  202 ئٌٝ ص 191، ِٓ ص 1فؼً عثّاط، اٌثالغح فٕٛٔٙا ٚأفٕأٙا، ض:  ٠ٕظش
(3)

.  214 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح  
(4)

.  259 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(5)

.  94 عٛسج ا٦عشاء، ا٠٢ح 
(1)

.  63 عٛسج ٘ٛد، ا٠٢ح 
(2)

.  269، ص 5 اٌطثشعٟ، ِعّع اٌث١اْ، ض
(3)

. 114 عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح 
(4)

. 698، ص 2اٌثماعٟ، ٔظُ اٌذسس، ض:  ٠ٕظش
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ودَف ًا قُبلْب  - : تعالى – قوله كمنو :التبكيت .ٔ دُب عْب اماًا مَّ ٌَّ ارُب إِبالَّ  َف ا النَّ نَف مَف َّ قَفالُبواْب لَفن  َف ِب وَف ندَف َّللاّب ذْب ُب ْب عِب داًا  َف َفن  َف َّ َف هْب  عَف

دَف ُب  هْب ُب عَف
ـونَف ٌُب ْب ِبفَف َّللاّب عْب َفمُب ـا الَف  َف قُبولُبونَف عَف َفـى ال ّبـهِب مَف ؛  الفترائيـ (6)، فاالستفيػاـ لتقريعيـ كتبكيتيػـ  (5) َف ْب  َف

.   الكذب– سبحانو كتعالى –عمى اهلل 

قُبولُبونَف ...  - : تعالى – قوله كمنو :التحقير .ٕ ٌَف واْب  َف فَفرُب ٌنَف كَف ا الَّذِب ثَفبلًا وَف َفمَّ ا مَف ـذَف ُب بِبهَف
ادَف َّللاَّ ا  َفرَف اذَف راًا مَف ثٌِب لُّز بِبهِب كَف ٌُبضِب  

نَف  قٌِب لُّز بِبهِب إِبالَّ الْبفَفا ِب ٌُبضِب ا  مَف راًا وَف ثٌِب ي بِبهِب كَف دِب هْب ٌَف ، فاالستفياـ كارد عمى لساف الكفار الذيف يحٌقركف المثؿ  (7)وَف

. (8) لمناس في كتابو العزيز الذم أنزلو اهلل ىداية لمناس كاٌفة – سبحانو –الذم ضربو اهلل 

ِب  - : تعالى – قوله كمثالو :التشجيع .ٖ لَف عَف َفى َّللاّب كَّ وَف ا  َفالَّ نَف َف ا لَفنَف مَف ا وَف نَّ عَف َفى مَف بِبرَف لَفنَفصْب ا وَف بُب َفنَف ا  ُب انَف دَف قَفدْب  َف  وَف

كِّ ُبونَف  وَف لِب الْبمُب َف كَّ وَف ٌَف َف ِب  َف ْب عَف َفى َّللاّب ا وَف ونَف ٌْب ُبمُب في سياؽ االستفياـ لتشجيع  (اهلل)، فكركد لفظ الجبللة  (9)آذَف

. (10) – سبحانو –المؤمنيف أنفسيـ كتنشيطيا بالتككؿ عميو 

ِب قُبلْب - : تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :التشويق .ٗ ندَف َّللاّب ةًا عِب ثُبوبَف لِبكَف مَف ن ذَف رٍّق مِّ بُبكُب  بِبشَف بِّ لْب  ُبنَف ... َف
(1) ،

.  (2)... فاالستفياـ داللتو التشكيؽ؛ ليقبمكا عمى ما بعده مف الخبر كيتمقٌكه باىتماـ 

دَف ُب  - : تعالى – قوله كمثالو :التقرير .َُ بْب افٍء عَف ُب بِبكَف
ٌْبسَف َّللاَّ ونِبهِب  َفلَف ن دُب ٌنَف مِب وِّ ُبونَفكَف بِبالَّذِب ٌُب َف ،  (3)... وَف

" صمى اهلل عميو كسمـ أعداءه– قادر عمى كفاية محمد – سبحانو –فاالستفياـ داللتو التقرير فاهلل "
(4)  .

انُبواْب  - : تعالى – ومنه قوله :التكذيب .ُُ ا َف كَف بَف األ ْب قُبوبَف وَف عْب ٌَف ا َف وَف حَف إِب ْب ٌلَف وَف اعِب مَف إِب ْب ٌ َف وَف ا ِب رَف قُبولُبونَف إِبنَّ إِببْب  َف ْب  َف

ارَف  قُبلْب  وداًا  َفوْب نَفصَف ُب  ُب
 ِب َّللاّب
 يرد عمى الييكد كذبيـ بيذا االستفياـ، – سبحانو –، فاهلل  (5) ... َف َفن ُب ْب  َفعْب َف ُب  َف

                                                 
(5)

. 80 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(6)

.  ، ترظّشف121، ص 1 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(7)

.  26 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(8)

. ، ترظّشف365 ٚ ص 364، ص 1اتٓ عاشٛس، اٌرؽش٠ش ٚاٌر٠ٕٛش، ض:  ٠ٕظش
(9)

.  12 عٛسج ئتشا١ُ٘، ا٠٢ح 
(10)

.  ترظشف38، ص 5 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
. 60 سكرة المائدة، اآلية (1)
.    بتصرؼ54، ص 3 أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج(2)
.  36 سكرة الزمر، اآلية (3)
. 357، ص 8 الطبرسي، مجمع البياف، ج(4)
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 أعمـ بذلؾ، كقد – تعالى – في باب الديف بؿ اهلل – عميو السبلـ –فيـ ليسكا أعمـ بحاؿ إبراىيـ "

 .(6)"  بنفي الييكدية كالنصرانية عنو– سبحانو –أخبر 

رَف قَفالَف  -: تعالى – ومثاله قوله :التيييج .ُِ فْب هُب ُب الْبكُب نْب ى مِب ٌ َف سَّ عِب ا  َفحَف ِب  َف َفمَّ ي إِبلَفى َّللاّب ارِب نصَف
نْب  َف ،  (7)...مَف

 أراد بيذا االستفياـ أف يتحقؽ ممف ينصره كيؤيده في دعكتو – عميو الصبلة كالسبلـ –فعيسى 

- .   تعالى –إلى اهلل 

ضِب قـُبلْب ...  - : تعالػى – قوله كما في :التوبيخ .13 الَف  ِبً األَفرْب اتِب وَف مـَفوَف عْب ـَف ُب  ـًِب ال َّ ٌَف بـُبونَف ال ـّبهَف بِبمـَفا الَف  بِّ  ُبنَف
  َف

كُبونَف  رِب ٌُبشْب ا  مَّ الَفى عَف عَف هُب وَف َف انَف حَف بْب البشرٌة ، لمذيف ينسكف حدكدىـ (9)" التكبيخ"، فاالستفياـ ىنا داللتو  (8) ُب

.  فٌتطاولون على الذات اإللهٌة بإدعائهم العلم

هُب الَف  - : تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :النفي .14 ا ِبهِب إِبنَّ ٌَف بَف بِب  ذَّ باًا  َفوْب كَف ذِب ِب كَف
نِب ا ْب َفرَف  عَف َفى َّللاّب مَّ نْب  َف ْب َف ُب مِب  َفمَف

مُبونَف  رِب -  سبحانه –أي ال أحد أظلـم ممن ٌفتري على هللا : ، فاالستفهـام معناه النفـً (10)ٌُبفْب ِبحُب الْبمُبجْب

.  األباطٌل

اباًا  - : تعالى– قوله كمنو :النيي .ُٓ ذَف بُبهُب ْب عَف ذِّ عَف هُب ْب  َفوْب مُب هْب ِبكُب ُب مُب
ماًا َّللاّب ونَف قَفوْب عِب ُب هُب ْب لِب َف  َف نْب ةٌر مِّ إِبذَف قَفالَفتْب  ُبمَّ وَف

ٌداًا  دِب كبلـ جماعة مف أىؿ القرية "ال تعظكا قكمان ال ينفعيـ الكعظ كالتذكير، كىذا : ، أم (1)...شَف

. (2)" يعني صمحاءىـ الذيف اجتيدكا في مكعظتيـ حتى أيسكا مف اتعاظيـ

ُب  - : تعالى – قوله كمثالو :الوعيد .ُٔ
هُب ُب َّللاّب ٌَف ٌَف ْب ِب ونَف إِبالَّ  َفن  رُب ن ُب ٌَف لْب  ًَف  َف قُبضِب ةُب وَف آلبِبكَف الْبمَف ا ِب وَف مَف نَف الْبغَف  َفلٍء مِّ

  ِبً  ُب

عُب األمُبورُب  جَف ِب  ُبرْب إِبلَفى َّللاّب رُب وَف مْب
ىؿ ينتظركف أف يأتييـ اهلل بما كعدىـ مف الحساب كالعذاب : "، أم (3)األَف

. (4)" في ظمؿ مف الغماـ كالمبلئكة
                                                                                                                                                         

.  138 سكرة البقرة، اآلية (5)
.  399، ص 1 األلكسي، ركح المعاني، ج(6)
.  52 سكرة آؿ عمراف، اآلية (7)
. 18 سكرة يكنس، اآلية (8)
.  127، ص 6 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، ج(9)

(10)
. 17 عٛسج ٘ٛد، ا٠٢ح 

.  164 سكرة األعراؼ، اآلية (1)
.  365 ك ص 364، ص 1 البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ج(2)
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    إلى غير ذلؾ مف معاني االستفياـ الببلغية التي تفيـ بقرائف األحكاؿ في السياؽ، كقد الحظت أف 

في أسيقة االستفياـ يعتبر الركيزة األكلى منيا، فيك المحكر الذم يدكر حكلو ىذا  (اهلل)كركد لفظ الجبللة 

 –األسمكب البياني، كىك الذم يكسبو قكة عمى قكة؛ ليناسب المخاطبيف، كأحكاليـ المختمفة، فيك المتكٌمـ 

.   المحيط بكؿ شيء عممان –سبحانو 

     

 

 

 

 

المطمـب الرابـع 
:  التمّنـي

: تعريفـه

: كالتمٌني. التبلكة: كالتمٌني.  في الحكائج– سبحانو –السؤاؿ لمرٌب : " لمتمٌني في المغة عٌدة معاف منيا:للـةً 

. (1)" حديث النفس بما يككف كبما ال يككف

" حصولهفيك طمب حصكؿ شيء محبكب، بشرط أف يككف مستحيبلن، أك ممكنان ال يتكٌقع  ":وأّما اصطالحاً 

(2) .

:  صيـغ التمّني

                                                                                                                                                         
. 210 سكرة البقرة، اآلية (3)
. 210، ص 1 الشككاني، فتح القدير، ج(4)
 

(1)
. ، ِادج 294ِٟٕ، ص 15 اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض

(2)
. 649 تذٚٞ ؽثأح، ِععُ اٌثالغح اٌعشت١ح، ص 
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. (ىؿ، كلك، كلعؿٌ ): ، كالثبلث األيخر ليست أصمٌية كىي(ليت) لمتمٌني أربع صيغ، كاحدة أصمٌية كىي 

تَف قَفالَف ...  - : تعالى – ومثالها قوله، (3)" حرؼ تمٌف و يتعٌمؽ بالمستحيؿ غالبان " كىي :ليت . أ ٌْب ا لَف ٌَف

عْب َفمُبونَف  ٌَف  ً مِب ٌنَف قَفوْب مِب رَف كْب نَف الْبمُب عَف َفنِبً مِب جَف بًِّ وَف فَفرَف لًِب رَف ا  َف ، فالتمٌني في ىذه اآلية مف الرجؿ المؤمف  (4)  بِبمَف

تَف ...  - :تعالى  - وقوله. الذم نصح قكمو فقتمكه، ىك تمٌف و ألمر مستحيؿ في عرؼ البشر ٌْب ا لَف ٌَف

ونُب  ًَف قَفارُب ا  ُبو ِب لَف مَف ثْب ا مِب ٌ ٍء لَفنَف  عَف ِب
و حَف ٍّق هُب لَفذُب ألمر ممكن، لكنه ، كأٌما التمٌني في ىذه اآلية فيك تمٌف و  (5) إِبنَّ

.  صعب التحقق

 كىي مف أدكات االستفياـ، كقد يخرج االستفياـ عف معناه الحقيقي ليككف مف معانيو :ىل . ب

وذلك  إذا أردنا أن نبرز المتمنَّى فً صورة الممكن الذي ال نجزم بانتفائه،: "البالغٌة إفادة التمّنً

اا...  - : تعالى –ومن األمثلة علٌها قوله . (6)" لكمال العناٌة به ن شُبفَفعَف ا مِب ا َفهَفل لَّنَف واْب لَفنَف فَفعُب ٌَفشْب  ...  َف

 (8)" التمنً"هل لنا فً هذا الموقف العظٌم شفٌع ٌنقذنا من النار؟ فهو استفهام ٌفٌد : ، أي(7)

. المتصّور حدوثه

كسٌر "، (ليت)كىي حرؼ شرط يفيد االمتناع المتناع، كلكنو يستعمؿ في التمٌني، فيأخذ حكـ :لو. ج

كمثاليا . (1)" إلييا، ىك اإلشعار بعٌزة المتمنَّى كندرتو بإبرازه في صكرة الممنكع (ليت)العدكؿ عف 

ـرَّ ًا ...  - : تعالى –قكلو  ـا كَف الَفــوْب  َفنَّ لَفنَف نَّ واْب مِب ؤُب رَّ بَف ـا  َف مَف هُبــ ْب كَف نْب ـرَّ َف مِب بَف نَف َف ليت لنا رجعة إلى : "، أم (2)....  َف

. (3)" الدنيا فنتبكأ منيـ ىناؾ كما تبؤكا منا اليكـ

لمتمٌني عندما يراد إبراز المتمنَّى في صكرة الممكف؛ لكماؿ العناية " كىي حرؼ ترٌج و تستعمؿ :لعلّ . د

ا -: تعالى– قولهكمثاليا . فيما يتعٌمؽ بالمتمٌنى (لك)، فيي خبلؼ (4)" بو كالشكؽ إليو ٌَف نُب  وْب عَف قَفالَف  ِبرْب وَف

                                                 
(3)

. 375 اتٓ ٘شاَ، ِغٕٟ اٌٍث١ة، ص 
(4)

. 27 ٚ 26 عٛسج ٠ظ، ا٠٢ح 
(5)

. 79 عٛسج اٌمظض، ا٠٢ح 
(6)

.  158، ص 1 فؼً عثاط، اٌثالغح فٕٛٔٙا ٚأفٕأٙا، ض
(7)

.  53 عٛسج ا٤عشاف، ا٠٢ح 
(8)

. 210، ص 2 اٌشٛوأٟ، فرػ اٌمذ٠ش، ض
(1)

. 8 ِؽّٛد اٌغ١ذ ش١خْٛ، اٌثالغح اٌٛاف١ح، ص 
(2)

. 167 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(3)

. 187، ص 1أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض:  ٠ٕظش
(4)

  . 8 ِؽّٛد اٌغ١ذ ش١خْٛ، اٌثالغح اٌٛاف١ح، ص 
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ى اتِب  َف َف َّ ِبعَف إِبلَفى إِبلَفهِب مُبو َف اوَف مَف بَفابَف ال َّ بَفابَف    َف ْب  ْب
َف حاًا لَّعَف ًِّ  َفبْب ُبغُب األْب رْب نِب لًِب صَف انُب ابْب امَف ر ،  (5)... َف فالمتمّنى متصوَّ

 نصب الجكاب أفادت التمّنً (لعلّ )الوقوع حسب تصّور فرعون، والذي دّل هنا على أن 

.   كىك ال ينصب إال إذا سبؽ بطمب، كالتمٌني يفيد الطمب*(فاطمع)

 
نٌما يرد – سبحانو –    كلقد نظرت في أسمكب التمٌني في القرآف الكريـ، فكجدت أٌنو ال يقع مف اهلل   كا 

عمى ألسنة البشر الذيف كانت تختمؼ أمنياتيـ باختبلؼ أحكاليـ؛ فمنيـ مف يتمٌنى العكدة بعد المكت ليغٌير 

مكقفو، كمنيـ مف يتمٌنى الشفيع لو في يكـ القيامة، كمنيـ مف يتمٌنى الصعكد إلى السماء، كمنيـ مف 

الشهادة فً تمٌنى أف يككف لػو ماؿ كما كاف لقاركف، كمنيـ مف تمٌنى أف يعرؼ الناس عف أحكالو بعد نيمو 

.... ،-  تعالى –سبٌل هللا 

 
     ورّبما ٌكون الّسر وراء ارتباط التمّنً بالمخلوق الضعٌف، وعدم ارتباطه بالخالق العظٌم الذي أمره 

كن فٌكون، عائداً إلى كون التمّنً طلب أمر محبوب ال ٌرجى حصوله؛ إّما لكونه مستحٌالً، وإّما لكونه 

 ال يككف ممكناً غٌر مطموع فً نواله، وإن كان هذا ٌجوز فً حق من ٌعتمد فً حٌاته على غٌره، فإنه

 القادر عمى كؿ شيء، كالمنٌزه عف كؿ نقص، فما ييتمنَّى يطمب منو كحده؛ لذا لـ يسند – عٌز كجٌؿ –هلل 

 –، كىذا إف دؿ عمى شيء فإٌنما يدؿ عمى ألكىٌية اهلل -  تبارؾ كتعالى –التمٌني في القرآف الكريـ هلل 

.   الذم تستند الخبلئؽ كميا في كجكدىا إليو ال إلى غيره–سبحانو 

 

                                                 
(5)

. 37 ٚ 36 عٛسج غافش، ا٠٢ح 

:  لشاءذاْ (فأؽٍع) – ذعاٌٝ –فٟ لٌٛٗ * 

.  ِعرثشاًال اٌفاء عثث١ح (فأؽٍعَ )لشأ ؼفض تإٌظة  .1

 .(أتٍلُ )عطفاًال عٍٝ  (فأؽٍعُ )لشأ تم١ّح اٌمشاء تاٌشفع  .2

- ٘  1422، داس اتٓ ؼضَ، ت١شٚخ، 1أتٛ اٌعالء اٌىشِأٟ، ِفاذ١ػ ا٤غأٟ فٟ اٌمشاءاخ ٚاٌّعأٟ، ذؽم١ك عثذ اٌىش٠ُ ِظطفٝ ِذٌط، ؽ: ٠ٕظش

.  ، ترظشف360  َ، ص 2001
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وْب َف  - : تعالى–فً قوله      كيبلحظ أنو يستفاد إلى جانب التمٌني معنى ببلغي يفيـ مف السياؽ كما  ٌَف

قُبولُبونَف  ٌَف ارِب  هُب ْب  ِبً النَّ و ُب جُب َف  ُبقَف َّبُب وُب
ا َّللاَّ نَف عْب ا  َف َف نَف ٌْب َف ا لَف والَف ٌَف ا الرَّ ُب نَف عْب مف الكفار (2)، فالتمٌني يفيد إظيار الحسرة  (1) وَف َف َف

.  في الحياة الدنيا-  صمى اهلل عميو كسمـ – كرسكلو الكريـ – تعالى –عمى عدـ إطاعتيـ اهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
. 66 سكرة األحزاب، اآلية (1)
.  ، بتصرؼ116، ص 7أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج:  ينظر(2)
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: المطمب الخامس
: الّنـداء

: تعريفـو

غاء، الصكت مثؿ الدُّعاء : النّْداء كالنُّداء: " كردت كممة النّْداء في المساف بصيغتيف اثنتيف ىما:للـةً  والرُّ

. (1)" وقد ناداه ونادى به وناداه مناداة ونداء أي صاح به

كيصحب في األكثر  (أدعك) فيك طمب إقباؿ المدعك عمى المنادم بحرؼ نائب مناب :وأّما اصطالحاً 

ا - : تعالى –قوله ، كمثالو (2)األمر كالنيي كالغالب تقٌدمو  ٌُّزهَف ا  َف لُب  ٌَف مِّ نَّ  ِب  الْبمُب
بلًا قُب لَف إِبالَّ قَف ٌِب ٌْب ، فالنداء  (3) ال َّ

ٌنَف -:تعالى– وقوله. تبعو أمر في ىذه اآلية ا الَّذِب ٌُّزهَف ا  َف نُبوا ٌَف مُبوا آمَف ولِبهِب الَف  ُبقَفدِّ رَف ُب ِب وَف يِب َّللاَّ دَف ٌَف نَف  ٌْب ... بَف
والنداء فً ، (4)

.  هذه اآلٌة أٌضاً تاله نهً صرٌح

 

: تركيب جممة النداء

: ىما(5)تتكٌكف جممة النداء مف جزأيف 

الظاهر الذم ناب عنو حرؼ النداء  (أدعك أك أنادم) كىك فعؿ النداء المحذكؼ المقدر بػ :المسند . أ

.  أو المقّدر

 .(أنا) الفاعؿ كىك الضمير المقٌدر بػ :المسند إليو . ب

 

:  أدوات النـداء

                                                 
(1)

. ، ِادج ٔذ315ٞ، ص 15 اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض
(2)

.    ترظشف660 تذٚٞ ؽثأح، ِععُ اٌثالغح اٌعشت١ح، ص 
(3)

. 2 ٚ 1 عٛسج اٌّضًِ، ا٠٢ح 
(4)

. 1 عٛسج اٌؽعشاخ، ا٠٢ح 
(5)

. ، ترظّشف162، ص 1فؼً عثّاط، اٌثالغح فٕٛٔٙا ٚأفٕأٙا، ض:  ٠ٕظش
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، كىي تستعمؿ (يا)كأشير ىذه األدكات استعماالن (6)" يا، كاليمزة، كأٍم، كآٍم، كأيا، كىيا، ك كا، كآ: "كىي

لنداء البعيد كالقريب، كتشترؾ معيا بقٌية األدكات في ىذا االستعماؿ ما عدا اليمزة كأٍم فإنيما  

.  لنداء القرٌب 

    كيبلحظ أف البعيد قد ينزؿ منزلة القريب فينادل باليمزة كأم، إشارة إلى قربو مف المتكٌمـ، كقد ينزؿ 

.  (1)القريب منزلة البعيد فينادل بغير اليمزة، كأم، إشارة إلى عمكه أك بعده مف المتكٌمـ 

 
:  النداء في القرآن الكريم

    يعد النداء مف األساليب البيانٌية البارزة في الكتاب الحكيـ؛ إذ إٌف طبيعة الخطاب القرآني تقتضي في 

أغمب األحياف أف يككف مسبكقان بالمنادل المكٌجو إليو الخطاب، كىذا المنادل إٌما أف ينادل بأداة النداء 

كلعٌؿ مما "، (يا أييا)ظاىرة أك مقٌدرة إذا كاف غير محمَّى بأؿ، كأٌما إذا كاف محٌمى بأؿ فإنو ينادل بػ  (يا)

يزيد مف أىمٌية النداء في القرآف الكريـ أنو يطمب إقباؿ المدعك ليصغي إلى أمرو ذم باؿ؛ كلذا غمب أف 

. (2)" يمي النداء أمر أك نيي

 
 –     كتتنٌكع مػع النداء كذلؾ صفػة المنادل لتبلئـ مقتضػى المقاـ كمف األمثمة عمى ذلؾ نػداء اهلل 

ًّب  - : تعالى – بقوله مٌرة – عميو الصبلة كالسبلـ – لرسكلو محمد –سبحانو  بِب ا النَّ ٌُّزهَف ا  َف ، كأيضان  (3)...ٌَف

ولُب  - :  تعالى –بقكلو  ا الــرَّ ُب ــُّزهَف
ا  ٌَف ثــِّرُب  - : تعالى – بقوله، كمٌرة  (4) ٌَف دَّ ا الْبمُب ــُّزهَف

ا  ٌَف  – بقوله، كمٌرة  (5)ٌَف

مــــِّلُب  - :تعالى  نَّ ا الْبمُب ــُّزهَف
، كال شؾ أٌف ليذا التنٌكع داللتو العظيمة التي تسترعي انتباه المرء ليقؼ  (6)ٌــَفا  ٌَف

.  عندىا متفكٌران كمتأٌمبلن 

                                                 
(6)

. 148، ص 3 ِظطفٝ اٌغال١٠ٕٟ، ظاِع اٌذسٚط اٌعشت١ح، ض

.  ، ترظشف148، ص 3اٌّظذس اٌغاتك ٔفغٗ، ض (7)
(1)

.  ، ترظشف660 تذٚٞ ؽثأح، ِععُ اٌثالغح اٌعشت١ح، ص 
(2)

. 137 ؼغ١ٓ اٌذسا٠ٚش، اٌث١ٕح اٌرأع١غ١ّح ٤عا١ٌة اٌث١اْ، ص 
(3)

. 1 عٛسج اٌرؽش٠ُ، ا٠٢ح 
(4)

.  41 عٛسج اٌّائذج، ا٠٢ح 
(5)

. 1 عٛسج اٌّّذشش، ا٠٢ح 
(6)

ًِّ، ا٠٢ح  . 1 عٛسج اٌّض
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مذكورة أداة النداء  (ٌا أهلل)فإّنه لم ٌرد فً القرآن الكرٌم بصٌغة  (هللا)    وأّما ما ٌتعلّق بنداء اسم الجاللة 

ٌّها)أو محذوفة، وال بصٌغة   سبحانه – اللتٌن اقتصر الكتاب الحكٌم علـى ذكرهما؛ وإّنما ورد نـداإه (ٌا أ

؛ للّداللة على التعظٌم والتفخٌم أوالً، وللداللة على قربه من عباده (7) فً خمسة مواضع بصٌغة اللهّم –

:  ثانٌاً، ولهذا الورود فً هذه المواضع الخمسة معنٌان بالغٌان، هما

انَفكَف -: تعالى – قوله كمف األمثمة عميو :التعظيم .1 حَف بْب ا  ُب هَف ا ُب ْب  ٌِب وَف عْب آ ِبرُب ال َّهُب َّ دَف بلَف ٌر وَف ا  َف هَف ٌَّ ُبهُب ْب  ٌِب حِب  وَف َف

ٌنَف  الَفمِب بِّ الْبعَف ِب رَف ّب دُب لِلِب مْب ا ُب ْب  َفنِب الْبحَف وَف عْب إذا دخمكا الجٌنة كعاينكا عظمة اهلل ككبرياءه مٌجدكه : "، أم (1)دَف

ننِب ُب الْبمُب ْبكَف ال َّهُب َّ قُبلِب  - : تعالى –وقوله . (2)" كنعتكه بنعكت الجبلؿ اا وَف َف ن  َفشَف الِبكَف الْبمُب ْبكِب  ُبؤْب ِبً الْبمُب ْبكَف مَف  مَف

ٌرٌر  اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف رُب إِبنَّكَف عَف َفىَف كُب ٌْب كَف الْب َف دِب ٌَف اا بِب ن  َفشَف لُّز مَف اا وَف ُبذِب ن  َفشَف نُّز مَف اا وَف ُبعِب ن  َفشَف مَّ عظٌم َمْن بٌده : ، أم (3)مِب

.  األمور ُكلّها، فهو المتصّرف فٌها

ٌَف َف  - : تعالى – علٌه قوله كمف األمثمة :والدعاء .2 رْب نُب مَف ى ابْب ٌ َف بَّنَف قَفالَف عِب نَف ال َّهُب َّ رَف ا مَف بِبدَف ًا مِّ نَف ٌْب لْب عَف َف ننِب
ا  َف

نَف  قٌِب انِب رُب الرَّ ٌْب نتَف  َف
ا وَف َف نَف قْب نُب ارْب نكَف وَف ةًا مِّ ٌَف آ ا وَف نَف آ ِبرِب ا وَف لِبنَف وَّ

َف ٌداًا ألِّ ا عِب كُبونُب لَفنَف ااِب  َف مَف ، فالنداء ىنا عمى لساف  (4)ال َّ

نادل ربو مرتيف بكصؼ األلكىٌية الجامعة لجميع الكماالت  "– عميو الصبلة كالسبلـ –عيسى 

 وقوله. (5)" كمٌرة بكصؼ الربكبٌية المنبئة عف التربية إظياران لغاية التضرع كمبالغة في االستدعاء

إِبذْب قــَفالُبواْب  - : تعالى – ا ال َّهُب َّ وَف ااِب  َفوِب ابْب ِبنَف مَف نَف ال َّ ارَف ًا مِّ ا حِبجَف نَف ٌْب رْب عَف َف كَف  َف َفمْب ِب ندِب نْب عِب ــوَف الْبحــَف َّ مِب ا  ُب ذَف انَف  ــَـف  إِبن كَف

لٌِب ٍء 
ابٍء  َف ذَف بفعل طلب سواء كان على الحقٌقة ، فالنداء داللتو الدعاء فالكفار أتبعكا نداءىـ  (6)بِبعَف

 .   لهم–علٌه الصالة والسالم–منهم، أو استخفافاً بتحذٌر محمد 

 

: كىي (اهلل) باسمو األعظـ –سبحانو–إنو يمكف تسجيؿ الممحكظات اآلتية عمى ندائو : كصفكة القكؿ ىنا

- .  سبحانو –نداؤه يككف ببل أداة نداء لمٌداللة عمى قربو مف عباده  .ُ

                                                 
. 96محمد فإاد عبد الباقً، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكرٌم، ص :  ٌنظر(7)
(1)

.  10 عٛسج ٠ٛٔظ، ا٠٢ح 
(2)

. 429، ص 1 اٌث١ؼاٚٞ، أٔٛاس اٌرٕض٠ً ٚأعشاس اٌرأ٠ًٚ، ض
(3)

.  26 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(4)

.  114 عٛسج اٌّائذج، ا٠٢ح 
(5)

. 98، ص 3 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(6)

.  32 عٛسج ا٤ٔفاي، ا٠٢ح 
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 . الداٌلة عمى العظمة كالفخامة (الميـٌ )نداؤه بصيغة  .ِ

 . يتبع ىذه الصيغة في الغالب طمب صريح، أك خبر يتضٌمف طمبان  .ّ

. التمهٌد للطلب بندائه بصفات العظمة والجالل والقدرة وفً هذا تعلٌم للمسلمٌن أدب الخطاب .4

وقد ورد منادى  (هللا)، واالسم الجلٌل (ربّ )لم ٌناَد من أسمائه الحسنى فً الكتاب العزٌز سوى  .5

 . فً خمسة مواضع فقط

المبحث الثالث 

اإلنشاء غير الطمبي 

:  كفيو مقدمة كخمسة مطالب

 المدح: المطمب األكؿ . 

 الذـ: المطمب الثاني . 

 التعجب: المطمب الثالث . 

 القسـ: المطمب الرابع . 

 الرجاء: المطمب الخامس . 
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: اإلنشـاء غيـر الطمبـي

 
: مقدمة

 
: الطمبي، كغير الطمبي، كعٌرفتي الطمبي: إٌنو قسماف ىما:  في حديثي عف اإلنشاء قمتي :تعريفو اصطالحاً 

عند التٌمفظ بالصيغة الطمبٌية، مف أمر، أك نيي، : بأٌنو ما يستدعي مطمكبان غير حاصؿ كقت الطمب، أم

، أك نداء .  أك استفياـ، أك تمٌف و

، كليذا النكع مف (1)" فيك ما ال يستدعي مطمكبان غير حاصؿ كقت الطمب: "    كأٌما اإلنشاء غير الطمبي

.  المدح كالذـ كالقسـ كالرجاء: اإلنشاء عٌدة صيغ منيا

                                                 
(1)

.  480 تذٚٞ ؽثأح، ِععُ اٌثالغح اٌعشت١ح، ص 
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كذلؾ لقٌمة األغراض "    كيبلحظ الباحث في عمـ المعاني أف الببلغييف لـ ييتمكا بيذا النكع مف اإلنشاء؛ 

الببلغٌية التي تتعٌمؽ بو مف ناحية؛ كألٌف أكثر أنكاعو في األصؿ أخبار نيًقمت إلى معنى اإلنشاء مف ناحية 

. (2)" أخرل

 

، حيث ييبلحظ أف (اهلل)    كسأستعرض ىنا مف صيغ اإلنشاء غير الطمبي ما لػو ارتباط بمفظ الجبللة 

:  لبعض ىذه الصيغ حضكران ال بأس بو في القرآف الكريـ ال يسع الباحث تجاىمو، كىذه الصيغ ىي

 

 

 

: المـدح: المطمب األول
: تعريفـو. أ

. (1)" نقٌض الهجاء وهو ُحسن الثناء: المدح ":لغـةًا 

واإلنشائٌة ، كقد ييستفاد المدح أيضان مف الجمؿ الخبرية (2)" إنشاء المدح بصيغة مخصكصة" فيك :وأّما اصطالحاً 

ٌّة بوضعها األصلً، أو بعد خروجها عن معناها األصلً .  الطلب

:  صيغ المـدح. ب
ـى أك حىبَّ )    تتكٌكف صيغة المدح المخصكصة مف فعؿ المدح كىك  ، فالفاعؿ ليذيف الفعميف، فالمخصكص (ًنٍع

ـى القائدي خالده : بالمدح كىك المقصكد بالحكـ في ىذه الصيغة، كمثالو نحك قكلنا فخالد ىنا ىك المقصكد بالحكـ، . ًنٍع
 (الٌصدؽ) بالمدح في ىذا المثاؿ ىك فالمخصكص. حٌبذا الٌصدؽ: كنحك قكلنا. ىك المخصكص بالمدح: أم
(3)  .
:  في صيلة المدح في القرآن الكريم (اهلل)لفظ الجاللة . ج

                                                 
(2)

. 80 عثذ اٌعض٠ض عر١ك، عٍُ اٌّعأٟ، ص 
(1)

.  ، ِادج ِذغ589، ص 2 اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض
(2)

.  74، ص 1ِظطفٝ اٌغال١٠ٕٟ، ض:  ٠ُٕظش

.  ، ترظشف319، ص 1983، داس إٌٙؼح اٌعشت١ح، ت١شٚخ، (د،ؽ)عثذٖ اٌشاظؽٟ، اٌرطث١ك إٌؽٛٞ،  (3)
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ـى )    لـ يرد مف الصيغ المخصكصة لممدح في القرآف الكريـ إال صيغة  ، كلـ تقترف ىذه الصيغة بمفظ (ًنٍع
ٌنما ارتبطت بالثناء عمى صفة مف صفاتو التي تعكد إلى ذاتو القيدسٌية، كمف (4)مباشرة  (اهلل)الجبللة  ، كا 

ا  - : تعالى – قولهاألمثمة عميو  بُبنَف قَفالُبواْب حَف ْب اناًا وَف مَف ادَف ُب ْب إٌِب وْب ُب ْب  َفنَف شَف واْب لَفكُب ْب  َفا ْب عُب مَف ٌنَف قَفالَف لَفهُب ُب النَّاسُب إِبنَّ النَّاسَف قَفدْب جَف الَّذِب

ُب 
ٌلُب َّللاّب كِب نِبعْب َف الْبوَف : نعـ المكككؿ إليو أمرنا، أك الكافي، أك الكافؿ، كالمخصكص بالمدح محذكؼ: "، أم (5)وَف

ـى الككيؿ اهلل   .  (6) " – سبحانو –أم ًنٍع
لَفى ...  - : تعالػى– وقوله     وْب كُب ْب  َفنِبعْب َف الْبمَف الَف وْب وَف مَف ِب  ُب ـوا بِبالِلَّ ُـب مـ اعْب َفصِب ــا َف وَف كَف آ ُبــوا النَّ بلَف َف وَف وا الصَّ ـمـُـب قٌِب

ــ َف وَف َف نِبعْب وَف

ٌر ُب  –أم نعـ المكلى اهلل، كنعـ النصير اهلل، فاهلل : ، فالمخصكص بالمدح ىنا كرد أيضان محذكفان  (7)النَّصِب
. صاحب الكالية كالنصرة الحقيقية- سبحانو
الَفكُب ْب  - : تعالى – وقوله     وْب َف مَف

واْب  َفنَّ َّللاّب اْب  َفاعْب َفمُب لَّوْب وَف إِبن  َف ٌرُب وَف نِبعْب َف النَّصِب لَفى وَف وْب ، فالمخصكص ىنا  (8)نِبعْب َف الْبمَف
للمإمنٌن  الذي سبق ذكره فً السٌاق، وفً هذا تذكٌر (هللا)العائد على لفظ الجاللة  (هو)الضمٌر المقّدر 

- .  جلّت قدرته –بؤن الوالٌة والنصرة الحقٌقٌة هً من هللا 

ٌنما المدح كالثناء يقعاف عمى الصفات  (اهلل)    كىكذا نرل أف لفظ الجبللة  غنٌي عف المدح كالثناء، كا 

 كالتي يحاكؿ بعضيـ مضاىاتو بيا، فدٌؿ المدح عمى التفاكت الكبير بيف – سبحانو –التي يتصؼ بيا 

.  صفات الخالؽ كالمخمكؽ

: الـّذم: المطمب الثاني

:  تعريفـو. أ

.  (1)" نقيض المدح، كىك المكـ في اإلساءة" ىك :للـةً 
 فيك استعماؿ ألفاظ مخصكصة لمداللة عمى المـك في اإلساءة داللة صريحة كىذه األلفاظ :وأّما اصطالحاً 

. (2)ىي بئس كساءى 

: صيلة الـّذم. ب

                                                 
(

ذ فإاد عثذ اٌثالٟ، اٌّععُ اٌّفٙشط ٤ٌفاظ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ص : ٠ٕظش (4 ّّ . (ٔعُ)، ِادج 880ِؽ

. 173عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح  (5)

.  400، ص 1اٌشٛوأٟ، فرػ اٌمذ٠ش، ض (6)
(7)

.  78 عٛسج اٌؽط، ا٠٢ح 
(8)

.  40 عٛسج ا٤ٔفاي، ا٠٢ح 
.  ، مادة ذمـ220، ص 12 ابف منظكر، لساف العرب، ج(1)
.  ، بتصٌرؼ74، ص 1مصطفى الغبلييني، ج:  يينظر(2)
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-: تعالى– قوله، كفاعمو، كالمخصكص بالذـ، كمثالو (بئس)    لمٌذـ صيغة معركفة تتكٌكف مف فعؿ الٌذـ 

 ... َفلْبقَفابِب وا بِباألْب نُب ابَف نَف الَف  َف كُب ْب وَف وا  َفنفُب َف نُب الَف  َف ْبمِب و ُب وَف ـونَف بِببْبسَف االِب ْب ُب الْبفُب ُب الِبمُب ُب ُب ال َّ لَفبِبكَف   ــ وْب
ُب ٌَف ُببْب  َف  ن لَّ ْب  مَف انِب وَف مَف ٌِب دَف اإلْب عْب ،  (3) بَف

.  (الفسوق)ففعؿ الٌذـ ىك بئس كىك فعؿ جامد غير متصٌرؼ، كفاعمو االسـ، كأٌما المخصكص بالذـ 

ااَف  - : تعالى – قوله، كمثالو (ساء)    كىناؾ أفعاؿ أخرل تستعمؿ لمٌذـ مثؿ  بُبواْب  َف ذَّ ٌنَف كَف ثَفبلًا الْبقَفوْب ُب الَّذِب  مَف

ٌَف ْب ِبمُبونَف  انُبواْب  هُب ْب كَف ا وَف َفنفُب َف ا ِبنَف ٌَف بُبرَف  - : تعالى –قوله كمثالو  (كىبيرى )كمثؿ الفعؿ .  (4)بِب  ا كَف قُبولُبوا مَف ِب  َفن  َف ندَف َّللاَّ قْب اًا عِب  مَف

عَف ُبونَف  فْب .  (5)الَف  َف
: الذم في القرآن الكريم. ج

 أٌف الٌذـ يتسٌمط عمى الكفرة كالعصاة مف اإلنس كالجٌف كما لو – تعالى –    يبلحظ الباحث في كتاب اهلل 
عبلقة بيـ، فيـ أىؿ لو؛ ألنيـ تمٌردكا عمى أكامر اهلل كنكاىيو، كتجٌرؤا عمى رسمو، فكاف ٌذميـ في القرآف 

الكريـ بأسمكب الٌذـ الصريح بأفعالو التي ذكرناىا آنفان أحيانان، كأحيانان أخرل ييذٌمكف بأساليب اإلنشاء كالخبر 
.  األعمال القبٌحةالتي تتضٌمف ذٌمان؛ ليككف في ذلؾ أشٌد التقريع كالتكبيخ عمى ما بدر مف ىؤالء مف 

 

 

: التعّجـب: المطلب اللالث

:  تعريفـه. أ

أف ترل الشيء يعجبؾ، تظٌف انؾ لـ : إنكار ما يرد عميؾ لقٌمة اعتياده، كالتعٌجب: العيٍجبي كالعىجبي  ":للـةً 

شاهده أو ، كالمقصكد مٌما تقٌدـ أف ييظير المتكٌمـ االنفعاؿ معٌبران عف دىشتو كعجبو مف أمر ما (1)" تر مثمو

.  سمعه

تفضيؿ شخص مف األشخاص أك غيره عمى أضرابو في كصؼ مف " فيك :وأّما التعّجب اصطالحاً 

.  (2)" األوصاف

                                                 
.  11 سكرة الحجرات، اآلية (3)
. 177 سكرة األعراؼ، اآلية (4)
.  2 سكرة الصؼ، اآلية (5)
 
 

.  ، مادة عجب581 و ص 580، ص 1 ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
.  76 عبد العزٌز عتٌق، علم المعانً، ص (2)
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أفعل )و (ما أفعمو):  فأما القياسٌية فمحصكرة في صيغتيف ىماولمتعجب صيغ قياسّية وسماعّية،. ب

ٌّة فتعتمد على السماع والفهم للكالم(به .  ، وأّما السماع

:  التعجب في القرآن الكريم. ج

 عمى     وقع التعجب فً الكتاب العزٌز بالصٌغتٌن القٌاسٌتٌن السابقتٌن، إال أّن المالحظ علٌه أنه لم ٌقع

بلَفلَفةَف  - : تعالى – قوله، كمف األمثمة عمى ذلؾ -  سبحانو كتعالى –ذات اهلل  اْب الضَّ وُب رَف ٌنَف اشْب َف  ُبولَفـبِبكَف الَّذِب

فِبرَف ِب  غْب ابَف بِبالْبمَف ذَف الْبعَف ارِب بِبالْبهُبدَف  وَف رَف ُب ْب عَف َفى النَّ بَف صْب
ا  َف ب منه حال الكافرٌن اآلٌل إلى النار بسبب سوء  (3) َفمَف ، فالمتعجَّ

.  أعمالهم فً الحٌاة الدنٌا

ـانُب  - :  تعالى – وقوله     ِبنـ َف ـفَفـرَف ُب قُب ِبــلَف اإلْب ـا  َفكْب  ، فالتعٌجب ىنا مف شٌدة كفر اإلنساف، مع كثرة  (4)مَف
ضِب  - : تعالى – وقوله.  إليو– تبارؾ كتعالى –إحساف اهلل  َفرْب األْب اتِب وَف اوَف مَف بُب ال َّ ٌْب ا لَفبِبثُبوا لَفهُب  َف ُب  َفعْب َف ُب بِبمَف

قُبلِب َّللاَّ

رْب  صِب عْب  بِبهِب  َفبْب مِب داًا وَف َف ْب هِب  َفحَف مِب كْب كُب  ِبً حُب رِب ٌُبشْب الَف  ًٍّق وَف لِب ن وَف ونِبهِب مِب ن دُب ا لَفهُب  مِّ دٌؿ بصيغػة التعٌجب عمػى أٌف شأف "،  (5) مَف
 بالمبصرات كالمسمكعات خارج عٌما عميو إدراؾ المدركيف ال يحجبو شيء، كال يحكؿ – سبحانو –عممػو 

دكنو حائؿ، كال يتفاكت بالنسبة إليو المطيؼ كالكثيؼ، كالصغير كالكبير، كالخفي كالجمٌي، كالياء ضمير 
. (6)" الجبللة

 
 ال يخفى – سبحانو – فيك مف باب المجاز؛ ألٌنو – سبحانو كتعالى –    كأٌما إطبلؽ العجب عمى اهلل 

عميو أسباب األشياء في األرض كال في السماء، كالتعٌجب مٌما خفي سببو كلـ ييٍعمـ، كىذا ال يككف في حؽ 

، كلعٌؿ ىذا يككف أيضان مف باب مجاراة العرب في أساليب بيانيـ التي كانكا يستخدمكنيا -  تعالى –اهلل 
في صيغة التعجب، فيك تفخيـ األمر  (اهلل)، كأٌما الغرض الببلغي الذم يستفاد عند كركد لفظ الجبللة (1)

ِب  - : تعالى – ومثاله قولهكاستعظامو،  ندَف َّللاَّ قْب اًا عِب بُبرَف مَف عَف ُبونَف كَف فْب ا الَف  َف قُبولُبوا مَف .   (2)  َفن  َف

 
                                                 

(3)
 .175 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 

.  17سكرة عبس، اآلية  (4)
.  26 سكرة الكيؼ، اآلية (5)
.  218، ص 5 أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج(6)
.   بتصٌرؼ206، ص 2 السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف، ج(1)
.  2 سكرة الصؼ، اآلية (2)
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    كال بيٌد مف اإلشارة ىنا إلى أٌف االستفياـ كالنداء قد يخرجاف عف معناىما األصمي؛ فيفيداف التعجب كما 

عُبون - : تعالى – قولهفي  جَف هِب  ُبرْب ٌْب كُب ْب ثُب َّ إِبلَف ٌٌِب ٌُبحْب ٌ ُبكُب ْب ثُب َّ  ٌُبمِب اكُب ْب ثُب َّ  ٌَف ا اًا  َف َفحْب وَف ن ُب ْب  َفمْب كُب ِب وَف
ونَف بِبالِلَّ فُبرُب كْب فَف  َف ٌْب  ُى كَف

(3) ،

فاالستفياـ في ىذا السياؽ القرآني تراه خرج عف معناه األصمي، ليفيد التعٌجب كاالستغراب مما يفعمو 

.  الكفار بعد ىذه النعـ العظيمة عمييـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: القسـم: المطمب الرابع

:  تعريفـو. أ

                                                 
.  28 سكرة البقرة، اآلية (3)
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. (1)"تحالفكا: كتقاسـى القكـي . حمؼ لو: اليميف، كالجمع أقساـ، كقد أقسـ باهلل كاستقسمو بو قاسىمو" ىك :للةً 

: فالقسىـ ضرب مف ضركب اإلنشاء غير الطمبي، كىك إٌما أف يككف بجممة فعمٌية نحك ":وأّما اصطالحاً 

. (2)" أك بأدكات القسـ الجاٌرة لما بعدىا. يميف اهلل ألفعمىفَّ كذا: أك بجممة اسمية نحك. أقسـ باهلل

، كتككف مضافة إلى ظاىر أك (لعمر)    كلمقسـ صيغة أخرل ترد في األساليب البيانٌية العربٌية ىي 

كَف  - : تعالى –لعمر اهلل، كلعمرؾ، قاؿ : ضمير نحك رُب مْب هُبونَف لَفعَف مَف عْب ٌَف رَف ِبهِب ْب  كْب هُب ْب لَففِبً  َف .  (3) إِبنَّ

 
:  (الباء، كالكاك، كالتاء) كىي ثبلثة أحرؼ :حرو  القسـم. ب

" ىي األصؿ في أحرؼ القسـ كىي تدخؿ عمى كؿ ميقسـ بو، سكاء أكاف اسمان ظاىران أك ضميران : "   فالباء
.  باهلًل ألساعدىفَّ الفقراء كأقسـ بؾ: ، كمثالو نحك قكلنا(4)

ر - : تعالى – قوله، كمثاليا (5)" كال تدخؿ إال عمى مظير"كىي فرع عف الباء :    كالكاك الْبفَفجْب الٍء وَف ٌَف لَف  وَف

ر شْب .    (6)ُو عَف

 الجبللة وهً فرع واو القسم؛ ألنها ال تدخل على كل األسماء الظاهرة، وإّنما تدخل على اسم:    والتاء

كَف ال ــــّبهُب قـــَفالـــُبواْب  - : تعالى – قوله، كمثاليا (7)كبعض أسمائػو  (اهلل) رَف ِب لَفقـــَفدْب آثَف
ا             َفالِلّب ُبنَّ إِبن كـــــ نــــَفا وَف ٌْب  عَف َف

نَف  بٌِب .   (8)لَف ـَفا ِب

ر بـ  ، أو لفظ (أقسم أو أحلف)    وهذه الحروف ٌكون فً الغالب عاملها محذوفاً وهو فعل القسم الذي ٌقدَّ

.  الٌمٌن الذي ٌكون اسماً 

:  القسم في السياق القرآني. ج

                                                 
(1)

. ، ِادج لغ481ُ، ص 12 اتٓ ِٕظٛس، ٌغاْ اٌعشب، ض
(2)

.  28 عثذ اٌغالَ ٘اسْٚ، ا٤عا١ٌة ا٦ٔشائ١ح فٟ إٌؽٛ اٌعشتٟ، ص 
(3)

.  72 عٛسج اٌؽعش، ا٠٢ح 
(4)

. 77 عثذ اٌعض٠ض عر١ك، عٍُ اٌّعأٟ، ص 
(5)

.  473 اتٓ ٘شاَ، ِغٕٟ اٌٍث١ة، ص 
(6)

.  2 ٚ 1 عٛسج اٌفعش، ا٠٢ح 
(7)

.  ، ترظشف57 اٌّشادٞ، اٌعٕٝ اٌّذأٟ، ص 
(8)

.  91 عٛسج ٠ٛعف، ا٠٢ح 
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 (اهلل) فقط، كىما – جٌمت قدرتو –    لقد كقع القسـ في القرآف الكريـ باسميف جميميف مف أسماء الخالؽ 

؛ إللقاء الميابة كالركعة في النفكس، -  تعالى –، كذكري ىذيف االسميف في صيغة القسـ مف اهلل (ربٌ )ك

 الذم يتصؼ بصفة – سبحانو –كلتعميـ الٌناس أف القسـ بالنسبة ليـ ال يككف إال بالعظيـ كىك اهلل 

األلكىٌية الحٌقة الجامعة لصفات الكماؿ كالجماؿ كالجبلؿ، كبصفة الربكبٌية المدبّْرة لجميع الخمؽ كمثالو 

ا ُب ْب  - : تعالى– قوله نَف قْب نَف مـَّا رَف ٌبـاًا مِّ عْب َفمـُبونَف نَفصِب ٌَف ونَف لِبمـَفا الَف  عَف ُـب ٌَفجْب ِب لَف ُب ْب َفلُبنَّ وَف ونَف  َفالِلّب فْب َفرُب ن ُب ْب  َف ا كُب مَّ  عَف
، فالقسـ مف اهلل (1)

 الكذب، – سبحانو – باسمو الجميؿ إللقاء الركع كالميابة في نفكس الذيف يفتركف عمى اهلل – سبحانو –

.  كأنيـ سيحاسبكف عميو

ا - : تعالػى – وقوله     ِب لَفقَفدْب  َفرْب َف ْبنَف ابٌر  َفالِلّب ذَف لَفهُب ْب عَف وْب َف وَف ٌَف ٌُّزهُب ُب الْب لِب الَفهُب ْب  َفهُبوَف وَف مَف انُب  َفعْب ٌْب َف ٌَّنَف لَفهُب ُب الشَّ بْب ِبكَف  َفنَف ن قَف مَف ٍء مِّ
 إِبلَفى  ُب

 مف جانب، –عميو الصبلة كالسبلـ– تسمية كتسرية لمرسكؿ – تعالى–، ففي ىذا القسـ مف اهلل  (2) َفلٌِب ٌر 

. (3)كمف جانب آخر فيو تيديد ككعيد ليؤالء المكٌذبيف كفي ىذا إدخاؿ لمركع في النفكس 

 
الجميؿ الذم كقع في القرآف الكريـ عمى ألسنة العباد، فيك إلضفاء المصداقٌية  (اهلل)    كأٌما القسـ باسـ 

ضِب قَفالُبواْب  - : تعالى – قولهعمى أقكاليـ كأعماليـ كمف األمثمة عمى ذلؾ  دَف  ِبً األَفرْب ا لِبنُبفْب ِب نَف بْب ا جِب ِب لَفقَفدْب عَف ِبمْب ُب  مَّ   َفالِلّب

نَف  قٌِب ارِب ا  َف نَّ ا كُب مَف الجميؿ بياف  (اهلل) أرادكا بيذا القسـ باسـ – عميو الصبلة كالتسميـ –، فإخكة يكسؼ  (4)وَف

مصداقٌية نبٌييـ بالقياـ بالميمة التي جاؤكا إلى مصر مف أجميا، كأٌنيـ لـ يأتكا لغير ذلؾ، كىذا مبلحظ 

. (5)عمييـ 

:  كعميو فإف القسـ بمفظ الجبللة في القرآف الكريـ يرد لعٌدة أغراض ببلغية، منيا

                                                 
.  56 سكرة النحؿ، اآلية (1)
.  63 سكرة النحؿ، اآلية (2)
.  ، بتصٌرؼ123، ص 5أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج:  ينظر(3)
.  73 سكرة يكسؼ، اآلية (4)
.   بتصٌرؼ43 ك ص 42، ص 3الشككاني، فتح القدير، ج:  يينظر(5)
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اقَفالُبواْب  - : تعالى – قوله كمثالو :التأكيد .ُ نَف ٌْب ُب عَف َف
كَف َّللاّب رَف ِب لَفقَفدْب آثَف نَف  َفالِلّب بٌِب ا ِب ا لَف َف نَّ إِبن كُب ، فالقسـ كقع  (1) وَف

 لكنيـ كابركا بيا، كىـ – عميو الصبلة كالسبلـ –منيـ؛ لتأكيد حقيقة كانت ظاىرة ألخكة يكسؼ 

. (2)يقٌركف اآلف بيا، كىي أفضميتو عمييـ 

نـَفا ُب ْب  - : تعالى– ومنه قوله :التحقيـق .ِ قْب نَف مـَّا رَف ٌبـاًا مِّ عْب َفمـُبونَف نَفصِب ٌَف ونَف لِبمـَفا الَف  عَف ُـب ٌَفجْب ِب لَف ُب ْب َفلُبنَّ وَف ن ُب ْب  َفالِلّب ا كُب مَّ  عَف

ونَف  فْب َفرُب ، فالقسـ يبٌيف أف الحساب كالسؤاؿ عما بدر في الحياة الدنيا متحٌقؽ ككاقع ألف المقسـ  (3) َف

- .   تبارؾ كتعالى –ىك اهلل 

ٌنِب قَفالَف  -: تعالػى– قولـه كمثالو :التعجب .ّ دِب دتَّ لَف ـُبرْب ِب إِبنْب كِب
، (5)، فالقسػـ تضٌمف معنػى التعجب  (4) َفالِلَّ

فاإلنساف الناجي يتعٌجب يكـ القيامة كيؼ استطاع اإلفبلت مف كسكسة قرينو، فأصبح مف أىؿ 

.  الجٌنة

فَف قَفالُبواْب  - : تعالى – قوله كما في :التقرير .ْ ٌُبو ُب رُب  كُب ذْب ُب  َف فْب َف  ٌنَف  َفالِل  َف الِبكِب نَف الْبهَف كُبونَف مِب ضاًا  َفوْب  َف رَف كُبونَف حَف   حَف َّى  َف
 لتقرير حقيقة ثابتة كىي حٌب أبييـ ليكسؼ – عميو الصبلة كالسبلـ –، فالقسـ مف أبناء يعقكب (6)

 كدليؿ ذلؾ أنو ما يزاؿ يذكره برغـ مركر السنكات الطكيمة عمى غياب – عميو الصبلة كالسبلـ –

. (7)يكسؼ عنو 

 

ؿ الممحكظات اآلتية (اهلل)    كبعد ىذا، فإٌف المتتٌبع لصيغ القسـ بمفظ الجبللة  :  في الكتاب الحكيـ ييسجّْ
نَف ُبهُب ْب إِبالَّ  - :تعالى - مع الواو إال مّرة واحدة فً قوله  (هللا)لم ٌرد القسم بلفظ الجاللة  .ُ كُبن  ِب ْب ثُب َّ لَف ْب  َف

ِب  َفن قَفالُبواْب  َّللاّب ٌنَف وَف كِب رِب ا مُبشْب نَّ ا كُب ا مَف نَف بِّ   .، فالقسم ٌرد على لسان المشركٌن (8) رَف

                                                 
(1)

.  91 عٛسج ٠ٛعف، ا٠٢ح 
(2)

.  ، ترظّشف342، ص 2اٌضِخششٞ، اٌىشاف، ض:  ٠ٕظش
(3)

. 56 عٛسج إًٌّ، ا٠٢ح 
(4)

.  56 عٛسج اٌظافاخ، ا٠٢ح 
(5)

. 163، ص 7 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(6)

. 85 عٛسج ٠ٛعف، ا٠٢ح 
(7)

.  ، ترظّشف339، ص 2اٌضِخششٞ، اٌىشاف، ض:  ٠ٕظش
(8)

.  23 عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح 
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حْب ِبفُبونَف -: تعالػى – ومثاله قولهمع البػاء إال في سيػاؽ اإلخبار  (اهلل)لـ يرد القسـ بمفظ الجػبللة  .ِ ٌَف  َف

ِب  نَّ ُب بِبالِلّب هَف ا ُب ْب جَف مَف ْبوَف سٌر وَف جْب هُب ْب رِب هُب ْب إِبنَّ نْب واْب عَف ضُب رِب عْب
هُب ْب  َف َف نْب واْب عَف ضُب رِب هِب ْب لِب ُبعْب ٌْب ا انقَف َفبْب ُب ْب إِبلَف ، كىذا اإلخبار عف  (1)... لَفكُب ْب إِبذَف

ِب  - : تعالى – وقوله. المنافقيف الذيف يعيشكف بيف المسمميف واْب بِبالِلّب مُب ُب وَف َفقْب َف
ثُب َّللاّب عَف بْب ٌَف انِبهِب ْب الَف  مَف ٌْب دَف  َف هْب  جَف

عْب َفمُبون ٌَف رَف النَّاسِب الَف  ثَف نَّ  َفكْب لـكِب قّباًا وَف هِب حَف ٌْب داًا عَف َف عْب مُبوتُب بَف َفى وَف ٌَف ن   ُى مَف
، كاإلخبار ىنا عف الكفار الذيف كانكا (2)

- .   تعالى –يبالغكف في إنكار البعث مستخدميف القسـ باهلل 

 . ىك الغالب (اهلل)بمفظ الجبللة  (التاء)اقتراف حرؼ القسـ  .ّ

القسـ يعتبر أسمكبان رئيسان مف أساليب تأكيد الخبر في القرآف الكريـ؛ مما يسيـ في تقريره كتثبيتو  .ْ

.  في األذىاف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.  95 سكرة التكبة، اآلية (1)
.  38 سكرة النحؿ، اآلية (2)
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: الّرجـاء أو الترّجـي: المطمب الخامس

: تعريفـو. أ

. (1)" نقيض اليأس: الٌرجاء مف األمؿ ":للةً 
، كالفرؽ بينو كبيف التمٌني بأنو طمب تحقيؽ أمر يمكف (2)" ىك طمب الممكف المتكٌقع الحصكؿ ":واصطالحاً 

.  إدراكو، كأٌما التمٌني فيك طمب أمر ال يمكف تحقيقو أك يصعب ذلؾ

.  لعؿ الٌنصر قريب، فالنصر أمر يمكف تحقيقو إذا تكٌفرت أسبابو:    كمثاؿ الترجي نحك قكلنا

:  أدواتـو. ب

عسى، كحرل، كاخمكلؽ، كىذه األفعاؿ  : ، كبثبلثة أفعاؿ ىي(لعؿٌ )    يككف الرجاء بحرؼ كاحد ىك 
جِبدْب ... -: تعالى–، نحك قكلو (3)" فإٌنيا قد تككف لمتعميؿ كغيره (لعؿٌ )"تبلـز الرجاء، كأٌما  ٌَف ن لَّ ْب  ا ُب   َفمَف ٌَف ةِب   َفصِب بلَفثَف ثَف

ا ِبهِب  ٌَف ُب لَفكُب ْب آ ٌِّنُب َّللاّب ٌُببَف لِبكَف  ذَف كُب ْب كَف انَف مَف ٌْب واْب  َف فَف ُب احْب ا حَف َففْب ُب ْب وَف انِبكُب ْب إِبذَف مَف ٌْب فَّارَف ُب  َف لِبكَف كَف ا ٍء ذَف ٌَّ
ونَف  َف رُب كُب . كي تشكركا: ، أم (4)لَفعَف َّكُب ْب  َفشْب

 
:  الرجـاء في القرآن الكريـم. ج

                                                 
. ، مادة رجا309، ص 14ابف منظكر، لساف العرب، ج (1)
.  423بدكم طبانة، معجـ الببلغة العربية، ص  (2)
(

.  379اتٓ ٘شاَ، ِغٕٟ اٌٍث١ة، ص : ٠ٕظش (3
.  89سكرة المائدة، اآلية  (4)
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في  (اهلل)، كقد ارتبط الرجاء بيما بمفظ الجبللة (لعٌؿ كعسى)    لـ يرد الرجاء في الكتاب العزيز بغير 

 في – سبحانو –بعض آم الذكر الحكيـ، كىذا االرتباط لو داللتو المختمفة عف ارتباط الرجاء بغير اهلل 

كعميو فإذا كاف بإمكاننا أف نحممو عمى معنى التكٌقع كاألمؿ لحدكث الفعؿ بالنسبة لمبشر، . القرآف الكريـ

، كلعٌؿ في ذلؾ مجازان مما يتعٌمؽ بصفة ال يميؽ بالرٌب -  تعالت قدرتو –فإٌنو ال يمكننا ذلؾ في حؽ اهلل 

. (5)االتصاؼ بحقيقتيا 

 
:  أغراضـو البالغيـة. د

:  في الكتاب العزيز لغرضيف ببلغييف ىما (اهلل)   يرد الرجاء مع لفظ الجبللة 

قُبولُبونَف - : تعالى – علٌه قوله كمف األمثمة :التحقيق .ُ ٌَف هِب ْب  ونَف  ٌِب عُب ارِب ٌُب َف ضٌر  رَف ٌنَف  ِبً قُب ُبوبِبهِب  مَّ  َف َفرَف  الَّذِب

آبِبرَف ٌر  ا دَف نَف ٌبَف شَفى  َفن  ُبصِب ُب  َفننَف ْب
ى َّللاّب ـ ْب  َفعَف َف هِب فُب ِب واْب  ِبـً  َفنْب رُّز ا  َف َف واْب عَف َفى مَف بِبحُب ٌُبصْب ندِب ِب  َف نْب عِب رٍء مِّ مْب

حِب  َفوْب  َف  ْب
ًَف بِبالْبفَف ٌَف ْب ِب  

ٌـنَف  مِب ادِب  كعد محتكـ لما أٌف الكريـ إذا أطمع أطعـ ال محالة، – سبحانو –منو  (عسى)فإٌف "،  (1)نَف

في ىذه اآلية بشرل لممؤمنيف الذيف يطمعكف في  (عسى)كفي . (2)" فما ظٌنؾ بأكـر األكرميف

.  تحقيؽ النصر المؤٌزر عمى المشركيف

دَّ ًا   - : تعالى – وقوله وَف هُبــ  مَّ نْب ٌْب ُبـ  مِّ ـادَف ٌـنَف عَف نَف الَّذِب ٌْب بَف كُب ْب وَف نَف ٌْب لَف بَف عَف ٌَفجْب ُب  َفن 
ى َّللاَّ ُب عَف َف

َّللاَّ ٌرٌر وَف ُب قَفدِب
َّللاَّ  وَف

حِبٌ ٌر  فُبورٌر رَّ كعده مف اهلل عمى عادات الممكؾ حيث يقكلكف في بعض الحكائج  (عسى)ك"،  (3) َف

                                                 
.  ، بتصٌرؼ25عز الديف بف عبد السبلـ، اإلشارة إلى اإليجاز، ص : ينظر (5)
.  52سكرة المائدة، اآلية (1)
.  49، ص 3أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج(2)
. 7سكرة الممتحنة، اآلية  (3)

.  91، ص 4 الزمخشرم، الكشاؼ، ج(4)
. 19سكرة النساء، اآلية  (5)
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ىنا التحقيؽ  (عسى)، فقد أفادت (4)" فبل تبقى شبية لممحتاج في تماـ ذلؾ (لعؿ)أك  (عسى)

. أيضان 

ــنَف ...  - :  تعالى – قوله كمنو :الوجـوب .ِ ٌَف ْب ٌِب ـنَّ إِبالَّ  َفن  ٌْب ُبمـُبو ُب ــا آ َف ــضِب مَف عْب بُبواْب بِببَف ذْب َف ـنَّ لِب َف ضُب ُبو ُب عْب الَف  َف وَف

نَّ  رِب ْب ُبمُبو ُب وفِب  َفإِبن كَف رُب عْب نَّ بِبالْبمَف و ُب رُب اشِب عَف ةٍء وَف نَف ٌِّ بَف ةٍء مُّز راًا بِبفَفاحِبشَف ثٌِب راًا كَف ٌْب هِب  َف ُب  ٌِب
لَف َّللاّب عَف ٌَفجْب باًا وَف ٌْب واْب شَف رَف ُب كْب ى  َفن  َف ،  (5) َفعَف َف

فإف كرىتمكىف فاصبركا عمييف مع الكراىة فمعٌؿ لكـ فيما تكرىكنو خيران كثيران ليس فيما : "أم

.  في ىذه اآلية الكجكب (عسى)، فقد أفادت (6)" تحٌبكنو

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

. 128، ص2أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ج (6)
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ذؽ١ًٍ د  خ ذعث١ش اٌؽك عٓ راذٗ تٍفع 

فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ  (هللا)اٌعالٌح 

  (دساعح ذؽ١ٍ١ٍح)

:  ٚف١ٗ شالشح ِثاؼس

 سطذ أظٙش اٌّعأٟ اٌثالغ١ح اٌّغرفادج :انًثذث األول

ِٓ ٚسٚد ٌفع اٌعالٌح فٟ اٌغ١الاخ اٌٛاسدج فٟ اٌفظً 

. اٌصأٟ

 ذؽ١ًٍ د  خ تعغ ا٤عا١ٌة اٌغاتمح :انًثذث انثاٍَ

.   عٍٝ ِعا١ٔٙا اٌالؼمح

 روش أُ٘ اٌفٛائذ ِٓ دساعح إٌظُ :انًثذث انثانث

. (هللا)اٌمشآٟٔ فٟ ذعث١ش اٌؽك عٓ راذٗ تٍفع اٌعالٌح 

الفصـل الثالـث 
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سطذ أظٙش اٌّعأٟ اٌثالغ١ّح اٌّغرفادج ِٓ ٚسٚد ٌفع اٌعالٌح فٟ اٌغ١الاخ اٌٛاسدج  فٟ اٌفظً :  اٌّثؽس ا٤ٚي

: اٌصأٟ

األسموب الدال المعنى انًرسهسم 
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 
ِب  ...األمر اإلباحة  .1 نْب ِب َّللاَّ ن رِّ بُبواْب مِب رَف اشْب  60البقرة  ...كُب ُبواْب وَف

اإلداطح  .2

ٌنَف ...التعريؼ بالعمـ . 1 ُب مُبحِبٌ ٌر بِبالْبكا ِبرِب
 19البقرة  وَّللاّب

ٌرٌر ...التككيد الطمبي . 2 اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف  20البقرة  إِبنَّ َّللاَّ عَف َفى كُب

اإلظيار في مقاـ . 3
اٍء عَف ٌِب ٌر ...اإلضمار  ًْب لِّ شَف َف بِبكُب

 115التكبة  إِبنَّ َّللاّب

3. 
االحتراز عف 
العبث 

 ِب َّللاّب ...حذؼ المسند . 1
 140البقرة  ... َف َفن ُب ْب  َفعْب َف ُب  َف

ٌنَف ...حذؼ المسند إليو . 2 عِب مَف اكُب ْب  َفجْب دَف اا لَفهَف  149األنعاـ   َف َفوْب شَف

االخرظاص  .4

نَّ ...تأخير المسند إليو . 1 ِب الْبعِب َّ لِلِب  8المنافقكف  ...وَف

التعريؼ باالسـ المكصكؿ . 2
ات وَف مَف ا  ِبً ال َّ ي لَفهُب مَف ِب الَّذِب ا ِب َّللاَّ رَف  53انشىري  ...صِب

نَّ ...تقديـ المسند إليو . 3 ٌُبفْب ِبٌكُب ْب  ِبٌهِب ُب 
 127النساء  ...َّللاّب

ِب القصر . 4 َّ بِبذٍء لِلِّ مَف وْب ٌَف  56الحج  ...الْبمُب ْبكُب 

اّدػاء انظذق  .5
ِب ...التككيد اإلنكارم . 1 ولُب َّللاَّ كَف لَفرَف ُب دُب إِبنَّ هَف  1المنافقكف  ...قَفالُبوا نَفشْب

ا...التككيد الطمبي . 2 نَف ٌْب دَف إِبلَف هِب َف عَف
 183آؿ عمراف  ...إِبنَّ َّللاّب
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اإلرشاد  .6

اتٍء األمر . 1 ودَف دُب عْب ا ٍء مَّ ٌَّ
َف  ِبً  َف

واْب َّللاّب رُب كُب اذْب  203البقرة  ...وَف

ِب ...التعريؼ باإلضافة . 2 رِب َّللاّب ٌْب لَّ لِبغَف  ِب
ا  ُب مَف  3المائدة  ...وَف

ِب النيي . 3 بٌلِب َّللاّب ٌُبقْب َفلُب  ِبً  َف نْب  قُبولُبواْب لِبمَف الَف  َف وَف

ات وَف  ... َفمْب
 154البقرة 

االستبطاء  .7
ِب ...االسرفهاو  رُب َّللاّب  214البقرة  ...مَف َفى نَفصْب

االستبعاد . 8
ا ... االسرفهاو  وْب ِبهَف دَف مَف عْب ُب بَف

ـَفذِب ِب َّللاّب ً  َف ٌِـب ٌُبحْب نَّىَف 
 259البقرة  ... َف

والًا ...االستفياـ االستيزاء  .9 راًا رَّ ُب ُب بَفشَف
ثَف َّللاّب عَف  94اإلسراء   َفبَف

10. 
اإلضمار عمى 
ا اقْب َف َف ُبواْب ...دذف انمُىد شريطة التفسير  ُب مَف

لَفوْب شَفاا َّللاّب  253البقرة  ...وَف

إظهار اإلرادج  .11

نُبوحاًا التككيد الطمبي . 1 فَفى آدَف َف وَف َف اصْب َف
 33آؿ عمراف  ...إِبنَّ َّللاّب

اإلظيار في مقاـ . 2
ٌدُب ...اإلضمار  ٌُبرِب ا  لُب مَف عَف فْب ٌَف َف 

نَّ َّللاّب لَفـكِب  253البقرة  وَف

األسموب الدال المعنى انًرسهسم 
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 

إظهار األنىهُح  .12

التعريؼ باالسـ . 1
المكصكؿ 

 ...و ي الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب ُب الَّذِب
 22انذشز  ...َّللاَّ

ُب ...التعريؼ بالعمـ . 2
نْب إِبلَفـهٍء إِبالَّ َّللاّب ا مِب مَف  62آؿ عمراف  ...وَف

إظهار انذسزج  .13
التمٌني 

... َف
ا َّللاَّ نَف عْب ا  َف َف نَف ٌْب َف ا لَف  66األحزاب  ...ٌَف

ادِب ... التعريؼ بالعمـ إظيار الرأفة  .14 بَف وفُب بِبالْبعِب ؤُب ُب رَف
َّللاّب  30آؿ عمراف  وَف

ُب  انرؼزَف تانؼهى إظيار الصدؽ  .15
دَف َف َّللاّب  95آؿ عمراف  ...قُبلْب صَف

إظيار الضعؼ  .16
ِب ... االستفياـ . 1 نَف َّللاّب نِبً مِب رُب ٌَفنصُب ن   63ىكد  ... َفمَف

َف  ...التككيد الطمبي . 2
افُب َّللاّب ًَف  َف َف  48األَفال  ...إِبنِّ

إظهار انؼهى  .17
ارَف ُب ْب ...التعريؼ بالعمـ . 1 رَف عْب َف ُب إِب ْب ٌَف ُب 

َّللاَّ  26محمد  وَف

إظهار انؼُاَح  .18

نَف النَّاسِب ... تقديـ المسند إليو . 1 مُبكَف مِب صِب عْب ٌَف ُب 
َّللاّب  63انًائذج  ...وَف

اإلظيار في مقاـ . 2
اإلضمار 

  نُبواْب ٌنَف آمَف ُب الَّذِب
صَف َّللاّب حِّ ٌُبمَف لِب  141آؿ عمراف  ...وَف

ًٌّ حَف ٌِب ٌر ... التعريؼ بالعمـ إظيار الغنى  .19 نِب ُب  َف
َّللاّب  263البقرة  وَف
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إظهار انفضم  .20

التعريؼ باالسـ . 1
المكصكؿ 

 رَف رَف لَفكُب ُب الْببَفحْب ُب الَّذِبي   َّ
 12الجاثية  ...َّللاَّ

ٌ ِب ... انرؼزَف تانؼهى . 2 لِب الْبعَف ِب ضْب
و الْبفَف ُب ذُب

َّللاّب  74آؿ عمراف  وَف

إظيار القدرة  . 21

انرؼزَف تاسى . 1
اإلشارج 

... كُب ْب لَفهُب الْبمُب ْبكُب بُّز ُب رَف
لِبكُب ُب َّللاَّ  6انشيز  ...ذَف

التعريؼ باالسـ . 2
المكصكؿ 

 ي  َف َفقَفكُب ْب ُب الَّذِب
 40الرـك  ... َّللاَّ

 التعريؼ باإلضافة . 3
... ِب نِب َّللاّب وْب َفى بِبإِبذْب ٌِبـً الْبمَف  49آؿ عمراف  ...وَف ُبحْب

التعريؼ بالعمـ . 4
... ٌرٌر اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف  284البقرة  وَّللاَّ عَف َفى كُب
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األسموب الدال المعنى انًرسهسم 
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 

إظيار القدرة  
َفنفُبستقديـ المسند إليو . 1 وَف َّى األْب ٌَف َف ُب 

 42الزمر  ...َّللاَّ

وْب َفى ...الخبر االبتدائي . 2 ُب الْبمَف
ٌِبً َّللاّب ٌُبحْب لِبكَف  ذَف  73انثمزج  ...كَف

إظهار انكًال  . 22

ُب  َف َفنَّى  ُبؤْب َفكُبونَف ... التعريؼ باسـ اإلشارة . 1
لِبكُب ُب َّللاّب  95األَؼاو  ذَف

ض التعريؼ بالضمير . 2 اتِب وَف ِبً األَفرْب موَف ُب  ِبً ال َّ
وَف َّللاّب وَف ُب

...  3األَؼاو 

إظيار كالية .  23
اهلل لممؤمنيف 

نَف ... التعريؼ بالعمـ  نٌِب مِب ؤْب ًُّز الْبمُب لِب ُب وَف
َّللاّب  68آل ػًزاٌ  وَف

اإلػالو تىلىع  .24
انفؼم تانًفؼىل 

ٌفاًا  ...حذؼ المسند إليو  عِب انُب ضَف  28انُساء  ...وَف ُب ِب َف اإلِبن َف

اإلػالو . 25
وانرؼهُى 

ٌنَف ... التعريؼ بالضمير  الَفمِب بُّز الْبعَف ُب رَف
ا َّللاَّ  30انمظض  إِبنًِّ  َفنَف

ِب األمر اإلغزاء  . 26 ةَف َّللاّب غَف بْب  138البقرة  ...صِب

اإلنشاو  .27
وانىجىب 

َف ...األمر . 1
واْب َّللاّب ٌعُب  32آؿ عمراف  ... َف ِب

َف  ...التككيد الطمبي . 2
بُبدَف َّللاَّ تُب  َفنْب  َفعْب رْب  11الزمر  ...إِبنًِّ  ُبمِب

لَف ...الرجاء . 3 عَف جْب ٌَف باًا وَف ٌْب واْب شَف رَف ُب كْب ى  َفن  َف  َفعَف َف

ُب 
 19انُساء  ..َّللاّب

االيرُاٌ  . 28

كُب ْب ...األمر . 1 ٌْب ِب عَف َف تَف َّللاّب مَف واْب نِبعْب رُب كُب اذْب  231انثمزج  ...وَف

ِب ... التعريؼ باإلضافة . 2 لُب َّللاَّ الَف  َفضْب  64انثمزج  .. َف َفوْب

ثِبٌرَف ٍء التككيد اإلنكارم . 3 نَف كَف ا ِب وَف ُب  ًِب مَف
كُب ُب َّللاّب رَف لَفقَفدْب نَفصَف

... 
 25التكبة 

ا ...التككيد الطمبي . 4 ُب بِبهَف
ا َف َّللاَّ  21الفتح  ...قَفدْب  َفحَف

اإلظهار فٍ يماو . 5
اإلضًار 

... ات ٌَف ُب لَفكُب ُب اا
نُب َّللاّب ٌِّ ٌُبب لِبكَف  ذَف  219انثمزج  ...كَف

ماًا  االستفياـ اإلنكار  .29 كَف ً حَف غِب ِب  َفبْب َف رَف َّللاّب ٌْب  114األنعاـ  ... َف َفغَف

ادَف ِب ...دذف انًسُذ إنُه اإليجاز  .30 هَف الشَّ بِب وَف ٌْب الِب ُب الْبغَف  73األَؼاو  ...عَف

انثشارج  .31

ٌبٌر ...التككيد اإلنكارم . 1 ِب قَفرِب
رَف َّللاّب  214البقرة    َفال إِبنَّ نَفصْب

ه ...التككيد الطمبي . 2 نْب ةٍء مِّ كِب بِبكَف ِبمَف رُب ٌُببَفشِّ َف 
 45آؿ عمراف  ...إِبنَّ َّللاّب

رَف  القصر . 3 ُب إِبالَّ بُبشْب
عَف َفهُب َّللاّب ا جَف مَف  126آؿ عمراف  ...وَف

32. 
انخثز االترذائٍ انثُاٌ 

 اقِبهِب ٌثَف دِب مِب عْب ن بَف ِب مِب دَف َّللاَّ هْب ونَف عَف نقُبضُب ٌَف ٌنَف  الَّذِب

... 
 27البقرة 
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األسموب الدال المعنى انًرسهسم 
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 

تُاٌ األهًُح  .33

ِب عَف َفى النَّاسِب حِبجُّز ...تأخير المسند إليو . 1
ّب لِلِب وَف

تِب  ٌْب  ...الْببَف
 97آؿ عمراف 

فِبرَف  ...تقديـ المسند إليو . 2 غْب كُب  مَّ دُب عِب ٌَف ُب 
َّللاّب  268البقرة  ...وَف

قَفرَف ًا ...التككيد الطمبي . 3 واْب بَف بَفحُب ذْب كُب ْب  َفنْب  َف رُب ٌَف ْبمُب َف 
 67البقرة  ...إِبنَّ َّللاّب

ِب النيي بياف العاقبة  . 34 بِبٌلِب َّللاّب ٌنَف قُب ِب ُبواْب  ِبً  َف بَفنَّ الَّذِب الَف  َفحْب َف وَف

ا اًا  وَف  ... َفمْب
 169آؿ عمراف 

ِب ... انرؼزَف تاإلضافح بياف الغاية  .35 لِب َّللاّب بٌِب واْب  ِبً  َف دُب ا َف جَف  218البقرة  ...وَف

راًا ... التككيد الطمبي تأكيد الكعد  .36 ٌُب ْب رٍء  دَف عُب ْب عْب ُب بَف
لُب َّللاَّ عَف جْب ٌَف  7الطبلؽ   َف

انرثكُد . 37

عْب َفمُبونَف ...االستفياـ . 1 ا الَف  َف ِب مَف قُبولُبونَف عَف َفى َّللاّب  80البقرة   َف ْب  َف

ئُب بِبهِب ْب تقديـ المسند إليو . 2 نِب هْب ٌَف ْب َف ُب 
 15انثمزج  ...َّللاّب

ِب ...األمر التحدم  .38 ونِب َّللاّب ن دُب ااكُب  مِّ دَف واْب شُبهَف عُب ادْب  23البقرة  ...وَف

انرذذَز  . 39

َف ...األمر . 1
قُبواْب َّللاّب ا َّ  189البقرة  ...وَف

ٌعٌر عَف ٌِب ٌر ...التككيد الطمبي . 2 مِب َف  َف
 181البقرة  إِبنَّ َّللاّب

هُب ...التعريؼ بالعمـ . 3 فْب َف ُب نَف
كُب ُب َّللاّب رُب ذِّ ٌُبحَف  28آؿ عمراف  ...وَف

كْب ُبمُبونَف ... تقديـ المسند إليو . 4 ا  َف مَف ونَف وَف دُب ا  ُببْب عْب َف ُب مَف ٌَف ُب 
َّللاَّ  29انُىر  ...وَف

هُب ...الخبر االبتدائي . 5 فْب َف ُب نَف
كُب ُب َّللاّب رُب ذِّ ٌُبحَف  30آؿ عمراف  ...وَف

ِب ...النيي . 6 عَف بِبرَف َّللاّب  2المائدة  ...الَف  ُبحِب ُّزواْب شَف

ااكُب ْب ... األمر  التحضيض .40 كُب ْب آبَف رِب كْب ذِب َف كَف
واْب َّللاّب رُب كُب  200البقرة   ... َفاذْب

التحٌقؽ  .41
ِب ...االسرفهاو  ي إِبلَفى َّللاّب ارِب نصَف

نْب  َف  52آؿ عمراف  ...مَف

التحقير  .42
ا  ...االسرفهاو  ـذَف ُب بِبهَف

ادَف َّللاَّ ا  َفرَف اذَف  26البقرة  ...مَف

انرذمُك  .43

ٌعاًا ... التككيد اإلنكارم . 1 مِب ِب جَف ّب  165البقرة  ... َفنَّ الْبقُبوَّ َف لِلِب

مَف ِبه... انرىكُذ انطهثٍ . 2 حْب ُب  ِبً رَف
ٌُبدْب ِب ُبهُب ُب َّللاّب  99التكبة  ... َف

اإلظيار في مقاـ . 3
ٌراًا ... اإلضمار  ٌَف ِب ِب  لِبكَف عَف َفى َّللاّب انَف ذَف كَف  169النساء  ...وَف

ٌَف ْب ًِب... الرجاء . 4 ُب  َفن 
ى َّللاّب  52انًائذج  ... َفعَف َف

ونَف ... القسـ . 5 رُب فْب َف ن ُب ْب  َف ا كُب مَّ ِب لَف ُب ْب َفلُبنَّ عَف  56النحؿ   َفالِلّب
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ارُب َّللاّب ... التعرٌف باإلضافة التخصيص  .44 نُب  َفنصَف  52آؿ عمراف  ...نَفحْب

التذكير  .45

ِب ... التعرٌف باإلضافة . 1 ةَف َّللاّب مَف لْب نِبعْب دِّ ٌُببَف ن  مَف  211البقرة  ...وَف

نْب تقدٌم المسند إلٌه . 2 بْب ُب ُب الرِّ ٌَف ُب 
 62العنكبوت  ...َّللاَّ

راًا ... التوكٌد الطلبً . 3 كْب كُب ْب ذِب ٌْب ُب إِبلَف
لَف َّللاَّ  10الطالق  ...قَفدْب  َفننَف

األسموب الدال المعنى انًرسهسم 
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 

تربية الميابة  .46

ُب ...األمر . 1
لَف َّللاّب ا  َفننَف اْب إِبلَفى مَف الَفوْب عَف  61انُساء  ... َف

عْب َفمُبونَف ... التعريؼ بالعمـ . 2 عْب َف ُب وَف َفن ُب ْب الَف  َف ٌَف ُب 
َّللاّب  216البقرة  وَف

اإلظيار في مقاـ . 3
ة... اإلضمار  نَّ هِب الْبجَف ُب عَف ٌَف

رَّ َف َّللاّب  72المائدة  ... َفقَفدْب حَف

انرزغُة  .47

َف  ...األمر . 1
واْب َّللاّب فِبرُب غْب ا ْب َف  199انثمزج  ...وَف

حِبٌ ٌر ... التعريؼ بالعمـ . 2 فُبورٌر رَّ ُب  َف
َّللاّب  31آؿ عمراف  وَف

ةِب ... تقديـ المسند إليو . 3 نَّ وَف إِبلَفى الْبجَف عُب دْب ٌَف ُب 
َّللاّب  221البقرة  ...وَف

فُبورٌر  ...التككيد اإلنكارم . 4 فُبوٌّ  َف َف لَفعَف
إِبنَّ َّللاَّ  7المجادلة  وَف

حِبٌ ٌر ...التككيد الطمبي . 5 فُبورٌر رَّ َف  َف
 173انثمزج  إِبنَّ َّللاّب

اإلظيار في مقاـ . 6
فُبورٌر ح ٌ   ...اإلضمار  َف  َف

 155آؿ عمراف  إِبنَّ َّللاّب

ِب القصر . 7 ةُب عَف َفى َّللاّب بَف وْب ا ال َّ مَف  17النساء  ...إِبنَّ

ِب ... النيي . 8 ةِب َّللاَّ مَف حْب ن رَّ وا مِب نَف ُب قْب  53الزمر  ...الَف  َف

انرسجُم ػهً  .48
انكفار ألىانهى 

ِب ... التعريؼ باإلضافة . 1 نُب َّللاّب رٌر ابْب ٌْب نَف هُبودُب عُب ٌَف قَفالَفتِب الْب  30انرىتح  ...وَف

والًا ...حذؼ القيكد . 2 ُب رَف ُب
ثَف َّللاَّ عَف ي بَف ا الَّذِب ذَف  41انفزلاٌ   َف َف

ُب الخبر االبتدائي انرسهُى  .49
دَف َف َّللاّب  95آؿ عمراف  ...قُبلْب صَف

50. 

انرشجُغ 

ِب ...االستفياـ . 1 لَف عَف َفى َّللاّب كَّ وَف ا  َفالَّ نَف َف ا لَفنَف مَف  12إبراىيـ  ...وَف

ِب ...األيز . 2 مُبوا بِبالِلَّ قَفا َف  49انًُم  ... َف

 التشريع .51
ِب بِبهِب ... انرؼزَف تاإلضافح 

رِب َّللاّب ٌْب لَّ لِبغَف  ِب
ا  ُب مَف  3انًائذج  ...وَف
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ٌنَف انرؼزَف تاإلضافح انرشزَف  .52 ِب الْبمُب ْب َفصِب ادَف َّللاَّ بَف  74الصافات  إِبالَّ عِب

ندَف ...االستفياـ التشكيؽ  .53 ةًا عِب ثُبوبَف لِبكَف مَف ن ذَف رٍّق مِّ بُبكُب  بِبشَف بِّ لْب  ُبنَف  َف

ِب   ...َّللاّب
 60المائدة 

ا  ًِب قَف ْببِبهِب ... انخثز االترذائٍ التضميؿ  .54 َف عَف َفى مَف
دُب َّللاّب هِب ٌُبشْب  204البقرة  ...وَف

انرطًٍُ  .55

نَف ... األمر . 1 قٌِب عَف الْبمُب َّ َف مَف
واْب  َفنَّ َّللاّب اعْب َفمُب  204البقرة  وَف

ِب ... التعريؼ باإلضافة . 2 ندَف َّللاّب و ُب عِب  110انثمزج  ... َفجِبدُب

هُب ْب ...التككيد اإلنكارم . 3 نْب ُب عَف
فَفا َّللاّب لَفقَفدْب عَف  155آؿ عمراف  ...وَف

ُب ...التككيد الطمبي . 4
هُب ُب َّللاّب كَف فٌِب كْب ٌَف  137انثمزج  ... َف َف

ا ...الخبر االبتدائي . 5 ٌَف نْب ابَف الدُّز وَف ُب ثَف
ا ُب ُب َّللاّب  148آل ػًزاٌ  ... َف  َف

 
 

األسموب الدال المعنى انًرسهسم 
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 
 التعجب .56

ٌنِب انمسى  دِب دتَّ لَف ُبرْب ِب إِبنْب كِب
 56الصافات  قَفالَف  َفالِلَّ

انرؼظُى  .57

كُب ْب التعريؼ باسـ اإلشارة . 1 بُّز ُب رَف
لِبكُب ُب َّللاّب  102األنعاـ  ...ذَف

التعريؼ باالسـ . 2
المكصكؿ 

... وَف الْبمَف ِبكُب ي الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب ُب الَّذِب
َّللاَّ

وسُب   23انذشز  ...الْبقُبدُّز

ِب ...التعريؼ باإلضافة . 3 اتِب َّللاَّ ٌَف ونَف بِب  فُبرُب كْب ٌَف انُبواْب   61البقرة  ...كَف

ارُب ... التعريؼ بالضمير . 4 احِبدُب الْبقَفهَّ ُب الْبوَف
وَف َّللاَّ  4الزمر   ُب

ًّب ...تقديـ المسند إليو . 5 وَف الْبحَف ُب الَف إِبلَفـهَف إِبالَّ  ُب
 255انثمزج  ...لِلّب

وَف الْبحَف  التقديـ اإلنكارم . 6 َف  ُب
لِبكَف بِب َفنَّ َّللاَّ  30لقماف  ...ذَف

س ...التككيد الطمبي . 7 مْب ٌَف ْب ِبً بِبالشَّ َف 
 258البقرة  ... َفإِبنَّ َّللاّب

ُب ... الخبر االبتدائي . 8
نَفى َّللاَّ غْب ا ْب َف  6انرغاتٍ  ...وَّ

اإلظيار في مقاـ . 9
دُب اإلضمار  مَف ُب الصَّ

 2اإلخالص  َّللاَّ

ٌنَف القصر . 10 الَفمِب بِّ الْبعَف ِب رَف دُب لِلّب مْب  2انفاذذح   الْبحَف

انَفكَف النداء . 11 حَف بْب ا  ُب هَف ا ُب ْب  ٌِب وَف عْب  10يكنس  ...دَف
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التعميؿ  .58
اإلظهار فٍ يماو 

اإلضًار 
 ... فُبورٌر حَف ٌِب ٌر َف  َف

 155آل ػًزاٌ    إِبنَّ َّللاّب

انرؼًُى  .59

لَف َّللاّب ... األيز . 1 ا  َفننَف نُبواْب بِبمَف  91البقرة  ...آمِب

حذؼ القيكد . 2
...  بلَف ِب ارِب ال َّ و إِبلَفى دَف عُب دْب ٌَف ُب 

َّللاّب  25يكنس  ...وَف

ِب ... انرؼزَف تاإلضافح التعييف  .60 وَّ َّللاّب دْب بُبونَف بِبهِب عَف  60األنفاؿ  ... ُبرْب ِب

انرفخُى  .61

ااُب ... الخبر االبتدائي . 1 ٌَفشَف ا  لُب مَف عَف فْب ٌَف ُب 
لِبكَف َّللاّب ذَف  40آل ػًزاٌ  كَف

اإلظيار في مقاـ . 2
اإلضمار 

 ... شْب َف َف ااْب ِبرَف َف اُب النَّ ٌُبنشِب ُب 
 20العنكبكت  ...ثُب َّ َّللاَّ

انرمزَز  .62

االستفياـ . 1
  دَف ُب بْب افٍء عَف ُب بِبكَف

ٌْبسَف َّللاَّ  36انشيز  ... َفلَف

تقديـ المسند إليو . 2
 اا ٌَفشَف نْب  نْب َف لِبمَف بْب ُب ُب الرِّ ٌَف ُب 
 26انزػذ  ...َّللاّب

التككيد اإلنكارم . 3
... ٌدُب مِب ًُّز الْبحَف نِب َف لَفهُبوَف الْبغَف

إِبنَّ َّللاَّ  64الحج  وَف

األسموب الدال المعنى انًرسهسم 
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 

التقرير  

ُب عَف َفى قُب ُبوبِبه ْب الخبر االبتدائي . 4
 7انثمزج  ... َف َف َف َّللاّب

اإلظيار في مقاـ . 5
اإلضمار 

 ... بِبٌبلًا ُب  َف َفن  َفجِبدَف لَفهُب  َف
ٌُبضْب ِبلِب َّللاّب ن  مَف  88انُساء  وَف

ولُب ...القصر . 6 ٌَف َف رَف ُب رْب نُب مَف ى ابْب ٌ َف ٌحُب عِب ا الْبمَف ِب مَف إِبنَّ

ِب   ...َّللاّب
 171النساء 

ُب  ...االستفياـ التكذيب  .63
 ِب َّللاّب
 138انثمزج  ... َف َفن ُب ْب  َفعْب َف ُب  َف

انركزَى  .64

ن كَف َّ َف َّللاّب ...الخبر االبتدائي . 1 هُب  مَّ نْب  253البقرة  ...مِّ

اإلظيار في مقاـ . 2
اإلضمار 

 ... ُب
عَف َف َّللاّب ٌنَف  َفنْب عَف الَّذِب بِبكَف مَف لَـف ُبوْب  َف 

هِب  ٌْب  ...عَف َف
 69النساء 

نُبواْب القصر . 3 ٌنَف آمَف ًُّز الَّذِب لِب ُب وَف
 257البقرة  ...َّللاّب

انرًجُذ  .65

ضِب تأخير المسند إليو . 1 َفرْب بِّ األْب رَف اتِب وَف اوَف مَف بِّ ال َّ دُب رَف مْب  َف ِب َّهِب الْبحَف

ٌنَف  الَفمِب بِّ الْبعَف  36انجاثُح  رَف

التعريؼ باسـ اإلشارة . 2
...  ًِّب ُب رَف

لِبكُب ُب َّللاَّ  10انشىري  ...ذَف
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ا  ...التعريؼ باالسـ المكصكؿ . 3 ي  َفضَّ َفنَف ِب الَّذِب َّ دُب لِلِب مْب قَفاالَف الْبحَف  15النمؿ  ...وَف

راًا ... التككيد الطمبي . 4 بٌِب اًا كَف ٌّب انَف عَف ِب َف كَف
 34النساء  إِبنَّ َّللاّب

انرُثُه  .66

ٌنَف  األمر . 1 ٌنَف لَفهُب الدِّ َف مُب ْب ِبصِب
وا َّللاَّ عُب  14غافز  ... َفادْب

نَفى تأخير المسند إليو . 2 اا الْبحُب ْب مَف ِب األَف ْب ّب لِلِب  180األػزاف  ...وَف

كُب  التعريؼ باسـ اإلشارة . 3 بُّز ُب رَف
لِبكُب ُب َّللاّب  62غافز  ...ذَف

ي  َف َفقَفهُب ْب ...التعريؼ باالسـ المكصكؿ . 4 َف الَّذِب
 15فصمت  ... َفنَّ َّللاَّ

ار ...ذمذَى انًسُذ إنُه . 5 هَف النَّ لَف وَف ٌْب رُب ال َّ ٌُبقَفدِّ ُب 
َّللاَّ  20المزمؿ  ...وَف

ب التككيد الطمبي . 6 رِب ٌَفضْب ًٌِب  َفن  حْب ٌَف ْب َف َف الَف 
 26البقرة  ...إِبنَّ َّللاَّ

انخثز االترذائٍ . 7
 ٌنَف  ُبو ُبواْب الْبكِب َفاب ٌثَفا َف الَّذِب ُب مِب

ذَف َّللاّب إِبذَف  َف َف وَف

... 
 187آؿ عمراف 

اإلظيار في مقاـ . 8
والًا ... اإلضمار  عُب فْب انَف مَف راًا كَف ُب  َفمْب

ًَف َّللاّب قْبضِب ٌَف  44األنفاؿ  ...لِب

انرُشَه  .67

نَف ...التعريؼ باإلضافة . 1 اْب مِب ا  َفنَف مَف ِب وَف انَف َّللاّب حَف بْب وَف ُب

ٌنَف  كِب رِب  108َىسف  الْبمُبشْب

اإلظيار في مقاـ . 2
كُبونَف ...اإلضمار  رِب ٌُبشْب ا  مَّ ُب عَف

الَفى َّللاَّ عَف  63النمل   َف

انرهذَذ  .68

ِب ... األمر . 1 نَف َّللاّب بٍء مِّ رْب نُبواْب بِبحَف  279انثمزج  ... َف ْبذَف

ا التعريؼ بالعمـ . 2 بَف ُب الْبرِّ
حَف ُب َّللاّب مْب  276انثمزج  ...ٌَف

 

األسموب الدال المعنى انًرسهسم 
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 

التيديد  

ٌنٌر ... التككيد اإلنكارم . 3 نِب يٌّ عَف َف لَفقَفوِب
 74انذج  إِبنَّ َّللاَّ

ُب التككيد الطمبي . 4
لَف َّللاّب ا  َفننَف كْب ُبمُبونَف مَف ٌَف ٌنَف   174انثمزج  ...إِبنَّ الَّذِب

هِب ْب  ...الخبر االبتدائي . 5 ٌْب ُب عَف َف
 80المائدة  ... َف ِب َف َّللاّب

اداًا ...النيي . 6 ِب  َفندَف ّب عَف ُبواْب لِلِب  22انثمزج  ... َفبلَف  َفجْب

ندَف َّللاّب ...التعريؼ باإلضافة التيكيؿ  .69 رُب عِب بَف  217البقرة  ... َفكْب

رَف النيي التيييج  .70 ِب إِبلَفهاًا آ َف
عَف َّللاَّ دْب ُب مَف  213الشعراء  ... َفبلَف  َف

71 .
انرىتُخ 

ٌدٌر ..األمر . 1 مِب ًٌّ حَف نِب َف  َف
واْب  َفنَّ َّللاّب اعْب َفمُب  267البقرة  وَف
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عْب َف ُب  ِبً ...االستفياـ . 2 ٌَف ا الَف  َف بِبمَف
بُبونَف َّللاّب بِّ نَف  َف ُب

ات  اوَف مَف  18َىَس  ...ال َّ

ال النيي . 3 ثَف ِب األَفمْب ّب بُبواْب لِلِب رِب  74النحؿ  ... َفبلَف  َفضْب

انرىكُذ  .72

ةِب ... تقديـ المسند إليو . 1 امَف ٌَف وْب َف الْبقِب ٌَف هُب ْب  نَف ٌْب كُب ُب بَف حْب ٌَف ُب 
 113البقرة  ... َفالِلّب

اإلظيار في مقاـ . 2
اإلضمار 

 ... ٌراًا ٌَف ِب ِب  لِبكَف عَف َفى َّللاّب انَف ذَف كَف  169انُساء  وَف

ا... القسـ . 3 نَف ٌْب ُب عَف َف
كَف َّللاّب رَف ِب لَفقَفدْب آثَف الِلّب  91َىسف  ... َف

ُب  ...القصر . 4
ٌ َفهُب إِبالَّ َّللاّب عْب َف ُب  َف ْبوِب ٌَف ا  مَف  7آل ػًزاٌ  ...وَف

73. 
ٌن ...التككيد الطمبي دفغ انرزدد  فَفى لَفكُب ُب الدِّ َف اصْب َف

 132البقرة  ...إِبنَّ َّللاّب

الدعاء  .74
اإلظهار فٍ يماو . 1

اإلضًار 
...  ضاًا رَف ُب مَف

ادَف ُب ُب َّللاّب  10انثمزج  ... َفنَف

ا مَف بِبدَف ًا ...انُذاء . 2 نَف ٌْب لْب عَف َف ننِب
ا  َف نَف بَّ  114المائدة  ...ال َّهُب َّ رَف

ِب ...التعريؼ باإلضافة دفع االستغراب  .75 ندِب َّللاّب نْب عِب وَف مِب  37آؿ عمراف  ... ُب

76. 
دفع الشؾ 
كالكحشة 

ا ...انرؼزَف تانضًُز . 1 ُب الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  َفنَف
ا َّللاَّ  14طه  ... َفنَف

ضِب  التككيد اإلنكارم . 2 األَفرْب اتِب وَف اوَف مَف ا  ِبً ال َّ ِب مَف ّب  َفال إِبنَّ لِلِب

... 
 55يكنس 

ِب األيز الدكاـ  .77 لْب عَف َفى َّللاَّ كَّ وَف  159آؿ عمراف  ... َف َف

انذو  .78

التعريؼ باإلضافة . 1
 ةًا ِب آلِبهَف ونِب َّللاَّ ن دُب وا مِب ذُب ا َّ َف  74َس  ... وَف

التككيد الطمبي . 2
... حِبٌنَف ٌُبحِببُّز الْبفَفرِب َف الَف 

 76انمظض  إِبنَّ َّللاَّ

 

األسموب الدال المعنى انًرسهسم 
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 
ه النيي طمب الكٌؼ  .79 ٌْب ِب عَف َف رِب ا ْب ُب َّللاّب كَف ٌُبذْب ا لَف ْب  مَّ كُب ُبواْب مِب

الَف  َف ْب وَف

... 
 121األنعاـ 

القصر  .80
اتِب تأخير المسند إليو . 1 وَف مَف بُب ال َّ ٌْب ِب  َف ّب لِلِب  وَف

ض األَفرْب  ...وَف
 77النحؿ 

وَف الْبهُبدَف  ...التككيد اإلنكارم . 2 ِب  ُب دَف  َّللاّب  120البقرة  ...إِبنَّ  ُب

81. 
انًثانغح فٍ 
انرخىَف 
وانىػُذ 

َف حذؼ القيكد 
بُبونَف َّللاّب ارِب ٌُبحَف ٌنَف  اا الَّذِب نَف ا جَف مَف  33انًائذج  ...إِبنَّ
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انًذح  .82

ِب ...التعريؼ باإلضافة . 1 بِبٌلِب َّللاّب الَفهُب ْب  ِبً  َف وَف  261البقرة  ...ٌُبنفِبقُبونَف  َفمْب

نَف ...التككيد الطمبي . 2 قٌِب ٌُبحِببُّز الْبمُب َّ َف 
 76آؿ عمراف   َفإِبنَّ َّللاّب

اإلظيار في مقاـ . 3
اإلضمار 

... نَف نٌِب ٌُبحِببُّز الْبمُبحْب ِب ُب 
َّللاّب  93المائدة  وَف

جِب َفتْب القصر . 4 ُب وَف
رَف َّللاّب كِب ا ذُب ٌنَف إِبذَف نُبونَف الَّذِب مِب ا الْبمُبؤْب مَف إِبنَّ

 2األَفال  ...قُب ُبوبُبهُب ْب  

المفاضمة  .83
ارِب ...انرؼزَف تاإلضافح  رَف بْب

رٌر لِّؤلَف ٌْب ِب  َف ندَف َّللاّب ا عِب مَف  198آل ػًزاٌ  وَف

ِب االستفياـ انُفٍ  .84 رَف  عَف َفى َّللاّب نِب ا ْب َف مَّ نْب  َف ْب َف ُب مِب مَف وَف

باًا  ذِب  18هىد  . ...كَف

فِبرَف  ...انرؼزَف تانؼهى الكعد بالمغفرة  .85 غْب كُب  مَّ دُب عِب ٌَف ُب 
َّللاّب  268انثمزج  ...وَف

انىػُذ  .86

االسرفهاو . 1
 ُب  ِبً  ُب َفلٍء

ٌَفهُب ُب َّللاّب ٌَف ْب ِب ونَف إِبالَّ  َفن  رُب ن ُب ٌَف لْب   َف

ةُب  آلبِبكَف الْبمَف ا ِب وَف مَف نَف الْبغَف  210انثمزج  ...مِّ

التعريؼ باإلضافة . 2
... ٌنَف ا ِبرِب  عَف َفى الْبكَف

ةُب َّللاَّ نَف  89انثمزج   َف َفعْب

كَف بِبهِب انرىكُذ انطهثٍ . 3 رَف ٌُبشْب فِبرُب  َفن  غْب ٌَف َف الَف 
 48النساء  ... إِبنَّ َّللاّب

 
 
 
 

 

 

 

 

 

:  ذؽ١ًٍ د  خ تعغ ا٤عا١ٌة اٌغاتمح عٍٝ ِعا١ٔٙا اٌالؼمح: اٌّثؽس اٌصأٟ
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     بعد ىذا الرصد ألظير المعاني الببلغٌية الكاردة في تمؾ األساليب البيانٌية في آم الذكر الحكيـ التي 

:  خمصت إلى النتائج اآلتية (اهلل)تتعٌمؽ بمفظ الجبللة 

جًال ٥ٌعٍٛب ٚاٌّعٕٝ. أ ّٛ َّْ ؼؼٛس ٌفع اٌعالٌح فٟ اٌغ١اق ٘ٛ اٌزٞ ٠عطٟ ل :  ئ

في الٌنص القرآني ليس حضكران سطحٌيان  (اهلل) مف خبلؿ اسمو الجميؿ – عٌز كجٌؿ –      فحضكر الحٌؽ 

أك عادٌيان، بؿ ىك حضكر عمى مستكل ذاتو القيدسٌية، كذلؾ بكؿ ما تعنيو مف كماؿ كجبلؿ، كربما ىذا 

ىك االسـ الجامع  (اهلل)األمر ىك الذم ييفسّْر كثرة كركد ىذا االسـ العظيـ في القرآف الكريـ، فمفظ الجبللة 

لمعاني األسماء الحسنى، كالصفات العيمى، فيك االسـ المقصكد في النٌَّص القرآني سكاء أكاف مظيران أـ 

.  كاف مضمران دائمان، كيرد في السياقات المتنٌكعة بما يتناسب كمضمكنيا

 

هُب   ِبً  - :  تعالػى –      كمػف األمثمة لذلؾ قكلو  ٌَف ْب َف ْب ِبفَفنَّ اتِب لَف الِبحَف مِب ـُبوا الصَّ عَف ــ ْب وَف نكُب نُبـوا مِب ٌـنَف آمَف عـَفدَف ال ـَّهُب الَّذِب وَف

ضِب  َفرْب ، ففي ىذه اآلية بشارة لممؤمنيف في كؿ زماف كمكاف باالستخبلؼ كالتمكيف ليـ في األرض  (1)...األْب

بعد ما عانكه في سبيؿ إعبلء كممة الحؽ، كىذا الكعد يحتاج لمتكثيؽ كالتأكيد؛ لذا اقتضى األمر إسناد 

.   لتستقٌر نفكس المؤمنيف كتطمئف، فيك الذم ال يخمؼ كعده– تعالى –الكعد إلى اهلل 

 

حـــَفا ِب  - : تعالػى –     كقكلو  رْب
َف ـا  ــًِب األْب عْب َف ُب مَف ٌَف ثَف وَف ٌْب لُب الْبغَف نِّ ٌُبنَف ةِب وَف اعَف ندَف ُب عِب ْب ُب ال َّ َف عِب

، كىذه اآلية  (2)...إِبنَّ َّللاَّ

تطرح قضٌية ميمة أال كىي عمـ الغيب، فبعض الناس يدَّعكف معرفتيـ شيئان مف ىذا الغيب، فكاف 

في ىذا - تعالى–الحضكر اإلليي في ىذه اآلية؛ ليقطع الشؾ، كيدفع الكىـ عف إمكانٌية مشاركة أحد هلل 

. العمـ

                                                 
.  55 سكرة النكر، اآلية (1)
.  34 سكرة لقماف، اآلية (2)
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ــدٌر  - :  تعالى –     كقكلو  ُب  َفحَف
وَف َّللاَّ  ، كىذه آية أخرل تدؿ داللة قاطعة عمى أٌف األسمكب  (1)قُبلْب  ُب

كالمعنى يستدعياف ىذا االسـ الجميؿ، فالتعريؼ باإللو الحؽ يقتضي حضكره، ككذلؾ تنزييو عف الشريؾ 

. يقتضي كجكده فمفظ الجبللة ىك المبنة األكلى التي يدكر حكليا السياؽ القرآني

 
     ككذلؾ يبرز ىذا الحضكر اإلليي في آم الذكر الحكيـ فيبدك حضكران مباشران كمؤثران عندما يككف 

االسـ الجميؿ ظاىران في السياؽ؛ فيؤٌدم حضكره إلى استيفاء المعنى المطمكب مٌما يبير المتمقّْي كبلـ رٌب 

.  العالميف

 
ارُب  - : تعالػى –    كمف األمثمة لذلؾ قكلو  احِبدُب الْبقَفهَّ ا مــِبنْب إِبلــَفهٍء إِبالَّ ال َّـهُب الْبوَف مَف رٌر وَف نـذِب ـا مُب نَف

ا  َف مَف ، فظيكر  (2)قُبلْب إِبنَّ

 أجٌؿ كأعظـي مف أف ينكرىا منكر، – سبحانو –في السياؽ ال بيدَّ منو، فآثار ألكىٌيتو  (اهلل)لفظ الجبللة 

كلك أضمر لفظ الجبللة لما أٌدل الغرض المقصكد، أال كىك إظيار . فضبلن عف أٌنيا ال تحتاج إلى إثبات

.  ألكىيتو الحٌقة

 
حِبٌ ٌر  - :  تعالى –     كقكلو  فُبورٌر رَّ َف  َف

قَفــابِب وَف َفنَّ َّللاّب ٌـدُب الْبعِب دِب َف شَف
واْب  َفنَّ َّللاّب ، كىنا في ىػذه اآلية الكريمة  (3)اعْب َفمُب

ـى كرد لفظ الجبللة ميظيران في المكضع الثاني مع أنو كاف يمكف أف  نبلحظ ظيكر االسـ الجميؿ مرتيف، فىًم

 ىك العادؿ، فالتحذير مف العقاب – سبحانو –ييكتفى بالمفظ األٌكؿ؟ كالجكاب عمى ىذا التساؤؿ ىك أٌف اهلل 

لقاء الركع  الشديد الذم سيمحؽ بالكٌفار اقتضى إظيار صاحب ىذا العقاب؛ ليككف ادعى لتربية الميابة كا 

أظهر مغفرته ورحمته مرتبطتٌن في النفكس مف مغٌبة مخالفة أكامره أك انتياؾ محارمو، كفي المقابؿ 

 الذي سبقت رحمته – تعالى –باسمه الجلٌل؛ لٌكون فً ذلك الترغٌب والتشجٌع فً اإلقبال على هللا 

.  غضبه

                                                 
. 1 سكرة اإلخبلص، اآلية (1)
.  65 سكرة ص، اآلية (2)
.  98 سكرة المائدة، اآلية (3)
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ٌدُب  َفن  - :  تعالى –     كقكلو  رِب
ا  ُب مَف نْب ٍء وَف ن رِّ هُب  مِّ نْب ٌــدُب مِب رِب

ـــا  ُب ونِب  مَف بُبـــدُب عْب ٌَف ِبنــــسَف إِبالَّ لِب اإلْب ـــــنَّ وَف ــتُب الْبجِب ا  َف َفقْب مَف وَف

نُب  و الْبقُبـــوَّ ِب الْبمَف ٌِب ا ُب ذُب نَّ ــــوَف الرَّ مُبونِب  إِبنَّ ال َّـــهَف  ُب عِب المولى ، فالرزؽ مسألة تقػض مضجع اإلنساف، كًلييٍذًىبى  (1)ٌُب ْب

 فكان إظهار االسم العظٌم أولى من – سبحانه – هذا القلق عن اإلنسان حصر اإلرزاق بٌده – تعالى –

.  إضماره؛ لٌكون ذلك مدعاة للطمؤنٌنة ولراحة البال عند البشر

 
:  اختال  المعاني بسبب اختال  المتكّمم في السياق القرآني. ب

 عّز –ٌرد كثٌراً فً آٌه معبِّراً به المولى  (هللا)     ٌالحظ الباحث فً آي الكتاب العزٌز أّن لفظ الجاللة 

ٌّة المقصودة التً ٌظهر فٌها جماله، وجالله، وكماله فً –وجّل   عن ذاته، ولهذا التعبٌر معانٌه البالغ

ه للعالمٌن، فجمٌع المعانً فً القرآن الكرٌم تدور حول هذا االسم األعظم،  الخطاب القرآنً الموجَّ

على بالغة هذا  وتنساب هذه المعانً فً القلوب كؤنها جدول عذب رقراق ٌشفً وٌروي قلوب الواقفٌن

.  الكتاب الكرٌم

َفنفُبسَف حِبٌنَف  - : تعالى – عف نفسو قكلو – تعالى –    كمف السياقات التي يعٌبر فييا الحؽ  وَف َّى األْب ٌَف َف ُب 
َّللاَّ

وْب ِبهَفا القدرة  فيك صاحب – سبحانو –، ففي ىذه اآلية تنبيو لمعباد، كتأكيد عمى أفَّ آجاليـ بيده  (2)...مَف

.  والعظمة

حِبٌــــ ٌر  - :  تعالى–كقكلو  فُبـــورٌر رَّ ا إِبنَّ ال ّبـهَف لَفغَف و َف صُب ِب الَف  ُبحْب
ةَف َّللاّب مَف واْب نِبعْب دُّز عُب إِبن  َف  ، كفي ىذه اآلية يظير  (3)وَف

 –  تعالى–االمتنان من الخالق العظٌم على خلقه بالنعم التً ال حصر لها، والترغٌب فً اإلقبال علٌه 

.   كسعت كؿ شيء، كىك الغفكر الرحيـ– سبحانو –فيك الذم يتجاكز عف المسيء، كال يرٌد تائبان فرحمتو 

فَّارٌر  - :  تعالى –     كقكلو  ــو ٌر كَف ـانَف لَف َف ُـب ا إِبنَّ اإلِبن َف و َف صُب ِب الَف  ُبحْب
تَف َّللاّب مَف واْب نِبعْب دُّز عُب إِبن  َف ا  َف َفلْب ُبمُبو ُب وَف لِّ مَف ن كُب اكُب  مِّ آ َف  وَف

 على الخلق أجمعٌن بالنعم التً ال تحصى، فٌقابلها – سبحانه –، ففً هذه اآلٌة أٌضاً ٌظهر امتنانه (4)

 ال – سبحانه وتعالى –كثٌر من الناس بالكفر ال بالشكر فٌظلمون أنفسهم بذلك ومن تلك النعم أن هللا 

ٌعاجل الناس بالعقوبة على كفرهم هذا، ومن هنا اتفقت اآلٌتان فً إظهار االمتنان وافترقتا من جهة 

.  أخرى وهً أن اآلٌة األولى انتهت بالترغٌب واآلٌة الثانٌة انتهت بالتنبٌه

                                                 
(1)

.  58 - 56 عٛسج اٌزاس٠اخ، ا٠٢ح 
(2)

.  42 عٛسج اٌضِش، ا٠٢ح 
(3)

.  18 عٛسج إٌؽً، ا٠٢ح 
(4)

.  34 عٛسج ئتشا١ُ٘، ا٠٢ح 
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رُب  - : تعالى –    وقوله  بِّ كَف ارُب الْبمُب َف بَّ ٌنُب الْبجَف نِب نُب الْبعَف مِب ٌْب هَف نُب الْبمُب مِب ؤْب بلَف ُب الْبمُب وسُب ال َّ ــوَف الْبمَف ــِبكُب الْبقُبـدُّز ي الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب وَف ال َّــهُب الَّـذِب  ُب

كُبونَف  رِب ٌُبشْب ا  مَّ ِب عَف
انَف َّللاَّ حَف بْب ، فالحق ٌعّبر عن ذاته لٌعظمه وٌقّدسه وٌنزهه الخلق، ولتربٌة المهابة فً  (1) ُب

.  نفوسهم فهو صاحب الجالل والكمال

 
    كىكذا يبلحظ أفَّ المعاني الببلغٌية التي تسير في ىذا األسمكب التعبيرم تنسجـ كعظمة المتكٌمـ، فيك 

.  الخالؽ كالبارئ كاآلمر كالناىي
عمى ألسنة الخمؽ، كليذا التعبير معانيو  (اهلل)     كأٌما األسمكب التعبيرم اآلخر فيك ذكر لفظ الجبللة 

: الببلغية التي تنسجـ كضعؼ المتكٌمـ كىي تبرز في المعاني الببلغية التالية

األسموب الدال المعنى انًرسهسم 
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 
ِب ...التككيد اإلنكارم إثبات اإلٌدعاء  .1 ولُب َّللاَّ كَف  لَفرَف ُب دُب إِبنَّ هَف  1المنافقكف  ...نَفشْب

ِب ...االستفياـ االستبطاء  .2 رُب َّللاّب  214البقرة  ..مَف َفى نَفصْب

نُب بِبالِلّب االستفياـ االسرثؼاد  .3 مِب ا الَف نُبؤْب ا لَفنَف مَف  84المائدة  ...ِبوَف

ٌَف َف ...التككيد الطمبي االسرهشاء  .4 رْب نَف مَف ى ابْب ٌ َف ٌحَف عِب ا الْبمَف ِب نَف ا قَف َف ْب إِبنَّ

ولَف َّللاّب   ...ِبرَف ُب
 157النساء 

إظيار التحسر  .5
 ٍُّ َف ...انرً

ا َّللاَّ نَف عْب ا  َف َف نَف ٌْب َف ا لَف  66األحزاب  ...ٌَف

َف ...التككيد الطمبي  إظهار انضؼف  .6
افُب َّللاّب ًَف  َف َف  48األنفاؿ  ...إِبنِّ

ِب ...التعريؼ باإلضافة إظيار قدرة اهلل . 7 نِب َّللاّب راًا بِبإِبذْب ٌْب كُبونُب  َف ٌَف  49آؿ عمراف  ... َف َفنفُبخُب  ِبٌهِب  َف

انرىكُذ انطهثٍ تُاٌ األهًُح  .8
... واْب حُب بَف ذْب كُب ْب  َفنْب  َف رُب ٌَف ْبمُب َف 

إِبنَّ َّللاّب

قَفرَف ًا   ...بَف
 67البقرة 

9. 
ِب ...انرؼزَف تاإلضافح انرخظُض  ارُب َّللاّب نُب  َفنصَف  52آؿ عمراف  ...نَفحْب

دَف ...االستفياـ انرؼّجة  .10 عْب ُب بَف
ـَفذِب ِب َّللاّب ً  َف ٌِـب ٌُبحْب ىَف  نَّ

 َف

ا وْب ِبهَف  ...مَف
 259البقرة 

بِّ ...التعريؼ بالعمـ انرؼظُى . 11 ِب رَف َّ انَف لِلِب مَف ٌْب عَف  ُب َف تُب مَف وَف َف ْب َفمْب

ٌنَف  الَفمِب  الْبعَف
 44النمؿ 

ِب  ...التعريؼ باإلضافة انرفخُى . 12 اقَفةُب َّللاّب ـذِب ِب نَف  64ىكد  ... َف
 

                                                 
(1)

.  23 عٛسج اٌؽشش، ا٠٢ح 
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األسموب الدال المعنى انًرسهسم 
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 
بُبونَف ... اإلظيار في مقاـ اإلضمار التقرير  .13 ا ِب ِب رَف ا إِبلَفى َّللاّب  59انرىتح  إِبنَّ

14. 
االسرفهاو انرمزَغ 

...  كُب نفَفعُب ٌَف ا الَف  ِب مَف ونِب َّللاَّ ن دُب ونَف مِب بُبدُب عْب  َف َف َف

... 
 66األنبياء 

15.  ٍُّ نَف ...التأكيد الطمبي انرً انًِب لَفكُبنتُب مِب دَف َف  َف
لَفوْب  َفنَّ َّللاَّ

قِبٌنَف   الْبمُب َّ
 57الزمر 

ٌنَف ...القسـ انرىكُذ  .16 كِب رِب ا مُبشْب نَّ ا كُب ا مَف نَف بِّ ِب رَف
َّللاّب  23األنعاـ  قَفالُبواْب وَف

الحصر  .17
ا ...انرمذَى  كَّ ْبنَف وَف ِب  َف  85َىَس  ...عَف َفى َّللاّب

نَف ... األمر انذػاء  .18 نْب آمَف اتِب مَف رَف مَف نَف الثَّ نُب ْب  َف ْب َفهُب مِب ارْب وَف

ِب  هُب  بِبالِلّب نْب  ...مِب
 126البقرة 

ندِب َّللاّب ...التعريؼ باإلضافة دفع االستغراب . 19 نْب عِب وَف مِب  37آؿ عمراف  ...قَفالَفتْب  ُب

هْب ِبكُبهُب ْب ...االسرفهاو انُهٍ  .20 ُب مُب
ماًا َّللاّب ونَف قَفوْب عِب ُب  64األعراؼ  ...لِب َف  َف

 

 

انُب  - : تعالى –    كلمتكضيػح سأستعرض بعػض األمثمة لما ذكػرت كمنيا قكلو  ٌْب َف ــــنَف لَفــهُبــ ُب الشَّ ٌَّ إِبذْب نَف وَف

ياٌر  ـرِب قَفالَف إِبنًِّ بَف هِب وَف ٌْب قِببَف كَفصَف عَف َفى عَف انِب نَف ااتِب الْبفِببَف َف رَف ا  َف ارٌر لَّكُب ْب  َف َفمَّ إِبنًِّ جَف نَف النَّاسِب وَف وْب َف مِب ٌَف ــ ُب الْب الــِببَف لَفكُب قـَفالَف الَف  َف ُب ْب وَف الَفهــ مَف عْب
 َف

َف 
افُب َّللاّب ًَف  َف َف نَف إِبنِّ وْب ا الَف  ــَفرَف رَف  مَف

ــً  َف ــ ْب إِبنِّ نكُب كرد  (اهلل)، فالمبلحظ في ىذه اآلية أفَّ التعبير بمفظ الجبللة  (1)مِّ

 سبحانو –، كىذا التعبير ىك إلظيار ضعفو كخكفو أماـ قٌكة اهلل -  لعنو اهلل –عمى لساف الشيطاف 

- . كتعالى 

 

                                                 
(1)

.  48  عٛسج ا٤ٔفاي، ا٠٢ح 
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ٌَفة - :  تعالى–    كقكلو  ِب لَفكُب ْب آ اقَفةُب َّللاّب ـذِب ِب نَف وْب ِب  َف
ا قَف ٌَف  –، كىنا كرد التعبير عمى لساف نبي اهلل صالح  (2)...وَف

 لتفخيـ أمرىا، كليأخذى قكمو ىذا األمر عمى – جٌمت قدرتو – بإضافة الناقة إلى اهلل –عميو الصبلة كالسبلـ 

.  محمؿ الجد، كأٌف األمر ليس باليزؿ

 
نْب ...  - : تعالى –    كقكلو  وَف مِب ا قَفالَفتْب  ُب ـذَف ٌَف ُب  َفنَّى لَفكِب   َف رْب ا مَف ٌَف قاًا قَفالَف  نْب ا رِب ندَف َف دَف عِب جَف ابَف وَف رَف حْب ا الْبمِب ٌَّ رِب كَف ا نَف هَف ٌْب لَف عَف َف ا دَف َف كُب َّمَف

ندِب َّللاّب  ؛ لدفع االستغراب الذم الحظتو عمى -  عمييا السبلـ –، كالتعبير ىنا يرد عمى لساف مريـ  (1)...عِب

 عندما دخؿ عمييا المحراب فكجد عندىا رزقان غريبان فدفعيا ىذا لبياف أنو – عميو الصبلة كالسبلـ –زكريا 

.  (2)مف عند القادر عمى كؿ شيء؛ لتزيؿ عنو ذلؾ االستغراب 

:  الترابط الوثيق بين اللرض واألسموب البياني. ج

     حيث ييبلحظ أٌف المعنى الببلغي ال يمكف أف يبرز ليؤدم معناه عمى الكجو األكمؿ إال بما عيبّْر عنو 

:  باألسمكب القرآني، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا

ةِب   - : تعالى –    قكلو  امَف ٌَف وْب َف الْبقِب ٌَف بَف  ِب الْبكـَفذِب
ونَف عَف َفى َّللاّب فْب َفرُب ٌَف ٌنَف  نُّز الَّذِب ا  َف مَف ، فالذيف كفركا بشٌتى ممميـ  (3)...وَف

كًنحميـ يفتركف عمى اهلل األكاذيب كاألباطيؿ في الحياة الدنيا متناسيف الحساب األخركم، كيتمادكف عمى 

 ببل خكؼ مف رقيب أك حسيب، كىنا يأتي السياؽ القرآني؛ ليقرع أسماعيـ؛ بأٌف – عٌز كجٌؿ –أكلياء اهلل 

ما يفعمكنو لو نياية، كنيايتو ستككف كخيمة، كىذا عيبّْر بما يناسبو مف استفياـ يفيد الكعيد كالتيديد ألكلئؾ 

.    الكذب، فحسابيـ يـك القيامة أليـ شديد عمى ما قدمكه في حياتيـ الدنيا– تعالى –المفتريف عمى اهلل 

 

                                                 
(2)

.  64 عٛسج ٘ٛد، ا٠٢ح 
(1)

. 37 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(2)

.  ، ترظشف354، ص 1 أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض
(3)

.  60 عٛسج ٠ٛٔظ، ا٠٢ح 
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اا  - : تعالى –    كقكلو  هُب ُب الْببَف ْب َف بْب ِبكُب  مَّ َّ ْب ن قَف اْب مِب ٌنَف  َف َفوْب لُب الَّذِب ثَف ــا ٌـَف ْب ِبــكُب  مَّ لَفمَّ  وَف
ــةَف نَّ ـواْب الْبجَف دْب ُب ُـب بْب ُبــ ْب  َفن  َف  َف ْب حَف ِب

ِب  رُب َّللاّب هُب مَف َفى نَفصْب عَف نُبواْب مَف ٌنَف آمَف الَّذِب ولُب وَف قُبولَف الرَّ ُب ٌَف لُبواْب حَف َّى  لْبنِب نُب اا وَف رَّ الضَّ ٌعّبر فٌه ، فاألسمكب البياني الذم  (4)...وَف

 وأصحابه، – علٌه الصالة والسالم – عن الحالة القلقة التً عاشها الرسول – عّز وجّل –المولى 

ٌتصورون أّن النصر  وٌعٌشها المإمنون فً كل عصر بعد الذي نالهم من أذى الكفار والمنافقٌن، فكؤنهم

، وهذا هو المقصود من التعبٌر بهذا األسلوب الذي ال (متى نصر هللا): تؤخر عنهم، فٌستبطئونه بقولهم

ه .  ٌمكن لتعبٌر آخر أن ٌسّد مسدَّ

ٌـنَف   - : تعالى –    كقكلو  ــرِب اكِب ــنْب الشَّ ـن مِّ كُب بُبــدْب وَف لِب ال َّــهَف  َفـاعْب ، فيذه اآلية تعالج قضٌية أساسٌية تتكقؼ  (1)بَف

 بالعبادة، كىذا مف مقتضيات – سبحانو كتعالى –عمييا حياة اإلنساف في الدنيا كاآلخرة، كىي إفراد اهلل 

 – عز كجؿ –أفادت كجكب عبادة اهلل  (اعبد) ، كدخكؿ الفاء عمى الفعؿ – تعالى –اإلقرار باأللكىٌية لو 

، فاألسمكب المناسب ىك األمر مع تقديـ لفظ الجبللة ليفيد الحصر -  سبحانو –بعد معرفة اإلنساف إياه 

.  كالتأكيد كاالختصاص، كىذا ما ال يمكف لتعبير آخر أف يؤدم معناه

 

ــونَف ...  - : تعالى -     كقكلو  كُب رِب ٌُبشْب ـا  مَّ الَفى ال ّبـهُب عَف عَف  كائف في – تعالى –، إذ إٌف اإلشراؾ مع اهلل  (2) َف َف

 شيئان، كىذا كاضح لكؿ مف كاف لو – سبحانو –كؿ عصر، كمف البدىي أف ىذا اإلشراؾ ال يضر اهلل 

 بيذه الجممة الخبرية الخالية عف المؤكدات التي تناسب – تعالى –عقؿ؛ لذا جاء التعبير عف تنزييو 

.    عما يدعيو ىؤالء المشرككف مف أباطيؿ– سبحانو –حقيقة تنزىو 

 

                                                 
(4)

. 214 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
. 66 سكرة الزمر، اآلية (1)
. 190 سكرة األعراؼ، اآلية (2)
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جِبٌ ِب  : تعالى –    كقكلو  انِب الرَّ
ٌْب َف نَف الشَّ ِب مِب ذْب بِبالِلّب عِب آنَف  َفا ْب َف ا قَفرَف ْبتَف الْبقُبرْب  َفإِبذَف

 عمى – تعالى –، ًمٍف نعـ اهلل (3)

؛ لذا اقتضى -لعنيـ اهلل- منيـ كعمى رأسيـ إبميس كقبيمو – سبحانو –اإلنساف أٌنو عٌرفو أعداءه، كحٌذره 

- .  تعالى –األمري اإلرشادى مف الحؽ 

 

    كىكذا ينساب السياؽ القرآني بتكافؽ تاـ بيف األسمكب البياني، كالغرض الببلغي؛ ليصؿ إلى أعماؽ 

النفس المفٌكرة كالمتأٌممة فيما سييمقى عمييا منو، فيحرؾ فييا الكجداف كالفكر، لتحٌمؿ ما أمر اهلل بو، كتجٌنب 

.  ما نيى عنو

 
:  التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من أسموب. د

التككيد )، ك(التككيد اإلنكارم)، ك(التعريؼ باإلضافة)، ك(األمر)    كمف ذلؾ داللة كؿ مف أساليب 

:   كمثالو في الجدكؿ اآلتياالمتنافعمى معنى ( الذكر)، ك(الطمبي

األسموب الدال المعنى  انًرسهسم
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 
1. 

كُب ْب ... األمر االيرُاٌ ٌْب ِب عَف َف تَف َّللاّب مَف واْب نِبعْب رُب كُب اذْب  231 انثمزج ...وَف

ِب ...التعريؼ باإلضافة  .2 لُب َّللاَّ الَف  َفضْب  64انثمزج  .. َف َفوْب

ثِبٌرَف ٍء التككيد اإلنكارم  .3 نَف كَف ا ِب وَف ُب  ًِب مَف
كُب ُب َّللاّب رَف لَفقَفدْب نَفصَف

... 
 25التكبة 

ا ...التككيد الطمبي  .4 ُب بِبهَف
ا َف َّللاَّ  21الفتح  ...قَفدْب  َفحَف

ات ...اإلظهار فٍ يماو اإلضًار  .5 ٌَف ُب لَفكُب ُب اا
نُب َّللاّب ٌِّ ٌُبب لِبكَف  ذَف  219انثمزج  ...كَف

 
بياف )، عمى معنى (التككيد الطمبي)، ك(تقديـ المسند إليو)، ك(تأخير المسند إليو)داللة :     كمثالو أيضان 

:  كما في الجدكؿ اآلتي (األىمية
                                                 

.  95 سكرة النساء، اآلية (3)
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األسموب الدال المعنى  انًرسهسم
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 
1. 

ِب عَف َفى النَّاسِب حِبجُّز ...تأخير المسند إليو تُاٌ األهًُح 
ّب لِلِب وَف

تِب  ٌْب  ...الْببَف
 97آؿ عمراف 

فِبرَف  ... تقديـ المسند إليو .2 غْب كُب  مَّ دُب عِب ٌَف ُب 
َّللاّب  268انثمزج  ...وَف

قَفرَف ًا ...التككيد الطمبي  .3 واْب بَف بَفحُب ذْب كُب ْب  َفنْب  َف رُب ٌَف ْبمُب َف 
 67البقرة  ..إِبنَّ َّللاّب

 
الجـدول عمى معنى التكريـ كما في  (القصر)، ك(الذكر)، ك(الخبر االبتدائي)داللة :      كمثالو أيضان 

:  اآلتً

األسموب الدال المعنى  انًرسهسم
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 
1. 

انركزَى 
ن كَف َّ َف َّللاّب ...الخبر االبتدائي  هُب  مَّ نْب  253البقرة  ...مِّ

ُب ... اإلظيار في مقاـ اإلضمار  .2
عَف َف َّللاّب ٌنَف  َفنْب عَف الَّذِب بِبكَف مَف لَـف ُبوْب  َف 

هِب  ٌْب  69انُساء  ...عَف َف

نُبواْب  القصر .3 ٌنَف آمَف ًُّز الَّذِب لِب ُب وَف
 257 البقرة ...َّللاّب

    كمٌما ال يخفى أٌف ليذا التنٌكع في استعماؿ األساليب البيانٌية في التعبير عف معنى كاحد أىمٌيتو 

 التي تتجمى عظمتو كراء ىذا اإلبداع – تعالى –الكبرل؛ فيك يمفت الفكر البشرم لمتدٌبر في عظمة اهلل 

.   في األلكىٌية، كتقٌر لو بالربكبٌية– سبحانو –في الخمؽ؛ ليجعؿ العقكؿ تسٌمـ لو 

 

    كىكذا فقد يككف المعنى كاحدان، كيككف األسمكب الداؿ عميو كاحدان نحك داللة األمر عمى اإلباحة كما 

نْب ِب َّللاَّ ...  - : تعالى –في قكلو  بـُبواْب مـِبن رِّ ـرَف اشْب ـواْب وَف ، كقد يككف المعنى كاحدان كتككف األساليب  (1)...كُب ُـب

.  الدالة عميو متعٌددة

 
                                                 

.  60 سكرة البقرة، اآلية (1)
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    كيمكف أف يبلحظ مف خبلؿ الرصد السابؽ لممعاني الببلغٌية المستفادة مف كركد لفظ الجبللة فييا، أٌف 

تمؾ المعاني تدكر مع تمؾ األساليب بنسب متقاربة، إال أٌف ىناؾ بعض المعاني أكثر دكرانان مف غيرىا، 

عجاز لمبشر، ففيو التعظيـ لمخالؽ  كربما ييعزل ىذا المقصد العظيـ لككف القرآف الكريـ كتاب ىداية كا 

 –المبدع، كفيو التأكيد عمى حقائؽ ثابتة يمارم فييا الجاحدكف، كفيو التحذير مف مغبة مخالفة أكامره 

 كمحاكلة الخركج عف منيجو القكيـ، كفيو التنبيو كالتذكير لئلنساف بضركرة التفٌكر فيما حكلو –سبحانو 

لييتدم كيذعف لمحؽ، كفيو التيديد كالكعيد لمكفار كالمعانديف، كفيو التيكيؿ كالتفخيـ ألفعاؿ العصاة 

المجرميف، كالطغاة الظالميف، كفيو الترغيب لمعباد المخطئيف بالتكبة كالمغفرة، كالعكدة إلى رٌب العالميف، 

فيك العفٌك الغفكر، كىك أرحـ الراحميف، إلى غير ذلؾ مف المعاني التي ذيكرت فيما سبؽ كمف أكثر ىذه 

:  المعاني دكرانان في الكتاب العزيز ما يأتي

 

 

:  التعظيم ويرد عمى الشكل اآلتي: أوالً 

األسموب الدال المعنى  انًرسهسم
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 
1. 

انرؼظُى 
كُب ْب التعريؼ باسـ اإلشارة . 1 بُّز ُب رَف

لِبكُب ُب َّللاّب  102األنعاـ  ...ذَف

التعريؼ باالسـ . 2
 المكصكؿ

... وَف الْبمَف ِبكُب ي الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب ُب الَّذِب
َّللاَّ

وسُب   23انذشز  ...الْبقُبدُّز

ِب ... التعريؼ باإلضافة. 3 اتِب َّللاَّ ٌَف ونَف بِب  فُبرُب كْب ٌَف انُبواْب   61 البقرة ...كَف

ارُب ... التعريؼ بالضمير . 4 احِبدُب الْبقَفهَّ ُب الْبوَف
وَف َّللاَّ  4الزمر   ُب

ُب التعريؼ بالعمـ . 5
ًّب َّللاّب وَف الْبحَف  255البقرة  ... الَف إِبلَفـهَف إِبالَّ  ُب

وَف الْبحَف  التقديـ اإلنكارم . 6 َف  ُب
لِبكَف بِب َفنَّ َّللاَّ  30لقماف  ...ذَف

س ...التككيد الطمبي . 7 مْب ٌَف ْب ِبً بِبالشَّ َف 
 258البقرة  ... َفإِبنَّ َّللاّب

ُب ... الخبر االبتدائي . 8
نَفى َّللاَّ غْب ا ْب َف  6انرغاتٍ  ...وَّ
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اإلظيار في مقاـ . 9
دُب اإلضمار  مَف ُب الصَّ

 2اإلخالص  َّللاَّ

ٌنَف القصر . 10 الَفمِب بِّ الْبعَف ِب رَف دُب لِلّب مْب  2انفاذذح   الْبحَف

انَفكَف النداء . 11 حَف بْب ا  ُب هَف ا ُب ْب  ٌِب وَف عْب  10يكنس  ...دَف

 
:  ويرد عمى الشكل اآلتي (التنبيو)ثم : ثانياً 

األسموب الدال المعنى  انًرسهسم
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 
2. 

 التنبيه

 

ٌنَف  األمر . 1 ٌنَف لَفهُب الدِّ َف مُب ْب ِبصِب
وا َّللاَّ عُب  14غافر  ... َفادْب

نَفى  تؤخٌر المسند إلٌه. 2 اا الْبحُب ْب مَف ِب األَف ْب ّب لِلِب  180 األعراف ...وَف

التعرٌف باسم . 3
كُب   اإلشارة بُّز ُب رَف

لِبكُب ُب َّللاّب  62غافر  ...ذَف

ي  َف َفقَفهُب ْب ... التعرٌف باالسم الموصول. 4 َف الَّذِب
 15فصلت  ... َفنَّ َّللاَّ

ار ...تقدٌم المسند إلٌه . 5 هَف النَّ لَف وَف ٌْب رُب ال َّ ٌُبقَفدِّ ُب 
َّللاَّ  20المزمل  ...وَف

ب التوكٌد الطلبً . 6 رِب ٌَفضْب ًٌِب  َفن  حْب ٌَف ْب َف َف الَف 
 26البقرة  ...إِبنَّ َّللاَّ

ٌنَف  ُبو ُبواْب الخبر االبتدائً . 7 ٌثَفا َف الَّذِب ُب مِب
ذَف َّللاّب إِبذَف  َف َف  187 آل عمران ...وَف

اإلظهار فً مقام . 8
اإلضمار 

 ... والًا عُب فْب انَف مَف راًا كَف ُب  َفمْب
ًَف َّللاّب قْبضِب ٌَف  44األنفال  ...لِب

 

:  ويرد عمى الشكل اآلتي (الترغيب)ثم : ثالثاً 
 

األسموب الدال المعنى  انًرسهسم
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 
3. 

 انرزغُة

 

َف  ...األمر . 1
واْب َّللاّب فِبرُب غْب ا ْب َف  199انثمزج  ...وَف

حِبٌ ٌر ...  التعريؼ بالعمـ. 2 فُبورٌر رَّ ُب  َف
َّللاّب  31 آل ػًزاٌ ...وَف

ةِب ...  تقديـ المسند إليو. 3 نَّ وَف إِبلَفى الْبجَف عُب دْب ٌَف ُب 
َّللاّب  221 البقرة ...وَف

فُبورٌر  ...التككيد اإلنكارم . 4 فُبوٌّ  َف َف لَفعَف
إِبنَّ َّللاَّ  7المجادلة  ...وَف
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حِبٌ ٌر  ...التككيد الطمبي . 5 فُبورٌر رَّ َف  َف
 173انثمزج  ...إِبنَّ َّللاّب

اإلظيار في مقاـ . 6
اإلضمار  

...   ٌ فُبورٌر حَف َف  َف
 155 آل ػًزاٌ ...إِبنَّ َّللاّب

ِب القصر . 7 ةُب عَف َفى َّللاّب بَف وْب ا ال َّ مَف  17النساء  ...إِبنَّ

ِب ... النيي . 8 ةِب َّللاَّ مَف حْب ن رَّ وا مِب نَف ُب قْب  53الزمر  ...الَف  َف

 

 

:  ، ويرد عمى الشكل اآلتي(التيديد والترىيب)ثم : رابعاً 
 

األسموب الدال المعنى  انًرسهسم
عميو 

الشاىد من اآلية التي ورد 
رقم السورة فييا لفظ الجاللة 

اآلية 
4. 

انرهذَذ 
 وانرزهُة

 

ِب ... األمر . 1 نَف َّللاّب بٍء مِّ رْب نُبواْب بِبحَف  279انثمزج  ... َف ْبذَف

ا التعريؼ بالعمـ . 2 بَف ُب الْبرِّ
حَف ُب َّللاّب مْب  276انثمزج  ...ٌَف

ٌنٌر ... التككيد اإلنكارم . 4 نِب يٌّ عَف َف لَفقَفوِب
 74انذج  إِبنَّ َّللاَّ

ُب التككيد الطمبي . 5
لَف َّللاّب ا  َفننَف كْب ُبمُبونَف مَف ٌَف ٌنَف   174انثمزج  ...إِبنَّ الَّذِب

هِب ْب  ...الخبر االبتدائي . 6 ٌْب ُب عَف َف
 80المائدة  ... َف ِب َف َّللاّب

اداًا ...النيي . 7 ِب  َفندَف ّب عَف ُبواْب لِلِب  22انثمزج  ... َفبلَف  َفجْب

 

 

 

 

:  بين المعانـيل ـالتقاب. ه
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تسٌر فً      فالمتتٌبع ليذه المعاني المستفادة مف األساليب البيانٌية التي كرد فييا لفظ الجبللة يرل أٌنيا ال 

 الترىيب، كاإلثبات اتجاه واحد، بل هً تسٌر فً اتجاهٌن دائماً، فالتعظٌم ٌقابله التحقٌر، والترغٌب ٌقابله

.  كالتأكيد يقابمو النفي، كالمدح يقابمو الذـ كىكذا
 

ــــرُب ...  - : تعالى –    كمف األمثمة لذلؾ قكلو  بٌِب ًُّز الْبكَف ــ ِب ــــوَف الْبعَف َف  ُب
، فالتككيد في ىذه اآلية  (1)وَف َفنَّ َّللاَّ

- .   جلّت قدرته –داللته التعظٌم هلل 

 

ا...  - : تعالى –    كيقابمو قكلو  نِبنَف ٌْب ن بَف هِب  مِّ ٌْب ُب عَف َف
نَّ َّللاّب الا مَف ـؤُب ، فاالستفياـ في ىذه اآلية مف ىؤالء  (2)... َف َف

ـى مىفَّ اهلل عمييـ بالرسالة مف بيننا، : الكفار ييفيـ منو التحقير، ألكلئؾ األصفياء بقكليـ واختصهم بالعناٌة ًل

.  دوّننا

 

ـــلِب ال ّبـهِب   - : تعالى –    وقوله  بٌِب ــ ْب الَف  ُبقَفا ِب ــُبونَف  ـًِب  َف ا لَفكُب مَف  القتاؿ ، فالسٌاق للترغٌب والحث على (3)...وَف

.  فً سبٌل هللا

 

ونَف ...   - : تعالى –    كيقابمو قكلو  ـ ـُـب عـْبـمَف ا  َف مَّ ــا ـِبلٍء عَف ا ال ّبــهُب بِبغَف مَف  يحٌذر أكلئؾ – سبحانو –، فاهلل  (4)وَف

 كليس  مّطلع على حركاتهم وسكناتهم،– تعالى –الذٌن ٌتعّدون حدوده، وٌبالغون فً معاداة أولٌائه، فاهلل 

.  بغافل عّما ٌعملون، وسٌجزون الجزاء الُهون ٌوم القٌامة

 

هِب ...  - : تعالى –    وقوله  بِّ ندَف رَف رُب ُب ْب عِب لَفـبِبكَف لَفهُب ْب  َفجْب بلًا  ُبوْب ناًا قَف ٌِب مَف ِب ثَف ٌَفاتِب َّللاّب ونَف بِب  ٌَفشْب َفرُب للذٌن  ، فالمدح (5)...الَف 

.   مهما كلّفهم ذلك– تعالى –ٌّتبعون منهج هللا 

 

حِبٌـنَف ...  - :  تعالى –وٌقابله قوله      ٌُبحِبــبُّز الْبفَفـرِب  ٌذم الذٌن ٌتكبرون – تعالى –، فاهلل  (6)إِبنَّ ال َّـــهَف الَف 

.  آٌاته وٌعرضون عنها، وٌفرحون بكفرهمعمى 

                                                 
(1)

.  30 عٛسج ٌمّاْ، ا٠٢ح 
(2)

.  53 عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح 
(3)

.  75 عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح 
(4)

. 75 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(5)

.  199 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
(6)

.  76 عٛسج اٌمظض، ا٠٢ح 
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ذكر أهم الفوائد من دراسة النظم القرآني في تعبير الحق عن ذاته بلفظ الجاللة :  المبحث اللالث

:  (هللا)

ٌّة باالسم الجلٌل  ؛ فإّنه من (هللا)     بعد ذلك النظر فً نظم القرآن الكرٌم، فً تعبٌر الحق عن ذاته القدس

تها من هذه الدراسة ، وهً تتجلّى فً الفوائد اآلتٌة ٌْ :  المفٌد وضع إجماٍل ألهم الفوائد التً جن

: الفائـدة األولـى
 –    كىي تتمثَّؿ في اعتبار تعبير الحؽ عف ذاتو كجيان مف كجكه اإلعجاز البياني لمقرآف الكريـ، فالحٌؽ 

 يعٌبر عف نفسو في الكتاب الحكيـ باألسماء الحسنى كالصفات العيمى، في مكاضع كثيرة، –سبحانو كتعالى 

كبأساليب شٌتى، تجعؿ المتمقي لػو يصدر حكمو بأٌنو ليس بكبلـ بشر، كأٌنو يتمتع بجماؿ التركيب، كبديع 

الترتيب، كجبلؿ المعنى، مما ييذىؿ العقؿ؛ كييبيج النفس، كيسعد الكجداف جذبان لئلنساف، إلى طاعة 

.  الرحمف

 
:   عف ذاتو– عٌز كجٌؿ –كمف المكاضع التي يعبّْر المكلى 

ـ َفوَف  - :  تعالى –    قكلو  شِب ا ْب ــرْب مـَفنُب عَف َفــى الْبعَف حْب ، فالحديث في ىذه اآلية عف اسـ ظاىر مف  (1)الرَّ

، كعف استكائو عمى العرش استكاء يميؽ بجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو، (الرحمف)األسماء الحسنى كىك 

.  كاألسمكب المعبَّر عنو ىك الخبر االبتدائي الذم كرد في الجممة االسمية التي تفيد الثبكت

 
حِبٌ ُب ...  -:تعالى–    كفي مكضع آخر قكلو  فُبورُب الرَّ وَف الْبغَف هُب  ُب فَفرَف لَفهُب إِبنَّ فِبرْب لًِب  َفغَف ً  َفا ْب فْب ِب تُب نَف ،  (2)إِبنًِّ  َف َفمْب

:   يتحدث عف نفسو بما يمي– تعالى –فالتعبير ىنا يختمؼ عف سابقو فالحؽ 

. (الياء)بالضمير المتصؿ  . أ

 . (ىك)بضمير الشأف  . ب

                                                 
.  5 سكرة طو، اآلية (1)

(2)
.  16 سكرة القصص، اآلية  
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 –، كىما عمى كزف صيغتي المبالغة فعكؿ كفعيؿ، كىنا تجد تناغـ تعبيره (الغفكر كالرحيـ)بالصفة . ج

 عف ذاتو مع سياؽ النٌص، فبداية اآلية تتحٌدث عف طمب المغفرة فكاف مناسبان أف تختـ –سبحانو 

 لعباده مف رحمتو التي كسعت كٌؿ شيء، كجاء – تعالى –؛ ألٌف غفراف اهلل (الرحيـ)ك (الغفكر)اآلية بػ 

األسمكب في نياية ىذه اآلية بطريقة التككيد اإلنكارم؛ الذم يناسب حقيقة الغفراف لمثؿ ىذا اإلنساف 

.  المقبؿ بكمٌيتو عمى الغفكر الرحيـ

 
ٌـنُب  - : تعالى –    كفي مكضع آخر قكلو  ــاكَف نـَف ْب ـَفعِب ٌَّ بُبــدُب وإِب عْب اكَف نَف ٌَّ ، فالتعبير عف الذات القدسٌية  (1)إِب

 عٌز –، كأٌما األسمكب فيك تقديػـ ما حقو التأخير؛ كذلؾ لتأكيد العبادة هلل (إٌيا)بضمير النصب المنفصػؿ 

 – كحده، ككذلؾ االستعانة بو، كأفاد ما حقو التأخير القصر، فقصرت العبادة كاالستعانة عمى اهلل –كجٌؿ 

: ، كىذا القصر في قٌكة مؤٌكديف؛ ألٌنو جمع بيف اإلثبات كالنفي، ككأٌف مضمكف الجممة كما يمي- تعالى 

نعبد اهلل كحده، كنستعيف بو كحده كال نعبد غيره، كال نستعيف بغيره، فكأٌف منطكؽ اآلية نعبدؾ كنستعيف بؾ 

ثـ نعبدؾ كنستعيف بؾ، فأفاد القصر تككيد المعنى كتجٌنب التكرار المفظي، فأصاب عيف الببلغة المتمٌثمة 

. في المفظ القميؿ كالمعنى الكفير

 
ـاسِب  إِبلَفهِب النَّاسِب  - :  تعالى –    كقكلو  كِب النَّ بِّ النَّاسِب  مَف ِـب ــوذُب بِبرَف ، فالتعبير ىنا بثبلثة أسماء مف  (2)قُبلْب  َفعُب

لو)أسمائو الحسنى كىي   –كاألسمكب ىك التعريؼ باإلضافة، فحصؿ باإلضافة في قكلو  (رٌب، كممؾ، كا 

المعنى اآلتي أٌنو مالؾ أمرىـ كمرٌبييـ كمصمح أحكاليـ، كخصص اإلضافة إلى  (رٌب الٌناس) –تعالى 

شّر ما ٌوسوس فً الناس مع أٌنو رٌب جميع المخمكقات لمداللة عمى شرفيـ، كلككف االستعاذة كقعت مف 

.  (3)صدورهم 

                                                 
.  5 سكرة الفاتحة، اآلية (1)
.  3 إلى 1 سكرة الناس، اآلية مف (2)
.  ، بتصرؼ594، ص 7 القنكجي، فتح البياف كمقاصد القرآف، ج(3)
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 ليست كرتبة – سبحانو –عطؼ بياف جيء بو لبيػاف أٌف رتبتو  (ممؾ الناس) – تعالػى –    كفي قكلو 

. (1 )...سائر الميبلؾ، لما تحت أيدييـ مف مماليكيـ، بؿ بطريؽ الممؾ الكامؿ، كالسمطاف القاىر

 
كىػك عطؼ بياف أيضان لبياف أٌف ربكبٌيتو كممكو قػد انضـٌ إلييما  (إلو الناس)- :  تعالى –    كفي قكلو 

. (2)المعبكدٌية المؤسسة عمى األلكىٌية المقتضية القدرة التاٌمة عمى التصرؼ الكٌمي باإليجاد كاإلعداـ 

 
    كال بيٌد مف اإلشارة ىنا إلى ظاىرة تعبيرٌية في القرآف الكريـ، كىي ظاىرة ابتداء بعض آم الذكر الحكيـ 

اطىب كمأمكر – عميو الصبلة كالسبلـ –التي تمفت األنظار إلى أٌف محمدان  (قيؿٍ )بالفعؿ   في القرآف ميخى

اطبان يناديو كيأمره كينياه، كىذا المخاطب ىك اهلل  ، (3)– تبارؾ كتعالى –كمنيي، كذلؾ يقتضي أف لو ميخى

 – محمد عميو الصبلة كالسبلـ – أينزؿ عمى صفٌيو مف خمقو – سبحانو كتعالى –فالقرآف كتاب اهلل 

 المعركؼ بالصدؽ كاألمانة – صمى اهلل عميو كسمـ –كحممتو المبلئكة األطيار حتى كصمكا إلى محمد "

فتمٌقفو عنيـ، كبٌمغو لمناس كما بىمىغىوي، ككما كتبو ربُّو، ال تغيير كال تبديؿ، كال دٌس كال تحكير كصػدؽ اهلل 

ونَف  : العظيػـ حيػث يقػكؿ  ا ِب ُب ا لَفهُب لَفحَف إِبنَّ ـــرَف وَف كْب ا الذِّ لْبنَف نَّ ا نَفحـــْبنُب نَف .  (4)،  "...(5)إِبنَّ

:  الفائـدة الثانيـة

من  وهما (لكل مقام مقال)التً ترتبط ارتباطاً وثٌقاً بقاعدة  (العدول عن األصل)    وتتجلّى فً قاعدة 

ٌّة إلى معان. (6)" نظرٌة النظم"أهم ركائز   ببلغٌية وتتضح فً خروج صٌغ الكالم عن معانٌها األصل

متعٌددة تعرؼ مف سياؽ الكبلـ، كتبرز ىذه القاعدة بكضكح في أساليب اإلنشاء، كمف األمثمة لذلؾ ما مٌر 

                                                 
(1)

. ، ترظشف ؽف١ف594، ص 7 اٌمٕٛظٟ، فرػ اٌث١اْ، ض
(2)

.  ، ترظشف594، ص 7 اٌّظذس ٔفغٗ، ض
(3)

.  ، ترظشف133عّض اٌذ٠ٓ عٍٟ اٌغ١ّذ، ذعث١ش اٌؽك عٓ راذٗ، ص :  ٠ٕظش
(4)

. 9 عٛسج اٌؽعش، ا٠٢ح 
(5)

.  12َ، ص 1991- ٘ 1412، اٌّىرثح اٌعظش٠ح، ت١شٚخ، 1 عثذ اٌمادس اٌى١الٟٔ، ذٕث١ٗ ا١ٌمظاْ، ذؽم١ك أتٛ تىش عثذ اٌشاصق، ؽ
(6)

ّْ ئععاص اٌمشآْ ٠عرّذ عٍٝ إٌظُ، ٚاٌرأ١ٌف:  ٔظش٠ح إٌظُ ٚإٌظُ عٕذٖ . اورٍّد ٔظش٠ح إٌظُ عٍٝ ٠ذٞ طاؼثٙا عثذ اٌما٘ش اٌعشظأٟ فٙٛ ٠شٜ أ

١ٌظ ذأ١ٌف اٌؽشٚف ٚاٌىٍّاخ وً تؽغة ِخاسظٙا ٚئّّٔا إٌظُ عٕذ اٌعشظأٟ ٘ٛ ذشذ١ة اٌّعأٟ أٚ ًال شُ ذأذٟ ا٤ٌفاظ ٌرغرٛعة ٘زٖ اٌّعأٟ، ٚإٌظُ 

.  ٘زا   تذ أْ ٠خؼع ٌمٛاعذ إٌؽٛ ٚأطٌٛٗ

.  39ِؽّٛد اٌغ١ذ ش١خْٛ، ا٦ععاص فٟ ٔظُ اٌمشآْ، ص : ٠ٕظش
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في الباب الثاني مف خركج ىذه الصيغ عف المعنى األصمي الذم كضع ليا، كتكضيحان ليذه القاعدة أكرد 

:  بعض األمثمة لخركج ىذه الصيغ عف معناىا األصمي

 
ِب  َفوْب ُبواْب ...  :  في خطاب المسمميف– تعالى – ففي قكلو :خروج أسموب األمر دِب َّللاّب هْب بِبعَف –، أمر  (1)...وَف

.  بالكفاء بالعيد كجاءت صيغة األمر في ىذه اآلية عمى كجو اإللزاـ عمى معناىا األصمي–سبحانو

رِب ِب ...  :  أيضان في خطاب المسمميف– تعالػى –    كقكلو  مْب
ُب بِب َف
ًَف َّللاّب ٌَف ْب ِب فَفحـُبواْب حَف َّى  اصْب فــُبواْب وَف ، فينا  (2)... َفاعْب

.  خرجت صيغة األمر عف معناىا األصمي إلى الترغيب في العفك كالصفح عٌمف أساء

 
ُب إِبالَّ  :  أيضان في خطاب لممؤمنيف– تعالى – ففي قكلو :وفي أسموب النيي

رَّ َف َّللاّب فْبسَف الَّ ِبً حَف ـواْب النَّ قْب ُب ُـب الَف  َف وَف

.  ، كرد النيي ىنا عمى أصؿ معناه كىك طمب الكٌؼ عف القتؿ إال بالحؽ (3)...بِبالحَف ّب 

ِب   - : تعالى –    كأٌما قكلو  بـٌـلِب َّللاّب ــلُب  ِبــً  َف ٌُبقْب َف نْب  ـواْب لِبمَف قُبولُـب الَف  َف ، فقد خرج النيي عف معناه  (4)...وَف

. األصلً؛ لٌفٌد اإلرشاد والتوجٌه فً كٌفٌة الحكم على أولئك الذٌن ٌقتلون فً سبٌل هللا

 
ٌُبنفِبقُبون - : تعالى – ففي قكلو :وفي أسموب االستفيام     ا  اذَف لُبونــَفكَف مَف

، جاء االستفياـ عمى  (5)...ٌَف ْب َف

نُبــوبَف إِبالَّ ال ّبــهُب ...  - : تعالى –، كأٌما في قكلو (ماذا)األصؿ بػ  فِبرُب الذُّز غْب ٌَف ن  مَف اآلٌة خرج ، ففي ىذه  (6)...وَف

- .  تعالى- االستفهام عن األصل الذي وضع له إلى النفً فال أحد ٌغفر الذنوب إال هللا  

 
مىبلن مف الكماؿ؛      كىكذا يبلحظ أٌف ىذه القاعدة كست الصيغ التعبيرية ألكانان مف الجماؿ، كألبستيا حي

كنه جمالها؛ جعمتيا عذبة سمسمة تجذب المتمقي إلييا جذبان، فينعـ النظر فييا مرات كمرات؛ ليصؿ إلى 

.  ولٌتمّثل المعانً واألوامر والنواهً الواردة فٌها

                                                 
(1)

.  152 عٛسج ا٤ٔعاَ، ا٠٢ح 
(2)

.  109 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(3)

.  33 عٛسج ا٦عشاء، ا٠٢ح 
(4)

.  154 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(5)

. 215 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(6)

. 135 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
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:  الفائـدة الثالثـة
    تظير في تداخؿ األساليب البيانٌية في القرآف الكريـ التي ندرؾ مف خبلليا عجز البشر عف مطاكلة 
جماؿ ببلغتو كبديع أسمكبو، فيبيرنا أف نجد أٌف الخبر يفيد طمبان، كىذا التعبير يمفت االنتباه إلى أننا نقؼ 

:  أماـ نٌص غير عادم، كمف األمثمة لذلؾ
:  وضع الخبر موضع األمر. أ

دُب لِلّب  - : تعالى –قاؿ  .ُ مْب .  (1)...الْبحَف

اٍء  - : تعالى –كقاؿ  .ِ وَف ةَف قُبرُب بلَفثَف هِبنَّ ثَف نَف بِب َفنفُب ِب بَّصْب رَف ٌَف َف الْبمُب َف َّقَفاتُب   . (2)...وَف

تان تتضمان أمراً، فاآلٌة األولى تقدٌرها ٌَّ : والثانٌة تقدٌرها. (3)قولوا الحمد هلل :     فهاتان اآلٌتان خبر

ٌّتٌن أّن الجملة االسمٌة تفٌد (4) (لٌتربَّْصنَّ ) ، وهذا ٌفهم من داللة السٌاق، ولعل الحكمة من إٌرادهما خبر

 فهو أهل ألن ٌحمد فً كل – سبحانه –الدوام والثبات، ففً اآلٌة األولى قصر لجنس الحمد على هللا 

زمان ومكان، وأّما فً اآلٌة الثانٌة ففٌها تؤكٌد لألمر وإشعار بؤّنه مما ٌجب أن ٌتلّقى بالمسارعة فً 

.  امتثاله

 
:  وضع الخبر موضع النهي. ب

َف  - : تعالى –قاؿ  .ُ
ونَف إِبالَّ َّللاّب بُبدُب عْب لَف الَف  َف ابٌِب رَف نِبً إِب ْب ا َف بَف ٌثَف ا مِب نَف ذْب إِبذْب  َف َف .  (5)...وَف

بلًا ...  - : تعالى –كقاؿ  .ِ بٌِب نَف  َف نٌِب مِب ؤْب ٌنَف عَف َفى الْبمُب ا ِبرِب ُب لِب ْبكَف
لَف َّللاّب عَف ٌَفجْب لَفن   . (6)وَف

وفً اآلٌة . ال تعبدوا إال هللا: خبر خرج مخرج النهً، فالمعنى (ال تعبدون إال هللا)    ففً اآلٌة األولى 

السٌاق، فاهلل  ال تجعلوا للكفار علٌكم سبٌال، وهذا ٌتفق مع داللة: الثانٌة نفً خرج مخرج النهً، فالمعنى

 فً كل – سبحانه – ناٍه عن تلك األمور غٌر مخبر عنها، فالعبادة ال تكون إال هلل – سبحانه وتعالى –

زمان ومكان ال ٌشرك فٌها معه أحد، وكذلك ال ٌكون للكافرٌن على المإمنٌن أي سبٌل فً كل زمان 

.   ومكان

 

                                                 
(1)

 . 2 عٛسج اٌفاذؽح، ا٠٢ح 
(2)

. 228 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(3)

. ، ترظشف61، ص 1اتٓ ظش٠ش اٌطثشٞ، ظاِع اٌث١اْ، ض:  ٠ٕظش
(4)

.  ، ترظشف225، ص 1أتٛ اٌغعٛد، ئسشاد اٌعمً اٌغ١ٍُ، ض:  ٠ٕظش
(5)

.  83 عٛسج اٌثمشج، ا٠٢ح 
(6)

.  141 عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح 
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ٌّة أمر له غاٌته فً الكتاب الحكٌم؛ وأّن هذا  ٌُستخلُص أّن التداخل بٌن األسالٌب البٌان     ومّما تقّدم 

ٌُشعر المخاطبٌن بعظم األمور التً تناولتها، وأّنه ال ُبّد من أخذها على محمل السرعة واالمتثال،  التداخل 

.   عن التعبٌر باألصل، وهللا أعلم بذلك– سبحانه –ولوال هذا ما عدل 

:   وىي إدراك حقيقة القرآن الكريم:الفائدة الرابعة

 عميو –، كأٌف محمدان -سبحانو كتعالى–     إٌف كيؿَّ ما تقٌدـ بيانو ليؤكد أٌف القرآف العظيـ مف عند اهلل 

ال لماذا ىذا الحضكر الدائـ لمفظ الجبللة –الصبلة كالسبلـ  في كؿ آم  (اهلل) ما ىك إال مبٌمغ أميف، كا 

!  الذكر الحكيـ بشكؿ كآخر

 

 مف عند غير اهلل لظير آثار ذلؾ بشكؿ كاضح في نظمو، قاؿ – كالعياذ باهلل –    كلك كاف ىذا القرآف 

راًا  - :تعالى – ثٌِب هِب ا ْب ِببلَف اًا كَف واْب  ٌِب دُب جَف ِب لَفوَف رِب َّللاّب ٌْب ندِب  َف نْب عِب انَف مِب لَفوْب كَف آنَف وَف ونَف الْبقُبرْب بَّرُب دَف ٌَف َف  َفبلَف 
، كيؤكد ذلؾ المحاكالت  (1) َف

التي قاـ بيا بعض المشركيف لمجاراة أسمكب القرآف في بداية الدعكة اإلسبلمية، كجٌرىـ ىذا اإلخفاؽ 

.  لمقاكمتو بالسناف بعد محاكلة المساف

 

    كعميو فبل بيٌد لكٌؿ مىٍف يدرس القرآف الكريـ دراسة تدٌبر كتفٌكر بعيدةن عف األىكاء؛ أف يصؿ إلى نتيجة 

؛ كلذا ال بيٌد مف أف - عٌز كجٌؿ –مفادىا أٌف القرآف كبلـ اهلل البميغ المعجز، كأٌنو قد جاء لتعبيد اإلنساف هلل 

 في ىذا الكتاب الكريـ السمة البارزة كالكاضحة كالمييمنة، كسيبقى – سبحانو كتعالى –يككف حضكره 

 الخالدة التي يستقي البمغاء كالفصحاء كالمتعٌممكف منيا حتى قياـ – عميو الصبلة كالسبلـ –معجزة الرسكؿ 

انَف  - : تعالى –الساعة، قاؿ  لَفوْب كَف ثْب ِبهِب وَف ٌَف ْب ُبونَف بِبمِب آنِب الَف  ا الْبقُبرْب ـذَف لِب  َف ثْب ٌَف ْب ُبواْب بِبمِب الْبجِبنُّز عَف َفى  َفن  تِب اإلِبنسُب وَف عَف مَف قُبل لَّبِبنِب اجْب َف

ٌراًا  هِب ضٍء  َف عْب هُب ْب لِببَف ضُب عْب ، فمف عظمة القرآف الكريـ أٌنو الكتاب الكحيد الذم لـ يذكر العقائد، كاآلداب،  (2)بَف

، بؿ كضع في جانبيا ما يدعك إلى احتراميا كالعمؿ بيا ....كاألحكاـ جاٌفةن كما نرل في كتب البشر 

                                                 
(1)

.  82 عٛسج إٌغاء، ا٠٢ح 
(2)

.  88 عٛسج ا٦عشاء، ا٠٢ح 
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ائتماران بأمرىا، كانتياءن عف نيييا، فأحاطيا بدركب مف الترغيب كالترىيب، كضرب األمثاؿ لمعالميف، كسرد 

القصص لممعتبريف، كبٌيف الحكـ كالمصالح لمعقبلء المفكريف، كرٌتب عمى العمؿ مف السعادة في الدنيا 

كاآلخرة ما ييغرم الراغبيف، كجاء بكٌؿ ذلؾ بأساليب ببلغٌية ميعجزة مما يميب نفػكس المستمعيػف لئلقداـ 

. (1)طكاعيةن عمى العٌب مف ىذا المعيف 

 

.   توجيو األنظار واألفكار إلى التفّكر والبحث في ىذا الجانب من الّنظم البديع:الفائدة الخامسة

 
 ككؿ جكانب النظـ القرآني –    مٌما ال شؾ فيو أٌف ىذا الجانب المشرؽ مف جكانب النظـ القرآني البديع 

 قد ظير لي ساطعان باىران يأسر ذكم األلباب؛ ألٌنو ييشٌكؿ كجيان مف أكجو اإلعجاز البياني في –ميشرقة 

القرآني الكريـ، كىذا الكجو الجميؿ يحتاج إلى جيكد كبيرة؛ لتميط المثاـ عف أسرار العظمة كمكاطف الجبلؿ 

.  كالجماؿ فيو؛ كلتبرز كيٌؿ ما يتفٌرع عنو مف جزئيات

 

    كمٌما تجدر اإلشارة إليو ىنا أٌف التأٌمؿ كالبحث في ىذا الجانب لػو أىمٌية جميمة في مجاؿ الدراسات 

ٍف ييمقي، كما ييمقى عميو؛  الشرعٌية كاألدبٌية عمى السكاء، ففي المجاؿ الشرعي تجعؿ اإلنساف ييدرؾ شأف مى

فقد احتكل القرآف الكريـ مف العقائد الصحيحة، كاآلداب الحميدة، "فتدفعو دفعان إلى العمؿ الصالح، 

كاألخبلؽ الجميمة، كاألعماؿ الصالحة، مٌما ىك كفيؿ بسعادة البشر في دنياىـ الحاضرة، كحياتيـ الثانية، 

، كتخٌمفكا بما بيَّف، كعممكا بما شرع، لكاف الدكاء لعمؿ البشر  كلك أٌنيـ دانكا بما أكجب، كتأٌدبكا بما سفَّ

مقٌية كمشاكميـ االجتماعٌية،  . (2)..." النفسٌية، كأمراضيـ الخي

 
                                                 

.  ، بتصرؼ 19 عبد القادر الكيبلني، تنبيو اليقظاف ، ص (1)
.  ، بتصرؼ 13 عبد القادر الكيبلني، تنبيو اليقظاف، ص (2)
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    كأٌما في المجاؿ األدبي فتجعؿ اإلنساف ييحسف استقباؿ المعنى بإحساس مرىؼ كرغبة صادقة، فيذاف 

المجاالف يكٌمؿ أحدىما اآلخر كقد أبدع المسممكف األكائؿ كمىٍف تبلىـ مٌمف تذكقكا حبلكة ىذا الٌنظـ البديع 

أيٌما إبداع في دينيـ كدنياىـ، فكانكا طرازان فريدان مف البشر في معتقدىـ كسمككيـ، كما عمينا إذا أردنا أف 

نمحؽ بركابيـ إال أف نتٌبع منيجيـ في فيـ القرآف العظيـ، فمجاؿ الفيـ كالبحث ما زاؿ مفتكحان أمامنا، كال 

- تعالى –مانع مف االستفادة مف أساليب البحث الحديثة في استجبلء عظمة نظـ القرآف الكريـ، قاؿ 

: رٍء كِب دَّ ن مُّز لْب مِب رِب  َفهَف كْب آنَف لِب ذِّ ا الْبقُبرْب نَف رْب ٌَف َّ لَفقَفدْب  .   (1)وَف

 
ٌفقت في تناكليا     كبعد، فيذه دراسة لتعبير الحؽ عف ذاتو في القرآف الكريـ في الداللة كاألسمكب، لعٌمي كي

لقاء الضكء عمييا، كلعٌميا تككف فاتحة خير لمىٍف أراد متابعة البحث كالدراسة في ىذا المجاؿ الشريؼ،  كا 

ف أخطأت فيك مف عنػد نفسي، كاهلل – تعالى –فإف أصٍبت فيك مف تكفيؽ اهلل   أسأؿ أف – تعالى – كا 

.  يككف ىذا البحث خالصان لكجيو العظيـ، كمساىٌمة كريمة في خدمة القرآف الكريـ، كأف يتقٌبمو بقبكؿ حسف

 

  ٌنَف الَفمِب بِّ الْبعَف ِب رَف ّب ا ِبً لِلِب مَف مَف ٌَفايَف وَف حْب مَف كِبً وَف نُب ُب بلَف ِبً وَف   (2)قُبلْب إِبنَّ صَف

 

 

 

 

 

                                                 
.  32 سكرة القمر، اآلية (1)
.  162 سكرة األنعاـ، اآلية (2)
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ال ـا مـة  

 

في القرآف  (اهلل)فيذه خبلصة بحث الٌنظـ القرآني في تعبير الحؽ عف ذاتو بمفظ الجبللة ...     كبعد 

الكريـ، أذكر فييا لمحةن مكجزة عف المكضكع، كأىَـّ النتائج التي تكٌصمت إلييا مف خبللو، كأىَـّ التكصيات 

.  التي بدت لي ضركرية مف دراستو

 

    فجاء ىذا البحث في ىذا الجانب مف النظـ القرآني البديع؛ ليؤٌكد ركعة األسمكب القرآني؛ كليكشؼ 

سرَّ التعبير اإلليي كجمالو عف ذاتو القدسٌية في كتابو العزيز بأساليب بديعة، حيث إفَّ كؿٌ  لفظ عٌبر بو 

الحؽ عف ذاتو لو في خصكص مكقعو سٌر بديع يدركو البشر حينان، كيخفى عنيـ حينان آخر حتى يميـ اهلل 

.   مف شاء تكفيقو لكشفو كبيانو– تعالى –

 

االستقرائي، كالتحميمي، حيث قسَّمت البحث بعد المقدمة :     كقد اعتمدت في دراستي ىذه عمى المنيجيف

:  إلى ثبلثة فصكؿ كخاتمة

. لغةن كاصطبلحان، كخصائصو (اهلل)تناكلت التعريؼ بمفظ الجبللة :    في الفصؿ األكؿ
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في القرآف الكريـ كفؽ  (اهلل)كانت الدراسة تطبيقٌية فيو، حيث تناكلت لفظ الجبللة :    كفي الفصؿ الثاني

.  أساليب الخبر كاإلنشاء في عمـ المعاني

في  (اهلل)قمتي برصد أظير المعاني الببلغٌية المستفادة مف كركد لفظ الجبللة :    كفي الفصؿ الثالث

األسيقة الكاردة في الفصؿ الثاني، كتحميؿ دالالت بعض األساليب، كذكرت فيو أيضان أىـٌ الفكائد مف 

. (اهلل)دراسة النظـ في تعبير الحؽ عف ذاتو بمفظ الجبللة 

 

 

مت إلييا بعد ىذا البحث فيي :  وأّما أىم النتائج التي توصَّ

 
 عٌز كجٌؿ –، كحذفت اليمزة منو لبلختصاص بالعممٌية لممكلى (اإللو)ىك  (اهلل)   أفَّ أصؿ لفظ الجبللة 

 كأف ىذا المفظ عربي كىك مشتؽ، كقد كاف معركفان عند العرب في الجاىمٌية حيث إٌنو كرد في أشعارىـ؛ –

- .  سبحانو كتعالى –مٌما يدؿ عمى معرفتيـ بو 

 
كأجمعيا، ككؿ األسماء ترجع إليو، كيضاؼ إلى تفسيره كٌؿ -  تعالى–    كىذا االسـ أعظـ أسماء اهلل 

.  المنفرد في ذاتو كصفاتو كأفعالو عف نظير، كىذه حقيقة األلكىٌية: معنى، كحقيقة اسـ اهلل

 
ألفيف )    كقد كرد ىذا االسـ في القرآف الكريـ أكثر مف أم اسـ مف أسمائو العظيمة، حيث ذيكر 

.  (كسبعمائة كمرتيف مظيران 

 
االسـ المظير، كضمير الجمع، كضمير اإلفراد؛ لتدٌؿ :     كأفَّ تعبير الحؽ عف ذاتو بالطرؽ الثبلث

داللة قاطعة عمى أٌنو المطيؼ الخبير، كعمى إعجاز كتابو الكريـ الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال 

.  مف خمفو
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في الكتاب العزيز حضكر متمٌيز ككاضح مف حيث الكـٌ أكالن، كأساليب  (اهلل)    كحضكر لفظ الجبللة 

كركده كمعانييا في آم الذكر الحكيـ ثانيان، فيك االسـ المقصكد في النٌص القرآني، سكاء أكاف مظيران أـ 

كاف مضمران دائمان، كيرد في األسيقة بما يتناسب كمضمكنيا حيث ييبلحظ أٌف المعنى الببلغي ال يمكف أف 

.  يبرز ليؤدم معناه عمى الكجو األكمؿ إال بما عيبّْر عنو باألسمكب القرآني

 
 عف ذاتو، كليذا – عٌز كجٌؿ –    كلفظ الجبللة يرد في كثير مف آم الذكر الحكيـ معٌبران بو المكلى 

.  التعبير معانيو الببلغية المقصكدة التي تبرز جمالو، كجبللو، ككمالو في الخطاب القرآني المكٌجو لمعالميف

    كالمعاني الببلغية المستفادة مف كركد لفظ الجبللة في األسيقة القرآنية تيستقى مف اتجاىيف تعبيرييف 

 عف ذاتو باالسـ الجميؿ، كأٌما – عٌز كجٌؿ –االتجاه األكؿ؛ كىي المعاني المستفادة مف تعبير المكلى : ىما

.  االتجاه الثاني؛ فيي المعاني الببلغية المستفادة مف تعبير الخمؽ بيذا االسـ العظيـ

 
    كلكحظ التنكع في استخداـ األساليب البيانٌية في التعبير عف المعنى الببلغي الكاحد؛ ألجؿ أف يمفت 

 التي تبدك بارزة كراء ىذا اإلبداع في الخمؽ؛ ليجعؿ العقكؿ تسٌمـ لو – تعالى –الفكر لمتدٌبر في عظمة اهلل 

.   في األلكىية، كتقٌر لو بالربكبٌية– سبحانو –

 
    كالمعاني الببلغية المستفادة مف األساليب البيانٌية التي كرد فييا لفظ الجبللة، ييشاىد أٌنيا تسير في 

اتجاىيف متقابميف، فالتعظيـ يقابمو التحقير، كالترغيب يقابمو الترىيب، كاإلثبات كالتأكيد يقابمو النفي، كالمدح 

يقابمو الذـ كىكذا؛ كذلؾ لمتفريؽ بيف الخالؽ كالخمؽ، فمف صفات الخالؽ العظمة كالعمك كالرفعة، كمف 

- .   عٌز كجٌؿ –صفات الخمؽ العبكدية كالتبعٌية هلل 
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    كيبلحظ أيضان تداخؿ األساليب البيانٌية في القرآف الكريـ التي ندرؾ مف خبلليا عجز البشر عف 

مطاكلة جماؿ ببلغتو كبديع أسمكبو، ككذلؾ خركج صيغ الكبلـ عف معانييا األصمٌية إلى معاف ببلغية 

.  متعٌددة تعرؼ مف سياؽ الكبلـ

  
 حاضر في آم الذكر الحكيـ مف خبلؿ أمره كنييو، ككعده ككعيده، – تعالى – (اهلل)    كأفَّ اسـ 

.  كأحكامو كتشريعو، كصفاتو كأسمائو، كعظمتو كقدرتو كرحمتو

 
 قد – ككٌؿ جكانب النظـ القرآني بديعة –    كأفَّ ىذا الجانب المشرؽ مف جكانب النظـ القرآني البديع 

ظير لي ساطعان باىران يأسر ذكم األلباب؛ ألٌنو ييشكؿ كجيان مف أكجو اإلعجاز البياني في القرآف الكريـ، 

الجالل والجمال فٌه، كىذا الكجو الجميؿ يحتاج إلى جيكد كبيرة لتميط المثاـ عف أسرار العظمة، كمكاطف 

ٌّاته .  ولتبرز كل جزئٌة من جزئ

 
 في القرآف الكريـ ليدٌؿ داللة كاضحة عمى –تبارؾ كتعالى– (اهلل) إفَّ كركد اسـ الٌذات :وصفوة القول   

عجاز، كىذاف األمراف مقصداف عظيماف ليذا الكتاب المجيد .  أفَّ ىذا الكتاب ىك كتاب ىداية كا 

 
القلوب؛     كجميع المعاني في القرآف الكريـ تدكر حكؿ ىذا االسـ األعظـ؛ كتنساب ىذه المعاني في 

.  وكؤنَّها جدول عذب رقراق ٌشفً وٌروي قلوب الواقفٌن على بالغة هذا الكتاب العزٌز

 
:  وأخٌراً أوصً بما ٌلً

.  تكجيو أنظار الباحثيف كأقبلميـ نحك ىذا الجانب مف النظـ القرآني في الدراسات الببلغٌية الجامعٌية .ُ

 . كتكجيو الدارسيف نحك إجراء الدراسات التطبيقٌية عمى ببلغة القرآف العظيـ .ِ

الشرعي كالمغكم عند دراسة النص القرآني، فيما يكٌمؿ كؿّّ منيما اآلخر؛ : كأرل ضركرة دمج الفيميف .ّ

إذ الفصؿ بيف األداء الشرعي كالفيـ المغكم كفصؿ الركح عف الجسـ، فالحقيقة أف التقكل التي ىي 
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الخمؽ الكامؿ كىي المرادة مف الديف كيٌمو ال تتأٌتى إال بمساف فصيح يعٌبر عٌما في القمب، كالمغة ىي 

التي تقٌكـ المساف، كالفيـ الشرعي الصحيح لمنصكص، كتطبيؽ األحكاـ ىك الذم يقٌكـ القمكب فتمتقي 

 آمران بالمعركؼ، كناىيان – عٌز كجٌؿ –ىنا فصاحة المساف كسبلمة الجناف؛ فينطمؽ اإلنساف مؤمنان باهلل 

. (1)الثالثة مظاهر التقوى وهً المبدأ والنهاٌة لكل قوانٌن األدب واالجتماع عف المنكر كىذه األمكر 

ِب -:تعالى–قال  نُبونَف بِبالِلّب مِب رِب وَف ُبؤْب نكَف نِب الْبمُب نَف عَف وْب هَف نْب وفِب وَف َف رُب عْب ونَف بِبالْبمَف مُبرُب
تْب لِب نَّاسِب  َف ْب جَف رِب  ْب

ةٍء  ُب رَف  ُبمَّ ٌْب ن ُب ْب  َف  .  (2)...كُب

 

وآخر دعواهم أن الحمد هلل رّب العالمين، وأتم الصالة والتسليم على سيد المرسلين 

- .  صلى هللا عليه وسلم – سيدنا محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

. ، ترظشف 46 عثذ اٌمادس اٌى١الٟٔ، ذٕث١ٗ ا١ٌمظاْ، ص 
(2)

.  110 عٛسج آي عّشاْ، ا٠٢ح 
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. فٟ عٛس اٌمشآْ اٌىش٠ُ (هللا)فٙشط ٚسٚد ٌفع اٌعالٌح - 

.  فٙشط ا٠٢اخ ِٚعا١ٔٙا اٌثالغ١ح- 

فٙشط اٌّظادس ٚاٌّشاظع - 

فٙشط اٌّٛػٛعاخ  - 

ٍِخض تاٌٍغح ا٦ٔع١ٍض٠ح  - 

الفهــارس 
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 *في سور القرآن الكريم  (اهلل)فيرس ورود لفظ الجاللة 

عدد المرّات السورة رلى انسىرج 
ُ.  

 2انفاذذح 

 282البقرة   .ِ

 210آؿ عمراف   .ّ

 229النساء   .ْ

 148المائدة   .ٓ

ٔ.  
 89األَؼاو 

 60األعراؼ   .ٕ

ٖ.  
 89األَفال 

 169التكبة   .ٗ

 62يكنس   .َُ

 38ىكد   .ُُ

 44يكسؼ   .ُِ

ُّ.  
 34انزػذ 

 37إبراىيـ   .ُْ

 2الحجر   .ُٓ

 84النحؿ   .ُٔ

 10اإلسراء   .ُٕ

ُٖ.  
 16انكهف 

 8مريـ   .ُٗ

 6طو   .َِ

 6األنبياء   .ُِ

ِِ.  
 74انذج 

 13المإمنون   .23

 80النور   .24

 8الفرقان   .25
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 13الشعراء   .26

.   قمت بإجراء إحصاء دقيؽ أكثر مف مرة فكجدتيا عمى ىذا النحك*

عدد المرّات السورة رلى انسىرج 
ِٕ.  

 27انًُم 

 27القصص   .ِٖ

 42العنكبكت   .ِٗ

 24الرـك   .َّ

 32لقماف   .ُّ

ِّ.  
 1انسجذج 

 90األحزاب   .ّّ

ّْ.  
 8سثأ 

 36فاطر   .ّٓ

 3يس   .ّٔ

 15الصافات   .ّٕ

 3ص   .ّٖ

ّٗ.  
 60انشيز 

 53غافر   .َْ

 11فصمت   .ُْ

 32الشكرل   .ِْ

 3الزخرؼ   .ّْ

ْْ.  
 3انذخاٌ 

 18الجاثية   .ْٓ

 16األحقاؼ   .ْٔ

 27محٌمد   .ْٕ

 39الفتح   .ْٖ

 27الحجرات   .ْٗ

 1ؽ   .َٓ
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 3الذاريات   .ُٓ
 3الطكر   .ِٓ
 6النجـ   .ّٓ
- القمر   .ْٓ

عدد المرّات السورة رلى انسىرج 
ٓٓ.  

 -انزدًٍ 

 -الكاقعة   .ٔٓ

 32الحديد   .ٕٓ

 40المجادلة   .ٖٓ

 29الحشر   .ٗٓ

َٔ.  
 21انًًرذُح 

 17الصؼ   .ُٔ

ِٔ.  
 12انجًؼح 

 14المنافقكف   .ّٔ

 20التغابف   .ْٔ

 25الطبلؽ   .ٓٔ

 13التحريـ   .ٔٔ

ٕٔ.  
 3انًهك 

 -القمـ   .ٖٔ

 1الحاقة   .ٗٔ

 1المعارج   .َٕ

 7نكح   .ُٕ

ِٕ.  
 10انجٍ 

 7المزٌمؿ   .ّٕ

 3المٌدثر   .ْٕ

 -القيامة   .ٕٓ

 5اإلنساف   .ٕٔ
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 -المرسبلت   .ٕٕ

 -النبأ   .ٖٕ

 1النازعات   .ٕٗ
- عبس   .َٖ
 1التككير   .ُٖ
- االنفطار   .ِٖ

عدد المرّات السورة رلى انسىرج 
ّٖ.  

 -انًطّففٍُ 

 1االنشقاؽ   .ْٖ

 3البركج   .ٖٓ

 -الطارؽ   .ٖٔ

 1األعمى   .ٕٖ

ٖٖ.  
 1الغاشية 

 -الفجر   .ٖٗ

َٗ.  
 -انثهذ 

 2الشمس   .ُٗ

 -الميؿ   .ِٗ

 -الضحى   .ّٗ

 -الشرح   .ْٗ

ٗٓ.  
 1انرٍُ 

 1العمؽ   .ٔٗ

 -القدر   .ٕٗ

ٌّنة   .ٖٗ  3الب

 -الزلزلة   .ٗٗ

ََُ.  
 -العاديات 

 -القارعة   .َُُ

 -التكاثر   .َُِ

 -العصر   .َُّ
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 1الهمزة   .َُْ

 1الفٌل   .َُٓ

 -قرٌش   .َُٔ

َُٕ.  
- الماعون 

- الكوثر   .َُٖ

- الكافرون   .َُٗ

 2النصر   .َُُ

ُُُ.  
- المسد 

 2اإلخالص   .ُُِ

- الفلق   .ُُّ

- الناس   .ُُْ

فييا  (اهلل)فيرس اآليات والمعاني البالغية المستفادة من ورود لفظ الجاللة 
 

انسىرج 
رلى 

اَِح 
انشاهذ يٍ اَِح 

المعنى البالغي 
الصفحة المستفاد منيا 

ٌنَف  2انفاذذح  الَفمِب بِّ الْبعَف ِب رَف دُب لِلّب مْب   الْبحَف

 85القصر 

 146، 133، 91التعظيـ 

انثمزج 
10 ...  ضاًا رَف ُب مَف

ادَف ُب ُب َّللاّب  135، 83الدعاء  ... َفنَف

15  ئُب بِبهِب ْب نِب هْب ٌَف ْب َف ُب 
 131، 70التبكيت  ...َّللاّب

19 
... ٌنَف ُب مُبحِبٌ ٌر بِبالْبكا ِبرِب

 128، 55اإلحاطة  وَّللاّب

20 ... ٌرٌر اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف  128، 84، 71اإلحاطة  إِبنَّ َّللاَّ عَف َفى كُب

22 ... اداًا ِب  َفندَف ّب عَف ُبواْب لِلِب  147، 135، 103التيديد  ... َفبلَف  َفجْب

23 ... ِب ونِب َّللاّب ن دُب ااكُب  مِّ دَف واْب شُبهَف عُب ادْب  ...وَف
 131، 98انرذّذٌ 

26 

 ب رِب ٌَفضْب ن 
ٌِبً  َف ٌَف ْب َفحْب َف الَف 

 48، 32التنبيو  ...إِبنَّ َّللاَّ

...  ا ـذَف ُب بِبهَف
ادَف َّللاَّ ا  َفرَف اذَف  ...مَف

 131، 106، 32انرذمُز 

27 ِب مِبن دَف َّللاَّ هْب ونَف عَف نقُبضُب ٌَف ٌنَف   130، 41البياف  ...الَّذِب

= مجمكع عدد المرات 

2702 
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28  ِب ونَف بِبالِلَّ فُبرُب كْب فَف  َف ٌْب  ...كَف
 120التعٌجب 

 120التعظيـ 

60 ...  ِب نْب ِب َّللاَّ ن رِّ بُبواْب مِب رَف اشْب  145، 128، 96اإلباحة  ...كُب ُبواْب وَف

61 ... ِب اتِب َّللاَّ ٌَف ونَف بِب  فُبرُب كْب ٌَف انُبواْب   146، 66التعظيـ  ...كَف

64 ...  ِب لُب َّللاَّ الَف  َفضْب  144، 130، 64االمتناف  .. َف َفوْب

67 ... قَفرَف ًا واْب بَف بَفحُب ذْب كُب ْب  َفنْب  َف رُب ٌَف ْبمُب َف 
 ...إِبنَّ َّللاّب

 144، 131، 96، 46تُاٌ األهًُّح 

70 ... ونَف دُب هْب َف ُب لَفمُب
ا إِبن شَفاا َّللاَّ إِبنَّ  145، 83إظيار المشيئة  وَف

73 ... وْب َفى ُب الْبمَف
ٌِبً َّللاّب ٌُبحْب لِبكَف  ذَف  130، 41إظيار القدرة  ...كَف

80 ... عْب َفمُبونَف ا الَف  َف ِب مَف قُبولُبونَف عَف َفى َّللاّب  131، 106التبكيت   َف ْب  َف

89 
... ِب ندِب َّللاّب نْب عِب  65التشريؼ  ...كِب َفابٌر مِّ

... ٌنَف ا ِبرِب  عَف َفى الْبكَف
ةُب َّللاَّ نَف  136، 67الكعيد   َف َفعْب

انسىرج 
رلى 

اَِح 
انشاهذ يٍ اَِح 

المعنى البالغي 
الصفحة المستفاد منيا 

لَف َّللاّب ...  91 البقرة ا  َفننَف نُبواْب بِبمَف  133، 99التعميـ  ...آمِب

110  ... ِب ندَف َّللاّب و ُب عِب  132، 65التطميف  ... َفجِبدُب

113  ... ةِب امَف ٌَف قِب وْب َف الْب ٌَف هُب ْب  نَف ٌْب كُب ُب بَف حْب ٌَف ُب 
 135، 72التككيد  ... َفالِلّب

120 ...  وَف الْبهُبدَف ِب  ُب دَف  َّللاّب  136، 89، 52انمظز  ...إِبنَّ  ُب

126 
 ...  هُب نْب نَف مِب نْب آمَف اتِب مَف رَف مَف نَف الثَّ نُب ْب  َف ْب َفهُب مِب ارْب وَف

ِب   ...بِبالِلّب
 141الدعاء 

132 ... ٌن فَفى لَفكُب ُب الدِّ َف اصْب َف
 135، 49دفع التردد  ...إِبنَّ َّللاّب

137 ... ُب
هُب ُب َّللاّب كَف فٌِب كْب ٌَف  130، 97التطميف  ... َف َف

138  ِب ةَف َّللاّب غَف بْب  145، 115اإلغراء  ...صِب

140 
... مَف ُبونَف عْب ا  َف مَّ ا ِبلٍء عَف ُب بِبغَف

ا َّللاّب مَف  148، 98الكعيد  وَف

... ِب َّللاّب 
 128، 107، 78االحتراز عف العبث  ... َف َفن ُب ْب  َفعْب َف ُب  َف
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154  ِب بٌلِب َّللاّب ٌُبقْب َفلُب  ِبً  َف نْب  قُبولُبواْب لِبمَف الَف  َف  152، 128، 102اإلرشاد  ...وَف

165  ... ٌعاًا مِب ِب جَف ّب  131، 51التحقيؽ  ... َفنَّ الْبقُبوَّ َف لِلِب

173 ...  حِبٌ ٌر فُبورٌر رَّ َف  َف
 147، 132، 47الترغيب  ...إِبنَّ َّللاّب

181 ... ٌعٌر عَف ٌِب ٌر مِب َف  َف
 131، 47التحذير  إِبنَّ َّللاّب

189 ... َف
قُبواْب َّللاّب ا َّ  131، 115التحذير  ...وَف

194 ... نَف قٌِب عَف الْبمُب َّ َف مَف
واْب  َفنَّ َّللاّب اعْب َفمُب  132، 99التطميف  وَف

199 ... واْب َّللاّب فِبرُب غْب ا ْب َف  147، 132الترغيب  ...وَف

200 ... كُب ْب آبَفااكُب ْب رِب كْب ذِب َف كَف
واْب َّللاّب رُب كُب  131، 98التحضيض  .. َفاذْب

203  اتٍء ودَف دُب عْب ا ٍء مَّ ٌَّ
َف  ًِب  َف

واْب َّللاّب رُب كُب اذْب  ...وَف
 128اإلرشاد 

204  ... ا  ًِب قَف ْببِبهِب َف عَف َفى مَف
دُب َّللاّب هِب ٌُبشْب  132، 42التضميؿ  ...وَف

210  ُب  ِبً ُب
ٌَفهُب ُب َّللاّب ٌَف ْب ِب ونَف إِبالَّ  َفن  رُب ن ُب ٌَف لْب   136، 108الكعيد  ... َف

انسىرج 
رلى 

اَِح 
انشاهذ يٍ اَِح 

المعنى البالغي 
الصفحة المستفاد منيا 

ِب ...  211 انثمزج ةَف َّللاّب مَف لْب نِبعْب دِّ ٌُببَف ن  مَف  131، 65انرذكُز  ...وَف

214 

... ٌبٌر ِب قَفرِب
رَف َّللاّب  130، 50انثشارج    َفال إِبنَّ نَفصْب

...م ى نصر َّللا...   140، 105االسرثطاء 

216  ... عْب َفمُبونَف عْب َف ُب وَف َفن ُب ْب الَف  َف ٌَف ُب 
َّللاّب  132، 56تربية الميابة  وَف

217 ... ِب بِبٌلِب َّللاّب ن  َف دٌّ عَف صَف بِبٌرٌر وَف الٌر  ِبٌهِب كَف  66التيكيؿ  ...قِب َف

218  ... ِب لِب َّللاّب بٌِب واْب  ِبً  َف دُب ا َف جَف  131، 64بياف الغاية  ...وَف

219 ... ات ٌَف ُب لَفكُب ُب اا
نُب َّللاّب ٌِّ ٌُبب لِبك َف  ذَف  144، 81االمتناف  ...كَف

221  ... ةِب نَّ وَف إِبلَفى الْبجَف عُب دْب ٌَف ُب 
َّللاّب  147، 132، 71الترغيب  ...وَف

225 ... ال ٌؤا ذك  َّللا بال غو...  نفي المؤاخذة 
231 ... كُب ْب ٌْب ِب عَف َف تَف َّللاّب مَف واْب نِبعْب رُب كُب اذْب  139، 130، 97االمتناف  ...وَف

253 ... ن كَف َّ َف َّللاّب هُب  مَّ نْب  144، 134، 43التكريـ  ...مِّ
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... ا اقْب َف َف ُبواْب ُب مَف
لَفوْب شَفاا َّللاّب  ...وَف

اإلضمار عمى 
 128، 80، 79شريطة التفسير 

... ٌدُب ٌُبرِب ا  لُب مَف عَف فْب ٌَف َف 
نَّ َّللاّب لَفـكِب  133، 80، 79إظيار اإلرادة  وَف

257  نُبواْب ٌنَف آمَف ًُّز الَّذِب لِب ُب وَف
 144، 134، 92التكريـ  ...َّللاّب

258 ... س مْب ٌَف ْب ِبً بِبالشَّ َف 
 146، 47التعظيـ  ... َفإِبنَّ َّللاّب

259 ...  ا وْب ِبهَف دَف مَف عْب ُب بَف
ـَفذِب ِب َّللاّب ً  َف ٌِـب ٌُبحْب نَّىَف 

 140، 128، 105االستبعاد  ... َف

261 ... ِب بِبٌلِب َّللاّب الَفهُب ْب  ِبً  َف وَف  ...ٌُبنفِبقُبونَف  َفمْب
 136انًذح 

263  ... حَف ٌِب ٌر ًٌّ نِب ُب  َف
َّللاّب  55إظيار الغنى  وَف

267 ... ٌدٌر مِب ًٌّ حَف نِب َف  َف
واْب  َفنَّ َّللاّب اعْب َفمُب  135، 100انرىتُخ  وَف

268 ...  فِبرَف غْب كُب  مَّ دُب عِب ٌَف ُب 
َّللاّب  ...وَف

 131، 56الكعد بالمغفرة 

 144، 136، 70تُاٌ األهًُّح 

276  ا بَف ُب الْبرِّ
حَف ُب َّللاّب مْب  147، 134، 56التيديد  ...ٌَف

انسىرج 
رلى 

اَِح 
انشاهذ يٍ اَِح 

المعنى البالغي 
الصفحة المستفاد منيا 

ِب ...  279 البقرة نَف َّللاّب بٍء مِّ رْب نُبواْب بِبحَف  147، 134، 99التيديد  ... َف ْبذَف

284 ... ٌرٌر اٍء قَفدِب ًْب لِّ شَف  55إظيار القدرة  وَّللاَّ عَف َفى كُب

 آل ػًزاٌ
7 ...  ُب

ٌ َفهُب إِبالَّ َّللاّب عْب َف ُب  َف ْبوِب ٌَف ا  مَف  135، 90التأكيد  ...وَف

18  وَف هَف إِبالَّ  ُب هُب الَف إِبلَـف ُب  َفنَّ
دَف َّللاّب هِب  74انرؼظُى  ...شَف

26  الِبكَف الْبمُب ْبكِب  114التعظيـ  ...قُبلِب ال َّهُب َّ مَف

28 ... هُب فْب َف ُب نَف
كُب ُب َّللاّب رُب ذِّ ٌُبحَف  131، 55، 42التحذير  ...وَف

30 
... هُب فْب َف ُب نَف

كُب ُب َّللاّب رُب ذِّ ٌُبحَف  131، 55، 42التحذير  ...وَف

 ... ادِب بَف وفُب بِبالْبعِب ؤُب ُب رَف
َّللاّب  129، 42إظيار الرأفة  وَف

31  ... حِبٌ ٌر فُبورٌر رَّ ُب  َف
َّللاّب  147، 132، 64انرزغُة  وَف

32 ... َف
واْب َّللاّب ٌعُب  130اإللزاـ كالكجكب  ... َف ِب

33  نُبوحاًا فَفى آدَف َف وَف َف اصْب َف
 135، 49،74إظهار اإلرادج  ...إِبنَّ َّللاّب
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37 ... ِب ندِب َّللاّب نْب عِب وَف مِب  142، 141، 135، 66دفع االستغراب  ... ُب

40  ... ااُب ٌَفشَف ا  لُب مَف عَف فْب ٌَف ُب 
لِبكَف َّللاّب ذَف  133، 43التعجب  كَف

45 ... ه نْب ةٍء مِّ كِب بِبكَف ِبمَف رُب ٌُببَفشِّ َف 
 145، 46البشارة  ...إِبنَّ َّللاّب

49 ... ِب نِب َّللاّب وْب َفى بِبإِبذْب ٌِبـً الْبمَف  130، 76إظيار القدرة  ...وَف ُبحْب

52 
... ِب ي إِبلَفى َّللاّب ارِب نصَف

نْب  َف  107، 64التحقؽ  ...مَف

 ... ارُب َّللاّب نُب  َفنصَف  140، 131، 64التخصيص  ...نَفحْب

62 ... ُب
نْب إِبلَفـهٍء إِبالَّ َّللاّب ا مِب مَف  ...وَف

 138، 36إظيار األلكىٌية 

 129القصر 

68  ... نَف نٌِب مِب ؤْب ًُّز الْبمُب لِب ُب وَف
َّللاّب  وَف

إظيار كالية اهلل 
 130، 55لممؤمنيف 

74 ... ِب ٌ لِب الْبعَف ِب ضْب
و الْبفَف ُب ذُب

َّللاّب  129، 55إظيار الفضؿ  وَف

76 ... نَف قٌِب ٌُبحِببُّز الْبمُب َّ َف 
 136، 49انًذح   َفإِبنَّ َّللاّب

97 ... تِب ٌْب ِب عَف َفى النَّاسِب حِبجُّز الْببَف
ّب لِلِب  144، 131بياف األىمٌية  ...وَف

108 ... ٌنَف الَفمِب ٌدُب  ُب ْبماًا لِّ ْبعَف ٌُبرِب ُب 
ا َّللاّب مَف  54إظهار انؼذل  وَف

126   رَف ُب إِبالَّ بُبشْب
عَف َفهُب َّللاّب ا جَف مَف  130، 91البشارة  ...وَف

 
 

انسىرج 
رلى 

اَِح 
انشاهذ يٍ اَِح 

المعنى البالغي 
الصفحة المستفاد منيا 

آل ػًزاٌ 
137 ... بُبنَفا َّللاّب  117المدح  ...حَف ْب

141   نُبواْب ٌنَف آمَف ُب الَّذِب
صَف َّللاّب حِّ ٌُبمَف لِب  129، 81إظهار انؼُاَح  ...وَف

148 ... ا ٌَف نْب ابَف الدُّز وَف ُب ثَف
ا ُب ُب َّللاّب  132، 42التطميف  ... َف  َف

155 
... هُب ْب نْب ُب عَف

فَفا َّللاّب لَفقَفدْب عَف  132، 51التطميف  ...وَف

... حِبٌ ٌر فُبورٌر رَّ َف  َف
 132، 82الترغيب  إِبنَّ َّللاّب

159  ِب لْب عَف َفى َّللاَّ كَّ وَف  135، 100انذواو  ... َف َف

169 
 ا اًا وَف ِب  َفمْب بِبٌلِب َّللاّب ٌنَف قُب ِب ُبواْب  ِبً  َف بَفنَّ الَّذِب الَف  َفحْب َف وَف

...  131، 102تُاٌ انؼالثح 

183 ...ا نَف ٌْب دَف إِبلَف هِب َف عَف
 128، 45اٌدعاء الصدؽ  ...إِبنَّ َّللاّب
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187 
 اب ٌنَف  ُبو ُبواْب الْبكِب َف ا َف الَّذِب ٌثَف ُب مِب

ذَف َّللاّب إِبذَف  َف َف وَف

... 
 146، 134، 43التنبيو 

198 ... ارِب رَف بْب
رٌر لِّؤلَف ٌْب ِب  َف ندَف َّللاّب ا عِب مَف  136، 67المفاضمة  وَف

199 ... بلًا ناًا قَف ٌِب مَف ِب ثَف ٌَفاتِب َّللاّب ونَف بِب  رُب شْب َف ٌَف  148المدح كالثناء  ...الَف 

ِب  17النساء  ةُب عَف َفى َّللاّب بَف وْب ا ال َّ مَف  147، 132، 91الترغيب  ...إِبنَّ

19 ... راًا ثٌِب راًا كَف ٌْب هِب  َف ُب  ٌِب
لَف َّللاّب عَف ٌَفجْب  126الكجكب  وَف

28 ...  ٌفاًا عِب انُب ضَف  ...وَف ُب ِب َف اإلِبن َف
اإلعبلـ بكقكع 
الفعؿ بالمفعكؿ 

77 

34  ... راًا بٌِب اًا كَف ٌّب انَف عَف ِب َف كَف
 134، 48التمجيد  إِبنَّ َّللاّب

46 ... رِب ِب ْب فْب ُب بِبكُب
هُب ُب َّللاّب نَف  44الذـ  ...لَّعَف

48 

 كَف بِبهِب رَف ٌُبشْب فِبرُب  َفن  غْب ٌَف َف الَف 
 136، 49انىػُذ  ... إِبنَّ َّللاّب

... ِب  َفقَفدِب ا ْب َفرَف كْب بِبالِلّب رِب ٌُبشْب ن  مَف  136، 49الذـ  ...وَف

61 ... ُب
لَف َّللاّب ا  َفننَف اْب إِبلَفى مَف الَفوْب عَف  132، 98تربية الميابة  ... َف

75  ِب بِبٌلِب َّللاّب ا لَفكُب ْب الَف  ُبقَفا ِب ُبونَف  ِبً  َف مَف  148الترغيب  ...وَف

88  ... بِبٌبلًا جِبدَف لَفهُب  َف ُب  َف َفن  َف
ٌُبضْب ِبلِب َّللاّب ن  مَف  134، 82انرمزَز  وَف

95 ... جِبٌ ِب انِب الرَّ ٌْب َف نَف الشَّ ِب مِب
ذْب بِبالِلّب عِب  143اإلرشاد   َفا ْب َف

انسىرج 
رلى 

اَِح 
انشاهذ يٍ اَِح 

المعنى البالغي 
الصفحة المستفاد منيا 

نَّ ... 127النساء  ٌُبفْب ِبٌكُب ْب  ِبٌهِب ُب 
 128، 70االختصاص  ...َّللاّب

153 ... رَف ًا هْب ِب جَف ا َّللاّب نَف رِب
 97االستيزاء  ... َف

157 
... ولَف ٌَف َف رَف ُب رْب نَف مَف ى ابْب ٌ َف ٌحَف عِب ا الْبمَف ِب نَف ا قَف َف ْب إِبنَّ

 140االسرهشاء  ...ِبَّللاّب 

169  ... ٌراًا ٌَف ِب ِب  لِبكَف عَف َفى َّللاّب انَف ذَف كَف  وَف
 135، 81التككيد 

 131التحقيؽ 

171 

... احِبدٌر ُب إِبلَفـهٌر وَف
ا َّللاّب مَف  85القصر  ...إِبنَّ

... ِب ولُب َّللاّب ٌَف َف رَف ُب رْب نُب مَف ى ابْب ٌ َف ٌحُب عِب ا الْبمَف ِب مَف إِبنَّ

...  134، 91انرمزَز 
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انًائذج 
2 ... ِب عَف بِبرَف َّللاّب  131، 102التحذير  ...الَف  ُبحِب ُّزواْب شَف

3 ... ِب رِب َّللاّب ٌْب لَّ لِبغَف  ِب
ا  ُب مَف  ...وَف

 132، 65انرشزَغ 

 65التعظيـ 

33  َف
بُبونَف َّللاّب ارِب ٌُبحَف ٌنَف  اا الَّذِب نَف ا جَف مَف  136، 79المبالغة في التخكيؼ  ...إِبنَّ

52  ...ًٌَف ْب ِب ُب  َفن 
ى َّللاّب  131، 125التحقيؽ  ... َفعَف َف

60 
... ِب ندَف َّللاّب ةًا عِب ثُبوبَف لِبكَف مَف ن ذَف رٍّق مِّ بُبكُب  بِبشَف بِّ لْب  ُبنَف  َف

... 
 132، 107التشكيؽ 

67 ... نَف النَّاسِب مُبكَف مِب صِب عْب ٌَف ُب 
َّللاّب  70إظيار العناية  ...وَف

72  ...ة نَّ هِب الْبجَف ُب عَف ٌَف
رَّ َف َّللاّب  132، 82ذزتُح انًهاتح  ... َفقَفدْب حَف

80 ...  هِب ْب ٌْب ُب عَف َف
 147، 135، 44انرهذَذ  ... َف ِب َف َّللاّب

84  نُب بِبالِلّب مِب ا الَف نُبؤْب ا لَفنَف مَف  140االستبعاد  ...ِبوَف

93 ... نَف نٌِب ٌُبحِببُّز الْبمُبحْب ِب ُب 
َّللاّب  136المدح كالثناء  وَف

98 قَفاب ٌدُب الْبعِب دِب َف شَف
واْب  َفنَّ َّللاّب  138تربية الميابة  ...اعْب َفمُب

114 ... ا مَف بِبدَف ًا نَف ٌْب لْب عَف َف ا  َفننِب نَف بَّ  135، 114انذػاء  ...ال َّهُب َّ رَف

117 ... َف
واْب َّللاّب بُبدُب  82القصر  ...اعْب

انسىرج 
رلى 

اَِح 
انشاهذ يٍ اَِح 

المعنى البالغي 
الصفحة المستفاد منيا 

ض  3األنعاـ  اتِب وَف ًِب األَفرْب موَف ُب  ًِب ال َّ
وَف َّللاّب  58إظيار الكماؿ  ...وَف ُب

23 ... ٌنَف كِب رِب ا مُبشْب نَّ ا كُب ا مَف نَف بِّ ِب رَف
َّللاّب  141التككيد  قَفالُبواْب وَف

35 ... هُب ْب عَف مَف ُب لَفجَف
لَفوْب شَفاا َّللاّب  77االدرزاس ػٍ انؼثث  ...وَف

39 ... قِبٌ ٍء ا ٍء مُّز ْب َف رَف عَف ْبهُب عَف َفى صِب ٌَفجْب  
شَف ْب ٌَف ن  مَف  77 االحتراز عف العبث وَف

53 ... هِب ٌْب ُب عَف َف
نَّ َّللاّب الا مَف ـؤُب  148انرذمُز  ... َف َف

58 ... ٌنَف الِبمِب ُب  َفعْب َف ُب بِبال َّ
َّللاّب  30انىػُذ  وَف
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73 ... ادَف ِب هَف الشَّ بِب وَف ٌْب الِب ُب الْبغَف  76اإليجاز  ...عَف

95  ... ُب  َف َفنَّى  ُبؤْب َفكُبونَف
لِبكُب ُب َّللاّب  129، 60إظيار الكماؿ  ذَف

102  كُب ْب بُّز ُب رَف
لِبكُب ُب َّللاّب  ...ذَف

 133، 61إظيار الكماؿ 

 146، 133التعظيـ 

114   ماًا كَف ً حَف غِب ِب  َفبْب َف رَف َّللاّب ٌْب  130، 106اإلنكار  ... َف َفغَف

121 
 ه ٌْب ِب عَف َف رِب ا ْب ُب َّللاّب كَف ٌُبذْب ا لَف ْب  مَّ الَف  َف ْبكُب ُبواْب مِب وَف

... 
 136، 103طمب الكؼ 

149 ... ٌنَف عِب مَف اكُب ْب  َفجْب دَف اا لَفهَف  128، 77 االحتراز عف العبث  َف َفوْب شَف

هُب ... 164األػزاف  هْب ِبكُب ُب مُب
ماًا َّللاّب ونَف قَفوْب عِب ُب  141، 108النيي  ...لِب َف  َف

180  نَفى اا الْبحُب ْب مَف ِب األَف ْب ّب لِلِب  146، 134، 73انرُثُه  ...وَف

190 ... كُبونَف رِب ٌُبشْب ا  مَّ ُب عَف
الَفى َّللاّب عَف  143التنزيو   َف َف

 98انرذذَز  ... ا قوا َّللا... 1األَفال 

2 
 جِب َفتْب ُب وَف

رَف َّللاّب كِب ا ذُب ٌنَف إِبذَف نُبونَف الَّذِب مِب ا الْبمُبؤْب مَف إِبنَّ

 136، 92انًذح  ...قُب ُبوبُبهُب ْب  

48 ... َف
افُب َّللاّب ًَف  َف َف  141، 140، 129، 46إظهار انضؼف  ...إِبنِّ

60  ... ِب وَّ َّللاّب دْب بُبونَف بِبهِب عَف  133، 66انرؼٍُُ  ... ُبرْب ِب

ٌ ٌر ... 15التكبة  كِب ُب عَف ٌِب ٌر حَف
َّللاّب  22تربية الميابة  وَف

25  ثِبٌرَف ٍء نَف كَف ا ِب وَف ُب  ِبً مَف
كُب ُب َّللاّب رَف  144، 130، 50االمتناف  ...لَفقَفدْب نَفصَف

30  ... ِب نُب َّللاّب رٌر ابْب ٌْب نَف هُبودُب عُب ٌَف قَفالَفتِب الْب  ...وَف
التسجيؿ عمى الكفار 

 132، 65أقكاليـ 

36 ... نَف قٌِب عَف الْبمُب َّ َف مَف
واْب  َفنَّ َّللاّب اعْب َفمُب  132، 99التطميف  وَف

سلُ  السورة
ا٠٢ح 

 الشاىد من اآلية
المعنى البالغي 
الصفحة المستفاد منيا 

 التكبة
43 نك ُب عَف

فَفا َّللاّب  22التطميف  ...عَف

45  نُبونَف بِبالِلّب مِب ٌُبؤْب ٌنَف الَف  نُبك َف الَّذِب ٌَف ْب َف ْبذِب ا  مَف  الذـ  ...إِبنَّ

59 ... بُبونَف ا ِب ِب رَف ا إِبلَفى َّللاّب  141انرمزَز  إِبنَّ

99  ...مَف ِبه حْب ُب  ِبً رَف
ٌُبدْب ِب ُبهُب ُب َّللاّب  131، 46انرذمُك  ... َف
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115 ... اٍء عَف ٌِب ٌر ًْب لِّ شَف َف بِبكُب
 128، 71اإلداطح  إِبنَّ َّللاّب

كُب ْب ... 3يكنس  بُّز ُب رَف
لِبكُب ُب َّللاّب  61انرؼظُى  ...ذَف

10  انَفكَف حَف بْب ا  ُب هَف ا ُب ْب  ٌِب وَف عْب  146، 134 ،114التعظيـ  ...دَف

18 
... ات اوَف مَف عْب َف ُب  ًِب ال َّ ٌَف ا الَف  َف بِبمَف

بُبونَف َّللاّب بِّ  َف ُبنَف

...  135، 107انرىتُخ 

25 ...  بلَف ِب ارِب ال َّ و إِبلَفى دَف عُب دْب ٌَف ُب 
َّللاّب  133، 79انرؼًُى يغ اإلَجاس  ...وَف

55 
  ضِب األَفرْب اتِب وَف اوَف مَف ا  ًِب ال َّ ِب مَف ّب  َفال إِبنَّ لِلِب

...  135، 52دفغ انشك 

60 ...ب ذِب ِب الْبكَف ونَف عَف َفى َّللاّب رُب فْب َف ٌَف ٌنَف   142الكعيد  ...الَّذِب

85 ... ا كَّ ْبنَف وَف ِب  َف  141الحصر  ...عَف َفى َّللاّب

ىكد 
17  باًا ذِب ِب كَف نِب ا ْب َفرَف  عَف َفى َّللاّب مَّ نْب  َف ْب َف ُب مِب مَف  136، 108انُفٍ  . ...وَف

63  ... ِب نَف َّللاّب نِبً مِب رُب ٌَفنصُب ن   129، 106إظهار انضؼف  ... َفمَف

64 ...  ِب اقَفةُب َّللاّب ـذِب ِب نَف  140التفخيـ  ... َف

88 ... ِب قِبً إِبالَّ بِبالِلّب وْب ٌِب ا  َف مَف  84انمظز  ...وَف

 73َىسف 
... ا نَف ا جِببْب ِب لَفقَفدْب عَف ِبمْب ُب  مَّ الِلّب قَفالُبواْب  َف

د  122انرىكُذ  ...لِبنُبفْب ِب

85 ... فَف ٌُبو ُب رُب  كُب ذْب ُب  َف فْب َف   121التقرير  ... َفالِل  َف

91  ...ا نَف ٌْب ُب عَف َف
كَف َّللاّب رَف ِب لَفقَفدْب آثَف  135، 121انرىكُذ  ... َفالِلّب

108 ... ٌنَف كِب رِب نَف الْبمُبشْب اْب مِب نَف
ا  َف مَف ِب وَف انَف َّللاّب حَف بْب  134، 66انرُشَه  وَف ُب

 الرعد
26  اا ٌَفشَف نْب  نْب َف لِبمَف بْب ُب ُب الرِّ ٌَف ُب 

 133التقرير  ...َّللاّب

38 
... َّةٍء إِبال ٌَف ًَف بِب  ٌَف ْب ِب ولٍء  َفن  انَف لِبرَف ُب ا كَف مَف وَف

ِب  نِب َّللاّب  ...بِبإِبذْب
 86القصر 

سلُ السورة 
ا٠٢ح 

اٌّعٕٝ اٌثالغٟ  الشاىد من اآلية
اٌّغرفاد ِٕٙا 

الصفحة 

إبراىيـ 
12 ... ِب لَف عَف َفى َّللاّب كَّ وَف ا  َفالَّ نَف َف ا لَفنَف مَف  132، 106انرشجُغ  ...وَف

ا 18 النحؿ و َف صُب ِب الَف  ُبحْب ةَف َّللاّب مَف واْب نِبعْب دُّز عُب إِبن  َف  139االيرُاٌ  ...وَف
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53  نَف َّللاّب ةٍء  َفمِب مَف عْب ن نِّ ا بِبكُب  مِّ مَف  90االمتناف  ...وَف

56  ... ونَف رُب فْب َف ن ُب ْب  َف ا كُب مَّ ِب لَف ُب ْب َفلُبنَّ عَف الِلّب  131، 122التحقيؽ   َف

74  ال ثَف ِب األَفمْب ّب بُبواْب لِلِب رِب  135، 103انرىتُخ  ... َفبلَف  َفضْب

77 األَفرْبض اتِب وَف وَف مَف بُب ال َّ ٌْب ِب  َف ّب لِلِب  136، 74انمظز  ... وَف

104 ... ٌَفاتِب َّللاّب نُبونَف بِب  مِب ٌُبؤْب ٌنَف الَف   92الذـ  ...الَّذِب

والًا ... 94اإلسراء  راًا رَّ ُب ُب بَفشَف
ثَف َّللاّب عَف  128، 105االسرهشاء   َفبَف

بًِّ 38الكيؼ  ُب رَف
وَف َّللاَّ ا  ُب نَّ  58إظهار انكًال  ...لَّكِب

طو 
8  اا مَف َف ْب وَف لَفهُب األْب ُب الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب

 َّللاَّ

نَفى  56انرزغُة  الْبحُب ْب

14 ... ا ُب الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  َفنَف
ا َّللاَّ  135، 57دفغ انشك  ... َفنَف

األَثُاء 
37 ل جَف نْب عَف انُب مِب ِبن َف اإلػالو تىلىع انفؼم  ... ُب ِب َف اإلْب

تانًفؼىل 
77 

66 
...  كُب نفَفعُب ٌَف ا الَف  ِب مَف ونِب َّللاَّ ن دُب ونَف مِب بُبدُب عْب  َف َف َف

... 
 141التقريع 

ا ِبهِب ... 52الحج  ٌَف ُب آ
كِب ُب َّللاَّ ٌُبحْب  إظهار اإلدكاو  ...ثُب َّ 

56  ِب َّ بِبذٍء لِلِّ مَف وْب ٌَف  128االخرظاص  ...الْبمُب ْبكُب 

64 ... ٌدُب مِب ًُّز الْبحَف نِب َف لَفهُبوَف الْبغَف
إِبنَّ َّللاَّ  133التقرير  وَف

74  ... ٌنٌر نِب يٌّ عَف َف لَفقَفوِب
 147، 135، 32التيديد  إِبنَّ َّللاَّ

انُىر 

25 ... هُب ُب الْبحَف ّب ٌنَف ُب دِب
التحقيؽ  ...ٌُبوَف ٌِّهِب ُب َّللاَّ

81 

29  ... كْب ُبمُبونَف ا  َف مَف ونَف وَف دُب ا  ُببْب عْب َف ُب مَف ٌَف ُب 
َّللاَّ  131، 41التحذير  ...وَف

55  نكُب ْب نُبوا مِب ٌنَف آمَف ُب الَّذِب
دَف َّللاَّ عَف  137انثشارج  ...وَف

والًا ... 41انفزلاٌ  ُب رَف ُب
ثَف َّللاَّ عَف ي بَف ا الَّذِب ذَف انرسجُم ػهً انكفار   َف َف

ألىانهى 
79 ،132 

رَف  213 الشعراء ِب إِبلَفهاًا آ َف
عَف َّللاَّ دْب ُب مَف  135، 103التيييج  ... َفبلَف  َف
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ُب ... 9انًُم 
ا َّللاَّ هُب  َفنَف  58دفغ انىدشح  ...إِبنَّ

15 ...  ا ي  َفضَّ َفنَف ِب الَّذِب َّ دُب لِلِب مْب قَفاالَف الْبحَف  134، 63التمجيد  ...وَف

 السورة
رقم 
 انشاهذ يٍ اَِحاآلية 

المعنى البالغي 
الصفحة المستفاد منيا 

 44 النمؿ
... ِّب ِب رَف َّ انَف لِلِب مَف ٌْب عَف  ُب َف تُب مَف وَف َف ْب َفمْب

ٌنَف  الَفمِب  الْبعَف
 140التعظيـ 

49 ... ِب مُبوا بِبالِلَّ قَفا َف  132، 99التشجيع  ... َف

63 ... كُبونَف رِب ٌُبشْب ا  مَّ ُب عَف
الَفى َّللاَّ عَف  134، 83انرُشَه   َف

القصص 

30 ... ٌنَف الَفمِب بُّز الْبعَف ُب رَف
ا َّللاَّ  130، 37انرؼهُى  إِبنًِّ  َفنَف

70  وَف ُب الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب
وَف َّللاَّ  59التعظيـ  ...وَف ُب

76 ... حِبٌنَف ٌُبحِببُّز الْبفَفرِب َف الَف 
 149، 135، 49انذو  إِبنَّ َّللاَّ

انؼُكثىخ 

19-20  ... شْب َف َف ااْب ِبرَف َف اُب النَّ ٌُبنشِب ُب 
 133، 81انرفخُى  ...ثُب َّ َّللاَّ

61-62 ... ُب
قُبولُبنَّ َّللاَّ ٌَف  78االدرزاس ػٍ انؼثث  ...لَف

62  ... نْب بْب ُب ُب الرِّ ٌَف ُب 
 133، 71انرذكُز  ...َّللاَّ

ي  َف َفقَفكُب ْب  40انزوو  ُب الَّذِب
 129، 62إظهار انمذرج  ... َّللاَّ

وَف الْبحَف   30نمًاٌ  َف  ُب
لِبكَف بِب َفنَّ َّللاَّ  146، 133، 51التعظيـ  ...ذَف

األدشاب 
56  ًّب بِب ٌُبصَف ُّزونَف عَف َفى النَّ هُب  بِبكَف َف بلَف مَف َف وَف

 74التفخيـ  ...إِبنَّ َّللاَّ

66 ... َف
ا َّللاَّ نَف عْب ا  َف َف نَف ٌْب َف ا لَف  140 ، 129، 111إظيار الحسرة  ...ٌَف

ٌ ُب ... 27سبأ  كِب ٌنُب الْبحَف نِب ُب الْبعَف
وَف َّللاَّ لْب  ُب  59انرؼظُى  بَف

فاطز 

كُب ْب  3 ٌْب ِب عَف َف تَف َّللاَّ مَف وا نِبعْب رُب كُب اسُب اذْب ا النَّ هَف ٌُّز ا  َف  97االيرُاٌ  ...ٌَف

13 ... كُب ْب بُّز ُب رَف
لِبكُب ُب َّللاَّ  60انرؼظُى  ...ذَف

ةًا  74يس  ِب آلِبهَف ونِب َّللاَّ ن دُب وا مِب ذُب ا َّ َف  145، 67انذو  ... وَف

انظافاخ 
56  ٌنِب دِب دتَّ لَف ُبرْب ِب إِبنْب كِب

 133، 123انرؼجة  قَفالَف  َفالِلَّ

74  ٌنَف ِب الْبمُب ْب َفصِب ادَف َّللاَّ بَف  132انرشزَف  إِبالَّ عِب
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ُب ... 65ص 
نْب إِبلَفهٍء إِبالَّ َّللاَّ ا مِب مَف  138القصر  ...وَف

الزمر 
4  ... ارُب احِبدُب الْبقَفهَّ ُب الْبوَف

وَف َّللاَّ  146، 133التعظيـ   ُب

6 ... كُب بُّز ُب رَف
لِبكُب ُب َّللاَّ  129، 60إظهار انمذرج  ...ذَف

11 ... َف
بُبدَف َّللاَّ تُب  َفنْب  َفعْب رْب  130، 46اإلنشاو وانىجىب  ...إِبنًِّ  ُبمِب

36   دَف ُب بْب افٍء عَف ُب بِبكَف
ٌْبسَف َّللاَّ  133التقرير  ... َفلَف

42 َفنفُبس وَف َّى األْب ٌَف َف ُب 
 139إظهار القدرة  ...َّللاَّ

53 ... ِب ةِب َّللاَّ مَف حْب ن رَّ وا مِب نَف ُب قْب  147، 132، 103الترغٌب  ...الَف  َف

 السورة
رقم 
انشاهذ يٍ اَِح  اآلية

المعنى البالغي 
 الصفحةالمستفاد منيا 

الزمر 
57 ... قِبٌنَف نَف الْبمُب َّ نتُب مِب انِبً لَفكُب دَف َف  َف

 141التمٌني  لَفوْب  َفنَّ َّللاَّ

66  بُبدْب َف  َفاعْب
لِب َّللاَّ  143االخرظاص  ...بَف

غافر 
14   ٌنَف ٌنَف لَفهُب الدِّ َف مُب ْب ِبصِب

وا َّللاَّ عُب  99انرُثُه  ... َفادْب

62   ٌنَف ٌنَف لَفهُب الدِّ َف مُب ْب ِبصِب
وا َّللاَّ عُب  146، 134 انرُثُه  ... َفادْب

64 ... ٌنَف الَفمِب بُّز الْبعَف ُب رَف
كَف َّللاَّ ارَف بَف  61التمجيد   َف َف

ي  َف َفقَفهُب ْب ... 15فصمت  َف الَّذِب
 146، 134، 63انرُثُه  ... َفنَّ َّللاَّ

الشكرل 

9 ... ًّب لِب وَف الْبوَف ُب  ُب
 85انمظز  ... َفالِلَّ

10 ...  ًِّب ُب رَف
لِبكُب ُب َّللاَّ  134انرًجُذ  ...ذَف

53 ات وَف مَف ا  ًِب ال َّ ي لَفهُب مَف ِب الَّذِب ا  ِب َّللاَّ رَف  128، 62االخرظاص  ...صِب

الجاثية 
12  رَف رَف لَفكُب ُب الْببَفحْب ُب الَّذِبي   َّ

 144، 75إظيار الفضؿ  ...َّللاَّ

36 
 ضِب َفرْب بِّ األْب رَف اتِب وَف اوَف مَف بِّ ال َّ دُب رَف مْب  َف ِب َّهِب الْبحَف

ٌنَف  الَفمِب بِّ الْبعَف  رَف
 129، 62التمجيد 

محٌمد 
19  َّهُب الَف إِبلَفهَف إِبالَّ َّللا  84القصر  ... َفاعْب َف ْب  َفنَّ

26 ... ارَف ُب ْب رَف عْب َف ُب إِب ْب ٌَف ُب 
َّللاَّ  129إظهار انؼهى  وَف

ا ... 21انفرخ  ُب بِبهَف
ا َف َّللاَّ  144، 130، 46االيرُاٌ  ...قَفدْب  َفحَف

ا  58الذاريات  نَّ وَف الرَّ َف  ُب
 139انرطًٍُ  ...إِبنَّ َّللاَّ
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فُبورٌر  ... 7المجادلة  فُبوٌّ  َف َف لَفعَف
إِبنَّ َّللاَّ  147، 132انرزغُة  وَف

 الحشر

22  ... عال  الغٌب والشهاد...  130، 62اإلَجاس نًؼزفره تذاهح 

23 ... وسُب وَف الْبمَف ِبكُب الْبقُبدُّز ي الَف إِبلَفهَف إِبالَّ  ُب ُب الَّذِب
 146، 133، 62التعظيـ  ...َّللاَّ

24 ئ ارِب الِب ُب الْببَف ُب الْب َف
وَف َّللاَّ  59انرؼظُى  ... ُب

كُب ْب  7الممتحنة  نَف ٌْب لَف بَف عَف ٌَفجْب ُب  َفن 
ى َّللاَّ  126انرذمُك  ...عَف َف

ِب  2الصؼ  ندَف َّللاَّ قْب اًا عِب بُبرَف مَف  120، 118انذو  ...كَف

ونَف ... 10الجمعة  ثِبٌراًا لَّعَف َّكُب ْب  ُبفْب ِبحُب َف كَف
وا َّللاَّ كُبرُب اذْب  97اإلرشاد  وَف

المنافقكف 
1 ... ِب ولُب َّللاَّ كَف  لَفرَف ُب دُب إِبنَّ هَف  140، 128، 50اّدعاء الصدق  ...نَفشْب

8 ... َّن ِب الْبعِب َّ لِلِب  128، 73االختصاص  ...وَف

انسىرج 
رقم 
 الشاىد من اآليةاآلية 

المعنى البالغي 
الصفحة المستفاد منيا 

ُب ...  6التغابف 
نَفى َّللاَّ غْب ا ْب َف  146، 133، 43التعظيـ  ...وَّ

راًا ...  10انطالق  كْب كُب ْب ذِب ٌْب ُب إِبلَف
لَف َّللاَّ  131، 47انرذكُز  ...قَفدْب  َفننَف

ناًا ... 20المزٌمؿ  ضاًا حَف َف َف قَفرْب
وا َّللاَّ ضُب قْبرِب

 95الترغيب  ...وَف َف

ٌد 16البركج  ٌُبرِب ا  الٌر لِّمَف  76انرؼظُى   َفعَّ

اإلخبلص 
1  دٌر ُب  َفحَف

وَف َّللاَّ  138، 82، 58إظهار انكًال  قُبلْب  ُب

2  دُب مَف ُب الصَّ
 146، 133انرؼظُى  َّللاَّ
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فٙـشط اٌّظـادس ٚاٌّـشاظع 

.  القرآن الكريم .ُ

، مؤسسة الكتب الثقافية، 1، ط(جبلؿ الديف عبد الرحمف)، السيكطي اإلتقان في عمـوم القرآن .ِ

  .ـ 1996- ى 1416بيػركت، 

، 1 أحمد محمد البٌنا، تحقيؽ شعباف محمد إسماعيؿ، طإتحا  النشر بالقراءات األربع عشر، .ّ

 .  ـ1987- ى  1407عالـ الكتب، بيركت، 

. (د،ت)، دار الكتب العممية، بيركت، (د، ط)، سيؼ الديف اآلمدم، اإلحكام في أصول األحكام .ْ

، 1، عبد الممؾ بف حيكيو الجكيني، تحقيؽ أسعد تميـ، طاإلرشاد إلى قواطع األدلة واالعتقاد .ٓ

 .  ـ 1985- ى  1405مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت، 

، دار 4، ط(محمد بف محمد العمادم)، أبك السعكد إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم .ٔ

 . ـ 1994- ى  1414إحياء التراث، بيركت، 
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.  ـ 1991- ى  1412، دار السبلـ، القاىرة، 3، سعيد حٌكل، طاألساس في التفسير .ٕ

 1399، مكتبة الخانجي، مصر، 2، عبد السبلـ ىاركف، طاألساليب اإلنشائّية في النحو العربي .ٖ

 .  ـ 1979- ى 

، تحقيؽ عبد القادر عطا، (أبك القاسـ برىاف الديف بف نصر)، الكرماني أسرار التكرار في القرآن .ٗ

 . ى  1396، دار االعتصاـ، القاىرة، 2ط

، دار 1، تحقيؽ فخر صالح قدارة، ط(عبد الرحمف ابف أبي الكفاء)، األنبارم أسرار العربّية .َُ

.   ـ 1995الجيؿ، بيركت، 

، المكتب الجامعي الحديث، (د، ط)، محٌمد السٌيد حسف، أسرار المعاني في أسماء اهلل الحسنى .ُُ

.   ـ 1988اإلسكندرية، مصر، 

، دار النفائس، عٌماف، 2، عمر األشقر، طأسماء اهلل وصفاتو في معتقد أىل السّنة والجماعة .ُِ

.  ـ 1994- ى  1414

، دار الكتب العممية، بيركت، (د، ط)، (أبك بكر أحمد بف محمد)، البييقي األسماء والصفات .ُّ

 .  (د، ت)

، دار المعرفة، (د، ط)، العٌز بف عبد السبلـ، اإلرشاد إلى اإليجاز في بعض أنواع المجاز .ُْ

.  (د، ت)بيركت، 

، دار المعارؼ، القاىرة، 2، عائشة عبد الرحمف، طاإلعجاز البياني لمقرآن ومسائل ابن األزرق .ُٓ

 . ـ 1984- ى  1404

، دار الببلغة، 1، تحقيؽ حامد الخٌفاؼ، ط(محمكد بف عمر)، الٌزمخشرم إعجاز سورة الكوثر .ُٔ

.  ـ 1991- ى  1411بيركت، 
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، دار إحياء العمكـ، بيركت، 3، ط(أبك بكر محمد بف الطيب البستي)، الباقبلني إعجاز القرآن .ُٕ

 .  ـ 1991- ى  1415

، دار الكتب العممية، بيركت، 1 النحاس، تحقيؽ عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، طإعراب القرآن، .ُٖ

 .  ـ 2001- ى  1411

، دار ابف كثير، كدار اليمامة، دمشؽ، 8 محيي الديف الدركيش، طإعراب القرآن الكريم وبيانو، .ُٗ

 .  ـ 2001- ى  1422

.   ـ 1980، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 5، خير الديف الزركمي، طاألعالم .َِ

، تحقيؽ عبد القادر (سميماف بف عبد القكم الصرصرم)، الطكفي اإلكسير في عمم التفسير .ُِ

.   ـ1977، مكتبة اآلداب، القاىرة، (د، ط)حسيف، 

، تحقيؽ محمد محيي (عبد الرحمف ابف أبي الكخاء)، ابف األنبارم اإلنصا  في مسائل الخال  .ِِ

.  (د، ت)، دار الفكر، بيركت، (د، ط)الديف عبد الحميد، 

، دار الكتاب المبناني، بيركت، 4، ط(جبلؿ الديف بف عبد الرحمف)، الخطيب القزكيني اإليضاح .ِّ

.  ـ 1975- ى  1395

، دار الفكر، بيركت، (د، ط)، أبك حٌياف األندلسي، تحقيؽ صدقي محمد جميؿ، البحر المحيط .ِْ

 .  ـ 1992- ى  1413

، دار الكتب العممٌية، بيركت، 1، ط(شمس الديف محمد بف أبي بكر)، ابف القٌيـ بدائع الفوائد .ِٓ

 .  ـ 1994- ى  1414

، دار الفكر، 1، الزركشي، تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا،  طالبرىان في عموم القرآن .ِٔ

 . ـ 1988- ى  1408بيركت، 
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 1997- ى  1417، دار الفرقاف، عٌماف، األردف، 4، فضؿ عٌباس، ط البالغة فنونيا وأفنانيا .ِٕ

.  ـ 

 .  ـ2001- ى  1422، مكتبة دنديس، عٌماف، 1، بيجت الشيخمي، طبالغة القرآن الكريم .ِٖ

.  (د،ت)، دار المعارؼ، لبناف، (د،ط) عمى الجاـر كمصطفى أميف، البالغة الواضحة، .ِٗ

. (د،ت)، مكتبة الكمٌيات األزىرية، القاىرة، (د، ط)، محمكد السٌيد شيخكف، البالغة الوافية .َّ

، تحقيؽ محمد (مجد الديف محمد بف يعقكب)، الفيركز أبادم البملة في تراجم أئّمة النحو والملة .ُّ

 . ى  1407، جمعٌية إحياء التراث اإلسبلمي، الككيت، 1المصرم، ط

، (مجد الديف محمد بف يعقكب)، الفيركز أبادم بصائر ذوي التمييز في لطائ  الكتاب العزيز .ِّ

.  (د، ت)تحقيؽ محمد عمي النٌجار، المكتبة العممية، بيركت، 

، مطبعة بيت 1، حسيف الدراكيش، طالبنية التأسيسيَّة ألساليب البيان في الملة العربّية .ّّ

.  ـ 1996- ى  1416المقدس، القدس، 

، مطبعة بيت المقدس، 1، حسيف الدراكيش، طتبصير الفطين بنفحات من إعجاز القرآن الُمبين .ّْ

.  ـ 1996- ى  1416القدس، 

، المكتبة التكفيقٌية، 1، ط(أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف)، العكبرم التبيان في إعراب القرآن .ّٓ

 .ـ1979- ى 1399القاىرة، 

 . 1983، دار النيضة العربية، بيركت، (د،ط)، عبد الراجحي، التطبيق النحوي .ّٔ

 .ـ 2000- ى 1412، دار الكتب العممٌية، بيركت، 1، عمي الجرجاني، طالتعريفات .ّٕ

، دار الثقافة (د، ط)، أبك إسحاؽ الزٌجاج، تحقيؽ محمد الدٌقاؽ، تفسير أسماء اهلل الحسنى .ّٖ

.  (د، ت)العربية، دمشؽ، 

.  (د، ت)، دار سحنكف، تكنس، (د، ط)، ابف عاشكر، تفسير التحرير والتنوير .ّٗ



 199 

 1411، مجمع البحكث اإلسبلمية، القاىرة، (د، ط)، محمد متكلي الشعراكم، تفسير الشعراوي .َْ

 .  ـ 1991- ى 

، دار (د، ط)، تحقيؽ محٌمد الفٌقي، (شمس الدسف محمد يف أبي بكر)، ابف القيـ التفسير القّيم .ُْ

.   ـ 1988 - ى 1408الفكر، بيركت، 

.  ـ 1991- ى  1411، دار الفكر، بيركت، 1، كىبة الزحيمي، طالتفسير المنير .ِْ

، ضبط عبد (جبلؿ الديف بف عبد الرحمف)، الخطيب القزكيني التمخيص في عموم البالغة .ّْ

.  (د، ت)، دار الكتاب العربي، بيركت، 1الرحمف البرقكقي، ط

، دار عٌمار، 1، الحسف بف أحمد العٌطار، تحقيؽ غانـ الحمد، طالتمييد في معرفة التجويد .ْْ

 .  ـ 2000- ى  1420عٌماف، 

، 1أبك بكر عبد الرٌزاؽ، ط: ، عبد القادر الكيبلني المشيكر باإلسكندراني، تحقيؽتنبيو اليقظان .ْٓ

 .  ـ 1991- ى  1412المكتبة العصرية، بيركت، 

، ضبط حميد العٌطار، (أبك جعفر محمد بف جرير)، الطبرم جامع البيان عن تأويل آي القرآن .ْٔ

 .  ـ 1955- ى  1415، دار الفكر، بيركت، (د، ط)

-ى  1406، المكتبة العصرية، بيركت، 18، مصطفى الغبلييني، طجامع الدروس العربّية .ْٕ

 . ـ1986

، تحقيؽ أحمد عبد العميـ البردكني، (أبك عبد اهلل محمد بف فرح)، القرطبي الجامع ألحكام القرآن .ْٖ

 ى  1373، القاىرة 2ط

د، )، (شمس الديف محمد بف أبي بكر)، ابف القيػـ جالء األفيام في الصالة عمى خير األنام .ْٗ

( .  د، ت)، مكتبة المتنٌبي، القاىػرة، (ط
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، مؤسسة الرسالة، بيركت، 1، أبك القاسـ الزٌجاجي، تحقيؽ عمي الحمد، طالجمل في النحو .َٓ

 .  ـ 1984- ى  1404

، تحقيؽ فخر الديف قباكة كمحٌمد (الحسف بف قاسـ)، المرادم الجنى الّداني في حرو  المعاني .ُٓ

 .  ـ 1992- ى  1413، دار الكتب العممية، 1نديـ، ط

، دار إحياء التراث العربي، (د، ط)، أحمد الياشمي، جواىر البالغة في المعاني والبديع .ِٓ
 . (د، ت)بيركت، 

الثعالبي عبد الرحمف بف محمد، تحقيؽ عمي محمد معٌكض الجواىر الحسان في تفسير القرآن،  .ّٓ

- ىػ 1418، دار إحياء التراث العربي، بيركت 1كعادؿ عبد المكجكد كعبد الفتاح أبك سٌنة، ط

. ـ1997

، دار الفكر، (د، ط)، عمي الجرجاني، بيامش تفسير الكشاؼ لمزمخشرم، حاشية الكّشا  .ْٓ

.  (د، ت)بيركت، 

، المكتبة العممية 2، تحقيؽ محٌمد عمي النٌجار، ط(أبك الفتح عثماف)، ابف جٌني الخصائص .ٓٓ

.  ـ 1952 -ى 1371بمصر، 

، مكتبة اإليماف، (د، ط)، عبد القاىر الجرجاني، تحقيؽ محمد رضكاف ميٌنا، دالئل اإلعجاز .ٔٓ

.  (د، ت)القاىرة، 

د، )، دار الكتب العممٌية، بيركت، (د، ط)، ضبطو مصطفى عبد الشافي، (امرؤ القيس)ديوان  .ٕٓ

 .  (ت

، دار إحياء التراث العربي، 1، ضبطو أحمد عٌزك، ط(إسماعيؿ حٌقى)، البرسكم روح البيان .ٖٓ

 .  ـ 2001- ى  1421بيركت، 

د، )، (محمكد بف عبد اهلل)، األلكسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .ٗٓ

(.  د، ت)، دار إحياء التراث العربي، بيركت، (ط
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، عٌز الديف بف عبد السبلـ، تحقيؽ إياد شجرة المعار  واألحوال وصالح األقوال واألعمال .َٔ

 .  ـ 1996- ى  1416، دار الفكر، بيركت، 2الدٌباغ، ط

، مكتبة األنجمك المصرية، 1، أبك بكر بف ميمكف، تحقيؽ أحمد حجازم كآخريف، طشرح اإلرشاد .ُٔ

.   ـ 1987القاىرة، 

، المكتبة (د، ط)، (أبك محمد عبد اهلل جماؿ الديف األنصارم)، ابف ىشاـ شرح شذور الذىب .ِٔ

.  (د، ت)العصرية، بيركت، 

- ى  1404، المكتبة اإلسبلمي، بيركت، 8، جماعة مف العمماء، طشرح العقيدة الطحاوية .ّٔ

 .  ـ 1984

، دار الكتب العممٌية، 3، رضي الديف االسترابادم، طشرح كافية ابن الحاجب في النحو .ْٔ

 . ـ 1982- ى  1402بيركت، 

 أبك محمد عبد شرح كتاب التيسير لمداني في القراءات المسّمى الدر النثير والعذب النمير، .ٓٔ

، دار 1الكاحد المالقي، تحقيؽ عادؿ عبد المكجكد كعمي محمكد معٌكض كأحمد المعصراكم، ط

   . ـ2003- ى  1424الكتب العممية، بيركت، 

الرياض ك - ، مكتب التربية العربي1محمد ناصر الديف األلباني، طصحيح سنن أبي داود،  .ٔٔ

 .بيركت- المكتب اإلسبلمي

الرياض ك - ، مكتب التربية العربي1محمد ناصر الديف األلباني، طصحيح سنن الترمذي،  .ٕٔ

 .بيركت- المكتب اإلسبلمي

 .  ـ 1996- ى  1416، دار الفكر، بيركت، 1، محٌمد عمي الصابكني، طصفوة التفاسير .ٖٔ

.  ـ 1999- ى  1420، دار الكتب العممٌية، بيركت، 1، ابف عصفكر، طضرائر الشعر .ٗٔ
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، مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنٌكرة، 1، األدنركم، تحقيؽ سميماف الخٌزم، ططبقات المفّسرين .َٕ

 .  ـ1997- ى  1417

.   ـ1974، دار النيضة العربية، بيركت، (د، ط)، عبد العزيز عتيؽ، عمم المعاني .ُٕ

 .ـ2002-ى 1424، مطبعة بيت المقدس، القدس، 1، عبد المنعـ فائز، طالعمدة في النحو .ِٕ

- ى  1416، دار الكتب العممية، بيركت، 1، النيسابكرم، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان .ّٕ

 .  ـ 1996

، دار العمـ، السعكدية، 1، محمد الصٌكاؼ، طفاتحة القرآن وجزء عم في لقرآن تفسير وبيان .ْٕ

 .  ـ1985- ى  1406

، تقديـ عبد اهلل (أبك الطيب صديؽ بف حسف)، القٌنكجي فتح البيان في مقاصد القرآن .ٕٓ

.   ـ1992- ى  1412، المكتبة العصرية، بيركت، (د، ط)األنصارم، 

، المكتبة الفيصمٌية، مٌكة المكٌرمة، (د، ط)، (محمد بف عمي بف محمد)، الشككاني فتح القدير .ٕٔ

.  (د، ت)دار إحياء التراث العربي، بيركت، 

، مكتبة (د، ط)، محمد حسيف أبك الفتكح، قائمة معجمّية بألفاظ القرآن الكريم ودرجات تكرارىا .ٕٕ

 . ـ1990- ى  1410لبناف، بيركت، 

، مؤسسة 1 أبك مظٌفر السمعاني، تحقيؽ محمد حسف ىيتك، طقواطع األدلة في األصول، .ٖٕ

 .  ـ1996- ى 1417الرسالة، بيركت، 

، أبك عبد اهلل الرعيني األندلسي، تحقيؽ أحمد محمكد عبد السميع، الكافي في القراءات السبع .ٕٗ

.  ـ2000- ى  1421، دار الكتب العممية، بيركت، 1ط

، دار 3، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف، ط(أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر)، سيبكيو الكتاب .َٖ

 .  ـ1988- ى  1408الكتب العممية، بيركت، 
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د، )، دار الفكر، بيركت، (د، ط)، (جاد اهلل أبك القاسـ محمكد بف عمر)، الزمخشرم الكّشا  .ُٖ

. (ت

، الحيدرة التميمي، رسالة ماجستير، تحقيؽ كامؿ أبك اسنينو، قسـ كش  الُمشكل في عمم النحو .ِٖ

 .  ـ1975- ى  1395المغة العربية، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، 

، تحقيؽ عدناف دركيش كمحٌمد المصرم، (أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني)، الكفكم الكمّيات .ّٖ

.   ـ1976، منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دمشؽ، (د، ط)

 . ى 1312، المطبعة الميمنٌية، مصر، 1، الخازف، طلباب التأويل في معاني التنزيل .ْٖ

.  (د، ت)، دار صادر، بيركت، 1، ط(جماؿ الديف محمد)، ابف منظكر لسان العرب .ٖٓ

، دار النكر، 1، فضؿ عٌباس، طلطائ  المّنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن .ٖٔ

 .  ـ1989- ى  1410بيركت، 

.  ـ1990- ى  1401، مكتبة الرسالة، عٌماف، 1، عبد الجميؿ عبد الرحيـ، طللة القرآن الكريم .ٕٖ

د، )، تحقيؽ محٌمد محيي الديف عبد الحميد، (ضياء الديف بف محمد)، ابف األثير المثل السائر .ٖٖ

.  ـ1990- ى  1411، المكتبة العصرية، بيركت، (ط

ى  1414، دار الفكر، بيركت، (د، ط)، (أبك عمي الفضؿ بف الحسف)، الطبرسي مجمع البيان .ٖٗ

 .  ـ1994- 

، تحقيؽ عبد اهلل األنصارم كالسٌيد (أبك محمد عبد الحؽ بف غالب)، ابف عطٌية المحّرر الوجيز .َٗ

.  (د، ت)، دار الفكر، بيركت، 2إبراىيـ، ط

 1402، دار القرآف الكريـ، بيركت، 7، ضبط محمد عمي الصابكني، ط(ابف كثير)، المختصر .ُٗ

 . ـ1981- ى 
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شرح كتاب مفتاح العمكـ، سعد الديف التفتازاني، تحقيؽ عبد الحميد ىنداكم، )، مختصر السعد .ِٗ

 .  ـ2003- ى  1423، المكتبة العصرية، بيركت، 1ط

، دار 1، تحقيؽ مركاف الشٌعار، ط(عبد اهلل بف أحمد)، النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل .ّٗ

.   ـ1996- ى  1416النفائس، بيركت، 

عرابو .ْٗ ، عالـ 1، تحقيؽ عبده شمبي، ط (أبك إسحاؽ إبراىيـ بف السرمٌ )، الزٌجاج معاني القرآن وا 

.   ـ1988الكتب، بيركت، 

، تحقيؽ عمي (جبلؿ الديف بف عبد الرحمف)، السيكطي معترك األقران في إعجاز القرآن .ٓٗ

.  (د، ت)، دار الفكر العربي، القاىرة، (د، ط)البجاكم، 

.  ـ1991- ى  1411، دار الكتب العممية، بيركت، 1، ياقكت الحمكم، طمعجم األدباء .ٔٗ

، مؤسسة 4، إسماعيؿ عمايرة، كعبد الحميد السٌيد، طمعجم األدوات والضمائر في القرآن الكريم .ٕٗ

 .  ـ1998- ى  1418الرسالة، بيركت، 

 .  ـ1987- ى  1407، الجٌفاف كالجابي، دمشؽ، 1، بساـ الجابي، طمعجم األعالم .ٖٗ

، دار المعرفة، 1، أبك منصكر األزىرم، تحقيؽ رياض زكي قاسـ، طمعجم تيذيب الملة .ٗٗ

 .  ـ2001- ى  1422بيركت، 

، دار العمـ، (د، ط)، محمد منير الدمشقي، المعجم المفيرس آليات القرآن الكريم .ََُ

 . ى  1346بيركت، 

-ى 1408، دار المنار، جٌدة، السعكدية، 3، بدكم طبانة، طمعجم البالغة العربية .َُُ

 .ـ1988

، 3، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديثة، القاىرة،  طالمعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم .َُِ

 .ـ1991-ى  1411
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- ى 1376، دار إحياء التراث العربي، بيركت، (د، ط)، عمر رضا كحالة، معجـم المؤلفين .َُّ

 .  ـ1957

، أبك العبلء الكرماني، تحقيؽ عبد الكريـ مصطفى مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني .َُْ

، بيركت، 1مدلج، ط .   ـ2001- ى  1422، دار ابف حـز

، تحقيؽ مازف المبارؾ، كمحمد حمد (محمد جماؿ الديف األنصارم)، ابف ىشاـ ملني المبيب .َُٓ

.  ـ1985، دار الفكر، بيركت، 6اهلل، ط

.  ـ1991- ى  1412، دار الغد العربي، القاىرة، 1، الفخر الرازم، طمفاتيح الليب .َُٔ

، مطبعة مصطفى الحمبي، 1، ط(أبك يعقكب يكسؼ بف أبي بكر)، السٌكاكي مفتاح العموم .َُٕ

 .  ـ1927- ى  1356القاىرة، 

- ى  1414، مؤسسة الرسالة، بيركت، 1، عبد الصبكر شاىيف، طمفّصل آيات القرآن .َُٖ

 . ـ1994

، دار الفكر، بيركت، (د، ط)، أحمد بف فارس، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف، مقاييس الملة .َُٗ

.   ـ1979- ى  1399

، عالـ الكتب، 2، عٌز الديف عمي السٌيد، ط(تعبير الحق عن ذاتو)من روائع اإلعجاز  .َُُ

 . ى 1397القاىرة، 

، مؤسسة األعممي، بيركت، 1، ط(محمد حسيف)، الطباطبائي الميزان في تفسير القرآن .ُُُ
 .  ـ 1991- ى  1411

، ابف الجزرم أبك الخير محمد بف محمد، تحقيؽ عمي محمد النشر في القراءات العشر .ُُِ
.  (د، ت)، دار الكتب العممية، بيركت، (د، ط)الصٌباغ، 

، (أبك الحسف برىاف الديف إبراىيـ بف عمر)، البقاعي نظم الّدرر في تناسب اآليات والسور .ُُّ
.  ـ1995- ى  1415، دار الكتب العممية، بيركت، 1ط
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، دار 1، ط(تحقيؽ أحمد حجازم السقا)، فخر الديف الرازم نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز .ُُْ
 . ـ1992- ى  1412الجيؿ، بيركت، كالمكتب الثقافي، القاىرة، 

 ى 1412، المكتبة الكطنية، عٌماف ، 1، محمد حسيف عبد اهلل، ط الواضـح في أصول الفقو .ُُٓ
 . ـ1992- 

 ى 1397، دار صػادر، بيركت، (د، ط)، ابف خٌمكاف، تحقيؽ إحساف عٌباس، وفيات األعيان .ُُٔ
 . ـ 1977- 
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Summarize 
 

     This is a summary of the Quarnic “Allah” when Almighty Allah is 

expressing himself in Quran.  

 

     I here in, give a slight glance about this subject and the most productive 

results concluded through this research and the most important 

recommendations that seemed necessary to be mentioned.  

 

       This discussion reveals the secrets of the expression Allah and the beauty of 

this word as it is introduced in an innovative means in Quran. We must confess 

that any term present in the “Holy Book” by-which Almighty Allah is 

expressing himself has a creative beauty and secrets which man many times 

doesn’t understand.  
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     This creativity is exposed when we discover the location in-which this term 

is located. And Almighty Allah sometimes, inspires some people to uncover and 

demonstrate such secrets.  

 

     Two methods were adopted throughout my research namely, the analytical 

and the investigative methods and I divided the research, after the introduction, 

into three chapters.  

 

     Firstly, a discussion of the definition of the divine word “Allah” linguistically 

as well as conventionally and  demonstration of the emphatic and the soft 

pronunciation of the consonant “L” in that word. I also exposed the 

characteristics of this sacred word and the three ways of the expressivity of 

Allah of himself. Namely, the obvious (exposed) name, the personal pronoun 

and the plural pronoun.  

     In the second chapter the discussion is a practical study discussing the 

loftiness (Allah) name in Quran according to the means of composition and 

information in the abstract noun studies.  

 

     The third chapter demonstrates the rhetoric features of the presence of the 

holy word “Allah” in the examples discussed in chapter two. There is also 

analysis of the ways presentation of the divine word and the benefits from study 

of the versification and the compositions of the verses in which the word 

“Allah” is mentioned.  

 

 The most profound conclusions at the end of this study are:  

1. The word “Allah” is divided from the word Allah which means the Lord 

then the letter “i” was deleted to make it obvious that the knowledge is a 

peculiar specialty of Almighty Allah. Thus, the term is originally Arabic 

and it is a derivative.  
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2. The word was known to Arabs before the descending of the Holly Quran 

and the divine book pointed to this in several verses.  

3. The name Allah is the greatest and it is the most comprehensive, 

exhaustive and universal of all the names of Allah and in it’s definition: 

Allah is the unique himself, the unique in properties, actions, and deeds 

from any counter part and this is the actual true divinity.  

4. The name is the most mentioned one i.e. 2702 times.  

5. Almighty Allah name has an obvious, dominating attendance in Quran 

and the capacity of this attendance can extend to all the verses of the 

Holly Quran.    

6. This attendance is not a casual one but it is dominating and creative 

presence so the question is not merely, repetition, but it is reiteration 

demonstrating an authentic fundamental attendance.  

7. Almighty Allah attendance in the Quranic verses is obvious in his 

commands, prohibitions, promises, threats, legislations and regulations. 

And in his qualities, names, divinity, power, mercy and compassion.  

8. Almighty Allah expressivity of himself in three ways, mentioned earlier, 

is a decisive indication that Allah is the knowledgeable and the 

compassionate and that Quran is the greatest miracle and the absolute 

truth.  

9. We can consider the ways Almighty Allah presented himself in the verses 

of the Quran a kind of the rhetorical miracles at the Quran.  

 

 I end this summary by the following recommendations:  

1. To direct the focus of the researchers towards this part of the Quranic 

composition in university rhetorical studies.  

2. The direction of the researchers toward the applied studies of the 

rhetorical features of the Holy Quran.  
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3. The direction of them towards the memorization of Quran by heart 

because upon this relies the goodness and righteousness of the mind, heart 

and the conscience and the correction of the tongue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


