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الممـخص
يناقش البحث واحدا من وجوه إعجاز القرآن الكريم البيانية ،وىو " الحذف والذكر في

المتشابو المغوي القرآني" بيدف الوقوف عمى حقيقة ىذه المسألة بما تحويو من جمال فني في

أسموب النظم ،ودقة في التعبير البالغي ،وروعة في عمم الداللة ،ومتعة لمعقل والذوق باستكشاف

أسرارىا والوصول إلى حقائقيا الداللية والبالغية ،كل ذلك رغبة في خدمة القرآن العظيم ،كتاب
العربية األكبر ،وسر وجودىا ،وألىمية الدراسات البالغية ،وتقصي تراكيبيا ،الستيفاء أسرارىا.

وفي ىذا البحث عممت عمى إحصاء اآليات المتشابية في بنائيا المغوي ودراستيا في سياق
ما حذف من جممة قرآنية في آية وذكر في جمة قرآنية مماثمة أخرى في أسموب النظم.
والحذف ىو :إسقاط جزء من الكالم لدليل بشرط أال يخل ىذا اإلسقاط بالمعنى أو
.

البالغة
.
الصياغة،وال ينقص من

والذكر ىو :البيان والتمفظ بالشيء ،وىو حالة من الوجود خالف الحذف.
والمتشابو المغوي القرآني ىو :ما حذف من جممة قرآنية في آية ،وذكر في جممة قرآنية مماثمة في

آية أخرى.

وقد يكون المحذوف أو المذكور :حرفا ،أو اسما ،أو فعال ،أو جممة اسمية ،أو جممة فعمية ،أو شبو

جممة ،أو أكثر من جممة.

وقد قسمت الدراسة إلى مقدمة وثالثة أبواب وخاتمة.

عرفت الحذف
في الباب االول :ناقشت حقيقة الحذف والذكر في المتشابو المغوي القرآني ،حيث ّ
والذكر ،والمحكم والمتشابو ،وبينت أنواع المتشابو ،والمقصود بالحذف والذكر في المتشابو المغوي

عرجت عمى أشير ما صنف في المتشابو
القرآني ،وعالقة الحذف بالمجاز ،وعالقتو بااليجاز ،ثم َّ
.

المغوي

وفي الباب الثاني حيث قسمت اآليات المتشابية إلى مسائل مرتبة حسب ترتيب السور في القرآن،

وترتيب اآليات في كل سورة ناقشت المسائل عمى مستوى الكممة :الحرف ،واالسم ،والفعل ،وعمى
مستوى الجممة :االسمية ،والفعمية ،وشبو الجممة ،وأكثر من جممة ،وفق منيج مطَّرد راعيتو ما
استطعت؛ إذ وضعت رقما لكل مسألة ،وذكرت اآليات المتشابية مضبوطة  ،ثم حددت موضع
X

الشاىد وبعد ذلك حَّممتو من خالل السياق تحميال موضوعيا بالغيا ،مرك از عمى المعاني وما يتصل
بيا من قضايا بالغية ،كما أثبت خالصة أجممت فييا ممخصا لكل مسألة مدروسة ،وقد التزمت

بالرجوع إلى آراء من كتبوا في المتشابو من األقدمين أمثال :اإلسكافي ،وال َكرماني ،والغرناطي ،والى
آراء كبار المفسابيرين لكتاب اهلل العزيز ،وخاصة من عرف عنيم االىتمام بعرض المعاني

البالغية أمثال :الزمخشري ،وأبي السعود ،واأللوسي ،كما رجعت إلى المحدثين من المفسرين

أمثال :محمد رشيد رضا ،ومحمد الطاىر بن عاشور ،واإلمام الشعراوي ،وقد قدمت المفسرين
البالغيين عمى غيرىم.

وفي الباب الثالث أثبت دراسة إحصائية عمى شكل جداول لممسائل المدروسة ،أثبت فييا

نص اآليات المتشابية ،واسم السورة ،ورقم اآلية التي وردت فييا ،ثم موضوعيا ،والغرض البالغي
عرجت عمى أسباب الحذف والذكر التي خرجت إلييا اآليات المتشابية ،
الذي خرجت إليو ،ثم َّ

فكان من أسباب الحذف :التأكيد ،والتحقير ،واإلىانة ،و التخصيص ،والتعميم ،والتمطف،

والتنبيو...ومن أسباب الذكر :أمن المبس ،والتأكيد ،والتحدي ،والتحقير ،والتشجيع ،والتعظيم،
.

والفورية...

وقد بمغ عدد المسائل المدروسة مئتين واثنتين وأربعين مسألة من نتائجيا:

.1يظير التوكيد جميا في الحذف والذكر في المتشابو القرآني ،عند الحديث عن األمم

السابقة ،ويقل عند الحديث في موضوعات القرآن ،واألخالق ،والسيرة ،واألطعمة واألشربة ،والعمم،
إماطتو
.
واألحوال الشخصية ،وىو لتمكين الشيء في النفس وتقويتو ،إلزالة الشك

.2عند ورود فعمين متشابيين حذف من أحدىا حرف ،مثل ( :قميال ما

تذكرون)(األعراف )3:وقولو تعالى ( :قميال ما تتذكرون)( غافر ،)58 :فإن الحذف من الفعل يكون
لمداللة عمى أن الحدث في الفعل الذي حذف منو الحرف أقل من الفعل الذي لم يحذف منو
الحرف ،ويكون زمنو أقصر ،فيؤخذ من الفعل لمداللة عمى االقتطاع من الحدث.

. 3يقترن الظرف (أبدا) بمفظ الخمود في الجنات ،مثل قولو تعالى ( :جنات تجري من تحتيا

األنيار خالدين فييا أبدا ) ( النساء )57 :فيكون ذلك لزيادة اإلحسان ،والتشريف لممؤمنين الفائزين
برحمة اهلل تعالى ،بينما يحذف الظرف ذاتو في مواطن اإليجاز ،فيكون األمر لمجرد التكريم.

 .4يكثر الحذف والذكر في سياق القصص القرآني في الحديث عن األمم السابقة ،وبخاصة

قصص األنبياء السابقين عمييم السالم.

.5يغمب الحذف والذكر في شبو الجممة في موضوع التخصيص.

XI

 . 6يرتبط الحذف والذكر باألىداف التربوية السامية من حيث تنبيو المتمقي ،وتفاعمو مع ما

يق أر.

.

وصفوة القول أن كل محذوف في القرآن الكريم ما كان ينبغي إال أن يكون محذوفا  ،وكل مذكور

ما كان ينبغي إال أن يكون مذكو ار.

XII

المقدمة
الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى حبيبنا محمد  النبي العربي األمي ،الذم
أكتي جكامع الكمـ ،كعذكبة المفظ كفصاحة المساف ،كعمى آلو كأصحابو أجمعيف ،الذيف سمعكا القرآف
فعقمكه ،كتمكه فتدبركه ،فضربكا لنا أركع األمثمة في الببلغة كالفصاحة كالبياف.

كبعد ،فإف حب القرآف الكريـ كحبلكتو ،كتعمـ الببلغة كما فييا مف متعة لمعقؿ كالذكؽ ،ليي
الٌتي كلٌدت في نفسي التفكير في ىذا المكضكع ،فدفعني جماؿ النص القرآني ،كركعتو الببلغية،

لمبحث عف كجو مف كجكه اإلعجاز فيو ،فكاف اقتراح ىذا المكضكع " اإلعجاز البياني في الذكر والحذؼ

في المتشابو المغوي القرآني " مف أستاذم الفاضؿ د .حسيف الدراكيش ،فتمقفتو تمقؼ التراب مطر

السماء ،كىكذا كجدت نفسي كجيان لكجو ،أماـ ىذا الجانب مف جكانب اإلعجاز ،أجمع كأبحث،
كأحمؿ كأكتب .كيضاؼ إلى ىذه الرغبة ،أسباب أخرل ،دفعتني إلى ىذه الدراسة منيا:

الرغبة في خدمة القرآف العظيـ ،فيك كتاب العربية األكبر ،كمعينيا الذم ال ينضب ،كسر
ٌ .1
كجكدىا.
 .2أىمية الدراسات الببلغية ،كتقصي تراكيبيا الستيفاء أسرارىا.

 .3عدـ كجكد دراسة سابقة ،بيذا العنكاف كبيذا الشكؿ في ىذا المكضكع ،مما دفعني إلى ىذه
الدراسة لجدتيا كندرتيا كحبلكة بيانيا.

 .4تزكيد المكتبة اإلسبلمية ببحث جديد في التفسير المكضكعي الببلغي حكؿ مسألة دقيقة
ندر مف بحث فييا ،في القرآف الكريـ.
انطبلقان مف األسباب السابقة التي دفعتني إلى اختيار ىذا البحث ،عممت جاىدان إلنجاز ما

عزمت عميو ،رغـ الصعكبات التي كاجيتني كمنيا:

 .1سعة المكضكع ،كقمة المصادر الببلغية فيو ،فأكثرىا مفقكد  ،كغير متكفر في المكتبات.

يعكؽ التنقؿ ،كيحد مف االتصاؿ
 .2الظركؼ الصعبة التي تعيشيا ببلدنا تحت االحتبلؿ ،مما ِّ
بااخريف ،األمر الذم يجعؿ الحصكؿ عمى المصادر كالمراجع أم انر صعبان.

غير أف ىذه الصعكبات يذلِّمىت بالصبر كالمثابرة كبمساعدة أستاذم ،كأصدقائي األفاضؿ ،فجزاىـ اهلل

جميعان خير الجزاء.

1

كفي ىذا البحث ،الذم أدرس فيو ظاىرة الحذؼ ك الذكر في المتشابو المغكم القرآني،
عممت عمى إحصاء اايات المتشابية في بنائيا المُّ ىغكم ،كدراستيا في سياؽ ما حذؼ مف جممة

قرآنية في آية ،كذكر في جممة قرآنية مماثمة في أسمكب النظـ ؛ إذ قد يككف المحذكؼ حرفان ،أك
اسمان ،أك فعبلن ،أك جممة اسمية ،أك جممة فعمية ،أك شبو جممة ،أك أكثر مف جممة.

كقد التزمت في عممي منيجان راعيتو ما استطعت مف أكؿ الدراسة إلى آخرىا ،كتتمثؿ

سمات ىذا المنيج في العناصر التالية:

أوالً :التزمت بالرجكع إلى آراء مف كتبكا في المتشابو مف األقدميف ،أمثاؿ :اإلسكافي ،كالكرماني،

كالغرناطي ،كابف زكريا األنصارم ،كالى آراء كبار المفسريف لكتاب اهلل العزيز ،كخاصة مف يع ًرؼ

بعرض المعاني الببلغية ،أمثاؿ :اإلماـ جار اهلل الزمخشرم ،كاإلماـ أبي السعكد،
عنيـ االىتماـ ى
كاإلماـ األلكسي ،كأبي حياف صاحب البحر المحيط .كما جمعت بيف القدماء كالمحدثيف ،فكاف مف

المحدثيف :محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار ،ثـ محمد الطاىر بف عاشكر صاحب التفسير
المشيكر بػ (التحرير كالتنكير) ،كتفسير اإلماـ الشعراكم كغيرىـ.
انيػاً :قسمت اايات المتشابية إلى مسائؿ مرتبة حسب ترتيب السكر في القرآف الكريـ ،كترتيب

عت في دراسة كؿ مسألة الخطكات التالية:
اايات في كؿ سكرة ،كاتَّىب ي
 .1كضعت رقمان لكؿ مسألة قمت بدراستيا ،كتتبعيا.

 .2كذكرت اايات المتشابية مضبكطة ،مع اإلشارة إلى السكر التي كردت فييا ،كرقـ اايات
في متف الرسالة.

 .3كبعد ذكر اايات أثبت عنكانا  ،حددت فيو مكضكع الشاىد.

 .4كبعد ذكر الشاىد أثبت عنكاف " التحميؿ كالدراسة الببلغية "؛ إذ حممت فيو الشاىد ،مف
خبلؿ السياؽ ،تحميبلن مكضكعيان ببلغيان ،مرك انز عمى المعاني ،كما يتصؿ بيا مف قضايا

ببلغية.

 .5كبعد التحميؿ كالدراسة الببلغية أثبت الخبلصة ،حيث أجممت فييا ممخصان لمضمكف
المسألة المدركسة.

 .6قدمت المفسريف الببلغييف عمى غيرىـ ،كاتبعت في ذلؾ التسمسؿ الزمني لعصكر العمماء،
كأفدت كثي ار مما قالكه.

 .7كعند تكثيؽ المصدر أك المرجع ألكؿ مرة ،كنت أبدأ بذكر اسـ الشيرة لممؤلؼ ،ثـ اسمو
كامبل ،كأتبعو بتاريخ الكفاة لمقدماء إف يكجد ،ثـ أذكر بعد ذلؾ اسـ الكتاب ،ثـ المحقؽ إف
2

يكجد ،ثـ المكاف الذم طبع فيو ،فدار النشر ،فرقـ الطبعة كسنة الطباعة ،ثـ الجزء  -إف
يكجد -فالصفحة ،كعند إعادة ذكره ،كنت أكتفي باسـ الشيرة لممؤلؼ ،كاسـ الكتاب ،كالجزء

 إف يكجد -كالصفحة.كلدراسة ىذا المكضكع دراسة كافية ،قمت بتقسيمو إلى مقدمة كثبلثة أبكاب كخاتمة.

الباب األوؿ :حقيقة الحذؼ ك الذكر في المتشابو المغكم القرآني ،كفيو ثبلثة فصكؿ:
الفصؿ األكؿ :الحذؼ كالذكر ،كفيو مبحثاف:

المبحث األكؿ :تعريؼ الحذؼ لغة كاصطبلحان.

المبحث الثاني :تعريؼ الذكر لغة كاصطبلحان.

الفصؿ الثاني:المحكـ كالمتشابو ،كفيو ثبلثة مباحث:
المبحث األكؿ :تعريؼ المحكـ لغة كاصطبلحان.

المبحث الثاني :تعريؼ المتشابو لغة كاصطبلحان.

المبحث الثالث :أنكاع المتشابو القرآني.

الفصؿ الثالث:الحذؼ كالذكر في ضكء المتشابو المغكم القرآني ،كفيو أربعة مباحث:
المبحث األكؿ :المقصكد بالحذؼ ك الذكر في المتشابو المُّ ىغكم القرآني.
المبحث الثاني :عبلقة الحذؼ بالمجاز.

المبحث الثالث :عبلقة الحذؼ باإليجاز.

المبحث الرابع :أشير ما ِّ
صنؼ في المتشابو المغكم.
الباب ال اني :الحذؼ كالذكر في المتشابو المغكم ،كفيو فصبلف:
الفصؿ األوؿ :الكممة ،كفيو ثبلثة مباحث:

المبحث األكؿ:الحذؼ كالذكر عمى مستكل الحرؼ.

المبحث الثاني :الحذؼ كالذكر عمى مستكل االسـ.
المبحث الثالث :الحذؼ كالذكر عمى مستكل في الفعؿ.
الفصؿ ال اني :الجممة ،كفيو أربعة مباحث:

المبحث األكؿ :الحذؼ كالذكر عمى مستكل الجممة االسمية.
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المبحث الثاني :الحذؼ كالذكر عمى مستكل الجممة الفعمية.

المبحث الثالث :الحذؼ كالذكر عمى مستكل شبو الجممة.

المبحث الرابع :الحذؼ كالذكر عمى مستكل أكثر مف جممة.
الباب ال الث :دراسة إحصائية لمحذؼ كالذكر في المتشابو المُّغكم ،كفيو فصبلف:
الفصؿ األوؿ :دراسة إحصائية،كفيو:

 جدكؿ الحذؼ ك الذكر في الحرؼ. جدكؿ الحذؼ ك الذكر في االسـ. -جدكؿ الحذؼ ك الذكر في الفعؿ.

 جدكؿ الحذؼ كالذكر في الجممة االسمية. جدكؿ الحذؼ كالذكر في الجممة الفعمية. -جدكؿ الحذؼ كالذكر في شبو الجممة.

 جدكؿ الحذؼ كالذكر في أكثر مف جممة.وىذه الجداوؿ ىي فيارس لآليات التي تـ دراستيا ،مرتبة حسب ترتيب السور في المصحؼ،

وترتيب اآليات في السور.

الفصؿ ال اني :أسباب الحذؼ كالذكر في المتشابو القرآني.
أما الخاتمة فقد ضمنتيا خبلصة البحث كنتائجو ،كالتي تتمخص في أف القرآف الكريـ
معجز في نظمو كأسمكب بيانو ،كأنو ال يمكف إبداؿ كممة في القرآف مكاف أخرل ،كىذا يؤكد عدـ

كجكد الترادؼ في القرآف الكريـ ،ثـ كضعت بعد ذلؾ الفيارس ،كممخصا بالمغة اإلنجميزية.

كبعد  ...فيذه دراسة بيانية ببلغية ،عمدتيا آراء السابقيف مف العمماء كالمفسريف ،فإف كنت

قد كصمت إلى غايتي في إحصاء اايات المتشابية ،كتحميميا تحميبلن بيانيان ببلغيان مقنعان ،فممو الحمد
ً
رت دكف الكصكؿ إلييا ،فحسبي أنني حاكلت ،كاجتيدت ،كأخمصت ،كلـ أدخر
قص ي
كالمٌنة ،كاف ٌ
كسعان ،كال بخمت بطاقة ،كؿ ذلؾ في حب اهلل ككتابو ييكف .كاهلل أسأؿ أف يبارؾ ما فيو مف صكاب
كينفع بو ،كأف يعفك عما عسى أف يككف فيو مف زلؿ غير مقصكد إنو سميع مجيب الدعاء ،كعمى

اهلل – تعالى -القبكؿ كالتكفيؽ.
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الباب األوؿ:
حقيقػة الحذؼ والذكر في المتشابػو القػرآني ،وفيو بل ة فصوؿ:

الفصؿ األوؿ :الحذؼ والذكر ،وفيو مبح اف:
المبحث األوؿ :تتريؼ الحذؼ لغة واصطبلحاً.

المبحث ال اني :تتريؼ الذكر لغة واصطبلحاً.

الفصؿ ال اني :المحكـ والمتشابو ،وفيو بل ة مباحث:
المبحث األوؿ :تتريؼ المحكـ لغة واصطبلحاً.

المبحث ال اني :التتريؼ المتشابو لغة واصطبلحاً.
المبحث ال الث :أنواع المتشابو القرآني.

الفصؿ ال الث :الحذؼ والذكر في ضوء المتشابو ،وفيو أربتة مباحث:
المبحث األوؿ :المقصود بالحذؼ والذكر في المتشابو المغوي القرآني.

المبحث ال اني :عبلقة الحذؼ بالمجاز.

المبحث ال الث :عبلقة الحذؼ باإليجاز.

المبحث الرابع :أشير ما ص ّنؼ في المتشابو المغوي القرآني.
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الفصؿ األوؿ :الحذؼ والذكر.
المبحث األوؿ :تتريؼ الحذؼ لغة واصطبلحا.

 .1تتريؼ الحذؼ لغة:

ؼ الشيء ي ً
ً
حذفوي حذفان ،قطعو مف
الحذؼ لغة :يمكف تعريؼ
ُ
الحذؼ في المغة بأنو :مف " ىح ىذ ى
ىى
()2
ؼ الشيء إسقاطو ،يقاؿ :حذفت مف ىش ٍعرم،
طرفو"( ،)1ك
الحذؼ ىك "الرمي عف جانب" .ك"ح ٍذ ي
ي

()3
السبلـ حذفان ،خففو كلـ يي ًط ٍؿ القكؿ فيو" ( . )4ك
ؼ
كمف ىذنب الدابة أم أخذت منو" .كيقاؿ " :ىح ىذ ى
ى
" َّ
حذؼ الصانع الشيء :سكاه تسكية حسنة ،كأنو حذؼ كؿ ما يجب حذفو ،حتى خبل مف كؿ

رج ىموي بيا"(.)6
عيب كتيذب"(" . )5ك
الحذؼ ىك في أصؿ المٌفظ َّ
ي
الر ٍجـ ،يقاؿ :ىح ىذفىو بالعصا إذا ى

 .2تتريؼ الحذؼ اصطبلحاً:

الحذؼ في االصطبلح ىك":إسقاط جزء مف الكبلـ أك كمو لدليؿ"

( ،)7أك "ىك إسقاط

الفضكؿ عف القكؿ" ()8ك يقاؿ " :ىك إسقاط كممة أك أكثر بشرط أال يتأثر المعنى أك

 ) 1ابف منظكر ،لساف العرب( .بيركت :دار صادر ،دط ،دت) ،مادة حذؼ. 39 :9 ،
 ) 2المصدر السابؽ ،ذاتو كالصفحة ذاتيا.
 ) 3الجكىرم ،إسماعيؿ بف حماد ،تاج المغة كصحاح العربية ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار( .القاىرة :ط

،1

1376ىػ1956 -ـ) . 1341 :4 ،كينظر :الزبيدم محمد مرتضى ،تاج العركس( .بيركت :دار صادر1386 ،ىػ-
1966ـ) ،المجمد  ،6مادة حذؼ.66 :

 ) 4الفيركز أبادم ،القامكس المحيط( .بيركت :دار الجيؿ ،دط ،دت) ،المجمد  ،3باب الفاء فصؿ الحاء.130 :

 ) 5الزمخشرم ،محمكد بف عمر بف محمد ،أساس الببلغة ( .بيركت :دار الفكر ،دط1409 ،ىػ1989 -ـ).118:
 ) 6العمكم ،يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ ،الطراز( .بيركت :دار الكتب العممية ،دط1402 ،ىػ1982 -ـ)،
.175 :3
 ) 7الزركشي ،بدر الديف بف محمد (ت  794ىػ) ،البرىاف في عمكـ القرآف ،تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا.

(بيركت :دار الفكر ،ط1408 ،1ىػ – 1988ـ).115 :3 ،

 ) 8الفراىي ،عبد الحميد ،أساليب القرآف( .اليند :المطبعة الحميدية ،دط1389 ،ىػ).25 :

6

()1

الصياغة"

كما يقاؿ":ىك أحد قسمي اإليجاز ،كيككف بحذؼ ما ال يخؿ بالمعنى كال ينقص

(.)2

مف الببلغة"

كتدكر التعريفات حكؿ اإلسقاط كالقطع كالتخفيؼ ،كىي أمكر ببلغية محمكدة في الكبلـ
المنطكؽ ،كاألدب المكتكب ،إذا لـ تؤثر في المعنى ،كلـ يحدث بسببيا أم خمؿ في الفيـ ،فإذا

حذؼ شيء في لغة العرب ،فالعقؿ يدؿ عميو ،كاذا بقي شيء د ٌؿ عميو المٌفظ ،جاء في الحديث

الشريؼ" :حذؼ السبلـ في الصبلة س ّنة"( ،)3كالمراد تخفيؼ السبلـ كترؾ اإلطالة فيو.

فالمادة تدكر حكؿ اإليجاز القائـ عمى حذؼ الزائد مف القكؿ ،كالذم يككف المعنى مع
إسقاطو تامان غير منقكص ،مع التركيز عمى كجكد الدليؿ عمى المحذكؼ ،األمر الذم يكسب الكبلـ

قكة كدقة مع عمؽ في األداء ،كبو يصبح التعبير بالحذؼ أسيؿ ،كأقرب مسمكان إلى األداء المغكم

البميغ.

كمف أكائؿ مف أشار إلى مكضكع الحذؼ في الببلغة العربية الجاحظ ،حيث أكرد في البياف

كالتبييف "أف ابف األعرابي قاؿ لممفضؿ الضبي :ما الببلغة عندؾ؟ فقاؿ :اإليجاز ،قاؿ :كما

اإليجاز؟ قاؿ :حذؼ الفضكؿ ،كتقريب البعيد"(.)4

كأكرد أبك ىبلؿ العسكرم في الصناعتيف "أنو قيؿ لبعضيـ :لـ ال تطيؿ ً
الش ٍعر؟ فقاؿ:
ى
حسبؾ مف القبلدة ما أحاط بالعنؽ" ( ، )5كىذا فيو إشارة كاضحة إلى أىمية االختصار ،كاصابة
المعنى المراد بدقة ،كىي أمكر ال يقكل عمى كلكج بابيا إال "فرساف الببلغة"

()6

لًما تحتاجو مف

قدرة عمى امتبلؾ المغة ،كبراعة في تكظيؼ مفرداتيا.
 ) 1عبد المسيح ،جكرج مترم ،كجكرج تابرم ،معجـ مصطمحات النحك العربي( .بيركت :مكتبة لبناف ،ط

1410ىػ1990 ،ـ) ،مادة حذؼ.194 :

 ) 2طبانة ،بدكم ،معجـ الببلغة العربية( .طرابمس :منشكرات جامعة طرابمس ،كمية التربية ،ط

،1

1395 ،1ىػ-

1975ـ) المجمد .178 :1
 ) 3ابف حنبؿ ،أحمد ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (ت 241ىػ) ( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط 1413 ،1ىػ –
1993ـ) ،حديث رقـ. 697 :2 ، 10893 :
 ) 4الجاحظ ،أبك عثماف عمرك بف بحر (ت

 255ىػ) ،البياف كالتبييف ،تحقيؽ :فكزم عطكم( .بيركت :دار

صعب ،د ط1986 ،ـ).67 :
 395ىػ) ،كتاب الصناعتيف :الكتابة كالشعر ،تحقيؽ:

 ) 5العسكرم ،أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ (ت

عمي بف محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ( .دار الكتب ،دط ،دت) ،الناشر عيسى البابي الحمبي كشركاه:
.180

 ) 6ابف األثير ،ضياء الديف نصر اهلل (ت  637ىػ) ،المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،تحقيؽ :كامؿ محمد

محمد عكيضة( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط1419 ،1ىػ – 1998ـ)52 :2 ،
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المبحث ال اني :تتريؼ الذكر لغة واصطبلحا.

 .1تتريؼ الذكر لغة:

()1

الذكر لغة :مشتؽ مف الفعؿ ىذ ىك ىر ،كيقاؿ":ذكر الشيء ذك انر ،جرل عمى لسانو بعد نسياف"

أك "ىك الحفظ كاالستحضار"(.)2
 .2تتريؼ الذكر اصطبلحاً:

()3

الذكر في االصطبلح ىك":البياف كالتمفظ بالشيء"

 ،كىك " حالة مف الكجكد ،خبلؼ

الحػذؼ كيستخدـ بمعنى اإلظيار ضد اإلضمار"(.)4

كالتعريفات السابقة تدكر حكؿ الكجكد كاالستحضار كالتمفظ بالشيء ،في سياؽ جممة

الحديث لتأدية المعنى المراد قكيان كبميغان.
الفصؿ ال اني :المحكـ والمتشابو.

المبحث األوؿ :تتريؼ المحكـ لغة واصطبلحاً.

أ .تتريؼ المحكـ لغ ًة  " :أصمو ىح ىك ىـ كمعناه منع منعان ،كمنو سمي المٌجاـ ىح ىك ىمة الدابة ،فقيؿ:
()5
أح ىك ىـ األمر كاستحكـ
كح ىك ي
مت الدابة منعتيا" " ،كأحكمت الشيء فاستحكـ ،صار يم ٍح ىكمان ،ك ى
ىح ىكمتيو ى

ىكثي ٍؽ"(.)6كالمحكـ ىك ":المتقف الذم ال يط أر إليو الفساد"(.)7

ب .تتريؼ المحكـ اصطبلحاً :ىك "ما ال ً
ض فيو شبية مف حيث المفظ ،كال مف حيث
يعر ي
المعنى"( .)8كقيؿ ىك":ما أ ً
يحكـ باألمر كالنيي ،كبياف الحبلؿ كالحراـ" ( )9أك ىك " ما عرؼ المراد
 ) 1أنيس ،إبراىيـ كرفاقو ،المعجـ الكسيط( .القاىرة :ط1972 ،2ـ) .مادة ذكر.363 :
) 2المصدر السابؽ ذاتو.363 :
 )3التيانكم ،محمد بف عمي بف محمد الحنفي ،كشاؼ اصطبلحات الفنكف( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط

،1

1418ىػ 1998 -ـ) ،باب الراء.153 :2 ،
فكاؿ ،المعجـ المفصؿ في عمكـ الببلغة :البديع كالبياف كالمعاني ،مراجعة أحمد شمس الديف.
 )4عكاكم ،أنعاـ ٌ
(بيركت :دار الكتب العممية ،ط1413 ،1ىػ 1992 -ـ) ،مادة ذكر. 570 :
 ) 5األصفياني ،الراغب أبك القاسـ الحسيف بف محمد (ت 502ىػ) ،المفردات في غريب القرآف ،ضبط كمراجعة:
محمد خميؿ عيتاني(.بيركت :دار المعرفة ،ط1420 ،2ىػ 1999 -ـ). 134 -133 :
 ) 6ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة حكـ. 143 :12 ،
 ) 7أبك حجمة ،النجكـ البلمعة في ثقافة المسمـ الجامعة.69 :
 ) 8األصفياني ،المفردات في غريب القرآف.135 :
 ) 9الزركشي ،البرىاف في عمكـ القرآف. 79 :2 ،
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(،)1

منو إما بالظيكر ،كاما بالتأكيؿ ،كما كضح معناه ،فبل يحتمؿ مف التأكيؿ إال كجيان كاحدان

فاايات المحكمات ىي التي أحكمت ،فبل تحتاج إلى تأكيؿ لبيانيا ،كال تحتمؿ التصريؼ كال

تميز بيف
التحريؼ ،فيي قطعية الداللة عمى المعنى المراد "تحكـ بيف الخصكـ فيما اختمفكا فيوٌ ،
()2

الحؽ كالباطؿ ،كالصدؽ كالكذب ،كالنافع كالضار"








،كمنيا قكلو -تعالى :-







 )11ك



( اإلخبلص )1 :ك



( الشكرل:




(  البقرة)43:



المبحث ال انيً  :تتريؼ المتشابو في المغة واالصطبلح.

 .1تتريؼ المتشابو لغ ًة  :قاؿ ابف قتيبة":أصؿ التشابو :أف يشبو المٌفظ المٌفظ في الظاىر كالمعنياف

مختمفاف"( ،)3قاؿ -تعالى -في كصؼ ثمر الجنة:

  

(  البقرة ،)25:أم":متفؽ المنظر مختمؼ الطعـ"(.)4
الشبو ىك ً
كيقاؿِّ ":
الم ٍثؿ ،فأشبو الشيء بالشيء إذا ماثمو"

(،)5قاؿ -تعالى :-

(    البقرة ،)25:أم
متماثبلن في الكماؿ كالجكدة .كالمشتبيات مف األمكر :المشكبلت ،كالمتشابيات :المتماثبلت:
()6

كالشبية :االلتباس .كأمكر مشتبية كم ٌشبية :مشكمة يشبو بعضيا بعضان

كالمتشابو :اسـ فاعؿ

مف التشابو ،كىك ككف أحد ً
الم ٍثمًيف مشابيان لآلخر ،بحيث يعجز الذىف عف التمييز بينيما ( ،)7قاؿ-

 ) 1السيكطي ،جبلؿ الديف الشافعي (ت

911ىػ) ،اإلتقاف في عمكـ القرآف ،مراجعة كتدقيؽ :سعيد المندكه .

(بيركت :دار الفكر ،ط1416 ،1ىػ 1996 -ـ). 5 :3 ،
عماف :دار عمار ،ط
 ) 2فرحات ،أحمد حسف ،معاني المحكـ كالمتشابو في القرآف الكريـٌ ( .
1988ـ).27 :

1419 ،1ىػ -

 )3ابف قتيبة ،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ (ت  276ىػ) ،تأكيؿ مشكؿ القرآف ،شرح كنشر :أحمد صقر( .المكتبة
العممية ،دط ،دت).110:

774ىػ ) ،تفسير القرآف العظيـ( .بيركت :دار الفكر،

 ) 4ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر الدمشقي أبك الفداء (ت

1401ىػ) 64 :1 ،؛ كينظر :الصابكني ،محمد عمي ،مختصر تفسير ابف كثير( .القاىرة :دار التراث العربي ،دط،
1407ىػ1987 ،ـ). 44 :1 ،
 )5ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة شبو.503 :13 ،
 ) 6المصدر السابؽ ذاتو 503 :13 ،بتصرؼ.

 ) 7التيانكم ،كشاؼ اصطبلحات الفنكف 543 :2 ،بتصرؼ.
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قاؿ -تعالى     :-

( البقرة.)70:

كما يقاؿ":إنو اسـ لكؿ ما ال ييتدم إليو اإلنساف"(.)1

 .2تتريؼ المتشابو اصطبلحاً:

ا .عند القدماء :أكرد العمماء عدة أقكاؿ في تعريؼ المتشابو االصطبلحي منيا:

"ما ال يي ٍنبًئي ظاىره عف مراده" ( .)2كما يقاؿ :ىك ":ما أشكؿ تفسيره لمشابيتو بغيره ،إما مف حيث
المفظ أك مف حيث المعنى"(.)3

كعرفو ابف الجكزم ،فقاؿ":ىك إيراد القصة الكاحدة في صكر شتى ،كفكاصؿ مختمفة ،كيكثر
ٌ
()4
رد
أف المٌفظ القرآني
المعيف ىي ي
ٌ
في إيراد القصص كاألنباء"  ،كمراد ابف الجكزم بالقصة الكاحدة " ٌ
بصكر متشابية ،كمعنى التشابو فييا االختبلؼ بيف ألفاظيا بالزيادة كالنقص ،أك اإلبداؿ أك التقديـ

كالتأخير ،كىذا كمو ىي ٍشك يؿ عمى القارئ الحافظ"

بعضان في الحؽ كالصدؽ كاإلعجاز"(.)6

()5

كما يقاؿَّ :
إف المتشابو ىك":ما يشبو بعضو بعضان

ب :المتشابو عند الم ْح َد ِيف :كعرفو مف الم ى ً
العمـ بمعناه
ُ
ي
حدثيف الزرقاني فقاؿ ":ىك الذم ال يحيط ي
()7
المطمكب مف حيث المغة ،إال أف تقترف بو أمارة أك قرينة

كقاؿ صبحي الصالح إف المتشابو ىك":الذم يخمك مف الداللة الراجحة عمى معناه"(.)8

عماف :دار الرازم ،ط
 ) 1أبك ىح ٍجمة ،عماد الديف بف أحمد ،النجكـ البلمعة في ثقافة المسمـ الجامعةٌ ( .
1999ـ)70:

،1

 ) 2األصفياني ،المفردات في غريب القرآف.257 :
 ) 3المصدر السابؽ ذاتو.257 :

 ) 4ابف الجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي (ت

 597ىػ) ،فنكف األفناف في عجائب عمكـ القرآف ،تحقيؽ:

محمد إبراىيـ سميـ( .القاىرة :مكتبة ابف سينا ،دط1408 ،ىػ – 1988ـ). 197 :
السخاكم ،أبك الحسف عمي بف محمد ،ىداية المرتاب كغاية الحفاظ كالطبلب في تبييف متشابو الكتاب ،تحقيؽ:
ٌ )5
عبد القادر الخطيب الحسيني( .بيركت :دار الفكر ،ط1414 ،1ىػ 1994 -ـ)17 :
 ) 6الزركشي ،البرىاف في عمكـ القرآف.82 :2 ،
 ) 7الزرقاني ،محمد عبد العظيـ ،مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف( .بيركت :دار الفكر العربي ،ط 1419 ،1ىػ -
1998ـ) . 530 :2
 ) 8الصالح ،صبحي ،مباحث في عمكـ القرآف( .بيركت :دار العمـ لممبلييف ،ط

1997 ،21ـ) 282 :كينظر:

عناية ،غازم :محكـ كمتشابو القرآف( .بيركت :دار ابف حزـ ،ط 1414 ،1ىػ 1993 -ـ) .38 :حيث أكرد التعريؼ
نفسو.
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كككف القرآف متشابيان يعني أنو متماثؿ ،يشبو بعضو بعضان في بيانو ،كألفاظو ،كببلغتو،

كفصاحتو ،كاعجازه ،ككمالو ،كقد كصفو اهلل تعالى بالمتشابو فقاؿ   :



   
    

(الزمر ،)23:قاؿ أبك حياف " :كالكتاب المتشابو ،ىك الكتاب الذم يشبو بعضو بعضان ،في
الفصاحة ،كالببلغة كالتناسب .ببل تعارض ،كال تناقض ،كىك و
مثاف ،تتكرر فيو المكاعظ كاألحكاـ،
كتتردد فيو القصص كاألخبار ببل سأـ أك ممؿ"(.)1
كالمتشابو مف اايات يقابؿ المحكـ.
كقد أجمؿ فضؿ عباس أقكاؿ العمماء في المحكـ كالمتشابو في رأييف:

" األوؿ :أف المحكـ ما كضح معناه ،كالمتشابو ما لـ يتضح معناه إال بعد إجالة نظر كاعماؿ فكر.

ال اني :أف المحكـ ما يعمً ىـ معناه ،ككاف في دائرة اإلمكاف ،كالمتشابو ما استأثر اهلل بعممو"(.)2

" كككف القرآف محكمان كمتشابيان يعني أنو كمَّو متقف متماثؿ غير متناقض ،في ألفاظو،
كمعانيو غير مختمؼ ِّ
ؽ بعضو بعضان ،فيك يأمر باألمر ،كال ينيى عنو ،كىك ينيى بالنيي كال
يصد ي
يأمر بو ،كىك ال يجمع بيف الشيء كنقيضو"

()3

 ،مصداقان لقكلو -تعالى:-

 






   

( النساء.)82:

فمادة المتشابو تدكر حكؿ االتحاد في الكيؼ مف ناحية النظـ ،ثـ االختبلؼ في المعنى مف

المراد ،ك ال يدرؾ معانيو إال الراسخكف في العمـ.
حيث ي
المبحث ال الث :أنواع المتشابو القرآني.

أوالً :عند القدماء.

قسـ الراغب األصفياني (ت 502ىػ) المتشابو في كتابو المفردات في
 .1المتشابو عند األصفيانيٌ :
غريب القرآف ،إلى ثبلثة أضرب:
أ  -متشابو مف جية المٌفظ.

 ) 1أبك حياف األندلسي ،محمد بف يكسؼ (ت 745ىػ) ،تفسير البحر المحيط ،دراسة كتحقيؽ :عادؿ أحمد عبد
معكض كآخريف ( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط 1413 ،1ىػ 1993 -ـ)-405 :7 ،
المكجكد كالشيخ عمي محمد ٌ
.406
 ) 2عباس ،فضؿ ،إتقاف البرىاف في عمكـ القرآف( .عماف :دار الفرقاف ،ط1997 ،1ـ). 490 :1 ،
 ) 3عناية ،غازم ،محكـ كمتشابو القرآف.15 :
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ب  -كمتشابو مف جية المعنى.
ج  -كمتشابو مف جيتيما.

أ .المتشابو مف جية المّفظ:

كقسـ األصفياني المتشابو المفظي إلى ضربيف:

وي ِزفُّوف) ،أك مف جية
أحدىما :يرجع إلى األلفاظ المفردة ،كذلؾ إما مف جية غرابتو نحك ( ّ
األبَ ،
مشاركتو في المفظ كاليد كالعيف(.)1

انييما :ما يرجع إلى جممة الكبلـ المرٌكب ،كىك عمى ثبلثة أضرب:
.1ضرب الختصار الكبلـ نحك قكلو تعالى    :






(     النساء )3 :كاالختصار في
كممة طاب كالتقدير" :ما َّ
حؿ ألف منيف ما يحِّرـ"

()2

فيي شاممة لشركط ًح ِّؿ الزكجات كأف تككف

المرأة مسممة ،غير يم ىح َّرـ ،كغير متزكجة.
.2ضرب لبسط الكبلـ نحك قكلو -تعالى  :-
(  الشكرل.)14:

.3ضرب لنظـ الكبلـ نحك قكلو -تعالى:-





  



(   الكيؼ )1:تقديره أنزؿ عمى عبده الكتاب قيمان كلـ يجعؿ
لو عكجا.

ب .المتشابو مف جية المتنى:

كالمراد بالمتشابو مف جية المعنى ،أكصاؼ اهلل -تعالى ،-كأكصاؼ يكـ القيامة ،فإف تمؾ

األكصاؼ ال تتصكر لنا إذا كاف ال يحصؿ في نفكسنا صكرة ما لـ نحسو ،أك ليس مف جنسو.

األب :ما ترعاه البيائـ ،بدليؿ قكلو
 ) 1قاؿ تعالى ،    :ك ٌ
تعالى بعد ذلؾ     :
(عبس، )32:األصفياني ،مفردات القرآف:

 ،16كقاؿ تعالى:

 

(   الصافات ،)94 :أم :مسرعيف ،كمنو زفة العركس ،المصدر
السابؽ ذاتو.218 :
 ) 2الزمخشرم ،أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر بف محمد( ت 538ىػ)  ،تفسير الكشاؼ عف حقائؽ غكامض
التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،ضبط كتحقيؽ :محمد عبد السبلـ شاىيف(.بيركت :دار الكتب العممية،

ط1415 ،1ىػ1995-ـ).457 :1 ،
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ج .المتشابو مف جيتيما:

كيقسـ المتشابو مف جية المعنى كالمفظ معان إلى خمسة أضرب:

األكؿ:مف جية الكمية:كالعمكـ كالخصكص ،نحك -قكلو -تعالى :
(   التكبة.)5:

الثاني:مف جية الكيفية :كالكجكب كالندب ،نحك قكلو – تعالى :-

(      النساء.)3:
الثالث :مف جية الزماف :كالناسخ كالمنسكخ ،نحك  :

(   آلعمراف .)102:نسخت بقكلو -تعالى:-

    

(التغابف.)1( )16:



الرابع :مف جية المكاف كاألمكر التي نزلت فييا ،نحك:
    

(  البقرة.)189 :فإف مف لـ يعرؼ عادتيـ في الجاىمية يتع ٌذر عميو
تفسير ىذه ااية.

الخامس :مف جية الشركط التي يصح بيا الفعؿ أك يفسد؛ كشرط الصبلة كالنكاح(.)2
فالكاضح مف كبلـ األصفياني أف منشأ التشابو نابع مف خفاء مراد اهلل -تعالى -في كتابو،
فمنو ما يرجع خفاؤه إلى المفظ ،كمنو ما يرجع خفاؤه إلى المعنى ،كمنو ما يرجع خفاؤه إلى المفظ

كالمعنى.

كعمى ضكء ما سبؽ يقسـ المتشابو إلى ثبلثة أنكاع:

النوع األوؿ :ما ال يستطيع اإلنساف الكقكؼ عميو كالعمـ بذات اهلل ،كحقائؽ صفاتو كالعمـ بكقت
الساعة كغيرىا مف الغيبيات.

النوع ال اني :ما يستطيع اإلنساف معرفتو ،كالكقكؼ عميو عف طريؽ البحث ،كاأللفاظ الغريبة،
كالمتشابيات التي نشأ التشابو كالخفاء فييا مف اإلجماؿ ،كالبسط كالترتيب.

النوع ال الث :ما يعممو الراسخكف في العمـ ،كيخفى عمى ما دكنيـ(.)3
 .2المتشابو عند ابف الجوزي :

 ) 1ينظر :فرحات ،معاني المحكـ كالمتشابو.38 :

 ) 2ينظر:األصفياني ،المفردات في غريب القرآف 257 :بتصرؼ.
 ) 3المصدر السابؽ ذاتو 258 :بتصرؼ.
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 كتبكيبو في كتابو " فنكف األفناف، كعني بتقسيمو،ىػ) بالمتشابو597 اىتـ ابف الجكزم (ت

 ىك باعتبار: ثـ قاؿ،فعرؼ المتشابو
ٌ ، " كأفرد لو بابان في "عمـ المتشابو،" في عجائب عمكـ القرآف
.اإلفراد أنكاع ثمانية

: كفي آخر عمى عكسو مثؿ، أف يككف في مكضع عمى نظـ:أوليا
   
.)58: (البقرة  
   
.)161 : (األعراؼ  

: مف مثؿ، ما يشتبو بالزيادة كالنقصاف:وال اني
    
.)6: (البقرة  
.)10: (يس   
:  التقديـ كالتأخير مف مثؿ:ال الث

   
   

.)20: (الحديد 
.قدـ المعب عمى الميك
ٌ حيث
: - تعالى- كقكلو، التعريؼ كالتنكير:الرابع

   

.)61: (البقرة 

   

.)112: (آؿ عمراف 

:- تعالى- كقكلو، الجمع كاإلفراد:الخامس

     

.)80: (البقرة 

     

.)24 : (آؿ عمراف 
:- تعالى- كقكلو، إبداؿ حرؼ بحرؼ غيره:السادس

    

.)35 : (البقرة 

    

.)19: (األعراؼ 

:- تعالى- كقكلو، إبداؿ كممة بأخرل:السابع
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(  البقرة.)170 :

    

(  لقماف.)21 :
ال امف :اإلدغاـ كتركو ،مف مثؿ قكلو -تعالى:-

(    األنعاـ.)42:
(    األعراؼ.)94 :

()1

ثـ يبيف أف المتشابو قد يأتي عمى حرفيف أك أكثر ،كالمقصكد تكرار عدد المرات لمكممة ،أك
يفصؿ في المتشابو المٌغكم ،ما
النظـ في القرآف الكريـ ،كيذكر مكاضع كركدىا ،فنرل ابف الجكزم ٌ
لـ يفعمو األصفياني في كتابو.
 .3المتشابو عند الزركشي:

اإلماـ الزركشي (ت 794ىػ) عقد في كتابو (البرىاف في عمكـ القرآف) بابان في عمـ

المتشابو ،قسمو إلى فصميف ،األكؿ بدأه بتعريؼ المتشابو ،ثـ ٌبيف أنكاعو مف حيث اإلفراد ،كقد سار
في ذلؾ عمى مذىب ابف الجكزم ،كأكرد التعريؼ نفسو ،كتبنى التقسيـ ذاتو ،كبنفس الترتيب
كالكممات()2؛ غير أنو أضاؼ أمثمة أخرل مف المتشابو مع تكجيو لبعضيا بالشرح.

مرتيف في
كالفصؿ الثاني عقده لما جاء مف المتشابو عمى حرفيف ،حيث يأتي بألفاظ كردت ٌ
القرآف مثؿ(     :البقرة 219 :ك )266
حيث كردت بصكرتيا ىذه في سكرة البقرة مرتيف ،كيمضي فيعقد فصبلن لما جاء عمى ثبلثة أحرؼ،
كعمى أربعة ،كعمى خمسة ،حتى يصؿ إلى ما جاء عمى ثبلثة كعشريف حرفان ،ثـ يأتي لكؿ نكع
بأمثمة عميو ،كردت في القرآف الكريـ(.)3

كبيذا يحاكؿ استقراء ما جاء في القرآف ،فيجمع بيف ذكر المتشابو كبيف تكجييو ،كىك ما

تميز بو عف ابف الجكزم.

.4المتشابو عند السيوطي:

السيكطي (ت  911ىػ) في كتابو (اإلتقاف في عمكـ القرآف) ،أكرد تقسيـ األصفياني

لممتشابو كما ىك( ،)4مع زيادة ذكر رأم لمخطٌابي ،مكضحا فيو أف المتشابو عمى دربيف:
 ) 1ابف الجكزم ،فنكف األفناف في عجائب عمكـ القرآف285-197 :
 ) 2ينظر :الزركشي ،البرىاف في عمكـ القرآف.168 – 147 :1 ،
 ) 3ينظر :المصدر السابؽ ذاتو.200 – 147 :1 ،

 ) 4ينظر :السيكطي  ،اإلتقاف في عمكـ القرآف.13-11 :3 ،
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األوؿ :الذم إذا رد إلى المحكـ عرؼ معناه ،وال اني :ما ال سبيؿ إلى الكقكؼ عمى حقيقتو(.)1
فالسيكطي بذلؾ يتعامؿ مع المتشابو مف ناحية تكاصمية داللية.
انياً :المتشابو عند المحد يف:

قسميف:

يرل فضؿ عباس ،في كتابو (إتقاف البرىاف في عمكـ القرآف) ،أف المتشابو يقسـ إلى

األوؿ :المتشابو المّفظي  ،كىك ما نجده بيف بعض آيات القرآف الكريـ ،كأف تقدـ جممة في آية ،كتؤخر
في آية أخرل ،أك أف نجد كممة في آية كال نجدىا في أخرل.

ثـ يعطي أمثمة عمى الحذؼ كالذكر ،مف مثؿ قكلو -تعالى:-

    
   

(  البقرة.)35 :





    

(  األعراؼ.)19 :

كمثاؿ آخر عمى التقديـ كالتأخير ،مف مثؿ قكلو تعالى:









(   البقرة.)58 :









(   األعراؼ.)2( )161 :

كيذكر أف ىذا القسـ ىك مف أعظـ ركافد اإلعجاز ،دكف أف يشير إلى األنكاع األخرل الست الباقية

التي أشار إلييا ابف الجكزم كالزركشي(.)3

ال اني :المتشابو الذم يقابؿ المحكـ مف اايات.

وفي البحث القادـ سوؼ يؤخذ مف المتشابو المّغوي ،الحذؼ والذكر ،دراسة وتحميبلً.

الفصؿ ال الث ،الحذؼ والذكر في ضوء المتشابو القرآني:
المبحث األوؿ :المقصود بالحذؼ والذكر في المتشابو المغوي القرآني.

 ) 1السيكطي ،اإلتقاف في عمكـ القرآف.11-10 :3 ،

 ) 2عباس  ،إتقاف البرىاف في عمكـ القرآف.487 :1 ،
 ) 3ابف الجكزم ،فنكف األفناف ،197 :الزركشي ،البرىاف.147 :1 ،
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" يفيـ كجو اإلعجاز البياني لمقرآف العظيـ في باب الحذؼ في ضكء عبلقتو بالذكر ،بؿ

إنيما قد يتكارداف في سياؽ كاحد ما داـ ىذا السياؽ في حاجة إلى أم منيما"(.)1
كالمراد بالحذؼ كالذكر في المتشابو القرآني ،ىك

ما حذؼ مف جممة قرآنية في آية ،وذكر في

جممة قرآنية مما مة في آية أخرى  ،مماثمة في سياؽ النظـ ،كقد يككف المحذكؼ كممة  :حرفان أك اسمان

سيبيَّف كيسار عميو
أك فعبلن ،أك جممة  :اسمية أك فعمية ،أك شبو جممة أك أكثر مف جممة ،كىذا ما ي
عمى النحك التالي:
أوالً :عمى مستكل الحرؼ ،مف مثؿ قكلو -تعالى:-

(    البقرة.)6:
و(   يس.)10:

فقد حذؼ حرؼ الكاك مف آية سكرة البقرة ،بينما ذكر في آية سكرة يس.
انياً :عمى مستكل االسـ ،مف مثؿ قكلو -تعالى:-

    
   
    


(  البقرة.)35 :





    





(  األعراؼ.)19:

حيث ذكر االسـ (رغدان) في آية سكرة البقرة  ،بينما حذؼ مف آية سكرة األعراؼ.
ال اً :عمى مستكل الفعؿ ،مف مثؿ قكلو -تعالى:-











(     البقرة.)34:

     

(  ص.)74 :

فذكر الفعؿ (أبى) في آية سكرة البقرة ،بينما حذؼ مف آية سكرة ص.
رابتاً :عمى مستكل الجممة االسمية ،مف مثؿ قكلو -تعالى:-

(     النساء)24 :
كقكلو تعالى :

   

(   المائدة.)5 :

 ) 1عبد المطمب ،محمد ،الببلغة كاألسمكبية( .بيركت :مكتبة لبناف ،ط.322 :)1994 ،1
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حيث حذفت الجممة االسمية )    ( :مف آية
النساء ،بينما ذكرت في آية المائدة.

خامسا :عمى مستكل الجممة الفعمية ،مف مثؿ قكلو -تعالى:-









(   البقرة.)61:

    
     
    

(آؿ عمراف.)112 :

فحذفت جممة      

      مف آية
سكرة البقرة بينما ذكرت في آية سكرة آؿ عمراف.

سادساً :عمى مستكل شبو الجممة ،مف مثؿ قكلو -تعالى:-

(      البقرة.)59 :










(  األعراؼ.)162 :
حيث حذفت شبو الجممة مف آية سكرة البقرة بينما أثبتت في آية سكرة األعراؼ.

سابتاً :عمى مستكل أكثر مف جممة ،مف مثؿ قكلو -تعالى:-

     



     
    

( المائدة.)119 :

     
    

(   التكبة.)89:
فقد ذكر جممتي



   

   في آية سكرة المائدة بينما حذفت في آية سكرة التكبة.

فسأتناكؿ الحذؼ كالذكر في اايات المتشابية ،بالدراسة كالتحميؿ كالتفسير ،لمكقكؼ عمى

أسرارىا التعبيرية البيانية ،ألرل أف الذكر يساىـ في كشؼ كجو اإلعجاز البياني في ضكء عبلقتو

بالحذؼ ،ىذا الحذؼ الذم إذا " ظير صار الكبلـ إلى شيء غث ال يناسب ما كاف عميو مف

الحبلكة كالحسف " ( ،)1كىذا يبيف عظمة ىذا الفف في نظـ القرآف الكريـ ،كيبيف أف الحذؼ
 ) 1ابف األثير ،المثؿ السائر.62:
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"

يحقؽ ىكحدة النص القرآني ،حيث يحذؼ جزء مف التعبير كال يمكف تقديره إال بمراجعة السياؽ ،أك
مقابمتو مع سياؽ آخر مشابو " ( )1مما يعزز الثقة بكبلـ اهلل تعالى ،كنظـ قرآنو العظيـ ،كيضيؼ
جانبان إلى إعجازه البياني ،حيث تتجمى العبلقة الكاضحة بيف المفظ كالمعنى.
المبحث ال اني :عبلقة الحذؼ بالمجاز.

()2

أما الحذؼ،

يعرؼ المجاز بأنو "استعماؿ المفظ في غير ما كضع لو في أصؿ المغة"
ٌ
تغير بسبب ىذا
فيك ليس كذلؾ؛ ألنو يقكـ عمى إسقاط جزء مف الكبلـ عمى كجو الحقيقة ،فإذا ٌ
اإلسقاط حكـ مف أحكاـ ما بقي بعد الحذؼ كاف ىذا الحذؼ مجا انز ،مف مثؿ قكلو

تعالى(     :-يكسؼ ،)82 :كالتقدير :كاسأؿ
أىؿ القرية ،فحذفت كممة أىؿ ،فاكتسب المضاؼ إليو إعراب المضاؼ ،كىك النصب ،فالحكـ

الكاجب لمقرية في األصؿ كعمى الحقيقة ىك الجر ،كالنصب فيو مجاز(.)3


كمف أمثمة الحذؼ الذم يدخؿ في باب المجاز في القرآف الكريـ قكلو -تعالى:-





(  البقرة ،)185 :أم ىبلؿ الشير ،فالحذؼ فيو مف باب المجاز(.)4

كمف أمثمتو في المغة العربية قكليـ":بنك فبلف تطؤىـ الطريؽ" كالمراد :أىؿ الطريؽ ،فالرفع

في كممة الطريؽ مجاز؛ ألنو منقكؿ إليو عف المضاؼ المحذكؼ ،الذم ىك (األىؿ) كما يستحقو

في األصؿ ىك الجر(.)5

أما إذا لـ يؤد الحذؼ إلى تغيير في حكـ ما بقي مف الكبلـ فبل يعد مجا انز ،كقكلنا :انطمؽ

كعمرك انطمؽ ،كحذؼ الخبر ىذا تجرد عف تغيير حكـ مف
كعمرك ،حيث حذؼ الخبر كالتقدير
يد
زه
ه
ه
أحكاـ ما بقي بعد الحذؼ ،فمـ يسـ مجا انز ،بؿ بقي الكبلـ عمى أصؿ حقيقتو بعد الحذؼ.
المبحث ال الث:عبلقة الحذؼ باإليجاز.
 1حسف ،حسف مرتضى ،المغة كالتفكير( .بيركت :دار الفكر ،دط 1414 .ىػ 1994 -ـ) .118 :
 ) 2ابف جني ،أبك الفتح عثماف (ت

392ىػ)  ،الخصائص ،تحقيؽ :عبد الحكيـ بف محمد( .القاىرة :المكتبة

التكقيفية ،دط ،دت).304 :2 ،
 ) 3الجرجاني ،عبد القاىر ،أسرار الببلغة في عمـ البياف ،تحقيؽ :محمد رشيد رضا( .القاىرة :دار المطبكعات،
دط ،دت) 362 :بتصرؼ.
 ) 4ينظر :عباس ،فضؿ حسف ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ البياف كالبديع( -عماف :دار الفرقاف ،ط 1407 ،1ىػ

1987 -ـ) .154 – 150 :

 ) 5ينظر :الجرجاني ،أسرار الببلغة في عمـ البياف.312 :
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الج َّمة بنفسو" ( )1كيقسـ اإليجاز إلى
يعرؼ اإليجاز بأنو ":إيراد المفظ القميؿ الجامع لممعاني ى
ٌ

قسميف(:)2

أ .إيجاز حذؼ.

ب .إيجاز قصر.

كايجاز الحذؼ يككف بحذؼ جزء مف الكبلـ الذم نعبر بو عف المعنى المراد ،كىذا المحذكؼ ال

بد أف يفيـ الكبلـ بدكنو ،كال بد لو مف قرينة تدؿ عميو ( ،)3فالحذؼ غير المخؿ بالمعنى ،كالذم

يحمؿ الكبلـ دليبلن عميو ،يعد مف اإليجاز البميغ.

كمف صكر اإليجاز في القرآف الكريـ ،حذؼ المبتدأ ،مف مثؿ قكلو -تعالى:-



     

نار حامية ،كحذؼ الخبر ،مف
(   القارعة .)11 -10:أم :ىي ه
مثؿ قكلو تعالى     :
(الرعد ، )35:أم :كظميا دائـ ،كمنو حذؼ الفاعؿ ،مف مثؿ قكلو -تعالى:-





(    القيامة ،)26 :أم الركح،
كمنو حذؼ المضاؼ كالمضاؼ إليو  ...الخ ،كىذا كثير في كتاب اهلل العزيز(.)4

فالحذؼ قسـ مف اإليجاز بؿ ىك اإليجاز ذاتو.
المبحث الرابع :أشير ما ص ّنؼ في المتشابو المغوي القرآني.

لقد افرد بعض العمماء المتشابو القرآني بالتصنيؼ ،بينما أدرجو آخركف ضمف مصنفاتيـ

كأبحاثيـ في عمكـ القرآف ،كما اىتـ بو بعض المفسريف.
أوالً :الكتب المستقمة:

مف الكتب المستقمة التي أيلفت في المتشابو القرآني ما يمي:

 ) 1الزركشي ،البرىاف في عمكـ القرآف.115 :3 ،

 ) 2ينظر :الميداني ،عبد الرحمف حسف حبنكة ،الببلغة العربية :أسسيا كعمكميا كفنكنيا( .دمشؽ كبيركت :دار
القمـ كالدار الشامية ،ط1416 ،1ىػ 1996 -ـ).29 :
 ) 3ينظر :عباس ،فضؿ حسف ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ المعاني( -عماف :دار الفرقاف ،ط 1417 ،4ىػ -
1997ـ) .459 :
 ) 4ينظر :الزركشي ،البرىاف في عمكـ القرآف،

 234 – 151 :3ك ابف ىشاـ ،جماؿ الديف األنصارم ،مغني

المبيب عف كتب األعاريب ،تحقيؽ :مازف المبارؾ كمحمد عمي حمد اهلل( .بيركت :دار الفكر،

1992ـ).852 – 811 :
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1412ىػ -

 - 1درة التنزيؿ وغرة التأويؿ في بياف اآليات المتشابيات في كتاب اهلل التزيز

ألبي عبد اهلل

صنؼ في تكجيو
محمد بف عبد اهلل المعركؼ بالخطيب اإلسكافي (ت  420ىػ)  .كىك ٌأكؿ ما ٌ
()1
كشرفني بإقراء كبلمو
الدرة ":إني منذ ٌ
خصني اهلل بإكرامو كعنايتوٌ ،
المتشابو  ،قاؿ في مقدمة ٌ
كدرايتو ،تدعكني دكاع قكية ،يبعثيا نظر كركية ،في اايات المتكررة بالكممات المتفقة

كالمختمفة ،كحركفيا المتشابية المنغمقة ،تطمبان لعبلمات ترفع لبس إشكاليا ،كتخص الكممة

بآيتيا دكف أشكاليا ،فعزمت عمييا بعد أف تأممت أكثر كتب المتقدميف كالمتأخريف كفتشت عمى

أسرارىا معاني المتأكليف المحققيف المتبحريف ،فما كجدت أحدان مف أىميا بمغ آية كنييا ،كيؼ
كلـ يقرع بابيا كلـ يفتر ليـ عف نابيا ،كلـ يسفر عف كجييا .)2( "...

فاإلسكافي ىنا يبيف أنو لـ يقؼ في زمنو عمى مف عني بتكجيو المتشابو قبمو ،فيككف كتابو
السكر بالتعميؿ كالتكجيو المكجز ،كقسمو حسب
أكؿ ما صنؼ في بابو .كىك كتاب مرتٌب عمى ٌ
السكر ليسيؿ الرجكع إليو.
- 2أسرار التكرار في القرآف المسمى البرىاف في توجيو متشابو القرآف لما فيو مف الحجة
والبياف ،تأليؼ اإلماـ محمكد بف حمزة بف نصر الكرماني (ت

 505ىػ) ،كقد حدد الكرماني

منيجو في كتابو ىذا حيف قاؿ في مقدمتو:

"ىذا كتاب أذكر فيو اايات المتشابيات التي تكررت في القرآف كألفاظيا متفقة ،كلكف كقع في

بعضيا زيادة كنقصاف ،أك تقديـ ،أك إبداؿ حرؼ مكاف حرؼ ،أك غير ذلؾ مما يكجب اختبلفان بيف

اايتيف ،أك اايات التي تكررت مف غير زيادة كال نقصاف ،كأبيف ما السبب في تكرارىا ،كالفائدة في
إعادتيا ،كما المكجب لمزيادة كالنقصاف كالتقديـ كالتأخير ،كاإلبداؿ ،كالحكمة في تخصيص ااية

بذلؾ دكف ااية األخرل .كىؿ كاف يصمح ما في ىذه ااية مكاف ما في ىذه السكرة التي تشاكميا أـ
ال؟ ليجرم ذلؾ مجرل عبلمات تزيؿ إشكاليا …"

(.)3فيك يعمد إلى محاكلة استقصاء المتشابو

المفظي كجزئيات التكرار في القرآف بشكؿ مكجز ككاضح ،معتمدان تسمسؿ اايات كالسكر .كالكتاب
مبكب باسـ كؿ سكرة في القرآف ليسيؿ الرجكع إليو كالتعامؿ معو ،كىك يسير في تكجيو اايات

بكعي عميؽ ألسمكب القرآف حيث ينظر إلى القرآف نظرة متكاممة.
 ) 1ينظر :الكرماني ،محمكد بف محمد بف حمزة بف نصر (ت  500ىػ)  ،البرىاف في متشابو القرآف ،تحقيؽ :أحمد
عز الديف عبد اهلل خمؼ اهلل( .بيركت :دار صادر ،ط 1417 ،2ىػ – 1996ـ)  ،مقدمة المحقؽ. 63 :
درة التنزيؿ كغرة التأكيؿ في بياف اايات المتشابيات في
 ) 2اإلسكافي ،الخطيب أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهللٌ ،
كتاب اهلل العزيز ،بركاية أبي فرج األردستاني( .بيركت :دار اافاؽ الحديثة ،ط.8 -7 :)1979 ،3
 ) 3الكرماني  ،البرىاف في متشابو القرآف.110 :
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ِ- 3مبلؾ التأويؿ القاطع بذوي اإللحاد والتتطيؿ في توجيو المتشابو المّفظي مف آي التنزيؿ
ألحمد بف إبراىيـ بف الزبير الغرناطي( ،ت

،

708ىػ) .قاؿ الغرناطي في مقدمتو":كاف مف

يم ٍغفىبلت مصنفي أئمتنا – رضي اهلل عنيـ – في خدمة عمكمو ،كتدبر منظكمو الجميؿ
كمفيكمو ،تكجيو ما تكرر مف آياتو لفظان أك اختمؼ بتقديـ كتأخير ،كبعض زيادة في التعبير

فع يس ىر إال عمى الماىر حفظان .)1( "...
ى
كقد ذكر أنو كقؼ عمى كتاب الخطيب اإلسكافي المتقدـ ،كاعتمد عمى ما ذكره مف اايات،

الم ٍغ ىفؿ بعبلمة (غ) دكف أف ينقؿ كبلمو في تكجيو المتشابو(.)2
مستدركان بعض ما أغفمو ،كعمٌـ ي
اىتـ ابف الزبير في مؤلفو بتكجيو ما تكرر مف آيات الكتاب العزيز لفظان ،أك اختمؼ بتقديـ
أك تأخير أك بعض زيادة في التعبير ،فأبرز ما في تمؾ اايات مف حكـ كمعاف سامية ،فكاف أج ٌؿ
ما ألٌؼ في تكجيو المتشابو.

- 4فتح الرحمف بكشؼ ما يمتبس في القرآف  ،لشيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم (ت  926ىػ) ،كىك
كتاب مرتب اايات عمى السكر ،مع إيجاز في العبارة ،كاستيعاب لممتشابو .ذكر فيو ما يمتبس

مف جية المعنى كالتفسير.
- 5أضواء عمى متشابيات القرآف ،بقمـ الشيخ خميؿ ياسيف ،كىك كتاب يحتكم عمى ألؼ كست
مئة ككاحد كخمسيف سؤاالن كجكابان في المتشابو المغكم كالفقيي ،كاف غمب عميو الطابع المغكم.
كقد أكضح الكاتب منيجو في خطة الكتاب حيف قاؿ ... ":التزمت فيو ذكر ااية مع رقميا

القرآني ،ثـ السؤاؿ عف مكاضع الشبية مع رقمو المتسمسؿ ثـ الجكاب  ،ليككف أسيؿ عمى القارئ

غير سالؾ فيو سبيؿ اإليجاز المخؿ ،كطريؽ اإلسياب الممؿ" (.)3
انياً :الكتب المشتركة:

كىي كتب في عمكـ القرآف كتفسيره ،تجمع أصنافان مختمفة مف عمكـ القرآف ،كمف أىميا:

 ) 1الغرناطي ،أحمد بف إبراىيـ بف الزبيرً ،مبلؾ التأكيؿ القاطع بذكم اإللحاد كالتعطيؿ في تكجيو المتشابو المفظي
مف آم التنزيؿ ،تحقيؽ :سعيد الفبلح( .بيركت :دار الغرب اإلسبلمي ،ط1403 ،1ىػ 1983 -ـ) 144 :1 ،
 ) 2ينظر :الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.146 :1 ،

 ) 3ياسيف ،خميؿ ،أضكاء عمى متشابيات القرآف( .بيركت :دار كمكتبة اليبلؿ ،ط1980 ،2ـ).6:
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 .1فنوف األفناف في عجائب عموـ القرآف  ،لمحافظ أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي الجكزم
(ت 597ىػ)،كىك كتاب في عمكـ القرآف ،أفرد الباب األخير فيو لعمـ المتشابو ،فعرفو كبيف

أقسامو المغكية الثمانية كىك يعد بارعان في تعريفو كبياف أقسامو كأنكاعو ،جمع فيو نماذج كثيرة
مف المتشابو ممف تكرر مرتيف كثبلثة كأربعة فصاعدان ،دكف تكجيو لما جاء فييا مف أسرار أك
بياف.

 .2البرىاف في عموـ القرآف  ،لبدر الديف بف بيادر الزركشي (ت 794ىػ) ،كىك كتاب شامؿ في
عرفو ،كذكر أقسامو كجعمو عمى
عمكـ القرآف ،جعؿ الباب السادس منو في المتشابو حيث ٌ
ضربيف :مفرد في ثمانية كجكه ،كمكرر ،أم :ما تكرر فيو لفظ بعينو دكف اختبلؼ في عدة

مكاضع مف القرآف الكريـ ،كقد حاكؿ في ىذا الباب استقصاء اايات المتشابيات في المفظ ،مع

تكجيو عمى شكؿ برقيات.
 .3اإلتقاف في عموـ القرآف  ،لجبلؿ الديف السيكطي (ت 911ىػ) ،كىك كتاب شامؿ في عمكـ
القرآف ،جمع فيو ضركبان مختمفة مف عمكـ القرآف كمف بينيا عمـ المتشابو..

 .4خصائص التتبير القرآني وسماتو الببلغية ،لمدكتكر عبد العظيـ إبراىيـ المطعني ،يتحدث عف
الجممة القرآنية كالتعبير القرآني (النظـ)  ،كيعرض لعمكـ الببلغة الثبلث (المعاني – البياف –

البديع) في القرآف ،كقد أكرد فصبلن لمحذؼ كالذكر كمبحث مف مباحث عمـ المعاني في سبعيف
صفحة.

 .5الببلغة التربية ،أسسيا ،عموميا ،وفنونيا ،لعبد الرحمف حسف حبنكة الميداني ،كىك كتاب
ببلغي في مجمديف ،أكرد مؤلفو في فصؿ عمـ المعاني مبحثان لمحذؼ في المتشابو..

 .6اإلعجاز واإليجاز ،لمحمد عبد الحميـ ،كىك كتاب حديث في عمكـ القرآف يعرض لمسائؿ متعددة
منيا المتشابو المفظي – كيذكر مجمكعة مف األمثمة عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر ،كىك ذكر
غير مكجو كال معمؿ.

السامرائي ،كىك كتاب عاـ شامؿ لعدد مف كجكه القرآف
 .7التتبير القرآني ،لمدكتكر فاضؿ صالح
ٌ
الببلغية البيانية المعجزة كمنيا الحذؼ حيث ذكر فيو مجمكعة مف األمثمة مع تكجيو عميؽ ليا
تبيف إعجاز القرآف البياني.
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 .8رسالة دكتكراه غير مطبكعة بعنكاف:

النظـ القرآني في سورة البقرة ،لمدكتكر حسيف أحمد

الدراكيش ،تناكؿ فييا مجمكعة مف القضايا الببلغية في السكرة ،كمنيا مبحث في الحذؼ،
عرض فيو لممتشابو المغكم ،كبيف بعض جكانبو الببلغية المعجزة.

ال اً :كتب التفسير:

اتجو فريؽ مف المفسريف إلى العناية بالمتشابو ،فبثكا قضاياه في ثنايا كتبيـ ،كىـ في ذلؾ

بيف مقؿ كمكثر ،كمف أىـ التفاسير التي تعرضت لبياف المتشابو كتكجييو:

 .1الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ

 ،لئلماـ محمكد بف

عمر الزمخشرم (ت 538ىػ)  ،كىك مكجو لآليات مقتصد في التعميؿ ،كقد استمد منو كثير مف

المفسريف كأبي السعكد كالنسفي ،كثي انر مف ااراء.

 .2مفاتيح الغيب  ،لئلماـ فخر الديف بف محمد بف عمر الرازم (ت

606ىػ) كيعد مف أكسع

التفاسير التي تعرضت لتعميؿ أكجو المتشابو.

 .3مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ ،لئلماـ عبد اهلل بف أحمد َّ
الن ىسفي (ت 701ىػ).
حياف األندلسي(ت 745ىػ).
 .4البحر المحيط ،لئلماـ أبي عبد اهلل بف ٌ
السور  .لئلماـ برىاف الديف إبراىيـ بف عمر البقاعي
 .5نظـ الدرر في تناسب اآليات و ّ

(ت

885ىػ).

 .6إرشاد التقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ،المشيور بتفسير أبي الستود ،لمحمد أبي السعكد
العمادم (ت 982ىػ).

 .7روح المتاني في تفسير القرآف التظيـ والسبع الم اني  ،لؤللكسي شياب الديف محمكد أفندم،
(ت 1270ىػ) ،كىذا التفسير ينقؿ فيو األلكسي عمف سبقو مف المفسريف كالزمخشرم ككأبي

ثـ يبدم رأيو
ٌ
حياف ،كأبي السعكد كالبيضاكم كالفخر الرازم ،كىك يجعؿ مف نفسو ناقدا مدققاٌ ،
()1
كيرجح ،كىك في تفسيره يستطرد إلى مسائؿ نحكية كيتكسع فييا كثي انر .

 .1ينظر :الذىبي ،محمد حسيف ،التفسير كالمفسركف ( .القاىرة :دار الكتب الحديثة ،ط 1396 ،2ىػ1976-ـ):2 ،
578-577
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 .8تفسير القرآف الحكيـ والمشيور بتفسير المنار ،لمحمد رشيد رضا (ت 1935ـ) ،كقد طبع في

اثني عشر مجمدا ،ينتيي المجمد الثاني عشر منو عند قكلو تعالى في ااية مف سكرة يكسؼ (:

وما أبرئ نفسي …) ،حيث تكفي قبؿ أف يتمو ،كىك في التفسير يستعيف ببعض آيات القرآف
عمى فيـ بعض آخر منو ،خصكصا إذا تكررت اايات في مكضكع كاحد ،كىك يشرح اايات

بأسمكب رائع ،كيكشؼ عف معانيو بعبارة سيمة مقبكلة ،كىك يتكسع في المسائؿ االجتماعية(.)1

. .9تحرير المتنى السديد وتنوير التقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد  ،لمشيخ محمد الطاىر
ابف عاشكر التكنسي (ت 1973ـ) ،كيعرؼ ىذا التفسير بالتحرير كالتنكير ،كىك مف أنفس
التفاسير التي تعنى بالدقائؽ المفظية كالمباحث المغكية كالنحكية كالببلغية.

 .1الذىبي ،التفسير كالمفسركف356-355 :1 ،
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الػباب الػ انػي:
الحذؼ و الذكر في المتشابو المغوي ،وفيو فصبلف:
الفصؿ األو ًؿ :الكممة ،وفيو بل ة مباحث:
المبحث األوؿ :الحذؼ والذكر عمى مستوى الحرؼ.

المبحث ال اني :الحذؼ والذكر عمى مستوى االسـ.
المبحث ال الث :الحذؼ والذكر عمى مستوى الفتؿ.
الفصؿ ال اني :الجممة ،وفيو أربتة مباحث:

المبحث األوؿ :الحذؼ والذكر عمى مستوى الجممة االسمية
المبحث ال اني :الحذؼ والذكر عمى مستوى الجممة الفتمية.
المبحث ال الث :الحذؼ والذكر عمى مستوى شبو الجممة.

المبحث الرابع :الحذؼ والذكر عمى مستوى أك ر مف جممة.
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مدخؿ تمييدي
نظـ القرآف الكريـ ،كتراكيبو األفقية تشكؿ األساس في مظير اإلعجاز البياني ،كمؤش انر

عمى قكة تركيب المفردات ،كقدرتيا عمى إيصاؿ المعنى المقصكد بدقة ،كفي تحقيؽ فصاحة القرآف

كببلغتو.

مقدر في مكانو ،ككضع بعناية ،كال مجاؿ لحذفو ،أك
فكؿ حرؼ في الكتاب العزيز ٌ
القكؿ بزيادتو ،أك إلغاء عممو ،أك القكؿ بإنابة حرؼ مكانو ،كىكذا ينتظـ الحرؼ مع االسـ ك الفعؿ
انظر
الدرازٍ " :
في القرآف الكريـ لتشكيؿ لحمة عجيبة معجزة في أداء المعنى ،يقكؿ في ذلؾ محمد ٌ
تجد بيانان قد قدر عمى حاجة النفس أحسف تقدير ،فبل تحس فيو
حيث شئت مف القرآف الكريـٍ ،
بتخمة اإلسراؼ ،كال بمخمصة التقتير ،يؤدم لؾ مف كؿ معنى صكرة نقية كافية:
نقية :ال يشكبيا شيء مما ىك غريب عنيا.
وافية :ال يشذ عنيا شيء مف عناصرىا األصمية كلكاحقيا الكبلمية.
كؿ ذلؾ في أكجز لفظ كأنقاه ،ففي كؿ جممة جياز مف أجيزة المعنى ،كفي كؿ كممة منو عضك مف
أعضائو ،كفي كؿ حرؼ منو جزء بقدره ،كفي أكضاع كمماتو مف جممو ،كأكضاع جممو مف آياتو

سر الحياة الذم ينتظـ المعنى بأدائو"(.)1

كفي ىذا الفصؿ ،سأقؼ عمى سر اإلعجاز البياني العظيـ ،في الحذؼ ك الذكر في المتشابو

المغكم ،عمى مستكل :الحرؼ ،كالفعؿ ،كاالسـ ،حيث سأبدأ عمى النحك التالي:
 .1إيراد المسألة التي يقع فييا الحذؼ.
 .2ذكر الشاىد حسب كركده في القرآف الكريـ.
 .3تحميؿ المسألة تحميبلن ببلغيان.
 .4إجماؿ خبلصة المسألة.

دراز ،محمد عبد اهلل ،النبأ العظيـ ،نظرات جديدة في القرآف( .الككيت :دار القمـ ،ط 1397 ،1ىػ1977-ـ) :
ٌ )1
.112 – 111
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الفصؿ األوؿ :الكممة.
المبحث األوؿ :الحذؼ والذكر عمى مستوى الحرؼ.

في ما يمي مناقشة مسائؿ الحذؼ كالذكر عمى مستكل الحرؼ:

المسألة (:)1

قاؿ -تعالى   :-
    

(  البقرة.)6:

كقاؿ -تعالى  :-
    

(  يس.)10:

الشاىد :ذكرت (الكاك) في آية سكرة (يس) ،بينما حذفت مف جممة آية سكرة البقرة ،فما حقيقة ما
جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

  
يقكؿ -تعالى -في آية سكرة البقرة:



    

(  البقرة ،)6:كجممة    
إف" ،جاءت نقطة فاصمة في انتقاؿ الحديث عف المؤمنيف إلى الكافريف الذيف
ىنا ىي خبر عف اسـ ٌ
حقَّت عمييـ كممة العذاب ،ال عمى كجو اقتراف الحديثيف في القصد ،بؿ عمى كجو ييبنى فيو الكبلـ
عمى بعض ،كىذا ما يسميو عمماء الببلغة باالستئناؼ البياني(.)2(")1

  
فأكؿ سكرة البقرة حديث عف المؤمنيف ،قاؿ -تعالى:-
      










   
    




 ) 1االستئناؼ البياني ":ىك اإلتياف ،بعد تماـ كبلـ ،بقكؿ ييفيىـ مف جكاب سؤاؿ مقدر".
فكاؿ ،المعجـ المفصؿ في عمكـ الببلغة .66:
عكاكم ،إنعاـ ٌ
دراز ،النبأ العظيـ.166 :
ٌ )2
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(   البقرة ،)6 – 1 :فقكلو -تعالى:-




  ... قد ارتبطت مع سابقتيا مف اايات بعبلقة المضادة ،فإف مف أكؿ
اايات حديث عف المؤمنيف ،كىنا حديث عف الكافريف لحكمة التشكيؽ كالثبكت عمى األكؿ

()1

يكف عمى سبيؿ العطؼ ،فمـ يناسب ذكر الكاك.

كلـ

  
أما في سكرة يس ،فيقكؿ -تعالى:-




    
   
    

  

(يس ،)10 – 9 :كىنا الكاك حرؼ عطؼ ربط بيف ااية

التي كردت فييا الكاك كااية التي قبميا ،فجعميما ،كالنظيريف أك الشريكيف بدليؿ ضمير الجمع

المتصؿ الذم تردد في اايتيف (ىـ) ،كما أف الجممتيف خبريتاف فكجب الكصؿ بينيما؛ إذ اتفاؽ

نشاء ( )2مف مكجبات الكصؿ ،فحذفت الكاك مف آية سكرة البقرة " ألف ما ىنا جممة
الجممتيف خب انر كا ن
()3

ىي خبر عف اسـ إف كما ىناؾ – يس  -جممة عطفت عمى أخرل"

.

إلف ،كلككنيا استئنافان بيانيان،
الخبلصة :حذفت الكاك مف آية سكرة البقرة؛ ألنيا جممة كقعت خب انر ٌ
()4
نشاء .أما آية سكرة يس
فحذفت الكاك "لكماؿ االنقطاع" بينيا كبيف سابقتيا مف اايات خب انر كا ن

فذكرت فييا الكاك التفاقيا مع ما قبميا في أنيما جممتاف خبريتاف أم :لكماؿ االتصاؿ ،فناسب ذكر
الكاك لمربط بينيما لككنيما كالشريكيف أك ً
الم ٍثميف .كاهلل تعالى أعمـ بمراده.

المسألة (:)2

 ) 1الزركشي ،البرىاف في عمكـ القرآف 77 :1 ،بتصرؼ.
 ) 2ينظر :عباس ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ المعاني .424 : -
 ) 3األنصارم ،زكريا أبك يحيى ،فتح الرحمف بكشؼ ما يمتبس في القرآف( .بيركت :عالـ الكتب ،ط 1405 ،1ىػ -
.21 :)1985

نشاء ،أك أف تتفقا ،كلكف ال يككف بينيما جامع كال رابط،
 ) 4كماؿ االنقطاع ،يككف باختبلؼ الجممتيف خب انر كا ن
عماف :دار الفرقاف ،ط1997 ،1ـ).418 :
عباس ،فضؿ ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ المعانيٌ (.-
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قاؿ تعالى      :

(البقرة.)23:

كقاؿ تعالى :

   

(يونس.)38:

الشاىد :الجممتاف في تحدم القرآف الكريـ لمعرب في أخص ما يممككف  :في الببلغة كالفصاحة ،
فذكرت كممة ( ًم ٍف) في آية سكرة البقرة ،بينما حذفت مف آية سكرة يكنس ،فما بياف الذكر في آية
سكرة البقرة المدنية ،كالحذؼ مف آية سكرة يكنس المكية؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

بالنظر في اايتيف ييرل أف:
 .1قكلو -تعالى     :-
في سكرة يكنس ،ىك جممة مف آية مكية ،كىي تمثؿ أكؿ مراحؿ تحدم اهلل -تعالى -لمعرب،

كالتنكيف في كممة (سك ورة) "لمتنكير ،أم :ائتكا بسكرة ما ،كىي القطعة مف القرآف التي أقميا ثبلث

آيات"( ،)1كقيؿ المعنى":فأتكا بقرآف مثؿ ىذا القرآف"(.)2

 في فترة اشتداد الببلء
فالتحدم ىنا قائـ عمى المثؿ ،لغرض إثبات نبكة سيدنا محمد
عميو ،خاصة بعد كفاة أبي طالب كزكجو خديجة  -رضي اهلل عنيا – كسكاء أكاف ىذا ً
المث يؿ

طكيبلن أـ قصي انر ،كثي انر أـ قميبلن ،فإنو أثبت عجزىـ كقمة حيمتيـ ،ككاف برىانان ساطعان كنك انر باى انر

عمى صدؽ نبكتو 

كأف ىذا القرآف مف اهلل تعالى.

 .2قكلو -تعالى    :-

 في سكرة البقرة ،ىك جممة مف و
آية مدنية " ىي آخر ما أنزؿ اهلل -تعالى -في تحدم العرب،
أثبتت فييا كممة ( ًم ٍف)؛ ألف ًمف تدؿ عمى التبعيض ،كلما كانت ىذه السكرة – البقرة – سناـ
القرآف ،كأكلو بعد الفاتحة ،ىح يس ىف دخكؿ ( ًم ٍف) لًييعمىـ أف التحدم كاقع عمى جميع سكر القرآف مف
أكلو إلى آخره"(.)3

 ) 1األلكسي ،أبك الفضؿ شياب الديف محمكد البغدادم (ت1270ىػ) ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع
المثاني ،قراءة كتصحيح :محمد حسيف العرب (.بيركت :دار الفكر ،دط1414 ،ىػ1994-ـ)310:1 ،
 ) 2النحاس ،أبك جعفر (ت 338ىػ) ،معاني القرآف ،تحقيؽ :محمد عمي الصابكني( .مكة المكرمة :جامعة أـ
القرل ،ط1409 ،1ىػ).294 :3 ،

 ) 3الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.117 :
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ً
حدية ،أم أف التحدم قائـ فييا مف أكؿ الكتاب الكريـ حتى آخره ،كفييا "إعبلـ
فكظيفة م ٍف ىنا ٌ
لمعالميف بعجزىـ عف اإلتياف بمثؿ ىذا القرآف ،كىذا اإلعبلـ ختـ آيات التحدم في أكؿ سكرة نزلت

بالمدينة ،كىذا الختـ جاء بعد أف استقصت آيات التحدم جميع صكره التي يزكؿ معيا كؿ عذر في

عدـ االستجابة" ( ،)1كىذا إثبات لعجز البشر ،كالمراد" :نفي شخص يماثمو  في أف يسمع منو ما
يماثؿ سكرة كاحدة مف مثؿ القرآف في فصاحتو كعجائبو"(. )2

" فَ ِم ْف ىنا لمتبعيض ،أك لمتبييف ،أك زائدة بتقدير رجكع الضمير في مثمو إلى (ما) في قكلو:
(مما نزلنا)(البقرة ،)23 :كالمعنى عمى األخير :فأتكا بسكرة مما ىك عمى صفتو في الببلغة
كحسف النظـ ،فحسف اإلتياف بمف الدالة عمى ما يذ ًكر .بخبلؼ ذاؾ :فإنو قد كصؼ السكر

باالفتراء ،صريحان في (ىكد) كاشارة في (يكنس) ،فمـ يحسف اإلتياف بمف الدالة عمى ما يذ ًكر؛

ألنيا حينئذ تشعر بأف ما بعدىا مف جنس ما قبميا ،فيمزـ أف يككف قرآنان كىك محاؿ ،كيجكز
جعؿ ( ًم ٍف) لبلبتداء ،بتقدير رجكع الضمير في (مثمو) إلى عبدنا أم( :محمد) كالمعنى :فأتكا
مبتدأىة مف شخص مثؿ محمد"(.)3
بسكرة ى
الخبلصة :أيثٍبًتىت ( ًم ٍف) في آية سكرة البقرة؛ ألنيا آخر آيات التحدم ،كأكؿ ما نزؿ في المدينة ،كىي
لبياف أف التحدم قائـ مف أكؿ القرآف حتى آخره لكؿ البشر ،في أف يي ٍس ىم ىع منيـ ما يماثؿ سكرة
كاحدة مف مثمو .أما آية سكرة (يكنس) ،فقد كصفت اايات فييا باالفتراء .ك( ًمف) تفيد أف ما بعدىا
مف جنس ما قبميا ،كىذا يشعر أف القرآف مفترل ،كالعياذ باهلل ،فحذفت .ثـ إف التحدم فييا قائـ
عمى ً
الم ٍثؿ :صغي انر أك كبي انر ،طكيبلن أك قصي انر ،يفيـ ذلؾ مف تنكيف التنكير الذم جاء في كممة

(سكروة) .كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)3

قاؿ -تعالى     :-

(   البقرة.)25:

كقاؿ -تعالى   :-

(  التكبة.)100 :
 ) 1خمؼ اهلل ،أحمد عز الديف عبد اهلل ،ىامش البرىاف لمكرماني.117 :
 ) 2الغرناطي ،مبلؾ التاكيؿ.184 :1 ،

 ) 3األنصارم ،فتح الرحمف ،23 :كينظر :األلكسي ،ركح المعاني.310 :1 ،
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الشاىد :اايتاف في إكراـ المؤمنيف كمكافأتيـ؛ ذكرت كممة ( ًم ٍف) في آية سكرة البقرة ،بينما حذفت
مف آية التكبة ،فما حقيقة ذلؾ األمر كما بيانو؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

عامان لكؿ المؤمنيف ،كال
حيث ذكرت كممة (الجنات) ككانت (مف) معيا ،كاف الخطاب ٌ
 
سيما األنبياء كالرسؿ أشرؼ الخمؽ أجمعيف ،قاؿ -تعالى:-









(     البقرة:
.)25
أما آية سكرة التكبة حيث خمت مف كممة ( ًم ٍف) ،فإف الخطاب فييا خاص بجماعة معينة
كىـ السابقكف األكلكف مف المؤمنيف قاؿ -تعالى : -



  




    



    
   

()1

(التوبة.)100 :

فيك يتناكؿ الذيف سبقكا في اليجرة كالنصرة كعمى ىذا فيك ال يتناكؿ إال قدماء الصحابة كقيؿ

جميعيـ(.)2

فااية ىنا مخصكصة بالسابقيف ،كىناؾ مف ىك أعمى منيـ مكانة كمرتبة كىـ األنبياء
كالرسؿ – عمييـ السبلـ – " فكؿ مكضع ذكر فيو (مف تحتيا) إنما ىك لقكـ عاـ فييـ األنبياء،
كالمكضع الذم لـ يذكر فيو ( ًمف) إنما ىك لقكـ مخصكصيف ليس فييـ األنبياء ،أال ترل إلى قكلو

تعالى في سكرة براءة   :







درة التنزيؿ 103 – 102 :بتصرؼ.
 ) 1ينظر :اإلسكافيٌ ،
604ىػ) ،التفسير الكبير أك مفاتيح الغيب ( .القاىرة :دار الغد العربي،
 ) 2ينظر :الرازم ،فخر الديف (ت
ط1،1413ىػ1993-ـ).146 -145 :8 ،
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(التوبة ... )100 :إذ ال مكضع في القرآف ذكرت فيو الجنات كجرم األنيار تحتيا إال دخمتو ( ًم ٍف)
سكل المكضع الذم لـ ينطبؽ ذكر المكعكديف فيو عمى األنبياء عمييـ السبلـ "(.)1

"كىذه العبارة في مجمكعيا كناية عف التنعـ كالرفاىية ،كفي إسناد الجرياف لؤلنيار مجاز
عقمي عبلقتو المكانية؛ ألف النير ىك مكاف جرم الماء ،كالجارم حقيقة ىك الماء ،كسره الببلغي

تصكير سرعة جرم الماء ،حتى لكأف أماكف سيبلنو ىي التي تجرم ،كيتكلد عف ىذا كناية لطيفة،

كىي عذكبة الماء لتجدده كعدـ رككده"(.)2

الخبلصة :عند ذكر الجنات مع كممة ( ًم ٍف) يككف الخطاب لممؤمنيف عامة ،كال سيما األنبياء
كالرسؿ -عمييـ السبلـ -أشرؼ الخمؽ أجمعيف .كاذا حذفت كممة ( ًم ٍف) كاف الخطاب لجماعة
مخصكصة ،كىـ السابقكف األكلكف مف المؤمنيف .كال مكضع في القرآف الكريـ ذكرت فيو الجنات
كجرم األنيار تحتيا إال دخمو ( ًم ٍف) سكل ما جاء في آية سكرة التكبة ،حيث لـ ينطبؽ ذكر
ص بالسابقيف األكليف فقط .كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.
المكعكديف فيو عمى األنبياء ،بؿ يخ َّ

المسألة (:)4

قاؿ -تعالى    :-

(  البقرة.)35 :

كقاؿ -تعالى(      :-األعراؼ:
.)19

الشاىد :ذكر الظرؼ دكف ( ًم ٍف) في آية سكرة البقرة ،بينما يح َّد الظرؼ بمف في آية سكرة األعراؼ
ث)  ،فما سر الحذؼ مف األكلى ،كالذكر في الثانية ؟
فقاؿً ( :م ٍف ىح ٍي ي
التحميؿ والدراسة الببلغية:

" اايتاف في إكراـ اهلل -تعالى -ادـ – عميو السبلـ – كاباحة األكؿ لو مف ثمر الجنة،

كليس مكقع     مكقع   

 ؛ ألف      يحرز

درة التنزيؿ.103 – 102 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
 ) 2المطعني ،عبد العظيـ إبراىيـ ،التفسير الببلغي لبلستفياـ في القرآف الحكيـ( .القاىرة :مكتبة كىبة ،ط
1420ىػ 1999 -ـ).281 :1 ،
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،1

كيعطي إباحة األكؿ مف ثمر كؿ مكضع فييا ،أما (حيث)  ،إذا لـ يكف معيا ( ًم ٍف) فإنيا تعطي
بأظير االحتماليف ،إباحة األكؿ في كؿ مكضع ،ال مف ثمر كؿ مكضع ،فقد يقاؿ لمشخص :يك ٍؿ
ىذا العنقكد حيث شئت مف ىذا البستاف ،كلـ يتعرض بيذه العبارة إلباحة أكؿ ما في كؿ مكضع

منو إال باحتماؿ ضعيؼ ،أما إذا قيؿ لو     :

مف مكاضع ىذا البستاف ،فقد أبيح لو األكؿ مف كؿ ما في مكاضعو ،فحصمت التكسعة في المأكؿ،
( ًم ٍف) "(.)1
كلـ يحصؿ ذلؾ عند حذؼ
فالظرؼ (حيث) في سكرة البقرة يحتمؿ أف يككف لمسكف كاألكؿ جميعان ،كالمعنى( :اسكنا

حيث شئتما ككبل حيث شئتما) فالسكف حيث يشاءاف ،كاألكؿ حيث يشاءاف أيضان.
"أما التعبير في األعراؼ فبل يحتمؿ إال أف يككف لؤلكؿ



 

   كال يصح تعميقو بالسكف ،فبل يصح أف يقاؿ( :اسكنا
مف حيث شئتما) فالمشيئة كالتخيير في البقرة أكسع؛ ألنيا تشمؿ السكف كاألكؿ بخبلؼ

األعراؼ"(.)2

حدت الظرؼ كخصصتو؛ بإباحة األكؿ مف ثمر كؿ مكضع مقابمة لمتكسعة
فكممة ( ًم ٍف) ٌ
التي حصمت مف كممة ( رغدا ) في سكرة البقرة ،كىذا مف التمكيف في أساليب التعبير المعجزة.

الخبلصة :الظرؼ في آية سكرة البقرة مطمؽ لممكاف ،حيث يأكمكف في أم مكضع يشاءكف ،مما
حصؿ ليـ رغدان مف اهلل تعالى ،كما في األعراؼ مخصص لؤلكؿ مف ثمر كؿ مكضع ،فما في

سكرة البقرة لؤلكؿ في أم مكاف ،كما في األعراؼ إلباحة األكؿ مف ثمر كؿ مكاف .كاهلل تعالى أعمـ

بمراده.

المسألة (:)5

قاؿ -تعالى(     :-البقرة.)38 :

كقاؿ -تعالى(      :-طو.)123 :

 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ. 189 :1 ،

عمار ،ط ،1
الرازم ،مفاتيح الغيب 8 :2 ،بتصرؼ ،ك
ٌ
ٌ )2
عماف :دار ٌ
السامرائي فاضؿ صالح ،التعبير القرآنيٌ ( .
1418ىػ 1998 -ـ) .291 :
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الشاىد :اايتاف متشابيتاف في النظـ ،ذكرت األلؼ في كممة (اتَّىب ىع) في آية سكرة طو ،بينما حذفت
مف الكممة ذاتيا (تىبً ىع) مف آية سكرة البقرة ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

أوالً( :تىبً ىع ك اتَّىب ىع) ،فعبلف ماضياف ،كىما بمعنى كاحد في سياؽ اليداية ،كالسير في طريؽ
الحؽ ،كرد الفعؿ بيذه الصيغة (تىبً ىع) " إلنبائو عف االتباع مف غير تعمؿ ،كال تكمؼ كال مشقة ،أما
قكلو (اتَّىب ىع) فيي مبنية عمى كزف (افتعؿ) حيث تنبئ عف تعمؿ كتحميؿ لمنفس" ( ،)1فقدـ ما ال جيد

فيو كال تى ىع ُّمؿ ،كأخر ما ىك بحاجة إلى مشقة ،تقديما لؤلصؿ عمى الفرع ،ككبلىما ىدل كرحمة،
قاؿ تعالى  :كقمنا   
   
    














   





    

فمـ يرد في اايات ما كاف مف إبميس سكل ما أخبر عنو :

(البقرة.)36 –35:



تعرض لكيفية تناكلو ما
   دكف ٌ
فعؿ ،كال إبداء عمؿ كال معالجة أك مشقة ،فناسب ذلؾ (تبع).
أما في سكرة طو فقد ذكرت كيفية إغكاء إبميس ادـ ،كما رافؽ ذلؾ مف مشقة كتكمؼ ،قاؿ

تعالى    :




    
    



    
     

(طو ،)121 -120 :فأفيمت اايات قكة كيد الشيطاف ،كاستحكاـ حيمتو ،حتى تمقت النفكس

كشدة ،فناسبو (اتَّىب ىع) (  ،)2كما ناسب ما
المتعاقبة ذلؾ ،فصار تمييز الحؽ ال يحصؿ إال بمعالجة ٌ
تقدـ في سكرة البقرة (تىبً ىع) ،حيث لـ يبسط فييا كيد الشيطاف " فجريان عمى األصؿ ىنا – طو –
 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.191 -190 :1 ،
 ) 2الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ 194 – 193 :1 ،بتصرؼ.
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مكافقة لقكلو:







ثـ ألف القضية لما بنيت مف أكؿ األمر عمى
(  طوٌ ،)108 :
   
التأكيد بقكلو -تعالى:-
(    طو )115 :ناسب اختصاصيا بالزيادة المفيدة
لمتأكيد"(.)1

انياً :آية سكرة البقرة مدنية ،ككاف أمر اإلسبلـ قد انتشر كذاع ،كدخؿ في اإلسبلـ عدد

مف الصحابة المعركفيف بقكتيـ كمكانتيـ ،فكاف أمر اتباع محمد أسيؿ ،كتقبؿ الناس لو أكبر،

فناسب ذلؾ التخفيؼ فقاؿ( :تىبً ىع).

أما آية سكرة طو فيي مكية ،كالدعكة كانت شديدة كالدخكؿ في اإلسبلـ بحاجة إلى مشقة

كمجالدة ،كقرار صعب ،فناسب ذلؾ التشديد ،فقاؿ( :اتَّىب ىع)

ال اً" :التخفيؼ الذم يفيد التمطؼ بالعباد جاء مع إسناد القكؿ إلى نفسو سبحانو ،كأف

التشديد جاء مع إسناد القكؿ إلى الغائب ،كاهلل -تعالى -يظير نفسو في مكقؼ التمطؼ كالتكريـ،

فكضع كؿ فعؿ في مكضعو الذم ىك أليؽ بو"(.)2

رابتاً" :آية (طو) تتضمف أمريف :مجاىدة الضبلؿ في الدنيا كالفكز في ااخرة ،كآية البقرة تتضمف

الفكز في ااخرة ،كالحالة األكلى تتطمب عمبلن أكبر كأشؽ ،فجاء بالفعؿ الداؿ عمى المبالغة كالتكمؼ

لؤلمر الشاؽ ،كجاء بالفعؿ الخفيؼ لمعمؿ الخفيؼ"(.)3

الخبلصة :دكر الشيطاف كحديثو كطرؽ إغكائو كانت الفيصؿ بيف الفعميف ،فحيث الكسكسة

كاستحكاـ الحيمة كالكيد الذم تتمقاه النفكس بمشقة ناسبو (اتَّىب ىع) عمى األصؿ كما في سكرة طو،
كالعكس ناسبو (تىبً ىع) كما في سكرة البقرة .كقد استعمؿ الفعؿ عمى أصمو ،في السكرة المكية ،حيث
ً
الش َّدة ك المجالدة ،فقاؿ (اتَّىبع) ،كفي السكرة المدنية حيث التمطؼ كالخفة ناسبو (تىبًع) .كما أف
التخفيؼ الذم يفيد التمطؼ بالعباد جاء مع إسناد القكؿ إلى نفسو سبحانو .كاهلل تعالى أعمـ بمراده.

المسألة (:)6
 ) 1األنصارم ،فتح الرحمف.26 :

السامرائي ،التعبير القرآني.293 :
)2
ٌ
 ) 3المرجع السابؽ ذاتو.294 :
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قاؿ -تعالى :-






(  البقرة.)49:






كقاؿ -تعالى:-






(  إبراىيـ.)6 :
الشاىد:

ذكرت الكاك في آية سكرة إبراىيـ -عميو السبلـ -مقترنة بالفعؿ:

( ،)في حيف تجرد الفعؿ منيا في آية سكرة البقرة:

( ، ) فما حقيقة ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ في كؿ مكضع ؟
التحميؿ والدراسة البيانية:

الفعؿ (  ) في آية سكرة البقرة ىك بدؿ

عميو( -يذبحكف أبناءكـ كيستحيكف نساءؾ)  -بياف كتفسير لقكلو -تعالى:-

()1

"،كىك كما عطؼ


)2( "    ؛ "كألنو

كن يكـ) ترؾ العطؼ " ( ،)3فمـ يحتج إلى كاك ،أما في آية سكرة إبراىيـ فإف الفعؿ
كم ى
بياف لقكلو ( ىي يس ي
المقترف بالكاك  ،)( :التذبيح فيو شيء آخر غير سكء العذاب ،إذ "
إف المراد بالعذاب في سكرة إبراىيـ غير المراد بو في سكرة البقرة؛ ألنو مفسر بالتذبيح كالتقتيؿ،

فحيث طرح الكاك قصد تفسير العذاب كبيانو ،فمـ يعطؼ لما بينيما مف كماؿ االتصاؿ ،كحيث

عطؼ لـ يقصد ذلؾ ،كالعذاب إف كاف المراد بو الجنس فالتذبيح لككنو أشد أنكاعو عطؼ عميو

عطؼ جبريؿ عمى المبلئكة – عمييـ السبلـ – تنبييان عمى أنو لشدتو كأنو ليس مف ذلؾ الجنس،
كاف كاف المراد غيره ،فيما متغايراف كالمحؿ محؿ عطؼ"(.)4

كلككف الحديث في آية سكرة البقرة مف كبلـ اهلل -تعالى: -

 

الم ىحف عمييـ تكرمان في الخطاب ،كالذم في
  لـ يرد سبحانو تعداد ِّ
 ) 1القرطبي ،محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرج أبك عبد اهلل (ت 671ىػ)  ،الجامع ألحكاـ القرآف ،تحقيؽ :أحمد
عبد العميـ البردكني( .القاىرة :دار الشعب ،ط1372 ،2ىػ).384 :1 ،ك الكرماني ،البرىاف122:
 ) 2الزمخشرم ،الكشاؼ 1:141 ،ك أبك مكسى ،محمد محمد ،دالالت التراكيب – دراسة ببلغية ( .-القاىرة :دار
التضامف ،ط1408 ،2ىػ 1987 -ـ).302 :

 ) 3الزمخشرم ،الكشاؼ.141 :1 ،

 ) 4األلكسي ،ركح المعاني273 :13 ،
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سكرة إبراىيـ مف كبلـ مكسى -عميو السبلـ-

 ،   فعدد (اهلل)

الم ىحف عمييـ( ،)1فالتذبيح في سكرة البقرة تفسير كتكضيح لسكء العذاب ،أما التذبيح في سكرة إبراىيـ
ِّ
فيك غير سكء العذاب؛ الحتماؿ أف يككف السكء بكسائؿ أخرل غير َّ
الذبح ،كما يعزز ذلؾ "أف
العطؼ يقتضي المغايرة بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو"(.)2

ِّحكف) مجردان مف العطؼ محمكؿ في سكرة البقرة عمى البدؿ ،كفيو
الخبلصة :الفعؿ المضارع (ييػ ىذب ي
تفسير كتكضيح لسكء العذاب؛ كألنو بياف لقكلو يسكمكنكـ ترؾ العطؼ ،أما في سكرة إبراىيـ ،فإف
ِّحكف) محمكؿ عمى العطؼ الذم يقتضي المغايرة؛ إذ لشدة
كي ىذب ي
الفعؿ المقترف بحرؼ العطؼ ( ي
العذاب كأنو ليس مف ذلؾ الجنس ،فالتذبيح شيء آخر غير سكء العذاب كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)7

قاؿ -تعالى(     :-البقرة:

.)58

كقاؿ –تعالى :-

.)161

(   األعراؼ:

الشاىد :ذكرت الكاك في آية سكرة البقرة ،   :بينما حذفت مف السياؽ
المشابو مف آية سكرة األعراؼ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف 122 :بتصرؼ.

 ) 2القزكيني ،جبلؿ الديف أبك عبد اهلل محمد بف سعد الديف بف عمر ،اإليضاح في عمكـ الببلغة( .بيركت :دار
إحياء العمكـ ،ط.148 :)1998 ،4
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التحميؿ والدراسة الببلغية:

يعدد اهلل -تعالى -في آية سكرة البقرة أنكاعان مف النعـ لبني إسرائيؿ ،ثـ ىي ًع يد مف يمتزـ
  
بأمره بالمغفرة ،كزيادة اإلحساف ،قاؿ -تعالى:-












    















   



   
    
  

(البقرة .)58 -56:كىنا ىك ىع ىد بالمغفرة كزيادة اإلحساف ،كالزيادة ىذه غير ما ذكر مف النعـ السابقة؛
ألنيا ستككف يكـ القيامة بغفراف الذنكب كاعطائيـ الثكاب الجزيؿ ( ،)1كما عند اهلل -تعالى -في
الجنة غير ما عند البشر في الدنيا ،لذا جاء بالكاك ،لبياف أف ما بعدىا مخالؼ لما قبميا ،مخالفة

المعطكؼ لممعطكؼ عميو.

ثـ إف الكعد المبيَّف ىك مف رب العالميف تعالى ،فناسب ذلؾ زيادة الفضؿ المميز يكـ

القيامة ،يبيف ذلؾ ما بنيت عميو ااية مف التعظيـ ،حيث استعمؿ صيغة جمع الكثرة (خطاياكـ)،

كقكلو (رىغدان) ىس ىعةن في العيشً ،
كذ ٍك ير الكاك ؛ "ك َّ
ألف اتصالو ىنا أشد ،إلسناد القكؿ فيو إلى اهلل-
ى
ثـ-
تعالى -في قكلو      :بخبلؼ َّ

أم في سكرة األعراؼ  -فاألليؽ بو حذؼ الكاك ليككف استئنافان"(. )2

أما ما جاء في آية سكرة األعراؼ ،فيك كعد بشيئيف :بالمغفرة ،كبالزيادة ،كطرحت الكاك

كأف قائبلن
ىنا؛ ألف الكبلـ استئناؼ مترتب عمى تقدير سؤاؿ نشأ مف اإلخبار بالمغفرة ،كالتقديرٌ :

 ) 1الرازم ،مفاتيح الغيب 97 :3 ،بتصرؼ.
 ) 2الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف، 124 :كاألنصارم ،فتح الرحمف.28 :
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يد الم ً
حسنيف
قاؿ :كماذا حصؿ بعد الغفراف؟ فقيؿ لو :ىس ىنز ي ي
المغفرة بعد الدعاء ،تفضبلن مف اهلل تعالى ،كأف المكعكد بو شيئاف :المغفرة كزيادة الحسنة"(.)2
()1

"أم أف زيادة اإلحساف مستقمة عف

قاؿ تعالى     :
   







    

(   األعراؼ.)161 :

جاء في مبلؾ

يد ) في البقرة ،فإنما جيء بيا ىنا ألف
التأكيؿ لمغرناطي "كأما زيادة كاك العطؼ في قكلو ( :ىك ىس ىنز ي
ً
ً
ً
مت ىعمي يكـ )
إسرائً ى
عمتً ىي التي ٍان ىع ي
المتىقىدـ قبؿ ىذه ااية مف لدف قكلو سبحانو ( :يا ىبني ٍ
يؿ اذ يك يركا ن ى
ي
(البقرة )40 :إنما ىي آالء كنً ىعـ كما تقدـ ،يع ِّد ىدت عمييـ عمى التفصيؿ شيئا بعد شيء ،فناسب ذلؾ
العطؼ بالكاك ليجرم عمى ما تقدـ مف تعداد ااالء ك ضركب ً
اإلنعاـ بالعفك عف الزالت كاالمتناف
يد ) ىنا بالكاك ،كلـ يكف
بضركب اإلحساف ،ليذا القصد مف إحراز التعداد
كرد ( ىك ىس ىن ًز ي
ليحصؿ ذلؾ لك لـ ترد الكاك ىنا ،كأما آية األعراؼ فمـ يرد قبميا ما كرد في سكرة البقرة "(.)3
فالمقاـ في كؿ مف اايتيف يقتضي ما كاف عميو مف "بناء الفعؿ لممجيكؿ في الثانية



   بخبلؼ األكلى     بإسناد الفعؿ إلى
نفسو سبحانو ،كقكلو:







 ،   أم أف األكؿ مع السكف كاالستقرار ،ال
بمجرد الدخكؿ كما في األكلى

  .....  

كحذؼ (رغدان) مف الثانية بخبلؼ األكلى ،كقكلو:



 

  كالخطيئات جمع قمة بخبلؼ األكلى  

   كالخطايا جمع كثرة ،ناسب ذلؾ حذؼ الكاك الدالة
عمى االىتماـ كالتحقيؽ في الثانية بعكس األكلى"(.)4

 ) 1ينظر :أبك السعكد ،محمد بف مصطفى العمادم( ت 982ىػ) ،تفسير أبي السعكد،أك إرشاد العقؿ السميـ إلى

مزايا الكتاب الكريـ ،ضبط :عبد المطيؼ عبد الرحمف (.بيركت:دار الكتب العممية ،ط 1419 ،1ىػ1999-ـ):3 ،

 42بتصرؼ.
 ) 2الزحيمي ،كىبة ،التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج( .بيركت كدمشؽ :دار الفكر ،ط

1411 ،1ىػ -

1991ـ).137 :9 ،
 ) 3الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.208 :1 ،

 ) 4السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف (ت 911ىػ) ،معترؾ األقراف في إعجاز القرآف ،ضبط كتصحيح :أحمد

شمس الديف (.بيركت :دار الكتب العممية ،ط1408 ،1ىػ1998-ـ).88-87 :1،
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الخبلصة :أيثبتت الكاك في آية سكرة البقرة ،لبياف أف زيادة اإلحساف غير ما ذكر مف نعـ الدنيا؛ ألف
اإلحساف سيككف يكـ القيامة بالغفراف كالثكاب الجزيؿ ،خبلؼ ما في الدنيا مف إكراـ ،داللة عمى

التنكع  ،أما حذؼ الكاك في األعراؼ ،فكاف لبياف أف الحديث استئناؼ عف اإلكراـ كزيادة
االىتماـ ك ٌ
اإلحساف  .كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)8

قاؿ -تعالى     :-

(  البقرة.)65 :

كقاؿ -تعالى     :-

(  األعراؼ.)166 :

الشاىد :ذكرت الفاء مقترنة بفعؿ القكؿ    :في آية سكرة البقرة ،في حيف
حذفت مف السياؽ المشابو مف آية سكرة األعراؼ ،فما بياف ما جاء في كؿ مكضع ؟

التحميؿ والدراسة المغوية:

"ركم أف بني إسرائيؿ أ ً
يمركا بأف يتمحضكا – ينقطعكا  -يكـ السبت لمعبادة ،كيتجردكا ليا،

كيترككا الصيد فاعتدل فيو أناس منيـ في زمف داكد – عميو السبلـ – فاشتغمكا بالصيد ككانكا

يسكنكف قرية بساحؿ البحر ،يقاؿ ليا إيمة ،فإذا كاف يكـ السبت لـ يبؽ في البحر حكت إال برز

كأخرج خرطكمو ،فإذا مضى تفرقت ،فحفركا حياضان كشرعكا إلييا الجداكؿ ،ككانت الحيتاف تدخميا
يكـ السبت فيصطادكنيا يكـ األحد ،فالمعنى :كباهلل لقد عممتمكىـ حيف فعمكا مف قبيؿ جناياتكـ ما
فعمكا ،فمـ نميميـ كلـ نؤخر عقكبتيـ بؿ عجمناىا"(.)1




قاؿ -تعالى: -









(  البقرة ،)65:فأفادت الفاء في قكلو    :الفكرية،

 ) 1أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد ،143 :1 ،كينظر :أبك حياف ،البحر المحيط 409 :1 ،كرضا ،محمد رشيد،
تفسير القرآف الحكيـ الشيير بتفسير المنار ( .بيركت :دار الكتب العممية ،دط1414 ،ىػ1993-ـ).343 :1،
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"كىي عاطفة تفيد التعقيب"( ،)1كالمراد باألمر":بياف سرعة التككيف ،كأنيـ صاركا كذلؾ كما أراده اهلل
عز كجؿ"( ،)2أم ":كقكع المعطكؼ بعد المعطكؼ عميو ،ببل فاصؿ زمني"(.)3

فحققت الفاء الفكرية ،كحركت األحداث لتفيد سرعة اإلنجاز بإحالتيـ إلى قردة خاسئيف

عقب فعمتيـ ،كقكلو تعالى    :
     
 

(النحؿ ،)40 :فيـ أصبحكا "كالقرد في نزكاتو ،كالخنزير في شيكاتو"(.)4

أما في سكرة األعراؼ فيقكؿ -تعالى    :-
   
   
   




     





(   األعراؼ.)166 -165 :

فقكلو -تعالى     :-

إف ىذا بياف تفصيؿ لمعذاب البئيس في ااية السابقة ،كقيؿ
  ىنا  ،قيؿٌ ":
ىك عذاب آخر ،كاف اهلل عاقبيـ أكالن بالبؤس كالشقاء في المعيشة؛ ألف مف الناس مف ال يريبو
الشدة كالبؤس ،كما إف منيـ مف يريبو كييذبو الرخاء كالنعمة"(.)5
كييذبو إال ٌ

الخبلصة :جاءت الفاء في قكلو –تعالى     :-عاطفة لمتعقيب؛
لبياف سرعة التككيف ،أم :كقكع المعطكؼ بعد المعطكؼ عميو ببل فاصؿ زمني .أما آية األعراؼ،
فيي بياف كتفصيؿ لمعذاب البئيس في ااية السابقة ،فمـ تحتج إلى رابط .كاهلل -تعالى -أعمـ

بمراده.

المسألة (:)9
 ) 1ابف ىشاـ ،المغني.214 :
 ) 2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.143 :1 ،
ثـ ( . -القاىرة :مكتبة كىبة،
 ) 3الخضرم ،محمد األميف ،مف أسرار حركؼ العطؼ في الذكر الحكيـ – الفاء ك ٌ
ط1414 ،1ىػ 1993-ـ).50 :
 ) 4رضا ،تفسير المنار.343 :1 ،
 ) 5رضا ،تفسير المنار.379 :9 ،
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قاؿ -تعالى  :-

(   البقرة.)83 :

كقاؿ -تعالى  :-

(   النساء.)36 :

الشاىد :ذكرت الباء في آية النساء،     :
بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية سكرة البقرة ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع ؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:





يقكؿ -تعالى:-
    
  



  



   
    

(  البقرة .)83 :فااية ىنا بنيت في سياؽ الحديث عف بني إسرائيؿ ،كما عمييـ مف
كاجبات تجاه اهلل تعالى ،كالكالديف ،كذم القربى ،كاليتامى ،كالمساكيف بكجو عاـ(.)1

  
كيقكؿ -تعالى -في سكرة النساء:







  



  
  
    
      

(   النساء ،)36 :كىذه ااية بنيت في سياؽ الحديث عف األمة
اإلسبلمية ،كما يجب أف تتمتع بو مف معامبلت تجاه خالقيا كالكالديف كذم القربى كاليتامى

كالمساكيف كالجار ذم القربى كالجار الجنب كابف السبيؿ

()2؛ لذا جاء التأكيد (بالباء) في حؽ

األقارب زيادة في التكصية ،كاالىتماـ بشأنيـ؛ ألف كثي انر ما يحصؿ بيف العباد تقصير في حقيـ،

جاء في البحر ":كاعادة الباء تدؿ عمى التككيد كالمبالغة ،فبكلغ في ىذه ااية؛ ألنيا في حؽ ىذه

األمة اإلسبلمية ،كلـ يبالغ في حؽ تمؾ؛ ألنيا في حؽ بني إسرائيؿ ،كاالعتناء بيذه األمة أكثر مف

 ) 1ينظر :القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف (تفسير القرطبي).12 :2 ،
 ) 2ينظر :القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف.183 – 180 :5 ،

43

االعتناء بغيرىا ،إذ ىي خير أمة أخرجت لمناس"

( .)1فذكرت (الباء) في حؽ األمة اإلسبلمية

مؤكدة؛ لشرؼ ىذه األمة ،كتميزىا عف غيرىا مف األمـ ،كزيادة ليا في التكصية كاالىتماـ باألقارب

خاصة ،كالضعفاء كالمساكيف عامة.
الخبلصة :خمت آية سكرة البقرة مف الباء؛ ألنيا في حؽ بني إسرائيؿ ،فمـ يبالغ باالعتناء بيـ كما
بالغ رب العزة في االعتناء باألمة اإلسبلمية في سكرة النساء؛ لشرفيا كأفضميتيا عمى غيرىا مف

األمـ ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)10

قاؿ -تعالى(      :-البقرة.)95 :
كقاؿ -تعالى:-

    

(الجمعة.)7:
الشاىد :ذكرت النكف اإلعرابية في آية سكرة الجمعة ،بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية سكرة
البقرة ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

 
سياؽ آية سكرة البقرة بني في مقاـ الحديث عف المباىمة ،قاؿ -تعالى:-
    
     








    
    

(البقرة.)95 – 94 :

كالمعنى :إف كنتـ أييا الييكد كما تعتقدكف أنكـ أكلياء اهلل كأحباؤه مف دكف الناس ،كمف عداكـ ىـ

أىؿ النار ،فباىمكا كادعكا عمى الكاذبيف منكـ أك مف غيركـ ،كلكنيـ لـ يفعمكا لعمميـ الشديد بصدؽ

محمد  كالمباىمة ىي تمني كؿ محؽ لك أىمؾ اهلل المبطؿ المناظر لو
بالمكت ،كالحياة عزيزة عمييـ ،قاؿ -تعالى:-

( .)2كلما كانت المباىمة

  

 ) 1أبك حياف األندلسي ،البحر المحيط.630 :3 ،
 ) 2ابف كثير ،تفسير ابف كثير 129 :1 ،بتصرؼ.
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 ،  أم المكت ،كاستخدـ في نفي ذلؾ (لف) التي ىي أشد أدكات النفي
كأقكاىا ،كتفيد التككيد(.)1

كالكبلـ في ااية عف أمر أخركم مستقبمي،

   

 ،   لذا ناسبو النفي بما كضع لو،
تصدر فعبلن مضارعان مف األفعاؿ الخمسة،
كىك حرؼ (لف) الذم يستخدـ لنفي المستقبؿ ،كقد ٌ

فنصبو ،فحذفت النكف ،التي ىي عبلمة إعرابية ،كالجممة بتماميا "كبلـ مستأنؼ غير داخؿ تحت
األمر ،سيؽ مف جيتو سبحانو لبياف ما يككف منيـ مف اإلحجاـ عما دعكا إليو الداؿ عمى كذبيـ
()2

في دعكاىـ"

.

أما آية سكرة الجمعة ،فيي في سياؽ الحديث عف أمر دنيكم ،قاؿ -تعالى  :-
   
    
   

(     الجمعة ،)6:كىذه دعكة قاصرة
مردكدة ،كىي زعميـ أنيـ أكلياء اهلل فاقتصر عمى (ال) النافية.

جاء في البرىاف – لمكرماني": -ألف دعكاىـ في ىذه السكرة – البقرة – بالغة قاطعة كىي :ككف

الرد عمييـ بػ (لف) كىك أبمغ ألفاظ النفي .كدعكاىـ في الجمعة
الجنة ليـ بصفة الخمكص ،فبالغ في ٌ
قاصرة مردكدة كىي زعميـ أنيـ أكلياء اهلل فاقتصر عمى (ال)" (.)3
الخبلصة :حذفت النكف في مقاـ الحديث عف ااخرة ،ألنيا سبقت بأقكل أدكات النفي (لف) ،لما كاف
مف الييكد مف مبالغة في ككف الجنة بصفة الخمكص ليـ مف دكف الناس ،بينما أثبتت النكف في

لما سبؽ الفعؿ بػ (ال)؛ ألف دعكاىـ قاصرة مردكدة ،كىي زعميـ أنيـ أكلياء اهلل في
حالة الرفع ٌ
الدنيا مف دكف الناس .كاهلل تعالى أعمـ بمراده.

المسألة (:)11

قاؿ -تعالى    :-

(البقرة.)97 :

 ) 1سيبكيو ،أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،الكتاب،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاركف ( .بيركت :دار الجيؿ ،ط ،1
دت) 117 :3 ،كعباس ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ المعاني . 120 : -
 ) 2أبك السعكد ،تفسير أبك السعكد.167 :1 ،

 ) 3ينظر :الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف:

 ،118كالغرناطي ،مبلؾ التاكيؿ 227 :1 ،كاألنصارم ،فتح

الرحمف.32 :
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كقاؿ –تعالى :-

   

(النمؿ.)2 :

الشاىد :ذكرت الكاك في صدر الجممة األكلى مف آية سكرة البقرة ،بينما حذفت مف السياؽ المشابو
مف صدر آية سكرة النمؿ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

    
يقكؿ تعالى في سكرة البقرة:
   









(    البقرة.)97 :

حيث بنيت ااية في سياؽ الحديث عف الييكد كعداكتيـ لجبريؿ عميو السبلـ  ،فأثبتت أنو ينِّزؿ

بالقرآف مصدقان لمكتب اإلليية السابقة في أصكليا ،كعمى كجو التخصيص التكراة ،كما أنو ىدل
كبشرل لممؤمنيف ،فذكرت الكاك لبياف أف القرآف زيادة عمى ككنو مصدقان فيك ىدل كبشرل لكؿ

مؤمف(.)1

فااية تقكؿ:

" مف كاف عدكان لجبريؿ ،فإنو عدك لكحي اهلل الذم يشمؿ التكراة كغيرىا،

كليداية اهلل -تعالى -لخمقو كبشراه لممؤمنيف ،كالقرآف مف عند اهلل ال مف عند غيره ،كقكلو

(مصدقان) ،أم حاؿ ككنو مكافقان لمكتب التي تقدمتو في األصكؿ التي تدعك إلييا مف التكحيد كاتباع
الحؽ كالعمؿ الصالح"
بالفتحة المقدرة"(.)3

()2

،فذكرت الكاك "عاطفة( ،كىدل) معطكؼ عمى (مصدقا) منصكب مثمو

    
أما في سكرة النمؿ ،فيقكؿ -تعالى:-
    

(    النمؿ.)2 -1 :

 ) 1أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد 169 :1 ،بتصرؼ.
 ) 2رضا ،تفسير المنار.392 :1 ،

 ) 3صالح ،بيجت عبد الكاحد ،اإلعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ( .بيركت :دار الفكر ،ط
1998ـ). 123 :1 ،
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1418 ،2ىػ -

كااية ىنا مبنية في مقاـ الحديث عف المؤمنيف ،كأف القرآف الكريـ جاء ىدل كبشرل ليـ،

فمـ يحتج إلى الكاك ،بؿ جاء الكبلـ مستأنفان لبياف خصكصية القرآف باليداية كالبشرل كالمبالغة في
ىذه الحاؿ(.)1

فكممة ىدل ىنا ىي ":حاؿ بمعنى :أنزلناه ىدل ،أم ىداية ،كعبلمة نصبو الفتحة المقدرة،

كيجكز أف تككف خبر مبتدأ محذكؼ مضمر ،أم :ىك ىدل ،أك بدالن مف آيات القرآف ،أك خب انر ثانيان
()2

لممبتدأ (تمؾ) في ااية الكريمة األكلى"

كعمى ذلؾ فصمت كلـ تحتج إلى الكصؿ.

الخبلصة :ذكرت الكاك في صدر آية سكرة البقرة؛ لبياف أف القرآف زيادة عمى ككنو مصدقان لمكتب

اإلليية السابقة في أصكليا التي تدعك إلى التكحيد كاتباع الحؽ كالعمؿ الصالح ،فيك ىدل كبشرل

لممؤمنيف.

أما آية سكرة النمؿ ،فقد بنيت في مقاـ الحديث عف المؤمنيف ،كأف القرآف جاء ىدل كبشرل

ليـ ،فجاء الكبلـ مستأنفا لبياف خصكصية ىذا القرآف العظيـ باليداية كالبشرل .كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)12

قاؿ -تعالى:-









(   البقرة.)109 :
كقاؿ -تعالى :-

  

(  آؿ عمراف.)100 :
الشاىد :ذكر الحرؼ ( ًم ٍف) قبؿ الظرؼً ( :م ٍف ىب ٍعد) في آية سكرة البقرة ،بينما حذؼ مف السياؽ
المشابو مف آية آؿ عمراف ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

كثير مف الكفار لك أنيـ ردكا المسمميف مف بعد إيمانيـ كافريف،
في آية سكرة البقرة ،يتمنى ه
ببل ميمة حسدان مف عند أنفسيـ ،مسرعيف في تكفيرىـ ،كنقميـ مف حالة اإليماف إلى حالة الكفر
()3


فك انر  ،قاؿ -تعالى:-





 





 ) 1أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد 68 :5 ،بتصرؼ.

 ) 2صالح ،اإلعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ.267 – 266 :9 ،
عماف :دار الفكر،ط1420 ،1ىػ2000-ـ) 198 :2 ،بتصرؼ.
)3
ٌ
السامرائي ،فاضؿ صالح ،معاني النحكٌ ( .
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(    البقرة ،)109 :كالذم أكحى بذلؾ حرؼ
ً
الح َّد كالفكرية" ،فالكافر الحاسد يتمنى أف يسمب محسكده النعمة كلك لـ تكف
الجر(م ٍف) الذم أفاد ى
ضارة بو كفك انر" (.)1
أما آية آؿ عمراف ،فيي تحذر المسمميف مف طاعة الكافريف؛ " ألف الكفار ينفثكف فييـ

أكىاميـ كضبلليـ ،شيئان فشيئان ،بالتدريج حتى يخرجكا اإليماف مف قمكبيـ "

( " ،)2أم أنكـ أييا

المؤمنكف إذا أصغيتـ إلى ما يمقيو ىؤالء الييكد مف مثيرات الفتف ،كاستجبتـ لما يدعكنكـ إليو ،فكنتـ
طائعيف ليـ ،فإنيـ ال يقنعكف منكـ بالعكدة إلى ما كنتـ عميو مف العداكة كالبغضاء ،بؿ يتجاكزكف

إلى ما كراء ذلؾ ،كىك أف يردككـ إلى الكفر"
كبالتدريج.

()3

كىذا األمر ال يتـ مرة كاحدة ،بؿ شيئان فشيئان

    مع

جاء في ركح المعاني لؤللكسي " أف قكلو تعالى:

الرد يستعمؿ بيا تنصيص بحصكؿ اإليماف ليـ ،كقيؿ :أكرد متكسطان،
أف الظاىر – عف – ألف ٌ
إلظيار فظاعة ما أرادكه كغاية بعده عف الكقكع ،إما لزيادة قبحو الصاد لمعاقؿ عف مباشرتو ،كاما
لمخالفة اإليماف لو ،كأنو قيؿ :مف بعد إيمانكـ الراسخ ،كفيو مف تثبيت المؤمنيف ما ال يخفى"(.)4

ثـ إف الفعؿ (يردككـ) كقع في جكاب الشرط فجزـ ،لذا حذفت منو النكف التي ىي عبلمة

إعرابية ،أما آية سكرة البقرة فمـ تقع في مقاـ يقتضي النصب كال الجزـ ،فمـ تحذؼ منيا النكف.
الخبلصة :آية سكرة البقرة جاءت في مقاـ التمني مف الكافريف ،رغبة في رد المؤمنيف فك انر كببل
ميمة إلى الكفر حسدان مف عند أنفسيـ ،فأفادت ( ًم ٍف) الفكرية .كذلؾ لـ تحذؼ النكف مف الفعؿ
كن يكـ)؛ لعدـ تقدـ ما يكجب الحذؼ مف ناصب أك جازـ فجاء مرفكعان.
(يًيريد ى

أما آية آؿ عمراف ،فيي تحذر المؤمنيف مف اتباع أىؿ الضبلؿ ،أك السير خمفيـ ،أك
التماشي مع تعاليميـ الضالة ،فحذفت ( ًم ٍف) إشارة إلى قبح عمميـ مف إثارة الشائعات ،كاألكىاـ
التي يمارسكنيا شيئان فشيئان ،كبالتدريج ،حتى يخرجكا اإليماف مف قمكب المسمميف ،ثـ حذفت النكف

مف الفعؿ ( ىي يريدك يكـ)؛ ألنو كاقع في جكاب الشرط الجازـ فجزـ بحذؼ النكف اإلعرابية .كاهلل أعمـ.

 ) 1رضا ،تفسير المنار.440 :1 ،
 ) 2السامرائي ،معاني النحك.198 :2 ،
 ) 3رضا ،تفسير المنار.17 :4 ،

 ) 4األلكسي ،ركح المعاني.562-561 :1 ،

48

المسألة (:)13
قاؿ -تعالى:-









(  البقرة.)116 :

كقاؿ -تعالى     :-

(يكنس.)68 :

الشاىد :ذكرت الكاك في آية سكرة البقرة ،بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية سكرة يكنس ،فما
حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

في آية سكرة البقرة ،يظير االستمرار في الجدؿ ،كاالفتراء عمى اهلل كرسكلو مف ًقبؿ الييكد

كالنصارل ،كىذا استمرار لطرؼ آخر مف مقاالتيـ الباطمة ،معطكفة عمى ما قبميا مف قكلو-




تعالى:-







    

( البقرة ،)113 :كىذا العطؼ ،استطراد في بياف افتراء الييكد كالنصارل عمى اهلل بيدؼ تنشيط
السامع لمكقكؼ عمى حقيقتيـ ،كما ىـ فيو مف ضبلؿ كتيو(.)1

أما ما جاء في آية سكرة يكنس فيك " :حكاية لنكع آخر مف الكفر باهلل تعالى ،قريب مف

كفر اتخاذ الشركاء لو ،كىك زعميـ أنو اتخذ كلدا ،كقد اشترؾ فيو يعٌباد األصناـ كاألكثاف كبعض
أىؿ الكتاب ،فحكاه عنيـ مفصكالن؛ ألنو نكع مستقؿ كتعقبو باإلبطاؿ"(.)2

فالكبلـ استئناؼ كتفصيؿ لما جاء قبمو مف حديث عف شركاء هلل يتبعيـ الكافركف ،قاؿ-

   
تعالى:-






     
    













     
     
     
 ) 1األلكسي ،ركح المعاني ،576 :1 ،كرضا ،تفسير المنار 436 :1 ،بتصرؼ.
 ) 2رضا ،تفسير المنار.455 :11 ،
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(  يكنس .)68 – 66 :كفي ذلؾ إشارة إلى النصارل الذيف يعتبركف عيسى – عميو السبلـ –
ابف اهلل ،كيشرككنو في العبادة كالعياذ باهلل.

الخبلصة :آية سكرة البقرة ،فييا عطؼ لبياف افتراء الييكد كالنصارل لمكقكؼ عمى حقيقتيـ ،كما ىـ
فيو مف تيو كضبلؿ بشكؿ عاـ ،أما آية سكرة يكنس فيي استئناؼ كتفصيؿ لحديث سابؽ يعتبر

نكعان آخر مف الكفر ،كىك زعميـ أف اهلل اتخذ كلدان ،فحكاه عنيـ مفصكالن؛ ألنو نكع مستقؿ ،كتعقبو

اهلل -تعالى -باإلبطاؿ .كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)14

قاؿ -تعالى: -









(  البقرة.)120 :
كقاؿ -تعالى :-

    

(  البقرة.)145 :
كقاؿ -تعالى :-

    

(  آؿ عمراف.)61 :
كقاؿ -تعالى:-









(  الرعد.)37 :
الشاىد :ذكر حرؼ الجر ( ًم ٍف) قبؿ الظرؼ في آيتي البقرة الثانية كآؿ عمراف ،بينما حذؼ قبؿ
الظرؼ مف آيتي البقرة األكلى كالرعد ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

حد الظرؼ ً
بم ٍف أك تجرده ،كىذا بياف ذلؾ:
معرفة المقصكد بالعمـ ،تقكد إلى تفسير ٌ
 .1العمـ في آية البقرة األكلى ىك العمـ الذم كقع التكعد معو عمى اتباع أىكاء أىؿ الكتاب
()1

 ،قاؿ -تعالى  :-
كىك القرآف أك "الديف المعمكـ صحتو بالبراىيف"







      







     

 ) 1الزمخشرم،الكشاؼ،182 :1،كينظر :الرازم ،مفاتيح الغيب ، 378 :2،األلكسي ،ركح المعاني.586 :1 ،
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(  البقرة ،)120:فالعمـ ىنا ىك الديف ،كالديف لـ يخصص كجكب العمـ بو
بزمف معيف ،بؿ ىك كاجب في األكقات كميا" ،فمما لـ يختص كجكبو بكقت دكف آخر ،لـ
يحتج معو إلى لفظة ( ًمف) التي ىي لمحد كابتداء الغاية"(.)1

 .2المقصكد بالعمـ في آية البقرة الثانية ىك قبمة اهلل -تعالى -الكعبة المشرفة ،قاؿ -تعالى:-








    
   

(البقرة" ،)144 :كأمر القبمة مخصكص بفرائض مضيقة كأكقات مخصكصة ليا في اليكـ
فخص بمف التي ىي البتداء الغاية" ( )2فذكرت ( ًم ٍف) ىنا لتحديد ما يتعمؽ بأمر
كالميؿ،
َّ
العمـ ،كىك األعماؿ التي يقتضي التكجو في عمميا إلى الكعبة المشرفة .فالمقصكد بالعمـ

ىنا ىك القبمة( .)3كمف ىنا لمتبعيض كليس لئلطبلؽ.
 .3آية آؿ عمراف قي ً
صد بالعمـ فييا ":البينات المكجبة لمعمـ"

()4

في أمر عيسى–عميو السبلـ –

حيث قدـ كفد مف النصارل ليحاجكا الرسكؿ  في عيسى ،قاؿ تعالى:

 

















   
   
 

(آؿ عمراف. )61 :

كبمجيء اإلسبلـ نقضت فكرة النصارل ،كأيعمف أف ال إلو إال اهلل ،كأف عيسى عبد

اهلل ،كأنو نبي مؤيد بمعجزات  ،فمما كانت بينات عيسى كحججو قد ظيرت كانجمت،
كأصبحت أفكار النصارل مع اإلسبلـ باطمة ،ناسب الحد بكممة ( ًم ٍف) الدالة عمى البداية،
أم بداية األدلة الكاضحة عمى بطبلف زعـ النصارل.

عمـ بأف جميع ما أنزؿ
 .4أما آية الرعد ،فإف العمـ المانع مف اتباع أىكاء أىؿ الكتاب ىك " ه
اهلل -تعالى -حؽ ،كأف قكؿ األحزاب باطؿ ،كىك مف العمكـ التي ال يتخصص الغرض
فييا بكقت يجب حده بمف ،بؿ ىك كاجب في األكقات كميا"(.)5

درة التنزيؿ.28 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
درة التنزيؿ. 28:
 ) 2اإلسكافيٌ ،

 ) 3ينظر :األلكسي ،ركح المعاني.18-17 :2 ،
 ) 4الزمخشرم ،الكشاؼ.361 :1 ،
درة التنزيؿ.28 :
 ) 5اإلسكافيٌ ،

51

الخبلصة :عندما كاف المقصكد بالعمـ :اإلسبلـ عامة كالقرآف خاصة ،لـ يقترف الظرؼ فييما بمف؛

ألف العمؿ بيما غير مقترف بزمف محدد كمخصص ،كعندما قصد بالعمـ الجزء :مف أمر القبمة أك

البرىاف ،اقترف القكؿ بمف ،داللة عمى التخصيص كمحدكدية الزمف .كاهلل تعالى أعمـ بمراده.

المسألة (:) 15

قاؿ -تعالى     :-

(البقرة.)145 :

كقاؿ -تعالى:-









(  يكنس.)106 :
صدرت جممة آية سكرة يكنس بالفاء ،كخبل حرؼ الجر مف البلـ ،بينما خمت آية سكرة
الشاىدٌ :
البقرة مف الفاء ،كذكرت فييا البلـ ،مع تشابو السياقيف ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

المقاـ في آية سكرة البقرة ىك في تحكيؿ قبمة المسمميف مف المسجد األقصى إلى الكعبة

المشرفة ،في معرض الخطاب لمرسكؿ

 قاؿ -تعالى:-



 

    
   
   






(    البقرة .)144 :كفي
ذلؾ " يبيف اهلل تعالى أف البرىاف كاضح ،كالحقيقة بينة ،كأنو -تعالى -يستفظع حاؿ مف يترؾ
الدليؿ ،كيتبع اليكل "(.)1

فأكد اهلل تعالى ذلؾ (بأف) ك (البلـ)  ،بقصد تحقيؽ المخبر بو ،داللة عمى شدة ظمـ مف
()2

 ،قاؿ -تعالى :-
يترؾ الحؽ بعد أف يأتيو ،مكابرةن كعنادان ،فالتأكيد لبياف شدة الظمـ









(   البقرة ،)145 :ثـ استأنؼ القكؿ بالجممة

 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ.202 :1 ،
 ) 2األلكسي ،ركح المعاني 18 :2 ،بتصرؼ.
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االسمية "زيادة في التحذير"

اليكل ،فحذفت الفاء.

()1

فمـ يحتج إلى رابط إمعانان في استفظاع حاؿ مف يترؾ الدليؿ كيتبع

أما الفاء في جممة آية سكرة يكنس ،فيي كاقعة في جكاب الشرط ،قاؿ -تعالى :-
       
     

(   يكنس ،)106 :فااية جاءت مؤكدة بأف كخمت
مف البلـ ،كذلؾ لتقدـ الشرط فاإلنساف إما أف يتبع فيككف مف الميتديف ،كاما أف يعرض فيككف مف

الظالميف ،فأكد بأف فقط "ألنو ال ظمـ أعظـ مف الشرؾ"

(،)2





(    لقماف.)13:
كليس شرطان ،فذكرت فييا البلـ ،زيادة في تأكيد المخبر بو
الخبلصة :آية سكرة البقرة ىي إخبار ى
كتحقيقو ،كىك أمر القبمة ،كداللة عمى شدة ظمـ مف يترؾ الحؽ بعد أف يأتيو الدليؿ.

ص ِّدرت بالفاء؛ ألنيا كاقعة في جكاب الشرط" ،فتككف الفاء جكابان
أما آية سكرة يكنس ،فقد ي
لمجزاء ،كيككف الجكاب منقطعان عما قبمو في اإلعراب" ( ، )3ثـ لما كاف الحديث عف الشرؾ في سكرة
عدة ،بؿ اقتصر عمى مؤكد كاحد؛
يكنس ،كىك مف أعظـ أنكاع الظمـ ،لـ يحتج فيو إلى مؤكدات ٌ
ألف الشرؾ ظمـ عظيـ .كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)16

قاؿ -تعالى      :-

(البقرة.)147 :

كقاؿ -تعالى      :-

(األنعاـ.)114 :

كقاؿ -تعالى     : -

(يكنس.)94 :

كقاؿ -تعالى(       :-آؿ

عمراف.)60 :

 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ.202 :1 ،
 ) 2المصدر السابؽ ذاتو.361 :2 ،

 ) 3الزجاجي ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحؽ (ت

320ىػ) ،حركؼ المعاني ،تحقيؽ :عمي تكفيؽ الحمد.

(بيركت :مؤسسة الرسالة ،ط.39 :)1984 ،1
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الشاىد :أ ِّ
يكد فعؿ الككف المضارع (تككف) بالنكف الثقيمة في آيات سكر :البقرة كاألنعاـ كيكنس،

بينما حذفت النكف مف السياؽ المشابو مف آية سكرة آؿ عمراف ،فممسائؿ أف يسأؿ عف بياف ذلؾ

األمر كسره؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاء في فتح الرحمف لؤلنصارم " أف ما في آؿ عمراف جاء عمى األصؿ ،كلـ يكف فييا ما

بأف في
فإف قبمو التككيد ٌ
اقتضى إدخاؿ نكف التككيد ،بخبلؼ ما ىنا – البقرة كاألنعاـ كيكنس – ٌ
ؽ ًم ٍف ىربً ًيـ) "( )1كبالنظر في اايات نجد برىاف ذلؾ:
الح ي
قكلو َّ ( :أنوي ى
أوالً :المقاـ في آية سكرة البقرة يقتضي التككيد؛ ألنو في سياؽ تبديؿ القبمة ،مف بيت
أقاكيؿ كافتر و
اءات كا ً
عبلف حرب نفسية عمى المسمميف،
المقدس إلى الكعبة المشرفة ،كقد رافؽ ذلؾ
ى

  
قاؿ -تعالى :-
    

(    البقرة )142 :ثـ بيف


اهلل -تعالى -أف أىؿ الكتاب لف يتكجيكا إلى قبمة المسمميف ميما جاءتيـ البينات،








    

(   البقرة ،)145 :ثـ أكضح -تعالى -أف
ىذا ىك الحؽ الذم ال مرية فيو ،فاحتاج إلى التككيد لبياف الحؽ كنفي المرية عف الرسكؿ

أً
ينز ىؿ عميو ،كىذا تطميف بالغ لمرسكؿ
"فذكرت النكف لتككيد األمر كتحقيقو ،كالمراد تفخيـ أمر القبمة كتعظيمو"

 فيما

 كتكجيو لنفسيتو كي يمضي فيما أمره اهلل بثقة كثبات،

لمنبي ،إال أنو في المعنى لؤلمة(.)3

( ،)2كالخطاب في ظاىره

انياً :ما جاء في آية آؿ عمراف يسير في مقاـ اإلخبار لمنبي

لحقيقة أمر عيسى عميو السبلـ قاؿ -تعالى:-

 كتكجييو

   

     
      
 ) 1األنصارم ،فتح الرحمف.39 :

 ) 2األلكسي ،ركح المعاني 21 :2 ،بتصرؼ.
 ) 3الرازم ،مفاتيح الغيب.253 :4 ،
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(   آؿ عمراف .)60 -59 :فااية تبيف أف

عيسى مخمكؽ مف غير أب ،كما آدـ خمؽ مف غير أب كال أـ ،كحكاء مف غير أـ ،ثـ يقكؿ تعالى:















 ،  أم ىذا ىك القكؿ الحؽ في عيسى ،كال قكؿ سكاه،
فالسياؽ سياؽ إقرار ليس فيو كذب أك شؾ ،كما ىي الحاؿ في آية سكرة البقرة ،لذا لـ يحتج إلى

التككيد ،فحذفت النكف لحذؼ الشؾ مف قمب الرسكؿ أصبلن ،كمف تبعو مف عامة المسمميف في أمر
عيسى عميو السبلـ" ،فالخطاب في اايات لمنبي  كالمراد غيره مف المؤمنيف"(.)1

ال اً :آية سكرة يكنس جاءت في سياؽ يقتضي التككيد جريان عمى عادة العرب في تكجيو
كبلميا لمف يشؾ ،قاؿ -تعالى-

:

   

  

   
     
    

(  يكنس )94 :فمما كاف الشؾ مكجكدان كاف التككيد الزمان إلزالتو.

رابتاً :السياؽ في آية سكرة األنعاـ يقتضي التككيد ،ألنو في تكذيب الرسكؿ كعدـ اإليماف بو ،قاؿ

تعالى    :





















(   األنعاـ.)114 :
فالخطاب إخبار عمى لساف محمد

 لممشركيف المنكريف لئلسبلـ ،ثـ تقرير مف اهلل-

تعالى :-بأف المشركيف مف الييكد كالنصارل يعممكف أف القرآف كاإلسبلـ ىما الحؽ ،كىذا اإلنكار

الم ٍمتىًريف شاكا في ىذا الحديث مف باب التيييج كاإللياب
يقتضي التككيد حتى ال يككف أحد ي
كحثا لمرسكؿ  لممضي قدما فيما أمره اهلل لتبميغ دعكتو دكف كجؿ أك تردد رغـ جحكد المنكريف.

()2

الخبلصة :لما كاف السياؽ في آيات سكرة البقرة ،كاألنعاـ ،كيكنس ىك في مقاـ الشؾ كاالرتياب،
ناسبو التككيد عمى سنة العرب في حديثيا ،كعندما كاف المقاـ مقاـ صدؽ كاقرار في سكرة
عمراف ،لـ يحتج فيو إلى التككيد .كاهلل -تعالى -أعمـ بأسرار كبلمو.
 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف149:
 ) 2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد 435 – 434 :2 ،بتصرؼ.
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آؿ

،

المسألة (:)17

قاؿ تعالى :

   

(  البقرة.)164 :
كقاؿ تعالى :









(   العنكبكت.)63 :
الشاىد :ذكر حرؼ الجر ( ًم ٍف) قبؿ الظرؼ في آية سكرة العنكبكت ،بينما حذؼ مف السياؽ
المشابو مف آية سكرة البقرة ،فما حقيقة ذلؾ األمر مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

في آية سكرة البقرة جاء السياؽ في مقاـ تىعداد مظاىر قدرة اهلل -تعالى -كاإلخبار عنيا
   
قاؿ -تعالى :-






    





    




    





   

(  البقرة.)164 :

كاإلحياء في ىذه ااية يحتمؿ الزمف القريب أك البعيد ،فكبل االحتماليف ممكف ،كاف كاف

إلى التراخي أقرب ،فاألرض عندما ينزؿ عمييا المطر تنتفخ قشرتيا ،كتطفك تمؾ القشرة عمى سطح

األرض ،ثـ يخرج النبات في عممية اإلحياء لؤلرض:

  

    كىذه العممية تأخذ كقتان كال يككف اإلحياء
مباشرة بعد نزكؿ المطر ببل ميمة(.)1

أما آية سكرة العنكبكت ،فإنيا تدكر حكؿ الكافريف ،الذيف يشرككف باهلل كيعبدكف معو آلية

أخرل ،كينكركف البعث ،قاؿ -تعالى    :-






 ) 1الشعراكم ،محمد متكلي ،تفسير الشعراكم( .القاىرة :أخبار اليكـ ،قطاع الثقافة ،دط ،دت) 690 :2 ،بتصرؼ.
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(العنكبكت.)63 -61 :

فالحديث عف المشركيف الذيف يعبدكف مع اهلل غيره ،كيقركف بأنو المستقؿ بخمؽ السماكات
كاألرض ،كأنو مقدر ااجاؿ كاألرزاؽ" ،جاءت ( ًم ٍف) قبؿ الظرؼ لبياف عظمة قدرة اهلل -تعالى-
كنفاذىا لتبير عقكليـ كقمكبيـ ،كإلثبات اإلخبار أف اإلحياء يتـ لؤلرض بعد المكت ببل ميمة كال

فاصؿ"

()1

 ،كمعنى ذلؾ أف اهلل -تعالى -قادر عمى أف يحيي األمكات كفك انر ببل ميمة ،فجاء الحد

تحقيقان داالن عمى عظمتو سبحانو كقدرتو الباىرة ،فيـ يشاىدكف ذلؾ كيقركف أف اهلل يحيي األرض
مف بعد المكت ،كمع ذلؾ يعبدكف غيره.

كحيث جاء الظرؼ مسبكقان بمف كاف ذلؾ إيذانان بالفكرية ،كببل ميمة ،كحيث جاء الظرؼ
ببل حد دكف ( ًم ٍف) كاف ذلؾ داللة عمى التراخي في الزمف( )2مف مثؿ:











(النحؿ)65 :

  

ك     

(الركـ)19 :
ك









(  الركـ)24 :
ك











(الركـ)50 :
ك



 
ك









(فاطر)9 :





(الحديد)17 :

 ) 1السام اٌرئي  ،معاني النحك.197 :2 ،

 ) 2ينظر :المرجع السابؽ ذاتو 197 :2 ،بتصرؼ.
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الخبلصة :حذفت ( ًم ٍف) مف آية سكرة البقرة ،كذلؾ ألف الحديث كاف في معرض تعداد مظاىر قدرة
اهلل -تعالى -بشكؿ عاـ ،كاإلخبار عنيا ،فاقتضى التراخي ،كلما كاف الحديث عف المشركيف ليبير
عقكليـ كقمكبيـ ،أثبتت ( ًم ٍف)؛ لبياف عظمتو كقدرتو النافذتيف ،فاقتضى الفكرية ،فذكرت ( ًم ٍف) في
آية سكرة العنكبكت .كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة)18( :

قاؿ -تعالى(       :-البقرة:
.)177

كقاؿ -تعالى      :-

(البقرة.)189 :
الشاىد :ذكر حرؼ الباء مع الحرؼ المصدرم في آية سكرة البقرة الثانية ،بينما حذؼ مف ااية
األكلى ،عممان أف السياقيف متشابياف ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع ؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

ااية األكلى مف سكرة البقرة ،جاءت في معرض الحديث عف تغيير القبمة مف القدس

الشريؼ إلى مكة المكرمة ،كما رافؽ ذلؾ مف ىرج مف كثير مف أىؿ الكتاب كالمسمميف ،فنزلت

ااية الكريمة " لتبيف أف مسألة تعييف األماكف كالجيات في مظاىر العبادات ،ليست ىي كؿ ما
البر كممو جامعة لخصاؿ الخير كمو ،نظرية كعممية ،في
البر ،كانما ٌ
يطمب االشتغاؿ بو مف أمر ٌ
معاممة المخمكؽ ،كعبادة الخالؽ كتزكية األخبلؽ"( ،)1كقد أكد رب العزة ذلؾ بػ (أف المصدرية)؛ ألف
ىذا أمر عقدم كاجب االتباع بالنص.
أما ما جاء في ااية الثانية مف سكرة البقرة ،فيك في مقاـ المعامبلت ،كما كاف شائعان عند

األنصار إذا أحرمكا ،حيث " :لـ يدخؿ أحد منيـ حائطان كال دا انر كال فسطاطان مف باب ،فإذا كاف مف

أىؿ المدر ،نقب نقبان في ظير بيتو ،منو يدخؿ كيخرج ،أك يتخذ سممان يصعد فيو ،كاف كاف مف أىؿ

البر ُّبر مف
البر بتحرجكـ مف دخكؿ الباب ،كلكف َّ
الكبر ،خرج مف خمؼ الخباء ،فقيؿ ليـ :ليس ن
()2
فالبر مف اتقى المحارـ كالشيكات "(.)1
حرـ اهلل " ُّ " ،
اتقى ما ٌ
دراز  ،النبأ العظيـ.194 ،
ٌ )1
 ) 2الزمخشرم ،الكشاؼ.232 :1 ،
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كفي ااية إشارة مباشرة إلتياف البيكت مف أبكابيا ،حفاظان عمى األعراض ،كصكنان لمعكرات؛

الرغبة في ارتكاب المعاصي ،األمر الذم يككف بحاجة إلى
ألف النفس تنازعيا الشيكة ،كتصارعيا ٌ
مجالدة النفس كتصبيرىا ،كىك أمر صعب ال يقكل عميو إال أصحاب اإلرادة القكية ،فأكده اهلل-

تعالى -ألىميتو بػ (أف المصدرية) ،كزاد الباء زيادة في التككيد ،تحقيقان ألحد مقاصد الشريعة ،كىك
حفظ العرض ،كىذا ما قالو الزمخشرم " :ادخاؿ الباء عمى الخبر لمتأكيد "

القبمة.

()2

كلـ يكف ذلؾ في أمر

أما عف العطؼ بالكاك في ااية الثانية ،فيضيؼ الزمخشرم " :فإف قمت :ما كجو اتصالو
بما قبمو؟ قمت :كأنو قيؿ ليـ عند سؤاليـ عف ً
 
األىمَّة

( ...     البقرة :- )189:إف كؿ ما
يفعمو اهلل -عز كجؿ ،-ال يككف إال لحكمة بالغة ،كمصمحة لعباده ،فدعكا السؤاؿ عنو ،كانظركا في
كاحدة تفعمكنيا أنتـ ،مما ليس مف البر في شيء كأنتـ تحسبكنيا ب انر ،كذلؾ عمى طريؽ االستطراد

"( ،)3فالكاك استخدمت لمكصؿ بيف الجمؿ " لشبو كماؿ االتصاؿ"
السؤاؿ ،كما بعدىا فيو الجكاب.

()4

لتض ُّمف ما قبميا معنى
بينيا ،ى

الخبلصة :لما كاف األمر ىعقىًديان كاجب االتباع ،يتعمؽ بشرع اهلل -تعالى -كدينو ،أ ٌكده؛ ألنو كاجب
االتباع كالتطبيؽ ،كعندما تعمؽ األمر بأعراض الناس كعكراتيـ ،زاد في التأكيد؛ زيادة في إظيار
حرص اإلسبلـ عمى تماسؾ المجتمع كقكتو ،كصكنان لو مف منازعة الشيطاف أمر عباده .كاهلل-

تعالى -أعمـ

المسألة (:)19

قاؿ -تعالى(      :-البقرة)182 :
كقاؿ -تعالى(      :-البقرة)199 :

 ) 1األلكسي ،ركح المعاني.111 :2 ،
 ) 2الزمخشرم ،الكشاؼ.216 :1 ،
 ) 3الزمخشرم ،الكشاؼ.232 :1 ،
 ) 4شبو كماؿ االتصاؿ :ىك"أف تأتي الجممة الثانية جكابان عمى سؤاؿ فيـ مف الجممة األكلى .كىذا ىك الغالب
األكثر ،كقد يككف السؤاؿ مذكك انر صراحة في الجممة األكلى ،كىذا كثير في كتاب اهلل تعالى " ينظر :عباس،
الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ المعاني.412 :
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كقاؿ -تعالى    :-

)129

(آؿ عمراف:

كقاؿ -تعالى(     :-النساء)25 :

كقاؿ -تعالى(     :-المائدة)74 :
الشاىد :ذكر لفظ الجبللة مقترنان بحرؼ التككيد في آيتي المغفرة في سكرة البقرة ،بينما حذؼ حرؼ
التككيد مف آيات سكر :آؿ عمراف ،كالنساء ،كالمائدة ،رغـ تشابو السياقات ،فما سر اقتراف لفظ

بإف في آيتي سكرة البقرة ،كخمك آيات السكر األخرل منو؟
الجبللة ٌ
التحميؿ والدراسة الببلغية:

المقاـ في آية سكرة البقرة األكلى مبني في سياؽ إصبلح ذات البيف ،كحفظ اإلنساف مف أف
()1

 ،قاؿ -تعالى     :-
يقع في الخطأ أك اإلثـ




      

(    البقرة )182 :كىنا يؤكد اهلل -تعالى-
الخير،
ضركرة السعي في اإلصبلح ،كيعد مف قاـ بو بالمغفرة ،جاء التككيد لمترغيب بيذا العمؿ ٌ

فمف يسعى في اإلصبلح يستحؽ ىذا كزيادة ،فاستؤنؼ بو لمفت االنتباه كالتأكيد عميو "لمطابقة ذكر

اإلثـ كككف الفعؿ مف جنس ما يؤثـ"(.)2

ككذلؾ األمر في آية سكرة البقرة الثانية ،حيث كردت في سياؽ الحج كمناسكو ،يقكؿ-

تعالى:-











(   البقرة" ،)198 :ككاف مف عادة بعض أىؿ قريش
أنيـ يقفكف بمزدلفة ،كيقكلكف نحف مف أىؿ اهلل فبل نخرج مف حرـ اهلل ،ككاف سائر العرب يقفكف

بعرفات ،كىي مكقؼ إبراىيـ عميو السبلـ " ( ،)3كقكلو -تعالى( :-استغفركا) ،أم مف ذنبكـ ،أك ما

كاف مف مخالفتكـ في الكقت كاإلفاضة ،فمما كاف الخطاب لقريش كىـ في بداية الدعكة ،كما زاؿ في

نفكسيـ بعض االعتقادات الجاىمية السابقة ،ناسب القكؿ باالستئناؼ؛ لمفت االنتباه ،كالتأكيد ترغيبان

 ) 1ينظر :الماكردم ،أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم (ت 450ىػ)،النكت كالعيكف ،تفسير الماكردم،
مراجعة :السيد بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ( .بيركت :دار الكتب العممية ،دط ،دت).234 – 233 :1 ،

 ) 2أبك السعكد،تفسير أبي السعكد240 :1 ،
 ) 3ينظر :المصدر السابؽ ذاتو.261 :1 ،
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ليـ ،كبيانان لفضؿ االستغفار" ،كأكد أف نتيجة االستغفار ىي المغفرة فمف صفات اهلل تعالى أنو
غفكر رحيـ"(.)1

ثـ لما كاف المقاـ فيمف ذىبكا ليؤدكا فريضة الحج طمبان لممغفرة ،كىي فريضة بحاجة إلى

جيد كمشقة ،أكد اهلل -تعالى -حؽ مف قاـ بيا بالمغفرة؛ لمترغيب بالحج ،كالحث عمى أدائو لمف
استطاع.

أما المقاـ في آية آؿ عمراف ،فيك في إذالؿ الكافريف ،كقطع طرؼ منيـ ،فخاطب رب

يس    
العزة رسكلو الكريـ قائبلن لو  :لَ َ








(  آؿ عمراف. )128 :
"فمما كاف

 لشدة غيظو عمييـ في اهلل ،جدي انر باالنتقاـ منيـ بدعاء أك غيره ،أشار لو

سبحانو إلى العفك؛ لمحث عمى التخمؽ بأخبلؽ اهلل ،الذم سبقت رحمتو غضبو ،بقكلو:

()2



محاء لمذنكب"
  أم المختص بالجبلؿ كاإلكراـ (غفكر رحيـ) ،أم ٌ
فقكلو -تعالى(     : -آؿ عمراف:

 )129تذييؿ مقرر لمضمكف قكلو -تعالى:-



.

 

(  آؿ عمراف ،)129 :مع التأكيد ،كفي تخصيص التذييؿ مف االعتناء بشأف
المغفرة كالرحمة ما ال يخفى

(،)3

بحقكؽ البشر ،ك العفك عنيـ.

فأغنى لفظ الجبللة عف حرؼ التككيد؛ ألنو آكد ،خاصة فيما يتعمؽ



كفي سكرة النساء يقكؿ -تعالى:-









    
   
    
    
    
      

(النساء.)25 :

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف136 :
 ) 2البقاعي ،برىاف الديف أبك الحسف إبراىيـ بف عمر (ت  885ىػ) ،نظـ الدرر في تناسب اايات كالسكر ،تخريج
األحاديث كضبط الحكاشي ،عبد الرزاؽ غالب الميدم( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط1995 ،1ـ).152 :2 ،

 ) 3أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد 32-31 :2 ،بتصرؼ.
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أشار إلى البعد عنو؛ لما فيو مف استرقاؽ
"فمما بي ى
َّف اهلل -تعالى -إباحتو الزكاج باإلماء ،ك ى
بالن ً
صرىح َّ
دب إلى حبس النفس عنو ،فقاؿ،    :
الكلدَّ ،
    أم :لئبل تي ىعي يَّركا بيف .أك تسترؽ
أم عف نكاحيف متعففيف
الح ىرج ،فقاؿ :
أكالدكـ منيف ،ثـ أتبع ذلؾ بتأكيده لذكم البصائر كال ًي ىمـ في سياؽ داؿ عمى رفع ى

 ، أم :الذم لو الجبلؿ كاإلكراـ    أم لمف صبر ،كالمغفرة
()1
بإف ،في إشارة إلى أىمية ىذا األمر
تشير إلى نكع التقصير"  ،فأغنى لفظ الجبللة عف التأكيد ٌ
كخطره "مبالغة في المغفرة لمف لـ يصبر عف نكاحيف مع ما في ذلؾ مف األمكر المنافية لحاؿ

المؤمنيف"()2؛ حتى ال يرتابكا.

أما آية سكرة المائدة ،فإنيا في سياؽ التيديد لمذيف يقكلكف :إف اهلل ثالث ثبلثة ،ثـ دعاىـ

إلى التكبة عما ىـ فيو ،ككعدىـ بالمغفرة ،فمما كاف المقاـ مقاـ تيديد ككعيد لممشركيف المنكريف

أصبلن ،ناسب كركد الكبلـ مؤكدان بالجممة االسمية المصدرة بالقسـ ،كىي "جممة حالية مف فاعؿ

يستغفركنو مؤكدةه لئلنكار ،كالتعجب مف إصرارىـ عمى الكفر كعدـ مسارعتيـ إلى االستغفار ،أم:
كالحاؿ أنو تعالى مبالغه في المغفرة ،فيغفر ليـ عند استغفارىـ كيمنحيـ مف فضمو(" )3قاؿ -تعالى:-

     
     
      
   
   










(    المائدة .)74 – 73 :حثا عمى التكبة كترغيبا
ليـ بالمغفرة.

الخبلصة :اكتفي بحرؼ التككيد استئنافان؛ لمفت االنتباه ،كالتأكيد في مكقفي إصبلح ذات البيف،

كخطاب أىؿ مكة ،كىـ في بداية الدعكة كذلؾ في آيتي سكرة البقرة .أما في مكاقؼ الصبر كالمغفرة،

كالعفك عف الناس ،كانكار الكافريف لمرسالة ،ناسبو التككيد بمفظ الجبللة؛ ألنو آكد مف الحرؼ ،إذ

جاء في مكاطف الشدة الكبيرة  ،كفي ذلؾ تككيد لئلنكار ،كالتعجب مف إصرار الكافريف عمى كفرىـ،

كاهلل أعمـ.

 ) 1البقاعي ،نظـ الدرر.237 :2 ،

 ) 2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.126 :2 ،
 ) 3المصدر السابؽ ذاتو.305 :2 ،
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:)20( المسألة







:- تعالى-قاؿ


.)217 : (البقرة 

    :- تعالى-كقاؿ




.)22  (آؿ عمراف 

، في آية سكرة البقرة،    : ذكرت الفاء متصمة باسـ اإلشارة:الشاىد
 فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟،بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية سكرة آؿ عمراف

:التحميؿ والدراسة الببلغية

 
...

: في سكرة البقرة- تعالى-يقكؿ




    
    







   

: (البقرة     

 كىذا، برد المسمميف إلى الكفر إف استطاعكا،فيظير في ااية الكريمة الرغبة الشديدة لمكفار،)217

  : كقكلو، كثبات قدميـ فيو،فيو إشارة إلى تصمب المسمميف في دينيـ

 كما، " إشارة إلى المكصكؿ ( ىم ٍف) باعتبار اتصافو بما في حيز الصمة مف االرتداد كالمكت عميو
، فالفاء رابطة لمجممة بما قبميا،)1( " لئلشعار ببعد منزلتيـ في الشر كالفساد، فيو مف معنى البعد

. مبتدأ أكلئؾ ك، كالنظيريف أك الشريكيف،)جعمت اسـ اإلشارة كاالسـ المكصكؿ ( ىم ٍف
  
:- تعالى- فيقكؿ،أما في سكرة آؿ عمراف



  
   













    

.262 :1 ، تفسير أبي السعكد، ) أبك السعكد1
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(آؿ عمراف )22 -21 :ففي الكبلـ " استئناؼ ،كاسـ اإلشارة مبتدأ ،كما فيو مف

معنى البعد لمداللة عمى ترامي أمرىـ في الضبلؿ ،كبعد منزلتيـ في فظاعة الحاؿ ،كالمكصكؿ بما

خبره ،أم :أكلئؾ المتصفكف بتمؾ الصفات القبيحة  ،)1( " ...كىذا االستئناؼ أفاد
في حيز صمتو ي
التككيد لتقرير حقيقة خسرانيـ كحبكط أعماليـ.
الخبلصة :ذكرت الفاء في آية سكرة البقرة لمربط ،حيث ربطت بيف االسـ المكصكؿ ،كما في حيز
صمتو ،كبيف اسـ اإلشارة ،الذم يفيد البعد ،كناية عف بعد منزلتيـ في الضبلؿ.

أما في آية آؿ عمراف ،فإف الكبلـ استئناؼ بياني؛ أم أكلئؾ الكافركف الذيف قامكا بتمؾ

األعماؿ ما جزاؤىـ؟ فكاف الجكاب مستأنفا





 ، ...   فمـ يحتج
إلى كاصؿ .كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)21

قاؿ -تعالى     :-

(البقرة.)252 :

كقاؿ -تعالى(     :-يس:

.)3
الشاىد :ذكرت الكاك قبؿ حرؼ التككيد في آية سكرة البقرة    :بينما حذفت مف
السياؽ المشابو مف آية سكرة يس ،كلمسائؿ أف يسأؿ عف حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

آية سكرة البقرة جاءت في سياؽ الحديث عف األمـ السابقة مف بني إسرائيؿ  ،كما رافقيـ
()2

 ،قاؿ -تعالى  :-
مف كفر كعناد كىزيمة طالكت – عميو السبلـ – لجالكت








(   البقرة ،)252 :فقكلو  

"   يعني القصص التي اقتصيا مف حديث األلكؼ كاماتتيـ
 ) 1المصدر السابؽ ذاتو.351-350 :1 ،
 ) 2الصابكني ،مختصر تفسير ابف كثير.266 :1 ،
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كاحيائيـ كتمميؾ طالكت كاظياره بااية ،التي ىي نزكؿ التابكت مف السماء كغمبة الجبابرة" ( ،)1أم

تمؾ آيات اهلل التي قصصناىا عميؾ يا محمد مف أمر الذيف ذكرناىـ بالحؽ ،كانؾ يا محمد لمف

المرسميف .كقكلو     :

" أم مف جممة الذيف أرسمكا إلى األمـ لتبميغ رساالتنا كاجراء أكامرنا كأحكامنا عمييـ ،فيي شيادة

منو سبحانو برسالتو  -عميو الصبلة كالسبلـ -إثر بياف ما يستكجبيا ،كالتأكيد مف مقتضيات مقاـ

الجاحديف بيا " ( .)2فذكرت الكاك كاصمة لربط الكبلـ ،كتأكيدان لنبكتو حيث يخبر بيذه القصص مف
غير أف يعرؼ بقراءة كتاب كال سماع أخبار(.)3

أما قكلو تعالى في سكرة يس    :





(   يس ،.)3 -1 :فقد حذفت الكاك مف صدر
حرؼ التككيد ،كذلؾ ألف الكبلـ استئناؼ بياني ،كأنو قاؿ":إنؾ لمف المرسميف الثابتيف عمى طريؽ

ثابت"(.)4

الخبلصة :ذكرت الكاك قبؿ حرؼ التككيد في آية سكرة البقرة لمكصؿ ،أما في آية سكرة يس فالكبلـ
استئناؼ بياني ،فحذفت منو الكاك .كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده

المسألة (:)22

قاؿ -تعالى:-









(    البقرة.)284 :
كقاؿ -تعالى:-









(    آؿ عمراف.)129 :
كقاؿ تعالى:-









(    المائدة.)18 :
كقاؿ -تعالى:-







(    الفتح.)14 :

 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ.292 :1 ،
 ) 2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.292 :1 ،
 ) 3الزمخشرم ،الكشاؼ 292 :1 ،بتصرؼ.
 ) 4الزمخشرم ،الكشاؼ.3:4 :4 ،
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الشاىد :ذكر حرؼ (الفاء) متصبلن بالفعؿ    :في آية سكرة البقرة ،في
حيف حذؼ مف السياقات المشابية مف آيات آؿ عمراف كالمائدة كالفتح ،فما حقيقة ما جاء في كؿ

مكضع ؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:





يقكؿ -تعالى -في سكرة البقرة:
     










    

(  البقرة ،)284:فقد " قدـ اهلل -تعالى -لفظ المغفرة رحمة منو سبحانو،
كترغيبان لمعباد في المسارعة إلى مكجبات المغفرة "(.)1
كبالنظر في ااية نجد:

ً
يغفر
 .1أف الفاء حرؼ استئناؼ ،كالفعؿ المضارع ( ىي ٍغف ير) " ،رفع عمى االستئناؼ أم فيك ي
بفضمو "(.)2

 .2ااية فييا تفصيؿ إلرادة اهلل تعالى ،يتضح ذلؾ مف خبلؿ تكرار االسـ المكصكؿ ،ثـ إبداء
ما في النفكس أك إخفاؤه ،ككذلؾ ذكر المغفرة كالعذاب ،كعميو "تككف المغفرة كالعذاب تفسي انر
(. )3

كتفصيبلن لمحساب كالحساب نتيجتو ذلؾ"

فالفاء جاءت استئنافية لمتفصيؿ كالتفسير؛ ألنيا سبقت بحديث بحاجة إلى تفصيؿ ،كىك

المحاسبة ،لذا ذكرت الفاء.

  

أما في آية آؿ عمراف ،يقكؿ -تعالى:-
    
   
     
     

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.142 :
 ) 2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.323 :1 ،

 ) 3السميف الحمبي ،أحمد بف يكسؼ (ت 756ىػ) ،الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،تحقيؽ :أحمد محمد
الخراط( .دمشؽ :دار القمـ ،دط1406 ،ىػ1986 -ـ). 689 :2،
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(    آؿ عمراف.)129 -128 :

فقكلو تعالى      :كبلـ مستأنؼ ،سيؽ
لبياف اختصاصو سبحانو بالمغفرة كالعذاب؛ لحكمة ربانية ال تمانع ،فمـ يحتج إلى رابط أك كاصؿ.
أما في آية سكرة المائدة ،فيجرم حديث بيف مكسى – عميو السبلـ -كقكمو ،حيث قالكا:

نحف" أشياع ابني اهلل عزير كالمسيح "

()1

 ،فقاؿ ليـ مكسى :إف كنتـ كذلؾ( ،فمـ يعذبكـ بذنكبكـ)

قاؿ -تعالى  :-كقالت  
   
     






    
    





(    المائدة.)18 :

كفي ىذا الحكار "يؤكد ليـ مكسى أنيـ بشر ،كأنيـ كباقي خمقو ،يغفر لمف يشاء كيعذب

مف يشاء"

()2

كفي الحكار يظير عجز الكافريف كاستطاعتيـ المحدكدة أماـ قدرة اهلل تعالى النافذة،

التي ىي أكبر تأكيد عمى نفاذ إرادتو .فقكلو -تعالى    :-كبلـ مستأنؼ سيؽ
لبياف اختصاص اهلل تعالى بالقدرة النافذة ،فمـ يحتج إلى الفاء.

أما في سكرة الفتح ،فيقكؿ -تعالى    :-



   
    
    
     

(  الفتح ،)14 -13 :كفي ااية "تحريض عمى اإليماف كالتكبة عمى سبيؿ العمكـ" (،)3
ثـ بيف -سبحانو كتعالى " -أف لو  -جؿ كعبل  -جميع ما في السماكات كاألرض ،يتصرؼ في

الكؿ كيؼ يشاء" ( ،)4كاستأنؼ بقكلو    فمما كاف الحديث عامان فيو استئناؼ
بياني لـ يحتج معو إلى رابط.

 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ.606 :1 ،
 ) 2أبك حياف األندلسي ،البحر المحيط.466 :3 ،

 ) 3الصابكني ،محمد عمي ،صفكة التفاسير( .بيركت :دار الفكر ،ط1416 ،1ىػ 1996 -ـ).205 :3 ،
 ) 4الصابكني ،صفكة التفاسير 205 :3،
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الخبلصة :عندما كاف الكبلـ فيو تفصيؿ كتفسير لزـ حرؼ الفاء ،الذم أفاد التفصيؿ ،كعندما كاف
القكؿ عمى سبيؿ االستئناؼ البياني الناتج عف سؤاؿ مقدر يفيـ مف السياؽ ،لـ يحتج إلى رابط ،

فأفاد الكبلـ االختصاص ،أم اختصاص اهلل -تعالى -بالمغفرة كالعذاب .كاهلل -تعالى -أعمـ
بمراده.

المسألة (:)23


قاؿ -تعالى :


 






(   آؿ عمراف.)51 :

كقاؿ -تعالى    : -





(   مريـ.)36 :

الشاىد :جاء التأكيد مف غير (الكاك) في آية سكرة آؿ عمراف ،في حيف جاء التأكيد مسبكقان بحرؼ
العطؼ في آية سكرة مريـ ،فما بياف ذلؾ األمر؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

تأكيد لمجممة السابقة:
القكؿ في آية آؿ عمراف ،ه

.  

 

  

(  آؿ عمراف ،)51 -50 :فمـ يكجد ما يكىـ االنقطاع بينيما ،بؿ بينيما
كماؿ اتصاؿ ،األمر الذم لـ يكجب حرؼ النسؽ كيستدعو

( ،)1فعيسى  -عميو السبلـ – يؤكد

حقيقة أف اهلل تعالى ربو كرب كؿ الناس ،كىذا ما يدعك إليو جميع الرسؿ (عبادة اهلل كطاعتو) ،كفي

ذلؾ تقرير لقكلو -تعالى: -







 ،  يعزز ذلؾ أف جممة األمر ىي جممة إنشائية ،تمتيا جممة
خبرية ،كذلؾ ما يكجب الفصؿ ببلغة( .)2كال يدعك لمعطؼ.

أما ما جاء في آية سكرة مريـ ،فيك بياف لما منح اهلل تعالى عيسى  -عميو السبلـ  -مف
خصائص كنعـ ،كاخبار عف حالو النبكية ،قاؿ -تعالى:-






 ) 1عباس ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ المعاني .405 :
 ) 2عباس ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ المعاني .418 : -
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(     مريـ:
مف اهلل بيا عمى نبيو متصبلن بعضيا ببعض بحرؼ النسؽ ،ثـ
 ،)32 -30كىنا بياف لمنعـ التي ٌ
يأتي ما يكىـ االنقطاع في المعنى ،عند الحديث عف حقيقة أخرل مف أمر عيسى عميو السبلـ ،

قاؿ تعالى     :
    
     





(   مريـ )34-33 :األمر الذم يبدك فيو ككأف الجمؿ
مفصكلة عف بعضيا " ،فكرد ىذا مكرد الجمؿ التي كأنيا مفصكلة عما قبميا مع الحاجة إلييا

كاتصاؿ ما بعدىا بما قبميا ،فمـ يكف بد مف حرؼ النسؽ ليحصؿ منو أنو كبلـ غير منقطع بعضو

مف بعض كال مستأنؼ ،بؿ ىك معطكؼ عمى ما تقدمو مف كبلـ عيسى عميو السبلـ ،فمـ يكف بد

مف حرؼ النسؽ إلحراز ىذا

االلتحاـ "(.)1

 
كجممتنا ىي جممة خبرية مؤكدة لمجممة الخبرية التي قبميا ،قاؿ -تعالى:-
     






(   مريـ )36 -35 :كاتفاؽ الجممتيف
في الخبرية يكجب الكصؿ(.)2

الخبلصة :عندما كاف الكبلـ تأكيدان مع كماؿ االتصاؿ لـ يناسب حرؼ النسؽ ،كعندما أفاد ظاىر

القكؿ باالنقطاع في المعنى جيء بالكاك ليحصؿ منو أنو كبلـ متصؿ غير منقطع ،كاهلل -تعالى-

أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)24

قاؿ -تعالى    :-

(آؿ عمراف.)52 :
 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.307 :1 ،
 ) 2عباس ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ المعاني.424 : -
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كقاؿ -تعالى  :-

(  المائدة.)111 :

الشاىد :ذكرت النكف المؤكدة في آية سكرة المائدة ( ٌأن ىنا) بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية
سكرة آؿ عمراف ( ٌأنا) فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع ؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

في آية سكرة آؿ عمراف سؤاؿ مف عيسى – عميو السبلـ – ألتباعو حيف أحس منيـ الكفر

كاالستمرار عمى الضبلؿ ،قاؿ -تعالى    :-
    
    
    
    

(آؿ عمراف ، )52 :فسأؿ عيسى :مف أنصارم إلى اهلل؟ كالظاىر "أنو أراد مف أنصاره في الدعكة
()1


إلى اهلل"  ،فقاؿ الحكاريكف الذيف آمنكا بو كآزركه كنصركه كاتبعكا النكر الذم أنزؿ معو
    

 ،    كىنا تظير

حقيقة إسبلميـ كانصياعيـ هلل ،فجاء الجكاب كديان ،فيو الطمأنة لعيسى أنو ليس كحيدان ،كأكد ذلؾ

()2

بالجممة االسمية التي تكحي بالثبات كاإلصرار ،    

ثـ يزيدكف في مكاساتو كالكقكؼ إلى جانبو كالشد مف أزره

 

 ، كىذه الجممة فييا قطع كيقيف يزيد عيسى – عميو السبلـ – راحة كطمأنينة،
ثـ قالكا بعد أف أرسمكا جكابيـ الشافي لنبييـ

  

  في مزيد ثقة ،كتصميـ عمى الحؽ " ،كانما طمبكا شيادتو بإسبلميـ
تأكيدان إليمانيـ؛ ألف الرسؿ يشيدكف يكـ القيامة لقكميـ كعمييـ "(.)3

أمر كال طمب ،لـ يكف ما يناسب
فمما كاف الكبلـ رقيقان كديان ،كىك جكاب لسؤاؿ ليس فيو ه
كيدعك إلى التأكيد الذم سدت مكانو حميمية العبلقة التي ظيرت في جكاب الحكارييف ،فجاء

الحديث بيذه الصكرة ليخفؼ عف عيسى ما ىك فيو مف غـ كىـ.

 ) 1الصابكني ،صفكة التفاسير.187 :1 ،
 ) 2ينظر :البقاعي ،نظـ الدرر.97 :
 ) 3الزمخشرم ،الكشاؼ359 :1،
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أما آية سكرة المائدة ،ففييا طمب مف اهلل -تعالى -إلى الحكارييف أف يؤمنكا بو كبرسكلو،





قاؿ تعالى:
   




(    المائدة:

 " ،)111فآية المائدة ،لما كرد فييا التفصيؿ فيما يجب اإليماف بو كذلؾ قكلو ( :أف آمنكا بي
كبرسكلي)  -فجاء عمى أتـ عبارة في المطمكب كأكفاىا  -ناسب ذلؾ كركد (أننا) عمى أكفى

الحاليف ،كىك الكركد عمى األصؿ .كلما لـ يقع إفصاح بيذا التفصيؿ في آية آؿ عمراف حيف

قاؿ  :قاؿ الحواريوف

   

 ، فمـ يقع ىنا (كبرسكلو) إيجا از لمعمـ بو كشيادة السياؽ عميو ،فناسب ىذا

اإليجاز اإليجاز ،كما ناسب اإلتماـ في آية المائدة اإلتماـ ،فقيؿ ىنا  :

   كجاء كؿ عمى ما يجب ،كلك قدر العكس لما
ناسب"(.)1

فااية فييا طمب رباني كتفصيؿ لما يجب اإليماف بو ،كاألنصار قد آمنكا س انر ،فكاف

الجكاب عمى أكممو لتأكيد كماؿ االنصياع هلل ،كطاعتيـ لرسكلو ،الذم يعيش ضائقة الكفر في

قكمو " ،فمما كاف اإليماف باطنان كاف ال بد في إثباتو مف دليؿ ظاىر ،ك لما كاف في سياؽ عد النعـ
كالطكاعية لكحي الممؾ األعظـ ،دلكا عميو بتماـ االنقياد ،فناسب المقاـ زيادة التأكيد بإثبات النكف

الثالثة في قكليـ     :بخبلؼ آؿ عمراف 

  أم :منقادكف أتـ االنقياد ،فبل اختيار لنا إال ما تأمرنا بو"(. )2
كمف ناحية ثانية "جاء في المائدة

  ؛ ألف ما فييا أكؿ كبلـ

الحكارييف ،فجاء عمى األصؿ ،أما ىنا – آؿ عمراف – تكرار لو بالمعنى ،فناسب فيو التخفيؼ؛ ألف

كبلن مف التخفيؼ كالتكرار فرع" ( .)3فأكؿ الكبلـ مف الحكارييف جاء عمى األصؿ ،كبالتككيد لتأكيد
كماؿ االنصياع هلل ،كرغبة في بث الطمأنينة في قمب عيسى عميو السبلـ.

الخبلصة :ذكرت النكف المؤكدة في آية سكرة المائدة؛ ألف اإليماف كاف باطنان ،كال بد في إثباتو مف
دليؿ ظاىر ،لتأكيد كماؿ االنصياع هلل ،كطاعة رسكلو  -عميو السبلـ -خبلؼ آية آؿ عمراف،

 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ. 310 :1،
 ) 2البقاعي ،نظـ الدرر.564 :2 ،

 ) 3األنصارم ،فتح الرحمف 68 :كينظر :األلكسي ،ركح المعاني.282 :3 ،
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حميمية العبلقة بيف عيسى كأنصاره مقاـ التككيد ،ثـ إف الحكارييف كانكا قد أظيركا
سدت
حيث ٌ
ٌ
إسبلميـ ،فمـ يكف ما يكجب التككيد ،فأكجز في مكطف اإليجاز .كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)25

قاؿ -تعالى :-

    

(   آؿ عمراف.)99 :

كقاؿ -تعالى      :-

    
(األعراؼ.)86 :

الشاىد :رغـ تشابو السياقيف في النظـ ،ذكر حرؼ العطؼ (الكاك) في آية سكرة األعراؼ بينما
حذؼ مف آية سكرة آؿ عمراف ،فما حقيقة ذلؾ األمر؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاء في البرىاف لمكرماني ":كقكلو   :

 في ىذه السكرة  -آؿ عمراف – حاؿ ،كالكاك ال يزاد مع الفعؿ إذا كقع حاال ،نحك قكلو  :

(   المدثر )6:ك

 

(   سبأ )14 :كغير ذلؾ ،كفي األعراؼ عطؼ عمى

الحاؿ ،كالحاؿ قكلو     :عطؼ عميو ككذلؾ

"    

كآية آؿ عمراف فييا تعنيؼ لممشركيف مف الييكد

()2

()1

.

عمى عنادىـ كاستكبارىـ عمى الحؽ

ككفرىـ بآيات اهلل .قاؿ تعالى    :
     
   
     

(   آؿ عمراف.)99 :

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف ،150 :كينظر :األنصارم ،فتح الرحمف.70 :

 ) 2الطبرسي ،أبك عمي الفضؿ بف الحسف بف الفضؿ ،مجمع البياف في تفسير القرآف ،ضبط كاخراج :إبراىيـ
شمس الديف( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط1418 ،1ىػ 1997 -ـ).270 :2 ،
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 بينما ذكرت الكاك في آية سكرة األعراؼ،)1( كنيا)؛ ألف الفعؿ كقع حاالن
حذفت الكاك قبؿ الفعؿ (تىٍب يغ ى
  
: قاؿ تعالى.عاطفة عمى الحاؿ عطؼ فعؿ عمى فعؿ
   
     

.)86 : (األعراؼ  

 كالكاك ال تزاد، حذؼ حرؼ الكاك مف آية سكرة آؿ عمراف؛ ألف الفعؿ تبغكنيا كقع حاالن:الخبلصة
 عطؼ فعؿ عمى فعؿ؛ أم،مع الفعؿ إذا كقع حاالن بينما ذكرت الكاك في آية األعراؼ عاطفة
- تعالى- كاهلل.كف) كىي جميعيا أحكاؿ
عي يُ يُ يُ ًطؼ الفعؿ المضارع (تى ي
ص ُّد ى
بغ ى
كف) عمى الفعؿ (تى ي

.أعمـ

:)26( المسألة

.)103 : (آؿ عمراف   :-قاؿ –تعالى
.)13 : (الشكرل   :- تعالى-كقاؿ
 في حيف،   : جاء الفعؿ عمى تمامو في آية الشكرل:الشاىد
 فما بياف ذلؾ األمر مف الحذؼ كالذكر؟،حذفت منو إحدل التاءيف مف آية آؿ عمراف

:التحميؿ والدراسة الببلغية



: في سكرة آؿ عمراف- تعالى-يقكؿ
   








   




    
   
  
    








   
    
  




.2:129 ، نظـ الدرر، ) البقاعي1
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 في سكرة- تعالى- كقاؿ.)105 -102 :(آؿ عمراف

 

    
:الشكرل




   
   










   
     
    
     



    





    
   

:(الشكرل

     

.)14 -13
:كبالنظر في اايات السابقة نجد

َّ " .1
 فالكبلـ فييا عمى أمـ، كأما آية الشكرل،أف آية آؿ عمراف خطاب لؤلمة اإلسبلمية
 ذكر فييا شريعة نكح كشريعة سيدنا محمد كابراىيـ كمكسى،مختمفة كشرائع متعددة

 جاء بالصيغة التي ىي، فمما كانت ىذه في أمـ متطاكلة عمى مدل التاريخ،كعيسى

 كىي جزء مف األمـ، كىي أمة محمد، كلما كانت ااية األكلى في أمة كاحدة،أطكؿ
. جاء بجزء مف الفعؿ كلـ يأت بو كمو،المذككرة في الشكرل

 كحذر مف، ميما كاف قميبلن أك جزئيان، ٌأنو نيى األمة اإلسبلمية عف أم شيء مف التفرؽ.2
 فاقتطع مف الفعؿ لمداللة عمى النيي،    :ذلؾ فقاؿ
.

)1(

"  ميما ق ٌؿ كضؤؿ،عف أم شيء مف التفرؽ

 كلما، جاء بالصيغة الطكلى، عندما كاف الحديث في أمـ متطاكلة عمى مدل التاريخ:الخبلصة
 جاء بالفعؿ، كىي جزء مف األمـ المذككرة، كىي أمة محمد،كانت آية آؿ عمراف في أمة كاحدة

:)ـ1995 - ىػ1420 ،1  ط، دار عمار:عماف
ٌ ( . ببلغة الكممة في التعبير القرآني، فاضؿ صالح، ) السامرائي1
.15
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المجزكء ،ثـ إنو اقتطع مف الفعؿ لمداللة عمى النيي عف أم شيء مف التفرؽ ميما ق ٌؿ .كاهلل-
تعالى -أعمـ.

المسألة (:)27

قاؿ -تعالى    :-





(  آؿ عمراف.)136 :




كقاؿ -تعالى:-
    

(   العنكبكت.)58 :

الشاىد :ذكرت الكاك مع فعؿ المدح( :كنعـ) في آية سكرة آؿ عمراف ،بينما ذكر فعؿ المدح دكف
الكاك في آية سكرة العنكبكت ،فما بياف ذكر الكاك في آية كحذفيا في آية أخرل؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

"الجزاء ىك األجر ،فكأنو قاؿ :أكلئؾ أجزييـ عمى أعماليـ محك ذنكبيـ كادامة نعميـ،

فنسقت األخبار لمتنبيو عمى النعـ ،كالخبر إذا جاء بعد خبر في مثؿ ىذا المكاف ،فحقو أف يعطؼ

عمى ما قبمو بالكاك"(.)1

ففي آية آؿ عمراف كصؼ كتفصيؿ ألعماؿ المتقيف

()2

الذيف فازكا بجنة اهلل تعالى ،كىي

أعماؿ ال يقكل عمييا إال المخمصكف ،مف البذؿ كاإلنفاؽ الذم يعرؼ بو جكد المرء ،إلى كظـ الغيظ

ككتمو ،إلى العفك عمف ظمـ ،كىذه أمكر صعبة عمى النفس البشرية ،فالمرء إف اتفؽ ككظـ غيظان

يصعب عميو المسامحة ،لذا قاؿ رسكؿ اهلل  " :مف كظـ غيظاً وىو قادر عمى إنفاذه ،دعاه اهلل عمى
رؤوس الخبلئؽ يوـ القيامة حتى يخيره اهلل مف الحور ما شاء

"

()3

،كما ذاؾ إال لصعكبتو كأىميتو ،ثـ

ىؤالء المتقكف يكثركف مف االستغفار ،فمف كانت ىذه صفاتو التي يشؽ عمى النفس فعميا ،فجزاؤه

الجنة كالمغفرة ،فجاءت الكاك لزيادة التحقيؽ ،كاالىتماـ بأمر أكلئؾ ،لتأكيد فكزىـ ،قاؿ –تعالى: -










درة التنزيؿ.74 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
 ) 2ينظر :البقاعي ،نظـ الدرر 158 :2 ،بتصرؼ.
 ) 3أبك داكد ،السجستاني سميماف بف األشعث (ت

 275ىػ) ،سنف أبي داكد ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد

الحميد( .دار الفكر ،دط ،دت) ،باب مف كظـ غيظان ،حديث رقـ .248 :4 ،4777
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.)135 -133

(  آؿ عمراف:


أما ما جاء في آية العنكبكت ،فيك قكؿ مجمؿ غير مفصؿ ،قاؿ -تعالى:-







(   العنكبكت . )58 :فااية ىنا تشمؿ كؿ المؤمنيف
العامميف لمصالحات ،دكف تحديد ليذه األعماؿ التي قد تككف يسيرة عمى النفس ،كقد تككف شاقة،

فمـ يحتج فييا إلى مزيد تككيد.

الخبلصة :ذكرت الكاك في آية سكرة آؿ عمراف؛ لتحقيؽ االىتماـ بأمر أصحاب األعماؿ الفائزة
بالجنة لشدة ما يقكمكف بو ،كصعكبتو عمى النفس ،كباألخص كظـ الغيظ كالعفك عف الناس.

أما آية سكرة العنكبكت ،فقد جاءت في سياؽ مجمؿ يشمؿ كؿ المؤمنيف ككؿ األعماؿ

الصالحة التي قد تككف يسيرة كقد تككف شاقة ،فمما كانت األعماؿ في آية آؿ عمراف أشد عمى

النفس كأصعب ناسبيا بياف االىتماـ كالتككيد بذكر الكاك ،خبلؼ آية العنكبكت ،كاهلل -تعالى -أعمـ

بمراده.

مسألة (:)28

قاؿ -تعالى   :-

(    آؿ عمراف.)176 :
كقاؿ -تعالى   :-

(    المائدة.)41 :
الشاىد :ذكرت (الكاك) قبؿ حرؼ النيي في آية سكرة آؿ عمراف ( :ىكالى) ،بينما حذفت مف السياؽ
المشابو مف آية سكرة المائدة ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟
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التحميؿ والدراسة الببلغية:

  
يقكؿ -تعالى -في سكرة آؿ عمراف:
  
    
    
     

(    آؿ عمراف.)176 – 175 :







()1

 "  ىـ الذيف نافقكا مف المتخمفيف ،كقيؿ ىـ قكـ ارتدكا عف اإلسبلـ " .
كفي ااية الكريمة يبيف اهلل -تعالى -أنو " لما نيى المؤمنيف عف خكؼ أكلياء الشيطاف ،كأمرىـ

بخكفو كحده -تعالى ،-نيى رسكلو  عف الحزف لمسارعة مف سارع في الكفر ،كالمعنى ال يتكقع
   :

حزنان كال ضر انر منيـ كلذلؾ عممو بقكلو

   أم :لف يضركا نبي اهلل كالمؤمنيف "( .)2كؿ ذلؾ كاف "عقب فكز
المشركيف في أيحد كما أصاب النبي  كمف معو مف المؤمنيف حيث أظير بعض المنافقيف كفرىـ

كقالكا لك كاف محمد نبيان ما قتؿ"( .)3فالكاك ذكرت في مقاـ التسرية عف الرسكؿ ،لربط ااية بما قبميا
حيث االشتراؾ في الخطاب كالمغايرة في الفكرة إذ الخكؼ غير الحزف .أم لمربط بيف حزف الرسكؿ

كسبب حزنو ،كىنا يظير الحزف أكثر كأشد ،ألنو بعد اليزيمة كارجاؼ المنافقيف أكلياء الشيطاف،

إضافة لما في ااية مف بياف كيد الشيطاف كالحديث عف الخكؼ ،أم :التفصيؿ ناسبو ذكر الكاك

الكاصمة.

أما في سكرة المائدة فيقكؿ -تعالى   :-
    




   





(  المائدة.)41 :
فكممة الرسكؿ ىي "نعت ألم"

( " )4كالخطاب بكصؼ الرسكؿ تشريؼ لمنبي ، كتكريـ

لو"( ،)5كقكلو تعالى     :ىك جكاب اإلنشاء الطمبي المتمثؿ بالنداء،
1

كىك ال يقتضي كصبلن( ).

 )1الزمخشرم ،الكشاؼ.432 :1 ،
 )2أبك حياف األندلسي ،البحر المحيط.126 :3 ،
 )3رضا ،تفسير المنار.247 :4 ،

 )4صالح ،اإلعراب المفصؿ لمقرآف الكريـ.63 :3 ،
 )5رضا ،تفسير المنار.386 :6 ،
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كالحزف فيو أقؿ؛ إذ ال حديث عف كيد الشيطاف كال عف الخكؼ ،فناسب اإليجاز الحذؼ.
الخبلصة :ذكرت الكاك في آية سكرة البقرة رابطة ،بيف التصريح بحزف الرسكؿ كسبب حزنو ،بينما
حذفت الكاك مف آية سكرة المائدة مف السياؽ المشابو؛ ألف جممة النيي كاقعة في جكاب اإلنشاء

الطمبي المتمثؿ بالنداء ،حيث ال يستدعي الكصؿ .كما أف الحزف في آية آؿ عمراف يبدك أكثر كأشد
فناسب زيادة الكاك الكاصمة .كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)29



قاؿ تعالى:


(  آؿ عمراف.)184 :







كقاؿ تعالى:



(   فاطر.)25 :
الشاىد :ذكرت الباء متصمة بكممتي (



 ) في سكرة فاطر ،بينما
حذفت مف السياؽ المشابو مف سكرة آؿ عمراف ،فما حقيقة ذكر الباء كحذفيا في المكضعيف

الكريميف مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

أوالً :المقاـ في آية سكرة آؿ عمراف يتناكؿ كاقعة تاريخية ،حيث أتى جماعة مف الييكد

إف اهلل أمرنا في التكراة كأكصانا أال نؤمف كال نعترؼ برسكؿ حتى يأتينا بقرباف،
النبي  ، فقالكاٌ :
فرد اهلل -تعالى -عمييـ كعمى لساف نبيو الكريـ ،أف قد جاءكـ رسؿ كثيرة العدد ،مثؿ زكريا كيحيى
كغيرىـ مف قبمي بالمعجزات كما كنتـ تطمبكف ،فمً ىـ قتمتمكىـ ()2؟ " فالخطاب لمف في زمف نبينا 
 
كاف كاف الفعؿ ألسبلفيـ " ( ، )3كىك خطاب عمى سبيؿ اإلخبار
 )1السبكي ،بياء الديف ،عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح ،ضمف شركح التمخيص لمقزكيني( .بيركت :دار
الكتب العممية ،نشر أدب الحكزة .دط ،دت) .234 :2 ،كينظر :عباس – عمـ المعاني 147 :ك .162
 )2ينظر :الشككاني ،محمد بف عمي بف محمد ( ت 1250ىػ) ،فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف

عمـ التفسير( .بيركت :دار الفكر ،دط ،دت) 406 :1 ،بتصرؼ.
 )3األلكسي ،ركح المعاني.227 :4 ،
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(   آؿ عمراف ،)184 – 183 :فميس في المقاـ ما يكجب

التأكيد؛ ألنو تناك هؿ لحادثة تاريخية مف أحداث األمـ السابقة ،كالخطاب مكجو لمرسكؿ المصدؽ . 
أما في آية سكرة فاطر فإف تكرار حرؼ الباء يفيد التأكيد؛ ألنو جاء في مقاـ اإلنذار

كالتبميغ كالدعكة ،قاؿ -تعالى     : -




(   فاطر" .)24 -23 :فمما كاف المقاـ مقاـ إنذار
كتبميغ ،كرر الباء ،فقاؿ:








()1

(  فاطر)25 :؛ ألف ىذه ىي كتب اإلنذار كالتبميغ كالدعكة" .
كمما يكجب التككيد " في فاطر قكلو تعالى:





  بصيغة المضارع ،مما يفيد االستمرار في التكذيب ،بخبلؼ آؿ

عمراف     بصيغة الماضي ،فإف في آية فاطر
مف االستمرار عمى التكذيب ما ليس في آؿ عمراف ،فاقتضى التككيد "

()2

 ،كالفعؿ بصيغة الماضي

جاء في آؿ عمراف؛ ألف التكذيب منصب عمى حادثة تاريخية محققة قد مضت ،أما في فاطر
فالكبلـ في سياؽ اليداية ،فالمقاـ مقاـ تبميغ كدعكة ،كيناسبو المضارع الداؿ عمى االستمرار

كالتكرار.

ً
الحرؼ في المكاضع الثبلثة جاء في سكرة (فاطر) ،كىي سكرة مكية النزكؿ ،كىي
انياً " :أً .ذ ٍك ير
أسبؽ كجكدان بيف الناس ،كبيذا االعتبار ،فيي مؤسسة لممعنى الكارد فييا بخبلؼ ما في (آؿ

عمراف) فيي مدنية النزكؿ.

ب .إف القكـ في مكة ىـ أىؿ عناد و
كتحد  ،كأىؿ المدينة أىؿ إسبلـ كطاعة فالحاؿ مختمؼ بيف
ٌ
القكميف .لذا فإف المقاـ في مكة كاف يقتضي التأكيد في المعاني لتقريرىا كرسكخيا لتتناسب مع
حاؿ اإلنكار ،كعمى ىذا جاء التعبير في (فاطر) المكية؛ ألف تكرار حرؼ الجر في المكاضع

السامرائي ،التعبير القرآني.156 :
)1
ٌ
 )2المرجع السابؽ ذاتو.156 :
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الثبلثة يشعر بتكرار المتعمؽ ،فكأنو قاؿ :جاءكا بالبي ً
ً
ِّنات ،كجاءكا ُّ
المنًير،
ى
بالزيبر ،كجاءكا بالكتاب ي
كخبل التعبير المدني مف ىذا التكرار لعدـ الحاجة إليو ،إلسبلـ أىؿ المدينة كطاعتيـ "(. )1
الخبلصة :ااية في سكرة آؿ عمراف ىي في مقاـ ذكر الحكادث التاريخية كاإلخبار ،فمـ يحتج فييا

إلى التككيد ،ألف أىؿ المدينة ىـ أىؿ إسبلـ كطاعة .بينما آية سكرة فاطر مكية ،كفي مقاـ التبميغ
كالدعكة ،فاقتضت التككيد؛ ألف أىؿ مكة أىؿ عناد كتحد أم لتتناسب مع حاؿ اإلنكار .كاهلل-

تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)30

قاؿ -تعالى:-











(  آؿ عمراف.)186 :

كقاؿ -تعالى     :-

( لقماف.)17 :
كقاؿ –تعالى:-











(  الشكرل.)43 :
إف) في آية سكرة آؿ عمراف ،بينما حذفت مف آيتي لقماف
الشاىد :اقترنت الفاء بحرؼ التككيد ( ٌ
كالشكرل المشابيتيف ،كما ذكرت البلـ مقترنة بحرؼ الجر ( ًم ٍف) في آية الشكرل كخمت منيا آيتا آؿ
عمراف كلقماف المشابيتيف ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

المقاـ في آية سكرة آؿ عمراف ىك في سياؽ االبتبلء ،كقد كقعت الفاء في جكاب الشرط،

قاؿ -تعالى :-

  

(      آؿ عمراف:
2

 ،)186كىنا تككف الفاء كاجبة ،ألف الجكاب جممة اسمية طمبية ( )   ،

 )1المطعني ،عبد المعظيـ إبراىيـ محمد ،خصائص التعبير القرآني كسماتو الببلغية( .القاىرة :مكتبة كىبة ،ط ،1
1413ىػ1992 -ـ).17 :2 ،

 )2ينظر :عبد الحميد ،محمد محي الديف ،أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ بف ىشاـ (ت  761ىػ)( .بيركت:

دار إحياء التراث العربي ،ط.193 :3 ،)1966 ،6
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 أم الصبر كالتقكل ،كقكلو      :أم :مما يجب
العزـ عميو مف األمكر ( ،)1كقد جاءت الفاء لتأكيد ضركرة العزـ كالترغيب بو ،فبل بد مف الصبر
كالتقكل.

أما في آية سكرة الشكرل ،فإف الحديث فييا عف الصبر كالمغفرة كليس فييا جزاء ،كانما

فييا معنى الجزاء ،قاؿ تعالى:



  

      

(الشكرل ،)43 :فمـ تكف الفاء كاجبة ،ثـ ذكرت البلـ لتأكيد ضركرة أف يتحمى المرء بالصبر

كاإلحساف ،أم" :كلمف صبر في االنتصار مف غير انتقاـ كال شككل كستر سيئة ،فقد فعؿ ما يشكر
عميو كيستحؽ األجر الجزيؿ كالثكاب"( ،)2فؤلف األمر شاؽ عمى النفس احتاج إلى زيادة التككيد(، ")3

فذكرت البلـ لبلىتماـ بيدؼ الترغيب بيذا العمؿ الحميد "(.)4

أما آية سكرة لقماف ،فقد بدت العبلقة فييا بيف لقماف الحكيـ – عميو السبلـ – كبيف كلده

حميمة قكية كىك يعممو أصكؿ األعماؿ الصالحة ،مف خبلؿ السياؽ:

 يا يبني  كالكصية لكلده

بالصبلة خكفان عميو ،كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كالصبر ،ثـ أكد لكلده أف ىذه األمكر
مما يعزـ عميو ،فمما كانت الكصية بالصبر دكف العفك ،كىك أمر أيسر عمى النفس مف السابؽ

حيث الصبر كالعفك اكتفي بالتككيد بالجممة االسمية دكف البلـ.

ص ٍبهر) عمى مكركه يناؿ اإلنساف
جاء في (البرىاف) لمكرماني " :إف الصبر عمى كجييف ( ى
ص ٍبهر) عمى مكركه كليس بظمـ :كمف مات بعض أعزتو.فالصبر
(ظممان) كمف قتؿ بعض أعزتو ،ك ( ى
عمى األكؿ أشد كالعزـ عميو أككد ،ككاف ما في ىذه السكرة – الشكرل – مف الجنس األكؿ لقكلو:

    فأكد الخبر بالبلـ ،كما في لقماف مف
الجنس الثاني فمـ يؤكد بالبلـ "(.)5

الخبلصة :ذكرت الفاء في جكاب الشرط في آية آؿ عمراف كجكبان ألف الجكاب جممة طمبية ،بينما
حذفت مف آيتي لقماف كالشكرل لخمكىما مف الجزاء ،كما أثبتت البلـ في الشكرل لشدة الطمب

 )1البقاعي ،نظـ الدرر.194 :2 ،
 )2المراغي ،أحمد مصطفى ،تفسير المراغي ،تخريج اايات كاألحاديث :باسؿ عيكف السكد( .بيركت :دار الكتب
العممية ،دط1418 ،ىػ 1998 -ـ).47 :9 ،
 )3السامرائي ،التعبير القرآني.169 :
 )4ابف عاشكر محمد الطاىر ،تفسير التحرير كالتنكير ( .بيركت :دار سحنكف لمنشر كالتكزيع ،دط1997 ،ـ) ،

. 166 :21

 )5الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.330 :
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كصعكبتو المتمثؿ بالصبر كالمغفرة معان ،فاحتاج إلى زيادة التككيد؛ ألف األمر ىنا أشد كالعزـ عميو

أككد ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)31

قاؿ -تعالى :-

   

(     آؿ عمراف:

.)196

كقاؿ -تعالى :-









(  غافر.)4:
الشاىد :أكد نيي الفعؿ في آية آؿ عمراف بالنكف فقاؿ    :خبلؼ آية سكرة
غافر التي حذفت منيا النكف مف الفعؿ المشابو ،فما حقيقة ذلؾ األمر مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

ظف و
معنى الغركر ىكُّ ":
أحد شيئان حسنان كىك بضده ،كالتقمب ىك :اختبلؼ األحكاؿ ،كىك

كناية عف تناكؿ محبكب مرغكب "

()1

 ،كآية آؿ عمراف جاءت في سياؽ المحف كاالبتبلءات في

األمكاؿ كاألنفس ،كما يمحؽ المسمميف مف أذل كبير ،قاؿ -تعالى  :-







  
  




     




    

(     آؿ عمراف:

.)196 -195

" فمما كانت المكاعدة آجمة ،ككاف نظر المسمميف إلى ما فيو الكفار مف عاجؿ السعة ،ربما

أثر في بعض النفكس أث انر يقدح في اإليماف بالغيب الذم ىك شرط قبكؿ اإليماف ،اقتضى ذلؾ تأكيد

 )1ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.83 :24 ،
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عدـ االغترار بيؤالء الكفار المترفيف ،كما ىـ فيو مف النعمة كالسركر ،فحيث الشدة ناسب التأكيد،

فأثبتت النكف "(.)1

أما آية سكرة غافر فيي استئناؼ بياني في سياؽ اإلخبار لمرسكؿ

 ، كاقرار لحقائؽ

تثبت القمكب كتبقي اإلنساف معمقان بيف الرجاء كالخكؼ ،ثـ بيف اهلل -تعالى -أف ىذه
الحقائؽ ال يجادؿ فييا

 إال  ،   ثـ

ينيى الرسكؿ عف االغترار بمف تقمب في الببلد باألمكاؿ كالنعيـ ،قاؿ -تعالى   :-




   
   
     
      










(     غافر.)4 -1:
ففي ااية "استدراج كمقدار مف حمـ اهلل -تعالى -كرحمتو بيـ ،كاهلل يعمـ أنيـ يجادلكف في

آياتو إص ار انر عمى الكفر"

()2

 ،كااية لما كانت في مقاـ الخطاب لمرسكؿ المؤمف المصدؽ لربو

كالتسرية عنو كالشد مف أزره ،مع بياف لمحقائؽ ،جاء الحديث دكف تككيد عمى األصؿ ،مكافقة

لطبيعة المخاطب المؤمف المصدؽ.

الخبلصة :المقاماف في اايتيف تسرية عف الرسكؿ  ،أكد في ااية األكلى في مكطف الشدة لما
الشدة فمـ تحتج إلى التككيد ،كاهلل-
فييا مف االبتبلءات كالمحف ،بينما خمت آية غافر مف مظاىر ٌ
تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)32
قاؿ -تعالى(     :-النساء.)30 :

كقاؿ -تعالى(     :-النساء.)56 :
الشاىد :ذكرت الفاء في آية النساء األكلى ،    :بينما حذفت مف السياؽ المشابو
مف آية سكرة النساء الثانية ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

 )1البقاعي ،نظـ الدرر.2001 -2000 :2 ،
 )2ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.83 :24 ،
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التحميؿ والدراسة الببلغية:



يقكؿ -تعالى -في مقاـ آية سكرة النساء األكلى:







     
     
     




    
      

(النساء.)30 -29 :
كقكلو -تعالى:-

 "     إشارة إلى

القتؿ خاصة ،أك لما قبمو مف أكؿ األمكاؿ ،كما فيو مف معنى البعد لئليذاف ببعد منزلتيـ في الفساد

"(.)1

كقكلو -تعالى:-
()2

نا انر"

"    جكاب لمشرط ،أم ندخمو

فدخمت الفاء كاجبة في جكاب الشرط المبدكء بسكؼ ( ،)3لتأكيد عظـ الجريمة ،كتقري انر لفظاعة

الفعمة المكجبة لمعذاب؛ ألف األمر يتعمؽ بالتعدم عمى النفس كالماؿ ،كىذه مف مقاصد الشريعة

التي ال يجكز االقتراب منيا إال عمى كجو حؽ.

 

أما في آية النساء الثانية ،فيقكؿ تعالى:



   



   
      

(النساء.)56 :

كالسيف كسكؼ "يذكراف في الكعيد فيفيداف التأكيد ،أم ندخميـ نا انر عظيمة ىائمة "

( ،)4كىنا

ال يصمح أف تقترف الفاء بحرؼ التسكيؼ  ،فبل حاجة إلى الربط ألنيا لـ تسبؽ بشرط ،بؿ سبقت
بحرؼ تككيد كنصب.

 )1ينظر :الزمخشرم ،الكشاؼ 493 :1 ،بتصرؼ ،أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.129 :2 ،
 )2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.129 :2 ،

 )3ينظر :مسعد ،عبد المنعـ فائز ،الحجة في النحك ( .القدس :دار العكدة ،ط1407 ،2ىػ1987 -ـ).117 :
 )4أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.152 :2 ،
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 ذكرت الفاء في ااية الثبلثيف مف سكرة النساء مقترنة بحرؼ التسكيؼ كجكبان؛ ألنيا كاقعة:الخبلصة
.)1( فيي رابطة تدؿ عمى التعميؿ،في جكاب الشرط

أما ااية السادسة كالخمسكف فقد حذفت منيا الفاء؛ ألنيا لـ تقع في جكاب شرط بؿ يسبقت

. أعمـ بمراده- تعالى- كاهلل، فمـ يكف ما يسكغيا بيف إف كاسميا كخبرىا،بحرؼ تككيد كنصب

:)33( المسألة








:- تعالى-قاؿ

   

.)97 :(النساء







:- تعالى-كقاؿ

   

.)28 :(النحؿ
 في حيف حذفت التاء مف،إف) قبؿ االسـ المكصكؿ في آية النساء
ٌ (  ذكر حرؼ التككيد:الشاىد
 كذكرت التاء، بينما حذؼ حرؼ التككيد مف السياؽ المشابو،   :الفعؿ
 كحذؼ ما حذؼ مف البياف؟، فما حقيقة ذكر ما ذكر،   :في الفعؿ
:التحميؿ والدراسة الببلغية

 

: في سكرة النساء- تعالى- يقكؿ:ًأوال






 


   
  












  
    
    
    
  
    




     
    
.459 :4 ،)ـ1980 ،5ط، دار المعارؼ: ( القاىرة. النحك الكافي، عباس، حسف:) ينظر1
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(    النساء.)97 -95 :
فقكلو -تعالى:-









"  بياف لحاؿ القاعديف عف اليجرة بعد بياف حاؿ
القاعديف عف الجياد"

()1

فمما بيف اهلل -تعالى -فضؿ المجاىديف بأمكاليـ كأنفسيـ ،كأكد بذلؾ

فكزىـ كمكافأتيـ ،كاف ال بد مف تأكيد خسراف الكافريف في المقابؿ ،حثان لممؤمنيف عمى مزيد مف

البذؿ كلبلستمرار فيما ىـ فيو مف حب لمعطاء كالجياد ،كترىيبان لمكافريف المنكريف كالمنافقيف مف

المصير الميكؿ كالعياذ باهلل.

كالسؤاؿ  " ،    المراد بو تكبيخيـ بأنيـ لـ يككنكا عمى الديف حيف
قدركا عمى اليجرة كلـ يياجركا ،فصار قكؿ المبلئكة مجا انز عف قكليـ لًـ تركتـ اليجرة؟ فقالكا اعتذا انر
كبخكا بو
عما ٌ




()2

"  





.

 

أما في سكرة النحؿ ،فيقكؿ -تعالى:-






  
    
      
    

(  النحؿ.)28 -27 :

كفي صيغة المضارع استحضار لصكرة تكفي المبلئكة لمكافريف لما فييا مف اليكؿ،

كالمكصكؿ في محؿ الجر عمى أنو نعت لمكافريف ،أك بدؿ منو ،أك في محؿ نصب ،أك الرفع عمى

الذـ ،كفائدتو :تخصيص الخزم كالسكء لمف استمر عمى كفره إلى حيف المكت دكف مف آمف منيـ
كلك في آخر عمره(.)3

فقكلو -تعالى :-

  

    تككيد ،كقكلو :

   نعت أك بدؿ ،فبني الحديث عمى
االتصاؿ اتصاؿ الصفة بالمكصكؼ ،أك اتصاؿ البدؿ بالمبدؿ منو.

 )1أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.186 :2 ،

 ) 2األنصارم ،فتح الرحمف.90 :

 ) 3أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.56 :4 ،
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المتى ىكفٍَّيف في سكرة (النساء) ىـ جزء مف الذيف ىـ في (النحؿ) ،فالذيف في
انياً" :إف ي
(النحؿ) ىـ الذيف ظممكا أنفسيـ عمى كجو العمكـ ،كأما الذيف في (النساء) فيـ المستضعفكف منيـ،
ً
سـ منيـ ،فمما كاف ىؤالء أق ٌؿ ،حذؼ مف الفعؿ إشارة إلى االقتطاع مف الحدث ،كالى قمتو
فيـ ق ه
بالنسبة إلى ااخريف ،فقاؿ في القسـ األكبر  ،   كقاؿ في القسـ
القميؿ    :بحذؼ إحدل التاءيف ،فناسب بيف الفعؿ ككثرة الحدث"(. )1

الخبلصة :ذكر حرؼ التككيد قبؿ االسـ المكصكؿ في آية سكرة النساء لتأكيد خسارة الكافريف
كالمنافقيف لترىيبيـ ،في مقابؿ تأكيد فكز المؤمنيف المجاىديف بأمكاليـ كأنفسيـ لحثيـ عمى

االستمرار كترغيبيـ بالجياد كما ذكرت التاء في القسـ األكبر فقاؿ   :

كقاؿ في القسـ القميؿ  .  كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)34

قاؿ تعالى :

   

(    المائدة.)2:
كقاؿ تعالى:







(   المائدة.)97 :
الشاىد :ذكر حرؼ النفي مكر انر في آية المائدة األكلى ،بينما حذؼ مف السياؽ المشابو مف ااية
الثانية ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

 
مف الخير إيراد السياؽ لمعرفة السبب ،يقكؿ -تعالى:-















   

(   المائدة.)2:

أكرد ابف عباس في سبب نزكؿ ىذه ااية "أف المشركيف كانكا يحجكف البيت ،كييدكف

اليدايا ،كيعظمكف الشعائر ،كينحركف ،فأراد المسممكف أف ييغيًيركا عمييـ فنزلت :
السامرائي  ،ببلغة الكممة في التعبير القرآني.14 -13 :
ٌ )1
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" ...   

()1



.

كقكلو -تعالى     :-

حرـ
أم :ال تستحمكا الشير الحراـ بالقتاؿ فيو ،كال تتعدكا حدكده التي شرعيا لعباده ،كال تقربكا ما ٌ

عميكـ في حاؿ اإلحراـ ( )2ك " إحبلؿ ىذه األشياء :أف ييتىياكف بحرمة الشعائر كأف يحاؿ بينيا كبيف
المتنسكيف بيا ،كأف يحدثكا في أشير الحج ما يصدكف بو الناس عف الحج "(.)3
فاهلل تعالى ينيى عف منع اليدم كالقبلئد التي تقدـ قربانان إلى اهلل كفضبلن ألىؿ مكة ،بؿ

يدعكىـ إلى المحافظة كاالستمرار في أدائيا كالقياـ بيا.

فكرر حرؼ النفي لينيى المسمميف عف التجرؤ عمى ىذه األمكر ليحقؽ األمف كاألماف

لمبيت الحراـ كالحاجيف إليو.

  
أما في ااية الثانية فيقكؿ تعالى:











     
    

(      المائدة.)97 :
كىنا يبيف اهلل تعالى " ما ىش ىرعى في مناسؾ الحج مف الصدقات كالذبائح التي تطير فاعميا
مف رذيمة البخؿ ،كتحبب إليو الفقراء كالمساكيف كيتسع بيا رزؽ أىؿ الحرـ" ( ، )4فمما كاف األمر

تثبيتان ال نييان لـ يحتج إلى ما احتاج إليو في األكلى ،فمـ يذكر حرؼ النيي.

الخبلصة :ذكر حرؼ النيي (ال) في آية المائدة األكلى لمتأكيد عمى عدـ منع اليى ٍدم كالقبلئد،
كاحبلؿ الشعائر ،بؿ ليؤكد المحافظة عمييا كعدـ التياكف بيا.
كحذؼ حرؼ النيي في الثانية؛ ألف الدعكة فييا لمثبات عمى ما شرع مف مناسؾ في الحج

كمف صدقات ،فمـ يحتج فييا إلى ما احتاج إليو في األكلى فمـ تذكر ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)35
 )1الطبرم محمد بف جرير بف يزيد (ت 310ىػ)  ،جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف( .بيركت :دار الفكر ،دط،
1405ىػ).54 :6 ،
 )2المصدر السابؽ ذاتو 55 :6 ،بتصرؼ ،كينظر الصابكني ،صفكة التفاسير.301 :1 ،
 )3الزمخشرم ،الكشاؼ.590 – 589 :1 ،
 )4رضا ،تفسير المنار.118 :7 ،
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قاؿ -تعالى     :-

(المائدة.)88 :

كقاؿ -تعالى :-

   

(األنعاـ.)142 :
كقاؿ –تعالى :-

   

(النحؿ.)114 :

الشاىد :ذكرت الكاك في آية سكرة المائدة ،كالفاء في آية سكرة النحؿ ،بينما تجرد الفعؿ (كمكا) مف
أييما في آية سكرة األنعاـ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

  
يقكؿ -تعالى -في سكرة المائدة:




      
     
    
    

(     المائدة.)88 -87 :
ذكرت الكاك رابطة لمكصؿ بيف ااية كما قبميا؛ التفاؽ الجممتيف في أنيما جممتاف

إنشائيتاف :ال تعتدكا  ...ككمكا  ...ثـ لسبب آخر كىك التغاير ،فاالعتداء كتجاكز حدكد الشريعة
غير األكؿ مف الرزؽ الحبلؿ ،فكجب الكصؿ لمتغاير كاالشتراؾ(.)1

فاهلل –تعالى" -أمر باألكؿ بعد أف نيى عف الترؾ ليجتمع عمى إباحة ذلؾ األمر كالنيي،

فقاؿ    :كرغبيـ فيو بقكلو  :
2

.) ("  

يسر لئلنساف الحياة كسيميا لو كما يقكؿ عميو الصبلة كالسبلـ ،كىك قدكة
فاإلسبلـ ٌ
3
المسمميف "أصوـ وأفطر وأصمي وأرقد وأتزوج النساء ،فمف رغب عف سنتي فميس مني"( ).
  
أما في سكرة األنعاـ ،فيقكؿ تعالى:







 )1ينظر:عباس ،عمـ المعاني.424 :
 )2البقاعي ،نظـ الدرر.532 :2 ،

 )3البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل (ت

256ىػ) ،صحيح البخارم ،تحقيؽ :مصطفى ديب البغا .

(بيركت :دار ابف كثير ،ط1407 ،3ىػ 1987 -ـ) ،باب الترغيب في النكاح ،حديث رقـ .1949 :5 ،4776
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(      األنعاـ-141 :

.)142

فمما استكفى اهلل -عز كجؿ -الحديث عف المأكؿ مف الحرث ،كاألنعاـ مف حبلؿ كحراـ،

كما أنشأ مف األنعاـ حمكلة لؤلثقاؿ ،أك ما يفرش لمذبح أك الكالدة كيعمؿ مف كبره كشعره فرش (،)1
مقدر ،كماذا بعد؟ فيجيء
فمما كاف ذلؾ كذلؾ أصبح الذىف متشكقان ينتظر اإلجابة عمى سؤاؿ ٌ

االستئناؼ البياني ،      

لشدة التشكؽ لما ينتظر ،فحذفت الكاك.
فمـ يحتج إلى كاصؿ ٌ
  
أما في آية النحؿ ،فيقكؿ -تعالى:-
   
   
    
   
     

(النحؿ ،)114 -113 :فمما دخمت الفاء عمى األفعاؿ الماضية  :فكذبكه ،فأخذىـ ،حسف دخكؿ
الفاء عمى فعؿ األمر لتناسب مبنى ااية القائـ عمى الفكرية.

"كلما تقرر بما مضى مف أدلة التكحيد ،فثبت ثباتان ال يتطرؽ إليو شؾ ،أف اهلل ىك اإللو

كحده ،كما أنو ىك الرازؽ كحده ،كنبييـ عمى دقائؽ في تقديره لؤلرزاؽ تدؿ عمى عظمتو كشمكؿ
عممو كقدرتو كاختياره ،فثبت أنيـ ظالمكف فيما جعمكا لؤلصناـ مف رزقو ،كأنو ليس ألحد أف يتحرؾ

إال بأمره سبحانو ،كختـ ذلؾ بيذا المثؿ المحذر مف كفراف النعـ ،عقبو بقكلو -تعالى -صادان ليـ
2

عف أفعاؿ الجاىمية .) ("   

فالقكؿ فييا "مفرع عمى نتيجة التمثيؿ ،كصد ليـ عما يؤدم إلى مثؿ عاقبتو ،كالمعنى :كاذ

قد استباف لكـ حاؿ مف كفر بأنعـ اهلل تعالى ،ككذب رسكلو ،كما حؿ بيـ بسبب ذلؾ مف المٌتيا
كالتي أكالن ك آخرنا ،فانتيكا عما أنتـ عميو مف كفراف النعـ ،كتكذيب الرسكؿ

 )1البقاعي ،نظـ الدرر 729 -728 :2 ،بتصرؼ.
 )2البقاعي 8 ،نظـ الدرر.318 :
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 ،كيبل يحؿ بكـ ما

حؿ بيـ ،كأكفكا حؽ أنعـ اهلل تعالى ،كأطيعكا الرسكؿ  في أمره كنييو ،فكمكا مف رزؽ اهلل -تعالى-
1

حاؿ ككنو .) ("    

الخبلصة :ذكرت الكاك في آية المائدة لمكصؿ نتيجة لمتغاير كاالشتراؾ ،بينما حذفت مف آية

األنعاـ؛ ألف الكبلـ فييا استئناؼ بياني ،حيث أصبح الذىف متشكقان ينتظر اإلجابة عمى سؤاؿ

مقدر ،كماذا بعد؟ فكاف االستئناؼ البياني ،   :فمـ يحتج إلى كاصؿ لمربط
ٌ
جريان عمى األصؿ ،كفي آية النحؿ دخمت الفاء لتناسب حاؿ السرعة القائمة عميو ،كاهلل –تعالى-
أعمـ بمراده.

المسألة (:)36

قاؿ -تعالى   :-

(األنعاـ)6 :

كقاؿ -تعالى   :-

(الرعد)41 :

كقاؿ -تعالى   :-

(الشعراء)7 :

كقاؿ -تعالى(    :-النحؿ)79 :
كقاؿ -تعالى   :-

(سبأ)9 :

الشاىد :ذكرت الكاك العاطفة بعد حرؼ االستفياـ في آيتي الرعد كالشعراء ،كالفاء في آية سكرة
سبأ ،بينما خمت سكرتا األنعاـ كالنحؿ مف أييما ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاء االستفياـ في آية سكرة األنعاـ بعد مكاقؼ لممشركيف الذيف كفركا بالحؽ ككذبكه،

كجعمكا هلل أندادان ،كىذا االستفياـ جاء منذ انر كمتكعدان في إشارة إلى مصارع الطغاة كأقكاـ عاد كثمكد

كفرعكف(.)2

كاالستفياـ " دخمت فيو اليمزة عمى أداة النفي فيك استفياـ تقرير ،أم أنيـ أركا كعممكا

مصارع األمـ العاتية ،كما أحمو اهلل بيا مف تدمير عقابان عمى كفرىـ كتكذيبيـ "(.)3

 )1األلكسي ،ركح المعاني.362 :14 ،

 )2ينظر :األلكسي ،ركح المعاني 136 :7 ،بتصرؼ.
 )3المطعني ،التفسير الببلغي لبلستفياـ في القرآف الكريـ.279 :1 ،
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كاالستفياـ تقريرم ،ألف المستفيـ عنو مثبت في المعنى كىك رؤيتيـ كعمميـ لمصارع

القكـ ،كالرؤية ىنا عممية قمبية كليست بصرية" ،كفي إطبلؽ الرؤية البصرية عمى العمـ استعارة
محسكس لمعقكؿ ،سرىا الببلغي ،اإلشارة إلى ما ح ٌؿ باألمـ العاتية صار لفظاعتو كىكلو ،كأنو
يرل بالعيف الباصرة بعد آماد طكيمة مف حمكلو بالعصاة كالفجرة " ( ، )1فحذفت الكاك حيث الرؤية
القمبية كالعممية.

أما ما جاء في آية الرعد فيك حديث عف رؤية بصرية لنعمة اهلل -تعالى -عمى األرض،

قاؿ -تعالى :-

   

    

(الرعد.)41 :

أحدىما :متٌصؿ بما كاف
يقكؿ الكرماني في ىذه المسألة " :ىذه الكممة تأتي عمى كجييف
االعتبار فيو بالمشاىدة ،فذكر األلؼ كالكاك ،ليدؿ باأللؼ عمى االستفياـ ،كالكاك عمى عطؼ جممة
عمى جممة قبميا .وال اني :متصؿ باالعتبار فيو باالستدالؿ ،فاقتصر عمى األلؼ دكف كاك ليجرم

مجرل االستئناؼ "(.)2

فالقاعدة العامة في طبيعة الرؤية ،حيث تثبت الكاك أك الفاء بيف ىمزة االستفياـ كحركؼ

النفي في حاؿ ككنيا بصرية مشاىدة كتحذؼ في حاؿ ككنيا قمبية استداللية (.)3

كفي آية الرعد يركف نعمة اهلل تعالى في األرض ،فاليمزة فييا لبلستفياـ كالكاك عاطفة عمى

جممة مقدرة يقتضييا المقاـ ،كالتقدير أأنكركا ما كعدناىـ؟ ألـ يتفكركا كألـ يركا إلى األرض؟ (.)4
"كايثار المضارع كاف كاف ماضيان في المعنى ،لئليذاف بتجدد الرؤيا كمما دعت مقتضياتيا،

مع اإلشارة إلى ثبكتيا في الماضي لكقكع المضارع في حيز (لـ) كثبكتيا في المستقبؿ بالنظر إلى

لفظ المضارع "(.)5

الخبلصة :في سكرتي األنعاـ كالنحؿ حيث لـ تذكر فييما الكاك أك الفاء كانت الرؤية استداللية

قمبية ،أما في آيات سكر الرعد كالشعراء كسبأ فإف الرؤية فييا بصرية مشاىدة؛ لذا ذكرت الكاك أك

الفاء ،عممان أف اليمزة في السكر جميعيا لمتقرير كثبكت الرؤية في المعنى ،كاهلل أعمـ.

 )1المرجع السابؽ ذاتو.280 :1 ،
 )2الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.165 :
 )3األنصارم ،فتح الرحمف.116 :

 )4ينظر :أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.465 :3 ،
 )5المطعني ،التفسير الببلغي لبلستفياـ.228 :2 ،
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المسألة (:)37

قاؿ -تعالى :-

   

(األنعاـ)6 :

  
كقاؿ -تعالى :-

   

  
كقاؿ –تعالى :-

(السجدة)26 :

   

  

(ص)3:

كقاؿ -تعالى     :-
 
كقاؿ -تعالى :-
 
كقاؿ -تعالى :-

(مريـ)74 :
   

(مريـ)98 :
   

(  طو)128 :
كقاؿ -تعالى :-

   

(  يس)31 :
كقاؿ –تعالى :-

   

(  ؽ)36 :
الشاىد :إثبات ( ًمف) قبؿ الظرؼ     :في آيات  :األنعاـ ،السجدة
ك ص ،كحذفيا مف آيات سكر :مريـ ،كطو ،كيس ،ك ؽ ،فما حقيقة الذكر كالحذؼ في اايات

الكريمة المبينة؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:
" إف ( ًمف) إنما تزاد في ىذه اام حيث يراد تأكيدىا ضمف اام مف المعطيات ،كاإلشارة
إف حذفيا
إلى الكعيد ،كىي أبدان في أمثاؿ ىذه المكاضع محرزة معنى التأكيد ال تنفؾ عف ذلؾ ،ثـ ٌ
أكجز مف إثباتيا ،كلكؿ مقاـ مقاؿ ،فحيث كرد في ىذه اام ما قبمو استيفاء تفصيؿ كعيديف في
أمة بعينيا أك أكثر ،أك تكرر التيديد كشدة التخكيؼ مف مقتضى السياؽ كفحكل الكبلـ ،فذلؾ

مكضع زيادتيا ،كالتأكيد بإثباتيا ،كحيث ال يتقدـ تفصيؿ عمى ما ذكرناه أك تككف آم التيديد ال تبمغ
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في اقتضاء مقتضاىا نفكذ الكعيد فيذا يناسبو اإليجاز بحذفيا؛ إذ ال يراد مف تأكيد الكعيد ما يراد

يخر"(.)1
مف اام األ ى

الخبلصة :ذكرت ( ًمف) لمتأكيد ،كحيف سبقت السياقات بالتفصيؿ ذكرت ،كحيث يكجز قبميا مف ذكر
سياقات العذاب تحذؼ ،فيككف حذفيا لئليجاز ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)38

قاؿ -تعالى    :-

(األنعاـ.)16 :

كقاؿ -تعالى:-









( الجاثية.)30 :

الشاىد :ذكر حرؼ (الكاك) في آية سكرة األنعاـ بينما حذؼ مف جممة آية سكرة الجاثية ،فما سر
ذلؾ األمر؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

اايتاف في تحقيؽ الفكز برحمة اهلل ،كدخكؿ الجنة كالنجاة مف العذاب ،جاءت آية األنعاـ

   

في سياؽ قكلو -تعالى:-
    
     





(   األنعاـ ،)16 -15 :حيث صدرت الفاصمة بالكاك،
كمعمكـ أف العطؼ يقتضي المغايرة كالتشريؾ كىك أمر قد تحقؽ ىنا ،فالرحمة غير الفكز ،ال سيما
كأف الفكز مسبب عف الرحمة ،كأما التشريؾ ،فالرحمة كالفكز مشتركاف في أنيما مف عظيـ كاحد

قادر عمى كؿ شيء .لذا اقتضى االتصاؿ بيف الجممتيف.

  
يقكؿ الغرناطي ":لما تقدـ في سكرة األنعاـ قكلو -تعالى:-
    

 ،   ثـ أعقب بقكلو تعالى:



 

 ،     كالمراد مف
يصرؼ عنو (العذاب في ااخرة) فقد رحمو ،عطؼ عميو قكلو:
 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.416 :1 ،
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  ككاف الكبلـ في قكة قكلو :فقد رحـ كفاز  ...كذك ار معان في آية
األنعاـ ،فعطفو عميو بيِّف"( ، )1كىك عطؼ لممغايرة كالمشاركة.

 
أما آية سكرة الجاثية فقد جاءت في سياؽ قكلو -تعالى:-



   
    

(   الجاثية )30 :حيث فصؿ قكلو -تعالى:-



     عف
قكلو -تعالى:-









  كقد جاء ىذا الفصؿ لكماؿ االتصاؿ في صكرة التككيد .حيث جاءت
الفاصمة تككيدان لمجممة األكلى مف حيث معناىا ،مع زيادة تقرير ليا ،كىذا مما يكجب الفصؿ،

فحذفت الكاك.

ً
الخبلصة :ك ً
ً
لممشاركة كالمغايرة ،بينما
األنعاـ بحرؼ العطؼ (الكاك)
صمىت الفاصمةي في آية سكرة
ي
فصمت الجممة في آية سكرة الجاثية لكماؿ االتصاؿ الذم جاء عمى صكرة التككيد لمجممة األكلى

مف حيث معناىا ،مع زيادة التقرير ليا ،كاهلل -تعالى -أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)39

قاؿ -تعالى(    :-األنعاـ.)44 :
كقاؿ -تعالى(    :-األعراؼ.)95 :
الشاىد :ذكرت الفاء في آية سكرة األعراؼ ،بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية سكرة األنعاـ،
فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

  

يقكؿ -تعالى -في سكرة األنعاـ:




    
   

(      األنعاـ:
.)44

 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.425 -424 :1 ،
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   جممة فعمية كاقعة جكابان لمشرط
فقكلو تعالى
و
ماض في لفظو مستقب هؿ في
 ،  كجكاب الشرط جممةه فعميةه فعميا


معناه  ،كىنا يمتنع اقترانو بالفاء( ،)1كاجراء الفعؿ مجرل الماضي لممبالغة في تحقؽ كقكعو.

   
كفي آية األعراؼ يقكؿ -تعالى:-












(     األعراؼ ،)95 :فالفاء في قكلو 

  عاطفة لمربط بيف الجمؿ كتحقيؽ االتصاؿ ،كلتبعث في الخياؿ

مشيد السرعة كالحركة البالغة ،فاهلل يأخذىـ "أشد األخذ كأفظعو ،كىك أخذىـ فجأة مف غير شعكر

منيـ"(.)2

الخبلصة :حذفت الفاء مف جممة آية األنعاـ؛ ألنيا كقعت جكابان لمشرط بصيغة الماضي لفظان

كمعناىا المستقبؿ ،لممبالغة في تحقيؽ كقكع الفعؿ كىنا يمتنع اقتراف الجكاب بالفاء ،في حيف ذكرت

الفاء في آية األعراؼ عاطفة لمربط بيف الجمؿ لمتكاصؿ في المعنى ،كلتبعث في الذىف مشيد
السرعة كالحركة البالغة ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)40

قاؿ -تعالى :-







(    األنعاـ.)93 :
كقاؿ -تعالى :-

  

(    األحقاؼ.)20 :
الشاىد :ذكرت الفاء متصمة بالظرؼ في آية سكرة األحقاؼ،   :
بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية سكرة األنعاـ ،فما حقيقة ذكر ما ذكر كحذؼ ما يحذؼ مف
البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
 )1ينظر :حسف عباس ،النحك الكافي.468 :4 ،
 )2الزمخشرم :الكشاؼ.128 :2 ،
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   ومف
:يقكؿ تعالى في سكرة األنعاـ
     





     






   


   







    
    

-  تعالى- كفي ىذه ااية الكريمة قكلو،)139 :(األنعاـ

 


كىك، جكاب لمطمب





، فمـ يحتج إلى كاصؿ يربط بيف فعؿ الطمب كجكابو فيما متصبلف،  
.لذا حذفت الفاء

 حيث يفعؿ بيـ،يدعكف النبكة
ٌ كفي ىذه العبارة ما يكحي بالشدة كالغمبة عمى المفتريف الذيف
.)1( يبسطي يده إلى مف عميو الحؽ كيعنؼ عميو في المطالبة كال يميمو،فعؿ الغريـ المسمَّط

  
:أما في سكرة األحقاؼ فيقكؿ تعالى
   






















: كفي قكلو تعالى،)20

:(األحقاؼ







 أم جكزكا مف جنس، الفاء عاطفة،   
، بعذاب اليكف كالخزم- تعالى- جازاىـ اهلل، فكما متعكا أنفسيـ كاستكبركا عف اتباع الحؽ، عمميـ

.)2(فالفاء عاطفة ربطت الظرؼ بالظرؼ إمعانان في ذؿ الكافر كاىانتو

 فمـ يحتج إلى عاطؼ، حذفت الفاء مف آية سكرة األنعاـ؛ ألف سياقيا كقع جكابان لمطمب:الخبلصة

 ربطت الظرؼ، بينما ذكرت الفاء في سكرة األحقاؼ عاطفة، فيما متصبلف كالشريكيف،أك كاصؿ

. أعمـ بمراده- تعالى- كاهلل،بالظرؼ إمعانان في ذؿ الكافر كاىانتو

.44 :2 ، الكشاؼ، الزمخشرم:) ينظر1
. بتصرؼ321 :3 ، مختصر تفسير ابف كثير،) الصابكني2
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المسألة (:)41

قاؿ -تعالى :-











(    األنعاـ.)117 :
كقاؿ -تعالى :-

    

(    القمـ.)7 :
الشاىد :ذكر حرؼ الباء متصبلن بمف في آية سكرة القمـ ،بينما حذؼ مف السياؽ المشابو مف آية
سكرة األنعاـ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

أف اهلل يعمـ أم المأمكريف يضؿ عف سبيمو ،أزيد أـ عمرك
جاء في آية سكرة األنعاـ ٌ
أف اهلل أعمـ بأحكاؿ مف ض ٌؿ ،كيؼ ابتدأ ضبللو ،كما
كأما ما جاء في آية سكرة القمـ ،فمعناه ٌ ":

(،)1

يككف مآلو ،أيصر عمى باطمو أـ يرجع عنو إلى حقو ،كالباء تقارب معنى (في) كما قاؿ :فيو
عيب ،كبو عيب ،فينكب كؿ كاحد مف الحرفيف مناب ااخر في أداء المعنى"(.)2

كما إف "إثبات الباء ىك األصؿ ،كما في القمـ؛ ألف "معنى الفعؿ" ال يعمؿ في المفعكؿ بو،

فقكم بالباء ،كحيث حذفت الباء ،أضمر فعؿ يعمؿ فيما بعده  ...كعدؿ إلى لفظ المستقبؿ؛ ألف
الباء إذا حذفت ،التبس المفظ باإلضافة ،فنبو بمفظ المستقبؿ عمى قطع اإلضافة؛ ألف أكثر ما

يستعمؿ (أفعؿ مف) مع الماضي"(.)3

" كفي حذؼ الباء تنبيو إلى التأمؿ كالتفكر في ككف اهلل -تعالى -أعمـ بأحكاؿ الميتديف؛

ألنيا ىي المقصكدة ىنا بالذات ،بدليؿ سابؽ الكبلـ كالحقو ،إذ األصؿ اتصاؿ الباء بمف ،كمخالفة

المعيكد الكثير تككف لتنبيو الذىف كالتأمؿ"(.)4

كىذا يظير معرفة اهلل -تعالى -لممأمكريف كأحكاليـ ،كما أف حذؼ الباء يجعؿ (مف)

مقدر د ٌؿ عميو (أعمـ) ،أما ما ذىب إليو اإلسكافي مف
مكصكلة أك مكصكفة في محؿ نصب بفعؿ ٌ

 )1أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد 436 :2 ،بتصرؼ.
درة التنزيؿ.129 :
 )2اإلسكافيٌ ،
 )3الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.177 :
 )4رضا ،تفسير المنار.17 -16 :8 ،
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تناكب حركؼ الجر ،كاقامة (في) مقاـ (الباء) ،فإنو مخالؼ لمتكجو القاضي "أف كؿ حرؼ يؤدم

معنى خاصان بو ال يؤديو غيره"( ، )1كالى بطبلف نيابة بعض حركؼ الجر عف بعضيا ااخر.

الخبلصة :الباء متصمة بػ ( ىم ٍف) في سكرة القمـ جاءت مؤكدة لتحقيؽ عمـ اهلل ،ألف صيغة (أفعؿ)
فييا معنى الفعؿ ،كال تعمؿ في المفعكؿ بو ،فقكم بالباء ،كما أف حذفيا مف آية سكرة األنعاـ

يخمص ( ىم ٍف) لبياف الحاؿ ،ففي األنعاـ ،اهلل تعالى يعمـ أم المأمكريف يضؿ ،كفي القمـ فإف اهلل يعمـ
حاؿ مف ضؿ ،كالذم خمص ليذا المعنى ىك حرؼ الباء ،كاهلل –تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)42

قاؿ -تعالى :-

  

(      األنعاـ:

.)135

كقاؿ -تعالى :-

  

(      الزمر:
.)39

كقاؿ -تعالى :-

  

(      ىكد.)93 :
الشاىد :اقترنت الفاء بحرؼ السيف    :في آيتي األنعاـ كالزمر ،بينما حذفت مف
آية سكرة ىكد ،رغـ تشابو السياقات في النظـ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف ذكػر ما ذكر

كحذؼ ما حذؼ؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:




يقكؿ -تعالى -في آية األنعاـ:
   
     
     

(    األنعاـ ،)135 :كفي
ىذه ااية أمر مف اهلل تعالى لنبيو " بأف يخاطب الكفار عمى سبيؿ الكعيد :اعممكا عمى طريقتكـ

 )1عكاد محمد حسف ،تناكب حركؼ الجر في لغة القرآف( .عماف :دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع ،ط 1402 ،1ىػ -
1982ـ).81 :
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عبر عنو بقكلو:
كجيتكـ ،فسكؼ تعممكف أنكـ أسأتـ ألنفسكـ ،فالعمؿ سبب لمجزاء الذم ٌ
   فالفاء متعمقة بقكلو تعالى اعممكا ،ككذلؾ ما في



سكرة الزمر مف خطاب اهلل تعالى لمنبي  عمى ىذا الكجو.

تجاى ىؿ قكمو عميو ،فقالكا :يا
أما في سكرة ىكد فإنو حكاية عف شعيب – عميو السبلـ – لما
ى
شعيب ما نفقو كثي انر مما تقكؿ ،كانا نراؾ فينا ضعيفان ،كما أنت عمينا بعزيز ،فقاؿ ليـ :اعممكا عمى
مكانتكـ إني عامؿ سكؼ تعممكف كتعرفكف عممي ،فجعؿ





  مكاف الكصؼ لقكلو عامؿ ،فمـ يصح عمى ىذا المعنى دخكؿ الفاء"

()1

  
 .قاؿ تعالى :





    
    

(     ىكد.)93 :
فاعتبرت

    كصفان لعامؿ ،كقكلنا أنا قارئ بارع،

"كىي لتأكيد مضمكف الجممة" ( ،)2ثـ إف آية ىكد ىي "إخبار لنبينا – عميو الصبلة كالسبلـ –
فضعؼ فييا تقدير الشرط فمـ تدخميا الفاء"(.)3
كفي قكلو:

" ،   تصريح بالكعيد ،بعد التمميح لو

باألمر بالعمؿ المستطاع ،كىك جكاب سؤاؿ مقدر عمى طريؽ االستئناؼ البياني ،كلذلؾ لـ يقرف

بالفاء ،كما في األنعاـ؛ إذ المراد ىنالؾ أف ما قبؿ سكؼ سبب لما بعدىا ،كقطعيا ىنا أشد مبالغة

في الكعيد كالتيديد ،كالقتضاء تيديد الكفار إياه بالرجـ أف يبالغ في تيديدىـ ،كاظيار عزة اهلل
كرسكلو بالحؽ"(.)4

الخبلصة :لما كاف الشرط كاضحان في آيتي األنعاـ ك ُّ
الزىمر دخمت الفاء الجكاب في مقاـ الترغيب
كالترىيب "لما تحممو مف داللة عمى قرب ذلؾ اليكـ الذم يجازكف فيو عمى عمميـ" ( ،)5كحيف صار
الكبلـ عمى معنى الكصؼ ،كضعؼ فيو تقدير الشرط ،لـ تدخؿ الفاء؛ ألف الحديث يجرم مجرل

اإلخبار مف اهلل تعالى لنبيو الكريـ ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

درة التنزيؿ.132 :
 )1اإلسكافيٌ ،
 )2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.447 ،2 ،
 )3الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ. 477 :1 ،
 )4رضا ،تفسير المنار.149 :12 ،

 )5الخضرم ،مف أسرار حركؼ العطؼ.120 :
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المسألة (:)43

قاؿ -تعالى:-









(   األنعاـ.)165 :
كقاؿ -تعالى:-









(     فاطر .)39
الشاىد :ذكرت الكاك قبؿ الضمير في آية سكرة األنعاـ ،بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية
فاطر ،كما ذكر حرؼ الجر ( ًفي) في آية سكرة فاطر دكف سكرة األنعاـ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ
مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:
في قكلو -تعالى:-

    

نعبر عنيا في عرؼ ىذا العصر بالسنف االجتماعية ،كقد عطفت
"بياف لبعض أحكاؿ البشر التي ٌ
عمى ما قبميا ألنيا في سياؽ تقرير التكحيد ،كابطاؿ خرافات الشرؾ" ( .)1فالكاك عاطفة ،كالمعنى "
إف ربكـ الذم ىك رب كؿ شيء ىك الذم جعمكـ خبلئؼ ىذه األرض بعد أمـ سبقت كلكـ في

الخميؽ ،كالغنى كالفقر ،كالقكة كالضعؼ،
سيرتيا عبر ،كرفع بعضكـ فكؽ بعض درجات في الخمؽ ك ي
2

كالعمـ كالجيؿ ،كالعقؿ كالجيؿ ،كالعز كالذؿ ،ليختبركـ فيما أعطاكـ" ( ).قاؿ -تعالى  :-
    
       
     
     



    
   
 ...
(األنعاـ.)165 -164 :

   
أما في سكرة فاطر ،فيقكؿ -تعالى:-













(  ...   فاطر ،)39 -38 :فاهلل تعالى
 )1رضا ،تفسير المنار.249 :8 ،
)2المصدر السابؽ ذاتو.252 :8 ،
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يخبر عف عممو غيب السماكات كاألرض ،كأنو يعمـ ما تكنو الصدكر ،كما تنطكم عميو الضمائر،

أكد اهلل تعالى عممو بالجممة االسمية ،كأنو ىك تعالى جعميـ خبلئؼ في األرض ،لتحقيؽ المخبر بو

كتقريره في النفكس "  ،كالتككيد فيو كماؿ اتصاؿ يكجب الفصؿ" ( ،)1أك ىك استئناؼ بياني مؤكد،

يكجب الفصؿ.

كعف خمك آية األنعاـ مف حرؼ الجر ،يقكؿ الغرناطي ":أنو تقدـ قبؿ آية األنعاـ قكلو

سبحانو لنبيو – عميو السبلـ : -

   

(     األنعاـ:

 ،)161كاستمر الخطاب لو معرفان عف حالو ،ككاضح طريقو إلى قكلو:








 


(    األنعاـ ،)164 :فعـ ما سكاه سبحانو بالدخكؿ تحت
ممكو كقيره ،فناسب ىذا ما ذكر مف إنعامو عمى عباده بجعميـ خبلئؼ األرض ،كلك كاف بحرؼ

كعاء (في) لـ يكف ليفيـ التكسعة في االستيبلء ،كاإلطبلؽ إال بضميـ يحرز ذلؾ؛ ألف قكلو في

األرض إنما يي ٍفيـ أنيا مكضع استخبلفيـ ،كىؿ كميا أك بعضيا؟ ذلؾ محتمؿ ،أما بغير حرؼ
الكعاء فأظير في التعميـ ،كاف لـ يكف نصان إال أنو أظير مف المتقيد بحرؼ الكعاء ،فناسب

اإلطبلؽ اإلطبلؽ.

أما قكلو في سكرة المبلئكة    :

(    فاطر )39 :فقد تقدـ قبمو :








    
 

(فاطر ،)36 :إلى قكلو:





 
(  .... فاطر ، )37:ثـ أعقب قكلو:








(فاطر:

 ، )39بقكلو:







(   فاطر ،)39 :فمما اكتنؼ ااية ما ذكرتو مما

ىك نقيض الكارد في آية األنعاـ ،ناسب ذلؾ التقييد بحرؼ كعاء ،إذ ال يبلئـ البسط القبض ،فجاء

كؿ عمى ما يجب كال يناسب العكس " ( ،)2فدخكؿ الجار " خصص أمر الذيف كفركا ،فقكلو:
 )1ينظر :التفتازاني سعد الديف ،مختصر التفتازاني عمى تمخيص المفتاح لمخطيب القزكيني ،ضمف شركح

التمخيص( .بيركت :دار الكتب العممية ،دط ،دت).31 -30 :3 ،
 )2الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.485 -484 :1 ،

102



   أم :فيما أنتـ فيو منيا ال غيره ،تتصرفكف فيو فيما قدرتـ عميو،
صرفكـ فيو ،فمف حقو تعالى أف تشكركه كال تكفركه"(.)1
كلك شاء لـ يي ِّ

فاألكلى ( خبلئؼ األرض) في حؽ المؤمنيف ،كفييا انفتاح داللي في الدنيا كبعدىا ،أما

الثانية (خبلئؼ في األرض) فيي خبلئؼ في األرض فقط ،كليس لمكافر في ااخرة إلى النار.
الخبلصة :ذكرت الكاك في آية األنعاـ لمربط؛ ألف القكؿ في سياؽ تقدير التكحيد ،فاهلل رب كؿ

شيء ،كىك الذم جعمكـ خبلئؼ األرض ،في حيف حذفت مف السياؽ المشابو مف آية فاطر؛ لكماؿ

االتصاؿ؛ ألنيا كقعت تككيدان لتحقيؽ المخبر بو ،أك استئنافان بيانيان مؤكدان ،كىما مف مقتضيات

الفصؿ.

كما د ٌؿ حذؼ حرؼ الجر (في) مف آية األنعاـ عمى اإلطبلؽ ،كانفتاح الداللة في الدنيا
كااخرة ؛ ألف قبميا فيو التكسعة عمى المؤمنيف ،أما ذكر حرؼ الجر ،فقد أفاد الحصر كالتقييد؛
ألنو تقدـ ما يفيد الحصر مف حديث عف الكافريف ،كليس لمكافر في ااخرة إلى النار ،فجاء كؿ

في مكقعو ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة:)44( :

قاؿ -تعالى :-

   

(    األنعاـ.)165 :

كقاؿ -تعالى:-







(  األعراؼ.)167 :




إف) ك (البلـ) في آية
إف) في آية األنعاـ ،بينما أكده بػ ( ٌ
الشاىد :أكد اهلل تعالى سرعة العقاب بػ ( ٌ
سكرة األعراؼ ،فما بياف ما جاء في المكضعيف الكريميف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية؟

يقكؿ الكرماني ":ألف ما في ىذه السكرة – األنعاـ -كقع بعد قكلو:







 


(األنعاـ ،)160 :كقكلو تعالى  :
 
   
 )1البقاعي ،نظـ الدرر.232 :6 ،
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فقيد قكلو     بالبلـ ترجيحان
(األنعاـٌ ،)165 :
 
لمغفراف عمى العقاب .ككقع ما في األعراؼ بعد قكلو:
    

تعالى:

(األعراؼ ،)165 :كقكلو

  

(  األعراؼ، )166 :فقيد العقاب بالبلـ لما تقدـ مف الكبلـ ،ثـ قيد المغفرة
أيضان رحمة منو بالعباد ،كلئبل يترجح جانب الخكؼ عمى الرجاء"(.)1
ثـ "لما تقدـ آية األنعاـ قكلو -تعالى:-









(  األنعاـ ،)161 :ثـ استمر ما بعد عمى خطابو
تعالى -إلى قكمو:







  




 لما منحو اهلل-



 ،فيذا لو  كألمتو ،فجاء الخبر مف

قكلو      :بغير الـ
التأكيد مناسبان لمحاؿ؛ إذ ىؤالء المذككركف ليسكا بجممتيـ ممف استحؽ عقابان ،كمف عكقب مف أىؿ
القبمة فعقابو كاقع منقطع بفضؿ اهلل ،فبل حامؿ عمى التأكيد.

  :
كأما آية األعراؼ ،فقد كرد قبميا قكلو -تعالى-









(    األعراؼ ،)167 :كقد تقدـ ذكر

المقصكديف بيذا الكعيد كذكر مرتكباتيـ السيئات ،فتخمصت ااية لممستحقيف العقاب بمجترحاتيـ

المفصحة بكفرىـ ،فناسب تأكيد الخبر المنبئ بعقابيـ كسكء مآليـ ،كجاء كؿ عمى ما يجب

كيناسب"(.)2

أف البلـ تفيد التككيد ،فأفادت تأكيد سرعة العقاب؛ ألف العقاب
فالفرؽ بيف المكضعيف " ٌ
عاجؿ ،كىك عقاب بني إسرائيؿ بالذؿ كالنقمة ،كأداء الجزية بعد المسخ؛ ألنو في سياؽ قكلو-

تعالى     :-
   

(     األعراؼ:

 ،)167فتأكيد السرعة أفاد بياف التعجيؿ ،كىك خبلؼ العقاب المذككر في آية األنعاـ ،فإنو آجؿ

بدليؿ قكلو تعالى:









 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.180 :
 )2الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.486 -485 :1 ،

104

(    األنعاـ )164 :فاكتفي فيو
بالتأكيد بػ (إف) ،كلما اختصت آية األعراؼ بزيادة العذاب عاجبلن اختصت بزيادة التككيد "(.)1

الخبلصة :آية األنعاـ جاءت في سياؽ العقكبات ااجمة ،بينما آية األعراؼ جاءت في سياؽ

العقكبات العاجمة في الدنيا ،فأفادت البلـ في سكرة األعراؼ تأكيد سرعة العقاب لمييكد في الدنيا.

أما آية األنعاـ فقد اكتفي فييا التأكيد بػ ( َّ
إف) ،فمما اختصت آية األعراؼ بزيادة العذاب عاجبلن

اختصت بزيادة التأكيد ،كاهلل –تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)45

قاؿ -تعالى(     :-األعراؼ.)3 :

كقاؿ -تعالى(     :-غافر.)58 :

الشاىد :جاء الفعؿ عمى تمامو بتاءيف في آية سكرة غافر بينما حذفت إحدل التاءيف



 في آية األعراؼ ،فما حقيقة الحذؼ كالذكر في الفعميف مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

يقكؿ تعالى في سكرة األعراؼ   :
     



   





   
(      األعراؼ.)3-2 :

كفي قكلو -تعالى    :-بتاء كاحدة خطاب لممؤمنيف ( "،)2كالمؤمنكف ال
يحتاجكف إلى طكؿ تذ ٌكر التباع ما أينزؿ إلييـ مف ربيـ ،بؿ إنيـ بتذ ٌكر قميؿ يفعمكف ذلؾ ،فحذؼ
مف آية األعراؼ لذلؾ"(.)3

  
أما في آية غافر فيقكؿ -تعالى:-
  
  

السامرائي  ،معاني النحك.323 :1 ،
)1
ٌ
 ) 2ينظر :الصابكني ،صفكة التفاسير.405 :1 ،
 ) 3السامرائي ،ببلغة الكممة.22 :

105







(   غافر.)58 :





كىذه ااية في الذيف كفركا  ،كيجادلكف في آيات اهلل ،كىـ يركف أنيـ أفضؿ مف المؤمنيف،

"فيـ يحتاجكف إلى طكؿ تذكر كتفكر ،ليعممكا أف الذيف آمنكا كعممكا الصالحات أفضؿ مف الكافر،
كأف الكافر مسيء ،فالفرؽ كاضح بيف اايتيف" ( .)1فآية األعراؼ الحدث فييا أقؿ مف آية غافر،

فيحذؼ مف الفعؿ لمداللة عمى أف الحدث أقؿ مما لـ يحذؼ منو ،كفي غافر جاء الفعؿ عمى تمامو

داللة عمى أف زمنو أطكؿ كالحدث فيو أكبر.

الخبلصة :حذفت إحدل التاءيف مف آية األعراؼ؛ داللة عمى قمة الحدث كأف زمنو أقصر ،فيي في
مقاـ اإليجاز كاالختصار ،بينما جاء الفعؿ عمى تمامو في آية غافر ،داللة عمى أف الحدث أطكؿ،

كأف زمنو أكبر ،فيك في مقاـ اإلطناب .كاهلل تعالى أعمـ.

المسألة (:)46

قاؿ -تعالى       :-

(األعراؼ.)12 :

كقاؿ -تعالى :-

   

(   ص.)75 :
الشاىد( :أالٌ) ىي عبارة عف أف ك ال ،فزاد في آية سكرة األعراؼ (ال) عمى السياؽ المشابو في آية
سكرة (ص) ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاء في الكشاؼ ":فإذا قمت ما فائدة زيادة ال؟ قمت :تككيد معنى الفعؿ الذم تدخؿ عميو

كتحقيقو ،أم :ما منعؾ أف تحقؽ السجكد كتمزمو نفسؾ؟" ( " )2فزيادتيا ىنا لتأكيد معنى النفي في

منعؾ"(.)3

أف تى ٍس يجد؟ كاال كاف إبميس ساجدان ،كيككف محاسبان
أم أف معنى (أال تسجد) ىك" :ما ىم ىن ىع ىؾ ٍ
عمى سجكده ،ألنو سيككف المعنى :ما منعؾ مف عدـ السجكد؟ أم لً ىـ سجدت؟ في حيف أف المعنى
االسامرائي ،ببلغة الكممة.21 :
)1
ٌ
 )2الزمخشرم ،الكشاؼ.86 :2 ،
 )3األنصارم ،فتح الرحمف.137 :
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:) كيدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى في سكرة (ص، ما منعؾ مف السجكد؟ أم لً ىـ لى ٍـ تسجد:ىك
    

.)) مف دكف (ال75 : (ص   

 كذلؾ أف المقاـ يقتضي أف يككف كؿ في،) كلـ تزد في (ص،فزيدت (ال) في األعراؼ تككيدان

 كمف حيث، ك (ال) تزاد بعد أف المصدرية "مف حيث المعنى لتأكيد المعنى كتقكيتو.)1("مكضعو

.)2("المفظ لتزينو

:كسياؽ كؿ مف القصتيف يكضح ذلؾ

    : في سكرة األعراؼ- تعالى-قاؿ
   
   
    
      
     
    
     





 
 














   
   








    
    
    




   
    
    




.)19 -11 : (األعراؼ  

   
:) في سكرة (ص- تعالى-كقاؿ
   





    







    




.342 :3 ، معاني النحك،السامرائي
)1
ٌ
.258 :)ـ2002 - ىػ1422 ،1 ط، جامعة القدس: (القدس. العمدة في النحك، عبد المنعـ فائز،) مسعد2
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.)85 -71 : (ص  

 دكف سكرة،"كبالنظر في سياؽ كؿ مف السكرتيف يتضح سبب زيادة (ال) في األعراؼ

 يدؿ، فاقتضى ذلؾ أف يؤتى بػ (ال) الزائدة المؤكدة، فإف التككيد في سكرة األعراؼ أكبر،)(ص

   :عمى ذلؾ بدء القصة في سكرة األعراؼ بقكلو

 كالقسـ تككيد، جكاب قسـ عند النحاة- ) أعني (لىقى ٍد- كىي، البلـ ك قد: كلقد مؤكداف ىما،
 ثـ إف المؤكدات    :بخبلؼ القصة في (ص) فإنيا تبدأ بقكلو
، ألقعدف، أنؾ مف المنظريف، أنؾ مف الصاغريف،)في قصة األعراؼ أكثر (لىقى ٍد) ك زيادة (ال
 فناسب ذلؾ المجيء بػ، كقاسميما إني لكما لمف الناصحيف، ألمؤلف جينـ منكـ أجمعيف،اتينيـ

 فناسب ذلؾ الزيادة في، ثـ إف مقاـ السخط كالغضب في قصة األعراؼ أكبر،(ال) الزائدة المؤكدة
. )1("التككيد كالغمظة في القكؿ

ت (ال) لمتككيد لدفع تكىـ التجكز لما فعؿ إبميس؛ ألف التككيد في سكرة األعراؼ
ٍ  يذ ًك ىر:الخبلصة
 كاهلل تعالى، فأكد زيادة في تحقير إبميس كاغاظتو، كمقاـ السخط كالغضب عمى إبميس أكبر،أكبر
.أعمـ بمراده

:)47( المسألة

 



 
 :-قاؿ –تعالى



  
.343 -342 :3 ، معاني النحك،السامرائي
)1
ٌ
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(األعراؼ.)15 -14 :

كقاؿ -تعالى     :-
    

(    الحجر.)37 -36:

   
كقاؿ –تعالى :-
    
   

(ص.)80-79 :

الشاىد :السياقات متشابية في استكبار إبميس كمعاندتو ،ذكرت (الفاء) مقترنة بالفعؿ:



  كحرؼ التككيد    :في آيتي الحجر ك ص  ،بينما
حذفت الفاء مف السياؽ المشابو مف آيتي سكرة األعراؼ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟.

التحميؿ والدراسة الببلغية:

طي ًرىد إبميس مف رحمة اهلل تعالى عقكبة لو ،فطمب إبميس مف اهلل أف يرجئو إلى اليكـ
المعمكـ ،فكاف لو ذلؾ لحكمة ربانية ال تمانع :يقكؿ تعالى في سكرة األعراؼ   :

     
    
     
     
    








     

(األعراؼ.)15 -12 :
ؼ المنادل ( ىر ِّ
ص ىؿ إلى جكاب الطمب مف غير فاء ،عمى األصؿ ،ألف
ب) ،كتييك ِّ
فحًذ ى
" ي
الحديث كقع استئنافان غير مقصكد بو عطؼ عمى ما يقع بو ىذا السؤاؿ عقيبو ،فمـ يحتج إلى
()1

الفاء"

.

فمما أذؿ اهلل -تعالى -إبميس كزاد عميو الصغار ،طمب إبميس اإلمياؿ ،فقاؿ:

  دكف الفاء ،فأجابو اهلل -تعالى -دكف الفاء ،ككأف ااية ترسـ صكرة
إلبميس في غاية الذؿ حتى انحبست في فمو الكممات ،فأجابو تعالى بما يميؽ بسؤالو.

درة التنزيؿ.143 :
 )1اإلسكافيٌ ،
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كيقكؿ -تعالى -في سكرة الحجر بعد أف رفض إبميس السجكد ادـ كعصى ربو:
    
    





   
    

(  الحجر .)37 – 32 :فمما تكسؿ إبميس إلى ربو كرجاه ،فقاؿ:

 

  بالفاء "التي تفيد الفكرية"( ،)1كىك ما يعكس حالة إبميس ،كما بو مف
خيفة أجابو تعالى بالفاء ،فقاؿ لو:







 ،  فسرعة الطمب ناسبيا إظيار سرعة اإلجابة في ىذا
المكقؼ الحكارم بيف إبميس كربو.

ككذلؾ األمر في سكرة (ص) ،إذ سرعة الطمب ناسبيا سرعة اإلجابة لحكمة ربانية ال

تمانع ،فدخمت الفاء المكضعيف " لتقدـ ذكر المعف ،كأف المعنى إف آيستني مف رحمتؾ فأخر أجمي
ألناؿ مف عدكم الذم كاف سبب ذلؾ ما أقدر عميو مف اإلغكاء كلمف يككف مف نسمو "(.)2

كيقكؿ الكرماني ":ألف الجكاب ينبني عمى السؤاؿ ،كلما خبل السؤاؿ في ىذه السكرة – األعراؼ-

مف الفاء خبل الجكاب منو ،كلما ثبتت الفاء في السؤاؿ في السكرتيف – الحجر ك ص – ثبتت في

الجكاب"(.)3

الخبلصة :ذكرت الفاء في آيتي الحجر ك ص؛ ألف السؤاؿ بني بالفاء ،فجاء الجكاب كذلؾ،

كحذفت الفاء مف آية األعراؼ؛ ألف الحديث كقع استئنافان غير مقصكد بو عطؼ عمى ما يقع بو
ىذا السؤاؿ عقيبو ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)48

قاؿ -تعالى      :-





(     األعراؼ.)34:

 )1الخضرم ،مف أسرار حركؼ العطؼ في الذكر الحكيـ.50 :
درة التنزيؿ.144 :
 )2اإلسكافيٌ ،
 )3الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.184 -183 :
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 :- تعالى-كقاؿ
   
    

.)49 :(يكنس
 خبلؼ آية، اقترنت الفاء بأداة الشرط (إذا) في آية سكرة األعراؼ بينما خبل نفييا منيا:الشاىد
 فما بياف ما جاء في كؿ مكضع؟، رغـ تشابو السياقيف،سكرة يكنس

:التحميؿ والدراسة الببلغية

 فكاف المكضع،" إف ما في سكرة األعراؼ جممة عطفت عمى جممة بينيما اتصاؿ كتعقيب

 لكؿ أمة أجؿ فبل يستأخركف إذا جاء: أما في آية سكرة يكنس "فالتقدير فييا،)1( "مكضع إلغاء
.)2("  كالمعنى لـ يستأخركا، ككاف ىذا فيمف قتؿ ببدر،أجميـ

،كالمكطف الذم ذكرت فيو (الفاء) في آية سكرة يكنس آكد يدؿ عمى ذلؾ سياؽ اايات

      :- تعالى-قاؿ
   
    
   






     
      









  

.)49 -47 :(يكنس

   
:- تعالى- فيقكؿ،أما في سكرة األعراؼ








   
    
    
     
     






 فالقكؿ في آية سكرة،)34 -33 : (األعراؼ  
 فقد ذكر أف كؿ أمة إنما تدعى كتحاسب بأجميا، كحسابيا يكـ القيامة،يكنس ىك في آجاؿ األمـ
.402 :8 ، تفسير المنار، رضا محمد رشيد: كينظر،185 :درة التنزيؿ
ٌ ،) اإلسكافي1
.216 :)المصدر السابؽ ذاتو2
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المحدكد ليا ،كالمشرككف ينكركف ىذا كيسخركف منو قائميف :












(   ؽ ،)3 :كىـ في ىذا المكطف يقكلكف  :





المحاجة ،لذا قاؿ
(  يكنس ،)48 :فإنكارىـ يستدعي التككيد ألنو في سياؽ
ٌ
 

تعالى بعد ىذه اايات:

       

(    يكنس ،)53 :فمكطف
التككيد كاضح كيستدعي اإلقرار بذلؾ.

أما آية األعراؼ ،فإف األجؿ جاء فييا أثناء الكبلـ عف االعتقادات الباطمة ،كليس عميو

محاجة كال بياف نكراف ،فمـ يحتج فيو إلى التككيد ،كما ىك الحاؿ في آية سكرة يكنس.
ٌ
الخبلصة :ما في سكرة األعراؼ جممة عطفت عمى جممة بينيما اتصاؿ كتعقيب فكاف العطؼ ،أما

في سكرة يكنس ،فإنو كبلـ فيمف قتؿ ببدر كتقديره لكؿ أمة أجؿ فبل يستأخركف إذا جاء أجميـ ،كىك

كبلـ آكد مما في األعراؼ  ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)49

قاؿ -تعالى(      :-األعراؼ:

.)57

كقاؿ -تعالى      :-

(فاطر.)9 :

الشاىد :حذفت الفاء مف آية سكرة األعراؼ ،بينما ذكرت في السياؽ المشابو في آية سكرة فاطر،
فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

الفارؽ بيف المكضعيف ىك " :أف قكلو -تعالى -في األعراؼ:

  





(  األعراؼ:

يجاكب بالفاء،
 ،)57كبلـ يستدعي جكابان ،ك ًمث يؿ ىذا في استدعاء الجكابية ال تىكقُّ ى
ؼ فيو ،كليس مما ى
كانما جكاب ذلؾ مثؿ ىذا مجرد فيو الفعؿ مف الفاء.
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أما قكلو -تعالى -في سكرة المبلئكة:
   









(  فاطر ، )9:فكبلـ معطكؼ بعضو عمى بعض بالفاء المقتضية الترتيب
كالتعقيب ،ليطابؽ المفظ ما تحتو مف المعنى ،فمزمت الفاء ىنا الحتراز معناىا "(.)1

،   

فجاء الحديث في مبنى الشرط ،حيث جاء فعؿ الشرط ماضيان

كجاء الجكاب مف جنسو  ،   فمـ تمزـ الفاء(.)2

أما في آية سكرة فاطر فقد دخمت الفاء عاطفة ،لتدلؿ عمى قدرة اهلل -تعالى -الباىرة في

التغيير كاحياء األمكات ،فالفاء كقعت عمى " معنى التفرؽ مع المكاصمة ،أم الثاني يتبع األكؿ ببل
()3

ميمة"

كدليؿ ذلؾ قكلو -تعالى -في نياية ااية





 :  أم مثؿ إحياء األمكات نشكر األمكات.
الخبلصة :بنيت ااية في سكرة األعراؼ عمى أسمكب الشرط بصيغة الماضي ،فمـ تمزـ الفاء في
جكابيا .أما آية فاطر فقد بنيت عمى العطؼ الداؿ عمى قدرة اهلل -تعالى -الباىرة ،فجاءت الفاء
التي تفيد الترتيب مع التعقيب ببل ميمة ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)50

قاؿ -تعالى :-

   

(  األعراؼ.)59 :
كقاؿ -تعالى     :-

(  ىكد.)25 :
كقاؿ -تعالى :-

   

(  المؤمنكف.)23 :
الشاىد :اايات الثبلثة في سياؽ قصة نكح -عميو السبلـ -مع قكمو ،أيتي بالكاك في آيتي سكرتي
ىكد ك (المؤمنكف) ،كحذفت مف آية سكرة األعراؼ فما بياف ذلؾ؟
 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.507 :1 ،
 )2ينظر :مسعد  ،الحجة في النحك.112 :

 )3ابف جني ،أبك الفتح عثماف النحكم (ت 392ىػ)  ،الممع في المغة العربية ،تحقيؽ :فائز فارس( .الككيت :دار

الكتب الثقافية ،دط.91 :)1972 ،
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التحميؿ والدراسة الببلغية:

إف ااية التي تقدمت قكلو -تعالى:-

  

  في سكرة األعراؼ جاءت " في كصؼ ما اختص اهلل بو مف أحداث خمقو كبدائع

فعمو حيث قاؿ     :





(  األعراؼ ،)54 :إلى أف ذكر الشمس كالقمر كالرياح كالنبات كاألمطار،

كالسيؿ مف األرض الطيب ،كالحزف منيا الصمد ،كلـ يكف فييا ذكر بعثة نبي كمخالفة مف كاف لو

عدكان ،فصار كاألجنبي مف األكؿ ،فمـ يعطؼ عميو ،كاستؤنؼ ابتداء كبلـ ليدؿ عمى أنو في حكـ

المنقطع مف األكؿ"(.)1

كصد عف سبيؿ اهلل تعالى ،مف التكذيب
" كلما تقدـ في سكرة ىكد بياف حاؿ مف ظمـ
ٌ
كالتعدم بالقكؿ عمى النبييف ،كأنو -صمكات اهلل كسبلمو عميو -ما دعاىـ إال عمى ٌبينة مف ربو

كجاءىـ بكتاب اهلل تعالى يتمى عمييـ ،كما قبمو كتاب مكسى إمامان كرحمة :عطؼ بقصة نكح لبياف
ما فييا مف المقاصد المكافقة لما تقدـ ،فقاؿ:



 
2

.) ("    

" كأما آية سكرة المؤمنيف فقد كرد قبميا ما يناسب عطفيا عميو ،قاؿ تعالى:




     
     

(  ....   المؤمنكف-12 :
 )14كبعدىا     :

(  المؤمنكفَّ ،)17 :
فذك ىرىـ بإيجادىـ كانتقاليـ متقمبيف في أطكار مكتنفيف
بتكالي إنعامو ،منسكقان بعض ذلؾ عمى بعض  ...ثـ عطؼ عمى ذلؾ ما أنعـ بو مف إرساؿ الرسؿ
فذكر أكليـ إرساالن إلى الخمؽ ليناسب ما بدأكا بو مف النعـ األكلية ،فقاؿ:





3

.) ("   

كقد لخص الكرماني المسألة فقاؿ معمبلن حذؼ الكاك كذكرىا ":ألنو لـ يتقدـ في ىذه السكرة

– األعراؼ -ذكر رسكؿ ،فيككف ىذا عطفان عميو ،بؿ ىك استئناؼ كبلـ؛ كفي ىكد تقدـ ذكر الرسؿ

درة التنزيؿ.149 :
 )1اإلسكافيٌ ،
 )2خمؼ اهلل  ،ىامش البرىاف في متشابو القرآف لمكرماني.187 :
 )3الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.513 -512 :1 ،
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مرات ،كفي المؤمنيف؛ تقدـ ذكر نكح ضمنان لقكلو    :

( المؤمنكف )22 :ألنو أكؿ مف صنع الفمؾ فعطؼ ما في السكرتيف بالكاك"(.)1

الخبلصة :حذفت الكاك مف آية سكرة األعراؼ؛ ألنيا استئناؼ لكبلـ ،كلـ يتقدـ ذكر رسكؿ ليككف

ىذا عطفان عميو .كذكرت الكاك في آيتي سكرتي ىكد كالمؤمنيف  ،لتقدـ ذكر الرسؿ قبميما ،فعطؼ
ما في السكرتيف بالكاك ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)51

قاؿ تعالى     :

(      األعراؼ.)59 :
كقاؿ تعالى :

   

(      األعراؼ.)65 :
الشاىد :ذكر حرؼ العطؼ مقترنان بفعؿ القكؿ:

   في آية األعراؼ األكلى ،بينما

حذؼ الحرؼ ذاتو مف آية األعراؼ الثانية مف الفعؿ ذاتو ،فما بياف ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاء في الكشاؼ لمزمخشرم ":فإف قمت :لـ حذؼ العاطؼ مف قكلو :





  كلـ يقؿ    كما في قصة نكح؟ قمت :ىك عمى تقدير سؤاؿ
سائؿ قاؿ :فما قاؿ ليـ ىكد؟ فقيؿ :قاؿ يا قكـ اعبدكا اهلل"(.)2

كفي جكاب قكمو استئناؼ ،كابتداء حديث فناسبو حذؼ الفاء ،يقكؿ الغرناطي ":كأما قكلو

في سكرة األعراؼ  ،      فإف
ىذا كاف تضمف الجكابية ،فإنو كبلـ يستأنؼ كيبدأ بمثمو ،فناسب ذلؾ كركده بغير الفاء ،كحصمت
الجكابية مف حيث المعنى مع رعي ما يناسب النظـ"

()3

 ،فالذم استدعى السؤاؿ ،ككركد القكؿ

مفصكالن في قصة ىكد  ،ىك "عطفيا عمى قصة نكح ،كبناؤىا عمى مثؿ ما بنيت عميو األكلى ،فمما
أعقب اإلخبار بإرساؿ نكح اإلخبار بما قاؿ لقكمو ،تكقع المخاطب عند سماع الخبر بإرساؿ ىكد

تشكفو إلى معرفة ىذا الخبر
أف يتبعو اإلخبار بما قالو لقكمو لتشابو بناء القصتيف ،فراعى النظـ ٌ
 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.187 :
 )2الزمخشرم ،الكشاؼ.107 -106 :

 )3الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.521 :1 ،
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1

ففصمو"( ) قاؿ تعالى     :
     
     

(   األعراؼ.)65 :

" أما كصمو في قصة نكح بالفاء ،ففيو إشارة إلى االرتباط الظاىر بيف اإلرساؿ كالغرض

منو ،كىك دعكة القكـ إلى اهلل  ،فأدت الفاء دكرىا في اإلشارة إلى المبادرة بتبميغ ما أرسؿ بو،
كأخرجتيما مخرج الجممة الكاحدة ،التي أخبر بجزئيا األكؿ عف اإلرساؿ ،كبجزئيا الثاني عف أداء
2

  
الرسالة"( ) قاؿ -تعالى :-




     





(     األعراؼ" )59 :فبني الكبلـ
السببية كالمبينة لمجكابية"(.)3
عمى ما قبمو ،كتمخضت الجكابية فيو ،فكرد بالفاء
ٌ

الخبلصة :حذفت الفاء مف فعؿ القكؿ في قصة ىكد ،ألنيا بنيت عمى مثؿ ما بنيت عميو قصة نكح
 ،حيث يتكقع السامع لخبر إرساؿ ىكد أف يتبعو اإلخبار بما قالو لقكمو ،ففصؿ ألف في جكاب

قكمو استئنافان كابتداء حديث فناسبو حذؼ الفاء .أما العطؼ بالفاء فيك إشارة إلى االرتباط الظاىرم
بيف اإلرساؿ كالغرض منو .كاهلل تعالى أعمـ بمراده.

المسالة (:)52

قاؿ تعالى:









(    األعراؼ.)66:
كقاؿ تعالى:









(    ىكد.)27 :
كقاؿ تعالى :

  

(    المؤمنكف.)24 :

 )1الخضرم ،مف أسرار حركؼ العطؼ.107 -106 :
 )2المرجع السابؽ ذاتو.107 :

 )3الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ. 520 :1 ،
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، كلكف ذكرت (الفاء) في آيتي سكرتي ىكد كالمؤمنيف، السياقات في ظاىر األمر كاحدة:الشاىد
 فما حقيقة ذلؾ األمر؟،بينما حذفت مف آية سكرة األعراؼ

:التحميؿ والدراسة الببلغية

 

: في سكرة ىكد- تعالى-قاؿ





     
     














    
   
     

: (ىكد     

.)27-25

 

: في سكرة المؤمنيف- تعالى-كقاؿ
    





     



     
    





    
 


.)24 -23:(المؤمنكف

 دخمت الفاء في الجكاب في،فاايات ىنا في مقاـ العبلقة بيف األنبياء السابقيف كأقكاميـ

 ما بعدىما مما اقتضاه كبلـ، "ألف المكضعيف المذيف دخمتيما الفاء،آيتي سكرتي ىكد كالمؤمنيف

 كليس كذلؾ، فكاف بناء الجكاب عمى االبتداء يكجب دخكؿ الفاء،النبي مما ركاه الكفار جكابان لو
 ألنيـ في جكابيـ صاركا كالمبتدئيف لو بالخطاب غير سالكيف طريؽ،ااية في سكرة األعراؼ

   

، إنا لنراؾ في ضبلؿ مبيف: ألنيـ قالكا،الجكاب

 فمذلؾ، فكاف كبلميـ لو كالكبلـ الذم يبتدئ بو اإلنساف صاحبو  
. )1("جاء بغير فاء مخالفان طريقة ما الكبلـ بعده مبني بناء الجكاب
.152 :درة التنزيؿ
ٌ ،) اإلسكافي1
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" فالكاقع في سكرة ىكد مف قكلو -تعالى ،-مخبر عف جكاب قكـ نكح:





(     ىكد ،)27 :إلى آخر كبلميـ ،كبلـ ال يستقؿ
مبتدأ بو ،بؿ يستدعي ما يبنى عميو؛ إذ ال يفتتح أحد أحدان مبتدئان بمثؿ ىذا ،كانما يتكمـ بمثؿ ىذا

جكابان ... ،فمبناء ىذا الكبلـ عمى ما قبمو كتمخض الجكابية فيو كرد بالفاء المقتضية السببية كالمبينة

لمجكابية ،كمثؿ ىذا مف غير فرؽ ىك الكارد مف جكابيـ في سكرة المؤمنيف مف قكليـ  :
    
  

(  المؤمنكف ،)24 :ثـ

قالكا      :

(المؤمنكف ،)24 :كىذا ىك الذم أشرنا إليو مف مقاليـ في ىاتيف السكرتيف بالفاء ،لربط الجكابية
ككضكح السببية "(.)1

ففي آية األعراؼ ،كاف تضمف الكبلـ الجكابية ،فإنو كبلـ يستأنؼ كيبتدأ بمثمو ،كال يفتقر

إلى ما يبنى عميو ،فناسب ذلؾ كركده بغير الفاء ،كحصمت الجكابية مف حيث المعنى مع مراعاة ما
يناسب مف النظـ.

الرد السريع،
جاء في تفسير المنار" اقتراف جكابيـ ىنا – ىكد – بالفاء ألنو ىك األصؿ في ٌ


كمثمو في سكرة المؤمنيف ،كتقدـ في سكرة األعراؼ مفصكالن كىك:

    

    ألنو ىك األصؿ في باب المراجعة بقاؿ ،كيسمى
االستئناؼ البياني ،كالفرؽ بينيما في المكضعيف مف ىذه القصة  ،أف المكصكؿ بالفاء أريد بو

الرد عمى نكح بما يبطؿ دعكتو بزعميـ ،كالمكصكؿ ليس إال طعنان ،كتخطئة ،كىك مف
المبادرة إلى ٌ
جممة ما رمكه بو ال يعمـ مف كقع منيـ ،كليس جكابان متصبلن بالدعكة "(.)2
الخبلصة" :حذفت الفاء مف قكؿ المؤل ،ألنو كاف كاف ردان عمى دعكة نكح ليـ ،خرج مخرج الكبلـ
المستقؿ ،إلبراز عنادىـ كاصرارىـ عمى كفرىـ ،ككأنيـ بادركه بقكليـ ىذا ،كلـ يكف منيـ رد فعؿ
عمى دعكتو ،بخبلؼ المكضعيف المذيف دخمت فييما الفاء ،فإف جكابيـ فييما ليس لو صفة
االستقبلؿ كال تصح المبادرة بو ،فأخرجتو الفاء مخرج التابع المتسبب عف دعكة نكح "(.)3

فحذفت الفاء مف آية سكرة األعراؼ ألنيا جاءت في كبلـ يبتدأ بو ،كال يفتقر إال ما يبنى عميو.

 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.521 -520 :1 ،
 )2رضا ،تفسير المنار.61 :12 ،

 )3الخضرم ،مف أسرار حركؼ العطؼ.109 :
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، ألف الكبلـ فييما مخبر عف جكاب مبني عمى ما قبمو،كذكرت الفاء في آيتي ىكد كالمؤمنيف

. أعمـ بمراده- تعالى- كاهلل،فجاءت الفاء المبينة لمجكابية رابطة

:)53( المسألة

     :- تعالى-قاؿ

.)74 :(األعراؼ









:- تعالى-كقاؿ

.)82 : (الحجر 








:- تعالى-كقاؿ

.)149 : (الشعراء 
 فما، بينما حذفت مف آية سكرة األعراؼ، في آيتي الحجر كالشعراء    ذكرت:الشاىد
حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية

  
: في آية األعراؼ- تعالى-يقكؿ
    
    




   








.)74 : (األعراؼ  



: في سكرة الحجر- تعالى-كيقكؿ



   
   

.)82 -81 : (الحجر 

 

: في سكرة الشعراء- تعالى-كيقكؿ
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(   الشعراء.)149 -141 :
كبالنظر في اايات السابقة في السكر الثبلث نجد:

أوالً :الحديث في سكرة األعراؼ تذكير بالمنف كالنعـ التي أنعميا اهلل -تعالى -عمييـ ،إذ جعميـ

خمفاء مف بعد عاد ،كبكأىـ في األرض يتخذكف مف سيكليا قصك انر كينحتكف الجباؿ بيكتان ،كدليؿ

ذلؾ ما ختمت بو ااية الكريمة

  

 ،  كااالء ىي نعـ ،كىذه المنة تقتضي التكسعة ،فأطمؽ الحديث كلـ يقيده .أما
الحديث في آيتي الحجر كالشعراء فيك في التكذيب كاإلعراض كاإلنكار الذم بسببو استحقكا العذاب

األليـ ،فقيد إحسانو بػ   ْْ  تضييقان عمييـ.

انياً :ناسب التذكير بالنعـ في آية األعراؼ التكسعة كالتعميـ في النحت ،لذا قدر ليـ البيكت في
الجباؿ ،قاؿ الزمخشرم ":فإف قمت :عبلـ انتصبت (بيكتان)؟ ،قمت :عمى الحاؿ ،كما تقكؿ يخطَّ ىذا

المقدرة ،ألف الجبؿ ال يككف بيتان في حاؿ
الثكب قميصان ،ىك ٍاب ًر ىذه القصبةى قممان ،كىي مف الحاؿ ٌ
ى
()1
النحت"  ،كانما بعد النحت فخمت ااية مف حرؼ الجر  ،  كمف قكلو آمنيف أك فارىيف.
كلما كاف النحت قد كقع عمى كجو الحقيقة في األعراؼ ،فالمعمكـ أف البيكت تككف في جزء

مف الجبؿ ال في الجبؿ كمو ،لذلؾ ذكرت    لمتبعيض.

كالذم يدؿ عمى أف (بيكتان) حاؿ كاقعة ،ىك كجكد كممة آمنيف في الحجر كفارىيف في

الشعراء؛ كال يككف اإلنساف آمنان كال فارىان إال بعد السكف كالطمأنينة.

الخبلصة :حذفت    مف آية األعراؼ بقصد التكسعة كالتعميـ في النعـ ،بينما ذكرت في
آيتي الحجر كالشعراء لمتبعيض  ،بيدؼ التضييؽ عمييـ لكذبيـ كافترائيـ كاعراضيـ عف الحؽ،

كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)54

قاؿ -تعالى:-







(  األعراؼ.)104 :
 )1الزمخشرم ،الكشاؼ.118 :2 ،
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كقاؿ -تعالى:-









(  الزخرؼ.)46 :
الشاىد :ذكر حرؼ الجر ( ًمف) في آية سكرة األعراؼ ،بينما حذؼ مف السياؽ المشابو مف آية
سكرة الزخرؼ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

يقكؿ -تعالى -في سكرة األعراؼ    :

(    األعراؼ ،)101 :أم يا
1

محمد ،مف أخبار قكـ نكح كىكد كصالح كلكط كشعيب ( )   :
   


(   األعراؼ .)103 :فالحديث في اايات مبني


عمى اإلجماؿ :تمؾ القرل ،أنباء القرل ،اايات ،ثـ قاؿ -تعالى -مفصبلن بعد اإلجماؿ:





(     األعراؼ)104 :
"فالكبلـ مبتدأ مسكؽ لتفصيؿ ما أجمؿ قبمو عف كيفية إظيار اايات ككيفية عاقبة

المفسديف"(،)2فناسب التفصيؿ التفصيؿ بذكر حرؼ الجر ،أم :إني رسكؿ مف رب العالميف كباقي
الرسؿ الذيف أرسمكا.


أما سياؽ آية سكرة الزخرؼ ،فقد بني في مقاـ اإلجماؿ العاـ ،يقكؿ تعالى:
     




   






    

(   الزخرؼ.)46 -45 :

كفي ااية الكريمة إخبار مف اهلل -تعالى -لمرسكؿ الكريـ بعد الطمب العاـ ،عف فعؿ مكسى عميو

السبلـ ،فناسبو اإلجماؿ.

 )1الصابكني ،مختصر تفسير ابف كثير.39 :2 ،
 )2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.14 :3 ،
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الخبلصة :في آية األعراؼ ناسب التفصيؿ التفصيؿ بذكر حرؼ الجر .أما في آية الزخرؼ فقد

ناسبيا اإلجماؿ؛ ألنيا كاقعة في سياؽ اإلخبار عف فعؿ مكسى ال بياف فعمو ذاتو كما في األعراؼ،

كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)55

قاؿ -تعالى :-

    

(    األعراؼ.)113 :
كقاؿ -تعالى :-

    

(   الشعراء.)41 :
الشاىد :ذكرت اليمزة لبلستفياـ في آية الشعراء:

 ،   بينما حذفت مف السياؽ

المشابو مف آية سكرة األعراؼ فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

يقكؿ -تعالى -في سكرة األعراؼ   :
    
     
 

(األعراؼ ،)113 :كيقكؿ تعالى في سكرة الشعراء:
   






(   الشعراء.)41 :

محاجة بيف فرعكف كسحرتو " ،كلما كاف المقاـ مقاـ إطالة كمبالغة
فالمقاـ في اايتيف مقاـ
ٌ
المحاجة ،جيء بيمزة االستفياـ؛ لتشترؾ في الداللة عمى قكة االستفياـ كالتصريح بو ،ففي ااية
في
ٌ

صرح بالمقكؿ لو كبيمزة
األكلى أضمر المقكؿ لو – فرعكف -كأضمرت ىمزة االستفياـ ،كفي الثانية ٌ
االستفياـ " ( .)1فذكرت اليمزة في آية الشعراء لتدؿ عمى قكة الطمب كتككيده رغبة في قربيـ منو
كثقة منيـ بالفكز عمى مكسى عميو السبلـ .كاهلل أعمـ.

الخبلصة :ذكرت ىمزة االستفياـ لمداللة عمى قكة االستفياـ كالتصريح بو ،بينما حذفت مف األعراؼ
ألف "المقاـ فييا مبني عمى اإليجاز كاالختصار"( .)2كاهلل -تعالى -أعمـ.
السامرام ،التعبير القرآني.332 :
)1
ٌ
 )2المرجع السابؽ ذاتو.333 :
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المسألة (:)56

قاؿ -تعالى :-









(  األعراؼ.)114 :
كقاؿ -تعالى :-









(   الشعراء.)42 :
الشاىد :ذكرت كممة    في آية سكرة الشعراء ،بينما حذفت مف آية سكرة األعراؼ،
فما الحكمة القرآنية مف ذلؾ كما سرىا البياني؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

آية سكرة األعراؼ كانت بعد أف جمع فرعكف سحرتو ،حيف رأل مف مكسى ما رأل مف

حية تسعى ،كاخراج يده مف جيػبو بيضاء بياضان نكرانيان غػمب شعاعيا شػعاع
تحكؿ العصا إلى ٌ
الشمس ،ككاف -عميو السبلـ -شديد األدمة (أسكد) (.)1
جاء السحرة متيقنيف مف فكزىـ ،طالبيف األجر العظيـ ،فقاؿ ليـ فرعكف :نعـ لكـ األجر

كأنتـ مقربكف عندم ،دكف استعماؿ كممة  ،   لشدة كثكقو بنصرىـ ،نتيجة إقناع
 
زبانيتو لو بقدرة السحرة عمى ذلؾ ،لعدـ ترددىـ كشدة كثكقيـ بالفكز:
     

(   األعراؼ " .)109 :فمـ يحتج إلى مزيد تأكيد لؤلجر
كالجزاء كلممبالغة في الترغيب"(.)2

كيمكف قراءة ااية عمى اإلخبار ،ككأنيـ قالكا  ":ال بد لنا مف أجر ،كالتنكير لمتعظيـ ،قاؿ:

نعـ ،إف لكـ ألج ار كانكـ لمف المقربيف ،لتحريضيـ "(.)3

أما سياؽ آية سكرة الشعراء ففيو التحدم كاضح بيف مكسى – عميو السبلـ – الذم دعا

بجدة َّ
قكمو إلى عبادة اهلل ،كبيف فرعكف المنكر ،يخاطب مكسى فرعكف َّ
كشدة كثقة عالية ،جعمت
السيد الجميمي( .القاىرة :المكتب
 )1ينظر :ابف كثير أبك الفداء إسماعيؿ (ت 774ىػ) ،قصص األنبياء ،تحقيؽٌ :
الثقافي لمنشر كالتكزيع ،ط1408 ،1ىػ 1987 -ـ) 315 :فما فكؽ ،قصة مكسى – عميو السبلـ.-
 )2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.16 :3 ،
 )3البيضاكم ،تفسير البيضاكم.47 :3 ،
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فرعكف يتراجع عف بعض كبريائو كغركره  ،كقد ظير ذلؾ في قكؿ فرعكف لمكسى  :




    
(  الشعراء ،)18 :ثـ سؤالو عف رب العالميف   :

(    الشعراء ،)23 :كىك سؤاؿ عمـ



كمعرفة ،ال سؤاؿ استنكار كاستيزاء ،بدليؿ إجابة مكسى لو:



    

(  الشعراء ،)24 :فمكقؼ مكسى أحدث ىزة في نفس فرعكف كخمؽ فيو ترددان لـ نشيده
في سكرة األعراؼ.

فعندما سأؿ السحرة فرعكف ،أئف لنا ألجرا؟ أم أج انر عظيمان إف كنا نحف الغالبيف ال مكسى

عميو السبلـ ،قاؿ :نعـ ،لكـ ذلؾ كانكـ مع ذلؾ إذان لمف المقربيف عندم .فػ    أفادت
القطع بحصكؿ األجر كتككيده ،كىي حرؼ جزاء تبيف شدة رغبة فرعكف بانتصار السحرة ،يقكؿ

(اإلسكافي) ":إف معنى    جكاب كجزاء ،ككاف مف قكؿ فرعكف لسحرتو :إف غمبتـ
فجزام أف أجازيكـ بإعبلء رتبتكـ كتقريب منزلتكـ ،فؤلجؿ ذلؾ أفعؿ ىذا بكـ ،فاختصت سكرة

الشعراء بيذا دكف غيرىا ،ألنيا مكضع بني عمى فضؿ اختصاص لما جرل ،كلـ يبف غيرىا عميو

مف نحك ما تقدـ كما يجيء بعد "(.)1

لذلؾ فإف " فرعكف يؤكد ليـ نيؿ ما طمبكه منو كما زادىـ عميو تأكيدان بعد تأكيد الىتمامو

بيذا األمر ،كخكفو مف عاقبتو ،كعبر عف ذلؾ بالجممة االسمية المؤكدة بإف كبتحمية الخبر بالبلـ

كبالعطؼ ،أم :عطؼ







المقدرة التي د ٌؿ عمييا حرؼ اإليجاب
  عمى الجممة ٌ
 ،  كىي (إف لكـ ألج انر) كفي سكرة الشعراء زيادة  ،   أم :كانكـ في


ىذه الحالة كىي ككنكـ أنتـ الغالبيف دكف مكسى مف المقربيف ،كحذفيا مف ىذه السكرة – األعراؼ-
()2

مرة دكف أخرل ،فأفاد أنو كرر ليـ اإلجابة كالكعد ،كذلؾ دليؿ آخر"
دليؿ عمى أنو قاليا ٌ
كممة إذان في سكرة الشعراء " لتدؿ عمى قكة الكعد كتككيده كربط تقريبيـ بالغمبة " ( ، )3فإذان " أفادت

درة التنزيؿ.173 :
 )1اإلسكافيٌ ،
 )2رضا  ،تفسير المنار.63 :9 ،
السامرائي ،التعبير القرآني.332 :
ٌ )3
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فذكر

معنى الشرط  ،كالمجيء بيا أكد اشتراط تقريب السحرة بالغمبة "
()2

بزيادة اليمزة أكد ليـ الجكاب بذكر كممة . "   

( " ،)1ثـ إنيـ لما أكدكا السؤاؿ

الخبلصة :ذكرت كممة    لمقطع بحصكؿ األجر كتككيده ،كىي لبياف شدة رغبة
فرعكف بانتصار السحرة ،فيك سيعطييـ األجر العظيـ ،كسيجعميـ مف المقربيف منو ،فكممة



  عكست الحالة النفسية التي ىك فييا ،لتشجع السحرة لبذؿ أقصى ما عندىـ مف
الحيمة .أما حذفيا فكاف في المكقؼ األخؼ حيث أقنعو زبانيتو بقدرة السحرة عمى الفكز  ،كاهلل-
تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)57

قاؿ -تعالى(  ...   :-األعراؼ.)116 :
كقاؿ -تعالى( ...    :-طو.)66 :
الشاىد :ذكر حرؼ اإلضراب (ىب ٍؿ) ،في آية سكرة طو ،بينما حذؼ مف السياؽ المشابو مف آية
األعراؼ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

  
يقكؿ -تعالى -في سكرة األعراؼ:
     











  
    
     
     

(األعراؼ.)117 -115 :

 

كيقكؿ تعالى في سكرة طو:
     

 

 








 )1المرجع السابؽ ذاتو كالصفحة ذاتيا.
 )2المرجع السابؽ ذاتو.333 :
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(   طو.)68 -65 :
كبالنظر في اايات السابقة نجد:

أوالً :في سكرة األعراؼ يبدك أف بناء الكممات قائـ عمى جك الثقة بيف الطرفيف ،ثقة السحرة بفكزىـ
عمى مكسى ،يقابمو ثقة مف مكسى – عميو السبلـ – بالفكز عمييـ ،كيكـ الزينة ىك يكـ الفصؿ
كالبرىاف ،كمبعث الثقة الفعؿ ( أكحينا ) الذم يكحي بالقرب الشديد بيف مكسى كربو تعالى.

انياً :آية سكرة طو بنيت في سياؽ يبدك فيو الخكؼ كالتردد مف مكسى  -عميو السبلـ – حيث

سأؿ ربو أف يشرح لو صدره ،كييسر لو أمره ،كأف يح ٌؿ عقدة مف لسانو ،ثـ يطمب كزي انر مف أىمو
يشد بو أزره ،كىك أخكه ىاركف ليشركو في أمره كيتقكل بو ،ثـ يقكؿ مكسى بمسانو كلساف ىاركف:
بأنيما يخافاف أف يفرط عمييما ،أم أف يسبؽ إلى عقكبتيما " ،كما تختص سكرة طو مف بيف السكر

جميعان ببياف ما حدث لمكسى – عميو السبلـ – مف اإليجاس في نفسو خيفة ،حتى قاؿ اهلل-

تعالى -لو"       :

()1

"  ،فيضمر مكسى في نفسو شيئان مف الخكؼ كىذا جديد في سكرة طو"(.)2

كىذا الجك النفسي الذم يبدك فيو الخكؼ مف مكسى كأخيو ىاركف ناسبو حرؼ اإلضراب

(ىب ٍؿ)  ،الذم يفيد إبطاؿ الكبلـ األكؿ كاثبات الكبلـ الثاني ،فيك "إضراب انتقالي" ( ،)3كىك أمر لـ
نشاىده في سكرة األعراؼ.
الخبلصة :جاءت آية سكرة األعراؼ في سياؽ مف الثقة المتبادلة بيف مكسى – عميو السبلـ –

كسحرة فرعكف ،بينما بنيت آية سكرة طو في سياؽ يبدك فيو الخكؼ كالتردد عند مكسى – عميو

السبلـ – فناسب كركد حرؼ اإلضراب في طو ليعكس نفسية مكسى الخائفة خبلؼ ما في سكرة
األعراؼ؛ فالحرؼ (ىب ٍؿ) عكس نفسية مكسى المضطربة الخائفة ،ككذلؾ الجك العاـ فييا .كاهلل
تعالى أعمـ بمراده.

المسألة (:)58
عماف :دار الفرقاف ،ط1420 ،1ىػ 2000 -ـ).523 ،
 )1عباس ،فضؿ حسف ،قصص القرآف الكريـٌ ( .
عماف:دار الفرقاف ،ط1413 ،2ىػ1992-ـ).237 :
 )2عباس ،فضؿ حسف ،القصص القرآني ،إيحاؤه كنفحاتوٌ (.
 )3السامرائي ،معاني النحك.257 :3 ،
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قاؿ تعالى:



  

(األعراؼ.)124 -123 :

كقاؿ تعالى     :
   

( الشعراء.)49 :
كقاؿ تعالى:







(    طو.)71 :
الشاىد :ذكرت البلـ مقترنة بحرؼ التسكيؼ في آية الشعراء:

   بينما

حذفت مف السياؽ المشابو مف آية األعراؼ ،كما حذفا معان مف آية سكرة طو ،فما كجو اختصاص

كؿ مكضع بما جاء فيو؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

يقكؿ اإلسكافي ":إف قكلو -تعالى:-

    مف

المعرض بو ،أم فعمت بجيؿ ما تعرؼ مف بعد نتيجتو ،فنطؽ القرآف بحكاية
الكعيد المبيـ
ٌ


التعريض بالكعيد كاإلفصاح بالتيديد معان:

 ،  أما اختصاص سكرة الشعراء بقكلو فمسكؼ ،كزيادة البلـ ،فمتقريب
مكجكد ،كالبلـ لمحاؿ ،كالجمع
ما خكفيـ بو مف إطبلعو عمييـ كقربو منيـ ،حتى كأنو في الحاؿ
ه

بينيا كبيف سكؼ التي لبلستقباؿ إنما ىك لتحقيؽ الفعؿ كادنائو مف الكقكع  ...أما في سكرة طو فإنو

اقتصر فييا عمى التصريح بما أكعدىـ بو كترؾ ،    
كقاؿ  ،   إال أنو جاء بدؿ ىذه الكممة

ما يعادليا ،كيقارب ما جاء في سكرة الشعراء ،التي ىي مثميا في اقتصاص أحكالو ،كىك قكلو بعده:

    
   

(  طو ،)71 :فالبلـ كالنكف في    لمقسـ،
()1

كىما لتحقيؽ الفعؿ كتككيده "

.

كالى ذلؾ ذىب الغرناطي ،فقاؿ":إف زيادة البلـ في الشعراء مناسب لما تضمنتو مف

االستيفاء الجارم في ىذه القصة ،كذلؾ أف ىذه البلـ ،مقربة مف زماف الحاؿ كتحقيؽ الكقكع ،كلـ
درة التنزيؿ.178 :
 )1اإلسكافيٌ ،
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يكف تقدـ في األعراؼ ،كال في طو ما يحرز ىذا المعنى ،فاستكفتو ىذه السكرة ليناسب ذلؾ

استيفاءىا لما كاف بيف مكسى – عميو السبلـ – كفرعكف ،كىذا ما تعطيو مف التأكيد ،أما سقكط
حرؼ التسكيؼ في طو مع البلـ ،كذلؾ فممعكض منيما ،كذلؾ العكض ىك البلـ كالنكف الشديدة

المؤكدة في قكلو(    :طو ... )71:فالكعيد في طو أكبر مف
()1

الذم في آية األعراؼ كالذم في الشعراء أكبر مف الكارد في طو"

.

ثـ إف السياؽ في آية األعراؼ مبني عمى التراخي ،دؿ عمى ذلؾ قكلو -تعالى -عمى لساف

فرعكف ،    :كمعمكـ أف سكؼ تحتمؿ الزمف البعيد ،ثـ
قكلو بعد ،      :حيث
يفيد حرؼ العطؼ (ثـ) التراخي ،فمما كاف المقاـ مقاـ مناظرة ،يبدك فييا التكتر كالتراخي لـ تدخؿ
البلـ التي تفيد التككيد.

أما سياؽ آية الشعراء فيك مبني عمى الفكرية كالغضب في مشيد قكة التحدم ،كسرعة

النصر الحاسـ عمى فرعكف كسحرتو ،فنرل الترتيب كالتعقيب دكف فاصؿ زمني بيف المقؼ كالسجكد،

لذا أكد فرعكف تيديده بالبلـ ،ألف المكقؼ مكقؼ غضب زائد كغيظ شديد.

قاؿ    
قاؿ -تعالى  :-ى











   
     
   








    











  




(   الشعراء.)49 -43 :

أما في آية طو ،حيث يبدك الخكؼ عمى مكسى عميو السبلـ  ،فيجئ األمف الرباني،

فيصبح مكسى في ثقة عالية ،فألقى عصاه ،فمقفت حباليـ فخر السحرة يسجدان مؤمنيف ،كىذا مشيد
ِّف شدة النصر العظيـ كىكلو ،ما أرعب فرعكف كأذىمو ،فطكيت في فمو الكممات ،كصرح بالعقاب
ييبي ي

الفكرم   في محاكلة إلخافتيـ كردىـ ،فيدد بحنؽ كغضب شديديف
بالتقطيع مستعينان (بالفاء) الذم يفيد الفكرية.
 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.574 -573 :1 ،
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الخبلصة :في آية سكرة األعراؼ كعيد مبيـ ،فنطؽ القرآف بالتعريض بالكعيد كاإلفصاح بالتيديد
معان ،كما أف سياؽ اايات يكحي بالتراخي ،فمـ تدخؿ البلـ التي تفيد التككيد .كفي سكرة الشعراء
جاء القكؿ بالبلـ عمى لساف فرعكف؛ لتقريب ما خكفيـ بو لقربو منيـ؛ كألف السياؽ فيو حنؽ

كغضب قائماف عمى الفكرية فأكد تيديده بالبلـ .كفي آية سكرة طو جاء ما يعادؿ البلـ كسكؼ كىك
قكلو    كذلؾ لتحقيؽ الفعؿ كتككيده ،كألف المكقؼ مكقؼ حنؽ

كغضب ،ىدد فرعكف مف سجدكا فك انر رغبة في إخافتيـ ،دؿ عمى ذلؾ حرؼ الفاء ،كاهلل -تعالى-

أعمـ بمراده.

المسألة (:)59

قاؿ -تعالى(  ...   :-األنفاؿ.)20 :

كقاؿ -تعالى(  ...   :-ىكد.)52 :

الشاىد :جاء الفعؿ عمى أصمو بالتماـ في آية (ىكد) ،بينما حذفت منو إحدل التاءيف مف آية سكرة
األنفاؿ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

يقكؿ -تعالى -في سكرة األنفاؿ   :








(   األنفاؿ. )20 :

  
:
كقاؿ -تعالى -في سكرة ىكد





      















    










   
   

(  ىكد .)52 – 50
كبالنظر في اايات نجد:
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 .1أف آية سكرة األنفاؿ تخاطب المؤمنيف عامة ،قاؿ تعالى:
.   



 .2أف آية سكرة ىكد خطاب لمكافريف كىـ قكـ ىكد ،قاؿ تعالى:







 "  ..     كمف المعمكـ أف
تكلِّي المؤمنيف أقؿ مف تكلي الكافريف ،ذلؾ ألف المؤمنيف مطيعكف هلل ،بخبلؼ الكفرة ،فمما
كاف تكلي المؤمنيف َّ
أقؿ حذؼ مف الحدث لمداللة عمى قمة تكلِّييـ ،بخبلؼ تكلي الكافريف،

تكلييـ،
عاـ شامؿ ،فيك يشمؿ تكلٌي المؤمنيف كزيادة ،فزاد في الفعؿ لمداللة عمى زيادة ٌ
فإنو ه
 
كمف ناحية أخرل ،فإنو نيى المؤمنيف عف التكلي ،ميما كاف قميبلن ،فقاؿ:
"  

()1

.

الخبلصة :عندما كاف تكلي المؤمنيف قميبلن ،حذؼ مف الفعؿ لمداللة عمى قمة تكلييـ ،كلما كاف تكلٌي
تكلييـ ،ثـ في الحذؼ إشارة إلى نيي المؤمنيف عف
الكافريف كثي انر ،زاد في الفعؿ لمداللة عمى زيادة ٌ
التكلي ميما كاف قميبلن ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)60

قاؿ -تعالى:-









(   األنفاؿ.)72:
كقاؿ -تعالى:-







(   التكبة.)20:
الشاىد :ذكر حرؼ التككيد قبؿ االسـ المكصكؿ في آية األنفاؿ:





  بينما حذؼ مف آية سكرة التكبة ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف
البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:



يقكؿ تعالى في سياؽ سكرة األنفاؿ:
    
     
السامرائي ،ببلغة الكممة.17 :
)1
ٌ

130

   
     





   
      





  














    
    
  ...  

.)72 -70 :(األنفاؿ

 يبيف فييا لؤلسرل " أف الخير الذم لـ يطمع عميو مف قمكبيـ غير اهلل فاايات فييا خطاب لمنبي
 ثـ، ككؿ ما ال دليؿ عميو فحكمو حكـ العدـ،ال ينفعيـ في إسقاط الفداء عنيـ ألنو ال دليؿ عميو

 فقاؿ مقسمان أصحاب النبي،شرع يبيف الخير الذم يفيد القرب الذم تنبني عميو المناصرة ككؿ خير

 كقسـ، كقسـ آمف كلـ يياجر، كقسـ آكل، قسـ جمع اإليماف كاليجرة أكالن كالجياد: أربعة أقساـ
.

)1(

" ىاجر مف بعد
َّ كيذ ًك ىرت
 فيـ في مرتبة أعمى مف. إف لتؤكد خصكصية الفئة األكلى كتقرر لمرسكؿ فكزىـ
 "فالمقصكد فييا مع المدح تعظيـ الكاقع منيـ اإليماف كاليجرة كالجياد باألمكاؿ كاألنفس،غيرىـ

.) فأكد اهلل تعالى ذلؾ2(" مف اهلل عمييـ بو كتفخيـ فعميـ
ٌ كتغبيطيـ بما
   :أما في سكرة التكبة فيقكؿ تعالى

  




   
       







  




   





 كفي ىذه ااية يبيف،)20 -19 : (التكبة  
 " فمما،اهلل تعالى أف سقاية الحاج كعمارة المسجد مف الكافر ليست كمف آمف باهلل كاليكـ ااخر
 فيككف أثبت في،نفى عنيـ المساكاة مف غير تصريح بأىؿ الترجيح ليشتد التشكؽ إلى التصريح
.247 :3 ، نظـ الدرر،) البقاعي1
.581 :1 ، مبلؾ التأكيؿ،) الغرناطي2
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النفس كأكقر في القمب ،كأنو قيؿ :فمف الراجح؟ فقاؿ:





  أم أكقعكا ىذا الفعؿ"(.)1
فيكجد في الكبلـ شبو كماؿ اتصاؿ ،حيث أتت الجممة الثانية جكابان عف سؤاؿ فيـ مف الجممة

األكلى( )2فمـ تكف حاجة إلى كصؿ أك تأكيد ،إذ ىي جكاب اهلل تعالى لمكاثؽ بربو.

" كلما كاف نفي استكاء الفريقيف كنفي اىتداء الظالميف إلى الحكـ الصحيح في مكضكع

المفاضمة بينيما ،كاف اقتضيا بمعكنة السياؽ تفضيؿ فريؽ المؤمنيف عمى فريؽ السدنة كالساقيف ال
يعرؼ منيما كنو ىذا الفضؿ كال درجة أىمو عند اهلل تعالى ،ككاف ذلؾ مما يستشرؼ لو التالي

الرد عمى المؤمنيف الذيف تنازعكا في مسجد رسكؿ
كالسامعٌ ،بينو تبارؾ اسمو بيانان مستأنفان يتضمف ٌ
 
اهلل  أم األعماؿ بعد اإلسبلـ أفضؿ ،فقاؿ:
  

(    التوبة.)3(" )20 :

الخبلصة :ذكرت َّ
إف مقترنة باالسـ المكصكؿ في آية األنفاؿ مؤكدة؛ لبياف خصكصية الذيف آمنكا

مقدر ،فاستأنؼ استئنافان يبيف
كىاجركا ،بينما حذفت مف آية التكبة؛ ألف القكؿ كقع جكابان عمى سؤاؿ ٌ
أفضؿ األعماؿ بعد اإلسبلـ ،كاهلل -تعالى -أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)61

قاؿ -تعالى(     :-التكبة.)39 :

كقاؿ -تعالى(     :-ىكد.)57 :

الشاىد :ذكرت النكف في آية سكرة ىكد ،بينما حذفت مف آية سكرة التكبة ،فما حقيقة ما جاء في
كؿ مكضع ؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

يقكؿ الكرماني ":ألف قكلو     عطؼ عمى قكلو 



 فيو

مرفكع ،كفي التكبة معطكؼ عمى

 )1البقاعي ،نظـ الدرر.290 :3 ،
 )2عباس ،عمـ المعاني.412 :

 )3رضا ،تفسير المنار.220 -219 :10 ،
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     كىما مجزكماف فيك
مجزكـ"(.)1


فمف الظاىر أف سياؽ آية سكرة التكبة محمكؿ عمى أسمكب الشرط ،قاؿ -تعالى:-
   




(     التكبة ،)39 :فااية
مطمعيا مؤكد بػ (إف ك ال) (إال) كىذا شرط ،أم":إف لـ تنفركا يعذبكـ"
 يستَ ِ
بدؿ
َ

ألنو كاقع في جكاب الشرط ،كعطؼ عميو الفعؿ



()2

فجاء الفعؿ يعذب مجزكمان

بالجزـ  ،ككذلؾ الفعؿ



  عطؼ بالجزـ عمى ما قبمو ،فحذفت النكف مف الفعؿ المضارع ألنو مف
األفعاؿ الخمسة كيجزـ بحذؼ النكف.

 
فرفع ،قاؿ تعالى:
أما آية سكرة ىكد فالكبلـ فييا معطكؼ عمى مرفكع ي












(     ىكد:
.)57

فعطؼ الفعؿ تضركف بالرفع عمى المرفكع يستخمؼ ،عطؼ مضارع عمى مضارع.

كالذم يبدك أف رفع الفعؿ أقكل مف جزمو ،فالجزـ مبني عمى الشرط ،كالشرط ال يقتضي كقكعو

حتمان( ،)3أما الرفع فالكبلـ مبني فيو عمى اإلمضاء كمحتـ كقكعو.

الخبلصة :حذفت النكف مف آية سكرة التكبة؛ ألف الفعؿ معطكؼ عمى مجزكـ فجزـ .كذكرت النكف
في آية ىكد ألف الفعؿ معطكؼ عمى مرفكع فرفع بثبكت النكف ،ألنو مف األفعاؿ الخمسة ،كالرفع

أقكل مف الجزـ ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)62

قاؿ -تعالى:-







(  التكبة.)54 :

 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.222 :
 )2رضا ،تفسير المنار. 425 :10 ،

 )3ينظر:المصدر السابؽ ذاتو 425 :10 ،بتصرؼ.
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 :- تعالى-كقاؿ

.)80 : (التكبة 








:- تعالى-كقاؿ

.)84 : (التكبة 
 ذكرت (الباء) في آية التكبة األكلى متصمة بكممة، اايات في مجمكعيا تتعمؽ بالمنافقيف:الشاىد
 كما ذكرت الباء مع، في حيف حذفت مف الكممة ذاتيا مف اايتيف األخرييف بً ىرسكلً ًو :رسكلو
َّ (
 فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟،أف ىُ) في ااية الثانية كخمت منيا األكلى كاألخيرة
:التحميؿ والدراسة الببلغية

 كقد تج أركا عمى اهلل، تشخص حاؿ المنافقيف كتصؼ أفعاليـ،ااية األكلى مف سكرة التكبة

     : يقكؿ تعالى،تعالى
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(     التكبة.)57 -49 :
فظير حرؼ الجر مع المعطكؼ "ألف الكبلـ فيو إيجاب بعد نفي فصار الخبر أككد كالى إمارة
التككيد أحكج "(.)1

ثـ نرل " أف سياؽ اايات شديد في ذكر صفات المنافقيف ،فقد ذكر:
 .1أنيـ في الفتنة سقطكا.

 .2إف تصبؾ حسنة تسؤىـ.
 .3إف ً
تصبؾ مصيبة يقكلكا قد أخذنا أمرنا مف قبؿ كيتكلٌكا كىـ فرحكف.
 .4أنيـ يتربصكف بالمؤمنيف القتؿ كىك إحدل الحسنييف.

 .5كالمؤمنكف يتربصكف أف يقع عمييـ العذاب مف اهلل أك بأيدييـ.
 .6أنيـ لف تقبؿ منيـ نفقاتيـ كلك أنفقكا طكعان لشدة كفرىـ.
 .7أنيـ كفركا باهلل كبرسكلو.

 .8ال يأتكف الصبلة إال كىـ كسالى.
 .9كال ينفقكف إال كىـ كارىكف.

 .10يحمفكف باهلل أنيـ لمنيـ كما ىـ منيـ.
إلى غير ذلؾ مف الصفات ،فاقتضى السياؽ األكؿ التككيد "(.)2

فيذه األعماؿ بياف مف اهلل -تعالى -لصفاتيـ التي ال يرجكف بيا ثكابان ،كال يخافكف عمى تركيا

عقابان كىي "تقرير مف اهلل تعالى بأنيـ كافركف ككفرىـ ىك سبب منع قبكؿ أعماليـ كاالستثناء مف
أعـ األشياء ،أم ما منعيـ أف تقبؿ نفقاتيـ شيء مف األشياء إال كفرىـ"(.)3

فمما كاف الحديث تقري انر عف حالة المنافقيف ،كبيانان لييئة أعماليـٌ ،بيف رب العزة أف مف

كانت بو ىذه الصفات ال يمكف أف يككف إال كاف انر باهلل كبرسكلو كأكد

  ألف الرسكؿ بشر كىك مطمع في الظاىر عمى حقيقة أعماليـ،
فكانت الباء لزيادة التأكيد ،لتناسب زيادة البياف ألعماؿ المنافقيف.

كفي ااية الثانية يقكؿ -تعالى   :-



    
    
درة التنزيؿ  ،197 :كينظر الكرماني.208 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
السامرائي ،فاضؿ صالح ،الجممة العربية كالمعنى( .بيركت :دار ابف حزـ ،ط 1421 ،1ىػ2000 -ـ)-251:
)2
ٌ
.252

 ) 3األلكسي ،ركح المعاني.169 :10 ،

135

    
     
    
     
    






(    التكبة-79 :
.)80

فاايات خطاب صريح ككاضح لمرسكؿ الكريـ الذم اتصؼ بالرحمة كالحناف ،أال يستغفر

لممنافقيف كال يصمي عمييـ ،ثـ ٌبيف لو -تعالى -سبب ذلؾ:





 


 ،  فمما كاف الكفر متعمقان باهلل تعالى كىك أمر غيبي ،أكده اهلل
ليطمئف قمب الرسكؿ بالجممة االسمية كالباء ،ألنو كحده المطمع عمى السرائر ،كحيف كاف األمر

يتعمؽ بعبد اهلل بف أبي

()1

كالرسكؿ يعمـ حقيقتو المنافقة ،لـ يؤكد لو ذلؾ ،ألنو مطمع بنفسو كبأـ

عينو الشريفة عمى شخص ىذا المنافؽ كمكقفو مف الرسكؿ كاإلسبلـ ،فمـ يكف ما يدعك إلى التأكيد.

ثـ إف ىذه اايات لـ تبيف مف صفات المنافقيف إال السخرية مف المتقيف ،ككذلؾ األمر بالنسبة لآلية

الثالثة التي تتعمؽ بالمنافؽ عبد اهلل بف أبي كصبلة الرسكؿ  عميو.

ىذا مف ناحية "كمف ناحية أخرل ،إف السياؽ األكؿ فيو تفصيؿ بخبلؼ الثاني فاقتضى

ذلؾ الزيادة في الذكر"(.)2

الخبلصة :ذكرت (الباء) في ااية األكلى لمتككيد؛ كذلؾ أف سياؽ اايات فيو تشديد في صفات

المنافقيف ،فذكرت الباء لتأكيد كفرىـ باهلل كبرسكلو ،ألف الرسكؿ  غير مطمع عمى حقيقة ما في

قمكب المنافقيف ،فأكد اهلل تعالى ذلؾ ليعمـ حقيقتيـ.

حدة كلـ يذكر فيو ما ذكر في األكؿ مف صفات
أما في اايتيف األخرييف فالسياؽ أقؿ ٌ

المنافقيف ،ككذلؾ فإف اايتيف األخرييف خاصتاف بالمنافؽ عبد اهلل بف أبي كاالستغفار لو كالصبلة

عميو ،كالرسكؿ  كاف قد أصبح يعمـ صدقان حقيقة ىذا المنافؽ كأنو يكفر باهلل كرسكلو.

كمف ناحية ثانية ،المكقؼ األكؿ فيو تفصيؿ ناسبو التأكيد بخبلؼ الثاني كالثالث ،فيك مجمؿ لذا

حذفت منو الباء .كاهلل –تعالى -أعمـ بأسرار كبلمو.
المسألة (:)63

 ) 1ينظر :السيكطي ،جبلؿ الديف ،لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ ( .بيركت :دار إحياء العمكـ،ط
1983ـ).122 :

السامرائي ،الجممة العربية كالمعنى.252 :
)2
ٌ
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1404 ،3ىػ-

قاؿ -تعالى     :-

(  التكبة.)55 :
كقاؿ -تعالى :-







(  التكبة.)85 :
الشاىد :ذكرت (ال) في آية التكبة األكلى ،بينما حذفت مف ااية الثانية ،فما بياف ذلؾ؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

الجممة األكلى مف آية التكبة تتضمف معنى الشرط" ،كالذم أنبأ عف معنى الشرط في الفعؿ

األكؿ     :






(   التكبة )54 :فبني الكبلـ عمى أككد ما تبنى عميو

األخبار مف اإليجاب بعد النفي ،فمما عمقت الجممة بو تعميؽ الجزاء بالشرط ،اقتضت مف التككيد ما

قصد بو مثمو في األكؿ ،فكاف أف ك ٌكد معنى النيي بتكرير (ال) ،في قكلو:



 




  كأما ااية الثانية فيي مخالفة لؤلكلى في ىذا المعنى ،ألنو شرط
ينطكم عميو الفعؿ الذم قبميا ،كما انطكل عميو الفعؿ الذم قبؿ الفاء ،كلـ يتضمف مف التككيد

المقتضي بناء ما يتعمؽ بو عميو ،فخبل مف الدكاعي إلى التككيد فمـ يكرر فيو (ال) "(.)1

كالى ىذا ذىب األنصارم فقاؿ":كقكلو     :ذكر

ىنا بػ (ال) كفيما بعد بدكنيا ،لما في زيادتيا ىنا مف التككيد المناسب لغاية التككيد ،بالحصر فيما
قبميا ،كذلؾ مفقكد فيما بعد"(.)2

فآية التكبة األكلى سيقت إلخبار الرسكؿ  أك لكؿ مف سمع القكؿ أك بمغو عف بياف سبب

منع األجر عف المنافقيف ،كىك الكسؿ ،ألنيـ ال يرجكف بصبلتيـ ثكابان ،كال يخشكف بتركيا عقابان،

كال ينفقكف إال كرىان ،ثـ ٌنبو نبيو كخاطبو مؤكدان عدـ اإلعجاب بأمكاليـ الكثيرة كال أكالدىـ الكثر،
فنفى اإلعجاب عف األمكاؿ كعف األكالد بصيغة التككيد ،لبياف أف ىذه النعمة قد تقكد إلى اليبلؾ
إف لـ نؤد حؽ اهلل تعالى فييا ،باإلنفاؽ كالتربية ،كىما أمراف شاقاف عمى النفس ،كبيما يعرؼ

المخمصكف مف الناس ،فمما كاف السياؽ يقكـ عمى التككيد ناسبو التأكيد
.  

درة التنزيؿ.199 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
 ) 2األنصارم ،فتح الرحمف.168 :
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أما ااية الثانية فقد سبقت بنيي الرسكؿ  عف الصبلة عمى المنافقيف ،أك االستغفار ليـ،

كىك يعرؼ طباعيـ القائمة عمى المراكغة ،فيـ قعدكا عف الجياد مع المخمٌفيف ،كال ينفقكف األمكاؿ

إال كرىان ،كىـ أصحاب األمكاؿ كاألكالد ،فمما كاف السياؽ في مقاـ النيي عف الصبلة عمى

ً
يقتض
المنافقيف ،بيف رب العزة ذلؾ لمرسكؿ  دكف تككيد ،ألف النبي أعرؼ الناس بطباعيـ ،فمـ

األمر التككيد.

" فزيادة (ال) في تمؾ ااية – التكبة األكلى  -لمنيي عف اإلعجاب بكؿ مف أمكاليـ

كأكالدىـ عمى حدتو ،كىك يصدؽ بمف كاف لو إحدل اايتيف ،كالنيي في ىذه – التكبة الثانية – عف
اإلعجاب بيما مجتمعيف ،كىك أدعى إلى اإلعجاب  .كأعيد ىذا النيي ىنا القتضاء المقاـ لو

كاقتضائو ىناؾ التأثير الذم يككف لو في نفس التالي كالسامع ،كألف السياؽ ىنا في طائفة منيـ
()1

غير الطائفة التي جاءت في السياؽ األكؿ "

الخبلصة :ااية األكلى فييا معنى الشرط فبني الكبلـ عمى أككد ما تبنى عميو األخبار في اإليجاب
بعد النفي ،أما ااية الثانية فيي في مقاـ الصبلة عمى المنافقيف أك االستغفار ليـ ،كىك كبلـ

مخاطب بو الرسكؿ الكريـ  الذم يعمـ طباع المنافقيف كصفاتيـ كال يحتاج إلى تأكيد ذلؾ ،فجاء

الكبلـ دكف تككيد .فناسب كؿ في مكضعو كاهلل أعمـ.

المسألة (:)64

قاؿ -تعالى    :-

(  يكنس.)5 :
كقاؿ -تعالى:-







(   اإلسراء.)12 :
الشاىد :ذكرت الكاك في آية اإلسراء    بينما حذفت مف
السياؽ المشابو مف آية سكرة يكنس ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

يقكؿ -تعالى -في آية سكرة يكنس    :
   
 ) 1رضا محمد رشيد ،تفسير المنار.574 :10 ،
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(    يكنس، )5:

ففي ااية إخبار مف اهلل -تعالى -عما خمؽ اهلل مف اايات الدالة عمى كماؿ قدرتو كعظيـ سمطانو،
ك "تنبيو عمى االستدالؿ عمى كجكده -تعالى -ككحدتو كعممو كقدرتو كحكمتو بآثار صنعو"(.)1
قاؿ -تعالى:-









مشعة بذاتيا ،كالقمر نك انر :أم أف نكره
   أمٌ :
()2
قدر مسيره ،حيث يبدأ صغي انر ،ثـ يتزايد نكره حتى
مستمد مف الشمس
كقدر القمر منازؿ :أمٌ :
ٌ


يكمؿ بد انر ،ثـ يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالتو األكلى في تماـ الشير،




  فالبلـ لمتعميؿ ،أم :خمؽ اهلل -تعالى -الشمس كالقمر ليعمـ
الخمؽ األكقات كالشيكر كاألياـ كالميالي  " ،فبالشمس تعرؼ األياـ كبسير القمر تعرؼ الشيكر
()3

كاألعكاـ"

 ،فاهلل -تعالى -يبيف أف سبب خمؽ ىذه اايات الدالة عمى كماؿ قدرتو ىك بعث الناس

لعمـ السنيف كالحساب ،فكانت البلـ كاجبة دكف رابط ،ألف العمـ متصؿ بما قبمو اتصاؿ النتيجة

بالسبب.

أما في آية اإلسراء فيقكؿ -تعالى  :-
   
   
  








     

(اإلسراء.)12:

فيقكؿ -تعالى ذكره " :-كمف نعمو عميكـ أييا الناس مخالفتو بيف عبلمة الميؿ كعبلمة النيار،
بإظبلمو عبلمة الميؿ كاضاءتو عبلمة النيار ،لتسكنكا في ىذا كتتصرفكا في ابتغاء رزؽ اهلل ،الذم
قدره لكـ بفضمو في ىذا ،كلتعممكا باختبلفيما عدد السنيف كانقضاءىا كابتداء دخكليا كحساب

()4
يفصؿ اهلل -تعالى -في ىذه ااية تفصيبلن شافيان لمناس ليشكركا اهلل
ساعات النيار كالميؿ" ؛ إذ ٌ
عمى ما أنعـ عمييـ كيخمصكا لو العبادة.

فالحكمة مف الميؿ كالنيار ىي ابتغاء الفضؿ كليعمـ الناس عدد السنيف كالحساب ،فذكرت

الكاك عاطفة لتفصيؿ الحكمة مف خمؽ اايات الدالة عمى كماؿ قدرتو كعظيـ سمطانو.
 ) 1أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.211 :3 :
 ) 2المصدر السابؽ ذاتو. 212 :3 ،

 ) 3ابف كثير ،تفسير ابف كثير.408 :2 ،
 ) 4الطبرم  ،جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف.48 :15 ،
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الخبلصة :حذفت الكاك قبؿ الـ التعميؿ مف آية سكرة يكنس لبياف اتصاؿ ما بعدىا بما قبميا اتصاؿ
كقدر القمر منازؿ ليعمـ الناس عدد السنيف
النتيجة بالسبب فاهلل -تعالى -قد جعؿ الشمس كالقمرٌ ،
كالحساب.
أما في آية سكرة اإلسراء فقد ذكرت الكاك قبؿ الـ التعميؿ لعطؼ ما بعدىا عمى ما قبميا،

لتفصيؿ الحكمة مف خمؽ اايات الدالة عمى كماؿ قدرة اهلل -تعالى -كعظيـ سمطانو .كاهلل تعالى

أعمـ بمراده.

المسألة (:)65

قاؿ -تعالى :-

  

(    يكنس.)47 :
كقاؿ -تعالى:-







(      يكنس:
.)54
الشاىد :ذكرت الكاك قبؿ الفعؿ في آية يكنس الثانية

   بينما حذفت مف

السياؽ المشابو مف ااية األكلى ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:


يقكؿ -تعالى -في سياؽ ااية السابعة كاألربعيف مف سكرة يكنس:
     



     

(يكنس.)47 :

فقكلو -تعالى :-

   جكاب لمشرط  

 ،   كىذا الجكاب ال يقتضي رابطان(.)1

  
أما ااية الثانية فإنيا تأتي في سياؽ العطؼ ،يقكؿ تعالى:
     











 )1ينظر :ابف ىشاـ ،المغني المبيب.218 -217 :
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( يكنس .)54 :فالكاك رابطة لمحديث الذم يتمـ بعضو ،كىك يفيد المشاركة كالمغايرة ،المشاركة في
أنيـ الجماعة نفسيا التي بحقيـ القكؿ ،كالمخالفة بيف الفدية كاسرار الندامة كالقضاء  ،كاهلل-
تعالى -أعمـ لذلؾ ربط بينيـ بالكاك.
الخبلصة :ذكرت الكاك في ااية الرابعة كالخمسيف لمربط بيف جمؿ ااية التي تتمـ بعضيا لبلشتراؾ
كالتغاير ،بينما حذفت الكاك مف السياؽ المشابو؛ ألنو كاقع في جكاب الشرط الذم ال يقتضي رابطان.
كاهلل تعالى أعمـ بمراده..

المسألة (:)66

قاؿ -تعالى :-

.)76

كقاؿ -تعالى :-

(    يكنس:
   

(غافر.)25 :
الشاىد :ذكرت الباء متصمة في آية سكرة غافر ،    :بينما حذفت مف
السياؽ المشابو مف آية سكرة يكنس ،فما بياف ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

في آية سكرة يكنس ،الفعؿ لمحؽ ،أما في آية سكرة غافر ،فالفعؿ لمكسى –عميو السبلـ-

كانما جاءت الباء لبلستعانة ،قاؿ -تعالى   :-
   




    











(   ...غافر )25-23 :حيث استعاف مكسى بالحؽ – المعجزات -لتأكيد

صدؽ نبكتو ،أماـ فرعكف كممئو كدعكتيـ لعبادة اهلل تعالى ،كليس كذلؾ المقاـ في آية سكرة يكنس،

حيث أسند الفعؿ لمحؽ ،كالحؽ في آية سكرة يكنس ىك "القرآف العظيـ الظاىر الداللة المشتمؿ عمى
محاسف األحكاـ التي فييا أصكؿ الديف مف البينات كاليدل"(.)1

 ) 1األلكسي ،ركح المعاني.201 :11 ،
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أك ىك "آيات اهلل تعالى الدالة عمى الربكبية كاأللكىية .)1("    

سكغ الفاعمية لمحؽ ىك " تنزيو ساحة الرسالة عف شائبة غرض عائد إلى الرسكؿ – عميو
كالذم ٌ
إشعار بككف ذلؾ بكاسطتو
الصبلة كالسبلـ -مف جمب نفع ،كدفع ضر ،كاسناد المجيء إلى الحؽ
ه

"

()2

.

الخبلصة :في آية سكرة يكنس أسند الفعؿ لمحؽ ،كىك القرآف العظيـ ،أما في آية سكرة غافر فقد

ذكرت الباء لبلستعانة ،حيث استعاف مكسى بالحؽ – المعجزات الباىرات لفرعكف – فمما اختمؼ
المقصداف جاء كؿ في مكقعو المناسب ،كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)67

قاؿ -تعالى(       :-ىكد.)17 :
كقاؿ -تعالى(       :-السجدة.)23 :

الشاىد :ذكرت النكف مع فعؿ الككف( :تكػف) في آية سكرة السجدة ،في حيف حذفت مف السياؽ
المشابو مف آية سكرة ىكد( :تػؾ) ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

   
يقكؿ -تعالى -في آية سكرة ىكد:




    




    




     
     
    

(   ىكد.)17 :

يقكؿ الغرناطي ":خفؼ ىذا المفظ – تؾ  -ليناسب بذلؾ إيجاز الكبلـ المتعمؽ بقكلو -تعالى:-



(      كالمتصؿ بو تمامو تماـ معنى
المقصكد ،كذلؾ قكلو :

   

     
 ) 1رضا ،تفسير المنار.466 :11 ،
 ) 2األلكسي ،ركح المعاني.201 :11 ،
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،ككذلؾ قكلو في آخر السكرة:

     

(   ىكد .)109 :إلى قكلو غير منقكص .ككرد في
سكرة السجدة عمى أصؿ الكممة قبؿ الحذؼ فقيؿ     ليجرم مع ما كرد مف طكؿ

الكبلـ المتعمؽ بقكلو        فنكسب
باإليجاز اإليجاز ،كالطكؿ بالطكؿ"(.)1
فااية خطاب لمنبي

 تخبره أف اإلسبلـ ديف الفطرة ،كمؤيد بالقرآف ،كتقكد إليو الشرائع،

كقد عزز اهلل ذلؾ بقكلو      :

في تأكيد قكم أف ىذا الديف ىك الذم ارتضاه لعباده ،فناسب حذؼ النكف مف الفعؿ ،في إشارة إلى

مطمقا ،أك الشؾ في حقائقو كمسمماتو ،أم" :فبل تكف أييا
ن
ضركرة حذؼ التردد في أمر الدعكة

المكمؼ العاقؿ في شؾ مف ىذا الكعد "( ،)2فيك " لكضكح حقيقتو ال ينبغي أف يمترل في صدقو،
كحرؼ التأكيد يقكـ مقاـ األمر باعتقاد مطيتو ،لما يدؿ عميو التأكيد مف االىتماـ"(.)3

النار ،اشتد تشكؽ النفس لما يسبِّب عنو،
كمف ناحية ثانية فإنو -تعالى" -
لما عـ بكعيد ٌ
فقرب إزالة ما حممت مف ذلؾ باإليجاز ،فاقتضى األمر حذؼ نكف (تكػف) ،فقيؿ (تػؾ)  ،أم :أييا

المخاطب األعظـ     أم شؾ أك كىـ .)4("   


أما ما جاء في آية سكرة السجدة ،فيك في بني إسرائيؿ ،قاؿ -تعالى:-
    
     



  

(السجدة.)23 :

فااية إخبار عف الرسكؿ مكسى – عميو السبلـ -حيث آتاه اهلل التكراة مثؿ ما آتيناؾ يا

محمد القرآف ،لتككف ىدل لبني إسرائيؿ ،فبل تتردد كال تشؾ في أنؾ لقيت نظيره

( ،)5فمما كاف

الحديث ليس فيو محنة كال تكذيب ،كلـ يكف فيو إيماف ككفر  ،ناسب كركد الفعؿ عمى تمامو ،لتماـ

الحديث كتقكيتو في قمب الرسكؿ . 

 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.649 :2 ،
 ) 2رضا ،تفسير المنار.52 :12 ،
 ) 3ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.31 :2 ،
 ) 4البقاعي ،نظـ الدرر.513 :3 ،

 ) 5أبك حياف ،البحر المحيط 199 :7 ،بتصرؼ.
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الخبلصة :اايتاف في طمأنة قمب النبي كالتسرية عنو ،حذفت النكف مف آية سكرة ىكد ،لبياف

ضركرة حذؼ الريب مف النفس أصبلن في أمر الدعكة كالديف ،كليتناسب مع االختصار المتعمؽ
بقكلو .    :

كجاء الكبلـ تامان عمى األصؿ في آية سكرة السجدة ،تقكية لعزيمة الرسكؿ كال ٌشد مف أزره

جريان مع ما كرد مف طكؿ الكبلـ المتعمؽ بقكلو  .    كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.
المسألة (:)68

قاؿ -تعالى :-









(    ىكد.)62 :
كقاؿ -تعالى :-









(    إبراىيـ.)9 :
الشاىد :ذكر الضمير متصبلن بحرؼ التككيد َّ (:إننا)  ،كحذفت النكف مف الفعؿ تدعك في آية سكرة

مجردان ( ٌإنا) كذكرت النكف متصمة بالفعؿ( :تى ٍد يعكف) في آية سكرة إبراىيـ،
ىكد ،بينما ذكر الضمير ٌ
فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف في اايتيف الكريمتيف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:


مف الخير إيراد السياؽ لمعرفة حقيقة ما جاء في كؿ مكضع ،قاؿ -تعالى:-
    
    
    
    

(    ىكد.)62 :

فااية تبيف ما كاف بيف صالح – عميو السبلـ -كبيف قكمو ،كما كانكا عميو مف جيؿ

كعناد ،فقكلو :إننا يعكد عمى قكـ صالح بضمير الجمع ،بينما  ،   ىي
جممة فعمية الفاعؿ فييا مفرد مستتر يعكد عمى صالح( ،كالناء) مفعكؿ بو ،لذا خبل الفعؿ (تدعك)

مف النكف ألنو مفرد مخاطب(.)1

كلما كاف الحديث مع القكـ الشا ٌكيف المنكريف لما جاء بو نبييـ ،ناسب القكؿ التأكيد:

    

 ،بقصد إغاظة القكـ لنبييـ الذم

يدعكىـ لما لـ يألفكا مف قبؿ مف عبادة اهلل كترؾ ما ىـ فيو مف شرؾ كضبلؿ ":فقالكا مؤكديف ألف
 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ 66 :2 ،بتصرؼ.

144

شكيـ حقيؽ بأف ينكر ألنو في أمر كاضح جدان ال يحتمؿ الشؾ ،كلما كاف الداعي كاحدان كىك صالح

– عميو السبلـ – لـ يمحؽ بالفعؿ غير نكف كاحدة ىي ضميرىـ .بخبلؼ ما في سكرة إبراىيـ –
عميو السبلـ -فمذلؾ

( )

قالكا. 1 "    :

 

يقكؿ -تعالى -في آية سكرة إبراىيـ:
    
    
      








   
    
     

(إبراىيـ ،)9 :فااية إعبلـ مف اهلل تعالى كقص لممؤمنيف لخبر أقكاـ نكح كعاد كثمكد المكذبيف،
كبياف لظاىر عصيانيـ ألنبيائيـ ،فػ (إنا) ضمير يعكد عمى األقكاـ المكذبة ك



  جممة يعكد الفاعؿ فييا عمى الرسكؿ – عميو السبلـ – كأثبتت النكف
عبلمة لمرفع ك (الناء) مفعكؿ بو ،فمـ يناسب حذؼ النكف في حالة الرفع ،إذ ال تسقط كالحالة ىذه

إال في حالتي النصب كالجزـ.

عدة – كالمرء يقكل بخميمو  -كانكا مطمئنيف في حديثيـ ،كفي
كلما كاف الحديث عف أقكاـ ٌ
ذلؾ مزيد إغاظة لمسامع بذلؾ الخبر ،فقالكا     :
دكف تككيد ،األمر الذم يتناسب مع نفسيتيـ التي تظير التعالي عمى الرسؿ.

الخبلصة :عندما كاف الحديث عف شخص كاحد استخدـ الفعؿ (تى ٍد يعك) ،كعندما كاف المقصكد
جماعة قاؿ( :تدعكف) ،ثـ في مقاـ الشؾ كالريب ناسب التككيد جريان عمى عادة العرب؛ ككاف األمر
دكف تككيد في آية سكرة إبراىيـ ،جريا مع نفسيتيـ المتعالية عمى الحؽ كالتي يبدك أنيا كانت

مرتاحة مطمئنة بكثرتيا ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.
المسالة (:)69

قاؿ -تعالى    :-

( ىكد.)77 :

كقاؿ -تعالى     :-

(  العنكبكت.)33 :
 ) 1البقاعي ،نظـ الدرر.548 :3 ،
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أف) ،بعد حرؼ الشرط (لما) في آية سكرة العنكبكت ،بينما حذؼ مف آية
الشاىد :ذكر الحرؼ ( ٍ
سكرة ىكد ،فما حقيقة ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ في اايتيف الكريمتيف مف البياف ؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

أف الجكاب كقع في الحاؿ
لما) حرؼ شرط يقتضي جكابان " إذا اتصؿ بو ( ٍ
أف) د ٌؿ عمى ٌ
(ٌ
 
مف غير تراخ ،كما في ىذه السكرة – العنكبكت ، -كىك قكلو -تعالى:-

(     العنكبكت ...،)33 :ك في
آية سكرة ىكد ،اتصؿ بو كبلـ بعد كبلـ إلى قكلو -تعالى:-





(     ىكد ،)81 :فمما طاؿ
الجكاب كبعد ،لـ يحسف

أف"
دخكؿ ٍ

(المبلئكة) – عمييـ السبلـ  ، -فقالكا:

( ،)1فما جاء في آية سكرة ىكد يسبًؽ بحديث الرسؿ

 

(    ىكد ،)76 :كمعمكـ أف اإلعراض يككف
بعدـ المباالة كالترؾ ،فاألمر فيو تميؿ كتريث كال فكرية ،فالمساءة جاءت بعد أف عرؼ لكط الرسؿ

أف).
كذىبت امرأتو كأفشت سرىـ ،فمـ يحتج إلى ( ٍ

أف أكدت كجكد الفعميف مترتبان أحدىما عمى ااخر في كقتيف
أما في سكرة العنكبكت فإف " ٍ
أحس بمجيئيـ فاجأتو
متجاكريف ال فاصؿ بينيما يكجدا في جزء كاحد مف الزماف ،كأنو قيؿ :لما ٌ

المساءة مف غير ريث خيفة عمييـ مف قكمو"(.)2
ى
فااية التي " قبميا حديث الرسؿ إلى إبراىيـ – عميو السبلـ : -

 
     





(    العنكبكت-31 :
 ،)32ثـ جاءكا لكطان – عميو السبلـ – فأدرؾ أنيـ جاءكا باليبلؾ مف فكرىـ ،فطمأنكه عمى نفسو

     
كأىمو 





أف) التي لك
(  العنكبكت )33 :فآذننا اهلل بيذه الفكرية مف خبلؿ ( ٍ
لـ تذكر لما كاف ىنالؾ مبرر لحاؿ لكط – عميو السبلـ -مف خكؼ كحزف"(.)3
 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.296 :
 ) 2الزمخشرم ،الكشاؼ.438 :3 ،

 ) 3جعرابة عبد الحميد بف محمد ندا ،المدخؿ إلى التفسير( .القاىرة :مكتبة الزىراء ،ط 1416 ،1ىػ – 1996ـ):
.497
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الخبلصة :حذفت (أف) مف آية سكرة ىكد لمداللة عمى التراخي في الزمف ،فالمساءة ىنا كقعت بعد
أف عرفيـ كصاحبيـ إلى بيتو كذىبت امرأتو كأفشت سرىـ .أما ذكر (أف) في آية العنكبكت بعد

حرؼ الشرط فقد آذف بالفكرية ،كأفاد أف الجكاب كقع في الحاؿ مف غير تراخ ،فالمساءة كقعت لمكط

– عميو السبلـ – لمجرد رؤيتيـ .كاهلل تعالى أعمـ بمراده.
المسألة (:)70

قاؿ -تعالى :-

   

(  ...   يكسؼ.)109 :
كقاؿ -تعالى :-

   

(    النحؿ.)43 :
كقاؿ –تعالى :-

   

(  ...  األنبياء.)7 :
الشاىد :ذكرت ( ًم ٍف) حدان لمظرؼ في آيتي يكسؼ كالنحؿ ،بينما حذفت مف آية سكرة األنبياء ،فما
حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

يقكؿ الكرماني ":إف (قبؿ) اسـ لمزماف السابؽ عمى ما أضيؼ إليو ك ( ًم ٍف) تفيد استيعاب
الطرفيف كما في ىذه السكرة – يكسؼ – لبلستيعاب "( )1أم الحد.
فسياؽ آية يكسؼ يجيء في خطاب لمنبي

 تطمينان لقمبو كشدان مف أزره ،بما يبعث األمؿ





كيحرؾ اليمـ:
     

 ،    فتأتي ( ًمف) قبؿ الظرؼ

كلتحد الزمف كتستكعبو ،فيككف الكبلـ أبمغ ،كالى الطمأنينة أجمب؛ إذ "
لتقريب الصكرة في الخياؿ،
ٌ
اإلرساؿ لشرفو ال يتأتى عمى ما جرت بو الحكمة في كؿ زمف ،كما أنو ال يصمح لمرسالة كؿ أحد،
ككاف السياؽ إلنكار التأييد لممؾ في قكلو

   

 ،  ال إلنكار رسالة البشر ،فأدخؿ الجار تنبييان عمى ذلؾ ،فقاؿ:

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.229 :
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  أم إلى المكمفيف"
ىك ىح ىده.

()1

فحسف الحد لبياف خصكصيتو  كاستيعاب الزمف السابؽ

أما آية األنبياء فيي إخبار عف أحكاؿ المشركيف ،كما قالكه عف الرسكؿ ،كرمكه بو مف

السحر كالحديث المفترل ،ك ًمف ككنو شاع انر ككبلمو أحبلـ " ،فمما كاف السياؽ إلنكار أف يككف

النبي بشرا ،ككاف الدىر كمو ما خبل قط جزء منو مف رسالة ،إما برسكؿ قائـ ،كاما بتناقؿ أخباره،
كاف تعميـ الزماف أنسب ،فقاؿ مف غير حرؼ جر :

الذم تقدـ زمانؾ في جميع طكائؼ البشر"(.)2

 ،   أم في جميع الزماف

ثـ لما كانت ااية حديثان مخب انر عف الكافريف كديدنيـ عمى مر الزماف لـ يحسف ُّ
حد الظرؼ

أك التككيد لبلستغراؽ في الزمف.

كفي آية سكرة النحؿ فإف التحدم فييا كاضح ،كضيؽ الرسكؿ بالمشركيف بائف ،فجاءت
مسرية عنو  دكف ( ًمف) ،زيادة في القرب مف قمب الرسكؿ كتطمينو" ،كألف اإلرساؿ بالفعؿ
اايات ٌ
إنما كاف في بعض األزمنة دؿ عميو بالجار ،فقاؿ    :إلى األمـ
مف طكائؼ البشر"(.)3

الخبلصة :حيث ذكرت ( ًمف) قبؿ الظرؼ كاف ذلؾ إيذانان بالقرب مف قمب الرسكؿ
كتطمينان لقمبو ،كحيث حذفت ( ًمف) كاف ذلؾ مف أجؿ االستغراؽ في الزمف كبياف المكقؼ العػاـ

 تسرية عنو

لممشركيف عمى مر العصكر ،كاهلل -تعالى -أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)71

قاؿ -تعالى     :-

(  الحجر.)4:
كقاؿ -تعالى :-

   

(   الشعراء.)208 :

 ) 1البقاعي ،نظـ الدرر.110 :4 ،
 ) 2المصدر السابؽ ذاتو.69 :5 ،

 ) 3البقاعي ،نظـ الدرر.272 :4 ،
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الشاىد :اايتاف متشابيتاف  ،ذكرت الكاك مع شبو الجممة في آية سكرة الحجر:



 ،  بينما حذفت الكاك مف آية سكرة الشعراء فما حقيقة ذلؾ األمر؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

ااية في سكرة الحجر جاءت في سياؽ الحديث عف الكافريف ،كما تمتعكا فيو مف ليك

بدنياىـ ،كتنفيذان لشيكاتيـ ،يشغميـ األمؿ ،كتكقعيـ لطكؿ العمر كاستقامة األحكاؿ ،كدكاـ العافية،

قاؿ تعالى     :
    
  
     






(    الحجر ،)4-2 :كىنا أمر مف اهلل-

تعالى -لنبيو بأف يترؾ الكافريف كشأنيـ ،كال يشتغؿ بما ال طائؿ منو ،كأف يبالغ في تخميتيـ ،لما
في ذلؾ مف إلزاـ الحجة كالمبالغة في اإلنذار ،كىذا االستغراؽ في التمذذ كالشيكات كما رافقو مف

رجاء كطكؿ أمؿ كتحدييـ لنداء اهلل ،ناسبو تأكيد األجؿ الذم ينتظرىـ " تأكيد لصكؽ الصفة

بالمكصكؼ "( ،)1فااية فييا ركح التحدم مف الكافريف ،فقكبمكا بالتحدم المتمثؿ بالتأكيد عمى نياية
آجاليـ ،كىك تأكيد بالجممة االسمية كالكاك.

أما ما جاء في آية سكرة الشعراء ،فيك في سياؽ اإلخبار عف الكافريف الطاغيف كالجاحديف

 
لنعمة اهلل ،دكف ظيكر لمتحدم أك اإلعراض ،قاؿ -تعالى:-





    





    

(      الشعراء:
 ،)208 -205كىنا جاءت ااية خطابان لمصدؽ غير منكر أك متردد ،فميس فييا ما يكجب التككيد
لممخاطب.

جاء في التفسير الكبير ":فإف قمت :كيؼ عزلت الكاك عف الجممة بعد إال ،كلـ تعزؿ عنيا

في قكلو :

    

    ؟ قمت :األصؿ عزؿ الكاك ،ألف
الجممة صفة لقرية ،كاذا زيدت الكاك ،فمتأكيد كصؿ الصفة بالمكصكؼ "(.)2

 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ.549 :2 ،
 ) 2الرازم ،التفسير الكبير.170 :24 ،
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كمف ناحية ثانية ،فإف الصفة المراد إثباتيا في األكلى " ككف القرية ذات كتاب سابؽ قد

أنزؿ عمى رسكليا ،ال الكتاب المحفكظ المقدر فيو أجميا ،كذلؾ ألف ااية تيدؼ إلى أنيـ أنذركا كلـ
يؤخذكا ظمما.

كالصفة المراد إثباتيا في الثانية ككف القرية ذات منذريف ،ألف الكتاب ليس لو مف قكة

الظيكر ما لمرسؿ ،لذلؾ كاف المقاـ في األكلى مقاـ تأكيد ،كفي الثانية – أعني ظيكر المنذريف-
ألنيـ جماعة مف الناس ،فيـ في غنى عف التأكيد الذم احتاجت إليو األكلى"(.)1

فالكتاب الذم أنزؿ فيو بياف لؤلجؿ المقدر المعمكـ في المكح المتحدل بو ،كفرؽ بيف

الكتاب ،كالشخص المبمغ في الدعكة.
الخبلصة :حيف كاف التحدم كاضحان كاإلعراض عف تعاليـ اإلسبلـ رغـ عمـ الكافريف بيا قكبمكا

بالتأكيد عمى محدكدية آجاليـ في إشارة إلى الحساب الذم ينتظر الكافريف جراء مكابرتيـ .كحيث

المن ىذريف مف الدعاة كىـ أقكل حجة مف الكتاب لـ يحتج إلى التأكيد ،
التصديؽ مف المخاطب ك ي
فجاء كؿ في مكقعو ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.
المسألة (:)72

قاؿ -تعالى:-









(  الحجر.)23 :

كقاؿ -تعالى(       :-ؽ:

.)43
الشاىد :ذكرت الكاك قبؿ الضمير كدخمت البلـ عمى ضمير الجمع في آية الحجر بينما حذفت
الكاك كالبلـ مف السياؽ المشابو مف آية سكرة ؽ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

    
يقكؿ -تعالى -في سكرة الحجر:










   
   
    
 ) 1المطعني ،خصائص التعبير القرآني.17 :2 ،
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(   الحجر.)23 -21 :



في اايات الكريمة " إظيار لقدرة اهلل -تعالى -كعجز البشر ،فاهلل -تعالى -قادر عمى

إيجاد ما ينفع كلكف ينزلو بقدر معمكـ .كيرسؿ الرياح التي تحمؿ األمطار التي جعميا اهلل تعالى
()1

سقيا لمعباد ،كىك -تعالى -الذم يحيي كيميت "

كىنا يذكر -تعالى -لنفسو المنزىة عددان مف

الصفات يصؿ بينيا بالكاك ،فالكاك عاطفة كقد جاءت في ىذا المقاـ التفاؽ المعطكؼ كالمعطكؼ

عميو في الخبرية كتغايرىما في المعنى.

  
أما في سكرة (ؽ) فيقكؿ -تعالى:-
    








    

 

(  ؽ.)43 -41 :
فالحديث ىنا خطاب لمنبي

 كقكلو -تعالى "    -يعني

الم َّ
حدث عنو
الم ى
خبر بو ك ي
استمع لما أخبرؾ بو مف حاؿ يكـ القيامة .كفي ذلؾ تيكيؿ كتعظيـ لشأف ي
"(، " )2كىك أمر غيبي طالما أنكره المكذبكف كالييكد ،حيث يبيف سبحانو أنو القادر عمى بعث كؿ
المنكريف المشركيف كمحاسبتيـ كاالنتقاـ منيـ"

()3

،ثـ يقكؿ -تعالى   -

 كىي استئناؼ بياني " أم لنا ىذه الصفة عمى كجو العظمة ،فنحيي بيا ما نشاء "(. )4

الخبلصة :ذكرت الكاك في آية الحجر كاصمة ،لمربط بيف الجمؿ في اايات؛ لبياف مجمكعة مف

صفاتو تعالى  ،بينما حذفت مف آية سكرة (ؽ) ألف القكؿ فييا كقع استئنافان بيانيان عمى كجو التعظيـ

فمـ يحتج إلى الكصؿ ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.
المسألة (:)73

قاؿ -تعالى   :-
    
  

(النحؿ.)29 :
 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ.553 – 552 :2 ،
 ) 2المصدر السابؽ ذاتو.383 :4 ،

 ) 3المصدر السابؽ ،الجزء ذاتو كالصفحة ذاتيا.
 ) 4البقاعي ،نظـ الدرر.215 :4 ،
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كقاؿ -تعالى :-
    
   

الزمر.)72 :
الشاىد :خصت آية سكرة النحؿ بدخكؿ البلـ عمى فعؿ الذـ    :كاقترف فعؿ
األمر بالفاء ،    :في حيف حذفت (البلـ) مف السياؽ المشابو
مف آية سكرة الزمر ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

" إف آية النحؿ ىي في ذكر قكـ ضمكا في أنفسيـ ،كأضمكا غيرىـ ،كىـ الذيف أخبر اهلل –

تعالى -عف أنبائيـ أنيـ سألكىـ عف القرآف ،فقالكا ليس مف عند اهلل ،كانما ىك أساطير األكليف،
قاؿ -تعالى      :-





(   النحؿ ،)24 :كىؤالء أكثر الناس آثامان كأشدىـ عقابان،
كمف ىذه صفتو ،اختير عند تغميظ العقاب لو إلى المبالغة في تأكيد لفظو ،فاختير (البلـ) ىنا
ى
لذلؾ ،كليس كذلؾ اايتاف في سكرة الزمر ،ألنيما في ذكر جممة الكفار ،قاؿ عز مف قائؿ :










(   الزمر ،)71 :فمما كاف المذككركف في سكرة النحؿ

فيمف لزميـ كزراف عف ذنكبيـ التي أتكىا كعف ذنكب غيرىـ التي حممكا عمييا حسف التككيد ،كلذلؾ

خصت بالبلـ "

()1

" ،ففي قكلو -تعالى ،    :-الفاء لمعطؼ عمى فاء التعقيب

في قكلو    كالبلـ لمتأكيد "(.)2

فااية األكلى خاصة ،كقد خصت بالبلـ لمتككيد ،كالثانية عامة ،كقد خمت مف التككيد

لعمكميا ،حيث المصير المتكقع لمف تكبر في الدنيا كأعرض عف الحؽ فبئس الحاؿ كبئس المآؿ.
يؿ) فمـ يحتج فييا إلى الفاء لمكصؿ ،أما آية
ثـ إف آية الزمر يسبقت بفعؿ مبني لممجيكؿ ( ًق ى
النحؿ صدرت بالفاء عطفان ،كذلؾ أف الكافريف عند مجيء المبلئكة لقبض أركاحيـ ،أظيركا السمع

كالطاعة كقالكا(        :النحؿ:

 ،)28فأجابيـ اهلل تعالى:

    

درة التنزيؿ.263 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
 ) 2الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.243 :
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: (النحؿ ...   

. كاهلل أعمـ، فعطؼ بالفاء داللة عمى سرعة قذفيـ في النار،)29-28

 كىؤالء. ألنيا في قكـ ضمكا بأنفسيـ كأضمكا غيرىـ،صت (بالبلـ) لمتككيد
ٌ  ااية األكلى يخ:الخبلصة
 فاختير عند تغميظ العقاب ليـ إلى المبالغة في تأكيد المفظ كالثانية،أكثر الناس آثامان كأشدىـ عقابان
: ثـ عطؼ بالفاء في قكلو. ألف ىذه سبيميـ بسبب تكبرىـ،عامة في الكافريف المعرضيف عف الحؽ

 في حيف، في آية النحؿ داللة عمى سرعة قذفيـ في النار  

 ألف الفعؿ سبؽ بفعؿ مبني لممجيكؿ، ) مف الفاء (الفعؿ

خػبل

. أعمـ بمراده- تعالى- كاهلل،فمـ يحتج فيو إلى العطؼ كالكصؿ

:)74( المسألة

      :- تعالى-قاؿ
     

.)70 : (النحؿ 

      :- تعالى-كقاؿ
    
  

.)5 :(الحج
 فما، بينما حذؼ مف آية سكرة النحؿ، ذكر الحرؼ ( ًمف) حدان لمظرؼ في آية سكرة الحج:الشاىد
حقيقة ذلؾ األمر؟

:التحميؿ والدراسة الببلغية

: في سكرة النحؿ- تعالى- قاؿ،سياؽ اايتيف يبيف سر ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ
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.)70 -68 : (النحؿ   
: كمف ىذه اايات نجد

 في أكاف، حتى يعكد اإلنساف كييئتو األكلى، المقصكد بأرذؿ العمر " اليرـ كالخرؼ.1
.)1(" قميؿ الفيـ، سخيؼ العقؿ، ضعيؼ البنية،طفكلتو

   :

  المخاطب في اايات الرسكؿ الكريـ.2

. كاظيار عظمتو، كىي في إخباره كالبياف لمناس عف قدرة اهلل تعالى،

، كقدرتو النافذة في عباده، اايات في سياؽ تعداد بعض صكر عظمة اهلل تعالى في الككف.3
. كيجيؿ بعد العمـ مف الخرؼ، كمنيـ مف يترؾ حتى ييرـ،فيك الذم أنشأىـ ثـ يتكفاىـ
   
 
) (



:- تعالى- " سبؽ قكلو.4

: فقاؿ، إجماؿ في الكبلـ  

. 2 "    

 لـ يكف مف، كاايات في مجاؿ اإلخبار كالبياف،فمما كاف المخاطب ىك الرسكؿ الكريـ
 " فترؾ ( ًمف) الحتماؿ الزمف القريب، فكاف البياف عمى اإلطبلؽ كدكف قيد،الشؾ ما يكجب التككيد
.) مف ناحية كحذؼ ( ًمف) ألنو أجمؿ الكبلـ قبميا مف ناحية ثانية3("كالبعيد

   :- تعالى-كفي آية الحج يقكؿ
     
     















    





    









     
   



    

.)5 : (الحج  

.142 :3 ، الكشاؼ، ) الزمخشرم1

.195 :2 ، معاني النحك،السامرائي
ٌ )2
.246 : البرىاف في متشابو القرآف، ) الكرماني3
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كبالنظر في ااية نجد:

الرد عمى مف ىك في ريب مف البعث ،حيث ينكر الكافركف ااخرة كالحساب.
 .1ااية في ٌ
 .2ااية فييا " إيضاح لبالغ قدرة اهلل -تعالى -النافذة ،مف تفصيؿ أطكار خمؽ اإلنساف،
كاحياء األرض بعد مكتيا ،كخاصة لممنكريف"(.)1
 .3دخمت ( ًمف) عمى الظرؼ فحدتو ،كمعناه أف الجيؿ يبدأ بعد العمـ ببل ميمة أك فاصؿ،

كىذا أدؿ عمى قدرة اهلل -تعالى-؛ ألف االنتقاؿ المباشر مف العمـ إلى الجيؿ ،يتناسب مع

حالة الريب ،لبياف قدرة اهلل -تعالى -عمى التغيير كابيار منكرم البعث(.)2

الخبلصة :لما كانت ااية األكلى إخبا انر كتقري انر مف اهلل -تعالى -لرسكلو الكريـ حكؿ قدرتو النافذة
سنة اهلل تعالى في
في خمقو ،خمت مف حرؼ الجر ( ًمف) لبلستغراؽ في الزمف كلبياف أف ذلؾ ىك ٌ
الخمؽ ،كعندما كاف الحديث عف منكرم البعث ،ناسب دخكؿ ( ًمف) لحد الظرؼ كبياف قدرة اهلل

تعالى الفكرية عمى التغيير مف حاؿ إلى حاؿ ،كىك قكؿ يتناسب مع نفسية المشركيف المعانديف

الشاكيف بؿ كالمنكريف لقدرتو تعالى ،ثـ ألف آية النحؿ سبقت بحديث مجمؿ ناسبيا الحذؼ ،بينما
آية الحج سبقت بكبلـ مفصؿ فناسبيا التفصيؿ بذكر ( ًمف) .كاهلل أعمـ.
المسألة (:)75

قاؿ -تعالى       :-

(    النحؿ.)14 :

كقاؿ -تعالى       :-

(    النمؿ.)70 :

ؾ)
الشاىد :ذكرت النكف في آية سكرة النحؿ مع الفعؿ (تى يك ٍف) ،بينما حذفت مف آية سكرة النمؿ( ،تى ي
فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

نزلت آية سكرة النحؿ بعد أف مثٌؿ المشرككف بالمسمميف يكـ أحد

( ")1بقركا بطكنيـ ،كقطعكا

مذاكيرىـ ،ما ترككا أحدان غير ممثكؿ بو ،فكقؼ رسكؿ اهلل  عمى حمزة كقد يمثٌؿ بو ،فرآه مبقكر
) 1المصدر السابؽ ذاتو.246 :
 ) 2ينظر :السامرائي ،معاني النحك 195 :2 ،بتصرؼ.
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البطف فقاؿ ":أما والذي أحمؼ بو ،لئف أظفرني اهلل بيـ ألم مف بسبتيف مكانؾ "( ،)2فنزلت ىذه ااية ،فكفٌر
( )3
 ،قاؿ -تعالى   :-
ككؼ عما أراده "
عف يمينوٌ ،

   
     
   






     

(   النحؿ.)127 -126 :

فقد أكصاه اهلل -تعالى -بالصبر ،كما نياه أف يككف في ضيؽ مف مكرىـ ،أم :كال يكف

في صدرؾ يا محمد ضيؽ ميما قؿ " ،فحذؼ النكف مف الفعؿ إشارة عمى ضركرة حذؼ الضيؽ

مف النفس أصبلن "

()4

 ،كفي ىذا تطييب مناسب لضخامة األمر كبالغ الحزف ،كتخفيؼ عف

المخاطب ،فخفؼ الفعؿ بالحذؼ ،إشارة إلى تخفيؼ األمر كتيكينو عمى النفس ،فالمسمـ ال ينتقـ

لنفسو عمى ىكاه.

المحاجة كالجدؿ حكؿ يكـ القيامة ،قاؿ -تعالى-
أما ما جاء في سكرة النمؿ فيك في سياؽ
ٌ

    :







   
     













     

(    النمؿ.)70 -67 :

كىنا نبلحظ الجدؿ بيف الرسكؿ الكريـ كبيف المجرميف حكؿ يكـ القيامة كالبعث ،فيرد

الرسكؿ عمييـ بتكجيو مف اهلل تعالى ،كيدعكه الكريـ إلى عدـ الحزف عمى ىؤالء الكفار ،ثـ نياه ألف

يككف في ضيؽ مف مكرىـ.

محاجة ،كحيث اإلنكار لمبعث ،كالرسكؿ أكشكت نفسو أف تذىب
فمما كاف المقاـ مقاـ
ٌ
عمييـ حسرات ،ناسب المقاـ أف يككف فعؿ الككف تامان تأكيدان كطمأنة لمرسكؿ كتسرية عنو في

 ) 1ينظر :السيكطي ،لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ.135 :
 ) 2الذىبي ،ابف قايماز أبك عبد اهلل محمد بف عثماف (ت  748ىػ) سير أعبلـ النببلء ،تحقيؽ :شعيب األرناؤكط
كمحمد نعيـ العرقكسي( .بيركت :مؤسسة الرسالة ،ط1413 ،9ىػ).182 :1 ،
 ) 3الزمخشرم ،الكشاؼ.619 :2 ،

السامرائي ،التعبير القرآني.77 :
)4
ٌ
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الشدة،
مكقؼ ٌ









.  
الخبلصة :لما كاف المقاـ مقاـ حزف شديد خفؼ الفعؿ تخفيفان عف قمب سيدنا محمد

 في إشارة

إلى ضركرة الصبر كحذؼ الضيؽ مف النفس أصبلن.

محاجة كمناظرة كالرسكؿ في حزف عمى قكمو ناسب التأكيد ،فأكد
كعندما كاف المقاـ مقاـ
ٌ
في مكطف الشدة.
فآية النحؿ "نزلت تسمية لمنبي حيف قيتً ىؿ عمو  ...فبالغ في الحذؼ ليككف ذلؾ مبالغة في

التسمي ،كجاء ما في النمؿ عمى القياس ألف الحزف ىناؾ دكف الحزف ىنا كاهلل -تعالى -أعمـ

بمراده"(.)1

المسألة (:)76

   
قاؿ تعالى :




(   اإلسراء.)99 :
كقاؿ تعالى:









(    يس:
.)81





كقاؿ تعالى :







 

(األحقاؼ.)33 :

الشاىد :ذكر حرؼ الباء مقركنان بمفظ القدرة في آيتي (يس كاألحقاؼ) ،بينما حذؼ مف آية سكرة
اإلسراء ،عممان أف السياقات متشابية ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع في اايات الكريمة مف

البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف .248 :كينظر :األنصارم ،فتح الرحمف.228 – 227 :
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أف) ،كما في يس خبر (ليس) ،فدخؿ الباء الخبر ،ككاف
إف ما في سكرة اإلسراء خبر ( ٌ
" ٌ
لما ترادؼ النفي ،كىك قكلو  
القياس أال يدخؿ في األحقاؼ ،كلكنو شابو ه
لبس ٌ
    كفي اإلسراء نفي كاحد "

  ك

()1

" فما

في األحقاؼ خبر ( َّ
أف) ،ككاف القياس عدـ دخكؿ الباء فيو ،لكنيا دخمتو تشبييان ؿ (لـ) ب (ليس)
في النفي"(.)2

ثـ إف ما جاء في آية اإلسراء ىك في سياؽ الخطاب لمرسكؿ الكريـ ،كاخبار لو مف باب

التسرية لو كالكعيد لمكفرة ،قاؿ -تعالى    -
، ...

، ...   





 

،... 



    ، ...  


،.... 





(  اإلسراء ،)96 -80 :فالخطاب في ىذه اايات مكجو لمرسكؿ ،كىك تقرير
عف حاؿ مف أعرض أك نافؽ أك كفر ،كلما كاف الكبلـ خطابان لمرسكؿ كعمى شاكمة تقرير ،كىك

المصدؽ ،لـ يحتج فيو إلى التككيد.

أما آية سكرة يس فقد جاءت في مقاـ التحدم الظاىر كالعصياف البائف هلل كلرسكلو ،مف

الذيف اتخذكا أنصا انر مف دكف اهلل ،كأنكركا البعث كالحساب كاستبعدكه ،األمر الذم أحزف الرسكؿ 

 

فنزلت اايات تسرم عنو ،قاؿ -تعالى:-








    
     
    

(  يس ،)76 -74 :فجاءت الباء المؤكدة لتناسب جك التحدم لمكافريف ،لبياف أف أمر
اهلل -تعالى -نافذ كأف قدرتو فاعمة تسرية لمرسكؿ ككعيدان لمكافريف ،كمقتضى اايات يقكؿ :أليس
الذم جعؿ ليـ مف الشجر األخضر نا انر ،كأليس الذم خمؽ السماكات كاألرض مع كبر جرميما،

كعظيـ شأنيما بقادر عمى أف يخمؽ مثميـ في الصغر ،فإف بديية العقؿ قاضية بأف مف قدر عمى

خمقيا فيك عمى خمؽ األناسي أقدر(.)3

ككذلؾ األمر في آية سكرة األحقاؼ ،حيث التحدم فييا كاضح    ،
    
    
 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.254 :
 ) 2األنصارم ،فتح الرحمف.240 :

 ) 3أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد315 :5 ،بتصرؼ.
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(   األحقاؼ.)32 :

الخبلصة :خمت آية اإلسراء مف التأكيد ألف الخطاب فييا عمى سبيؿ اإلخبار كىك مكجو لمرسكؿ
ابتداء ،أما في آيتي سكرتي (يس كاألحقاؼ)  ،فقد دخمت الباء لتأكيد إرادة اهلل
الكريـ المصدؽ
ن
كمشيئتو النافذة ك الشتماؿ النفي الكارد في صدر ااية ،فيي تقرير لمقدرة عمى كجو عاـ ليككف
كالبرىاف( ،)1كقد دخمت الباء في األحقاؼ الخبر تشبييان لػً (لـ) بػ (ليس) ،كاهلل -تعالى -أعمـ
بمراده.

المسألة (:)77

قاؿ -تعالى      :-

( الكيؼ.)78:

كقاؿ -تعالى       :-

(الكيؼ.)82 :

الشاىد :جاء الفعؿ    عمى أصمو دكف حذؼ في آية سكرة الكيؼ األكلى،
بينما حذؼ منو (التاء)    :في ااية الثانية ،فما بياف ما جاء في كؿ مكضع ؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

اايتاف في قصة مكسى مع الخضر عمييما السبلـ ،ذلؾ أف مكسى –عميو السبلـ -عندما

كلكف مكسى كمما
ركب السفينة اشترط عميو الخضر أال يسأؿ عف شيء حتى يحدث لو منو ذك انرٌ ،
رأل مف الخضر فعبلن أنكره كسأؿ عنو ،كالخضر ِّ
يذكره بالشرط ،حتى ضاؽ الخضر بمكسى ذرعان،

كحانت ساعة الفراؽ ،فقاؿ الخضر لمكسى    :




    

(  الكيؼ ،)78 :ثـ يأخذ الخضر بشرح المكاقؼ المختمفة التي اعترتيما،


فالمكقؼ في ااية مكقؼ بياف كشرح ،كعندما كصؿ الخضر إلى نياية حديثو قاؿ لمكسى:
     

  إيذانان بالفراؽ كنياية الرحمة".جاء الفعؿ في األكؿ عمى األصؿ ،كفي الثاني

 ) 1ابكالسعكد ،تفسير أبي السعكد80 :6 ،بتصرؼ.
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تسطع عمى التخفيؼ ،ألنو الفرع" ("،)1عمى األصؿ ألنو لـ ينبئو بعد بما لـ يستطع عميو صبرا،
كالثاني عمى التخفيؼ ألنو جاء بعد إتيانو بما لـ يسطع عميو صب ار"(.)2

فالمقاـ في ااية األكلى ىك " مقاـ الشرح كاإليضاح كالتبييف ،فمـ يحذؼ مف الفعؿ ،أما الثانية ،فيي
مقاـ مفارقة ،كلـ يتكمـ بعدىا بكممة  ،كفارقو ،فحذؼ مف الفعؿ "(.)3

" كالقرآف يحذؼ مف الفعؿ لمداللة عمى أف الحدث أقؿ مما لـ يحذؼ منو ،كأف زمنو أقصر ،فيك
يقتطع مف الفعؿ لمداللة عمى االقتطاع في الحدث ،كيحذؼ منو في مقاـ اإليجاز كاالختصار،

بخبلؼ مقاـ اإلطالة كالتفصيؿ "(.)4

الخبلصة :جاء الفعؿ تامان عمى األصؿ في سياؽ اإليضاح كالتفصيؿ ،كفي مقاـ اإلطالة كالشرح،
بينما حذؼ منو في مقاـ االختصار كالمفارقة ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)78

قاؿ -تعالى:-









(  الكيؼ.)97 :
كقاؿ -تعالى:-









(  الكيؼ.)97 :
الشاىد :جاء الفعؿ عمى تمامو دكف حذؼ التاء في ااية الثانية:

  بينما حذؼ حرؼ التاء مف الفعؿ في األكلى فقاؿ:




 ،  فما بياف ما جاء في كؿ مكضع ؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

إف اهلل -تعالى -اختار التخفيؼ في ااية األكلى ،ألف مفعكلو حرؼ
يقكؿ الكرمانيٌ ":
كفعؿ كفاعؿ كمفعكؿ ،فاختير فيو الحذؼ ،كالثاني مفعكلو اسـ كاحد كىك قكلو   

"(.)5

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.258 :
 ) 2خمؼ اهلل أحمد عز الديف ،ىامش البرىاف في متشابو القرآف -لمكرماني.258 : -
السامرائي  ،ببلغة الكممة في التعبير القرآني.19 :
)3
ٌ
 ) 4المرجع السابؽ ذاتو.11 :
 ) 5الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.258 :
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فمما كاف الظيكر ،أم :االعتبلء

()1

بحاجة إلى خفة كرشاقة ،خفؼ الفعؿ ،فحذؼ منو

التاء ،كلما كاف النقب ،كىك الحفر في المادة الصمبة )( ،صعبان قاسيان ،أثبتت التاء فجاء الفعؿ عمى

أصمو ككمالو كقكتو.

الشدة كالقكة جاء الفعؿ عمى أصمو
الخبلصة :في مكطف الخفة كالرشاقة خفؼ الفعؿ ،كفي مكطف ٌ
كتمامو ،كاهلل أعمـ.

المسالة (:)79

قاؿ -تعالى(     :-طو.)15 :
كقاؿ -تعالى(     :-غافر.)59 :

ػإف فقط في آية غافر األكلىَّ ،
الشاىد :أكد اهلل -تعالى -مجيء الساعة ب َّ
كبإف كالٌبلـ في آية غافر
الثانية ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع ؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:
قكلو -تعالى:-

"     
( )2

جممة مستأنفة البتداء إعبلـ أصؿ ثاف مف أصكؿ الديف بعد أصؿ التكحيد ،كىك إثبات الجزاء "
كالعرب تحرص في إعبلميا التككيد في مكضعو ،كتأكيد الخبر يحتاج إليو إذا كاف المخبر بو

،

شاكان ،كالمخاطب في آية سكرة طو ىك مكسى –عميو السبلـ -كىك نبي مصدؽ غير منكر ،أما في
آية سكرة غافر فإف الخطاب لمكفار كىـ منكركف فأكد ،فالبلـ " تزاد لتأكيد الخبر ،كتأكيده يحتاج

إليو ،إذا كاف المخبر بو شاكان في الخبر ،كالمخاطبكف في (غافر) ىـ الكفار ،فأكد فييا بالبلـ
بخبلؼ تمؾ"(.)3

"فأكد اهلل -تعالى -إتياف الساعة بأف كالبلـ في غافر كبأف كحدىا في آية سكرة طو كذلؾ ألسباب
عدة:

 ) 1ينظر :الزمخشرم ،الكشاؼ. 719 :2 ،

 ) 2ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.201 :16 ،
 ) 3األنصارم ،فتح الرحمف.260 :
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 .1أف الكبلـ في سكرة غافر عف الكفار الذيف ينكركف الساعة ،أما في سكرة طو فالخطاب
لمكسى –عميو السبلـ -كمكسى غير منكر ليا.

 .2قاؿ -تعالى -في آية سكرة غافر تعقيبان عمى إتياف الساعة:

 

     فحسف أف


يؤكد إثباتيا ،إذا كاف أكثر الناس ال يؤمنكف بيا ،بخبلؼ آية سكرة طو فقد قاؿ:
   




.    

 .3أف الكبلـ في سكرة غافر عف الساعة كالقيامة ،بؿ جك السكرة ىك في الكبلـ عمى الساعة،
فاقتضى المقاـ زيادة التككيد في غافر"(.)1

الخبلصة :لما كاف الخطاب في سكرة طو لمكسى ،كىك المصدؽ غير المنكر لـ يؤكد ،كعندما كاف
الخطاب لمكفار المنكريف ،ناسب التأكيد جريان عمى عادة العرب التي تحرص عمى أف يككف التككيد

في مكضعو ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.
المسألة (:)80

قاؿ -تعالى:-











    

(طو.)128 :


كقاؿ -تعالى :-



(  السجدة.)26 :

  



الشاىد :ذكرت ( ًمف) قبؿ الظرؼ في آية سكرة السجدة ،بينما حذفت مف آية سكرة طو ،فما حقيقة
ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

اايتاف في تكذيب المشركيف لمرسؿ ،كعدـ أخذىـ العبرة مف األقكاـ السابقة التي أىمكيا اهلل

تعالى ،كفي آية سكرة طو يخاطب -تعالى -نبيو كيخبره عف ىؤالء الكفار المكذبيف ليعتبركا،

كيحذرىـ فيك سيحشرىـ يكـ القيامة عميان ،ألنيـ لـ ينظركا في مصير مف سبقيـ مف األمـ ،استخدـ
 ) 1السامرائي ،التعبير القرآني.168 -167 :
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حد لبلستغراؽ في الزمف ،كالمقصكد النظر إلى جميع األقكاـ السابقة ،دكف قكـ
الظرؼ (قبؿ) دكف ٌ
معمكـ كمحدكد ألخذ العبرة ،كلما كاف "السؤاؿ إنكاريان" ( )1ينكر عمى المكذبيف لزكميـ لعماىـ
كالخطاب عامان لكؿ مف أتتو آيات اهلل فأعرض عنيا كاف اإلطبلؽ أبمغ في جمب العقكبة ليـ.
أما آية سكرة السجدة ،فقد أكرد الحؽ فييا الظرؼ مع حرؼ الجر

 مف

كحده ،كالخطاب "ألىؿ مكة خاصة" ( ،)2ليعتبركا
  داللة عمى تقريب الزمف ٌ


بأقكاـ معمكمة قريبة إلى أذىانيـ ،كما يؤكد ذلؾ القرب ،قكلو تعالى:






    
(السجدة ،)21 :كقكلو -تعالى     :-
(السجدة " .)26 :فمما كاف قرب الشيء في الزماف أك المكاف أدؿ ،بيف قربيـ بإدخاؿ الجار فقاؿ :

منزالن منزلة قرب الزماف لكثرة التذكير
 ...   كربما كاف قرب المكاف ٌ
بااثار كالتردد خبلؿ الديار"(.)3
الخبلصة :يحًذؼ حرؼ الجر قبؿ الظرؼ ،فخمص الظرؼ لمعمكـ كاإلطبلؽ ،فالخطاب عاـ لكؿ
مف أتتو اايات فأعرض عنيا ،بينما ذكر حرؼ الجر ،فحد الزمف كقربو لمتذكير كاالعتبار ،كاهلل-
تعالى -أعمـ بمراده.
المسألة (:)81

قاؿ -تعالى:-







(  األنبياء.)53 :
كقاؿ -تعالى:-









(  الشعراء.)74 :
الشاىد :ذكر حرؼ اإلضراب (بؿ) في آية سكرة الشعراء ،بينما حذؼ مف السياؽ المشابو مف آية
سكرة األنبياء ،فما بياف ذلؾ؟

 ) 1ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.334 :16 ،
 ) 2ينظر :ابف الجكزم ،عبد الرحمف بف عمي بف محمحد (ت

597ىػ) ،زاد المسير في عمـ التفسير( .بيركت:

الكتب اإلسبلمي ،ط 1404 ،3ىػ) 229 :5 ،كعبد العزيز أمير ،التفسير الشامؿ لمقرآف العظيـ( .القاىرة :دار

السبلـ ،ط1420 ،1ىػ 2000ـ).2187 :4 ،
 ) 3البقاعي ،نظـ الدرر.64 :6 ،
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التحميؿ والدراسة الببلغية:

المحاجة بيف إبراىيـ –عميو السبلـ -كالكافريف مف عبدة األصناـ؛ في
اايتاف في سياؽ
ٌ
سكرة األنبياء حذؼ الحرؼ (بؿ) كذكر في الشعراء ،كذلؾ " ألف قكلو  

(  األنبياء )53 :جكاب لقكلو   :
(  األنبياء ،)52 :كفي آية سكرة الشعراء قد أجابكا عف قكلو :

 ،   بقكلو



 



:
(  الشعراء ،)71 :ثـ قاؿ ليـ
    

(    الشعراء ،)73 -72 :فأتى

بصكرة االستفياـ ،كمعناه النفي     ،

 ،أم قالكا :ال ،بؿ كجدنا آباءنا ،ألف السؤاؿ يقتضي في جكابو أف ينفكا ما نفاه السائؿ ،فأضربكا
عنو إضراب مف ينفي األكؿ ،كيثبت الثاني ،فقالكا:

فخصت السكرة بو "

()1



  

.

فمما نفى إبراىيـ –عميو السبلـ -عف األصناـ النفع كالضر كالسمع ،جاء جكاب العاجز

مف الكفار     ،كىك جكاب ىركب كضعؼ كحرج مف إبراىيـ
كأسئمتو ،فاستخداـ الحرؼ (بؿ) أفاد التعبير عف شدة الحنؽ كالسخط ،ككشؼ عف نفسية الكافريف
العاجزة كالتي ال تستند إلى العقؿ كتبرىف عصبيتيـ المتمثمة بقكؿ الشاعر:
كما أنا إال مف غزٌية إف غكت غكيت كاف ترشد غزٌية أرشد
الخبلصة :آية األنبياء جاءت جكابان مباش انر عمى سؤاؿ مباشر ،فمـ تحتج إلى ما احتاجت إليو آية
الشعراء ،التي جاءت جكابان عمى سؤاؿ بصكرة النفي ،فنفكا ما نفاه السائؿ بطريؽ اإلضراب الذم

أفاد النفي ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.
المسألة (:)82

قاؿ -تعالى(      :-الحج.)40 :

كقاؿ -تعالى(      :-الحج.)74 :
كقاؿ -تعالى(      :-الحديد.)25 :

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف ،268 :كينظر :ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.94 :17 ،
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الشاىد :ذكرت البلـ لمتككيد في آيتي الحج ،بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية سكرة الحديد،
فما بياف ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

 

يقكؿ -تعالى -في سكرة الحج:




    









     







   
    
      

(   الحج.)40 -39 :

"فالكبلـ في سياؽ اإلذف لممؤمنيف بالجياد ،كقتاؿ األعداء بعدما خرجكا مف ديارىـ كقكتمكا

ظممان ،كقد يذ ًك ىر أف اهلل -تعالى -قادر عمى نصرىـ ،كقد كعدىـ بالنصر فقاؿ مؤكدان ذلؾ:
     كال شؾ أف
()1
ً
إف) ك (البلـ) ،كقد تناسب تأكيد النصر تأكيد القكة
النصر يحتاج إلى قكة  ،فأكد قكتو كعزتو بػ ( ٌ
"(.)2
كأكد اهلل -تعالى -القكة كالعزة في آية الحج الثانية ،ألف اهلل -تعالى -ي ً
عمـ الكافريف عمى
ي
سبيؿ التيديد كالكعيد بأنو سينتقـ منيـ عمى كقاحتيـ ( ،)3كيحذرىـ مف اتباع الشيطاف ،كعبادة
األصناـ كما يحط مف شأنيا مبينان أف لك اجتمعت اإلنس كالجف عمى أف يخمقكا ذبابة ما استطاعكا،

قاؿ -تعالى      :-
    
    
   





(  الحج ،)73 :فمما كاف التحدم لممنكريف الضاليف
كالذيف أساءكا الظف باهلل بحاجة إلى قكة ،أكد اهلل -تعالى -قكتو النافذة بالبلـ ،لبياف قدرتو عمى

 ) 1ينظر :ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.279 :17 ،
 ) 2السامرائي ،التعبير القرآني.172 ،

 ) 3ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير 343 :17 ،بتصرؼ.
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سحؽ الكافريف كجعميـ في النار ،فالمقاـ مقاـ غضب كتيديد كتحذير يقابمو اإلنكار ،كالضبلؿ مف

الكافريف ،فناسبو الغمظة كالشدة في القكؿ  ،فأكد التحدم بتأكيد القكة.

أما آية سكرة الحديد فبل يكجد فييا ىذا التحدم كىذا اإلنكار لمرسؿ أك الديف ،بؿ ىي

إخبار مف اهلل -تعالى ،-أنو أنزؿ الرسؿ كالكتب حتى يختبر كيمتحف كيبتمي البشر ،قاؿ -تعالى:-













   







    

(    الحديد ،)25 :فااية في سياؽ نصر المؤمنيف
لدعكة اهلل ،ال في التحدم أك اإلنكار ،فاكتفي فييا بالتأكيد بالجممة االسمية ،خبلؼ سكرة الحج،

التي زاد التككيد فييا لزيادة الشدة كالقكة.
الخبلصة :ذكرت البلـ في آيتي سكرة الحج ،لمناسبة القكة كالشدة المبلزمة لئلنكار كالتحدم ،فناسب
الشدة كالتحدم تأكيد القكة ،خبلؼ آية الحديد التي ىي مجاؿ الدعكة ،حيث ال يحتاج إلى
تأكيد ٌ

استعماؿ القكة كباألخص المادية ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)83

قاؿ -تعالى :-

   

(  الحج.)64 :
كقاؿ -تعالى:-











(  لقماف.)26 :
إف) ،ثـ أكد اهلل -تعالى -صفتي الغنى كالحمد في آية الحج أكثر مما
الشاىد :ذكرت الكاك قبؿ ( ٌ
جاء في آية سكرة لقماف ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف ذكر ما يذكر كحذؼ ما يحذؼ مف
البياف؟
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التحميؿ والدراسة الببلغية:

دخمت البلـ عمى ضمير الشأف (ىك) في آية الحج دكف آية لقماف ،كذلؾ " أنو ذكر في

كفصؿ في الغنى في سكرة
سكرة الحج مف نعمو عمى خمقو كألطافو بيـ ما لـ يذكره في لقمافٌ ،
الحج ما لـ يفصمو في لقماف ،لذا قاؿ -تعالى -في سكرة الحج    :

(     الحج،)64 :
بتكرار االسـ المكصكؿ ،كأجمؿ ذلؾ في لقماف ،فقاؿ:

   

(   لقماف ،)26 :فمـ يكرر ما،

فصؿ في الحج كزاد عمى ما ذكره في لقماف ،زاد البلـ في الحج " (" . )1كزيادة البلـ لمتأكيد ،كال
فمما ٌ
تدخؿ البلـ الخبر لغير ذلؾ"(.)2

كالسياؽ يبيف ىذا التفصيؿ ،قاؿ -تعالى     :-









   
    
    
    






(    الحج.)66 -65:

كىذا التفصيؿ لمنعـ ناسبو التككيد ،لئلعبلـ بأف كؿ ذلؾ مف عند اهلل تعالى ،داللة عمى قدرتو
كعظمتو سبحانو ثـ ذكرت الكاك قبؿ التككيد ،كذلؾ لعطؼ إخبار عمى إخبار ،فاإلخبار بأف لو

سبحانو ما في السماكات كاألرض عطؼ عميو إخبار آخر زيادة في التككيد

 

 ،     كىذا
التفصيؿ لـ يكف في آيات لقماف ،فاكتفي التككيد فييا بالجممة االسمية ،التي خمت مف الكاك ألنيا

بنيت في سياؽ اإلقرار ،فأكد حقيقة أف هلل ما في السماكات كاألرض بقكلو إف اهلل ىك الغني الحميد،

كالتككيد يقتضي حذؼ الكاك.
الخبلصة :حيث كاف التفصيؿ لمنعيـ ناسب اإلعبلـ بأف ذلؾ كمو مف عند اهلل الغني فأكد كزاد في

ذلؾ لبياف قدرة اهلل -تعالى -كعظمتو ،كعندما أجمؿ في ذكر النعـ كلـ يفصؿ لـ يزد عمى ما كاف،
صؿ خب انر بخبر فعطؼ ،أما آية لقماف فؤلنيا بنيت عمى
كألف آية الحج بنيت عمى اإلخبار ،ىك ى
اإلقرار ،فقد أكدىا ،كالتككيد يكجب الفصؿ بحذؼ الكاك .كاهلل تعالى أعمـ بمراده.

السامرائي ،التعبير القرآني.165 ،
ٌ )1
 ) 2الغرناطي ،مبلؾ التاكيؿ.868 :2 ،
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المسألة (:)84

قاؿ -تعالى    :-

(  الحج.)74 :

كقاؿ -تعالى    :-

(  الزمر.)67 :

الشاىد :ذكرت الكاك في آية الحج زيادة عمى ما جاء في السياؽ المشابو مف آية سكرة الزمر ،فما
حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاءت آية سكرة الحج عقب (القصة) التي ضربيا اهلل -تعالى -في حؽ قريش ،قاؿ-

تعالى    :-
    
     
    
   






(    الحج:
.)73

كىذه قصة كاممة بأسمكب مكجز بميغ ،يجمعت في كممات قميمة كآية كاحدة ،ثـ استأنؼ
الحؽ بقكلو      :

 ، فمـ يحتج إلى الكاك ،ألف ااية جاءت استئنافان بعد آية كاممة بفكرتيا ،فكاف الفصؿ لشبو كماؿ
()1

االتصاؿ  ،أم أف قكلو -تعالى     -

  جكاب عمى سؤاؿ فيـ مف ااية السابقة ،كالتقدير :لماذا ال يخمؽ البشر

ذبابان؟ كلماذا إذا سمبيـ الذباب شيئان ال يستنقذكنو؟ كلماذا ضعؼ الطالب كالمطمكب؟ فكجب الفصؿ
بينيما" ،كتعد ىذه ااية مف أبمغ ما أنزلو اهلل تعالى في تجييؿ قريش كاستركاؾ عقكليـ"(.)2
أما آية سكرة الزمر فيي معطكفة عمى كبلـ سابؽ ،فاحتاجت إلى النسؽ لمكصؿ ،قاؿ-

   
تعالى:-
    
 ) 1ينظر:عباس ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ المعاني.412 : -
 ) 2الزمخشرم ،الكشاؼ.167 :3 ،
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(     الزمر:

 .)67 -65كاايات ىنا فييا حديث "عمى سبيؿ الفرض"

()1

بأف أحدىـ لك ارتد فسيصبح مف

الخاسريف ،ثـ يتابع الحؽ أف "العظيـ مف األشياء إذا عرفو اإلنساف حؽ معرفتو كقدره في نفسو حؽ

تقديره عظٌمو حؽ تعظيمو"

()2

،فالقكؿ مترابط كالكصؿ بينو كاجب ،فأثبتت الكاك لبلشتراؾ كالتغاير

بيف الجممتيف ،االشتراؾ في الخطاب كالتغاير بيف الكحي كالقدرة؛ لذا كجب الكصؿ.

الخبلصة :حذفت الكاك مف آية الحج ،ألف الكبلـ كقع استئنافان بعد آية كاممة بفكرتيا ،كاالستئناؼ

يقتضي الفصؿ .بينما كصؿ ،فذكرت الكاك في آية الزمر عاطفة ،كالذم أكجب العطؼ ىك التغاير
كاالشتراؾ ،التغاير بيف الجممتيف كاالشتراؾ في الخطاب ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)85

قاؿ -تعالى    :-

(   المؤمنكف.)19 :

كقاؿ -تعالى     :-

(    الزخرؼ.)73 :
الشاىد :اايتاف متشابيتاف ،ذكرت الكاك في ااية األكلى:

 ،   بينما

حذفت مف ااية الثانية مف سكرة الزخرؼ ،فما بياف ذلؾ األمر؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاء في البرىاف لمكرماني " :قاؿ -تعالى -في ىذه السكرة – المؤمنكف-



تدخركف،
   بزيادة الكاك ،ألف تقدير ااية :منيا ٌ
 ) 1المصدر السابؽ ذاتو.137 :4 :
 ) 2الزمخشرم ،الكشاؼ.137 :4 ،
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: فمذلؾ قاؿ، فإنيا لؤلكؿ فحسب، كليس كذلؾ فاكية الجنة، كمنيا تبيعكف،كمنو تأكمكف
) (

. 1 "   
 
:- تعالى- قاؿ،جنة األرض
ٌ فالحديث في آية المؤمنيف عف




     

















 فناسب إثبات الكاك لبياف أف ىذه،)19 -18: (المؤمنكف  

 كليس كذلؾ األمر،)2( يدخركف
ٌ  كمنيا، كمنيا يبيعكف، منيا يأكمكف:الجنات ىي مصدر رزؽ لمعباد
 حيث ال بيع كال شراء كال،في آية الزخرؼ ألنيا حديث عف جنة الخمد عند ذم العرش المكيف
)3(


:- تعالى- قاؿ،
 كانما نعيـ دائـ لمف استحقو مف المؤمنيف عامة،ضركرة الدخار






    
    














    

: (الزخرؼ    

. كفي ىذه اايات يتضح أف الحديث عف الجنة كنعيميا يكـ القيامة بشكؿ جمي،)73 -70

 كحذفت حيث الخير،التنكع في أصناؼ الطعاـ كالمعامبلت في الدنيا
ٌ  ذكرت الكاك حيث:الخبلصة
. أعمـ- تعالى- كاهلل،العميـ في ااخرة
:)86( المسألة

.)10 : (النكر     :- تعالى-قاؿ
: (الحجرات       :- تعالى-كقاؿ

.)12

.275 : البرىاف في متشابو القرآف، ) الكرماني1

. بتصرؼ31 ؾ10 ، ركح المعاني، ) األلكسي2
. بتصرؼ52 :7 ، نظـ الدرر، ) البقاعي3
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الشاىد :ذكرت الكاك مقترنة بحرؼ التككيد فقاؿ ،    :في آية سكرة النكر ،بينما
حذفت الكاك مف السياؽ المشابو مف آية سكرة الحجرات ،فما سر ذلؾ األمر مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

آية سكرة النكر نزلت عقب آيات (المبلعنة)

( )1

التي تبيف مكقؼ اإلسبلـ مف اتياـ الرجؿ

 
زكجتو بالزنا دكف شيكد ،ككيؼ يفرؽ بينيما ،قاؿ -تعالى:-
















   
     
   









   
     
(   النكر )9-6 :ثـ قاؿ  :





(      النكر ،)10:كفي

لتفصؿ فضؿ اهلل المتمثؿ بالتكبة
ذلؾ إشارة إلى لطؼ اهلل -تعالى -كرحمتو ،فجاءت الكاك
ٌ
كالحكمة ،كتأكد ذلؾ ،ألف الخطاب مكجو في حؽ الزكجيف المتخاصميف ،كىـ أحكج ما يككنكف إلى
إثبات ادعائيـ ،كالتكبة؛ ألف األمر يتعمؽ بكاحد مف مقاصد الشريعة كىك العرض ،فأكده اهلل-

تعالى -بالصكرة المبينة ،فضبلن عمى ما في اايات مف ترابط كاتصاؿ تحققو الكاك.

أما ما جاء في آية سكرة الحجرات ،فقد كاف نييان مف رب العزة مكجيان لممؤمنيف ،إلى

ضركرة اجتناب الظف كالتجسس كالغيبة أك المبادرة إلييا دكف تثبت ،ثـ بياف أف مف فعؿ ذلؾ عميو

 
يتقي اهلل -تعالى -كيتكب إليو ،قاؿ –تعالى:-
أف ى



    
     
    









       

(الحجرات.)12 :

كىنا يؤكد -تعالى -اتصافو بالتكبة كالرحمة بػ (إف) ،ألف الخطاب نيي لممؤمنيف كىـ

يدرككف ىذه الحقيقة فمـ يحتج إلى مزيد تككيد بالكاك "،فمما كاف التقدير ،فإف اهلل يتكب عميكـ إف
 ) 1ينظر :األلكسي ،ركح المعاني.164 :18 ،
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تركتمكه،عممو بما د ٌؿ عمى ذلؾ صفة متكررة المتعمؽ،فقاؿ     :أم الممؾ
 ،  أم :مكرر التكبة ،كىي الرجكع عف المعصية إلى ما كاف قبميا
األعظـ
مف معاممة التائب ،كاف كرر الذنب ،فبل ييأس أحد كاف كثرت ذنكبو كعظمت

  

يزيده عمى ذلؾ أف يكرمو غاية اإلكراـ"(.)1

ثـ إف كماؿ االتصاؿ بالتككيد بيف قكلو -تعالى:-

  

   كما قبميا  ،    مع
نشاء مما يكجب الفصؿ(.)2
كماؿ االنقطاع ،أم :اختبلؼ الجممتيف خب انر كا ن

الخبلصة :أكد اهلل -تعالى -األمر في آية النكر ،ألنو يتعمؽ بكاحد مف مقاصد الشريعة ،كىك
العرض ،حرصان عمى صكف أعراض المسمميف ،ك كصبلن لمترابط بيف اايات.

كفصؿ في آية سكرة الحجرات بحذؼ الكاك ،لكماؿ االتصاؿ بالتككيد ،كاختبلؼ الجممتيف خب انر

كانشاء ،فالمؤمف يدرؾ أىمية ترؾ ما نيي عنو .كاهلل تعالى أعمـ بمراده.

المسألة (:)87

قاؿ -تعالى :-

  

(   النكر.)34 :
كقاؿ -تعالى :-







(  النكر.)46 :
الشاىد :ذكر حرؼ النسؽ في آية سكرة النكر األكلى ،بينما خبل منيا صدر ااية الثانية ،فما
حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

   
قاؿ -تعالى:-













   
 ) 1البقاعي ،نظـ الدرر.234 :7 ،
 ) 2عباس ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا –عمـ المعاني.418 : -

172

     








   



    




















.)34 -33 : (النكر  

 قاؿ عطفان، كمقدماتيا كخكاتيميا-أتـ سبحانو ىذه اايات في براءة عائشة – رضي اهلل عنيا
ٌ "فمما
    :عمى قكلو أكليا

 أم بما لنا مف     
: فإف قكلو، فؤلف "اتصاؿ األكؿ بما قبمو أشد،)1(



"العظمة ترغيبان كترىيبان

- محمكؿ كمصركؼ إلى قكلو،   


:كالى قكلو





:-تعالى

 فاقتضى الكاك ليعمـ أنو    ،  
.)2("عطؼ عمى األكؿ

 كلذا لـ، فااية كالمقدمة لما بعدىا، فخص بالحذؼ،أما ااية الثانية "فيي استئناؼ كبلـ

.)3("مر
ٌ يأت بالعاطؼ فيو كما أتى سبحانو بو فيما

     :- تعالى-قاؿ
     
    
    
      
     









     

.)46 -45 :(النكر



 كقامت أدلة، مف صفات الكماؿ كالتنزه عف كؿ شائبة نقص- تعالى-"فمما اتٌضح بيذا ما هلل
 قاؿ مترجمان لتمؾ األدلة، كاتسقت براىيف األلكىية أم اتساؽ،الكحدانية عمى مساؽ

.262 :6 ، نظـ الدرر، ) البقاعي1

.280 -279 : البرىاف في متشابو القرآف، ) الكرماني2
.280 : ) المصدر السابؽ ذاتو3
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    أم في ىذه السكرة ،كما قبميا ،بما لنا مف العظمة

.)1("   

الخبلصة :ذكرت الكاك في ااية األكلى عاطفة حيث عطؼ قكلو -تعالى:-

  عمى قكلو -تعالى:-



 



 ،    أما ااية الثانية فيي
استئناؼ كبلـ ،فخصت بالحذؼ ألنيا كالمقدمة لما بعدىا ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)88

قاؿ -تعالى:-









(  الشعراء.)50 :
كقاؿ -تعالى:-









(  الزخرؼ.)14 :
الشاىد :ذكرت الكاك مقترنة بالضمير المنفصؿ في آية الزخرؼ ،فقاؿ،    :
كذكرت البلـ في قكلو    في حيف خمت آية الشعراء مف أييما،

فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

الحديث في آية الشعراء في سياؽ الخبر مف سحرة فرعكف ،بعد ما أركا مف تحدم مكسى –

عميو السبلـ – كما ظير عمى يديو مف معجزات ،كاف مف نتيجتيا إيماف السحرة ،فتكعد فرعكف مف
آمف بمكسى بالعقاب الشديد المتمثؿ بتقطيع أيدييـ كأرجميـ مف خبلؼ كصمبيـ أجمعيف ،ففكض

السحرة أمرىـ إلى اهلل كىـ متيقنكف مف حسف مجازاتيـ عمى صبرىـ كجميؿ عاقبتيـ في ااخرة غير
()2

 ،قاؿ -تعالى    : -
متردديف كال شاكيف













  



     
 ) 1البقاعي ،نظـ الدرر.274 :5 ،
 ) 2ينظر :األلكسي ،ركح المعاني.119 :19،
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(  الشعراء)50-49 :



فمـ يحتج كبلـ مف آمف إلى تأكيد ،ألنيـ متيقنكف مف فكزىـ عند اهلل .ظير ذلؾ مف خبلؿ قكليـ 

 " :   أم ال ضرر أصبلن عمينا تحصؿ بو المكنة منا فيما ىددتنا بو ،بؿ لنا في
الصبر عميو إف كقع أعظـ الجزاء مف اهلل "( ،)1فاكتفي بأصؿ الجممة دكف الكاك لتكاصؿ الحديث.
أما ما جاء في آية الزخرؼ ،فيك خطاب عاـ لكؿ المسمميف حتى قياـ الساعة ،يقكؿ

 

إف معنى قكلو:
اإلسكافيٌ ":
     
    

(    الزخرؼ)14 -13 :
لتذكركا إنعاـ اهلل عميكـ كتشكركه كتخالفكا الكفار بأف تقركا بما أنكركه ،فتؤمنكا بالبعث ،كالحياة بعد

الدىر ،فالتككيد
المكت ،كىذا خطاب لكؿ مف كاف في ذلؾ العصر كمف يككف بعدىـ إلى انقضاء ٌ
لمثمو الزـ كفي الكبلـ الذم لمتأبيد كاجب"(.)2

"كالجممة معطكفة عمى جممة التنزيو

   

   عطؼ الخبر عمى اإلنشاء ،كفي ىذا تعريض بتكبيخ المشركيف
عمى كفراف نعمة اهلل تعالى باإلشراؾ ،كبنسبة العجز عف اإلحياء بعد المكت ،ألف المعنى :كجعؿ
لكـ مف الفمؾ كاألنعاـ ما تركبكف لتشكركا بالقمب كالمساف ،فمـ تفعمكا ،كلمبلحظة ىذا المعنى أكد

الخبر"(.)3

ككذلؾ فإف التفاؽ الجممتيف









  ك    

  في ككنيما خبريتيف أكجب الكصؿ ( ،)4ثـ لككف ما في ىذه
السكرة عامان لكؿ مف ركب سفينة أك دابة "حسف إدخاؿ البلـ عمى الخبر لمعمكـ"(.)5

الخبلصة :لما كاف الحديث عمف آمنكا مف السحرة عف قناعة مطمقة ،بعد ما أركا مف معجزات
مكسى – عميو السبلـ ، -فقالكا

   

 ) 1البقاعي ،نظـ الدرر.361 :5 ،
درة التنزيؿ.432 :
 ) 2اإلسكافيٌ ،
 ) 3ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.175 :25 ،

 ) 4عباس ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ المعاني.424 : -
 ) 5الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.332 :
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  متيقنيف مف لقاء اهلل -تعالى -تسرية عف أنفسيـ ،كإلغاظة فرعكف،
خمت الجممة مف الكاك كالتأكيد بالبلـ؛ لشدة كثكقيـ كعدـ ترددىـ.

كحيف كاف الخطاب عامان لكؿ مف آمف في كؿ زماف كمكاف ،احتاج إلى التككيد؛ ألف اهلل-

تعالى -أعمـ بنفكس عباده كتقمب أحكاليـ ،ثـ إف الكبلـ في آية الشعراء استئناؼ ،فمـ يحتج إلى

الكاك ،فيي جممة مفسرة لمقكؿ كال تحتاج إلى الكصؿ ،أما آية الزخرؼ فاحتاجت إلى الكاك لترابط

الجمؿ ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.
المسألة (:)89

   
قاؿ -تعالى :-
    
  
(الشتراء.)154 -153:
كقاؿ -تعالى     :-
    
  
(الشتراء.)186 -185:

الشاىد :المكضعاف متشابياف ،ذكرت الكاك في آية سكرة الشعراء الثانية مقترنة بحرؼ النفي ،فقيؿ:

 ،   بينما حذفت الكاك مف السياؽ المشابو مف آية الشعراء األكلى ،فما حقيقة ما
جاء

في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

َّحر :طرؼ الحمقكـ كالرئة "
َّحر" ،كالس ى
المس ٌحريف مف الس ى
كممة ى

()1

كقكلو -تعالى :-

 "     قيؿ
ممف جعؿ لو ىس ىحهر تنبييان أنو محتاج إلى الغذاء " ( .)2جاء في البرىاف – لمكرماني ": -ألنو في

 ) 1األصفياني ،المفردات في غريب القرآف.231 :
 ) 2المصدر السابؽ ذاتو.232 :
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قصة صالح بدؿ مف األكؿ ،كفي الثانية عطؼ ،كخصت األكلى بالبدؿ ألف صالحان قمؿ في
الخطاب ،فقممكا في الجكاب ،كأكثر شعيب في الخطاب فأكثركا في الجكاب"(.)1

جاء في الكشاؼ –لمزمخشرم " -فإف قمت :ىؿ اختمؼ المعنى بإدخاؿ الكاك ىنا كتركيا في

قصة ثمكد؟ قمت :إذا أدخمت الكاك فقد قصد معنياف :كبلىما مناؼ لمرسالة عندىـ :التسحير

أف الرسكؿ ال يجكز أف يككف مسح انر كال يجكز أف يككف بش انر ،كاذا تركت الكاك فمـ يقصد
كالبشرٌية ،ك ٌ
مسح انر -ثـ قرر بككنو بش انر مثميـ " ( ،)2فااية األكلى في قكـ ثمكد ،إذ
إال معنى كاحدان كىك ككنو ٌ

السحر ،كىي الرئة ،أم :مف األناسي ،فيككف
يركف أف صالحان – عميو السبلـ" -مف ذكم ٌ
      تأكيدان لو "


()3

المسحركف ىنا ،ىـ (المتعممكف بالطعاـ كالشراب) (.)4
كعميو،
ٌ
كالمعنى :أنت يا صالح ذك رئة تأكؿ كتشرب ،كىذا كصؼ لو بالبشرية ،لذا "قاؿ تعالى عمى لسانيـ

     تأكيدان لما قبميا ،فتـ الفصؿ لكماؿ االتصاؿ
بيف اايتيف بالتككيد"(.)5

أما ااية الثانية ،فيي في قكـ مديف كفي سياؽ حديثيـ لشعيب عميو السبلـ ،ككممة

المسحريف ىنا (المسحكر الذم أصابو مس فاختمط عميو األمر)

(  ،)6كىذا يختمؼ في معناه عف

بشر ،لذا كصمت الثانية باألكلى – بالكاك -ألف لكؿ منيا
معنى الجممة التي بعدىا ،كىي أنو ه
معنى ،إذ "القكـ ألصقكا بشعيب تيمتيف :ككنو مسحك انر أكالن ،كككنو بش انر ثانيان ،فكسطت كاك العطؼ؛
ألف العطؼ يقتضي التغاير"(.)7

الخبلصة :عندما كاف الحديث في حؽ صالح – عميو السبلـ -في ااية األكلى ،قصد بالمسحر

ذم الرئة الذم يأكؿ كيشرب ،فكاف ما بعدىا تأكيدان لو ،فحذفت الكاك لكماؿ االتصاؿ بالتككيد ،ثـ

"إف قكـ صالح لـ يجزمكا بعد بتكذيبو بدليؿ مطالبتيـ إياه بآية دالة عمى صدقو ،كلما كاف كبلميـ
 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.285 :
 ) 2الزمخشرم ،الكشاؼ.322 :3 ،

 ) 3البيضاكم (ت 791ىػ) ،تفسير البيضاكم ،تحقيؽ :عبد القادر العشا حسكنة( .بيركت :دار الفكر ،دط،
1416ىػ1996 -ـ).249 :4 ،
 ) 4شياب الديف ،أحمد بف محمد اليائـ المصرم (ت

815ىػ) ،التبياف في تفسير غريب القرآف ،تحقيؽ :فتحي

أنكر الدابكلي( .القاىرة :دار الصحابة لمتراث بطنطا ،ط1992 ،1ـ).321 :
عماف :جامعة القدس المفتكحة ،ط1997 ،2ـ).187 :
 ) 5عباس ،فضؿ حسف ،إعجاز القرآفٌ ( .
 ) 6الزمخشرم ،الكشاؼ.318 :3 ،
 ) 7عباس ،إعجاز القرآف.188 :
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استئنافان لكبلـ جديد الؽ بو

 .    أما في قصة شعيب فقد كذبكه

كاستعجمكا العذاب فحسف العطؼ"(.)1

أما ااية الثانية ،فيي في حؽ شعيب – عميو السبلـ -كأريد فييا اتيامو بككنو مف

الم ىسح ً
َّريف ،كبككنو بش انر ،فكسطت كاك العطؼ التي تقتضي التغاير ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.
ي

المسألة (:)90

قاؿ -تعالى(    :-النمؿ.)10 :

كقاؿ -تعالى(     :-القصص.)31:

الشاىد :ذكرت  أف المؤكدة في آية سكرة القصص ،بينما حذفت مف آية سكرة النمؿ ،فما حقيقة
ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

آية سكرة النمؿ ىي بياف مف اهلل -تعالى -إلى مكسى – عميو السبلـ -كتأييد لو بمعجزة

العصا ،لتككف برىاف صدؽ عمى ما يقكؿ ،فقاؿ رب العزة:

 

  دكف حاجة إلى التككيد ،ألف الخطاب مف اهلل -تعالى -القدير إلى النبي
العزيز ،كىك خطاب حبيب إلى حبيبو ،كصدر بالعطؼ عمى اسمو الكريـ ،كالتقدير " فافعؿ ما
آمرؾ بو فإنو ال بد منو ،كال تخؼ مف شيء ،فإنو ال يكصؿ إليؾ بسكء ،ألنو متقف بقانكف

الحكمة ،محركس بسكر العزة ،د ٌؿ عميو بالعطؼ في قكلو:
  أم لتعمـ شيكديان عزتي كحكمتي" ( .)2كىك مف عطؼ الفعؿ عمى االسـ ،فمما




كاف الخطاب مباش انر كيكحي بالقرب ،كفيو تسكيف كتطميف لمكسى –عميو السبلـ -لـ يحتج إلى

(إف) المؤكدة ،قاؿ -تعالى    :-





(  ...  النمؿ.)10-9 :

أما في سكرة القصص ،فإف القرب ال يظير فيو ،رغـ رقة الخطاب كيسره ،ال بؿ كيكحي

بالبعد مف خبلؿ قكلو -تعالى:-



  

(  القصص )30 :فاحتاج إلى التككيد" ،ألف في قكلو -تعالى:-



    أم المستجمع لؤلسماء الحسنى كالصفات العمى،
 ) 1خمؼ اهلل ،ىامش البرىاف في متشابو القرآف – لمكرماني.285 :
 ) 2البقاعي ،نظـ الدرر.411 :5 ،
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و
بصفة ىي مجمع األفعاؿ المشاىدة لئلنساف ،فقاؿ
تعرؼ
كلما كاف ىذا االسـ غيبانٌ ،
  أم خالؽ الخبلئؽ أجمعيف كمربييـ  :
 

   ألريؾ فييا آية" ( ،)1فعند الحديث عف أمر الغيب احتاج إلى
التككيد تطمينان كتأييدان لمكسى بقصد تحقيؽ الطمب كتقريره.

الخبلصة :لما كاف الخطاب قريبان كرقيقان ،كيكحي بالقرب بيف اهلل -تعالى -كمكسى –عميو السبلـ –
لـ يناسبو التأكيد .كلما كاف الخطاب يكحي بالبعد ،كفي أمر الغيب ،ناسبو التككيد تطمينان كتأييدان

لمكسى – عميو السبلـ – بقصد تحقيؽ الطمب كتقريره ،كاهلل أعمـ.
المسألة (:)91

قاؿ -تعالى:-







(     النمؿ:
.)53

كقاؿ -تعالى   :-

فصمت.)18 :
ٌ (    
الشاىد :مف الكاضح أف السياقيف متشابياف ،ذكرت في آية سكرة النمؿ األلؼ الميمكزة بينما خمت
فصمت منيا ،فما بياف ذلؾ كما حقيقتو؟
آية سكرة ٌ

التحميؿ والدراسة الببلغية:

  
يقكؿ -تعالى -في سكرة النمؿ:
    
    







   





   
  
 

(النمؿ.)53 -50 :

 ) 1المصدر السابؽ ذاتو.483 :5 ،
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الخطاب لمرسكؿ

 يذكر -تعالى -فيو قصة صالح مع قكـ ثمكد ليبيف لمحبيب محمد

سنتو -تعالى -في تأييد أنبيائو كنصرتيـ ،كتدمير الكافريف كاىبلكيـ بظمميـ ،كطغيانيـ كيطمب مف
الرسكؿ الكريـ تحذير قريش مف أف يناليـ بتكذيبيـ إياه ما ناؿ ثمكد بتكذيبيـ صالحان(.)1
جاء الفعؿ مقترنان باليمز

ة  أنجػينا  داللة عمى أنؾ كجدت الشيء عمى صفة معينة كىي

قدرت ليـ النجاة فنجكا بإذنو -تعالى -كأصبحكا ناجيف ،كىذا ألف محمدان كاف في
النجاة ،حيث ٌ
حالة ىك بأمس الحاجة فييا إلى مف يسرم عنو كيطمئنو فمـ يكف أحسف مف ىذه القصة ،فجاء

الفعؿ أنجينا كصفان متناسقان مع القصة.

أما آية سكرة فصمت فيقكؿ -تعالى -فييا آم انر نبيو الكريـ بتبميغ دعكة شريعة التكحيد :

     







   

(   فصمت ،)6 :فاألمر كاضح لمرسكؿ الكريـ

بالتبميغ كالدعكة كاألمر بما كمؼ بو مف الدعكة إلى التكحيد كالطاعة كترؾ الشرؾ كالمشركيف ،كىذا

أمر فيو اتصاؿ مباشر بالكافريف يحتمؿ معارضة شديدة مف المشركيف ،كىنا يبمغ رب العزة نبيو

لينذرىـ مع رسالتو بما حؿ بقكـ ثمكد إذا ما أصركا عمى الكفر كالعناد.
جاء الفعؿ بصيغة المبالغة

   لممبالغة في تطميف نفس الرسكؿ

ليمضي قدمان في أمر ربو مف الدعكة كالتبميغ .كمؤنسان لو كلصحبو أنيـ الناجكف ،كما نجى ربنا
المتقيف مف األمـ السابقة.

َُّينا  ك ٍ أن ىج ىينا بمعنى كاحد ،كخصت ىذه
كذىب الكرماني مذىبان آخر فقاؿ" :
 ىنج ى
 
ٍ أن ىج ٍينا مكافقة لما بعده ،كىك
السكرة – النمؿ -بػ

  كبعده   
  ك    كميا عمى كزف (أفعؿ).
كخص

 حـ  بػ    مكافقة لما قبمو كىك   

(فصمت )12:كبعده

فعؿ"
ٌ

()2

(   فصمت )25 :ككمو عمى لفظ

كالى ىذا االتجاه ذىب صاحب فتح الرحمف( )3دكف زيادة أك نقصاف.

 ) 1ينظر :أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.91 -90 :5 ،
 ) 2الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.288 :
 ) 3األنصارم ،فتح الرحمف.310 :
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الخبلصة :ذكر الفعؿ مع األلؼ الميمكزة    كذلؾ في معرض قصة
قكـ ثمكد مع نبييـ صالح ،كىي جزء مف قصة نزلت منزلة الصفة لمف كتبت لو النجاة ،كمثاليا:

أكرمنا زيدان كنحف نعني كجدنا زيدان كريمان ،أما في سكرة فصمت فإف اهلل -تعالى -قد أمر رسكلو

بالدعكة إلى التكحيد كاخراج الناس إلى طريؽ اليداية كالرشاد ،كىذا أمر فيو مشقة حيث المقاكمة
كالعناد مف المشركيف ،فجاء الفعؿ بصيغة المبالغة ،مبالغة في تطميف الرسكؿ ليمضي قدمان فيما

أمره اهلل تعالى بو ،كمف ناحية أخرل فإف الصيغتيف قد جاءتا مكافقتيف لما قبميما كبعدىما ،كؿ في

كفعؿ ،كاهلل -تعالى -أعمـ بأسرار كبلمو.
سياقيا مف كزف أفعؿ ٌ

المسألة (:)92

قاؿ تعالى :









(  القصص.)37 :
كقاؿ تعالى:











(  القصص.)85 :
الشاىد :أثبتت الباء في آية سكرة القصص األكلى ،    :بينما حذفت مف السياؽ
المشابو مف ااية الثانية ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

صيغة أفعؿ " فييا معنى الفعؿ ،كمعنى الفعؿ ال يعمؿ في المفعكؿ بو ،فزيد بعده (باء)

اكتفاء بداللة األكؿ عميو ،كمحمو
تقكية لمعمؿ ،كخص األكؿ باألصؿ ،ثـ حذؼ مف ااخر (الباء)
ن
نصب بفعؿ آخر ،أم :يعمـ مف جاء باليدل ،كلـ يقتض تغيي انر؛ ألف األكؿ قاـ مقاـ التغيير"(.)1

قكموي بالمعجزات
كآية القصص األكلى ،ىي في حؽ سيدنا مكسى –عميو السبلـ -كقد ى
جاء ى
سحر مفترل ،منكريف دعكتو كمعارضيف معجزاتو ،فناسب كركد حرؼ
البينات ،فقالكا لو :ما ىذا إال ه

فسو الشريفة عندما قاؿ:
الباء تأكيدان كبيانان ،كىك –عميو السبلـ -يعني ىن ى
 ،   قاؿ تعالى:

 

 



    







 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.291 :
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(   ...  القصص " .)37-36 :ففي قكلو تعالى :





  إشياد هلل تعالى ،ككبلـ منصؼ ،أم ربي أعمـ بتعييف الجائي
باليدل أنحف أك أنتـ" (، " )1كىذا بقصد التكازف بيف حجة مؤل فرعكف كحجة مكسى ،ىليظيىر لمسامع
التفاكت بينيما في مصادقة الحؽ ،كيتبصر فساد أحدىما ً
كص ىحةى ااخر" ( .)2أما القكؿ في ااية
()3

كتطميف لو  ،في سكرة مكية ،قاؿ -تعالى : -
الثانية ،فيك لمرسكؿ محمد 
ه
   
     
    

(      القصص.)85:
ً ً
عيدهي إلييا
كع ىدهي كىك بمكة في أذل كغمبة مف أىميا َّأنو
كي ى
سيياج ير بو منيا ي
"فكأف اهلل تعالى ى
ظاى انر ً
ً
ظاف انر "(.)4
فحيف كاف الرسكؿ قريبان مف ربًو كيتقب يؿ تعاليمو ،كيسير في دعكتًو دكف و
تردد أك شؾ،
ى
ي
ى
  
ناسب كركد ااية دكف الباء ،كىك يعني بقكلو:
نفسوي الكريمة عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـ.
  ى

ً
َّ
ً
أنكركا
لمتأكيد في آية
الخبلصة :ذكرت الباء
القصص األكلى ،حيف ىكذ ى
قكـ مكسى المعجزات ،ك ي
ب ي
دعكة نبييـ ،كحًذفىت الباء في حؽ الرسكؿ الكريـ  لقربو مف ربًوً ،
ً
كجكد الشؾ أك التردد،
كعدـ
ي
كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)93

قاؿ -تعالى     :-

(      العنكبكت.)8 :
كقاؿ -تعالى: -









       

(لقماف.)15 :
 ) 1ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.120 :20 ،
 ) 2المصدر السابؽ ذاتو.120 :20 ،

 ) 3ينظر :األلكسي ،ركح المعاني .192 :20 ،كابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.191 :20 ،
 ) 4الزمخشرم ،الكشاؼ.422 :3 ،
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الشاىد :ذكر حرؼ الجر (عمى) في آية سكرة لقماف ،بينما حذؼ مف السياؽ المشابو مف آية سكرة
العنكبكت ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

اايتاف في بياف حكـ شرعي ،كىك عدـ طاعة الكالديف في معصية اهلل ،كضركرة اإلحساف

إلييما ،كمعاممتيما معاممة حسنة ،فيما ال يخالؼ شرع اهلل -تعالى -كاف كانا مشركيف.

آية سكرة العنكبكت نزلت في قصة سعد بف أبي كقاص – رضي اهلل عنو  -مع أمو ،التي

أصرت أال تأكؿ الطعاـ كال تشرب الشراب ،كأال تستظؿ بظؿ أك تمكت ،حتى يصبأ كلدىا( ،)1فنزلت


اايات لتبيف ضركرة اإلحساف لمكالديف كاطاعتيما في غير معصية اهلل تعالى ،قاؿ تعالى:
  
    
      




   

(  العنكبكت.)8 :

يفصؿ فييا ،مف أعماؿ األـ التي تكجب طاعتيا ،بؿ
كفي ااية نرل أف اهلل -تعالى -لـ ٌ
بنيت عمى اإلجماؿ" .كحيث بناء آية العنكبكت عمى اإليجاز ناسب ذلؾ االكتفاء بالبلـ ،كبناء آية
لقماف عمى اإلطالة ناسب ذلؾ التعدية بػ (عمى)" (.)2

 
كسياؽ آية لقماف يبيف التفصيؿ كاإلطالة ،قاؿ تعالى







    
   





      
    
  

(لقماف ،)15-14 :كفي سكرة

لقماف نرل التفصيؿ كاإلطالة في أعماؿ األـ ،كىذا ما لـ نره في العنكبكت ،فذكر الحرؼ (عمى)
لمتناسب مع التفصيؿ.

 ) 1ينظر :السيكطي ،باب النقكؿ في أسباب النزكؿ.166 :
 ) 2الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.914 :2 :

183

الخبلصة :بنيت آية سكرة العنكبكت عمى اإلجماؿ كاالختصار ،فاكتفي فييا بالبلـ ،بينما بنيت آية

سكرة لقماف عمى التفصيؿ كاإلطالة فذكر فييا الحرؼ (عمى) ،فجاء كؿ عمى ما يجب كيناسب مف

اإليجاز كاإلطناب ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)94

قاؿ -تعالى   :-

( الركـ.)8 :

كقاؿ -تعالى    :-

( السجدة.)10 :

الشاىد :ذكرت البلـ مؤكدة في قكلو ،    :بينما حذفت مف السياؽ
المشابو مف آية سكرة السجدة ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

  
يقكؿ -تعالى -في سكرة الركـ:
   
    
    








    
   

(    الركـ.)8-7 :

فمسبؽ ذكر الغفمة ىنا أنزليـ اهلل -تعالى -منزلة الشاكيف المتردديف ،فيـ ينكركف البعث

كأدلتو ،فأكدت ااية بأف كالبلـ.



أما في آية سكرة السجدة فيقكؿ -تعالى:-
    






    

(السجدة.)10 :

كىنا إنكار الكافريف كجحكدىـ ىك لمجرد اإلنكار كالجحكد الذم تكارثكه عف أئمتيـ

كعممائيـ ،قاؿ ابف عاشكر(" :بؿ) في قكلو :



  

   إضراب كبلميـ ،أم ليس إنكارىـ البعث
لبلستبعاد كاالستحالة ،ألف دالئمو كاضحة لكؿ متأمؿ ،كلكف الباعث عمى إنكارىـ إياه ىك كفرىـ
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بمقاء اهلل ،أم كفرىـ الذم تمقكه عف أئمتيـ مف غير دليؿ ،فالمعنى :بؿ ىـ قد أيقنكا بانتفاء البعث،

فيـ متعنتكف في الكفر مصركف عميو ،ال تنفعيـ اايات كاألدلة"(.)1

الخبلصة :بسبب الغفمة في سكرة الركـ ،أنزؿ اهلل الكافريف منزلة الشاكيف المتردديف ،فأكد كزاد في
التأكيد ،أما في سكرة السجدة ،فكاف اإلنكار كالجحكد ،تعنتان كاص ار انر ،فترؾ التككيد ،ألنو كعدمو

سياف ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)95

قاؿ -تعالى    : -










(    الركـ.)9:

كقاؿ -تعالى    :-




   

(    فاطر.)44 :

الشاىد :اايتاف في التنبيو كاالعتبار بمصير األقكاـ السابقة ،ذكر في آية فاطر حرؼ (الكاك) :

 ،  بينما حذؼ مف آية سكرة الركـ ،    :فما
كجو اختصاص كؿ مكقع بما جاء فيو مف الذكر كالحذؼ؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

آية سكرة الركـ جاءت في حؽ مف أنكر البعث كلقاء اهلل تعالى ،فجاء التنبيو لو بقكلو –

تعالى     :-

   ليعتبر بمصير مف سبؽ مف األمـ ،كىذه السكرة


في آياتيا مبنية عمى اإلجماؿ في المكاعظ كالقصص كالفرائض ،قاؿ -تعالى:-
    








    

 ) 1ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.219 :21 ،
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(    الركـ.)8 :

 
كألف ااية مبنية عمى اإلجماؿ قاؿ -تعالى:-




    

"  كمعنى مف قبميـ كقبميـ كاحد ،كالعامؿ في الظرؼ ككف محذكؼ ،ألف


الككف المذككر ىك لكيفية العاقبة ،كىذا لككنيـ قبميـ ،كقد أظير في سكرة غافر





(    غافر ،)21 :ثـ استأنؼ اإلخبار

عنيـ بأفعاؿ فعمكىا ،قدـ ذكر أحدىا كنسؽ الباقي عميو فقاؿ   










،    
فكاف حذؼ الكاك االختيار في ىذا المكاف ،ألف التقدير كما قاؿ:





     

صار كأف سائبلن سأؿ فقاؿ :كيؼ كانكا كبماذا عكممكا؟ فجاء كانكا أشد منيـ قكة مجيء الجكاب

المتضمف ألفعاليـ ،ثـ ذكر بعده ما تضمف الجزاء عمى أعماليـ .كاذا كاف كذلؾ لـ يحتج إلى الكاك

كما احتاج إلييا ما في سكرة المبلئكة – فاطر -ألف تمؾ تضـ ما بعدىا إلى ما قبميا ،كأنو قاؿ

انظركا كيؼ ذلكا ككانكا أعز منكـ عزة ،ككيؼ ضعفكا ككانكا أشد منكـ قكة  ...كىؤالء الذيف بعث
اهلل عمى تدبر حاليـ ىـ الذيف أىينكا بعد عز كأضعفكا بعد قكة فبدلت حاليـ ،فكأنو قاؿ :أضعفكا

ككانكا أشد منكـ قكة .فكاف كجو الكبلـ ىنا الكاك ،إذ لـ يكف في ابتداء خبر ينسؽ عميو أخبار يخبر
بيا عف الكفار كما كاف في ااية األكلى"(.)1

الخبلصة :حذفت الكاك مف آية سكرة الركـ؛ ألف الجممة تضمنت معنى السؤاؿ كالجزاء ،كىنا

فقدـ ذكر أحدىا كعطؼ الباقي عميو ،فمـ يحتج إلى الكاك.
استأنؼ اإلخبار عنيـ بأفعاؿ فعمكىاٌ ،
أما في آية غافر ،فإف ما بعد الكاك متصؿ بما قبمو ،ألف معنى ااية انظركا كيؼ أيذلكا

ككانكا أعزة كأيضعفكا ككانكا أشدة .فكأنو قاؿ :أيضعفكا ككانكا .كليذا احتيج إلى الكاك لربط ما بعدىا

بما قبميا ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)96

درة التنزيؿ.367 -366 ،
 ) 1اإلسكافيٌ ،
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قاؿ -تعالى      :-

( لقماف.)17 :
كقاؿ -تعالى:-











(  الشكرل.)43 :
الشاىد :ذكرت البلـ مقترنة ً
بمف فقاؿ    :في آية سكرة الشكرل ،بينما حذفت مف
السياؽ المشابو مف آية سكرة لقماف ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

 

قاؿ -تعالى -في آية سكرة لقماف:
  
   
      

(    لقماف.)17 :
كقاؿ -تعالى -في آية سكرة الشكرل:









(   الشكرل.)43 :




كبالنظر في كصية لقماف نجد الترغيب بالصبر عمى ما يصيب اإلنساف مف مكركه في

سبيؿ دعكتو ،ثـ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر لكؿ مف تقدر عمى أمره(.)1

بينما الحديث في آية الشكرل ،حث عمى الصبر مقركنان بالمغفرة لمف أساء ،كالصبر مع

المغفرة أشؽ عمى النفس مف الصبر كحده" ،كاذا كاف ىذا مف أصعب ما يتحممو اإلنساف ،كجب مف
تككيد الكبلـ فيو ما ال يجب في غيره ،فأدخمت البلـ عمى

  

  عمى معنى أنو مف األمكر التي تحتاج إلى تكطيف النفس عمييا كتخيير
أرفعيا كأعبلىا"(.)2

فأكد اهلل -تعالى" -مدحان لممنتصر

    عف االنتصار

فصرح بإسقاط العقاب كالعتاب فمحا عيف الذنب
مف غير انتقاـ كال شككل ٌ ،   
كأثره"(، )3كىذا ما تحتاج النفس إلى التكطيف عميو أم :الصبر مقركنان بالمغفرة.

 ) 1ينظر البقاعي ،نظـ الدرر.190 :6 ،
درة التنزيؿ.428 :
 ) 2اإلسكافيٌ ،
 ) 3البقاعي ،نظـ الدرر.642 :6 ،
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كيقاؿ إف الصبر عمى كجييف ":صبر عمى مكركه يناؿ اإلنساف ظممان ،كمف قتؿ بعض

أعزتو ،كصبر عمى مكركه كليس بظمـ ،كمف مات بعض أعزتو ،فالصبر عمى األكؿ أشد ،كالعزـ
عميو أككد ،ككاف ما في ىذه السكرة –الشكرل -مف الجنس األكؿ ،لقكلو:

   فأكد الخبر بالبلـ"

()1

 

 ،كفي ذلؾ إشارة إلى تفضيؿ أف

يقترف الصبر بالعفك ،كضركرة عقد القمب عمى إمضائو أصبلن.
الخبلصة :في آية سكرة لقماف دعكة إلى الصبر كحده ،كىك أمر محمكد كمقدكر عميو ،فمـ يناسبو
إال ما جاء عمى صكرتو ،أما في آية سكرة الشكرل ،فإف فييا دعكة إلى الصبر مقركنان بالمغفرة،
كىك أمر شاؽ عمى النفس ،كال يقكل عميو إال أصحاب اإلرادة القكية ،فناسبو التشديد كالتأكيد،

كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.
المسألة (:)97

قاؿ -تعالى     :-

(  فاطر.)31 :
كقاؿ -تعالى :-

  

(   الشكرل.)27 :
الشاىد :ذكرت البلـ في آية سكرة فاطر فقاؿ ،    :بينما حذفت مف السياؽ
المشابو مف آية سكرة الشكرل ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

الحديث في اايتيف ،خطاب لمرسكؿ

 أكد الكبلـ في سكرة فاطر ،في حيف جاء مطمقان

عامان مف غير تككيد في آية الشكرل كذلؾ ألف:

 .1الرسكؿ يحزف شفقة عمى قكمو ،لضبلليـ ككقكفيـ في كجو الحؽ ،كعمميـ ضد رسالتو،
فيقكؿ -تعالى:-







(   فاطر.)8 :

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.330 :
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 .2سياؽ اايات يأتي في سكرة فاطر مبينان لدكر الرسكؿ كميمتو ،مع التأييد بالمعجزات،

لتحقيؽ ىذه الميمة ،قاؿ -تعالى   :-
   
     

(  فاطر.)24 :

 .3آيات سكرة فاطر مكية ،كقد جاءت مع بدء الرسكؿ لدعكتو ،حيث القى الكثير مف
المعارضة ،قاؿ -تعالى:-

   

    

(فاطر.)25 :

 .4اهلل -تعالى -يطمئف نبيو ،فيقكؿ لو :يا محمد أرسمنا إليؾ الكتاب مصدقان لما تقدمو مف
الكتب السماكية" ،كىك الذم خبرؾ كأبصر أحكالؾ ،فرآؾ أىبلن ألف يكحى إليؾ مثؿ ىذا

الكتاب المعجز" ( ،)1كىك خطاب خاص بالنبي محمد

 بعينو ،فمما كاف الحديث عف

األذل ،كالمعارضة التي يبلقييا الرسكؿ كىك يؤدم رسالتو جاءت البلـ في

قكلو :

  لتككيد كقكؼ اهلل -تعالى -مع نبيو تسرية لو كشدان مف عزيمتو أماـ
المعرضيف الضاليف مف الكفار ،فاهلل يخبره كيعمـ حالو كسيؤيده.

"فالجممة تذييؿ جامع لما تضمنتو اايات بيدؼ إقناع السامعيف بأف اهلل عميـ بعباده كىك
ً
ً
ؼء الصطفائو"(.)2
عمـ منيـ كيصطفي منيـ ىمف ىعم ىـ أنو ىخمىقىوي يك ه
يعامميـ بحسب ما ىي ي
أما في سكرة الشكرل فااية إخبار كطمأنة مف اهلل تعالى بأف اهلل يقبؿ التكبة كيعفك عف

السيئات ،كيستجيب لممؤمنيف ،كىك أعمـ بطبيعة البشر كنفكسيـ ،قاؿ -تعالى  :-

  ؽ 
    






(     الشكرل:
.)27

فمك أعطى اهلل البشر فكؽ حاجتيـ مف الرزؽ لحمميـ ذلؾ عمى البغي كالطغياف ،قاؿ -

عميو الصبلة كالسبلـ":-

أخوؼ ما أخاؼ عمى أمتي زىرة الدنيا وك رتيا

"( .)3كلكف يرزقيـ بما فيو

صبلحيـ ،فيغني مف يشاء كيفقر مف يشاء.
 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ.594 :3 ،
 ) 2ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير ،310 :22 ،كينظر :المراغي ،تفسير المراغي.107 :8 ،
 ) 3مسمـ ،بف الحجاج النيسابكرم( ،ت

261ىػ) ،صحيح مسمـ ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي( .بيركت :دار

إحياء التراث العربي ،دط ،دت) باب تخكؼ ما يخرج مف زىرة الدنيا ،رقـ.728 :2 ،1052 :
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إف) التي لـ يرد منيا تأكيد الخبر ،كلكنيا لمجرد االىتماـ بالخبر ،كلئليذاف
"ففتحت ااية بػ ( ٌ
إف) في مثؿ ىذا المقاـ تقكـ مقاـ (فاء التفريع) ( ،)1كتفيد التعميؿ كالربط ،فالجممة في
ألف ( ٌ
بالتعميؿٌ ،
تقدير المعطكؼ بالفاء"(.)2

فمما كاف الحديث عف حقيقة عامة لكؿ البشر كتناسب كؿ الناس لـ يؤكد ،ألف الكبلـ سنة

يدركيا كؿ أصحاب العقكؿ الراجحة.
الشدة كالقكة ،حيث القى األذل كالمقاكمة في
الخبلصة :آية فاطر خاصة بالرسكؿ  في مكقؼ ٌ
طريؽ الرسالة ،كآية الشكرل عامة لبياف حقيقة البشر النفسية ،فذكرت البلـ في األكلى تككيدان لتكفير
الدعـ كالتأييد لمرسكؿ  ،كلـ يحتج لمثؿ ذلؾ في الثانية فخمت مف البلـ ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)98

قاؿ -تعالى(     :-يس.)14 :
كقاؿ -تعالى: -

   

(يس.)16 :
الشاىد :اايتاف متتابعتاف في سياؽ قصة كاحدة ،ذكرت البلـ في ااية الثانية بينما حذفت مف
السياؽ المشابو مف ااية األكلى ،فما حقيقة ذلؾ األمر مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاء في الكشاؼ لمزمخشرم":فإف قمت :لـ قيؿ:





أكالن ،ك



  





  آخ انر؟ قمت :ألف األكؿ ابتداء إخبار كالثاني جكاب إنكار"(.)3
 ) 1التفريع" :ىك أف تميد قاعدة كمية لما تقصده ،ثـ ترتب عمييا المقصكد فيككف الثاني كالفرع عف ذكر األكؿ،
القرطاجني ،أبك الحسف حازـ(ت 684ىػ) ،منياج البمغاء ك سراج األدباء ،تحقيؽ :محمد الحبيب بف الخكجة( .
بيركت :دار الغرب اإلسبلمي ،ط1986 ،3ـ) 59:بتصرؼ.
 ) 2ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.94 :25 ،

 ) 3الزمخشرم ،الكشاؼ ،9-8 :4 ،كينظر :األنصارم ،فتح الرحمف.349 :
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:
قاؿ -تعالى-
   
   



   
    
    





    





(يس. )16-13 :

  

فعندما أرسؿ عيسى – عميو السبلـ – اثنيف ليداية قكـ مف عبدة األكثاف كذبيما القكـ
كحبسكىما ،ثـ عززىـ عيسى –عميو السبلـ -بثالث

( ،)1فقالكا عمى سبيؿ اإلخبار:



" ،    فأكدكا حقيقتيـ بحسب ما
أركا مف تكذيب القكـ كاصرارىـ عمى التكذيب"(.)2

  
كعندما أكغؿ القكـ في اإلنكار كالتكذيب ،كقالكا لمرسؿ:





     

(   يس ،)15:أكد الرسؿ قكليـ بالقسـ



 ،  أم كأنيـ قالكا :كاهلل ،ثـ أكدكا بإف كالبلـ كاسمية الجممة لمبالغة

تكىـ الكافريف كاعبلميـ بما ىـ فيو مف
المخاطبيف في اإلنكار ،لتقرير حقيقتيـ في اليداية كلدفع ٌ
ضبلؿ " .فؤلف األكؿ ابتداء إخبار فمـ يحتج إلى التأكيد بالبلـ؛ بخبلؼ الثاني ،فإنو جكاب بعد
اإلنكار كالتكذيب فاحتاج إلى التأكيد "(.)3

عمى سبيؿ اإلخبار  ،كعندما

ابتداء
الخبلصة :أصحاب عيسى -عميو السبلـ -أكدكا حقيقتيـ
ن
غالى القكـ في إنكارىـ ك تكذيبيـ زادكا في تأكيد حقيقتيـ ،فجاء كؿ في مكضعو .كاهلل تعالى أعمـ

بمراده.

المسألة (:)99
 ) 1ينظر :البقاعي ،نظـ الدرر ،250 :6 ،ك المراغي ،تفسير المراغي.124 :8 ،
 ) 2البقاعي ،نظـ الدرر.250 :6 ،

 ) 3الرازم ،محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ،أسئمة القرآف المجيد كأجكبتيا ،مراجعة :نجيب ماجدم( .بيركت:
المكتبة العصرية ،ط1423 ،1ىػ2003-ـ).266 :
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قاؿ -تعالى(     :-الصافات.)94 :
كقاؿ -تعالى(     :-الذاريات.)27 :

الشاىد :ذكرت الفاء في آية سكرة الصافات متصمة بالفعؿ:

 ،   بينما حذفت مف

السياؽ المشابو مف آية سكرة الذاريات ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

المقاـ في آية سكرة الصافات جاء في سياؽ خطاب إبراىيـ – عميو السبلـ – لؤلصناـ،

ككاف قد ذىب إلييا بعد أف خرج قكمو لبلحتفاؿ بعيد ليـ ،فأقبؿ عمييا يسأليا خفية ،استيزاء بيا
()1

 
:
 ،قاؿ تعالى
كحطان مف شأنيا ،حتى يحطميا




      
    

(الصافات" ، )93 -91 :أم :ذىب إلييا بعد ما خرجكا في سرعة كاختفاء ،كذلؾ أنيـ كانكا قد

كضعكا بيف أيدييا طعامان قربانان لتبارؾ ليـ فيو ( ،)2كقاؿ البيضاكم في المراكغة ":كأصمو الميؿ

بحيمة"(.)3

فالفاء المتصمة بالفعؿ (قاؿ) ىي فاء النسؽ العاطفة كىي "تدؿ عمى فصؿ مف قياـ األكؿ

كالثاني ،كأنيما لـ يقكما معان ،بؿ متعاقباف ببل ميمة"

()4

 ،كىي عاقبة ببل ميمة لتدؿ عمى سرعة

إنجاز العمؿ؛ ألف المكقؼ مكقؼ خكؼ كترقب ،كتناسبو الحركة السريعة ،فأتى بالفاء عاطفة عمى

الفعؿ (راغ) المبيف لكجو السرعة كالحيمة.

أما المكقؼ في آية سكرة الذاريات ،فيك مكقؼ تعجب كاستغراب ،ككاف عندما قدـ المبلئكة

مدة ،ثـ
في صكرة شباف حساف عمييـ ميابة كعظمة إلى إبراىيـ – عميو السبلـ – كمكثكا عنده ٌ
ذىب كأحضر ليـ عجبلن سمينان مشكيان فقربو إلييـ ،كعندما لـ ييمكا باألكؿ ،استغرب كاستيجف

المكقؼ فقاؿ     :؟ كىذا "تمطؼ في العبارة كعرض حسف"

()5

 ) 1ينظر :البقاعي ،نظـ الدرر.324 :6 ،
 ) 2المصدر السابؽ ذاتو ،324 -323 :6 ،كالصابكني ،مختصر تفسير ابف كثير.185 :3 ،
 ) 3البيضاكم ،تفسير البيضاكم.18 :5 ،
عماف :دار الفرقاف ،ط ،1
 ) 4المزني ،أبك الحسف ،الحركؼ ،تحقيؽ :محمكد حسف محمكد ك محمد حسف عكادٌ ( .
1403ىػ 1983 -ـ).65 :
 ) 5الصابكني ،مختصر تفسير ابف كثير.385 :3 ،

192

فإبراىيـ عمى عجمة مف أمره في مسألة إعداد الطعاـ كتحضيره إلكراميـ ،كبعد أف جيز كاطمأف،

خاطبيـ خطابان حسنان رقيقان    :عمى سبيؿ العرض كالتمطؼ.

الخبلصة :عندما كاف المقاـ في مكقؼ سرعة كخكؼ ،ناسبو الفاء ،لتدلؿ عمى سرعة إنجاز العمؿ،

كعندما كاف المكقؼ فيو استغراب تبله طمأنينة ،ناسبو ما كاف عميو مف حذؼ ،كاهلل -تعالى -أعمـ

بمراده.

المسألة (:)100

قاؿ -تعالى     :-




(  الزمر.)71 :





كقاؿ -تعالى:-
   

(  الزمر.)73 :

الشاىد :اايتاف متتابعتاف كمتشابيتاف في سكرة الزمر ،ذكرت الكاك مقترنة بالفعؿ

الماضي :

  في ااية الثانية بينما حذفت الكاك مف السياؽ المشابو مف ااية األكلى،
فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

  :
يقكؿ -تعالى -في ااية األكلى
    








(  الزمر ،)71:كفي ىذه ااية يتـ الحديث عف الكافريف العاصيف
المستحقيف لجينـ ،حذفت الكاك منيا ،فخمصت (إذا) لمشرط ،فاحتاج الفعؿ بعدىا إلى جكاب ،كىك

قكلو ،    :كاذا ظرؼ لما يستقبؿ مف

الزماف ،فالنار بقيت مغمقة طكاؿ الزمف المستقبؿ ،ككاف الفتح فقط عندما جاءىا العصاة لتنفيذ حكـ

اهلل تعالى ،فيي كالسجف يبقى مغمقان كال يفتح إال عند قادـ جديد ،جاء في الكشاؼ لمزمخشرم أف

"أبكاب جينـ ال تفتح إال عند دخكؿ أىميا فييا ،أما أبكاب الجنة فمتقدـ فتحيا"(.)1

 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ.142 :4 ،
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أما القكؿ في ااية الثانية ،فيك حديث عف المؤمنيف الفائزيف برحمتو تعالى كرضاه ،قاؿ-

  
تعالى  : -وسيؽ
     










ك

(   الزمر ،)73 :ذكرت فييا الكاك لبياف أف ما بعدىا لـ يقع
جكابان لمشرط ،بؿ لبياف أف الجزاء فييا محذكؼ.
قاؿ سيبكيو":سألت الخميؿ عف قكلو جؿ ذكره:



  





(الزمر )73 :أيف جكابيا؟  ...فقاؿ :إف العرب قد تترؾ في مثؿ ىذا الخبر الجكاب في كبلميـ،
()1



 ،كالمخبًر في ذلؾ ىك الرسكؿ  ،كىك يعمـ أف ذلؾ

خبر ألم شيء كضع ىذا الكبلـ"
الم ى
لعمـ ي
"تكريمان كتشريفان لمفائزيف  ،عف أف يقفكا حتى تفتح ليـ" ( ، " )2فالكاك لمحاؿ ،أم جاءكىا كقد فتحت
أبكابيا"( ،)3كقد فصؿ الرازم الحكمة في ذلؾ مف كجكه:

" أحدىا :أف يستعجؿ أىؿ الجنة الفرح كالسركر إذا أركا األبكاب مفتحة ،كأىؿ النار يأتكف النار
كأبكابيا مغمقة ليككف أشد لحرىا.

ً
يف عنو أىؿ الجنة ال أىؿ النار.
ال انػي :أف الكقكؼ عمى الباب المغمؽ نكع ذؿ كىكاف ،فص ى
ال الػث :أف الكريـ يعجؿ المثكبة كيؤخر العقكبة ،فمك كجد أىؿ الجنة بابيا مغمقا ألثر انتظار
فتحو في كماؿ الكريـ ،بخبلؼ أىؿ النار "(.)4

فالمحذكؼ صفة ثكاب أىؿ الجنة ،فدؿ بحذفو عمى أنو شيء ال يحيط بو الكصؼ ،بؿ

" ترؾ المجاؿ لخياؿ المؤمنيف كي يترقى في تصكره في النعمة إلى ما فكقيا مف الزيادة عمييا،

حيث ال يككف ثمة فكقيا إال المنعـ سبحانو "()5؛ كىذا داللة عمى النعيـ العظيـ في الجنة حتى يبقى
ً
َّف أف أبكاب الجنة كانت مفتَّحة قبؿ أف يأتييا الفائزكف .استعدادان
العباد في شكؽ إلييا ،فىذ ٍك ير الكاك بي ى
الستقباليـ كالترحيب بيـ ،كمف يقؼ بالباب فاتحان يديو الستقباؿ ضيؼ عزيز مشتاؽ إليو.

 ) 1سيبكيو ،الكتاب.103 :3 ، ،
 ) 2ابف ىشاـ ،مغني المبيب.476 :
 ) 3الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.324 :

 ) 4الرازم ،أسئمة القرآف المجيد كأجكبتيا.279 :
 ) 5جعرابة  ،المدخؿ إلى التفسير.483 :
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اء لمشرط ،أفاد الفكرية ،أم فتحت عند كصكؿ العصاة
الخبلصة :لما حذفت الكاك كاف الفعؿ جز ن
اس ًش ىداد.
فك انر ،كقد كانت قبؿ مغمقة كالسجف عمييا يح َّر ه

أما ذكر الكاك ،فقد أفاد التشكيؽ كالتعظيـ؛ ألف الجزاء أصبح محذكفان ،فترؾ المجاؿ لمخياؿ

شرعة الستقباؿ أىميا ممف أطاعكا اهلل كفازكا بجنتو
ليقدره كيتصكره ،كىنا كانت أبكاب الجنة يم ى
تعالى .كاهلل تعالى أعمـ بمراده.

المسألة (:)101

قاؿ -تعالى:-







(  فصمت.)30 :
كقاؿ -تعالى(    :-القدر.) 4 :
الشاىد :جاء الفعؿ عمى تمامو في آية سكرة فصمت    :بينما حذفت منو إحدل
التاءيف في آية سكرة القدر ،فما بياف ما جاء في كؿ مكضع مف الحذؼ كالذكر؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

   
يقكؿ -تعالى -في آية فصمت:











  

(    فصمت.)30 :

  
كيقكؿ -تعالى -في آية القدر:
   

(     القدر.)4 :

كالتنزؿ في سكرة فصمت مقصكد بو :أف المبلئكة تنزؿ عمى المؤمنيف عند المكت بالبشرل

أم لتبشرىـ بالجنة ( ،)1أما في آية سكرة القدر فإف تنزؿ المبلئكة إنما ىك في ليمة كاحدة في العاـ،
كىي ليمة القدر.

كتنزؿ المبلئكة عمى المؤمنيف يحدث عمى مدار السنة في كؿ لحظة ،كفي كؿ لحظة

يمكت مؤمف مستقيـ ،فتتنزؿ لتبشره بالجنة ،فأعطي الفعؿ كؿ صيغتو كلـ يحذؼ منو شيئان ،كالتنزؿ

 ) 1ينظر:الزمخشرم ،الكشاؼ ،194 :4 ،كالصابكني ،صفكة التفاسير.113 :3 ،
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الذم ىك في ليمة القدر أقؿ مف التنزؿ الذم يحدث باستمرار عمى مف يحضره المكت ،فاقتطع مف

الحدث(.)1

التنزؿ أكثر ،كحذؼ مف آية سكرة القدر
الخبلصة :لـ يحذؼ مف آية فصمت إحدل التاءيف ،ألف ٌ
التنزؿ أقؿ ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.
ألف ٌ

المسألة (:)102

قاؿ -تعالى(    :-ؽ.)23 :
كقاؿ -تعالى(    :-ؽ)27 :
الشاىد :ذكرت الكاك مقترنة بالفعؿ    :في ااية األكلى مف سكرة (ؽ) ،بينما حذفت
الكاك مف صدر الفعؿ ذاتو مف ااية الثانية ،فما بياف ذلؾ األمر؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

سياؽ ااية في الجممة األكلى خطاب لئلنساف مف قرينو الذم ال يفارقو ،قاؿ -تعالى:-

      








      

(ؽ ،)23 -22 :فاايتاف خبريتاف كمتغايرتاف ،األكلى حديث مف اهلل -تعالى -لئلنساف ،كالثانية
مف الشيطاف ،كالجامع بينيما أف القكؿ فييما لمبشر ،فممتغاير كاالشتراؾ كجب الكصؿ في ىذا

المكقؼ األخركم ،فكانت الكاك عاطفة " ،ثـ إف قبؿ ااية إخبا انر عف شدائد بعضيا تمك بعض،

فطابؽ ذلؾ كركد بعضيا معطكفان عمى بعض"(.)2
أما قكلو -تعالى -في ااية الثانية:

    مف غير

كاك ،فؤلنو استئناؼ بياني ،جاء خطابان مف الشيطاف إلى خالؽ الككف -تعالى -يبرر فيو الشيطاف






عممو،
    

(   ؽ ،)27 :كالشيطاف ىنا يحمؿ المسؤكلية عف عصياف اإلنساف
كضبللو لئلنساف نفسو.

 ) 1السامرائي  ،ببلغة الكممة في التعبير القرآني 12 :بتصرؼ.
 ) 2الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.1029 :2 ،
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جاء في الكشاؼ ":فإف قمت :لًـ أخميت ىذه الجممة عف الكاك ،كأدخمت عمى األكلى؟ قمت:

ألنيا استؤنفت كما تستأنؼ الجمؿ الكاقعة في حكاية التقاكؿ ،فإف قمت :فأيف التقاكؿ ىنا؟ قمت :لما
ثـ
قاؿ قرينو(       :ؽ ،)23 :عمـ أف ٌ
تقاكالن مف الكافر ،لكنيا طرحت لما يدؿ عمييا ،كأنو قاؿ :رب ىك أطغاني ،فقاؿ قرينو :ربنا ما
أطغيتو ،أما الجممة األكلى ،فكاجب عطفيا لمداللة بيف معناىا كمعنى ما قبميا في الحصكؿ"(.)1

"فاألكلى خطاب لئلنساف مف قرينو كمتعمؽ بو ،فناسب ذكر الكاك ،كالثاني استئناؼ خطاب مف اهلل
تعالى ،فناسب حذفيا"(.)2

فااية الثانية ،جكاب عف سؤاؿ مقدر ،فيـ مف جممة الحديث األكؿ ،أم :بعد أف دخؿ

المجرـ جينـ ،ماذا قاؿ قرينو؟ فأجاب :قاؿ قرينو ربنا ،كىذا ما ييعد في عمـ المعاني شبو كماؿ
االتصاؿ( ،)3كىك مف مكجبات الفصؿ ،فجاء الفعؿ مف غير رابط.

"فحكاية قكؿ القريف باألسمكب المتبع في حكاية المقاكالت في القرآف ،ىك أسمكب الفصؿ دكف
عطؼ فعؿ و
قكؿ عمى شيء"(.)4
كالتقاكؿ يعني :أسمكب القكؿ ،مثؿ :قاؿ عمي  ..قاؿ أحمد  ...قاؿ زيد ...

الخبلصة :ااية األكلى بينيا كبيف سابقتيا تغاير كاتصاؿ ،لذا كجب الكصؿ ،فكانت الكاك عاطفة
عمى ما قبميا مف آيات ،ىي إخبار عما يمقاه اإلنساف مف أىك و
اؿ كشدائد في ااخرة؛ لمداللة عمى

الجمع بيف معناىا كمعنى ما قبميا.

أما ااية الثانية ،فيي إخبار مستأنؼ مبتدأ ،يبيف براءة القريف مف جممة ما اقترفو اإلنساف،

كاستئنافيا استئناؼ الجمؿ الكاقعة في حكاية التقاكؿ .كال طريؽ لعطؼ ذلؾ عمى ما قبمو ،كاهلل-

تعالى -أعمـ بمراده.
المسألة (:)103

قاؿ -تعالى(     :-الكاقعة.)65 :
كقاؿ -تعالى(     :-الكاقعة.)70 :

 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ ،378 -377 :4 ،كينظر :األلكسي ،ركح المعاني.280 :26 ،
 ) 2ينظر :الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ ،103 :2 ،األنصارم ،فتح الرحمف.396 :
 ) 3عباس ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا –عمـ المعاني.412 :
 ) 4ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.313 :26 ،
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الشاىد :ذكرت البلـ مقترنة بالفعؿ    :في ااية األكلى ،بينما
حذفت البلـ مف الفعؿ المشابو مف ااية الثانية ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

يقكؿ -تعالى -في سياؽ ااية األكلى:



 

(   الكاقعة .)63 :كيقكؿ تعالى في سياؽ ااية الثانية :
    
  

(الكاقعة.)70 :

كفي ىاتيف اايتيف يقكؿ الزمخشرم في الكشاؼ":إف ىذه البلـ مفيدة معنى التككيد ال

محالة ،فأدخمت في آية المطعكـ دكف آية المشركب لمداللة عمى أف أمر المطعكـ مقدـ عمى أمر

المشركب ،كأف الكعيد بفقده أشد كأصعب ،مف قبؿ أف المشركب إنما يحتاج إليو تبعان لممطعكـ .أال
()1

ترل أنؾ إنما تسقي ضيفؾ بعد أف تطعمو"

.

فااية األكلى "جاءت حديثان عف الزرع ،أما الثانية فقد جاءت حديثان عف الماء ،كقدرة الناس

فيما يظنكف عمى التحكـ بالزرع أكبر مف قدرتيـ عمى التحكـ في أمكر الماء ،لذلؾ جاءت ىذه البلـ
المؤكدة ،فيما يظف اإلنساف أف لو قدرة عميو ،كىك الزرع ،كلكنيا حذفت عند الحديث عف الماء،

حيث يعترؼ اإلنساف بعجزه كتقصيره في ىذا المجاؿ "(.)2

مقدـ عمى أمر
الخبلصة :ذكرت البلـ لمتككيد في آية المطعكـ؛ لمداللة عمى أف أمر المطعكـ ٌ
المشركب ،كحيث يظف اإلنساف السيطرة كالقدرة عميو ،خبلؼ الماء؛ ألنو يعترؼ بعجزه كتقصيره
أمامو .كاهلل تعالى أعمـ.

المسألة (:)104

قاؿ -تعالى :-









(  الحشر.)6 :
كقاؿ -تعالى:-











(  الحشر.)6 :

 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ ،455 :4 ،كينظر :األلكسي ،ركح المعاني ،228 :27 ،كالبقاعي ،نظـ الدرر.418 :7 ،
 )2عباس ،إعجاز القرآف.189 :
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الشاىد :ذكر حرؼ العطؼ مقترنان بما في ااية األكلى مف سكرة الحشر ،بينما حذؼ مف ااية
الثانية فقاؿ( :ما) دكف كاك ،فما بياف ذلؾ األمر كما حقيقتو؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

   
يقكؿ -تعالى -في سكرة الحشر:
    
   







    




    
     

(   الحشر.)7 -6 :

"فااية األكلى كقعت معطكفة بالكاك ألنيا معطكفة عمى قكلو:





 ،    كالثانية ،ىي استئناؼ ،كليس لو بو
تعمؽ"(.)1

فااية األكلى تشترؾ مع ما قبميا في المعنى ،فكجب الكصؿ بينيما ،فعطؼ الفعؿ



  عمى الفعؿ  قطع  ، كىما فعبلف يشتركاف في أنيما عقاب في حؽ الييكد
فاقتضى الكصؿ(.)2

كالفيء :ىك كؿ ما أخذ مف الكفار مف غير قتاؿ كال إيجاؼ خيؿ كال ركاب ،كأمكاؿ بني النضير،
حيث كقعت لممسمميف دكف مبارزة.

كالميف :ىك أنكاع التمر ،حيث إف الرسكؿ  حيف حاصر بني النضير أمر بقطع نخيميـ إىانة

ليـ كارعابان لقمكبيـ(.)3

أما ااية الثانية فيي استئناؼ بياني ،فمـ تحتج إلى الكاك ،إذ ال يكجد بينيا كبيف سابقتيا

تعمؽ ،بؿ ىك بياف مف اهلل -تعالى -ألكجو صرؼ الفيء ككيفية استفادة المسمميف منو" ،فمـ يدخؿ
العاطؼ عمى ىذه الجممة ،ألنيا بياف لؤلكلى ،فيي منيا غير أجنبية عنيا ،حيث يبيف لرسكؿ اهلل

 ما يصنع بما أفاء اهلل عميو ،كأمر أف يضعو حيث يضع الخمس مف الغنائـ"(.)4
 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.344 :
 ) 2ينظر :الرازم ،التفسير الكبير ،285 :29 ،كالبقاعي ،نظـ الدرر. 17 :7 ،
 ) 3أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.226-225 :6 ،

 ) 4الزمخشرم ،الكشاؼ ،490 :4 ،كينظر :الرازم ،التفسير الكبير 286 :15 ،كأبك حياف ،البحر المحيط:8 ،
 ،244كأبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.226 :6 ،
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الخبلصة :ااية األكلى معطكفة عمى ما قبميا عطؼ فعؿ عمى فعؿ ،كالثانية ىي استئناؼ بياني
فمـ تحتج إلى الكصؿ .كاهلل تعالى أعمـ بمراده.

المسألة (:)105

قاؿ -تعالى( ...    :-نكح.)21 :

كقاؿ -تعالى(  ...    :-نكح.)26 :

الشاىد :ذكرت الكاك مقترنة بفعؿ القكؿ في ااية الثانية فقاؿ ،    :بينما حذفت مف
السياؽ المشابو ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

يقكؿ -تعالى -في سكرة نكح    :
   
     
   
    

(نكح.)21 -19 :

   

فقكؿ نكح –عميو السبلـ – ىك بداية حديث ،فمـ يكصؿ مع ما قبمو ،يقكؿ الكرماني مبينان

سبب ذكر (الكاك) كحذفيا":ألف األكؿ ابتداء دعاء كالثاني عطؼ عميو" ( .)1فؤلف األكلى استئناؼ
مبني عمى سؤاؿ نشأ مف حكاية إرسالو – عميو السبلـ – بالكجو المذككر ،كأنو قيؿ :ما فعؿ عميو

الصبلة كالسبلـ؟ قيؿ :قاؿ :إنيـ عصكني.
كىذا القكؿ فيو شبو كماؿ اتصاؿ بياني

( ،)2تمثؿ في السؤاؿ المقدر المفيكـ ضمنان مف

سياؽ الحديث ،كىذا أمر يكجب الفصؿ لذا لـ يسبؽ فعؿ القكؿ بحرؼ كصؿ.
أما ااية الثانية "فيي عطؼ عمى كبلـ نكح األكؿ:

 ...   بػ...

 ،  فمزـ الكصؿ ،كىذا العطؼ عمى كبلـ نكح – عميو السبلـ – مف
أكلو ،قكلو عندما أخبره تعالى أنيـ مغرقكف ،كأنو ال يؤمف منيـ إال مف قد آمف بعدما ظؿ ببلؤه

بيـ"(.)3

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.351 :

 ) 2ينظر :عباس ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ المعاني .412 : -
 ) 3ينظر :البقاعي ،نظـ الدرر.177 :8 ،
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الخبلصة :لما كاف الحديث استئنافان ،كجكابان عمى سؤاؿ مقدر ،لـ يحتج فيو إلى الكصؿ ،كعندما

اتصؿ القكؿ بما قبمو ،كاشترؾ معو في المعنى ،احتاج إلى الكصؿ ،فعطؼ بحرؼ النسؽ ،كاهلل-

تعالى -أعمف بمراده.

المسألة (:)106

قاؿ -تعالى   :-
   

(   االنشقاؽ.)25 :

كقاؿ -تعالى   :-
  

(    التيف.)6 :

   في ً
آية سكرًة التيف ،في حيف

رت (الفاء) متصمةن ً
بشبو الجممة:
الشاىد :يذ ًك ٍ
ي
ؽ المشابًو مف ً
ً
آية سكرًة االنشقاؽ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟
يحذفىت مف السيا ً ي
التحميؿ والدراسة الببلغية:

استئناؼ بيانيَّ ،
المؤ ًمنًيف
كيؼ
ما جاء في سك ًرة االنشقاؽ ،ىك
ه
كأف سائبلن سأؿ :ى
ي
يككف حا يؿ ي
ًً
ً
يككف أكلئؾ الكفار في عذاب أليـ؟ ،فكاف الجكابَّ :
غير ىممنكف،
يكـ
ي
أف لممؤمنيف أج انر ى
عمـ المعاني ً
كىذا ما يسمى في ً
بشبو ً
كماؿ االتصاؿ.
ي
 

أما في سكرة التيف ،فيقكؿ -تعالى:-

    
   








(     التيف.)6-4:
كمعنى قكلو -تعالى:-



  

 ،  أم جعمناه مف أىؿ النار ،كقيؿ رددناه إلى أرذؿ العمر ،كىك اليرـ
بعد الشباب ،كالضعؼ بعد القكة ،كاالستثناء في قكلو -تعالى:-









  عمى األكؿ ىك استثناء متصؿ مف ضمير رددناه فإنو في
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معنى الجمع ،كعمى الثاني استثناء منقطع ،أم لكف الذيف كانكا صالحيف مف اليرمى ( ،)1فيككف "

(إال) بمعنى (لكف) ،كقكلو:












اسمو ،كقكلو:



     خبره ،كدخكؿ الفاء
لتضمف اسمو معنى الشرط ،كالمعنى :كلكف الصالحيف مف اليرمى فميـ أجر كثكاب دائـ غير

ممنكف ،أم غير منقطع بسبب طاعتيـ كصبرىـ عمى ابتبلء اهلل تعالى إياىـ بالشيخكخة كاليرـ "

.

()2

كقاؿ ابف عاشكر :إف الفاء لمتفريع ،أم الذيف آمنكا كعممكا الصالحات ليسكا ممف يرد أسفؿ

سافميف ،ألف ليـ أج انر غير ممنكف(.)3

ً
در ًش ً
ً
صً
الجممة في آيةً االنشقاؽ؛ َّ
ت استًئنافان ىبيانيان ،كىي
بو
ألنيا ىكقى ىع ٍ
الفاء) مف ى
الخبلصة :يحذفىت ( ي
اب عف سؤ و
و
عذاب أليـ ،فكاف
الكفار في
يككف
ندما
كيؼ
المؤ ًمنًيف ًع ى
اؿ يمقى َّدر ،أم :ى
جك ه
ي
ي
ي
يككف حا يؿ ي
غير ممنكف.
الجك ي
اب :ليـ ه
أجر ي
ً
ألنيا كاقعةه في جك ً
اب معنى الشرط ،ثـ َّ
الفاء في آية سكرة التيف المشابية؛ َّ
ألنيا
كيذك ىرت ي
ً
مر ال يتساكل مع ً
الع ً
جاءت لمتفريع ،أم لتبيف َّ
أجر غيرىـ
أجر الذيف آمنكا إذا يريدكا إلى أرىذؿ ي
أف ى
مف الخمؽ ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)107

قاؿ -تعالى     : -

( الشرح.)5:

كقاؿ -تعالى      : -

(الشرح.)6 :
الشاىد :ذكرت الفاء في ااية األكلى مقترنة بحرؼ التككيد ،   :زيادة عمى ما ذكر في
السياؽ المشابو في ااية الثانية ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

 ) 1أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد 447 :6 ،بتصرؼ.
 ) 2القكجكم ،محمد بف مصمح الديف الحنفي ،حاشية محيي الديف شيخ زادة عمى تفسير القاضي البيضاكم (ت
 685ىػ)  ،ضبط كتصحيح :محمد عبد القادر شاىيف( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط1419 ،ىػ 1999 -ـ):8 ،
.632

 ) 3ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير 429 :30 ،بتصرؼ.
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التحميؿ والدراسة الببلغية:

اقترنت الفاء في ااية األكلى بحرؼ التككيد لتربط ااية بما قبميا ،فالمشرككف "كانكا

يعيركف الرسكؿ  كالمؤمنيف بالفقر كالضيقة ،حتى سبؽ إلى كىمو أنيـ رغبكا عف اإلسبلـ الفتقار
ٌ
  :
أىمو كاحتقارىـ ،فذ ٌكره اهلل بما أنعـ عميو مف جبلئؿ النعـ ثـ قاؿ

(   الشرح")5:

( ، )1

كىذا في إشارة إلى يسر الدنيا،

أما ااية الثانية " فيي تكرار لمتأكيد عمى كجكد اليسر بعد العسر في الدنيا ،أك عدة مستأنفة بأف
العسر مشفكع بيسر آخر كثكاب ااخرة "(.)2

فاالبتبلء يعقبو الفرج في الدنيا ،كالجنة لمف صبر كاحتسب يكـ القيامة ،يعزز ذلؾ قكؿ
الرسكؿ  " : لَ ْف ِي ْغمِ َب ُع ْسٌر ُي ْسَريف"(.)3

فمكماؿ االتصاؿ بيف يسر الدنيا كيسر ااخرة؛ كألف الجممة الثانية مؤكدة لؤلكلى ،لـ يحتج

في الثانية إلى الكصؿ.
الخبلصة :اايةي األكلى ىد ىخمىت عمييا الفاء عاطفة؛ لتربطى ً
تأكيد لؤلكلى؛
ااية بما قىبمىيا ،كاايةي الثانيةي ه
ي
كلكماؿ االتصاؿ بينيما ىخمىت الثانيةي مف الكصؿ ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)108

قاؿ -تعالى(     :-التكاثر.)3 :

كقاؿ -تعالى(      :-التكاثر.)4 :

ً
صدر ً
ً
ؼ مف السيا ً
ً
المشابو مف
ؽ
العطؼ    في
حرؼ
الشاىد :يذ ًك ىر
ااية الثانية ،بينما يحًذ ى
ي
كر كالح ٍذ ً
ااية األكلى ،فما حقيقةي ِّ
ؼ في اايتيف الكريمتيف مف البياف؟
الذ ً ى
التحميؿ والدراسة الببلغية:
 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ ،760 :4 ،كينظر :أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.444 :6 ،
 ) 2المصدر السابؽ .ذات الجزء كالصفحة.
 ) 3الحاكـ النيسابكرم ،محمد عبد اهلل (ت  405ىػ) ،المستدرؾ عمى الصحيحيف ،تحقيؽ :مصطفى عبد القادر

عطا( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط  1411 ،1ىػ -

1990ـ) ،باب تفسير سكرة ألـ نشرح ،رقـ

.575
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:2 ،3949

الحديث في اايتيف مبني في سياؽ التباىي كالتبارم في الكث ًرة باألمك ً
فيتكعد اهلل
اؿ كاألكالد،
ي
ي
ُّد بما يناليـ
تعالى المنشغمًيف بذلؾ ،حتى يتنبيكا مف غفمتيـ ،كيرل اإلسكافي ":أف ااية األكلى تى ىكع ه
()1

.

أع ىد اهلل في ااخرة"
في الدنيا ،كالثانية تكعُّد بما ى
ً
لمناظر
   ردعان كتنبييان عمى َّأنو ال ينبغي
كيقكؿ الزمخشرم :جاء قكلو تعالى:


جميع ىمو كال ييتـ بدينًو ،فقاؿ تعالى:
تككف الدنيا
نفسو أف
ى
ى
ى
 ، أم :سكؼ تعممكف خطأكـ ،فيي إنذار ليخافكا فيتنبيكا مف غفمتيـ،
ً
لمداللة عمى َّ
اإلنذار الثاني أبمغي مف
أف
كجاء حرؼ العطؼ    في مطمع ااية الثانية،
ى
فكرىر معطكفان بثـ ،تغميظان في التيديد ،كزيادة في التيكيؿ ( ، )2كىك " أبمغ باعتبار زيادة
األكؿ كأشدَّ ،
ً
المفيكـ شيئان " ( .)3كعمى ىذا تككف    حرؼ عطؼ
االىتماـ بالمنذر بو ،ال َّأنو ز ىاد في
يفيد التراخي كالبعد ،حيث الفاصؿ الزمني الكبير بيف دنيا البشر كآخرتيـ ،كقد تأتي "   
ي
لتفاكت بيف رتبتيف كتبايف ما بيف منزلتيف"(. )4

حرؼ العطؼ مف األكلى ،كاكتفي باإلنذار؛ َّ
تكعد ،كيذ ًك ىرت  
ؼ
ي
الخبلصة :يحًذ ى
ألنو ابتداء ٌ

ً
ً
ً
التنبيو ك ً
ىُ ىُ ىُ ىع ىد ليـ في ااخرة ،عمى ما
 زيادةن في
لم ٍف يىـ غافمكف في دنياىـ؛ كلعطؼ ما أ ى
اإلنذار ى
ً
أع ىد لىيـ في الدنيا ،كلًبياف ً
ً
الم ً
البعيد بينيما ،كاهلل -تعالى -أعمـ
الفاصؿ الزمني
نزلىتىٍيف ك
ي
ى
البعد بيف ى
بمراده..

درة التنزيؿ.535 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
 ) 2الزمخشرم ،الكشاؼ 785 :4 ،بتصرؼ.

 ) 3الخضرم ،مف أسرار حركؼ العطؼ في الذكر الحكيـ.240 :
السامرائي ،معاني النحك.241 :3 ،
ٌ )4
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المبحث ال اني
الحذؼ والذكر عمى مستوى االسـ
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المبحث ال اني :الحذؼ والذكر عمى مستوى االسـ.
في ما يمي مناقشة مسائؿ الحذؼ والذكر عمى مستوى االسـ:
و

المسألة (:)1
قاؿ -تعالى    :-

(البقرة.)14:

كقاؿ -تعالى-

:

  

(  النمؿ.)3:
كقاؿ -تعالى:-

   

(  لقماف.)4:
قبؿ ً
ً
لفظ  ااخرة  في آيتي النمؿ كلقماف ،بينما
الضمير
يثبت
المنفصؿ    :ى
الشاىد  :أ ى
ي
كر ما يذ ًكر ،كح ٍذ ً
شابو مف ً
ؽ الم ً
آية يسك ًرة البقرة ،فما حقيقة ًذ ً
ؼ ،في
ؼ ما يحًذ ٍ
يحًذ ى
ى
ؼ مف السيا ً ي
اايات الكريمة الثبلث؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
اايات الثبلث تتحدث عف اإليماف اليقيني بالغيب ،الذم يي َّ
صدؽ فيو القك يؿ بالعػمؿ ،يقػكؿ

    
تعالى :
      









   






(     البقرة:
 )4-1ك بالنظر في ىذه اايات مف سكرة البقرة نجد أف:
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أوال :ىذه اايات نزلت في المؤمنيف ( " ،)1اايتاف األكلياف في المؤمنيف مف المياجريف كاألنصار،
آم ىف ًمف أىؿ الكتاب "(.)2
كاايتاف بعدىما في ىمف ى
انيا :اإليماف بالغيب مراد بو ستة أقكاؿ ىي :الكحي ،كالقرآف ،كاهلل عز كجؿ ،كأمر الجنة كالنار،

ك القدر ثـ اإليماف بالرسؿ(.)3

كقد ىذ ىك ىر اهلل -تعالى -المؤمنيف ،كبيف صفاتيـ ،كفصَّؿ الحديث عنيا :مف اإليماف
بالغيب إلى إقامة الصبلة كايتاء الزكاة ،كأكد اإليماف بالقرآف كالشريعة ،كاإليماف بالكتب السابقة،
األمر الذم أغنى عف التأكيد بالضمير قبؿ لفظ ااخرة؛ ألف اإليماف بااخرة يعد جزءا مف

اإليماف بالغيب السابؽ ذكره ،كما أف التفصيؿ فيما يجب اإليماف بو يعتبر تأكيدان.

    
أما في سكرة النمؿ ،فيقكؿ تعالى:
    
   








(   النمؿ )3-1 :كفي ىذه اايات لـ يتقدـ ذكر اإليماف بااخرة،
أك إشارة لئليماف بالغيب أك تفصيؿ لصفات المؤمنيف كما في سكرة البقرة ،بؿ اقتصرت في بياف

صفاتيـ عمى الصبلة كالزكاة ،لذا كاف ال بد مف ذكر الضمير(ىـ) مؤكدا لقكلو (الذيف) قبؿ لفظ
ااخرة ،تأكيدا لضركرة اجتماع اإليماف بالغيب كفعؿ التكميؼ باإلنفاؽ حتى يكتمؿ اليقيف ،الذم

تتكج بو الثقة باهلل تعالى.
  
ككذلؾ األمر في سكرة لقماف ،حيث يقكؿ رب العزة:
   
    







 (     لقماف)4-1 :
إذ لـ يتقدـ لفظ ااخرة ًذكر اإليماف بالغيب ،أك تفصي هؿ لصفات المؤمنيف ،فأ ً
يك ىد بالضمير (ىـ)
ي
إشارة لضركرة اجتماع اإليماف بالغيب كالعبادات .كاهلل أعمـ.
 )1ينظر :الكاحدم ،أبك الحسف عمي بف أحمد النيسابكرم ( ت  468ىػ ) ،أسباب النزكؿ .تحقيؽ :أيمف صالح
شعباف ( .القاىرة :دار الحديث ،ط 1415 ، 2ىػ 1995 -ـ ) .25 :
 )2ابف حجر ،أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد العسقبلني( ،ت  852ىػ) ،العجاب في بياف األسباب،
تحقيؽ :أبك عبد الرحمف فكاز أحمد زمرلي( .بيركت :دار ابف حزـ ،ط1422 ،1ىػ 2002 -ـ).70 :

 ) 3ابف الجكزم  ،زاد المسير في عمـ التفسير.25 :1 ،
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يذكر أف في " بناء ( يكقنكف ) عمى ( ىـ ) ،تعريضان ب ً
ً
الكتاب ،كبما كانكا عميو مف
ػأىؿ
ً
يدخؿ الجنةى إال ىمف كاف
إثبات أمر ااخرة عمى خبلؼ حقيقتو " ( )1حيث كانكا يقكلكف " َّإنو ال
ىكدا أك نصارل ،ك َّ
أف النار لف تمسيـ إال أياما معدكدات ،كاجتماعيـ عمى اإلقرار بالنشأة األخرل
كاعادة األركاح في األجساد "(.)2

ً
ً
ً
ذكر ً
الخبلصةَّ :
صفات المؤمنيف ،أغنى عف التأكيد
كتفصيؿ
الغيب في سكرًة البقرة،
أمر
أف ى
أف ذكر
بالضمير (ىـ) قبؿ لفظ (ااخرة)؛ ألف اإليماف بالغيب يتضمف اإليماف باليكـ ااخر ،ك ٌ

الضمير قي آيتي النحؿ كلقماف جاء تأكيدان لحقيقة الربط ما بيف الغيب ،كفعؿ اإلنفاؽ لعدـ ذكر
ىذه التفصيبلت ىنا ،كذكرىا في سكرة البقرة ،كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)2



قاؿ -تعالى :-
   
    

 (   البقرة.) 35 :

كقاؿ -تعالى    :-
    





 (  األعراؼ.) 19:

الشاىد :اايتاف إخبار مف اهلل -تعالى -لمرسكؿ الكريـ ،عما أكرـ بو آدـ بعد أف أمر المبلئكة

بالسجكد لو ،فسجدكا إال إبميس ،فكاف ادـ الجنة يسكف فييا حيث شاء كيأكؿ منيا ما شاء ،كاألمر

كاحد ،كالقصة كاحدة في سياقيف متشابييف ،إال أف كممة ( ىرىغدان ) ،ذكرت في آية سكرة البقرة كصفا
لؤلكؿ ،في حيف حذفت مف السياؽ المشابو مف سكرة األعراؼ ،كلمسائؿ أف يسأؿ عف حقيقة الذكر

في األكلى ك سر الحذؼ مف الثانية؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ.51 :1 ،
 ) 2المصدر السابؽ ،الجزء ذاتو كالصفحة ذاتيا.
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أوال :خصت آية سكرة البقرة بكممة ( ىرىغدان) ،كذلؾ ألف مظاىر التكريـ فييا ادـ  -عميو
السبلـ – أكثر مما جاء في سكرة األعراؼ ،حيث جعمو كذريتو خمفاء في األرض كعممو األسماء
كميا ،كأمر المبلئكة بالسجكد لو كجعؿ الجنة لو سكنا ثـ جعؿ ما في الجنة رغدا لو كلزكجو ،كالرغد

ىك " الينيء الذم ال عناء فيو أك الكاسع "

()1

 ،كنصب الكممة عمى أنيا نعت لمصدر محذكؼ

أم أكبل رغدا.
درة التنزيؿ أف " أحد الخطابيف ليما قبؿ الدخكؿ -األعراؼ-
انياً :يرل ( اإلسكافي ) في ٌ
ك ااخر بعده – البقرة  -مبالغة في اإلعذار كتككيدا لئلنذار كتحقيقا لقكلو -عز كجؿ  -
   

 (   البقرة")35 :

(.)2

ال اً :ذكرت كممة الرغد إلرادة التكسعة في األكؿ ادـ ،كالذم سكغيا كجكد كممة (مف) في
سكرة األعراؼ " ،ألف معنى ( ًمف) ىنا التبعيض ،كمعناىا بما ىك تبعيض قد يسبؽ منو إرادة
التقميؿ ،كىك غير مراد ىنا ،كانما مصرؼ التبعيض ىنا إلى المأككؿ منو ،فإف ما اشتممت عميو

الجنة مف ذلؾ إذا أكمت منو ذرية آدـ بأجمميا فإنما تأكؿ بعضا ،فاجتمع ىنا (مف) البعضية مرادة

بالنظر إلى ما انطكت عميو الجنة ،بإباحة التكسعة في أكميا مقصكدة ،كليس ثـ ما يحرزىا ،فقاؿ-

تعالى( :-رغدا) ليحصؿ معنى التكسعة ،كتجردت (مف) إلحراز معناىا ،كلـ يكف ىنا بد ،إذ ليس
في السياؽ ما يحرز معناىا ،كأما سقكط (رغدا) مف سكرة األعراؼ فمكجكد ما يحرز ذلؾ المعنى
مف التكسعة ،كذلؾ قكلو تعالى( :مف حيث شئتما) إلباحة ما في أماكنيا ،كمف المحاؿ أف يباح

ليما ااكؿ مف حيث شاءا منيا عمى اتساع المساحة ،ككثرة المأكؿ ثـ يحجر عمييما التكسع في

األكؿ كالترغد فيو "(. )3

َّت آية سكرة البقرة بكممة (رغدا)؛ ألف مظاىر التكريـ فييا ادـ -عميو السبلـ-
الخبلصة :يخص ٍ
كزكجو أكثر مما جاء في األعراؼ ،بيدؼ التكسعة عمييما في األكؿ حيث شاءا ،كلما كانت سكرة
البقرة قد نزلت بعد دخكليما الجنة ،زاد اهلل -تعالى -في إكراميما ليحصؿ بذلؾ تماـ النعمة،
في سكرة األعراؼ فقد تحققت التكسعة عمييما بقكلو:







 ، ثـ إف مظاىر التكريـ فييا كانت أقؿ فحذؼ كممة ( ىرىغدا) ،كاهلل أعمـ
بمراده.
 ) 1األلكسي ،ركح المعاني.373 : 1 ،

درة التنزيؿ11 :
 )2اإلسكافيٌ ،
 ) 3الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ189 -188 : 1 ،
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أما

المسألة (:)3

قاؿ -تعالى    :-
    

( البقرة.)58 :

كقاؿ -تعالى   :-

(     األعراؼ:
.)161
الشاىد :اايتاف في حؽ أتباع مكسى – عميو السبلـ – لما خرجكا بعد أربعيف سنة مف التيو؛

ذكرت كممة ( ىرىغدا) في آية سكرة البقرة ،بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية سكرة األعراؼ ،فما
حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
أوالً :يقكؿ اإلسكافي" :أتى بقكلو رغدان في ىذه السكرة – البقرة – كحذفيا في سكرة

األعراؼ ،ألنو لما أسند الفعؿ إلى نفسو -تعالى -كاف المفظ األشرؼ لؤلكرـ ،فذكر معو اإلنعاـ

األجسـ ،كىك أف يأكمكا رغدان ،كلما لـ يسند الفعؿ في سكرة األعراؼ إلى نفسو لـ يكف مثؿ الفعؿ

الذم في سكرة البقرة ،فمـ يذكر معو ما ذكر فييا مف اإلكراـ األكفر ،كاذا تقدـ اسـ المنعـ الكريـ،
اقتضى ذكر نعمتو الكريمة"

()1

 ،كالى ذلؾ ذىب الكرماني حيف قاؿ ":كزاد في البقرة – رغدان – ألنو

سبحانو أسنده إلى ذاتو بمفظ التعظيـ ،كىك قكلو ،    :خبلؼ ما

في األعراؼ فإف فيو.)2("      :

"كاألكؿ في سكرة البقرة عقيب دخكؿ القرية ،كيككف ألذ ،ألف الحاجة إلى ذلؾ األكؿ كانت

أكمؿ كأتـ ،كلما كاف ذلؾ األكؿ ألذ ،ال جرـ ذكر فيو قكلو

 ،   كأما األكؿ

حاؿ سككف القرية ،فالظاىر أنو ال يككف في محؿ الحاجة الشديدة ما لـ تكف الم ٌذة فيو متكاممة ،فبل
()3

.

جرـ ترؾ قكلو    فيو"
فآية سكرة البقرة بنيت في سياؽ النًعـ التي منحيا اهلل -تعالى -إلى أصحاب مكسى عميو

السبلـ  ،كقد كردت كممة    فييا مف باب التكسعة عمييـ باألكؿ ،ألف الدخكؿ

درة التنزيؿ.16 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
 ) 2الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.123 :
 ) 3الرازم ،مفاتيح الغيب.38 :15 ،
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ليس فيو لبث كال استقرار" ،كىك سريع االنقضاء ،فبل يناسبو مجامعة األكؿ لو ،كانما يناسبو تعقيبو
()1

لو ،فعطؼ بالفاء"

؛ إذ األكؿ

مترتب عميو مف غير ميمة ،فناسب كركد كممة



  لبياف التكسعة ،كإلظيار كامؿ النعمة التي نسبيا اهلل -تعالى -إلى نفسو
الكريمة،ثـ ذكرت كممة    ألف األكؿ في أكؿ الدخكؿ يككف ألذ ،كبعد السكف
مع المكث ال يككف كذلؾ.

انياً :آية سكرة األعراؼ ،فييا سكف مبلزـ لئلقامة ،مع األمر باألكؿ حيث شاءكا ،فحصؿ معنى

الرغد كالتكسع في األكؿ مف اجتماع اإلقامة مع األمر بالسكف ،كرأل األلكسي " أنو اكتفي بالتعبير

بإسكنكا عف ذكره رغدان ألف األكؿ المستمر مف غير مزاحـ ال يككف إال رغدان كاسعان"(.)2

الخبلصة :يذ ًك ىرت كممة    في آية سكرة البقرة ،لتحقيؽ أمر السعة في إكراـ
أصحاب مكسى مف بني إسرائيؿ؛ كألف األكؿ في أكؿ الدخكؿ يككف ألذ ،ككذلؾ ليناسب إفضاء

نسبة الحديث إلى ذات اهلل -تعالى -الكريمة  ،بينما حذفت كممة    مف سياؽ
آية األعراؼ لتحقؽ معنى الرغد مف مفيكـ السكف المبلزـ لئلقامة مع األمر باألكؿ ،كاهلل أعمـ

بأسرار كبلمو كمراده.

المسألة (:)4





قاؿ -تعالى:-
 


(  البقرة.)62 :
كقاؿ -تعالى:-









   

(المائدة.)69 :





كقاؿ -تعالى:-
  



(   الحج.)17 :

 ) 1األنصارم ،فتح الرحمف.28 -27 :
 ) 2األلكسي ،ركح المعاني.130 :9 ،
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الشاىد :ظاىر األمر أف اايات تتعمؽ بأمر كاحد ،كىك الجمع بيف أصحاب األدياف إال أف

(المجكس كالذيف أشرككا) ذكركا في آية سكرة الحج ،بينما حذفكا مف آيتي سكرتي البقرة كالمائدة ،فما
حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاء في مبلؾ التأكيؿ " أف آية سكرة الحج إنما كردت معرفة بمف كرد في القيامة عمى ما

يخر فيمف كرد مؤمنا ،فافترؽ القصداف كاختمؼ
كاف مف ييكدية أك نصرانية أك غير ذلؾ ،كاام األ ى
مساؽ اام بسبب ذلؾ "(.)1

فحيف بعث اهلل -تعالى -النبييف منذ آدـ ،أرسميـ لتبميغ منيجو كتعميـ الناس قكاعد اإليماف

كالشرائع التي تكفؿ ليـ الحياة الكريمة ،كىذا مف رحمة اهلل -تعالى -بخمقو ،كآية سكرة البقرة فييا

تنبيو إلى أف مف أحسف كأطاع مف األمـ السابقة كآمف كصدؽ بما جاء مف الشرائع ،فإف لو العاقبة

الحسنى ،كقد جاء ذلؾ بعد بياف حاؿ مف خالؼ أكامره كتعدل عمى حدكد اهلل كقتؿ النبييف ،قاؿ-




تعالى:-








   
  














   
   
    
    

(  البقرة ) 62-61 :كىنا يتبيف أف اهلل تعالى يتحدث عف أصحاب المعتقدات
المكحديف.

ككذلؾ األمر في سكرة المائدة فإف الحديث فييا عف أصحاب المعتقدات المكحديف ،يقكؿ-




تعالى:-
  




   
     

)  المائدة (69 :يذكر أف الصابئ ىك "مف خرج مف ديف إلى ديف ،كليذا كانت العرب

 )1الغرناطي ،مبلؾ التأويؿ222 : 1 ،
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تقكؿ لمف أسمـ صبأ ،فالصابئكف قد خرجكا مف ديف أىؿ الكتاب"

()1

ثـ يقكؿ ":كالذم تحصؿ مف

مذىبيـ فيما ذكره بعض عممائنا أنيـ مكحدكف معتقدكف تأثير النجكـ كأنيا فعالة "(.)2

 
أما ما جاء في آية سكرة الحج فيك في سياؽ مختمؼ،يقكؿ -تعالى:-














     

 (    الحج )17:فالحديث عف مشيد الفصؿ بيف
الخبلئؽ يكـ القيامة ،كالفصؿ يككف بيف جميع البشر مف آمف كمف كفر ،لذلؾ جاء بػ (المجكس

كالذيف أشرككا) ألنيـ مشمكلكف بالمحاسبة كيحكـ اهلل -تعالى -بيف الجميع بالعدؿ ،فيدخؿ برحمتو

مف آمف الجنة كمف كفر يعذبو عذابا شديدا كالى النار ميانا.

الخبلصة :ما جاء في آيتي سكرتي البقرة كالمائدة ،ىك فيمف آمف مف األمـ السابقة ،كاعتقد بفكرة
التكحيد في الدنيا ،أما آية سكرة الحج فيي في سياؽ الحديث عف يكـ القيامة ،كمحاكمة الناس

كالفصؿ بينيـ بالعدؿ ،كالفصؿ يككف بيف جميع الناس مؤمنيـ ككافرىـ فجيء بذكر المجكس كالذيف

أشرككا لبياف أنيـ مشمكلكف في المحاسبة ،فالجميع سيحاسب دكف استثناء .كاهلل -تعالى -أعمـ
بمراده.

المسالة (:)5

كقاؿ -تعالى:-











(  البقرة.)116 :
كقاؿ -تعالى:-











(     البقرة.)255 :

كقاؿ -تعالى       :-

 (  البقرة.)284 :
ً
كثير في ً
كتاب اهلل –
الشاىد :يذك ىر االسـ المكصكؿ في مكاطف ،كحذؼ مف مك ى
اطف أخرل ،كىذا ه
( )1
حيث جاء قكلو -تعالى    :-
تعالى،-
 )1القرطبي ،تفسير القرطبي.434 :1 ،
 )2المصدر السابؽ ،الجزء ذاتو كالصفحة ذاتيا.
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ً
خمسة مكاضع ،كقكلو تعالى:
  في



 

     في أر ً
بعة
مكاضع ،كقكلو -تعالى:-

   

  في اثني ً
عشر مكضعا ،كقكلو -تعالى:-

  

و
تسعة
     في
كعشريف مكضعا ،فما حقيقة الذكر كالحذؼ في اايات الكريمة؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

يقكؿ اإلسكافي في قكلو -تعالى:-

    

الخمؽ في
َّح هلل
ي
 ،  أم " ىسب ى
المكاف عامةه شاممةه لمخم ً
ً

يعيدت (ما) في قكلو:
المكانيف ،فمفظةي (ما) في ىذا
ؽ فييما ،فإذا أ ى
(.)2
ً
ً
 ،  كانت األكلى خاصة لمخم ً
األرض "
دكف
ؽ في السماكات ى
كذكر الزركشي في كتابو  -البرىاف في عمكـ القرآف -أف ًمف العمماء ىمف كقؼ عند ىذه
دت َّأنو حيث قي ً
التنصيص عمى اإلفرًاد
ص ىد
المسألة ،فقاؿ " :قاؿ بعضيـَّ :
فك ىج ي
تأم ي
ي
مت ىذه المك ى
اضع ى
المقصكد في سك ً
ً
رة يكنس   :
يذ ًك ىر المكصكؿ كالظرؼ ( ما ك في ) ،أال ترل إلى












      
     

ً
الشركاء الذيف اتخذكىـ في
 (   يكنس )66 :مف نفي
المقصكد في ً
ً




آية الكرسي
األرض ،كالى
 

(    البقرة:

آخر ،لـ ييذ ىك ير المكصكؿ إال مرةن كاحدة ،إشارة إلى قصد
الممؾ ،كحيث قيصد ه
أمر ي
 )255مف إحاطةً ي

الجنس كلبلىتماـ بما ىك المقصكد في تمؾ ااية ،أال ترل  ،إال سكرة الرحمف:-




      

(  الرحمف - )29:المقصكد منيا عمك قدرة اهلل تعالى كعممو ،كشأنو كككنو مسئكال ،كلـ
يقصد إفراد السائميف"

(. )3

 )1ينظر :عبد الباقي ،محمد فؤاد ،المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ (.بيركت :دار الفكر ،دط،
1987ـ) .باب السيف فصؿ  -سمك ،السماكات364: -
درة التنزيؿ. 470 :
 ) 2اإلسكافيٌ ،
 ) 3الزركشي ،البرىاف في عمكـ القرآف. 87-86 : 4 ،
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1407ق،

  
فإذا قصد التنصيص ذكر المكصكؿ نحك قكلو -تعالى:-
    
       

(الزمر )68 :كىنا قصد التخصيص كالتنصيص عمى كؿ فرد مف أفراد السماكات كاألرض بصكرة
محددة لذلؾ كرر (مف).

كلمسامرائي تعميؽ عمى ذكر االسـ المكصكؿ كحذفو يقكؿ:
أ" .إذا كاف المكطف داال عمى التفصيؿ كاإلحاطة كرر االسـ المكصكؿ ،بخبلؼ ما إذا كاف
()1

كذلؾ نحك "    :
الكبلـ مجمبل غير مفصؿ"
    
      









    
     








    

(   المجادلة )7 :فكرر (ما) ألف المكطف مكطف
إحاطة كتفصيؿ ،ففي ااية إحاطة بالجزئيات كالتفصيبلت ،فاهلل ال يند عنو شيء كال يغيب

عنو مجمس قؿ أك كثر ،ثـ ينبئ اهلل بكؿ ما قالكا كما تناجكا بو ،أحصاه اهلل كنسكه ،كىك بكؿ

   
شيء عميـ ،بخبلؼ قكلو تعالى :








   
  
   

( العنكبكت )52:فمـ يكرر ألنو أجمؿ ،فأجمؿ في الذكر" (.)2

ب .يككف إعادة ذكر االسـ المكصكؿ " لذكر أمر يتعمؽ بصمتو ،فالقرآف إذا كرر االسـ
المكصكؿ فقاؿ     :

  فإنو يريد أف يخص أىؿ األرض بذكر أمر مف األمكر ،كاذا لـ

يكرر (ما) فإنو ال يريد أف يذكرىـ بأمر خاص بيـ ،كيتضح ىذا في آيات التسبيح خاصة،
نحك قكلو -تعالى: -







  

 ) 1السامرائي ،التعبير القرآني94 :
 ) 2المرجع السابؽ ،الصفحة ذاتيا.
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(الحديد  )1 :كقكلو-

     :-تعالى

) فحيث كرر (ما) في آيات1 : (الحشر   


: - تعالى- قاؿ، كحيث أجمؿ لـ يذكرىـ،التسبيح فإنو ذكر أىؿ األرض بعدىا













   
     
    



)3-1 :  (الحديد    َش ْي ٍء 




:كقاؿ في سكرة الحشر
    
   




   

 ( ]الحشر    
ً  فأنت ترل أنو في آيات الحديد لـ ي، )2-1:
 بخبلؼ،عقب التسبيح بالكبلـ عمى أىؿ األرض
ي
   
: فقد قاؿ بعدىا،آية الحشر
.

)1(

" كيستمر في ذكر أحكاليـ  

 كيحذؼ بقصد اإلجماؿ، يذكر االسـ المكصكؿ مكر ار بقصد التنصيص كالتخصيص:الخبلصة
. لبلىتماـ فيككف المقصكد الجنس العاـ الشامؿ،كاإلحاطة

 ثـ يذكر، بخبلؼ ما إذا كاف الكبلـ مجمبل غير مفصؿ،ثـ يذكر مكر ار بقصد التفصيؿ

. كاهلل أعمـ بمراده. كىك أف يخص أىؿ األرض بذكر أمر يتعمؽ بالبشر،مكر ار ألمر يتعمؽ بصمتو

:)6(المسألة

   



:- تعالى-قاؿ

.)193 : (البقرة    








 :- تعالى-كقاؿ

     

.)39: (األنفاؿ

96-95 : التعبير القرآني، ) السامرائي1
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الشاىد :اايتاف في قتاؿ المشركيف كالذكد عف حياض المسمميف ،أكد اهلل -تعالى -كممة الديف بمفظ
(كؿ) في آية األنفاؿ ،خبلؼ آية سكرة البقرة ،فما بياف ذكر ما يذكر في األنفاؿ كحذؼ ما يحذؼ
مف سكرة البقرة؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

أوال :اايتاف في قتاؿ المشركيف كالدفاع عف العقيدة كنشر الدعكة ،األكلى في قتاؿ أىؿ

مكة خاصة ،أما آية األنفاؿ فيي في الكفار عامة ،يقكؿ اإلسكافي ":ااية األكلى جاءت في قتاؿ
  
أىؿ مكة ،أال ترل ما قبميا










 ،ثـ قاؿ:


(  البقرة )193 :كىذا مختص بقتاؿ قكـ مخصكصيف مف أىؿ

الشرؾ ،كىـ نازلة الحرـ ،فاقتصر عمى الديف مف غير تككيد ،عمى معنى حتى يككف الديف حيث

ىؤالء ال في كؿ مكاف؛ ألنو ال يحصؿ بقتؿ مشركي مكة الديف في كؿ الببلد"

( )1

فااية في أىؿ

مكة ،خاصة ممف ناصب العداء لمرسكؿ  كصحبو كآذكىـ كطردكىـ ،فػ(الذيف أخرجككـ) ىـ أىؿ
مكة خاصة ،كعبارة المسجد الحراـ تؤكد ذلؾ كتبينو.

أما في سكرة األنفاؿ " :فاألمر كرد عاما في قتاؿ كؿ الكافريف ،أال ترل أف قبؿ

ااية :

   
     

( األنفاؿ  )38:كليس ىذا في طائفة مف الكفار دكف طائفة ،كقاؿ بعده:

 

    فأيمركا بإبطاؿ كؿ كفر قدركا عميو"

(، )2

فااية في سكرة األنفاؿ عامة فييا استغراؽ كعمكـ ناسبو التأكيد المعمـ.

 
انيا " :حصر القتاؿ في سكرة البقرة بصد العدكاف ،فقاؿ:




    

(      البقرة
 )19:فمما كاف القتاؿ محدكدا -بادئ ذم بدء -لـ يأت بالمفظة الدالة عمى العمكـ ،بؿ قاؿ:

    خبلؼ ما في سكرة األنفاؿ ،فإنو لـ



  
يخصص القتاؿ برد العدكاف بؿ أطمؽ ،فقاؿ:
    
درة التنزيؿ46 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
 ) 2المصدر السابؽ ذاتو. 47-46 :
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(      األنفاؿ -38 :
 )39فمما أطمؽ في األنفاؿ كعمـ ،جاء بالمفظة الدالة عمى الشمكؿ كىك لفظ (كؿ) أم جميعو"(.)1
الخبلصة:

 .1ااية في سكرة البقرة كردت في جماعة مخصكصيف ،كىـ أىؿ مكة" ،فالكبلـ فييا مقيد ،لـ
يكف ليناسبو اإلطبلؽ كالتعميـ الحاصؿ مف التأكيد بػ ( يك ٍؿ) المحرزة لمعمكـ كالمقتضية
(.)2

اإلحاطة كاالستغراؽ"

 .2القتاؿ في آية سكرة البقرة مخصكص بصد العدكاف ،كما في سكرة األنفاؿ عاـ ،في اليجكـ
كالصد فناسب كضع كممة ( يك ٍؿ) التي تدؿ عمى العمكـ في األنفاؿ دكف سكرة البقرة .كاهلل

أعمـ بمراده.

المسألة (:)7

قاؿ تعالى   :
  

(    البقرة.)218 :

ك قاؿ تعالى  :
   

(  األنفاؿ.)74 :

الشاىد :يظير أف اايتيف متشابيتاف في المفظ ،إال مف ذكر االسـ المكصكؿ (الذيف) في آية سكرة

البقرة ،كحذفو مف آية سكرة األنفاؿ ،فما حقيقة ما كقع في اايتيف الكريمتيف مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

نزلت آية سكرة البقرة في رىط مف المياجريف ليس فييـ كاحد مف األنصار ،حيث

بعث

رسكؿ اهلل  عبد اهلل بف جحش مع ثمانية مف الصحابة الكراـ إلى نخمة بيف مكة كالطائؼ لترصد
 ) 1السامرائي ،التعبير القرآني.140 :
 ) 2الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.262 : 1 ،
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أخبار قريش ،كفي نخمة صادفتيـ قافمة يقكدىا عمرك بف الخضرمي ،فرمكه بسيـ قتمو ،كعاد عبد

اهلل بف جحش كأصحابو بالغنيمة مع أسيريف ،إال أف الرسكؿ قاؿ " :ما أمرتكـ بقتاؿ في الشير الحراـ "،
كفرج عف المسمميف
فعنفيـ المسممكف فيما صنعكا ،فمما أكثر الناس مف ذلؾ أنزؿ اهلل تعالى اايةٌ ،
ما كانكا فيو ( )1فكاف ىذا "أكؿ لكاء عقد في اإلسبلـ لكاء عبد اهلل بف جحش كأكؿ مغنـ قسـ
مغنمو"

(.)2

فااية نزلت تخاطب عمكـ المؤمنيف كتخص عبد اهلل كجماعتو لتفرج عنيـ ما ىـ فيو مف

ضيؽ كحرج ،فػ     خطاب عاـ لكؿ مف آمف
الجنة؛
كيرجك رحمة اهلل التي تتكج بالمغفرة ك ٌ

 

  ىـ عبد اهلل بف جحش كأصحابو ،الذيف ىاجركا مف مكة إلى
المدينة كجاىدكا في طاعة اهلل ابف الخضرمي ،كقد ذكر االسـ المكصكؿ ليدؼ بياني ىك إظيار

العناية بتمؾ الفئة ،يعزز ذلؾ حرؼ الكاك الذم يفيد التغاير كالمشاركة ،فالذيف ىاجركا ىـ غير
الذيف آمنكا كاف اشترؾ الجميع في األيماف كالتكحيد.

أما آية سكرة األنفاؿ ،فيي تصؼ الذيف آمنكا كىاجركا كجاىدكا في سبيؿ اهلل بشكؿ عاـ

دكف تحديد لفئة أك تخصيص لجماعة دكف غيرىا ،بؿ الكبلـ عف فريؽ كاحد ىك فريؽ المؤمنيف
الذيف ىاجركا كجاىدكا ،فيـ جماعة كاحدة ترجك اهلل تعالى كتخافو كتعمؿ في سبيؿ مرضاتو لذا

لـ يخصص كاهلل تعالى أعمـ.

الخبلصة :الحديث في سكرة البقرة عف فريقيف :فريؽ

مطمؽ كىك عمكـ المؤمنيف ،كفريؽ خاص،

كالمقصكد بيـ عبد اهلل بف جحش كأصحابو الكراـ ،لذا اقتضى التغاير بالكاك كاالسـ المكصكؿ؛

إلظيار العناية بيـ ،أما الحديث في آية سكرة األنفاؿ ،فيك عف فريؽ كاحد ،ىك فريؽ المؤمنيف
الذيف اتصفكا بالمياجرة كالجياد فحسف التعميـ كاإلطبلؽ ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)8

قاؿ -تعالى :-


    




(   البقرة.)245:

 ) 1ينظر :ابف عمي ،شياب الديف أبي الفضؿ أحمد (ت  852ىػ ) ،العجاب في بياف األسباب،تحقيؽ:عبد الحكيـ

محمد األنيس (.الدماـ :دار ابف الجكزم ،ط1997 ،1ـ) ، 354-348:ك الطبرم ،تفسير الطبرم. 356 :2،
 ) 2ابف الجكزم ،زاد المسير في عمـ التفسير239: 1 ،

219

كقاؿ -تعالى      :-

(    الحديد.)11:
الشاىد :اايتاف في الجياد كاإلنفاؽ في سبيؿ اهلل ،ذكر في ااية األكلى قكلو تعالى:



  

  بينما قاؿ:

    في آية

سكرة الحديد ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

إقراض اهلل " :ىمثى هؿ لتقديـ العمؿ الذم يطمب بو ثكابو ،كالقرض الحسف إما المجاىدة في
نفسيا ،كاما النفقة في سبيؿ اهلل" ( ،)1كالقرض في ىذه "إنما ىك تأنيس كتقريب لمناس بما يفيمكنو،

كاهلل ىك الغني الحميد ،كلكنو -تعالى ،-شبو عطاء المؤمف في الدنيا بما يرجك بو ثكابو في ااخرة

بالقرض ،كما شبو إعطاء النفكس كاألمكاؿ في أخذ الجنة بالبيع كالشراء"( )2كالمراد بااية الحث عمى

الصدقة ،كانفاؽ األمكاؿ عمى الفقراء كالمحتاجيف كالتكسعة عمييـ" ،ككنى اهلل عف الفقير بنفسو
العمية المنزىة عف الحاجات ترغيبا في الصدقة"

(.)3

كسياؽ اايات يبيف سبب ذكر قكلو -تعالى:-

 

   
 ، يقكؿ -تعالى:-




    
     
     
    
    




     




    




(   البقرة ،)245-243 :كفي ااية تشجيع لممسمميف
عمى الجياد كالتعرض لمشيادة ،كأف المكت إذا لـ يكف منو بد ،كلـ ينفع منو مفر ،فأكلى أف يككف

في سبيؿ اهلل.

 ) 1الزمخشرم  ،الكشاؼ. 287 : 1 ،
 )2القرطبي ،تفسير القرطبي. 240 : 3 ،
 ) 3المصدر السابؽ ،الجزء ذاتو كالصفحة ذاتيا.

220

فمما كاف المطمكب مف المسمميف ىك إنفاؽ الماؿ كالجياد في سبيؿ اهلل كىما ذركة سناـ

اإلسبلـ ،كاف المقابؿ عظيما كمضاعفا أضعافا كثيرة ،حتى يحبب اهلل -تعالى -المسمميف فييما
كيشجعيـ عمييما؛ إذ الجزاء عمى قدر العمؿ.
أما ما جاء في سكرة الحديد فيك "خطاب لكفار قريش ،كدعكة ليـ لئلنفاؽ ،مما يجعميـ
مستخمفيف فيو ،يعني الماؿ الذم كاف بأيدم غيرىـ فأىمكيـ اهلل ،كأعطى قريشا ذلؾ الماؿ ،فكانكا

خمفاء مف مضى"

()1

 ،كىذا مف أبمغ ما يبعث عمى اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل ،كقد جاء بعد االستفياـ

اإلنكارم ،الذم يقكؿ :أم شيء مف الثكاب لكـ في ااخرة إذا لـ تؤمنكا باهلل؟ ثـ يمضي الكتاب

الكريـ في بياف الصكرة المقارنة بيف مف آمف كأنفؽ كجاىد قبؿ فتح مكة  ،أم":قبؿ عز اإلسبلـ
كقكة أىمو كدخكؿ الناس في ديف اهلل أفكاجا ،كقمة الحاجة إلى القتاؿ كالنفقة فيو ،كمف أنفؽ مف بعد

الفتح"

()2

أم السابقكف األكلكف مف المياجريف كاألنصار أعظـ درجة ،كقد قاؿ فييـ الرسكؿ  ": لو

مد أحدىـ وال نصيفو "( )3؛ فمما كانت الدعكة دعكة إلى اإليماف
ُحد ذىبا ما بمغ ّ
أنفؽ أحدكـ م ؿ أ ُ
كالى إنفاؽ الماؿ في سبيؿ اهلل ،قاؿ اهلل -تعالى -في حؽ مف يفعمو يضاعؼ لو األمر ،أم أجر
إنفاؽ الماؿ في سبيمو ،كلـ يذكر أضعافا كثيرة  -كما في سكرة البقرة  -ألف ااية ىنا خمت مف

الدعكة الصريحة إلى الجياد كما في سابقتيا؛ فعندما زاد في األكلى طمب الجياد زاد في األجر،

فذكر  ،   كعندما حذؼ مف آية الحديد أمر
الجياد ناسبو الحذؼ إطنابان بإطناب كايجا انز بإيجاز.

  
" ركم عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ :لما نزلت ىذه ااية
    

   قاؿ أبك الدرداح األنصارم ،كاف اهلل ليريد منا

القرض؟ قاؿ :نعـ يا أبا الدرداح ،قاؿ :أرني يدؾ يا رسكؿ اهلل ،قاؿ :فناكلو رسكؿ اهلل يده ،قاؿ:
فإني قد أقرضت ربي حائطي ،قاؿ :كحائطو لو فيو ستمئة نخمة"(.)4

الخبلصة :لما كاف طمب الجياد صريحا في سكرة البقرة ،كىك الجياد المطمؽ بالنفس كالماؿ كىما
ذركة سناـ اإلسبلـ ،كاف مف المناسب ذكر مضاعفة األجر حثا كتشجيعا عمى التضحية كالبذؿ،

) 1ا بف الجكزم ،زاد المسير في عمـ التفسير162 : 8 ،
 ) 2الزمخشرم ،الكشاؼ462 : 4 ،
 ) 3مسمـ ،النيسابكرم ،صحيح مسمـ ،باب تحريـ سب الصحابة ،رقـ.1967 :4 ،2540 :
 ) 4ابف محمد ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي(ت

 597ىػ) ،صفكة الصفكة ،تحقيؽ :محمكد فاخكرم ك محمد

ركاس قمعة جي( .بيركت :دار المعرفة ،ط1399 ،2ىػ 1979 ،ـ). 617 : 1 ،
ٌ
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:- تعالى- اكتفي بقكلو،كلما كانت الدعكة إلى إنفاؽ الماؿ كالترغيب فييا دكف الجياد



 كاهلل تعالى أعمـ. فزاد في األكلى لزيادة الطمب كتخصيص الجياد،   لػو
.بأسرار كبلمو

:)9( المسألة









 :- تعالى-قاؿ

.)15 : ( آؿ عمراف   

   
 :- تعالى-كقاؿ




.)57 : (النساء 

ً
دكا في األكلى بجنات
 يكع ي، اايتاف متشابيتاف كىما في ثكاب المؤمنيف كأجرىـ:الشاىد
   كفي الثانية بجنات،   


 فما سر ما جاء في المكضعيف، كالخمكد يعي التأبيد،  
الكريميف مف البياف؟

:التحميؿ والدراسة الببلغية

(آؿ

 ذكر الظرؼ (أبدا) في،اايتاف في ثكاب المؤمنيف كجزائيـ ك إظيار المنة العظيمة ليـ

 فآية، كسياؽ كؿ مف اايتيف يساعد عمى فيـ ذلؾ،ااية الثانية بينما حذؼ مف ااية األكلى

عمراف) كاقعة في سياؽ الكعيد ألىؿ الباطؿ بالعقاب الشديد في جينـ ألنيـ جحدكا كأنكركا رغـ



:- تعالى- يقكؿ،بياف اايات الكاضحة
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 (  آؿ عمراف.)15-12:

كاايات ىنا فييا "تكبيخ الييكد الذيف آثركا الدنيا كحب الرياسة فييا عمى إتباع محمد بعد عمميـ
()1

  
بصدقو " ثـ أخبر -تعالى -عف ذلؾ كقاؿ :
   

    أم الجنة ،ثـ خاطب اهلل
تعالى نبيو الكريـ كقاؿ لو" :قؿ يا محمد لمناس الذيف زيف ليـ حب الشيكات "

()2

ىناؾ ما ىك خير

لكـ مف كؿ ذلؾ ،لمذيف اتقكا فخافكا اهلل كأطاعكه بأداء فرائضو كاجتناب معاصيو ليـ جنات خالديف

فييا ،كالخمكد ىك " :استمرار البقاء مف كقت مبتدأ فييا"

()3

 ،أم دكاـ البقاء.

فمما كاف السياؽ استعراضا لصفات الكافريف كاخبا ار عنيـ ،التفت رب العزة إلى الرسكؿ

الكريـ كخطابو في صكرة مقابمة ،لتبشير المتقيف ،كالرسكؿ غير مكذب أك متردد كال شاؾ فيما

يسمع ،فناسبو ذكر الخمكد دكف التككيد كبياف عظيـ منة اهلل -تعالى -عمى الفائزيف.

أما سكرة النساء فنجد فييا سياقا آخر ،يقكـ عمى الشدة كالغمظة ،ككعيد الكافريف بجينـ

 
تسعرىـ ،كنار تأكؿ جمكدىـ ليذكقكا العذاب األليـ بما عصكا يقكؿ -تعالى:-













     
   















 )1الطبرم ،تفسير الطبرم.199 : 3 ،
 )2الطبرم ،تفسير الطبرم.206 : 3 ،

 ) 3العسكرم أبك ىبلؿ (ت 382ىػ) ،الفركؽ في المغة ،تحقيؽ :لجنة إحياء التراث العربي (.بيركت:دار اافاؽ
الجديدة ،ط1400 ،4ىػ1980-ـ).111 :
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(    النساء .)57-56:

"فعقٌب اهلل -تعالى -بياف سكء حاؿ الكفرة ببياف حسف حاؿ المؤمنيف تكميبل لممساءة
كالمسرة … فالذيف آمنكا بما يجب اإليماف ،كعممكا األعماؿ الحسنة سندخميـ جنات تجرم مف تحتيا
األنيار ،كفي السيف تأكيد لمكعيد ،كخالديف فييا أبدا إعظاـ لممنة"(.)1

فمما قامت آيات سكرة النساء عمى تككيد حاؿ الكافريف بأف كالجممة االسمية كسكؼ ناسبو
تأكيد حاؿ الفائزيف بالصكرة ذاتيا ،فأكد فكزىـ بالجممة االسمية كالسيف كالظرؼ في ثنائية مف الكعد

كالكعيد ترقى بالعاطفة كالعقؿ إلى أسمى مراتب العبادة ،كىي مف أشد الصكر المنفرة مف النار

كالمرغبة بالجنة.

فالصكرة المنفرة القاسية لمكافريف ناسبيا صكرة مقابمة رقيقة مرغبة لممؤمنيف فييا تكسعة

كزيادة إحساف ،تمثمت بحرؼ السيف الذم يحمؿ معنى القرب بيف العبد كربو كالتأبيد المطمئف
لمقمكب ،فيـ باقكف فييا أبدا بغير نياية كال انقطاع

كمف جية ثانية قاؿ -تعالى -في آية آؿ عمراف ( :لمذيف اتقكا ) ،كقاؿ -تعالى -في آية
سكرة البقرة ( :كالذيف آمنكا كعممكا الصالحات)؛ كالتقكل خاصة بالفرد المؤمف نفسو ،بينما اإليماف
كعمؿ الصالحات خاص بالمؤمف كغيره ،فمما كانت الثانية أكسع ،ذكر أبدان زيادة في التكسعة

كاإلحساف.

الجنات في القرآف الكريـ ثماني مرات
يذكر أف لفظ التأبيد رافؽ لفظ ٌ
التكسعة عمى المؤمنيف كزيادة اإلحساف ليـ (.)3
الخبلصة :آية سكرة آؿ عمراف خطاب لمرسكؿ الكريـ

( ،)2ككميا بيدؼ

 ، ك ىك المصدؽ لربو الكاثؽ بو المطيع

ألكامره ،فمـ يحتج خطابو أك الطمب منو إلى تككيد ،ثـ إف سياؽ اايات يقكـ عمى اإلخبار مف اهلل-

تعالى -عف صفات الكافريف كأحكاليـ ال تستدعي التككيد.

أما آية سكرة النساء ،فإنيا تقكـ عمى أساس الغمظة كالشدة كالكعد كالكعيد ،فمما ذكرت

صكرة الكافريف المرعبة المؤكدة ناسبيا ذكر مقابؿ لطيؼ مؤكد كمطمئف ،فذكر حاؿ المؤمنيف
 ) 1األلكسي ،ركح المعاني.89 : 5 ،
 ) 2عبد الباقي ،المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ1 :

 ) 3السامرائي ،فاضؿ صالح .برنامج لمسات بيانية ،قناة تمفزيكف الشارقة .األثنيف:
مساء.
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ككصفيـ بأنيـ سيدخمكف الجنة خالديف فييا أبدا ،بعثا لمطمأنينة كتأكيدا عمى عدـ االنقطاع،

كىك ما يقابؿ صكرة الكافر الذم كذب كصد عف ذكر اهلل .كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)10

  
قاؿ -تعالى :-




(  آؿ عمراف.)22:

كقاؿ -تعالى:-







(  التكبة.)69:

الشاىد :اايتاف فيمف حبطت أعماليـ في الدنيا كااخرة ،فمـ ينفعيـ عمؿ في حػياتيـ كال فػي

أخراىـ ،ذكر االسـ المكصكؿ (الذيف) في آية آؿ عمراف بينما حذؼ مف السياؽ المشابو مف آية
سكرة التكبة ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:
" : إف مما ينبت

الح ىبط :ىك أف تكثر الدابة أكبل حتى ينتفخ بطنيا ،قاؿ رسكؿ اهلل
" ى
يمـ" ( )2(" . )1فاهلل تعالى قد شبو أعماؿ الكافريف التي ال فائدة فييا ،بانتفاخ
الربيع ما يقتؿ َح َبطا أو ُّ
بطف الدابة مرضا ،فبل ىي تستفيد مف سمنتيا الظاىرة كال يستفيد مف يرعاىا مف انتفاخ بطنيا،

  
كسياؽ اايات يبيف ذلؾ ،قاؿ -تعالى:-



  
   













    

 )1ابف ًحباف ،محمد بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي (ت 354ىػ) ،صحيح ابف حباف ،تحقيؽ:شعيب األرنؤكط،
(بيركت :مؤسسة الرسالة ،ط 1414 ،2ىػ1993،ـ)،كتاب الزكاة ،باب جمع الماؿ مف حمو كما يتعمؽ بو ،رقـ:

 . 23: 8 ،3227كأخرجو البخارم في صحيحو بمفظ مغاير برقـ .1045: 3 ،2686
 )2األصفياني ،المفردات في غريب القرآف.114 :
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( آؿ عمراف )22-21 :ك "آية يقتمكف النبييف بغير حؽ ،يعني الييكد ،قتمكا األنبياء
كيقتمكف الذيف يأمركف بالقسط مف الناس أم بالعدؿ"(.)1

كقكلو "أكلئؾ ،مبتدأ ،كما فيو مف البعد عمى المشيكر لئليذاف ببعد منزلتيـ في فظاعة الحاؿ،
كالمكصكؿ خبره ،أم أكلئؾ المتصفكف بتمؾ الصفات الذيف بطمت أعماليـ كسقطت عف حيز

االعتبار"(.)2

كعميو فإف االسـ المكصكؿ ذكر إلرادة عمكـ الكافريف بيدؼ تحقيرىـ جميعا ،كلدفع تكىـ المبس بأف
يككف الحديث عمف يأمركف بالقسط.
أما في آية سكرة التكبة فمـ يكف بد مف حذؼ االسـ المكصكؿ لكضكح الخطاب ،كقرب

  
االسـ المكصكؿ السابؽ ،الرافع لئلبياـ ،يقكؿ تعالى:
    



























 (  التكبة ،)69 :كبالنػظر في ااية الكريمة نجد
أف ااية كاضحة في حديثيا عف الكافريف دكف لبس كال غمكض ،كىي في "ذـ األكليف باالستمتاع

بما أكتكا مف حظكظ الدنيا ،كرضاىـ بيا ،كالتيائيـ بشيكاتيـ الفانية عف النظر في العاقبة ،كطمب

الفبلح في ااخرة"

()3

كىذا مف أجؿ ذـ المخاطبيف بمشابيتيـ إياىـ كاقتفائيـ أثرىـ.

كقكلو أكلئؾ "إشارة إلى المتصفيف باألكصاؼ المعدكدة مف المشبييف كالمشبو بيـ ،ال إلى
الفريؽ األخير فقط ،فإف ذلؾ يقتضي أف يككف حبكط أعماؿ المشبييف ك خسرانيـ مفيكميف ضمنا

ال صريحا … كالخطاب لرسكؿ اهلل  كلكؿ مف يصمح لمخطاب ،أم أكلئؾ المكصكفكف بما ذكر
مف األفعاؿ الذميمة حبطت أعماليـ "()4؛ فمما كاف السياؽ ينبئ عف المقصكد في ااية دكف لبس،
كاف ال بد مف حذؼ االسـ المكصكؿ لقرب االسـ المكصكؿ السابؽ الكاضح الداللة.

 )1الشككاني ،فتح القدير. 327 : 1 ،
 )2األلكسي ،ركح المعاني.177-176 : 3 ،
 ) 3الزمخشرم ،الكشاؼ. 279 : 2 ،

 ) 4أبك السعكد ،تفسير أبك السعكد. 81 :4 ،
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الخبلصة :ذكر االسـ المكصكؿ في سياؽ آية سكرة (آؿ عمراف) أمنا لمٍَّبس ،كإلرادة عمكـ الكافريف
ؼ االسـ المكصكؿ مف آية سكرة التكبة؛ لكضكح داللة الكممات في حديثيا
كحًذ ى
مف أجؿ تحقيرىـ؛ ي
عف المشبييف كالمشبو بيـ ،كلخسراف الطرفيف ،كلتضمف ااية معنى التحقير كالذـ ليـ مجتمعيف

،كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)11

قاؿ -تعالى :-

    

 (  آؿ عمراف.)47 :

ك قاؿ -تعالى       :-

(مريـ.)20 :

الػشاىد :السياقاف متشابياف كىما في قصة مريـ عمييا السبلـ ،ذكرت كممة ( ىر ِّ
ب) في آية (آؿ
عمراف) في حيف حذفت مف آية سكرة مريـ ،فما كجو الذكر كالحذؼ في اايتيف الكريمتيف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
يبيف اهلل -تعالى -في سكرة آؿ عمراف ،ما أكرـ بو مريـ عمييا السبلـ ،كيعدد مجمكعة
مناقب ليا ،فاهلل أعاذىا كذريتيا مف الشيطاف كتقبميا بقبكؿ حسف ك أنبتيا نباتا حسنا كرزقيا مف

عنده ،ثـ بيف كيؼ أخبرتيا المبلئكة أف اهلل تعالى اصطفاىا كطيرىا  ،كاصطفاىا عمى نساء


العالميف ،ثـ أخبرىا بأف اهلل يبشرىا بكممة منو اسمو المسيح عيسى ابف مريـ قاؿ تعالى:







   






   









   
    
    
   




   








(  آؿ عمراف )45 -42 :فمما كانت البشارة مف اهلل -تعالى -لمريـ بكاسطة المبلئكة،
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قالت مريـ في مناجاتيا ( ِّ
رب) استشعا ار لقربو سبحانو ألف المقاـ مقاـ ضيؽ كشدة ،كفيو يككف
اإلنساف أحكج ما يككف لقريب يتصؿ بو ،يبثو ما في قمبو كما يعتمؿ في نفسو مف أحاسيس

كمشاعر ،فمتعبير مريـ عف خكفيا الشديد مف قكميا ،قالت ( :ىر ِّ
ب) ،ككأنيا تطمب الطمأنينة كالفرج،

كال يككف ذلؾ إال مف اهلل -تعالى ،-فقالت ( ىر ِّ
ب).

أما في سكرة مريـ ،كقد جاء الركح عمى شكؿ رجؿ كسيـ كأحسف ما يككف البشر،

ليفاجئيا ،كىي الفتاة الصالحة المتدينة ،كيدكر بينيما الحكار ،يقكؿ سيد قطب ":ك لكف ىا ىي ذم


تفاجأ ،مفاجأة عنيفة ،تنقؿ تصكراتيا نقمة بعيدة ،كلكنيا بسبب مما ىي فيو أيضا :
   
    
   

     إنيا انتفاضة العذراء المذعكرة ،يفاجئيا

رجؿ في خمكتيا  ،فتمجأ إلى استثارة التقكل في نفسو     :

 ،كلئف كنا نحف نعمـ أنو (الركح األميف) فإنيا ىي ال تعمـ إال أنو رجؿ ،كىنا يتمثؿ الخياؿ تمؾ
الفتاة البريئة ذات التقاليد العائمية الصالحة ،كقد تربت تربية دينية ،ككفميا زكريا ،ىذه ىي اليزة

    
األكلى،
    

 ، ثـ يتمثؿ الخياؿ مرة أخرل مقدار الفزع كالخجؿ ،كىذا الرجؿ الغريب الذم ال تثؽ

بعد بأنو رسكؿ ربيا ،فقد تككف حيمة فاتؾ يستغؿ طيبتيا يصارحيا بما يخدش سمع الفتاة الخجكؿ،
كىك أنو يريد أف ييب ليا غبلما ،كىما في خمكة كحدىما ،كىذه ىي اليزة الثانية ،ثـ تدركيا

شجاعة األنػثى تدافع عف عرضػيا     :
    
   

()1

.

فالحديث يدكر بيف مريـ كبيف الرجؿ ،كىي تشؾ في أمره غير قاطعة بصدؽ ما يقكؿ،
كعندىا قاؿ      :

 ،  أجابتو بفزع كدىشة شديديف:

 

.   

 ) 1قطب ،سيد ،التصكير الفني في القرآف ( .بيركت ك القاىرة :دار الشركؽ ،ط 1400 ، 6ىػ 1980 -ـ )195 :
. 196 -

228

فالمقاـ مقاـ حكار ك حديث بيف اثنيف ،ناسبو عدـ ذكر كممة ( ىر ِّ
ب) ،ألنيا أجابت بما

يقتضي السياؽ ،كمف ناحية أخرل فاف المرء في حالة الفزع كالدىشة تختصر في فمو الكممات،
فجاء كؿ في مكقعو.
الخبلصة :عندما كاف الحديث بشارة مف اهلل -تعالى -لمريـ بكاسطة المبلئكة عف اهلل ،ناسبو قكؿ
مريـ ( ىر ِّ
ب) لمتدليؿ عمى القرب ،طمبا لمطمأنينة ،كرفعا لمحرج كالخكؼ.
كعندما كاف الكبلـ حكا ار بيف مريـ كالرسكؿ الذم ظير عمى شكؿ رجؿ كسيـ ،كىي

التي تشؾ في أمره بعد ،أجابتو بما يقتضي كبلمو ،فمـ يناسب السياؽ ذكر كممة ( ىر ِّ
ب) ،كألف

المقاـ فيو دىشة كفزع ناسبو اإليجاز .كاهلل أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)12

   

قاؿ -تعالى:-





(   آؿ عمراف.)51:

كقاؿ -تعالى:-








(    الزخرؼ.)64:




الشاىد :اايتاف عمى لساف عيسى -عميو السبلـ -في نفي بنكتو هلل ،كبيانو أف اهلل -تعالى -ىك

ربو كرب كؿ البشر ،ذكر الضمير المؤكد (ىك) في آية سكرة الزخرؼ ،بينما حذؼ مف آية سكرة آؿ
عمراف ،فما سبب ذلؾ كما بيانو؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:
أوال :بنيت آية سكرة الزخرؼ في سياؽ بياف عبادة النصارل لعيسى -عميو السبلـ -كاتخاذه

ليـ ربا مف دكف اهلل ،فناسب ذلؾ تأكيد عيسى أف الربكبية ال تككف إال هلل -تعالى -كحده ،جاء في

درة التنزيؿ " إف قكلو -عز كجؿ" :-
ٌ
 ، حكاية عف عيسى بعد ما مضت آيات كثيرة في ذكره كابتداء أمره،


  

  
مف مبتدأ ااية التي نزلت في شأف مريـ كىي
   




 ،    فمما
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تناصرت ىذه اايات المتقدمة في ذكره ،كدلت عمى إحداثو كخمقو ،كانت فييا داللة عمى أنو

مربكب مصنكع بكثرة األفعاؿ التي أسندت إليو ،كجعمت آيات لو ،كأنو عبد مف عبيده ،كاهلل ربو
كمالكو كالقائـ بمصالحو ،كأنو أصحبو معجزات تدؿ عمى صدقو في نبكتو ككذب مف قاؿ بربكبيتو،

فصرفتيـ تمؾ األفعاؿ التي تقدـ ذكرىا إلى العمـ بأنو تعالى ربو

… فاكتفي بما طاؿ مف الكبلـ

المؤكد لحالو عمى حقيقتيا عف التككيد الذم ذكر في سكرة الزخرؼ ،ألنو لـ يذكر ىذه ااية إال بعد





قكلو:
   
   









      فالمكضع الذم
خبل مف اايات الكثيرة الدالة عمى أف اهلل تعالى ربو كىك عبده ال ابنو ،حسف تأكيد الكبلـ فيو

صرفا لمناس عما ادعكه مف أنو ابف اهلل إلى أنو عبده"(.)1

ك الضمير ىنا "يذكر إعبلما بأف المبتدأ مقصكر عمى ىذا الخبر ،كىذا الخبر مقصكر
عميو دكف غيره"

()2

فعيسى -عميو السبلـ -يقر أف اهلل -تعالى -ىك ربو ،كربو ىك اهلل ،تعالى

أف يككف لو كلد.
انيا :ما تقدـ في اايات مف حديث ،يكجب ذكر الضمير ،كىذا ما أشار إليو قكلو-

تعالى،     :-
فيـ يقركف مصريف أف آليتيـ كعبادتيـ لممسيح ىي خير ،فناسب ذلؾ ما قالو رب العزة حاكيا

    
عف المسيح -عميو السبلـ: -





    فأحرز الضمير (ىك) معنى
المغايرة ،أم عبادة اهلل خير لمجميع.

الخبلصة :حذؼ الضمير مف آية سكرة آؿ عمراف ،لعدـ ما يكجبو ،ال سيما كأف ااية سبقت
ابف لو.
بالعبلمات الدالة ،كالمعجزات التي تؤكد أنو بشر ،كأنو عبد مف عبيد اهلل ال ه

أما ما جاء في سكرة الزخرؼ ،فيك تأكيد أكجبو السياؽ ،حيث لـ يرد مف العبلمات أك

ما أعطي مف المعجزات مما ينفي بنكتو ،فأكد بالضمير الذم يثبت أف المبتدأ مقصكر عمى ىذا
درة التنزيؿ. 68 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
 ) 2الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.148 :
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الخبر ،كأف ىذا الخبر مقصكر عمى المبتدأ ،فاهلل رب عيسى كرب عيسى ىك اهلل ،تعالى

سبحانو عمكا كبي ار .كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)13
قاؿ -تعالى :-









(   النساء.)13 :
قاؿ -تعالى :-









(   التكبة.)89 :
كقاؿ -تعالى :-

    

(   الحديد.)12 :
الشاىد :سياؽ اايات في الحديث عف الجنة كخمكد المؤمنيف فييا ،ذكر ضمير الفصؿ (ىك) في
آية سكرة الحديد ،بينما حذؼ مف آيتي سكرتي النساء كالتكبة ،فما حقيقة ذلؾ األمر كما بيانو؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
أوال :آية سكرة النساء جاءت عقب الحديث عف تشريع المكاريث ،التي تساىـ في تنظيـ

    
حياة الناس كعبلقاتيـ ،قاؿ -تعالى:-
    
   
   
    

(النساء ،)13 :أم ىذه قكانيف اهلل تعالى كتشريعاتو ،مف التزـ بيا كاف حقا عمى اهلل أف يخمده في
الجنة ،كأكد ذلؾ بالجممة االسمية بقكلو:



 

 ، فااية إخبار لكؿ البشر ككعد مف اهلل تعالى لمممتزميف بشريعتو
أف يخمدىـ في الجنة ،كحتى يحمميـ عمى الطاعة كالعمؿ أكد ليـ ذلؾ بالجممة االسمية.

انيا :في آية سكرة التكبة جاء القكؿ بعد الحديث عف المنافقيف كقعكدىـ عف القتاؿ ،ثـ

تخبر اايات الكريمة عف الرسكؿ الكريـ كالسابقيف مف المؤمنيف الذيف جاىدكا كأنفقكا كأفنكا أنفسيـ

في اهلل ،فيقكؿ -تعالى -ليـ كلرسكلو الكريـ إنو أعد ليـ جنات تجرم مف تحتيا األنيار ،كيؤكد

ذلؾ بقكلو    :

 ،كاإلخبار جاء بالجممة االسمية المؤكدة بذاتيا تطمينا لقمب الرسكؿ كصحبو ،فمما كاف الخطاب
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لمرسكؿ الكريـ كصحبو السابقيف ،لـ يكف الحديث بحاجة إلى ذكر الضمير زيادة في التككيد ،بؿ

اكتفى بما كاف عمى األصؿ ،ألف المخاطبيف جميعا ثقتيـ باهلل -تعالى -عظيمة كمصدقكف لكبلـ
ربيـ.
ال ا :ما جاء في سكرة الحديد كاف عقب قكلو -تعالى   :-
     
    
     








    





     

(الحديد )10 :كىذه آية تتحدث عف فريقيف مف المؤمنيف :فريؽ آمف قبؿ الفتح كجاىد مع الرسكؿ،
كىـ السابقكف األكلكف حيث كانت الحاؿ شديدة ،كفريؽ آمف بعد الفتح ،حيث ظير اإلسبلـ ك

   :
انتشر كأصبح عظيما ،كليذا قاؿ تعالى
   
     

  ؛ فمما كاف الحديث عف فريقيف مف المؤمنيف

ككبلىما فائز ،كألف اهلل تعالى خص األكليف مع بياف الفضؿ لآلخريف ناسب تأكيد الفكز كالخمكد

لمفريقيف في الجنة بقكلو     :حتى ال يرتاب الفريؽ الثاني أك يساكرىـ
الشؾ لدنك منزلتيـ عف الفريؽ األكؿ ،بؿ أكد رب العزة الفكز لمفريقيف رغـ ما بينيما مف تفاكت.

الخبلصة :حذؼ ضمير الفصؿ (ىك) مف آيتي سكرتي النساء كالتكبة؛ ألف آية النساء خطاب عاـ

فضؿ االلتزاـ بشرعو بعد بياف قانكف الميراث ،كآية التكبة خطاب لمرسكؿ  كصحبو
كترغيب لمف ٌ
السابقيف الكراـ ،كىـ مؤمنكف حقا كصدقا ،كليسكا بحاجة إلى التأكيد؛ فيما كاف الحديث في سكرة

الحديد عف فريقيف مف المؤمنيف تفاكتا في المنزلة ،لكنيما اشتركا بالفكز كالخمكد في الجنة؛ فحتى ال

يرتاب الفريؽ الثاني ناسب تأكيد الفكز لمجميع ،كاهلل -تعالى -أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)14

قاؿ -تعالى :-

   

(   النساء.)22 :

كقاؿ -تعالى     :-

(  اإلسراء.)32 :
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الشاىد :اايتاف في النيي عف الفكاحش ،كبياف حكـ الشرع فييا ،كرد في سياؽ ااية األكلى قكلو-
تعالى ،   :-بينما حذفت مف ااية الثانية ،فما حقيقة ما جاء في المكضعيف
الكريميف مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:
 
   في سياؽ قكلو -تعالى:-
كردت كممة
    
 
   
    

(   النساء، )22 :كبالنظر في ااية نجد أف القكؿ في ااية عف قكـ
كانكا يتزكجكف مف حبلئؿ آبائيـ ،كىك أمر كاف منتش انر كشائعا حتى مجيء اإلسبلـ ،فاعتبره

اإلسبلـ مف الكبائر المغمظة التي يحرـ االقتراب منيا ،كىذا الزكاج كاف في الجاىمية يسمى بػ "
"( ،)1فذكر اهلل-
الم ٍق ًت ،كيسمى الكلد منو ىم ٍقتًي ،كيقاؿ لو ىم ٍقتًي ،أم :مبغكض مستحقر
نكاح ى
تعالى -كممة  ،  خطابا لمعرب بمساف حاليـ ،بما كانكا يسمكف ىذا الزكاج
عندىـ ،بعد قكلو -تعالىً ( -
فاح ىشةن) ،تأكيدا عمى بغضو كاستحقاره ،كالغرض مف ذلؾ "المبالغة في
تحريمو كسد الطريؽ إلى إباحتو"(.)2

أما آية اإلسراء فقد بنيت في سياؽ قكلو تعالى   :
    

(    اإلسراء ،)32 :كفييا نجد أف اهلل تعالى
يشرعي حرمة الزنا" ،كينيى عف قربانو فيك فاحشة قبيحة ظاىرة القبح ،لما فييا مف اختبلؿ
ِّ
األنساب ،كىيجاف الفتف.

فالزنا فاحشة شائعة بيذا االسـ فييا ىتؾ لؤلعراض  ،كالمقت فاحشة أعظـ كأشد ،يقكؿ
الغرناطي" :المقت ىك النقص كاالستحقار ،كمتزكج امرأة أبيو ،فاعؿ رذيمة يمقت فاعميا كيشنأ

كتستخسو الطباع ،فكسمت فعمتو بالمقت ،كساكت الزنا فيما كراء ذلؾ ،فميذا زيد في آية النساء قكلو
3

"  

 ) 1األلكسي ،ركح المعاني.388 : 4 ،
 ) 2الزمخشرم ،الكشاؼ483 : 1 ،

 ) 3الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ341-340 : 1 ،
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الخبلصة :ذكرت كممة    في آية النساء ،خطابا لمعرب بما كاف شائعا عندىـ

مف زكاج حبلئؿ ااباء بعد تركيف ،مبالغة في تحريمو ،كسد الطريؽ إلى أباحتو ،كذـ طريقو مبالغة

في ذـ سالكيا ككناية عنو ،كحذفت مف آية اإلسراء؛ ألف ااية تشريع بحرمة الزنا ،المعركؼ عندىـ
بيذا االسـ ،لممحافظة عمى طيارة المجتمع ،كصيانة أعراض المسمميف ،كاإلبقاء عمى كرامتيـ،

كصفاء أركاحيـ ،كشرؼ أنسابيـ ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)15

قاؿ -تعالى(     :-النساء.)111 :
قاؿ -تعالى :-









(  النساء.)112 :
الشاىد:اايتاف متتاليتاف في سكرة كاحدة ،جاءت األكلى بمفظ (إثما) كالثانية جاءت بمفظ ( ىخ ًط ىيئة
أك إثما) ،فما حقيقة ما جاء في المكضعيف مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

نزلت ىاتاف الجممتاف في سياؽ آيات تتحدث عف "رجؿ سرؽ درعا مف حديد في زمف

عمي ،ككاف
النبي ،كطرحو عمى ييكدم ،فقاؿ الييكدم :ما سرقتيا يا أبا القاسـ ،كلكف طرحت ٌ
لمرجؿ الذم سرؽ جيراف يبرئكنو كيطرحكنو عمى الييكدم ،كيقكلكف :يا رسكؿ اهلل ،إف ىذا الييكدم

الخبيث يكفر باهلل كبما جئت بو ،قاؿ :حتى ماؿ عميو النبي ببعض القكؿ ،فعاتبو اهلل عز كجؿ في
( )1

 ،قاؿ تعالى     :
ذلؾ"
    
    




    





    
    

(     النساء:

 ،)112-110ك في ىذه اايات نجد أف اهلل -تعالى" -يبيف بذلؾ جؿ ثناؤه ،مف يأت ذنبا عمى

عمد منو لو كمعرفة بو ،فإنما يجترـ كباؿ ذلؾ الذنب كضره كخزيو كعاره عمى نفسو ،دكف غيره مف
 )1الطبرم ،تفسير الطبرم. 268 : 5 ،
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سائر خمؽ اهلل "

()1

كلما كاف الحديث قيدا عاما في اإلثـ كمقترفو الذم نفذه بحؽ اهلل مجترئا عمى

حدكده ،بقصد كعف سابؽ إصرار ،كاف صاحبو ىك مف يتحمؿ كزره كعكاقبو ،لذا كاف الحديث

مخصصا عف اإلثـ ،كلـ يكف ما يدعك لذكر الخطيئة ،ألف الخطأ رفع عف أمة محمد  كىك أمر

غير مقصكد.
أما ااية الثانية فقد جمع فييا بيف الخطيئة كذكر اإلثـ معا" ،ألف الخطيئة قد تككف مف
قبؿ العمد ،كغير العمد ،كاإلثـ ال يككف إال مف العمد ،ففصؿ جؿ ثناؤه لذلؾ بينيما"
كقيؿ "الخطيئة الصغيرة ،ك اإلثـ :الكبيرة "

()3

(. )2

كقيؿ "الخطيئة الشرؾ كاإلثـ ما دكف ذلؾ "

()4

 ،كأيا

كاف تفسير الخطيئة أك اإلثـ ،فالعبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب ،فيي كاف كانت بحؽ

الييكد ،إال أنيا لكؿ عبد مف عبيد اهلل ليعتبر ،فيمتنع عف ظمـ نفسو كظمـ ااخريف ،كليعمـ أف

رحمة اهلل تعالى كاسعة ،فالنص تيديد لمف ظمـ ،كترغيب لمف عاد إلى رشده كتاب.

ً
الحديث عف ً
يتعمؽ بحقك ً
ؽ بحقك ً
اإلثـ المتعم ً
ؽ اهلل ،كعف و
العباد كىك الخطأ،
ؽ
أمر
فمما كاف
ي
ي
ً
ً
الجمع بيف ً
كلبياف و
ً
أمر ميـ يعتبر
مكجبات االستغفار،
الخطيئة يليبيِّف َّأنيما مف
اإلثـ ك
كاف ال يب َّد ًمف
ً
ى
الكذب عمى ً
النفس كمع ااخريف كع ىدـ االفتر ً
اء ك ً
ً
ً
ً
عباد
صدؽ مع
المستقر كىك اؿ
المجتمع
أسس
مف
ً
ي
ى ي
   
اهلل .أما قكلو تعالى:
َّ " ،   
الذنكب الزمة لفاعميا ،كانت
فإنو لما كانت
ي
كيتحير
ت لو
البيت ،كىك
الكذب عمى البرمء بما ىي ىنب ًي ي
ي
البيتاف مأخكهذ مف ي
كالثقؿ الذم يي ىحمؿ ،ك ي
ي
معو"(. )5

ؽ ً
االعتداء عمى شر ً
ً
الخبلصة :اإلثـ ما يفع يؿ مف المعاصي في ح ً
ائعو عف قصد،
اهلل -تعالى ،-ك
ي
ً
ؽ بحقك ً
ؽ العباد ،كقد
الزـ لفاعمو ،ى
فيي تىتىعمى ي
عمدا متعمدا ،كىك ه
لذلؾ اكتفي بذكره .أما الخطيئةي ،ى
بالذكر مع ً
ألنيما ًمف العك ً
ً
ً
ً
االستغفار لفعميماَّ ،
امؿ التي
لكجكب كفارتًيما ك
اإلثـ
ىخصَّيا اهلل تىعالى
المجتمع ،فكاف ال بد مف التنبيو لخطكرتيما .كاهلل تعالى أعمـ.
تيدـ
ى
ي

 )1المصدر السابؽ ذاتو. 273 : 5 ،
 ) 2المصدر السابؽ ذاتو.274 :5 ،
 )3الزمخشرم’ الكشاؼ. 255 : 1 ،

 )4األلكسي ،ركح المعاني. .208 : 5 ،
 )5الشككاني ،فتح القدير. 513 : 1 ،
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المسألة (:)16

قاؿ -تعالى:-







(  األنعاـ.)16 :
كقاؿ -تعالى:-









(  الجاثية.)30 :
الشاىد :الفاصمتاف متشابيتاف في إثبات الفكز لمصادقيف،ذكر ضمير الفصؿ (ىك) في آية سكرة

الجاثية بينما حذؼ مف فاصمة آية سكرة األنعاـ ،فما حقيقة الذكر كالحذؼ في المكضعيف الكريميف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

الخطاب في آية سكرة األنعاـ ىك في سياؽ الحديث المكجو لمرسكؿ

 لمرد عمى المشركيف

الذيف طمبكا منو أف يجيء بآبائيـ إف كاف صادقا في أمر البعث كالحساب ،كاستيزؤكا بو كما

استيزؤكا برسؿ مف قبمو ،يقكؿ -تعالى -لنبيو     :
   
     
     










    
     
    

(    األنعاـ.)16 -14 :
كبالنظر في اايات نجد :
 .1الغرناطي يقكؿ" :لـ يتقدـ مف أكؿ السكرة إلى ىنا ما يتكىمو العاقؿ فك از فيحترز منو ،بما
يعطيو ضمير (ىك) مف المفيكـ ،فمـ يقع الضمير"(.)1

 .2قكلو -تعالى:-

    

 ، "   أم :مف يصرؼ عنو العذاب"
العذاب العظيـ ،فقد رحمو اهلل أم أنجاه كأنعـ عميو كأدخمو الجنة"(.)3

 ) 1الغرناطي مبلؾ التأكيؿ.425 : 1 ،
 ) 2الشككاني ،فتح القدير.104 : 2 ،
) 3المصدر السابؽ ذاتو.104 : 2 ،
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()2

"كمعنى يكمئذ ،يكـ

 .3ذكرت لفظة الرحمة بصيغة الماضي    لمداللة عمى حتمية كقكعيا في

المستقبؿ ،ألف التعبير عف المستقبؿ بصيغة الماضي أبمغ كأقكل ،األمر الذم يعتبر ضربا مف

التأكيد ،أغنى عف تأكيد الفكز ،الذم ىك مسبب عف الرحمة لكؿ مف تاب كآمف كعمؿ صالحا

كلـ يعص ربو.


أما فاصمة آية سكرة الجاثية فقد بنيت في سياؽ قكلو -تعالى -لنبيو الكريـ:
   
    
   




     
    




   
     
       

( الجاثية )24-23 :ثـ قاؿ -تعالى   :-
    








  
    
    

(  الجاثية )30:كىنا نرل تحدم المشركيف كاستكبارىـ ،لشرع اهلل تعالى ،كلمرسكؿ
الكريـ كدعكتو ،كيبيف تعالى خسرانيـ كالنتيجة الحتمية ألفعاليـ ،كما يخبر عف فكز المؤمنيف

كنجاتيـ برحمتو.

جاء المفظ (يي ٍد ًخميييـ) بصيغة المضارع الداؿ عمى االستقباؿ في رحمتو ،فكاف مف الضركرم
تأكيد النتيجة بالضمير ،حسما لمصراع بيف الحؽ كالباطؿ كتأكيدا لفكز المؤمنيف حتى يطمئنكا أماـ

 :ما
الجاحديف الذيف قالكا


 






 ، فقابؿ -جؿ ثناؤه-

التأكيد بصيغة الماضي في سكرة األنعاـ ،التأكيد بالضمير (ىك) في آية سكرة الجاثية.

الخبلصة :الخطاب في آية األنعاـ لمرسكؿ الكريـ  تسرية عنو كطمأنة لقمبو كلممؤمنيف ،كقد جاء
الحديث بصيغة الماضي تأكيدا عمى حتمية كقكعو في المستقبؿ ،األمر الذم أغنى عف الضمير،
كفي آية الجاثية ،كاف الخطاب لمرسكؿ الكريـ ،إال أف الحديث جاء بصيغة المضارع ،كقد سبؽ
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بإنكار كجحكد مف المشركيف فناسبو التأكيد بالضمير (ىك) مقابؿ التأكيد بالفعؿ الماضي ،فجاء كؿ

عمى ما يقتضي ،كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة :17





قاؿ -تعالى:-
  

( األنعاـ.)73 :
كقاؿ -تعالى:-









(   إبراىيـ. )19:
كقاؿ -تعالى    :-

(  النحؿ )3 :ك (الزمر )5 :ك (التغابف )3 :ك قاؿ -تعالى :-




(   الجاثية.)22:

الشاىد :اايات كميا في إظيار قدرة اهلل تعالى عمى الخمؽ ،ذكر في آية سكرة األنعاـ الضمير

المنفصؿ مع االسـ المكصكؿ( :ىك الذم) بينما حذفا مف آيات سكر :النحؿ ،كالزمر ،كالتغابف ،كما

ذكر لفظ الجبللة (اهلل) بعد الفعؿ في آية سكرة الجاثية ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف
البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

في حكار بيف المؤمنيف كالكافريف "إذ عرض المشرككف عمى المؤمنيف اتباع سبيميـ كترؾ

   
ديف محمد ،فنزؿ قكؿ اهلل -تعالى:-






    
(األنعاـ ،)71:أم في الكفر ،بعد إذ ىدانا اهلل "

()1

يذىب المؤمنكف مبينيف سبب أيمانيـ كما يطمبو

منيـ دينيـ الجديد ،مف إسبلـ األمر هلل تعالى كاقامة الصبلة كالتقكل ،ألنيـ في النياية سيحشركف
إلى الحؽ عالـ الغيب كالشيادة ،فذكركا الضمير المنفصؿ مع االسـ المكصكؿ (:ىك الذم) إطنابا

في محاكلة الستمالة المشركيف إلى اإلسبلـ كحثيـ كاقناعيـ بالعكدة إلى رشدىـ كترؾ ما ىـ عميو

 ) 1ابف كثير ،تفسير ابف كثير.146 : 2 ،
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 كالتكجو إلى عبادة الرحمف فكاف التأكيد لسكؽ الدليؿ الذم يكجب االمتثاؿ،مف عبادة األكثاف

. كالذم يقكـ مقاـ الحجة التي تكجب الحساب،بالطاعة هلل تعالى

     :- تعالى-كفي آية سكرة إبراىيـ يقكؿ



    

-) كقكلو19 : (إبراىيـ    
 كقيؿ، كالمراد بو أمتو الذم بعث إلييـ  "ىي خطاب لمرسكؿ،   :-تعالى
)جاء لفظ الجبللة (اهلل

)1(

"

) (إف يشأ يذىبكـ:- تعالى- لقكلو،خطاب الكؿ كاحد مف الكثرة

 ألف الحديث بداية إخبار عف صفاتو تعالى المتمثمة بالقدرة عمى خمؽ السماكات،صريحا لممخاطب
. فناسب كركدىا عمى الييئة التي جاء عمييا دكف الضمير كاالسـ المكصكؿ،كاألرض

 في تحرير الدالئؿ العقمية الدالة عمى تكحيده الذم ىك- تعالى-كفي سكرة النحؿ يشرع اهلل



: يقكؿ تعالى،المقصد األعظـ مف بعثة الرسؿ عمييـ السبلـ








    
     
  

)3-2 : (النحؿ     
 ثـ التفت إلى الغائب، بضمير المتكمـ      :فقاؿ

 كما أغنى عف ذكر الضمير مع، األمر الذم أغنى عف التكرار، لمفت االنتباه كالتأكيد،)(خمؽ
.االسـ المكصكؿ (ىك الذم) اكتفاء بما ذكر

   :
- تعالى- يقكؿ،كفي سكرة الزمر
   




   





     
       
     
    
      




  
    
    
    






. 296 : 13 ، ركح المعاني، ) األلكسي1
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(    الزمر )5-3:كفي ىذه
اايات ،حديث مف اهلل -تعالى -عف نفسو المنزىة لنبيو الكريـ  ، ذكر الضمير مع لفظ الجبللة

صريحا     في نياية ااية الرابعة ،ثـ ذكر تعالى أنو خمؽ السماكات
ً
كر االسـ
كاألرض ،كبيف لنبيو الكريـ أنو لك أراد اتخاذ كلد -كىذا محاؿ -الصطفى ما يشاء ،فىذ ي
صريحا مع الضمير أغنى عف تك ارره ،كألف الحديث مستمر منو -تعالى -أغنى عف إيراده ثانية،
كما أف المخاطب ىك رسكؿ اهلل المصدؽ ،فأغنى ذلؾ عف التككيد.

    
كفي آية سكرة التغابف يقكؿ -تعالى:-
     
    
     













  





(    التغابف )3-1 :كىنا يفصؿ
اهلل -تعالى -مظاىر قدرتو كنعمائو عمى البشر ،بدأ مف خمؽ البشرية كخمؽ السماكات كاألرض،

كتصكير البشر ،كعمـ ما في السماكات كما في األرض ،كما يسركف كما يعمنكف ،فمما كاف الحديث

مف اهلل -تعالى -مفصبل ببياف مظاىر القدرة كالعظمة المعجزة قي اتصاؿ متكامؿ ،إضافة لبياف
اسـ الجبللة صريحا ككاضحا لـ يكف ما يدعك لمتكرار ،فىًذ ٍكر االسـ صريحا ككاضحا أغنى عف
كركده ثانية بصيغة الضمير مع االسـ المكصكؿ.

 

أما في آية الجاثية فيقكؿ -تعالى:-











    














(   الجاثية )22-21:كىنا نجد:

 .1الكصؿ بيف اايتيف تـ لكماؿ الفصؿ بينيما ،فبينما كاف القكؿ عف أصحاب السيئات كالحسنات
في األكلى ،انتقؿ في األخرل إلى الحديث عف رب العالميف عز كجؿ.

 .2ذكر لفظ الجبللة (اهلل) حتى ال ينصرؼ الذىف إلى كاحد مف الفريقيف ،فؤلمف المبس ذكر لفظ
الجبللة دكف الضمير لتعظيـ أمره كلحصر القكؿ كقصره عميو سبحانو.
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الخبلصة :ذكر ضمير الشأف (ىك) في القرآف الكريـ عائدان إلى اهلل تعالى في ست كخمسيف آية،
منفردا أك مقركنا باالسـ المكصكؿ (الَّذم)  ،كجميعيا إلظيار قدرة اهلل تعالى كتعظيمو كبياف

مظاىر إعجازه كتأكيد قصر الكبلـ كحصره فيو تعالى ،كمف ذلؾ آياتنا ،ففي آية سكرة األنعاـ ،ذكر

الضمير كاالسـ المكصكؿ لمتأكيد ،كسكؽ الدليؿ الذم يكجب االمتثاؿ كالطاعة؛ ألف المخاطب فييا

ىـ الكافركف مف أىؿ قريش ،كفي سكرة إبراىيـ ذكر لفظ الجبللة صريحا مف أجؿ التعظيـ ،فأغنى
عف ذكر الضمير ،ككذلؾ األمر في آية سكرة النحؿ ،السيما كأف الحديث لمرسؿ كىـ المصدقكف،

كىك ما ينسحب عمى سكرة الزمر؛ ألف الحديث مف اهلل تعالى كىك مستمر عف ذاتو المنزىة كما ىك

الحاؿ في سكرة التغابف ،أما في سكرة الجاثية فقد ذكر االسـ صريحا لحصر الكبلـ كقصره عميو

سبحانو ،حتى ال ينصرؼ الذىف إلى سكاه ،كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)18

قاؿ -تعالى:-



  

(      األنعاـ.)84 :
كقاؿ -تعالى:-



  

(     مريـ.)49 :
  

كقاؿ -تعالى:-
    

( األنبياء.)72 :
كقاؿ -تعالى:-



  

(   العنكبكت.)27 :
الشاىد :ذكر لفظ    في آيات األنعاـ كمريـ كاألنبياء ،بينما حذؼ مف آية العنكبكت ،فما
حقيقة ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ في اايات الكريمة مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

اايات الكريمة تتحدث عف النعـ التي أكرـ اهلل -تعالى -بيا نبيو إبراىيـ – عميو السبلـ –

حيث أكرمو بإسحاؽ كيعقكب بجعميما نبييف في آيات األنعاـ كمريـ كاألنبياء.
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يقكؿ -تعالى -في سكرة األنعاـ:
     

(   األنعاـ.)84 :

كيقكؿ في سكرة مريـ    :
    





(    مريـ.)49 :

كيقكؿ في سكرة األنبياء    :
    

(   األنبياء.)72 :
ففي اايات الثبلث يظير أف لفظ

   يعكد إلى مخصص محصكر كمعركؼ كىـ:

إبراىيـ كاسحؽ كيعقكب بجعميـ أنبياء صالحيف "أم كؿ كاحد مف ىؤالء ال بعضيـ دكف بعض



    بأف كفقناىـ لمصبلح في
()1

الديف كالدنيا فصاركا كامميف"

ميتديف.

أما آية العنكبكت فإنيا تبيف أف اهلل تعالى أنعـ عمى إبراىيـ بإسحؽ كمف إسحؽ يعقكب ثـ

جعؿ في ذريتو النبكة ،فحذؼ    لنفي الحصر عف إسحؽ كيعقكب كجعؿ النبكة في كؿ
ذريتو فكؽ إسحؽ كيعقكب مف مثؿ ما جعؿ إلسماعيؿ عميو السبلـ(.)2

الخبلصة :ذكرت كممة    في آيات األنعاـ ،كمريـ ،كاألنبياء ،كذلؾ لحصر النبكة في

إسحؽ كيعقكب ،بينما حذفت مف آية العنكبكت ألنيا في مقاـ بسط النعـ لمتعميـ ،كجعؿ النبكة في

كؿ ذريتو فكؽ إسحؽ كيعقكب ،كما كاف إلسماعيؿ عميو السبلـ ،كاهلل أعمـ.

المسالة (:)19

قاؿ -تعالى :-







(     األنعاـ.)94:
كقاؿ -تعالى:-







(    الكيؼ.)48:

 ) 1أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.348 :4 ،
 ) 2ينظر :الزمخشرم ،الكشاؼ.436 :3 ،
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الشاىد :ذكر الحاؿ    في آية سكرة األنعاـ ،بينما حذؼ مف آية سكرة الكيؼ،
فما حقيقة ما ذكر في األكلى كما حذؼ مف الثانية؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

كاف االعتقاد السائد عند المشركيف أف البلت كالعزل ستشفع ليـ كأف أمكاليـ كأكالدىـ

 
كسمطانيـ ستنقذىـ مف دكف اهلل ،فأنزؿ اهلل تعالى قكلو الكريـ:



    












    
      

(األنعاـ ،)94:كقد نزلت في النضر بف الحارث ،حيث قاؿ سكؼ تشفع لي البلت كالعزل فنزلت:

"    

()1

…  ،فذكر اهلل -تعالى -كممة



  لتأكيد حاؿ بعثيـ منفرديف يكـ القيامة ،كأف شيئان لف يشفع ليـ.

 كلكؿ مف لو بصر كرؤية ،يقكؿ-

أما في سكرة الكيؼ ،فالخطاب مكجو لمرسكؿ




تعالى:-



   








     





(   الكيؼ )48-47:كفي ىذه اايات يكضح اهلل -تعالى-
لمنبي الكريـ جانبا مف أحكاؿ يكـ القيامة كالبعث ،حيث يجمع البشر كلـ يغادر منيـ أحدا كما

خمقيـ أكؿ مرة حفاة عراة ،كقكلو:

   

    ىك التفات مف الغيبة إلى المخاطب
لمتقريع كالتكبيخ ،كىك خطاب خاص لمنكرم البعث ،فمما كاف الخطاب إخبا ار مف اهلل تعالى-
لنبيو الكريـ ،عف جانب مف البعث كأحكاؿ منكريو ،لـ يذكر كممػة فرادل ،ألف الكػػبلـ كاضح

كمفيكـ مف سياؽ قكلو –-تعالى:-

  

 ،  كفي ااية "تشبيو حاليـ بحاؿ الجيش الذم يعرض عمى

 ) 1ينظر :الشككاني ،فتح القدير 142 : 2 ،بتصرؼ.
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السمطاف"( ،)1ثـ إف الكبلـ ليس بحاجة إلى تأكيد ألف المخاطب ىك النبي المصدؽ لربو-
تعالى.-

الخبلصة :ذكر الحاؿ في آية األعراؼ    ؛ كذلؾ ألف الكافريف قالكا :إف
البلت كالعزل كأمكاليـ كسمطانيـ ستشفع ليـ ،فأكد اهلل تعالى بعثيـ فرادل؛ لبياف أف اإلنساف ال
ينفعو يكـ القيامة إال عممو الصالح ،بينما حذفت الكممة ذاتيا مف آية سكرة الكيؼ ،كذلؾ ألف

الخطاب لمرسكؿ  كىك المصدؽ كليس بحاجة إلى التأكيد ،ال سيما كأف الحديث استعراض

لجانب مف جكانب البعث ،كبياف ألحكاؿ المنكريف ليذا اليكـ ،الذيف زعمكا أنو لف يككف ،كاهلل-

تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)20
قاؿ -تعالى:-



   

(   األعراؼ)14:

قاؿ -تعالى:-



   

(    الحجر.)36:

قاؿ -تعالى:-



   

(    ص.)79:
الشاىد :اايات مكية جاءت في استكبار إبميس كمعاندتو ،كعدـ انصياعو ألمر اهلل -تعالى-
بالسجكد ادـ عميو السبلـ ،ذكرت كممة ( ىر ِّ
ب) في آيتي الحجر ك ص ،بينما حذفت مف آية
األعراؼ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
في حكار بيف اهلل تعالى كابميس بعد طرده مف رحمة اهلل ،يقكؿ تعالى  :
     





(  األعراؼ )13:فأكحى الفعؿ اىبط بالحكار اليادئ مف خبلؿ
 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ. 698 : 2 ،
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صكتي اليمس (الياء ك الطاء) ىدكء العظيـ القادر أماـ الصغير العاجز ،فتكسؿ إبميس قائبل:



     فحذفت
كممة (رب) كذلؾ ألف:
 .1الحديث ىادئ ،كتبدك فيو عبلقة الكبير القادر بالصغير العاجز.
 .2عند سؤاؿ إبميس خبل الخطاب مف صريح اسمو ،فجاء الجكاب دكف ذكر اسـ المنادل ،كفي
ذلؾ يقكؿ الكرماني":قكلو تعالى:

   

  كفي ص ك الحجر

 

 ؛ ألنو سبحانو لما اقتصر في السؤاؿ عمى الخطاب دكف صريح
االسـ في ىذه السكرة (األعراؼ) ،اقتصر الجكاب أيضا عمى الخطاب دكف ذكر المنادل"(.)1


أما جممة آية سكرة الحجر فقد جاءت قي سياؽ مف الشدة كالقكة ،قاؿ -تعالى:-
     
     




     
    
    

(   الحجر )35-32 :فمما كاف السياؽ في شديد المحاسبة،
كانت المبالغة في العقكبة ،التي تمثمت في لفظ الرجـ كالمٌعنة ،األمر الذم دعا إبميس إلى التكدد،

ب) ليتكسؿ بيا أال ييمكو اهلل كأف يرجئو ،فذكر كممة ( ىر ِّ
فذكر كممة المنادل ( ىر ِّ
ب) تعظيما هلل زيادة
في الرغبة باالستجابة.
ككذلؾ األمر في آية سكرة ص حيث قامت عمى الشدة كالقسكة:









 ، كىك سؤاؿ تقريرم مكجو إلبميس أيا كانت اإلجابة فيو فيي
مكجبة لمعذاب " ،فسكرة األعراؼ لـ يبسط اهلل -تعالى -فييا الكبلـ في حؽ إبميس بؿ جعمو عمى
أكجز صكرة كأقصر تعبير ،فمـ يجرؤ إبميس عمى أف يبسط في الكبلـ ،خبلؼ آيتي الحجر كص

حيث بسط اهلل -تعالى -معو في الكبلـ فبسط ىك أيضان"(.)2

الخبلصة :حذفت كممة ( ىر ِّ
ب) مف سياؽ آية األعراؼ ،ألف فييا عتابا إلبميس بكممات ىادئة غير
عنيفة؛ لـ ينادل فييا إبميس باسمو في السؤاؿ ،فاقتصر الجكاب عمى المنادل دكف ذكر اسمو
كذلؾ ،أم لـ يجرؤ إبميس أف يقابؿ اإليجاز إال بأقصر تعبير.

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف. 183 :
 ) 2السامرائي ،التعبير القرآني 301 :بتصرؼ.
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أما في آيتي الحجر ك ص ،فالكبلـ فييما عنيؼ كشديد ،ظير مف خبلؿ بياف الحجة

الرجـ ك المٌعنة ،المٌتيف خمت منيما آية األعراؼ،
التي تعتبر أجمب لمعقكبة ،ثـ مف خبلؿ كممتي ٌ
كىذ ىكر إبميس كممة ( ىر ِّ
ب) ،تعظيما هلل -تعالى -طمعا كرغبة في االستجابة ،كما ناسب البسط في

الكبلـ البسط في اإلجابة ،كاهلل -تعالى -أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)21

قاؿ -تعالى :-









(األعراؼ.)16:

كقاؿ -تعالى      :-

(الحجر.)39:

الشاىد :اايتاف في قصة إبميس كرفضو السجكد ادـ -عميو السبلـ -ك إص ارره عمى التحدم

لمبشر ،ذكرت كممة ( ىر ِّ
ب) في آية الحجر ،كحذفت مف السياؽ المشابو مف سكرة األعراؼ التي
ذكرت فييا الفاء متٌصمة بشبو الجممة( :فبما) دكف اية الحجر ،فما سر الذكر كالحذؼ في اايتيف
الكريمتيف مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:


:
جممة آية األعراؼ جاءت في سياؽ قكلو تعالى




    







   








    
  

(األعراؼ )17-14:كىنا حذؼ مف السياؽ كممة ( ىر ِّ
ب)

ألف الحديث فيو استمرار لما قبمو "في االقتصار عمى الخطاب دكف النداء "

()1

كمف جية أخرل ىك

استمرار في الحكار اليادئ ،حيث لـ يمعف إبميس ك لـ يرجـ ،األمر الذم لـ يكجب ذكر اسـ
 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.184 :
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المنادل (رب) الذم يمجأ إليو في حالة الضيؽ طمبا لبلستغاثة كالنجدة ،كذكرت الفاء "لعطؼ جممة

عمى جممة ،حيث قاؿ     :لتككف
الثانية مربكطة باألكلى"

()1

أم كما أذلمتني كجعمتني صاغ ار ألقعدف ليـ.

أما آية سكرة الحجر "فالخطاب فييا مكافؽ لما قبمو في مطابقة النداء "

()2

قاؿ -تعالى:-










   
    
    
    
   
   
   

(   الحجر )39-34:فذكرت كممة (رب) مطابقة لما

الرجـ كالمٌعنة ،فأصبح إبميس ميانا ذليبل،
قبميا في الخطاب ،ثـ إف الحديث بالغ في الشدة حيث ٌ
فذكر كممة ( ىر ِّ
ب) تعظيما هلل -تعالى -رغبة في التخفيؼ عنو ،دكف أف يتنازؿ عف مراده بتزييف
المعاصي لمبشر كترغيبيـ فييا ،كحذفت الفاء "ألف النداء يكجب القطع كاستئناؼ الكبلـ سيما

في قصة ال يقتضييا ما قبميا فمـ تحسف الفاء مع قكلو
" 

()3

  

،كىناؾ في سكرة األعراؼ "لـ يدخؿ الكبلـ فييا نداء

يكجب استئناؼ ما بعده ،فمذلؾ كصؿ القسـ فييا باألكؿ بدخكؿ الفاء"(.)4

الخبلصة :حذفت كممة ( ىر ِّ
ب) مف آية سكرة األعراؼ لمطابقة الكبلـ فييا لما قبمو مف االقتصار
عمى الخطاب دكف النداء ،ك ذكرت الفاء لعطؼ جممة عمى جممة سابقة ،أما الذكر في آية سكرة

الحجر فيك لمطابقة الكبلـ فييا لما قبمو بالذكر ،كحذفت الفاء ،ألف النداء يقتضي القطع كاستئناؼ

الكبلـ ,كىذا ما لـ يكف في آية األعراؼ التي خمت مف النداء ،كاهلل أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة:)22( :

 ) 1المصدر السابؽ ذاتو.184 :
 ) 2المصدر السابؽ ذاتو.148 :

درة التنزيؿ.145 :
 ) 3اإلسكافيٌ ،
 ) 4المصدر السابؽ ،الصفحة ذاتيا.
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قاؿ -تعالى    :-

(   األعراؼ.)43 :

كقاؿ -تعالى     :-

(    الحجر.)47 :

الػشاىد:المكضكعاف متشابياف كفي سياؽ مماثؿ ،ذكرت كممة ( إخكانا) في آية سكرة الحجر بينما
حذفت مف آية سكرة األعراؼ فما بياف ذلؾ األمر؟

التحميؿ و الدراسة الببلغية:

تتحدث اايتاف عف النعيـ الذم يبلقيو المؤمنكف الفائزكف بجنة اهلل -تعالى -يكـ القيامة،

كمف مظاىر ىذا النعيـ نزع ما في صدكرىـ مف غؿ أم :مف حسد كبغض؛ كبالنظر الفاحص في

اايتيف نجد:

 .1أف آية سكرة األعراؼ ىي في حؽ كؿ المؤمنيف الفائزيف بنعيـ اهلل تعالى ،كفييـ األنبػياء
كالصديقكف كالشيداء كالصالحكف؛ فيي إخبار عاـ عف كؿ مف استحؽ الفكز ،ك ناؿ رضا اهلل

تعالى.

أما آية سكرة الحجر فإنيا إخبار عف جماعة معينة مخصصة بذاتيا ،أكرد ابف كثير " أف

الحسف البصرم قاؿ :قاؿ عمي :فينا أىؿ بدر نزلت "

()1

كقاؿ " :قاؿ الػثكرم في قكلو:



    

قاؿ :ىـ عشرة :أبك بكر كعمر كعثماف كعمي كطمحة كالزبير كعبد الرحمف بف عكؼ كسعد بف أبي
كقاص كسعيد بف زيد كعبد اهلل بف مسعكد رضي اهلل عنيـ أجمعيف"

()2

 ،كىـ العشرة المبشركف

بالجنة ،أم أف ااية في السابقيف األكليف مف أصحاب الرسكؿ ،كفي ذلؾ يقكؿ الكرماني " :زاد في

ىذه السكرة ػ الحجرػ إخكانا ألنيا نزلت في أصحاب رسكؿ اهلل
()3

في المؤمنيف "

 كرضي عنيـ ،كما سكاىا عاـ

.

 .2ذكر كممة    في آية سكرة الحجر فيو إمتاع ك مؤانسة كاشعار
بالراحة لمف خصيـ اهلل تعالى ،تبيف عمؽ الصمة الركحية كجماؿ العبلقة الصكفية بينيـ ،كع ٌؿ
المدات الثبلث
إيقاع ىذه الكممة المكسيقي يكحي بيذا اإلحساس النابع مف صكت اليمس (خ) ،ك ٌ

 ) 1الصابكني ،مختصر تفسير ابف كثير.313 :2 ،
 ) 2المرجع السابؽ ذاتو.313 :2 ،

 ) 3الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف. 239 :
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البلحقة

لو (ك ،ا،ا) مع تكسط النكف التي تشعر بالراحة كالحناف ،كىذا زيادة فضؿ مف اهلل

تعالى ،مكافأة لمف سبؽ مع الرسكؿ ،كتميز بالكقكؼ معو في نشر الحؽ.

 .3كممة    تضفي عمى الصكرة المجسمة التي ترسميا الكممات في
سياؽ ااية جكا لطيفا أليفا :فيـ جماعة يجمسكف عمى سرر متقابميف يتسامركف في كفاؽ كألفة
كانسجاـ تػاـ ،مػا كاف لو أف يظير بدكنيا.
الخبلصػة :حيث ذكرت كممة    كاف التخصيص ألصحاب الرسكؿ

 مف السابقيف األكليف بينما حذفيا أشار إلى التعميـ الشامؿ لكؿ المؤمنيف ،ثـ إف ىذه الكممة فييا
إشعار بالمؤانسة كاإلمتاع زيادة مف اهلل كفضؿ لمسابقيف ،كما إف في مكسيقاىا إب ار از لمصكرة

المتخيمة في الذىف؛ فما أجمؿ ىذا البياف كأعظمو ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)23

قاؿ -تعالى    :-
   
   

(األعراؼ.)45 :

قاؿ -تعالى    :-
   
    

.)19

(ىكد:

الشاىد :ىذ ىك ىر رب العزة الضمير (ىـ) في آية سكرة ىكد ،بينما حذفو مف آية سكرة األعراؼ ،فما
حقيقة الذكر كالحذؼ في اايتيف الكريمتيف مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

  
يقكؿ -تعالى -في سكرة األعراؼ:
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(    األعراؼ-44 :
 )45كىنا حكار بيف أصحاب الجنة الفائزيف كبيف أىؿ النار الخاسريف عمى سبيؿ التقريع كالتكبيخ،
كفيو مف صفات الظالميف أنيـ يصدكف عف سبيؿ اهلل ،كيبغكنيا عكجا ،كىـ بمقاء اهلل جاحدكف ،ثـ

في مشيد ااخرة يقركف بالنار تحرؽ جمكدىـ.

كيقكؿ -تعالى -في سكرة ىكد    :











   
     
   
















      












(   ىكد )20-18:فاهلل تعالى يبيف
حاؿ المفتريف عميو كسكء عاقبتيـ في الدار ااخرة ،كيذكر مف صفاتيـ أنيـ يفتركف عمى اهلل

كذبا كيصدكف عف سبيؿ اهلل كيبغكنيا عكجا كىـ بمقاء اهلل مكذبكف ،كىنا الحديث عف مشركي

قريش خاصة الذيف تعرضكا لمدعكة ككقفكا في كجو مف يقدركف عمى صده.

()1

فمما زاد في صفات الظالميف صفة افتراء الكذب عمى اهلل ،ثـ ذكر أف األشياد يقكلكف

أماـ الخمؽ   :

   أكد فييـ صفة الكفر بزيادة ىـ ،كزاد ليـ في العذاب
فقاؿ ،    :ألنيـ كانكا

2

صما عف سماع الحؽ ،عميا عف اتباعو" ،كىـ الثانية لتأكيد كفرىـ بااخرة كاختصاصيـ بو"

مبالغة في كفرىـ كأف كفر غيرىـ ليس بكفر في جنبو.

الخبلصة :ذكر في آية سكرة األعراؼ مف صفات الظالميف :أنيـ يصدكف عف سبيؿ اهلل،

كيبغكنيا عكجا ،كىـ بمقاء ربيـ جاحدكف ،كزاد عمييا في آية سكرة ىكد افتراء الكذب عمى اهلل

تعالى ،فأكد صفة الكفر بزيادة الضمير (ىـ) ،كزاد ليـ في العذاب الختصاصيـ بالكذب عمى
 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ 370 :2 ،بتصرؼ.
 ) 2المصدر السابؽ ذاتو.371 :2 ،

250

ب مصير
أكج ى
اهلل ،كلـ يؤكد في سكرة األعراؼ؛ ألف المقاـ مقاـ برىاف كبياف لمسبب الذم ى
الكافريف المحتكـ ،كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)24

قاؿ -تعالى     :-

(  األعراؼ.)49:

كقاؿ -تعالى    :-

(    الزخرؼ]68:
الشاىد :ذكرت كممة (يكـ) في سياؽ آية سكرة الزخرؼ ،كحذفت مف سياؽ آية سكرة األعراؼ،فما
حقيقة ذكر ما ذكر ك حذؼ ما حذؼ؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

الحديث في آية سكرة األعراؼ ،عف أىؿ األعراؼ الذيف قصرت بيـ حسناتيـ عف دخكؿ

الجنة ،ك أبعدتيـ سيئاتيـ عف النار ،أك مف تساكت حسناتيـ مع سيئاتيـ ،فبل ىـ إلى الجنة كال إلى
النار إال برحمة اهلل ،فاإلخبار عف مكقؼ يكـ الحساب حيث المؤمنكف إلى الجنة كالكافركف

قصركف إلى النار ،إضافة إلى أىؿ األعراؼ الذيف يشمميـ اهلل تعالى برحمتو ،فمما كاف الحديث
الم ِّ
ي
عف يكـ الحساب ،كىك كبلـ صريح ككاضح ال لبس فيو ،كسبؽ بمفظ صريح لمجنة ،ىك قكلو-

تعالى:-

   

 ،    فأغنى
المذككر  -كىك لفظ الجنة -عف كممة (اليكـ) ،ثـ إف الخطاب لممؤمنيف ليدخمكا الجنة المترتبة عمى

 
الحساب فمـ يكف ما يحرز ذكر كممة اليكـ ،قاؿ -تعالى:-






    
   
   










(    األعراؼ.)49-48 :

كفي آية الزخرؼ يقكؿ -تعالى    :-
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(   الزخرؼ )68-63:كىنا حديث عمى لساف عيسى -عميو
السبلـ -يقر بأنو عبد اهلل ،كيدعك الناس أف يعبدكا اهلل تعالى كحده ،ثـ تبيف اايات أمر األحزاب

الذيف اختمفكا في عيسى ،كىك أمر دنيكم أعقبو الكعيد بعذاب اهلل يكـ القيامة ،كىنا لـ تسبؽ الجممة

المدركسة بصريح لفظ الجنة أك النار ،لذلؾ ناسب ذكر كممة (اليكـ) حيث قصد يكـ الحساب ،ثـ
لتقدـ ذكر كممة يكـ مكررة ناسب كركدىا ىنا ،حيث كردت في ىذا المقطع ثبلث مرات.
الخبلصة :لـ تذكر كممة (اليكـ) في سياؽ آية األعراؼ؛ إيجا از لكضكح داللة المذككر ،كاستغناء
بمفظي الجنة كالنار السابقيف المترتبيف عمى الحساب.

بينما ذكرت كممة (اليكـ) في آية سكرة الزخرؼ؛ لمداللة عمى يكـ الحساب ،كلعدـ تقدـ ما يدؿ عمى
الجنة أك النار ،ثـ لتقدـ ذكرىا مكررة في أكثر مف مقطع ،فكاف كؿ في مكضعو .كاهلل أعمـ.

المسألة (:)25

قاؿ -تعالى    :-

(   األعراؼ.)107:

كقاؿ -تعالى     :-

(   الشعراء.)32:

كقاؿ -تعالى    :-

(  الشعراء.)45:

الشاىد :ذكر اسـ مكسى -عميو السبلـ -صريحا بعد الفعؿ في آية سكرة الشعراء الثانية ،بينما

طكم مف آيتي األعراؼ كالشعراء األكلى ،فما كجو ما جاء في كؿ مكضع في اايات الكريمة مف

البياف؟
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التحميؿ والدراسة الببلغية:

بالنظر الفاحص في آيات سكرة األعراؼ ،التي بنيت في سياؽ قصة مكسى -عميو




السبلـ -مع فرعكف في قكلو تعالى:
    
    
       








     
     






(   األعراؼ )107-104:نجد أف ىذه اايات إخبار مف
اهلل -تعالى -عف الحكار الصريح بيف مكسى -عميو السبلـ -كبيف فرعكف ،حيث قاؿ مكسى

لفرعكف إنو مرسؿ مف رب العالميف "كجعؿ ذلؾ عكنا لكبلمو معو ،ألف مف كاف مرسبل مف جية
مف ىك رب العالميف أجمعيف فيك حقيؽ بالقبكؿ لما جاء بو

…فإف في ذلؾ مف تربية الميابة

كادخاؿ الركعة ما ال يقادر قدره "( ،)1كأنو قد جاءىـ بالدالئؿ الكاضحة البينة حتى يستجيبكا ،كىنا
يميف فرعكف كتخؼ حدة كبريائو أماـ صبلبة مكقؼ مكسى كاص ارره ،فيقكؿ :أرنا ما جئت بو إف

يكـ ِّ
الز ىينة)،
كنت صادقا ،فيريو مكسى الحجة الباىرة (العصا) التي بيرت فرعكف كمف حضر ( ي
فالكبلـ كاضح بيف اثنيف (مكسى كفرعكف) ،طكم اسـ فرعكف تحقي ار لو ،حيث بدأ يصغر أماـ

مكسى كيميف ،ككذلؾ طكم اسـ مكسى ألنو المتحدث ابتداء ،المنتصر بعكف اهلل لعمـ المخاطب بو

إيجازا ،كمف ناحية أخرل فإف طي الفاعؿ بعد الفعؿ كذكر المفعكؿ بو ،جاء لتقريب النظر إلى

المعجزة الباىرة (العصا) ألىميتيا ،كألنيا الفيصؿ الظاىر ،كالدليؿ القاطع عمى صدؽ رسالة مكسى
أماـ فرعكف كممئو ككذلؾ األمر في آية الشعراء األكلى.

أما بالنسبة اية الشعراء الثانية ،فيي إخبار مبني عمى اإلطناب ،فناسب ذكر اسـ فرعكف

  
ذكر اسـ مكسى -عميو السبلـ: -



   
     

(     الشعراء )45-44:كىنا يتضح

اإلطناب في اإلخبار عف إلقاء الحباؿ كالعصي ،كقكليـ بعزة فرعكف ،كثقتيـ بأنيـ الغالبكف ،فناسبو

ذكر اسـ مكسى إطنابا بإطناب ،كقد ذكر كذلؾ درءا لمبس ،كحتى ال ينصرؼ الذىف إلى ساحر
مميز ،سيما كأف الفائز سيناؿ الحظكة كالقربى مف فرعكف كببلطو.

 ) 1الشككاني ،فتح القدير.231 : 2 ،
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الخبلصة :طكم اسـ مكسى -عميو السبلـ -في آيتي األعراؼ كالشعراء األكلى لئليجاز ،تحقي انر

لفرعكف ،كما طكم اسـ مكسى ألنو المتحدث ابتداء لعمـ المخاطب بو (لئليجاز) ،بينما ذكر اسـ
مكسى في آية الشعراء الثانية لئلطناب كدرءا لمٍَّبس ،كاهلل أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)26
قاؿ -تعالى    :-

(     األعراؼ.)123:

كقاؿ -تعالى     :-

(   طو.) 71:

كقاؿ -تعالى     :-

(   الشعراء.)49:

الشاىد :اايات الكريمة كردت في قصة التحدم بيف مكسى -عميو السبلـ -كفرعكف ،كرد اسـ

فرعكف صريحا في آية األعراؼ ،بينما طكم مف آيتي طو ك الشعراء ،فما حقيقة ما جاء في اايات

الكريمة مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

   
يقكؿ -تعالى -في سكرة األعراؼ:
    

(  األعراؼ ،)109 :كىؤالء المؤل ىـ مف تكلى إقناع فرعكف أف ما رآه مف أمر

مكسى -عميو السبلـ -ىك خداع كمكر ،كليس بمعجزة ربانية ،فذكر اسـ فرعكف الحقا ألمف المبس
مف أف يككف القائؿ     غير فرعكف" ،فاسـ فرعكف أظير في

سكرة األعراؼ يلبعد ،ألنو جاء في ااية العاشرة مف ااية التي أضمر فييا ذكره (ااية  ،)123كلـ
يصرح بو" ( )1كيقكؿ الغرناطي" :إنو
يبعد ىذا الذكر في اايتيف المتيف في سكرة طو كالشعراء ،فمـ ٌ

لما تقدـ في األعراؼ قكلو:

    

 ،  فعرفت ىذه ااية أنيـ كانكا المتكليف لمجريمة مف تكذيب ااية كرد ما
جاء بو مكسى -عميو السبلـ -كلـ يجر ىنا ذكر لفرعكف كال فيما تبل ااية كيتمكىا مف المحاكرة
درة التنزيؿ 76 -75 :كالكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.20 -1 :
 ) 1ينظر :اإلسكافيٌ ،
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كالمراجعة بيف المؤل كأتباعيـ إلى قكلو:







،  فمما لـ يقع إفصاح باسمو في ىذه الجممة مع أنو ىك القائؿ عمى كؿ
حاؿ    :إخبا ار أك استفياما إنكاريا ناسب ىذا أف يفصح

باسمو ليرتفع االلتباس ،كىك إمكاف أف يككف القائؿ     غير

فرعكف"

()1

"كلما تقدـ في سكرة طو أمر مكسى -عميو السبلـ -بإرسالو إلى فرعكف في قكلو تعالى:

     

 )24كقكلو لمكسى كىاركف:

( طو:







(    طو )43 :ثـ كرر ذلؾ ،ثـ كقع بعد
ذلؾ سؤاؿ فرعكف ليما في



قكؿ:



  

ثـ في قكلو:







(   طو ، )51 :ثـ إف اهلل تعالى أخبر عنو
بقكلو:









(    طو ،)56 :ثـ أخبر أيضا عنو
بقكلو     :

(    طو ،)57 :ثـ
قاؿ تعالى:









 ،    فتكرر ذكر فرعكف كاسمو ظاى ار كمضم ار كلـ


يجر لممئو ذكر مفصح بو ظاىر البتة كال مضمر ،سكل الجارم مضم ار في قكلو:




(   طو ،)62 :إلى ما بعد ىذا مف غير
إظيار البتة ،فمتكرر اسـ فرعكف كثي ار ظاى ار ك مضمرا ،كارتفاع المبس البتة ،حسف إتيانو مضم ار

في قكلو(      :طو ،)71 :ككذا جرل في سكرة

الشعراء مف ترداد ذكر فرعكف في محاكرتو مف أكؿ السكرة إلى ااية (  )71كلـ يجر ذكر ممئو إال

مقكال ليـ في قكلو(      :الشعراء)34 :
فناسب ما ذكر إضمار اسـ فرعكف في قكلو:

()2

. "    

 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.570 :1 ،
 ) 2المصدر السابؽ ذاتو. 572-571 : 1 ،
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الخبلصة :ذكر اسـ فرعكف في آية األعراؼ ،مخافة المٍَّبس المتكقع حصكلو مف قكؿ المؤل ،فصرح
بو لبعد ذكره السابؽ صريحان ،أما حذؼ اسمو مف آيتي سكرتي طو ك الشعراء فجاء الرتفاع المَّبس
كقربو مف ااية المقصكدة .كاهلل أعمـ بمراده.

المسالة (:)27



:قاؿ -تعالى
   

(      األعراؼ.)200:




:قاؿ -تعالى
   
    

(  فصمت.)36:

الشاىد :ذكر ضمير الشأف المنفصؿ( :ىك) ،المؤكد في آية سكرة فصمت ،بينما حذؼ مف آية
سكرة األعراؼ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

لمكقكؼ عمى حقيقة ىذه المسألة ال بد مف استحضار السياؽ الذم قيمت فيو ،قاؿ -تعالى-






:
    




   





   
















(    فصمت،)36-34 :
كىنا بياف لمفرؽ العظيـ بيف الحسنة كالسيئة ،كدعكة إلى عدـ االكتفاء بالعفك عف المسيء ،بؿ

كاإلحساف إليو ،كىذا أمر شاؽ عمى النفس التي اعتادت مقابمة السيئة بمثميا ،لذا قاؿ -تعالى :-




    

 ،    في إشارة إلى النفس البشرية التي تميؿ إلى االنتقاـ
لمذات كاألخذ بالثأر.
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أما في سكرة األعراؼ ،فيقكؿ -تعالى:-
   







    

(   األعراؼ )200-199 :كفي ىذه ااية دعكة لئلعراض عف

الجاىميف كعدـ التمادم معيـ ،كىك أمر أيسر بكثير مف اإلحساف لمف أساء إليؾ ،لذا أكد بضمير

الشأف في آية سكرة فصمت كترؾ ذلؾ في سكرة األعراؼ ،يقكؿ اإلسكافي" :إف الذم في سكرة

السجدة ،لما كاف بعد دعاء إلى ما يشؽ عمى اإلنساف فعمو ،كىك يدفع السيئة بالحسنة ،كيقابؿ

غمطة عدكه بالمبلينة استكفافا لشره كأذاه ،حتى يعكد إلى المطؼ في المقاؿ الجميؿ مف الفعؿ،
فيصير  -كاف كاف عدكا  -كأنو صديؽ قريب،

…

فمما كاف األمر الذم بعث اهلل -تعالى-

أكلياءه شاقا عظيما حتى قاؿ     :

   كانت كسكسة الشيطاف في مثمو أعظـ كالمؤمف ليا أيقظ ،كمف
قبكليا أبعد ،ككاف الترغيب في مدافعتو أبمغ،كتقدير عمـ اهلل -تعالى -بما يبلقي مف ذلؾ أككد،

فجاء قكلو:









. 

  
أما ااية التي في سكرة األعراؼ ،فإف قبميا:
   

   كلـ تعظـ فييا األفعاؿ التي دعا إلييا كما
عظمت في سكرة السجدة ،بؿ كاف ىناؾ بعثا عمى أحسف األخبلؽ ،كلـ يخص نكعا مف المشاؽ

خص في سكرة السجدة ،فمـ تقع المبالغة في المفظ ،كاقتصر في الخبر عمى األصؿ كىك:
كما ٌ



()1

. "    

الخبلصة  :أكد اهلل تعالى القكؿ بالضمير المنفصؿ في سكرة فصمت في الطمب الشاؽ ،حيث

مقابمة السيئة بالحسنة ،كاإلحساف لمف يسيء ،لمترغيب في عمؿ الخير ،كىذا أمر شاؽ عمى

النفكس التي تعكدت االنتقاـ لمذات أك مقابمة السيئة بمثميا.

أما في سكرة األعراؼ فمـ يكف ما يشؽ عمى النفس ،بؿ االكتفاء باإلعراض عف الجاىميف،

فاقتصر الخبر عمى أصمو دكف تأكيد.

يذكر أف الضمير المنفصؿ (ىك) في قكلو -تعالى:-

  

 ،  كرد في سكر( :األنفاؿ:

،)61

(يكسؼ( ،)34:الشعراء ،)220:ك (الدخاف ،)6:ككميا بعد دعاء إلى ما يشؽ عمى النفس فعمو ،مف
درة التنزيؿ.420-419 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
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الجنكح لمسمـ بعد إعبلف الحرب ،كمقاكمة اإلغراء كشيكة النساء ،إلى التبرم مف األىؿ المقاكميف

لمدعكة ،كحتى التفريؽ بيف الحؽ كالباطؿ ،فجاء تقدير عمـ اهلل تعالى بما يبلقى في ذلؾ أككد ،فجاء
قكلو    :

 ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)28

قاؿ تعالى     :

(     األنفاؿ.)13:

قاؿ تعالى:

     

(   الحشر.)4:

الشاىد :اايتاف مدنيتاف ،حيث يكثر الحديث عف الجياد ،اقترف اسـ الرسكؿ  بمفظ الجبللة في
آية سكرة األنفاؿ ،بينما اقتصرت آية سكرة الحشر عمى لفظ الجبللة ،فما كجو الذكر في األكلى

كالحذؼ في الثانية؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

أوالً :ااية األكلى مف سكرة األنفاؿ ،نزلت في حؽ أىؿ مكة بعد معركة بدر ( ،)1كتتحدث

عف الذيف شاقكا اهلل كرسكلو ،بترؾ شرعو كعدـ تصديؽ الرسكؿ ،كانكار الحؽ الذم جاء بو ،كمحمد

مف بينيـ خرج كبيف أظيرىـ نشأ كترعرع ،فيك ابف مكة ك كاحد مف أبناء سادتيا فكانت "عداكة أىؿ
مكة لو مزدكجة ،فيي عداكة لئلسبلـ مف حيث ىك ديف ،ألنو جاء ليبطؿ عقائدىـ ككثي ار مف
أعرافيـ ،ثـ ىي بعد ذلؾ عداكة لشخص الرسكؿ عميو كآلو الصبلة كالسبلـ ،حيث الح اززات

كالنعرات كالعصبية القبمية ،فيـ ينكركف أف يخص اهلل مف بينيـ محمدا ،كلـ يكف ذا ماؿ ،ككاف

غيره أكلى منو في ظنيـ ،كليـ زعماء ك كجياء ،فذكرت كممة الرسكؿ في سكرة األنفاؿ مع لفظ

الجبللة ألف العداء ليما معا "( ،)2فيـ خالفكا أمر اهلل تعالى كرسكلو عميو الصبلة كالسبلـ فأظير اهلل
تعالى االسميف "لتربية الميابة كاظيار كماؿ شناعة ما اجت أركا عميو

"

()3

حيث تكعدىـ اهلل تعالى

 ) 1ينظر :السيكطي ،لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ.106 : :
عماف :مقرر التعميـ العالي لمكميات ،دط،
 ) 2عباس ،فضؿ حسف ك سناء فضؿ عباس ،إعجاز القرآف الكريـٌ ( .
1991ـ)214 :
 ) 3األلكسي ،ركح المعاني.179 : 9 ،
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بقكلو ،      :ذلؾ

العقاب الشديد ىك بسبب المشاقة هلل كرسكلو.

انياً :ااية الثانية ىي مف سكرة الحشر ،كقد نزلت في حؽ الييكد ك عداكتيـ هلل" ،كعداكة

الييكد لمديف أيا كاف نبيو ،ىاشميا أـ غير ىاشمي ،قرشيا أـ غير قرشي ،فمـ تذكر كممة الرسكؿ في
سكرة الحشر لعدـ داعي ذلؾ"

()1

.

كىناؾ مف رأل "أف اسـ الرسكؿ عطؼ عمى أسـ الجبللة في األنفاؿ لقصد تعظيـ شأف

الرسكؿ ،كليعممكا أف طاعتو طاعة هلل ،ألنو يدعك إلى ما أمره اهلل بتبميغو ،كلـ يعطؼ اسـ الرسكؿ

في الحشر ،استغناء بما عمـ مف الجممة األكلى

"()2

كىذا مف جميؿ بياف القرآف كاعجازه.

الخبلصة :اقترف اسـ الرسكؿ  بمفظ الجبللة في خطاب أىؿ مكة؛ ألف عداكتيـ كانت مزدكجة
لمديف مف ناحية كلشخص الرسكؿ أخرل ،فأظير اهلل تعالى االسميف لتربية الميابة كاظيار كماؿ
شناعة ما اجترؤكا عميو كلبياف عظيـ قدر الرسكؿ ،ليعمـ أف طاعتو ىي طاعة هلل.

كحذفت كممة الرسكؿ مف ااية الثانية ،ألنيا في حؽ الييكد ،كعداكة الييكد ىي عداكة لمديف،

بصرؼ النظر عمف يحممو ،أك مف جاء بو .كاهلل أعمـ.

المسألة (:)29

  

قاؿ تعالى:
   

(  التكبة.)55:
كقاؿ تعالى:



   

    

(التكبة.)85:

الشاىد :اايتاف مكيتاف كفي خطاب الرسكؿ  ، ذكرت الصفة كالمكصكؼ في ااية األكلى:

 ،  في حيف خصت ااية الثانية
بذكر الصفة دكف المكصكؼ ،فما كجو الذكر كالحذؼ في اايتيف الكريمتيف مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
 ) 1عباس ،فضؿ ك سناء فضؿ ،إعجاز القرآف الكريـ.214 :
 ) 2ابف عاشكر  ،تفسير التحرير ك التنكير. 75 :13 ،

259



أوالً:ال بد مف إيراد السياؽ لمكقكؼ عمى حقيقة الغرض مف ااية ،يقكؿ تعالى  :



    
   




(    التكبة )55:ففي ىذه ااية يخاطب اهلل
تعالى رسكلو الكريـ كيقكؿ لو :ال تفتتف بما أعطينا المنافقيف ك ما أكتكا مف زينة الدنيا ،فإنما

عرضو لمتغنـ كالسبي ،كببلىـ فيو باافات كالمصائب
أعطيناىـ األمكاؿ كاألكالد لمعذاب  " ،بأف ٌ
ككمفيـ اإلنفاؽ منو في أبكاب الخير كىـ كارىكف"( )1فالكبلـ عف المنافقيف ك ما ينتظرىـ مف عذاب
بسبب كفرىـ ،كىـ أشد خط ار عمى المسمميف مف الكفار أنفسيـ ،لذا أكد اهلل تعالى العذاب األليـ ليـ

في الحياة  ،بالقمؽ كالضيؽ ،كالنكد الناتج عف الصراع النفسي الذم يعيشو المنافؽ ،بيف ما ييظير
كما يبطف إمعانا في ذليـ كتحقيرىـ  ،فقاؿ( :الحياة الدنيا)،أم في ىذا المكقع الدني الذم

يستحقكنو في الدنيا ،إضافة إلى نار جينـ يكـ القيامة " ،فالجمع بيف الصفة كالمكصكؼ مناسب

كمبلئـ أكضح مبلئمة لمتأكيد الجارم فييا "

()2

أم السكرة .ثـ الحديث عف األمكاؿ يناسبو ذكر

الحياة؛ ألف األمكاؿ مظنة الحياة ك التنعـ فييا.
انياً :يخاطب اهلل تعالى رسكلو محمدا  في ااية الثانية بأف ال يغتر ،كال يتعجب مف حسف ما

أعطي لمييكد مف أمكاؿ كبنيف ،فما ىي إال لتسكقيـ إلى العذاب المحتكـ الذم ينتظرىـ في جينـ

  

قاؿ تعالى:
    
    
   

(  التكبة )85:فااية ىي مف باب االستدراج لمييكد فيما ىـ فيو ،إمعانا في ذليـ ك

تحقيرىـ ،كألنيـ "أشد الناس حرصا عمى حياة" ناسب حذؼ كممة الحياة لحذؼ أم أمؿ في قمكبيـ

بالتنعـ في حياة يكـ القيامة ،كمف ناحية أخرل ،تطمينان لمرسكؿ بأنو لف تككف ليـ حياة مف أم نكع

الدكنية ،ثـ حذفت كممة (الحياة) أيضا؛ ألف قبميا حديث عف
رغـ ما يتمتعكف بو ،إال حياة الجحيـ
ٌ
الجياد كالجياد مظنة القتؿ كانتياء الحياة ،يقكؿ الكرماني " :كليست اايتاف مكررتيف ،ألف األكلى
في قكـ كالثانية في آخريف ،كقيؿ :األكلى في المنافقيف كالثانية في الييكد "

()3

كما تعتبر كممة

الدنيا "مف المقدـ كالمؤخر تقديره :فبل تعجبؾ أمكاليـ كال أكالدىـ في الحياة الدنيا إنما يريد اهلل

 .1الزمخشرم  ،الكشاؼ272 : 1 ،

 ) 2الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ. 596 : 1 ،
 ) 3الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف. 208 :
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ليعذبيـ بيا في ااخرة "

()1

 ،كاتفؽ اإلسكافي كالكرماني كالغرناطي ( )2أف كممة الدنيا حذفت اكتفاء

لتقدـ ذكرىا.
الخبلصة:
 .1ذكرت الصفة كالمكصكؼ في حؽ المنافقيف تأكيدا عمى ذميـ ك تحقيرىـ ،كجمب العقكبة ليـ
في الداريف :في الحياة الدنيا بالقمؽ كالضيؽ كالصراع النفسي ،كااخرة بنار جينـ.
.2حذؼ المكصكؼ في حؽ الييكد :كممة (الحياة) ،لبياف أف العقكبة آتية ليـ في ااخرة ،كلحذؼ
أم أمؿ في أذىانيـ بالتنعـ فييا ،كلتطميف قمب الرسكؿ أف ما ىـ فيو يعد استدراجا لعقكبتيـ ،يذكر

أف الييكد ليـ عقكبة آجمة يكـ القيامة ،بينما المنافقكف ليـ عقكبتاف :آجمة كعاجمة ،ذلؾ أنيـ

يعيشكف بعقميف كقمبيف ،حيث يظيركف عكس ما يبطنكف ،كىذا مصدر القمؽ عندىـ في الدنيا ،كىك

الشيء نفسو الذم يسكقيـ إلى الجحيـ في ااخرة  .كاهلل تعالى أعمـ بمراده.

المسألة (:)30

قاؿ  -تعالى      :-

(التكبة.)87:

قاؿ -تعالى :-

   

(  التكبة.)93:
الشاىد :اايتاف في المنافقيف الذيف رضكا ألنفسيـ بأف يككنكا مع القكاعد مف النساء ،بعد خركج

الرجاؿ المؤمنيف إلى الجياد ك قتاؿ المشركيف ،ذكر الفعؿ مبنيا لممجيكؿ في األكلى (طيبً ىع)
فأيخفي الفاعؿ ،أما الثانية فذكر الفعؿ فييا مبنيا لممعمكـ ( طى ىب ىع اهلل ) ،فما السر البياني لطي لفظ

الجبللة ( اهلل ) مف ااية األكلى كما بياف ذكره في الثانية ؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

 
مف الخير إيراد السياؽ لبياف حقيقة األمر ،يقكؿ -تعالى:-




   



    




 ) 1الصابكني  ،مختصر تفسير ابف كثير . 148 : 2 ،
 ) 2ينظر  :اإلسكافي، 199 :ك الكرماني، 208 :ك الغرناطي.596 : 1 ،
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(   التكبة. )87-86:

أوال :ىذه ااية إخبار عف المنافقيف أكلي الطكؿ ،الذيف يممككف القدرة الجسدية كالسعة لمخركج
كالقتاؿ ،كلكف آثركا القعكد في بيكتيـ مع النساء ،دكف أف تبيف ااية معاذيرىـ في القعكد عف

الجياد ك نصرة المؤمنيف ،فيي عامة كخطابيا عاـ ،أيخفي الفاعؿ فييا (لفظ الجبللة) كلـ يذكر

مع الفعؿ ( طيبً ىع ) ،لعمـ المخاطب بو كىك الرسكؿ الكريـ
تعظيما هلل مف ناحية ،كمف ناحية أخرل ،فإف اهلل تعالى لـ يذكر لفظ الجبللة تنزييان لو عف فعؿ
 كما ستر بجانب ذكر المنافقيف

الشر أك إرادة السكء ،كىك الطبع عمى قمكب المنافقيف ليككف ذلؾ داللة لممبلئكة عمى كفرىـ

كسخط اهلل عمييـ يكـ القيامة.

كذىب اإلسكافي كالكرماني إلى القكؿ :إف الفعؿ (طيبً ىع) محمكؿ عمى رأس ااية كىك قكلو:
     فبني مجيكؿ عمى مجيكؿ
لتناسب األلفاظ(.)1

ط ىك (لفظ الجبللة) في ااية الثانية ،ألنو كقع منيا "في مكضع إشباع
انيا :يذكر الفعؿ كالفاعؿ كلـ يي ٍ
()2
  
كسياؽ ااية يبيف ذلؾ ،قاؿ -تعالى:-
كتأكيد "
   











    
     
     
    




   
    








    
    
     

(التكبة91:ػ )93حيث جاء في ىذه اايات بياف لممعاذير التي يمكف أف تقعد المرء عف الجياد،

كتنفي الحرج عمف تخمؼ عف الخركج ،كقد كرد فييا إيجاب بعد نفي مكرر ( :ليس عمى الضعفاء

كال عمى المرضى كال عمى الذيف ال يجدكف ما ينفقكف حرج) " ،فنفى الحرج عمف قعد عف الجياد
إلحدل المعاذير التي ذكرىا ،ثـ الزـ الحرج القكـ الذيف حاليـ مضادة ألحكاؿ أكلئؾ ،فقاؿ( :إنما

 ) 1ينظر :اإلسكافي ،درة التنزيؿ  201 :ك الكرماني ،البرىاف في متشابو القراف 211:
درة التنزيؿ201 :
 ) 2اإلسكاؼٌ ،
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السبيؿ عمى الذيف يستأذنكنؾ كىـ أغنياء) فمما كاف ىذا المكضع مكضعا يتبيف فيو مضادة حاليـ ك
أحكاؿ مف فسح في القعكد ليـ ،فكاف مكضع تنبيو كتأكيد كتخكيؼ كتحذير ،فسمي الفاعؿ كىك

اهلل -تعالى -ليميؽ الفعؿ إذا جاء ىذا المجيء بمكانو " ( .)1فاإليجاب بعد النفي يعتبر مف أككد ما
تبنى عميو األخبار ،فجاء لفظ الجبللة مع الفعؿ لتككيد الطبع بعد بياف الحجة التي تعتبر أجمب ما

تككف لمعقكبة ،كمف ناحية أخرل فإف اهلل تعالى يسند إلى ذاتو األفعاؿ التي في مقاـ الخير العاـ

كالمدح ،حيث يعتبر بياف دكاعي القعكد عف الجياد خي ار عاما ،ك إىبلؾ المنافقيف كذلؾ ىك مف

باب الخير لممسمميف.

الخبلصػة :يبني الفعؿ لممجيكؿ فأيخفي الفاعؿ لفظ الجبللة(:اهلل) في ااية األكلى؛ لعمـ المخاطب
بو ،كتعظيما هلل تعالى ،كتنزييا لو سبحانو عف نسبة الشر إليو .
أما ااية الثانية فقد ذكر فييا الفاعؿ ( لفظ الجبللة ) ،لتأكيد طبع القمكب بعد بياف الحجة

عمى المنافقيف ،كألف المقاـ مقاـ خير عاـ ،كاهلل أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)31





قاؿ -تعالى:-





(    التكبة:
.)94





كقاؿ -تعالى:-



   

(  التكبة.)105:

الشاىد :عطؼ اهلل تعالى كممة (رسكلو) عمى لفظ الجبللة ،دكف ذكر المؤمنيف في آية التكبة
األكلى ،بينما ذكر كممة (المؤمنيف) معطكفة عمى (اهلل كرسكلو) في ااية الثانية ،فمًـ حذفت كممة
(المؤمنيف) مف ااية األكلى ،كخصت بالذكر في ااية الثانية؟

درة التنزيؿ.201 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
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التحميؿ والدراسة الببلغية:

المخاطب في ااية األكلى ىـ المنافقكف ،الذيف يبطنكف الكفر كيظيركف اإليماف ،كىؤالء

حقيقتيـ ال يعمميا إال اهلل ،كرسكلو ،أما ااية الثانية فيي في حؽ المؤمنيف ،كىؤالء طاعاتيـ
كعباداتيـ كأعماليـ ظاىرة لمجميع.



قاؿ -تعالى -في جماعة المنافقيف:
    
      





   
    




(    التكبة.)94 :
فقكلو -تعالى:-





  بعد قكلو :






  

 ،  معناه" :أف اهلل قد أخبرنا بأخباركـ التي تخفكنيا في أنفسكـ،

كتجاىركف بيا مف كاف مثمكـ مف المنافقيف كاهلل يرل ما سيككف منكـ بعد ،كيرل رسكلو بإطبلع اهلل

لو عميو ،كأعماليـ التي ألجميا يحكـ عمييـ بالنفاؽ ،كما كؿ مؤمف يعمميا"(.)1
كااية الثانية:

" فإنيا فيمف أمر اهلل تعالى نبيو  كىك الذم أكجب عمييـ الصدقات بأف

يقكؿ ليـ اعممكا ما أمركـ بو اهلل مف الطاعات ،كالصمكات كالصدقات ،فإف اهلل كرسكلو كالمؤمنيف

يركف ذلؾ ،كىذه األعماؿ مما ترل بالعيف خبلؼ أعماؿ المنافقيف التي تقتضي ليـ النفاؽ

إلضمارىـ خبلؼ إظيارىـ ،كىك مما ال يرل بالعيف ،كانما يعممو عالـ الغيب ،فمذلؾ لـ ييذكر

المؤمنكف في األكلى كذكركا في الثانية"(. )2

يقكؿ الكرماني في ىاتيف اايتيف ":ااية األكلى في المنافقيف ،كال يطمع عمى ما في

ضمائرىـ إال اهلل -تعالى ،-ثـ رسكلو بإطبلع اهلل إياه عمييا ،لقكلو:





 ،    كالثانية في
المؤمنيف ،كطاعات المؤمنيف كعباداتيـ ظاىرة هلل كلرسكلو كالمؤمنيف"(.)3

درة التنزيؿ.203 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
 ) 2المصدر السابؽ.203 :
 ) 3الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.212 :
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الخبلصة :ااية األكلى مف سكرة التكبة في المنافقيف ،كىؤالء أعماليـ ال يعمميا إال اهلل كرسكلو
بإطبلع اهلل إياه عمييا ،ليعمـ حقيقة أمرىـ ،كال يطٌمع عمييا المؤمنكف ألف أعماؿ المنافقيف تبقى

خفية في قمكبيـ.

أما الثانية :فيي في حؽ المؤمنيف ،كىؤالء طاعاتيـ كعباداتيـ كأعماليـ ظاىرة هلل كرسكلو ،كيراىا
المؤمنكف بأعينيـ ،خبلؼ أعماؿ المنافقيف التي تقتضي ليـ النفاؽ ،إلضمارىـ خبلؼ إظيارىـ،

كىك أمر ال يرل بالعيف .فسبحاف مف كاف ىذا كبلمو .كاهلل أعمـ.

المسألة (:)32

قاؿ -تعالى(     :-يكنس.)19 :
كقاؿ -تعالى :-

     

(الزمر.)3:

الزمر ،فما حقيقة ذلؾ
الشاىد :خمت آية سكرة يكنس مف الضمير (ىـ) ،بينما ذكر في آية سكرة ٌ
األمر مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاءت ااية الكريمة مف سكرة يكنس في سياؽ اإلخبار مف اهلل -تعالى -عف األمـ

السابقة ،بأف الشرؾ حادث في الناس بعد أف لـ يكف ،كأف الناس كميـ كانكا عمى ديف كاحد ،كىك

اإلسبلـ ،ثـ كقع االختبلؼ ،كذلؾ في عيد آدـ إلى أف قتؿ قابيؿ ىابيؿ ،فعبد الناس األصناـ

كاألكثاف ،ثـ بعث اهلل الرسؿ بآياتو كحججو كبراىينو   
     

   أم أف اهلل ال يعذب أحدان مف الناس إال بعد قياـ الحجة
عميو ،كال ييمؾ قكمان إال بعد انقضاء آجاليـ ،كلكال ذلؾ لقضي بينيـ فيما اختمفكا فيو ،فأسعد
()1

 
 ،قاؿ -تعالى :-
المؤمنيف كأنجاىـ كع ٌذب الكافريف كأىمكيـ
   
   
    

(     يكنس.)19 :

 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ 325 :2 ،بتصرؼ.
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مبينة كاضحة كتتحدث عف الناس الذيف اختمفكا ،كقد تكالت بصيغة
فالضمائر في ااية ٌ
اإلخبار ،فمـ يكف السياؽ بحاجة إلى ذكر الضمير أك التأكيد بو.
أف " في ىذه السكرة تقدـ في
يقكؿ الكرماني إف سبب حذؼ الضمير في آية سكرة يكنس يعكد إلى ٌ
أكؿ ااية    فاكتفي بو عف إعادة الضمير"(.)1
  
أما جممة آية الزمر فجاءت في سياؽ قكلو -تعالى:-
   
   
   
     
     
       

الزمر.)3 :
ٌ (   
كالناظر في ااية الكريمة يجد:

 .1أف الضمير في قكلو     :يعكد إلى الفريقيف

جميعان ،المكحديف كالمشركيف ،حيث ٌادعى كؿ فريؽ صحة ما جاء بو ،كحكمو تعالى:
إدخاؿ المكحديف الجنة كالمشركيف النار ،فالضمير لمفريقيف؛ كلما كاف الحديث خطابان عف
فريقيف ،كاف ال بد مف تأكيد حكـ اهلل تعالى ليما بقكلو:

   حتى يزداد المؤمف

إيمانان ،كالمنكر بيانان ،أف لممؤمف الجنة كلممشرؾ النار ،تطمينان لممؤمنيف في الدنيا ككعدان

لمكافريف المنكريف في ااخرة.

 .2أف االنتقاؿ مف صيغة الخطاب في قكلو :

  

  إلى الغيبة في قكلو  :
  
  ثـ العكدة إلى الخطاب   

   كىك انتقاؿ مف العاـ إلى الخاص ناسبو ذكر
الضمير أمنان لمبس مف ناحية كتأكيدان لمحكـ مف ناحية أخرل.

الخبلصة :ما كاف في آية يكنس ىك إخبار مف اهلل -تعالى -عف األمـ السابقة لنبيو محمد



كبياف أف الناس كانت عمى ديف اهلل تعالى ،فالمخاطب مصدؽ غير مرتاب كاثؽ بربو كقكلو

العظيـ ،فمـ يحتج إلى التأكيد كال لذكر الضمير ،ألف الضمائر كاضحة كالحديث متصؿ عف الناس

مف غير لبس.

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.214 ،
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الزمر ،فالحديث عف فريقيف ،مؤمف متٌبع لديف اهلل مكحد ،كآخر كافر صاد عف سبيؿ
أما في آية ٌ
اهلل عابد لؤلصناـ ،فناسب تأكيد الحكـ ليما جميعان تطمينان لممؤمف ككعيدان لمكافر ،ثـ إف انتقاؿ
أسمكب الحديث مف الخطاب إلى الغيبة ثـ العكدة إلى الخطاب ،ناسبو ذكر الضمير أمنان لمٍَّبس،
كاهلل أعمـ.

المسألة (:)33

قاؿ -تعالى :-

   

(يكنس.)38:

قاؿ -تعالى:-



  

(  ىكد.)13 :

مكيتاف في تحدم القرآف الكريـ لمعرب في لسانيـ كببلغتيـ التي تعتبر أعز ما
الشاىد :اايتاف ٌ

  كالثانية :

يممككف ،األكلى بكممة
 ، فما سر ذلؾ االختبلؼ بيف اايتيف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

آية سكرة يكنس يتحدل فييا اهلل تعالى العرب أف يأتكا بأم حديث مماثؿ لمقرآف صغي انر أك

كبي انر ،طكيبلن أك قصي انر ،يستفاد ذلؾ مف تنكيف التنكير بكممة "  ٍْ  أم إئتكا
بسكروة ما ،كىي القطعة مف القرآف التي أقميا ثبلث آيات" ( )1فمما ثبت عجزىـ ،كانصرفكا عنو ،كاف
ذلؾ دليبلن عمى صدؽ معجزة الرسكؿ كصدؽ نبكتو .كىذا الحديث يأتي مع قكلو تعالى:



(    يكنس .)38 :فقيؿ ليـ":
إذا كاف مفترل كما تزعمكف فما المانع لكـ مف معارضتو ،فأتكا بسكرة مماثمة لمقرآف ،فالمراد نفي

كبلـ مماثؿ لمقرآف كاقامة الحجة عمييـ بعجزىـ عف ذلؾ"(.)2

أما ما جاء في سكرة ىكد ،فيك يمثؿ طك انر مغاي انر مف مراحؿ التحدم ،فعندما عجزكا عف اإلتياف

بمثمو مد اهلل ليـ الحبؿ فتحداىـ بعشر سكر مفتريات ،كذلؾ ألف "سكرة ىكد نزلت بعد مضي عشر
سنكات لمبعثة ،فناسب تحدييـ بعشر سكر ،أم سكرة مقابؿ كؿ سنة ،كلما كاف التحدم في اإلتياف

 ) 1األلكسي ،ركح المعاني.193 :1 ،
 ) 2الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.183 :1 ،
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كسع عمييـ في سكرة ىكد ،مقابؿ دعكاىـ االفتراء بمطالبتيـ بسكر
بالمماثمة مطمقان أضيؽ عمييـٌ ،
مثمو مفتريات ،كأطمؽ ليـ االستعانة بمف شاءكا مف دكنو عز كجؿ"(.)1
الخبلصة :التحدم في آية يكنس عاـ مطمؽ لئلتياف بأم حديث مماثؿ لمقرآف ميما كاف ،كأما في
ىكد فيك مقيد بعشر سكر تكسعة عمييـ الفترائيـ كامعانان في إثبات عجزىـ .كاهلل تعالى أعمـ.

المسألة (:)34

قاؿ تعالى(  ...   :ىكد.)46 :

كقاؿ تعالى(  ...   :الكيؼ.)70 :

الشاىد :ذكر الضمير (الياء) في كممة    في آية الكيؼ ،بينما حذؼ
مف الفعؿ ذاتو في سكرة ىكد ،فما حقيقة الحذؼ كالذكر في الفعميف مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

   
يقكؿ تعالى في سكرة ىكد:
     








     






      






(   ىكد.)46 -45 :




كيقكؿ تعالى في سكرة الكيؼ:
    
    

(  الكيؼ.)70 :

فآية سكرة ىكد ىي في سؤاؿ نكح – عميو السبلـ – لربو بعد ما غرؽ ابنو ،أما آية الكيؼ

فيي في اشتراط الخضر عمى مكسى – عميو السبلـ – إذا صحبو أف ال يسألو عف شيء حتى
يخبره ىك بخبره.

كبالنظر في السياقيف نجد:

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.117 :
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" .1في قصة مكسى كالخضر ،أف الخضر كاف يتكقع أف يسألو مكسى عف كؿ عمؿ يقكـ بو

أف الرجؿ الصالح يعمؿ
مما ال يدرؾ حكمتو ،كأحداث المصاحبة بينيما قائمة كميا عمى ٌ
أعماالن مستنكرة فيما يرل مكسى ،فسيتنكر كيعترض أك يسأؿ .إذف فالقصة كميا تدكر حكؿ
ما يفعمو الخضر كاعتراؼ مكسى .في حيف أنو لـ يكف في قصة نكح إال سؤاؿ كاحد كىك
عف شأف ابنو ،فاقتضى مقاـ اإلطالة كالتفصيؿ في الكيؼ ذكر الياء دكف ىكد.

 .2إف مكسى سأؿ عف ثبلثة أمكر مشاىدة ،في حيف سأؿ نكح أم انر كاحدان ،فناسب اإلطالة
بذكر السؤاالت كتعددىا أف يذكر الياء في الكيؼ.

أشد مما في الكيؼ كقد عقٌب عمى سؤاؿ نكح ،بقكلو :
 .3كاف التحذير مف السؤاؿ في ىكد ٌ






 ،  كليس األمر كذلؾ في الكيؼ ،بؿ ألمح إلى أنو
  
سيعِّمموي ًحكمة ما يقكـ بو فيما بعد ،فقاؿ:
ي
.    

فناسب ذلؾ حذؼ الياء في ىكد ،إشارة إلى النيي عف أصؿ الحدث بخبلؼ ما في الكيؼ" (" .)1فما

ذكرت فيو الياء أكسع كاشمؿ مما حذفت منو ،فإف طكؿ البناء إشارة إلى سعة المجمكعة"(.)2

الخبلصة :حذفت الياء مف الفعؿ    في آية ىكد ،في إشارة إلى النيي عف
أصؿ الحدث كىك السؤاؿ ،في حيف ذكرت الياء في سكرة الكيؼ في مقاـ اإلطالة كالتفصيؿ .كاهلل

تعالى أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)35

  

قاؿ تعالى:
  

(  ىكد.)60 :
كقاؿ تعالى:



  

(    ىكد.)99 :

 ) 1السامرائي ،ببلغة الكممة.30 :
 ) 2المرجع السابؽ ذاتو.31 :
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 األكلى في قكـ عاد كقد ك ٌذبكا ىكدان عميو السبلـ ككفركا، اايتاف في عاقبة األقكاـ السابقة:الشاىد

، كعصكه- عميو السبلـ-  ككذبكا مكسى، كالثانية في قكـ فرعكف كقد آثركه بالعبادة كالتصديؽ،بو

 كلمسائؿ أف يسأؿ عف ذكر الصفة كالمكصكؼ في،فحؽ عمى قكمي عاد كفرعكف العذاب كالمٌعنة
 كاالكتفاء بالمتبكع كحذؼ التابع في  
 ؟  

 األكلى

الثانية

:التحميؿ والدراسة الببلغية

 كبياف لطبيعة العبلقة التي كانت، لدعكتو، في قصة ىكد مع قكمو تفصيؿ طكيؿ:ًأوال

، ثـ "يبيف ليـ أنو ال يسأليـ أج انر، مف دعكتيـ إلى تكحيد اهلل تعالى،)سائدة بينو كبيف (قكـ عاد

 ثـ يأمرىـ  



 ثـ يبكتيـ،كانما أجره عمى الذم فطره

باالستغفار كالتكبة حتى تتكفر ليـ الحياة الكريمة مف إرساؿ السماء مد ار انر كي تنمك مكاشييـ

.)1("كزركعيـ

    
 :قاؿ تعالى
     
     





    
     













    

.)52 -50 : (ىكد   


 

:كلكف قكـ عاد أجابكه




   
     




    
   

-53 : (ىكد    
.)54






":فأكدكا معصيتو بقسكة كشدة فقالكا






:كثانيان





.97 : القصص القرآني إيحاؤه كنفحاتو، ) عباس1
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 : كثالثان،   

 كلـ يكفيـ ىذا، بيذا األسمكب القاطع   
   
: بؿ أنيـ اتيمكه بأف آليتيـ قد مستو بسكء




 كأماـ ىذا اإلصرار عمى الكفر كالعناد كالتكذيب يقكؿ ىكد – عميو السبلـ،  





 :   






 كيأتي،      
 كيعقب القرآف، كينجييـ مف عذاب غميظ،أمر اهلل فينجي ىكدان كالذيف آمنكا معو برحمتو سبحانو

   

:عمى ذلؾ تعقيبان يدركو أكلك األلباب











   
    
     

: (ىكد     
.)1(" )60 - 59

 كمف ناحية ثانية فإف،) فذكرت كممة (الدنيا،فاايات تكرد القصة بالتفصيؿ فناسب الطكؿ طكؿ

 إذ أنو يدؿ عمى،خص بالذكر لفائدة التككيد
ٌ كضح اسـ اإلشارة
ٌ ذكر (المكصكؼ) ىذا قد
ٌ كبينو كقد
 فيي الزمة ليـ، كفي كؿ قكـ جاءكا بعدىـ، حيث أف المٌعنة عمييـ في كؿ زماف،اإلضافة كالشمكؿ
.ال تفارقيـ

 
: قاؿ تعالى، قصة مكسى مع فرعكف في سكرة ىكد مختصرة مكجزة:ًانيا



    








    
   
   









.)99 -96 : (ىكد   

 كما أمر فرعكف برشيد إنو ممعف في، كاعراض قكـ فرعكف،فيي تنص عمى إمياؿ مكسى فرعكف
، فناسب اإليجاز إيجا انز. بئس الكرد المكركد، كىك سيقدـ أتباعو يكـ القيامة،الغكاية كاإلضبلؿ

.98-97 : القصص القرآني إيحاؤه كنفحاتو، ) عباس1
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كيقكؿ الكرماني":لما ذكر في ااية األكلى الصفة كالمكصكؼ ،اقتصر في الثانية عمى المكصكؼ
لمعمـ بو كاالكتفاء بما قبمو"(.)1

فيك يعزك الحذؼ في الثانية إلى الذكر في األكلى فاكتفي بذلؾ .كمف ناحية ثانية ،فإف اإلبياـ في
اسـ اإلشارة يزيد في ببلغة الكممة كيكسبيا فخامة ،خاصة كأف المقصكد قد كصؿ بذكر

المكصكؼ ،فيككف حذؼ الصفة أبمغ كأكجز .كىك لتيكيؿ أمر فرعكف كقكمو كتفظيع عمميـ.
الخبلصة:

 .1ذكر التابع كالمتبكع في ااية األكلى لئليضاح كالتبييف ،كلفائدة التككيد حيث دلت كممة
الدنيا عمى الشمكؿ كاإلحاطة ،فالمٌعنة مبلزمة ليـ.

 .2حذفت الصفة مف جممة ااية الثانية ،لتيكيؿ األمر كتفظيعو.
 .3ناسب اإلطناب في األكلى اإلطناب ،كناسب في الثانية اإليجاز اإليجاز.
 .4حذفت الصفة اكتفاء بذكرىا في ااية األكلى.

 .5اإلبياـ في الثانية يزيد مف ببلغة الكممة كيكسبيا فخامة كقكة ،خاصة كأف المعنى قد اكتمؿ
بذكر المكصكؼ فكاف حذؼ الصفة أبمغ .فسبحاف اهلل .كاهلل أعمـ

المسألة (:)36

قاؿ -تعالى :-









(    ىكد.)62 :
كقاؿ -تعالى :-









(    إبراىيـ.)9 :
الشاىد :قاؿ -تعالى -في آية سكرة ىكد

( َّإننا) كفي إبراىيـ ( َّإنا) ،كقاؿ كذلؾ في ىكد (تدعكنا)

كفي إبراىيـ  ،  فما سر ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

  

آية سكرة ىكد تقكؿ:
     
    





 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.223 ،
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(ىكد.)62 :

فالحديث في ااية بيف صالح  -عميو السبلـ – كقكمو ،لذا قكلو -تعالى-



  يعكد إلى القكـ ،كقكلو -تعالى    -بصيغة
المفرد يعكد إلى صالح فجاء القكؿ عمى ما ينبغي.

فقكـ صالح في شؾ مريب مما يدعكىـ إليو مف التكحيد كترؾ عبادة غير اهلل كالتكبة" .كالتنكيف في
()1

(شؾ) كفي (مريب) لمتفخيـ"

أم تفخيـ شكيـ كريبيـ مف صالح عميو السبلـ.

   
أما في آية سكرة إبراىيـ فيقكؿ -تعالى:-
    
     
    
     





    
  



   
    
     

(ابراىيـ.)9-8 :

فالقكؿ في آية إبراىيـ إخبار مف اهلل تعالى عف األقكاـ السابقة عامة ،ككيؼ قابمت رسمو – عمييـ

السبلـ – كقكلو ( َّ
إنا) بصيغة الجمع يعكد إلى األقكاـ ،كقكلو تعالى  

 أيضان بصيغة الجمع يعكد إلى األنبياء المذككريف عمييـ السبلـ.

كالقكؿ لمكسى – عميو السبلـ – مخاطبان قكمو ،يذكرىـ بما جرل لؤلقكاـ السابقة ،فقاؿ:












ليتدبركا كيعتبركا مما أصاب كؿ فريؽ مف المؤمنيف كالكافريف.
ٌ  
درتو ":أما تدعكنا في األكلى كتدعكننا في الثانية فبل يصح مكانيما غيرىما ،فبل
قاؿ اإلسكافي في ٌ

يجكز في األكلى إال نكف كاحدة ،كال يجكز في الثانية إال نكناف ،ألف األكلى خطاب لصالح – عميو

السبلـ – كالنكف مع األلؼ ضمير المتكمـ كتدعك فعؿ كاحد ال نكف فيو ،كليس كذلؾ تدعكننا في
الثانية ،ألنو خطاب لمرسؿ كىـ جماعة ،كال مقاؿ ليـ في حاؿ الجمع إال تدعكننا عند الرفع ،كال

تسقط النكف إال لناصب أك جازـ"(.)2

كقاؿ الغرناطي في المبلؾ ":فبل بد ىنا مف النكنيف في

 ،   فمما

لزمت النكناف ىنا جيء معيما بػ ( َّإنا) المحذكفة النكف لتقارب المٌفظ ،أعني قرب إنا مف تدعكننا،
 ) 1ركح المعاني ،األلكسي.228 :13 ،
درة التنزيؿ.223 -222 :
 ) 2اإلسكافيٌ ،
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فكاف في مظنة االستثقاؿ ،فحسف الحذؼ حيث يجكز فقيؿ:
    

 ،  كلما لـ يكف في تدعكنا في سكرة ىكد إال نكف كاحدة كىي نكف الضمير لـ
يستثقؿ ،فجيء َّ
بإننا عمى األصؿ ،فجاء كؿ عمى ما يجب .كاهلل أعمـ"(.)1

َّ
فإنا كاَّن ىنا كجياف جائزاف.

الخبلصة :جاء المفظ ( َّإن ىنا) في سكرة ىكد بصيغة الجمع كعمى األصؿ ألف الحديث عمى لساف قكـ
صالح ،كىـ جماعة ككذلؾ تدعكنا جاء المفظ بصيغة المفرد ألف المقصكد صالح عميو السبلـ.

كفي سكرة إبراىيـ قاؿ -تعالىَّ ( :-إنا) بصيغة الجمع بدؿ ( َّإن ىنا) مظنة االستثقاؿ ألنو جاء بعدىا
(تدعكننا) بنكنيف ،كاهلل -تعالى -أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)37

قاؿ -تعالى :-

    

(  ىكد.)81 :

كقاؿ -تعالى(       :-الحجر:

.)65
الشاىد :ذكر االستثناء في آية سكرة ىكد

 ،    بينما

حذفت مف آية سكرة الحجر ،عممان أف السياقيف متشابياف كالقصة كاحدة ،فما بياف ذلؾ؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

اايتاف في سياؽ الحديث عف قكـ لكط – عميو السبلـ – كما اعتادكا عميو مف فعؿ

لمفكاحش ،األمر الذم أدل إلى غضب اهلل عمييـ كمعاقبتيـ ،فقد بعث اهلل مبلئكة "أتكا لكطان كىـ

ابتبلء مف اهلل ،كأثناء قدكميـ لقكا بنت لكط
في أجمؿ صكرة عمى ىيئة شباف حساف الكجكه،
ن
تستقي ،فقالكا :يا جارية ،ىؿ مف منزؿ؟ فقالت مكانكـ حتى آتيكـ ،فقالت يا أبتاه أدرؾ فتيانان عمى

باب المدينة ما رأيت كجكه قكـ أحسف منيـ ،ال يأخذىـ قكمؾ ،فجاء بيـ ،فمـ يعمـ بيـ أحد إال أىؿ

بيتو ،فخرجت امرأتو فأخبرت قكميا ،فجاءكا ييرعكف إليو طمعان بارتكاب الفاحشة" ( .)2فحاكؿ لكط

صدىـ كارشادىـ إلى ما ىك أنفع ليـ في الدنيا كااخرة ،كلفرط ضيفو قاؿ:
 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.66 :2 ،
 ) 2الصابكني ،مختصر تفسير ابف كثير.227 -226 :2 ،
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  فدخمت المبلئكة مسرية كمطمئنة لمكط – عميو السبلـ -
    






  ... كعندىا أمطر ربيـ عمييـ حجارة مف سجيؿ أىمكتيـ عف آخرىـ 












(   ىكد.)82 :

كعف سر الذكر كالحذؼ في االستثناء فإف سياؽ اايات يكضح ذلؾ .يقكؿ تعالى في آية الحجر

 

عمى لساف إبراىيـ محاك انر الرسؿ – مبلئكة اهلل : -
   
   
     
    
    

(   الحجر" ، )60 -57 :فمما كرد ىنا استثناء
المرأة ،كذكر حاليا كقع بذلؾ االكتفاء ،فمـ يذكر في ااية بعد ،إذ ذلؾ كمو كبلـ متصؿ بعضو

ببعض ،كلـ يتقدـ المرأة لكط – عميو السبلـ – في سكرة ىكد ذكر فاحتيج إلى استثنائيا"(.)1

الخبلصة :ذكر االستثناء في آية سكرة ىكد ،لعدـ تقدـ ذكر المرأة فاحتيج إليو لمبياف كالتفصيؿ.

كحذؼ مف آية سكرة الحجر ألنو ذكر في حديث متصؿ قببلن ،فاكتفي بما تقدـ ،كلـ يذكر في ااية

بعد ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)38

قاؿ -تعالى:-











(    يكسؼ.)1:
قاؿ -تعالى:-



















(الحجر.)1:
الشاىد :ذكر قكلو -تعالى    :-في آية سكرة الحجر ،زيادة عمى ما
جاء في آية سكرة يكسؼ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.666 :2 ،
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التحميؿ والدراسة الببلغية:

اإلشارة في قكلو -تعالى:-







(  يكسؼ )1:إلى آيات ىذه السكرة ،كأشير إلييا مع أنيا لـ تذكر بعد،
لككنيا مترقية منزلة المتقدـ ،أك لجعؿ حضكرىا في الذىف بمنزلة الكجكد الخارجي كاإلشارة بما

يشار بو لمبعيد فؤلف ما أشير إليو لـ يكف محسكسان فنزؿ منزلة البعيد لبعده عف حيز اإلشارة أك
()1

العظمة كبعد مرتبتو

 ،كقد استبعد األلكسي أف تككف اإلشارة ىنا إلى التكراة كاإلنجيؿ.

لما تكتمؿ بعد ،اكتفي بذكر الكتاب عمى
فمما كانت اإلشارة إلى آيات سكرة يكسؼ كىي ٌ
اعتبار أنيا جزء مف الكتاب الكريـ كىك القرآف.
أما في سكرة الحجر فإف المراد بالكتاب "اسـ لجنس الكتب المتقدمة ،التكراة كاإلنجيؿ،

كقيؿ :الكتاب ىك القرآف ،كجمع لو بيف االسميف"

()2

 ،تفخيمان لشأنو العظيـ مع ما جمع فيو مف

كصفي الكتابية كالقرآنية عمى الطريقتيف ،إحداىما :اشتمالو عمى صفات كماؿ جنس الكتب اإلليية،

فكأنو كميا ،كالثانية :طريقة ككنو ممتا انز عف غيره بديعان في بابو ،خارجان عف دائرة البياف(.)3

 القرآف  الشتمالو عمى صفات

فمما كاف الحديث عف كماؿ القرآف كعظمتو ناسب قكلو

الكماؿ الكتابية كالقرآنية ،إذ الكتاب ما يكتب كالقرآف ما يجمع بعضو إلى بعض كيقرأ ،فيك كامؿ
كتابة كقراءة .لمف يكتب كيقرأ ،كىذا مف بالغ تفخيـ شأنو كتعظيمو.
مف ناحية أخرل فإف كممة

 القرآف  في سكرة الحجر تكررت ثبلث مرات

ذكرىا في مطمع السكرة إطنابان بإطناب.
كلـ تذكر كممة

 القرآف  في سكرة يكسؼ إال مرة كاحدة

()5

() 4

 ،فناسب

فناسب اإليجاز اإليجاز.

الخبلصة :عندما قصد باايات في سكرة يكسؼ ،آيات السكرة التي لـ يكتمؿ نزكليا بعد ناسب ذلؾ
كممة الكتاب فقط ،عمى اعتبار أنيا جزء منو ،كما أف كممة القرآف لـ تذكر في السكرة إال مرة كاحدة

فناسب اإليجاز اإليجاز.

 ) 1األلكسي ،ركح المعاني.256 :12 ،
 ) 2القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف. 1 :10 ،
 ) 3أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد 4 :4 ،بتصرؼ.

 ) 4عبد الباقي ،المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ ،مادة ق أر.539 :
 ) 5المصدر السابؽ ،ذات الصفحة.
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أما في سكرة الحجر ،فإف المقصكد باايات ىك التكراة كاإلنجيؿ كقيؿ القرآف ،فجمع بيف

االسميف تفخيمان لشأنو العظيـ كالشتمالو عمى صفات الكماؿ الكتابية كالقرآنية ،كما أف كممة  القرآف

 ذكرت ثبلث مرات فناسب اإلطناب اإلطناب ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)39

قاؿ -تعالى:-









(  النحؿ.)72 :
كقاؿ -تعالى :-

   

(العنكبكت.)67 :

الشاىد :أثبت الضمير (ىـ) في آية سكرة النحؿ كحذؼ مف آية سكرة العنكبكت ،رغـ تشابو
السياقيف ،فما حقيقة ذلؾ األمر مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاءت جممة آية سكرة النحؿ في سياؽ خطاب اهلل -تعالى -لممشركيف خاصة ،كالبشر

بشكؿ عاـ ،بما أنعـ عمييـ ،حيف قاؿ    :
   
   






    
( النحؿ ،)72 :ثـ انتقؿ بعدىا إلى الغيبة فقاؿ  :





  فكاف ال بد مف الضمير لئبل تمتبس الغيبة بالخطاب ،يقكؿ اإلسكافي":
إف الكبلـ في سكرة النحؿ قد نقؿ عف الخطاب الذم يصمح لغير الكفار إلى اإلخبار عنيـ  ....ثـ

انتقؿ الكبلـ عف الخطاب العاـ إلى اإلخبار الخاص فقاؿ:





 ،     فأكد
الكبلـ بقكلو (ىـ) لئبل يتكىـ أف ىذا اإلخبار خطاب"(.)1

درة التنزيؿ.270 :
 )1اإلسكافيٌ ،
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أما في جممة آية سكرة العنكبكت ،فالكبلـ متٌصؿ عمى الغيبة ك "ألف اإلخبار المستمر في
 
ااية التي قبؿ ىذه ،أغنى عما يحصره لمخبر دكف غيره ،كىك قكلو تعالى:
    




    
   











   
   

(    العنكبكت-65 :
 .)67فترادؼ اإلخبار عف الغيب أغنى عف تككيده"(. )1

الخبلصة :عند انتقاؿ الحديث مف الخطاب إلى الغيبة ناسبو التككيد بالضمير ،لئبل يتكىـ أف ىذا
اإلخبار خطاب.

كعندما كاف الحديث متصبلن في الغيبة ،لـ يحتج إلى التككيد ،حيث أغنى ترادؼ األخبار عف

الغيب عف تككيده ،كاهلل أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)40

قاؿ -تعالى :-

  

(  اإلسراء.)98 :
كقاؿ -تعالى :-

  

(   الكيؼ.)106 :
الشاىد :ذكر لفظ جينـ في آية سكرة الكيؼ بينما حذؼ مف السياؽ المشابو مف آية سكرة اإلسراء،
فما حقيقة ذلؾ األمر مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

اسـ اإلشارة في آية سكرة اإلسراء يعكد إلى مذككر قريب ككاضح كىك جينـ ،األمر الذم

أغنى عف تكرار ذكره  ،فقكلو " في األكلى:

إلى ما اتصؿ بو مف قكلو:



   


 )1المصدر السابؽ :ذات الصفحة.
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(اإلسراء ،.)97 :ثـ قاؿ     :؛ اإلشارة إلى

ضركب عقابيـ كمأكاىـ ،كاسـ اإلشارة متصؿ بما أشير بو إليو ،لـ يفصؿ بينيما إال بكصؼ جينـ

التي ىي مأكاىـ ،فجاء عمى ما يجب.
أما قكلو في الثانية:

جينـ المتقدـ ذكرىا في قكلو:

    فاإلشارة إلى


 

(  الكيؼ ،)100 :كقكلو   :

لما بعد ما بيف اسـ اإلشارة كالمشار إليو بما فصؿ بو
(  الكيؼٌ ،)102 :




بينيما مف قكلو:
(   الكيؼ ،)103 :كقكلو :



 ...   

(الكيؼ )105 :اايتيف ،فمبعد اسـ اإلشارة عما أشير بو إليو أعيد مظي انر فقيؿ:



 ،    كجاء كؿ عمى ما
يجب ،كاهلل أعمـ"(.)1

الخبلصة :عندما قىيرب المشار إليو مف اسـ اإلشارة كاتصبل إال مف كصؼ جينـ ،حذؼ االسـ.
ظيى انر ،حتى ال يبعد الذىف في البحث عنو،
كعندما بعد المشار إليو ،أعيد ذكره مع اسـ اإلشارة يم ٍ
فجاء كؿ عمى ما يجب .كاهلل تعالى أعمـ.

المسألة (:)41

قاؿ -تعالى:-











(  الكيؼ.)21 :
كقاؿ -تعالى :-

   

(   الحج.)7 :
كقاؿ -تعالى :-

    

(  غافر.)59 :

 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.776 :2 ،
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الشاىد :اايات الثبلث في نفي الريب عف يكـ البعث ،خمت آية سكرة الكيؼ مف قكلو -تعالى:-

   بينما ذكرت الكممة ذاتيا ،في آيتي سكرتي الحج كغافر فما حقيقة ما جاء
في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

سياؽ اايات يبيف حقيقة ما جاء في كؿ مكضع ،فجممة ااية األكلى عف أىؿ الكيؼ ،كىـ

الفتية المؤمنكف الذيف استجابكا لمحؽ كاىتدكا إلى سبيؿ الرشد ،كدعكا إلى ترؾ الباطؿ ،كىجر عبادة





األصناـ يقكؿ -تعالى:-
    
  

(   الكيؼ ،)13 :ثـ تتتابع اايات لبياف ىرب ىؤالء الفتية بدينيـ،

كاعتزاليـ الناس ،حيث اختار ليـ اهلل -تعالى -الكيؼ يستتركف فيو عف قكميـ ،حتى افتقدكىـ،

يقكؿ -تعالى    :-
    
    





(    الكيؼ ،)16 :







 


 ،ثـ بعثيـ اهلل ،كأطمع عمييـ الناس









(      الكيؼ:
 )21ككعد اهلل " ىك البعث ألف نكمتيـ كانتباىتيـ كحاؿ مف يمكت ثـ يبعث"(.)1

كاألمر الذم كاف الناس فيو يتنازعكف كىك "أمر دينيـ حيف كانكا مختمفيف في البعث ،فمف مقر لو

كجاحد بو ،كقائؿ يقكؿ ببعث األركاح دكف األجساد ،كآخر يقكؿ ببعثيما معان"(.)2

فكانت قصة أىؿ الكيؼ شاىدان أماـ ناظرىـ لمسكه بأـ أعينيـ ،مف أنو جؿ كعبل قادر عمى قبض

أركاح العباد كبعثيا .حيث تكفى نفكسيـ (أىؿ الكيؼ) كأمسكيا ثبلثمئة سنة كأكثر ،حافظان أبدانيا

مف التفتت كالتحمؿ ،ثـ أرسميا ،األمر الذم لـ يبؽ شكان في أف كعده تعالى ىك الحؽ ،فمـ يحتج إلى
ذكر آيتو؛ ألف الدليؿ أتاىـ كشاىدكه بأـ أعينيـ.

أما في سكرة الحج فالحديث عف جماعة مف الناس يجادلكف بغير عمـ كيتبعكف خطكات

الشيطاف ،يقكؿ تعالى     :
 ) 1البيضاكم ،تفسير البيضاكم.486 :3 ،
 ) 2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.215 :5 ،
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(    الحج)3 :كىؤالء المجادلكف شاككف بأمر

البعث ،فيرسؿ ليـ اهلل -تعالى -برىانان عظيمان ،حيث يذكرىـ بأطكار خمؽ اإلنساف مف البداية التي
كانت مف التراب كحتى النياية التي تؤكؿ إلى التراب ،ثـ يعزز اهلل تعالى ذلؾ بحجة أخرل كىي

األرض اليامدة التي نزؿ عمييا الماء مط انر ،فنبت زرعيا ،كتدلى ثمرىا ،كتحركت بالنبات ،قاؿ-

تعالى    :-

























    





    









     
   



    

(   الحج.)5 :

فالبرىاف الذم يخاطب فيو رب العزة البشر عف أطكار خمؽ اإلنساف ،ثـ إنزاؿ الماء مف السماء

حجة دائمة مستمرة متجددة لكؿ مف يتأتى منو البصر كالرؤية لذلؾ ،كاف ال بد مف تأكيد أمر

البعث بقكلو    ألف اإلثبات ألمر البعث عقمي يعتمد عمى المنطؽ ال
الحس كما كاف في قصة أىؿ الكيؼ ،لذا كاف مف الضركرم تأكيد اإلتياف إلبعاد الشؾ مف قمب

كؿ معتقد بعدـ قدرة اهلل -تعالى -عمى البعث كالنشر.

ككذلؾ األمر في آيات سكرة غافر ،فإنيا نزلت في المجادليف مف مشركي مكة كالييكد

()1

كاف كانت عامة لكؿ مجادؿ مبطؿ في كؿ زماف كمكاف ،قاؿ -تعالى  :-









    
    
    

(  غافر.)35 :

فمما بني الحديث في سياؽ المنكر المجادؿ العنيد ،المشرؾ باهلل ،كاف ال بد مف تأكيد

البعث باإلتياف لنفي الشؾ كدفع الظف.

 ) 1ينظر :الزمخشرم ،الكشاؼ.169 :4 :
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 ألف السياؽ في إظيار، مف آية سكرة الكيؼ    حذؼ االسـ:الخبلصة

- عمى قدرة اهلل، كىذا أكبر برىاف لمف لو عقؿ،معجزة مادية تمثمت في إماتة أىؿ الكيؼ ثـ بعثيـ

 كقدرتو، تمثؿ البرىاف عمى صدؽ فاعميا تعالى، كىذه المعجزة المادية المحسكسة قريبة،-تعالى
 سيقت ليـ األدلة العقمية التي، أما في آيتي الحج كغافر فالكبلـ عف قكـ منكريف.عمى البعث

 تأكيدان لممجيء ألف طبيعة  

 فناسب ذكر كممة،تعتمد عمى المنطؽ

. كاهلل أعمـ بأسرار كبلمو.البشر تقبؿ المحسكس كتميؿ إليو إذا ما قكرف بالمفظ كالمنطؽ

:)42( المسألة





 :- تعالى-قاؿ



.)31 : (الكيؼ   








:- تعالى-كقاؿ

.)53 : (الدخاف 
ً  في    :المكصكؼ
آية
 ىذ ىك ىر اهللي تعالى الصفةى ك:الشاىد
ى
ً  بينما حًذفا مف،سك ًرة الكيؼ
ً  فما حقيقة ما جاء في،الدخاف
مكضع مف البياف؟
كؿ
و
آية سك ًرة ي
ي
:التحميؿ والدراسة الببلغية

 في سكرة- تعالى- يقكؿ،مف الخير إيراد السياقيف لمعرفة حقيقة ما جاء في كؿ مكضع

     :الكيؼ
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(    الكيؼ.)31-28:
كبالنظر الفاحص في اايات نجد:

أوالً :سبب نزكؿ ىذه اايات أنو "جاء كفد مف المؤلفة قمكبيـ إلى الرسكؿ

 كفيو عيينة

ابف بدر كالقرع بف حابس كذككىـ ،فقالكا :يا رسكؿ اهلل ،إنؾ لك جمست في صدر المسجد كنفيت

عنا ىؤالء ،كأركاح جبابيـ ،يعنكف أبا ذر كسمماف كفقراء المسمميف ،ككانت عمييـ جباب صكؼ،


كلـ يكف عمييـ غيرىا ،جمسنا إليؾ كحادثناؾ كأخذنا عنؾ ،فأنزؿ اهلل عز كجؿ







   
    
    





   
    
     






(    الكيؼ-28:
".)29

( )1

فاايات تتحدث عف الرجاؿ السابقيف األكليف في اإلسبلـ أمثاؿ :ببلؿ كعمار كصييب

كخباب كأبي ذر كسمماف .كقد يعيركا بمباسيـ كرائحة أثكابيـ .فجعؿ اهلل -تعالى -ليـ يكـ القيامة
الرثة في الدنيا.
ثيابان خض انر مف سندس كاستبرؽ بدؿ ثيابيـ ٌ

ً
بالمباس باسـ اإلشا ًرة ( أكلئؾ ) ،كىك اسـ إشا ورة لمبعيد ،في إشاروة
انياً :افتىتى ىح اايةى الخاصةى
ً
ً
بالغداة كالعشي،
كف رىبيـ
إلى بعد مكانتيـ كمنزلتيـ ،كىـ الذيف آمنكا كعممكا الصالحات ،الذيف يً ٍد يع ى
ً
الجنة مف َّ
جديركف بما في َّ
التنبيو عمى َّ
كقع ًذ ٍك ير الحمي
المشار إلييـ
أف
كفيو مف
ى
ى
النعيـ ،كقد ى

ك ً
المباس صفةن لمجنات ،تعريضان إلغاظة المشركيف كتقري انر لبشارة المؤمنيف.
ً
المكف األخضر َّ
أحسف األلكاف " َّ
يبدد
لمبصر ،كلككنً ًو
المك ًافؽ
ألف البياض ي
ى
خص ي
ثالثانٌ :
ألنو ي
ً
ً
اع كاهلل أعمـ" ( ،)2ككاف المكف
ض ىرةي بيف
جمعي ال يش ىع ى
النظر ،كالسك ياد يي ىذ يـ ،ك ي
الخ ٍ
ى
البياض كالسكاد ،كذلؾ ىي ى
األخضر كذلؾ مف شعار الممكؾ،

 )1البييقي ،أبك بكر أحمد بف الحسيف (ت 458ىػ) ،شعب اإليماف ،تحقيؽ :محمد السعيد بسيكني زغمكؿ( .بيركت:
دار الكتب العممية ،ط 1410 ،1ىػ) .336 :7 .كينظر :تفسير الطبرم ،236 :15 ،ككتاب حمية األكلياء:16 ،

.344

 )2الطبرم ،تفسير الطبرم.397 :10 ،

283

يقكؿ النابغة:

ض ًر الم ىن ً
ً
ً
ً
ص ًة األ ٍىر ً
اك ًب
كف أ ٍ
يص ي
كن ى
يميا بًخال ى
ى ي
داف يخ ٍ ى
يمان ىنع ي
ىج ىسادان قىد ى

()1

كفي آية سكرة الدخاف يقكؿ -تعالى    :-
     





(    الدخاف-51 :
.)53

كفي ىذه اايات ،نرل أف الحديث عاـ يشمؿ كؿ المتقيف ،كالكبلـ كصؼ ليـ ال لمجنة ،كلما يتمتع

بو مف فاز بيذا االمتحاف كاالبتبلء الدنيكم ،فاستحؽ الفكز كالثكاب في ااخرة كمف مظاىر الفكز،

التنعـ بما في الجنة مف خيرات ،كالمباس أشد مظاىر الجنة اتصاالن بالفائزيف ،فكاف ليـ الديباج

الرقيؽ الذم يمبس مباش انر لمجمد ،كاإلستبرؽ الذم ىك الديباج الغميظ المنسكج بخيكط الذىب يمبس

فكؽ الثياب المباشرة لمجمد"(.)2

الخبلصة :ذكر اهلل -تعالى -لفظ الثياب ليبيف لؤلكليف السابقيف كرامتيـ عند اهلل كأنو سيعكضيـ
خي انر مف لباس الدنيا ،لباس خير مف ثياب سندس كاستبرؽ.

أما في آية الدخاف فالكبلـ عاـ لكؿ المتقيف ،فكاف المفظ عامان ليناسب عمكـ المقصكد مف المتقيف.
كاهلل تعالى أعمـ.

المسالة (:)43

قاؿ -تعالى-

:







(     مريـ.)49 :

  
كقاؿ -تعالى: -
    

( األنبياء.)72 :

الشاىد :ذكرت كممة    في آية سكرة األنبياء ،بينما حذفت مف السياؽ المشابو
مف آية سكرة مريـ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

طماس ( .بيركت :دار المعرفة ،ط1424 ،1ىػ2003 -ـ
 )1الذبياني ،النابغة ،ديكاف النابغة الذبياني ،شرح :ي
حمدك ٌ
).16 :
 ) 2ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.313 :15 ،
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:التحميؿ والدراسة الببلغية

- تعالى-الحديث في سكرة مريـ عف دعكة إبراىيـ – عميو السبلـ – ألبيو كقكمو لعبادة اهلل

 فيجيء الرد مف األب المشرؾ كقكمو عنيفان، كيحذرىـ مف عذاب اهلل كسخطو،كترؾ عبادة األصناـ

- فيكافئو ربو، فاعتزليـ إبراىيـ لعصيانيـ كتمردىـ عمى أكامر اهلل،قاسيان تمثؿ بالرجـ كالطرد

.نبييف
ٌ  كفكؽ ذلؾ، ىكلىديف مؤمنيف صالحيف، كمبدلو خي انر منيـ ىدية تسر قمبو،مسريان عنو
ٌ -تعالى
   
:- تعالى-قاؿ
    





     
     
    













    




    
   
     
    




     
    
    





    
    




    
    

.)49-41 : (مريـ 

"الزيادة كالفضؿ: كمعناىا  

أما في آية سكرة األنبياء فقد ذكرت كممة

،  في ىذه السكرة مجمكعة كرامات إلبراىيـ عميو السبلـ- تعالى-حيث عدد اهلل

)1(

"مف غير سؤاؿ

     :- تعالى-قاؿ










   



   
.124 :3 ، الزمخشرم، ) الكشاؼ1
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(    األنبياء.)72 -69 :

فأكرـ اهلل تعالى إبراىيـ بالنجاة مف النار ،كجعؿ أعداءه األخسريف ،ثـ نجاه إلى األرض

المباركة ،كزيادة عمى ذلؾ أعطاه إسحؽ كيعقكب فرحة لقمبو كتعكيضان عما القاه مف قكمو مف سكء

المعاممة.
فىًذ ٍك ير كممة    أفاد كجكد نعـ سابقة أكرـ اهلل -تعالى -بيا نبيو لبياف عظيـ كرـ
اهلل تعالى.
الخبلصة :لـ تذكر كممة    في آية سكرة مريـ ،ألنو لـ يسبقيا بياف نعـ ظاىرة
لو ،أما في آية سكرة األنبياء فقد ذكر اهلل -تعالى -قكلو:

 ،  لبياف أف ىذه

الكرامة سبقت بنعـ أخرل ،فقكلو    أم زيادة عمى النعـ السابقة ،كاهلل أعمـ
بمراده.

المسألة (:)44

قاؿ -تعالى: -

    

(   مريـ.)60:
كقاؿ -تعالى: -

    

(    الفرقاف.)70 :
الشاىد :اايتاف متفقتاف في المفظ متشابيتاف في المعنى ،ذكر في آية سكرة مريـ الفعؿ (عمؿ)،
بينما ذكر الفعؿ كمصدره (عمؿ عمبلن) في آية سكرة الفرقاف ،فما سر الحذؼ كالذكر في اايتيف

الكريمتيف مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:


أوالً :مف الخير إيراد السياؽ لفيـ المقصكد ،يقكؿ -تعالى -في سكرة مريـ:
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(مريـ .)60-58 :كىنا نرل أف اهلل -تعالى -لـ يفصؿ في ذكر الكبائر فقاؿ :أضاعكا الصبلة

فصؿ في ذكر الكبائر زيادة عمى ما ذكر في (مريـ)
كاتبعكا الشيكات فأكجز إيجا انز بإيجاز ،كعندما ٌ
مف الشرؾ ،كقتؿ النفس ،كالزنا أطنب ،فكاف إيجا انز بإيجاز كاطنابان بإطناب(.)1
فاهلل -تعالى -يذكر في سكرة مريـ حزب السعداء ،كىـ األنبياء ،كمف تبعيـ مف القائميف

عمى حدكد اهلل كأكامره كىـ المؤدكف فرائض اهلل التاركيف زكاجره ،ثـ ٌبيف أنو:
    كفي ذلؾ" ،يقاؿ :لعقب الخير ىخمىؼ،
بفتح البلـ كلعقب الشر ىخٍمؼ بالسككف ،أم :جاء بعدىـ عقب سكء أضاعكا الصبلة" ( ،)2فيؤالء ال

 

يصمكف هلل ،كال يؤدكف لو فريضة ،فسقة ،قد آثركا شيكات أنفسيـ عمى طاعة اهلل كيؤكد ذلؾ قكؿ

( )3
ضيع
الرسكؿ " :بيف التبد وبيف الشرؾ ترؾ الصبلة"  ،كىؤالء العصاة قد ضيعكا الصبلة ،كال نقكؿ ٌ

إال لمف ممؾ الشيء ففقده ،كىؤالء قد أتيحت ليـ فرصة سماع األنبياء كاالطبلع عمى شرائع اهلل،

كرؤية عباد الرحمف كلكنيـ أبكا إال كفك ار .فحذرىـ ربيـ بقكلو:





 ،   فمـ يحتج إلى تككيد العمؿ ألف التككيد كعدمو لمعاصي
المصر عمى المعصية سياف ،فكاف الحديث مجرد إخبار ،في حيف أكد كعيدىـ بػ (سكؼ) تطمينان

لقمكب المؤمنيف ،بأف العصاة ىذا مصيرىـ ،بعد أف ترؾ باب التكبة ليـ مفتكحان.

انياً :ما جاء في سكرة الفرقاف ،ىك في حؽ المشركيف ،الذيف سمعكا باإلسبلـ فبلنت لو

نفكسيـ ،كأرادكا الدخكؿ فيو ،إال أف ما ارتكبكه مف فكاحش كذنكب كثيرة ككبيرة ،دفعيـ لمخكؼ مف

أف إسبلميـ لف ينفعيـ مع ما سمؼ منيـ" ،أخرج البخارم عف ابف عباس قاؿ :لما أنزلت في

الفرقاف      





 ،   قاؿ مشركك أىؿ مكة :قد قتمنا النفس بغير حؽ

  
كدعكنا مع اهلل إليان آخر كأتينا الفكاحش ،فنزلت
     
درة التنزيؿ .290 :كالكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف ،216 :كالغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ،
 ) 1ينظر :اإلسكافيٌ ،
.803 :2
 ) 2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.272 :5 ،
 ) 3الترمذم ،محمد بف عيسى السممي (ت

 279ىػ) ،سنف الترمذم ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر كآخركف.

(بيركت :دار إحياء التراث العربي ،دط ،دت) ،باب ما جاء في ترؾ الصبلة ،رقـ .13 :5 ،2619
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(الفرقاف".)70 -68 :

( )1

فمما كاف الحديث عف أناس قد عممكا المنكرات في جاىميتيـ ،كارتكبكا

المحرمات ،ثـ عادكا إلى رشدىـ ،أ ٌكد اهلل -تعالى -ليـ أف مف عمؿ عمبلن صالحان كأصبح منعكتان


بالتكبة كاإليماف ،سيدخمو الجنة بمكجب كعده المحتكـ ،كقد أكد ذلؾ بقكلو:
   

 ،   كقد خص اهلل تعالى العمؿ بالتككيد ،ألنو
كصدقو العمؿ".
البرىاف عمى صدؽ التكبة كاإليماف" ،ألف اإليماف ما كقر في القمب
ٌ

الخبلصة :ما جاء في آية سكرة مريـ ىك في حؽ العصاة الم ً
صِّريف عمى المعصية ،رغـ ما أركا مف
ي ى ي
تشريعات اهلل -تعالى ،-كما سمعكا مف اتباع الحؽ ،فأصبح التأكيد كعدمو سياف مع ترؾ باب
يفصؿ في ذكر الكبائر فأكجز ليناسب اإليجاز اإليجاز.
التكبة مفتكحان ليـ ،ثـ لـ ٌ
و
معاص
أما ما جاء في آية الفرقاف فيك في حؽ الكفرة الذيف عادكا إلى رشدىـ ،مع ما اقترفكه مف
كآثاـ فخافكا ٌأال ينفعيـ إسبلميـ مع ما سمؼ منيـ ،فاستفتكا رسكؿ اهلل  في ذلؾ ،فأنزؿ اهلل تبارؾ
كتعالى ىذه ااية ،يعمميـ أف اهلل قابؿ تكبة مف تاب منيـ.

فصؿ اهلل تعالى في ذكر
كقد أ ٌكد اهلل تعالى العمؿ؛ ألنو البرىاف عمى صدؽ التكبة كاإليماف ،ثـ ٌ
الكبائر فأطنب .فكاف الفرؽ كاضحان بيف المقاميف ،كاهلل أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)45

قاؿ -تعالى   :-
   

(  الحج.)50 :

كقاؿ -تعالى:-


 





  

(سبأ.)4 :
 ) 1السيكطي ،لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ.163 :
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الحج خمت مف ً
سياؽ اايتيف يمتشابو ،غير َّ
اسـ اإلشارًة
الشاىد:
أف آية سك ًرة ً
ي
 ، بينما يذ ًكر في ً
آية سك ًرة س ىبأ ،فما حقيقةي ما جاء في ً
مكضع مف
كؿ
و
ى
ى
ى
البياف؟



التحميؿ والدراسة الببلغية:

الخطاب في ً
ليقكؿ ً
جاء يمنذ انر كمخكفان ليـ،
،
الحج مكجوه لمنبي
آية سكرًة ً
ى
ي
لكفار مكةى َّأنو ى
كمبينان ما يحتاجكف إليو مف ً
 
أمكر الديف ،يقكؿ -تعالى:-









    كيستمر الخطاب مف اهلل تعالى مسريان عف نبيو
كصحبو كمبش انر ليـ ،أف مف يتبع محمدان مف أىؿ مكة ،فإف الجنة مصيره كمف تخمؼ فإف الجحيـ

مكعده   :
   
    




(   الحج.)51-50 :

لكبلـ ر ً
ً
بو عمى ً
ً
األميف المصد ً
ً
يكف ما يكجب
ؽ
لمرسكؿ
الخطاب
فمما كاف
سبيؿ اإلخبار ،لـ ٍ
ي
ً
ذكر ً
اسـ اإلشا ً
،المفيد لمتككيد ،جاء في الكشاؼ َّ
أف " الحديث
رة   
ى
نداء ليـ ،كىـ الذيف قيؿ فييـ أفمـ يسيركا في األرض ...
ه
مسكؽ إلى المشركيف ،كيا أييا الناس ،ه
كك ً
صفيكا باالستعجاؿ ،كانما أيقحـ المؤمنكف كثك يابيـ ليغاظكا ،أم إلدخاؿ الغيظ في قمكب
ي
الكافريف"(.)1

أما آية سكرة سبأ ،فقد جاءت في سياؽ إنكار الكافريف ليكـ البعث ،كقياـ الساعة ،قاؿ-

   
تعالى:-








     
     
      













(     سبأ.)4-3 :

 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ.160 :3 ،
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بالرد
نبيوي َّ
فأم ىر اهلل تعالى ى
فالكافركف منكركف جاحدكف ليكـ البعث كقياـ الساعة ،كىك أمر غيبي .ى
عمييـ مقسمان باسمو العظيـ عمى إثبات قياـ الساعة ،فإنيا كائنة ال محالة ،ثـ أتبع ذلؾ بالحجة

الساطعة ،كىي قكلو    الذيف آمنكا كيعاقب المشركيف.
فالذيف آمنكا ً
ً
باهلل ً
ً
الحساب في بداية الدعكة ،استحقكا المغفرة كالجنة ،فذكر
الساعة ك
كقياـ

معيـ اسـ اإلشارة    كىك اسـ إشارة لمبعيد ،تعظيمان ليـ كاشارة إلى
كطمأنة لقمكبيـ بحتمية الفكز
تأكيد لفكزىـ
ارتفاع مكانتيـ عند اهلل تعالى ،كمف ناحية ثانية ىك ه
ى
كالنجاة يكـ القيامة.

الخبلصة :لـ يذكر اسـ اإلشارة    في آية سكرة الحج؛ ألف الحديث
مكجو لمرسكؿ  عمى كجو اإلخبار َّ
أطاعو فقد فاز،
كنشر الدعكًة ،فمف
ى
بأف كظيفتو ىي التبميغي ي
بالفكز ً
ً
لكؿ مف اتبع ،كاليبلؾ لمف عصا كليس
كمية المَّفظ
صاه فقد ىخ ًسر ،ك
ي
المقصكد يع يم ى
كمف ىع ى
ً
بً
خصكصية المقاـ.
فعة ى ً
كيذ ًكر اسـ اإلشارة في آية سكرة سبأ ،تعظيمان لحاؿ الفائزيف ،كبيانان لر ً
اء
مكانتيـ جز ى
ى
إيمانيـ ،كخاصةن مع ً
بداية الدعكًة في مكةى المكرمة ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.
ى

المسألة (:)46

قاؿ -تعالى     :-
     





(   الحج.)62 :





كقاؿ -تعالى :-
     





(   لقماف.)30 :

الشاىد :اايتاف متشابيتاف إال مف كجكد الضمير المنفصؿ في آية سكرة الحج:

 

  كحذفو مف آية سكرة لقماف ،فما حقيقة ذلؾ األمر مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
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" أف سكرة الحج كرد فييا ما يستدعي ىذا التأكيد بالضمير: جاء في مبلؾ التأكيؿ:ًأوال

 تعريفان بكىف مرتكبيـ كشنيع، كىك تكرار اإلشارة إلى آليتيـ كاإلفصاح بذكرىا،المنفصؿ كيناسبو
- كأكضح ىذا التكرر كأشده مبلءمة اإلتياف بيذا الضمير المعتمد فصبلن أك مبتدأ قكلو،حاليـ

   
:-تعالى




    

  : كقكلو في آخر السكرة،)31 : (الحج   
     



    
   

.)73 : (الحج 

 

:فيذه ااية التي ذكرنا كالتي قبميا أنسب شيء لقكلو
     

.)1( ")62 : (الحج    
 مف ذكر الكفار ما يدعكف مف دكف اهلل مف،كىذا يبيف ما تقدـ في سكرة الحج كيدعك لمتأكيد

       : فقاؿ،العبادات الباطمة
     




    





-12 :(الحج

   

.يدعكف
ٌ  األمر الذم ناسب تأكيد بطبلف ما،)13

، البلفت لمنظر في آية الحج أنيا "كاقعة في سياؽ الصراع مع أىؿ الباطؿ:ًانيا

- حيث يبدأ الصراع بعد ذكر األمـ السالفة كتكذيبيـ لرسميـ بقكلو،كمجاىدتيـ أشؽ أنكاع الجياد




:-تعالى




.)51 : (الحج  

   
:إلى أف يقكؿ





   
     

.)51 : (الحج  

.866 :2 ، مبلؾ التأكيؿ، ) الغرناطي1
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كمف نتائج الصراع :اليجرة مف الديار كاألرؽ كالقتؿ كالمكت ،فينا أنصار الباطؿ ساعكف إلطفاء

نكر اهلل معاجزكف معاندكف.

كال تجد مثؿ ىذا في سكرة (لقماف) ،كانما ىك عرض ألصحاب الباطؿ مف كجو آخر ليس

  

فيو ىذا الصراع ،قاؿ تعالى:
    
    




   

(   لقماف.)21 :

     
   
     
   
    
    



      
     

(لقماف.)25-23 :

فأنت ترل أف السياؽ مع أىؿ الباطؿ يختمؼ ،فيـ في الصكرة األكلى ساعكف معاجزكف معاندكف،
مصارعكف متمكنكف في األرض نتيجة ىجرة المؤمنيف أك قتميـ أك مكتيـ ،فاحتاج األمر إلى زيادة
تثبيت المؤمنيف كعدـ افتتانيـ بسمطة أصحاب الباطؿ كتمكنيـ مف رقاب الناس ،أما ااية الثانية

ً
يقتض
المحاجة بيف الفريقيف ،كليس فييا ذكر لصكلة الباطؿ كبطشو ،فمـ
ففي سياؽ الجدؿ العقمي ك
ٌ
السياؽ ما اقتضاه في ااية األكلى مف التككيد"(.)1
الخبلصة :ذكر الضمير المنفصؿ (ىك) في آية الحج؛ ألف ااية كاقعة في سياؽ الصراع مع أىؿ
الباطؿ كمجاىدتيـ ،فاحتاج األمر إلى زيادة تثبيت المؤمنيف ،كعدـ افتتانيـ بسمطة أصحاب

يدعكف مف دكف اهلل مف
الباطؿ ،كخاصة بعدما أصابيـ مف تيجير كقتؿ ،إضافة إلى تقدـ ما ٌ
المعبكدات الباطمة ،فناسب تأكيد ذلؾ الباطؿ لبياف كىف آليتيـ كبياف شنيع مرتكبيـ .كىذا ما لـ
المحاجة كاإلخبار .كاهلل تعالى أعمـ.
يكف في آية لقماف التي تقكـ في سياقيا عمى الجدؿ ك
ٌ

المسألة (:)47

قاؿ -تعالى     :-

(  المؤمنكف.)96 :
 ) 1السامرائي ،التعبير القرآني.144 -143 ،
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كقاؿ -تعالى    :-

( فصمت.)34 :

الشاىد :ذكرت كممة    في آية المؤمنيف ،بينما حذفت مف السياؽ
المشابو مف آية سكرة فصمت ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

  

يقكؿ -تعالى -في سكرة المؤمنيف:
     



    
    




    

(  المؤمنكف.)96 -93 :

"فقكلو تعالى     :

  أبمغ مف أف يقاؿ :ادفع بالحسنة السيئة ،لما فيو مف التفضيؿ،

كأنو قاؿ :ادفع بالحسنى السيئة ،كالمعنى :الصفح عف إساءتيـ ،كمقابمتيا بما أمكف مف اإلحساف،
حتى إذا اجتمع الصفح كاإلحساف كبذؿ االستطاعة فيو ،كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيئة"(.)1
كقد ذكرت كممة

   بعد قكلو  :

    لبياف جنس المدفكع ،كلعدـ تقدـ
ذكر المفاضمة بيف الحسنة كالسيئة ،فناسب ذكر ىذه الكممة لدفع تكىـ ماىية المدفكع ،كانصراؼ

الذىف إلى أمر آخر قد يشكؿ عمى المخاطب نتيجة ليذا اإلطبلؽ ،كأف يككف المدفكع صدقة أك
ً
قيد المراد
نافمة أك ىدية أك زكاة أك كبلمان حسنان ،فذ ٍك ير كممة ٌ ،   
كفصمو.
ٌ



أما آية سكرة فصمت فقد بنيت في سياؽ قكلو تعالى:










   

















 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ.196 :3 ،
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(  فصمت.)35 -33 :

ككضعي التي ىي أحسف مكضع الحسنة،
فاايات كاضح فييا التفاكت بيف الحسنة كالسيئة،
ٍ
ليككف أبمغ في الدفع بالحسنة ،ألف مف دفع بالحسنى ىاف عميو الدفع بما ىك دكنيا ،لذا لـ يكف ما

يبرر ذكر السيئة ،لتقدـ المفاضمة بيف السيئة كالحسنة ،فجاء الخطاب حثان عمى فعؿ الحسنة ،كالتي
تشير ضمنان إلى تجاكز السيئة كالصبر عند الغضب ،كالحمـ عند الجيؿ ،كالعفك عند اإلساءة.

الخبلصة :ذكرت كممة    في آية سكرة المؤمنيف لدفع التكىـ،
كلعدـ كقكع ما يشير إلى ماىية الدفع قبميا ،بينما حذفت مف آية فصمت لتقدـ المفاضمة بيف

طياتو التجاكز عف
الحسنة كالسيئة فجاء الخطاب يحث عمى فعؿ األحسف الذم يحمؿ في ٌ
السيئات .كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)48



قاؿ -تعالى :-
  

(  النكر.)56 :




كقاؿ -تعالى:-
  

(   المجادلة.)13 :

الشاىد :حذؼ لفظ الجبللة مف سياؽ آية سكرة النكر ،بينما ذكر في سياؽ آية سكرة المجادلة ،عممان
أف السياقيف متشابياف ،فما حقيقة ما كقع في كؿ آية مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

بالرجكع إلى اايات السابقة مف سكرة النكر ،نجد أف فعؿ الطاعة قرف مع لفظ الرسكؿ في

ااية ألنو سبقيا ما يبيف فعمو ككاجبو  الذم يقكد إلى طاعة اهلل كالخبلص في الدنيا كااخرة .قاؿ
  
تعالى:
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(النكر.)54 -53 :

فااية خطاب لممنافقيف الذيف يجيدكف أنفسيـ باليميف الكاذبة الفاجرة لمرسكؿ

 أنيـ

سيخرجكف لمجياد معو؛ كلذلؾ أمر اهلل -تعالى -نبيو بردىا عمييـ زج انر ليـ كاظيا انر لعدـ قبكليـ


لككنيـ كاذبيف فييا كبياف أف طاعتيـ كاقعة بالمساف فقط دكف الفعؿ كالطمب ،كفي قكلو"





  كرر األمر بالقكؿ إلبراز كماؿ العناية بو كاإلشعار باختبلفيما"

()1

كقد

ذكرت الجممة ىنا لمتنبيو كالتبياف أف ما كاف عميو المنافقكف ليس مف الطاعة في شيء أصبلن ،كاف
أقسمكا عمى ذلؾ ألنيـ كاذبكف.

كالفاء في قكلو     تفيد ترتيب ما بعدىا عمى تبميغو

 بالترىيب كالترغيب كىك أمر بالغ في التبكيت لممنافقيف ،أم :إف تتكلكا أييا المنافقكف عف
 ما يح ِّمؿ ،أم ما أمر بو مف التبميغ،

الطاعة ،فاعممكا أنما عمى الرسكؿ

    أم ما أمرتـ بطاعتو




 ،   أم الرسكؿ  فيما أمركـ بو مف الطاعة تيتدكا إلى
الحؽ المكصؿ إلى كؿ خير كالمنجي مف كؿ شر.

فالكبلـ عف ميمة الرسكؿ أماـ الناس ،كالتبميغ المقركف بالحجج كالبراىيف المتمثمة

بالمعجزات ،فمما كاف الحديث عف ىذه الميمات كعف ىذا الدكر الذم يقكـ بو الرسكؿ اقتضى

السياؽ أف تككف الطاعة لو فيما يأمر ،حيث إف طاعتو ىذه ستؤدم إلى طاعة اهلل تعالى لذا قاؿ-



تعالى:-
  
    

(النكر.)56 :

يقكؿ الشككاني":كرر األمر بطاعة الرسكؿ لمتأكيد ،كخصو بالطاعة ألف طاعتو طاعة هلل ،كلـ
يذكر ما يطيعكنو فيو لقصد التعميـ"(.)2

كيقكؿ أبك السعكد معز انز ذلؾ:

"   

أمرىـ اهلل سبحانو كتعالى بالذات بما أمرىـ بو بكاسطة الرسكؿ

 ) 1أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.192 :6 ،
 ) 2الشككاني ،فتح القدير.48 :4 ،
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 في طاعتو التي ىي طاعتو



تعالى في الحقيقة ،كتأكيدان لؤلمر السابؽ كتقري انر لمضمكنو"

()1

أمر بتبميغو فكرر أمر الطاعة لتأكيد كجكب الطاعة لو.

 ،فاألمر متعمؽ بالرسكؿ الكريـ كما

أما في آية المجادلة :فاألمر متعمؽ بتكبة اهلل عمى المجادليف لمرسكؿ ،ككجكب اإلنصاؼ الذم

يجازم عميو رب العالميف ،فمما كاف األمر كذلؾ كاف الحديث عف إيماف باهلل كرسكلو ،كقد قرف اهلل

تعالى اإليماف باهلل كالرسكؿ تعظيمان لمرسكؿ كتشريفان لو.
الخبلصة :حذؼ لفظ الجبللة مف آية سكرة النكر كاقتصر فعؿ الطاعة عمى الرسكؿ الكريـ؛ ألف
األمر يتعمؽ بأفعاؿ الرسكؿ التي تكجب طاعة اهلل ،فذكر فعؿ الطاعة معيا تأكيدان عمى كجكب
الطاعة لمرسكؿ التي ىي في الحقيقة طاعة اهلل .أما في سكرة المجادلة فاألمر يتعمؽ بقبكؿ اهلل

ألفعاؿ العباد كبخصكصية العبلقة بيف العبد كبيف ربو فذكر فعؿ الطاعة مع اهلل كرسكلو كقرف اسـ

الرسكؿ  مع لفظ الجبللة تشريفان كتعظيمان لقدره .كاهلل أعمـ.

المسألة (:)49

قاؿ -تعالى      :-

(  الشعراء.)70 :
كقاؿ -تعالى :-

   

(   الصافات.)85 :
الشاىد :قاؿ اهلل -تعالى -في آية سكرة الشعراء  ،    كقاؿ
في آية سكرة الصافات

 ،    كىما آيتاف في سياؽ

قصة إبراىيـ عميو السبلـ مع قكمو ،فما الفرؽ بيف (ما) ك (ماذا) االستفياميتيف ،كما سر حذؼ

(ذا) مف األكلى كذكرىا في الثانية؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

كمحاجة ،فعندما سأليـ إبراىيـ -عميو السبلـ-
المقاـ في آية الشعراء مقاـ استفياـ
ٌ
   أجابكه  :


     فسأليـ:
    
    
 ) 1أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.192 :6 ،
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(  الشعراء .)73-72 :فأجابكه قائميف :




محاجة كحكار.
(   الشعراء ،)74 :فالمقاـ مقاـ
ٌ
أما المقاـ في سكرة الصافات ،فيك مقاـ و
  
تحد كقكة كمبالغة:
   
    

(   الصافات ،)86 -85 :فالمقاـ ليس مقاـ استفياـ ،كانما


مقاـ مجابية كتقريع كتبكيت لممشركيف ،لذلؾ لـ يجيبكه عف سؤالو ،كمضى يقرعيـ بقكلو:




.   

درة التنزيؿ "لمسائؿ أف يسأؿ عف زيادة (ذا) في قكلو في الصافات:
جاء في ٌ
   كاخبلء (ما) في الشعراء منيا.



كالجكاب أف يقاؿ :إف قكلو     معناه أم شيء تعبدكف؟ كقكلو

(ماذا) في كبلـ العرب عمى كجييف:

أحدىما :أف تككف (ما) كحدىا اسمان ك (ذا) بمعنى (الذم) ،كالمعنى ما الذم تعبدكف ،كتعبدكف
صمة ليا.

واآلخر :أف تككف (ما) مع (ذا) اسمان كاحدان بمعنى (أم شيء) ،كىك في الحاليف أبمغ مف (ما)
كحدىا إذ قيؿ ما تفعؿ؟

فما تعبدكف في سكرة الشعراء إخبار عف تنبيو ليـ ،ألنيـ أجركا مقالو مجرل مقاؿ المستفيـ ،فأجابكه

كقالكا:







،    



فنبو ثانيان بقكلو:

 

.    

كأما     في سكرة الصافات فإنيا تقريع ،كىك حاؿ بعد

التنبيو كلعمميـ بأنو يقصد تكبيخيـ كتبكيتيـ ،لـ يجيبكىـ كإجابتيـ في األكؿ ،ثـ أضاؼ تبكيتان إلى

  
تبكيت ،كلـ يستدع منيـ جكابان فقاؿ:
     
.   

كقرع استعمؿ المفظ األبمغ ،كىك (ماذا)
فمما قصد في األكلى التنبيو كانت (ما) كافية ،كلما بالغ ٌ
التي إف جعمت (ذا) منيا بمعنى (الذم) ،فيك أبمغ مف (ما) كحدىا ،كاف جعبل اسمان كاف أيضان أبمغ
كأككد مما إذا خمت مف (ذا)" (.)1

درة التنزيؿ.331 -330 :
 ) 1اإلسكافيٌ ،
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محاجة كحكار خبلؼ الثاني فإنو مكقؼ تحد كمجابية "كيكضح ذلؾ
 األكؿ،ففرؽ بيف المقاميف
ٌ
.نياية السياقيف
  

:ففي آية الشعراء قاؿ









.)76-75 :(الشعراء

 
: فانتيى السياؽ بتحطيـ األصناـ كتحريقو بالنار،أما في آية الصافات




     











    




   

-91 : (الصافات 

  

.)97

 فجاء في مقاـ المجابية كشدة التحدم بػ (ماذا) دكف، كبيف السياقيف،فثمة فرؽ كبير بيف النيايتيف

.)1( ")المقاـ ااخر الذم جاء بػ (ما

 كجاء في آية،المحاجة
 إضافة لمكقؼ، جاء في آية الشعراء بػ اسـ االستفياـ (ما) لمتنبيو:الخبلصة
ٌ
الصافات بػ (ماذا) ألف المكقؼ فييا مكقؼ و
 كاهلل.تحد ظاىر كتبكيت كمجابية قكية خبلؼ األكؿ
.أعمـ بأسرار كبلمو

:)50( المسألة

   
 :- تعالى-قاؿ




.)60 : (القصص 









 :- تعالى-كقاؿ

: (الشكرل   
.)36

.266 -265 :4 ، معاني النحك، ) السامرائي1
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الشاىد :يبدك أف اايتيف في أمر كاحد كفي سياقيف متماثميف ،كالحؽ أف األكلى في الكافريف مف

أىؿ مكة خاصة ،كالثانية في المؤمنيف كغيرىـ ،كرد ذكر الزينة في آية سكرة القصص خبلؼ آية

سكرة الشكرل ،فإنيا حذفت كلـ تذكر ،فما بياف ذلؾ األمر كما حقيقتو؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:
أوالًً :ذ ٍك ير كممة الزينة في آية القصص ىك مف باب التكسعة كالبسط في الرزؽ لممشركيف
الكافريف كىك المتناسب مع سياؽ اايات؛ فعندما رفض مشركك قريش كمف تبعيـ الدخكؿ في ديف
ر باستفياـ التكبيخ كالتقريع فقاؿ  :
اهلل -تعالى" ،-رد اهلل ذلؾ عمييـ ردان مصد ان

(     القصص:
 )57أم ألـ نجعؿ ليـ حرمان ذا أمف ،ثـ كصؼ ىذا الحرـ بقكلو:





(     القصص )57 :أم
تجمع إليو الثمرات عمى اختبلؼ أنكاعيا مف األراضي المختمفة كتحمؿ إليو" ( .)1كىذا فيو مف السعة

ما استكعب "جميع ما بسط فيو الرزؽ"(.)2
ثـ ننظر إلى قكلو -تعالى:-

   

(    القصص )58 :أم كانكا
في دعة كرخاء ،كالبطر" :الطغياف عند النعمة" ،كفي ذلؾ مف التكسعة ،ما ناسبو ذكر كممة الزينة

"إذ المتاع ما ال بد منو في الحياة ،مف مأككؿ ،كمشركب ،كممبكس  ،كمسكف ،كمنككح ،كالزينة ما
()3

يتجمؿ بو اإلنساف"

كىذا قد يستغنى عنو كالثياب الفاخرة ،كالمراكب الرائقة كىذا فيو تكسعة كبيرة،

فاهلل تعالى يحذر الكافريف بعد أف بعث إلييـ رسكالن يرشدىـ إلى الحؽ كسبؿ الرشاد ،كيبيف ليـ أف
ما ىـ فيو مف النعمة الكاسعة كالبطر مصيره إلى الزكاؿ ،كال يبقى إال ما عنده سبحانو كتعالى.

انياً :أف سكرة القصص تضمنت ذكر قاركف كما آتاه اهلل مف الماؿ الذم ىك زينة الحياة

الدنيا ،ثـ أخبر -تعالى -عف زىكه كاختيالو بمالو ،قاؿ -تعالى:-





(     القصص ،)79 :حتى قاؿ
مف غفؿ عف آخرتو ،كلـ يعمـ ما أعد اهلل فييا لممؤمنيف:

  

(     القصص.)79 :

 ) 1الشككاني ،فتح القدير.181 :4 ،
درة التنزيؿ.344 :
 ) 2اإلسكافيٌ ،
 ) 3األنصارم ،فتح الرحمف.317 :
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شدة تعمقيـ
ال اً :كلما كانت ااية في حؽ الكافريف المشركيف باهللٌ ،بيف اهلل -تعالىٌ -
بالحياة ،كظنيـ أنيا دار السعادة الدائمة لمحاكلتيـ جمع كؿ أسباب الراحة المادية في الدنيا.

فناسب ذكر الزينة ،ليتناسب ذلؾ مع كصؼ حاليـ بما ىـ فيو مف نعيـ الدنيا كزخرفيا.
وحذفت كممة الزينة مف آية سكرة الشكرل

أوال :ألنو "لـ يرد في سكرة الشكرل مف أكليا إلى آخرىا ذكر بسط دنياكم ألحد ،بؿ تضمنت حقارة

زرة رزقيا ،كأنو مقدكر غير مبسكط ،فقاؿ -تعالى   :-
الدنيا كن ا



    

(    الشكرل.)1( ")27 :

انياً :ألنو تقدميا     
   
 
(    الشكرل )30 :ثـ تبعو
   

(   الشكرل .)32 :إف شاء أنجى أىميا ،كاف شاء
أىمكيـ بذنكبيـ ،كقد ال ييمكيـ فيعفك عمف يستحؽ العفك كيميؿ مف يستحؽ الصبلح ،قاؿ-

تعالى    :-
      

(الشكرل ،)35 :كىـ الكفار "يعممكف كىـ في السفف أنيـ ال ممجأ ليـ إال باهلل كلطفو ،ثـ خاطبيـ

فقاؿ":كاف أكتيتـ السبلمة ،كرزقتـ بعدىا العافية ،فذلؾ قميؿ البقاء ،كاف امتد أيامان ،فميس المقصكد

استيعاب جميع ما يتكىـ في دنياىـ ،بؿ ىك مطمكبيـ في تمؾ الحاؿ مف النجاة كاألمف في الحياة،

فمـ يحتج إلى ذكر الزينة(.")2

قاؿ الكرماني":أما في الشكرل ،فمـ يقصد االستيعاب ،بؿ ما ىك مطمكبيـ في تمؾ الحالة مف النجاة
كاألمف في الحياة ،فمـ يحتج إلى ذكر الزينة"(.)3

الخبلصة:

 .1ذكرت كممة الزينة بيدؼ التكسعة عمى المشركيف الكافريف إمدادان ليـ في طغيانيـ كلبياف
أنيا لف تغنييـ شيئان عف اهلل.

 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.908 :2 ،

درة التنزيؿ.345 :
 ) 2اإلسكافيٌ ،
 ) 3الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.294 :
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 .2كذكرت كممة الزينة في سكرة القصص ألنيا تضمنت حديثان عف قاركف الذم زىا كاختاؿ
بحالو فالتحمت القصة ىذه بقصة قاركف فذكرت الزينة لتناسب المقاـ.

 .3ذكرت كممة الزينة لبياف شدة تعمؽ الكافريف بالدنيا كعناصرىا المادية ،المختمفة.
 .4حذفت كممة الزينة مف آية الشكرل ،ألف المكقؼ فيو تحقير كتضييؽ لمرزؽ.

 .5كحذفت ألف الذم يخشى الغرؽ كالمكت ،ال يبحث إال عف أمكر أساسية كىي النجاة كاألمف
فمـ يحتج إلى ذكر كممة الزينة .كاهلل أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)51

قاؿ -تعالى:-







(   العنكبكت.)8 :
كقاؿ -تعالى:-







(  لقماف.)14 :
كقاؿ -تعالى:-







(   األحقاؼ).
الشاىد :اايات الثبلث مكية ،ككردت كممة    في آية سكرة العنكبكت بينما

حذفت مف آية سكرة لقماف ،ثـ ذكرت مرة أخرل بمفظ    في آية سكرة

األحقاؼ ،فما حقيقة ذلؾ األمر مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

اايات الثبلث جاءت في سياؽ الكصية باإلحساف إلى الكالديف كالبر بيما إال إذا ىد ىعكا إلى
()1
الشرؾ ،حيث ذىب الجميكر إلى أف ىذه اايات في السكر الثبلث نزلت في سعد بف أبي كقاص
عندما أسمـ ،كقد حمفت أمو أال تأكؿ كال تشرب كال تستظؿ بظؿ حتى يرجع إلى دينيا كيكفر بمحمد

كرسالتو( ،)2كىذه المسألة تشكؿ فتنة كبيرة لسعد ،أخبر اهلل تعالى عنيا ببياف حكـ اإلحساف إلى
دع ىكا إلى معصية أك شرؾ.
الكالديف في حدكد ما شرع اهلل ما لـ ىي ي

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف 294 :بتصرؼ.
 ) 2ينظر :السيكطي ،لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ.167 :
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"فمما لـ يقصد غير ىذا – اإلشارة إلى قصة سعد مع أمو – اكتفي بالتنبيو عمى اإلحساف ليما ما

دعكا إلى الشرؾ"(.)1
لـ ىي ي
ككذلؾ األمر في سكرة األحقاؼ كردت كممة    بصيغة المصدر لمداللة
عمى رسكخ ىذه الفكرة بضركرة اإلحساف المطمؽ في غير معصية اهلل لمكالديف ،فكممة اإلحساف
شاممة لكؿ أعماؿ الخير التي تعكد عمى الفرد ككالديو بالنفع ،فأنت كما تممؾ ممؾ أبيؾ.

أما ما جاء في آية سكرة لقماف ،فيك في سياؽ "ما حكى اهلل تعالى عف لقماف مف كصيتو

ابنو إذ يقكؿ       :

 ،    فذكر عقب ذلؾ كصية
اإلنساف بيما كنبو عمى السبب الذم لو عظـ حقيما فقاؿ:

 

 .)2("     كمعنى الكبلـ "يا بني
ال تشرؾ باهلل إف الشرؾ لظمـ عظيـ كال تطعيا في الشرؾ ،كالدليؿ كصاحبيما في الدنيا معركفا"(.)3

فالكصية إخبار كتعميـ مف لقماف –عميو السبلـ – البنو ،كالتعميـ بحاجة إلى تكضيح كبياف

أسباب حتى يككف العمؿ عف قناعة كالنتيجة إيجابية ،لذلؾ ترؾ كممة (اإلحساف) كأخذ ببياف السبب
الذم مف أجمو يعظـ حؽ الكالديف ،كالذم ىك باعث لئلحساف بذاتو.

الخبلصة :اايات الثبلث في حؽ سعد بف أبي كقاص الصحابي الجميؿ المبشر بالجنة ،في آية سكرة
العنكبكت تـ الحديث عف القصة كالتنكيو ليا فقط فاكتفي بمفظ    أما آية سكرة
لقماف فقد بنيت في معرض الكصية ،كالكصية تعميـ ،كالتعميـ بحاجة إلى إسياب كبياف لؤلسباب

التي تعظـ حؽ الكالديف في الطاعة ،فترؾ كممة اإلحساف كشرع في دكاعي ذلؾ اإلحساف ،كفي

سكرة األحقاؼ كردت كممة اإلحساف بصيغة المصدر لمداللة عمى رسكخ ىذه الصفة بشكؿ مطمؽ
لمكالديف المؤمنيف كلك حذفت ألطمؽ المفظ كحصؿ المبس كقيد المفيكـ  ،كاهلل أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)52

قاؿ -تعالى:-





(  العنكبكت.)56 :

 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.913 :2 ،
درة التنزيؿ.348 :
 ) 2اإلسكافيٌ ،
 ) 3الطبرم ،تفسير الطبرم.71 :21 ،
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كقاؿ -تعالى:-









(  الزمر.)10 :
الشاىد:

ذكر الضمير متصبلن بالمنادل في آية سكرة العنكبكت ،فقاؿ:



 ،  بينما حذؼ مف السياؽ المشابو مف آية سكرة الزمر ،فقاؿ:



 ،  فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:



يقكؿ -تعالى -في سكرة العنكبكت:




   
     

(    العنكبكت.)57 -56 :

 

كيقكؿ -تعالى -في سكرة الزمر:



    
    








  

(الزمر.)10 :

كبالنظر في اايات السابقة نجد:

" .1أنو قاؿ في آية الزمر    :

    فخصص
أف عمكـ المؤمنيف أكثر مف
الذيف آمنكا بطمب التقكلٌ ،
فضيؽ دائرة المؤمنيف ،كذلؾ ٌ
المتقيف ،في حيف أنو لـ يقيدىـ بغير اإليماف في العنكبكت فيـ طبقة أكسع.

الزمر مف المؤمنيف التقكل ،كبيذا اتٌسعت الصفة في آية العنكبكت،
 .2أنو طمب في آية ٌ
أقؿ ممف يقكمكف بالعبادات عمى العمكـ ،فميس ُّ
كشممت جماعة أكبر ،فالمتقكف ُّ
كؿ مف
يقكـ بالعبادة متقيان.




 .3أنو قاؿ في آية الزمر:



 

 ،  كقاؿ في آية العنكبكت:
    

.   

303

كالصابركف قمي هؿ ليسكا كثي انر ،فيـ جزهء ممف يذكقكف المكت ،الذيف ذكرىـ في قكلو -تعالى:-
  ...    فيذه تشتمؿ
َّ
كؿ عباد اهلل بخبلؼ آية الزمر.



   بالياء،

فمما تكسعت دائرة العباد في العنكبكت ،قاؿ:

()1

كلما قمؿ العباد في الزمر حذؼ الضمير"
فأظير الضميرٌ .

.

الخبلصة :ذكر الضمير متصبلن بالمنادل في آية العنكبكت كذلؾ لتكسيع دائرة العباد فييا ،كلما قمؿ
العباد في الزمر حذؼ الضمير ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)53

قاؿ -تعالى      :-

(الركـ.)9 :

كقاؿ -تعالى: -

   

(  غافر.)21 :
الشاىد :ذكر ضمير الفصؿ (ىـ) في جممة آية سكرة غافر ،بينما حذؼ مف جممة آية سكرة الركـ،
فما كجو اختصاص األكلى بالحذؼ كالثانية بالذكر مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاء في المبلؾ":جمعت سكرة غافر بيف التنبيو لبلعتبار بمف تقدـ كبيف أخذىـ ،كلـ يرد

فييا التفصيؿ الكارد فيما تقدـ ،فقاؿ -تعالى  : -
    









    




       

(غافر )21 :ثـ أتبع ااية بما يؤكد أخذىـ ،كذكرت العمة في ذلؾ مف كفرىـ ،كاجتمع في ىذه ااية

  
ما افترؽ في غيرىا ،فقاؿ -تعالى:-



  





السامرائي ،ببلغة الكممة.33 -32 :
)1
ٌ
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(   غافر )22 :فتحصؿ منيا التعريؼ بأخذىـ كذكر
العمة المكجبة لذلؾ مف تكذيبيـ ككفرىـ متصبلن ذلؾ كمو بعضو ببعض ،كلـ تجر ىذه ااية في

التمطؼ في الدعاء كالتنبيو عمى ما جرت نظائرىا ،كسبب ذلؾ أنو تقدـ في أكؿ ىذه السكرة مف

اإلخبار بأمكر مراجعتيـ كقبيح معاممتيـ مع أنبيائيـ ما يكجب سريع األخذ كينافر التمطؼ ،كذلؾ


قكلو تعالى :






  










(  غافر ،)5:فمما تقدـ ىذا مف جكابيـ بالباطؿ كما ىمكا بو مف أخذ رسميـ
كامتحانيـ زائدان عمى التكذيب ،ناسب ىذا تعجيؿ أخذىـ ،فكردت آية التنبيو عمى ذلؾ ،كلذلؾ

اختصت مف التأكيد ما لـ يرد مثمو فيما تقدميا:



 

  فأكد بالضمير تخصيصان كتعيينان لممذككريف قبؿً ،م ٍف قكـ نكح كاألحزاب"(.)1
الشدة كالقسكة الظاىرة ،حيث ظير سكء معاممة قكـ نكح كاألحزاب مع
فآية غافر فييا ٌ

أنبيائيـ كىذا ما برر ذكر الضمير المنفصؿ المؤكد (ىـ) .كىذا خبلؼ آية سكرة الركـ حيث لـ

يظير فييا القسكة كال الشدة مما تقدـ ىذه ااية بؿ كاف الحديث لطيفان مخب انر عف كعد اهلل ،كداعيان
الناس لمتفكير في مخمكقاتو الدالة عمى كجكده ،كىذا باإلضافة إلى عدـ ذكر أقكاـ سابقة بعينيا

معاندة كمكابرة ،فمـ يستك المكقعاف ،فكاف كؿ في مكانو.

الخبلصة :ذكر الضمير المنفصؿ (ىـ) في آية سكرة غافر ،لًما جاء فييا مف التنبيو ،كلًما اختصت
بو مف التأكيد ،فأكد تخصيصان كتعيينان لممذككريف كىـ األحزاب كقكـ نكح.

شدة كال قسكة كما لـ يذكر فييا قكـ بعينو فجاء
أما آية الركـ فإف الخطاب فييا جاء لطيفان لـ يتقدمو ٌ
كؿ مكقع عمى ما يجب .كاهلل تعالى أعمـ.

المسألة (:)54




قاؿ -تعالى :-





(   األحزاب.)28 :




كقاؿ -تعالى :-




(  األحزاب.)59 :
 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.230 -229 :2 ،
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الشاىد :اايتاف خطاب صريح ككاضح لمنبي

 بأف يقكؿ ألزكاجو شيئان ،األكلى في التخيير

كالثانية في الحجاب ،فما كجو االكتفاء بذكر األزكاج في األكلى ،كاضافة البنات كنساء المؤمنيف

في الثانية مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

ااية األكلى :يأمر اهلل -تعالى -فييا رسكلو

 بأف يخيِّر نساءه ،بيف أف يفارقيف فيذىبف

كليف
إلى غيره ،فيحصمف عمى الحياة الدنيا كزينتيا ،كبيف الصبر عمى ما عنده مف ضيؽ الحاؿ ٌ
الثكاب الجزيؿ ،فاخترف – رضي اهلل عنيـ – اهلل كرسكلو ،فجمع اهلل -تعالى -ليف بعد ذلؾ بيف
خير الدنيا كسعادة ااخرة.

فااية خاصة تتعمؽ بأمر شخصي بيف الرسكؿ الكريـ كزكجاتو الكريمات رضي اهلل تعالى

عنيف ،فاكتفي بذكرىف حص انر لخصكصية المكضكع كىك التخيير.
ااية الثانية :أمر اهلل -تعالى -نبيو الكريـ فييا بأف يقكؿ لزكجاتو كبناتو كنساء المؤمنيف ،أف يدنيف
عمييف مف جبلبيبيف إذا ما خرجف ليتميزف عف نساء الجاىمية ،كقد خص اهلل تعالى ذكر زكجاتو

كبناتو لشرفيف.

فااية عامة لكؿ نساء المؤمنيف ،صكنان لعرضيف كشرفيف ،لذا أضاؼ كممة بناتو كنساء

المؤمنيف ،ألف األمر ليس خاصان ،بؿ ىك عاـ في كؿ زماف كمكاف.

الخبلصة :اقتصرت ااية األكلى عمى ذكر زكجات الرسكؿ  ،ألف المكضكع خاص بيف ،كتحديدان
فيما يتعمؽ باستمرار الحياة بينيف كبيف الرسكؿ الكريـ . 

أما ااية الثانية ،فيي عامة ،يقصد بيا كؿ نساء المؤمنيف؛ ليتميزف عف نساء الجاىمية،

فذكر بعد الزكجات البنات ،كنساء المؤمنيف؛ لبياف أف ذلؾ أمر عاـ في كؿ زماف .كاهلل تعالى أعمـ
بأسرار كبلمو.

المسألة (:)55

قاؿ -تعالى      :-



 

(الصافات)175 -174 :
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كقاؿ -تعالى     :-
  

 

(الصافات)179 -178:
الشاىد :ذكر الضمير المتصؿ (ىـ) في سياؽ آية الصافات األكلى ،في حيف حذؼ مف سياؽ آية
الصافات الثانية فقاؿ    فما سبب ذكر الضمير في األكلى ،كحذفو مف
الثانية رغـ أنيما في سكرة كاحدة؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

يقكؿ -تبارؾ كتعالى -إنو سيجعؿ العافية كالنصر لمرسكؿ كالمؤمنيف المكحديف ،ثـ يدعك

الرسكؿ لمصبر عمى أذل الكفار كاالنتظار حتى حيف مؤجؿ قريب ،كقد كاف ذلؾ مف باب تطميف
المؤمنيف كارتقاب ما سيحؿ بالعصاة مف عذاب لمخالفتيـ الرسكؿ كتكذيبو ،كقد تحقؽ ذلؾ لممؤمنيف

حيف نصرىـ ببدر ،كأنزؿ عذابو ااجؿ بالكفار مف قتؿ كأسر ،فمما تضمنت المعركة ما تضمنت

مف قتؿ صناديد قريش كأسرىـ كشفاء صدكر المؤمنيف قاؿ .)1(   
()2

:
 ،قاؿ -تعالى-
كأما الثانية فكانت يكـ فتح مكة
  




   
    


(   الصافات)179 -176:

قيؿ":ىك نزكؿ رسكؿ اهلل  يكـ الفتح بمكة"( ،)3حيث ال قتؿ كال أسر كانما ىداية كرحمة ،كىك أمر
عاـ غير خاص.

فمما كانت كقعة بدر خاصة بأىؿ مكة كقد حؿ عمييـ العذاب كحدىـ قاؿ( :أبصرىـ)  ،كلما كاف

الفتح ليس فيو قتؿ كال أسر ككاف أثره عامان أطمؽ ،فقاؿ.   :

لما كاف الحديث خاصان بأىؿ بدر قاؿ    لًما حؿ
الخبلصةَّ :
بالكفار مف قتؿ كأسر كىزيمة .كعندما كاف الحديث خاصان بفتح مكة كىك أمر عاـ لـ يرافقو قتؿ أك

 ) 1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ 962 :2 ،بتصرؼ.
 ) 2ينظر :الزمخشرم ،الكشاؼ.65 :4 ،
 ) 3الزمخشرم ،الكشاؼ.65 :4 ،
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أسر ،بؿ رحمة كىداية فأطمؽ المفظ كقاؿ    لما كاف في استسبلميـ مف

فرحة فذكر الضمير (ىـ) لمحصر كالتخصيص ،كحذؼ لئلطبلؽ ،كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)56

قاؿ -تعالى:-









(   الذاريات.)19 :
  
كقاؿ -تعالى :-




  

(المعارج.)25-24 :

الشاىد :ذكر االسـ    نعتان لمحؽ في آية المعارج بينما حذؼ مف آية
الذاريات ،فما الحكمة الببلغية في ذلؾ األمر مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

   
يقكؿ -تعالى -في سكرة الذاريات:
    
    
    
    










(   الذاريات ،)19 -15 :فاايات في حؽ

المتقيف ،كالمتقكف ينفقكف مف أمكاليـ دكف حدكد ،إذ الماؿ عندىـ ماؿ اهلل ،كىـ فقط مستخمفكف فيو،

فمما كاف اإلنفاؽ عند المتقيف مطمقان ،دكف حدكد حذفت كممة معمكـ التي تدؿ عمى قيد محدد ،أما

في سكرة المعارج فيقكؿ -تعالى    :-













(    المعارج:

 ،)25 -22فمـ يذكر فييا إال المصميف ،فقيد بقكلو معمكـ ،فآية الذاريات أكسع في اإلنفاؽ مف آية
المعارج "فالصفات التي ذكرت في سكرة الذاريات ال يبالي أصحابيا بالماؿ الذم ينفقكنو ،فيـ ال

يخشكف مف ذم العرش إقبلالن ،ككمما زكت نفس اإلنساف تغمب عمى شحو ،أما آية المعارج فكؿ ما
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ذكر فييا المصمكف كلـ يقصد بيا الزكاة ،ألف كمتا السكرتيف مكية ،كالزكاة إنما فرضت في المدينة

المنكرة ككممات القرآف تذكر ليدؼ كغاية ،كتحذؼ كذلؾ ليدؼ كغاية"(.)1

الخبلصة :لما كاف المؤمنكف المتقكف ال يبالكف بالماؿ الذم ينفقكنو ،فبل يخشكف فاقة أك فق انر ،بؿ

ينفقكف دكف حدكد في كؿ أبكاب الخير ،ناسبو الحذؼ ،كعندما قصد الصدقات كاإلنفاؽ العاـ مف

غير الزكاة حسف دخكؿ االسـ    نعتان لمحث عمى الصدقات ،فآية الذاريات

أكسع في اإلنفاؽ مف آية المعارج ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)57

قاؿ -تعالى(      :-النازعات:

.)35

كقاؿ -تعالى     :-

(الفجر.)23 :
الشاىد :اايتاف في الحديث عف يكـ القيامة ،جاء الظرؼ ( اليكـ ) كممة مجردة في آية سكرة
النازعات ،بينما أيضيفت إليو كممة (إذ) في آية سكرة الفجر ،فما سر ذلؾ األمر كما بيانو ؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

لمكقكؼ عمى الفرؽ بيف اايتيف البد مف كضعيما في سياقيما؛ يقكؿ -تعالى -في سكرة





النازعات:




    

 (     النازعات)36-34 :
فيذه اايات حديث عف الطامة ،كىي يكـ القيامة كفيو أف جممة

 

   ىي بدؿ مف جممة

 

 ،   بدؿ
اشتماؿ؛ ألف ما أضيؼ إليو (يكـ) ىك مف األحكاؿ التي يشتمؿ عمييا زمف مجيء الطامة ،كجممة
البدؿ ىذه قد جاءت بعد المبدؿ منو مباشرة ،كفييا كممة يكـ كىي نكرة ،خصصت ككضحت
بتفصيؿ الحؽ ،كلكف عند ذكرىا لـ يكف في الذىف ما يدكر عف ىذا اليكـ ،فجاء التفصيؿ

 ) 1عباس ،إعجاز القرآف.212 :
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كالتكضيح الحقا

   

. 
   
أما سياؽ سكرة الفجر فيقكؿ:
    
    
   
   

(    الفجر )23 -21:ففي السياؽ ،يسبؽ
يكـ التذكر ببياف كتفصيؿ باإلخبار عف األىكاؿ العظيمة التي تحصؿ يكـ القيامة ،فأصبح معمكما

ك مخصصا في الذىف ما سيدكر في ىذا اليكـ ،مف تسكية لؤلرض كالجباؿ ،كقياـ الخبلئؽ مف

قبكرىـ لربيـ كمحاسبتيـ ،كمجيء المبلئكة صفا صفا ،ككيؼ ييؤتى بجينـ ،فإضافة (إذ) إلى
الظرؼ خصصتو ككضحتو كبينت ما قد أصبح معيكدا في الذىف ،فبئذ يككف الحديث عف شيء
معيكد خبلؼ األكلى.

ثـ إف جممة      ىي

بدؿ مف جممة       فحصؿ
أف فصمت جممة البدؿ عف جممة المبدؿ منو بعدة جمؿ ،كىذا أمر ساىـ في جعؿ الصكرة في

كبينيا بيذا اإلطناب كىذا التفصيؿ المشكؽ.
الذىف أكضح بأف خصصيا ٌ

الخبلصة :استعممت كممة يكـ في ااية األكلى نكرة لـ تسبؽ بمخصص أك مبيف ،بؿ جاء
التفصيؿ كالتبييف في جممة الحقة.

أما إضافة (إذ) إلى الظرؼ فقد خمٌصتو إلى التخصيص كالتعييف كأصبح الحديث معيا عف كبلـ
معيكد ككاضح كمبيف ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)58

قاؿ -تعالى     :-

(  الفجر.)15 :
كقاؿ -تعالى    :-

( الفجر.)16 :
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مكيتاف متتاليتاف في ابتبلء اإلنساف ك اختباره لنكاؿ جنة اهلل ،األكلى باإلكراـ
الشاىد :اايتاف ٌ
كالنعمة ،كالثانية بالشر ،فما كجو اختصاص األكلى بذكر اإلنساف ،كلفظ الجبللة دكف ااية
الثانية ؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:
ااية األكلى متصمة بسابقتيا كىي قكلو -تعالى:-

  

( الفجر" )14 :كأنو قيؿ  :إف اهلل ال يريد مف
اإلنساف إال الطاعة كالسعي لمعاقبة  ،كىك مر ً
ص هد بالعقكبة لمعاصي؛ فأما اإلنساف فبل يريد ذلؾ
يٍ
()1
فذكرت كممة اإلنساف ألف اإلنساف ىك مكضع
كال ييمو إال العاجمة كما يمذه كينعمو فييا"
االبتبلء ،كاالختبار ،كذكر لفظ الجبللة لبياف أف ىذا االبتبلء ىك مف اهلل تعالى خاصة كليس

مف البشر ،كىذه رسالة لمبشرية :أف ما يصيبيـ مف خير أك شر مقدر مف اهلل تعالى ،كعمييـ أف
السراء كأف يصبركا في الضراء لنكاؿ رضكاف ربيـ تبارؾ كتعالى إف أرادكا الفبلح
يشكركا في ٌ
كالفكز .كحذفت الكممتاف ( اإلنساف ك لفظ الجبللة) مف الثانية ،كذلؾ لتقدميما كعدـ فصميما

عما سبقتيما ،األمر الذم يؤمف مف المبس لعمـ المخاطب بيما "،ألف التقدير في الثاني (كأما

اإلنساف إذا ما ابتبلهي ريبو) فاكتفي بذكره في األكؿ"(.)2
ي

الخبلصة :ذكرت كممة اإلنساف ،ألف اإلنساف مكضع االبتبلء كاالختبار ،كذكر لفظ الجبللة؛ لبياف

أف االبتبلء حاصؿ بإرادة اهلل ،كىذه رسالة َّ
أف اإلنساف عميو أف يصبر أك يشكر ،كاال خسر .في

حيف حذفت الكممتاف مف ااية الثانية لتقدميما كعمـ المخاطب بيما ،فاكتفي بذكرىما في األكلى،

كاهلل أعمـ بمراده

 ) 1الزمخشرم ،الكشاؼ.737 :4 ،
 ) 2الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف. 361 :
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المبحث ال الث
الحذؼ والذكر عمى مستوى الفتؿ
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. الحذؼ والذكر عمى مستوى الفتؿ:المبحث ال الث
:في ما يمي مناقشة مسائؿ الحذؼ كالذكر عمى مستكل الفعؿ
:)1( المسألة

   :- تعالى-قاؿ

.)34 : (البقرة 

.)32 : (الحجر    :- تعالى-كقاؿ
.)116 : (طو    :- تعالى-كقاؿ

.)74 : (ص    :- تعالى-كقاؿ
 في آية سكرة    : اقترف الفعبلف:الشاىد


 ككذلؾ الفعؿ، في آيتي الحجر كطو  

: بينما انفرد الفعؿ،البقرة

 فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟، في آية ص 
:التحميؿ والدراسة الببلغية

، فعبلف متغايراف،     ك  

الفعبلف

: أم، ىك أف يرل اإلنساف نفسو أكبر مف غيره:) كمعنى استكبر1(  امتنع كرفض:فمعنى أبى ىك

.  كقد ذكر الفعبلف في قصة إبميس مع آدـ عميو السبلـ،)2(خي انر مف ااخريف

  

: في سكرة البقرة- تعالى-يقكؿ








    



    
     















    
     
 شياب الديف: تحقيؽ، معجـ المقاييس في المغة، ) ىػ395  أبك الحسف أحمد بف زكريا (ت، ابف فارس:) ينظر1

.54 :)ـ1994 -  ىػ1451 ،1 ط، دار الفكر: (بيركت.أبك عمرك
.424 : المفردات في غريب القرآف، األصفياني:) ينظر2
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(    البقرة.)34 -30 :

كىنا نرل أف اهلل -تعالى -قد "ذكر استخبلؼ آدـ في األرض ،كلـ يرد في أم مكاف آخر

مف القرآف الكريـ"  ، 1ثـ ذكر معصية إبميس حيث جمع "اإلباء كاالستكبار كالكفر لمداللة عمى

شناعة معصيتو بحؽ آدـ الذم أكرمو اهلل كعممو" ( ،)2فرفض إبميس كامتنع عف طاعة ىذا النبي

المستخمؼ ،بؿ تكبر عميو ،فرأل نفسو خي انر منو.

أما القصة في سكرة الحجر ،فقد بنيت عمى اإلباء كالرفض ،كما بنيت سكرة (ص) عمى

االستكبار.

ففي سكرة الحجر قاؿ تعالى عمى لساف إبميس:


 






(     الحجر ،)33 :كىذا
الرفض كاالمتناع "فكاف ترؾ
ىك المناسب لكممة  ،  ذلؾ أف ىذا القكؿ يدؿ عمى ٌ
السجكد ادـ تسفييان ألمر اهلل -تعالى -كحكمتو"(.)3
أما في سكرة (ص) ،حيث استكبر إبميس ،كاف سؤاؿ رب العزة لو:










 ،  كىذا ىك المناسب لبلستكبار ،كلـ يقؿ مثؿ ذلؾ في
الحجر.



كفي سكرة طو ،جاء اإلخبار مف اهلل -تعالى -عف القصة:








 ،  حيث ظيرت الطاعة مف المبلئكة كميـ ،فمـ يكف إال
استثناء رافضان ممتنعان
ن
كاحدان كىك إبميس (.)4

السامرائي ،التعبير القرآني.287 :
)1
ٌ
 )2المرجع السابؽ ذاتو.289 :

 )3الطبرم ،تفسير الطبرم.296 :1 ،
السامرائي ،التعبير القرآني 305 :بتصرؼ.
)4
ٌ
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الخبلصة :لما كانت القصة كاممة ،تتحدث عف الخمؽ كاالستخبلؼ ،كتعميـ آدـ األسماء ،كسجكد
المبلئكة لو ،كاف اإلباء كاالستكبار مف إبميس في سكرة البقرة ،كعندما بنيت القصة في سياؽ

الرفض ،كاف الرفض ،كعندما بنيت في سياؽ االستكبار كاف االستكبار ،فجاء كؿ حيث يجب،

مراعاة لمنظـ ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)2

  
قاؿ -تعالى :-
    



  
    

(   البقرة.)136 :

   
كقاؿ -تعالى :-
    
  







(  آؿ عمراف.)84 :

الشاىد :اايتاف متشابيتاف في نصيما ،كأسمكب الخطاب ،كلمسائؿ أف يسأؿ عف تكرار الفعؿ

   في آية سكرة البقرة زيادة عما جاء في آية آؿ عمراف ،فما حقيقة ما جاء في كؿ
مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

الخطاب في آية سكرة البقرة ،إلى أمة محمد

 لئليماف بجميع الرسؿ ،مخالفة لمييكد الذيف

ينكركف نبكة عيسى – عميو السبلـ – حيث " :قاؿ ابف عباس :جاء نفر مف الييكد إلى النبي ، 
فسألكه عمف يؤمف بو مف األنبياء ،فنزلت ااية  ،فمما جاء ذكر عيسى ،قالكا :ال نؤمف بعيسى كال

مف آمف بو" ( ،)1فتقكؿ ااية أف عمى المؤمنيف أف يؤمنكا بجميع األنبياء كالرسؿ مف اهلل تعالى ،ال

يفرقكف بيف أحد منيـ ،فمما كاف الخطاب لممؤمنيف كىـ ال يفرقكف بيف الرسؿ كاألنبياء في اإليماف،

 )1القرطبي ،تفسير القرطبي.141 -140 :2 ،
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إرساء لقاعدة شرعية تعتبر مف ركائز
كغيرىـ يفعؿ ذلؾ ،جاءت ضركرة تأكيد اإليماف بالجميع،
ن
العقيدة ،كىي اإليماف برسمو سبحانو جميعان.

 كىك المصدؽ المنزه

مكجو لمرسكؿ الكريـ محمد
أما في آية (آؿ عمراف) ،فإف الخطاب ٌ
ابتداء .كفي ذلؾ يقكؿ الغرناطي ":األمر في
عف التفريؽ بيف الرسؿ ،فناسبو عدـ التأكيد ،لتصديقو
ن
البقرة لما كاف لمرسؿ كلممؤمنيف ناسبو تأكيد ذكر اإلنزاؿ عمى النبييف؛ ألف المؤمنيف ال يفرقكف بيف

أحد منيـ كقد فرؽ غيرىـ ،فناسب حاليـ كسجؿ إيمانيـ بالجميع ،تأكيد مقاليـ كتثبيت اعتقادىـ،

فقاؿ:











 ،  كلما كاف تكجيو األمر في السكرة األخرل ببادم الخطاب مف قكلو



قؿ - بداية اآلية  -84خاصان بو  ، كبعد ذلؾ كقع التعميـ ،ناسبو عدـ التأكيد لتنزه الرسكؿ حاالن
()1

كمقامان عف التفريؽ بيف أحد مف الرسؿ"

.

الخبلصة :كرد التأكيد بالفعؿ    في آية سكرة البقرة؛ ألف الخطاب لممؤمنيف ،كىـ
ال يفرقكف بيف أحد مف الرسؿ ،كقد فرؽ غيرىـ ،فذكر الفعؿ تثبيتان العتقادىـ .أما في آية آؿ

ابتداء ،المنزه عف التفريؽ بيف
عمراف ،فمـ يؤكد بالفعؿ؛ ألف الخطاب لمرسكؿ الكريـ ،كىك المصدؽ
ن
أحد مف الرسؿ ،كاهلل -تعالى -أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)3

قاؿ -تعالى     :-

(   النساء.)171 :
كقاؿ -تعالى :-









(    المائدة.)77 :
الشاىد :اايتاف في خطاب أىؿ الكتاب ،ذكر فعؿ األمر (قؿ) في آية سكرة المائدة ،بينما حذؼ مف
آية سكرة النساء ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:



يقكؿ اهلل -تعالى -في سكرة النساء:

 

   
     
     
 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.240 :1 ،
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)1(

" : يخاطب اهلل سبحانو في قكلو.)171

– 170 : (النساء 

" مشركي العرب كسائر أصناؼ الكفر  

 كعمييـ أف يؤمنكا كيصدقكا بما جاء بو، باإلسبلـ الذم ارتضاه لعباده دينان أنو قد جاءىـ محمد

.خير ليـ مف الكفر
ه
 " أم يا أىؿ    :كيستمر الخطاب
 كال تقكلكا، فتفرطكا فيو، يقكؿ ال تجاكزكا الحؽ في دينكـ، ال تغمكا في دينكـ،اإلنجيؿ مف النصارل

 قكؿ منكـ عمى اهلل غير الحؽ؛ ألف اهلل لـ،فإف قيمى يكـ في عيسى إنو ابف اهلل
ٌ ،في عيسى غير الحؽ
 فمما كاف الخطاب مباش انر كمستم انر لمشركي.)2( "  فيككف عيسى أك غيره مف خمقو لو إبنان،يتخذ كلدان
 كسائر أصناؼ الكفر لـ يحتج إلى الفعؿ (قؿ) مف أجؿ تنبيييـ كتحذيرىـ مف العصياف،العرب
.كاالستمرار في الضبلؿ؛ ألنيـ منغمسكف فيو

 

:- تعالى-أما في آية المائدة فيقكؿ
      
   
     
    





     
      
    
    








    
    

.)77 -75 : (المائدة

.32 :6 ، تفسير الطبرم،) الطبرم1
.34 :6 ، تفسير الطبرم،) الطبرم2
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كفي ىذه اايات يقرر اهلل -تعالى -لنبيو محمد  كلمبشرية كميا أف المسيح رسكؿ كباقي

الرسؿ ممف سبؽ كمف لحؽ ،ثـ ينتقؿ الكبلـ مف اإلخبار بصيغة األمر لمنبي محمد

 ليقكؿ

ليؤالء النصارل ،ال تغمكا في دينكـ ،أم :ال تفرطكا في القكؿ فيما تدينكف بو مف أمر المسيح.

فمما كاف القكؿ خطابان لمرسكؿ الكريـ؛ إلثبات حقيقة المسيح لو كلمبشرية جمعاء ،طمب رب

العزة منو بفعؿ القكؿ (قؿ) ،ليبمغ النصارل أمر ربو ،كيبيف ليـ ما ىـ فيو مف ضبلؿ .فالفعؿ (قؿ)
جاء في أمر التبميغ كالدعكة .كلـ يكف ىكذا في سكرة النساء التي كانت خطابان مف اهلل -تعالى-

لمعرب كالمشركيف عامة.

الخبلصة :عندما كاف الخطاب مباش انر مف اهلل -تعالى -إلى المشركيف كأىؿ الكتاب ،لـ يكف بحاجة
إلى كساطة .كعندما كاف الحديث خطابان لمنبي محمد

 مبينان حقيقة المسيح ،كأنو رسكؿ كباقي

الرسؿ ،كأف أمو صديقة ،طمب رب العزة بعد بياف ىذه الحقيقة مف نبيو الكريـ ،إببلغ ىذه الرسالة

ألىؿ الكتاب ،كخاصة النصارل ،فالفعؿ لمطمب مف الرسكؿ لممارسة كظيفتو في الحياة ،دكف تردد

أك خكؼ أك كجؿ ،لمكاجية البشرية في أمر المسيح ،فجاء كؿ في مكقعو ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسالة (:)4

قاؿ -تعالى:-









(   األعراؼ.)59 :
كقاؿ -تعالى:-









(  ىكد.)25 :
كقاؿ -تعالى:-









(   المؤمنكف.)23 :
الشاىد :حذؼ الفعؿ (فقاؿ) مف آية سكرة ىكد ،بينما ذكر في آيتي سكرتي األعراؼ كالمؤمنيف ،فما
حقيقة الذكر ك الحذؼ في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:
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اايات كميا إخبار لمرسكؿ

 كخطاب لو ،آية سكرة ىكد سبقيا بياف حاؿ مف ظمـ كصد

عف سبيؿ اهلل -تعالى ،-مف التكذيب كالتعدم بالقكؿ عمى النبييف ،كأنو – صمكات اهلل كسبلمو

عميو – ما دعا قكمو إال عمى ٌبينة مف ربو ،كجاءىـ بكتاب اهلل -تعالى -يتمى عمييـ – القرآف –
كمف قبمو كتاب مكسى إمامان كرحمة ،ثـ عطؼ بقصة نكح لبياف ما فييا مف المقاصد المكافقة لما
()1

تقدـ قاؿ تعالى     :








   
      










   
   
   
     





(   ىكد ،)22 -19 :فمما كاف الحديث خطابان
لمرسكؿ الكريـ ،كسبقو حديث احتجاج عمى الكفار بآيات اهلل التي أظيرىا عمى أيدم أنبيائو –

عمييـ السبلـ – كتكعدىـ اهلل فييا عمى كفرىـ ،جاءت قصة نكح عميو السبلـ لتطميف الرسكؿ الكريـ
كالشد عمى يده كمؤازرتو دكف الفعؿ (قاؿ) لتقدـ الحديث عف أحكاؿ الظممة كما كاجييـ بو أنبياؤىـ
مف ناحية ،كلبياف القرب بيف قصة الرسكؿ محمد
كالعذاب كاالستيزاء مف ناحية ثانية.

 كباقي األنبياء الذيف سبقكا ،حيث األذل

  

كقاؿ في سكرة األعراؼ:




     





(     األعراؼ.)59 :

  

كقاؿ في سكرة المؤمنيف:









      

(المؤمنكف.)23 :

ففي سكرة األعراؼ ذكر الفعؿ (قاؿ) ،عمى األصؿ ،ألف الكبلـ فييا لـ يسبؽ ببياف بعثة

كمخالفة مف كانكا لؤلنبياء أعداء ،فؤلنيا بداية حديث كاستئناؼ كبلـ ،جاء القكؿ عمى األصؿ
كالتقدير :أرسمنا نكحان إلى قكمو فجاءىـ فقاؿ.
 )1خمؼ اهلل ،ىامش البرىاف في متشابو القرآف لمكرماني 187 :بتصرؼ.
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ككذلؾ األمر في سكرة المؤمنيف ،فقد ذكر فييا ما يشير إلى نكح عميو السبلـ بقكلو تعالى:




.  

الخبلصة :جاء الخطاب في آيتي سكرتي األعراؼ كالمؤمنيف عمى األصؿ ،بذكر جممة الطمب

كالجكاب معان :أرسمنا نكحان  -فقاؿ  ،أما في سكرة ىكد ،فقد حذؼ الجكاب؛ لتقدـ الحديث ،كالتقدير

(أرسمنا نكحان فجاء فقاؿ) .كاهلل أعمـ.

المسألة (:)5

قاؿ -تعالى :-







(   يكسؼ.)5 :
كقاؿ -تعالى:-









(    اإلسراء.)53 :
الشاىد :يذ ًك ىر الفعؿ الماضي الناقص (كاف) في آية سكرة اإلسراء ،كحذؼ مف آية سكرة يكسؼ،
رغـ أف السياقيف متشابياف ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

 
ال بد مف إيراد السياؽ لمعرفة المراد ،يقكؿ -تعالى -في سكرة يكسؼ :
    







     










   

(  يكسؼ.)5 -4 :

النص نرل العبلقة الحميمة بيف األب يعقكب كاالبف يكسؼ  -عمييما السبلـ – كدؼء
كفي ىذا ٌ
ً
الكلى يد أباه عمى خبايا أفكاره ،فيقص
الحكار المميء بالعاطفة ،كح اررة الخطاب لكمييما ،حيث ييطمعي ى
  
عميو رؤياه ،كيجيء الخكؼ الفطرم مف الكالد عمى كلده:

 ،     ثـ
يبرر سر ىذا الطمب العجيب :
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 ،    كؿ ىذا في صكرة تظير شدة القرب
كدؼء العبلقة بينيما.

كألف الحديث خطاب بيف اثنيف حميميف قريبيف حريصيف مف بعضيما ،أكد القكؿ بإف

كالجممة االسمية دكف كاف ،ألنو طمب لفعؿ مستقبمي.

أما في سكرة اإلسراء ،فيقكؿ رب العزة   :
     
    
   

(   اإلسراء .)53 :أم أف الشيطاف يفسد بيف الناس ،كيييج بينيـ
الشر ،قيؿ في نزكؿ ىذه ااية " أنيا نزلت في عمر بف الخطاب ،كذلؾ أف رجبلن مف العرب شتمو
كسبو كىـ بقتمو ،فكادت تثير فتنة ،فأنزؿ اهلل تعالى:



.)1("   



 
 

ثـ بيف اهلل -تعالى -أف المشاحنات كالبغضاء كالفتف ىي مف فعؿ الشيطاف " إف الشيطاف

كاف لئلنساف عدكان مبينان ،يقكؿ :إف الشيطاف كاف ادـ كذريتو عدكان ،قد أباف عداكتو بما أظير مف
الحسد كغركره إياه ،حتى أخرجو مف الجنة "(.)2

كحدكه فآمنكا بو ،كاف ال بد مف إثبات حقيقة الكسكسة
فمما كاف الخطاب لعباد اهلل الذيف ٌ
صب يِّركا أنفسيـ كيمتزمكا بأمر اهلل -تعالى -كيقكلكا التي ىي
لمشيطاف مف القدـ إلى اليكـ حتى يي ى
أحسف ،محتسبيف ذلؾ في ميزاف حسناتيـ.

الخبلصة :في سكرة يكسؼ ،تمثمت العبلقة الحميمة بيف الكالد يعقكب كاالبف يكسؼ ،فكاف ال بد
مف تأكيد الخطاب لممستقبؿ ،بحذؼ فعؿ الككف الماضي؛ لضركرة طي يكسؼ رؤياه ،مبينان أف

الشيطاف يكسكس لمبشر كيغرم بينيـ العداكة كالبغضاء .أما في آية سكرة اإلسراء ،حيث الخطاب
لممؤمنيف ،كاف ال بد مف تأكيد ضركرة الصبر كتحمؿ األذل ،ببياف أف الشيطاف ىذه سبيمو مف

القدـ كحتى اليكـ ،فكاف فعؿ الككف الماضي ،لبياف المساحة الزمنية الطكيمة المستمرة لمشيطاف في
العمؿ ،في إشارة إلى ضركرة مخالفتو كعصياف أمره ،ثـ إف الحديث في سكرة يكسؼ عف المستقبؿ،

فمـ يناسبو ذكر الفعؿ الماضي ،أما في اإلسراء فإف الحديث ممتد مف الماضي إلى الحاضر،

فناسب ذلؾ ذكر الفعؿ الماضي ،مناسبة لمقتضى الحاؿ ،كاهلل أعمـ.

 )1القرطبي ،تفسير القرطبي.276 :10 ،
 )2الطبرم ،تفسير الطبرم.102 :15 :
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المسألة (:)6




قاؿ -تعالى :-








(  يكسؼ.)22 :





كقاؿ -تعالى:-








(   القصص.)14 :

الشاىد :خص مكسى – عميو السبلـ – بذكر بمكغ األشد كاالستكاء ،كاكتفي مع يكسؼ -عميو

السبلـ  -بذكر أشده دكف االستكاء ،فيؿ يصمح أحدىما مكاف ااخر ،كما سر ما جاء في كؿ
مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

إف بمكغ األشد مختمؼ فيو ،فجائز أف يككف األشد ليكسؼ – عميو السبلـ – كىك ابف

ثماني عشرة سنة ،كجائز أف يككف أتاه كىك ابف عشريف سنة كجائز أف يككف كىك ابف ثبلثيف سنة
كال داللة في كتاب اهلل عمى أم ذلؾ كاف " .كالذم يفرؽ بيف المكانيف حتى لـ ينتظر بيكسؼ -

عميو السبلـ -االستكاء بعد بمكغ األشد ،ىك أف يكسؼ أخبر اهلل -تعالى -عنو ،أنو أكحي إليو لما
طرحو أخكتو في الجب ،حيث قاؿ   :




(    يكسؼ )15 :كأراه عف ذكره الرؤيا التي قصيا

عمى أبيو؛ كمكسى – عميو السبلـ – لـ يفعؿ بو شيء مف ذلؾ إلى أف بمغ األشد كاستكل؛ ألنو لـ
يعمـ ما أريد بو إال بعد أف استأجره شعيب  -عميو السبلـ – كمضت سنك إجارتو كسار بأىمو،

فيناؾ أتاه ما أتاه مف كرامة اهلل تعالى ،كقيؿ إنو بعد األربعيف ،فمـ ينتظر بيكسؼ في إيتاء الحكـ

كالعمـ كالتشريؼ بالكحي ما انتظر بو في مكسى"(.)1

كالى ىذا المعنى أشار الغرناطي فقاؿ ":كمكسى -عميو السبلـ ،-إنما ابتدئ بالكحي

رره خكفان مف فرعكف ،قاؿ تعالى   :
كسماع الكبلـ بعد ف ا









(   الشعراء .)21 :كأكضح (أم القرآف) أف
درة التنزيؿ.240 :
 )1اإلسكافيٌ ،
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ذلؾ كاف بعد رجكعو كانكاح شعيب – عميو السبلـ – إياه ابنتو ،كلـ يخرج مف مصر حتى إئتي ًم ىر بو
لمقتؿ كبعد ككز الذم كاف مف عدكه كقضائو عميو ،كمجمكع ىذا إنما ىك بخركجو – عميو السبلـ –
مف سف االبتبلء إلى سف استكماؿ األشد كىك االستكاء ،فقيؿ في قصتو:

 

(    القصص .)14 :أم
استكمؿ كانتيى إلى أحسف الحاالت في السف .كأما يكسؼ – عميو السبلـ – فأكحي إليو في الجب،

فحالو كاف بمغ ما يسمى أشدان غير حالة االستكاء ،فامتنع مجيء االستكاء في قصتو ككرد في قصة

مكسى"(.)1

فالذم يبدك أف األ يشد ىك سف البمكغ كاكتماؿ العقؿ كبداية التكميؼ كتماـ ىذا السف ىك االستكاء كىك
سف األربعيف .يقكؿ الرازم " :المراد ببمكغ األشد دكف األربعيف سنة عمى اختبلؼ مقداره ،كالمراد
باالستكاء بمكغ األربعيف أك الستيف ،ككاف إيتاء كؿ كاحد منيما الحكـ كالعمـ في ذلؾ الزماف فأخبر
()2

عنو كما كقع "

.

الخبلصة :ذكر الفعؿ (استكل) في معرض قصة مكسى – عميو السبلـ –؛ ألنو يعتقد أنو أكحي
إليو كىك في سف األربعيف أك ما فكقيا ،أما يكسؼ -عميو السبلـ -فقد أكحي إليو كىك في البئر

صغير ،فقكلو تعالى( :استكل) إشارة إلى تمؾ الزيادة ،كاهلل تعالى أعمـ بمراده.
ه

المسالة (:)7

قاؿ -تعالى    :-

(     النمؿ.)10 :
كقاؿ -تعالى :-











(  القصص.)31 :

الشاىد :السياقاف في قصة مكسى – عميو السبلـ – مع فرعكف ،كما ظير لمكسى مف معجزات
باىرة (العصا كاليد) ،ذكر فعؿ األمر (أقبؿ) في آية سكرة القصص ،بينما حذؼ مف آية سكرة
النمؿ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.677 :2 ،
 )2الرازم ،أسئمة القرآف المجيد كأجكبتيا.137 :
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عندما رمى مكسى – عميو السبلـ – عصاه كرآىا تيتز كأنيا جاف في خفة حركتيا

كعظميا ،كلٌى مدب انر مف الخكؼ ،كلـ يعقب ،أم لـ يرجع ،كلـ يمتفت ،فمما كقع منو ذلؾ ،قاؿ اهلل

تعالى :يا مكسى ،ال تخؼ ،أم مف الحية كضررىا ،إني ال يخاؼ لدم المرسمكف ،كأنت مرسؿ.





قاؿ -تعالى :-









     

(    النمؿ.)10 :

أما في سكرة القصص ،فإف مكسى – عميو السبلـ – كاف يخشى مف قكـ فرعكف أف يقتمكه؛

ألنو قتؿ نفسان منيـ ،فطمب مف اهلل -تعالى -أف يرسؿ معو ىاركف معينان كمصدقان لو ،ككاف لو ما

  
أراد ،فمف يستطيعكا الكصكؿ ليما كالنيؿ منيما .قاؿ تعالى:
    
    




   
      

(القصص.)34 -33 :

كفي ىذه السكرة رأينا جانبان آخر مف القصة كىك خكؼ مكسى مف القتؿ ،عبلكة عمى ما

ىك مقدـ عميو مف إلقاء العصا؛ فذىب كجبلن  ،كألقى ما بيده ،كلما رآىا تيتز كأنيا جاف كلٌى مدب انر

إلي كال تخؼ مف الذم تيرب منو .كفي ىذا إمتاع
كلـ يعقب ،فقاؿ -تبارؾ كتعالى -لو :أقبؿ ٌ
كمؤانسة كتثبيت لمكسى كشد مف أزره – عميو السبلـ – لما يعانيو مف خكؼ القتؿ ثأ انر ،كالخكؼ

مف الحية العظيمة رعبان.

إلي لتجد التثبيت كشد األزر ،كذلؾ
الخبلصة :ذكر فعؿ األمر    بمعنى ارجع ٌ
جراء قتمو نفسان كيخاؼ عاقبة ذلؾ ،كمف ناحية ثانية ىك خائؼ أيضان مف الحية
ألنو كاف كجبلن ٌ
العظيمة.

ففعؿ اإلقباؿ ،فعؿ أمر كاجب التنفيذ مف مكسى – عميو السبلـ  -ليقؼ أماـ فرعكف ثابتان شامخان

دكف تردد أك خكؼ.

فمما زاد خكؼ مكسى – عميو السبلـ – ذكر الفعؿ    زيادة في تطمينو ،كعندما
كاف الخكؼ أقؿ ،حذؼ الفعؿ ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسالة (:)8
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  :- تعالى-قاؿ

.)56 : (العنكبكت 

   :- تعالى-كقاؿ

.)10 : (الزمر 

 بينما حذؼ مف السياؽ المشابو مف آية، في آية سكرة الزمر   : ذكر فعؿ األمر:الشاىد
 فما حقيقة ذلؾ األمر؟،سكرة العنكبكت

:التحميؿ والدراسة الببلغية

 بخبلؼ ما،الزمر مبني عمى التبميغ
ٌ بالنظر العاـ في السكرتيف نجد " أف سياؽ اايات في

َّ  فإنو مبني عمى ذكر،في العنكبكت
الزمر
ٌ  في   :ىم ىر بالتبميغ بقكلو
ٍ الن
 فقد أ ى.فس البشرية
      : فقاؿ،مرة
ٌ أربع عشرة




) ك10





 ) ك9



:الزمر
ٌ (





) ك8:الزمر
ٌ (











:(الزمر



:الزمر
ٌ (      
      

) ك11

) ك13 :الزمر
ٌ (
) ك14
:الزمر
ٌ (

     








)15 :الزمر
ٌ (    
 ) ك38 :الزمر
ٌ (       ك

) ك ك38 :الزمر
   
ٌ (
  
) ك39 :الزمر
ٌ (   
 

 

) ك44 :الزمر
ٌ (   

 ) ك46 :الزمر
ٌ (    
   




) ك53

:الزمر
ٌ (







    

.)64 :الزمر
ٌ (

325

   في العنكبكت إال ثبلث مرات ،كىي قكلو :

في حيف لـ يأمره بالتبميغ بقكلو:

(      العنكبكت:
 )50ك











(  العنكبكت )52 :ك     
()1

(العنكبكت .)63 :فناسب ذكر القكؿ في الزمر دكف العنكبكت "

.

الزمر مبني عمى أمر التبميغ كالدعكة ،إذ أ ً
يم ىر بالتبميغ فييا بمفظ
الخبلصة :سياؽ اايات في ٌ
   أربع عشرة مرة ،بخبلؼ ما في العنكبكت ،فإف السياؽ مبني عمى ذكر َّ
الن ٍفس البشرية،
فناسب ذكر فعؿ األمر    في الزمر دكف العنكبكت ،كاهلل أعمـ.

الفصؿ ال اني :الجممة ،وفيو أربتة مباحث:
المبحث األوؿ :الحذؼ والذكر عمى مستوى الجممة االسمية.
السامرائي :ببلغة الكممة.37 – 36 :
ٌ )1
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المبحث ال اني :الحذؼ والذكر عمى مستوى الجممة الفتمية.
المبحث ال الث :الحذؼ والذكر عمى مستوى شبو الجممة.

المبحث الرابع :الحذؼ والذكر عمى مستوى أك ر مف جممة.

المبحث األوؿ :الحذؼ والذكر عمى مستوى الجممة االسمية:
في ما يمي مناقشة الحذؼ كالذكر عمى مستكل الجممة االسمية:

المسألة (:)1

قاؿ -تعالى :-

    

(    آؿ عمراف.)126 :
كقاؿ -تعالى :-

    

(       األنفاؿ.)10 :
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الشاىد :ذكر التككيد بصيغة الجممة االسمية في آية سكرة األنفاؿ ،     :في
حيف اكتفي بالكصؼ دكف التككيد في آية سكرة آؿ عمراف؛ فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

   
يقكؿ -تعالى -في سكرة آؿ عمراف:



    
    
     



   





   
    










    




   



     
    
     

(    آؿ عمراف-121 :

.)126

يبيف اهلل تعالى لممؤمنيف ،أالٌ يتككمكا إال عميو كال يفكضكا أمرىـ إال إليو ،فيك القادر كحده

عمى نصرىـ ،كالشد مف أزرىـ كتأييدىـ ،كقكلو -تعالى -لرسكلو الكريـ   :

" بدؿ مف     عمى أف يقكلو ليـ يكـ أحد ،فإف قمت كيؼ يصح

أف يقكؿ ليـ يكـ أحد كلـ تنزؿ فيو المبلئكة؟ قمت :قالو ليـ مع اشتراط الصبر كالتقكل ،فمـ يصبركا

()1
النصر مف عنده
أف ٌ
عمى الغنائـ كلـ يتٌقكا ،حيث خالفكا أمر رسكؿ اهلل  ، " فأكد رب العزة ليـ ٌ
سبحانو ،يقكؿ اإلسكافي ":ااية التي في سكرة آؿ عمراف ىي في قصة يكـ أحد كىك بعد يكـ بدر،

ككاف ىذا البياف قد حصؿ فيما جعؿ خب انر عف النصر في اليكـ األكؿ فاقتصر عف ذكر مثمو في

اليكـ الثاني عمى خبر كاحد يجرم عميو معنى الخبر الثاني مجرل الكصؼ ،الختصار المعنى عف

صؿ في الخبر األكؿ"(.)2
البسط اعتمادان عمى ما في ِّ
 )1الزمخشرم ،الكشاؼ.403 -402 :1 ،
درة التنزيؿ.72 :
 )2اإلسكافيٌ ،
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كالى ىذا المعنى أشار الكرماني فقاؿ " :ألف ما في األنفاؿ قصة بدر ،كىي سابقة عمى ما في ىذه

إف اهللَ  
السكرة – آؿ عمراف – فإنيا في قصة أيحد فأخبر ىناؾَّ  :

 فاستقر الخبر كجعمو في ىذه السكرة (آؿ عمراف ) صفة ألف الخبر قد سبؽ"(.)1


أما الغرناطي فيقكؿ":إف آية األنفاؿ ،تقدـ فييا كعكد جميمة ،كقكلو -تعالى:-






    
     



(    األنفاؿ )7:ثـ قاؿ :
   

(    األنفاؿ ،)8:فيذه

عمية ،لـ يتقدـ إفصاح بمثميا في آية آؿ عمراف ،فناسبيا تأكيد الكصفيف العظيميف :مف قدرتو
كعكد ٌ
   
ج ٌؿ كتعالى عمى كؿ شيء كحكمتو في أفعالو فقاؿ:

(  األنفاؿ .)10 :كلما لـ يقع في آية آؿ عمراف إفصاح بما في آية األنفاؿ،
كردت الصفتاف تابعتيف دكف تأكيد"(.)2

الخبلصة :أ ً
يك ىدت آية األنفاؿ؛ ألنيا في يكـ بدر ،كىي سابقة ،كخمت آية آؿ عمراف مف التأكيد؛
ألنيا في يكـ أحد كىك متأخر فاكتفي باألكؿ؛ ألف الخبر قد سبؽ.

عمية لـ
كمف ناحية ثانية ،فإف التأكيد جاء في آية سكرة األنفاؿ؛ ألنو تقدـ فييا كعكد جميمة ٌ
يتقدـ إفصاح بمثميا في آية آؿ عمراف ،فناسب التأكيد لمكعكد في األنفاؿ ،دكف آية آؿ عمراف،

كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة:)2( :

قاؿ -تعالى(      :-النساء:

)24

كقاؿ -تعالى     :-

(   المائدة.)5 :
 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.151 :
 )2الغرناطيً ،مبلؾ التأكيؿ.315 :1 ،
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الشاىد :اايتاف مدنيتاف ،فيما يحرـ عمى المسمميف الزكاج منيـ كما يحؿ ليـ ،ذكر في آية المائدة

قكلو -تعالى     :-زيادة عمى ما جاء في
آية سكرة النساء ،فما حقيقة ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
األخداف" :جمع ًخ ٍذف ،أم المصاحب ،كأكثر ذلؾ يستعمؿ فيمف يصاحب شيكة"

()1

،كقكلو

تعالى      :أم العفة عف الزنا .كقد ذكرت

في سياؽ الحديث عف أىؿ الكتاب؛ قاؿ -تعالى   :-













  




























(   المائدة.)5 :

فمما كاف الحديث عف الكتابيات ،كىف مف الخيانة أقرب ،كيمكف أف يتعاطيف الفاحشة

ناسبو قكلو      :في إشارة لمتأكيد عمى
العفة كحماية المجتمع كصكنو مف االنحرافات حتى يتحقؽ مقصد الشريعة في الحفاظ عمى

األعراض.

أما في آية سكرة النساء ،فإف الحديث عف المسممات العفيفات ،فيف محرمات عمى

المسمميف إال بزكاج كفؽ الشريعة ،كفي قكلو -تعالى:-



  

حرـ اهلل الزنا ،ال يحؿ
 " ،  قاؿ :فزكجؾ مما ممكت يمينؾ ،يقكؿٌ :
لؾ أف تطأ امرأة إال ما ممكت يمينؾ " ( .)2كممؾ اليميف السبايا ،كمعنى ااية " كؿ النساء حراـ إال
ما ممكت أيمانكـ ،أم تممككف عصمتيف بالنكاح كتممككف الرقبة بالشراء"(.)3

 )1األصفياني ،المفردات في غريب القرآف.150 :
 )2الطبرم ،تفسير الطبرم.5:4 ،

 )3الشككاني ،فتح القدير.448 :1 ،

330

فمما كاف الحديث عف المسممات المحصنات العفيفات مف النساء ،اقتصر عمى لفظ



    ألنيـ إلى الصيانة أقرب،
كمف الخيانة أبعد.




قاؿ تعالى:




     
     



    
   
     










(    النساء.)24 :

يقكؿ الكرماني معمبلن ىذه المسألة ":ألف ما في أكؿ ىذه السكرة – النساء – كقع في حؽ

الحرائر المسممات ،فاقتصر عمى لفظ








 ،كما في المائدة في الكتابيات فزاد






   حرمة لمحرائر المسممات ألنيف إلى الصيانة

أقرب ،كمف الخيانة أبعد ،كألنيف ال يتعاطيف ما يتعاطاه اإلماء كالكتابيات مف اتخاذ األخداف "(.)1

الخبلصة :آية سكرة النساء ىي في حؽ المسممات العفيفات ،كىف مف الفاحشة أبعد ،كالى الصيانة

أقرب ،فاكتفي فييا بقكلو    :

 .كأما ما جاء في آية سكرة المائدة ،فيك في حؽ الكتابيات كاإلماء ،كىف أقرب إلى الفاحشة

كالرذيمة ،فناسب التأكيد بقكلو( :كال متخذم أخداف) ،لصيانة المجتمع كالمحافظة عمى سبلمتو،

كاهلل -تعالى -أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)3

قاؿ -تعالى :-

    

(األعراؼ.)60 :
كقاؿ -تعالى:-









(    األعراؼ.)66 :

 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.154 :
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:- تعالى-كقاؿ

.)27 : (ىكد   






 :- تعالى-كقاؿ

.)23 : (المؤمنكف  
 في آيات    : ذكرت جممة الصفة:الشاىد
 فما كجو ما، بينما حذفت مف آية سكرة األعراؼ األكلى، كالمؤمنيف، كىكد، األعراؼ الثانية:سكر
كقع في كؿ سكرة مف البياف؟

:التحميؿ والدراسة الببلغية



: في سياؽ آية األعراؼ األكلى- تعالى-يقكؿ
    
    
    
     
    

: ىـ، كالمؤل.)60 -59 : (األعراؼ    
 ىي اسـ جنس عاـ يشمؿ،ككممة المؤل،

)1(

" كقيؿ الرجاؿ ليس معيـ النساء،"األشراؼ كالسادة

. ككميـ في ضبلؿ يصدكف عف سبيؿ اهلل، السادة كالقادة كالعامة،جميكر القكـ كميـ

: قاؿ تعالى، فإنيا في سياؽ الحديث عف قكـ ىكد،أما ااية الثانية مف سكرة األعراؼ
     
    
     












    
 

: فقيد القكؿ في ىذه ااية بقكلو،)66 -65 :(األعراؼ

 جاء في، مف أشراؼ قكـ ىكد، في إشارة إلى كجكد فئة مؤمنة أخرل،  
 دكف     لًـ كصؼ المؤل:" فإف قمت:الكشاؼ
 منيـ مرثد بف سعد الذم أسمـ ككاف، كاف في أشراؼ قكـ ىكد مف آمف بو:المؤل مف قكـ نكح؟ قمت

.109 :2 ، الكشاؼ،الزمخشرم
ٌ )1
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يكتـ إسبلمو ،فأريد التفرقة بالكصؼ ،كلـ يكف في أشراؼ قكـ نكح مؤمف ،كيجكز أف يككف كصفان

كاردان لم ٌذـ ال غير"(.)1


الكفار اإلساءةى في جكابيـ لنبييـ ،ففي ىكد قالكا:
أما في سكرتي ىكد كالمؤمنيف ،فقد ىذ ىك ىر
ي
    





    
   
     
    
    
    




  

(    ىكد )28-27:فجمعكا في ىذه اإلطالة
تكىميـ مساكاتو – عميو السبلـ – فيما رأكه مف البشرية كالصكرة اإلنسانية ،كالى استرذاؿ أتباعو،

كالى التعامي عف فضمو – عميو السبلـ – عمييـ كظنيـ كذبو ،فإذا تأممت مجمكع ىذا ،استطمعت

مكنكف كفرىـ ،كمثؿ ىذا مف غير فرؽ ،قكليـ في سكرة المؤمنيف   :

(    المؤمنكف )24 :إلى قكليـ  :





     

(المؤمنكف )25 :فئلساءتيـ فيما ذكر مف الكارد عنيـ في المكضعيف ،كصفكا بالكفر ،فقاؿ:
   

عب ىر
   فكصفيـ بالكفر في السكرتيف  ...فمما أساءكا في مقاليـ ىذا ٌ
()2
عنيـ بالكفر مناسبة لقكليـ .
الخبلصة :أيطمًؽ لفظ (المؤل) في آية سكرة األنعاـ األكلى ،كلـ ييقىيَّد بالكصؼ؛ ألنو في حؽ قكـ
نكح ،حيث الكفر فييـ عاـ كشامؿ ،كؿ سادتيـ ككبرائيـ كعامتيـ ،بينما قيد (المؤل) بالكصؼ:
    في آية األعراؼ الثانية؛ ألنيا في قصة

ىكد ،كمنيـ مف آمف كأسمـ ،فقاؿ     :ليخرج

بيذا القيد الذيف آمنكا.

أما القيد في سكرتي ىكد كالمؤمنيف ،فقد جاء في المكاطف التي بمغت فييا اإلساءة لؤلنبياء

حد الكفر ،حتى استحقكا ىذا الكصؼ كزيادة ،كاهلل أعمـ.

 )1المصدر السابؽ ذاتو.112 :2 ،
 )2الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ 525 – 524 :1 ،بتصرؼ.
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:)4( المسألة

.)80 : (األعراؼ   :- تعالى-قاؿ
.)54 : (النمؿ   :- تعالى-كقاؿ

.)28 : (العنكبكت   :- تعالى-كقاؿ
  

 :- تعالى-كقاؿ

.)81 : (األعراؼ 
    :- تعالى-كقاؿ

.)55 : (النمؿ 

   :- تعالى-كقاؿ

.)29 : (العنكبكت

إف
ٌ  بينما ذكر مع االستفياـ، جاءت آيات األعراؼ كالنمؿ كالعنكبكت األكلى باالستفياـ:الشاىد
 فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف، في آيات األعراؼ الثانية كالنمؿ كالعنكبكت الثانية،كالضمير
البياف؟

:التحميؿ والدراسة الببلغية





:- تعالى-يقكؿ



     
   









    




    
   
   

.)83 -80 : (األعراؼ   

  

:كقاؿ في سكرة النمؿ
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.)58 -54 : (النمؿ  

  

:كقاؿ تعالى في سكرة العنكبكت



    







   
    
    
    

. )29-28: (العنكبكت   

 كمثمو،كبالنظر في سياؽ اايات نجد "أف التكبيخ كالتقريع كاإلنكار في األعراؼ الثانية أبمغ
 :) كبعده54 : (النمؿ 





،)28



:(العنكبكت

:) كخالؼ في العنكبكت فقاؿ55 : (النمؿ




 :في النمؿ




)29 : (العنكبكت   

 فإف في ااخر:أإف) ؛ كذلؾ لمكافقة آخر القصة
ٌ (  (إف) ك:فجمع بيف
    ) ك33 : (العنكبكت 
 

.)1(")34 :(العنكبكت



: في األعراؼ كالنمؿ- تعالى-فقكلو



 " اليمزة فييما لبلستفياـ المقصكد بو اإلنكار كالتعظيـ في 

 كلما كاف قد تقدـ في األعراؼ مف ذكر األمـ،تكبيخيـ عمى الفاحشة الشنعاء التي لـ يأتيا غيرىـ

، كتكذيبيـ، مف معاندتيـ لمرسؿ: كذكرت مرتكباتيـ السيئة، ذكر قكـ نكح كىكد كصالح،المكذبيف

 كقد خص بالذكر مف مرتكباتيـ أقبحيا مما، كذلؾ مما يطمع عميو مف أتى بعدىـ،كسكء مراجعتيـ

 قيؿ لقكـ لكط – عميو السبلـ – إف ىؤالء المكذبيف مف،استكجبكا بو العذاب كأخذ كؿ طائفة بذنبيا
.193 : البرىاف في متشابو القرآف،) الكرماني1
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قبمكـ عمى سكء مرتكباتيـ لـ يسبقككـ إلى ما أنتـ عميو ،كقد سمعتـ بيـ ،كخمت مف قبمكـ المثبلت،

فناسب ما تقدـ مف أحكاؿ مف قبميـ في ىذه السكرة ،كذكر تمؾ األحكاؿ عمى التفصيؿ أف كبخ قكـ
لكط بقبيح جريمتيـ ،فكأنو قيؿ ليـ :ىذه قصص مف تقدمكـ كذكر مرتكباتيـ التي أخذكا بيا ،فيؿ
كقع منيـ ما كقع منكـ ،أك ىؿ سبؽ أحد منيـ عمى مرتكبكـ الشنيع؟ فناسب ذكر األمـ المكذبيف


قبميـ تقريع ىؤالء بككنيـ أكؿ مف فعؿ تمؾ الشناعة فقيؿ ليـ في سكرة النمؿ:




(  النمؿ )54 :أم تدرككف فحشيا ببصائركـ ،فيؿ يصدر ىذا إال
عف معاند متصؼ بأعظـ الجيؿ؟ "(.)1

"كلما تقدـ في سكرتي األعراؼ كالنمؿ تقريرىـ تقريعان كتكبيخان كعرضكا بذلؾ مرة بعد مرة

كردت قصتيـ في العنكبكت مؤكدة بإف كالبلـ لثبكتيا"(.)2

الخبلصة :جاء االستفياـ بداية تكبيخان كتقريعان لقكـ لكط عمى فاحشتيـ التي لـ يأتيا غيرىـ ،كزاد

إف كاسميا في آيات :األعراؼ كالنمؿ كالعنكبكت الثانية؛ ألف التكبيخ كالتقريع كاإلنكار
مع االستفياـ ٌ
أبمغ ،كالخطاب مخصص بالقيد لقكـ لكط .كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)5

قاؿ -تعالى    :-

(  األعراؼ.)125 :

كقالكا -تعالى      :-

(   الشعراء.)50 :
الشاىدً :ذ ٍك ير قكلو تعالى     :في آية سكرة الشعراء ،كحذفيا مف آية سكرة
األعراؼ ،فما حقيقة ما كقع في اايتيف الكريمتيف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

اايتاف فيما جرل بيف مكسى – عميو السبلـ – كمف آمف معو مف السحرة بعد أف غمبيـ

بحكؿ اهلل كقكتو ،كفرعكف الذم تكعدىـ بالعذاب الشديد    :
     
 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.546 – 545 :1 ،
 )2المصدر السابؽ ذاتو.547 :1 ،
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(   األعراؼ )124-123 :فمـ يبالكا بتيديده كال بتكبيخو
بؿ قالكا :نحف إلى رحمتو سبحانو كثكابو عائدكف إف فعمت بنا ذلؾ كيا حبذا.
جاء في سكرة الشعراء القكؿ عمى لساف مف آمف مف السحرة لفرعكف:

 استيتا انر بو كبكبلمو  ،كىك" مقابؿ ما تقدـ مف قكلو:



  


(   الشعراء ،)44 :لما اعتقدكا أكالن أف لو عزة نسبكىا
إليو ،فظنكا أنو يقدر عمى ما يريده ،كيستبد بفعمو ،ثـ لما كضح ليـ الحؽ ،رجعكا عف اعتقادىـ
كظنيـ كعممكا أف القدرة كالعزة هلل سبحانو ،كسممكا لخالقيـ كلـ يبالكا بفرعكف كممئو فقالكا:

 

 ،  أم :ال ضرر كال خكؼ مف فرعكف ،إذ العزة هلل كحده ،كلما لـ يقع مف قكليـ

في األعراؼ أكالن مثؿ الكاقع ىنا لـ يجيئكا في الجكاب بما جاؤكا ىنا ،فافترؽ المكضعاف كجاء كؿ
عمى ما يجب كاهلل أعمـ"(.)1

اء لما اعتقدكه
فقكليـ    :جاء ردان عمى أنفسيـ كما تمفظكا بو استيز ن
الشدة لف يضيرنا ما سيفعؿ بنا اليكـ ،فنحف
سابقان مف عزة فرعكف ،أم ٌم ٍف كصفناه بالجبركت ك ٌ
سنتعذب ساعة كسنمكت شيداء ثـ نبعث ،أما ىك فسيتعذب كيخمد في النار ميانا .جاء في ركح

المعاني ":إف السحرة حيف خركا سجدان أركا منازليـ تبنى ليـ كأنيـ رفعت ليـ الجنة حتى نظركا
إلييا" 2كىذا زاد مف ركح التحدم عندىـ كالمقاكمة لفرعكف؛ ألف البديؿ أعظـ كأقكل.

الخبلصة :لى َّما تىقى َّد ىـ مف ًذ ً
كر السحرة قكليـ     :في سكرة
الشعراء ،ظنان منيـ أنو القادر المستبد بفعمو ،ناسبو     استيتا انر بفرعكف
ككبلمو  ،أم :ال خكؼ كال ضرر مف فرعكف ،إذ العزة هلل كحده ،كىذا لـ يرد مثمو في سكرة

األعراؼ ،فمـ يجيئكا في الجكاب بما جاؤكا ىنا فافترؽ المكضعاف .كاهلل أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)6

قاؿ -تعالى :-







(  التكبة.)120 :
 )1المبلؾ ،الغرناطي.576 :1 ،
 )2األلكسي ،ركح المعاني.42 :9 ،
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.)121 : (التكبة    :- تتالى-وقاؿ




: ذكر في األكلى قكلو تعالى، اايتاف متشابيتاف في سكرة كاحدة:الشاىد

 فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟، بينما خمت منو ااية الثانية، 
:التحميؿ والدراسة الببلغية

خص أىؿ
ظاىر اايتيف "في كجكب النفير إذا خرج الرسكؿ
ٌ  كقد، إلى الغزك بنفسو
كفي ااية تعريض بالمتخمفيف عف الجياد رغبة، )1( "المدينة بالذكر لقربيـ منو كعمميـ بخركجو
.بالمذائذ كسككنان إلى الشيكات غير مكترثيف بما يكابد عميو الصبلة كالسبلـ

   
 :قاؿ تعالى
    





   
     
     
    
    
     
      
   





    





.)121 -120 : (التكبة   

      : فقد قاؿ في ااية األكلى

 كذلؾ أف ااية األكلى،     : وفي ال انية 
 كالمخمصة – المجاعة – غير أنيا تكتب، -  التعب- النصب
فييا ما ليس عمبلن ليـ كالظمأ ك ى
.ليـ أعماالن صالحة
 فالنفقات كقطع الكدياف ىي، فإف كؿ ما جاء فييا مف أعماليـ،أما في ااية الثانية

  



: كلذا لـ يكف ثمة داع إلى القكؿ،أعماليـ

 فقد، يعزز ذلؾ نياية اايتيف،؛ ألنو مف عمميـ عمى الحقيقة  
     

:قاؿ في ختاـ ااية األكلى

.46 :11 ، ركح المعاني،) األلكسي1
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"  ألف ما تقدـ ليس عمبلن ،كانما ىك مف اإلحساف الذم
()1

تدخؿ فيو عمكـ العبادات"

.

كقاؿ في ختاـ الثانية  :

 

    ألنو مف أعماليـ الخاصة بيـ.
درة التنزيؿ " :فمما كاف ما في الثانية عمميـ كتب عمى جيتو ،كلـ يحتج إلى أف
يقكؿ اإلسكافي في ٌ
يكتب بو عمؿ صالح ألنو ىك ،كاألكؿ كاف فيو ما ليس بعمميـ ،فكتب بو أجر مثؿ عمميـ ،فمذلؾ
كانت الزيادة كلـ تحتج إلييا األخرل"(.)2

كجاء في (البرىاف) لمكرماني أف " ااية األكلى مشتممة عمى ما ىك مف عمميـ كىك قكلو-

   
تعالى :-
    

النصب كالمخمصة ،كاهلل سبحانو بفضمو
  كعمى ما ليس مف عمميـ ،كىك الظمأ ك ٌ
أجرل ذلؾ مجرل عمميـ في الثكاب ،فقاؿ     :
   أم جزاء عمؿ صالح.

كااية الثانية مشتممة عمى ما ىك مف عمميـ ،كىك إنفاؽ الماؿ في طاعة اهلل ،كتحمؿ

المشاؽ في قطع المسافات ،فيكتب ليـ ذلؾ بعينو ،كلذلؾ ختـ ااية بقكلو:









  ؛ ألف الكؿ مف عممو ،فكعدىـ أحسف الجزاء

عميو ،كختـ ااية األكلى بقكلو      :

  حيث ألحؽ ما ليس مف عمميـ بما ىك مف عمميـ ،ثـ
( )3

جازاىـ عمى الكؿ أحسف الجزاء" .

النصب ،كالمخمصة،
الخبلصة :عندما كاف الجزاء عمى عمميـ ،كما ىك ليس مف عمميـ ،كالظمأ ،ك ى
قاؿ       :كعندما كاف
الحديث عف عمميـ الخالص ،قاؿ     :كيؤكد ذلؾ فاصمة اايتيف ،فاألكلى
انتيت باإلحساف ،الذم تدخؿ فيو عمكـ العبادات ،كالثانية باألعماؿ؛ ألف ما سمؼ ىك مف عمميـ،

كاهلل أعمـ.

السامرائي ،التعبير القرآني.120 :
ٌ )1
درة التنزيؿ.205 :
 )2اإلسكافيٌ ،

 )3الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.213 – 212 :
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:)7( المسألة








:- تعالى-قاؿ

     

.)36 :(األنبياء









:- تعالى-كقاؿ

.)41 : (الفرقاف   
    : ذكر الفاعؿ في آية سكرة األنبياء:الشاىد

 فما حقيقة ما اختص بو كؿ مكضع مف، بينما حذؼ مف آية سكرة الفرقاف المشابية،صريحان

البياف؟

:التحميؿ والدراسة الببلغية

؛    :في آية سكرة األنبياء ذكر الفاعؿ



: قاؿ تعالى،ألنو لـ يتقدـ ذكرىـ في ااية السابقة التي تقدمت





















 














   

.)36 -34 : (األنبياء 

، كقد ذكر اسـ الكفار؛ ألنو لـ يتقدـ ذكرىـ قريبان كىذه اايات خطاب لمرسكؿ الكريـ

.فكاف ال بد مف ذكرىـ جريان عمى األصؿ

: قاؿ تعالى،كفي آية سكرة الفرقاف أضمر الفاعؿ؛ ألنو تقدـ في ااية السابقة ما يشير إليو

   

    
    

: (الفرقاف     
، لـ يذكر الفاعؿ صريحان لتقدـ ذكرىـ، فمما كاف الحديث عف الكفار الذيف ال يرجكف نشك انر،)40

   : ثـ ذكر اسميـ صريحان مف قبؿ،كاكتفي بالضمير








    

340

 فأغنى عف،)32: (الفرقاف   
.إعادة ذكر اسميـ صريحان؛ ألف الكبلـ بقي متصبلن

، ذكر الفاعؿ صريحان في آية سكرة األنبياء؛ لعدـ تقدـ ذكره في ااية السابقة أمنان لمٍَّبس:الخبلصة
. أعمـ- تعالى- كاهلل، جريان عمى األصؿ، لتقدـ ذكره،ؼ مف آية سكرة الفرقاف
كحًذ ى
ي

:)8( المسألة

  
 :- تعالى-قاؿ
   

  

.)9 -8 : (المؤمنكف 

    :- تعالى-كقاؿ
   
   





.)34 -32 : (المعارج  







:

 ذكرت الجممة االسمية:الشاىد

 في سياؽ آيات سكرة  
 فما حقيقة الذكر كالحذؼ في المكقعيف،المعارج بينما طكيت مف سياؽ آيات سكرة المؤمنيف

الكريميف مف البياف؟

:التحميؿ والدراسة الببلغية




: في سكرة المؤمنيف- تعالى-يقكؿ
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.)11 – 1 : (المؤمنكف  

 كبما، يبشر المؤمنيف بثبات الفبلح ليـ- تعالى- نجد أف اهلل،بإنعاـ النظر في ىذه اايات

 مف إقامة، ثـ يعدد الصفات التي كانت سبب استحقاقيـ ىذه المرتبة،يدؿ عمى ثبات ما تكقعكه

، ككذلؾ حفظيـ األمانات كالعيكد، كحفظيـ لفركجيـ، كأدائيـ الزكاة، كاإلعراض عف المغك،الصبلة
عمي عشر آيات مف
ّ " لقد أنزؿ:



 قاؿ رسكؿ اهلل:ركل اإلماـ أحمد عف عمر بف الخطاب قاؿ

 كىذه صفات عامة مطالب بيا كؿ.)1(

أقاميف دخؿ الجنة" ـ ق أر (قد أفمح المؤمنوف) حتى ختـ التشر

.   كاف كاف المخاطب بيا الرسكؿ الكريـ،مؤمف عمى عمكميتيا

 فمما كاف، ىـ الكارثكف المستحقكف جنة ربيـ دكف سكاىـ، الجامعكف ليذه الصفات،كأكلئؾ

 لـ يكف ما يدعك لمتفصيؿ بذكر الشيادات؛ إذ،الخطاب عامان داعيان إلى تحقيؽ مقاصد الشريعة

.)2(""الشيادة مف جممة األمانات؛ ألف حؽ المشيكد لو كديعة في حفظ الشاىد

 

:أما في سكرة المعارج فيقكؿ اهلل تعالى





    






















   
    
    
    
    




   
    
   



   
   









.)35 -19 : (المعارج   

 باب،) دت، دط، مؤسسة قرطبة: (مصر. مسند أحمد، ) ىػ241  أحمد أبك عبد اهلل الشيباني (ت،) ابف حنبؿ1

.34 :1 ،223  رقـ،مسند عمر بف الخطاب

.174 :28 ، التحرير كالتنكير،) ابف عاشكر2
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كفي ىذه اايات نجد:

 .1أريد باإلنساف ،الناس ،فمذلؾ استثني منو المصمكف .كاليمع ":سرعة الجزع عند مس المكركه
كسرعة المنع عند مس الخير"

()1

 ،أم يفرطكف في ىذه الصفة ،كىذا مف طبيعة البشر؛ لذا

استثني المؤمنكف الذيف جاىدكا أنفسيـ ،كحممكىا عمى المكاره ،كصدكىا عف الشيكات.



 .2يصؼ اهلل تعالى مف ييفرط كيبالغ في طاعتو " ،فقاؿ:
   

    أم إال الذيف

ر عمييا بقكلو :
يؤدكف الصبلة كيقيمكنيا كيديمكنيا ،ثـ أكد ذلؾ في آخر ىذه اايات ك ان





  أم :إال الذيف يؤدكف الصبلة كيقيمكنيا ،كمحافظتيـ
عمييا :مراعاتيـ ألكقاتيا كقياميـ بحقكقيا المفركضة قبميا ،كالمفركضة عند افتتاحيا،
كالمفركضة عند جممة حدكدىا إلى حيف اختتاميا".

()2

 .3يصؼ المؤمنيف بالمزكيف كيبالغ في ذلؾ   :




   

يعطكف ما يجب عمييـ مف زكاة أمكاليـ مف يسأليـ ،كمف يترؾ المسألة كىك يم ٍح ىرـ ،يعطى
مثؿ ما يعطى السائؿ ،كىذا أيضان مبالغة في كصؼ مف يستشؼ أحكاؿ الفقراء فيعطييـ.

 .4يصؼ المؤمنيف بأنيـ :

 

   أم :يؤمنكف بالبعث كالحساب كالجزاء،
ثـ أتبع ذلؾ التككيد قكلو:



  

 ،   كمف َّ
ؽ بيكـ
صد ى
عذاب ً
ً
ً
سيئات أعمالو.
اهلل لو عمى
الديف أشفؽ مف

 .5ثـ قاؿ    :












 ،  أم ال يطمقكف فركجيـ عمى معاصي اهلل إال عمى

 
أزكاجيـ أك ما ممكت أيمانيـ ،ثـ بالغ في تحذيرىـ بأف قاؿ:






.  

 )1الزمخشرم ،الك ٌشاؼ.600 :4 ،
درة التنزيؿ.498 :
 )2اإلسكافيٌ ،
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 .6بعد ىذه اايات جاء قكلو -تعالى-

:

 

   
:
خصيا بما جرت عميو اايات التي سبقتيا مف المبالغة في الطاعات فقاؿ
ثـ ٌ




 ،  فكاف مف المبالغة التي تقضتضييا اايات المتقدمة ذكر
الشيادات عقب أداء األمانات(.)1

كالقكؿ باسمية جممة الصمة جاء لممبالغة؛ " ألف أداء الشيادة يشؽ عمى الناس ،إذ قد

إح ىنة كعداكة" ( .)2فجاءت الصمة
ن
يككف المشيكد عميو قريبان ،أك
صديقا ،كقد تثير الشيادة عمى المرء ٍ
جممة اسمية ،إلفادة إثبات ىذه الخصمة فييـ ،كالمبالغة في تمكنيا منيـ.
الخبلصة :آيات سكرة المؤمنيف بشارة ،كاخبار لممؤمنيف ،بثبات الفبلح ليـ ،ثـ ىي تعداد ألعماليـ

التي كانت سببان في استحقاقيـ الفكز ،كىي صفات عامة مطالب بيا كؿ مؤمف صادؽ في الدنيا .

كيفعميا بالتأكيد كؿ مف يريد الفكز برضا اهلل تعالى ،لـ تخص بذكر الشيادة بعد أداء األمانة؛ ألنيا

عامة تكرث صاحبيا الجنة.
ٌ
أما آيات سكرة البركج فإنيا تقكـ عمى المبالغة في العبادات ،بعد أف بينت مبالغة العصاة

خصت األمانات
في تصرفاتيـ .كالمبالغة كانت تقتضي ذكر الشيادات بعد ذكر األمانات؛ لذا ٌ
بذكر الشيادات بعدىا مبالغة في فعؿ الخيرات ،فكانت المبالغة في المعصية يقابميا مبالغة في

الطاعة ،كفي ىذا تبكيت لمعصاة كتكعد ليـ ،حتى ال يفرحكا في الدنيا كال يأممكا بسعادة ااخرة .كاهلل

أعمـ.

المسألة (:)9

قاؿ -تعالى     :-




     

(لقماف.)7 :

كقاؿ -تعالى     :-
    

(  الجاثية.)8 :

 )1المصدر السابؽ 499 -498 :بتصرؼ.
 )2ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.174 :28 ،
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الشاىد :ذكرت الجممة االسمية:



  

   في سياؽ سكرة لقماف ،بينما حذفت مف سياؽ آية سكرة الجاثية المشابو،
فما بياف ذلؾ األمر كما حقيقتو؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

اايتاف متشابيتاف في كصؼ حاؿ الكافر الذم يسمع كبلـ اهلل ،ثـ يعرض عنو استكبا انر

 

كظممان؛ يقكؿ -تعالى -في سكرة لقماف:
   
    





(    لقماف.)7 :

  
كيقكؿ -تعالى -في سكرة الجاثية :





    
    

(    الجاثية.)8 – 7 :
والوقر" :الثقؿ في األذف"

()1

كأف بو صممان فبل يسمع.

شبو رب العزة الكافر الذم يعرض عف آيات اهلل بعد سماعيا في آية سكرة لقماف بالذم ال
كقد ٌ
السمع،
مرة مع تمكف آلة ٌ
يسمع" ،ككرر التشبيو لتقكيتو ،مع اختبلؼ الكيفية ،في أف عدـ السمع ٌ

كمرة مع انعداـ قكة آلتو ،فشبو ثانيان بمف في أذنيو كقر كىك أخص مف معنى كأف لـ يسمعيا"(.)2
ٌ
  

"كقكلو في الجاثية:

    يدؿ عمى ما يدؿ عميو  

   ؛ ألف اإلصرار عزـ ال يتيـ معو بإقبلع ،فإذا

صاـ فيك كمف في أذنيو كقر ،فصار أحد المفظيف يغني عف ااخر ،كيقكـ مقامو،
أصر عمى التٌ ِّ
ٌ
()3
كيؤدم مف المعنى أداءه ،فمذلؾ لـ يجمع بينيـ" فاإلصرار يعادؿ الكقر.
أما الكرماني فيقكؿ ":جؿ المفسريف عمى أف اايتيف نزلتا في النضر بف الحارث ،كذلؾ أنو

ذىب إلى فارس ،فاشترل فيو كتاب "كميمة كدمنة" كأخبار رستـ كاسفنديار كأحاديث األكاسرة ،فجعؿ
يركييا كيحدث بيا قريشان كيقكؿ :إف محمدان يحدثكـ بحديث عاد كثمكد ،كأنا أحدثكـ بحديث رستـ
 )1األصفياني ،المفردات في غريب القرآف.544 :
 )2ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير.144 :21 ،
درة التنزيؿ.544 :
 )3اإلسكافيٌ ،
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كاسفنديار كيستممحكف حديثو ،كيترككف استماع القرآف ،فأنزؿ اهلل ىذه اايات ،كبالغ في ذمو لتركو

استماع القرآف فقاؿ:









     أم :صممان ال يقرع
أذنيو صكت.

كلـ يبالغ في الجاثية ىذه المبالغة لما ذكر بعده

  

(    الجاثية)9 :؛ ألف ذلؾ العمـ ال

يحصؿ إال بالسماع ،أك ما يقكـ مقاـ السماع مف خط كغيره" ( .)1ثـ إف آية سكرة الجاثية سبقت

بقكلو تعالى :

   

(     الجاثية،)8:
فى ىكصفىوي بسماع آيات اهلل ،لـ يكف ليطابقو ذكر الكقر في األذف؛ ألنو قد ذكر سماعو اايات ،كالكقر
مانع مف السمع.
الخبلصة:

أوالً :تساكل الكقر ،كىك ثقؿ السمع ،مع اإلصرار عمى التكبر عمى آيات اهلل تعالى .كاإلصرار عمى
كقر ،فصار أحد المفظيف يغني عف ااخر.
التكبر ،كمف في أذنيو ه
انياً :لـ يذكر الكقر في سكرة الجاثية؛ ألنو تعالى ذكر فييا العمـ ،كالعمـ ال يحصؿ إال بالسماع أك
ما يقكـ مقامو.

ال اً :سبؽ قكلو تعالى في الجاثية     :

بقكلو تعالى ،    :فكصؼ بسماع آيات اهلل،
كاإلعراض عنيا؛ كليذا لـ يكف ليطابؽ ذكر الكقر في األذف؛ ألنو قد ذكر سماعو لآليات ،كالكقر

مانع مف السمع ،كاهلل أعمـ بمراده.

المسألة (:)10

قاؿ -تعالى:-







(  الصافات.)34 :

 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.303 -302 :
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كقاؿ -تعالى:-







(  المرسبلت.)18 :
الشاىد :اايتاف في معرض العقاب الذم ينزلو -تعالى -بالمجرميف الكافريف ،ذكر حرؼ التككيد
كالضميرٌ ( :إنا) في ااية األكلى ،بينما خمت منيما ااية الثانية ،فما حقيقة ذلؾ األمر؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:


المجرمكف في اايتيف ىـ الكفار ،بدليؿ قكلو -تعالى -بعد ااية األكلى:
     

(     الصافات.)35 :
الم ً
جرًميف) ،كىذا "يدؿ عمى أف لفظ
فالضمير في قكلو    عائد إلى كممة ( ي

الم ً
جرـ المطمؽ مختص في القرآف بالكافر"(.)1
ي
كبالنظر في سياؽ ااية األكلى إلى قكلو -تعالى  :-

 



  






(    الصافات:

 )34 -32نرل أف حرؼ التككيد كمنصكبو الضمير    أثبتا؛ ألنو "حيؿ بينيما كبيف
كذلؾ بقكلو:









 ،   فأعاد" ( .)2كمف ناحية
ثانية ،فإف اايات قائمة عمى الحكار بيف المجرميف الكافريف كمف أغككىـ باليبلؾ ،يظير فيو

اإلصرار عمى التحدم كالتكذيب كاالستكبار عمى اهلل ،فناسبو تفخيـ بياف العقكبة مف اهلل ،كأثبت
حرؼ التأكيد كالضمير في صدر ااية تأكيدان بأف اهلل تعالى ىك ميمكيـ ال محالة ،كقد جاء ىذا
الضمير بصيغة التفخيـ كالتعظيـ لتيكيؿ ىبلكيـ في الدنيا كااخرة.

ثـ إف " الكاؼ مف كذلؾ في مكضع نصب ،أم مثؿ ذلؾ اليبلؾ نفعمو بكؿ مشرؾ"

()3

كىك ىبلؾ

األمـ السابقة مف نكح كعاد كثمكد ثـ إبراىيـ كلكط كغيرىـ ،كىك ىبلؾ رىيب عظيـ ،فناسبو ذكر

الضمير كبصيغة التعظيـ ،لتعظيـ استحقاؽ العقكبة مف اهلل تعالى لكؿ مجرـ.

 ) 1الرازم ،التفسير الكبير.221 :25 ،

 ) 2الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.315 ،
 ) 3القرطبي ،تفسير القرطبي.159 :19 ،

347

أما آية سكرة المرسبلت ،فقد خمت مف التأكيد كالضمير كذلؾ ألف "ما في المرسبلت

متصؿ باألكؿ ،كىك قكلو    




(  المرسبلت )18 -17 :فمـ يحتج إلى
إعادة ضمير"(.)1

كمف ناحية ثانية ،فإنو ال يظير في سياؽ اايات اإلصرار عمى الكفر ،كال التحدم ،بؿ ىك

إخبار مف اهلل -تعالى -عف أىكاؿ يكـ القيامة ،كىك حديث متٌصؿ لـ يفصؿ بما يمكف أف يحدث
المٍَّبس ،قاؿ -تعالى    :-

    




    




    
    
   




   

(   المرسبلت )18 -8 :فمـ يحتج فييا
إلى الضمير.

الخبلصة:

 .1أثبت حرؼ التككيد ،كالضمير في صدر آية سكرة الصافات؛ ألنو فصؿ عما قبمو بما يمكف
َّ
ً
حمؿ عمى قكؿ الغاكييف.
أف يحدث الم ٍبس ،فأيثبتا درءان ألف يي ى
 .2أثبت الضمير؛ ألف الكافريف تحدكا اهلل -تعالى -باستكبارىـ عميو كعمى رسمو كتحدييـ لو،
ً
الم ًيمؾ ليـ ال محالة.
ف يذكر لبياف أف اهلل تعالى ىك ي
 .3جاء الضمير بصيغة التعظيـ؛ لتيكيؿ ىبلكيـ كتعظيمو في الدنيا كااخرة.
 .4خمت آية سكرة المرسبلت مف حرؼ التككيد كالضمير؛ ألنيا إخبار متصؿ مف اهلل تعالى

عف أىكاؿ يكـ القيامة ،كليس في ذلؾ ما يمكف أف يحدث لبسان أك يخمط في األمكر ،كلعدـ
التحدم كاالستكبار ،فكاف كؿ في مكضعو ،كاهلل أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)11

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.315 :
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:



- تعالى-قاؿ

.)105 : (الصافات 






:- تعالى-كقاؿ

.)110 : (الصافات 
 ذكر في األكلى حرؼ، كتقديـ الجزاء كالفرج لمستحقو، اايتاف في مكافأة المطيعيف هلل:الشاىد

 فما حقيقة الذكر كالحذؼ، بينما حذفا مف الثانية،    التككيد كالضمير المنصكب
في اايتيف الكريمتيف مف البياف؟

:التحميؿ والدراسة الببلغية

سياؽ الفاصمتيف في قصة رؤيا إبراىيـ ذبح كلده إسماعيؿ – عمييما السبلـ – تنفيذان ألمر

. كما بدا منيما مف انقياد كاستسبلـ كطاعة،اهلل تعالى
:كيمكف تقسيـ القصة إلى فصميف

 كالحديث الذم دار بينو كبيف كلده إسماعيؿ، ثـ الرؤيا، طمب إبراىيـ الذرية الصالحة:األوؿ
 

:- تعالى- كقد انتيى ىذا الفصؿ بقكلو،كعزميما تنفيذ أمر اهلل تعالى فعبلن كحقان

 كىك ما،    
. حيث يبقى الذىف متكقدان كفي شكؽ شديد لمعرفة الخاتمة،يسمى حديثان بالحبكة

 كقد انتيى، لمكالد ككلده،ابتبلء كاختبا انر
 كبياف أف ذلؾ كاف، فداء إسماعيؿ بالكبش السميف:ال اني
ن



:ىذا الفصؿ بتكرار قكلو

.كىك ما يسمى حديثان بالخاتمة،  

      :قاؿ تعالى
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ً
اىيـ في دينو،
(  الصافات ،)110 -100 :كىذه القصة جاءت بعد أف ابتيم ىي إبر ي
حيث لـ يتبعو قكمو ،كلـ يصدقكه ،كبعد أف حطـ أصناميـ ،كحرقكه لكال لطؼ اهلل تعالى كرحمتو،
فجاء االبتبلء في الكلد ،كأم ابتبلء؟! إنو ذبح فمذة الكبد ،فمما كاف ابتبلء إبراىيـ عظيمان كصبره
كبي انر ،ناسبو تأكيد الجزاء لمف ينصاع ألمر ربو كيطبؽ تعاليـ دينو ،فعظَّـ الجزاء لمف ينجح في

االبتبلءات بقكلو

 ،  أم بنسبة الجزاء إلى ذات اهلل العظيمة ،كاف مف أعظـ

االبتبلءات كأشدىا ،االبتبلء في الكلد ،فمما كاف االبتبلء في أعظمو كأسماه ،ناسبو تأكيد الجزاء

كتأكيد اإلحساف؛ دفعان لممرء لمتحمؿ كالصبر كالمثابرة عمى الطاعة كالدعكة؛ ألف المقابؿ عظيـ،
كىك الفكز برضا اهلل تعالى كالفرج كحسف الختاـ.

  
كأما الحذؼ فكاف لعمـ المخاطب بو كلتقدـ ذكره
    
    











    




(  الصافات.)110 -105 :
يقكؿ الكرماني في ذلؾ ":لـ يقؿ

   ألنو تقدـ في قصتو





    كألنو بقي
مف قصتو شيء" ( .)1في حيف أف الغرناطي قاؿ ":كررت ىنا الجممة بأسرىا ،كىي

قكلو :

    لينبني عمييا
ما كرد عمة مكجبة لجزائيـ ،كلـ يكرر حرؼ التأكيد كالضمير المنصكب بو إيجا انز كاختصا انر لذكره

فيما تقدـ في القصة نفسيا"  .2فأظير عمة التكرار ،كىي بياف عمة جمب الجزاء لممحسف مف ناحية
تأكيدان عميو ،كلتقدـ ذكره مف ناحية أخرل ،يذكر أف قكلو -تعالى:-





"    ىي ابتداء
إخبار مف اهلل -تعالى ،-كالمعنى إف إبراىيـ ككلده كانا محسنيف في ىذه الطاعة ،فكما جزينا ىذيف
المحسنيف فكذلؾ نجزم كؿ المحسنيف" ()3؛ كألنيا ابتداء إخبار ،ناسبو البدء بالضمير العائد إلى
()4

اهلل-تعالى-؛ تعظيمان لمخبر كحثان لممؤمنيف عمى مزيد الصبر كالتحمؿ.

 ) 1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.316 ،
 ) 2الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.959 :2 ،
 ) 3الرازم ،التفسير الكبير.254 :25 ،

 ) 4الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.315 :
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الخبلصة:

 .1ذكر حرؼ التأكيد كالضمير المنصكب بو العائد إلى لفظ الجبللة؛ تعظيمان لجزاء
المحسنيف ،كحثان ليـ عمى الصبر كالتحمؿ ،طاعةن هلل.

 .2ذكر اهلل -تعالى -قكلو:

 ،   كذلؾ بنسبة اإلكراـ إلى نفسو ،إكرامان

لممحسنيف كمجازاتيـ ،تشجيعان كحثان لممرء عمى البذؿ في مكاجية االبتبلءات.

 .3عند تجسيـ الصكرة الكاقعة بيف إبراىيـ كقكمو مف جية ،كبيف إبراىيـ ككلده مف جية ثانية
يبرز الضمير  ،  ليطمئف المؤمف كيزيد في يقينو ،استشعا انر بأف اهلل-
تعالى -نفسو ىك الحامي ك ِّ
ً
المؤ ًمنًيف.
المفىِّرج لكرب ي
الم ىخمص ك ي
ي
 .4حذؼ مف ااية الثانية قكلو   :؛ لعمـ المخاطب بو كلتقدـ ذكره ،إيجا انز
كاختصا انر في القصة نفسيا ،كاهلل أعمـ بأسرار كبلمو.

المبحث ال اني

الحذؼ والذكر عمى مستوى الجممة الفتمية
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المبحث ال اني :الحذؼ والذكر عمى مستوى الجممة الفتمية.
في ما يمي مناقشة الحذؼ كالذكر عمى مستكل الجممة الفعمية:

المسألة (:)1


قاؿ -تعالى:-




(  البقرة.)16 :







كقاؿ -تعالى:-





(  البقرة.)175 :

الشاىد :اايتاف في مف كفر كآثر الضبلؿ عمى اليدل ،ذكر في آية البقرة الثانية قكلو تعالى:

    فكؽ ما جاء
في آية سكرة البقرة األكلى .فما كجو ما جاء في كؿ مف اايتيف الكريمتيف مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

()1

 ،قاؿ -تعالى :-
ااية األكلى جاءت في سياؽ الحديث عف المنافقيف
   




   
    










   




(   البقرة ، )16 -14 :فالمنافقكف آثركا الدنيا عمى ااخرة،

كبذلكا اليدل ثمنان لمضبلؿ ،حذؼ مف ااية قكلو -تعالى  :-

  ؛ ألف المنافؽ ساعة آمف غفرت ذنكبو التي

حصميا في سابؽ عيده في الكفر؛ ألف اإلسبلـ يجب ما قبمو ،كعندما عاد إلى حقيقتو التي تقكـ
ٌ
عمى إبطاف الباطؿ ،كالكفر عادت لو الذنكب ،بعد أف عرؼ حقيقتيا كجزاءىا ،فحذؼ قكلو-
تعالى( :-كالعذاب بالمغفرة)؛ ألف المنافؽ استحؽ المغفرة حاؿ أعمف إسبلمو ،كعادت لو الذنكب
 )1ينظر :الزمخشرم ،الكشاؼ.70 :
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حاؿ اقترافيا ،كىك العالـ بجزائيا ،فحذفت ألنيا أمر غيبي مؤجؿ يدركو المنافؽ ،كال يعمؿ لدرئو،

كيخص بالذكر الييكد(،)1

  
كيقكؿ -تعالى -في سياؽ آية البقرة الثانية:





   
     







   









   

(    البقرة.)175 – 174 :

كااية ىذه حديث عف أىؿ الكتاب ،إذ ىـ يكتمكف أمر الرسالة المحمدية ،كصفة النبي 

التي جاءت في كتبيـ ،كيعممكنيا حقا كصدقا ،فغضب اهلل -تعالى -عمييـ ،كتكعدىـ بالعذاب ،فمما
تكعدىـ بالعذاب األليـ قاؿ -تعالى:-








 ،   ليككف
ذلؾ أجمب لعقكبتيـ كاقامة الحجة عمييـ .فذكر

 

 ،  ليقابؿ ما تكعدىـ بو مف العذاب األليـ ،كليككف
ذلؾ إمعانان في ذليـ كمحاسبتيـ.

الخبلصة :ذكر قكلو -تعالى:-





كعيدىـ بالعذاب
  في آية البقرة الثانية ،لًييقابًؿ بيا ى
األليـ ،الذم تكعدىـ بو ،ليككف ذلؾ إمعانان في محاسبتيـ ،كجمب العقكبة ليـ.
بينما حذؼ ذلؾ مف السياؽ المشابو مف آية البقرة األكلى؛ ألف الحديث عف المنافقيف كلـ يسبؽ

تكعدىـ بالعذاب األليـ الذم يدرككنو حقا ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسالة (:)2

قاؿ -تعالى :-

 

(  البقرة.)45 :

 )1ينظر :أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.233 :1 :
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كقاؿ -تعالى:-






(    البقرة.)153 :
الشاىد :اايتاف في التضرع إلى اهلل كاإلقباؿ عميو ،ذكرت جممة النداء:



    في آية البقرة
الثانية ،بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف ااية األكلى ،فما غاية ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ

مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

أمر اهلل ج ٌؿ ثناؤه الذيف كصؼ أمرىـ مف أحبار بني إسرائيؿ ،أف
جاء في تفسير الطبرم ":ى
يجعمكا مفزعيـ في الكفاء بعيد اهلل الذم عاىدكه إلى االستعانة بالصبر كالصبلة ،كما أمر نبيو

محمدان  بذلؾ فقاؿ لو :فاصبر يا محمد عمى ما يقكلكف كسبح بحمد ربؾ"(.)1

فااية األكلى جاءت في سياؽ الحديث عف أىؿ الكتاب مف بني إسرائيؿ ،بأف يستعينكا


عمى طمب ااخرة بالصبر عمى الفرائض ،كالصبلة المانعة مف الفحشاء ،قاؿ -تعالى:-



   







   

(     البقرة.)45 -44 :

كجاء في تفسير ابف كثير " :معنى ااية ،استعينكا أييا األحبار مف أىؿ الكتاب بحبس

أنفسكـ عمى طاعة اهلل ،كبإقامة الصبلة المانعة مف الفحشاء كالمنكر ،كالمقربة مف رضا اهلل،

العظيمة إقامتيا إال عمى الخاشعيف ،أم :المتكاضعيف المستكينيف لطاعتو المتذلميف مف مخافتو –

قص يدكا
ىكذا قاؿ  ، -كالظاىر أف ااية كاف كانت خطابان في سياؽ إنذار بني إسرائيؿ ،فإنيـ لـ يي ى
بيا عمى سبيؿ التخصيص ،كانما ىي عامة ليـ كلغيرىـ"(.)2

كألف ااية في سياؽ الحديث عف أحبار بني إسرائيؿ فمـ يحسف نداؤىـ بالقكؿ:



    ؛ ألف النداء
بيذه الصيغة ال يككف إال لمف آمف حقان ،كيصدؽ ذلؾ عمى اتباع محمد  ،تشريفان كتكريمان ليـ.

 )1الطبرم ،تفسير الطبرم.260 -1 ،
 )2ابف كثير ،تفسير ابف كثير.89 -1 ،
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أما ااية الثانية ،فإنيا خطاب لممؤمنيف اتباع الرسكؿ محمد

 ،يبيف فيو -تعالى -أف

أجكد ما يستعيف بو المؤمف عمى تحمؿ المشاؽ كالمصائب ،ىك الصبر كالصبلة ،كفي الحديث ":أف

رسوؿ اهلل  كاف إذا حزبو أمر صمى" ( ، )1فمما كاف الخطاب مكجيان لممؤمنيف اتباع الرسكؿ الكريـ،
حسف تنبيييـ ،كلفت نظرىـ إلى أجكد ما يستعيف بو المرء عمى المصائب ،فقاؿ :

     تشريفان

كاكبا انر لفعميـ ك "تنشيطان ليـ كحثان عمى مراعاة ما يعقبو مف األمر"(.)2

الخبلصة :ااية األكلى جاءت في سياؽ الحديث عف األحبار مف بني إسرائيؿ ،فمـ يحسف نداؤىـ

بقكلو    :؛ ألنيـ لـ يؤمنكا ،فمـ يقتض المقاـ
نداءىـ بيذا الكصؼ.

أما آية البقرة الثانية ،فإف الخطاب فييا لممؤمنيف المخمصيف مف أتباع محمد

 ،فناسب

تنبيييـ إلى خير ما يستعيف بو المرء ،كأجكد ما يمجأ إليو في الشدائد ،كىك الصبر كالصبلة ،فحسف

نداؤىـ بقكلو    :

 تنشيطان ليـ ،كحثان عمى مراعاة ما يعقب النداء مف أمر ،تشريفان كاكبا انر لفعميـ .كاهلل أعمـ.

المسألة (:)3

قاؿ -تعالى   :-

(  البقرة.)57 :

كقاؿ -تعالى    :-

(آؿ عمراف.)117:

كقاؿ -تعالى   :-

(  األعراؼ.)160 :

كقاؿ -تعالى   :-

(  النحؿ.)33 :

الشاىد :ذكرت الجممة الفعمية    :في آيات سكر :البقرة كاألعراؼ كالنحؿ،
بينما حذفت مف آية سكرة آؿ عمراف ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟
 )1ابف حنبؿ ،مسند أحمد ،رقـ .388 :5 ،23347
 )2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.220 :1 ،
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التحميؿ والدراسة الببلغية:

  
يقكؿ تعالى في آية سكرة البقرة:



    









(    البقرة ،)57 :كالكبلـ في
ىذه ااية عف بني إسرائيؿ.

  
كيقكؿ -تعالى -في سكرة األعراؼ:
   

(   األعراؼ ،)16 :كالحديث ىنا عف بني
إسرائيؿ.

  
كيقكؿ -تعالى -في سكرة النحؿ:
   



   
     




     









(   النحؿ.)33-32 :
أما آية سكرة آؿ عمراف فيقكؿ تعالى فييا:

 م ؿ ما ينفقوف في ىذه الحياة الدنيا كم ؿ ريح فييا

صر أصابت حرث قوـ ظمموا أنفسيـ فأىمكتو وما ظمميـ اهلل ولكف أنفسيـ يظمموف( آؿ عمراف.)117 :
وبالنظر في اآليات نجد:

 .1الحديث في آيتي سكرتي البقرة كاألعراؼ ىك "إخبار عف قكـ مضكا كانقرضكا ،كىـ بنك
إسرائيؿ ،كما في آؿ عمراف ىمثىؿ"

()1

 ،كىذا المثؿ يضربو -تعالى -لكؿ ذم عقؿ في كؿ

عصر ،لمف ينفؽ أمكالو في المكارـ ككسب الثناء بيف الناس ،كال يبتغى بو كجو اهلل ،كيشبو

ذلؾ بالزرع الذم أصابتو ريح فأصبح حطامان ،لذلؾ ناسب في آيتي البقرة كاألعراؼ مجيء

 ،   لمداللة عمى الماضي خبلؼ آية آؿ عمراف التي تدؿ عمى
الحاضر كالمستقبؿ ،إذ المثؿ يضرب لكؿ كافر في الحاضر كالمستقبؿ.

 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.123 :
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الخيرة ،ثـ
 .2آية النحؿ تتحدث عف المؤمنيف الذيف استحقكا الجنة ،نتيجة أفعاليـ الطيبة ٌ
يمتفت إلى الحديث عف الكافريف بأنيـ " لما طعنكا في القرآف بأنو أساطير األكليف ،أكعدىـ
اهلل -تعالى -بقكلو :ىؿ ينظركف إال أف تأتييـ المبلئكة لقبض أركاحيـ ،أك يأتي أمر ربؾ
أم عذابو"  ،1كذلؾ فعؿ الذيف مف قبميـ ،أم مثؿ فعؿ ىؤالء مف اإلصرار عمى الكفر

كالتكذيب كاالستيزاء ،فعؿ الذيف ضمكا مف قبميـ مف طكائؼ الكفار ،فأتاىـ أمر اهلل فيمككا

بما استحقكه بكفرىـ(.)2

فالحديث عف األقكاـ السابقة الكافرة الظالمة التي استكبرت كطغت فاستحقت العذاب ،ثـ

عف الكفار الذيف اتيمكا الرسكؿ كتكبركا عميو ،فمما كاف الحديث عف أقكاـ سابقة ناسبو اإلخبار

بالفعؿ الماضي.    :

الخبلصة :ذكرت الجممة الفعمية    في آيات :البقرة كاألعراؼ كالنحؿ،

كذلؾ ألنيا تتحدث عف أقكاـ مضت ،فناسبيا صيغة الماضي ،أما الحديث في آية آؿ عمراف ،فقد

المثىؿ يصمح لمحاضر كالمستقبؿ ،فممقتضى الحاؿ لـ تذكر ،كاهلل أعمـ.
المثىؿ ،ك ى
بني في سياؽ ى

المسألة (:)4

قاؿ -تعالى:-









(    البقرة.)161 :
كقاؿ -تعالى:-









(    آؿ عمراف.)91 :



كقاؿ -تعالى :-
     

(   محمد.)34 :

الشاىد :ذكرت الجممة الفعمية     :

  في آية سكرة محمد ،بينما حذفت مف آيتي سكرتي البقرة كآؿ عمراف ،فمنا أف نسأؿ عف حقيقة
ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

 )1الشككاني ،فتح القدير.161 :3 ،
 )2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد 59 :4 ،بتصرؼ.
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:التحميؿ والدراسة الببلغية

 الذيف يكتمكف ما، جاءت في سياؽ اإلخبار عف المشركيف مف أىؿ الكتاب،آية سكرة البقرة

 كمحاربتيـ،أنزؿ اهلل تعالى دكف أف يظير مف أعماليـ شيء يمنع الناس مف اتباع الرسكؿ

 بؿ اكتفكا بأف كتمكا ما جاء في (التكراة) عف حقيقة الرسكؿ، أك إلحاؽ األذل بيـ،كمعاداتيـ

 فمـ يكف ما يدعك لذكر، كىنا اكتفكا بالكفر كلـ يظير منيـ ما يصدكف بو عف سبيؿ اهلل،كصفتو

: قاؿ تعالى       :الجممة الفعمية









    
    










    




   
   



     
    

.)162 -159 : (البقرة  

، الذيف ارتدكا بعد إيمانيـ، فإنيا حديث عف المنافقيف،ككذلؾ األمر في آية آؿ عمراف

 أك مقاطعة لمف، أك معاداة، كلـ يرافؽ كفرىـ محاربة، ثـ ارتدكا فاكتفكا بالكفر،كعادكا إلى اإلسبلـ
 

: فمـ يكف ما يدعك لقكلو تعالى،أسمـ كحسف إسبلمو



.    

     :- تعالى-قاؿ







   
   





    
    






.)91 -90: (آؿ عمراف  

 الذيف أظيركا، فإنيا جاءت في سياؽ الحديث عف المنافقيف كالكافريف،أما آية سكرة محمد

 كشاقكا الرسكؿ مف، كحاربكا المسمميف، كلحنكا في قكليـ، فىىنفىثيكا أضغانيـ،العداء لئلسبلـ كالمسمميف
 كاظيار، كعدائيـ، كىنا لـ يكتفكا بالكفر بؿ اتبعكه بمحاربة المسمميف،بعد ما تبيف ليـ اليدل
  : قاؿ تعالى،  كخالفكا الرسكؿ كشاقكه،األحقاد كاألضغاف ليـ
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.)32 -25 : (محمد 

، كمخالفة الرسكؿ، بمحاربة أتباعو، كالصد عف سبيؿ اهلل،فمما جمعكا بيف النفاؽ كالكفر

  
 :- تعالى-ناسب قكلو
     
 
   

.)34 : (محمد  

 كبياف كفرىـ، كاف اإلخبار عف الكفار كالمنافقيف، في آيتي سكرتي البقرة كآؿ عمراف:الخبلصة

. دكف أف يي ٍب ًرز في ذلؾ مف أعماليـ التي تصد عف سبيؿ اهلل شيئا،كنفاقيـ
 كاظيا انر ألعماليـ في محاربة، فإف فييا إخبا انر عف المنافقيف كالكافريف،أما آية سكرة محمد
 بينما، لذا ذكرت الجممة الفعمية في آية سكرة محمد، كصدىـ عف سبيؿ اهلل،اإلسبلـ كالمسمميف

. أعمـ- تعالى-حذفت مف آيتي سكرتي البقرة كآؿ عمراف كاهلل

:)5( المسألة
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 :- تعالى-قاؿ
   
  

.)174 :(البقرة

   
 :- تعالى-كقاؿ
   





.)77 : (آؿ عمراف 

    

: ذكر في آية آؿ عمراف قكلو:الشاىد

 فما سبب ذلؾ كما بيانو؟،خبلؼ آية سكرة البقرة
:التحميؿ والدراسة الببلغية

 

:يقكؿ تعالى في آية سكرة البقرة





   
     







   

) كيقكؿ تعالى في آية آؿ174 : (البقرة   

    :عمراف
   





    
   




  

" فالتكعد فييا أكبر، " أف المنكر في سكرة آؿ عمراف أكثر:) بالنظر في اايتيف نجد77 :(آؿ عمراف

 كأما آية آؿ، فآية سكرة البقرة في الذيف يكتمكف ما أنزؿ اهلل كيشتركف بكتمانيـ ىذا ثمنان قميبلن، "

)1(

 كىك ذنب أكبر، بؿ في الذيف يشتركف بعيد اهلل كايمانيـ ثمنان قميبلن،عمراف فميست في الذيف يكتمكف

 كاشتركا بو ثمنان، كاقسمكا عمى ذلؾ، إذ ىـ لـ يكتمكا الحؽ فقط بؿ غيركه،كأعظـ مف مجرد الكتماف

 ليـ- تعالى- فمما زادكا في الذنب زاد اهلل، فيـ لـ يكتفكا بالكتماف بؿ تجاكزكا في دعـ الباطؿ.قميبلن
)2(

. "      :في العقكبة فقاؿ
.136 : البرىاف في متشابو القرآف،) الكرماني1
.123 : التعبير القرآني،السامرائي
)2
ٌ
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ثـ إف المقاـ في (آؿ عمراف) بني في سياؽ الكفاء بالعيد هلل -تعالى ،-فناسب تشديد


العقكبة عمى معصيتو أكثر مما في سكرة البقرة؛ ألف السياؽ يقتضيو  ،قاؿ -تعالى:-









(   آؿ عمراف .)76 :كفي سكرة البقرة يقكؿ تعالى( :
فشدد في آؿ عمراف أكثر مف آية سكرة
حرـ عميكـ الميتة كالدـ كلحـ الخنزير) ( البقرةٌ )173 :
إنما ٌ
البقرة (.)1

الخبلصة :لما كاف المنكر في آية آؿ عمراف أكثر ،كاف التكعد فييا أشد كأكبر؛ ألنيا في الذيف

يشتركف بعيد اهلل كأيمانيـ ثمنان قميبلن ،كىذا ذنب أكبر مف مجرد الكتماف ،حتى تجاكزكا ذلؾ إلى
تغيير الحؽ كدعـ الباطؿ.

أما في آية سكرة البقرة ،فالكبلـ عمف يكتـ ما أنزؿ اهلل ،كيشترم بذلؾ ثمنان قميبلن ،كىذا أخؼ

مف الذنب في آية آؿ عمراف .فناسب الزيادة في دعـ الباطؿ كالتمادم في الذنب زيادة العقكبة،

كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)6

قاؿ -تعالى      :-

(  آؿ عمراف.)18 :

كقاؿ -تعالى(      :-آؿ عمراف.)18 :

ص ِّدرت ااية بالفعؿ كالفاعؿ ،     :بينما حذفا مف نيايتيا،
الشاىد :ي
فما حقيقة ذلؾ األمر مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

يشيد اهلل تعالى – كىك خير الشاىديف – أنو ال إلو إال ىك ،المنفرد باأللكىية لجميع

الخبلئؽ ،كأف جميع مخمكقاتو فقيرة إليو كىك الغني عما سكاه ،كفي ىذه ااية ينفي رب العزة ما

ادعتو النصارل بحؽ نبييـ حيث "أتكا إلى النبي

 فخاصمكه في عيسى ،فأنزؿ اهلل:

 )1المرجع السابؽ ذاتو124 -123 :بتصرؼ.

361














()1

(   البقرة )255 :إلى بضع كثمانيف آية منيا" .

فاهلل -تعالى -ينفي ما أضافو النصارل الذيف حاجكا رسكؿ اهلل في عيسى مف النبكة ،كما

نسبو إليو سائر أىؿ الشرؾ مف أف لو شريكان ،كاتخاذىـ دكنو أربابان ،فأخبرىـ اهلل عف نفسو أنو
الخالؽ َّ
كؿ ما سكاه ،كأف ذلؾ مما شيد بو ىك كمبلئكتو ،كأىؿ العمـ بو مف خمقو" .فبدأ جؿ ثناؤه
أمرىىـ مف أىؿ الشرؾ بو ،ما ىن ىسبكا إلييا،
بنفسو تعظيمان لنفسو ،كتنزييان ليا عما ىن ىس ى
ب الذيف ذكرنا ى
()2
 ،فقاؿ -تعالى :-
كما سف لعباده أف يبدأكا في أمكرىـ بذكره قبؿ ذكر غيره مؤدبان خمقو بذلؾ"

       

بالفعؿ ،ثـ كرر في أمر ىذه ااية فقاؿ" :       :ألف
األكؿ جرل مجرل الشيادة ،فأعاده ليجرم الثاني مجرل الحكـ بصحة ما شيد بو الشيكد"

()3

،أم

لمتككيد كتقرير ىذه الحقيقة.
الخبلصة :ذكر الفعؿ كالفاعؿ في صدر ااية:

   ؛ ألنو جرل

مجرل الشيادة ،لنفي ما ادعتو النصارل بحؽ عيسى عميو السبلـ ،ثـ حذفا مف كممة التكحيد في

نياية ااية؛ ألنيا أعيدت لمتككيد .كاهلل أعمـ.

المسألة (:)7

قاؿ -تعالى:-









(  آؿ عمراف.)32 :
كقاؿ -تعالى    :-

(آؿ عمراف.)132 :
كقاؿ -تعالى :-

  

    

(النساء.)59 :

كقاؿ -تعالى :-

  

(  المائدة.)92 :

 )1السيكطي ،لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ.51 :
 )2الطبرم ،تفسير الطبرم.210 :3 ،

 )3الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.143 :
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كقاؿ -تعالى:-







(  األنفاؿ.)1:
كقاؿ -تعالى :-

   

(األنفاؿ.)20 :

كقاؿ -تعالى    :-

(األنفاؿ.)46 :

كقاؿ -تعالى:-









(   النكر.)54 :
كقاؿ -تعالى :-

  

(  محمد.)33 :
كقاؿ -تعالى:-







(  المجادلة.)13 :
كقاؿ -تعالى :-

  

(  التغابف.)12 :
الشاىد :بالنظر في اايات السابقة نجد الشكاىد التالية:
أوالً :اقتراف الجممة الفعمية:

   مع لفظ الرسكؿ  في آيات سكر:

النساء ،كالمائدة ،كالنكر ،كمحمد ،كالتغابف ،كحذفيا مف آيات سكر :آؿ عمراف ،األنفاؿ ،المجادلة.
انياً :يذ ًك ىر قكلو تعالى      :في آية
سكرة النساء.
ال اً :اقتراف آيتي سكرتي ،آؿ عمراف كالنكر بالفعؿ.    :

رابتاً :اقتراف آيات سكر :آؿ عمراف ،المائدة ،التغابف ،كاألنفاؿ ،كالمجادلة بحرؼ النسؽ الكاك.
فما حقيقة ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ في اايات الكريمة مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

أوالً" :المبلحظ أف ما لـ يتكرر فيو لفظ الطاعة مع الرسكؿ ،فالسياؽ فيو هلل كحده ،كلـ

يذكر فيو لفظ الرسكؿ ،كال أية إشارة إليو ،فمف ذلؾ ما جاء في آية (آؿ عمراف ،)32 :فقد ذكر أف

   
األمر كمو هلل كبيده ،قاؿ تعالى:
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.)27 -26 : (آؿ عمراف  







:كقاؿ



.)28 : (آؿ عمراف   








:ككرر ىذا المعنى فقاؿ



 فأنت ترل.) إلى أف ذكر ااية الكريمة30 : (آؿ عمراف 
. فذكر طاعة اهلل كجعؿ طاعة الرسكؿ تبعان ليا،أف المقاـ مختص باهلل كحده

  : فقد قاؿ قبميا، فمـ يكرر فييا لفظ الطاعة،)132 :ككذلؾ آية (آؿ عمراف
     
   

.)1(" )128 : (آؿ عمراف  

،) لـ يكرر فييا لفظ الطاعة؛ ألف الحديث فييا عف المؤمنيف عامة20 :ككذلؾ آية (األنفاؿ

   
 :فقد قاؿ
     





    

- ثـ قاؿ.)17: (األنفاؿ     

     

:-تعالى

- فالمقاـ فييا مختص باهلل،)18: (األنفاؿ  
. كحده-تعالى

 كىك، فإف أمر الطاعة جاء بعد فعؿ األمر بإقامة الصبلة كايتاء الزكاة،كفي آية المجادلة


: يقكؿ تعالى. فذكر طاعة اهلل كجعؿ طاعة الرسكؿ تبعان ليا، كحده- تعالى-أمر يتعمؽ باهلل
   
     










    

.)13 : (المجادلة  
.154 – 153 : التعبير القرآني،السامرائي
ٌ )1
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 ففي آية، فعؿ الطاعة في اايات األخرل؛ ألف السياؽ يقتضييا- تعالى-ككرر اهلل

 كطاعة أكلي  "جعؿ طاعة اهلل كطاعة الرسكؿ أصمية ليفصؿ بيف طاعة الرسكؿ،)59 :(النساء
   
: ثـ قاؿ، فيما ليستا بالمنزلة نفسيا،األمر
    







 ثـ قرر، فقد جعؿ الرسكؿ مرتجعان كالقرآف.)61 : (النساء  

  

:حكمان ثانيان فيما بعد فقاؿ
     






  





 فأنت ترل أف المقاـ ىنا.)64 : (النساء   
.)1(" فكررىا لما كاف السياؽ يقتضييا،مقاـ تبياف طاعة الرسكؿ


: يقكؿ تعالى، فقد تكرر ذكر الرسكؿ،)54
:ككذلؾ األمر في سكرة النكر (ااية








    
   
    
    
   
   
    








.)52 -50 : (النكر 




:ثـ قاؿ تعالى
  
    

 فأنت ترل أف السياؽ يؤكد، ) فجعؿ طاعة الرسكؿ مقترنة بإقامة الصبلة كايتاء الزكاة56 :(النكر
.لفظ طاعة الرسكؿ

 "فقد كرد لفظ الرسكؿ كطاعتو كعدـ مشاقتو فقد،)32 :ككذلؾ ما جاء في سكرة محمد (ااية

    :قاؿ




     

.154 : التعبير القرآني،السامرائي
ٌ )1
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(    محمد.)32 :

ككذلؾ ما جاء في التغابف ،فقد ختميا بقكلو   :
   

(  التغابف )12 :ىذا كاف كؿ آية ختمت بمثؿ ىذا التعقيب كرر فيو
لفظ الطاعة لمرسكؿ"(.)1

انياً :إضافة قكلو تعالى      :في

خالد أمي انر،
آية سكرة النساء حيث "نزلت في قصة جرت لعمار بف ياسر مع خالد بف الكليد ،ككاف ه
عمار رجبلن بغير أمره فتخاصما ،فنزلت" ( ،)2كىذا إشارة إلى أف مصدر التشريع األكؿ ىك
فأجار
ي

القرآف ،كىك الفصؿ كالحكـ في حدكد الشرع ،كأف سنة الرسكؿ ىي المرجع الثاني ،كالعمؿ بمكجبيما

فقييا ،أـ
ن
حاكما ،أـ عالمان ،أـ
ن
كطاعتيما كاجب ،ثـ قاؿ كأكلي األمر بعمكـ المفظ ،سكاء أكاف الكلي

صاحب فضؿ،

قاؿ عميو السبلـ(:

عمى المرء المسمـ الطاعة فيما أحب أو كره إال أف

يؤمر بمتصية ،فمف أمر بمتصية فبل سمع وال طاعة"(.)3

كقد ذكر فعؿ الطاعة مع أكلي األمر ،لبياف أف طاعتيـ غير طاعة اهلل كالرسكؿ.

قاؿ تعالى    :



    
    
    



    
  

(النساء .)59 :لذا أضيؼ قكلو  :

   لمناسبة القصة ،كأيريد بيا عمكـ المفظ.

ال اً :اقتراف آيتي آؿ عمراف كالنكر بالفعؿ  ،   جاء خطابان لمرسكؿ الكريـ  ،ففي آية آؿ

عمراف إلببلغ النصارل الذيف خاصمكه في عيسى ،بكجكب تنقية إيمانيـ كتصفية عقيدتيـ باتباع

نيج اإلسبلـ كسبيؿ الرسكؿ محمد

 ، كترؾ ما ىـ فيو مف شرؾ كضبلؿ ،كقد جاء الطمب

بصيغة األمر كبالفعؿ    كذلؾ:

أ .ألنو جاء في باب إعبلـ الرسكؿ كتعميمو سبؿ الرد عمى انحرافاتيـ.

 )1المرجع السسابؽ ذاتو.155 – 154 :
 )2ينظر :السيكطي ،لباب النقكؿ .72 :كتفسير الطبرم.184 :5 ،

 )3ابف يزيد محمد أبك عبد اهلل القزكيني (ت  275ىػ) ،سنف ابف ماجة ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي( .بيركت:

دار الفكر ،دط ،دت) ،باب ال طاعة في معصية اهلل ،رقـ.956 :2 ،2864 :
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ب .إيذانان كاشعا انر بكجكب األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،كأف ذلؾ مف ميمة الرسكؿ ،كنحف
عمى نيجو.

ج .كرد الفعؿ    في ىذه ااية منسجمان مع جك السكرة العاـ القائـ في جانب التكميؼ
مرة
عمى الطمب بفعؿ األمر  ،   حيث كرد في السكرة ذاتيا عشريف ٌ
  الصريح.

()1

بمفظ 

كفي آية سكرة النكر ،جاء الخطاب لمرسكؿ الكريـ؛ ليأمر المنافقيف بأف ينزلكا لحكـ اهلل تعالى
كحكـ رسكلو ،كالخطاب طمب بصيغة األمر؛ ألف ما يفعمو المنافقكف عظيـ كشديد فناسبو الطمب

بالصيغة العظيمة الشديدة.





قاؿ -تعالى:-




    










   

(  النكر.)54 :

ص يؿ اهلل -تعالى -بكاك النسؽ ،في اايات المقترنة بالكاك؛ جاء لكماؿ الفصؿ بيف فعؿ
رابتاً :ىك ٍ
الطاعة كما قبمو ،فاتقاء النار غير الطاعة ،كذكر الشيطاف كالصد عف سبيؿ اهلل ،كاإلصبلح،
كالثبات كالصبلة ،كعمـ اهلل ،كؿ ذلؾ غير فعؿ الطاعة ،فجاءت الكاك رابطة لكماؿ الفصؿ بيف

الجمؿ .كفصؿ في اايات األخرل لكماؿ الكصؿ.
الخبلصة :ما كاف السياؽ فيو هلل كحده ذكر فيو فعؿ الطاعة مع لفظ الجبللة ،ثـ عطؼ عميو بمفظ
الرسكؿ  ،كلما كاف السياؽ فيو خاصان بالرسكؿ كرر فيو فعؿ الطاعة مع الرسكؿ.

كذكر قكلو تعالى      :في

آية سكرة النساء ،جاء في سياؽ قصة خاصة ،بيف خالد بف الكليد كعمار بف ياسر رضي اهلل

عنيما ،كاف كانت العبرة بعمكـ المفظ؛ لبياف أف طاعة الكلي في غير معصية اهلل كاجبة ،كاقترنت
آيتا سكرتي آؿ عمراف كالنكر بالفعؿ    خطابان لمرسكؿ الكريـ ،كمف بعده ألمة اإلسبلـ،

بصيغة األمر؛ بيانان لكجكب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.

 )1عبد الباقي ،المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ ،قيؿ.571 :
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كما كصؿ بحرؼ النسؽ في اايات التي اقترنت بالكاك لكماؿ الفصؿ .كفصؿ في األخرل لكماؿ

الكصؿ ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)8

قاؿ -تعالى      :-

(آؿ عمراف.)167 :

كقاؿ -تعالى    :-

(  المائدة.)61 :

الشاىد :مف الكاضح أف اايتيف متشابيتاف في الظاىر ،إال أف آية المائدة ذكر فييا قكلو -تعالى:

   بينما خمت آية آؿ عمراف مف ذلؾ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

  
يقكؿ -تعالى -في سكرة آؿ عمراف:









    
    
     
    
    
    






(   آؿ عمراف .)167-166 :كيكـ التقى الجمعاف ،يعني

"يكـ أحد مف القتؿ كالجرح كاليزيمة"( ،)1ككاف مف آثار اليزيمة ،إظيار صدؽ إيماف المؤمنيف الذيف
ثبتكا في القتاؿ ،كبياف حقيقة المنافقيف بإظيارىـ الشماتة؛ ااية تبيف حاؿ المنافقيف ،كتخمييـ عف

الجماعة في لحظة الشدائد ،كىذا عاـ في كؿ منافؽ عمى مر الزماف ،فمما كانت ااية عامة لكؿ

زماف ناسبيا الفعؿ المضارع الذم يدؿ عمى استمرار حاؿ المنافقيف كطبيعتيـ ،دكف الفعؿ الماضي.
أما عف آية سكرة المائدة ،فقد جاء في أسباب النزكؿ أنو " أتى النبي  نفر مف ييكد فييـ

أبك ياسر بف أخطب ،كنافع بف أبي نافع كغازم بف عمر ،فسألكه عمف يؤمف بو مف الرسؿ،

فقاؿ " :أؤمف باهلل كما أنزؿ إلى إبراىيـ كاسماعيؿ كاسحؽ كيعقكب كاألسباط كما أكتي مكسى
 )1القرطبي ،تفسير القرطبي.265 :4 ،
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كعيسى كما أكتي النبيكف مف ربيـ ،ال نفرؽ بيف أحد منيـ كنحف لو مسممكف " فمما ذكر عيسى،

جحدكا نبكتو ،كقالكا :ال نؤمف بعيسى كال بمف آمف بو"

()1

فااية في جماعة مف الييكد " كانكا

يدخمكف عمى الرسكؿ  كيظيركف لو اإليماف نفاقان"( ،)2كىـ قكـ مخصكصكف محدكدكف كقد جاءت

ااية لتكشؼ حقيقتيـ زمف الرسكؿ



فناسب ذلؾ الفعؿ الماضي :




  ألف الكاقعة ىذه كقعت في زمف مضى كانتيى .قاؿ تعالى:
   
    






(     المائدة.)61 :
الخبلصة :ما جاء في آية آؿ عمراف ،ىك عاـ في كؿ منافؽ عمى مر الزماف ،حيث يظير المنافؽ
عمى غير حقيقتو عند الشدائد؛ لذلؾ ناسب ااية اإلطبلؽ بالفعؿ المضارع الداؿ عمى االستمرار؛

لبياف أف ىذه طبيعتيـ عمى مر العصكر .أما ما جاء في آية سكرة المائدة ،فيك إخبار عف جماعة
مخصصة محددة مضت مف الييكد ،كانت تظير اإليماف نفاقان يُ ،فناسبو الماضي:
،  كاهلل أعمـ.



المسألة (:)9

قاؿ -تعالى :-

   

(     المائدة:
.)20

كقاؿ -تعالى :-

   

(    إبراىيـ.)6 :
الشاىد :ذكرت جممة النداء    :في آية سكرة المائدة ،كلـ تذكر في آية سكرة
إبراىيـ ،فما سر الذكر في األكلى كالحذؼ مف الثانية؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

 )1السيكطي ،لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ.93 :
 )2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.293 :2 ،
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في آية سكرة المائدةَّ ،
عد ىد اهلل -تعالى -النعـ التي أنعميا عمى بني إسرائيؿ ،حيث جعؿ
فحسف نداؤىـ بػ:
ن
منيـ أنبياء ،كجعؿ منيـ
ممككا ،كآتاىـ ما لـ يؤت أحدان مف العالميف ،ي

 ،  كذلؾ ألف اإلنساف يحب أف ينتسب إلى قكـ ذكم رفعة كمكانة عالية ،قاؿ-

   
تعالى:-











     

(   المائدة .)20 :ثـ إف اهلل -تعالى -طمب منيـ



أف يدخمكا األرض المقدسة التي كتبيا اهلل ليـ ،فقاؿ:












(    المائدة .)21 :فناداىـ
بػ    عطفان لقمكبيـ لتحميميـ ميمة دخكؿ األرض المقدسة كتكميفيـ ،أما آية

إبراىيـ ،فميس فييا طمب شيء ،كال تكميؼ بأمر ،كانما فييا تذكيرىـ بما مر عمييـ مف محف كعذاب
كفرؽ بيف الحالتيف.

مف جية ثانية فإف تسمية المخاطب بندائو مع اإلقباؿ عميو ،يفيد المبالغة في التنبيو،

فنبِّيكا بأبمغ األلفاظ ليقكمكا بشكر ما عمييـ مف
مف اهلل عمييـ بيا " ي
خاصة بعد ذكر النعـ ،التي ٌ
اإلنعاـ"(. )1


المف كالسمكل مما لـ ينعـ بو عمى أحد قبميـ كال بعدىـ ،فمذلؾ قاؿ:
إف ٌ
ثـ " ٌ
     

  فمما تنبيكا عمى شكر نعمة يخصكا بيا دكف الناس كميـ،
كانت المبالغة في ذلؾ أكلى"(.)2

كجاء في (البرىاف) لمكرماني أف ":التصريح باسـ المخاطب مع حرؼ الخطاب يدؿ عمى تعظيـ

المخاطب بو ،كلما كاف ما في ىذه السكرة نعمان جسامان ،ما عمييا مف مزيد ،كىك قكلو  :
   






صرح فقاؿ:
ٌ ،    
 
 ،  كلمكافقة ما قبمو كما بعده مف النداء كىك:


(  المائدة،)21 :

 

درة التنزيؿ.97 :
 )1اإلسكافيٌ ،
 )2اإلسكافي ،درة التنزيؿ.97 :،

370

(   المائدة    )22 :
()1

(المائدة )24 :كلـ يكف ما في إبراىيـ بيذه المنزلة فاقتصر عمى حرؼ الخطاب"

.

الخبلصة :ذكر في آية المائدة    :مبالغة في تنبيو بني إسرائيؿ؛ ليشكركا نعمة

فحسف نداؤىـ بػ:
اهلل التي ٌ
مف اهلل تعالى بيا عمييـ ،حيث أتاىـ ما لـ يؤت أحدان مف العالميف ،ي
  ؛ ألف اإلنساف يحب أف ينتسب إلى قكـ ذكم رفعة كمكانة عالية .أما آية سكرة



مر عمييـ مف محف كعذاب ،حيث كانكا مستذليف كمستعبديف ،ثـ إف سياؽ
إبراىيـ ففييا تذكير بما ٌ
قصة مكسى في سكرة المائدة أطكؿ مما في سكرة إبراىيـ فزاد  ،   كاهلل أعمـ.

المسألة (:)10

قاؿ -تعالى    :-
   

(  المائدة.)92 :

كقاؿ -تعالى    :-







(التغابف.)12 :



الشاىد :ذكرت الجممة الفعمية    :في آية سكرة المائدة ،بينما
حذفت مف السياؽ المشابو مف آية سكرة التغابف ،فما حقيقة ذلؾ األمر كما بيانو؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

الشدة ،كالغمظة ،في بياف حكـ الخمر كالميسر كاألنصاب
آيات سكرة المائدة تقكـ عمى ٌ

كاألزالـ ،كاعتبارىا رجس مف عمؿ الشيطاف ،كأف الكاجب اجتنابيا ،ثـ تبيف اايات دكر الشيطاف

القائـ عمى إيقاع العداكة كالبغضاء بيف الناس ،كالصد عف سبيؿ اهلل.

كىذه الشدة كالغمظة في بياف ىذا الحكـ ،كما رافقو مف فعؿ الشيطاف ناسبو شدة كغمظة في

تيديد مف يقترب منيا مف خبلؿ قكلو تعالى ،   :ثـ ب ٌكتيـ اهلل
كزاد في تحذيرىـ بقكلو فاعممكا؛ ألف عمـ المخاطب كدرايتو بالحكـ ،ثـ اإلصرار عمى ارتكابو يككف



أجمب لمعقكبة ،كأبمغ في المحاسبة ،قاؿ تعالى:





 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.162 :
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.)92 – 90 : (المائدة  

 مف بياف، فإنو قائـ عمى الثنائية المعيكدة في القرآف الكريـ،أما ما جاء في سكرة التغابف

 ثـ،  ثـ تابعت الحديث عف أىؿ النار، حيث تحدثت اايات عف أصحاب الجنة،األشياء كأضدادىا
 ثـ تصؼ المؤمف باهلل؛ بأف اهلل،تابع ببياف أف ما أصاب اإلنساف مف خير أك شر ىك مف عند اهلل











:قد ىدل قمبو

      

 فمما كاف. فيذه العبارة فييا مف الرقة كالنعكمة ما يجمب اليدكء كالطمأنينة لمقمب،)11 :(التغابف

 جاءت العبارات رقيقة بعيدة عف التيديد كالكعيد الذم رأيناه في،الخطاب رقيقان في آية سكرة التغابف

     : قاؿ تعالى:آية سكرة المائدة


















    




.)12 -11 : (التغابف 

 المناسبيف، عمى سبيؿ التيديد كالكعيد، في آية سكرة المائدة، ذكرت الجممة الفعمية:الخبلصة

 في حيف خمت آية سكرة التغابف مف الجممة، الذم يتسـ بيما السياؽ،الشدة كالعظمة
ٌ ألسمكب
 بؿ جاءت رقيقة ناعمة؛ تبعث اليدكء كالطمأنينة في القمب،الشدة كالغمظة
ٌ الفعمية؛ ألنيا خمت مف

. كاهلل أعمـ،فجاء كؿ في مكقعو

:)11( المسالة

  
 :- تعالى-قاؿ
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(  األنعاـ.)5:

كقاؿ -تعالى    :-





(   الشعراء.)6 :
الشاىد :ذكر في آية األنعاـ قكلو تعالى:

  

  زيادة عمى ما جاء في آية سكرة الشعراء ،فما حقيقة ذكر ما ذكر في
آية األنعاـ ،كحذؼ ما حذؼ مف آية الشعراء؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

َّ
الكذب بالح ً
عنى فييا
ِّد
اايتاف مكيتاف ،قيي ى
الم ى
ي
ؽ في آية سكرة األنعاـ ،كذلؾ ألنو " قد ىكفى ى
ىحقَّوي مف المَّفظ؛ ألنيا سابقة لمثانية كاف كانتا مكيتيف ،فأيشبً ىعت األلفاظ األكلى مستكفية لمعناىا ،كفي
ااية الثانية ،اعتمد عمى االختصار لما سبؽ في األكلى مف البياف"(.)1

كالى ىذا المعنى ذىب (األلكسي) في تفسيره (ركح المعاني) ،فقاؿ ":قيد الكذب بالحؽ ىنا

– األنعاـ – ككاف التنفيس بسكؼ ،كفي الشعراء،

  

  بدكف تقييد الكذب ،كالتنفيس بالسيف ،ألف األنعاـ متقدمة في
النزكؿ عمى الشعراء فاستكفى فييا المفظ ،كحذؼ مف الشعراء – كىك المراد – إحالة عمى األكؿ،
كناسب الحذؼ االختصار في حرؼ التنفيس"(.)2

كقكلو تعالى "    :يعني مشركي مكة( ،بالحؽ) يعني القرآف،
كقيؿ :محمد  فسكؼ يأتييـ ،أم يحؿ بيـ العقاب ،كأراد باألنباء كىي األخبار ،العذاب ،كقكلؾ:
اصبر كسكؼ يأتيؾ الخبر ،أم العذاب ،كالمراد :ما ناليـ يكـ بدر كنحكه كقيؿ :يكـ القيامة"

()3

كىك

المراد كاهلل تعالى أعمـ ،ألف (سكؼ) غالبان ما تستعمؿ لممستقبؿ البعيد ،خبلؼ (السيف) التي

تستعمؿ لممستقبؿ القريب ،كمعركة بدر كانت قريبة كشاىدكىا ،كىي المراد في ااية الثانية كاهلل

أعمـ.

الكذب في آية سكرة األنعاـ بالحؽ ،تأكيدان عمى غييـ كاستكبارىـ
ِّد
كمف ناحية ثانية ،فقد قيي ى
ي
كانصرافيـ عف سبيؿ اهلل ،في إشارة إلى عدؿ اهلل تعالى المكجب لمجزاء ،بعد بياف األسباب ،كأم

درة التنزيؿ.107 :
 )1اإلسكافيٌ ،
 )2األلكسي ،ركح المعاني.135 :7،
 )3القرطبي ،تفسير القرطبي.391 :6 ،
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سبب أجمب لمعقكبة مف االستكبار عمى القرآف كالتمرد عمى الرسكؿ الكريـ

الذم سيجمب ليـ أنباء ما كانكا بو يستيزئكف أم العقاب.

 ،لذلؾ قيد الكذب،

أما آية سكرة الشعراء ،فقد أطمؽ فييا الكذب كلـ يقيد كذلؾ مناسبة لئليجاز "،قاؿ تعالى

قبؿ آية الشعراء:











فقاؿ :


 ،  ثـ اعترض بتسمية نبيو






  كليس ىذا المعترض بو مما ذكركا بو ،ثـ قاؿ   :
   





(   الشعراء )4 :كىذا راجع إلى تسميتو – عميو السبلـ – فمـ يبؽ
مجردان لتذكيرىـ سكل قكلو :

  

(  الشعراء ،)8 :كما بعد مف كعيدىـ كتيديدىـ بقكلو:



(  ...     الشعراء ،)5 :كىذا
إيجاز ،فناسبو ما نيط بو مف قكليـ:



 




(    الشعراء)6 :
إيجا انز إليجاز"(.)1

كمف ناحية ثانية ،فإف التصريح في مطمع السكرة بقكلو تعالى:





(    الشعراء)2:
يسكؽ الذىف مباشرة ،إلى القرآف العظيـ ،كالمتابع لآليات البلحقة يبقى ذىنو مستحض انر لحاؿ الكافر
كمكقعو ،كىك األمر المكجب لمعقاب ،الجالب ليـ الخزم في الدنيا كااخرة ،لذلؾ أطمؽ الكذب لبياف

أف تكذيبيـ عبلكة عمى القرآف ،ينصرؼ إلى كؿ آية ككؿ معجزة .فكاف اإلطبلؽ لبياف تكذيبيـ

بالقرآف في الثانية ،كىك الحؽ ذاتو ،كلتكذيبيـ بالرسكؿ مف ناحية ثانية ،كباهلل كما أرسؿ مف آيات

مف ناحية ثالثة.

ؽ في ً
ً
الكذب بالح ً
األنعاـ؛ ألنيا متقدمة كقد استكفت ألفاظيا كأشبعت ،ثـ ذكرت
آية
ِّد
الخبلصة :قيي ى
ي
تأكيدان عمى ضبلؿ المشركيف مف أىؿ مكة كاستكبارىـ عمى القرآف ،المكجب ليـ العقاب ،كما أطمؽ
الكذب كلـ يقيد في آية الشعراء إيجا انز بإيجاز ،كلتقدـ اإلشارة المباشرة لمقرآف ،فأطمؽ لمداللة عمى
تكذيبيـ لمقرآف كلمرسكؿ كهلل ،كبما أرسؿ في ىذا الككف ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.413 :1 ،

374

المسألة (:)12

قاؿ -تعالى :-

     

(األعراؼ.)12 :

كقاؿ -تعالى :-

   

(   ص.)75 :
الشاىد :السياقاف متشابياف كفي قصة كاحدة ،ذكرت جممة النداء  

 في آية سكرة (ص) ،بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية سكرة األعراؼ ،فما حقيقة ذلؾ
األمر مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

اايتاف في سياؽ خطيئة إبميس ،بتركو السجكد ادـ ،استكبا انر ،كتعاليان عمى تعاليـ اهلل

تعالى ،فغضب اهلل عميو بسبب عصيانو كخركجو عف طاعتو سبحانو ،فأذلو اهلل كجعمو مف
الصاغريف؛ حذفت جممة النداء مف آية سكرة األعراؼ "،    :ألف

   
خطابو قىيرب مف ذكره في ىذه السكرة كىك قكلو:
     

(  األعراؼ ،)12 -11 :فحسف حذؼ حرؼ النداء كالمنادل ،كلـ يقرب في

  
(ص) قربو منو في ىذه السكرة :ألف في (ص): ،




(  ص )74 :بزيادة استكبر ،فزاد حرؼ النداء كالمنادل ،كقاؿ:

.)1("     
كمف ناحية ثانية ،فإف سكرة األعراؼ فييا بياف لً ىخم ً
ؽ ىبنًي آدـ كتصكيرىـ،قاؿ -تعالى-

:

    



   
    

(  األعراؼ ،)11 :فالخطاب لبني آدـ ،ثـ إف األمر بالسجكد ىكىرىد لممبلئكة ،دكف
إشعار أف إبميس ليس منيـ ،ال سيما ظاىر الكبلـ يكحي أنو مأمكر معيـ ال مستثنى منيـ ،ثـ جاء

 

اإلخبار دكف شدة أك مبالغة ،قاؿ تعالى:



     

 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.180 :
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(  األعراؼ ،)11 :فجاء السؤاؿ الرباني منسجمان مع السياؽ

اليادئ لركح الكممات      :دكف ذكر السمو ،في جك
مشعر بالكد ظير مف خبلؿ قكلو    :ككأنو كاحد مف المبلئكة الكراـ ،فؤلف
الكبلـ ىادئ كيكحي بالقرب ،لـ يكف ما يبرر ذكر المنادل كأداة النداء التي تستعمؿ لمتنبيو الشديد

كمناداة البعيد.

أما ما جاء في سكرة (ص) فإف سياقو يقكـ عمى الشدة كالقكة ،انظر إلى الفعؿ (قعكا)

  

كالفعؿ (استكبر) ،في قكلو تعالى:
   





    







    




    









(   ص .)75 -71 :فيما فعبلف ،فييما مبالغة

باألمر بالسجكد (قعكا) ،كمبالغة في العصياف (استكبر) ،فكاف مف المناسب لمسياؽ مناداتو باسمو

إشارة لمبعد بينو كبيف الحؽ مبالغة في ذمو ،كتحقي انر لو ،كاشعا انر بأنو مطركد مف رحمة اهلل ،عزز

    
ذلؾ قكؿ إبميس :
    

ً
إبميس في جممة المبلئكة؛ إلرادة
(  ص ،)76 :كىك ىنا يتب أر مف المبلئكة ،كانما يذك ىر ي
العمكـ في طمب السجكد تكريمان لبني آدـ:
     

(اإلسراء:

 ،)70كترغيبان لو بفعؿ الطاعة التي تمرد عمييا.

كذلؾ فإف في سكرة (ص) تبسط معو في الكبلـ ،فذكرت جممة النداء ،بخبلؼ ما في

األعراؼ ،التي جاءت معو عمى أكجز صكرة كأقصر تعبير(.)1
الخبلصة:

أوالً :حذؼ المنادل كحرؼ النداء

   مف آية األعراؼ؛ ألف

خطابو قرب مف ذكره ،كلـ يقرب في سكرة (ص) قربو منو في سكرة األعراؼ ،حيث زيد الفعؿ

(استكبر) فزاد حرؼ النداء كالمنادل.

السامرائي ،التعبير القرآني 301 :بتصرؼ.
ٌ )1
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انياً :الحديث في سكرة األعراؼ يجرم مجرل الكد ،فناسب حذؼ النداء كالمنادل ،انسجامان كاشعا انر

بيذا القرب ،في حيف أف سكرة (ص) جرت مجرل المبالغة كالشدة في السياؽ ذاتو حيث استكبر

كعصى أمر ربو ،فجرل النداء إشعا انر لمبعد بيف إبميس كأفكاره ،كبيف الحؽ ج ٌؿ كعبل ،مبالغة في
ذمو كتحقيرة ،كاهلل -تعالى -أعمـ بمراده.

المسألة (:)13

قاؿ -تعالى     :-

( ىكد.)78 :

كقاؿ -تعالى(     :-الحجر.)71 :

الشاىد :اايتاف في قصة لكط – عميو السبلـ – مع قكمو ،ذكرت جممة النداء :

 في آية سكرة ىكد بينما حذفت مف آية الحجر ،فما حقيقة ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ في
اايتيف الكريمتيف مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

الجممة القرآنية األكلى جاءت في سياؽ قصة لكط – عميو السبلـ – مع قكمو ،كقد عممكا

ابتبلء مف اهلل تعالى،
بأمر الرسؿ ،الذيف جاءكه في أجمؿ صكرة كعمى ىيئة شباف حساف الكجكه،
ن
كىنا حيث خاطب لكط قكمو ،لـ يكف يعمـ بعد أف ضيكفو ىـ رسؿ اهلل تعالى ،كال يعمـ ما عزمكا
عميو مف إىبلؾ القكـ كخسؼ األرض بيـ بعد ،فقاؿ:





     

في محاكلة إلبعادىـ عما يجكؿ في أذىانيـ ،مف رغبة في الفاحشة كعمؿ لممنكرات .فالنداء جاء

لمحاكلة إبعادىـ ،كإلظيار بعد ما ىـ عميو مف سكء.

قاؿ تعالى     :
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 عند ذلؾ كشؼ.)81 – 77 : (ىكد   
.الرسؿ عف حقيقتيـ كمخططاتيـ كطمأنكا لكطان عمى مستقبمو كمف تبعو مف أىمو

 كعطؼ بذكر مجيء قكمو، فإنو تقدـ ذكر أنيـ رسؿ اهلل،أما في آية سكرة الحجر

     :- تعالى- قاؿ،كمحاجتو ليـ
















   




   
   

.)65 -61 : (ىكد   




:ثـ عطؼ بذكر مجيء قكمو
   
    
    
    




     

.)71 – 67 :(الحجر

ً
 كيميف ليـ في الخطاب،كيتقرب منيـ
،يتكد ىد إلييـ
كىنا يحاكؿ لكط
كلمحظة األخي ًرة أف ى
ى
 ليحذؼ البعد بينيـ، فحذؼ جممة النداء، فينجكا مف العذاب المتكقع ليـ، فيتكبكا،عمَّيـ يستمعكف
.في محاكلة إلقناعيـ بالميف كاليدكء

؛ ألف لكطان كاف ال يعمـ بحقيقة الرسؿ في آية   : ذكرت جممة النداء:الخبلصة
، كما يرسمكف لو مف أمر الفاحشة كالمعصية، فحاكؿ إبعاد قكمو عما يجكؿ في خاطرىـ،ىكد

. كلمحاكلة ثنييـ عف أفكارىـ الخبيثة،فالنداء إلظيار البعد بيف السمككيف

 فحاكؿ أف يتكسؿ إلى قكمو؛ ليحمييـ، فإف لكطان يعمـ فييا بحقيقة الرسؿ،أما آية الحجر

 لمحاكلة استمالة قمكبيـ ليعكدكا عما ىـ عازمكف عميو، فحذؼ النداء لحذؼ البعد،مما ىك متكقع
. كاهلل أعمـ،بالميف كاليدكء كالحكار
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المسألة (:)14

قاؿ -تعالى     :-

(      ىكد:
.)81

كقاؿ -تعالى     :-
   
   

(الحجر.)65 :
الشاىد :اايتاف في سياؽ قصة كاحدة كمكضكع كاحد ،ذكرت الجممة الفعمية:



   في آية سكرة الحجر ،بينما خمت
منيا آية سكرة ىكد ،فما كجو الذكر كالحذؼ في اايتيف الكريمتيف مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

اايتاف كردتا في قصة لكط مع قكمو ،سيقت األكلى في معرض الحديث الذم جرل بيف

   
إبراىيـ – عميو السبلـ مع الرسؿ (المبلئكة):









(   ىكد .)74 :فى ىذ ىكر اهلل -تعالى -أف المبلئكة قالت لمكط:
    

ِّد ذلؾ
(  ىكد" ،)81 :كالمعنى :لف يصمكا إليؾ كالى المؤمنيف مف أىمؾ ،لذا قيي ى
مف قكلو     :
     

(  ىكد )81 :بأف أمركه بإخراج أىمو مف بيف أظيرىـ ليبلن ،مف

أحد منيـ عمى شيء خمفو يعكقو عف المضي إلى حيث أمر بو"(.)1
غير أف يي ىعِّرىج ه
فقكلو -تعالى     :-خطاب مباشر كطمأنة

لمكط – عميو السبلـ  -مع تسرية عنو في قصة حية كمباشرة أغنت عف ذكر قكلو -تعالى:-
.   



أما آية سكرة الحجر فيي في سياؽ خطاب الرسؿ إلبراىيـ – عميو السبلـ   :-



   




درة التنزيؿ.226 :
 )1اإلسكافيٌ ،
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(   الحجر ،)59 -57 :فيي " إخبار عف الرسؿ ،أنيـ
خاطبكا إبراىيـ – عميو السبلـ – بو ،ثـ أخبر تعالى عف مخاطبتيـ لكطان في ىذه السكرة بما

يضاىي قكليـ إلبراىيـ عميو السبلـ ،أردفكا قكليـ لو    :

بقكليـ    :؛ ألنو إذا ساقيـ ككاف

مف كرائيـ كاف تحقيقان لخبرىـ أنيـ منجكىـ أجمعيف"(.)1

كقكلو     :أم "كف عمى أثرىـ،

تذكد يىـ كتسرع بيـ ،كتطمع عمى أحكاليـ ،كلعؿ إيثار االتباع عمى السكؽ ،مع أنو المقصكد باألمر،
ي
لممبالغة في ذلؾ"(.)2
ثـ يمكف القكؿ إنو في سكرة ىكد ،كانت المفاجأة لمف ىك في الكرب غريؽ ينتظر المنقذ،

فمد لو الرسؿ اليد ،كأمركه بالخركج مطمئنيف لو بقكليـ:



 

 (  كلف) أقكل أدكات النفي المستقبمي ،فمـ يكف بحاجة إلى قكليـ كاتبع
أدبارىـ؛ ألف ما سبؽ أغنى عما سيمحؽ.


في حيف أف سكرة الحجر فييا حكار بيف لكط كالرسؿ ،تخممو اإلنكار كالتصديؽ:




















    

(ىكد ،)64 – 61 :فإنكار لكط لمرسؿ كمحاكلتيـ إثبات حقيقتيـ بقكليـ:




 

بالجممة االسمية ناسبو تأكيد النجاة بقكليـ:



 ،  ليككف أحفظ ليـ.
الخبلصة :حذفت الجممة الفعمية   

 مف آية ىكد؛ لتقدـ ما يشير إلييا ،كيغني عف ذكرىا ،كىك قكلو





 ،   كىك خطاب فيو طمأنينة كبشرل لمف ىك في
أمس الحاجة إلييا .أما في سكرة الحجر ،فالخطاب فيو تشكيؾ ناسبو التحقيؽ لخبرىـ ،فقاؿ

   كاهلل أعمـ.

 )1المصدر السابؽ ذاتو.227 :
 )2البيضاكم ،تفسير البيضاكم.377 :3 ،
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المسالة (:)15

قاؿ -تعالى :-







(  النحؿ.)93 :

كقاؿ -تعالى(       :-سبأ:

.)25
الشاىد :ذكرت الجممة الفعمية    :في آية سكرة النحؿ ،بينما حذفت مف آية سكرة
سبأ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

  

يقكؿ -تعالى -في سكرة النحؿ:
   
     





(   النحؿ .)93 :فيقكؿ -تعالى -ذكره :لك شاء ربكـ أييا
الناس لمطؼ بكـ بتكفيؽ مف عنده فصرتـ جميعان جماعة كاحدة كأىؿ ممة كاحدة  ،كلكنو -تعالى-

ذكره خالؼ بينكـ فجعمكـ أىؿ ممؿ شتى ،بأف كفؽ ىؤالء لئليماف بو كالعمؿ بطاعتو فكانكا مؤمنيف،

كخذؿ ىؤالء فحرميـ تكفيقو فكانكا كافريف ،كليسألنكـ اهلل جميعان يكـ القيامة عما كنتـ تعممكف في
الدنيا فيما أمركـ كنياكـ ،ثـ ليجازيكـ؛ جزاء المطيع منكـ بطاعتو ،كالعاصي لو بمعصيتو(.)1

فالخطاب لكبل الفريقيف ،مف آمف باهلل تعالى كائتمر بما أمر كانتيى عما نيي عنو ،كمف

كفر كتمرد عمى فطرتو ككاف مف الكافريف ،فالجماعتاف ستسأالف يكـ القيامة عما كانت قد اقترفت
في دنياىا كماضي أمرىا ،فجاء فعؿ الككف الماضي    :خطاب لمفريقيف؛ ليقفاف
عمى حقيقة ما فعبل في الدنيا في أياميـ السالفة ،كىذا ما يتناسب مع عدؿ اهلل تعالى في محاسبة

البشر ،كمجازاة كؿ حسب ما يستحؽ.

أما في سكرة سبأ فيقكؿ تبارؾ كتعالى    :
    
     
       









    

 )1الطبرم ،تفسير الطبرم 168 :14 ،بتصرؼ.
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(    سبأ.)26 – 25 :
كيقكؿ تعالى ذكره لنبيو محمد  " :قؿ ليؤالء المشركيف ،أحد فريقينا عمى ىدل كااخر عمى

ضبلؿ ،كال تسألكف عما أجرمنا نحف مف جرـ كركبنا مف إثـ ،كال نسأؿ نحف عما تعممكف أنتـ مف

عمؿ"

()1

كىنا ً" أيسند اإلجراـ إلى النفس ،كأراد بو الزلٌبلت ،كالصفات التي ال يخمك منيا مؤمف،

كأسند العمؿ إلى المخاطبيف ،كأراد بو الكفر كالمعاصي كالكبائر"(.)2

كاهلل تعالى يفصؿ في مكقؼ اإلنصاؼ بيف البشر ،فبل الكافركف مسؤكلكف عف المؤمنيف كال

المؤمنكف مسؤكلكف عف فعؿ الكافريف؛ ألف عممو الشامؿ بأفعاؿ العباد يغني عف سؤاليما ،فاستغني

عف قكلو   :؛ " كألف قكلو   :بمفظ الماضي ،أم:
أجرمنا قبؿ ىذا  ،كلـ يقؿ نجرـ فيقع في مقابمة تعممكف؛ ألف مف شرط اإليماف ككصؼ المؤمف أف

يعزـ أال ييجرـ .كقكلو عما تعممكف خطاب لمكفار ،ككانكا مصريف عمى الكفر في الماضي مف
األزماف كالمستقبؿ فاستغنت ااية عف قكلو .)3("   

الخبلصة :في سكرة النحؿ ،كاف الخطاب بالسؤاؿ لمفريقيف دكف تخصيص ،أك تفصيؿ ،فيـ جميعان

سيحاسبكف ،كىذا مف مقتضى اإلنصاؼ اإلليي فقاؿ    :بصيغة الجمع؛ ألف

الخطاب لمجميع المؤمف كالكافر ،عما اجترمكا في الماضي.
أما في سكرة سبأ فقد خصص اهلل تعالى الخطاب ،كىك إخبار عمى لساف محمد

 ،مرة

لممؤمنيف ،كمرة لمكافريف ،ثـ إف اإلجراـ بمفظ الماضي ،كشرط اإليماف أف يعزـ المؤمف أال يجرـ،

مصر عمى كفره في الماضي كالمستقبؿ؛ لذا استغنت ااية عف قكلو،   :
كالكافر
ٌ

كاهلل أعمـ.

المسألة (:)16

   
قاؿ -تعالى :-
   

( اإلسراء.)94 :

 )1الطبرم ،تفسير الطبرم.95 :22 ،
 )2الزمخشرم ،الكشاؼ.565 :3 ،

 )3الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.310 :
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 :- تعالى-كقاؿ
   
  

.)55 :(الكيؼ
  : ذكر في آية سكرة الكيؼ الجممة الفعمية:الشاىد

 فما بياف ما جاء في كؿ مكضع؟، كلـ يرد ذلؾ في آية سكرة اإلسراء،  
:التحميؿ والدراسة الببلغية

 بؿ، الذيف ال يرجى إيمانيـ،ما جاء في آية سكرة اإلسراء ىك في سياؽ الحديث عف الكفرة

ُّ
 فمـ يكف،كتحدكا النبي بمطالبيـ المفصحة عف اليأس مف رشدىـ
،كفركا كعتكا كأصركا عمى الباطؿ

  : قاؿ تعالى،ذكر االستغفار ليناسب ىنا؛ ألنو إنما يككف مما يرجى الخير فيو




    
    





    
      







   
    




     
    
   
    
     

.)93 – 89 : (اإلسراء 

:-  تعالى" أف ااية األكلى تقدميا قكلو:جاء في (مبلؾ التأكيؿ) لمغرناطي
    
    
     
  
: فقكلو تعالى مخب انر عف عتاة قريش،)89:(اإلسراء
     

) إلى الثامنة مف90 : (اإلسراء   
 فبالغكا في شنيع افتراءاتيـ كتكغمكا في مطالبيـ، كىي تمنييـ تنزؿ كتاب يقرؤكنو،مقترحاتيـ

 فمـ يكف، فحصؿ مف جممة حاليـ بعدىـ عف اإلنابة إلى اإليماف،المفصحة باليأس مف فبلحيـ
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ذكر االستغفار ليناسب ىنا؛ ألنو إنما يككف مما ال يبمغ الكفر مف المعاصي ،ىذا الغالب في

كركده ،أما حيث يفصح بالكفر فميس مكضع كركد االستغفار"(.)1

أما آية الكيؼ فيي في حؽ المجادليف ،كالمجادلكف ليسكا بالضركرة أف يككنكا كافريف،

   
قاؿ -تعالى :-
    
    

(   الكيؼ ، )54 :إذ ليس قكلو فييا:





     في قكة قكلو في
آية اإلسراء :









"  ألف الجداؿ ال يمزـ منو أف يككف مرتكبو كاف انر ،كانما مظنة الجداؿ التناظر
في الطرفيف ،كاالحتجاج بمتقابؿ المذىبيف ،كقد قاؿ تعالى لنبيو



:

    

(النحؿ ،)125 :كالمراد بذلؾ ،مبلطفتيـ في االحتجاج عمييـ ،كالصبر ،كالتحمؿ لما عسى أف

يككف منيـ ،فمما كاف الكارد في آية الكيؼ مف كصؼ حاليـ ال يبمغ مبمغ الكارد في آية اإلسراء،

كرد فيو ذكر االستغفار مكازنة بيف ما بني عميو مف اإلخبار بكثرة جداليـ" ( .)2فعندما كاف الحديث

دكف الكفر ،كرد فيو االستغفار لما يرجى منو أمؿ التكبة كاليداية كاإلقباؿ عمى اهلل تعالى.
الخبلصة :ما كرد في آية اإلسراء ،جاء دكف فعؿ االستغفار؛ ألف الحديث فيو عف عتاة قريش مف
الكفار ،كىؤالء ال ينفع معيـ طمب االستغفار ،فمـ يناسب ذكره ىنا ،أما ما جاء في آية سكرة

الكيؼ ،فيك في سياؽ الحديث عف المجادلة ،كالمجادلة ىي مظنة الجداؿ كالتناظر كليس الكفر،
فمما كانت أقؿ مف األكلى في شدتيا ،كاألمؿ باإليماف كالعكدة إلى اهلل فييا كارد ذكر فعؿ

االستغفار،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)17

  
قاؿ -تعالى :-





(  طو.)71 :

  
كقاؿ -تعالى :-




 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.774 :2 ،
 )2المصدر السابؽ ذاتو.775 :2 ،
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(  الشعراء.)49 :



الشاىد :اايتاف في ردة فعؿ فرعكف بعد أف سجد السحرة معمنيف إيمانيـ برب ىاركف كمكسى،

ككفرىـ بفرعكف كجبركتو ،أيتي بقكلو     :في آية
الشعراء ،بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية سكرة طو ،فما كجو اختصاص كؿ آية بما جاءت

بو مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
إف قكلو -تعالى:-

    عمى لساف فرعكف،

فيو مف الكعيد المبيـ المعرض بمف خرج عف طاعتو ،أم فعمتـ بجيؿ ما تعرفكف مف بعد نتيجتو،
ثـ قرف ذلؾ بالتيديد" ،كاختصاص سكرة الشعراء بقكلو:

   كزيادة البلـ،

فمتقريب ما خكفيـ بو مف اطبلعو عمييـ كقربو منيـ ،حتى كأنو في الحاؿ مكجكدان ،كالبلـ لمحاؿ،

كالجمع بينيا كبيف سكؼ التي لبلستقباؿ ،إنما ىك لتحقيؽ الفعؿ كادنائو مف الكقكع ،كما قاؿ تعالى:











(   النحؿ .)4 :كقد بيََّّنا أف سكرة الشعراء أكثر

اقتصاصان ألحكاؿ مكسى – عميو السبلـ – في بعثو كابتداء أمره ،كانتياء حالو مع عدكه ،فجمعت
لفظ الكعيد المبيـ ،مع المفظ َّ
الم ىحقَّ ً
ؽ كقكعو ،إلى المفظ المفصح بمعناه"(.)1
ي ى
المق ًرب لو ي
ي



قاؿ تعالى:




   
     
    
   
   





      
   




  



  

(الشعراء.)49 -45 :

درة التنزيؿ.178 :
 )1اإلسكافيٌ ،
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أما في سكرة طو "فإنو اقتصد فييا عمى التصريح بما أكعدىـ بو كترؾ:



   إال أنو جاء بدؿ ىذه الكممة ما يعادليا،
كيقارب ما جاء في سكرة الشعراء ،التي ىي مثميا في اقتصاص أحكالو مف ابتدائيا إلى حيف

انتيائيا ،كىك قكلو بعده    :




(     طو،)71 :
فالبلـ كالنكف في    لمقسـ كىي لتحقيؽ الفعؿ كتككيده ،كما أتى
()1

بالبلـ في قكلو    :إلدناء الفعؿ كتقريبو"

الخبلصة :خص اهلل آية سكرة الشعراء بقكلو:

.

   

عمى لساف فرعكف ،كعيدان كتيديدان ،كلتأكيد كقكع العقاب بيـ ،بينما حذفت العبارة نفسيا مف آية
سكرة طو؛ ألنو ذكر ما يقكـ مقاميا كىك قكلو تعالى:





    

(طو .)71 :فاقتضاء الحاؿ ناسب مجيء كؿ في مكقعو .كاهلل تعالى أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)18

قاؿ -تعالى     :-
  
     

(األنبياء.)35 :

كقاؿ -تعالى     :-

(      العنكبكت:

.)57

الشاىد :اايتاف في مصير البشر ،كرجكعيـ إلى الجنة أك النار يكـ القيامة ،ذكرت الجممة الفعمية:

   

  في آية سكرة األنبياء؛ بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية سكرة
العنكبكت ،فما حقيقة ما اختص بو كؿ مكضع مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
درة التنزيؿ.)179 -178 :
 )1اإلسكافيٌ ،
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يعدد اهلل -تعالى -في سكرة األنبياء بعض مظاىر قدرتو الباىرة ،لتككف دليبلن لمتفكير

كباعثان لئليماف ألصحاب القمكب كالفطر السميمة .قاؿ -تعالى   :-






   
     
    
    




   
    
    
   
     









    





  
     

(األنبياء.)35 – 30 :

فاهلل سبحانو كتعالى أبرز مظاىر قدرتو المعجزة الباىرة ،حتى ييتدم بيا أصحاب العقكؿ

الراجحة ،األمر الذم اقتضى ذكر الفتنة المترتبة عمى ىذه المعجزات ،كاالبتبلءات التي يتحقؽ بيا
صدؽ اإليماف .كاالبتبلء إما أف يككف بالشر أك بالخير.

أما في سكرة العنكبكت فإف اإلخبار عف رجعة البشر ،لـ يسبؽ بمظاىر اإلعجاز الرباني،

بؿ سبؽ بالحديث عف العذاب كمصير الكافريف ،كعف الجنة كمصير المؤمنيف ،كفييا ترغيب
لمصالحيف بالجنة ،كترىيب لمعصاة مف النار ،فناسب ذلؾ البياف لممؤمنيف كالكافريف عمى السكاء؛

أف الجميع مصيره المكت ،ثـ الرجكع إلى اهلل ،فإما إلى الجنة كاما إلى النار ،حثان لممؤمنيف عمى
اإلخبلص كبعثان لمكافريف عمى التفكر كالعكدة إلى رشدىـ كالى الطريؽ السكم السميـ.

الخبلصة :ذكر في سكرة األنبياء بعض مظاىر القدرة اإلليية المعجزة ،التي تدعك إلى التفكر

كاعماؿ العقؿً ،
كذ ٍك ير ىذه المعجزات الباىرة اقتضى ذكر االبتبلءات لمف يؤمف بيا ،حتى يتحقؽ
صدؽ اإليماف الكاقع في القمب المقركف بالعمؿ.
أما في سكرة العنكبكت ،فإف الحديث يتـ عف اإليماف كالكفر ،فناسب تذكير الجميع بأف

المكت مصير كؿ البشر دكف استثناء؛ ألنو لـ يتقدـ ما يكحي إلى مظاىر الفتنة كاالبتبلء كاف كاف
اإليماف فتنة لصاحبو يستدعي اإلصرار كالثبات ،كاألمر الذم يبعث المؤمف إلى تحمؿ أشياء كثيرة

في سبيؿ ذلؾ ،كاهلل أعمـ بأسرار كبلمو.
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:)19( المسألة








:- تعالى-قاؿ

.)38 : (القصص  
    :- تعالى-كقاؿ
   

.)37 -36 : (غافر   

   : ذكرت الجممة الفعمية مع البدؿ:الشاىد

، في آية سكرة غافر،    
 فما سر اختصاص كؿ آية بما جاءت بو مف البياف؟،بينما حذفا مف آية سكرة القصص
:التحميؿ والدراسة الببلغية

، بعد أف رأل األخير،اايتاف في سياؽ ما جرل بيف مكسى – عميو السبلـ – كبيف فرعكف

    :فيـ فرعكف بقتمو
ٌ ،معجزات مكسى
    
    






تدخؿ الرجؿ المؤمف الذم
ٌ  عندىا،)26 : (غافر  
 كالتكقؼ عف قتؿ، يريد أف يقنع فرعكف بالعدكؿ عف رأيو،يخفي إيمانو كيعيش مع فرعكف كقكمو

    
:مكسى



    



    
    











      
  

:إرادتو

) كلكف فرعكف يبقى مص انر عمى28 :(غافر

. كرأيو القتؿ     

كلنا ىنا أف نرسـ مشيدان لفرعكف كمف ىحكلًو زبانيتو يتناقشكف في أمر مكسى – عميو السبلـ
 كيحاكؿ بكؿ السُّبؿ،– الجميع متفؽ مع رأيو خكفان ككجبلن إال مف كاحد بينيـ يدافع خفية عف مكسى

  

: فيقكؿ فرعكف،أف يمنع قتمو
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(   غافر )26:فيمح الرجؿ المؤمف ،فيشتاط
غضبا ،كيزداد حنقان عمى مكسى ،كيطمب مف كزيره أف يبني لو صرحان عظيمان ،حتى يصؿ
ن
فرعكف

 
إلى إلو مكسى ،يطمع عميو فيقتمو – كالعياذ باهلل لذلؾ قاؿ:
    




  حتى يصؿ إلى رب مكسى ،فيقتمو حنقان كغيظان كغضبان ،كىذا
مف بالغ عجزه كعناده كخكفو كرعبو مف مكسى – عميو السبلـ – أف يبدؿ ديف قكمو.

أما ما جاء في سكرة القصص فقد بني في سياؽ مشيد مختمؼ ،حيث ال ظيكر لمرجؿ

مرة ألكىيتو لقكمو كيطمب
المؤمف ،كال مدافع عف مكسى – عميو السبلـ – ثـ إف فرعكف يعمف ألكؿ ٌ
مف كزيره ىاماف أف يكقد لو عمى الطيف لعمو يطمع إلى إلو مكسى كما يظف مكسى إال مف

الكاذبيف.

  
قاؿ -تعالى: -
     
    













(   القصص.)38 :

بحدة أقؿ مما ىك في
كفي ىذا المشيد يبدك العجز كالضعؼ كاضحيف عمى فرعكف ،كلكف ٌ

سكرة غافر ،كمف ناحية ثانية فإف الحديث عف فرعكف في سكرة القصص مكجز فأكجز في الكبلـ،

جاء في البرىاف لمكرماني ":كانما زاد



 

    ليقع في مقابمة :






 ؛ ألنو زعـ أنو إلو األرض فقاؿ   :
     أم في األرض ،أال ترل أنو قاؿ :

     فجاء في كؿ سكرة
ما اقتضاه ما قبمو"(.)1

الخبلصة :ذكرت الجممة الفعمية في سكرة غافر؛ كذلؾ ألف السياؽ يدكر في مشيد المحاجَّة كالدفاع
عف مكسى مف ًقىبؿ الرجؿ المؤمف أماـ فرعكف المعاند العاجز ،فقاؿ فرعكف ذلؾ إشارة إلى المبالغة
في الغضب كالحنؽ كالخكؼ مف مكسى عميو السبلـ .كحذفت مف آية القصص اختصا انر ،كألف
السياؽ ليس فيو ما في غافر مف االستفزاز فكاف كؿ عمى ما يجب ،كاهلل أعمـ.
 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.291 :
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:)20( المسألة

  
 :- تعالى-قاؿ




.)45 : (األحزاب  

  

 :- تعالى-كقاؿ

.)8 : (الفتح   




:

 ذكرت جممة النداء لمرسكؿ محمد:الشاىد

 فما حقيقة ما جاء في كؿ، بينما حذفت مف آية الفتح، في آية األحزاب 
مكضع في اايتيف الكريمتيف مف البياف؟

، مف زينب بعد طبلؽ زيد بف حارثة ليا

:التحميؿ والدراسة الببلغية

بعد أف شكؾ المنافقكف في أمر زكاج الرسكؿ

 بؿ،كبياف حكـ التبني – نبو تبارؾ كتعالى عباده المؤمنيف إلى عدـ االنشغاؿ بمثؿ ىذه القصص

 :بالنداء

  ثـ خاطب محمدان، كتسبيحو كثي انر، المنعـ عمييـ،اإلكثار مف ذكر ربيـ تبارؾ كتعالى

 أف رسالتو، تعظيمان لشأنو كتنبييان لو  






الكاضحة ىي أنو

 فبل تمتفت يا محمد إلى ما، كفي ىذا تبكيت لممنافقيف ككعيد ليـ، 

  
:- تعالى- قاؿ، كاىتـ برسالتؾ كدكرؾ العظيـ في الحياة،يقكلكف
    




    




   




    



   








    







    

.)45–40:(األحزاب
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فكاف النداء لتعظيـ شأف الرسكؿ كلتنبييو إلى رسالتو في الحياة ،كمف ناحية ثانية تبكيت

لممنافقيف ككعيد ليـ بعد ما أشاعكه مف أمر زينب كزكاج الرسكؿ مف بعد طبلؽ زيد ليا.

أما آية سكرة الفتح فيي في سياؽ مغاير ،يظير فيو القرب كالكد في الخطاب ،تجد ذلؾ

 ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر ،كأتـ نعمتو

في مطمع السكرة لبياف أف اهلل تعالى قد غفر لمرسكؿ

عميو كنصره نص انر عزي انز ،ثـ تبل ذلؾ حديث عف المؤمنيف حيث أكرميـ بإنزاؿ السكينة عمييـ،

كتأييدىـ بالجنكد ،كاعداد الجنة ليـ خالديف فييا أبدا ،كأتبع ذلؾ بالحديث عف المنافقيف كالمشركيف

الظانيف باهلل ظف السكء.
كبعد ىذا قاؿ :

  

    فمـ يحتج إلى النداء الذم
أغنى عنو القرب الذم تكحي بو اايات بيف اهلل تعالى كبيف حبيبو الكريـ ،كمشيد الكد الذم ترسمو

كممات اايات الكريمة.

الخبلصة :ذكرت جممة النداء في آية األحزاب تعظيمان لشأف الرسكؿ ،كتنبييان لو عمى رسالتو ،بعد

ما جرل مف المنافقيف مع الرسكؿ ،عقب زكاجو مف زينب ،كما أثاركه مف شككؾ حكؿ ىذه القصة،

فكاف النداء تبكيتان لممنافقيف كشدان مف أزر الرسكؿ . 

أما آية الفتح فقد خمت مف النداء لمقرب الذم تكحيو الكممات ،كمشيد الكد الذم ترسمو صكرة الكاقع

بيف اهلل تعالى كحبيبو محمد  ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)21

قاؿ -تعالى     :-
   








(   التغابف.)9 :

كقاؿ -تعالى     :-
    




(   الطبلؽ.)11 :
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الشاىد :خصت آية سكرة التغابف بالجممة الفعمية:



 

  دكف ااية المشابية في سكرة الطبلؽ ،فما حقيقة ما جاء في
كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

الكاقع في آية سكرة التغابف ىك خطاب لمكافريف ،الذيف كثرت سيئاتيـ ،كعظمت أفعاليـ

المغضبة هلل تعالى ،قاؿ -تعالى    :-




   
    



  
   
    
    






   
     







    

(   التغابف.)8 -5 :

فالحديث في اايات خطاب لمكافريف الذيف ارتكبكا المعاصي كالسيئات كقد دعاىـ لئليماف.

كمف مكجبات اإليماف كالدخكؿ في اإلسبلـ أنو يجب ما قبمو ،فيكفر اهلل تعالى عنيـ السيئات.
أما الحديث في سكرة الطبلؽ فيك خطاب لممؤمنيف كقد دعاىـ إلى التقكل ،قاؿ




تعالى:
    

(     الطبلؽ )10 :فمما
كتـ.
كاف اإليماف حاصبلن كالتقكل درجة متقدمة فيو ،كاف تكفير السيئات قد حصؿ ٌ

درة التنزيؿ في اإلجابة عف ىذه المسألة بعد أف ذكر مجمكع السيئات
قاؿ اإلسكافي في ٌ
 
التي ارتكبيا الكافر ":فيذه السيئات تحتاج التكفير ،إذا آمف باهلل بعدىا،
     في
مستقبؿ عمره ،يمسح عنو ما سبؽ مف كفره ،ثـ يكجب لو جنات ،كااية الثانية لـ يتقدميا خبر عف
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الكفار بسيئات فيكعدكا بتكفيرىا إذا أقمعكا عنيا ،كعممكا الصالحات مكانيا ،ككاف مضمكنان تكفير
السيئات عند اإليماف كعمؿ الصالحات ،فمـ يحتج إلى ذكره كما كاف األمر في غيره"(.)1

الخبلصة :ذكر تكفير السيئات في آية التغابف؛ ألف الحديث فييا عف الكفار الذيف ارتكبكا كثي انر مف
المعاصي كالسيئات ،كالدعكة ليـ باإليماف ،فمف شرح صدره كاىتدل كاف حقان عمى اهلل تعالى أف

يجب ما قبمو.
يكفر عنو سيئاتو؛ ألف اإلسبلـ ٌ
أما الحديث في سكرة الطبلؽ ،فيك عف المؤمنيف ،كقد حصؿ ليـ التكفير كيعممكف الصالحات ،فمـ
يحتج إلى ذكرىا ىنا ،فكاف كؿ في مكضعو ،كاهلل أعمـ.

درة التنزيؿ.488 :
 )1اإلسكافيٌ ،
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المبحث ال الث

الحذؼ والذكر عمى مستوى شبو الجممة
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المبحث ال الث :الحذؼ والذكر عمى مستوى شبو الجممة.

في ما يمي مناقشة مسائؿ الحذؼ كالذكر عمى مستكل شبو الجممة:

المسألة (:)1

قاؿ -تعالى    :-

(     البقرة.)59 :

كقاؿ -تعالى   :-
    

(  األعراؼ.)162( :

الشاىد :ذكرت شبو الجممة   :في آية سكرة األعراؼ ،بينما حذفت مف السياؽ
المشابو مف آية سكرة البقرة ،فما حقيقة ما اختص بو كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

القصة في آية سكرة البقرة ،جاءت في سياؽ رفض أتباع مكسى – عميو السبلـ – دخكؿ

المقدسة ،التي أمرىـ اهلل -تعالى -بدخكليا يس ٌجدان كمستغفريف ،فكتب اهلل -تعالى -عمييـ
األرض ٌ



التيو أربعيف سنة .قاؿ -تعالى:-



    










   
    




   

(     البقرة– 58 :
 .)59فأطمؽ اهلل تعالى القكؿ ،    :دكف التَّ ٍقيً ًيد
العصاة الذيف كانكا معو.
(بمنيـ)؛ كذلؾ ألف المقصكد كؿ أصحاب مكسى ي
  ؛ ذلؾ أف سياؽ اايات
أما آية سكرة األعراؼ ،فإنيا مقيدة بقكلو:
يقكؿ :إف مف أتباع مكسى – عميو السبلـ – طائفة يتبعكف الحؽ كييدكف بو كيعدلكف ،قاؿ-





تعالى:-




(   األعراؼ .)159 :فناسب ىنا التقييد،

395

فقاؿ .    :في إشارة إلى أف
ىناؾ فئة غير ظالمة ،كأف ( ًم ٍف) تفيد التبعيض كالتخصيص.
 
جاء في البرىاف لمكرماني ":ذكر في ىذه السكرة – البقرة :-
 

( البقرة )59 :كفي األعراؼ  :

(    األعراؼ ،)162 :مكافقة لقكلو :



(    األعراؼ ،)159 :كلقكلو :
   

(األعراؼ".)168 :

 

()1

العصاة جميعان مف أتباع مكسى،
الخبلصة :أيطمؽ
ي
الخطاب في آية سكرة البقرة؛ ألف المقصكد بو ي
ً
صت آيةي
كىـ ظالمكف بتركيـ دخكؿ األرض ٌ
المقدسة ،كتبديميـ قكؿ اهلل -تعالى ،-في حيف يخص ى
األعراؼ بذكر شبو الجممة    :في إشارة إلى كجكد فئة أخرل صالحة ،تيدم
بالحؽ كبو يعدلكف ،كاهلل أعمـ.

المسالة (:)2

قاؿ -تعالى:-









(  البقرة.)76 :
كقاؿ -تعالى:-









(  آؿ عمراف.)73 :
الشاىد :جاءت شبو الجممة  :بػو  في آية سكرة البقرة ،بينما حذفت مف السياؽ المشابو مف آية
سكرة (آؿ عمراف) ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

ااية األكلى تتحدث عف المنافقيف مف الييكد ،الذيف إذا لقكا المؤمنيف قالكا :آمنا بأف محمدان

رسكؿ اهلل ،كاذا خبل بعضيـ إلى بعض قالكا :ال تجاىركا المسمميف بما تعممكف حقيقتو مما جاءت



بو التكراة مف أنو النبي الذم كانكا ينتظركنو ،قاؿ -تعالى:-
   
    



 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.124 :
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(    البقرة.)76 :
ص بالذكر (ما فتح اهلل عمييـ) ،كىك
كخ َّ
فمما كاف الحديث مف " ًقىب ًؿ الييكد بعضيـ لبعض ،ي

أمر محمد  ،كما جاء بحقو في التكراة ،كانت المحاجَّة بو ،فذكر الضمير العائد عمى ما فتح اهلل
تأكيد عمى ظمميـ مف
تعالى عمييـ؛ ألنو المخصكص بالمحاجَّة كالمقصكد في الحديث ،كذلؾ ه
ناحية كمكرىـ كخداعيـ مف ناحية أخرل ،ال سيما كأف الحديث عف أمر محدد كمعمكـ كمعيكد

عندىـ.

آما آية سكرة آؿ عمراف ،فإنيا جاءت في سياؽ عاـ غير مخصص كال محدد ،كبشكؿ



مطمؽ ،يمثؿ حقد الييكد كرغبتيـ في إضبلؿ المؤمنيف ،قاؿ تعالى:
    
     
    
     
    
     

(  آؿ عمراف )73 :كفي ىذا إخبار مف اهلل عف أمر الييكد ،كما يككف في باطنيـ
لمنبي محمد  كىذا يعني أنيـ ال يصدقكف إال مف تبع دينيـ مف الييكد ،كقكلو:

 

    أم :كال تؤمنكا أف
يحاجكـ أحد عند ربكـ(.)1

فمما كاف اإلخبار عف طمب الييكد مف بعضيـ عامان ،كىك أالٌ يؤمنكا إال لمف كاف ييكديان،

كانت المحاجَّة عامة دكف تخصيص؛ فخمت مف الضمير المخصص.

الخبلصة :في آية سكرة البقرة ،الحديث عف أمر مخصص كمحدد ،كىك ما جاءت بو التكراة مف
أمر الرسكؿ محمد  ،مف أنو النبي المنتظر ،كالذم تتحدث عنو كتبيـ ،فذكر الضمير الذم يعكد
عمى ما فتح اهلل تعالى بو عمييـ في ىذا الشأف.

أما آية سكرة آؿ عمراف ،فإنيا طمب عاـ لمييكد مف بعضيـ البعض ،أالٌ يؤمنكا إال لمف

كاف ييكديان ،كال يصدقكا إال مف تبع طريقتيـ ،فجاءت المحاجَّة عامة؛ ألف الطمب عاـ غير

مخصص،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)3
 )1الطبرم ،تفسير الطبرم 314 :3 ،بتصرؼ.
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قاؿ -تعالى:-









(   البقرة.)160 :
كقاؿ -تعالى :-

   

(    آؿ عمراف.)89 :
كقاؿ -تعالى :-

   

(    النكر.)5 :
ً
ق -تعالى      :-في آيتي
الشاىد :يذك ىر قك يؿ يُ ي
سكرتي آؿ عمراف كالنكر ،بينما حذؼ مف آية سكرة البقرة ،فما كجو اختصاص كؿ مكضع بما جاء
بو مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

االستثناء في آية سكرة البقرة ،جاء مف الذيف يكتمكف ما أنزؿ اهلل مف العمـ في كتبو التي

أنزليا عمى رسمو ،كالمقصكد بيـ الييكد ،حيث تكعدىـ اهلل -تعالى -بالعذاب الشديد ،كااية كاف
كانت خاصة بالييكد إال أف العبرة بعمكـ المفظ ،جاء في الحديث الشريؼ":
ألجمو اهلل يوـ القيامة بمجاـ مف نار"

()1

مف سئؿ عف عمـ فكتمو

كىذا مف باب نشر العمـ كالتشجيع عميو كالحث عمى طمبو.

فاستثني التكابكف مف الذيف يكتمكف:







(    البقرة:

 )160دكف قكلو ،      :حتى ال ينصرؼ الذىف

إلى التكبة عف الكتماف فقط ،بؿ التكبة عنو كعف سائر ما يجب أف يتاب عنو ،قاؿ -تعالى :-







    
    










    
   

(البقرة.)160 -159 :

 )1الكناني ،أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ (ت

 840ىػ) ،مصباح الزجاجة ،تحقيؽ :محمد المنتقى الكشناكم.

(بيركت :دار العربية ،ط1403 ،2ىػ) ،باب مف سئؿ عف عمـ فكتمو.39 :1 ،
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كالعطؼ بقكلو    :دليؿ عمى

أف التكبة يجب أف تككف شاممة باإلقبلع عما كانكا فيو مف كتماف ثـ إتٍباعي ذلؾ باإلصبلح كالبياف ،
" كىذا فيو إشارة ،إلى أف التكبة عف الكتماف فقط ،ال تكجب صرؼ المعف عنيـ ،ما لـ يتكبكا عف
الجميعَّ ،
جمة"
فإف لمعنيـ أسبابان ٌ

()1

أما االستثناء في آية آؿ عمراف ،فيك لمف عاد إلى رشده ،بعد أف ترؾ اإلسبلـ كارتد إلى

الشرؾ ،إلدراكو أنو ارتكب إثمان عظيمان كخطيئة فاحشة ،فجاءت ااية لتبيف :أف ىؤالء المرتديف،

عمييـ لعنة اهلل كالمبلئكة ،كالناس أجمعيف ،كمصيرىـ النار ،ال يخفؼ عنيـ العذاب فييا ،ثـ جاء

  
االستثناء ليبيف رحمة اهلل -تعالى -بالعباد ،قاؿ -تعالى:-









(   آؿ عمراف .)89 :كاالستثناء ىذا قيد بالظرؼ إشارة إلى شناعة ما
ارتكبو المرتدكف ،كالى عظيـ اإلثـ الذم كقعكا فيو ،مف ترؾ اإلسبلـ إلى الكفر.

كفي سكرة النكر ،جرل الحديث عف الذيف يرمكف المحصنات دكف شيداء ،كعف عقكبتيـ

المتمثمة بالجمد ،كعدـ قبكؿ شيادتيـ ،كاعتبارىـ فسقة ،جاء االستثناء منيـ لمتائبيف ،ثـ ذكر الظرؼ

المجركر قيدان ،في إشارة إلى ضركرة تجاكز ما ىـ عميو مف خطأ ،يؤدم إلى زعزعة أركاف

المجتمع ،الذم حرص اإلسبلـ عمى بنائو ،فكاف الذكر الستحضار الصكرة بضركرة التكبة ،قاؿ



تعالى:






   
    
   
    





(    النكر.)5 -4 :
جاء في البرىاف – لمكرماني -قكلو -تعالى:-







   

(البقرة ،)160 :كليس في ىذه السكرة      :كفي
غيرىا     :

(آؿ عمراف:

 89ك النكر:

 ،)5ألف قبمو



  

(  البقرة )159:فمك أعاد التبس" (.)2

 )1األلكسي ،ركح المعاني.28 :2 ،
 )2الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.133 :
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كجاء في حاشية البرىاف " أنو حيف عطؼ عمى فعؿ التكبة فعبلن كاحدان كىك فعؿ اإلصبلح ،فصؿ
بيف الفعميف بقكلو:





    فقاؿ:




  كحيف عطؼ عمى فعؿ التكبة أكثر مف فعؿ لـ يقؿ:



    ففي سكرة البقرة جاء بعد فعؿ التكبة فعبلف :

 ،  كفي سكرة النساء جاء بعده ثبلثة
أفعاؿ

... 





  ...    فمـ
يأت بعد فعؿ التكبة     :كىذا برىاف اإلعجاز"(.)1

الظرؼ مع حرؼ الجر ،في آيتي آؿ عمراف كالنكر ،إشارة إلى فظاعة الجريمة التي
الخبلصة :يذ ًك ىر
ي
الردة أـ قذؼ المحصنات الغافبلت؛ كألنو عطؼ عمى الفعؿ (أصمحكا) بفعؿ
سبقت ،سكاء أكانت ٌ
كاحد فقط ،بينما حذؼ الظرؼ مع حرؼ الجر كاإلشارة مف آية سكرة البقرة ،إشارة إلى ضركرة
حذؼ عادة كتـ العمـ مف القامكس اإليماني في العبلقات اإلنسانية؛ كألنو تقدـ فييا ما يكىـ

المبس،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)4

قاؿ -تعالى :-

    

   البقرة.)184 :
كقاؿ -تعالى :-

    

(  البقرة.)185 :
الشاىد :اايتاف تبيناف حكـ الصياـ عمى المريض كالمسافر ،ذكر في األكلى قكلو  :

 ،بينما حذؼ مف آية سكرة البقرة الثانية ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:



يقكؿ -تعالى -في سياؽ ااية األكلى:
   








 )1خمؼ اهلل ،ىامش البرىاف في متشابو القرآف.134 :
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 في ىذه اايات المؤمنيف مف أمة- تعالى- فيخاطب اهلل،)184 -183 : (البقرة 

 ثـ بيف حكـ مف كاف منيـ مريضان أك، فارضان عمييـ الصياـ كما فرضو عمى األمـ السابقة محمد
 أم يستثنى مف الصياـ مف لو عذر،استثناء
، لمتبعيض   : فجاء بقكلو،مساف انر
ن
.   : كىؤالء قمة؛ لذا قاؿ،شرعي

 

:- تعالى-أما في ااية الثانية فيقكؿ
   








    
     
     
















، كىنا يمدح اهلل تعالى شير رمضاف،)185 : (البقرة  

 ممف شيده ككاف قاد انر عمى- تعالى- كيطمب،بأنو اختاره مف بيف الشيكر إلنزاؿ القرآف العظيـ فيو

  

: ثـ يأتي االستثناء،صيامو أف يؤديو حقو
     

   :اكتفاء بقكلو
   : دكف قكلو 
ن

. المتقدمة  

 في ااية األكلى عمى األصؿ؛ ألنيا استثناء   : ذكرت شبو الجممة:الخبلصة

 كىـ قميمكف، فالمعذكركف مستثنكف مف الصياـ، كالقاعدة العامة ىي الصياـ ألمة اإلسبلـ،لمتبعيض

:اكتفاء بما جاء قبميا مف قكلو
، بينما حذفت مف ااية الثانية،إذا ما قكرنكا باألصؿ
ن
. كاهلل أعمـ، كالتصاليا بيا   

 

:)5( المسألة

   

 :- تعالى-قاؿ

.)220 -219: (البقرة  
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.)266 : (البقرة   :- تعالى-كقاؿ






: ذكرت شبو الجممة مع المعطكؼ:الشاىد

 بينما حذفا مف آية سكرة البقرة، في آية سكرة البقرة األكلى 
 فما حقيقة ما اختص بو كؿ مكضع؟،الثانية

 في، في القرآف الكريـ في ثبلث آيات  

:التحميؿ والدراسة الببلغية
:كردت ىذه الفاصمة

 : قاؿ تعالى،ىاتيف اايتيف كفي آية سكرة (األنعاـ) األكلى جاءت في سياؽ البياف بتحريـ الخمر



    










    





















   
   
      
    

.)220 -219 :(البقرة

 دكف    :ثـ جاء في ااية الثانية

  
:
- تعالى- قاؿ،شبو الجممة














  







    
   

.اكتفاء بما جاء في األكلى
 فمـ تذكر شبو الجممة في الثانية،)266 : (البقرة 
ن
   :" قكلو تعالى:جاء في البرىاف لمكرماني










    :) كفي آخر السكرة220-219:(البقرة
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(البقرة ،)266 :كمثمو في (األنعاـ)50 :؛ ألنو لما بيف في األكلى مفعكؿ التفكر كىك قكلو :

   حذفو مما بعده لمعمـ بو"(.)1

الخبلصة :ذكر في ااية األكلى لعمكـ تتفكركف مع مفعكؿ التفكر عمى األصؿ ،بينما حذؼ مفعكؿ
اكتفاء بما جاء في األكلى لمعمـ بو ،كاهلل أعمـ.
التفكر في الثانية
ن

المسألة (:)6

قاؿ -تعالى :-


    
  

كقاؿ -تعالى :-

    

(  البقرة.)232 :

    

(الطبلؽ.)2:
الشاىد :اايتاف متشابيتاف في المٌفظ إال مف ذكر     :في آية سكرة البقرة ،كحذفيا
مف آية سكرة الطبلؽ ،فما حقيقة ما اختص بو كؿ مكضع في اايتيف الكريمتيف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

آية سكرة البقرة ،جاءت في سياؽ ما يترتب عمى طبلؽ النساء ،كردة فعؿ أىميف حياؿ ذلؾ

خاصة إذا ما أراد الزكج اإلصبلح ،قاؿ -تعالى   :-
   










     




    
    
 

زكج أختو رجبلن مف المسمميف فكانت عنده،
(البقرة )232 :كىي آية جاءت في "معقؿ بف يسار ،إذ ٌ
العدة ،فيكييا كىكيتو ،فخطبيا مع الخطاب ،فقاؿ لو :يا
ثـ طمقيا تطميقة كلـ يراجعيا حتى انقضت ٌ
لكع ،أكرمتؾ بيا كزكجتكيا ،فطمقتيا ،كاهلل ال ترجع إليؾ أبدان ،فعمـ اهلل حاجتو إلييا كحاجتيا إليو،

فأنزؿ اهلل :

  

 )1الكرماني ،البرىاف.139 :
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(  البقرة )232 :فمما سمعيا معقؿ قاؿ :سمعه لربي كطاعة ،ثـ دعاه كقاؿ :أزكجؾ
كأكرمؾ"(. )1
فمما كانت ااية إشارة إلى ما ينياىـ اهلل تعالى عنو ،مف منع النساء مف أف ينكحف

أزكاجيف بعد الطبلؽ إذا تراجعكا بالمعركؼ ،كىك أمر يشؽ عمى األىؿ حمية ،كثأ انر لكرامتيـ ،كاف

الممتزمكف بو قمة؛ ألف اإلنساف عادة يميؿ إلى الثأر لنفسو ،فناسبو    لمتبتيض ،في

إشارة إلى قمة الممتزميف بذلؾ .عزز ذلؾ اإلشارة بصيغة المفرد البعيد    ؛ األمر
الذم يبيف بعده عف الرغبة ،كصعكبتو عمى النفس .كاهلل العميـ بنفكس العباد.

أما في آية سكرة الطبلؽ ،فإف األمر أيسر كأسيؿ عمى النفس ،كفيو استجابة لمرغبات

بالتفريؽ ،كاف كاف أبغض الحبلؿ إلى اهلل ،فمما كاف األمر أسيؿ كفيو تمبية لمرغبات ،كاف

الممتزمكف بو أعـ كأكثر فمـ يناسبو التقميؿ بػ ( ًم ٍف) ،عزز ذلؾ صيغة الجمع في اإلشارة
 

 . قاؿ تعالى:
  











     
    
      

(الطبلؽ.)2 :

 
درة التنزيؿ في قكلو تعالى:
كمف جية أخرل قاؿ اإلسكافي في ٌ
     

"  تككف الكاؼ في   

لخطاب النبي 

كالكاؼ في 

()2
أمر يكعظ بو األتقياء مف أمتؾ ،كالتقكل درجة
  خطاب ألمتو"  ،أم :ذلؾ يا محمد ه
متقدمة مف اإليماف ال يصميا إال قمة مف عامة المسمميف؛ ألف األمر يتعمؽ بالنفس في آية سكرة

البقرة كىك شاؽ كصعب ال سيما كأنو يتعمؽ بالكرامة التي يحرص عمييا كؿ عربي كمسمـ ،كعمى

ىذا الرأم كرد في ىذه – آية البقرة -

   ليشعر أف المستجيبيف ليسكا الكؿ بما

يعطيو مفيكـ منكـ ،كلما كاف الكارد في سكرة الطبلؽ أخؼ في المطمب كأيسر في التكميؼ ،ترل
 )1السيكطي ،لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ.46 :
درة التنزيؿ.52 :
 )2اإلسكافيٌ ،
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أف األحكاـ المتعمقة بالطبلؽ كىي التي دارت عمييا آم ىذه السكرة كميا فركع ثكاف ،فالسبلمة فييا

أيسر كسالؾ طريقيا أكثر ،فناسب ذلؾ كركد الخطاب بالحرؼ الذم يخاطب بو الجميع كيشمميـ،

فقيؿ   :كقيؿ     :كلـ يرد ىنا :

 ،    كلـ يرد ىنا إشعار بتبعيض كىك الذم يعطيو
المفيكـ"(.)1

الخبلصة :ذكر التبعيض    في آية سكرة البقرة؛ ألف األمر فييا شاؽ كيصعب عمى
النفس ،كىك رضا األىؿ بالصمح كترؾ الحمية ،كالممتزمكف بو قمة كىـ األتقياء ،كأطمؽ األمر

بصيغة الجمع في آية سكرة الطبلؽ؛ ألف األمر أيسر كأسيؿ ،كالممتزمكف بو أكثر ،فناسبو اإلطبلؽ

دكف التبعيض ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)7

قاؿ -تعالى :-

    

(    آؿ عمراف.)99 :
كقاؿ -تعالى      :-

    

(األعراؼ.)86 :
يصدكف عف سبيؿ اهلل المعانديف لمحؽ ،األكلى مطمقة كآية
الشاىد :اايتاف في تعنيؼ الذيف ٌ
األعراؼ مقيدة بشبو الجممة ،فما بياف ما اقتضى كؿ مكضع في اايتيف الكريمتيف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

آية آؿ عمراف ىي في حؽ الييكد المعانديف لرسالة محمد  مع عمميـ أف ما جاء بو ىك مف عند
اهلل -تعالى ،-فاهلل يقكؿ " :يا معشر ييكد بني إسرائيؿ ،كغيرىـ ممف ينتحؿ التصديؽ بكتب اهلل لـ

تصدكف عف سبيؿ اهلل ،يقكؿ لـ تي ِّ
ضمكف عف طريؽ اهلل ،ك ىي التي شرعيا ألنبيائو كأكليائو كأىؿ
2
اإليماف مف آمف ،يقكؿ لمف َّ
( ) قاؿ -تعالى :-
صدؽ باهلل كرسكلو كما جاء بو مف عند اهلل"

    
     
    
 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.271 :1 ،
 )2الطبرم ،تفسير الطبرم.22 :4 ،
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 (آؿ     
 كاإلطبلؽ في ااية، كىك رسالة شاممة عامة لكؿ البشر، كىنا الصد عف اإلسبلـ،)99 :عمراف
َّ كترؾ القيد داللة عمى أف
 كأف ديدف الييكد ىك المراكغة،صدىـ متكاصؿ كعاـ في كؿ زماف
. لذا أخبر تعالى أنو ليس بغافؿ عما يعممكف كسيجزييـ عمى ذلؾ،كالعناد

  
:- تعالى- يقكؿ،أما آية األعراؼ فيي مقيدة





     
    
    










     
    
   
     
   





   

 فاايات تتحدث عف،)86 -85 : (األعراؼ  
 كالدعكة فيو ىنا خاصة كمقيدة في قكمو كلمف أيرسؿ، عميو السبلـ – مع قكمو- قصة شعيب
. محددة بزمانو،إلييـ خاصة

 كلدعكة  أطمؽ الحديث في آية آؿ عمراف؛ ألنو جاء في حؽ الييكد المعانديف لمرسكؿ:الخبلصة
مقيد
ٌ  كعداء الييكد ليا دائـ مستمر غير، كاإلسبلـ دعكة عامة شاممة مطمقة لكؿ البشر،اإلسبلـ
. فناسب اإلطبلؽ اإلطبلؽ،بزماف

 فيي خاصة بيـ كبزمانيـ، فيي في حؽ شعيب – عميو السبلـ – كقكمو،أما آية األعراؼ

. أعمـ بأسرار كبلمو- تعالى- كاهلل،لذلؾ كاف اإلخبار فيو مقيدان

:)8( المسالة

      :- تعالى-قاؿ
    
     

: (آؿ عمراف   

.)126

     :- تعالى-كقاؿ
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(     األنفاؿ.)10 :





الشاىد:

 .1ذكرت شبو الجممة    :في آية آؿ عمراف  ،بينما حذفت مف سكرة األنفاؿ.

 .2ذكرت الجممة االسمية في آية سكرة األنفاؿ ( إف اهلل عزيز حكيـ ) ،بينما اكتفي بالصفة
في آؿ عمراف ( العزيز الحكيـ ) ،فما حقيقة اختصاص كؿ مكضع بما جاء فيو؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

أوالً :آية آؿ عمراف خصت بإظيار شبو الجممة:

   ألنيا لممخاطبيف ،مف

المؤمنيف ،في بداية عيدىـ الجيادم ،حيث كانكا أحكج ما يككنكف إلى التثبيت كالتأييد كالتبشير

بالنصر كالى االطمئناف  ،بأف اهلل غالب أمره ،في ظؿ تكالب الكفر عمييـ ،ليكحي بيذه األمكر
كيشعرىـ أف النصر بيده سبحانو ،فجاء بضمير خطابيـ متصبلن ببلـ الجر المقتضية االستحقاؽ :

 ،  فمما كانت البشرل لممخاطبيف مف المؤمنيف ناسبو القكؿ:



 ، أما في سكرة األنفاؿ فقد تقدـ قكلو   :

( األنفاؿ )9 :فأغنى عف إعادتيا كاكتفي بذلؾ.

قاؿ اإلسكافي في تكجيو ىذه المسالة " :ألف األكلى جاءت عمى األصؿ ،كالثانية قد

 
تقدميا   فأغنت عف إعادتيا بمفظيا كمعناىا ،كىي قكلو:



    

(    األنفاؿ، )9 :
فمما قاؿ :استجاب لكـ ،عمى أنو يج ًعؿ بشرل ليـ فأغنت    األكلى بمفظيا كمعناىا عف
الثانية ،كفي ااية األكلى ،لـ يتقدـ ما يقكـ ىذا المقاـ ،فأتي بقكلو لكـ عمى األصؿ"(.)1
انياً :ما جاء في آية آؿ عمراف جرل مجرل الصفة ،فقاؿ:













(   آؿ عمراف )126 :كما جاء في
األنفاؿ بمفظ :

    

(       األنفاؿ)10 :
بذكر     زيادة عمى ما جاء في آؿ عمراف كذلؾ "ألف القصد إعبلـ
العدة كفضؿ القكة ،كلكنو مف عند
المخاطبيف أف النصر ليس مف ًقبؿ المبلئكة ،كال مف جية العدد ك ٌ
درة التنزيؿ.71 :
 )1اإلسكافيٌ ،
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القادر الذم ال ييغمىب ،كال ييمنع عما يريد ًفعمىو ،كالحكيـ الذم يضع النصر مكضعو ،كااية في سكرة
األنفاؿ إنما ىي في قصة يكـ بدر ،كبيف اهلل ذلؾ بمفظ جعمو كالعمٌة لككف النصر بيده ،فكأنو قاؿ

في المعنى :النصر ليس إال مف عند اهلل العزيز الذم ال يمنع عما يريد فعمو ،كالحكيـ الذم يضع

النصر في مكضعو ،ففعؿ ذلؾ عمى األصؿ الكاجب في تكفية كؿ معنى مف البياف ،كااية التي في
سكرة آؿ عمراف ىي في قصة يكـ أحد ،كىك يكـ بعد يكـ بدر ،فاقتصر عف ذكر مثمو في اليكـ

الثاني عمى خبر كاحد يجرم عميو معنى الخبر الثاني مجرل الكصؼ الختصار المعنى عف البسط

اعتمادان عمى ما فعؿ في الخبر عف األكؿ"(.)1
ؼ     في ىذه السكرة – آؿ
كيعزز ىذا الرأم قكؿ الكرماني ":يحًذ ى
عمراف – ألف ما في قصة بدر سابؽ عمى ما في ىذه السكرة ،فإنيا في قصة أحد .فأخبر ىناؾ 
     فاستقر الخبر ،كجعمو في ىذه السكرة
صفة ألف الخبر قد سبؽ"(.)2

مف ناحية ثانية فإف "آية األنفاؿ تقدـ فييا أكعاد جميمة كقكلو تعالى:




 


(    األنفاؿ،)7 :

ثـ قاؿ      :





(  األنفاؿ ،)7 :ثـ قاؿ:
   
  

عمية ،لـ يتقدـ إفصاح بمثميا في آية آؿ عمراف ،فناسبيا تأكيد الكصفيف
(األنفاؿ ، )8 :فيذه أكعاد ٌ
العظيميف مف قدرتو جؿ كتعالى عمى كؿ شيء كحكمتو في أفعالو ،فقاؿ   :
 ،  كلما لـ يقع في آية آؿ عمراف إفصاح بما في آية األنفاؿ
كردت الصفتاف تابعتيف دكف تأكيد ،كجاء كؿ عمى ما يناسب"(.)3

الخبلصة:

أوالً :ذكرت شبو الجممة في آية آؿ عمراف؛ ألنيا لممخاطبيف مف المؤمنيف ،فجاء الضمير متصبلن
بالبلـ المقتضية االستحقاؽ ،بينما حذفت مف آية األنفاؿ لتقدـ ذكرىا.

درة التنزيؿ.72 :
 )1اإلسكافيٌ ،
 )2الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.151 :
 )3الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ,.315 :1 ،
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انياً :جاء التأكيد بالجممة االسمية في آية األنفاؿ

   

 ؛ ألنيا في قصة بدر كىي سابقة ألحد ،فاستغني باألكؿ ،كجعؿ الثاني صفة
ألف الخبر قد سبؽ ،ثـ ألف سكرة األنفاؿ فييا كعكد جميمة ،فناسب تأكيد ذلؾ لتطمئف قمكب

المؤمنيف كتزداد يقينان بقدرة اهلل ،كنصره كتأييده لممؤمنيف ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)9

قاؿ -تعالى:-







(   آؿ عمراف.)133 :
كقاؿ -تعالى :-







(   الحديد.)21 :
ً
حرؼ ً
االسـ في آية سكرة
الجر مع
ت
ي
الشاىد :الحديث إخبار عف مكافأة مف أقبؿ عمى اهلل ،أيثٍبً ى
الحديد ،بينما حذفا مف آية سكرة آؿ عمراف ،فما حقيقة ما اختص بو كؿ مكضع ؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

في آية آؿ عمراف ،ينيى اهلل تعالى عف تعاطي الربا ،الذم ىك مف أبشع الجرائـ في

اإلسبلـ؛ ألف فيو استغبلالن لحاجات البشر كامتصاصان لدماء العباد ،ثـ أمر عباده بالتقكل لعميـ
يفمحكف ،ثـ تكعد المرابيف بالنار كحذرىـ منيا ،كعقب ذلؾ بندبيـ إلى المبادرة بفعؿ الخيرات

كالمسارعة إلى المغفرة كالى جنة عرضيا عرض السماكات كاألرض أعدت لممتقيف ،فالتشبيو بميغ،
كتزداد عظمة الدرجة في الجنة عمى قدر خطكرة الذنب المتاب منو ،كلما كاف الربا مف أخطر

أمراض المجتمع استحؽ التائب منو جنة عرضيا عرض السماكات كاألرض ،فحذفت أداة التشبيو

ككجو الشبو – لبمكغ التماـ في كصؼ الجنة تشكيقان إلييا كتنكي انر لمقمكب لفضميا كحسنيا ،قاؿ-

تعالى    :-
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(   آؿ عمراف.)133 -130 :

أما آية سكرة الحديد :فقد جاءت في سياؽ آخر ،يم ىحقِّ انر مف أمر الدنيا كميكنان ليا ،قاؿ-

تعالى   :-
   




   
   
    





    




   
    
   


















(    الحديد.)21 -20 :

الكفار نباتيو ،ثـ ىاج ثـ اصفر ،ثـ
ب
فالكبلـ إخبار عف الدنيا كغركرىا ،فيي كغيث أ ٍ
ىع ىج ى
ى
  
أصبح حطامان ،ثـ عقب عمى ذلؾ بالقكؿ :

،     
كجاء بعده باألمر بالمسابقة إلى المغفرة كالى جنة عرضيا كعرض السماء ،فالتشبيو ىنا مرسؿ

مجمؿ.

فيي جنة دكف الجنة األكلى ،ألف الزىد بالعزكؼ عف الدنيا ،دكف التكبة عف الجرائـ كالمعاصي

الميمكة كجريمة الربا التي ىدد اهلل مف لـ يتب عنيا بحرب منو كمف رسكلو  ، لذا حذفت الكاؼ
مع معمكليا في آؿ عمراف كأثبتت في الحديد.
الخبلصة :الحديث في آية آؿ عمراف عف معصية كبيرة ،كىي جريمة الربا ،التي تتعمؽ بحقكؽ
عبر عنيا بأسمكب التشبيو
العباد ،فكعد اهلل مف يقمع عنيا
كيتكب إليو بالمغفرة ،كبجنة عاليةٌ ،
ي
البميغ.

أما آية سكرة الحديد فإف الحديث فييا عف غركر الدنيا ،كمظاىر الميك فييا ،كالزىد بالعزكؼ عف
الدنيا دكف التكبة عف المعاصي كالجرائـ ،ال سيما الكبيرة منيا ،فممزاىديف جنة دكف جنة التائبيف،

كاهلل تعالى أعمـ.
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:)10( المسألة






:- تعالى-قاؿ

.)43 : (النساء 






:- تعالى-كقاؿ

.)6 : (المائدة  
 في آية سكرة المائدة عنو   : زاد قكلو تعالى، الجممتاف في أركاف الكضكء:الشاىد
 فما حقيقة ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ في كبل المكضعيف الكريميف؟،في آية سكرة النساء

:التحميؿ والدراسة الببلغية

كبيف في آية
ٌ فصؿ
ٌ  فمما، كيفصميا كاممة، في آية المائدة أحكاـ الكضكء- تعالى-يبيف اهلل
- قاؿ، لمزيادة في التبييف   : الجار كالمجركر،) زاد (شبو الجممة،المائدة األحكاـ

    : -تعالى




  






    
    
     







   



     
    







 لذلؾ، كىنا يظير التفصيؿ في أحكاـ الكضكء،)6 : (المائدة  
. لزيادة التبييف   زاد

 بؿ جاء الحديث فييا، فإنيا لـ تذكر األحكاـ كاممة كال مفصمة،أما آية سكرة النساء




: قاؿ تعالى،مجمبلن
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(   النساء .)43 :فمما كاف السياؽ مفصبلن كمبينان زاد كبيف ،كلما
كاف السياؽ مجمبلن أجمؿ في الذكر كلـ يفصؿ ،جاء في البرىاف لمكرماني أنو "زاد في المائدة

 ،   ألف المذككر في ىذه السكرة – النساء – بعض أحكاـ الكضكء ،كىك التيمـ،

فحسف اإلثبات كالبياف"(.)1

فصؿ اهلل تعالى في آية المائدة ،كذكر أحكاـ الكضكء كاممة ،زاد الجار كالمجركر
الخبلصة :عندما ٌ

يفصؿ أجمؿ في الذكر فحذؼ
 ،  لمزيادة في التبييف ،كعندما أجمؿ كلـ ٌ
 ، كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)11

قاؿ -تعالى :-











(  المائدة.)17 :
كقاؿ -تعالى :-

    

(   الفتح.)11 :
الشاىد :اايتاف متشابيتاف في لفظيما ،إال مف زيادة شبو الجممة   :في آية الفتح ،عنيا
في آية سكرة المائدة ،فما سر اختصاص كؿ مكضع بما جاء فيو؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

بالمخمَّفيف مف األعراب ،قاؿ تعالى:
بالنظر في آية الفتح نجد أف الخطاب متعمؽ ي

   

  




    
     
     
      

 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.155 :
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المخمَّفيف ليخصيـ بيذه
 أم ي  

.)11 : (الفتح 

المخمَّفيف بعينيـ ذكر
فمما كاف الخطاب مكجيان إلى ي
.الصفات القبيحة دكف غيرىـ

  :- تعالى- قاؿ،أما في سكرة المائدة فإف الخطاب عاـ لكؿ أىؿ األرض
    
     
     

















     
      

عـ أىؿ
ٌ      :  فقكلو،)17 :(المائدة
"إف:درة التنزيؿ
ٌ  يقكؿ اإلسكافي في، ؛ ألف الخطاب عاـ    فمـ يحسف أف يذكر،األرض
، مف غير عذر كتأخركا عف الجياد ىذه ااية في سكرة الفتح نزلت في قكـ تخمفكا عف رسكؿ اهلل
 كىـ يكتمكف بذلؾ نفاقيـ كيظيركف، أف يستغفر ليـ

 ثـ سألكه،كقالكا شغمتنا أمكالنا كأىمكنا

  
:- عز كجؿ- فقاؿ،كفاقيـ كقصدىـ استمالتو كيبل تضرىـ عداكتو
     
     

 أما في ىذه، فمما كاف في قكـ مخصكصيف احتيج (لكـ) لمتبييف،)11 : (الفتح 

 
: دليمو،عـ بيا
ٌ  بؿ،السكرة (المائدة) فإنيا لـ تنزؿ لفريؽ مخصكص دكف فريؽ
    
     
     

















     
     

.)1(" التي لمخصكص   ) فمما سيقت ااية إلى العمكـ؛ لـ يحتج إلى17 : (المائدة

المخمَّفكف
 كىـ ي، ذكرت شبو الجممة في آية سكرة الفتح؛ ألنيا خطاب لجماعة مخصكصيف:الخبلصة

 فحسف،عامة لكؿ مف في األرض
ٌ  فيي، أما آية سكرة المائدة،    :مف األعراب فقاؿ
. أعمـ- تعالى- كاهلل،اإلطبلؽ فييا دكف الحصر

.94 :درة التنزيؿ
ٌ ،) اإلسكافي1
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المسألة (:)12

قاؿ -تعالى(     :-األنعاـ.)44 :

كقاؿ -تعالى(       :-المؤمنكف:

.)77

الجار    :في آية المؤمنيف ،بينما حذفا مف آية سكرة األنعاـ ،فما
الشاىد :ذكر الضمير ك ٌ
حقيقة ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ في اايتيف الكريمتيف مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

ذكرت آية األنعاـ في سياؽ االبتبلء كاالختبار لمخمؽ ،حتى يميز اهلل -تعالى -الخبيث مف



الطيب ،فيككف ذلؾ أدعى لمجزاء أك العقاب ،قاؿ -تعالى:-
    





    








    
    
    
   

(      األنعاـ:

.)44 -42

كىذا مشيد لحاؿ إنساف ابتبله اهلل -تعالى -بالبأساء كالضراء ،فسيطر الجكع عمى نفسو
كنقىص ماليو ككلده ،ثـ ترؾ اإلقباؿ عمى اهلل ً
لعناده كقساكًة قمبو ،فمـ يتعظ ،كلـ ينتفع ،ثـ فتح
كقكمو ،ى ى
اهلل تعالى عمييـ أبكاب كؿ شيء ،مف الرزؽ مف كؿ ما يختاركف ،استدراجان ليـ كجمبان لعقكبتيـ ،قاؿ
عميو السبلـ " :إذا رأيت اهلل يتطي التبد مف الدنيا عمى متاصيو ما يحب فإف ىذا
()1

استدراج

" .
كليذا قاؿ :







  أم باألمكاؿ كاألرزاؽ كاألكالد:







  أم عمى غفمة      أم
كاجمكف اشتد بيـ الحزف حتى أمسككا عف الكبلـ.
 )1ابف حنبؿ ،مسند أحمد.145 :4 ،
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حذؼ الضمير المجركر     :مف ااية  ،لعدـ اقتضاء ذكره مف ناحية ،كاشعا انر بالمفاجأة

التي حققتيا الفاء ،  :مف ناحية ثانية  ،فمـ يكف ما يكجب ذلؾ.

كآية سكرة المؤمنيف ،ىي أيضان في االبتبلءات كالمحف التي يي ٍختىىبر بيا الناس ،قاؿ تعالى:



   
    
    

(      المؤمنكف-76 :
 ،)77كالباب المقصكد ىك إما" :باب القتاؿ فقتمكا يكـ بدر"
ذك العذاب الشديد"
بدر"(.)3

( )2

()1

أك "باب المجاعة كالضر كىك الباب

الذم أصاب قريشان بدعاء رسكؿ اهلل  عمييـ كذلؾ ال شؾ كاف بعد كقعة

كالضمير في قكلوِ    :ف ِ
يو   يعكد إلى (الباب)،

كىك باب العذاب .تأكيدان عمى حصكلو كتحققو لمكفار ،كأف الكافريف ال محالة داخمكه.

الخبلصة :حذؼ الضمير المجركر مف آية األنعاـ ،اقتضاء لممقاـ؛ ألف اإلخبار جاء بالجمع كىك
مفرد كاشعا انر بالمفاجأة التي حققتيا الفاء .كيذ ًكر الضمير المجركر    :في آية المؤمنيف
عائدان إلى العذاب بمفظ المفرد ،الذم حتمان سيقع بيـ كىـ ال محالة داخمكه .كاهلل تعالى أعمـ.

المسألة (:)13

    
قاؿ -تعالى :-
    
      

(األنعاـ.)50 :





كقاؿ -تعالى :-
    
    

(ىكد.)31 :

ً
الخطاب المجركر – شبو الجممة  ،    :-في حيف
ضمير
الشاىد :في آية األنعاـ يذ ًك ىر
ي
حذفا مف آية األنعاـ ،فما حقيقة ما اختص بو كؿ مكضع؟
 )1الطبرم ،تفسير الطبرم.45 :18 ،
 )2الطبرم ،تفسير الطبرم.45 :18 ،
 )3ينظر :المصدر السابؽ ذاتو.46 :18 ،
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:التحميؿ والدراسة الببلغية
، لتبميغ عتاة قريش المنكريف المعانديف،

 خطاب لمرسكؿ الكريـ محمد،آية سكرة األنعاـ

 لست أقكؿ:بكتؾ
َّ  قؿ ليؤالء المنكريف ين: فاهلل يقكؿ لو،كالصاديف عف دعكتو المستيزئيف بو كبصحبو

 كال أقكؿ، كال أعمـ الغيب الذم يختص بو اهلل،ب الذم لو خزائف السماكات حتى أعطيكـ
َّ إنما أنا
الر ي
 فسياؽ اايات فيو تيديد ككعيد مف ناحية، كأفرح كأحزف كباقي البشر،إني ممؾ؛ ألني آكؿ كأشرب
 فقاؿ مخاطبان إياىـ بالضمير المجركر؛ ليدينيـ كيقيـ عمييـ،كتكبيخ كتقريع ليـ مف ناحية ثانية



:- تعالى- قاؿ، كينعتيـ بالظمـ كالفسؽ،الحجة المكجبة لعقابيـ
    
     
   



    
     
   
  
     
    
    
      
      





.)50 -47 : (األنعاـ  

 فإف السياؽ جاء في قصة نكح – عميو السبلـ – حيث كاف متمطفان،أما في سكرة ىكد
 بؿ حذفيا؛ ألف التأكيد كالتكرار ييف ًيماف التكبيخ في    فمـ يكرر قكلو،كمشفقان عمى قكمو

 

: قاؿ تعالى.سياؽ ااية
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-25 : (ىكد    
.)31

 فمـ يذكر الضمير المقترف بالجر الذم يمكف أف يكحي،فالمبلطفة كاإلشفاؽ في اايات كاضح

.بالتيديد

– "إف الكارد في سكرة ىكد إنما ىك حكاية قكؿ نكح –عميو السبلـ:)جاء في (مبلؾ التأكيؿ

  : أال ترل استفتاح خطابو ليـ بقكلو،متمطفان كمشفقان مف حاؿ قكمو
     

،)28 : (ىكد    






:كقكلو

   : كقكلو،)29: (ىكد ...   
  :قكلو

 إلى، )30 : (ىكد   

 فتأمؿ جميؿ،)31 : (ىكد   
مبلطفتو – عميو السبلـ – كما يفيـ مف كبلمو مف عظيـ اإلشفاؽ مف حاليـ كارادتو ما بو نجاتيـ
 فيذا كمو استمطاؼ في الدعاء ال يبلئمو تكرار كممة تضـ،مف العذاب كمف أخذىـ بمرتكباتيـ

 : كأما قكلو تعالى في آية األنعاـ، كيرداف حيث يقصد، كالتأكيد كالتكرار يفيـ ذلؾ،تعنيفان كتكبيخان

 بتبميغو عتاة  فكارد في كبلـ أمره،    

  : كالمراد قؿ ليـ يا محمد  قؿ
: فقيؿ لو،قريش كالعرب تكبيخان ليـ كتقريعان
     
    

: إنما عني بو ىم ٍف قكلو، كلـ يؤمر أف يقكؿ ىذا ألبي بكر كعمر كخاصة أصحابو 
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(   الفرقاف ،)8 -7 :فمف يصدر عنو ىذا كأشباىو مما ينبئ
عف االزدراء كفساد الظاىر كالباطف ،فىييـ المقكؿ ليـ :
 ،    فتكرر فييا قكلو :

  

تأكيدان ييف ًي يـ التعنيؼ كيناسب التكبيخ كالتقريع"

()1

  

.

الخبلصة :ذكر الضمير مع الجار في آية سكرة األنعاـ؛ ألف الخطاب عمى لساف الرسكؿ محمد 
إلى عتاة قريش ككفارىـ ،تقريعان كتكبيخان ليـ ،بينما حذفا مف آية سكرة ىكد إشفاقان مف نكح – عميو

السبلـ – عمى قكمو؛ ألف تكرار كممة معينة كبطريقة معينة كالتأكيد يفيماف ذلؾ،كاهلل -تعالى-
أعمـ.

المسألة (:)14

قاؿ -تعالى :-

    

(  األنعاـ.)81 :

كقاؿ -تعالى     :-

( األعراؼ.)33 :

كقاؿ -تعالى     :-

( الحج.)71 :
الشاىد :ذكر ضمير المخاطب مع حرؼ الجر في آية سكرة األنعاـ ،   :بينما
حذفا مف سياؽ آيتي األعراؼ كالحج ،فما حقيقة ما اختص بو كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

آية األعراؼ بنيت في جكاب إبراىيـ – عميو السبلـ – لقكمو ،حيف ح ٌذركه مف آليتيـ أف

تمسو بسكء ،فقاؿ ليـ ككيؼ أخاؼ كأرىب ما أشركتمكه في عبادتكـ فعبدتمكه مف دكف اهلل ،كىك ال
 )1الغرناطي،مبلؾ التأكيؿ.457 -456 :1 ،
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يضر كال ينفع ،كلـ يعطكـ عمى إشراككـ إياه حجة كلـ يضع لكـ عميو برىانا كلـ يجعؿ لكـ بو

عذ ار.

فمما كاف الخطاب مباش انر مف إبراىيـ لقكمو مف عبدة األصناـ ناسب قكلو:



 
 ،  ألنيـ المخصكصكف في زمانو ،قاؿ -تعالى:-








    

(   األنعاـ ،)74 :ثـ حاجو قكمو كجادلكه فيما يعبدكف كحذركه أف

   

تنالو آليتيـ بسكء: ،
    
     
      






    




    





   

(     األنعاـ ،)81 -80 :فمما

كاف الخطاب مباش انر بيف إبراىيـ – عميو السبلـ – كقكمو قاؿ ،    :في إشارة
إلى أنيـ المخصكصكف بما جاء في ااية.

   
أما آية األعراؼ فيقكؿ اهلل -تعالى -فييا:








   
    
    
   



 (األعراؼ ،)33 :كالخطاب لمرسكؿ

يتعركف عند طكافيـ بالبيت كيحرمكف عمى أنفسيـ ما
 ليقكؿ "ليؤالء الجيمة مف العرب الذيف ٌ
حرىـ أييا القكـ عميكـ زينة اهلل التي خمقيا لعباده ،أف تتزينكا بيا
أحممت ليـ مف طيبات الرزؽ – ىمف ٌ
كتتجممكا بمباسيا"(.)1

فيذه الفاحشة الكبيرة الظاىرة مف طكافيـ عراة ،أك ما ىبطي ىف أم خفي ًم ىف الفكاحش ،مثؿ
الزنا ،كأما اإلثـ " فإنو المعصية ،كالبغي كاالستطالة عمى الناس" ( ،)2كىذه أمكر ينيى عنيا الشرع
باإلطبلؽ في كؿ زماف كمكاف لقبحيا كبشاعتيا كخطرىا عمى المجتمع المسمـ ،فأطمؽ التعبير كلـ

 )1الطبرم ،تفسير الطبرم.163 :8 ،
 )2الطبرم ،تفسير الطبرم.166 :8 ،
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يخصص بقكـ أك بزماف؛ ألف اإلسبلـ جاء خاتـ الديانات كخاتـ الشرائع ،فحذؼ القيد كىك قكلو :

  ليككف ىذا األمر ساريان عمى كؿ البشر في كؿ زماف.


كفي آية سكرة الحج ،فإف القكؿ إخبار بصيغة الغائب قاؿ تعالى:
     
    
     

(    الحج.)71 :

فمما كاف الحديث إخبا انر بصيغة الغائب ،لـ يناسبو ذكر ضمير المخاطب المجركر.
ِّد السياؽ في آية األنعاـ؛ ألف الحديث مقيد بيف إبراىيـ – عميو السبلـ – كبيف قكمو
الخبلصة :قيي ى
بصيغة الخطاب المباشر ،فمزـ قكلو ،   :كفي آية األعراؼ ،يطمب اهلل تعالى
مف نبيو الكريـ أف ينيى عف الفكاحش ،كالمعاصي باإلطبلؽ؛ ألنيا أمكر يستقبحيا الذكؽ كالشرع

في كؿ مكاف كزماف ،فأطمؽ كلـ يقيِّد ،أما آية الحج فمـ يذكر فييا القيد،

  ؛

ألف الخطاب فييا بصيغة الغائب كلـ يناسب ذكر شبو الجممة ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)15

قاؿ -تعالى:-









      

(األعراؼ.)101 :

  
كقاؿ -تعالى :-
     

(  يكنس.)74 :

نص اايتيف متشابو في المٌفظ إال مف زيادة الضمير المجركر    :في آية
الشاىد :ي
سكرة يكنس عنو في آية األعراؼ ،فما حقيقة ما اختص بو كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:


آية األعراؼ بنيت في سياؽ يقكـ عمى الترغيب كالترىيب ،فقد جاء قبميا قكلو تعالى:
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(  األعراؼ ،)96 :كااية ىذه مطمقة غير مقييدة ،حيث أطمؽ التكذيب كلـ يذكر لو

مفعكلو      :أم




حذؼ المفعكؿ بو كقاؿ كذلؾ:
    

(  األعراؼ )101 :فمـ يذكر ىنا أيضان بماذا كذبكا.

أما السياؽ في سكرة يكنس فمخصص غير مطمؽ؛ ألف قبمو قصة نكح – عميو السبلـ-

:

    






(    يكنس ،)71 :ثـ قاؿ بعدىا :




(يكنس:

 ،)73ثـ قاؿ:











(     يكنس )74 :فذكر المفعكؿ
في المكطنيف لذا قاؿ (بو).

ثمة أمر آخر ،كىك أف آية األعراؼ تتحدث عف األنبياء السباقيف بصيغة الجمع المطمؽ،



كالتكذيب كاف ليـ جميعان فأطمؽ التعبير ،قاؿ -تعالى:-




   



   

(    األعراؼ )101 :في حيف إف الحديث في آية سكرة يكنس عف قصة

نكح – عميو السبلـ – كجاء ذكر األنبياء في سياقيا فيي قصة مخصصة ،فاستدعى كؿ سياؽ ما
كرد.

جاء في (البرىاف) لمكرماني في تفصيؿ ىذه المسالة " :ألف أكؿ القصة في ىذه السكرة –

األعراؼ -



   





(األعراؼ:

 ،)96كفي ااية:





 ،  كليس بعدىا الباء ،فختـ القصة بمثؿ ما بدأ بو فقاؿ:

 ،     كذلؾ في يكنس كافؽ ما قبمو كىك:










(يكنس ،)73:ثـ

،   فختـ بمثؿ ذلؾ فقاؿ:




 .)1("    أم ناسب اإلطناب اإلطناب بالذكر
كاإليجاز اإليجاز بالحذؼ.
 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.195 :
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الخبلصة :أيطمًؽ القك يؿ في آية األعراؼ ،كلـ يي ىخصَّص؛ ألف الحديث فييا يجرم في سياؽ مطمؽ
 

دكف قيد ،حيث سبقيا قكلو تعالى:
 
  دكف ذكر المفعكؿ ،فجاء القكؿ عمى نسقيا،
   

.    

أما آية يكنس ،فإنيا مخصصة بقصة نكح – عميو السبلـ – بداية ،كبالقيكد ثانيان ،حيث


يذ ًك ىر المفعكؿ فيما سبقيا مف قكلو تعالى:
 ،   فجاء
كؿ سياؽ عمى ما كرد ،مف ذكر كحذؼ ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)16

قاؿ -تعالى :-









     

(األعراؼ.)110 :

   
كقاؿ -تعالى :-
   
 

(الشعراء.)35 :
الشاىد :اايتاف في مكقؼ التحدم بيف مكسى – عميو السبلـ  -كبيف فرعكف كسحرتو أثبت االسـ
المجركر   :في آية سكرة الشعراء ،بينما حذفا مف آية سكرة األعراؼ ،فما
كجو ما كاف في اايتيف الكريمتيف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

في سياؽ التحدم الذم كقع بيف مكسى – عميو السبلـ – كفرعكف ،كما أظير النبي الكريـ

مف أمر العصا كاليد البيضاء ،نرل فرعكف قد اىتزت ثقتو بنفسو كقكمو ،كقد أصبح الخكؼ باديان

بالساحر،
عميو ،فيحاكؿ إقناع قكمو بأف مكسى – عميو السبلـ – ما ىك إال مخادع ٌ
دجاؿ فينعتو ٌ
كيردؼ كيقكؿ :يريد أف يخرجكـ مف أرضكـ ،كيذكر كسيمة اإلخراج كىي السحر ،قاؿ-تعالى :-
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( الشعراء ،)35 -34 :فمما كاف الحديث

عمى لساف فرعكف ،كىك الحانؽ المتمرد المتجبر ،ناسبو التشيير بمكسى ،بعد أف أحس الخكؼ
منو ،فنعتو بالشاعر الذم يرغب في إخراج القكـ مف ببلدىـ ،كذكر الكسيمة التي يصؿ بيا

لئلخراج ،كىي السحر؛ ليتناسب مع جك الحنؽ الذم يعيشو كالنفسية المتكترة التي تشغمو.

أما في آية األعراؼ ،فإف الحديث عف النتيجة التي لحقت بالقكـ بعد أف أركا العصا كاليد

البيضاء ،كالقكـ أقؿ حدة كأقؿ حنقان مف فرعكف فاكتفكا بنعتيـ لمكسى بالساحر كاإلخراج مف األرض

اكتفاء بما يدؿ عمييا.
دكف ذكر الكسيمة،
ن
درة التنزيؿ (لئلسكافي) أنو " لما أسند الفعؿ في األكلى (الشعراء) إلى فرعكف،
جاء في ٌ
كحكى ما قالو ،كأنو قاؿ لممؤل مف قكمو إف ىذا لساحر عميـ ،ككاف أشدىـ تمردان ،كأكليـ تجب انر،

كأبمغيـ فيما ىي يريد بو الحؽ ،كاف في قكلو يريد أف يخرجكـ مف أرضكـ ،ذكر السبب الذم يصؿ بو
إلى اإلخراج ،كىك (بسحره)  ،فأشبع المقاؿ بعد قكلو إف ىذا لساحر عميـ ،بأف ذكر أنو يريد
 
إخراجكـ بسحره ،فيك ما يح ًك ىي مف قكؿ المؤل في سكرة األعراؼ ،حيث قاؿ:

     

(    األعراؼ )109 :كالمؤل لـ يبمغكا مبمغ

فرعكف في إبطاؿ ما أكرده مكسى –عميو السبلـ– كلـ يجفكا في الخطاب جفاه ،فتناكلت الحكاية ما
قالو فرعكف عمى جيتو بتكرار لفظ السحر مف لفظة – ساحر – بعد ما أخرجو في صفتو ،حيث

قاؿ.)1("      :

دب الخكؼ
الخبلصة :عندما كاف الحديث عمى لساف فرعكف ،كىك الحانؽ المتمرد المتجبر ،كقد ٌ
في أعماقو ،بعد أف رأل ما رأل مف معجزات مكسى ،فنعتو بالساحر ،كأردؼ مكر انر ما يكحي
بالغضب فقاؿ:



   

 .  أما آية األعراؼ فإف الخطاب فييا عمى لساف القكـ ،كىـ أقؿ حدة في
الحنؽ كالغضب مف فرعكف ،فاكتفكا بنعتو بالساحر دكف ذكر كسيمة اإلخراج المشتقة منو ،كاهلل

أعمـ.

المسألة (:)17

قاؿ -تعالى(      :-التكبة.)120 :
كقاؿ -تعالى(     :-التكبة.)121 :

درة التنزيؿ.169 :
 )1اإلسكافيٌ ،
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الشاىد :ذكر الضمير المجركر    :في آية سكرة التكبة األكلى ،بينما حذفا مف ااية
الثانية ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

مف الخير إيراد السياؽ لمكقكؼ عمى حقيقة ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ ،يقكؿ-تعالى:-

     









   
     
     
    
    
     
      

(   التكبة .)120 :كالذم يظير مف تركيب

السياؽ أف الحديث ىنا مشتمؿ عمى ما ىك مف عمميـ ،كىك قكلو   :





     كعمى ما ليس مف عمميـ،
النصب كالمخمصة ،كاهلل سبحانو بفضمو أجرل ذلؾ مجرل عمميـ في الثكاب فقاؿ:
الظمأ ك ٌ

       


()1

.

فمما كانكا بداية يي ٍج ىزكف عمى أعماليـ ،أطنب رب العزة كأكد أنيـ يي ٍج ىزكف كذلؾ عمى ما
كنصب كمخمصة ،في سبيؿ اهلل تشجيعان عمى أعماؿ الخير ،كترغيبان
يرافؽ ىذه األعماؿ مف ظمأ ى

في تحمؿ المشاؽ عمى طريؽ الدعكة كاليداية.

أما في ااية الثانية ،فإف الحديث اقتصر فييا عمى عمميـ ،كىك مكتكب ليـ بعينو بداىة،

قاؿ تعالى     :
    
    
     

(التكبة ،)121 :فيي مشتممة " عمى ما ىك مف عمميـ ،كىك إنفاؽ الماؿ في طاعة اهلل كتى ىح يمؿ

ب ذلؾ بعينو"(.)2
المشاؽ في قطع المسافات ،فىييكتى ي
فمما كانت أعماؿ أصحابيا الحميدة تكتب ليـ ،كيجزكف عمييا بداىة ،لـ يكف ما يبرر تأكيد ذلؾ.

 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.212 :
 )2المصدر السابؽ ذاتو.213 -212 :
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الخبلصة :عندما كاف الحديث في ااية األكلى عف أعماؿ المؤمنيف ،التي قامكا بيا بأنفسيـ ،كعمى
ما رافقيا مف ظمأ كمخمصة كنصب ،ناسب تأكيد ذلؾ تشجيعان عمى أعماؿ الخير ،كترغيبان باألمر
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فقاؿ.    :

كعندما كاف الحديث عف أعماؿ المؤمنيف بعينيا ،دكف ما يرافقيا ،كىي مما يجزل عميو العبد

بداىة ،لـ يكف ما يبرر تأكيدىا ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)18

قاؿ -تعالى :-

   

الرعد.)26 :
ٌ   
كقاؿ -تعالى     :-
(     اإلسراء.)30 :
كقاؿ -تعالى :-

   

(   الركـ.)37 :
كقاؿ -تعالى :-

   

(   الزمر.)52 :
كقاؿ -تعالى:-









(   الشكرل.)12 :
كقاؿ تعالى :-

   

(     القصص:
.)82

كقاؿ -تعالى :-

   









(العنكبكت.)62 :
الشاىد :ذكر الجار كالمجركر     :في آيتي القصص
كالعنكبكت ،بينما حذفا مف آيات سكر :الرعد ،كاإلسراء ،كالركـ ،كالزمر ،كالشكرل المشابية ،فما

حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
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كبيف أنو -تعالى -يبسط
في سكرة الرعد ىذ ىك ىر اهلل -تعالى -عاقبة المؤمف كعاقبة المشرؾٌ ،
الرزؽ كيقدر في الدنيا؛ ألنيا دار امتحاف ،فيبسط الرزؽ عمى الكافر ،ال ليدؿ عمى كرامتو ،كيقتر
عمى بعض المؤمنيف ال ليدؿ عمى إىانتيـ؛ كيقدر ،أم يضيؽ كمنو:





(    الطبلؽ )7 :أم ضيؽ.
الرعد حديث عف فريقيف مف الناس :الذيف يكفكف بعيد اهلل ،كفريؽ آخر ىـ
كقد ٌ
تقدـ آية ٌ


الذيف ينقضكف عيد اهلل مف بعد ميثاقو ،ثـ قاؿ:









     




   

(  الرعد )25 :كمف ذلؾ "يفيـ أف المؤمنيف لـ يقصد تخصيصيـ بذلؾ الخطاب بكجو،

أال ترل قكلو في آية الرعد   :

(  الرعد ،)26 :كليس ىذا مف شأف المؤمف ،فإف الدنيا سجنو ،كانما
فرحو بربو كبما يرجكه منو في آخرتو"

()1

فمـ يخصص الخطاب ،لذا حذؼ قكلو:

 

 ،  كحذؼ الضمير المجركر العائد عمييـ.

أما آية اإلسراء فإف الحديث فييا تسرية لمرسكؿ الكريـ  ، حيث " أتى رسكؿ اهلل  يب ٌر،

ككاف معطيان كريمان فقسمو بيف الناس ،فأتاه قكـ فكجدكه قد فرغ منو ،فأنزؿ اهلل:







(    اإلسراء")29 :

( )2

 


فتضايؽ الرسكؿ

كسرل عنو ربو تعالى":بأف ذلؾ ليس ليكاف منؾ عميو كال لبخؿ بو عميؾ ،كلكف ألف مشيئتو في

بسط األرزاؽ كقدرىا تابعة لمحكمة كالمصمحة"(.)3

كالذم يظير أف ااية غير مخصكص بيا المؤمنكف ،بؿ العباد كميـ مؤمنيـ ككافرىـ،

أرزاقيـ بيد اهلل يعطييـ كيؼ يشاء كفؽ حكمتو كارادتو ،لذا حذؼ (الجار كالمجركر):

 

  ككذلؾ (لو)  ،التي تستخدـ لتشريؼ المؤمنيف كمؤانستيـ .كدليؿ ذلؾ

  
ااية التالية :
    






(    اإلسراء ،)31 :كذلؾ أف المؤمف ال يقرب
ىذه األشياء.

 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.704 :2 ،

 )2السيكطي ،لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ.136 :
 )3الزمخشرم ،الكشاؼ.637 :2 ،

426

،ككذلؾ األمر في سكرة الركـ كالزمر كالشكرل فإف الخطاب فييا غير مخصص لممؤمنيف

:بؿ ىك عاـ لممؤمف كغيره

 

:ففي الركـ يقكؿ تعالى
     




     

.) فالخطاب لمناس عامة مؤمنيـ ككافرىـ36 :(الركـ

    : يقكؿ تعالى،كفي سكرة الزمر
     
   
    
   
    







    






.)52 -50 : (الزمر  

 

 كىك ما يبرر عدـ ذكر، مف األمـ الخالية،فالحديث عف قاركف كقكمو

 ككذلؾ، التي تذكر بنسبة إلى اهلل تعالى؛ تشريفان كتكريمان لممؤمنيف 

   : كاألمر ذاتو في آية الشكرل حيث قاؿ،الضمير العائد عمييا









    

) فالحديث غير8 : (الشكرل     
. لمف دخؿ في رحمتو كلمظالميف،مخصص بؿ يبسط اهلل الرزؽ لكؿ الناس كيقدر لمجميع

، تشريفان كتكريمان ليـ، نسبيـ اهلل تعالى إليو،كعندما كاف الحديث كاإلخبار عف المؤمنيف


: قاؿ تعالى،كمؤانسة لقمكبيـ بما يجرم حتى يبقكا يذكركه في حاؿ القبض كالبسط
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(    العنكبكت.)62 -58 :

فالحديث خاص عف المؤمنيف ،مقيد بذكر صفاتيـ المشكقة لبلقتداء بيا ،فناسب تكريميـ

بنسبتيـ إلى اهلل تعالى تشريفان كتعظيمان لقدرىـ ،كأردؼ ذلؾ بالضمير زيادة في تأكيد التكريـ

كالتشريؼ؛ جاء في حاشية البرىاف (لمكرماني) ":حيث جاء   

 قاؿ    :كما في العنكبكت 62 :كسبأ ،39 :أما في القصص فيك حكاية
لقكؿ الذيف تمنكا مكانة قاركف ،كرجكعيـ عف ىذا التمني لمشاىدتيـ عاقبتو ،كقد عممكا أف العاقبة

لممتقيف ،فقالكا ما قالكا ،كىـ عالمكف بأف اهلل سبحانو بسط لقاركف ما بسط ،كقبض عنو ما قبض،

فحسف حذؼ (لو) لتقدـ قصتو "(.)1

الخبلصة :حيث أراد اهلل تعالى التعميـ بالذكر ،قاؿ:



 

    

بحذؼ الجار كالمجركر  ،   كالضمير المجركر كذلؾ (لو).
كحيف أراد التخصيص بالذكر ،نسب المؤمنيف إلى ذاتو الكريمة تشريفان ليـ ،كتكريمان ،كمؤانسة ليـ
بما يجرم ،حتى يحمدكا اهلل كيذكركه في حاؿ البسط كالقبض.
أما في آية القصص فقد ذكر الجار كالمجركر:

   ؛

ألف الحديث عمف تمنكا ما كاف لقاركف ،كرجعكا عف أمنيتيـ بعد ما عرفكا عاقبتيـ ،كاتقكا ربيـ،

فنسبيـ اهلل تعالى لذاتو الكريمة ألنيـ أتقياء ،كحذؼ الضمير المجركر لتقدـ قصة قاركف ،كاهلل
أعمـ.

المسالة (:)19

قاؿ -تعالى:-









(  إبراىيـ.)32 :

كقاؿ -تعالى    :-

(  النمؿ.)60 :
الشاىد :ذكر الضمير الجمعي المجركر    :في آية سكرة النمؿ زيادة عمى ما جاء في
السياؽ المشابو في آية سكرة إبراىيـ ،فما حقيقة ما اختص بو كؿ مكضع مف البياف؟
 )1خمؼ اهلل ،حاشية البرىاف لمكرماني.297 :
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التحميؿ والدراسة الببلغية:

اايتاف في إكراـ اهلل تعالى لبني آدـ ،بإنزاؿ الماء رحمة لمعباد ،جاءت آية سكرة إبراىيـ في

سياؽ الحديث عف المؤمنيف .كالمؤمنكف حقان ىـ دائمك التذكر كالمكاالة هلل تعالى ،كىـ المقصكدكف

في ااية ،قاؿ تعالى    :



   
     

(       إبراىيـ ،)31 :فمفظ
العباد" ،لـ يرد في الكتاب العزيز إال مدحة لممؤمنيف ،كخصكصان إذا أضيؼ إليو تعالى إضافة

التشريؼ ،فالحاصؿ مف ذلؾ أف المأمكر في ىذه اام مف ىك بصدد االمتثاؿ ،كفي حيز المسارعة

لمطاعة ،فالخبر في أمثاليـ حؽ كصدؽ"(.)1
ً
ماء عمى كجو
فى يعمـ أف المخاطب مطيع كمصدؽ ،ى
فأخب ىر أف اهلل تعالى أنزؿ مف السماء ن
العمكـ ،كأنيـ مشمكلكف بيذه الرحمة العامة فمـ يقؿ.    :
أما ما جاء في آية سكرة النحؿ ،فيك في سياؽ تعنيؼ المشركيف عمى سكء مرتكبيـ،

كقصكر تفكيرىـ "فقصد تحريكيـ كايقاظيـ مف رقدة الغفمة ،فقيؿ   :


(النمؿ )60 :فحصؿ تنبيييـ كاعبلميـ أف إنزاؿ الماء مف السماء إنما ىك ليـ ،كأنو ال حاجة لو
سبحانو إليو ،فأكجب الكبلـ تعنيفيـ ،كيشيد ليذا قكلو تعالى عقب ااية   :
    
      

(   النمؿ ،)60 :أم يعدلكف بربيـ غيره كيعدلكف بعبادتو
()2

إلى عبادة غيره"

.

الخبلصة :لما كانت آية سكرة إبراىيـ عف المؤمنيف ،كىـ المصدقكف المطيعكف ،لـ يكف ما يكجب
تنبيييـ ،فيـ دائمان متنبيكف؛ ألف ذلؾ حاليـ مف التذكر.

كعندما كاف الحديث عف الكفار ،كاف ال بد مف تنبيييـ؛ ألنيـ غافمكف عف التفكير لذا

قاؿ ،   :قرعان ألسماعيـ كبعثان لعقكليـ عمى التفكر في أسرار ىذا
الككف ،كاهلل -تعالى -أعمـ بأسرار كبلمو.

 )1الزمخشرم ،الكشاؼ.534 :2 ،
 )2الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.717 :2 ،
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:)20( المسألة

    :- تعالى-قاؿ

.)14 : (النحؿ 







:- تعالى-كقاؿ

.)12 : (فاطر 
 مف تسخير البحر كتسييمو الستخراج،مف اهلل تعالى بو عمى عباده
ٌ  اايتاف تي ٌبيناف ما:الشاىد
، بينما حذفا مف آية فاطر، في آية النحؿ   :الجار
ٌ  ذكر الضمير ك،الحمي مف ق ارره
فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

:التحميؿ والدراسة الببلغية

  
: قاؿ تعالى،مف الخير إيراد السياؽ لمعرفة السبب
   
   
   




    

 منو يأكمكف كعميو يركبكف كمنو: كىنا إخبار مف اهلل تعالى عف تسخيره البحر لمعباد،)14 :(النحؿ
:ذكر الضمير المجركر،يستخرجكف حمية يمبسكنيا

ً  أمنان لًمٍَّب    العائد إلى  
 كحتى ال ينصرؼ الذىف إلى،س
. فأ ٌكد اهلل تعالى عمى ذلؾ بذكر الضمير، غير المكاف المقصكد،مكاف آخر الستخراج الحمية



: يقكؿ تعالى،أما آية سكرة فاطر فقد جاءت في سياؽ آخر
   
   
     
   
    





 كىنا يضرب.)12 : (فاطر   

الب ٍح ىريف كما عمؽ بيما
 ثـ قاؿ عمى سبيؿ االستطراد في صفة ى،اهلل تعالى " ىمثىمىيف لممؤمف كالكافر

 أم كمف كؿ كاحد منيما  
 :مف نعمتو كعطائو



 كىك السمؾ، 





 كىي المؤلؤ كالمرجاف،  
،    
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   شكاؽ لمماء بجرييا "

()1

.

كمف جية ثانية فإف اهلل تعالى يشبو المؤمف كالكافر بالبحريف ،البحر العذب كالمقصكد بو "

األنيار السارحة بيف الناس مف كبار كصغار بحسب الحاجة إلييا في األقاليـ كاألمصار كالعمراف
كالبرارم كالقفار ،كىي عذبة سائغ شرابيا لمف أراد ذلؾ

  
()2

  أم مر كىك البحر الساكف الذم تسير فيو السفف الكبار"
فمما قاؿ :


.

   



  أغنى عف قكلو:

  الذم يعكد إلى المفرد الذم جاء في سياؽ اإلخبار عف نعـ اهلل تعالى.
الضمير المجركر    :في آية النحؿ ،أمنان لمٍَّب ً
س؛ كألنو يعكد إلى مفرد
الخبلصة :يذ ًك ىر
ي
في معرض اإلخبار عف نعـ اهلل تعالى.
كحذؼ الضمير مف آية فاطر؛ ألنو تقدـ قكلو ،    :في معرض ضرب

المثؿ لممؤمف كالكافر ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)21

قاؿ -تعالى :-









(  اإلسراء.)41 :
كقاؿ -تعالى :-

   

(   اإلسراء.)89 :
كقاؿ -تعالى :-









(   الكيؼ.)54 :
الشاىد :ذكر الجار كالمجركر    :في آيتي اإلسراء الثانية كالكيؼ ،بينما حذفا
مف آية اإلسراء األكلى ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

 )1الزمخشرم ،الكشاؼ.586 :3 ،
 )2ابف كثير ،تفسير ابف كثير.551 :3 ،

431

آية اإلسراء األكلى بنيت في سياؽ الخطاب الخاص لكفار العرب ،فمـ يذكر فييا لفظ

الناس ،الذم يدؿ عمى العمكـ ،ليـ كلغيرىـ ،قاؿ تعالى  :
   





(     اإلسراء،)40 :
فالكبلـ خطاب لمذيف قالكا :إف المبلئكة بنات اهلل ،كىـ كفار العرب كالعياذ باهلل.

 

أما آية اإلسراء الثانية فقد سبقت بقكلو تعالى:
   




   




  

اعتناء بيـ؛
ِّف ممف يذ ًكر (الناس)،
(اإلسراء ،)88 :فالمخصكص ىنا الفريقيف ،اإلنس كالجف ،ي
كعي ى
ن
ليظير شرفيـ عمى الجف.
كفي آية الكيؼ ،فإف الخطاب عاـ لكؿ البشر ،فمـ يكف بد مف ذكر الناس ،قاؿ تعالى:






    
    

(   الكيؼ ،)54 :ففيـ مف ااية الكريمة أف الخطاب عاـ لكؿ الناس
ليتدبركا ما فيو كيعقمكه ،فكرد الخطاب بصيغة الجمع العاـ   :

()1

.

الخبلصة :لما كاف الخطاب في آية اإلسراء األكلى خاص بكفار العرب ،الذيف قالكا َّ
إف المبلئكة

بنات اهلل ،لـ يناسب السياؽ التعميـ ،كعندما كاف الخطاب عامان لئلنس كالجف في آية اإلسراء
ي

ِّف ممف يذ ًك ىر الناس ،تشريفان ليـ كاظيا انر لقدرىـ ،فقاؿ:
الثانية ،يخ َّ
ص الفريقاف ى
كعي ى
 ؛ حتى ال يمتبس القكؿ ،ككذلؾ األمر في آية الكيؼ ،فإف الخطاب فييا عاـ،
فقاؿ   :ليدؿ عمى العمكـ ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)22

قاؿ -تعالى:-









(    الكيؼ.)72 :

 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ 765 :2 ،بتصرؼ.
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كقاؿ -تعالى :-







 

(    الكيؼ.)75 :
الجار في آية
الشاىد :اايتاف في ما كاف بيف مكسى كالخضر – عمييما السبلـ – ذكر الضمير ك ٌ
الكيؼ الثانية ،   :بينما حذفا مف آية الكيؼ األكلى ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع
مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

يعاىد مكسى – عميو السبلـ – الخضر ،عمى أف يرافقو بعد قبكؿ شرطو ،كىك :أال يسأؿ

الخضر عف شيء حتى يحدث لو الخضر منو ذكرا ،قاؿ تعالى  :
مكسى
ى





   
     
  

(الكيؼ ،)67 -66 :فمما خرؽ الخضر السفينة ،أنكر مكسى عميو ذلؾ بقكلو:







ابتداء بالعيد الذم كاف بينيـ قائبلن:
(الكيؼ ،)71 :فذ ٌكره الخضر
ن





(  الكيؼ ،)72 :فاعتذر مكسى – عميو السبلـ – بقكلو:
















(     الكيؼ ،)73:ثـ

  
كقع مف مكسى إنكار قتؿ الخضر لمفبلح بقكلو:
    

 ،   فأنكر مكسى الفعؿ كبالغ في إنكاره ،فقابؿ الخضر ذلؾ
بتأكيد الكبلـ المتقدـ كاإلنكار عمى مكسى سؤالو ،فقاؿ   :



 ،فالضمير المجركر جيء بو لتأكيد التقرير األكلي؛ جاء في البرىاف (لمكرماني)  ":ألف اإلنكار
في الثانية أكثر ،كقيؿ :أ ٌكد التقرير الثاني بقكلو ،    :كما تقكؿ لمف تكبخو :لؾ أقكؿ،
كاياؾ أعني ،كقيؿٌ :بيف في الثاني القكؿ لو ،لًما لـ يي ىبٌيف في األكلى"(.)1
ابتداء ،خبل
الخبلصة :عندما كاف الكبلـ تذكي انر مف الخضر لمكسى – عمييما السبلـ – باالتفاؽ
ن
مف التأكيد بالضمير المجركر .كعندما تكرر السؤاؿ مف مكسى ،كاإلنكار عمى الخضر فعمتو بقتؿ

 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.258 :
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الغبلـ ،أردؼ الخضر التذكير ،بصيغة تنذر بالشدة كالتعنيؼ ،فقاؿ   :

 ، كمف يقكؿ لمف يكبخو :لؾ أقكؿ ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)23




قاؿ -تعالى :-





(   الحج.)22 :
كقاؿ -تعالى:-









    

(السجدة.)20 :
الشاىد :ذكر الجار كالمجركر     :في آية الحج ،بينما حذفا مف السياؽ
المشابو مف آية سكرة السجدة ،فما حقيقة ما اختص بو كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

آية الحج جاءت في سياؽ الحديث التفصيمي عف عذاب أىؿ النار مف الكتابييف ،الذيف

خاصمكا المؤمنيف " قالكا لممؤمنيف :نحف أكلى باهلل كأقدـ منكـ كتابان كنبينا قبؿ نبيكـ ،كقاؿ

المؤمنكف نحف أحؽ باهلل آمنا بمحمد كآمنا بنبيكـ كبما أنزؿ اهلل مف كتاب كأنتـ تعرفكف كتابنا كنبينا
()1


 ،فأخبر اهلل -تعالى -عف عذاب ىؤالء الكفرة:
ثـ تركتمكه ككفرتـ بو حسدان "
   




    
    
     
   
    





   

(   الحج ،)22 -19 :فيذا التفصيؿ بيذا اإلطناب
ناسبو زيادة قكلو" ،     :ففصؿ حاؿ ىؤالء – الكفرة – فناسب ىذا زيادة





 ،  كنظير ىذا التفصيؿ قكلو تعالى:
  







 )1السيكطي ،عبد الرحمف بف كماؿ جبلؿ الديف( .ت 911ىػ) الدر المنثكر( .بيركت :دار الفكر).
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(    النساء )57 :كاإلطناب يناسب اإلطناب.

 

كلما قاؿ في سكرة السجدة:
  








   
    
   









(   السجدة ،)20 -19 :فمـ يقع تفصيؿ في الطرفيف.
أكجز الكبلـ ،ناسبو اإليجاز ،فمـ يرد ىنا قكلو.)1("    :
ك ي
كجاء في البرىاف لمكرماني ":ألف المراد بالغـ في ىذه السكرة ىك الكرب ،كاألخذ بالنفس

حتى ال يجد صاحبو متنفسان ،كما قبمو مف اايات يقتضي ذلؾ كىك :
   



( الحج )19 :عمى قكلو :

(   الحج )21 :فمف كاف في ثياب مف نار ،فكؽ رأسو حميـ تذكب مف
حره أحشاء بطنو ،حتى يذكب ظاىر جمده كعميو مككمكف يضربكنو بمقامع مف حديد ،كيؼ يجد


سرك انر كمتنفسان مف تمؾ الكرب التي عميو ،كليس في السجدة مف ىذا ذكر ،كانما فييا:




   
()2

. "   

أم اإلطناب في سكرة الحج ناسبو الزيادة بقكلو تعالى ،    :كاإليجاز في سكرة

السجدة ،ناسبو اإليجاز.

فصؿ اهلل تعالى في بياف حاؿ المؤمنيف ،كحاؿ الكافريف في سكرة الحج ،ناسب
الخبلصة :لما ٌ
اإلطناب إطنابان ،كلما أكجز ناسب اإليجاز إيجا انز ،كاهلل -تعالى -أعمـ بأسرار كبلمو.

المسألة (:)24

قاؿ -تعالى :-

  

(   النكر.)34 :
 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ,859 :2 ،
 )2الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.272 :
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كقاؿ -تعالى:-











(   النكر.)46 :
الجار بصيغة الجمع    :في آية النكر األكلى ،بينما
الشاىد :ذكر الضمير ك ٌ
حذفا مف السياؽ المشابو مف ااية الثانية مف السكرة ذاتيا ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف
البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاءت ااية األكلى في سياؽ بياف الحدكد كاألحكاـ كااداب ،التي يعتبر المسمـ بحاجة

شديدة إلى بيانيا ،مف أجؿ بناء مجتمع متماسؾ تسكده الفضيمة ،كيحقؽ فيو اإلنساف األمف عمى

عرضو كمالو كنفسو كدينو ،ثـ "عدد سبحانو نعمو عمى المؤمنيف في قكلو:




 


  كمثبلن مف الذيف خمكا مف قبمكـ ليقع التحفظ مما كقع أكلئؾ فيو"

()1

الذيف سبقكا مف أىؿ الكتب كاألمـ السابقة.

كىذه ااية " كبلـ مستأنؼ جئ بو في تضاعيؼ ما كرد مف اايات السابقة كالبلحقة ،لبياف

كص ِّد ىر بالقى ىسـ الذم تي ً
ب عنو
عر ي
جبللة شؤكنيا المستكجبة لئلقباؿ الكمي عمى العمؿ بمضمكنيا ،ي
البلـ ،إلبراز كماؿ العناية بشأنو ،أم :كباهلل لقد َّنزلنا إليكـ ىذه السكرة الكريمة ،آيات مبينات لكؿ
ما بكـ حاجة إلى بيانو ،مف الحدكد كسائر األحكاـ كااداب"(.)2

خاصا ،كيتعمؽ بالمؤمنيف ،كببناء مجتمعيـ اإلنساني ،ناسبو تأكيد
ن
فمما كاف الحديث

خصكصيتيـ بيذه األحكاـ ،فجيء بقكلو:

  ؛ حثان ليـ عمى االلتزاـ بيا،

خسؼ اهلل بعضيا بسبب سكء أخبلقيـ.
كالتحفظ مما كقع فيو مف كاف قبميـ مف األمـ ،التي ٌ
أما ااية الثانية فقد جاءت في سياؽ تعداد مظاىر قدرة اهلل -تعالى -في ىذا الككف

العظيـ ،كىي آيات بينات لكؿ ذم بصر مؤمف باهلل تعالى أك غير مؤمف ،حتى يتفكر الجميع بيا

كبأسرارىا فتككف دليبلن النقيادىـ كبرىانا ،عمى صدؽ تكجييـ إلى اهلل -تعالى ،-قاؿ -تعالى :-
     
    
    
 )1الثعالبي ،عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ المالكي (ت 875ىػ) ،تفسير الثعالبي ،المسمى بالجكاىر الحساف
في تفسير القرآف ،تحقيؽ :د .عبد الفتاح أبكستة ( .بيركت :دار إحياء التراث العربي ك مؤسسة التاريخ العربي،

ط1418 ،1ىػ1997-ـ). 120 :3 ،

 )2أبك السعكد ،تفسير أبي السعكد.174 :6 ،
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.)46 -43 :(النكر

 ك كاضحة لعياف كؿ ذم بصر عمى كجو ىذه األرض،فمما كانت ىذه المظاىر عامة ظاىرة

.   : فناسب عدـ ذكر قكلو، لـ يخصص،العامرة

 التي تخص المؤمنيف في حياتيـ كأمر، عندما كاف الحديث عف األحكاـ كااداب كالحدكد:الخبلصة
 كعندما كاف الكبلـ عف مظاىر قدرة اهلل.   : فقاؿ، ناسبو التخصيص،دينيـ

 كلـ، عمـ- كىي مظاىر عامة لكؿ الناس عمى كجو األرض الرحبة كالكاسعة-تعالى في ىذا الككف
. أعمـ بأسرار كبلمو- تعالى- كاهلل،   : فمـ يذكر،يناسبو التخصيص

:)25( المسألة

     :- تعالى-قاؿ
     
      

.)21 : (العنكبكت  

     :- تعالى-كقاؿ
       

.)31 : (الشكرل    

 زيادة عمى ما جاء     : ذكر قكلو تعالى:الشاىد
 فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟،في السياؽ المشابو في سكرة الشكرل
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التحميؿ والدراسة الببلغية:

القكؿ في آية سكرة العنكبكت بني في سياؽ تكذيب األمـ السابقة لرسميا ،بدءان مف نكح

 
كالى إبراىيـ عمييـ السبلـ ،كما حاؽ بيذه األمـ مف العذاب ،قاؿ تعالى:




     





(   العنكبكت ،)14 :ثـ قاؿ تعالى:














(   العنكبكت.)16 :

أما آية سكرة الشكرل فإنيا في سياؽ ما يصيب اإلنساف المؤمف مف مصائب ،قاؿ تعالى:






       

(     الشكرل.)31 :

يقكؿ الكرماني ":ما في ىذه السكرة – العنكبكت – خطاب لنمركذ حيف صعد الجك مكىمان

أنو يحاكؿ بمكغ السماء ،فقاؿ إبراىيـ لو كلقكمو:



 

    أم :مف في األرض مف الجف
كاإلنس      ،مف المبلئكة ،فكيؼ تعجزكف اهلل؟

كقيؿ :ما أنتـ عميو بغائبيف كلك ىربتـ في األرض أك صعدتـ في السماء ،كقيؿ  :
    

   لك كنتـ فييا ،كما في الشكرل خطاب لممؤمنيف"(.)1
ثـ " :لما كاف الكبلـ في العنكبكت في سياؽ تكذيب األنبياء كمحاربة الرسؿ ،كمعاقبة اهلل

ليؤالء األقكاـ ،كاف مف المناسب أف يزيد ليـ في القكؿ كيبسط ليـ في التحدم ،كيخبر أنيـ ضعفاء
()2

حتى لك بمغكا السماء كصعدكا فييا" .

الخبلصة :عندما كاف الحديث في تكذيب األمـ السابقة ألنبيائيـ ،كبياف ما ح ٌؿ بتمؾ األقكاـ ،كاف
مف المناسب أف يبسط اهلل تعالى في التحدم ،حتى يخبر أنيـ ضعفاء ،حتى لك بمغكا السماء،
كصعدكا فييا ،فكاف ما كاف في آية سكرة العنكبكت .كعندما كاف الحديث عف المؤمنيف كبياف

مظاىر قدرة اهلل تعالى ،مف خمقو السماء كاألرض ،كبسط الرزؽ كانزاؿ الغيث ،كىي مظاىر يدركيا

 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.295 :
السامرائي ،التعبير القرآني.112 -111 :
)2
ٌ
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العاقؿ عمى األرض ،اكتفي بالقكؿ:







 ،    كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)26

قاؿ تعالى:









(  الركـ.)19 :
كقاؿ تعالى :

   

(  الركـ.)24 :
الجار    :في ااية الثانية مف
الشاىد :اايتاف في إظيار قدرة اهلل تعالى ،ذكر الضمير ك ٌ
سكرة الركـ ،بينما حذفا مف ااية األكلى ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

يبيف اهلل -تعالى -في ااية األكلى بعض مظاىر قدرتو ،كيذكر فييا خمقو األشياء

كأضدادىا؛ ليدؿ عمى كماؿ قدرتو ،كمف ذلؾ :إخراج الحي مف الميت ،كاخراج الميت مف الحي،
 
كاحياء األرض بعد مكتيا ،كبعث الناس يكـ القيامة ،قاؿ تعالى:
   
   





يبيف
(    الركـ )19 :كىنا ٌ
رب العزة أنو كما أحيا األرض بإخراج النبات بعد مماتيا كذلؾ يحيي الناس كيبعثيـ يكـ القيامة؛

فمما كاف اهلل تعالى ىك الكاجد ليذه األشياء بقدرتو العظيمة ،دكف ذكر الكسيمة لـ يكف ما يكجب
قكلو    أم بالكسيمة.

أما في ااية الثانية ،فإف اهلل تعالى يرم البشر مف آياتو آية البرؽ ،خكفان كطمعان أم كحاليـ
خائفيف مف الصكاعؽ كالبرد أف يييمً ىؾ الزرع ،كطمعان في المطر أف يحيي َّ
الزرع"( ،)1قاؿ -تعالى:-
ى

    








     





(  الركـ ،)24 :فمما ذكر األرض كاحياءىا ذكر الكسيمة التي يحيي بيا األرض ،كىي
 )1القرطبي،تفسير القرطبي.19 :14 ،
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الماء فناسب قكلو -تعالى    :-أم بالماء؛ ألف الضمير يعكد إلى أقرب مذككر ،كحتى

ال ينصرؼ الذىف إلى إحياء األرض بأم كسيمة أخرل  :

(     األنبياء.)30 :
الخبلصة :عندما كاف إحياء األرض مثبلن لمبعث ،كاهلل ىك الكاجد كالباعث ،لـ يذكر الكسيمة ،فمـ

يقؿ (بو)؛ ألنو تعالى إذا أراد شيئان قاؿ لو كف فيككف .كفي ااية الثانية ،عندما ذكر إحياء األرض،

ذكر الكسيمة ،فناسب ذكر الضمير    العائد إلى الماء ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)27

قاؿ -تعالى :-

   

(   سبأ.)34 :
كقاؿ -تعالى :-

    

(    الزخرؼ.)23 :
الشاىد :اايتاف في التسرية عف رسكؿ اهلل

 ،ذكر في آية الزخرؼ الظرؼ كالقيد:

 

 ، بينما خمت منيما آية سبأ ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:
بنيت الجممة القرآنية في آية سبأ ،في سياؽ التسرية ،كالتخفيؼ عف الرسكؿ

 ،بعد أف

رفض ظممة قريش اإليماف بالقرآف كالرسالة ،كأخذكا يصدكف عف سبيؿ اهلل ،قاؿ -تعالى:-






   
     
   










   


(   سبأ )31 :ثـ بعد ذلؾ:
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(     سبأ.)34 :
فمما كاف الخطاب لمرسكؿ محمد  عمى سبيؿ التسرية كالمكاساة ناسبو اإلطبلؽ ،حتى

يطمئف قمبو كييدأ بالو؛ ألف كؿ الرسؿ الذيف سبقكا القكا ما يبلقي مف األذل كالخصكمة ،فحذؼ

الظرؼ المقيد ،كأطمؽ الحديث ليطمئف كيتأسى بمف قبمو مف الرسؿ.

 
كآية الزخرؼ ،ىي في سياؽ المكاساة كالتسرية عف الرسكؿ الكريـ ،قاؿ تعالى:
   
    















      








(     الزخرؼ:
.)23 -21

فيقكؿ ج ٌؿ ثناؤه لمحمد  ": إنما سمؾ مشركك قكمؾ منياج مف قبميـ ،مف إخكانيـ مف أىؿ الشرؾ
باهلل ،في إجابتيـ إياؾ بما أجابكؾ بو ،كردىـ ما ردكا عميؾ مف النصيحة ،كاحتجاجيـ بما احتجكا
بو؛ لمقاميـ عمى دينيـ الباطؿ"(.)1

فمما قييِّد المشرككف بما أتاىـ قبؿ القرآف ،ناسبو  ،    أم:

مف قبمؾ يا محمد ،فاهلل لـ يؤتيـ كتابان قبؿ القرآف تمسككا بو ،فيـ ببل برىاف كال دليؿ كال حجة،
يد مف أ ً
ينزؿ إليو.
معارضكف لمرسالة ،فناسب القيد قى ى

الخبلصة :أ ً
ؽ القك يؿ في آية سبأ ،مكاساة لمرسكؿ  ،كتسرية عنو؛ حتى يطمئف قمبو ،كليعمـ أف
يطم ى
ىذا سبيؿ كؿ مف سبؽ مف الرسؿ عمييـ السبلـ.
كفي آية الزخرؼ ،قيد القرآف فقيد مف أنزؿ إليو ،قيدان بقيد ،كىذا مف تماـ النظـ كبراعة األداء،

كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)28

 )1الطبرم ،تفسير الطبرم.61 :25 ،
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قاؿ -تعالى    :-

(     سبأ:
.)36

كقاؿ -تعالى    :-
   

(    سبأ.)39 :

الشاىد :السياقاف متشابياف في إكراـ اهلل تعالى لمبشر ،ذكر الجار كالمجركر :

  في آية سبأ الثانية إضافة إلى ذكر الضمير مع حرؼ الجر  :

 بينما حذفا مف آية سبأ األكلى ،فما حقيقة ما اختص بو كؿ مكضع مف البياف؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

الفعؿ المضارع:

   يعني أف اهلل تعالى ىك المعطي بحكمتو كقدرتو لمف

يشاء مف عباده " ك (يفعؿ) ىنا يدؿ عمى الزمف العاـ الذم يشمؿ الماضي كالحاضر كالمستقبؿ مف

مثؿ قكلو -تعالى     :-

"    

()1

فاهلل تعالى ىك المتفضؿ عمى

العباد مف األزؿ إلى األبد ،لكؿ النعـ التي يحصمكف عمييا في كؿ األزماف حسب ما يراه مف

ؽ عمييما.
ضي ى
َّع عمى العاصي كضي ى
كس ىع عمييما أك ٌ
المطيع ،كربما ٌ
َّؽ عمى ي
المصالح ،فربما كس ى
  
كخصت ااية األكلى بالكفار ،قاؿ -تعالى:-

















    

(سبأ ،)36 -35 :فمما

كاف الحديث عف الكفار ،زاد في احتقارىـ؛ بأف حذؼ مقاؿ التشريؼ مف السياؽ الخاص بيـ.

 
أما آية سبأ الثانية فإنيا في حؽ المؤمنيف المكحديف ،قاؿ -تعالى:-
    
    
     





(   سبأ.)39 :
فالم ًنفؽ الذم يخمفوي اهلل ىك المؤمف المكحد باهلل تعالى الذم سيعكضو اهلل تعالى عف الماؿ
ي
بالقناعة التي ىي كنز ال ينفد ،كاما بالثكاب الذم كؿ ىخمى و
ؼ دكنو.

 )1عبد الكريـ ،بكرم ،الزمف في القرآف الكريـ( .القاىرة :دار الفجر لمنشر كالتكزيع ،ط.115 :)1997 ،1
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فمما كاف الحديث عف المؤمنيف المكحديف أكرميـ اهلل بنسبتيـ إلى ذاتو الكريمة تشريفان ليـ

كتعظيمان لقدرىـ كمؤانسة ليـ ليستمركا في العطاء كالبذؿ فقاؿ:





  كذكر الضمير المجركر زيادة في تأكيد حظكتيـ عند اهلل تعالى.
جاء في البرىاف (لمكرماني)  ":خصت ىذه السكرة (سبأ) بذكر (ربي)؛ ألف لفظ الرب تكرر

فييا مرات كثيرة منيا

    ك  

(    سبأ  )15:

(    سبأ،)19 :



،)26











   

(سبأ:

(سبأ )31 :كلـ يذكر مع األكؿ     ألف المراد بيـ الكفار،
كذكر مع الثاني ألنيـ المؤمنكف كزاد (لو)" (.)1

الخبلصة :حذؼ االسـ المجركر مف ااية األكلى ،تحقي انر لمكفار كحطان مف شأنيـ ،بينما ذكر االسـ
المجركر في آية سبأ الثانية ،إكرامان لممؤمنيف كتشريفان ليـ مع الضمير المجركر ،الذم يؤكد

حظكتيـ ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)29

قاؿ -تعالى:-









(   الزمر.)2 :
كقاؿ -تعالى :-







(    الزمر:
.)41

الجار    :في ااية الثانية مف سكرة الزمر ،بينما حذفا
الشاىد :ذكر االسـ ك ٌ
مف ااية األكلى ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع؟
التحميؿ والدراسة الببلغية:

يخبر اهلل -تعالى -أف تنزيؿ ىذا القرآف العظيـ ىك مف عنده:







 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.309 :
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(   الزمر ،)1 :فنسب ىذا الخير العظيـ إلى ذاتو المقدسة

سبحانو ثـ خاطب محمدان  كأراد أمتو .ككمفيـ العمؿ بيذا الكتاب المبيف كتبميغو ،ك " كؿ مكضع

قيؿ فيو     فقد شدد فيو التكميؼ عميو ،كنزؿ منزلة
أمتو فيما يجب عمى ً
 
عالميـ تبيينو لمتعمميـ كقكلو في أكؿ ىذه السكرة:



   

(    الزمر ،)2 :فقد أمر بإخبلص العبادة كالمراد:
ىك كأمتو"(.)1

ابتداء بالتكميؼ ،كنسبة الخطاب إلى اهلل -تعالى:-
كخطاب الرسكؿ
ن
  فيو تشريؼ كتكريـ لمرسكؿ ،كرفعه لشأنو كتطميف لقمبو ،الذم يستمد
 

كي ٍدعي
الم ِّنزؿ تبارؾ كتعالى ،حتى يتفانى في عبادة اهلل تعالى كحده ى
الم َّنزؿ ك ي
التشريؼ مف شرؼ ي
الخمؽ إلى ذلؾ.
أما آية الزمر الثانية ،فإنيا جاءت في سياؽ الدعكة لئليماف ،كاصرار الكافريف عمى

العصياف ،كما رافؽ ذلؾ مف ألـ لمرسكؿ  ، فنزلت ىذه ااية مسرية عف الرسكؿ ،كمبينة لو دكره،
كىك التبميغ كعمى اهلل الحساب:




،












   كاف الرسكؿ ليس عمييـ بككيؿ أف ييتدكا.

" فمما كاف يعظـ عمى الرسكؿ  إصرارىـ عمى الكفر أخبره سبحانو بأنو لـ يكمؼ إال

بالبياف ،ال بأف ييدم مف ضؿ ،فقاؿ:



 

    أم ألجميـ كلبياف ما
كمفكا بو"(.)2

فمما كاف األمر يتعمؽ بدعكة الناس كىدايتيـ ،كما يرافؽ ذلؾ مف إيماف ككفر كمشقة

لمرسكؿ ،ناسب ذلؾ البياف ،أف الكتاب أ ً
ينزؿ عمى الرسكؿ ليداية الناس كتبصيرىـ إلى طريؽ الحؽ،
عدم فيو اإلنزاؿ بعمى ،فإف المراد بو أنو شرفؾ  -يا محمد –
كمف ناحية ثانية ،فإف " كؿ مكضع
ٌ
فنفسوي
كأعمى بذلؾ ذكرؾ ،لتؤدم ما عميؾ ،فتنذر كتبشر ،فمف قىبً ىؿ فحظوي أصاب ،كمف أعرض ى

أكبؽ"(.)3

درة التنزيؿ.404 :
 )1اإلسكافيٌ ،
 )2الشككاني ،فتح القدير.465 :4 ،
درة التنزيؿ.404 :
 )3اإلسكافيٌ ،
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المقدسة،
الخبلصة :في ااية األكلى ،أخبر اهلل تعالى رسكلو بأمر التكميؼ ،كنسب اإلنزاؿ إلى ذاتو ٌ
شدان مف أزر الرسكؿ ،كدعمان لو ،ليمضي قدمان في التبميغ كالرسالة ،فاألمر خاص بشخص الرسكؿ

الكريـ ،كاف أريد بذلؾ األمة .أما ااية الثانية فإنيا رافقت إعراض الناس عف اإليماف كما لزـ ذلؾ

مف ضنؾ الرسكؿ كحزنو ،فناسب ذكر االسـ المجركر   :؛ ألف األمر يتعمؽ
بيدايتيـ كدعكتيـ كردة فعميـ ،قاؿ الكرماني" :



 

   أم لست مسؤكالن عنيـ فخفؼ عنو ذلؾ" ( ،)1كاهلل
أعمـ.

المسألة (:)30

قاؿ -تعالى :-









(    فصمت.)45:

كقاؿ -تعالى    :-
    

(  الشكرل.)14 :

الشاىد :ذكر قكلو تعالى      :في آية سكرة
الشكرل ،بينما حذؼ مف آية سكرة فصمت ،فما حقيقة ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

الشد مف أزره ،بعد
بني السياؽ في آية فصمت في معرض المكاساة لمرسكؿ
 كتطمينو ،ك ٌ
ما حصؿ لو مف اغتماـ بسبب كفر قكمو ،كطعنيـ في القرآف ،فأخبره تعالى أف ذلؾ عادة قديمة

أف خبره عما آتاه لمكسى – عميو السبلـ – مف
رافقت مف سبقو مف األنبياء ،ثـ ٌبيف تعالىٌ ":
التكراة ،يدؿ عمى أف أكلئؾ القكـ اختمفكا فيو ،كاختبلؼ مف في عصر النبي  في القرف الذم أنزؿ

عميو ،ثـ قاؿ ،      :أم لكال أف اهلل تعالى قاؿ:
إني أكفي كبلن مف المطيع كالعاصي حقو مف الثكاب كالعقاب في ااخرة ألنزؿ و
بكؿ ما يجب لو
()2

قاؿ -تعالى   :-
كعميو عند فعمو في الدنيا"
    
    

 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.321 :
درة التنزيؿ.421 :
 )2اإلسكافيٌ ،
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(     فصمت.)45 :




أما آية الشكرل فإنو " تقدـ قبميا ذكر تمؾ الغاية كاألجؿ في قكلو:
    
      

(  الشكرل ،)7:فيذا ىك الكقت المكعكد ،كاألجؿ المسمى ،فمما تقدـ
ذكره كقعت اإلحالة عميو في قكلو.)1("    :
كمف جية أخرل يقكؿ الكرماني ":خصت

 حـ عسؽ - الشورى -بزيادة قكلو:


    ؛ ألف ذكر البداية في أكؿ ااية ىك:
     

فح يس ىف ذكر النياية التي
 ،   كىك مبدأ كفرىـ ،ى
أيميمكا إلييا ليككف محدكدان مف الطرفيف" ( )2كىذا يعتبر مف ببلغة القرآف العظيـ القائمة عمى الثنائية
بيف األمر كضده ،إذ كثي انر ما تعرؼ األمكر بأضدادىا.
فعندما ذكر:

    كىك يكـ القيامة ،حيث يحاسب

البشر عمى أعماليـ ،أحاؿ عمييـ بقكلو،      :
كعندما ذكر مبدأ كفرىـ حسف ذكر النياية التي أميمكا إلييا.
الخبلصة :حذؼ قكلو تعالى      :مف آية فصمت؛
ألف المعنى ،تفرؽ قكؿ الكافريف في القرآف ،كتأييد محمد

 ،كما تفرؽ قكؿ الييكد في التكراة،

الشد مف أزره ،كلكال كممة سبقت مف ربؾ بتأخير العقاب ،ألنزؿ
كتأييد مكسى ،كىذا لتطميف النبي ك ٌ
العذاب عمى الكافريف كالعاصيف في الدنيا .بينما ذكرت (شبو الجممة) في آية سكرة الشكرل؛ ألف
اهلل تعالى ذكر مبتدأ كفرىـ ،فحسف ذكر النياية التي أميمكا إلييا ،كألنو تقدـ فييا الكقت المكعكد

فكقعت اإلحالة إليو في قكلو ،      :كاهلل -تعالى-
أعمـ.

المسألة (:)31

قاؿ -تعالى     :-

(      الحديد.)22 :

 )1الغرناطيً ،مبلؾ التأكيؿ.1006 :2 ،
 )2الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.328 :
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      :- تعالى-كقاؿ

.)11 :(التغابف











: ذكر قكلو تعالى:الشاىد

 في آية سكرة الحديد زيادة عمى ما جاء في السياؽ المشابو في آية 
 فما بياف ذكر ما ذكر كحذؼ ما حذؼ في كؿ مكضع في اايتيف الكريمتيف مف،سكرة التغابف

البياف؟

:التحميؿ والدراسة الببلغية

 بقحطيا أك جدبيا، ما أصابكـ أييا الناس مف مصيبة في األرض، ذكره- تعالى-يقكؿ

 كال في أنفسكـ باألكجاع كاألسقاـ كسائر االبتبلءات إال في كتاب مف قبؿ أف يخمؽ،كذىاب زرعيا
.اهلل األنفس











:ذكر في ااية األكلى

ففصؿ في ىذه
ٌ فصؿ في سكرة الحديد في أحكاؿ الدنيا كااخرة
ٌ  ألنو 
   :- تعالى- قاؿ،ااية مكافقة لما قبميا
   






    
   
     




    




   
    










     
    
     
     
      

-20 :(الحديد

     

 لعب كليك كزينة كتفاخر في: فالحياة الدنيا، كىنا نرل التفصيؿ في أمر الدنيا كأحكاؿ ااخرة.)22
:

.المفصؿ لمغيث
 ثـ يزيد مف التفصيؿ بضرب المثؿ،األمكاؿ كاألكالد
ٌ
 تعالى- قاؿ،المبيف في سكرة الحديد
ٌ أما آية التغابف فإنيا لـ تيٍب ىف عمى التفصيؿ
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(التغابف.)11-10 :

فصؿ كذكر في سكرة الحديد ما لـ يذكره في سكرة التغابف كلذا زاد
فنرل أف اهلل -تعالىٌ -
فصؿ في ىذه السكرة – الحديد – كأجمؿ
كفصؿ في ااية األكلى؛ جاء في البرىاف – لمكرمانيٌ ":
ٌ

فصؿ في أحكاؿ الدنيا كااخرة فييا بقكلو :
ىناؾ – التغابف – مكافقة لما قبميا في ىذه السكرة فإنو ٌ



()1

. "  

الخبلصة :عندما بنيت اايات السابقة اية سكرة الحديد عمى التفصيؿ كالتبييف ألحكاؿ الدنيا

  

كااخرة ،ناسبو التفصيؿ ىنا ،فقاؿ تعالى:






 . ...  كعندما أجمؿ في اايات السابقة في سكرة التغابف،
أجمؿ في ااية الثانية فجاء كؿ عمى ما يناسب ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)32

قاؿ -تعالى    :-

(  المجادلة.)2 :

كقاؿ -تعالى   :-

(  المجادلة.)3 :
الجار    :في آية المجادلة األكلى ،بينما حذفا مف ااية
الشاىد :ذكر ضمير الجمع ك ٌ
الثانية ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:

جاء في سبب نزكؿ ىذه ااية " عف عائشة أنيا قالت :تبارؾ الذم كسع سمعو األصكات،
ً
عمي بعضو،
لقد جاءت ي
المجادلىةي ف ىكمٌ ىمت رسكؿ اهلل  كأنا في جانب البيت أسمع كبلميا ،كيخفى ٌ
 )1الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.343 :
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كىي تشتكي زكجيا كتقكؿ :يا رسكؿ اهلل أبمى شبابي ،كنثرت لو بطني ،حتى إذا كبر سني ،كانقطع

كلدم ظاىر مني ،اهلل إني أشكك إليؾ ،قالت :فما برحت حتى نزؿ جبريؿ بيذه اايات"(.)1

( ،)2كظاىر

حرمت عميو
عمي كظير أمي ٌ
ككاف الرجؿ إذا قاؿ المرأتو في الجاىمية أنت ٌ
الخطاب في ااية األكلى مكجو لمعرب حيث كاف منتش انر بينيـ ىذا الضرب مف السمكؾ ،لذا قيد اهلل
تعالى الخطاب بقكلو ،    :أم أنتـ أييا العرب.
أما في ااية الثانية فإف اهلل تعالى يبيف حكـ ِّ
الظيار لعامة الخمؽ ،العرب كغير العرب ،لذا

أطمؽ الخطاب كلـ يقيده.

جاء في البرىاف – لمكرماني – "ألف األكؿ خطاب لمعرب ،ككاف طبلقيـ في الجاىمية
كبقكلو  :



الظِّيار ،فقيدىـ بقكلو:

 

(المجادلة:







 ،)2ثـ ٌبيف أحكاـ الظِّيار لمناس عامة فعطؼ عميو فقاؿ:





()3

(  المجادلة )3 :فجاء في كؿ آية ما اقتضاه معناه"




قيد اهلل تعالى الخطاب ليـ بقكلو،    :
الخبلصة :عندما كاف الخطاب لمعرب خاصةٌ ،
كعندما كاف الخطاب في بياف حكـ الظِّيار لكؿ الناس العرب كالعجـ ،ناسبو اإلطبلؽ ،فحذؼ
القيد ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)33

قاؿ -تعالى    :-

(  الممتحنة.)4 :

كقاؿ -تعالى    :-

(   الممتحنة.)6 :

الجار:
الشاىد :اايتاف في بياف األسكة الحسنة كالقدكة المثمى ،ذكر الضمير الجمعي ك ٌ

  في ااية الثانية ،بينما حذفا مف آية الممتحنة األكلى فما حقيقة ما جاء في كؿ
مكضع مف البياف؟

 )1ابف الجكزم ،زاد المسير.180 :8 ،

 )2ينظر :المصدر السابؽ ذاتو.181 :8 ،
 )3الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.343 :
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التحميؿ والدراسة الببلغية:

نيى اهلل -عز كجؿ -عف مكاالة الكفار ،كالقاء المكدة إلييـ ،كالتقرب منيـ بالحسنى،

لكفرىـ بالحؽ ،قاؿ -تعالى:-






 












(  ... الممتحنة ،)1 :كقد نزلت في قصة حاطب بف أبي بمتعة – رضي

اهلل تعالى عنو – حيث بعث كتابان إلى أىؿ مكة يخبرىـ ببعض أمر رسكؿ اهلل  مع ظعينة ،فعمـ
الرسكؿ مف الكحي بذلؾ ،فأرسؿ عميان كالزبير كالمقداد ،إلى الركضة حتى أتكىا ،كعادكا بالكتاب ،ثـ

دافع حاطب عف نفسو مبينان أف سبب تصرفو ليس نفاقان أك ردة ،فصدقو الرسكؿ ،كفيو نزلت ىذه

اايات     :










(  ...    الممتحنة:
.)1( )1

ثـ أرشد اهلل تعالى المؤمنيف كنبييـ إلى أمر اإلقتداء بإبراىيـ – عميو السبلـ – حيف تب أر

كم ٍف آمف معو مف يعصاة قكمو ،قاؿ تعالى:
ىك ى

   

...    



(الممتحنة ، )4 :فمما أرشدىـ كنبييـ إلى ما فيو شفاؤىـ ،أتبعو تعالى بالقسـ المؤكد لذلؾ ،فقاؿ :






 ،  فدلت البلـ المكطئة لمقسـ في    :عمى تأكيد ما
تقدـ مف األمر باإلقتداء ،كزاد فذكر الضمير المجركر زيادة في التأكيد   :

 .   جاء في مبلؾ التأكيؿ – لمغرناطي " :أمر – اهلل تعالى –

باإلقتداء بإبراىيـ – عميو السبلـ – حيث تب أر ىك كمف معو مف المؤمنيف مف قكليـ ،إال ما كاف مف

 
دعاء إبراىيـ ألبيو باالستغفار ،إلى أف تبيف لو أنو عدك اهلل تب أر منو ،فقاؿ تعالى:
    

  ... فمما أكضح تعالى مف ذلؾ ما فيو شفاء المؤمنيف ،اتبعو
تعالى بالقسـ المؤكد ،لذلؾ فقاؿ :

   

   كدلت البلـ المكطئة لمقسـ في

 )1السيكطي ،لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ.210 :
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  عمى تأكيد ما تقدمو مف األمر باالقتداء كالتأسي بإبراىيـ – عميو السبلـ – كمف
كاف معو ،فقاؿ     :

 أم المذككريف،

أسكة حسنة لمف كاف يرجك اهلل كاليكـ ااخر ،ثـ قاؿ ،    :أم عف
اإلقتداء كالتأسي بمف أرشد سبحانو إلى التأسي بو فيما ذكر:

  

(   الممتحنة:

 

 ،)6فاألكلى تنبيو كارشاد كالثانية تأكيد"(.)1

الخبلصة :خمت ااية األكلى مف الضمير المجركر كمف البلـ؛ ألنيا ابتداء تنبيو كارشاد إلى

ضركرة اإلقتداء بإبراىيـ -عميو السبلـ ،-كعندما أكضح اهلل تعالى ما فيو شفاء لممؤمنيف ،أتبعو

بالقسـ كالضمير المجركر ،لمداللة عمى تأكيد ما تقدـ مف األمر باإلقتداء ،كالتأسي بإبراىيـ عميو

السبلـ ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المبحث الرابع

الحذؼ والذكر عمى مستوى أك ر مف جممة
 )1الغرناطي ،مبلؾ التاكيؿ.1080 :2 ،
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. الحذؼ والذكر عمى مستوى أك ر مف جممة:المبحث الرابع

:في ما يمي مناقشة مسائؿ الحذؼ كالذكر عمى مستكل أكثر مف جممة

:)1( المسألة

   :- تعالى-قاؿ
   
  
  

.)92 : (المائدة  

    :- تعالى-كقاؿ
    

 

.)12: (التغابف  

 كالتحذير مف عصيانيما كمخالفة، كطاعة رسكلو- تعالى- اايتاف في األمر بطاعة اهلل:الشاىد


ك





: كرد في األكلى قكلو،أمرىما



 فما، رغـ اتحاد المضمكف، زيادة عمى ما جاء في آية التغابف 
حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟
:التحميؿ والدراسة الببلغية

 لما تجره، كأمرت باجتنابيا،بنيت آية المائدة لبياف حكـ الخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ



:- تعالى- قاؿ،عمى الفرد كالمجتمع مف مفاسد كشركر





   
















   
     

.)91 -90 : (المائدة  

 كناسب ذلؾ قكلو تأكيدان لما تقدـ مف اإلشعار،"فختمت ااية مف التيديد بما يشعر بشديد الكعيد


:كقكلو
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:بمخكؼ الجزاء قكلو

   لما في ذلؾ مف التأكيد لما
تقدـ"

()1

فناسب ذكر ذلؾ لتأكيد التحذير.

"أما آية التغابف فمـ يرد قبميا ما يستدعي ىذا التأكيد ،أال ترل الكارد فييا مف قكلو-

    
تعالى:-
    
     

حرـ متى ً
أكد التحريـ،
(   التغابف ، )11 :فمما لـ يرد ىنا نيي عف يم َّ ي
لـ يرد مف الزيادة المحرزة لمعنى التأكيد ما كرد ىناؾ ،فجاء كؿ عمى ما يجب كيناسب ،كليس

عكس الكارد بمناسب كاهلل أعمـ"(.)2

الخبلصة :عندما كرد في آية المائدة يح ٍك يـ
باجتنابيا ،ناسب ذلؾ تأكيد التحذير فقاؿ:

َّ
الشرًع في الخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ ،كأمر


 

.  

أما آية التغابف ،فمـ يكف قبميا ما يكجب التأكيد مما كاف في المائدة ،مف نيي عف محرـ

متأكد التحريـ ،لذا لـ يرد ىنا زيادة محرزة لمتأكيد ،لعدـ كجكد ما يبرر ذلؾ ،كاهلل أعمـ.

المسألة (:)2

قاؿ -تعالى      :-
    




    
     

(    المائدة.)119 :

   
كقاؿ -تعالى :-
    
  

(التكبة.)89 :
الشاىد :يذ ًك ىر قكلو تعالى:











    في آية المائدة ،بينما حذؼ مف
السياؽ المشابو مف آية سكرة التكبة ،فما حقيقة ما جاء في كؿ مكضع مف البياف؟
 )1الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.407 -406 :1 ،
 )2الغرناطي ،مبلؾ التأكيؿ.407 :1 ،
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:التحميؿ والدراسة الببلغية

 كبينت، كعيسى عميو السبلـ،آية المائدة بنيت في سياؽ الحكار بيف رب العالميف تعالى

 كالشرائع، "المستمريف عمى الصدؽ في األمكر الدينية التي معظميا التكحيد،مصير الصادقيف
)1(

  
 :- تعالى-قاؿ
"كاألحكاـ المتعمقة بو
    









     







     
       
    
     
    
    
     





    




     
   





    




    
     

-116 : (المائدة   

.)119

– "كالصادقكف يجكز أف يككف منصرفان إلى عيسى كأمثالو مف األنبياء – صمكات اهلل عمييـ
  


: لقكلو عز كجؿ،الذيف صدقكا في الدنيا فنفعيـ صدقيـ
 

–  فتككف اإلشارة باأللؼ كالبلـ إلييـ، قاؿ ىـ صادقكف، أم،)37 : (الصافات 
.)2("صمكات اهلل عمييـ – كاف كاف كؿ صادؽ داخبلن في حكميـ مف االنتفاع بصدقيـ

 ناسب القكؿ زيادة التشريؼ، كىـ خير البشر رفعة كمكانة،فمما كاف الحديث عف األنبياء

    :كاإلحساف كالتكريـ ليـ بتأكيد الخمكد كزيادة قكلو

.    
.345 :2 ، تفسير أبي السعكد،) أبك السعكد1
.103 :درة التنزيؿ
ٌ ،) اإلسكافي2
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كذلؾ فإف اايات فييا تفصيؿ لرسالة عيسى – عميو السبلـ – كدعكتو ،كبياف لطبيعة


الفريؽ الكافر كتفصيؿ لحاؿ الفريؽ المؤمف ،فناسب التفصيؿ التفصيؿ ،بذكر قكلو:
     
.   

أما آية سكرة التكبة ،فإنيا بنيت في أعقاب الحديث عف المنافقيف الذيف آثركا البقاء مع

القكاعد مف النساء عمى الجياد ،كالقتاؿ في سبيؿ اهلل ،ثـ جاء الحديث ليبيف أجر مف صبر كجاىد
مع الرسكؿ  ، قاؿ -تعالى    :-
   
   
   
    
   














   




    




    

(    التكبة.)89 -86 :
فمما كانت األمكر تفيـ في أحياف كثيرة بأضدادىا ،كاف الخبر تبكيتان لممنافقيف كتيديدان ليـ،

بأف مصيرىـ ىك عكس مصير المؤمنيف ،كأف مثكاكـ أييا المنافقكف النار ،كالعياذ باهلل ،فمـ يكف ما
يبرر تأكيد الخمكد؛ ألف القكؿ في األساس في معرض الحديث عف المنافقيف ،كاف كاف يشمؿ
المؤمنيف بالرحمة كالفكز بالجنة ،ثـ إف اايات بنيت عمى اإلجماؿ فأجمؿ.

الخبلصة :عندما كاف الحديث عف الصادقيف ،كىـ األنبياء بشكؿ خاص ،كاف كاف كؿ صادؽ


داخؿ في حكميـ ،ناسبو زيادة اإلحساف كالتكريـ كالتشريؼ لممؤمنيف ،فذكر قكلو -تعالى:-
     

 ،  في سياؽ التفصيؿ.

أما في آية سكرة التكبة ،فإف الحديث عف المنافقيف ،كىك مبني في سياؽ اإلجماؿ ،فأجمؿ

كلـ يفصؿ ،كاهلل -تعالى -أعمـ.

المسألة (:)3
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قاؿ -تعالى:-











    

(األنعاـ.)29:

   
كقاؿ -تعالى :-
    
  

(المؤمنكف.)37 :

الشاىد :اايتاف في الكافريف كتمردىـ عمى الحؽ كعنادىـ ،ذكرت الجممة الفعمية كما عطؼ عمييا:

    في آية سكرة المؤمنيف ،بينما حذفتا مف آية األنعاـ ،فما
حقيقة الذكر كالحذؼ في اايتيف الكريمتيف مف البياف؟

التحميؿ والدراسة الببلغية:


ااية األكلى مف سكرة األنعاـ كقعت في سياؽ اإلخبار عف الكافريف ،يقكؿ -تعالى:-





   




    
     
     
   










(   األنعاـ.)29 -27 :

كىنا نرل مشيد الكفار كقد يكًقفيكا عمى أىكاؿ النار ،ك أركا بأعينيـ عظيـ أمرىا ،كشدة حاليا ،فأخذكا
  

يتمنكف العكدة إلى الدنيا:

   

ر عنيـ :
(   األنعاـ )27 :فيقكؿ تعالى مخب ان
     

(   األنعاـ )28:كىذا اإلضراب معناه أنيـ ما طمبكا العكدة إلى الدنيا رغبة

كمحبة في اإليماف ،بؿ خكفان مف العذاب الذم عاينكه جراء ما كانكا عميو مف الكفر ،فسألكا الرجعة

ليتخمصكا مما شاىدكا مف النار كليذا قاؿ:


 






(   األنعاـ ، )28:أم كاذبكف – في طمبيـ

الرجعة رغبة كمحبة في اإليماف ،ثـ قاؿ :إنيـ لك ردكا إلى الدار الدنيا لعادكا لما نيكا عنو مف الكفر

كالمخالفة.
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كقكليـ:





(   األنعاـ )29 :ىي إخبار عف كاقع حاليـ

كحقيقة أمرىـ عندما يردكا إلى الحياة ،فيقكلكا :ما ىي إال ىذه الحياة ،ثـ ال معاد بعدىا كىذا قكليـ

متعمؽ بقكلو تعالى      :كىك نفي
الرد إلى الدنيا كىـ عشاقيا ،ناسبو قكليـ:
عمى سبيؿ التككيد أف يككف بعثان كحسابان ،فمما كاف ٌ



    

أما في آية المؤمنيف فقد قالكا:







(  المؤمنكف )37 :بزيادة الفعميف المضارعيف

 

 
()1


  كذلؾ ألنو تقدـ قكؿ المؤل كىـ "عاد قكـ ىكد"




   

(   المؤمنكف.)35 :

كىنا مشيد في الدنيا قبؿ أف يركا عذاب ااخرة ينكركف فيو أم انر عقديان كىك البعث بعد

   
المكت ،فأكدكا إنكارىـ ذلؾ بما يكافئ عرض الرسكؿ فقالكا:




  أم نتعاقب جيبلن بعد جيؿ ،فقالكا ىذا الكبلـ فحكى اهلل تعالى ذلؾ عنيـ
كعمى لسانيـ.

جاء في البرىاف  -لمكرماني – في ىذه المسألة " :ألف ما في ىذه السكرة – األنعاـ – عند كثير مف

المفسريف متصؿ بقكلو :

  

      
    

    كلـ يقكلكا  :
()2

  بخبلؼ ما في سائر السكر فإنيـ قالكا ذلؾ فحكى اهلل عنيـ"

.

الخبلصة :حذؼ الفعؿ ،كالمعطكؼ عميو    :مف آية سكرة
األنعاـ؛ ألف الحديث متعمؽ بقكلو:







 ،  أما في آية المؤمنيف ،فإنيـ قالكا ذلؾ ردان عمى الرسكؿ ،فحكى اهلل
تعالى عنيـ ذلؾ بما نطقكا ،كاهلل أعمـ.

 )1الزمخشرم ،الكشاؼ.180 :3 ،
 )2الكرماني ،البرىاف في متشابو القرآف.169 -168 :
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البػاب ال الػػث
أسباب الحذؼ والذكر في المتشابو القرآني  :دراسة إحصائية ،وفيو فصبلف:
الفصؿ األوؿ :رصد لمتاني الحذؼ والذكر في المتشابو القرآني ،وفيو:
 .1متاني الحذؼ والذكر في الحرؼ.
 .2متاني الحذؼ والذكر في االسـ.
 .3متاني الحذؼ والذكر في الفتؿ.

 .4متاني الحذؼ والذكر في الجممة االسمية.
 .5متاني الحذؼ والذكر في الجممة الفتمية.
 .6متاني الحذؼ والذكر في شبو الجممة.

 .7متاني الحذؼ والذكر في أك ر مف جممة.
الفصؿ ال اني :مف أسباب الحذؼ والذكر في المتشابو القرآني.
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الفصؿ األوؿ

رصد لمتاني الحذؼ والذكر في المتشابو القرآني
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تميػػػػيد:

لقد سبؽ التفصيؿ في تقصي معاني الحذؼ كالذكر في المتشابو القرآني في الباب الثاني،

كبعد ذلؾ التفصيؿ يجد الباحث أف مف الضركرم إعادة النظر في األغراض الببلغية التي كرد
الحذؼ كالذكر ليا في ذلؾ الباب ،فاقتضى األمر كضع ىذا الجدكؿ الذم يتككف مف:
 .1رقـ المسألة ,كيعني المسألة التي تمت دراستيا في الباب الثاني.

 .2اايات المتشابية ،كنعني مكطف الشاىد مف اايات التي تمت معالجتيا.
 .3مع اإلشارة إلى اسـ السكرة ،كرقـ ااية التي كردت فييا.

 .4ثـ تكضيح المكضكع الذم كرد النص القرآني في سياقو.
 .5ثـ إظيار الغرض الببلغي المستفاد مف الحذؼ كالذكر.
كىكذا جاءت الجداكؿ عمى الشكؿ المبيف فيما يمي:
 .1متاني الحذؼ والذكر في الحرؼ.
رقـ

المسألة

1

2

3

4

5

اآليات المتشابية عمى مستوى الحرؼ








 
  





 

  
  
  
 
   

  




 
  
 
 
   
 

السورة
البقرة

اآلية
6

الموضوع
إنذار الكافريف

الغرض الببلغي
كماؿ االتصاؿ
االنقطاع

يس

10

إنذار الكافريف

البقرة

23

التحدي لمترب

التتميـ

يونس

38

التحدي لمترب

التخصيص

البقرة

25

الجنة ونتيميا

التوبة

100

الجنة ونتيميا

البقرة

35

آدـ وزوجو في الجنة

التتميـ
التخصيص
زيادة التوستة
التوستة

األعراؼ

19

آدـ وزوجو في الجنة

    

البقرة

38

اتباع اليدى

التمطؼ

  
 

طو

123

اتباع اليدى

الشدة
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اإلجماؿ

التفصيؿ

تتذيب فرعوف لبني إسرائيؿ

البقرة

49

تتذيب بني إسرائيؿ

6

إبراىيـ

التنوع واالختبلؼ

الترغيب في عمؿ الخير

58

البقرة

التنوع

الترغيب في عمؿ الخير

161

األعراؼ

مسخ بني إسرائيؿ

65

البقرة

الفورية
التراخي

مسخ بني إسرائيؿ

166

األعراؼ

قمة المبالغة
اإلحساف لموالديف

البقرة

83

ك رة المبالغة

التوكيد
اإلطبلؽ
التتميـ
التخصيص

اإلحساف لموالديف

36

النساء

الخوؼ مف الموت

95

البقرة

خوؼ بني إسرائيؿ مف الموت

7

الجمتة

صفة القرآف

97

البقرة

صفة القرآف

2

النمؿ

الفورية

موقؼ أىؿ الكتاب مف

التراخي

موقؼ أىؿ الكتاب مف

المسمميف

100

آؿ عمراف

الوصؿ

افتراء النصارى عمى اهلل

116

البقرة

االفتراء عمى اهلل

68

يونس

مخالفة المسمميف لمييود

120

الفصؿ
التتميـ

المسمميف

  


 
  


 


 


 





 





 






 





 


 
  
 

6

7

8

9



  
 



 



 




 
  
  
  
  

10

11



 البقرة

109



 البقرة

461




 

12

13

14

التخصيص

145

حقيقة عيسى عميو السبلـ

61

آؿ عمراف

جميع ما أنزؿ اهلل حؽ

37

الرعد

التوكيد

ال بات عمى القبمة

145

اإلطبلؽ

الشرؾ ظمـ عظيـ

106

يونس

ال بات عمى الحؽ

147

البقرة

ال بات عمى الحؽ

114

األنتاـ

ال بات عمى الحؽ

94

يونس

ال بات عمى الحؽ

60

آؿ عمراف

التدبر في خمؽ اهلل

164

البقرة

التتميـ
التخصيص

التوكيد
التوكيد
التوكيد
اإلطبلؽ

التراخي
الفورية

 البقرة

البقرة

التدبر في خمؽ اهلل

63

التنكبوت

التوكيد

تغيير القبمة

177

البقرة

التوكيد

 مكاف دخوؿ/اتقاء المحارـ

البيوت

189

البقرة

التوكيد

مغفرة اهلل الواستة

182

البقرة

التوكيد

مغفرة اهلل الواستة

199

البقرة

اإلطبلؽ

مغفرة اهلل الواستة

129

آؿ عمراف

اإلطبلؽ

مغفرة اهلل الواستة

25

النساء

مغفرة اهلل الواستة

74

المائدة

الردة عف الديف
ّ

217

البقرة

اإلطبلؽ
الوصؿ
الفصؿ
الوصؿ




 






 
  
  


أمر القبمة

الكفر وقتؿ األنبياء

22

آؿ عمراف

تأكيد رسالة النبي محمد

252

البقرة
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15

16

17

18

19



20

21

االستئناؼ
التفصيؿ
اإلجماؿ
اإلجماؿ
اإلجماؿ
الفصؿ
الوصؿ
اإلطبلؽ
التوكيد
بياف الحاؿ
التطؼ

تأكيد رسالة النبي محمد

3

مشيئة اهلل

284

مشيئة اهلل

129

يس



آؿ عمراف

18

المائدة

مشيئة اهلل

14

الفتح

تأكيد األلوىية والتبادة

51

آؿ عمراف

تأكيد األلوىية والتبادة

36

مريـ

اإلسبلـ ديف الحوارييف

52

آؿ عمراف

شيادة الحوارييف باإلسبلـ

111

المائدة

99

آؿ عمراف

اهلل





 البقرة 

مشيئة اهلل

صد أىؿ الكتاب عف سبيؿ




 

  



 
  



 
  



 
  
  


 
   

  
  
 



 
   



 

الصد عف الحؽ

86

األعراؼ

   
   
 

بياف الجزئية

النيي عف الفرقة

103

آؿ عمراف

   

طوؿ الزمف

النيي عف الفرقة

13

الشورى

   

جزاء اإليماف الجنة ونتيميا

136

التفصيؿ
اإلجماؿ
الوصؿ

الفصؿ

اإلطبلؽ

58

التنكبوت

التسرية عف النبي

176

آؿ عمراف

كتب الدعوة والتبميغ لبني

إسرائيؿ

التوكيد

كتب الدعوة والتبميغ

23

24

25

26

 آؿ عمراف

جزاء اإليماف الجنة ونتيميا

التسرية عف النبي

   

 
   


 
  

 
 






 





 

22

41

المائدة

184

آؿ عمراف

فاطر

25
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27

28

29

اإلطبلؽ

عزـ األمور

186

آؿ عمراف



اإلطبلؽ

عزـ األمور

17

لقماف



التوكيد

عزـ األمور

43

الشورى

الكافريف في الببلد

196

آؿ عمراف

التوكيد
اإلطبلؽ

إمياؿ الكافريف

4

غافر

التتميؿ والتأكيد

وعيد الكافريف بالنار

30

النساء

التتميؿ

وعيد الكافريف بالنار

56

النساء

القمة
97

النساء

الك رة

اإلطبلؽ

 

  
   
  
   
 
  





 



 
  
 





 





 







 




 



  



  

توفي المبلئكة لمكافريف

28

النحؿ

النيي عف إحبلؿ شتائر اهلل

2

المائدة

النيي عف إحبلؿ شتائر اهلل

97

المائدة

إباحة الطيبات

88

المائدة

إباحة الطيبات

142

الوصؿ

إباحة الطيبات

114

النحؿ

إ بات الرؤية القمبية

التفكر واالتتاظ

6

األنتاـ

الرؤية البصرية

التفكر واالتتاظ

41

الرعد

الرؤية القمبية

التفكر واالتتاظ

79

النحؿ

   

الرؤية البصرية

التفكر واالتتاظ

7

الشتراء

   

الرؤية البصرية

التفكر واالتتاظ

9

سبأ

   

التوكيد

متاقبة التصاة

6

األنتاـ

التوكيد

متاقبة التصاة

26

السجدة

   
   
   



الوصؿ
االستئناؼ

30

31

32



القتود عف اليجرة مع النبي

التوكيد

  
  

األنتاـ
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33

34

35



  
   



   

36

37

 

التوكيد

متاقبة التصاة

3

اإلجماؿ

متاقبة التصاة

74

مريـ

اإلجماؿ

متاقبة التصاة

98

مريـ

متاقبة التصاة

128

طو

متاقبة التصاة

31

يس

اإلجماؿ

متاقبة التصاة

36

ؽ

اإلجماؿ

فوز المؤمف باآلخرة

16

األنتاـ

فوز المؤمف باآلخرة

30

الجا ية

المبالغة

متاقبة التصاة

44

األنتاـ

المبالغة

متاقبة التصاة

95

األعراؼ

عاقبة الكافريف

93

األنتاـ

اإلجماؿ
اإلجماؿ

التوكيد

الجزاء

الربط

اإلطبلؽ
التوكيد

عاقبة الكافريف

20

األحقاؼ

ستة عمـ اهلل

117

األنتاـ

ستة عمـ اهلل

7

القمـ

الترغيب والترىيب

وعيد الكافريف

135

األنتاـ

الترغيب والترىيب

وعيد الكافريف

39

الزمر

اإلخبار

وعيد التصاة

93

ىود

وظيفة اإلنساف عمى األرض

165

األنتاـ

الربط واإلطبلؽ
االتصاؿ والحصر

التوكيد






 
  
   
  
   





 





 
  
   

 ص

وظيفة اإلنساف عمى األرض

39

فاطر

الوعيد لمكفار والتصاة

165

األنتاـ
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38

39

40

41

42

43

44

التوكيد
الوعيد لمكفار والتصاة

167

األعراؼ

قصور الحدث

تذكر المؤمف واتباع الحؽ

3

األعراؼ

التماـ والكماؿ

قمة التذكر واإلعراض

58

غافر

التوكيد

استكبار إبميس

12

األعراؼ

استكبار إبميس

75

استكبار إبميس ومجادلتو

15-14

األعراؼ

استكبار إبميس ومجادلتو

37-36

الحجر

استكبار إبميس ومجادلتو

80-79

ص

اآلجاؿ ابتة بقدر متموـ

34

األعراؼ

اإلطبلؽ

لمسؤاؿ
مناسبة الجواب
لمسؤاؿ
المحاججة

اإلطبلؽ

اآلجاؿ ابتة بقدر متموـ

49

يونس

التراخي

برىاف لقدرة اهلل

57

األعراؼ

الفورية

برىاف قدرة اهلل

9

فاطر

دعوة نوح إلى التوحيد

59

دعوة نوح إلى التوحيد

25

دعوة نوح إلى التوحيد

23

الدعوة إلى التوحيد

59

االستئناؼ
التطؼ
التطؼ
التطؼ

الفصؿ

الدعوة إلى التوحيد
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 ص

االستئناؼ

مناسبة الجواب








 



 





 
  
   

46

47

48

49



 األعراؼ
ىود



65



50



 المؤمنوف  
األعراؼ
األعراؼ

466







   
 









51

  

التوكيد والتخصيص

وعيد الكافريف

30

النساء

اإلطبلؽ

وعيد الكافريف

56

النساء

جحود الكافر وعصيانو

66

األعراؼ

جحود الكافر وعصيانو

27

جحود الكافر وعصيانو

24

المؤمنوف

ًبيوتا

74

األعراؼ

ًتسخير الجباؿ لئلنساف بيوتا

82

الحجر

ًتسخير الجباؿ لئلنساف بيوتا

149

الشتراء

التفصيؿ واإلطالة

إرساؿ موسى باليداية

104

األعراؼ

اإلجماؿ واإليجاز

موسى رسوؿ لميداية مف اهلل

46

الزخرؼ

طمب األجر عمى السحر

113

األعراؼ

الفصؿ
بياف السبب
بياف السبب
التوستة والتتميـ
التبتيض
التبتيض

التوكيد

زيادة التوكيد
إظيار الرغبة
إظيار مزيد الرغبة

إظيار كامؿ ال قة
بياف التردد والخوؼ

التراخي

التوكيد

تسخير الجباؿ لئلنساف



41

الشتراء

مكافأة سحرة فرعوف

114

األعراؼ

عجز فرعوف وعناده

42

الشتراء

موسى والسحرة

116

األعراؼ

موسى والسحرة

66

طو

وعيد فرعوف لمسحرة

-123
124

49





 ىود 

طمب األجر عمى السحر

وعيد فرعوف لمسحرة



 
  
 



 
.  


األعراؼ

الشتراء

467

  
  
 
  



 




 




 
   
  

52

53

   
 
   



 

   



 





 






 
 ...   

54

   
...

57

 




 
   


 

55

56

58

التحقيؽ والتوكيد
النقص والقمة
التماـ والك رة
التوكيد

اإلطبلؽ

اإلطبلؽ
التوكيد
التوكيد
اإلجماؿ
اإلجماؿ
التوكيد
اإلطبلؽ
الفصؿ
التطؼ

وعيد فرعوف لمسحرة
امت اؿ أوامر اهلل وعدـ

التولي

طمب ىود مف قومو عدـ التولي

اإليماف والجياد في سبيؿ اهلل

71

طو

20

األنفاؿ
ىود

52
72

األنفاؿ

اإليماف قوؿ وعمؿ

20

التوبة

ضتؼ اإلنساف

39

التوبة

ضتؼ اإلنساف

57

ىود

الكفر يحبط األعماؿ

54

التوبة

أعظـ الذنوب

80

التوبة

النفاؽ يحبط األعماؿ

84

التوبة

فتنة الماؿ والولد

55

التوبة

فتنة الماؿ والولد

85

التوبة

عمـ األياـ والسنيف

5

يونس

 ...   





 




 
   




 
 

 
  

 
  

 





 




 




 




 



 
  
 



   



 

اإلسراء

والقضاء

47

يونس

عدؿ اهلل في القضاء

54

يونس

التناية بالفاعؿ

موقؼ الناس مف الحؽ

76

يونس

إ بات الوسيمة

تأييد موسى بالمتجزات

25

غافر

التطميف والت بيت

ت بيت الرسوؿ

17

ىود




 
    
 

التطميف

ت بيت الرسوؿ

23

السجدة

    
 

الوصؿ

اإليماف بالغيب ويوـ القيامة

468

59

60

61



12

الفصؿ

عمـ األياـ والسنيف




  
 ...   

62

63

64

65

66

67

اإلفراد

الجمع
التراخي
الفورية
التطميف
التطميف
االستغراؽ
التوكيد

جحود الكافر وعصيانو

ىود

62

جحود الكافر وعصيانو

9

إبراىيـ

وظيفة المبلئكة عند لوط

77

ىود

وظيفة المبلئكة عند لوط

33

التنكبوت

بشرية األنبياء

109

يوسؼ

بشرية األنبياء

43

بشرية األنبياء

7

عاقبة الكافريف اليبلؾ

4

األنبياء

208

الشتراء

الوصؿ

اهلل المحيي والمميت

23

الحجر

االستئناؼ والفصؿ

اهلل المحيي والمميت

43

ؽ

التوكيد

عاقبة الكافريف المستكبريف

29

النحؿ

اإلطبلؽ

التطميف والمواساة
التأكيد والمحاججة

عاقبة الكافريف المستكبريف

72

الزمر

الخرؼ بتد التقؿ

70

النحؿ

الجيؿ بتد التمـ

5

الحج

خوؼ النبي عمى قومو

127

النحؿ

خوؼ النبي عمى قومو

  


  
  



 ... 
  


 
  
    



  

68

69

70

 الحجر

اليبلؾ عاقبة الكافريف

الفورية






 
 




 ...  

 النحؿ

اإلطبلؽ

التراخي








 
   


  



  

النمؿ

70

469

   
 




  



 
  


  



 




   






 



   


 



   


 

71

72

73

74

75

اإلطبلؽ

التوكيد

قدرة اهلل تتالى

99

اإلسراء

قدرة اهلل تتالى

81

يس

قدرة اهلل تتالى

33

األحقاؼ

الصبر عمى التمـ

78

الكيؼ

التوكيد

التماـ والك رة
النقص والقمة

الصبر عمى التمـ

82

الكيؼ

النقص والتخفيؼ

قصة ذي القرنيف

97

الكيؼ

التماـ والك رة
التوكيد
التوكيد
اإلطبلؽ

التقييد

قصة ذي القرنيف

97

الكيؼ

قياـ الساعة بغتة

15

طو

قياـ الساعة بغتة

59

غافر

االتتاظ بمف ىمؾ
االتتاظ بمف ىمؾ مف األمـ

طو

128

السابقة

26

السجدة

عادات جاىمية

53

األنبياء

جحود الكافر وعصيانو

74

الشتراء

التوكيد

اهلل التزيز

40

الحج

التوكيد

اهلل التزيز

74

الحج

اإلطبلؽ

اهلل التزيز

25

الحديد

اهلل الغني الحميد

64

الحج

مقتضى الحاؿ
مقتضى الحاؿ

التوكيد
اإلطبلؽ
الفصؿ واالستئناؼ

اهلل الغني الحميد

26

لقماف

التجز عف تنزيو اهلل

74

الحج

470




  
 
  
 

 
 




  
 




 
  

  




  
  
  


 
 



 



 
   




 









 
  
 




 
  

 

76

77

78

79

80

81

 

 

82



 
   

 





 
   
  

83






84

الوصؿ
التنوع

التخصيص
الوصؿ
الفصؿ
الوصؿ
الفصؿ
ابتداء اإلخبار
اليقيف واالنقياد
الفصؿ
الفصؿ
التوكيد
مزيد التوكيد
اإلطبلؽ
التوكيد

التوكيد
اإلطبلؽ
اإلجماؿ واالختصار

التفصيؿ واإلطناب
التوكيد

عجز الكافر عف تنزيو اهلل

67

الزمر

منافع وخيرات األرض

19

المؤمنوف

منافع وخيرات األرض

73

الزخرؼ

اهلل التواب

10

النور

اهلل التواب

12

الحجرات

حكمة إنزاؿ الكتب السماوية

34

  

 
  

 




 




 




  

85

86

 النور

حكمة إنزاؿ الكتب السماوية

46

النور

التفويض وال بات

50

الشتراء

التفويض والدعاء

14

الزخرؼ

بشرية األنبياء

154

الشتراء

بشرية األنبياء

186

الشتراء

تأييد موسى بالمتجزات

10

النمؿ

متجزة التصا

31

القصص

المؤمف في حماية اهلل

53

النمؿ

المؤمف في حماية اهلل

18

فصمت

ستة عمـ اهلل

37

القصص

ستة عمـ اهلل

85

القصص

الطاعة في غير متصية اهلل

8

التنكبوت

طاعة الوالديف في غير




   





 






  
   
 
    
 

متصية اهلل

15

لقماف

إنكار البتث

8

الروـ

471

87

88






  
   

89



 


 
  


 
 






 
   
  



  



 



  




  



 

90



91

92

93

94

اإلطبلؽ



إنكار البتث

10

الوعيد لمكفار والتصاة

9



 السجدة 

االستئناؼ
الروـ

الوصؿ
الوعيد لمكفار والتصاة

44

فاطر

اإلطبلؽ

ما يتزـ عميو

17

لقماف

التوكيد

ما يتزـ عميو

التوكيد

اهلل الخبير البصير

اإلطبلؽ

اهلل الخبير البصير

اإلطبلؽ

43

الشورى

31

فاطر

27

الشورى

إرساؿ الرسؿ باليداية

14

يس

التوكيد

إرساؿ الرسؿ باليداية

16

يس

الفورية

دعوة إبراىيـ وعجز األصناـ

91

الصافات

التراخي

دعوة إبراىيـ وعجز األصناـ

27

الذاريات

الفورية

عاقبة الكافريف


  








  
  

  











  
  

  
   
  




  



  



 



 
   

    

الزمر









 

73

الزمر








  

71
الحالية

عاقبة المؤمنيف

الكماؿ والشدة

وظيفة المبلئكة

30

فصمت

النقص والقمة

وظائؼ المبلئكة

4

القدر

الوصؿ

وظائؼ المبلئكة

23

ؽ

الفصؿ

وظائؼ المبلئكة

27

التوكيد

قدرة اهلل تتالى

65

95

96

97

98

99

100

  
 


 
   

101

ؽ

   

102

الواقتة




 

103

472

اإلطبلؽ

قدرة اهلل تتالى

الوصؿ

ما أفاء اهلل بو مف بني

الفصؿ

قسمة الفيء

7

الحشر

االستئناؼ

تترض نوح لمببلء

21

نوح

الوصؿ

تترض نوح لمببلء

26

نوح

االستئناؼ والبياف

جزاء اإليماف

25

االنشقاؽ

70

الواقتة

6

الحشر

النضير

6

التيف

5

الشرح



 





 
   
  
...    


...    






 


 






  
 





 
   
  

التفريع

جزاء اإليماف

التطؼ والتوكيد

الصبر يحقؽ الفرج

التوكيد

اليسر يأتي مع التسر

6

الشرح

االبتداء

عاقبة الكافريف

3

التكا ر



التطؼ والتنبيو

عاقبة الكافريف

4

التكا ر





 



 

104

105

106

107

108

. متاني الحذؼ والذكر في االسـ.2
الغرض الببلغي

الموضوع

اآلية

السورة

التوكيد

اإليماف باليوـ اآلخر

4

البقرة

زيادة التوكيد

اإليماف باليوـ اآلخر

3

النمؿ

زيادة التوكيد

اإليماف باليوـ اآلخر

4

لقماف

زيادة التوستة

الشجرة التي أكؿ منيا آدـ

35

البقرة

473

اآليات المتشابية عمى مستوى االسـ

رقـ

المسألة

  
 
  
  

1

  
  
  
 
 
 
  

2

 
 

التوستة

زيادة التوستة

الشجرة التي أكؿ منيا آدـ

دخوؿ بني إسرائيؿ بيت
المقدس

19

58

األعراؼ

البقرة

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
3

التوستة

التخصيص

دخوؿ بني إسرائيؿ بيت

المقدس

المؤمنوف مف الييود
والنصارى بفكرة التوحيد

المؤمنوف بالتوحيد في الدنيا التخصيص

التتميـ

اإلجماؿ واإلحاطة

الفصؿ بالتدؿ بيف جميع
الخبلئؽ
الممؾ هلل وحده

161

األعراؼ

62

البقرة

69

المائدة

17

الحج

116

البقرة

  
 
 
 
  

 

 
  

 
 
  

 
 
   

 

التنصيص والتخصيص

الممؾ هلل وحده

255

البقرة

   
 
   

التنصيص والتخصيص

الممؾ هلل وحده

284

البقرة

التقييد والحصر

الجياد إلعبلء كممة اهلل

193

البقرة

   
 
  
  
  
  


اإلطبلؽ

الجياد إلعبلء كممة اهلل

39

األنفاؿ

474

   
 
 
  

4

5

6

إظيار التناية

المركزة

التناية

الحث والتشجيع

اليجرة في سبيؿ اهلل

اليجرة في سبيؿ اهلل

مضاعفة الحسنات لممؤمف

218

74

245

البقرة

األنفاؿ

البقرة

التشجيع

مضاعفة الحسنات لممؤمف

11

الحديد

اإلجماؿ

الخمود في الجنة

15

آؿ عمراف

زيادة التوستة
واإلحساف

التموـ وأمف المبس

الخمود في الجنة

عاقبة الكافريف

57

22

النساء
آؿ عمراف

الوضوح

عاقبة الكافريف

69

التوبة

بياف القرب واإلطناب

طيارة مريـ وعفتيا

47

آؿ عمراف

الدىشة واإليجاز

طيارة مريـ وعفتيا

20

مقتضى الحاؿ

دعوة األنبياء إلى التوحيد

51

مريـ
آؿ عمراف

التوكيد

دعوة األنبياء إلى التوحيد

64

الزخرؼ

التموـ والترغيب

الخمود في الجنة

13

النساء

التموـ والترغيب

الخمود في الجنة

89

التوبة
475

  



 
  
 


 
  
   
  
 
 
 
   
  
 

   


  
   
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

7

8

9

10

   
   
   
  
   

  
 
 
   
 
  
 
 
   
 
 
   
 

11

12

13

 

التوكيد

الخمود في الجنة

12

الحديد

زيادة المبالغة

حرمة زوجة األب

22

النساء

المبالغة

حرمة الزنا

32

اإلسراء

مقتضى السياؽ

حمؿ األوزار

111

النساء

التنبيو

حمؿ األوزار

112

النساء

التسرية والتطميف

فوز المؤمف برحمة اهلل

16

األنتاـ

التوكيد

فوز المؤمف برحمة اهلل

30

الجا ية

زيادة التوكيد

إ بات الممؾ هلل

73

األنتاـ

التوكيد

اهلل الخالؽ مالؾ الكوف

19

إبراىيـ

3

النحؿ

5

الزمر

3

التغابف

التوكيد

اهلل الخالؽ مالؾ الكوف

التوكيد

اهلل الخالؽ مالؾ الكوف

22

الجا ية

التوكيد

عطاء اهلل لؤلنبياء

84

األنتاـ

التقييد

عطاء اهلل لؤلنبياء

49

مريـ

التقييد

عطاء اهلل لؤلنبياء

72

األنبياء

التتميـ

عطاء اهلل لؤلنبياء

27

التنكبوت

94

األنتاـ

التوكيد

انقطاع الصبلت بيف الناس
يوـ القيامة

476

   
 

 
   
 
 
  
 
 

14

    
  
 
 
  
 
  

 
  
 

 
  

 

15

  

 

17

  


 
  
 
    
  
 
   
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 

16

18

19

انقطاع الصبلت بيف الناس

اإليجاز

وعيد الشيطاف البف آدـ

16

األعراؼ

  
 
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 

اإلطناب

وعيد الشيطاف البف آدـ

39

الحجر

   
 

التتميـ

تنقية المؤمف مف رواسب

43

األعراؼ

   
   

الحجر

   
  
 

مقتضى الحاؿ

يوـ القيامة

اإليجاز

استكبار إبميس ومحاججتو

اإلطناب

استكبار إبميس ومحاججتو

اإلطناب

تنقية المؤمف مف رواسب
الدنيا

عدـ التوكيد

الكيؼ

14

األعراؼ

36

الحجر

79

ص

استكبار إبميس ومحاججتو

الدنيا
التخصيص

48

47

إنكار البتث
45

زيادة التأكيد

إنكار البتث

اإليجاز

أمف المؤمف في اآلخرة

اإلطناب

أمف المؤمف في اآلخرة

اإليجاز

متجزة موسى

اإليجاز

متجزة موسى

اإلطناب ودرء المبس

درء المبس
الوضوح واإليجاز

األعراؼ

19

ىود

49

األعراؼ

  
  

 

  
  
  

 
 
  
   
 
 
   
 
  

68

الزخرؼ

107

األعراؼ

  
  
 

32

الشتراء

  
  
 

متجزة موسى

45

الشتراء

  
   

جحود فرعوف وعصيانو

123

األعراؼ

  
  
   

طو

   
   

جحود فرعوف وعصيانو

71

477

20

21

22

23

24

25

26



الوضوح واإليجاز

جحود فرعوف وعصيانو

التوكيد

اهلل السميع

زيادة التوكيد

التقييد

49

الشتراء

200

األعراؼ

اهلل السميع
36

فصمت

13

األنفاؿ

الوعيد لمكفار

التتميـ

الوعيد لمكفار

زيادة التوكيد

عاقبة المنافؽ

   
   

  
 
 
  
   
  
 
 
   

  
   
  
  

التتميـ

أعماؿ المؤمنيف

105

التوبة

اإلطبلؽ

إمياؿ الكافريف

19

يونس

التوكيد

إمياؿ الكافريف

3

الزمر

التتميـ

القرآف والتحدي

38

يونس

التقييد

القرآف والتحدي

13

ىود

  
  
  
   
 
 
 
   
 
   
  
  
   
  
  

 
 
 
 
  


 
 
 
 
  
 
    
 
  
 
  
  

اإلجماؿ

ستة عمـ اهلل

46

ىود

 ...   

اإلطبلؽ

عاقبة الكافر

اإليجاز والتكريـ هلل

4

الحشر

55

التوبة

85

التوبة

عاقبة المنافؽ

87

التوبة

التوكيد

عاقبة المنافؽ
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الفصؿ ال اني
مف أسباب الحذؼ والذكر في المتشابو القرآني

497

مف أسباب الحذؼ والذكر في المتشابو القرآني
بعد عرض ألظير المكضكعات ،ك األغراض الببلغية المتكلدة مف الحذؼ كالذكر في

المتشابو القرآني ،التي تشكؿ القاسـ المشترؾ بيف جميع المعاني البيانية ،مف المفيد استقصاء
أسباب الحذؼ كالذكر ،فكانت كالتالي:
أوالً :مف أسباب الحذؼ في المتشابو القرآني:

 .1ابتداء اإلخبار واالستئناؼ  :كيأتي لمتنبيو ،كلفت النظر ،أك التأكيد ،أك التشكيؽ لحقيقة الخبر،
كالثبات عمى الفكرة ،كمثالو :قكؿ -تعالى:-






(البقرة:



 )6مقابؿ قكلو -تعالى:-



(   يس )10:فحذفت الكاك مف آية

سكرة البقرة؛ ألنيا ارتبطت في المعنى مع سابقتيا مف اايات بعبلقة المضادة ،فأكؿ اايات
قبميا حديث عف المؤمنيف ،كىنا حديث عف الكافريف؛ لحكمة التشكيؽ كالثبكت عمى األكؿ،

فيي استئناؼ ،كابتداء إخبار لمفت النظر كالتشكيؽ ،ثـ ىي خبر عف اسـ إف فمـ يناسب

ذكر الكاك

(.)1

 .2االستدراج والتراخي :مثؿ قكلو -تعالى:-



 

(   آؿ عمراف )100 :مقابؿ قكلو
تعالى:







(   البقرة ،)109 :حيث حذؼ حرؼ
الح َّد كالفكرية مف آية سكرة آؿ عمراف ،كذلؾ ألف ااية تحذر
الجر ( ًمف) الذم ي
يفيد ى
المؤمنيف مف اتباع أىؿ الضبلؿ أك السير خمفيـ ،أك التماشي مع تعاليميـ الضالة،

( )1كرد في الحرؼ في :ـ  ،1وأشير بالرمز (ـ) إلى المسألة اختصا ارً .كـ  ،7ـ  ،10ـ  ،13ـ  ،16ـ  ،19ـ ،20

ـ ،21ـ ،22ـ ،29ـ ،31ـ ،35ـ ،43ـ ،46ـ ،47ـ ،48ـ ،50ـ ،51ـ ،52ـ ،57ـ ،60ـ ،62ـ ،71ـ ،72ـ،73
ـ ،76ـ ،79ـ ،84ـ ،87ـ ،95ـ ،98ـ  ،102ـ ،104ـ.108
كرد في االسـ في :ـ ،16ـ ،19ـ ،21ـ ،27ـ ،32ـ ،44ـ. 46
كرد في الفعؿ في :ـ ،2ـ. 4

كرد في الجممة االسمية في :ـ ،2ـ.13

كرد في شبو الجممة في :ـ ،17ـ ،22ـ. 33
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فحذفت (مف) إشارة إلى قبح عمميـ مف إثارة الشائعات ،كاألكىاـ التي يمارسكنيا شيئان فشيئان
(. )1

بالتدريج حتى يخرجكا اإليماف مف قمكب المسمميف
كمف ذلؾ قكلو -تعالى:-

 .3التذكير بالنتـ والمحف:




 




(    إبراىيـ ،)6 :مقابؿ قكلو-

تعالى    :-
   

(  المائدة ،)20 :حيث حذفت الجممة الفعمية (جممة النداء) مف آية
سكرة إبراىيـ؛ ألف سياؽ ااية جاء في تذكير بني إسرائيؿ بما مر عمييـ مف نعيـ كمحف

كعذاب ،دكف أف يكمفكا بشيء ،كاإلنساف في العادة ال يحب أف ينتسب إلى قكـ مغضكب
(. )2

عمييـ ،فحذفت جممة النداء (يا قكـ) التي فييا إشعار بالفخر ،كمكسى ليس كذلؾ
 .4إظيار عجز البشر:

مثؿ قكلو -تعالى:-







(  الكاقعة )70 :مقابؿ قكلو -تعالى:-





(   الكاقعة ،)65 :حيث حذفت الـ
التككيد مف ااية السبعيف؛ ألنيا في سياؽ الحديث عف الماء ،حيث يعتقد اإلنساف أف ال

سيطرة لو عميو خبلؼ الطعاـ ،فحذفت البلـ حيث ال يستطيع اإلنساف السيطرة عميو

كيعترؼ بعجزه كتقصيره أمامو (. )3

 .5إظيار البرىاف :مثؿ قكلو -تعالى   :-







(   األعراؼ ،)45 :مقابؿ قكلو -تعالى :-
    



    

(ىكد )19:حيث حذؼ الضمير المنفصؿ (ىـ) مف آية األعراؼ؛ ألف السياؽ جاء في مقاـ

( )1كرد في الحرؼ في :ـ ،12ـ ،69ـ .70ككرد في االسـ في :ـ ،29ـ. 50
( )2كرد في الجممة الفعمية في :ـ.16

( )3كرد في الحرؼ في :ـ . 103ككرد في االسـ في :ـ .49ككرد في الجممة الفعمية في :ـ.12
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البرىاف كالبياف لمسبب الذم أكجب مصير الكافريف المحتكـ .ال في مقاـ التفصيؿ

كالتأكيد(. )1

 

 .6التأكيد :كىك كثير كشائع في القرآف الكريـ ،كمثالو:





(     آؿ

عمراف ،)51 :مقابؿ قكلو -تعالى    :-
   

(    مريـ ،)36 :حيث حذفت


الكاك مف صدر آية آؿ عمراف ،كذلؾ ألف القكؿ تأكيد لمجممة السابقة:
   









 (  آؿ عمراف:

 )51-50فبيف اايتيف كماؿ

اتصاؿ بالتككيد ،ال يكجب حرؼ النسؽ ،فعيسى – عميو السبلـ – يؤكد حقيقة أف اهلل

تعالى ربوَّ ،
كرب كؿ الناس ،كفي ذلؾ تقرير لقكلو تعالى  :

 ،   يعزز ذلؾ ،أف جممة األمر ىي جممة

إنشائية ،تمتيا جممة خبرية ،كذلؾ ما يكجب الفصؿ ببلغة ،كال يدعك لمعطؼ كاهلل أعمـ (.)2

 .7التبميغ والدعوة :حيث يظير دكر الرسكؿ  في قكمو ،القائـ عمى التبميغ كالدعكة ،قاؿ-



تعالى:-



    

(الحج ،)50:مقابؿ قكلو تعالى   :


   

(     سبأ،)4 :
حيث حذؼ اسـ اإلشارة (أكلئؾ) مف سياؽ آية الحج القائـ عمى الخطاب لمرسكؿ األميف،

ابتداء ،ثـ َّ
بأف كظيفتو  ىي التبميغ كنشر
المصدؽ لكبلـ ربو
إف ااية عمى سبيؿ اإلخبار ٌ
ن
ابتداء(.)3
الدعكة ،فمـ يذكر اسـ اإلشارة الذم كرد لمتعظيـ كالتأكيد؛ ألف الرسكؿ مصدؽ
ن
( )1كرد في االسـ في :ـ.23
( )2كرد في الحرؼ في :ـ  ،18ـ  ،23ـ  ،27ـ  ،34ـ  ،38ـ  ،44ـ  ،89ـ  .107ككرد في الجممة الفعمية في :ـ ،8
ـ.14

( )3كرد في االسـ في :ـ.45

500

 .8التحقير واإلىانة لمكافريف:


بالعصاة كالمنافقيف ،كمثالو :قكلو -تعالى:-
كقمٌة العناية ي





(   البقرة )83 :مقابؿ قكلو -تعالى :-



(   النساء ،)36 :حيث حذؼ حرؼ
الباء مف آية سكرة البقرة ،التي جاءت في سياؽ الحديث عف بني إسرائيؿ ،فمـ تعتف بيـ

ااية كما يعتنى باألمة اإلسبلمية ،إىانة ليـ ،كتحقي انر مف شأنيـ ألنيـ في أغمبيـ
(1

عصاة ).

 .9التخصيص والتفصيؿ :حيث ييراد فئة معينة مف الناس ،أك شخص بعينو ،أك حادثة بذاتيا،



كمثالو:
(  التكبة )100 :مقابؿ قكلو -تعالى  :-

     

(البقرة ،)25 :حيث حذؼ حرؼ الجر مف سياؽ آية سكرة التكبة؛ ألف الخطاب لجماعة
مخصكصة مف المؤمنيف ،كىـ السابقكف األكلكف ،كال مكضع ذكرت فيو الجنات كجرم

األنيار تحتيا ،كخمت منو (مف) إال في ىذه ااية(.)2
 .10تطيير النفس مما عمؽ بيا مف شوائب:

كالشؾ ،كالضيؽ كالغضب ،ثـ بث الطمأنينة فييا،

كالصبر كالحكمة ،كاليدكء كاليقظة ،كالثقة باهلل تعالى ،كمثالو قكلو -تعالى:-





(     ىكد )17 :مقابؿ قكلو تعالى :

(      السجدة .)23 :حيث حذفت
النكف مف آية سكرة ىكد ،لبياف ضركرة حذؼ الريب مف النفس أصبلن ،في أمر الدعكة
كالديف(.)3

( )1كرد في الحرؼ في :ـ  .9كرد في االسـ في :ـ  .26ككرد في الجممة االسمية في :ـ  .6ككرد في الجممة الفعمية
في :ـ .2ككرد في شبو الجممة في :ـ.28
( )2كرد في الحرؼ في :ـ  ،3ـ ،26ـ .62ككرد في االسـ في :ـ  ،4ـ ،16ـ ،23ـ ،52ـ ،54ـ .56ككرد في شبو
الجممة في :ـ.21

( )3كرد في الحرؼ في :ـ  ،67ـ  ،68ـ  ،75ـ  ،82ـ  ،88ـ  ،91ـ  ،92ـ  ،96ـ  .99ككرد في الفعؿ في :ـ  ،6ـ .9
ككرد في الجممة الفعمية في :ـ .7ككرد في شبو الجممة في :ـ ،3ـ ،16ـ.18
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 .11التتظيـ :إذ ييخفى لفظ الجبللة تنزييان عف نسبة الشر لو سبحانو ،كمثالو قكلو -تعالى:-
(      التكبة:
 )87مقابؿ قكلو -تعالى:-









(   التكبة )93 :حيث أخفي لفظ الجبللة الفاعؿ
(اهلل) مف ااية األكلى تعظيمان هلل تعالى ،كتنزييان عف نسبة الشر لو سبحانو ،حيث خمت ااية

مف بياف األسباب التي تبيف المعاذير لمقعكد عف الجياد ،خبلؼ ااية األخرل ،التي بنيت في

سياؽ الخير العاـ لممسمميف(.)1

 .12التتميـ واإلجماؿ :بيدؼ التكسعة عمى المؤمنيف ،أك الترغيب بشرع اهلل تعالى ،أك لضرب

األمثاؿ التي تكضح حقيقة ممتدة عبر الزماف ،أك لبياف حكـ شرعي يخص عمكـ المسمميف،

كالصياـ كاظيار األحكاـ في المعامبلت الشرعية ،كمثالو :

مقابؿ قكلو -تعالى :-

  

(   البقرة،)116 :

   

(    البقرة ، )255 :حيث حذؼ االسـ المكصكؿ
مف آية سكرة البقرة األكلى ،بقصد اإلجماؿ لبلىتماـ ،فيككف المقصكد الجنس العاـ الشامؿ،

فؤلنو أجمؿ ،أجمؿ في الذكر كلـ يفصؿ ،كىنا ال يذكر بعد المحذكؼ أمر خاص يتعمؽ بأىؿ

األرض خاصة ،بؿ تككف ااية عامة ألمر يتعمؽ باهلل سبحانو(.)2


الذم يحقؽ المطمكب كمثالو:
 .13تقدـ ما يشير إلى المحذوؼ:



    





(  األعراؼ ،)19 :مقابؿ قكلو -تعالى:-
   




    

(  البقرة ،)35 :حيث حذفت كممة (رغدان) مف آية األعراؼ؛ ألف
إف التكسعة عمييما ،قد
مظاىر التكريـ فييا ادـ كزكجو  -عمييما السبلـ – كانت أقؿ ،ثـ ٌ

( )1كرد في الحرؼ في :ـ ،30ـ.43
( )2كرد في االسـ في :ـ  ،5ـ ،6ـ ،7ـ  ،8ـ  ،13ـ ،17ـ ،18ـ ،22ـ ،28ـ ،33ـ ،37ـ  ،42ـ ،48ـ ،53ـ،55
ـ . ،57ككرد في الجممة االسمية في :ـ  ،1ـ  ،3ـ  ،4ـ  ،10ـ  .12ككرد في الجممة الفعمية في :ـ  .5ككرد في شبو
الجممة في :ـ  ،1ـ  ،2ـ  ،4ـ  ،6ـ  ،7ـ  ،10ـ  ،11ـ  ،14ـ  ،15ـ  ،18ـ  ،24ـ  ،26ـ  ،31ـ  .32ككرد في أكثر مف

جممة في :ـ ،1ـ.2
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تحققت في قكلو تعالى ،      :كاف كانت

أقؿ مف التكسعة في حالة الذكر فىتى ُّ
قدـ قكلو تعالى:
ت كممةي (رغدان)(.)1
  حقؽ المعنى المراد ،فى يحًذفى ٍ


 

 .14التقميؿ مف الحدث أو زمانو أو كمييما :كما يرافؽ ذلؾ مف خفة في المفظ ،كمثالو قكلو تعالى :






(  النساء ،)97 :مقابؿ قكلو -تعالى:-





(  النحؿ ، )28 :حيث حذفت إحدل التاءيف مف الفعؿ المضارع
مف آية النساء ،كذلؾ ألف المتكفيف فييا ىـ جزء مف الذيف ىـ في سكرة النحؿ ،فالذيف في

النحؿ ،ىـ الذيف ظممكا أنفسيـ عمى كجو العمكـ ،أما الذيف في النساء فيـ المستضعفكف منيـ،

فيـ قسـ ،فمما كاف ىؤالء أقؿ ،حذؼ مف الفعؿ إشارة إلى االقتطاع مف الحدث كالى قمتو
بالنسبة إلى ااخريف ،فناسب بيف الفعؿ ككثرة الحدث(.)2

 .15التَمَطُّؼ ،والتخفيؼ في الخطاب أو الحوار أو التتاب:


كمثمو قكلو -تعالى :-

(  البقرة )38 :مقابؿ قكلو تعالى :




(   طو .)123 :حيث حذؼ حرؼ األلؼ مف فعؿ
كخفِّؼ؛ إلنبائو عف االتباع مف غير تكمؼ أك مشقة ،كفي ااية المدنية
آية سكرة البقرة المدنية ي
كاف أمر اإلسبلـ قد انتشر كذاع ،كدخؿ في اإلسبلـ عدد مف الصحابة المعركفيف بقكتيـ،
كمكانتيـ ،فكاف أمر اتباع الرسكؿ

 أسيؿ كتقبؿ الناس لو أكبر ،فناسب ذلؾ التمطؼ

كالتخفيؼ فقاؿ (تبع) ،كما أف آية سكرة البقرة تتضمف الفكز بااخرة ،خبلؼ آية سكرة طو التي
تتضمف أمريف :مجاىدة الضبلؿ في الدنيا كالفكز في ااخرة ،كالحالة األكلى تتطمب حمبلن أقؿ
كأخؼ مف الثانية التي تتطمب حمبلن أكبر كأشؽ ،فجاء بالفعؿ الخفيؼ لمعمؿ األخؼ(.)3

( )1كرد في االسـ في :ـ ،2ـ ،3ـ ،11ـ ،24ـ ،25ـ ،41ـ .47ككرد في الجممة االسمية في :ـ ،9ـ ،14ككرد في
الجممة الفعمية في :ـ ،1ـ ،4ـ ،17ككرد في شبو الجممة في :ـ ،5ـ ،8ـ ،20ـ.23
( )2كرد في الحرؼ في :ـ  ،28ـ ،33ـ  ،45ـ  ،59ـ  ،77ـ  ،78ـ .101ككرد في الفعؿ في :ـ  .7ككرد في الجممة
الفعمية في :ـ.3

( )3كرد في الحرؼ في :ـ  ،5ـ ، 24ـ  .90ككرد في االسـ في :ـ  . 20ككرد في الفعؿ في :ـ  .3ككرد في الجممة
الفعمية في :ـ ،9ـ ،10ـ ،11ـ ،15ـ .16ككرد في شبو الجممة في :ـ ،13ـ ،29ـ.30
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 .16الفورية :كمثالو قكلو -تعالى    :-
   
 




(الزمر ، )71 :مقابؿ قكلو -تعالى:-



(  الزمر ،)73 :حيث حذؼ حرؼ الكاك قبؿ فعؿ الفتح،

مف سياؽ ااية األكلى ،التي ىي في حؽ الكفار ،فخمٌص الفعؿ لمجزاء الشرطي ،فأفاد الفكرية،

اس
أم :فتحت جينـ فقط عند كصكؿ الكفار إلييا فك انر ،كقد كانت قبؿ مغمقة كالسجف عمييا يحر ه
(1
شداد ).
كمثالو ،قكلو -تعالى:-

 .17المبالغة في تحقيؽ الفتؿ:





(  األنعاـ ،)44 :مقابؿ قكلو -تعالى  :-

(  األعراؼ ،)95 :حيث حذؼ حرؼ الكاك مف آية األنعاـ؛ ألنيا كقعت
جكابان لمشرط ،بصيغة الماضي لفظان ،كمعناىا المستقبؿ ،كالفعؿ الماضي جاء لممبالغة في
تحقيؽ كقكع الفعؿ في المستقبؿ ،كىنا يمتنع اقتراف الجزاء بالفاء(.)2

 .18المحافظة عمى طيارة المجتمع اإلنساني:

كمثالو قكلو -تعالى :-

 

(     اإلسراء)32 :
مقابؿ قكلو -تعالى:-









 ،   حيث حذفت كممة (مقتان)
مف آية سكرة اإلسراء؛ ألف السياؽ بني في تشريع حرمة الزنا ،كالمعركؼ عند العرب بيذا
االسـ ،لممحافظة عمى طيارة المجتمع كصيانة أعراض المسمميف ،كاإلبقاء عمى كرامتيـ،
()3

كصفاء أركاحيـ كشرؼ أنسابيـ

انيا :مف أسباب الذكر في المتشابو القرآني:
 .1إظيار الخوؼ واالضطراب:

مثؿ قكلو -تعالى:-







(  طو ،)66 :مقابؿ قكلو -تعالى:-
الحرؼ (بؿ) في آية طو،
(  األعراؼ ،)116 :حيث يذ ًك ىر
ي


( )1كرد في الحرؼ في :ـ.100

( )2كرد في الحرؼ في :ـ ،39ككرد في االسـ في :ـ .35ككرد في شبو الجممة في :ـ.9
( )3كرد في االسـ في :ـ .14ككرد في الجممة االسمية في :ـ.4
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كيظير نفسيتو المضطربة
ليعكس حالة الخكؼ كالتردد عند مكسى – عميو السبلـ – ي
الخائفة في مكقؼ التحدم العظيـ أماـ سحرة فرعكف ،حيث أكجس في نفسو خيفة ،فقاؿ لو
رب العزة :

    

(   طو ،)68 :فناسب الحرؼ (بؿ) الذم أفاد
إبطاؿ الكبلـ األكؿ كاثبات الكبلـ الثاني ،الذم يتناسب كحاؿ مكسى – عميو السبلـ –
كنفسيتو(.)1


مثؿ قكلو -تعالى:-
 .2إظيار الشدة والقوة في مقامي الترغيب والترىيب:



     
 
(األنعاـ ،)135 :مقابؿ قكلو تعالى :
    

(  ىكد ،)93 :حيث ذكر حرؼ (الفاء) في آية األنعاـ؛ ألف

ااية فييا دعكة لمرسكؿ  ألف يخاطب الكفار عمى سبيؿ الكعيد :اعممكا عمى طريقتكـ-
عبر عنو بقكلو :
كجيتكـ ،فسكؼ تعممكف أنكـ أسأتـ ألنفسكـ ،فالعمؿ سبب لمجزاء الذم ٌ

 ،   فالفاء متعمقة بقكلو تعالى :اعممكا .كقد
جاء القكؿ متمي انز بالشدة كالقكة؛ ألنو في مقاـ الترىيب لمكافريف الضاليف(.)2

 .3إظيار شناعة ما ارتكبو المنافقوف :مثؿ قكلو -تعالى   :-




(  آؿ عمراف ،)89 :مقابؿ قكلو -تعالى  :-




(  البقرة ،)160 :حيث ذكرت شبو الجممة في آية آؿ
عمراف  :

 ؛ ألف االستثناء في ااية

ىك لمف عاد إلى رشده ،بعد أف ترؾ اإلسبلـ كارتد إلى الشرؾ ،إلدراكو أنو ارتكب إثمان

قيد بالظرؼ ،إشارة إلى شناعة ما ارتكبو المرتدكف،
عظيمان ،كخطيئة فاحشة ،كاالستثناء ٌ
كالى عظيـ اإلثـ الذم كقعكا فيو ،مف ترؾ اإلسبلـ بعد أف جاءىـ اليدل إلى الكفر(.)3

( )1كرد في الحرؼ في :ـ.57
( )2كرد في الحرؼ في:ـ  ،5ـ  ،42ـ  ،55ـ  ،58ـ  ،78ـ  ،82ـ  ،106ـ  .108ككرد في االسـ في :ـ  ،20ـ ،28
ـ .49ككرد في الجممة الفعمية في :ـ ،1ـ ،7ـ .13ككرد في شبو الجممة في :ـ.16

( )3كرد في شبو الجممة في:ـ.3
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 .4إظيار طوؿ الحدث أو زمنو أو كمييما :كمثالو...    :

( الشكرل )13 :مقابؿ قكلو -تعالى(  ...    :-آؿ
عمراف )103 :حيث جاء الفعؿ عمى تمامو بذكر التاءيف في آية الشكرل ،كذلؾ ألف سياؽ
الحديث فييا ىك عف أمـ متكاممة كشرائع مختمفة ،ذكر منيا شريعة نكح كابراىيـ كمكسى

كعيسى ثـ محمد عمييـ جميعان أفضؿ الصبلة كالسبلـ  ،فمما كانت في أمـ مختمفة كعمى

مدل التاريخ جاء بالصيغة األطكؿ .خبلؼ آية آؿ عمراف التي ذكرت في سياؽ الحديث

عف أمة كاحدة ىي أمة محمد  كىي جزء مف األمـ المذككرة في الشكرل ،فاجت أز مف

الفعؿ(.)1

 .5أمف المّ ْبس :وم مو قولو -تتالى   :-





مقابؿ قكلو -تعالى:-


(  آؿ عمراف،)22 :
 



(  التكبة )69 :حيث ذكر االسـ المكصكؿ (الذيف)
في آية آؿ عمراف ،إلرادة عمكـ الكافريف بيدؼ تحقيرىـ جميعان ،كلدفع تكىـ المٌبس بأف
يككف الحديث عمف يأمركف بالقسط(.)2

 .6التأكيد :مثؿ قكلو -تعالى:-









(  البقرة )147 :مقابؿ قكلو -تعالى  :-

(    آؿ عمراف ،)60 :حيث
أثبتت نكف التككيد الثقيمة مع فعؿ الككف في آية سكرة البقرة؛ ألف ااية جاءت في سياؽ
تبديؿ القبمة مف بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ،كما رافؽ ذلؾ مف أقاكيؿ كافتراءات،

فبينت ااية أف ىذا األمر ىك الحؽ الذم ال مرية
كاعبلف حرب نفسية عمى المسمميفٌ ،
فيو ،فاحتاج إلى التككيد لبياف الحؽ كنفي المرية عف الرسكؿ  كفي ىذا تطميف بالغ

لمرسكؿ ،فذكرت النكف الثقيمة لتككيد األمر كتحقيقو ،كالمراد تفخيـ أمر القبمة كتعظيمو ،كاف
()3

كاف الخطاب في ظاىره لمنبي إال أنو في المعنى لؤلمة اإلسبلمية جمعاء

.

( )1كرد في الحرؼ في :ـ ،26ـ ،33ـ ،45ـ ،59ـ .101ككرد في الجممة االسمية في :ـ.1
( )2كمثالو مف االسـ :ـ ،10ـ ،26ـ .47كمثالو مف الجممة االسمية :ـ ،9ـ .13كمثالو مف شبو الجممة :ـ.20

( )3كمثالو مف الحرؼ :ـ  ،15ـ ،16ـ  ،18ـ ،19ـ ،21ـ ،24ـ ،27ـ ،29ـ ،30ـ ،31ـ ،32ـ ،34ـ ،41ـ،43
ـ ،44ـ ،46ـ ،48ـ ،56ـ ،60ـ ،63ـ ،68ـ ،71ـ ،73ـ ،75ـ ،76ـ ،79ـ ،83ـ ،86ـ ،90 ،88ـ ،92ـ،94
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 .7التبميغ والدعوة:

مثؿ قكلو -تعالى:-







     

(المائدة:

 ، )77مقابؿ قكلو -تعالى:-





     

(النساء ،)171 :فذكر الفعؿ (قؿ) في آية المائدة ،خطابان لمرسكؿ  ليبمغ البشرية كيصحح
مفيكـ النصارل خاصة في أمر المسيح ،فمما كاف القكؿ خطابان لمرسكؿ الكريـ إلثبات

حقيقة المسيح ،طمب رب العزة منو بفعؿ القكؿ (قؿ) ليبمغ النصارل أمر ربو ،كيبيف ليـ ما

ىـ فيو مف ضبلؿ ،فالفعؿ (قؿ) جاء في أمر الدعكة كالتبميغ ،كلـ يكف ىكذا في سكرة
النساء التي كاف الخطاب فييا مف اهلل تعالى لمعرب كالمشركيف عامة (. )1

 .8التحدي لمترب في أخص ما يممكوف:

في لغتيـ كببلغتيـ ،مثؿ قكلو -تعالى:-



    

(يكنس .)38 :حيث ذكر حرؼ الجر ( ًمف) في آية سكرة البقرة؛ ألف ( ًمف) تدؿ عمى
التبعيض ،كلما كانت سكرة البقرة سناـ القرآف كأكلو بعد الفاتحة  ،حسف دخكؿ ( ًمف) ليعمـ
أف التحدم كاقع عمى جميع سكر القرآف مف أكلو إلى آخره ،فذكرت ( ًمف) لمحد ،أم أف
التحدم قائـ فييا مف أكؿ الكتاب الكريـ حتى آخره ،كفييا إعبلـ لمعالميف بعجزىـ عف
()2

اإلتياف بمثؿ ىذا القرآف

.

لمتصاة الكافريف ،والمنافقيف الظممة :مثؿ قكلو -تعالى  :-
 .9التحقير واإلىانة ُ

  
(األعراؼ ،)81 :كقكلو -تعالى   :-




    

(   النمؿ ،)55 :مقابؿ قكلو تعالى:



(   األعراؼ )80 :كقكلو
تعالى:

(   النمؿ،)54 :

حيث ذكرت الجممة االسمية (إنكـ) مع ىمزة االستفياـ في آية األعراؼ (

 )81كالنمؿ

ـ ،96ـ  ،97ـ  ،98ـ  .103ككرد في االسـ في :ـ  ،1ـ  ،13ـ  ،16ـ  ،19ـ  ،23ـ  ،27ـ  ،29ـ  ،30ـ  ،32ـ ،35
ـ ،39ـ  ،41ـ  ،44ـ  ،46ـ  .48ككرد في الفعؿ في :ـ  ،2ـ  .6ككرد في الجممة االسمية في :ـ  ،2ـ  ،4ـ  ،8ـ .14
ككرد في الجممة الفعمية في :ـ ،4ـ .11ككرد في شبو الجممة في :ـ ،12ـ ،22ـ ،24ـ .33ككرد في أكثر مف جممة
في :ـ.1

( )1كرد في الفعؿ في :ـ ،4ـ ،5ـ .9ككرد في الجممة الفعمية في :ـ.5
( )2كرد في الحرؼ في :ـ .2ككرد في شبو الجممة في :ـ.25
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()55؛ ألف االستفياـ جاء بداية تكبيخان كتقريعان لقكـ لكط عمى فاحشتيـ التي لـ يأتيا
إف كاسميا ألف التكبيخ كالتقريع كاإلنكار أبمغ ،كالخطاب
غيرىـ ،كذكر مع االستفياـ ٌ
مخصص بالقيد لقكـ لكط(.)1

 .10التخصيص والتفصيؿ والتقييد والحصر :بتحديد أمر معيف بذاتو ،كأمر القبمة ،مثؿ قكلو-
تعالى:-

    

(  البقرة )145 :مقابؿ قكلو تعالى  :

(    الرعد ، )37:حيث ذكر
حرؼ الجر ( ًمف) قبؿ الظر ؼ ،ألف األمر يتعمؽ بمكضكع مخصص كمحدد ىك أمر
القبمة ،كالقبمة مخصكصة بغرائض مضيقة كأكقات مخصصة ليا في اليكـ كالميمة ،فخص

بمف لتحديد ما يتعمؽ بأمر العمـ ،كىك األعماؿ التي يقتضي التكجو في عمميا إلى الكعبة

المشرفة

( )2

 .خبلؼ العمـ في آية الرعد الذم قصد فيو الحؽ ،كىك غير مقترف بزمف محدد

كمخصص(.)3




 .11التشويؽ :كمثالو قكلو -تعالى:-
  


(الزمر:

 ،)73مقابؿ قكلو -تعالى:-







   

(الزمر ،)71 :حيث ذكر حرؼ الكاك في آية الزمر الخاصة بالمؤمنيف الفائزيف برحمة اهلل

تعالى كرضاه ،لبياف أف الجزاء فييا محذكؼ ،كىك صفة ثكاب أىؿ الجنة ،فدؿ بحذفو عمى

أنو شيء ال يحيط بو الكصؼ ،داللة عمى النعيـ العظيـ في الجنة حتى يبقى العباد في

شكؽ إلييا ،ثـ إف ذكر الكاك أظير أف أبكاب الجنة كانت مفتحة قبؿ أف يأتييا الفائزكف،

استعدادان الستقباليـ كالترحيب بيـ ،كمف يقؼ بالباب فاتحان يديو قي استقباؿ عزيز مشتاؽ

إليو

()4

.

( )1كرد في الجممة االسمية في :ـ ،6ـ ،7ـ .10ككرد في شبو الجممة في :ـ.13
( )2كرد في الجممة االسمية في :ـ ،6ـ ،7ـ .10ككرد في شبو الجممة في  :ـ.13
( )3كرد في الحرؼ في :ـ  ،14ـ . 53ككرد في االسـ في :ـ  ،5ـ ،6ـ  ،7ـ  ،15ـ ،18ـ  ،22ـ ،27ـ ،33ـ،،37
ـ ،42ـ  ،51ـ  ،55ـ  .57ككرد في الجممة االسمية في :ـ  ،3ـ  ،5ـ  .12ككرد في شبو الجممة في :ـ  ،1ـ  ،2ـ ،4
ـ ،6ـ ،7ـ ،8ـ ،11ـ ،14ـ ،15ـ ،18ـ ،26ـ ،27ـ.32
( )4كرد في الحرؼ في :ـ.100
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 .12التتظيـ ببياف قدرة اهلل تتالى:


كمثالو قكلو -تعالى   :-




(العنكبكت ،)63 :مقابؿ قكلو -تعالى:-











(    البقرة ،)164 :حيث
ذكر حرؼ الجر ( ًمف) قبؿ الظرؼ في آية سكرة العنكبكت ،لبياف عظمة قدرة اهلل تعالى،
كنفاذىا ،لتبير عقكؿ الكافريف كقمكبيـ ،كإلثبات اإلخبار أف اإلحياء يتـ لؤلرض بعد المكت

ببل ميمة ،كال فاصؿ ،كمعنى ذلؾ أف اهلل تعالى قادر عمى أف يحيي األمكات فك انر ببل ميمة،

فجاء الحد تحقيقان داالن عمى عظمتو سبحانو كقدرتو الباىرة(.)1
 .13التتميـ واإلطبلؽ:

كمثالو قكلو -تعالى:-







(   البقرة ،)25 :مقابؿ قكلو تعالى:

(     التكبة:
 ،)100حيث ذكر حرؼ الجر ( ًمف) في آية سكرة البقرة ،فيككف الخطاب لممؤمنيف
كالمسمميف عامة ،كال سيما األنبياء كالرسؿ – عمييـ السبلـ – أشرؼ الخمؽ أجمعيف ،فػ
( ًم ٍف) خمٌصت اايةى لمعمكـ كاإلطبلؽ ،خبلؼ حذفيا الذم يشير إلى التخصيص ،حيث
قصد السابقكف األكلكف مف المؤمنيف(.)2

 .14التفصيؿ والتوضيح والتقرير :مثؿ قكلو -تعالى   :-
   
  

(  إبراىيـ )6 :مقابؿ قكلو -تعالى:-










(  البقرة .)49 :حيث ذكر حرؼ الكاك قبؿ الفعؿ

المضارع( :كيذبحكف) ،إذ التذبيح فيو شيء آخر غير سكء العذاب ،كىك فعؿ محمكؿ عمى
العطؼ الذم يقتضي المغايرة ،إذ لشدة العذاب كأنو ليس مف ذلؾ الجنس(.)3

( )1كرد في الحرؼ في :ـ .17ككرد في االسـ في :ـ .45ككرد في الجممة الفعمية في  :ـ ،6ـ.16
( )2كرد في الحرؼ في :ـ  ،3ـ  .4ككرد في االسـ في :ـ  ،2ـ  ،3ـ ،4ـ  ،9ـ  ،24ـ  ،43ـ  ،50ـ ،52ـ  ،54ـ .56
ككرد في الجممة الفعمية في :ـ .8ككرد في شبو الجممة في :ـ ،21ـ ،28ـ .29ككرد في أكثر مف جممة في :ـ.2

( )3كرد في الحرؼ في :ـ  ،6ـ ،22ـ ،77ـ .93ككرد في الجممة الفعمية في :ـ .5ككرد في شبو الجممة في :ـ ،10
ـ ،23ـ.31
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 .15التنبيو والتأكيد :مثؿ قكلو -تعالى :-

  

(   غافر )21 :مقابؿ قكلو -تعالى:-



(     الركـ،)9:
حيث ذكر الضمير المنفصؿ في آية غافر لمتنبيو لبلعتبار مف مصير مف تقدـ مف األمـ

  
السابقة ،قاؿ -تعالى :-
   
   
    







    
    

(غافر ،)22 :فنبو ثـ اتبع بما يؤكد أخذىـ ،فكاف الضمير لمتنبيو الشديد ،كلمتأكيد
تخصيصان كتعيينان لممذككريف قبؿ كىـ قكـ نكح كاألحزاب(. )1

 .16التنوع واالختبلؼ في بسط النتـ

 :مثؿ قكلو -تعالى:-





(  البقرة ،)58 :مقابؿ قكلو –تعالى:-



(   األعراؼ ،)161 :حيث
ذكرت الكاك في آية سكرة البقرة؛ ألف فييا كعد بالمغفرة كزيادة اإلحساف ،كالزيادة ىذه غير

ما ذكر مف النعـ في الدنيا ،ألنيا ستككف يكـ القيامة ،بغفراف الذنكب كاعطائيـ الثكاب

الجزيؿ ،كما عند اهلل في الجنة غير ما عند البشر في الدنيا ،لذا جاء بالكاك ،لبياف أف ما

بعدىا مخالؼ لما قبميا مخالفة المعطكؼ لممعطكؼ عميو(. )2

 .17الفورية :مثؿ قكلو -تعالى    :-
(   البقرة ،)65 :مقابؿ قكلو -تعالى :-





(  األعراؼ . )166 :حيث ذكرت الفاء مع فعؿ القكؿ في آية

سكرة البقرة ،كقد أفادت الفكرية ،كالمراد :بياف سرعة التككيف ،كأنيـ صاركا كذلؾ كما أراده
اهلل تعالى ببل فاصؿ زمني ،فأفادت الفاء الفكرية ،كحركت األحداث لتفيد سرعة اإلنجاز
بإحالتيـ إلى قردة خاسئيف عقب أفعاليـ ،فأصبحكا كالقردة في نزكاتيا ،كالخنازير في

شيكاتيا(.)3

( )1كرد في االسـ في :ـ ،53ككرد في الجممة االسمية في :ـ .2ككرد في شبو الجممة في :ـ.19
( )2كرد في الحرؼ في :ـ ،7ـ.85

( )3كرد في الحرؼ في :ـ ،8ـ ،12ـ ،49ـ ،69ـ.99
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 .18المبالغة :مثؿ قكلو -تعالى:-



  

(    النساء ،)22 :مقابؿ
قكلو -تعالى:-









(   اإلسراء ،)32 :حيث ذكرت كممة (مقتان)،

زيادة عمى ما جاء في آية اإلسراء؛ ألف آية سكرة النساء ىي خطاب لمعرب بما كاف شائعان
عندىـ مف زكاج حبلئؿ ااباء بعد تركيف ،كذكرت مبالغة في تحريـ ىذا األمر ،كسد

الطريؽ إلى إباحتو كذـ طريقو مبالغة في ذـ سالكيا ككناية عنو(.)1



 .19مطابقة الكبلـ لما بني عميو :مف سؤاؿ أك إخبار مثؿ قكلو -تعالى:-




    

(   الحجر ،)37 -36 :مقابؿ قكلو-

   
تعالى :-
    

(   األعراؼ )15 -14 :حيث ذكرت
الفاء مقترنة بالفعؿ    :كحرؼ التككيد:

   في آيتي الحجر ،ألنيما جاءتا في سياؽ الحكار بيف إبميس كربو،

فمما تكسؿ

إبميس إلى ربو كرجاه ،فقاؿ     :بالفاء ،التي

تفيد الفكرية ،كىك ما يعكس

حالة إبميس ،كما بو مف خيفة .أجابو تعالى بالفاء ،فقاؿ لو:





،   

فسرعة الطمب ناسبيا إظيار سرعة اإلجابة ،فبني الجكاب عمى السؤاؿ ،فمما خبل السؤاؿ

في آية األعراؼ مف الفاء ،خبل الجكاب منو ،كلما ثبتت الفاء في السؤاؿ في الحجر ثبتت

في الجكاب

()2

.

 .20الوصؿ لممشاركة والمغايرة،



مثؿ قكلو -تعالى :-



( )1كرد في الحرؼ في:ـ .91ككرد في االسـ في :ـ ،14ككرد في الفعؿ في :ـ .3ككرد في الجممة الفعمية في :ـ،3
ـ ،9ـ.15

( )2كرد في الحرؼ في :ـ ،47ـ .52ككرد في االسـ في :ـ ،21ـ .25ككرد في الفعؿ في :ـ ،5ـ.7
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(   البقرة ،)217 :مقابؿ

قكلو -تعالى :-







(   آؿ عمراف ،)22 :حيث
ذكرت الفاء متصمة باسـ اإلشارة في آية سكرة البقرة ،رابطة لمجممة بما قبميا ،فجعمت اسـ

اإلشارة (أكلئؾ) ،كاالسـ المكصكؿ ( ىمف) ،كالنظيريف أك الشريكيف ،يقكؿ تعالى  :











    









    

(   البقرة.)1()217 :

فالتنكع في أسباب الحذؼ كالذكر يبيف دقة ىذا القرآف المعجز ،الذم يخاطب البشر بكؿ
مستكياتيـ ،كفي كافة أحكاليـ ،كؿ حسب مقامو المناسب ،ليعمؿ عمى تقرير الحقائؽ في األذىاف،

دكف إطالة مممة ،أك إيجاز مخؿ .قاؿ استاذنا الدكتكر حسيف الدراكيش:

"إف عمى المتكمـ أك األديب ،أف يذكر مف الكبلـ ما يجب ذكره ،في مكطنو المناسب لو ،كاف

تكرر كبلمو في مكطف آخر غير المكطف األكؿ ،فعميو أف يحذؼ ما يجب حذفو ،لكي ال يككف

الكبلـ مكر انر ببل فائدة .فيجب أف يككف الكبلـ عمى قد المعنى الذم يستكجبو المقاـ ،ببل زيادة كال
نقصاف ،كىذا يتجمى في الحذؼ كالذكر في المتشابو القرآني .إذ الببلغة مناسبة الكبلـ لمقتضى

الحاؿ مف طكؿ أك قصر ببل إفراط كال تفريط .فاإلطالة في غير مكطنيا حشك تنزه عنو كتاب اهلل

كجؿ ،كترؾ اإليضاح باإلطناب بذكر ما يستدعي المقاـ ذكره في المكطف الذم يستكجبو
عز ى
الخطاب نقص ،تنزه عنو كذلؾ كتاب اهلل عز كجؿ كىكذا جاء اإلعجاز كاإليجاز ،كاإليفاء بالمقاـ

في المتشابو القرآني في جانبي الحذؼ كالذكر متكازنان في غاية الدقة كاإلعجاز ،كىذا أمر ليس

بالعجيب ،فاهلل – عز كجؿ – ىك رب البشر الذم خمقيـ ،كأحاط بأحكاليـ كأفعاليـ ،كيعرؼ سرىـ
كنجكاىـ ،لذا أتى بالخطاب في كتابو العزيز ،متناسبان تماـ التناسب مع أحكاليـ ،ففي الناس الطيب

( )1كرد في الحرؼ في:ـ  ،1ـ  ،20ـ  ،23ـ  ،28ـ  ،35ـ  ،38ـ  ،39ـ  ،40ـ  ،50ـ  ،51ـ  ،64ـ  ،65ـ  ،72ـ ،84
ـ ،87ـ ،89ـ ،95ـ ،102ـ ،104ـ ،105ـ.107
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المطيؼ الذم يقتضي األمر تخفيؼ الكبلـ لو ،كمخاطبتو بالمِّيف ،كبالكبلـ الييِّف الميِّف ،فبل بد مف
حذؼ أجزاء مف الكبلـ لو ،يليعمـ األمر باإلشارة ،فاإلشارة تغني عف تفصيؿ العبارة.
كمف الناس البميد العنيد الذم يقتضي المقاـ تكثير الكبلـ لو ،كتككيده ،كاإلطناب في
خطابو ،حتى يتدبر كيرعكم كيعكد إلى صكابو.

كمف الناس مف يقع كسطان بيف الطرفيف ،كيمر بالحالتيف ،فتارة يككف يقظان تكفيو الكممة

يمكف لو
المكجزة ،كتارة يككف غافبلن ،فبل بد مف تركيز الكبلـ لو كتقكيتو ،كىذا الصنؼ مف الناس ٌ
الخطاب حسب حالو.
كىكذا جاء القرآف الكريـ محيطان بجميع حاالت البشر ،كبجميع مقاماتيـ ،فجاء بميغان معج انز،

إذا ذكر الشيء فمحكمة تتجمى في الذكر ،كيدركيا أىؿ الفكر ،كاذا حذؼ الكبلـ فمغاية نبيمة ،تظير
في الحذؼ ،كيستطيع النبيو إدراؾ سر الطٌي لذلؾ الكبلـ.

ككأننا – إذا جاز ىذا التشبيو – أماـ معادلة دقيقة ،تتركب فييا العناصر بأقدار محسكبة؛

لتؤتي ثمارىا في إيجاد عنصر جديد ،كىك عنصر اإلقناع كاإلفياـ لمنفس البشرية المتعطشة لمعرفة

الحقيقة اإلليية ،كفي الكقت ذاتو لتؤدم تمؾ المعادلة إلى ردع النفكس العنيدة الصعبة القياد ،فيأتي

النص القرآني يلي ىرِّكدىا بما يمقي عمييا مف زيادات في اإليضاح كالتكضيح ،حتى تقؼ كتفكر في
ٌ
حقيقة أمرىا لتعكد راضية مرضية إلى ربيا.
كفي الكقت نفسو ال ينسى – كما أسمفنا -النفكس المتكسطة كالمتأرجحة بيف القبكؿ

كاإلعراض ،فميا مف الخطاب ما يسايرىا.

كىكذا فالببلغة المعجزة ،ىي التي تساير بني البشر ،عمى اختبلؼ عقكليـ ،كنفكسيـ كمشاربيـ،

كنزعاتو كأخبلقيـ ،كأحكاليـ ،كصكالن بيـ إلى الحؽ كاإليماف كاليقيف ،بأساليب معجزة مف الخطاب،

كىذا يظير في القرآف الكريـ ،الذم يمتاز بالببلغة المعجزة ،التي أحدثت آثارىا كما زالت في الناس

حتى تقكـ الساعة"(.)1

كىكذا فالحذؼ كالذكر في المتشابو القرآني كجو سامؽ مف أكجو ىذه الببلغة المعجزة،

كجؿ -ييسر مف يستكمؿ البحث
أظير البحث بعض أس ارره ،كما خفي أكثر فمعؿ اهلل –عز ى
كالدراسة ،كأرجك أف تككف دراستي ىذه خطكة بيف خطكات القدماء العمالقة ،الذيف نحف كمنا عالة

عمييـ ،كبيف المحدثيف الذيف أسأؿ اهلل تعالى ليـ التكفيؽ في استكماؿ البحث ،كالتنقيب في خبايا

ككنكز ىذا الكتاب العظيـ المعجز العجيب ،أال كىك القرآف الكريـ الحبيب.

 ) 1الدراكيش ،حسيف .مقابمة شخصية.الخميس .2004/2/26 :السابعة مساء.
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الخاتػػمة
كبعدَّ :
فإف الحذؼ ك الذكر في المتشابو القرآني ،ظاىرة أسمكبية تتميز باإلعجاز كالجماؿ،

كىي فف عظيـ مف فنكف القرآف ،كمسمؾ دقيؽ في األداء البياني ،كالتعبير الببلغي ،ينعكس عمى
كبياء كحيكية.
العربية فيزيدىا جماالن
ن
كمعمكـ أف الحذؼ ىك " :إسقاط جزء مف الكبلـ أك كمو لدليؿ " ،كىك عكس الذكر الذم
ه
يعني " :البياف كالتمفظ بالشيء " ،كالمتشابو ىك " :إيراد القصة الكاحدة في صكر شتى كفكاصؿ

مختمفة " ،كيككف ذلؾ بالحذؼ أك الذكر ،أك اإلبداؿ ،أك التقديـ أك التأخير ،أك التعريؼ أك التنكير،
أك اإلدغاـ أك تركو ،كمكضكع الدراسة يختص بما حذؼ مف جممة قرآنية في آية وذكر في جممة
قرآنية مما مة في آية أخرى  ،كقد يككف المحذكؼ أك المذككر حرفان

مثؿ قكلو -تعالى :-

(   البقرة )6 :كقكلو -تعالى:-



(   يس .)10 :حيث حذؼ حرؼ الكاك مف
خبر إلف ،كلككنيا استئنافا بيانيا .كذكر في جممة آية سكرة
آية سكرة البقرة ؛ ألف الجممة كقعت نا
يس؛ لمربط بيف الجممتيف لككنيما كالشريكيف أك المثميف .كقد يككف المحذكؼ أك المذككر اسما مثؿ
قكلو -تعالى     :-

(البقرة )4 :كقكلو -تعالى :-

  

(  النحؿ .)3 :حيث ذكر االسـ (ىك) في آية النحؿ لمتككيد ،بينما حذؼ
مف آية سكرة البقرة لتقدـ التفصيؿ الذم أغنى عف التأكيد .كقد يككف فعبل مثؿ قكلو تعالى:



(     البقرة:
 )34كقكلو تعالى(      :الحجر ،)31 :حيث

ذكر الفعؿ (استكبر) في آية سكرة البقرة زيادة عمى ما جاء في آية سكرة الحجر؛ ألف المقاـ في األكلى
مقاـ استكبار  ،بينما المقاـ في الثانية ىك مقاـ إباء؛ كقد يككف جممة

اسمية ،مثؿ قكلو تعالى 

(    النساء)24 :كقكلو تعالى:





(   المائدة ،)5 :حيث حذفت الجممة االسمية
()   ؛ ألنيا في حؽ المسممات العفيفات،
كىف مف الفاحشة أبعد ،كالى الصيانة أقرب .كقد يككف جممة فعمية مثؿ قكلو تعالى:







( البقرة ،)45 :كقكلو تعالى  :
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(   البقرة:
حذفت الجممة الفعمية

 ،)153حيث

( يا أييا الذيف آمنوا ) مف آية سكرة البقرة األكلى؛ ألف سياؽ ااية في

الحديث عف الييكد ،بينما ذكرت في آية سكرة البقرة الثانية لتنبيو المؤمنيف كتنشيطيـ ،كاكراميـ .ك
  
قد يككف شبو الجممة ،مف مثؿ قكلو تعالى:
    
 
(  البقرة )59 :كقكلو تعالى :
    

(   األعراؼ ،)162 :حيث حذفت شبو الجممة ( منيـ ) مف آية سكرة

البقرة لمتعميـ ،بينما ذكرت في آية سكرة األعراؼ لمتخصيص .ك قد يككف أكثر مف جممة ،مثؿ قكلو

  
تعالى:













(المائدة:

 )92كقكلو تعالى:








    




(   التغابف ،)12 :حيث ذكرت جممتاف في آية المائدة
لمتأكيد زيادة عمى ما جاء في آية التغابف.
كمف أسباب الحذؼ :التأكيد ،كالتحقير كاإلىانة ،كالتخصيص ،كالتعميـ ،كالتَّمىطيؼ ،كالتنبيو،

كالفكرية ،كالمبالغة.

كمف أسباب الذكر :أمف المبس ،كالتأكيد ،التحدم ،كالتحقير كاإلىانة ،كالتشجيع  ،كالتشكيؽ،

كالتعظيـ ،كالتعميـ ،كالتفصيؿ ،كالفكرية ،كالمبالغة.
كلقد بمغ عدد المسائؿ المدركسة في الحذؼ كالذكر في المتشابو القرآني المٌغكم ،مئتيف كاثنتيف

كأربعيف مسألة ،مكزعة عمى النحك التالي:
 -مئة كثماني مسائؿ في الحرؼ.

 وثماف كخمسكف مسألة في االسـ.
 -ثماني مسائؿ في الفعؿ.

 -إحدل عشرة مسألة في الجممة االسمية.

 -إحدل كعشركف مسألة في الجممة الفعمية.
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 ثبلث كثبلثكف مسألة في شبو الجممة. ثبلث مسائؿ في أكثر مف جممة.ومف نتائج الدراسة ما يمي:

 .1يظير التككيد جميا في الحذؼ كالذكر في المتشابو القرآني ،عند الحديث عف األمـ
السابقة،كيقؿ

عند الحديث في المكضكعات األخرل ،كالقرآف ،كاألخبلؽ ،كالسيرة،

كاألطعمة كاألشربة ،كالعمـ ،كاألحكاؿ الشخصية ،كىك لتمكيف الشيء في النفس كتقكيتو ،إلزالة

الشؾ كاماطتو .وقد جاء التوكيد ألغراض ببلغية منيا:

 .1اإلعبلـ بأف المخبر بو مف عند المتكمـ ،مثؿ قكلو -تعالى:-






(  الشعراء.)42:

 


 .2تحقيؽ المخبر بو ،مثؿ قكلو -تعالى   :-

(  البقرة.)95 :

 .3الترغيب بالخبر ،مثؿ قكلو -تعالى:-




 


 

(األنفػاؿ.)72 :

 .4تقرير المسند إليو ،مثؿ قكلو -تعالى:-





(   المائدة.)111 :

 .5دفع تكىـ السيك ،أك عدـ الشمكؿ ،مثؿ قكلو -تعالى:-





   
 ،)189كقكلو -تعالى :-

(البقرة:

  

   نذير ( الحجر.)4 :
.2

كؿ مكضع ذكرت فيو الجنات ،مع حرؼ الجر كالظرؼ ،مثؿ قكلو -تعالى ( :-جنات

تجرم مف تحتيا األنيار) ،إنما يقصد بو عمكـ المسمميف ك المؤمنيف ،كفييـ األنبياء كالرسؿ،
كالمكضع الذم لـ تذكر فيو ( ًم ٍف) ،مثؿ قكلو تعالى (:جنات تجرم تحتيا األنيار) إنما ىك
لجماعة مخصكصة مف الصحابة الكراـ ،كليس فييـ األنبياء كالرسؿ ،إذ ال مكضع ذكرت فيو
الجنات ،كجرم األنيار تحتيا ،إال كقد دخمتو ( ًم ٍف) ،سكل مكضع كاحد في آية التكبة ،حيث
قي ً
ص ىد فيو السابقكف األكلكف مف المياجريف كاألنصار.
 .3عند كركد فعميف متشابييف حذؼ مف أحدىما حرؼ ،مثؿ:

  

(  األعراؼ ،)3 :كقكلو -تعالى   :-
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(  غافر ،)58 :فإف الحذؼ مف الفعؿ يككف لمداللة عمى أف
الحدث في الفعؿ الذم حذؼ منو الحرؼ أقؿ مف الفعؿ الذم لـ يحذؼ منو الحرؼ ،كيككف
زمنو أقصر ،فيؤخذ مف الفعؿ لمداللة عمى االقتطاع مف الحدث ،أك يحذؼ منو في مقاـ

اإليجاز كاالختصار ،بخبلؼ مقاـ اإلطالة كالتفصيؿ ،فإذا كاف المقاـ مقاـ إيجاز أكجز في ذكر
الفعؿ فاقتطع منو ،كاذا كاف في مقاـ االطناب (التفصيؿ) ،لـ يقتطع مف الفعؿ ،بؿ ذكره في أتـ

صكره .كمنو قكلو -تعالى   :-
(آؿ عمراف )103 :كقكلو-

تعالى   : -

(الشكرل )13 :كقكلو-

تعالى      :-

(الكيؼ )78 :كقكلو -تعالى:-
 
(الكيؼ .)82



   

 .4يقترف الظرؼ (أبدان) بمفظ الخمكد في الجنات ،مثؿ قكلو -تعالى ( :-جنات تجري مف تحتيا
األنيار خالديف فييا أبدا ) (النساء ،)57 :فيككف ذلؾ لزيادة اإلحساف ،كالتشريؼ لممؤمنيف

الفائزيف برحمة اهلل تعالى ،في مكاطف التفصيؿ كاإلطالة ،بينما يحذؼ الظرؼ ذاتو ،في مكاطف

اإلجماؿ القائمة عمى اإليجاز ،فيككف األمر لمجرد التكريـ.

 .5يغمب الذكر كالحذؼ في شبو الجممة في مكضكع التخصيص ،كذلؾ ألف اايات كردت في
قكـ بعينيـ مثؿ الييكد ،أك في حالة خاصة كإفطار المريض في رمضاف ،أك في جماعة

مؤمنة ،أك في جماعة كافرة عاصية بعينيا ،كما جاء التخصيص في آيات الجياد كفي آيات
األرزاؽ كااجاؿ ،كبياف حكـ الظِّيىار؛ فيي مكاضيع خاصة محددة ،ليا تفصيبلتيا المتعمقة بيا
عمى كجو الخصكص.
 .6يكثر الذكر كالحذؼ في سياؽ القصص القرآني في الحديث عف األمـ السابقة ،كبخاصة
قصص األنبياء ،السابقيف عمييـ السبلـ؛ كذلؾ ألف القصة تعتبر مف أىـ األساليب التي

استخدميا القرآف ،لمكصكؿ إلى عقؿ اإلنساف كشعكره ،لما ليا مف قيمة تربكية ،كقدرة عمى
التأثير .كمف ىنا كاف الحذؼ كالذكر في القصص القرآني في كؿ مرة يبرز شيئان جديدان  ،فإذا
جمعت القصة مف كؿ السكر أصبحت كحدة كاحدة  ،كبذا تنتفي صفة التكرار عف القرآف

ت صفة اإلحكاـ التاـ.
الكريـ ،كتىثٍيب ي
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 .7يرتبط الحذؼ ك الذكر في المتشابو القرآني باألىداؼ التربوية السامية مف حيث:

أ .تنبيو المتمقي ،سكاء أكاف قارئا أك مستمعان ،إذ كمما مر بمكضع مف مكاضع الحذؼ كالذكر،

تضاعفت يقظتو،ك تى ىػنيبييو ،أك تجدد نشاطو ،بتجدد األسمكب المعبر عف المعنى المراد.
ب .تفاعؿ المتمقي مع ما يق أر أك يستمع ،فإنو بتفكره في أسرار المحذكؼ ،كأسرار المذككر يكتسب
المعنى في ذىنو ثباتان كاستق ار انر ،فبل يتطرؽ إليو النسياف ،كىذا أصؿ مف أصكؿ التربية الحديثة،
كالقرآف الكريـ لـ يترؾ القارئ أك المستمع ىكذا ،ففي كؿ مكضع مف مكاضع الحذؼ نجد فيما
قبمو أك فيما بعده ما يعيف عمى استنباط سر المحذكؼ أك المذككر ،فبل يمكف فيـ اايات

المتشابية في مكاطف الذكر كالحذؼ ،إال بالعكدة إلى سياؽ كؿ منيا ،فالحذؼ ييفيـ في سياقو
ككذلؾ الذكر ،إذ كؿ محذكؼ ييبقي في السياؽ ما يدؿ عميو ،كيسكؽ إلى معرفة حقيقتو .ككؿ
مذككر ذكره يفصح عنو.

 .8إف المعاني في الحذؼ كالذكر القرآني ،تمتاز بالتقابؿ المعجز ،فعمى سبيؿ المثاؿ:
اإلجماؿ يقابمو التفصيؿ.
كاإلطبلؽ يقابمو التقييد.

كالترغيب يقابمو الترىيب.
كالتمطؼ يقابمو الشدة.

كالتككيد يقابمو ترؾ التككيد.
كالعمكـ

يقابمو الخصكص.

كالفكرية يقابميا التراخي.

كالقمة تقابميا الكثرة.
الكصؿ

يقابمو الفصؿ.

كىكذا فالمقابمة في المعاني في القرآف الكريـ ،تدؿ عمى كمالو المطمؽ ،كاعجازه العظيـ؛ إذ

األشياء تعرؼ بما يقابميا.

 .9ليس في القرآف الكريـ تكرار بحاؿ مف األحكاؿ ،كانما يرد التعبير في كؿ سكرة ،ك في

كؿ آية بما يناسب ذلؾ المقاـ مف األلفاظ؛ لذا نرل التنكع في أساليب القرآف ،ك فنكف الخطاب.
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حسب ما يقتضيو السياؽ ،حيث إف كبلـ اهلل -تعالى -يكمؿ بعضو بعضا ،كيفسر بعضو بعضا،
دكف تناقض أك تكرار ،كىذا داللة عمى الببلغة كالفصاحة.

كصفكة القكؿ في الحذؼ ك الذكر في المتشابو القرآني أف كؿ محذكؼ في القرآف الكريـ ما
كاف ينبغي إال أف يككف محذكفان ،ككؿ مذككر ما كاف ينبغي إال أف يككف مذكك انر ،فالحذؼ يجيء

في أتـ صكره كأحسف مكاقعو ،ككذلؾ الذكر ،لحكمة ربانية قد تنكشؼ لمناظر في القرآف الكريـ ،كقد
تخفى عميو ،كمما يساعد عمى كشفيا :معرفة أسباب النزكؿ ،كالتمعف في السياؽ الذم كردت فيو،
كالتعمؽ في فيـ الغرض الببلغي الذم جاءت عميو ،ك فيـ المكضكع الذم كردت لو.
كاهلل سبحانو أسأؿ ،أف يعممنا ما ينفعنا ،كأف ينفعنا بما عممنا .كآخر دعكانا أف الحمد هلل

رب العالميف ،كالصبلة ك السبلـ عمى نبينا الكريـ .خاتـ األنبياء كالمرسميف.
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فيرس األحاديث النبوية الشريفة
متسمسؿ

الموضع

نص الحديث

الحرؼ

رقـ

رقـ

المسألة

الصفحة

97

178

12

384

35

85
147

1

أخوؼ ما أخاؼ عمى أمتي ...

2

إذا رأيت اهلل يتطي التبد ...

3

أصوـ وافطر وأصمي ...

الحرؼ

4

أما والذي أحمؼ بو ...

الحرؼ

75

5

إف مما ينبت الربيع ...

االسـ

10

211

6

بيف التبد وبيف الشرؾ ...

االسـ

44

266

7

حذؼ السبلـ ...

-

8

8

عمى المرء المسمـ الطاعة فيما ...

7

340

9

لقد أنزؿ عمي عشر آيات ...

8

317

10

لف يغمب عسر ...

الحرؼ

107

191

11

لو أنفؽ أحدكـ م ؿ أحد ...

االسـ

8

207

12

مف سئؿ عف عمـ فكتمو ...

3

369

13

مف كظـ غيظاً وىو ...

27

72

شبو

الجممة

الباب

األوؿ
الجممة

الفتمية
الجممة

االسمية

شبو

الجممة
الحرؼ
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فيرس المصادر والمراجع
 )1ابف األثير ،ضياء الديف نصر اهلل (ت

 637ىػ) ،المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر،

تحقيؽ :كامؿ محمد محمد عكيضة( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط1،1419ىػ – 1998ـ).

درة التنزيؿ كغرة التأكيؿ في
 )2اإلسكافي ،الخطيب أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل (ت 420ىػ)ٌ ،
بياف اايات المتشابيات في كتاب اهلل العزيز ،بركاية أبي فرج األردستاني( .بيركت :دار اافاؽ
الحديثة ،ط.)1979 ،3

 )3األصفياني ،الراغب أبك القاسـ الحسيف بف محمد (ت

502ىػ) ،المفردات في غريب القرآف،

 )4األلكسي ،أبك الفضؿ شياب الديف محمكد البغدادم (ت

1270ىػ) ،ركح المعاني في تفسير

ضبط كمراجعة :محمد خميؿ عيتاني(.بيركت :دار المعرفة ،ط1420 ،2ىػ 1999 -ـ).

القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،قراءة كتصحيح :محمد حسيف العرب( .بيركت :دار الفكر،دط،

1414ىػ1994-ـ).

 )5األنصارم ،زكريا أبك يحيى ،فتح الرحمف بكشؼ ما يمتبس في القرآف( .بيركت :عالـ الكتب،
ط1405 ،1ىػ .)1985 -

 )6أنيس ،إبراىيـ كرفاقو ،المعجـ الكسيط( .القاىرة :ط1972 ،2ـ).
 )7البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل (ت

256ىػ) ،صحيح البخارم ،تحقيؽ :مصطفى

ديب البغا ( .بيركت :دار ابف كثير ،ط1407 ،3ىػ 1987 -ـ).

 )8البقاعي ،برىاف الديف أبك الحسف إبراىيـ بف عمر (ت  885ىػ) ،نظـ الدرر في تناسب اايات
كالسكر ،تخريج األحاديث كضبط الحكاشي ،عبد الرزاؽ غالب الميدم( .بيركت :دار الكتب

العممية ،ط1995 ،1ـ).

 )9البيضاكم( ،ت 791ىػ) ،تفسير البيضاكم ،تحقيؽ :عبد القادر العشا حسكنة( .بيركت :دار
الفكر ،دط1416 ،ىػ1996 -ـ).

 )10البييقي ،أبك بكر أحمد بف الحسيف (ت 458ىػ) ،شعب اإليماف ،تحقيؽ :محمد السعيد بسيكني
زغمكؿ( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط1410 ،1ىػ).

 )11الترمذم ،محمد بف عيسى السممي (ت  279ىػ) ،سنف الترمذم ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر
كآخركف( .بيركت :دار إحياء التراث العربي ،دط ،دت).

 )12التفتازاني ،سعد الديف ،مختصر التفتازاني عمى تمخيص المفتاح لمخطيب القزكيني ،ضمف
شركح التمخيص( .بيركت :دار الكتب العممية ،دط ،دت).

 )13التيانكم ،محمد بف عمي بف محمد الحنفي ،كشاؼ اصطبلحات الفنكف( .بيركت :دار الكتب
العممية ،ط1418 ،1ىػ 1998 -ـ).
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 )14الثعالبي ،عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ المالكي (ت

875ىػ) ،تفسير الثعالبي المسمى

بالجكاىر الحساف في تفسير القرآف ،تحقيؽ :د .عبد الفتاح أبكستة ( .بيركت :دار إحياء التراث

العربي ك مؤسسة التاريخ العربي ،ط1418 ،1ىػ1997-ـ).

 )15الجاحظ ،أبك عثماف عمرك بف بحر (ت

 255ىػ) ،البياف كالتبييف ،تحقيؽ :فكزم عطكم.

(بيركت :دار صعب ،د ط1986 ،ـ).

 )16الجرجاني ،عبد القاىر ،أسرار الببلغة في عمـ البياف ،تحقيؽ :محمد رشيد رضا( .القاىرة :دار
المطبكعات ،دط ،دت).

 )17جعرابة ،عبد الحميد بف محمد ندا ،المدخؿ إلى التفسير( .القاىرة :مكتبة الزىراء ،ط1416 ،1ىػ
– 1996ـ).

 )18ابف جني ،أبك الفتح عثماف (ت

392ىػ)  ،الخصائص ،تحقيؽ :عبد الحكيـ بف محمد.

(القاىرة :المكتبة التكقيفية ،دط ،دت).

 )19ابف جني ،أبك الفتح عثماف النحكم (ت 392ىػ)  ،الممع في المغة العربية ،تحقيؽ :فائز فارس.
(الككيت :دار الكتب الثقافية ،دط.)1972 ،

 )20ابف الجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي(ت

 597ىػ) ،صفكة الصفكة ،تحقيؽ :محمكد

ركاس قمعة جي( .بيركت :دار المعرفة ،ط1399 ،2ىػ 1979 ،ـ) .
فاخكرم ك محمد ٌ
 )21ابف الجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي (ت  597ىػ) ،فنكف األفناف في عجائب عمكـ
القرآف ،تحقيؽ :محمد إبراىيـ سميـ( .القاىرة :مكتبة ابف سينا ،دط1408 ،ىػ – 1988ـ).

 )22ابف الجكزم ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد (ت

597ىػ) ،زاد المسير في عمـ التفسير.

(بيركت :المكتب اإلسبلمي ،ط1404 ،3ىػ).

 )23الجكىرم ،إسماعيؿ بف حماد ،تاج المغة كصحاح العربية ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار.
(القاىرة :ط1376 ،1ىػ1956 -ـ).

 )24الحاكـ النيسابكرم ،محمد عبد اهلل (ت

 405ىػ) ،المستدرؾ عمى الصحيحيف ،تحقيؽ:

مصطفى عبد القادر عطا( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط 1411 ،1ىػ 1990 -ـ).
354ىػ) ،صحيح ابف حباف،
 )25ابف ًحباف ،محمد بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي (ت
تحقيؽ:شعيب األرنؤكط( ،بيركت :مؤسسة الرسالة ،ط1414 ،2ىػ1993،ـ).

 )26ابف حجر ،أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد العسقبلني( ،ت  852ىػ) ،العجاب في بياف

األسباب ،تحقيؽ :أبك عبد الرحمف فكاز أحمد زمرلي( .بيركت :دار ابف حزـ ،ط 1422 ،1ىػ -

2002ـ).

الرازم،
عماف :دار ٌ
 )27أبكحجمة ،عماد الديف ابف أحمد ،النجكـ البلمعة في ثقافة المسمـ الجامعةٌ ( .
ط1420 ،1ىػ 1999 -ـ).
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 )28حسف ،حسف مرتضى ،المغة كالتفكير( .بيركت :دار الفكر ،دط 1414 .ىػ 1994 -ـ)
 )29حسف ،عباس ،النحك الكافي (.القاىرة :دار المعارؼ ،ط1980 ،5ـ)

 )30ابف حنبؿ ،أحمد أبك عبد اهلل الشيباني (ت  241ىػ)  ،مسند أحمد( .مصر :مؤسسة قرطبة ،دط ،دت).

 )31ابف حنبؿ ،أحمد ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (ت

241ىػ) ( .بيركت :دار الكتب العممية،

ط1413 ،1ىػ – 1993ـ).

 )32أبك حياف األندلسي ،محمد ابف يكسؼ (ت 745ىػ) ،تفسير البحر المحيط ،دراسة كتحقيؽ:
معكض كآخريف ( .بيركت :دار الكتب العممية،
عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد ٌ
ط1413 ،1ىػ 1993 -ـ).
عماف :دار عمار لمنشر كالتكزيع،
 )33الخالدم ،صبلح عبد الفتاح ،البياف في إعجاز القرآفٌ ( .
ط1413 ،3ىػ 1992 -ـ).
 )34الخضرم ،محمد األميف ،مف أسرار حركؼ العطؼ في الذكر الحكيـ -الفاء ك ثـ( .-القاىرة:
مكتبة كىبة ،ط1414 ،1ىػ1993 -ـ).

 )35أبك داكد ،السجستاني سميماف بف األشعث (ت  275ىػ) ،سنف أبي داكد ،تحقيؽ :محمد محيي
الديف عبد الحميد( .دار الفكر ،دط ،دت).

دراز ،محمد عبد اهلل ،النبأ العظيـ ،نظرات جديدة في القرآف( .الككيت :دار القمـ ،ط
ٌ )36
1397ىػ 1977 -ـ).

طماس ( .بيركت :دار المعرفة ،ط
 )37الذبياني ،النابغة ،ديكاف النابغة الذبياني ،شرح :ي
حمدك ٌ
1421ىػ 2003 -ـ).16:

،4
،1

 )38الذىبي ،ابف قايماز أبك عبد اهلل محمد بف عثماف (ت  748ىػ) ،سير أعبلـ النببلء ،تحقيؽ:
شعيب األرناؤكط كمحمد نعيـ العرقكسي( .بيركت :مؤسسة الرسالة ،ط1413 ،9ىػ).

 )39الذىبي ،محمد حسيف ،التفسير كالمفسركف ( .القاىرة :دار الكتب الحديثة ،ط1396 ،2ىػ1976 -ـ).

 )40الرازم ،محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ) ت القرف السابع ىػ ) ،أسئمة القرآف المجيد كأجكبتيا،
مراجعة :نجيب ماجدم( .بيركت :المكتبة العصرية ،ط1423 ،1ىػ2003-ـ).

 )41الرازم ،فخر الديف (ت القرف السابع ىػ) ،التفسير الكبير ،أك مفاتيح الغيب( .القاىرة :دار الغد
العربي ،ط1413 ،1ىػ 1993 -ـ).

 )42رضا ،محمد رشيد ،تفسير القرآف الحكيـ الشيير بتفسير المنار ( .بيركت :دار الكتب العممية،
دط1414 ،ىػ1993-ـ).

 )43الزبيدم ،محمد مرتضى ،تاج العركس( .بيركت :دار صادر1386 ،ىػ1966 -ـ).
 )44الزجاجي ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحؽ (ت

320ىػ) ،حركؼ المعاني ،تحقيؽ :عمي

تكفيؽ الحمد( .بيركت :مؤسسة الرسالة ،ط.)1984 ،1
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 )45الزحيمي ،كىبة ،التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج( .بيركت كدمشؽ :دار الفكر،
ط1411 ،1ىػ 1991 -ـ).

 )46الزرقاني ،محمد عبد العظيـ ،مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف( .بيركت :دار الفكر العربي،
ط1419 ،1ىػ 1998 -ـ).

 )47الزركشي ،بدر الديف بف محمد (ت  794ىػ) ،البرىاف في عمكـ القرآف ،تحقيؽ :مصطفى عبد
القادر عطا( .بيركت :دار الفكر ،ط1408 ،1ىػ – 1988ـ).

 )48الزمخشرم ،محمكد بف عمر بف محمد،أساس الببلغة (.بيركت :دار الفكر ،دط1989 ،ـ).118:

 )49الزمخشرم ،أبكالقاسـ جار اهلل محمكد بف عمر بف محمد ( ت 538ىػ ) ،تفسير الكشاؼ عف
حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،ضبط كتصحيح :محمد عبد السبلـ

شاىيف ( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط1415 ،1ىػ 1995 ،ـ).

عمار ،ط 1420 ،1ىػ
ٌ )50
عماف :دار ٌ
السامرائي ،فاضؿ صالح ،ببلغة الكممة في التعبير القرآنيٌ ( .
1999 -ـ).

عمار ،ط1418 ،1ىػ 1998 -ـ).
)51
ٌ
عماف :دار ٌ
السامرائي ،فاضؿ صالح ،التعبير القرآنيٌ ( .
امرائي ،فاضؿ صالح ،الجممة العربية كالمعنى( .بيركت :دار ابف حزـ ،ط 1421 ،1ىػ-
ٌ )52
الس ٌ
2000ـ).
عماف :دار الفكر ،ط1420 ،1ىػ 2000 -ـ).
ٌ )53
السام اٌرئي ،فاضؿ صالح ،معاني النحكٌ ( .
 )54السبكي ،بياء الديف ،عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح ،ضمف شركح التمخيص
لمقزكيني( .بيركت :دار الكتب العممية ،نشر أدب الحكزة .دط ،دت).

السخاكم ،أبك الحسف عمي بف محمد ،ىداية المرتاب كغاية الحفاظ كالطبلب في تبييف متشابو
ٌ )55
الكتاب ،تحقيؽ :عبد القادر الخطيب الحسيني( .بيركت :دار الفكر ،ط 1414 ،1ىػ 1994 -
ـ).

 )56أبك السعكد ،محمد بف محمد بف مصطفى العمادم(ت 982ىػ) ،تفسير أبي السعكد ،أك إرشاد
العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ،ضبط :عبد المطيؼ عبد الرحمف (.بيركت :دار الكتب

العممية ،ط1419 ،1ىػ 1999 ،ـ).

 )57السميف الحمبي ،أحمد بف يكسؼ (ت

756ىػ) ،الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف،

تحقيؽ :أحمد محمد الخراط( .دمشؽ :دار القمـ ،دط1406 ،ىػ1986 -ـ).

 )58سيبكيو ،أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،كتاب سيبكيو ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف.
(بيركت :دار الجيؿ ،ط ،1دت).

 )59السيكطي ،جبلؿ الديف الشافعي (ت 911ىػ) ،اإلتقاف في عمكـ القرآف ،مراجعة كتدقيؽ :سعيد
المندكه ( .بيركت :دار الفكر ،ط1416 ،1ىػ 1996 -ـ).
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 )60السيكطي ،جبلؿ الديف (ت 911ىػ) ،لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ (.بيركت:دار إحياء
العمكـ،ط1403 ، 4ىػ1983-ـ).

 )61السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف كماؿ (ت 911ىػ) ،الدر المنثكر( .بيركت :دار الفكر).
 )62السيكطي ،جبلؿ الديف عبد الرحمف (ت 911ىػ) ،معترؾ األقراف في إعجاز القرآف ،ضبط
كتصحيح :أحمد شمس الديف (.بيركت :دار الكتب العممية ،ط1408 ،1ىػ1988-ـ).

 )63الشعراكم ،محمد متكلي ،تفسير الشعراكم( .القاىرة :أخبار اليكـ ،قطاع الثقافة ،دط ،دت).

 )64شياب الديف ،أحمد بف محمد اليائـ المصرم (ت 815ىػ) ،التبياف في تفسير غريب القرآف،
تحقيؽ :فتحي أنكر الدابكلي( .القاىرة :دار الصحابة لمتراث بطنطا ،ط1992 ،1ـ).

 )65الشككاني ،محمد بف عمي بف محمد (ت 1250ىػ) ،فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية
مف عمـ التفسير (.بيركت :دار الفكر ،دط ،دت).

 )66الصابكني ،محمد عمي ،صفكة التفاسير( .بيركت :دار الفكر ،ط1416 ،1ىػ 1996 -ـ).
 )67الصابكني ،محمد عمي ،مختصر تفسير ابف كثير( .القاىرة :دار التراث العربي ،دط1407 ،ىػ،
1987ـ).

 )68صالح ،بيجت عبد الكاحد ،اإلعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ( .بيركت :دار الفكر ،ط

،2

1418ىػ 1998 -ـ).

 )69الصالح ،صبحي ،مباحث في عمكـ القرآف( .بيركت :دار العمـ لممبلييف ،ط1997 ،21ـ).
 )70طبانة ،بدكم ،معجـ الببلغة العربية( .طرابمس :منشكرات جامعة طرابمس ،كمية التربية ،ط ،1
1395ىػ1975 -ـ).

 )71الطبرسي ،أبك عمي الفضؿ بف الحسف بف الفضؿ ،مجمع البياف في تفسير القرآف ،ضبط
كاخراج :إبراىيـ شمس الديف( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط1418 ،1ىػ 1997 -ـ).

 )72الطبرم ،أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف خالد (ت

310ىػ)  ،جامع البياف عف تأكيؿ

آم القرآف( .بيركت :دار الفكر ،دط1405 ،ىػ).

 )73ابف عاشكر ،محمد الطاىر ،تفسير التحرير ك التنكير (.بيركت :دار سحنكف لمنشر كالتكزيع،
دط1997 ،ـ).

 )74عباس ،فضؿ ،إتقاف البرىاف في عمكـ القرآف( .عماف :دار الفرقاف ،ط1997 ،1ـ).
عماف :جامعة القدس المفتكحة ،ط1997 ،2ـ).
 )75عباس ،فضؿ حسف ،إعجاز القرآفٌ ( .
 )76عباس ،فضؿ حسف ك سناء فضؿ عباس ،إعجاز القرآف الكريـ( .عماف :مقرر التعميـ العالي
لمكميات ،دط1991 ،ـ).

 )77عباس ،فضؿ حسف ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ البياف كالبديع( .-عماف :دار الفرقاف ،ط ،1
1407ىػ 1987 -ـ).
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 )78عباس ،فضؿ حسف ،الببلغة فنكنيا كأفنانيا – عمـ المعاني( .-عماف :دار الفرقاف ،ط
1417ىػ 1997 -ـ).

،4

عماف :دار الفرقاف ،ط1420 ،1ىػ 2000 -ـ).
 )79عباس ،فضؿ حسف ،قصص القرآف الكريـٌ ( .
عماف :دار الفرقاف ،ط 1413 ،2ىػ -
 )80عباس ،فضؿ حسف ،القصص القرآني إيحاؤه كنفحاتوٌ ( .
1992ـ).

 )81عبد الباقي ،محمد فؤاد ،المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ (.بيركت :دار الفكر ،دط،
1407ىػ1987 ،ـ).

 )82عبد الحميد ،محمد محيي الديف ،أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ بف ىشاـ (ت  761ىػ).
(بيركت :دار إحياء التراث العربي ،ط.)6،1980

 )83عبد العزيز ،أمير ،التفسير الشامؿ لمقرآف العظيـ( .القاىرة :دار السبلـ ،ط
2000ـ).

1420 ،1ىػ

 )84عبد الكريـ ،بكرم ،الزمف في القرآف الكريـ ( .القاىرة :دار الفجر لمنشر ك التكزيع ،ط
.)1997

،1

 )85عبد المسيح ،جكرج مترم ،كجكرج تابرم ،معجـ مصطمحات النحك العربي( .بيركت :مكتبة
لبناف ،ط1410 ،1ىػ1990 ،ـ).

 )86عبد المطمب ،محمد ،الببلغة كاألسمكبية( .بيركت :مكتبة لبناف ناشركف ،ط.)1994 ،1
 )87العسكرم ،أبك ىبلؿ (ت 382ىػ)،الفركؽ في المغة ،تحقيؽ:لجنة إحياء التراث العربي( .بيركت:
دار اافاؽ الجديدة ،ط1400 ،4ىػ1980-ـ)\ .

 )88العسكرم ،أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ (ت

 395ىػ)،كتاب الصناعتيف :الكتابة

كالشعر ،تحقيؽ :عمي بف محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ( .دار الكتب ،دط ،دت).

فكاؿ ،المعجـ المفصؿ في عمكـ الببلغة :البديع كالبياف كالمعاني ،مراجعة أحمد
 )89عكاكم ،أنعاـ ٌ
شمس الديف( .بيركت :دار الكتب العممية ،ط1413 ،1ىػ 1992 -ـ).
 )90العمكم ،يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ ،الطراز( .بيركت :دار الكتب العممية ،دط،
1402ىػ1982 -ـ).

 )91ابف عمي ،شياب الديف أبي الفضؿ أحمد (ت 852ىػ) ،العجاب في بياف األسباب ،تحقيؽ:عبد
الحكيـ محمد األنيس (.الدماـ :دار ابف الجكزم ،ط1997 ،1ـ).

 )92عناية ،غازم ،محكـ كمتشابو القرآف( .بيركت :دار ابف حزـ ،ط1414 ،1ىػ 1993 -ـ).
 )93عكاد ،محمد حسف ،تناكب حركؼ الجر في لغة القرآف( .عماف :دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع،
ط1402 ،1ىػ 1982 -ـ).

 )94الغرناطي ،أحمد بف إبراىيـ بف الزبير(ت 708ىػ)ً ،مبلؾ التأكيؿ القاطع بذكم اإللحاد كالتعطيؿ
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في تكجيو المتشابو المفظي مف آم التنزيؿ ،تحقيؽ :سعيد الفبلح( .بيركت :دار الغرب

اإلسبلمي ،ط1403 ،1ىػ 1983 -ـ).

 )95ابف فارس ،أبك الحسف أحمد بف زكريا (ت

 395ىػ)  ،معجـ المقاييس في المغة ،تحقيؽ:

شياب الديف أبك عمرك( .بيركت :دار الفكر ،ط 1451 ،1ىػ 1994 -ـ).

 )96الفراىي ،عبد الحميد ،أساليب القرآف( .اليند :المطبعة الحميدية ،دط1389 ،ىػ).

عماف :دار عمار ،ط
 )97فرحات ،أحمد حسف ،معاني المحكـ كالمتشابو في القرآف الكريـٌ ( .
1419ىػ 1988 -ـ).

،1

 )98الفيركز أبادم ،القامكس المحيط  (.بيركت :دار الجيؿ ،دط ،دت).

 )99ابف قتيبة ،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ (ت  276ىػ) ،تأكيؿ مشكؿ القرآف ،شرح كنشر :أحمد
صقر( .المكتبة العممية ،دط ،دت).

 )100القرطاجني ،أبك الحسف حازـ (ت 684ىػ) ،منياج البمغاء كسراج األدباء ،تحقيؽ :محمد الحبيب
ابف الخكجة ( .بيركت :دار الغرب اإلسبلمي ،ط1986 ،3ـ).

671ىػ)  ،الجامع ألحكاـ

 )101القرطبي ،محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرج أبك عبد اهلل (ت

القرآف ،تحقيؽ :أحمد عبد العميـ البردكني( .القاىرة :دار الشعب ،ط1372 ،2ىػ).

 )102القزكيني ،جبلؿ الديف أبك عبد اهلل محمد بف سعد الديف بف عمر ،اإليضاح في عمكـ الببلغة.
(بيركت :دار إحياء العمكـ ،ط.)1998 ،4

 )103قطب ،سيد ،التصكير الفني في القراف ( .بيركت ك القاىرة :دار الشركؽ ،ط 1400 ، 6ىػ -
 1980ـ ).

 )104القكجكم ،محمد بف مصمح الديف الحنفي ،حاشية محيي الديف شيخ زادة عمى تفسير القاضي
البيضاكم (ت  685ىػ)  ،ضبط كتصحيح :محمد عبد القادر شاىيف( .بيركت :دار الكتب

العممية ،ط1419 ،ىػ 1999 -ـ).

 )105ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر الدمشقي أبك الفداء (ت 774ىػ ) ،تفسير القرآف العظيـ( .بيركت:
دار الفكر1401 ،ىػ).

السيد الجميمي( .القاىرة:
 )106ابف كثير ،أبك الفداء إسماعيؿ (ت 774ىػ) ،قصص األنبياء ،تحقيؽٌ :
المكتب الثقافي لمنشر كالتكزيع ،ط1408 ،1ىػ 1987 -ـ).
 )107الكرماني ،محمكد بف حمزة بف نصر (ت500ىػ) ،البرىاف في متشابو القرآف ،تحقيؽ :أحمد عز
الديف خمؼ اهلل( .بيركت :دار صادر ،ط2،1417ىػ 1996 -ـ).

 )108الكناني ،أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ (ت

 840ىػ) ،مصباح الزجاجة ،تحقيؽ :محمد

المنتقى الكشناكم( .بيركت :دار العربية ،ط1403 ،2ىػ).

 )109الماكردم ،أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم (ت
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450ىػ)،النكت كالعيكف ،تفسير

الماكردم ،مراجعة :السيد بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ( .بيركت :دار الكتب العممية ،دط،

دت).

 )110المراغي ،أحمد مصطفى ،تفسير المراغي ،تخريج اايات كاألحاديث :باسؿ عيكف السكد.
(بيركت :دار الكتب العممية ،دط1418 ،ىػ 1998 -ـ).

عماف :دار
 )111المزني ،أبك الحسف ،الحركؼ ،تحقيؽ :محمكد حسف محمكد ك محمد حسف عكادٌ ( .
الفرقاف ،ط1403 ،1ىػ 1983 -ـ).
 )112مسعد ،عبد المنعـ فائز ،الحجة في النحك( .القدس :دار العكدة ،ط1407 ،2ىػ1987 -ـ).
 )113مسعد ،عبد المنعـ فائز ،العمدة في النحك( .القدس :جامعة القدس ،ط
2002ـ).

1422 ،1ىػ -

 )114مسمـ ،بف الحجاج النيسابكرم( ،ت 261ىػ) ،صحيح مسمـ ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي.
(بيركت :دار إحياء التراث العربي ،دط ،دت).

 )115المطعني ،عبد العظيـ إبراىيـ ،التفسير الببلغي لبلستفياـ في القرآف الحكيـ( .القاىرة :مكتبة
كىبة ،ط1420 ،1ىػ 1999 -ـ).

 )116المطعني ،عبد العظيـ إبراىيـ محمد ،خصائص التعبير القرآني كسماتو الببلغية( .القاىرة:
مكتبة كىبة ،ط1413 ،1ىػ1992 -ـ).

 )117ابف منظكر ،لساف العرب( .بيركت :دار صادر ،دط ،دت).
 )118أبكمكسى ،محمد محمد ،دالالت التراكيب – دراسة ببلغية ( .-القاىرة :دار التضامف ،ط
1408ىػ 1987 -ـ).

،2

 )119الميداني ،عبد الرحمف حسف حبنكة ،الببلغة العربية :أسسيا كعمكميا كفنكنيا( .دمشؽ
كبيركت :دار القمـ كالدار الشامية ،ط1416 ،1ىػ 1996 -ـ).

 )120النحاس ،أبك جعفر (ت 338ىػ) ،معاني القرآف ،تحقيؽ :محمد عمي الصابكني( .مكة المكرمة:
جامعة أـ القرل ،ط1409 ،1ىػ).

 )121ابف ىشاـ ،جماؿ الديف األنصارم (ت 761ىػ ) ،مغني المبيب عف كتب األعاريب ،تحقيؽ:
مازف المبارؾ ك محمد عمي حمد اهلل (.بيركت:دار الفكر ،ط1412 1ىػ 1992،ـ).

 )122الكاحدم ،أبك الحسف عمي بف أحمد النيسابكرم ( ت  468ىػ ) ،أسباب النزكؿ .تحقيؽ :أيمف
صالح شعباف ( .القاىرة :دار الحديث ،ط 1415 ، 2ىػ 1995 -ـ ).

 )123ياسيف ،خميؿ ،أضكاء عمى متشابيات القرآف( .بيركت :دار كمكتبة اليبلؿ ،ط1980 ،2ـ).
 )124ابف يزيد ،محمد أبك عبد اهلل القزكيني (ت  275ىػ) ،سنف ابف ماجة ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد
الباقي( .بيركت :دار الفكر ،دط ،دت).
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Abstract
The title of my research is “The Revelation of the
Deletion and the Presentation of the Similarity in the
Linguistics of the Holy Quran” .
The deletion is: To cancel either part or whole of the
speech for certain target. It is the opposite of the
presentation which means: The uttering of the thing. The
similarity is the presence of the story in different
situations.
The study talks about the deletion of a Qurani
sentence in a Qurani verse and it is presented in another
similar Quran verse. The deletion mybe a letter; a noun; a
verb; a noun sentence; verb sentence; simi sentence or
more than one sentence.
The study is divided into an introduction; three parts
and the conclusion. In the first part; I discussed the reality
of the deletion and the presentation in the simili of the
Quran; its definitions and kinds of simili and pointing out
the mark or the symbol of the deletion. In the second part;
I discussed issues in the holy Quran; on the level of words
and sentences. In the third part; I pointed out the causes of
the deletion; the presentation and figuring out its
meanings.
I pointed out some of the deletion causes such as:
Certainty; speciality; generalization and exaggeration.
Also; I pointed out some of the presentation causes such
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as:

Certainty;

encouraging; generalization; details;
challenging; and motivation.

242. They are








The studied issues are around
distributed as follows:
One hundred and eight issues in the letter.
Fifty eight issues in the noun.
Eight issues in the verb.
Eleven issues in the noun sentence.
Twenty one issues in the verb sentence.
Thirty three issues in the simi-sentence.
Three issues in more than a sentence.

The study leads to a group of results in the deletion in
certain areas of the glorious Qurani sentences or words. I
found that everything was deleted infact; should have been
deleted’ and everything was presented; also; should have
been presented. The deletion comes in a complete picture
and the wisdom maybe discovered by the reader through
reading and understanding of the scripture ( verses ) and
discovering its location.
Finally; I have put a complete index for my study.
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