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أعز    احلمد   الذي  الصاحلني،   هلل  املستقيم،إىل  فهداهم    عباده  ووفقهم   صراطه 
الستقامة على هنجه القومي،  اللثبات و العتصام حببله املتني، و للتمسك بكتابه املبني، ول 

،  الوايفهنلت من عطائه  أنواره، وغاصت يف حبار أسراره، و   فاستنارات عقوهلم من فيض
نفوسهم   معينه  وارتوت  الشايف،    من  قلوهبم  واستقت،  الص ايفمن  يف فهديه  رتاكضوا 

وارتقوا يفديامي املعايل،  العلوم  ن  الفنون،  مدارج  إىل  ،  ولطائف   حىت،  اجملدذرا  صعوًدا 
 لم، وعوعمل ، ببصرية  هبنياتوأعرضوا عن    ،جادة الطريقولزموا  ،  حظائر التحقيقبلغوا  

احِلَكم،  وقد اجنلت هلم  واتباع،   األسرار، وحقائق  واستقامت فسمت أخالقهم،  دقائق 
وإصالح  ،  وخريحمبة    كانوا دعاة و   فعاهلم، وطابت أوقاهتم؛ إذ عمروها مبا هو أنفع هلم، 

سنة  من  متبع، و   أمسى كتاب  من    مسرتشدين أبنوار الوحي،   ، ىفَ ت َ ق  م    ، خبري هنج  وإرشاد
 رأي واجتهاد موفق. من مبينة وهادية، و 

 ومهمهم.   ،وحاهلم ،سب تفاوت مراتب الرجالحبمتفاوت  إىل املعايل وهذا املعراج
وليس من كتاب   يتبع،  أن  أحق  احلق  إىل  يهدي  أن  ومن  ي  ع َمل أبحكامه    أوىل 

 واهلادي إىل سبل الفالح والرشاد.العامل أبحوال العباد،  ،  هللا وتشريعاته من كتاب 
ا ملن تدبرها، وأوامره  بًَ وقد جعل يف كتابه املسطور: اهلداية والنور، وجعل أمثاله عِ 

واجبات   فيه  استبصرها، وشرع  ملن  ،  اأحكامً وأابن    ،حدوًدا  وأوجبَ   ،وإرشاداته هدًى 
 . وفرقانً نورًا فكان للناس  ،تبصرة وتبيانً  وفر ق فيه بني احلالل واحلرام
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والصالة والسالم على خري األنم، اهلادي إىل سبل السالم، واملبني لكالم اخلالق 
م، وعلى آله وأصحابه الكرام، ومن تبعهم إبحسان.   العال 

فإن   بعد:  يشغل أما  وأن  هبا،  ي عىن  أن  ينبغي  اليت  العلوم  أوىل  من  القرآن  علوم 
يستغرق   وأن  وقته،  ج ل   هبا  و الباحث  والنهار،  األالليل  نفائس  وهو    وقات،يصرف 

  دركه   يغوص يف حبر أسرار القرآن، وعلومه وإرشاداته، وأن يستنهض مهته لدرك ما ميكن
الذي  كالمه اجمليد، يف كتابه العزيز  من    من سب أغواره، ويف البحث عن مراد هللا  

  ، فهو احلبل املتني  ، تنزيل من حكيم محيد  ،ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه
 . والصراط املبني، والوزر األقوى واألوقى ،والعروة الوثقى

بكتاب هللا   املتصلة  العلوم  ألوان  فمن    ،وتتنوع  األساليب،  تتنوع  أراد  كما 
إىل   األسرارالوصول  وخزائن  املعاين،  من  دقيق  األبرار،  سبيل  سلوك  من  له  بد   فال   ،

النهج، وشرف  سالمة  الطلب،  واألصولو   الغاية،و   املقصد  وإخالص  القواعد  ،  معرفة 
 .وأخذ العلم عن أهله، مصطبًا على طلبه

العلم يشرف ف  وغايته،  موضوعه  شرف  ابعتبار  وجاللته  العلم  شرفال خيفى أن  و 
بضعته  ،املعلومبشرف   هللا  ويتضع  هو كالم  القرآن  علوم  وموضوع   ،   هو الذي 

، فهو علم يبحث فيه عن أصول وقواعد وضوابط العلوم املتصلة ابلقرآن أشرف الكالم
الكرمي   القرآن  العلم والذي هو  الكرمي من حيثيات خمصوصة، وما يعرض ملوضوع هذا 

الضوء على نص ِ  تلقي  اليت  العديدة  القضااي  أو معناه أو هدفه حبيث تبني    من  القرآن 
 .-كما سيأيت- حقي ة كونه من عند هللا  

الواحدي   الدينية، كتاب "  : قال  الشرعية، وجممع األحكام  العلوم  أم  وإن 
األحكام    هللا نصوص  والعب   ،املودع  النافعة،  واملواعظ  واحلرام،  احلالل  وبيان 



  

  

   

7 

  

، ألن شرف  (1)الشافية، واحلجج البالغة، والعلم به أشرف العلوم وأعزها، وأجلها وأمزها
املعلوم. بتفسريه   وملا كان كالم هللا    العلوم بشرف  العلم  املعلومات، كان  أشرف 

 .(2) "وأسباب تنزيله ومعانيه وأتويله، أشرف العلوم
"ملا كان القرآن العزيز أشرف العلوم، كان الفهم ملعانيه    :وقال ابن اجلوزي  

 .(3)"أوىف الفهوم؛ ألن شرف العلم بشرف املعلوم
الراغب   اإلنسان"  :قال  يتعاطاها  صناعة  القرآن  :أشرف  بيان   .تفسري 

الصناعة   :ذلك  شرف  موضوعها   ،أن  بشرف  من    ؛الصياغة  :مثل  ،إما  أشرف  فإهنا 
الذي    ، ومها أشرف من موضوع الدابغة  ،ألن موضوع الصياغة الذهب والفضة  ؛الدابغة

امليتة جلد  غرضها   ، هو  بشرف  الطب  : مثل  ،وإما  صناعة    ؛صناعة  من  أشرف  فإهنا 
الطب  ؛الكناسة غرض  الصحة  :ألن  الكناسة  ،إفادة  املسرتاح  : وغرض  وإما   ،تنظيف 

إليها احلاجة  الطب  ؛كالفقه  ، لشدة  إىل  احلاجة  أشد من  إليه  احلاجة  من    ؛فإن  ما  إذ 
الفقه الكون يف أحد من اخللق إال وهي مفتقرة إىل  انتظام صالح    ؛واقعة من  به  ألن 

إذا   فإنه حيتاج إليه بعض الناس يف بعض األوقات   ؛أحوال الدنيا والدين خبالف الطب
 .عرف ذلك فصناعة التفسري قد حازت الشرف من اجلهات الثالث 

ينبوع كل   فألن موضوعه كالم هللا    ( املوضوع )  :أما من جهة هو  الذي 
قبلكم  ،ومعدن كل فضيلة   ، حكمة نبأ ما  بينكم  ،وخب ما بعدكم  ،فيه  ال   ،وحكم ما 

   .وال تنقضي عجائبه ،خيلق على كثرة الرد

 

 َفض ل. وهذا أََمز  من هذا، أي: أَفَضل.  : أي ، هذا شيء له ِمزٌّ على هذا : الَفض ل، يقال:( ِمز  ال  ) (1) 
 (. 1/47)  الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد (2) 
 (. 11/ 1) زاد املسري يف علم التفسري   (3) 
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جهة من  الوثقى  ( الغرض)  :وأما  ابلعروة  االعتصام  هو  منه  الغرض   ،فألن 
   .والوصول إىل السعادة احلقيقية اليت ال تفىن

جهة من  احلاجة)  : وأما  ديين  (شدة  أو   ،فألن كل كمال  عاجلي  دنيوي  أو 
وهي متوقفة على العلم بكتاب هللا    ، مفتقر إىل العلوم الشرعية واملعارف الدينية  ،آجلي
" (1) . 

وأعلى   ،فإن أوىل ما صرفت فيه نفائس األايم":  وقال احلافظ ابن حجر  
البية  :ما خص مبزيد االهتمام املتلقاة عن خري  الشرعية  وال يراتب    ،االشتغال ابلعلوم 

  ،   وسنة نبيه املصطفى  ، املقتفى    عاقل يف أن مدارها على كتاب هللا 
العلوم   ابقي  لفهمهماآما  إوأن  املطلوبة  ، الت  الضالة  عنهما  ،وهي  أجنبية  وهي    ، أو 

   .(2) "الضارة املغلوبة
من أشرف ما ينبغي لطالب العلم أن يويل االهتمام يف حتصيل ما وعلوم القرآن  

العلم و من  أمكن   العامةمباحث هذا    ، ألن موضوعه كالم هللا    ؛أصوله وقواعده 
 وهو أشرف الكالم. 
دراسة   فوائده،    جتمعوهذه  عنبعض  اللثام  خرائده   ومتيط  على درر  جمتمعة   ،

 سن نظام.أح
  

 

 (. 4/199) اإلتقان يف علوم القرآن (، وانظر: 36/ 1)  تفسري الراغب األصفهاين (1) 
 (. 1/3) فتح الباري   (2) 
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،  بعض ما حبث ابستفاضة يف كتب علوم القرآن املعتمدة  التوسع يف  وقد تركت
 مكتفًيا ابلتنبيه واإلحالة، وحمرتزًا عن اإلسهاب واإلطالة. 

كر ما هو نفع ومفيد لطالب العلم من ذ   علىدر ست هذه املادة، فحرصت  وقد  
الفن،  وضوعات م هباو   هذا  يتصل  الذين   ،ما  العلماء  فحول  جلة  خطه  مما  مستفيًدا 

 يف التأصيل والبيان.  قصب السبقأحرزوا 
وقد مسيتها: )تذكرة وبيان من علوم القرآن(؛ ألهنا إمنا ت  ع ىن ابملهمات من علوم 
والبيان،   ي ستغىن عنها، على حنو ما قرره األئمة األعالم، مع اإليضاح  اليت ال  القرآن، 
لإلملام أبصول   ممهًدا  وسبياًل  املطوالت،  إىل  للولوج  هبا  ي هتدى  منارة  تكون  أن  فعسى 

وتناوهلا  ومفتاًحا    املسائل،  البصرية،  يندرج  لالستنارة من  بعني  وما  الفن،  مباحث هذا 
 . االصطالحي املركب من املوضوعات ذات الصلة املعىنحتت هذا 

نفعة ومثمرة لكل من طلب املعايل، ورام  الدراسةتكون هذه وهللا تعاىل أسأل أن 
الص   املعني  السعادة   واالنتفاع  ايف،االرتشاف من  معامل  الذي رسم  الوايف،  الكتاب  من 

 والصالح، وأرشد إىل سبل اهلداية والفالح. 
الشاطيب  اإلمام  قال  ولكن كما  والنقص،  واخلطأ  الت قصري  من  نفسي  أ بَ ر ِىء   وال 

 : 
 واحلس    ىن وإن كان هلهال اء  ابالغض   نس                   يجه       به خريًا وسامح  وظ ن    
 أحمال  واًب ف    واال خرى اجته          اد رام ص  وَسلِ م  إلحدى احلس        نيني إصابة         
 (1)من احللم وليصلحه من جاد مقوال وإن ك           ان خرق فادركه بفض       لة          

املغنيسي   الشيخ  قال  شرحه  وكما  األحباء )املغين(:    : يف  من  "واملأمول 
البغي واالعتساف، إذا عثروا على شيء    :املتحلني حبلي اإلنصاف، املتخلني عن رذيليت

 

 (. 7)ص:  منت الشاطبية (1) 
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القلم، أن يصلحوه مبا يقتضيه احملل؛ فإن اإلنسان منشأ  به  القدم، أو طغى  فيه زلت 
الناظرين من  متمنًيا  والزلل،  خري    النسيان  اإلنصاف  فإن  اإلنصاف؛  بعني  ينظروا  أن 

 .  (1) األوصاف"
يستغ ال  الفن  هذا  يف  مهمة  مسائل  حترير  على  حرصت  وعلى ىنوقد  عنها،   

 إيضاح الغامض منها، وأتصيلها، وسب أغوارها، وبيان جذورها.  
الن حو الت ايل: إذا كان احلديث يف الص حيحني،    أما ختريج األحاديث فيأيت على

منه   أخرجه  فإين  اآلخر،  دون  أحدمها  يف  وإن كان  الت خريج،  يف  عليهما  أقتصر  فإين 
وأكتفي. وأم ا إذا مل يكن احلديث موجوًدا يف الص حيحني أو أحدمها فإين ِ أسعى جاهًدا  

يب على حسب اتريخ الوفاة، وذكر  إىل خترجيه من املسانيد والسنن، وقد اعتمدت الرتت
اجلزء  وذكر   ،]**[ مقفيني  بني  املرقمة  احلديث  لكتب  ابلنسبة  فقط  احلديث  رقم 
الطرق أكتفي  املرقمة بني قوسني )**(، وإذا كثرت  والصفحة ابلنسبة لألحاديث غري 

 بذكر أصحها. 
يحني. أم ا احلكم على احلديث فإنين أذكر  درجَة احلديث إن مل يكن يف الص ح 

لتقد مه،  ابإلشارة  أكتفي  فإن ين  الحقة،  مواطَن  يف  الش ريف  احلديث  ذكر  تكر ر  وإذا 
التزمت  وقد  تقد مه.  إىل  أكتفي ابإلشارة  فإن ين  القول  أو  األثر  ذكر   تكر ر  إذا  وكذلك 
توثيَق األشعار واألمثال من مصادرها. وأن خيتم االقتباس بذكر املرجع ال ذي قد اقتبس 

 ه يف احلاشية. وذكر مادة كل لفظ عند الرجوع إىل املعاجم.من
 وقويل: )أواًل( مما يندرج حتت مبحث يساوي قويل: )املطلب األول(. 

  

 

 (.  49-48مغين الطالب، حملمود حسن املغنيسي شرح منت إيساغوجي، ألثري الدين األهبري )ص:( 1) 
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 لإلدراج واألرقام.  ]**[والقوسان املقفيان 
 )***( للجزء والصفحة، وللكلمات اليت قد حتتاج إىل بيان. القوسان اهلالليانو 
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رَع  ببياِن كلِ  نً و  كَ ( م  علوم القرآنملا كان مصطلح: )  من جزأين متضايفني فإين َأش 
   أتسيًسا للمعىن املؤتلف.  واحد  منهما على حدة

آن(،  فهو مركب إضايف من مضاف، وهو )علوم(، ومن مضاف إليه، وهو )القر 
االصطالح   إطالق  شأن  هو  البالغة( كما  )علوم  فيقال  أخرى،  علوم  على          مركًبا 

 إىل غري ذلك.   ، و)علم النحو(.. -مثاًل -
العلمي(  )التفسري  مباحثه، كقولنا:  بعض  من  حتته  يندرج  ما  على  يطلق       كما 

 أو )التفسري اإلشاري(...إىل غري ذلك.  -مثاًل -
 

  :  تعريف العلم :أوًل 
العلم يف اللغة: نقيض اجلهل، وهو يطلق على املعرفة والش عور واإلتقان واليقني. يقال: 

عرفته علًما:  أَعلمه  الش يء  شعرت،  (1) علمت   ما  أي:  ق د ومه،  خبب  علمت   ما  ويقال:   ،
 ويقال: َعِلَم اأَلمر وتعل َمه: أَتقنه. 

 طعيِ  أو الن ظريِ . معناه اللغوي أوسع دائرًة من اختصاِصِه ابلق يف العلم 

 

املعرفة خالف اإلنكار، وقد قيل: هي إدراك األشياء وتصورها. وقيل: هي العلم الكسيب اخلاص ابلبسيط    (1)
وتصور   ،واجلزئي  إدراك  فيه  علم    ،والذي  فقولنا:  الكنه.  ال  اآلاثر  تدرك  وابملعرفة  جهل،  سبقه  والذي 

ال    : علًما، وهللا  الوحي ال يسمى: معرفة، وإمنا يسمى فإن  ليست وحًيا؛ ولذلك   أهنا  كسيب، يعين
حكاه    ال يوصف أبنه معرفة؛ ألنه كلي ومطلق وحميط.  يوصف أبنه عارف، وإمنا عامل. وعلم هللا  

إمجاعً  للعلم  .ا القاضي  مرادفة  املعرفة  ومجع:  والطويف،  يعلى،  أبو  القاضي  أنوقال  فكما   هللا    ، 
اليت هي مستحدثة  :    ابملعرفة، وليس مرادهم ابملعرفة يف حقه  كذلك يوصف    فهو   يوصف ابلعلم

تكن مل  أن  أهل  ف  ؛بعد  من  أحد  يقوله  أن  احلقإن هذا ال  واحلاصل  نوعان:  .  علم كسيب    -  1العلم 
 .  وهو علم هللا : وعلم كلي مطلق وحميط - 2وهو العلم اإلنساين.  : جزئي
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  : إن منهم  على قول من قال  من املعىن اللغوي  فهو أخص  األصوليني   أما يف اصطالح
 غري ذلك.  ومنهم من قال. للواقع املطابق اجلازم  عتقادالا  هو العلم 

، فيكون من التعريف ابلرسم، ومن أهل العلم من يلحظ يف التعريف: الغاية والفائدة
ومن جهة   موضوعه،  بشرف  العلم  ويشرف  البحث.  وجمال  املوضوع  فيه  يلحظ  من  ومنهم 

  . -كما سيأيت-غايته والغرض منه، ومن جهة احلاجة إليه 
ويراد به   ،وهو مصدر مرادف للفهم واملعرفة  ،والعلم نقيض اجلهل  ،مجع علم  (العلومو)

اليقني  أو  الشيء حبقيقته  يقذفه هللا   ،إدراك  نور  هو  القلب.    أو  من    يف  فهو أخص 
 املعىن اللغوي. 

علم النحو،   :ويطلق العلم على جمموع مسائل وأصول كلية جتمعها جهة واحدة مثل
 وعلم الطب، وعلم الكيمياء.

واحًدا مثل: علوم وقد تسمى به املباحث اليت تتناول موضوًعا    ،(علوم)وجيمع على  
 العربية، والعلوم الطبيعية، والعلوم التجريبية.

القرآن)و يتكون من كلمتني   (علوم  يقتضي   :مركب إضايف  واملقام  و)القرآن(  )علوم( 
قبل الشروع يف بيان املعىن املؤتلف من    يف اللغة واالصطالح   على حدةأن نعرف كل كلمة  

   اجلزأين، أعين: املركب اإلضايف: )علوم القرآن(.   
ال ب د  من الر جوع إىل بيان ماد ة: )العلم( لبيان املعىن املضاف قبل اإلضافة.  فإن  و 

الل َغة: نقيض اجلهل وال يقني.   ،واإلتقان  ،والش ع ور  ،، وهو ي ط َلق  على املعرفة)ال ِعل م( يف 
أي:يق ق د وِمه،  خِبََبِ  َعِلم ت   َما  وي  َقال:  َعَرف  ت ه ،  ِعل ًما:  أَع َلم ه   َء  الش ي  َعِلم ت   ما    ال: 

، ويق َر وتَ َعل َمه: أَت  َقَنه  َشَعر ت   . (1) ال: َعِلَم اأَلم 

 

 (. 12/416(، وانظر: ماد ة: )علم( يف )لسان العرب( )2/254) ( انظر: هتذيب اللغة، لألزهري  1) 
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 . (1)واص ِطالًحا: العلم هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع
يف قوله    عن احلق والصدق. قال شيخ اإلسالم أبو السعود    ويقال ذلك 
 :  يْئًاحمس شا  ِ اْْلاق  ِمنا  ُيْغِِن  َلا  نَّ  الظَّ اليقيين،    [: 36]يونس:  ىجسإِنَّ  العلم  "من  أي: 

للواقع" املطابق  الصحيح  قوله  (2)واالعتقاد  يف  وقال   . :  ِإَونَّا  حمس  ِ بِاْْلاق  تايْنااكا 
ا
أ وا

ادِقُونا  اصا بِاْْلاق ِ حمس [.  64]احلجر:  ىجسل تايْنااكا 
ا
أ لالمرتاء   ،ىجسوا فيه  جمال  ال  الذي  ابليقني  أي: 

ادِقُونا حمسوالشك.   اصا ل املطابق   ىجسِإَونَّا  أي  احلق  ابخلب  قلنا  فيما  أتيناك  أي  له  أتكيد 
يف )شرح العقائد(: "احلق: احلكم   . وقال العالمة سعد الدين التفتازاين  (3) للواقع

على  اشتماهلا  ابعتبار  واملذاهب  واألداين  والعقائد  األقوال  على  يطلق  للواقع،  املطابق 
خاصة.   األقوال  يف  استعماله  شاع   فقد  الصدق  وأما  الباطل،  يقابله  واحلكم  ذلك، 

الوا تعتب يف احلق من جانب  املطابقة  بينهما أبن  يفرق  الكذب، وقد  قع، ويف ويقابله 
الصدق من جانب احلكم؛ فمعىن صدق احلكم: مطابقته الواقع. ومعىن حقيته: مطابقة 

 ن العلم ال يكون إال حق ا وصدقًا. فإ وعلى ذلك . (4) الواقع إايه"
 وقال احلكماء: هو حصول صورة الش يء يف العقل، واألو ل أخص  من الث اين. 

ما   على  الش يء  إدراك  هو  العلم   املعلوم، وقيل:  من  اخلفاء  زوال  وقيل:  به.  هو 
وقيل: العلم إدراك جازم مطابق للواقع   .واجلهل نقيضه. وقيل: هو مستغن  عن الت عريف

 نشئ عن دليل.  

 

)ص:(  1)  للجرجاين  التعريفات،  احلنفي  155انظر:  ابدشاه  أبمري  املعروف  أمني  حممد  التحرير،  تيسري   ،)
   (.1/27(، التقرير والتحبري، أليب عبد هللا، املعروف اببن أمري حاج )1/15)

 (. 6/109روح املعاين )  (، وانظر:4/145تفسري أيب السعود ) (2) 
 (. 7/311(، وانظر: روح املعاين )5/84انظر: املصدر السابق ) (3) 
 (. 12( شرح العقائد النسفية، للعالمة سعد الدين التفتازاين )ص:4) 
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 . (1) وقيل غري ذلك 
املنطق)يف    (العلم)  :وتطلق كلمة واجلامع   (علم  والتصديق،  )التصور،  على: 

 بينهما، وامللكة، واملسائل(. 
 ٌة ت وِجب  صف  : ن هأب  يف تعريف العلم    د  اإلجِيي  عضابن احلاجب وال  واختار 

 . (2)ل الن ِقيضَ  ال حيتمين املعانيِلَمَحلِ َها مَت ِييزًا ب
م. خَي ر ج  عنه:  ، أي: بوجه( تمل  الن قيضَ ال حي)قوله: " ا   ؛الظ ن  واالعتقاد والَوه  فإهن 

يف  أو  العق ل  يف  إم ا  الن ِقيَض،  حَي َتِمل   لكن ه   األشياء  الن  ف س  مَت ِييَز  توجب  وإن كانت 
العادة (3)اخلارج" النقيض، إلمكان خرق  العادة حتتمل  إىل  املستندة  العلوم  أن  وفيه:   .

"واملعىن احلقيقي للفظ العلم هو اإلدراك؛  . وقال صاحب )الكلي ات(:  (4) ابلقدرة اإلهلية 
وهلذا املعىن م تَ َعلق، وهو املعلوم، وله اتبع يف احلصول يكون وسيلة إليه يف البقاء وهو  

 

قال  (.   21/ 1(، هناية الس ول )1/243(، رفع احلاجب ) 1/30(، اإلهباج )199( انظر: الت عريفات )ص:1) 
وتصو ر املعلوم(، َأي: إدراك ما من شأنه أن َأن  ي  ع َلَم )على ما هو به( يف الواقع  ) "  :السيوطي  

العامَلَ حادٌث. وَعَدل ت  عن قول غريي: معرفة املعلوم؛ ألن ما بعده يكون    ،)ِعل ٌم(  كما  -كإدراكنا أن  
؛ ألن ما ليس مطابًقا ملا هو  -  قال السبكي )وخالفه( أبن    به ال يسمى معرفة  زائًدا عن احلدِ 

 (. 415-414/ 1حتقيقنا إلمتام الدراية ) : انظر . أدرك على خالف ما هو به )جهل(
(، شرح الكوكب املنري  1/28(، وانظر: اإلهباج )1/59(، املواقف )205( انظر: خمتصر ابن احلاجب )ص:2) 

 (. 1/20(، إرشاد الفحول )1/61)
، وانظر: حاشية العالمة السعد  (47/  1، أليب القاسم األصفهاين ) ابن احلاجببيان املختصر شرح خمتصر    (3) 

وحاشية احملقق السيد الشريف اجلرجاين على شرح القاضي عضد امللة والدين ملختصب املنتهى األصويل،  
 (. 62)ص:  البن احلاجب، مع حاشية احملقق اهلروي على حاشية السيد اجلرجاين 

 (. 1/20( انظر: إرشاد الفحول ) 4) 
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جمازًا   أو  اصطالحية  أو  عرفية،  حقيقة  إما  منها  على كل  العلم  لفظ  فأطلق  امللكة، 
 . (1)مشهورًا"

ال إال خصوص  ليس  العلم  أن  يزعمون  احلس واملاديون:  إىل  تستند  اليت  يقينيات 
 وحده.

لكن احلواس ختتلف ابختالف األشخاص، فاألحول يرى الواحد اثنني، والسليم 
جيده  والسليم  املذاق،  مر   احللو  جيد  الصفراء  مرض  عنده  والذي  واحًدا،  يراه شخًصا 
  حلًوا، وهذا أدرك حقيقة، وذاك حقيقة، فتعددت احلقائق، وال يستطيع أي  إنسان أن 

 يقنع اآلخر مبا عنده، فاحلقائق عندية. 
أن  نستطيع  ال  اليت  ابلصور  مملوء  الفضاء  أن  احلديث  العلم  اكتشف  وقد 
نشاهدها أببصارن، كما أنه مملوء ابألصوات اليت فوق مستوى مسعنا، أو دون مستواه، 
 وحنن ال نسمع من ذلك شيًئا، وحيث إن  حواسنا حمدودة كمًّا وكيًفا، فال يصح عقاًل 

وال واقًعا أن ننكر أشياء من حقائق الكون إنكاًرا قطعيا جملرد أننا مل نرها أو مل نسمع 
   صوهتا، إال  أن نقيم دلياًل عقليًّا وبرهاًن واضًحا يسلم به املنطق السليم.

أما املعرفة فهي خالف اإلنكار، وقد قيل: هي إدراك األشياء وتصورها. وقيل:  
سبقه   والذي  وتصور  إدراك  فيه  والذي  واجلزئي  ابلبسيط  اخلاص  الكسيب  العلم  هي 
جهل، وابملعرفة تدرك اآلاثر ال الكنه. فقولنا: علم كسيب، يعين ليست وحًيا؛ ولذلك 

ال يوصف أبنه عارف، وإمنا    ًما، وهللا  الوحي ال يسمى: معرفة، وإمنا يسمى: عل 
 .(2)عامل

 

 (.  25/ 1(، املستصفى، أليب حامد الغزايل )611( انظر: الكلي ات، للكفوي )ص: 1) 
ليدل على شيء بعينه، وهي املضمرات، واألعالم، واملبهمات،    : قال اجلرجاين  (  2)  "املعرفة: ما وضع 

  = وما عرف ابلالم، واملضاف إىل أحدمها، واملعرفة أيًضا: إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة
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 ال يوصف أبنه معرفة؛ ألنه كلي ومطلق وحميط.  وعلم هللا 
 فالعلم نوعان:

 علم كسيب جزئي، وهو العلم اإلنساين.  - 1
 .  (1)وعلم كلي مطلق وحميط وهو علم هللا  - 2
؛ ألن األصل يف وليس صفة أتثري كالقدرة  ،صفة انكشاف  ابلنسبة للعبد  العلمو 

اجلهل،   قال  اإلنسان:  َلا حمس  :هللا  كما  اتُِكْم  ها مَّ
ُ
أ ُبُطوِن  ِمْن  ُكْم  ْخراجا

ا
أ  ُ اَّللَّ وا

اْشُكُرونا  ت لَُّكْم  لاعا ةا  فْئِدا
ا
اْْل وا ارا  بْصا

ا
اْْل وا ْمعا  السَّ لاُكُم  لا  عا واجا يْئًا  شا   ، [78]النحل:  ىجستاْعلاُمونا 

 ا.وينكشف له العلم ابلتعلم انكشافً 

 

(، وانظر:  221جبهل خبالف العلم؛ ولذلك يسمى احلق تعاىل ابلعامل دون العارف". التعريفات )ص:=
التعاريف )ص:الت مهمات  بعد توسط  310وقيف على  اثنًيا  الشيء  إدراك  "املعرفة:  )الفروق(:  (. ويف 

احلق   يسمى  لذلك  املعرفة. وقيل:    نسيانه؛  تعريف  االقوال يف  أشهر  العارف. وهو  دون  ابلعامل 
أدرك  فيما  إال  يقال  يكاد  والعلم ال  ذاته،  مل يدرك  وإن  آاثره،  فيما تدرك  تقال  قد  ولذا    املعرفة:  ذاته؛ 

ليست إال مبعرفة آاثره دون معرفة    يقال: فالن يعرف هللا، وال يقال: يعلم هللا، ملا كانت معرفته  
  يف )هناية املبتدئني(: "علم هللا    (. قال ابن محدان  502ذاته" معجم الفروق اللغوية )ص:

(، املختصر يف أصول  67-1/65املنري )ال يسمى معرفة. حكاه القاضي إمجاًعا" انظر: شرح الكوكب  
(. أما ما روي من حنو: ))تعرف على هللا يف الرخاء  1/237(، التحبري شرح التحرير )36الفقه )ص:

يعرفك يف الشدة(( فقد قالوا: هذا من ابب املقابلة واملشاكلة يف التعبري على أن دائرة اإلخبار أوسع من  
 دائرة األمساء، إىل غري ذلك مما قاله أهل العلم. 

قيل: علم املخلوق حمدث، وهو  قسمان: )قسم ضروري(: وهو ما  يعلم من غري نظر، كتصورن معىن:    (1) 
النار، وأهنا حارة. و)قسم نظري(: وهو ما ال يعلم إال بنظر، وهو عكسه، أي: عكس الضروري. وقال  

لعلم الضروري يف  األكثر: الضروري ما ال يتقدمه تصديق يتوقف عليه، والنظري خبالفه. مث اعلم أن حد ا
اللغة: احلمل على الشيء، واإلجلاء إليه. وحده يف الشرع: ما لزم نفس املكلف لزوًما ال ميكنه اخلروج  

)  عنه. املنري  الكوكب  شرح  )ص:67-1/65انظر:  الفقه  أصول  يف  املختصر  شرح  36(،  التحبري   ،)
 (. 1/237التحرير ) 
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مل يزل عاملا مبا      إنه  بل    ،ا عليهال يستجد له علم كان خافيً ف    أما هللا
 بكل شيء.  كان وما يكون وما سيكون، حميط علمه  

 قدمي.  فعلم املخلوق حادث، وعلم هللا 
الش   :العلم احلادث و  املتكلمني  ىف  يءحصول صورة  املناطقة، وعند   : العقل عند 

،  موصل إىل اليقني  ، ويكون عن اجتهادعن دليل  ئاالعتقاد اجلازم املطابق للواقع الناش
 عن تقليد. كما يكون 

 فإن كان غري مطابق للواقع فهو اجلهل املركب.
يطلق العلم على املسائل املضبوطة جبهة واحدة. والغالب أن تكون تلك املسائل و 

 ية كلية، وقد تكون ضرورية، وقد تكون جزئية.  نظر 
علم  مثل:  واحدة  جهة  جتمعها  وأصول كلية  مسائل  جمموع  على  العلم  ويطلق 

 النحو، وعلم الطب، وعلم الكيمياء. 
مثل:  واحًدا  موضوًعا  تتناول  اليت  املباحث  به  تسمى  وقد  )علوم(  على  وجيمع 

 التجريبية. علوم العربية، والعلوم الطبيعية، والعلوم 
الز ر قاين   الشيخ  احلديث :  قال  علم  أيًضا، كمسائل  تكون شخصية  وقد 

 . رواية؛ فإهنا يف الواقع قضااي شخصية موضوعها: ذات النيب  
 ............................. ،(1) يف )املقاصد( السعد   العالمة وقال

 

  ، تصورات وتصديقات كثرية  : حقيقة كل علم من الكالم وغريه وال خفاء يف أن  "  (: شرح املقاصد قال يف )  (1) 
  ؛ فاحتيج إىل ما يفيد تصورها بصورة إمجالية تساويها  ، يطلب حصوهلا أبعياهنا بطريق النظر واالستدالل

اتفقت كلمة القوم على  "  ". وقال:  للطلب والنظر عن إخالل مبا هو منها واشتغال مبا ليس منها صونً 
إفادة    ؛فيناسب تصدير العلم ببيان املوضوع   ،أنفسها إمنا هو حبسب متايز املوضوعات   أن متايز العلوم يف

  ؛ ا يف معرفة جهة الوحدةوأيضً   . بعدما أفاد التعريف التمييز حبسب املفهوم  ، ملا به يتميز حبسب الذات
  = منها  حبيث إذا قصد حتصيل تفاصيلها مل ينصرف الطلب عما هو   ، للكثرة املطلوبة إحاطة هبا إمجااًل 
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قد يطلق على   العلم املدون: ما يفيد أن  (1) املطول(على    يف )حاشيته  وعبد احلكيم...
 طائفة من التصورات، أي: املفردات اليت يتصورها العقل مضبوطة جبهة واحدة. 

ميكن أن نستخلص من ذلك كله أن العلم يف عرف " :قال الشيخ الز ر قاين 
سواء أكانت وحدة املوضوع،   ،التدوين العام يقال على املعلومات املنضبطة جبهة واحدة

أم وحدة الغاية، وسواء أكانت تلك املعلومات تصورات، كعلم البديع، أم تصديقات. 
شخصية،   أم  جزئية،  أم  الغالب،  وهو  قضااي كلية،  التصديقات  تلك  أكانت  وسواء 

 كعلم احلديث رواية. 
 هذا كله إطالق واحد من إطالقات ثالثة لعلماء التدوين.  

 ين عندهم: هو اإلدراك، أي: إدراك تلك املعارف السالفة.  واإلطالق الثا
واإلطالق الثالث: هو على ما يسمونه: ملكة االستحصال، أي: اليت تستحصل 
هبا تلك املعارف. أو ملكة االستحضار، أي: اليت تستحضر هبا املعارف بعد حصوهلا.  

 

  ، إذ فيه اشرتاكها  ؛ وابلذات هو املوضوع وال شك أن جهة وحدة مسائل العلم أواًل   .إىل ما ليس منها =
على ما هو املراد    ، أهنم ملا حاولوا معرفة أحوال األشياء بقدر الطاقة البشرية  : وحتقيق املقام   . وبه احتادها

أنواعً ل وضعوا    ،ابحلكمة  وأجناسً لحقائق  وغريها ا  واملوجود كاإلنسا   ،ا  واحليوان  أحواهلا    ،ن  عن  وحبثوا 
مسوها    ،حمموالهتا أغراض ذاتية لتلك احلقائق   ، فحصلت هلم قضااي كسبية  ، وأثبتوها هلا ابألدلة  ، املختصة
  ًءا أبن تكون موضوعاهتا نفسه أو جز   ،وجعلوا كل طائفة منها يرجع إىل واحد من تلك األشياء  ،ابملسائل 

-1/5)  شرح املقاصد يف علم الكالم   " ا يفرد ابلتدوين ا خاصًّ علمً ،  ا له ا ذاتيًّ أو عرضً   ، ا منه أو نوعً   ، له 
8 .) 

 (. 13-12على املطول )ص:  عبد احلكيم السيالكويتانظر:حاشية   (1) 
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قوهلم تعلمت علًما من وأول هذه اإلطالقات هو أوالها ابلقبول؛ ألنه املتبادر من حنو  
 .  (1)"العلوم، وموضوع العلم كذا، والتبادر كما يقولون أمارة احلقيقة

 .أقول: واحلاصل أن  املعىن الل غوي أوسع  دائرًة من اختصاِصِه ابلقطعيِ  أو الن ظري ِ 
إنه   حيث  العلمي(  )التفسري  يف  العلم  معىن:  حتقيق  يف  البيان  من  مزيد  وسيأيت 

امل املؤتلفة من جزأين، كذلك من  العلم،  عاين االصطالحية  منه    أحدمها:  املراد  وحتقيق 
فيما كان من هذا    للمعىن املؤتلفلتأسيس  ل  ؛هال بد  من  مع اجلزء اآلخر  بعد االئتالف

  القبيل.
)العلم(   معاين  سبق-ومن  فهو-كما  اليقني،  هذا  :  اجلازم  على  )االعتقاد    :

املطابق  للواقِع الث ابت(، أي: ال ذي ال يقبل  الت شكيك. ويعر ِفه بعضهم أبن ه: )علٌم يورث   
(. وابلعلم يصري  الش يء  منكشًفا،  سكون الن فس وثلج الص در مبا علم بعد حرية  وشك  

العربِ  لغِة  )َفَسَر( حيث  تدور  يف  يتوافق  مع ماد ة:  البيان والكشف وهذا   حوَل معىن 
مطلًقا   سبق–والوضوح  ال يت   -كما  الد عائِم  من  فإن ه  املعنيني  بني  الت وافق  هذا  فتأم ل 

 تؤسِ س للمعىن املؤتلف مضافًة إىل ما َسَبق.  
الثقة    ، والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل  فاليقني  ضد  الش كِ 

والتبيني علم يقع ابلشيء بعد لبس فقط؛ وهلذا ال يقال:   كان ذلك بعد لبس أو ال،
وأما   لذلك.  متبني  يقال هلل:  وال  فوقي،  علمتها  تقول:  فوقي، كما  السماء  أن  تبينت 
اليقني فهو العلم ابلشيء استدالاًل بعد أن كان صاحبه شاكًّا فيه. فال يقال: تيقنت أن  

. فالعلم هو اعتقاد الشيء على ما السماء فوقي. فكل يقني علم، وليس كل علم يقيًنا

 

(1)   ( القرآن  علوم  يف  العرفان  وانظر: 14-1/13مناهل  السيالكويتحاشية    (،  احلكيم  املطول    عبد  على 
شرح  (،  69)ص: العلوم األطول  مفتاح  املعاين    (، 1/202)  تلخيص  خمتصر  على  الدسوقي  حاشية 
 (. 133)ص:
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هو به على سبيل الثقة، واليقني هو سكون النفس وثلج الصدر مبا علم؛ وهلذا ال جيوز  
 ،وبرد اليقني، وال يقال: ثلج العلم  ،ثلج اليقني  :ابليقني. ويقال  أن يوصف هللا  

  .وبرد العلم
وقيل: املوقن العامل ابلشيء بعد حرية الشك، والشاهد أهنم جيعلونه ضد الشك 
فيقولون: َشكٌّ ويقني، وقلم ا يقال: َشكٌّ وعلم، فاليقني ما يزيل الشك دون غريه من 

 أضداد العلوم، والشاهد قول الشاعر: 
 ( 1) ص   را   ي   ق   ق   اِن ب     اَلحِ   ا  ن أن   قوأي           ا رأى الد ر ب دونه      اِحيب مل   َبَكى صَ 

 . (2)أي: أزال الشك عنه عند ذلك..
مبعىن الِعلم   غري   :أم ا  أو  يقينيًّا  تصديًقا،  أو  تصو رًا  سواء كان  مطلًقا،  اإلدراك 

، فإن ه هبذا املعىن يكون العلم أعم من االعتقاد مطلًقا.   يقيين  
"العلم: معرفة املعلوم على ما هو به، وهو   : النسفي    ميمون بن حممد   وقال

  علم املخلوقني.
على ما هو به؛ ألنه ال يوصف ابملعرفة؛ ألنه مل   اإلحاطة واخل  ب    :  وعلم هللا  

يْهِ ُخْْبًاحمس  :يزل عاملا. قال هللا  ا ا َلا ْطناا بِما حا
ا
     .(3) " [91]الكهف: ىجسواقاْد أ

 الِعل م : إدراك الشيء حبقيقته، وذلك ضرابن: " :وقال الراغب 
 : إدراك ذات الشيء.أحدمها
موجود له، أو نفي شيء هو منفي : احلكم على الشيء بوجود شيء هو  والثاين

 عنه. 

 

 ه [. 1425(، دار املعرفة، بريوت ]96البيت ألمرئ القيس من )الطويل(. ديوان امرئ القيس )ص: (1) 
 (. 374( الفروق )ص:2) 
 (. 62-61حبر الكالم )ص: (3) 
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واحدفاألول مفعول  إىل  املتعدي  هو  ْعلاُمُهمْ حمس  حنو:  ،:  يا  ُ اَّللَّ تاْعلاُموناُهُم   ىجس َلا 
 . [60:]األنفال 

قوله:املتعد:  والثاين حنو  مفعولني،  إىل  ُمْؤِمناات  حمس  ي  لِْمُتُموُهنَّ  عا   ىجس فاإِْن 
   . [10:]املمتحنة 

 نظري وعملي.والِعل م  من وجه ضرابن: 
 : ما إذا علم فقد كمل، حنو: العلم مبوجودات العامَل.فالنظري
 : ما ال يتم إال أبن يعمل كالعلم ابلعبادات.والعملي

ت ه  يف األصل واحد، إال أن  ت ه  وَعل م  ومن وجه آخر ضرابن: عقلي ومسعي، وأع َلم 
اختص   اختص    اإلعالم  والت  ع ِليم   سريع،  إبخبار  وتكثري حىت   مبا كان  بتكرير  يكون  مبا 

 . (1) "تَ َعلِ مِ م  حيصل منه أثر يف نفس ال  
العلم يضاده: اجلهل، واملعرفة يضادها: اإلنكار إىل آخر ما  ويتبني مما تقدم أن 
ملا زعمه من   البتة، خالفًا  املرتادف  واملعرفة من  العلم  اليت ال جتعل  الفروق  هنالك من 

التحقيق يف هذا املقام من أمثال الشيخ الزرقاين يف )مناهل تساهل فلم يلزم نفسه جادة  
الوهاب غزالن والشيخ عبد  الكثريين  ،   العرفان(،    ، ومن سار على درهبما من 

 . (2)كما ذكر شيخنا العالمة إبراهيم عبد الرمحن خليفة 
الباطل.حقائق األشياء على ما هي عليه  :احلقو  العلم   ، ويضاده:  وإدراكها هو 

فلو   ، والظن ال يفيد ذلك اإلدراك بذاته  .تصور املعلوم على ما هو عليه  : املعرف أبنه
 . (3)صادف احلق فذلك على وجه الصدفة واالتفاق، وخاصة الظن املخطئ

 

 (. 580( )ص:علم، مادة: )املفردات يف غريب القرآن  (1) 
القرآن )(  2)  املنان يف علوم  الوهاب غزالن  12/ 1منة  أ.د عبد  القرآن،  مباحث من علوم  البيان يف  انظر:   ،)

 (. 1/12، للزرقاين )مناهل العرفان(،  18)ص:
 (. 27/116التحرير والتنوير )انظر: ( 3) 
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:  تنجلي له احلقائق ابرزة اجلهل عن املكلف حىت  غشاوة  اليت ترفع  ومن الوسائل  
 . والنظرالتعلم والبحث 

   .االعتقاد اجلازم املطابق للواقع، والناشئ عن دليلفالعلم يف أصل معناه: 
 .  أييت بعد حرية  وشك   فيما  وهو يورث  سكون الن فس، واالطمئنان وراحة البال

وهذا يف أصل معناه، ولكنه يطلق على ما دون ذلك، فيطلق جتوزًا على مبادئ 
 العلوم؛ ألهنا توصل إىل العلم. العلم، أو على مبادئ علم من 

مسي العلم علًما؛ ألنه عالمة يهتدي هبا العامل إىل   :   قال أبو بكر النقاش
 . (1) ما قد جهله الناس، وهو كالعلم املنصوب ابلطريق

 وميكن تقسيم العلم من حيث هو علم ابعتبارين: 
 .أو نقلي حمض، إما عقلي حمض فهوجهة مادته، :  أحدمها"

   . هو إما ديين، أو بدين، أو معاشيو : جهة غايته ومقصوده، والثاين
فمتعلقه،   :ما متعلقه وموضوعه:  فالديين التفصيل  أما على  اجلملة،  الدين على 

األفعال   وإما  الدين،  أصول  وهو:  العقائد،  على  املكلفني-إما  أفعال  وهو:    -أعين: 
األولني،  العلمني  بني  واسطة  وهو  الفقه،  أصول  وهو  وطرقه،  الفقه  أدلة  وإما  الفقه، 

  يستمد من األول وميد الثاين.
: ما متعلقه البدن، وهو: الطب. وينقسم إىل علم، وعمل. واملعاشي: ما  والبدين

واملساحات،  البيادر،  قسمة  إىل  به  املتوصل  احلساب  املعاش: كعلم  تدبري    متعلقه 
واستيفاء اخلراجات، وكالعلم بسائر الصناعات، وسياسة التجارات، وما حتتاج إليه من  

 التصرفات. 
  

 

 (. 1/75( البحر احمليط يف أصول الفقه، للزركشي )1) 
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 :فهو: إما لفظي، وإما معنوي (علم القرآن)أما 
   : أنواع اللفظيأما 

الغريب:  فمنها: والكنود،    علم  واهلَل وع،  اللغة، كالقسورة،  مفردات  معرفة  وهو 
 وعسعس يف األفعال.  ،وحنو: وسقيف األمساء.  والل مزة واهل مزة، 

التصريف  :ومنها األزمنة،    :علم  يف  تنقلها  حيث  من  للكلمة  يعرض  ما  وهو: 
 حنو: ضرب يضرب ضراًب. 

 أو من جهة الزايدة فيها، حنو: اضطرب. 
 أو القلب، حنو: ميقات، وميعاد، وموقن، وموسر، وآدم، وأ خر. 

 أو البدل، أو اإلدغام، حنو: شد، ومد. 
اإلعراب  :ومنها حركة  : علم  من  الكلم  ألواخر  يعرض  ما  معرفة  أو وهو:   ،

 سكون، كألقاب اإلعراب، والبناء. 
  املتواترة منها، والصحيحة،   ، ورواهتم، املنقولة عن األئمة  معرفة القراءات  :ومنها

 وما يلحق هبا: من شاذ فصيح، أو متوجه. 
  :وأما أنواع املعنوي

السموات،  الوجودي   فمنها:  يف  النظر  على  كالتنبيه  ابملوجودات،  املتعلق   :
وكيفية   واملعادن  والدواب  وحركاهتا،  والنجوم،  األفالك،  من  فيهما  وما  واألرض، 
الكائنات   من  وحنوه  السحاب  من  بينهما  وما  ومنومها،  والبحار،  واجلبال  امتزاجاهتا، 

 ذكرها يف  ألرض، وقد ساق هللا  العلوية، والعناصر األربعة: النار، واهلواء، واملاء، وا
بُونا حمسقوله:   اْْشا ت ِي  اَّلَّ اءا  الْما ْيُتُم 

ا
أ فارا

ا
ْيُتمْ حمس  ،[ 68]الواقعة:  ىجسأ

ا
أ فارا

ا
ُْرثُونا    أ َتا ا  نُْتْم   63ما

ا
أ
ا
أ

ارُِعونا   ُْن الزَّ ْم َنا
ا
والزرع إمنا خيرج من األرض، ويقوم يف   ،  [ 64-63]الواقعة:  ىجس64تاْزراُعوناُه أ

ْيُتُم انلَّارا الَِِّت تُوُرونا حمس :اهلواء، مث قال 
ا
فاراأ

ا
 . [71]الواقعة: ىجسأ
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ومها:   مطابقة،  منها  اثنني  لكن  األربعة،  ذكر  والنار فكمل  التزما،    ، املاء،  واثنني 
 .(1) ومها: األرض، واهلواء 

وهو  الفالسفة  نظر  موضوع  هو  واملوجودات،  الوجود،  علم  أعين:  العلم،  وهذا 
 الذي اصطلحوا على تسميته بعلم احلكمة. 

العتقادي وموضوعه:    :ومنها  الدين.  أبصول  املسمى:  االعتقاد،  علم  وهو: 
البحث عن أحكام اإلميان ابهلل، واليوم اآلخر، واملالئكة، والكتاب، والنبيني، وعن هذه 

 األقسام تتفرع مسائله.
التارخيي وقصصهم،    :ومنها  اخلالية،  واألمم  املاضية،  القرون  اتريخ  معرفة  وهو: 

ئكة له، وإهباطه إىل األرض، وقصة قابيل يف قتله كقصة آدم يف خلقه، وسجود املال
هابيل، وقصة إدريس: يف رفعه مكاًن علًيا، وقصة نوح وقومه، وعاد، ومثود، وإبراهيم، 

وحممد    ،  ولوط، ويوسف، وموسى، وزكراي، وحيىي، وعيسى، وإلياس، ويونس
 .وغري ذلك من وقائع بين إسرائيل وغريها 

ر لرتقيق القلوب، وإقباهلا بكليتها على طاعة عالم وهو: املذكو   :ومنها الوعظي 
الغيوب، وصرفها إىل الرب عن املربوب، والرتغيب عن الدنيا، ويف اآلخرة، وحتذير العباد 

 يف يوم التغابن من الصفقة اخلاسرة، ومنها: علم التناسخ واملنسوخ.
الفقه تومنها: أصول  لقوله  القرآن، على غالب نكته،  إذ قد دل، أي:  عاىل: ، 

ارِ حمس بْصا
ا
اْْل وِِل 

ُ
أ ياا  وا  لا  حمس  : وقوله    [، 2]احلشر:  ىجسفااْعتاِْبُ وَّ

ا
أ ا  ها

ا
أ نْشا

ا
أ ِي  اَّلَّ ا  ُُيْيِيها قُْل 

ة   رَّ   ..إىل غري ذلك.ب القياس وصحته، وأنه دليل معتمدعلى وجو  [79]يس: ىجسما

 

داللة االلتزام هي داللة الل فظ على أمر  خارج  عن معناه الزم   على متام معناه، و   الناراملطابقة، كداللة    داللة  (1) 
ارج عن معناه، ولكن ه  كداللة الس قف على جدار أو عمود حيمله، وداللة اإلنسان على الض احك اخل  ،له 

 الزم له. 
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 وهو لكثرته يف القرآن غين عن إيراد األمثلة له.  :ومنها: علم الفقه
 ..إىل غري ذلك..(1) والبديع  ومنها: علم املعاين والبيان 

 وأما الطرق املوصلة إىل العلم فهي: 
 احلواس السليمة.  – 1
 واخلب الصادق. – 2
 . (2) والعقل السليم - 3

اليت نص  عليها  العلم، ومراعاة اآلداب  التقوى واإلخالص يف طلب  وال بد من 
 العلماء، وسلوك السبل املرضية حىت يكون العلم نفًعا ومثمرًا.  

استقامة   العلم ألجل  املهمات لطالب  ، العلم عن أهله  أيخذ أن    فكره:وإن من 
 وأن يتدرج يف الطلب. 
 .  (3) ((ابلتعلمإمنا العلم  ويف احلديث: ))

 على الصواب.  -بضم الالم-(( أي: حتصيله، )ابلتعلم( إمنا العلمقوله: ))
من   املأخوذ  إال  املعتب  العلم  ليس  واملعىن:  )ابلتعليم(.  النسخ:  بعض  ويف 

 . (4) وورثتهم على سبيل التعلم  األنبياء

 

 (. 22-17)ص:بتصرف واختصار من )اإلكسري يف علم التفسري(، للطويف  ( 1) 
   (. 15انظر: شرح العقائد النسفية، للسعد )ص: (2) 
البخاري يف )الصحيح( معلًقا )   (3)  إسناده حسن؛ العتضاده ابجمليء    :  (. قال ابن حجر1/24رواه 

 ( القدير  فيض  انظر:  آخر.  وجه  )2/569من  البخاري  6/242(،  صحيح  على  التعليق  تغليق   ،)
(2/78 .) 

 (4)  ( حجر  البن  الباري،  فتح  )1/161انظر:  البخاري  صحيح  شرح  القاري  عمدة  الكواكب    (، 42/ 2(، 
 (. 2/569فيض القدير ) (، 2/30) الدراري



  

  

   

30 

  

الشنواين   حممد  الشيخ  مجرة(:   وقال  أيب  ابن  خمتصر  على  )حاشيته  يف 
((، "أي: بكون اإلنسان يتعلم العلم من غريه من العارفني، وليس إمنا العلم ابلتعلم"))

 .  ( 1)العلم ابملطالعة يف الكتب"
من تفقه من بطون الكتب ضيع األحكام. وكان  ":  يقول اإلمام الشافعي  

   .(2)" الذين تعلموا من الصحف  :أي  ،تشيخ الصحيفة :بعضهم يقول: من أعظم البلية
الفقهية  ش"عن      اهليتمي   حجر  ابن  وس ئل الكتب  ويطالع  يقرأ  خص 

والدنيوية  ،بنفسه الدينية  املسائل  له  يقرر  له شيخ  يكن  يسأل عن مسائل   ،ومل  إنه  مث 
هل  ،ومل يتوقف فيما يسأل عنه ،ويعتمد على مطالعته يف الكتب ،دينية ودنيوية فيفتيهم

ذلك  له  هللا    ؟جيوز  قبل  من  يستحقه  فماذا  اجلواز  بعدم  قلتم  ورسوله    وإذا 
 ؟ 

بقوله-)فأجاب(    به  تعاىل  هللا  من   -نفع  بوجه  اإلفتاء  املذكور  هلذا  جيوز  ال 
جاهل  ؛الوجوه عامي  يقول  ،ألنه  ما  يدري  املشايخ    ،ال  عن  العلم  أخذ  الذي  بل 

وال من    :بل قال النووي    ،وال من كتابني   ،املعتبين ال جيوز له أن يفيت من كتاب 
املذهب  ؛عشرة يف  ضعيفة  مقالة  على  يعتمدون كلهم  قد  والعشرين  العشرة  فال    ،فإن 

فيها تقليدهم  أهله  ،جيوز  عن  العلم  أخذ  الذي  املاهر  ملكة    ،خبالف  فيه  له  وصارت 
غريه  ،نفسانية من  الصحيح  بني  مييز  الوجه    ، فإنه  على  هبا  يتعلق  وما  املسائل  ويعلم 

،  ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبني هللا   ،فهذا هو الذي يفيت الناس ،املعتمد به 

الزاجر    ، والزجر الشديد  ،تعزير البليغال  :وأما غريه فيلزمه إذا تسور هذا املنصب الشريف

 

 (. 42الشيخ حممد الشنواين على خمتصر ابن أيب مجرة )ص:( حاشية 1) 
 (. 40، البن مجاعة )ص:تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم (2) 
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حتصى   ال  مفاسد  إىل  يؤدي  الذي  القبيح  األمر  هذا  عن  وألمثاله    وهللا  -له 
 . (1)"-أعلم 

، كما ذكر الشوكاين فإنه خيبط وخيلطوإذا َأَخَذ طالب  العلِم العلَم عن غري أهله  
 (2). 

َشرِيًفا" :    األوزاعيوقال   شيًئا  العلم  هذا  الرجال   ؛كان  أفواه  من  إذ كان 
 . (3)"وصار إىل غري أهله ،يتالقونه ويتذاكرونه، فلما صار يف الكتب ذهب نوره 

القيم   ابن  العلماء "   :وقال  الباطلة عن  املذاهب  الناس  ينقل  وما أكثر ما 
 . (4) "ابألفهام القاصرة

 قال املتنيب:
 (5)قيم     م الس    ه ف ته من ال   وآف          ا صحيحً واًل   ائب  ق   وكم من ع               

ا ذكر  سيدهوقد  يكون  القول  أن      بن  ت  اصحيحً قد  وال  ذاته،  لوح  يف 
خالف ما هو به. من كالم احلكماء: من نه يظنه على أل ؛صحته إىل اجلاهل به، فيعيب ه

 علم أنس، ومن جهل استوحش.  
وِيلُهُ حمس  : وقال  

ْ
تاأ تِِهْم 

ْ
ياأ ا  امَّ ل وا بِعِلِْمهِ  ُُيِيُطوا  اْم  ل ا  بِما بُوا  ذَّ كا   [، 39]يونس:ىجس  باْل 

 لو فهموه لعلموه، فآمنوا به.  :أي
  

 

 (. 332/ 4)  الفتاوى الفقهية الكبى  (1) 
 (. 76، للشوكاين )ص:أدب الطلب ومنتهى األدبانظر: ( 2) 
 (. 1/290، البن عبد الب )جامع بيان العلم وفضله   (3) 
 (. 2/403) مدارج السالكني   (4) 
 ( مع العرف الطيب، لليازجي، ط: دار األرقم، بريوت. 1/260)  املتنيبديوان أيب الطيب  (5) 
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 ويشبه هذا البيت قوله هو: 
 (1)"ز الال    اء ال   ه امل   رًّا ب   د  م      جيَِ          ض     رِي    ر   م     م  م      ومن َيك  ذا فَ         

ا، كما لن يصلح فلن يكون عاملا إال من كان متعلمً "  :قال ابن ابديس  و 
 ا. ا إال من قد كان متعلمً معلمً 

هللا    وحممد بعثه  أيضً معلمً     الذي  متعلمً ا كان  هللا ا  علمه   ا: 
  جبيل متعلمً   ،   بلسان  جبيلفكان  عن  العاملني     ا  رب   عن 
،   ً(2) "ا للناس أمجعنيمث كان معلم. 

أوصى ابنه، فقال: اي بين جالس العلماء،     لقمان احلكيم  وقد روي أن
فإن هللا  بركبتيك؛  احلكمة    وزامحهم  بنور  القلوب  امليتة    ، حييي  األرض  كما حييي 

 . (3) بوابل السماء
يقول:    قال: مسعت رسول هللا      عن أيب هريرةويف احلديث:  

يُ عألِ ُمه، فهو مبنزلة اجملاهد يف  )) ي أت أعألَُّمه أو  تِِه إل خلري  من جاء مسجدي هذا، مل َيْأ
 .(4) (( سبيل هللا، ومن جاء لغري ذلك، فهو مبنزلة الرجل ينظر إىل متاع غريه

مبنزلة من دخل السوق ال   : أي  ، (..اخل(فهو مبنزلة الرجل))   : وقوله  
  . فكذلك هذا  ؟ فهل حيصل له بذلك فائدة  ، بل لينظر إىل أمتعة الناس  ، يبيع وال يشرتي

 

 (. 37، البن سيده )ص:شرح املشكل من شعر املتنيب (1) 
 (. 1/343)  تفسري ابن ابديس  (2) 
 [. 552[. الزهد، ألمحد ]1387][، الزهد، البن املبارك 3670( موطأ اإلمام مالك ]3) 
أيب   (4)  ابن  ماجه  [ 9419]أمحد  و ،  [7517]شيبة    أخرجه  وابن  يف      البوصريي قال    ،[ 227]، 

( "1/31)الزوائد(  رواته (:  جبميع  مسلم  احتج  صحيح  إسناد  أيضً   "، هذا  يعلى  وأخرجه  وأبو  ا: 
    [.1575] ( شعب اإلميان) يف  ي والبيهق[،  6472]
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مسجده    :وفيه العلم  أن  ابلت  َعل م   ،سوق  العلم  شراء  للناس  فينبغي 
 .(1)والت  ع ِليم

غريه  :املقصودوقيل:   ثواب  إىل  ابلنظر  والتأمل  التحسر  خلري   (2)بيان  جاء  ممن 
إعجاب   بنظر  غريه  متاع  إىل  ينظر  ملن  حيصل  اخلري، كما  أعمال  املسجد  يف  ويعمل 

 . (3) واستحسان، وليس له مثله
العلم،   بدروس  االنتفاع  املسجد:  العبد يف  الذي حيصله  اخلري  واألخذ عن ومن 

والرابنيني الراسخني  عنهمالعلماء  األخذ  أن  ريب  وال  الز   ،  من  العبد  حيصن    ، يغمما 
 وأخلص يف الطلب.   وغرور العلم إن اتقى هللا   ،واجلهل املركب

 . : اعتقاد الشيء على خالف ما هو عليهاملركب اجلهلو 
صاحب أن   املركب  واجلهل  البسيط  اجلهل  بني  أنه    والفرق  يعلم  البسيط  اجلهل 

جاهل، وال يزعم أنه عامل، خبالف صاحب اجلهل املركب فإنه مع جهله يظن أنه عامل،  
 فجهله مركب من جهلني: اجلهل ابلشيء، واجلهل أبنه جاهل به.  

النظر يؤدي إىل اجلهل املركب الذي هو أشد خطرًا من اجلهل  وقد قيل: فساد 
 . (4) البسيط، والبالهة أدىن إىل اخلالص من فطانة برتاء

  

 

 (. 1/101)   على سنن ابن ماجه حاشية السندي   (1) 
عندما ينظر إىل ثواب غريه ممن سارع إىل حتصيل    فهو يتحسر يوم القيامة على ما فاته من األجر والثواب   (2) 

ِ حمس: قال هللا  ذلك اخلري.  نِْب اَّللَّ ْطُت ِِف جا ا فارَّ ا ما تاا لَعا ْْسا ْن تاُقولا ناْفٌس ياا حا
ا
   [.56]الزمر:  ىجسأ

 (. 2/493)  ملعات التنقيحانظر:   (3) 
انظر: 4)  )امل  (  اإلجيي  الدين  لعضد  الغزايل  163-1/162واقف،  حامد  أليب  القرآن،  جواهر  وانظر:   ،)

 (. 61)ص:
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القيم   ابن  الباطلة.   :قال  االعتقادات  أرابب  جهل  هو  املركب  "اجلهل 
 . (1) واجلهل البسيط يطلب صاحبه العلم، أما صاحب اجلهل املركب فال يطلبه"

أن   ريب  ابلغلو ِ وال  عرف  من  أو  هبم،  والت أث ر  والض الل،  الز يغ  أئم ة  عن   األخذ 
   والتطرف مما يورث اجلهل املركب.

تقرر و اجلهل  أن     وقد  بسيطًا  البسيط    أما،  ًبامرك  يكون  بسرعة يزول  فهو  اجلهل 
يعسر عالجه، وهو أشد خطرًا فاجلهل املركب    وأماوالت بصري،  عليم  وسهولة، ويعاجل ابلت  

  .من البسيط
املركب اجلهل  إىل  يؤدي  الن ظر  والبيئة  وفساد  القدوة،  سوء  بسبب  ويكون   ،

الشذو  يورث  وهو  اآلفات،  من  يسلم  ال  الذي  املعريف  والنهج  النظر، الفاسدة،  يف  ذ 
 واالحنراف يف السلوك. 

والر ابنيني،   العلم  يف  الر اسخني  العلماء  عن  األخذ  فإن   ذلك  مقابل  يورث ويف 
 .سلوك يف الفكر وال استقامةً 

ين و   ،املعرفون ابلعلم والت قوى  : والر ابنيون هم عماد الن اس يف الفقه والعلم وأمور الدِ 
جماهد قال  ولذلك  نيا؛  العلماء.    :  والد  هم  األحباَر  ألن   األحبار؛  فوق  وهم 

والت   ابلسياسة  البصَر  والفقه:  العلم  إىل  اجلامع   الر  والر ابين :  أبمور  والقيام  وما  عدبري،  ية، 
 .  (2)يصلحهم يف د نياهم ودينهم

 

 . (4/209( انظر: بدائع الفوائد )1) 
 (. 6/544( انظر: تفسري الطبي )2) 
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يف تفسري   قال ابن عباس    .  (1)وقيل: مسوا بذلك؛ لعلمهم ابلربِ   
بَّانِي ِيا حمس  :قوله   حلماء فقهاء، ويقال: الر ابين  الذي ي  َريبِ     [:79]آل عمران:  ىجسُكونُوا را

 أي: ابلتدريج، وقيل غري ذلك.  ،(2) الن اس ِبِصَغار العلم قبل ِكَباره
حجر   ابن  احلافظ  مسائله،    :قال  من  وضح  ما  العلم:  بصغار  "واملراد 

أو   أصوله،  قبل  فروعه  أو  قبل كلياته،  جزئياته  يعلمهم  وقيل:  منها.  دق   ما  وبكباره 
ال يقال للعامل رابين حىت يكون عاملا    : مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن األعرايب  

 . (3)معلًما عاماًل"
م الناس،  أمور  على  قائم  الر ابين  فيه فالعامل  ما  إىل  هلم  ومرشد  ألحواهلم،  صلح 

 صالحهم. 
 
 

  

 

 (. 1/121فتح الباري، البن حجر ) (1) 
 (. 1/151صحيح البخاري، البن بطال ) (، شرح 1/24: صحيح البخاري )( انظر2) 
 (. 1/162، البن حجر )فتح الباري  (3) 
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 :  تعريف القرآنًيا: اثن

هللا  إن   رمحة  صراطه   من  إىل  يهديهم  مبا  أمدهم  أن  خلقهم  حني  بعباده 
وتدهلم    ،فزودهم ابلفطرة اليت ترشدهم إىل احلق   ،تقيم الذي كلفهم ابالستقامة عليهاملس 
 .عليه

  على اإلنسان أنه مل يرتكه يف احلياة يستهدي مبا أودعه هللا    من فضل هللاو 
  فحسب، بل بعث إليه    ، تقوده إىل اخلري، وترشده إىل الب(1) فيه من فطرة سليمة

يدعوه إىل عبادة هللا    بني فرتة وأخرى رسواًل حيمل من هللا وحده،      كتااًب 
فيه اخلري والصالح هلم؛ ليقطع ويصحح هلم عقائدهم، ويبشرهم إىل ما  ويبشر وينذر،  

احملاسبة قال    ،األعذار يف  لِلنَّاِس  حمس  :كما  ياُكونا  ِِلاًلَّ  وُمنِْذرِينا  ِينا  ِ ُمباْش  رُُسًًل 
ٌة باْعدا الرُُّسلِ  ِ ُحجَّ  . [ 165]النساء: ىجسلَع اَّللَّ

فال تبقى النفوس على صفائها عند كثري من الناس، بل ر قد تنتكس،  طَ وألن الفِ 
البغي و   الزيغ  حراي  اهبتعصف  و تزيغ عن احلق،  فهبا األهواء،  تتحكم  ، و تدنستتكدر وت

 والفساد. الظلمو 
م انتكاس الفطر، ويهدي إىل فمن هنا كانت حاجة الناس إىل الرسول الذي يقو ِ 

   .احلق
 

فرمبا حيمد الناس ما ليس    ، ر قد تنتكسطَ الفِ   ولكن فطرة سليمة، وطبع بسيط،   اإلنسان يولد  األصل أن    (1) 
وذلك من االنتكاس،  ذلك أمر حسن أو حممود، وهو يف حقيقته ليس كذلك،   :ا يف ذاته، فيقولونمحيدً 

وقد  األصدقاء،  أو  اجلامعة،  أو  املدرسة،  أو    وقد يرجع ذلك إىل احمليط االجتماعي يف األسرة، أو احلي، 
إىل   امل   اإلعالميرجع  والغىن  املنسي،  الفقر  حنو:  من  األخرى،  الظروف  إىل  أو  واملوجه،  طغي،  املضل 

 . وقد فصلت القول يف ذلك يف كتاب: )عقبات يف طريق اهلداية(. اخل.تياز العلمي..واالم
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،  الرسول    يتتابعون حىت بعث هللا    وما زال األنبياء  

الكرمي القرآن  معه  هللا  ،وأنزل  النيب      فأكمل  فكان  الناس،  إىل  رسالته  به 
 خامت األنبياء   ،   .وكان القرآن خامت الكتب السماوية 

وحيل   ، والوحي يعاودها مبا يناسبها  -يف تطورها ورقيها الفكري-وظلت اإلنسانية  
لرسالة     رسول، حىت اكتمل نضجها، وأراد هللا    مشكالهتا الوقتية يف نطاق قوم كل ِ 

ليكمل صرح    حممد   الرسل؛  فبعثه على فرتة من  الوجود،  تشرق على  أن 
السابقني الرسل  وهو      إخوانه  عليه،  املنز ل  وكتابه  اخلالدة،  العامة  بشريعته 

 .  (1)القرآن الكرمي
ًتا إنَّ  وقد جاء يف احلديث:  )) مثلي ومثل األنبياء من قبلي، كمثل رجل بىن ب أي ْ

إل موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له،    فأْحسأنأُه وأأْْجألأه،
 . (2) (( أان خامت النبينية و  اللَّبن؟ قال: فأانهذه اللَّبنة ُوِضعأتْ َّلَّ ه :ويقولون 

هللا   رسول  الت    وتويف  من  حمفوظًا  القرآن  هذا  والت  وبقي  بديل حريف 
 . إىل الناس كافة معلنا عموم رسالة حممد  

والدواء الناجع جلميع ما   ،فال عجب أن يكون يف القرآن الكرمي العالج احلاسم
واقتصادية  واجتماعية  وعقلية  روحية  أمراض  من  مسريهتا  يف  اإلنسانية  احلياة  يعرتض 

 . وسياسية 
فقد ضل   العالج من غريه  البشرية  ابتغت  به   ،تفمىت  العصمة ملن متسك    ، فهو 

 وهو النجاة ملن اتبعه. 

 

 (. 13مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان )ص:( 1) 
 [. 2286[، مسلم ]3535( صحيح البخاري ]2) 
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اإلنسانية كافة    فالقرآن رسالة هللا الن  ،إىل  تواترت  الدالة على وقد  صوص 
الكتاب والس   ُْكْم حمس  :، يقول هللا  ن ةذلك يف  إَلا  ِ اَّللَّ راُسوُل  إّن ِ  انلَّاُس  ا  ها يُّ

ا
أ ياا  قُْل 

ِيًعا ناِذيًرا   تابااراكا حمس  [،158]األعراف:  ىجسَجا اِميا  ال لِلْعا َِلاُكونا  بِْدهِ  عا لَع  الُْفْرقاانا  لا  نازَّ ِي   ىجساَّلَّ
   .[ 1]الفرقان:

(( احلديث:  الناس  ويف  إىل  وبعثت  خاصة،  قومه  إىل  يبعث  نيب  وكان كل 
 . (1) ((كافة

احمس :ولن أييت بعده رسالة أخرى  الُِكْم ولاِكْن راُسولا  ما د  ِمْن رِجا حا
ا
باا أ

ا
ٌد أ نا ُُمامَّ َكا

اتاما انلَّبِي ِيا  ِ وخا  . [40]األحزاب: ىجساَّللَّ
 
 :  القرآن لغةتعريف  - 1

 ، كالغفران والشكران والتكالن. -ابلضم-  ( ف عالن)  :على وزن إن القرآن مصدر  
تقول: قرأته  .  (2) مسي به املقروء تسمية للمفعول ابملصدر  ،(تال)  :مبعىن  (قرأ)مشتق من  

 

 [. 521[، مسلم ]438، 335صحيح البخاري ] (1) 

أنه من إطالق املصدر وإرادة اسم املفعول جمازًا مرساًل    "أي:   اسم املفعول: مقروء، واملصدر: قراءة أو قرآنً   (2) 
مبعىن:   املقروء، كاللفظ  مبعىن:  فالقرآن  اإلطالق  هذا  مثل  يف  البيان  أهل  يقول  التعلق، كما  عالقته 
يطلق   اترة  القرآن على هذا  أن  أي:  املطبوخ..وهلم جرًّا،  مبعىن:  املعلوم، والطبخ  مبعىن  والعلم  امللفوظ، 

مبعىن: القراءة، كما هو أصل وضعها يف اللغة، واترة تطلق علًما على هذا الكتاب املعروف، كما  مصدرًا 
أطلقه الشارع، فلم يهجر املعىن املصدري، وإمنا يالحظ حيًنا يف بعض استعماالت الكلمة، وال يالحظ  

وهذه الكلمة  حيًنا آخر، وذلك حني تطلق الكلمة ويقصد منها العلمية خبصوص هذا الكتاب املنزل.  
يف علميتها كهي يف مصدريتها مهزهتا أصلية، ونوهنا زائدة على زنة: )فعالن(، ومن حذف مهزهتان كقراءة 

إىل    ، ابن كثري   حركتها  ونقل  اهلمزة  حبذف  التخفيف،  ابب  من  فهو  )قرآن(  هكذا:  ونطقها 
ين هو املختار الذي ال  الساكن قبلها على وزن )فعان(، وهذا القول مبا يتضمنه من يتضمنه من األمر 

 (.         24-1/23ينبغي التعويل إال عليه" منة املنان ) 
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أي واحد،  مبعىن  وقرآًن  وقراءًة  تالوة   :قرًءا  وقد   .تلوته  القراءة،  من  افتعال  واالقرتاء: 
 .وقريت، وقار، وحنو ذلك من التصريف ا، فيقال: قران،حتذف اهلمزة منه ختفيفً 

فَإَِذا    17إِنَّ َعلَيَْنا ََجَْعُه َوقُْرآنَُه  حمس  :للقراءة، ومنه قوله    مرادفٌ   مصدرٌ   فالقرآن
نَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ 

ْ
 . قراءته : أي [، 18–17القيامة: ]  ىجسقََرأ

القراءة: ضم احلروف والكلمات بعضها إىل فاجلمع والضم،     :: أتيت مبعىن(قرأو)
من    .بعض مشتق  اجلمع   (،ال َقر يِ )قيل  قرايً   : ومنه   ،وهو  أَق رِيه  احلوض  يف  املاء            قَ َري ت  

رميً -ابلياء- مثال  أيضً ، على  قار، واملاء مقري  فأن  فيه،  إذا مجعته  قاله اجلوهري ا:  ا. 
 .  ( 1)واهلروي وغريهم أبو عبيدو 

وهذا هو االستعمال األغلب، ومنه  ،  مث صار علًما شخصيًّا لذلك الكتاب الكرمي
قْوامُ حمس : قوله 

ا
ْهِدي لِلَِِّت ِِها أ ا الُْقْرآنا يا ذا  . [ 9]اإلسراء:  ىجسإِنَّ ها

 .وال جلمع كل كالم قرآن ،قرآن :ال يقال لكل مجع : قال الراغب
الزركشي   بذلك "  :قال  مراده  واالستعمال  :ولعل  العرف  أصل   ، يف  ال 

 . (2)"اللغة
 من بني كتب قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب ق  ر آنً  :الراغب  وقال

العلوم  ، ا لثمرة كتبهلكونه جامعً   ؛   هللا إليه  ،  بل جلمعه مثرة مجيع  كما أشار تعاىل 
ء  حمسبقوله:  ْ ِ َشا

تاْفِصيلا ُك  ء  حمسوقوله:  ،[111: ]يوسف ىجسوا ْ ِ َشا
   . (3)"[89:]النحل  ىجستِبْياانًا لُِك 

 

الزاهر يف    (، 6/2461)  ، مادة: )قرأ( (، الصحاح، للجوهري4/375)  ع بيد  ، أليب غريب احلديثانظر:    (1) 
معاين  (، 9/210)  هتذيب اللغة  (،226)ص: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، غريب ألفاظ الشافعي 

البهان يف  ،  ( 1/532)  حممد بن علي اهلروي  سهل  أليب  ،إسفار الفصيح(،  1/305القرآن، للزجاج )
 . ( 279-1/277علوم القرآن  ) 

 . (1/277البهان يف علوم القرآن  )  (2) 
 (. 669-668)ص:مادة: )قرأ( ، املفردات يف غريب القرآن (3) 
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ء  حمس :وقال  ْ ْطناا ِِف الِْكتااِب ِمْن َشا ا فارَّ  [. 38]األنعام: ىجسما
   . (1) "ألنه جيمع السور فيضمها ؛ى قرآنً وإمنا مس  ِ "  : وقال أبو عبيد

ألنه مجع القصص، واألمر والنهي،    ؛ قرآنً   :ومسي القرآن"  : ابن األثري  قال  
 .  (2) "والوعد والوعيد، واآلايت والسور بعضها إىل بعض

"فأما معناه اللغوي فإن للناس  :إبراهيم خليفة  األستاذ الدكتور  قال شيخنا
 ويل إال عليه من بينها: عيف تقريره أقوااًل خمتلفة، واملختار الذي ال ينبغي الت

أنه مصدر مساعي للفعل: )قرأ(، كمصدره اآلخر: )القراءة( سواء بسواء، وعلى 
 هذا فإن القول املختار أن مهزته أصلية، ونونه زائدة، على زنة: )فعالن(، ومن قرأ غري 

من القراء السبعة فإن ذلك للتخفيف حبذف   مهموز، هكذا: )قرآن( كابن كثري  
 اهلمزة، ونقل حركتها إىل احلرف الساكن قبلها.   

وقد جاء اللفظ الكرمي )قرآن( هبذا املعىن اللغوي يف القرآن الكرمي نفسه مرتني يف 
هللا   قول  مها  القيامة،  سورة  من  متواليتني  السورة:    آيتني  هذه  بِهِ حمسيف  َُتار ِْك  َلا 

لا بِهِ   اناكا ِِلاْعجا ُه واقُْرآناُه    16لِسا ْعا لايْناا َجا نااهُ فااتَّبِْع قُْرآناُه    17إِنَّ عا
ْ
أ -16]القيامة:  ىجس18فاإِذاا قارا

فقرآنه يف املوضعني مصدر مبعىن: قراءته، أي إن علينا مجعه يف قلبك، وقراءتك [.  18
ر لك أمر هذه القراءة حبيث تقرأه قراءة صائبة ال تلعثم فيها وال خطأ  إايه بلسانك، نيس 

حتريك  من  شاغل  عنها  يشغلك  ال  قلبك،  يف  منه  لك  مجعنا  مما  لشيء  نسيان  وال 
اللسان تعجاًل منك؛ خمافة اخلطأ أو النسيان، فإذا فرغ جبيل من القراءة فاتبع قراءته  

 متاًما كما قرأ. 

 

 (. 33)ص:  بن قتيبة ، ال غريب القرآن (، وانظر: 1/1)  عبيدة معمر بن املثىن  ، أليبجماز القرآن  (1) 
 (، 31-4/30) النهاية يف غريب احلديث واألثر  (2) 
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املص اللغوي  املعىن  لكلمة وهذا  رأيت  الكرميتني كما  اآليتني  جاء يف  الذي  دري 
)قرآن( قد جاء كذلك يف بعض أشعار العرب اخللص، من أاثل قول حسان بن اثبت  

    يف راثء اخلليفة الراشد عثمان بن عفان : 
 (1) ا وقرآنً بيحً      ط ع الليل تس        ي  قَ         وا أبمشَط عنوان  السجود بهضح       

 . (2) يعين: جبزء الليل ما بني تسبيح وقراءة، هذا هو املعىن اللغوي هلذه الكلمة"
 وقد قيل االشتقاق غري ذلك، إال أهنا أقوال ضعيفة ال يعول عليها.

الزركشي   أورد  "  وقد  فقال:  يكون  اعرتاًضا،  ال  املتأخرين:  بعض  وقال 
مبعىن  (قرأ)و  (القرآن) واقُْرآناهُ حمس  :لقوله    ؛مجع  :مادته  ُه  ْعا َجا لايْناا  عا فغاير    ،ىجسإِنَّ 

  (:ال ق ر ء)و   .والقارئ يظهر القرآن وخي  رِج ه،  َأظ َهَر َوَبني    :مبعىن  (قرأ)  : وإمنا َماد ت ه  ،بينهما
 . (3) "فإن التوقيت ال يكون إال مبا يظهر ؛الوقت (:القرء)و . لظهوره وخروجه؛ الد م  

القارئ ي ظ ِهر ه وي  بَ يِ ن ه ويلقيه من فيه. وأخذً   ؛ إمنا مسي قرآنً وقال غريه:   ا من ألن 
: َما مَجََعت  يف َبط ِنَها َجِنيًنا ما رمت   :أي ،  قول العرب: أَقَ َرَأت  َهِذِه الن اَقة  َساًل َقط ، َأي 

ويلقيه    ، والقرآن يلفظه القارئ من فيه  .ما محلت قط  : أي  ،اما أسقطت ولدً   : أي  ،بولد
 .(4) قرآنً  :فسمي

 

 (. 244)ص:  ديوان حسان بن اثبت   (1) 
  -277/ 1)  (، للزركشيالبهان يف علوم القرآن )ه (. وانظر: ما قيل يف ذلك مفصاًل يف  -/د2منة املنان )(  2) 

وما  (279  ،( خليفة يف كتابه:  إبراهيم  أ.د  العالمة  )حققه  القرآن(  علوم  املنان يف  (،  33-23/ 1منة 
      (. 31-4/30، مادة: )قرأ( )النهاية يف غريب احلديث واألثروانظر: 

 (. 1/277)  البهان يف علوم القرآن (3) 
البسيط،  (  4)  التفسري  الواحدي   أليبانظر:  معاين  (،  3/578)   احلسن  يف  الناسالزاهر  أليبكلمات  بكر    ، 

القرآن(،  1/72)  األنباري علوم  يف  األقران(،  1/182)  اإلتقان  اللغة(،  2/329)  معرتك  يف  ،  احمليط 
 (. 6/9)  (قرأ مادة: )
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خليفة   إبراهيم  العالمة  أستاذن  تعقب  عليها    وقد  وأورد  املقالة،  هذه 
 مالحظات ثالث:

: أنه مل يستنب من هذه املقالة على وجه اليقني أن كلمة القرآن اجملعولة أولمها"
هل هي من املصدر الذي مسي به فتكون من إطالق املصدر   ،علًما على التنزيل اجمليد

 . -كما يف القول األول–على املفعول 
فإن كل الذي أفاده أصحاب   -كما يف القول الثاين–أو هي وصف على فعالن 

مبعىن: مجع، بل    من )قرأ(  هذه املقالة أن هذه الكلمة املقولة علًما على التنزيل ليست
  من )قرأ( مبعىن: أظهر. بيد أن الظاهر املتبادر، بل املتعني من حكاية الزركشي  

ُه حمسمقولتهم أهنم جيعلون كلمة قرآن يف القول الكرمي من سورة القيامة:    ْعا َجا لايْناا  إِنَّ عا
 مصدرًا قطًعا، لكن ال مبعىن: اجلمع، بل مبعىن: اإلظهار.  ىجسواقُْرآناهُ 

الثانية:املَّلحظ الالم،   ة  مهموزة  املقالة  هذه  أصحاب  عند  )قرآن(  أن كلمة: 
اإلظهار، فهو كالقولني السابقني يف ذلك سواء    :فهمزهتا أصلية؛ ألهنا من )القرء( مبعىن

 بسواء.
الثالثة: ع منه مانع من حيث املأخذ وصحة  نأن هذا القول وإن مل مي  املَّلحظة 

أن  مجيًعا ال يستقيم ألصحابه ما احتجوا به على لزومه؛ وذلك ألن ال نسلم هلم    اإلرادة
الكرمي:   القول  واقُْرآناهُ حمس)قرآنه( من  ُه  ْعا َجا لايْناا  عا املصدر   ىجسإِنَّ  يكون هو  أن  يصلح  ال 

املرادف للقراءة أو القرء الذي هو مبعىن: اجلمع، وال أنه يلزم التكرار احملض بني ذلك  
اجلم قوله:  وبني  يف  عليه  املعطوف  ْعاهُ حمسع  َجا لايْناا  عا عليه  ،ىجسإِنَّ  املعطوف  أن    : وذلك 

قلبه   يف  اجلمع  به  يراد  إمنا  القرء    ، )مجعه(  أو  القراءة  مبعىن:  القرآن  وأن 
بعض يف  إىل  الكلمات  وبعض  الكلمة،  بعض يف  إىل  احلروف  بعض  املتضمنني جلمع 

اآلية..وهلم   بعض يف  إىل  اجلمل  وبعض  منه  جرًّ   اجلملة،  يقصد  إمنا  القرآن-ا.   -أعين 
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له يف   بلسانه ما مجعه هللا    هبذا املعىن القراءة اللسانية، أي: أن يقرأ  
الظاهر   هو  بل  هذا؟!  يف  غضاضة  فأي  القول-صدره،  يف  بيانه  سبق  ما          على 

 .(1)"-األول
 
 : القرآن يف الصطَّلحتعريف  - 2

وهتدي  قبل الشروع يف تعريف القرآن الكرمي ال ب د  من ذكر خصائصه اليت متيزه،  
بواسطة   املنزل على خامت األنبياء    على كالم هللا    م  لَ كعَ   إىل تعريفه،

 . جبيل 
 : فيما يلي اخلصائص وأمجل هذهوهذه اخلصائص تنسحب على جمموعه، 

 . املن ز ل على رسوله حمم د   أن ه كالم هللا  أ.
 : ن  لفظه نزل ابللِ سان العريب ِ أأن  القرآن الكرمي هو جمموع الل فظ واملعىن، و  ب.

لَُّكْم تاْعقِلُونا حمس : قال هللا  بِي ا لاعا را نْلااهُ قُْرآنا عا نْزا
ا
 [. 2]يوسف: ىجسإنَّا أ

 أن ه نقل ابلت واتر املفيد للقطع واليقني. ج.
 أن ه حمفوظ من الز ايدة والن قصان:   د.

اافُِظونا   إنَّاحمس :ق ال هللا  ُ ْلا ِْكرا وإنَّا َلا نْلاا اَّل  ُْن نازَّ  [. 9]احلجر:  ىجس َنا
عاِت    قُلْ حمس  :أن ه معجز عجز البشر عن اإلتيان مبث له. ق ال هللا    ه . لائِِن اْجتاما

ِِلاْعض   باْعُضُهْم  نا  َكا اْو  ول بِِمثْلِهِ  تُونا 
ْ
ياأ َل  الُْقْرآِن  ا  ذا ها بِِمثِْل  تُوا 

ْ
ياأ ْن 

ا
أ لَع  واْْلِنُّ  اإلنُْس 

ِهرًيا  ادِقِيا حمس  [، 88]اإلسراء:  ىجسظا نُوا صا تُوا ِِباِديث  ِمثْلِهِ إْن َكا
ْ
ُقولُونا  حمس  [، 34]الطور:  ىجسفالْياأ ْم يا

ا
أ

ا  ا ُكنُْتْم  افَْتا إْن   ِ اَّللَّ ُدوِن  ِمْن  ْعُتْم  اْستاطا ِن  ما واْدُعوا  ياات   ا ُمْفَتا ِمثْلِهِ  ُسور   ْْشِ  بِعا تُوا 
ْ
فاأ قُْل  هُ 

ادِقِيا  ِمثْلِهِ حمس[،  13]هود:  ىجسصا ِْن  م  ة   بُِسورا تُوا 
ْ
فاأ بِْدناا  عا لَع  نْلاا  نازَّ ا  ِممَّ يْب   را ِف  ُكنُْتْم  وإْن 

 

 (. 30-1/29منة املنان )( 1) 
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اءاُكْم ِمْن   دا ادِقِيا واْدُعوا ُشها إْن ُكنُْتْم صا  ِ اهُ قُْل  حمس  [، 23]البقرة:  ىجس ُدوِن اَّللَّ ا ُقولُونا افَْتا ْم يا
ا
أ
ادِقِيا  ِ إْن ُكنُْتْم صا ْعُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَّ ِن اْستاطا ة  ِمثْلِهِ واْدُعوا ما تُوا بُِسورا

ْ
   [.38]يونس: ىجسفاأ

البالغي،   فيه، كاإلعجاز  اإلعجاز  وجوه  يف وتتنو ع  حتدث  بوقائع  واإلخبار 
املستقبل، وإخباره بوقائع األمم اجملهولة، وكل  ذلك مبسوط يف مظان ِه من الكتب ال يت 
تتحدث عن اإلعجاز أو عن جانب من جوانبه، وما أكثرها، وكذلك اإلعجاز العلمي 

 معروفة.حيث أشار إىل كثري من احلقائق الكوني ة، ال يت أثبتها العلم احلديث، ومل تكن 
نَُّه اْْلاقُّ حمس  : قال هللا  

ا
اُهْم أ ا ل نُْفِسِهْم حِت ياتابايَّ

ا
ُُنِيِهْم آيااتِناا ِف اآلفااِق ويف أ  ىجس سا

وعد هللا    [.53]فصلت: ليشهد حتقق  العصر  هذا  الكشوف   ،وإن   تقدمت  وكل ما 
واقتناًعا، وكشفت  إميانً العلمي ة كشفت للن اس عن آايت اخللق الباهرة ال يت تزيد اإلنسان 

فكان ذلك   ، أو أشار إليها  ،عن كثري  من املعاين اليت حتد ث عنها القرآن الكرمي صراحة
ليشهد أبن  القرآن الكرمي ليس من عند رجل   ؛نوًعا من اإلعجاز يظهر يف عصر العلم

 .أمِ ي، أو من عند جيل  من األجيال ال يت كانت جتهل تلك احلقائق
ذلك   إىل  يهدي  ما  ذكرت   القوميةوقد  السليمةابلطرق  والضوابط  يف كتاب:    ، 

الكونية) اآلايت  تفسري  إىل  املنهجية  خالل    (،اإلرشادات  على بينة  إضاءات  من 
 .العلمي وضوابطه، ومبادئه العشرة تعريف التفسري

فأتقن إحكامه، وفص له فأحسن تفصيله. قال هللا    أن ه كتاب أحكمه هللا   و.
: ْن َحِكيٍم َخبِيٍ حمس لَْت ِمْن ََلُ ِ ْحِكَمْت آيَاتُُه ُثمَّ فُص 

ُ
 [. 1]هود:  ىجسكَِتاٌب أ

  وأنزله على نيب ختم به األنبياء به رساالت السماء،    أنه كتاب ختم هللا    ز.
 ،  األداين به  ختم  خالد  عام  هللا  بدين  وشرع   ،    ووضع تشريعات،  فيه 

وأخراهم،   دنياهم  يف  اخللق  صالح  فيها  حقوقًا،  ورسم  اخلالق حدوًدا،  دستور  فهو 
 . إلصالح اخللق وقانون السماء هلداية األرض
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 وترهيب. وترغيب ووعيد، وعد القرآن:  ووعظ واعظ، خري والقرآن
ِِف   يااحمس  : قال هللا   ا  لِما اٌء  واِشفا ب ُِكْم  را ِمْن  ٌة  وِْعظا ما اءاتُْكْم  جا قاْد  انلَّاُس  ا  ها يُّ

ا
أ

راْْحاٌة لِلُْمْؤِمنِيا  ُدورِ واُهًدى وا  [. 57]يونس: ىجسالصُّ

  ؛ : القرآن (املوعظة)هذه آية خوطب هبا مجيع العامل، و"ف  :  بن عطيةقال ا
ابملعروف أيمر  بقول  هو  إمنا  الوعظ  ويرقق  ،ألن  صفة    ،ويزجر  وهذه  ويعد،  ويوعد 

  .الكتاب العزيز
ب ُِكمْ حمس  :  وقوله بل هي من   ،مل خيتلقها حممد    :يريد     ىجسِمْن را

   . عند هللا
وحنو هذا مما ، اجلهل والعتو عن النظر يف آايت هللا  : الص د ور يريد به يفوما 

   .يدفع اإلميان
   .وجعله موعظة حبسب الناس أمجع

تؤمل  إذا  املعىن  تفسري صحيح  وهذا  فقط،  املؤمنني  وجعله ه دًى ورمحة حبسب 
 . (1) "ابن وجهه

احلية،   القلوب  أصحاب  إال  ابملوعظة  ينتفع  الذين أ ول و  وال  والبصائر،  األلباب 
 يقرأون النقل ابلعقل، ويتدبرون ويتأملون، وتالمس املواعظ شغاف قلوهبم. 

على كالم هللا   ي  َعر ف كَعَلم   فإنه  متيزه،  اليت  الكرمي  القرآن  معرفة خصائص  وبعد 
    األنبياء خامت  على  جبيل    املنزل  وابعتباره  ،  بواسطة 
 .. ..   ه:أبن   ا منطوقةألفاظً 

  

 

 (. 3/126)  احملرر الوجيز  (1) 
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حف،  ااملكتوب ىف املص  ،   املنزل على حممد  ،   هللا   كَّلم) .. 
من أول سورة الفاحتة إىل    ،املعجز ولو بسورة منه  ،املتعبد بتَّلوته  املنقول ابلتواتر، 
 . (آخر سورة الناس

الزرقاين الشيخ  هذا  "  :  قال  أن  ترى  اإلعجازوأنت  بني  مجع   ،التعريف 
النيب   على  املصاحف  ،والتنزيل  يف  ابلتواتر  ، والكتابة  والتعبد    ،والنقل 

وإن كان قد امتاز بكثري  -  مى اليت امتاز هبا القرآن الكرميابلتالوة. وهي اخلصائص العظ
  ، وال خيفى عليك أن هذا التعريف كان يكفي فيه ذكر بعض تلك األوصاف   -سواها

جامعً  مانعً ويكون  وبيان  ، اا  إيضاح  مقام  التعريف  مقام  أن  اإلطناب   ،غري    ؛ فيناسبه 
 .(1) " لذلك استباحوا ألنفسهم أن يزيدوا فيه ويسهبوا  ؛ لغرض زايدة ذلك والبيان

 
 :   شرح التعريف   - 3
   : ( هللا قولنا: )كَّلم  أ.

فيها   العبارة  هللا  هذه  لغري  عظيمً -  إبعاد كل كالم  أن   -امهما كان  عن 
قرآنً يسم   النيبى  واجلن     (2)  ، وسواء يف ذلك حديث  اإلنس  أو غريه من 

 .واملالئكة، فكل ذلك ال يسمى قرآنً 

 

/ه ، ح(، وانظر ذلك مفصاًل  2املنان )، مقدمة كتاب: منة  ( 101)ص: املوسوعة القرآنية املتخصصة  انظر:  (1) 
 (. 75-1/41يف )منة املنان( )

أحاديثه    (2)  القيد مجيع  من ز لة عليه، وإن كانت    ؛فيخرج هبذا  قبله هو، غري  ألفاظًا من  لكوهنا 
أيًضا   القيد  هبذا  خيرج  ابملعاين. كما  ال  ابأللفاِظ  هنا  العبة  فإن   من ز لة؛  األحاديث  تلك  بعض  معاين 

من ز لًة من عند هللا   ألفاظها ليست  القول أبن   القدسي ة على  بل هي من عند حمم د    ، األحاديث  
،  دراز وإمن عبد هللا  حمم د  الد كتور  اختاره  ما  وهو  فحسب.  معانيها  املن ز ل  يف      ا 

العظيم(  )الن بأ  قال  كتابه:   .  :45-44)ص" حوته(:  ما  فإهنا حبسب  النبوية  األحاديث    = أما 
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 :   املنزل على النيب حممد ب. 
حممد):  ناقول الس    : (  على  األنبياء  على  أنزل  عما   ابقني احرتاز 
 ،  ًكالتوراة واإلجنيل، والزبور وغريها، فال يسمى شيء منها قرآن . 

 
 :  املكتوب يف املصاحف ج.

وإبشرافه     ابلكتابة منذ عهد النيب  ظَ فِ وح    نَ و ِ وهذه مزية للقرآن أنه د  
 الزائد. واعتنائه 

الصحابة قام  ملا  املصحف    مث  يف  القرآن  يف    ،جبمع  املصاحف  وكتبت 
على جتريد املصحف من كل ما ليس      أمجع الصحابةو   ،  عهد عثمان

 

  ،   بفهمه يف كالم هللا    استنبطه النيب  ( قسم توفيقي)من املعاين تنقسم إىل قسمني:  =
ليس كالم هللا  القسم  الكون، وهذا  بتأمله يف حقائق  و     أو  توقيفي)قطًعا.  الرسول    ( قسم  تلقى 

    مضمونه من الوحي فبينه للناس بكالمه. وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسواًب
  ؛ حري أبن ينسب إىل الرسول    -من حيث هو كالم-سبحانه، لكنه    إىل معلمه وملهمه

قد  املعىن  من  فيه  ما  ولو كان  خاص  حنو  على  ألفه  الذي  وقائله  واضعه  إىل  ينسب  إمنا  الكالم  ألن 
القيد األول يف   إًذا خارج بقسميه من  النبوي  تواردت عليه اخلواطر وتلقاه اآلخر عن األول. فاحلديث 

ر القولني فيه عندن؛  وكذلك احلديث القدسي إن قلنا: إنه منزل مبعناه فقط، وهذا هو أظه هذا التعريف. 
إذ ال وجه للتفرقة   ؛ألنه لو كان منزاًل بلفظه لكان له من احلرمة والقدسية يف نظر الشرع ما للنظم القرآين 

وجوب احملافظة على نصوصه، وعدم جواز    : فكان من لوازم ذلك  . بني لفظني منزلني من عند هللا 
إمجاًعا  ابملعىن  لصحيفته.  ،روايته  احملدث  ملا كان    وحرمة مس  القرآن  فإن  وأيًضا  بذلك كله.  قائل  وال 

احتيج إلنزال لفظه،    ،والتعبد بتالوته   ،مقصوًدا منه مع العمل مبضمونه شيء آخر وهو التحدي أبسلوبه 
للتحدي ينزل  مل  القدسي  للتعبد  ،واحلديث  فيه   ، وال  مبا  العمل  جملرد  إبنزال    ،بل  حتصل  الفائدة  وهذة 

 ". معناه 
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جر ِ قرآنً  وقالوا:  شيء  ،  قرآنية  ادعى  فمن  املصاحف،  فدعواه   دوا  املصاحف  يف  ليس 
 .   وعلى رسوله  ابطلة كاذبة، وهو من املفرتين على هللا

 
 :  املنقول ابلتواتر  د.
  ، قد نقله مجع عظيم غفري ال ميكن تواطؤهم على الكذب  الكرمي  أن القرآن  :أي

وهكذا إىل   ، وال وقوع اخلطأ منهم صدفة، هذا اجلمع الضخم ينقل القرآن عن مجع مثله
    وذلك يفيد العلم اليقيين القاطع أبن هذا القرآن هو كالم هللا  ،النيب  

 .   املنزل على نبيه
وهذه خصوصية ليست لغري القرآن من كتب السماء. فإن الكتب السابقة مل يتح  

  ا جياًل  متواترً  عن أن تنقل ابحلفظ نقاًل وال يف الصدور، فضاًل   ،السطورهلا احلفظ يف  
 عن جيل.

القرآن فقد جعل هللا قابلية عجيبة للحفظ، كما قال      أما    :   هللافيه 
كِرٍ حمس ِْكرِ َفَهْل ِمْن ُمدَّ نَا الُْقْرآَن لِل  ْ  .[17]القمر:  ىجس ولََقْد يََّسَّ

ا، ا عجيبً القرآن يف الصدور بلغت مبلغً بل إن هذه اخلصوصية، خصوصية حفظ  
قلب حفظً  القرآن عن ظهر  العجم، حتفظ  أمم  متينً فهذه  إليه خللا  يتطرق  وال   ،ا ال 

بكلمة واحدة، وال تفريط يف حكم جتويد، وجتد أحدهم مع حفظه هذا ال يدري من 
 ا. العربية شيئً 
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 : املتعبد بتَّلوته ه  .
أحكام    من  حكم  احلقيقة  يف  تعريفههو  يف  قيد  ال  لتمام   ،القرآن  يذكرونه 

بتالوته، أي:     يعنون به أن  هذا الكتاب العظيم قد تعب دن هللاو   ،اإليضاح فحسب
 جعل تالوته عبادة يثاب عليها يف الص الة وغريها.

 ونريد ابملتعبد بتالوته أمرين:  ، : األحاديث القدسية-هبذا القيد-وخرجت به 
الصالةاألول يف  املقروء  أنه  به  ،:  إال  الصالة  تصح  ال  لقوله    ؛والذي 
 :((ل صَّلةأ ملن مل ي أْقرأْأ ِبفأاحِتأة الِكتأاب)) (1). 
ثواب الثاين يعادله  تالوته ال  الثواب على  أن  ق أرأأأ ))  :  قال.  :  مأْن 

ْرفًا ِمْن ِكتأاِب اَّللَِّ   ف ألأُه بِِه حأسأنأٌة، واحلأسأنأُة ِبعأْشِر أأْمثأاِِلأا، لأ أأُقوُل امل حأْرٌف، ولأِكْن  حأ
ٌم حأْرٌف وِميٌم حأْرفٌ     .(2) ((أأِلٌف حأْرٌف ولأ

مأثأُل الَِّذي ي أْقرأأُ الُقْرآنأ، وهو حأاِفٌظ له مع السَّفأرأِة الِكرأاِم ))  : وقال
   .(3) ((الَبأأرأِة، ومثُل الَِّذي ي أْقرأأُ، وهو ي أت أعأاهأُدُه، وهو عليه شأِديٌد فلُه أأْجرأانِ 

 .(4) ((وي أت أت أْعتأُع فيهويف رواية: ))
أن جمرد تالوة القرآن عبادة يثاب عليها املؤمن، ولو مل يكن استحضر   واحلاصل 

نية حتصيل الثواب ابلتالوة، كما أن الصالة ال تصح إال بتالوة شيء منه، وقد وردت 

 

 [. 394[، مسلم ]756] البخاريصحيح  (1) 
 . " حسن صحيح غريب"وقال:   [ 2910الرتمذي ]أخرجه ( 2) 
 (3)  [ البخاري  ينساه.  ( )يتعاهده(و)  .[4937صحيح  ال  حىت  قراءته  ويكرر  ويتفقده  يضبطه    ( )أجران( ): 

 لتالوته ولتحمل املشقة فيها. 
أجران أجر ابلقراءة وأجر بتتعتعه يف  وهو الذي يرتدد يف تالوته؛ لضعف حفظه فله   [. 798مسلم ]صحيح   (4) 

 . تالوته ومشقته
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القرآن تالوة  ثواهبا،    الكرمي،  نصوص كثرية غزيرة يف احلض على  وبيان فضلها وعظمة 
 . نفعةا كثرية وأل ف العلماء يف ذلك كتبً 

 
 :  املعجز ولو بسورة منه و.

ع   لو  حىت  القرآن،  خصائص  أعظم  الصفة:ر ِ اإلعجاز  هبذه  القرآن  الكالم )  ف 
 لكفى ذلك لتمييزه والتعريف به.  (املعجز

والقرآن معجز جبملته، كما أنه معجز أبي سورة منه، ولو كانت هي أقصر سورة  
 من سوره. 
الُْقْرآِن ََل   قُلْ حمس  :  قال َهَذا  بِِمثِْل  تُوا 

ْ
يَأ ْن 

َ
أ اْْلنُْس واْْلِنُّ ىلع  اْجَتَمَعِت  لَئِِن 

تُوَن بِِمثْلِهِ ولَْو ََكَن َبْعُضُهْم ِِلَْعٍض َظِهًيا 
ْ
 .[88]اإلسراء:  ىجس يَأ

ِمثْلِهِ    وإنْ حمس  :  وقال ِمْن  بُِسوَرٍة  تُوا 
ْ
فَأ َعبِْدنَا  ْْلَا ىلع  نَزَّ ا  ِممَّ َريٍْب  يف  ُكنُْتْم 

ِ إْن ُكنُْتْم َصادِقِيَ   . [23]البقرة: ىجسواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَّ
وأنه احلق الذي جيب   ،وهذا اإلعجاز برهان قاطع على أن القرآن كالم هللا  

 اإلميان به واتباعه، واحلذر من خمالفته وعصيانه. 
 

 :  ما يتحقَّق به اإلعجازبيان  ز. 
   :أربعةحتققت أمور ويتحق ق اإلعجاز إذا 

 
   :األول: التَّحدي

 أي: )طلب املباراة واملعارضة(.  
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 أن يكونأ الدَّافُع إىل ردِ  التَّحدي قائًما. :  الثاين
  

   :يكونأ املانُع منتفًيا أن :  الثالث
هبا الن اس    وتوضيح ذلك أن  هذا القرآن هو املعجزة الكبى ال يت حتد ى هللا  

أمجعني، أييت به نيبٌّ أميٌّ ال يعرف القراءة والكتابة..، ومل يت صل أبحد من علماء أهل  
الكتاب حىت  يطلع على أنباء األمم وأخبار الس ابقني، متحِ داًي أئم ة الفصاحة، وفرسان  

تست واخزة  وهلجات   قوي ة،  بعبارات   الكرمي  القرآن  معارضة  منهم  وطلب  فز  البالغة، 
العزمية، وتدفع إىل املباراة. وأم ا أسلوب القرآن الكرمي يف الت حدي فقد تن ز ل معهم من 
الت حدي جبميع القرآن إىل الت حدي بعشر سور مثله، مث  إىل الت حدي بسورة واحدة من 

ال ينبسون ببنت شفة، وهم رغم هذا الت حدي ينتقلون من عجز   (1) مثله، وهم وامجون 
 .(2) إىل  عجز.."

 
على   واشتماله  والبَّلغة،  الرتكيب  حيث  من  نفسه  الكَّلم  إىل  النظر  الرابع: 

 اخلصائص اليت متيزه عن كَّلم البشر:  
مجلة من   من حنو: اإلخبار عن على الغيوب اليت ال سبيل للبشر ملعرفتها، وعلى

جتري    األوجه اليت  املألوفالبالغية  عن  خارج  بديع  نسق  اليت على  الرتاكيب  وعلى   ،
، ومن حيث  على مستوى رفيع واحد على الرغم من تنوع املعاين واملوضوعات تتآلف  

؛ لكونه خطااًب  صالحية صياغته ملخاطبة الناس عامة على اختالف ثقافاهتم وعصورهم
عاًما للناس كلهم، ونسًخا ملا قبله من الشرائع، وألنه ختم رساالت السماء، فهو ابق  

 

م  ( )و ج وًما( أمسك عنه وهو كاره . انظر: املصباح املنري، ماد ة: )وَجَم( )1)   (. 2/649( )وَجَم( من األمر ) جيَِ
   (.94–93ص:)  بيان يف علوم القرآن التانظر: ( 2) 



  

  

   

52 

  

إىل يوم القيامة.. إىل غري ذلك من اخلصائص واملميزات اليت تدل عليها أوجه اإلعجاز 
 املتنوعة. 
 وسيأيت تفصيل مباحث اإلعجاز.  

ي ابعتباره لفظًا منطوقًا، أم ا ابعتباره وبعد: فهذا هو تعريف القرآن ابملعىن الش رع
نقًشا مرسوًما فهو أظهر ما يكون ال حيتاج منا إىل أدىن شرح، حيث هو ذلك املكتوب 

 . (1) يف املصحف من أول )سورة احلمد( إىل آخر )سورة الن اس(
 

 :  اسم جنس علم شخص و بوصفه  يطلق القرآناثلثًا: 
إبطالق علم الشخص فرياد   (2)اسم القرآن على هذا الكتاب الكرمي  يطلق    -  1

ل  اجملموع الكامل هلذا الكتاب، حبيث ال تتخلف عن هذا اجملموع كلمة واحدة من أو  
 سورة احلمد إىل آخر سورة الناس، وهذا هو اإلطالق املشهور. 

اجملموع،   -  2 ذلك  أبعاض  من  أي  وبني  اجملموع  بني  املشرتك  القدر  ويطلق 
 شريطة أن يكون هذا البعض مفهًما للقرآنية.  

وهبذا اإلطالق يصح أن تقول للمجموع: قرآن، وللسورة الواحدة: قرآن، ولآلية  
 الواحدة: قرآن. 

 وهذا اإلطالق يتوقف على حصول القرينة الصارفة عن اإلطالق السابق. 
قوله    :-مثاًل -القرآئن    فمن ُ حمس  :ما يف حنو  َلا فااْستاِمُعوا  الُْقْرآُن  قُرِئا  ِإَوذاا 

ُونا  لَُّكْم تُرْْحا نِْصُتوا لاعا
ا
أ  [. 204]األعراف:  ىجسوا

 

 /ه (. 2(، املعىن الشرعي للقرآن الكرمي )القرآن من ة املنان يف علوم انظر: مقدمة كتاب: )( 1) 
 وكذلك األمساء األربعة األخرى هلذا الكتاب واليت سيأيت بياهنا. ( 2) 
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القرآن   من  شيء  أي  قراءة  عند  مطلوب  واإلنصات  االستماع  أن  املعلوم  فمن 
 الكرمي، كطلبه ابلنسبة جملموع القرآن كله.

اِن حمس  :  ما يف حنو قوله    :ومنها يْطا الشَّ ِمنا   ِ بِاَّللَّ فااْستاعِْذ  الُْقْرآنا  تا 
ْ
أ قارا فاإِذاا 

 [.  98]النحل: ىجسالرَِّجيمِ 
الكرمي  القرآن  من  قدر  أي  قراءة  عند  تطلب  االستعاذة  أن  شرًعا  املعلوم  فمن 

 طلبها عند قراءة مجيعه. 
قوله   أمثال  نكرة من  أو أي من أمسائه  القرآن  بفظ  القرائن: وقوع    : ومن 

لايُْكْم  حمس عا ُكنَّا  إَِلَّ  ل   ما عا ِمْن  لُونا  تاْعما َلا  وا قُْرآن   ِمْن  ِمنُْه  تاتْلُو  ا  واما ن  
ْ
أ شا ِِف  تاُكوُن  ا  واما

 [. 61]يونس: اآلية  ىجسُشُهوًدا إِذْ تُفِيُضونا فِيهِ 
 . (1) -وهللا أعلم-يصدق ابلكل وابلبعض  ،هنا بوصفه نكرة ( قرآن) :فإن لفظ

وجمازًا ،  (اسم جنس)مث إنه إذا أطلق وأريد به البعض كان حقيقة على اعتبار أنه  
 إبطالق اسم الكل وإرادة اجلزء.  (علم شخص)على اعتبار أنه 

مث الظاهر أنه إذا مل تقم قرينة تعني إرادة الكل أو البعض محل على الكل؛ ألن 
 استعماله فيه هو الكثر الغالب.

   .إذا كان معر فًا أبل  (القرآن) :هذا كله يف لفظ
ق بني املعرف أبل واملنكر أبن املعرف ال يصدق إال على هذا ومن العلماء من فر  

:  الكتاب الكرمي، أما غري املعرف فقد يراد به القرآن، وقد ال يراد، كما يف قوله  

ُه واقُْرآناُه  حمس ْعا لايْناا َجا نااهُ فااتَّبِْع قُْرآناُه   17إِنَّ عا
ْ
أ  [. 18-17]القيامة: ىجس 18فاإِذاا قارا

  

 

ا (1)  ) منة  الوهاب غزالن )ص:  /ط، ي(. وانظر: 2ملنان  أ.د عبد  القرآن،  مباحث من علوم  -24البيان يف 
  (.23)ص:  مد أبو شهبة ، حمللدراسة القرآن الكرميملدخل (، ا1/21) مناهل العرفان ، (27
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اآليتني مبعىن: القراءة. وأما لفظ: )القرآن( إذا أطلق فرياد به فكلمة: )قرآن( يف  
 القرآن كله، وال يطلق على بعضه إال ابلقرينة الصارفة. 

 وأما إذا كان منكرًا فال نزاع أنه يطلق على الكل واجلزء إطالقًا حقيقيًّا. 
ِيٌد    بالْ حمس:  : قوله  -أي: من إطالقه على الكل-  فمن األول  21ُهوا قُْرآٌن َما

ُْفوظ    اْوح  ُما  . [22–21]البوج: ىجس22ِِف ل
الثاين احمس  :: قوله  -أي: من إطالقه على اجلزء-  ومن  ن    واما

ْ
أ شا ِِف  تاُكوُن 
لايُْكْم ُشُهوًدا إِذْ تُفِيُضونا فِيهِ  ل  إَِلَّ ُكنَّا عا ما لُونا ِمْن عا َلا تاْعما ا تاتْلُو ِمنُْه ِمْن قُْرآن  وا   ىجسواما

 [. 61]يونس:اآلية 
النيب   ))   وقول  زوجته:  أمر  إليه  رفع  ويف ملن  فيك  نزل  قد 

 . (2)((، يريد: آايت اللعانقرآن  (1)صاحبتك
شيخنا الدكتور  قال  خليفة    األستاذ  )القرآن( كبقية    :لفظن  "إ  :إبراهيم 

اللفظ الشخص)بني متام اجملموع    ي أمسائه من املشرتك  القدر املشرتك بني   (،علم  وبني 
 .(3) (اسم اجلنس)الكل والبعض 

 

 [. 1492[، مسلم ]5308، 5259، 4745صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 27-26لقرآن، أ.د عبد الوهاب غزالن )ص:انظر: البيان يف مباحث من علوم ا (2) 
إبراهيم خليفة    (3)  )  قال شيخنا  املنان(  )منة  أمساء  81-1/80يف  القرآن وحنوه من  لفظ  "فيكون   :)

: وضع خمصوص؛ خلصوص اجملموع املعني الذي ال  أوِلماالقرآن األخرى من املشرتك اللفظي بوضعني:  
يتحقق خارًجا إال بوجود مجيع أجزائه، وهو هبذا الوضع )علم شخص(، وال يكون على هذا الوضع من  

حيث يراد منه متام ما وضع له، أعين: اجملموع املعني بتمامه، حىت لو أطلق على ما  ابب احلقيقة إال من  
دون اجملموع ولو بكلمة واحدة على هذا الوضع كان هذا اإلطالق جمازًا مرساًل، من إطالق الكل وإرادة  

اجملموع  واثنيهمااجلزء.   بني  املشرتك  للقدر  متاًما،  الوضع  هذا  غري  آخر خبصوصه كذلك  وضع  وكل  : 
. وهو على هذا الوضع مقول على=  -كما شرطنا–بعض من أبعاض ذلك اجملموع له به نوع اختصاص  



  

  

   

55 

  

للقرآن بوصفه اسم جنس هو     يظهر أنه اختيار التفتازاين  يوالتعريف الذ
   .(1) ا( املصحف تواترً  )الكالم املنقول يف

وصف   :أعين-ا للقرآن هبذا الوصفا صحيحً ولعل مما ال خيفى أن كون هذا تعريفً 
قوله: )الكالم(. تعريف اجلنس ال   ال يتم إال لو أريد من )أل( يف  -كونه اسم جنس

قطعً  قصده  هو  وهذا  العهد،  ير تعريف  حيث  فأما  هذا  ا،  فإن  العهد،  تعريف  منها  اد 
 لقرآن بوصفه علم شخص.لالتعريف إمنا يكون 

التعريف  : وحيسن زايدة لفظ احتمال الرتدد بني اجلنس   ي لنف  ؛ )مطلق( قبل هذا 
)القرآن( عن القرينة فيحمل على معىن متام  :  وعند جترد إطالق لفظ  ،والعهد ىف )أل(

 كما يف ، هو علم الشخص، وحيمل أيضا عليه عند وجود القرينة احملتمة له   اجملموع الذى
نْزِلا فِيهِ الُْقْرآنُ حمس : قوله 

ُ
ِي أ انا اَّلَّ ضا ما ْهُر را  . [ 185 ]البقرة:  ىجسشا

كما   ،أما إذا وجدت القرينة الصارفة له عن هذا املعىن فيحمل على اسم اجلنس
ُ   ِإَوذااحمس:  قوله    يف َلا فااْستاِمُعوا  الُْقْرآُن  أن ؛  [204]األعراف:ىجس  قُرِئا  املعلوم  من  ألنه 

االستماع مطلوب لبعض القرآن كما هو مطلوب جملموعه. ولقد كان للقرينة دورها ىف 
ألنه من قبيل اجململ   ؛محل لفظ )القرآن( على أحد املعنيني؛ ألن شأن املشرتك كذلك 

 احملتاج للقرينة لتبينه. 

 

=اجملموع وعلى كل واحد من األبعاض على سبيل التواطئ )االشرتاك املعنوي(، فيكون إطالقه على هذا  
 ...اخل". الوضع، ومبقتضى ما قلناه من التواطئ على كل من اجملموع، وكل واحد من األبعض حقيقة 

شرح التلويح    " وال يكون من عموم املشرتك يف شيء  ، فيكون حقيقة يف الكل والبعض ابعتبار وضع واحد"  (1) 
 (. 1/48)  سعد الدين التفتازاين ، على التوضيح
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لفظ النف  :ووقوع  سياق  نكرة ىف  قرينة   ي،)القرآن(  واالستفهام  وشبهه كالشرط 
الشخص املعىن  عن  له  اجلنس   يصارفة  الذ  يإىل  العموم  هذا    يبسبب  ىف  له  عرض 

 السياق.
الصاحل  وكذلك يف  لتبادر اإلطالق  يقال على كل فرد من   ؛سياق اإلثبات  ألن 

تْلُو ِمنُْه  حمس : قوله   كما ىف   ،أفراد جنسها على سبيل البدل ا تا ن  واما
ْ
أ ا تاُكوُن ِِف شا واما

   .(1) "[ 61]يونس: ىجسِمْن قُْرآن  
لفظ العام إذا أطلق أن    :يف )املطول(    التفتازاين  وقد حقق العالمة السعد

اجملاز يف شيء  ،بل ابعتبار عمومه  ،ال ابعتبار خصوصه  على اخلاص ليس من    ، فهو 
زيدً  رأيت  إذا  فقلتكما  إنسانً )  :ا  رجاًل )أو    (، رأيت  أو    (إنسان)  :فلفظ  ( رأيت 

   (.زيد)لكنه قد وقع يف اخلارج على  ،مل يستعمل إال فيما وضع له  (رجل)
أنه جماز  ،وهذا حبث يشتبه على كثري من احملصلني  :قال يتومهون  ابعتبار   ، حىت 

ا أبنه ال داللة للعام على اخلاص بوجه من ويعرتضون أيضً   ، (2)اخلاص  ةرادإذكر العام و 
 ما عدم التفرقة بني ما يقصد ابللفظ من اإلطالق واالستعمال وبني  :ومنشؤه  ،الوجوه

 .(3) "يقع عليه ابعتبار اخلارج

 

 (. 90-1/76)  وانظر: منة املنان ،( 104-103)ص:  املوسوعة القرآنية املتخصصة  (1) 
ومن اشتبه عليه إطالق العام على اخلاص ال خبصوصه ابالستعمال فيه خبصوصه ظن  قال يف )األطول(: " (  2) 

 (. 249/ 2)  وماألطول شرح تلخيص مفتاح العل" أنه جماز 
املفتاح  يف   املطول   (3)  تلخيص  وانظر:  361)ص:  شرح  تفسري    القونوي (، حاشية  2/249)األطول  (،  على 

( اجلوامع  ( 2/450البيضاوي  مجع  على  احمللي  اجلالل  شرح  على  العطار  (،  428-1/427)  حاشية 
الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح   -3/290)  حاشية الدسوقي على خمتصر املعاين   (،2/281)  مواهب 

291 .) 
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فقد   عليه  الفنار نب  وبناء  العالمة  )حاشيته  كذلك    ي  ه  التلويحيف        ( على 
إبراهيم خليفة    ذكركما  - الدكتور  "على  -شيخنا  اجلنس :  املعىن  إطالق   يأن 

حقيقة؛ ألن إطالق    كان  ، وهو أمر كلي عام إذا قيل على بعض من األبعاض)للقرآن(
احلقيقة،   حيز  عن  خترجه  ال  خبصوصه  ال  اخلاص  وإرادة  إرادة  و العام  هو  املخرج  إمنا 

يف كالمه  اشيته على املطوليف )ح كما أفاده العالمة السعد – اخلاص خبصوصه
الذكر الكل   ؛-(اآلنف  املعىن  لبقاء  اسم )  يفاإلطالق األول، وهو احلقيقة    يف  يوذلك 

   .(1)ي"الكل  :معىن ينايف يالذ يإلرادة اجلزئ ؛الثاين وعدم بقائه يف (،اجلنس
   .(2)ويف املسألة حبث

لفظأواحلاصل   من  الكتاب )أو    (القرآن)  : ن  اسم  أي  أو  القرآن(،  إذا   أمساء 
ويكون املقصود من    .دخلت عليه )أل(، ومل تقم قرينة على إرادة اجلنس كان أبًدا للعهد

الشخصي)  :القرآن آخر كلمة، من    (العلم  إىل  أول كلمة  القرآن كله من  املقول على 
أول احلمد إىل آخر الناس، فهو املقول على اجلميع من حيث هو مجيع، ال على القدر 

ۡهرُ حمس   :يف حنو قوله    وذلك   ،ني الكل والبعض املشرتك ب انا   شا ضا ما ِي    را نزِلا   ٱَّلَّ
ُ
 فِيهِ   أ

 

  ( املنان يف علوم القرآن منة  ، وقد فصل القول يف ذلك يف ) ( 104-103)ص:  املوسوعة القرآنية املتخصصة   (1) 
(1/85) . 

وقد عثرت على حتقيقه يف أكثر من    ،)حاشيته على التلويح(يف    انظر: ما حققه ابن كمال ابشا  (  2) 
خمطوط، منها: خمطوط من وقف شيخ اإلسالم فيض هللا أفندي ابلقسطنطينة، السلطنة العثمانية، رقم  

مواهب الفتاح  يف )  [. وانظر: ما حققه ابن يعقوب املغريب  18[، و]أ: 17[، الورقة ]ب:584]
املفتاح  تلخيص  شرح  و 2/281)  ( يف  مفتا (،  تلخيص  شرح  العلوماألطول  للعصام ح   ،  (2/249  ،)

حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على  و   (، 291-3/290)  حاشية الدسوقي على خمتصر املعاينو 
،  فتح القدير و   (، 1/189)مد بن علي بن حسني  حمل  ، هتذيب الفروقو (،  428-1/427)   مجع اجلوامع 

 (. 2/207)  تيسري التحرير (، و 10/480)  بن اهلمامال
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ِ   حمسٱْۡلاۡمدُ   : وقوله    [،185]البقرة:  ٱلُۡقۡرءااُنىجس ِي    َّلِلَّ لا   ٱَّلَّ نزا
ا
ى   أ ا ۡبِدهِ   لَعا ىبا   عا امۡ   ٱلِۡكتا ل  وا

ۡعال ُۥ  َيا ا    َلَّ ِي   حمستابااراكا  :  وقوله [، 1]الكهف: ىجس١  ِعواجا لا   ٱَّلَّ  نازَّ
ىجس فالقرآن يطلق علم شخص، واسم جنس، فعلم الشخص يراد منه   [.1]الفرقان: ٱلُۡفۡرقاانا

اجلنس فيقال على القدر املشرتك بني الكل اسم  اجلميع حبيث ال تند منه كلمة، وأما  
قوله   قرآن، كما يف حنو  لآلية:  فيقال  تا   حمسفاإِذاا  :والبعض، 

ۡ
أ  فاٱۡستاعِذۡ   ٱلُۡقۡرءاانا   قارا

 ِ ىنِ   ِمنا   بِٱَّللَّ ۡيطا يقرأ   [، 98]النحل: ىجس٩٨  ٱلرَِّجيمِ   ٱلشَّ ألن  صاحلة  ألهنا  للجنس؛  هنا  فهي 
القرآن،   من  قدر  أي  يقرأ  وأن  قوله    وذلك القرآن كله،  حنو  ئا قُرِ   حمسِإَوذاا    :يف 

نِصُتواْ  ٱلُۡقۡرءااُن  
ا
أ ُۥ وا ُونا  فاٱۡستاِمُعواْ َلا لَُّكۡم تُرْۡحا ا  : وقوله    [،204]األعراف: ىجس٢٠٤لاعا   حمسواما

ن    ِِف   تاُكونُ 
ۡ
أ ا  شا ْ   واما ىجس  ِمن  ِمۡنهُ   تاۡتلُوا إرادة    [،61]يونس: قُۡرءاان  على  القرينة  تقم  مل  فإذا 

،  اجلنس فإن القرآن أو الكتاب أو أي اسم من أمساء القرآن مقول على علم الشخص
   .ور إبراهيم خليفة كما أفاده أستاذن الدكت

 

 أحكام القرآن الكرمي: رابًعا: 
 أم ا أحكامه فمنها:  

 

  :األحكام املتعلِ قة ابلعقيدة  - 1
ابهلل   اآلخر،  ،    ورسله  ، وكتبه  ، ومالئكته  كاإلميان  ال َقَدر و واليوم 

ِه وَشر ِه   . َخري 
 
   :ومنها: األحكام املتعلِ قة بتهذيب النَّفس وتقوميها  - 2

 .( األحكام األخالقي ة ) :وهي
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   :ومنها: األحكام العمليَّة - 3
 املتعلِ قة أبفعال وأقوال املكل فني، وهي املقصودة ب : )الفقه(.  وهي 

 وهي نوعان: عبادات ومعامالت.

 خامًسا: تعريف املعىن املركب من علوم وقرآن:
 :العام املعىن اإلضايف - 1

  يدل لغة على أنواع العلوم اليت تتصل ابلقرآن الكرمي.   (علوم القرآن)هذا التعبري  
علوم   من  القرآن  من  تؤخذ  علوم  به  فرياد  املتقدمني،  يستعمل يف عصور  وهكذا كان 
اإلنسان،   حول  العامة  املعارف  من  أو  األخالق،  أو  الفقه،  أو  الشرع، كالعقيدة، 

 . والكون، والطبيعة
املتصلة ابلقرآن   (القرآن)و  (علوم)اإلضافة بني  ف العلوم واملعارف  أنواع  تشري إىل 

الكرمي سواء كانت خادمة للقرآن مبسائلها أو أحكامها أو مفرداهتا، أو أن القرآن دل  
 على مسائلها أو أرشد إىل أحكامها.  

إليه استند  أو  القرآن  خدم  علم  التف  ،فيشمل كل  التجويد   ،سريكعلم  ،  وعلم 
 وغري ذلك. ، وعلم الفرائض ،وعلم التوحيد ،وعلم الفقه والقراءات،

 
 معناه كفن مدون: - 2

بلحاظ الفائدة والغاية، وإما أن يكون بلحاظ ال خيفى أن التعريف إما أن يكون  
 املوضوع وجمال البحث.

من  نقل  وقد   اإلضايفالتعريف  املدون  ،املعىن  الفن  على  علًما  وأصبح   ،وجعل 
 .قبل التدوين مدلوله كفن مدون أخص من مدلوله ابملعىن اإلضايف
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عد علم يبحث فيه عن أصول وقوا)  وع رِ ف بلحاظ املوضوع وجمال البحث أبنه 
خمصوصة، ك حيثيات  من  الكرمي  ابلقرآن  املتصلة  العلوم  وترتيبه وضوابط    ، نزوله، 

، وحمكمه ومتشاهبه، ومكيه ومدنيه  ،وتفسريه، وإعجازه  وشرح غريبه  وْجعه، وكتابته،
من املباحث ذات الصلة، وما يعرض ملوضوع هذا   ذلك  وغري   ودفع الشبهات عنه

نصِ   على  الضوء  تلقي  اليت  العديدة  القضااي  من  الكرمي  القرآن  هو  والذي  العلم 
 (. وهو املعين هنا. القرآن أو معناه أو هدفه حبيث تبني حقيَّة كونه من عند هللا

 ( هو جنس يشمل سائر العلوم.علمفقولنا يف التعريف: )
( يستفاد منه: ل وقواعد وضوابط العلوم املتصلة ابلقرآن الكرميأصو وقولنا: ) 

لكافة كلياته   االستيعاب  سبيل  على  أخذ  لو  العلم  هذا  مباحث  من  مبحث  أن كل 
علمية كاملة  رسائل  من  فكم  برأسه.  قائم  علم كامل  منه  يصاغ  أن  ألمكن  وجزئياته 

العلم، هذا  مباحث  من  خمصوًصا  مبحثًا  منها  واحدة  أ ل ِفت    تتناول كل  ما  بل كثريًا 
 ذارسائل علمية متعددة يف مبحث واحد تناول كلٌّ منها جزئية أو أكثر من جزئيات ه

 املبحث.
الناس   مجعها  متعددة  علوًما كثرية  أهنا كانت  املباحث:  هذه  يف  األصل  إن  بل 

 حتت علم واحد، هو هذا العلم. 
ا، ومسمى، وموضوًعا، اسً وال يزال لبعضها حىت اآلن مسة العلم أبكمل معانيه: )

 (.وغاية
وذلك كعلم التفسري الذي ال ينضب معينه، والذي فيه مئات اجمللدات املطبوعة، 
ومثلها املخطوطة املوجود منها واملفقود ما يعرفه أهل الشأن، وكعلم القراءات الذي له  

 أيًضا مسة االستقالل، والذي ألف فيه من املنظوم واملنثور الشيء الكثري. 
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عدد ومثل  وعلم  املصحف،  خط  أعين:  اخلط،  مرسوم  ومثله:  التجويد،  علم  ه: 
اآلي، وعلم الوقوف واالبتداء، وعلم اإلعجاز إىل غري ذلك من هذه املباحث اليت ال  

 يزال للعديد منها اسم العلم ومسماه.  
)علوم  العلم:  هذا  على  يطلقوا  أن  حسن  أميا  علمائنا  من  حسًنا  مث كان  ومن 

إىل هذا الذي ذكرنه من    ، ال علم القرآن ابإلفراد؛ إشارة منهم  القرآن( ابجلمع
وأن   علًما كاماًل،  لكان  قضاايه  استوعبت  لو  العلم  هذا  مباحث  من  مبحث  أن كل 
أهنا كانت   الواحد  العلم  هذا  حتت  اجملموعة  املباحث  هذه  يف  العلوم  هذه  يف  األصل 
علوًما متفرقة ال علًما واحًدا، وبسبب ما ربط بينها من رابط واحد هو التعلق الوثيق 

 ها ابلقرآن مجع من تفرق من قواعدها وأصوهلا حتت هذا العلم الواحد. لكل من
علم يبحث فيه عن أصول وقواعد وضوابط العلوم املتصلة ابلقرآن وقولنا: )

( قيد أول خيرج به العلوم اليت ال يبحث فيها عن القرآن، واليت ليس موضوعها  الكرمي 
 إليها. القرآن الكرمي، كعلوم العربية والفقه والطب وما 

 ( تبني بذكر مباحث هذا الفن.من حيثيات خمصوصةوقولنا: )
البحث ما يعرض ملوضوع هذا العلموقولنا: ) ...اخل( قيد اثن خرج به ما كان 

فيه عن غري هذه احليثيات، ككون النص القرآين شاهًدا لقاعدة عربية، أو حلكم فقهي، 
هذا الفن، وابجتماع القيدين  أو ألصل خلقي، وما إىل ذلك مما ال يندرج حتت مسائل  

 .  (1)أيتلف الفصل املخرج ملا سوى هذا الفن من أنواع العلوم والفنون املختلفة

 

خليفة  (  1)  الرمحن  عبد  إبراهيم  الدكتور  األستاذ  العالمة  ألستاذن  القرآن،  علوم  يف  املنان  منة   انظر: 
(، وينظر ما حققه الدكتور من املبادئ العشرة هلذا العلم يف كتابه احلافل: )منة املنان(. وانظر:  1/118)

 ن(.  -/م2مقدمة اجلزء الثاين ) 
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غزالن   الشيخ  )علوم    : وقال  العلم:  هذا  مسوا  العلماء  أن  يف  السر   "لعل  
هو أهنم أرادوا أن يشريوا هبذه التسمية إىل   -بصيغة اجلمع ال بصيغة اإلفراد–القرآن(  

أن كل مبحث من مباحثه جدير إذا مجعت مسائله على سبيل االستيعاب واالستقصاء 
 .  (1) أن يكون علًما برأسه"

      
 الفروق بني القرآن الكرمي واألحاديث القدسية:سادًسا: 

الكرمي حتدى هللا    -  1 القرآن  مبثله  أن  أيتوا  أن  سور    (2) الناس  بعشر  أو 
مثله  (3)مثله من  بسورة  التحدي    ،فعجزوا  ،(4) أو  به  يقع  فلم  القدسي  احلديث  أما 

 واإلعجاز.
احلديث   -  2 أما  الثبوت،  قطعي  فهو  التواتر  بطريق  منقول  الكرمي  القرآن  أن 

 . وحىت املوضوع والضعيف الصحيح ، فمنه القدسي فأغلبه أحاديث آحاد ظين الثبوت 
لفظًا ومعىن، أما احلديث القدسي فمعناه من أن القرآن الكرمي من عند هللا    -  3

 هللا ابتفاق العلماء، أما لفظه فاختلف فيه. 

 

 (. 32-31ص:البيان يف مباحث من علوم القرآن )( 1) 
ولَْو ََكنَ حمس  (2)  تُوَن بِِمثْلِهِ 

ْ
ََل يَأ الُْقْرآِن  تُوا بِِمثِْل َهَذا 

ْ
ْن يَأ

َ
أ نُّ ىلَعَ  َبْعُضُهْم ِِلَْعٍض    قُْل لَئِِن اْجَتَمَعِت اْْلنُْس واْْلِ

يُْؤِمُنوَن  حمس  ،[88]اإلسراء:  ىجسَظِهًيا  ََل  بَْل  ََلُ  َتَقوَّ َيُقولُوَن  ْم 
َ
َصادِقِيَ   33أ ََكنُوا  إِْن  ِمثْلِهِ  ِِبَِديٍث  تُوا 

ْ
   ىجسفَلَْيأ

 . [34-33]الطور:
ِ حمس(  3)  اَّللَّ ُدوِن  ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  َمِن  واْدُعوا  يَاٍت  ُمْفََتَ ِمثْلِهِ  ُسوٍر  بَِعْْشِ  تُوا 

ْ
فَأ قُْل  اهُ  افََْتَ َيُقولُوَن  ْم 

َ
ُكنُْتْم    أ إْن 

 [. 13]هود: ىجسَصادِقِيَ 
ِ إنْ وإْن ُكنُْتمْ حمس(  4)  تُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمثْلِهِ واْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَّ

ْ
ْْلَا ىلَعَ َعبِْدنَا فَأ ا نَزَّ ُكنُْتْم     يِف َريٍْب ِممَّ

اْسَتَطْعُتْم ِمْن دُ حمس[،  23]البقرة:  ىجسَصادِقِيَ  واْدُعوا َمِن  تُوا بُِسوَرٍة ِمثْلِهِ 
ْ
اهُ قُْل فَأ افََْتَ َيُقولُوَن  ْم 

َ
إْن أ  ِ وِن اَّللَّ

 [.38]يونس: ىجسُكنُْتْم َصادِقِيَ 
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أما احلديث القدسي فينسب   ،أن القرآن الكرمي ال ينسب إال إىل هللا    -4
هللا   هللا    إىل  قال  فيقال:  إنشاء  هللا   ، نسبة  الرسول  إىل  مضافًا  ويروى 
   نسبة إخبار فيقال: قال رسول هللا  .فيما يرويه عن ربه 

 أن القرآن الكرمي متعبد بتالوته من وجهني كما سبق بيانه.  - 5
 أن الصالة ال تصح إال بتالوة القرآن دون احلديث القدسي. أ.

 .كما تقدمأن ثواب تالوة القرآن ثواب عظيم   .ب 
الكرمي حترم روايته ابملعىن  -  6 القرآن  القدسي فال حترم روايته  أ  ،أن  ما احلديث 
 ابملعىن.

سورة،   -  7 اآلايت  من  واجلملة  آية  منه  اجلملة  تسمى  الكرمي  القرآن  أن 
 واألحاديث القدسية ال يسمى بعضها آية وال سورة ابتفاق. 

دون    -  8 تالوته  عند  والبسملة  االستعاذة  بني  اجلمع  يشرع  الكرمي  القرآن  أن 
 احلديث القدسي.

احلديث القرآن    -  9 دون  املصحف  رسم  هو  خاص  برسم  يكتب  الكرمي 
 .القدسي

 احلديث  يكفر، أما  منه  واحداً   حرفاً   جيحد  من  بل  ي كفر،  جاحده  القرآن  -  10
 . يكفر فال  روايته بعض حلال نظراً   استنكره أو  حديثاً  جحد من فإن القدسي
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 : توطئة
اخل من  له  الكرمي  القرآن  ال   إن  ما  فيها  صائص  آخرأي  يشاركه  فمن كتاب   ،

  ذلك: إطالق التسمية على مجلته، وعلى بعضه.
ا ملا مسى العرب كالمهم على اجلملة ا خمالفً كتابه امسً    قال اجلاحظ: مسى هللا 

  ، آية :وبعضها ،كقصيدة  ،سورة  :وبعضه ،ديوانً  :كما مسوا  ،قرآنً  :والتفصيل. مسى مجلته
 . (1)كقافية  ،فاصلة  :وآخرها ،كالبيت
 

:  أساء القرآن الكرمي: أولً
 القرآن:  - 1

قْومُ حمس : قال هللا 
ا
ْهِدي لِلَِِّت ِِها أ ا الُْقْرآنا يا ذا  [. 9]اإلسراء: ىجس إنَّ ها

ا الُْقْرآنا حمس  :وقال   ذا ْكا ها يْناا إَِلا وْحا
ا
ا أ ِص بِما صا نا الْقا ْحسا

ا
لايْكا أ ُْن ناُقصُّ عا  ىجسَنا

   .[ 3]يوسف:
فِيهِ   إِنَّ حمس  :وقال   ُهْم  ِي  اَّلَّ ا  ْكَثا

ا
أ ائِيلا  إِْْسا باِِن  ا  لَعا ياُقصُّ  الُْقْرآنا  ا  ذا ها

ْتالُِفونا   [. 76]النمل: ىجسَيا
رِيمٌ حمس :وقال 

 [. 77]الواقعة: ىجسإِنَُّه لاُقْرآٌن كا
 
 الفرقان:  - 2

بِْدهِ حمس : قال هللا  لا الُْفْرقاانا لَع عا ِي نازَّ  [. 1]الفرقان: ىجس تابااراكا اَّلَّ
  

 

 (. 2/326) معرتك األقران  (، 1/178)  اإلتقان يف علوم القرآن انظر: ( 1) 
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يفرق   ألنه  فرقاًن؛  القرآن:  الفاعل يسمى  تسمية  من  فهو  والباطل،  احلق  بني 
 ابملصدر. 

ترجع  االمسني، كما  هذين  إىل  ترجع  أمسائه  إن مجيع  املفسرين:  بعض  قال  وقد 
 إىل صفيت: اجلالل واجلمال.   على كثرهتا صفات هللا 

 .(1) ويلي هذين االمسني يف الشهرة هذه األمساء الثالثة الكتاب والذكر والتنزيل
، أي: الفارق، وجيوز أن يراد به املفعول أي: املفروق ( 2) والفرقان مصدر يف األصل

النزول يف  بعض  عن  واآلايت.  ،بعضه  السور  يف  هللا    أو  فاراْقنااهُ   واقُْرآنًاحمس  :قال 
نْلااهُ تاْْنِيًًل  نازَّ ا ُمْكث  وا ا انلَّاِس لَعا هُ لَعا

ا
أ  [.106]اإلسراء:  ىجسِِلاْقرا

 فاملراد من إطالق املصدر وإرادة الفاعل: أنه يفرق بني احلق والباطل. 
 واملراد من إطالق املصدر وإرداة املفعول:

 املفروق فيه بني احلق والباطل. أ.
 املفروق فيه بني السور واآلايت. ب.

 كما أن القرآن يراد به: املقروء.
هذا من حيث اإلمجال، وقد قيل يف التفسري أقوال تندرج حتت اإلطالق األول، 

 :أنه وهو إطالق املصدر وإرادة الفاعل، فمن ذلك 
أمر عيسى    أ. والباطل يف  احلق  بني  األحزاب    فيماو   ،فرق  فيه  اختلف 

 وأهل امللل. 
 فرق بني احلق والباطل يف أحكام الشرائع، ويف احلالل واحلرام. ب.

  
 

 (. 21(، البيان يف مباحث من علوم القرآن، أ.د عبد الوهاب غزالن )ص:1/15انظر: مناهل العرفان )( 1) 
 الفرق: الفصل بني الشيئني. ، فَفَصلَ  ، أي:ا فَ َرَق يَ ف ر ق  فَ ر قً فهو من ( 2) 
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، فدخل يف هذا التأويل: طوفان  (1) ث فرق بني احلق والباطل فيما َقد َم َوَحد  ج.
هللا   أفعال  وسائر  بدر،  ويوم  فرعون،  لغرق  البحر  وفرق  احلق    نوح،  بني  املفرقة 

 والباطل. 
عندي"  :  الرازي  اإلمام  قال  د. هنا   : واملختار  ابلفرقان  املراد  يكون    : أن 

  ألهنم إذا ادعو أهنا نزلة من عند هللا  ؛ إبنزال هذه الكتب    املعجزات اليت قرهنا هللا
  إىل دعو   افتقروا  الفرقانتصحيح  هي  وكانت  ابملعجزات،  بني    ؛اهم  تفرق  ألهنا 

وهو املعجز   ،دعوى الصادق والكاذب، فلما ذكر أنه أنزهلا، أنزل معها ما هو الفرقان
 .( 2) "ةالقاهر الذي يدل على صحتها، ويفيد الفرق بينها وبني سائر الكتب املختلف

وهذا الذي ذكره اإلمام هو على مقتضى الظاهر، وعلماء ":    قال الطييب
وإذا سنح هلم ما خيالف الظاهر ال يلتفتون إىل   ،هذا الفن يهجرون سلوك هذا الطريق

 . (3)"ويعدونه من ابب النعيق ،الظاهر
الزركشي    ه  . فرقانً "  :قال  تسميته  والباطل  ،وأما  احلق  بني  فرق   ، فألنه 

 .(4) " الفارق : وبه مسي عمر بن اخلطاب  .واملؤمن واملنافق ،واملسلم والكافر
 . (5) غري ذلك  وقيل

 

فيه   (1)  واألصل  من حدث،  الدال  قدم    بضم  مع  استعمل  وإذا  الدال،  فتحت  وحده  استعمل  فإذا  فتحها، 
 (. 68-67)ص: ئ ابلتثليث من حروف القرآن ر حتفة اأَلقران يف ما قانظر: إتباعا لضمة قدم.   ضمت

 (. 134-7/133التفسري الكبري )( 2) 
 (. 2/490)  نواهد األبكار وشوارد األفكار(، وانظر:  4/15) الغيب يف الكشف عن قناع الريب فتوح   (3) 
 (. 1/280)  البهان يف علوم القرآن (4) 
 (5  )( الطبي  تفسري  )  (،163-6/162انظر:  الوجيز  ) (،  1/399احملرر  التفسري  يف  احمليط  -3/17البحر 

 (.  257 /1، زاد املسري )(18
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خليفة   إبراهيم  العالمة  شيخنا  ذكر  يف   وقد  هي  اليت  الفرقان  أن كلمة 
 األصل مصدر إمنا تقال على القرآن أبحد معان ثالثة:

االثنني األولني، واقتصر شيخنا غزالن    قال: ذكر شيخ أشياخنا الزرقاين  
  .على أوهلا 

 : أنه من إطالق املصدر وإرادة اسم الفاعل. أوِلا
املفروق بني سوره وآايته، : أنه من إطالق املصدر وإرادة اسم املفعول، أي:  اثنيها

أيًضا.   واملبطل  احملق  والباطل، وبني  احلق  فيه بني  املفروق  أو  التنزيل،  أو بني جنومه يف 
عالقته الذي  املرسل  اجملاز  ابب  من  اإلطالقني  هذين  أهل التعلق  :وكال  بقول  ، كما 

 . (1)البيان يف حنو هذا
بقاءه على  اثلثها  الوصف ابملصدر مع  أنه من    ، معناه املصدري، بدون أتويل: 
العدل  مبالغةً  هو  عدل، كأمنا  حممد  وقولنا:  وإدابر،  إقبال  هي  فإمنا  حد:  على   ،
 . (2)نفسه"

املفعول، وجيوز أن    :أو مبعىن  ،الفاعل  :فهو مصدر مبعىن"  : قال األلوسي  
 . (3)"فال تغفل ،هي إقبال وإدابر :يكون ذلك من ابب 

  

 

وما    (1)  املفعول،  واسم  الفاعل،  املشتقات، كاسم  عنه مجيع  تصدر  الذي  األصل  بوصفه  املصدر  أن  "يعنون 
إليهما يتعلق جبميع ما اشتق منه تعلق األصل بفرعه، ويتعلق به مجيع ما اشتق منه تعلق الفرع أبصله.  

 (.   1/36فتنبه" منة املنان )
 (.   37-1/36منة املنان ) (2) 
 (. 9/422) روح املعاين ( 3) 
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وهو   ،وجًها مل يذكره األلوسي    وزاد شيخنا العالمة إبراهيم خليفة  
أن يبقى املصدر كما هو بال أتويل، ولكن يقدر قبله مضاف، هو الوصف يف احلقيقة،  

 .   (1) -هنا مثاًل -كأن تقول: ذا الفرقان 
 
 الكتاب:  - 3

يْبا فِيهِ   ١الم  حمس : قال هللا   [. 2-1]البقرة: ىجسذالِكا الِْكتااُب َلا را
ِعواًجا حمس  :وقال    ُ َلا ْل  ْعا َيا اْم  ل وا الِْكتاابا  بِْدهِ  عا ا  لَعا لا  نْزا

ا
أ ِي  اَّلَّ  ِ َّلِلَّ  ىجساْْلاْمُد 

   [.1]الكهف:
وهو    ،اعلم أن أمساء القرآن كثرية: أحدها: الكتاب "  : قال اإلمام الرازي  
والصيام مبعىن  .مصدر كالقيام  فعال  مبعىن  ، مفعول  :وقيل:  واتفقوا   :كاللباس  امللبوس، 

ْكا حمسالقرآن قال:    :على أن املراد من الكتاب  نْلااهُ إَِلا نْزا
ا
. قال: [29]ص:  ىجسُمبااراكٌ   كِتااٌب أ

الكتيبة  ومسيت  مجعته،  إذا  الشيء  من كتبت  الكتاب  فسمي   ؛واشتقاق  الجتماعها، 
ألنه كالكتيبة على عساكر الشبهات، أو ألنه اجتمع فيه مجيع العلوم،    ؛ الكتاب كتاابً 

 . (2)"ألزم فيه التكاليف على اخللق أو ألن هللا 
: ضم  "  :وقال الراغب   التعارف  ال َكت ب   ضم    : أدمي إىل أدمي ابخلياطة، ويف 

فظ، ، وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إىل بعض ابلل  احلروف بعضها إىل بعض ابخلط ِ 
  ي كالم هللا وهلذا مس  ؛واحد لآلخر   لكن يستعار كل    ، ظم ابخلط ِ فاألصل يف الكتابة: الن  

 - َتب  .( 3) "[2-1]البقرة: ىجسذالِكا الِْكتااُب   ١الم  حمسكقوله:   ،كتاابً   :-وإن مل ي ك 

 

 (.   1/37منة املنان ) (1) 
 (. 2/260التفسري الكبري ) (2) 
 (. 699، مادة: )كتب( )ص: املفردات يف غريب القرآن انظر: ( 3) 
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األلوسي   املفعول "  :قال  به  ومسي  املصدرية  على  ابق  إما  هنا  والكتاب 
وأطلق على املنظوم عبارة قبل أن تنظم حروفه اليت   ،املفعول  :أو هو مبعىن  ،(1) للمبالغة

إن اشتقاق الكتاب  :وقول اإلمام  .يتألف منها يف اخلط تسمية مبا يؤول إليه مع املناسبة
الكتيبة  ،من كتبت الشيء إذا مجعته ألنه    ؛فسمي الكتاب كتاابً   .الجتماعها  ؛ ومسيت 

  أو ألن هللا    ،أو ألنه اجتمع فيه مجيع العلوم  ،كالكتيبة على عساكر الشبهات 

كالم ملفق ال خيفى ما فيه، ويطلق الكتاب كالقرآن   -ألزمك فيه التكاليف على اخللق
املرسل   النيب  على  املنزل  اجملموع  الكل   ، على  بني  الشائع  القدر  وعلى 

 . (2)"واجلزء
اإلمام ذكره  يف   يعد    الرازي  وما  يدخل  وال  التفسري،  يف  اللطائف  من 

 قد تعقب ما أورده األلوسي   التلفيق؛ ولذلك فإن أستاذن العالمة إبراهيم خلفية  
   على كالم اإلمام فقال: "ليس ملا أخذه على اإلمام مأخذ، بل أقول: ال تلفيق

فيه، ولكن من احلسن واإلصابة، ال كما ي ما  اإلمام، وهو حق ال خيفى  ريد  يف كالم 
 .    " (3)األلوسي 

 ولعله من التوسع يف املفهوم؛ إذ ال ختفى الصلة بني الكتيبة والكتاب. 
التفسري اإلشاري ضمن   :يقبل ما هو أبعد من ذلك من حنو  واأللوسي  

 ضوابط وأصول التفسري.  
احلكمة من التسمية ابلقرآن وابلكتاب،   حممد بن عبد هللا دراز   الدكتوروقد ذكر  

فقال   التسميتني  بني  االرتباط  متلوًّا ":  ووجه  قرآًن كونه  تسميته  يف  روعي 

 

 . والالم للتأكيد ، الكتابة  : على حاله مبعىن يعين:  (1) 
 (. 1/109روح املعاين )  (2) 
 (. 1/28منة املنان ) (3) 
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ابأللسن، كما روعي يف تسميته كتااًب كونه مدوًن ابألقالم، فكلتا التسميتني من تسمية  
 الشيء ابملعىن الواقع عليه.

من حقه العناية حبفظه يف موضوعني ال  ويف تسميته هبذين االمسني إشارة إىل أن  
أنه جيب حفظه يف الصدور والسطور مجيًعا، أن تضل إحدامها    :يف موضع واحد، أعين

من  عليه  اجملمع  الرسم  يوافق  حافظ حىت  حبفظ  لنا  ثقة  فال  األخرى،  إحدامها  فتذكر 
ال ثقة  األصحاب، املنقول إلينا جياًل بعد جيل على هيئته اليت وضع عليها أول مرة. و 

 لنا بكتابة كاتب حىت يوافق ما هو عند احلفاظ ابإلسناد الصحيح املتواتر. 
بعثها هللا اليت  املزدوجة  العناية  بنبيها      وهبذ  اقتداًء  يف نفوس األمة احملمدية 

إِنَّا حمسهللا الذي تكفل حبفظه حيث يقول: بقي القرآن حمفوظًا يف حرز حريز، إجنازًا لوعد 
اافُِظونا  ْلا  ُ َلا ِإَونَّا  ِْكرا  اَّل  نْلاا  نازَّ ُْن  املاضية من    [، 9]احلجر:  ىجسَنا الكتب  ومل يصبه ما أصاب 

يتكفل هللا مل  السند، حيث  وانقطاع  والتبديل  إىل      التحريف  بل وكلها  حبفظها، 
فقال   الناس  ِ حمس  :حفظ  اَّللَّ كِتااِب  ِمْن  اْسُتْحفُِظوا  ا  بِما ْحبااُر 

ا
اْْل وا بَّانِيُّونا  الرَّ   ىجس وا

 مبا طلب إليهم حفظه.  :أي  [،44]املائدة:
ال  التوقيت  على  هبا  جيء  السماوية  الكتب  سائر  أن  التفرقة  هذه  يف  والسر 

وأن هذا القرآن جيء به مصدقًا ملا بني يديه من الكتب ومهيمًنا عليها، فكان    التأبيد،
مسدها، جامًعا ملا فيها من احلقائق الثابتة، زائًدا عليها مبا شاء هللا زايدته، وكان سادًّا  

أن يبقى حجة إىل قيام الساعة،     ومل يكن شيء منها ليسد مسده، فقضى هللا
 . (1) "وإذا قضى هللا أمرًا يسر له أسبابه، وهو احلكيم العليم

 
  

 

 (. 43-41)ص: هللا دراز حممد بن عبد  د.   ،النبأ العظيم  (1) 
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 الذكر:  - 4
اافُِظونا حمس : قال هللا  ُ ْلا ِْكرا وإنَّا َلا نْلاا اَّل  ُْن نازَّ  . [9]احلجر:  ىجس إنَّا َنا

وأما تسميته ذكرًا فألنه مذكِ ر مبا جيب اتباعه، ومبا جيب اجتنابه، ومذكر بفضل 
 ونعمه  على عباده، وابملواعظ وأخبار األمم السابقة، وابألدلة واحلجج. هللا 

الزركشي   تسميته"  :قال  املواعظ  ؛اذكرً   : وأما  من  فيه   ، والتحذير  ،فلما 
املاضية األمم  مصدر  ، وأخبار  ذكذكر   :وهو    : هللا  قال    ،الشرف  :والذكر  ،ارً ت 

ُْكْم كِتاابًا فِيهِ ذِْكرُُكمْ حمس نْلاا إَِلا نْزا
ا
ْد أ  .(1) "شرفكم :أي ىجسلاقا

ا تسمية جامعة  ذكرً   :تسمية القرآن"   : وقال اإلمام حممد الطاهر بن عاشور 
 عجيبة مل يكن للعرب علم هبا من قبل أن ترد يف القرآن. 

تسميته إنزاله  ؛قرآنً   :وكذلك  من  قصد  والقرآن   : ألنه  الذكر  فصار  يقرأ،  أن 
صنفني من أصناف الكالم الذي يلقى للناس لقصد وعيه وتالوته، كما كان من أنواع  

 الكالم الشعر واخلطبة والقصة واألسطورة.
ُ إِْن ُهوا إَِلَّ ذِْكٌر  حمس  : ويدلك هلذا قوله   ا يانْباِِغ َلا ْعرا واما ِ لَّْمنااهُ الش  ا عا واقُْرآٌن واما

ا، ووصفه  شعرً   فنفى أن يكون الكتاب املنزل على حممد    ، [69يس:]  ىجسُمبِيٌ 
أبنه ذكر وقرآن، وال خيفى أن وصفه بذلك يقتضي مغايرة بني املوصوف والصفة، وهي  

 ،مغايرة ابعتبار ما يف الصفتني من املعىن الذي أشرن إليه. فاملراد: أنه من صنف الذكر
 وال من صنف األساطري.  ،ومن صنف القرآن، ال من صنف الشعر

  

 

 (. 1/279)  البهان يف علوم القرآن (1) 
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 ا ابلغلبة على الكتاب املنزل على حممد مً لَ عَ   -ابلتعريف ابلالم-  ( القرآن)مث صار  
" (1) . 

الشيخ غزالن   وأما تسميته ذكرًا فألنه مذكِ ر، أي: مرغِ ب وحمذر   :وقال 
 .(2) ومبني ملا جيب اتباعه. وجييء الذكر أيًضا مبعىن: الشرف

 
 :التنزيل – 5

اِميا حمس : قال هللا  ال ِ الْعا اْْنِيُل راب   [. 192]الشعراء: ىجسِإَونَُّه ِلا
الرَِّحيِم    تاْْنِيٌل حمس  :وقال   الرَّْْحاِن  بِيًّا  2ِمنا  را عا قُْرآنًا  آيااتُُه  لاْت  ِ فُص   ىجسكِتااٌب 

 [. 3-2]فصلت:
ِيد  حمس  :وقال  ِكيم  ْحا   [. 42]فصلت: ىجستاْْنِيٌل ِمْن حا
اِميا حمس  :وقال  ال ِ الْعا  [. 80]الواقعة: ىجستاْْنِيٌل ِمْن راب 

"والتنزيل يف األصل: مصدر، مسي    :  طاهر اجلزائري الدمشقيقال الشيخ  
املنزل من عند هللا   الكالم  به من   ،على رسوله حممد    به  وتسميته 

 قبيل تسمية املفعول ابملصدر، ونظري ذلك: تسمية املقروء ابلقرآن، واملكتوب ابلكتاب.  
وقد كثر تداول العلماء هلذا االسم، فرتاهم يقولون: ورد يف التنزيل كذا، ومل يرد يف 

 .(3) لتنزيل كذا..إىل غري ذلك وهو يعنون ابلتنزيل: القرآن"ا
  ، فكان أقرب إىل االمسية.مفرًدا معرفًاامسًا إطالقه يف االستعمال  فكثر

 

 (. 14/17التحرير والتنوير ) (1) 
 (. 22انظر: البيان يف مباحث من علوم القرآن، أ.د عبد الوهاب غزالن )ص: (2) 
 (. 157التبيان لبعض املباحث املتعلقة ابلقرآن، للشيخ طاهر اجلزائري الدمشقي )ص:( 3) 
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إبراهيم خليفة   العالمة  يتزيده    :قال شيخنا  وما  القرآن،  أمساء  "هذه هي 
مستقيم،   املتزيدون فغري  امسًا  وتسعني  نيِ ًفا  هبا  يبلغون  اخلمسة حىت  األمساء  هذه  على 

 .  (1)"-وهللا أعلم–منشأه: عدم التمييز بني ما هو اسم للشيء وما هو صفة له 
 . (2) على أربعة منها، ومل يذكر التنزيل وقد اقتصر ابن جرير الطبي 

الشيخ   اإلمام  عبد  قال  بن  الدين  أربعة:  ":    السالمعز  القرآن  أمساء 
   .(3) ")الذكر، الفرقان، الكتاب، القرآن(

عطية   ابن  القرآن)  :ابب يف    وقال  أمساء  تفسريه)من    (تفسري  :  ( مقدمة 
 .( 4) "هو القرآن، وهو الكتاب، وهو الفرقان، وهو الذكر"

نبيه     ومسى كالم هللا"  :الزجاج    إسحاق  أبو  وقال أنزل على    الذي 
:   ً(5) "وفرقانً   ، وقرآنً كتااب. 

  ، حدود التسمية  (6) (البهان)  :وقد جتاوز صاحب"  :وقال الشيخ الزرقاين  
وأسرف غريه يف ذلك حىت بلغ هبا نيفا وتسعني كما ذكره   ،فبلغ بعدهتا مخسة ومخسني

 . (7) (التبيان)  :صاحب
وفاهتما أن   ،والسورواعتمد هذا وذاك على إطالقات واردة يف كثري من اآلايت  

ويتضح ذلك  ،يفرقا بني ما جاء من تلك األلفاظ على أنه اسم وما ورد على أنه وصف

 

 /ص، ط (.  2)  من ة املنان يف علوم القرآنمن مقدمة كتاب:  ( 1) 
 (. 1/94تفسري الطبي )انظر:  (2) 
   (. 221اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز(  )ص:انظر ذلك يف ) (3) 
 (. 1/150)  لثعاليب، لاجلواهر احلسان (، وانظر:  1/56)  احملرر الوجيز  (4) 
 (. 1/170للزجاج ) ، معاين القرآن وإعرابه  (5) 
 (. 1/273)  معرفة أمسائه واشتقاقاهتا ، للزركشي، البهان يف علوم القرآن انظر: ( 6) 
 (. 158)ص:التبيان لبعض املباحث املتعلقة ابلقرآن، للشيخ طاهر اجلزائري الدمشقي  (7) 
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التمثيل يف عدمها من األمساء لفظ ا من قوله  كرمي أخذً   : ولفظ  ،قرآن  : لك على سبيل 
:  رِيمٌ حمس

مبارك    :ولفظ  ،ذكر  :كما عدا من األمساء لفظ  [،77: الواقعة]  ىجسإِنَُّه لاُقْرآٌن كا
نْلااهُ حمس  :ا على قوله اعتمادً  نْزا

ا
ا ذِْكٌر ُمبااراٌك أ ذا   : على حني أن لفظ   [،50]األنبياء: ىجس واها

 وذكر يف اآليتني مقبول كوهنما امسني.  ،قرآن
. واخلطب يف ذلك  -كما ترى-ومبارك فال شك أهنما وصفان    ، كرمي  :أما لفظ

حىتسهل   طويل  مسهب  أنه  بيد  ابلتأليف  يسري  بعضهم  أفرده  ذكرنه    ،لقد  وفيما 
 .(1) "كفاية

غزالن   الشيخ  ألسنة   :قال  على  شاع  اليت  هي  اخلمسة  األمساء  "وهذه 
، وال ريب أن القرآن أشهرها،  العلماء استعماهلا أمساء للنظم الكرمي، وكلها أعالم ابلغلبة

 وأكثرها جرايًن على األلسنة. 
كونه مبيًنا وكرميا وجميًدا وحكيًما ومبارًكا   :وقد جاء يف القرآن أوصاف كثرية، مثل

 وتبياًن إىل غري ذلك من أوصافه الكرمية.وهدًى ورمحة وشفاء 
وقد تساهل بعضهم فجعلها كلها أمساء، ومل يعن ابلتمييز بني ما جرى منها جمرى 
األمساء وبني ما هو ابق على الوصفية، ومن هؤالء من مجعها وأفردها ابلتأليف، وبلغ  

  .    (2)هبا نيًفا وتسعني امسًا"
 .وأهنى أساميه إىل نيف وتسعني ،ا جزءً   وقد صنف يف ذلك احلرايل

  

 

 (. 1/15) مناهل العرفان  (1) 
 (. 22البيان يف مباحث من علوم القرآن، أ.د عبد الوهاب غزالن )ص: (2) 
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مخسة فبلغ هبا  يف    (1)أبو املعايل عزيزي بن عبد امللك املعروف بشيذلة  وتساهل
 . (2)امسًا ومخسني
، وهذه األمساء اخلمسة هي اليت شاع  وعلم ابلغلبة  ،علم ابلوضع  : العلم ضرابنو 

الكرمي، كلها   للنظم  العلماء استعماهلا أمساء  الشيخ    ، أعالم ابلغلبةعلى أسنة  كما قال 
فيعرض له    ،قوله: )ابلغلبة( هي أن يكون لالسم عموم حبسب وضعه  .غزالن  

اخلصوص يف استعماله لغلبة إطالقه على شيء بعينه، مث إن كان قد استعمل يف غري ما 
 مع صلوحه  غلب عليه كالعقبة والنجم فالغلبة حتقيقية. وإن مل يستعمل يف غريه أصاًل 

"وأنت   :. قال شيخنا إبراهيم خليفة (3) كاإلله أبل فتقديرية  ،لذلك حبسب وضعه
ن هذه األمساء اخلمسة قد استعمل ابلفعل قبل علميته للقرآن يف  خبري أن كل واحد م

على ما بني لك عند شرح    ،فرد آخر من األفراد الصاحلة لالندراج حتت عموم وضعه
   .(4) فتكون غلبتها على القرآن إًذا من الغلبة التحقيقية" ،كل اسم منها

  
 

املعايل عزيزي  (1)  العني، وقيل بفتحها[  أبو  الشافعي    ]قيل بضم  الفقيه  املعايل  أبو  بن منصور  امللك  بن عبد 
فقيهً  اللسان  ، ا ماهرً   ، اواعظً   ،فاضاًل   ، االواعظ؛ كان  العبارة  ، فصيح  احملفوظات، حلو  ويلقب    ، كثري 

خلكان:    . ي َذَلة بشَ  ابن  املعجمة  " قال  الذال  وفتح  حتتها  من  املثناة  الياء  وسكون  املعجمة  الشني  بفتح 
عنه  من كثرة كشفي  معناه  أعرف  وال  عليه،  لقب  وهو  ساكنة،  هاء  وبعدها  األعيان "واالم  وفيات   .  

 (. 19/174) سري أعالم النبالء (، 5/174)  طبقات الشافعية الكبى انظر:  (، و 3/259-260)
 (. 2/326)  معرتك األقران(،  1/178)  اإلتقان يف علوم القرآن (، 1/273)   البهان يف علوم القرآنانظر: ( 2) 
حاشية الصبان على شرح األمشوىن    (، 87/ 1)   حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   (3) 

فال يصلح لغريه    ، فعلم ابلوضع الشخصي على الصحيح     وأما هللا"   (. 268/ 1)  أللفية ابن مالك 
فليس علماً ابلغلبة، وال ابلوضع بل يطلق على كل معبود    (أل )، وأما إله بغري ا، وال استعمااًل تعاىل وضعً 

 (. 1/87) حاشية اخلضري "حبق، أو ابطل على السواء
 (. 1/40منة املنان )( 4) 
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   :ما يلي العسكري ما مييز االسم عن الصفة يف اللغة أن وقد ذكر
وعمرو   ،زيد الظريف  :مثل  ،امفيدً   امساء خمصصً أن الصفة ما كان من األ  -  1"
  .العاقل

   . صفة :وليس كل اسم ،اسم :فكل صفة ،وليس االسم كذلك 
   .وليس كذلك االسم من حيث هو اسم ،والصفة اتبعة لالسم يف إعرابه - 2
الصفة  -  3 يف  والصدق  الكذب  الفوائد  ؛ويقع  يف   ،القتضائها  ذلك  يقع  وال 

  .وعلى اللقب غري كاذب  ،أبيض على الصفة كاذب  :فالقائل لألسود ،االسم واللقب
   :والصحيح من الكالم ضرابن  - 4

 ، وهو االسم العلم واللقب وهو ما صح تبديله   ،شارة فقطيفيد فائدة اإل  :أحدمها
 .ا مل تتغري اللغةعمرً  :األنك لو مسيت زيدً   ؛ كزيد وعمرو  ،واللغة جماهلا
  :اينقسم أقسامً  : اينوالث

   .كعامل وحي  ،مايفيد إابنه موصوف من موصوف : فمنها
 . وإرادة ،واعتقاد ، وكون ،لون :كقولنا  ،ا من نوعما يبني نوعً  :منهاو 

 .وسواد ،جوهر  :كقولنا  ،ا من جنسما يبني جنسً  :ومنها
 . (1) "وإن مل يفد أنه يعلم ،شيء يقع على يعلم  :وقولنا
"  أي: من حيث الصلوح، صفة  :وليس كل اسم  ،اسم  :فكل صفةقوله: "  أقول:

فبينهما عموم   فكل صفة تصلح أن تكون امسًا، وال يصلح كل اسم أن يكون صفة، 
م أما  مطلق.  األمساء وخصوص  وبعض  أمساء،  الصفات  فبعض  االستعمال  حيث  ن 

 فبينهما عموم وخصوص وجهي.  ،صفات 

 

 (. 30-29)ص:  الفروق اللغوية  (1) 
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هللا   قال  معرفًا:  مفرًدا  يطلق  أن  يصح  ُمُرونا حمس  :واالسم 
ْ
تاأ

ا
ِ    أ بِالِْْب  انلَّاسا 

فاًلا تاْعقِلُونا 
ا
تْلُونا الِْكتاابا أ نُْتْم تا

ا
أ ُكْم وا نُْفسا

ا
ْونا أ تانْسا    [. 44]البقرة: ىجسوا

مااحمس  :وقال   ِيُكْم    كا ك  يُزا آيااتِناا وا لايُْكْم  تْلُو عا لْناا فِيُكْم راُسوًَل ِمنُْكْم يا رْسا
ا
أ

تاْعلاُمونا  تاُكونُوا  اْم  ل ا  ما ل ُِمُكْم  يُعا وا ةا  اْْلِْكما وا الِْكتاابا  ل ُِمُكُم  يُعا واآلايت   [.151]البقرة:  ىجسوا
 يف ذلك كثرية.

للموصوف    موصوف، بل هو الزم، فهو ال يستقل من غري  من التوابع  الوصفو 
   .ظاهرًا كان أم مقدرًا
املقدر راْْحاةٌ حمس  : قوله    :فمن  وا واُهًدى  ب ُِكْم  را ِمْن  باي ِناٌة  اءاُكْم  جا ْد  قا  ىجسفا

عريب مبني، حجة عليكم واضحة بينة    ،قد جاءكم كتاٌب بلسانكمأي:    [، 157]األنعام:
راْْحاةٌ حمسيقول: وبيان للحق، وف  ر قاٌن بني الصواب واخلطأ،    ، ىجسواُهًدىحمس،  من ربكم ملن   ىجسوا

 ، فهي أوصاف للكتاب املنزل، واملقدر يف اآلية.عمل به واتبع 
يُْؤِمُنونا حمس   :قوله    :وحنوه* ْوم   لِقا راْْحاٌة  وا واُهًدى  ب ُِكْم  را ِمْن  ائُِر  باصا ا  ذا  ىجسها
 [. 203]األعراف:
ُدورِ    يااحمسوقوله:  * الصُّ ِِف  ا  لِما اٌء  واِشفا ب ُِكْم  را ِمْن  ٌة  وِْعظا ما اءاتُْكْم  جا قاْد  انلَّاُس  ا  ها يُّ

ا
أ

راْْحاٌة لِلُْمْؤِمنِيا     . [57]يونس:   ىجسواُهًدى وا
احمس وقوله:* ء    ما ْ ِ َشا

تاْفِصيلا ُك  يْهِ وا ِي باْيا يادا لاِكْن تاْصِديقا اَّلَّ اى وا ِديًثا ُيْفَتا نا حا َكا
ْوم  يُْؤِمُنونا  راْْحاًة لِقا  [. 111]يوسف: ىجسواُهًدى وا
قوله   حنو   تعريف؛ للداللة على املراد، كما يفو   مزيد إيضاح  وقد تفتقر الصفة إىل

:  برِيٌ   فاآِمُنوا حمس خا لُونا  تاْعما ا  بِما  ُ اَّللَّ وا نْلاا  نْزا
ا
أ ِي  اَّلَّ انلُّورِ  وا راُسوَِلِ  وا  ِ   [. 8]التغابن:  ىجسبِاَّللَّ

املراد  فقد   أن  على  من  الكرميالقرآن    :لنورابدل  منزل  أبنه  قد وصف  ألنه  عند هللا  ؛ 
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،  يف    ألنه أشبه النور  ؛-كما سيأيت-  وصف أبنه نور على طريقة االستعارة  كما
  .كما يهتدى ابلنور يف الظلمات   ،يهتدى به يف الشبهات  كونه 

النور املطلوب   وأشبه  إيضاح  البينة، يف  الظاهرة، واحلجج  األدلة  ؛ الشتماله على 
القوميو  السلوك  إىل  اإلرشاد  املستقيم. يف  والصراط  نْلااحمس  :جملةف  ،  نْزا

ا
والعائد   ىجسأ صفة 

 . أنزلناه :أي ،حمذوف
يعرف   والتتبع،  وقد  ابالستقراء  قوله  االسم كذلك  حنو  يف  ا  حمس   :كما  ذا ها

ا  ا إليه  ، مشارً (ال):   ا ب فً معر    امفردً ،  (1) يف القرآن الكرميحيثما جاء  ف  [، 35]إبراهيم:  ىجساِْلالا
 (. البلد) :. يف آيىت(مكة)للعهد، وهذا البلد هو  (ال)فإن اإلشارة تعني أن   ؛هبذا

،  ( 2)( من األمساءالنور)  وعد  ،  ( التنزيل):  من أمساء القرآن  يذكر الدكتور الروميومل  
يف االستعمال    على القرآن الكرمي  )التنزيل(   إطالقوالصواب ما ذكرنه من قبل من أن  

 مفرًدا معرفًا.جيعله أقرب إىل االمسية، حيث كثر استعماله علًما 
ِ  حمس :أما ما ذكره من إطالق االمسية على النور مستداًل بقول هللا  فاآِمُنوا بِاَّللَّ

نْلاا نْزا
ا
ِي أ انلُّورِ اَّلَّ راُسوَِلِ وا   يفرق بني االسم والصفة. ملفإنه  [8]التغابن: ىجس وا

أيًضا ذلك  على  )  :ويدل  هي:  القرآن  أمساء  أن  قرر  أن  بعد  ،  القرآن قوله 
وبني أمساء القرآن الكرمي الكثرية  ( قال بعد ذلك: "النور، و الفرقان، و الذكر، و الكتاب و 

واحدة هي ذات  تشرتك يف داللتها على  فهي  وامتياز،  نفسه  :اشرتاك  الكرمي   ، القرآن 
ل اسم للقرآن يدل على  وميتاز كل واحد منها عن اآلخر بداللته على معىن خاص، فك

فتسميته   فيه،  معناه  ابلتذكرة    -مثاًل –حصول  وتسميته  فيه،  اهلداية  يدل على  ابهلدى 

 

مفردً وقد    (1)  معر  جاء  ب فً ا  مشارً (ال):   ا  هبذا ،  إليه  ]إبراهيم:ا  مواضع:  أربعة  يف  [،  2-1]البلد:  [، 35، 
   [.3]التني:

 (. 26)ص: أ.د فهد الرومي ، دراسات يف علوم القرآن الكرمي   (2) 
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وهكذا ذكرى،  فيه  أن  على  فيما  (1)"يدل  األمساء  حصر  من  قرره  ما  خيالف  وهذا   .
تقدم، إال أن يريد أن تسميته ابهلدى هي عند من يقول بذلك. وكان األوىل أن يقول: 

فيقول    وهو خمالف األمساء،  من  أنه  مبا حقق  االمسية  على  يستدل  أو  –ملا حققناه، 
 : فتسميته ابلفرقان يدل على كذا وكذا...-مثاًل 

الكرمي   مَ لِ ، ع  فهو وصفٌ   ( النور)أما   القرآن  ذلك من االستقراء والتتبع لنصوص 
مفرًدا معرفًا داالًّ على  يف القرآن    والسنة، وأن القرائن هي اليت تعني املوصوف، ومل يقع 

دو  ابختالف  االمسية  الوصف  اختلف  ولذلك  املنزل؛  أوصاف  من  بكونه  التقييد  ن 
 املوصوف يف مواضع كثرية. 

نور(، والعطف يقتضي املغايرة، الكتاب( على )الوقد جاء يف )التنزيل( عطف )
راُسونُلاا حمس  : قال هللا  والكتاب هنا: القرآن ابالتفاق.   اءاُكْم  الِْكتااِب قاْد جا ْهلا 

ا
أ ياا 

 ِ ِمنا اَّللَّ اءاُكْم  ثرِي  قاْد جا ْن كا ياْعُفو عا الِْكتااِب وا ِمنا  ُُتُْفونا  ا ُكنُْتْم  ثرًِيا ِممَّ لاُكْم كا  ُ ِ ُيباي 
كِتااٌب ُمبِيٌ نُورٌ  الذي أنر لكم به    النور  قد جاءكم من هللا    أي:  [.  15]املائدة:  ىجس وا

 . معامل احلق ِ 
كِتااٌب ُمبِيٌ حمس   ،   من توحيد هللا   ، بيان ما اختلفوا فيه بينهمكتااًب فيه    :يعين  ىجسوا

أنزله الذي  القرآن  وهو  دينه،  وشرائع  وحرامه،  نبينا حممد    وحالله    ، على 
يبني للناس مجيع ما هبم احلاجة  إليه من أمر دينهم، ويوضحه هلم، حىت يعرفوا حق ه من 

 . (2) ابطله

 

 (. 27املصدر السابق )ص:( 1) 
 (. 144-10/143تفسري الطبي )انظر:   (2) 
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الزجاج  وقال   إسحاق  هو: حممد  ":  أبو  أو    ، واهلدى،  النور 
األشياء،   يبني  الذي  هو  النيب  وي ري  النور  به  أتى  ما  فمثل  حقيقتها،  األبصار 

 (1) "يف القلوب يف بيانه وكشفه الظلمات كمثل النور.   
الظالم ابلضياء الذي   يبددوالنور يستعمل يف أصل معناه للكشف احلسي، فهو  

الطريق   ينري  فهو  البصر،  حباسة  وال    -مثاًل –يدرك  يتخبط،  وال  السالك،  يتعثر  فال 
   ، وهو )النور احلسي(.يضل، بل يسري يف حدود تلك اإلنرة على هدى وبصرية

وتنوير   اجلهل،  غشاوة  يف كشف  جمازًا   والبصائر   واألذهان،  العقولويستعمل 
واألفهام من خالل العلم واإلرشاد من مصادره الصحيحة مع االستضاءة أبنوار الوحي،  

 وهو )النور املعنوي(.  
النور)وقد مسيت   النور وصف خلعه هللا    ( سورة  لكون  على   هبذا االسم؛ 

رِْض حمس :ذاته بقوله 
ا
اْْل وااِت وا ما ُ نُوُر السَّ واملرتجح أنه منور السموات   . [35]النور:  ىجساَّللَّ

 واألرض، ومدبر أمرمها وأمر من فيهما وما فيهما على أحكم نسق، وأبدع نظام.
، ابلتمثيل املفيد  لى ما أمكن من بيان النور اإلهلي الشتماهلا ع  ؛ مسيت بهوقيل:  

القرآن  مقاصد  أعظم  وهي  مقدماهتا،  مع  اإلنسان،  لنوع  املمكنة  املعرفة  قاله    .كمال 
 . (2) املهاميي

هللا   ابتغى  مأموراهتا،   ومن  امتثال  من  السورة  هذه  يف  ما  جبميع  ابلتحقق 
تعدي شيء من حدودها جيعل هللا   منهياهتا، وعدم  قال هللا    واجتناب  نورًا.  له 

 

وإعرابه  (1)  القرآن  وانظر:  2/161)  معاين  اللغة (،  البسيطتال وانظر:    (، 15/170)   هتذيب  للواحدي  فسري   ،
 (. 1/378(، حبر العلوم )3/320(، الوسيط )16/255)

 طبعة بوالق مبصر. (، 2/62الرمحن وتيسري املنان( ) )تبصري املهاميي تفسري  (2) 
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  :ْل    يااحمس ياْجعا وا يُْؤتُِكْم كِْفلاْيِ ِمْن راْْحاتِهِ  آِمُنوا بِراُسوَِلِ  ا وا ُنوا اتَُّقوا اَّللَّ ِينا آما ا اَّلَّ ها يُّ
ا
أ

 [.  28]احلديد:  ىجسلاُكْم نُوًرا تاْمُشونا بِهِ 
وبني يف غري هذه السورة أن طاعة املؤمن تورثه نورًا حقيقًيا يوم القيامة. قال هللا  

  : تارا حمس انِِهمْ ياوْما  ْيما
ا
بِأ وا يِْديِهْم 

ا
أ باْيا  نُورُُهْم  اْسَعا  ي الُْمْؤِمنااِت  وا الُْمْؤِمنِيا   ىجسى 

يِْديهِْم    ياوْما حمس [،  12]احلديد:
ا
أ باْيا  اْسَعا  ي نُورُُهْم  ُه  عا ما ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ وا انلَِِّبَّ   ُ اَّللَّ َُيْزِي  َلا 

انِِهمْ  ْيما
ا
بِأ  [. 8]التحرمي: ىجسوا

مثرة  النور  وأن  اآلخرة،  يف  النور  أصحاهبا  تورث  التوبة  أن  السورة  هذه  يف  فبني 
 اإلميان وأعمال اخلري، وأن حرمانه نتيجة الشر وعمله. 

 نورًا وضياء.  :بعض الطاعات  ومن هذا القبيل تسمية النيب 
ضياء))  :قال   والصَب  نور،  بعض (1) ((والصَّلة  أن  وبيانه:   .

تثمر   القيامةالطاعات  يوم  إن أميت  ))  :كما يف حنو قوله    ،بياًضا ونورانية 
 . (2)(( احلديثيدعون يوم القيامة ُغرًّا حُمأجَِّلنيأ من آاثر الوضوء

 ذكر النور وأعمال املؤمنني أبعمال الكفار وأهل البدع فقال:   ولذلك هللا  
ِينا حمس اَّلَّ ِْدهُ   وا َيا اْم  ل اءاهُ  جا إِذاا  ِتَّ  حا اًء  ما ْمآُن  الظَّ ُبُه  ْسا ُيا ة   بِقِيعا اب   ا ْسا كا الُُهْم  ْعما

ا
أ ُروا  فا كا

اِب   اْْلِسا ِيُع  ْسا  ُ اَّللَّ وا اباُه  ِحسا فاوافَّاهُ  هُ  ِعنْدا ا  اَّللَّ دا  واجا وا يْئًا  لُج ِ     39شا ْر  
ِبا ِِف  ات   ُظلُما كا ْو 

ا
أ

ْوٌج ِمْن فاوْ  اهُ ما ْغشا اْم يا هُ ل جا يادا ْخرا
ا
ا فاْوقا باْعض  إِذاا أ اٌت باْعُضها اٌب ُظلُما حا ْوٌج ِمْن فاوْقِهِ سا قِهِ ما

ُ ِمْن نُور    ا َلا ما ُ نُوًرا فا ُ َلا ِل اَّللَّ ْعا اْم َيا ْن ل ا واما اها ْد يارا ملا أن الكفر   [.40-39]النور:ىجس  40ياكا
 .(3) ة ظلمة يف الدنيا واآلخرةبل ما هو أدىن منه أيًضا من سائر املعاصي يورث صاحب

 

 [. 223صحيح مسلم ]( 1) 
  [. 249، 248، 247 ،246[، مسلم ]136صحيح البخاري ]( 2) 
 (. 4-2بتصرف من )تفسري سورة النور(، لألستاذ الدكتور إبراهيم خليفة )ص:( 3) 
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النووي   اإلمام  ))":  قال  نور قوله:  من   : فمعناه  (( والصَّلة  متنع  أهنا 
   . كما أن النور يستضاء به  ،وهتدي إىل الصواب  ،وتنهى عن الفحشاء واملنكر ،املعاصي

   .ا لصاحبها يوم القيامةأنه يكون أجرها نورً  :معناه :وقيل
 ؛ومكاشفات احلقائق  ،وانشراح القلب  ،ألهنا سبب إلشراق أنوار املعارف  :وقيل

فيها القلب  هللا    ،لفراغ  إىل  وابطنه  وإقباله  هللا    .بظاهره  قال  :  وقد 

ةِ حمس ًلا الصَّ ْْبِ وا اْستاعِيُنوا بِالصَّ  [. 45]البقرة: ىجسوا
ا ويكون يف الدنيا أيضً   ،ا على وجهه يوم القيامةا ظاهرً أهنا تكون نورً   :وقيل معناه

البهاء  وجهه  يصل    ،على  مل  من  أعلم -خبالف  قوله  .-وهللا    :   وأما 
  ، وهو الصب على طاعة هللا    ،الصب احملبوب يف الشرع  : فمعناه  (( والصَب ضياء))

معصيته عن  أيضً   ،والصب  الدنيا   :اوالصب  يف  املكاره  وأنواع  النائبات  أن    ،على  واملراد 
 .(1)"ا على الصواب  مستمرً ا مهتدايً وال يزال صاحبه مستضيئً  ،الصب حممود

القيم   ابن  نفسه  وهللا  "  :قال  نورً نورً   :مسى  وجعل كتابه  ا، ا، 
نورً نورً   ورسوله   ودينه  دار  ا،  ابلنور، وجعل  واحتجب عن خلقه  أوليائه  ا، 

ا ِمْصبااٌح  حمس  : ا تتألأل، قال هللا  نورً  ة  فِيها ِمْشَكا ثاُل نُورِهِ كا رِْض ما
ا
اْْل وااِت وا ما ُ نُوُر السَّ اَّللَّ

َلا  يُْتوناة   زا ة   كا ُمباارا ة   را جا شا ِمْن  يُوقاُد  ِيٌّ  ُدر  ٌب  ْوكا كا ا  نَّها
ا
أ كا ُة  اجا الزُّجا ة   اجا زُجا ِِف  الِْمْصبااُح 

َلا غا  ْقِيَّة  وا ُ نِلُورِهِ َشا ْهِدي اَّللَّ ا نُور  يا ْسُه نااٌر نُوٌر لَعا اْم تاْمسا اْو ل ل ا يُِِضُء وا يُْتها اُد زا ْربِيَّة  ياكا
لِيمٌ  عا ء   ْ َشا  ِ

بُِكل   ُ اَّللَّ وا لِلنَّاِس  ْمثاالا 
ا
اْْل  ُ اَّللَّ ياْْضُِب  وا اُء  اشا ي ْن  فْس  .[35]النور:  ىجسما  :وقد 

 

ن الضياء ما يتخلل اهلواء من  (: "إ الفروقل العسكري يف ) ا(. ق3/101شرح النووي على صحيح مسلم )  (1) 
بذلك أ فيبيض  النور  يقولون  . جزاء  أهنم  النهار  : والشاهد  يقولون   ، ضياء  يعنوا    : وال  أن  إال  النهار  نور 

منها  :فالنور   ،الشمس يتشعب  اليت    ، ضاء وأضاء   :يقال   . ضاء يضوء ضوءا  ر:مصد  :والضوء   ، اجلملة 
 (. 311، للعسكري )ص:ة الفروق اللغوي". وأضاء غريه   ،ضاء هو  : أي
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ُ حمس رِْض   اَّللَّ
ا
اْْل وا وااِت  ما السَّ أهل    ىجسنُوُر  وهادي  واألرض،  السموات  منور  بكونه:  اآلية 

وإال   السموات  فعله،  هو  إمنا  وهذا  واألرض،  السموات  أهل  اهتدى  فبنوره  واألرض، 
فالنور الذي هو من أوصافه، قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد األمساء 

   . (1) "احلسىن
 " دال على وصف الكتاب بكونه هاداًي ومرشًدا.اوجعل كتابه نورً فقوله هنا: "

ْن    قُلْ حمس  : . قال هللا  وكذلك اإلجنيل  ، التوراة أبهنا نور  وقد وصف هللا   ما
اءا بِهِ ُموَسا نُوًرا واُهًدى لِلنَّاِس  ِي جا لا الِْكتاابا اَّلَّ نْزا

ا
 [. 91]األنعام:  ىجس أ

 ىجس  واُهًدى لِلنَّاِس حمس  . يعين: جالًء وضياء من ظلمة الضاللة  ، ىجس نُوًرا حمس  : فقوله  
 . (2)يقول: بياًن للناس، يبني هلم به احلق من الباطل فيما أشكل عليهم من أمر دينهم

نُورٌ حمس: وقال  ا ُهًدى وا اةا فِيها نْلاا اِلَّْورا نْزا
ا
 [. 44]املائدة: ىجسإِنَّا أ

نُورٌ حمس  :فقوله   يقول: فيها جالء ما أظلم عليهم، وضياء  ما التبس من   ،ىجسوا
 .(3)احلكم

يْنااحمس:  وقال   فَّ ِمنا    واقا يْهِ  يادا باْيا  ا  لِما قًا  ِ د  ُمصا ْرياما  ما ابِْن  بِعِيَسا  آثاارِهِْم  ا  لَعا
نُورٌ  ُهًدى وا ْْنِيلا فِيهِ  اإْلِ آتايْنااهُ  وا اةِ  وهو    ،ىجسُهًدىحمس  يقول: يف اإلجنيل  [. 46]املائدة:  ىجساِلَّْورا

نُورٌ حمس.  يف زمانه  بيان ما جهله الناس من حكم هللا   يقول: وضياء من َعَمى   ،ىجسوا
 . (4) اجلهالة

 

 (. 2/44) اجتماع اجليوش   (1) 
 (. 526  /11الطبي )انظر: تفسري  (2) 
 (. 10/338املصدر السابق )انظر:  (3) 
 (. 10/373املصدر السابق )انظر:  (4) 
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ذلك من االستقراء والتتبع لنصوص القرآن الكرمي   مَ لِ ع    ،واحلاصل أن النور وصفٌ 
؛ ولذلك اختلف الوصف ابختالف املوصوف  تعني املوصوفهي  والسنة، وأن القرائن  

مواضع كثرية.  أوصاف،    يف  على  تدل  مشتقة  أمساء  إن  إذ  يسري؛  ذلك  يف  واخلطب 
 ال يستقل بنفسه، بل هو اتبع للموصوف.   بكل األحوال والوصف
 

ا:  صفات القرآن: اثنيً
 ، فمن صفاته أنه: جامعة ملعان جليلةو  ،كثريةهي  وأما صفات القرآن ف

لِلُْمتَّقِيا حمس   :قال هللا    بيان:  –  1 ٌة  وِْعظا ما وا واُهًدى  لِلنَّاِس  بايااٌن  ا  ذا ]آل    ىجسها
 [. 138عمران:

نْلااهُ ُمبااراكٌ حمس :قال هللا   بارك:م - 2 نْزا
ا
ا كِتااٌب أ ذا  . [ 92]األنعام: ىجسوها

ب ُِكمْ حمس  :قال هللا    بصائر:  –  3 را ائُِر ِمْن  اءاُكْم باصا   [، 104]األنعام:  ىجسقاْد جا
ب ُِكمْ حمس ائُِر ِمْن را ا باصا ذا ائُِر لِلنَّاِس حمس  [،203]األعراف: ىجسها ا باصا ذا  [. 20]اجلاثية: ىجسها

 [. 1]يونس: ىجستِلْكا آيااُت الِْكتااِب اْْلاِكيمِ   الرحمس :قال هللا   حكيم: -4
ا حمس  موعظة وشفاء:  –  5 اٌء لِما ب ُِكْم واِشفا ٌة ِمْن را وِْعظا اءاتُْكْم ما ا انلَّاُس قاْد جا ها يُّ

ا
ياا أ

ُدورِ   [. 57]يونس:  ىجسِِف الصُّ
احمس   :قال هللا  بَّلغ: - 6 ذا ُروا بِهِ   ها َِلُنْذا ٌغ لِلنَّاِس وا  [. 52]إبراهيم: ىجسباًلا
آيااُت حمس  : قال هللا    :بشرى  -  7 تِلْكا  ُمبِي   طس  كِتااب   وا الُْقْرآِن  ُهًدى   ١ 

ى بُْْشا  [. 2-1]النمل: ىجس2لِلُْمْؤِمنِيا    وا
راْْحاًة   2آيااُت الِْكتااِب اْْلاِكيِم   تِلْكا حمس :قال هللا  هدى ورمحة: - 8 ُهًدى وا

وقال  3-2]لقمان:  ىجسلِلُْمْحِسنِيا   ،] :  ِمْن   يااحمس ٌة  وِْعظا ما اءاتُْكْم  جا قاْد  انلَّاُس  ا  ها يُّ
ا
أ

راْْحاٌة لِلُْمْؤِمنِيا  ُدورِ واُهًدى وا ا ِِف الصُّ اٌء لِما ب ُِكْم واِشفا  [. 57]يونس: ىجسرا
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كِتااٌب    2ٌل ِمنا الرَّْْحاِن الرَِّحيِم  تاْْنِي  ١حم  حمس  : قال هللا    بشري ونذير:   -  9
لاْت آيااتُُه قُْرآنًا عا  ِ ْعلاُمونا فُص  ْوم  يا بِيًّا لِقا ناِذيًرا   3را اِشرًيا وا  [. 4-1]فصلت: ىجسب

زِيزٌ حمس  :قال هللا   عزيز:  - 10    [. 41]فصلت: ىجسِإَونَُّه لاِكتااٌب عا
رِيمٌ حمس :قال هللا   كرمي:  - 11

 [. 77]الواقعة:  ىجسإنَُّه لاُقْرآٌن كا

هللا    نور:   -  12 نْلاا حمس  : قال  نْزا
ا
أ ِي  اَّلَّ وانلُّورِ  وراُسوَِلِ   ِ بِاَّللَّ  ىجس فاآِمُنوا 

 . [8]التغابن: 
ِيدٌ حمس :قال هللا   جميد:  - 13  [. 21]البوج:  ىجسباْل ُهوا قُْرآٌن َما
ْوٌل فاْصٌل حمس :قال هللا   فصل:  - 14  [. 13]الطارق:  ىجسإِنَُّه لاقا
 إىل غري ذلك....
 

 :القرآن الكرمي صفاتالصلة بني أساء و اثلًثا:
من   والصفات  األمساء  بني  الوثيق  واالرتباط  الصلة  مدى  تقدم  مما  حيث يتبني 

من االسم والوصف    مث ينفرد كلأو ذات واحدة،  شيء واحد،  كل منهما على  داللة  
 ابملعىن الذي خيصه. 

، الذي خيتص به  فيطلق االسم على الذ ات املشرتكة بينهما مع داللته على املعىن 
من   هي  اليت  املعاين  من  معىن  على  الوصف  الذات،  ويطلق  و أوصاف  هلا،  ال واتبعة 

 تستقل بدوهنا.
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 :ه أوًل: أمهية مبحث النزول وموقع
علم نزول آايت القرآن، وأسبابه، وترتيب نزول السور املكية، واملدنية، من أشرف  

 . (1)علوم القرآن
مل  إن  ابلقرآن  يتعلق  ما  أبكثر  العلم  على  ووجوًدا  أصالة  متقدم  النزول  ومبحث 

 .  (2) نقل مجيعه
فالنزول متقدم على العلم وعلى العمل واالمتثال؛ ولذلك نسب أن يتقدم على 

ملا هو متقر ٌِر من أن  حق  ما هو مقد م غريه من املباحث اليت يتضمنها اخلطاب اإلهلي؛  
 طبًعا أن يتقد م وضًعا. 

والنيب   ،بواسطة الوحي على النيب    والقرآن الكرمي منزل من هللا  
    النيب على  منزل  فهو  األمة،  إىل  اخلطاب  م بَ لِ غ  أواًل    هو 

 وابلذ ات، وعلى األمة اثنًيا وابلعرض.  
الزرقاين   الشيخ  القرآن"  :قال  علوم  يف  مهم  مبحث  أهم   ،هذا  هو  بل 

مجيعً  ابلقرآن  ؛ا مباحثه  لإلميان  أساس  القرآن  بنزول  العلم  هللا   ، ألن    ،   وأنه كالم 
بنبوة للتصديق  لسائر   ،الرسول    وأساس  أصل  هو  مث  حق.  اإلسالم  وأن 

يتصدرها مجعاء أن  فال جرم  القرآن.  علوم  بعد يف  اآلتية  تقريره   ؛املباحث  من  ليكون 
أساس   غري  على  البناء  يقوم  فكيف  وإال  وحتقيقها.  تقريرها  إىل  سبيل  وحتقيقه 

 . (3)"ودعام؟
 

 

 (. 1/100)  بصائر ذوي التمييز (، 1/36) اإلتقان (، 1/192)   القرآنالبهان يف علوم انظر:  (1) 
 (. 44(، البيان يف مباحث من علوم القرآن، أ.د عبد الوهاب غزالن )ص:2/5انظر: منة املنان ) ( 2) 
 (. 1/40مناهل العرفان يف علوم القرآن )  (3) 
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 امليالد   حلظة  لمث    إمنا   الكرمي،  القرآن  نزول   إن  "  : يقول الدكتور حممد عمارة  
 :ومثل.. اجلاهلية  ظلمات   من  األمة  إليه  خرجت   الذي   (النور) :لمث    ألنه  اإلسالم؛  ألمة

 لمث    فلقد  جامعة،  واحدة  كلمة  ويف..  الضالالت   حرية  بعد  به   نعمت  الذي   (اهلدى
 والتقليد  اجلمود  صفحات   لطي  اوأبدً   ا دائمً   الصاحل  اإلسالمي،  (اإلحياء)  ينبوع  القرآن

 .(1) " ..واإلبداع والتجديد لالجتهاد   سبل من يقدم مبا واملوات،
الذي أنزل فيه القرآن    الكرمي خصوصية ابلقرآن؛ فهو الشهر    رمضانَ   ن لشهرِ وإ

وقد نزل منه.   ليلة قد نزل يف ، و ملا اجتمع فيه من الفضائل ؛، فهو أفضل الشهورالكرمي
هللا   قال  القدر،  ليلة  هي  منه  مباركة  ليلة  فِيهِ حمس  : يف  نْزِلا 

ُ
أ ِي  اَّلَّ انا  ضا ما را ْهُر  شا

ة  حمس  :وقال    [،185:البقرة]  ىجسالُْقْرآنُ  كا ُمباارا ْلاة   َلا ِِف  نْلااهُ  نْزا
ا
أ وقال   [، 3]الدخان:  ىجسإِنَّا 

  :ْدرِ  حمس ْلاةِ الْقا نْلااهُ ِِف َلا نْزا
ا
أ ْدرِ    ١إِنَّا  ْلاُة الْقا ا َلا اكا ما ْدرا

ا
أ ا  رْيٌ ِمْن   2واما ْدرِ خا ْلاُة الْقا َلا

ْهر    شا لِْف 
ا
بِ   3أ ا  فِيها وُح  الرُّ وا ُة  ئِكا الْماًلا ُل  َّ ْمر   تاْنا

ا
أ  ِ

ُك  ِمْن  ب ِِهْم  را ِتَّ   4إِذِْن  حا ِِها  ٌم  ًلا سا
ْجرِ   ْطلاِع الْفا  [. 5-1:القدر ]  ىجس5ما

الكتابِ   وظيفةَ   هللا    بني  قد  و  ورسالَ   هذا  فقال:  املنزل،  اخلالدة  ُهًدى  حمسته 
الُْفْرقاانِ  وا ى  الُْهدا باي ِناات  ِمنا  ، وهو  الطريق القوميفهو اهلادي إىل  [،  185]البقرة:   ىجسلِلنَّاِس وا

ومن َدَعا   ،ومن َعِمَل به أ ِجرَ به عدل،    به صدق، ومن حكمَ   هللا املتني، من قالَ   حبل  
 إىل صراط مستقيم. إليه هدى
لو مل    ، ت األمة  بفرتات  قاسية كانت كافيًة لضياِع القرآن، ولو جزًءا يسريًا منهوقد مر  

على مرِ     كما اختلف الكتب  السماوية وتبدلت  الرسالة العامة الباقية،يكن القرآن هو  
  َل هللا  أىن أليدي العبيد أن تغريِ َ ما تكف  ، ولكن  الز مان، وانقطاع الرسل  

اافُِظونا حمس : ، قال هللا حبفظه ُ ْلا ِْكرا ِإَونَّا َلا نْلاا اَّل  ُْن نازَّ  .[9]احلجر: ىجسإِنَّا َنا
 

 (. 52)ص:  اإلسالمية احلضارة فقه (1) 
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النزول  مناحلكمة  و  وتعظيم    :هذا  الكرمي،  القرآن  وهو   أمرِ   تعظيم  عليه،  نزل  من 
هللا   رمضان  الشهرِ   وتعظيم    ، رسول  شهر  وهو  فيه،  نزل    تفضيلٌ و   ، الذي 

 . اليت نزل فيهاالقدر لليلة 
العظيم  لألمة من هللا    حصلَ وقد   الفضل   الكرمي،   ، هذا   املشتملِ   بنزول كتابه 

الدين والدنيا،    ملصاحلِ   واهلدايةِ   ،يف الدنيا واآلخرة  والفالحِ   على اهلداية والنور، والسعادةِ 
تبيني   الفرقان  بيان    أبوضحِ   احلق ِ   وفيه  وفيه  واحلق ِ   ،  والضالل،  اهلدى  والباطل،    بني 
 والنور. والظلماتِ 
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ا: ت  :عريف ابلنُّ زولاثنيً
 :النُّ زول يف اللغة - 1

ابحلرف   ويتعد ى  نزواًل،  ين زل  سفل.  إىل  علو   من  اهلبوط  لغة:  )الن  زول(  معىن 
والت ضعيف أَن  زَل ت ه .    ،واهلمزة  مبعىن:  زَل ت ه ،  تَ ن   واس  ونَ ز ل ت ه ،  وأَن  زَل ت ه ،  به،  نَ زَل ت   فيقال: 

وه مثله،  و)املن زَِلة (  الن زول،  موضع   :) مكان و)املن زِل  هذا  و)نَ ز ل ت   ال َمَكانَة ،  أيًضا:  ي 
الضيف(   و)أَن  زَل ت   تركته،  احلق(:  عن  و)نَ زَل ت   م َقاَمه .  ت ه   أََقم  فهو    -ابأللف -هذا(: 

  ) و)الن  ز ل  مفعول،  مبعىن  فعيل  له.    :-بضمتني–)نَزِيٌل(  يهي أ  ال ذي  الن زيل  طعام 
)نَ َزَل هبم(، و)نَ َزَل عليهم يَ ن زِل  ن زواًل وَمن زاًِل(: َحل .  و)الن  ز ول(: احللول، و)قد نَ َزهَل م(، و

َلة   . و)تَ نَ ز َل(: نَ َزَل يف م ه  َمل  َزاًل( كم ج   و)نَ ز َله  تَ ن زِياًل(، و)أن  زََله  إن  زَااًل(، و)م ن  
ه : الشديدة من شدائد الدهر تنزل ابلناس. َو )الن  ز َلة ( َكالز َكام، يقال ب(النازلة )و

ن زِل     ،نزلة النون-وقد  نُُزًَل حمس  : . وقوله  -بضم  الْفِْرداوِْس  نَّاُت    ، [107]الكهف:  ىجسجا
 .  (1)قال األخفش: هو من نزول الناس بعضهم على بعض. يقال: ما وجدن عندكم نزاًل 

الكفوي   ايستعمل    النزول"أن    وذكر  اهلبوط،  شياء  أل يف  دون  الشريفة 
كهبوط احلجر، ويستعمل   ،اهلبوط: االحندار على سبيل القهرحيث ميز بينهما بقوله: "

شياء  أليف ا   يف اإلنسان على سبيل االستخفاف، خبالف النزول حيث ذكره هللا  
 .  (2) "اليت نبه على شرفها

  

 

ماد  (1)  )نَ َزَل(  انظر:  )  يف كلة:  املنري(  )املصباح  )601-2/600من  األعظم  واحمليط  احملكم   ،)9/46  ،)
 (. 2/435)  لألخفش  ، القرآن معاين، ( 5/1829الصحاح، للجوهري )

 (. 962)ص: الكليات  (2) 
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 يتبني  مم ا سبق أن  )الن  زول( يف اللغة يطلق على معنيني:و 
 

 : أحدمها: الحنداُر من علٍو إىل سفل
احندار  الش يء من علو  إىل سفل حنو: )نزَل فالٌن من اجلبل(، واملتعدِ ي منه يكون 

اءِ    واُهوا حمس  :معناه: حتريك الش يء من علو  إىل سفل، ومنه قوله   ما لا ِمنا السَّ نْزا
ا
ِي أ اَّلَّ

ء   ْ ِ َشا
ْخراْجناا بِهِ نابااتا ُك 

ا
اًء فاأ  [. 99]األنعام: ىجسما

  
 اثنيهما: احللول ابملكان:

واملراد: احللول يف مكان واألوي به، ومنه قوهلم: )نزَل األمري  املدينة(، واملتعدِ ي  
وإيوا الغري يف مكان  إحالل  يكون معناه:  )اإلنزال(  قوله  منه وهو  ومنه  به،    : ءه 

رْيُ الُْمْْنِلِيا حمس نْتا خا
ا
ًًك واأ نْزِلِِْن ُمْْناَل ُمباارا

ا
ِ أ    [.29]املؤمنون:  ىجسواقُْل راب 

االحندار من علو  إىل سفل هو األصل يف  األو ل، وهو  املعىن  أن   الظ اهر  "لكن 
الث اين حىت  صارت فيه حقي قًة لغوي ة أيًضا، وشعور  املاد ة، وإن كث ر استعماهلا يف املعىن 

 " يكون فطرايًّ يكاد  املاد ة  استعمال  األو ل هو األصل يف  املعىن  ؛ ولذلك (1) الن فس أبن  
الراغب   علو."  :قال  احنطاط من  األصل هو  دابته،    النزول يف  نزل عن  يقال: 

نْتا حمسونزل يف مكان كذا: حط رحله فيه، وأنزله غريه. قال تعاىل:  
ا
ًًك واأ ًَل ُمباارا نْزِلِِْن ُمْْنا

ا
أ

رْيُ الُْمْْنِلِيا   .( 2)"ونزل بكذا، وأنزله مبعىن [29:]املؤمنون ىجسخا
 

 

)ص:   (1)  غزالن  الوهاب  عبد  القرآن،  علوم  من  مباحث  يف  وانظر:  45البيان  يف  (،  املنان  القرآن  من ة  علوم 
 (. 45ابوين )ص:الص للشيخ  (، التبيان يف علوم القرآن،8–2/6)

 (. 799، مادة: )نزل( )ص:املفردات يف غريب القرآن  (2) 
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 املعىن الصطَّلحي: – 2
 وصف القرآن الكرمي ابلنزول واإلنزال والتنزيل يف آايت كثرية. 

مكان   من  واالنتقال  أسفل،  إىل  أعلى  من  اهلبوط  ومها:  للنزول،  املعنيني  أن  إال 
واحللول يف آخر ال يتأتيان يف جانب القرآن الكرمي؛ ألهنما يستلزمان احلركة واجلسمية،  

يتصف ابهلبوط من أعلى إىل أسفل، أو ابالنتقال من مكان  والقرآن ليس جبسم حىت  
 واحللول يف آخر. 

 .  (1) وميدانه فسيح ، واجملاز اببه واسع ،إذن فنحن حباجة إىل التجوز
اإلعَّلم به بواسطة ما يدل عليه من النقوش وقد قالوا: إن املراد من النزول: )

احملفوظ اللوح  يف  إلنزاله  ع  ، ابلنسبة  يدل  ما  احلقيقية  وبواسطة  األلفاظ  من  ليه 
   (.   ابلنسبة إلنزاله على قلب النيب

 وذلك ابعتبار املقصد والغاية، ال ابلنظر إىل ذات النزول؛ إذ إنه أمر غييب. 
ألن إنزال شيء إىل شيء   ؛والعالقة بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي هي اللزوم

عاقاًل  إن كان  به  الشيء  ذلك  إليه  أنزل  من  إعالم  يطلع   ،يستلزم  إعالم من  ويستلزم 
 وإذن فاجملاز مرسل.  ،اعليه من اخللق به مطلقً 

الدنيا، أو على وقيل: املراد    نزول حامله به سواء أردن ابلنزول: نزوله إىل مساء 
 . ز ابحلذفويكون الكالم من قبيل اجملا ، النيب  

الزرقاين   الشيخ  قبيل االستعارة على ما ذكر  العلم   أو هو من  من تشبيه 
 ابلنزول.

  
 

القرآن انظر:    (1)  علوم  يف  العرفان  الوهاب    البيان (،  43-1/40)  مناهل  عبد  القرآن،  علوم  من  مباحث  يف 
 (. 48-47)ص:  ش هبة، أليب املدخل لدراسة القرآن الكرمي (،47-45غزالن )ص:
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 أو جمازًا عقلًيا يف اإلسناد أبن ينسب ما حلامل الشيء لذلك الشيء.
 واألمر ينظر إليه من اعتبارات:

 : بلحاظ املقصد والغاية، فيكون جمازًا مرساًل أو استعارة. أوًل  
النزول حقيقيًّا أم جمازايًّ فإنه يفيد من حيث النظر إىل املقصد والغاية:  وسواء كان  

 اإلعالم.
 : ابلنظر إىل حامل الوحي فيكون جمازًا ابحلذف، أو جمازًا عقليًّا. اثنًيا
 : ابلنظر إىل ذات النزول، فهل هو من قبيل احلقيقة أم من قبيل اجملاز؟اثلثًا

قال اإل  :فمن  أمر  إن  قال:  حقيقة  ولقد كان إنه  تصوره،  نستطيع حنن  ال  نزال 
 الناس من قبل يرون أن الكالم عرض من األعراض ال ميكن احتواؤه.  

وحنن نرى اليوم أن هذا الكالم ميكن تسجيله واالحتفاظ به، فال يبعد أن حيمل 
 . اإلنزال على حقيقته، وأن نكل األمر فيما بعد ذلك إىل هللا 

يف      العالمة إبراهيم عبد الرمحن خليفة  وقد حقق القول يف ذلك أستاذن
 . (1) كتابه احلافل: )منة املنان( يف كالم مطول

يقبل  ال  شرًعا  القرآن  عليه  أطلق  الذي  اللفظ  "أن كون  ذكر:  فيما  ذكر  فقد 
 النزول حقيقة مما ال يسلم لصاحبه. 

احلركة  فقولكم: كل من اهلبوط من أعلى إىل أسفل، واحللول يف مكان يستدعي  
نعم: ولكن من أين لكم أن اللفظ ليس جبسم   :قلنا  ،قطًعا، وهي من صفات األجسام

 حبسب قولكم: هو عرض سيال ينقضي مبجرد النطق به؟
  

 

 (. 19-2/9انظر: منة املنان ) ( 1) 
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فإن   فغري مسلم؛  اجلوهر  الذي هو  ابلغري  القائمة  الصفة  هنا:  أردمت ابلعرض  إن 
اللفظ صوت مشتمل على بعض احلروف، فالصوت كيفية قائمة ابهلواء، أي: أن اللفظ 
جسم،  فهو  وإذا  مجيًعا،  والصوت  احلرف  منها  ائتلف  خمصوصة  بكيفية  مكيف  هواء 

احل  يقبل  إًذا  وهو  لطيف،  جسم  أنه  األمر  مكان  غاية  يف  وحلواًل  وهبوطًا  صعوًدا  ركة 
 وجماوزته..اخل. 

انتقال الصوت واحلرف عب  شأن كل هواء، ومن يك يف ريب فلينظر اآلن إىل 
 آالف األميال فضاًل عن أن يكون من قرب بواسطة اإلذعات املسموعة واملرئية. 

اللطيف، أعين:   العرض ما يصدق على ما نقول من هذا اجلسم  وإن أردمت من 
ننازعكم  ا لفظًا مل  والعرف:  اللغة  والذي يسمى يف  املخصوصة،  املكيف ابلكيفية  هلواء 

 .   (1)فيما اصطلحتم عليه من تسمية ذلك حنو ذلك عرًضا 
ولكنا ننازعكم يف عدم قبول ذلك للحركة صعوًدا وهبوطًا وحلواًل وانتقااًل حسبما 
أردمت   إن  قلنا:  به،  النطق  مبجرد  ينقضي  السيال  العرض  ذلك  إن  قولكم:  وصفنا 
أن شأن   العرض، مبعىن:  ملا ذكرمت من سيالن هذا  ما هو وصف كاشف  ابالنقضاء: 

رات املاء، ال يصل الالفظ إىل الثاين من  األلفاظ وما أتتلف ممنها من احلروف شأن قط
حروف لفظه إال بعد تقدم احلرف األول، والفراغ منه وزواله عن خمرجه متاًما، كقطرات  
املاء السائلة، ال أتيت القطرة الثانية إال على أثر تقدم القطرة األوىل وزواهلا عن موضعها.  

فيه؛ فإنه ال ينقصكم شيء،  نقول: إن أردمت من االنقضاء هذا فهو شيء ال ننازعكم  
وال يضرن فيما هو أصل النزاع من إثبات النقلة واحلركة أو نفيها، بل ذلك لو حققتموه  

 هو شاهد ملا نقرره من إثبات النقلة واحلركة هلذا اجلسم اللطيف.

 

 أي: من حيثية خمصوصة. ( 1) 
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االنقضاء هنا   أردمت من  العرض ابلكلية، -وهو مرادكم ابلفعل–وإن  فناء هذا   :
بعد النطق به وجود ابملرة، فضاًل عن أن تكون له حركة وانتقال حبيث ال يبقى للفظ  

من مكان إىل مكان مل نسلم لكم ذلك، بل نقول: هو جزء من اهلواء يبقى كما يبقى  
 سائر أجزاء اهلواء، وجيوز عليه احلركة واالنتقال ما جيوز عليها. 

ال بل  اللفظ،  تسجيل  من  نراه  ما  احلديث:  العلم  واقع  من  ذلك  صوت وشاهد 
أنه جسم جيوز عليه ما جيوز على مجيع   بعامة، وانتقال ذلك عب اإلذاعات..املقصود 

 .         (1) األجسام من احلركة والنقلة....إىل آخر ما ذكره"
حسب  على  اجملاز  على  محل  احلقيقة  على  احلمل  تعذر  رأى  من  أن  واحلاصل 

احلمل إمكان  ومع  السابقة،  فاحلم  االعتبارات  احلقيقة  إىل  على  ابلنظر  أوىل  عليها  ل 
  ذات النزول. 

 
 
 

  

 

 (. 16-2/14منة املنان )( 1) 
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 القرآن الكرمي:  داتوجواثلًثا: 
 وينبغي أن نالحظ أن  للقرآن الكرمي وجوداٌت ثالثة: 

  
 :وجوٌد يف اللَّوح احملفوظ - 1

الكرمي    خالفال   القرآن  احملفوظ(  أثبتأن   )الل وح  ُهوا  حمس  :لقوله    ؛يف  باْل 
ِيٌد   ُْفوظ     21قُْرآٌن َما اْوح  ُما  [.    22–21]البوج: ىجس22ِِف ل

والظاهر أنه أثبت فيه مجلة واحدة، ال مفرقًا؛ ألن األسرار اليت دعت إىل نزوله  
 مفرقًا ال يوجد منها شيء هنا.  على النيب 

ومن أطلعه هللا   ،وقد كان هذا اإلثبات يف وقت وبكيفية ال يعلمها إال هللا  
  .على غيبه 

( يف  يقال  أن  احملفوظوميكن  اللوح  يف  إثباته  إرادته  حكمة  اقتضت  ملا  إنه   :)
    وهو شيء،  فيه كل  يدون  عام  سجل  إقامة  ملكه:  يف  نظامه  من  يكون  أن 

احملفوظ( وأعظ)الل وح  أجل  القرآن  وكان  الكتاب ،  ألنه  السجل؛  هذا  يف  يدون  ما  م 
السماوي الذي ميتاز ابإلعجاز، وبكونه متضمًنا لشريعة عامة خالدة، كان من حكمته  

 .   (1) تعاىل أن أثبته يف هذا السجل؛ إذ هو أجدر بذلك من كل ما سواه
ُْفوظ  حمس:  وقوله   ُما اْوح   ل السماء،    :أي   ىجسِِف  الذي يف  احملفوظ  اللوح  هو يف 

 . (2) حمفوظ من الزايدة والنقص، والتحريف والتبديل
  

 

 (. 48-47يف مباحث من علوم القرآن، عبد الوهاب غزالن )ص: البيان  (1) 
 (. 373 /8انظر: تفسري ابن كثري ) (2) 
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 .(1) " اللوح احملفوظ فيه مجيع األشياء املقد رة " : وقال الواحدي 
فيه مقادير األشياء      اللوح احملفوظ الذي كتب هللا"  : وقال ابن جزي  

 .(2) "كلها
ع فيه من األشياء ومن املمكن القول: إنه   حافظ وحمفوظ، فهو حافظ لكلِ  ما مجِ 

 .حمفوظ من الزايدة والنقص، والتحريف والتبديلاملقد رة، و 
ِيٌد  حمس  : وقوله  ُْفوظ   21باْل ُهوا قُْرآٌن َما اْوح  ُما  فيه وجهان:   ىجس22ِِف ل

 وهو أتويل من قرأ ابخلفض.  ،: أن اللوح هو احملفوظ عند هللا أحدمها
احملفوظالثاين هو  القرآن  أن  منه   ،:  هو حمفوظ  وفيما  ابلرفع  قرأ  من  أتويل  وهو 

 وجهان:  
 : من الشياطني. أحدمها

 .(3) : من التغيري والتبديلالثاين
ُ   إِنَّاحمس :  حمفوظ يف قولهالقرآن أبنه    فوصف هللا  ِْكرا ِإَونَّا َلا نْلاا اَّل  ُْن نازَّ َنا

اافُِظونا  ِيٌد  حمس  :قوله    يف  ووصف حمله ابحلفظ  .[9]احلجر:  ىجس ْلا ِِف   21باْل ُهوا قُْرآٌن َما
ُْفوظ    ُما اْوح   والتبديل  فاهلل    ،(4) ىجس22ل والنقصان  الزايدة  من  وحفظه  حمله    ، حفظ 

وأقام له من حيفظ حروفه ،  كما حفظ ألفاظه من التبديل  ،وحفظ معانيه من التحريف 
 . (5) ومعانيه من التحريف والتغيري ،من الزايدة والنقصان

 

البحر احمليط يف  (، 9/94، للثعليب )الكشف والبيان(، وانظر: 1021)ص: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز   (1) 
 (. 10/447) التفسري 

 (. 1/407)  التسهيل لعلوم التنزيل  (2) 
 (. 244 / 6)  (والعيون  النكت )  املاوردي تفسري   (3) 
 على ما تقدم.  ابخلفض  (4) 
 (. 99، البن القيم )ص:التبيان يف أقسام القرآنانظر: ( 5) 
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األلوسي   به"  : قال  نؤمن  ماهيته  ،وحنن  عن  البحث  يلزمنا  وكيفية    ،وال 
 .(1) "وحنو ذلك  ، كتابته

 عن النيب     حصني  بن  من حديث: عمران  وعند اإلمام البخاري  
  كان هللا ومل يكن شيء غريه، وكان عرشه على املاء، وكتب  )) :  أنه قال

 .(2) (( يف الذ ِْكِر كل شيء، وخلق السموات واألرض
الذكر ))  :   قولهف يف  يف   ( (وكتب  وأثبتها  الكائنات  قدر كل  أي: 

 .(3)اللوح احملفوظ يف أي: ،يف حمل الذكر :أي ،الذكر
هُ حمس  : وقال   ا   واِعنْدا اِْلاْحرِ واما ِ وا ا ِِف الْْبا  ياْعلاُم ما ا إَِلَّ ُهوا وا ْعلاُمها يِْب َلا يا اتُِح الْغا فا ما

َلا ياابِس  إَِلَّ ِِف كِتااب   َلا راْطب  وا رِْض وا
ا
اِت اْْل بَّة  ِِف ُظلُما َلا حا ا وا ْعلاُمها راقاة  إَِلَّ يا اْسُقُط ِمْن وا   ت

   [. 59]األنعام: ىجسُمبِي  
ل  وا حمس  :وقال   ما لُونا ِمْن عا َلا تاْعما ا تاتْلُو ِمنُْه ِمْن قُْرآن  وا ن  واما

ْ
أ ا تاُكوُن ِِف شا ما

رِْض  
ا
ة  ِِف اْْل اِل ذارَّ ب ِكا ِمْن ِمثْقا ْن را ْعُزُب عا ا يا تُفِيُضونا فِيهِ واما لايُْكْم ُشُهوًدا إِذْ  إَِلَّ ُكنَّا عا

را ِمْن ذالِكا   ْصغا
ا
َلا أ اءِ وا ما َلا ِِف السَّ ا إَِلَّ ِِف كِتااب  ُمبِي  وا ْكْبا

ا
َلا أ  [. 61]يونس: ىجسوا

لِِم  حمس  :وقال   تِيانَُّكْم َعا
ْ
اأ ِ ِلا ّب  را ُة قُْل باَلا وا اعا تِيناا السَّ

ْ
ُروا َلا تاأ فا ِينا كا واقاالا اَّلَّ

نْهُ  عا ْعُزُب  يا َلا  يِْب  ما الْغا السَّ ِِف  ة   ذارَّ اُل  ِمثْقا َلا   وا ذالِكا  ِمْن  ُر  ْصغا
ا
أ َلا  وا رِْض 

ا
اْْل ِِف  َلا  وا وااِت 

ُ إَِلَّ ِِف كِتااب  ُمبِي   ْكْبا
ا
 [. 3]سبأ: ىجسأ

 

 (. 304 /15روح املعاين ) ( 1) 
 [. 7418، 3191صحيح البخاري ]( 2) 
 (3  )( حجر  البن  الباري،  فتح  القاري،  6/290انظر:  عمدة  )لعيين ل(    الدراري الكواكب  (،  15/109 

  ملعات التنقيح (، 48/ 6)  املفاتيح(، 4/1231)  لتوربشيت، لامليسر يف شرح مصابيح السنة (، 13/152)
(9/171 .) 
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يْنااهُ    إِنَّاحمس :وقال  ْحصا
ا
ء  أ ْ ُُكَّ َشا آثااراُهْم وا ُموا وا ا قادَّ ناْكُتُب ما ْوَتا وا ُْن نُْْحِ الْما َنا

ام  ُمبِي    [. 12]يس: ىجسِِف إِما
رِْض إِنَّ ذالِكا ِِف كِتااب  إِنَّ حمس  :وقال  

ا
اْْل اءِ وا ما ا ِِف السَّ ْعلاُم ما ا يا نَّ اَّللَّ

ا
اْم تاْعلاْم أ ل

ا
أ

ا  ِ ي ا اَّللَّ  [. 70]احلج:   ىجسِسريٌ ذالِكا لَعا
فِيٌظ حمس :وقال  ناا كِتااٌب حا رُْض ِمنُْهْم واِعنْدا

ا
ا تانُْقُص اْْل لِْمناا ما    [.4]ق:ىجس  قاْد عا

رُْض ِمنُْهمْ حمس:  "قوله    :   الواحديقال  
ا
ا تانُْقُص اْْل لِْمناا ما أي:   ىجسقاْد عا

ما أتكل من حلومهم، ودمائهم، وأشعارهم، يعين: أن ذلك مل يعزب عن علمه، وأخب  
فِيٌظ حمسأن عنده بذلك كتبا، فقال:   حا كِتااٌب  ناا  حافظ لعدهتم وأمسائهم،    [ 4]ق:  ىجسواِعنْدا

 . (1) "وهو اللوح احملفوظ، وقد أثبت فيه ما يكون 
نااحمس"  (:الوجيزوقال يف ) فِيٌظ   واِعنْدا حا أي: الل وح احملفوظ من أن يدرس   ىجسكِتااٌب 

 . (2) "وفيه مجيع األشياء املقد رة ،ويتغري  
هللا  وقال فِيٌظ حمس:  قوله  ":  الزخمشري    جار  حا كِتااٌب  ناا   : ىجسواِعنْدا

وكتب  " أودعه  ملا  حافظ  أو  احملفوظ.  اللوح  وهو  التغري،  ومن  الشياطني  من  حمفوظ 
 . (3) "فيه

معىن حفيظ: جامع ال يشذ عنه شيء. وقيل: معناه حمفوظ من " (:التسهيلويف )
 . (4) "التغيري والتبديل

 

 (. 20/380(، وانظر: التفسري البسيط )4/163)  الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد (1) 
 (. 1021)ص: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (2) 
   (.4/380الكشاف ) (3) 
 (. 2/301)  التسهيل لعلوم التنزيل  (4) 
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فِيٌظ حمس:  قوله    :وقال شيخ اإلسالم أبو السعود   ناا كِتااٌب حا   : ىجس واِعنْدا
األشياء كلها" لتفاصيل  التغري  ،حافظ  من  حمفوظ  علمه    : واملراد  .أو  متثيل    إما 

أو أتكيد    ، بكليات األشياء وجزئياهتا بعلم من عنده كتاب حميط يتلقى منه كل شيء
 . (1)"هبا بثبوهتا يف اللوح احملفوظ عنده  لعلمه 

ُُكُّ حمس  :وقال   بُرِ    وا الزُّ ِِف  لُوُه  عا فا ء   ْ ٌر    52َشا ُمْستاطا برِي   كا وا غِري   صا ُُكُّ   ىجس53وا
 [. 53-52]القمر:

نُْفِسُكْم إَِلَّ ِِف كِتااب  حمس:  وقال  
ا
َلا ِِف أ رِْض وا

ا
ابا ِمْن ُمِصيباة  ِِف اْْل صا

ا
ا أ  ىجس ما

 [. 22]احلديد:
يْنااهُ كِتاابًاحمس :  وقال  ْحصا

ا
ء  أ ْ ُُكَّ َشا  [. 29]النبأ: ىجسوا

 
نيا - 2 ماء الدُّ   :على قول وجود يف السَّ

 سيأيت  كما  -  علماءالعلى قول من قال بذلك، وهو أمٌر خمتلٌف فيه بني  أعين:  
 . -بيان ذلك 
 
يب - 3   : وجوٌد يف األرض بن زوله على النَّ

نْزِلا فِيهِ الُْقْرآنُ حمس  :قال هللا  
ُ
ِي أ انا اَّلَّ ضا ما ْهُر را إِنَّا حمس  وقال:  [،185]البقرة:  ىجسشا

ْدرِ  ْلاةِ الْقا نْلااهُ ِِف َلا نْزا
ا
 [. 1]القدر: ىجسأ

 أن  للقرآِن ثالثة تن ز الت:    الش يخ الز رقاينوقد ذكر 
ِيٌد  حمس  : ودليله قوله    .إىل الل وح احملفوظ  التَّن زل األول:  ِِف    21باْل ُهوا قُْرآٌن َما

ُْفوظ    اْوح  ُما    .[21]البوج: ىجس22ل

 

 (. 8/126)  تفسري أيب السعود (1) 
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نيا  : التَّن زل الثَّاين إِنَّا حمس  :والدليل عليه قوله    . إىل )بيت العزة( يف الس ماء الد 
ة   كا ْلاة  ُمباارا نْلااهُ ِِف َلا نْزا

ا
ْدرِ حمسقوله: و  [، 3]الدخان: ىجسأ ْلاةِ الْقا نْلااهُ ِِف َلا نْزا

ا
  وقوله:  [، 1]القدر: ىجسإِنَّا أ

نْزِلا فِيهِ الُْقْرآنُ حمس
ُ
ِي أ انا اَّلَّ ضا ما ْهُر را  [. 185]البقرة: ىجسشا

من   (بيت العزة)وأنه يف    ،وقد جاءت األخبار الصحيحة مبينة ملكان هذا النزول
 . السماء الدنيا

الثَّالث الوحي    : التَّن زل  أمني  قلب    -جبيل  -بوساطة  على  به  يهبط 
لا حمس  : ا لرسوله  خماطبً   ودليله قول هللا    . النيب   وُح    نازا بِهِ الرُّ

ِمُي  
ا
الُْمنِْذرِينا    193اْْل ِمنا  ِِلاُكونا  قالْبِكا  ا  ُمبِي     194لَعا ِّب    را عا ان   -193]الشعراء:  ىجس195بِلِسا

195](1) . 
 قوَل الشيخ الزرقاين      أبو شهبة حممد  الش يخ الد كتور  وقد تعقب  

احملفوظ( )الل وح  إىل  "  ابلت ن زل  قال:  لفظومل  حيث  الثاين    (النزول)  :يقرتن  ابلوجود  إال 
لفظ يرد  فلم  األول،  الوجود  أما  فال  مقرتنً   (النزول)  :والثالث،  هذا:  وعلى  قط،  به   

 . (2)" أو تنزاًل ينبغي أن نسميه نزواًل 
 . )وجود(، كما ذكر الشيخ  أنه والصواب 

احملفوظ مل يعب "وال خيفى أن إثباته يف اللوح    : قول الشيخ غزالن    :وحنوه
خيفى  ال  التجوز  من  شيء  العبارة  ففي  النزول،  مبادة  الشرعية  النصوص  يف  عنه 

 .(3)عليك"

 

 (. 47- 1/43انظر: مناهل العرفان ) (1) 
 (. 48)ص:  املدخل لدراسة القرآن الكرمي  (2) 
 (. 47يف مباحث من علوم القرآن، عبد الوهاب غزالن )ص: البيان  (3) 
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الن  زول قبل  احملفوظ(  )الل وح  يف  الكرمي كان  القرآن  أن   أحٌد  خيتلف  لقوله    ؛ وال 
: ِيٌد    بالْ حمس ُْفوظ   21ُهوا قُْرآٌن َما اْوح  ُما  .  [22–21]البوج: ىجس22ِِف ل

   :ن للقرآن الكرمي نزولنيولذلك قيل: إ
الدنيا،  األول السماء  العزة يف  بيت  إىل  السابعة  السماء  احملفوظ يف  اللوح  : من 

 مجلة يف ليلة واحدة هي ليلة القدر، وهي ليلة مباركة يف شهر رمضان.  
الثاين  الرسول    :والنزول  على  منجًما  ثالث   ،نزوله  يف  وذلك 

 وعشرين سنة. 
ونفى كثري من   ،ومل يقع اختالف يف نزول القرآن منجًما على النيب  

من اللوح احملفوظ إىل بيت العزة من مساء الدنيا   القرآن الكرمي  نزولاحملققني يف هذا الفن 
 . مجلة واحدة
إبراهيم خليفة  حق قَ وقد   الد كتور  املنان(ذلك      األستاذ  بيان    يف )من ة  يف 

 . (1) مطول
ذلك تحصل  وي األدلة    من  عرض  سيأيت-بعد  إمجااًل   كما  أمهها  أن  -ذكر   :

يهبط  ،  -جبيل  -بوساطة أمني الوحي    ، وهو النزولاواحدً   للقرآن الكرمي نزواًل 
 . به على قلب النيب 

نزول من اللوح احملفوظ إىل بيت العزة :  لقرآن نزولنيلإن  ":  قال األلوسي  
واحدة مجلة  الدنيا  مساء  إليه    ،من  ذلك  من  ثالث    ونزول  يف  منجما 

 .وعشرين سنة على املشهور
  

 

 (.   2/85( إىل )2/29( انظر: من ة املنان يف علوم القرآن من )1) 
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  ؛ ا يف ثالث وعشرين سنة على املشهور منجمً   ونزول من ذلك إليه  
    (.أَن  َزلَ )و  (نَ ز لَ )وهلذا يقال فيه: 

إذ   ؛وأنزل يقتضي اإلنزال الدفعي  ،يقتضي التدريج   -نَ ز لَ -  وهذا أوىل مما قيل: إن 
عليه ةً حمس  :يشكل  واِحدا َُجْلاًة  الُْقْرآُن  لايْهِ  عا ِلا  نُز  اْوَل  قرن  [32]الفرقان:  ىجسل   ( نَ ز لَ )  حيث 

لايُْكْم ِِف الِْكتابِ حمس  : بكونه مجلة، وقوله   لا عا وذكر بعض   .[140]النساء:  ىجسواقاْد نازَّ
املقام هلذا  ا  :احملققني  هو  ليس  التدريج  شيئً   ،لتكثريأن  الفعل  فشيئً بل  يف    ، اا  كما 

بد فيها من ذلك    ، تدل عليه، واإلنزال مطلق  -نَ ز لَ -:  فصيغة  ،تسلسل، واأللفاظ ال 
أو   به خالفه،  قوبل  قد  الذي  التنجيم، وابإلنزال  ابلتدريج  يراد  القرينة  قامت  إذا  لكنه 

 . (1)"املطلق حبسب ما يقتضيه املقام
جار  هو قول    يقتضي اإلنزال الدفعي  (أنزل)و ،يقتضي التدريج  (نَ ز لَ )  إنوالقول:  

( ملا  نَ ز لَ يف )الكشاف(، أي: إن )أنزل( ملا كان دفعة واحدة، و)  الزخمشري    هللا
 كان ابلتدريج. 

تعقبه هشام  أيًضا:  وقد  )املغين(    ابن  التعدية "  :فقال  يف  اجتمعت  وقد 
قوله   والتضعيف يف  لا حمس  :ابهلمز  يْهِ    نازَّ يادا باْيا  ا  لِما قًا  ِ د  ُمصا  ِ بِاْْلاق  الِْكتاابا  لايْكا  عا

ْْنِيلا   اإْلِ اةا وا لا اِلَّْورا نْزا
ا
أ لا الُْفْرقاانا  3وا نْزا

ا
أ بُْل ُهًدى لِلنَّاِس وا  [. 4-3]آل عمران: ىجسِمْن قا

هللا  وزعم فرقً     الزخمشري  جار  التعديتني  بني  فقالأن  ن     :ا  القرآن ز ِ ملا  ل 
وإمنا قال    . يف الثاين(  أَن  َزلَ )و  ،يف األول  (نَ ز لَ   : )والكتاابن مجلة واحدة جيء با  منجمً 

خطبة  يف  القرآن كالمً   (:الكشاف )  :هو  أنزل  الذي  هلل  مؤلفً احلمد  منظمً ا  ونزله    ، اا 

 

املعاين  (1)  وانظر:  2/75)  روح  املصون(،  الشهاب(،  3/23)  الدر  البيضاوي   اخلفاجي   حاشية  تفسري    على 
 (. 2/488)حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي  (، 3/2)
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  ، أنزله من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا  : ألنه أراد ابألول  ؛(1) حبسب املصاحل منجما
ْدرِ حمسوهو اإلنزال املذكور يف   ْلاةِ الْقا نْلااهُ ِِف َلا نْزا

ا
ْهُر حمس  :  ويف قوله  [،1]القدر:  ىجسإِنَّا أ شا
نْزِلا فِيهِ الُْقْرآنُ 

ُ
ِي أ انا اَّلَّ ضا ما    [.185]البقرة:  ىجسرا
هللا    :وابلثاين رسول  إىل  الدنيا  السماء  من  ثالث جنومً   تنزيله  يف  ا 
 .وعشرين سنة

لايْهِ  حمس  : قوله     ويشكل على الزخمشري ِلا عا اْوَلا نُز  ُروا ل فا ِينا كا واقاالا اَّلَّ
ةً  اِحدا لا   واقادْ حمس:  وقوله    ،جبملة واحدة  (نزل)فقرن      ،[ 32]الفرقان:  ىجسالُْقْرآُن َُجْلاًة وا نازَّ

ا ُر بِها ِ يُْكفا ِمْعُتْم آيااِت اَّللَّ ْن إِذاا سا
ا
لايُْكْم ِِف الِْكتااِب أ وذلك إشارة إىل    ، [140]النساء:   ىجسعا

ُوُضونا ِِف آيااتِنااحمس : قوله  ِينا َيا يْتا اَّلَّ
ا
 . وهي آية واحدة ، اآلية [68]األنعام: ىجسِإَوذاا راأ

القاصر  (2)والنقل لواحد حنو  .كما مثلنا  ،(3)ابلتضعيف مساعي يف  املتعدي    : ويف 
   .(5) ومل يسمع يف املتعدي الثنني ،(4)وفهمته املسألة ،علمته احلساب 

حجر ابن  احلافظ  الكرمي    :  قال  القرآن  اللوح  "نزول  من  واحدة  مجلة 
 .  (6) "ا هو الصحيح املعتمدقً مث أنزل بعد ذلك مفر    ،احملفوظ إىل السماء الدنيا

  

 

 (. 1/1)الكشاف( ) تفسري الزخمشري   مقدمة  (1) 
 أي: التعدية. ( 2) 
 أي: يف تعدية الفعل القاصر. ( 3) 
 مساعي يف تعدية واحد إىل اثنني ابلتضعيف، كما يف َعِلَم احلساَب، وعل مت ه احلساَب. أي: هو ( 4) 
،  ( 680  -679)ص:  مغين اللبيب عن كتب األعاريبأي: جبعل املتعدي الثنني متعداي لثالثة ابلتضعيف.  (5) 

 (. 691-5/687، بتعليق وشرح الدكتور عبد اللطيف اخلطيب )مغين اللبيب 
 (. 9/4الباري )فتح  (6) 
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ىل إنه نزل مجلة واحدة من اللوح احملفوظ  أاإلمجاع على    القرطيب    حكىو 
 .  (1) بيت العزة ىف السماء الدنيا 

 . (2) "حكى بعضهم اإلمجاع عليه"  : األلوسي وقال
 .  (3) "وهو األصح األشهر"  :قال السيوطي 

القولوتشهد  قالوا:   هذا  عباس    :لصحة  ابن  عن  املروية   ، األحاديث 
إ  .وكلها صحيحة قالوا:  ابن عباسوقد  يقوله  الرأي، فهو      ن هذا ال  مبحض 

النيب   من  مساعه  على  النيب  ،حممول  من  مسعه  ممن  من     أو 
أن    ،   الصحابة احلديث:  أئمة  عند  القاعدة  ألن  املرفوع؛  له حكم  هذا  ومثل 

 .ات فيما ال جمال للرأي فيه له حكم الرفعقول الصحايب الذي مل أيخذ عن اإلسرائيلي  
تفسري   ثالثة    (اإلنزال)وأما  على  فيه  العلماء  اختلف  فقد  الثالث  اآلايت  يف 

 أقوال: 
: أن القرآن الكرمي نزل كله يف ليلة القدر دفعة واحدة من اللوح احملفوظ إىل األول

النيب   الدنيا على قلب  السماء  الدنيا، مث نزل من  السماء  العزة من    بيت 

الرو  من  ما صح  عليه  والدليل  ابن منجًما يف ثالث وعشرين سنة،  املوقوفة على  اايت 
 . عباس 

اآلايت األوىل من سورة )إقرأ(، وأن   : أن الذي نزل على النيب  الثاين
 .-كما تقدم-القرآن كما يطلق على كله فهو كذلك يطلق على بعضه 

 

 (. 1/148(، اإلتقان )2/298)  تفسري القرطيبانظر:  (1) 
 . ( 15/412روح املعاين ) (2) 
   (. 1/146اإلتقان ) (3) 
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املباركة، :  الثالث والليلة  رمضان  شهر  ذكر  وإمنا  ابتداؤه،  اإلنزال:  من  املراد  أن 
وليلة القدر على هذا التحديد؛ ألن األحداث اجلليلة، واألشياء العظيمة إمنا يؤرخ هلا  

 ابعتبار بدئها.  
 والراجح القول الثاين والثالث، ومها متقارابن. 

، مث نزل بعد ذلك منجًما يف   (1)  الشعيب  وابتداء إنزاله يف ليلة القدر قال به 
 أوقات خمتلفة. وكأن من ذهب إىل هذا القول ينفي النزول مجلة إىل السماء الدنيا. 

حيث قال: "هذه هي املواضع   وبه قال من املتأخرين الشيخ حممد عبده  
املراد    : من ذكر تنزيل القرآن اليت جيء فيها ابإلشارة إىل زمن نزوله. قال الشعيب  

حنو:   نْلااهُ حمسمن  نْزا
ا
الُْقْرآنُ حمسو  ،ىجسأ فِيهِ  نْزِلا 

ُ
والقرآن كله،   :ىجسأ خصوًصا،  إبنزاله  االبتداء 

نْلااهُ حمسواجلملة منه وإن قصرت كل ذلك يسمى: قرآًن، ويسمى: كتااًب، فالضمري يف  نْزا
ا
ىجس أ

نْلااهُ حمسيف هذه السورة عائد إىل القرآن الكرمي، كالضمري يف   نْزا
ا
الِْكتااِب  ..حمسإىل    العائد  ىجسأ

 يف آية: الدخان املتقدمة. ىجسالُْمبِيِ 
قوله   من  املعين  وهو  منه،  شيء  إبنزال  االبتداء  إبنزاله:  ْهُر حمس:  واملراد  شا

نْزِلا فِيهِ الُْقْرآنُ 
ُ
ِي أ انا اَّلَّ ضا ما أي: ابتدئ فيه إنزاله، أي: إن أول ما نزل منه نزل يف   ىجسرا
 . (2) شهر رمضان"

" )املنار(:  رمضان  ويف  يف  القرآن  إنزال  معىن  أن  -وأما  ابليقني  املعروف  أن  مع 
منجمً  نزل  متفرقً القرآن  البعثة كلهاا  مدة  نزوله كان يف رمضان،   -ا يف  ابتداء  أن  فهو 

أي: الشرف، والليلة املباركة كما يف آايت أخرى،   ،ليلة القدر :وذلك يف ليلة منه مسيت

 

 (1  )( الكشاف  فورك (،  4/780انظر:  ابن  الوجيز (،  3/251)  تفسري  القرطيب (،  5/504)  احملرر    تفسري 
 (. 9/182)  تفسري أيب السعود(،  24/531(، تفسري الطبي )5/266) تفسري مقاتل   (،20/130)

 (. 128تفسري جزء عم، حممد عبده )ص: (2) 
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الكتاب كله،   القرآن يطلق على هذا  املعىن ظاهر ال إشكال فيه، على أن لفظ  وهذا 
ويطلق على بعضه، وقد ظن الذين تصدوا للتفسري منذ عصر الرواية أن اآلية مشكلة، 

من رمضان إىل مساء الدنيا، وكان  ورووا يف حل اإلشكال أن القرآن نزل يف ليلة القدر  
ا ابلتدريج،  منجمً     يف اللوح احملفوظ فوق سبع مسوات، مث أنزل على النيب

ا لظاهر يف رمضان منه شيء خالفً  وظاهر قوهلم هذا أنه مل ينزل على النيب  
 ؛ اآلايت، وال تظهر املنة علينا وال احلكمة يف جعل رمضان شهر الصوم على قوهلم هذا

القرآن يف مساء الدنيا كوجوده يف غريها من السموات أو اللوح احملفوظ من    ألن وجود
وال يف اإلخبار، وقد   ،حيث إنه مل يكن هداية لنا، وال تظهر لنا فائدة يف هذا اإلنزال

زادوا على هذا رواايت يف كون مجيع الكتب السماوية أنزلت يف رمضان، كما قالوا: إن  
 ان.األمم السابقة كلفت صيام رمض

والرواايت شيء وإمنا هي   ومل يصح من هذه األقوال  :  قال األستاذ اإلمام
أن هللا   يكفينا  إذ  هبا  لنا  حاجة  وال  رمضان،  لتعظيم  أضافوها  فيه    حواش  أنزل 

إنه أنزل القرآن مجلة    : وجعله من شعائر ديننا ومواسم عبادتنا، ومل يقل    ، هدايتنا
واحدة يف رمضان، وال إنه أنزله من اللوح احملفوظ إىل مساء الدنيا، بل قال بعد إنزاله:  

ِيٌد  حمس ُْفوظ     21باْل ُهوا قُْرآٌن َما اْوح  ُما    .ا فهو حمفوظ يف لوح بعد نزوله قطعً   ،ىجس22ِِف ل
وأما اللوح احملفوظ الذي ذكروا أنه فوق السموات السبع وأن مساحته كذا، وأنه  

فال ذكر له يف القرآن، وهو من عامل الغيب، فاإلميان به    كتب فيه كل ما علم هللا  
إميان ابلغيب جيب أن يوقف فيه عند النصوص الثابتة بال زايدة وال نقص وال تفصيل، 

 .(1) " جيب اإلميان بهوليس عندن يف هذا املقام نص 

 

 (. 2/130تفسري املنار ) (1) 
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إبراهيم خليفة   الدكتور  أستاذن  أورد  القرآن مجلة    وقد  إبنزال  القول  على 
الدنيا قبل نزوله منجًما أكثر من   رد  ، وتعقب ما جاء يف ذلك يف  واحدة إىل السماء 

 : فمن ذلك قوله ل، كالم مطو  
ممن مل يعرف ابألخذ عن بين إسرائيل، وإن   ال نسلم أن ابن عباس    -  1

 زعم ذلك غري واحد من أعالم التفسري واحلديث يف عصرن.
 .  (1)فقد روى عن كعب األحبار، وله رواايت منافرة للعقل وصريح النقل

هبا   -  2 تثبت  ال  اليت  اآلحاد  أخبار  من  تكون  أن  تعدو  ال  اآلاثر  تلك  إن 
يقني اجلازم، وأقصى ما يفيده خب الواحد مهما تكن  عقيدة؛ لتوقف أمر العقيدة على ال

 درجة صحته هو غلبة الظن ليس غري، فكيف ومعنا يف هذه اآلاثر مجلة من العقائد: 
 : نزول القرآن مجلة. إحداها
 : كون هذا النزول إىل مكان خمصوص هو السماء الدنيا. اثنيتها
 السماء هو بيت العزة. : كون هذا النزول إىل مكان بعينه من تلك اثلثتها
 بيًتا معروفًا يف مسائه الدنيا يسمى: بيت العزة.  : أن هلل رابعتها

أن   العقيدةالتنزالت  هذه  فتحصل  من  إال    ،تعد  تثبت  ال  متواترًامبا  اليت    ،كان 
 مبيًنا حكمة ذلك التنجيم؟!  ،فحسب كيف وقد نطق القرآن الكرمي ابلنزول املنجم

قضية نزول القرآن واحدة بيت العزة من السماء الدنيا لو كانت حقًّا لنقلها    -  3
   .الغفري، ومل يقتصر احلديث عنها على ابن عباس  عنه اجلم  

  

 

 (. 58-2/37انظر ذلك مفصاًل ومبيًنا يف )منة املنان( ) ( 1) 
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خي  -  4 أن  العادة  حكم  يف  النيب  يبعد    عباس    ابنَ     ص 
الغريبة دون سائر أصحابه   القضية  أمر هذه  وال سيما كبائهم   ،ابحلديث يف 

 وألوا الفضل والتقدم فيهم.
نه نزل مجلة واحدة من أاإلمجاع على  ال نسلم بصحة ما حكاه البعض من  - 5

احملفوظ   العزة  إاللوح  بيت  الدنيا   يفىل  الشعيبالسماء  خالف  وقد      ، كيف 
 وغريه؟!
ابلنزول    -  6 واحدةالقول  من  فيه    مجلة  املتيقن  القدر  على  املبرة  غري  الزايدة 

من  فيه  اإلنزال  من  ذكر  ملا  املتعددة  النظائر  طبيعة  مع  االنسجام  عن  واخلروج  جهة، 
 جهة أخرى. 

اببتداءه  الثالث  اإلنزال يف اآلايت  إذا فسرن  القدر   فإن  اقتصرن على  قد  نكون 
املتيقن املعلوم القطعية، فإذا جاوزن ذلك إىل القول بنزول الكل كنا زائدين على القدر 

 املتيقن، بدون بينة، وهو اجملازفة بعينها. 
الذي كان   القرآن منجًما، وهو  بنزول  إال  الكرمي مل يصرح  اعرتاض والقرآن  مثار 

لايْهِ حمسيف قوله:    عن ذلك   ، كما أخب هللا  املشركني ِلا عا اْوَلا نُز  ُروا ل فا ِينا كا واقاالا اَّلَّ
تَّلْنااهُ تاْرتِيًًل  را اداكا وا لِكا نِلُثاب ِتا بِهِ فُؤا ذا ةً كا اِحدا  [. 32]الفرقان: ىجسالُْقْرآُن َُجْلاًة وا

وقد وقع اإلنزال على القرآن الكرمي املتبادر منه معناه الشخصي مع عدم تكامل 
لا الُْفْرقاانا حمس  :جنومه يف كثري من اآلايت، من حنو قوله   نْزا

ا
أ ُهوا  حمس[،  4]آل عمران:  ىجسوا

الِْكتاابا  لايْكا  عا لا  نْزا
ا
أ ِي  عمران:  ىجساَّلَّ ا    اْْلاْمدُ حمس:  وقال    [،  7]آل  لَعا لا  نْزا

ا
أ ِي  اَّلَّ  ِ َّلِلَّ

بِْدهِ الِْكتاابا   [. 1]الكهف: ىجسعا
أصحاب  تومهه  الدفعي حسبما  للنزول  ذلك  اقتضاء  عدم  الشبهة يف  عدم  ومع 

 هذا القول يف مواضعه الثالثة عندهم.
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إمتامه، فإن حصول  وإمنا نكتة ذلك املسوغة لصحته: أن املقدر يف علم هللا 
أول جزء منه يصح أن ينسب إليه بتمامه؛ إحلاقًا لالحق ابلسابق، أو لآلخر ابألول،  
نظرك على  إن قصرت  االعتبار، وإما جمازًا  إما حقيقة هبذا  النسبة  وحبيث تكون هذه 

 الواقع ابلفعل وقدرت أن ما هو للبعض يف احلقيقة والواقع قد نسب للكل. 
حيث قال يف توجيه عود اإلنزال يف آية القدر   ن عاشور وهلل در العالمة اب

ويف اإلتيان بضمري القرآن دون االسم الظاهر إمياء إىل أنه حاضر  "  :(1)إىل ضمري القرآن
فكون الضمري دون سبق معاد إمياء إىل شهرته    . لشدة إقباهلم عليه  ؛يف أذهان املسلمني

 بينهم. 
فعل:   فيكون  القرآن كله  به  يراد  أن  اإلنزالمستعماًل   (أنزلنا)فيجوز  ابتداء    ؛  يف 

مث    ،مث فرت الوحي  (،العلق) :ألن الذي أنزل يف تلك الليلة مخس اآلايت األول من سورة
إنزاله منجمً  ني   ، اعاد  بعد  إال  القرآن  إنزال  ف وعشرين سنة، ولكن ملا كان  ومل يكمل 

ا  منجمً   وأنه ينزل على النيبء    ،مقداره  مجيع القرآن مقررا يف علم هللا  
 ألن ما أحلق ابلشيء يعد مبنزلة أوله فقد  ؛حىت يتم، كان إنزاله إبنزال اآلايت األول منه

النيبء   مسجدي))  : قال  يف  فيما    صَّلة  صَّلة  ألف  من  أفضل  هذا 
فاتفق العلماء على أن الصالة فيما أحلق ابملسجد النبوي هلا ذلك   .(2) احلديث((  سواه

 الفضل، وأن الطواف يف زايدات املسجد احلرام يصح كلما اتسع املسجد.
مع   (سورة العلق) عقب    (سورة القدر)ومن تسديد ترتيب املصحف أن وضعت  

بعدها، كأنه   وسور  البينة  سورة  من  آايت  عدد  أقل  الض  اء ميإأهنا  أن  يف إىل  مري 
نْلااهُ حمس نْزا

ا
 يعود إىل القرآن الذي ابتدئ نزوله بسورة العلق.  ىجسأ

 

  (2 /58-73 .)العالمة إبراهيم خليفة   ( ألستاذن منة املنانبتصرف واختصار من )  (1) 
 [. 1394] مسلم  ،[1190] البخاري صحيح  (2) 
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اآلايت   ا على املقدار الذي أنزل يف تلك الليلة وهووجيوز أن يكون الضمري عائدً 
، وعلى كال الوجهني قرآنً   :فإن كل جزء من القرآن يسمى  ،(سورة العلق)اخلمس من  

نْلااهُ حمس   :فالتعبري ابملضي يف فعل نْزا
ا
ال جماز فيه. وقيل: أطلق ضمري القرآن على بعضه    ىجسأ

 ا بعالقة البعضية. جمازً 
لياًل  نزلت  القرآن  من  األول  اآلايت  أن  يف  صرحية  يقتضيه    ،واآلية  الذي  وهو 

يف    فكان يتحنث)) فيه:      لقول عائشة  ؛(الصحيحني)حديث بدء الوحي يف  
العدد ذوات  الليايل  لياًل   ((غار حراء  تعبده  امللك فكان  يكون  أن  ويظهر  نزل   ،  قد 

تعبده فراغه من  إثر  عائشة  . عليه  قول  يرجف ))   :  وأما  هبا رسول هللا  فرجع 
  ؛ بعد انقضاء تلقينه اآلايت اخلمس  ه أنه خرج من غار حراء إثر الفجرفمعنا  (( فؤاده

  : وذلك أفضل أوقات الليل كما قال    ،إذ يكون نزوهلا عليه يف آخر تلك الليلة
ارِ حمس ْسحا

ا
الُْمْستاْغفِرِينا بِاْْل  .  (1) " [17]آل عمران: ىجسوا

قد جاء مطلًقا عن قيد  ال نسلم أن احلديث عن اإلنزال يف مواضعه الثالثة    –  7
إىل حممد   قطًعا  كونه  القيد  مقيد هبذا  نقول: هو  بل  يدل على وأمته،   ،

 ذلك وجهان: عقلي ونقلي:
الثالثة ال يعلمون    (العقلي)أما   من فهو أن املشافهني ابخلطاب هبذه النصوص 

   .منجًما يف املدة املتطاولة، واألزمنة املختلفة نزول القرآن إال ما ألفوه بينهم
السبنانوا ذلك،  مثل هذا الغيب يف النزول اجلملي، وإال  منهم وال خيطر ببال أحد

 . ولبينه النيب  
  

 

 (. 457-30/456) التحرير والتنوير   (1) 
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لفهم    (النقلي)وأما   مرشًحا  ترى  واحد    امللحوظالقيد    هذافإنك  من يف كل 
 النصوص الثالثة. 

البقرة  يف  قوله    أما الُْفْرقاانِ   ُهًدىحمس:  آية  وا ى  الُْهدا ِمنا  باي ِناات   وا  ىجسلِلنَّاِس 
وصف لصاحبها )  :، واحلالللقرآن املوقع عليه اإلنزال  فقد جاء فيها حااًل    [،185]البقرة:

وأن األصل يف الوصف أن يكون ابلفعل ال ابلقوة، ويف أثره أن يكون  ،  (قيد يف عاملها
 حمقق احلدوث، ال مقدرًا مرتقًبا.
السماء   القرآن يف  لِلنَّاِس حمس  وليس  بينات هلم من اهلدى، والفرقان    ،ىجسُهًدى  وال 

 بني احلق والباطل.  
قوله   الدخان:   أما  آية  ُمنِْذرِينا   إِنَّاحمس  يف  ُكنَّا  إِنَّا  ة   كا ُمباارا ْلاة   َلا ِِف  نْلااهُ  نْزا

ا
 ىجس أ

إِنَّا ُكنَّا حمس يف خامتتها:    فإنك ترى مرشًحا هلذا القيد امللحوظ يف قوله    [3:الدخان]
الوصف  ،ىجسُمنِْذرِينا  فعلية  أصل  يف  يف والكالم  هو  إمنا  ابلفعل  اإلنذار  أن  وظهور   ،

 األرض ال يف السماء.
القدروأما   امللحوظ  آية  القيد  هلذا  مرشًحا  ترى  قوله    فإنك  يف    : أيًضا 

فِيهااحمس وُح  الرُّ وا ُة  ئِكا الْماًلا ُل  َّ املالئكة    [4:القدر ]  اآلية  ىجستاْنا تنزل  من  يفهم  ال  أحًدا  فإن 
الليلة   هذه  يف  إنزال والروح  عن  احلديث  قرين  وهو  األرض،  إىل  ال  السماء  إىل  أنه 

 . (1)القرآن، شريكه يف بيان شرف تلك الليلة
 

  

 

من   (1)  واختصار  املنان)   بتصرف  لألستاذ    منة  القرآن(،  علوم  خليفة  يف  إبراهيم  العالمة     الدكتورر 
(2/29-82 .) 
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 رابًعا: نزول القرآن منجًما:
مجلة   القرآن مل ينزل على نبينا حممد    املقطوع به من دين اإلسالم أن  

نزلإمنو   ،واحدة م َفر قًا  ا  أي:  البعثة    ،(1)واألحداث   الوقائع  حسب  على  م َنج ًما،  منذ 
النيب   حياة  آخر  قوله    ،حىت  احلقيقة  هذه  يثبت    وقاَل حمس:  هللا  كما 

وَرتَّلْناهُ   فُؤاَدَك  بِهِ  ِْلُثَب َِت  َكذلَِك  واِحَدةً  َُجْلًَة  الُْقْرآُن  َعلَيْهِ  َِل  نُز  لَْوَل  َكَفُروا  ِيَن  اَّلَّ
نْلاهُ   وقُْرآناحمس  :  وقوله [،  32]الفرقان:  ىجستَْرتِيًل  هُ لَع انلَّاِس لَعا ُمْكث  ونازَّ

ا
أ فاراقْناهُ ِِلاْقرا

 [. 106]اإلسراء:  ىجستاْْنِيًًل 
ُ ُروُح   قُلْ حمس  :هللا  كما قال    ، امللك املوكل ابلوحيهو    وجبيل   َلا نازَّ

لِلُْمْسلِِميا  ى  وبُْْشا وُهًدى  ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ َِلُثاب ِتا   ِ بِاْْلاق  ب ِكا  را ِمْن    [، 102]النحل:   ىجسالُْقُدِس 

ِمُي  حمس  :وقال  
ا
اْْل وُح  الرُّ بِهِ  لا  الُْمنِْذرِينا    193نازا ِمنا  ِِلاُكونا  قالْبِكا  ا  ان    194لَعا بِلِسا

ُمبِي    ِّب    را جبيل  . [195-193لشعراء: ]ا  ىجس195عا بني  هللا      وليس    وبني 
 على النيب  لٌ ز  ن َ القرآن م  ف  .واسطة  وحممد      واسطة، وال بني جبيل

   (2) ة اثنًيا وابلعرض ات، وعلى األم  اًل وابلذ  أو. 
نبينا  وقد   على  القرآن  ثالث قً مفر    نزل  سنة،  وعشرين  ثالث  يف  ا 

يف   سنة  يف  (ةمك  )عشرة  سنني  وعشر  تقتضيه ( املدينة)،  ما كانت  حسب  وذلك   ،
   .ة، ورمبا نزل منها آايت، بل رمبا نزل بعض آيةورة اتم  ا نزلت الس  احلاجة، فرمب  

 

 ، والنازل يسمى: جنًما. ا ملفرق: منجمً ا تسميوالعرب  ( 1) 
وابلذات، والشيء الذي يكون بواسطة نسميه: اثنًيا وابلعرض،  اًل  ( الشيء إن قصد بدون واسطة نسميه: أو  2) 

أو   األويل نسميه:  وأو  فاملقصود  اثنًيا وابلعرض.  نسميه:  الثانوي  واملقصود  زمان،  اًل اًل وابلذات،  : ظرف 
يف    :مصروف؛ ألنه ليس بوصف، والواو حرف عطف، والباء مبعىن )يف(، والتقدير: أي وهو  مبعىن: قبل، 

 .بال واسطة   ذات املعىن
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، على املستوى نفسه من الباعة والبالغة واإلعجازومع نزول القرآن منجًما فهو  
، خبالف كالم فصيح األلفاظو بليغ الرتاكيب،  و رصني األسلوب،  و قيق السبك،  دفهو  

 .-كما سيأيت بيان ذلك يف مباحث اإلعجاز–البشر الذي يتفاوت بتفاوت الزمن 
 

 من نزول القرآن منجًما:كمة خامًسا: احل
 وتقوية فؤاده: ، تثبيت فؤاد النيب - 1

ذلِكا    وقالا حمس:  هللا  قال   ةً كا الُْقْرآُن َُجْلاًة واِحدا لايْهِ  ِلا عا نُز  اْوَل  ل ُروا  فا كا ِينا  اَّلَّ
تَّلْناهُ تاْرتِيًًل     . [32]الفرقان: ىجسنِلُثاب ِتا بِهِ فُؤاداكا ورا

ةً حمس  : قوله   لايْهِ الُْقْرآُن َُجْلاًة واِحدا ِلا عا اْوَل نُز  ُروا ل فا ِينا كا أي: كما    ىجسوقالا اَّلَّ
   .بلهأنزلت الكتب ق

ا،  فإن قلت: ما السر يف نزوله إىل األرض منجمً "    :  أبو شامة  الشيخ  قال
اجلواب عنه فقال    هللا  قلت: هذا سؤال قد توىل     أنزل مجلة كسائر الكتب؟وهال  

ةً   وقالا حمسيف كتابه العزيز:   لايْهِ الُْقْرآُن َُجْلاًة واِحدا ِلا عا اْوَل نُز  ُروا ل فا ِينا كا كما    :يعنون  ،ىجساَّلَّ
الرسل من  قبله  من كان  على  ذلِكا حمس  :بقوله   فأجاهبم هللا    ،   أنزل    ، ىجسكا

فإن الوحي إذا    ؛لنقوي به قلبك   :أي    ،ىجسنِلُثاب ِتا بِهِ فُؤاداكا حمس  ؛اقً أنزلناه كذلك مفر    :أي
  :وأشد عناية ابملرسل إليه، ويستلزم ذلك   ،كان يتجدد يف كل حادثة كان أقوى للقلب

ومبا معه من الرسالة الواردة من ذلك اجلناب   ،وجتديد العهد به  ،كثرة نزول امللك عليه
العبارة  ،العزيز عنه  تقصر  ما  السرور  من  له  يف    ؛فيحدث  يكون  ما  أجود  وهلذا كان 

 . عليه لكثرة نزول جبيل  ؛رمضان
معىن فُؤاداكا حمس  :وقيل:  بِهِ  اثبتً   ،لتحفظه  :أي  ،ىجسنِلُثاب ِتا  فؤادك  غري  فيكون  به  ا 

ليتيسر    ؛أميًّا ال يكتب وال يقرأ، ففرق عليه القرآن  مضطرب، وكان النيب  
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  لتعذر عليه حفظه يف وقت واحد على ما أجرى هللا    ؛ عليه حفظه، ولو نزل مجلة
موسى   على  نزلت  والتوراة  خلقه،  عوائد  قارئً   ، مكتوبة  به  وكذا  وكان كاتبا   ،

غريه   أعلم-كان  السعود  و   .(1) "-وهللا  أبو  اإلسالم  شيخ  :    قوله :  قال 

ذلِكا نِلُثاب ِتا بِهِ فُؤاداكا حمس ،  لرد مقاهلم الباطل   ؛استئناف وارد من جهته    "هو  :ىجس كا
التدرجيي التنزيل  وحمل الكاف النصب على أهنا صفة ملصدر مؤكد   .وبيان احلكمة يف 

التنزيل   :أي  ،وذلك إشارة إىل ما يفهم من كالمهم  ،عدهبملضمر معلل مبا   مثل ذلك 
   .واقرتحوا خالفه ،املفرق الذي قدحوا فيه 

 ؛لنقوي بذلك التنزيل املفرق فؤادك  مفر قًا على حسب الوقائع واألحداث؛  ونزلناه
والوقوف على تفاصيل ما روعي  ، وضبط األحكام ،فهم املعاينو  ،تيسري احلفظ  :فإن فيه

احلكم من  املناسبة  ،فيها  على  املبينة  إىل   ،واملصاحل  الداعية  أبسباهبا  مونطة  أهنا  على 
وكذلك عامة ما ورد يف القرآن   ،  ابلنسخ من أحوال املكلفنيأو تبدياًل   ،شرعها ابتداء

حاد أبمور  متعلقة  وغريها  األخبار  من  واألفاعيلاجمليد  األقاويل  من  قضية   ،ثة  ومن 
حكايتها   إىل  الداعية  الكفرة  من  الواقعة  هبا كاالقرتاحات  يتعلق  ما  جتدد  جتددها 

على أهنم يف هذا االقرتاح كالباحث عن   ،وبيان ما يؤول إليه حاهلم يف اآلخرة   ، وإبطاهلا
 ........ ...،(2)حتفه بظلفه

  
 

 (. 28-27)ص: املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز  (1) 
و ( البحث)  (2)  التفتيش.  و (احلتف ):  اهلالك.  الظاء-  ( الظلف):  القدم    -بكسر  مبنزلة  والظيب  والبقرة  للشاة 

وأصله أن   يضرب هذا املثل يف احلاجة تؤدي صاحبها إىل التلف وجناية اإلنسان على نفسه.  و .  لإلنسان
األرض    ا عزً ام برجلها يف  تنبش  فجعلت  يذحبوهنا هبا  فلم جيدوا شفرة  أرادوا ذحبها،  العرب كانوا  لبعض 

هبا فذحبوها  األرض،  هلم يف  بنبشها شفرة كانت ضاعت  استخرجت  عن حتفها    ، حىت  وقالوا: حبثت 
 . بظلفها. فذهبت مثاًل 
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  ، فظهر عجزهم عن املعارضة   ، (1) تيان مبثل نوبة من نوب التنزيلحيث أمروا ابإل. ......
 . (2) وضاقت عليهم األرض مبا رحبت فكيف لو حتدوا بكلمة

إليه  حيتاج  ملا كان  وذلك  املكية؛  واآلايت  الس ور  هبا  امتازت  احلكمة  وهذه 
   الت ثبيت يف مواجهة الكف ار واحتمال أذاهم، فجاءت ابلت ذكري يومئذ من 

األنبياء قصص  وسرد  واالحتساب،  والص ب  قال      ابلث واب،  والس ابقني، كما 
: نْباءِ الرُُّسِل ما نُثاب ُِت بِهِ فُؤاداكا   ولُُكًّ حمس

ا
لايْكا ِمْن أ  [. 120]هود: ىجسناُقصُّ عا

ابلنيب   اإلهلية  العناية  متام  والثبيت  : ومن  الشدة،   التأييد  مواطن  يف 
اْوَلا حمس : قال هللا  ل يْئًا قالِيًًل   وا ِْهْم شا ُن إَِلا ْد كِْدتا تارْكا ْن ثابَّتْنااكا لاقا

ا
 [.74]اإلسراء: ىجسأ

   .ولوال تثبيتنا لك وعصمتنا"  :الزخمشري  جار هللا قال 
ِْهمْ حمس ُن إَِلا ْد كِْدتا تارْكا لقاربت أن متيل إىل خدعهم ومكرهم، وهذا هتييج    :ىجسلاقا
 .    (3) "وفضل تثبيت ،له   من هللا

ابن جزي   هنا "   : وقال  فدلت  غريه،  لوجود  امتناع شيء  على  تدل  لوال 
النيب   مقاربة  امتناع  إليهم  على  هللا   ؛الركون  تثبيت  له      ألجل 

أي: أنه    (فالن يفعل كذاكاد  )  :ألن معىن  ؛ نفي الركون  أيًضا  وعصمته، وكدت تقتضي
يفعله النيب    ،مل  جانب  من  نقص  ذلك  يف  فليس  ومقاربته،  إليهم  الركون  فانتفى 
 هللا   ؛ يثبته  مل  ولو  الركون،  مقاربة  من  منعه  التثبيت  لكانت      ألن 

 

: نزول األمر  (1)   . النائبة: النازلة ، و -اءبزايدة اهل-كالن  و بة ،  الن  و ب 
 (. 216-6/215تفسري أيب السعود ) (2) 
 (. 2/684الكشاف ) (3) 
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ا، وال قارب  وال كثريً التثبيت فلم يركن قلياًل   (1)، وأما معا قلياًل مقاربته للركون إليهم شيئً 
 "اه .ذلك 

وتثبيته،    ،   عن أتييد رسوله  هللا  خيب  "  :وقال ابن كثري  
وكيد الفجار، وأنه تعاىل هو املتويل أمره ونصره،   ،وسالمته من شر األشرار  ،وعصمته

وأنه ال يكله إىل أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه ونصره ومؤيده ومظفره، ومظهر  
   .(2) "دينه على من عاداه وخالفه ونوأه، يف مشارق األرض ومغارهبا

ويقيًنا من غريه، ومع ذلك بني هللا    أقوى  النيب    أن    َشك    وال إمياًن 
 بتوفيقه إال   املعاصي عن عصمة  أنه ال    .وفضله ورمحته 

(( احلديث:  اجلنَّةأ ويف  ُلُه  عأمأ أأحأًدا  يُْدِخلأ  اي رسول هللا؟ لن  أنت  قالوا: وال   ،))
 .(3) ((هللا ِبفأْضٍل ورمحة  ل، ول أان، إل أن ي أت أغأمَّدأين قال: ))
  

 :ونصرته ه أتييدو    قلب الرسول  تثبيتفرع يف بيان صور 
 صور متعددة منها:  وكان لتثبيت قلب الرسول 

 
  

 

(: )منع(،  1/452[ )  ه 1416]دار األرقم  (، وطبعة  1/494ه [ )1415يف طبعة دار الكتب العلمية ]  (1) 
وطبعة   الضياء،  دار  طبعة  من  أثبته  ما  والصواب  بني،  هو  وهو غري صحيح كما  )مع(،  املنتدى  بدل 

 (. 461ه [ )ص:1433اإلسالمي، الشارقة ]
 (. 5/100تفسري ابن كثري ) (2) 
 [. 2816] مسلم ، [6467 ،6463 ،5673] البخاري  صحيح (3) 
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، واملواساة تبشري ابلنصرالعناية اإلِلية من التأييد وال الصورة األوىل:
 املتجددة:

يف مجيع أحواله ويف مجيع ما   إن العناية اإلهلية كانت مصاحبة للنيب  
النيب   قلب  ميأل  مما  املواساة  من  يتضمنه  وما  الوحي  وجتدد  له،     يعرض 

 . احلزن والضيقابلسرور والغبطة، وتنأى به عن 
"إن يف جتدد الوحي، وتكرار نزول امللك   : اهيم خليفة  قال شيخنا د. إبر 
احلق   جانب  من  رسوله    به  الرسول   إىل  قلب  ميأل  سرورًا 
،   وغبطة تشرح صدره، وكالمها يتجدد عليه بسبب ما يشعر به من هذه

 .  (1) إايه يف كل نوبة من نوابت هذا النزول" العناية اإلهلية، وتعهد مواله 
النيب   يالقيه  ما كان  أثر  على  جاءت  املواساة كثرية  من   وآايت 

أزره،   شدِ   من  فيه  ما  ذلك  ويف  اخلفاء،  يدبرونه يف  وما  املشركني،  مكر  ومن  اإليذاء، 
 وجتدد عزمه، وانشرح صدره.  

لايِْهْم   واْصِْبْ حمس  :للنيب    قال هللا   ْن عا ْزا ِ وَلا َتا ْْبُكا إَلَّ بِاَّللَّ ا صا وما
ْمُكُرونا  يا ا  ِممَّ يْق   ضا ِف  تاُك  إنَّا حمس  :وقال    [، 127]النحل:  ىجسوَلا  قاْولُُهْم  ُْزنْكا  ُيا فاًلا 

ا ُيْعلُِنونا  ونا وما ا يُِْسُّ ِينا   يااحمس  :وقال    [، 76]يس:  ىجسناْعلاُم ما ُْزنْكا اَّلَّ ا الرَُّسوُل َلا ُيا ها يُّ
ا
أ

ارُِعونا ِف الُْكْفرِ     .[41]املائدة: ىجسيُسا
أصحابهو  أصابته مصيبة وكان جبانبه أحد  إذا  اإلنسان  أن  أيمره ابلصب   املعهود 

 واالحتساب ويواسيه ويسليه، فإن هذا من أقوى األسباب لسلوانه.
قلبه  لنبيه    فأمر هللا   لتثبيت  أقوى األسباب  وال   ،ابلصب من 

لألنبياء   جرى  قد  له  جرى  ما  أن  إبخباره  أحياًن  مقرتًن  ابلصب كان  األمر  أن  سيما 
 

 (. 2/102منة املنان )( 1) 
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ِمنا حمس  : هللا  قال    ، وأهنم صبوا  ،   السابقني زِْم  الْعا ولُو 
ُ
أ ا  ْبا صا ا  ما كا فااْصِْبْ 

 . (1) [35]األحقاف: ىجسالرُُّسلِ 

اِب  حمس:  قوله    ويف* ْصحا
ا
أ ْن  عا ُل 

ا
تُْسأ َلا  وا ناِذيًرا  وا اِشرًيا  ب  ِ بِاْْلاق  لْنااكا  رْسا

ا
أ إِنَّا 

للنيب  [ 119]البقرة:  ىجس اْْلاِحيمِ  عنت   ،   مواساة  من  يلقى  مما  عليه،  وختفيف 
رب ِ  من  إليه  أنزل  ما  يبلغ  رسول،  إال  هو  فما  عمى  قومه،  ومن  فلنفسه  أبصر  فمن  ه، 

 فعليها.
َلا حمس  :   وقال* يْئًا   وا ا شا وا اَّللَّ ارُِعونا ِِف الُْكْفرِ إِنَُّهْم لاْن ياُْضُّ ِينا يُسا ُْزنْكا اَّلَّ ُيا

ِظيمٌ  اٌب عا ذا اُهْم عا ل ةِ وا ا ِِف اآْلِخرا ظًّ اُهْم حا لا ل ْعا َلَّ َيا
ا
ُ أ  [. 176]آل عمران: ىجسيُرِيُد اَّللَّ

ِينا   يااحمس:    وقال* اَّلَّ ِمنا  الُْكْفرِ  ِِف  ارُِعونا  يُسا ِينا  اَّلَّ ُْزنْكا  ُيا َلا  الرَُّسوُل  ا  ها يُّ
ا
أ

فْوااهِِهمْ 
ا
نَّا بِأ  [. 41]املائدة: ىجسقاالُوا آما

دِ حمس:    وقال* لاقا ا   وا ما ِمنُْهْم  ِخُروا  سا ِينا  بِاَّلَّ اقا  فاحا بْلِكا  قا ِمْن  بِرُُسل   اْسُتْهزِئا 
اْستاْهزِئُونا  نُوا بِهِ ي  [. 10]األنعام: ىجسَكا

لاِكنَّ   قادْ حمس  :  وقال* بُوناكا وا ِ ذ  ُقولُونا فاإِنَُّهْم َلا يُكا ِي يا اْحُزنُكا اَّلَّ ناْعلاُم إِنَُّه َلا
ُدونا  ْحا ِ َيا الِِميا بِآيااِت اَّللَّ أي: حنن نعرف أنك تتأمل أشد األمل حينما    [،33]األنعام:  ىجسالظَّ

فار،  وهللا هو الذي يطلع على قلوب هؤالء الك  ، يصفونك ابلكذب، فيواسيه هللا  
بُوناكا حمسفيقول له:   ِ ذ  أي: ال جتزع، فهم يعتقدون يف قلوهبم أنك صادق،    ىجسفاإِنَُّهْم َلا يُكا

تتأمل حينما   فيواسيه أبنك ال  يعتقدون صدقك،  وهم  الظاهر،  احلق يف  لكن جيحدون 
ما  لكن  صدقك،  يعرفون  فهم  يكذبونك،  ال  احلقيقة  يف  ألهنم  ابلكذب؛  يصفونك 

ود يف الظاهر، وهم يصدقونك يف الباطن، وهذا من أعظم يظهرونه هو عبارة عن جح
 . املواساة للنيب  
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ثاُموُد    ِإَونْ حمس  :  وقال* ٌد وا بْلاُهْم قاوُْم نُوح  واَعا باْت قا ذَّ ْد كا قا بُوكا فا ِ ذ  واقاوُْم   42يُكا
لُوط    واقاوُْم  اهِيما  ْذُتُهْم   43إِبْرا خا

ا
أ ُثمَّ  فِرِينا  لِلَْكا ْملايُْت 

ا
فاأ ُموَسا  ُكذ ِبا  وا ْديانا  ما اُب  ْصحا

ا
أ وا

نا ناِكريِ   يْفا َكا  [. 44-42]احلج: ىجس44فاكا
ِملُوا حمس:    وقال* ا عا ُنناب ِئُُهْم بِما رِْجُعُهْم فا ْناا ما ُْزنْكا ُكْفُرُه إَِلا را فاًلا ُيا فا ْن كا واما

ُدورِ  اِت الصُّ لِيٌم بِذا ا عا  إىل غري ذلك....[ 23]لقمان: ىجسإِنَّ اَّللَّ
 :تبشريه ابلنصر والتمكنيو  ومن كمال العناية اإلهلية: التأييد والثبيت

تابا حمس  :هللا  قال   زِيزٌ   كا عا قاوِيٌّ  ا  اَّللَّ إنَّ  ورُُسَِل  ناا 
ا
أ  َّ ْغلَِبا

ا ْلا  ُ   [، 21]اجملادلة:  ىجساَّللَّ
ادُ حمس:  وقال   ْشها

ا
اْْل ُقوُم  يا وياوْما  نْياا  اَلُّ اْْلايااةِ  ِف  ُنوا  آما ِينا  واَّلَّ رُُسلاناا  انُُْصُ  نلا  ىجسإنَّا 

زِيًزا حمس  [، 51]غافر: عا ا  ناُْصً  ُ اَّللَّ الُْمْؤِمنِيا حمس   [،3ح:]الفت  ىجسويانُُْصاكا  ناُْصُ  لايْناا  عا ا  قًّ حا نا    ىجس وًكا
ِ  حمس  : فقد نصر عبده وأعز جنده  ،  وقد حتقق نصر هللا  [، 47]الروم: اءا ناُْصُ اَّللَّ إذاا جا

تْحُ   . [1]النصر: ىجسوالْفا
لتثبيت  الدواعي  أدعى  من  ابلعصمة  اإلخبار  بعد  والتمكني  ابلنصر  والوعد 

 . (1) وجتدد العزم ،القلب
املتجددة: املواساة  هللا   ومن  ذكره  األنبياء   القرآن  يف    ما  قصص   من 

 ،   .حيث صبوا على مشاق الدعوة والتبليغ، وما كانوا يلقونه من اإليذاء 
زِْم ِمنا الرُُّسلِ حمس  :قال هللا ولُو الْعا

ُ
ا أ ْبا ا صا ما أي: على   [،35]األحقاف:  ىجسفااْصِْبْ كا

 ، والشورى.  حزاب األ :سوريتكل من ما ذكر يف   :وىل العزمواملراد أب تكذيب قومهم هلم.
ُموَسا    ِإَوذْ حمس :  وقال  * اهِيما وا ُهْم واِمنْكا واِمْن نُوح  ِإَوبْرا ْذناا ِمنا انلَّبِي ِيا ِميثااقا خا

ا
أ

لِيًظا ْذناا ِمنُْهْم ِميثااقًا غا خا
ا
أ ْرياما وا  [. 7]األحزاب: ىجسواِعيَسا ابِْن ما
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دْ حمس  :وقال  * وُذوا حِت   ولاقا
ُ
بُوا وأ ِ ا ُكذ  وا لَع ما ُ ْبا بْلِكا فاصا باْت رُُسٌل ِمْن قا ِ ُكذ 

ناا ناُْصُ تااُهْم 
ا
بِاِْلاي ِنااِت  حمس  [، 34]األنعام:   ىجسأ اُءوا  جا بْلِكا  قا ِمْن  رُُسٌل  ُكذ ِبا  ْد  قا فا بُوكا  ذَّ كا فاإْن 

بُرِ والِْكتااِب الُْمنرِيِ     [.184]آل عمران: ىجسوالزُّ
إذا كانت   من"و أشد  وتكون  عام ة،  إذا كانت  ختَِف   املصيبة  أن  البشر  طبيعة 

ولاْن  حمس:  عن حال الظاملني يف اآلخرة   خاصة، هذا يف الدنيا دون اآلخرة، قال هللا  
ُِكونا  اِب ُمْشَتا ذا نَُّكْم ِف الْعا

ا
لاْمُتْم أ عاُكُم اَْلاوْما إذْ ظا نْفا   وإعالم هللا    [.39]الزخرف:  ىجسيا

الس ابقني    لنبيه   له قد جرى لألنبياء  من أسباب    أبن ما جرى 
 . (1) "تثبيت قلبه، وجتدد عزمه

 
 :  ستجابة دعائها الصورة الثانية:

قال: ملا      عمر بن اخلطاب وقد وقع يف مواطن كثرية، فمن ذلك: ما جاء  
إىل املشركني وهم ألف، وأصحابه ثالث مائة   كان يوم بدر نظر رسول هللا  

نيب هللا  وتسعة عشر رجاًل  فاستقبل   ،    يهتف يديه، فجعل  مد  القبلة، مث 
اللهم أجنز يل ما وعدتين، اللهم آت ما وعدتين، اللهم إن هتلك هذه  ))  :  بربه 

األرض يف  تعبد  ل  اإلسَّلم  أهل  من  مادًّ ((العصابة  بربه،  يهتف  زال  فما  يديه  ،  ا 
مستقبل القبلة، حىت سقط رداؤه عن منكبيه، فأاته أبو بكر فأخذ رداءه، فألقاه على 
منكبيه، مث التزمه من ورائه، وقال: اي نيب هللا، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك 

ابا حمس :ما وعدك، فأنزل هللا  بَُّكْم فااْستاجا اْستاغِيُثونا را لْف  إِذْ ت
ا
ُكْم بِأ ّن ِ ُمِمدُّ

ا
 لاُكْم أ

ةِ ُمْردِفِيا  ئِكا  . (2)احلديث . فأمده هللا ابملالئكة [9]األنفال:  ىجسِمنا الْماًلا
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 خذلن أعدائه: الصورة الثالثة:
ُهمُ :  للنيب    هللا    قال ياْكفِيكا ُ   حمسفاسا ِميعُ   واُهوا   اَّللَّ لِيُمىجس  السَّ  الْعا

يْنااكا   حمسإِنَّا  :  وقال ، [137:البقرة] فا ىجس  كا  . [ 95:احلجر]  الُْمْستاْهزِئِيا
دْ حمس  :وقال  * باتُْكْم    لاقا ْعجا

ا
أ إِذْ  ُحناْي   ياوْما  وا ة   ثرِيا كا وااِطنا  ما ِِف   ُ اَّللَّ ُكُم  ا ناُصا

ُْتْم ُمْدبِرِينا  َلَّ ا راُحباْت ُثمَّ وا رُْض بِما
ا
لايُْكُم اْْل اقاْت عا يْئًا واضا نُْكْم شا تُُكْم فالاْم ُتْغِن عا َْثا كا

ا راُسوَِلِ    25 ِكيناتاُه لَعا ُ سا لا اَّللَّ نْزا
ا
ِينا ُثمَّ أ با اَّلَّ ذَّ ا واعا وْها اْم تارا لا ُجُنوًدا ل نْزا

ا
أ ا الُْمْؤِمنِيا وا والَعا

فِرِينا  اُء الَْكا زا ذالِكا جا ُروا وا فا  [. 26  -25]التوبة: ىجس26  كا
عن   احلديث:  هللا ويف  رسول  مع  غزون  قال:  أيب،  حدثين  سلمة،  بن  إايس 
    من رجل  فاستقبلين  ثَِني ًة،  فََأع ل و  تَ َقد م ت   ال َعد و   واجهنا  فلما  ًنا،  ح نَ ي  

فإذا هم قد  القوم  فأرميه بسهم فتوارى عين، فما دريت ما صنع، ونظرت إىل  العدو، 
النيب   وصحابة  هم  فالتقوا  أخرى،  ثَِني ة   من  النيب    ، طلعوا  صحابة  فوىل 

   ًمنهزم برداتوأرجع  وعلي  مرتدايً ا،  إبحدامها  م ت زِرًا  فاستطلق  ن  ابألخرى،   
بغلته منهزمً   ا، ومررت على رسول هللا  إزاري فجمعتهما مجيعً  ا وهو على 

فقال رسول هللا   ابن األكوع فزعً ))  : الشهباء،  فلما غشوا ((القد رأى   ،
نزل عن البغلة، مث قبض قبضة من تراب من األرض، مث استقبل  رسول هللا 

   إال مأل عينيه تراابً ، فما خلق هللا منهم إنسانً ((شاهت الوجوه))به وجوههم، فقال:  
غنائمهم    وقسم رسول هللا    ، بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم هللا  

 . (1)بني املسلمني

 

الوجوه ): طريق مرتفع بني جبلني. و ( الثنيةو)  [. 1777صحيح مسلم ]  (1)  العلماء(شاهت    : : قبحت. قال 
اهنزم وقد    ومل يرد أن النيب    .  ابهنزامهكما صرح أواًل   ،بن األكوعا حال من    ( ا منهزمً )   : قوله 

  = ومل ينقل أحد قط أنه اهنزم    ،ما اهنزم  إنه    :  قالت الصحابة كلهم
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تابَّْت  حمس  :قالت: ملا نزلت  ، عن أمساء بنت أيب بكر  ومن ذلك: ما جاء  *
اهاب   ِِب ل

ا
ا أ رٌ   ، أقبلت العوراء أم مجيل بنت حرب وهلا َول َوَلةٌ   [1]املسد:  ىجس ..يادا   ، ويف يدها ِفه 

َنا  أَبَ ي   ًا  م َذمم  تقول:  َنا   ، وهي  قَ َلي   والنيب    ،وِديَنه   َنا،  َعَصي   َره   يف    وأَم  جالس 
بكر أبو  ومعه  بكر  ،   املسجد  أبو  رآها  قد      فلما  رسول هللا،  اي  قال: 

  وقرأ قرآنً   ((،إهنا لن تراين)):  فقال رسول هللا    ،أقبلت وأن أخاف أن تراك
به وقرأ  ،فاعتصم  قال:  يُْؤِمُنونا   ِإَوذااحمس  :كما  َلا  ِينا  اَّلَّ باْيا  وا بايْناكا  لْناا  عا جا الُْقْرآنا  تا 

ْ
أ قارا

ْسُتوًرا  ابًا ما ومل تر رسول هللا    ،  فَ َوقَ َفت  على أيب بكر  ،[ 45]اإلسراء:  ىجسبِاآْلِخراةِ ِحجا
 ،    ِوَرب فقال: ال  أن صاحبك هجاين.  ِب ت   أ خ  إين  بكر،  أاب  اي  فقالت: 

 . (1) "فَ َول ت  وهي تقول: قد علمت قريش أين بنت سيدها ،هذا البيت ما هجاك
وُه   حمسإَِلَّ   : وقال  * دْ   تانُُْصُ قا ُه   فا ا ُ   ناُصا هُ   إِذْ   اَّللَّ ْخراجا

ا
ِينا   أ ُروا   اَّلَّ فا  إِذْ   اثْناْيِ   ثااِّنا   كا

ا ارِ   ِِف   ُهما ُقوُل   إِذْ   الْغا اِحبِهِ   يا نْ   َلا   لِصا ْزا ا   إِنَّ   َتا ناا   اَّللَّ عا لا   ما نْزا
ا
ُ   فاأ ِكيناتاهُ   اَّللَّ لايْهِ   سا هُ   عا يَّدا

ا
أ  وا

امْ   ِِبُُنود   ا   ل وْها لا   تارا عا ةا   واجا ِما ِينا   َكا ُروا   اَّلَّ فا ْفَلا   كا ةُ   السُّ ِما َكا ِ   وا ُ   الُْعلْياا   ِِها   اَّللَّ اَّللَّ زِيزٌ   وا  عا
ِكيٌمىجس  [. 40:التوبة ]   حا

 

وال    ، وقد نقلوا إمجاع املسلمني على أنه ال جيوز أن يعتقد اهنزامه    . يف موطن من املواطن =
بل كان العباس وأبو سفيان بن احلارث آخذين بلجام بغلته يكفاهنا عن إسراع التقدم    ،جيوز ذلك عليه 

العدوإ عليه ؛  ىل  الباء يف حديث  .  شفقة  بذلك  النووي على صحيح    . وقد صرح  شرح 
 (. 6/68) للقاضي عياض  ،إكمال املعلم شرح صحيح مسلم (، 12/122مسلم )

صحيح اإلسناد ومل  [، وقال: "3376[، واحلاكم ]53[، وأبو يعلى ]325]  ( مسنده )يف    احلميدي أخرجه  (  1) 
 " ووافقه الذهيب. خيرجاه
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)الصحيح(:   بكر  ويف  أيب  للنيب  ،  عن  قلت  وأن يف :  قال: 
ما ظأنُّكأ اي أاب بكر ابثنني هللا  ))الغار: لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرن، فقال:  

 .(1) (( اثلثهما
 يف  الشديدة   ابلريح  وللمؤمنني  لرسوله    هللا    ن صرة  :ومن ذلك *

إِذْ حمس  :   هللا  يقول  :األحزاب(  )غزوة لايُْكْم  عا  ِ اَّللَّ ةا  نِْعما اذُْكُروا  ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ ا  ها يُّ
ا
أ ياا 

باِصرًيا  لُونا  تاْعما ا  بِما  ُ اَّللَّ نا  ًكا وا ا  وْها تارا اْم  ل واُجُنوًدا  رِيًحا  لايِْهْم  عا لْناا  رْسا
ا
فاأ ُجُنوٌد  اءاتُْكْم     ىجس جا

 [. 9:األحزاب]
ذلك * هللا    :ومن  ما حمس  :قول  را ا  اَّللَّ لاِكنَّ  وا يْتا  راما إِذْ  يْتا  راما ا   ىجس واما
النيب    [17]األنفال: هبا  حصب  اليت  الرتاب  من  القبضة  شأن  وجوه    يف 

واستكانته  دعائه  بعد  العريش،  من  حني خرج  بدر،  يوم  وقال   ،املشركني  هبا    : فرماهم 
الوجوه)) إثرها  (،(شاهت  أن يصدقوا احلملة  أمر أصحابه  ففعلوا، فأوصل هللا(2)مث   ، 
   تلك احلصباء إىل أعني املشركني، فلم يبق أحد منهم إال نله منها ما شغله عن

 .(3) حاله، واهنزموا
ابلنيب  * اإلهلية  العناية  متام  من  أن  تقدم  والثبيت  :وقد  يف   التأييد 

يْئًا قالِيًًل حمس  : مواطن الشدة، قال هللا   ِْهْم شا ُن إَِلا ْد كِْدتا تارْكا ْن ثابَّتْنااكا لاقا
ا
اْوَلا أ ل  ىجسوا

 [. 74]اإلسراء:
 

  

 

 [. 2381مسلم ] [، 4663 ،3922، 3653صحيح البخاري ] (1) 
 . أي: أن يكونوا صادقني يف احلملة على املشركني عقب هذه الرمية  (2) 
 (. 4/30انظر: تفسري ابن كثري ) (3) 
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 من الناس:  عصمة النيب :بعةالصورة الرا
 ابقني أن ما جرى له قد جرى لألنبياء الس    النيب    وذلك أنه إذا علم
  عوة ومل يصبه واستمر يف الد    ،بن نفسه على الص  فوط    ،من قبله، وأهنم صبوا

اهلم وال احلزن، لكنه خيشى أن يقتله قومه قبل أن يتم دعوته وهو احلريص عليهم الرحيم 
ب ِكا حمس  :ابلعصمة من ذلك   هبم، فأخبه هللا   ْكا ِمْن را نْزِلا إَلا

ُ
ا أ ا الرَُّسوُل بال ِْغ ما ها يُّ

ا
ياا أ

عْ  يا  ُ واَّللَّ اُه  اِلا رِسا بالَّْغتا  ا  ما فا ْل  تاْفعا اْم  ل انلَّاِس وإْن  ِمنا  هذه    [،67]املائدة:  ىجسِصُمكا  فكانت 
 البشرى من أعظم الدوافع إىل االستمرار يف الدعوة. 

أرأيتم ذلك الرجل الذي يرتدد يف فعل أمر ما فيجد من يشجعه ويطمئنه أبنه لن 
يصيبه أي مكروه وال ضرر وأنه سيكون معه وأيخذ بيده ويشد أزره وال يزال به حىت  

 ؟ والعصمة من عنده عز شأنه ،الطمأنينة، فكيف إذا كانت البشرى من هللاجيد 
 أثر هذه البشرى يف كثري من الصور واملشاهد:  وجيد الرسول 

ليضربوه ضربة رجل واحد   ؛حني اجتمع صناديد قريش وقبائل العرب عند اببه *ف
صفوفهم بني  من  خرج  القبائل  يف  دمه  ر   ،فيتفرق  فوق  الرتاب ؤ وجعل  يره    ، وسهم  ومل 

 أحد.
ومير به املشركون يبحثون   ،إىل الغار    مع صاحبه    ويذهب*

بكر   أبو  قال  حىت  فقال   :عنهما  أَلَب َصَرَن،  َقَدَمي ِه  حَت َت  َنظََر  َأَحَده م   َأن   لو 
لِثُ ُهمأا))  :الرسول   . (( مأا ظأنُّكأ ايأ أأابأ بأْكٍر اِبثْ نأنْيِ هللاُ اثأ
منهما * اقرتب  إذا  حىت  رحمه  ومعه  جواده  ممتطًيا  مالك  بن  سراقة  هبما  ويلحق 

وعندما أخرجت يديها؛ إذا ألثرمها أِلَثَِر  َساَخت  يدا فرسه يف األرض حىت بلغتا الركبتني  
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الد َخان  (1) يََدي  َها ع ثَانٌ  ِمث ل   الس َماِء  أنه منع عنهما.   ،َساِطٌع يف  إىل غري  .فأدرك سراقة 
 ذلك.

 
 : التيسري على النيب الصورة اخلامسة:

النيب   القرآن وفهمه أو    وقد كان  اًل  حريًصا غاية احلرص على حفظ 
لسانه وشفتيه ابلوحي حير ِ     إذا نزل جبيل  كان  ل، فأبو   به    ، ك 

َلا َُتار ِْك حمسفيشتد عليه، وكان يعرف منه، فأنزل هللا اآلية اليت يف: ال أقسم بيوم القيامة:  
بِهِ   لا  ِِلاْعجا اناكا  لِسا ْعا   16بِهِ  َجا لايْناا  عا يف   [17-16]القيامة:    ىجسهُ إِنَّ  جنمعه  أن  علينا  قال: 

نااهُ فااتَّبِْع قُْرآناُه   17واقُْرآناُه حمس    .صدرك
ْ
أ   . فإذا أنزلناه فاستمع[:  18-17]القيامة:  ىجس18فاإِذاا قارا

بايااناُه  حمس لايْناا  عا إِنَّ  أاته  [:  19]القيامة:   ىجس 19ُثمَّ  إذا  فكان  قال:  بلسانك،  نبينه  أن  علينا 
هللا   وعده  قرأه كما  ذهب  فإذا  أطرق،  )مجع    .جبيل  يف  ذلك  بيان  وسيأيت 

 القرآن(.
أن يعلم  ه الكتاب  ة والق  راءة  ك  ان يف قدرت  ه " :ق  ال الش  يخ أب  و ش  امة 

  حمسيف حلظة واحدة، وأن يلهمهم اإلميان به، ولكنه مل يفعل، وال معرتض علي ه يف حك م. 
ى ا الُْهدا ُهْم لَعا عا اما ُ ْلا اءا اَّللَّ اْو شا ل اوْ حمس  ،[35:األنع ام]    ىجسوا ل ا   وا نَّ اَّللَّ لاكََِ وا وا ا اْقتاتالََُ ُ مََا اءا اَّللَّ شا

ا يُرِيدُ  ُل ما ْفعا ا يف القرآن ما هو جواب عن أم ور س ألوه عنه ا، فه و وأيضً  .[253:البقرة]  ىجسيا
وال يت أتى ذل ك إال  ،سبب من أسباب تفريق الن زول، وألن بعض ه منس وخ وبعض ه نس خ

 .(2)"احكمة نزوله منجمً فهذه جوه ومعان حسنة يف  ا.قً فيما أنزل مفر  
 

 

 . )ساطع( منتشرو ويف نسخة )غبار(.  . الدخان من غري نر  : ع ثَان (1) 
 (. 29 -28)ص: املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز  (2) 
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 :على األمةوالعمل به  تيسري حفظه وتسهيل فهمه - 2
القرآن منجًما:   ِحَكم نزول  الن اس حفظه وفهمه والعمل  إن من  أن يسهل على 

هُ لَع انلَّاِس لَع   وقُْرآنًاحمس :  . قال هللا  به، حيث يقرأ عليهم شيًئا فشيًئا
ا
أ فاراْقنااهُ ِِلاْقرا

نْلااهُ تاْْنِيًل  [. 106]اإلسراء: ىجسُمْكث  ونازَّ
الرسول    ومن فيها  بعث  اليت  األمة  أن  وكان    املعلوم  أمية،  كانت 

آيااتِهِ حمس  : أميًّا  الرسول   لايِْهْم  عا تْلُو  يا ِمنُْهْم  راُسوًَل  ِي ِيا  م 
ُ
اْْل ِف  باعاثا  ِي  اَّلَّ ُهو 

ِيِهمْ ويُزا  َّ حمس  :وقال عن نبيه    [،2]اجلمعة:  ىجسك  م ِ
ُ
ِينا ياتَّبُِعونا الرَُّسولا انلَِِّبَّ اْْل   ىجس اَّلَّ

م ِ ِ حمس :وقال   [،157]األعراف:
ُ
ِ وراُسوَِلِ انلَِِّب ِ اْْل  . [158]األعراف: ىجسفاآِمُنوا بِاَّللَّ

لنفسه على ضبط ذلك كله؛   تقوية  نزوله منجًما  تلقي   ليسإذ  ويف  السهل  من 
واحدة  ذلك  إايه،    ، دفعة  تعليمهم  يف  والتدرج  القرآن  تنزيل  يف  التدرج  يف  احلكمة  بل 

وهذا ما يناسب أحواهلم، ولو نزل عليهم مجلة واحدة لشق عليهم حفظه وفهمه فضاًل 
 .  (1)عن العمل به

 
 جتدد التحدي، والدللة على اإلعجاز: -  3

التحدي، وداللة على اإلعجاز، حيث إن يف كل نوبة من نو  النزول جتدًدا  ابت 
 حتداهم أن أيتوا مبثل ما نزل، ويتجدد التحدي عندي كل نزول. 

 
  

 

 (. 2/102(، منة املنان )214)ص:  فهد الرومي ، أ.د دراسات يف علوم القرآن الكرميانظر:  (1) 
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 :مسايرة احلوادث يف جتددها وتفرقها - 4
من املعلوم أن عجلة احلياة تدور، واحلوادث تتجدد، وتقع الوقائع، واملسلمون يف 

ويدهلم إىل   ،لوقائع حباجة إىل من يرشدهم إىل احلقمعمعة هذه األحداث ووسط هذه ا
 الصواب. 

ملا   الكرمي منجًما مسايرة هلذه احلوادث والوقائع، وعالًجا  القرآن  فكان يف نزول 
يطرأ يف حياة املسلمني من قضااي ومشاكل، وإجابة على أسئلة السائلني، وبياًن حلكم  

وق  هللا   ما  إىل  املسلمني  ألنظار  ولفًتا  أخطاء،  فيها،  من  فيه  يقعوا  قد  أو  عوا 
حىت حيذرهم   ؛وإرشادهم إىل الصواب والكمال، وكشًفا حلال املنافقني، وهتًكا ألستارهم

 .(1)املسلمون، وأيمنوا مكرهم وشرهم، وردًّا لشبهات أهل الكتاب وغريهم
الواقعة؛   واحلوادث  األسئلة  على  اإلجابة  منجًما:  الكرمي  القرآن  نزول  حكم  من 

 حاضرًا من الوحي زمن السؤال كان أدعى إىل اإلقناع واالستجابة. إذا كان  اجلواب ألن 
مسلمني وقد   بني  وتنوعوا  السائلون  واختلف  مصادرها  يف  األسئلة  "تنوعت 

ومنافقني، وك وأهل كتاب،  وأعراب،  أهدافها ومشركني،  الفئات  فئة من هذه  لكل  ان 
أغراضه   مع  يتناسب  مبا  سؤال  الكرمي كل  القرآن  عاجل  وقد  السؤال،  من  ودوافعها 
ودوافعه، وأجاب عن كل سؤال يف ضوء منهجه احلكيم اخلالد. وإن مما جيدر التنبيه إليه  

هبا ودوافعهم هنا أن املعلم املسلم يف أمس احلاجة إىل املعرفة بتلك األسئلة ومعرفة أصحا
املعرفة يف  االنتفاع هبذه  أجل  من  وذلك  معها،  القرآن  تعامل  ومعرفة كيفية  وأغراضهم 

 .(2) حياته التعليمية والعامة" 

 

 (. 215)ص: فهد الرومي ، أ.د دراسات يف علوم القرآن الكرمي  (1) 
 (. 293)ص:  محد ضليميأل  ،السؤال يف القرآن الكرمي وأثره يف الرتبية والتعليم  (2) 
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الكرمي  القرآن  يف  السؤال  عن  مبصلحة    واجلواب  ي عىن  ودقيق  عظيم  منهج 
يثار،  املخاَطب مما  لكثري  وحامسًا  حاضرًا،  الوحي  يكون  حيث  املخاِطب  من  ويقربه   ،

   . (1)وحمقًّا للحق، وداحًضا لكل ابطل، ومرشًدا إىل اخلري والصالح
هِلَّةِحمس :قال هللا *

ا
ِن اْْل لُوناكا عا

ا
اْسأ  [.189]البقرة: ىجسي

اذاا ُينْفُِقونا حمس :وقال * لُوناكا ما
ا
اْسأ  [. 215]البقرة:  ىجسي

اِم قِتاال  فِيهِحمس :وقال * ْهرِ اْْلارا ِن الشَّ لُوناكا عا
ا
اْسأ  [. 215]البقرة: ىجسي

يِْْسِ حمس : وقال* الْما ِن اْْلاْمرِ وا لُوناكا عا
ا
اْسأ    [.219]البقرة:  ىجسي

اُهمْ حمس : وقال* ِحلَّ ل
ُ
اذاا أ لُوناكا ما

ا
اْسأ  [.4]املائدة: ىجسي

ِن  حمس : وقال* لُوناكا عا
ا
اْسأ الِ ي نْفا

ا
 [. 1]األنفال: ىجساْْل

النيب   إىل  ترفع  امرأة  وهي   وهذه  منها،  ظاَهَر  زوجها  أبن  شكواها 
قول هللا   فنزل  الشرعي،  احلكم  السؤال  هذا  وتلتمس يف  حادثة،  قاْد حمس  :  مسألة 

اسْ  ُ ي اَّللَّ ِ وا اْشتاِِك إَِلا اَّللَّ ت ا وا وِْجها ُ قاْولا الَِِّت ُُتاادِلُكا ِِف زا ِمعا اَّللَّ ِميٌع  سا ا سا ا إِنَّ اَّللَّ ُكما ااُورا ُع َتا ما
 [. 1]اجملادلة: ىجسباِصريٌ 

  ، إجابة دعائها   :ومعىن مسعه تعاىل لقوهلا"  :قال شيخ اإلسالم أبو السعود  
بذلك  تعاىل  علمه  بقوله    ،(2)ال جمرد  املعين  هو  ُكمااحمس  :كما  ااُورا َتا ُع  اْسما ي  ُ اَّللَّ  ىجسوا

 .(3) "يعلم تراجعكما الكالم  :أي
ِ حمس اْشتاِِك إَِلا اَّللَّ ت    .يف تفريج كربتها   وتتضرع ِإىل هللا :أي ىجسوا

 

ابلبحث، وهو  قد توسعت يف مبحث السؤال يف كتاب: )أساليب اخلطاب يف القرآن(، مث رأيت أن أفرده  (  1) 
   بعنوان: )فقه السؤال: أمهيته وحكمه وأنواعه يف ضوء الكتاب والسنة( وأسأل هللا تعاىل القبول والتمام. 

 . وهو كقول املصلي: مسع هللا ملن محده (2) 
 (. 8/215تفسري أيب السعود ) (3) 
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ُكمااحمس ااُورا ُع َتا اْسما ُ ي اَّللَّ يسمع حديثكما ومراجعتكما الكالم،   وهللا    :أي  ىجسوا
   .ماذا قالت لك، وماذا رددت عليها

وقد كان الوحي حاضرًا يف الرد على كثري من املقاالت املنكرة، واليت قد انغمس 
الطغيان، فمن ذلك قول هللا   أوحال  ِينا حمس   :أصحاهبا يف  اَّلَّ قاْولا   ُ اَّللَّ ِمعا  سا ْد  لاقا

نْبِ 
ا
تْلاُهُم اْْل ا قاالُوا واقا ناْكُتُب ما ْغنِيااُء سا

ا
ُْن أ َنا ا فاقِرٌي وا ناُقوُل ُذوقُوا قاالُوا إِنَّ اَّللَّ ق   وا رْيِ حا يااءا بِغا

اْْلارِيقِ  ابا  ذا عمران:   ىجسعا الذين     قد مسع هللا  : أي  ،[181]آل  الكافرين  هؤالء  قول 
 قالوا هذه املقالة، ومل خيف عليه، وسيجزيهم عليه أشد اجلزاء.

 فالوحي كان حاضرًا يف رده على املبطلني، وتثبيته ألهل احلق.
وكذلك يف القضااي االجتماعية، واليت قد ترتك أثرًا عظيًما، وخطرًا جسيًما إذا مل 

 تعاجل يف الوقت املناسب. 
العالج الوحي يكون حامسًا لكل اختالف، ومظهرًا للحق،   وهذا  الذي أييت به 

 ومعلًما ومرشًدا للمجتمعات اإلنسانية إىل طرق العالج، ومصلًحا ألحوال الناس.  
فِْك ُعْصباٌة ِمنُْكْم َلا    إِنَّ حمس  :   قال  فمن ذلك قصة اإلفك: اُءوا بِاإْلِ ِينا جا اَّلَّ

ِلَّ  ِي تاوا اَّلَّ ثِْم وا با ِمنا اإْلِ ا اْكتاسا ِ اْمرِئ  ِمنُْهْم ما
رْيٌ لاُكْم لُِك  ا لاُكْم باْل ُهوا خا ًّ ُبوُه َشا ْسا َتا

ِظيمٌ  اٌب عا ذا ُ عا  [. 11]النور:  ىجسكِْْباُه ِمنُْهْم َلا
 
فني: - 5 شريع مراعاة للمكلَّ  التدرُّج يف التَّ

درجة   إىل  يصل  حىت  الت شريع  يف  الت درج  منجًما:  القرآن  نزول  ِحَكم  من  إن 
)آايت اخلمر( ال ذي نشأ الن اس عليه وألفوه، وكان من الص عب عليهم الكمال، كما يف  

، فن زل يف شأنه أوال قوله  أن جياهَبوا ابملنع منه منعً  اْْلاْمرِ حمس  :ا اباتًّ ِن  عا لوناكا 
ا
اْسأ ي

ناْفعِِهما  ِمْن   ُ ْكْبا
ا
أ ا  وإثُْمُهما لِلنَّاِس  ناافُِع  وما برٌِي  كا إثٌْم  ا  فيِهما قُْل  يِْْسِ    [، 219]البقرة:   ىجساوالْما
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لقبول حترميه للن فوس  هتيئة  اآلية  يقدم   ،فكان يف هذه  ال  أن  يقتضي  العقل  إن   حيث 
 اإلنسان على شيء  ضرره أكب من نفعه. 

ى حِت حمس :  مث  نزل اثنًيا قوله  را نُْتْم ُسَكا
ا
ًلةا وأ بُوا الصَّ ُنوا َل تاْقرا ِينا آما ا اَّلَّ ها يُّ

ا
ياا أ

ا تاقُ  فكان يف هذه اآلية مترين على تركه يف بعض األوقات،   [،43]النساء:   ىجسولُونا تاْعلاُموا ما
 وهي أوقات الص لوات. 

قوله   اثلثًا  نزل  اُب    يااحمس  : مث   نْصا
ا
اْْل وا يِْْسُ  الْما وا اْْلاْمُر  ا  إِنَّما ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ ا  ها يُّ

ا
أ

لَُّكْم ُتْفلُِحونا  اِن فااْجتانُِبوُه لاعا يْطا ِل الشَّ ما ُم رِْجٌس ِمْن عا ْزَلا
ا
اْْل ْن  90وا

ا
اُن أ يْطا ا يُرِيُد الشَّ إِنَّما

اءا ِِف اْْلا  اِْلاْغضا ةا وا اوا دا ةِ  يُوقِعا بايْناُكُم الْعا ًلا ِن الصَّ ِ واعا ْن ذِْكرِ اَّللَّ ُكْم عا ياُصدَّ يِْْسِ وا الْما ْمرِ وا
نُْتْم ُمنْتاُهونا  

ا
ْل أ ها ا   91فا ا لَعا نَّما

ا
ُْتْم فااْعلاُموا أ َلَّ ُروا فاإِْن تاوا اْحذا ِطيُعوا الرَُّسولا وا

ا
أ ا وا ِطيُعوا اَّللَّ

ا
أ وا

ُغ الُْمبُِي   فكان يف هذه اآلايت املنع من اخلمر منها    [، 92–90]املائدة:  ىجس92راُسونِلاا اِْلاًلا
اباتًّ يف مجيع األوقات، وذلك بعد أن ه يِ ئت الن فوس، مث  مر ِنت على املنع منه يف بعض 

 األوقات. 
لو تدبر اإلنسان يف نفسه لوجد أنه يف كل شأن من شؤونه يبدأ من األدىن إىل  

يستطيع ال  يولد  ما  أول  يولد  فحني  ابلتدرج؛  وال   األعلى  يديه  حبركات  يتحكم  أن 
مث    ،مث القيام  ،مث يبدأ التحكم ابليدين، وهكذا إىل أن يبدأ ابلقدرة على اجللوس  ،رجليه

  ، شرابه أول ما يشرب حليب أمه اخلفيفوالشرب ف السري مث اجلري والقفز، ويف األكل  
 من السوائل إىل اللحوم وغريها. بعد ذلك ويرتقي  ،مث تزداد كثافته 

كبري حالة األفراد ليس من السهل حتوهلا من   واجملتمعات يف رقيها تشبه إىل حد   
حال إىل حال دون تدرج. وقد اقتضت حكمة هللا تعاىل مراعاة حال األمة يف قدرهتا  
وطاقتها فجاءت األحكام والتشريعات متدرجة حسب طاقة األمة وما تقتضيه احلكمة  

 هلية، فجاء نزول القرآن الكرمي منجًما مطابًقا متام املطابقة ملا فيه احلكمة. اإل
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إمنَّأا ن أزألأ أأولأ مأا ))عن هذا حني قالت:         وأخبت أم املؤمنني عائشة 
بأ النَّاُس إىلأ اإلسْ  َّلأِم ن أزألأ ِمْنُه ُسورأٌة ِمنأ املُفأصَِّل، فيهأا ِذْكُر اجلأنَِّة والنَّاِر، حىت إذأا اثأ

اخلأْمرأ   نأدأُع  لأقأاُلوا: لأ   ، اخلأْمرأ تأْشرأبُوا  أأولأ شأْيٍء: لأ  ن أزألأ  ولأْو  ن أزألأ احلأَّلأُل واحلأرأاُم، 
: لأ ت أْزنُوا، لأقأاُلوا: لأ نأدأُع الزِ انأ أأبأًدا  .  (1) ((أأبأًدا، ولأْو ن أزألأ

وبيان أهنا ال تضر وال   ،األواثن واألصنامفبدأ أواًل بتنقيتهم من أدران الشرك بنبذ  
 وإفراده ابلعبادة.   وهي توحيد هللا ،تنفع، مث غرس يف قلوهبم العقيدة الصحيحة

فبدأ أبصلها وعمودها وهي الصالة اليت شرعت يف   ،مث تدرج يف فرض العبادات 
والصيام  ،وقت مبكر الزكاة  العبا  ،مث  تفصيل هلذه  بعد ذلك مزيد  دات مث احلج، ونزل 

 وغريها من أنواع العبادة. 
ومل يزل يتدرج هبم يف معايل األمور وسامي اآلداب واألخالق حىت أصبحت هذه  

 . (2) وحىت أصبح هذا القرن من أصحابه خري القرون ،األمة خري أمة أخرجت للناس
الشخصية،   وبناء  الرتبية  يف  األثر  من  للتدرج  ما  خيفى  القرآن  و وال  أخذ  تيسري 

 . اا وفهمً حفظً 
صورًا للتدرج يف تربية األمة الناشئة   وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب غزالن  

 علًما وعماًل، وهي: 
 أ. التدرج ابلناس يف تطهريهم من العقائد الباطلة.

توارثوها، ودرجوا عليها،   اليت  القبيحة  العادات  التدرج هبم يف تطهريهم من  ب. 
 عنها مرة واحدة. وأتصلت يف نفوسهم، فكان من املتعذر صرفهم 

 

 . [ 4993صحيح البخاري ] (1) 
 (. 221 -220)ص:  الرومي فهد ، أ.د دراسات يف علوم القرآن الكرميانظر: ( 2) 
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السيئة  وقابلة  والصفح،  احللم،  حنو:  من  ابلفضائل  تكميلهم  يف  التدرج  ج. 
 ابحلسنة، وإيثار الغري، والتنافس يف اخلري.

التدرج يف تكليفهم ابلواجبات من حنو: الصالة والصيام واجلهاد وغري ذلك   د. 
 من العبادات واملعامالت الكثرية. 

وفهمه؛ فإن ظروفهم كانت ال متكنهم من ذلك   ه . التدرج هبم يف حفظ القرآن
نزل عليهم مجلة واحدة الكتابة مل تكن (1)لو  أمية، وأدوات  أمة  العربية، وهي  ، واألمة 

 ميسورة.
يقصه  بسبب ما كان  واليقني  الصب  بعزمية  املؤمنني وتسليحهم  قلوب  تثبيت  و. 

 .  (2) القرآن عليهم الفينة بعد الفينة، واحلني بعد احلني..
 
 رسم معامل اجملتمع اإلسَّلمي: – 6 

واملنافقني،  املشركني  وبني  املؤمنني  بني  التمييز  خالل  من  جلًيا  ذلك  ويظهر 
 اجملتمعات األخرى:  واإلرشاد إىل طريقة التعامل مع

ا ِِف قُلُوبِِهمْ حمس  : قال هللا   ٌة تُناب ِئُُهْم بِما لايِْهْم ُسورا لا عا َّ ْن تُْنا
ا
ُر الُْمناافُِقونا أ ْذا قُِل   ُيا

ُرونا  ْذا ا َتا ا ُُمْرٌِج ما  [. 64]التوبة: ىجساْستاْهزِئُوا إِنَّ اَّللَّ
السور    وأكثر  عديدة،  سور  ويف   كثرية،  مواضع  يف  املنافقني  عن  القرآن  حتدث   وقد

)سورة  عنهم:  حتدثت   املنافقني   فضحت  ألهنا   ؛ (الفاضحة)  مسيت:   حىت  التوبة(   اليت 
للتنبيه على خطرهم، وقد كشفت   (  املنافقني)  وكشفت خداعهم ومكرهم. ومسيت سورة 

 كذلك جانًبا من خططهم وأساليبهم. 
 

 (. 65-64يف مباحث من علوم القرآن، عبد الوهاب غزالن )ص: البيان  (1) 
 (. 111-2/102انظر: منة املنان ) ( 2) 
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مع صلة ذلك ويندرج حتت هذا املوضوع: اإلرشاد إىل كيفية التعامل مع اآلخر  
ابلنزول وما يتالءم مع واقع الناس، وإعداد األمة زمن النزول لبنة لبنة، وابلتدرج الذي 

 يتناسب مع حاهلم.  
ابلنزول   مع صلتها  اآلخرين كثرية،  مع  التعامل  إىل كيفية  أرشدت  اليت  واآلايت 

ذِنا حمس   :كثرية، فمن ذلك قوله  
ُ
ا ناُْصِهِْم   أ ا لَعا نَُّهْم ُظلُِموا ِإَونَّ اَّللَّ

ا
اتالُونا بِأ ِينا ُيقا لَِّلَّ

ِديرٌ   [. 39]احلج: ىجسلاقا
 
 تثبيت املؤمنني:  - 7

وهاداًي   ومرشًدا  حاضرًا  الوحي  يكون  حيث  تقدم،  ما  من جمموع  التثبيت  وهذا 
 ومبشِ رًا ومواسًيا.
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 :   :احلاجة واإلمكانأولً
عارض درء الت  ، و قلة الن  ح  من صِ إن من أسباب النجاة واهلداية إىل احلق: التأكد  

 وقراءة الن قل ابلعقل، وتقومي العقل ابلنقل، واالستضاءة أبنوار الوحي،  قلوالن    بني العقل
ويقوم   ،هو ال ذي يفيد العقل ما ال يستقل  مبعرفتهمن الكتاب وصحيح السنة. فالوحي  

الِفطَر، و  إال   انتكاس  يهتدي  لن  الوحي وإرشاداته؛  العقل  اإلنسان أبنوار  ألن  ملكاِت 
ة ونسبي ة، فمن هنا كانت احلاجة إىل الوحي؛ ألن  ما ال ندركه  من العقل والت جربة حمدود

فبالوحي يت صل عامل الغيِب بعامل الش هادة،    .بعقولنا ال بد  أن نلتمسه يف وحي هللا  
 ويصبح الوحي مصدر املعرفة اإلنساني ة عن عامل الغيب.  

ر والواقع. وقد كانت كما أن  الوحي فيه الت جدد ال ذي يتناسب مع تطو ر العصو 
رسوٌل  أييت  شريعًة  فينسخ   الواقع  يتطور  فعندما  ومرحلي ة،  حملي ة  اإلسالم  قبل  الش رائع 

ختَم    جديٌد بشريعة  جديدة، لكن أََما وقد بلغِت اإلنساني ة  سن  الر شِد، وشاء هللا   
الث وابت لتقف عند  احملم دي ة  الش ريعة  الس ماء جاءت  الت جديَد   رساالِت  واأل ط ر، وترتك 

املختلفة  أبلوانه  ولإلعجاز  الفروع،  علم  هو  ال ذي  اإلسالميِ   للفقه  العصور  ومواكبة 
وإمنا  الن قل،  ليس  عندن  العقل  يقابل  ما  أن   إىل  الت نبيه  ينبغي  واملتجدِ دة..ولكن 

 ا يقرأ  الن قل ابلعقل. اجلنون..فاإلسالم ال يعرف قضي ة الت ناقض بني العقل والن قل، وإمن
إبدراكها،   العقل  يستقل  ال  اليت  الغيبيات  من  الوحي  أن  وظاهرة  يف  غرابة  وال 

فالناس اليوم يشاهدون التنومي املغناطيسي، وهو    يكون هذا االتصال ابلوحي السماوي.
إىل   ي قرِ ب  أثرًا  دث  منها حي  أعلى  بقوة  اإلنسانية  النفس  اتصال  أن  هلم  األفهام يوضح 

هو  من  على  إبرادته  يتسلط  أن  اإلرادة  القوي  الرجل  يستطيع  حيث  الوحي؛  ظاهرة 
قلبه  فيجري على  يريد  ما  وي  َلقِ نه  إشارته،  ويكون رهن  نوًما عميًقا،  فينام  منه  أضعف 

 سان فما ظنك مبن هو أشد منه قوة؟ ولسانه، وإذا كان هذا فعل اإلنسان ابإلن
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لة اليت حتملها اليوم موجات األثري، عابرة السهول ويسمع الناس األحاديث املسج
 بعد وفاهتم. حىت والبحار، دون رؤية ذويها، بلواجلبال 

يف   واآلخر  املشرق،  أقصى  يف  أحدمها  اهلاتف،  يف  يتخاطبان  الرجالن  وأصبح 
شيئًا   جبانبهما  اجلالسون  يسمع  وال  التخاطب،  هذا  مع  يرتاءاين  وقد  املغرب،  أقصى 

 النحل الذي يف صفة الوحي. سوى أزيز كدوي 
واملتنوعة   احلديثة  االتصال  وسائل  انتشار  نعتقد  وكذلك  جاء    أن    ليجعلنا    يف ما 

تناقض العقل، ولكن    ستحيلة، وليست م من األمور امليسورة  ظاهرة الوحي وصف   وال 
 .يف احلال واملآل حال املكلفتكمله مبا ال غىن له عنه، ومبا يصلح 

معاصرو  الوحي  شاهد  العلم وقد  يفيد  مبا  لشروطه  املستويف  ابلتواتر  ون ِقَل  ه، 
أتباعه،   وقوة  أمته،  حضارة  يف  أثره  اإلنسانية  وملست  الالحقة،  األجيال  إىل  القطعي 
يدع جمااًل   مما ال  ما فر طوا يف جنبه،  واهنيار كياهنم وخذالهنم  به  استمسكوا  ما  وعزهتم 

النفسي للشك يف إمكان الوحي وثبوته. وضرورة العودة إىل  االهتداء به إطفاء للظمأ 
 مب ث ِله العليا، وقيمه الروحية. 

يكن رسولنا   أَو َحى هللا    ومل  بل  إليه،  أ وِحَي  إىل   أول رسول 
وَْحيَْنا إََِل نُوٍح َواْلَّبِي َِي    إِنَّاحمسقبله مبثل ما أَو َحى إليه:   الرسل

َ
وَْحيَْنا إََِلَْك َكَما أ

َ
أ

يُّوَب 
َ
َوأ وَِعيََس  ْسَباِط 

َ
َواْْل َويَْعُقوَب  ِإَوْسَحاَق  ِإَوْسَماِعيَل  إِبَْراهِيَم  إََِل  وَْحيَْنا 

َ
َوأ َبْعِدهِ  ِمْن 

َداُووَد َزبُوًرا   َوآتَيَْنا  قََصْصَناُهْم َعلَيَْك مِْن َقبُْل    163َويُونَُس َوَهاُروَن وَُسلَيَْماَن  َورُُسًل قَْد 
ُ ُموََس تَْكلِيًما    [. 164–163ساء: ]الن ىجس164َورُُسًل لَْم َنْقُصْصُهْم َعلَيَْك َوََكََّم اَّللَّ

ما يدعو إىل العجب، ولذا   فليس هناك يف نزول الوحي على حممد  
راُجل   حمس  على العقالء هذا يف قوله:    أنكر هللا  إَلا  يْناا  وْحا

ا
أ ْن 

ا
أ ًبا  جا عا لِلنَّاِس  انا  كا

ا
أ
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إنَّ  فُِرونا  الَْكا قال  ب ِِهْم  را ِعنْدا  ِصْدق   ما  قادا اُهْم  ل نَّ 
ا
أ ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ  ِ ِ اْش  وب انلَّاسا  نِْذرِ 

ا
أ ْن 

ا
أ  ِمنُْهْم 

اِحٌر ُمبِيٌ  اسا ا ل ذا  .[2]يونس: ىجسها
 
ااثن  تعريف الوحي يف اللغة: :يً

ي :  .  :و ِحيٌّ، مثل  : الكتاب، ومجعه"الوح   َحل ي  َوح لِ ي  
أيضً  والكتابة،  والوحي  اإلشارة،  ما ا:  وكل   اخلفي،  والكالم  واإلهلام،  والرسالة، 

غ إىل  الكالمألقيته  إليه  َوَحي ت   يقال:  ختفيه.   ،ريك.  بكالم   تكلِ مه  أن  وهو   ، وأو َحي ت 
 كتب.   :ا، أي وَوحى وأَو حى أيضً 

 .   إىل أنبيائه   وأوحى هللا
هللا    :وأوحى قال  وْحا حمس  :أشار. 

ا
ِشيًّا  فاأ واعا ًة  بُْكرا ب ُِحوا  سا ْن 

ا
أ ِْهْم   ىجسإَِلا

ويقصر-السرعة    : )الوحا(و  ،[ 11]مرمي: ال َوَحا( -ميد  )ال َوَحا  ويقال:  ال ِبَداَر.    : ،  ال ِبَداَر 
 . (1) "السريع، يقال: َمو ٌت َوِحيٌّ  :)والَوِحيٌّ( على فعيل
رعة قيل: أمر الس   نولتضم  .ريعة اإلشارة الس أصل الوحي:  ":  قال الراغب  

الر   ٌي، وذلك يكون ابلكالم على سبيل  د عن جمر    عريض، وقد يكون بصوت  مز والت  َوح 
 محل على ذلك قوله تعاىل عن زكراي  كيب، وإبشارة ببعض اجلوارح، وابلكتابة، وقدالرت  
 :  بُكْ حمس ب ُِحوا  سا ْن 

ا
أ ِْهْم  إَلا وْحا 

ا
فاأ اِب  الِْمْحرا ِمنا  قاوِْمهِ  لَع  جا  را ِشيًّا فاخا وعا ًة    ىجس را

   .وقيل: كتب . فقد قيل: رمز. وقيل: أشار [11]مرمي:
قوله:   الوجوه  لِكا حمسوعلى هذه  ذا كا ن ِ   وا اْْلِ وا نِْس  اإْلِ يااِطيا  شا ا  ُدوًّ عا ِِب   

نا  ِ
لُِك  لْناا  عا جا

ُغُروًرا  ْوِل  الْقا زُْخُرفا  باْعض   إَِلا  باْعُضُهْم  يااِطيا  حمسوقوله:    ،[ 112:]األنعام  ىجسيُوِح  الشَّ ِإَونَّ 

 

 (. 2520-6/2519الصحاح، للجوهري، مادة: )وحى( )( 1) 
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ْوَِلاائِِهمْ 
ا
أ إَِلا  ُوُحونا  بقوله:    ،[ 121:]األنعام   ىجس َلا إليه  املشار  ابلوسواس  ِ حمسفذلك  َشا  ِمْن 

   . (1)"[4:]الناس  ىجسالْواْسوااِس اْْلانَّاِس 
 مها:  و  ،مادة الكلمة تدل على معنيني أصليني واحلاصل أن

 
   :السرعة – 1
 .اإلشارة السريعة: - كما قال الراغب  - أصل الوحيف

 
   :اخلفاء – 2

أي: كيف كان هذا اإلعالم مبقالة أو   ،َخفاءعالم ف ي  : اإل -كما تقدم–  فالوحي
  بكتابة أو إبشارة.

ولذلك ؛  اإلعالم السريع اخلفي خاص مبن يوج ه إليه حبيث خيفى على غريهوهذا  
ًيا  :صار )اإلهلام( يسم ى   .وح 

 
 :يف اللغةمن حيث معناه : أنواع الوحي لًثااث
  :اإلِلام لإلنسان - 1

وقد    اإلهلام للحيوان.  غريزايًّ  ويكون  لإلنسان،  يكون  من  قد  إن  اإلهلام قيل: 
يْناا  حمس   :   الوحي إىل أ م موسىيف نصوص القرآن الكرمي:    الفطري لإلنسان وْحا

ا
وأ

رِْضعِيهِ 
ا
أ ْن 

ا
أ ُموَسا  م ِ 

ُ
أ الوحي  .[ 7]القصص:  ىجس إَلا  أن  موسى  والتحقيق  أم      إىل 

 . -كما سيأتيك بيان ذلك -ليس إهلاًما 

 

 (. 858( )ص:وحى، مادة: )املفردات يف غريب القرآن  (1) 
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 خيطئ  وقد  الذات،  من  انبعً   يكون  قد  فاإلهلام  اإلهلام،  عن  الوحي  وخيتلف
  خبالف   الشيطان،  وسوسة   من  يكون  فقد  مصدره،  يعرف  وال  ، يصيب  أو  فيه  اإلنسان

 األمر  يلتبس   فال  مصدره،  اجيدً   وتعرف   البشرية،  النفس  تتلقاه  خارجي  أمر  فإنه  الوحي
  خبالف   ،   األنبياء   لغري  يكون   وال  ، ابألنبياء    خاص  وهو   عليها،
  شر،   إهلام  أو  خري  إهلام  يكون  وقد  ،  األنبياء  لغري  يكون  فقد  الفطري  اإلهلام

 . مصدره وخيتلف
 .-كما سيأيت- (التحديث)  :إىل أن يصل إىل درجةاإلهلام ولكنه قد يقوى 

قيل إنوقد  لإلنسان  من  :  الفطري  إَِلا    ِإَوذْ حمس:    قوله :  اإلهلام  يُْت  وْحا
ا
أ

نَّناا ُمْسلُِمونا 
ا
ْد بِأ اْشها نَّا وا بِراُسوِِل قاالُوا آما ْن آِمُنوا ِِب وا

ا
 [. 111]املائدة: ىجساْْلاواارِي ِيا أ

يُْت إَِلا اْْلاواارِي ِيا حمس:  قوله    :قال ابن جرير   وْحا
ا
مبعىن: ألقيت  "   ىجسِإَوذْ أ

 . (1)"إليهم علَم ذلك إهلاًما
اْْلاواارِي ِيا حمس  : فقوله   إَِلا  يُْت  وْحا

ا
أ لسان  : أي  ىجسِإَوذْ  على  اإلجنيل    أمرهتم يف 

 أو أمرهتم على ألسنة رسلي. ، عيسى 
  ،   كما قال الزجاج  ،األمر يف كالم العرب  :مبعىن  ( الوحي)وجاء استعمال  

 وأنشد:
 أنت   م    واطاء   م     إبذنه الس          تقلت    ذي اس    د هلل ال   م    احل        

فاستقرت  القرار  هلا  ابلوحي   :أي   ،أوحى  املراد  وقيل:  فامتثلت،  تقر  أن  أمرها 
إَِلا انلَّْحلِ حمس  : كما يف قوله    ،إهلامه تعاىل إايهم  :إليهم بُّكا  وْحا را

ا
أ [،  68]النحل:  ىجس وا

م ِ ُموَسا حمس
ُ
يْناا إَلا أ وْحا

ا
 .  وروي ذلك عن السدي وقتادة [،7]القصص: ىجسوأ

 

 (. 6/405تفسري الطبي ) (1) 
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ظاهره على  الوحي  يرتك  مل  ابألنبياء    ؛وإمنا  خمصوص   ، ألنه 
  . (1)"واحلواريون ليسوا كذلك 

 فمن املفسرين من يرى أن الوحي إىل احلواريني مبعىن: اإلهلام.  
إحياء   قد أوحي إليهم بواسطة عيسى    وقال آخرون: حيتمل أن هللا  

نَّناا ُمْسلُِمونا   قاالُوا حمس؛ لقوهلم عقب ذلك:  احقيقيًّ 
ا
ْد بِأ اْشها نَّا وا فهو يدل على اإلميان   ،ىجسآما

 واالستجابة واالتباع. 
وإمنا مل يرتك الوحي على "  : من قوله    وال يسلم ما ذكره األلوسي  

إرسال امللك "؛ ألن  واحلواريون ليسوا كذلك   ،ألنه خمصوص ابألنبياء    ؛ظاهره
، وال مينع مانع من وقوع اإلحياء بواسطة عيسى -كما سيأيت- نبوته ال يقتضي إىل أحد
 -أو غريه. -كما تقدم 

بِراُسوِِل حمسوقوله:  "  : قال ابن كثري   ْن آِمُنوا ِِب وا
ا
يُْت إَِلا اْْلاواارِي ِيا أ وْحا

ا
 ىجسِإَوذْ أ

عليه االمتنان  أيضا من  له أصحاابً   ،  وهذا  وأنصارً أبن جعل  املراد   قيل:  مث  ا. 
رِْضعِيهِ حمسوحي إهلام، كما قال:  :هبذا الوحي

ا
ْن أ

ا
م ِ ُموَسا أ

ُ
يْناا إَلا أ وْحا

ا
  ، [ 7اآلية ]القصص: ىجسوأ

وْحا حمس  : إهلام بال خوف، وكما قال  وهذا وحي  
ا
أ ِِذي ِمنا   وا ِن اُتَّ

ا
بُّكا إَِلا انلَّْحِل أ را

ْعرُِشونا   يا ا  ِممَّ وا رِ  جا الشَّ واِمنا  ُبُيوتًا  بااِل  ب ِِك    68اْْلِ را ُسُبلا  فااْسلُِِك  اِت  را اثلَّما  ِ
ُك  ِمْن  لُُكِ  ُثمَّ 

يُْت إَِلا  حمس وهكذا قال بعض السلف يف هذه اآلية:    .[ 69-68]النحل: اآلية    ىجسُذلًًُل  وْحا
ا
ِإَوذْ أ

نَّا آما قاالُوا  بِراُسوِِل  وا ِِب  آِمُنوا  ْن 
ا
أ ابهلل  ىجساْْلاواارِي ِيا  هللا  ،أي:  نَّناا حمس  . وبرسول 

ا
بِأ ْد  اْشها وا

 أي: أهلموا ذلك فامتثلوا ما أهلموا.  ىجسُمْسلُِمونا 
   .ذلك   أهلمهم هللا  : قال احلسن البصري

  
 

 (. 56-4/55املعاين )روح  (1) 
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 قذف يف قلوهبم ذلك. : وقال السدي
بواسطتك، فدعوهتم إىل اإلميان ابهلل  إليهم  املراد: وإذ أوحيت  وحيتمل أن يكون 

نَّناا ُمْسلُِمونا حمسوبرسوله، واستجابوا لك وانقادوا واتبعوك، فقالوا: 
ا
ْد بِأ اْشها  . (1)"ىجسوا

اهلرويوقال   األنصاري  بن حممد  هللا  احملدثني":    عبد  مقام  وهو    ،اإلهلام 
الفراسة ندرة   ؛فوق  وقعت  رمبا  الفراسة  وقتً   ،ألن  صاحبها  على  استصعبت  ا  أو 

  .واستعصت عليه
 : وهو على ثالث درجات  ،واإلهلام ال يكون إال يف مقام عتيد

 .ا بسماع أو مطلقً ا مقرونً ا قاطعً إهلام نبأ يقع وحيً  :الدرجة األوىل
الثانية عيانً   :والدرجة  يقع  سرتً وعالمة صح  ،إهلام  ال خيرق  أنه  جياوز   ،اته  وال 

 ،احدًّ 
 .اوال خيطئ أبدً 

 .اوينطق عن عني األزل حمضً  ،اإهلام جيلو عني التحقيق صرفً  :والدرجة الثالثة
 . (2) "ولإلهلام غاية متتنع عن اإلشارة إليها 

قد جعل اإلهلام درجات، وأطلق على اإلهلام ثالثة    ويالحظ أن اهلروي  
 اصطالحات. 

يف كالم مطول، وتعقب بعض ما   كالم اهلروي    وقد بني ابن القيم  
ا، بل هو  أما حصوله بواسطة مسع فليس ذلك إهلامً "  :قوله    :أورده، فمن ذلك 

 

 (1  )( ابن كثري  تفسري  124/ 4)  الكشف والبيان(، وانظر:  3/224تفسري  املسري   (،78/ 2)  السمعاين(،   زاد 
   (. 4/85(،  تفسري القرطيب )1/600)

 (. 83 -82)ص: منازل السائرين   (2) 
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وهو الذي خص به    ،   من قبيل اخلطاب، وهذا يستحيل حصوله لغري األنبياء
 . " (1)موسى، إذ كان املخاطب هو احلق 

 ".اأما حصوله بواسطة مسع فليس ذلك إهلامً قوله: " وي سل م البن القيم 
 بل هو من قبيل اخلطاب، وهذا يستحيل حصوله لغري األنبياء وال ي سل م له قوله:  
،  وهو الذي خص به موسى  ،    إذ كان املخاطب هو احلقإذ    ؛

 أعم من أن يكون بواسطة أو من غري واسطة.  بسماع  إن قول اهلروي 
، وهو   -كما تقدم-فقد يكون بواسطة امللك    ب هو احلق  كان املخاطِ   اإذو 

  ، لكن ال يلزم اختصاصه ابألنبياء    ،وإن كان وحًيا ال إهلاًما  -واحلالة هذه-
كإبليس املكل م من قبل    ،   هللا  من أهل سخط  بل يكون كذلك لألولياء وغريهم

 إرسال امللك إىل أحد ، و احملد ثني من قبل املَلك   واألعمى  وكاألقرع واألبرص  ،هللا  
 .-سيأيتكما - نبوته ال يقتضي

من   ة مل خيتص هبا موسى  لعبده يقظًة بال واسط  مرتبة تكليم هللا  و 
 . -سيأيتكما – بني الرسل 

 والذي حيدد معىن اإلهلام: اللغة، والعرف، والشرع.
والعرف   اللغة  يف  يرد  ابألنبياء ومل  اخلاص  الوحي  على  اإلهلام  إطالق  والشرع 

 ،    العرب وهو الورود يف كالم  قليل  اللغة شاهدً   ،اسم  أهل  يذكر  له من  ومل  ا 
فيستنبط املعىن االصطالحي اخلاص ابإلهلام مبا مييزه عن   -كما سيأيت–  كالم العرب 

ومبا يكون أقرب إىل املعىن املتعارف عليه من    ،مراتب الوحي اخلاصة ابألنبياء  
 اليت ال يعلم مصدرها. الداللة على املعاين النفسيةحيث   

  
 

 (. 1/69) مدارج السالكني انظر: ( 1) 
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 يف بيان درجات اإلهلام؛ ملا تقدم.   ال يصح التقسيم الذي ذكره اهلروي ف
من  عليه،  املتعارف  املعىن  يرد  ومل  مقيًدا،  اصطالحيًّا  إطالقًا  أراد  إمنا  قيل:  فإن 

يكون   حىت  يقوى  قد  اإلهلام  قاطعً وحيً حيث كون  مقرونً ا  بسماعا  دون    ويضعف   ،
 ذلك.

ا املعروف،  فيجاب أبن ذلك من اخلروج عن معىن  أنه قد أوقع إلهلام   وال خيفى 
اختصاصه   مع  التحديث  فوق  مرة  جعله  فقد  متقابلني،  معنيني  على  اإلهلام  بذلك 

، سواء بسواء  ، فجعله والوحي إىل األنبياء   بسماعمقرونً   ابألنبياء  
كما تقرر   -واحلالة هذه–وأن اإلهلام    ،ومرة دونه مع اختصاصه بغري األنبياء  

عنده وعند غريه قد يقوى إىل أن يصل إىل درجة التحديث، وهو كذلك لغري األنبياء  
 . 

النفث هو الذي أفاد اإلهلام القوي، فيجاب عنه أبنه   أما ما استدل به من أن 
 من اخلروج عن معىن اإلهلام إىل اصطالح مل يعهد. 

ن أفأثأ يف  النفس؛ ولذلك قال: ))واألوىل أن يقال: إن النفث هو وحي مودع يف
كما سيأيت بيانه يف مراتب –، مع اليقني والثقة مبصدره  أوقع يف َخَلِدي(( أي:  ُروِعي

 . -الوحي اخلاصة ابألنبياء  
الش  ما  ما  أ من  الشيطان  الش  ف  ر ِ ينفثه  مبثابة  يفتأ   ر ِ هو  وال  النفس،  يف  املودع 

يطان أن يزينه، ويكون الصاحلون من أرابب القلوب والبصائر على علم وبصريه من الش  
من العلم والفهم والعمل الذي يقرهبم   مصدر ذلك النفث، فيدفعونه مبا آاتهم هللا  

 عن ذلك يف قوله:   فال سلطان للشيطان عليهم، كما أخب احلق    ،من هللا  
َْجاعِيا    قاالا حمس

ا
أ ْغوِيانَُّهْم 

ُ ْلا وا رِْض 
ا
اْْل ِِف  اُهْم  ل  َّ ي َِنا زا

ُ ْلا يْتاِِن  ْغوا
ا
أ ا  بِما  ِ ِمنُْهُم   39راب  ِعبااداكا  إَِلَّ 
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َّ ُمْستاقِيٌم    40الُْمْخلاِصيا   ا اٌط لَعا ا ِِصا ذا اٌن إَِلَّ   41قاالا ها لايِْهْم ُسلْطا اكا عا إِنَّ ِعباادِي لايْسا ل
ِن اتَّباعاكا   اوِينا  ما  [. 42-39]احلجر: ىجس42ِمنا الْغا
اإلهلام من حيث عدم العلم مبصدر اإلهلام،    بذلك خيالف  -النفث   :أعين–وهو  

  والنفث إن من كان شيطان وعاه أولوا األلباب والبصائر، فدفعوه مبا آاتهم هللا  
 من العلم، ومبا من  عليهم لزوم هنج األبرار.   

ما   اإلهلام  تعريف  إىل  عاشور    حققهواألقرب  بن  الطاهر  حممد  اإلمام  من  كل 
 ،    والشيخ حممد عبده  حيث قال ابن عاشور    ، من قبل :  "  :واإلهلام

  .ولكن اجملرد منه ممات  ،مصدر أهلم، وهو فعل متعد ابهلمزة
ا له من كالم ومل يذكر أهل اللغة شاهدً   ،واإلهلام اسم قليل الورود يف كالم العرب 

 العرب. 
ا على حدوث علم يف النفس بدون تعليم وال جتربة وال ا خاصًّ ويطلق اإلهلام إطالقً 

دليل  ،تفكري غري  من  حيصل  علم  وجدانيًّ   ،فهو  منه  ما كان  إىل    ،ا سواء  كاالنسياق 
دليل كالتجربيات  عن  منه  وما كان  والوجدانية،  الضرورية  الفكرية    املعلومات  واألمور 

 والنظرية.
اإلهلام:   :  قال الراغب  .وإيثار هذا الفعل هنا ليشمل مجيع علوم اإلنسان

 وجهة املأل األعلى اه . وخيتص ذلك مبا كان من جهة هللا  ،إيقاع الشيء يف الروع
ألنه   ؛مما أحياه القرآن  يكنولذلك فهذا اللفظ إن مل يكن من مبتكرات القرآن  

 ؛قبل اإلسالم  وقليل رواج أمثال ذلك يف اللغة  ،داللة على املعاين النفسيةاسم دقيق ال
مِ  وهو البلع   ،لقلة خطور مثل تلك املعاين يف خماطبات عامة العرب، وهو مشتق من الل ه 

دفعة، يقال: هَلَِم َكَفرَِح، وأما إطالق اإلهلام على علم حيصل للنفس بدون مستند فهو  
 إطالق اصطالحي للصوفية.
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الضروري  واإلدراك  األولية  العلوم  إدراك  النفس  تسوية  آاثر  من  أن  هنا:  واملعىن 
لثدي أول مرة،  كطلب الرضيع ا  ، املدرج ابتداء من االنسياق اجلبلي حنو األمور النافعة

كالفرار مما يكره، إىل أن يبلغ ذلك إىل أول مراتب االكتساب ابلنظر    ،ومنه اتقاء الضار
 . (1)"العقلي، وكل ذلك إهلام

تعريًفا للوحي، وفر ق بينه وبني اإلهلام، حيث   عبده  الش يخ حمم د  وقد ذكر  
أن ه كالم هللا  :  قال أنبيائه  "وقد عر فوه شرًعا  أم ا    ،   املن ز ل على نيب   من 

حنن فنعر ِفه على شرطنا أبن ه عرفاٌن حيده الش خص من نفسه مع اليقني أبن ه من قبل هللا  
  بواسطة أو بغري واسطة، واألول بصوت يتمث ل لسمعه أو بغري صوت . 

أب  اإلهلام  وبني  بينه  ما ويفر ق  إىل  وتنساق  الن فس،  تستيقنه  وجداٌن  اإلهلام   ن  
واحلزن  والعطش  اجلوع  بوجدان  أشبه  أتى؟ وهو  أين  منها من  يطلب على غري شعور 

 . (2)والس رور"
هذا  من  ملهًما  النيب  فيكون  والشكر،  الدعاء  قبيل  من  يكون  ما  للنيب  ويقع 

سليمان   اهلداية، كما  مسالك  سلك  إذا  غريه كذلك  يكون    : اجلانب، كما 
ا حمس والَعا  َّ ا لَعا نْعاْمتا 

ا
أ الَِِّت  تاكا  نِْعما ْشُكرا 

ا
أ ْن 

ا
أ ْوزِْعِِن 

ا
أ  ِ راب  واقاالا  ا  قاْولِها ِمْن  اِحًَك  ضا ما  تاباسَّ فا

اِْلِيا وا  ْدِخلِِْن بِراْْحاتِكا ِِف ِعباادِكا الصَّ
ا
أ اهُ وا اِْلًا تارْضا لا صا ْعما

ا
ْن أ

ا
أ يَّ وا    [.19]النمل:  ىجساَِلا

  

 

 (. 370-30/369) التحرير والتنوير  (1) 
)ص:(  2)  عبده  حممد  التوحيد،  عبده  ( 57رسالة  حممد  الشيخ  قول  وسيأيت   ،    يف الوحي  تعريف  يف 

 والتعقيب عليه.   ،االصطالح الشرعي، والذي خيتص ابألنبياء 
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ْوزِْعِِن حمسو
ا
 ، أو اجعلين.أهلمين وحرضين : ىجسأ

وهو شأن األبرار يف طلب اهلداية والتوفيق ملا فيه صالح النفس يف احلال واملآل،  
قال   يْنااحمس  : كما  واصَّ ُكرًْها   وا تُْه  عا واضا وا ُكرًْها  ُه  مُّ

ُ
أ الاتُْه  ْحا انًا  إِْحسا يْهِ  اَِلا بِوا انا  نْسا اإْلِ

 
ا
أ ْوزِْعِِن 

ا
أ  ِ راب  قاالا  ناًة  سا ْرباعِيا 

ا
أ بالاغا  وا هُ  ُشدَّ

ا
أ بالاغا  إِذاا  ِتَّ  حا ْهًرا  شا ثُونا  ثاًلا اَُلُ  وافِصا ْلُُه  ْن واْحا

 َّ ا نْعاْمتا لَعا
ا
تاكا الَِِّت أ ْشُكرا نِْعما

ا
ِيَِِّت  أ ْصلِْح َِل ِِف ُذر 

ا
أ اهُ وا اِْلًا تارْضا لا صا ْعما

ا
ْن أ

ا
أ يَّ وا اَِلا ا وا  والَعا

ْكا ِإَوّن ِ ِمنا الُْمْسلِِميا   [. 15]األحقاف: ىجسإِّن ِ ُتبُْت إَِلا
َياين : لِت وزَع  بتقوى هللا   لتلهم   :أي   ،وأوزعه الشيء: أهلمه إايه، وحكى اللِ ح 

من الَوز وِع    ،   لِت وزَع  بتقوى هللا   : بتقوى هللا، هذا نص لفظه. وعندي أن معىن قوهلم
الولوع هو  ابلشيء  ؛الذي  أوزعته  اإلهلام:  يف  يقال  ال  ألنه  أوزعت ه    ،وذلك  يقال:  إمنا 

 . (1)الشيء
 
 التحديث: - 2

هبا من شاء من أوليائه، وقد بلغ عمر   خيص هللا    جليلةإن التحديث منزلة  
الرفيع، كما جاء يف احلديث:  بن اخلطاب   املقام    عن أيب هريرة   هذا 

رسول هللا   قال  فإن  ))   : قال:  حُمأدَّثُونأ،  األمم  من  قبلكم  فيما  لقد كان 
زكرايء بن أيب زائدة، عن سعد، عن أيب سلمة،  زاد    . (2) ((يك يف أميت أحد، فإنه عمر

لقد كان فيمن كان قبلكم من  ))  : قال: قال النيب      عن أيب هريرة

 

 (. 2/310، مادة: )وزع( )احملكم واحمليط األعظم  (1) 
 [. 2398[، مسلم ]3469أخرجه البخاري ]( 2) 
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بين إسرائيل رجال، يكلمون من غري أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أميت منهم أحد  
   .(1) ((من نأيبٍ  ول حُمأدَّثٍ )) : قال ابن عباس   ((،فعمر

 . (2) تفسري حمدثون: ملهمون : قال ابن وهب
بن افقال    ،واختلف تفسري العلماء للمراد مبحدثون"  : قال اإلمام النووي  

   . ملهمون : وهب
   .(3) فقالوه يءوإذا ظنوا فكأهنم حدثوا بش  ،مصيبون :وقيل
 .(4) وجاء يف رواية: )مكلمون( ،تكلمهم املالئكة :وقيل

 

عن عمرو بن دينار    (املصاحف )وابن األنباري يف    ،أخرج عبد ابن محيد قد  و   [.3689صحيح البخاري ](  1) 
((. قال  وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب وال حمدث ))  : عنهما يقرأ  قال: كان ابن عباس  

تغليق  انظر:    ".وكذا رواه سفيان بن عيينة يف أواخر جامعه   ،إسناد صحيح"  :  بن حجراحلافظ ا
البخاري صحيح  على  الباري ،  ( 4/65)   التعليق  راهويهوأخرجه    (.50/51)  فتح  بن  يف    إسحاق 

عن   دينار)مسنده(:  بن  عمرو  عن  حامت و [،  1059]  سفيان،  أيب  ابن  )التفسري(    أخرجه  يف 
ع8/2500) بن(:  الرمحن  عبد  بن  إبراهيم  بن  سعيد  حمدث ))  :فنسخ.  عوف   ن    : واحملدثون  (( وال 

يس  فرعون   ،صاحب  آل  من  ومؤمن  موسى    ، ولقمان،  املعاين  و   . وصاحب  روح  انظر: 
  (. 6/65(، الدر املنثور )9/177)

 [. 2398]صحيح مسلم ( 2) 
  ، لصفاء قلبه الطاهر، الذي هو حمل  إهلامه   ؛ كان صادَق الظنِ  صائًبا    أن عمر   : يعين  (3) 

 (. 6/295)  املفاتيح يف شرح املصابيح. انظر: ح د ث بشيء، فأخب عنه م عاينة فصار كمن
قال:      سعيد اخلدري((، وروي عن أيب  يكلمون من غري أن يكونوا أنبياء تقدم يف )الصحيح(: ))(  4) 

فقد  ))   :قال رسول هللا   فقد أحبين، وإن هللا من أبغض عمر  أبغضين، ومن أحب عمر 
ا إال كان يف أمته حمدث، وإن يكن  ابهى ابلناس عشية عرفة عامة، وابهى بعمر خاصة، وإنه مل يبعث نبيًّ 

((  تتكلم املالئكة على لسانه ))قالوا: اي رسول هللا، كيف حمدث؟ قال:    ((، يف أميت منهم أحد فهو عمر
مل يرو هذا احلديث عن أيب سعيد إال احلسن، وال رواه  [، وقال: "6726يف )األوسط( ] الطباينأخرجه  

  = إمساعيل بن  عن احلسن إال أبو سعد خادمه، وال رواه عن أيب سعد إال حممد بن مهاجر، تفرد به: 
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البخاري ألسنتهم  :  وقال  على  الصواب  إثبات كرامات   .(1)جيري  وفيه 
 .  (2) "األولياء

هو الذي انكشف   (امللهم)و   ، هو امللهم  (احملدث ")  :وقال اإلمام الغزايل  
 .(3) " ال من جهة احملسوسات اخلارجة ،له يف ابطن قلبه من جهة الداخل

احملدث يف كالمهم هو: الرجل الصادق الظن، وهو يف "  :   قال التوربشيتو 
 . (4) " احلقيقة من ألقى يف روعه شيء من قبل املأل األعلى، فيكون كالذي حدث به

فكأنه قد ح دِ ث   ، ي لقى الشيء  يف روعه  ، امللهم  (:احملدث "):  قال اخلطايب  
من منازل األولياء    يظن فيصيب وخيطر الشيء بباله فيكون كذلك وهو منزلة جليلة   ، به

 . (5) "ومرتبة عظيمة من مراتب األصفياء
اهلروي   جعل  أبن    وقد  ذلك  وعلل  الفراسة،  مقام  فوق  التحديث  مقام 

   .ا واستعصت عليهأو استصعبت على صاحبها وقتً  ،الفراسة رمبا وقعت ندرة
القيم   ابن  للمؤمنني  "  :قال  الت حديث أخص  من اإلهلام، فإن  اإلهلام عامٌّ 

رشده ال ذي حصل له به اإلميان، فأم ا    حبسب إمياهنم، فكل  مؤمن فقد أهلمه هللا  
 

رواه   (9 /69" :). قال اهليثمي  (14/23) يف )اتريخ دمشق(  ابن عساكر "، كما أخرجه  عياش=
 . " أبو سعد خادم احلسن البصري، ومل أعرفه، وبقية رجاله ثقات : ، وفيه( األوسط)الطباين يف  

 . من غري قصديعين:   ( 1) 
(،  1/103فتح الباري )  (، 7/202إكمال املعلم )  (، وانظر: 15/166صحيح مسلم )  شرح النووي على  (2) 

( القاري  الدراري(،  16/55عمدة  والسنوسي  14/226)  الكواكب  األيب  بشرح  مسلم  صحيح   ،)
 (. 9/608)  ملعات التنقيح، ( 3/245) لم بفوائد مسلم املع، ( 8/199)

 (. 3/24)  إحياء علوم الدين   (3) 
شرح    (4)  يف  السنةامليسر  وانظر: 1315/ 4)  مصابيح  الدراري  (،  الباري  ( 14/225)  الكواكب  فتح   ،

   (.12/3854)  شرح الطييب على مشكاة املصابيح(، 7/50)
 (. 3/1571)  أعالم احلديث (5) 
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((، يعين إنَّ يف أمَّيت حملدَّثني، وإنَّ عمر منهم((قال فيه:    الت حديث فالن يب  
 .   خاصٌّ، وهو الوحي إىل غري األنبياءمن احملد ثني، فالت حديث إهلام 

الوحي إىل غري األنبياء تعاىل    وهو  املكلفني، كقوله  يْناا حمس  :إما من  وْحا
ا
وأ

رِْضعِيهِ 
ا
ْن أ

ا
أ م ِ ُموَسا 

ُ
أ ْن آِمُنوا ِِب    ِإَوذْ حمس   :وقوله     [، 7]القصص:  ىجسإَلا 

ا
أ يُْت إَِلا اْْلاواارِي ِيا  وْحا

ا
أ

بِراُسوِِل  بُّكا إَلا انلَّْحِل  حمس  :وإما من غري املكلفني، كقوله تعاىل  [، 111]املائدة:  ىجسوا وْحا را
ا
وأ

ْعرُِشونا  يا ا  وِممَّ رِ  جا الشَّ وِمنا  ُبُيوتًا  بااِل  اْْلِ ِمنا  ِِذي  اُتَّ ِن 
ا
وحي    [،68]النحل:  ىجسأ فهذا كله 

 .(1) "إهلام
. على أنه قد قصد الوحي  "  وهو الوحي إىل غري األنبياء وحيمل قوله: " 

كما  –من حيث عموم معناه يف اللغة. والتحقيق أن الوحي إىل أم موسى ليس إهلاًما  
ْن آِمُنوا ِِب   ِإَوذْ حمس  :. وقد تقدم القول يف تفسري قوله  -تقدم

ا
يُْت إَِلا اْْلاواارِي ِيا أ وْحا

ا
أ

بِراُسوِِل   [. 111]املائدة: ىجسوا
عن  حديثه  سياق  يف  املكلفني  غري  إىل  الوحي  ذكر  على  أتى  أنه  والغريب 

إما من املكلفني، وإما      وهو الوحي إىل غري األنبياء التحديث، حيث قال: "
   ...اه "من غري املكلفني

وال خيفى أن التحديث مقام خيتص به األولياء املقربون من املكلفني فحسب من 
 على أنه قد أراد اإلهلام الذي يتفاوت، فيكون خاصًّا، وعامًّا.    ،  غري األنبياء

  

 

 . (1/68( مدارج الس الكني )1) 
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ويفرق بني التحديث والفراسة أبن التحديث ال مدخل فيه للكسب والتحصيل،  
 أما الفراسة فقد تتعلق بذلك.

فإنَّه عمرف))قوله:  و  أحٌد  أمَّيت  يُك يف  النيب   (( إن  قاله  قيل: ما   ،  
على الرتد د، فإن  أمته أفضل األمم، فإذا و جدت هذه الطائفة يف األمم السالفة، فأوىل 

 أكثر  عدًدا، وأفضل  مرتبة. أن ت وجد يف أمته  
لك صديق حقيقي،  لو كان  والتأكيد، كما  املبالغة  سبيل  على  ذلك  قال  وإمنا 

ال الصداقة واحملبة،  تقول: إن يكن يل صديق ففالن، تريد هبذا الكالم: اختصاَصه بكم
 . (1)ال نفي ذلك 

عمر ختصيص  يف  النيب   ؛ابلذكر    والسبب  زمن  يف  له  وقع  ما  لكثرة 
   ًووقع له بعد النيب    ،ا هلامن املوافقات اليت نزل القرآن مطابق  

   .(2) عدة إصاابت 
 
 الفراسة: - 3

االسم من قولك: تَ َفر س ت  فيه خريًا، وهو يتفرس،    -ابلكسر-الفراسة: )الِفرَاَسة (  
والَفرَاَسة    النظر.  فارس   رجل  منه:  تقول  وينظر.  يتثبت  والف ر وسة    -ابلفتح-أي: 

سهل  ابب:  من  فَ ر َس  وقد  اخليل.  على  فارٌس  رجل  قولك:  مصدر  والف ر وسي ة  كلها 
 . (3)مر اخليلوظرف، أي: حذق أ

 

 (. 6/295، للمظهر )املفاتيح يف شرح املصابيح   (1) 
 (. 50/51)  فتح الباري  (2) 
 (.  3/958مادة: )فرس( )  للجوهري،  ( انظر: الصحاح،3) 
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ِميا حمس :وقد قيل إن قول هللا  ِ ياات  لِلُْمتاواس  أصل يف  [75]احلجر:  ىجسإِنَّ ِِف ذالِكا آلا
   .(1)الفراسة

 . (2) ((اتَّقوا فراسة املؤمن فإنَّه ينظر بِنور هللا))ويف احلديث: 
الراغب   بني  يف كتابه:    وقد  الفراسة  قال:  معىن  حيث  وأما ")الذريعة( 

وفضائله  أخالقه  على  وأقواله  وألوانه  وأشكاله  اإلنسان  هبيئة  فاالستدالل  الفراسة، 
 . ورذائله

  ورمبا يقال: هي صناعة صيادة ملعرفة أخالق اإلنسان وأحواله. وقد نبه هللا  

بقول:   صدقها  ياات   حمسعلى  آلا ذالِكا  ِِف  ِميا إِنَّ  ِ   : وقوله    ،[75]احلجر:  ىجسلِلُْمتاواس 
َاُهمْ حمس بِِسيما ْولِ حمس  : وقوله    [، 273]البقرة:  ىجستاْعرُِفُهم  الْقا ِْن  ْلا ِِف  نَُّهْم  اْعرِفا ِلا   ىجس وا

 [. 30]حممد:
 فكأن الفراسة اختالس املعارف.   ،)فرس السبع الشاة( :ولفظها من قوهلم

  

 

 (. 160)ص: اإلكليل يف استنباط التنزيلانظر: ( 1) 
أمامة ، وعن  سعيد   أيب احلديث مروي عن    (2)  ابن عمرو   ، أيب  ثوابن.عن  أيب   ، وعن  سعيد: أخرجه    حديث 

الكبري( ) . وأبو نعيم يف  "حديث غريب "[، وقال:  3127(، والرتمذي ]354/ 7البخاري يف )التاريخ 
[، قال اهليثمي  7497أمامة: أخرجه الطباين ]  حديث أيب  (.14/46والطبي )،  (10/281( ))احللية

[ عبد هللا بن  1015](، ترمجة 206/ 4)ي ، وابن عد(3/86. واحلكيم )" إسناده حسن"(:  10/268)
ابن عمر:    [. حديث663[، والقضاعي ]3254والطباين يف )األوسط( ]  ، (5/99صاحل، واخلطيب )

))احذروا دعوة املسلم وفراسته؛ فإنه ينظر بنور هللا، وينظر  حديث ثوابن:    (. 14/46أخرجه الطبي )
( )احللية(  يف  نعيم  أبو  أخرجه  هللا((  أخرجه ( 4/81بتوفيق  ا   ، كما  احملدثني  أبو  )طبقات  يف  لشيخ 

(. وقال احلافظ ابن حجر يف )ختريج أحاديث  14/47(، وابن جرير ىف )تفسريه( )3/419أبصبهان( ) 
الديلمي( بعد أن عزاه للرتمذي عن أيب سعيد قال: وزاد بعضهم: وينطق بتوفيق هللا، قلت: مل أقف على  

 [. 77، الفوائد اجملموعة ][80الكشف ][، 23املقاصد احلسنة ] :انتهى. انظر  ، الزايدة
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 وذلك ضرابن:  
وذلك ضرب من اإلهلام، بل   :يعرف سببهضرب حيصل لإلنسان عن خاطر ل  

وهو  ((،  املؤمن ينظر بنور هللا))بقوله:    ضرب من الوحي. وإايه عىن النيب  
 ث.ع واحملد  املرو   :الذي يسمى صاحبه 

 . ((ث، فهو عمر إن يكن يف هذه األمة حمدَّ ))  :وقال 
قوله   يف  احمس  : وقيل  اءِ   وما ورا ِمْن  ْو 

ا
أ وْحًيا  إَلَّ   ُ اَّللَّ ُه  ل ِما يُكا ْن 

ا
أ لِباْشا   نا  َكا

اب     ، ا إبلقائه يف الروع، وذلك لألنبياء  إمنا كان وحيً   :[ 51]الشورى:  اآلية  ىجسِحجا
ِمُي  حمس  :هللا  كما قال  

ا
اْْل وُح  الرُّ لا بِهِ  ا قالْبِكا   193نازا وقد [،  194  -193]الشعراء:  ىجسلَعا

اليقظة حال  يف  إبهلام  ذلك   ،يكون  وألجل  املنام.  حال  يف  يكون  قال   وقد 
  :(( ًا من النبوةالرؤاي الصادقة جزء من ستة وأربعني جزء)) . 

وهي معرفة ما بني األلوان   ،يكون بضاعة متعلمة  :والضرب الثاين من الفراسة
. ومن عرف ذلك كان ذا  واألشكال، وما بني األمزجة واألخَّلق واألفعال الطبيعية

على   فهم اطلع  منها،  الصحيح  تتبع  من  ذلك كتب.  يف  عمل  وقد  ابلفراسة.  اثقب 
الفرق  الصوفية عن  الظن. وسئل بعض حمصلة  والفراسة ضرب من  صدق ما ضمنوه. 

قلب القلب. والفراسة بنور الرب. ومن قوي فيه نور الروح املذكور  بينهما فقال: الظن بت
قوله   ُروِح حمس  :يف  ِمْن  فِيهِ  ْخُت  نافا بقوله  [29]احلجر:  ىجسوا :    كان ممن وصفه 

مانْ حمس فا
ا
ِمنْهُ   أ اهٌِد  شا ياتْلُوُه  وا ب ِهِ  را ِمْن  باي ِناة   ا  لَعا نا  النور شاهدً   [،17]هود:  ىجسَكا ا،  وكان ذلك 

 أصاب فيما حكم به.  
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الفراسة :    قوله  :  ومن  املَتاَلِعَنني  بنيِ  ))يف  أمرمها  لول حكم  إن   ،
 .  )") (1) هللا

قِ  الظ    :   الرازي  اإلمام  قال اهر على اخل  ل ِق )الفراسة(: "هي االستدالل ابحلَ 
 .  (2) "الباطن

الرازي ابلصلة     واإلمام  ويؤمن  الطبيعي،  العلم  من  والفراسة  الطب  جيعل 
أن   يرى  فهو  العلم،  إىل حيز  والدجل  الظنون  دائرة  الفراسة عن  بينهما، وخيرج  الوثيقة 

الطبيعي،   العلم  إىل  مستندة  العلم  الطب أصول  مثل  وكان  ابلتجارب،  مقررة  وتفاريعه 
 سواء بسواء. 

كان طبيًبا، مما   "وهذا القول عظيم األمهية بعد أن عرفنا أن  اإلمام الرازي  
النفس  حيلل  للطب  خاص  فرع  قيام  وجوب  يرى  أبن ه كان  االعتقاد  على  حيملنا 

املالحظة واملواظبة على  ويعاجلها. ويشرتط الرازي يف املشتغل ابلفراسة أن تتوفر له: قوة  
عمله، وإجراء التجارب الكثرية، وعدم االكتفاء بعالمة واحدة، بل حياول أن جيمع عدة 

 ظواهر نفسية؛ ألن العلم يقيين األصول، ظين الفروع. 
وقد اعتمد يف أتليفه كتاب )الفراسة( الفذ على رسالة صغرية ألرسطو، غري أنه مل 

 .   (3)ما أمجله املعلم األول يقف على جاء فيها، بل زاد فيها 
  

 

الشريعة   (1)  البخاري ] (. واحلديث يف )الصحيحني(:  146-145)ص:  الذريعة إىل مكارم    ، 5310صحيح 
 [.1497[، مسلم ]7238، 6855

 (. 2/424) مفاتيح الغيب  (2) 
الكالمية 3)  وآراؤه  الرازي  الدين  فخر  انظر:  الزركان  ، (  صاحل  لإلمام  الفراسة (،  51)ص:   حممد    الرازي ، 

 (. 311-1/309(، مفتاح السعادة، لطاش كبى زاده ) 20)ص:
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القيم   ابن  وفراسة   وذكر  العني،  فراسة  ثالثة:  "هي  فقال:  الفراسة  أنواع 
 .(1) األذن، وفراسة القلب..مث بني ذلك وفصله يف )التبيان(

وهو   وذكر   ويصيب،  خيطئ  الظن  أن  فبني  والظن،  الفراسة  بني  الفرق 
ونوره القلب  ظلمة  مع  أمر    ،يكون  ابجتناب كثري    هللا  وطهارته وجناسته؛ وهلذا 

إِنَّ  حمس  : منه، وأخب أن بعضه إمث. وأما الفراسة فأثىن على أهلها ومدحهم يف قوله  
اياات    آلا ذالِكا  ِميا ِِف  ِ عباس    .ىجسلِلُْمتاواس  ابن  وقال   قال  للمتفرسني،  أي:  وغريه: 
  :اُهمْ حمس ِف تاْعرُِفُهْم بِِسيما فُّ ْغنِيااءا ِمنا اِلَّعا

ا
ُبُهُم اْْلااهُِل أ ْسا اْو  حمس  : وقال    ،ىجسُيا ل وا

الْقا  ِْن  ْلا ِِف  نَُّهْم  اْعرِفا ِلا وا اُهْم  بِِسيما راْفتاُهْم  فالاعا ُهْم  يْنااكا را
ا ْلا اُء  اشا الصادقة ىجسْولِ ن فالفراسة   .

فهو ينظر بنور هللا    ،لقلب قد تطه ر وتصفى، وتنزه من األدنس، وقرب من هللا  
  أيب سعيد    :الذي جعله يف قلبه. ويف الرتمذي وغريه من حديث    :قال

 . (2) ((اتَّقوا فراسة اْلُمؤمن فأِإنَُّه ينظر بِنور هللا)):   قال رسول هللا
فإن القلب إذا قرب من    ؛وقال: إن  هذه الفراسة نشأت له من قربه من هللا  

انقطعت عنه معارضات السوء املانعة من معرفة احلق وإدراكه، وكان تلقيه من  هللا 
حبسب قربه منه، وأضاء له النور بقدر قربه، فرأى يف ذلك   مشكاة قريبة من هللا  

واحملجوب  البعيد  يره  مل  ما  يف    ،النور  ثبت  حديث  (الصحيح)كما  هريرة    :من  أيب 
    النيب ربه    عن  عن  يروى  ))   فيما  قال:  إيلَّ  أنه  تقرب  ما 

عبدي بشيء أحبَّ إيل مما افرتضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيلَّ ابلنوافل حىت  
اليت   ويده  به،  يبصر  الذي  به، وبصره  يسمع  الذي  أحببته كنت سعه  فإذا  أحبه، 

 

 (. 190( التبيان يف أقسام القرآن، البن القيم )ص:1) 
 . تقدم (2) 
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اليت ميشي هبا أن تقرب عبده منه يفيده    ، فأخب  (1) ((يبطش هبا، ورجله 
ن مسعه وبصره ويده ورجله، فسمع به وأبصر به وبطش به  حمبته له، فإذا أحب ه قرب م

ومشى به، فصار قلبه كاملرآة الص افية، تبدو فيها صور احلقائق على ما هي عليه فال  
العبد إذا أبصر ابهلل   أبصر األمر على ما هو عليه،    تكاد ختطئ له فراسة، فإن 

ابهلل   مسع  علم  فإذا  من  هذا  وليس  عليه،  هو  ما  على  عالم   مسعه  بل  الغيب، 
األابطيل   بنقوش  مشغول  غري  بنوره  مستبشر  قريب  قلب  يف  احلق  قذف  الغيوب 
واخلياالت والوساوس اليت متنعه من حصول صور احلقائق فيه، وإذا غلب على القلب 
النور فاض على األركان، وابدر من القلب إىل العني فكشف بعني بصره حبسب ذلك 

 .  (2) النور
الرازيويشرتط   املالحظة،      اإلمام  قوة  له:  تتوفر  أن  ابلفراسة  املشتغل  يف 

األخالق   على  الظاهرة  ابألشكال  االستدالل  وهي  متعلمة،  بصناعة  يكون  ما  يعين 
أن جيمع   بل حياول  واحدة،  بعالمة  االكتفاء  الكثرية، وعدم  التجارب  وإجراء  الباطنة، 

 الفروع.  عدة ظواهر نفسية؛  ألن العلم يقيين األصول ظين
 . يف قلوب أوليائه يوقعه هللا واحلاصل أن الفراسة منها: ما 

...، وهي ال تفيد علًما، قوة املالحظو   واخللق  ما حيصل بدالئل التجارب ومنها:  
وال يرتتب عليها حكم، وإمنا تفيد الظن الذي قد يقوى فيفيد الظن القوي الذي يرجح  

 صدقه. 

 

 [. 6502( صحيح البخاري ]1) 
(، مفتاح دار  3/636(، بدائع الفوائد )17(، وانظر: الطرق احلكمية )ص:238القيم )ص:الروح، البن    (  2) 

 (. 2/222)السعاد 
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ابهلل   صلته  وقوة  وإخالصه،  العبد،  تقوى  الكتساهبا:  الرايضة  و   ،والسبيل 
الشهوات   ،الروحية على  هللا    ،والتعايل  نَُّهْم حمس  :يقول  اْهِديا نلا فِيناا  ُدوا  اها جا ِينا  اَّلَّ وا

 [. 69]العنكبوت: ىجسُسُبلاناا
 قوة املالحظة، وإجراء التجارب الكثرية.  و  ومن أسباب اكتساهبا: التعلم،

 

  :اإلِلام الغريزي للحيوان - 4
النحل إىل  وْحا حمس  :كالوحي 

ا
وِمنا    وأ ُبُيوتًا  بااِل  اْْلِ ِمنا  ِِذي  اُتَّ ِن 

ا
أ انلَّْحِل  إَلا  بُّكا  را

ْعرُِشونا  ا يا رِ وِممَّ جا  . [68]النحل: ىجسالشَّ

بُّكا إَلا انلَّْحلِ حمس :فقوله  وْحا را
ا
   .(1) أي: أهلمها :ىجسوأ

  .ألقى يف روعها وعلمها بوجه ال يعلمه إال اللطيف اخلبري ":  قال األلوسي  
حقيقة  املراد  يكون  أن  ومنعوا  منها،  أريد  ملا  بتسخريها  إليها  اإلحياء  بعضهم  وفسر 

 . (2) "وليس النحل منها ،ألنه إمنا يكون للعقالء ؛اإلحياء
 .(3) " وكل شيء من احليوان إهلام" : قال السدي

بُّكا إَلا انلَّْحلِ حمس: قوله  : وقال املاوردي   وْحا را
ا
 فيه ثالثة أوجه:  " :ىجسوأ

 قاله ابن عباس وجماهد.  ،ا: أن الوحي إليها هو إهلامً أحدها
 حكاه ابن قتيبة.    ،أنه سخرها:: يعين اين   الث

 

تفسري القرآن    (، 5/143)  الدر املنثور  (،1/73)  تفسري حيىي بن سالم. وانظر:  ( 6/405تفسري الطبي )  (1) 
(،  612(، الوجيز )ص:2/245)  الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد (،  7/2289)  البن أيب حامت،  العظيم
معاين  (، 2/219، للزجاج )وإعرابه معاين القرآن  (،3/406)احملرر الوجيز   (، 6/268)  السمعاين تفسري  
 (. 245، البن قتيبة )ص: غريب القرآن(، 71)ص:  أتويل مشكل القرآن(، 1/325، للفراء )القرآن 

 (. 7/420روح املعاين )  (2) 
 . ( 1/73)  تفسري حيىي بن سالم  (3) 
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   . (1)"قاله احلسن ،: أنه جعل ذلك يف غرائزها مبا خيفى مثله على غريهاالثالث
 
  :اإلشارة السريعة على سبيل الرمز واإلحياء - 5

اِب  حمسحكاه القرآن عنه:    فيما     كإحياء زكراي جا لَع قاوِْمهِ ِمنا الِْمْحرا را فاخا
ِشيًّا ًة وعا ب ُِحوا بُْكرا ْن سا

ا
ِْهْم أ وْحا إَلا

ا
 . [11]مرمي: ىجسفاأ

جرير   ابن  ِْهمْ حمس" :  قال  إَلا وْحا 
ا
تلك   ىجسفاأ تكون  وقد  إليهم،  أشار  يقول: 

اإلشارة ابليد وابلكتاب وبغري ذلك، مما يفهم به عنه ما يريد. وللعرب يف ذلك لغتان:  
ومن قال: أوحى، قال: ي وحي،    ، فمن قال: َوَحى، قال يف يفعل: حيَِي  ، َوَحى، وأوحى

يفعل يف  قال  َوَمى،  قال:  فمن  َوَوَمى،  أَوَمى  قال  ،ميَِي  :وكذلك  قال  :ومن    : أَوَمى، 
 . (2)"ي وِمي

 
 : ، وإحياء شياطني اجلن واإلنس بعضهم إىل بعضوسوسة الشيطان - 6

يف نفس اإلنسان،    الشر  إلقاءه خواطرو عب القرآن الكرمي عن وساوس الشيطان،  
ابلوحي:   له  هللا  وتزينه  ُوُحونا حمس  : قال  َلا يااِطيا  الشَّ ادِلُوُكمْ   وإنَّ  َِلُجا ْوَِلاائِِهْم 

ا
أ  ىجس إَلا 

ِ الْواْسوااِس اْْلانَّاِس حمسفذلك ابلوسواس املشار إليه بقوله:  ،  [121]األنعام:   [ 4:]الناس  ىجسِمْن َشا 
 .-كما تقدم-

ادِلُوُكمْ حمس  :فقوله   َِلُجا ْوَِلاائِِهْم 
ا
أ إَلا  ُوُحونا  يف أي:    ىجسَلا فيلقون  يوسوسون 

 .(3) قلوهبم اجلدال ابلباطل

 

 . ( 3/199)  النكت والعيون  (1) 
 (. 153 /18)  تفسري الطبي( 2) 
 (. 4/633)  البحر احمليط يف التفسري (، وانظر: 7/77)  تفسري القرطيب (3) 
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إال  يعين:  غرورًا،  إال  هللا  دون  من  وليًّا  اختذوه  الذين  أولياَءه  الشيطان  يعد  وما 
قال  ابطاًل  ُغُروًرا حمس  :، كما  إَِلَّ  يَْطاُن  الشَّ يَعُِدُهُم  و [64]اإلسراء:  ىجس َوَما  هللا ،  قال 
:   يَاحمس   ِ نَُّكْم بِاَّللَّ نَْيا َوََل َيُغرَّ َياةُ اَلُّ نَُّكُم اْْلَ ِ َحقٌّ فََل َتُغرَّ َها اْلَّاُس إِنَّ وَْعَد اَّللَّ يُّ

َ
أ

 [. 5اطر:]ف ىجسالَْغُرورُ 
لِكا حمس:  وقال   ذا ن ِ يُوِح باْعُضُهْم    وكا يااِطيا اإْلنِْس واْْلِ ا شا ُدوًّ ِِب   عا

ِ نا
لْناا لُِك  عا جا

ْوِل ُغُروًرا  يلقي ويوسوس شياطني اجلن    أي:  قيل:.  [112]األنعام:  ىجسإَلا باْعض  زُْخُرفا الْقا
   .إىل شياطني اإلنس أو بعض كل من الفريقني إىل اآلخر

ْولِ حمس الْقا ظاهره:  أي  ىجسزُْخُرفا  املزين  منه  إذ   ،املموه  زخرفه  من  ابطنه  الباطل 
 . (1) زينه

معناه:وقيل ا   :  مع  اليت  اإلنس  اجلنشياطني  مع  اليت  اجلن  وشياطني  ، إلنس، 
 . (2) وليس لإلنس شياطني

يوسوس شياطني "  :ىجسيُوِح باْعُضُهْم إَلا باْعض  حمس":  الزخمشري    جار هللا  قال
 . (3)"وبعض اإلنس إىل بعض ،وكذلك بعض اجلن إىل بعض ،اجلن إىل شياطني اإلنس

االتفاق على صحة   مع  األمر،  إمنا هو يف حقيقة  فإن اخلالف  أية حال  وعلى 
 يطلق اسم الشيطان على كل عات متمردفاإلطالق جمازًا؛ لعالقة املشاهبة اليت ال ختفى، 

 . من اإلنس واجلن والدواب 

 

 . ( 4/251روح املعاين ) (، 3/176أيب السعود ) انظر: تفسري (1) 
)انظر:  (  2)  الطبي  )(51/ 12تفسري  ابن كثري  تفسري   ،1/115( املنثور  الدر  القدير،  342/ 3(،  فتح   ،)

 (. 2/176للشوكاين )
 .  ( 1/531النسفي )(،  تفسري 2/178البيضاوي )(، وانظر: تفسري 2/59الكشاف )( 3) 
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يااِطينِِهْم قاالُوا إِنَّا    ِإَوذااحمس  : قال هللا   لاْوا إَِلا شا نَّا ِإَوذاا خا ُنوا قاالُوا آما ِينا آما لاُقوا اَّلَّ
ُْن ُمْستاْهزِئُونا  ا َنا عاُكْم إِنَّما    [.14]البقرة: ىجسما

دينارروي  و  ابن  مالك  قال    عن  إن  أنه  عل   :  أشد  اإلنس  من   ي  شيطان 
اجلن ِ  تعو    ألين  ؛شيطان  اجلن ِ ذت ابهلل  إذا  اإلنس جييئين  عينِ    ذهب شيطان  ، وشيطان 

 .(1) إىل املعاصي عيانً  ينفيجر  
اإلمام   عاشور قال  بن  الطاهر  أصله"  :  حممد  من   :الشيطان  نوع 

 .املوجودات اجملردة اخلفية، وهو نوع من جنس اجلن
اجملاز.  وجه  على  الناس  من  اخلبائث  يفعل  الذي  املضلل  على  الشيطان  ويطلق 

العرب )  :ومنه بن   (شياطني  سعد  وابنه  األعور،  نشب  منهم:  خباثهم،  من  جلماعة 
 نشب الشاعر، وهذا على معىن التشبيه، وشاع ذلك يف كالمهم.

اإلنسان واإللف  ،واإلنس:  التأنس  من  مشتق  ابلبشر   ؛ وهو  أيلف  البشر  ألن 
 . ا وإنسانً وأينس به، فسماه إنسً 

اإلنس)و ا  (شياطني  للناس  مكر  استعارة  من  الشياطني:  فعل  يفعلون  لذين 
 وخديعة.

 ؛ اإضافة جمازية على تقدير )من( التبعيضية جمازً   (اإلنس)إىل    (شياطني)وإضافة  
بناء على االستعارة اليت تقتضي كون هؤالء اإلنس شياطني، فهم شياطني، وهم بعض  

أي علي  :اإلنس،  يطلق  متعارفة  غري  وأفراد  متعارفة،  أفراد  هلم  اإلنس:  اسم أن  هم 
   .الشياطني، فهي هبذا االعتبار من إضافة األخص من وجه إىل األعم من وجه

 

  الكشف والبيان   (،  59/ 2الكشاف )(،  2/313)  الوسيط (،  8/372سري البسيط، للواحدي )انظر: التف(  1) 
 (. 3/149)  غرائب القرآن  (، 4/624) البحر احمليط يف التفسري (، 7/68)  تفسري القرطيب  (،4/182)
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حقيقة واإلضافة  حقيقة،  اجلن  غري   ؛وشياطني  ومنهم  شياطني،  منهم  اجلن  ألن 
ظاهرة، وما جاءت      شياطني، ومنهم صاحلون، وعداوة شياطني اجلن لألنبياء

:    آلدم  قال هللا  إال للتحذير من فعل الشياطني، وقد      األنبياء
وِْجكا حمس لِزا اكا وا ُدوٌّ ل ا عا ذا  [. 117]طه: ىجسإِنَّ ها

لْنااحمس  :يف موضع احلال، يتقيد هبا اجلعل املأخوذ من  ىجسيُوِح حمس   :ومجلة عا فهذا   ، ىجسجا
 الوحي من متام اجملعول. 

ما يشمل إلقاء الوسوسة يف النفس  :والوحي: الكالم اخلفي، كالوسوسة، وأريد به
 من حديث يزور يف صورة الكالم.  

إىل  الشر  تعليم  املقدرة على  يلقون خواطر  اجلن،  املوحي: هو شياطني  والبعض 
 . (1)"شياطني اإلنس، فيكونون زعماء ألهل الشر والفساد

 
   إىل مَّلئكته من أمر ليفعلوه:  ما ُيلقيه هللا - 7

قوله ذلك  ِينا    إذْ حمس   :  ومن  اَّلَّ ثاب ُِتوا  فا عاُكْم  ما ّن ِ 
ا
أ ةِ  ئِكا الْماًلا إَلا  بُّكا  را يُوِح 

ُنوا   [. 12]األنفال: ىجسآما
ليشكروه عليها،    ؛هلم  وهذه نعمة خفية أظهرها هللا  "  :قال ابن كثري  

ومتجد-وهو   وتبارك  وتقدس  نبيه   -تعاىل  لنصر  أنزهلم  الذين  املالئكة  إىل    أوحى 
  وبينهم بينه  فيما  إليهم  يوحي  املؤمنني،  وحزبه  الذين   :ودينه  يثبتوا  أن 

 . (2)"آمنوا

 

 (. 9-8أ/ -8) التحرير والتنوير   (1) 
 (. 4/25تفسري ابن كثري ) (2) 
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اإلسالم  وقال السعود    شيخ  ُنوا حمس:  "قوله    :أبو  آما ِينا  اَّلَّ ثاب ُِتوا    ؛ ىجسفا
التثبيت   ؛لرتتيب ما بعدها على ما قبلها تعاىل إايهم من أقوى موجبات    . فإن إمداده 

التثبيت يف كيفية  مجاعة  ؛واختلفوا  السواد   : فقالت  وتكثري  ابلبشارة  بتثبيتهم  أمروا  إمنا 
قلوهبم به  تقوى  مما  ونياهتم  ،وحنومها  عزائمهم  القتال  ، وتصح  يف  وهو    .ويتأكد جدهم 

مبعىن ا  :األنسب  عن  عبارة  هي  اليت  وحقيقته  موطن التثبيت  يف  الثبات  على  حلمل 
 .(1) "واجلد يف مقاساة شدائد القتال ،احلراب 

 
 :األمر الكوين - 8

ا    إِذااحمس  :قال هللا   اها ال رُْض زِلْزا
ا
ا    ١ُزلْزِلاِت اْْل اها ال ثْقا

ا
رُْض أ

ا
ِت اْْل ْخراجا

ا
أ واقاالا   2وا

ا   اها ا ل اُن ما نْسا ا   3اإْلِ ْخبااراها
ا
ُث أ ِ ئِذ  َُتاد  ا   4ياوْما اها وْحا ل

ا
بَّكا أ نَّ را

ا
   [. 5-1:الزلزلة ] ىجس5بِأ

قول هللا      عن جماهدوقد جاء   قال يف  نَّ حمس  : أنه 
ا
ا   بِأ اها ل وْحا 

ا
أ بَّكا  را

 . (2): أمرها، فألقت ما فيها وختل تقال ىجس5
الطاهر بن عاشور   ا حمس  : قوله    : قال اإلمام حممد  اها ل وْحا 

ا
أ بَّكا  را نَّ 

ا
بِأ

ُث حمس  :جيوز أن يتعلق بفعل     ىجس5 ِ حتدث أخبارها بسبب أن   :والباء للسببية، أي  ،ىجسَُتاد 
 أمرها أن حتدث أخبارها.   هللا

ْخبااراهااحمس من  وجيوز أن يكون بداًل 
ا
وأظهرت الباء يف البدل لتوكيد تعدية فعل     ىجسأ

ُث حمس ِ  .إليه ىجسَُتاد 

 

 (. 10/ 4تفسري أيب السعود )  (1) 
 (2)   ( الطبي  تفسري  العظيم (،  548/ 24انظر:  القرآن  حامت   ، تفسري  أيب  املنثور  3455/ 10)   البن  الدر   .)

 (8 /592 .) 
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أي التكوين،  أمر  على  الوحي  فكأنه    : وأطلق  أثقاهلا  إخراج  أسباب  فيها  أوجد 
وْحا حمسكقوله تعاىل:    ،أسر إليها بكالم

ا
أ ُبُيوتًا   وا بااِل  اْْلِ ِِذي ِمنا  ِن اُتَّ

ا
أ إَِلا انلَّْحِل  بُّكا    ىجس را

  اآلايت.
الا  حمسكقوله تعاىل:    ،قال  :أوحى معىن  : لتضمني  ؛ابلالم  ( أوحى)  :وعدي فعل قا فا

رًْها ْو كا
ا
وًَْع أ رِْض ائْتِياا طا

ا
لِْْل ا وا اها ن يتعدى حبرف  أ  ( أوحى)وإال فإن حق    ،[11]فصلت:  ىجسل

 .)إىل(
ْن  حمسقال تعاىل:    ،(قول التكوين)والقول املضمن هو  

ا
أ ْدنااهُ  را

ا
أ إِذاا  ء   ْ ا قاْونُلاا لَِشا إِنَّما

ياُكونُ  ُ ُكْن فا  [ . 40]النحل: ىجسناُقولا َلا
ألنه حكاية عن تكوين ال   ؛ هلا   ( أوحى)  :هلا إىل فعل  ( قال)وإمنا عدل عن فعل:  

 .  (1)"عن قول لفظي
ْمراهااحمس  : ومن ذلك ما قيل يف قوله  

ا
اء  أ ما ِ سا

وْحا ِِف ُك 
ا
أ  : أي  [، 12]فصلت:  ىجسوا

املالئكة،   من  سكاهنا  إىل  قوامها   وإَلهاأوحى  هبا  اليت  األمور،  من  شاء  ما  نفسها 
   .وصالحها

 . (2) "ألنه فيها ؛وأضاف األمر إليها 
عاشور   بن  الطاهر  حممد  اإلمام  ويطلق "  :قال  اخلفي،  الكالم  والوحي: 

الوحي على حصول املعرفة يف نفس من يراد حصوهلا عنده دون قول، ومنه قوله تعاىل  

 

 (. 493/ 30)   التحرير والتنوير   (1) 
 (. 238/ 2تفسري ابن جزي )  (2) 
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ِْهمْ حمس  :  حكاية عن زكرايء  إَِلا وْحا 
ا
أومأ إليهم مبا يدل على   : أي  ،[ 11]مرمي:  ىجسفاأ

 :(1)ا. وقول أيب دؤادمعىن: سبحوا بكرة وعشيً 
َى امل            ابخل َطِب الطِ َواِل واَتَرةً يرمون         ( 2) اَلِحِظ ِخيفَة الر قَباءَوح 

  ، فيطلق على إهلام هللا تعاىل املخلوقات ملا تتطلبه مما فيه صالحها  ، مث يتوسع فيه
بااِل ُبُيوتًاحمس  :   كقوله ِِذي ِمنا اْْلِ ِن اُتَّ

ا
أ بُّكا إَلا انلَّْحِل  وْحا را

ا
  : أي  [،68]النحل:  ىجسوأ

بعض خملوقاته لقبول أثر    جبلها على إدراك ذلك وتطلبه، ويطلق على تسخري هللا  
احمسكقوله:    ،قدرته اها ال رُْض زِلْزا

ا
اهااحمسإىل قوله:    ، [1]الزلزلة:  ىجسإِذاا ُزلْزِلاِت اْْل وْحا ل

ا
بَّكا أ نَّ را

ا
 ىجسبِأ

 . [5]الزلزلة:
املعاين من   يقع على مجيع هذه  السماء  اللفظ يف حقوالوحي يف  يقته استعمال 

كواكبها، وأوحى   وات بتقادير نظم جاذبيتها، وتقادير سري وجمازاته، فهو أوحى يف السم
قال  يعملون،  مبا  األمر  من  يتلقونه  مبا  املالئكة  إىل  وأوحى  فيها،  املالئكة  خبلق  فيها 

لُونا حمستعاىل:   ْعما ْمرِهِ يا
ا
ْفَُتُونا حمسوقال:    ،[ 27]األنبياء:  ىجسواُهْم بِأ ارا َلا يا انلَّها ب ُِحونا اللَّيْلا وا  ىجس يُسا

 . [20]األنبياء:
مبعىن سكاهنا  :وأمرها  من  مالبساهتا  من  هو  ما  بكل  يصدق  وهو    ، شأهنا، 

واجلاذبية بينها وبني ما جياورها. وذلك مقابل قوله يف خلق   ، ومتاسك جرمها   ،وكواكبها

 

أدب  (،  133/ 2)   العقد الفريد   (، 143/ 1، للجاحظ ) البيان والتبيني . انظر:  أمحد بن أيب داود اإلايدي هو    (1) 
 (. 146/ 1)   زهر اآلداب ومثر األلباب (،  229)ص:   الكتاب 

:  ابخلطب..(. و)اللحظ(   ي وح ونَ وروى )   . التصريح   طريق   على   بكثرة   الفم   من   الكالم   إلخراج   الرمي   استعار   (2) 
نظر إليه مبؤ ِخِر عينيه.    : حلَََظه  وحلَََظ إليه، أي "   : قال اجلوهري    . يسرة   أو   مينة   العني   بطرف   االشارة 

العني   : -ابلفتح -  و)الل َحاظ(  راعيته   . مؤخر  إذا  الحظته،  مصدر  )حلظ(  وابلكسر:  مادة:  الصحاح،   "
  ويوحون   األمن،   عند   اترة   الطوال   ابخلطب   يتكلمون   أي: .  آلة   ألهنا   إليها؛   الوحى   ونسب   . ( 1178/ 3) 

 . مقال   عندهم   مقام   فلكل   الرقباء،   من   خلوفهم   أخرى،   اترة   ابللواحظ   وحيا 
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احمس  :األرض اتاها قْوا
ا
أ ا  فِيها را  واقادَّ ا  فِيها بااراكا  وا ا  فاوْقِها ِمْن  اَِسا  وا را ا  فِيها لا  عا   . [10]فصلت:  ىجسواجا

ْمراهااحمس  :وانتصب
ا
  : معىن  (أوحى)  :أو على تضمني  ،أبمرها  :على نزع اخلافض، أي  ىجسأ

 . (1) "أَو دَعأو َقد َر 
 

رعي:: رابًعا  تعريف الوحي يف الصطَّلح الشَّ
  :يف الصطَّلحالوحي  - 1

عباده  هللا  إعالم   ما  واسطة،    وبغري  ،بواسطة  ،ابلشيء  من شاء من  على 
 يف )مراتب الوحي(.  بيانه سيأيت

إِْن  حمس  :هللا  قال    .املوَحى  اسم املفعول منه، أي:  :ي ويراد بهوقد يطلق الوح
 . (2 )املنزل على النيب   وهو كالم هللا، [4:]النجم ىجسُهوا إَِلَّ واْحٌ يُوحا 

 
د عبده - 2 يخ حممَّ  للوحي واإلِلام:  تعريف الشَّ

 ،   املن ز ل على نيب   من أنبيائه   قال: "وقد عر فوه شرًعا أن ه كالم هللا  
عر ِفه على شرطنا أبن ه عرفاٌن حيده الش خص من نفسه مع اليقني أبن ه من قبل أم ا حنن فن

بواسطة أو بغري واسطة، واألول بصوت يتمث ل لسمعه أو بغري صوت، ويفر ق    هللا  
بينه وبني اإلهلام أبن  اإلهلام  وجداٌن تستيقنه الن فس، وتنساق إىل ما يطلب على غري 

 . (3)؟ وهو أشبه بوجدان اجلوع والعطش واحلزن والس رور"شعور منها من أين أتى

 

 (. 251-250/ 24)   التحرير والتنوير   (1) 
حممد بن يوسف  ،  سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد  (، 1/9تح الباري، للحافظ ابن حجر )انظر: ف (  2) 

 (. 2/278) الصاحلي الشامي 
 (. 108)ص:( رسالة الت وحيد، حممد عبده  3) 
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 : إبراهيم خليفة األستاذ الدكتورتعقيب  - 3
عبده حممد  الش يخ  نوافق  "ال  األنبياء     يقول:  على  إليه  املوحى  قصر    يف 

    الت عميم حبيث يشمل غري األولياء كذلك من نقول مبزيد من  واألولياء، بل 
سخطه   هللا    أهل  قبل  من  املكل م  واألبرص   ،كإبليس   واألعمى  وكاألقرع 

 .  (1) احملد ثني من قبل املَلك 
 

أنه    عن أيب هريرة    رواية البخاري    نص أخرجه البخاري ومسلم. و   ( حديث األقرع واألبرص. 1) 
النيب   بدا هلل    مسع  أبرص وأقرع وأعمى،  إسرائيل:  بين  ثالثة يف  ))إن  أن    يقول: 

وجلد   حسن،  لون  قال:  إليك؟  أحب  شيء  أي  فقال:  األبرص،  فأتى  ملكا،  إليهم  فبعث  يبتليهم، 
ي املال  حسن، قد قذرين الناس، قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لون حسنا، وجلدا حسنا، فقال: أ

بل،  إل أو قال: البقر، هو شك يف ذلك: إن األبرص، واألقرع، قال أحدمها ا-أحب إليك؟ قال: اإلبل،  
البقر فقال: أي شيء أحب  -وقال اآلخر:  األقرع  فيها وأتى  يبارك لك  فقال:  فأعطي نقة عشراء،   ،

إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عين هذا، قد قذرين الناس، قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا،  
فيها، لك  يبارك  وقال:  حامال،  بقرة  فأعطاه  قال:  البقر،  قال:  إليك؟  أحب  املال  فأي  وأتى    قال: 

األعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد هللا إيل بصري، فأبصر به الناس، قال: فمسحه فرد هللا 
إليه بصره، قال: فأي املال أحب إليك؟ قال الغنم: فأعطاه شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان  

ص يف صورته وهيئته، فقال رجل  هلذا واد من إبل، وهلذا واد من بقر، وهلذا واد من غنم، مث إنه أتى األبر 
اللون   أسألك ابلذي أعطاك  اليوم إال ابهلل مث بك،  تقطعت يب احلبال يف سفري، فال بالغ  مسكني، 
احلسن، واجللد احلسن، واملال، بعريا أتبلغ عليه يف سفري، فقال  له: إن احلقوق كثرية، فقال له: كأين  

ك هللا؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر، فقال: إن  أعرفك، أمل تكن أبرص يقذرك الناس، فقريا فأعطا
كنت كاذاب فصريك هللا إىل ما كنت، وأتى األقرع يف صورته وهيئته، فقال له: مثل ما قال هلذا، فرد عليه  
مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذاب فصريك هللا إىل ما كنت، وأتى األعمى يف صورته، فقال:  

قطعت يب احلبال يف سفري، فال بالغ اليوم إال ابهلل مث بك، أسألك ابلذي  رجل مسكني وابن سبيل وت 
رد عليك بصرك شاة أتبلغ هبا يف سفري، فقال: قد كنت أعمى فرد هللا بصري، وفقريا فقد أغناين، فخذ 

ابتليتم، فقد رضي هللا    ما شئت، فو  اليوم بشيء أخذته هلل، فقال أمسك مالك، فإمنا  هللا ال أجهدك 
 [. 3205وسخط على صاحبيك((. صحيح البخاري ]عنك، 
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الدكتور   األستاذ  خليفةوتعقيب  الر محن  عبد  إىل     إبراهيم  ابلنظر  هو  إمنا 
 . (1)تعميم الفاعل، وتعميم املفعول

 
 : حقيقة الوحي إىل أم موسى - 4

خليفة الر محن  عبد  الد كتور  العالمة  أستاذن  يف كالم   :  يقول  بك  "مر  
كان ابإلهلام، وقد حنا حنوه    إىل أمِ  موسى   أن  وحي هللا      الر اغب

على سبيل املثال، مث  قل د     وابن كثري  البيضاوي    :هذا عديد من املفسِ رين منهم
هؤالء كثري غريهم...غري أن هذا الر أي غري مت جه، وإال فمن أين لفطرة كائن من كان  
ارتكاز مثل هذا   يتص ور  املرسلني، حىت   الن اس سيكون من  اعتقاد جازم أبن  فالًن من 

يْناا إَلا  حمس  لكرمية؟حسبما نطقت اآلية اطرة أمِ  موسى ابلنِ سبة لولدها  االعتقاد يف ف  وْحا
ا
وأ

ِْك  وُه إَلا ادُّ ِِن إنَّا را ْزا ااِف وَل َتا لْقِيهِ ِف اَْلام ِ وَل ُتا
ا
لايْهِ فاأ رِْضعِيهِ فاإذاا ِخْفِت عا

ا
ْن أ

ا
م ِ ُموَسا أ

ُ
 أ

لِيا  الُْمرْسا ِمنا  اِعلُوُه  اجلملة(  ،ىجسوجا وامسي ة  )إن ،  ب :  املؤك د  الن حو  وعلى  إنَّا حمس  .(2) هكذا 
لِيا  الُْمرْسا ِمنا  اِعلُوُه  وجا ِْك  إَلا ادُّوُه  أختها داللة،    ،ىجسرا تدنو عن  واحدة، واثنية ال  فهذه 

ْدنااهُ حمس  :عن هاتني البشارتني ابلوعد يف قوله    وهي تعبريه   دا رَّ   فارا ْ تاقا ِهِ َكا م 
ُ
إَلا أ

ْعلاُمونا  اُهْم َل يا ْكَثا
ا
قٌّ ولاِكنَّ أ ِ حا نَّ وْعدا اَّللَّ

ا
نا وِِلاْعلاما أ ْزا َتا ا وَل  يُْنها   [، 13]القصص:  ىجسعا

من  درجته  تكن  مهما  نيب    غري  رآها  منام   لرؤاي  أو حىت   اإلهلام  جملر د  يصلح  أيَن  فمن 
 الص الح والورع؟

 

 (. 149-148 يف )منة املنان( )ص:مفصاًل  انظر ذلك ( 1) 
 (.  45/ 20( انظر: روح املعاين ) 2) 
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قال لشيء من هذا أو ذاك وعد؟ فمن مث  استظهر كلٌّ من من أين يصلح أن يف
أن يكون الوحي إىل أمِ  موسى من طريق ملك أرسله    (2) واآللوسي ِ   (1) أيب حي ان

أوالمها،    هللا   إىل  واثنيهما  احلجتني،  هاتني  اثنية  إىل  الر جلني  أول  فاطنًّا  إليها 
 .  (3) وكذلك يظهر  هذا االختيار من صنيع القرطيب

 
رين: - 5  تعقيب على ما ذكر من أقوال املفسِ 

خليفة    قال إيرهيم  الدكتور  هؤالء    شيخنا  حيمل  "وما  املنان(:  )من ة  يف 
ني بدعوى اإلهلام وحمدثيهم يف حسباننا إال خشية أن ي ظن  أبمِ  وأولئك من قدامى القائل

الن بوة، مع إمجاع املسلمني وغريهم نبوهتا، بل مع    (4)موسى  إمجاع املسلمني  على عدم 
الن بوة  أن  من شرط  احمسانطالقًا من حنو:    ،الذ كورة  على  اَل   وما رِجا إَل  بْلِكا  قا ِمْن  لْناا  رْسا

ا
أ

ِْكرِ إْن ُكنُْتْم َل تاْعلاُمونا  ْهلا اَّل 
ا
لُوا أ

ا
ِْهْم فااْسأ   [.43]النحل: ىجسنُوِح إَلا

   ولكن من أيَن يقتضي إرسال امللك إىل أحد نبوته؟ أفال يرون إىل إرساله  
، وكل مها مبا ذكر هللا  إىل مرمي   جبيل    حيث متث ل هلا بشرًا سوايًّ

أَوال يرون إىل إرسال هللا   الكرمي،  َلَك إىل كل   من األقرع امل  من قص تها يف كتابه 
حديث الش يخني وغريمها املنب ه إليه غري مر ة، فبنحو هذا  واألبرص واألعمى، على ما يف  

َّ نظر كلٌّ من أيب حي أيًضا يف استظهارمها ما استظهراه يف هذا     ان والقرطيبّ 
على أن ه   ،  إىل أمِ  موسى الوحي من كونه كان عن طريق َمَلك  أرسله هللا  

 

 (.  7/100( البحر احمليط ) 1) 
 (. 49–20/45( روح املعاين ) 2) 
 (.  13/250( انظر: تفسري القرطيب )3) 
 . ، فال ينبغي االلتفات إليه وال حيتج به  ، ( إمجاع غري املسلمني غري معتب4) 
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علينا   القرآن  يقص  مل  زماهنا  نيب   يف  الوحي عن طريق  هذا  يكون  أن  أيًضا  يستبعد  ال 
أعلم به فليس ملا قاله أهل دعوى اإلهلام، ومثلهم   قص ته، وأي  ذلك كان مم ا هللا  

 . (1) أهل دعوى رؤاي املنام وجه البت ة"
ع يوافق ما ذكره  من دعوى اإلمجا     إبراهيم خليفة  العالمة  وما ذكره الد كتور

أن ه  "  حيث قال:    البيضاوي  القاضي   امرأةً   فإن  اإلمجاع على    ؛مل يستنبئ 
ِْهمْ حمس :لقوله  اًَل نُوِح إَِلا بْلِكا إَِلَّ رِجا لْناا ِمْن قا رْسا

ا
ا أ  .(2) " [43]النحل: ىجسواما

 . (تفسريه)يف   وهو  قريب مما ذكره احلافظ ابن كثري 
أن    :  العراقي  احلافظ  قال الصحيح  "والرتدد بني مرمي وخدجية مفرع على 

 .  (3) وقد نقل بعضهم اإلمجاع عليه" ،مرمي ليست نبية
القرطيب هللا    :   وقال  ألن  نبية؛  مرمي  أن  إليها   "والصحيح  أوحى 

   .(4) ائر النبيني" بواسطة امللك كما أوحى إىل س
ليست نبية        إمجاع العلماء على أن مرمي    وقد نقل إمام احلرمني

 .  (5) ذكره يف )اإلرشاد("-
أن         والقرطيب      مسل م، فقد ذكر الز جاج    ر من دعوى اإلمجاع غري  كِ ما ذ  و 

راكِ حمس  : قوله    معىن هَّ وطا اِك  فا اْصطا ا  اَّللَّ اختارك،    ،ىجسإنَّ  راكِ حمسأي:  هَّ من    ، ىجسوطا أي: 
 .  واحلسنعن جماهد، روي  ،الكفر

 

 (. 153/ 2( من ة املنان يف علوم القرآن )1) 
 (.   2/293(، وانظر: أحكام القرآن، للجص اص ) 2/38( تفسري البيضاوي ) 2) 
 (. 7/14طرح التثريب يف شرح التقريب )  (3) 
 (. 4/83تفسري القرطيب ) (4) 
 (. 119ص:النووي )لإلمام األذكار،  (، 340)ص:  دلة ألاإلرشاد اىل قواطع اانظر:  (5) 
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راكِ حمس  :قوله    : (1)  الز جاجوعن   هَّ من سائر األدنس من     أي:  ،ىجسوطا
اكِ حمساحليض والنِ فاس وغريمها.   فا اِميا حمس  ،لوالدة عيسى    ىجس واْصطا ال اءِ الْعا   ، ىجسلَع نِسا

 وغريها.   عن احلسن وابن جريج ، روي يعىن: عاملي زماهنا 
 قيل: على نساء العاملني أمجع إىل يوم الص ور.  و 

 وغريه.     وهو الص حيح على ما نبينه، وهو قول الز جاج
لوالدة  الث اين:  ومعىن  لعبادته،  االصطفاء  األول:  معىن  ألن   االصطفاء؛  وكر ر 

هللا  .عيسى   رسول  قال  وملأْ  ))  :   وقد  ِثرٌي،  الر ِجأاِل كأ ِمْن  كأمألأ 
ُ بِْنُت ِعْمرأانأ، وإنَّ فأْضلأ عأاِئشأةأ على   يأْكُمْل ِمْن النِ سأاِء إل آِسيأُة اْمرأأأُة ِفْرعأْونأ ومأْرميأ

. والكمال هو الت ناهي والت مام، ويقال يف (2) ((النِ سأاِء كأفأْضِل الثَّرِيِد على سأائِِر الطَّعأامِ 
. وكمال كلِ  -ابلض م-ل ( يف مضارعه  ، و)َيكم-بفتح امليم وضمها-ماضيه: )َكم ل(  

هلل   هو  إمنا  املطلق  والكمال  حبسبه،  نوع    شيء  أكمل  أن   شك   وال  خاص ة، 
يقني والش هداء والص احلني..  .   (3) اإلنسان األنبياء، مث  يليهم األولياء من الصدِ 

لْناا ِمْن حمس:  ق مجهور العلماء بني النيب والرسول؛ ألن قول هللا وقد فر   رْسا
ا
ا أ وما

ِِب   
بْلِكا ِمْن راُسول  وَل نا . وما  بني املعطوف واملعطوف عليه  يقتضي املغايرة  [52]احلج:  ىجسقا
احمس  : استدل وا به من قوله   ِْهمْ   واما إَِلا اًَل نُوِح  إَِلَّ رِجا بْلِكا  لْناا ِمْن قا رْسا

ا
غري منتج؛    ىجسأ

ألن ه أعم  من املد عى، وقد تقر ر أن  كل  رسول  نيبٌّ، وليس كل  نيب   رسوال، فبينهما عموم 
 وخصوص مطلق. 

 

 (. 1/410، للزجاج ) معاين القرآن وإعرابه (1) 
 [. 4459[، ومسلم ]3159 ،3179 ،3485 ،4998] ( أخرجه البخاري  عن أيب موسى  2) 
القرطيب( )3)  بتصر ف  واختصار  عن )تفسري  لكل   من قول هللا  84  –82/ 4(  القرطيب  أيًضا: تفسري  (. وانظر 

:  ىحمس ْهِل الُْقرا
ا
ِْهْم ِمْن أ اًَل نُوِح إَِلا بْلِكا إَِلَّ رِجا لْناا ِمْن قا رْسا

ا
ا أ  : وقوله    ،]109يوسف:[   ىجسواما

ْرياما إذِ حمس ْقِيًّا واذُْكْر ِِف الِْكتااِب ما نا َشا َكا ا ما ْهلِها
ا
ْت ِمْن أ  .]16مرمي:[  ىجسانْتاباذا
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، (بتبليغهمن أوحي إليه بشرع ومل يؤمر  )  :والذي عليه مجهور العلماء أن النيب هو 
من جاء بشريعة ):  . وقيل: الرسول(من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه)  :أما الرسول فهو

 .-وهللا أعلم- ( لشريعة من سبقه امن جاء اتبعً ): ، والنيب(مستقلة
السيوطي   عجيب  :قال  اإلمجاع  نسوة   ؛"دعوى  نبوة  يف  اخلالف  فإن 

فإن القول بنبوهتا شهري، بل مال الشيخ تقي الدين   ؛   ا مرميموجود، خصوصً 
    إىل ترجيحه، وقال: إن ذكرها مع األنبياء  (احللبيات )يف     (1)  السبكي

 .(2) يف )سورة األنبياء( قرينة قوية لذلك"
قال: "واس تدل  هبذه فقد  فيه زايدة يف الت فصيل والت حقيق،      لوسيورأي األ

مرمي   نبوة  إىل  من ذهب  الل قاين  ؛اآلية  ومنعه  يقتضيها،  املالئكة  تكليم    ألن  
 (3)  .اخل... 
من توه م أن  الن بوة جمر د الوحي ومكاملة امللك فقد حاد عن   اد عى أن  من  و قال:  و 

وبقوله   ابإلمجاع،  الن ساء  استنباء  عدم  على  استدل   من  الن اس  ومن    : الص واب. 
اًَل حمس بْلِكا إَِلَّ رِجا لْناا ِمْن قا رْسا

ا
ا أ  فى ما فيه. وال خي [،43ل:]النح ىجسواما

 

أبو احلسن،    (1)   ، ين الس بكي هو علي  بن عبد الكايف بن علي   بن متام الس بكي األنصاري  اخلزرجي  الدِ  تقي  
تقي  الدِ ين: شيخ  اإلسالم يف عصره، وأحد احلف اظ املفسِ رين املناظرين. وهو والد الت اج الس بكي صاحب  

ر، وانتقل إىل )القاهرة( مث  إىل )الش ام(. وويلِ  قضاء  الط بقات. ولد يف )سبك( من أعمال )املنوفي ة( مبص
 ه [.  756ه [، واعتل  فعاد إىل )القاهرة(، فتويف فيها ]739)الش ام( سنة ]

 (. 1/172، للسيوطي )وانظر: حتقيقنا إلمتام الدراية ،  ( 531/ 2)  البيضاوي تفسري على  السيوطي  حاشية (2) 
ين، أبو األمداد، من  ( هو الش يخ إبراهيم بن إبراهيم  3)  ، املصريِ ، برهان الدِ  بن حسن بن علي الل قاين املالكيِ 

علماء احلديث، وأصوله، والكالم، والفقه. و)اللقاين( نسبٌة إىل )لقانة( من )البحرية( مبصر. تويف وهو  
 ه [.  1041راجع من احلجِ ، ودفن ابلقرب من عقبة )إيلة(، سنة ]
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أوًل  الغرابةأمَّا  غاية  يف  اإلمجاع  حكاية  فألن   نسوة   ؛ :  نبوة  يف  اخلالف    ، فإن  
  ،   خصوًصا مرمي  ،موجود  ومرمي  ،وهاجر  ،وسارة   ،وأم موسى  ،وآسية  ،كحواء

الس بكي ين  الدِ  تقي   الش يخ  بل مال  بنبوهتا شهري،  القول  ،  (احللبيات )يف      فإن  
يف سورهتم      إىل ترجيحه، وذكر أن  ذكرها مع األنبياء    (1)  وابن الس يد

 قرينة قوي ة لذلك. 
الثَّانية اإلرسال، وهو  وأمَّا  فيها  املذكور  االستدالل ابآلية ال يصح ؛ ألن   : فألن  

 . (2)وال يلزم من نفي األخصِ  نفي األعم ِ الستنباء على الص حيح املشهور، أخص  من ا
 زم من نفي اإلرسال نفي االستنباء.  فال يل 

،  ستنباءفيلزم من ثبوت اإلرسال ثبوت اال  ،ويلزم من ثبوت األخصِ  ثبوت األعم ِ 
 ا.  من غري أن يكون نبيًّ فال يكون رسواًل 

وبيان ذلك أن ه يلزم من ثبوت األخصِ  ثبوت األعمِ ، وال يلزم من ثبوت األعمِ     
، وشرط موضوع الد ليل أو أعم     ،  ملوضوع املد َعىإم ا أن يكون مساوايً   : ثبوت األخصِ 

 منه.  
أو أخص  منه، ويلزم   ، حملمول املد عىإم ا أن يكون مساوايً   :وشرط حممول الد ليل

 األخصِ  ثبوت األعمِ .  من ثبوت 
اإلمجال   حيث  احملمول يقالومن  من  أعم   أخص،  ملوضوع  الث ابت  احملمول    :

الث ابت ملوضوع أعم، فمثال عندما يقال: )حضر حمم د(، فإن  احملمول الث ابت لألخصِ   

 

السِ يد: و   (1)  احلاشية    هو   ابن  املصري، قد صن ف  اجلرجي  اببن  الش هري  الس يد حممد  ابن  الش ريف  الس يد علي 
وعل قها على تفسري البيضاوي، وكانت وفاته يف سنة )عشر وتسعمائة(. انظر: طبقات املفسِ رين، ألمحد  

 (.   1/364بن حممد األدنروي ) 
 (. 155–3/154روح املعاين ) انظر: ( 2) 
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أعم  من أن يكون مع هذا احلضور طالب آخر أو ال، فقولنا: )حضر حمم د( يصدق 
ع خالد(،  عليه  مع  حمم د  )حضر  وحده(،  حمم د  )حضر  مثاًل:  نقول  احتماالت،  د ة 

أو   احملم دان(  )حضر  قولنا:  من  أعم   فهو  ...وهكذا.   ) وعلي   خالد   مع  حمم د  )حضر 
 )حضر احملم دون( أو )حضر مجيع  الط لبة(.  

 ال يلزم من نفي كونه رسواًل نفي كونه نبيًّا. ف :وبناًء على ذلك 
يو  نبو  ال  على  دليل  مرمي  وجد  قرهبا ، ة  على  يدل  ما  يوجد  ولكن 

 قوي.  واصطفائها، وهو مرشح
الد ليل  إب  أن يقطعال يستطيع أحٌد أن  و   نبي ة؛ النتفاء   -كما سبق-هنا ليست  

  وليس مثة مرشح لذلك القطع.
هللا   قال  احمس  :وقد  ِِب     واما

نا َل  وا راُسول   ِمْن  بْلِكا  قا ِمْن  لْناا  رْسا
ا
 [،52]احلج: ىجسأ

قوله   به من  استدل وا  املغايرة. وما  يقتضي  ِمْن  حمس  :والعطف   لْناا  رْسا
ا
أ ا  إَِل  واما بْلِكا  قا

ِْهمْ  اَل نُوِح إَِلا أن ه    املقررة:  غري منتج؛ ألن ه أعم  من املد عى، ومن القواعد واألسس  ىجسرِجا
، وقد تقر ر  يلزم من ثبوت األخصِ  ثبوت  األعمِ ، وال يلزم من ثبوت األعمِ  ثبوت  األخصِ 

 . فبينهما عموم وخصوص مطلق، رسواًل  أن  كل  رسول  نيبٌّ، وليس كل  نيب   
القول ابإلمجاع جمانب للص واب على القول الص حيح يف الت فريق بني واحلاصل أن  

مرمي   وكون  والر ِسالة،  فيه  الن بو ة  خمتلف  القرطيب     ،نَِبي ة  ذكر  يف    كما 
 . )تفسريه(

 وذلك االختالف يرجع إىل أن  هذا األمر مسكوت عنه، ال دليل يثبته، وال دليل 
  لن ص القرآين داللة اينفيه، وإن كان اإلمجاع صحيح على كوهنا ليست مرَسلة، وذلك ل

 على ذلك. 
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 التعقيب على ما أورده الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي:  - 6
يقول: "تكلم حممد عبده يف مسائل العقيدة على طريقة غريبة عجيبة خيرج فيها 

وذلك حني يعرف النيب على إمجاع املسلمني وبدهيات العقيدة اإلسالمية الصحيحة،  
الرسول.   ي   أو  قد  ف    ف  ر  عَ فيقول:  إنسان  أبن ه:  احلق ِ طِ النيب  على  وعماًل،  ر    أي:   علًما 

، وال يعمل إال  حقًّا على مقتضى احلكمة، وذلك يكون ابلفطرة، لم إال  حقًّاحبيث ال يع  
أي: أنه ال حيتاج فيه إىل الفكر والنظر، ]ولكن إىل التعليم اإلهلي[، فإن فطر أيًضا على  

 . (1) دعوة بين نوعه إىل ما جبل عليه فهو رسول أيًضا، وإال  فهو نيب، وليس برسول"
جاء   ما  بني  اختالفًا  وجدت  قد  هذه  وكنت  العقائد   التعليقات )يف  شرح  على 

عبده    وبني  ،العضدية( حممد  الشيخ  أورده  ما    يف  ما  فهذا  التوحيد(،  )رسالة 
ل أول األمر: ملاذا تغافل البوطي عن إيراد قو   منجعلين أحبث املسألة، وقلت يف نفسي  

أن  )رس الشيخ حممد عبده يف   األوىل  أن  مع  التعليقات،  ونقله من هذه  التوحيد(،  الة 
  البوطي   عتقاد؟ ومل يذكراالهي املعبة عما خلص إليه الرجل من    )رسالة التوحيد(تكون 

 تعارًضا وال اترخيًا، وهذا يدعو إىل التساؤل..
عل  مبنًيا  يكون  أن  ينبغي  العقيدة  الطعن وال سيما يف  فإذا وهذا  قاطعة،  أدلة  ى 

بصحة   التعليقات سلمنا  هذه  عبده   نسبة  حممد  الشيخ  عن    إىل  نتغافل  قوله  فكيف 
التوحيد(؟! )رسالة  الشيخ حممد      اآلخر يف  إىل  التعليقات  هذه  نسبة  تثبت  ومل  كيف 

 عبده؟!
يف نسبة هذا النص إىل حممد عبده، مث   األستاذ الدكتور حممد عمارةفقد شك ك  

وهو الذي أخرج األعمال الكاملة لكل يف كالم مطول،  على ذلك  األدلةذكر مجلة من 
   من األفغاين وحممد عبده.

 

 (. 152)ص: ، التعليقات على شرح العقائد العضدية (223اليقينيات الكونية )ص: كبى   ( انظر:1) 
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كما أثبت أن هناك اختالفًا بيًنا بني هذا النص، وبني النص اآلخر الذي أودعه  
 .  (1) بعد ذلك، وهو )رسالة التوحيد( -آراءه الكالمية-األستاذ اإلمام 

فإن   أية حال  الشيخ حممد وعلى  ذكره  الذي  الوحي  تعريف  تغافل عن  البوطي 
 عبده يف )رسالة التوحيد(. 

وقد تقدم تعريف حممد عبده للوحي الذي أورده يف )رسالة التوحيد(، وإن كان 
التعريفعلى  مثة تعقيبات   النقد املوضوعي  هذا  ، ال يف سياق  فإمنا يؤتى هبا يف سياق 

   .-كما هو صنيع البوطي ومن لف لفه– الكفر وأإلميان احلكم على الرجل اب
 على التعريف.   إبراهيم خليفة أستاذن العالمة الدكتور تعقيب وقد تقدم

فقال:   (،رسالته )الوحي يف  إمكان    دلل على  قد    الشيخ حممد عبدهإن  مث  
عن " البشر  مصاحل  من  غاب  ما  وانكشاف  )الوحي(،  النوع  هذا  إمكان حصول  أما 

هللا  خيتصه  ملن  يصعب     عامتهم  مما  أراه  فال  العقل  عند  فهمه  وسهولة  بذلك، 
إدراكه إال  على من ال يريد أن يدرك، وحيب أن يرغم نفسه الفهامة على أن ال تفهم.  

عم يوجد يف كل أمة، ويف كل زمان أنس يقذف هبم الطيش والنقص يف العلم إىل ما ن
مل يقع حتت حواسهم    وراء سواحل اليقني، فيسقطون يف غمرات من الشك يف كل ما

اخلمس، بل قد يدركهم الريب فيما هو من متناوهلا، فكأهنم بسقطتهم هذه احنطوا إىل 
 احليوان.. ما هو أدىن من مراتب أنواع أخرى من 

وقال: أي  استحالة يف الوحي، وأن ينكشف لفالن ما ال ينكشف لغريه من غري 
النظر مىت   الفكر ومانح  العلم أن ذلك من قبل واهب  ترتيب مقدمات، مع  فكر وال 
خفت العناية من ميزته هذه النعمة مما شهدت به البديهة أن  درجات العقول متفاوتة،  

ا وأن   بعًضا،  بعضها  من يعلو  وجه  على  إال   األعلى  عليه  ما  يدرك  ال  منها  ألدىن 
 

 (.    36( إىل )ص:15( انظر: تقدمي األستاذ الدكتور حممد عمارة لشرح الدواين للعقائد العضدية من )ص:1) 
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اإلمجال، وأن ذلك ليس لتفاوت املراتب يف التعليم فقط، بل ال بد معه من التفاوت يف 
الفطر اليت ال مدخل فيها الختيار اإلنسان وكسبه وال شبهة يف أن من النظرايت عند 

ال املراتب ترتقى يف ذلك إىل بعض العقالء ما هو بديهي عند من هو أرقى منه وال تز 
عن صغارها  البعيد  يرى  ما  النفوس  وكبار  اهلمم  أرابب  من  وإن  العدد،  ال حيصره  ما 
قريًبا، فيسعى إليه، مث يدركه والناس دونه ينكرون بدايته ويعجبون لنهايته، مث أيلفون ما 

أنكر منكر صار إليه كأنه من املعروف الذى ال ينازع، والظاهر الذى ال جياحد، فإذا  
اثروا عليه ثورهتم يف ابدئ األمر على من دعاهم إليه. وال يزال هذا الصنف من الناس  
على قلته ظاهرًا يف كل أمة إىل اليوم،  فإذا سلِ م وال حميص عن التسليم مبا أسلفنا من 
املقدمات فمن ضعف العقل والنكول عن النتيجة الالزمة ملقدماهتا عند الوصول إليها  

ي ال  ما أن  الفطرة  أبصل  اجلوهر  نقاء  من  هلا  يكون  ما  البشرية  النفوس  من  أبن  سلم 
تستعد به من حمض الفيض اإلهلي ألن تتصل ابألفق األعلى، وتنتهي من اإلنسانية إىل  

أمر هللا   من  وتشهد  العليا،  أو   الذروة  تعقله  إىل  يصل غريها  مامل  العيان  شهود 
ما  على  وضوًحا  يعلو  ما  احلكيم  العليم  عن  وتتلقى  والبهان،  الدليل  بعصى  حتسسه 
يتلقاه أحدن عن أساتذة التعاليم، مث تصدر عن ذلك العلم إىل تعليم ما علمت، ودعوة 

يف كل أمة، ويف    لت على إبالغه إليهم، وأن يكون ذلك سنة هلل  الناس إىل ما مح
مبا  لالجتماع  ليفي  بعنايته؛  خيتصه  من  برمحته  يظهر  احلاجة،  حسب  على  زمان    كل 

يضطر إليه من مصلحته إىل أن يبلغ النوع اإلنساين أشده، وتكون األعالم اليت نصبها  
 .(1) " فتختم الرسالة ويغلق ابب النبوة هلدايته إىل سعادته كافية يف إرشاده

فإذا علمت ذلك، فهل ترى ذلك إنكارًا يساق يف معرض تشكيكه ابلوحي؟ أم 
 واالختبار؟ مث نبني ما يتضمنه من حماذير ينبغي التنبه إليها. أننا خنضعه للبحث والنظر 

 

 (. 59-57( رسالة التوحيد، حممد عبده )ص:1) 
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البوطي،   الدكتور  ما ذكره كل من  تعقيب على  أكثر من  أوردت  قد  وقد كنت 
 واألستاذ الدكتور نور الدين العرت يف كتاب: )وسائل اإلقناع يف القرآن الكرمي(. 

 
 : األنبياءإىل  مراتب الوحي: خامًسا
 توطئة:

العقل الِفطَر، و   م انتكاسَ و ِ قَ ، وي   يفيد العقل ما ال يستقل  مبعرفتهم أن الوحي  تقد  
إال    يهتدي  وإرشاداته؛  لن  الوحي  والت جربة أبنوار  العقل  من  اإلنسان  ملكاِت  ألن  

 .وبني رسله  ، فالوحي هو واسطة بني هللا حمدودة ونسبي ة
تنهض   واحدة عقيدة  وإىل    ، رسول يدعو قومه إىل توحيد هللا    كل  وقد أتى

اثبتة أصول  الراسخو   ،على  اإلميان  عرى  إىل  النفوس  من تشد  عاقبة   من  وينذرهم   ،
 وحاد عن طريق احلق، ويبني هلم فساد املعتقدات الباطلة.  ، خالف أمر هللا 

الرسل   به  أتى  إال  وما  ي  ع َلم  ما ال  الغيب  من طريق   يتضمن من عامل 
يِْب  حمس :  إال ملن ارتضى من رسول، كما قال    الوحي، وال يظهره هللا   لُِم الْغا َعا

ًدا  حا
ا
يْبِهِ أ ا غا ِن اْرتاِضا ِمْن راُسول    26فاًلا ُيْظِهُر لَعا  [. 27-26]اجلن: ىجسإَِلَّ ما

َلا   تِلْكا حمس  :وقال  * وا نْتا 
ا
أ ا  تاْعلاُمها ُكنْتا  ا  ما ْكا  إَِلا ا  نُوِحيها يِْب  الْغا نْبااءِ 

ا
أ ِمْن 

اقِباةا لِلُْمتَّقِيا  ا فااْصِْبْ إِنَّ الْعا ذا بِْل ها  [. 49]هود:  ىجسقاْوُمكا ِمْن قا
هذه القصة :  د  يقول تعاىل ذكره لنبيه حمم"  :   قال أبو جعفر

 .وخبه وخب قومه  اليت أنبأتك هبا من قصة نوح
يْبِ حمس نْبااءِ الْغا

ا
 .يقول: هي من أخبار الغيب اليت مل تشهدها فتعلمها ،ىجسِمْن أ

ْكا حمس ا إَِلا  . يقول: نوحيها إليك حنن، فنعرفكها ،ىجسنُوِحيها
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احمس ا  ما ذا بِْل ها َلا قاْوُمكا ِمْن قا نْتا وا
ا
ا أ    .الوحي الذي نوحيه إليك  ،ىجسُكنْتا تاْعلاُمها

هللا  ىجسفااْصِْبْ حمس أبمر  القيام  ت    على  وما  رسالته،  مشركي وتبليغ  من  لقى 
   .  قومك، كما صب نوح

لِلُْمتَّقِيا حمس اقِباةا  الْعا   ،   هللا يقول: إن اخلري من عواقب األمور ملن اتقى    ، ىجسإِنَّ 
فأد ى فرائضه، واجتنب معاصيه، فهم الفائزون مبا يؤمِ لون من النعيم يف اآلخرة، والظفر  

أن  جن اه من    ،   إذ صب ألمر هللا  ؛   يف الدنيا ابلطلبة، كما كانت عاقبة نوح
به   املكذبني  وغر ق  الكرامة،  من  أعطاه  ما  اآلخرة  وأعطاه يف  به،  آمن  من  مع  اهللكة 

 . (1)"فأهلكهم مجيعهم
َْجاُعوا   ذالِكا حمس  :   وقال*

ا
أ إِذْ  يِْهْم  ا َلا ُكنْتا  ا  واما ْكا  إَِلا نُوِحيهِ  يِْب  الْغا نْبااءِ 

ا
أ ِمْن 

ْمُكُرونا  ْمراُهْم واُهْم يا
ا
   [.102]يوسف: ىجسأ

ألنك مل حتضر بىن   ي؛واملعىن: أن هذا النبأ غيب مل حيصل لك إال من جهة الوح
ْن حمس  :وهو إلقاؤهم أخاهم يف البئر، كقوله  ،حني أمجعوا أمرهم    يعقوب 

ا
َْجاُعوا أ

ا
أ وا

 ِ يااباِت اْْلُب  لُوُه ِِف غا ْعا    .[15]يوسف: ىجسَيا
ألنه مل خيف على أحد من املكذبني أنه مل يكن   ؛وهذا هتكم بقريش ومبن كذبه

احل هذا  أحدً من محلة  فيها  لقى  وال  وأشباهه،  منه  اديث  علم    ،وال مسع  من  يكن  ومل 
هذا القصص العجيب الذي أعجز محلته ورواته، مل تقع شبهة    قومه. فإذا أخب به وقص  

متم اي  وقيل هلم: قد عل   ، ، فإذا أنكروه هتكم هبميوأنه من جهة الوح  ، يف أنه ليس منه 
 .ملن مضى من القرون اخلالية  امكابرة أنه مل يكن مشاهدً 

  

 

 (. 15/356( تفسري الطبي )1) 



  

  

   

186 

  

ا ُكنْتا ِِباانِ حمسوحنوه:  ْمرا واما
ا
يْناا إَِلا ُموَسا اْْل ِ إِذْ قاضا ْرِّب     [.44]القصص: ىجسِب الْغا

ْمُكُرونا حمس  .(1) "ويبغون له الغوائل ،   بيوسف ىجسواُهْم يا
النيب   وال يعلم من    ،نه ال ميلك خزائن هللا  الناس أ  وقد أعلم 

أوحاه   إال  هللا    هللا  الغيب  وأن  منه،  الذي  إليه  ويعلم   ،ومينع  يعطي  هو 
قُوُل لاُكْم ِعنِْدي   قُلْ حمس  : عالم الغيوب، كما قال     الغيب، وأنه  

ا
أ َلا 

ها  َّ قُْل  إَِلا يُوحا  ا  إَِلَّ ما تَّبُِع 
ا
أ إِْن  لاٌك  إِّن ِ ما لاُكْم  قُوُل 

ا
أ َلا  يْبا وا الْغا ْعلاُم 

ا
أ َلا  وا  ِ ائُِن اَّللَّ زا ْل خا

ُرونا  كَّ فاًلا تاتافا
ا
اِْلاِصرُي أ ْعَما وا

ا
اْستاوِي اْْل  [. 50]األنعام:  ىجسي

  
 مراتب الوحي:بيان وأنيت اآلن على 

ه ال سبيل ملعرفة مراتب الوحي وكيفياته إال الوحي من الغيب، وعليه فإن    م أن  تقد  
 األحاديث الصحيحة. من و من نصوص القرآن الكرمي،  

أو    أنبياءه    هللا  إعالم    :فالوحي بكتاب، كالتوراة،  إما  ابلشيء، 
   بال واسطة. تكليموإما ب ،أو مبنام ، برسالة َمَلك كجبيل  

 
 :  األنبياء   إىل وهاك بيان )مراتب الوحي( 

 
  

 

 (. 2/507الكشاف ) (1) 
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 :ادقةالرؤاي الص - 1
قبلها" أو  النبوة  الوحي   ؛بعد  بعدها  مبا  املختص  نعم،  بعدها.  ملا  مقررة  ألهنا 

 . (1) "ابألحكام اليت يعمل هبا 
األنبياء  النوم، وهذا يف غري  القلب ال حيله  يقوم جبزء من  إدراك  الرؤاي:  وحقيقة 

 ،    أو هو ابلنظر إىل مطلق قلب بقطع النظر عن كونه قلب نيب. وأما األنبياء
 (2) فالنوم ال يستويل على قلوهبم، وال على جزء منها   . 

ْؤياا بِاْْلاق ِ حمس :  قال هللا ُ الرُّ ُ راُسوَلا قا اَّللَّ دا ْد صا  [. 27]الفتح: ىجس لاقا
احمس  :وقال  * ُكا    فالامَّ ذِْبا

ا
أ ّن ِ 

ا
أ نااِم  الْما ِِف  ى  را

ا
أ إِّن ِ   َّ بُِنا ياا  قاالا  َْعا  السَّ ُه  عا ما بالاغا 

ابِرِينا  الصَّ ِمنا   ُ اَّللَّ اءا  شا إِْن  تاِجُدِّن  سا ُر  تُْؤما ا  ما ْل  اْفعا باِت 
ا
أ ياا  قاالا  ى  تارا اذاا  ما  ىجسفاانُْظْر 

 . [102]الصافات:
ًبا    إِذْ حمس  :  وقال* ْوكا كا ا  ْشا عا دا  حا

ا
أ يُْت 

ا
أ را إِّن ِ  باِت 

ا
أ ياا  بِيهِ 

ا
ِْل يُوُسُف  قاالا 

اِجِدينا  ْيُتُهْم َِل سا
ا
را راأ ما الْقا ْمسا وا الشَّ  [. 4]يوسف: ىجسوا

رافاعا حمسوقال:  * وِيُل ُرْؤياايا   وا
ْ
ا تاأ ذا باِت ها

ا
ًدا واقاالا ياا أ ُ ُسجَّ وا َلا رُّ ا الْعارِْش واخا يْهِ لَعا باوا

ا
أ

ا  قًّ ِ حا ّب  ا را لاها عا بُْل قاْد جا  [. 100]يوسف: ىجسِمْن قا
املؤمنني-عن عائشة    :جاء يف احلديثوقد   أهنا قالت: أول ما      -أم 

من الوحي الرؤاي الصاحلة يف النوم، فكان ال يرى رؤاي    بدئ به رسول هللا  
-فيه    إال جاءت مثل فلق الصبح، مث حبب إليه اخلالء، وكان خيلو بغار حراء فيتحنث 

التعبد إىل    -وهو  يرجع  مث  لذلك،  ويتزود  أهله،  إىل  ينزع  أن  قبل  العدد  ذوات  الليايل 

 

 (. 1/420( شرح الزرقاين على املواهب اللدنية )1) 
 (. 24( انظر: حاشية الشيخ حممد الشنواين على خمتصر ابن أيب مجرة )ص:2) 
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فقال: اقرأ،   (1)خدجية فيتزود ملثلها، حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء، فجاءه امللك 
(( بقارئقال:  أان  ))ما  قال:  أرسلين،  ((،  مث  اجلهد  مين  بلغ  حىت  فغطين  فأخذين 

ما   قلت:  اقرأ،  مث  فقال:  اجلهد  مين  بلغ  حىت  الثانية  فغطين  فأخذين  بقارئ،  أان 
:  أرسلين، فقال: اقرأ، فقلت: ما أان بقارئ، فأخذين فغطين الثالثة مث أرسلين، فقال 

لاقا  حمس خا ِي  اَّلَّ ب ِكا  را بِاْسِم   
ْ
أ ق     ١اقْرا

لا عا ِمْن  انا  نْسا اإْلِ لاقا  هبا    [.2-1]العلق:  ىجس2خا "فرجع 
فقال:    ، دخل على خدجية بنت خويلد  يرجف فؤاده، ف  رسول هللا  

لقد  فزملوه حىت ذهب عنه الروع، فقال خلدجية وأخبها اخلب: ))  ،((زملوين زملوين))
نفسي على  لتصل   ،((خشيت  إنك  أبًدا،  هللا  خيزيك  ما  وهللا  خدجية: كال  فقالت 

احلق،  نوائب  على  وتعني  الضيف،  وتقري  املعدوم،  وتكسب  الكل،  وحتمل  الرحم، 
  فانطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خدجية

ف العباين،  الكتاب  يكتب  وكان  اجلاهلية،  يف  تنصر  امرا  وكان  من ،  يكتب 
 اإلجنيل ابلعبانية ما شاء هللا أن يكتب، وكان شيًخا كبريًا قد عمي، فقالت له خدجية

 ترى؟ ماذا  أخي  ابن  اي  ورقة:  له  فقال  أخيك،  ابن  من  امسع  عم،  ابن  اي   :
خب ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل هللا    فأخبه رسول هللا  

ليتين أكون حيًّ   ،   على موسى ليتين فيها جذًعا،  ا إذ خيرجك قومك، فقال  اي 
هللا   هم))  : رسول  خمرجي  ما  أو  مبثل  قط  رجٌل  أيت  مل  نعم،  قال:  ؟((، 

 

، فإنه أحد ملوك  -بكسرها–واحد املالئكة، خبالف امللك    -بفتح الالم-وامللك  ،  وهو جبيل    (1) 
وحنوه:   لألعلى.  األعلى  قيل:  مث  ومن  ابجلنازة ))   :حديث األرض،  واجلنازة ((  أسرعوا  اجلنازة           يقال: 

مبعىن واحد. ويقال: ابلفتح هو امليت. وابلكسر: النعش، األعلى لألعلى، واألسفل    -ابلفتح والكسر-
فإنه املقصود    ؛ ابمليت   : يعين   (( سارعوا ابجلنازة))   :لألسفل. فعلى هذا: يليق الفتح يف قوله  

به  يسرع  اإلسراع.  ، أبن  ال والسنة  األحكام،  إحكام  انظر:  العيد ..اخل.  دقيق  حاشية  (،  1/370)  بن 
 (.  26)ص:الشيخ حممد الشنواين على خمتصر ابن أيب مجرة  
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جئت به إال عودي، وإن يدركين يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا. مث مل ينشب ورقة أن تويف،  
 . (1)وفرت الوحي

وأخبين أبو سلمة بن عبد الر محن، أن جابر بن عبد هللا    :  قال ابن شهاب 
حيد ِ   ،   األنصاري   وهو  ))قال:  حديثه:  يف  فقال  الوحي  فرتة  عن  أان  ث  بينا 

ماء، فرفعت بصري، فإذا امللك ال ذي جاءين حبراٍء  أمشي إذ سعت صوات من السَّ 
فرجعت   منه،  فرعبت  واألرض،  الس ماء  بني  على كرسيٍ   زم ِ جالس  لوين  فقلت: 

ث ُِر  حمس  :فأنزل هللا    ،(( لوينزم ِ  الُْمدَّ ا  ها يُّ
ا
أ نِْذْر    ١ياا 

ا
فاأ فحمي   [..2-1:املدثر]  ىجس2ُقْم 

 .  (2) الوحي وتتابع((
ث ِر نزلت بعد فرتة الوحي.   وسورة املد 

ى ِِف   إِّن ِ حمس:  وحي، مث قرأ    رؤاي األنبياء  :  عبيد بن عمريقال   را
ا
أ

ُكا  ذِْبا
ا
ّن ِ أ

ا
نااِم أ  . (3) [102]الصافات: ىجسالْما

قال احلافظ ابن حجر   .كما ذكره البيهقي    ،ستة أشهر  :وكانت مدة الرؤاي
 :  " البيهقي أشهر    حكى  الرؤاي كانت ستة  فابتداء    . أن مدة  وعلى هذا 

األول  ،النبوة ابلرؤاي وقع من شهر مولده ربيع  أربعني سنة   ،وهو  إكماله  وابتداء    ، بعد 
 . (4) "وحي اليقظة وقع يف رمضان

  

 

 [. 160[، مسلم ]6982،  4953، 3( صحيح البخاري ]1) 
 [. 161[، مسلم ]4954، 4925،  4924، 4( صحيح البخاري ]2) 
 [.859، 138( صحيح البخاري ]3) 
 (4( الباري  فتح  القاري،  1/27(  عمدة  وانظر:  العيين  (،  )1/62)لإلمام  الساري  إرشاد  ملعات  1/61(،   ،)

 (. 9/335التنقيح )
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ابتدأ هللا   وإمنا  العلماء:  يبتدئه    النيب    قال  مل  لو  ألنه  ابلرؤاي؛ 
 ال َملك، وأاته بغتة مل يطق ذلك.  ابلرؤاي، وفجأه

ال    ؛ابلرؤاي   النيب    ابتدئوإمنا   َجَأه   يَ ف  النبوة  لَ مَ لَِئال   ك، وأيتيه بصريح 
وتباشري الكرامة من صدق الرؤاي    ، وال حتتملها القوى البشرية، فبدأ أِبَو ِل خصال الن  ب  و ة

َناًسا؛  مع مساع الصوت  ِتئ   وسالم احلجر ،  ومواظبة الصب عليه  ،والتعبد  ،وحب العزلة،  اس 
  ، واستعد ملا ينتظره   ، حىت استشعر عظيم ما يراد به  ، ورؤية الضوء،ابلنبوة  والشجر عليه

   فلم أيته امللك إال أبمر عنده مقدماته.
وهو مقتضى األمور التدرجيية يف األمور الدينية والدنيوية، وكأن  :  (1)ويف )املرقاة(

إتيان   به  املشبه  الشمس  طلوع  مقدمة  وهو  الصبح،  هو  الذي  ابلفلق  شبهت  الرؤاي 
  يهدي هللا لنوره من يشاء   ،الذي هو نور وكتاب مبني  ،ابلوحي املنزل  جبيل  

 .اه 
هللا أكمل  يف    مث  إليه  امللك  إبرسال  النبوة  عن   ،اليقظة  له  له  وكشف 

 . (2)كرامة له  ؛احلقيقة
    .(3)يقظةقالوا: ومل ينزل عليه شيء من القرآن الكرمي يف النوم، بل نزل كله 

 

 (. 9/3728( مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )1) 
 (2( عياض  للقاضي  املعلم شرح صحيح مسلم،  إكمال  انظر:  على صحيح مسلم  1/314(  النووي  (، شرح 

عمدة  2/198)  ،)( )1/60القاري  املصابيح  مشكاة  على  الطييب  شرح  الكواكب  12/3715(،   ،)
(،  1/61(، هبجة احملافل )2/229(، سبل اهلدى والرشاد )1/61إرشاد الساري )(،  1/31الدراري )

   (. 1/405(، شرح الزرقاين على املواهب اللدنية )1/334السرية احللبية )
حاشية الشيخ حممد الشنواين على خمتصر ابن أيب  ،  ( 1/61)  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري( انظر:  3) 

 (. 24مجرة )ص:
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السيوطي   األنبياء  "  : وقال  أعينهم ))   ،وحيٌ   إن  رؤاي  ول   ،تنام 
   .(1) (( تنام قلوهبم

قبلهوجعله ملحقً     البلقيينالنومي ذكره  و  مبا  أليق،   ، (2)ا  بنوع  إفراده  ورأينا 
بينا رسول هللا      عن أنس  (:صحيح مسلم)ومثل له مبا يف     قال: 

إغفاءة أغفى  إذ  أظهرن  بني  يوم  متبسمً   ،ذات  رأسه  ما أضحكك اي  مث رفع  فقلنا:  ا، 
هللا عليَّ ))قال:    ؟رسول  سورةآنفً   أنزلت  ْوثارا حمس  فقرأ:  ((ا  الْكا يْنااكا  ْعطا

ا
أ ِ   ١  إِنَّا 

ل  فاصا
اَْناْر   ب ِكا وا ِ   2لِرا ان ُ  إِنَّ شا بَْتا

ا
 . (3)[ 3-1]الكوثر: ىجس3ئاكا ُهوا اْْل

الر افعي   الس ورة نزلت يف (أماليه)يف      وقاَل  : فهم فامهوَن من احلديث أن  
الن وم، قال: وهذا صحيح، لكن  األشبه   تلك اإلغفاءة، وقالوا: من الوحي ما أيتيه يف 
أن يقال: إن  القرآن كل ه نزل يف اليقظة، وكأن ه خطر له يف الن وم سورة الكوثر املنَ ز لة يف  

، أو تكون اإلعفاءة ليس إغفاءة نوم،  (4) ردت فيهاليقظة، أو عرض عليه الكوثر ال ذي و 

 

احلديث(  1)  يف  وال جاء  عيين  ))تنام   :[ البخاري  صحيح  قليب((  ينام  البخاري(  3376  )صحيح  ويف   ،]
قلنا لعمرو: إن نسا يقولون: إن رسول هللا  821[، ]138]  ،]    ينام قلبه تنام عينه وال 

ُكا حمسمث قرأ:    ، قال عمرو: مسعت عبيد بن عمري يقول: رؤاي األنبياء وحي ذِْبا
ا
أ ّن ِ 

ا
أ نااِم  الْما ِِف  ى  را

ا
أ  ىجسإِّن ِ 

عباس [102]الصافات: ابن  عن  ويروى   ."    [ الرتمذي  األنبياء وحي.  رؤاي  قال:  [،  3689أنه 
[، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه"، ووافقه  3613واحلاكم يف )املستدرك( ]

   الذهيب. 
    نزلت وهو    ، كآية الثالثة الذين خلفوا  ()الفراشي":  ( 1/208)  ( أي: ملحًقا ابلفراشي. قال يف )إمتام الدراية( 2) 

   سلمة أم  بيت  يف  األنبياء    .   نئم  رؤاي  فإن  نئم؛  وهو  نزل  ما  به  )ويلحق 
  اخل ... وحي" . 

 [.  921( واحلديث بتمامه يف )صحيح مسلم( ]3) 
 ( أي: السورة.  4) 
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ال َوح ي ب  َرَحاء  الوحي، وتسم ى:  تعرتيه عند  اليت كانت  احلالة  قاله  (1) بل  الذي  . قلت: 
  :   ألن قوله؛  األخري هو الص واب يف غاية االجتاه، واجلواب      الر افعي

 . (2)ذلك يدفع كوهنا نزلت قبل  ((اآنفً  أنزلت عليَّ ))
الشاطيب   النيب    :قال  أن  ابلعصمة  "اعلم  معضود   ،مؤيد 

الدالة على صدق ما قال الصادر منه    ،ابملعجزة  وصحة ما بني، وأنت ترى االجتهاد 
ا بال خالف؛ إما أبنه ال خيطئ ألبتة، وإما أبنه ال يقر على خطأ إن فرض؛ فما  معصومً 

بغري ذلك؟ فكل   أو رؤية كشفظنك  نوم  أو أخب عنه من جهة رؤاي  به   ، ما حكم 
   .ما حكم به مما ألقى إليه امللك عن هللا  :مثل

وأما أمته؛ فكل واحد منهم غري معصوم، بل جيوز عليه الغلط واخلطأ والنسيان،  
وإن تبني يف الوجود صدقه، واعتيد   ، ا، وكشفه غري حقيقيوجيوز أن تكون رؤايه حلمً 

 

(.  6/272(، السرية احللبية )1/55من ثقله وشدته. انظر: اإلتقان )   ما يظهر عليه    ( أي:1) 
"واألوىل أن تفسر اإلغفاءة ابحلالة اليت كانت    :  ونقل السيوطي كذلك يف )الديباج( قول الرافعي 

 ين زل شيء من  الوحي(، فإنه كان يؤخذ عن الدنيا، واألشبه أنه مل  برحاءويقال هلا: )  ،تعرتيه عند الوحي 
 (. 1/131الديباج على صحيح مسلم ) يف النوم"القرآن 

التحبري  ، ( 89-1/88اإلتقان يف علوم القرآن )(، 210-1/208إلمتام الدراية لقراء النقاية ) حتقيقناانظر:  (2) 
وال حيتاج من قال: إن األشبه أن القرآن كله نزل  "  : وقال األلوسي    (.84ص:)يف علم التفسري  

اليت نزلت    ( سورة الكوثر)  :خطر له يف تلك اإلغفاءة  يف اليقظة إىل أتويل هذا اخلب أبنه  
أو عرض عليه الكوثر الذي أنزلت فيه السورة فقرأها عليهم، مث إنه على ما قيل من أن    ، قبلها يف اليقظة 

عليه   نزل  القرآن  نئم  بعض  مساعه  استدالاًل   ؛وهو  من  قلناه  ما  يبقى  اخلب  هبذا   
  إليه ينزل  إايه  ، ما  قدسية   ، ووعيه  إهلية  ذلك    ونومه    ،بقوى  من  مينع  ال 

 . (120/ 10روح املعاين ) (("ام عيين وال ينام قليب تن))أنه قال:   وقد صح عنه  ، كيف
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طرد؛ فإمكان اخلطأ والوهم ابق، وما كان هذا شأنه مل يصح أن يقطع به  ذلك فيه وا 
 .(1) "حكم

ال تكون إال وحًيا من حيث إهنا    أخص من رؤية غريهم    رؤاي األنبياءف
ليس ابلضرورة أن تكون صادقة، وليس ابلضرورة أن تكون جزًءا  غريهم  رؤاي  و وصدقًا،  
   تشريع.، وال يرتتب عليها حكم وال من النبوة

 .  الرؤاي الصاحلة ال ينتج عنهما علمذوب: "اإلهلام و قال شيخنا إمساعيل اجمل
اإلهلام، وال نفي الرؤاي الصاحلة، وال نفي أن      ودجو   ينف وال ي قصد هبذا الكالم  

هللا   رسول  رأى  ابألحاديث    من  اثبتة  أمور  فهي  حقًّا،  رآه  أنه  املنام  يف 
 الصحيحة. 

؛ ألن   استقالاًل االعتماد على ذلك يف أمر ديين أو دنيوي    ولكن املقصود نفي  
 . ابب من أبواب الضالل واخلسران هذا االعتماد

ويتوهم بعض املسلمني املبتعدين عن املنهج العلمي وجوَد أمور يعتمدون عليها، 
أودنياهم، ويظنون أن يف اعتمادهم عليها    يف   ا تضييعً ، والواقع أن يف ذلك  اخريً دينهم 

 عن دينهم .  اواحنرافً  لدنياهم،
الصاحلة الرؤاي  أو  اإلهلام،  على  االعتماد  ذلك  النيب    ، ومن  فيها  املرئي   ولو كان 

هللا عليه  صلوات  وسالمه  اليت  ،تعاىل  الشرعية  األدلة  إليه  أرشَدت   ما  جيب   فهذا 
   .(2)"يف العلم االعتماد عليها، وهو ما قاله الراسخون

 

 (. 470/ 4( املوافقات )1) 
 . ( 99( املنهج املفيد يف بناء اإلميان والعقيدة )ص:2) 
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 التمييز   فإن  ؛  هللا  من  كانت  وإن  ألهنا  علًما؛  تفيد  ال  الصاحلة  وقال: "الرؤاي
 ما   ذلك   من  ويستثىن  به،  مقطوًعا  ليس   األحالم  وأضغاث   الشيطان  أحالم  بينها وبني

 الرؤاي. من النيب   يراه
 . (1) صاحل" عامل قبل من كان  وإن ظين أتويلها فإن صاحلة  كانت  وإن الرؤاي  إن   مث

يف النوم، فقال   : رأيت النيب البعض  قال  ورمبا " :    الشاطيب  قال
 يل كذا، وأمرين بكذا، فيعمل هبا ويرتك هبا؛ معرضا عن احلدود املوضوعة يف الشريعة.

ا على حال؛ ال حيكم هبا شرعً     ألن الرؤاي من غري األنبياء  ؛وهو خطأ
فإن سوغتها   الشرعية،  أيدينا من األحكام  تعرض على ما يف  أن  مبقتضاها،   ع ِملإال 

وإال؛ وجب تركها واإلعراض عنها، وإمنا فائدهتا البشارة أو النذارة خاصة، وأما استفادة  
 . (2) "األحكام؛ فال

 النيب   وفاة  قبل  النعمة  عليها  وأمت  ،دينها  األمة  هلذه  أكمل  قد    هللاو
  ، هللا   شرع  من  علم  ما   خيالف   ما  الناس   من  أحد   من  يقبل  أن   جيوز  فال  
 ،العلم  أهل بني إمجاع حمل وهذا اإلهلام، أو الرؤاي طريق من ذلك  كان  سواء ودينه  
 . هبم املعتد

احلديث:   يف  جاء  خري، كما  بشرى  الصاحلني  رؤاي  تبقى  أيب  ولكن    هريرة عن 
    هللا رسول  مسعت  إل  ))يقول:    قال:  الن ُّبُ وَّة  من  ي أْبقأ  مل 

 . (3)((الرُّْؤايأ الصَّاحلة))قالوا: وما املبشِ رَات؟ قال:  ((،املُبأشِ رأات

 

 (. 103املصدر السابق )ص:( 1) 
 (. 331-331، للشاطيب )ص:االعتصام  (2) 
 [. 6990صحيح البخاري ] (3) 
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ستة وأربعني ء من  الرؤاي احلسنة، من الرجل الصاحل، جز )):  وقال  
 . (1) ((ا من النبوة جزءً 

الصاحلة    الرؤاي))يقول:    يقول: مسعت النيب      قتادة  وعن أيب
 . (2) ((من هللا، واحللم من الشيطان

الالم  (احل  ل م  و)  وإسكان  احلاء  منه  ،فبضم  الالم  (َحَلمَ )  :والفعل  وأما    .بفتح 
 .وجيوز ترك مهزها كنظائرها  ،فمقصورة مهموزة  (الرؤاي)

  أن هللا    : الس ن ةالصحيح ما عليه أهل  "  :   أبو عبد هللا املازريقال  
  فكأنه    هافإذا خلق  ،كما خيلقها يف قلب اليقظان  ،خيلق يف قلب النائم اعتقادات 

ال أو كان قد خلقها. فإذا خلق يف  احلخيلقها يف اثين    ىعلى أمور أخر علًما  جعلها  
ا على خالف ما  فقصارى ما فيه أنه اعتقد أمرً   ،النائم اعتقاد الطريان وليس بطائرقلب  

اليقظة من يعتقد أمرً   ،هو عليه فيكون ذلك االعتقاد   ،ا على غري ما هو عليهوكم يف 
واجلميع خلق هللا    ،ا على املطرللغيم علمً   كما يكون خلق هللا    ،على غريها  علمً 
،   ًأو   ،ا على ما يسر حبضرة امللك ولكن خيلق الرؤاي واالعتقادات اليت جعلها علم

فَ ي  ن َسب    ،وخيلق ضدها مما هو علم على ما يضر حبضرة الشيطان  ،بغري حضرة الشيطان
الش ي طَانِ  واتساعً جمازً   إىل  حقيقة  ؛اا  له  فعل  ال  وإن كان  عندها  املعين    . حلضوره  وهذا 

هللا))  :بقوله   من  الشيطان  ،الرؤاي  من  الشيطان   ((واحللم  أن  على  ال 
 واحللم ملا يكره.  ،ا ملا حيبا يف غريه، وتكون الرؤاي امسً يفعل شيئً 

 

 )الصحيحني( عن غري واحد.احلديث متفق على صحته، وقد روي يف  (1) 
[. ويف لفظ:   2261[، مسلم ]7005،  6995،  6986،  6984،  5747،  3292صحيح البخاري ]  (2) 

 ((. الرؤاي من هللاويف لفظ:  )) ،(( الرؤاي الصادقة))
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قوله   لن تضره))   :وأما  الروع يذهب هبذا   :فقيل معناه  ((فإهنا  أن 
جلت قدرته     على هللامتكاًل  ،ا بهالنفث املذكور يف احلديث إذا كان فاعله مصدقً 

   .يف دفع املكروه عنه
من   :وقيل املنام  عليه  دل  ما  نفوذ  من  مينع  منه  الفعل  هذا  أن  يريد  أن  حيتمل 

سببً   ،املكروه ذلك  من  ويكون  ذلك  غري  إىل  البالء  تدفع  الصدقة  تكون  فيه. كما  ا 
 . (1)"النظائر املذكورة عند أهل الشريعة

خبالف املكروهة   ، إضافة تشريف    أضاف الرؤاي احملبوبة إىل هللا"  :وقال غريه
للشيطان فيهما   ،وتدبريه وإبرادته   ا من خلق هللا  نتا مجيعً وإن كا لكنه    ،وال فعل 

 . (2) "حيضر املكروهة ويرتضيها ويسر هبا
اخلدريو  أيب سعيد  النيب      عن  رأى  ))يقول:    أنه مسع  إذا 

أحدكم رؤاي حيبها، فإمنا هي من هللا، فليحمد هللا عليها وليحدث هبا، وإذا رأى غري  
يذكرها ألحد، فإهنا  ذلك مما يكره، فإمنا هي من الشيطان، فليستعذ من شرها، ول  

 .(3) (( ل تضره
  

 

  (، 7/103)  للقاضي عياض  ، إكمال املعلم شرح صحيح مسلم(، وانظر:  3/201)  املعلم بفوائد مسلم  (1) 
)النووي  شرح   الباري )15/17على صحيح مسلم  فتح  التثريب   (،6/7)  املفهم   (، 12/353(،    طرح 

(8/205 ) . 
 (. 15/17شرح النووي على صحيح مسلم ) (2) 
 [. 7045، 6985صحيح البخاري ] (3) 
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   : " فالناس على هذا ثالث درجات : قال احلافظ ابن حجر 
   .وقد يقع فيها ما حيتاج إىل تعبري ،ورؤايهم كلها صدق  : األنبياء  أ.

وقد يقع فيها ما ال حيتاج إىل   ، واألغلب على رؤايهم الصدق  :والصاحلون  ب.
 .تعبري

  .ومن عداهم يقع يف رؤايهم الصدق واألضغاث  ج.
 :وهي على ثالثة أقسام

   .فالغالب استواء احلال يف حقهم : مستورون أ. 
   .ويقل فيها الصدق ،والغالب على رؤايهم األضغاث  :وفسقة ب.
 . (1) ا"ويندر يف رؤايهم الصدق جدًّ  :وكفار ج.

تكون من أجزاء النبوة إال إذا وقعت "الرؤاي ال    :أبو العباس القرطيب    وقال
فأكرم بنوع    ، اله حال النيب  من مسلم صادق صاحل، وهو الذي يناسب ح

 . (2)"من علم الغيبوهو االطالع على شيء  ، نبياء  مما أكرم به األ
 
   لعبده يقظًة بَّل واسطة:  تكليم هللا - 2
  كما  ، موسى    هللا    كل م  وقد  الوحي،  أعلى مراتب  املرتبة هي  وهذه  

َّما حمس:  قال   تاْكلِيًما  وَكا ُموَسا   ُ   فذكر يف أول اآلية وحيه إىل نوح    ، ىجساَّللَّ

 

الباري  (1)  وانظر:  12/362)  فتح  القدير(،  مالك   (،11/ 4)  فيض  اإلمام  موطأ  على  الزرقاين    شرح 
(4/558 .) 

 (. 6/13) املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (2) 
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من بينهم ابإلخبار أبن ه كل مه، وهذا يدل     ، مث  خص  موسى (1) والن بيني من بعده
 على أن الت كليم ال ذي حصل له أخص  من مطلق الوحي ال ذي ذكر يف أول اآلية.

أخب   ،   الكرام  لرسله  الوحي  طرق   عن  الكرمي   كتابه  يف     هللا   وقد 
 :  منها وكان

احمس  :قال هللا    :حجاب  وراء   من  التكليم ُ إَلَّ    وما ُه اَّللَّ ل ِما يُكا ْن 
ا
أ نا لِباْشا   َكا

ِكيمٌ  حا  ٌّ ِ لَعا إنَُّه  اُء  اشا ي ا  ما بِإذْنِهِ  ُيوِحا  فا راُسوًَل  يُرِْسلا  ْو 
ا
أ اب   ِحجا اءِ  ورا ِمْن  ْو 

ا
أ  ىجسوْحًيا 

 . [51]الشورى:
 قال  املكل م،  للنيب  عالية  منزلة  هو  حجاب   وراء  من  التكليم  أن  هللا    وأخب

ُهْم حمس   :هللا   باْعضا عا  ورافا  ُ اَّللَّ َّما  َكا ْن  ما ِمنُْهْم  باْعض   لَع  ُهْم  باْعضا لْناا  فاضَّ الرُُّسُل  تِلْكا 
ات    . [253]البقرة: ىجسداراجا

 :املكل مني هؤالء ومن
 : آدم أ. 

َأن  رجاًل قال: اي رسول هللا      أمامة  أيب  أخرج ابن حبان بسند صحيح عن
بينه وبني نوح(( ن أعأْم، ُمكألَّمٌ ))م ؟ قال:  أََنيبٌّ كان آد عأشأرأُة ))؟ قال:  ، قال: فكم كان 

 . (2) ((قُ ُرونٍ 
 

إِبَْراهِيَم  حمس  ( ومتام اآليتني:1)  إََِل  وَْحيَْنا 
َ
َوأ َبْعِدهِ  ِمْن  َواْلَّبِي َِي  نُوٍح  إََِل  وَْحيَْنا 

َ
أ َكَما  إََِلَْك  وَْحيَْنا 

َ
أ ِإَوْسَماِعيَل  إِنَّا 

يُّوَب َويُونَُس وََهاُروَن َوُسلَيَْماَن َوآتَيَْنا َداُووَد َزبُوًرا 
َ
ْسَباِط وَِعيََس َوأ

َ
َورُُسًل قَْد   163ِإَوْسَحاَق َويَْعُقوَب َواْْل

ُ ُموََس تَ  –163]النِ ساء:      ىجس 164ْكلِيًما  قََصْصَناُهْم َعلَيَْك ِمْن َقبُْل َورُُسًل لَْم َنْقُصْصُهْم َعلَيَْك َوََكََّم اَّللَّ
164 .] 

حبان(  2)  ابن  ابن كثري   [.6190]   وصححه  أخرجه  )    قال  والنهايةيف  شرط  "   (: البداية  على  وهذا 
ه   مسلم، ومل (، وأخرجه  5/326)إرشاد الساري    (، طبعة هجر، وانظر:1/237)  البداية والنهاية "  خي َر ِج 

[ )الكبري(  يف  رجال  "  :   (8/210)  اهليثمي قال  [،  7545الطباين  ورجاله  الطباين،  رواه 
 . "الصحيح، غري أمحد بن خليد احلليب وهو ثقة 
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 : موسى ب.
تاْكلِيًماحمس  :قال هللا   ُموَسا   ُ اَّللَّ َّما  ا حمس  :  وقال  [،164]النساء:  ىجسوَكا امَّ   ول

ْكا  إَلا نُْظْر 
ا
أ رِِِن 

ا
أ  ِ راب  قال  بُُّه  را ُه  َّما وَكا اتِناا  لِِميقا ُموَسا  اءا   وقال  [،143]األعراف:اآلية    ىجسجا

 : ِم حمس ًلا بِكا ِِت وا اَلا ا انلَّاِس بِرِسا يُْتكا لَعا فا  . [144]األعراف:    ىجسقاالا ياا ُموَسا إِّن ِ اْصطا
 

د ج.  : حممَّ
يف    ،   قوله   :وفيها   ،(املعراج  رحلة)   يف  اثبت   وهو   : (الصحيح)كما 

أُِمْرُت خب)) ؟ قال:  أُِمْرتأ فقال: مبا  مسنيأ صأَّلأًة ُكلَّ  فرجعت فمررت على موسى، 
إنَّ  يوم قال:  تستطيع مخسني صَّلًة كلَّ أمَّ ،  جأرَّْبُت    د ق  -وهللا–وإين ِ  ،  يومٍ   تك ل 

وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة، فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف   ،لأكأ الناس قأب
ألمتك، فرجعت فوضع عين عشًرا، فرجعت إىل موسى فقال مثله، فرجعت فوضع  
عين عشًرا، فرجعت إىل موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عين عشًرا، فرجعت إىل  

فقا  فرجعت  يوٍم،  صلواٍت كل  بعشر  فأمرت  فرجعت  مثله،  فقال  مثله،  موسى  ل 
أمرت؟   مب  فقال:  موسى،  إىل  فرجعت  يوٍم،  صلواٍت كل  خبمس  فأمرت  فرجعت 
قلت: أمرت خبمس صلواٍت كل يوٍم، قال: إن أمتك ل تستطيع مخس صلواٍت كل  
إىل   فارجع  املعاجلة،  أشد  إسرائيل  بين  وعاجلت  قبلك  الناس  قد جربت  وإين  يوٍم، 

حىت ريب  سألت  قال:  ألمتك،  التخفيف  فاسأله  أرضى   ربك  ولكين  استحييت، 
 . (1) ((وُأسألِ مُ 

 

 [. 164،  162[ مسلم ]3887، 3207صحيح البخاري ]( 1) 
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ت ِدل  به على أَن   "  : يف )الفتح(    حجر  ابن  احلافظ  قال هذا من أَق وى ما اس 
 . (1)"واِسطَة ليلَة اإلسراِء بغري م ًدا  َكل َم نبي ه  حم   هللَا 

فائدة قيل يف    هللا  أن :  هللا(   )كليم  بتسميته:     موسى  اختصاص  يف  وقد 
  آلدم      هللا  تكليم  خبالف  ،البشرية  طبيعته  على  وهو  األرض  على  كل مه

 عرج  وقد  كلمه  فإنه    حملم د  هللا    وتكليم  ، السماء  يف  وهو  كلمه  فإنه
  فيه   وهذا  ،  األرض   على  فهو  :  ملوسى  تكليمه  أما  ،السماء  إىل  وجسده  بروحه

 .   ملوسى خصوصية

 
 :رجَّلً ك أن يتمثل امللأ  - 3

فيعي عنه ما   النيب،  فيخاطب،  رجاًل إن من صفة حامل الوحي: أن يتمثل املَلك   
جبيل يقول: سؤال  من  املشهور  احلديث  يف   عن  النيب      كما 

وقد رواه عمر بن   :واحلديث يف )صحيح مسلم(اإلسالم واإلميان واإلحسان والساعة.  
ذات يوم، إذ طلع علينا   بينما حنن عند رسول هللا  أوله:    اخلطاب  

رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا  
 .أحد

قلت: هللا ورسوله أعلم، قال:    ، (( ؟اي عمر أتدري من السائل))وقال يف آخره:  
 . (2) (( فإنه جَبيل أاتكم يعلمكم دينكم))

  

 

 (. 216 /7فتح الباري ) ( 1) 
 [. 8صحيح مسلم ]( 2) 
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)الصحيح(:   عائشة  ويف  املؤمنني  -عن  هشام   ، -أم  بن  احلارث  أن 
    سأل رسول هللا   فقال: اي رسول هللا، كيف أيتيك الوحي؟ فقال

هللا   ما ))  : رسول  فأعي  فيكألِ ُمين  رجًَّل  امللأُك  يلأ  يتمثَُّل  وأحيااًن 
 . (1) ((يقول

َيَة ال َكل يب ِ   أييت النيبكان    جبيل   قد صح  أنو  ، يف صورة ِدح 
اذُْكرْ حمس  : . قال هللا  ا سوايًّ ومتثل ملرمي بشرً  ا   وا ْهلِها

ا
أ ِمْن  ْت  انْتاباذا إِذِ  ْرياما  ما الِْكتااِب  ِِف 

ْقِيًّا   َشا نًا  َكا وِيًّا   16ما سا ا  ً اْشا ب ا  اها ل ثَّلا  تاما فا ناا  ُروحا ا  ْها إَِلا لْناا  رْسا
ا
فاأ ابًا  ِحجا ُدونِِهْم  ِمْن  ْت  اذا فااُتَّ

 [. 17-16]مرمي: ىجس17
حجر   ابن  احلافظ  املتكلمون"  : قال  أجسام    : قال  لطيفة املالئكة  علوية 

  معناه أن هللا     متثل جبيل    قال إمام احلرمني  .تتشكل أي شكل أرادوا
 مث يعيده إليه بعد  ،أفىن الزائد من خلقه أو أزاله عنه.   

وقرر ذلك أبنه ال يلزم   ،ابإلزالة دون الفناء    بن عبد السالمااإلمام  وجزم  
ألن موت اجلسد مبفارقة   ؛ابل جيوز أن يبقى اجلسد حيًّ   ،ا ملوتهأن يكون انتقاهلا موجبً 

انتقال   :ونظريه   .يف بعض خلقه  بل بعادة أجراها هللا    ،الروح ليس بواجب عقاًل 
   .أرواح الشهداء إىل أجواف طيور خضر تسرح يف اجلنة 

 ما ذكره إمام احلرمني ال   :   سراج الدين البلقيين  وقال شيخنا شيخ اإلسالم
بشكله األصلي إال أنه      يت هو جبيلآلبل جيوز أن يكون ا  ،ينحصر احلال فيه

القطن    :ومثال ذلك   . وإذا ترك ذلك عاد إىل هيئته  ،انضم فصار على قدر هيئة الرجل
وهذا    ،وذاته مل تتغري  ، فإنه ابلنفش حيصل له صورة كبرية  ،اإذا مجع بعد أن كان منتفشً 

 بل   ، ليس معناه أن ذاته انقلبت رجاًل واحلق أن متثل امللك رجاًل   .على سبيل التقريب
 

 [. 2333[، مسلم ]3215، 2صحيح البخاري ]( 1) 
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يزول  أن القدر الزائد ال :اوالظاهر أيضً  .ا ملن خياطبهأنه ظهر بتلك الصورة أتنيسً  :معناه
 . (1)"-وهللا أعلم-بل خيفى على الرائي فقط  ،وال يفىن

مل يرد به نص،    وكل ذلك من عامل الغيب الذي ال سبيل إىل القطع بشيء منه
هللا   فإن  اإلمكان؛  حيز  يف  يبقى  ذلك   ولكنه  ذكروا  وإمنا  شيء،  يعجزه  ال 

 للتقريب. 
 
ا له بصوت مثل صلص  5 – 4  :ودوي النحل لة اجلرسأن َيتيه خماطبً

اجلرس، كما  لوحياصفة  إن   صلصلة  بصوت  شبيًها  صواًت  يكون  أن  جاء يف : 
بن هشام    ،-املؤمنني    أم-عن عائشة    :(الصحيح) سأل    أن احلارث 

هللا   هللا    رسول  رسول  فقال  الوحي؟  أيتيك  هللا، كيف  رسول  اي  فقال: 
:  (( ًف أيُ ْفصأُم عأينِ   أحياان  ، أشدُُّه عليَّ  َيتيين مثل صلصلة اجلرس، وهو 

  ((. ًَّل فيكألِ ُمين فأعي ما يقولجوقد وعأْيُت عنه ما قال، وأحيااًن يتمثَُّل يلأ امللأُك ر 
  ، هفَ يَ ف ِصم  عن  ،قد رأيته ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد البد  :قالت عائشة  

 . (2)ص د  َعَرقًاليتفوإن جبينه 
اخلطايب   قوله:  "  :قال  اجلرس)) وأما  صلصلة  مثل  يريد،   ((َيتيين          فإنه 

يتثبته   -وهللا أعلم- عند أول ما يقرع مسعه حىت يتفهم    أنه صوت متدارك يسمعه وال 
 . (3) "( (وهو أشده علي))ولذلك قال:  ؛فيتلقفه حينئذ ويعيه ،ويستثبت

 

حممد  ، سبل اهلدى والرشاد (، 46)ص: بن حجر اهليتمي، الالفتاوى احلديثية وانظر:   (، 21/ 1فتح الباري )  (1) 
 (. 262-261، للسيوطي )ص:احلبائك يف أخبار املالئك (، 2/267)  بن يوسف الصاحلي الشامي

 [. 2333[، مسلم ]3215، 2صحيح البخاري ]( 2) 
 (. 122-1/121، للخطايب )أعالم احلديث )شرح صحيح البخاري(  (3) 
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   .الصلصلة: صوت احلديد إذا حركوقال: 
 حديث ح َنني:   ويفالص ِليل.    منيقال: َصل  احلديد  وَصل َصَل، والص ل َصَلة: َأشد   

م مسعوا صلصلًة بني الس ماء   . (1)كإمرار احلديد على الطست اجلديد  ،واألرضأهن 
صوت احلديد واجلرس والفخار مما له    :الصلصلة"  :   عياض وقال القاضي  

 . (2) "طنني
 . املالئكة، فيعين: أهنا متتابعة متالحقةألصوات خفق أجنحة : هذا تشبيه وقيل

وال يف قلبه مكان   ،بقى فيهوال يَ   أن يتفرغ مسعه    :تقدمه  يف  واحلكمة
   .(3)لغري صوت امللك 

يفهم    ((وهو أشده علي))   :"قوله  :  احلافظ ابن حجر  قال  
الوحي كله شديد أن  الصفة أشدها  ،( 4) منه  الفهم من    ؛وهو واضح   ،ولكن هذه  ألن 

 . كالم مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كالم الرجل ابلتخاطب املعهود
فيه والسامع  :واحلكمة  القائل  بني  ابملناسبة  جرت  العادة  هنا  ،أن  إما   :وهي 

وإما ابتصاف القائل   ،وهو النوع األول  ،ابتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية
   .واألول أشد بال شك  ،وهو النوع الثاين ،وهو البشرية ،بوصف السامع

 

النهاية يف غريب    (،2/44، للقاضي عياض )مشارق األنوار (، وانظر:  3/1866انظر: املصدر السابق )  (1) 
واألثر ) احلديث  مادة:  )صلصل،   )3/46[ )مسنده(  يف  شيبة  أيب  عند  واحلديث  ومصنفه  576(.   ،]

(، للدواليب  واألمساءالكىن  [، بسند حسن لغريه، ويف )22467[، ويف )مسند اإلمام أمحد( ]36998]
[254  .] 

 (. 2/44)  مشارق األنوار على صحاح اآلاثر  (2) 
 (. 1/160) اإلتقان ، (172-6/171)  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر:  (3) 
لايْكا قاْوًَل ثاقِيًًل حمس:  هللا  قال (4)  ُنلِِْق عا    .[5]املزمل: ىجسإِنَّا سا
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البلقيين   اإلسالم  شيخ  شيخنا  له   :وقال  العظيم  الكالم  أن  ذلك  سبب 
كان    :  لالهتمام به كما سيأيت يف حديث بن عباس  ؛مقدمات تؤذن بتعظيمه
التنزيل شدة ليستجمع قلبه   ؛ا عليهوإمنا كان شديدً   :وقال بعضهم  :قال  .(1)يعاجل من 

 .  فيكون أوعى ملا مسع اه
هتديد   :وقيل أو  وعيد  آية  نزلت  إذا  هكذا  ينزل  إمنا كان  نظر   .إنه  فيه    . وهذا 

يف حديث بيانه  سيأيت  ابلقرآن كما  خيتص  ال  أنه  قصة  :والظاهر  يف  أمية  بن    ،يعلى 
اجلبة احلج  املتضمخ  ،البس  يف  رآه    ،ابلطيب  أنه  فيه  نزول   فإن  حال 

 .(2) الوحي عليه وإنه ليغط 
 . (3)"ما يرتتب على املشقة من زايدة الزلفى والدرجات  :وفائدة هذه الشدة

 

)الصحيحني(:  (  1)  يف  عباس وهو  ابن  عن  جبري،  بن  سعيد  قوله      عن  بِهِ حمس  :يف  ِْك  َُتار  َلا 
بِهِ  لا  ِِلاْعجا اناكا  النيب  ))قال:  [،  16]القيامة:  ىجس لِسا التنزيل شدة  كان  (( احلديث.  يعاجل من 
 [. 448[، مسلم ]7524، 5صحيح البخاري ]

)الصحيحني(:  (2)  أرى    وهو يف  ليتين  يقول:  يعلى، كان  أن  أمية،  بن  يعلى  بن  قال: أخبين صفوان  عطاء، 
ابجلعرانة عليه ثوب قد    حني ينزل عليه الوحي، فلما كان النيب    رسول هللا  

أظل عليه، ومعه نس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب، فقال: اي رسول هللا، كيف ترى يف  
ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر    بطيب؟ فنظر النيب    رجل أحرم يف جبة، بعد ما تضمخ 

إىل يعلى: أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا هو حممر الوجه، يغط كذلك ساعة، مث سري عنه،  
فقال:    ، فالتمس الرجل فجيء به إىل النيب    ((، اأين الذي يسألين عن العمرة آنفً ))فقال:  

فاغسله ثالث مرات،))  الذي بك  الطيب  فانزعها، مث اصنع يف عمرتك كما تصنع يف    أما  وأما اجلبة 
 [. 1180[، مسلم ]4985، 4329(( صحيح البخاري ]حجك

 (. 1/28) الكواكب الدراري (، وانظر: 1/20)  فتح الباري  (3) 
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ِلع     :معناه  ( (ف أيُ ْفصأُم عأينِ  ))قوله:   ما  ي  ق  وينجلي  وأصله من يَ تَ َغش اين  عين  منه، 
هللا    (،الَفص م) قول  ومنه  القطع.  اهااحمس  : وهو  ل اما  انْفِصا ال    :أي  [،256]البقرة:  ىجسَلا 

 . (1) انقطاع هلا
النووي   اإلمام  وكسر   (( ي أْفِصمُ ))وأما    :قال  الفاء  وإسكان  الياء  فبفتح 

 .يقلع وينجلي ما يتغشاين منه :أي  ،الصاد املهملة
فقطع   -ابلقاف–  (ال َقص م  )وأما    .هو القطع من غري إابنة  (ال َفص م  )  :قال العلماء

  .مع اإلابنة واالنفصال
   .أن امللك يفارق على أن يعود وال يفارقه مفارقة قاطع ال يعود :ومعىن احلديث

أيضً  احلرف  هذا  يسم   ((يُ ْفصأمُ ))  :اوروي  مل  ما  على  الصاد  وفتح  الياء  بضم 
  .فاعله

  ، وهي لغة قليلة  ،رابعي  أَف َصَم ي  ف ِصم    من  وروي بضم الياء وكسر الصاد على أنه
   .املطر إذا أقلع وكفأَف َصَم وهي من 

صلصلة   :مثل  :ومها   ،قال العلماء ذكر يف هذا احلديث حالني من أحوال الوحي
رجاًل   ،اجلرس امللك  النوم  ،ومتثل  يف  الرؤاي  يذكر  الوحي  ،ومل  من  مقصود    ؛ وهي  ألن 

النيب   به  خيتص  ما  بيان  جهته  ،السائل  من  إال  يعرف  فال  وأما    ،وخيفى 
 . (2)"الرؤاي فمشرتكة معروفة

 . وحفظت ،وفهمت ،مجعت  ((:وعأْيت)) :ومعىن
 . قطع العرق إلسالة الدم (:الفصد)و .يسيل والتفصد السيالن : (( أييتفصدو))

 

 (. 1/120، للخطايب )أعالم احلديث (1) 
 (. 89 -15/88شرح النووي على صحيح مسلم ) (2) 
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املفصود ابلعرق  جبينه  العرق  وشبه  يف كثرة  يدل   ،مبالغة  التفعل  ابب  أن  كما 
التمييز    ،عليها إهبام  ؛-اوهو عرقً -وكذا ذكر  بعد  توضيح  بعد إمجال  ، ألنه    ، وتفصيل 

قوهلا الشديد))  :وكذا  اليوم  والكرب   ((يف  التعب  فيه داللة على كثرة معانة  أن  كما 
 . (1)عند نزول الوحي

  كان نأيبُّ هللا  )) قال:      عن عبادة بن الصامتويف احلديث:  
 . (2) ((إذا أنزل عليه ُكِربأ لذلك، وت أرأبَّدأ له وْجُهه

 . بضم الكاف وكسر الراء (( ُكِربأ ))و
وجهه))  غبة  :أي   ((وت أرأبَّدأ  السواد  (: الر ب د  و)  .علته  إىل  البياض  وإمنا    ،تغري 

. وتعظيم املتكلم، ومجع الفهم للوعي  ،هيبة الكالم، و لعظم موقع الوحي  ؛حصل له ذلك 
لايْكا قاْوًَل ثاقِيًًل حمس :  هللا قال ُنلِِْق عا  . (3)[5]املزمل: ىجسإِنَّا سا

الوحي أشد االهتمام ويهاب حيتمل أنه كان يهتم أبمر  "  :  قال التوربشيت
والقيام بشكر املنعم، وخيشى على عصاة األمة أن   ،ةيمما يطالب به من حقوق العبود

فيأخذه الغم الذي أيخذ ابلنفس حىت يعلم ما يوحى    ،خزي ونكال    يناهلم من هللا 
 إليه. 

الشدة، وإمنا   :كرب الوحي وشدته؛ فإن األصل يف الكرب   :وحيتمل أن املراد منه
 .  (4)"ملا وجد من شبه حاله حبال املكروب  ؛الصحايب: )كرب( قال

 

 (. 1/43) عمدة القاري ، ( 1/21)  فتح الباري(، وانظر: 1/28) الكواكب الدراري  (1) 
 [.2334، 1690صحيح مسلم ]( 2) 
 (. 4/310)  كشف املشكل(، وانظر:  11/190شرح النووي على صحيح مسلم )( 3) 
املفاتيح    (، 12/3724)  الكاشف عن حقائق السنن ، وانظر:  ( 4/1265)  امليسر يف شرح مصابيح السنة   (4) 

 (. 9/3737)  مرقاة املفاتيح(، 6/166)  يف شرح املصابيح
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ََرس  )او : اجل ل ج ل الذي ي  َعل ق  يف رؤوس الدواب، واشتقاقه  -بفتح اجليم والراء-  ( جل 
 .وهو احِلس   -إبسكان الراء -من اجلَر ِس 

الِكر َماين الراء-  ( اجلرس)و "   :   وقال  أو    : -بفتح  َسط ٌل شبه نقوس صغري 
فأصابت    حَتَر َكِت الن َحاَسة  حَتَر َك  فإذا    ،ا على البعريمنكوسً ي  َعل ق   يف داخله قطعة حناس  

 .(1)فتحصل صلصلة ،الس ط لَ 
تقول فيها   -ابلصاد–  (جرص )  :والعامة  اجتمعت  العرب كلمة  وليس يف كالم 

 .  (2)ب"فمعر  (اجلص )وأما  .وهو القنديل (، الصمج)الصاد واجليم إال 
 الصوت واحلس.  :اشتقاقه من اجلَر س، أي : وقال ابن دريد

سَيده ابن  واجلِر س  -ابلفتح–اجلَر س    :   وقال  واجلََرس   -ابلكسر–،   ،-
 : احلركة والصوت من كل ذي صوت.  -تحتنيبف

َر س   اجل  قالوا:    -ابلفتح-وقيل:  فإذا  أفرد،  ِحسًّ )إذا  له  مسعت   ِجر  ما  وال    ( ًسا ا 
 .(3) كسروا، فأتبعوا اللفظ ابللفظ

  

 

 (. 1/20" فتح الباري )وهو تطويل للتعريف مبا ال طائل حتته "  :قال ابن حجر ( 1) 
الدراري   (2)  وليس جيتمع يف كالم العرب جيم وصاد يف كلمة  : "  قال ابن دريد   (. 1/27)  الكواكب 

  . جصص اجلرو إذا فتح عينيه  : وقد قالوا  . ففارسي معرب  ( اجلص)فأما    . يثبتثالثية وال رابعية إال ما ال  
قالوا صحيحة  ،القناديل   :أي   ،صمجة  :الواحدة  (الصمج)  :وقد  عربية  أحسبها  اللغة "  وال    مجهرة 

اجلوهري 1/456-457) قال   .)  " الواحدة:  معرب،  رومي  القناديل،  "  صمجة  :الصمج: 
 . (1/325( )صمجالصحاح، مادة: ) 

 (. 7/264، مادة: )جرس( )احملكم واحمليط األعظم(، 1/456)  ، البن دريدمجهرة اللغة  (3) 
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النيب   قيل: كيف شبه  اجلرس     صوت جبيل  فإن  بصوت 
صحيح  )في  ف  ، وصوت اجلرس مذموم منهي عنه  ، حممود    مع أن صوت جبيل

ل تأْصحأُب املَّلئكة ))قال:   أن رسول هللا     عن أيب هريرة(:  مسلم
 . (1) ((رُفْ قأًة فيها كلب ول جأرأس 

هريرةو  أيب  هللا      عن  رسول  مزامري ))قال:    أن  اجلْأرأُس 
 ، واحملمود ال يشبه املذموم، ويلزم منه أن يفعل امللك من مثله املالئكة؟(2) ((الشيطان

وال   ،تشبيه صوت شديد بصورة شديد على وجه خاص   :فاجلواب: أن املقصود
يلزم يف التشبيه تساوي املشبه واملشبه به يف الصفات كلها، بل يكفي اشرتاكها يف صفة  

 ما.
جهة قوة وجهة طرب، فمن حيث القوة   : واحلاصل: أن صوت اجلرس له جهتان

مزمار   بكونه  وعلل  منه،  والتنفري  عنه  النهي  وقع  الطرب  حيث  ومن  التشبيه،  وقع 
 . (3)الشيطان
  .(4) صفة حامله بني هبا صفة الوحي الصلصلة اجلرس و 

  

 

 [. 2113صحيح مسلم ]( 1) 
 [. 2114صحيح مسلم ] (2) 
 (. 2/13)  شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك(، 1/171) اجملالس الوعظية (، 1/20فتح الباري ) (3) 
والتكليم ليلة اإلسراء    ،والرؤاي الصاحلة   ، والنفث يف الروع  ، النحل دوي  أبنه كجميئه  ( كوصف  صفة الوحي )   (4) 

ورؤيته على كرسي    ،له ستمائة جناح   ،كمجيئه يف صورته اليت خلق عليها   ه(صفة حامل . و) بال واسطة 
 . وقد سد األفق ، بني السماء واألرض
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الوحي مسع   النيب    أن  أما ما ر ِوي عن عمر   أنزل عليه  إذا 
وجهه النحل  دوي  عند  ف(1)كدوي  اجلرس،  صلصلة  يعارض  الدوي   ؛ال  مساع  ألن 

 . والصلصلة ابلنسبة إىل النيب   ،ابلنسبة إىل احلاضرين
 
 : ك يف روع النيبما يلقيه امللأ  - 6

،  وقلبه من غري أن يراه   : ما يلقيه املَلك يف روع النيب  لوحياصفة  إن  
احلديثكما   يف  نفسً )) :  جاء  أن  روعي  يف  نفث  القدس  روح  لن  إن  متوت حىت ا 

ول حيملن أحدكم استبطاء    ،فأْجلوا يف الطلب  ، وتستوعب رزقها  ، تستكمل أجلها
   .(2) (( فإن هللا ل ينال ما عنده إل بطاعته ؛الرزق أن يطلبه مبعصية

 

]  أخرجهوقد    سليم،   بن   يونس   جلهالة احلديث روي إبسناد ضعيف؛  (  1)  الرزاق يف )مصنفه(    [، 6038عبد 
  ( الكبى )  يف  ي والنسائ[،  301]، والبزار  [3173]  ي ، والرتمذ[15]عبد بن محيد  و   [،223]أمحد  و 
ويونس بن سليم ال نعرفه    ،ا رواه غري يونس بن سليمهذا حديث منكر، ال نعلم أحدً وقال: " [،1443]
أعلم- أخرجه  -وهللا  )الضعفاء(،العقيل". كما  يف  واحلاكم  [2092]ة  ترمج   ي  وقال:    [،3479]، 
أظنه ال    : سئل عبد الرزاق عن شيخه يونس بن سليم فقال"  : قالو الذهيب    ه . وتعقب" صحيح اإلسناد"

 . " إسناده ضعيف"وقال:   [،234]الضياء  ا:وأخرجه أيضً  ". شيء
وذكره   ، ابن مسعود  : ، واحلاكم من حديث(القناعة )بن أيب الدنيا يف  ارواه  "   :قال احلافظ العراقي  (  2) 

الشيخني شاهدً  شرط  على  وصححهما  وجابر  محيد  أيب  حلديث  يف  ا  البيهقي  ورواه  خمتصران،  ومها   ،
اإلميان) منقطع   ( شعب  إنه  األسفار "وقال:  محل  عن  املغين  حجر  504)ص:   .  ابن  احلافظ  وقال   .)
:  " وصححه    (،القناعة)أخرجه بن أيب الدنيا يف    (( إن روح القدس نفث يف روعي ))   :وحديث

، ويف  عن أيب أمامة و   حذيفة (. واحلديث مروي عن  1/20)  فتح الباري "  بن مسعود ا  : احلاكم من طريق 
)ص: الشافعي(  اإلمام  "233)مسند  بن  (:  املطلب  عن  املطلب،  موىل  عمرو  أيب  بن  عمرو  عن 

   ".حنطب
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 . (1) ((ألقى يف روعيويف رواية: )) 
جماز" ذلك  على  الوحي  مبعىن  ،وإطالق  املصدر  إطالق  املفعول   :من    .اسم 

  .أو اإلعالم بسرعة ،اإلعالم يف خفاء :وحقيقة الوحي هنا
الشامي  :وشرًعا قاله  ابلشرع،  يراه)  . (2)  اإلعالم  أن  غري  أنه   (من  وعلم 

 خلق كما  إهلام، جمرد ال وحي أنه ضروري بعلم الوحي وحي دون اإلهلام الذي ال يستلزم
 . (3) أراد" من بتبليغ أمره وأنه  تعاىل احلق له املخاطب أن  جبيل  يف

(( روعيفقوله:  يف  وألقى  ((نفث  إيل  أوحي  الرواية  أي:  عليه  دلت  ، كما 
ألن التفل ال يكون    ؛وهو أقل من التفل  ،وهو شبيه ابلنفخ  ،من النفث ابلفماألخرى،  

 .إال ومعه شيء من الريق
وحنو ذلك فهذا بضم الراء.   ،معناه كقولك: يف خلدي ونفسي  ((روعي))وقوله:  

 وليس من هذا بشيء. ،فالفزع -ابلفتح- (الروع)وأما 
عبيد و  أبو  مساه   :  (4)  قال  إمنا  فإنه  الشعر  ينفثه    ؛ انفثً   : وأما  ألنه كالشيء 

 الرقية وحنوها.  :مثل ،اإلنسان من فيه
دِ حمس :وقوله  اثااِت ِِف الُْعقا ِ انلَّفَّ  السواحر. :هن  [4الفلق:] ىجسواِمْن َشا 

  

 

احلاكم(  1)  ]  أخرجه  )مستدركه(  )ص:2136يف  )االعتقاد(  يف  والبيهقي  والقدر(  (،  173[،  )القضاء  ويف 
[234.] 

 (. 278/ 2)  حممد بن يوسف الصاحلي الشامي، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العبادانظر: ( 2) 
 (. 421 -1/420)  شرح الزرقاين على املواهب اللدنية  (3) 
 (. 3/298)  عبيد القاسم بن سالم ، أليبغريب احلديث انظر:  (4) 



  

  

   

211 

  

 .(1) ونفاثة السواك: ما يتشظى منه فيبقى يف األسنان فينفثه صاحبه 
وقع ذلك يف  :: القلب والعقل. يقال-ابلضم– (الروع) و" :وقال اجلوهري 

 . (2)"يف خلدي وابيل :روعي، أي
الكفوي    يستعمل "  :وقال  وقد  الريق.  من  شيء  معه  نفخ  هو  النفث: 

 ا. مبعىن النفخ مطلقً 
دِ حمس :فمن األول اثااِت ِِف الُْعقا  .  ىجسانلَّفَّ
 .(3) (("إن جَبيل نفث يف روعي))حديث:  :ومن الثاين

خيتص  الذي  ابملعىن  قيد  مث  النفخ،  مطلق  إىل  معناه  أصل  عن  النفث  فأطلق 
ارى يف مصدره.  ،ابألنبياء   وهو الوحي املودع يف اخللد، والذي ال مي 

من خب فهو كما    "كل ما أخب به رسول هللا   : قال الشاطيب  
ما  بني  ذلك  يفرق يف  ال  وعنه،  به  أخب  فيما  عليه  معتمد  وهو حق وصدق،  أخب، 

امللك عن هللا به  وألقي يف نفسه، أو رآه رؤية    ،وبني ما نفث يف روعه  ،  أخبه 
للعادة، أو كيف ما كان؛ فذلك معتب   كشف واطالع على مغيب على وجه خارق 

مؤيد ابلعصمة،    ا؛ ألنه ويبىن عليه يف االعتقادات واألعمال مجيعً   ،حيتج به
 . (4) وما ينطق عن اهلوى"

 

القاسم بن سالم   ، أليب غريب احلديث انظر:    (1)    النهاية يف غريب احلديث واألثر   (، 299-1/298)  عبيد 
الناس  (،5/88) معاين كلمات  ألالزاهر يف  األنباري    يب،  اللغة  (.2/223)بكر  (،  15/75)  هتذيب 

 (. 1/237) لتوربشيت، ل امليسر يف شرح مصابيح السنة (، 4/112، للزخمشري )الفائق
 (. 3/1223( )روعالصحاح، مادة: ) (2) 
 (. 909)ص: الكليات  (3) 
 (. 465/ 4)  املوافقات (4) 
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(( نفسً وقوله:  الكسر  ((اأن  وجيور  اهلمزة،  القول،   ؛بفتح  معىن  يف  اإلحياء  ألن 
 . (1) وهي حي خملوق ،ا ذات نفسأن نفسً  :واملعىن

ورد عن جماهد   ما  مما سبق ضعف  لقول هللا    ويتبني  تفسريه  :  يف 

واْحًياحمس إَِلَّ   ُ اَّللَّ ُه  ل ِما يُكا ْن 
ا
أ لِباْشا   نا  َكا ا  قال    [51]الشورى:  ىجسواما نفث "  : حيث 

  حممد صديق خان كل الشوكاين و   ه وأضعف منه ما زاد  .(2) "ا ينفث يف قلبه فيكون إهلامً 
    على قول جماهد  " :قال جماهد: نفث ينفث يف قلبه فيكون  من قوهلما

 .  (3) " كما أوحى إىل أم موسى وإىل إبراهيم يف ذبح ولده  ،ا منهإهلامً 
 وقد عملَت ما يف قوهلما. 

 
 من الوحي؟   حالة مستقلةوهل النفث 

حجر   ابن  احلافظ  )  ذكر  الر وعأن  يف  حالة    (النفث  أنه  على  يدل  ال 
فيأتيه    ،  احلالتني املذكورتني يف حديث عائشةيرجع إىل إحدى  ، وإمنا  مستقلة

َلك  يف مثل الصلصلة وينفث يف روعه، أو يتمثل له رجاًل وينفث يف روعه
َ
   .امل

 ورمبا كانت حالة النفث فيما سوى القرآن الكرمي. 
 
 :امللك يف صورته اليت خلق عليها  أن َييت - 7

أييت   أن  الوحي:  حامل  صفات  من  النيب    -  جبيلأعين:  –  ك  امللَ إن 
،  ،جناح  ستمائة   له  ويظهر له يف صورته امللكية العظيمة اليت خلق عليها ،  

 

 (. 8/3321) مرقاة املفاتيح ر: انظ ( 1) 
 (. 16/53)  تفسري القرطيب(، 5/212( )النكت والعيون )تفسري املاوردي  انظر: ( 2) 
 (. 12/320)  فتح البيان يف مقاصد القرآن(، 624 /4، للشوكاين )فتح القدير : انظر (3) 
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  يوحي إليه ما شاء هللا ف شيء، السماء يف يرى ما حىت السماء أفق يسد منها جناح كل
 أن يوحيه . 

 مرتني:   وهذا وقع له  
   : يف األرض :إحدامها

 .  (1) بغار حراء أوائل البعثة بعد فرتة الوحي وكانت والنيب  
عن  قد  و  احلديث:  يف  األنصاريجاء  هللا  عبد  بن  وهو      جابر  قال: 

 من السماء، بينا أان أمشي إذ سعت صواتً : ))حيدث عن فرتة الوحي فقال يف حديثه
جالسٌ فرفعت   حبراء  جاءين  الذي  امللك  فإذا  السماء   بصري،  بني  على ُكْرِسيٍ  

زأمِ ُلوين  زأمِ ُلوين  فقلت:  منه، فرجعت  تعاىل  (( واألرض، فرعبت  ا حمس:  فأنزل هللا  ها يُّ
ا
أ ياا 

ث ُِر   نِْذْر    ١الُْمدَّ
ا
فاأ قوله   ، [2-1]املدثر:  ىجس2ُقْم  فااْهُجرْ حمس:  إىل  الرُّْجزا  فحمي   ، [5]املدثر:  ىجسوا

 .  (2) الوحي وتتابع
 حمس  : فالصواب أن أول ما نزل"  : قال اإلمام النووي    .بعد فرتته   :يعين

ْ
أ  ىجس اقْرا

ث ِرُ حمس: وأن أول ما نزل بعد فرتة الوحى [، 1]العلق: ا الُْمدَّ ها يُّ
ا
 .(3)"ىجسياا أ

القرآن  األوزاعي، قال: مسعت حيىي، يقول: سألت أاب سلمة أي  ويف رواية: عن  
   أنزل قبل؟ قال: اي أيها املدثر، فقلت: أو اقرأ؟ فقال: سألت جابر بن عبد هللا 

ث ِرُ حمسأي القرآن أنزل قبل؟ قال:   ا الُْمدَّ ها يُّ
ا
 حمسفقلت: أو    ،ىجسياا أ

ْ
أ قال جابر: أحدثكم    ؟ىجساقْرا

ا، فلما قضيت جواري نزلت  جاورت حبراء شهرً قال:    ، هللا  ما حدثنا رسول  

 

النبوية، البن كثري )  (1)  القرآن   (،8/262ابن كثري )  تفسري(،  413-1/412انظر: السرية    اإلتقان يف علوم 
(1/93 .) 

 [. 4925، 4اري ]صحيح البخ( 2) 
 (. 208 -207/ 2شرح النووي على صحيح مسلم ) (3) 
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فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي، وعن مييين، وعن مشايل، فلم 
أحدً  أحدً أر  أر  فلم  فنظرت  نوديت  مث  رأسي،ا،  فرفعت  نوديت  مث  على   ا،  هو  فإذا 

اهلواء   يف  خدجية   -جبيل     :يعين–العرش  فأتيت  شديدة،  رجفة    فأخذتين 
،    فقلت: دثروين، فدثروين، فصبوا علي ماء، فأنزل هللا:  ث ُِر حمس ا الُْمدَّ ها يُّ

ا
ياا أ

نِْذْر   ١
ا
ْ    2ُقْم فاأ ِ ْب  بَّكا فاكا را ِْر   3وا ه  طا ثِيااباكا فا  .(1) [ 4-1]املدثر: ىجس4وا

  

 

للجواب  [.161سلم ]صحيح م  (1)  أن    : األول  : مخسة أجوبة  ( اإلتقان)فنقل يف    ، ولصحة اخلبين احتاجوا 
  : فبني أن سورة املدثر نزلت بكماهلا قبل متام سورة  ، السؤال يف حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة

 حمس
ْ
أ ابألولية أولية خمصوصة مبا بعد      أن مراد جابر  :الثاين   .فإن أول ما نزل منها صدرها  ؛ىجساقْرا

الوحي أولية مطلقة  ، فرتة  أولي   :الثالث  . ال  املراد  ة خمصوصة ابألمر ابإلنذار، وعب بعضهم عن هذا  أن 
ب ِكا حمس  : أول ما نزل للنبوة   : بقوله   بِاْسِم را

ْ
أ ث ِرُ حمس  : وأول ما نزل للرسالة   ، ىجساقْرا ا الُْمدَّ ها يُّ

ا
أن املراد    : الرابع   .ىجسياا أ

 حمسوأما    . وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب  ، أول ما نزل بسبب متقدم
ْ
أ فنزلت ابتداء بغري    ىجساقْرا

ما روت    : فيقدم عليه  ،وليس هو من روايته  ،أن جابر استخرج ذلك ابجتهاده  :اخلامس   .سبب متقدم 
وفيه نظر    :. قال األلوسي  مث قال: وأحسن هذه األجوبة األول واألخري انتهى   عائشة  

إمتام الدراية لقراء    وانظر:  (،1/93)   اإلتقان يف علوم القرآن(،  15/128روح املعاين )   "فتأمل وال تغفل 
( بتحقيقنا. 1/213النقاية  النووي    (،  اإلمام  ا ياا  حمس  :   قوله   أنزل   ما   أول  قوله: "  : قال  ها يُّ

ا
أ

ث ِرُ  لاقا حمس  اإلطالق:   على   أنزل   ما   أول  أن   والصواب:   ابطل.   بل   ضعيف،  ىجسالُْمدَّ ِي خا ب ِكا اَّلَّ  بِاْسِم را
ْ
أ   ىجس اقْرا

عائشة    [،1]العلق: به يف حديث  ث ِرُ حمسما  أ و   .كما صرح  الُْمدَّ ا  ها يُّ
ا
أ فرتة   ،ىجسياا  بعد  نزوهلا  فكان 

  : والداللة صرحية فيه يف مواضع منها قوله  .كما صرح به يف رواية الزهري عن أيب سلمة عن جابر   ،الوحي
الوحي ))  فرتة  عن  حيدث  قال   ((وهو  أن  هللا  ))  :إىل  ث ِرُ حمس  :فأنزل  الُْمدَّ ا  ها يُّ

ا
أ قوله    ((.ىجسياا  ومنها 

  :(( فإذا امللك الذي جاءين حبراء ))،  فأنزل هللا    : مث قال:  ث ِرُ ياا  حمس ا الُْمدَّ ها يُّ
ا
  : ومنها  .ىجسأ

 حمس  : فالصواب أن أول ما نزل  ، بعد فرتته  : يعين  ((الوحي  مث تتابع))  : قوله 
ْ
أ وأن أول ما نزل بعد فرتة    ،ىجساقْرا

ث ِرُ حمس  :الوحى ا الُْمدَّ ها يُّ
ا
الفاحتة فبطالنه أظهر من أن    :أول ما نزل   :وأما قول من قال من املفسرين  .ىجسياا أ

   (.208-2/207" شرح النووي على صحيح مسلم )-وهللا أعلم-يذكر 
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 :عند سدرة املنتهى (ليلة املعراج) :والثانية: يف السماء
يف صورته    -  جبيل-  امللكَ    املرة الثانية اليت رأى فيها النيب   

على ذلك ما   ، كما قال أكثر أهل العلم، وقد دل  عند سدرة املنتهى  اليت خلق عليها
دْ حمس  :جاء من رواايت وأقوال ألهل العلم يف تفسري قوله   لاقا ى    وا ْخرا

ُ
آهُ ناْزلاًة أ  13را

الُْمنْتاَها   ةِ  ِسْدرا ى    14ِعنْدا  وا
ْ
أ الْما نَُّة  جا ا  ها ياْغَشا    15ِعنْدا ا  ما ْدراةا  ِ الس  ياْغَشا  زااغا   16إِذْ  ا  ما

ِغا   ا طا ُ واما الُْكْْباى    17اِْلاُصا ب ِهِ  ى ِمْن آيااِت را
ا
أ ْد را قال ابن كثري   [. 18-13]النجم:  ىجس18لاقا

:  "  اليت رأى رسول هللا الثانية  املرة      فيها جبيل  هذه هي 
 . (1) "عليها   على صورته اليت خلقه هللا

ى  حمس  :  عن أيب هريرةويف )صحيح مسلم(:    ْخرا
ُ
آهُ ناْزلاًة أ ْد را لاقا قال:   ىجس13وا

  .(3) " ا أكثر العلماءوهكذا قاله أيضً " : قال اإلمام النووي  . (2) ((رأى جَبيل))
املراد"   :   الواحديقال  و  العلماء  أكثر  يف  :قال  جبيل     رأى 

هللا   خلقه  اليت  يف  نزاًل   ،عليها  صورته  رآه  أنه  وذلك  أخرى،  نزلة  السماء  من   
من السماء   ا مرة ابألفق األعلى، ومرة أخرى رآه منهبطً   :صورته اليت خلق عليها مرتني

 . (4) "ا خلقه ما بينهماسادًّ  ،إىل األرض
مسلم(يف  و  قوله؟  :)صحيح  فأين  لعائشة:  قلت  قال:  مسروق،  َدنَا حمس  عن  ُثمَّ 
ْدََن    8َفَتَدَلَّ  

َ
أ ْو 
َ
أ قَوَْسْيِ  قَاَب  وََْح    9فَََكَن 

َ
أ َما  َعبِْدهِ  إََِل  وََْح 

َ
  ، [ 10-8]النجم:   ىجس 10فَأ

 

 (. 7/451تفسري ابن كثري )( 1) 
 [. 175صحيح مسلم ] (2) 
 (. 3/7شرح النووي على صحيح مسلم ) (3) 
 (. 197 -4/196)  الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد  (4) 
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كان أيتيه يف صورة الرجال، وإنه أاته يف هذه املرة يف      قالت: إمنا ذاك جبيل
 . (1)صورته اليت هي صورته فسد أفق السماء

  ت  زِر  ب َن ح بَ ي ش  عن قول هللا سأل  : ينأبو إسحاق الش يبا  قالويف )الصحيحني(:  
:  ْدََن    فَََكنَ حمس

َ
أ ْو 
َ
أ وََْح    9قَاَب قَوَْسْيِ 

َ
َما أ وََْح إََِل َعبِْدهِ 

َ
قال:    ،[10]النجم:  ىجس10فَأ

ثنا ابن  مسعود  . (2) احله ست مائة جن   جبيلأَن ه  رََأى   : حد 
أنه قال يف     عن زر، عن ابن مسعود  (:ويف )مسند اإلمام أمحد  

دْ حمسهذه اآلية:   لاقا ى    وا ْخرا
ُ
آهُ ناْزلاًة أ رأيت جَبيل ))  :قال: رسول هللا    :ىجس13را

ت أث أُر وله ست مائة جناح،   . (3) ((الت َّهأاِويُل: الدُّرُّ والياقوتمن ريشه يُ ن ْ
رأى رسول قال: )) عن أيب وائل، عن عبد هللا   ا:أيضً   أمحد وعند

منها      هللا جناح  جناح، كل  مائة  وله ست  قد سد جَبيل يف صورته، 
 . (4) ((األفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما هللا به عليم 

أمحد   مسعود  أيًضا:  وعند  ابن  هللا      عن  رسول  قال  يقول: 
:  ((جناح مائة  ست  وله  املنتهى،  سدرة  على  جَبيل  قال:   ، ((رأيت 

 

 [. 177صحيح مسلم ]( 1) 
   [.174[، مسلم ]4856، 3232البخاري ]صحيح ( 2) 
كما    ." وهذا إسناد جيد قوي (: " 7/451يف )التفسري( )  [، قال ابن كثري  3915أخرجه أمحد ](  3) 

[ يعلى  أبو  )5360أخرجه  )التفسري(  يف  جرير  وابن   ،]22/509[ الشيخ  وأبو  وا501(،    لشاشي [، 
 (.  7/644) الدر املنثور [. وانظر: 662]

 . "ا إسناده حسن أيضً (: "452/ 7يف )التفسري( )  قال ابن كثري  . [3748أخرجه أمحد ] (4) 
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ا، عن األجنحة؟ فأىب أن خيبين، قال: فأخبين بعض أصحابه: أن اجلناح سألت عاصمً 
 . (1)ما بني املشرق واملغرب 

أمحد   مسعود  عن  أيًضا:  وعند  هللا     ابن  رسول  قال  يقول: 
 :(( ُّأاتين جَبيل يف ُخْضٍر ُمعألٌَّق ِبِه الدُّر)) (2) . 

هللا    خلقه  اليت  صورته  على    جبيل  رأى    النيب  أنواحلاصل  
  النيب  خصائصوهذا الرؤية من     .مرتني  عليها    ،  ذكر السيوطي كما
  (3) يف )اخلصائص("ذلك. 

 
 مرتبة اإلفهام:فرع يف بيان 

النيب   إىل  الوحي  صور  إحدى  حتت  تندرج  املرتبة  وليست  وهذه   ،
 إذ إن الوحي فيها الحق، واالجتهاد متقدم. مرتبة مستقلة على الراجح؛

هللا    ناُم  حمس  : قال  غا فِيهِ  ْت  شا نافا إِذْ  اْْلارِْث  ِِف  اِن  ُْكما ُيا إِذْ  انا  واُسلايْما دااُوودا  وا
اهِِدينا   شا ِْلُْكِمِهْم  ُكنَّا  وا وِْم  واِعلًْما  78الْقا ُحْكًما  آتايْناا  لُُكًّ  وا انا  ُسلايْما ا  ْمنااها هَّ فا   ىجسفا

 [.  79-78]األنبياء:
  

 

وانظر:    ."ا إسناد جيد وهذا أيضً : "(7/452يف )التفسري( )  قال ابن كثري  [  3862]أخرجه أمحد    (1) 
 (. 22/509تفسري الطبي )

كما أخرجه    ."ا سناده جيد أيضً إ(: " 452/ 7يف )التفسري( )  قال ابن كثري    .[3863أخرجه أمحد ]  (2) 
   (. 7/774)وأبو الشيخ [،  1901الطباين يف )األوسط( ]

   (.1/200الكبى، للسيوطي ) انظر: اخلصائص ( 3) 
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    وال ميتنع وجود الغلط واخلطأ من األنبياء  ،فجعل احلق معه ويف حكمه
غريهم من  عليه  ،كوجوده  يقرون  ال  غريهم  ،لكن  عليه  أقر  هللا  ؛وإن      ليعود 

 . (1) ومتيز به عن اخللق ،ولذلك تسمى ابحلق ، ابحلقائق هلم دون خلقه
وعلى القول ابجلواز   ،   اختلف يف جواز االجتهاد يف حق األنبياء وقد  

 اختلف، هل وقع أم ال؟
قوله:   انا حمسوظاهر  ُسلايْما ا  ْمنااها هَّ فا ابجتهاد  :ىجسفا هللا  ،أنه كان  به      فخص 

   .ففهم القضية     سليمان
سليمان  حكم  جعل  بوحي،  كان  قال:  داودنسخً     ومن  حلكم   ا 

 ،  وأوىل.  األول أقرب ال خيفى أن و 
دليالن،  و  جتاذهبا  قد  للمجتهداملسألة  تبدو  ال  قد  سليمان و   ،واملرجحات   فهم 
    القضية كان سليمان   وهللا  وأعدل،    هبما  أرفقيف  علم  يظهر  أن    أراد 
  أبيه عليه،  ،    عند  وأثىن  اجتهاده،  املوفق   وهو  فصوب 
  واهلادي.

الراغب   الفهم: هيئة لإلنسان هبا يتحقق معاين ما حيسن، يقال: "  : قال 
انا حمسفهمت كذا، وقوله:   ا ُسلايْما ْمنااها هَّ فا له من فضل      وذلك إما أبن جعل هللا  ،ىجسفا

قوة الفهم ما أدرك به ذلك، وإما أبن ألقى ذلك يف روعه، أو أبن أوحى إليه وخصه به،  
 . (2) "ن يطلب من غريه أن يفهمه إذا قلت له حىت تصوره، واالستفهام: أ وأفهمته:

 

 (. 3/457)  تفسري املاوردي  (1) 
 (. 646، مادة: )فهم( )ص:املفردات يف غريب القرآن (2) 
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انا حمس"  : قوله    : الزخمشري    جار هللا  قال ُسلايْما ا  ْمنااها هَّ فا دليل على   ىجسفا
واِعلًْماحمس  :   ويف قوله   .أن األصوب كان مع سليمان   ُحْكًما  آتايْناا  لُُكًّ   ىجس وا

 . (1)"ا كان على الصواب دليل على أهنما مجيعً 
فيه إشارة إىل أن كل جمتهد   : "يف )حاشيته على الكشاف(  قال الطييب   

احلكم يوافق  مل  وجه كونه  من  وخمطئ  للحق،  طالباً  وجه كونه  من  هللا   مصيٌب    عند 
،  فقوله: لُُكًّ آتايْناا ُحْكًما واِعلًْماحمس كالتكميل ملا سبق من توهم النقص يف   ىجسوا

ابن األثري    ، شأن نيب هللا داود   يريد ما أورده  لذلك،    جيء هبا ج بانً 
عن بعض العلماء: يف اآلية دليل على أن كل جمتهد يف األحكام الفرعية م صيب، فإن  

هللا     داود عند  الذي  احلكم  سليمان ،    أخطأ  فقال   ،   وأصابه 
واِعلًْماحمستعاىل:   ُحْكًما  آتايْناا  لُُكًّ  القاضي  .[79]األنبياء:ىجس   وا يف اآلية دليٌل   :  وقال 

 . (2) "على أن خطأ اجملتهد ال يقدح  فيه
 

 :شبهة الوحي النفسيسادًسا: 
شبهة الوحي النفسي اليت ذكرها السيد   الدكتور الشيخ حممد أبو شهبة  رد   

لفه، فقد كانوا يرون أن    يف كتابه: )الوحي احملمدي(، ومن لف      حممد رشيد رضا 
حممد  املوحى   به  أخب  النيب   الذي  نفس  من  يفيض  إهلام كان  هو  إمنا 

إميانه   الطاهرة، وقوة  العالية، وسريرته  نفسه  منازع  أن  اخلارج؛ ذلك  إليه ال من  املوحى 
رديئة،    ،ابهلل   وراثية  وتقاليد  وثنية،  عبادة  من  سواها  ما  وترك  عبادته،  وبوجوب 

 

 (. 3/129الكشاف ) (1) 
عن    (2)  الكشف  يف  الغيب  الريبفتوح  )10/384)  قناع  البيضاوي  تفسري  وانظر:  أيب  (،  57/ 4(،  تفسري 

 (. 6/79) السعود 
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يتجلى   ما  التأثري  من  مجلتها  هلا يف  الرؤى،  يكون  الباطن  عقله  يف  وحيدث  ذهنه،  يف 
بدون   السماء  عليه من  نزاًل  إهليًّا  إرشاًدا  يعتقد وجوده  ما  فيتصور  الروحية،  واألحوال 
يقول   الغيب، وقد يسمعه  أن ه من عامل  يعتقد  يلقنه ذلك،  له رجل  يتمثل  أو  وساطة، 

املنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند األنبياء، فكل   ما خيب به النيب  ذلك يف 
    من كالم ألقي يف روعه، أو عن ملك ألقاه على مسعه فهو خب صادق

هو نبع من نفسه ومن عقله   عنده، ولكن تفسريه عندن ما ذكرن من أن ما ختيله إمنا
 الباطن. 

الفتاة الفرنسية اليت اعتقدت   (1) وضربوا مثاًل للوحي النفسي قصة: )جان دارك(
هللا   عند  من  مرسلة  تسمع    أهنا  أهنا  واد عت  عنه،  العدو  ودفع  وطنها،  إلنقاذ 

إىل رئسة جيش صغري   إرادهتا  وتوصلت بصدق  فأخلصت يف دعوهتا  الوحي،  صوت 
تغلبت به على العدو، مث ماتت موتة األبطال من الرجال؛ ملا خذهلا قومها، ووقعت يف 

كر يف التاريخ، وقد  يد عدوها، فألقوها يف النار حية، وقد ذهبت اتركة وراءها امسا يذ 
فيما   قداستها  الكاثوليكية  الكنيسة  قررت  حىت  هلا،  وإجالهلم  قومها،  بتعظيم  حظيت 

 . (2)بعد موهتا بزمن
  

 

هي فتاة فرنسية ريفية، كثرية التخيل، كانت حتلم بتحرير فرنسا من أعدائها، مث خيل هلا أهنا دعيت لتخلص    (1) 
ومعها   فانتصرت  معهم  وحاربت  للجيش،  قائًدا  فعينوها  احلكام  إىل  وتوسلت  آالف  بالدها،  عشرة 

ب املعلم  انظر:  وانكسرت.  فهزمت  التالية  السنة  من  فهومجت  اخليال  من  هبا  ما  زال  مث  طرس  جندي، 
القرن العشرين )  ، (362-60/ 6البستاين، دائرة املعارف ) -3/13وحممد فريد وجدي، دائرة معارف 

 (.  427 -2/424اهل العرفان يف علوم القرآن( )(، وانظر يف دفع الشبه: )من20
    (.  6/788(، جملة املنار )120-119انظر: الوحي احملمدي، حممد رشيد رضا )ص: (2) 
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ومما يؤسف أن هذا التصوير الذي يصورون به ظاهرة الوحي قد سرت شبهته إىل  
كثري من املسلمني املراتبني، الذين يقلدون هؤالء املاديني يف نظرايهتم املادية أو يقتنعون 
هبا، وأغلب هؤالء من املتعلمني الذين تلقوا العلم يف الغرب، وليس عندهم من الثقافة 

 . (1)يعصمهم من االنسياق وراء هؤالء اإلسالمية العميقة ما
واحلقيقة أن ما ذكر يعد  من املسائل اهلد امة، وهو خمالف إلمجاع األمة، كما أنه  
شهبة   أبو  الدكتور  أفاض  وقد  الوحي.  هيئة  وصف  يف  وردت  اليت  للرواايت  خمالف 

   وال الطريقة،  هبذه  للنصوص  التأويل  فساد  وأوضح  الشبهات،  هذه  تفنيد  يف 
 جمال هنا لالشتغال بتفريعات الرد، وأكتفي مبا سبق مع اإلحالة لتلك املصادر.       

 
  

 

لألس1)  الكرمي،  القرآن  لدراسة  املدخل  أبو شهبة )ص:(   الدكتور حممد  على  91-90تاذ  التعقيب  وانظر   ،)
 (. 1/484ذلك مفصاًل يف )منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري(، د. فهد الرومي )
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 :   صورة توضيحية لصور الوحي إىل األنبياء
 أنواع الوحي من حيث عموم معناه اللغوي: 

 . اإلهلام لإلنسان   - 1
 التحديث.   - 2
 .الفراسة  - 3
 . اإلهلام الغريزي للحيوان   - 4
 . اإلشارة السريعة على سبيل الرمز واإلحياء  - 5
 ، وإحياء شياطني اجلن واإلنس بعضهم إىل بعض. وسوسة الشيطان  - 6
 . إىل مالئكته من أمر ليفعلوه  ما ي لقيه هللا   - 7
 . األمر الكوين  - 8

 :  األنبياءإلى   وحي اهلل
 ه: حامل لصفة ما كان  :لوحيلصفة ما كان 

 . رجاًل أن يتمثل املَلك   - 1 . الرؤاي الصادقة  - 1
)آدم،   لعبده يقظًة بال واسطة  تكليم هللا    - 2

 (. موسى، حممد  
أن أيتيه خماطًبا له بصوت مثل صلصلة اجلرس   -  3
 (.ابلنسبة إىل النيب  )
 : مثل دوي النحل - 4
 السامعني(.  ابلنسبة إىل احلاضرين)

يف    أن أيتيه امللك جبيل - 2
 . صورته اليت خلق عليها

ك يف روع النيب  - 5  .ما يلقيه امللَ
 مرتبة اإلفهام. 
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 مدخل:
احلق  إىل  الناس  الكرمي كلها هو هداية  القرآن  نزول آايت  أن سبب  املعلوم  من 
والصراط املستقيم، لكن هناك آايت تزيد على هذا السبب العام بسبب خاص مرتبط  

غريها دون  وحدها  هذا    ،هبا  حتت  العلماء  يبحثه  الذي  هو  اخلاص  السبب  وهذا 
 املوضوع. 

وعلى هذا فإن آايت القرآن الكرمي تنقسم من حيث سبب النزول وعدمه إىل 
 قسمني:
 

ابتداء غري مرتبط بسبب من األسباب   األول: قسم نزل من هللا
 :وإمنا هو مرتبط ابلسبب العام وهو هداية الناس ،اخلاصة

 وهذا القسم هو أكثر آايت القرآن الكرمي.
أكثر قصص   :غري مبين على سبب، ومن ذلك   ،من القرآن الكرمي ما نزل ابتداءف

وبيان  األنبياء   القادمة،  الغيب  أنباء  أو  املاضية،  الوقائع  بعض  أممهم، وكذا وصف  مع 
 .أهوال القيامة، واجلنة والنار، فقد نزل أكثر ذلك ابتداء، من غري توقف على سبب

 
سبب ) :يسميه العلماء ،ا بسبب من األسباب اخلاصةالثاين: قسم نزل مرتبطً 

  (:نزول اآلية
 وألمهيتها أفردها العلماء ابلدراسة والبيان.  ،وآايت هذا القسم هي األقل
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السيوطي   تصانيفٌ   : قال  وفيه  الن  ز و ل،  للواحدي   ، أسباب  ، (1) أشهرها 
لكن مات عن    ،أتليف يف غاية الن فاسة    ولشيخ اإلسالم أيب الفضل ابن حجر

 . (2)غالبه مسودة فلم ينتشر
ملعرفة أسباب نزول اآلايت أمهية كبى يف جتلية معانيها، والوقوف على حقيقة  و 
آية من القرآن يعطي ظاهرها دالالت غري مقصودة منها، فإذا وقفت   إذ رب    ؛تفسريها

اللبس سبب  عنها  احنسر  نزوهلا  وسبب  مناسبها  املع  ،على  حقيقة  فيها    ، ىنوظهرت 
 ومدى مشوله واتساعه.

ذلك * ِ حمس:  قوله    :فمن  اَّللَّ وْجُه  َفَثمَّ  ُّوا  تُول فَأْيَنَما  والَْمْغرُِب  الَْمْْشُِق   ِ  ىجس وَّلِلَّ
سواء،    [،115البقرة:] اجلهات  إىل كل  الصالة  يف  االجتاه  أن  ظاهرها  من  فاملتبادر 

 

علي بن أمحد الواحدي املفسر املتوىف سنة مثان وستني    :   "أسباب الن زول، للشيخ اإلمام أيب احلسن(  1) 
 (. والكتاب معروف ومطبوع أكثر من طبعة. 1/1وأربعمائة". كشف الظنون )

 (2)  ( النقاية  لقراء  الدراية  السيوطي   (، 213/ 1إمتام  )    قال  )اإلتقان(  ابلتصنيف  1/87يف  "أفرده   :)
قدمهم علي بن املديين شيخ البخاري، ومن أشهرها كتاب الواحدي على ما فيه من إعواز، وقد مجاعة أ

حجر  بن  الفضل  أبو  اإلسالم  شيخ  فيه  وألف  شيئا،  عليه  يزد  ومل  أسانيده  فحذف  اجلعبي    اختصره 
   ًمل يؤلف  ا  ا حمررً  موجزً  حافاًل ، وقد ألفت فيه كتاابً  مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاماًل كتااب

الن زول،    الن زول(". ويف )كشف الظنون(: "أسباب  النقول يف أسباب  مثله يف هذا النوع مسيته: )لباب 
للشيخ احلافظ شهاب الدين  أمحد بن علي بن حجر العسقالين، املتوىف سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة،  

حافل". كشف  وهو كتاب  النقول(  )لباب  مساه:  أيضا  وللسيوطي  يبيض.  )  ومل  "قال  1/1الظنون   .)
حجر  :  السخاوي  ابن  شيخنا:  تصانيف  من  اختلسه  مما  الظنون    "  هو  كشف 

ومطبوع2/1545) معروف  وهو  جملد   . (،  يف  وهو  األسباب(،  ببيان  )العجاب  حجر  ابن  وللحافظ 
 . مطبوع   كذلك  (. وهو1/81ضخم  يف )أسباب الن زول(. كشف الظنون )
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يشاء يف صالته إىل حيث  يتجه  أن  نزوهل  ،فللمصلي  على سبب  وقفت  إذا    ا ولكنك 
 .-كما سيأيت بيان ذلك –تبني لك املراد منها 

ِينا  حمسومثال آخر يدل على أمهية سبب النزول يف فهم اآلية أن قوله:   لايْسا لَع اَّلَّ
نُ  ْوا آما اِْلااِت ُثمَّ اتَّقا ِملُوا الصَّ ُنوا وعا ْوا وآما ا اتَّقا عُِموا إذاا ما ا طا اِْلااِت ُجنااٌح فيما ِملُوا الصَّ وا وعا

الُْمْحِسنِيا  ُ ُُيِبُّ  ُنوا واَّللَّ ْوا وأْحسا اتَّقا ُنوا ُثمَّ  إمنا نزلت يف اخلمر، وقد    [.93]املائدة:  ىجس وآما
اخل شرب  إابحة  النص  هذا  من  اخلمر يفهم  قالوا:  حيث  اجلهلة  بعض  ظن  مر، كما 

 .-كما سيأيت-مباحة، واحتجوا ابآلية الكرمية، ولو علموا سبب نزوهلا مل يفرتوا ذلك 
الشاطيب   اإلمام  القرآن، ":  قال  علم  أراد  ملن  التنزيل الزمة  أسباب  معرفة 

 والدليل على ذلك أمران:
به  أحدمها يعرف  الذي  والبيان  املعاين  علم  أن  فضاًل :  القرآن  نظم  عن إعجاز   

معرفة مقاصد كالم العرب إمنا مداره على معرفة مقتضيات األحوال: حال اخلطاب من 
جهة نفس اخلطاب، أو املخاطب، أو املخاطب، أو اجلميع؛ إذ الكالم الواحد خيتلف 
، وحبسب غري ذلك؛ كاالستفهام، لفظه واحد،   َاطََبني  ، وحبسب خم  فهمه حبسب َحاَلني 

ذلك ويد وغري  وتوبيخ  تقرير  من  أخر  معان  اإلابحة    ،وكاألمر  ، خله  معىن  يدخله 
وال يدل على معناها املراد إال األمور اخلارجة، وعمدهتا    ،والتهديد والتعجيز وأشباهها

املنقول،  الكالم  بنفس  تقرتن  قرينة  ينقل وال كل  مقتضيات األحوال، وليس كل حال 
فات فهم الكالم مجلة، أو فهم شيء منه، ومعرفة  وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة؛  

األسباب رافعة لكل مشكل يف هذا النمط؛ فهي من املهمات يف فهم الكتاب بال بد،  
 ومعىن معرفة السبب هو معىن معرفة مقتضى احلال، وينشأ عن هذا الوجه:
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وهو أن اجلهل أبسباب التنزيل موقع يف الشبه واإلشكاالت، ومورد   الوجه الثاين:
 .( 1) "للنصوص الظاهرة مورد اإلمجال حىت يقع االختالف، وذلك مظنة وقوع النزاع

اإلمام   بوقال  الطاهر  أسباب  "  :  عاشور  نحممد  من  ليس  إن  ما  النزول 
علمه عن  بغىن  فيها   ؛املفسر  جممل  :ألن  ومنها  ، بيان  وموجز،  خفي  إيضاح  ما    :أو 

أو    ،ما يدل املفسر على طلب األدلة اليت هبا أتويل اآلية  :ا، ومنهايكون وحده تفسريً 
 . (2)"حنو ذلك 
فروع  و  من  الن زول  أسباب  التفسري)علم  من و ،  (علم  مركب  إضايف  مركب  هو 
ي  ع لم املعىن جزأين   متضايفني، وال بد من معرفة كل واحد منهما على حدة أواًل حىت 

املعىن  لبيان  يؤسس  التضايف  قبل  منهما  واحد  فمعرفة كل  اثنًيا،  منهما  املؤتلف 
 املؤتلف. 
 

: تعريف السبب يف اللغة ويف  األصوليني: اصطَّلح أولً
شيء    ، احلبل  يف اللغة: السببتعريف  - 1 غريه.    ي توص لوكل  إىل  به 

   .(3) أسباب  ، واجلمع:أبواهباأو  َمراِقيها أو نواحيها  :و)أسباب( السماء 
بْلُُغ حمس:    قوله  ومنه  ،-كما تقدم–الباب    على  اللغة  يف  يطلق  والسبب

ا
ِ أ

لاعاَل 
ْسباابا  

ا
وااتِ   36اْْل ما ْسباابا السَّ

ا
   أبواهبا. أي: ،ىجسأ

 

 (. 146/ 4املوافقات ) (1)
 (. 1/47) التحرير والتنوير   (2) 
مادة:   ، الصحاحانظر:    (3)  )سبب )  للجوهري،  احمليط ،  ( 1/145(    الكليات (،  96)ص:  القاموس 

 (. 504)ص:
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عْ حمس  :  قوله  ومنه  احلبل،  على  ويطلق َْلاْقطا ُثمَّ  اءِ  ما السَّ إَِلا  باب   بِسا  ىجس فالْياْمُدْد 
 حببل.  أي:  ،[15]احلج:

باًباحمس : قوله ومنه الطريق، على ويطلق تْباعا سا
ا
   [.85]الكهف: ىجسفاأ

باًبا  حمس :يف تفسري قوله  وقال الراغب  ء  سا ْ ِ َشا
آتايْنااهُ ِمْن ُك  تْباعا    84وا

ا
فاأ

باًبا آاته من كل شيء معرفة، وذريعة يتوصل    معناه: أن هللا    :[85-84:]الكهف  ىجسسا
ْسباابا  حمس  :ا من تلك األسباب، وعلى ذلك قوله  هبا، فأتبع واحدً 

ا
بْلُُغ اْْل

ا
ِ أ

 36لاعاَل 
وااتِ  ما ْسباابا السَّ

ا
أي: لعلي أعرف الذرائع واألسباب احلادثة يف السماء، فأتوصل هبا    ، ىجسأ

 . (1)" إىل معرفة ما يدعيه موسى
" )املصباح(:  االستعالء  ،احلبل  : السببويف  إىل  به  يتوصل  ما  استعري   ،وهو  مث 

األمور من  أمر  إىل  به  يتوصل  شيء  عن   :فقيل  ،لكل  مسبب  وهذا  هذا  سبب  هذا 
 . (2)"هذا

 
ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه    :األصوليني اصطَّلح يف السبب - 2

 ا لدخول وقت الظهر.رع وضعه سببً فإن الش   -مثاًل –العدم ابلنظر لذاته، كالزوال 
احرتاز   وهو   أي: ابلنظر إىل هذا السبب دون غريه من األسباب، (  لذاته: )وقوهلم

 من مقارنة املانع لوجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود ال لعدم املانع، بل لوجود السبب.
  

 

 (. 391)ص:  (سبب )  ، مادة:املفردات يف غريب القرآن (1) 
 . (1/262( ) سبب)  ، مادة:املصباح املنري  (2) 
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القرايف   عرفه  ما    وقد  العدم أبنه  عدمه  ومن  الوجود  وجوده  من  يلزم 
 .(1) لذاته

به  ال  عنده  احلكم  مؤثرً   ؛فيوجد  ليس  ألنه  الوجودوذلك  يف  وصلة   ،ا  هو  بل 
وليس هو املؤثر    ،فإنه يتوصل به إىل إخراج املاء من البئر  -مثاًل –كاحلبل    ،ووسيلة إليه
 . (2) وإمنا املؤثر حركة املستقي للماء ،يف اإلخراج

 .(3)وهو تعريف يبني خاصة السبب

 

للقرايف الفروق   (1)  الفصول(،  1/60)  ،  تنقيح  وانظر:  81)ص:  شرح  املنري(،  الكوكب  البنشرح  النجار    ، 
والشرط    ، ومن عدمه العدم   ،السبب يلزم من وجوده الوجود "  :(. قال القرايف  1/445)   احلنبلي 

يلزم من وجوده وجود وال عدم العدم وال  العدم ،  يلزم من عدمه  يلزم من وجوده  يلزم من    ،واملانع  وال 
وهناك فرق بني معىن الشرط يف اللغة، ومعناه يف    .( 95-2/95)  ، للقرايفالفروق"  وال عدموجود    عدمه

الشرعي:    اللغوي: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. والشرط  فالشرطاالصطالح الشرعي،   
ا تاراكا حمس:  أما قوله    ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم.  لاُكْم نِْصُف ما وا

 ٌ َلا وا اُهنَّ  ل ياُكْن  اْم  ل إِْن  اُجُكْم  ْزوا
ا
قال  [.  12]النساء:  ىجسأ وقد  املشروط.  عن  أتخر  هنا  الشرط  فإن 

األصوليون: جيوز أن يتقدم املشروط على الشرط. ولكن هل جيوز أن يتقدم املسبب على السبب؟ قالوا:  
القرايف   إليه  أشار  وهذا  ملك    ال.  والسبب:  احلول،  حوالن  الزكاة:  يف  فالشرط  )الفروق(.  يف 

ذكره  النصاب.  ملك  قبل  الزكاة  إخراج  جيوز  وال  احلول،  حوالن  قبل  الزكاة  إخراج  فيجوز  النصاب. 
      أستاذن الدكتور حممد سامل أبو عاصي. 

 (. 160)ص: عبد القادر بدران  ،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل انظر: ( 2) 
معىن اخلاصة: املاهية العرضية، وإيضاح ذلك أن املاهية قسمان: ذاتية وعرضية، فاألوىل هي اليت يؤتى يف  (  3) 

تعريفها ابحلد؛ لبيان حقيقة الشيء ومسماه، مثل: اإلنسان حيوان نطق، فهذا تعريف بذاتيات الشيء.  
غريه عن  الشيء  لتمييز  ابلرسم؛  تعريفها  يف  يؤتى  اليت  هي  أو  والثانية:  حيوان كاتب  اإلنسان  مثل   ،

أسباب   ابإلنسان.  خاصة  الكتابة  أو  فالضحك  به،  اخلاصة  الشيء  بعرضيات  تعريف  فهذا  ضاحك، 
 (.  23-22النزول بني الفكر اإلسالمي والفكر العلماين، ألستاذن الدكتور حممد سامل أبو عاصي )ص:
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الدليل السمعي على  كل وصف ظاهر منضبط دل  أبنه:    وعرفه اآلمدي  
  .(1)ا حلكم شرعيكونه معرفً 

 وهو تعريف يبني حقيقة السبب. 
  وجد   السبب  وجد   واإلجياب(، فإذا  والعالقة بني السبب واملسبب هي: )السلب

  شروطها   كل  املاهية  استوفت  ما  إذا  املسبب، وذلك   انعدم  السبب  انعدم  وإذا  املسبب،
  وجوهبا   معه  يدور   الصالة،  لوجوب   سبب  فإنه  الوقت،  كدخول  موانعها،  كل  وانعدمت

 . للقصاص...وهكذا سبب العدوان العمد القتل وكذلك  وعدًما، وجوًدا
 

ا: تعريف النزول:  اثنيً
 وأما النزول فقد تقدم بيان معناه يف )مبحث النزول(.

 
ا تعريف سبب النزولاثلًثا:   :لقبً

 .  (ما نزلت اآلية أو اآلايت مبينة حلكمه وقت وقوعه)هو  سبب النزول
  ، ومكاهنا  ، ووقتها  ،نزول سورة أو آيةعلم يبحث فيه عن: سبب  )  هوقيل:  و 

 .(2) (وغري ذلك
  

 

   .( 4/170)  األسرار شرح أصول البزدوي كشف وانظر:   (، 1/127، لآلمدي )اإلحكام انظر:  (1) 
  حممد أبو شهبة ،  املدخل لدراسة القرآن الكرمي(،  1/106)  مناهل العرفان(،  1/1)  كشف الظنونانظر:  (  2) 

 (. 132)ص:
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بن عاشور   الطاهر  اإلمام حممد  القرآن "بقوله:   وعرفه  آي  نزول  أسباب 
ألجلها)  :هي نزلت  القرآن  من  آايت  أن  يروى  حكمها  ؛حوادث  أو    ،لبيان 

 . (1) " (أو حنو ذلك ،أو إنكارها ،حلكايتها
بقوله:   أبو عاصي  الدكتور حممد سامل  أستاذن  إل )وعرفه  ما هو  النزول  سبب 

أو حكاية  حادثة،  أو  واقعة،  أو  استبيان،  أو  استيضاح،  أو  استفسار،  أو  سؤال، 
أجلها، جميًبا عنها، مفصًَّل ِلا، مؤصًَّل حلكم هللا الكرمي من  القرآن    وقعت، ونزل 

 قيل يف تعريف سبب النزول.      ، وهو أمجع ما (2) ("فيها أايم وقوعها 
 

 شرح التعريف:
وقوعه)  وقولنا:   وقت  بشأنه  قرآن  نزل  القرآن   (ما  نزول  حني  تقع  كحادثة 

فيها احلكم  تبني  القرآن  من  آايت  أو  آية  فتنزل  إىل  ،الكرمي  يوجه  الرسول   أو كسؤال 
  .فتنزل آية أو آايت من القرآن الكرمي وفيها اإلجابة عليه 

أنه ال بد أن يكون نزول اآلايت وقت وقوع احلادثة   (وقت وقوعه)  :ويفيد قولنا
فإن كانت احلادثة قبل نزول اآلايت بزمن طويل خرج ذلك عن هذا    ،أو توجيه السؤال

ابب  من  وصار  واألمم    :الباب  املاضية  الوقائع  عن  اليت   ،السابقةاإلخبار  كاآلايت 
إبليس، وقصة    تتحدث عن خلق آدم   بين آدم، وقصص األنبياء  اوقصته مع 

وغريهم    ،السابقني وعيسى  وموسى  وإبراهيم  ذلك    ،كنوح  احلديث عن  فإن 
 . أنباء الغيب القادمة، وبيان أهوال القيامة، واجلنة والنار، وكذلك ليس من هذا الباب 

 

 (. 1/46) التحرير والتنوير   (1) 
 (. 32أسباب النزول بني الفكر اإلسالمي والفكر العلماين )ص:  (2) 
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ما نزلت اآلية أايم    : ر يف سبب النزول أنهوالذي يتحر  "  : يقول السيوطي  
قصة قدوم احلبشة   : من أن سببها  (1) (سورة الفيل)ليخرج ما ذكره الواحدي يف    ؛وقوعه

بل هو من ابب اإلخبار عن الوقائع   ، فإن ذلك ليس من أسباب النزول يف شيء  ،به
 وكذلك ذكره يف قوله   ،وحنو ذلك   ،كذكر قصة قوم نوح وعاد ومثود وبناء البيت  ،املاضية 
  :لِيًًل حمس اهِيما خا إبْرا  ُ اذا اَّللَّ  ليس ذلك من سبب اختاذه خلياًل   [،125]النساء:  ىجسواُتَّ

 . (2)"أسباب نزول القرآن كما ال خيفى
 

 مثال احلادثة:
ًنا  قال: كنت      عن َخب اب  ما جاء يف )الصحيح(:   يف اجلاهلية، وكان   (3) قَ ي  

مبحمد  تكفر  حىت  أعطيك  ال  قال:  أتقاضاه،  فأتيته  دين،  وائل  بن  العاص  على  يل 
،    الفقلت أم وَت   :  حىت  َدع يِن  قال:  ت  ب  َعَث،  مث  هللا،  ِيَتَك  مي  حىت  ف ر   أك 

فنزلت:    وأ ب  َعَث، فَأق ِضيَك،  ووَلًدا  مااًل  يْتا حمسَفَسأ وَتى 
ا
فاراأ

ا
واقاالا   أ بِآيااتِناا  را  فا كا ِي  اَّلَّ

ا   ً َلا وا اًَل وا َّ ما وتايا
ُ ْهًدا  77ْلا اذا ِعنْدا الرَّْْحاِن عا ِم اُتَّ

ا
يْبا أ لاعا الْغا طَّ

ا
 . (4) [78-77]مرمي: ىجسأ

نِْذْر حمس قال: ملا نزلت:    جاء يف احلديث: عن ابن عباس  ومن ذلك: ما  
ا
أ وا

تاكا   ِشريا بِيا عا قْرا
ا
النيب    [،214]الشعراء:  ىجس اْْل فجعل   صعد  الصفا،  على 

فجعل الرجل إذا   ،حىت اجتمعوا  -لبطون قريش -((  اي بين فهر، اي بين عدي)) ينادي:  
أرأيتكم  )) لينظر ما هو، فجاء أبو هلب وقريش، فقال:  ؛مل يستطع أن خيرج أرسل رسواًل 

 

 (. 491، أليب احلسن الواحدي )ص:أسباب نزول القرآنانظر:  (1) 
 (. 4)ص: لباب النقول يف أسباب النزول (، 1/116)  اإلتقان يف علوم القرآن  (2) 
: احل3)   . الق ي ون: مجع َقني  و . د اد( الَقني 
 [.2795[، مسلم ]4735، 4734،  4733، 4732، 2425 ،2275، 2091صحيح البخاري ]( 4) 
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ِقيَّ  ابلوادي تريد أن تغري عللو أخَبتكم أن خيًَّل  قالوا: نعم،    ((،؟يكم، أكنتم ُمصأدِ 
َجر ب  َنا عليك إال صدقً  نذير لكم بني يدي عذاب شديد))ا، قال:  ما  فقال   ((،فإين 

تبً  فنزلت:  أبو هلب:  أهلذا مجعتنا؟  اليوم،  تابَّ    تابَّْت حمسا لك سائر  وا اهاب   ل ِِب 
ا
أ ا  ا   ١يادا ما

با   سا ا كا اَُلُ واما نُْه ما ْغِنا عا
ا
 . (1)[2-1]املسد: ىجس2أ

 
 مثال السؤال: 

يبأهنم    روي  ما   مث يتزايد  قلياًل قلياًل    ،و دقيًقا مثل اخليطدسألوا عن اهلالل: ملَ 
ببيان حكمة ذلك ىتمث ال يزال ينقص ح  ،حىت ميتلئَ  بدأ؟ فأجيبوا  يَ ع وَد كما  تنبيًها    ؛  

   (2) ؟ال ما سألوا عنه ،على أن  األَهم  السؤال عن ذلك 
هللا   اْْلاج ِ حمس  :قال  وا لِلنَّاِس  وااقِيُت  ما ِِها  قُْل  هِلَّةِ 

ا
اْْل ِن  عا لُوناكا 

ا
اْسأ  ىجسي

 [. 189]البقرة:
الرسوَل  * اليهود  سؤال  ذلك:  يف   ومن  جاء  الروح، كما  عن 

  قال: بينا أن أمشي مع النيب   بن مسعود    عن عبد هللا)الصحيح(:  
َحر ث    بعضهم ابيف  فقال  اليهود،  من  بنفر  فمر  معه،  عسيب  على  يتوكأ  وهو  ملدينة، 

لبعض: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: ال تسألوه، ال جييء فيه بشيء تكرهونه، فقال 
بعضهم: لنسألنه، فقام رجل منهم، فقال اي أاب القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه  

إليه، فقمت، فلما اجنلى عنه، قال:   ْمرِ وا حمسيوحى 
ا
أ ِمْن  وُح  الرُّ قُِل  وِح  الرُّ ِن  عا لُوناكا 

ا
اْسأ ي

وتِيُتْم ِمنا الْعِلِْم إَِلَّ قالِيًًل 
ُ
ا أ ِ واما ّب   . (3) [85]اإلسراء: ىجسرا

 

 [. 208[، مسلم ]4971، 4770، 1394صحيح البخاري ] (1) 
(. وانظر الطرق وما يف كل منها من  1/490(، الدر املنثور )2/369(، اإلتقان )4/43انظر: البهان )  (2) 

   (.1/454(، للحافظ ابن حجر )العجاب يف بيان األسبابمقال يف )
 [. 2794[، مسلم ]7462، 7456، 7297، 4721، 125صحيح البخاري ] (3) 
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وعن   عن األيتام، وعن اخلَمر وامليسر،  السؤال  والنماذج يف ذلك كثرية، من حنو:
 الكرمي حكمه. احليض، وعن ذي القرنني، وغري ذلك مما بني القرآن 

 
 فوائد علم أسباب النزول:رابًعا: 

 الستعانة على فهم املعىن املراد: - 1
 .ملا هو معلوم من االرتباط بني السبب واملسبب

الوا  وبيان    ميكنال  " :    حديقال  قص تها  الوقوف على  دوَن  اآلية  تفسري  
 .(1) " نزوهلا

العيد دقيق  ابن  قويٌّ  "  :   وقال  طرِيٌق  الن  ز ول  سبب  معا  يفبيان   م   ين فَ ه 
 .  (2)"القرآن

تيمية  ابن  يَة"   :  وقال  اآل  م  فَ ه  على  ي ِعني   الن  ز ول  سبب  ال ِعل َم   ؛معرفة   فإن  
 . (3)"ابلس َبب ي ورِ ث  العلَم ابل م َسب ب

ملعرفة أسباب نزول اآلايت، أمهية كبى يف جتلية معانيها، والوقوف على حقيقة و 
آية من القرآن يعطي ظاهرها دالالت غري مقصودة منها، فإذا وقفت   إذ رب    ؛تفسريها

وظهرت فيها حقيقة املعىن ومدى  ، على مناسبها وسبب نزوهلا احنسر عنها سبب اللبس
 مشوله واتساعه.

 
  

 

 (. 10)ص:  احلسن الواحدي ، أليب أسباب نزول القرآن (1) 
 (. 2/259إحكام األحكام، البن دقيق العيد )( 2) 
 (. 16)ص:  مقدمة يف أصول التفسري  (3) 
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 معرفة وجه احلكمة اليت ينطوي عليها تشريع احلكم: - 2
يالءم  وأنه  احلكم،  فيها  شرع  اليت  الظروف  يبني  النزول  سبب  معرفة  إن 

    . مما يكون أدعى لتفهمه وتقبلهواقع،وحيقيق املصلحة يف احلاجة إىل بيان احلكم، ال
ينبه املخاطَبني على أن كل حكم إمنا ينزل على   معرفة وجه احلكمةوال خيفى أن  

لبيان حكم الشرع   فال ينبغي لغري متأهل أن يتصدرالواقع مبا يتالءم مع تبدل األحوال،  
، ودراية بفقه  طبيعة املخاطَبنيودون معرفة ألحوال الناس، و دون متكن ورسوخ يف العلم،  

التشريعالواقع،   حرص  ومقاصد  ودون  للمآالت،  اعتبار  ودون  النفس  ،  سالمة  على 
 والدين.

أدرك  األخرى،  بعد  واحدة  متدرجة  اخلمر  حترمي  آايت  نزول  أسباب  قرأ  فمن 
وب َ  اخلمر،  حترمي  الصحابةعَ ضرورة  موقف  حترمي    ثه  نزول  البات ِ عند  ن ألَ   ها 

 م.فينزجر عما قد يكون عليه من فعل حمر   ،بعملهم ويتأسى  ،يقتدي هبم
 
 إزالة اإلشكال عن ظاهر النص: - 3

على  أشكل  قد  أنه  وهو  املشهور  املثال  هذا  ومنه  املفسر،  يصادفه  وذلك كثري 
قوله   معىن  احلكم  بن  أْن حمس  :مروان  ويُِحبُّونا  أتاْوا  ا  بِما ْفراُحونا  يا ِينا  اَّلَّ  َّ َبا ْسا َتا َل 

ة   ازا فا بِما بانَُّهْم  ْسا َتا فاًل  لُوا  ْفعا يا اْم  ل ا  بِما ُدوا  أَِلمٌ ُُيْما اٌب  ذا عا اُهْم  ول اِب  ذا الْعا ِمنا  ]آل   ىجس 

وقال: لئن كان كل امرئ فرح مبا أويت، وأحب أن حيمد مبا مل يفعل معذاب،   ،[ 188عمران:
عباس ابن  فقال  أمجعون،  وهلذه  :   لنعذبن  لكم  النيب ))  .وما  دعا    إمنا 

    قد أن  فأروه  بغريه   وأخَبوه  إايه،  فكتموه  شيء  عن  فسأِلم  يهود 
مث قرأ   . ))استحمدوا إليه، مبا أخَبوه عنه فيما سأِلم، وفرحوا مبا أوتوا من كتماهنم
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وتُوا الِكتاابا حمس  :   ابن عباس
ُ
ِينا أ ُ ِميثااقا اَّلَّ ذا اَّللَّ كذلك  [  187]آل عمران:  ىجسوإذْ أخا

لُوا حمسحىت قوله:  ْفعا اْم يا ا ل ُدوا بِما ا أتاْوا ويُِحبُّونا أْن ُُيْما ْفراُحونا بِما  .( 1) [188]آل عمران: ىجسيا
ائِرِ   إنَّ حمس :  قوله    وأشكل على عروة ابن الزبري   عا ْروةا ِمْن شا ا والْما فا الصَّ

ا وفا بِِهما طَّ لايْهِ أْن يا را فاًل ُجنااحا عا جَّ اِْلايْتا أوِ اْعتاما ْن حا ما ِ فا فإن ظاهر    [،158]البقرة:  ىجساَّللَّ
 لفظها ال يقتضي أن السعي فرض.  

 ا بذلك.  وقد ذهب بعضهم إىل عدم فرضيته متسكً 
كما جاء يف سبب النزول،  على عروة يف فهمه ذلك      ت عائشةوقد رد  

  : اي خالة إن هللا  -أم املؤمنني  -خلالته عائشة    حيث قال عروة  
بِِهمااحمس  يقول: وفا  ياطَّ أْن  لايْهِ  عا ُجنااحا  )الصحيح(:    ،ىجسفاًل  بن كما جاء يف  هشام  عن 

، لو مل يطف بني  قال: قلت هلا: إين ألظن رجاًل   ،   عروة، عن أبيه، عن عائشة 
ْروةا حمسقلت: ألن هللا تعاىل يقول:  ((،  ؟ملأ ))الصفا واملروة، ما ضره، قالت:   ا والْما فا إنَّ الصَّ

ائِرِ اَّللِ  عا ما أمتأَّ هللا حأجَّ اْمِرٍئ ول عمرته مل يطف  ))إىل آخر اآلية، فقالت:    ىجسِمْن شا
الصفا واملروة، ولو   يأطَّوَّفأ هبما،  بني  أن ل  لكان: فَّل جناح عليه  تقول  كان كما 

اجلاهلية  يف  يُِهلُّونأ  األنصار كانوا  أن  ذاك  إمنا كان  ذاك؟  فيما كان  تدري  وهل 
إساف وانئلة، مث جييئون فيطوفون بني الصفا   : لصنمني على شأطِ  البحر، يقال ِلما

وفوا بينهما للذي كانوا يصنعون  واملروة، مث حيلقون، فلما جاء اإلسَّلم كرهوا أن يط
هللا فأنزل  قالت:  اجلاهلية،  اَّللِ حمس  :   يف  ائِرِ  عا شا ِمْن  ْروةا  والْما ا  فا الصَّ إىل   ىجسإنَّ 

 . (2) ((فطافوا ))قالت:   ((،آخرها

 

 [. 2778مسلم ]  [،4568صحيح البخاري ] (1) 
   [.1277مسلم واللفظ له ]   [، 1790صحيح البخاري ]  ( 2) 
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ئِيحمس  :قوله    :من ذلك و * الًلَّ ائُِكْم إِِن اْرتابُْتْم   وا ِحيِض ِمْن نِسا يائِْسنا ِمنا الْما
ْشُهر  

ا
ثاُة أ ُتُهنَّ ثاًلا فقد أشكل معىن هذا الشرط على بعض األئمة حىت    ، [4]الطالق:  ىجسفاعِدَّ

،  سبب النزول  يف  ني ذلك قال الظاهرية: أبن اآليسة ال عدة عليها إذا مل ترتب. وقد ب  
اليت يف سورة البقرة يف   (1)ملا نزلت اآلية))قال:    عن أيب بن كعب  كما جاء  

ر والكبار، ول  عدد من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من النساء مل يذكرن الصغا
فأنزل هللا األمحال  وذوات  احليض،  عنهن  انقطعت  اليت يف سورة     من  اآلية 

ئِيحمس  :(2)النساء الًلَّ ْشُهر    وا
ا
أ ثاُة  ُتُهنَّ ثاًلا اْرتابُْتْم فاعِدَّ إِِن  ائُِكْم  نِسا ِحيِض ِمْن  الْما يائِْسنا ِمنا 

ْلاُهنَّ  ْحا ْعنا  ياضا ْن 
ا
أ لُُهنَّ  جا

ا
أ ْْحااِل 

ا
اْْل ُت  وَلا

ُ
أ وا ِْضنا  ُيا اْم  ل ئِي  الًلَّ فعلم  .  (3) [4]الطالق:     ىجسوا

العدة، واراتب هل عليهن عدة أو  بذلك أن اآلية خطاب ملن مل يعلم ما حكمهن يف  
إن أشكل عليكم    :ىجسإِِن اْرتابُْتمْ حمس  : ال، وهل عدهتن كالاليت يف سورة البقرة أو ال. فمعىن

 ون، فهذا حكمهن. حكمهن، وجهلتم كيف يعتد  
قوله   ذلك  ِ حمس   :ومن  اَّللَّ واْجُه  ثامَّ  فا ُّوا  ل تُوا ا  ْيناما

ا
لو [  115]البقرة:  ىجسفاأ تركنا    فإن 

ا، وهو ا وال حضرً ومدلول اللفظ القتضى أن املصلي ال جيب عليه استقبال القبلة سفرً 
صلى  فيمن  أو  السفر،  نفلة  يف  أهنا  علم  نزوهلا  سبب  عرف  فلما  اإلمجاع.  خالف 

 ابالجتهاد وابن له اخلطأ، على اختالف الرواايت يف ذلك.

 

املراد من اآلية: اجلنس الصادق أبكثر من واحدة؛ ألن عدد النساء اليت قد ذكرت يف البقرة مذكورة يف آية  (  1) 
 (.  98يف )البيان( )ص:  كما ذكر الشيخ غزالن –املطلقات، وآية املتوىف عنهن 

 يعين: سورة النساء الصغرى، وهي سورة الطالق. ( 2) 
  ووافقه الذهيب،   ،وصححه  [3821](، واحلاكم  23/451، وابن جرير ) [17104]شيبة    أخرجه ابن أيب  (3) 

 . [15416] ي البيهقكما أخرجه 
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سببها يعلم  حىت  اآلية  مراد  يفهم  ملا   ،فال  نزلت  أهنا  النيب   وذلك  صلى 
   على راحلته وهو مستقبل من مكة إىل املدينة حيث توجهت به فعلم أن
 .(1) هذا هو املراد
اتفق الفقهاء على جواز التنفل على الراحلة يف السفر جلهة سفره ولو لغري وقد  

كان يصلي على   :ألنه    استناًدا إىل سبب النزول؛   -ولو بال عذر-القبلة  
ِ حمس  : وفسر قوله  ،  راحلته يف السفر حيثما توجهت به  ثامَّ واْجُه اَّللَّ ُّوا فا ل ا تُوا ْيناما

ا
 ىجسفاأ

 ابلتوجه يف نفل السفر.
كان  )) قال:      عن جابر بن عبد هللاوقد دل على ذلك يف )الصحيح(:  

يصلي على راحلته، حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل      رسول هللا
 .(2) (( فاستقبل القبلة

يصلي يف السفر على     كان النيب )) قال:      عن ابن عمرو 
الفرائض إل  الليل،  صَّلة  إمياء  يومئ  به  توجهت  حيث  على   ،راحلته،  ويوتر 

 .(3) (( راحلته
  

 

 (. 109 / 1)  اإلتقان يف علوم القرآن  (، 1/29)  البهان يف علوم القرآن  (1) 
 (2  )[ البخاري  البخاري   وهو[    400صحيح  اإلمام  جابر      عند  عن  طريق  من  أكثر    من 

[1099،  1217[ )مسلم(  وعند  جابر[،  540[،  عن  عطاء،  النيب      عن  مع  قال: كنا 
    فسلمت القبلة،  غري  على  ووجهه  راحلته،  على  يصلي  وهو  فرجعت  فبعثين يف حاجة، 

 ((. أين كنت أصلي  إنه مل مينعين أن أرد عليك إال ))عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال:  
 . [1000صحيح البخاري ] (3) 
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رواية:   عمر  ويف  ابن  هللا ))  : عن  رسول  ُيسأبِ ُح كان      أن 
 .(1) وكان ابن عمر يفعله ،((برأسهيُوِمُئ  ،على ظهر راحلته حيث كان وجهه

)مسلم(: عمر  :   عمر  ابن  عن  وعند  ابن  كان )) قال:      عن 
حيث      رسول هللا راحلته  على  املدينة  إىل  مكة  من  مقبل  وهو  يصلي 

ِ حمس :كان وجهه، قال: وفيه نزلت ثامَّ واْجُه اَّللَّ ُّوا فا ل ا تُوا ْيناما
ا
 .   (2) [115]البقرة: ىجسفاأ

القرطيب   للمسافر "  :قال  الراحلة  على  التنفل  جواز  العلماء يف  ختتلف  مل 
بعد الشروع فيها، واختلفوا: هل يلزمه أن يفتتح نفلته إىل القبلة أو   ِقَبل أي وجه توجه

   .(3)"ال؟
 فتبني أن يف معرفة سبب النزول إزالة لذلك اإلشكال الذي قد يرد يف فهم اآلية. 

،  اخلمر مباحة   :مظعون وعمرو بن معد يكرب أهنما كان يقوالنبن  احكي عن  و 
ا قالوا  وهو أن نسً   .فإنه مينع من ذلك   ؛ وحيتجان هبذه اآلية وخفي عليهما سبب نزوهلا

أهنا      وقد أخب هللا  ،ملا حرمت اخلمر: كيف إبخواننا الذين ماتوا وهي يف بطوهنم
ِينا حمس  :فأنزل هللا  ؟!رجس ا اَّلَّ عُِموا   لايْسا لَعا ا طا اِْلااِت ُجنااٌح فِيما ِملُوا الصَّ ُنوا واعا  ىجسآما

 .(4) [93]املائدة:
الصحابة"  :  الزركشيقال   بعض  عن  روي  بن   ،  وما  كقدامة 

مظعون، وعمرو بن معدي كرب، وأيب جندل بن سهيل، أهنم قالوا: إهنا حالل متسكا 
ُجنااحٌ حمس :  بقوله   اِْلااِت  الصَّ ِملُوا  واعا ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ ا  لَعا اآلية،    [ 93]املائدة:  ىجسلايْسا 

 

 [. 1105صحيح البخاري ]( 1) 
 [. 700صحيح مسلم ] (2) 
 (. 127 /6)  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر: ( 3) 
 (. 1/108)  اإلتقان يف علوم القرآن(، 28 /1)   البهان يف علوم القرآنانظر:   (4) 
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معىن اآلية، وحدهم عمر     فتأويل منهم أخطئوا فيه، فبني هلم علماء الصحابة
 (1) "إهنم رجعوا عن قوهلم :لشرهبا، فقيل . 

الباء   قال  قال: مات رجل من أصحاب رسول هللا   وقد  اآلية  يف هذه 
    قبل أن حترم اخلمر، فلما حرمت قال رجال: كيف أبصحابنا وقد ماتوا

عُِموا إِذاا حمس  يشربون اخلمر؟ فنزلت: ا طا اِْلااِت ُجنااٌح فِيما ِملُوا الصَّ ُنوا واعا ِينا آما ا اَّلَّ لايْسا لَعا
اِْلااتِ  ِملُوا الصَّ ُنوا واعا آما ْوا وا ا اتَّقا    .(2)ىجسما

قال: قالوا: اي رسول هللا أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون    ابن عباس  وعن  
ملا نزل حترمي اخلمر؟ فنزلت:   ُجنااحٌ حمساخلمر  اِْلااِت  الصَّ ِملُوا  واعا ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ ا  لَعا   ىجس لايْسا 

 .(3) اآلية
فقال   أنس    :من حديث  (الصحيحني)ويف   قال:  اخلمر  حترمي  قصة  يف 

فأنزل هللا   بطوهنم،  يف  وهي  قوم  قتل  قد  القوم:  ُنوا  حمس :  بعض  آما ِينا  اَّلَّ ا  لَعا لايْسا 
عُِموا  ا طا اِْلااِت ُجنااٌح فِيما ِملُوا الصَّ  . (4) ىجسواعا

 
 كشف أسرار البَّلغة يف القرآن العظيم: - 4

حال  مقتضى  مع  القرآن  أسلوب  تالؤم  من  النزول  أسباب  علم  يفيده  ملا 
 .من اإلعجاز فلت مصادر التفسري البالغي هبذا اللونوقد ح ،إىل يوم الدين املخاطَبني

 

 (. 378 -6/377على خمتصر اخلرقي ) شرح الزركشي (1) 
الرتمذي    (2)  الباء[، عن  3051]أخرجه  "،  حسن صحيح وقال: "  ،  شعبة، عن أيب إسحاق، عن 

[ يعلى  أبو  أخرجه  وابن حبان ] 324]  الروايين[، و 1719كما  أيًضا 5350[،  الرتمذي    :[. وأخرجه 
    .  عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن الباء [ 3050]

 ". حسن صحيح[، وقال: "3052[، والرتمذي ]2774أخرجه أمحد ]( 3) 
   [. 1980[، مسلم ]4620، 2464لبخاري ]صحيح ا( 4) 
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قال أستاذن الدكتور حممد سامل أبو عاصي: "فالسبب الذي دعى إىل نزول النص 
اإلهلي هو )مقتضى احلال(، ونزول النص استجابة للسبب، وهذا هو وجه البالغة فيه،  

اًما على أهل الفقه  حيث إن البالغة: )مطابقة الكالم ملقتضى احلال(. ومن هنا كان لز 
 .(1) أن حييطوا علًما أبسباب النزول وظروفه" يف كتاب هللا 

الشاطيب   قول  تقدم  إعجاز    وقد  به  يعرف  الذي  والبيان  املعاين  علم  أن 
فضاًل  القرآن  مقتضيات نظم  معرفة  على  مداره  إمنا  العرب  مقاصد كالم  معرفة  عن   

نفس   جهة  من  اخلطاب  حال  أو  األحوال:  املخاطب،  أو  املخاطب،  أو  اخلطاب، 
اجلميع؛ إذ الكالم الواحد خيتلف فهمه حبسب حالني، وحبسب خماطبني، وحبسب غري 

ذلك  وغري  وتوبيخ  تقرير  من  أخر  معان  ويدخله  واحد،  لفظه   ،ذلك؛ كاالستفهام، 
راد  وال يدل على معناها امل  ، يدخله معىن اإلابحة والتهديد والتعجيز وأشباهها  ،وكاألمر

قرينة   ينقل وال كل  اخلارجة، وعمدهتا مقتضيات األحوال، وليس كل حال  إال األمور 
الكالم   فهم  فات  الدالة؛  القرائن  بعض  نقل  فات  وإذا  املنقول،  الكالم  بنفس  تقرتن 
مجلة، أو فهم شيء منه، ومعرفة األسباب رافعة لكل مشكل يف هذا النمط؛ فهي من 

بد، بال  الكتاب  فهم  يف  مقتضى   املهمات  معرفة  معىن  هو  السبب  معرفة  ومعىن 
 . (2)"احلال

 
 دفع توهم احلصر فيما ظاهره احلصر: – 5

الفوائد احلصر  :ومن  توهم  معناه يف     الشافعي  اإلمام  قال   ، كمادفع  ما 
ُمُه إَل أْن ياُكونا   قُلْ حمس  :معىن قوله   ْطعا اِعم  يا َّ ُُمارًَّما لَع طا وِحا إَلا

ُ
ا أ َل أِجُد ِف ما

 

 (.  47أسباب النزول بني الفكر اإلسالمي والفكر العلماين، ألستاذن الدكتور حممد سامل أبو عاصي )ص: (1) 
 (. 146/ 4املوافقات ) (2)
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بِهِ   ِ اَّللَّ رْيِ  لِغا هِلَّ 
ُ
أ فِْسًقا  أْو  رِْجٌس  فاإنَُّه  ِخْْنِير   ْما  ْلا أْو  ْسُفوًحا  ما داًما  أْو  يْتاًة    اآلية   ىجسما

وكانوا   ،  ا حرم هللاوأحلوا م    إن الكفار ملا حرموا ما أحل هللا    [: 145]األنعام:
لغرضهم مناقضة  اآلية  جاءت  واحملادة  املضادة  قال  ،على  ما   : فكأنه  إال  حالل  ال 

أحللتموه  ،حرمتموه ما  إال  حرام  يقولنزاًل   ،وال  من  منزلة  حالوة  :  اليوم  أتكل    ، ال 
إال احلالوة  :فتقول اليوم  احلقيقة  : والغرض  ،ال آكل  النفي واإلثبات على   ، املضادة ال 

  ، ال حرام إال ما حللتموه من امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري هللا به  :فكأنه قال
  .ومل يقصد حل ما وراءه إذا القصد إثبات التحرمي ال إثبات احلل

ىل ذلك ملا  إغاية احلسن، ولوال سبق الشافعي    يفوهذا    :  مام احلرمنيإقال  
 . (1) حصر احملرمات فيما ذكرته اآلية يف  كنا نستجيز خمالفة مالك 

نزول اآلية، يقضى أبن الكفار أحلوا   وهذا يتوقف على ورود سبب صحيح يف"
مل يورد مثل هذا   ي  ا عليهم، ولكن الزركش فجاءت اآلية ردًّ   ، ما حرمته تلك اآلية

صرحيً  السيوطالسبب  أن  السبب    يف  ي  ا، كما  هبذا  يصرح  مل  عنه  ذلك  نقله 
 . (2) ("البهان ) يفكما ذكرها صاحبها   ، بنصها ي كذلك، بل نقل عبارة الزركش 

وال يصلح هذا اإليراد؛ فإن اآلية ال تفيد حصر احملرمات يف هذه األشياء املذكورة  
يف اآلية، فليس األمر كذلك؛ فإن  هناك  حمرمات غري هذه، وإمنا وردت اآلية بصورة  
هللا   أحل  ما  حترميهم  يف  املشركني  على  الرد  تفيد  وإمنا  احلصر،  معناها  وليس  احلصر، 

،  وحتليلهم ملا حرم هللا  ،    وهو الذي قرره اإلمام الشافعي،   وأثىن عليه
 . ومشى عليه كل من الزركشي والسيوطي  ،إمام احلرمني 

 

القرآن   (1)  علوم  يف  الفقه وانظر:    (،  25-24/ 1)  البهان  أصول  يف  )البهان  احلرمني  إلمام   ،1 /134  ،)
   (.1/112) مناهل العرفان  (، 1/110)  اإلتقان يف علوم القرآن  (، 1/95)  العجاب يف بيان األسباب

 (. 50)ص:  املوسوعة القرآنية املتخصصة  (2) 
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وسبب النزول يكون على عقب حادثة أو حوادث جاءت اآلية على أثر ذلك 
مبينة للحكم، وتلك احلوادث مبجموعها تدلل على أن املقصد من نزول اآلية رد تلك 
االدعاءات اليت تدور يف فلك واحد، وقد جاءت اآلية هنا على أثر تلك االدعاءات 

احلصر الذي قد يفهم، فتحصل أن   جمتمعة على سبيل املناقضة، ودل السياق على دفع
 النظر يف سبب النزول يدفع ذلك التوهم. 

من الرواايت: ما جاء      ويؤيد على هذا املعىن الذي قرره اإلمام الشافعي
كان أهل اجلاهلية َيكلون أشياء ويرتكون أشياء  )) قال:  أنه      عن ابن عباس

 ، وحرم حرامه  ،وأحل حَّلله  ،وأنزل كتابه  ،   نبيه    ا فبعث هللا رً تقذُّ 
وتال هذه    ((، وما سكت عنه فهو عفو  ، وما حرم فهو حرام  ، فما أحل فهو حَّلل

اِعم  حمساآلية:  َّ ُُمارًَّما لَع طا وِحا إَلا
ُ
ا أ    .(1) اآلية[ 145]األنعام: ىجسقُْل َل أِجُد ِف ما

عن  و  يستحل    طاووس  روي  اجلاهلية كانوا  أهل  وحيرمون أن  أشياء،  ون 
 . (2) هذه اآلية أشياء، فأنزل هللا 

املضادة واحملادةعلى أن اآلية    ويف ذلك داللة واضحة لفعلهم من   جاءت على 
 ومن حترمي ما أحل .  ، حتليل ما حر م هللا 

اجلصاص   قال  "  : قال  ما  على  تدل  املخاطبة   ؛ طاووس  وسياقة 
وذمهم على حترمي ما    ،قد قدم ذكر ما كانوا حيرمون من األنعام    وذلك ألن هللا

 . (3) "ألهنم حرموا بغري حجة ؛وأابن به عن جهلهم ،وعنفهم ،أحله
 

داود   هأخرج   (1)  حامت   [، 3800]  أبو  أيب  ]   وابن  )التفسري(  ،  وصححه   [، 7113]  واحلاكم  [،8000يف 
   (.3/353(، تفسري ابن كثري )3/372)  الدر املنثور ووافقه الذهيب. انظر: 

   (.5/1405)  البن أيب حامت  ،تفسري القرآن العظيم (، 12/191انظر: تفسري الطبي )( 2) 
القرآن   (3)  الرازي اجلصاص، أل أحكام  بن علي  األحكام انظر:  و   (،185/ 4)  محد  مد علي  ، حملتفسري آايت 

 (. 416)ص:  السايس
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  وقد دل سياق اآلايت على ذلك داللة واضحة بينة، كما قال اجلصاص  
يقول جل يف )تفسريه( أبوضح بيان حيث قال: "  وغريه، وقد بني ذلك الطبي  

مم ا َذرأ من      قل، اي حممد، هلؤالء الذين جعلوا هلل  :ثناؤه لنبيه حممد  
مثله واألنداد  اآلهلة  من  ولشركائهم  نصيًبا،  واألنعام  اٌم حمس  :والقائلني،  (1)احلرث  نْعا

ا
أ ِذهِ  ها

بِزاْعِمِهمْ  اُء  اشا ن ْن  ما إَِلَّ  ا  ُمها ْطعا يا َلا  ِحْجٌر  رٌْث  أ َخر واحملر ِ   [، 138]األنعام:  ىجسواحا أنعام  مني من 
اسم هللا  ،ظهوَرها ذكر  منها    والتاركني  أ َخر  بطون    ،على  يف  ما  بعض  واحملر ِمني 

مني ما رزقهم هللا افرتاًء على بعض أنعامهم على إنثهم وأزواجهم، وحملِ يه لذكورهم، احملر ِ 
أجاءكم من    ،هللا، وإضافًة منهم ما حيرمون من ذلك إىل أن  هللا هو الذي حر مه عليهم

ذلك عليكم، فأنبئون به، أم وص اكم هللا بتحرميه مشاهدًة منكم له،    هللا رسوٌل بتحرميه
فسمعتم منه حترميه ذلك عليكم فحرمتموه؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك، وال ميكنكم 

من كتابه    فإين ال أجد فيما أوحي إيل    ؛عيتموه علم الناس كذبكمألنكم إذا اد    ؛دعواه
تنزيله  آكل  وآي  على  حمر ًما  اليت   شيًئا  األنعام  هذه  من  حرمه  أنه  تذكرون  مما  أيكله 

يْتاةً حمسم عليكم منها بزعمكم تصفون حترمَي ما َحر    . (2) اآلية" ىجسإَل أْن ياُكونا ما
 
 معرفة اسم من نزلت فيه اآلية، وتعيني املبهم فيها: – 6

فوائد سبب النزول: أن نعرف اسم من نزلت فيه؛ ليزول اإلشكال واإلهبام   إن من
ف   لاُكمااحمس :فقد زعم مروان أن قوله 

ُ
يْهِ أ ِي قال لِواَِلا أهنا نزلت   [17]األحقاف:  ىجسواَّلَّ

هذا الزعم الباطل، وبيت له سبب   يف عبد الرمحن بن أيب بكر، فردت عائشة  

 

 ِمنا اْْلاْرِث  حمس:  قال هللا  (  1) 
ا
أ ا ذارا ِ ِممَّ لُوا َّلِلَّ عا ا  واجا ما ئِناا فا ًكا ا لُِْشا ذا ِ بِزاْعِمِهْم واها ا َّلِلَّ ذا الُوا ها قا اِم ناِصيًبا فا نْعا

ا
اْْل وا

ُْكُمونا  ا ُيا اءا ما ئِِهْم سا ًكا ُهوا ياِصُل إَِلا َُشا ِ فا نا َّلِلَّ ا َكا ِ واما ئِِهْم فاًلا ياِصُل إَِلا اَّللَّ ًكا نا لُِْشا  [. 136]األنعام: ىجس َكا
 (. 137-136أ/-8)  التحرير والتنوير (، وانظر: 12/190)  الطبيتفسري  (2) 
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تَ ع َمَله   نزوهلا، وتفصيل القصة يف )صحيح البخاري(. ونصه:   كان َمر وان  على احِلَجاِز اس 
ب َ  َله   ي  َبايََع  ِلَكي   م َعاِويََة  ب َن  يَزِيَد  يَذ ك ر   َفَجَعَل  َفَخَطَب،  َعب د   م َعاِويَة   له   فقال  أبِيِه،  ع َد 

ًئا، فقال: خ ذ وه ، َفَدَخَل بَ ي َت َعاِئَشَة فلم يَ ق ِدر وا، فقال مروان:  ر  َشي   الر مح َِن ب ن  أيب َبك 
ا هذا  فيهلذإن   هللا   أن  َزَل  انِِِن حمس  :ي  أتاعِدا ا  لاُكما ف   

ُ
أ يْهِ  لِواَِلا قال  ِي    [، 17]األحقاف:  ىجسواَّلَّ

ًئا ِمنأ الُقْرآِن إل أنَّ  ))من وراء احلجاب:      فقالت عائشة ي ْ ُ فينأا شأ مأا أنْ زألأ اَّللَّ
 .  (1) ((اَّللَّأ أنْ زألأ ُعْذِري
قيل نزلت    :وقد  بكرإهنا  أيب  بن  هللا  عبد  اإلسالم   ،يف  إىل  أبواه  يدعوه  وكان 

: أهنا نزلت يف مجاعة من الكفار وقيل .  قاله جماهد ،فيجيبهما مبا أخب هللا  
آلابئهم ذلك  قال:    ؛قالوا  ْوُل حمسولذلك  الْقا لايِْهُم  عا قَّ  حا ِينا  اَّلَّ ولائِكا 

ُ
أ ِينا  اَّلَّ ولائِكا 

ُ
  ىجس أ

به    [، 18]األحقاف: وتريد  الواحد  تذكر  قد  احلسن   ،اجلمعوالعرب  قول  معىن    وهذا 
" (2)  . 
  ، ملا ذكر تعاىل حال الداعني للوالدين البارين هبما"  :قال احلافظ ابن كثري   

ِي حمس  وما هلم عنده من الفوز والنجاة عطف حبال األشقياء العاقني للوالدين فقال: واَّلَّ
ا لاُكما ف   

ُ
أ يْهِ  لِواَِلا قال هذا،    ،ىجسقال  أهنا نزلت يف عبد وهذا عام يف كل من  ومن زعم 

الرمحن بن أيب بكر فقوله ضعيف؛ ألن عبد الرمحن بن أيب بكر أسلم بعد ذلك وحسن 
 . (3) "إسالمه، وكان من خيار أهل زمانه

 
  

 

 [. 4827صحيح البخاري ] (1) 
 . ( 5/280النكت والعيون ) (2) 
 (. 7/283تفسري ابن كثري )( 3) 
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 :اِلمم لقبول ما نزل من القران وتنفيذه تنشيُط   - 7
حيث  يتشوق الن اس بلهف  وشوق إىل نزول اآلية، وال سي ما عند اشتداد احلاجة   

 كما يف آايت اإلفك واللِ عان.  ،إليها
 
ختصيص احلكم بصورة السبب عند وجود القرائن الدالة على ذلك  – 8

 التخصيص.
 
 :ورود العام على سبب خاص ل خيصصه على الصحيحجمرد  – 9

 وسيأيت بيان ذلك عند شرح قاعدة: )العبة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب(. 
 

 خامًسا: التخلص من موهم الختَّلف والتعارض يف أسباب النزول:
 دراسة األسانيد:  – 1

ملا كان سبيل الوصول إىل أسباب النزول هو الرواية والنقل، كان ال بد أن يعرض 
وضعف،   صحة  من  احلديث،  علوم  يف  ومدروس  معلوم  هو  مما  للرواية  يعرض  ما  هلا 

 فيقدم الصحيح والقوي على الضعيف.  واتصال وانقطاع، وغري ذلك مما ال نطيل به،
 ، فينبغي مالحظة ما يلي:تعدد األسباب، واملنزل واحدوعند 

 :إما أن تكون إحدى الروايتني صحيحة، واألخرى غري صحيحة أ. 
  .فاملعتمد عليه يف السبب: هي الصحيحة

 : إما أن تكون كل منهما صحيحة، ولكن ميكن الرتجيح ب.



  

  

   

248 

  

مرجح، ككون   وجود  الراوي  فعند  أو كون  األخرى،  من  أصح  الروايتني  إحدى 
خذ يف  ن   أو حنو ذلك من وجوه الرتجيح، فاحلكم أن أو احلادثة،  القصة،    احاضرً كان  

 السبب ابلرواية الراجحة، دون املرجوحة. 
منهما صحيح  ج. تكون كل  أن  نزول وإما  ولكن ميكن  الرتجيح،  ة، وال ميكن 

لعدم العلم ابلتباعد، فيحمل ذلك على تعدد السبب   ؛اآلية عقب السببني أو األسباب 
 واملنزل واحد. 

؛  وإما أن تكون كل منهما صحيحة، وال ميكن الرتجيح، وال نزول اآلية عقبها  د.
لتباعد الزمان، فاحلكم، أن حيمل األمر على تكرر النزول، وال مانع من تكرر النزول؛ 

 . (1) بل له حكم

 

قد يتكرر    : صرح مجاعة من املتقدمني واملتأخرين أبن من القرآن ما تكرر نزوله. قال ابن احلصار    (1) 
الروم. النحل، وأول سورة  من ذلك: خواتيم سورة  تذكريًا وموعظة، وذكر  اآلية؛  ابن كثري    نزول  وذكر 

    :ُنوا حمسمنه: آية الروح. وذكر قوم منه: الفاحتة. وذكر بعضهم منه: قوله ِينا آما اَّلَّ نا لِلنَِِّب ِ وا ا َكا  ىجسما
يف )البهان(: قد ينزل الشيء مرتني تعظيما لشأنه وتذكريا عند  وقال الزركشي   [.113اآلية ]التوبة:

ارِ وا حمس:  حدوث سببه خوف نسيانه. مث ذكر منه آية الروح، وقوله   انلَّها  ِ يفا را طا ةا  ًلا الصَّ قِِم 
ا
اآلية   ىجسأ

قال: فإن سورة اإلسراء وهود مكيتان، وسبب نزوهلما يدل على أهنما نزلتا ابملدينة؛ وهلذا    [.114]هود:
بعضهم.  على  ذلك  سورة    أشكل  يف  ورد  ما  وكذلك  قال:  مرة.  بعد  مرة  نزلت  ألهنا  إشكال؛  وال 

ا حمس:  وكذلك قوله    وجواب ألهل الكتاب ابملدينة.    اإلخالص من أهنا جواب للمشركني مبكة،  ما
ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ وا لِلنَِِّب ِ  نا  أو حادثة    اآلية.  ىجسَكا أنه قد حيدث سبب من سؤال  قال: واحلكمة يف هذا كله: 

النيب   بعينها؛    تقتضي نزول آية، وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فيوحي إىل  تلك اآلية 
  البهان يف علوم القرآن (،  1/130)   اإلتقان يف علوم القرآن انظر:    تذكريا هلم هبا، وأبهنا تتضمن هذه"

 (. 5/114تفسري ابن كثري ) ،( 17)ص:  بري يف علم التفسريالتح (، وانظر: 1/29-30)
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ا لنزول آيتني أو آايت متعددة متفرقة، وذلك عكس  قد يكون األمر الواحد سببً و 
ما تقدم، وال إشكال يف ذلك، وال بعد؛ فقد ينزل يف الوقعة الواحدة آايت عديدة يف 

 .(1)ا للسائلا للخلق، وإقناعً وإرشادً  ، نً سور شىت، تبيا 
 
  :مَّلحظة العتبارات – 2

 لنظر إىل قاعدة: )العبة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب(. اب وذلك 
 

 سادًسا: طرق معرفة سبب النزول وُحْكمه:
النقل عن الصحابة    ال سبيل ملعرفة النزول إال من خالل  الذين   سبب 

 عاصروا الوحي والتنزيل ووقفوا على األحوال املالبسات اليت أحاطت بنزول اآلايت.
 . الذين مسعوا من الصحابة  أو عن التابعني 

القول  "  :   الواحديقال   حيَِل   ابلر    وال  إال  الكتاب،  نزول  أسباب  واية يف 
التنزيلوالس   شاهدوا  ممن  يف    ،ماع  وَجد وا  علمها  عن  وحبثوا  األسباب،  على  ووقفوا 

 . (2)"الطِ اَلب 
 عن آية من القرآن فقال:  (3) سألت عبيدة :   وقد قال حممد بن سريين

  
 

 (. 155-146)ص:  هبةأبو ش انظر ذلك مفصاًل يف )املدخل لدراسة القرآن الكرمي(، حممد  (1) 
 (. 10أسباب نزول القرآن، أليب احلسن الواحدي )ص: (2) 
وأخذ عن   ،أسلم زمن فتح مكة ابليمن  ،ا كاد أن يكون صحابيً   ،الفقيه العلمهو عبيدة بن عمرو السلماين،    (3) 

أسلم قبل وفاة النيب    ، ا يف القضاءكان يوازى شرحيً :    قال الشعيب   .   علي وابن مسعود 
    .هتذيب التهذيب انظر:  بسنتني، ويف وفاة عبيدة أقوال، أصحها: يف سنة اثنتني وسبعني  

   (. 4/40)  سري أعالم النبالء(، 1/40(، تذكرة احلفاظ )7/84)
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 . (1)ذهب الذين يعلمون فيم أنزل هللا القرآن ،ااتق هللا وقل سدادً 
 م ل ِقًيا ا وكذابً وأما اليوم فكل أحد خيرتع شيئا وخيتلق إفكً " :  قال الواحديو 

 .(2) زمامه إىل اجلهالة، غري مفكر يف الوعيد للجاهل بسبب نزول اآلية
اإلمام   العيدوقال  دقيق  فهم "   :   ابن  يف  قوي  طريق  النزول:  سبب  بيان 

 . (3) "بقرائن حتف ابلقضااي   معاين الكتاب العزيز، وهو أمر حيصل للصحابة
فقال بعضهم  جيزم  مل  يف كذا  :ورمبا  نزلت  اآلية  هذه  يف كما    ،أحسب  جاء 

الزبري  )الصحيح(:    من األنصار خاصم  أنه حدثه: أن رجاًل   عن عبد هللا بن 
َر ة، اليت يسقون هبا النخل، فقال األنصاري:    الزبري عند النيب   يف ِشرَاِج احل 

النيب   عند  فاختصما  عليه؟  فأىب   ، مَي ر  املاَء  هللا    ، َسر ِِح  رسول  فقال 
    :فغضب األنصاري،  ((سق اي زبري، مث أرسل املاء إىل جاركا)) للزبري ،

رسول هللا   وجه  فَ تَ َلو َن  عمتك؟  ابن  أن كان  قال:    ، فقال:  اي  ))مث  اسق 
اجلأْدر إىل  يرجع  املاء حىت  احبس  مث  هذه ((زبري،  إين ألحسب  وهللا  الزبري:  فقال   ،

ذلك:   يف  نزلت  بايْناهُ حمساآلية  را  جا شا ا  فِيما ُِموكا  ُُياك  ِتَّ  حا يُْؤِمُنونا  َلا  ب ِكا  را وا  ىجسمْ فاًلا 
 . (4) [65]النساء:

 

القرآن انظر:  (  1)  نزول  )ص:أسباب  الواحدي  احلسن  أليب  األسباب (،  11،  بيان  يف    (، 1/199)   العجاب 
 (. 3)ص:  لباب النقول

 (. 11)ص:  أسباب نزول القرآن (2)
 (. 2/259)  إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام (3) 
البخاري ](  4)  النووي    [. 2357[، مسلم ]4585،  2708،  2362،  2361،  2359صحيح  قال اإلمام 

:   "نزوهلا طائفة يف سبب  قال  النيب    : وقيل  . فهكذا  إىل    نزلت يف رجلني حتاكما 
  = يف يهودي ومنافق اختصما   : وقيل  .  ارفعين إىل عمر بن اخلطاب   :فقال  ، فحكم على أحدمها
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فإن الصحايب الذي شهد الوحي والتنزيل فأخب   :   أبو عبد هللا احلاكمقال  
 . (1)"عن آية من القرآن أهنا نزلت يف كذا وكذا فإنه حديث مسند

يف  وغريه من أئمة الفن، قال ابن الصالح    وحنوه: قول ابن الصالح 
ما قيل من أن تفسري الصحايب حديث مسند، فإمنا ذلك يف تفسري يتعلق  "  :(مقدمته)

" كانت اليهود    :بسبب نزول آية خيب به الصحايب أو حنو ذلك، كقول جابر  
اؤُُكْم حمس  :تقول: من أتى امرأته من دبرها يف قبلها جاء الولد أحول، فأنزل هللا   نِسا

رٌْث لاُكمْ  اليت ال تشتمل       فأما سائر تفاسري الصحابة  [.223]البقرة:  اآلية  ىجسحا
 . (2)"-وهللا أعلم- فمعدودة يف املوقوفات  على إضافة شيء إىل رسول هللا  

الزركشي إذا "  :  وقال  وقد عرف من عادة الصحابة والتابعني أن أحدهم 
ال أن    ، أن هذه اآلية تتضمن هذا احلكم  :نزلت هذه اآلية يف كذا فإنه يريد بذلك   :قال

كما يف    ،ومجاعة من احملدثني جيعلون هذا من املرفوع املسند  ، هذا كان السبب يف نزوهلا
ابن عمر قوله      قول  لاُكمْ حمس  : يف  رٌْث  حا اؤُُكْم  أمحد ىجسنِسا اإلمام  وأما   .  
  املسند يف  يدخله  مسلم  ،فلم  يقال   ، وغريه    وكذلك  مما  هذا  وجعلوا 

وابلتأويل ابآلية  ،ابالستدالل  احلكم  على  االستدالل  جنس  من  جنس    ،فهو  من  ال 
 . (3) "النقل ملا وقع

 

 :  قال بن جرير   . وطلب احلكم عند الكاهن  ، فلم يرض املنافق حبكمه   إىل النيب  =
 (. 15/109" شرح النووي على صحيح مسلم )-وهللا أعلم-جيوز أهنا نزلت يف اجلميع 

 (. 20)ص:   معرفة علوم احلديث  (1) 
 (. 50)ص:  مقدمة ابن الصالح (2) 
 (. 1/32)  البهان يف علوم القرآن  (3) 
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وقوهلم: نزلت هذه اآلية يف كذا، يراد به اترة أنه سبب "  :  وقال ابن تيمية
تقول: عين هبذه  النزول، ويراد به اترة أن ذلك داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب، كما  

 اآلية كذا.
العلماء يف قول الصحايب تنازع  : نزلت هذه اآلية يف كذا، هل جيري جمرى وقد 

الذي ليس   التفسري منه  أنزلت ألجله، أو جيري جمرى  الذي  السبب  املسند كما يذكر 
 مبسند؟ 

 وغريه ال يدخله يف املسند. ،يدخله يف املسند   فالبخاري
وغريه، خبالف ما إذا     االصطالح كمسند أمحد وأكثر املساند على هذا  

 .(1) "ذكر سببا نزلت عقبة، فإهنم كلهم يدخلون مثل هذا يف املسند
َعن  َصَحايب   فمرفوع، أي: فحكم ه حكم    وما ر ِوَي فيه":  قال السيوطي  

مدخ ال  فيما  الص حايب  قول  إذ  املوقوف؛  ال  املرفوع  مرفوع،  احلديث  فيه  لالجتهاد  ل 
 منه.وذلك 

 .ن بال سند  فمنقطع ال ي لتَ َفت إليهافإن ك
 أو اتبِعي   فمرسٌل؛ ألن ه ما سقط فيه الص حايب.

ر د   َسَند   ِبال  ال  ، فإن كان  قال  بني     بلقيينكذا  فَ ر ق  مل  أدري  وال  فتبعناه. 
والذي عن الت ابعي فقال يف األو ل: منقطع، ويف الثاين: ر د ؟! مع   ،الذي عن الص حايب

 . (2) مبا مل أسبق إليه (الت حبري)أن  احلكم فيهما االنقطاع والر د، وهذا الفصل حمر ر يف  
  

 

 (. 16)ص:  التفسري مقدمة يف أصول   (1) 
 (. 88-86)ص:، للسيوطي انظر: التحبري يف علم التفسري( 2) 
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الصِ حاح وغريها  فيهوَصح    والت  َيم م، وهي مشهورٌة يف  اإلفك    ، (1)أشياء، كقص ة 
   .(2) إىل غري ذلك ...والس ع ي

 ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع، قال شيخ اإلسالم وقال يف )التدريب(: "
:  السبب، كما يف حديث الراوي  استنبط  إذا  ما  إطالقه  على  بن   :يعكر  زيد 

 

قالت:    زوج النيب      عن عائشة"  [367[، ومسلم ]334]  البخاري( واحلديث عند  1) 
أو بذات اجليش انقطع عقد    ، يف بعض أسفاره حىت إذا كنا ابلبيداء  خرجنا مع رسول هللا  

فأتى الناس إىل أيب    ،على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء   فأقام رسول هللا    ،يل
الصديق  عائشة    بكر  صنعت  ما  ترى  أال  هللا    ؟ فقالوا:  برسول  والناس    أقامت 

واضع رأسه على    ورسول هللا      وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر 
هللا  رسول  حبست  فقال:  نم  قد  ماء،    ، والناس    فخذي  معهم  وليس  ماء  على  وليسوا 

وقال ما شاء هللا أن يقول، وجعل يطعنين بيده يف    ، فعاتبين أبو بكر    :   فقالت عائشة 
هللا   رسول  مكان  إال  التحرك  من  مينعين  فال  هللا    خاصريت  رسول  فقام  فخذي  على 

    هللا فأنزل  ماء  غري  على  أصبح  التيمم   حني  ُموا حمس  :آية  تايامَّ [، 43]النساء:  ىجسفا
فبعثنا البعري    : قالت  ،ما هي أبول بركتكم اي آل أيب بكر   :   فقال أسيد بن احلضري   [،6]املائدة:

  ي ه  (1/468-469" :)، كما قال ابن بطال  آية التيمم و   الذي كنت عليه فأصبنا العقد حتته". 
اليت  الوضوء  اليت   يف   آية  واآلية  مذكورً   يف   املائدة،  التيمم  وليس  ومها    االنساء،  اآليتني،  هاتني  غري  ىف 

غسل اجلنابة مل يفرتض قبل الوضوء، كما أنه معلوم عند مجيع أهل السري أن الصالة  مدنيتان، ومعلوم أن 
فرضت مبكة، والغسل من اجلنابة، وأنه مل يصل قط إال بوضوء مثل وضوئه ابملدينة، ونزلت آية الوضوء،  

طرأ   يأن الذا ىف التنزيل، فقوهلم: متت نزلت آية التيمم، ومل يذكر الوضوء يدل  ليكون فرضها التقدم متلوً 
بعباده أن أابح هلم      عليهم من العلم ىف ذلك حكم التيمم ال حكم الوضوء، وذلك رفق من هللا 

بكر.    أبول بركتكم اي آل أيب  يالتيمم ابلصعيد عند عدم املاء، وكذلك قال أسيد بن احلضري: متت ما ه
املهلب: وقوله   به من    ي ، والذ((اا وطهورً األرض مسجدً   متت جعلت يل ))   : قال  خص 

طهورً   ذلك   جعلت  لألنبياءأن  ذلك  يكن  ومل  للتيمم،  وانظر:    "اه  ..قبله    ا 
 (. 308-1/307)  بن عبد الب ، الاالستذكار

 (. 213-1/211، للسيوطي )متام الدراية لق ر اء الن قايةانظر: حتقيقنا إل  (2) 
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الظهر))  :   اثبت الوسطى  نقلته من خطه.(1) (( أن  اعتنيت مبا ورد عن و   ،  قد 
   حافاًل فجمعت يف ذلك كتاابً   ،  يف التفسري، وعن أصحابه  النيب  

 .  (2)فيه أكثر من عشرة آالف حديث
 

 : قاعدة )العَبة بعموم اللفظ ل خبصوص السبب(:اسابعً 
اهلامة و  التفسري  أهنا من أصول  الفقه، كما  قواعد أصول   هذه قضية أصولية من 
 ا يزيل التوهم الفاسد.، تضبط كيفية تفسري السبب للنص ضبطً والدقيقة

عام  ينزل نص  وقد  السبب،  فيه نص خاص مبوضوع  ينزل  قد  اخلاص  فالسبب 
  الصيغة.

فإذا وقعت حادثة فنزلت يف شأهنا آية، فهل يَقتصر حكم هذه اآلية على تلك 
 احلادثة، أو الواقعة، أو الشخص الذي نزلت فيه، أم يتعدى احلكم إىل اجلميع؟

 -وهم اجلمهور -فمن العلماء من قال: العبة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  
 السبب.  مع تفصيل أييت بيانه، ومنهم من قال: العبة خبصوص

"والناس وإن تنازعوا يف اللفظ العام الوارد على سبب: هل :    قال ابن تيمية 
أحد   يقل  فلم  بسببه؟  والسنةمخيتص  الكتاب  عمومات  إن  علماء:  ختتص   (3)ن 

وإمنا غاية ما يقال: إهنا ختتص بنوع ذلك الشخص، فتع م  ما يشبهه،    ،ابلشخص املعني

 

 (. 1/492)  تفسري الراغب األصفهاين  (، 1/721)  الدر املنثور(، 200-5/199: تفسري الطبي )انظر( 1) 
 (. 1/217)  تدريب الراوي انظر:   (2) 
كنزول آية الظِ هار يف سلمة بن صخر، وآية اللِ َعان يف شأن هالل بن أ َمي ة، وَحدِ  ال َقذ ف يف رماة عائشة    (3) 

 ، .مث تَ َعد ى إىل غريهم ابالتفاق 
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واآلية اليت هلا سبب معني إن كانت أمرًا أو هنيا    ،اللفظوال يكون العموم فيها حبسب  
 . (1) "فهي متناولة لذلك الشخص ولغريه ممن كان مبنزلته

  ضبطها على وفق ما بينه العلماء يف مصنفاهتم، ينبغي    عند تطبيق هذه القاعدةو 
 ال ب د  يف ذلك من اعتبار ما يلي:ف

 
خاص، فإن ذلك ل خيصصه على ورود العام على سبب جمرد يفرق بني  - 1
   :فإن ذلك خيصصه ،وبني دللة السياق والقرائن على ختصيص العام ،الصحيح 
 يف )إحكام األحكام(.  ابن دقيق العيد  اإلمامنبه على ذلك  وقد

أورد   واعتبار     وقد  املسافر،  صوم  لصحة  بيان   من  جاء  ما  ذلك:  يف 
َخرَ حمس  : لإلضمار يف قوله  

ُ
أ أيَّاٍم  ةٌ ِمْن   ىجسَفَمْن ََكَن ِمنُْكْم َمرِيًضا أْو ىلع َسَفٍر فَعِدَّ

 [. 184]البقرة:
بن عبد هللا  فقد جاء يف احلديث:   رأُسوُل هللاِ )) قال:    عن جابر    كان 

    :قالوا هذا؟  ما  فقال:  عليه،  ظُلِ لأ  قد  ورجًَّل  زِحأاًما  ف أرأأى  سأفأٍر  يف 
   .(2) (( اْلَِبِ  الصِ يأاُم يف السَّفأر منصائٌم. قال: ليس 

   .(3) ((عليكم ِبُرْخصأِة هللا اليت رخَّصأ لكم)) :ويف لفظ ملسلم
  

 

 (. 339/ 13)  جمموع الفتاوى (1) 
 [. 1115[،  مسلم ]1946صحيح البخاري ]( 2) 
 [. 1115صحيح مسلم ] (3) 
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الفقهاء: صحة  وقع يف رمضان. ومذهب مجهور  الصوم  تصريح أبن هذا  وهذا 
بناء على ظاهر لفظ القرآن من   -أو بعضهم-. والظاهرية خالفت فيه  (1)صوم املسافر

 غري اعتبارهم لإلضمار. وهذا احلديث يرد عليهم.
احلالة، ممن أخذ من هذا: أن كراهة الصوم يف السفر ملن هو يف مثل هذه  فقد  

 جيهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إىل ترك ما هو أوىل من القرابت
 . على مثل هذه احلالةمنزاًل  ((ليس من الَب الصيام يف السفر))  :ويكون قوله

يقولون:   السفر  الصوم يف  املانعون من  اللفظ عام)والظاهرية  بعموم   ،إن  والعبة 
السبب تتنب(اللفظ ال خبصوص  أن  الدالة . وجيب  والقرائن  السياق  داللة  بني  للفرق  ه 

على ختصيص العام، وعلى مراد املتكلم، وبني جمرد ورود العام على سبب، وال جتريهما  
 ا. فإن جمرد ورود العام على السبب ال يقتضي التخصيص به.جمرى واحدً 

ارُِق حمس  :كقوله  وذلك   ا  والسَّ ُهما أيِْديا ُعوا  فااْقطا ارِقاُة  بسبب   [38]املائدة:  ىجسوالسَّ
 .(2) وأنه ال يقتضي التخصيص به ابلضرورة واإلمجاع  ، سرقة رداء صفوان

 

أبدلة  (  1)  استدلوا  جاء    :منها   كثرية، وقد  عائشة  ما  للنيب    أن  عن  قال  األسلمي  عمرو  بن  محزة 
:    عن  و   فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.   -وكان كثري الصيام-أأصوم يف السفر؟

فلم يعب الصائم على املفطر. وال املفطر على    أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النيب  
يف السفر فمنا الصائم، ومنا املفطر قال:    كنا مع النيب    :عن أنس بن مالك قال . و الصائم 

فسقط   قال:  بيده.  الشمس  يتقي  من  ومنا  الكساء.  صاحب  وأكثرن ظال:  حار،  يوم  يف  منزال  فنزلنا 
وسقوا   األبنية.  فضربوا  املفطرون  وقام  رسول هللا  الصوام،  فقال  املفطرون    : الركاب  ذهب 

 . اليوم ابألجر
يَصٌة يل مثن ثالثني درمها،    : جاء يف احلديث  (2)  َعَلي  مخَِ املسجد  أمية، قال: كنت نئما يف  بن  عن صفوان 

فأمر به ليقطع، قال: فأتيته،    فجاء رجل فاختلسها مين، فأخذ الرجل، فأيت به رسول هللا  
قال:   مثنها؟  أبيعه وأ ن ِسئ ه   أن  أتقطعه من أجل ثالثني درمها،  أن أت ))فقلت:  قبل    = تيينفهال كان هذا 
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احلنفيقد  و  جندة  عباس   (1) سأل  قوله      ابن  ارُِق  حمس  :عن  والسَّ
ا ُهما ُعوا أيِْديا ارِقاُة فااْقطا  . (2)أخاص أم عام؟ قال: بل عام ىجس والسَّ

أما السياق والقرائن: فإهنا الدالة على مراد املتكلم من كالمه. وهي املرشدة إىل 
َتَمالت.  َمالت، وتعيني ال م ح   بيان ال م ج 

قوله  يف  وانظر  حتصى.  ال  مواضع  يف  مفيدة  فإهنا  القاعدة.  هذه  فاضبط 
 :  ((السفر يف  الصيام  الَب  من  أي    ((ليس  من  احلالة  هذه  حكاية  مع 
 فنزله عليه. القبيلتني هو؟

دليل على أنه يستحب التمسك   (( عليكم برخصة هللا اليت رخص لكم))  :وقوله
إليها احلاجة  دعت  إذا  والتنطع   ،ابلرخصة  النفس  على  التشديد  وجه  على  ترتك  وال 

 . (3)والتعمق
مانْ حمس  :وقد قال هللا   را   فا خا

ُ
ةٌ ِمْن أيَّام  أ ر  فاعِدَّ

فا رِيًضا أْو لَع سا نا ِمنُْكْم ما  ىجسَكا
رْيٌ لاُكمْ حمس  : وقال   [،184]البقرة:  .ىجسوأْن تاُصوُموا خا

السياق ما يف فروع الطالق من   ومن نظر إىل"  :   اتج الدين السبكيقال  
  ، تقوليه فأنت طالقأنه لو قال لزوجته: إن علمت من أخيت شيًئا ومل      الرافعي

 

قال: فهال    ،تقطعه يف رداء أن أهبه له ))   ويف رواية:  [.4394. أخرجه أبو داود بسند صحيح ]( (به =
 . ( (قبل أن أتتيين به 

 .  جندة بن نفيع احلنفي هو  (1) 
 (. 3/73(، الدر املنثور ) 3/107تفسري ابن كثري )(، 10/296انظر: تفسري الطبي )( 2) 
 (. 2/21) العيدبن دقيق ال ، إحكام اإلحكام  (3) 
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ريبة يوجب  ما  إىل  به  ، فتنصرف  العلم  يقصد  ال  ما  دون  فاحشة  كاألكل   ، ويوهم 
 . (1) "والشراب 
 
 إذا مل يكن مثة معارض:أن اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب   - 2

السبكيقال   الدين  عموم "  :  اتج  اعتبار  عندن  األرجح  أن  عرفت  إذا 
سحب العموم يف كل ما ورد وصدر؛ بل  ننعتقد أن ياللفظ دون خصوص السبب فال  

 .إمنا نعمم حيث ال معارض
 ((، ليس من الَب الصيام يف السفر))   : حديث، وذكر منها:  ويف املعارض أمثلة

 ورد يف رجل قد ظلل عليه من جهد ما وجد، وقد تقدم الكالم فيه. 
السبكي   القاعدة  بعد ذلك   وقال  اعتباره يف هذه  ينبغي  ما  "وقد مبيًنا   :

قدمنا أن العبة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب واخلالف يف ذلك إذا مل تكن هناك  
بل ال ينبغي أن يكون يف   ،فإن كانت فالقول ابلتعميم ظاهر كل الظهور  ،قرينة تعميم

 التعميم خالف. 
العدول عن صيغة اإلفراد   :وهذا كان الشيخ الوالد ينبه عليه ويقول: من القرائن

اجلمع بقوله    ،إىل  ا حمس  : وميثل  ْهلِها
ا
أ إَِلا  انااِت  ما

ا
اْْل دُّوا  تُؤا ْن 

ا
أ ُمرُُكْم 

ْ
ياأ ا  اَّللَّ   ىجس إِنَّ 

  ؛فعدل عن اإلفراد إىل اجلمع  ، (2)وهي مفتاح الكعبة  ،نزلت يف أمانة واحدة  [،58]النساء:

 

والنظائر   (1)  األصول وانظر:  (،  136-2/135)   األشباه  على  الفروع  ختريج  يف  ل التمهيد    إلسنوي ، 
 (. 381)ص:

قد اشتهر أهنا نزلت يف شأن مفتاح الكعبة، وأسانيد ذلك بعضها ضعيف،  ":  قال اإلمام السيوطي  (  2) 
الغريب قسمان: صحيح وضعيف    ، وبعضها منقطع، ومنها  وهذا الفصل مما    .-وهللا أعلم-وهو أيضاً 

 (. 88)ص: التحبري يف علم التفسري  " حررته واستخرجته من قواعد احلديث ومل أسبق إليه
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؛ فإن كانت (1) (مجع اجلوامع) يف    : وإليه اإلشارة بقوله  ،ليعم كل أمانة، وأمثلة هذا تكثر
أو عن لفظ ال حصر   ،فمىت عدل عن لفظ اإلفراد إىل اجلمع  .(2) رأجد قرينة تعميم ف

مثل حصر  فيه  ما  إىل  ماؤه))  :فيه  الطهور  يف  ،  (3) ((هو  عنه  املسؤول  إىل  ضم  أو 
مثل غريه  عنه  ارُِق  حمس   :اجلواب  السَّ ارِقاةُ وا السَّ أنه   فذكر  [،38]املائدة:  ىجسوا يف  قرينة  السارقة 

أو غري ذلك مما     ، بل عموم كل سارق ، ليس املراد ابلسارق خصوص سارق رداء صفوان
 . (4)"دل على إرادة العموم

 

  

 

 (. 53-52يف أصول الفقه )ص: مجع اجلوامع  انظر: ( 1) 
  حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع أي: أوىل ابعتبار العموم مما لو مل تكن. انظر:  (  2) 

(2/74 .) 
 لسؤال  لوقوع ذلك جواابً   ؛ ابلالم اجلنسية املفيدة للحصر ال ينفي طهورية غريه من املياه  ( (الطهور ))تعريف   (3) 

وال يقصر    ،للحصر، وعلى تسليم أنه ال ختصيص ابلسبب من شك يف طهورية ماء البحر من غري قصد  
ابملنطوقات   خمصص  عموم  مائه  غري  عن  الطهورية  لنفي  املفيد  احلصر  فمفهوم  عليه،  العام  اخلطاب 

واحلديث أخرجه غري واحد. قال    (. 1/30)  الصحيحة الصرحية القاضية ابتصاف غريه هبا. نيل األوطار 
 ". وصححه ابن خزمية والرتمذي  ، وابن أيب شيبة   ،رجه األربعة أخ ( " 1/7)  (بلوغ املرام ) احلافظ يف 

 (. 1367-2/136) تاج الدين السبكي، لاألشباه والنظائر  (4) 
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 توطئة :
، وأسبابه، وترتيب نزول السور هنزول آايت  وم القرآن: علمعل تقدم أن من أشرف  

 . املكية، واملدنية 
واملدين(  واخلطاب   فيه)املكي  يالحظ  النزول)  : إمنا  على (،  زمن  بقائه  مع 

واإلعجاز والبالغة  الباعة  من  نفسه  السبك،  فهو    ، املستوى  األسلوب، و دقيق  رصني 
 ، خبالف كالم البشر الذي يتفاوت بتفاوت الزمن.فصيح األلفاظو بليغ الرتاكيب، و 

فيه   يالحظ  ما  يقال:  بيانه من -  ( املخاطأب)أو    (املكان)وقد  ما سيأيت  على 
 .-( املديناخلطاب: )و  (املكي ِ ) :حتديد مصطلح اخلطاب 

يكمن يف احملاور   من آايت القرآن الكرمي  (املكي واملدين)وضوع  مب  حمور االهتمامو 
   التالية: 

 (، ومعرفة الراجح منها. املكيِ  واملدين) :يف معىن االصطالحات حتديد : أوًل 
 ملدين. اخلطاب او  اخلطاب املكي ِ كل من ومميِ زات   ضوابط معرفة : اثنًيا
املكيِ  عن  :  اثلثًا به كلٌّ من اخلطاب  يتمي  ز   ما  األسلوب بيان   املدين ِ من حيث  
   . واملوضوع

، واخلطاب املدينالعلم مب: رابًعا  .ا يستفاد  من كلِ  من اخلطاب املكيِ 
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 :  :(املكيِ  واملدين) :يف معىن الصطَّلحاتأولً
 ثالثة اصطالحات: (املكيِ  واملدين) :للعلماِء يف معىن

 
 صطَّلح األول: ال

ة( ولو بعد اِلجرة، واملدين ما نزل )ابملدينة(  :(1)أنَّ املكيَّ ما نزل )مبكَّ
الن يب   على  ضواحيها كاملن ز ل  )مك َة(  يف  وعرفات مبىن   ويدخل   

)املدينة( يف  ويدخل  أيضً   :واحلديبية،  عليه  ضواحيها  بدر    ا كاملن ز ل  يف 
ن حيث  ينظر إىل هذا االصطالح مف  (،مكان الن  زول)  : وأ حد، وهذا الت قسيم لوحظ فيه

 اعتبار )مكان الن  زول(.. 
ولكن من املالحظ: أن  مثل هذا املصطلح غري ضابط  وال حاصر؛ ألن ه ال يشمل 

وضواحيهما، كقوله   واملدينة  مك ة  بغري  نزل  ًرا حمس  :ما  فا وسا قارِيًبا  راًضا  عا نا  َكا اْو  ل
ا نزلت )بتبوك(  [؛42]التوبة: ىجسقااِصًدا َلتَّباُعوكا   .  (2) فإهن 

 وهي مبسوطٌة يف كتب علوم القرآن.  ،واألمثلة كثرية
وال ريب أن  عدم الض بط يف الت قسيم عيٌب خِيل  ابملقصود األول من الت قسيم، وهو 

ينتج القسمة   فال؛ فإن من آي القرآن ما مل ينزل يف مكة وال يف املدينة،  الض بط واحلصر
     الثنائية املنحصرة.

 

 

 (.  1/193(، مناهل العرفان )1/35(، اإلتقان )1/187(، البهان )18/9( انظر: روح املعاين ) 1) 
يف    (، كما أخرج ذلك ابن  جرير عن ابن عباس 1/62(، اإلتقان )1/135( انظر: مناهل العرفان )2) 

(،  6/1804(، تفسري ابن أيب حامت )4/210الد ر املنثور )  وانظر:  (،11/2(، و)10/141)تفسريه( ) 
 . ( 50/ 5الكشف والبيان )
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اين:  الصطَّلُح الثَّ
ألهل  خطااًب  وقع  ما  واملدين  )مكَّة(،  ألهل  خطااًب  وقع  ما  املكيَّ  أنَّ 

 : (1) )املدينة(
 وينظر إىل هذا االصطالح من حيث اعتبار )املخاَطب(... 

بلفظ:    القرآن  يف  َر  ص دِ  ما  إن   قال:  من  قول  حيمل  انلَّاُس حمسوعليه  ا  ها يُّ
ا
أ  ىجس ياا 

بلفظ:    (2) [21]البقرة: فيه  َر  ُنوا حمسفهو مكيٌّ، وما ص دِ  آما ِينا  اَّلَّ ا  ها يُّ
ا
أ فهو  [  104]البقرة:   ىجسياا 

ا انلَّاُس   يااحمس   مدينٌّ؛ ألن  الكفر كان غالًبا على أهل )مك ة( فخوطبوا ب : ها يُّ
ا
، وإن كان  ىجسأ

ب : فخوطبوا  )املدينة(  أهل  على  غالًبا  اإلميان كان  وألن   فيهم؛  داخال  ا حمس  غريهم  ها يُّ
ا
أ ياا 

ُنوا  آما ِينا  صيغة:  ىجساَّلَّ بعضهم  وأحلق  أيًضا.  فيهم  داخاًل  غريهم  وإن كان  بَِِن حمس ،  يَا 
ا انلَّاُس حمسبصيغة:  [26]األعراف: ىجسآَدمَ  ها يُّ

ا
 .  ىجسياا أ

 وهذا الت قسيم لوحظ فيه )املخاطَبون(، لكن يرد عليه أمران:    
: ما ورد على سابقة من أن ه غري ضابط  وال حاصر؛ فإن  يف القرآن ما نزل أحُدمها

اتَِّق    يااحمس  يف فاحتة )سورة األحزاب(:  : غري م َصد ر  أبحدمها، حنو قوله   انلَِِّبُّ  ا  ها يُّ
ا
أ

والُْمناافِقِيا  فِرِينا  الَْكا تُِطِع  وَل  ا  قوله  [.  1]األحزاب:  ىجساَّللَّ )سورة    وحنو  فاحتة  يف 
ِ حمساملنافقون(:  اراُسوُل اَّللَّ ُد إنَّكا ل اْشها اءاكا الُْمناافُِقونا قاالُوا ن    [.1]املنافقون: ىجسإذاا جا

الت قسيم غري  اثنيهما مط رِد  يف مجيع موارد الصِ يغتني املذكورتني، بل إن   : أن  هذا 
بصيغة: ص دِ رت  مدني ة  آايت  انلَّاُس حمس  هناك  ا  ها يُّ

ا
أ ص دِ رت  ىجسياا  مكِ ي ة  آايت  وهناك   .

ُنوا حمس  بصيغة: آما ِينا  اَّلَّ ا  ها يُّ
ا
أ ياا  حمس  . مثال األوىل: )سورة النِ ساء(، فإهنا مدني ة، وأوهلا:ىجسياا 

انلَّاُس  ا  ها يُّ
ا
بَُّكمُ   أ را وفيها:    [، 1]النساء:  ىجس اتَُّقوا  مدنية،  البقرة(  )سورة  ا حمسوكذلك  ها يُّ

ا
أ ياا 

 

 (.  1/35(، اإلتقان )1/187(، البهان )18/9( انظر: روح املعاين ) 1) 
 (.  1/120( انظر اتريخ ابن معني: رواية عثمان الد ارمي )2) 
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بَُّكمُ  ي ة مع أن  يف    [. 21]البقرة:  ىجسانلَّاُس اْعُبُدوا را ومثال الث انية: )سورة احلجِ (، فإهنا مكِ 
آ حمس  أواخرها: ِينا  اَّلَّ ا  ها يُّ

ا
أ واْسُجُدوا ياا  ُعوا  اْركا ُنوا  هذا [..77]احلج:    ىجسما بعضهم:  قال  اخل. 

ا انلَّاُس حمس   القول إن أخذ على إطالقه ففيه نظر؛ فإن  )سورة البقرة( مدنية، وفيها: ها يُّ
ا
ياا أ

بَُّكمُ  إىل آخر ما ذكرنه ...غري أن ه قال أخريا ما نص ه: فإن أريد أن  الغالب    ىجساْعُبُدوا را
 .(1) كذلك فصحيح"

الزرقاين  عل ق    وقد الكالم يف   الشيخ  بقوله: "ولكن  صح ة  على ما ذلك 
ذاته ال تسو ِغ صح ة الت قسيم؛ فإن  من شأن الت قسيم الس ليم أن يكون ضابطًا حاصرًا،  
االطِ راد،  حق ق  وإن  واحلصر،  الض بط  حيقِ ق  ال  املراد  الغالبي ة  وقيد  مط رًدا،  يكون  وأن 

 .   (2) ا، على أهنم قالوا: )املراد ال يدفع اإليراد("فيبقى الت قسيم معيبً 
بعض سوره ليس فيها خطاب   ، وكذلك واحلاصل أن كثريًا من آايت القرآن الكرمي

املدينة ألهل  وال  مكة  ابلتعريفألهل  خيل  مما  وذلك  الثنائية  ،  القسمة  ينتج  وال   ،
     املنحصرة.

 

 (. 194-1/193( مناهل العرفان )1) 
وفصل القول      اليوسي   احلسن بن مسعود  علي   أفرد هذه القاعدة ابلتصنيف والبحث: الشيخ أبو  (2) 

( يف دار الثقافة، يف الدار البيضاء، املغرب،  593-2/588فيها، وهي مطبوعة ضمن جمموع رسائله )
،  مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية يف    خمطوطها ويوجد نسخة من  ه [.  1401، ]1ط:

[.  87/20]رقم:  ،  سالب،  املغر ة،  الصبيحي   ة العلمي  ةاخلزان [، ونسخة يف  11-12641، رقم: ]الرايض 
( آخرها  يف  قال  واجملازي،  2/593وقد  احلقيقي  معناه  معرفة  بعد  املتكلم  لفظ  يف  ينظر  أن  بد  ال   :)

واإلحاطة مبا حيتمله راجًحا ومرجوًحا، أو ظاهرًا فيه بنفسه، أو مبعونة قرينة لفظية أو حالية، أو حمتماًل  
، فال اعرتاض يف شيء من ذلك. وإن أطلقه على ما ليس من شأنه أن يدل  منهما صح قصد اإلهبام 

عليه؛ لكونه غري موضوع له ال حقيقة وال جمازًا، أو حمتماًل له احتمااًل ضعيًفا وال قرينة، أو ظاهرًا فيه  
ال دليل    ومعه قرينة دافعة صارفة إىل غريه، فاالعرتاض يف هذا واقع، واإليراد صحيح، وال تنفع املتكلم نية 

 عليها، وال تفسري ال مستند له، وهذا هو الذي يقال فيه: )املراد ال يدفع اإليراد(.     
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الث:     الصطَّلح الثَّ
إىل )املدينة(، وإن      املكي ما نزل قبل هجرته)وهو املشهور أن    

 :    (1) هذه اِلجرة وإن كان نزوله )مبكَّة(كان نزوله بغري )مكَّة(، واملدين ما نزل بعد 
وينظر إىل هذا االصطالح من حيث اعتبار )زمن الن  زول(..، وهو الذي رجح ه 

. ولذلك ينظر إليه هنا من حيث كونه من ألوان اخلطاب ذاِت -كما سيأيت-العلماء  
    الصِ لة ابلن  زول، أو يقال: تنو ع اخلطاب من حيث الن ظر إىل نزوله.

ألن ه ضابط  سليم؛  صحيح  تقسيم  وهو  الن  زول،  زمن  فيه  لوحظ  الت قسيم  "وهذا 
لماء، واشتهر بينهم. وعليه حاصر ومط رد ال خيتلف خبالف سابقيه؛ ولذلك اعتمده الع

ِِت وراِضيُت لاُكُم اإلْسًلما   اَْلاوْما حمس  فآية: لايُْكْم نِْعما ْمُت عا تْما
ا
لُْت لاُكْم دِيناُكْم وأ ْكما

ا
أ

مع أهنا نزلت يوم اجلمعة )بعرفة( يف )حج ة الوداع(. وكذلك    (2) مدني ة   [3]املائدة:  ىجسدِيًنا
ا حمسآية:   ْهلِها

ا
أ انااِت إَلا  ما

ا
دُّوا اْل تُؤا ْن 

ا
أ ُمرُُكْم 

ْ
ياأ ا  ا    [،58لنساء:]ا  ىجسإنَّ اَّللَّ فإهنا مدني ة مع أهن 

؛ لسالمته من الراجح. وهذا الر أي  (3) نزلت مبك ة يف )جوف الكعبة( عام الفتح...اخل" 
و  مانًعا؛  جامًعا  ولكونه  اعتمده    ، حاصرًا ضابطًا  االعرتاض؛  وقد  خيتلف،  ال  ومط رًدا 

 العلماء واشتهر بينهم... 

 

يف بيان األسباب، البن حجر    (، وانظر: العجاب 188–1/187(، البهان )26/84( انظر: روح املعاين )1) 
 (.    1/243العسقالين )

 (2 ( الوجيز  احملر ر  انظر:  البحر  2/154(   ،)( )3/452احمليط  اإلتقان  القرآن  1/57(،  علوم  يف  البهان    ،)
(1/195( العرفان  مناهل  إطالقه 194/ 1(،  على  ذكر  ملا  خالفًا  وذلك  انظر (.  القرطيب  .  تفسري   :
)ر 7/116) اآللوسي  يف  نقله  وما   ،)( املعاين(  املسري  6/47وح  زاد  آي  2/267)(،  عدِ   البيان يف   ،)

 (..اخل. 96قالئد املرجان، للكرمي )ص: (،149القرآن، للد اين )ص:
 (.  1/194( مناهل العرفان )3) 
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الص حابة   فهِم  إىل  األقرب  )سورة    وهو  املدين ِ  من  عد وا  م  إهن  حيث  
)ابملدينة(،   الت وبة( كل ها  )سورة  تن زل  ومل  املنافقون(.  و)سورة  الفتح(،  و)سورة  الت وبة(، 

 . و يف طريق عودته من )تبوك(وه  فقد نزل كثري من آايهتا على رسول هللا  
الفتح(   )سورة  الن يب    ونزلت  )صلح ،  على  من  عائد  وهو 

 . (2)، ونزلت )سورة املنافقون( عليه، وهو يف )غزوة املصطلق((1) احلديبية(
 

ا:   السبيل إىل معرفة اخلطاب املكي واخلطاب املدين:اثنيً
 يعرف اخلطاب املكي واخلطاب املدين من خالل ما يلي:

 : النقل.األول
 التتبع. الستقراء و م ابلَ ع  ، وت   الدالةوالضوابط املميزة  الصفات : والثاين

 : التمييز بني ما هو مطرد من الضوابط وما هو أغليب.اثلثًا
 
 :املكيمميزات القسم ًثا: اثل
اآلايت   -  1 قصر   املكيِ   يف  املخاطَبني ،  الغالب  غالب  ألن   احملاج ة؛   وقوة 

 . حاهلم يتالءم معمعاندون مشاق ون، فخوطبوا مبا 

 

امل1)  الد ر  املثال:  سبيل  على  انظر  والسِ رية.  الت فسري  يف كتب  جدًّا  مشهوٌر  وذلك   )( إىل  7/507نثور   )
–3/344(، السِ رية الن بوية، البن كثري )4/56(، الر وض األنف ) 1/193الن قول )  (، لباب 7/535)

428( هشام  البن  الن بوي ة،  السِ رية  )ص:   حدائق(،  2/320(،  املعاد  329–324األنوار  زاد   ،)
 (.   2/222(، عيون األثر )3/265)

 (2( الوجيز  احملر ر  املثال:  انظر على سبيل  والت نوير )5/311(  الت حرير  املسري )28/231(،  زاد   ،)8 /271  ،)
 (.  67حدائق  األنوار )ص:(، 61/ 3السِ رية الن بوي ة، البن هشام )
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ألن  غالب املخاطَبني   ؛العقيدة الس ليمةوتقرير    ،توحيد هللا    الدعوة إىل  -  2
 ينكرون ذلك. 

إىل    -  3 هللا  الدعوة  هللا    عبادة  شرعه  الذي  النحو  على    وحده، 
 . لعباده، وبينه رسوله  

 . والنار  وذكر اجلن ةواجلزاء، والرتغيب يف الدار اآلخرة،    اإلميان ابلبعثالدعوة إىل   - 4
حماجتهم، ودحض شبه املبطلني، واملنكرين وقوة    ، جماهبة املشركني ابهلل    -  5
 للتوحيد.
ماء  أعمال اجلاهلية من حنو:  من  وما كان    أعمال املشركني  فضح  -  6 سفك الدِ 

اليتامى ، ونبذ املورواثت اليت ال تتفق مع الشرائع السماوية، من حنو: ذم وأكل أموال 
 لآلابء واألجداد، والتعصب القبلي.التقليد األعمى 

وكوهنا    -  7 الرسالة،  عاملية  مع  يتوافق  مبا  وضبطها  واألعراف  العادات  تقومي 
 . رساالت الس ماءل نسخة للشرائع السابقة، وخامتة 

 ، واجلزالة يف تقرير القواعد.كثرة  أسلوب الت أكيد ووسائل الت قرير  - 8
والت شبيه، وتكرار بعض اجلمل   ،األمثال  اإلكثار  من القسم وضرب   :ومن ذلك  

 وذلك ترسيًخا للمعاين.   ؛أو الكلمات 
األنبياء    –  9 االعتبار، وذكر قصص  وما حل  ابملكذبني   كثرة آايت 

 من أقوامهم؛ ليكونوا عبة وعظة ألويل القلوب والبصائر.
السابقة من حيث كوهنا تتفق يف    -  10 تقرير صلة الرسالة اإلسالمية ابلشرائع 

 أصوهلا مع تلك الشرائع.
الرسول    -  11 بشرًا، وهاداًي ومبشرًا   ،تقرير صفات  من حنو كونه 

 ملن يشاء.  من هللا  ونذيرًا، وكون الرسالة اصطفاء
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 :املدينمميزات القسم رابًعا: 
 :اآلايت  طول فيه الغالب - 1

  وبالغة   واإلطناب،  البسط  تقتضي   املدين  القسم  من  الزمنية  املرحلة  أن  وذلك 
  متحققة   وهي  املخاطبني،  مع  يتناسب  وما  املقام  حسب  على  تكون  واإلطناب   اإلجياز

  .اخلطابني كال  يف
املدين:  الغالب    –  2 القسم  واملعامالت يف  العبادات  تفاصيل األحكام يف  ذكر 

ل م، واحلرب، ونظام األسرة، وقواعد احلكم،    واحلدود واجلهاد ووسائل الت شريع؛ ألن   والسِ 
ذلك  يقتضي  املرحلة  حاهلم  يف  فهم يف حاجة  أواًل،  السليمة  العقيدة  تقررت  فحيث   ،

 ؛ ألن اإلميان يقتضي العمل.  العبادات واملعامالت  الثانية إىل تفصيل أحكام
 ، وإقامة احلجة والبهان.أهل الكتاب ودعوهتم إىل اإلسالماحلوار مع  - 3
الت  -  4 قواعد  األحكام بيان  وذكر  تشريعه،  وحكمة  ابجلهاد،  اخلاصة  شريع 

 واألسارى.  ،والفيء ،والغنائم ،والصلح ،املتعلقة ابحلروب والغزوات واملعاهدات 
، حيث ذلك   احلال  ؛ القتضاءذكر سلوك املنافقني وفضحهم وبيان خطرهم  -  5

   م.استقرت الدولة، وظهر النفاق، كما برزت أطماع األعداء، وظهر مكرهم وكيده
إن  و  قالوا:  فمدني ةقد  املنافقني  ذكر  فيها  سورة  )العنكبوت(،   ،"كل   سوى 

منها  األوىل  عشرة(  )اإلحدى  اآلايت  عدا  ما  مكي ة  العنكبوت(  )سورة  أن   والت حقيق 
 . (1) فإهنا مدني ة. وهي ال يت ذكر فيها املنافقون"

 
  

 

 . (1/69)اإلتقان (، 1/188قرآن )(، البهان يف علوم ال 1/198مناهل العرفان )انظر:  (1) 
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:خامًسا:   ضوابُط اخلطاب املكيِ 
ا مدني ة   - 1  .   (1) كل  سورة فيها سجدة، سوى )احلجِ ( عند من يقول: إهن 
َّ حمسكل  سورة فيها لفظ:    - 2  .  (2)ىجسلَكا

 : الدريين الشيخ عبد العزيز  قال
   القرآن يف نصفه األعلىومل أتت يف         اعلمن    ثرب ف   ي   بزلت كال      ا ن   وم   

  

 

)ص:(  1)  شهبة  أليب  املدخل،  انظر: 227-226انظر:  ية.  مكِ  ا  أهن  يرى  من  ومنهم  القرطيب  تفسري    (، 
والص حيح    (.4/5)  الن كت والعيون(،  3/31(، تفسري الص نعاين )55/ 1(، وانظر: اإلتقان )4/144)

أي: آية اجلهاد مكي ة.    –كوهنا        أن  )سورة احلجِ ( مدني ة بدليل آية اجلهاد. ورج ح ابن  العريب ِ 
")سورة احلجِ (،    :   (. وقال القرطيب  1298–3/1297انظر: أحكام القرآن الكرمي، البن العريب )

قوله   ثالث آايت،  مكي ة، سوى  َخْصَمانِ حمس  : وهي  متام ثالث آايت،    [،19]احلج:  ىجسَهَذاِن  "إىل 
ابن عباس ابن عباس   وجماهد.  قاله  قوله      وعن  أربع آايت، إىل  ن   أهن  َعَذاَب حمس  :أيًضا 

وَما حمسا: هي مدني ة، وقاله قتادة، إال أربع آايت:  وقال الض حاك وابن عباس أيضً   [.22]احلج:  ىجساْْلَرِيقِ 
رَْسلَْنا ِمْن َقبْلَِك ِمْن رَُسوٍل وَل نَِب ٍ 

َ
فهن مكي ات.    [،55]احلج:  ىجسَعَذاُب يَْوٍم َعقِيمٍ حمس  إىل  [، 52]احلج:  ىجسأ

وبعضها    ، هذه السورة بعضها مكيما نزل )ابملدينة( عشر آايت. وقال اجلمهور:       الن قاشوعد  
بعينه، واملدين بعينه  : وهي خمتلطة، أي  ، مدين   " وهو األصح  :  قال ابن عطية،  ال يعرف املكي 

  : قال اإلمام حممد الطاهر بن عاشور  .( 12/1تفسري القرطيب )وانظر:    (،4/105) احملرر الوجيز
هنا نزلت يف غري البلد الذي نزل  إ ليس هذا القول مثل ما يكثر أن يقولوه يف بضع آايت من عدة سور: "

وأن مثله أو يقاربه مدين، وأنه ال يتعني ما    ،ا منها مكي فيه أكثر السورة املستثىن منها، بل أرادوا أن كثريً 
 (. 17/180)  التحرير والتنوير "ولذلك عبوا بقوهلم: هي خمتلطة  ؛ هو مكي منها وما هو مدين

 (2( البهان  انظر:   )1/189( اإلتقان  الن  1/56(،  )ص:(،  للكرمي  واملنسوخ،  القرآن (،  37اسخ    نسخ 
   .( 59ومنسوخه، البن البارزي )ص:
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فتكررت هذه    ،وأكثرها جبابرة   ،أن النصف اآلخر نزل أكثره مبكة   :وحكمة ذلك
وما   ،خبالف النصف األول  ،واإلنكار عليهم  ،الكلمة على وجه التهديد والتعنيف هلم
 . (1)لذهلم وضعفهم ؛نزل منه يف اليهود مل حيتج إىل إيرادها فيه

انته ال تفعل، كقوله   :: كلمة زجر وردع، ومعناها(كال")   : وقال اجلوهري  
:   ُع ُكُّ اْمرِئحمس ْطما يا

ا
نَّةا ناعِيم     أ لا جا ْن يُْدخا

ا
َّ   38ِمنُْهْم أ ال    :أي  [،39-38]املعارج:  ىجسلَكا

ذلك  يف  مبعىن  ،يطمع  تكون  ًعا  حمس  : ا، كقوله  حقًّ   :وقد  لاناْسفا يانْتاهِ  اْم  ل لائِْن   َّ لَكا
 .(2) " [15]العلق: ىجسبِانلَّاِصياةِ
  : ا، وتساويحرف ردع وزجر، وقد تؤول حبقًّ   (كال  )"  (:التسهيل)شرح  قال يف  و 

 . (3)"، مبعىن: أهنا تكون حرف تصديقمعىن واستعمااًل  (إي)
  ؛ ( مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه وال النافية، وإمنا شددت المها)هال   : ككال  و 

وأكثر البصريني على   .ولدفع توهم بقاء معىن الكلمتني وعند غريه بسيطة  ،لتقوية املعىن
ليس    :فيقول: كال، أي ،  الردع والزجر تقول لشخص: فالن يبغضك   : أهنا حرف معناها

إذ قد جتيء بعد الطلب لنفي إجابة    ،ا فيهاعىن مستمرً األمر كما تقول، وليس هذا امل
 ال جياب إىل ذلك  :افعل كذا: كال، أي :كقولك ملن قال لك   ،الطالب

اْطِغا حمس  :كقوله    (،ا حقًّ )  :وقد جاء مبعىن انا َلا نْسا َّ إِنَّ اإْلِ فجاز   [  6]العلق:  ىجسلَكا
   .(4)اا أيضً حقًّ  :اسم حينئذ، لكن النحاة حكموا حبرفيتها إذا كانت مبعىن ا أن يقال: إهن

 

 (. 70/ 1)  اإلتقان يف علوم القرآن(، 369 /1)  البهان يف علوم القرآن (1) 
 (. 6/2553( )كال ، مادة: )الصحاح  (2) 
 (. 577)ص:  اجلىن الداين يف حروف املعاين(، 39/ 6شرح التسهيل، البن مالك )( 3) 
وانظر:  754-753)ص:   الكليات  (4)  اجلوامع(،  مجع  شرح  يف  اهلوامع  لمهع  مغين    (، 2/601)  لسيوطي ، 

 . (250، البن هشام )ص:اللبيب
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موضعً   ( كال):  (اإلتقان)ويف   وثالثني  ثالثة  يف  القرآن  للردع    :منها   ، ايف  سبع 
مبعىناتفاقً  ما هو  منها  والباقي  ومنهاقطعً   (احقًّ )  :ا،  وتفصيله   :ا،  األمرين،  احتمل  ما 
 . (1)هناك

ا انلَّاُس حمس سورة فيها: كل     - 3 ها يُّ
ا
 .فالغالب أهنا من املكي (2) ىجسياا أ

 واألمم الغابرة.  كل  سورة فيها قصص األنبياء     - 4
 وإبليس ما عدا )البقرة(.   كل  سورة فيها قصة آدم    - 5
مثل:     -  6 الت هجي  تفتح حبروف  سورة  عدا   ىجسحمحمس  ، ىجسآلرحمس  ،ىجس آلمحمسكل   ما 

 . (3) )البقرة( و)آل عمران(
 

:سادًسا:   ضوابُط اخلطاب القرآين املدين ِ
 كل  سورة فيها فريضٌة أو حدٌّ.    - 1
 كل  سورة فيها ذكر املنافقني.  - 2

  
 

 (. 1/302)  اإلتقان يف علوم القرآن انظر:   (1) 
آَمُنوا حمس"كل  سورة فيها:    :   ( قال احلافظ ابن كثري2)  ِيَن  اَّلَّ َها  يُّ

َ
أ َها  حمس  فهي مدني ة، وما فيها:  ىجسيَا  يُّ

َ
أ يَا 

 فيحتمل أن يكون من هذا، ومن هذا، والغالب أن ه مكيٌّ. وقد يكون مدنيًّا كما يف )البقرة(:   ىجساْلَّاُس 
َتتَُّقونَ حمس ِيَن ِمْن َقبْلُِكْم لََعلَُّكْم  ِي َخلََقُكْم واَّلَّ َربَُّكُم اَّلَّ َها اْلَّاُس اْعُبُدوا  يُّ

َ
يَا حمس  [،20]البقرة:  ىجسيَا أ

ا يِف  ا  ِممَّ ُُكُوا  اْلَّاُس  َها  يُّ
َ
ُمبِيٌ أ َعُدوٌّ  لَُكْم  إنَُّه  يَْطاِن  الشَّ ُخُطواِت  تَتَّبُِعوا  وَل  َطي ًِبا  َحلًَل   ىجسْلرِْض 

) [168]البقرة: ابن كثري  تفسري  املنثور )1/102".  الدر  وانظر:  )املناهل(: "كل  سورة    .( 1/84(،  ويف 
َها اْلَّاُس حمس  فيها: يُّ

َ
َها  حمس  ، وليس فيها:ىجسيَا أ يُّ

َ
ِيَن آَمُنوا يَا أ د م  فهي مكي ة، ولكن ه ورد على هذا ما تق  ىجساَّلَّ

احلجِ ("  )سورة  من  يديك  )  بني  العرفان  )1/138مناهل  البهان  وانظر:  وانظر:  189–1/188(،   ،)
      (. 132البيان  يف عدِ  آي القرآن، للد اين )ص:

 . (1/102( انظر: تفسري ابن كثري )3)  
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 كل  سورة فيها جمادلة أهل الكتاب.  - 3
ُنوا حمس كل  سورة تبدأ ب :   - 4 ِينا آما ا اَّلَّ ها يُّ

ا
 .ىجسياا أ

 
:سابًعا:  ، واخلطاب املدينَّ  ما يستفاُد من كلِ  من اخلطاب املكيِ 

مبا    -  1 قوم  حيث خياَطب كل   مراتبها،  أعلى  يف  القران  بالغة  تقتضيه  ظهور  
 : من قوة  وشد ة، أو لني  وسهولة حاهلم

مع  و تتنوع أساليب اخلطاب يف القرآن مبا يتالءم مع واقع الناس، وعاملية الرسالة،  
 ما يطابق املقام.و  مقتضى احلال،

 ولتنوع اخلطاب وجوه خمتلفة منها: ما يتصل ابلنزول.
يف   البالغة واإلعجاز والبيان على املستوى نفسه من    جرايَن اخلطاب أن    وال خيفى

كل من القسم املكي والقسم املدين مما يدل على أن القرآن الكرمي ليس من أتليف أحد  
من البشر؛ فإنك ال ترى تفاواًت بني السابق والالحق من حيث الصياغة والسبك والوفاء 

 ابملعاين. 
أعين بلوغ  -ة  وبناء على ذلك فإن ه ليس يف القرآن فاضل ومفضول من هذه احليثي  

والفصاحة البالغة  درجات  أقصى  اخلطاب  ألوان  هللا  -كلِ   الكل  كالم  ألن     ؛ 
ب    الذِ روةال ذي  ِقم ِة  والفصاحة يف  البالغة  فهو من حيث   املخاطَبني،  إىل  وسيأيت –  لِ غ 

 .  -تفصيل ذلك يف مبحث اإلعجاز
حيث    -  2 غاايته  أمسى  يف  الت شريع  حكمِة  حبسب ظهور   فشيًئا  شيًئا  يتدر ج 

 األهمِ  على ما تقتضيه حال املخاطَبني، واستعدادهم للقبول والت نفيذ.
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إىل هللا    -  3 الد عاة  القرآن يف   ، تربية   سلكه  ما  يت بعوا  أن  إىل  وتوجيههم 
واملوضوع   املخاطَبني-األسلوب  إىل  الن ظر  حيث  فاألهمِ ،   -من  ابألهمِ   يبدأ  حبيث 

 الشد ة  يف موضعها، والس هولة يف موضعها.  وتسَتعمل  
إذ إن  معرفَة مكان نزول اآلية تعني   ؛االستعانة  به يف تفسري القرآن الكرمي  -  4

 على فهم املراد ابآلية، ومعرفة مدلوالهتا، وما يراد فيها. 
وذلك مبتابعة أحواله قبل اهلجرة    ،إمعان  الن ظر يف سرية الر سول    -  5

 مواقفه وسريته يف الد عوة.وبعدها، و 
يكتفوا   -  6 مل  م  إهن  حيث  به  واهتمامهم  الكرمي،  ابلقرآن  املسلمني  عناية  بيان  

وما كان   اهلجرة  قبل  ما كان  نزوله،  أماكن  تتب عوا  بل  فحسب،  القرآين  الن ص  حبفظ 
اء، إىل غري بعدها، ما نزل ابلل يل وما نزل ابلن هار، ما نزل يف الص يف وما نزل يف الشِ ت

الت غيري  ،  ذلك من األحوال إلينا ساملا من  القرآن، وبوصوله  الثِ قة هبذا  وذلك مما يعطي 
 والت حريف.

  ويستفاد من تقسيم القرآن إىل مكي   ومدين أن ه نزل على الن يب    -  7

 .-كما تقدم-م َفر قًا، ولن زوله على هذا الوجه حكٌم كثرية 
مم  –  8 إن  منقيل:  يستفاد   املدين  اب  العلم  ا  واخلطاب   ، املكيِ  متييز   :خلطاب 

الن سخ،   الن اسخ من املنسوخ فيما لو وردت آيتان مكِ ية ومدني ة، يتحق ق فيهما شروط 
 فإن  املدني ة نسخة للمكي ة، لتأخ ر املدني ة عنها. 
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 صورة توضيحية ألهم ما جاء يف مبحث )املكي واملدين(: 
 االصطالحاُت في معنى: )المكيِّ والمدني(: 

  الثَّالث:االصطالح  االصطالُح الثَّاني: االصطالح األول: 

املكي  ما نزل )مبك ة( ولو بعد 
اهلجرة، واملدين ما نزل 

 . )ابملدينة(

املكي  ما وقع خطااًب ألهل 
)مك ة(، واملدين ما وقع 

 . خطااًب ألهل )املدينة(

املكي ما نزل قبل هجرته 
    إىل )املدينة(، وإن

كان نزوله بغري )مك ة(، واملدين 
ما نزل بعد هذه اهلجرة وإن كان 

 . وهو املشهور  .نزوله )مبك ة( 
 غري مطرد وال منحصر. 

 غري جامع وال مانع 
 # ال ينتج قسمة ثنائية.

 غري مطرد وال حاصر. 
 غري جامع وال مانع. 

 # ال ينتج قسمة ثنائية.

 االعرتاضات. خال من  
 = القسمة الثنائية.

 االعتبار: 
زول زول .المخاَطب  .مكان النُـّ  .زمن النُـّ

 السبيل إلى معرفة الخطاب المكي والخطاب المدني: 
والضوابط  النقل. املميزة  الصفات 

 الدالة. 
من  مطرد  هو  ما  بني  التمييز 

 يب. الضوابط وما هو أغل 
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 :المكيمميزات القسم 
 . وقوة احملاج ة  ، الغالب يف املكيِ  قصر  اآلايت  - 1
 . العقيدة الس ليمةوتقرير    ،توحيد هللا   الدعوة إىل  - 2
لعباده، وبينه رسوله  وحده، على النحو الذي شرعه هللا    عبادة هللا الدعوة إىل    - 3

 . 
 والنار.   وذكر اجلن ةواجلزاء، والرتغيب يف الدار اآلخرة،    اإلميان ابلبعثالدعوة إىل    - 4
 حماجتهم، ودحض شبه املبطلني، واملنكرين للتوحيد. وقوة   ،جماهبة املشركني ابهلل  - 5
ت اليت ال تتفق مع أعمال اجلاهلية، ونبذ املورواثمن  وما كان    أعمال املشركني  فضح  - 6

 الشرائع السماوية. 
تقومي العادات واألعراف وضبطها مبا يتوافق مع عاملية الرسالة، وكوهنا نسخة للشرائع   - 7

 . رساالت الس ماءل السابقة، وخامتة  
 ، واجلزالة يف تقرير القواعد. كثرة  أسلوب الت أكيد ووسائل الت قرير  - 8
وما حل ابملكذبني من أقوامهم؛   كثرة آايت االعتبار، وذكر قصص األنبياء    - 9

 ليكونوا عبة وعظة ألويل القلوب والبصائر. 
تقرير صلة الرسالة اإلسالمية ابلشرائع السابقة من حيث كوهنا تتفق يف أصوهلا مع تلك   -  10

 الشرائع.
 . تقرير صفات الرسول 

 :المدنيمميزات القسم 

 . الغالب فيه طول اآلايت  - 1
والسِ ل م، واحلرب، ونظام   ذكر تفاصيل األحكام يف العبادات واملعامالت واحلدود واجلهاد   - 2

 .األسرة، وقواعد احلكم، ووسائل الت شريع 
 ، وإقامة احلجة والبهان. أهل الكتاب ودعوهتم إىل اإلسالماحلوار مع    - 3
ابجلهاد، وحكمة تشريعه، وذكر األحكام املتعلقة ابحلروب   بيان قواعد التشريع اخلاصة  - 4
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 والغزوات واملعاهدات والصلح والغنائم والفيء واألسارى. 
 ذكر سلوك املنافقني وفضحهم وبيان خطرهم.   - 5
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 :  :معىن ْجع القرآنأولً
  :اجلمع يف اللغة - 1

اجلمع: ضم الشيء :  . قال الراغب  ضم الشيء إىل الشيء :اجلمع يف اللغة
 . (1) بتقريب بعضه من بعض، يقال: مجعته فاجتمع

الفر   فهم جمموعون"  :   اءقال  القوم  قلت: مجعت  املتفرق  أردت مجع    . إذا 
قلت املال  مجع  أردت  ختفيفه  -ابلتشديد–مج عت    :وإذا  حكام  اإل  : واإلمجاع  . وجيوز 

الشيء على  اخلروج  .والعزمية  أمجعت  تقول:  وبعلى  بنفسه  على    ،ويتعدى  وأمجعت 
   .(2) "اخلروج

األصمعي هنا    :   وقال  ومن  هنا  من  به  جئت  إذا  الشيء  مجعت  يقال 
إذا صريته مجيعً  أمرهيقال  . اوأمجعته  بعد ما كان  جعله مجيعً   :أي  ،: أمجع  ا وعزم عليه 

أفعل كذا  .امتفرقً  ومرة  أفعل كذا  مرة  يقول  أن  شيئً   ،وتفرقته  جيمع  أن  إىل واجلمع  ا 
 .(3) شيء

 
 :يف الصطَّلح (ْجع القرآن) :معىن – 2

 مجع القرآن الكرمي يطلق يف علوم القرآن على معنيني:
 

  

 

 (. 2/390)  بصائر ذوي التمييز(، وانظر: 201، مادة: )مجع( )ص: القرآناملفردات يف غريب  (1) 
للفراء )(  2)  القرآن،  اللغة )2/185(، )1/473انظر: معاين  القراءات(،  253/ 1(، هتذيب  لألزهري    ، معاين 

 (. 453/ 14(، التفسري البسيط )22/71)  مفاتيح الغيب  (، 2/152)  اهلروي
 (. 8/537روح املعاين ) ( 3) 
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  :حفظه يف الصدور عن ظهر قلب :أحدمها: ْجعه مبعىن
قوله   له  ََجَْعهُ حمس  :ويدل  َعلَيَْنا  يف    ، [17]القيامة:  ىجسَوقُْرآنَهُ   إِنَّ  مجعه  أي: 

 . وسيأيت بيانه يف مراحل مجع القرآن. صدرك، وإثبات قراءته يف لسانك 
 

 :الثاين: ْجعه مبعىن كتابته
يف قصة مجع القرآن الكرمي   ما ورد يف احلديث الذي أخرجه البخاري    :ويدل له 

الصديق   بكر  أيب  عهد  فيه:   ،يف  ورد  بكر    ومما  أليب  اخلطاب  بن  عمر  قول 
 : ((وإين أرى أن أتمر جبمع القرآن)) (1) . 

بن اثبت   لزيد  الصديق  بكر  فأاْْجأْعه))  :وقول أيب  القرآنأ    ، (2)((ف أت أت أبَِّع 
   أي: اكتبه كله.

اثبت   بن  زيد  والر ِقأاع  ))  : وقول  الُعُسب  من  أأْْجأُعُه  الُقْرآنأ،  ت أب َّْعُت  ف أت أ
 . (مراحل مجع القرآن). وسيأيت بيان ذلك يف  (3) ((واللِ خأاف وُصُدور الر ِجأال

على   يدالن  امسني  فيها  سنجد  فإننا  الكرمي،  القرآن  أمساء  أشهر  إىل  نظرن  وإذا 
   املعنيني:

 القرآن. : األول
 .(4) : الكتاب الثاين

 

 [. 7191، 4986صحيح البخاري ] (1) 
 [. 7191، 4986، 4679صحيح البخاري ] (2) 
 [. 7191صحيح البخاري ]( 3) 

 (. 6)ص:   أ.د علي بن سليمان العبيد، ا وكتابة مجع القرآن الكرمي حفظً  (4) 
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 كونه روعي يف تسميته قرآنً "  :  الدكتور حممد بن عبد هللا درازاألستاذ  قال  
التسميتني من ا ابأللسن، كما روعي يف تسميته كتاابً متلوًّ   كونه مدون ابألقالم، فكلتا 

 تسمية الشيء ابملعىن الواقع عليه.
من حقه العناية حبفظه يف موضوعني ال  ويف تسميته هبذين االمسني إشارة إىل أن  

أنه جيب حفظه يف الصدور والسطور مجيًعا، أن تضل إحدامها    :يف موضع واحد، أعين
من  عليه  اجملمع  الرسم  يوافق  حافظ حىت  حبفظ  لنا  ثقة  فال  األخرى،  إحدامها  فتذكر 

ال ثقة  األصحاب، املنقول إلينا جياًل بعد جيل على هيئته اليت وضع عليها أول مرة. و 
 لنا بكتابة كاتب حىت يوافق ما هو عند احلفاظ ابإلسناد الصحيح املتواتر. 

اقتداًء بنبيها   ؛يف نفوس األمة احملمدية  العناية املزدوجة اليت بعثها هللا    هوهبذ
   هللا لوعد  إجنازًا  حريز،  حرز  يف  حمفوظًا  القرآن  تكف      بقي  ل الذي 

يقول:  ،حبفظه اافُِظونا   إِنَّاحمس  حيث  ْلا  ُ َلا ِإَونَّا  ِْكرا  اَّل  نْلاا  نازَّ ُْن  ما    [،9]احلجر:  ىجسَنا ومل يصبه 
يتكف   مل  حيث  السند،  وانقطاع  والتبديل  التحريف  من  املاضية  الكتب  هللا أصاب    ل 

  الناس حفظ  إىل  وكلها  بل  بَّانِيُّونا حمس  :فقال    ، حبفظها،  الرَّ ا   وا بِما ْحبااُر 
ا
اْْل وا

 ِ  . (1) "مبا طلب إليهم حفظه :أي  [،44]املائدة: ىجس اْسُتْحفُِظوا ِمْن كِتااِب اَّللَّ
 هو أول مجع للقرآن. بعض الناس يظن أن مجع أيب بكر وعمر 

الكرمي هو هللا   القرآن  قال:    أول من مجع  واقُْرآناهُ حمسكما  ُه  ْعا َجا لايْناا  عا  ىجسإِنَّ 
 [. 17]القيامة:

القرآن مجع  أماكنها،    ،هللا    :فالذي  يف  فتوضع  مفرقة  اآلايت  تنزل  كانت 
 وحتفظ يف الصدور، وتكتب يف الصدور.

 

   (.42-41:ص)النبأ العظيم   (1) 
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وفاة رسول هللا   القرآن، وقرأه مع   نزل جبيل    وقبل  ومجع 
 . أكثر من مرة يف السنوات األخرية من حياة الرسول   النيب  

 فأول مجع هو مجع إهلي معصوم. 
فإن   الكرمي  القرآن  مجع  موضوع  عن  القرآن  علوم  يف  املؤلفون  يتحدث  وحني 

ومجعه يف عهد أيب   ، مجع القرآن الكرمي يف زمن النيب    :أغلبهم يطلق عبارة
الصديق   عفان    ، بكر  بن  عثمان  عهد  يف  ابجلمع  ، ومجعه    : ويريدون 

حني يطلق يف زمن    (اجلمع)  :وتتبع الرواايت جند أن لفظ  ،بتدبر األمر و خمتلفة،    معان
وكتابته على األدوات املتوفرة ذلك   ،حفظه عن ظهر قلب  :يقصد به  النيب  

 الوقت.
يقصد به كتابة القرآن الكرمي يف   وحني يطلق يف عهد أيب بكر الصديق  

مصحف واحد مسلسل اآلايت مرتب السور. وحني يطلق يف عهد عثمان بن عفان 
   به بكر    :يقصد  أيب  الذي كتب يف عهد  املصحف  مبصاحف    نسخ 
 . (1)متعددة

 
ا: اثن  صور ْجع القرآن الكرمي:يً

 الصورة األوىل: حفظه يف الصدور: 
يف   عباس  (: الصحيح)جاء  ابن  عن  جبري،  بن  سعيد  قوله    ،  عن  يف 
:  اناكا حمس لِسا بِهِ  ِْك  َُتار  النيب    [16]القيامة:  ىجسَلا  نزل عليه   قال: كان  إذا 

 

 (. 8-7)ص:   أ.د علي بن سليمان العبيد، مجع القرآن الكرمي حفظا وكتابة  (1) 
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َتد  عليه، فكان ذلك ي  ع َرف    جبيل   ابلوحي كان مم ا حي َر ِك  به ِلَسانَه َوَشَفتَ ي ه فَ َيش 
لا بِهِ حمس  :، فأنزل هللا  (1) منه اناكا ِِلاْعجا ِْك بِهِ لِسا َذه [ 16]القيامة:  ىجسَلا َُتار     .(2) َأخ 

ْعاهُ حمس َجا لايْناا  عا وقرآنه   : [17]القيامة:  ىجس واقُْرآناهُ   إِنَّ  صدرك  يف  جنمعه  أن  علينا  إن 
نااهُ فااتَّبِْع قُْرآناهُ حمس .فتقرؤه

ْ
أ َتِمع   ،[ 18]القيامة: ىجسفاإِذاا قارا    .(3) فإذا أنزلناه فَاس 

بايااناهُ حمس لايْناا  عا إِنَّ  بلسانك   [19]القيامة:  ىجسُثمَّ  نبينه  جبيل  ،أن  أاته  إذا   فكان 
  أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده هللا  (4) . 

كانوا يهتمون ابلعمل مبا حفظوا، فلم يغرتوا بكثرة احلفظ دون    والصحابة 
 العمل.
على الصالة بعد إعالمه ألمته     الصديق   ملا استخلف النيبو 

قرأ أمته  أيَ و َم َقد َمه  للصالة كان    صح أنه  ،   أن أحقهم ابإلمامة أقرؤهم لكتاب هللا 
هللا حىت   ،  لكتاب  القرآن  من  شيًئا  يتعلمون  ال  ألهنم كانوا  وأفضلهم؛  وأعلمهم 

 

 (1  )(( عليه يف رواية:  أنزل  إذا  له:  (( كان حيرك شفتيه  فقيل  لَِسانََك حمس،  بِهِ  ِْك  ُُتَر  أن  [  16]القيامة:  ىجسََل  خيشى 
َفِلَت منه   ؛ سبب الشدة  ( (يعاجل من التنزيل شدة ))   : ويف الرواية األخرى  [.4928. صحيح البخاري ]يَ ن  
امللك  به   ، هيبة  جاء  الوحي  ، وما  ثَقِيًل حمس  :قال هللا    . وثقل  قَْوًَل  َعلَيَْك  َسُنلِِْق    [5]املزمل:  ىجسإِنَّا 

واملشقة يف حتصيله   :واملعاجلة  للشيء  منه)  :قوله .  احملاولة  يعرف  رآه   :يعين  (فكان ذلك  ملا    ؛يعرفه من 
رأيته ينزل عليه يف اليوم الشديد   ولقد))   :كما قالت عائشة    ،يظهر على وجهه وبدنه من أثره

 (. 4/166. شرح النووي على صحيح مسلم )(( االبد فَ يَ ف ِصم عنه وإن جبينه لَيَ تَ َفص د  عرقً 
 . لتأخذ به على عجلة (2) 
األخرى  (3)  الرواية  وأَن ِصت  ))   : ويف  له  َتِمع   النووي  (( فَاس  اإلمام  له   :االستماع "  :  قال    ، اإلصغاء 

ينصت   : واإلنصات قال هللا    ؛السكوت فقد يستمع وال  بينهما كما  ََلُ حمس  :فلهذا مجع  فَاْسَتِمُعوا 
نِْصُتوا 

َ
َوان  َتَصتَ   يقال: :    األزهري  قال   [.204]األعراف:  ىجسَوأ َوَنَصَت  لغات    ،أَن َصَت  ثالث 

 (. 167-4/166). شرح النووي على صحيح مسلم  " وهبا جاء القرآن العزيز  (،أَن َصتَ )  : أفصحهن
 [. 448[، مسلم ]7524 ،5044، 4929،  4928 ،5صحيح البخاري ] (4) 
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ابن مسعود يراد به، كما قال  تعلم   : (1)  يتعلموا معانيه وما  إذا  الرجل من ا  كان 
 . (2)عشر آايت  مل جياوزهن حىت يتعلم معانيهن والعمل هبن

أهنم كانوا و  ي قرِئوننا:  الذين كانوا  حدثنا  قال:  الرمحن،  عبد  أيب  عن  عطاء،  عن 
ر آايت مل خيلِ فوها حىت يعملوا مبا    يستقرِئون من النيب  فكانوا إذا تعل موا َعش 

 . (3) فيها من العمل، فتعل منا القرآن والعمل مجيًعا
   مسعود  عن مسروق، قال: ذكر عبد هللا بن   : وقد جاء يف )الصحيح(

عمرو بن  هللا  عبد  النيب   ،  عند  مسعت  أحبه،  أزال  ال  رجل  ذاك  فقال: 
    :فبدأ به-من عبد هللا بن مسعود    :خذوا القرآن من أربعة))يقول-  ،

 . (4) ((وسامل، موىل أيب حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأيب بن كعب
وإن كان غريهم   ،وأتقن ألدائه  ،ا أللفاظهأن هؤالء أكثر ضبطً   : قال العلماء سببه

تفرغوا ألخذه منه    ،أفقه يف معانيه منهم   ، مشافهة  أو ألن هؤالء األربعة 
أو    ،أو ألن هؤالء تفرغوا ألن يؤخذ عنهم  ،وغريهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض

من تقدم هؤالء األربعة   أراد اإلعالم مبا يكون بعد وفاته    أنه  
 . (5)وأهنم أقعد من غريهم يف ذلك فليؤخذ عنهم  ،ومتكنهم

 

 (. 1/80أخرجه الطبي إبسناد صحيح )  (1) 
 (. 2/300)  البن بطال ي، شرح صحيح البخار  (2) 
أبو عبد الرمحن: هو السلمي، وامسه عبد هللا بن حبيب، وهو من  و   ( 1/80أخرجه الطبي إبسناد صحيح )  (3) 

  كبار التابعني. وقد صرح أبنه حدثه الذين كانوا يقرئونه، وأهنم كانوا يستقرئون من النيب  
أمحد    حتقيق الشيخ:  .وإهبام الصحايب ال يضر، بل يكون حديثه مسنًدا متصاًل   . فهم الصحابة

 لتفسري الطبي.   حممد شاكر 
 [. 2464[، مسلم ]4999، 3808صحيح البخاري ] (4) 
 (. 16/19شرح النووي على صحيح مسلم )( 5) 
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اثنان من املهاجرين األولني"  :ري  قال احلافظ ابن كث عبد    : فهؤالء األربعة 
وكان    ، هللا بن مسعود وسامل موىل أيب حذيفة، وقد كان سامل هذا من سادات املسلمني

معاذ بن جبل،    : يف املدينة، واثنان من األنصار  يؤم الناس قبل مقدم النيب  
   .(1)"وأيب بن كعب، ومها سيدان كبريان، رضي هللا عنهم أمجعني

   األعمش، حدثنا شقيق بن سلمة، قال: خطبنا عبد هللا بن مسعودوعن  
ا وسبعني سورة، وهللا  بضعً     وهللا لقد أخذت من يف رسول هللا))فقال:  

،  (( وما أان خبريهمأين من أعلمهم بكتاب هللا،      لقد علم أصحاب النيب
 .  (2)قال شقيق: فجلست يف احلَِلِق أمسع ما يقولون، فما مسعت رَادًّا يقول غري ذلك 

وهللا الذي ل إله غريه، ما أنزلت ))  :عن مسروق، قال: قال عبد هللا  و 
أان   إل  آية من كتاب هللا  أنزلت  أنزلت، ول  أين  أعلم  أان  إل  سورة من كتاب هللا 

فيم   أحدً أعلم  أعلم  ولو  لركبت  أنزلت،  اإلبل  تبلغه  هللا،  بكتاب  مين  أعلم  ا 
 .  (3) ((إليه

ْجأأعأ اْلُقْرآنأ  ))يقول:    ،   عن قتادة، قال: مسعت أََنًسا  :ويف )الصحيحني(
أربعٌة، كلُّهم من األنصار: معاذ بن جبل، وُأيبأُّ    ،  على عهد رسول هللا 

من أبو زيد؟    :  قال قتادة: قلت ألنس  ، ((بن كعب، وزيد بن اثبت، وأبو زيد
 . (4) ((أحد عموميت))قال: 

 

 (. 1/51تفسري ابن كثري ) (1) 
 [. 2462[، مسلم ]5000صحيح البخاري ] (2) 

 [. 2463[، مسلم ]5002صحيح البخاري ] (3) 
 [. 2465[، مسلم ]5003، 3810صحيح البخاري ] (4) 



  

  

   

288 

  

 كان حفاظ القرآن يف حياة الرسول  "  :قال الشيخ الزرقاين  
وسامل موىل    ،وحذيفة  ،وابن مسعود  ،وسعد  ،وطلحة  ،األربعة اخللفاء  :ا منهما غفريً مجًّ 

حذيفة هريرة  ،أيب  عمر  ،وأبو  عباس  ،وابن  العاص  ،وابن  بن  عبد هللا   ،وعمرو    ، وابنه 
وهؤالء كلهم  ،م سلمةأو  ،وحفصة ،وعائشة ،وعبد هللا بن السائب ،وابن الزبري ،ومعاوية

 من املهاجرين رضوان هللا عليهم أمجعني.
حياته   يف  األنصار  من  القرآن  بن كعب  : وحفظ  بن   ،أيب  ومعاذ 

وأبو زيد الذي    ،وأنس بن مالك   ، وجممع بن حارثة  ،وأبو الدرداء  ،وزيد بن اثبت  ،جبل
 رضي هللا عنهم أمجعني.  .نه أحد عموميتإ :سئل عنه أنس فقال

وأاي   .إن بعض هؤالء إمنا أكمل حفظه للقرآن بعد وفاة النيب    :وقيل
حىت كان    ،كانوا كثريين    ما تكن احلال فإن الذين حفظوا القرآن من الصحابة

اليمامة ويوم  معونة  ببئر  منهم  القتلى  القرطيب  :عدد  قال  ومائة.  يوم   :أربعني  قتل  قد 
ببئر معونة مثل هذا   اء. وقتل يف عهد رسول هللا  ر  سبعون من الق    : اليمامة
 .(1)العدد

مث إن االعتماد يف نقل القرآن على حفظ القلوب    :  قال احملقق ابن اجلزري
هلذه    والصدور ال على خط املصاحف والكتب. وهذه أشرف خصيصة من هللا  

إن ريب  ))قال:    أن النيب    :ففي احلديث الصحيح الذي رواه مسلم  ،األمة
ي أثْ لأُغوا   ،قم يف قريش فأنذرهم  : قال يل رأسي حىت يدعوه    فقلت له: أي رب إذن 

زأة. فقال: إين مبتليك اْلمأاءُ ومنزل عليك كتاابً   ،ومبتل بك  ،ُخب ْ ي أْغِسُلُه  ت أْقرأُؤُه    ، ل 

 

علوم  انظر:  (  1)  القرطيب   (. 1/245)  القرآن اإلتقان يف  قيل "  :  قال  فيما  اليوم  ذلك  منهم يف    : وقتل 
أن ميوت أشياخ    جبمع القرآن خمافة   على أيب بكر الصديق    سبعمائة، أشار عمر بن اخلطاب 

 (.  1/50" تفسري القرطيب )القراء 
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ئًِما وأي أْقظأانأ  ا أبعث مثلهم وقاتل مبن أطاعك من عصاك. وأنفق ينفق فابعث جندً  ،انأ
 . (1) ((عليك

بل يقرأ   ،تغسل ابملاءأن القرآن ال حيتاج يف حفظه إىل صحيفة      هللا  فأخب
أمته أنجيلهم صدورهم الكتاب   ،يف كل حال كما جاء يف صفة  وذلك خبالف أهل 

 . (2)ال عن ظهر قلب ،االذين ال حيفظونه إال يف الكتب وال يقرؤونه كله إال نظرً 
عبيد أبو  ذكر  النيب    (القراءات )يف كتاب      وقد  أصحاب  من  القر اء 
  وسعًدا وطلحة،  األربعة،  اخللفاء  املهاجرين:  من  مسعود،    ،فعد   وابن 

عبد هللا بن عباس،  :  ]  ، وأاب هريرة، وعبد هللا بن السائب، والعبادلةًما وسالِ وحذيفة،  
الزبري بن  هللا  وعبد  عمر،  بن  هللا  وعبد  العاص،  بن  عمرو  بن  هللا  ،  [  وعبد 

سلمة وأم  وحفصة،  الصامت  .  وعائشة،  بن  عبادة  األنصار:  ومعاًذا   ،ومن 
ي كىن   خملد   :الذي  بن  ومسلمة  عبيد،  بن  وفضالة  جارية،  بن  وجممع  حليمة،   أاب 
وصر ح أبن بعضهم إمنا كم له بعد النيب ،   (3) . 

 .ما يبني ذلك   (معرفة القراء)  :يف كتاب   وذكر احلافظ مشس الدين الذهيب  
وأما   ،واتصلت بنا أسانيدهم  ،وأن هذا العدد هم الذين عرضوه على النيب  

 .(4) من مجعه منهم ومل يتصل بنا فكثري

 

بل    ، حمفوظ يف الصدور ال يتطرق إليه الذهاب  :معناه   ( )كتااب ال يغسله املاء()  [. 2865صحيح مسلم ](  1) 
 . يكسر  : أي ، يشدخوه ويشجوه كما يشدخ اخلبز : أي  ()إذا يثلغوا رأسي( )  .يبقى على ممر الزمان 

 (. 1/6)  النشر يف القراءات العشر(، 1/242العرفان )مناهل  (2) 
 (. 1/248) اإلتقان يف علوم القرآن   (3) 
(، وانظر: طبقات القراء،  20، للذهيب )ص:معرفة القراء الكبار(،  242  / 1)   القرآن البهان يف علوم  انظر:    (4) 

 (، بتحقيق: د. أمحد خان. 19للذهيب )ص:
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متيم بن أوس   :امن املهاجرين أيضً  (الشريعة) :يف كتاب   بن أيب داوداوعد 
عامر  ،الداري بن  األنصار  .   وعقبة  الصامت  :ومن  بن  الذي  ومعاذً   ،عبادة  ا 

حليمة  :يكىن حارثة  ، أاب  بن  عبيد  ، وجممع  بن  وغريهم  ،وفضالة  خملد  بن    ومسلمة 
.    وصرح أبن بعضهم إمنا مجعه بعد النيب.   ًأبو    :اوممن مجعه أيض

األشعري الداين    موسى  عمرو  أبو  من    .  ذكره  املتأخرين  بعض  وعد 
 . (1) وأم ورقة ، وسعد بن عباد ، عمرو بن العاص :القراء

 
 الصورة الثانية: اجلمع يف السطور:

 مر اجلمع يف السطور مبراحل:
 . : يف عهد النيب  األوىل
 . : يف عهد أيب بكر  الثانية
 . : يف عهد عثمان  الثالثة

 
  

 

الباري  (1)  بنت عبد هللا بن احلارث بن عومير بن نوفل األنصارية    هي   أم ورقةو   (. 9/52، البن حجر )فتح 
    رسول هللا دارها  ،الشهيدة  :ويسميها   ،يزورها  كان  أهل  تؤم  أن  أمرها    ، وكان 

صدق    : فقال عمر   ،  وذلك يف خالفة عمر  ، فقتلها غالم هلا وجارية كانت دبرهتما  ، فكانت تؤم
هللا   التهذيبانظر:    . رسول  ) هتذيب  حجر  البن  معرفة    (، 12/482،  يف  االستيعاب 
 (. 4/1965) عبد الب ، البن األصحاب 
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 الكرمي: اثلًثا: مراحل ْجع القرآن
 

 :  : الكتابة يف عهد النيباملرحلة األوىل
احمس  :قال هللا    .ال يقرأ وال يكتبأميًّا    كان النيب   ُكنْتا تاتْلُو    واما

ْرتاابا الُْمبِْطلُونا  ُه بِياِمينِكا إًِذا َلا ُطُّ َلا ُتا بْلِهِ ِمْن كِتااب  وا    . [48]العنكبوت:  ىجسِمْن قا
 كان يعهد بكتابة ما يتنزل عليه من القرآن أشخاص أبعياهنم من الصحابة  وقد
،  اسم عليهم  يطلق  وأشهرهمت  ك    :كان  الوحي،  بن    :اب  وأيب  األربعة،  اخللفاء 

العوام،  بن  والزبري  بن شعبة،  واملغرية  أيب سفيان،  بن  ومعاوية  بن اثبت،  وزيد  كعب، 
 .  (1)  وشرحبيل بن حسنة، وعبد هللا بن رواحة

اجلوزي   ابن  اثنا عشر رجاًل "  : قال  الوحي  أبو بكروقد كتب   ، وعمر   ،: 
وحنظلة بن   بن أيب سفيان،  ومعاوية  بن اثبت،  وزيد  ،وأيب بن كعب  ،وعلي  ،وعثمان

والعالء بن احلضرمي، وكتب رجل  ،وأابن بن سعيد  ،وخالد بن سعيد بن العاص  ،الربيع
وتنصر افتنت  الوحي (2) مث  على كتابة  املداوم  أن  غري  ومعاوية  :،    وزيد   ،   زيد 
  بكر أبو  ارتضاه  الذي  عثمان    هو  وأمره  القرآن،  أن      جلمع 

 .  (3)"ميلي عليه  يكتب املصاحف، وكان أيب بن كعب
  

 

 (. 22/ 9(، فتح الباري، البن حجر )44)ص:  من روائع القرآن : انظر( 1) 

. انظر:  مث عاد إىل اإلسالم يوم الفتح  ،مث ارتدكان قد كتب مبكة،  عبد هللا بن سعد بن أيب سرح    : يعين  (2) 
 (. 9/22فتح الباري، البن حجر )

 (. 9/22( وانظر: فتح الباري )96/ 2)  كشف املشكل من حديث الصحيحنيانظر:   (3) 
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مث يكتبون    ، وقد كانوا يضعون هذا الذي يكتبونه يف بيت رسول هللا  
  تاب الوحي يف عهده  ل ك  مَ فعَ   ،ا أخرى حيفظوهنا لديهممنه ألنفسهم صورً 

مجعً  يكن  هللا  مل  لكتاب  دفتني  ا  على   ،بني  له  تسجيل كتايب  جمرد  وإمنا كان 
متفرقات العظام واحلجارة واألوراق وغريها، مع ترتيب سوره وآايته حسب ما يوحى به  

 . (1)  إىل رسول هللا
احملاسيب أسد  بن  احلارث  هللا  عبد  أبو  اإلمام  فهم )يف كتاب      وقال 

ولكنه كان    ، كان أيمر بكتابته  فإنه    ؛كتابة القرآن ليست حمدثة"  (:السنن
بنسخها من مكان إىل      وإمنا أمر الصديق  ،ا يف الرقاع واألكتاف والعسبمفرقً 

بيت رسول هللا    ،مكان أوراق وجدت يف  مبنزلة  القرآن   ،وكان ذلك  فيها 
 . (2) "فجمعها جامع وربطها خبيط حىت ال يضيع منها شيء  ،منتشر

األنباري بكر  أبو  واحلروف،    :  وقال  اآلايت  السور كاتساق  اتساق  "إن 
 . (3)فمن قد م سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن" ،كله عن النيب 

يف   يف )البهان(: "ترتيب السور هكذا هو عند هللا      وقال الكرماين
 .  (4) اللوح احملفوظ على هذا الرتتيب"

 
  

 

 . (44)ص:  من روائع القرآن : انظر (1) 
مرقاة  (،  1/250(، مناهل العرفان )1/206)  اإلتقان يف علوم القرآن(،  1/238)   البهان يف علوم القرآن  (2) 

 (. 4/1517) املفاتيح 
 (. 1/217اإلتقان يف علوم القرآن )  (3) 
التكرار   (4)  بن محزة  ،  أسرار  )(،  68)ص:  الكرماينحممود  القرآن  علوم  اإلتقان يف  أسرار  (،  1/217وانظر: 

 (. 42، للسيوطي )ص:ترتيب القرآن 
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وهل كان  ، فإن قيل: هل كان القرآن مكتواب يف عهد النيب
 ا يف مصحف واحد؟جمتمعً 

الصدور، ومكتوب قد    النيب  فاجلواب: أن   تويف والقرآن حمفوظ يف 
الرسول   ينتقل  فلم  والقرآن كله كان    السطور،  إال  األعلى  الرفيق  إىل 

أنه مل يكن جمتمًعا يف مصحف واحد، وال موجوًدا يف مكان واحد، بل   مكتواًب، غري 
 .   (1)  كان مفرقًا لدى الصحابة

َع يف مصحف   فلو مجِ  ينزل،  الوحي كان  ولكن مل جي  َمع  يف مصحف عام؛ ألن 
ترتيب   وفق  الكتابة  ترتيب  يكن  مل  إذ  ترتيبه؛  يف  مشق ة كبرية  إىل  ذلك  ألد ى  واحد 

يشري   نزوهلا؛ حيث  بعد  اآلية  يكتبون  بل كانوا  إىل موضع    النيب  النزول، 
وآية كذا يف سورة كذا،  آية كذا  القرآن كله بني دفيت مصحف    كتابتها بني  َع  ولو مجِ 

 واحد ألد ى هذا إىل التغيري ك ل َما نزل شيء من الوحي.
لئال    ؛مصحف  وإمنا مل يكتب يف عهد النيب  "  :  قال الزركشي

وقت تغيريه كل  إىل  مبوته    ؛يفضي  القرآن  نزول  أن كمل  إىل  أتخرت كتابته  فلهذا 
" (2).    ضيق الوقت بني آخر آية نزلت منه وبني وفاته  مع ،  

 . (3)وأقرهبا إىل االعتماد ،على تسع ليال يف أكثر الرواايت الفرتة مل تزد  حيث
 

  

 

 (. 137انظر: يف رحاب القرآن )ص:( 1) 
 (. 1/262)  البهان يف علوم القرآن  (2) 
 . (45)ص:  من روائع القرآن : انظر (3) 
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 : عهد أيب بكر الصديق يفْجع القرآن : املرحلة الثانية
، وسداد رأي للقرآن الكرمي وورعه وعنايته سبب ْجع أيب بكر  – 1 

  :عمر 
  ، ة الرسول  أبمر اإلسالم بعد وفا  لقد قام أبو بكر الصديق  

وامتناع   اإلسالم،  عن  املسلمني  ضعاف  ارتداد  أجلها  خطرية،  أحداث  واجهته  وقد 
 بعض القبائل عن دفع الزكاة. 

بكر أيب  أمام  يكن  مل  العظيمة  األمور  هذه  املرتدين     وأمام  حماربة  سوى 
للقانون  اخلارجني، فجهز اجليوش وأوفدها   حملاربتهم حىت يعودوا إىل رشدهم، وخيضعوا 

 والتشريع، وال يثريوا فتنة.  
حبفظ القرآن      كثري من الصحابة  وقد اشتهر يف عهد النيب  

 .حىت كانوا يعرفون ابسم القراء
حفاظ  وقد   من  سبعني  حنو  معونة  بئر  يف  اليمامة   ،القرآنقتل  معركة  يف  وقتل 

أشار  ف  هاله األمر، وفزع لذلك فزًعا شديًدا  ، فلما بلغ ذلك اخلب عمر  مثلهم
بكر   القرآن وحفظه بني دفتني  على أيب  القر    ؛جبمع  أشياخ  أن ميوت  اء خمافة 

 . فيختلف الناس يف قراءته
أن زيد بن   عن الزهري، قال: أخبين ابن السباق،  :جاء يف )صحيح البخاري( 

األنصاري   الوحي    -  اثبت  يكتب  ممن  بكر  -وكان  أبو  إيل  أرسل    قال: 
  عمر وعنده  اليمامة  أهل  بكر   ،  مقتل  أبو  عمر    :   فقال  إن 

القتل   َتِحر   َيس  أن  ابلناس، وإين أخشى  اليمامة  يوم  َتَحر   اس  قد  القتل  إن  فقال:  أاتين، 
اِبلق ر اِء يف املواطن، فيذهب كثري من القرآن إال أن جتمعوه، وإين ألرى أن جتمع القرآن، 

  فقال عمر   ؟ ا مل يفعله رسول هللا  قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئً 
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 :  وهللا خري، فلم يزل عمر يراجعين فيه حىت شرح هللا لذلك صدري، ورأيت    هو
بكر  أبو  فقال  يتكلم،  ال  جالس  عنده  وعمر  اثبت:  بن  زيد  قال  عمر،  رأى    الذي 

 :    هللا لرسول  الوحي  تكتب  نَ ت ِهم ك، كنت  وال  عاقل،  شاب  رجل  إنك 
،  هللا لو كلفين نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل   فَ تَ تَ ب ِع القرآن فامجعه، فو

  ؟ ا مل يفعله النيب  علي مما أمرين به من مجع القرآن، قلت: كيف تفعالن شيئً 
بكر أبو  للذي   :  فقال  أراجعه حىت شرح هللا صدري  أزل  فلم  هو وهللا خري، 

وعمر بكر  أيب  له صدر  الر ِ   ،  شرح هللا  من  أمجعه  القرآن  فَ تَ تَ ب  ع ت   قَاِع فقمت 
خزمية  مع  آيتني  التوبة  سورة  من  وجدت  حىت  الرجال،  وصدور  َوالع س ِب  واألكتاف 

دْ حمس  : األنصاري مل أجدمها مع أحد غريه ا   لاقا لايْهِ ما زِيٌز عا نُْفِسُكْم عا
ا
اءاُكْم راُسوٌل ِمْن أ جا

لايُْكمْ  رِيٌص عا نِتُّْم حا إىل آخرمها، وكانت الصحف اليت مجع فيها القرآن [  128]التوبة:  ىجسعا
بكر أيب  عمر    عند  عند  مث  توفاه هللا،  عند      حىت  مث  توفاه هللا،  حىت 

 .  (1)  حفصة بنت عمر
ا أراد مكتوبة، ومل يرد حمفوظة، فإن  وقوله: )مل أجدها مع   ا نفسه  زيدً  أحد غريه( إمن 
حفظً  القرآن  مجع  ممن  هللا  كان  رسول  عهد  على  طائفة كانوا    ، ا  ومجعه 

 أحياء يومئذ. 
    عند عمر    يقد ِ حف اليت مجعت على عهد الص ِ بقيت الص  وقد  

 . املؤمنني  عند ابنته حفصة أم ِ كانت   مث    ،   إىل أن استشهد
بكر   أبو  به  أمر  الذي  والعسب   ، فاجلديد  الرقاع  من  تفرق  ما  هو مجع 

دار   يف  حمفوظة  تكون  جمتمعات،  مرتبة  صفحات  إىل  منها  استنساخها  مث  وغريها، 
اخلالفة ومرجعا للمسلمني يف كيفية القراءة واألداء. ومل يكن عبارة عن جمرد مجع تلك 

 

 [. 7191، 4986 ، 4679صحيح البخاري ]( 1) 
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املتناثرة إىل بعضها خبيط الناس ويفهمه من كلمة  القطع  مجع  ) ، كما قد يتصور بعض 
  . وإمنا كانت مهمة زيد ((فتتبع القرآن فاْجعه)) :  وقول أيب بكر لزيد  (،القرآن
 مث الكتابة على منواهلا من جديد. ،مجع هذه املتفرقات  :اليت وكلت إليه هي 

عن الليث بن سعد قال: أول  :(املصاحف )ما رواه ابن أشتة يف  :يدل على ذلك 
 وأكد ذلك احلارث احملاسيب  . (1)  وكتبه زيد  ،   أبو بكر  :من مجع القرآن
  ويؤكد ذلك ما رواه ابن أيب داود من طريق هشام بن (فهم السنن)  : يف كتابه .

اقعد ولزيد:  لعمر  قال  بكر  أاب  أن  أبيه  عن  جاءكما    اعروة  فمن  املسجد،  ابب  على 
 . (2) فاكتباه ، بشاهدين على شيء من كتاب هللا

 . (3) املراد ابلشاهدين: احلفظ والكتابة :  قال احلافظ ابن حجر
السخاوي العالمة  ذهب  بشاهدين:    وقد  املراد  أن  عدالن   إىل  رجالن 

أو أنه من الوجوه السبعة اليت    ، يشهدان على أنه كتب بني يدي رسول هللا 
 . (4) نزل هبا القرآن

أبو شامة بني   :  وقال  ما كتب  إال من عني  يكتب  أن ال  وكان غرضهم 
 .  (5)ال من جمرد احلفظ ،يدي النيب  

يف االستيثاق من اآلية    وإذا وقفت على النهج الذي كان يسري عليه زيد  
املختلفة  التارخيية  املراحل  مع  امتدت  اليت  العظيمة  الدقة  مدى  أدركت  عند كتابتها، 

 

 [. 41، 40(، وحنوه عند ابن وهب يف )اجلامع( ]206 /1القرآن ) اإلتقان يف علوم ( 1) 

رجاله ثقات  " (:  9/14)  (الفتح )  يف    قال احلافظ  (.51يف )املصاحف( )ص:  أخرجه ابن أيب داود  (2) 
   ." مع انقطاعه 

 (. 9/14) فتح الباري ( 3) 
 . ( 161  )ص: لسخاوي ل ، مجال القراء وكمال اإلقراء (4) 

 (. 1/206) القرآن اإلتقان يف علوم   (5) 
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  آية إال بشاهدين جيتمعان عليها   لكتابة القرآن ومجعه. فقد كان ال يكتب من القرآن
ا، فكان يف غىن عن اظ القرآن غيبً نفسه يف مقدمة حف  ، رغم أنه كان هو  -كما تقدم-

ل نفسه هذا اجلهد، ولكن الورع يف الدين واحليطة يف النقل محاله على أن يضع أن حيم ِ 
الكتابة-  نفسه توىل  الذي  هو  أنه  أجل  الصحابة  -من  عامة  بعد  األخري  املوضع   يف 
 . 

معىن قوله أنه مل جيد   وهذا املنهج الشديد الذي اتبعه زيد، هو الذي يفسر لك 
من   األخرية  التوبة)اآلايت  األنصاري  (سورة  خزمية  أيب  مع  معىن    .  إال  فليس 

كالمه هذا أنه اعتمد يف كتابتها على خب الواحد فقط وهو أبو خزمية، وإمنا هو مزيد  
يف احليطة منه، فهو ال يكتفي حبفظه وحفظ بقية الصحابة هلا ابللسان، بل ال يكتفي  

وتوىل كتابته أحد    ، ا إال ابلذي كان داخال منه حتت إشرافه أيضً   مما كتب 
ظل  ت  ك   ذلك  أجل  فمن  أنفسهم.  الوحي  رغم متوقفً   اب  اآلايت  هذه  تسجيل  عن  ا 

إىل أن عثر هلا على الشاهد   حفظه هلا ورغم وجودها يف صدور عامة الصحابة
 . (1)وهو الكتابة املوثوقة الصحيحة ،االثاين أيضً 
 
 : سبب اختيار زيد بن اثبت - 2
إنه شاب يتوفر فيه النشاط واحلماسة، فيكون أنشط ملا يطلب منه، وحىت ال   أ.

 تفرت عزميته أثناء العمل. 
يقع يف   ب. يعمله، وحىت ال  ملا  أوعى  فيكون  التصرف،  عاقل فطن حيسن  إنه 

 عمله نقص أو خلل.

 

 (. 47 -46من روائع القرآن )ص:( 1) 
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يف عمله أدىن   إنه غري متهم يف دينه ال يتطرق إليه جتريح أو تفسيق فال يكون   ج.
ريبة أو شك، وقد استشعر هو خطورة املهمة وضخامتها حيث قال: "فو هللا لو كلفوين  

 نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل علي  مما أمرين به من مجع القرآن". 
لرسول هللا    د. الوحي  العملية واخلبة   ،إنه أحد كتبة  التجربة  فلديه 

 ى هللا عليه وسلم ويكفي هبا مزية. امليدانية أمام من نزل عليه القرآن صل 
 وميكن أن يضاف إىل ذلك: ،هذا ما ذكره أبو بكر الصديق 

 حسن خطه وشدة ضبطه. ه .

 .الكرمي شهوده العرضة األخرية للقرآن و.
    "قال أبو عبد الرمحن السلمي: قرأ زيد بن اثبت  :  قال أبو شامة 

يف العام الذي توفاه هللا فيه مرتني، وإمنا مسيت هذه القراءة    على رسول هللا 
بن اثبت لرسول هللا    ؛قراءة زيد  العرضة    ،ألنه كتبها  وقرأها عليه، وشهد 

يف    األخرية، وكان يقرئ الناس هبا حىت مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر  
 .  (1) َكت ب املصاحف، رضي هللا عنهم أمجعني    مجعه، وواله عثمان

لزيد   الصديق  قول  من  تقدم  مما  يستفاد  شاب، ))   : وذلك  رجل  إنك 
فتتبع القرآن    ،عاقل، ل نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول هللا  

 . (2)((فاْجعه
مشهورًا ابلصدق والعفة واألمانة، وتعلم الفقه حىت أصبح رأًسا يف   وكان  

 القضاء والفتوى والقراءة والفرائض.

 

، أليب شامة  املرشد الوجيز(،  36-35)ص:  .د علي بن سليمان العبيدأ   ، مجع القرآن الكرمي حفظا وكتابة   (1) 
 (. 69)ص:

 تقدم. ( 2) 
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اإلمام   ، يد بن اثبت بن الضحاك بن زيد اخلزرجي"ز :  قال احلافظ الذهيب  
األنصاري، كاتب   النجاري،  املدينة، اخلزرجي،  والفرضيني، مفيت  املقرئني  الكبري، شيخ 

وعن صاحبيه، وقرأ عليه القرآن بعضه    حدث عن: النيب    .الوحي  
 .   (1) "أو كله، ومناقبه مجة. وكان أحد األذكياء

 
 يف ْجع القرآن:  خَّلصة منهج زيد - 3

يقوم   يف مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق      منهج زيد
 على أسس أربعة:

 . : ما كتب بني يدي رسول هللا  األول
 : ما كان حمفوظًا يف صدور الرجال. الثاين

: أن ال يقبل شيًئا من املكتوب حىت يشهد شاهدان على أنه كتب بني الثالث
   . يدي الرسول  
  ، : أن ال يقبل من صدور الرجال إال ما تلقوه من فم الرسول  الرابع

شيًئا من القرآن   ينادي: من كان تلقى من رسول هللا    فإن عمر  
 . (3) من حفظ شيًئا من القرآن فليأتنا به :ومل يقل ،(2) فليأتنا به 
 : مميزات ْجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر الصديق - 4

 

 (. 27/ 2)  تذكرة احلفاظ(،  427-2/426انظر: سري أعالم النبالء )( 1) 
القرآن(،  113(، و)ص:62)ص:  داودبن أيب  ، ال املصاحفانظر:  (  2)  مناهل  (،  1/205)   اإلتقان يف علوم 

 (. 1/252)  العرفان
 (. 81، أ.د فهد الرومي )ص:دراسات يف علوم القرآن الكرمي   (3) 
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أدق وجوه  أ. العهد على  الكرمي يف هذا  القرآن  واإلتقان    مجع  والتحري  البحث 
 على الوجه الذي أشرن إليه يف منهج اجلمع. 

 أمهل يف هذا اجلمع ما نسخت تالوته من اآلايت. ب.
أن هذا اجلمع كان ابألحرف السبعة اليت نزل عليها القرآن الكرمي كما كان    ج.

 . يف الرقاع اليت كتبت يف عهد الرسول  
هل    د. السور  يف  العلماء  واختلف  ابتفاق  اآلايت  مرتب  اجلمع كان  هذا  أن 

 كانت مرتبة يف هذا اجلمع أم أن ترتيبها كان يف عهد عثمان رضي هللا عنه. 
اتفق العلماء على أنه كتب نسخة واحدة من القرآن يف هذا اجلمع حفظها    ه .
 ألنه إمام املسلمني. ؛  أبو بكر

 . (1) ظفر هذا اجلمع إبمجاع األمة عليه وتواتر ما فيه و.
 
 تسميته ابملصحف: - 5

، (املصحف)  : مجع القرآن الكرمي أطلق على هذا اجملموع    بعد أن أمت زيد 
أبو بكر  (اترخيه) يف      حكى املظفري  فقد القرآن قال:   ، قال: ملا مجع 
وقال بعضهم: مسوه  .  ، فكرهوا ذلك من أجل النصارىفقال بعضهم: مسوه إجنياًل   وه.مس  

  :   فقال ابن مسعود  السفر.  :السِ ف ر، فكرهوه من أجل أن اليهود يسمون التوراة
  يدعونه املصحف، فسموه بذلك. رأيت ابحلبشة كتاابً 

  
  

 

 (. 82-81)ص: املصدر السابق  (1) 
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أنه قال: ملا مجعوا   (املصاحف)  : عن ابن أشته يف كتابه    السيوطي روى  و 
امسً  له  التمسوا  بكر:  أبو  قال  الورق،  السِ ف ر.القرآن فكتبوه يف  بعضهم:  فقال  وقال    ا، 

املصحف.  يسمونه  احلبشة  فإن  املصحف،  بكراوك  بعضهم:  أبو  من      ن  أول 
 .  (1) (املصحف)  :مجع كتاب هللا ومساه

فيها  املدون  الصحائف  اسم جملموع  املصحف  أن  والقرآن  املصحف  بني  والفرق 
 .(2) القرآن، أما القرآن الكرمي فهو األلفاظ ذاهتا 

 
 : عثمان عهديف  ْجع القرآن ثة:املرحلة الثال

 للقرآن الكرمي وورعه وعنايته:  سبب ْجع عثمان – 1
بكر    ظل   أبو  به  قام  ما  على  عمر   األمر  مدة خالفة  مث  مدة خالفته، 
 ،    عثمان خالفة  من  صدر  نب    . ويف  أمر  ذلك  بعد  حدث  أنه  ه  إال 

اعتمده   الذي  اإلمام  املصحف  هذا  من  متعددة  نسخ  وجود  ضرورة  إىل  املسلمني 
األمصار  ؛اخللفاء يف  عليها ومجع    ،لتوزيعها  واللهجات   ؛الناس  للعجمة  يكون  ال  كي 

القراءة أو إىل حتريف شيء من القرآن لفظا أو  الناس يف  املختلفة سبيل إىل اختالف 
 . (3)أداء

  

 

القرآن  (1)  القرآن(،  185  -1/184)   اإلتقان يف علوم  املرشد  (، وانظر:  2/331)  معرتك األقران يف إعجاز 
 (. 1/74)  التحرير والتنوير (، 1/282)  البهان يف علوم القرآن (، 64)ص: الوجيز 

 (. 41)ص:  مجع القرآن الكرمي حفظا وكتابة (، 99)ص: ، أ.د فهد الرومي دراسات يف علوم القرآن الكرمي   (2) 

 (. 47)ص: من روائع القرآن   (3) 
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حدثه: أن حذيفة    ،   ابن شهاب، أن أنس بن مالك   أخرج البخاري عن
أرمينية،  م يف فتح  اوكان يغازي أهل الش   ،  قدم على عثمان    بن اليمان

وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة، فقال حذيفة لعثمان: اي  
أمري املؤمنني، أدرك هذه األمة، قبل  أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى،  

أن أرسلي إلينا ابلصحف ننسخها يف ))  :  إىل حفصة    فأرسل عثمان
إليك نردها  مث  اثبت،  ،  ((املصاحف،  بن  زيد  فأمر  عثمان،  إىل  هبا حفصة  فأرسلت 

وعبد هللا بن الزبري، وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوها يف  
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن  )) للرهط القرشيني الثالثة:      املصاحف، وقال عثمان

ففعلوا حىت   ،((اثبت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإمنا نزل بلساهنم 
إذا نسخوا الصحف يف املصاحف، رد عثمان الصحف إىل حفصة، وأرسل إىل كل أفق  
أن   مصحف،  أو  صحيفة  يف كل  القرآن  من  سواه  مبا  وأمر  نسخوا،  مما  مبصحف 

 . (1)حيرق
ا من ثالثة وجوه بني ما فعله عثمان  وإنك لتدرك من هذا النص أن هنالك فرقً 

   وما كان قد فعله من قبله أبو بكر . 
: أن السبب فيما فعله عثمان إمنا هو ما رآه من اختالف بعض املسلمني األول

ودخول قدر كبري من األعاجم يف اإلسالم،   ،يف قراءة القرآن، من أثر اتساع الفتوحات 
اليمان بن  حذيفة  قاله  ما  ذلك  على  ابدرة    ،   يدلك  من  رآه  ما  أفزعه  وقد 

القرآن، وهذا ما محله   قراءة  املسألة   االختالف يف  يتشدد يف  أن  فيأمر    ،على 
  ، ا لالعتماد حصرً   ؛ أخرى يف أيدي الناسن صحف ومصاحف  إبحراق كل ما يوجد م

وجِ  واألنصار  املهاجرين  مجع  أن  بعد  منه  ذلك  وإمنا كان  الضبط،  يف  أهل ل  وحيطة  ة 
 

 [. 4987صحيح البخاري ]( 1) 
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من   املتعددة  املصاحف  استنساخ  على  فاتفقت كلمتهم  األمر،  يف  وشاورهم  اإلسالم 
 األصل املعتمد واطراح ما سواها.

 لو كنت الوايل وقت عثمان   :عن عمري بن سعيد قال علي    روى القرطيب
 ( 1) لفعلت يف املصاحف مثل الذي فعل عثمان. 

بكر   أبو  فعله  ما  بسبب    أما  ذلك  حف  فإمنا كان  من  اظ مصرع كثري 
 القرآن، كما قد رأيت. 

عثمان  الثاين اعتمد   :   أربعة من  مكونة  جلنة  على  املصاحف  يف كتابة 
اظ، من بينهم زيد بن اثبت. أما اجلمع األول فقد اعتمد  اء واحلف  أشخاص من كبار القر  

فة سبب هذا الفرق مضاع  فيه أبو بكر كما قد رأيت على زيد بن اثبت فقط، ولعل  
 اجلهد هنا بسبب كتابة النسخ املتعددة. 

: الصحف اليت مجعت يف املرة األوىل، إمنا كان املراد منها أن تبقى يف دار الثالث
ا ا للدولة، إذ مل يكن يف البال ما تسرب إىل بعض األلسنة أخريً ا ومرجعً اخلالفة معتمدً 

 واتساع الرقعة اإلسالمية.    ،من االختالف يف قراءة القرآن بسبب شيوع العجمة
لتتوحد   ؛مث توزيعها يف األمصار  ،اعتمادها   :أما هذه الكتابة الثانية فإمنا أريد منها

 . (2) القراءة على أساسها
 

  

 

(،  284)ص:  للقاسم بن سالم  ،فضائل القرآن  (،1/27)  غرائب القرآن(، وانظر:  1/54تفسري القرطيب ) (  1) 
األمصار  مصاحف  رسم  يف  )ص:املقنع  للداين  الوجيز(،  18،  شامة )ص:املرشد  مناهل  53، أليب   ،)

 (. 4/1785) آلجريل  ،الشريعة (، 1/262العرفان )
 (. 49-47)ص:  من روائع القرآن  (2) 
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 اللجنة املختارة: - 2
لنسخ املصاحف هم:  اختار عثمان   زيد بن اثبت، وعبد هللا بن   أربعة 

 الزبري، وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وهؤالء الثالثة من قريش.
قالوا: كاتب رسول هللا    فقد سأل عثمان   الناس؟  الصحابة: من أكتب 
  رواية أفصح. قالوا: سعيد بن  زيد بن اثبت قال: فأي الناس أعرب؟ ويف 

 . (1) العاص، قال عثمان: فليمل سعيد، وليكتب زيد
 
 : خَّلصة ما يستفاد من اجلمع يف عهد عثمان - 3
وجوب إضافة أعمال أخرى إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، وتلك اإلضافة    أ.

 من روح االتباع.
عت يف عهد الصديق. االعتماد يف اجلمع الثالث كان على الصحف اليت  ب.  مج 
اإلضافة يف هذا اجلمع كانت ترتيب السور، ومجع الناس على حرف واحد،    ج.

 ووضع رسم حيتمل اللهجات اليت تنزل هبا القرآن. 
أقر القرشيون الثالثة ما كان قد مجعه زيد وإن اختلفوا معه يف كيفية الكتابة،   د.

 قريش؛ ألنه نزل بلغتهم  ورضي زيد أن يعدل رمسه إىل الرسم املوافق للسان
برسم   ه . املكتوبة  اخلاصة  الصحف  وأ لغيت  األمصار،  على  املصاحف  و زعت 

لكل  املرجع  هي  العثمانية  املصاحف  واعتبت  وقبيلته،  الكاتب  إال  يعرفه  ال  خاص 
 املسلمني.

 

(،  84، البن كثري )ص: فضائل القرآن (،  1/32(، تفسري ابن كثري )9/19، البن حجر )فتح الباري:  انظر  (1) 
( كما  املصاحف)ابن األنباري يف  (، و 65)ص:  املرشد الوجيز (،  100)ص:  بن أيب داود املصاحف، ال

 . ( 86)ص:   ، أ.د فهد الروميدراسات يف علوم القرآن الكرمي   ،[ 4767يف )كنز العمال( ]
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األنصاري   و. خزمية  عند  زيد  ووجدها  األحزاب  سورة  من  سقطت  اليت    اآلية 
  الصديق النسا     كانت موجودة يف مصحف  خ يف عهد وسقطت من 
ودونت يف مصحفه، واملصاحف الىت وزعت على األمصار سنة مخس    ،  عثمان

 وعشرين. 
زيد قول  عند خزمية):    ومعىن  أن   (فوجدهتا  أراد  الذي  املوضع  أي: يف 

. ووجودها عند خزمية يف نفس املوضع الذي روى زيد  (سورة األحزاب )يضعها فيه من  
 . (1)يؤكد دقة مساع زيد، رضي هللا عنهم مجيًعا مساعها من النيب 

 
 عدد املصاحف اليت مت نسخها واألمصار اليت أرسلت إليها: - 4

 اختلف يف ذلك على أقوال:
 القول األول: 

 وهو أشهرها أهنا ستة: 
 إىل مكة. مصحف أرسل: أحدها
 مصحف أرسل إىل البصرة. الثاين:

 مصحف أرسل إىل الكوفة. الثالث:
 مصحف أرسل إىل الشام. الرابع:

 مصحف أرسل إىل املدينة املنورة  اخلامس:
 لنفسه.  مصحف احتفظ به عثمان   السادس:

 
  

 

 (. 114-113)ص:  أ.د حممد عبد املنعم القيعي، األصالن يف علوم القرآن (1) 
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  الثاين:القول 
 أن عدد املصاحف مثانية، وهي الستة املتقدمة مع زايدة مصحفني: 

 أرسل إىل البحرين. :أحدها
 .(1) أرسل إىل اليمن : والثاين

 
 القول الثالث:

اإل الداينقال  عمرو  أبو  أربع   :   مام  عثمان كتب  أن  على  العلماء  أكثر 
وحبس عنده    ،ىل الشام أخرىإو ،  وإىل الكوفة أخرى  ،فبعث إىل البصرة إحداهن  ،نسخ

 .أخرى
 

 القول الرابع:
السجستاين حامت  أيب  عن  داود  أيب  ابن  عثمان     روى  ملا كتب    قال: 

  مصاحف سبعة  القرآن كتب  واحدً   ،املصاحف حني مجع  مكةفبعث  إىل   ،ا 
الشام إىل  إىل   ،وآخر  وآخر  البصرة،  إىل  وآخر  البحرين،  إىل  وآخر  اليمن،  إىل  وآخر 

 . (2)االكوفة، وحبس ابملدينة واحدً 
 

  

 

 (. 28(، وانظر: اتريخ املصحف، عبد الفتاح القاضي )ص:155-1/154يف رحاب القرآن ) انظر:  (1) 
وانظر:  133)ص:  املصاحف  (2)  القراءات(،  معاين  عن  القرآن (،  90)ص:  اإلابنة  العريب  أحكام  البن   ،

الوجيز   (، 2/613) القرآن(،  73)ص:   املرشد  محلة  آداب  يف  علوم  (،  186)ص:  التبيان  يف  البهان 
 (. 1/211)  اإلتقان يف علوم القرآن (، 1/329)  القرآن 
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 املصحف اإلمام: - 5
عثمان   حبسه  الذي  نظرًا؛  لن  وهو  عليه  االسم  هذا  إطالق  ولعل   فسه. 

 اًل، ومنه نسخت املصاحف األخرى.ألنه الذي نسخ أو  
وال مانع من إطالق هذا االسم على كل مصحف منها؛ القتداء أهل األمصار 

 .  (1) هبا
بد  " الثاين وقفت على حقيقتني ال  اجلمع  إذا أتملت يف قصة هذا  إنك  من   مث 

 إدراكهما: 
ورمسها إمنا كان على نسق ما كتبه زيد      : ترتيب مصاحف عثمان األوىل

إذ إن الصحف اليت اعتمد عليها إمنا كانت كما   ؛يف اجلمع األول    بن اثبت
علمت من كتابة زيد، بعد أن أمره كل من أيب بكر وعمر بذلك، وزيد بن اثبت هذا  

ضبطً  الصحابة  أشهر  من  للقرآن  هو  األخرية  العرضة  صاحب  وهو  وحفظه،  للقرآن  ا 
وأمر الناس أبخذ    ، ه الرسول  قبيل وفاته، فأقر    على رسول هللا  

 عنه، ومن هنا قطع كافة العلماء والباحثني القرآن 
وز   اليت  املصاحف  هذه  الدقيقة أبن  احملققة  الصورة  هي  األقطار  يف  عثمان  عها 

 والذي كان يتلى به.  ،للقرآن الذي نزل على رسول هللا  
أيضً الثانية فينبغي أن يكتب  بلهجة قريش  إمنا نزل  القرآن  ا برمسهم وطريقة  : أن 

للرهط القرشيني الثالثة: إذا اختلفتم أنتم      ذلك من قول عثمان كتابتهم، تفهم  
فاكتبوه بلسان قريش، فإمنا نزل  -إمالء وهلجة  :أي -وزيد بن اثبت يف شيء من القرآن

 بلساهنم.

 

 (. 28، عبد الفتاح القاضي )ص: الشريف  اتريخ املصحف (1) 
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 [25]يف عام    وقد مت هذا العمل العظيم الذي قام به عثمان بن عفان  
بكر   أبو  به  قام  ما  أما  الثاين    للهجرة.  العام  اليمامة يف  موقعة  بعد  فقد كان 

 عشر للهجرة.
إىل حفصة، بقيت عندها إىل وفاهتا.   مث إن الصحف اليت أعادها عثمان  

 ومن هنا تعلم أن هذه الصحف مل تكن من بني الصحف أو املصاحف اليت أحرقت. 
البلدان اإلسالمية حىت أحرق كل امرئ   وما هو إال أن توزعت هذه املصاحف يف

قبل من  عنده  األصول   ، ما كان  هذه  من  املصاحف  استنساخ  على  يعكفون  وأقبلوا 
اء الذين كان يبعثهم  الوثيقة املعتمدة، إىل جانب دراستها وتلقيها مشافهة من كبار القر  

 . " (1)  عثمان إىل األمصار ليتلقى الناس منهم كتاب هللا
 

 الوسائل اليت كانوا يكتبون عليها:: رابًعا
، فكان ك ت اب القرآن الكرمي يستخدمون يف مل تكن وسائل الكتابة وأدواهتا متوفرة

 الكتابة الوسائل التالية: 
 . (2) َجرِيد  الن خل، إذا حن ِ َي عنه خ وصه :الَعِسيبمجع عسيب، و  العسب: – 1
َفة  :واحدهتا ،حجارة بيض رقاق -لكسراب- :اللِ خأاف – 2  .)خلَ َفة( بوزن َصح 
 . (3) أو كاغدمجع رقعة، وتكون من جلد وغريه، كالقماش والورق  الرقاع: – 3

  
 

 (. 50)ص:  من روائع القرآن  (1) 
النخل   :()اخل وص   (2)  اخل  وص  و.  )خ وَصٌة(  :الواحدة  ،ورق  عنه  الذي جيرد  وال    :الواحدة  ،)اجلريد(  )َجرِيَدة( 

 َسَعًفا.  : ا ما دام عليه اخلوص وإمنا يسمىيسمى جريدً 
  ورمبا قيل ابلذال املعجمة.   ،معروف بفتح الغني وابلدال املهملة . وهو  فارسي )م َعر ٌب(   ، القرطاس  : الكاغد   (3) 

 (. 2/535انظر: املصباح املنري، مادة: )كغد( )



  

  

   

309 

  

 أصول الس َعِف ال ِغاَلظ.  وهي  ،ِكر َنفَةمجع    الكرانيف: – 4
مجع كتف وهو عظم عريض يف كتف احليوان كانوا يكتبون عليه    األكتاف:  –  5

 بعد أن جيف.  
 مجع قتب، وهو اخلشب الذي يوضع على ظهر البعري. األقتاب: – 6
 . (1)مجع ضلع، وهو عظم اجلبني األضَّلع: – 7
   .اجللد املدبوغ وهو  -بفتحتني–م دَ أَ مجع  األدمي:  - 8
ا مثل:  ر طب ورِطاب، ور بع ورابع، وِظر ان أيضً مجع: ِظرار، مثل:    الُظرأر:  -  9

 . (2)حجر له حد كحد السكني، وهو ص رر وِصردان
قرطاس  القراطيس:   –  10 من    ،(3) مجع  شيء  كانت  أيِ   من  الص حيفة  وهو 

 أو كاغد  أو ِخر َقة.  (4) َرق   
مفرده: اللوح، وهو: كل صحيفة عريضة من خشب أو عظم    األلواح:  -  11

 .(5) كتف إذا كتب عليه
 

 

 (. 137-1/136انظر: يف رحاب القرآن، د. حممد سامل حميسن )( 1) 
 (. 729 /2)  (ظررالصحاح، للجوهري، مادة: )( 2) 

 (3)  ( يف   املصون جاء  )الدر   )4 /543" بكسر  (:  وكاغد،  رق  من  تكون  فيها  يكتب  الصحيفة  القرطاس: 
البقاء والقرطاس: اسم أعجمي معرب،  القاف وضمها،   أبو  والفصيح الكسر، وقرئ ابلضم شاذا نقله 

   ".وال يقال قرطاس إال إذا كان مكتواب وإال فهو طرس وكاغد

ٍ َمنُْشورٍ حمس:  وهو جلد رقيق ومنه قوله    ، ما يكتب فيه  :-ابلفتح–)الرق(    (4)  يف    :أي   ،[3]الطور:   ىجسيِف َرق 
 (. 4/1483( )رققللجوهري، مادة: ). انظر: الصحاح، صحف 

املنريانظر:  (  5)  مادة: )املصباح  )لوح،  الراشدين (،  2/560(  اخللفاء  القرآن يف عهد  الرومي ،  مجع    أ.د. فهد 
 (. 24-23)ص:
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 خَّلصة ما يستفاد من مبحث ْجع القرآن الكرمي:: خامًسا
هللا    –  1 اختلفت   أن  خيتلف كما  فلم  الكرمي،  القرآن  حبفظ  تكفل  قد 

السابقة حيث كانت حملية ومرحلية. قال هللا   نْلاا حمس  :الكتب السماوية  نازَّ ُْن  َنا إِنَّا 
اافُِظونا  ُ ْلا ِْكرا ِإَونَّا َلا  [. 9]احلجر:  ىجساَّل 

 ابلقرآن حفظًا وعماًل.    مدى عناية الصحابة – 2
 وأمانتهم واهتمامهم ابلقرآن الكرمي.     مدى ورع الصحابة – 3
ومن تبعهم  ، حفظت األجيال الالحقة من التابعني والسلف الصاحل – 4

مكانتهم، معرتفني جبهدهم وفضلهم، فساروا     إبحسان إىل يوم الدين للصحابة
 على هنجهم من العناية ابلقرآن الكرمي وعلومه.
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 مدخل:
القرآن الكرمي للناس كافة، فمنهم خايل الذِ ه ن من احلكم، ومنهم   أنزل هللا  

طمأنينة   يزيده  ابلَقَسم  الكالم  توكيد  فإن  املؤمن  فأما  املنكر،  الضال  ومنهم  املرتدد، 
واستيقاًن. وأما املراتب فإن القسم يزيل ريبته، ويطرح الشك الذي يف نفسه، فال يبقى  

عدمه أو  اخلب  ثبوت  يف  تردد  البينة،  عنده  حتقيق  يف  زايدة  القسم  فإن  اجلاحد  وأما   .
وإقامة احلجة عليه، فليس للمبل غ أن يقول: إن ما مسعته كان خبًا من مجلة ما نسمعه 
قسم  أو  بيمني  اخلب  هذا  يل  يؤكد  ومل  الدوام،  على  مسامعنا  تطرق  اليت  األخبار  من 

 عذار. أحرتمه وأعظمه، فورود القسم فيه أتكيد للحجة، وقطع األ
ثنااي  أقساًما يف  وأورد  القرآنية ابلقسم،  السور  الكرمي كثريًا من  القرآن  افتتح  وقد 
عدد غري قليل منها. وأسلوب القسم يف اللغة العربية من املؤكدات املشهورة اليت متكن 
إلزالة   هبا  يؤتى  اليت  األساليب  من  أهنا  األقسام  وأمهية  وتقويه.  النفس  يف  الشيء 

ط الشبهات، وإقامة احلجة، وتوكيد األخبار؛ لتطمئن نفس املخاطب الشكوك، وإحبا
إىل اخلب، وال سيما يف األمور العظيمة اليت أقسم عليها، فيقرر احلكم يف أكمل صورة.  
ويف   للقبول،  وأرجى  التلقي،  يف  أوقع  فيكون  وتؤكده؛  اخلب  القرآن حتقق  يف  واألقسام 

، حىت يعرف الناس مكانته. وفيه توجيه النظر  القسم بيان لشرف املقسم به، ولعلو قدره
 إىل اآلايت الكونية، واملشاهد الطبيعية، للتوصل منها إىل خالقها، والتأمل فيها. 

ودارسة األقسام فيها سب ألغوار النص، وإدراك ملعانيه السامية، وآفاقه الواسعة، 
جيم ألنه  القرآن؛  علوم  مباحث  أهم  من  واألقسام  الفائقة.  من  وبالغته  بني كونه  ع 

 وسائل اإلقناع، وبني كونه أسلواًب بالغًيا يفيد التأكيد؛ فيكون أدعى للسماع والقبول.
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 : تعريف األقسام:أولً 
مجع السني-َقَسم    األقسام:  احللف  -بفتح  األصلية    ،واليمني  ( 1) مبعىن  والصيغة 

للقسم أن يؤتى ابلفعل )أقسم( أو )أحلف( متعداًي ابلباء إىل املقسم به. مث أييت املقسم  
بْعاُث حمس :عليه، وهو املسمى جبواب القسم، كقوله  انِِهْم َلا يا ْيما

ا
ْهدا أ ِ جا ُموا بِاَّللَّ قْسا

ا
أ وا

ُموُت  ْن يا ُ ما  [. 38]النحل: ىجساَّللَّ
والقسم واليمني واحد: ويعرف أبنه: ربط النفس، ابالمتناع عن شيء أو اإلقدام 

 .  (2)عليه، مبعىن معظم عند احلالف حقيقة أو اعتقاًدا
ي احللف مييًنا؛ ألن العرب كان أحدهم أيخذ بيمني صاحبه عند التحالف.   ومس 

ميينً  احللف  حتالفواومسي  إذا  العرب كانوا  ألن  تعاهدوا  ا؛  ميني أخذ    أو  الرجل 
 .(3) مييًنا  :مث كثر ذلك حىت مسي احللف  ،صاحبه بيمينه

ألهنم    ؛اليمني يف اللغة مأخوذة من اليمني الذي هو العضو"  :  القرايفقال  
  .لذلك  ؛ اميينً  :فسمي احللف ، كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم ميينه يف ميني صاحبه

  

 

: اليمني1)   وأصلها: الَعق د  ابلَعز م والنِ ي ة. يقال: َحَلَف، َأي: أَق َسم حَي ِلف  َحل ًفا وِحل ًفا وَحِلًفا وحَم ل وفًا.  ، ( احلَِلف 
ا، كقوله: إن دخلت الدار فأنت  ( املعظم حقيقة، كقوله: وهللا ال دخلت الدار أو ألدخلن. واملعظم اعتقادً 2) 

اده عظيم ما خيرج عن يده يف احلرية والطالق. ودليله  طالق، أو أنت حر. واحلرية معظمة عنده؛ العتق
بغري هللا: حالفً :  قوله   احلالف  ليصمت((. فسمى  أو  فليحلف ابهلل  ا.  ))من كان حالًفا 

،  6646،  6108،  2679(. واحلديث أخرجه البخاري ]2/148انظر: أحكام القرآن، البن العريب )
 [. 1646[، مسلم ]7401

 (. 1/301)  بن الفرس األندلسي، الالقرآن أحكام انظر: ( 3) 
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ميي  ، القوة  :اليمني  :وقيل العضو  اليسار  ؛ انً ومسي  على  قوته  قوله   ،لوفور  ومنه 
:   بِاَْلاِميِ حمس ِمنُْه  ْذناا  خا

ا وملا كان احللف يقوي اخلب   .ابلقوة  :أي   [،45:احلاقة]    ىجسْلا
   .(1) "اميينً  :عن الوجود أو العدم مسي

   .(3)والقسم ،(2)  اإليالء :ويرادفه
األلوسي  و  ميينً "  :قال  احللف  حلف  ا  ومسي  إذا  العادة كانت  ألن  إما 

 .( 4) "أو ألن احللف يقوي الكالم ويؤكده ،شخص آلخر جعل ميينه بيمينه فحلف

 

 (. 5/ 4) الذخرية  (1) 
( و)أ تَ َلى( مثله.  ،َحَلفَ   :)آىَل( ي  ؤ يل )ِإياَلًء( يقال:    مصدر. وهو  ،احلَِلف   :-ابملد- ءاإليال (2)  ومنه قوله   و)أَتَىل 

:  ِمنُْكمْ حمس ْضِل  الْفا ولُو 
ُ
أ تاِل 

ْ
ياأ َلا  اليمني  .[22]النور:  ىجس وا َلِي ة(:  َل َية(    ،و)األ  و)األ  )َأاَلاَي(.         ومجعها: 

إِل َيٌة    : -ابلفتح– التاء. -ابلكسر–أَل َية  الش اة. وال تقل:  أَل َياِن فال تلحقه  ثَ ن  ي َت قلَت:  لِي ٌة. فإذا    ، وال: 
ا، وائتلى أَيتلي   أتل ِيً  يتأىل  إِيالء، وأَتىل  والفعل: آىل ي  ؤ يل    األَل وة، واأل لِي ة: الَيِمني.:    أبو عبيد قال  
ْضِل ِمنُْكمْ حمس:  وبه ف سِ ر قوله    ، احلَِلف  :االئ ِتالء  :  اء وقال الفر    ائتالءً  ولُو الْفا

ُ
تاِل أ

ْ
َلا ياأ ، ىجس وا

َطح بن أ اَثثَة وقرابته الذين ذكروا      وذلك أن أاب بكر   ال حيلف،   :أي حلف أال ينفق على ِمس 
لاُكمْ حمس  :  وكانوا ذوي جهد  فأنزل هللا  .   عائشة   ُ اَّللَّ ْغفِرا  يا ْن 

ا
أ َُتِبُّونا  َلا 

ا
  ، [22]النور:  ىجسأ

التاء املثناة من  -و)املتأيل(    بلى اي رب. فأعادهم إىل نفقته.  :  فقال أبو بكر بضم امليم وفتح 
َلِي ة ، أي: احلالف املبالغ يف اليمني،  -فوق واهلمزة وتشديد الالم املكسورة بفتح اهلمزة  -  مأخوذ من: األ 

(،  1/54)ع بيد القاسم بن سالم    ، أليب غريب احلديثانظر:    ، وهي اليمني. -وكسر الالم وتشديد الياء
اللغة  )هتذيب  لألزهري  )  للجوهري،  الصحاح،(،  15/310،  )أال(  القرآن ،  (6/2271مادة:  ،  معاين 

( )صحيح  ( 2/248للفراء  يف  واحلديث   .[ ]4757،  4750البخاري(  ومسلم  وقد    [. 2770[، 
يف كتاب: )هنج األبرار يف اجتناب ما توعد عليه ابلنار(، املبحث   التأيل  فصلت القول يف بيان معىن:  

  (2/517-534 .)التأيل على هللا  الثاين واخلمسون: 
  (. 10/2اهليتمي ) حجر ، البن حتفة احملتاج يف شرح املنهاجانظر:   (3) 
 (. 2/377) التحرير والتنوير (، وانظر: 12/118روح املعاين ) (4) 
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ميينً   :قيل"  (:املصباح)عبارة  و  احللف  ضرب كل   ؛امسي  حتالفوا  إذا  ألهنم كانوا 
على ميني صاحبه  ميينه  منهم  ميينً   ،واحد  احللف  جمازً فسمي  والشدة   : واليمني  .ا ا  القوة 

 . (1) "واليمن البكة
 واملقصد من القسم: املبالغة يف أتكيد الكالم. 

سم والفعل. اليشرتك فيه ايف بيان حدِ  القسم: "  الزخمشري    جار هللا  وقال
حنو قولك: ابهلل، وأقسمت،   ،مجلة فعلية أو أمسية تؤكد هبا مجلة موجبة أو منفيةوهو  

وآليت، وعلم هللا، ويعلم هللا، ولعمرك، ولعمر أبيك، ولعمر هللا، وميني هللا، وأمين هللا،  
أو ال أفعل. ومن شأن اجلملتني أن تتنزال    ،وأمي هللا، وأمانة هللا، وعلي عهد هللا ألفعلن

مجلة الداللة    ،واحدة   منزلة  عند  هنا  ها  الثانية  وجيوز حذف  واجلزاء،  الشرط  كجمليت 
سم الذي  الجواز ذلك مثة. فاجلملة املؤكد هبا هي القسم، واملؤكدة هي القسم عليها، وا

   .(2) "ليعظم به ويفخم هو املقسم به ؛يلصق به القسم
 . العهد وامليثاق ومن األلفاظ ذات الصلة: 

اهليتمي   حجر  ابن  سئل  واليمني،    وقد  وامليثاق  العهد  بني  الفرق  عن 
وحفظه،فأجاب:   مراعاته  يلزم  الذي  للموثق  اسم  يف كذا  : يقال  العهد:  إليه    :عهد 
به عليه  ،أوصاه  والضمان،    .ووثقه  الوصية،  منها:  معان  له  العرب(  )لسان  والعهد يف 

   .واألمر، والرؤية، واملنزل
   . العهد املؤكد ابليمنيوأما امليثاق فهو 

 أو بصفة من صفاته على ما قرر يف حمله.   وأما اليمني فهو احللف ابهلل 

 

 . ( 2/681، مادة: )مين( )املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (1) 
 (. 5/244) يعيش ، البن شرح املفصل (، وانظر: 482)ص: املفصل يف صنعة اإلعراب   (2) 
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عرض   يف   مث  وامليثاق  العهد  من  املراد  بيان  يف  املفسرون  ذكره  ما 
 . (1)اآلايت 

والفرق  والعهد،  العقد  بني  والفرق  والقسم،  العقد  الفرق بني  )الفروق(  وذكر يف 
بني العهد وامليثاق، والفرق بني الوعد والعهد، فقال: يف الفرق بني العقد والقسم:  إن  

الدار ألدخلن  وهللا  قولك:  مثل  عليه  ابملقسم  القسم  تعليق  هو  اليمني    ، العقد  فتعقد 
بشيء   يعقد  مل  ما  االميان  من  واللغو  األميان  من  اللغو  خالف  وهو  الدار،  بدخول 

 كقولك يف عرض كالمك: هذا حسن وهللا، وهذا قبيح وهللا. 
والفرق بني العقد والعهد أن العقد أبلغ من العهد تقول عهدت إىل فالن بكذا،  

 ستيثاق.  أي: ألزمته إايه، وعقدت عليه وعاقدته: ألزمته اب
أوثقت  قولك:  من  العهد  توكيد  امليثاق  أن  وامليثاق:  العهد  بني  الفرق  وقال: 

 الشيء، إذا أحكمت شده.  
وقال: الفرق بني الوعد والعهد: أن العهد ما كان من الوعد مقروًن بشرط، حنو  

هللا   قال  عليه.  فأن  ذلك  على  دمَت  وما  فعلت  كذا،  فعلَت كذا  إن    : قولك: 
ْد  حمس لاقا ِهْدناا إَِلا آداما وا أي: أعلمناه أنك ال خترج من اجلنة ما مل أتكل من    [،115]طه:  ىجسعا

العهد،  نقض  يقال:  اإلجناز.  يقتضي  والوعد  الوفاء،  يقتضي  والعهد  الشجرة،  هذه 
 . (2)وأخلف الوعد

غري  أو  عهد،  أو  بيمني،  املؤكد  العهد  امليثاق:  املفسرين:  من  واحد  غري  وقال 
ذلك، وهو مفعال من الواثقة واملعاهدة، وهي الشدة يف العقد والربط وحنوه؛ ألن أصل  
ميثاق مواثق، صارت الواو ايء؛ النكسار ما قبلها. واملوثق: امليثاق. واملواثقة: املعاهدة.  

 

 (، بتصرف يسري. 22– 21: ص)  احلديثية الفتاوىانظر:  (1) 
 (. 58 -57ابختصار وتصرف من )الفروق(، للعسكري )ص:( 2) 
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"امليثاق: ما وثق به العهد   :كمجلس. قال العالمة املناوي  واملواثيق مجع: موثق،  
 . (1)من القبول واإللزام واحللف. وأصله: مفعال من الواثقة"

العريب   بن  بكر  أبو  ارتبط   : وقال  قد  الذي  املؤكد  العهد  هو  "وامليثاق 
 .  (2)وانتظم"

 . (3) هو العهد املؤكد غاية التوكيد ظوامليثاق الغلي
األلفاظ   من  ا يف القسم وغري صريحوما كان صرحيً   اجلارية جمرى القسموهاك بيان  

  .ذات الصلة
 

ا:   األلفاظ اجلارية جمرى القسم:اثنيً
 األلفاظ اجلارية جمرى القسم ضرابن:  :قال أبو علي الفارسي  

 كقوله   ،فال جتاب جبوابه ،يست بقسم: ما تكون كغريها من األخبار اليت لأحدمها
 :  ُمْؤِمنِيا حمس ُكنُْتْم  إِْن  ِميثااقاُكْم  ذا  خا

ا
أ ِميثااقاُكْم   ِإَوذْ حمس  [، 8]احلديد:  ىجسواقاْد  ْذناا  خا

ا
أ

ة   ا آتايْنااُكْم بُِقوَّ ورا ُخُذوا ما ْعناا فاوْقاُكُم الطُّ رافا ْلُِفونا  حمس  [،63]البقرة:   ىجسوا ا ُيا ما ُ كا ياْحلُِفونا َلا فا
من   [،18]اجملادلة:  ىجسلاُكمْ  خللوه  حااًل  يكون  وأن  قسًما،  يكون  أن  جيوز  وحنوه  وهذا 

 اجلواب. 

 

 (. 320( التوقيف على مهمات التعاريف )ص:1) 
 (. 1/603( أحكام القرآن ) 2) 
( انظر ذلك يف كتاب: )هنج األبرار يف اجتناب ما توعد عليه ابلنار(، د. عبد القادر حممد املعتصم دمهان   3) 

(2/517-534 .) 
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وتُوا  حمس  :   كقوله  ،م: ما يتلقى جبواب القس والثاين
ُ
ِينا أ ُ ِميثااقا اَّلَّ ذا اَّللَّ خا

ا
ِإَوذْ أ

تاْكُتُموناهُ  َلا  وا لِلنَّاِس  ُباي ِنُنَُّه  ِلا عمران:   ىجسالِْكتاابا  ُموا حمس،  (1)[187]آل  قْسا
ا
أ ْهدا   وا جا  ِ بِاَّللَّ

اْخرُُجنَّ  ْرتاُهْم َلا ما
ا
انِِهْم لائِْن أ ْيما

ا
 . (2) [53]النور:  ىجسأ

اب به. يقال: تلقاه بكذا واستقبله  قوله: )ما يتلقى به القسم(، أي: بنحو ما جي 
 به، أي: أجابه به. 

النفي( )الالم(، و)إن (، و)حروف  القسم:  به  زيًدا  (3) وما جياب  إن  ، حنو: وهللا 
 قائم، أو لزيد قائم، أو ما قام زيد.  

ب القسم  )وإمنا أجيب  الذي ألجله جاء  (إن)و   (الالم  :  التأكيد  يفيدان  ؛ ألهنما 
 .(4)الَقَسم، فيدخالن لتقوية فائدة القسم

جتري جمرى القسم، يف كالمهم؛ أال تراهم تلقوها   وقد قيل: إن أفعال الظن والعلم
ِيص  حمس :مبا يتلقى به القسم يف حنو قوله  اُهْم ِمْن ُما ا ل نُّوا ما  [.  48]فصلت:  ىجس واظا

  

 

 (. 125/ 2(، )2/73السبعة، أليب علي الفارسي )( انظر: احلجة للقراء 1) 
 (. 1/343(، معرتك األقران )4/56( اإلتقان يف علوم القرآن ) 2) 
يف    (ال) ، و ( ما) يف اإلجياب، و  ( إن)، و (الالم  : )أن القسم جياب أبربعة أشياء، ب  ( ذكر الزجاجي  3) 

 (. 85النفي..انظر: الالمات، لعبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي )ص:
(، طبعة دار الكتب العلمية، اإلكليل على مدارك التنزيل وحقائق  4/316انظر: شرح كافية ابن احلاجب  ) (  4) 

حملمد   )التأويل،  اهلندي  شاه  بن  احلق  تفسري  ( 1/122عبد  على  زاده  شيخ  الدين  حميي  حاشية   ،
( )   (،1/283البيضاوي  اللبيب  مغين  على  الدماميين  شرح  حاشية  1/147وانظر:  على  (،  الدسوقي 

   . (1/188مغين اللبيب، ملصطفى حممد عرفة الدسوقي )
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 )ظننت لتسبقين(، وأنشد:  وحكى سيبويه 
 (1) هامها        ش س   ااي ال تطي     إن املن  ني منييت            مت لتأت          د عل     ق   ول    

على أن علمت منزل منزلة القسم ومجلة لتأتني منييت: جواب القسم. فال تقتضي 
 وال إلغاء. ،وال تعليق ،وال تتصف بعمل ،معمواًل 

سيبويه  من كالم  مأخوذ  أفعال   ،  وهذا  ابب  يف  البيت  هذا  أورد  فإنه 
القسم، وقال: كأن ه قال: وهللا لتأتني، كما قال: قد علمت لعبد هللا خرٌي منك، وقال: 

 . (2) أظن  لتسبقنين، وأظن  ليقومن ، ألنه مبنزلة علمت
بالزم ليس  القسم  معىن:  تضمنها  األزهري    ،ولكن  خالد  الشيخ  ذكر  كما 

 (3). 
وقد ذكر املفسرون ما جيري جمرى القسم من اآلايت، فمن ذلك ما قيل يف قوله  

:   ا حمس ائِيلا َلا تاْعُبُدونا إَِلَّ اَّللَّ ْذناا ِميثااقا باِِن إِْْسا خا
ا
كأنه قيل: وإذ   [.83]البقرة:  ىجسِإَوذْ أ

 .  (4) أقسمنا عليهم ال تعبدون. وقيل: معناه: أن ال تعبدوا، فلما حذفت )أن( رفع
  

 

"فكما أن القسم، وإن كان مجلة من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخب، ال يكون كاماًل  :  ( قال أبو علي  1) 
يستحسن   مل  جمراه،  أجراي  قد  ملا كان  و)علمت(  )ظننت(  عليه، كذلك:  ابملقسم  يوصل  مستقاًل حىت 

ىت يوصل ابملفعولني. وأيًضا فإن ذلك وإن كان مجاًل، فإهنا تدخل على املبتدأ واخلب،  االقتصار عليهما ح 
)علمت(،   عليهما، كذلك كان  يدخل  حىت  يستقل  ال  وخبه  املبتدأ  على  يدخل  ما  سائر  أن  فكما 

 (. 73و)ظننت( وابهبما" املسائل احللبيات، أليب علي الفارسي )ص:
 (. 159/ 9: خزانة األدب )(، انظر3/110( الكتاب، لسيبويه )2) 
 (. 378 / 1الد األزهري )خل ( شرح التصريح على التوضيح، 3) 
مود بن محزة  حمل(، غرائب التفسري وعجائب التأويل،  1/322( غرائب القرآن )1/159( انظر: الكشاف ) 4) 

 (. 154/ 1الكرماين )
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يْبا فِيهِحمسومن ذلك:  * ةِ َلا را نَُّكْم إَِلا ياوِْم الْقِيااما عا اْجما ْفِسهِ الرَّْْحاةا َلا ا نا تابا لَعا  ىجسكا
 . (1) [12]األنعام:

ذلك:  * ُسوءا   ِإَوذْ حمسومن  اُسوُمُهْم  ي ْن  ما ةِ  الْقِيااما ياوِْم  إَِلا  لايِْهْم  عا  َّ ابْعاَثا َلا بُّكا  را ذَّنا 
ا
تاأ

ابِ  هللا  قال  [.167]األعراف:  ىجسالْعاذا وهو   :الزخمشري    جار  ربك،  َعَزم  "أتذ ن: 
ا   وي  ؤ ِذهن  به،  نفسه  حيدِ ث  األمر  على  العازم  ألن   اإلعالم؛  وهو  اإليذان،  من  تَ َفع ل، 

وشهد هللا هللا،  القسم، كَعِلَم  فعل  وأجرى جمرى  به    ؛بفعله،  جياب  مبا  أجيب  ولذلك 
َّ حمسوهو قوله:  ،القسم ابْعاَثا  .(2) "ىجسَلا

ذلك:  * ِحي    ُثمَّ حمسومن  ِتَّ  حا لاياْسُجُننَُّه  اآْليااِت  ُوا 
ا
أ را ا  ما باْعِد  ِمْن  اُهْم  ل ا   ىجسبادا

 [. 35]يوسف:
إن مجلة:   والعرب -لبدا-جواب    ىجسلاياْسُجُننَّهُ حمسقيل:  القلوب،  أفعال  من  ألنه  ؛ 

 .  (3) جتريها جمرى القسم وتتلقاها مبا يتلقى به 
رِْض حمسومن ذلك:  *

ا
ُْفِسُدنَّ ِِف اْْل الِْكتااِب ِلا ائِيلا ِِف  إِْْسا إَِلا باِِن  يْناا  فقوله:   ىجسواقاضا

ُْفِسُدنَّ حمس قسم، فيتلقى جواب قسم حمذوف. وجيوز أن جيرى القضاء املبتوت جمرى ال  ىجسِلا
قضاء هللا   حنو:  به  يتلقى  فيكون    مبا  ُْفِسُدنَّ حمسألفعلن كذا،  له، كأنه    ىجسِلا جوااًب 

  .(4)قال: وأقسمنا لتفسدن
 

 (. 4/27( انظر: حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي )1) 
الكشاف  2)  املعاين )173/ 2)(  وانظر: روح   ،)5/88( التفسري  احمليط يف  البحر  املصون   5/206(،  الدر   ،)

(5/501 .) 
 (3( املعاين  روح  انظر:   )6/427( البيضاوي  تفسري  على  اخلفاجي  الشهاب  حاشية  الكتاب،  5/176(،   )

 (. 3/110لسيبويه ) 
(4)  ( الكشاف  )2/649انظر:  املعاين  روح   ،)8 / 17( البيضاوي  تفسري  النسفي  3/248(،  تفسري   ،)

(، البحر احمليط يف التفسري  1/441(، التسهيل لعلوم التنزيل ) 5/156(، تفسري أيب السعود )2/246)
 (. 4/326(، غرائب القرآن )7/12)
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َن وأَو َحي نا،  :  "يف تعدية )قضينا( ب   :قال السمني   )إىل( تضمينه معىن: أَن  َفذ 
وقوله:   بفسادهم.  أي:  حمذوف،  القضاء  ومتعلِ ق   احملتوم.  ابلقضاء  إليهم  ن  وأَن  َفذ  أي: 

ُْفِسُدنَّ حمس ملتعل ق   ىجسِلا مؤكٌد  القسم   وهذا  لتفِسد ن ،  وهللا  تقديره:  حمذوف   قسم  جواب 
يكون:   أن  وجيوز  ُْفِسُدنَّ حمسالقضاء.  لقوله:  جواابً   ىجسِلا يْنااحمس  معىن:   ؛ىجسواقاضا ض مِ ن  ألنه 

َر جم  رى القسم فَ ي  تَ َلق يان    ،القسِم، ومنه قوهلم: )قضاء هللا ألفعلن ( ر ون القضاء والن ذ  في ج 
 .(1) مبا ي  تَ َلق ى به القسم"

ذلك:* دا حمس  ومن  ِِف    واعا نَُّهْم  لاياْستاْخلِفا اِْلااِت  الصَّ ِملُوا  واعا ِمنُْكْم  ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ  ُ اَّللَّ
رِْض 

ا
 [.  55]النور: ىجساْْل

نَُّهمْ حمسفقوله:   أي:    : ىجسلاياْستاْخلِفا مضمر   قسِم  جواب  هو  أحدمها:  وجهان،  فيه 
َوَعدَ  تقدير ه:  حمذوفًا  الوعِد  مفعول   ويكون   ِلَفن هم  َتخ  لََيس  لداللِة  أ ق ِسم  االستخالَف  هم 

نَُّهمْ حمسقوله:   َأن  جيرَي    ىجسلاياْستاْخلِفا دا حمسعليه. والثاين:  لتحق ِقه، فلذلك    ىجسواعا القسِم  جَم رى 
اب به الَقَسم  .(2)أ جيب مبا جي 

لُونا حمسومن ذلك: * اُمرْسا ُْكْم ل ْعلاُم إِنَّا إَِلا بُّناا يا  [. 16]يس: ىجسقاالُوا را
وهو جيري جمرى القسم، وزادوا الالم املؤكدة؛ ألنه    ،استشهدوا بعلم هللا  فقد  

 .  (3)جواب عن إنكارهم
ْدباارا حمس:  قوله    :ومن ذلك *

ا
اْْل ُّونا  ل يُوا َلا  بُْل  قا ِمْن  ا  اَّللَّ ُدوا  ها َعا نُوا  َكا ْد  لاقا   ىجسوا

 . [15األحزاب:]

 

 . (7/312الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ) (1)
 . ( 8/434) صدر السابق امل( 2) 

(،  3/100(، تفسري النسفي )26/261(، مفاتيح الغيب ) 4/9(، الكشاف )4/265تفسري البيضاوي )  (3)
 (. 5/528(، غرائب القرآن )11/394(، روح املعاين )7/162تفسري أيب السعود )
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ُّونا حمسيف قوله:    ىجسَلا حمسف :   ل ُّونا حمسنفية، و  ىجسَلا يُوا ل مضارع مرفوع، والواو يف حمل   ىجسيُوا
ْدباارا حمسبه األول حمذوف، تقديره: ال يولون العدو، و  رفع فاعل. واملفعول

ا
مفعول به    ىجساْْل

 اثن. 
ْدباارا حمسومجلة:  

ا
اْْل ُّونا  ل يُوا ألن    ىجسَلا  القسم؛  حواب  ألهنا  هلا؛  حمل  ُدواحمسال  ها ىجس َعا

 مبعىن: أقسموا. 
ُّونا حمس":  قوله :قال السمني احلليب  ل ُدوا حمسجواب لقوله  :ىجسَلا يُوا ها  ؛ ىجسَعا

ولو جاء على   ، فجاء بلفظ الغيبة  ،. وجاء على حكاية اللفظ(أقسموا)  :ألنه يف معىن
. واملفعول األول حمذوف  .(1) "أي: ال يولون العدو األدابر  ،حكاية املعىن لقيل: ال ي ويلِ 

 " )البحر(:  ُدوا حمسوويف  ها اليمنيىجسَعا جمرى  أجري  بقوله:    ؛ :  يتلقى  َلا  حمسولذلك 
ْدباارا 

ا
اْْل ُّونا  ل وجواب هذا القسم جاء على الغيبة عنهم على املعىن: ولو جاء كما    ،ىجسيُوا

 .(2) "ال نويل األدابر  لفظوا به، لكان الرتكيب:
ِ حمسومن ذلك: * اراُسوُل اَّللَّ ُد إِنَّكا ل اْشها اءاكا الُْمناافُِقونا قاالُوا ن  [.  1]املنافقون: ىجسإِذاا جا

اْشهادُ حمسفقوله:   جرى جَم رى القسِم كفعل الِعل م واليقني؛ ولذلك ت  ل قِ َيت  مبا    ىجسقاالُوا ن
ِ حمسي  تَ َلق ى به القسم  يف قوله:  اراُسوُل اَّللَّ  . (3)ىجسإِنَّكا ل

 . (4)وأفعال العلم واليقني أجرهتا العرب جمرى القسم، وتلقته مبا يتلقى به القسم
  

 

 (. 103 / 9الدر املصون ) (1) 
 (. 8/462)  البحر احمليط يف التفسري (2) 
 (. 6/304(، غرائب القرآن )335/ 10املصون )( الدر 3) 
 (. 8/197( انظر: حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي )4) 
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اْشهادُ حمسيف )البحر(: فقوهلم: "  قال أبو حيان   جيري جمرى اليمني؛    :ىجسقاالُوا ن
بقوله:   القسم  والعلم جيري جمرى  اليقني.  فعل  القسم، وكذا  به  يتلقى  مبا  تلقي  ولذلك 

ِ حمس اراُسوُل اَّللَّ    .ىجسإِنَّكا ل
ابالعتقاد،  وذلك  ابلنطق،  هذا  القلب  اللسان  يواطىء  أن  الشهادة:  وأصل 

ُد إِنَّ الُْمناافِقِيا  حمسوفضحهم بقوله:      فأكذهبم هللا اْشها ُ ي اَّللَّ اراُسوَُلُ وا ْعلاُم إِنَّكا ل ُ يا اَّللَّ وا
ذِبُونا  مل تواطئ قلوهبم ألسنتهم على تصديقك، واعتقادهم أنك غري رسول،   : أي  :ىجسلاَكا

إذ كانوا   أنفسهم؛  عند  أو كاذبون  حاهلم،  عرف  من  وعند  هللا،  عند  فهم كاذبون 
 .(1) قوهلم: إنك لرسول هللا كذب" يعتقدون أن

ذلك:  * ذال ِيا    إِنَّ حمسومن 
ا
اْْل ِِف  ولائِكا 

ُ
أ  ُ راُسوَلا وا ا  اَّللَّ ُُياادُّونا  ِينا  ُ    20اَّلَّ اَّللَّ تابا  كا

رُُسَِل  ناا وا
ا
َّ أ ْغلَِبا

ا  [. 21-20]اجملادلة:  ىجسْلا
ُ حمسفقوله:   تابا اَّللَّ استئناف وارد لتعليل كوهنم يف األذلني، أي: قضى وثبت يف   ىجس كا

رُُسَِل حمسجياب به فقيل:  اللوح، وحيث جرى ذلك جمرى القسم أجيب مبا   ناا وا
ا
َّ أ ْغلَِبا

ا  ىجس ْلا
 أي: ابحلجة والسيف وما جيري جمراه، أو أبحدمها.  

قوله  * دْ حمس  : ونظريه  لاقا لِيا    وا الُْمرْسا لِعِباادِناا  ُتناا  ِما َكا ْت  باقا اُهُم   171سا ل إِنَُّهْم 
نُْصوُرونا   اِِلُونا   172الْما اُهُم الْغا ناا ل  .(2) [173-171]الصافات: ىجسِإَونَّ ُجنْدا

 غري صريح:  منه ما هو و  ،يكون صرحًياما القسم من ف
  

 

 (. 10/179( البحر احمليط يف التفسري )1) 
 (. 14/228(، روح املعاين )8/223( تفسري أيب السعود )2) 
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الصريح ف به مقسمً   :القسم  الناطق  لفظه كون  يعلم مبجرد   ، ا، كأحلف ابهلل ما 
ر هللا   .  (1) مين هللاوا ،وأن حالف ابهلل، ولَعم 

( املظلومفقولك:  ألنصرن  هللا  لالبتداءف  :  ،  (لعمر  مبتدأ و   ، )الالم(  هللا(  )عمر 
ْمُركا حمس  :ومن ذلك قوله  تقديره: قسمي.    ، ومضاف إليه، واخلب حمذوف وجوابً  لاعا

ُهونا  ْعما تِِهْم يا ْكرا  . أو قسمي ،لعمرك مييين :أي  [،72]احلجر: ىجسإِنَُّهْم لاِِف سا
عهد   وواثقت، وعلي    ،وعاهدت   ،: ما ليس كذلك، حنو: علم هللاوغري الصريح 

 يت ميثاق. هللا، ويف ذم  
فقولك: عهد هللا يستعمل يف القسم ويف غري القسم، تقول يف القسم: عهد هللا  
ألفعلن، ويف غريه: عهد هللا جيب الوفاء به؛ فلذلك جيوز ذكر اخلب، تقول: علي عهد 

 .(2) هللا
مالك   ابن  يعلم كونه   :قال  الكالم  من هذا  بشيء  النطق  "فليس مبجرد 

قسًما، بل بقرينة، كذكر جواب بعده، حنو: )على عهد هللا ألنصرن دينه(، و)يف ذم يت  
 ميثاق هللا ال أعني ظاملا(. 

نشدتك  الصريح:  غري  القسم  القسم  ،ومن  يقصد  أن  هبما  فللناطق   ، وعم رتك، 
  : ا إبيالئه ا، لكن يعلم كونه قسمً ى كونه قسمً وأال يقصده، فليس مبجرد النطق يدل عل 

 

للقسم  (:و)امين هللا"   :قال اجلوهري    (1)  وألفه    ، ميني   :وهو مجع  ،هكذا بضم امليم والنون   ،اسم وضع 
ألف وصل عند أكثر النحويني، ومل جيئ يف األمساء ألف الوصل مفتوحة غريها، ورمبا حذفوا منه النون  

)َأمي   هللا فقالوا:    (فقالوا:  امليم وحدها  أبقوا  ورمبا  اهلمزة وكسرها.  اّلل ِ ) بفتح  و (م   اّلل ِ )،  امليم  -  (ِم  بضم 
بكسرمها. ويقولون:  (  ِمِن اّلل ِ )بفتحهما، و (  َمَن اّلل ِ )بضم امليم والنون، و   ( م ن  اّلل ِ ) . ورمبا قالوا:  -وكسرها

 (. 6/2221، للجوهري، مادة: )مين( ). الصحاح ")ميني( هللا ال أفعل 
 (. 1/126، البن هشام )شرح قطر الندى وبل الصدىانظر:   (2) 
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هللا   : حنو  ، (1) (هللا) وعم    ،نشدتك  ابهلل،  فيه أو  قسم  يف  إال  يستعمالن  وال  هللا،  رتك 
 رتك هللا ال ت طع هواك. ومنه قول الشاعر:حنو: نشدتك هللا إال أعنتين، وعم   ،طلب

 (2) هل كنت جارتنا أايم ذي َسَلمِ         ا ن رِت ل  ا ذك   مهللَا إال  َعم رت ِك      
القائل: نشدتك هللا: سألتك مذك ِ  سألت   :رتك هللارًا هللَا، ومعىن عم  ومعىن قول 

 القسم الطليب. ، مث ض م نا معىن (3) هللا تعمريَك
 

 طلب..  فيه  قسم يف  إال  يستعمالن وال اجلاللة،  لفظ  اتباعها يشرتطف (1) 
مهع اهلوامع يف    (، 2/869)  شرح الكافية الشافية  (،5/234)  املخصص   (،2/232)  هتذيب اللغة انظر:  (  2) 

اجلوامع مجع  احلاجب  (،2/498)   شرح  ابن  على كافية  الرضي  األدب (،  311/ 1)  شرح    خزانة 
(2/13.)   

الرجليقال: ")  (3)  َعمرً   -ابلكسر–  ( َعِمَر  قياسا وع مرً يَ ع َمر   التحريك، أي  ؛ ا على غري  قياس مصدره    : ألن  
َركَ ). ومنه قوهلم:  طوياًل عاش زمانً  َرك  وَعم  . ومها وإن كان مصدرين مبعىًن، إال أنه استعمل  ( أطاَل هللا ع م 

لت: لعمر هللا، والالم لتوكيد  ق  ،وهو املفتوح، فإذا أدخلت عليه الالم رفعته ابالبتداء  ، يف القسم أحدمها
به) و  (،لعمر هللا قسمي)   :واخلب حمذوف، والتقدير   ،االبتداء أقسم  ما  فإن مل أتت ابلالم  ( لعمر هللا   .

َر اّللِ  َما فَ َعل ت  ):  وقلتَ  ،نصبته نصب املصادر  َر  (ك هللا ما فعلت كذاعمرَ )، و (َعم  . ومعىن لعمر هللا وَعم 
َرَك هللا، فكأن ك قلت   : وامه. وإذا قلتَ هللا: أحلف ببقاء هللا ود   " إبقرارك له ابلبقاء   : بتعمريك هللَا، أي  :َعم 

َنشدت ك    :قوهلم: َعم رت ك هللا مبنزلة   :   قال سيبويه   (.2/756، للجوهري، مادة: )عمر( )الصحاح 
املبد   .( 1/322)  سيبويهل  ،الكتاب انظر:    ..." هللا إن  "  :   وقال  هللا:  عمر  قولك:  شئت  يف 

َبه بفعل  أضمرته، وإن شئت نصبته بواو حذفته: وعمرك هللا. وإن شئت كان على قولك:   جعلت نص 
َركا، ونشدتك هللا نشدً َعم ر ت ك هللا تعمريً  عمرتك هللا  )وأنشد فيه:    . يف موضع التعمري  ا، مث وضعَت َعم 
للمبد )املقتضب  ***(" إال ما ذكرت لنا :   . قال األزهرييريد ذكرتك هللا(.  2/326-329، 

ل ك يريدون لعمرك. قال: وتقول: إنك عمري لظريف. قلت: وأنشد الزخمشري    ويف لغة هلم: َرَعم 
وقال  .  تعرض يل من طائر لصدوق( *** )رعملك إن الطائر الواقع الذي  قول عمارة بن عقيل احلنظلي: 

السكيت لقيط: لعمر إهلك: هو    :  ابن  أبيك، ولعمر هللا، مرفوعة. ويف حديث  لعمرك ولعمر 
هللا   ببقاء  اللغة   قسم  هتذيب  البالغة   (، 2/232)  ودوامه.  )عمر(  أساس  مادة:  للزخمشري،   ،

(1/678 .) 
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إال   اجلر  حروف  من  الطليب  القسم  يف  يستعمل  بظاهر،    (الباء)وال  معلقة 
، أو مقد    ر حنو: ابهلل ال ختالف.  كنشدتك ابهلل وافق 

حمذوفً ويعد   القسم  فعل  الطلب  غري  يف  واثبتً ى  ْغوِيانَُّهْم حمسو:  حن  ، اا 
ُ ْلا تِكا  فابِعِزَّ

َْجاعِيا 
ا
اِمنُْكمْ حمسو [، 82]ص: ىجسأ ِ إِنَُّهْم ل ياْحلُِفونا بِاَّللَّ  [. 56]التوبة: ىجسوا

ا ُكنَّا ُمْْشِكِيا حمس  :حنو  ،والالم  ،ومن  ،والتاء  ،الواووجيب حذفه مع   ب ِناا ما ِ را اَّللَّ  ىجسوا
لايْنااحمسو  [،23]األنعام: عا  ُ اَّللَّ آثاراكا  ْد  لاقا  ِ تااَّللَّ ،  ( إنك ألِشرمن ريبِ  )و   [،91]يوسف:  ىجسقاالُوا 

 لعبد مناة اهلذيل:    . وأنشد سيبويه(هلل ال يؤخر األجل)و
 (1) مبشمخر   به الظ ي ان  واآلس              ِم ذو حَيد األاي  قى على   هلل يب      

الصريح القسم  بعد  اخلب  حذف  تِِهْم  حمس  حنو:  ،وجيب  ْكرا سا لاِِف  إِنَُّهْم  ْمُركا  لاعا
ُهونا  ْعما  .-تقدمكما -أي: لعمرك مييين، أو قسمي  [،72]احلجر: ىجسيا

صريح":    السيوطيقال   غري  لفظه كون    :القسم  مبجرد  يعلم  ال  ما  هو 
ق  حمسحنو:    ،كعلمت   ،االناطق به مقسمً 

ًلا ةِ ِمْن خا ُ ِِف اآْلِخرا ا َلا اهُ ما ا ِن اْشَتا اما لُِموا ل ْد عا لاقا   ىجس وا
ِهدا حمسحنو:    ،وشهدت   ،[102]البقرة: ُهوا   شا إَِلَّ  ا  إَِلا َلا  نَُّه 

ا
أ  ُ عمران:  ىجساَّللَّ رواية  ، [18]آل    : يف 

 .(2)الكسر
 

الفوائد  (1)  :  قوله   فيه   والشاهد .  (3/497)  سيبويهل  ، الكتاب (،  199  -3/195)   ، البن مالكشرح تسهيل 
الالم يكون ملا فيه    : من حروف القسمف  والتعجب،   القسم  معىن:   لتفيد  )الالم(؛  جاءت   حيث   ( يبقى هلل  )

  حذف   وهو:   آخر  شاهد   البيت   . ويفاتهلل   :أي   (،هلل ال يؤخر األجل )  : كقوهلم  ،معىن التعجب وغريه من  
،  األصول يف النحو   (، 2/324، للمبد )املقتضب انظر:    يبقى(.   ال   )هلل  فالتقدير   إرادهتا،   مع   النافية   )ال( 

( السراج  اإلعراب(،  81)ص:  الالمات   (،1/430البن  اللبيب (،  484)ص:  املفصل يف صنعة    مغين 
مالك (،  283)ص: ابن  ألفية  على  األمشوين  اجلوامع  (، 79-2/78)  شرح  شرح مجع  اهلوامع يف   مهع 

 (. 2/322)  حاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك (،2/479)
عباس  (2)  ابن  ُ  حمس  :  قرأ  اَّللَّ ِهدا  ُهوا إشا إَِلَّ  ا  إَِلا َلا  قراءة و   .)إنه(   :بكسر   ىجسنَُّه  على  ِهدا حمس  :اجلمهور   ىجس شا

نَّهُ حمس  : وفتح مهزة  ، املاضي   : بلفظ 
ا
أبنه   ىجسأ أنه   ،على معىن    =إما   -اهلمزةبكسر  -  ( إنه)   : وقرئ  . أو على 
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ِ حمسو اراُسوُل اَّللَّ ُد إِنَّكا ل اْشها  . [1]املنافقون: ىجسن
الِْكتاابا   ِإَوذْ حمس  :ومنه  ،وأخذت   ،وأوثقت  ،وجاهدت  وتُوا 

ُ
أ ِينا  اَّلَّ ِميثااقا   ُ اَّللَّ ذا  خا

ا
أ

ُباي ِنُنَّهُ  عمران:  ىجسِلا اخلب  ، [187]آل  يف  األلفاظ  هللا   .وهذه  هللا   ،ونشدتك             وعمرتك 
هللا    ،-ابلتشديد- العني-وعمرك  ضم  مع  وفتحها  الراء  هللا    ،-بضم  بفتح  -وقعدك 

 . (1) "وعزمت يف الطلب ،وقعيدك هللا ،-القاف وكسرها
ْعلاُم   قاالُوا حمس  :  يف قوله    قال ابن عطية   ُ يا اَّللَّ ِ وا اراُسوُل اَّللَّ ُد إِنَّكا ل اْشها ن

ذِبُونا  ُد إِنَّ الُْمناافِقِيا لاَكا اْشها ي  ُ اَّللَّ اراُسوَُلُ وا ل   ؛ يف الثالثة  (إن)كسرت األلف من  "  :ىجسإِنَّكا 
اْشهادُ حمسوقوله:    .لدخول الالم املؤكدة يف اخلب، وذلك ال يكون مع املفتوحة وما جرى    ىجسن

  . (2)"القسم :فعال اليقني، والعلم جياب مبا جياب به القسم، وهي مبنزلةجمراها من أ
اْشهادُ حمسومعىن ذلك: أن قوله:   ليس إنشاء. وبعض املفسرين جعله صيغة ميني.    ىجسن

   . (3)  وروي عن أيب حنيفة

 

ِهدا حمسإبجزاء  = اعرتاضً جب ، وإما  ( قال)  : جمرى  ىجسشا اجلملة  العامل وهو    ،ا عل  ِهدا حمسبني  معموله   ىجسشا   ، وبني 
مُ حمس  :   وهو قوله  اإْلِْسًلا  ِ اَّللَّ ِعنْدا  ِينا  اَل  وجاز ذلك ملا يف هذه اجلملة من    [. 19]آل عمران:  ىجسإِنَّ 

، وأما على قراءة الكسر فال  (أن الدين ) من    (أن ) وتقوية املعىن، وهذا إمنا يتجه على قراءة فتح    ، التأكيد
األول.  الوجه  فيتعني  )  جيوز،  املعاين  روح  املصون (،  2/101انظر:  الطبي    (، 3/74)   الدر  تفسري 

 (.  3/32)  الكشف والبيان (، 1/412(، احملرر الوجيز )6/268)
 (. 498 -2/497) مجع اجلوامعمهع اهلوامع يف شرح  (1) 
الوجيز  (2)  السمني  311/ 5)  احملرر  دُ حمسقوله:  ":  (. وقال  اْشها ن القسم  ىجسقاالُوا  العلم    ،جرى جمرى  كفعل 

قوله   ؛ واليقني يف  القسم  به  يتلقى  مبا  تلقيت  ِ حمس  :   ولذلك  اَّللَّ اراُسوُل  ل املصون    " ىجسإِنَّكا  الدر 
(10/335 .) 

 (. 28/234) التحرير والتنوير  انظر: ( 3) 
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به  "  :الزخمشري    جار هللا   قال يراد  فيما  احللف  الشهادة جترى جمرى  ألن 
 ، يف موضع أقسم  (2) ابهلل  ، يقول الرجل: أشهد وأشهد ابهلل، وأعزم وأعزم(1)من التوكيد

 . (4) "ميني (أشهد)على أن  . وبه استشهد أبو حنيفة (3) وأوىل
املبد   مبنزلة  ؛شهد هللا ألفعلن"  :وقال  تقول:  ف  ،علم هللا  :ألن  أنك  كما 
رزق هللا،    :فإعرابه إعراب   ،فاعله  (   هللا) فعل ماض، و  ( علم   : )علم هللا ألفعلن، ف
 .  (5)"فلذلك صار فيه معىن القسم ؛فقد استشهدت  (علم هللا )إال أنك إذا قلت: 

، وهو مما ال يدخل من القسم اإلنشائي  يعد ال  القسم عن وال خيفى أن اإلخبار
ابب  قائًما   إنشاء  يف  حيث كونه  من  القسم  ذات  إىل  ليس  فيه  النظر  ألن    القسم؛ 
قائًما  ابلنفس ليس  إذ  أو  لنا على؛  اطالع  يعلم  ال  األنفس  ذلك، وال  إال هللا    دخيلة 
، ولكن من حيث حكاية األلفاظ . 

 
  

 

وذلك أن الشهادة بعد الدعوى أتكيد الستحقاق املدعي ملا ادعاه، واليمني كذلك،  "   : قال الطييب    (1) 
الشهادة اجلامع،    ؛ فشبهت  الشهادة، ويف لذلك  عليها:  امسها  أفعل  ( املطلع)  فأطلق  ال  أشهد  يقال:   :

 (. 15/426)  الطييب على الكشاف. حاشية "كذا، كما يقال: أحلف ال أفعل كذا
قوله: يقول الرجل: أشهد وأشهد ابهلل، وأعزم وأعزم ابهلل، معناه: يقال كالمها مقروًن  "  : قال الطييب    (2) 

 (. 426 /15)  حاشية الطييب على الكشاف(" ابهلل ) ابهلل وجمرًدا عن قوله: 
 (. 6/2270( )أال انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: ) وأَتىل  مثله.   ،آىَل ي  ؤ يل إِياَلًء: َحَلفَ  (3) 
 (. 539-4/538الكشاف )( 4) 
 (. 2/325)  املقتضب (5) 



  

  

   

330 

  

 :أجزاء صيغة القسم: لًثااث
 أجزاء صيغة القسم ثالثة: 

 
 القسم: فعل – 1

 أقسم ابهلل أن أكون جمتهًدا. )الباء(، حنو: وال يصح إظهار فعل القسم إال مع 
واملقسم   ، : حرف القسم، واملقسم به: هللا  (الباء)ف  )أقسم(: فعل القسم، و

 عليه: أن أكون جمتهًدا. 
 ألحجن هذا العام. ، حنو: وهللا التاء( )و  (ويكون مسترتًا قبل )الواو

واملقسم عليه:   ،هللا    :واملقسم بهوالواو: حرف القسم،  ففعل القسم مسترت،  
 ألحجن هذا العام. 

القسم   يف  األصل  هي  )الباء(  سيأيت-وألن  )الواو(    -كما  عن  تتميز  فهي 
 مبا يلي:و)التاء( 
 ، وأما الواو والتاء فيجب حذفه.أن فعل القسم جيوز ظهوره معها أ.

، أما الواو والتاء فال تدخالن إال تدخل على االسم الظاهر وعلى الضمري   ب.
 على االسم الظاهر: 

 تقول: أقسم ابهلل، وأقسم به، وأقسم بك، وتقول: وهللا، واتهلل.
 ميكن أن يكون جواهبا مجلة استفهامية، وال جيوز ذلك مع )الواو( و)التاء(:  ج.

 سافرت إىل مكة؟ابهلل هل  تقول:
 هل سافرت إىل مكة، وال اتهلل هل سافرت إىل مكة. تقول: وهللا وال 
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 املقسم به. - 2 
 
 املقسم عليه. - 3
 

 :من حيث اإلظهار واإلضمار أنواع القسم: رابًعا
 : القسم إما ظاهر، وإما مضمر

  :به ابملقسم فيه وصرح القسم، بفعل فيه ُصر ِح مافالظاهر:  - 1
قوله   ذلك  ُموا حمس  :ومن  قْسا

ا
أ ُْؤِمَُنَّ    وا َلا آياٌة  اءاتُْهْم  جا لائِْن  انِِهْم  ْيما

ا
أ ْهدا  جا  ِ بِاَّللَّ

ا ْن حمس:  وقوله    [،109]األنعام:  ىجسبِها ما  ُ اَّللَّ ُث  بْعا يا َلا  انِِهْم  ْيما
ا
أ ْهدا  جا  ِ بِاَّللَّ ُموا  قْسا

ا
أ وا

ُموُت  ْرتاهُ حمس  [، 109]النحل:  ىجسيا ما
ا
أ لائِْن  انِِهْم  ْيما

ا
أ ْهدا  ِ جا ُموا بِاَّللَّ قْسا

ا
أ اْخرُُجنَّ وا   [، 53]النور:  ىجسْم َلا

مِ حمس ما
ُ
اْْل ى  إِْحدا ِمْن  ى  ْهدا

ا
أ اُكوُننَّ  َلا ناِذيٌر  اءاُهْم  جا لائِْن  انِِهْم  ْيما

ا
أ ْهدا  جا  ِ بِاَّللَّ ُموا  قْسا

ا
أ  ىجس وا

 [. 42]فاطر:
 

(، ومل الباء)  من  :ابجلار  اكتفاء  ؛القسم  فعل  فيه  حذف  ما  القبيل:  هذا  ومن  
 .إال مع فعل القسم يف القرآن الكرمي ترد 

ْجرِ حمس  :كقوله   ، (الواو)و الْفا اهااحمس[، 1]الفجر: ىجسوا ْمِس واُضحا الشَّ  [. 1]الشمس: ىجسوا
ُونا حمس   :كقوله    (،التاء)و ا ُكنُْتْم تاْفَتا مَّ لُنَّ عا

ا
لاتُْسأ  ِ ِ حمس   ،[56]النحل:  ىجستااَّللَّ   تااَّللَّ

بْلِكا  م  ِمْن قا ما
ُ
لْناا إَِلا أ رْسا

ا
ْد أ  . [63]النحل:  ىجسلاقا

 
هو ما مل يصر ِح فيه بفعل القسم، ول ابملقسأم به، وإمنا تدل   : املضمرو   -  2

   ل عليه املعىن:، أو يدعليه الَّلم املؤكدة اليت تدخل على جواب القسم



  

  

   

332 

  

 وبيان ذلك على النحو التايل:
 
 :الَّلم املؤكدة اليت تدخل على جواب القسمما دلت عليه  أ.
ذلك * يااة  حمس:  قوله    :ومن  حا ا  لَعا انلَّاِس  ْحراصا 

ا
أ نَُّهْم  اِجدا ِلا  [. 96]البقرة:  ىجسوا

  .والالم جواب لقسم حمذوف ،الواو عاطفةف
ذلك * باي ِناات  حمس  : قوله    :ومن  آياات   ْكا  إَِلا نْلاا  نْزا

ا
أ ْد  لاقا الالم ف  [.99]البقرة:  ىجسوا

 . حرف حتقيق (قد)و ،جواب لقسم حمذوف
ذلك * وُْه حمس:  قوله    :ومن  تالْقا ْن 

ا
أ بِْل  قا ِمْن  وْتا  الْما نَّْونا  تاما ُكنُْتْم  ْد  لاقا ]آل    ىجسوا

 . والالم جواب لقسم حمذوف ،الواو استئنافية ف[، 143عمران:
ذلك * نُْكمْ حمس  :قوله    :ومن  عا ا  فا عا ْد  لاقا عمران:  ىجسوا الواو ف  [،  152]آل 
 .والالم جواب لقسم حمذوف ،استئنافية 
قوله  * ِمْن حمس  : ومن ذلك  راُسوًَل  فِيِهْم  باعاثا  إِذْ  الُْمْؤِمنِيا  ا  لَعا  ُ اَّللَّ نَّ  ما ْد  لاقا
نُْفِسِهمْ 

ا
 [. 164]آل عمران:  ىجسأ

ذلك  دْ حمس:  قوله    :ومن  ُْن   لاقا َنا وا فاقِرٌي  ا  اَّللَّ إِنَّ  قاالُوا  ِينا  اَّلَّ قاْولا   ُ اَّللَّ ِمعا  سا
ْغنِيااءُ 

ا
 [. 181]آل عمران: ىجس أ

نُْفِسُكمْ حمس  :  قوله    :ومن ذلك *
ا
أ ْمواالُِكْم وا

ا
أ ُبْلاُونَّ ِِف   ، [ 186]آل عمران:  ىجسِلا

لتبلون.  وهللا  للقسمف  أي:  موطئة  مرفوع  ( تبلون  )و  ،الالم  مضارع  رفعه    ،فعل  وعالمة 
الن   احملذوفةثبوت  األمثال  ؛ ون  ضمري    ،لتوايل  الساكنني  اللتقاء  احملذوفة  اجلماعة  وواو 

ِِف  حمسو  . هلا  ال حمل    والنون املشددة نون التوكيد الثقيلة  ،فاعلنئب  متصل يف حمل رفع  
ْمواالُِكمْ 

ا
ألهنا جواب    ؛واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب   .جار وجمرور متعلقان بتبلون  ىجسأ

 .قسم مقدر
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ذلك * فِيهِ حمس  :قوله    :ومن  يْبا  را َلا  ةِ  الْقِيااما ياوِْم  إَِلا  نَُّكْم  عا اْجما   ىجسَلا
 [. 12[، ]األنعام:87]النساء:

نَّ حمس  :قوله    :ومن ذلك * اِجدا ِينا    ِلا اَّلَّ ُنوا اَْلاُهودا وا ِينا آما ًة لَِّلَّ اوا دا دَّ انلَّاِس عا شا
ا
أ

ُكوا  َْشا
ا
 [. 82]املائدة: ىجسأ

يْدِ حمس  : قوله  :ومن ذلك * ء  ِمنا الصَّ ْ ُ بَِشا نَُّكُم اَّللَّ ابْلُوا  [. 94]املائدة: ىجسَلا
دْ حمس:  قوله    :ومن ذلك * ا ُكنُْتْم تازُْعُمونا   لاقا نُْكْم ما لَّ عا عا بايْناُكْم واضا طَّ    ىجستاقا
   [. 94]األنعام:

ِبا حمس:  قوله  :ومن ذلك *
ا
با واأ ذَّ ا فاكا يْنااهُ آيااتِناا َُكَّها را

ا
ْد أ لاقا  . [56]طه: ىجسوا

تِيانَّكا بِِسْحر  ِمثْلِهِ حمس:  قوله  :ومن ذلك *
ْ
 . [58]طه:     ىجسفالاناأ

 وهللا لنأتينك  :تقديره ،والالم جواب قسم حمذوف ،الفاء الفصيحةف
ُْكْم كِتاابًا فِيهِ ذِْكرُُكمْ حمس:  قوله  :ومن ذلك * نْلاا إَِلا نْزا

ا
ْد أ  [. 10]األنبياء: ىجسلاقا

دْ حمس  : قوله    :ومن ذلك * لاقا ا    وا رْضا يارُِثها
ا
نَّ اْْل

ا
ِْكرِ أ بُورِ ِمْن باْعِد اَّل  تابْناا ِِف الزَّ كا

اِْلُونا     [. 105]األنبياء:   ىجس ِعباادِيا الصَّ
ذلك * نَُّكمْ حمس  : قوله    :ومن  ابْلُوا نلا ِمنُْكْم    وا اهِِدينا  الُْمجا ناْعلاما  ِتَّ  حا

ُكمْ  ْخباارا
ا
نابْلُوا أ ابِرِينا وا الصَّ    [.31]حممد:  ىجسوا

دْ حمس  : قوله    :ومن ذلك * ْسِجدا   لاقا اْدُخلُنَّ الْما ِ ِلا ْؤياا بِاْْلاق  ُ الرُّ ُ راُسوَلا قا اَّللَّ دا صا
اما   .. .[27]الفتح: ىجساْْلارا

ةِحمس  :قوله  :ومن ذلك * ما نَّ ِِف اْْلُطا ُنْباذا َّ َلا  [.4:اهلمزة]  ىجسلَكا
نَّ حمسيف    الالمف ُنْباذا حمذوف  ىجس َلا قسم  مبين   (ينبذن  )و  ،جواب  مضارع  فعل 

الفتح  ،للمجهول على  الثقيلة  ؛ مبين  التوكيد  بنون  مسترت   ، التصاله  الفاعل  ونئب 
 إىل غري ذلك....ألهنا جواب القسم ؛واجلملة ال حمل هلا ،هو :تقديره
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 : دل عليه املعىنب. ما 
 . [71]مرمي: ىجسوإْن ِمنُْكْم إَل وارُِدهااحمس :قوله  ما قيل يف حنو وذلك 
هشام  فقد   ابن  القسم"  : قال  جواب  حيتمل  إَل حمس  :ومما  ِمنُْكْم  وإْن 

ا ْعلامُ حمسوذلك أبن تقدر الواو عاطفة على    ، (1) ىجسوارُِدها
ا
اْحُن أ فإنه وما قبله أجوبة    ىجسُثمَّ نلا

يااِطيا حمس: لقوله  الشَّ نَُّهْم وا اْحُْشا ب ِكا نلا را    .ىجسفاوا
هو جواب   :أي   ،والواو تقتضيه  ،هو قسم  :من قوله    وهذا مراد ابن عطية

 .(2)ألهنا عطفت ؛والواو هي احملصلة لذلك  ،قسم
أبو حيان  الطلبة    وتوهم  يتوهم على صغار   ( الواو )وهي أن    ،عليه ما ال 

 .... ،(3)حرف قسم
 

 (. 2/58"أي: وحيتمل االستئناف". انظر: حاشية الشيخ حممد األمري على مغين اللبيب )( 1) 
احمس  : وقوله"   :قال ابن عطية  (  2)  ويفسره قول النيب   .والواو تقتضيهقسم،    ىجسوإْن ِمنُْكْم إَل وارُِدها

:  ((من مات له ثالث من الولد مل متسه النار إال حتلة القسم ))  "(. 4/27)  احملرر الوجيز  
[. ومعىن: ))حتله القسم(( أي: يرد عليها وروًدا  2632[، مسلم ]6656،  1251صحيح البخاري ]
ا حمس: به قسمه يف قوله   سريًعا بقدر يب  هللا  ارُِدها  [.71]مرمي: ىجسِإَوْن ِمنُْكْم إَِلَّ وا

يستغىن  وذهل عن قول النحويني أنه ال  "  : يف التعقيب على قول ابن عطية    قال أبو حيان    (3) 
، واجلواب هنا جاء على زعمه  ( ن : )إ لداللة املعىن إال إذا كان اجلواب ابلالم أو ب  ؛ عن القسم ابجلواب 

والواو تقتضيه يدل على أهنا عنده واو    :فال جيوز حذف القسم على ما نصوا. وقوله   ، النافية   (ن  : )إب
من ذلك حذف اجملرور وإبقاء اجلار،   ألنه يلزم  ؛القسم، وال يذهب حنوي إىل أن مثل هذه الواو واو قسم

  = يف   كما أولوا  ،ذلك إال إن وقع يف شعر أو ندر كالم بشرط أن تقوم صفة احملذوف مقامه   وال جيوز
العري)قوهلم:  = بئس  على  السري  أي ( نعم  الشاعر:   : ،  وقول  العري.  بئس  عري  بنام  )  على  ليلي  ما  وهللا 

إذ مل حيذف املقسم به وقامت    ؛برجل نم صاحبه. وهذه اآلية ليست من هذا الضرب  :أي  (،صاحبه
مقامه  التفسري"  صفته  احمليط يف  املصون )7/289)  البحر  الدر  وانظر:  ابن    (. 7/625-626(،  قال 

حاالت: "  :هشام   فله  واجبً منها  املضارع؛  هبم  توكيده  يكون  أن  مثبتً :  إذا كان:  وذلك  ا،  ا، 
جوامستقباًل  حنو:  ابً ؛  بفاصل؛  المه  من  مفصول  غري  لقسم  ُكمْ حمس  ْصنااما

ا
أ نَّ  ِكيدا

ا ْلا  ِ تااَّللَّ   ىجسوا



  

  

   

335 

  

وحذف القسم مع كون اجلواب   ،عليه أبنه يلزم منه حذف اجملرور وبقاء اجلار   د  رَ ف َ ....
   .(1) " (إن : )ا بمنفيً 

 ، أحد  :تقديره  ،صفة ملبتدأ حمذوف  ىجسِمنُْكمْ حمسو  ،نفية  ىجسِإَونْ حمس و  ، الواو عاطفةف
ارُِدهااحمسو ،أداة حصر ىجسإَِلَّ حمسو ، ما منكم أحد :أي  . خب ىجس وا

تقدم   ما  اللطيف حممد اخلطيب  الغريبفإن من  وبناء على  الدكتور عبد  : قول 
ما خرجه ابن  مل يكن حنواًي، ومن مث ال أتصور أنه أراد بعبارته    "إن ابن عطية  

وأبسلوبه، مث ما الذي رجح    أدرى به وبكتابه   عليها، وأبو حيان    هشام  

 

إن كان منفيًّا؛ حنو:    .[57]األنبياء: يُوُسفا حمسوال جيوز توكيده هبما  تاْذُكُر   
ُ
تاْفتاأ  ِ إذ    ؛[85]يوسف:  ىجستااَّللَّ

تفتأ، وكان حااًل  ابن كثريالتقدير: ال  ةِْلقِْسُم  حمس  :  ؛ كقراءة  الْقِيااما أوضح  ".  [1]القيامة:  ىجسبِياوِْم 
مالك ابن  ألفية  إىل  إثبااتً فجعلها المً   (. 94/ 4)  املسالك  أ قسم  ما  للقسما دخلت على  قراءة  ،    وهي 

ُكمْ حمس : فقوله  واألعرج.  ،خبالف عنه  احلسن ْصنااما
ا
نَّ أ ِكيدا

ا ِ ْلا تااَّللَّ قيل: إمنا وجب التوكيد يف   ىجسوا
بني الم القسم والم االبتداء. وال بد من توكيده ابلالم والنون عند البصريني. وأجاز  هذه احلالة؛ للفرق  

االكتفاء أبحدمها.  فعلو   الكوفيون  وقوع  االستشهاد:  نَّ حمس  : وجه  ِكيدا
ا الثقيلة؛    ىجسْلا التوكيد  بنون  مؤكدا 

الوا التأكيد واجب؛ لكونه مثبتا، مستقبال، وقع جوااب للقسم، مقرتن ابلالم  قعة يف جواب  وحكم هذا 
 تاْذُكُر يُوُسفا حمس  :يف قوله    وجه االستشهادو   القسم. 

ُ
ِ تاْفتاأ  حمس  : جميء فعل  :ىجستااَّللَّ

ُ
غري مؤكد    ىجستاْفتاأ

يف    (ال )حمذوفة؛ إذ التقدير: اتهلل ال تفتأ؛ وحذف    (ال )  :ا تقديرا ب  مع وقوعه جوااب للقسم؛ لكونه منفيً 
ةِ حمس   :  قراءة ابن كثري يف    وجه االستشهادو   جواب القسم مطرد.  عدم توكيد    :ىجسْلقِْسُم بِياوِْم الْقِيااما

الفعل املضارع حيث الالم للقسم؛ ألن الم جواب القسم الداخلة على املضارع؛ ختلص زمنه للحال عند 
مع   احلال  فيتعارض  للمستقبل؛  ختلصه  التوكيد  ونون  املتكلم،  عند  موجود  فاإلقسام  النحاة؛  من  فريق 

 لك امتنع التوكيد. ولذ  ؛املستقبل 
اللبيب   (1)  الشمين   (. 528)ص:  مغين  لقوله    :   قال  نظر؛  لائِْن حمس:  "قيل يف كون هذا حمذورًا  وا

 ِ د  ِمْن باْعِده حا
ا
ا ِمْن أ ُهما كا ْمسا

ا
اا إِْن أ " حاشية الشمين )املنصف من الكالم على مغين ابن  [41]فاطر:  ىجسزااِلا
 (. 2/59حممد األمري على مغين اللبيب )الشيخ  وانظر: حاشية  (، 2/130هشام( )
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أراد غري الظن؟! أتبىن املسائل على الظن      أن ابن عطية    عند ابن هشام  
 . (1) ويرتك اليقني الصريح يف عبارة ابن عطية؟!"

بعينه عليه  يرد  االعرتاض  اخلطيب من  الدكتور  أورده  الذي محله على وما  فما   ،
مع كونه حمتماًل، فما جوابه عن هذا فهو جوابنا، وهو    القطع مبراد ابن عطيه  

 سؤال مشرتك اإللزام.
من توجيه قول ابن      األوفق ما ذهب إليه ابن هشام  اجلواب التحقيقي أنو 

  أملح إىل أنه مل يصرح أبن الواو واو القسم، بل    لكون ابن عطية    ؛   ةعطي
 ؛ لكون الواو العاطفة تقتضي مشاركة املعطوف ابحلكم.قسميف حكم ال

 . ويف نسخة: ألهنا عاطفة. ألهنا عطفت :وهذا معىن قول ابن هشام  
ل من صرح أبن الواو هي واو القسم، أو  على قو   وحيمل قول أيب حيان  

 رد ذلك إن قيل به. على 
يعين: من حيث كوهنا عاطفة أيخذ ما بعدها حكم ما ،  "والواو تقتضيه قوله: "ف

 .(2) ، وينزل منزلته قبلها
  

 

 (. 5/130الدكتور عبد اللطيف حممد اخلطيب ملغين اللبيب )حتقيق ( 1) 
 :وهي  ، ستة منها تفيد املشاركة بني املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم واإلعراب  ، تسعة  حروف العطف   (2) 

  عليه   املعطوف   حركة  املعطوف  تعطي  الباقية  والثالثة (.  أم)و   ، (أو )و   ،و)مث(، و)حىت(   ، و)الفاء(   ، (الواو )
  واملعطوف   املعطوف   بني   املشاركة  تفيد  فالواو(.  لكن )و   ، (ال )و   ، (بل)  وهي:  احلكم،   يف   املشاركة   دون 
 تعقيب.  وال  بينهما  ترتيب  على  تدل  وال  واإِلعراب،  احلكم يف  عليه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%88
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أبو عبيدة"  :ولذلك قال األلوسي   وتبعهما    ،  وابن عطية  (1) قال 
ِإَوْن ِمنُْكْم إَِلَّ حمس  :أعين  ، إشارة إىل القسم يف املبتدأ  (3): إن القسم يف اخلب(2) غري واحد

ا ارُِدها   .ىجسوا
وصرح بعضهم أن الواو فيه للقسم، وتعقب ذلك أبو حيان وقال عقب ذلك: "

  قسم واو  الواو  هذه  مثل  أن  إىل  حنوي  يذهب  ال  أيب    .(4)"أبنه  فحمل كالم 
أن الواو  أراد    أن ابن عطية  املستبعد    فمن  على من صرح بذلك.  حيان  

القسم واو  تقدم-   هي  هشام  -كما  ابن  بينه  ما  أراد  وإمنا   ،    يف )املغين(  يف 
 كالمه املتقدم.

ومن لف   ،يف )املغين( توجيه قول ابن عطية    وقد ذكر ابن هشام  
بعدً  فيه  أن  يذكر  ومل  ترجيًحا، ا لفه،  يذكر  ومل  ذلك   إال  ،  )  أنه ذكر  قصيدة  ل  ه شرح يف 

النار  ))يف حديث:  حيث قال    ،(كعب بن زهري ل ميوت ملؤمن ثَّلثة أولد فتمسه 
حتلة "القسم  إل  هو ((:  الذي  األصل  على  هنا  اليمني  إن  املفسرين:  من  قال مجاعة 

  ، ىجسوإْن ِمنُْكْم إَل وارُِدهااحمسيقول:    ال أنه كناية عن القلة؛ وذلك أن هللا    ،القسم
قسمه، ويف هذا القول نظر؛ ألن    واملعىن: أن النار ال متسه إال مبقدار ما يب هللا  

 

ال ميوت ملؤمن ثالثة أوالد  )):  يف حديث النيب    -القاسم بن سالم  -ع بيد  قال أبو    (1) 
ِإَوْن ِمنُْكْم حمس:  قول هللا    : يعين  (( حتلة القسم))قوله:  "  ((، حيث قال: فتمسه النار إال حتلة القسم

ْقِضيًّا  تًْما ما ب ِكا حا ا را نا لَعا ا َكا ارُِدها   " به قسمه فيه    فال يردها إال بقدر ما يب هللا  [،71]مرمي:  ىجس إَِلَّ وا
 (. 17-2/16( )حلل، مادة: )عبيد القاسم بن سالم  ، أليب غريب احلديث 

تفسري  انظر:  (  2)  على  اخلفاجي  الشهاب  )حاشية  لألزهري  176-175/ 6البيضاوي  اللغة،  هتذيب   ،)
(3/281.)   

 . (( إال حتلة القسم))   :يريد يف قوله  ( 3) 
 (. 8/439انظر ذلك يف )روح املعاين( )  (4) 
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أجيب هبا القسم من قوله   اليتاجلملة ال قسم فيها، اللهم إال إن عطفت على اجلمل  
:  نَّما ِجثِيًّاحمس ها ْولا جا نَُّهْم حا ُْحِْضا يااِطيا ُثمَّ نلا الشَّ نَُّهْم وا اْحُْشا ب ِكا نلا را إىل   [68]مرمي:   ىجسفاوا

 . (1) "آخرها، وفيه بعد
ال يبعد؛ لكون العطف  ف؛  -خالفًا ملا ذكره ابن هشام  –وهو قريب  أقول:  

  ؛ ولذلك قال الشهاب اخلفاجيوالتذييل ، ويقويه السياق  لعدم ختلل الفاصلحمتماًل، و 
   :)البيضاوي على  )حاشيته  تقول  يف  أن  جواب ":  ولك  على  معطوفة  اجلملة 

 . (2)"لعدم ختلل الفاصل ؛القسم أو حال، وحديث البعد غري مسموع
ز احلالية والعطف، وقال: حديث جو      واخلفاجي"  : قال األلوسي  

   .(3) "وهو كما ترى  ،لعدم ختلل الفاصل ؛البعد غري مسموع
قوله  :اخلطايب    قالو  من  القسم  موضع  فأين  قيل:  ِإَوْن حمس   :  فإن 

ْقِضيًّا ما تًْما  حا ب ِكا  را ا  لَعا نا  َكا ا  ارُِدها وا إَِلَّ  قوله   : قيل  [؛71]مرمي:  ىجسِمنُْكْم  إىل  مردود    هو 
: نَُّهْم  حمس اْحُْشا ب ِكا نلا را يااِطيا فاوا الشَّ  . (4) "اآلية ىجسوا

)البسيط(:    الواحديأيب احلسن    قول  :وحنوه وكان اإلمجاع أن هذه "  يف 
نَُّهمْ حمس  : بورود النار، وموضع القسم قوله      اآلية قسم من هللا اْحُْشا ب ِكا نلا را   ىجسفاوا

 . (5) "وهذه اآلية ترجع إىل ما قبلها ابلعطف، وهي داخلة يف اجلملة املقسم عليها ،اآلية

 

 0[1916(، طبعة مصر، سنة ]59، البن هشام )ص:قصيدة كعب بن زهري هشرح  (1) 
 (. 175/ 6حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي ) (2) 
 (. 8/439روح املعاين ) ( 3) 
 (. 1/315سليمان اخلطايب ) ، أليبغريب احلديث   (4) 
 (. 14/293التفسري البسيط ) (5) 
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ابن هشام   توجيه  أن  ابن عطية    فتبني  عدل األقوم و األ  هو   لقول 
غري واحد من األئمة؛ وملا  خالف ما أريد منه، وال سيما وقد قال به   من محله على  

 .من القول تقدم
 ابنفإن    ،كما تقرر  وهو قول قريب  ،وإذا كان هذا توجيه قول ابن عطية  

بعًدا  هشام   فيه  إن  قال:  غ  ، قد  هشام  ف  ريه، ورجح  ابن  رجح  يف    قد 
 . اجلملة ال قسم فيهاأن  -كما تقدم-(،قصيدة كعب بن زهريل هشرح)

 
 والذي يرجح هذا القول: 

 وجود قرينة تقطع بتعني القسم:  عدم  - 1
قوله  فكما   احمس   :أن  وارُِدها إَل  ِمنُْكْم  القسم  ىجسوإْن  جواب  فهو  حيتمل   ،

 كذلك حيتمل االستئناف. 
 عدم تعني العطف.  - 2
 أن القول ابلقسم فيه زايدة على املعىن الظاهر، دون معني قاطع. - 3

القلة    وجعل ابن هشام وقد شاع يف ذلك، ومنه   ،حتلة القسم كناية عن 
 :بن زهري قول كعب
 ( 1) ل   ي    ل   هن األرض حت  ل مس   ذواب      ختذى على يسرات وهي الحقة      

املعىن فيفعل   ،مسهن األرض قليل  :فإن  ليفعلنه  كما حيلف اإلنسان على شيء 
اليسري قسمه  ؛منه  به من  أن   .ليتحلل  املفسرين من  قاله مجاعة من  فيما  إن  قال:  مث 

ارُِدهااحمس  :وهو إشارة إىل قوله    ،القسم على األصل  ؛ اإخل نظرً   ىجسِإَوْن ِمنُْكْم إَِلَّ وا

 

 (. 87ديوان كعب بن زهري )ص:( 1) 
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من قوله   ،إال إن عطفت على اجلمل اليت أجيب هبا القسم  ،ألن اجلملة ال قسم فيها 
: نَُّهمْ حمس اْحُْشا ب ِكا نلا را  . (1) انتهى -كما تقدم– وفيه بعدقال:  ،إىل آخرها ىجس  فاوا

الشنقيطي   الشيخ  أن    -وهللا تعاىل أعلم-الذي يظهر يل  "  : ولذلك قال 
، وال قرينة واضحة  (2) ألهنا مل تقرتن أبداة من أدوات القسم  ؛اآلية ليس يتعني فيها قسم 

هللا  يف كتاب  قسم  بتقدير  واحلكم  القسم،  على  عطفها  يتعني  ومل  القسم،  على    دالة 
  فيه قرينة ظاهرة  الرجوع      زايدة على معىن كالم هللا  دون  دليل جيب  بغري 

املتفق عليه ال      وحديث أيب هريرة  .إليه   ؛ امً يتعني منه أن يف اآلية قس املذكور 
وإن مل يكن هناك    ،ألن من أساليب اللغة العربية التعبري بتحلة القسم عن القلة الشديدة

ا قدر ما   جدًّ  قلياًل ما فعلت كذا إال حتلة القسم، يعنون إال فعاًل    ، يقولون: قسم أصاًل 
كعب بن زهري   حيلل به احلالف قسمه، وهذا أسلوب معروف يف كالم العرب، ومنه قول

 يف وصف نقته: 
 ل    ي    ل    هن األرض حت  ل مس   ذواب       رات وهي الحقة  ذى على يس   خت      

لشدة خفتها إال قدر حتليل القسم، ومعلوم   ؛يعين: أن قوائم نقته ال متس األرض
 هلا كما ترى، وعلى أنه ال ميني من نقته أهنا متس األرض حىت يكون ذلك املس حتلياًل 

قوله   فمعىن  املعروف،  املعىن  حت))  :هذا  إال  (( لةإل  النار  يلج  ال  أي:   ،
قلياًل ولوجً  جدًّ ا  جابر  ،ا  حديث  يف  قدمنا  حر، كما  وال  فيه  أمل  رفوع،  امل     ال 

قسمً  اآلية  يف  إن  قالوا:  من  أقوال  قوله:  وأقرب  على  معطوف  إنه  قال:  من  قول  ا، 
نَُّهمْ حمس اْحُْشا نلا ب ِكا  را كقوله:    ؛ىجسفاوا عليه،  معطوفة  بعده  املذكورة  اجلمل  ُثمَّ  حمسألن 

 

 (. 8/439انظر: روح املعاين ) ( 1) 
 . -كما تقدم –فال يصح أن تكون الواو واو القسم  (2) 
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نَُّهمْ  ُْحِْضا نَّ   حمسوقوله:    ،ىجسنلا اْْنِعا نلا ْعلامُ   ُثمَّ حمسوقوله:    [،69]مرمي:  ىجسُثمَّ 
ا
أ اْحُن    [، 70]مرمي:  ىجسنلا

  .لداللة قرينة الم القسم يف اجلمل املذكورة على ذلك 
قوله:   ارُِدهااحمسأما  وا إَِلَّ  ِمنُْكْم  أيضً   ،ىجسِإَوْن  للعطف  حمتمل  وحمتمل فهو  ا، 

 . (1) "-والعلم عند هللا تعاىل- لالستئناف
ال قسم   :   وقال غري أيب عبيد"  :    األزهري  أبو منصوروقال الشيخ  

ارُِدهااحمس  : يف قوله   وإمنا التحلة لألميان.    ؟فكيف يكون له حتلة  ىجسِإَوْن ِمنُْكْم إَِلَّ وا
إال التعذير الذي ال ينداه منه مكروه. ومثله قول   ( (إل حتلة القسم) )قال: ومعىن قوله  

   .(2) مل أابلغ يف ضربه ووعظه : ا، أي، ووعظته تعذيرً العرب: ضربته حتلياًل 
واأللوسي    وجعل هشام  القلة   اآلية  وغريمها  ابن  على  الدال  اجملاز  ،  من 

 . أوىل؛ ملا تقدم بيانه  احلمل على ذلك مع القول أبن اآلية ال قسم فيهاو 
  ، ا عن القلةولعل األسلم من القيل والقال جعل ذلك جمازً "  :قال األلوسي  

  ( اترخيه) أخرجه أمحد والبخاري يف    ما  :وهو جماز مشهور فيما ذكر، وال يعكر على هذا
أنس  :وغريهم  ،والطباين بن  معاذ  قال:    عن رسول هللا      عن  أنه 

ير  )) ُمتأطأوِ ًعا ل َيخذه سلطان مل  تعاىل  من حرس من وراء املسلمني يف سبيل هللا 
لَّةأ القسم  . (3)((ىجسِإَوْن ِمنُْكْم إَِلَّ وارُِدهاحمس يقول:   فإن هللا ؛ النار بعينه إل حتِأ

 

 (. 3/482)  أضواء البيان  (1) 
(،  306/ 1، للزخمشري )الفائق يف غريب احلديث واألثر (، وانظر:  3/281انظر: هتذيب اللغة، لألزهري )   (2) 

 (. 430-1/429، البن األثري )النهاية يف غريب احلديث واألثر 
 (3  )[ أمحد  ضعف  [15612أخرجه  فيه  )،  إبسناد  يف  الكبري والبخاري  ]التاريخ  يف  1480(  والطباين   ،]

رواه أمحد، وأبو يعلى،  (: "288-5/287يف )جممع الزوائد( )     قال اهليثمي[.  402)الكبري( ]
 . "  من رشدينحااًل  وهو أحسن  ، والطباين، ويف أحد إسنادي أمحد ابن هليعة
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أيضً  ذلك  القلة من  إرادة  مع  التعليل صحيح  إال   ،افإن  النار  ير  مل  قيل:  فكأنه 
ولوال   ، وال بد من وقوع ما أخب به   ،أخب بورود كل أحد إايها  ألن هللا    ؛قلياًل 

ْوا  ُثمَّ حمس  .ذلك جلاز أن ال يراها أصاًل  ِينا اتَّقا ابإلخراج منها على ما ذهب إليه    ىجس ُنناج ِ اَّلَّ
 . (1) "اجلمع الكثري

مل    من العجيب قول الدكتور عبد اللطيف حممد اخلطيب: "إن ابن عطية  و 
 "؛ إذ مل يقل به أحد. يكن حنوايً 

ابن عطية   أن  املعلوم  واللغة، وهذا مسلم،   فمن  والنحو  التفسري  إمام يف 
به  و  شهد  والداينقد  علمه    .القاصي  سعة  على  تدل  اليت  األئمة  بعض  أقوال  وهاك 

ا يف كان إمامً "  أنه  الذهيب  عنه احلافظ    هقال: ما  وتبحره يف علوم التفسري واللغة
ذكيًّ  املشاركة،  قوي  العربية،  ويف  التفسري،  ويف  فطنً الفقه،  العلممدركً ا  ا  أوعية  من  ،  ا، 

 . طلب العلم وهو مراهق، وكان يتوقد ذكاء
ا كان واسع املعرفة، قوي األدب، متفننً   :  وقال احلافظ خلف بن بشكوال

 . (2) "يف العلوم
ا ابألحكام واحلديث والتفسري،  ، عارفً ا جلياًل كان فقيهً "   :  قال ابن الزبريو 

ابرعً أديبً   ،لغوايً   ،حنوايً  شاعرً ا،  مفيدً ا  العظيم...ا،ا  القرآن  تفسري  أصدق    ،وألف:  وهو 
 . (3)"شاهد له إبمامته يف العربية وغريها

 

 (. 8/439) روح املعاين  (1) 
اتريخ  (،  368-6/367) بن بشكوال  ، الالصلة يف اتريخ أئمة األندلس  ،( 588/ 19)  النبالء   أعالم   سري   (2) 

 (. 37/74)  اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم
 (. 73/ 2)  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة (3) 



  

  

   

343 

  

فرحون   ابن  فقيها"  : وقال  واألحكام  ، كان  ابلتفسري،    ،واحلديث   ،عاملا 
 . (1) "له نظم ونثر ،حسن التقييد ،امقيدً  ،واألدب  ،واللغة ،والنحو ،والفقه

العقيان)وصفه صاحب  و  الثناء،  "  أبنه: (  قالئد  العالء، وحمرز مالبس  نبعة دوح 
صالة، وقار كما رسى اهلضب، وأدب كما أطرد السلسل  فذ اجلاللة، وواحد العصر واأل

العذب، وشيم تتضاءل هلا قطع الرايض، ويبادر به الظن إىل شريف األغراض، سابق  
التعب  ،األجماد أدمن  شبابه،  ثوب  ينض  ومل  بعالئه،  األمد  على  السودد   فاستوىل  يف 
ا، وما أثكل على أوائله، وال سكن إىل راحات بكره ا، حىت تناول الكواكب قاعدً جاهدً 

 . (2) "وأصائله، أاثره يف كل معرفة علم يف رأسه نر، وطوالعه يف أفاقها صبح أو هنار 
أبو حيانو  وأفضل من     وصفه  التفسري،  علم  "أجل من صنف يف  أبنه: 

 واألقوال يف ذلك كثرية. .(3) تعرض للتنقيح فيه والتحرير"
 

 ويتبني مما تقدم أن اآلية فيها أكثر من قول: 
   :والذي يعنينا 

 ومن لف لفهما:  ، توجيه قول ابن عطية وأيب عبيد - 1
العطف   أرادوا  أهنم  تبني  قسم،  حيث  القسم  على  واملعطوف  قبله،  القسم  على 

ويقويه السياق    لعدم ختلل الفاصل،  ؛ خالفًا ملا ذكره ابن هشام    ،وهو قول قريب
 . -كما تقدم–والتذييل 

 

 (. 175 -174)ص:  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب (1) 
 (. 207)ص: قالئد العقيان   (2) 
 (. 1/20)  البحر احمليط يف التفسري  (3) 



  

  

   

344 

  

قوله   -  2 من  مستفاد  املذكور  ْقِضيًّاحمس  :  القسم  ما تًْما  حا ب ِكا  را ا  لَعا نا    ىجس َكا
 .ا ا واجبً أي: قسمً  [،71]مرمي:

نا حمس   :أن معىن    عن عكرمة  :أخرج اخلطيبقد  و  ْقِضيًّا َكا تًْما ما ب ِكا حا ا را  ىجس لَعا
   .(1)عن ابن مسعود واحلسن وقتادة :اوروي ذلك أيضً  .ا ا واجبً كان قسمً   [:71]مرمي:

ب ِكا حمسإن  قيل:    -  3 ا را  ؛كذا  ي  عل   كما تقول: هلل    ،املقصود منه اليمني  ىجس لَعا
ورد يف كالمهم كثريً  وعلى  ملثله،  إال  يذكر  والقسم ال  اللزوم  إال أتكد  له  ا إذ ال معىن 

 للقسم كقوله:
 ( 2) ا  ي اف  ح نَ اَل ج  ت هللا رَ  ارة بي  زي          لى أزورها  ا جئت لي  إذا م ي  ل   ع     

املراد هبذه وجيوز أن يكون    كما صرحوا به،   ،اليمني  :فإن صيغة النذر قد يراد هبا
 .(3)كقوهلم: عزمت عليك إال فعلت كذا  ،القسم :اجلملة

  : املراد ابلقسم ما دل على القطع والبت من السياق، فإن قوله  أن    –  4
ْقِضيًّاحمس ما تًْما  حا ب ِكا  را ا  لَعا نا  لقوله:    ىجسَكا ا حمستذييل وتقرير  وارُِدها إَل  ِمنُْكْم  وهذا    ،ىجسوإْن 

 للحصر يف اآلية ابلنفي واإلثبات.  ؛مبنزلة القسم يف أتكيد اإلخبار، بل هذا أبلغ
 أن الواو هي واو القسم، وهو قول ضعيف، وقد تقدم ما فيه.  - 5
ِإَونَّ ِمنُْكْم حمس كقوله:    ،القسم مضمر بتقدير: وإن منكم وهللا إال واردهاأن    –  6

 َّ ِئا ُباط  ْن َلا اما   ذكره اخلطايب  .  وهللا :فأضمر.  املعىن: وهللا ملن ليبطئن  ،[ 72]النساء:  ىجسل
 

  النكت والعيون     (،5/256تفسري ابن كثري )(،  18/237تفسري الطبي )  (، 8/438)  روح املعاين انظر:    (1) 
 . (6/175حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي ) ،( 3/385)

األعرايب   (2)  ابن  األعظم انظر:    . أنشده  واحمليط  ليلى.  (.  7/379)  احملكم  إىل جمنون  ينسبه  وهو يف  وبعضهم 
(: بلفظ: )حلفت لئن القيت ليلى خبلوة***أطوف ببيت هللا رج الن حافيا(. ديوان  233)ص:  ( ديوانه)

 جمنون ليلى، بتحقيق: عبد الستار أمحد فراج، دار مصر للطباعة. 
 (. 8/438روح املعاين ) ، (175-174/ 6حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي ) (3) 
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)البسيط(  الواحدي  و (،  غريب احلديثيف ) فإن  "  :  اخلطايب  قال  .(1) يف 
تًْما   ِإَونْ حمس  :   قيل: فأين موضع القسم من قوله ب ِكا حا ا را نا لَعا ا َكا ارُِدها ِمنُْكْم إَِلَّ وا

ْقِضيًّا يااِطيا حمس:    هو مردود إىل قوله   :قيل  [؛ 71]مرمي:   ىجسما الشَّ نَُّهْم وا اْحُْشا ب ِكا نلا را   ىجس فاوا
 .اآلية

ِمنُْكْم    ِإَونَّ حمسكقوله:    ،وهو أن العرب حتلف وتضمر املقسم به   ، وفيه وجه آخر
 َّ ِئا ُباط  ْن َلا اما   :   وكذلك قوله  . وهللا  : فأضمر  ،وإن منكم وهللا ملن ليبطئن  : معناه  ، ىجسل

 .(2) "وإن منكم وهللا إال واردها :املعىن  ىجسوإْن ِمنُْكْم إَل وارُِدهااحمس
  .، وهو األقرب إىل الصواب يتعني فيها قسم الأن اآلية  - 7

 . -تعاىل أعلموهللا -وال يبعد القول األول 
 

 : حروف القسم:خامًسا
 . (3) والالم هي: الواو والباء والتاء واهلاء  حروف القسم

    .-كما سيأيت– ومع )هللا( ،)من( اجلارة تستعمل يف القسم مع )ريب(وقيل: 

 

 (. 14/294) احلسن الواحدي ، أليب التفسري البسيطانظر:  (1) 
 (. 316-1/315سليمان اخلطايب ) ، أليبغريب احلديث   (2) 
(.  3/499)  الكتاب"  وقد يقول بعض العرب: هلل ألفعلن ، كما تقول: اتهلل ألفعلن  "  :  سيبويه قال    (3) 

هذه احلروف    . لالما و   ، والواو  ، والتاء  ، الباء  : وهي ، اعلم أن حروف القسم أربعة"  :  الزجاجي قال  و 
به املقسم  ألخرجن  ، ختفض  وهللا  مقدر كقولك:  فعل  صالت  ألنطلقن   ، واتهلل  ،وابهلل   ، وهي    ، وهلل 

ابهلل   :والتقدير  مقدر  ،أقسم  به   ،فالفعل  ينطق  مل  به   ،وإن  املقسم  نصبت  احلروف  هذه    ، وإن حذفت 
  : وقال ابن السراج    (.83)ص:  القاسم الزجاجي  ، أليبالالماتانظر:    "كقولك: هللا ألخرجن 

الواو" مخس:  به  واملقسم  القسم  انظر: ومن   ،والالم   ،والتاء  ،والباء  ،أدوات  النحو   "  يف    األصول 
(1/431 .) 
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َُّهْم أَْجاعِيا حمس  : كقوله    ،وقد وردت )الواو( يف القرآن الكرمي ب ِكا لاناْسأنلا  ىجسفاورا
يااِطيا حمس  :وقوله   [،92]احلجر: نَُّهْم والشَّ اْحُْشا ب ِكا نلا  [. 68]مرمي:   ىجسفاورا

ُكمْ حمس  :و)التاء( يف قوله   نَّ أْصنااما ِ ْلكِيدا  [. 57]األنبياء: ىجسوتااَّللَّ
انِِهمْ حمس:  كقوله    ،و)الباء( مل ترد إال مع فعل القسم ْهدا أْيما ِ جا ُموا بِاَّللَّ  ىجسوأقْسا

 [. 109]األنعام:
"  ويف املفصل(:  القسم)شرح  قلنا   :أصل حروف  وإمنا  منها،  مبدلٌة  والواو  الباء، 

الفعل وذلك  احمللوف،  إىل  احلَل ف  فعل   به  ي ضاف  الذي  اجلر  حرف  ألهنا    : ذلك؛ 
ِلف  ) ية،  ، أو حنومها، لكنه ملا كان الفعل غري متعد وصلوه ابلباء املعد ِ (أ ق ِسم  )، أو  (أح 

اللفظ   ابهلل)فصار  ابهلل)  أو   ،(أحلف   هللا  (أ قسم   قال   . :  ْهدا  حمس جا  ِ بِاَّللَّ ُموا  وأقْسا
انِِهمْ   . (1) " [109]األنعام:  ىجسأْيما

ْغوِيانَُّهمْ حمسكما جيوز إضماره حنو: 
ُ تِكا ْلا  . (2) خبالف غريها[ 82]ص:  ىجسفابِعِزَّ

والتاء الواو  يف  ذلك  جيوز  وال  معها،  القسم  فعل  ذكر  أقسم   ، وجيوز  تقول:  فال 
 وال أقسم اتهلل.  ،وهللا

ْهدا حمس:  مل ترد يف القرآن إال مع فعل القسم، كقوله    ( الباء)و ِ جا ُموا بِاَّللَّ وأقْسا
انِِهمْ   . [109]األنعام:  ىجسأْيما

حيذف القسم  فعل  فصار  اختصر  الكالم  يف  يكثر  القسم  ويكتفى   ،وملا كان 
 ابلباء. 

 

 (. 489/ 4)  بن يعيش ، الشرح املفصل (1) 
 (. 2/477)  مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعانظر:  (2) 
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اللَّيِْل إِذاا ياْغَشا حمس:  كقوله   ،مث ع وِ ض عن الباء ابلواو يف األمساء الظاهرة   ىجسوا
كقوله  ،[1]الليل: اجلاللة  لفظ  يف  ُكمْ حمس  :  وابلتاء  ْصنااما

ا
أ نَّ  ِكيدا

ا ْلا  ِ تااَّللَّ  ىجس وا
 وهذا قليل، أما الواو فكثرية.  ، [57]األنبياء:

ابن هشام   القسم"  :قال  ولذلك خصت جبواز ذكر   ؛الباء أصل حروف 
واستعماهلا   .بك ألفعلن :ودخوهلا على الضمري حنو .أقسم ابهلل لتفعلن :الفعل معها حنو

 .(1)"اأسألك ابهلل مستحلفً  :أي ، ابهلل هل قام زيد :حنو ،يف القسم االستعطايف
وإن كانت الواو    ، الباء هي أصل أحرفهيف )مهع اهلوامع(: "  قال السيوطي  

 . (2)"م بهسَ ق  م  م ابل  سَ القَ   لع  فهي تلصق فِ  ،ألهنا لإللصاق ؛  منهاأكثر استعمااًل 
ولذلك فضلت سائر حروفه "  :املرادي  وقال   القسم،  أصل حروف  الباء 
   :بثالثة أمور

 .  (3)أهنا ال جيب حذف الفعل معها، بل جيوز إظهاره. حنو: أقسم ابهلل :أحدها
 . (4) أهنا تدخل على املضمر. حنو: بك ألفعلن : والثاين

أهنا تستعمل يف الطلب وغريه، خبالف سائر حروفه. فإن الفعل معها   :والثالث
الطلب. وزاد بعضهم رابعً ال يظهر، وال جتر املضمر، وال تس  الباء  ،  اتعمل يف  وهو أن 

تكون جارة يف القسم وغريه، خبالف واو القسم واتئه، فإهنما ال جتران إال يف القسم. 
 . (5)"كالالم  ،قلت: ويشاركها يف هذا بعض حروف القسم

 

   (.211)ص: بن الوراق ، ال النحو علل انظر:  ، (143)ص: مغين اللبيب عن كتب األعاريب (1) 
 . (2/477مهع اهلوامع ) (2) 
 وال أقسم اتهلل.  ،أقسم وهللا  : فال تقول ،وال جيوز ذلك يف الواو والتاء  (3) 
 أن الضمري يرد الشيء اىل أصله.  ومعلوم ،  (وك )  :وال  (، تك )  : وال تقول (4) 
 (. 45)ص: اجلىن الداين يف حروف املعاين   (5) 
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وذلك أن القسم   ،-كما تقدم–  يف القسم االستعطايفتستعمل    أهنا  :ومن ذلك
أخرى مجلة  أتكيد  هبا  يقصد  انشائية  األ  ،مجلة  اجلملة  هذه  نشائية  إخرى  فإن كانت 

االستعطايفأيضً  القسم  هو  فذلك  زيد  :حنو  ،ا  قام  هل  ابهلل   :أي  ؟ابهلل  أسألك 
 :)جمنون ليلى( قيس بن امللوحقول  :ا. ومن القسم االستعطايف ابلباءمستحلفً 

 (1) فاهاقَ ب لَت بيل الصبح أو ق              إليك ليلى ضممتَ هل ِبَربِ َك       
 :إايها يف اللفظ واملعىن مضارعتها ومن ذلك:

  :وتبدل الواو من الباء يف القسم ألمرين" :  ابن جين قال
  .امضارعتها إايها لفظً  :أحدمها
  .مضارعتها إايها معىن :واآلخر

الشفة من  الباء  فألن  اللفظ  الواو كذلك   ،أما  أن  الباء   ،كما  فألن  املعىن  وأما 
 . (2) "والشيء إذا الصق الشيء فقد اجتمع معه  ، لإللصاق والواو لالجتماع

الكفوي   القسم"  : وقال  فعله  ()واو  مناب  الفعل   ،تنوب  يذكر معها  فال 
 . (3) "فإنه يذكر معها ويرتك ،ا خبالف الباء أبدً 

ورِ  حمس  :؛ قال هللا  -تقدمكما  –  واو القسم ختفض ما بعدهاو  الطُّ كِتااب     ١وا وا
ْسُطور    ورِ حمس)الواو(  اليت يف      :ف    [، 2-1الطور:]  ىجس2ما الطُّ هي واو القسم، والواو اليت   ىجسوا
ْسُطور  حمسهي يف   كِتااب  ما   ، اهي واو العطف، أال ترى أنه لو عطف ابلفاء كان جائزً   ىجسوا

هبا يقسم  ال  ذاْرًوا  حمس  :كقوله    ، والفاء  ارِيااِت  اَّلَّ وِقًْرا    ١وا ِت   ىجس2فااْْلااِمًلا

 

   (. 222)ص: قيس بن امللوحل ، ليلىديوان جمنون   (1) 
شرح  (،  10/607)  احملكم واحمليط األعظم(، وانظر:  1/154)  بن جين االفتح    ، أليب سر صناعة اإلعراب   (2) 

 (. 4/300)  ابن احلاجب على كافيةالرضي 
 (. 922)ص: الكليات   (3) 
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غري أنه إذا كان ابلفاء فهو متصل ابليمني األوىل، وإن كان ابلواو فهو    [،2-1]الذارايت: 
 . (1) "شيء آخر أقسم به
الرضي قوله  "   :  وقال  حنو  القسم،  واو  بعد  الواو  تكررت    : وإذا 

اللَّيْلِ حمس ياْغَشا    وا اَلَّ   ١إِذاا  ُتا إِذاا  ارِ  انلَّها واخلليل   ، [2-1]الليل:  ىجس2  وا سيبويه    فمذهب 
،  وذلك   ؛هي واو القسم، واألول أقوى  :وقال بعضهم  .أن املتكررة واو العطف

ومل تفد العطف وربط املقسم به الثاين    ،  من الباءألهنا لو كانت واو القسم لكانت بداًل 
وما بعده ابألول، بل يكون التقدير: أقسم ابلليل، أقسم ابلنهار: أقسم مبا خلق، فهذه  

  له من جواب، فتطلب ثالثة أجوبة   بد    ثالثة أميان كل واحد منها مستقل، وكل قسم ال
األصل، وإن  استغناء مبا بقي بعد احلذف، فاحلذف خالف    ؛ حذف جواابن  :فإن قلنا

الواحد جواابً  هذا  منهاجعلنا  واحد  أن كل  مع  للمجموع،    يطلب جواابً   الستقالله  ؛  
واحد، واملقسم   شيءفلم يبق إال أن نقول: القسم    ، خالف األصل  اأيضً   ، فهو مستقاًل 

واحد، جواب  فيكفيه  به،  املقسم  ال  للجواب،  الطالب  هو  والقسم  ثالثة،  فكأنه    به 
ِتَّ حمسهار وما خلق:  قال: أقسم ابلليل والن اشا ل ْعياُكْم  سا أقسم هبذه    :أي  ،[ 4]الليل:  ىجسإِنَّ 
 وسيأتيك مزيد بيان يف ذلك. .(2) "الثالثة: ان األمر كذا

" املفصل(:  منها يف ويف )شرح  إبداهلا  قد كثر  الواو، ألنه  فمبدلة من  التاء  وأما 
و(ت َكأة ) حنو:   و(ت راث )،  و (تَ و راة)،  املخرج.  ؛  (3) ( خت ََمة)،  ات ساع  جهة  من  هبا  لَشَبهها 

 

 (. 483-15/482، لألزهري ) هتذيب اللغةانظر: ( 1) 
 (. 307 -4/306) احلاجبابن  على كافيةشرح الرضي  (2) 
تَ و جلَ   (3)  ألفاظ حنو:  الواو يف  التاء من  العرب  أبدلت  اه  ،وت راث   ،وت َكَأة   ، وخت ََمة  ،وتَ ي قور   ، وقد    ، وت ك الن   ، وجت 

الو لوج ه   ، والوِراثة   ، والوِكاء  ، والَوَخامة  ، والَوقار   ، من:  )  والوَكالة.   ، والَوج  املصون  وانظر:  3/18الدر   ،)
اإلعراب  للزخمشري )ص:املفصل يف صنعة  التصريف (،  512-513،  الكبري يف  البن عصفور  املمتع   ،

 (. 220-3/219) شرح شافية ابن احلاجب ،( 254)ص:
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 من فناسب مهسها لني حروف اللني. وملا كانت الواو بداًل   وهي من احلروف املهموسة،
األصل، فلذلك ال تدخل إال على كل ظاهر، وال تدخل الباء، والبدل ينحط عن درجة 

على املضمر؛ الحنطاط الفرع عن درجة األصل، ألنه من املرتبة الثانية. والتاء ملا كانت 
 من الواو، وكانت من املرتبة الثالثة، احنطت عن درجة الواو، فاختصت ابسم هللا  بداًل 
ا(1) لكثرة احللف به  ؛ لكتاب، وهو مذهب أكثر . وإىل هذا يشري صاحب هذا 

 أصحابنا. 
ومنهم من يقول: إن البدل جيري جمرى املبدل منه يف مجيع أحكامه، وال يتقاصر 

 . (2) .."عن األصل لقربه منه
ِ حمسقوله:  "  :وقال الفراء   وال جيعلون مكان   ،اتلرمحن  :العرب ال تقول  ىجستااَّللَّ

 . إال يف هللا   ، الواو اتء
أكثر   أهنا  الكالموذلك  يف  جمرى  منها  ،األميان  الواو  أن  يف   ؛فتومهوا  لكثرهتا 

قال:   وكما  ورث،  من  وهو  الرتاث،  قالوا:  اتء كما  وأبدلوها  تاَْتاىحمسالكالم،    ىجسرُُسلاناا 
قالوا:  [،44]املؤمنون: املواترة، وكما  والتجاه  ،التخمة   وهي من  الوخامة،  وهي   ،وهي من 

 . (3)"من واجهك 

 

 تاْذُكُر يُوُسفا حمس:    قوله  ، كما يف  وقد يكون فيها معىن التعجب  (1) 
ُ
ِ تاْفتاأ على   [85]يوسف:  ىجس قاالُوا تااَّللَّ

 . طريق التعجب
 (. 492 -4/491) بن يعيش ، الشرح املفصلانظر:  (2) 
القرآنانظر:    (3)  للفراءمعاين  وانظر:  ( 2/51)  ،  التفسري،  يف  احمليط  املصون  6/304)  البحر  الدر   ،)

(6/528 ).   



  

  

   

351 

  

ِ حمسوالتاء يف  "  : وقال ابن عطية    ، كما أبدلت يف تراث   -بدل من واو  ىجس تااَّللَّ
ال    ،وال تدخل التاء يف غري لفظ اجلاللة من بني أمسائه    -ويف التورية ويف التخمة

   .(2) وجيوز ذلك يف الواو .  (1) "-وال اتلرحيم ،ال تقول: اتلرمحن -يف غري ذلك 
 . (3) من واووليست بداًل  ،فزعم أهنا أصل بنفسها  وخالفهم السهيلي

وال   ، وتبدل التاء من الواو  .فعلنألواتهلل    ،وهللا ألفعلن  :تقول(: " املقتضب)يف  و 
نَّ حمس  :  وذلك قوله  .وحده    تدخل من املقسم به إال يف هللا ِكيدا

ا ْلا  ِ تااَّللَّ وا
ُكمْ  ْصنااما

ا
  ؛ الدخول يف مجيع ما دخلت فيه الباء والواو وإمنا امتنعت من    .[ 57]األنبياء:  ىجسأ

  ؛ وإمنا دخلت على الواو الداخلة على الباء   ،ألهنا مل تدخل على الباء اليت هي األصل
 . (4)"فلذلك مل تتصرف

ُكمْ حمس   :قوله    يف     الزخمشري  جار هللا   قالو  ْصنااما
ا
نَّ أ ِكيدا

ا ِ ْلا تااَّللَّ  ىجسوا
  : وفيها   ،والتاء بدل من الواو  ، والواو بدل منها  ،القسمالباء أصل حروف  "[،  57]األنبياء:

التعجب معىن  وأتتيه  ،زايدة  يده  على  الكيد  تسهل  من  تعجب  منرود    ، كأنه  عتو  مع 
 .(5) "وقهره

الباء  )  :أما قوله: "بعض ما أورده فقال  يف )البحر(   أبو حيان    وقد تعقب
األصل أصاًل   (هي  القسم  ؛إمنا كانت  حروف  أوسع  الظاهر،   ؛ألهنا  على  تدخل  إذ 

  .وحتذف ،ويصرح بفعل القسم معها ،واملضمر

 

 (. 3/265)  احملرر الوجيز (1) 
 (. 5/255) بن يعيش ، الشرح املفصلانظر: ( 2) 
 (. 528 -6/527(، وانظر: الدر املصون )6/304)  البحر احمليط يف التفسري  (3) 
 (. 1/156)  سر صناعة اإلعراب(، وانظر:  2/320)لمبد ل ، املقتضب (4) 
 (. 157)ص:  مغين اللبيب عن كتب األعاريب(،  122/ 3)الكشاف   (5) 
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فشيء قاله كثري   (التاء بدل من واو القسم الذي أبدل من ابء القسم)وأما أن  
دليل ذلك  على  يقوم  وال  النحاة،  السهيلي  ،من  القول  هذا  رد  يقتضيه   .وقد  والذي 

 .  (1) آلخر النظر أنه ليس شيء منها أصاًل 
قوله:   معىن)وأما  فيها زايدة  التاء  التعجب  ،إن  التاء   (وهو  أن  النحاة  فنصوص 

والالم هي اليت يلزمها التعجب يف    ،جيوز أن يكون معها تعجب، وجيوز أن ال يكون
 . (3) "(2) القسم

وأما )اهلاء( فلم ترد يف القرآن الكرمي، وإمنا يف )لسان العرب(، كقوهلم: )ها هللا 
م ق ِسم  هنا قد نب ه الس اِمع على أتكيد  فال    هاء التنبيه عَوٌض من الواو،ف  .(4)كذا(  ألفعلن  

 .(5) وم نَ ب  ًها عليه ،وم نَ بِ ًها ،القسم؛ فهذا احلرف هنا يقتضي تنبيًها 
وقال   .إن )من( اجلارة تستعمل يف القسم مع )ريب( ومع )هللا(  :وقد قال بعضهم

 .آخرون هي حمذوفة من )امين(

 

 (. 8/172)  الدر املصون . انظر: كال منها أصليعين: أن  ( 1) 
مبشمخر به    ***هلل يبقى على األايم ذو حيد)   أمية بن أيب عائذ:   كقول و   ، رأيت كاليوم قطهلل ما  كقولك:    (2) 

واآلوس  انظر:الظيان   .)  ( لسيبويه  )املقتضب (،  497/ 3الكتاب،  للمبد  ،  الالمات (،  2/324، 
الوعل.  ( ذو حيد)و   (.81للزجاجي )ص: قرن  واحليود: حروف  احليد  قرون،  :  (املشمخر و): صاحب 

املعىن: أتعجب، وأقسم ابهلل أنه لن يبقى وعل  و   . (اآلس )  : : نوع من النبات، وكذلك(الظيان و)املرتفع.  
ينبت فيه اآلس والظيان، أي  أبًدا، حىت وهو يسكن يف جبل مرتفع    كلنا إىل املوت.   :على قيد احلياة 

قول فيه  يبقى) ه:  والشاهد  جاءت    ( هلل  والتعجب،   ( الالم)حيث  القسم  معىن  قسم  فهي    لتفيد  حرف 
 . ( هلل ال يبقى)  :التقدير و النافية مع إرادهتا،  (ال )حذف  وقد  . وتعجب

 (. 7/444)  البحر احمليط يف التفسري (3) 
 . (2/12( انظر: حاشية العالمة حممد عرفة الدسوقي على مغين اللبيب، البن هشام )4) 
 (. 1/266)   اللمحة يف شرح امللحةانظر:  (5) 
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أن القسم:    واحلاصل  امليم -  (م هللا)قوهلم يف  امليم يف ذلك حرف جر  -بضم   .
 عند قوم من النحويني. 

 منها لفتحت،  أبهنا لو كانت بداًل   وذهب قوم إىل أهنا بدل من واو القسم. ورد  
تح الواو، وأبن إبدال امليم من الواو مل يوجد، إال يف كلمة واحدة، خمتلف فيها،  كما تف

 .  (فم)وهي 
   .  . واختاره ابن مالك (امين)وذهب قوم إىل أن هذه امليم اسم، وهي بقية  

 ا، فهي مثلثة. الفتح والكسر أيضً  :وحكى يف هذه امليم
هي من اليت تستعمل يف   (م هللا)  : إىل أن قوهلم    الزخمشري  جار هللا  وذهب

 . (1)القسم، حذفت نوهنا
 ( من هللا)و  ،فيمن ضم امليم  (م هللا)  :وقوهلم يف القسم"  :قال ابن هشام  
  (، أمين هللا)  : هنا حمذوفة من قوهلمإ  ( م هللا)ومن قال فيهما ويف    ،فيمن ضم امليم والنون 

 .  (2) "ال من ابب احلروف ،فإهنا على هذا القول من ابب األمساء ،فال يصح ذكرها هنا
 . (3) وفيه حبث ينظر يف مظانه

حرف بني  يسبق  القسم  والفرق  القسم  حرف  أن  اجلواب:   به،   املقسم  وحرف 
 .اجلواب  مجلة أول  يف يقع اجلواب  وحرف

 
  

 

 (. 139)ص: اجلىن الداين يف حروف املعاين انظر: ( 1) 
 . (150)ص: شرح شذور الذهب (2) 
لالكتابانظر:    (3)  واإلعراب  (، 229/ 4)  سيبويه ،  البناء  علل  يف  النحو (،  1/376)  اللباب  يف    األصول 

الفوائد(،  2/331)   املقتضب (،  1/430) تسهيل  البن  شرح   ،( املباين  (،  3/203مالك  رصف 
 (.  360، مصابيح املعاين، البن نور الدين املوزعي )ص:( 61)ص:  البن جين، املنصف، ( 326)ص:
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( :الفرق بني واو القسم والواو ال :سادًسا  يت تضمر بعدها )ُربَّ
الصائغذكر   عل "  :   ابن  يدخل  أن  جيوز  القسم  واَو  العطف  أن   واو  يها 

َُّهمْ حمس : ، وكما قال هللا   هللا(وفاؤه، كقولك: )وو  نلا
ا
ب ِكا لاناْسأ را  . [92]احلجر: ىجسفاوا

( فال يدخل   جيوز أن وال فاؤه؛ فالعليها واو العطف،    والواو القائمة مقام )ر ب 
 :وصاحب يف قول الشاعرتقول: و 

هَ   ت    ه    اِحب  نَ ب       صَ و          َمَضاإذ           َضا   ه  لِيَ ن      (1) ا ال َكَرى يف َعي ِنِه مَتَض 
 .(2) صاحبفو  :وال

  :حنو مبحذوف، إال تتعلق وال الظاهر، االسم على تدخل  جر حرف: القسم وواو
اهااحمس :  قوله ْمِس واُضحا الشَّ  . [1]الشمس: ىجسوا

متعلقان    واجلار واجملرور،  جمرور بواو القسم  (الش م سِ )و   ،حرف قسم وجرالواو  ف
 .أقسم :حمذوف تقديرهبفعل 

حنو   أخرى  واو  تلتها  يُْتونِ حمس  :فإن  الزَّ وا اِل ِِي  العطف   .[1]التني:  ىجسوا واو  فالتالية 
  .وإال الحتاج كل من االمسني إىل جواب 

 وليس  احملذوفة، برب  بعدها وجير  ،النكرة االسم على إال تدخل الف (رب ) واو أما
 :القيس امرئ كقول ،  ابلزائد شبيه  جر حرف  (رب ) ألن ؛متعلق هلا

       
  

 

اللغة واألدب (،  168)ص:  نوادر أيب زيدانظر:    (1)  اللغة( 1/192)  الكامل يف  مادة: ، مجهرة  )مضمض(    ، 
،  شرح األبيات املشكلة  (،12/46)  هتذيب اللغة(، 6/1106))مضض(   ، مادة:الصحاح (،  1/212)

)وصاحب( على أن الواو القائمة مقام )رب( ال جيوز    :فيه   والشاهد  (.234)ص:  الفارسي   أليب علي 
 يدخل عليها واو العطف وال فاؤه.   أن

 (. 271/ 1)  اللمحة يف شرح امللحة  (2) 
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 (1) ليبتلي موم  اهل واع     أن ب لي         ع        سدوله أرخى البحر كموج  وليل     
قال   هللاوقد  تكون  :الزخمشري    جار  أن  قوله    الواو    جيوز    : يف 

ىحمس ْخرا
ُ
أ ا  وا ُ بِها اطا اَّللَّ حا

ا
ا قاْد أ لايْها اْم تاْقِدُروا عا  .(2) )رب(  واوَ  [21]الفتح: ىجسل

ىحمسيف:      ز الزخمشري  وجو  ":  قال أبو حيان   ْخرا
ُ
أ أن تكون جمرورة    ىجسوا

مل أتت يف القرآن جارة، مع كثرة ورود ذلك    (رب )ألن   ؛، وهذا فيه غرابة(رب )إبضمار  
مضمرة؟ هبا  يؤتى  فكيف  العرب،  أن    (3) يف كالم  يظهر  ىحمسوإمنا  ْخرا

ُ
أ مرفوع   ىجسوا

بعدها، و اطا حمسابالبتداء، فقد وصفت ابجلملة  حا
ا
أ تكون يف   ىجسقاْد  أن  هو اخلب. وجيوز 

ا  قادْ حمس  :يفسره معىن  ،موضع نصب مبضمر ُ بِها اطا اَّللَّ حا
ا
وقضى هللا أخرى. وقد    :أي  :ىجسأ

   . (4)"هذين الوجهني  ذكر الزخمشري
مل أتت يف القرآن جارة، مع   (رب )ألن    ؛وهذا فيه غرابة": وقول أيب حيان  

 عدم  " فيه نظر؛ إذ ال مينع  كثرة ورود ذلك يف كالم العرب، فكيف يؤتى هبا مضمرة؟
احتمالَ  لفظًا  ذلك غرابة  ،هنا  تقديرها مضمرة  ورودها جارة  يستدعي  وقد ذكر .  وال 

  يف أوجه اإلعراب.على أنه من االحتماالت اليت قد ترد ذلك  الزخمشري 

 

اللبيب  انظر:    (1)  )473)ص:مغين  اخلطيب  الدكتور  بتحقيق  القيس(،  4/386(،  امرئ  (  48)ص:  ديوان 
[48]. 

الزخمشري    (2)  رَ ) جيوز يف  ":  قال  يفسره  (ىأ خ  بفعل مضمر،  ا حمس  :النصب  بِها  ُ اَّللَّ اطا  حا
ا
أ تقديره:    ىجسقاْد 

ا حمسوقضى هللا أخرى قد أحاط هبا. وأما   لايْها اْم تاْقِدُروا عا لكوهنا    ؛فصفة ألخرى، والرفع على االبتداء   ىجسل
ب اْم  حمس :  موصوفة  وىجستاْقِدُروا ل ا حمس،  بِها  ُ اَّللَّ اطا  حا

ا
أ املبتد ىجسقاْد  خب  إبضمار  أ:  واجلر    الكشاف ("  رب)، 

(4/341 ) . 
ا ياوادُّ حمس  : حنو   ، الكافة  ( ما : ) الوارد منها متصل ب  (3)  . انظر حاشية الشهاب اخلفاجي  وفيه نظر   [ 2]احلجر:  ىجسُرباما

 (. 8/62على تفسري البيضاوي ) 
 (. 715-9/714( ) الدر املصون(، وانظر أوجه اإلعراب يف )9/494)  التفسريالبحر احمليط يف   (4) 
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 القسم:لمات  :بًعاسا
 
 لم القسم:  - 1

هلل ألفعلن ، كما أن بعض تقول:      سيبويه فقد تقدم قول    (الم القسم)أما  
  : والتقدير  ،هلل ألنطلقن  أن بعض تقول:  :   الزجاجيوقول  .  (1) تقول: اتهلل ألفعلن  

 .  (2) أقسم ابهلل
 اجلواب   والم  به،  املقسم  والم اجلواب: أن الم القسم تسبق  القسم  والفرق بني الم 

للداللة   ؛اليت تدخل  على أداة شرطئة للقسم هي  الالم املوط ِ ، و اجلواب   مجلة  أول  يف  تقع
 . -كما سيأيت– على أن اجلواب بعدها إمنا هو جواٌب لقسم  م قد ر قبلها

 
 لم جواب القسم: - 2

القسم  )المأما   اليت  (جواب    اجلوهري قال    اجلواب.  مجلة  أول  يف  تقع  فهي 
:  " ًجوااب تكون  أن  تصلح  التوكيد  للقسمومجيع المات  ِإَونَّ حمس  :كقوله    ، 

 َّ ِئا ُباط  ْن َلا اما ألن املقسم    ؛والثانية جواب   ،فالالم األوىل للتوكيد؛  (3) [72]النساء:  ىجسِمنُْكْم ل

 

 (. 431-1/430، البن السراج )األصول يف النحو (، وانظر: 3/499)  الكتابانظر:  (1) 
 (. 83)ص: القاسم الزجاجي ، أليب الالماتانظر:  (2) 
ب  (3)  التأكيد  ) جاء  النحاة   (، إن  :  يسميها  اليت  التأكيد  استعمال    ،املزحلقة   :وبالم  الثقيلة، ويف  التوكيد  ونون 

ط نفسه  ف، وزايدة احلروف زايدة يف املعىن. ويف جمموع هذه املؤكدات ختويف رهيب ملن ثب  الفعل املضع  
لكالم: وإن منكم  وتقدير ا  مقدر،   قسم  جواب  الم   : والثانية  ،الم التوكيد  :الالم األوىل فط غريه.  أو ثب  

َّ حمسيف موضع نصب، وصلتها:    ( من)و   .ملن أقسم ليبطئن  ِئا ُباط  وحكى الفراء   .اليمني  : ألن فيه معىن  ؛ىجسَلا
   ورده بقوله    . عن بعض قدمائهم أن اجلملة القسمية ال تكون صلة:  امانْ حمس  =ِإَونَّ ِمنُْكْم ل
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وهي   أبخرى،  توصل  اجلملتني مجلة  بني  ويربطون  ابألوىل،  الثانية  لتؤكد  عليه  املقسم 
النحويون  يسميها  وهي  :حبروف  القسم،  املشددة  ( إن)  :جواب  والالم   ، املكسورة 

ا خري منك، ووهللا لزيد خري منك، كقولك: وهللا إن زيدً   ،املعرتض هبا، ومها مبعىن واحد
عل القسم  أدخلوا الم  إذا  زيد،  ليقومن  آخره  وقولك: وهللا  يف  أدخلوا  مستقبل  فعل  ى 

خفيفة أو  شديدة  االستقبال  ؛ النون  ذلك؛   ،لتأكيد  من  بد  ال  احلال،  عن  وإخراجه 
إن  كقولك: وهللا ما فعلت، ووهللا    ،، ومها مبعىن(ما)و   ،اخلفيفة املكسورة  (إن )  :ومنها

ابحمللوف إال أبحد  كقولك: وهللا ال أفعل، ال يتصل احللف  (،  ال)  : ومنها  .فعلت، مبعىن
   .(1) "هذه احلروف اخلمسة، وقد حتذف وهي مرادة

حنو: وهللا لزيد   ،الالم اليت هي جواب القسم تدخل على اجلملة االمسية والفعليةو 
ُكمْ حمسقائم،   أْصنااما نَّ  ْلكِيدا  ِ لايْنااحمسو،  [57]األنبياء:  ىجسوتااَّللَّ عا  ُ اَّللَّ آثاراكا  ْد  لاقا  ِ   ىجس تااَّللَّ

   .(2) [91يوسف:]
  ( إن )و  ( الالم : )ب  : القسم جياب أبربعة أشياء"  :  أبو القاسم الزجاجي وقال  
  .يف النفي  (ال)و  (ما)و ،يف اإلجياب 

وألنه هو احمللوف   ؛ويتم الكالم  ، ألنه به تقع الفائدة  ؛وال بد للقسم من جواب 
عليه  ،عليه حملوف  بغري  حلف  ذكر  ألخرجن  ،وحمال  وهللا  واتهلل    ،فالالم كقولك: 

زيدً  هللا    ،األقصدن  ُكمْ حمس  :قال  أْصنااما نَّ  ْلكِيدا  ِ وقال   [، 57]األنبياء:  ىجسوتااَّللَّ

 

= َّ ِئا ُباط  اللبيب عن كتب  انظر:    "ىجسَلا   ؛ ألهنا ال حمل هلا   (يبطئن  )  :ومجلة   (. 818  )ص:   األعاريبمغين 
 جواب القسم املقدر. 

 (. 5/2035)للجوهري    ،الصحاح  (1) 
 (. 137)ص:  اجلىن الداين يف حروف املعاين انظر: انظر: ( 2) 
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 :  حمس ِ اِْلالا ا  ذا بِها قِْسُم 
ُ
أ قال:    ؛ [1]البلد:  ىجسَلا  باد  حمسمث  كا ِِف  انا  نْسا اإْلِ لاْقناا  خا ْد   ىجسلاقا

 .  (1)"فجعل جوابه ابلالم [،4]البلد:
 وسيأتيك مزيد من البيان يف )مجلة جواب القسم(.

 
 :للقسم ئةالَّلم املوطِ   - 3

 : اا أو تقديرً لفظً  )إن( شرطالعلى أداة  غالًبائة للقسم الَّلم املوط ِ أ. دخول 
املوط ِ  اليت  الالم  هي  للقسم  شرطئة  أداة  على  اجلواب لل   ؛تدخل   أن  على  داللة 

قاَم  القسم قائٌم م  وجواب ،  بعدها إمنا هو جواٌب لقسم  م قد ر قبلها، ال جواب الشرط
 .(2) الالم املؤذنة أيًضا: تسمىو  .غن  عنهوم ،جواِب الشرط

لإليذان أبن اجلواب   ؛الالم الداخلة على أداة شرط"هي    :قال ابن هشام  
  : وتسمى   ،الالم املوذنة  :ومن مث تسمى  ،ال على الشرط  ،بعدها مبين على قسم قبلها

 .(3) "مهدته  :أي ،ألهنا وطأت اجلواب للقسم ؛ا املوطئة أيضً 
اخلفاجي   الشهاب  "  قال  البيضاوي(:  تفسري  على  )حاشيته  الالم يف 

املقرونة هي من قوهلم  : وتسمى  ، املوطئة   ، (4) َوِطيًئاصار    أ يوطأ وطً   املوضع  َوط َؤ    : الالم 
  :أي  ،فهذه الالم كأهنا وطأت طريق القسم  ،سهل املشي فيه، ووطأته أن توطئة  :أي

الالم اليت تدخل على الشرط   :فها النحاة أبهناسهلت تفهم اجلواب على السامع، وعر  
 

 (. 85)ص: القاسم الزجاجي ، أليب الالمات  (1) 
التفسريانظر:    (2)  يف  احمليط  )4/330)  البحر  املعاين (،  10/145)(،  4/634(،  حروف  يف  الداين    اجلىن 

 (. 137)ص:
اللبيب  (3)  )310)ص:  مغين  اخلطيب  الدكتور  بتحقيق  وانظر:  3/273(،  القرآن (،  علوم  يف    البهان 

 (. 2/492)  مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع (،4/338)
 (. 1/81)  ( وطأللجوهري، مادة: )  ،الصحاح انظر: ( 4) 
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لتوذن أن    ؛اا أو تقديرً بعد تقدم القسم لفظً   (إن)لكنها غلبت يف    ،وغريها  (إن)سواء  
فإين   أو  أكرمك  قلت:  ولو  ألكرمنك،  أكرمتين  لئن  للشرط، كقوله:  ال  له  اجلواب 

وليس   .  (1)  أكرمك أو ما أشبهه مما جياب به الشرط مل جيز صرح به ابن احلاجب
أن جياب الشرط مع تقدم القسم  ز  فجو    ، خالف فيه    الفراء   ا عليه فإن  هذا متفقً 

وخالف    ،ل هو الصحيح، وكوهنا جيب دخوهلا على الشرط هو املشهورلكن األو    ،عليه
   .(2) " فيه بعض النحاة

املوط ِ و * للقسمالالم  ْرُُجونا   لائِنْ حمس  : مثبتة، كقوله    تكون  ئة  َيا َلا  ْخرُِجوا 
ُ
أ

وناُهمْ  نُُْصُ لائِْن قُوتِلُوا َلا يا ُهْم وا عا  [. 12]احلشر:ىجس  ما
ِإَوْن حمس  : ا قبل الشرط، كقوله  رً وقد حتذف هذه الالم مع كون القسم مقد  *

اُمْْشُِكونا  ْعُتُموُهْم إِنَُّكْم ل طا
ا
 [. 121]األنعام: ىجسأ

العرب إثبات الالم املؤذنة ابلقسم قبل والكثري يف كالم  "  :قال أبو حيان  
حذفها ومن  الشرط،  ِينا حمس  :  قوله  :أداة  اَّلَّ نَّ  سَّ اما َلا ُقولُونا  يا ا  مَّ عا يانْتاُهوا  اْم  ل ِإَوْن 

َِلمٌ 
ا
اٌب أ ذا ُروا ِمنُْهْم عا فا    . (3) "[73]املائدة: ىجس كا

  

 

 (. 4/458)  كافية ابن احلاجبشرح الرضي على  انظر:   (1) 
حاشية    (، 2/202)  روح املعاين (، وانظر:  40/ 3الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي )انظر: حاشية  (  2) 

الكشاف على  األبكار   ، (4/163)  الطييب  عقيل  (، ح2/545)  نواهد  ابن  على شرح  اخلضري  اشية 
 (. 3/84) على ألفية ابن مالك 

اْم يانْتاُهوا حمس  : وقوله    (. 145/ 10)  التفسري البحر احمليط يف    (3)  اْم يانْتاُهوا حمسشرطية، و  ( إن )     ىجسِإَوْن ل فعل    ىجسل
نَّ حمسو  . الشرط اماسَّ حمذوف  ىجسَلا قسم  جواب  يف  واقعة  الفتح،    (ن ميس  ) و  ، الالم  على  مبين  مضارع  فعل 

 .ألهنا جواب القسم  ؛واجلملة ال حمل هلا 
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ْناا   قااَلا حمس  :  قوله  :ومن حذفها* تارْْحا وا اا  نلا تاْغفِْر  اْم  ل ِإَوْن  ناا  نُْفسا
ا
أ لاْمناا  ظا بَّناا  را

اُكونانَّ ِمنا اْْلااِْسِينا   [. 23]األعراف: ىجسنلا
نَُّكمْ حمس  :ومن ذلك قوله * انُُْصا  [. 11]احلشر: ىجسِإَوْن قُوتِلُْتْم نلا
 

 : على )ما( الشرطية املوطئة الَّلم دخولب. 
ا آتايُْتُكْم ِمْن حمس  : ومن ذلك ما قيل يف قوله  * اما ُ ِميثااقا انلَّبِي ِيا ل ذا اَّللَّ خا

ا
ِإَوذْ أ

نَّهُ  انُُْصُ ِلا وا بِهِ  ُْؤِمَُنَّ  ِلا عاُكْم  ما ا  لِما ٌق  ِ د  ُمصا راُسوٌل  اءاُكْم  جا ُثمَّ  ة   واِحْكما ]آل    ىجسكِتااب  
 [. 81عمران:

احلليب   السمني  للقسمالالم  "عالمة    :قال  أدوات   :املوطئة  قبل  تقع  أن 
ا آتايُْتُكْم ِمْن كِتااب  حمسوقد أتيت مع غريها حنو:    (،إن)الشرط، وأكثر جميئها مع   اما ]آل    ىجسل

ْن تابِعاكا ِمنُْهمْ حمس ،[ 81عمران: اما  . (1) "[18]األعراف: ىجسل
والقسم حمذوف كقوله   (إن) وأكثر ما يكون ذلك مع  "   :وقال ابن مالك  
  :الِِميا حمس الظَّ اِمنا  ل إًِذا  إِنَّكا  الْعِلِْم  ِمنا  اءاكا  جا ا  ما باْعِد  ِمْن  اءاُهْم  ْهوا

ا
أ اتَّباْعتا  لائِِن    ىجس وا

   [.145]البقرة:
ا   ِإَوذْ حمس  :الشرطية يف قوله    (ما  : )وقد اقرتنت ب   اما ُ ِميثااقا انلَّبِي ِيا ل ذا اَّللَّ خا

ا
أ

بِهِ  ُْؤِمَُنَّ  ِلا عاُكْم  ما ا  لِما ٌق  ِ د  ُمصا راُسوٌل  اءاُكْم  جا ُثمَّ  ة   واِحْكما كِتااب   ِمْن  آتايُْتُكْم 
نَّهُ  انُُْصُ ِلا  . ىجسوا

  

 

 (. 2/94)  الدر املصون  (1) 
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 : (1) ومثله قول القطامي
 ( 2) "ا وليس إليك ما مل ترزقبً لَ جَ             هب  ي        ك سَ   أتين  لي تَ   قزِ ا ر     ومل       

 الشرطية.  (إن)وأكثر ما تكون مع  " :  املراديوقال 
 تدخل على غريها، من أدوات الشرط. وقد 

ة  حمس :قراءة غري محزة :ومن ذلك  ا آتايُْتُكْم ِمْن كِتااب  واِحْكما اما  . (3)"ىجسل
ا آتايُْتُكمْ حمس : الالم يف قولهوقد قرأ اجلمهور  اما  ابلفتح.    ىجسل

 ابلكسر.   وقرأها محزة
   :أمهها وجهان  ،(4) على وجوه يف قراءة اجلمهور ( ما)يف إعراب وقد اختلف 

 

 (. 112)ص:ديوان القطامي  ( 1) 
 (. 895/ 2)  شرح الكافية الشافية  (2) 
 (. 137)ص: اجلىن الداين يف حروف املعاين  (3) 
، وقد ذكر يف قراءة  (293-3/284املصون( ) يف )الدر    السمني احلليب    :وقد فصل أوجه اإلعراب   (4) 

حيان   أبو  وذكر  أقوال،  مخسة  حيان    أربعة.  اجلمهور  أبو  قراءة "  :قال  توجيه  فأما 
شرطية منصوبة على املفعول ابلفعل بعدها، والالم قبلها موطئة    ( ما) أن:    -1  : اجلمهور ففيه أربعة أقوال
بعدها جواابً  ما،  ميثاقجمليء:  أخذ هللا  للقسم، وهو  ق   .النبيني    والزجاج ول  وهو  والكسائي  ومل  املبد   ،

، ودخلت الالم كما دخلت على:  (الذي )، هاهنا مبنزلة:  ( ما )  وذهب اخلليل    يرتضه ابن هشام. 
، والالم اليت يف الفعل  ( إن)، كهذه اليت يف:  (ما ) ، حني قلت: وهللا لئن فعلت ألفعلن، فالالم يف:  ( إن )

ا آتايُْتُكمْ حمس، يف:  ( ما) اخلليل وسيبويه أن:    وذهب  كهذه اليت يف الفعل هنا.  اما وقد خرجها    ، شرطية   ىجسل
  ( ما) أن تكون:    -2.  على الشرطية غري هؤالء: كاملازين، والزجاج، وأيب علي، والزخمشري، وابن عطية 

آتيناكم، والعائد حمذوف  آتيناكموه  ،موصولة مبتدأة، وصلتها:  الفارسي وغريه   . تقديره:  أبو علي  .  قاله 
ل غ ن  ما آتيناكم من كتاب وحكمة،    (ما )أن تكون   -3 موصولة مفعولة بفعل جواب القسم، التقدير: لَتَ ب  

ل غ ن ، للداللة عليه  ألن الم القسم إمنا تقع على الفعل، فلما دلت هذه الالم    ؛قال: إال أنه حذف: لَتَ ب  
الفعل حذف ا حمسن يكون:  أ   -  4.  على هذا  اما والتقدير   ،ىجسل َلم ا،  آتيناكم  :ختفيف  أيب  .  حني  ابن  قاله 

 (. 239-2/237)  البحر احمليط يف التفسريانظر: " إسحاق
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واخلليلاألول سيبويه  رأي    (، الذي)  :مبعىن  ( ما)أن    : (1)  واألخفش  : 
الكالم آتيتكموه)  :وتقدير  اهلاءو   (،الذي  حذفت  العائد  ،قد  ختفيف   ، وهي  بقصد 

 رفع مبتدأ. يف حمل ِ  ( ما)وعلى هذا تكون الالم لالبتداء و .اللفظ
رأي  والثاين والزجاج:  والكسائي  والالم   ،شرطية  ( ما)أن    :  (2)  املبد 

للقسم  ،للتحقيق موطئة  مبنزلة  ؛وهي  امليثاق  أخذ   ( تؤمنن  )   : ومجلة  .االستحالف   :ألن 
  وهو يغين عن جواب الشرط. ،جواب القسم

ْن تاواِلَّ حمس إن اجلزاء قوله: : وقال الكسائي ما  .  (3) [28]آل عمران:   ىجسفا
ا آتايُْتُكمْ حمسإن الالم يف قوله:  "  : الزخمشري    جار هللا وقال   اما ؛  الم التوطئة   ىجس ل

معىن  يف  امليثاق  أخذ  ُْؤِمَُنَّ حمسويف  .  االستحالف  :ألن  و  ىجسِلا القسم،  جواب    ( ما )الم 
ُْؤِمَُنَّ حمسو  .الشرط  :حيتمل أن تكون املتضمنة ملعىن جواب القسم والشرط   مسد    سادٌّ   ىجسِلا

بهمجيعً  لتؤمنن  آتيتكموه  للذي  مبعىن:  موصولة  تكون  وأن    الزخمشري  قولو .  (4) "ا، 
:  )قال الطييب    ،)وأن تكون موصولة :   ًاملوصولة  ا موطئة ملا يف  الالم أيض

جيوز أن تدخل املوطئة على غري     الزخمشري  الشرط، على أن    :وصلتها من معىن

 

الفتح    ، أليبسر صناعة اإلعراب  (، 1/225)  لألخفش   ، معاىن القرآن (،  3/107انظر: الكتاب، لسيبويه )(  1) 
وانظر:  2/76)   بن جين ا الفوائد(،  مالك )شرح تسهيل  الصبان على شرح    (، 217/ 3، البن  حاشية 

 (. 235/ 1)  األمشوىن أللفية ابن مالك
(، تفسري القرطيب  1/225، للفراء )معاين القرآن   (، 437-436/ 1، للزجاج )معاين القرآن وإعرابه انظر:  (  2) 

 (. 409-1/408(،  فتح القدير، للشوكاين )4/125)
القراءاتانظر:  (  3)  ابن زجنلة    ، أليب حجة  والبيان    (، 168)ص:زرعة  لالكشف  تفسري  (،  3/104)لثعليب  ، 

 (. 4/125) القرطيب 
 (. 1/379الكشاف )( 4) 
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يف    ،الشرط به  صرح  هود)كما  قوله:  (سورة  ِيانَُّهمْ   حمس  :  يف  ُواف  َلا ا  امَّ ل لَُكًّ    ىجس ِإَونَّ 
احمسوقال: الالم يف   [،111]هود: امَّ  . (1) ")َما(: مزيدة : موطئة للقسم، وىجسل

ا آتايُْتُكمْ حمس   :األحسن يف قوله  "و :  (املغين)يف      هشام  وقال ابن اما  ىجس ل
وأ موطئة  تكون  ال  و  ،شرطية   (ما)ن  لالبتداء  على    ؛موصلة  (ما)بل  محل  ألنه 

 . (2)"األكثر
ِ حمس  :  وقرأ محزة ا آتايُْتُكمْ ل الذي، وهي معلقة   :مبعىن  ( ما)بكسر الالم، و  ىجسما

املدينة:   أهل  وقرأ  الباقون:    (آتيناكم)أبخذ.  وقرأ  التعظيم.  على   ىجسآتايُْتُكمْ حمسعلى 
ألجل إيتائي    يف قراءة من قرأ بكسر الالم: مصدرية. ومعناه:  ( ما)وقيل: إن    .التوحيد

هللا   رسول  جمليء  مث  واحلكمة،  الكتاب  بعض  معكم،   إايكم  ملا  مصدق 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمنن     ألجل ذلك أخذ هللا  :الم التعليل: أي  :والالم

 به. 
 

 على )من( الشرطية:  املوطئة الَّلم دخولج. 
قوله  * ذلك  ِمنُْهْم    قاالا حمس:  ومن  تابِعاكا  ْن  اما ل ْدُحوًرا  ما ْذُءوًما  ما ا  ِمنْها اْخُرْج 

َْجاعِيا 
ا
نَّما ِمنُْكْم أ ها نَّ جا

ا ْمْلا
ا    [.18األعراف:] ىجسْلا

امانْ حمس  : يف قوله    الالم هي املوطئة للقسم احملذوف، ومن اسم شرط جازم   ىجسل
يف حمل رفع، وتبعك فعل ماض يف حمل جزم فعل الشرط، ومنهم جار وجمرور متعلقان  

 

 (. 2/432الكشاف )(، 4/163)  حاشية الطييب على الكشاف   (1) 
 (. 275-3/427(، بتحقيق الدكتور اخلطيب ) 311)ص: مغين اللبيب  (2) 
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نَّ حمسو  .مبحذوف حال
ا ْمْلا

ا التوطئة، وجواب   ىجسْلا بالم  املدلول عليه  القسم  الالم جواب 
 . واجلملة القسمية مستأنفة ،لداللة جواب القسم عليه ؛الشرط حمذوف

اسم موصول يف حمل رفع مبتدأ، ومجلة   (من)وجيوز أن تكون الالم الم االبتداء، و
صلة،   نَّ حمسوتبعك 

ا ْمْلا
ا رفع   ىجسْلا حمل  يف  وجوابه  القسم  وذلك  حمذوف،  قسم  جواب 

نَّما حمسللمبتدأ، والتقدير: للذي تبعك منهم وهللا ألمألن جهنم منكم، و ها مفعول به،    ىجس جا
َْجاعِيا حمس جار وجمرور متعلقان أبمألن، و ىجسِمنُْكمْ حمسو

ا
 أتكيد للضمري.  ىجسأ

سيبويه قولهومثل  "  :  قال  السابقة  امانْ حمس  :  اآلية  ِمنُْهْم   ل تابِعاكا 
نَّ 

ا ْمْلا
ا  .  (1) " إمنا دخلت الالم على نية اليمني ىجسْلا

مجاعة ذهب  شرطية  كوهنا   والفارسي   ،والزخمشري  ،والزجاج  ،كاملازين  ، وإىل 
 (2) . 
الزخمشري     تابِعاكا حمسالالم يف  "  : قال  ْن  اما و  ىجس ل للقسم.  نَّ حمسموطئة 

ا ْمْلا
ا  ىجس ْلا

الشرط جواب  مسد  ساد  وهو  ومنهم  ىجسِمنُْكمْ حمس  .جوابه،  ضمري  (3)منك  نغلب   ،
قوله يف  لُونا حمس  : املخاطب، كما  ْها ُتا قاوٌْم  عن   .(4) [138]األعراف:  ىجسإِنَُّكْم  عصمة  وروى 

تابِعاكا لحمسعاصم:   ْن  قوله  ىجسما وهو  الوعيد،  هذا  منهم  تبعك  ملن  مبعىن:  الالم،    : بكسر 

 

لالكتاب   (1)  التفسري(، وانظر:  3/108)  سيبويه ،  احمليط يف  ابن  (،  3/237)   البحر  الرضي على كافية  شرح 
 (. 4/457) احلاجب

 (.  3/287الدر املصون )( 2) 
ِمنُكمْ حمس:    قوله: )منك ومنهم(: تفسري لقولهف  (3)  نَّما  ها جا نَّ 

ا
ْمْل

ا
والتقدير: أقسم من تبعك منهم    ،ىجسْل

 . ألمألن جهنم منهم ومنك 
 فغلب املخاطبني.  (، قوم )ألنه صفة   ؛على الغيبة  -ابلياء التحتاين- ( جيهلون )األصل:  (4) 
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َْجاعِيا حمس
ا
نَّما ِمنُْكْم أ ها نَّ جا

ا ْمْلا
ا نَّ حمسعلى أن    ،ىجسْلا

ا ْمْلا
ا ْن تابِعاكا حمسيف حمل االبتداء،    ىجسْلا اما  ىجس ل

   .(1) "خبه
امانِ حمس   :ومن ذلك قوله  * ل بِيل    وا لايِْهْم ِمْن سا ا عا ولائِكا ما

ُ
ا باْعدا ُظلِْمهِ فاأ  ىجسانْتاُصا

 [. 41:الشورى]
يف  ف ا حمسالالم  انْتاُصا ِن  اما ل للقس  ىجس وا ابتداء موطئة  الم  الالم  أو  شرطية،  و)من(  م، 

 ا.بعد كونه مظلومً  :و)من( موصولة. وإضافة ظلمه من إضافة املصدر إىل مفعوله، أي
   إعراابن على النحو التايل:فالالم فيها 

   قال ابن عطية   .   قاله احلويف وابن عطية  .يف جواب القسمالالم واقعة    أ.
ا حمس والالم يف قوله: ِن انْتاُصا اما ل  .(2)الم التقاء القسم ىجسوا

السمني جبيد    :  قال  جعلنا  وليس  أن    (من)إذا  ينبغي  ألنه كان  شرطية؛ 
 .(3)جياب السابق، وهنا مل جيب إال الشرط

أوىل من     وهذا الوجه عند الشوكاين  ب. الالم لالبتداء، جيء هبا للتوكيد.
 الوجه األول.

 : على النحو التايل فيه إعراابن  )من(:و
ومل يذكر ،  السمنياسم شرط جازم يف حمل رفع مبتدأ، وهو الظاهر عند  أ.

 . غريه. وهو أوىل من املوصولية عند الشوكاين   أبو حيان
  

 

 (. 2/94الكشاف )( 1) 
 (. 165/ 5)  اجلواهر احلسان، (9/345)  البحر احمليط يف التفسري(، 5/40انظر: احملرر الوجيز )( 2) 
السمني    (3)  ا حمسقوله:  "  : قال  انْتاُصا ِن  اما ل عطية  :ىجسوا وابن  احلويف  وجعلها  االبتداء.  الم     هذه 

؛ ألنه كان ينبغي أن جياب السابق، وهنا مل  -كما سيأيت -شرطية    (من ) للقسم. وليس جبيد إذا جعلنا  
 (. 562/ 9)  جيب إال الشرط. الدر املصون 
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 ب. اسم موصول يف حمل رفع مبتدأ.
السمني   أن   (من)"  :قال  يف   جيوز  والفاء  الظاهر،  وهو  شرطية،  تكون 

ولائِكا حمس
ُ
الفاء  ىجسفاأ ودخلت  موصولة،  تكون  وأن  الشرط،  شبه    ؛جواب  من  عرفت  ملا 

   .(1) "املوصول ابلشرط
ذلك * قوله    وحنو  يف  قيل  زِْم  حمس  : ما  عا اِمْن  ل ذالِكا  إِنَّ  را  فا واغا ا  ْبا صا ْن  اما ل وا

ُمورِ 
ُ
 [. 43:الشورى] ىجساْْل

اسم  أو  مبتدأ،  رفع  حمل  يف  شرطية  إما  و)من(  لالبتداء،  أو  للقسم  الالم  فإن 
 حمل رفع مبتدأ.موصول يف 

ذالِكا حمس  : وقوله   ابن هشام    . منه  : أي  ىجس إِنَّ  بد من هذا "  : قال  وال 
  أم قدرن الالم موطئة   ،أو شرطية  ، موصولة  (من)لالبتداء و  : سواء أقدرن الالم  ،التقدير
 . شرطية (من)و ،(2)للقسم

 .  (4) فألن اجلملة خب ؛(3) أما على األول

 

 . (25/117(، التفصيل يف إعراب آي التنزيل ) 563-9/562)  الدر املصون (1) 
ابن عطية    (2)  قوله ":  قال  ا حمس:    والالم يف  ْبا صا ْن  اما ل أن    ىجسوا القسم، ويصح  أن تكون الم  يصح 

   . ( 5/41)  احملرر الوجيز"  ىجسإِنَّ ذالِكا حمسوخبه يف قوله:   ابتداء. ( من)تكون الم االبتداء. و 
 . موصولة  ( من)و  ،الالم لالبتداءأي: على تقدير أن  (3) 
وقد يكون    ،استقر فيها   : معناه  (يف الدار ) وقولك:    ، ا من ذكر يرجع إىل املبتدأالواقعة خبً وال بد يف اجلملة    (4) 

  ، ( السمن منوان بدرهم)و   ،( الب الكر بستني)ا فيستغىن عن ذكره. وذلك يف مثل قوهلم:  الراجع معلومً 
زِْم  حمس  :وقوله   اِمْن عا را إِنَّ ذالِكا ل فا ا واغا ْبا ْن صا اما ل ُمورِ وا

ُ
  (، 44)ص:  املفصل يف صنعة اإلعراب .  ىجساْْل

املفصل  لالكتاب  (، 1/233)  شرح  العربية  (، 393/ 1)  سيبويه ،  يف  أليب اللمع  جين االفتح    ،    بن 
العضدي  (،27)ص: أليباإليضاح  الفارسي   ،  الزخمشري  44)ص:  علي  وقال   .)  :  " وحذف
قوهلم:    ؛الراجع من  مفهوم، كما حذف  بدرهم)ألنه  منوان    = :انظر و   (، 4/230)  الكشاف  "( السمن 
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الثاين أن   ؛(1)وأما على  املرتفع ابالبتداء من  الشرط  اسم  بد يف جواب  فألنه ال 
ضمريه  على  قلنا  ،يشتمل  اخلب  :سواء  الشرط  ،إنه  فعل  اخلب  إن  وهو    ،(2)أو 

الثالث  ،(3)الصحيح على  اللفظ  ؛وأما  يف  القسم  جواب  يف    ، فألهنا  الشرط  وجواب 
  .املعىن

 

اجمليد   (4/61)النحاس    إعراب= القرآن  إعراب  يف  الغيب(،  5/537)   الفريد  (،  27/607)  مفاتيح 
 (. 259/ 3(، النسفي )5/83البيضاوي )

ا حمسيريد ابلثاين: أن تكون الالم يف  (  1)  ْبا ْن صا اما ل الم االبتداء، و)من( شرطية، وإذا كان كذلك فاجلملة اليت    ىجسوا
ُمورِ حمس  يقدر فيها الضمري هي قوله:

ُ
زِْم اْْل اِمْن عا وهي امسية، فكيف تكون جوااًب للشرط مع    ،ىجسإِنَّ ذالِكا ل

 (.  2/187عدم اقرتاهنا ابلفاء. انظر: حاشية الشمين )
 أي: مجلة فعل الشرط. ( 2) 
ابن  (  3)  أو كلتا اجلملتني؟ رجح  أو مجلة اجلواب،  الشرط،  فيه خالف، فهل هو مجلة فعل  الشرط  خب اسم 

من  )  :ألنك إذا حولت صيغة اجلملة الشرطية   ؛الراجحمجلة فعل الشرط، وهو  كون اخلب    هشام  
يبتهج قلت  -مثاًل –(  يسافر  امسية  مجلة  مبتهج )  : إىل  موصول    ( املسافر  اسم  إال  هنا  الشرط  اسم  وما 

من يسافر  ) واحلق أن حتويل الصيغة الشرطية  .  ا ال معىن أضيف إليه معىن الشرط ففك صلته بفعله لفظً 
وهو الذي    ، الشرط  : ألن هذا التقدير قد ألغى معىن  (؛ فر مبتهج املسا)  : إىل مجلة امسية ليس هو   (يبتهج 

  : ولو التزمنا الدقة يف التقدير لقلنا .  والشرط يف هذه الصيغة معىن ال جيوز إغفاله   ، بين عليه الكالم أصاًل 
وقد الحظ    ، لنبقى حمافظني على معىن الشرط  (؛املسافر إن يسافر يبتهج)  :تقديره   (من يسافر يبتهج )

كل  )  : لو خال عن معىن الشرط مبنزلة  (من يقم)   : إن قولك :فقال   )املغين( ،ذلك يف      ابن هشام 
الناس يقوم  (؛ ألن )من( من صيغ العموم، ولو مل يرد املتكلم معىن الشرط لكانت )من( يف موقع  من 

الشرط عندما  )كل(. و)كل( يف اجلملة اليت ذكرها مبتدأ، وخبه: )يقوم(؛ ولذا كان اخلب: مجلة فعل  
، بتحقيق: الدكتور  بن هشام ، ال)من( الشرطية  :املباحث املرضية املتعلقة ب   أييت )َمن( مبتدأ، وهو شرط" 

املبارك )60-48)ص:   مازن  يف كتاب:  املسألة  هذه  حتقيق  ومتام  املرضية(.  وانظر:  املباحث  مغين  (. 
 (. 5/437بتحقيق الدكتور اخلطيب ) (،  608)ص:  اللبيب
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واحلويف البقاء  أيب  مردود  :  (1)  وقول  الشرط  جواب  اجلملة    ا ألهن  ؛إن 
   .(2)امسية

مردود  :وقوهلما الفاء  إضمار  على  ابلشعر  ؛إهنا  ذلك  على   ،الختصاص  وجيب 
 .(4) " ال للتوطئة ،(3)قوهلما أن تكون الالم لالبتداء

 
ااثم  :القسم من اإلنشاء غري الطليب: نً

قام   :  الكالم إما خٌب أو إنشاء. ف )اخلب(: ما احتمل الصِ دق والكذب لذاته، ك 
اخلارج سواء  زيد، وأنت أخي.   واقع يف  بل هو  النطق،  يتوقف على  ومدلول اخلب ال 

 أخبت به أم ال، خبالف اإلنشاء.
صِ دق والكذب؛ إذ ليس له يف اخلارج الكالم ال ذي ال حيتمل ال هو )اإلنشاء(ف    : 

ابتكرته، ومل يكن له يف  نسبة تطابقه أو ال تطابقه. ومسِ ي إنشاء؛ ألن ك أنشأته، أي: 
 اخلارج وجود.

 واإلنشاء نوعان: 
 

 

أبو  (  1)  ا حمس:  البقاء  قال  ْبا صا ْن  اما ل ا حمسو  . شرطية   (من )   : ىجسوا ْبا واجلواب   ىجسصا هبا،  جزم  موضع  إِنَّ حمس  : يف 
الفاء.   ،ىجسذالِكا  التبيان يف    إن ذلك منه.   :الذي، والعائد حمذوف؛ أي   : مبعىن   ( من )وقيل:    وقد حذف 

 (. 1135/ 2)  إعراب القرآن
 أي: مجلة جواب الشرط امسية، ومل تقرتن ابلفاء. ( 2) 
الشرط،  (  3)  وهو  منهما،  املتأخر  فيحذف جواب  قسم وشرط،  اجتمع  ألنه  لالبتداء؛  الالم أبهنا  على  حيكم 

الالم   تكون  هلا  واجلواب  شرطية  )من(  جعل  َمن  وعلى  للتوطئة،  فالالم  القسم،  وهو  األول،  وجياب 
 (. 5/584)   حتقيق الدكتور اخلطيبلالبتداء. 

 (. 2/390)  شرح الدماميين(، 584-5/582)  اخلطيب (، بتحقيق الدكتور 648)ص: مغين اللبيب  (4) 
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   :اإلنشاء الطَّليب : األوَّل
 .  (1)وهو ما أفاد طلًبا ابلوضع، فيطلب به حتصيل غري حاصل يف اخلارج

املط ل  االس تفهامفإن كان  فهو  املاهي ة  املاهي ة   ،وب ذكر  إجياد   املطلوب  وإن كان 
 . (2) فهو أمر، أو الكف  عنها فهو هني. وهكذا

 
 :ليب اإلنشاء غري الطَّ   الثَّاين:

ويذهب بعض األصوليني إىل أن قسمة الكالم ثالثي ة، فهو إم ا خٌب، أو طلٌب، 
إنشاٌء.   الط ليب(، وقد  أو  )اإلنشاء  غريهم  مس اه  مبا  الط لب  القول  هذا  أصحاب  خص 

 واإلنشاء ملا عداه، ك : )ألفاظ العقود(، حنو: )بعت( و)اشرتيت(. 
 .  (3) والنِ داء  ،والت مين ،واالستفهام   ،هي والن   ،يدخل يف )اإلنشاء الط ليب(: األمر  ف

  

 

شرح   يف  ( ألن ه إذا كان طلًبا استدعى مطلواًب غري حاصل وقت الط لب؛ المتناع طلب احلاصل. انظر: املطو ل 1) 
 (.  224تلخيص املفتاح )ص:

منه،  2)  القيام  طلب  بنفسك  قام  فقد  )قم(،  لشخص:  تقول  عندما  يقال:  ذلك  ولتوضيح  تقول  (  وعندما 
لشخص: )ال تقم(، فقد قام بنفسك عدم القيام، وعندما تقول لشخص: )ليته يقوم(، فقد قام بنفسك  
متين القيام، وعندما تقول لشخص: )لعل ه يقوم(، فقد قام بنفسك ترجِ ي القيام، وعندما تقول لشخص:  

قام بنفسك    تقوم؟(، فقد  )هال يقوم(، فقد قام بنفسك احلث  واإلزعاج، وعندما تقول لشخص: )هل
    االستخبار والس ؤال.

( وقد يقال: إن  النِ داء منه ما هو خب ال إنشاء، وهو النِ داء بصفة حنو: )اي فاسق( و)اي فاضل(؛ الحتمال  3) 
 الصِ دق والكذب يف تلك الصِ فة. 
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 . (1) أفعال املدح والذ م، وفعال الت عجب، والَقَسم :ويدخل يف اإلنشاء غري الط ليب
السعد   العالمة  املقاربة  :)املطو ل(  يف  قال  طلب  كأفعال  وأفعاِل    ،"وغري 

 .  (2) وحنو ذلك" ،و)كم( اخلبي ة ،ولعل  ور ب   ،والَقَسم ،وصيِغ العقود ،املدح والذ م
 

 

فهو إنشاٌء، وليس فيه طلب، فكونك    ( أم ا )اإلنشاء غري الط ليب( فهو كالَقَسم، فإذا قلت: )وهللا ألفعلن (، 1) 
تقسم يعين أن يكون يف نفسك الَقَسم ، فإن  صيغَة الَقَسم واضحة، لكن هل ت  ق ِسم  حقيقًة أو ال؟ هل  
من   تؤخذ   ا  إمن  الش رعي ة  األحكام  أن   واحلاصل   نعرفه.  ال  شيٌء  هذا  ال؟  أو  الَقَسم   نفسك  يف  َقص د َك 

معن ما كان يف  أو  األصليني  اإلنشاء،  الغرضني  إذا خرجت عن  اخلبي ة  اجلملَة  أن   )فائدة    -اه، وذلك 
فقد حتو لت  اجلملة  إىل اإلنشاء. ومن ذلك قول احلارث بن وع ًلة من )البحر    -اخلب(، و)الزم الفائدة(  

نشائيِ   الكامل(: )قومي هم قتلوا أميم أخي***فإذا رميت أصابين سهمي(. والدِ اللة على هذا املعىن اإل
نسبَة   ال  نفسي ة  معان   هي  اخلبي ة  اجلملة  إليها  خترج  ال يت  األغراض  إن   ابجملاز؟  أم  ابحلقيقة  يكون  هل 
ملدلوهلا يف اخلارج، فمن يقول مثاًل: )ما أمجَل الس ماء( يتعج ب، فكل  ما يف اخلارج كون الس ماء مجيلة  

   –فقد يتظاهر بذلك أو ميثِ ل علينا مثاًل –نفسه، أو ليس كذلك  أو غري مجيلة، أم ا كون الت عجب قائًما ب
فهذه معان  نفسي ة ال نسبَة ملدلوهلا يف اخلارج، خبالف قولنا: )حمم د قائٌم(، فإن  كان قائًما ابلفعل فهو  

ة، فال  ِصدق، وإن كان ليس قائًما فهو كذٌب، فلهذا القول نسبٌة يف اخلارج. أم ا إذا كانت املسألة نفسي  
)قم( فهل   للمخاَطب:  أم ا عندما تقول  نسبَة ملدلوهلا يف اخلارج.  لنا على دخيلِة األنفس، فال  اطِ الع 
إرادة  إىل  اخلبي ة  من  اخلب  خروج  وكذلك  نعرف،  قائًما؟..ال  ليس  أو  نفسك،  يف  قائٌم  القيام  طلب 

الت   أو  الت حسر،  أو  االمتنان،  أو  )الذ مِ (  أو  مثال،  ذلك يف  )املدح(  ملدلول  نسبَة  الراثء...ال  أو  عجب، 
ا معان  نفسي ة. وإذا كانت قد صارت إنشائي ة، فهل دل ت على اإلنشائي ة على سبيل احلقيقة   اخلارج؛ ألهن 
الصِ دق   حيتمل  ال ذي  لإلخبار  وضعها  أساس  يف  اخلبي ة  اجلملة  إن   الكناية؟  أو  اجملاز  سبيل  على  أم 

جت عم ا حيتمل الصِ دق والكذب إىل ما ال حيتمل الصِ دق والكذب تكون بذلك قد  والكذب، فإذا خر 
أم ا   الكناية.  أو  اجملاز  له على سبيل  ما وضعت  إىل اإلنشاء، واستعملت يف غري  خرجت عن اإلخبار 

 اإلنشاء لفظًا فال يتصو ر إال يف الط لب.  
 (. 224شرح تلخيص املفتاح )ص: يف  املطو ل  (2) 
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ي  رَاد ابلَقَسم: توكيده وحتقيقه فيه   (1) و)املق َسم  عليه(  بد  أن يكون مما حيسن  فال 
 ذلك، كاألمور الغائبة واخلفي ة إذا أ ق ِسَم على ثبوهتا.

والسماء،   والنهار،  والليل،  والقمر،  املشهورة كالشمس،  الظاهرة  األمور  فأما 
 واألرض، فهذه ي  ق َسم هبا، وال ي  ق َسم عليها.

هلل إن السماء فوقنا أو  فال يقال مثال: أقسم ابهلل إن الشمس موجودة، أو أقسم اب
وإن األرض حتتنا؛ ألن الغرض إفادة املخاَطب بتحقق اخلب وأتكيده ابلنسبة ملا يرتدد  
املخاَطب يف ثبوته أو ابلنسبة ملا جيهله؛ ولذلك فإن األصل يف اإلخبار أن يكون اخلب  

التأك أردن  إذا  فكيف  توكيد،  غري  من  جمهواًل...هذا  واخلب  للمخاطب،  يد  معلوما 
 ابلقسم؟ 

يعد من القسم اإلنشائي، وهو مما ال يدخل   القسم ال عن أن اإلخباروقد تقدم  
م القسم  ذات  إىل  ليس  فيه  النظر  ألن  القسم؛  إنشاء  ابب  قائًما  يف  حيث كونه  ن 

قائًما ليس  أو  إال هللا  ابلنفس  األنفس  دخيلة  يعلم  ذلك، وال  لنا على  اطالع  إذ ال  ؛ 
،  .ولكن من حيث حكاية األلفاظ 

 
 القصد من القسم وبيان فائدته وكونه من وسائل اإلقناع:: ًعااتس

غاية هذا  أمرين مها  األقسام؛ ألنه حيقق  أهم موضوعات  القسم  القصد من  إن 
 بحث، وهذان األمران مها:امل

 أتكيد اخلَب وحتقيقه.   – 1
 . توجيه النظر  - 2

  
 

 ( يعين: توكيد املقسم عليه وحتقيقه.  1) 
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 اإلقناع يكون بتوكيد اخلب، وطريقه القسم.فالقسم من وسائل اإلقناع؛ ألن 
مما يلفت النظر إىل أمهية  ابلقسم أو بغريه من املؤكدات    وال ريب أن أتكيد اخلب

  وتثبيت  أتكيدِ   أجل  من  ت ستخدم  اليت  اللغوية  األساليب  أحد  هو  ؛ والتوكيداألمر املؤكد
وإزالة    :ذلك   من  واملقصد  الس امع،  أو  القارئ  عند  م عني  أمر    أو  معىنً  الرتدد،  دفع 

 طرق.ال هذه طرق كثرية، والقسم من أقوى. وللتأكيد ، وتقرير األمرالشك 
 وبيان ذلك أن يقال: إن املخاطب ال خيلو من حاالت ثالث:

إليه اخلب خالًيا : أن يكون خايل الذِ ه ن من احلكم، ويف هذه احلال ي  ل َقى  األوىل
 كيد. من أدوات التو 
: أن يكون م رتَدِ ًدا يف ثبوت احلكم طالًبا أن يصل إىل اليقني يف معرفته، ويف الثانية

 هذه احلال حَي س ن  توكيده له مبؤكد؛ ليزيل تردده. 
م ن كرًا  الثالثة يكون  أن  أكثر :  أو  ي ؤك د مبؤك د   أن  احلال جيب  للحكم، وىف هذه 

 على حسب إنكاره قو ة وضعًفا.
"فأما املؤمن فإن توكيد الكالم ابلَقَسم يزيده طمأنينة واستيقاًن، وينزل الكالم من 

 نفسه املنزل األسىن.
وأما املراتب فإن القسم يزيل ريبته، ويطرح الشك الذي يف نفسه، فال يبقى عنده  

 تردد يف ثبوت اخلب أو عدمه. 
وأما اجلاحد فإن القسم زايدة يف حتقيق البينة، وإقامة احلجة عليه، فال حجة  بعد 
أن يقول: إن ما مسعته كان خبًا من مجلة ما نسمعه من األخبار اليت تطرق مسامعنا  

القسم   على الدوام، ومل يؤكد يل هذا اخلب أو ذاك بيمني أو قسم أحرتمه وأعظمه، فورود 
 . (1) دفع هلذه احلجة الداحضة"

 

 (. 1/13( التبيان يف أميان القرآن، البن القيم )1) 



  

  

   

373 

  

ثنااي  أقساًما يف  وأورد  القرآنية ابلقسم،  السور  الكرمي كثريًا من  القرآن  افتتح  وقد 
عدد غري قليل منها. وأسلوب القسم يف اللغة العربية من املؤكدات املشهورة اليت متكن 

 الشيء يف النفس وتقويه.  
فمنهم:   متباينة،  مواقف  منه  الناس  ووقف  للناس كافة،  الكرمي  القرآن  نزل  وقد 

إلزالة    ؛ لشاك، ومنهم: املنكر، ومنهم: اخلصم األلد، فجاء القسم يف كتاب هللا  ا
الشكوك، وإحباط الشبهات، وإقامة احلجة، وتوكيد األخبار؛ لتطمئن نفس املخاطب 

 إىل اخلب، وال سيما يف األمور العظيمة اليت أقسم عليها، فيقرر احلكم يف أكمل صورة. 
ويف القسم: إشعار أبن املقسم به أمر عظيم؛ إذ ال يقسم العظيم إال أبمر عظيم،   

  ف املقسم به، وعلو قدره، حىت يعرف الناس مكانته ورفعة منزلته ففي القسم: بيان لشر 
 .  -كما سيأيت–

"والقسم نوع من أنواع التوكيد عند العرب، بل هو أجل ها وأعظمها؛ ألنه غاية ما  
 .   (1) يبذله املتكلم من اجلَهد؛ لتقوية كالمه وتثبيته يف نفس سامعه"

تق يف  الفرد  عند  النفسي  االستعداد  فالنفس و"خيتلف  لنوره،  وانقياده  للحق  بله 
إلشعاعه،  قلبها  وتفتح  للهدى،  تستجيب  ابلرجس  فطرهتا  تدنس  مل  اليت  الصافية 
ويكفيها يف االنصياع إليه اللمحة واإلشارة. أما النفس اليت رانت عليها سحابة اجلهل،  

يت التأكيد، حىت  الزجر، وصيغ  إال مبطارق  قلبها  يهتز  الباطل فال  زعزع  وغشيتها ظلمة 
املفحم،  البهان  يتخللها  اليت  التأكيد  أساليب  من  اخلطاب  يف  والقسم  نكريها، 

 . (2)واالستدراج ابخلصم إىل االعرتاف مبا جيحد"

 

 (. 1/11( التبيان يف أميان القرآن ) 1) 
 (. 300( مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان )ص:2) 
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والقصد من احللف يرجع إىل قصد "  :قال اإلمام حممد الطاهر بن عاشور  
هللَا   اإلنسان   ِهَد  ي ش  تعليق  أن  أو  وعد  أو  يقوله:   ؛على صدقه يف خب  ولذلك 

َهاِد هللا، أو أعد  :أي  ،ابهلل أو أ َعلِ ق  م تَ َلبِ ًسا إبشهاد هللا على حتقيق    ،أخب م تَ َلبِ ًسا إبِِش 
ألن من أشهد ابهلل على    ؛ يف الصدقذلك، فمن أجل ذلك تضمن اليمني معىن قوايً 

واستخف   عليه  اجرتأ  فقد  إشهاد هللا   ابطل  اليمني  أصل  أن  يدل على  قوله    :به، ومما 
:  ا ِِف قالْبِهِ حمس ا ما ا لَعا يُْشِهُد اَّللَّ يعلم )  : ، وقول العرب -كما تقدم-  [204]البقرة:  ىجسوا

القسم  (هللا الباء هي أصل حروف  ال م َغل ِظ، وألجله كانت  َِلِف  احل  مقام  لداللتها    ؛يف 
على املالبسة يف أصل معانيها، وكانت الواو والتاء الحقتني هبا يف القسم اإلنشائي دون  

 .(1)"االستعطايف
 

 دخول )ل( النافية على فعل القسم:: ًراعاش
َلا  حمس   :وقد أدخلت )ال( النافية على فعل القسم يف بعض املواضع، كقوله  

قِْسُم بِياوِْم الْقِيا 
ُ
ةِ  أ ةِ    ١اما اما قِْسُم بِانلَّْفِس اللَّوَّ

ُ
َلا أ  [. 2-1]القيامة: ىجس2وا

)ال( يف املوضعني نفية حملذوف يناسب املقام، والتقدير مثاًل: ال صحة ملا    -  1 
وابلنفس  القيامة،  بيوم  أقسم  فقال:  استأنف  مث  عقاب،  وال  حساب  ال  أنه  تزعمون 

 اللوامة، أنكم ستبعثون.  
وتلك     -  2 اليوم  بذلك  عليك  أقسم  ال  قال:  القسم كأنه  لنفي  )ال(  وقيل: 

مقِسم، أحتسب أن  ال جنمع عظامك إذا تفرقت ابملوت؟ إن   النفس، ولكين أسألك غري 
 األمر من الظهور حبيث ال حيتاج إىل قسم. 

 

 (. 378-2/377) التحرير والتنوير  (1) 
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وقيل: )ال( زائدة، وجواب القسم يف اآلية املذكورة حمذوف دل عليه قوله    -  3
انُ حمسبعد:  نْسا ُب اإْلِ ْسا ُيا

ا
 . (1)...اخل، والتقدير: لتبعثن ولتحاسنبىجسأ

القسم وليست )ال(  ابلنفي هو عبارة من عبارات  املسبوق  القسم  أن  والتحقيق 
؛ لظهور األمر واستغنائه عن التحقيق؛ إذ إنه مردود بتعني  -كما ادعى البعض–نفية  

اقِِع انلُُّجوِم  حمس  :املقسم به بقوله   وا قِْسُم بِما
ُ
ِظيٌم    75فاًلا أ اْو تاْعلاُمونا عا ٌم ل سا   ىجس 76ِإَونَُّه لاقا

بيان. وتوكيد األمر   فقد صرح ابلقسم هنا، وليس بعد بيان هللا    [.76  -75الواقعة:]
عن طريق النفي مألوف يف لغة العرب، فإنك إذا قلت لصاحبك: )ال أوصيك بفالن(،  
فإمنا تريد أتكيد الوصية، وتبالغ يف االهتمام به، فتبلغ ابلنفي ما ال تبلغه من غريه، فإن  

 القسم يف موضعه من طريق آكد وأبلغ.   نفي القسم استعمل يف 
 

 ملقسم به يف القرآن الكرمي:: ااحلادي عشراملطلب 
ي  ق ِسم أبمور على أمور، وإمنا ي قسم بذاته املقدسة املوصوفة بصفاته   إن هللا  

عظيم  من  أنه  على  دليل  املخلوقات  ببعض  وإقسامه  وصفاته.  لذاته  املستلزمة  وآايته 
 آايته. 

أن يكون مما حيسن فيه   فال بد    (2)و)املق َسم  عليه( ي  رَاد ابلَقَسم: توكيده وحتقيقه 
 ذلك، كاألمور الغائبة واخلفي ة إذا أ ق ِسَم على ثبوهتا.

 

هُ حمس:    وجواب القسم ما دل عليه قوله"   :   قال الزخمشري  (1)  اما عا ِعظا ْما لَّْن ْنا
ا
اُن أ نْسا ُب اإْلِ ْسا ُيا

ا
  ىجسأ

)("  لتبعثن )  : وهو  ،[3]القيامة: اجلواب  (.4/659الكشاف  انُ حمس  : وقيل:  نْسا اإْلِ ُب  ْسا ُيا
ا
هو    .ىجسأ وقيل: 

قاادِرِينا حمس نَ ف    [،4]القيامة:  ىجسباَلا  على  املعىن  إين    ي وقيل:  واملعىن:  أقسالقسم،  ولكن  ال  شيء،  على  م 
أحيسأسأل   اإِلنسان.ب  ك:  األقوا    تصح وهذه  ال  منكرة  شاذة  انظر:  ل   التفسري .  يف  احمليط    البحر 

 (. 721/ 30)  مفاتيح الغيب(، 565/ 10(، الدر املصون )10/344)
 ( يعين: توكيد املقسم عليه وحتقيقه.  2) 
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والسماء،   والنهار،  والليل،  والقمر،  املشهورة كالشمس،  الظاهرة  األمور  فأما 
 واألرض، فهذه ي  ق َسم هبا، وال ي  ق َسم عليها.

الرب  أق َسَم عليه  والس     وما  والقمر  الشمس  آايته، فكل من  ماء  فهو من 
بديع   على  دالة  وهي  ومعىن،  ذااًت  هللا  خملوقات  أعظم  من  اإلنسان  ونفس  واألرض 

 حكمته وخلقه، وقويِ  قدرته. 
هبا ال   اعلم أن هذه األشياء اليت أقسم هللا  (: "ويف )تفسري الرازي  

دينية فائدة  إما  فيها  يكون  وأن  فائدة    :مثل  ، بد  أو  التوحيد،  كوهنا دالئل ابهرة على 
 . (1) "دنيوية توجب بَ ع ثًا على الشكر، أو جمموعهما 

النقيبوقال   به   :   ابن  ي رد  مل  بشيء  يف كالمه  ي قسم  أن  وهو  "القسم، 
أتكيد كالمه وال تصديقه، وإمنا يريد به بيان شرف املقسم به وعلو قدره عنده، ومنه  

نَُّكْم تانِْطُقونا حمس  :  قوله  
ا
ا أ اقٌّ ِمثْلا ما رِْض إِنَُّه ْلا

ا
اْْل اءِ وا ما ِ السَّ راب    ، [23]الذارايت:  ىجسفاوا

ورِ  حمسوقوله:   الطُّ ْسُطور     ١وا ما كِتااب   واىحمسوقوله:  [،   2-1]الطور:    ىجس2وا ها إِذاا  انلَّْجِم   ىجس وا
ا  حمسوقوله:  [،1]النجم: ا بانااها اءِ واما ما السَّ ا   5وا رِْض واما

ا
اْْل ا   وا اها حا ا    6طا اها وَّ ا سا ناْفس  واما  ىجس7وا

ُهونا حمسوقوله:    [، 7-5]الشمس: ْعما يا تِِهْم  ْكرا سا لاِِف  إِنَُّهْم  ْمُركا  هبذه    [. 72]احلجر:  ىجسلاعا أقسم 
نبيه   حبياة  وأقسم  عنده.  ولشرفها  خلقها،  لعظم  ليعرف   ؛ األشياء كلها؛ 

   .(2) الناس عظمته عنده، ومكانته لديه"
ويف القسم: إشعار أبن املقسم به أمر عظيم؛ إذ ال يقسم العظيم إال أبمر عظيم،   

 القسم: بيان لشرف املقسم به، وعلو قدره، حىت يعرف الناس مكانته ورفعة منزلته.  ففي
  

 

 (. 31/148) مفاتيح الغيب  (1) 
 (. 238مقدمة تفسري ابن النقيب )ص:  (2) 
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 :ابلنظر إىل املقسم به الكرمي القرآن أنواع أقسام الثاين عشر:املطلب 
 ثالثة أنواع:   الكرمي أقسام القرآنو 

الاألول هللا  :  أبمساء  ب ِكا حمس  :   كقوله  ،لعلمه؛     (1)قسم  را  ىجس فاوا
    [.92]احلجر:

نْثا حمس  :  كقوله  ،لقدرته   ؛  أبفعاله  : القسمالثاين
ُ
اْْل را وا كا لاقا اَّلَّ ا خا  ىجس واما

   .[3]الليل:
ابهلل   يكون   على القول أبهنا موصولة فإن القسم، و )ما( مصدريةأبن    القولعلى  
 . 

  ،لقصد الوصف  (؛من)وعدل عن    ،هللا    :واملراد هبا  ،(من)  :مبعىن  (مافإن )
ا بانااهااحمس:  ، حنو قوله  كأنه قال: والقادر الذي خلق الذكر واألنثى اءِ واما ما السَّ  ىجسوا

 .(2) [5:الشمس]

 

املهذبانظر:    ." كالقسم أبمسائه  والقسم بصفاته  "    (1)  قدامة   ، املغين(،  18/28)  اجملموع شرح    البن 
 (. 11/167)  الشرح الكبري على منت املقنع (،9/499)

السمني    (2)  احمس  :  قوله"  :قال  بانااها ا  أن    :ىجسواما أحدمها:  فيه وجهان،  بعده،  موصولة    (ما) وما 
وإليه    : مبعىن  تعاىل،  الباري  به  املراد  العلم؛ ألن  أويل  آحاد  على  وقوعها  من جيوز  استشهد  وبه  الذي، 

أهنا مصدرية، أي: وبناء  ابن جرير. والثاين:  السماء، وإليه    ذهب احلسن وجماهد وأبو عبيدة، واختاره 
هذا القول: أبنه يلزم    ذهب الزجاج واملبد، وهذا بناء منهما على أهنا خمتصة بغري العقالء، واعرتض على

وتسوية النفس، وليس املقصود إال القسم    ، وطحو األرض  ، أن يكون القسم بنفس املصادر: بناء السماء 
الرب   وهو  األشياء  هذه  مضاف،    .بفاعل  على حذف  يكون  أحدمها:  بوجهني،  عنه  وأجيب 

كما أقسم تعاىل    ،ذه األشياء بناء السماء وحنوه. والثاين: أنه ال غرو يف اإلقسام هب  -أو ابين-أي: ورب  
 (. 10/486) البحر احمليط يف التفسري (، وانظر: 19-11/18)  . الدر املصون"ابلصبح وحنوه 
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فعلى األول يكون  ، فعلى هذا  أي: وخلق الذكر واألنثى،  (1)وقيل: هي مصدرية
ملا فيهما    ؛خص الذكر واألنثىو وهي صفة اخللق،    ،بصفة من صفات هللا    القسم

   .  من بديع صنع هللا

 

ا حمس :  لقوله ؛ ج ِعَلت  مصدرية وليس ابلوجه":   (4/761) قال الزخمشري( 1)  ها ما لْها
ا
  [ 8]الشمس: ىجسفاأ
على   أ و ثَِرت   وإمنا  موصولة،  تكوَن  َأن   والوجه   النظم.  فساِد  ِمن   إليه  يؤدي  معىن    (؛َمن  ) وما  إلرادة 

العظيم الذي بناها، ونفس واحلكيم الباهر احلكمة الذي سو اها.    والقادر  كأنه قيل: والسماء  ،الوصفية
ا حمسيف    لفاعل أن  ا   : يعين"   :قال السمني    انتهى.   ( سبحان ما َسخ رَك ن  لنا)ويف كالمهم:   ها ما لْها

ا
  ىجس فاأ

ا حمسفليك ن  يف    على هللا    عائد ما ميكن    ىجس بانااها يلزم عوده على شيء وليس هنا  كذلك، وحينئذ 
َ أن تكون موصولة.  (، ما ) َعو د ه عليه غري    : أما قوله:    (10/486-487 )أبو حيان  وقال    فتعني 

ابلوجه  ا حمس     :   لقوله  ؛ وليس  ها ما لْها
ا
الضمري يف  :يعين   ىجسفاأ عود  ا حمس    من  ها ما لْها

ا
  ، على هللا    ىجسفاأ

وهو ما املراد  به الذي. قال: وال يلزم ذلك؛ ألن  إذا جعلناها مصدرية عاد    ، فيكون  قد عاد على مذكور 
ا حمسالضمري على ما يفهم من سياق الكالم، ففي   أي: وبناها هو،    ،ضمري عائد على هللا    ىجسبانااها

رً كما إذا رأيَت زيدً   ،أي: هللا   ر ِب  تقديره: ِمن  ضَ   ، اا فتقول: عجبت  مم ا َضَرَب عمرً ا قد ضرب َعم 
وما  )ا، وعود  الضمري على ما يفهم من سياق الكالم كثري وقوله:  ا جائزً ا فصيحً عمرو  هو، كان حسنً 

وإمنا أوثَرت إىل  )وقوله:   .ليس كذلك، وال يؤدِ ي َجع ل ها مصدرية إىل ما ذ ِكر   (يؤدِ ي إليه من فساد النظم
فاشرتاكهما    ( الذي )ال ي راد مبا وال مبَن  املوصولتني معىن الوصفيِة؛ ألهنما ال ي  و صف  هبما خبالف    (آخره

وقوله: ويف كالِمهم إىل    (. َمن  ) دون    (ما )فال تنفرد  به    ،ما ال ي  َؤدِ اين معىن الوصفيِة موجود بينهما يف أهن
مصدرية ظرفية    (ما) و   [،علم جنس للتنزيه والتقديس:  ]أي   أَتَو له أصحاب نا على أن  س ب َحاَن َعَلمٌ   .آخره
َهم  من السِ ياق فليس يصل ح  " :  قال السمني    . " انتهى أم ا ما َرد  به عليه من كونه يعود على ما يف 

ألن ه    ؛ ألنه إذا دار األمر بني عوده على ملفوظ  به وبني غري ملفوظ به فعوده على امللفوظ به أوىل  ؛اَردًّ 
ا، بل  ا صرحيً فليس مراد  الزخمشري أهنا توصف هبا وصفً   (َمن  ) دوَن    (ما)أما قوله: فال تنفرد به  األصل. و 

بقوله:   ذلك  الن ح ويون  َمث ل  ولذلك  يَ ع قل، وعلى صفته،  َمن   نوع  تقع على  أهنا  ا حمسمراده  ما فاانِْكُحوا 
ابا    ( ما )وقالوا: تقديره: فان ِكح وا الطيِ َب ِمن  النساِء، وال شك أن هذا احلكم تنفرد به    ،[3]النساء:    ىجس طا
يف  (َمن  ) دون   والتنكري   للتكثري (نفس ) .  وإم ا  آدَم،  نفس   وهي  عظيمة،  نفس  أي،  لتعظيِمها،  إم ا   : ،  
ْت ناْفٌس حمسه: كقول  لِما  . (20-11/19" الدر املصون )[5]االنفطار:  ىجسعا
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   : ،  كقوله(1) لعجائب صنعه ؛ مبفعوالتهالقسم : الثالث
ارِقِ حمس الطَّ وا اءِ  ما السَّ اهااحمس  ،[ 1]الطارق:  ىجسوا واُضحا ْمِس  الشَّ اِل ِِي  حمس  ، [1]الشمس:  ىجسوا وا
يُْتونِ  الزَّ والصانع،  ابعتبار القسم هبذه املخلوقات؛ لداللتها على اخلالق    .(2) [1التني:]  ىجسوا

   وظهور بديع صنعته فيها.
كالقسم   ،ابلفاعل احلقيقي  إما أن يكون  يف الذكر احلكيم  املقسم بهواحلاصل أن   

 .وإما ابملفعول ،وإما ابلفعل ،بذات هللا 
 
 ابملخلوق:  : قسم اخلالقعشر الثالثطلب امل

  ،   قدرة اخلالق  عظيم  للداللة علىابملخلوق؛    اخلالق  تقدم أن قسم  
املخلوق   ، وفيه داللة على أن، فيستدل ببديع الصنع على عظمة الصانعوبديع صنعه

 . طوع إرادة اخلالق 
 

 ؟هبغري ابخللق وقد ورد النهي عن القسم    هللا  فإن قيل: كيف أقسم
 أجيب عنه أبوجه:  

 : أنه على حذف مضاف، أي: ورب التني، ورب الشمس، وكذا الباقي.  أحدها 
ما الثاين  القرآن على  فنزل  هبا،  األشياء، وتقسم  تعظم هذه  العرب كانت  أن   :

 يعرفون. 
  

 

 . تعظيم الصانع داللة على تعظيم املصنوع فإن يف ( 1) 
 . ( 1/116)بصائر ذوي التمييز  ، (20/41تفسري القرطيب )انظر:  (2)
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 : أن األقسام إمنا تكون مبا يعظمه املقسم أو جيله وهو فوقه، وهللا  الثالث
 ليس شيء فوقه، فأقسم اترة بنفسه، واترة مبصنوعاته؛ ألهنا تدل على ابرئ وصانع.  

الفواتح( ابن أيب اإلصبع يف )أسرار  القسم  (1) وقال  القسم ابملصنوعات يستلزم   :
 ابلصانع؛ ألن ذكر املفعول يستلزم ذكر الفاعل؛ إذ يستحيل وجود مفعول بغري فاعل. 

مبا  هلل  و  العباد بغري هللا  أن حيلف  أما حلف  فهو ضرب من     شاء، 
 .  (2) ((فقد كفر أو أشرك   من حلف بغري هللاالشرك، ففي احلديث: ))

)الصحيحني(:   إ ))ويف  هأاُكمْ هللاأ   نَّ أل  ي أن ْ حتأِْلُفوا آبابئكم    اِلًفا    ،أن  حأ فمن كان 
 .(3) ((ف أْليأْحِلْف ابهلل، وإلَّ ف أْليأْصُمتْ 

يقسم مبا شاء من     قال: إن  هللا    عن احلسن  :وأخرج ابن أيب حامت
 .  (4)خلقه، وليس ألحد أن يقسم إال ابهلل

 

األصبع1)  أيب  البن  السور،  فواتح  يف  أي:  الفواتح(،  أسرار  يف  السوانح  )اخلواطر  يعين:  سنة     ، (  املتوىف 
 ه [.654]

 (2)  [ الطيالسي  وأمحد  1896أخرجه   ،][6072 [ داود  وأبو   ،]3251[ والرتمذي  وقال:  1535[،   ،]
[،  7814،  169،  45[، واحلاكم ]4358[، وابن حبان ]5967أبو عوانة ]  أخرجه  "حسن"، كما

[ البيهقي  أخرجه  الذهيب، كما  ووافقه  الشيخني"،  شرط  على  "صحيح  والضياء  19614وقال:   ،]
[205.] 

 [. 1646، مسلم ] [7401 ،6646،  6108 ، 2679صحيح البخاري ]( 3) 
أيب حامت( )4)  ابن  )تفسري  "عن احلسن10/3188( يف   :)      قول هللا الُْقْرآِن    ١يس  حمس:  يف  وا

"اخلالق يقس مبا شاء   :   مبا يشاء". قال ابن كثري    قال: يقسم هللا  [2-1]يس:  ىجس2اْْلاِكيِم  
ينبغي أن يقسم إال ابخلالق".  تفسري ابن كثري ) (. وأخرج ابن جرير  6/261من خلقه، واملخلوق ال 

[ عن سعيد بن جبري قال: سألت ابن  3877،  3877وابن املنذر واحلاكم وصححه، ووافقه الذهيب ]
ةِحمسعن قوله:      عباس  الْقِيااما بِياوِْم  قِْسُم 

ُ
أ   قال: يقسم ربك مبا شاء من خلقه"   ،[ 1]القيامة:  ىجسَل 

   .( 135/ 14الدر املنثور )، ( 24/48تفسري الطبي )
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أقسم هللا   العلماء:  قوله    ابلنيب    وقال  ْمُركا حمس  :يف   ىجسلاعا
 .  (1) لتعرف الناس عظمته عند هللا، ومكانته لديه[؛ 82]احلجر:

القشريي   القاسم  أبو  إما   :  وقال  وجهني؛  عن  ال خيرج  ابلشيء  القسم 
ِمِي    2واُطورِ ِسينِيا  حمس  :  كقوله  ،فالفضيلة  ، أو ملنفعة  ،لفضيلة

ا
ِ اْْل ا اِْلالا ذا  ىجس 3واها

يُْتونِ حمسواملنفعة حنو:   [،3-2]التني:  . (2)[1]التني: ىجسواِل ِِي والزَّ
يف   فإن قال القائل: فما جماز القسم يف كتاب هللا  "  : وقال الزجاج  

ياْغَشا حمسقوله:   إِذاا  اللَّيِْل  الُْْبُوجِ حمس  ، [1]الليل:   ىجسوا ذااِت  اءِ  ما السَّ واِل ِِي حمس  [، 1]البوج:  ىجس وا
يُْتونِ   يف كتابه؟  وما أشبه هذه األشياء اليت ذكرها هللا   [،1]التني: ىجسوالزَّ

 

العريب1)  بن  بكر  أبو  القاضي  قال   )  :    هللا أقسم  أبمجعهم:  املفسرون  حممد   "قال  حبياة  هنا 
تشريًفا له، أن قومه من قريش يف سكرهتم يعمهون، ويف حريهتم يرتددون". أحكام القرآن   ؛

)  وانظر:  (، 3/105) القرطيب  هللا  10/39تفسري  "أقسم  آخر:  موضع  يف  وقال   .)   مبحمد
    :اْْلاِكيِم    ١يس  حمسفقال الُْقْرآِن  إنَُّهْم حمسوأقسم حبياته فقال:    [.2-1]يس:  ىجس2وا ْمُركا  لاعا

كْ  سا ُهونا لاِف  ْعما يا تِِهْم  احلجر    [.72]احلجر:  ىجسرا من  النار  حوافرها  وقدح  وغبارها  وصهيلها  خبيله  وأقسم 
بًْحاحمس  فقال: ضا ادِيااِت  واملقسم عليه:  [  1]العادايت:  ىجسوالْعا اخلمس.  ُنودٌ حمساآلايت  لاكا ب ِهِ  لِرا انا  اإْلنْسا  ىجس إنَّ 

ِديدٌ حمس[،  6]العادايت: اشا ل اْْلارْيِ   ِ ِْلُب  وهو املال. وقد تبني فيما تقدم حال املال يف    [8]العادايت:  ىجسوإنَُّه 
والشر،   واخليبة" اخلري  والفائدة  والضر،  )  والنفع  القرآن  القرطيب  4/441أحكام  تفسري  وانظر:   ،)

(20/154 .) 
"أقسم ابلتني؛ ملا به من عظيم املن ة على اخللق حيث    :  ونص ما قاله القشريي .  ( 2/352( اإلتقان )2) 

فيه الن وى، وخل صه من شائب التنغيص، وجعله على مقدار اللقمة؛ لتكمل به اللذ ة. وجعل يف    مل جيعل 
مثل  املنافع  من  والتأد    :)الز ي  ت ون(  به.  االستصباح  واالصطباغ  ِسينِيا حمسم  هللا  ىجسوُطورِ  الذي كلم   اجلبل 

    موسى    .اْْلِميِ حمسعليه. وملوضع قدم األحباب حرمة  ِ اِْلالا ا  يعىن: مكة؛ وهلذا    ىجسوهذا
ولبيت البيت،  وفيها  احلبيب،  بلد  فهي  شرف كبري،  ومنزلة"  البلد  قدر  احلبيب  وبلد  لطائف   احلبيب 

 (. 3/745اإلشارات )
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يكون هللا   أن  جائز  فقالوا:  البصريون،  ذكرها  قد  أوجه كلها  أقسم   ففيها 
وااِت  حمس  :وآايت بينات، قال هللا    ،ألن فيها كلها دليال عليه  ؛هبا ما لِْق السَّ إِنَّ ِِف خا

ارِ  انلَّها ِف اللَّيِْل وا اْختًِلا رِْض وا
ا
اْْل  .[190]آل عمران: اآلية  ىجسوا

يِف حمسوقال:  ابَّة    وا ُبثُّ ِمْن دا ا يا لْقُِكْم واما  . [4]اجلاثية: ىجسخا
 .   فكان القسم هبذا يدل على عظمة هللا

قطرب  معنا  :وقال  يكون  أن  التني جائز  ورب  وضحاها،  الشمس  ورب   ها: 
اءِ ذااِت الُْْبُوجِ حمسوالزيتون، كما قال:  ما السَّ  . ىجسوا

اهااحمسوقال:  حا ا طا رِْض واما
ا
اْْل  . [ 6]الشمس: ىجسوا

اقٌّ حمسوقال:  رِْض إِنَُّه ْلا
ا
اْْل اءِ وا ما ِ السَّ راب   .[23]الذارايت:  ىجسفاوا

 والزيتون.  وات واألرض، وخلق التنيا: جائز أن يكون وخلق السموا أيضً وقال
األشياء اليت    وقالوا: جيوز أن يكون ملا كان معىن القسم معىن التحقيق، وأن هذه 

أن التني والزيتون    فاملعىن كما   ،هبا حق كلها، وكذلك ما أقسم عليه حق    أقسم هللا
 حق، لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي.

يقسم مبا شاء   هللا واحلاصل أن  .(1) "وأجود هذه األقوال ما بدأن به يف أوهلا 
فيقسم  خلقه،  من  بعظيم  إال  يقسم  فال  خملوقاته،  العامل خبصائص  وهو  شاء،  ما  على 

  قوله    قيل  ابملالئكة، كما ُعۡرٗفا  حمس   :يف  ىِت  لا   ، [ 1]المرسالت: ىجس١واٱلُۡمۡرسا
خلقه   من  خبلق  إال  -ويقسم  إنسان  حبياة  يقسم  ومل  نبااًت،  أو  نبيه  مجاًدا كان  حبياة 
 لديه  ؛ ومكانته  عنده،  عظمته  الناس  فحسب،  .  ليعرف  بذاته  يقسم  وال 

  .-كما تقدم- مفعوالتهو وإمنا بفعله 
 

 

 (. 127-3/126، للزجاج ) معاين القرآن وإعرابه  (1) 
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 : هللا معىن القسم من الرابع عشر:املطلب 
قيل: من    فإن  القسم  معىن  فاملؤمن   ،  هللاما  املؤمن  ألجل  إن كان  فإنه 

 ؟   مصدق مبجرد اإلخبار من غري قسم، وإن كان ألجل الكافر فال يفيده
عادهتا:  أجيب ومن  العرب،  بلغة  نزل  القرآن  أبن  تؤكد :  أن  أرادات  إذا  القسم 

 أمرًا.
القاسم القشريي   ذكر القسم؛ لكمال احلجة     أبن هللا  وأجاب أبو 

  هللا وأتكيدها، وذلك أن احلكم يفصل ابثنني: إما ابلشهادة، وإما ابلقسم، فذكر  
يبقى هلم حجة فقال النوعني؛ حىت ال  ُهو حمس  :  يف كتابه  إَل  ا  إَلا َل  أنَُّه   ُ اَّللَّ ِهدا  شا

الْعِلْمِ  ولُو 
ُ
وأ ُة  عمران:  ىجسوالْماًلئِكا اقٌّ حمس  :  وقال  [،18]آل  ْلا إنَُّه   ِ ّب  ورا إي   ىجسقُْل 

قوله    [. 53]يونس: مسع  ملا  أنه  األعراب  بعض  ا حمس  : وعن  واما رِزْقُُكْم  اءِ  ما السَّ يِف  وا
ُدونا   اقٌّ   22تُوعا ْلا إِنَُّه  رِْض 

ا
اْْل وا اءِ  ما السَّ  ِ راب  ذا   [  22-21]الذارايت:  ىجسفاوا من  وقال:  صرخ 

 . (1) ىت أجلأه إىل اليمني؟!الذي أغضب اجلليل؛ ح
املؤمن   تقدم-فأما  واستيقاًن،    -كما  طمأنينة  يزيده  ابلَقَسم  الكالم  توكيد  فإن 

 وينزل الكالم من نفسه املنزل األسىن.
وأما املراتب فإن القسم يزيل ريبته، ويطرح الشك الذي يف نفسه، فال يبقى عنده  

 تردد يف ثبوت اخلب أو عدمه. 
وأما اجلاحد فإن القسم زايدة يف حتقيق البينة، وإقامة احلجة عليه، فال حجة  بعد 
أن يقول: إن ما مسعته كان خبًا من مجلة ما نسمعه من األخبار اليت تطرق مسامعنا  

 

 (1( اإلتقان   )2/1048( األقران  معرتك   ،)1 /450( للزركشي  البهان،  طاش  3/122(،  السعادة،  مفتاح   ،)
 (. 2/1316الفنون ) (، كشاف اصطالحات 3/23(، سبل اهلدى والرشاد )2/540كبى زاده ) 
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على الدوام، ومل يؤكد يل هذا اخلب أو ذاك بيمني أو قسم أحرتمه وأعظمه، فورود القسم 
 ة. دفع هلذه احلجة الداحض

 
 :بنفسه يف القرآن فيها  أقسم هللااملواضع اليت اخلامس عشر: املطلب 

  ."وال يكون القسم إال ابسم معظم : قال الزركشي
 بنفسه يف القرآن يف سبعة مواضع:   وقد أقسم هللا 

اقٌّ حمس - 1 اءِ واْْلرِْض إنَُّه ْلا ما ِ السَّ    .(1) [23]الذارايت: ىجسفاوراب 
ِ حمس - 2 ّب     .[53]يونس: ىجسقُْل إي ورا
َُثَّ حمس - 3 ُبْعا ِ ِلا ّب     .[7]التغابن: ىجسقُْل باَلا ورا
يااِطيا حمس - 4 نَُّهْم والشَّ اْحُْشا ب ِكا نلا    .[ 68]مرمي: ىجسفاورا
ب ِكا حمس - 5 َُّهْم أَْجاعِيا   فاورا    .[ 92]احلجر: ىجسلاناْسأنلا
ب ِكا َل يُْؤِمُنونا حمس - 6    . [65]النساء: ىجسفاًل ورا
ارِبِ حمس - 7 غا ارِِق والْما شا ِ الْما قِْسُم بِراب 

ُ
   .[40]املعارج:  ىجس فاًل أ

 . (2)فيها بنفسه، والباقي كله أقسم مبخلوقاته" فهذه سبعة مواضع أقسم هللا 
  

 

ُدونا  حمس:  قال هللا     (1)  ا تُوعا اءِ رِزْقُُكْم واما ما يِف السَّ نَُّكْم   22وا
ا
ا أ اقٌّ ِمثْلا ما رِْض إِنَُّه ْلا

ا
اْْل اءِ وا ما ِ السَّ راب  فاوا

لتضمنه التمدح أبعظم قدرة، وأكمل عظمة    ؛قسم يوجب الفخر" وهو [23-22]الذارايت:ىجس 23تانِْطُقونا 
أخب   حيث  ابلرزق،  الوعد  وحتقق  واألرض،  السماء  ربوبية  من  يف    للحاصل  الرزق  أن 

السماء، وأنه رب السماء، فيلزم من ذلك قدرته على الرزق املوعود به دون غريه، فعلم أن ال رازق سواه،  
 (. 329)ص: حترير التحبري  " وأنه ال حيرم رزقه من خلقه 

 . ( 2/350(، وانظر: اإلتقان )3/40( البهان يف علوم القرآن )2) 
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الزركشي  أقول:   ذلك  السيوطي    ذكر  وتبعه  )البهان(،  يف   يف 
 )اإلتقان(. 

هللا   أقسم  ما  بني  مجعوا  هللا    وقد  أمر  ما  وبني  نبيه    بنفسه، 
   .أن يقسم به 

ِ حمسأن يقسم به يف ثالثة مواضع:    نبيه    وأمر هللا   ّب    ىجس قُْل إي ورا
َُثَّ حمس [، 53]يونس: ُبْعا ِ ِلا ّب  تِيانَُّكمْ حمس [، 7]التغابن: ىجسقُْل باَلا ورا

ْ
اأ ِ ِلا ّب   [.3]سبأ: ىجسقُْل باَلا ورا

تِيانَُّكمْ حمس: وفاهتم  قوله 
ْ
اأ ِ ِلا ّب   [.3]سبأ: ىجسقُْل باَلا ورا

هللا   لُنَّ  حمس  :وقال 
ا
لاتُْسأ  ِ تااَّللَّ زاْقنااُهْم  را ا  ِممَّ ناِصيًبا  ْعلاُمونا  يا َلا  ا  لِما لُونا  ياْجعا وا

ونا  ُ ا ُكنُْتْم تاْفَتا مَّ  . [56]النحل:  ىجسعا
ِ حمسقال: " :  حيىي بن سالمقال   .(1) "أقسم بنفسه قسم. ىجس تااَّللَّ

ِ حمس  : وقال   اُهْم    تااَّللَّ ال ْعما
ا
أ اُن  يْطا الشَّ اُهُم  ل يَّنا  فازا بْلِكا  قا ِمْن  م   ما

ُ
أ إَِلا  لْناا  رْسا

ا
أ ْد  لاقا

َِلمٌ 
ا
اٌب أ ذا اُهْم عا ل َِلُُّهُم اَْلاوْما وا ُهوا وا  . [ 63]النحل:  ىجسفا

ِ حمسو" :  حيىي بن سالمقال   . (2) "قسم، أقسم هللا بنفسه [63]النحل: ىجستااَّللَّ
قُوُل حمس :ومن ذلك ما قيل يف قوله 

ا
اْْلاقَّ أ  [. 84]ص: ىجسقاالا فااْْلاقُّ وا

املوىل   صفات  من  بصفة  إبليس  أقسم  احلق    ، وقد  أخب  عن   كما 
ْغوِ حمسذلك يف قوله:  

ُ تِكا ْلا َْجاعِيا  قاالا فابِعِزَّ
ا
 قاالا   83اداكا ِمنُْهُم الُْمْخلاِصيا  إَِلَّ ِعبا   82يانَُّهْم أ

قُوُل  
ا
اْْلاقَّ أ نْ   84فااْْلاقُّ وا ِممَّ نَّما ِمنْكا وا ها نَّ جا

ا ْمْلا
ا َْجاعِيا    ْلا

ا
 [. 85-82]ص: ىجس85تابِعاكا ِمنُْهْم أ

  

 

 (. 3/82(، وانظر: تفسري اخلازن )1/69)  تفسري حيىي بن سالم  (1) 
 (. 1/72)  تفسري حيىي بن سالم  (2) 
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قُوُل حمس  :فقوله  
ا
أ اْْلاقَّ  وا فااْْلاقُّ  قراءة  ، برفع األول  ىجسقاالا  عاصم ومحزة    :وهي 

،  أو خب حمذوف املبتدأ    ،أو مين  ،قسمي  :على أنه مبتدأ حمذوف اخلب تقديرهويعقوب  
ال أقول إال   : أي    ،للحصرقدم عليه    ،مفعول مقدم ألقولونصب الثاين    .هو احلق  :أي

إم  .احلق ابحلق:  الباريواملراد  الُْمبِيُ حمسكقوله:    ،  ا  اْْلاقُّ  ُهوا  ا  اَّللَّ نَّ 
ا
أ ياْعلاُمونا     ىجس وا

نَّ حمس  :ملضمون قولهأو هو مصدر مؤكد    وإما نقيض الباطل.  ،[ 25]النور:
ا ْمْلا

ا   : ومجلة  . ىجسْلا
قُوُل حمس

ا
اْْلاقَّ أ  اعرتاضية بني القسم وجوابه. ىجسوا

   : وقرأ اآلخرون بنصبهما، واختلفوا يف وجههما
اإلغراء  على  األول  نصب  والثاين  ،قيل:  احلق،  الزم  قال:  القول   :كأنه  إبيقاع 

   أقول احلق.  :أي ،عليه
فانتصب بنزع اخلافض، وهو   ، وهو هللا    ،فباحلق  :أي  ،قسم  :وقيل: األول

 . (1) وهو حرف الصفة، حرف الصفة، وانتصاب الثاين إبيقاع القول عليه

 

األلوسي    (1)  قبلها "  :قال  ما  بعدها على  ما  لرتتيب مضمون  نَّ  حمس  . فاحلق قسمي  :أي   ،والفاء 
ا ْمْلا

ا ْلا
نَّما  ها إبقسامه به، ورجح حبديث   عظمه هللا  ،أو نقيض الباطل  ،على أن احلق إما امسه    ىجسجا

نَّ حمس  : أو فقويل احلق، وقوله    ، أو فأن احلق   . إعادة االسم معرفة
ا ْمْلا

ا إخل حينئذ جواب لقسم    ىجسْلا
ألمالن   :أي  ،حمذوف اْْلاقَّ  حمس  :وقوله    .خل ا   ..وهللا  قُوُل وا

ا
على    ىجس أ مقرر  اعرتاض  تقدير  على 

القسمية  اجلملة  ملضمون  األولني  املتقدمة  ،الوجهني  اجلملة  ملضمون  الثالث  الوجه  فقويل    : أعين  ، وعلى 
نَّ حمس  :خبه  ،مبتدأ   ىجسفااْْلاقُّ حمس  :وقول   احلق.

ا ْمْلا
ا إن    :قوله ف]  . ليس بشيء أصاًل   ، أن امأل  : ألن املعىن  ؛ىجسْلا

أمأل )  : التقدير مفردً   ؛ مردود   ( أن  اجلملة  تصري  أن  مفردً   ، األن  يكون  ال  القسم  اخلب    ، اوجواب  بل 
اْْلاقَّ حمس :وقرأ اجلمهور   . [كما يف لعمرك ألفعلن  ،واحلق قسمي  : أي ،حمذوف وخرج    . بنصبهما    ىجسفااْْلاق  وا

واألول مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كما يف    -كما تقدم-على أن الثاين مفعول مقدم  
الكتاب:  تبايعا)  بيت  أن  :  وجوابه   . وقولك: هللا ألفعلن (،  اتؤخذ كرها أو جتيء طائعً ***إن عليك هللا 

نَّ حمس
ا ْمْلا

ا اعرتاض  ىجسْلا بينهما  اإلغراء   : وقيل   . وما  على  منصوب  احلق   : أي  ، هو  نَّ حمسو  . فالزموا 
ا ْمْلا

ا  ىجس ْلا
  = وطرحها  (أل ) ووجود    ،ا آلتينك حقًّ   : هو على معىن قولك  :  جواب قسم حمذوف، وقال الفراء
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 أنواع املقسم عليه يف القرآن الكرمي:السادس عشر: املطلب 
  :واملقسم عليه

اقٌّ حمسإما خب حنو:  - 1 ِ إنَُّه ْلا ّب   [.53]يونس: ىجسقُْل إي ورا
ا حمسحنو:    ،وإما خب يف معىن الطلب  -  2 ُِموكا فيما ب ِكا َل يُْؤِمُنونا حِت ُُياك  فاًل ورا

را بايْناُهمْ  جا فهو يف قوة: حكموا حممًدا فيما شجر بينكم، وإال ال يكون    [.65]النساء:  ىجسشا
 .  (1) منكم إميان
 

 :جواب القسم ْجلةعشر:  السابعاملطلب 
  ( إن )و   ،(الالم : )ب  :القسم جياب أبربعة أشياء"  :  الزجاجيأبو القاسم  قال  
  .يف النفي  (ال)و  (ما)و ،يف اإلجياب 

 

فهو عنده نصب على أنه مصدر مؤكد ملضمون اجلملة، وال خيفى أن    ،ا ألمألن جهنم حقًّ   :أي   ، سواء=
ا  دان مجودً وأنه خمصوص ابجلملة اليت جزآها معرفتان جام  ، هذا املصدر ال جيوز تقدميه عند مجهور النحاة 

  ، اواملبتدأ يكون ضمريً   ، : وقد جيوز أن يكون اخلب نكرة -[ابن العلج]-  ( البسيط )ا. وقال صاحب  حمضً 
فإن األبوة  ]  ازيد أبوك عطوفً   : ا حنوويكون ظاهرً   . اوأن األمري مفتخرً  ،ا وهو احلق بينً  ، اهو زيد معروفً   :حنو

هي اليت ال ينفك ذو  ( حال مؤكدة، و عطوفًا. و)من شأهنا العطف، وذلك مستفاد من مضمون اجلملة
  [، ا واحلال املنتقلة خبالفهفإن األب ال ينتقل عنه العطف ما دام موجودً ؛ احلال عنها ما دام موجوًدا غالًبا 

الفراء   .ا اهوأخوك زيد معروفً  وقرأ ابن عباس وجماهد    ال يشرتط يف ذلك ما يشرتطون.     فكأن 
  ، واجلملة بعده خب  ،ورفع الثاين على أنه مبتدأ   ،ع األول على ما مر واألعمش ابلرفع فيهما، وخرج رف

(،  402-400/ 9)  الدر املصونوانظر:   (،219-12/218". روح املعاين ) أقوله :أي  ، والرابط حمذوف
  مغين اللبيب (،   4/108)الكشاف (، 78/ 4)  معامل التنزيل(،  177-9/175) البحر احمليط يف التفسري 

 (. 510)ص:
 (. 349)ص:   األصالن يف علوم القرآن (1) 
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وألنه هو احمللوف   ؛ويتم الكالم  ، ألنه به تقع الفائدة  ؛وال بد للقسم من جواب 
عليه  ،عليه حملوف  بغري  حلف  ذكر  ألخرجن  ،وحمال  وهللا  واتهلل    ،فالالم كقولك: 

ُكمْ حمس :قال هللا  ،األقصدن زيدً  نَّ أْصنااما ِ ْلكِيدا :  وقال  [،57]األنبياء: ىجسوتااَّللَّ

ِ   َلا حمس ا اِْلالا ذا قِْسُم بِها
ُ
باد  حمسمث قال:  ،[1]البلد: ىجسأ انا ِِف كا نْسا لاْقناا اإْلِ ْد خا فجعل   ،[4]البلد: ىجسلاقا

ب.  جوابه ابلالم اجلواب  قولك   ( إن  : )وأما  إن زيدً   :فمثل  قائموهللا    : قال هللا    ، ا 
الْعاُْصِ حمس انا لاِِف ُخْْس    ١  وا نْسا ورِ  حمس ، [2-1]العصر: ىجس2إِنَّ اإْلِ الطُّ ْسُطور     ١وا كِتااب  ما ىجس 2وا

اوااقِعٌ حمسمث قال:    ،[2-1]الطور: ب ِكا ل ابا را ذا ورمبا أضمر جواب القسم إذا    .[7]الطور:   ىجسإِنَّ عا
قال   عليه كما  دليل  الكالم  يف  اهااحمس  :كان  واُضحا ْمِس  الشَّ مث    ، [1]الشمس:  ىجسوا

هااحمس  :  أضمر القسم يف قوله ًكَّ ْن زا فْلاحا ما
ا
  ، لقد أفلح من زكاها  :التقدير  ،[9]الشمس:   ىجسقاْد أ

ألهنا مؤكدة والالم للتوكيد، وكذلك مجيع ما يف    ؛ عليه  (قد)لداللة    ؛ وجاز هذا اإلضمار
  ، من األقسام ال بد له من جواب ظاهر أو مضمر على ما ذكرت لك   كتاب هللا  

قوله   يف  قالوا  فقد  القسم  عن  اجلواب  بعد  ِْكرِ حمس  : ورمبا  اَّل  ذِي  الُْقْرآِن  وا  ىجسص 
قوله:    [: 1]ص: جوابه  انلَّارِ   إِنَّ حمسإن  ْهِل 

ا
أ ااُصُم  ُتا اقٌّ  ْلا قيل  ، [64]ص:  ىجسذالِكا  هو    :وقد 

ب اجلواب  وأما  ) مضمر؛  زيد  :فقولك   (ال)و   (ما  :  يقوم  ال  زيد   ، وهللا  يقوم  ما    ، ووهللا 
 . (1) "فقس على هذا جواابت القسم إن شاء هللا 

هبا القسم أتيت امسية وفعلية، وتفصيل   واجلملة اليت جياب   ، يتطلب القسم جواابً و 
 ذلك فيما أييت: 

 

 

أليبالالمات  (1)  الزجاجي  ،  العربيةوانظر:  (،  86-85)ص:  القاسم  يف  أليب اللمع  جين االفتح    ،    بن 
-562، البن الوراق )ص:علل النحو ،  (270-1/269)  اللمحة يف شرح امللحة (،  187-186)ص:
563 .) 
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 : املثبتة اجلملة السية - 1
   :أو منفية مثبتةاالمسية إما أن تكون اجلملة 

 .  هبماأو  ،الالم وأ  (،إن   : )ب صدر امسية مثبتة   اجلواب مجلة فإذا كان
املبد   للقسم"  : قال  وصلة  فهي  الالم  تصله    ؛فأما  أدوات  للقسم  ألن 

وهللا لزيد    ،وهللا ألقومن  :تقول  ،الالم  : فمن ذلك   ا،وال يتصل إال ببعضه  ، ابملقسم به
 . (1)"ولوال الالم مل تتصل ،أفضل من عمرو

الرضي   )شرحه    وقال  الكافيةيف  "على  إما (:  القسم:  جواب  أن  اعلم 
ب  ،امسية تصدر  فاملثبتة  منفية،  أو  مثبتة،  إما  واالمسية  فعلية،  )أو  أو    (إن  :  مشددة، 

 . (2) "خمففة، أو ابلالم
 أو هبما.   ، ابلالم  وأ ،إن    : تأكيد اإلثبات يكون بف

الْعاُْصِ  حمس  :  فكقوله  :أما إبنأ.  انا لاِِف ُخْْس     ١وا نْسا -1]العصر:  ىجس2إِنَّ اإْلِ
2  .] 

ٌة ِمنا  حمس  :  فكقوله  :ب. وأما ابلَّلم ْغفِرا اما ْو ُمتُّْم ل
ا
أ  ِ بِيِل اَّللَّ لائِْن قُتِلُْتْم ِِف سا وا

ُعونا  ْما ا َيا رْيٌ ِممَّ راْْحاٌة خا وا  ِ رْيٌ حمس  :وقوله    [.157]آل عمران:  ىجساَّللَّ اُهوا خا ل ُتْم  ْ ْبا لائِْن صا وا
ابِرِينا   . [126]النحل: ىجسلِلصَّ
اقٌّ حمس :   فكقوله :وأما هبما. ج رِْض إِنَُّه ْلا

ا
اْْل اءِ وا ما ِ السَّ راب   . [23]الذارايت:  ىجسفاوا

ارِيااتِ حمس  :قوله  بعد أن أكد الكالم ابلقسم بف اَّلَّ وما عطف    [1]الذارايت:  ىجسوا
عليها فرع على ذلك زايدة أتكيد ابلقسم خبالق السماء واألرض على أن ما يوعدون 

 

 (. 2/334)  املقتضب (1) 
الرضي    (2)  احلاجب  على كافيةشرح  وانظر:  4/308)  ابن  الكرمي (،  القرآن  ألسلوب  عبد  ،  دراسات  حممد 

 (. 253/ 10)  اخلالق عضيمة
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السابق  ،حق الكالم  على  عطف  قوله:    ، فهو  ُدونا حمسومناسبته  تُوعا ا    ىجسواما
 .(1) [22]الذارايت: 
عاطفةف)  القسم،و  ،الفاء(  واو  ابلواوو  )الواو(  جمرور  واجملرور   ، )رب(  واجلار 

   .وحق خبها ،وإن وامسها والالم املزحلقة ،أقسم :متعلقان بفعل حمذوف تقديره
الُْقْرآِن اْْلاِكيِم    ١يس  حمس  :  ه: قولومن ذلك * لِيا    2وا اِمنا الُْمرْسا ىجس  3إِنَّكا ل

 [. 3-1]يس:
الُْقْرآِن اْْلاِكيمِ حمس  : فقوله   الُْقْرآنِ حمس  .الواو حرف قسم وجر  ىجسوا   ، مقسم به  ىجس وا

 أقسم.  :تقديره ،واجلار واجملرور متعلقان مبحذوف ،صفة ىجساْْلاِكيمِ حمسو
وامسها  ىجسإِنَّكا حمس لِيا حمس  . إن  الُْمرْسا اِمنا  املزحلقة  هي   الالم  ىجس ل ال م ر َسِلنيَ و   ،الم    ِمَن 
 خبها. 

لِيا حمسومجلة:   اِمنا الُْمرْسا  ألهنا جواب القسم، وهي ال حمل هلا من اإلعراب؛    ىجسإِنَّكا ل
 .لست مرساًل   :رد على الكفار حني قالوا

ادِحمس  :ومن ذلك: قوله   ِالِْمرْصا بَّكا ِلا   : جوااًب لقوله    [14]الفجر:   ىجسإِنَّ را
ْجرِ حمس الْفا  [. 1]الفجر: ىجسوا

واجلار واجملرور متعلقان    ،جمرور بواو القسم  (الفجر)و  ،حرف قسم وجر  (الواو) 
ادِحمس : قوله  جواب القسم. و أبقسم ِالِْمرْصا بَّكا ِلا    .(2)ىجسإِنَّ را

  

 

 (. 26/355) التحرير والتنوير   (1) 
متعلقان مبحذوف    ( ابملرصاد ) و  ( الالم املزحلقة )و  ، وامسها   ( إن ) و  ، ألهنا تعليل ملا قبلها   ؛ اجلملة ال حمل هلاف  (2) 

 (. إن )خب 
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 عمرو الداين  ، وأيب(3)الكرماينو  ،(2) والفريوزآابدي ،(1) والعكبي ،ابن األنباريقاله 
 (4) ،  الفراهيديوينسب للخليل بن أمحد (5) . 

احلاكم:   هللا  وعند  عبد  ْجرِ حمس  : عن  الْفا "قسم    ىجسوا بَّكا  حمسقال:  را إِنَّ 
ادِ ِالِْمرْصا  .  (7) "أن هذا جواب القسم :عىنوامل ،(6) ىجسِلا

 :واعلم أن يف جواب القسم وجهني(: "ويف )تفسري الرازي 
قوله:    األول:  هو  القسم  جواب  ادِحمسأن  ِالِْمرْصا ِلا بَّكا  را املوضعني   ىجسإِنَّ  بني  وما 

   .معرتض بينهما 
،  (لَي  َعذ َبن  )وهو    ،واملقسم عليه حمذوف  :(  الكشاف)قال صاحب    الثاين:

عليه تارا حمس  :قوله    :يدل  اْم  ل
ا
قوله  [6]الفجر:  ىجسأ وْطا حمس  :إىل  سا بُّكا  را لايِْهْم  عا بَّ  فاصا

اب   ذا    .(8) [ 13]الفجر: ىجسعا
  

 

 . (2/1285)   التبيان يف إعراب القرآنانظر:  (1) 
(،  10/777)  الدر املصون (،  10/471)   البحر احمليط يف التفسري(،  116/ 1)  بصائر ذوي التمييز انظر:    (2) 

 (. 43/ 20)  تفسري القرطيب(، 5/586) اجلواهر احلسان 
 (، 2/1338)   مود بن محزة الكرماين، حملغرائب التفسري وعجائب التأويلانظر:  (3) 
 (. 234)ص: املكتفى يف الوقف واالبتداانظر:  (4) 
 ( 209)ص:  لخليل بن أمحد الفراهيدي، املنسوب ل اجلمل يف النحو انظر:  (5) 
احلاكم يف  (  6)  ]أخرجه  وقال:  3930)مستدركه(  خيرجاه " [،  ومل  اإلسناد  وأخرجه  "صحيح  الذهيب،  ووافقه   ،

 [. 914( ]األمساء والصفاتالبيهقي يف )
 (. 23/507)   احلسن الواحدي  التفسري البسيط، أليب انظر:  (7) 
 (. 4/747الكشاف )( 8) 
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األول الوجه  أوىل من  إىل كل   ؛وهذا  الوهم  عليه ذهب  املقسم  يتعني  مل  ملا  ألنه 
مذهب، فكان أدخل يف التخويف، فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن 

 . (1)" هو ذلك املقسم عليه أواًل 
والذي يظهر أن قال: "  .مبا َدل ت  عليه خامتة  السورِة قبَله  وقدره أبو حيان  

قبله من آخر   ما  يدل عليه  الغاشية)اجلواب حمذوف  قوله(سورة  إِنَّ  حمس  :  ، وهو 
إِيااباُهْم   ْناا  اباُهْم    25إَِلا ِحسا لايْناا  عا إِنَّ  إلينا  [.26-25: الغاشية ]  ىجس26ُثمَّ  إلايهبم    ، وتقديره: 

 .(2) "وحساهبم علينا
عليه؛   ويرتجح القول األول؛ لكونه حمتماًل، ولداللة ما جاء عن عبد هللا  

، لكن قد يقال هذا عند عدم وجود نكتة، وما ذكره عدم التقدير أوىل من التقديروألن  
 . -كما تقدم-الزخمشري يتقوى لبالغته؛ من حيث كونه أدخل يف التخويف  جار هللا 

الزخمشري   قول  حيان    ويرتجح  أيب  قول  عموم   على  حيث  من 
السابقة  خامتة  بني  التناسب  يقويه  والذي  نفسها،  السورة  آايت  من  املستنبط  التقدير 

 .  الالحقة واآلايت يف مطلع السورة
القرآن  التناسق بني سور  بناء على ذلك قول حسن يبز روعة  والقول ابملناسبة 

  الكرمي.
 

  

 

 (. 31/152)  تفسري الرازي (1) 
 (. 10/777) الدر املصون وانظر: (، 10/471)  البحر احمليط يف التفسري (2) 
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 السية املثبتة: واباجل جلملةبعض التطبيقات من القرآن الكرمي وهاك 
ونا حمس  :  من ذلك قولهف* ااِْسُ يًْبا إِنَُّكْم إًِذا ْلا  . [90األعراف:] ىجسلائِِن اتَّباْعُتْم ُشعا
اقٌّ   قُْل إِيحمس  :ومن ذلك قوله * ِ إِنَُّه ْلا ّب  را  . [53]يونس: ىجسوا
ِ حمسيف    الواوف ّب  را جمرور بواو القسم واجلار واجملرور متعلقان    (ريب)و  ،واو القسم  ىجسوا

اقٌّ حمسر.  املقد    (أقسم)  :بفعل ْلا قٌّ( خب  حَ ) و  ،املزحلقة  هي الالم  إن وامسها والالم  ىجسإِنَُّه 
 . مرفوع (إن  )

قوله   ذلك  لائِنْ حمس  :*ومن  إِنَُّه   وا ِمنُْه  ا  نازاْعنااها ُثمَّ  راْْحاًة  ِمنَّا  انا  نْسا اإْلِ ذاْقناا 
ا
أ

ُفورٌ  ائُوٌس كا  [. 9]هود: ىجسَلا
قوله   ذلك  إًِذا حمس  : *ومن  إِنَّا  ُعْصباٌة  ُْن  َنا وا ِئُْب  اَّل  لاُه  كا

ا
أ لائِْن  قاالُوا 

ونا  ااِْسُ    [.14:يوسف] ىجسْلا
ِ حمس  : *ومن ذلك قوله   ِديمِ   تااَّللَّ لِكا الْقا ًلا  [. 95:يوسف] ىجسإِنَّكا لاِِف ضا
بفعل حمذوف واجلار واجملرور متعلقان    ،جمرور بتاء القسم  ( هللا)و  ،التاء اتء القسمف
 . خب (يف ضاللك )والالم املزحلقة و ،وإن وامسها (،أقسم) :تقديره

ِديمِ حمسومجلة:  لِكا الْقا ًلا  جواب القسم.   ؛ ألهنا هلا  ال حمل   ىجسإِنَّكا لاِِف ضا
ِديدٌ حمس  :ومن ذلك قوله * اشا اِِب ل ذا ْرُتْم إِنَّ عا فا لائِْن كا  . [ 7إبراهيم:] ىجسوا

قوله   ذلك  ونا حمس  : *ومن  ااِْسُ ْلا إًِذا  إِنَُّكْم  ِمثْلاُكْم  ا  ً اْشا ب ْعُتْم  طا
ا
أ لائِْن   ىجسوا

 [. 34:املؤمنون ]
قوله   ذلك  لائِنْ حمس  :*ومن  الُْحْسِنا   وا ل هُ  ِعنْدا َِل  إِنَّ   ِ ّب  را إَِلا   ىجس رُِجْعُت 

 [.  50:فصلت]
قوله   ذلك  انلُُّجوِم    فاًلا حمس  :*ومن  اقِِع  وا بِما قِْسُم 

ُ
تاْعلاُمونا    75أ اْو  ل ٌم  سا لاقا ِإَونَُّه 

ِظيٌم   رِيٌم    76عا
كا لاُقْرآٌن  رِيمٌ حمسفجملة:    .[77-75:الواقعة]  ىجس 77إِنَُّه 

كا لاُقْرآٌن  هي   ىجسإِنَُّه 
 . خب (قرآن)و  ،املزحلقة هي الالم والالم ، وإن وامسها ،جواب القسم
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قوله  * ذلك  ياْغَشا  حمس  : ومن  إِذاا  اللَّيِْل  اَلَّ    ١وا ُتا إِذاا  ارِ  انلَّها لاقا   2وا خا ا  واما
نْثا 

ُ
اْْل را وا كا ِتَّ    3اَّلَّ اشا ْعياُكْم ل  . [ 4-1الليل:] ىجس4إِنَّ سا

ادِيااتِ حمس  :ومن ذلك قوله  * الْعا بًْحا    وا فاالُْمغِريااِت    2فاالُْمورِيااِت قاْدًحا    ١ضا
ثاْرنا بِهِ ناْقًعا    3ُصبًْحا  

ا
ًْعا    4فاأ ْطنا بِهِ َجا ُنوٌد    5فاواسا ب ِهِ لاكا انا لِرا نْسا   1:العادايت]  ىجس6إِنَّ اإْلِ

- 6] . 
فكقوله  االمسية    القسم  جواب مجلة  أما  * فقط  ابلالم  واملؤكدة   : املثبتة 

ُعونا حمس ْما َيا ا  ِممَّ رْيٌ  خا راْْحاٌة  وا  ِ اَّللَّ ِمنا  ٌة  ْغفِرا اما ل ُمتُّْم  ْو 
ا
أ  ِ اَّللَّ بِيِل  سا ِِف  قُتِلُْتْم  لائِْن  ]آل    ىجسوا

ابِرِينا حمس  : وقوله    [.157عمران: لِلصَّ رْيٌ  خا اُهوا  ل ُتْم  ْ ْبا صا لائِْن  كما  -  [ 126]النحل:  ىجسوا
 . -تقدم

 
 اجلملة السية املنفية:  - 2

جلملة املنفية يف جواب القسم إذا كانت امسية فإمنا تنفى  "ا:  قال أبو حيان  
ا، أو مباض يف معناه  إال اجلملة املصدرة مبضارع كثريً   (ال)    :وحدها، وال تنفى ب  (ما   : )ب

 . (1)"قلياًل 
  

 

 (. 15/118روح املعاين ) (، 10/522)  الدر املصونوانظر:  (،  316/ 10)  البحر احمليط يف التفسري  (1) 
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، معملة عند أهل احلجاز،  (ما   : )االمسية املنفية مصدرة ب"  : وقال الرضي  
وهللا ال زيد فيها وال  )، على اختالف أحواهلا، حنو:  (1) أو بال التبئة  ،مهملة عند غريهم

 . (2)(وهللا ال فيها رجل وال امرأة)، و(وهللا ال رجل يف الدار)و،  (وعمر 
 

 :يف جواب القسم السية املنفية من اجلملة وهاك مناذج
لائِنِ حمس  :قوله    :*فمن ذلك  ا    وا اءاكا ِمنا الْعِلِْم ما ِي جا اءاُهْم باْعدا اَّلَّ ْهوا

ا
اتَّباْعتا أ

َلا ناِصري   ِِل   وا ِ ِمْن وا اكا ِمنا اَّللَّ  . [ 120]البقرة: ىجسل
اكا حمس:  قوله   ا ل اكا حمس نفية و  ىجساما حمس   : ىجسما جار وجمرور متعلقان مبحذوف خب  ىجسل

ِ حمس  .مقدم اَّللَّ ب  ىجسِمنا  متعلقان  ِِل   حمس  :  جار وجمرور  ِِل   حمسو  . ىجس وا وا حرف جر    (من)  :ىجسِمْن 
ِِل   حمسو ،زائد  . ألنه مبتدأ مؤخر ؛مرفوع حماًل  ، اجمرور لفظً  ىجس وا

ِ حمسومجلة:   اَّللَّ ِمنا  اكا  ل ا  حمل    ىجس..ما مقد    ال  قسم  جواب  الشرط   ،رهلا  وجواب 
دل   املذكور  حمذوف  القسم  جواب  اقرتانه   ؛عليه  لوجب  الشرط  جواب  لو كان  وألنه 

 (. ما)  : ابلفاء؛ ألنه ن في ب 

ْكا   لائِنْ حمس :قوله    :ذلك من  و * ناا بِبااِسط  ياِديا إَِلا
ا
ا أ كا ِِلاْقُتلاِِن ما َّ يادا ْطتا إَِلا اسا ب

ْقُتلاكا 
ا
   [.28]املائدة: ىجسِْل

 

وهي ختتص    ،لتبئة أفراد اجلنس عن حكم اخلب مسيت ب   : )ال( التبئة؛   ،)ال( النافية للجنس  ( )ال( التبئة هي 1) 
كله من    ألهنا تدل على تبئة جنس امسها؛  لقوة داللتها على النفي املؤكد أكثر من غريها   ؛ هبذه التسمية

 داللتها على النفي.  لقوة   التسمية؛ هبذه  دون غريها من احلروف  معىن خبها، وختتص 
اخلفاجي على تفسري البيضاوي  (، وانظر: حاشية الشهاب  4/311)  ابن احلاجب  على كافية ( شرح الرضي  2) 

 (. 15/118(، روح املعاين )8/265)
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 حمس ، و(ليس)نفية حجازية تعمل عمل    ( ماف : )
ا
امسها، والباء حرف جر زائد،    ىجسانا أ

لفظً   (ابسط)و جمرور  حماًل   ،ااسم  ومنصوب  خبها،  أنه  على  به    ىجسياِديا حمس  مفعول 
ْكا حمسألنه اسم فاعل، و  ؛لباسط  . متعلقان بباسط ىجسإَِلا

السعود   أبو  اإلسالم  شيخ  الشرطي":  قال  امل  ةصدر    ، للقسم   ئةط و ابلالم 
الصريح املفعول  على  واجملرور  اجلار  البسط إيذانً   ؛وقدم  ضرر  برجوع  األمر  أول  من   

ومل جيعل جواب القسم الساد مسد جواب الشرط مجلة فعلية موافقة ملا يف    ،إليهوغائلته  
  ؛ احلجازية املفيدة لتأكيد النفي مبا يف خبها من الباء  (ما  :)ب  ةبل امسيه مصدر   ،الشرط

كما يف قوله   ،للمبالغة يف إظهار براءته عن بسط اليد ببيان استمراره على نفي البسط
  :ا ُهْم بُِمْؤِمنِيا حمس ا ُهْم ِِباارِِجيا ِمنْهااحمس  :وقوله  [.8]البقرة:  ىجسواما ن  إ ف  [،37]املائدة:  ىجسواما

الثبوت  املقام على دوام  تدل مبعونة  تدل   ،اجلملة االمسية اإلجيابية كما  السلبية  كذلك 
دوام واالستمرار بعد  عتبار الابوذلك    ، ال على انتفاء الدوام  ، مبعونته على دوام االنتفاء 

النف ابلدوام  ال  ياعتبار  املقيد  على  النفي  يرد  حىت  قيده  ،قبله  لئن  وهللا    أي:  ،فريفع 
وحتقق ذلك منك ما أن بفاعل مثله لك يف وقت من   ، ابشرت قتلي حسبما أوعدتين به

 .(1)"األوقات 
بِبااِسط  حمس  :قوله    :وقال الشهاب اخلفاجي   ناا 

ا
أ ا   جواب القسم"  ىجسما

لكنها لداللتها على جواب    ،ألن  اجلواب للسابق من القسم، والشرط  ؛ املوطأ له ابلالم
 .(2) " له، ولو كانت جواب الشرط حقيقة لزمتها الفاءالشرط كانت يف املعىن جواابً 

  

 

 (. 3/27تفسري أيب السعود ) (1) 
 (. 10/253انظر: حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي )( 2) 
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الفعل واجلزاء ":    الزخمشري  جار هللا   قال بلفظ  الشرط  فإن قلت: مل جاء 
ْطتا حمسبلفظ اسم الفاعل، وهو قوله:   اسا ب بِبااِسط  حمس  ، ىجسلائِْن  ناا 

ا
أ ا  : ليفيد أنه ال  ؟ قلتىجسما

الشنيع الوصف  هذا  به  يكتسب  ما  للنفي  ؛يفعل  املؤكدة  ابلباء  أكده    . (1) "ولذلك 
أبو حيان  انتهى.   "  قال  )البحر(:  عبد  يف  أبو  الرازيوأورد  هذا    (2)  هللا 

ا  حمس وهو كالم فيه انتقاد. وذلك أن قوله: ، السؤال واجلواب ومل ينسبه للزخمشري ما
بِبااِسط   ناا 

ا
املؤذنة    ىجس لائِنْ حمسبل هو جواب للقسم احملذوف قبل الالم يف    ،، ليس جزاءىجسأ

جواب  ،  ابلقسم لداللة  الشرط حمذوف  وجواب  للشرط.  ال  للجواب،  القسم  واملوطئة 
  ( ما : )ا ب للشرط لكان ابلفاء، فإنه إذا كان جواب الشرط منفيً عليه، ولو كان جواابً 

 . (3) "بد من الفاء فال
تعقب ذكره  من    احملققون  وقد  ما  العلم  حيان  أهل  مقصد   ،أبو  وبينوا 

غريه  الزخمشري   ويف  املوضع  هذا  السفاقسيف  ، يف  مراد "  :  قال  إن  
املعىن    الزخمشري الشرط يف  الصناعة،    ؛أنه جواب  ألنه دال عليه ال من حيث 

  .اه  من حيث ما يعطيه املعىن   ما يتكلم الزخمشري اوكثريً 
 . (4) (الدر املصون)يف   وكذا قال احلليب

 ىجس لائِنْ حمس ألن الالم يف    ؛ويف الرتكيب أتكيٌد ومبالغةٌ "  :  الطييب  العالمة  وقال
احمسو، موطئة للقسم ناا بِبااِسط    ما

ا
 .(5)"وسد مسد جواب الشرط ،جواب القسم ىجسأ

 

 (. 626 -1/625الكشاف )( 1) 
  (11/339-340 .)إلمام أيب عبد هللا الرازي ل،  مفاتيح الغيب : انظر( 2) 
 (. 230-4/229)  احمليط يف التفسريالبحر   (3) 
  الدر املصون ، وانظر:  ( 3/256( ) حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي )نواهد األبكار وشوارد األفكار    (4) 

 (، وقد بني ذلك يف موضعه. 10/517)
 (. 5/338)  فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب )حاشية الطييب على الكشاف(  (5) 
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لائِنِ حمس  :*ومن ذلك قوله   اكا    وا ل ا  الْعِلِْم ما اءاكا ِمنا  ا جا ما اءاُهْم باْعدا ْهوا
ا
أ اتَّباْعتا 

اق   َلا وا ِِل   وا ِ ِمْن وا  [. 37:الرعد] ىجسِمنا اَّللَّ
قوله  * ذلك  اْسُطُرونا    ن حمس  : ومن  ي ا  واما لاِم  الْقا ةِ  ١وا بِنِْعما نْتا 

ا
أ ا  ب ِكا    ما را

ْجُنون     [. 2-1]القلم:ىجس  2بِما
احمس  :فقوله   ْجُنون    ما بِما ب ِكا  را ةِ  بِنِْعما نْتا 

ا
اإلعراب   ىجسأ من  هلا  ال حمل   ؛ مجلة 

القسم جواب  حجازية   ىجساما حمسو  ،ألهنا  ب ِكا حمسو  ،نفية  را ةِ  النفي   ىجسبِنِْعما مبعىن  متعلقان 
ب عليه  )املدلول  زائد  .للسبب  (الباء)و  (ما  :  لفظً   (جمنون)و  ،والباء حرف جر  ا جمرور 
احمس على أنه خب منصوب حماًل  نون بسبب إنعام ربك عليك  انتفى عنك اجل :واملعىن .ىجسما

 .ة وغريهاابلنبو 
ا إَِلَّ حمس  :  ما قيل يف قوله  :ومن ذلك * ْغرِِب َلا إَِلا الْما ْْشِِق وا ِْذهُ  رابُّ الْما  ُهوا فااُتَّ

كِيًًل   [. 9]املزمل: ىجسوا

البدل من وجمرورً ا على املدح،  )رب( قرئ مرفوعً "  :  الزخمشريقال   ا على 
عباس ابن  وعن  حرف  :   ربك.  إبضمار  القسم  هللا    على  القسم، كقولك: 

ا إَِلَّ ُهوا حمس :، وجوابهألفعلن    . (1) "كما تقول: وهللا ال أحد يف الدار إال زيد   ىجسَلا إَِلا
حيان   أبو  فيه "   : قال  إذ  عباس،  ابن  عن  يصح  ال  التخريج  هذا  ولعل 

وألن    ،، وال يقاس عليه( هللا)  :القسم، وال جيوز عند البصريني يف لفظةإضمار اجلار يف  
وحدها، وال تنفي   (ما  : )اجلملة املنفية يف جواب القسم إذا كانت امسية فال تنفي إال ب

 .(2) " ومباض يف معناه قلياًل  ،اإال اجلملة املصدرة مبضارع كثريً  ( ال : )ب

 

 (. 640-4/639الكشاف )( 1) 
 (. 10/316)  البحر احمليط يف التفسري (2) 
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األلوسي   ابن    :قال  إطالق    (:التسهيل)يف      مالك وظاهر كالم 
  . للقسموقوع اجلملة املنفية جواابً 

  ( ال  : ) للقسم مصدرة بإن اجلملة االمسية تقع جواابً "  :(1) ( شرح الكافية)وقال يف  
تكرارها   ،النافية تقدم خبها  ،لكن جيب  معرفة  ،إذا  املبتدأ  وهللا ال يف   : حنو  ،أو كان 

ومنه يعلم أن املسألة خالفية بني    . هللا ال زيد يف الدار وال عمرووو   ، الدار رجل وال امرأة
   ." (2 ) هذين اإلمامني

اءِ حمس  :   ومن ذلك: ما قيل يف قوله* ما السَّ ارِِق    وا الطَّ ارُِق    ١وا ا الطَّ اكا ما ْدرا
ا
ا أ واما

افٌِظ    3انلَّْجُم اثلَّاقُِب    2 ا حا لايْها ا عا امَّ  . [4 -1:]الطارق ىجس4إِْن ُكُّ ناْفس  ل

قسم وجرف القسم  (السماء)و  ،الواو حرف  بواو  متعلقان    ،جمرور  واجملرور  واجلار 
افٌِظ   إِنْ حمس  :ومجلة  .أقسم  :تقديره  ،بفعل حمذوف ا حا لايْها ا عا امَّ ال حمل هلا من    ىجسُكُّ ناْفس  ل

 -ابلتخفيف-  ىجسإِنْ حمسو  .وما بني القسم وجوابه اعرتاض  ،ألهنا جواب القسم  ؛اإلعراب 
ناْفس  حمسو  ، نفية احمس و  ،مبتدأ  ىجس ُكُّ  امَّ ترد مبعىن  ؛ (إال)  :مبعىن  -ابلتشديد-  ىجسل )ملا(   : فإن 

إال فعلت، على تقدير:    : أي  ،ويف القسم، تقول: سألتك ملا فعلت كذا  ، )إال( يف النفي
و)إن( النافية يتلقى   ،وكل من )إن( املخففة  .فآلت إىل النفي  ،ما أسألك إال فعل كذا

 هبا القسم.
خمففة من   ىجسإِنْ حمسفعلى قراءة ختفيف امليم تكون    ،-ابلتخفيف-  ىجسلماحمس  :وقرئت 
النافية  ىجسلماحمسو  ،الثقيلة )إن(  الفارقة بني  الالم  الثقيلةو  ،مركبة من  املخففة من    ،)إن( 

 وأصل الكالم: إن كل نفس لعليها حافظ.  . (3)للتأكيد ؛ومعها )ما( الزائدة بعد الالم

 

 (. 843/ 2( )شرح الكافية الشافية يف )  يعين: ابن مالك ( 1) 
 (. 119-15/118روح املعاين ) (2) 
 (. 22)ص:  ألفية ابن مالك  (وتلزم الالم إذا ما متهل *** العمل   فقل   فت إن  ف ِ وخ  )  :قال ابن مالك  (3) 
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أبو حيان   عليه  "   : قال  ما دخلت  القسم هو  ، سواء كانت (إن )جواب 
املشددة  ،املخففة النافية   ، أو  القسم  ألن كالًّ   ؛أو  به  يتلقى  ابملشددة   ،منها  فتلقيه 

اَُتِْدينِ حمس  :مشهور، وابملخففة ل إِْن كِْدتا   ِ اا حمس  : وابلنافية  ، (1) [56]الصافات:  ىجستااَّللَّ لائِْن زااِلا وا
ا ُهما كا ْمسا

ا
 [. 41]فاطر: ىجسإِْن أ

القسم  وقيل:  ادِرٌ حمس  :جواب  لاقا راْجعِهِ  ا  لَعا بينهما   ،[ 8:]الطارق   ىجس إِنَُّه  وما 
 .(2)"اعرتاض
أن  و  قولهاحلاصل  لايْهااحمس:    يف  عا ا  امَّ والتشديد، فمن قراءتني    ىجسل التخفيف   :

حافظ،لغوً   (ما)  تخفف كان لعليها  واملعىن:  شد    ا،  جعل  ومن  ،  (إال)  :مبعىن  (ملا)د 
 .(3)إال فعلت :مبعىن، تقول: سألتك ملا فعلت

الشيخ   هللا  وقال  عبد  بن  املعروف  األزهري  اجلرجاويخالد   :   ابلوقاد، 
التشديد  " جعفرقراءة  وأيب  ومحزة  وعاصم  عامر  ابن  قراءة  أن    ،  هي  ترى  أال 

احمسو  ، نفية  (ِإن   : )ف  ؛ما كل نفس إال عليها حافظ   :املعىن امَّ وال التفات   (.إال)  :مبعىن  ىجسل
 ،غري معروف يف اللغة  (إال)  :إن ملا مبعىن  :حيث قال  ،ذلك     إىل إنكار اجلوهري

 

ل  ُمبِي  حمس: وقال هللا  (1) 
ًلا ِ إِْن ُكنَّا لاِِف ضا  [.97]الشعراء: ىجس تااَّللَّ

 (. 10/450)  البحر احمليط يف التفسري (2) 
 (3)  ( والتنوير  التحرير  )261-30/260انظر:  الوسيط  التفسري  والعيون   (،4/464-465(،    النكت 

وإعرابه (،  6/246) القرآن  )معاين  للزجاج   التفسري  (،5/311،  احمليط يف  الدر  (،  10/450)  البحر 
)6/407)  املصون الطبي  تفسري   ،)24/352-353( القرطيب  تفسري  النسفي  20/3(،  تفسري   ،)

الكشاف(،  303/ 5)  البيضاوي (، تفسري  3/627) الطييب على  القرآن (،  16/381)  حاشية    ، معاىن 
 (. 1/120)  لألخفش 
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  حكاه اخلليل وسيبويه   (1) وما قاله املصنف  ،  وسبقه إىل ذلك الفراء وأبو عبيدة
 . (2)"واملثبت مقدم على النايف ،حجة على من مل حيفظ ومن حفظ ، والكسائي
 
 :يف جواب القسم واليت فعلها ماض اجلملة الفعلية - 3

الالم"  :   املبد  قال لزمته  يقع  مل  فعل  على  أقسمت  إذا  أنك  ولزم   ،اعلم 
النون ذلك   ، الالم  إال  جيز  قولك   ،ومل  ألقومن  :وذلك  ألضربن  ،وهللا  ووهللا    ،وابهلل 

 . (3) "لتنطلقن
واعلم أنك إذا أقسمت على فعل ماضي فأدخلت عليه الالم مل جتمع بني    وقال:
والنون متغرية المه  ؛الالم  الفتح غري  مبين على  املاضي  الفعل  النون    ،ألن  تدخل  وإمنا 

فلما كانت ال تقع ملا يكون يف احلال كانت من املاضي    ،كما ذكرت   ،على ما مل يقع
  :  الالم بوإن وصلت    ،ألنكر ذلك   ، اا يضرب عمرً وهللا لرأيت زيدً   :وذلك قولك   ،أبعد

 .(4) "وهللا لقد انطلق يف حاجتك  ، ازيدً   لقد رأيتوهللا :تقول  ،فجيد ابلغ (قد)
ماضيً "  :الرضي  قال   الفعل  مثبتً وإن كان  اجلما  فاألوىل  بني  ا،   ( الالم)ع 

إذ ال يدخلهما    ؛، فبالالم وحدها(بئس)و  (نعم))قد( حنو: وهللا لقد خرج، وأما يف  و
 . لعدم تصرفهما ؛)قد(

  

 

 يف )قواعد اإلعراب(.   يعين: ابن هشام ( 1) 
حممد بن مصطفى  ،  شرح قواعد اإلعراب(، وانظر:  103-102)ص:  موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب  (2) 

 (. 94)ص: شيخ زاده ب املعروف الق وَجوي، 
 (. 2/333)  املقتضبانظر: ( 3) 
 (. 2/335املصدر السابق ) ( 4) 
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 قال: 
 . (1) على كل حال من سحيل ومبم         ا   دمت  يدان وج     عم الس   ن ا، لميينً       

هللا   الُْمِجيُبونا حمس  :]قال  فالانِْعما  نُوٌح  اناا  ناادا ْد  لاقا  قوله ف  [،  75]الصافات:  ىجسوا
 :أي: فوهللا ،جواب لقسم مقدر :ىجسفالانِْعما حمس] .   

قال أحدمها،  على  االقتصار  جاز  الشعر،  أو كان ضرورة  الكالم  طال    هللا   وإن 
    :االستطالة احمس يف  اها واُضحا ْمِس  الشَّ قوله:    ، [1:الشمس]  ىجسوا فْلاحا حمسإىل 

ا
أ  ىجسقاْد 

 . (2)"للطول ؛فلم أيت ابلالم ،[9:الشمس]
زيد كذابً " لكذب  قولك: وهللا  لهفأما  يغفره  أن هللا  أحسب  ما  تقديره:    ،   فإمنا 

 .(3) "ألنه أمر وقع ؛لقد
 
 :مثبت جواب القسم ْجلة فعلية فعلها ماضأ. 
ْمِس حمس  : قوله    ما قيل يف  فمن ذلك * الشَّ ا    وا اها ا    ١واُضحا ها رِ إِذاا تاًلا ما الْقا   2وا

انلَّ  ا  وا ها ًلَّ إِذاا جا ارِ  ا    3ها اها ْغشا اللَّيِْل إِذاا يا ا    4وا ا بانااها اءِ واما ما السَّ ا    5وا اها حا ا طا رِْض واما
ا
اْْل وا

ا    6 اها وَّ ا سا ناْفس  واما لْها   7وا
ا
ا  فاأ تاْقوااها ا وا ا فُُجوراها ها ًكَّ   8ما ْن زا فْلاحا ما

ا
أ اقاْد  ابا   9  ها واقاْد خا

ا   اها ْن داسَّ  [. 10-1:الشمس] ىجس10ما
بعدها عطفالف للقسم، وما  األوىل  القسم:    ،واو  فْلاحا حمسوجواب 

ا
أ وحذف   ،ىجسقاْد 

الكالم. السعود    الالم لطول  أبو  فْلاحا حمس  :قوله  "  : قال شيخ اإلسالم 
ا
أ قاْد 

ا ها ًكَّ زا ْن  ابلتقوى   ،فاز بكل مطلوب   :أي  ىجسما أمناها وأعالها    ، وجنا من كل مكروه من 

 

 (. 66)ص:  ديوانهانظر:  بيت لزهري بن أيب سلمى. ال (1) 
 (. 4/313) ابن احلاجب شرح الرضي على كافية   (2) 
 (. 2/335)  املقتضب (3) 
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واقاْد  حمس  :يف قوله    (قد)وتكرير    ،لطول الكالم  ؛وحذف الالم  ،وهو جواب القسم
ا اها داسَّ ْن  ما ابا  بتحقيق مضمونه؛  ىجسخا االعتناء  به   ،إلبراز كمال  القسم  بتعلق  واإليذان 

 .(1) "ابلفجور  خسر من نقصها وأخفاها  :أي، ةأيضا أصال
الزجاج الالم   (2)  قال  وحذفت  القسم،  جواب  هذا  لطول   ؛وغريه: 

 ، والتقدير: لقد أفلح.  (3)الكالم
 لتبعثن.   :تقديره ،وقيل: اجلواب حمذوف

الزخمشري أي  :تقديره  :  وقال  عليهم،  هللا  مكة  :ليدمدمن  أهل   ؛ على 
 .  ا ألهنم كذبوا صاحلً  ؛كما دمدم على مثود  ،لتكذيبهم رسول هللا  

هااحمسوأما   ًكَّ ْن زا فْلاحا ما
ا
ا حمس  :   فكالم اتبع لقوله  ىجسقاْد أ تاْقوااها ا وا ا فُُجوراها ها ما لْها

ا
 ىجس فاأ

 .(4) "على سبيل االستطراد، وليس من جواب القسم يف شيء
وِج  حمس  :ومن ذلك ما قيل يف قوله  * اءِ ذااِت الُْْبُ ما السَّ وُْعوِد    ١وا اَْلاوِْم الْما   2وا

ْشُهود    ما اهِد  وا ْخُدوِد   3واشا
ُ
اُب اْْل ْصحا

ا
 [. 4-1:البوج] ىجس4قُتِلا أ

احلليب   السمني  على   :ىجسقُتِلا حمس   :  قوله"  :قال  القسم  جواب  هذا 
 املختار، وإمنا حذفت الالم، واألصل: لقتل، كقول الشاعر:

    

 

 (. 165  -164 / 9)  تفسري أيب السعود (1) 
الزجاج  (  2)  ا حمس:  قوله  "   :قال  اها واُضحا ْمِس  الشَّ وجوابه:    :ىجسوا قسم  احمسهذا  ها ًكَّ زا ْن  ما فْلاحا 

ا
أ   . ىجسقاْد 

  معاين القرآن وإعرابه   "ألن الكالم طال فصار طوله عوضا منها   ؛ولكن الالم حذفت  ،لقد أفلح   :ومعناه
(5/331 .) 

   (.2/337، للمبد )املقتضب (، 2/1290)   التبيان يف إعراب القرآنانظر:  (3) 
تفسري  (، 21-11/20) الدر املصون (،  489/ 10) البحر احمليط يف التفسري وانظر:  (،  4/760) الكشاف   (4) 

 (. 573)ص:   أمنوذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل  (،5/316)  البيضاوي 
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 (1) الِ لناموا فما إن من حديث وال صَ       ر   اج    ة ف      فل    اهلل حِ    ا ب    هل فت     ل   ح 
، ( قد)و  ( الالم)، فحذف  (لقد قتل ). وقيل: تقديره:  للطول  ؛وإمنا حسن حذفها 

 .  (2) ال دعاء ،خب   ىجسقُتِلا حمسوعلى هذا فقوله: 
   : . ويف اجلواب حينئذ أوجهفال يكون جواابً  ،بل هي دعاء :وقيل

تاُنوا حمس: أنه قوله: دهاأح ِينا فا  .  [10:البوج] ىجسإِنَّ اَّلَّ
ب ِكا حمس: قوله: الثاين  .   (3)  قاله املبد [12:البوج ] ىجسإِنَّ باْطشا را

 

القيس  (1)  وهو البيت المرئ  )ديوانه( )ص:   ،  املتصرف  و   (.137يف  املثبت  املاضي  أن  النحاة  عند  املشهور 
فإن مل يقرتن هبا    ، ا من غري شذوذيف غري االستطالة مطلقً   (قد)، و ( الالم)  : الذي مل يتقدم معموله تلزمه

ال جيوز البيت  ف   (،شرح التسهيل)وقيل: إهنا ال تقدر يف مثله على تفصيل يف  كالبيت املذكور.    ،يقدر 
   ما كان فاجلملة خبية. ألهنا ال تدخل على املاضي اجملرد منها، وأايًّ   (؛ قد )بدون    ( الالم)املذكور تقدير  

البيضاوي   (،  15/297)  روح املعاين  ، (342-8/341)انظر: حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري 
 (. 3/214، البن مالك ) شرح تسهيل الفوائد

وقد، وال    (الالم )وهو مبين على ما اشتهر من أن املاضي املثبت املتصرف الذي مل يتقدم معموله تلزمه  "   (2) 
قوله   يف  الكالم كما  طول  عند  إال  أحدمها  على  االقتصار  ا حمس  :جيوز  ها ًكَّ زا ْن  ما فْلاحا 

ا
أ  ىجسقاْد 

ا حمس :بعد قوله  [ 9]الشمس: اها ْمِس واُضحا الشَّ  (. 15/297" روح املعاين )[1]الشمس: ىجسوا
)املقتضب انظر:    (3)  للمبد  وقال  2/337،  الزجاج(.  إسحاق  ذااِت حمس  :  قوله"  :  أبو  اءِ  ما السَّ وا

وجِ  ِديدٌ حمسجواب القسم:    ىجسالُْْبُ اشا ب ِكا ل ما  و   (.5/307)  معاين القرآن وإعرابه  "[12:البوج]  ىجسإِنَّ باْطشا را
ِديدٌ حمسذكره الزجاج، وهو أن جواب القسم:   اشا ب ِكا ل مفاتيح  .  وهو قول ابن مسعود وقتادة  ىجسإِنَّ باْطشا را

( القرآن(،  31/109الغيب  به  (.6/475)   غرائب  جريج  : وصرح  املنذر   ، ابن  ابن    واحلاكم   ،وأخرج 
الذهيب: وصححه   [3916] ووافقه  مسعود  ،  ابن  عليه    عن  يدل  انظرما  املعاين  .  روح   :
ِديدٌ حمس :وقال قوم: جواب القسم": قال القرطيب (. 15/297) اشا ب ِكا ل وهذا قبيح،   ،ىجسإِنَّ باْطشا را

فيه    جواب القسم"  :وقال ابن جزي    (.286/ 19تفسري القرطيب )"  ألن الكالم قد طال بينهما
أقوال  قوله   :أحدها  :أربعة  ِديدٌ حمس   :أنه  اشا ل ب ِكا  را باْطشا  أنه  ،ىجسإِنَّ  الُْمْؤِمنِيا حمس  :والثاين  تاُنوا  فا ِينا  اَّلَّ إِنَّ 
الُْمْؤِمناتِ    لعلوم   ابن جزي )التسهيل..اخل" تفسري   لبعد القسم من اجلواب  ؛وهذان القوالن ضعيفان   ،ىجسوا
 .  (2/468التنزيل( )
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هو حمذوف يدل   : -ومل يذكر غريه-    فقال الزخمشري: أنه مقدر.  الثالث
ْخدُ حمس  :عليه

ُ
اُب اْْل ْصحا

ا
  ، كأنه قيل: أقسم هبذه األشياء إن كفار قريش ملعونون  ،ىجسقُتِلا أ

لعن األخدود  كما  قال:    .أصحاب  عليهم، كقوله  ىجسقُتِلا حمسومث  قُتِلا  حمس  :  دعاء 
انُ  نْسا    . [17]عبس: ىجساإْلِ

 . (1) "وقيل: التقدير: لتبعثن
أن   اجلواب واألظهر  الزخمشري  ،  حمذوف  أن  ذكر  يذكر   ،كما  مل  بل 

احلذف،  الزخمشري   البيضاو   إال  القاضي  اإلسالم  (2)ي  ورجحه  وشيخ   ،
 . (3) أبو السعود

قلت:  "  :   قال  ،الزخمشري  قولمتام  وهاك   القسم؟  أين جواب  فإن قلت: 
قوله  ،حمذوف عليه  اُب  حمس  :  يدل  ْصحا

ا
أ ْخُدوِدقُتِلا 

ُ
هبذه    ،ىجساْْل أقسم  قيل:  كأنه 

يعىن ملعونون،  أهنم  قريش :األشياء  وذلك  ،كفار  األخدود،  أصحاب  لعن  أن   كما 
مبا جرى   وتذكريهم  مكة،  أهل  أذى  على  وتصبريهم  املؤمنني  تثبيت  يف  وردت  السورة 

تقد   من  وثباهتمعلى  األذى، وصبهم  أنواع  وإحلاق  اإلميان.  على  التعذيب  من    ؛ مهم: 
  ويصبوا على ما كانوا يلقون من قومهم، ويعلموا أن كفارهم عند هللا   ،ىت أينسوا هبمح
  ،ابلنار احملرقني  املعذبني  أولئك  قتلت   مبنزلة  فيهم:  يقال  أبن  أحقاء  ملعونون 

  قُتِلا حمس :  دعاء عليهم، كقوله  : ىجسقُتِلا حمسو .قريش، كما قيل: قتل أصحاب األخدود
ُه  را ْكفا

ا
ا أ اُن ما نْسا  .(4) "[17]عبس: ىجساإْلِ

 

والسماء ذات    : قيل: جواب القسم حمذوف، أي"  : قال القرطيب   (.744-10/743) الدر املصون  (1) 
 (. 19/286تفسري القرطيب )  ."  البوج لتبعثن. وهذا اختيار ابن األنباري

 . (5/300)  البيضاوي انظر: تفسري  (2) 
 (. 9/135أيب السعود )انظر: تفسري  (3) 
   (. 730-4/729الكشاف ) (4) 
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 .(1)على األعمال وقيل: اجلواب حمذوف، والتقدير: إن األمر حق يف اجلزاء
  ؛ ابلالم  مؤكد  ،فعلها ماض مثبت  اليت  فعليةالملة  يف اجل  القسم  جواب *ومن مجلة  

لائِنْ حمس : قوله  لُّوا ِمْن باْعِدهِ ياْكُفُرونا   وا ا لاظا رًّ ْوُه ُمْصفا
ا
أ لْناا رِيًحا فارا رْسا

ا
 [.51]الروم: ىجسأ

 
 :اآلايت التاليةمع )قد(  (الَّلم) فيها اجتمعتومن النماذج اليت قد 

رِْض   قاالُوا حمس
ا
ا ِجئْناا نِلُْفِسدا ِِف اْْل لِْمُتْم ما ْد عا ِ لاقا  . [73يوسف:] ىجستااَّللَّ

واجلار واجملرور متعلقان    ،اجلاللة جمرور بتاء القسم  واسم  ،التاء حرف جر وقسمف
تقديره القسم  (،نقسم)   :بفعل حمذوف  واقعة يف جواب  للقسم   ،والالم  أتكيد  هو  أو 

لِْمُتمْ حمسو ،حرف حتقيق (قد)و ،ولألا  . وفاعل ماض فعل ىجس عا
لِْمُتمْ حمسمجلة: و  ْد عا  جواب القسم. ؛ ألهنا هلا ال حمل   ىجسلاقا

لايْنااحمس ُ عا ْد آثاراكا اَّللَّ ِ لاقا  . [ 91يوسف:] ىجسقاالُوا تااَّللَّ
بْلِكا حمس م  ِمْن قا ما

ُ
لْناا إَِلا أ رْسا

ا
ْد أ ِ لاقا  . [63النحل: ] ىجستااَّللَّ

اَِل  حمس وا ا    وا َلا ا وا باد     3واما انا ِِف كا نْسا لاْقناا اإْلِ ْد خا  . [ 4-3البلد:] ىجس4لاقا
)قد(  (الالماجتماع )  فمن القسم  مجلة  يف    مع  املثبتةجواب  واليت جاء    ،الفعلية 

ِ    َلا حمس  : : قوله  ًياماض  فعلها ا اِْلالا ذا قِْسُم بِها
ُ
ِ    ١أ ا اِْلالا ذا نْتا ِحلٌّ بِها

ا
أ ا   2وا اَِل  واما وا وا

ا   َلا باد    3وا انا ِِف كا نْسا لاْقناا اإْلِ ْد خا  [. 4-1]البلد:ىجس  4لاقا
باد  حمس  :فجواب القسم هو قوله  انا ِِف كا نْسا لاْقناا اإْلِ ْد خا  .(2)ىجسلاقا

 

  مفاتيح الغيب (،  23/384(، التفسري البسيط، أليب احلسن الواحدي )3/189)تفسري ابن فورك  انظر:    (1) 
 (. 16/369) حاشية الطييب على الكشاف (، 6/475)  غرائب القرآن(، 31/109)

الطبي )  (2)  تفسري  القرآن وإعرابه (،  24/433انظر:  للزجاج )معاين  اللغة (،  5/328،  (،  74/ 10)  هتذيب 
 (. 30/350) التحرير والتنوير (، 447 / 4(، زاد املسري )2/1342، للكرماين )غرائب التفسري 
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اِل ِيِ حمس يُْتوِن    وا الزَّ ِمِي    2واُطورِ ِسينِيا    ١وا
ا
ِ اْْل ا اِْلالا ذا انا ِِف   3واها نْسا لاْقناا اإْلِ ْد خا لاقا

ِن تاْقوِيم    ْحسا
ا
 . [4-1التني:] ىجس4أ

يُْتونِ حمس  :إن تلتها واو أخرى حنو  واو القسم"  :قال ابن هشام   الزَّ اِل ِِي وا  ىجس وا
لاْقناا حمس جملة:  . ف(1)وإال الحتاج كل من االمسني إىل جواب   ،فالتالية واو العطف ْد خا لاقا

ِن تاْقوِيم   ْحسا
ا
انا ِِف أ نْسا   : قال الطبي    مع ما عطف عليه هو جواب القسم.    ىجساإْلِ

تاْقوِيم  حمس   :  قوله" ِن  ْحسا
ا
أ ِِف  انا  نْسا اإْلِ لاْقناا  خا ْد  يقول   ،ىجسلاقا القسم،  جواب  هذا 

:  .وابلذي قلنا يف ذلك قال    والتني والزيتون، لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي
 . (2)"أهل التأويل

 
 ب. جواب القسم ْجلة فعلية فعلها ماض منفي:

وأما إن  .  ، حنو: وهللا ما قام( ما  )ا، فبمنفيً وإذا كان املاضي  ":    الرضيقال  
 . (3)"، أو )إن( انقلب إىل معىن املستقبل( ال) :   نفي ب

 وهللا ما قام، حنو قولك:  (ال) و  (،ما )بف وأما جواب النفي،  "  (:شرح املفصلويف )
ُكنَّا ُمْْشِكِيا حمسزيد، ووهللا ال يقوم زيد. ويف التنزيل:   ا  ب ِناا ما را  ِ اَّللَّ وقال   ، [ 23]األنعام:  ىجسوا

:  ال  حمس وا زا ِمْن  لاُكْم  ا  ما بُْل  قا ِمْن  ْمُتْم  قْسا
ا
أ تاُكونُوا  اْم  ل وا

ا
وفيه:    ،[ 44]إبراهيم:  ىجسأ

ا قاالُوا حمس ِ ما ْلُِفونا بِاَّللَّ ْخرُِجوا حمسحنو قوله:    (،ال : )وفيه من اجلواب ب    .[ 74]التوبة:  ىجسُيا
ُ
لائِْن أ

وناُهمْ  نُُْصُ لائِْن قُوتِلُوا َلا يا ُهْم وا عا ْرُُجونا ما ْرُُجونا حمسفقوله:    ،[12]احلشر:  ىجسَلا َيا َلا  حمس ، وىجسَلا َيا
 

 (. 386 -4/385(، بتحقيق: الدكتور عبد اللطيف اخلطيب )473( انظر: مغين اللبيب )ص:1) 

 (2  )( الطبي  وانظر:  24/506تفسري  القرآن (،  ) تفسري  السمعاين  املظفر  أليب  التفسري،  ( 6/253،  ،  غرائب 
( )2/1359للكرماين  املسري  زاد  القرطيب  (،4/464(،  والتنوير    (،20/113)   تفسري  التحرير 

(30/423 .) 
 (. 4/314) شرح الرضي على كافية ابن احلاجب (3) 
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وناُهمْ  نُُْصُ النون. ولو كان  جواب قسم حمذوف، وليسا جبواب الشرط بدليل    ىجسيا ثبوت 
 الجنزما. جواب الشرط

 ؛ يف جواب القسم، فنحو قولك: وهللا يقوم زيد، واملراد: ال يقوم  (ال)وأما حذف 
لبسً  يوقع  ال  ختفيف  إجياابً   ؛ا ألنه  لو كان  ونون    إذ  الالم  من  له  الالزمة  لكان حبروفه 

التنزي  .التوكيد يُوُسفا حمسل:  ويف  تاْذُكُر   
ُ
تاْفتاأ  ِ تااَّللَّ تفتأ    ، [85:يوسف ]  ىجسقاالُوا  ال  أي: 

 . (1)"تذكر
ألنه لو    ؛ ألنه ال يلتبس ابإلثبات   ؛ فحذف حرف النفي"  : وقال الزخمشري  

 .  (2) "من الالم والنون  مل يكن بدٌّ كان إثبااتً 
النفي، وهو من قول اإلثبات كان على    يعين: أن القسم إذا مل تكن معه عالمة

 حمسيف قوله:  (ال)"وإمنا جاز إضمار   : الزجاج
ُ
ِ تاْفتاأ ألنه ال جيوز يف القسم:   ؛ىجستااَّللَّ

 . (3) اتهلل تفعل، حىت تقول: لتفعلن؛ يف اإلثبات، أو تقول: ال تفعل؛ يف النفي"
وهللا لقد قام   :ا قلتوإن كان اجلواب ماضيً "  :  أبو البقاء العكبيوقال  

ابلالم فتؤكد  نفيً   وإن  ،زيد  اجلواب  قلتكان  قام  :ا  ما  يقوم  ،وهللا  ال  وجيوز    .ووهللا 
 . ألنه يف اإلثبات تلزمه والنون ؛ألمن اللبس ابإلثبات   ؛حذف )ال( يف املستقبل

ألن يف اإلثبات التزام إحداث الفعل   :قيل  ،مل أكد اإلثبات دون النفي  :فإن قيل
فاحتيج فيه إىل زايدة توكيد حتمل على االنتقال عن    ،ويف ذلك كلفة  ،أو ما يقوم مقامه

 . (4)"فإنه بقاء على العدم ؛الف النفيوحتمل املشقة خب ،األصل
 

   (. 2/838)  شرح الكافية الشافية(، وانظر:  252/ 5) بن يعيش ال ، شرح املفصل  (1) 
 (. 2/498الكشاف ) (2) 
إيضاح  وانظر:    (،3/126، للزجاج )معاين القرآن وإعرابه (، 417-8/416)  حاشية الطييب على الكشاف  (3) 

 (. 1/334)  علي احلسن القيسي ، أليب شواهد اإليضاح
 (. 379-1/378)  اللباب يف علل البناء واإلعراب   (4) 
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الالم  : )صرف مثبت فحقه أن يقرتن بإذا صدرت مجلة اجلواب بفعل ماض متف
لايْنااحمس :كقوله   ،(وقد ُ عا ْد آثاراكا اَّللَّ ِ لاقا  . (1) [91يوسف: ] ىجس قاالُوا تااَّللَّ

 : كقوله    ، ا قد يقرن ابلالم وحدهاا، متصرفً املاضي اجملاب به إذا كان مثبتً و 
لُّوا ِمْن باْعِدهِ ياْكُفُرونا حمس ا لاظا رًّ ْوُه ُمْصفا

ا
أ لْناا رِيًحا فارا رْسا

ا
لائِْن أ  . (2) [51]الروم: ىجسوا
 
 اليت فعلها ماض منفي: ذج من جواب القسم يف اجلملة الفعليةمنا
قوله  * ذلك  لائِنْ حمس  : فمن  تابُِعوا    وا ا  ما آياة    ِ

بُِكل  الِْكتاابا  وتُوا 
ُ
أ ِينا  اَّلَّ تايْتا 

ا
أ

تابُِعوا حمس  :فقوله    .[ 145]البقرة:  ىجسقِبْلاتاكا  ا  فعل ماض   ىجستابُِعوا حمسو  .نفية  ىجساما حمس  :ىجسما
هلا  ىجسقِبْلاتاكا حمسو  .وفاعل واجلملة ال حمل  به،  أغنت   ؛ مفعول  وقد  القسم،  ألهنا جواب 

 . لتقدم القسم ؛عن جواب الشرط
قوله   ذلك  تاوْفِيًقاحمس:  *ومن  وا انًا  إِْحسا إَِلَّ  ْدناا  را

ا
أ إِْن   ِ بِاَّللَّ ْلُِفونا   ىجس ُيا

ْلُِفونا حمسف :    [.62:النساء] مرفوع  ىجسُيا القسم  هوو   ،مضارع  مقام  فاعل  ،قائم   ،والواو 
ِ حمس بفعل    جار  ىجسبِاَّللَّ متعلق  ْلُِفونا حمسوجمرور  نفي  ىجسإِنْ حمسو  ،ىجسُيا ْدنااحمسو  .حرف  را

ا
فعل    ىجسأ

ْدنااحمس :ومجلة .ماض وفاعله را
ا
 جواب القسم.  ؛ ألهنا هلا ال حمل ىجسأ

ا قاالُوا حمس  :  من ذلك قوله و * ِ ما ْلُِفونا بِاَّللَّ  . [ 74]التوبة: ىجسُيا
ا قاالُوا حمسجملة: ف  جواب القسم.  ؛ ألهناهلا ال حمل   ىجسما

 

 :  أو ب(،   غنينا خبري والداير مجيع***لئن نزحت دار لليلي للرمبا)   كقول قيس العامري:   (،الالم ورمبا  : )وب"  (1) 
شرح الكافية    (" لبما كان يؤهل***فلئن ابن أهله )  كقول عمر بن أيب ربيعة:   (،رمبا )  : مبعىن  ( الالم ومبا )

 (. 2/839) الشافية 
 (. 840-839/ 2)  الشافيةشرح الكافية انظر:  (2) 



  

  

   

410 

  

ا قاالُوا حمس  : قوله  " :  أبو البقاءقال   ْلُِفونا حمس: هو جواب قسم، وىجسما  ىجسُيا
 . (1)"قائم مقام القسم

ْدناا إَِلَّ اْْلُْسِنا حمس  :  ومن ذلك قوله * را
ا
اْحلُِفنَّ إِْن أ َلا  . [ 107]التوبة: ىجسوا

اْحلُِفنَّ حمس:    قوله"  :  السمني احلليبقال   َلا أي: : جواب قسم مقدر  ىجسوا
ْدنااحمس  ليحلفن. وقوله:  وهللا را

ا
أ فوقع جواب القسم املقدر   (ليحلفن)  جواب لقوله:  ىجسإِْن 

ْدنااحمس فعل قسم جماب بقوله: را
ا
 .(2) ("إال) :ولذلك وقع بعدها ؛نفية ىجسإِنْ حمسو ،ىجسإِْن أ

 .  (3) على اجلاللني( وحنوه يف )حاشية العالمة اجلمل 
مالك  و  ابن  اْْلُْسِنا حمس  :جوابه  ،قسم  فليحلفن  "  :قال  إَِلَّ  ْدناا  را

ا
وهو   ،ىجسأ

قيل قسم حمذوف، كأنه  احلسىن  :جواب  إال  أردن  إن  املنافقون  ليحلفن  ُ حمس  .وهللا  اَّللَّ وا
ذِبُونا  ُد إِنَُّهْم لاَكا اْشها    .(4)"ىجسي

قوله  * ذلك  لائِنْ حمس  :  ومن  باْعِدهِ   وا ِمْن  د   حا
ا
أ ِمْن  ا  ُهما كا ْمسا

ا
أ إِْن  اا   ىجس زااِلا

 . [41فاطر:]
لائِْن  حمس  :وقد اجتمعت الشرطية والنافية يف قوله  "   :قال ابن هشام    وا

باْعِدهِ  ِمْن  د   حا
ا
أ ِمْن  ا  ُهما كا ْمسا

ا
أ إِْن  اا  للقسم    :والثانية  ، شرطية  :األوىل  ،ىجسزااِلا نفية جواب 

   .(5) "حمذوف وجوابً  وجواب الشرط ،الذي أذنت به الالم الداخلة على األوىل

 

 (. 2/651)  التبيان يف إعراب القرآن  (1) 
 (. 121 -120 / 6الدر املصون ) (2) 
 (. 2/332انظر: حاشية العالمة اجلمل على اجلاللني ) (3) 
 (. 1/117)   موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب، وانظر: ( 3/213)  شرح تسهيل الفوائد (4) 
البهان  ، وانظر: ( 133-1/132بتحقيق: الدكتور اخلطيب )  (.35)ص: األعاريبمغين اللبيب عن كتب   (5) 

 (. 4/217، للزركشي ) يف علوم القرآن
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ااحمس، و)إن( حرف شرط جازمو  ،ئة للقسم)الالم( موط ِ و  ، )الواو( عاطفة:ف   ىجس زااِلا
فعل ماض مبين يف حمل جزم فعل الشرط، واأللف يف حمل رفع فاعل، والتاء للتأنيث،  

نفية. وجيوز أن يكون على معىن: )ما( داخلة على    ىجسإِنْ حمسوفتحت اللتقاء الساكنني. و
   .(1)املمكن، أي: زوال السموات واألرض يوم القيامة

   .(2) وجيوز أن تكون مبعىن: )لو( على سبيل الفرض، أي: لو فرضنا زواهلما 
ُهمااحمسو كا ْمسا

ا
، وهو يف معىن املضارع؛ لدخول ماض واهلاء مفعولهمثل: )زال(،    ىجسأ

 )إن( الشرطية. 
حيان   أبو  و  ىجسإِنْ حمسو   :قال  ُهمااحمسنفية،  كا ْمسا

ا
املضارع جواب   ىجسأ معىن  يف 

يف   التوطئة  الم  قبل  املقدر  املضارع  ، ىجسلائِنْ حمسللقسم  معىن  يف  هو    ( إن )لدخول    ؛ وإمنا 
ا تابُِعوا قِبْلاتاكا حمس   :   الشرطية، كقوله ِ آياة  ما

وتُوا الِْكتاابا بُِكل 
ُ
ِينا أ تايْتا اَّلَّ

ا
لائِْن أ   ىجس وا

لُّوا حمس  :  ما يتبعون، وكقوله  :أي   [،145]البقرة: ا لاظا رًّ ْوُه ُمْصفا
ا
أ لْناا رِيًحا فارا رْسا

ا
لائِْن أ  ىجسوا

يف   (إن)الشرطية، وجواب    (إن)ألجل    ؛اليظلوا، فيقدر هذا كله مضارعً   : أي  [، 51]الروم:
 . (3)"لداللة جواب القسم عليه ؛ هذه املواضع حمذوف

  

 

ا على املمكن، فإن قدرن دخوهلا على املمكن فيكون ذلك ابعتبار يوم القيامة عند طي  تدخل غالبً   (إن ")   (1) 
اجلبال   ،السماء أي  ،ونسف  ممكن،  ذلك  زواهلما  :فإن  وقت  جاء  التفسري "  ولئن  يف  احمليط    البحر 

 (. 11/376روح املعاين )(، 4/443)احملرر الوجيز  وانظر:   (،9/39)
  : ولئن فرضنا زواهلما، فيكون مثل   : وجيوز أن يكون ذلك على سبيل الفرض، أي "   : قال أبو حيان    (2) 

عبلة:    (لو ) أيب  ابن  قرأ  وقد  املعىن.  زالتا )يف  التفسري ("  ولو  يف  احمليط  وانظر:  (9/39)  البحر  احملرر  ، 
 (. 11/376روح املعاين )(، 4/443) الوجيز 

 . (9/39)  البحر احمليط يف التفسري (3) 
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ْحا حمس :  ومن ذلك قوله  * الضُّ جا    ١  وا اللَّيِْل إِذاا سا ا قاَلا    2وا بُّكا واما كا را دَّعا ا وا ما
وجرف  [.3-1]الضحى:  ىجس3 قسم  حرف  ْحا حمس  .الواو  الضُّ القسم   ىجسوا بواو  واجلار    ،جمرور 

اللَّيْلِ حمس  .واجملرور متعلقان بفعل القسم احملذوف وأجاز ابن    .على الضحى  معطوف  ىجسوا
اللَّيْلِ حمسأن تكون الواو يف    هشام    .عاطفة أو قسمية ىجسوا

ْحا  حمس  : قيل يف حنو":  قال   الضُّ اللَّيْلِ   ١وا حتتمل العاطفة    الثانية   إن الواو    ىجسوا
   .(1)وإال الحتاج كل إىل اجلواب  ،األول :والصواب  .والقسمية

 .(4) .(3) (النازعات )و  ،(2) (املرسالت ) :ومما يوضحه الفاء يف أوائل سوريت
القسم  ىجسإِذااحمسو بفعل  متعلق  الظرفية  جا حمس  :ومجلة  ،ظرف جملرد   ،يف حمل جر  ىجسسا

احمسو  ،إبضافة الظرف إليها من    واجلملة ال حمل هلا  ،وهو جواب القسم  ،حرف نفي  ىجسما
كا حمسو اإلعراب، دَّعا بُّكا حمسو ،فعل ماض ومفعول به ىجسوا  .فاعل ىجسرا
 
 :املضارع يف جواب القسم - 4
 :املضارع املثبت يف جواب القسم أ.

 وأما املضارع فله حاالت: 

 

(: "قوله: وإال الحتاج...اخل. فيه إدخال الالم على  2/203يف )حاشيته( )  قال العالمة الدسوقي    (1) 
( الشرطية، وهو ممنوع".   جواب )إن 

ِت ُعْرفًا  حمس:  قال هللا      (2)  ًلا الُْمرْسا ْصًفا    ١وا اِت عا اِصفا قال العالمة الدسوقي    [.2-2:املرسالت]  ىجس 2فاالْعا
  ( )(: "أي: ألن الفاء ابلضرورة هناك حرف عطف، فتعني أن تكون الواو  2/203يف )حاشيته

 هنا كذلك". 
ْرًقا  حمس:  قال هللا    (3)  غا ِت  انلَّازَِعا اْشًطا    ١وا ن اِت  انلَّاِشطا بًْحا    2وا سا اِِبااِت  السَّ بًْقا    3وا سا اِت  ابِقا   ىجس4فاالسَّ

 [.4-1:النازعات]
 (. 6/169(، بتحقيق: الدكتور عبد اللطيف اخلطيب )740األعاريب )ص:( مغين اللبيب عن كتب 4) 
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 لقسم غري ؛ جواابً ا، مستقباًل وذلك إذا كان: مثبتً   :ا: أن يكون توكيده واجبً منها
 .(1)مفصول من المه بفاصل

ِ حمسو: حن تااَّللَّ ُكمْ   وا ْصنااما
ا
نَّ أ ِكيدا

ا    . [57]األنبياء: ىجسْلا
)ف  وليس (أكيدن :  اتهلل،  وهو:  قسم،  جواب  مستقبل  مثبت  مضارع  فعل   :
  من الم القسم بفاصل.مفصواًل 

 : ول جيوز توكيده هبما إذا كان منفيًّا لفظًا أو تقديًرا
   .حنو: وهللا ال أقوم :فاألول 

ِ حمس حنو:  :والثاين    تااَّللَّ
ُ
  ،منفي بال حمذوفة  (تفتأ :)ف  ، [ 85:يوسف] ىجسيُوُسفا   تاْذُكرُ   تاْفتاأ

 . (2) يف جواب القسم مطرد (ال)إذ التقدير: ال تفتأ، وحذف 
ابن كثري  ،حااًل   (املضارع)  أو كان ةِحمس  :  كقراءة  الْقِيااما بِياوِْم  بيوم   ىجس ْلقِْسُم 

 :  وقول الشاعر ،(3) [1]القيامة:

 

كيده ابلالم والنون  قيل: إمنا وجب التوكيد يف هذه احلالة؛ للفرق بني الم القسم والم االبتداء. وال بد من تو   (   1) 
 . وخلوه من أحدمها شاذ أو ضرورة ، وأجاز الكوفيون االكتفاء أبحدمها ، عند البصريني

األلوسي    (2)  النفي "  :قال  قوله:   ،فحذف حرف  قاعدا)   كما يف  أبرح  قطعوا  ***فقلت ميني هللا  ولو 
النفي   (؛رأسي لديك وأوصايل  إذا مل يكن معه عالمة اإلثبات كان على  وعالمة اإلثبات    ،ألن القسم 

ألن املنفي    ؛فإذا مل يذكرا دل على أنه منفي  ،ومها يلزمان جواب القسم املثبت   ،الالم ونون التأكيد  :هي
، ولزوم الالم والنون مذهب البصريني، وقال  (لتفتأن )   :ولو كان املقصود هاهنا اإلثبات لقيل   ،ال يقارهنما 

الفعل حاال كقرا  . الكوفيون والفارسي: جيوز االقتصار على أحدمها إذا كان  ابن  وجاء احلذف فيما  ءة 
ةِحمس    كثري (" روح  يزخرف قوال وال يفعل ***ألبغض كل امرئ)  وقوله:   ،ىجسْلقِْسُم بيوم بِياوِْم الْقِيااما

 (. 40-7/39املعاين )
ةِ  حمسقرأ مجهور السبعة:    (3)  قِْسُم بِياوِْم الْقِيااما

ُ
ةِ    ١َلا أ اما قِْسُم بِانلَّْفِس اللَّوَّ

ُ
َلا أ وقرأ ابن كثري    ،[2-1]القيامة:  ىجس2وا

ةِحمس  :واحلسن خبالف عنه واألعرج  الْقِيااما بِياوِْم  بيوم    إثبااتً   (؛ أقسم) ا دخلت على  فجعلها المً   ،ىجسْلقِْسُم 
ابن كثري.  ، للقسم   قراءة  الوجيز   انظر:  وهي  والعيون  (، 5/401)  احملرر    = تفسري (،  6/151)  النكت 
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 (1) وال يفعليزخرف قواًل              ألبغض كل امرئا ميينً               
البيت معنامها  (أبغض)يف اآلية و   (أقسم : )ف  لدخول الالم عليهما.    ؛احلال  : يف 

 وذلك ينايف احلال.  ،لكوهنا ختلص الفعل لالستقبال ؛منا مل يؤكدا ابلنون إو 
   :أو حبرف تنفيس ،مبعموله (الَّلم) من مفصوًل  (املضارع )  أو كان
ونا حمس  :قوله    مثل  :فاألول ُ َُتْْشا  ِ اَّللَّ َلا  ِ

إلا قُتِلُْتْم  ْو 
ا
أ ُمتُّْم  لائِْن  ]آل    ىجسوا

   .(2) [ 158عمران:

ْضا حمسحنو:    :الثاينو  فاَتا بُّكا  را ُيْعِطيكا  وْفا  اسا ل )ف   ، [5]الضحى:  ىجسوا   ( يعطيك   : 
القسم  معطوف جواب  كا  حمسوهو:    ،على  دَّعا وا ا  بُّكا ما على   ،[ 3]الضحى:  ىجسرا واملعطوف 

 اجلواب جواب.

 

)(،  6/101)   السمعاين   املظفر   ن، أليبالقرآ= املعاين  املسري (،  40/ 7روح  السبعة يف  (،  4/368)   زاد 
السبعة (،  661)ص:  القراءات  للقراء  القراءات   (، 6/343)  احلجة  يف    (، 735)ص:   حجة  العنوان 

   (.200)ص: القراءات السبع 
الفعل ابلنون، مع أنه فعل مضارع مثبت ومقرتن ب  و .  (ألبغض )الشاهد:  و   (1)    : وجه االستشهاد: عدم توكيد 

االستقبال، بل يراد به احلال؛ ألن   : ، ومتصل هبا؛ وسبب ذلك: أن الفعل ليس مبعىن ( الم جواب القسم)
ال يؤكد الفعل املضارع، املراد به احلال بنون التوكيد؛ ألهنا ختلص  و   البغض واقع أو حاصل عند التكلم.

 الفعل املضارع لالستقبال، فلو أننا أكدن هذا الفعل لوقعنا يف التناقض. 
ِ حمسقوله:    (2)  اَّللَّ َلا  ِ

القسم  ىجسإلا ونا حمسفهي داخلة على    ،الالم جواب  ُ متعلق به، وإمنا قدم    (إىل هللا )و  ،ىجسَُتْْشا
لالختصاص أي: إىل هللا ال إىل غريه يكون حشركم، أو لالهتمام، وحسنه كونه فاصلة، ولوال الفصل  

ا للكوفيني،  لوجب توكيد الفعل بنون، ألن املضارع املثبت إذا كان مستقبال وجب توكيده مع الالم خالفً 
بينهما  التعاقب  جييزون  الشاعر:  ،  حيث  أأثَرن  َوقَِتيِل  )كقول  الالم.***(،  م ر َة  دون  ابلنون  وقول    فجاء 

بيوتكم)اآلخر:   عليكم  ضاقت  قد  تك  واسع*** لئن  بييت  أن  ريب  النون،  (،  ليعلم  دون  ابلالم  فجاء 
 (. 460-3/459الدر املصون ) " والبصريون جيعلونه ضرورة
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البيضاوي للزخمشري   (1)  وقول  يف:  (2)  تبًعا  والالم  وْفا  حمس:  اسا ل وا
سوف    ىجسُيْعِطيكا  ألنت  والتقدير:  املبتدأ،  حذف  بعد  اخلب  على  دخلت  لالبتداء، 

يعطيك، ال للقسم، فإهنا ال تدخل على املضارع إال مع النون املؤكدة، خمالف ملا عليه  
ال مع انفصاله عنها، فإذا حصل فصل   ،اجلمهور من أن ذلك مع اتصال الالم ابلفعل

 كقوله:    ،هاوثبتت الم القسم وحد ، بينهما امتنعت النون
 اًل     ي    م   ا أو جيئً      رء س     لفه امل                         فوريب لسوف جيزى الذي أس     

 . (3)"شاهًدا على ذلك    أنشده ابن مالك 
الالم  أبن (الكشاف)جزم صاحب " :قال اإلمام حممد الطاهر بن عاشور 

رْيٌ حمسيف   ُة خا اْْلِخرا ل وْفا ُيْعِطيكا حمسويف    ،[4]الضحى:  ىجسوا اسا ل وقدر مبتدأ   ،الم االبتداء  هي  ىجسوا
على حمذوفً  تدخل  ال  القسم  الم  إن  وقال:  ربك.  يعطيك  وألنت سوف  والتقدير:  ا. 

التوكيد نون  مع  إال  أن    ،املضارع  تعني  االبتداء  (الالم )وحيث  ال   ،الم  االبتداء  والم 
أن     تدخل إال على مجلة من مبتدأ وخب تعني تقدير املبتدأ. واختار ابن احلاجب

بُّكا حمسالالم يف   وْفا ُيْعِطيكا را اسا ل . ووافقه ابن  (4))يعين الم جواب القسم(  ، الم التوكيد  ىجسوا

 

 (1)  ( البيضاوي  تفسري  )5/319انظر:  النسفي  تفسري  التفسريالبحر  (،  3/654(،  يف  (،  10/497)  احمليط 
 (. 9/170تفسري أيب السعود )

فإن قلت: ما هذه الالم الداخلة على سوف؟ قلت: هي الم االبتداء املؤكدة "  :الزخمشري    قال  (2) 
 (. 4/767.." الكشاف )ملضمون اجلملة، واملبتدأ حمذوف. تقديره: وألنت سوف يعطيك

، البن هشام  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك(،  301-300/ 2)  التوضيحشرح التصريح على  انظر:  (  3) 
شرح ابن    (،44)ص:  شذا العرف يف فن الصرف  (،  837  -2/834)   شرح الكافية الشافية  (،4/94)

شرح العصام على كافية ابن احلاجب   (، 126)ص:اجلىن الداين (،  4/318)   عقيل على ألفية ابن مالك 
 (. 616)ص:

 (. 4/311)  لرضي على كافية ابن احلاجبشرح اانظر: ( 4) 
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اللبيبم)يف      هشام التنفيس مانع من   وأشعر كالمه  ،(1)(غين  أن وجود حرف 
يف كون وجود حرف التنفيس   :ولذلك جتب الالم يف اجلملة. وأقول  ؛حلاق نون التوكيد 

 . (2)"يوجب كون الالم الم جواب قسم حمل نظر
ب ِكا  حمس  :: قوله  تصل ابلالم، واملومن املضارع املثبت يف جواب القسم* را فاوا

َْجاعِيا 
ا
َُّهْم أ نلا

ا
 . [92]احلجر:   ىجسلاناْسأ

عاطفةف للقسم  ،الفاء  القسم  ( ربك )و  ،والواو  بواو  بفعل   ،جمرور  متعلقان  ومها 
أَلَن  ه م  )و  .، والالم واقعة يف جواب القسم(أقسم)  :حمذوف تقديره مبين   مضارع  فعل  (َنس 

ل  له من اإلعراب، واهلاء  ال حم  حرف  على الفتح؛ التصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد 
 مسترت تقديره: )حنن(.  يف حمل نصب مفعول به، والفاعل ضمري

القسمومن  * جواب  يف  املثبت  ابلالموامل  ،املضارع  لائِنْ حمس  : قوله    :تصل    وا
ةٌ  وادَّ بايْناُه ما اْم تاُكْن بايْناُكْم وا ْن ل

ا
أ اُقولانَّ كا ِ َلا اباُكْم فاْضٌل ِمنا اَّللَّ صا

ا
 . [ 73]النساء: ىجسأ

ا قارًْضا   لائِنْ حمس* قْراْضُتُم اَّللَّ
ا
أ ْرُتُموُهْم وا زَّ نُْتْم بِرُُسَِل واعا آما ةا وا َكا آتايْتُُم الزَّ ةا وا ًلا ْمُتُم الصَّ قا

ا
أ

ارُ  نْها
ا
اْْل ا  ْتِها َتا ِمْن  ْرِي  ُتا نَّات   جا ْدِخلانَُّكْم 

ُ ْلا وا ي ِئااتُِكْم  سا نُْكْم  عا نَّ  ِرا ف  كا
ُ ْلا ًنا  سا   ىجس حا

 [. 12]املائدة:
 حمس*

ا
اكِرِينا لائِْن أ اُكونانَّ ِمنا الشَّ ِذهِ نلا  [. 63: األنعام] ىجسْْنااناا ِمْن ها

ال ِيا حمس* وِْم الضَّ ُكونانَّ ِمنا الْقا
ا ِ ْلا ّب  ْهِدِّن را اْم يا  [. 77:األنعام ] ىجسلائِْن ل

ُموا حمس* قْسا
ا
أ ا  وا ُْؤِمَُنَّ بِها اءاتُْهْم آياٌة َلا انِِهْم لائِْن جا ْيما

ا
ْهدا أ ِ جا  [. 109]األنعام: ىجسبِاَّللَّ

ائِيلا حمس* إِْْسا باِِن  عاكا  ما اُُنِْسلانَّ  ل وا اكا  ل  َّ ُْؤِمَنا نلا الر ِْجزا  نَّا  عا ْفتا  شا كا    ىجس لائِْن 
 .  [134:األعراف]

 

 (. 251-3/245(، بتحقيق الدكتور اخلطيب )303-302)ص: مغين اللبيب انظر:  (1) 
 (. 399-30/398) التحرير والتنوير  (2) 
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اُكونانَّ ِمنا اْْلااِْسِينا   لائِنْ حمس* اا نلا ياْغفِْر نلا بُّناا وا ْناا را اْم يارْْحا  . [149:األعراف]  ىجسل
اكِرِينا حمس* اُكونانَّ ِمنا الشَّ اِْلًا نلا    .[189:األعراف] ىجسلائِْن آتايْتاناا صا
لائِنْ حمس* ُب   وا نالْعا ُوُض وا ا ُكنَّا َنا اُقولُنَّ إِنَّما ِْلاُهْم َلا

ا
أ    [.  65]التوبة: ىجسسا

ا لائِْن آتاانا حمس* دا اَّللَّ ها ْن َعا قانَّ واِمنُْهْم ما دَّ اصَّ  [. 75]التوبة: ىجسا ِمْن فاْضلِهِ نلا
اكِرِينا   لائِنْ حمس* اُكونانَّ ِمنا الشَّ ِذهِ نلا ْْنايْتاناا ِمْن ها

ا
 [. 22: يونس] ىجسأ

لائِنْ حمس* إَِلَّ   وا ا  ذا ها ُروا إِْن  فا كا ِينا  اُقولانَّ اَّلَّ َلا وِْت  الْما بُْعوثُونا ِمْن باْعِد  إِنَُّكْم ما قُلْتا 
 [. 7]هود:  ىجسِسْحٌر ُمبِيٌ 

لائِنْ حمس* ْبُِسهُ   وا ا ُيا اُقولُنَّ ما ة  َلا ْعُدودا ة  ما مَّ
ُ
ابا إَِلا أ نُْهُم الْعاذا ْرناا عا خَّ

ا
 [. 8]هود:  ىجسأ

ِن ِ حمس* ي ِئااُت عا اُقولانَّ ذاهابا السَّ تُْه َلا سَّ اءا ما َّ اءا باْعدا َضا ذاْقنااهُ ناْعما
ا
لائِْن أ    .[ 10]هود: ىجسوا

اُقولانَّ حمس  : فقوله   القسم  ىجسَلا الشرط حمذوف  ،الالم جواب  لداللة    ؛وجواب 
   .فعل مضارع مبين على الفتح (يقولن)و .جواب القسم
اُقولانَّ حمسومجلة:   جواب القسم.  ؛ ألهناهلا ال حمل   ىجس..َلا

ي ِئااُت حمس :ومجلة  . ىجسذاهابا حمس  : مقول القول وعين متعلقان ب  ىجسذاهابا السَّ
لائِنْ حمس* اِغرِينا   وا اُكونًا ِمنا الصَّ َلا َّ وا َنا ا آُمُرُه لايُْسجا ْل ما ْفعا اْم يا  . [32: يوسف] ىجسل
نَُّكمْ حمس* زِيدا

ا ْرُتْم ْلا كا  [. 7:إبراهيم]  ىجسلائِْن شا
ُونا حمس* ا ُكنُْتْم تاْفَتا مَّ لُنَّ عا

ا
ِ لاتُْسأ  [. 56]النحل: ىجستااَّللَّ

واجلار واجملرور متعلقان    ،ولفظ اجلاللة جمرور بتاء القسم  ،التاء اتء القسم اجلارةف
فعل   (تسألن )والالم واقعة يف جواب القسم و  ( أو )أقسم(،قسمي)  :مبحذوف تقديره

والواو    ،لتوايل األمثال  ؛احملذوفة  وعالمة رفعه ثبوت النون  ،مضارع مبين للمجهول مرفوع
 . والنون املشددة نون التوكيد الثقيلة ،اللتقاء الساكنني نئب فاعل ؛احملذوفة

 جواب القسم.  ؛ ألهناهلا ال حمل   (...تسألن  ) ومجلة: 
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ِيَّتاُه إَِلَّ قالِيًًل حمس* نَّ ُذر  ْحتانِكا
ا ةِ ْلا ْرتاِن إَِلا ياوِْم الْقِيااما خَّ

ا
 [. 62:اإلسراء] ىجسلائِْن أ

لائِنْ حمس* كِيًًل   وا وا لايْناا  عا بِهِ  اكا  ل ُِد 
ُتا َلا  ُثمَّ  ْكا  إَِلا يْناا  وْحا

ا
أ ِي  بِاَّلَّ  َّ اْذهاَبا نلا  ىجسِشئْناا 

   [. 86:اإلسراء]
لاًباحمس* ا ُمنْقا ا ِمنْها رْيً نَّ خا ِجدا

ا ِ ْلا ّب  لائِْن ُردِْدُت إَِلا را  [. 36:الكهف] ىجسوا
رَُْجانَّكا حمس*

ا اْم تانْتاهِ ْلا  [. 46]مرمي:   ىجسلائِْن ل
الِِميا حمس ظا ُكنَّا  إِنَّا  يْلاناا  وا ياا  اُقولُنَّ  َلا ب ِكا  را اِب  ذا عا ِمْن  ٌة  ناْفحا تُْهْم  سَّ ما لائِْن   ىجس وا
 . [46]األنبياء:
ُكمْ حمس* ْصنااما

ا
نَّ أ ِكيدا

ا ِ ْلا تااَّللَّ  . -كما تقدم- [57]األنبياء: ىجسوا
نَّ حمسفالالم يف   ِكيدا

ا مبين على   ىجسْلا و)أكيدن(: مضارع  القسم،  واقعة يف جواب 
 الفتح؛ التصاله بنون التوكيد الثقيلة، والفاعل مسترت وجواًب تقديره: )أن(.  

اْخرُُجنَّ حمس* ْرتاُهْم َلا ما
ا
انِِهْم لائِْن أ ْيما

ا
ْهدا أ ِ جا ُموا بِاَّللَّ قْسا

ا
أ  [. 53]النور:  ىجسوا

ْسُجونِيا   لائِنِ حمس* لانَّكا ِمنا الْما ْجعا
ا رْيِي ْلا اًها غا اْذتا إِل  [. 29]الشعراء: ىجساُتَّ

رُْجوِميا حمس* اُكونانَّ ِمنا الْما اْم تانْتاهِ ياا نُوُح ِلا    [. 116]الشعراء:  ىجسلائِْن ل
اُكونانَّ ِمنا الُْمْخراِجيا   لائِنْ حمس* اْم تانْتاهِ ياا لُوُط ِلا    [. 167]الشعراء: ىجسل
عاُكمْ حمس* اُقولُنَّ إِنَّا ُكنَّا ما ب ِكا َلا اءا ناُْصٌ ِمْن را لائِْن جا  [. 10]العنكبوت: ىجسوا
لائِْن سا حمس* ما وا لاقا السَّ ْن خا ِْلاُهْم ما

ا
ُ أ اُقولُنَّ اَّللَّ را َلا ما الْقا ْمسا وا را الشَّ خَّ رْضا واسا

ا
اْْل  ىجس وااِت وا

 [. 61]العنكبوت:
اُقولُنَّ  حمس* ا َلا ْوتِها رْضا ِمْن باْعِد ما

ا
ْحياا بِهِ اْْل

ا
اًء فاأ اءِ ما ما لا ِمنا السَّ ْن نازَّ ِْلاُهْم ما

ا
أ لائِْن سا وا

 ُ  [. 63]العنكبوت:  ىجساَّللَّ

لائِْن ِجئْتاُهْم بِآيا حمس* نُْتْم إَِلَّ ُمبِْطلُونا وا
ا
ُروا إِْن أ فا ِينا كا اُقولانَّ اَّلَّ  [. 58]الروم: ىجسة  َلا

لائِْن سا حمس* ما وا لاقا السَّ ْن خا ِْلاُهْم ما
ا
ُ أ اُقولُنَّ اَّللَّ رْضا َلا

ا
اْْل  . [25]لقمان:  ىجسوااِت وا
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ُْغرِيانَّكا   لائِنْ حمس* ِديناةِ نلا الُْمرِْجُفونا ِِف الْما راٌض وا ِينا ِِف قُلُوبِِهْم ما اَّلَّ اْم يانْتاهِ الُْمناافُِقونا وا ل
 . [60]األحزاب: ىجسبِِهمْ 

ُموا حمس* قْسا
ا
أ ى   وا إِْحدا ِمْن  ى  ْهدا

ا
أ اُكوُننَّ  َلا ناِذيٌر  اءاُهْم  جا لائِْن  انِِهْم  ْيما

ا
أ ْهدا  جا  ِ بِاَّللَّ

مِ  ما
ُ
 . [42]فاطر:  ىجساْْل

َُْجانَُّكمْ حمس* اُنا اْم تانْتاُهوا ل    [.18]يس: ىجسلائِْن ل
لائِنْ حمس* ُ   وا اُقولُنَّ اَّللَّ رْضا َلا

ا
اْْل وااِت وا ما لاقا السَّ ْن خا ِْلاُهْم ما

ا
أ  [. 38]الزمر: ىجسسا

لُكا حمس* ما نَّ عا اْحباطا ْكتا َلا َْشا
ا
 [. 65]الزمر:  ىجسلائِْن أ

لائِنْ حمس* ا َِل   وا ذا اُقولانَّ ها تُْه َلا سَّ اءا ما َّ ذاْقنااهُ راْْحاًة ِمنَّا ِمْن باْعِد َضا
ا
 . [50]فصلت: ىجسأ

سا حمس* لائِْن  ما وا السَّ لاقا  خا ْن  ما ِْلاُهْم 
ا
لِيمُ أ الْعا زِيُز  الْعا ُهنَّ  لاقا خا اُقولُنَّ  َلا رْضا 

ا
اْْل وا  ىجسوااِت 

 [. 9]الزخرف:
لائِنْ حمس* ُ   وا اُقولُنَّ اَّللَّ ُهْم َلا لاقا ْن خا ِْلاُهْم ما

ا
أ  [. 87]الزخرف: ىجسسا

عاُكمْ حمس* نَّ ما اْخرُجا ْخرِْجُتْم نلا
ُ
 . [11]احلشر: ىجسلائِْن أ

ْدباارا حمس*
ا
لُّنَّ اْْل ُوا وُهْم َلا ُ لائِْن ناُصا  .[12]احلشر: ىجسوا

ذالَّ   لائِنْ حمس*
ا
ا اْْل زُّ ِمنْها عا

ا
نَّ اْْل ُْخرِجا ِديناةِ َلا ْعناا إَِلا الْما  . [8]املنافقون: ىجسراجا

ًعا بِانلَّاِصياةِحمس* اْم يانْتاهِ لاناْسفا َّ لائِْن ل  [. 15]العلق: ىجسلَكا
 

 يف جواب القسم:املنفي ب. املضارع 
"وحرف النفي أي: )ما( و)إن(  و)ال( يف االمسية والفعلية االستقبالية، واحلالية 

 . " (1)عند غري املبد 
  

 

 (. 617شرح العصام على كافية ابن احلاجب )ص: (1) 



  

  

   

420 

  

 . (ال)، و(إن )، و(ما : )ا فنفيه بوإن كان املضارع منفيً " :  الرضيقال 
ال     فظاهرمها نفي، فاملبدلكن )ما( و )إن( إذا مل يتقيدا ابلزمان املستقبل  

ا يف احلال، ومذهبه أن املقسم عليه ال  لكونه إذن، ظاهرً   ؛جيوز: وهللا ما أقوم، وإن أقوم
 . (2) ، يف جواب القسم(لن)، و(مل  :)وال جيوز نفي املضارع ب . (1) يكون حااًل 

املبد   قولك   ( لن")  : قال  نفي  زيد  :تقول  ،سيفعل  :هي  يقوم  ولن    ،لن 
 . (3)"كما مل يتصل به سيفعل  ،وال تتصل ابلقسم ،يذهب عبد هللا

 : املقسم عليه مجلة مؤكدة ابلقسم، تصدر يف النفي ب"   :وقال ابن مالك  
 . (4) ("مل)أو  (لن : )، وقد تصدر ب( إن)أو  (ال)أو   (ما)

 
 اليت فعلها مضارع منفي: مناذج من جواب القسم يف اجلملة الفعلية

قوله  * ذلك  را حمس  : فمن  جا شا ا  فِيما ُِموكا  ُُياك  ِتَّ  حا يُْؤِمُنونا  َلا  ب ِكا  را وا فاًلا 
 . [ 65النساء:] ىجسبايْناُهمْ 

قوله   ذلك  ِء حمس:  *ومن  ُؤَلا ها
ا
بِراْْحاة    أ  ُ اَّللَّ ناالُُهُم  يا َلا  ْمُتْم  قْسا

ا
أ ِينا   ىجساَّلَّ

ْمُتمْ حمس  : فقوله    .[49األعراف:] قْسا
ا
يف  (  التاءفعل ماض مبين على السكون. و)  ىجسأ

 حمل رفع فاعل. 
 .مفعول به يف حمل نصب( اهلاءو) ،مضارع مرفوعفعل )ينال( و نفية،  ىجسَلا حمسو
ُ بِراْْحاة    َلا حمس :مجلةو  ناالُُهُم اَّللَّ   .ألهنا جواب للقسم ؛ال حمل هلا ىجسيا

 

 . (2/334)املقتضب  انظر:  (1) 
 (. 4/312) شرح الرضي على كافية ابن احلاجب (2) 
 (. 2/6)  املقتضب  (3) 
 (. 3/205، البن مالك ) شرح تسهيل الفوائد (4) 
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ُموُت حمس :  *ومن ذلك قوله   ْن يا ُ ما ُث اَّللَّ بْعا انِِهْم َلا يا ْيما
ا
ْهدا أ ِ جا ُموا بِاَّللَّ قْسا

ا
أ  ىجسوا

 . [ 38النحل:]
ا    قُلْ حمس :  *ومن ذلك قوله   ذا تُوا بِِمثِْل ها

ْ
ْن ياأ

ا
ا أ اْْلِنُّ لَعا نُْس وا ِت اإْلِ عا لائِِن اْجتاما

تُونا بِِمثْلِهِ 
ْ
 . [ 88اإلسراء:] ىجسالُْقْرآِن َلا ياأ

قوله  * ذلك  دْ حمس:  ومن  لاقا ْدباارا   وا
ا
اْْل ُّونا  ل يُوا َلا  بُْل  قا ِمْن  ا  اَّللَّ ُدوا  ها َعا نُوا   ىجسَكا

 . اإعراهببيان اآلية و  وقد تقدم .[15األحزاب:]
قوله   ذلك  َلا حمس:  *ومن  قُوتِلُوا  لائِْن  وا ُهْم  عا ما ْرُُجونا  َيا َلا  ْخرُِجوا 

ُ
أ لائِْن 

وناُهمْ  نُُْصُ  [.12]احلشر:ىجس  يا
 

 :مفصول عن الَّلمج. اجلملة الفعلية اليت فعلها مضارع 
  :قوله    عن الالم:  مفصواًل ومن مجلة جواب القسم اليت جاء فعلها مضارًعا  

ونا حمس ُ ِ َُتْْشا َلا اَّللَّ ِ
ْو قُتِلُْتْم إلا

ا
لائِْن ُمتُّْم أ  . -كما تقدم– [158]آل عمران: ىجسوا

 
 يف اجلملة الفعلية يف جواب القسم ( النافيةل)حذف عشر:  التاسع املطلب

 اليت فعلها مضارع: 
 تاْذُكُر يُوُسفا حمس : قال هللا 

ُ
ِ تاْفتاأ    . [85:يوسف ] ىجسقاالُوا تااَّللَّ

  ، ا النافية يطرد يف جواب القسم إذا كان املنفي مضارعً   (ال)حذف  تقدم أن  وقد  
 حمس: قوله حنو

ُ
ِ تاْفتاأ  .(1) أي: ال تفتأ تذكر ، ىجستااَّللَّ

 

 

اللبيب  (1)  )834)ص:  مغين  اخلطيب  الدكتور  بتحقيق  القرآن   (، 6/475(،  علوم  يف    (، 212/ 3)  اإلتقان 
 (. 1/249)  معرتك األقران 
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 حذف ْجلة القسم:العشرون: املطلب 
، (الالم)، أو  (التاء )، أو  (الواو)  :حتذف مجلة القسم وجواًب إن كان حرف القسم

   .-كما سبق- ( الباء)وجوازًا إن كان حرف القسم 
وجود   :ومن أوضح الدالئل املرشدة إىل مجلة قسمية حمذوفة، ومعها أداة القسم

املضارع املبدوء ابلالم املفتوحة )  (،لئنو)  (، لقد)واحد من األلفاظ اآلتية بعدها؛ وهي:  
التوكيد بنون  يسبقه مجلة قسم  (املختوم  أن  بغري  الثالثة  األلفاظ  فإن وجد أحد هذه   ،

 . (1) م وأداته مقدرة قبلهفهي مع القس 
"حذف مجلة القسم كثري جدًّا، وهو الزم مع غري الباء   :قال ابن هشام  

من حروف القسم، وحيث  قيل: )ألفعلن (، أو )لقد فعل(، أو )لئن فعل(، ومل يتقدم 
ِديًداحمسمجلة قسم، فثم  مجلة قسم مقد رة، حنو:   شا ابًا  ذا عا بانَُّه  ِ ذ  عا

ُ    ، ( 2) [21]النمل:اآلية    ىجسْلا
دْ حمس لاقا هُ   وا واْعدا  ُ اَّللَّ قاُكُم  دا عمران:  ىجسصا ُهمْ حمس   ،(3) [ 152]آل  عا ما ْرُُجونا  َيا َلا  ْخرُِجوا 

ُ
أ   ىجس لائِْن 

لقائم( هل جيب  )، أو  (واختلف يف حنو: )لزيد قائم(، وحنو: )إن زيًدا قائم  [. 12]احلشر:
 .(4) كونه جوااًب لقسم أو ال؟"

 

 (. 502/ 2) عباس حسن ل ، النحو الوايف (1) 
ِديًداحمس  أي: أقسم ابهلل  (2)  ابًا شا ذا بانَُّه عا ِ ذ  عا

ُ ال    (( أعذبنه...  )ومجلة:    . ر)الالم( الم القسم لقسم مقد  ف :    .ىجسْلا
 ر. جواب القسم املقد   ؛ ألهناحمل هلا 

ُ حمسمجلة:  و   .واقعة يف جواب قسم مقدر )الالم(  ف :    . أي: أقسم ابهلل لقد صدقكم هللا وعده  (3)  قاُكُم اَّللَّ دا   ىجس صا
 ر. جواب القسم املقد   ألهنا؛ ال حمل هلا

اللبيب  (4)  ويف  ( 846)ص:  مغين  قائم،  لزيد  وهللا  التقدير:  يكون  القسم  على  األوىل  اجلملة  خ ر ِجت  "إذا   .
الثانية: وهللا إن زيًدا قائم، ويكون كسر اهلمزة من )إن(؛ لوقوعها يف جواب القسم، بل هو مما يتلقى به  

فالتقدي الثالثة  اجلملة  وأما  الكالم.  ابتداء  يف  ألهنا  فالكسر؛  القسم  يقدر  مل  وإن  على  القسم،  فيها  ر 
 . (6/513بتحقيق الدكتور اخلطيب  ) مغين اللبيب افرتاض القسم: وهللا إن زيًدا لقائم" 
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املواضع   يف  املفتوحة  الالم  الداخل   السابقة وهذه  بعد حذف  هي  اجلواب  على  ة 
وال يصح فيها، ويف أمثاهلا أن تكون الم ابتداء أو غريه؛ ألن أنواع    ،وأداته  مجلة القسم

 الالم األخرى هلا مواضع حمدودة معينة، ليس منها هذه. 
 

 حذف جواب القسم:: املطلب العشرون
  وحيذف أخرى، ،  -وهو الغالب-اترة    يف آايت الذكر احلكيم  يذكر جواب القسم

َّ حمس:  كقوله    ،كما حيذف جواب )لو( كثريًا اْو تاْعلاُمونا ِعلْما اَْلاقِيِ لَكا   [، 5]التكاثر:  ىجس ل
 حمذوف تقديره: ما اشتغلتم ابلتفاخر أو لرجعتم عن الكفر.  (لو)فجواب 
بِهِ حمس  :  وقوله* َُك ِما  أْو  اْْلرُْض  بِهِ  ْت  عا ِ ُقط  أْو  بااُل  اْْلِ بِهِ  اْت  ِ ُسري  قُْرأنًا  أنَّ  اْو  ول

ْوَتا   [. 31]الرعد: ىجسالْما
مقارها عن  اجلبال  به  قرآًن سريت  أن  ولو  األرض حىت   ، واملعىن:  به  قطعت  أو 

 ملا آمنوا.  ،أو كلم به املوتى فتسمع وجتيب ،تتصدع وتتزايل وتتهافت
ةُ حمس* ُروا الْماًلئِكا فا ِينا كا تاويفَّ اَّلَّ ى إذْ يا اْو تارا ا واجلواب: لرأيت شيئً  [.50]األنفال:  ىجسول

 ا.عظيمً 
ب ِِهمْ حمس* ى إذْ ُوقُِفوا لَع را اْو تارا  [.  30]األنعام: ىجسول

ومثل هذا حذفه من أحسن الكالم؛ ألن املراد: )أنك لو رأيت ذلك لرأيَت هواًل 
 عظيًما(. فليس يف ذكر اجلواب زايدة على ما دل  عليه الشرط.

وهذه عادة الناس يف كالمهم إذا رَأوا أمورًا عجيبة، وأرادوا أن خيبوا هبا الغائب  
 رى يوم كذا مبوضع كذا.عنها، يقول أحدهم: لو رأيت ما ج

ِْكرِ حمس :ومن حذف جواب القسم قوله *  [.1]ص: ىجسص والُْقْرآِن ذِي اَّل 
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  ، إنه ملعجز تقديره:    وقد اختلفوا يف جواب القسم. وأصح ما قيل: إنه حمذوف،
الزخمشري عليه  اقتصر  يف  .   (1)  وقد  ما  عليه  على   ىجسصحمسودل  الداللة  من 

التحدي بناء على أنه اسم حرف من حروف املعجم ذكر على سبيل التحدي والتنبيه  
 .(2) "على اإلعجاز

حممدً "  :  البيضاوي   وزاد إن  أو  به،  العمل  لواجب  أو    .(3) " لصادق  اأو 
 . (4) حلقيق ابإلعظام

   .تقديره: لقد جاءكم احلق  قال احلويفو 
عطية ابن  من تقديره:      وقال  هذا  وحنو  يزعمون،  األمر كما  ما  والقرآن 

 .(5) التقدير فتدبره
الُْقْرآِن اْْلاِكيمِ   ١يس  حمسوقيل: تقديره: إنك ملن املرسلني؛ ألن نظريه:   إِنَّكا    2  وا

لِيا   اِمنا الُْمرْسا  . (6)[3-1]يس: ىجس3ل
أي ما كفر به من كفر خللل وجده   ،وقيل: اجلواب ما دل عليه اجلملة اإلضرابية

اق  حمس :فيه. ودل عليه بقوله   ة  واِشقا ُروا ِِف ِعزَّ فا ِينا كا  . (7) [2]ص: ىجسباِل اَّلَّ

 

 (. 143 /3وانظر: تفسري النسفي )  (،4/70)  الكشافانظر: ( 1) 
 (. 156/ 12(، روح املعاين )7/213انظر: تفسري أيب السعود ) (2) 
 (. 2/201)(، وانظر: تفسري ابن جزي 5/23تفسري البيضاوي ) ( 3) 
 (. 7/213انظر: تفسري أيب السعود )( 4) 
 . ما األمر كما يزعم الكفار  (، أي:4/492)  احملرر الوجيز (5) 
حتفة  (،  2/1096)  لعكبي، لالتبيان   (،9/136)  البحر احمليط يف التفسري(،  345/ 9)  الدر املصونانظر:    (6) 

 (. 76)ص: األقران يف ما قرئ ابلتثليث من حروف القرآن 
 (. 156/ 12)  روح املعاين(، 7/214انظر: تفسري أيب السعود )( 7) 
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ِجيِد    قحمس  :ومن حذف جواب القسم قوله  * الُْقْرآِن الْما ْن   ١وا
ا
ِجُبوا أ باْل عا

ِجيٌب   ٌء عا ْ ا َشا ذا فُِرونا ها الا الَْكا قا اءاُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم فا  [ 2-1]ق: ىجس2جا
ذلك * قوله    :ومن  يف  قيل  ِجيِد    قحمس  :ما  الْما الُْقْرآِن  ْن   ١وا

ا
أ ِجُبوا  عا باْل 

ِجيٌب   ٌء عا ْ ا َشا ذا فُِرونا ها الا الَْكا قا اءاُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم فا ابًا ذالِكا راْجٌع   2جا ُكنَّا تُرا إِذاا ِمتْناا وا
ا
أ

فِيٌظ    3باعِيٌد   ناا كِتااٌب حا رُْض ِمنُْهْم واِعنْدا
ا
ا تانُْقُص اْْل لِْمناا ما  [. 4-1ق:] ىجس4قاْد عا

ا يالْفُِظ ِمْن حمسجوابه:      اخت لف يف جواب القسم، فقال ابن كيسانقد  و  ما
 [. 18]ق: ىجسقاْول  

ُ قالٌْب حمس: قيل: اجلواب و  ْن َكنا َلا ِْكرى لِما  وكالمها بعيد.  .(1) [ 37]ق: ىجسإِنَّ ِِف ذلِكا َّلا
رُْض ِمنُْهمْ   قادْ حمساجلواب:    :  وقال األخفش

ا
لِْمنا ما تانُْقُص اْْل بتقدير   (2) ىجسعا

 . " الالم، أي: لقد علمنا
 . (3)  النحاس وضعفه أبو جعفر

ِجُبوا حمساجلواب:  :وقال الكوفيون من النحاة  ، واملعىن: لقد عجبوا.ىجسباْل عا

 

الوجيز انظر:  (  1)  القرطيب (،  5/155)   احملرر  القدير (،  17/3)  تفسري  لفتح  الكشف 5/84)  لشوكاين ،   ،)
   .(9/93والبيان )

القرآن  (2)  قاْد حمس  : جيوز أن يكون اجلواب "  :  أبو إسحاق الزجاج وقال:    (. 2/522)  لألخفش   ، معاىن 
رُْض ِمنُْهمْ 

ا
اْْل تانُْقُص  ا  لِْمناا ما   ، لقد علمنا ما تنقص األرض منهم  ، املعىن: ق والقرآن اجمليد  فيكون ،  ىجسعا

ا حمسكما قال:    ،ما قبلها عوض منها  ألن  ؛وحذفت الالم اها ْمِس واُضحا الشَّ ْن حمس  إىل قوله:  ،ىجسوا فْلاحا ما
ا
أ قاْد 

ا  ها ًكَّ  (. 5/42، للزجاج )آن وإعرابه معاين القر   "لقد أفلح من زكاها   :املعىن،  ىجسزا
ألن إذا متنا جواب    ؛ا للداللة أن يكون اجلواب حمذوفً   :األجوبة   وأصح  "  :  النحاس   أبو جعفر قال    (3) 

لِْمنا حمس، فأما أن يكون اجلواب (أنبعث إذا )  : أي  :قة بفعل متعل ِ   (إذا )من أن يكون    فال بد     ؛ فخطأ  ىجسقاْد عا
،  إعراب القرآن"  ليست من جواب األقسام، وقاف إذا كان امسا للجبل فالوجه فيها اإلعراب  ( قد)ألن  

 (. 4/146أليب جعفر النحاس )
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احمسإن جواب القسم يف قوله:    :   قال منذر بن سعيد يَّ   ما ا ْوُل َلا ُل الْقا  ىجس ُيبادَّ
   .[ 29]ق:

 ويف هذه األقوال تكلف وحتكم على اللسان.  :  بن عطيةقال: ا
واألخفش واملبد  الزجاج  مقدر  :  وقال  الُْقْرآِن  حمس تقديره:    ،اجلواب  وا ق 

ِجيدِ     .لتبعثن : ىجسالْما
ِجيدِ حمس  وقيل: الُْقْرآِن الْما ما ردوا أمرك حبجة، أو ما كذبوك ببهان،   اجلواب:ىجس  ق وا

 . (1) "قيل: هو إنك ملنذر و  ،ا ابلبعثإنك جئتهم منذرً وقيل:  .وحنو هذا
اجلواب حمذوفً   : األجوبة  وأصح   يكون  بعده  اأن  ما  عليه  رد  ت  ،يدل  ما  وا قديره: 

 .وشبه ذلك  ،إنك ملنذرو  ،وما كذبوك ببهان ،أمرك حبجة
هشام   ابن  ذكره  )   وقد  القسميف  جواب  التقدير:    :وقال  ،(حذف 

ْهلاْكنااحمس  : بدليل  ،(كنلِ ه  ن   ل)
ا
ْم أ كا ْن  حمس  : بدليل  ، (إنك ملنذر)  : أو  [، 36]ق:  ىجسوا

ا
ِجُبوا أ باْل عا

اءاُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهمْ   . (2) ىجسجا
تِ حمس  :قوله    :ومن حذف جواب القسم * انلَّازَِعا ْرقًا  وا اْشًطا  ١غا اِت ن انلَّاِشطا وا

بًْحا    2 اِِبااِت سا السَّ بًْقا    3وا اِت سا ابِقا ْمًرا    4فاالسَّ
ا
اِت أ ب ِرا أي:    [،5-1]النازعات:  ىجس5فاالُْمدا

 لتبعثن أي ها الكافرون. بدليل ما بعده. 
وأما املق َسم عليه؛ فإن احلالف قد حيلف على الشيء، مث "  : قال ابن القيم  

فيقول: وهللا إن يل    ، الَقَسم، وال يعيد املق َسم عليه؛ ألنه قد ع ِرَف ما حيلف عليهيكرر  

 

(،  300/ 2)   التسهيل لعلوم التنزيل ،  (9/528)  البحر احمليط يف التفسريوانظر:    (، 5/155)  احملرر الوجيز   (1) 
 (. 517-6/516وبتحقيق الدكتور اخلطيب )(، 846)ص:  مغين اللبيب(، 13/323روح املعاين )

 (. 517-6/516(، وبتحقيق الدكتور اخلطيب )846)ص: مغين اللبيب  (2) 
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القرآن  وحق  بيده،  نفسي  والذي  واألرض،  السماء  ورب  يقول:  مث  درهم،  ألَف  عليه 
 .(1) " العظيم، وال يعيد املقسم عليه؛ ألنه قد ع ِرَف املراد

 
 :المتناعيغري  القسم والشرطاجتماع : املطلب احلادي والعشرون 

جواابً  يستدعي  والقسم  الشرط  من  واحد  يكون   :القاعدةو   ،كل  اجلواب  أن 
.إن جتتهد  وهللا ت حنو: ، للسابق منهما تنجح هنا فعل مضارع جمزوم؛ ألنه واقع يف ف نجح 

جواب الشرط؛ ألن الشرط هو السابق، واجلملة من الفعل والفاعل جواب الشرط ال  
 جواب القسم فمحذوف يدل عليه جواب الشرط.حمل هلا من اإلعراب، أما  

نجح. وقولك:   فأنت  وهللا  جتتهد   جواب   إن  ألنه  ابلفاء؛  اقرتن  هنا  اجلواب 
 الشرط حيث إنه سبق القسم.

لسبقه، بدليل دخول الالم   ؛اجلواب هنا للقسم   وهللا إن جتتهد لتنجحن.وقولك:  
ال    (لتنجحن)  :وكذلك توكيده ابلنون. وعلى ذلك نقول: إن مجلة  ،على الفعل املضارع

جواب  عليه  دل  فمحذوف  الشرط  جواب  أما  القسم،  جواب  اإلعراب  من  هلا  حمل 
 القسم. 

حنو "  :  الكفويقال   طالبان  اجتمع  فاجلواب   : إذا  والشرط  القسم 
 . (2)"لألول

  

 

 (. 8-7(، وطبعة: التبيان يف أقسام القرآن )ص:7-2/5أميان القرآن، البن القيم )  ( انظر: التبيان يف1) 
 (. 47)ص:الكليات  (2) 
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ا وهللا إن مأ)، و -ابلرفع-  (وهللا إن أتيتين ال أفعل) تقول:  "  :   سيبويه قال  
 . (1) "والثاين للشرط ،ألن األول لليمني  ؛-ابجلزم- (أتتين ال آتك 

 :  قال ابن مالك 
 (2) لتزم    هو م  رت فا أخ      واب م      ج       وقسم طواحذف لدى اجتماع شر           

 ، لداللة جواب األول عليه  ؛ فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب املتأخر منهما 
عمرو  :فتقول يقم  وهللا  زيد  قام  القسم  ،إن  جواب  الشرط   ؛فتحذف  جواب  لداللة 
لداللة جواب   ؛فتحذف جواب الشرط  ،وهللا إن يقم زيد ليقومن عمرو  :وتقول  ،عليه

 القسم عليه.
 : قال ابن مالك 

 ا بال حذر رط رجح مطلقً       الش  ف               ر   ب     ل ذو خ    ب ا وق  ي  وال  وإن ت   
إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما وحذف جواب املتأخر هذا    :أي

سواء    :أي  ،اإذا مل يتقدم عليهما ذو خب فإن تقدم عليهما ذو خب رجح الشرط مطلقً 
فتقول زيد إن قام وهللا   ،وحيذف جواب القسم ،فيجاب الشرط ،اا أو متأخرً كان متقدمً 

 . (3)وزيد وهللا إن قام أكرمه ،أكرمه
رَُْجانَّكا حمس :  قوله    :ومن تقدم القسم":  قال الزركشي  

ا اْم تانْتاهِ ْلا  ىجسلائِْن ل
تنته[46]مرمي: مل  لئن  وهللا  تقديره:  القسم  ، ،  بالم  ليس  الشرط  على  الداخلة    ، فالالم 

زائدة للقسم  : وتسمى  ، ولكنها  القسم   ،املوطئة  جواب  أبن  مؤذنة  أهنا  بذلك  ويعنون 
 ا. ألن اجلواب ال يكون إال خبً  ؛الشرط ال يصلح أن يكون جواابً  :أي ،منتظر

 

 (. 288  -4/287)  يعيش بن ال ، شرح املفصل(، وانظر: 3/84)  الكتاب  (1) 
 (. 59)ص:  ألفية ابن مالك  (2) 
 (. 44-4/43)  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (3) 



  

  

   

429 

  

اْم يانْتاُهوا  حمس  : وليس دخوهلا على الشرط بواجب بدليل حذفها يف قوله   ِإَوْن ل
َلِ 

ا
اٌب أ ذا ُروا ِمنُْهْم عا فا ِينا كا نَّ اَّلَّ سَّ اما ُقولُونا َلا ا يا مَّ  . [73]املائدة: ىجس مٌ عا

 ، دخول الالم فيه وأنه ليس مبجزوم  :اجلواب للقسم ال للشرط  والذي يدل على
تُونا   لائِنِ حمس :بدليل قوله 

ْ
ا الُْقْرآِن َلا ياأ ذا تُوا بِِمثِْل ها

ْ
ْن ياأ

ا
ا أ اْْلِنُّ لَعا نُْس وا ِت اإْلِ عا اْجتاما

 .اولو كان جواب الشرط لكان جمزومً  [،88]اإلسراء: ىجسبِِمثْلِهِ 
قوله   ونا حمس  :وأما  ُ َُتْْشا  ِ اَّللَّ َلا  ِ

إلا قُتِلُْتْم  ْو 
ا
أ ُمتُّْم  لائِْن  عمران:  ىجسوا   ، [ 158]آل 

يف   لائِنْ حمسفالالم  للقسم  ىجسوا املوطئة  يف    ،هي  ِ حمس والالم  اَّللَّ َلا  ِ
القسم   ىجسإلا الم  ومل    ،هي 

ن لئ)الالم ابجلار واجملرور. واألصل:  للفصل بينه وبني    ؛تدخل نون التوكيد على الفعل
 .(1) " فلما قدم معمول الفعل عليه حذف منه (،متم أو قتلتم لتحشرون إىل هللا

يف   اجتمع  شرطفإذا  وأداة  قسم  واحد  )لوال( كالم  أو  )لو(  األداة  تكن  ومل   ،
   استغين جبواب ما تقدم منهما إن مل يتقدم عليهما ذو خب.

ومل تكن   ،إذا اجتمع يف كالم واحد قسم وأداة شرطف "  : قال ابن مالك  
يتقدم    استغىن  (لوال)و  (لو )األداة   مل  إن  املتأخر  جواب  عن  منهما  تقدم  ما  جبواب 

، (وهللا إن جئتين ألكرمنك )حنو:    ،لتقدمه  ؛عليهما ذو خب، فاالستغناء جبواب القسم
الشرط . فلو تقدم عليهما  (إن  وهللا جئتين أكرمك )  :حنو  ،لتقدمه  ؛ واالستغناء جبواب 

القسم أو   الشرط، تقدم على  الشرط ذو خب استغىن جبواب  القسم عليه. وكان  تقدم 
ابجلملة اليت هو منها، وتقدير ألن تقدير سقوطه خمل    ؛احقيقا أبن يغين جوابه مطلقً 

ألنه مسوق جملرد التوكيد، واالستغناء عن التوكيد سائغ. ففضل   ؛سقوط القسم غري خمل   
إن مل يتقدم ا إذا تقدم عليه وعلى القسم ذو خب. فالشرط بلزوم االستغناء جبوابه مطلقً 

  : عليهما ذو خب وأخر القسم وجب االستغناء عن جوابه جبواب القسم، كقوله  
 

 (. 3/46)البهان يف علوم القرآن    (1) 
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اْخرُُجنَّ حمس َلا ْرتاُهْم  ما
ا
أ لائِْن  انِِهْم  ْيما

ا
أ ْهدا  جا  ِ بِاَّللَّ ُموا  قْسا

ا
أ االستغناء    [، 53]النور:  ىجسوا ميتنع  وال 

 الشرط مع أتخره. جبواب 
الشرط  فل قال:   أداة  القسم   (لوال)أو    (لو)و كانت  جواب  عن  جبواهبا  استغىن 

. وكذا لو تقدم عليهما  (لو فعلت وهللا لفعلت)، و(وهللا لو فعلت لفعلت) حنو:  ،امطلقً 
خب قلت    (؛لوال):  ( لو)  بدل  أو كان    ،ذو  هذا  أجل  غري )  :ومن  شرط  وأداة 
 . (1) "(امتناعي

 
 يف القرآن الكرمي: غري المتناعي تطبيقية من اجتماع القسم والشرطمناذج 

لائِنِ حمس  :يقول هللا   اكا ِمنا   وا ا ل اءاكا ِمنا الْعِلِْم ما ِي جا اءاُهْم باْعدا اَّلَّ ْهوا
ا
أ اتَّباْعتا 

َلا ناِصري   ِِل   وا ِ ِمْن وا  [. 120البقرة:]  ىجساَّللَّ
اتَّباْعتا حمس  :فقوله   لائِِن  استئنافية   ىجسوا للقسم  ،الواو  موطئة    ( إن )و  ،والالم 

 . حرف شرط جازم
ِ حمسومجلة:   اكا ِمنا اَّللَّ ا ل وجواب الشرط حمذوف    ،رهلا جواب قسم مقد    حمل  ال    ىجسما

وألنه لو كان جواب الشرط لوجب اقرتانه ابلفاء؛ ألنه    ؛عليه جواب القسم املذكور  دل  
 . (2) (ما )  :ن في ب 

 

:  وهي   االمتناع؛   على   دالة   أداته   كانت   ما:  االمتناعي(   و)الشرط  (.217  -3/215)  شرح تسهيل الفوائد  (1) 
 . (لوما )و  ،( لوال ) و ، (لو )

)اس م ي  ةٌ   ،سبعة مواضع يف    ابلفاء  الشرط   جواب  اقرتانجيب    (2)    د***ومبَا  امجبو   طل ب ي  ةٌ   وقد مجعت يف قوهلم: 
)و ابو   وبَِق د    ول ن   بدل:  )وب ال ت  ن  ف ي س(  وقيل:  التايل:   وهذه  ل ت  سويف(. ابل ت  سويف(،  النحو  على          مواضع 

مجلة   -1 يكون  قوله    أن  حنو  الُْمْهتاِديحمس:  امسية:  ُهوا  فا  ُ اَّللَّ ْهِد  يا ْن  ِإَوْن حمس  [،178]األعراف:  ىجسما
قاِديرٌ  ء   ْ َشا  ِ

ُك  ا  لَعا ُهوا  فا رْي  
ِِبا ْسكا  ياْمسا ِإَوْن  ُهوا  إَِلَّ   ُ َلا ِشفا  َكا فاًلا  بُِْض     ُ اَّللَّ ْسكا          [. 17]األنعام:  ىجسياْمسا

 =قُْل إِنْ حمس:  هني، أو استفهام، أو تنمي، أو رجاء( حنو قوله  أن يكون مجلة طلبية: )أمر، أو    -2
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قوله  * ذلك  لائِنْ حمس  :ومن  تابُِعوا    وا ا  ما آياة    ِ
بُِكل  الِْكتاابا  وتُوا 

ُ
أ ِينا  اَّلَّ تايْتا 

ا
أ

مِ  اءاُهْم  ْهوا
ا
أ اتَّباْعتا  لائِِن  وا باْعض   قِبْلاةا  بِتاابِع   باْعُضُهْم  ا  واما قِبْلاتاُهْم  بِتاابِع   نْتا 

ا
أ ا  واما ْن قِبْلاتاكا 

ا اِمنا الظَّ اءاكا ِمنا الْعِلِْم إِنَّكا إًِذا ل ا جا  . [145البقرة:] ىجسلِِميا باْعِد ما
لائِنْ حمس  : فقوله   و  ىجس وا للقسم،  موطِ ئة  تايْتا حمسوشرطية،    )إن( الالم 

ا
فعل   ىجس أ

ا تابُِعوا حمسوالشرط،   احملذوف  ف سد مسد جواب الشرط.    ، وقدجواب القسم احملذوف  ىجسما
 . جواب الشرط؛ ألن الشرط مؤخر؛ فاستغىن عن جوابه جبواب القسم

اآلية  قوله    :وحنوه ْهوااءاُهمْ حمس:  يف 
ا
أ اتَّباْعتا  لائِِن  وشرط؛    ىجسوا َقَسم  ففيها 

الِِميا حمس :وهو قوله  ،واجلواب للقسم اِمنا الظَّ  . ىجسإِنَّكا إًِذا ل
دْ حمس  :ومن ذلك قوله  * لاقا ْ    وا اثِْنا ِمنُْهُم  ثْناا  باعا وا ائِيلا  إِْْسا باِِن  ِميثااقا   ُ اَّللَّ ذا  خا

ا
أ

بِرُُسَِل  نُْتْم  آما وا ةا  َكا الزَّ آتايُْتُم  وا ةا  ًلا الصَّ ْمُتُم  قا
ا
أ لائِْن  عاُكْم  ما إِّن ِ   ُ اَّللَّ واقاالا  ناقِيًبا  ا  ْشا عا

 
ُ ًنا ْلا سا ا قارًْضا حا قْراْضُتُم اَّللَّ

ا
أ ْرُتُموُهْم وا زَّ ي ِئااتُِكمْ واعا نُْكْم سا نَّ عا ِرا ف  قال    [.12]املائدة:  ىجسكا

نَّ حمس  :هذا اجلواب يعين"  :   الزخمشري ِرا ف  كا
ُ ، ساد مسد جواب القسم والشرط ىجس ْلا

 . (1) "امجيعً 
 

= ُ اَّللَّ ُُيْبِبُْكُم  فااتَّبُِعوِِن  ا  اَّللَّ َُتِبُّونا  عمران:  ىجسُكنُْتْم  يكون  -3  [.31]آل  أو    فعاًل   أن  )عسى،  جامًدا 
حبذا(  ال  أو  حبذا،  أو  بئس،  أو  قوله    : ليس،  ُتبُْدوا  حمس   :حنو  ِِها إِْن  ا  فانِعِمَّ قااِت  دا   ىجس الصَّ

أن يكون    -4  [. 102(( صحيح مسلم ]من غش فليس مين ))   :وحنو قوله    [،271]البقرة:
قوله  (:  ما) ب  :    مسبوقًا  ْديِ حمس:  حنو  الْها ِمنا  ا  اْستايْْسا ا  ما فا ُتْم  ْحُِصْ

ُ
أ أن    -5.  [196]البقرة:  ىجسفاإِْن 

قوله  (:  لن)ب  :    مسبوقًا  يكون  ِمنْهُ حمس  :حنو  ُيْقبالا  فالاْن  دِيًنا  ِم  اإْلِْسًلا رْيا  غا يابْتاِغ  ْن  ]آل ىجس  واما
ا حمس:  حنو قوله    (:قد)ب  :    مسبوقًا    أن يكون  -6  [.85عمران: اَّللَّ اعا  طا

ا
أ ْد  قا فا الرَُّسولا  يُِطِع  ْن   ىجسما

ُ ِمْن  حمسوقوله:    [، 80]النساء: ٌخ َلا
ا
قا أ ا ْد ْسا اْْسِْق فاقا بُْل قاالُوا إِْن ي ب  :    أن يكون مسبوقًا   -7  [.77]يوسف:  ىجسقا

وْفا  حمس:  حنو قوله    (:التسويف  أو التنفيس) (السني  أو  سوف، ) انًا واُظلًْما فاسا ْفعاْل ذالِكا ُعْدوا ْن يا واما
 .[30]النساء: ىجسنُْصلِيهِ نااًرا 

 (. 1/615الكشاف )( 1) 
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حيان   أبو  "  وتعقبه  فقال:  )البحر(  ذكريف  كما  يسد   ،وليس  ال 
نَّ حمس ِرا ف  كا

ُ حمذوف    ىجسْلا الشرط  وجواب  فقط،  القسم  جواب  هو  بل  كما -مسدمها، 
 . (1)"-ذكرن

وقد تقد م ":  حيث قال  مقصد الزخمشري      احلليب  السمني  وقد بني  
الشرط    في جاب  خب   ذو  يتقد م  أن  إال  سابقهما،  أجيب  وقسٌم  شرٌط  اجتمع  إذا  أنه 

 .امطلقً 
نَّ حمسوقوله:   ِرا ف  كا

ُ هي    ىجسْلا الالم  الشرط هذه  وجواب   لسبقه،  القسم  جواب  
الزخمشري  ؛حمذوفٌ  قول  معىن  وهذا  عليه،  القسم  جواب  قوله     لداللة    : أن  

نَّ حمس ِرا ف  كا
ُ ال  ىجسْلا والشرط،  القسم  جوايب  مسد  بعض هم  سادٌّ  فهمه  عليه (2) كما  ورد    ،

 ذلك. 
يكون   أن  نَّ حمسوجيوز  ِرا ف  كا

ُ ُ  حمسذلك:    قبل  لقوله    جواابً   ىجسْلا اَّللَّ ذا  خا
ا
أ ْد  لاقا وا

ائِيلا  إِْْسا باِِن  معىن  ؛ ىجسِميثااقا  من  امليثاق   َتَضم نه  فتكون    :ِلما  هذا  وعلى  القسم، 
ثْنااحمسقوله:  :أعين -اجلملتان باعا ُ حمس ،ىجسوا    :فيهما وجهان - ىجسواقاالا اَّللَّ

  .: أهنما يف حملِ  نصب  على احلالأحدمها
  .: أن تكون مجليت اعرتاضوالثاين

قوله أن   ْمُتمُ حمس  :  والظاهر   قا
ا
أ نَّ حمس جواب ه:    ىجسلائِْن  ِرا ف  كا

ُ   ، -تقدم  اكم-  ىجسْلا
 . (3) "وجواب ه مفسرٌة لذلك امليثاق املتقدم ، املشروطِ  ومجلة  هذا القسم

 

 (. 4/203)  البحر احمليط يف التفسري  (1) 
(  نواهد األبكار وشوارد األفكار)  حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي انظر:    .يعين: أاب حيان  (  2) 

(3/249 .) 
 (. 221-4/220) الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون  (3) 
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قوله  * ذلك  اُمْْشُِكونا حمس  :ومن  ل إِنَُّكْم  ْعُتُموُهْم  طا
ا
أ قد   .[121]األنعام:  ىجسِإَوْن 

 . ا قبل الشرطمع كون القسم مقدرً  للقسم املوطئة  الالمحتذف 
قوله:   من  الفاء  اُمْْشُِكونا حمسوحذف  ل حمذوف  ىجسإِنَُّكْم  قسم  على  لو  ؛  يدل  إذ 

 :  ابن مالك  للشرط القرتنت ابلفاء على حد قول كانت اجلملة جواابً 
 (1)أو غريها مل ينجعل (إن : )ا لشرطً        ل      عِ   لو ج  ا جواابً مً  ت فا ح  واقرن ب   
قوله  * ذلك  اكِرِينا حمس  : ومن  الشَّ ِمنا  اُكونانَّ  نلا ِذهِ  ها ِمْن  ْْنااناا 

ا
أ   ىجس لائِْن 

ْْناانااحمسو   ،شرطية  (إن)الالم موطئة للقسم، وف  [.63]األنعام:
ا
فعل ماض يف حمل جزم   ىجسأ

ِذهِ حمسضمري متصل يف حمل نصب مفعول به، و  ( ن)فعل الشرط، والفاعل هو، و   ىجس ِمْن ها
و أبجنان،  متعلقان  وجمرور  اُكونانَّ حمسجار  ومجلة  ىجسنلا القسم،  جواب  يف  واقعة    : الالم 

اكِرِينا حمس اُكونانَّ ِمنا الشَّ آتايْتاناا    لائِنْ حمسوحنوه:  .  لتقدمه  ؛ألهنا جواب القسم  ؛ال حمل هلا  ىجس نلا
اكِرِينا  الشَّ ِمنا  اُكونانَّ  نلا اِْلًا  اُكونانَّ حمس  وحنوه:  [.189]األعراف:  ىجسصا نلا ِذهِ  ها ِمْن  ْْنايْتاناا 

ا
أ لائِْن 

اكِرِينا   [. 22]يونس: ىجسِمنا الشَّ
  

 

مالك   (1)  ابن  اليت    (. 58)ص:  ألفية  السبعة  املواضع  بيان  . ويف  ابلفاء  الشرط   جواب   اقرتان فيها  جيب  تقدم 
  ، ا وجب اقرتانه ابلفاءإذا كان اجلواب ال يصلح أن يكون شرطً   : أي "  (. 38-4/37)  عقيل( )شرح ابن  

االمسية حمسن  : حنو  ، وذلك كاجلملة  فهو  زيد  جاء  األمر   ، إن  فاضربه   : حنو  ، وكفعل  زيد  جاء    ، إن 
فإن كان اجلواب    .إن جاء زيد فلن أضربه   : أو لن حنو  ،إن جاء زيد فما أضربه   : وكالفعلية املنفية مبا حنو
يكون شرطً  أن  منفيً يصلح  ليس  الذي  بلنا كاملضارع  وال  مبا  مقرونً   ،ا  التنفيسوال  بقد  ، حبرف    ، وال 

أو    ،إن جاء زيد جييء عمرو  :غري مقرون بقد مل جيب اقرتانه ابلفاء حنو  الذي هو  .وكاملاضي املتصرف
  : أي،  (إن جتد إذا لنا مكافأة    :ك ***ف الفاء إذا املفاجأةوختل)  :. مث قال ابن مالك  قام عمرو 

:  ومنه قوله    ،وجيوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء   ،إذا كان اجلواب مجلة امسية وجب اقرتانه ابلفاء
ْقناُطونا حمس يِْديِهْم إِذاا ُهْم يا

ا
ْت أ ما ا قادَّ ي ِئاٌة بِما    .[36]الروم: ىجسِإَوْن تُِصبُْهْم سا
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ا    قُلْ حمس  :ومن ذلك قوله  * ذا تُوا بِِمثِْل ها
ْ
ْن ياأ

ا
ا أ اْْلِنُّ لَعا نُْس وا ِت اإْلِ عا لائِِن اْجتاما

ِهرًيا  نا باْعُضُهْم ِِلاْعض  ظا اْو َكا ل تُونا بِِمثْلِهِ وا
ْ
   [.88:اإلسراء] ىجس الُْقْرآِن َلا ياأ

   .وقد تقدم يف نقل الزركشي  
تُونا َلا  حمس":  قوله    يف )البحر(:        أبو حيان  قالو 

ْ
جواب القسم   ىجسياأ

لائِْن  حمس  :  كقوله  ،وهي الداخلة على الشرط  ،ىجسلائِنِ حمساحملذوف قبل الالم املوطئة يف  
وناُهمْ  نُُْصُ لائِْن قُوتِلُوا َلا يا ُهْم وا عا ْرُُجونا ما ْخرُِجوا َلا َيا

ُ
فاجلواب يف حنو هذا     ،[12]احلشر:  ىجسأ

 ا. فأما قول األعشى: ال للشرط، ولذلك جاء مرفوعً  ،للقسم احملذوف
َتِفل            معركة   لئن منيت بنا عن غب ِ         ( 1) ال ت  ل فنا َعن  ِدماِء الَقو ِم نَ ن  

حيان   أبو  يف    : قال  قبلها.   ، زائدة  ىجس لائِنِ حمسفالالم  لقسم  موطئة  وليست 
يف زعمه أنه إذا      الفراء  :وقد احتج هبذا وحنوه  (.ال ت  ل فنا)  :فلذلك جزم يف قوله

اجلواب  يكون  أن  أنه جيوز  يسبقهما ذو خب  القسم ومل  والشرط وتقدم  القسم  اجتمع 
   .(2)وللشرط ،وهو األكثر ،للقسم

 

  حممد   الدكتور  بشرح  القاهرة  طبع يف   (، وقد 63)ديوانه( )ص:  قيس، وهو يف  بن   ميمون  لألعشى  البيت   (1)
  تبتلى   أن  لك   قدر  ولو  القتال،   منل   ال   إن :  يقول  " واملعىن واحد.ت  ل فنا   حسني. واملطبوع يف )الديوان(: "مل 

  مرة   الدماء   يف   اخلوض   عن   حنيد  ترن  ومل  القتال،   على  قوة  فينا  لوجدت  خضناها   قد  معركة   أعقاب  يف  بنا
   .أخرى

( قال ابن عقيل  شرط بال ذي خب مقدم ***ورمبا رجح بعد قسم(: )59قال ابن مالك يف )األلفية( )ص:  (2)
:  " وتقدم القسم وإن مل يتقدم    ، ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهماوقد جاء قلياًل   :أي
موطئة   (لئن) فالم  (  ال تلفنا عن دماء القوم ننتفل *** غب معركةلئن منيت بنا عن  ) ومنه قوله:  ،ذو خب

ومل جيب    ،وهو جمزوم حبذف الياء   (، ال تلفنا )  : شرط وجوابه  ( إن)و   ،وهللا لئن   : والتقدير  ،لقسم حمذوف 
لتقدمه    ؛ وهو إجابة القسم  ، ولو جاء على الكثري   . لداللة جواب الشرط عليه  ؛بل حذف جوابه   ،القسم
(،  46-4/45)  . شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" ألنه مرفوع  ؛ -إبثبات الياء-  ( ال تلفينا)  : لقيل

 (. 3/1290)  توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالكوانظر:  
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   .(1) "ومذهب البصريني حيتم اجلواب للقسم خاصة
قوله  * ذلك  لاًباحمس  : ومن  ُمنْقا ا  ِمنْها ا  رْيً خا نَّ  ِجدا

ا ْلا  ِ ّب  را إَِلا  ُردِْدُت  لائِْن   ىجس وا
لائِنْ حمس  : فقوله    [. 36]الكهف:   . شرطية ( ن)إو  ،والالم موطئة للقسم  ،الواو عاطفة   ىجسوا

 .والتاء نئب فاعل  ،فعل ماضي مبين للمجهول يف حمل جزم فعل الشرط  ىجسُردِْدُت حمسو
نَّ حمسو ِجدا

ا القسم  ىجسْلا جواب  يف  واقعة  جواب    ،الالم  عليه  دل  حمذوف  الشرط  وجواب 
   .القسم

قوله  * ذلك  رُْجوِميا حمس  :ومن  الْما ِمنا  اُكونانَّ  ِلا نُوُح  ياا  تانْتاهِ  اْم  ل لائِْن   ىجس قاالُوا 
 [. 116]الشعراء:
 ىجستانْتاهِ حمس و  ،  حرف نفي وقلب وجزم  (مل)و   ، شرطية  (إن )و  ،الالم موطئة للقسمف

بلم جمزوم  مضارع  أنت  ،فعل  تقديره  مسترت  ضمري  جواب   ،والفاعل  الالم  ولتكونن 
   .جواب القسم  ؛ ألهنا هلا ال حمل (تكونن)  ومجلة: .وجواب الشرط حمذوف ،القسم

قوله  * ذلك  لائِنْ حمس  : ومن  باْعِدهِ    وا ِمْن  لُّوا  لاظا ا  رًّ ُمْصفا ْوُه 
ا
أ فارا رِيًحا  لْناا  رْسا

ا
أ

   [. 51]الروم: ىجسياْكُفُرونا 
قوله  * ذلك  راٌض    لائِنْ حمس  : ومن  ما قُلُوبِِهْم  ِِف  ِينا  اَّلَّ وا الُْمناافُِقونا  يانْتاهِ  اْم  ل

ا إَِلَّ قالِيًًل  ُْغرِيانَّكا بِِهْم ُثمَّ َلا َُيااوُِروناكا فِيها ِديناةِ نلا الُْمرِْجُفونا ِِف الْما  [.60]األحزاب: ىجسوا
قوله  * ذلك  لائِنْ حمس  : ومن  باْعِدهِ   وا ِمْن  د   حا

ا
أ ِمْن  ا  ُهما كا ْمسا

ا
أ إِْن  اا   ىجسزااِلا

للقسمف  [.41]فاطر: موطئة  ااحمسو  ،شرطية  ىجسإِنْ حمسو  ،الالم  ماض يف حمل جزم   ىجسزااِلا فعل 
ُهمااحمسنفية و  ىجسإِنْ حمسو  ،فعل الشرط كا ْمسا

ا
حرف جر    ىجسِمنْ حمسو  ،فعل ماض ومفعول به  ىجسأ

د  حمسو  ،زائد حا
ا
حال أو صفة ألحد،  ىجس ِمْن باْعِدهِ حمسو   ،فاعل أمسكهما حماًل   ،ا جمرور لفظً   ىجسأ

 

التفسري  (1) يف  احمليط  وانظر:  7/109)  البحر  املصون (،  القرآن  (،408-7/406)   الدر  للفراء  معاين   ،
 (.  8/158(، روح املعاين ) 2/130-131)
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من    :أي  ، سواه  :وعلى الثاين يكون املعىن  ،من بعد إمساكه   :فعلى األول يكون املعىن
هلا  حمل  ال  أمسكهما  إن  ومجلة  غريه،  القسم  ؛أحد  جواب  الشرط   ،ألهنا  وجواب 

 .حمذوف
قوله  * دْ حمس  :ومن ذلك  لاقا ْكتا    وا َْشا

ا
أ لائِْن  بْلِكا  قا ِمْن  ِينا  اَّلَّ ِإَوَلا  ْكا  إَِلا وِحا 

ُ
أ

اُكونانَّ ِمنا اْْلااِْسِينا  ِلا لُكا وا ما نَّ عا اْحباطا  . [65]الزمر:  ىجسَلا
وِحا  حمس  :   : قوله ( على اجلاللني)حاشيته    يف  اجلمل  الشيخ  قال

ُ
ْد أ لاقا وا

ْكا  مقدر  ىجسإَِلا قسم  على  دالة  الالم  أوحي..اخل.هذه  لقد  وهللا  أي:  لائِْن  حمس  :وقوله  ، 
ْكتا  َْشا

ا
ْكا حمسو  .وهللا لئن  :أي،  دالة على قسم مقدر   -اأيضً   -الالم  . هذهىجسأ قيل:   ىجسإَِلا

هو نئب فاعل، وقيل: نئبه مجلة القسم وجوابه، أي: أوحي إليك هذا الكالم، وهو  
ْكتا حمس َْشا

ا
: نئب الفاعل حمذوف يدل عليه السياق، أي: أوحي إليك ..اخل. وقيلىجسلائِْن أ

 التوحيد. 
ْكتا حمس  وقوله:   َْشا

ا
، فكل منهما ..اخل هذه الالم أيًضا دالة على قسم مقدرىجسلائِْن أ

   لقسم. موطئة ل
اُكونانَّ ِمنا اْْلااِْسِينا حمسوقوله:   ِلا لُكا وا ما نَّ عا اْحباطا مني واقعة كل من هذين الال  ىجسَلا

الثاين. القسم  جواب  قوله:    يف  يف  الشرط  جواب  وأما  األول.  جواب  وجوابه  والثاين 
ْكتا حمس َْشا

ا
 لدخول جواب القسم عليه، فهو من قبيل قول ابن مالك: ؛فمحذوف ىجسلائِْن أ

   (1) لتزم   هو م رت ف     ا أخ     واب م       ج       واحذف لدى اجتماع شرط وقسم   
قوله  * ذلك  َلا   لائِنْ حمس  :ومن  قُوتِلُوا  لائِْن  وا ُهْم  عا ما ْرُُجونا  َيا َلا  ْخرُِجوا 

ُ
أ

ْدباارا 
ا
لُّنَّ اْْل ُوا وُهْم َلا ُ لائِْن ناُصا وناُهْم وا نُُْصُ  [.12]احلشر: ىجسيا

  
 

 (. 643-3/642)الفتوحات اإلهلية(  )  حاشية اجلمل على اجلاللني (1) 
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ًعا بِانلَّاِصياةِحمس  :ومن ذلك قوله * اْم يانْتاهِ لاناْسفا َّ لائِْن ل  [. 15]العلق: ىجسلَكا
 ....إىل غري ذلك.

 
 :المتناعي القسم والشرطاجتماع :  الثاين والعشروناملطلب 

االمتناعي كا )لشرط  االستغناء جبوابه عن جواب   (لوماو)  (لوال)و  ( لو  :  فيتعني 
 :  (1) كقول عامر بن األكوع  ، البن عصفور  اخالفً   ،وإن أتخر ،القسم

 .. ***.وهللا لوال هللا ما اهتدينا       
 وهذه مع جواهبا جواب القسم. (،لوال)هي جواب  ( ما اهتدينا)فجملة: 

اجلواب  ف يكون  أن  يتعني  االمتناعي  الشرط  اجتماع  أكان -،  لشرطلعند  سواء 
لداللة   ؛وأن حيذف جواب القسم،  -ا عنهأم متأخرً   ،على الراجح  ا على القسممتقدمً 

 .(بذنوهبملوال رمحة املوىل بعباده، وهللا ألهلكم ) جواب الشرط عليه. حنو: 
إن كان القسم هو املتقدم على الشرط االمتناعي، فالصحيح أن اجلواب املذكور ف

ا، وأن الشرط وجوابه جواب للقسم، مل يغن شيء عن شيء، واجلواابن  هو للشرط أيضً 
 . (2) لداللة اآلخر عليه ؛مذكوران، مل حيذف أحدمها 

 
  

 

  ، -(الصحيحني)كما جاء يف -اخلندق  يوم يقوله    النيب   وكان   ،  األكوع  بن   عامر   قاله   (1) 
   . ( الرجز)  من وهو

الوايف انظر:    (2)  اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع(،  4/488)  عباس حسن،  النحو  للسيوطي ) مهع   ،2 /490-  
  وضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك ت  (،3/205)، البن مالك  شرح تسهيل الفوائد(،  491

 (. 2/756(، حاشية الشيخ اخلضري على شرح ابن عقيل ) 3/1291-1292)
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 : ابلفاءإذا أتخر القسم مقروانً  مسألة:: املطلب الثالث والعشرون
ابلفاء وجب جعل اجلواب له، ومجلة القسم جواب الشرط   إذا أتخر القسم مقرونً 
ألضربنه فوهللا  زيد  قام  السراج  .كإن  ابن  جواب      وأجاز  املتأخر  القسم  جعل 

فاء   ،الشرط بال  تقديرها  ،ولو  ألزورنك )  : فأجاز  ،(1)على  هللا  يعلم  تقم  على   ، (إن 
 . (2) ال جيوز عند اجلمهور إال يف الضرورة ا.تقدير: فيعلم هللا، ومل يذكر شاهدً 

 
 :جواب القسم ل تدخله الفاءوالعشرون:  الرابعاملطلب 
هللا   ُل حمس  : قال  ْعا ْنا ِن    وا واما ا  نُْتما

ا
أ بِآيااتِناا  ا  ُْكما إَِلا ياِصلُونا  فاًلا  انًا  ُسلْطا ا  لاُكما

اِِلُونا  ا الْغا ُكما  [. 35:القصص ] ىجساتَّباعا
الزخمشري قسمً "  : ىجسبِآيااتِنااحمس:  قوله  :   قال  يكون  أن  جوابهجيوز  فاًلا  حمس  : ا 

القسممقدمً   ىجسياِصلُونا  لغو  من  أو  عليه،  حيان    .(3)"ا  أبو  قسم  :قال  إنه   ،أما 
ألن جواب القسم ال تدخله   ؛ فإنه ال يستقيم على قول اجلمهور  ىجس فاًلا ياِصلُونا حمس  : جوابه

إنه مل يذكر له جواب،  :-وهللا أعلم-، فكأنه يريد (أو من لغو القسم)الفاء. وأما قوله: 
حذف   أيبل  عليه،  لتغلنب  :للداللة    :   قوله "  :   الطييبوقال    .(4) "آبايتنا 

ياِصلُونا حمسجوابه:    ،اقسمً   ىجس بِآيااتِنااحمس" يتقدم   ،ىجسفاًلا  القسم ال  تساهل؛ ألن جواب  فيه 
 عليه، وال يكون فيه فاء. ولعل مراده أن ما قبله يدل على أن جوابه حمذوف. 

 

 (. 198 / 2، البن السراج )األصول يف النحو انظر: ( 1) 
حاشية الشيخ اخلضري على شرح    ، (3/1292)  توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك   انظر:  (2) 

 (. 2/756ابن عقيل )
  ، اذهبا آبايتنا   : أي   ، جيوز فيه أن يتعلق بنحو ما تعلق به يف تسع آايت  ىجسبِآيااتِناا حمسو  (. 3/410)  الكشاف  (3) 

 .. أو من لغو القسم  ،أو مبحذوف حال   ،نسلطكما آبايتنا   :أي  ، أو بسلطانً   ،أو بيصلون   ،أو بنجعل 
 (. 8/678) الدر املصون (، وانظر: 8/305)  البحر احمليط يف التفسري  (4) 
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وال   ،اال لفظً   ،اال جواب له؛ يعين: مطلقً   : قوله: )أو من لغو القسم(، قيل: أيو 
مقحمً تقديرً  به  جيء  بل  التأكيد؛ كقو ا؛  جملرد  زيد  ا  صاحب    وهللالك:  قال  منطلق. 

التقدير(1)()الفرائد ألن  حمذوف؛  جوابه  تركت    : :  ملنطلق،  زيدا  إن  وهللا  منطلق  زيد 
ا؛ ألن القائل غري قاصد القسم، وإمنا أجري على لداللة اجلملة املذكورة. وإمنا مسي لغوً 

هذا ال جيوز يف كالم هللا اجمليد ال سيما من  "  :  قال الطييب  لسانه بطريق العادة.  
 .   " (2)هللا 

 
 مراعاة العَّلقة بني املقسم به واملقسم عليه:والعشرون:  اخلامساملطلب 

ومن خصائص القرآن الكرمي: مراعاة العالقة بني املقسم به واملقسم عليه، كما يف 
ْحا  حمس  :قوله   الضُّ جا    ١وا اللَّيِْل إِذاا سا ا قاَلا    2وا بُّكا واما كا را دَّعا ا وا   -1]الضحى:  ىجس3ما

لطائف    ،[3 من  وهو  الليل،  بظالم  وانقطاعه  ابلضحى،  الوحي  نور  تشبيه  فالعالقة 
 القسم. 

"فتأم ل  مطابقَة هذا القسم، وهو نور الضحى الذي يوايف :  يقول ابن القيم  
بعد ظالم الليل للم ق َسم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حىت قال 

الوحي (3)أعداؤه : )ود َع حممًدا رب ه (  الليل على ضوء  بعد ظلمة  الن هار  فأقَسَم بضوء   ،
 تباسه واحتجابه.  ونوره بعد ظلمة اح 

 

وفيه اعرتاضات    (،الكشاف)قد صنف فرائد التفسري علقه على  ،  احملامد  (، أليبفرائد التفسريلعله يعين: )  (1) 
من علماء    ،دندويألبن حممد اأمحد  ،  طبقات املفسرين (.  مخس وسبعني وستمائة)   :تويف يف سنة ،  حبثية 

 (. 249)ص:القرن احلادي عشر 
الكشاف  (2)  على  الطييب  حاشية 12/56)  حاشية  وانظر:  التمجيد  (،  البيضاوي    تفسري  على  ابن 

(14/517 .) 
 [. 4757( أخرجه مسلم يف )صحيحه( ]3) 
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اجلهل  فَ َلَق ظلمة  الذي  النهار هو  الليل عن ضوء  فَ َلَق ظلمَة  الذي  فإن   وأيًضا 
، وهذان للعقل. وأيًضا: فإن الذي اقتضت  والشرك بنور الوحي والنبوة، فهذان للِحسِ 
النهار إىل مصاحلهم  الليل سرمًدا، بل هداهم بضوء  رمحته أن ال يرتك عباده يف ظلمة 

هم، ال يليق به أن يرتكهم يف ظلمة اجلهل والغي، بل يهديهم بنور الوحي والنبوة  ومعايش 
 إىل مصاحل دنياهم وآخرهتم.  

الذي  والر ونَق  اجلزالَة  هذه  وأتمل  عليه،  ابملق َسم  به  املق َسم  ارتباط  َن  ح س  فتأم ل  
معانيها" اليت على  واجلاللَة  األلفاظ،  القيم(1) على هذه  ابن  وقد ذكر   .      مناذج

 كثرية يف كتابه: )التبيان يف أميان القرآن(. 
 

 :أمهية مبحث األقسامخامتة يف إْجال 
القسم من اإلنشاء غري الطليب، وهو من وسائل اإلقناع يراد منه حتقيق اخلب   -  1

 وتوكيده؛ ليكون أوقع يف التلقي، وأرجى للقبول.
 يف القسم بيان لشرف املقسم به، وعلو قدره، حىت يعرف الناس مكانته.  – 2
 األمر املقسم عليه:أمهية به، وإىل املقسم  عظمة إىل توجيه النظر يف القسم – 3

ذلك:   منها  فمن  للتوصل  الطبيعية؛  واملشاهد  الكونية،  اآلايت  إىل  النظر  توجيه 
إىل خالقها، وفيه لفت األنظار إىل الكون وما فيه من نظام بديع حمكم. وقد أقسم هللا 

املخلوقات ما هي إال عز وجل مبخلوقاته مع هنيه عن القسم بغريه؛ لإلشارة إىل أن هذه  
احلكيم؛  الصانع  وجود  على  االستدالل  مناهج  يف  األلباب  أولوا  هبا  يستنري  آايت 

 ولتصحيح العقائد الباطلة. 

 

 (. 2/355)(، وانظر: اإلتقان  111-2/110ميان القرآن، البن القيم )( التبيان يف أ1) 
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وآفاقه    -  4 السامية،  ملعانيه  وإدراك  النص،  ألغوار  سب  فيها  األقسام  دارسة 
 الواسعة، وبالغته الفائقة. 

 لدالة على عظمته.فهو من آايته ا ما أق َسَم عليه الرب   - 5
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 :  :يف اللغة والصطَّلح تعريف األمثالأولً
َمَثل (:  ب  ه ه وَشَبهه. و)ال  )مثل( كلمة تسوية، يقال: هذا ِمث  ل ه  وَمثَ ل ه، كما يقال: شِ 

ثَال. وَمَثل  الش يء أيًضا   ( الصورة،  -بفتحتني–ما يضرب به من األم  ثَال  : صفته. و)الِتم 
 . (1) واجلمع: الَتَماثِيل  

واملثيل كالشبه    ، واملثل واملِثل-بفتحتني–مجع: َمَثل    (األمثال )وما خنلص إليه أن  
 والِشبه والشبيه لفظًا ومعىن. وقيل: )املثل( ما يشبه مضربه مبورده. 

التشبيه على كل    البالغة أطلق علماء  وقد     ، متثيل منتزع من أمور جمتمعة)اسم 
 .وهو قريب من االستعارة (،بتقييد البعض ابلبعض

"خصوا التشبيه املنتزع من أمور يتقيد البعض ابلبعض   : قال اإلمام الرازي  
ابسم التمثيل، وقد يكون على حدِ  االستعارة، كقوهلم ملن يرتدد يف األمر: )أراك تقدم 
رجاًل وتؤخر أخرى(، واألصل: أراك يف ترددك كمن يقدم رجاًل ويؤخر أخرى، وقد ال 

ِ حمس :يكون على حدِ  االستعارة، كما يف قوله  ثاُل اَّلَّ اةا ما    .(2)اآلية" ىجسينا ُْح ِلُوا اِلَّْورا
ثاُل حمس :  من ذلك قوله  ف  ، كثري  الكرمي  ومنه يف القرآن  اُهْم   ما ال ْموا

ا
ِينا ُينْفُِقونا أ اَّلَّ

بَّة   حا ِمائاُة  ُسنُْبلاة    ِ
ُك  ِِف  ناابِلا  سا بْعا  سا نْباتاْت 

ا
أ بَّة   حا ثاِل  ما كا  ِ اَّللَّ بِيِل  سا   اآلية   ىجس..ِِف 

   [.261]البقرة:
ا ُينْفُِقونا ِِف حمس  : وقوله ثاُل ما نْيااما ِذهِ اْْلايااةِ اَلُّ    [.117عمران:]آل  اآلية  ىجس ها

قوله  * يالْ حمس  :ومن ذلك  لايْهِ  عا ِْمْل  َتا إِْن  ِْب  الَْكا ثاِل  ما كا ثالُُه  ما ْكُه فا تاَْتُ ْو 
ا
أ ْث  ها

    .[ 176]األعراف: اآلية ىجسيالْهاثْ 

 

 (. 5/1816( انظر: مادة: )مثل( يف )الصحاح(، للجوهري )1) 
 (. 132هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، للفخر الرازي )ص: (2) 
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ِينا ُْح ِلُوا اِلَّ حمس  :وقوله   ثاُل اَّلَّ ا ما ِْملُوها اْم ُيا اةا ُثمَّ ل غري   إىل.. [5اجلمعة:]  اآلية  ىجسْورا
 ذلك. 

   .(1)-كما سيأيت– املثل السائر :ومن هذا النوع
    :على معنيني (املثل)يطلق و 

 .األمر املستغرب : األول
    .ما شبه مضربه مبورده: والثاين

 وبيان ذلك:   
ولذلك حوفظ عليه من التغيري، مث   ؛فيه غرابة   إال قواًل مل يضربوا مثاًل أن العرب  
ثالُُهمْ حمس   :حنو: قوله    ،وفيها غرابة  ،أو صفة هلا شأن  ،أو قصة   ،استعري لكل حال  ما

ات  َلا  ُهْم ِِف ُظلُما كا تارا ُ بُِنورِهِْم وا ُ ذاهابا اَّللَّ ْوَلا ا حا اءاْت ما ضا
ا
ا أ ِي اْستاوْقادا نااًرا فالامَّ ثاِل اَّلَّ ما  كا

ونا  قيل[.  17]البقرة:  ىجسُيبُِْصُ العج  :كأنه  الشأنحاهلم  نرً   ،يبة  استوقد  الذي    ، اكحال 
ثاُل حمس  :  وكذلك قوله   : أي   ، [15[، ]حممد:35]الرعد: اآلية    ىجساْْلانَّةِ الَِِّت وُِعدا الُْمتَُّقونا   ما

العجائب من  عليك  قصصنا  الشأن  :فيما  العجيبة  اجلنة  ِف حمسوحنو:    ،(2) قصة  ثالُُهْم  ما
اةِ  الغرابة [،  29]الفتح:   ىجساِلَّْورا املثل من معىن  املتعجب منه. وملا يف  أي: صفتهم وشأهنم 

 قالوا: فالن مثلة يف اخلري والشر، فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن.
وضرب املثل يعتب لوًن مميزًا من ألوان التشبيه، ويعتب أحياًن لوًن خاصًّا من ألوان 
فهو   حمذوفًا  وإن كان  تشبيًها،  الكالم كان  يف  مذكورًا  له  املمثل  فإن كان  االستعارة، 

 استعارة.  

 

   (. 135مقدمة تفسري ابن النقيب )ص:انظر:  (1) 
 (2( الكشاف  انظر:   )1/72( البيضاوي  تفسري   ،)1/49( القرآن  غرائب  السعود  1/172(،  أيب  تفسري   ،)

 (. 1/280)  بن رشيقال  ،العمدة ، ( 165/ 1(، روح املعاين )1/54(، تفسري النسفي ) 1/50)
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الصريح )ومثال  * نْلاهُ   إِنَّماحمس  :قوله  (:  التشبيه  نْزا
ا
أ ماء   كا نْيا  اَلُّ اْْلاياةِ  ثاُل  ما

ماءِ   [. 24]يونس: ىجسِمنا السَّ
الضمين )  ومثال* َلا حمس  :قوله    :(التشبيه  ُُيِبُّ    وا

ا
أ باْعًضا  باْعُضُكْم  ْغتاْب  يا

يًْتا ِخيهِ ما
ا
ْما أ ُكلا ْلا

ْ
ْن ياأ

ا
ُدُكْم أ حا

ا
 [. 12]احلجرات:  ىجسأ

 يف )أقسام التشبيه(.  ذلك وسيأيت بيان 
"فأما )املثل( الذي هو قول )شبه   :  العالمة حممد الطاهر بن عاشور  قال

اليت   ابحلالة  شبه  هلا  حالة  حتصل  أن  مبورده(:  مضربه  )تشبيه  فمعىن:  مبورده(،  مضربه 
صدر فيها ذلك القول، فيستحضر املتكلم تلك احلالة اليت صدر فيها القول، ويشبه هبا  

املشبه هب احلالة  أثناء  الذي كان صدر يف  ابلقول  وينطق  اليت عرضت،  ليذكِ ر احلالة  ا؛ 
السامع بتلك احلالة، وأبن حالة اليوم شبيهة هبا، وجيعل عالمة ذِكر ذلك القول الذي  

 قيل يف تلك احلالة.
املكنية(؛   التمثيلية  قبيل: )االستعارة  العمل من  التأمل وجدت هذا  وإذا حققت 
تلك  يف  البلغاء  بني  ونقلت  سارت  قد  ابألمثال  املسماة  األلفاظ  تلك  ألجل كون 

الناس  احل املشبه هبا ال حمالة؛ ملقارنتها هلا يف أذهان  لوازم احلاالت  وادث، فكانت من 
فهي: )لوازم عرفية هلا( بني أهل األدب، فصارت من روادف أحواهلا، وكان ذكر تلك 

 األمثال رمزًا إىل اعتبار احلاالت اليت قيلت فيها. 
هنا إذا غريت مل تبق على ومن أجل ذلك امتنع تغيريها عن ألفاظها الواردة هبا؛ أل

فيها،   قيلت  اليت  احلوادث  بصور  األذهان  اقرتاهنا يف  فيزول  املعهودة،  احملفوظة  ألفاظها 
فلم يعد ذكرها رمزًا للحال املشبه به اليت هي من روادفها ال حمالة، ويف هذا ما يغين عن  

يف احلكم بني تطلب الوجه يف احرتاس العرب من تغيري األمثال؛ حىت تسلموا من احلرية  
منع  سبب  )الكشاف(  صاحب  جعل  إذ  )املفتاح(؛  وصاحب  )الكشاف(  صاحب 
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، وال للتسيري  فقال: ومل يضربوا مثاًل وال رأوه أهاًل   ،األمثال من التغيري ما فيها من الغرابة
من  ومحي  عليه  حوفظ  مث  ومن  الوجوه،  بعض  من  غرابة  فيه  قواًل  إال   ابلتداول  جديرًا 

 . (2) "فرتدد شراحه يف مراده من )الغرابة(، (1)التغيري
 

 

( فإنه لو غ ريِ  لرمبا انتفت الداللة على تلك الغرابة. وقيل: إن احملافظة على املثل إمنا هي بسبب كونه استعارة.  1) 
َمَثاًل، بل مأخوًذا منه، وإشارة  فوجب لذلك أن يكون هو بعينه لفظ املشبه به. فإن وقع تغيري مل يكن  

وِإن خاطبت به مذكرًا؛    -بكسر التاء-إليه كما يف قولك: )ابلصيف ضيعت اللنب(.  فقوله: )ضيعِت(  
ألن األمثال حتكى، فال تغري عن صيغتها اليت متثل هبا أول مرة. ويضرب هذا املثل ملن يضيع األمر مث  

قولك:   يشبه  القول  هذا  فإن  استدراكه،  األصل  يريد  يف  املثل  وهذا  أمرك.   اإلمكان  وقت  أمهلت 
خوطبت به امرأة، وهي )دختنوس بنت لقيط بن زرارة(، كانت حتب عمرو بن عمرو بن عدس، وكان  
مم  ِلًقا،   وكان  الوجه  مجيل  فىت  تزوجها  مث  فطلقها،  طالقها،  فسألته  فكرهته  موسرًا،  وكان  شيًخا كبريًا 

لشيخ تسأله اللنب، فقال عمرو: )يف الصيف ضيعِت اللنب(. وإمنا  وأجدبت، فوجهت إىل زوجها األول ا
خص الصيف؛ ألن سؤاهلا الطالق كان يف الصيف، وهذا املثل يضرب ملن يطلب شيًئا قد فوته على  

(، أمثال العرب،  3/417(، اجملالسة وجواهر العلم )759نفسه. انظر: املفردات يف غريب القرآن )ص:
)ص: املستقصى  51للضيب   ،)( للزخمشري  العرب،  أمثال  شرح كتاب  1/329يف  يف  املقال  فصل   ،)

)ص: )358األمثال  األمثال  مجهرة   ،)1/576 ( األمثال  جممع  الزاه 2/68(،  معاين كلمات  (،  يف  ر 
الكشاف  ،( 2/185الناس ) الطييب على  )  (. 225-224/ 2)  حاشية  التصريح  ويف  األمثال  (: "شرح 

البقر )   ،شبه مضربه مبورده العربية وهي كل كالم مركب مشهور   الكالب على  :  ( الكالب : )ف   (، حنو: 
بفعل حمذوف وجوابً  تغري؛  (أرسل ) أي:    ، منصوب  املثل، واألمثال ال  يغري  ، وال جيوز ذكره؛ ألن ذكره 

، يقال بكسر التاء  ( الصيف ضيعت اللنب ) ملا شبه مضرهبا مبوردها، لزم أن يلتزم فيها أصلها كقوهلم:  ه ألن
خالد بن  ، للشيخ  شرح التصريح على التوضيح"  واملراد ابلبقر يف املثل املتقدم: بقر الوحش   لكل خماطب، 

األزهري اجلرجاوي  هللا  مجيعً "  :واملراد  (. 473/ 1)  عبد  الناس  وشرهمخل  خريهم  طريق    ،ا  واسلك 
املراد  وقيل  فاغتنمها  :السالمة.  الفرصة  أمكنتك  األمشوين حا  " إذا  على شرح  الصبان    ،  (2/137)  شية 

 (. 45)ص:  حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية
 (. 1/306( التحرير والتنوير )2) 
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 فرع يف بيان معىن الغرابة:
الطييب غمو   قال  الغرابة  وندرته :  الكالم  يكون  (1) ض  أن  إما  وذلك   ،

   .حبسب املعىن، وإما أن يكون حبسب اللفظ
: فكأن يرى عليه أثر التناقض وما هو بتناقض حنو قول احلكم بن عبد أمَّا األوَّل

يغوث: )رب رمية من غري رام(، أي: رب رمية مصيبة من غري رام، أي: عارف. وقوله  
: يااةٌ حمس اِص حا لاُكْم ِِف الْقِصا  إذ جعل القتل حياة.  [؛ 179]البقرة:  ىجسوا

 :  وأما الثاين
ال    -  1 غريبة  ألفاظ  فيه  يكون  العامةأبن  بن   :حنو   ،تستعملها  احلباب  قول 

، وع َذي  ق َها ال م َرج ب((2) املنذر  .( 3) : )أَن ج َذي  ل َها ال م َحك ك 
 

الطييب  (  1)  الكشاف(   قال  على  )حاشيته  )قواًل "  (: 225-2/224)  يف  قوالً  قوله:  أي:  غرابة(  فيه   
قال الغرابة.  فيه  مستقرا  أو  الزخمشري  -  حاصالً  )ص:األساس )يف    -يعين:  مادة:    (، 697( 

فأ  : (غرب ) املرمى، وتكلم  أبعد  فأغرب، أي:  الكالم ونوادره، وقد  غيقال: رمى  بغرائب  إذا جاء  رب، 
ندر:    غربت وهذا كالم  فيه:  وقال  الغريب.  مصنف  ومنه:  غريبة،  فهي  غمضت  أي:  الكلمة،  هذه 

 . " غريب خارج عن املعتاد
،   الس لمي، يكىن أاب عمرو: صحايب جليلهو: احل َباب  بن املنذر بن اجلموح األنصاري  اخلزرجي مث  (2) 

وقد زاد    شهد بدرًا، وكان من الشجعان الشعراء؛ يقال له: )ذو الرأي(؛ مات يف خالفة عمر  
 (.  2/9(، اإلصابة ) 1/377على اخلمسني. انظر: االستيعاب ) 

املنذر  3)  بن  احل باب  قاله  مثل  وهذا   )    بكر أيب  بيعة  عند  السقيفة  قد    ، يوم  جربتين  يعين: 
املدح   جهة  على  وصغ ره  العود،  هبذا  اجلرىب  اإِلبل  تشَتِفي  هبما، كما  تفى  ي ش  وعلم  رأٌي  ويل  األمور، 
ل، وهو   ، أي: أنه ي ستشفى برأيه وعقله. و)اجل َذي ل(: تصغري اجِلذ  ل  ِحَكاك  والتعِظيم. يقال: )فالٌن َجذ 

ق، وهو: النخلة.  أصل الش جرة. و)احملكك(: ال ذي تتحكك به اإلبل اجلرىب  . و)الع َذي ق(: تصغري الَعذ 
أو   أو حشب،  حبجارة،  الكرمية  النخلة  حتاط  أن  وهي  الرجبة،  من  أو  املعظم،  واملرجب:  و)املرجب(: 

[،  غريب  391[، مسند أمحد ]6442انظر: صحيح البخاري ]  شوك؛ حفظًا هلا، ولئال يرقى إليها.
  = (، السرية النبوية، البن حبان103، أليب عبيد )ص:(، وكتاب األمثال 2/252احلديث، أليب عبيد )
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 رمية من غري رام.   : حنو ،أو فيه حذف وإضمار - 2
 حنو: )كما تدين تدان(، أراد: كما تفعل جتازى.   ،أو فيه مشاكلة  - 3

 .(1) وفسر بعضهم الغرابة: ابلبالغة والفصاحة حىت صارت عجيبة"
"وعندي أنه ما أراد ابلغرابة إال  أن    :   قال العالمة حممد الطاهر بني عاشور

بديًعا خاصيًّا  قواًل  يريد عدم يكون  اإللف،  والغرابة عدم  املألوف،  مقابل  الغريب  إذ  ؛ 
 اإللف به يف رفعة الشأن.  

التغيري؛ لورودها على سبيل االستعارة  ، وأما صاحب )املفتاح( فجعل منعها من 
استعماله على سبيل االستع التمثيلي مىت شاع، واشتهر  التشبيه  إن  ارة صار  فقال: مث 

 . (2) "يطلق عليه: املثل ال غري
 . وقد علمت سرها وشرحها فيما بيناه.  (3)وإىل طريقته مال التفتازاين والسيد

 

النبوية، ال2/423)= الغابة )4/489بن كثري )(، السرية  (، الروض األنف، للسهيلي  365/ 2(، أسد 
اللسان، مادة:  1/377(، املستقصى )31/ 1(، جممع األمثال )2/62(، هبجة احملافل  )1/141)  ،)

 (. 1/438اللغة، مادة: )جذل( ) (، مقاييس10/413)   ( حكك)(،  11/106)جذل( )
 (. 1/417) حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي، (1/306( التحرير والتنوير )1) 
قاله   (2)  ما  )املفتاح  –  ونص  صاحب:  "-(أعين  سبيل  :  على  استعماله  فشا  مىت  التمثيلي  التشبيه 

تغري   ،مثاًل   :االستعارة ال غري مسي  االستعارة ال  األمثال على سبيل  العلوم "  ولورود  ل مفتاح    لسكاكي ، 
   .( 349)ص:

املطول (  3)  شريف   يف   انظر:  سيد  املري  حاشية  وهبامشه  التفتازاين،  الدين  لسعد  املفتاح،  تلخيص    شرح 
فشا  (.  326-325)ص: مىت  املتشاهبة  عالقته  تكون  الذي  املركب  اجملاز  ")املثل(  استعماله،  قيل: 

م رجاًل وتؤخِ ر أخرى(. انظر:   وأصله: االستعارة التمثيلية، كقولك للمرتدد يف فعل أمر: )مايل أراك ت قدِ 
)ص: السعد  املعاين،  الكليات )ص:237خمتصر  القاهر413،  139(،  عبد  اإلمام  قال   ،)   :  

 وتؤخر أخرى(، فأوجبَت  "وحكم )التمثيل( حكم )االستعارة( سواء، فإنك إذا قلت: )أراك ت قد م رجاًل 
أبلغ ال حمالة من أن جتري على الظاهر. فتقول: قد   = له الص ورة اليت يقطع معها ابلتحري  والرتد د كان 
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األصل  يف  ورد  الذي  لفظها  عن  تغري  ال  االستعارة  سبيل  على  األمثال  ولورود 
قَ و ٌل ش بِ َه َمض رِب ه  فمعىن قوهلم يف تعريف املثل هبذا اإلطالق: )  . (1) ريًا وأتنيثًا وغريمهاتذك

ذلك مبَو رِِدهِ  ضرب  مكان  مبنزلة  ألهنا  مضراًب؛  مسيت  املشبهة.  احلالة  هو  مضربه  أن   )
  : قال    .ش بِ َه وم ثِ لَ   :أي  ،ض ِرَب ال َمَثل  القول، أي: وضعه، أي: النطق به، يقال:  

احمس ثاًًل ما ْن ياْْضِبا ما
ا
 [. 26]البقرة: ىجسأ

وأم ا )مورده( فهو احلالة املشبه هبا، وهي اليت ورد ذلك القول، أي: صدر عند  
 حدوثها. مسيت مورًدا؛ ألهنا مبنزلة مكان املاء الذي يرده املستقون.  

ويقال: )األمثال السائرة(، أي: الفاشية اليت يتناقلها الناس ويتداولوهنا يف خمتلف  
 .   (2)إىل بلد" القبائل والبلدان، فكأهنا تسري من بلد

لتشبيه ابحلال ل  ؛ما جعل كالعلم  (:املثل)حقيقة  " :  الفضل امليداينأبو    قال
 بن زهري:األوىل، كقول كعب 

   (3)ل   اطي دها إال األب واعي   ا م     وم            ا مثاًل      انت مواعيد عرقوب هل   ك     
 . (4) "املواعيدفمواعيد عرقوب علم لكل ما ال يصح من 

 

أ= وال  أخرج   يقول:  فأنت كمن  أمرك  يف  يف  ترتد د   أخرى" َجع لَت  ويؤخر  رجاًل  فيقد م   دالئل    خرج  
 . (325، 323،  316(، وانظر: )ص: 71ص:اإلعجاز )

"املثل تشبيه سائر، وتفسري السائر أنه بكثر استعماله على معىن أن الثاين مبنزلة    :قال اإلمام الرازي  (  1) 
له هذا   قيل  أهنا مبنزلة من  املعينة  الواقعة  تقدير أن يقال يف  تغري؛ ألن ذكرها على  األول، واألمثال ال 

 (.  132القول، فاألمثال كلها حكاايت ال تغري" هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز )ص:
 . ( 2/81هاب اخلفاجي على البيضاوي )(، وانظر: حاشية الش307-1/305( التحرير والتنوير )2) 
 (3)  [ زهري  بن  )ص:11قصيدة كعب  اب2[،  زهري  بن  قصيدة كعب  انظر: شرح  البن هشام  (،  سعاد،  نت 

 (. 131-130، وانظر: التبيان يف املعاين والبيان، للطييب )ص:(57 -56)ص:
 (. 1/ 1األمثال، أليب الفضل أمحد بن حممد امليداين النيسابوري )( جممع 4) 
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يقال للمثل  الثاين  حال   ه إن:  فيه  فاإلطالق  تشبيه  به  يقصد  سائر  حمكي  قول 
الذي ح ِكي فيه حبال الذي قيل ألجله، أي: يشبه مضربه مبورده، مثل: )ر ب  رمية من 

 .غري رام( أي: ر ب رمية مصيبة حصلت من رام شأنه أن خيطئ
هذا قال  من  يصيب   :وأول  للمخطئ  يضرب  املِنَقري،  يَ غ وَث  عبِد  بن   احَلَكم  

 . (1) أحياًن، وعلى هذا فال بد له من مورد يشبه مضربه به
  ، القول السائر املشبه مضربه مبورده  حقيقة عرفية يف  (املثل)  :لفظفعلى هذا فإن ف

نه ال  إف   ؛الغرابة  املذكور يف ا هلما ابلقول  تشبيهً   ؛ال الغريبةمث يستعار للصفة العجيبة واحل
 .  ال ما فيه غرابةإيضرب 

 مبا يتالءممث أجاب عنه  على اإلطالق الثاين،    اعرتاًضا  وقد أورد األلوسي  
 فقال  ،ابتدأها   الذي  هو   وأنه    ، كالم هللا  من    أمثال القرآن الكرميكون  مع  
:    وتفسريه: )ابلقول السائر املمثل مضربه مبورده( يرد عليه: أمثال القرآن؛ ألن"

اصطالح   هللا   هذا  إن  يقال:  أن  إال  اللهم  قبل،  من  مورد  هلا  وليس  ابتدأها، 
جديد، أو أن األغلب يف املثل ذلك، مث أستعري لكل حال أو قصة أو صفة هلا شأن  

 .  (2) وفيها غرابة"
ا يشبه مضربه   سائرً اعلم أن املستعار يف التمثيل إذا كان قواًل "  :  الطييبقال  
وارد على     ، وكالم هللامتثياًل   :، وإن مل يكن للمضرب مورٌد مسيمثاًل   : مبورده مسي

 .  (3) "الثاين دون األول

 

(،  1/299(، جممع األمثال ) 143(، الفاخر )ص:1/637(، لسان العرب )8/27( انظر: هتذيب اللغة )1) 
 (. 7/421(، خزانة األدب )2/105املستقصى يف أمثال العرب )

 (. 1/163( روح املعاين ) 2) 
 (. 130، التبيان يف املعاين والبيان، للطييب )ص:(2/373حاشية الطييب على الكشاف ) ( 3) 
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واأللوسي   االصطالح،  يف  مشاحة  يكون  حقق    وال  ذلك   خمرًجا ما  من 
 االصطالح مع البيان املذكور. يسلم ذلك ذلك  االعرتاض، وعلى

 
ا:   :األمثالأمهية اثنيً

احلجة  إبقامة  يكون  أن  إما  فاإلقناع  الكرمي،  القرآن  يف  اإلقناع  وسائل  تتنوع 
وإما بتوكيد  ،  ويكشف عن الباطل  ،احلق    حيق  الذي  اجلدل    وأ والبهان من خالل احلوار  

 . -كما تقدم- القسم :اخلب، وطريقه
وإما ببالغة اخلطاب من خالل اإلمتاع والتقريب، كإبراز املعاين املعقولة يف صورة  

 : التمثيل. وذلك هواحملس، 
 من وسائل اإلقناع   امع بني كوهنجت  امن أعظم مباحث علوم القرآن؛ ألهن  واألمثال

وترسِ خ ه،  املعىن  ت  َقر ِر  احلقائق وت  اليت  األستار عن  وبني  رفع  بالغيًّ   اكوهن،  يفيد  أسلواًب  ا 
 اإلمتاع، فيكون أدعى للسماع والقبول. 

أوقع وأبلغ أسلوب يضفي   واألمثال من األساليب اليت هلا قوة أتثري يف النفوس، فهي
ر املعىن،  على املعىن حركة ومجااًل، وجيذب السامع بعبارات موجزة حمكمة إىل سب أغوا

وإمتاع؛ ولذلك عد  البعض التمثيل من أهم    بلطف    فيسري املقصود إىل نفس املخاَطب
مباحث علوم القرآن، وكانت العناية به من قبل الباحثني يف التفسري وعلوم القرآن، فقد  
املعاين   بعبارات رائقة جتسد  التفسري  التصوير، فصاغوا  العناية أبسلوب  برع ابحثون يف 

ولذلك كانت   ؛يدرك املقصد منهكأهنا مشاهدة، فيتفيأ القارئ يف ظالهلا ب  ع د املعىن، و 
 واملعاين املستجدة. مع بني بالغة األسلوب وبني األثرالعناية هبذا املوضوع، مبا يفيد اجل

ز املعاين يف صورة حي ة تستقر يف وال خيفى أن التمثيل هو من وسائل اإلقناع اليت تب 
        !هفكان ذلك أدعى لتقبل  ،كم من معىن مجيل أكسبه التمثيل روعًة ومجااًل ف ،األذهان
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بتشبيه  ف األذهان،  يف  تستقر  حي ة  صورة  يف  املعاين  يبز  الذي  القالب  هو  التمثيل 
من معىن مجيل    فكمالغائب ابحلاضر، واملعقول ابحملسوس، وقياس النظري على النظري.  

فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له، واقتناع العقل به؛ فإن    ،أكسبه التمثيل روعًة ومجااًل 
قالب حسي   احلقائق السامية يف معانيها وأهدافها أتخذ صورهتا الرائعة إذا صيغت يف

 . (1)ي قر هبا إىل األفهام
روي أن الكفار قالوا: كيف يضرب خالق األرض والسموات األمثال ابهلوام وقد  
ْعقِلُهااحمسهلم:    جمهاًل   عنكبوت؟ فقال هللا  الكالذابب والبعوض و   ،واحلشرات  ا يا  ىجسوما

الُِمونا حمسأي: حق تعقلها فينتفع هبا،   الْعا للعلم، فأشرقت قلوهبم    هيئواأي: الذين    ،ىجسإَل 
بنوره، واستنارت بصائرهم، فعقلوا تلك األمثال، ووضعوا األشياء يف مواضعها، وأتملوا 

ا ِمْن حمس  : كما قال    ، وتدبروا، فكانوا األكثر فهما وخشية هلل   َْشا اَّللَّ ا َيا إِنَّما
اءُ   [. 28]فاطر: ىجسِعباادِهِ الُْعلاما

الرسل جاء  وما   ، بني  واضح  احلق  ليبصر     وطريق  العقل؛  هلداية  إال 
  كما قال   ،مبيِ نة للصراط املستقيمو سبيل احلق من بني سبل متفرقة، واألمثال موضِ حة  

ُرونا حمس  :  هللا كَّ تاذا لَُّهْم يا ثال  لاعا ِ ما
ا الُْقْرآِن ِمْن ُك  ذا بْناا لِلنَّاِس ِِف ها ا ْد َضا لاقا قُْرآنًا   27  وا

ذِي رْيا  غا بِيًّا  را تَُّقونا    عا يا لَُّهْم  لاعا ج   القرآن   ،[28-27]الزمر:  ىجس28ِعوا هلم يف  واملعىن: ضربنا 
  ؛ الكرمي األمثال الدالة على وحدانية اخلالق، وعلى البعث وصدق الرسول  

 ليستبينوا احلق ويتبعوه، ومن كذب بعد البيان فهو مكابر معاند.
حا وقياس  العبة،  أخذ  إىل  الذهن  تنبيه  األمثال  حال*ويف  على  قال   ، ل  كما 

:  بِِهْم حمس لْناا  عا فا يْفا  كا لاُكْم  ا  وتابايَّ ُهْم  أنُْفسا لاُموا  ظا ِينا  اَّلَّ اِكِن  سا ما ِف  نُْتْم  كا وسا
بْناا لاُكُم اْْلْمثاالا  ا  [. 45]إبراهيم:  ىجسوَضا

 

 (. 124أمحد العليمي )ص: ، ( انظر: طرائق النيب  1) 
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التذكر والتفكرو  اْْلْمثاالا   وياْْضُِب حمس  :هللا  كما قال  ،  األمثال سبيل إىل   ُ اَّللَّ
ُرونا  كَّ تاذا يا لَُّهْم  لاعا لَُّهْم حمس  [، 25]إبراهيم:  ىجسلِلنَّاِس  لاعا لِلنَّاِس  ا  ناْْضِبُها اْْلْمثااُل  وتِلْكا 

ُرونا  كَّ تافا  [. 21]احلشر: ىجسيا
الزخمشري   و "   :قال  األمثال،  العرب  املثل ولضرب  العلماء  استحضار 

احلقائق، حىت   والنظائر األستار عن  ورفع  املعاين،  خبيات  إبراز  ليس ابخلفي يف  شأن 
 ، والغائب كأنه مشاهد. ال م تَ يَ ق نيف معرض  َوال م تَ َوه مِ  ،ال م َحق قِ يف صورة ال م َتَخي َل تريك 

ََلد ِ للخصم    (1) وفيه تبكيت   أكثر هللا أِلَم ر  َما  ، و (3)يبٌّ األَ امح  وقمع لسورة اجل،  (2)األ 
  أمثاله، وفشت يف كالم رسول هللا  ويف سائر كتبه  ،يف كتابه املبني    

تِلْكا حمس   :  واحلكماء. قال هللا    وكالم األنبياء ا   وا ا لِلنَّاِس واما ْمثااُل ناْْضِبُها
ا
اْْل

الُِمونا  ا إَِلَّ الْعا ْعقِلُها  .(4) "سورة األمثال :ومن سور اإلجنيل . [43]العنكبوت: ىجسيا
املعىن"أن    :الزخمشري    وذكر من كشف  فيه  ملا  إليه  يصار  إمنا   ، التمثيل 

املطلو  الغرض  عن  احلجاب  املتوهم من  ورفع  وإدنء  فب،  له  إاملشاهد.  املتمثل  ن كان 

 

: بكته ابحلجة وبكته:  ( 1/72(، مادة: )بكت( ) ساس يف )األ قال الزخمشري  )وفيه تبكيت(،قوله:  (1) 
عي  ابجلواب عنه، وبكته ابلعصا:  غلبه، تقول: بكته حىت أسكته، وبكته: قرعه على األمر، وألزمه ما  

 (. 2/223) حاشية الطييب على الكشاف " وانظر: ضربه 
 (. 2/535( )لدد الصحاح، مادة: )" رجل أََلد  بنيِ  الَلَدد، وهو شديد اخلصومة "  :  اجلوهريقال  (2) 
فالن:"  :  اجلوهريقال    و)اآليب(.   ( )األيب  يقال:    (3)  (   أىب  )آب  فهو  بفتح    ،و)َأيبٌّ(   ،امتنع  و)أَبَ َياٌن( 

وإمنا كان كذلك؛ ألن إبراز حاله يف  "  :  قال الطييب    (. 6/2259" الصحاح، مادة: )أاب( )الباء 
حاشية الطييب  "  كما يف قصة اخلصماء مع داود   ،صورة املثل أردع له من جمرد تقرير احلجة عليه

 (. 2/223)  على الكشاف
    . (1/49) البيضاوي (، تفسري 1/123تفسري البحر احمليط ) وانظر: (،  1/72الكشاف ) (4) 
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مثلهعظيمً  به  املتمثل  وإن كان حقريً (1) ا كان  العظم  ،  فليس  به كذلك.  املتمثل  ا كان 
إذً و  املثل  به  املضروب  يف  أمرً احلقارة  إال  له  اا  املتمثل  حال  إىل وتستجر    ، تستدعيه  ه 

القضية. تلك  على حسب  للمثل  الضارب  فيعمل  ملا    نفسها،  احلق  إىل  ترى  كان  أال 
جليًّ واضحً  والنور؟أب  ا ا  ابلضياء  له  متثل  صفته،    لج، كيف  بضد  ملا كان  الباطل  وإىل 

 . (2) "كيف متثل له ابلظلمة؟
يرفع    ،ىفَ ط  ونور ال ي    ، فلضرب املثل شأن ال خيفى"  : وقال اإلمام األلوسي  
احلقائق  وجوه  عن  حم    ،األستار  عن  اللثام  الدقائقي  ومييط  معرض املتخي    ز  ب ِ وي    ،ا  يف  ل 

صرفة،    راد تفهيمها معقولةً وجيعل الغائب كأنه شاهد، ورمبا تكون املعاين اليت ي    ،اليقني
 األمثالِ   بِ ر  ضَ فبِ   ،فالوهم ينازع العقل يف إدراكها حىت حيجبها عن اللحوق مبا يف العقل

احملسوس معرض  يف  الوهم    ، تبز  غياهب   فيساعد  تنجلي  وهناك  إدراكها،  يف  العقل 
اخلصام  ،األوهام شغب  ُرونا حمس  .ويرتفع  كَّ تافا يا لَُّهْم  لاعا لِلنَّاِس  ا  ناْْضِبُها ْمثااُل 

ا
اْْل تِلْكا   ىجسوا

 . (3) "[21]احلشر:
بن عاشور   الطاهر  العالمة حممد  َمن  زٌَع جل ":  وقال  ِثيل   بوالت م  من يٌل  ديٌع 

ل غ  إىل حماسن ،َمَنازِِع البلغاء  .(4) " ه غري  َخاص ِتِهمال يَ ب  

 

بل أعم. وفيه أن املشبه وإن كان   ،مل يرد به التشبيه التمثيلي أو االستعارة التمثيلية ":  قال الطييب  (  1) 
بهفرعً  ابملشبه  إحلاقه  يف  به   ، ا  املشبه  إيراد  يف  أصل  عظيمً   ،لكنه  حقريً من كونه  أو  أو  ا  من  ا  غريمها 

حاشية الطييب على  "  إىل آخره.. ( فليس العظم واحلقارة يف املضروب به)وإليه اإلشارة بقوله:    ، الصفات
 . ( 373-2/372) الكشاف

)و   (،1/111)  الكشاف  (2)  البيضاوي  تفسري  النسفي  (،1/62انظر:  علوم    (،1/74)   تفسري  يف  البهان 
 .  (4/45)  اإلتقان يف علوم القرآن (، 1/488)  القرآن 

 (. 1/165روح املعاين )  (3) 
 (. 1/302) التحرير والتنوير   (4) 
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فاألمثال إمنا تضرب؛ إليضاح املعىن اخلفي وتقريب املعقول من احملسوس، فيكون  
فتبني   إقناًعا،  وأكثر  النفوس،  وأثبت يف  القلوب،  أوقع يف  املثل  له  الذي ضرب  املعىن 

ا توجز بكلمات قليلة  للمضروب له األمر الذي ضرب ألجله املثل فيتضح أمره. كما أهن
 يل، فتعطي رونًقا للكالم وحسًنا. ما يغين عن السرد الطو 

مداراته حيسن  أو  فيه،  مرغوب  غري  التصريح  يكون   مقام   ،وقد  التلميح  فيقوم 
 التصريح.   

مسي مثاًل؛ ألنه ماثل خباطر اإلنسان أبًدا، أي: شاخص،   : وقال اخلفاجي
 . (1)اخص: املنتصبوخيشى ويرجو. والش  ،ويتعظ ،فيتأسى به 
 .  (2)علم أمثاله" :"من أعظم علم القرآن : املاوردي اإلمام قال

مما جيب على اجملتهد معرفته من علوم القرآن؛     الشافعي  اإلمام  "وقد عد ه
َوالِ  على طاعته، املثبتة الجتناب معصيته،   فقال: مث معرفة ما ضرب فيه من األمثال الد 

 .( 3)حلفظ، واالزدايد من نوافل الفضل"وترك الغفلة عن ا
األمثال يف القرآن:   "إمنا ضرب هللا    :   عز الدين  اإلمام  وقال الشيخ

أو   وعيد  أو  وعد  من  األمثال  تنفك  وال  املخالفات.  عن  وزجرًا  الطاعات،  على  حثًّا 
 مدح أو ذم أو لوم أو توبيخ. 

اُهْم حمس   : مثال الوعد مبضاعفة أجر احلسنات قوله  * أْموال ُينْفُِقونا  ِينا  اَّلَّ ثاُل  ما
بْعا  بَّة  أنْباتاْت سا ثاِل حا ما ِ كا بِيِل اَّللَّ ْن    ِف سا اِعُف لِما ُ يُضا بَّة  واَّللَّ ِ ُسنُْبلاة  ِمائاُة حا

ناابِلا ِف ُك  سا

 

)اانظر:  (  1)  القرآن  الشعر وآدابه ،  ( 1/487لبهان يف علوم  على احلسن بن رشيق    ، أليبالعمدة يف حماسن 
 (. 1/24) حسن بن مسعود بن حممد اليوسي ، لل زهر األكم يف األمثال واحلكم(، 280/ 1)  القريواين

 (. 2/343اإلتقان )( 2) 
 (. 2/343(، اإلتقان )1/486( البهان يف علوم القرآن )3) 
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اءُ  اشا ثاُل حمس  :وقوله    [، 261]البقرة:  ىجسي ِ    وما اَّللَّ اِت  رْضا ما اءا  ابْتِغا اُهُم  أْموال ُينْفُِقونا  ِينا  اَّلَّ
ْيِ  ا ِضْعفا ُكلاها

ُ
ا وابٌِل فاآتاْت أ اباها بْوة  أصا نَّة  بِرا ثاِل جا ما   [، 265]البقرة:   ىجسوتاثْبِيًتا ِمْن أنُْفِسِهْم كا

 مث ل مضاعفة أجر النفقات هبذين املثلني؛ ترغيًبا يف النفقات. 
، وهتديًدا أبنه يسقط (1)ل الب ابلريح؛ تنفريًا من الكفرلكفر ألعما ومث ل إحباط ا*

فعلوه؛ فقال:   الذي  الب  ثاُل حمسثواب  بِهِ   ما ْت  اْشتادَّ اد   راما كا الُُهْم  أْعما ب ِِهْم  بِرا ُروا  فا كا ِينا  اَّلَّ
ِصف   ِيُح ِف ياْوم  َعا ثاِل  حمسوقال:    [،18]إبراهيم:    ىجسالر  ما نْياا كا ِذهِ اْْلايااةِ اَلُّ ا ُينْفُِقونا ِف ها ثاُل ما ما

ُهْم فاأْهلاكا  لاُموا أنُْفسا ْرثا قاْوم  ظا اباْت حا ا ِِصٌّ أصا  [. 117]آل عمران: ىجستْهُ رِيح  فيها
كذلك مث ل حسبان الكفار أن أعماهلم تنفعهم يوم القيامة حبسبان ظمآن رأى *

الكفار يف     سرااًب فظن ه ماء، فجاءه فلم جيده شيًئا فأخذه هللا هنالك، فكذلك 
 .   (2) أعماهلم تنجيهم فيها من اهلالك" يوم القيامة اليت حسبوا أن

التذكري والوعظ واحلث وتبدو أمهية   تربوية؛ ألن فيها  أهنا وسيلة  األمثال واحلكم 
األذهان؛  أثبت يف  فهي  فلذلك  واألعيان،  األشخاص  تصوير  املعاين  وتصوير  والزجر، 

 .  (3) يل: )املثل أعون شيء على البيان( الستعانة الذهن فيها ابحلواس؛ ولذا ق
بقيمة   الرتبية  علماء  اعرتف  فهي  "وقد  على حفظها؛  تالميذهم  وحث وا  األمثال، 

الشعور فيها  ينعكس  للشعوب،  الصغرية  اللغوية  األفراد   ،والتفكري  ،كاألنغام  وعادات 

 

ُدُكْم أْن حمس:  قوله    :( ومن أوضح ما جاء يف التنفري من املمثل 1)  ْغتاْب باْعُضُكْم باْعًضا أُُيِبُّ أحا وَل يا
رِْهُتُموهُ  يًْتا فاكا ْما أِخيهِ ما ُكلا ْلا

ْ
 [.12]احلجرات: ىجس ياأ

 (.  214-213از يف بعض أنواع اجملاز )ص:واإلجي( اإلشارة 2) 
(، اإلتقان  487-1/486(، البهان )48-47( األمثال واحلكم، علي بن حممد بن حبيب املاوردي )ص:3) 

    . (1/468معرتك األقران )،  ( 2/131)
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االجتم الطبقات  حي ة:  بصورة  فيها  يظهر  العموم، كما  وجه  على  عند  وتقاليدهم  اعية 
 .  (1) الشعوب على وجه اخلصوص"

"فإن أوىل ما أتدب به املهمل   :  وقال علي بن حممد بن حبيب املاوردي 
الباطل من بني يديه    الغافل، واتعظ به الفطن العاقل: كتاب هللا   الذي ال أيتيه 

احلكمة واألمثال،   فيه بوالغ   وال من خلفه، تنزيل من حكيم محيد، قد مجع هللا  
تبياًن لكل شيء، وهدى ورمحة، وبشرى للمسلمني، فحق عباد هللا أن يكونوا   وجعله 

 .   (2)آخذين، وحبكمته وأمثاله معتبين"بكتابه مستمسكني، وأبدبه 
واحلاصل أن األمثال تبز املعقول يف صورة احملسوس، فيكون أثبت وأحكم؛ كما  

احلقائ لتجلية  تكون  األمثال  قوله    ،قأن  يف  َل حمس:  كما  ِباا  الر  ُكلُونا 
ْ
ياأ ِينا  اَّلَّ

اُن ِمنا الْماس ِ  يْطا بَُّطُه الشَّ تاخا ِي يا ُقوُم اَّلَّ ا يا ما ُقوُمونا إَل كا  [.  275]البقرة: ىجسيا
 .-كما سبق-ويضرب املثل للرتغيب يف املمثل أو التنفري منه *
ٌد راُسوُل  حمس  :     يف الصحابة  كقوله    ،ويضرب املثل ملدح املمثل * ُُمامَّ

ًدا يابْتاُغونا فاْضًًل ِمنا  ًعا ُسجَّ اُهْم ُركَّ ااُء بايْناُهْم تارا ارِ رُْحا اُء لَع الُْكفَّ ُه أِشدَّ عا ِينا ما ِ واَّلَّ ِ   اَّللَّ اَّللَّ
ثالُُهمْ  اةِ وما ثالُُهْم ِف اِلَّْورا ُجوِد ذالِكا ما اُهْم ِف وُُجوهِِهْم ِمْن أثارِ السُّ ِف اإْلْْنِيِل    ورِْضوانًا ِسيما

بِِهُم  َِلاغِيظا  اعا  رَّ الزُّ ُيْعِجُب  ُسوقِهِ  لَع  فااْستاوى  فااْستاْغلاظا  ُه  را فاآزا ْطأهُ  شا جا  أْخرا ْرع   زا كا
ارا    [. 29]الفتح: ىجسالُْكفَّ

الناس، كما ضرب هللا * يستقبحها  به صفة  للممثل  يكون  املثل حيث    ويضرب 
  مثاًل حلال من آاته هللا      كتابه، فتنكب الطريق عن العمل به، واحندر يف

ا حمس  :؛ فقال  أبوحاهلا  الدناي منغمًسا لاخا ِمنْها ِي آتايْنااهُ آيااتِناا فاانْسا  اَّلَّ
ا
لايِْهْم ناباأ اتُْل عا وا

 

 (. 14-13( األمثال العربية القدمية، لرودلف زهلامي )ص:1) 
 (. 48-47( األمثال واحلكم )ص:2) 
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اوِينا   نا ِمنا الْغا اُن فاَكا يْطا ُه الشَّ تْباعا
ا
اتَّباعا   175فاأ رِْض وا

ا
ا إَِلا اْْل ْخلا

ا
لاِكنَُّه أ ا وا ْعنااهُ بِها ارافا اْو ِشئْناا ل ل وا

وْمِ  الْقا ثاُل  ما ذالِكا  ْث  يالْها ْكُه  تاَْتُ ْو 
ا
أ ْث  يالْها لايْهِ  عا ِْمْل  َتا إِْن  ِْب  الَْكا ثاِل  ما كا ثالُُه  ما فا اهُ  وا ِينا   ها اَّلَّ

بُوا بِآيااتِناا ذَّ  [. 176-175]األعراف: ىجسكا
 ، وأبلغ يف الوعظ، وأقوى يف الزجر، وأقوم يف اإلقناع.  واألمثال أوقع يف النفس

املقف   ابن  املعىن، قال  يف  وأب نَيَ  لِل َمن ِطق،  أوضَح  مثاًل كان  الكالم  جعل  "إذا  ع: 
َسَع ِلش ع وب وآَنَق  ع، وأو   . (2) احلديث" (1)للس م 

 وقال إبراهيم النظ ام: جيتم ع يف املثل أربع ة ال جتتمع يف غريه من الكالم:  
 إجياز اللفظ.  -1
 وإصابة املعىن.  -2
 وحسن التشبيه.  -3
 وجودة الكناية.   -4

 .   (3) فهو هناية البالغة
الزخمشري قوله      وقال  بيان  لِكا حمس  : يف  ذا ْوم     كا لِقا اآْليااِت  ُل  ِ ص  ُنفا

ْعقِلُونا  لِكا حمس  :  فقوله  [.28]الروم:  ىجسيا ذا التفصيل  ،ىجسكا هذا  مثل  ُل  حمس  ،"أي:  ِ ص  ُنفا
ويوضحها؛ أل  ، ىجساآْليااتِ  املعاين  مما يكشف  التمثيل  نبينها؛ ألن  التصوير أي:  مبنزلة  نه 

 . (4) والتشكيل هلا"
 

 : لتفاريع احلديث وتفاريقه. ( أي 1) 
املقفع2)  البن  الصغري،  األدب  )27)ص:  (  األمثال  جممع  األ1/1(،  هناية   ،)( األولياء  3/4رب  حلية   ،)

 (. 1/280)  بن رشيق ال ، العمدة، ( 9/311)
)ص:3)  عبيد  أليب  األمثال،  انظر:   )34( األرب  هناية  الشيخ  3/4(،  أليب  النبوي،  احلديث  يف  األمثال   ،)

 (. 18األصبهاين )ص:
 (.  3/484( الكشاف )4) 
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 :  والستعارة التشبيهوبني التمثيل اثلًثا: 
أربعة:   يف  البيان  علم  مقاصد  واجملاز )ينحصر  والكناية،  واالستعارة،  التشبيه، 

فإن  املرسل استعمل  (،  إن  له ىف األصل  يفاللفظ  يكون  غري ما وضع  أن  فإما  على ، 
   .االستعارة، أو الكناية، أو التمثيل ، أو (1) اجملاز جهة

مررت ابلرجل   :معناها، فإن قولنا  يفاملبالغة  فيستعمل على هذه األوجه من أجل  
ذاك إال   الشجاعة كل مبلغ، وما  مررت ابلرجل الشجاع البالغ يف  : األسد خيالف قولنا

 . (2)املا فيه من املبالغة بكونه جمازً 
علىو  التمثيل  فيطلق  يطلق  البالغة،  فنون  من  فن  من  االستعارة )على    أكثر 
 . (التشبيه املركب)، وعلى (الكناية )، وعلى (ضرب املثل)، وعلى ( التمثيلية

فكل متثيل تشبيه،  واجلمهور أخص من التشبيه،    تمثيل عند السكاكي  وال
   وليس كل تشبيه  متثياًل.

الزخمشري   ترادف    وذهب  والتمثيلإىل  متثيل التشبيه  عنده  تشبيه  فكل   ،
 ا.حىت لو كان وجه الشبه مفردً 

أنه ال فرق بني التشبيه    يف )حاشيته على الكشاف(  وظاهر كالم الطييب  
 والتمثيل. 

 

اجملاز: هو اللفظ السمتعمل يف غري ما وضع له يف اصطالح التخاطب لعالقة: مع قرينة مانعة من إرادة    (1) 
اجملازي،   واملعىن  احلقيقي  املعىن  بني  املناسبة  هي  والعالقة:  الوضعي،  تكونو املعىن  هي   قد    العالقة 

املعنيني، وقد تكون غريها.  العالقة إ ف  )املشاهبة( بني  )استعارة(، و   ، )املشاهبة(  : ذا كانت  فهو    ال إفاجملاز 
  والعالقة  .والقرينة: هي املانعة من إرادة املعىن احلقيقي، قد تكون لفظية، وقد تكون حالية  . )جماز مرسل(

 معروفة ومبسوطة يف مظاهنا.   كثرية  صور  هلا  املرسل ابجملاز يسمى  مما اجملازية 
حاشية  (،  3/66)  الطراز(،  2/125)  إلبراهيم بن عصام الدين: األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم،  انظر   (2) 

 (. 232/ 3)  الدسوقي
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عبد   الشيخ  اجلرجاينوذهب  التمثيل    القاهر  ىف  يشرتط  أنه  ال   :إىل  أن 
 أو اعتبارايًّ ومهيًّا.   ،يكون الوجه املركب حسيًّا، أبن كان عقليًّا

العالمة   األربعة"  :   الدسوقيقال  املذاهب  هذه  صاحب   : وأعم   مذهب 
القاهر   ويليه ىف   ،  الكشاف العموم مذهب اجلمهور، ويليه مذهب الشيخ عبد 
 (1). 

ة ة، أو ومهي  ة، أو عقلي  واعلم أن اهليئة من حيث إهنا هيئة اعتبارية فجعلها حسي  
 إمنا هو ابعتبار األمور املنتزعة منها. 

ثاُل حمس  :قوله    يف  تشبيه مثل اليهود مبثل احلمار   كما يف اةا    ما ِينا ُْح ِلُوا اِلَّْورا اَّلَّ
اًرا  ِْمُل أْسفا ارِ ُيا ثاِل اْْلِما ما ا كا ِْملُوها اْم ُيا ألنه    ؛من متعددمنتزع    تشبيه فهو   .[ 5]اجلمعة:  ىجسُثمَّ ل

العلوم  ، مأخوذ من احلمار واليهود واحلمل   ، وكون احلامل جاهاًل   ،وكون احملمول أوعية 
 . (2) "جانب املشبه وكذا يف ، : غري منتفع مبا فيها يأ

 ؛ ولذلك يتوسع فيه يف التفسري.البالغةاملثل يف اللغة أعم مما ذكره علماء و 
  

 

"التشبيه عام، والتمثيل أخص منه، فكل متثيل تشبيه، وليس كل   :( قال الشيخ عبد القاهر اجلرجاين  1) 
البالغ  تشبيه أسرار  )ص: متثياًل"  الدسوقي  95ة  العالمة  قرر  ما  على  ومذهبه   .)    من أخص 

حاشية الطييب  ،  ( 339وانظر: املطول يف شرح تلخيص املفتاح، للعالمة السعد )ص:  مهور.مذهب اجل
 (.  2/130)  على الكشاف

 (2)  ( املعاين  الدسوقي على خمتصر  للسعد )ص:  3/190حاشية  املعاين،  اإلجياز يف  ،  ( 199(، خمتصر  هناية 
 (. 47، البن الزملكاين )ص:التبيان يف علم البيان(، 114دراية اإلعجاز، للفخر الرازي )ص: 
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قال تضرب كما  إمنا  اخلفاجي    فاألمثال  للكشف،   (1) وغريه    الشهاب 
، وذلك املقصد يصدق على عموم املعىن، كما يصدق على ما هو أخص من (2) والبيان

 ابب أوىل.
 اخلصوص يف معرض التمييز بني العلوم.وإمنا يذكر ذلك 

  .-بكسر فسكون -كاملثل  -بفتحتني-( املثل) و"  : قال األلوسيو 
األصل  ( املثيل)و من   :يف  مأخوذ  وكأنه  أرتضيها،  ال  والتفرقة  والشبيه،  النظري 

االنتصاب -(  املثول) ِقيأاًما  ))  :احلديث  ومنه،  -وهو  الناس  له  ي أتأمأثَّلأ  أن  أأحأبَّ  من 
 . (3) ((ف أْلي أت أب أوَّْأ مقعده من النَّار

املشتمل إما على تشبيه بال شبيه، أو    ،مث أطلق على الكالم البليغ الشائع احلسن
من   نظم  أو  بديعة،  أو كناية  نفعة،  وموعظة  أو حكمة  وغريها،  متثيلية  رائقة  استعارة 

مركبة خالفً  استعارة  يكون  أن  فيه  املوجز، وال يشرتط  الكلم  بل ال  جوامع  وهم،  ملن  ا 
العرب أفردت ابلتآليفيشرتط أن يكون جمازً  التصانيف وكثرت فيه  ،ا، وهذه أمثال    ، ا 

 

 كما تقدم. (  1) 
 (. 1/364انظر: حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي )( 2) 
))يتمثل((، أي: يقوم وينتصب بني  ويف لفظ: ))من َسر ه ((، أي: أعجبه وجعله مسرورًا. ))أن مَي ث َل(( أو    (3) 

يديه   بني  مثل  قوهلم:  من  وتعظيمه،  قائمني خلدمته  يديه  بني  يقفون  أي:  قياًما((،  الرجال  ))له  يديه. 
[، وعبد 16918،  16830[، وأمحد ]1053أخرجه الطيالسي ]واحلديث  مثواًل، أي: انتصب قائًما. 

[ محيد  ]413بن  داود  وأبو  املنذري 5229[،  قال   ،]     (3/289  إبسناد داود  أبو  "رواه   :)
[، وقال: "حديث حسن". كما أخرجه الدواليب يف )الكىن  2755صحيح". وأخرجه أيًضا: الرتمذي ]

[ اآلاثر( ]508واألمساء(  )شرح مشكل  )مساوئ  1127،  1125[، والطحاوي يف  واخلرائطي يف   ،]
 [. 8538[، والبيهقي يف )شعب اإلميان( ] 819[، والطباين ]784األخالق( ]
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الكثري مستعماًل  ا يف اببه، وقد قصد حكايته مل  ولكونه فريدً   ، يف معناه احلقيقيوفيها 
 .(1) "لفوات املقصود ؛ جيوزوا تغيريه

ا للواقع التمثيل: هو أن تثبت القاعدة سواء كان مطابقً ":  وقال الكفوي  
 . أم ال، خبالف االستشهاد

وال بلفظ   ،املتكلم معىن فال يدل عليه بلفظه املوضوع له ا: أن يريد  والتمثيل أيضً 
 للفظ املعىن قريب منه، وإمنا أييت بلفظ هو أبعد من لفظ اإلرداف يصح أن يكون مثااًل 

ْمرُ حمس :املرادف، كقوله 
ا
 . (2) [44]هود:  ىجسواقُِِضا اْْل

. ويف كالم العرب   ،ورسوله    ، ابب التمثيل واسع يف كالم هللا  و 
 يف اللغة والتفسري إطالقات كثرية. وله 

وال   ، وكتب التفاسري مشحونة هبذا اإلطالق  ،اويطلق التمثيل على التشبيه مطلقً 
وهو    ،اا غري حمقق حسًّ ا على ما كان وجه التشبيه مركبًّ ويطلق أيضً   (،الكشاف)  : سيما

وهو مذهب   ،وال عقاًل   ،اال حسًّ   ،ا غري حمققمذهب الشيخ، وعلى ما كان وجهه مركبً 
 

 (. 1/165)  روح املعاين  (1) 
يعبِ  عنه بلفظه املوضوع له،    فال  ،، وهو أن يريد املتكلم معىن ( اإلرداف)  :من أنواع البديع اليت تشبه الكناية   (2) 

اإلشارة،   بداللة  املعىن اخلاصوال  بلفظ هو ردف  الرديف من    ، بل  قرب  املعىن  لفظ  من  قريب  واتبعه 
ْمرُ حمس  :   كقوله  ،الردف 

ا
هالكه، وجنا من قضى      واألصل: وهلك من قضى هللا   .ىجسواقُِِضا اْْل

  ، ملا فيه من اإلجياز والتنبيه على أن هالك اهلالك  (؛اإلرداف)وعدل عن لفظ ذلك إىل  .جناته  هللا 
يستلزم آمرً  ي رد قضاؤه، واألمر  الناجي كان أبمر آمر مطاع، وقضاء من ال  ا، فقضاؤه يدل على  وجناة 

قدرة اآلمر به وقهره، وأن اخلوف من عقابه ورجاء ثوابه حيضان على طاعة اآلمر، وال حيصل ذلك كله  
اخلاص. اللفظ  قول   من  اْْلُوِدي ِ حمسه:  وكذا  ا  لَعا اْستاواْت  اللفظ    .ىجسوا عن  فعدل  جلست،  ذلك:  حقيقة 

ال زيغ فيه وال ميل، وهذا ال    ، من اإلشعار جبلوس متمكن  (االستواء )ملا يف    ؛ اخلاص ابملعىن إىل مرادفه
وانظر:  (،  1/219)  معرتك األقران  (، 163-3/162)   حيصل من لفظ اجللوس. اإلتقان يف علوم القرآن

   (.309/ 2)  خزانة األدب وغاية األرب(، 207)ص: بن أيب اإلصبع ال ، التحبري حترير 
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وهو مذهب اجلمهور، فلكل أن   ،ا أو الا حمققً وعلى ما وجهه مركبًّ   ؛  السكاكي
 . (1) "يطلق على ما اشتهاه 

املهمو  األداة  :من  احملذوف  والتشبيه  االستعارة  بني  الفرق  زيد ) حنو:    يف  حترير 
   (.أسد

ا  تسميته تشبيهً  ،  والسكاكي  ،كاجلرجاين، والزخمشري  ، الذي عليه احلذاقو 
 . وفيه حبث أييت بيانه، ا ال استعارةبليغً 

عرفة   ابن  واالستعارة"  :وقال  والتمثيل  التشبيه  بني  إطالق   :الفرق  أن 
مثل: زيد كاألسد، وإال فإن    ،فهو تشبيه  ،الصفة على املوصوف إن كان أبداة التشبيه 

التمثيل فهو متثيل بواسطة ما يدل على  بواسطة   ،كان  حنو: زيد األسد، وإن مل يكن 
   .(2) "يف احلرب  ويفر   ا يكر  مثل: رأيت أسدً  ،فهو استعارة 

البعض   كذلك   التشبيهويطلق    بتقييد  جمتمعة  أمور  من  منتزع  متثيل  على كل 
التمثيلي  ابلبعض، )التشبيه  االستعارة  (، وهو  من  قريب  ال ومن  .وهو  يف         ري  قرآن كث ه 

  .-ك م ا ت ق دم-
أن   تقدم  يطلقوقد  )  التمثيل  على  النقيب    (. الكنايةكذلك  ابن   :قال 

فت    (التمثيل") معىن  إىل  االشارة  تراد  أن  وذلك  الكناية،  سبيل  على  التشبيه    عَ وضَ هو 
 للمعىن الذي قصدت  على معىن آخر، وتكون تلك أللفاظ، وذلك املعىن مثااًل   ألفاظٌ 

ه عن العيوب، وللكالم منز    :أي  (، فالن نقي الثوب )  :شارة إليه، والعبارة عنه كقولنااإل
عىن بلفظه اخلاص به، وذلك ملا حيصل للسامع من زايدة  هبذا فائدة ال تكون لو قصد امل

ألنه إذا صور يف نفسه مثال ما خوطب به كان ذلك أسرع إىل   ؛التصوير املدلول عليه
 

 (. 295الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية )ص:  (1) 
 (. 1/127)  تفسري اإلمام ابن عرفة  (2) 
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ُُيِبُّ حمس   :  قوله  :الرغبة فيه أو الرغبة عنه. فمن بديع التمثيل
ا
ُكلا   أ

ْ
ْن ياأ

ا
ُدُكْم أ حا

ا
أ

يًْتا ِخيهِ ما
ا
ْما أ نسان حلم انسان آخر مثله،  كل اإلأبل االغتياب  نه مث  إف  [.12]احلجرات:   ىجسْلا

ذلك حىت جعله حلم   على  يقتصر  مل  حلم  ا مث  على  يقتصر  ومل  ألخ حىت جعله األخ، 
ًتا    . ابحملبةمث جعل ما هو يف الغاية من الكراهة موصواًل  ،َمي  

مطابقة للمعىن الذي وردت   صدت له مناسبةٌ بع دالالت واقعة على ما ق  فهذه أر 
 ألجله.

املناسبة جدًّ  فشديد  مثله،  آخر  انسان  االغتياب أبكل حلم  متثيل  وذلك   ؛ افأما 
ومتزيق أعراضهم، ومتزيق العرض مماثل ألكل   ، ألن االغتياب إمنا هو ذكر مثالب الناس

   .م فيه متزيق ال حمالةألن أكل اللح ؛االنسان حلم من يغتابه
قوله ِخيهِ حمس  :   وأما 

ا
أ ْما  الكراهة  ،ىجسْلا من  االغتياب  يف  أرابب   ؛ فلما  ألن 

 عنه.   العقل والشرع قد أمجعوا على استكراهه وأمروا برتكه والبعد
يف كراهته األخ  حلم  مبنزلة  االنسان   .وملا كان كذلك كان  حلم  أن  املعلوم  ومن 

عند   القول إمستكره  وهذا  أخيه،  حلم  مثل كراهة  يكون  ال  أنه  اال  مثله،  آخر  نسان 
 مبالغة يف االستكراه ال أمد فوقها. 

يًْتاحمس :  وأما قوله  ن املغتاب ال يشعر بغيبته وال حيس هبا.  أفألجل   ىجسما
فلما جبلت عليه النفوس   ،ابحملبة   وأما جعله ما هو يف الغاية من الكراهة موصواًل 
فعال عند هللا  الل، ومكروه األاخل  من امليل إىل الغيبة والشهوة هلا مع العلم أبهنا من أذم ِ 

  (1) "والناس . 
  

 

 (. 265-264ص: مقدمة تفسري ابن النقيب ) (1) 
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البالغني:  و  مجهور  متثيلعند  وصفً   :تشبيه  فيه  الشبه  وجه  منتزعً ما كان  من ا  ا 
 بشار: كقول  :فاحلسي، –ا كان أو غري حسيحسيًّ -متعدد 

 (1) وأسيافَنا ليٌل هتاوى كواكب ه           كأن  م ثاَر الن قِع فوَق ر ؤ وسنا
فاملشبه: مثار الرتاب فوق الرؤوس واألسياف، واملشبه به: الليل املتساقطة كواكبه، 

فإن وجه    ،سبق يف تشبيه حال اليهود حبال احلمار  وغري احلسي: ماوكل منهما مركب.  
هيئة احلرمان من االنتفاع أببلغ نفع، مع معانة املشاق يف حتمله،    :-كما سبق-الشبه  

   .ر عقليةوهي صورة مركبة من أمو 
 

  
 

وانظر:    (. 1/335)  ديوان بشار بن برد   . البيت لبشار بن برد من قصيدة من )الطويل( ميدح هبا ابن هبرية    (1) 
والشاهد فيه: املركب احلسي يف    (. 323وانظر: املطول يف شرح تلخيص املفتاح، للعالمة السعد )ص:
أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة املقدار،   يالتشبيه: الذي طرفاه مركبان احلاصل من اهليئة احلاصلة من هو 

متفرقة يف جوانب شيء مظلم، فوجه الشبه: مركب وكذا طرفاه، ويروى أنه قيل لبشار وقد أنشد هذا  
البيت: ما قيل أحسن من هذا التشبيه، فمن أين لك هذا ومل تر الدنيا قط وال شيًئا منها؟! فقال: إن  

ته.  الشغل مبا ينظر إليه من األشياء، فيتوفر حسه وتذكو قرحي عدم النظر يقوي ذكاء القلب، ويقطع عنه  
( التنصيص  معاهد  الغبار،  (. 30-28/ 2انظر:  هيئة  وفيه    شبه  الليل،  هبيئة  مضطربة  السيوف  وفيه 

( عند  306قال الشيخ يف )دالئل اإلعجاز( )ص:ساقط يف جهات خمتلفة يف ليل مظلم.  الكواكب تت
النقع   مثار  )كأن  بشار:  بيت  هتاوى كواكبه( ذكر  ليل  رؤوسنا***وأسيافنا  النقع  :  فوق  تشبيه  قصد 

  ؛ والسيوف فيه ابلليل املتهاوية كواكبه، ال تشبيه النقع ابلليل من جانب والسيوف ابلكواكب من جانب 
ولذلك وجب احلكم أبن أسيافنا يف حكم الصلة للمصدر، أي: )مثار(؛ لئال يقع يف تشبيهه تفرق، فإن  

على   األسياف  عاشور نصب  بن  الطاهر  حممد  العالمة  ]قال  العطف.  على  ال  مع  مبعىن  الواو    أن 
:  إذا تقرر هذا تبني لديك أن للتشبيه التمثيلي احلظ األوىف عند أهل البالغة. ووجهه: أن من ]

أهم أغراض البلغاء وأوهلا ابب التشبيه وهو أقدم فنوهنا، وال شك أن التمثيل أخص أنواع التشبيه؛ ألنه  
 (. 1/244التحرير والتنوير )  . أوقع يف النفوس، وأجلى للمعاين تشبيه هيئة هبيئة فهو 
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 األمثال من حيث املشبه به:أقسام  :رابًعا
على   (،املرسلة)و  ، (الكامنة)و   ،( املصرحة)تنقسم األمثال من حيث املشبه به إىل  

 النحو التايل: 
 
 رحة: األمثال املص - 1

أو ما يدل على تشبيه شيء    ،( املثل)  : ما كان اللفظ فيها صرحًيا بلفظ)وهي  
،  ( آبخر، أو متثيل صورة غائبة بصورة مشاهدة حمسوسة؛ ليسهل تصورها وإدراكها

قوله   ُ  حمس  :حنو   اَّللَّ ذاهابا   ُ ْوَلا حا ا  ما اءاْت  أضا ا  فالامَّ نااًرا  اْستاوْقادا  ِي  اَّلَّ ثاِل  ما كا ثالُُهْم  ما
ونا  ات  َل ُيبُِْصُ ُهْم ِف ُظلُما كا ِ حمس  :إىل قوله  [..17]البقرة:  ىجسبُِنورِهِْم وتارا

ا لَعا ُك  إنَّ اَّللَّ
ء  قاِديرٌ  ْ  .(1) منافقني مثلني؛ نرايًّ ومائيًّا وقد ضرب فيها لل  [. 20]البقرة: ىجسَشا

ثاُل حمس  : وحنو قوله   أنْباتاْت    ما بَّة   حا ثاِل  ما كا  ِ اَّللَّ بِيِل  سا ِف  اُهْم  أْموال ُينْفُِقونا  ِينا  اَّلَّ
بَّة   حا ِمائاُة  ُسنُْبلاة    ِ

ُك  ِف  ناابِلا  سا بْعا  ِ حمس  [،261]البقرة:  ىجسسا اَّللَّ ُدوِن  ِمْن  اُذوا  اُتَّ ِينا  اَّلَّ ثاُل  ما
ْت بايًْتا وإنَّ  اذا ُبوِت اُتَّ نْكا ثاِل الْعا ما ُبوتِ   أْوَِلااءا كا نْكا ايُْت الْعا نا اِْلُُيوِت ِلا   [، 41]العنكبوت:  ىجسأوْها

اًرا حمس أْسفا ِْمُل  ُيا ارِ  اْْلِما ثاِل  ما كا ا  ِْملُوها ُيا اْم  ل ُثمَّ  اةا  اِلَّْورا ُْح ِلُوا  ِينا  اَّلَّ ثاُل  إىل   . [.5]اجلمعة:  ىجسما
 غري ذلك. 

 
  

 

 . (2/344(، اإلتقان )1/494(، البهان يف علوم القرآن )4/448( انظر: تفسري ابن كثري )1) 
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 األمثال الكامنة:  - 2
 . ه  [282املتوىف ] (1) أفردها ابلبحث  احلسني بن الفضل وقد

اختفى، واببه يقال:   )الكمني( يف احلرب. وحزن   :دخل. ومنه  :)كمن( مبعىن: 
 من( يف القلب، أي: خمتف.  )مكت

االصطالح  وهي على )  :يف  تدل  ولكنها  التمثيل،  بلفظ  فيها  يصرح  مل  اليت 
 . (معاين رائعة يف إجياز، ويكون ِلا وقعها إذا نقلت إىل ما يشبهها

هي   توافق)وقيل:  مشهورة  وأمثال  أقوال  ورود  عن  بعض   عبارة  معناها  يف 
 .  (2) (اآلايت القرآنية

  عن أيب إسحاق بن حممد بن حبيب املفسر النيسابوري   :)األمثال الكامنة(ويف  
    قال: مسعت أاب إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم بن طوق قال: مسعت

من   والعجم  العرب  أمثال  خترج  إن ك  فقلت:  الفضل  بن  احلسني  سألت  يقول:  أيب 
 )خري األمور أوسطها(؟  :القرآن، فهل جتد يف كتاب هللا 

 قال: نعم ، يف أربعة مواضع:  
قوله  األول يف   : :  ذالِكا   َلحمس باْيا  واٌن  عا بِْكٌر  وَل   . [68]البقرة:  ىجسفاارٌِض 

 والفارض: املسنة.  

 

القرآن. 1)  أبو علي، مفسر معمر، كان رأًسا يف معاين  البجلي الكويف، مث    ( هو احلسني بن الفضل بن عمري 
سنة   له  اشرتاها  دار  يف  طاهر،  بن  هللا  عبد  واليها  وأنزله  )نيسابور(،  إىل  انتقل  )الكوفة(،  من  أصله 

ه  [. انظر: األعالم  282[ سنة. وكان قبه هبا معروفًا، تويف سنة ]65[ فأقام فيها يعلم الناس ]217]
(2/251-  252( امليزان  لسان  )ص:2/307(،  للسيوطي  املفسرين،  طبقات  طبقات  (،  37(، 

 (. 40املفسرين، لألدنروي )ص:
 (. 9( انظر: األمثال الكامنة، للحسني بن الفضل، بتحقيق: علي حسني البواب )ص:2) 
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نا باْيا  حمسيف )النفقة(:    قوله   الثاين:  وا وًكا ْقَُتُ اْم يا اْم يُْْسِفُوا ول ُقوا ل ِينا إذاا أنفا واَّلَّ
 [. 67]الفرقان: ىجسذالِكا قاواًما

)الصالة(:    ،لنبيه    قوله    الثالث:  يف  ْر  حمسواآلية  ْها ُتا َلا  وا
بِيًًل  ابْتاِغ باْيا ذالِكا سا ا وا َلا ُُتاافِْت بِها تِكا وا ًلا  [.  110]اإلسراء:   ىجسبِصا

قوله  الرابع  ::  ُكَّ  حمس ا  تابُْسْطها وْل  ُعُنقِكا  إَلا  ْغلُولاًة  ما كا  يادا ْل  ْعا ُتا وَل 
 [. 29]اإلسراء:  ىجسالْباْسِط 

يوجد يف كتاب هللا   نعم يف   : وسئل: هل  قال:  عاداه(؟  شيًئا  َجِهَل  )من 
قوله   بِعِلِْمهِ حمس  : موضعني:  ُُيِيُطواْ  اْم  ل ا  بِما بُواْ  ذَّ كا :  وقوله    [، 39]يونس:  ىجسباْل 

ا إفٌْك قاِديمٌ حمس ذا ياُقولُونا ها ْهتاُدوا بِهِ فاسا اْم يا  [. 11]األحقاف: ىجسوإذْ ل
 )ليس اخلب كاملعاينة(؟   : وسئل: هل يوجد يف كتاب هللا

إبراهيم   نعم، يف قصة  باَلا حمس  : قال هللا    ،قال:  قال  تُْؤِمن  اْم  أول قال 
ئِنَّ قالِِْب  اْطما ِ  [. 260]البقرة: ىجسولاَِكن َل 

 )يف احلركات بركات(؟  :وسئل: هل يوجد يف كتاب هللا 
نحمس   :قال: نعم، قوله   ثرًِيا    وما ًما كا اغا ِْد ِف اْلرِْض ُمرا ِ َيا بِيِل اَّلل  اِجْر ِف سا ُيها

ةً  عا  [. 100]النساء: ىجسوسا
هللا   يف كتاب  يوجد  هل  قوله    :وسئل:  نعم،  قال:  تدان(؟  تدين  )كما 

 : ْل ُسوًءا َُيْزا بِهِ حمس ْعما ْن يا  [. 123]النساء:  ىجسما
 )ازرع حتصد(؟   :وسئل: هل يوجد يف كتاب هللا 

  



  

  

   

471 

  

قوله   نعم،  ا حمس   : قال:  ً ْْضا ُمُّ رْي   خا ِمْن  ِملاْت  عا ا  مَّ ناْفس   ُكُّ  ُِد 
ُتا ]آل    ىجسوياوْما 

 [. 30عمران:
 )ال يف العري وال يف النفري(؟  :وسئل: هل يوجد يف كتاب هللا 

بِيا حمسيف وصف املنافقني:    ، قوله  قال: نعم بْذا َلا   ُمذا ِء وا ُؤَلا باْيا ذالِكا َلا إَِلا ها
ِء  ُؤَلا  يضرب هذا املثل للرجل حيتقر لقلة نفعه.   [.143]النساء:  ىجسإَِلا ها

 و)العري(: اإلبل اليت حتمل التجارة، و)النفري( هم الرجال.
هللا   يف كتاب  يوجد  هل  قوله    : وسئل:  نعم،  قال:  تدري(؟  تقلي  )حني 

: بِيًًل حمس لُّ سا ْن أضا ابا ما ْونا الْعاذا ْعلاُمونا ِحيا يارا وْفا يا    [. 42]الفرقان: ىجسوسا
ملن يظن أنه خدع غريه، وهو    :ويضرب للمغبون الذي يظن أنه الغابن غريه، تعين

 املخدوع. 
هللا  يف كتاب  يوجد  هل  النيب      وسئل:  يُ ْلدأُغ ل  ))  : قول 

قول يعقوب    ، قال نعم، يف قصة يوسف  (1) (( من ُجْحٍر واِحٍد مأرَّتأنْي اْلُمْؤِمنُ 
  :بُْل حمس قا ِمْن  ِخيهِ 

ا
أ ا  لَعا ِمنُْتُكْم 

ا
أ ا  ما كا إَِلَّ  لايْهِ  عا ُنُكْم  آما ْل  ها  ىجس قاالا 

 ".  (2) [64]يوسف:
 .  (3) فهذه مناذج من )األمثال الكامنة(

 
  

 

 [.    7690[، مسلم ]5782( صحيح البخاري ]1) 
انظر: 2)   )  ( للسخاوي  احلسنة،  ) 1/733املقاصد  اخلفاء  لشرح صحيح  2/375(، كشف  الساري  إرشاد   ،)

)9/81)البخاري   اإلتقان   ،)2 /347( الفنون  اصطالحات  علم  2/1450(، كشاف  يف  التحبري   ،)
 (. 1/355(، معرتك األقران )316-315التفسري )ص:

 (. 31( إىل )ص:25انظر: مناذج من )األمثال الكامنة( من  )ص: (3) 
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   األمثال املرسلة: - 3
 :األمثال املرسلةأ. تعريف 

هي اليت أرسلت مجلها إرسااًل من غري تصريح بلفظ يدل على التشبيه، فهي فنٌّ 
تعريفه أبنه املثل )  :ميكن  عبارة عن أن َييت املتكلم يف بعض كَّلمه مبا جيري جمرى 

 . (1) (أو غري ذلك ،أو نعت ،من حكمة ،السائر
)شرح   فهو كل كالم   اوأم"  : (  اجلوجري  الشيخ ويف  املثل  ما جرى جمرى 

أنه ال    ،ه ابملثلاشتهر، فبسبب شهرته ش ب ِ  انْتاُهوا حمس  :، حنو(2)يغريفأعطي حكمه، من 
ا لاُكمْ  رْيً )انتهوا عن    :العامل يف هذه اآلية    ر سيبويهوقد قد    . [171]النساء:  ىجسخا

 .(3) ا لكم( خريً  التثليث وائتوا
 . ا لكم(يكن خريً  )انتهواره: قد    والكسائي

  

 

 (. 77)ص: الكفوي  البقاء الكليات، أليبانظر: ( 1) 
تغري؛ ألن ال جيوز ذكره؛ ألن ذكره  ف  (2)  واألمثال ال  املثل،  فيها    هيغري  يلتزم  أن  لزم  مبوردها،  ملا شبه مضرهبا 

 (. 1/473) خالد بن عبد هللا اجلرجاوي األزهري، للشيخ شرح التصريح على التوضيح . انظر: أصلها 
وراءك أوسع  )  :ومن ذلك   ، هذه اآلية فيما ينتصب على إضمار الفعل املرتوك إظهاره    ذكر سيبويه  (3) 

ألنك حني    (؛ أوسع لك )و   ( ا لكخريً )وإمنا نصبت  قال:    ، إذا كنت أتمر. ( ا لك حسبك خريً )، و ( لك
كأنك حتمله على  :    وقال اخلليل  فأنت تريد أن خترجه من أمر وتدخله ىف آخر.  (انته )قلت:  
ألنك قد عرفت أنك إذا قلت له:    ؛املعىن، كأنك قلت: انته وادخل فيما هو خري لك، فنصبته ذلك  

لكثرة استعماهلم إايه ىف الكالم، ولعلم    ؛ فلذلك انتصب، وحذفوا الفعل  ؛انته، أنك حتمله على أمر آخر 
ادخل  )، و (ائت خريا  لك )قوله:     من ، فصار بداًل ( انته )املخاطب أنه حممول على أمر حني قال له:  

لك ل  .( فيما هو خري  الكتاب،  ابن  (، وانظر:  284-283/ 1)  سيبويهانظر:  الرضي على كافية  شرح 
 (. 1/340) احلاجب
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يف مثل    :أي  ،اه   األن )كان( ال تقدر قياسً   ؛وليس ذلك بوجه:  (1) قال بعضهم
 . (2)هذا الرتكيب

 . (4) "(3) ااتق هللا حمسنً  : "لو كان على تقدير )كان( جلاز : وقال الفراء
الفرق بينه وبني املثل    (أو أجري جمرى املثل)قوله:  "  : وقال الشيخ الصبان  

للمشاهبة بني    ؛ يف غري ما وضع له  مستعملأن املثل    : (5)  كما أفاده الدنوشري
وغريه له  وضع  التمثيلية  ،ما  االستعارة  طريق  جمراه)و  ، على  أجري  فيما    ( ما  مستعمل 

له املثل يف كثرة االستعمال  ،وضع  فأعطى حكمه يف    ،وحسن االختصار  ،لكن أشبه 
 .  (6)"عدم التغيري

  

 

فال    ا،ال يقدر قياسً   ( كان  )ن  أل   ؛وليس بوجه "  )الكافية( حيث قال:   شرحه على  يف     الرضيوهو    (1) 
 (. 1/340) كافية ابن احلاجبشرح الرضي على   " ن ذلكاك  :يقال: عبد هللا املقتول، أي 

 (2)  ( التصريحويف  قلة؛ ألن  "  : (474  -1/473)  ( شرح  امسها ويبقى    (كان )هو ختريج على  ال حتذف مع 
 ". الشرطيتني  (لو )و  (إن ) خبها كثريًا إال بعد 

ال جيوز أن تقول:  "  :قال الفراء    (. 1/296)  للفراء  ،معاين القرآن انظر:    . ا(تقدير )تكن حمسنً على    (3) 
 . تكن أخان( )  :وأنت تريد   (،انصرن أخان)وال يصلح أن تقول:   ، وأنت تضمر )تكن(  (ا اتق هللا حمسنً )

 (. 422-2/421)شمس الدين اجلوجري ل  ،شرح شذور الذهب (4) 
وتلقى عن    ، ولد ابلقاهرة  (، احمللة الكبى) قرية قريبة من    ( دنوشر )هو عبد هللا بن عبد الرمحن أصله من    (5) 

  ، وغريهم، مث ارحتل إىل بالد الروم وأقام فيها مدة  ،وابن قاسم العبادي   ،وحممد العلقمي   ،الشمس الرملي
القاهرة إىل  عاد  األزهر  ،مث  يف  به  الناس  منها   ، وانتفع  النحو  يف  قيمة  على  )  :وصنف كتبا  حاشية 

، وكان  -6058-[  851رقم احلفظ:  ]  ورقة.  [182]يوجد منها نسخة ابملكتبة األزهرية يف    ( التصريح
النظم حنوية  ، يقول  مسائل  يف  شعره  بكثرة  ، وأكثر  النحو  يف كتب  مسرودة  سنة    ، وهي  ابلقاهرة  تويف 

 . ( 4/97)  لزركلي، لاألعالم (، 237)ص: نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة  .  [ه 1025]
 (. 2/137)  أللفية ابن مالك حاشية الصبان على شرح األمشوين (6) 
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نا زاُهوقًاحمس  :من ذلك قوله  ف* اِْلااِطلا َكا إِنَّ  اِْلااِطُل  قا  زاها وا اءا اْْلاقُّ    ىجسواقُْل جا
 [. 81:اإلسراء]

نا زاُهوقًاحمسفجملة:    ، قبله  ي معىن الكالم الذتقرير وتوكيد    فيه   تذييل  ىجسإِنَّ اِْلااِطلا َكا
جمرى  يوه املثل.  املثل  جارية  جمرى  جرايهنا  الذ  صحة  :ومعىن  املقام  ىف    ي ذكرها 

 ما قبلها. إىل   يستدعيها، دون افتقار
  لآلخر،  ذياًل   الشيء  جعل:  لغة  وهي  للمبالغة،  ذيل   مصدر:  (التذييل)و

 لداللة   حتقيًقا   األول؛  معىن  يف  مستقل  بكالم  الكالم  متام  بعد  يؤتى  أن:  واصطالًحا
  يفهم،   ال  من  عند   املعىن  ليظهر  كالدليل؛   معه  ليكون   مفهومه؛  أو   األول،  منطوق
 .(1) " فهمه من عند ويكمل
 قسمان:   (التذييل)و
 

 : وتوقفه على ما قبله ، املراد فادة لعدم استقَّلله إب ؛ل خيرج خمرج املثل األول: 
يْنااُهمْ حمس   :كقوله     زا ُفورا   ذالِكا جا ْل ُْناازِي إَِلَّ الْكا ُروا واها فا ا كا   ، [17]سبأ:  ىجسبِما

  فيتعلق  الكفور،   إالجلزاء املخصوص  ا  أي: ،  وهل جيازى ذلك اجلزاء  :إن قلنا: إن املعىن
 .(2) لعدم استقالله ؛ املثل جمرى جارايً  يكون وال ،وال ينفك عن اجلملة السابقة قبله، مبا

  

 

  معرتك األقران ، ( 3/250يف علوم القرآن ) اإلتقان  ، ( 69-3/68) للزركشي ، : البهان يف علوم القرآنانظر (1) 
(1/279 .) 

 (. 43، للسيوطي )ص:التحبري يف علم التفسريانظر: ( 2) 
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؛  العموم   جهة  على  أن يراد: وهل يعاقب إال الكفور أما على الوجه اآلخر؛ وهو  
،  فهو من الضرب الثاين  ،ا فشرا فخري، وإن شرًّ املكافأة إن خريً   يبناء على أن اجملازاة ه

 . (2)يخرج خمرج املثلف، (1) بنفسه ويكون مستقاًل 
هللا جار  مكافأة-الزخمشري  –  قال  لكل  عام  اجلزاء  يف   (3):  يستعمل 

ا على استعمل اثنيً   ،املعاقبة  : يف معىناًل املعاقبة اترة ويف اإلاثبة أخرى، فلما استعمل أو  
 . (4)حنو ذلك 
 

 : ضرب خيرج خمرج املثل والثاين:  
زاُهوقًا  واقُلْ حمس  :كقوله     نا  َكا اِْلااِطلا  إِنَّ  اِْلااِطُل  قا  زاها وا اْْلاقُّ  اءا   ىجس جا

 [. 81:اإلسراء]
الضرابن يف قوله  * احمس  :وقد اجتمع  فاإِْن   واما

ا
أ اْْلُْلا  بْلِكا  قا ِمْن  لِباْشا   لْناا  عا جا

ونا  ُهُم اْْلااَِلُ وْتِ   34  ِمتَّ فا ُة الْما فاإِْن ِمتَّ حمسفإن قوله:    ،[35-34]األنبياء:  ىجسُكُّ ناْفس  ذاائِقا
ا
أ

ونا  ُهُم اْْلااَِلُ  . من الثاين (6) وما بعده (5)من األول ىجسفا
  

 

 (. 1/242( ) خزانة األدبيف )  ابن حجةوهو قول  (1) 
التفتازاين  انظر:   (2)  الدين  لسعد  املعاين  الدسوقي على خمتصر  علوم  (،  706-2/705)  حاشية  اإليضاح يف 

 (. 354-2/352)بغية اإليضاح  (، وانظر:  208-3/205)لقزويين  ، ل البالغة
 (3)  ( ابلقرينة  قوله:  املراد  تعيني  إىل  فاحتيج  متضادين  معنيني  يف  مشرتك  أي:  مكافأة(،  لكل  عام  اجلزاء 

ُروا حمساملخصصة ملا قرن هاهنا بقوله:   فا ا كا ُفورا حمستعني املراد، مث قيل:     ىجسبِما ْل ُْناازِي إَِلَّ الْكا لكونه    ؛ىجسواها
 (. 12/537)  حاشية الطييب على الكشاف ..، فيكون معناه معناهتذيياًل 

 (. 5/490) غرائب القرآن  (، 577-3/576انظر: الكشاف ) (4) 
 . الرتتيب  على الدالة ابلفاء  قبله  مبا  الرتباطه  (5) 
وْتِ حمس : يعين: قوله ( 6)  ُة الْما  . ىجسُكُّ ناْفس  ذاائِقا
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 . (1)وكل منهما تذييل على ما قبله
أن   (:التكميل)وبني    (تذييل)ال  والفرق بنييف )اخلزانة(: "    ابن حجةقال  و 

 التكميل يرد على معىن حيتاج إىل الكمال. 
 والتذييل مل يفد غري حتقيق الكالم األول وتوكيده.

عليه* الشواهد  أعظم  إِنَّ    واقُلْ حمس  :قوله    :ومن  اِْلااِطُل  قا  زاها وا اْْلاقُّ  اءا  جا
زاُهوقًا نا  َكا هي    ،ىجساِْلااِطلا  األخرية  املثل   (التذييل)فاجلملة  خمرج  خرج كالمه  الذي 

 السائر. 
ُفورا حمس   :قوله    :ومثله* الْكا إَِلَّ  ُْناازِي  ْل  واها ُروا  فا كا ا  بِما يْنااُهْم  زا جا  ىجس ذالِكا 

هلا    [، 17]سبأ: ليس  اليت  األمثال  خمرج  الكالم  يف  خرج  تذييل  هي  األخرية،  فاجلملة 
 . (2)مثيل

اْْلانَّةا    إِنَّ حمس:  وقوله  * اُهُم  ل نَّ 
ا
بِأ اُهْم  ال ْموا

ا
أ وا ُهْم  نُْفسا

ا
أ الُْمْؤِمنِيا  ِمنا  اى  اْشَتا ا  اَّللَّ

الُْقرْ  وا ْْنِيِل  اإْلِ وا اةِ  اِلَّْورا ِِف  ا  قًّ حا لايْهِ  عا واْعًدا  يُْقتالُونا  وا ياْقُتلُونا  فا  ِ اَّللَّ بِيِل  سا ِِف  اتِلُونا  آِن  ُيقا
 ِ ْهِدهِ ِمنا اَّللَّ ْويفا بِعا

ا
ْن أ  ففي هذه اآلية الشريفة تذييالن:   [، 111:التوبة ] ىجسواما

احمس  : قوله    :أحدمها قًّ حا لايْهِ  عا ذلك   ؛ىجسواْعًدا  قبل  مت  قد  الكالم كان   ، فإن 
  .وحسن السكوت عليه

  

 

املفتاح يف  بغية اإليضاح لتلخيص  (، وانظر:  208-3/205)  لقزويين  ، لاإليضاح يف علوم البالغةانظر:    (1) 
 (. 43، للسيوطي )ص:التحبري يف علم التفسري (، 354-2/352)  علوم البالغة 

 هنا.   وقد تقدم ذكر القول اآلخر، وقد أغفله ابن حجة  (2) 
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ِ حمس  : قوله    :واآلخر اَّللَّ ِمنا  ْهِدهِ  بِعا ْويفا 
ا
أ ْن  املثل   ،ىجسواما خمرج  الكالم  فخرج 

 . (1)"السائر
اخلالفة مشس  بن  جعفر  "عقد  من   (2) وقد  ألفاظ  يف  اباًب  )اآلداب(  يف كتاب 

 . القرآن جارية جمرى املثل
 .(3) " (إرسال املثل  : )ع البديعي املسمى: بوهذا هو النو 

 
 يف القرآن الكرمي: األمثال املرسلةب. 
: إنه ما قيلبيان    مع  يف القرآن الكرمي  (األمثال املرسلة)نماذج من  ال  سرد  وهاك

 :وفيه حبث من )األمثال املرسلة(،
تْلِ حمس : قوله  :فمن األمثال املرسلة* دُّ ِمنا الْقا  [. 191]البقرة:  ىجس والْفِتْناُة أشا
َسا حمس* رْيٌ لاُكمْ   وعا يْئًا وُهو خا  [. 216لبقرة:]ا ىجسأْن تاْكراُهوا شا
ٌّ لاُكمْ حمس* يْئًا وُهو َشا َسا أْن َُتِبُّوا شا  [. 216]البقرة:  ىجسوعا
باتُْكمْ حمس* ْعجا

ا
اْو أ ل ة  وا رْيٌ ِمْن ُمْْشِكا ٌة ُمْؤِمناٌة خا ما

ا ْلا  [. 221]البقرة:  ىجسوا
  

 

 (. 2/175لقراء النقاية، للسيوطي )  متام الدراية، وانظر: حتقيقنا إل(242/ 1)  خزانة األدب وغاية األرب  (1) 
أبو الفضل جعفر بن حممد مشس  2)  اخلالفة األفضلي البصري، امللقب جمد امللك )أبو الفضل( الشاعر  ( هو 

[ سنة  تويف  واألديب.  احلكم  622املشهور  يف  وجيز  وهو كتاب  )اآلداب(  مؤلف كتاب  وهو  ه [. 
حسن اخلط، وكتب    ، م[ كان فاضاًل 1930ه  [، ]1349واألمثال من النثر والنظم طبع يف مصر عام ]

ت على جودة اختياره،  مجع فيها أشياء لطيفة دل  وضبطه، وله تواليف  كثريًا، وخطه مرغوب فيه؛ حلسنه 
 وله ديوان شعر أجاد فيه. و)األفضلي(: هذه نسبة إىل األفضل أمري اجليوش مبصر. 

 (.  357 -1/356(، معرتك األقران )2/347( اإلتقان )3) 
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بْدٌ حمس* لاعا باُكمْ   وا ْعجا
ا
اْو أ ل رْيٌ ِمْن ُمْْشِك  وا  [. 221]البقرة:  ىجسُمْؤِمٌن خا

قوله  * قيل يف  ما  واُهْم حمس   :ومن ذلك  دِياارِهِْم  ِمْن  راُجوا  خا ِينا  اَّلَّ إَِلا  تارا  اْم  ل
ا
أ

وْتِ  را الْما ذا لُوٌف حا
ُ
اْم تارا حمس  :"قوله    :فقد قال الزخمشري    [،243: البقرة]  ىجسأ ل

ا
 ىجس أ

لني، وتعجيب من شأهنم. وجيوز أن  تقرير ملن مسع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار األو  
يسمع ومل  ير  مل  من  به  معىن  ألن    ؛خياطب  يف  املثل  جمرى  جرى  الكالم    : هذا 

لش "   .(1)"التعجيب الرائي  أنه شبه حال غري  له  يءملا  الرائي  بناء على   ، عجيب حبال 
مث أجري الكالم   ،حبيث استوى يف إدراكه الشاهد والغائب  ، ادعاء ظهور أمره وجالئه

الرائي مع  جيري  التعجبقصدً   ؛ معه كما  يف  وعراقته  شهرته  يف  املبالغة  إىل  حبيث ،  ا 
 يستوي يف إدراكه الشاهد والغائب.

مبعىن  ( الرؤية)و جمازً   :إما  التجوز اإلبصار  وفائدة  النظر،  عن  على ا  : ا  حلث 
مبعىن  ؛االعتبار وإما  بعده.  الذي  اإلدراك  دون  اختياري  النظر  القليب    :ألن  اإلدراك 
  :  يف قوله  (إىل  : )ب  -الرؤية  ي:أ  -وهلذا تعدت   ؛ الوصول واالنتهاء  :ا معىنمتضمنً 

راُجوا حمس ِينا خا اْم تارا إَِلا اَّلَّ ل
ا
   .(2)" ىجسأ

الدين الشيخ سعد  به األوجه عموم  "  :   قال  يتأتى منه    اخلطاب  لكل من 
وشهرهتا  ؛الرؤية القصة  شيوع  على  منها  ،داللة  يتعجب  أن  أحد  لكل  ينبغي    ، حبيث 

كأنه حقيق أبن حيمل على اإلقرار برؤيتهم وإن مل يرهم، ومل يسمع بقصتهم، ومل يكن  
أن    :هذا الكالم جمرى املثل  يقال: وحتقيق جر   .من أهل الكتاب وأهل أخبار األولني

حال من مل يره مبن رآه يف أنه ينبغي أال ختفى عليه هذه القصة، وأنه ينبغي أن   يشبه

 

 (. 290/ 1الكشاف ) (1) 
 (. 3/452) حاشية الطييب على الكشاف  (،552/ 1)روح املعاين    ،( 1/237تفسري أيب السعود ) (2) 
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ا إىل قصدً   ؛يتعجب منها، مث أجرى الكالم معه كما جيري مع من رآهم ومسع قصتهم
 .  (1)"ك التعجب واشتهر يف ذل

ثاُل حمس  :ومن ذلك ما قيل يف قوله  * ثاِل    ما ما نْياا كا ِذهِ اْْلايااةِ اَلُّ ا ُينْفُِقونا ِِف ها ما
تْهُ  ْهلاكا

ا
ُهْم فاأ نُْفسا

ا
لاُموا أ رْثا قاْوم  ظا اباْت حا صا

ا
ا ِِصٌّ أ  [. 117]آل عمران: ىجسرِيح  فِيها

ِذهِ اْْلايااةِ حمس  :"قوله    : قال العالمة أبو السعود   ا ُينْفُِقونا ِِف ها ثاُل ما   : ىجسما
  ، ودفع املضار  ،لون عليها يف جلب املنافععو ِ بيان لكيفية عدم إغناء أمواهلم اليت كانوا ي  

حال ما ينفقه   :أي ،موصولة امسية حذف عائدها (ما)و .قون هبا أطماعهم الفارغةويعل ِ 
ا وقصته العجيبة اليت جمرى املثل  رايء وخوفً   ؛أو املنافقون  ،قربة أو مفاخرة ومسعة  ؛الكفرة

ا ِِصٌّ حمس يف الغرابة ثاِل رِيح  فِيها ما  . (2) اآلية" ىجسكا
ا لَع الرَُّسوِل إَل اِْلاًلغُ حمس*  [. 99]املائدة:  ىجسما
ي ُِب   َلحمس* اْستاوِي اْْلابِيُث والطَّ  [.  100]املائدة: ىجسي
رٌّ حمس* ِ ناباإ  ُمْستاقا

 [. 67]األنعام: ىجسلُِك 
اُهمْ   اْستاْغفِرْ حمس* ُ ل ْغفِرا اَّللَّ ًة فالاْن يا رَّ بْعِيا ما اُهْم سا اْستاْغفِْر ل اُهْم إِْن ت اْستاْغفِْر ل ْو َلا ت

ا
اُهْم أ    ىجسل

   [.80:التوبة]
فقد    .(3)"للتكثري  ؛السبعون جار جمرى املثل يف كالمهم"  :قال الزخمشري  

أنه لن يغفر    :التكثري، واملعىنكانت العرب جتري ذلك جمرى املثل يف كالمها عند إرادة  
هلم، وإن استغفرت هلم استغفارًا ابلًغا يف الكثرة غاية املبالغ، ويراد ابلسبعني      هللا

ال العدد املعني، فاملراد أنك مهما أكثرت من االستغفار   ،يف مثل هذا األسلوب: الكثرة

 

 (. 1/377)  روح البيان  ، وانظر:(443/ 2حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي ) (1) 
 . ( 2/75تفسري أيب السعود ) (2) 
   . ( 2/295الكشاف ) (3) 
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إن زدت  لو أعلم أين  )) :قول النيب    ويدل له  ،فلن يستجاب لك فيهم   هلم
 .  (1) (( على السبعني يغفر له لزدت عليها

فألنه عدد    ؛وأما متثيله ابلسبعني دون غريها من األعداد"  :   قال ابن عطية
ا يف الكثرة. أال ترى إىل القوم الذين اختارهم موسى، وإىل ا ما جييء غاية ومقنعً كثريً 

 .(2) .....اخل أصحاب العقبة؟
التكثري":  وقيل السبعة والسبعني والسبعمائة يف مطلق  الشتمال   ؛شاع استعمال 

 السبعة على مجلة أقسام العدد، فكأهنا العدد أبسره.  
األعداد أكمل  أول عدد اتم     ؛ وقيل: هي  الستة  معانيها، وألن  لتعادل   ؛جلمعها 

إذ نصفها ثالثة، وثلثها اثنان، وسدسها واحد، ومجلتها ستة، وهي    ؛أجزائها الصحيحة
مام إال الكمال. مث السبعون غاية  إذ ال مرتبة بعد الت   ؛مع الواحد سبعة، فكانت كاملة

 . (3)"إذ اآلحاد غايتها العشرات. والسبعمائة غاية الغاايت  ؛الكمال
بِيل  حمس* سا ِمْن  الُْمْحِسنِيا  ا  لَعا ا  الُْمْحِسنِيا  حمس  :فقوله    [.91]التوبة:  ىجس ما ا  لَعا ا  ما

بِيل   سا يسمى:    ىجسِمْن  البديع  أنواع  من  نوع  فحوى (التمليح)فيه  يف  يشار  أن  وهو   ،
املثل أو ما جيري جمرى  أو قصة مشهورة،  أو شعر ندر،    .(4)"الكالم إىل مثل سائر، 

 .(5)  لنفي احلرج عنهموحيتمل أن يكون تعلياًل 

 

 (. 10/278) التحرير والتنوير  وانظر:   [.4671، 1366صحيح البخاري ]( 1) 
 (. 5/472) التفسري البحر احمليط يف (، وانظر:  3/64)  احملرر الوجيز  (2) 
السعود   (3)  أيب  وانظر:  87  /4)  تفسري  الكشاف(،  على  الطييب  البيضاوي  7/313)  حاشية  تفسري   ،)

   (.636/ 1)  الشربيين، للخطيب  السراج املنري (، 3/91)
 (. 5/483)  البحر احمليط يف التفسري  (4) 
 (. 5/346)  روح املعاين انظر:   (5) 
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قوله  * يف  قيل  ما  ذلك  احمس:  ومن  قًّ حا لايْهِ  عا كما  –  [111]التوبة:  ىجسواْعًدا 
 . -تقدم

ِ حمس:   ومن ذلك ما قيل يف قوله  * ْهِدهِ ِمنا اَّللَّ ْويفا بِعا
ا
ْن أ –  [111]التوبة:  ىجسواما

 .-كما تقدم
رِيب  حمس* بُْح بِقا  [. 81]هود: ىجس ألايْسا الصُّ
اْستاْفتِياانِ حمس* ِي فيهِ ت  [. 41]يوسف:  ىجسقُِِضا اْْلْمُر اَّلَّ
صا اْْلاقُّ حمس* ْصحا  [.  51]يوسف: ىجساآْلنا حا
اءً حمس* ُب ُجفا ياْذها باُد فا ا الزَّ  [. 17]الرعد:  ىجسفاأمَّ
ُتْم فالاهااحمس*

ْ
أ سا

ا
نُْفِسُكْم ِإَوْن أ

ا
نُْتْم ِْل ْحسا

ا
نُْتْم أ ْحسا

ا
 [. 7:اإلسراء]   ىجس إِْن أ

نا زاُهوقًاحمس*  .-وقد تقدم- [81]اإلسراء: ىجسإنَّ اِْلااِطلا َكا
اَِكاتِهِ  قُلْ حمس* ُل لَع شا ْعما  [. 84]اإلسراء:  ىجسُكٌّ يا
ْطلُوُب حمس* الُِب والْما ُعفا الطَّ  [. 73]احلج: ىجسضا
يِْهْم فارُِحونا حمس* ا ا َلا  [. 53]املؤمنون: ىجسُكُّ ِحزْب  بِما
ي ُِبونا    اْْلابِيثااُت حمس* الطَّ وا ي ِبِيا  لِلطَّ ي ِبااُت  الطَّ وا بِيثااِت  لِلْخا اْْلابِيُثونا  وا بِيثِيا  لِلْخا

ي ِبااتِ  ُقولُونا   لِلطَّ يا ا  ِممَّ َُّءونا  ُمْبا ولائِكا 
ُ
)الكشاف(: .  [26:النور]  ىجسأ   ىجساْْلابِيثااُت حمس"  قال يف 

بِيثِيا حمس  من القول تقال  أي: اْْلابِيُثونا حمس  ،من الرجال والسناء  ىجسلِلْخا منهم يتعرضون    ىجسوا
بِيثااتِ حمس القول  ىجسلِلْخا والطيبونوكذلك    ،من  الطيبات  ولائِكا حمسو  .وكذلك 

ُ
إىل   ىجس أ إشارة 

وهو كالم جار جمرى املثل    ،ون مما يقول اخلبيثون من خبيثات الكلمؤ وأهنم مب   ،الطيبني
النزاهة والطيب  لعائشة   وجيوز أن    ،وما رميت به من قول ال يطابق حاهلا يف 

 . (1) "ون مما يقول أهل اإلفك ؤ وأهنم مب  ،هل البيتأيكون إشارة إىل 

 

 (. 18/195) التحرير والتنوير (، 11/51)  حاشية الطييب على الكشاف  ، وانظر: ( 225/ 3الكشاف ) (1) 
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ِميُ   قاالاْت حمس*
ا
اْْل وِيُّ  الْقا رْتا  جا

ْ
اْستاأ ِن  ما رْيا  خا إِنَّ  ِجْرُه 

ْ
اْستاأ باِت 

ا
أ ياا  ا  اُهما  ىجسإِْحدا

 [. 26:القصص]
الزخمشري   ِميُ حمس  :وقوهلا"  :قال 

ا
اْْل وِيُّ  الْقا رْتا  جا

ْ
اْستاأ ِن  ما رْيا  خا كالم   ىجسإِنَّ 

الكفاية واألمانة   :إذا اجتمعت هااتن اخلصلتان، أعين  ألنه  ؛ حكيم جامع ال يزاد عليه
مرادك ومت  ابلك  فرغ  فقد  أبمرك  القائم  الذي   .يف  الكالم  هذا  إبرسال  استغنت  وقد 

 . (1) "لقوته وأمانته  ؛ استأجره :أن تقولعن واحلكمة   سياق املثلسياقه 
ُبوتِ   ِإَونَّ حمس* نْكا ايُْت الْعا نا اِْلُُيوِت ِلا وْها

ا
 [.   41:العنكبوت ]  ىجسأ

 . (2) فائدتهو ة جدوى شيء يضرب لقل   ،جتري هذه اجلملة جمرى املثل
ُن   واُهوا حمس  : ومن ذلك ما قيل يف قوله  * ْهوا

ا
 اْْلالْقا ُثمَّ يُعِيُدهُ واُهوا أ

ُ
أ بْدا ِي يا اَّلَّ

لايْهِ  لايْهِ حمس  :قوله      قد أجرى الزجاجف  [.27]الروم:  ىجسعا عا ُن  ْهوا
ا
أ جمرى   ىجسواُهوا 

 .(3)املثل فيما يصعب ويسهل
برِي  حمس* َلا يُناب ِئُكا ِمثُْل خا  . [14]فاطر: ىجسوا
ي ُِئ إَل بِأْهلِهِ حمس* ْكُر السَّ ِيُق الْما  [. 43]فاطر: ىجسوَل ُيا
اِملُونا لِِمثِْل ها حمس* ِل الْعا ا فالْياْعما  [. 61]الصافات: ىجسذا
ُكورُ حمس*  [. 13:سبأ ] ىجسواقالِيٌل ِمْن ِعباادِيا الشَّ

  

 

 (. 8/299البحر احمليط يف التفسري )(، وانظر: 3/403)  الكشاف (1) 
 (. 20/253) التحرير والتنوير انظر:  (2) 
وإعرابهانظر:    (3)  القرآن  ) معاين  للزجاج   ،4/184( الكشاف  وانظر:  الطييب  (،  477/ 3(،  على  حاشية 

  البحر احمليط يف التفسري (،  14/22)   تفسري القرطيب،  (5/410غرائب القرآن )(،  12/238)  الكشاف
 (. 9/40) الدر املصون  (،8/386)
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ُفورا حمس* ْل ُْناازِي إَِلَّ الْكا  [. 17:سبأ ] ىجسواها
 وقد تقدم ذكر القول اآلخر فيه، واختالف القول فيه ابختالف النظر. 

ابا حمس* اكُِسونا   َضا ُء ُمتاشا ًكا ثاًًل راُجًًل فيهِ َُشا ُ ما  . (1) [29]الزمر: ىجساَّللَّ
لايْهااحمس* عا اءا فا سا

ا
ْن أ اِْلًا فالِناْفِسهِ واما ِملا صا ْن عا  [. 46:فصلت] ىجسما

ةٌ حمس* ِشفا ِ َكا ا ِمْن ُدوِن اَّللَّ اها  [. 58]النجم: ىجسلايْسا ل
ْمر  ُمْستاقِرٌّ حمس*

ا
ُُكُّ أ ْمر  ُمْستاقِرٌّ حمسجملة:  ف  [.3: القمر]  ىجسوا

ا
ُُكُّ أ معرتضة، وهي جارية   ىجسوا

أ املثل،  يستقر ":  يجمرى  غاية  إىل  يصري  أن  بد  ال  أمر  أى كل  مستقر  أمر  وكل 
 .(2) "عليها

انُ حمس* اِن إَل اإْلْحسا اُء اإْلْحسا زا ْل جا  [. 60]الرمحن: ىجسها
باْت راهِيناةٌ حمس* سا ا كا  [. 38]املدثر: ىجسُكُّ ناْفس  بِما

 
 : املرسلةاستعمال األمثال  حكمج. 

 .ستعمال األمثالا هذا النوع من اآلايت وقد اختلف يف استعمال 
إىل    فذهب العلم  أهل  من  يظهرمجع  فيما  حرج  ال  به    أنه  ي تمثل  أن  ويتحقق 

 يف اهلزل. وال خالف أنه حيرم،  ولغو احلديث ، إمنا يكره يف املزحأنه و  الكرمي، ابلقرآن
:  يقالأن  قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس  نزلة،    وقالوا: ال أبس عند وقوع 

ةٌ حمس ِشفا ِ َكا ا ِمْن ُدوِن اَّللَّ اها  . [ 58]النجم: ىجسلايْسا ل
 

بينهم  ( فن إرسال املثل)  :( ففي اآلية 1)  ، فقد شبه حال من يعبد آهلة شىت، مبملوك اشرتك فيه شركاء شجر 
يقف متحريًا ال يدري أليهم ينحاز، وأليهم ينصاع،    خالف شديد، وخصام مبني، وهم يتجاذبونه، وهو 

وأي هم أجدر أبن يطيعه، وحال من يعبد إهلًا واحًدا، فهو متوفر على خدمته، يليب كل حاجاته، ويصيخ  
 مساًعا لكل ما ينتدبه إليه ويطلبه منه. 

 (. 431/ 4الكشاف ) (2) 
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ِء يَ ع ِرض  من أمر الدنياكراهة ذلك  وذهب آخرون إىل   ؛ ألنه يتنايف مع  عند الش ي 
  .أدب القرآن الكرمي

 ىجس لاُكْم دِيُنُكْم وِِلا دِينِ حمس  :يف تفسري قوله    )مفاتيح الغيب(يف    جاء  وقد
"جرت عادة الناس أبن يتمثلوا هبذه اآلية عند املتاركة، وذلك غري جائز؛    [:6]الكافرون:

 . (1) ، بل يتدبر فيه، مث يعمل مبوجبه"ألنه تعاىل ما أنزل القرآن ليتمثل به 
عبيد  أبو  إبراهيم"   :   قال  عن  مغرية،  عن  هشيم،   -يالنخع–  حدثنا 
، ِء يَ ع ِرض  من أمر الدنيا    .قال: كانوا يكرهون أن يتلو اآلية عند الش ي 

وهذا كالرجل يريد لقاء صاحبه، أو يهم ابحلاجة، فتأتيه   :  قال أبو عبيد
فيقول كاملازح:   طلب،  غري  ُموَسا حمسمن  ياا  ر   قادا ا  لَعا من    ،[40]طه:  ىجسِجئْتا  وهذا 

 . االستخفاف ابلقرآن
شهاب  ابن  قول  هللا  :   الزهري  ومنه  بكتاب  تناظر  بسنة    ،  ال  وال 

 . رسول هللا  
 . (2)"وال الفعل ،ا من القوليقول: ال جتعل هلما نظريً   : قال أبو عبيد

ابلباعة التظاهر  إىل  الرجل  يقصد  أن  الكبري يف  اب  ،واإلمث  لقرآن حىت يف فيتمثل 
 . (3)مقام اهلزل واملزاح

  

 

 (.  20/146(، التحرير والتنوير ) 4/699(، وانظر: السراج املنري )32/341) مفاتيح الغيب  (1) 
  (، 197/ 1)  لمستغفري، لفضائل القرآن  (، وانظر: 1/123)  عبيد القاسم بن سالم  أليب  ،فضائل القرآن  (2) 

  سري أعالم النبالء (،  1/483)  البهان يف علوم القرآن  (، 188)ص:  علم الدين السخاوي ، لمجال القراء
 (. 2/323) حاشية الطييب على الكشاف(، 5/343)

 . (38/ 2حممد اخلضر حسني ) للعالمة موسوعة األعمال الكاملة  : ( انظر3) 
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الزركشي   ابلقرآن"  :قال  األمثال  ضرب  أصحابنا  نص    ،يكره  من    : عليه 
النيهي  البغوي    العماد  الصالح   ، (1)  صاحب  ابن  رحلة  يف  وجدته  كما 
 (2) خبطه. 

قالوا: وإمنا يكره ضرب األمثال من القرآن يف )احلاوي(: "  وقال السيوطي  
  .  (3) "ولغو احلديث ،املزحيف 

ذلك   حقق  النووي  وقد  أنس   :اإلمام  رواه  الذي  احلديث  شرح  يف 
 ،    :احة  هللا أكَب خأرِبأْت خيَب، إان إذا نزلنا بس ))  فلما دخل القرية، قال:وفيه

 

السيوطي    (1)  )  أثبته  )(،  1/389)  ( اإلتقان يف  للفتاويويف  "1/309)  ( احلاوي  بلفظ:  العماد  ( 
عبد الرمحن بن عبد  ( هو  العماد النيهي)ويف )البهان(.    "، والصحيح ما أثبته الزركشي  البيهقي

قال    . احلسني بن حممد بن عمر بن حفص بن زيد عماد الدين أبو حممد النيهيهللا بن عبد الرمحن بن  
  ، ا دينً   ،ا يف احلديث ونشرهراغبً   ،ا للمذهب عاملا حافظً ا فاضاًل كان إمامً   (:األنساب )ابن السمعاين يف  

وخترج عليه مجاعة كثرية من    ،تفقه على البغوي    ،حسن األخالق   ، كثري الصالة والعبادة  ،امباركً 
)اللباب يف هتذيب األنساب قال يف )  . علماء ال الياء ويف آخرها هاء   ( النيهي (:  النون وسكون    ، بكسر 

  بن قاضي شهبة ، الطبقات الشافعية . انظر:  وهي بليدة بني سجستان واسفزار   (، نيه )هذه النسبة إىل  
    (، 3/342)  احلسن علي بن أيب الكرم الشيباين اجلزري   أليب   ، اللباب يف هتذيب األنساب(،  1/318)

الكبى  الشافعية  السبكي  طبقات  للتاج  لاألنساب  (، 7/148)،  وانظر: 13/241)  لسمعاين ،   ،)  
   (.982)ص:  املنتخب من معجم شيوخ السمعاين(، 630-629)ص:  بن كثري ال  ،طبقات الشافعيني 

القرآن  (2)  علوم  الصالحرحلة  و)   . (1/483)  البهان يف  مطبوًعا   ابن  أجده  مل  )كشف  .  (  قال يف 
( "فيه  1/836الظنون(  الرمحن،    فوائد. (:  عبد  بن  وعثمان  عمر،  أبو  الدين:  تقي  الشيخ،  مجعها 

الشهرزوري.  الصالح  اببن  سنة   املعروف:  وستمائة.[643]  : املتوىف:  وأربعني  ثالث  إىل    ،  رحلة  يف 
مفيد  الشرق. العلوم  سائر  يف  النفع  عظيمة  جدًّ وهي  ويف    . اه "  اة  )البهان(،  يف  الزركشي  عنه  ونقل 

، للسخاوي  الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية(، وانظر:  3/334( )النكت على مقدمة ابن الصالح)
 (. 2/18) فتح املغيث و (، 66)ص:

 (. 1/309)  احلاوي للفتاوي  (3) 
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رِينا حمس  قوم الُْمنْذا بااُح  صا اءا  مرات   ،(( [177]الصافات:   ىجسفاسا ثالث  احلديث.قاهلا  قال:    . 
كما    ،وقد جاء يف هذا نظائر كثرية   .يف األمور احملققة  الكرمي  االستشهاد ابلقرآن  جيوز"

أنه   مكة  فتح  األصنام  جاء يف حديث  يف  يطعن  اءا  حمس  :ويقول  ،جعل  جا
ا يُعِيدُ  ا ُيبِْدُئ اِْلااِطُل واما قا اِْلااِطُل حمس [، 49]سبأ: ىجساْْلاقُّ واما زاها اءا اْْلاقُّ وا  .[81]اإلسراء: ىجسجا

احملاورات   :العلماءقال   األمثال يف  على ضرب  ما كان  ذلك  من   ، واملزح  ، يكره 
 . " (1)ا لكتاب هللا تعظيمً  ؛فيكره يف كل ذلك  ،ولغو احلديث

آبايت القرآن الكرمي يف األمور   ااستشهادً واحلاصل أنه ينبغي التمييز بني ما كان  
والواقعة تدل  احملققة  أحاديث كثرية  السنة  ورد يف  وقد  وال ،  يندب  إمنا  ذلك  أن  على 

كتاب   :ويسرتشد به يف مدهلمات اخلطوب   ، ويتمثل  ، بل إن خري ما يستضاء بهيكره
   .هللا 

 اهلزل .  وأ ،لغو احلديث وأ ، املزح منكان وبني ما  
 

 م املثل الصريح:أقسا: خامًسا
 وقد قسم العلماء األمثال الصرحية إىل بسيط ومركب:

 
 التمثيل البسيط: - 1

من  بوجه  مياثله  مفرد  آخر  بشيء  شيء  متثل  على  املشتمل  فهو  )البسيط(  أما 
اجلوانب،  كتمثيل من حيمل   أو جبانب من  الذي الوجوه،  به ابحلمار  ينتفع  العلم وال 

 

 (1  )( مسلم  صحيح  على  النووي  وانظر: 12/164شرح  مالك   (،  موطأ  شرح  احلوالك  للسيوطي  تنوير   ،
 (. 309-1/308)  ، للسيوطياحلاوي للفتاوي (، 1/312)
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واجلهل  ابلبصري،  والعامل  ابألعمى،  اجلاهل  وكتمثيل  ظهره،  على  العلم  أسفار  حيمل 
 ابلظلمات، والعلم ابلنور..إىل غري ذلك. 

 
 التمثيل املركب: - 2

وأما )التمثيل املركب( فهو التمثيل الذي يقدم على شكل لوحة تصور أكثر من  
 مفرد. 

و)املماثلة(: املالحظة بني هذه الصورة وبني املمثل هبا، ليست مأخوذة من مفرد 
 بعينه..وإمنا هي مأخوذة منه ومن غريه، أو من الصورة العامة.  

 
  البسيط واملركب من حيث ما يدرك ابحلس: التمثيل تقسيم: سادًسا

على   فيطلق  البالغة،  فنون  من  فن  من  أكثر  على  التمثيل  االستعارة  )يطلق 
 . (التشبيه املركب)، وعلى (الكناية )، وعلى (ضرب املثل)، وعلى ( التمثيلية

واجلمهور أخص من التشبيه، فكل متثيل تشبيه،    تمثيل عند السكاكي  وال
 وليس كل تشبيه  متثياًل.  
التشبيه والتمثيل، فكل تشبيه عنده متثيل    وذهب الزخمشري   إىل ترادف 

مفردً  الشبه  وجه  لو كان  الطييب  حىت  وظاهر كالم  على    ا.  )حاشيته  يف 
 بيان ذلك.   ك سيأتيو ، أنه ال فرق بني التشبيه والتمثيل الكشاف(

ذ على  فإنوبناء  الكرمي    لك  القرآن  من  النماذج  تلك ذكر  حسب  على  تتنوع 
واالعتبارات  القرآن   وسيأيت  .اإلطالقات  من  النماذج  ذكر  مع  األوجه  هذه  تفصيل 

   واالستعارة. التشبيه و بني التمثيل الكرمي، وذلك بعد تقرير وجه الصلة واالرتباط  
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مثيل البسيط والتمثيل املركب ينقسم من جهة كون املمثل به واملمثل وكل من الت
 له مما يدرك ابحلس الظاهر أو ما ال يدرك به إىل األقسام التالية: 

 
 متثيل حمسوس مبحسوس:   - 1

كتمثيل العودة إىل احلياة بعد املوت ابلنبات الذي يعود إىل احلياة عن طريق بزوره 
 خلضراء.بعد حصاده الذي يشبه موت حياته ا
راهُ حمس  :وتكاثرهم بزرع  ونظريه: متثيل أصحاب حممد   هُ فاآزا

ا
ْطأ جا شا ْخرا

ا
أ

ا ُسوقِهِ   . [29]الفتح: ىجسفااْستاْغلاظا فااْستاواى لَعا
 
 متثيل معقول مبعقول:  - 2

من هللا   الناس ابخلشية  من  اخلشية  قوله    كتمثيل  امْ حمس   :يف  إَلا    أل تارا 
إذاا   الْقِتااُل  لايِْهُم  عا ُكتِبا  ا  فالامَّ ةا  َكا الزَّ وآتُوا  ًلةا  الصَّ وأقِيُموا  أيِْدياُكْم  وا  ُكفُّ اُهْم  ل قِيلا  ِينا  اَّلَّ

ْشياةً  دَّ خا ِ أْو أشا ْشياةِ اَّللَّ خا ْونا انلَّاسا كا ْشا  [. 77]النساء: ىجسفارِيٌق ِمنُْهْم َيا
 
 متثيل معقول مبحسوس:  - 3

أولياء   كتمثيل العلم ابلنور، واجلهل ابلعمى، ومتثيل من يتخذ من دون هللا  
 ابلعنكبوت اليت تنسج لنفسها بيًتا واهًيا...اخل.  

ْت  حمس  :قال هللا   اذا ُبوِت اُتَّ نْكا ثاِل الْعا ما ِ أْوَِلااءا كا اُذوا ِمْن ُدوِن اَّللَّ ِينا اُتَّ ثاُل اَّلَّ ما
نا اِْلُُيو ْعلاُمونا بايًْتا وإنَّ أوْها نُوا يا اْو َكا ُبوِت ل نْكا ايُْت الْعا  [. 41]العنكبوت: ىجسِت ِلا
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 مبعقول:متثيل حمسوس  - 4
يكون  تقر   تشبيًها مركًبا وقد  يكون  قد  التمثيل  أن  أنه قد متثيلية   استعارةر  ، كما 

 . ( ضرب املثل)وعلى  يطلق على )الكناية(،
 .-كما تقرر يف غري موضع- )استعارة متثيلية( هي متثيل كل    إن  و 

الطييب   العالمة  التمثيلية غلب عليها"  :قال  التمثيل، وال   :االستعارة  اسم 
 . -" (1)الزخمشري  كما استقرينا من كالم-االستعارة  :يكاد يطلق عليها اسم

تبىن  و  نزاع يف تشبيه   ،ابملعقولعلى تشبيه احملسوس    تمثيليةالستعارة  االقد  ووقع 
ومنهعمومً   عقولابملسوس  احمل الرتادف  :ا،  بعدم  القول  على  التمثيلي  لى وع  ،التشبيه 

 .-يف )مبحث التشبيه( كما سيأيت-  القول ابلرتادف فالكالم هو هو
ابملعقول  بنيتقد    اليت  تمثيليةالستعارة  االومن  * احملسوس  تشبيه  قوله  :  على 
 :ْوَِلااءا حمس

ا
َلا تاتَّبُِعوا ِمْن ُدونِهِ أ ب ُِكْم وا ُْكْم ِمْن را نْزِلا إَِلا

ُ
ا أ  [.3:األعراف] ىجساتَّبُِعوا ما

واالتباع حقيقته املشي وراء ماش،  "  :قال اإلمام حممد الطاهر بن عاشور  
، يقال: اتبع وتبع، ويستعار للعمل أبمر اآلمر حنو:  اا ومتوبعً فمعناه يقتضي ذاتني: اتبعً 

لُّوا  حمس ضا ْيتاُهْم 
ا
أ را إِذْ  ناعاكا  ما ا  ْمرِي    92ما

ا
أ يْتا  عاصا فا

ا
أ ِن  تاتَّبِعا َلَّ 

ا
وهو    ، [93-92]طه:   ىجس93أ

قول حنو:   أو  بسرية  لالقتداء  ويستعار  تشبيه حالتني،  مبنية على  متثيلية  َلا حمساستعارة   وا
انِ  يْطا وهو استعارة مصرحة تنبين على تشبيه احملسوس   ، [168]البقرة:  ىجستاتَّبُِعوا ُخُطوااِت الشَّ

قوله    ،ابملعقول َّ حمس:  مثل  إَِلا يُوحا  ا  ما إَِلَّ  تَّبُِع 
ا
أ هنا:  ،  [50]األنعام:  ىجسإِْن  قوله  ومنه 

ب ُِكمْ   اتَّبُِعوا حمس ُْكْم ِمْن را نْزِلا إَِلا
ُ
ا أ  . (2)"ىجسما

 

 (. 2/130)  حاشية الطييب على الكشاف   (1) 
 (. 15ب/ -8) التحرير والتنوير  (2) 
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رْضا   واِمنْ حمس :وقوله ومن ذلك حمس  :قوله *ومن ذلك 
ا
ى اْْل نَّكا تارا

ا
آيااتِهِ أ

ا  لَعا إِنَُّه  ْوَتا  الْما اُمْْحِ  ل ا  ْحيااها
ا
أ ِي  اَّلَّ إِنَّ  باْت  را وا َّْت  اْهَتا اءا  الْما ا  لايْها عا نْلاا  نْزا

ا
أ فاإِذاا  ًة  اِشعا ِ خا

ُك   
ء  قاِديرٌ  ْ  [. 39:فصلت] ىجسَشا

الكالم  زو ِ ج  وقد   يف  يكون  احملسوس   قبيل  من  (متثيلية  استعارةٌ )  :أن  تشبيه 
إايها    مث إحياء هللا    ،شبه حال جدوبة األرض وخلوها عن النبات   فقد  ،ابملعقول

  ، حبال شخص كئيب  ،وإنبات كل زوج هبيج  ،وانقالهبا من اجلدوبة إىل اخلصب  ،ابملطر
مث إذا أصابه شيء من متاع الدنيا وزينتها تكلف   ،ال يؤبه به  ،رث اهليئة  ،كاسف البال

فحذف   ،افيهتز ابألعطاف خيالء وكبً   ،افيختال يف مشيه زهوً   ،ة والزخارف أبنواع الزين
اخلشوع   ،املشبه مكانه  ؛واالهتزاز  واستعمل  على  اآلية ح  ج ِ ر  قد  و   .داللة  اعتبار    :يف 

 .  (1) التمثيل
عاشور   بن  الطاهر  حممد  اإلمام  مستعار "  : قال  وهو  التذلل،  اخلشوع: 

إذا كانت مقحطة ال   ألن حاهلا يف تلك اخلصاصة كحال    ؛نبات عليها حلال األرض 
تشبيه من  وهذا  ابملعقول)  : املتذلل،  مشاهبة   (احملسوس  من  الناس  يتخيله  ما  ابعتبار 

 . (2) "التذلل واالزدهاء :اختالف حايل القحولة واخلصب حبايل
 تفصيل وجه االستعارة يف اآلية. وسيأتيك 

لايِْهْم    يااحمس  :*ومن ذلك قوله   ُ عا َّْوا قاوًْما غاِضبا اَّللَّ ل تاتاوا ُنوا َلا  ِينا آما ا اَّلَّ ها يُّ
ا
أ

اِب الُْقُبورِ  ْصحا
ا
اُر ِمْن أ ا يائِسا الُْكفَّ ما ةِ كا    [. 13:املمتحنة ] ىجسقاْد يائُِسوا ِمنا اآْلِخرا

 

) انظر:    (1)  املعاين  )378-12/377روح  الكشاف  وانظر:  الكشاف (،  4/201(،  على  الطييب   حاشية 
(13/612 ).    

 (. 24/302) التحرير والتنوير  (2) 
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عاشور   بن  الطاهر  حممد  اإلمام  أصحاب "  : قال  من  يكون  أن  وجيوز 
بيانً  أي  القبور  اآلخرة  :للكفار،  هلم يف خري  أن ال حظ  ورأوا  هلكوا  الذين    ، الكفار 

حتقق عدم    :فشبه إعراض اليهود عن اآلخرة بيأس الكفار من نعيم اآلخرة، ووجه الشبه
 ا من اآلخرة. أيسً   :االنتفاع ابآلخرة. واملعىن كيأس الكفار األموات، أي

 .(1) "ن تشبيه احملسوس ابملعقولفالكالم م ،واملشبه به معلوم للمسلمني ابالعتقاد
قوله   ذلك  ُه  حمس  : *ومن  را دَّ قا فا ُه  لاقا خا ة   ُنْطفا ُه    19ِمْن  ا اْسَّ ي بِيلا  السَّ ىجس 20ُثمَّ 

 [. 20-19]عبس:
عاشور   بن  الطاهر  حممد  اإلمام  هنا (السبيل)و "  : قال  وهو  الطريق،   :

وتصرفاته  أعماله  من  اإلنسان  يفعله  ملا  فيه  ا  تشبيهً   ؛مستعار  ميشي  بطريق  لألعمال 
 . (2) "تشبيه احملسوس ابملعقول  ،املاشي

 
 الصورة التمثيلية املختلطة:فرع يف بيان 

الظاهر  ابحلس  املدركة  األشياء  فيها  متتزج  اليت  هي  املختلطة  التمثيلية  الصورة 
ابملدركات الفكرية أو الوجدانية، وذلك كالتمثيل القرآين للحياة املنحصرة ابللعب واللهو  
نباته، مث يهيج فيصفر، مث    والزينة والتفاخر والتكاثر بغيث من السماء أعجب الكفار 

مدركة  أشياء  وفيها  الدنيا،  احلياة  له:  فاملمثل  وينتهي،  ويتحطم  فيتكسر  أييت حصاده 
ابحلس الظاهر، وأمور فكرية، وأمور نفسية وجدانية، وكل هذه األمور ممتزجة يف لوحة  

 متحركة حبركة الزمن. 

 

 (. 28/170)  املصدر السابق  (1) 
 (. 30/123)  املصدر السابق  (2) 
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مث أييت التمثيل فنجده لوحة صغرى من احلياة نفسها، وفيها مجلة عناصر: غيث 
السم أمر من  وهذا  الز راع ابإلعجاب،  نفوس  بديع، حتركت ملشهده  نبات  عنه  اء جنم 

النبات ابالنتهاء، فهاج  التمثيلية املتحركة، فآذن دور  اللوحة  الزمن من  وجداين. مث مر  
، مث تكسر وحتطم وانتهى، وكذلك احلياة الدنيا بكل ما فيها.    فاصفر 

تدر  أشياء  دخلت  التمثيلية  اللوحة  هذه  أخرى ففي  وأشياء  الظاهر،  ابحلس  ك 
النفوس ومشاعرها،  الزمن، وأحاسيس  احلركة، واحلياة، ومرور  فكرية ووجدانية، ومنها: 

 فالتمثيل هبذه اللوحات املمتزجة اجلامعة يف أرقى أنواع التمثيل. 
قوله   هو  التمثيل  هذا  على  اشتمل  الذي  القرآين  ا  حمس  : والنص  أنَّما اْعلاُموا 

يْث    ثاِل غا ما اثٌُر ِف اْْلْمواِل واْْلْوَلِد كا اُخٌر بايْناُكْم وتاكا اْهٌو وزِيناٌة وتافا نْياا لاعٌِب ول اْْلايااةُ اَلُّ
ا  رًّ اهُ ُمْصفا ا ارا نابااتُُه ُثمَّ ياِهيُج فاَتا با الُْكفَّ ِديٌد   أْعجا اٌب شا ذا ةِ عا اًما ويف اآْلِخرا ُثمَّ ياُكوُن ُحطا

تااُع الُْغُرورِ  نْياا إَل ما ا اْْلايااةُ اَلُّ ِ ورِْضواٌن وما ٌة ِمنا اَّللَّ ْغفِرا     [. 20]احلديد:   ىجسوما
 

 التقسيم النظري:: سابًعا
 وكل من األقسام السابقة ينقسم نظرايًّ إىل قسمني: 

 
 :حمققة يف الواقعاألول: أن تكون الصورة 

التمثيلية إما أن تكون حمققة يف الواقع أو متخيلة، وأتمل املخاطبني هلذا الصورة  
 التنوع يزيدهم إمتاًعا وإقناًعا، وفهًما لبالغة النص، وإدراًكا لعمق املعىن.

ذاى حمس :  ومن ذلك قوله  *
ا
اْْل ن ِ وا قااتُِكْم بِالْما دا ُنوا َلا ُتبِْطلُوا صا ِينا آما ا اَّلَّ ها يُّ

ا
ياا أ

لايْ  عا ْفواان   صا ثاِل  ما كا ثالُُه  ما فا اآْلِخرِ  اَْلاوِْم  وا  ِ بِاَّللَّ يُْؤِمُن  َلا  وا انلَّاِس  رِئااءا   ُ اَلا ما ُينْفُِق  ِي  َّلَّ هِ  َكا
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ْلً  صا ُه  كا ا فاَتا ابٌِل  وا اباُه  صا
ا
فاأ اٌب  وْما  تُرا الْقا ْهِدي  يا َلا   ُ اَّللَّ وا ُبوا  سا كا ا  ِممَّ ء   ْ َشا ا  لَعا ْقِدُرونا  يا َلا  ا 

فِرِينا   [. 264:البقرة] ىجسالَْكا
 فعلى ضربني: ]يف كالم العرب[ وأما املثل :  قال العالمة الطييب

أن  األول امل:  واقًعا، كقوهلم:  يكون  حمقًقا  شيًئا  منه  ِبق ر َطي   )ستعار  ولو  ه   خ ذ 
د ر اتن كبيَضيَت  وكان  ،  (1) (مارية ال    . ماماحلعليهما  أي:  الثمني،  الشيء  يف  يضرب 

 . (2) ...يفوتنك أبي مثن يكون
 وسيأتيك بيان الثاين. 

 يرجع إليه   من الواقع  يف الواقع، أو أصل  حمققة  له صورة  واملثل الواقعي قد يكون
 .-كما سيأيت–املخاطب يف فهمه لآلايت 

 
 : متخيلة متومهةة أن تكون الصورة التشبيهيَّ  لثاين:ا

إمنا هو بلحاظ املخاطبني، وما   متخيلة متومهةة  أن تكون الصورة التشبيهي  وقولنا:  
   الوضوح مبكان.، وهو من يقرب املعىن إليهم، ويضفي عليه بالغة وحسًنا

 

. انظر: الصحاح،  ِقَرطٌَة وِقراط  : واجلمع،  : ما يعلق يف شحمة األذن من احللي -بضم فسكون-  ( القرط)  (1) 
، وهي  (مارية خذه ولو بقرطي  )أصل املثل:  :  قال امليداين (. 2/1151( ) قرطللجوهري، مادة: )

رَار الكندي، قال أبو عبيد
 
ر  آِكِل امل   :   مارية بنت ظامل بن َوه ب، وأخت ها ِهن د اهل ن ود امرأة ح ج 

َنة، قال حسان: َنَة َحو َل َقب ِ أبيهم  )  هي أم ولد َجف  رمِِي ال م ف ِضلِ ***أواَلد  َجف  يقال:  (.  َقب ِ ابن مارِيََة ال ك 
  وعليهما د ر اتن كبيَضيَت محام مل ير الناس  مثلهما، ومل يدروا ما قيمتهما.   ، ر طَي هاإهنا أهدت إىل الكعبة ق   

  عبيد   ، أليب األمثال (،  231/ 1) جممع األمثال"  يضرب يف الشيء الث مني، أي ال يفوتَ ن َك أبي مثن يكون 
)ص:األمثال (،  232)ص: للهامشي  األبرار   (،125،  )ربيع  للزخمشري  األد  (،4/441،    ب خزانة 

 (. 1/69)  زهر األكم يف األمثال واحلكم ، (4/385-386)
 (. 131انظر: التبيان يف املعاين والبيان، للطييب )ص:( 2) 
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، وتقدم ذكر أن املثل يكون على ضربني  تقرر يف كالم العالمة الطييب  وقد  
 الضرب األول منهما. 

 . (1) به العنقاء(  ، كقوهلم: )طارت مفروًضا أن يكون مقدرًاوأما الثاين: 
ِم:   لو ألسنة البهائم واجلمادات من هذا القبيل، كقوهلم:  واألمثال على   ِقيَل لِل ش ح 

؟  أين هب   .(2)، يضرب يف السليم املعتدل األعضاءع َوج  قَ وِ م  امل َقال: أ  لَتذ 
 . ال حقيقة هلا يف الواقع ،تكون متخيلة متومهة قد  يف كالم العرب فاألمثال 

هللا   كتاب  يف  تكون  نفإ  وأما  قد  ابلنسبة   األمثال  متومهة  متخيلة 
 من عامل  ه ؛ ألنى حنو ال يدرك كيفه املخاطبعل   للمخاطبني، ولكنها يف حقيقتها واقعة 

يبقى للعقل أن يتخيل ذلك املعىن  لكن  و   ، إبدراكه  العقل البشري  الغيب الذي ال يستقل

 

، للجوهري، مادة:  الصحاح" انظر:  ذهبت به  : أي ( أل َوت  به عنقاء  م غ ِرب"يقال: )  :   قال اجلوهري    (1) 
الداهية. يقال( العنقاءو).  (6/2486)لوى( ) به   : :  َقاء  م غ ِرب  َحل َقت   الَعن قاء. وأصل    ، َعن   به  وطارت 

العرب، وامسه   ،طائٌر عظيم معروف االسم  : الَعن قاء ثعلبة بن    :جمهول اجلسم. والعنقاء: لقب رجل من 
َحل َقت   "يقال: )  : قال امليداين    (. 4/1534( )عنق ، للجوهري، مادة: )الصحاحانظر:    عمرو.

َقاء  م غ ِربٌ   به  العنقاء: طائر عظيم معروف االسم جمهول اجلسم، وأغرب: أي  و   . يضرب ملا يئس منه (:  َعن  
 غ ِربصار غريبً 

اسٌم يقع    :ألن العنقاء  ؛لبعده عن الناس، ومل يؤن ِث وا صفته  ؛ ا، وإمنا و ِصف هذا الطائر ابمل
الذكر واألنثى  واحلية   ،على  م غ ِربٌ )ويقال:    .كالدابة  َقاء   الصفة   (َعن   اإلضافة  ،على  كما    ،وم غ ِرِب على 

  (: 160للهامشي )ص:  ،(. ويف )األمثال(1/201)  جممع األمثال" وكتاب  الكامل ،َمس جد  اجلاِمعِ   :يقال 
العنقاء غري   ألن   ؛ةا من الش د  مل يصب أحدً  أنه أصابه ما  :هلك. ومعناه :أي   (،طارت به عنقاء مغرب ") 

   . "موجودة 
الزخمشري    (2)  للعيوب ي"   : قال  السمن  تغطية  يف  عامي  ،ضرب  العرب   " واملثل  أمثال  يف    املستقصى 

امليداين2/297) وقال   .)    :":فيبج ل   ن  أ  يعين يستغين  للئيم  يضرب  العيوب.  يسرت  السمن 
  (. 2/108" جممع األمثال )ويعظم
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يعكس بالغة النص، ويزيد  ل هو الذي  ، وهذا التخيمن خالل النظر إىل املعاين املركبة
  .-كما تقدم-ا لعمق املعىن، وإدراًكا ملقصد الكالم املخاطب إقناًعا وإمتاًعا، وفهمً 

هللا    تخيلةامل ة  التشبيهي  الصورة  ومن   مفهوم  يف كتاب  عند   ها ابعتبار 
الشياطني؛    تشبيه طَل ع شجرة الز قوم اليت خترج يف أصل اجلحيم بصورة رؤوس:  املخاطبني

رة خميفة يعرفون صورة رؤوس الشياطني، لكن يف خياهلم صورة قبيحة منف ِ   الناس ال  فإن  
 .(1) لوهنايتخي   للشياطني ورؤوسهم، وهي أقبح وأخوف صورة 

أن   ميكن  وأخوفها  صورة  أبقبح  جهنم  يف  الزقوم  شجرة  طلع  تشبيه  جرى  وقد 
الشياطني أقبح  وأخبث  ما يف الوجود، والصورة  اليت يَ ن س ج َها َخَيال     لها الناس. إن  يتخي  

 .اس هلم هي أقبح وأخبث  صورة الن  
ُة الزَّقُّوِم  حمس  :وذلك يف قوله  *  را جا ْم شا

ا
أ رْيٌ نُُزًَل  ذالِكا خا

ا
ا فِتْناًة   62أ لْنااها عا إِنَّا جا

الِِميا      63لِلظَّ
ا
أ ِِف  ُْرُج  ُتا ٌة  را جا شا ا  اْْلاِحيِم  إِنَّها يااِطِي    64ْصِل  الشَّ ُرُءوُس  نَُّه 

ا
أ كا ا  لُْعها  ىجس 65طا

   [. 65 -62]الصافات:
ابن   حقيقة    التخييل:  :الزملكاين  قال  ذو تصوير  أنه  يتوهم  الشيء حىت 

مما   وأنه  تشاهد،  العيان، كقوله  صورة  يف  رُْض حمس:  يظهر 
ا
اْْل ياوْما    وا ُتُه  بْضا قا ِيًعا  َجا

بِياِمينِهِ  ْطوِيَّاٌت  ما وااُت  ما السَّ وا ةِ  يااِطِي  حمس [،  67]الزمر:  ىجس الْقِيااما الشَّ ُرُءوُس  نَُّه 
ا
أ كا ا  لُْعها  ىجس65طا

 . (2) "[65]الصافات:
ملا كان العظيم من األشياء إذا عرفه اإلنسان  "  : وقال جار هللا الزخمشري  

قَّ  حمسحق تقديره؛ عظمه حق تعظيمه قيل:  حق معرفته وقدره يف نفسه   ا حا ُروا اَّللَّ ا قادا واما
 ِ على  .ىجسقاْدرِه ابلتشديد  تعظيمه  وقرئ  وما عظموه كنه  على عظمته    ،معىن:  نبههم  مث 

 

 (. 19، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين )ص:األمثال يف القرآن انظر: ( 1) 
 (. 178التبيان يف علم البيان املطلع على إعجاز القرآن، البن الزملكاين )ص: (2) 
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فقال:   التخييل،  طريقة  على  شأنه  ةِ  حمسوجاللة  الْقِيااما ياوْما  ُتُه  بْضا قا ِيًعا  َجا رُْض 
ا
اْْل وا

ْطوِيَّاٌت بِياِمينِهِ  وااُت ما ما السَّ  . ىجسوا
الكالمقال:   هذا  من  وجمموعه-  والغرض  أخذته كما هو جبملته  تصوير  :  -إذا 

ابلقبضة وال ابليمني إىل ال غري، من غري ذهاب  ،  والتوقيف على كنه جالله   ،عظمته
جمازية جهة  أو  حقيقية  الزبدة  ؛  جهة  على  يقع  فهم  له  إذا كان  لذلك  السامع  فإن 

فيها    يه  اليت واخلالصة   تتحري  الىت  العظيمة  األفعال  وأن  الباهرة،  القدرة  على  الداللة 
العبارة   ال يوصل السامع إىل الوقوف عليه، إال مبا تؤديه هذه  األذهان هينة عليه هوانً 

 . (1)"من التخييل
  ، ة هللا  تنبيه على عظم  :يف اآلية "  :  البيضاوي  القاضي  قول  :وحنوه

قدرته،  إىل  ابإِلضافة  األوهام  فيها  تتحري  اليت  العظام  األفعال  أن    وحقارة  على  وداللة 
   .(2) ..."ختريب العامل أهون شيء عليه على طريقة التمثيل والتخييل

ألطف، وال "  :  الزخمشري  جار هللا   قال البيان  علم  تكاد جتد اباًب يف  وال 
وسائر الكتب   ،يف القرآن  من كالم هللا    أدق، وال أعون على تعاطي املتشاهبات 

ت فيها األقدام  ختييالت قد زل    (3) فإن  أكثره وعليته  ؛   وكالم األنبياء  ،السماوية
الز  قدميً  أتى  قل  الون إال  ا، وما  والت   من  يعلموا أن يف عداد   نقري،ة عنايتهم ابلبحث  حىت 

الدقيقة علمً  لو قد  العلوم  إليه   روه حق قدره، ملا خفى عليهم أن  ا    ، العلوم كلها مفتقرة 

 

الغيب )(، وانظر:  4/142)  الكشاف  (1)  التفسري(،  27/473مفاتيح  عروس  (،  9/220)  البحر احمليط يف 
 (. 132-2/131) األفراح يف شرح تلخيص املفتاح 

  روح البيان (،  262/ 7(، تفسري أيب السعود )3/192(، وانظر: تفسري النسفي )5/48)  البيضاويتفسري  (  2) 
(8/135 .) 

 . معظمه أي:  (3) 
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وال يفك قيودها املكربة إال هو، وكم آية من   (1) وعيال عليه، إذ ال حيل عقدها املوربة
س فَ   ،ِضيمَ قد    ،  وحديث من أحاديث الرسول  ،آايت التنزيل   ( 2)َوِسيَم اخلَ 
، وال نَِفريوال  ِعري   من أتول ليس من هذا العلم يف    ألن    ؛الر ث ةوالوجوه    ،ال َغث ة ابلتأويالت  

 . (علم البيان ) :يريد به   .(3) "َدِبري منه من قبياًل يَ ع ِرف  
َف   ،ِضيمَ : إن كتابه هذا مما  اويقال أيضً   :الطييب    العالمة  قال س  َوِسيَم اخلَ 

ليس له  ى له  حيث أجري على ظواهره، ومل يفتش عن مكنون ضمائره، وأن من تصد  
، حىت احتجبت عنه مسترتات دقائقه،  (4) وال حظ وافر من هذين العلمني ،نصيب واف

 . (5) "وعمت عليه مستودعات حقائقه
  

 

  (، 87/ 1. انظر:  الصحاح، للجوهري، مادة: )أرب( )وهي اليت ال تنحل حىت حتل حالًّ   ، األربة: العقدة  (1) 
 (. 22/ 4) املخصص (، 1/91) مقاييس اللغة  (، 15/184) هتذيب اللغة 

أن حتبس الدابة على    :النقصان واهلوان. وأصله   اخلسف: "  :  ابن األثريقال    . والضيم  الذ ل  أ ويلَ   أي:  (2) 
، مادة:  النهاية يف غريب احلديث واألثر  "وسيم: كلف وألزم   غري علف، مث استعري فوضع موضع اهلوان.

 . ( 31/ 2)خسف( )
: ما أقبل به  ( القبيل)  :  قال امليداين  (. منه من َدِبري وال يَ ع ِرف  قبياًل وقوله: )   (. 4/143)  الكشاف  (3) 

اجلوهري: القبيل: ما أقبلت به املرأة من غزهلا حني  قال  : ما أدبر عنه.  ( الدبري )و   .من الفتل على الصدر 
وقال  .  تفتله. وقال األصمعي: هو مأخوذ من الشاة املقابلة واملدابرة؛ فاملقابلة: اليت شق أذهنا إىل قدام

اليمني    : ومن اجملاز: ما يعرف قبياًل من دبري. وأصله يف احلبل إذا مسح(األساس )يف      الزخمشري
(،  8/33( )دبر العني، مادة: ) انظر:     فهو دبري.ا فهو قبيل، وإذا مسحها عليها سفاًل على اليسار علوًّ 

( )دبر(  مادة:  )2/654الصحاح،  )قبل(  ومادة:  البالغة   (،5/1797(،  )قبل(  أساس  مادة:   ،
القرآن(،  2/50) اللغة(،  654)ص:   املفردات يف غريب  لاألمثال جممع  (،  14/81)  هتذيب    لميداين ، 
 (. 1/180)  الزاهر يف معاين كلمات الناس( 2/269)

 (، و)البيان(. املعاين : )ك الًّ من علمي  يريد (4) 
 (. 1/662)  حاشية الطييب على الكشاف  (5) 
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، فهو الذي ، وأخذ الكالم على مجلتهإىل اجلملة  فيعتب يف التخييل: النظر الكلي
وهو املراد من كالم جار هللا    ىن به،ع  ي     ينبغي أن  وهو الذي  ،املقصد األساس يدلل على  

ووافقه ذلك  الزخمشري،  أبو   يف  اإلسالم  وشيخ  النسفي،  واإلمام  البيضاوي،  القاضي 
   . السعود

ابملقاصد  ت  ع ىن  ما  أو ل  ت  ع ىن  إمنا  قصصه،  الكرمي كشأن  القرآن  أمثال  وشأن 
االعتبار وموضِع  زمان    ،الش ريفة،  بتقريِر  غالًبا  ي عين  وال مكان، وال حتديد   ،فالقرآن ال 

احلََدث  له شأٌن يف تشكيل  ليَس  بدق ة؛ ألن  ذلك  الكرمي،  أشخاص  القرآن   وإذا نص  
 يف القليِل الن ادر فإمنا يكون لقصد عظيم. على شيء من ذلك 

التصوير؛ أبن ختيل عند ذكرك :  (لتخييل ا  : )املراد ب "  : قال العالمة الطييب  و 
ليمتلئ قلبك رعًبا ومهابة، وحيصل لك    ؛  هذه األشياء يف ذهنك معىن عظمة هللا

إذا أردت أن تقول  (عظمة هللا)من ذلك روعة وهزة مل حتصل من جمرد قولك:   ، كما 
متصور كثرة    (كثري الرماد)  ، فأنت عند ذكرك(فالن كثري الرماد):  (فالن جواد)  :بدل

إحراق احلطب، مث كثرة الطبخ، مث كثرة تردد الضيفان، فتجد من الروعة ما ال جتده إذا 
 .(1) "( الكناية اإلميائية)، واألسلوب من (فالن جواد)قلت: 

من   (علم البديع)من    -التخييل  يعين:  –  اعلم أن هذا النوعوقال يف )الطراز(: "
ىف    مرامى التدوار  املبددة، كثري  ومجانه  آلليه  عقود  من  وعقد  املسددة،  البالغة  سهام 

ملا فيه من الدقة والرموز، واستيالئه على إاثرة املعادن    ؛والسنة الشريفة  ،كتاب هللا  
 . (2) "والكنوز

 

 (. 13/430)  املصدر السابق   (1) 
 (. 3/ 3محزة ) بن   ، ليحىيالطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  (2) 
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والتخييل نوع من التمثيل إال أنه متثيل خاص  "  :وقال الشهاب اخلفاجي  
   .اا مفروضً فيه أمرً بكون املشبه به 

تصوير حقيقة الشيء   (:التخيل)و  ،تشبيه قصة بقصة  (:التمثيل)  وما يقال: إن  
 . (1) "ليس بشيء
التمثيل يف كالم هللا    :الطييب    العالمة  قال وارد كذلك   "وأما  فهو 

 على ضربني: 
 :أن يكون حتقيقًيا: األول

اْعتاِصُموا حمس  :كقوله   ِيًعا  وا ِ َجا يف وجه استظهار   [.103:آل عمران]  ىجسِِبابِْل اَّللَّ
ابهلل   إليه  ، العبد  النفس  ومكائد  الدهر،  مكاره  من  والتجاؤه  حبمايته،  ،  ووثوقه 
 مدىل من مكان مرتفع، أيمن انقطاعه.  الواقع من مهواة مهلكة حببل وثيق ابستمساك

 : والثاين: أن يكون تقديًرا
 . [، وفيه حبثوجهعلى  من حيث إمكان احلمل على اجملاز :يعين]

وذلك قال اناةا حمس  :كقوله    :  ما
ا
اْْل راْضناا  عا رِْض إِنَّا 

ا
اْْل وا وااِت  ما السَّ ا  لَعا اآلية   ىجس 

  . -كما سيأتيك –، أي: من وجهني (2) يف وجه  [72]األحزاب:
وثقل حممله    ،مثلت حال التكليف يف صعوبته "  :قال جار هللا الزخمشري  

أن حيملنها وأشفقن   السموات واألرض واجلبال ألبني  لو عرضت على  املفروضة  حباله 
 . (3) "منها

 

 (1)  ( البيضاوي  تفسري  على  اخلفاجي  الشهاب  وانظر:  2/334حاشية  الكشاف (،  على  الطييب   حاشية 
(13/430 .) 

 (. 132التبيان يف البيان، للعالمة الطييب )ص:( 2) 
 (. 3/565الكشاف )( 3) 
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حزم ابن  عرضه  "   :  قال  واألرض   وأما  السموات  على  األمانة 
وهذا   ، وال أحد من الناس كيفية ذلك   ،فلسنا نعلم حنن  ، وإابية كل واحد منها  ،واجلبال

قوله   ما   اما حمس  :نص  السَّ لْقا  خا ْدُتُهْم  ْشها
ا
نُْفِسِهمْ أ

ا
أ لْقا  خا َلا  وا رِْض 

ا
اْْل وا  ىجسوااِت 

اخللق  [، 51]الكهف: ابتداء  معرفة  غريه  أو كلف  تكلف  مبدئً   ،فمن  له  يشبهه  وأن  ال   
تاُقولُونا حمس  :فقد دخل يف قوله      فأراد معرفة كيف كان  ،البتة ا لايْسا    وا فْوااهُِكْم ما

ا
بِأ

ِظيمٌ  ِ عا ي ًِنا واُهوا ِعنْدا اَّللَّ ُبوناُه ها ْسا َتا   إال أننا نوقن أنه    ، [15]النور:  ىجسلاُكْم بِهِ ِعلٌْم وا
متييزً  فيها  جعل  وقد  إال  األمانة  واجلبال  واألرض  السموات  على  يعرض  عرض  مل  ملا  ا 

فلما أبتها وأشفقت منها سلبها ذلك   ،وقوة تفهم هبا األمانة فيما عرض عليها   ،هاعلي
وال    ،هذا ما يقتضيه كالمه    ،وأسقط عنها تكليف األمانة   ،وتلك القوة  ،التمييز

 . (1)مزيد عندن على ذلك"
   .وذهب مجع إىل أن ذلك من قبيل اجملاز، كالزخمشري 

اءاِك   واقِيلا حمس  :نداء األرض والسماء يف قوله    :وحنو ذلك * رُْض ابْلاَِع ما
ا
ياا أ

وِْم  لِلْقا ُبْعًدا  واقِيلا  اْْلُودِي ِ  ا  لَعا اْستاواْت  وا ْمُر 
ا
اْل واقَُِِضا  اُء  الْما واِغيضا  قْلَِِع 

ا
أ اُء  ما سا ياا  وا

الِِميا   [. 44]هود: ىجسالظَّ
 قيقة؟ احلاز أم اجمل هو من قبيلهل ف
 . (2) به زمتي ِ  ما فيها جعل: وقيل .موات  ألهنا  ؛جماز هوقيل: ف

 

 (. 1/73) الفصل يف امللل واألهواء والنحل  (1) 
اْلرِْض حمس :  (، وكذلك ينظر تفسري قول هللا  9/40( انظر: القرطيب )2)  اِت وا وا ما ا السَّ اناةا لَعا ما

ا
راْضناا اْل إِنَّا عا

ا  ِمنْها ْقنا  ْشفا
ا
أ وا ا  ِْملْناها ُيا ْن 

ا
أ باْيا 

ا
فاأ بااِل  اْْلِ ِِها حمس:    وقوله[،  72]األحزاب:  ىجس وا وا اءِ  ما السَّ إَِلا  اْستاواى  ُثمَّ 

اٌن   ائِعِيا ُدخا طا تايْناا 
ا
أ اا  قااِلا رًْها  كا ْو 

ا
أ وًَْع  طا ائْتِياا  رِْض 

ا
لِْل وا ا  اها ل الا  قا اْو  حمس:  وقوله    [،11]فصلت:  ىجسفا ل

 ِ ْشياةِ اَّللَّ ًَع ِمْن خا ِ د  اِشًعا ُمتاصا ْيتاُه خا
ا
أ ارا بال  ل ا جا ا الُْقْرآنا لَعا ذا نْلاا ها نْزا

ا
 [.21]احلشر:  ىجس أ
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رُْض حمس:  حنو  اوأم  "
ا
أ ِجبااُل حمس و  [،44هود:]  ىجسياا   ابب   من  هإن  :  فقيل  [،10:]سبأ   ىجسياا 

  االستعارة   طريق  على  له  فسالن    يف  واستعارته   ،االنقياد  يف  زابملمي ِ   ذكر  ما  لتشبيه   ؛اجملاز
 اخلطاب   حال  ذكر  ملا     هللا  أن    اجلائز   من:  تقول  أن  ولك   . ختييل  ( اي) و،  ابلكناية 

 . (1) ("كساء) لمث واو عن منقلبة داء الن ِ  ومهزة ز،ملمي ِ  إال داءالن ِ  يقع فلم امتييزً 

 على   ة ن  والس    الكتاب   يف   مثلها  كان  وما   األلفاظ  هذا  محل  من  واحلاصل أن  ذلك 
  .للجماد اخلطاب  اجملاز قرينة وَجعل، العرب  لسان من املعروف اجملاز

 

الص1)  )( حاشية  وانظر 3/133بان  القرآن   :(،  يف  النداء  يناَدى ب)،  دراسة ألساليب  الذي  من  عبد  يان  د.   )
املعتصم دمهان )ص:  الز خمشري    (. 24القادر حممد  به    :   قال  ينادي  "نَدى األرض والس ماء مبا 

ياا  حمس اإلنسان املميِ ز على لفظ الت خصيص، واإلقبال عليهما ابخلطاب من بني سائر املخلوقات وهو قوله:
رُْض 

ا
اءُ حمس،  ىجسأ ما سا ياا  قوله    ،ىجسوا من  والعقل  الت مييز  أهل  به  يؤمر  مبا  أمرمها  اءاكِ حمس:  مث   ما ،  ىجسابْلاَِع 
قْلَِِع حمسو

ا
االقتدار [،  44]هود:  ىجسأ الدِ اللة على  العظام    من  األجرام  الس موات واألرض وهذه  وأن  العظيم، 

وثوابه   وجالله  عظمته  عرفوا  قد  مميِ زون،  عقالء  عليه كأهنا  ممتنعة  غري  يشاء،  ما  فيها  لتكوينه  منقادة 
يهاب وهم  له،  وانقيادهم  عليهم  طاعته  حتت م  وتبي نوا  مقدور،  على كلِ   وقدرته  من  وعقابه،  ويفزعون  ونه 

ور  الت وقف دون االمتثال له، والن  زول عن مشيئته على الفور من غري ريب. فكما يرد عليهم أمره كان املأم
إبطاء" البحر احمليط )2/271الكشاف )  به مفعواًل ال حبس وال  أن ه  6/159(،  إذا   (. واملعىن 

ذلك، كاملأمور   غري أتخري يف  من  الفور  على  أرادها  ووجدت كما  عليه،  متتنع  مل  األشياء  تكوين  أراد 
املطيع الذي إذا ورد عليه أمر اآلمر املطاع كان املأمور به مفعواًل ال حبس وال إبطاء، وهو اجملاز الذي  

وانقيادمه قدرته  لكمال  متثياًل  الت مثيلي ة،  ابالستعارة  الذي  يسم ى  املطاع  ابألمر  فيهما  تكوينه  يشاء  ملا  ا 
أيمر املنقاد حلكمه املبادر إىل امتثال أمره مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابه. واالستعارة الت مثيلي ة  

هي تركيب استعمل يف غري ما وضع له لعالقة املشاهبة، مع قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي. والقرينة   
ا  أم ا على  على هذا  القول األو ل،  الش به سرعة االستجابة. هذا على  لقول هي خطاب اجلماد، ووجه 

ورجحه هذا القول كثري  ،  فكان اخلطاب على حقيقته  ،هلا إرادة ومتييزًا   القول الث اين فقد جعل هللا  
 . من أهل العلم
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ولذلك وصف هللا   املميِ ز؛  هو  إمنا  ينادى  الذي  القرآين  إن   أبن ه    اخلطاب 
من ز ٌل لقوم  يعقلونه بعقوهلم، ومن يعقل هو الذي مييِ ز؛ ولذلك يقع عليه الت كليف املتفر ِع 

بكسر –، وذلك إذا كان املخاِطب  اخلطاب القرآينمبا يتضم نه     عن عبودي ته هلل  
املهملة هللا    -الطاء  هللا    . هو  قُْرآنً حمس  : يقول  نْلااهُ  نْزا

ا
أ بِيًّ إِنَّا  را عا لَُّكْم ا  لاعا ا 

 [. 2يوسف:] ىجستاْعقِلُونا 

  هذا على املذهب األو ل.
   .قيقةعلى سبيل احل ذلك  أن   اآلخر واملذهب

وللجبال  جعل  احلقيقة  على  هذا  محل  ومن  هللا   شاء  من  يفهمها  إرادةً   لألرض 
    .هللا    جعلقد  و له ذلك   ِ كما قال    ،اتسبيحً   شيء    لكل :  ياا ِجبااُل حمس

هُ  عا ِِّب ما و 
ا
ب ِحُ حمس  :   وقوله   [، 10س بأ:]  ىجسأ ْن فِيِهنَّ ِإَوْن   تُسا رُْض واما

ا
اْل بُْع وا وااُت السَّ ما ُ السَّ َلا

ُهونا  لاِكْن َل تاْفقا ب ُِح ِِباْمِدهِ وا ء  إَِل يُسا ْ ُهمْ   ِمْن َشا اْسبِيحا  موات للس    وجعل.  [44سراء:إلا]  ىجست
مااحمس  :قال هللا    .اصحيحً   املعىن  هذا  مثل  يف  وقواًل   بكاءً   واألرض لايِْهُم   فا ْت عا باكا

ا  وا اُء  ما  السَّ
ا
رِينا ْل ُمنْظا نُوا  َكا ا  واما هللا    [،29الدخان:]  ىجسرُْض  إَِلا   ُثمَّ حمس  :وقال  اْستاواى 

وًَْع  طا ائْتِياا  رِْض 
ا
لِْل وا ا  اها ل الا  قا فا اٌن  ُدخا ِِها  وا اءِ  ما رْهً السَّ كا ْو 

ا
أ ائِعِيا   طا تايْناا 

ا
أ اا  قااِلا  ىجس ا 

 فخاطبهما وأثبت هلما القول.  [.11فصلت:]
بااِل فا حمس  : وكذلك قوله   اْْلِ رِْض وا

ا
اْل وااِت وا ما ا السَّ اناةا لَعا ما

ا
راْضناا اْل ْن إِنَّا عا

ا
باْيا أ

ا
أ

ا ْقنا ِمنْها ْشفا
ا
أ ا وا ِْملْناها  إمنا يكون للمميِ ز..     –الت خيري–فإن  العرض  [؛72األحزاب:] ىجسُيا

سبيل على  واالستجابة  الت سبيح  أن    العموم  على  شيء    كل  ف  قيقة، احل  والر اجح 
  سبيح الت    كان   ولو   ،كما هو منطوق اآلية   ، البشر  يفقهه  ال  اتسبيحً مثاًل    هللا    ح  ي سب ِ 
. ولو  ي فقه  ال  ه أبن    تنطق  واآلية  ،امفهومً   اأمرً   لكان   نعة،الص    أثر  ه أن    من  اآلخرون  قاله  ما

لقوله   ملا كان  الص نعة  آاثر  تسبيحها  ْرنااحمس   :كان  خَّ ب ِْحنا    واسا يُسا باالا  اْْلِ اُودا  دا عا  ما
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رْيا  الطَّ بِالْعاَِش ِ حمس  :وقوله    [،79نبياء:ألا]  ىجسوا ب ِْحنا  يُسا ُه  عا ما باالا  اْْلِ ْرناا  خَّ سا إِنَّا 
اإلِ  اقِ وا  . فائدة [18ص:] ىجسَْشا

 
 :بيان جمرد البيان والتصويرما له أصل يرجع إليه وما كان القصد : اثمًنا

جمرد   منه  القصد  وما كان  إليه،  يرجع  أصل  له  ما  حيث  من  األمثال  وتنقسم 
 التقريب إىل واقعي وبياين على النحو التايل: 

 
 املثل الواقعي:  - 1
 . املخاطب يرجع إليه من الواقع يكون له أصل هو الذياملثل الواقعي و 

اَْضِْب حمس  :قوله    :وذلك حنو نَّتاْيِ ِمْن   وا ا جا ِدهِما حا
ا
لْناا ِْل عا ثاًًل راُجلاْيِ جا اُهْم ما ل

رَْعً  ا زا لْناا بايْناُهما عا ا بِناْخل  واجا ْفنااُهما فا ْعنااب  واحا
ا
ياُة    ُهناالِكا حمسإىل قوله:    [، 32]الكهف:  ىجسأ َلا الْوا

رْيٌ ُعْقًبا ابًا واخا رْيٌ ثاوا ِ ُهوا خا ِ اْْلاق   [. 44]الكهف: ىجسَّلِلَّ
ويري فيه دليل على إثبات  وهذا املثل الواقعي التص"  :قال الشيخ أبو زهرة  

  :حقيقتني
: أن  املغرت  دائًما يديل به غروره إىل أنه حيكم على املستقبل مبا هو عليه يف أولمها

اجلن  احلال   فذو  املوهومة،  والقوة  ظن  القائمة،  والنفر  املستقبل،   ة  عن  ينبئ  احلاضر  أن 
، واستقوى من غري  ، وتسامى من غري مسو   الغرور، وتعاىل من غري علو       وغره ابهلل

 .وكشف احلقيقة  ،وخيب األمل ،ة، فجاء املستقبلقو  
الثانية والنصرة هلل  احلقيقة  الوالية  أن   إثبات   :،    لألمور املالك  وأنه وحده 

 كلها يف ماضيها ومستقبلها وشاهدها، وغائبها. 
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   .(1) وحده  فكان املثل دلياًل على وابء الغرور، وأن األمر هلل
اتُْل حمس   :ومن ذلك قوله   ُه   وا تْباعا

ا
ا فاأ لاخا ِمنْها ِي آتايْنااهُ آيااتِناا فاانْسا  اَّلَّ

ا
لايِْهْم ناباأ عا

يْ  اوِينا  الشَّ نا ِمنا الْغا اُن فاَكا اهُ   175طا وا اتَّباعا ها رِْض وا
ا
ا إَِلا اْْل ْخلا

ا
لاِكنَُّه أ ا وا ْعنااهُ بِها ارافا اْو ِشئْناا ل ل وا

ذَّ  ِينا كا وِْم اَّلَّ ثاُل الْقا ْث ذالِكا ما ْكُه يالْها ْو تاَْتُ
ا
ْث أ يالْها لايْهِ  ِْمْل عا ِْب إِْن َتا ثاِل الَْكا ما ثالُُه كا ما بُوا فا

صا  الْقا فااقُْصِص  لا بِآيااتِناا  ُرونا  صا  كَّ تافا يا لَُّهْم  بِآيااتِناا    176عا بُوا  ذَّ كا ِينا  اَّلَّ وُْم  الْقا ثاًًل  ما اءا  سا
 
ا
ْظلُِمونا  واأ يا نُوا  َكا ُهْم  من كذب    [، 177-175]األعراف:  ىجس177نُْفسا مثل  وقبح،  ساء  أي: 

   . وظلم نفسه أبنواع املعاصي ، آبايت هللا
ما  و  منه  قد كان  معني،  به شخص  املراد  أن  فقص هللا    ،  ذكره هللا حيتمل 

 ا للعباد. تنبيهً  ؛قصته
فيكون اجلنس(،  )اسم  يراد:  أن  آاته هللا  شاماًل   ويتحمل  من  آايته      لكل 

  فال يكون من هذا الباب. ،منها فانسلخ
ذلك * اَْضِْب حمس  :قوله    :ومن  ا    وا اءاها جا إِذْ  ْرياةِ  الْقا ابا  ْصحا

ا
أ ثاًًل  ما اُهْم  ل

لُونا   لُونا   13الُْمرْسا ُْكْم ُمرْسا الُوا إِنَّا إَِلا قا ْزناا بِثاالِث  فا زَّ عا ا فا بُوُهما ذَّ ِْهُم اثْناْيِ فاكا لْناا إَِلا رْسا
ا
أ إِذْ 

لا الرَّْْحا   14 نْزا
ا
ا أ ٌ ِمثْلُناا واما اْشا نُْتْم إَِلَّ ب

ا
ا أ نُْتْم إَِلَّ تاْكِذبُونا  قاالُوا ما

ا
ء  إِْن أ ْ قاالُوا   15ُن ِمْن َشا

لُونا   اُمرْسا ُْكْم ل ْعلاُم إِنَّا إَِلا بُّناا يا ُغ الُْمبُِي    16را لايْناا إَِلَّ اِْلاًلا ا عا ناا بُِكْم   17واما ْ ريَّ قاالُوا إِنَّا تاطا
نَُّكمْ  سَّ اما َلا وا َُْجانَُّكْم  اُنا ل تانْتاُهوا  اْم  ل َِلٌم  لائِْن 

ا
أ اٌب  ذا عا ِمنَّا  ئِْن    18 

ا
أ ُكْم  عا ما ائِرُُكْم  طا قاالُوا 

نُْتْم قاوٌْم ُمْْسِفُونا  
ا
ِْرُتْم باْل أ  [. 19-13]يس:  ىجس19ُذك 

ابا حمس  :قوله    :ومن ذلك * تا    َضا
ا
أ اْمرا تا نُوح  وا

ا
أ اْمرا ُروا  فا كا ِينا  لَِّلَّ ثاًًل  ُ ما اَّللَّ

يْئًا  ِ شا ا ِمنا اَّللَّ نُْهما ُيْغنِياا عا ا فالاْم  اناتااُهما اِْلاْيِ فاخا يِْن ِمْن ِعباادِناا صا بْدا ْتا عا َتا ناتاا  لُوط  َكا
اِخلِيا   عا اَلَّ ُ ما   10واقِيلا اْدُخًلا انلَّارا ما ابا اَّللَّ َضا ْونا إِذْ قاالاْت  وا تا فِرْعا

ا
أ ُنوا اْمرا ِينا آما ثاًًل لَِّلَّ

 

 (. 260)ص: املعجزة الكبى القرآن  (1) 
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الِِميا  وِْم الظَّ  ِِِن ِمنا الْقا
ْنا لِهِ وا ما ْونا واعا  ِِِن ِمْن فِرْعا

ْنا كا بايًْتا ِِف اْْلانَّةِ وا ِ ابِْن َِل ِعنْدا   ىجس11  راب 
 [. 11 -10]التحرمي:
ذلك * ُمو  إِنَّاحمس  : قوله    :ومن  قْسا

ا
أ إِذْ  اْْلانَّةِ  ابا  ْصحا

ا
أ بالاْوناا  ا  ما كا ا  بالاْونااُهْم 

ا ُمْصبِِحيا   اُْصُِمنَّها اْستاثُْنونا    17َلا َلا ي ائٌِف    18وا ا طا لايْها افا عا ب ِكا واُهْم ناائُِمونا  فاطا  19ِمْن را
ِيِم   لُصَّ ْت َكا ْصباحا

ا
تانااداْوا ُمْصبِِحيا    20فاأ ا   21فا ِن اْغُدوا لَعا

ا
ِ أ ْرث ارِِميا   حا ُكْم إِْن ُكنُْتْم صا

ُتونا  فاانْ   22 افا تاخا يا واُهْم  لاُقوا  لايْ   23طا عا اَْلاوْما  ا  ياْدُخلانَّها َلا  ْن 
ا
ِمْسِكٌي  أ ا واغا   24ُكْم  لَعا ْوا  دا

ْرد  قاادِرِينا   وْ   25حا
ا
أ ا را ُّونا  فالامَّ ال اضا ل إِنَّا  ا قاالُوا  ُْن    26ها َنا ُْروُمونا  باْل  اْم   27ُما ل

ا
أ ُطُهْم  وْسا

ا
أ قاالا 

قُ 
ا
ب ُِحونا  أ تُسا اْوَلا  ل لاُكْم  الِِميا   28ْل  ظا ُكنَّا  إِنَّا  ب ِناا  را انا  ُسبْحا باْعُضهُ   29  قاالُوا  ْقبالا 

ا
ا فاأ لَعا ْم 

ُمونا   وا تاًلا اِغيا  قاالُوا ياا وا   30باْعض  يا ْن    31يْلاناا إِنَّا ُكنَّا طا
ا
بُّناا أ َسا را ا إِ عا ا ِمنْها رْيً اا خا نَّا ُيبِْدنلا

اِغُبونا   را ب ِناا  را َكا     32إَِلا  اْو  ل  ُ ْكْبا
ا
أ ةِ  اآْلِخرا اُب  ذا لاعا وا اُب  ذا الْعا لِكا  ذا ْعلاُمونا  كا يا  ىجس33نُوا 

 . [33-17القلم:]
إن بلون أهل مكة ابلقحط واجلوع بدعوة رسول "  : قال جار هللا الزخمشري 

ابا اْْلانَّةِحمس عليهم،    هللا   ْصحا
ا
ا بالاْوناا أ ما وهم قوم من أهل الصالة كانت   ، ىجسكا

سنته قوت  منها  أيخذ  فكان  بفرسخني،  صنعاء  دون  اجلنة  هذه  ويتصدق    ، ألبيهم 
األكداس أسفل  يف  وما  املنجل،  أخطأه  ما  للمساكني  يرتك  وكان  وما   ، (1)ابلباقي، 

إذا   النخلة  حتت  يبسط  الذي  البساط  على  بقي  وما  العنب،  من  القطاف  أخطأه 
فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبون    م شيء كثري،صرمت، فكان جيتمع هل

 

اجلوهري    األكداس(   أسفل   )وما   قوله:   (1)  الطعام -ابلضم-  ( الك د س  "):  قال  أكداِس  واحد   :  "
( )كدس(  مادة:  فهو  "  (. 969  /3الصحاح،  ودق  ديس  فإذا  البيدر  يف  الطعام  من  جيمع  ما  وهو 

 (. 2/126انظر: أساس البالغة ) "له كدس من الطعام وأكداس "(، يقال:  403املغرب )ص:  . "ال َعَرَمة 
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علينا   فحلفوا  األمر،  ضاق  عيال،  أولو  ُمْصبِِحيا حمسوحنن  ا  اُْصُِمنَّها السدف  ىجس َلا   ( 1)يف 
وقيل: كانوا من   جنتهم.    خفية عن املساكني، ومل يستثنوا يف ميينهم، فأحرق هللا

   .(2) "بين إسرائيل
املعىن النعم قد  إن  :  التصويري  وحاصل  من  عليهم  تظاهر  مبا  مكة  امتحنا كفار 

العطاء به من واسع  النعم ويؤدون    ؛واآلالء، وما رمحناهم  أيشكرون هذه  لنرى حاهلم، 
الرشاد سبيل  إىل  هلم  الداعي  ويتبعون  رهبم،  إىل  وينيبون  الرسول   ،حقها،  وهو 

   ًا، أم يكفرون به ويكذبونه، فيجحدون ا ونذيرً  وبشريً الذي بعثناه هلم هاداي
هللا  جزاء كفراهنم     حق  النعم  تلك  ويبيد  عنده  من  بعذاب  فيبتليهم  عليهم، 
فيه، وعزموا     هم، كما اختبن أصحاب ذلك البستان الذين منعوا حق هللا وجحود

على أال يؤدوا زكاته لبائس وال فقري، فحق عليهم من اجلزاء ما هم له أهل، ودمره شر  
 .(3)التدمري

النخيل   أنواع  من  فيه  بستان  صنعاء  بقرب  مسلم  لرجل  املفسرون: كان  قال 
إذا   وكان  والثمار،  احوالزروع  وقت  نصيبً ان  فأعطاهم  الفقراء  دعا  وافرً حلصاد    ، منه  اا 

اإِلكرام الثالثة  ،وأكرمهم غاية  أبناؤه  واملال    ، فقالوا: عيالنا كثري  ، فلما مات األب ورثه 
 

السدف"  (:السدف)  (1)  فهو  ابلضياء  اختطت  إذا  ) الظلمة  الطييب  حاشية  األصمعي (.  15/583"    قال 
:  (" َفة َفة  )و   (الَسد  لغة   (الس د  ويف   يف  الظلمة،  غريهم  جند:  األضداد.    ،الَضوء    :لغة  من  وهو 

عبيد   ( الَسَدف  )وكذلك   أبو  وقال  جيعل    :  ابلتحريك.  َفةَ )وبعضهم  الضوء    (: الس د  اختالَط 
َدَف الليل، أي والظلمة معً  " الصحاح، مادة:  أظلمَ   :ا، كوقت ما بني طلوع الفجر إىل اإلسفار. وقد َأس 

" انظر:  السدفة يف لغة متيم: الظلمة. قال: والسدفة يف لغة قيس: الضوء وقيل: "  .( 4/1372( )سدف)
( اللغة  الب  التمهيد  (، 2/386)  املخصص (،  1/307)  املزهر(،  12/256هتذيب  عبد  البن   ،

(16/18 .) 
 (. 590  -4/589الكشاف ) (2) 
 (. 29/35)  تفسري املراغي  (3) 
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وعزموا    ،املساكني كما كان يفعل أبون، فتشاوروا فيما بينهموال ميكننا أن نعطي    ،قليل
، وأن جينوا مثرها وقت الصباح خفية عنهم، وحلفوا اا من الفقراء شيئً على أال يعطوا أحدً 

هللا   فأرسل  ذلك،  الليل    على  احلديقة  نرً يف  على  األشجارا  وأتلفت   ،أحرقت 
، فظنوا أهنم أخطأوا اا وال مثرً ِإىل حديقتهم فلم يروا فيها شجرً الثمار، فلما أصبحوا ذهبوا  

عاقبهم فيها بنيتهم السيئة، فندموا   عرفوا أن هللا  ف  ،بستاهنم  هالطريق، مث تبني هلم أن
 على فعلهم، وعرفوا خطأهم.

الذي جحدوا أولئك  واقع  وامتنعوا عن   ،هللا      نَِعم  فهو مثل تصويري من 
وهو مثل   ،فيما من به عليهم، فحل ما حل  من عقاب هللا    حق هللا  أداء  

  بنعم فكفر وجحد تلك النعم، وامتنع عن أداء حق هللا    لكل من أنعم هللا  
 ، وغريهم.فيها، ككفار مكة

 
  املثل البياين:  - 2

الذي املعىن ويقر ِبه  ،اإلمجاليبني    وهو  ا  ويوضِ ح  املعقولة  عن طريق تصوير  ملعاين 
 ابلصور احملسوسة. 

منه:   أمهيةويقصد  على  ومقصده،  ، التمثيل  ذلك   التنبيه  اإلفهام    وداللته  وزايدة 
  والتذكري.
قوله  وذلك  * ة   حمس  : حنو  را جا شا كا ي ِباًة  طا ًة  ِما َكا ثاًًل  ما  ُ اَّللَّ ابا  َضا يْفا  كا تارا  اْم  ل

ا
أ

 ِ ا ثااب ْصلُها
ا
أ ي ِباة   اطا فارُْعها اءِ    ٌت وا ما ُ   24ِِف السَّ ياْْضُِب اَّللَّ ا وا ب ِها ا ُكَّ ِحي  بِإِذِْن را ُكلاها

ُ
تُْؤَِت أ

لِلنَّ  ْمثاالا 
ا
ُرونا  اْْل كَّ تاذا يا لَُّهْم  لاعا ثاُل حمس  :وقوله    [.25-24]إبراهيم:  ىجس25اِس  ة     وما ِما َكا

ار   ا ِمْن قارا اها ا ل بِيثاة  اْجُتثَّْت ِمْن فاْوِق اْْلرِْض ما ة  خا را جا شا بِيثاة  كا  [. 26]إبراهيم:   ىجسخا
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ْصلُهااحمس:  الشبه  وجهو .  الطيبة  الشجرة:  به  هاملشب  و .  طيبة  كلمةال:  هاملشب  ف
ا
ثاابٌِت    أ

اءِ   ما ا ِِف السَّ فارُْعها ا   24وا ب ِها ا ُكَّ ِحي  بِإِذِْن را ُكلاها
ُ
 . الكاف: التشبيه أداةو . ىجستُْؤَِت أ

 .  األربعة ألركانل  ستجمعم اتم تشبيه  فهو

من   اآلايت  يف  جاء  ما  عاشور    هقالما    البيانويوضح  بن  الطاهر  حممد  اإلمام 
،  :قال ِعد ةَ ملا كان    (املثل)و "  حيث  ًنا  م َتَضمِ  صح    َمع ىًن  يف   أشياء  االقتصار 

فعل   ابا حمستعليق  قوله:    ىجسَضا يفسره  إمجال  وجه  على  ة  حمسبه  را جا شا كا ي ِباًة  طا ًة  ِما إىل ..  ىجسَكا
ةً حمسآخره، فانتصب   ِما البدلية من    ىجسَكا ثاًًل حمسعلى  املثل    ؛بدل مفصل من جممل  ىجسما ألن 

بِيثاة  حمسملا تدل عليه اإلضافة يف نظريه يف قوله:  ؛يتعلق هبا ة  خا ِما ثاُل َكا  . ىجسوما
وأن    ،قيل: هي كلمة اإلسالم، وهي: شهادة أن ال إله إال هللا  (الكلمة الطيبة)و

 والكلمة اخلبيثة: كلمة الشرك. ، ا رسول هللاحممدً 
للنفع(الطيبة)و الطيب  استعري  النافعة.  الروائح   ؛:  النفوس كوقع  وقعه يف  حلسن 
 الذكية.
االفرتاع(الفرع)و من  مشتق  وعال،  الشيء  من  امتد  ما  وفرع    ،:  االعتالء.  وهو 
 غصنها، وأصل الشجرة: جذرها. :الشجرة
اءِ حمسو ما  مستعمل يف االرتفاع، وذلك مما يزيد الشجرة هبجة وحسن منظر. ىجسالسَّ
اهلمزة-(  األكل)و معىن املأكول،    :-بضم  على  الشجرة  ضمري  إىل    : وإضافته 

 .الالم
والفرح يف النفس، وازدايد أصول   ، فاملشبه هو اهليئة احلاصلة من البهجة يف احلس

أغصان  ومناء  املنظر،  ومجال  األصل،  رسوخ  هبيئة  املتتالية  املنافع  ابكتساب  النفع 
حدى اهليئتني يقابله اجلزء  األشجار. ووفرة الثمار، ومتعة أكلها. وكل جزء من أجزاء إ
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قاباًل  يكون  أن  التمثيل  أحوال  أكمل  وذلك  األخرى،  اهليئة  من  التشبيه  اآلخر  جلمع   
 وتفريقه.

ابلشجرة اخلبيثة على الضد جبميع   (الكلمة اخلبيثة )وكذلك القول يف متثيل حال  
والضر  التفكري،  وكدر  الصدر،  وضيق  االعتقاد،  اضطراب  من  املاضية  الصفات 

 اقب.املتع
اختصارً  التمثيل  فيها  اختصر  املنافع    ؛اوقد  سائر  عنها  فانتفت  ابملضاد،  اكتفاء 

 . (1) "للكلمة الطيبة
ُرونا  حمس  :وقوَل   كَّ تاذا لَُّهْم يا ْمثاالا لِلنَّاِس لاعا

ا
ُ اْْل ياْْضُِب اَّللَّ أي: ألن فيها    ىجس25وا

 وتصوير للمعاين املعقولة ابلصور احملسوسة. ،زايدة إفهام وتذكري
 

 بني التمثيل والتشخيص:: اتسًعا
 ذكر البعض أن من أمساء التمثيل: )التشخيص(. 

 .   (2) وذكروا له أمساء أخرى، كالتقليد، واحملاكاة، واملسلسالت، واملسرحيات 
املعىن االصطالحي، ال جمرد   : حيث أريد منه  (التشخيص)  : وقد ت وسع يف مفهوم

 العلم ابملشخص.  
التشخيص من حيث    فهذا يفيد  ، أنه زيد  : فالن؟(، فكان اجلواب   )من:  فإذا قيل

 معناه اللغوي العام، وهو مما ال يدخل يف هذا الباب.  
املراد هو التشخيص  الذي  )  :ولكن  إمتاًعا التصوير  النفس  أعماق  إىل  يسري 

 . (وإقناًعا
 

 (. 225-13/224) التحرير والتنوير   (1) 
 (. 16-15( انظر: حكم التمثيل، لبكر بن عبد هللا أبو زيد )ص:2) 
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 والظواهر  فهو تصوير بلغ أعلى درجات البالغة من حيث إنه يستنطق اجلمادات 
يف   ابلصفات   صفتت  وجيعلها  الوجدانية،  واالنفعاالت   الطبيعية، فرتسخ  اإلنسانية، 

املشاهد.   مبثابة  الت  الذهن؛ ألهنا  الت  فليس  أو  لذاته،  شخيص  مقصوًدا  فنيًّا  عماًل  صوير 
 . (اإلمتاع واإلقناع) :وتثبيتها وتعميقها عن طريق ،وإمنا وسيلة لتبليغ الدعوة اإلسالمية

ومجاله، وإىل إدراك الغاية من والتشخيص يوجه النفس إىل إدراك تناسق الوجود،  
الباحث يف ظالله    أ  اخللق، فهو يعمق مفهوم النص، ويزيد املعىن بعًدا وحركة حيث يتفي  

 ، وروعة األسلوب، وبعد املعىن.مجاليات النص
تعريف   يف  قيل  حياة،  )  (:التشخيص)وقد  به  ليس  ما  على  احلياة  خلع  إنه 

وجعلها تتصف ابلصفات  ت الوجدانية،  كاجلمادات، والظواهر الطبيعية، والنفعال
 . (من خَّلل التصوير الذي يقرب املعىن وجيليه، ويزيده رونًقا وبعًدا اإلنسانية

يضحك..  والنهر  حزيًنا،  يودعك  والليل  ابمسًا،  يستقبلك  زخرت   فالقمر  وقد 
الصبح   فنرى  ومجاليته،  التشخيص  حسن  فيها  يظهر  بصور  الكرمية  القرآنية  اآلايت 

سا حمسيتنفس تنفرج عن حياته اهلانئة ثناايه:  بِْح إِذاا تانافَّ الصُّ  [. 18]التكوير: ىجسوا
يف  احلياة  وتبعث  املعقول،  املعىن  اليت جتسد  البالغية  األساليب  من  والتشخيص 

وجتسم   تكو اجلمادات،  ما  أقرب  هي  متخلية  صورة  يف  املرئية  األفكار  الصورة  إىل  ن 
سائغةاملشاهدة،   وعبارات  جذاب،  ورونًقا  ،  رائقة  أبسلوب  حركة  املعاين  على  تضفي 

 .ترتقي ابلسامع  املشاهد املرئي بصورة جتذب االهتمامومجااًل، و 
سيد قطب   ما خط ه  :وأهم الكتاابت اليت متيزت إببراز بالغة التشخيص يف النص

  )الكرمي القرآن  يف  الفين  )التصوير  ظالل يف كتابه:  )يف  يف كتابه:  وكذلك   ،
حىت إن القارئ ليلحظ   ،اهتمامه هبذه الظاهرة  : القرآن( حيث إن السمة البارزة فيه هي

 . همامجال التصوير فيما خطه في 
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تو  واضحة  بينة  الكرمي  القرآن  من  مناذج  ذكر  بالغة  قد  من  النص  يف  ما  عكس 
احملسة   لتشخيصا يعب ابلصورة  الكرمي  القرآن  أسلوب  فالتشخيص يف  واحلياة،  واحلركة 

الذهين املعىن  املنظور،    ،املتخيلة عن  احلادث احملسوس، واملشهد  النفسية، وعن  واحلالة 
والطبيعة البشرية، مث يرتقي ابلصورة اليت يرمسها فيمنحها احلياة    ،وعن النموذج اإلنساين

النفسية  احلالة  وإذا  أو حركة،  هيئة  الذهين  املعىن  فإذا  املتجددة،  احلركة  أو  الشاخصة، 
جمسمة  البشرية  الطبيعة  وإذا  حي،  شاخص  اإلنساين  النموذج  وإذا  مشهد،  أو  لوحة 

 مرئية. 
وامل والقصص  واملشاهد  احلوادث  احلياة فأما  فيها  حاضرة،  شاخصة  فريدها  ناظر 

 . (1) وفيها احلركة، فإذا أضاف إليها احلوار فقد استوت هلا كل عناصر التخييل..
"إن التصوير هو األداة املفضلة يف أسلوب القرآن، فليس هو حلية   :وقال  

إمنا هو مذهب مقرر،  وخطة موحدة، وخصيصة   ،أسلوب، وال فلتة تقع حيثما اتفق
ة، يتفنن يف استخدامها بطرائق شىت، ويف أوضاع خمتلفة، ولكنها ترجع يف النهاية  شامل 

 إىل هذه القاعدة الكبرية: )قاعدة التصوير(. 
 (، التصوير الفين يف القرآن)وجيب أن نتوسع يف معىن التصوير، حىت ندرك آفاق  

لنغمة، تقوم فهو تصوير ابللون، وتصوير ابحلركة، وتصوير ابلتخييل، كما أنه تصوير اب
ونغم   الكلمات،  وجرس  واحلوار،  الوصف  يشرتك  ما  وكثريًا  التمثيل.  يف  اللون  مقام 
واحلس  واألذن  العني  تتمالها  الصور،  إبراز صورة من  السياق يف  وموسيقى  العبارات، 
جمردة   ألوان  ال  األحياء،  عامل  من  منتزع  حي  تصوير  وهو  والوجدان.  والفكر  واخليال 

تصوير   جامدة  فاملعاين وخطوط  والوجدانت.  ابملشاعر  واملسافات  فيه  األبعاد  تقاس 

 

 . (36( التصوير الفين يف القرآن )ص:1) 
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عليها   ختلع  الطبيعة  من  مشاهد  يف  أو  حية،  آدمية  نفوس  يف  تتفاعل  وهي  ترسم، 
 . (1) احلياة"

يف )املثل السائر(    ابن األثري    من قبل  (ظاهرة التشخيص)وقد تكلم عن  
بشيء من البسط والتبيني حني فض ل األساليب اخليالي ة من تشبيه واستعارة وكناية على 
األساليب احلقيقة يف ابب الفصاحة والبالغة؛ إلفادة التخييل، وإثبات الغرض املقصود  

قولنا:  يف نفس الس امع بواسطة التصوير، حىت يكاد ينظر إليه عياًن. أال ترى أن حقيقة  
والتخييل،   التصوير  يف  القولني  بني  فرق  ولكن  شجاع(،  )زيد  قولنا:  هي  أسد(  )زيد 

زيد  )وإثبات الغرض املقصود يف نفس الس امع سوى أنه رجل جريء مقدام، فإذا قلنا:  
األسد  (أسد ذلك صورة  عند  مبا    ،وصفته   ،وهيئته  ،خييل  قوله  وقوة..ودعم  بطش  من 

األمسى من حيث إثبات اخليال يف النفس بصورة املشبه  يفيد أن التشخيص هو املقصد  
 به أو معناه، وذلك أوكد يف طريف الرتغيب فيه، أو التنفري عنه.      

"وأما فائدة التشبيه من الكالم فهي أنك إذا مثلت الشيء ابلشيء، فإمنا    :يقولو 
طريف  يف  أوكد  وذلك  معناه،  أو  به  املشبه  بصورة  النفس  يف  اخليال  إثبات  به  تقصد 

 الرتغيب فيه، أو التنفري عنه.
أال ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبًتا يف النفس 

 و إىل الرتغيب فيها. خيااًل حسًنا يدع
  

 

 (. 39 -37( املصدر السابق )ص:1) 
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خيااًل  النفس  يف  مثبًتا  ذلك  منها كان  أقبح  شيء  بصورة  شبهتها  إذا  وكذلك 
 . (1) قبيًحا يدعو إىل التنفري عنها، وهذا ال نزاع فيه"

اجملال االستعاري املرتبط ابلتشخيص يؤدي إىل االمتزاج الكامل يف إن  "قيل:  قد  و 
دوره    ،الصورة للخيال  ويصبح  املختلفة،  جوانبها  يف  الصورة  أقطار  التعبري  أخذ  حبيث 

 اهلام يف إشباع الصورة ومتثلها. 
عما  التعبري  عن  احلقيقية  ومعانيها  األلفاظ  قصور  إىل  مرده  التصوير  أو  واخليال 
يشاهد األديب يف حياته النفسية الداخلية من مشاعر، فيتحول من جماز إىل جماز، ومن 

عارة إىل استعارة، وكأننا  نقفز معه يف مسائه من أفق إىل أفق، فنشعر بغري قليل من  است
هبا عن   ننفصل  متتابعة  الصور  علينا  تعرض  خياله  دار  معه يف  قل: كأننا  أو  البهجة، 
املتعة؛ إذ نشعر كأننا ختلصنا من   إليها، وحنس بغري قليل من  الواقعية، فنسكن  حياتنا 

 .     (2) عن ا إىل حني" احلياة، وانزاحت أعباء
النجوم اليت   وتتجلى ظاهرة التصوير "بصورة واضحة يف مثل تعبريه اللطيف عن 

وتتوارى الظالل،   ، ختنس  يف  يعس  حي  وكأنه  الليل  وعن  وتبز،  يف كناسها  كالظباء 
قِْسُم بِاْْلُنَِّس  حمسوالصبح وكأنه حي يتنفس ابلنور:  

ُ
ارِ الُْكنَِّس    15فاًلا أ اللَّيِْل إِذاا وا   16اْْلاوا

ْسعاسا   سا    17عا نافَّ تا إِذاا  بِْح  الصُّ الغروب    [.18  -15]التكوير:  ىجس18وا ملشاهد  عرضه  ويف 
والقمر:   ِق    فاًلا حمسوالليل  فا بِالشَّ قِْسُم 

ُ
قا    16أ واسا ا  واما اللَّيِْل  قا    17وا َّسا ات إِذاا  رِ  ما الْقا  ىجس18وا

 

 (.     99-98د. عبد هللا علي حممد حسن )ص: دراسة حول أسلوب التشبيه،   وانظر:   (،99/ 2( املثل السائر )1) 
العال  2)  عبد  قطب  القرآن، حممد  التصوير يف  وانظر: مجاليات  أمني،  لبكري شيخ  القرآن،  يف  الفين  التعبري   )

 ( فما بعد.  68)ص:
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يتمشى ويسري:    [، 18-16]االنشقاق: الفجر والليل وهو  ْجرِ  حمسأو ملشاهد  الْفا اال    ١وا َلا وا
ْْش    تْرِ   2عا الْوا ْفِع وا الشَّ اْْسِ   3وا اللَّيِْل إِذاا ي  .  (1) "[.. 4-1]الفجر:  ىجس4وا

قوله   ويتضح اْْسِ حمس  :   ذلك جليًّا يف  ي إِذاا  اللَّيِْل  خملوق   :الليل هنا"فإن    ؛ىجسوا
السرى الظالم! أو مسافر خيتار  الكون، وكأنه ساهر جيول يف  لرحلته    حي، يسري يف 

البعيدة! اي ألنقة التعبري! واي ألنس املشهد! واي جلمال النغم! واي للتناسق مع الفجر، 
 .   (2) والليايل العشر، والشفع والوتر!"

ارا حمس  :يف قوله    (ظاهرة التشخيص)فإنك تلمح  وكذلك   انلَّها اللَّيْلا  ُيْغَِش 
ثِيًثا حا ْطلُُبُه  ويدور    [،54]األعراف:  ىجسيا يدركه.  فال  النهار  طلب  يف  يسرع  الليل  فكأن 

ْن تُْدرِكا حمس  :اخليال يف السباق بني الشمس والقمر يف قوله  
ا
ا أ اها ْمُس يانْباِِغ ل َلا الشَّ

ارِ  ابُِق انلَّها اللَّيُْل سا َلا  را وا ما إنه سباق عظيم ال يين وال يفرت، وهذه صورة    [40]يس:  ىجسالْقا
لسراب حىت اذا ما وصله مل جيده شيًئا، بل وجد ما مل خيطر الظمآن الذي جيري وراء ا

هللا   وجد  ابله  ُبُه  حمسعنده:    على  ْسا ُيا ة   بِقِيعا اب   ا ْسا كا الُُهْم  ْعما
ا
أ ُروا  فا كا ِينا  اَّلَّ وا

اباهُ  هُ فاوافَّاهُ ِحسا ا ِعنْدا دا اَّللَّ واجا يْئًا وا ِْدهُ شا اْم َيا اءاهُ ل ِتَّ إِذاا جا اًء حا ْمآُن ما إهنا    [39]النور:  ىجسالظَّ
 صورة فنية ساحرة. 

 . (3) .."ختييل قوي :روح القصة، وفيها  :هنا صور فنية ساحرة، فيها"و
املعىن  احملسة عن  يعب ابلصورة  الكرمي  القرآن  أن  الوضوح مبكان  أصبح من  وقد 

ال   احملس  وأن  يكون حقيقة  ،خيلوالذهين،  أن  له حقيقة  ،إما  يكون  ال  هو    كما  ،أو 
عمال الكفار ألتصوير ، وفيه ، فهو من قبيل خداع احلواسالشأن يف املثال اآلنف الذكر

 

 (. 6/3802) القرآن  ظالل يف ( 1) 
 (. 6/3903(  املصدر السابق )2) 
 (. 246)ص:  ر الفين يف القرآنيالتصو  (3) 
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خيدعون أنفسهم حني يظنوهنا شيًئا؛ أو أهنم يف ضالل دائم، ال خمرج هلم منه، وال الذين  
 هادي هلم فيه.  

 
 خصائص الصورة يف القرآن الكرمي:: عاشًرا

 التخييل احلسي: - 1
بُوا بِآحمس  : قوله    :ومن أمثلة الصور احلسية  ذَّ ِينا كا ا إِنَّ اَّلَّ نْها وا عا ُ اْستاْكْبا يااتِناا وا

اْْلِيااطِ  م ِ  سا ِِف  ُل  اْْلاما يالِجا  ِتَّ  حا اْْلانَّةا  ياْدُخلُونا  َلا  وا اءِ  ما السَّ بْوااُب 
ا
أ اُهْم  ل تَُّح  ُتفا   ىجس َلا 

ة  حمس  [،40]األعراف: بِقِيعا اب   ا ْسا كا الُُهْم  ْعما
ا
أ ُروا  فا كا ِينا  اَّلَّ اُهْم   فامااحمس،  [39]النور:  اآلية  ىجس..وا ل

ةِ ُمْعرِِضيا   ِن اِلَّْذكِرا ٌة    49عا نَُّهْم ُْحٌُر ُمْستانْفِرا
ا
أ ة    50كا را  .  [51-49:املدثر] ىجس51فارَّْت ِمْن قاْسوا

 
 التجسيم الفين: - 2

املعنوايت اجملردة، وإبرازها أجساًما  ) أبنه      وقد عرفه سيد قطب جتسيم 
 .  (1) (أو حمسوسات على العموم 

أن يتخيل األديب الفنان األمر املعنوي صورة معينة يرسها يف ذهنه،  )وقيل:  
 . (2) (ا على وجه التشبيه والتمثيل والستعارةويصري هذا األمر يف خيالنا جسمً 

الكرمي* القرآن  أمثلته يف  ِ    قادْ حمس:  قوله    :ومن  اَّللَّ اءِ  بِلِقا بُوا  ذَّ كا ِينا  اَّلَّ ِْسا  خا
ْوزاارا 

ا
ِْملُونا أ ا واُهْم ُيا ْطناا فِيها ا فارَّ ا ما تاناا لَعا ْْسا ْغتاًة قاالُوا ياا حا ُة با اعا اءاتُْهُم السَّ ِتَّ إِذاا جا ُهْم حا

ا ُظُهورِهِمْ  ُ حمس  [، 31]األنعام:  ىجسلَعا ال ْعما
ا
ب ِهِْم أ ُروا بِرا فا ِينا كا ثاُل اَّلَّ ِيُح  ما ْت بِهِ الر  اد  اْشتادَّ راما ُهْم كا

 

)ص: انظر:  (  1)  قطب  سيد  الفين،  غنيم  72التصوير  حنان  قطب،  سيد  شعر  يف  الفين  التصوير  وانظر:   ،)
 (. 45(، النقد األديب أصوله ومناهجه، سيد قطب )ص:100)ص:

 (. 101نظرية التصوير الفين عند سيد قطب، صالح عبد الفتاح اخلالدي )ص: انظر:  (2) 
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ِصف   َعا ياْوم   بَّة  حمس  [،18]إبراهيم:  ىجسِِف  حا ثاِل  ما كا  ِ اَّللَّ بِيِل  سا ِِف  اُهْم  ال ْموا
ا
أ ُينْفُِقونا  ِينا  اَّلَّ ثاُل  ما

بَّة   ِ ُسنُْبلاة  ِمائاُة حا
ناابِلا ِِف ُك  بْعا سا نْباتاْت سا

ا
 [.261]البقرة: ىجس..أ

 
 التناسق الفين: - 3

"إن القرآن الكرمي يرسم صورًا ويعرض مشاهد، فينبغي   : يقول سيد قطب  
الفين يف ماء   أن نقول: إن هذه املشاهدات وتلك الصور يتوافر هلا أدق مظاهر التناسق

 الصورة، وجوِ  املشهد، وتقسيم األجزاء، وتوزيعها يف الرقعة املعروضة..   
استعراض  عند  الفين(  )التصوير  فصل:  يف  هذا  من  إىل شيء  أملعنا  وقد  يقول: 
ينفقون  الذين  الصفوان عليه تراب، وصورة  الناس، وصورة  ينفق ماله رئء  الذي  صورة 

اىل، وصورة اجلنة فوق الربوة..وما بني الصورتني من توازن يف  أمواهلم ابتغاء مرضاة هللا تع
 األجزاء، وتقابل يف األوضاع.  

 وهذا اللون من التناسق هو مفتاح الطريق الذي نعنيه هنا ابلذات. 
 والذي نعنيه هو: 

ما يسمى )بوحدة الرسم(، وحىت املبتدئون يف القواعد يعرفون شيًئا عن هذه   أوًل:
الوحدة، فلسنا يف حاجة إىل شرحها. ويكفي أن نقول: إن القواعد األولية للرسم حتتم 

 أن تكون هناك وحدة بني أجزاء الصورة، فال تتنافر بني جزئياهتا. 
الصورة    واثنًيا: أجزاء  تناسبها-توزيع  ا  -بعد  ال على  حىت  معينة  بنسب  لرقعة 

 يزحم بعضها بعًضا، وال تفقد تناسقها يف جمموعها. 
به، والتدرج يف    واثلثًا: الذي ترسم  املتسق (الظالل)اللون  العام  ، مبا حيقق اجلو 

 مع الفكرة واملوضوع. 
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امل يف  )التوزيع(  يالحظ  كما  التناسق  هذا  يالحظ  ابأللوان  شاهد والتصوير 
 .(1) والسينمائية" املسرحية 

نظم  فمن  معجزة،  خصائص  من  حواه  مبا  ذروته  القرآن  يف  التناسق  بلغ  "وقد 
تعبري مصور، إىل   نسق متسلسل، إىل  فصيح، إىل سرد عذب، إىل معىن مرتابط، إىل 
إىل   األجزاء،  اتساق يف  إىل  منغمة،  موسيقى  إىل  ختييل جمسم،  إىل  مشخص،  تصوير 

 . (2) له يتم اإلبداع، ويتحقق اإلعجاز"يف اإلخراج، وذا  كتناسق يف اإلطار، إىل افتنان 
القرآن،  اتساق  به:  نعين  فإننا  وموسيقاه،  القرآن  إيقاع  يف  التناسق  قلنا  وإذا 
وائتالف حركاته وسكناته، ومداته و غن اته..ذلك ما يسرتعي األمساع، ويستهوي النفوس  

 بطريقة ال ميكن أن يصل إليها أي كالم آخر من منظوم أو منثور. 
لتصويري يدركه كل من أرهف وال شك أن اإلعجاز يف تناسق القرآن املوسيقي ا

حسه، وكل من ألقى مسعه إىل جمموعته الصوتية سيجد لذاهتا، ويوقن أنه نسيج فذ من  
 .(3) غم حىت ولو كان املستمع أعجميًّاالن

قوله   والتخييل(  والتشخيص  )التجسيم  فيها:  اجتمع  اليت  النماذج    : ومن 
َمغ ه  فَِإَذا ه َو زَاِهقٌ  َبل  حمس قِ  َعَلى ال َباِطِل فَ َيد   [.  18]األنبياء:  ىجسنَ ق ِذف  اِبحلَ 

 ."أما )التجسيم( ففي تصوير احلق ابلقذيفة الثقيلة
 . وأما )التشخيص( ففي دمغ احلق الباطل وإزهاقه إايه 

 

ال 1)  )ص: (  القرآن  يف  الفين  القصة  115-114تصوير  يف  الفنية  الصورة  وانظر:  نصرية   (،  بلحسيين  القرآنية، 
 (. 131صالح اخلالدي )ص: ، ، نظرية التصوير الفين عند سيد قطب( 45)ص:

 (.  55-54( الصورة الفنية يف القصة القرآنية، بلحسيين نصرية )ص:2) 
(، وانظر: التصوير الفين يف شعر سيد قطب،  190( التعبري الفين يف القرآن الكرمي، بكري شيخ أمني )ص:3) 

 (. 125حنان غنيم )ص: 
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القذف الذي حتدثه حركة  الثقل  نوع  تصور  ففي  )التخييل(  الدمغ  ، وأما  مث    ،مث 
صدى   تكون  أن  توشك  شداد  أصوات  فإهنا  الباطلاإلزهاق،  تتحطم   ، لعظام  وهي 

 .(1)وتقعقع"
 

 آفاق التصوير:: احلادي عشراملطلب 
إن التصوير له أبعاد وآفاق يدركها من توسع يف هذا املفهوم، وَفِقه آفاق املعاين 

 العنان للخيال والتحليل. أبذن واعية، وعقل مستنري، وأطلق 
 هذه اآلفاق يف النقاط التالية:   وقد أوجز سيد قطب 

 التصوير ابللون.   األوىل:
 التصوير ابحلركة.   الثانية:
 التصوير ابلتخييل.   الثالثة:
 غمة تقوم مقام اللون يف التمثيل.التصوير ابلن الرابعة:

العبارات،    اخلامسة: الكلمات، ونغم  الوصف، واحلوار، وجرس  وكثريًا ما يشرتك 
واخليال،  واحلس  واألذن،  العني  تتمالها  الصور  من  صورة  إبراز  يف  السياق  وموسيقى 

 والفكر والوجدان.
أهم  قاعدة من  بل هي  الكرمي،  القرآن  الفين يف  التصوير  واحلركة مسة من مسات 

تص يف  تتضح  احلركة  وهذه  يف قواعده،  وكذلك  النفسية،  واحلالة  الذهين،  املعىن  وير 
مجيًعا   نراها  وبذلك  واملشاهد،  واحلوادث  واألمثال،  القصص،  ويف  اإلنساين،  النموذج 
إننا حنس فيها ابحلياة، ونرى حركتها مجيعا   أمامنا جمسمة ومرئية، ليس هذا فقط، بل 

ني نظارة، وحىت ينقلهم نقاًل ماثلة أمام أعيننا، "فما يكاد يبدأ العرض حىت حييل املستمع
 

 (. 2/121(، وانظر: اإلتقان )325-324القرآن، صبحي الصاحل )ص:( مباحث يف علوم 1) 



  

  

   

519 

  

املناظر، وتتجدد  تتواىل  أو ستقع، حيث  فيه  الذي وقعت  األول،  احلوادث  إىل مسرح 
احلركات، وينسى املستمع أن هذا كالم يتلى، ومثل يضرب، ويتخيل أنه منظر يعرض، 
بشىت   االنفعال  وهذه مسات  وتغدو،  املسرح  على  تروح  فهذه شخوص  يقع،  وحادث 

امل احلوادث،الوجدانت  مع  املتساوقة  املوقف،  من  هبا    نبعثة  تتحرك  وهذه كلمات 
املضمرة"األ األحاسيس  عن  فتنم  وفصله يف كالم   . (1) لسنة،  ذلك  قطب  سيد  بني  مث 

 يطول جلبه.
 

 مناذج أخرى من ْجاليات التصوير يف القرآن الكرمي:: الثاين عشراملطلب 
الداللة على   التشخيص، وأوضحوا وجه  املفسرين مناذج كثرية من  ذكر كثري من 

 ذلك التصوير. 
ادُ حمس  :من تفسري قوله      ما ذكره اإلمام ابن عاشور  :فمن ذلك    ياكا

 ُ اَّللَّ اءا  شا اْو  ل وا قااُموا  لايِْهْم  عا ْظلاما 
ا
أ ِإَوذاا  فِيهِ  ْوا  شا ما اُهْم  ل اءا  ضا

ا
أ ا  َُكَّما اراُهْم  بْصا

ا
أ ُف  ْطا َيا ُْق    الْْبا

قاِديرٌ  ء   ْ َشا  ِ
ُك  ا  لَعا ا  اَّللَّ إِنَّ  ارِهِْم  بْصا

ا
واأ ْمعِِهْم  بِسا هابا  ا   : يقول  [  20]البقرة:  ىجسَّلا

وم سائرين يف ليل أبرض قوم أصاهبا الغيث وكان أهلها  "فشبهت حال املنافقني حبال ق
ْوا فِيهِ حمس  :كانِ ني يف مساكنهم كما ع لم ذلك من قوله   شا اُهْم ما اءا ل ضا

ا
ا أ فذلك    ىجسَُكَّما

الغيث نفع أهل األرض، ومل يصبهم مما اتصل به الرعد والصواعق ضر، ومل ينفع املارين 
وال الظلمات  من  به  اتصل  ما  هبم  وأضر  للقرآن هبا،  مستعار  فالصيب  والبق،  رعد 

 وهدى اإلسالم، وتشبيهه ابلغيث وارد.  

 

   .( 38-36التصوير الفين يف القرآن )ص: (،130نظر: التصوير يف شعر سيد قطب  )ص:( ا1) 
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مثل ما بعثين هللا به من اِلدى كمثل الغيث أصاب ويف احلديث الصحيح: )) 
 .  (1) ..اخل((أرًضا فكان منها نقية

القرآن:   نابااتُهُ حمسويف  ارا  الُْكفَّ با  ْعجا
ا
أ يْث   غا ثاِل  ما حالة    [. 20]احلديد:  ىجس كا جتد  وال 

بديع   من  وهو  والسحاب،  املطر  حالة  مثل  وضر  نفع  اختالط  هيئة  لتمثيل  صاحلة 
  التمثيل القرآين، ومنه أخذ أبو الطيب قوله:

 (2)ا وخت  شى الصواِعق      ه  ا ِمن   حلَيي  َرج ى ا      َفىًت كالس حاِب اجلَو ِن خي  َشى وي  ر جَتى       
ملا   مستعار  تعرتي  و)الظلمات(  مساعه كما  عند  الوحشة  من  الكافرين  يعرتي 

لقوارع  النجوم والقمر. و)الرعد(  الغيم؛ ألنه حيجب عنه ضوء  الليل وحشة  السائر يف 
القرآن وزواجره. و)البق( لظهور أنوار هديه من خالل الزواجر. فظهر أن هذا املركب  

التمثيل. أعلى  وهو  التشبيه،  تفريق  العتبارات  صاحل  من    التمثيلي  فيعل  و)الصيب( 
إن ايءه للنقل من املصدرية  :    صاب يصوب صواًب إذا نزل بشدة، قال املرزوقي

 

قال: ))مثل ما بعثين     عن النيب  [ عن أيب موسى  79]   ( صحيح البخاري) ( ومتامه يف  1) 
املاء، فأنبتت الكأل   نَِقي ٌة قَِبَلت   الغيث الكثري أصاب أرًضا، فكان منها  هللا به من اهلدى والعلم كمثل 
والعشب الكثري، وكانت منها َأَجاِدب  أمسكت املاء، فنفع هللا هبا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت  

سك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل من فقه يف دين هللا ونفعه ما بعثين  منها طائفة أخرى إمنا ِقيَعاٌن ال مت
وهو يف   به..((،  أرسلت  الذي  يقبل هدي هللا  ومل  رأًسا  بذلك  يرفع  مل  من  ومثل  وعلم،  فعلم  به،  هللا 

 [. و)نقية( يعين: األرض الطيبة. 6093)صحيح مسلم( ]
بن جين بضم اجليم، وقال: السحاب: مجع سحابة؛  (. )اجلون( األسود هنا. ورواه ا77( ديوان املتنيب )ص:2) 

ولذلك قال: اجلون بضم اجليم؛ ألنه مجع .واملعىن: مرجو مهيب يرجى نفعه ويهاب ضره، كالسحاب  
هو كالسحاب   الرجل  هذا  إن  يقول:  املطر.  واحليا:  األسود.  فاجلون:  صواعقه.  وختشى  مطره  يرجى 

ر، وخيشى منه الصواعق. أي: أنه مرجو خموف. انظر:  األسود الذي فيه املطر، فهو ترجى منه األمطا
(، وديوان أيب الطيب املتنيب ابلشرح املنسوب إىل  1/318(، والنهاية، البن األثري )111األضداد )ص:

 (. 389-1/387(، املزهر )13/101: )جون( )(، ولسان العرب، مادة 2/346العكبي )
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السحاب ومن ظالم  احلاصلة من كثافة  الظلمة  بشدة  للمطر  فهو وصف  االمسية  إىل 
 الليل.

قوله   أن  اءِ حمس  : والظاهر  ما السَّ وصف    ىجسِمنا  هو  وإمنا  للصيب،  بقيد  ليس 
مقام  املقام  إذ  التمثيل؛  هذا  يف  الصيب  صورة  استحضار  لزايدة  به؛  جيء  كاشف 

 كقول امرىء القيس:  ،إطناب 
؛ إذ قد علم السامع أن السيل ال (1)ر  َحط ه  الس ي ل  ِمن  َعِل()***كج ل م وِد َصخ  

ائِر  ياِطرُي  حمس  :وير، وكقوله  حيط جلمود صخر إال  من أعلى، ولكن ه أراد التص َلا طا وا
يْهِ  رِْض حمس  :وقوله    [،38]األنعام:  ىجسِِبانااحا

ا
اْْل ِِف  يااِطُي  الشَّ تُْه  اْستاْهوا ِي  َّلَّ  ىجس َكا

اءِ حمس    :وقال [، 71]األنعام: ما اراًة ِمنا السَّ لايْناا ِحجا ْمِطْر عا
ا
 . (2) "[32]األنفال: ىجسفاأ

أبو   بينه شيخ اإلسالم  حيث قال يف تفسري قوله     السعودومن ذلك ما 
:  ثاُل حمس اًء ُصمٌّ بُْكٌم   واما نِدا ًء وا ُع إَِلَّ ُدَعا اْسما ا َلا ي نْعُِق بِما ِي يا ثاِل اَّلَّ ما ُروا كا فا ِينا كا اَّلَّ

ْعقِلُونا  ُهْم َلا يا  [. 171]البقرة: ىجسُعَْمٌ فا
ُروا حمس"  :قوله    :يقول   فا كا ِينا  ثاُل اَّلَّ مجلة ابتدائية واردة؛ لتقرير   ىجس واما

التصوير بطريق  قبلها  مضاما  وفيها  ووضع    (3)ف،  عليه،  )مثل(  لداللة:  حذف؛  قد 
 

ِبر  َمًعا***(.. يقول: هذا الفرس مكر إذا أريد منه الكر، ومفر إذا  ( عجز بيت صدره: )ِمَكر   ِمَفر    1)  م ق ِبل  م د 
إذا أريد منه إدابره، وقوله: مًعا، يعين أن الكر والفر   إقباله، ومدبر  أريد منه  إذا  الفر، ومقبل  أريد منه 

فيها تضاًدا، مث شبهه يف سرعة  فعله؛ ألن  قوته ال يف  واإلدابر جمتمعة يف  َمر ِه وصالبة خلقه    واإلقبال 
الق  امرئ  ديوان  حضيض.  إىل  عال  مكان  من  السيل  ألقاه  عظيم  الرمحن  حبجر  عبد  بتحقيق:  يس، 

 (. 55-54)ص: املصطاوي 
 (.  1/317( التحرير والتنوير )2) 
( أي: إن قلنا: على حذف مضاف من األول يكون التقدير: َحذ ِف مضاف  من األوِل، أي: َمَثل  داعي  3) 

أو   يف  الذيَن،  نظريه  أثبت  ما  األو ل  من  على حذفني: حذف  الذي..أو  هبائِِم  أي: كمثِل  الثاين:  من 
( املصون(  )الدر  ذلك يف  بيان  األول..انظر  يف  نظريه  أثبَت  ما  الث اين  ومن  البحر2/231الث اين،   ،) =  
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املوصول موضع الضمري الراجع إىل ما يرجع إليه الضمائر السابقة؛ لذمهم مبا يف حيز  
وحاله   القائل  ذلك  مثل  والتقدير:  احلكم.  من  هلم  أثبت  ما  بعلة  ولإلشعار  الصلة؛ 
احلقيقة؛ لغرابتها أبن تسمى مثاًل، وتسري يف اآلفاق فيما ذكر من دعوته إايهم إىل اتباع  

إلي رفعهم  وعدم  من احلق،  عليه  هم  ما  إىل  وإخالدهم  التقليد،  رأًسا؛ الهنماكهم يف  ه 
يلقوا أذهاهنم إىل ما  الدعاء من غري أن  الداعي إىل  الضاللة، وعدم فهمهم من جهة 
ا ال تسمع  يلقى عليهم،  كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال  دعاء ونداء من البهائم فإهن 

لكالمه أصاًل. وقيل: إمنا حذف املضاف من  إال  صوت الراعي وهتفه هبا من غري فهم  
املوصول الثاين؛ لداللة كلمة )ما( عليه فإهنا عبارة عنه مشعرة مع ما يف حيز الصلة مبا 
فيه وعدم   فيما هم  اهنماكهم  من  فيما ذكر  الذين كفروا  مثل  أي:  التمثيل،  مدار  هو 

وهي ال تسمع منه إال   التدبر فيما ألقى إليهم من اآلايت كمثل هبائم الذي ينعق هبا،  
حاهلم   ظاهر  على  آابئهم  اتباع  متثيلهم يف  املراد  وقيل:  الصوت.  ودوي  النغمة،  جرس 
يف  متثيلهم  وقيل:  حتته.  ما  تفهم  وال  الصوت  تسمع  اليت  ابلبهائم  حبقيقتها  جاهلني 
دعائهم األصنام ابلناعق يف نعقه، وهو تصويته على البهائم، وهذا غين عن اإلضمار،  

اءً حمس  :   يساعده قولهلكن ال نِدا ًء وا وقد    ،(1)فإن األصنام مبعزل من ذلك   ؛ىجسإَِلَّ ُدَعا
 .  (2)ل فيما إذا تشابه أفراد الطرفني" عرفت أن حسن التمثي

  

 

البهان  (،  1/259(، فتح القدير )1/174(، زاد املسري )2/214القرطيب )   تفسري  (،1/657احمليط )=
 (. 1/304يف علوم القرآن )

 ( أي: ألن األصنام ال تسمع شيًئا. 1) 
 (.  1/190( تفسري أيب السعود )2) 
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  : حيث قال يف تفسري قوله      ومن ذلك ما بينه اإلمام ابن عاشور *
ابا حمس ا   َضا ءا ِِف ما ًكا انُُكْم ِمْن َُشا ْيما

ا
ْت أ لاكا ا ما ْل لاُكْم ِمْن ما نُْفِسُكْم ها

ا
ثاًًل ِمْن أ لاُكْم ما

ُكمْ  نُْفسا
ا
أ تُِكْم  ِخيفا كا اافُوناُهْم  ُتا اٌء  وا سا فِيهِ  نُْتْم 

ا
فاأ زاْقنااُكْم  املثل    [.28]الروم:   ىجسرا "وهذا 

ة من زعم املشركني أن األصنام شركاء  تشبيه هيئة مركبة هبيئة مركبة، شبهت اهليئة املنتزع
من تسلط عقاب أو حنوه؛ إذ    هلل يف التصرف، ودافعون عن أوليائهم ما يريده هللا  

هللا   عند  شفعاؤهم  أهنم  فإهنم    ، زعموا  هلل،  خملوقة  أبهنا  يعرتفون  ذلك  مع  وهم 
يقولون يف تلبيتهم: )لبيك ال شريك لك إال  شريًكا هو لك(. هذه اهليئة شبهت هبيئة  
نس هلم عبيد صاروا شركاء يف أرزاق سادهتم شركة على السواء، فصار سادهتم حيذرون 

غري   تصرفهم  يكون  أن  األرزاق  تلك  يف  يتصرفوا  أن  أرادوا  وهذا إذا  لعبيدهم،  مرضي 
التشبيه وإن كان منصرفًا جملموع املركب من اهليئتني قد بلغ غاية كمال نظائره؛ إذ هو  
عبيًدا،   ميلكون  ابلذين  اخللق كلهم  مالك  بتشبيه  املركب  ذلك  أجزاء  يف  للتفريق  قابل 

مبماليك الناس، وتشبيه تشريك األصنام يف   وتشبيه األصنام اليت هي خملوقة هلل  
وتشبيه  الت سادهتم،  أرزاق  يف  التصرف  يف  العبيد  بتشريك  ملكه  يف  اخلالق  مع  صرف 

عن بعض ما يريده يف اخللق؛ ألجل تلك األصنام، وشفاعتها    زعمهم عدول هللا  
فهذه   أيبَ و نه.  تصرفًا  الشركاء  عبيدهم  التصرف يف حظوظ  من  األرزاق  حبذر أصحاب 

ادة ال وجود ألمثاهلا يف عرفهم، فكانت اهليئة  اهليئة املشبه هبا هيئة قبيحة مشوهة يف الع
املشبهة  منفيًة منَكرة؛ ولذلك أدخل عليها استفهام اإلنكار واجلحود؛ لي نتج أن الصورة 
االعتقادي  املعىن  لذلك  إبرازًا  والتشكيل  التصوير  بطريق  ابطلة  لألصنام صورة  املزعومة 

 .(1) لصورة احملسوسة املشوهة الباطلة" الباطل يف ا

 

 (. 21/86( التحرير والتنوير )1) 
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اُهْم حمس"وها هي صورة  أخرى مجيلة تصور نفور املشركني من دعوة االميان:  * ا ل ما فا
ةِ ُمْعرِِضيا   ِن اِلَّْذكِرا ٌة    49عا نَُّهْم ُْحٌُر ُمْستانْفِرا

ا
أ ة     50كا را .  [ 51-49:املدثر]  ىجس51فارَّْت ِمْن قاْسوا

النظر، وملكة انفعال السخرية، وحاسة  اخليال. إهنا    إهنا صورة يشرتك فيها مع الذهن 
إال  ألهنم  الوحش من األسد ال لشيء  تفر محر  يفرون كما  الذين  السخرية من هؤالء 
فاحلمر شاردة   الصورة،  إىل  املضافة  احلركة  اإلميان. واجلمال ظاهر وبنيِ  يف  يدعون إىل 

ِينا   إِنَّ حمسمهرولة، ويف أثرها قسورة، وهذه صورة ما يعبده الكفار، وقد لفها العجز.. اَّلَّ
َلا  يْئًا  شا بااُب  اَّلُّ اْسلُبُْهُم  ي ِإَوْن   ُ َلا ُعوا  اْجتاما اوِ  ل وا ُذباابًا  ْلُُقوا  َيا لاْن   ِ اَّللَّ ُدوِن  ِمْن  تاْدُعونا 

ْطلُوُب  الْما وا الُِب  الطَّ ُعفا  ضا ِمنُْه  اْستانْقُِذوُه  آهلة  [..73]احلج:  ىجسي ضعف  ترسم  صورة  إهنا 
ليص ضعفها  يصعد  حىت  متدرجة  وهذا الكفار  املزري،  والضعف  العجز  درجة  إىل  ل 

ذعة، واالحتقار املذل.."التدرج يثري يف النفس السخري  . (1) ة الال 
 

 بني املثل والقصة: عشر: الثالثاملطلب 
مييز   ما  نلحظ  أن  إىل (القصة)عن    ( املثل)وينبغي  التنبه  جيمعهما:  فإن كان   ،

ال  األمثال  إن  حيث  من  يفرتقان  أهنما  إال  حال،  على  حال  قياس  حيث  من  العبة 
إ فقط:  يشرتط  وإمنا  اثبتة،  اترخيية  واقعة  تكون  أن  وقوعهايشرتط يف صحتها    ، مكان 

 حىت يتسىن للذهن تصورها كما لو أهنا وقعت فعاًل.  
 

  

 

سعد حممد علي حممد حسن، جامعة اببل، كلية الرتبية األساسية،  أل( مقالة يف التشخيص يف القرآن الكرمي،  1) 
 م(. 5/2012/ 1)أسعد حممد علي حممد حسن  
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 صورة توضيحية ألقسام األمثال:

 أقسام األمثال من حيث المشبه به 

 األمثال املرسلة الكامنة املصرحة

   أقسام المثل الصريح
 التمثيل املركب التمثيل البسيط 

 تقسيم التمثيل البسيط والمركب من حيث ما يدرك بالحس 

متثيل 
حمسوس 
 مبحسوس 

متثيل معقول  
 مبعقول 

متثيل معقول  
 مبحسوس 

 متثيل حمسوس مبعقول 

 التقسيم النظري 
 متخيلة متومهةأن تكون الصورة  حمققة يف الواقع أن تكون الصورة 

 ما له أصل يرجع إليه وما كان القصد بيان مجرد البيان والتصوير
 املثل البياين  املثل الواقعي

 خصائص الصورة في القرآن الكريم 
 التناسق الفين التجسيم الفين  التخييل احلسي 



  

  

   

526 

  

 بحث:أهم نتائج امل يف إْجالخامتة 
سبق؛ إ الفوائد كما  من  على كثري  يشتمل  اإلقناع  وسائل  من  وسيلة  التمثيل  ن  

 فهي أوقع وأبلغ وأقوم يف النفوس والقلوب زجرًا ووعظًا وإقناًعا، فمن الفوائد: 
الناس  -  1 إفهام  يف  أمهية كبى  لألمثال  فإن  التأثري؛  يف   ، قوة  عجيًبا  وأتثريًا 
 وأمجل للسمع.  ،جعل الكالم َمَثاًل  كان أوضح للمنطق فإذا ،األمساع

أقرب   -  2 فتكون  املتيقن،  صورة  يف  واملتخيل  احملس،  صورة  يف  املعقول  إبراز 
إذا صيغت يف صورة   الذهن إال   املعقولة ال تستقر يف  املعاين  للفهم؛ ألن  للعقل، أدىن 

 حسية قريبة الفهم. 
 ال املعىن الرائع يف عبارة موجزة. البالغة واإلجياز؛ حيث جتمع األمث - 3
 اإليضاح والبيان. - 4
 حتقيق املعىن.  - 5
 رفع األستار عن احلقائق. - 6
 تقريب املراد للعقل، وعرضه يف صورة مشوقة. - 7
 تعليم العباد طرق االستدالل. - 8
 الرتغيب واملدح أو التنفري. - 9

 دقة التصوير مع إبراز العناصر املهمة من الصورة التمثيلية.  - 10
التصوير املتحرك احلي الناطق، والذي تبز فيه املشاعر النفسية والوجدانية   -  11

 واحلركات الفكرية للعناصر احلية يف الصورة . 
 التنويع يف وسائل اإلقناع.   - 12
 ن أقسامها. التنوع يف عرض األمثال نفسها كما سبق يف بيا - 13
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التأمل   -  14 على  حيمله  النفس  يف  أثرًا  حيدث  التصوير  يف  اإلبداع  إن 
واإلعجاب، فيؤثر يف املتلقي الرضا النفسي واإلقناع؛ فإن "مبىن الطبائع على أن الشيء 

إليه أكثر، وهي ابلشغف به    إذا ظهر من موضع مل يعهد ظهوره منه كان ميل النفوس
 . (1) أجدر"

ر الفين يف القرآن، فهو يرسم الصورة الفنية،  احلياة الشاخصة مسة للتصوي  -  15
مث مينحها احلياة الشاخصة بعد ذلك، فتصبح صورة حية متحركة كاألحياء، فالتصوير 
يف القرآن: "هو تصوير حي منتزع من عامل األحياء، ال ألوان جمردة، وخطوط جامدة.  

ترسم وهي تتفاعل   تصوير تقاس األبعاد فيه واملسافات ابملشاعر والوجدانت، فاملعاين
 .(2) من الطبيعة، ختلع عليها احلياة"  يف نفوس آدمية حية، أو يف مشاهد

 احلركة مسة من مسات التصوير الفين يف القرآن الكرمي. - 16

 

 

انظر: 1)    )  ( التلخيص  شواهد  على  التنصيص  اجلرجاين  2/56معاهد  القاهر  عبد  البالغة،  أسرار   ،)
(، وظيفة  3/418(، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح )226(، اإليضاح يف علوم البالغة )ص:131)ص:

 (. 419عبد السالم الراغب )ص:ل الصورة الفنية يف القرآن، 
 (.  38-37(، التصوير الفين يف القرآن )ص:128سيد قطب )ص:  (  التصوير يف شعر2) 
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 توطئة: 
مقاصد   أن  أربعة:  تقدم  البيان  واجملاز  )علم  والكناية،  واالستعارة،  التشبيه، 

واالستعارة، وما يتميز    التشبيه و بني التمثيل  (، كما تقدم بيان وجه الصلة االرتباط  املرسل
يف التمثيل    ما قيل  ويقال يف التشبيه من حيث كونه من وسائل اإلقناع  كل واحد منها.

الزخمشري    بيانه.املتقدم   مذهب  وهو  والتمثيل،  التشبيه  بني  ابلرتادف  القول  وعلى 
    وافقه بيانه-ومن  تقدم  التمثيل،  -كما  ملبحث  اتبًعا  يعد  املبحث  هذا  فإن   ،

    وتوسًعا يف شعوبه. 

مفردً   التشبيهو  يكون  أن  مركًبا،إما  أو  أن  و   ا  إما  البيانيني:  اصطالح  يف  املركب 
وإما  اآلنف الذكر،    كقول بشار بن برد   ،يكون طرفاه مركبني، أي: تشبيه مركب مبركب

 أن يكون طرفاه خمتلفني ابإلفراد والرتكيب.
الزركشي ، و (1) يف )هناية اإلجياز(  اإلمام الرازي    :فصل القول يف ذلك وقد  
  )البهان( مطول  يف  بيان  ب    ،(2)يف  يف  كما  القول  من كتب سط  املطوالت 

   .يف )اإلتقان(  السيوطي   هأوجز و البالغة، 
 

 ، على النحو التايل:ينقسم ابعتباراتالتشبيه وقالوا: إن 
 :  ابعتبار طرفيه أوًل: أقسام التشبيه

أو املشبه    ، أو عقليان  ،ألهنما إما حسيان  ؛إىل أربعة أقسام  ابعتبار طرفيه   ينقسمف
 .أو عكسه ،به حسي واملشبه عقلي

  
 

 (. 109انظر: هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، للفخر الرازي )ص: (1) 
 (. 423-3/416)   البهان يف علوم القرآن: انظر( 2) 
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 :حسوسسوس مبحمتشبيه  - 1
تشبيه  :  األولأما   مبحم) وهو  را حمس  : فهو كقوله    (،حسوسسوس  ما الْقا  وا

ِديمِ  الْقا لُْعرُْجوِن  َكا دا  َعا ِتَّ  حا ناازِلا  ما ْرنااهُ  عِر  حمس  [،39:يس]  ىجسقادَّ ُمنْقا ْل  
َنا اُز  ْعجا

ا
أ نَُّهْم 

ا
أ   ىجس كا

 .(1) وكتشبيه اخلَدِ  ابلورد [، 20]القمر:
النقيب   ابن  النوع"  :قال  هذا  شرط  به   :ومن  واملشبه  املشبه  يكون  أن 

وجه من  الذات   ،مشرتكني  يف  اشرتاكهما  يكون  أن  إما  خيلو  وال  وجه،  من  خمتلفني 
 ؛و ابلطرياند  تشبيه الع    :واختالفهما يف الصفات، وإما أن يكون ابلعكس. فاألول مثل

  ، (3)كتشبيه الشعر ابلليل  :. والثاين(2) ألنه ليس االختالف بينهما إال ابلسرعة وابلبطء
 .(4) " والوجه ابلنهار

 
 :عقولمعقول مبتشبيه  - 2
الثاين  قيل: إن  و  ْت  حمس  :قوله      :( ولعقمعقول مب)  :تشبيه  من  مثال  قاسا ُثمَّ 

ْْلِ  دُّ قاْسواًة قُلُوبُُكْم ِمْن باْعِد ذالِكا فاَِها َكا شا
ا
ْو أ

ا
اراةِ أ   : قال السيوطي    . [74]البقرة:  ىجسجا

بل    ،وهو غري ظاهر  ، وكأنه ظن أن التشبيه واقع يف القسوة  (، البهان)ل به يف  كذا مث  "
 . (5)"فهو من األول ،هو واقع بني القلوب واحلجارة

 

 (. 111انظر: هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز )ص: ( 1) 
يف    املسافة بسرعة، إال أنه يف الطريان أقوى منه يف العدو. انظر: املطولبني العدو والطريان: قطع  اجلامع  (  2) 

املفتاح  تلخيص  وانظر:  365)ص:  شرح  البالغة (،  )ص:أسرار  للجرجاين  اإليضاح (،  63،    بغية 
 (. 7/58)  لنويري، ل هناية األرب يف فنون األدب  (،3/492)

 .. جى وبدجى الليل، وبفحمة الد  ه بفحمة الليل، ورمبا وقعت املبالغة فيه فشب ِ  (3) 
 (. 119مقدمة تفسري ابن النقيب )ص:  (4) 
 (. 3/143) اإلتقان يف علوم القرآن   (5) 
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شب ه قلوهبم ابحلجارة، جبامع القساوة يف فقد      والتحقيق ما ذكره السيوطي
قساوة قلوهبم   لِكن  و ،  ان سي  حِ احلجارة، وكالمها    فاملشبه: قلوهبم، واملشبه به:ك ل   منهما،  

معنوية مادي  و   ،قساوة  قساوهتا  وهو  ةاحلجارة  بينهما،  الشبه  وجه  يف  االشرتاك  فوقع   ،
 القساوة.

النقيب   ابن  فهو    ،وهو تشبيه املعقول ابملعقول  ،الثاينوأما القسم  "   :قال 
أو تشبيه الشيء الذي تبقى فوائده بعد    ،(1) كتشبيه املوجود العاري عن الفوائد ابملعدوم

   .(2) "عدمه ابملوجود
   .ويف اآلية: استعارة تصرحيية تبعية، واستعارة متثيلية

 . -كما سيأيت–مكنية   وقيل: فيها استعارة 
 
 :مبحسوستشبيه معقول  - 3

الثالث مبحسوس)  تشبيههو  و   : ومثال  ب ِِهْم حمس  :(معقول  بِرا ُروا  فا كا ِينا  اَّلَّ ثاُل  ما
ِصف   َعا ياْوم   ِف  ِيُح  الر  بِهِ  ْت  اْشتادَّ اد   راما كا الُُهْم  تشبيه    :مثل  : اوأيضً   ، [18]إبراهيم:    ىجسأْعما

ابلشمس ابلبصرالذي    وابلنور   (3) احلجة  يقولأوليس ألحد    . هو حمسوس  احلجة   : ن 
الذهن  :قلنا  ا مسموعة.أيضً  العقلية احلاصلة يف  املعاين  املشاهبة  .املفيد هو  أن    :ووجه 

الش   مع  مكنة  القلب  لصاحبه  يفيد  ال  الظلمة  البصر يف  أن  الظلمة يف  مع  به كالبصر 
 . (4)ى يف أهوية فع إىل اهلالك فرتد  السعي، ولو سعى فرمبا د  

 

 ، وسيأيت بيان ذلك. يستعار اسم املعدوم للموجود؛ لعدم غنائه (1) 
 (. 119مقدمة تفسري ابن النقيب )ص:  (2) 
(،  92(، أسرار البالغة )ص:3/346انظر: شروح التلخيص )  .شبهت احلجة ابلشمس من جهة ظهورها  (3) 

 (. 102/ 3)  حاشية الدسوقي على خمتصر املعاين(، 3/398)  بغية اإليضاح 
 . إذا وقع فيها  :ى يف بئر ويف أهوية ويف هلكة ترد  و ،  أهويته أهويه: إذا ألقيته إىل أسفل يقال:  (4) 
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   .تشبيه العدل ابلقسطاس :ن األمثلةوم*
تشبيه  و * ِ حمس  :  قوله  :املعقول ابحملسوسمن  اَّللَّ ُدوِن  ِمْن  اُذوا  اُتَّ ِينا  اَّلَّ ثاُل  ما

ثاِل الْ  ما ْت بايًْتاأْوَِلااءا كا اذا ُبوِت اُتَّ نْكا  . (1) [41]العنكبوت: ىجسعا
النوع:  * هذا  احلسيومن  ِينا حمس:  قوله  ، كالتخييل  اَّلَّ الُُهْم   وا ْعما

ا
أ ُروا  فا كا

فاوافَّا هُ  ِعنْدا ا  اَّللَّ دا  واجا وا يْئًا  شا ِْدهُ  َيا اْم  ل اءاهُ  جا إِذاا  ِتَّ  حا اًء  ما ْمآُن  الظَّ ُبُه  ْسا ُيا ة   بِقِيعا اب   ا ْسا هُ كا
ابِ  ِيُع اْْلِسا ُ ْسا اَّللَّ اباُه وا  . [ 39]النور: ىجسِحسا

ان   احملس ال وسيأيت  وأن  الذهين،  املعىن  عن  احملسة  ابلصورة  يعب  الكرمي  القرآن 
اآلية السابقة؛  كما هو الشأن يف    ،أو ال يكون له حقيقة  ،إما أن يكون حقيقة  ،خيلو
، ولكن يتخيل وجوده حىت  وجودو   حقيقة   السراب مدرك ابحلس وإن مل يكن لهفإن  

 إذا حىت إذا جاءه مل جيده شيًئا. 
الك" األعمالفتشبيه  يف  حالة كدهم  شبهت  متثيلي:  تشبيه  وأعماهلم   ، افرين 

مث تبني أهنا ال    ،  وحرصهم على االستكثار منها مع ظنهم أهنا تقرهبم إىل رضى هللا 
بل يلقون العذاب يف وقت ظنهم الفوز: شبه ذلك حبالة ظمئان يرى السراب    ،جتديهم

ووجد    ،فإذا بلغ املسافة اليت خال أهنا موقع املاء مل جيد ماء  ،فيحسبه ماء فيسعى إليه
 ا أيسره وحياسبه على ما سلف من أعماله السيئة.هنالك غرميً 

ومعقول حمسوس  من  مركبة  املشبهة  احلالة  أن  حالة  واحل  ،واعلم  هبا  املشبه  الة 
 داخلة حتت إدراك احلواس.  :أي ،حمسوسة

اءً حمسوقوله:   ما ْمآُن  الظَّ ُبُه  ْسا الشبه  ىجسُيا وجه  التمثيل   ،يفيد  أركان  أحد  ويتضمن 
 وهو مشابه الكافر صاحب العمل. ،وهو الرجل العطشان،

 

 (. 119مقدمة تفسري ابن النقيب )ص:  (1) 
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ِتَّ حمسو السراب حيصل   :فهي مبعىن  ،ابتدائية   ىجسحا إىل  الظمآن  التفريع. وجميء  فاء 
أو  املاء حبسب مرأى ختيله، كأن حيدده بشجرة  مبدأ  يقدرها  بوصوله إىل مسافة كان 

 ء فتحقق أن ما الح له سراب.،صخرة. فلما بلغ إىل حيث توهم وجود املاء مل جيد املا 
اءاهُ حمسفهذا معىن قوله:   ِتَّ إِذاا جا لذي ختيل أنه إن وصل  إذا جاء املوضع ا  : أي  ، ىجسحا

كلما تقدم السائر يف سريه.    ،وإال فإن السراب ال يزال يلوح له على بعد  ،إليه جيد ماء 
أو    ، لقرب زمن إفضاء الكافر إىل عمله وقت موته حني يرى مقعدهفضرب ذلك مثاًل 

 يف وقت احلشر. 
يْئًاحمسوقوله:  ِْدهُ شا اْم َيا  ا. مل جيد ما كان خييل إىل عينه أنه ماء مل جيده شيئً  :أي ىجسل
هُ حمسوقوله:   ا ِعنْدا دا اَّللَّ واجا مل جيد املاء ووجد يف مظنة   : هو من متام التمثيل، أي  ىجس وا

هو عند ظنه الفوز مبطلوبه   :املاء الذي ينتفع به وجد من إن أخذ بناصيته مل يفلته، أي
قوله:   معىن  وهو  للعذاب،  من أيخذه  اباهُ حمسفاجأه  ِحسا جزاء كفره   :أي  ىجسفاوافَّاهُ  أعطاه 

 ا.وافيً 
تشبيهات و  إىل  ينحل  أبن  التشبيه  يف  أجزائه  لتفريق  صاحل  العجيب  التمثل  هذا 

مباء،    ،واستعارات  وليست  املاء  صورة  هلا  أن  يف  ابلسراب  شبيهة  الكافرين  فأعمال 
قوله:   بعمله. ففي  االنتفاع  االحتياج إىل  الظمآن يف  يشبه  ْمآنُ حمسوالكافر  الظَّ ُبُه  ْسا  ىجسُيا

السراب  الظمآن عند جميئه  تشبه خيبة  الكافر عند احلساب   ،استعارة مصرحة، وخيبة 
أو بتكوين    ،  من جند هللاوال َعت ِل  ففيه استعارة مصرحة، ومفاجأة الكافر ابألخذ  

تشبه مفاجأة من حسب أنه يبلغ املاء للشراب فبلغ إىل حيث حتقق أنه ال     هللا
  ؛ فوجد عند املوضع الذي بلغه من يرتصد له ألخذه أو أسره. فهنا استعارة مكنية  ،ماء

أمر هللا شبه  مالئ     إذ  إىل  ابل َعد و ِ كته  أو  ورمز  فاوافَّاهُ حمس  :    بقولهال َعد وِ   ، 
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اباهُ  اجملاز    (وجد)وتعدية فعل    .ىجسِحسا تعدية  اسم اجلاللة على حذف مضاف هي  إىل 
 . (1) "العقلي

 
 :عقولمبسوس حمتشبيه  - 4

بل منعه    الكرمي،  مل يقع يف القرآن    :(عقولمبسوس  حم)  تشبيههو  و   ومثال الرابع:
وتشبيهه به    ،فاحملسوس أصل للمعقول  ،ألن العقل مستفاد من احلس  ؛(2)اإلمام أصاًل 

 .  (3)وهو غري جائز ،والفرع أصاًل  ،ايستلزم جعل األصل فرعً 

 

 (، ابختصار. 254-18/251) التحرير والتنوير  (1) 
  ؛ جائز   غري  فهو   ابملعقول  احملسوس  تشبيه  وهو  :الرابع  القسم  وأماحيث قال: "   يعين: اإلمام الرازي    (2) 

  كان   وإذا  ا،مً ل  عِ   دَ قَ ف َ   اسًّ حِ   فقد  من:  قيل   ولذلك  ؛ليها إ  ومنتهية   احلواس  من  مستفادة   العقلية   العلوم   ألن
  وكذلك     جائز،  غري  وهو  ا، فرعً   ولألصل  ،أصاًل   للفرع  جعاًل   يكون  به  هفتشبيه    للمعقول  أصاًل   احملسوس

  يف   ة ج  كاحل     الشمس)  :فقال   ، ابلطيب  املسك   أو  ،ابلظهور   الشمس  وصف   يف   املبالغة  حماول   حاول  لو
" هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز،  القول  من   ا سخفً   كان   (،الطيب  يف  فالن  كخلق  املسك)و   (، الظهور

   (.438 )ص:حاشية السيالكويت (، وانظر: 105-104للفخر الرازي )ص:
  . انظر: البهان ( سنن الح بينهن ابتداع***وكأن النجوم بني دجاه)  التنوخي:   ي القاض  كقول   ،وأجازه غريه  (3) 

يف )االعتذار عما جاء يف األشعار من هذا اجلنس(    (. وذكر اإلمام الرازي  3/421للزركشي )
سنن الح  ***النجوم بني دجاها  وكأن  أنه قد جاء كثريًا يف األشعار تشبيه احملسوس ابملعقول، كقوله:  )

(..إىل غري  يوم النوى وفؤاد من مل يعشق ***ولقد ذكرتك والظالم كأنه)   وكقول بعضهم:  (،ابتداع  بينهن  
التشبيهات: أن يقدر املعقول حمسوًسا، وجيعل كاألصل يف ذلك  : الوجه  ذلك. مث قال يف حسن هذه 

)ص: اإلجياز  هناية  انظر:  التشبيه"  يصح  وحينئذ  املبالغة،  طريقة  على  العالمة  (.  106احملسوس  قال 
قول    الدسوقي   توجيه  بني    : فاملشبه"  :   التنوخي   ي القاضيف  ظهرت  بقيد كوهنا  النجوم 

فهو تشبيه مفرد مبفرد، مث ال    ،السنن املفيدة بكوهنا الحت بني االبتداع  :واملشبه به   ،أجزاء ظلمة الليل
وجيعل كأهنا أصل على    ، خيفى أن هذا من تشبيه احملسوس ابملعقول، وحينئذ فيقدر أن السنن حمسوسة

  = حاشية"  صل، وكأن السنن بني االبتداع حنو بني دجاهطريق املبالغة، أو جيعل من عكس التشبيه واأل 
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اُهنَّ   ُهنَّ ِِلااٌس لاُكمْ حمس :اختلف يف قوله وقد  نُْتْم ِِلااٌس ل
ا
أ  . [187:البقرة] ىجسوا

( البيانقال يف  به"  (: تلخيص  واملراد  هاهنا مستعار،  بعضهم من   :اللباس  قرب 
، كما تشتمل املالبس على األجسام. وعلى هذا واشتمال بعضهم على بعض  ،بعض

 . (1)" املعىن كنوا عن املرأة ابإلزار
 : وجوهيف تشبيه الزوجني ابللباس " : قال اإلمام الرازي و 

يعتنقان، أحدها واملرأة  الرجل  ملا كان  أنه  إىل فيضم كل    :  جسمه  منهما  واحد 
مسي كل  يلبسه،  الذي  لصاحبه كالثوب  منهما  واحد  يصري كل  حىت  صاحبه  جسم 

   .ا واحد منهما لباسً 

 

وانظر: املطول يف  وانظر:  (،  3/346انظر: شروح التلخيص )  ، ( 3/79)  الدسوقي على خمتصر املعاين =
ومثل هذا يف أشعارهم  "  :قال ابن النقيب    (. 315شرح تلخيص املفتاح، للعالمة السعد )ص:

  ، أن هذه االشياء املعقولة لتقررها يف الذهن   :والذي جيمع بني هذا وبني القواعد العقلية   ، كثري ال حيصى
وختيلها يف العقل، صارت مبنزلة احملسوسات، فلما نزلت منزلة احملسوسات صح التشبيه وقويت، وصار  

النفس  يف  أثبت  للمبالغة  أصاًل   ، املعقول  لذلك  فصار  احملسوس،  من  يشب  وأقوى  ه  ومن  به.  قوله  ه  ذا 
  :يااِطيِ حمس الشَّ رُُءوُس  نَُّه 

ا
أ كا ا  لُْعها القيس    [؛65:الصافات]  ىجس طا امرؤ  قال  ديوانه  وهلذا  ]يف 

ن ونٌَة ز ر ٌق كأن ياِب أغَوالِ )***  يشبه نصول الرماح: ([  137)ص: فإهنم وإن كانوا مل يشاهدوا الغول    (، وَمس 
فيها   ،وأنياهبا  اعتقدوا  ملا  احلد    : أي  ،لكنهم  غاية  أنياهبا  والصحيحيف  التشبيه،  حسن  احملسوس    : ة  أن 

التخييل الذي    :أن أكثر الغرض من التشبيه   :األول   :لثالثة أوجه   ؛ أعرف من التشبيه ابلوصف املعقول
نه على األمور  واخليال أقوى على ضبط الكيفيات احملسوسة م  ،يقوم مقام التصديق يف الرتهيب والرتغيب

أن املشاهبة يف    :أن االشرتاك يف نفس الصفة أسبق من االشرتاك يف مقتضاها. الثالث  :والثاين   االضافية. 
  ؛ الصفة قد تبلغ اىل حيث يتوهم أن احدمها اآلخر. وأما املشاهبة يف مقتضى الصفة ال تبلغ إىل هذا احلد

 بني ما يقتضيه ذوق العسل يف نفس الذائق، وبني ما حيصل  ألن من املستحيل أن ال جيد العاقل فصاًل 
وانظر: أسرار البالغة  (،  122-121مقدمة تفسري ابن النقيب )ص:  " ابلكالم املقبول يف نفس السامع

 (. 7/39) لنويري ، لهناية األرب يف فنون األدب   (، 343)ص: مفتاح العلوم (،  227)ص:
 (. 2/119)  جمازات القرآن  تلخيص البيان يف  (1) 
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   .(1) هن فراش لكم وأنتم حلاف هلن :  قال الربيع
 . (2)ليسرت كل واحد منهما صاحبه عما ال حيل ؛ ا: إمنا مسي الزوجان لباسً واثنيها
ا للرجل، من حيث إنه خيصها بنفسه، كما خيص  لباسً جعلها    : أنه  واثلثها

  . (3) كما يعمله يف اللباس   ، ألن يالقي كل بدنه كل بدهنالباسه بنفسه، ويراها أهاًل 
سرته هبا عن مجيع املفاسد اليت تقع يف البيت، لو  :: حيتمل أن يكون املرادورابعها

   .(4)وكثري من املضار ،مل تكن املرأة حاضرة، كما يسترت اإلنسان بلباسه عن احلر والبد
أن كل واحد منهما كان كاللباس الساتر لآلخر   :: ذكر األصم أن املرادوخامسها

أورد هذا الوصف على طريق  ألنه   ؛ يف ذلك احملظور الذي يفعلونه، وهذا ضعيف
 .(5) "اإلنعام علينا، فكيف حيمل على التسرت هبن يف احملظور

أنه   الشبه إن    قيل:  قدواحلاصل  حس   وجه  واملرأة  والرجل  اللباس  وهو  ،  يبني 
ويشتمل عليه عند املعانقة    ، من الزوجني يالصق صاحبهواالشتمال؛ ألن كالًّ املالصقة  

عليه ويشتمل  صاحبه  اللباس  يالصق  قال  -واملضاجعة كما  الزخمشري    كذا  هللا  جار 
 (6).   

عقل كما   الشبه  وجه  إن  يكره؛ ألن كالًّ   ي،قيل:  السرت كما  الزوجني وهو  من   
   .(7)، وملا قيل مما تقدمكما يسرت الثوب العورة  ،الفواحشيسرت صاحبه عما يستكره من 

 

 . -كما سيأتيك- وهو على هذا تشبيه حمسوس مبحسوس، وهو قول جار هللا الزخمشري ( 1) 
 وهو على هذا تشبيه حمسوس مبعقول.  (2) 
 وهو على هذا أيًضا تشبيه حمسوس مبعقول.  (3) 
 وهو على هذا أيًضا تشبيه حمسوس مبعقول.  (4) 
   (.270-5/269) مفاتيح الغيب   (5) 
 (. 1/230انظر: الكشاف )( 6) 
 (. 176 -3/175) حاشية الدسوقي على خمتصر املعاين انظر: ( 7) 
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ذكرها  و  فائدة  عرفة  هنا  ابن  قوله    نفى  حيث  ، اإلمام  يكون    : أن 
اُهنَّ حمس نُْتْم ِِلااٌس ل

ا
أ وأخوك   ،مثل: زيد أخوك  (املتعاكسة  سبمن )الن ِ   ىجسُهنَّ ِِلااٌس لاُكْم وا

للر ِ لباسً   إذ ال يلزم من كوهنن    ؛زيد وهذا أتكيد يف   ،ا هلنأن يكون الرجال لباسً جال  ا 
 . (1) التحليل

   .اإلمام ابن عرفه   عليه هوال خيفى دقيق ما نب  
عاشور   ابن  اإلمام  لاُكمْ حمس   : فقوله  "  : وقال  ِِلااٌس    ، استعارة   ىجسُهنَّ 

ألن العرب كانت اعتبهتا    ؛وهي استعارة أحياها القرآن  ،شدة االتصال حينئذ  :جبامع
زنة املفاعلة   لكنهم صريوها يف خصوص  ،إذا اتصل به   (:البس الشيء الشيء)يف قوله:  

بعد أن كانت تبعية    ، فجاء القرآن فأحياها وصريها استعارة أصلية جديدة  ،حقيقة عرفية
   .منسية

 وقريب منها قول امرئ القيس:
 .(2)"ثيايب من ثيابك تنسلفسلي ***                          

 
  

 

 (. 2/551)  تفسري اإلمام ابن عرفة   (1) 
)فإن  والشطر األول من البيت:      (.33[ )ص:23]  ديوان امرئ القيس(، انظر:  2/182)  التحرير والتنوير  (2) 

  من   نفسي  أي:   ؛  حملية   عالقته  مرسل  جماز   ( ثيابك من    فثيايب)  . وقوله: ***(تك قد ساءتك مين خليقة 
قال قوم: الثياب هاهنا كناية    ففي الثياب هاهنا ثالثة أقوال:"  :  أبو بكر األنبارينفسك. قال  

قوم: الثياب كناية عن القلب. واملعىن: سلي قليب من  وقال    عن األمر، واملعىن: اقطعي أمري من أمرك.
ومعىن   وقال قوم: هذا الكالم كناية عن الصرمية، كان الرجل يقول المرأته: ثيايب من ثيابك حرام.  قلبك.

هتذيب  (، وانظر:  1/432)   الزاهر يف معاين كلمات الناس   " البيت: إن كان يف  خلق ال ترضينه فاص رِِميين 
 . القطيعةهنا: )الصرمية( و (. 14/279)  اللغة
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 : الطرد والعكس - 5
اخلامسوأما   والعكس)  فهو  القسم  الفروع )  بعضهم:  يسميهو   (،الطرد  غلبة 

فيجعل املشبه مشبها   ، ي عكس التشبيهف(،  التشبيه املعكوس)  :ويسمى   ،( على األصول
وابلعكس فرعً   ،به  األصل  جيعل  أصاًل وعندئذ  والفرع  الزائد  ا،  ويشبه    ؛ ابلناقص، 

للمبالغة، وإيهام أن املشبه أقوى وأمت من املشبه به يف وجه الشبه، فتعود الفائدة حينئذ  
 عقد له ابن جين قد  و   ،)التشبيه املقلوب(:  أيًضا  ويسمى،  إىل املشبه به ال إىل املشبه 

   قال: والغرض (غلبة الفروع على األصول)ومساه:   ، ابابً   (اخلصائص) :يف كتاب ،
 املبالغة. فيه 

 قول ذي الرمة: :فمما جاء يف ذلك للعرب 
 (1) ته املظلمات احلنادس    إذا لبس         ع ت ه  طَ     ذارى قَ    أوراِك العَ   ل  ك   وَرم       

؟ وذاك أن العادة والعرف يف حنو  ا، والفرع أصاًل أفال ترى كيف جعل األصل فرعً 
 . (2) األنقاءأن تشبه أعجاز النساء بكثبان  :هذا

 

العذارى)قوله:    (1)  بياضه  ( له حقف)   :   قال األصمعي  ،( كأوراك  ، أي: منعطف، وقال بعضهم: يف 
احلندس: اشتداد الظلمة، وهو توكيد ف   الشديدات السواد.   (: احلنادسو)، أي: ألبسته.  ( إذا جللته ) ولينه.  

شرح أيب نصر الباهلي    مع   ديوان ذي الرمة   مظلم.هلا، يقال: ليل حندس، وليل أليل، كما يقال: ليل  
ثعلب ) 2/1131)   رواية  للمبد  الكامل،  وانظر:  الآليل  (، 3/82(،  األدب  (،  1/443)  مسط  خزانة 

العرب لسان  لباب  هشام  1/444)  ولب  ابن  قال   .):  "  التشبيه يف  ابلغوا  إذا  أهنم  وذلك 
  " ا عليه، ويف ذلك من املبالغة ما ال خفاء به واملشبه به فرعً  يف ذلك املعىن، عكسوه، فجعلوا املشبه أصاًل 

 (.  18)ص: شرح قصيدة كعب بن زهري ابنت سعاد 
  ( نقى )و   (أنقاء )  : مقصور، وهو الرمل القعة تنقاد حم  َدو َدبَة، تثنيته نقوان ونقيان، واجلمع(  نقا )   : األنقاء مجع  (2) 

 (. 5/219)  العني(،  6/2514)نقا( )، للجوهري، مادة:  الصحاح . انظر:بضم فكسر 
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فشبه كثبات   هذا،  يف  والعادة  العرف  الرمة  ذو  النساء،  أباألنقاء  فقلب  عجاز 
عجاز النساء،  قد ثبت هذا املوضع، وهذا املعىن أل  : وهذا كأنه خيرج خمرج املبالغة، أي

 وصار كأنه األصل، فشبه به كثبان االنقاء. 
 :الشاعرقول وعلى حنو من هذا 

 (1) َدح    تَ      ن مي    ي   َفة ح  ي  لِ      ه  اخلَ      َوج           ه       ر تَ      أن  غ      اح  ك  بَ    ص      دا ال      وبَ      
بتصيري األصل والعادة تشبيه لردف بكثيب الرمل، والوجه ابلبدر، فعكس ذلك  

 مبالغة.  ؛فرًعا، والفرع أصاًل 
النوع  هبذا  له وصار   :والغرض  ثبت  املعىن  به كأن هذا  املشبه  املبالغة يف وصف 

 . (2) "أصاًل 
الكرمي* القرآن  يف  ذلك  أمثلة  ِينا حمس  :قوله    :ومن  َلا   اَّلَّ ِباا  الر  ُكلُونا 

ْ
ياأ

ا اِْلايْعُ  ُهْم قاالُوا إِنَّما نَّ
ا
اُن ِمنا الْماس ِ ذالِكا بِأ يْطا بَُّطُه الشَّ تاخا ِي يا ُقوُم اَّلَّ ا يا ما ُقوُمونا إَِلَّ كا  ِمثُْل يا

ِباا رَّما الر  ُ اِْلايْعا واحا لَّ اَّللَّ حا
ا
أ ِباا وا م جعلوا الراب  فإن املقصود يف األصل: أهن  [،275]البقرة:ىجس  الر 

 

من    (1)  قصيدة  من  احلمريي  وهيب  بن  حملمد  أوهلا   (الكامل)البيت  املأمون  هبا  أنصفت  :  ميدح  إن  )العذر 
البيت  . وشهود حبك أدمع سفح(***متضح املشبه ويسمى  : والشاهد يف  أمت من  املشبه به    : إيهام أن 

ويف قوله حني   . فإنه قصد إيهام أن وجه اخلليفة أمت من الصباح يف الوضوح والضياء  (؛ املقلوب   التشبيه )
املادح حق  مبعرفة  املمدوح  اتصاف  على  داللة  احلاضرين  ،ميتدح  عند  شأنه  إليه   ، وتعظيم    ، ابإلصغاء 

نصيص  معاهد الت  " والطالقة عند استماع املديح  ،  يف الكرم يتصف ابلبشروعلى كونه كاماًل   ،واالرتياح له 
التلخيص شواهد  )(59-2/58)  على  التلخيص  شروح  وانظر:  اإلجياز  3/407-408،  هناية   ،)

 (. 126-125)ص:
أليب  اخلصائصانظر:     (2)  جين  االفتح    ،  السائر  ، (1/301)بن  ال املثل  األثري ،    ، (126  -125/ 2)  بن 

التفسري  النقيب )ص: 134-133)ص:  ، للطويف اإلكسري يف علم  الطراز  (،  122(، مقدمة تفسري ابن 
 (. 1/158)  يحىي بن محزة، ل ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز
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من البيع،    أن الراب أوىل ابحلل ِ   منهم  ازعمً   ؛وا ابلتمثيل على طريق املبالغةؤ جافكالبيع،  
 .ابلقياس عليه  حىت جعلوه أصاًل 

املقلوب، كقوهلم:   التشبيه  من  زيدوهو  أرادوا    ،والبحر ككفه  ، القمر كوجه  إذا 
 املبالغة. 

ألن الكالم يف   ؛إمنا الراب مثل البيعهال قيل:  ":  فإن قلتَ "  :قال الزخمشري  
: جيء به على طريقة املبالغة، وهو أهنم قد بلغ من اعتقادهم يف قلت  ،  الراب ال يف البيع 

 احلليب  قال السمني. (1) " ، حىت شبهوا به البيع يف احلل ِ  وقانونً الراب أهنم جعلوه أصاًل  حل ِ 
:  " (2) "التشبيهوهو ابب يف البالغة مشهور، وهو أعلى رتب . 

وعندي وجه يف ":  الكشاف(على    حاشيته يف )    الدين  نصر   الشيخ  قال
التسوية بني احمللني يف ثبوت احلكم،   ،اجلواب غري ما ذكر وهو أنه مىت كان املطلوب 

طردً  بينهما  يسوي  أن  مثاًل فللقائل  فيقول  أن  ا.  ذلك  من  وغرضه  البيع.  مثل  الراب   :
فيقول: البيع مثل   ،والبيع حالل فالراب حالل. وله أن يسوى بينهما يف العكس  :يقول
حرامً   ،الراب الراب  حرامً فلو كان  البيع  اليت  ؛اا كان  ونتيجته  املماثلة.  قوة ضرورة  دلت   

يقول: أن  عليها  البيع حالاًل   الكالم  اتفاقً وملا كان  الراب    يكون  أن  ا غري حرام، وجب 
 مثله. 

 .  (قياس الطرد)  :على طريقة :واألول
. ومآهلما إىل مقصد واحد. فال حاجة، على هذا (العكس)  :على طريقة  :والثاين

أو غريه. وليس الغرض من هذا كله إال   ،لعذر املبالغة  ؛التقرير، إىل خروج عن الظاهر
قياسً  وإن كان  الصحيح.  النظم  أمنوذج  على  ختيلوه  الذي  هذا  الوضع بيان  فاسد    ؛ ا 

 

 (. 321/ 1) الكشاف  (1) 
 (. 2/633)  الدر املصون (2) 
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  ، وحتليل البيع  ،ا يف حترمي الرابأيضً     له على مناقضة املعلوم من حكم هللاالستعما
ا فقل يف   صحيحً ولكن إذا استعمل الطريقتني املذكورتني استعمااًل  ،وقطع القياس بينهما

التحرمياألوىل:   فالنبيذ حرام.  ،  واخلمر حرام  ،وهو اإلسكار  ،النبيذ مثل اخلمر يف علة 
يف النبيذ  وقل  مثل  اخلمر  إمنا  حالاًل   ،الثانية:  النبيذ  لكانفلو كان  حالاًل       ، اخلمر 

اتفاقاوليست حالاًل  املذكورة.  ؛فالنبيذ كذلك   ،  املماثلة  أن فهذا    ضرورة  أوىل  التوجيه 
 . (1)"-وهللا أعلم- حتمل اآلية عليه

لَّ حمس  :   وقوله حا
ا
أ ِباا  وا رَّما الر  ُ اِْلايْعا واحا إذ احلل مع   ؛إنكار لتسويتهم بينهما   ىجساَّللَّ

  يتماثالن؟ىن  أف ،احلرمة ضدان
تنبهوا إمنا    ومن وافقه من األئمة  وينبغي التنبه إىل أن جار هللا الزخمشري  

والقلب العكس  هذا  من  النكتة  التشبيه  إىل  وهي  يف  الراب،   مبالغتهم،  حلِ   بيان  يف 
، فيبقى  عندهم  ، وإن مل يكن كذلك يف حقيقة األمرفكأهنم جعلوه أصاًل؛ ألجل ذلك 

  .-أعلم تعاىل وهللا– ، فتنبه إىل ذلك متجه  ما ذكره الزخمشري 
قوله   يف  قيل  ما  ذلك  نْثا حمس  :*ومن 

ُ
ْْل َكا ُر  كا اَّلَّ لايْسا  عمران:  ىجسوا   [، 36]آل 

 واألصل: وليس األنثى كالذكر. 
نْثا حمسوهل مجلة:  

ُ
ْْل ُر َكا كا لايْسا اَّلَّ أم أهنا من كالم هللا امرأة عمران  من كالم    ىجسوا

 ؟ 
 : أن للمفسرين يف ذلك قولنيواجلواب 

أاألول عمران:  امرأة  من كالم  قلب  ، هنا  ليس   ،وفيه  يف   تأي:  األنثى كالذكر 
أنثى  ،التحرير تتمة حتسرها على وضعها  التحرير.   ،وهو من  الذكر يف  وعدم مساواهتا 

 .وال يصلحان مثالني لالم العهد ،للجنس يف الذكر واألنثى (الالم)وعلى هذا تكون 
 

 (. 3/408(، وانظر: شروح التلخيص )1/320)على الكشاف  بن املنري  نصر الدين حاشية   (1) 



  

  

   

544 

  

   ، ابلنسبة إىل الذكرتنقيص األنثى    :ليس املقصود منه  لجنسل  (الالم)ن  أب  والقول
 ؛ لبيت املقدس ال غري  النذرية خادمً نفي املشاهبة بينهما يف صحة ا  :وإمنا أرادت أم مرمي

 . فلذلك عكست
يف دعائها،   امرأة عمران ه  الذي طلبت  املرجو املأموليف اآلية؛ ألجل    ر  كَ م الذ  د ِ فق  

الذ  ك  فقد رغبة يف  متتلئ  نفسها  طلبته  رِ كَ انت  أنالذي  تريد  لبيت    ؛ ألهنا كانت  هتبه 
ا الذ كور، ف املقدس، وقد كانوا ال حير ِرون لبيت املقدس إال على سبيل  خاطبت رهب 

 . الت حسر على ما فاهتا من رجائها، وخالف ما قد رت 
أوالثاين   (1) طلبته ليس الذكر الذي    : تسلية هلا، واملعىن  ؛ كالم هللا    ا منهن: 

اليت وهبت اليت    ، هلا  كاألنثى  الذبل األنثى  الذكر  طلبته،    ي وهبت هلا أعظم رتبة من 
 . وعلى هذا فالالم فيهما للعهد

الزركشي   إلالثاين،    ورجح    (3) والسكاكي  ،(2)الزخمشريأيًضا:    يهومال 
 .    

ألن   ؛وإمنا عدل عن األصل  (،وليس األنثى كالذكر)  :األصل قال يف )البهان(: "
لايْسا  حمسمعىن:  رُ وا كا نْثا حمسالذي طلبت  ىجساَّلَّ

ُ
ْْل    . ألن األنثى أفضل منه ؛اليت وهبت هلا ىجسَكا

نْثا حمسألن قبله:  ؛وقيل: ملراعاة الفواصل
ُ
ا أ ْعُتها  . [36]آل عمران:  ىجسإِّن ِ واضا

  

 

ًرا حمس  : : بقوهلاي أ  (1)  ا ِِف باْطِِن ُُمارَّ رُْت لاكا ما ألن هذا الكالم يتضمن طلبها أن يكون    ؛[35]آل عمران:  ىجسإِّن ِ ناذا
  ، وجتعله من خدم بيت املقدس؛ ألن خدمة بيت املقدس إذ ذاك ال تصلح إال للذكور  ،ا ما ىف بطنها ذكرً 

 (. 1/545)  حاشية الدسوقي على خمتصر املعاين  .دون اإلنث. اه . نويب 
 (. 1/356انظر: الكشاف )( 2) 
 (. 3/409شروح التلخيص )(، 215ص: )  مفتاح العلومانظر:  (3) 
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الزملكاين ابن  التشبيه    (1) ( البهان)يف      ووهم  من  هذا  أن  زعم  حيث 
 . (2) ملا ذكرن من املعىن ؛وليس كذلك  ،املقلوب 

ُرونا حمس  : *ومن ذلك ما قيل يف قوله   كَّ فاًلا تاذا
ا
أ ْلُُق  ْن َلا َيا ما ْلُُق كا ْن َيا ما فا

ا
 ىجسأ

  ؛ ألن اخلطاب لعباد األواثن، حيث مسوها آله   ؛إذ مقتضى الظاهر عكسه  ؛[ 17:النحل ]
فجعلوا غري اخلالق كاخلالق، فجاءت املخالفة يف اخلطاب،    ،  إلله اخلالقا ابتشبيهً 

وارتكاس عقوهلم صارت عندهم كاألصل، فجاء    كأهنم ملبالغتهم يف عبادهتا وإلسفافهم
 اإلنكار على وفق ذلك. 

ْن  حمس حنو:    ،التشبيهومنه نوع يسمى: قلب  "  :قال السيوطي   ما ْلُُق كا ْن َيا ما فا
ا
أ

ْلُقُ   . (3) .."ىجسَلا َيا
وإمنا شبهوا األصنام ابخلالق، فكان حق اإللزام أن ي قال: "  :وقال الطييب  

 :أفمن ال خيلق كمن خيلق؟ ووجه اجلواب: أن وجه التشبيه إذا قوي بني الطرفني، أعين
املشبه واملشبه به، يرجع التشبيه إىل التشابه، في قال: وجه اخلليفة كالقمر، والقمر  كوجه 

من      اخلليفة، واملشركون ملا تعاملوا مع األصنام مبا ينبغي أن ي عامل به اإلله احلق
وبين  بينها  فرق  عندهم  يبق  فلم  إليها،  ابلعبادة  والتوجه  عما تسميتها ابآلهلة،  تعاىل  ه، 

التشابه، فقيل ما قيلاا كبريً لظاملون علوًّ يقول ا ألن    ؛، أو ذهب إىل التعكيس، حصل 

 

الزملكاين ال  ، ال ق رآن   ع ج از إ  عن  ال ك اش فالبهان    (1)  ) بن  مطبوع يف   العاين ،    يف األوقاف    ديوان  (،مطبعة 
 . مطلوب أمحد ، احلديثي  خدجية :تحقيق ه [، ب 1394(  ]بغداد)

عبد    ، أليبأمنوذج جليل(،  3/409(، وانظر: شروح التلخيص ) 427-3/426)  علوم القرآنالبهان يف    (2) 
(،  131-2/130(، روح املعاين )1/356(، االنتصاف ) 45-44)ص:   هللا حممد بن أيب بكر الرازي

 (. 3/21حاشية الشهاب )
 (. 3/408(، وانظر: شروح التلخيص )209)ص: التحبري يف علم التفسري (3) 
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فإذا عكس كان فيه  ه الشبه،  من حق املشبه أن يكون أحط من املشبه به فيما وقع في
 . (1)"مزيد تقريع وجتهيل

)    السكاكيقال   العلوميف  "مفتاح  البالغة (:  تقتضيه  الذي  أن  وعندي 
القادر من اخللق ال األصنام القرآنية هو أن   العامل  املراد مبن ال خيلق احلي  وأن    ،يكون 

بهيكون اإلنكار موجهً  القادر من اخللق  العامل  تعاىل   ،   ا على توهم تشبيه احلي 
لتشبيه ما ليس حبي عامل قادر  ؛ا به عن أبلغ اإلنكارتعريضً  ؛ا ا كبريً قدس عن ذلك علوًّ تو 

دونه  ذلك  القطع بإن  من حيث    ، أوجه   وما ذكره العالمة الطييب    . " (2)به  
فض القتاد  احتمال؛  خرط  دون  احتمااًل  عن كونه  هو  و اًل  املقلوب  يف التشبيه  ابب 
، وهو متحقق فيما إن قيل به  -كما تقدم–  أعلى رتب التشبيههو  بل  البالغة مشهور،  

املفسرينقاله   من  السيوطي   ،مجع  واإلمام  الطييب،  والعالمة  الزخمشري،  هللا  كجار 
 ،   ذكر مما  أبلغ   أعجز  -األصنام  أعين:–لكوهنا    ؛السكاكي    هبصورة 

 وأضعف.
ْلُقُ حمس  :بقوله    املرادقيل:  قد  و  َيا َلا  ْن  ما هللا   :ىجسكا دون  من  ع بد  ما    كل 
 (3)،   ًفيعب عن اجلميع ب،  ا لذوي العلم على غريهمتغليب)   األصنام   املراد:   أو ،    : )َمن 

 ،له أن يعلمومن حق اإل  ،آهلة  :ألهنم مسوها  ؛، وأجروها جمرى أويل العلم-كما تقدم-

 

الكشاف  (1)  على  الطييب  البيضاوي  98-9/97)  حاشية  تفسري  على  اخلفاجي  الشهاب  حاشية  وانظر:   ،)
(5/319 .) 

 (. 344)ص:  مفتاح العلوم (2) 
 ا لذوي العلم على غريهم. تغليبً  (؛ من   : ) وأتى ب  ،  فيشمل املالئكة، وعيسى  (3) 
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أو للمبالغة وكأنه قيل: إن من خيلق ليس    ،(1)ملشاكلة بينه وبني من خيلقا  على سبيل  أو
   ؟!كمن ال خيلق من أويل العلم فكيف مبا ال علم عنده

 

الذي هو خمتص أبويل العلم للجماد الذي هو أصنام؛ ألهنا مصحوبة مع ذكر من    ( َمن   : )يعين: جيء ب   (1) 
ا حمس:  خيلق، كقوله   ِمثْلُها ي ِئاٌة  سا ي ِئاة   سا اُء  زا الكشاف   [.40]الشورى:  ىجسواجا على  الطييب    حاشية 

السمني  (.  9/97) ب"و   : قال  جلاز  ( ما)      لو جيء  املصون "  أيضا  قول  (7/204)  الدر  ، وهو 
هنا      وأورد الزخمشري"حيث قال:   كذلك، وقد تعقبه اإلمام ابن عرفة    الزخمشري  

أبنه لو عب       وأجاب ابن عرفة    قيل: كما ال خيلق؟ أن األصنام ال تعقل، فَهال    : سؤالني: أحدمها
كوهنا ال  من حيث    والثاين:   . من حيث كوهنا غري عاقلةاألول:    )ما( لكان اإلنكار عليهم أبمرين:     :ب 

  وأجاب الزخمشري    اآلية إال إنكار عبادهتا من حيث كوهنا ال ختلق فقط.   وما املقصود يف   . ختلق
    ابن عرفة  هورد    ، فهو على حنو ما كانوا يعتقدون.أم ا أهنم مسوها آهلة وعبدوها   :أحدمها  أبمرين:

فيه املشاكلة بينه وبني من  أهنم عاملوها معاملة من يعقل فروعي    والثاين:   أبنه إقرار هلم على معتقدهم. 
را حمس:    أبن املشاكلة إمنا تكون حيث التساوى، كقوله    وَرد ه ابن عرفة  خيلق.  كا ُروا واما كا واما

 ُ   فاألول ، ( اطبخوا يل ج ب ًة وَقِميصا قلت  ***ا جِند  لك طَب َخهشيئً  قالوا اقرتح  ) وقوله: [، 54]آل عمران: ىجساَّللَّ
السؤال الثاين: أنه إمنا أنكر عليهم تشبيههم من    منفي.   :مثبت، والثاين   والثاين كذلك، أما هنا فاألو ل: 

تدخل    ألن مهزة االستفهام إمنا   (؛ أفمن ال خيلق كمن خيلق)  :األصل أن ي قال   ال خيلق مبن خيلق، فكان
عنه.  واملسؤول  املنَكر  الزخمشريو   على  ينه    أجاب  إن    : ابن عرفة  قال  و   ض. جبواب ال 

نقيضَ  اخلصم  إبفهام  يكون  إمنا  اإلنكار  أبن  جييبون  اإلنكار  عادهتم  إذا كان  أما  َ    َدع واه،  َعني  إبلزامه 
ا إىل نفي املساواة  لكان التشبيه راجعً   ( أفمن ال خيلق كمن خيلق )وهنا لو قيل هلم:    الدعوى فال يصح. 

ُزلِْفا حمس  وهم موافقون على ذلك، ويقولون.،  بينهما   ِ اَّللَّ إَِلا  ِبُوناا  ر  َِلُقا إَِلَّ  ناْعُبُدُهْم  ا  ا  م  ولَ   .[3]الزمر:  ىجس ما
ْلُقُ حمسقيل:   َيا َلا  ْن  ما كا ْلُُق  َيا ْن  ما فا

ا
يَ ب ق إال أن يراد أن  هللا مل يكن اإلنكار راجعً   ىجسأ لنفي املساواة، فلم  ا 
    َلق، فيكون املراد اإلشعار بتنقيص    ،ِصٌف بنقيض ما ات صَف به معبودهمت  م ما اتصف به  وهو اخل 

املراد معبودهم فليس  األلوهية،  لعدم  موجب  والتنقيص  املراد    : ،  إمنا  بل  للكامل،  الناقص  مساواة  نفي 
يقولون: نعم، حنن شب هنا من  خيلق كمن ال خيلق(    ال   ألنه إذا قيل هلم: )أفمن   ؛ اإلشعار بتنقيص الناقص

قيل:   فلما  منق ٌص،  املشب ه، وكذلك هو  تنقيص  أنه يوجب  األمر  ْن حمسال خيلق مبن حيلق، وقصارى  فاما
ا
أ

ْلُقُ  َيا َلا  ْن  ما كا ْلُُق  لتشبيه اخلالقكان اإلنكار راجعً   ىجسَيا تنقيص    به ألن تشبيهه    ؛مبن مل خيلق    ا  يوجب 
األلوهية.   ،البارئ   لعدم  موِجٌب  قال  والتنقيص  ُهمْ حمس:  هللا    وقد  لاقا خا ْن  ما ِْلاُهْم 

ا
أ سا لائِْن    = وا
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بِهااحمسكقوله:   ْمُشونا  يا رُْجٌل 
ا
أ اُهْم  ل

ا
تدعوهنا    :يعين  [،195:األعراف]  ىجسأ اليت  اآلهلة  أن 

وقلوب  وآذان  وأيد  أرجل  هلم  من  حال  عن  منحطة  أحياء  ؛حاهلم  هؤالء  وهم    ،ألن 
وليس املراد أنه لو صحت هلم هذه األعضاء لصح    ؟!أموات فكيف يصح منهم عبادهتا

يعبدوا. ُرونا حمس  أن  كَّ تاذا فاًلا 
ا
ذلك   ىجسأ فساد  الذي   ؛فتعرفوا  للعقل  جلالئه كاحلاصل  فإنه 

 .(1)حيضر عنده أبدىن تذكر والتفات 
  ؛ التشبيه املقلوب ميكن االستغناء  أنه      عبد العظيم املطعينويرى الدكتور    

أن تلك   قبل اآلية املذكورة جيد  (سورة النحل)ألن املتأمل يف املعاين اليت حتدثت عنها  
 املعاين أتيت على الرتتيب اآلتى: 

 وخلق األنعام، وسخر   ،ومسوات، وخلق اإلنسان  ارضً خلق الكون أ    أن هللا 
السماء   ؛والكواكب  ،والبحار  ،األهنار من  املاء  وأنزل  اإلنسان،  األرض  ؛خلدمة  ، لري 

الزرع وأنه  وإنبات   ،    ال مما  ذلك  غري  وخلق  الناس،  يعلمها  أشياء كثرية  خلق 
 أو االستقبال. ،أو احلال ،يدخل حتت علمهم يف املاضي

ا هو  املعاين  هذه  على  الغالب  هذا فالطابع  بعد  والتسخري.  واإلجياد   قال  خللق 
:  ْلُقُ حمس ْن َلا َيا ما ْلُُق كا ْن َيا ما فا

ا
 .ىجسأ

قادر على    وهو حي   ،وخيلق ما يشاء  ،ىن منها: أفمن خلق هذه األشياء ولعل املع
شيء آاثره  ، كل  ذلك  على  ْلُقُ حمس  ، دلت  َيا َلا  ْن  ما وي صنع،  اشيئً   ىجسكا لق  خي  وهو    ،وهو 

 ؟ اا يكون أن يفعل شيئً أعجز م

 

= ُ اَّللَّ اُقولُنَّ  نقيض ،  [87:الزخرف]  ىجسَلا عرفة  دعواهم  فيستلزم  ابن  اإلمام  تفسري  من  املعرفة  درر   "
 (. 2/599(، وانظر: الكشاف )2/114-118)

الغيب انظر:    (1)  )20/193)  مفاتيح  البيضاوي  تفسري  التفسري  (، 3/223(،  يف  احمليط    (، 516/ 6)  البحر 
 (. 4/251(، غرائب القرآن )7/204)  الدر املصون
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 النفي هو العجز والضعف.  : وجه الشبهويكون  على هذا التقدير 
اثبتة هللِ   :يعين الفائقة  الق درة  سواه  .  أن  ملا  اثبت  املق ِعد  ا  أصنامً   ،والعجز 

 .(1) " ال قلب يف التشبيه هنا -وهللا أعلم-وعلى هذا  املخلوقات.وغريها من 
املطعين الدكتور  ذكره  نفي سل  م      وما  إىل  يرجع  وهو  املعىن،  حيث  من  م 

  ه إليه تنب    وذلك ماولكن احلديث إمنا هو يف نكتة التقدمي والتأخري،  املساواة واملماثلة،  
الزخمشري هللا  الطييب  ،جار  السيوطيوالعالمة  واإلمام  املفسرين  ،،  من  وافقهم    ومن 
  -كما تقدم-. 

تقدم يف   السابقة وقد  اآلية  الدين    نصرالشيخ  قول    اآلية  قلب  أبن   ال 
قيل، ولكنه ال  فيها، وهو وجه  نبنهنا    مما  ملا  عليه؛  يقدم  اآلخر، وال  الوجه  عليه،  يرد 
 يسري. واخلطب يف ذلك  ،واملعىن متقارب 

اءِ حمس  :*ومن قوله  د  ِمنا الن ِسا حا
ا
أ اْسُُتَّ كا ِ ل اءا انلَِِّب   . [32:األحزاب] ىجسياا نِسا

 . فالتشبيه على القلب، واألصل ليس أحد من النساء مثلكن
 أما إذا كان املعىن: لسنت كأحد من النساء يف النزول، فال قلب يف التشبيه.

ألن   ؛تشبيه األعلى ابألدىن  :ويف الذم  ،تشبيه األدىن ابألعلى  :القاعدة يف املدحف
املدح  ، الذم مقام األدىن واألعلى طارئ عليه الذم  ،حصى كالياقوت   :فيقال يف    : ويف 

د  ِمنا   يااحمس  : قوله    ومنه  ،وكذا يف السلب  ،ايقوت كالزجاج حا
ا
أ اْسُُتَّ كا ل  ِ اءا انلَِِّب  نِسا

اءِ    .يف النزول ال يف العلو :أي  ىجسالن ِسا
  

 

 (. 278-2/276)  عبد العظيم املطعين، للدكتور خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية  (1) 
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ذلك:   على  أورد  ِمْصبااحٌ حمسنعم  ا  فِيها ة   ِمْشَكا كا نُورِهِ  ثاُل  فيه   . [35]النور:  ىجسما شبه 
إذ ال    ؛ وأجيب أبنه للتقريب إىل أذهان املخاطبني  األعلى ابألدىن ال يف مقام السلب.

 . (1) أعلى من نوره فيشبه به
قوله   مْ حمس  :*ومن 

ا
ِِف   أ لُْمْفِسِدينا  َكا اِْلااِت  الصَّ ِملُوا  واعا ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ ُل  ْعا ْنا

ارِ  لُْفجَّ ُل الُْمتَّقِيا َكا ْعا ْم ْنا
ا
رِْض أ

ا
 [. 28]ص: ىجساْْل

فالكف ار ينكرون البعث، ومقتضى اإلنكار أن يكون خلق الس موات واألرض وما  
املت ق ني كشقاوة األشقياء ما دام الكل  إىل  بينهما ابطال ولعًبا وعبثًا، وأن يكون تقوى 

العاصني رمبا كان   األشقياء ومعصية  بل رمبا كانت شقاوة  يلَق أحد جزاءه،  زوال، ومل 
أن   قادٌر على  الش قي   أن   نتصو ر   عندما  املت قني؛ ألن ه  تقوى  أسعد ألصحابه من  ذلك 

 ب كثري  من الض عفاء.يفعل ما يشاء، وما حيلو له من الل ذائذ، وإن كان على حسا
أن  ذلك مناف  للحكمة، وقال ما قال من خلق الس موات   وقد أخب هللا  

 واألرض..، ومقتضى قوهلم بعدم البعث أن يكون هذا ابطل، فهذا مقتضى ظنِ هم. 
أحوال من    واملراد: أنه لو بطل اجلزاء كما يقول الكافرون الستوت عند هللا  

 ا. كيمً ا ومل يكن حى بينهم كان سفيهً أصلح وأفسد، وأتقى وفجر، ومن سو  
املفسدين كاملصلحنيواألصل مبالغة   ؛والفجار كاملتقني، ولكنه عكس  ،: أجنعل 
، كما كان حال  من املؤمنني املتقني يف اآلخرة،  الكافرين أبهنم أرفع مكانة  ومسايرة لظن ِ 

الدنيا يف  ابألعلى، ك أل  ؛يعضهم كذلك  األدىن  يشبه  أن  األصل  مْ حمس  :قوله  ن 
ا
  أ

ْيااُهمْ  اًء ُما وا اِْلااِت سا ِملُوا الصَّ ُنوا واعا ِينا آما َّلَّ لاُهْم َكا ْعا ْن ْنا
ا
ي ِئااِت أ اُحوا السَّ ِينا اْجَتا ِسبا اَّلَّ   حا

ما  ما ُْكُمونا  وا ا ُيا اءا ما ما  21اُتُهْم سا ُ السَّ لاقا اَّللَّ ا واخا ى ُكُّ ناْفس  بِما ِِلُْجزا ِ وا رْضا بِاْْلاق 
ا
اْْل وااِت وا

 

(، شروح  1/207)  معرتك األقران   (، 3/148)  اإلتقان يف علوم القرآن  (، 3/429)  البهان يف علوم القرآن   (1) 
 (. 3/409التلخيص )
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باْت واُهْم َلا ُيْظلاُمونا  كا  مْ حمس   :يف قوله    فعكس  ، [22-21:اجلاثية]  ىجس22سا
ا
ِينا   أ ُل اَّلَّ ْعا ْنا

رِْض 
ا
لُْمْفِسِدينا ِِف اْْل اِْلااِت َكا ِملُوا الصَّ ُنوا واعا ، فقانون اجلزاء  ألجل هذه النكتة   ؛اآليةىجس آما

حيكم  الذي  هو  اآلخرة  الذي    يف  قانونكم  عكس  على  العمل،  حسب  على  ابلعدل 
     حيكم ابجلور.

قيل ما  املثال  هذا  فيه  حيث   ويقال  من  القلب،    إمكان  سابقه  عن  االستغناء 
ليس املصلحون كاملفسدين واملتقون كالفجار، واملسلمون كاجملرمني، يف ويكون املعىن:  

 يف التشبيه. على هذا سوء احلال، فال عكس 
 

 حكم القلب: 
أعلى يقع يف التشبيه، وأنه ابب مشهور يف البالغة، حىت عدوه  تقدم أن القلب  

   .؛ وأن مالحظة القلب تضفي على املعىن املعىن رونًقا وبالغةرتب التشبيه
 . وقال آخرون: ميكن االستغناء عنه

 وأيخرون إال لنكتة. يدرك أهنم ال يقدمون  كالم العرب   بليغ ومن ينظر إىل
حكم القلب، واالختالف يف كونه من يف )البهان(      وقد ذكر الزركشي  

و ساليب  أ بيان  البالغة،  يف  البالغة  فقال:  ،  (1) أنواعهفصل  أساليب  من  ويف كونه 
حازم    ،خالف منهم  البلغاء)يف كتاب:      القرطاجينفأنكره مجاعة    ، ( 2)(منهاج 

هللا   ينزه كتاب  أن  جيب  مما  إنه  منهم    ؛عنه   وقال:  ذلك  صدر  إن  العرب  ألن 
 منزه عن ذلك.  وهللا ،أو حال اضطرار ،أو احملاكاة ، أو التهكم ،فبقصد العبث

 

( فذكر ما قيل يف )قلب اإلسناد(، و)قلب املعطوف(، و)العكس(، و)املستوي(، و)مقلوب البعض(. انظر:  1) 
   (. 293 -3/288البهان يف علوم القرآن )

 (. 391(، و)ص:184منهاج البلغاء، أليب احلسن حازم القرطاجين )ص:انظر:  (2) 
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ما اتفق لفظه )يف كتاب:      كما قاله املبد  ،وقبله مجاعة بشرط عدم اللبس
 . (1) (واختلف معناه

أن   بني  آخرون  اعتبارً وفصل  لطيفً يتضمن  فبليغا  فال  ، ا  ابن   ؛ وإال  قال  وهلذا 
  ، جيوز القلب على التأويل مث قد يقرب التأويل فيصح يف فصيح الكالم  :   عالضائ

 . (2)"وقد يبعد فيختص ابلشعر
  وأن   ، اا لطيفً اعتبارً   تضمن القلب  فينبغي أن ي  ولعل األقرب إىل الصواب التفصيل،

 . ه على حدةأو احتمل  وقع فيه القلب ينظر إىل كل مثال
 

 :ابعتبار وجههاثنًيا: أقسام التشبيه 
 
 التشبيه املفرد:  – 1
كقولك: زيد  ،   من متعدد  منتزًعا وجه الشبه فيه    ال يكونالتشبيه املفرد هو ما  و 
 .كاألسد
 
  التشبيه املركب:  - 2
  :   كقوله  ، أن ينتزع وجه الشبه من أمور جمموع بعضها إىل بعض  :املركبو 

اًرا حمس ِْمُل أْسفا ارِ ُيا ثاِل اْْلِما ما  . [ 5]اجلمعة: ىجسكا

 

ما اتفق لفظه واختلف  "وإمنا يكون هذا فيما ال يكون فيه لبس، وال إشكال، وال وهم"  :  قال املبد  (  1) 
 (. 84)ص:  العباس املبد  ، أليبمن القرآن اجمليد  معناه 

 . (3/288( البهان يف علوم القرآن )2) 
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اءِ حمسوقوله:   ما نْلااهُ ِمنا السَّ نْزا
ا
اء  أ ما نْياا كا ثاُل اْْلايااةِ اَلُّ ا ما اْم تاْغنا حمس  إىل قوله:  ىجسإِنَّما ْن ل

ا
أ كا

ْمِس 
ا
 .وسيأيت ، [24]يونس: ىجسبِاْْل

ثاُل حمس:    قوله ومن التشبيه املركب:   ثاِل    ما ما ْوَِلااءا كا
ا
أ  ِ اُذوا ِمْن ُدوِن اَّللَّ ِينا اُتَّ اَّلَّ

ُبوتِ  نْكا ايُْت الْعا نا اِْلُُيوِت ِلا وْها
ا
ْت بايًْتا ِإَونَّ أ اذا ُبوِت اُتَّ نْكا    .وسيأيت  ، [41:العنكبوت ] ىجسالْعا

دِ حمس  :قوله    :  قولهالتشبيه التمثيلي املركب:  ومن   قا ةِ   فا كا بِالُْعْروا اْستاْمسا
ا اها اما ل  وسيأيت.  ، [256]البقرة: ىجسالُْوثِْقا َلا انْفِصا

أما وجه الشبه فيأيت مفرداً ومركباً، وكل " : عبد العظيم املطعين الدكتور قال
 عقلي وحسي. :منهما

يْناا إَِلا نُوح    إِنَّاحمس  :قوله    :فما الوجه فيه مفرد عقلي * وْحا
ا
ا أ ما ْكا كا يْناا إَِلا وْحا

ا
 ىجس أ

 .  ثبوت كون الوحنِي من عند هللا :والوجه  [.163]النساء:
مفرد حسي* فيه  الوجه  رُْض حمس  :قوله    :وما 

ا
اْْل وا وااُت  ما السَّ ا  رُْضها عا نَّة    ىجسواجا

 االتساع والبسطة.  :والوجه هو  . [133: آل عمران]
مركب  * فيه  الوجه  اْم حمس:  قوله    :عقليوما  ل ُثمَّ  اةا  اِلَّْورا ُْح ِلُوا  ِينا  اَّلَّ ثاُل  ما

اًرا  ِْمُل أْسفا ارِ ُيا ثاِل اْْلِما ما ا كا ِْملُوها  . [5]اجلمعة: ىجسُيا
حسي* مركب  فيه  الوجه  لُج ِ   حمس  : قوله    :وما  ْر  

ِبا ِِف  ات   ُظلُما كا ْو 
ا
 ىجسأ

 [. 40]النور:
ِِها حمس  :كما يف قوله    ،القرآن بني تشبيه املفرد ابملفرد  ت تشبيهات  عَ مجََ وقد   وا

باالِ  ْْلِ ْوج  َكا ْرِي بِِهْم ِِف ما ارِ حمسوقوله:  ،[42]هود:  ىجسُتا خَّ لْفا ال  َكا لْصا  . [14: الرمحن] ىجسِمْن صا
ثاُل حمس  : قوله  كما يف    ،واملركب ابملركب ْوَِلااءا    ما

ا
أ  ِ اَّللَّ ُدوِن  ِمْن  اُذوا  اُتَّ ِينا  اَّلَّ

ْت بايًْتا اذا ُبوِت اُتَّ نْكا ثاِل الْعا ما  [. 41:العنكبوت ] ىجسكا
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ابملركب املفرد  ُ حمس  :كقوله    ،وتشبيه  نُورِهِ   اَّللَّ ثاُل  ما رِْض 
ا
اْْل وا وااِت  ما السَّ نُوُر 

ا ِمْصبااحٌ  ة  فِيها ِمْشَكا  . [35]النور: ىجسكا
 .(1) "إذ مل يرد فيه تشبيه املركب ابملفرد ؛وال رابع هلذه األقسام

 
 اجململ: املرسل التشبيه – 3

 . وهو التشبيه الذي مل ي ذ كر فيه وجه الشبه 
 وسيأيت بيانه مفصاًل. 

 
 املفصل:املرسل  التشبيه  - 4
 

   .وجه الشبه  ما ذكر فيهوهو 
 وسيأيت بيانه مفصاًل. 

 
   التشبيه البليغ: - 5

   .الشبه  ووجه األداة  منه حذفت ما: وهو
 وسيأيت بيانه مفصاًل. 

 
  

 

 (. 288-2/287)  خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية  (1)
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التشبيه ما مل و   وعكسه،ما تقع عليه احلاسة مبا ل تقع    ابعتبار  اثلثًا: أقسام 
 :  جرت جتر العادة به إىل ما 

خيرجان األغمض إىل   ا والتشبيه واالستعارة مجيعً "  :   بن رشيق القريواينقال ا
الرماين شرط  البعيد، كما  ويقرابن  ابب (1) يف كتابه    األوضح،  يف  عنده  ومها   ،

 االختصار.
فالتشبيه احلسن   ،وتشبيه قبيح  ،التشبيه على ضربني: تشبيه حسن  قال: واعلم أن

بيانً   ،ىل األوضحإالذي خيرج األغمض    :هو القبيح  ،فيفيد  ما كان خالف    :والتشبيه 
  .ذلك 

الرماين  ذلك   :  قال  عليه    :وشرح  تقع  ال  مما  أوضح  احلاسة  عليه  تقع  ما 
الغائب من  أوضح  واملشاهد  والثالث   ،احلاسة،  الثاين،  من  أوضح  العقل  يف  فاألول 

الرابع من  والقريب   ، أوضح  غريه،  من  يعرفه  مما  أوضح  نفسه  من  اإلنسان  يدركه  وما 
 .(2) " لة، وما قد ألف أوضح مما مل يؤلفأوضح من البعيد يف اجلم

 
   :تشبيه ما تقع عليه احلاسة مبا ل تقع - 1

ابالعتماد والضد  وذلك  النقيض  معرفة  إدراك   ؛على  من  أبلغ  إدراكهما  فإن 
يااِطيِ حمس  : كقوله  ،احلاسة نَُّه ُرُءوُس الشَّ

ا
أ ا كا لُْعها    . [65:الصافات ] ىجسطا

قبيح أنه  يشك  ال  مبا  صورة   ؛شبه  بشاعة  من  الناس  نفوس  يف  حصل  ملا 
 .وإن مل ترها عيانً  ،الشياطني
 

 

 (. 81)ص:  للرماين ، كتاب: )النكت يف إعجاز القرآن(:  يعين ( 1) 
 (. 1/287) بن رشيق القريواين ، الالعمدة يف حماسن الشعر وآدابه (2) 
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  :عكسه – 2
ُروا  حمس:    كقوله  ،عليه احلاسة مبا تقع عليهوهو تشبيه ما ال تقع   فا ِينا كا اَّلَّ وا

 
ا
ة  أ اب  بِقِيعا ا ْسا الُُهْم كا  [. 39:]النور اآلية  ىجسْعما

اجلامع   (،السراب )وهو    ،إىل ما حيس  (اإلميان)  أخرج ما ال حيس وهو   :واملعىن 
   وعظم الفاقة. ،بطالن التوهم مع شدة احلاجة

 .(1) فتشبيه أعمال الكفار ابلسراب، من أبلغ التشابيه وأبدعها
األثري ابن  الشيئني"   :  وقال  تشبيه  أنه ال خيلو  أحدمها ابآلخر من   واعلم 

 أربعة أقسام:
 . (زيد كاألسد)عىن، كالذي تقدم ذكره من قولنا: إما تشبيه معىن مبأ. 

رِْف ِعٌي  حمس:  وإما تشبيه صورة بصورة، كقوله    ب. اُت الطَّ ُهْم قااِِصا   48واِعنْدا
ْكُنوٌن  نَُّهنَّ بايٌْض ما

ا
أ  . [ 49-48:الصافات ] ىجس49كا

اب  حمس  :وإما تشبيه معىن بصورة، كقوله    ج. ا ْسا كا الُُهْم  ْعما
ا
أ ُروا  فا كا ِينا  اَّلَّ وا

ة    لتمثيله املعاين املوهومة ابلصور املشاهدة.  ؛وهذا القسم أبلغ األقسام األربعة ،ىجسبِقِيعا
 وإما تشبيه صورة مبعىن، كقول أيب متام: د. 
 غرم  ب امل  احمل بابة ب  ك الص  فت          دا  ع  زيل وابل  ال اجل   وفتكت ابمل    

وابلعدا   ابملال  فتكه  مرئية-فشبه  صورة  فتك بفتك    -وذلك  وهو   الصبابة، 
 . (2) "معنوي، وهذا القسم ألطف األقسام األربعة؛ ألنه نقل صورة إىل غري صورة

  

 

 (. 1/401) خزانة األدب وغاية األرب (، 240)ص: هالل العسكري ، أليبالصناعتني انظر:  (1) 
 (. 104-2/103) املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر (2) 
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األثري    الطويف    استدرك  وقد ابن  )  على  يف  ذكره  اجلامع ما 
 .من ذكره للقسم الرابع يف )املثل السائر( ابن األثري  ، وأغفل ما أورده(1) (الكبري

  -يعين: ابن األثري  –  وأخل"يف )اإلكسري(:       الطويف  هقالونص ما  
ابلقسم الرابع، وهو تشبيه الصورة ابملعىن، وهو ما تقتضيه القسمة، وهو ممكن، كما لو  

 .(2) "شبه السراب ابلعمل الباطل 
االستدراك  منه  وغريب األثري  ذلك  ابن  ذكره  ما  إلغفاله  )املثل    ؛  يف 

 السائر(.
؛ ليتضح ذلك من )املثل السائر(بتمامه    كالم ابن األثري    نقلَ   وقد آثرت  

 لكل منصف.
ما جاء    ، مستنًدا إىل وأغفل الرابع  ،األقسام الثالثة  ابن النقيب    ذكركما  

 .   (3) (اجلامع الكبري) يف
مثاًل للتشبيه الذي شبه فيه ما     (4)وتبعه الباقالين    ،  وقد ذكر الرماين

بقوله   يقع  مبا  احلس  عليه  يقع  ة  حمس  :ال  بِقِيعا اب   ا ْسا كا الُُهْم  ْعما
ا
أ ُروا  فا كا ِينا  اَّلَّ وا

يْئًا ِْدهُ شا اْم َيا اءاهُ ل ِتَّ إِذاا جا اًء حا ْمآُن ما ُبُه الظَّ ْسا  . ىجسُيا
 قدة إىل ما تقع عليه احلاسة، و ما ال تقع عليه احلاس    جَ رَ خ  هذا بيان قد أَ ففقال: "

  ، وعظم الفاقة، ولو قيل: حيسبه الرائي ماء  ،ة احلاجةتوهم مع شد  اجتمعا يف بطالن امل
وأبلغ منه لفظ القرآن؛ ألن  الظمآن لكان بليًغا،    ر د  مث يظهر أنه كان على خالف ما قَ 

 

 (. 92-91)ص: اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور انظر:  (1) 
 (. 62، للطويف )ص:اإلكسري يف علم التفسريانظر:  (2) 
 (. 125ابن النقيب )ص:انظر: مقدمة تفسري ( 3) 
 (. 264-263)ص:  للباقالين  ، إعجاز القرآنانظر: ( 4) 
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حصل على احلساب الذي يصريه    اخليبةهذه    ، وتعلق قلبه به، مث بعدعليه  أشد  حرًصا
 .-من هذا احلال نعوذ ابهلل - يف النار إىل عذاب األبد

ذلك  تضمن  إذا  فكيف  التشبيه،  حسن  من  ابلسراب  الكفار  أعمال   :وتشبيه 
 . (1)وعذوبة اللفظ، وكثرة الفائدة، وصحة الداللة" ،حسن النظم

زهرة   أبو  الشيخ  يبني  "   :قال  تعبري   بوضوح    الرماينومل  ملاذا كان 
أبلغ من أن يقال السراب  التشبيه حيث يرى  الرائي ماء  :القرآن يف  ونرى أن     ؟حيسبه 

وال يفيد احلاجة؛ ألن النص فيه ما يفيد   ،حيسبه الرائي ماء يفسد التشبيه  :قول القائل
املاء طلب  الذين كفروا   ، الرغبة يف  إن  إذ  املشبه؛  وذلك حمقق يف  إليه،  احلاجة  وشدة 

وهم   ،يف وقت حاجتهم إىل عمل صاحل يظنون أن عملهم هذا منه    آبايت هللا
 من عمل صاحل، كالظمآن يطلب املاء.  حمتاجون إىل ما يتقدمون به إىل رهبم

وأن التشبيه يدل على حرية الكافرين حىت يتومهوا ما ال يقبل الوقوع واقًعا، وقد 
ْوٌج  حمس :  أك د حريهتم ما جاء بعد ذلك؛ إذ يقول   اهُ ما ْغشا ْر  لُج ِ   يا

ات  ِِف ِبا ُظلُما ْو كا
ا
أ

 
ا
ا فاْوقا باْعض  إِذاا أ اٌت باْعُضها اٌب ُظلُما حا ْوٌج ِمْن فاوْقِهِ سا ا ِمْن فاوْقِهِ ما اها ْد يارا اْم ياكا هُ ل جا يادا ْخرا

ُ ِمْن نُور   ا َلا ما ُ نُوًرا فا ُ َلا ِل اَّللَّ ْعا اْم َيا ْن ل فإذا كان التشبيه األول شبه حاهلم    . [40]النور:  ىجسواما
ماء السراب  حيسب  فيكونون كالظمآن  خريًا،  عملهم  يف  يتومهون  من  حلريهتم   ؛حبال 

واضطراهبم وحاجتهم إىل املاء، فاملثل الثاين يصور حريهتم، بسبب أهنم يف ظالم دامس، 
شبه   م   فقد  وأهن  املل  وانقطاع  عليهم،  األمور  والتباس  احلرية  حيث  من  حاهلم 

هذه  يظن   وفوق  مثلها،  ظلمة  فوقها  حالكة  بظلمة  أعماهلم  مظن ة،  ال  حيث  اخلري  ون 
يوجد   سحاب  وهم الظلمات  عليهم،  عظيم  شرٌّ  ولكنها  خريًا  أعماهلم  فليست  غم ة، 

 

القرآن،   (1)  إعجاز  يف  وانظر:  82-81)ص:  للرماين  النكت  وبيان  (،  والنثر  الشعر  صناعة  التحبري يف  حترير 
 (. 159)ص:  بن أيب اإلصبع، ال إعجاز القرآن 
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يضاعفون من الظلمات بتوايل أعمال الشر فيهم، وسيهم يف طريق الغي الذي ال حد   
 له، وقد تكاتف عليهم سوء ما فعلوا.

وخالصة ما يستنبط من التشبيهني أهنم يف حرية يطلبون ما ينجيهم فال جيدونه، 
ال الوهم ابحلقيقة املبصرة، وأهنم بسوء أعماهلم يف ظلمات بعضها  وإذا تومهوه يف أمر ز 

فوق بعض، وهي يف نفوسهم، وما حييط هبم ظلمة داكنة ال جيدون بصيًصا من األمل  
 يفتحون أعينهم لرؤيته. 

 . والتشبيهان يعطيان صورتني من البيان تدالن على كمال احلرية وكمال الظلمة
  يطلب املاء، فيتومهه يف سراب فيجري وراءه   يعطي صورة عطشان  :فاملثل األول

 . وبعد الشقة ال جيد شيًئا  ،عطشان صاداًي، حىت إذا أجهدته املشقة
 ، يه الظلمات توضع واحدة فوق واحدةيعطي صورة لشخص كانت عل   :والثاين

وإذا كانت فيها فرجة يرجو منها الرؤية ال يصل إليه النور للسحاب الذي كأنه الغمة،  
 . (1) "ومن تشبيه األمر غري احملسوس ابألمر احملسوس

هذه اآلية ويف اآلايت اليت بعدها ال إشكال يف     وما أورده الشيخ أبو زهرة
من      من العلماءومن وافقه     الرماينما ذكره  . أما  فيه، وهو من متام املعىن

إذ  فال يعد ذلك من قصور البيان؛    التشبيه من كل الوجوه ال يصور معىن    كون ما ذكره
االستدالل، ومل   خبصوصه؛ ألنه حمل    املعىن  ذلك ه على  قد استدل  ب  -الرماين  :أعين–إنه  

و   ينفِ  األخرى،  املشب  املعاين  يكون  أن  منه  يلزم  للمشب    ه  ال  وجه مساواًي  من كل  به          ه 
 .-كما هو مقرر-

 

 (. 181)ص: املعجزة الكبى القرآن  (1) 
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البالغة علم  يف  املهمة  القواعد  الش صحة    :ومن  وإن    يءابلش   يءتشبيه  مجلة، 
هو  ، فكيف إذا كان املذكور  -(1)كما ذكر العسكري  –  شاهبه من وجه واحد

   .إمجااًل  التشبيه أقسام بيان  حيثمن حمل القصد 
ْت بِهِ حمس  :ومن ذلك قوله  * اد  اْشتادَّ راما الُُهْم كا ْعما

ا
أ ب ِِهْم  ُروا بِرا فا ِينا كا ثاُل اَّلَّ ما

ِصف   ِيُح ِِف ياْوم  َعا    . [18]إبراهيم: ىجسالر 
بينهما اجلامع  الت    : واملعىن  االنتفاعيالقبعد  الرماين  ، وعدم  "فهذا   : . قال 

رََج   ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه، فقد اجتمع املشبه واملشبه به يف  بيان قد َأخ 
وعدم   العظيمة،  اهلالك  احلسرة  ذلك:  ويف  فات،  ملا  االستدراك  عن  والعجز  االنتفاع، 

 . (2)"واملوعظة البليغة

قوله  * ثالُهُ حمس  :ومن ذلك  ما يالْ   فا لايْهِ  عا ِْمْل  َتا إِْن  ِْب  الَْكا ثاِل  ما ْكُه كا تاَْتُ ْو 
ا
أ ْث  ها

رََج ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه  [.176]األعراف:  ىجسيالْهاثْ  بيان قد َأخ  ،  فهذا 
ال  وقد   فالكلب  التخسيس،  ويف  التدبري  وجوه  من  وجه  على  الطاعة  ترك  يف  اجتمعا 

ال يطيع ابإلميان على رفق أو تركته، وكذلك الكافر    همحلت علي  ثيطيعك يف ترك الله
 .يف أنه ال مينع اللطف وال ع ن ف، وهذا يدل عهلى حكمة هللا  

قوله  * ِينا حمس  : ومثله  اَّلَّ إَِلَّ   وا ء   ْ بَِشا اُهْم  ل اْستاِجيُبونا  ي َلا  ُدونِهِ  ِمْن  ياْدُعونا 
ا ُهوا بِباالِغِهِ  اءِ َِلابْلُغا فااهُ واما يْهِ إَِلا الْما فَّ بااِسِط كا رََج ما ال .  [14]الرعد:  ىجسكا فهذا بيان قد َأخ 

املنفعة، واحلسرة ملا    نيل  احلاجة إىل  يف    اجتمعا، وقد  تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه

 

 (. 239)ص: هالل العسكري ، أليبالصناعتني انظر: ( 1) 
 (. 240)ص:  الصناعتني ،( 82القرآن، للرماين )ص:انظر: النكت يف إعجاز  (2) 
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إال هلل  .  الطلبةيفوت من درك   الدعاء  الزجر عن  ذلك:  النفع   ويف  ميلك  الذي 
 .(1) والضر، وال يضيع عنده مثقال الذ ر

 
   :إخراج ما مل جتر العادة به إىل ما جرت - 3
نَُّه ُظلَّةٌ   ِإَوذْ حمس  :ومن ذلك قوله *

ا
أ ُهْم كا    [. 171:األعراف] ىجسناتاْقناا اْْلابالا فاوْقا

ُهمْ حمس:  فقوله   فاوْقا اْْلابالا  ناتاْقناا  ُهُم حمسقلعناه ورفعناه، كقوله:    أي:   ، ىجسِإَوذْ  فاوْقا ْعناا  رافا وا
ورا  سحاب (الظلة)و  . [154]النساء:  ىجسالطُّ أو  سقيفة  من  أظلك  ما  تشبيه  وهو    ،: كل 
رََج    ،مرسل ما َأخ  إىل  به  العادة  جتر  مل  العادة   جرت   قد  ما  معىن.  به  اجتمعا يف   : وقد 

أعظم   وفيه  الصورة،  عند مشاهدته    اآلية ملن فك ر يف مقدورات هللا  االرتفاع يف 
   .(2) ب الفوز من قبله، ونيل املنافع بطاعتهلذلك، أو عمله به؛ ليطل 

التشبيه،    :يف معىن    الرماينهذا ما ذكره  "  :قال الشيخ أبو زهرة   
وهو تشبيه ما مل جتر به العادة، إىل ما جرت به العادة، كأن  التشبيه كان لغرض تقريب 
املعىن، وتصوير الغريب كأنه قريب، وذلك يف تشبيه اجلبل مرتفًعا كأنه ظلة، وهذا املعىن 

الوجوه؛ ألن   التشبيه من كل  معىن  يصور  أعتقد ال  فيما  ولكنه  ذاته صحيح،  رفع   يف 
وإلقاء   ، ومحلهم على األخذ به، وإثبات قدرة هللا    ،كان لتوثيق امليثاق عليهم  اجلبل

للداللة على اإلحاطة، وتصويره هلم كأنه نزل هبم فالتشبيه ابلظلة  قلوهبم،    ، املهابة يف 
عليهم هللا  ؛واقع  ميثاق  أن   طاعته     ليعرفوا  عليهم  وأن  رهبته،  قال   ؛له  ولذلك 

 

 (. 240)ص:  الصناعتني ، (83-82: النكت )ص:: املصدرين السابقني انظر (1) 
)ص:  (2)  القرآن  إعجاز  يف  وانظر:83النكت  التحبري،  (241)ص:  الصناعتني  (،  الحترير  اإلصبع ،  أيب    بن 

القرآن  (،160)ص: بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح  ،  (3/146(، اإلتقان )3/421)   البهان يف علوم 
 (. 3/415) يف علوم البالغة 
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    ة  حمس  :وأنه حميط هبم  ،عليهم  اجلبل مرفوًعارَأَو ا  بعد أن بُِقوَّ آتايْنااُكْم  ا  ما   ، ىجس ُخُذوا 
لَُّكْم تاتَُّقونا حمسأي: بعزم شديد،  ا فِيهِ لاعا اذُْكُروا ما  . (1) "اهَ  ىجسوا

من يقال فيه ما قيل فيما تقدمه،  يف هذه اآلية    وما أورده الشيخ أبو زهرة  
ومن وافقه   ما ذكره الرماين    وأن  من متام املعىن،  بل هوال إشكال فيه،  حيث إنه  

العلماء   قصورً   من  يعد  به  ال  استدل  حيث  البيان،  يف  املعىن ا  ذلك  على 
املعاين  وكذلك من وافقهالرماين  حمل  االستدالل، ومل ينفِ هو املقصود، و  خبصوصه؛ ألنه

أنه  األخرى،   تقرر  يكو وقد  أن  منه  يلزم  به من كل وجه. ال  للمشب ه  املشب ه مساواًي    ن 
ما  ع، و على أهنا من هذا النو     ها الرماينويقال هذا يف األمثلة الالحقة اليت أورد

ومن وافقه،   مما ال يستقيم على الرماين    عليها  الشيخ أبو زهرة    بهعقب  
 يف بيان املعىن. يقال: إنه من التوسعن إال أ

قوله  *و  ذلك  اءِ  حمس  : من  ما السَّ ِمنا  نْلااهُ  نْزا
ا
أ اء   ما كا نْياا  اَلُّ اْْلايااةِ  ثاُل  ما ا  إِنَّما

رِْض 
ا
   [.24]يونس:اآلية   ىجسفااْختالاطا بِهِ نابااُت اْْل

رََج " : الرماين قال  ، وقد به جرت  قد عادة إىل مابه ما مل جتر وهذا بيان َأخ 
الزينة والبهجة، مث اهلالك بعده، ويف ذلك العبة ملن اعتب، اجتمع املشبه واملشبه به يف  

 . (2) وإن كب قدره" يف أن كل فان حقري وإن طالت مدته، وصغري رواملوعظة ملن تفك  
ْس  ُمْستاِمر      إِنَّاحمس  :ومن ذلك قوله  * ياوِْم َنا ا ِِف  ً ِصا ْ ِصا لايِْهْم رِيًحا  لْناا عا رْسا

ا
أ

عِر     19 ْل  ُمنْقا
اُز َنا ْعجا

ا
نَُّهْم أ

ا
أ    [.20-19]القمر: ىجس20تاْْنُِع انلَّاسا كا

 

   (. 182-181)ص:املعجزة الكبى  (1) 
)ص:  (2)  القرآن  إعجاز  يف  )ص:   وانظر: (،  83النكت  الرازي  للفخر  اإلجياز،  املعجزة    (، 116-115هناية 

 (. 182)ص: ، أليب زهرةالكبى
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رََج  : الرماين قال   وقد، به جرت  قد ما مل جتر به عادة إىل ما"وهذا بيان َأخ 
  القدرة،  عظيم   على  الدالة  اآلية  ذلك   وىف  .إايمها  وإهالكها  هلما،   الريح  قلع  يف  اجتمعا

 . (1) "العقوبة تعجيل من والتخويف
هذا القدر الذي ذكره الرماين متحقق، ولكن ال "  :قال الشيخ أبو زهرة  

ميكن أن يكون وجه التشبيه هو تشبيه ما مل جتر العادة به مبا جرت به العادة فقط، إمنا  
واألسلوب، وما يثريه من صور بيانية تعلو به عن أن يكون جملرد إثبات ما ال األلفاظ  

تصوير عذاب هللا    :جتري به العادة إىل ما جتري، إمنا املقصود من التشبيه فيما حنسب
  ،  فاهلل    وهو وشدة،  أبس  يوم كله  يف  البد،  شديدة  رحًيا  عليهم  أرسل 

يصور هللا   الزمن قصريًا، مث  ولو كان  فيها  ومستمر  آالمه،  عليهم، طويل يف  كالنحس 
  املشركني من غرورهم بعنف شديد ال    ،نزع  وينزعون  واعتزازهم مباهلم وطغوائهم، 

االمتناع  على  فيه  البقاء، كما   ، يقوون  على  اإلصرار  مؤخرات   وال  خنل    تنزع  وجذور 
األرض. أعماق  يف  ابملشركني   غاصت  ينزل  ما  يصور  الذي  املرعد  التشبيه  بريق  هذا 

 . (2) "وأكثروا فيها الفساد ،الذين طغوا يف البالد
" يفيد حصر إمنا املقصود من التشبيه فيما حنسب" :وقول الشيخ أيب زهرة  

القدر  ، وهو على هذا غري متجه، وهو يناقض ما ذكره من قبل من أن  املراد فيما ذكر
من املعىن إمنا هو   الشيخ أبو زهرة  وما ذكره، متحقق  الذي ذكره الرماين

صحيًحا، ومستقيًما،   الرماين    به   فيبقى ما استدل بيان فحسب،  ال التوسع يف  من  
 . عليه الشيخ أبو زهرة   به ويف غريه مما عقب ،يف هذا املثال وبليًغا

 

 (. 83النكت )ص: (1) 
 (. 183-182)ص:  زهرة، أليب املعجزة الكبى  (2) 
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قوله  * ذلك  انِ حمس  :ومن  ِها َل  َكا ةً  ْردا وا ناْت  فاَكا اُء  ما السَّ ِت  قَّ انْشا  ىجسفاإِذاا 
 . [ 37]الرمحن:

رََج    :  قال الرماين ، به  جرت   قد  ما مل جتر به عادة إىل ما"وهذا بيان قد َأخ 
  ، الداللة على عظيم الشأن  :ذلك   ، ويفلني اجلواهر السيالة  ويف  ،يف احلمرة   اجتمعا   وقد

 .( 1) "مل إىل ما هناكابأللتنصرف اهلمم  ؛ونفوذ السلطان
برعومها ينفتح  حني  أعالها  من  تنشق  بن .  والوردة  الطاهر  حممد  اإلمام  قال 

ْرداةً حمس  : "قوله    : عاشور   وا ناْت  أي  ىجسفاَكا بليغ،    كانت كوردة.   : تشبيه 
: واحدة الورد، وهو زهر أمحر من شجرة دقيقة ذات أغصان شائكة تظهر يف ( الوردة)و

يتغري لون السماء    : هو شدة احلمرة، أي  :وهو مشهور. ووجه الشبه قيل  ،فصل الربيع
رْيا   ياوْما حمس  :قال    .املعروف أنه أزرق إىل البياض، فيصري لوهنا أمحر رُْض غا

ا
ُل اْْل ُتبادَّ

وااُت  ما السَّ رِْض وا
ا
 .  [48]إبراهيم:  ىجساْْل

 كثرة الشقوق كأوراق الوردة.   :وجيوز عندي: أن يكون وجه الشبه
. وهذا تشبيه اثن للسماء يف التموج (2) د ر ِدي  الز ي ت:  -بكسر الدال-  (الدهان)و

   .(3)"واالضطراب 
 يدخل يف هذا الباب. وهو على كال التشبيهني مما 

الثاين الوجه  ابن عاشور    ويدل على  العالمة  :  قوله      :الذي ذكره 

تاْْنِيًًل حمس ُة  ئِكا الْماًلا ِلا  نُز  وا اِم  ما بِالْغا اُء  ما السَّ ُق  قَّ اشا ت ياوْما    : وقوله    [،25]الفرقان:  ىجسوا
تِ حمس قَّ انْشا اهِياةٌ   وا وا ئِذ   ياوْما فاَِها  اُء  ما اُء  حمس  وقوله:   [، 16]احلاقة:  ىجسالسَّ ما السَّ ْت إِذاا  قَّ   ىجس انْشا

 

 (. 83)ص:   يف إعجاز القرآنالنكت  (1) 
 . واألدهان   كاألشربة  مائع شيء  كل   من وحنومها  والزيت  الَعَسل أسفل  رسب  ما: الد ر ِدي() (2) 
 (. 27/261) التحرير والتنوير  (3) 
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ْت حمس وقوله:    [،1:االنشقاق ] فُرِجا اُء  ما السَّ شقت،   :قوله: فرجت: أيو [،  9:املرسالت]  ىجسِإَوذاا 
فروج فيها  راتْ حمس  :   هكقول  ،شقوق  :أي  ،فكان  طا انْفا اُء  ما السَّ   [، 1:االنفطار]  ىجسإِذاا 

بْواابًاحمسوقوله: 
ا
ناْت أ اُء فاَكا ما ِت السَّ فُتِحا  [. 19: النبأ] ىجسوا

قوله  * ذلك  اُخٌر    اْعلاُموا حمس  : ومن  تافا وا زِيناٌة  وا اْهٌو  ل وا لاعٌِب  نْياا  اَلُّ اْْلايااةُ  ا  نَّما
ا
أ

نابااتُهُ  ارا  الُْكفَّ با  ْعجا
ا
أ يْث   غا ثاِل  ما كا ِد  ْوَلا

ا
اْْل وا اِل  ْموا

ا
اْْل ِِف  اثٌُر  تاكا وا   اآلية   ىجسبايْناُكْم 

 . [20:احلديد]
رََج  " َأخ  قد  تشبيه  مافهذا  به عادة إىل  اجتمعا يف  ،  به  جرت   قد  ما مل جتر  وقد 

ابالنقالب، ويف ذلك: االحتقار للدنيا، والتحذير من االغرتار    شدة اإلعجاب مث التغيري
 .(1) هبا، والسكون إليها" 

 
 : : إخراج ما ل يعلم ابلبديهة إىل ما يعلم هبارابًعا

رِْض حمس :كقوله 
ا
اْْل اءِ وا ما عارِْض السَّ ا كا رُْضها نَّة  عا  [.  21:احلديد]  ىجسواجا

 ويف  ،علمي    ما  إىل  ابلبديهة   علمي    ال  ما   جَ رَ خ  أَ   قد  تشبيه   فهذا "  :   الرماين  قال
 الصفة  حبسن   اجلنة  إىل  والتشويق  مور،األ  من  النفس  يف  تقرر  قد  مبا  العجيب  البيان  ذلك 

 .(2) ، وقد اجتمعا يف العظم"السعة من هلا ما مع
زهرة   أبو  الشيخ  الرماين    وقد عقب  وإن جند  "فقال:    على كالم 

تشبيهً  الكرمية يف  تشبيه ما ال  اآلية  قبيل  ليست من  ابلبداهة ا  ابلبداهة مبا يعلم    ، يعلم 
 . (3) "...اخل فإننا نرى أن كليهما ال يعلم مبجرد البداهة، بل يعلم ابلنقل املصدق

 

 (. 84)ص:   يف إعجاز القرآنالنكت  (1) 
)ص:  (2)  وانظر:  84النكت  التحبري(،  241)ص:  الصناعتني(،  )160)ص:   حترير  البهان   ،)3 /421  ،)

 (.  184)ص: املعجزة الكبى(، 3/146)  اإلتقان 
 (. 184-183)ص: املعجزة الكبى   (3) 
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؛ إذ إن القصد مما قد أصاب يف هذا أيًضا  وال أرى أن الشيخ أاب زهرة  
،  مما يقع حتت مدركاهتم  أبوسع ما علمه الناس من خلقه وأبسطهالتشبيه    :علم ابلبديهة

، فليس ذلك من مقصد اآلية يف شيء، ومن ، أو معرفة مقدارهعن ذلك وليس التقصي  
 .   وعظمة اخلالق ،سعة ذلك اخللقبداهة   يدرك ينظر يف عظيم خلق هللا 

رِْض حمس  : فقوله  
ا
اْْل اءِ وا ما عارِْض السَّ كما    ، حتديد ذلك العرض  :ليس املراد   ىجسكا

ذلك   الزخمشري  ذكر  هللا  األئمة، كجار  من  واحد  النسفي،   (1)غري   واإلمام 
    :تفسريه العسكري(2) التنزيل(   مدارك)  يف  ذلك:  أورد  وقد  أيب  و ،  (3) ،  ابن 
 . (6)  السيوطيو  ،(5)والزركشي ،(4) اإلصبع

  ما ذكره العالمة حممد الطاهر بن عاشور    :ومن أوضح ما جاء يف ذلك 
لقصد   ؛جمموع عرضيهما   : وتشبيه عرض اجلنة بعرض السماء واألرض، أي"حيث قال: 

 ، حتديد ذلك العرض  :تقريب املشبه أبقصى ما يتصوره الناس يف االتساع، وليس املراد
 حىت يقال: فماذا بقي ملكان جهنم.  ، وال أن اجلنة يف السماء

ونعيم اجلنة،    ،وهذا األمر شامل جلميع املسابقات إىل أفعال الب املوجبة للمغفرة
  ،(7) استعمال اللفظ يف حقيقته وجمازهطريقة  وشامل للمسابقة احلقيقية مع اجملازية على  

 

 (.  1/415انظر: الكشاف )( 1) 
 (. 2/258)  النيسابوري(، وانظر: تفسري 1/292)  تفسري النسفيانظر:  (2) 
 (. 241)ص: الصناعتني انظر:  (3) 
 (. 160)ص: حترير التحبري  انظر: ( 4) 
 (. 3/421)   البهان يف علوم القرآنانظر:  (5) 
 (. 3/146)  اإلتقان يف علوم القرآن انظر: ( 6) 
املسابقة  (  7)  أن  للمغفرةوالقصد  املوجبة  الب  أفعال  اجلنة    ، إىل  آخرين  ونعيم  مع  التنافس  حقيقة  على  تطلق 

فإن   الب،  أعمال  الصاحلنيجيتهدون يف  اجملدين    ،صحبة  الب ومالزمة  أعمال  تبعث يف  واجملتهدين يف   ،
  = التنافس   من   ، والتنافس والتسابق معهم، وهو النفس اهلمة؛ لتقليدهم، والتشبه هبم، والسري على هنجهم 
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الناس ما يف   لو))احلديث:    ومنه  .معاينا لل إكثارً   ؛وهي طريقة شائعة يف القرآن يعلم 
 . (1) ((أو استهموا إليه ،ستبقوا إليهالصف األول ل

اآلن خملوقة  غري  اجلنة  أن  على  دليل  اآلية  يف  قوله:   ؛وليس  يف  الشبه  وجه    إذ 
رِْض حمس

ا
اْْل وا اءِ  ما السَّ عارِْض  السعة  ىجسكا املقدار  ،هو  السماء    ، ال  يف  اجلنة  أن  على  وال 

 .(2) "وال عدمه ،املوجودة اليوم
ألن كل ما له عرض   ؛ذكر العرض دون الطولوذكر غري واحد من املفسرين أن  

أقل من طوله فإن عرضه  أبسط  ،وطول  طوله  أن  ابلبسطة عرف   ، فإذا وصف عرضه 
 علًما به  حتت املدركات، مما ال حييط اإلنسان  يقع    مماه البعد األقل يف اجلنة أبوسع  شب  ف

وحده أوسع،  مبقداره  بطوهلا؟ مم ا    بكثري  فإذا كان عرضها  فكيف  ويدرك  فيكون    يعلم 
   .التمثيل الوصف على طريقة 

  : وجيوز أن يراد ابلعرض: البسطة، كقوله  "  : الزخمشري    جار هللا   قال
رِيض  حمس عا ء   ُدَعا حق    [،51:فصلت]  ىجسفاُذو  الدنياملا  أمرهاوصغ    ،ر  اآلخرة:  وعظ    ،ر  أمر  م 

بعث عباده على املسارعة إىل نيل ما وعد من ذلك: وهي املغفرة املنجية من العذاب  

 

اإلكثار من أعمال الب والطاعات. واملسابقة كما تكون يف  كما تطلق املسابقة على مطلق    احملمود،  =
 فعل الب واخلري فإهنا تقع كذلك على ما هو مذموم. 

البخاري ](  1)  ( على حقيقة معناه، أي:  االستهام فيطلق )  [. 437[، مسلم ]2689،  653،  615صحيح 
ذكر  : ما   االستهام . ومما جاء على حقيقة  املسارعة إىل الطاعة، و فعل ال املبادرة إىل  وعلى      ، االقرتاععلى  

قومً  وقاص  أن  أيب  بن  سعد  بينهم  فأقرع  األذان  يف  اختلفوا  البخاري    .ا  صحيح  انظر: 
(1/126 .) 

 (. 27/408التحرير والتنوير ) (2) 
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اجلنة  ،الشديد بدخول  واجلنة  : ىجسذالِكا حمس  .والفوز  املغفرة  من  ِ حمس  . املوعود  اَّللَّ   : ىجس فاْضُل 
اءُ حمس .عطاؤه اشا ْن ي  .(1) " وهم املؤمنون :ىجس يُْؤتِيهِ ما

ثاُل حمس  :ومن ذلك قوله  * ارِ   ما ثاِل اْْلِما ما ا كا ِْملُوها اْم ُيا ل ُثمَّ  اةا  ُْح ِلُوا اِلَّْورا ِينا  اَّلَّ
اًرا  أْسفا ِْمُل  رَجَ   قد  تشبيه   فهذا"  :   الرماين  قال  . [5]اجلمعة:  ىجسُيا  ي علم  ال  ما  َأخ 

وقد  ي علم  ما  إىل  ابلبديهة  مَحَال  اجلهلاجتمعا يف  ،  ذلك مبا  ويف  من   العيب    :،  لطريقة 
 . (2)غري دراية" ضي ع العلم ابالتكال على حفظ الرواية من 

ولسنا نرى يف الكالم ما يدل على أن املشبه ال  "  : قال الشيخ أبو زهرة  
يعلم ابلبداهة. به  الدراية،    يعلم ابلبداهة، واملشبه  الرواية وعلم  نراه ليس علم  الذي  إن 

الكرمية يف صدرها وهنايتها، وهو تشبيه علم ال يقرنه العمل، وإمنا الذي تتجه إليه اآلية  
بعدم العلم، فهم حيملون علًما ال ينتفعون به عماًل، بل يعملون بنقيضه، حيملون علم  

يه وال  أسفارًا.اهلداية  احلمار حيمل  حيمل   تدون، كمثل  الذي  ابحلمار  تشبيههم  وكان 
 . (3) .."أسفارًا وهو غري صاحل لالنتفاع

تشبيههم ابحلمار الذي حيمل فإن  ؛  ستقيم ما ذكره الشيخ أبو زهرة  وال ي
وهو من الوضوح   ، وهو املشبه به،ابلبداهةمما يعلم    هبا   أسفارًا وهو غري صاحل لالنتفاع

ق  ر ِر  مبكان ما  متعددمنتزع    تشبيه أنه    تقدم  وقد   ،على  احلمار    ؛من  من  مأخوذ  ألنه 
: غري منتفع مبا  يأ  ،وكون احلامل جاهاًل   ،وكون احملمول أوعية العلوم  ،واليهود واحلمل

 وكذا يف جانب املشبه.، فيها

 

 (. 4/479)  الكشاف (1) 
 . (84)ص:   يف إعجاز القرآن النكت (2) 
 (. 184)ص: املعجزة الكبى  (3) 
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العمل ابلعلم فإمنا    أما  به  النصوص يعلم من  حىت يكون مثمرًا ومنتفًعا   االطالع 
تبني ما يضر منه،  ، و منه نتفع  اليت حتث على العمل ابلعلم، وتبني ما ينفع منه، وكيف ي  

   سبل الوقاية واالحرتاز عنه.تبصر بو 
القريب، كما    وال ضري أن خيتلف النظر يف اآلية الواحدة، فينظر إىل املعىن البدهي

ينظر إىل عمق املعىن، بل إن هذا هو الشأن يف آايت القرآن اليت ختاطب الناس على 
 اختالف ثقافاهتم، وتفاوت مداركهم.

قوله  * ذلك  أوْ حمس  : ومن   ِ اَّللَّ ُدوِن  ِمْن  اُذوا  اُتَّ ِينا  اَّلَّ ثاُل  ثاِل  ما ما كا َِلااءا 
ُبوتِ  نْكا رَجَ   قد  تشبيه   فهذا"  :  الرماين  قال.  [41]العنكبوت:اآلية    ىجسالْعا  ي علم  ال  ما   َأخ 

املستند، ويف ذلك    ، وقد اجتمعا يف ضعف املعتمد، ووهاءابلبديهة  ي علم  ما  إىل  ابلبديهة
فيه   مبا  الشعور  مع  يقني،  غري  على  ابلعمل  الغرور  على  النفس  محل  من  التحذير 

 . (1)التوهني"
 

 : : إخراج ما ل قوة له يف الصفة إىل ما له قوة فيهاخامًسا
َلاُ حمس:  ومن ذلك قوله *  مِ   وا ْعًلا

ا
ْْل آُت ِِف اِْلاْحرِ َكا    . [24:الرمحن ] ىجساْْلاواارِ الُْمنْشا

رَجَ   قد  تشبيه  فهذا"  :  الرماين  قال فة إىل ما له قوة له يف الص ِ   ال قوةَ   ما  َأخ 
اجتمعا يف  فيها القدرة العظم، وقد  العبة من جهة  اجلبال أعظم، ويف ذلك:  أن  إال   ،

األقطار مع عظمها، وما يف ذلك من االنتفاع هبا، وقطع  رية  اجلا  كِ ل  ر من الف  فيما سخ  
فيها"  العظام    :والفائدة  .(2) البعيدة  القدرة على تسخري األجسام  ألطف البيان عن   يف 

 

 . (84)ص:   إعجاز القرآنيف  النكت (1) 
 . ( 85-84النكت )ص: (2) 
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  الغاية يف  يجه جيرى أكثر تشبيهات القرآن، وهوعلى هذا الو . ما يكون من املاء وأعظم
 .( 1)احلسن اجلودة، والنهاية يف

اخلفاجيأبو  وقال   الش ":    حممد  وجه    يءشبه  على  منه  أعظم  هو  مبا 
املعىن   ا إال إذا كان املشبه به أدخل يف التشبيه ال ميكن حصوهل  املبالغة يفو   . (2) "املبالغة

 .ال ِكَب  :وهو هنا اجلامع بينهما،
ا األثريقال  السفن  "  :  بن  خلق  منه؛ ألن  أكب  هو  مبا  تشبيه كبري  وهذا 

   . (3)"كبري، وخلق اجلبال أكب منهالبحرية  
، صورة أجسام الفلك يف كبها وعظمها ابجلبال، شبهت صورة بصورة وهو تشبيه 

 وكل واحدة منهما مدركة ابلبصر.
وصفت اجلواري أبهنا كاألعالم، "  : وقال العالمة حممد الطاهر بن عاشور  

وصفً   :أي صنعهااجلبال  يف  شأهنا  تعظيم  يفيد  البشر   ،ا  عقول  إهلام  بداعة  املقتضي 
هبا املنة  واملقتضي عظم  الكثري من   ؛ لصنعها،  العدد  أمكن حلمل  العظيمة  السفن  ألن 

 .(4) " الناس واملتاع
  السفن، وهي متخر عباب البحر، رائحة جائية، ابجلبال   تمرسل شبه  وهو تشبيه 

 الشاهقة.  الطويلة

 

(، اإلتقان  3/422البهان )(،  160)ص:  بن أيب اإلصبعال   ،رير التحبري حت  (، 242  )ص:   الصناعتني انظر:    (1) 
 (. 1/156(، )1/142)الطراز ألسرار البالغة   ،( 3/146)

 (. 247)ص: سر الفصاحة   (2) 
 (. 92)ص:  اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور(، وانظر: 2/102)  املثل السائر  (3) 
 (. 27/252) التحرير والتنوير  (4) 
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ما  ، فإن التشبيه يكون ختيليًّا ويكون حتقيقيًّا. والتحقيقي:  كما أنه تشبيه حتقيقي
العظم   فيها:   وجه الشبه ف  ، كما هو يف اآلية،ا يف الطرفني على وجه التحقيقكان متقررً 
 . (1)موجود يف كل من املراكب واجلبال حقيقة وهو والضخامة،

أن من   تقدم  البالغة وقد  علم  املهمة يف   يء ابلش   يءالش تشبيه  صحة    :القواعد 
مثل قولك: وجهك ،  -كما ذكر العسكري  –  مجلة، وإن شاهبه من وجه واحد

ه  وال عظمهما، وإمنا شب    ،مثل الشمس، ومثل البدر، وإن مل يكن مثلهما يف ضيائهما
وإايه  جيمعهما  ملعىن  هللا    ، هبما  قول  هذا  وعلى  احلسن.  َلاُ حمس  :وهو  اْْلاواارِ   وا

مِ  ْعًلا
ا
ْْل آُت ِِف اِْلاْحرِ َكا   ال من جهة   ،ه املراكب ابجلبال من جهة عظمهاإمنا شب    ،ىجسالُْمنْشا

الشيء أشبه  ولو  ورزانتها،  ورسوخها  هو    صالبتها  لكان  جهاته  مجيع  من  الشيء 
إىل أقوال جد نفيس، فينبغي التنبه له دون التفات    وما ذكره العسكري    .(2) "هو

 ال تنهض.  ضعيفة
 

 : داةألأقسام التشبيه من حيث الوجه وا :سادًسا
األداةيعين:   فيه  حذفت  و ما  حتذف ،  مل  مل ما  وما  الشبه،  وجه  حذف  وما   ،

 حيذف:
 
 ؤكد:  امل  - 1

 . وهو ما حذفت فيه األداة

 

 (. 221)ص: محد بن مصطفى املراغي، أل علوم البالغة  (1) 
 (. 239)ص: هالل العسكري ، أليبالصناعتني انظر: ( 2) 
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ابِ حمس  :قوله    والبليغ:  ؤكداملالتشبيه  *ومن   حا رَّ السَّ ِِها تاُمرُّ ما   [، 88:النمل]    ىجسوا
مر  :أي ابألداة  ،  السحاب   مثل  املراد  هو  الذي  )املثل(  الكالم  فحذف  وجعل  هنا، 

، حيث  نفس مر السحاب، فأفاد التأكيد يف التشبيه  هاكاخلايل من تقديره؛ ليفيد أن مر  
حىت صار    أصالة نفس امللحق به  ما أوجب كون امللحق الذي هو األضعفاعتب فيه  

)  عليه.   صادقًا من  البليغوهو  الشبهالذي    (: التشبيه  ووجه  التشبيه  أداة  منه    ، حذفت 
، وزيد  أسد  حممدعلى حد قوهلم:    وذلكمتر  كمرِ  السحاب يف السرعة،    :أصل التشبيهو 

 .قمر
ناِذيًرا    يااحمس  :قوله  ذلك  من  و * وا ا  ً ِ واُمباْش  اهًِدا  شا لْنااكا  رْسا

ا
أ إِنَّا  انلَِِّبُّ  ا  ها يُّ

ا
  45أ

ُمنرًِيا   اًجا  ِْسا وا بِإِذْنِهِ   ِ اَّللَّ إَِلا  اِعًيا  دا البليغ)وهو من    [،46-45]األحزاب:  ىجس46وا   (: التشبيه 
الشبه الذي   ووجه  التشبيه  أداة  منه  و حذفت  حممد  ،  اي  أنت  التشبيه:  كالسراج أصل 

  . الوضاء يف اهلداية واإلرشاد
اُتُهمْ حمس : ومن ذلك قوله * ها مَّ

ُ
اُجُه أ ْزوا

ا
أ    .[6:األحزاب ] ىجسوا

( من  البليغوهو  التشبيه:  و   (،التشبيه  يف  أصل  أمهاهتم  مثل   وجوب وأزواجه 
 حرتام والتعظيم، واإِلجالل والتكرمي.الا

نَّة  حمس : ومن ذلك قوله * رُْض   واجا
ا
اْْل وااُت وا ما ا السَّ رُْضها  . (1) [133:آل عمران ] ىجسعا

  .وات واألرضكعرض السم  :أي أصل التشبيه: و  (،التشبيه البليغمن ) أيًضا وهو
  

 

التلخيص )  انظر:   (1)  (،  345-344(، وانظر: املطول يف شرح تلخيص املفتاح )ص:465-3/464شروح 
، حتقيقنا إلمتام الدراية  (211(، خمتصر املعاين )ص:3/449)بغية االيضاح  (،  2/225مواهب الفتاح )

(2/202 .) 
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 قول الشاعر:  :ومن املؤكد
ِ ال َماءِ         يح  تَ ع َبث  اِبل غ ص وِن وقد َجَرىوالر ِ              (1)َذَهب  اأَلِصيِل على جلَ ني 
 
 :   رسل امل - 2

حتذف مل  ما  األداة  وهو  أو ):  املرسلف.  فيه  لفظًا  التشبيه  أداة  فيه  ذكرت  ما 
لفظًا: قوله  (تقديًرا فيه األداة  ما حمس  :، فمثال ما ذكرت  كا ثالُُهْم  اْستاوْقادا ما ِي  اَّلَّ ثاِل 

احلمام  ، [17البقرة:]  ىجسنااًرا  )سجعه كسجع  و (2)وكقولك:  الطاووس(.  مشيه كم،  شي 

 

)  قال  (1)  التنصيص(  )معاهد  الريح  99-2/95يف  و)عبث  قائله.  أعرف  وال  )الكامل(،  من  "البيت   :)
ويوصف   الغروب،  إىل  العصر  بعد  من  الوقت  هو  و)األصيل(:  إايها،  إمالتها  عن  عبارة  ابلغصون( 
صفرة   تشبيه  هنا  وهو  املؤكد،  التشبيه  ويسمى:  التشبيه،  أداة  حذف  البيت:  يف  والشاهد  ابلصفرة. 

 . ( 344وانظر: املطول )ص:  ابلذهب، وبياض املاء وصفائه ابللجني، وهو الفضة"  األصيل 
  ي، والشج  ، اإلطراب   وتضرب به املثل يف  . ا وأخرى نوحً   ،ومرة غناء   ، االعرب جتعل صوت احلمام مرة سجعً   (2) 

وقال  .  الوليد(لفرط الشوق أين ثوى *** )إذا سجع احلمام هناك قالوا ي:  وجبميعه جاء الشعر قال البحرت 
الروم فيكمي:  ابن  يقال  الشعر حني  احلمام( ***)رأيت  من سجع  أرق  الصاحب.  يعود  ألفاظ    : ومن 

الغمام ) احلمام   وسجع  ،كالم كصوب  واملنسوب(.  كسجع  املضاف  يف  القلوب  أليب مثار  منصور    ، 
)467)ص:  الثعاليب البحرتي  ديوان  سجع  ) يقال:  و   (،1/581(،  من  أرق  ودمع   ،احلمام له كالم 
الذي   :والساجع من الناس  ،د صوته رد    :ايسجع سجعً   احلمام   سجعَ و   (.44)ص:  خاص اخلاص (الغمام 

قال الشاعر من  و .  األبد  :يريدون  (، ال آتيك ما سجع احلمام )ويف املثل:  .  بىن الكالم على جهة واحدة
دمية القصر وعصرة أهل  انظر:    .( كسجع احلمام وصوت الرياع***ة أعرت املسامع أغني  :  )تقارب( امل)

احلسن  العصر أليب  األندلسي:  (. 2/1177)   الباخرزي،  سهل  ابن  وقد    وقال  املعاد   اخلب   تَ ث  َقل   )ي س 
احلبيبِ  طيبا(أرى**خَب  اإلعادِة  على  أط َراب()  ،   ترد د  إذا  احلَماِم  **سجع   فكأنه   تردادِه  على  .  حيلو 

للشافعي   من  )   :وينسب  تعادي صديقك  من  احلمام *** يعادي  سجع  ما  الدهر  (.  بطول 
والظرائف  الثعاليب   أليب   ،اللطائف  وال148)ص:  منصور  اببك:(،  احلمام  )  بن  سجع  سجٌع كما 

صيعِ ***ومعرض     (.22)ص:  منصور الثعاليب ، أليب املنتحل ( خال  مَن الت صريع والرت 
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  ، شي الطاووس(  مشيه  مسجع احلمام، و ومثال ما قدرت فيه األداة: قولك: )سجعه  
 .  (1) أن املشبه مثل املشبه به ال عينه إذا قدرت يف نفسك أنه على معىن )الكاف(، و 

التأكيد عن  إلرساله  مرساًل؛  التشبيه  منه  ، ومسي  خلوه  مرساًل ف،  أي:  من صار   
األداة املستفاد من حذف  الظاهر-  املشعر  ،التأكيد  املشبه   -حبسب  املشبه عني  أبن 

 . (2) به
يعقوب قال   )املواهب(:      ابن  التقييد يف  من  إلرساله  بذلك؛  "يسمى 

وهو  التوكيد،  من  إلرساله  قلت:  شئت  وإن  للتوكيد،  املوجب  األداة  أي:  -  حبذف 
زيد    -املرسل األداة، كقولك:  فيه  ذكرت  ما  هو  فيه:  فيقال  املؤكد،  خالف  على 

كاألسد، وحيث ذكرت صار مرساًل من موجب التأكيد، الذي هو احلذف، كقولك:  
أن   األداة  تقدير  من  األصل  مقتضى  رعاية  غري  من  ظاهره  حبسب  يشعر  أسد،  زيد 

مؤكًدا" صار  وبذلك  صدقًا،  نفس  صار  به  النكتة،  و   . (3) املشبه  هلذه  أبلغ؛  صار  إمنا 
 .ال جتوزً نزل فيه الثاين منزلة األو  حيث 

التشبيه الذقال يف )الطراز(: " التشبيه املضمر األداة أبلغ وأوجز من    ي اعلم أن 
أداته أبلغ  .ظهرت  هذه   ؛أما كونه  نفس  جعلته  فقد  األسد،  زيد  قلت:  إذا  فألنك 

زيد كاألسد، فليس يفيد إال مطلق املشاهبة ال    :احلقيقة، من غري واسطة، خبالف قولك 
فلهذا كان أخصر من جهة لفظه،   ؛فألن أداة التشبيه حمذوفة منه  ؛وأما كونه أوجز  .غري

 

 (. 3/167انظر: املنهاج الواضح للبالغة )  (1) 
حاشية  (،  3/467شروح التلخيص )(،  345-344املطول يف شرح تلخيص املفتاح، للعالمة السعد )ص:  (2) 

 (. 3/222)  الدسوقي على خمتصر املعاين
 (3)  ( الفتاح  )2/228مواهب  وضمن   ،)( التلخيص(  القرآن انظر:  و   (، 3/467شروح  علوم  يف    البهان 

 (. 1/206األقران )(، معرتك 3/146)  علوم القرآن اإلتقان يف  ( 3/418)
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االستعارة   إن  الصناعة:  هذه  أهل  من  احملققون  قال  هذا  التشبيهوعن  من  ملا    ؛أبلغ 
 .(1) "ذكرنه

 وجمماًل، على النحو التايل: مفص اًل أييت  رسلوالتشبيه امل
 
 :املرسل املفصل أ.

  و)زيد   ،ٌة كالشمس يف الظهور()هذه ح ج    وجه الشبه، كقولنا:  ما ذكر فيه  وهو
 .(جاعةيف الش  أسدك

ِينا حمس   : ومن ذلك قوله  * بْنااءاُهمْ   اَّلَّ
ا
ْعرِفُونا أ ا يا ما ْعرِفُوناُه كا  ىجسآتايْنااُهُم الِْكتاابا يا

الذين من   أي: يعرفون حممًدا    [،146:البقرة] أبنائهم  معرفًة واضحًة كمعرفة 
 . أصالهبم

قوله   ذلك  الْوُُجوها   ِإَونْ حمس  : *ومن  اْشوِي  ي لُْمْهِل  َكا اء   بِما اثُوا  ُيغا اْستاغِيُثوا  ىجس ي
 [. 29:الكهف]

قوله  * ذلك  لِلُْكُتبِ حمس  : ومن   ِ
ِجل  ِ الس  ي ِ  طا كا اءا  ما السَّ ناْطوِي   ىجسياوْما 

 .ليكتب فيه، أو ليصان الكتاب الذي فيه  ؛كما يطوي السجل  :أي ، [104:األنبياء ]
قوله   ذلك  ُمنْتاِْشٌ حمس  :*ومن  اٌد  را جا نَُّهْم 

ا
أ كا اِث  ْجدا

ا
اْْل ِمنا  ْرُُجونا   ىجس َيا

 [. 7]القمر:
 

 : املرسل اجململب. 
  (،  و)زيد ٌة كالشمسهذه ح ج  )وهو التشبيه الذي مل ي ذ كر فيه وجه الشبه، مثل:  

 .(كاألسد

 

 (. 2/28) عروس األفراح (، 1/161) بن محزة ، ليحىي الطراز ألسرار البالغة   (1) 
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 القرآن الكرمي:وهو كثري يف 
ِ حمس  : *فمن ذلك قوله  اْمِح اِْلاُصا ةِ إَِلَّ َكا اعا ْمُر السَّ

ا
ا أ  [. 77]النحل: ىجسواما

يْنااحمس  :وقوله  * وْحا
ا
ُكُّ   فاأ نا  فاَكا لاقا  فاانْفا اِْلاْحرا  اكا  بِعاصا اَْضِْب  ِن 

ا
أ ُموَسا  إَِلا 

ِظيمِ  وِْد الْعا لطَّ  [. 63:الشعراء] ىجسفِْرق  َكا
لْقِ حمس  :وقوله  *

ا
ِْب   واأ ق  اْم ُيعا ل ِلَّ ُمْدبًِرا وا انٌّ وا ا جا نَّها

ا
أ ُّ كا ا تاْهَتا آها ا را اكا فالامَّ صا  ىجسعا

 [. 10]النمل: 
ِ حمس  :وقوله  * اَّللَّ اِب  ذا عا كا انلَّاِس  فِتْناةا  لا  عا جا  ِ اَّللَّ ِِف  وذِيا 

ُ
أ ىجس  فاإِذاا 

 [. 10]العنكبوت:
ِِف   ِإَوذااحمس   :وقوله  * نَّ 

ا
أ كا ا  ْعها اْسما ي اْم  ل ْن 

ا
أ كا ُمْستاْكِْبًا  ِلَّ  وا آيااُتناا  لايْهِ  عا ُتتَْلا 

ُذنايْهِ واقًْرا 
ُ
 [. 7]لقمان: ىجسأ

ُموَسا حمس   :وقوله  * آذاْوا  ِينا  َّلَّ َكا تاُكونُوا  َلا  ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ ا  ها يُّ
ا
أ  ىجسياا 

 [. 69]األحزاب:
لُونا حمس  :وقوله  * ْعما ْْلاوااِب   يا َكا ان   واِجفا اثِيلا  تاما وا اارِيبا  ُما ِمْن  اُء  اشا ي ا  ما  ُ  ىجس َلا

 [. 13]سبأ:
ِديمِ حمس : وقوله * لُْعرُْجوِن الْقا دا َكا ِتَّ َعا ناازِلا حا ْرنااهُ ما را قادَّ ما الْقا  [. 39:يس] ىجسوا
ْكُنونٌ حمس : وقوله * نَُّهنَّ بايٌْض ما

ا
أ   [، 49:الصافات ] ىجسكا

ْكُنونٌ حمس :قوله يف و  نَُّهنَّ بايٌْض ما
ا
أ  وجهان:   ىجسكا

   .اللؤلؤ يف صدفه :: يعينأحدمها
 املصون. (:املكنون)و .البيض املعروف يف قشره :: يعينالثاين

 ويف تشبيههم ابلبيض املكنون أربعة أوجه:  
تشبيهً أحدها ي كن  :  النعام  ببيض  والريح   ا  الغبار  من  إىل   ،ابلريش  أبيض  فهو 

 الصفرة. 
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 . ا ببطن البيض إذا مل متسه يد: تشبيهً الثاين
 ا ببياض البيض حني ينزع قشرة.  : تشبيهً الثالث
 . (1) ا ابلسِ َحاء الذي يكون بني القشرة العليا ولباب البيض: تشبيهً الرابع

شبههن ببيض النعام على عادة العرب يف تشبيه  "  : اخلفاجي   قال الشهاب 
وألهنا تبيض    ،ا من سائرهلصفائه وكونه أحسن منظرً   ؛النساء هبا. وخصت ببيض النعام

–  )بيضات اخلدور(  :ولذا قالت العرب للنساء  ؛ يف الفالة وتبعد بيضها عن أن ميس
الزخمشريكما   ملعان    ، -(2)  بينه  مع  صفرة  قليل  يشوبه  بياضه  كما يف  -وألن 

وإمنا حيمد إذا شابه    ،إذ البياض الصرف غري حممود  ؛ا. وهو لون حممود جدًّ (3) -(الدر)
 . (4) "قليل محرة يف الرجال، وصفرة يف النساء

  :النساء يشبهن ابلبيض من أوجهوقيل: 
 . (5) : املسأي ،ابلصحة والسالمة عن الطمث: أحدها
   .ألن الطائر يصون بيضه وحيصنه ؛ يف الصيانة والسرت : والثاين

 

  : الواحدة  ، قشر كل شيء  :)السحاء( و   (.15/80(، تفسري القرطيب )49  -5/48)  النكت والعيونانظر:    (1) 
. انظر:  غيم رقيق   : أي  ، ما يف السماء سحاءة من سحاب  : ويقال  .-لغتان–  سحاية يقال:  و   ، ِسحاَءة
 (. 4/425)  احملكم واحمليط األعظم(، 110/ 5)  هتذيب اللغة (، 3/272( )سحي مادة: ) العني، 

(، روح  13/147)   حاشية الطييب على الكشاف (،  26/333)  مفاتيح الغيب (،  43/ 4انظر: الكشاف )(  2) 
 (. 12/87املعاين )

 (. 12/87(، روح املعاين )307/ 9انظر: الدر املصون ) (3) 
 (. 269/ 7حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي )( 4) 
، وذلك يف كل ش  (5)  : املس  دم احليض واالفتضاض، ومنه استعري: ما طمث    (: الطمث و)ميس.    يءالَطم ث 

قبلنا.  الروضة  هذه  )  أحد  مادة:  للجوهري،  الصحاح،  )طمثانظر:  اللغة   (،1/286(    مقاييس 
 (. 2/377)  املصباح املنري (،3/422)



  

  

   

578 

  

ونقائه  :والثالث اللون  صفاء  إذا كان   ؛يف  نقيه  اللون  صايف  يكون  البيض  ألن 
 حتت الطائر. 

ِِلٌّ    اْدفاعْ حمس  :وقوله  * وا نَُّه 
ا
أ كا ٌة  اوا دا عا بايْناُه  وا بايْناكا  ِي  اَّلَّ فاإِذاا  ُن  ْحسا

ا
أ ِِها  بِالَِِّت 

ِيمٌ  هو    أي: ،  [ 34]فصلت:  ىجسْحا الشبه  فوجه  احملبة،  شوائب  وخمالطة  العداوة  زوال  يف 
 . املصافاة واملقاربة 

مِ   واِمنْ حمس : وقوله * ْعًلا
ا
ْْل  [. 32:الشورى] ىجس آيااتِهِ اْْلاواارِ ِِف اِْلاْحرِ َكا

راتا الزَّقُّوِم  حمس  :وقوله  * جا ثِيِم    43إِنَّ شا
ا
اُم اْْل عا ْغَِل ِِف اِْلُُطوِن    44طا لُْمْهِل يا  45َكا

َْلِ اْْلاِميِم   غا    [.46-43:الدخان] ىجس46كا
أراد أن هاهنا    .(1) يعين: املاء احلار إذا اشتد غليانه"   :قال العالمة الطييب  

املشبه واحد، واملشبه به متعدد، شبهت عصارة الشجرة اترة ابملهل يف غلظها وكدورهتا  
 .(2) " ونتنها، وأخرى ابملاء يف انفعاهلا ابلغليان

َلا    يااحمس  :وقوله  * وا انلَِِّب ِ  وِْت  صا فاْوقا  اتاُكْم  ْصوا
ا
أ ُعوا  تارْفا َلا  ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ ا  ها يُّ

ا
أ

اْشُعُرونا  ت َلا  نُْتْم 
ا
أ وا الُُكْم  ْعما

ا
أ ْباطا  َتا ْن 

ا
أ ِِلاْعض   باْعِضُكْم  ْهرِ  جا كا ْوِل  بِالْقا  ُ َلا ُروا  ْها  ىجس ُتا

 . [ 2]احلجرات:
ْحيايْنااحمس : وقوله *

ا
أ لِكا اْْلُُروجُ   وا ذا يًْتا كا ةً ما  [. 11]ق: ىجسبِهِ باْلا

ابِِهمْ حمس  :وقوله  * ْصحا
ا
أ ذانُوِب  ِمثْلا  ذانُوبًا  لاُموا  ظا ِينا  لَِّلَّ   [، 59:الذارايت]  ىجسفاإِنَّ 

 .يف الشدة والغلظة :أي

 

 . كغلي املاء احملموم، وهو املسخن الذي قد أوقد عليه حىت تناهت شدة حرهأي:   (1) 
 (. 14/224) الطييب على الكشافحاشية انظر: ( 2) 
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ياُطوُف حمس  :وقوله  * ْكُنونٌ   وا ما لُْؤلٌُؤ  نَُّهْم 
ا
أ كا اُهْم  ل اٌن  ِغلْما لايِْهْم   . [ 24]الطور:  ىجسعا

املكنون يف األصداف ابللؤلؤ  الغلمان  أو ألن  ألن    ؛ شبه  ه خمزون، وال  ه أحسن وأصفى، 
 خيزن إال الثمني الغايل القيمة. 

َلاُ حمس : وقوله * مِ   وا ْعًلا
ا
ْْل آُت ِِف اِْلاْحرِ َكا  [. 24]الرمحن: ىجساْْلاواارِ الُْمنْشا

ْكُنوِن    22واُحوٌر ِعٌي  حمس : وقوله * ْمثااِل اللُّْؤلُؤِ الْما
ا
أ  . [23-22:الواقعة] ىجس23كا

يائُِسوا   يااحمس   :وقوله  * قاْد  لايِْهْم  عا  ُ اَّللَّ غاِضبا  قاوًْما  َّْوا  ل تاتاوا َلا  ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ ا  ها يُّ
ا
أ

اِب الُْقُبورِ  ْصحا
ا
اُر ِمْن أ ا يائِسا الُْكفَّ ما ةِ كا    [.13:املمتحنة] ىجسِمنا اآْلِخرا

نَُّهْم    ِإَوذااحمس   :وقوله  *
ا
أ ْولِِهْم كا ْع لِقا اْسما ُقولُوا ت اُمُهْم ِإَوْن يا ْجسا

ا
ْيتاُهْم ُتْعِجُبكا أ

ا
راأ

ةٌ  نَّدا  [.4:املنافقون] ىجسُخُشٌب ُمسا
اوِياة  حمس : وقوله * ْل  خا

اُز َنا ْعجا
ا
ُهْم أ نَّ

ا
أ َعا كا ْ ا ِصا وْما فِيها اى الْقا  [. 7]احلاقة: ىجسفاَتا

لُْمْهِل    ياوْما حمس  : وقوله  * َكا اُء  ما السَّ لْعِْهِن    8تاُكوُن  َكا بااُل  اْْلِ تاُكوُن   ىجس 9وا
 [. 9:املعارج]

يُوفُِضونا حمس  :وقوله  * نُُصب   إَِلا  نَُّهْم 
ا
أ كا اًَع  ِْسا اِث  ْجدا

ا
اْْل ِمنا  ْرُُجونا  َيا   ىجسياوْما 

 [. 43:املعارج]
ُْصِ حمس  :وقوله  * لْقا َكا ر   ا بِْشا تاْرِم  ا  هو    ، ىجسإِنَّها وقع   احلصن،والقصر   وقد 

 من جهتني: من جهة العظم، ومن جهة االرتفاع.   فيه تشبيهال
ا حمس  :وقوله  * اها ُضحا ْو 

ا
أ ِشيًَّة  عا إَِلَّ  يالْباُثوا  اْم  ل ا  ْوناها يارا ياوْما  نَُّهْم 

ا
أ  ىجسكا

 [. 46:النازعات ]
بُْثوثِ   ياوْما حمس   :وقوله  * الْما اِش  را لْفا َكا انلَّاُس  يف    : أي   [، 4:القارعة ]  ىجسياُكوُن 

 . كثرة واالنتشار، والضعف والذلةال
نُْفوِش حمس  :وقوله  * لْعِْهِن الْما بااُل َكا تاُكوُن اْْلِ يف تطايرها   :أي   [،5:القارعة ]  ىجسوا

 . وخفة سريها
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ُكول  حمس : *وقوله 
ْ
أ عاْصف  ما لاُهْم كا عا  [.5: الفيل] ىجسفاجا

 
   : التشبيه البليغ  - 3

 . الشبه  ووجه األداة  منه حذفت ما: وهو
 ***   *** 

 وبيان ذلك على النحو التايل:  والتشبيه إما أن يكون صرحًيا أو ضمنيًّا،
 
 :    التشبيه الصريح  – 4

يكون التشبيه فيه ظاهرًا، قد ص ر ِح فيه بذكر املشبه واملشبه به، كقولنا: الذي  هو  
   فيذكر فيه املمثل، واملمثل به. وخالد كالبحر، ،زيد كاألسد، وعمرو كالسيف

ذلك    ماءِ   إِنَّماحمس  : قوله  ومن  السَّ ِمنا  نْلاهُ  نْزا
ا
أ ماء   كا نْيا  اَلُّ اْْلاياةِ  ثاُل    ىجس ما

 [. 24]يونس:
 
 :     الضمينالتشبيه  – 5

هو تشبيه ال يوضع فيه املشبه، واملشبه به يف صورة من صور التشبيه املعروفة، بل 
 . ويفهمان من املعىن، يلمح املشبه، واملشبه به

 . الكالم وسياق ،القول ضمن  يفهم ألنه ا؛ضمنيًّ  مسيو 
   .الضمين حتذف األداة ووجه الشبه وجوابً التشبيه ويف 

ُكلا حمس   : قوله  *ومن ذلك  
ْ
ْن ياأ

ا
ُدُكْم أ حا

ا
ُُيِبُّ أ

ا
ْغتاْب باْعُضُكْم باْعًضا أ َلا يا وا

يًْتا ِخيهِ ما
ا
ْما أ  [.12]احلجرات:  ىجسْلا
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وله دالالت متعددة تفهم مما يلمح من املشبه، واملشبه   ، ضمين  متثيلي تشبيه  وهو  
َميًْتاحمس  : قوله  ف  به،   ِخيهِ 

َ
أ َْلَْم  ُكَل 

ْ
يَأ ْن 

َ
أ َحُدُكْم 

َ
أ ُُيِبُّ 

َ
املاوردي   ىجسأ   قال اإلمام 
:    :فيه وجهان" 

 كما حيرم أكل حلمه ميًتا حيرم غيبته حيًّا.    :: أيأحدمها
ك جيب أن ميتنع عن غيبته  كذل  ،: كما ميتنع أحدكم أن أيكل حلم أخيه ميًتاالثاين

   . قاله قتادة حيًّا. 
 . واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة؛ ألن عادة العرب بذلك جارية

 قال الشاعر: 
 ( 1) وإن هدموا جمدي بنيت هلم جمًدا        ومهمحل وا حلمي وفرت  فإن أكل     

 فيه وجهان:   ىجسفََكرِْهُتُموُه حمس :  وقوله
 كذلك فاكرهوا الغيبة.  ،  : فكرهتم أكل امليتةأحدمها

 .(2) : فكرهتم أن يعلم بكم الناس فاكرهوا غيبة الناس"الثاين
 . (3)اغتياب اإلنسان آلخر أبكل حلم األخ ميًتا :وفيه استعارة متثيلية، مث ل

 

(، العقد  1/328عيون األخبار )  (، 728/ 2البيت للمقنع الكندي من )الطويل(. انظر: الشعر والشعراء )  (1) 
( )ص: 209/ 2الفريد  احلماسة  ديوان  شرح   ،)829( احلمدونية  التذكرة  السائر  24/ 2(،  املثل   ،)

 (. 1/180(، اإليضاح )3/28)
 (. 16/335(، القرطيب )22/308، وانظر: تفسري الطبي )( 5/335)( النكت والعيون  2) 
تركيب استعمل يف غري ما وضع له لعالقة املشاهبة مع قرينة مانعة من    -كما سيأيت–  ( االستعارة التمثيلية3) 

ن اإلنسان يكره حلم  الغيبة أبكل حلم األخ حال كونه ميًتا، وإذا كا  هللا  إرادة معناه األصلي. شب ه  
أو    نسان فضاًل اإل الكراهة  الغيبة مبثل هذه  يكره  أن  ميًتا وجب عليه  أًخا، وفضاًل عن كونه  عن كونه 

 .أشد، جبامع الشناعة والفظاعة املتعلقة يف هذين الفعلني 
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قوله   َحُدُكمْ حمس   :ويف 
َ
أ ُُيِبُّ 

َ
من ىجسأ املغتاب  يناله  ملا  وتصوير  متثيل  ..اخل 

 على أفظع وجه وأفحشه، وفيه مبالغات شىت:  عرض من يغتابه
 . (1) التقرير :منها: االستفهام الذي معناه

 .  (2) ومنها: جعل ما هو يف الغاية من الكراهة موصواًل ابحملبة
 واإلشعار أبن أحًدا من األحدين ال حيب ذلك.  ،ومنها: إسناد الفعل إىل أحدكم

ومنها: أن مل يقتصر على متثيل االغتياب أبكل حلم اإلنسان، حىت جعل اإلنسان 
 أًخا.  

 . (3) جعل ميًتا"ومنها: أن مل يقتصر على أكل حلم األخ حىت 
 .  (4) وفيه من احملسنات الطباق بني )أحيب( وبني )فكرهتموه(

"كىن عن الغيبة أبكل اإلنسان حلم إنسان آخر مثله، مث    :   وقال ابن األثري
موصواًل  الكراهة  من  الغاية  هو يف  ما  مث جعل  ميًتا،  ذلك حىت جعله  على  يقتصر  مل 

 ابحملبة؛  
م على  واقعة  دالالت  أربع  من فهذه  وردت  الذي  للمعىن  مطابقة  له  قصدت  ا 

أجله؛ فأما جعل الغيبة كأكل اإلنسان حلم إنسان آخر مثله فشديد املناسبة جًدا؛ ألن  
 

التقريري الذي ال يقع إال على أمر مسل م عند املخاطب، فجعلك للشيء يف حيز االستفهام    (1)  االستفهام 
 (. 26/255يقتضي أنك تدعي أنه ال ينكره املخاطب. التحرير والتنوير ) التقريري 

لإلشعار بتفظيع حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه؛ فلذلك مل يقل: أيتحمل أحدكم أن أيكل حلم    (2) 
 (. 256-26/255أخيه ميًتا، بل قال: أحيب أحدكم. التحرير والتنوير )

 (3( الكشاف  انظر:  ا4/373(  تفسري   ،)( )136/ 5لبيضاوي  النسفي  تفسري  احمليط يف  3/356(،  البحر   ،)
 (. 9/520التفسري )

الطباق: اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم، وهو نوعان: طباق اإلجياب: وهو ما مل خيتلف فيه الضدان    (4) 
)حتقيقنا  إجيااًب وسلًبا. وطباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضدان إجيااًب وسلًبا. انظر ذلك مفصاًل يف  

   (.232-2/229إلمتام الدراية لقراء النقاية( )



  

  

   

583 

  

الغيبة إمنا هي ذكر مثالب الناس، ومتزيق أعراضهم، ومتزيق العرض مماثل ألكل اإلنسان 
وأما جعله كل  احلقيقة،  على  متزيق  اللحم  أكل  يغتابه؛ ألن  من  فلما يف  حلم  األخ  حم 

والبعد   برتكها  آمران  استكراهها،  على  والشرع جمتمعان  العقل  الكراهة؛ ألن  من  الغيبة 
عنها، وملا كانت كذلك جعلت مبنزلة حلم األخ يف كراهته، ومن املعلوم أن حلم اإلنسان 
مستكره عند إنسان آخر، إال أنه ال يكون مثل كراهته حلم أخيه، فهذا القول مبالغة يف 

اللحم ميًتا فمن أجل أن املغتاب ال يشعر بغيبته وال حيس ا الغيبة، وأما جعل  ستكراه 
هبا، وأما جعله ما هو يف الغاية من الكراهة موصواًل ابحملبة فلما جبلت عليه النفوس من 
امليل إىل الغيبة والش هوة هلا مع العلم بقبحها؛ فانظر أيها املتأمل إىل هذه الكناية جتدها 

األربع   من أشد الدالالت  إذا نظرت إىل كل واحدة من تلك  الكناايت شبًها؛ ألنك 
 . (1) اليت أشرن إليها وجدهتا مناسبة ملا قصدت له"
، حيث مل يصرح فيها بذكر املشبه واملشبه،  فكل ذلك يفهم من التصوير يف اآلية

 فهي من التشبيه الضمين الذي مينح دالالت متعددة، وأوجًها متنوعة من البالغة.  
ا َلا    إِنَّ حمس  :قوله    :الضمينالتشبيه  *ومن   نْها وا عا ُ اْستاْكْبا بُوا بِآيااتِناا وا ذَّ ِينا كا اَّلَّ

اْْلِيااطِ  م ِ  سا ِِف  ُل  اْْلاما يالِجا  ِتَّ  حا اْْلانَّةا  ياْدُخلُونا  َلا  وا اءِ  ما السَّ بْوااُب 
ا
أ اُهْم  ل تَُّح    ىجس ُتفا

اإِلبرة، وهو    :أي   [،40]األعراف: ِإذا أمكن دخول اجلمل يف ثقب  ال يدخلون اجلنة إال 
 متثيٌل لالستحالة. 

ذلك:* را  حمس  : قوله    ومن  نْكا
ا
أ إِنَّ  ْوتِكا  صا ِمْن  اْغُضْض  وا ْشيِكا  ما ِِف  اقِْصْد  وا

وُْت اْْلاِمريِ  اصا ْصوااِت ل
ا
 [. 19]لقمان: ىجساْْل

الضمينوقد   التشبيه  اآلية يف    جاء  األمر   يتعليل   ف استئنايف هذه  لسبب   مبنيِ  
الصوت. ابلنهاق،  وفيه    خبفض  أصواهتم  ومتثيل  ابحلمري،  أصواهتم  الرافعني    مث تشبيه 

 

 (. 2/191املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ) (1) 
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االستعارة، خمرج  وإخراجه  التشبيه،  لفظ  من  الكالم  محريً   إخالء  وأصواهتم    ،اوجعلهم 
نه من أوتنبيه على    ،الذم والزجر عن رفع الصوت فوق احلاجة  ة شديدة يفمبالغ  ؛اهناقً 

 . متثيليةاستعارة ففيه:  . املكاره عند هللا
ْصوااتِ حمس  :قال العالمة الطييب  

ا
اْْل را  نْكا

ا
أ تعليٌل لألمر بَغضِ  الص وت   ىجسإِنَّ 

صوتَك كنَت على االستئناف، كأن ه قيل: ملَ أَغض  الص وَت؟ فأجيَب: ألن ك إذا رفعَت  
ووجهه، وأخرَج املشب ه به    ، وأداة التشبيه  ، مبنزلِة احلماِر يف أخسِ  أحوالِه. مث ترك املشب ه 

 .(1) " أو التمثيلية ،خمرَج االستعارِة املصر ِحة املرك بة العقلية
عاشور  و  بن  الطاهر  حممد  العالمة  ْصوااِت    إِنَّ حمس  :مجلة"   :قال 

ا
اْْل را  نْكا

ا
أ

وُْت اْْلاِمريِ  اصا   ،اا بليغً تعليل علل به األمر ابلغض من صوته ابعتبارها متضمنة تشبيهً   ىجسل
فله   ،الكالم يشبه هنيق احلمري  ورفع الصوت يف  ،ألن صوت احلمري أنكر األصوات   :أي

 .(2) " حظ من النكارة
 قول املتنيب: : التشبيه الضمينومن 
 (3) َك بعض  دِم ال َغزَالِ     ال ِمس   فإن            م  ه   اَم وأنَت من  ف ِق األن  فإن  تَ      

 

 (. 12/299)  حاشية الطييب على الكشاف   (1) 
 (. 21/168التحرير والتنوير ) (2) 
املتنيب   (3)  الطيب  أليب  من    ، البيت  قصيدة  محدان  (،الوافر )من  بن  الدولة  سيف  والدة  هبا  يف  يرثي  وهو    .

ا وهو  ألن لك نظريً   ؛ نم مع أنك واحد منهمأنه ال استغراب يف فوقانك لأل   :أي   ،( 3/151))ديوانه(  
الغزال إ ف  ؛)املسك(  بعض دم  الدماء  ،نه  فاق على سائر  املسك    ، وقد  املمدوح حبال  تشبيه حال  ففيه 

وذلك يف كل أمر    ، بيان أن املشبه أمر ممكن الوجود  :والشاهد فيه : "قال يف )املعاهد(    .ا ا ضمنيً تشبيهً 
إن املمدوح قد فاق الناس حبيث مل يبق    :فإنه أراد أن يقول   ؛ويدعي امتناعه   ،غريب ميكن أن خيالف فيه 

الستبعاد أن    ؛ وهذا يف الظاهر كاملمتنع  ، ا مبفردهوجنسً   ، برأسه بل صار أصاًل   ، بينه وبينهم مشاهبة بوجه
النوع إىل أن يصري كأنه ليس منهاتت فاحتج هلذه    ،ناهى بعض آحاد النوع يف الفضائل اخلاصة بذلك 

  = ملا فيه من  ؛ مث إنه ال يعد منها   ،الدعوى وبني إمكاهنا أبن شبه حاله حبال املسك الذي هو من الدماء
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الشبه  وجه  وذكر  وحذفها  األداة  ذكر  حيث  من  ينقسم  التشبيه  أن  واحلاصل 
 وحذفه إىل ما يلي:

 .  األداة فيه ذكرت  ما : وهو )التشبيه املرسل( 
 .األداة منه حذفت ما )التشبيه املؤكد(:و
 .الشبه ووجه  األداة منه حذفت ما: وهو)التشبيه البليغ(، و

 )جممل(. فهو  الشبه وجه فإذا حذف 
 فصل(. )م  فهو الشبه وجهوإذا ذكر 

 . (التشبيه الصريح )فإن ص ر ِح فيه بذكر املشبه واملشبه به فهو  
 (. الضمينالتشبيه هبما، ولكنهما فهما من املعىن فهو )وإن مل يصرح 

 
 : التشبيه التمثيليأقسام : سابًعا

ملا يف وجهه من التفصيل الذي حيتاج إىل إمعان   ؛تشبيه التمثيل أبلغ من غريه" إن  
ا يف املعاين، يرفع قدرها، ويضاعف قواها يف حتريك فكر، وتدقيق نظر، وهو أعظم أثرً 

أسطع، ومن  كان  ا كان أوجع، أو برهانً ا كان أوقع، أو ذمًّ النفوس هلا، فإن كان مدحً 
 . (1) "مث حيتاج إىل كد الذهن يف فهمه

 

الدم = يف  توجد  ال  اليت  الشريفة  هذا  .األوصاف  مثل  أو  ا ضمنيًّ تشبيهً   : ويسمى  عنه مكنيً ا  لداللة    ؛ا 
ضمنً  عليه  التلخيص"  ا البيت  شواهد  على  التنصيص  وانظر:54-53/ 2)  معاهد  البالغة   (،    أسرار 

)123)ص: الطراز  )ص:  (، 1/177(،  اإلجياز  البالغة   (،123هناية  حاشية  (،  239)ص:  جواهر 
 (. 435 )ص:السيالكويت

 (. 236)ص: جواهر البالغة   (1) 
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اإلمام   عاشورقال  بن  الطاهر  فوجدت "   :  حممد  تتبعت كالمهم  وإنين 
 فيجيء يف أربعة أقسام: ،يعرتيه ما يعرتي التشبيه املفرد  (التشبيه التمثيلي)

 
طريقة:  األول على  منه  حذفت  أو  التشبيه  أبداة  فيه  صرح  التشبيه )  :ما 

 : (البليغ
اآلية    هذه  يف  ى حمس  :  وقوله  ،كما  بِالُْهدا لاةا  ًلا الضَّ ُوا  ا اْشَتا ِينا  اَّلَّ ولائِكا 

ُ
 ىجسأ

 . -كما قدمنا- أولئك كالذين اشرتوا  : إذا قدرن[ 16]البقرة:
 

 : (التَّْمثيليَّة اْلُمصأر ِحةالستعارة ) :الثاين: ما كان على طريقة
وحيذف ما يدل على   ، هباال م َشب ِه  اللفظ الدال ابملطابقة على اهليئة  أبن يذكروا   
املشهور  :حنو  ،ال م َشب  َهة اهليئة   أراك  )قوهلم:    وهو  ،املثال  وت  َؤخِ ر  إين  اًل  رِج  م   ت  َقدِ 
َرى  .(1) (أ خ 

 

هيئة    :رها مرة أخرى، فاألداة حمذوفة، ووجه الشبه  مرة، مث يؤخ ِ من يقدم رجاًل األصل: أراك يف ترددك مثل    (1) 
واإل ابلش  اإلقدام  املصحوبني  حاله. فكحجام  على  -  مثلت  املضي  وتركه  الرأيني  بني  متيله وترجحه  يف 

للمض  -أحدمها فال جيمع رجليه  يرتدد يف ذهابه  الزخمشري  –  يف وجهه  يحبال من  قال جار هللا  كما 
-( الكشاف  انظر:  الشيخ  565/ 3.  وقال  اجلرجاين(.  القاهر    ( التمثيل )وأما  "  :  عبد 

ا جمليئك به على حد االستعارة، فمثاله قولك للرجل يرتدد يف الشيء بني فعله وتركه:  الذي يكون جمازً 
 ويؤخر أخرى، مث  ن يقدم رجاًل فاألصل يف هذا: أراك يف ترددك كم  (،أخرى  أراك تقدم رجال وتؤخر)

قولك:   يف  األصل  احلقيقة، كما كان  على  ويؤخرها  الرجل  يقدم  وجعل كأنه  الكالم،  رأيت  ) اختصر 
وقد   .( 69-1/68)  دالئل اإلعجاز"   كاألسد، مث جعل كأنه األسد على احلقيقةرأيت رجاًل   (:اأسدً 

  (؛ تشبيه التمثيل )هو اللفظ املركب املستعمل فيما ش بِ ه مبعناه األصلي    (:اجملاز املركبقالوا يف تعريف: )
أمور ابألخرى، مث تدخل املشبهة    أي: تشبيه إحدى صورتني منتزعتني من أمرين أو   ،للمبالغة يف التشبيه

=  .(إين أراك تقدم رجاًل وأتخر أخرى )كما يقال للمرتدد يف أمر: ،  يف جنس املشبه هبا مبالغة يف التشبيه 
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 (: ْكِنيَّةاملتأْمِثيِليَّة ال) :ما كان على طريقةالثالث: 
َئةٌ وهي أن    بل يرمز إليه   ،هباال م َشب ِه  وال يذكر اللفظ الدال على اهليئة    ت َشب َه َهي  

 هلذا النوع خصوص األمثال املعروفة مثااًل أَع د   مبا هو الزم مشتهر من لوازمه، وقد كنت  
 ، وحنوها من األمثال  (،بيدي ال بيد عمرو)و  (،الصيف ضيعت اللنب)  :هبذا اللقب حنو

واشتهرت وسارت حىت صار ذكرها ينىبء بتلك األحوال   ،فإهنا ألفاظ قيلت عند أحوال
الدال على احلالة. مث مل حيضرين مثال    .اليت قيلت عندها اللفظ  يذكر  ِني ِة  وإن مل  لِل َمك 

ِثيِلي ةِ  دفنوا امليت وفرغوا   فلما، يوم  َحَضر ت  فيه ِجَنازَةً من غري ابب األمثال حىت كان  الت م 
بقوهلم:   أنس  ضج  الرتاب  مواراته  اآلخرة)) من  عيش  إل  عيش  ل  فاغفر    ، اللهم 

إن الذين سنوا هذه املقالة يف مثل هذه احلالة ما أرادوا  :فقلت ،(1) ((هلألنصار واملهاجر 
  ؛ إال تنظري هيئة حفرهم للميت هبيئة الذين كانوا حيفرون اخلندق مع النيب  

أن يكون    :ا من هذا التنظريقصدً  ؛كما ورد يف كتب السنة  ،إذ كانوا يكررون هذه املقالة 
شبيهً  ذلك  يف  حفرهم  اخلندق  حبفر  األحزاب )ا  هللا  جب  (،غزوة  عند  القبول  رجاء  امع 
،  ورمزوا إليه مبا هو من لوازمه    ،ولكنهم طووه  ، فلم يذكروا ما يدل على الشبه به

مث ظفرت بقول أمحد بن عبد   ،تلك املقالة    وهو قول النيب  ، اليت عرف هبا
 :  ربه األندلسي

 

)ص:التعريفا =انظر:   للجرجاين  اإليضاح(،  204ت،  النوع    (.513-3/512)   بغية  اه مس  قد  وهذا 
قبل:    السكاكي االستعارة)  من  سبيل  على  ابسم  مث (،  التمثيل  التمثيلية )  :عرف    (. االستعارة 

حاشية الشيخ  (،  130، للطييب )ص:املعاين والبيانالتبيان يف  (، وانظر:  376)ص:  مفتاح العلوم انظر:  
 (. 45البيجوري على السمرقندية )ص:

تقول: (1)  اخلندق  يوم  األنصار  ابيعوا حممدً )   كانت  الذين  أبدً ***احنن  ما حيينا  اجلهاد  النيب  ( اعلى  فأجاهبم   ،
   اآلخره))  :فقال عيش  إال  عيش  ال  واملهاجره،  اللهم  األنصار،  لفظ:    ((فأكرم  ويف 

 احلديث يف )الصحيحني(.  و ((. فاغفرلفظ: ))((، ويف  فأصلح))
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 ( 1) ِن الط رِيققَِلياًل عَخلِ              الت َصايب يف اَلَم وقل ملن             
وهو حال املتعرض لسائر   ،فإنه حذف املشبه به  ؛ فرأيته من ابب التمثيلية املكنية

به املرور  ومينعه  عليه  يسده  طريقه  احلالة  ، يف  هذه  لوازم  من  بشيء  قول   ،وأتى  وهو 
 السائر للمتعرض: خل عن الطريق. 

 
   (:ةبعيَّ تَّ الة مثيليَّ تَّ ال ) :ما كان على طريقة  رابعها:

 كقول أيب عطاء السندي:
ر  م  وقد هَنَِلت  ِمن ا ال            ناي  خَي ِطر  بين     ِ ط   واخلَ  ر ت كِ        ذَكَ      (2) ثَ ق َفة  الس م 

للرماح النهل  املرة  تشبيهً   ؛فأثبت  الناهل فيما تصيبه من دماء اجلرحى  ا هلا حبالة 
على وجه التبعية، ومن   (هنلت  : )مث أتى ب  ،كأهنا ال يرويها ما تصيبه أواًل   ،بعد األخرى

التفتازاين القسم عند  ا حمس  :قوله  االستعارة يف )على( من      هذا  لَعا ولائِكا 
ُ
أ

ب ِِهمْ   وسيأيت بيان إجراء االستعارة، وإيضاح التمثيل يف اآلية.  .(3) [5ة:]البقر  ىجسُهًدى ِمْن را
 

  

 

 (. 3/568) نفح الطيب (، 8/131(، )7/315)  بن عبد ربه األندلسي، الالعقد الفريدانظر: ( 1) 
.  يهتز :  ( خيطرو). الرمح : ( اخلطي)و . (2/840)  املغين  شواهد شرح (،44)ص:  شرح ديوان احلماسةانظر:    (2) 

  يف   معي   فكنت   نسيتك،   وما  أحبك  إين :  واملعىن   .املعتدلة   الرماح :  ( السمر  املثقفة و).  شربت :  ( هنلتو)
 . منها  شربت   ما لكثرة دمائنا؛  من  املتلونة  الرماح بني صورتك   يل  تظهر الظروف،  أحلك

 (. 305-1/304) التحرير والتنوير   (3) 
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 يف القرآن الكرمي:  (تمثيلالتشبيه )مناذج من : اثمًنا
ثالُُهمْ حمس  :فمن ذلك قوله  * ُ   ما ْوَلا ا حا اءاْت ما ضا

ا
ا أ ِي اْستاوْقادا نااًرا فالامَّ ثاِل اَّلَّ ما كا

ُهمْ  كا تارا ُ بُِنورِهِْم وا ونا    ذاهابا اَّللَّ ات  َلا ُيبُِْصُ ُهْم َلا   17ِِف ُظلُما يارِْجُعونا ُصمٌّ بُْكٌم ُعَْمٌ فا  
 . [ 18-17:البقرة]   ىجس18

أن حال املنافقني يف نفاقهم وإظهارهم خالف ما يسرتونه من كفر كحال   :أي
استوقد نرً  ليستضيء  الذي  انطفأت   ، هباا  يبصر شيئً   ،مث  يعد  اإلمام حممد   .ا فلم  قال 

عاشور   بن  صورة  "  :الطاهر  يف  جمموعها  بتصوير  صفاهتم  تفاصيل  أعقبت 
طريقة   وهذه  حمسوسة،  هبيئة  حاهلم  بتشبيه  التمثيل)واحدة،  لتلك إحلاقً   (؛تشبيه  ا 

 .ألن النفس إىل احملسوس أميل ؛األحوال املعقولة ابألشياء احملسوسة
غري  َمن  زٌَع    (التمثيل)و  :قال حماسنه  إىل  يبلغ  ال  البلغاء  منازع  من  بديع   جليل 
  ، واملشبه به   ، ألن فيه ذكر املشبه   ؛. وهو هنا من قبيل التشبيه ال من االستعارة َخاص ِتِهم  

ِي اْستاوْقادا نااًرا حمس. فجملة:  (مثل)  : وهي لفظ  ، وأداة التشبيه ثاِل اَّلَّ ما ثالُُهْم كا واقعة من   ىجسما
 ؛ اجلمل املاضية موقع البيان والتقرير والفذلكة، فكان بينها وبني ما قبلها كمال االتصال

متثيلها   وقع  اليت  واحلالة  تعطف،  ومل  فصلت  تفسري  فلذلك  آخر  يف  بياهنا  سيجيئ 
 . (1) "اآلية

السابقة:  وقال   اآلية  وْ حمس  عقب 
ا
راْعٌد    أ وا اٌت  ُظلُما فِيهِ  اءِ  ما السَّ ِمنا  ي ِب   صا كا

فِرِينا   بِالَْكا ُُمِيٌط   ُ اَّللَّ وا وِْت  الْما را  ذا حا وااِعِق  الصَّ ِمنا  آذاانِِهْم  ِِف  ُهْم  ابِعا صا
ا
أ لُونا  ْعا َيا باْرٌق   19وا

ْوا فِيهِ ِإَو شا اُهْم ما اءا ل ضا
ا
ا أ اراُهْم َُكَّما بْصا

ا
ُف أ ْطا ُْق َيا اُد الْْبا اءا ياكا اْو شا ل لايِْهْم قااُموا وا ْظلاما عا

ا
ذاا أ

ء  قاِديٌر   ْ َشا  ِ
ا ُك  ا لَعا ارِهِْم إِنَّ اَّللَّ بْصا

ا
ْمعِِهْم واأ هابا بِسا ا ُ َّلا   فاآلية   .[ 20-19]اآلايت:  ىجس20اَّللَّ

السابق التمثيل  على  قوله:    ،عطف  ثالُُهمْ حمسوهو  نااًرا   ما اْستاوْقادا  ِي  اَّلَّ ثاِل  ما أعيد و   ،ىجسكا
 

 (. 1/302) التحرير والتنوير   (1) 
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بتمثيل آخر املختلطة   ، ومبراعاة أوصاف أخرى  ، تشبيه حاهلم  املنافقني  فهو متثيل حلال 
ودوافع جواذب  القرآن  ،  بني  مواعظ  مساع  عند  اخلري  جاذب  نفوسهم  جياذب  حني 

حبال   ابملسلمني،  والسخرية  النفوس  أعراق  من  الشر  وجاذب  من  ب   َصي ِ وإرشاده، 
السماء اختلطت فيه غيوث وأنوار ومزعجات وأكدار، جاء على طريقة بلغاء العرب يف 

التشبيه فيه  ،التفنن يف  يتنافسون  منه  ،وهم  التمثيلي  سيما  على   ،ال  تدل  طريقة  وهي 
   .(1) والتوسع فيه ،متكن الواصف من التوصيف

أنه مع ما احتوى عليه من جمموع اهليئة املركبة املشبه هبا    :ومن بديع هذا التمثيل"
من جواذب االهتداء وترقبها ما يفاض    ،حال املنافقني حني منازعة اجلواذب لنفوسهم

النيب دعوة  قبول  من  نفوسهم  على   ،وإرشاده    على  اإلصرار  مع جواذب 
وذهبم عن أنفسهم أن يعلق هبا ذلك اإلرشاد حينما خيلون إىل شياطينهم، هو    ،الكفر

مفردة تشابيه  إىل  مفرداته  يف  التشبيه  لتفريق  قابل  ذلك  من   ،مع  جزء  يشبه كل  أبن 
صيب أصاهبم  قوم  هيئة  جمموع  من  جلزء  املشبهة  اهليئة  ورعد    ،جمموع  ظلمات  معه 

قصفها  ،وصواعق مساع  يطيقون  امل  ،ال  منهاوخيشون  يذهب   ، وت  يكاد  شديد  وبرق 
 . (2) "وهم يف حرية بني السري وتركه ،أببصارهم

يتالمع   ، بلاا اتمًّ نافقني مل تنطمس بصريته انطماسً متثيل لفريق آخر من امل"فهو  
نور احلق ِ  قلياًل أحيانً   له  فيه  إن َذارات آايت هللا ، فرياه، فيسري  َمع   ،  أحيانً     ، وَيس 

، لكن ه إذا اشتد    ت عليه َسد  مَسََعه  عنها، فيعود إىل حالته األوىل.َفرَي َهب 

 

 (1)  ( يف  مفصاًل  ذلك  والتنويرانظر  وانظر:  321-1/315)  ( التحرير  السيالكويت (،  )ص:حاشية   452-
 (. 392-391(، حاشية السيد )ص:453

 (. 1/321)  املصدر السابق  (2) 
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املنافقني صنف مرتدد مذ الفريق من  هنائيًّ هذا  يستِقر   يف موقع   ابذٌب حريان، مل 
ة، تشبه  لعمل مبقتضاه، فصورة حالته العامالكفر، ومل حيب أن خيتار حبزم موقع اإِلميان وا

بل  ، جاءهمصورة مجاَعة  يف مفازة م ظ ِلمة  ا  حاٌب مم  ِطٌر، فأمطر عليهم مطرً س  يل  دامس 
َدِث ، فأصابتهم احلرية يبتغون النجاة، ورافق ذلك رع ٌد وبرٌق، فكانوا ضمن هذا احلاغزيرً 

، وظ ل َمات  م وحشات، ورع د  يثري الر ع ب، وبرق  يتالمع  على مفازهِتِم  يف َمطَر  غزير  خميف 
 ابلض و ء.

ابلصواعق القاذف  املخيف  الشديد  الر ع د   عليهم  تواتَ َر  ك ل َما  جيعلون  فَ ه م    ،
من الصواعق أن أتتيهم ابملوت، وكل ما أضاء هلم البق َمَشو ا   ا أصابعهم يف آذاهنم خوفً 

ر   بَقد  قليلة  اهلدى  طريق  على  م  فخ ط واهت  وِميض ه،  هلم  يكشف  َما  ِر  َقد  على  فيه 
الومضات، وك ل َما ان  تَ َهت  وَمَضات ه  الس رِيعات اخلاطفات تَ َوق  ف وا يف مواِقعهم َحَياَرى، ال  

 ون. يدرون كيف يَ َتَصر ف
على  واإلصرار  العناد  مرحلة  إىل  َيِصل وا  مل  املنافقني  من  الصنف  هذا  أهل  إن  

تَ ن زِع  يف داخلهم ل، بل ما زالت لَدي هم بقي  الكفر، كما وَصَل أهل الصنف األو   ة  َخري   
لذلك فهم مل َيِصل وا بَ ع د  إىل حضيض: ؛  ة ضعيفةإىل االستجابة لدعوة احلق، لكن ها بقي  

ُهْم َلا يارِْجُعونا حمس كما َوَصل إليه أهل الصنف األول، بل   [،18]البقرة:  ىجسُصمٌّ بُْكٌم ُعَْمٌ فا
ارِهِمْ حمسهم يف مستوى:   بْصا

ا
أ ْمعِِهْم وا هابا بِسا ا ُ َّلا اءا اَّللَّ اْو شا ل   لكن  هللا    [،20]البقرة:  ىجسوا

 . (1)"ب ذلك حىت  يتخذوا أبنفسهم أسبا ال َيط ِمس  أمساعهم وأبصارهم ، حكيم رحيم
الزخمشري   األو  "  :قال  التمثيل  املنافق يف  قد شبه  قلت:  ابملستوقد فإن  ل 

انتفاعه ابنطفاءنرً  وانقطاع  اإلميان ابإلضاءة،  التمثيل    ا، وإظهاره  فماذا شبه يف  النار، 
شبه   يقول:  أن  لقائل  قلت:  وابلصواعق؟  وابلبق  وابلرعد  وابلظلمات  ابلصيب  الثاين 

 

 (. 192-2/191)  كة امليداينسن حبنعبد الرمحن بن حل  ، البالغة العربية   (1) 
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القلوب حتيا به حياة األرض ابملطر. وما يتعلق به من شبه    ألن    ؛دين اإلسالم ابلصيب
ابلظلمات  والبق  ،الكفار  ابلرعد  والوعيد  الوعد  فيه من  الكفرة  ،وما  يصيب  من    وما 

األفزاع والبالاي والفنت من جهة أهل اإلسالم ابلصواعق. واملعىن: أو كمثل ذوى صيب.  
 واملراد كمثل قوم أخذهتم السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا.  

يف   فإن قلت: هذا تشبيه أشياء أبشياء فأين ذكر املشبهات؟ وهال صرح به كما
احمس  :   قوله َلا   واما وا اِْلااِت  الصَّ ِملُوا  واعا ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ وا اِْلاِصرُي  وا ْعَما 

ا
اْْل اْستاوِي  ي

 ويف قول امرئ القيس: ،[ 58:غافر] ىجسالُْمَِسءُ 
رِ           اا وايِبسً بً   ِر َرط      ي  ط   ل وَب ال   كأن  ق      (1) ها الع ن اب  واحَلَشف  الَبايل َلَدى وَك 

ذلك   جاء  مطوايً   ،اصرحيً قلت: كما  جاء  االستعارة فقد  سنن  على  ذكره    (2)  ،
اجٌ حمس  : كقوله   جا

ُ
أ ا ِملٌْح  ذا واها ابُُه  ا ائٌِغ َشا اٌت سا ْذٌب فُرا ا عا ذا ها اِن  اِْلاْحرا اْستاوِي  ي ا    ىجس واما

ابا حمس،  [12]فاطر: لِراُجل    َضا لاًما  سا راُجًًل  وا اكُِسونا  ُمتاشا ُء  ًكا َُشا فِيهِ  راُجًًل  ثاًًل  ما  ُ   ىجس اَّللَّ

 

  عندها،   كثرت   فلذلك  قلوهبا؛  إال الطري  صغار  أتكل  وهي  العقاب  "يصف  (.139)ص:  ديوان امرِئ القيس  (1) 
  بعضها،   رطًبا   كوهنا  حال  الطري   قلوب  كأن:  فقال  ذلك   رؤية  إىل   وصل  حيث  ابلشجاعة،   نفسه  ويصف
  راجع   فهو   رطب،   أمحر  مثر  وهو  العناب،:  -عشها  أي:–  العقاب  وكر  عند  كوهنا  حال  بعضها،   وايبًسا
  ففيه   اليابس،   للبعض   راجع  فهو  اهلالك،  البايل   التمر  من   الرديء   اجلاف:  ( احلشف)و.  الرطب   للبعض 

  من   البدل  على  نصب   وايبًسا  رطًبا  أن  وجيوز  .واليابس   الرطب   بني  التضاد  طباق  وفيه  مرتب،  ونشر   لف
  يرجع   ضمري   فيه  جيب   ال   البعض   وبدل.  واحلشف   العناب :  منها   واليابس  الرطب   كأن   أي:  الطري،   قلوب 
 . ( 1/80الكشاف )ذلك" حاشية ابن املنري على   األوىل كانت   وإن منه، للبدل 

والفرق   (2)  أبًدا،  مطوي  فيها  املشبه  فإن  املصرحة،  االستعارة  التشبيه    : أي:  يف  املرتوك  ويف  أن  مراد،  منوي 
قيل    كما  (. وسيأيت أنه258-257/ 2)   حاشية الطييب على الكشاف انظر:    . االستعارة منسي غري مراد 

هل يستوي  على تقدير:    ، على التشبيه البليغ  ابحلملقيل كذلك    ابحلمل على االستعارة املصرحة، فقد
من هو كاألعمى ومن هو كالبصري؛ أي: فكما ال يستوي األعمى والبصري يف احلس، كذلك ال يستوي  

   وثوابه وعقابه وقدرته مع املوحد العامل بذلك.  املشرك اجلاهل بعظمة هللا 
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ا من مجلة أن  التمثلني مجيعً   ي عليه علماء البيان ال يتخطونه:والصحيح الذ  .[ 29]الزمر:
قة، ال يتكلف الواحد واحد شيء يقدر شبهه به، وهو القول التمثيالت املركبة دون املفر  

اجلزل  ،الفحل أن    .واملذهب  معزواًل   بيانه:  فرادى،  أشياء  أتخذ  من  العرب  بعضها   
القيس  ،بعض، مل أيخذ هذا حبجزة ذاك امرؤ  بنظائرها، كما فعل  وجاء يف    ،فتشبهها 

تضام  الكرمي  القرآن قد  أشياء  جمموع  من  حاصلة  وتشبه كيفية  حىت  ،  وتالصقت  ت 
شيئً  واحدً عادت  مثلهاا  أبخرى  اةا حمس  : كقوله    ، ا،  اِلَّْورا ُْح ِلُوا  ِينا  اَّلَّ ثاُل    اآلية   ىجسما

التوراة  :الغرض  .[ 5:اجلمعة] اليهود يف جهلها مبا معها من  الباهرة،    ،تشبيه حال  وآايهتا 
احلالتني عنده من محل  وتساوى  احلكمة،  أسفار  مبا حيمل من  احلمار يف جهله  حبال 
من  بدفيه  مير   مبا  إال  ذلك  من  يشعر  األوقار، ال  من  ما سواها  احلكمة ومحل  أسفار 

 . (1)"الكد  والتعب
ذلك * قيل يف  ومن  نْ حمس   :قوله    ما  واما

ا
نُوًرا   أ  ُ َلا لْناا  عا واجا ْحيايْنااهُ 

ا
فاأ يًْتا  ما نا  َكا

ا  فِرِينا ما لِكا ُزي ِنا لِلَْكا ذا ا كا ِِباارِج  ِمنْها اِت لايْسا  لُما ثالُُه ِِف الظُّ ْن ما ما ْمَِش بِهِ ِِف انلَّاِس كا يا
لُونا  ْعما نُوا يا فبني أن  حلال املؤمن والكافر،    هذا مثل ضربه هللا  ف  [.122]األنعام:   ىجسَكا

من كان   مبنزلة  املهتدي  يًْتا  املؤمن  حيًّ ما ذلك فجعل  بعد  نورً   ،ا  به يف  وأعطي  يهتدي  ا 
فيها  ،مصاحله منغمس  ظلمات  يف  هو  من  مبنزلة  الكافر  منها  ،وأن  له  خالص    ، ال 

نْ حمس   :يف قوله   وقد اجتمع   ا على الدوام. فيكون متحريً  واما
ا
ْحيايْنااهُ  أ

ا
يًْتا فاأ نا ما كل ىجس َكا

 . -كما سيأيت بيانه– العنادية  االستعارةالوفاقية و  االستعارةمن 
الكالم جار على طريقة متثيل حال "  : قال اإلمام حممد الطاهر بن عاشور  

الشرك حبال من كان ميتً  ا فأحيي، ومتثيل حال من هو ابق يف  من أسلم وختلص من 
يًْتاحمس  يف قبه. فتضمنت مجلة: الشرك حبال ميت ابق   نا ما ْن َكا واما

ا
متثيل    :إىل آخرها..ىجسأ

 

 (. 1/57)  تفسري النسفي (، وانظر:  80-1/79الكشاف )( 1) 
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لُمااتِ حمساحلالة األوىل، ومجلة:   ثالُُه ِِف الظُّ ْن ما ما إخل متثيل احلالة الثانية، فهما حالتان  ..  ىجسكا
ومهزة االستفهام اإلنكاري    ،مشبهتان، وحالتان مشبه هبما، وحصل بذكر كاف التشبيه

وبني من بقي يف الشرك. كما حصل من   ،أن معىن الكالم نفي املشاهبة بني من أسلم
 جمموع اجلملتني: أن يف نظم الكالم تشبيهني مركبني. 

وجود   التشبيه)ولكن  قوله:    (كاف  ثالُهُ حمسيف  ما ْن  ما بذكر   ىجسكا التصريح  عدم  مع 
يف شبهة:  أاثرا  الرتكيبني  يف  قبيل    املشبهني  من  أهو  التشبيهني  هذين  التشبيه  )اعتبار 

قبيل  (التمثيلي من  أم  التمثيلية )،  الرازي  فنحا  (،االستعارة  شرح  )يف      القطب 
التفتازاين  (1) (الكشاف وحنا  األول،  حناه      القبيل  ما  واألظهر  الثاين،  القبيل 
وأما    :   التفتازاين متثيليتان،  استعاراتن  التشبيه )أهنما  إىل    (كاف  متوجه  فهو 

اجلملتني جمموع  يف  املنفية  فمورد    ،املشاهبة  ابحلالني،  احلالني  مشاهبة  إىل  كاف  )ال 
 غري مورد متثيل احلالني. وبني االعتبارين بون خفي. (التشبيه

 

. استقر يف  ( الري )عامل ابحلكمة واملنطق. من أهل    ، أبو عبد هللا، قطب الدين  ، بن حممد الرازي  حممدهو    (1) 
قطب الدين    :ا له عن شخص آخر يكىن متييزً   ؛وعرف ابلتحتاين   ،وعلت شهرته   [،763]دمشق سنة  

  : من كتبهه  [.  766سنة ]  ، وتويف هبا  ، دمشق()كان يسكن معه يف أعلى املدرسة الظاهرية يف    .ا أيضً 
)لوامع األسرار يف شرح مطالع  و   ،)احملاكمات( يف املنطق، و)حترير القواعد املنطقية يف شرح الشمسية( 

املنطق، يف  الكشاف)  : له و وغريها،    األنوار(  على  يف    [، 5061]  ( شسرتبيت )يف    ( حاشية  جزء  ومنها 
اإلمام والنصري( حكم فيه بني الفخر الرازي  احملاكمات بني  )(، وله:  سورة طه )، وصل فيها إىل  (قونية )

" انظر:  )شرح احلاوي( يف فروع الشافعية، مل يكملهما إلشارات ابن سينا، ووالنصري الطوسي، يف شرحيه
  ، أخذ عن العضد وغريه   ، كان أحد أئمة املعقول"   : (. قال احلافظ ابن حجر  7/38األعالم ) 

قال    (،اإلشارات)و  ( املطالع)وشرح    ، حاشية  (الكشاف )وكتب على    (،احلاوي)فشرح    (دمشق ) وقدم  
وعلوم    ،كان أوحد املتكلمني ابملنطق     :  قال ابن كثري  .كان ذا علوم متعددة     :  سنوي اإل

الثامنة .."  األوائل  املائة  أعيان  الكامنة يف  الوعاة(، وانظر:  6/99)   الدرر  )بغية  للسيوطي   ،2/281  ،)
   .يف مواضع كثرية ( تفسريه)  يف  عاشور  مد الطاهر بنعنه اإلمام حم نقل وقد
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ب لُمااتِ حمس      واملراد:  ظاهر    : ىجسالظُّ وبقرينة  للميت،  ملناسبة  القب  من   ىجسِِف حمسظلمة 
 وظاهر حقيقة فعل اخلروج.  ،حقيقة الظرفية

إذ جعل حال املسلم، بعد أن صار إىل اإلسالم، حبال   ؛ اولقد جاء التشبيه بديعً 
اإلفادة كامليت عدمي  اخلري،  عدمي  احلق    ؛من كان  بني  التمييز  دون  حيول  الشرك  فإن 

ويصرف صاحبه عن السعي إىل ما فيه خريه وجناته، وهو يف ظلمة لو أفاق مل   ،والباطل
فصار مييز بني احلق   ، إىل اإلسالم تغري حاله    يعرف أين ينصرف، فإذا هداه هللا 

الفاسد، فصار كاحلي الصاحل من  فيه الصالح، وصار يسعى إىل  ، والباطل، ويعلم   ما 
التمثيل    ويتنكب عن سبيل تبني هبذا  الناس. وقد  به يف  نور ميشي  الفساد، فصار يف 

 . (1) "تفضيل أهل استقامة العقول على أضدادهم
قوله  و * ذلك  اءِ    إِنَّمااحمس  : من  ما السَّ ِمنا  نْلااهُ  نْزا

ا
أ اء   ما كا نْياا  اَلُّ اْْلايااةِ  ثاُل  ما

ا  ها زُْخُرفا رُْض 
ا
اْْل ِت  ذا خا

ا
أ إِذاا  ِتَّ  حا اُم  نْعا

ا
اْْل وا انلَّاُس  ُكُل 

ْ
ياأ ا  ِممَّ رِْض 

ا
اْْل نابااُت  بِهِ  فااْختالاطا 

تااها 
ا
ا أ لايْها نَُّهْم قاادُِرونا عا

ا
ا أ ْهلُها

ا
نَّ أ يَّناْت واظا ازَّ ْن وا

ا
أ ِصيًدا كا ا حا لْنااها عا اًرا فاجا ْو ناها

ا
ًًْل أ ْمُرناا َلا

ا
ا أ

ُرونا   كَّ تافا ْوم  يا ُل اآْليااِت لِقا ِ ص  لِكا ُنفا ذا ْمِس كا
ا
اْم تاْغنا بِاْْل  [. 24]يونس: ىجس24ل

الدنيا ابملاء":  قال الزخمشري   وال مبفرد آخر يتمحل   ، ليس الغرض تشبيه 
 لتقديره.  

 قول لبيد:  (2) ومما هو بني يف هذا
        

 

 (. 45-44-،أ8) التحرير والتنوير  (1) 
التشبيه  ، أي: يف أن املراعى هي الكيفية املنتزعة   (2)  النظر فيما يلي حروف  أي شيء كان، فإن الشاعر    ، ال 

جاء يف التشبيه أبداة احلصر، وهو يقتضي أن ال يكون الناس إال مشبهني ابلداير، وليس كذلك إذا مل 
 (. 2/261)  تراع فيه الكيفية. حاشية الطييب على الكشاف
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وً    وَم َحل  ي ا هب          ها ل  وأهايرِ د ِ  كال  إال  اس  ا الن  وم          (1)َبالِقع   اوها وَغد 
مل يشبه الناس ابلداير، وإمنا شبه وجودهم يف الدنيا وسرعة زواهلم وفنائهم، حبلول 

 .(3) .." ، وتركها خالء خاوية (2) ووشك هنوضهم عنها   ،الداير فيهاأهل 
الدنيا يف سرعة تقضيها وانقراض وقال: " التشبيه املركب، شبهت حال  هذا من 

حطامً  وذهابه  جفافه  يف  األرض  نبات  حبال  اإلقبال،  بعد  ما  نعيمها  بعد  ال َتف   ا 
خبضرته  َوَتَكاَثفَ  األرض  وزين  بِهِ حمس.  ورِفيِفه،  خالط    فاشتبك   :ىجسفااْختالاطا  حىت  بسببه 

يَّناْت حمس  .ابعضه بعضً  ازَّ وا ا  ها زُْخُرفا رُْض 
ا
اْْل ِت  ذا خا

ا
كالم فصيح: جعلت األرض آخذة    ىجسأ

فاكتستها   لون،  من كل  الفاخرة  الثياب  أخذت  إذا  ابلعروس،  التمثيل  على  زخرفها 
   .(4)"نوتزينت بغريها من ألوان الزي 

 

  الدنيا   مع  حاهلم  تشبيه  أراد  وإمنا  ذاهتا،  ابلداير  الناس   تشبيه  يرد  مل   (.56)ص:  ديوان لبيد بن ربيعة العامري  (1) 
  قبله   اجملرور   بعامل  نصب  حلوها(   و)يوم .  حالية   مجلة  هبا(  )وأهلها   :وقوله .  أهلها  مع  الداير  حبال

  استعمال   والشائع .  خايل  قفر  أي: :  بلقع   مجع   بالقع،   غد   يف   وهي  أي:   بالقع(،   و)غدوا .  احملذوف
  أفعله   يقال:  كما   القريب،  الزمن  به:  ومراده   ابلغد   وعب .  األصل  على  هنا  واوه  فظهرت  كاليد،   )الغد(

  تشبيه   من   جعله   ولك .  والنضرة  البهجة   بعد   والزوال   الفناء   سرعة   فاجلامع  قليلة،   أايم   بعد   واملراد .  بكرة
  خاوية،   خالية   فتصري  منها   تنزع  مث  ابهية،   زاهية  فهي  األرواح،  فيها   تكون  الناس  أن   جبامع  ابملفرد  املفرد

  )الداير(   على  عطًفا   جره  على  وأما .  أهلها  رفع  على  وهذا.  خراابً   فتصبح  أبهلها  عامرة  تكون  كالدار
  .  التقديرين   على  )يف(  مبعىن:   والباء .  )أهلها(  من   حال   مبحذوف   متعلق  )هبا(   ويكون  األول،   فيتعني 

 (. 1/81على الكشاف ) حاشية ابن املنري
أوشك ذا  ":  (2/336البالغة(، مادة: )وسك( )  أساس يف )     قال الزخمشري    أي: قرب رحيلهم.   (2) 

 . "وأخاف وشك البني   ،وأمر وشيك ، ووشك، وأوشك أن يفعل، ويوشك أن خيرج ،اخروجً 
 (. 1/81لكشاف )ا( 3) 
 (. 2/340)  املصدر السابق  (4) 
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السيوطي    الرازياإلمام  وذكر   وتبعه  اإلجياز(،  )هناية    قوله أن      يف 
:  اءِ حمس ما السَّ ِمنا  نْلااهُ  نْزا

ا
أ اء   ما كا نْياا  اَلُّ اْْلايااةِ  ثاُل  ما ا  قوله:  ىجسإِنَّما تاْغنا حمس  إىل  اْم  ل ْن 

ا
أ كا

ْمِس 
ا
فالشبه م نتزع من جمموعها من غري   ،وقع الرتكيب من جمموعها  ل  فيه عشر مج َ   ىجسبِاْْل
ميكن فصل بعضها عن بعض؛ فإنك لو حذفت منها مجلة واحدة من أي موضع  أن  

التشبيه من  ابملغزى  ذلك  ألخل   سرعة   ؛(1) كان،  يف  الدنيا  حال  تشبيه  املقصود  إذ 
الناس هبا  ، وانقراض نعيمها  ،تقضيها وأنبت أنواع    ،حبال ماء نزل من السماء  ،واغرتار 
كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة حىت إذا طمع  ،  وزين بزخرفها وجه األرض  ،العشب

فكأهنا مل تكن   ،فجأة     من اجلوائح أاتها أبس هللا مسل مة  وظنوا أهنا    ، أهلها فيها
  .ابألمس

 وقال بعضهم: وجه تشبيه الدنيا ابملاء أمران: 
تضررت أحدمها حاجتك  فوق  منه  أخذت  إذا  املاء  أن  قدر   ،:  أخذت  وإن 

 فكذلك الدنيا.  ، احلاجة انتفعت به
إذا  والثاين املاء  أن  شيءأطبقَت  :  فيه  مل حيصل  لتحفظه  فكذلك   ، عليه كفك 

 . (2) "الدنيا
 ألنه    ؛وال استعمااًل   ،اال وضعً   ،هنا ليست للحصر  ( إمنا)وويف )البحر(: "

أمثااًل  الدنيا  للحياة  يراد به  ضرب  الصفة، وأن  به  يراد   غري هذا، واملثل هنا حيتمل أن 

 

)ص:  (1)  الرازي  للفخر  اإلعجاز،  دراية  يف  اإلجياز  البالغة، 115-114هناية  أسرار  وانظر:  القاهر  عبد  ل   (، 
وانظر:  109)ص:  اجلرجاين الفصاحة(،  اخلفاجي    أليب  ، سر  سنان  بن  هللا  عبد    -246)ص:حممد 

247 .) 
   (.205 / 1) معرتك األقران  (، 145 -3/144)  اإلتقان يف علوم القرآن  (2) 
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القول السائر املشبه به حال الثاين ابألول. والظاهر تشبيه صفة احلياة الدنيا مباء فيما  
 . (1) ..اخل" ويرتتب عليه من االنتفاع مث االنقطاع يكون به،

لِكا حمس ذا ُرونا   كا كَّ تافا ْوم  يا ُل اآْليااِت لِقا ِ ص    .فينتفعون بضرب األمثال ىجس24ُنفا
اَْضِْب حمس:    يف قوله  املثل للدنيا  ا  أيضً    ضرب هللا  و  ثالا اْْلايااةِ    وا اُهْم ما ل

ِيااُح   الر  تاْذُروُه  ِشيًما  ها ْصباحا 
ا
فاأ رِْض 

ا
اْْل نابااُت  بِهِ  فااْختالاطا  اءِ  ما السَّ ِمنا  نْلااهُ  نْزا

ا
أ اء   ما كا نْياا  اَلُّ

ء  ُمْقتاِدًرا  ْ ِ َشا
ا ُك  ُ لَعا نا اَّللَّ ًكا رًّ حمس  :ويف قوله    [،45]الكهف:  ىجسوا اهُ ُمْصفا ا ا  ُثمَّ ياِهيُج فاَتا

ِْلاابِ 
ا
اْْل وِِل 

ُ
ى ِْل ِْكرا إِنَّ ِِف ذالِكا َّلا اًما  لُُه ُحطا ْعا ثالِ حمس:  قوله  و   ، [21الزمر:]  ىجس ُثمَّ َيا ما   كا

اًما ا ُثمَّ ياُكوُن ُحطا رًّ اهُ ُمْصفا ا ارا نابااتُُه ُثمَّ ياِهيُج فاَتا با الُْكفَّ ْعجا
ا
يْث  أ   . [ 20احلديد:]اآلية    ىجسغا

وجه الشبه صورة منتزعة من أشياء، وهو كون كل من املشبه واملشبه به ميكث ما شاء  ف
 إىل اضمحالل وزوال. وهو يف إقبال وكمال، مث  ، هللا

كا لِلُْمْؤِمنِيا حمس  :من ذلك قوله *و  نااحا اْخفِْض جا  [. 88:احلجر] ىجسوا
الزخمشري   هللا  جار  حبال "  : قال  والتواضع  للرفق  متثيل  اجلناح  خفض 

للطريان    ،الطائر ينهض  أراد أن  للوقوع كسر جناحه وخفضه، وإذا  أراد أن ينحط  إذا 
مثاًل  االحنطاط  عند  جناحه  فجعل خفض  جناحه،  اجلانب.    (2) رفع  ولني  التواضع  يف 

 ومنه قول بعضهم: 
 (3)دال   ه أج     ع   فال تك يف رف          ض اجلناح     هري خبف   وأنت الش          

  .(4) ينهاه عن التكب بعد التواضع 
 

 (. 37-36 /6)  البحر احمليط يف التفسري (1) 
  يف التواضع، وبلغ مبلغ األمثال السائرة. لكثرة استعماهلا مثاًل   ؛أي: صارت استعارة متثيلية  (2) 
ابلتواضع.    (3)  املشهور  أي:  الشهري(،  الصقر ( األجدلو))وأنت  على    ؛ :  الطييب  حاشية  قوته.  أي:  جلدالته، 

 (. 209(، وانظر: جماز القرآن، لعز الدين بن عبد السالم )ص:11/432) الكشاف
 (. 197/ 8)  البحر احمليط يف التفسري(، وانظر: 341-3/340الكشاف )( 4) 
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استعارة    :ويف ضمن هذه التمثيلية "  : قال اإلمام حممد الطاهر بن عاشور  
 ختييل.   :مكنية، واجلناح

ِ ِمنا  حمس  :   يف قوله  (سورة اإلسراء)بسطناه يف  وقد   ل  نااحا اَّلُّ ا جا اُهما ل اْخفِْض  وا
وقد شاعت هذه التمثيلية حىت صارت كاملثل يف التواضع واللني    ،[24اإلسراء:]  ىجسالرَّْْحاةِ

 . (1)"متثيل للجفاء والشدة ،رفع اجلناح :يف املعاملة. وضد ذلك 
 ا معنوايًّ إن معىن إضافة اجلناح إىل الذل أن للذل جناحً "  :قال ابن القيم  

   .(2) "ال جناح ريش ،يناسبه 
لطائر عندما خيفض جناحه ، ابخبفض اجلناح  من االبن  شبهت إالنة اجلانبوقد  

يعرتيه خوف من طائر أشد منهعندمتذلاًل   الرتكيب  ، ما  حيث    ، استعارة مكنية  :ففي 
حذف املشبه به، وهو الطري، وبقي الزم من لوازمه، وهو اجلناح، فإذا أثبتنا هذا الالزم  

التخييلية عند اجلمهور. ف   ، ختييل   :اجلناحالذي خيص  املشبه به للمشبه فهي االستعارة 
 يف قول أيب ذؤيب:   مبنزلة ختييل األظفار للمنية

 (3) ع    ف          ال تن ة      متيم ل           ك  ألفيتَ        أظفارها بت    أنش  ية    إذا املنو       
   والزمام للقرة يف قول لبيد: -بفتح الشني -ومبنزلة ختييل اليد للشمال

   (4) إذ أصبَحت  بيد الش َماِل زمام ها       ف ت  وِقر ة           داة ريح َكشَ   وغ       

 

 (. 14/83) التحرير والتنوير   (1) 
 (. 298)ص:  خمتصر الصواعق املرسلة  (2) 
  مد فضل حمل،  مشوس الباعة ، وسيأيت، وانظر:  (1/3)  ديوان اهلذليني(،  143ديوان أيب ذؤيب اهلذيل )ص:    (3) 

 (. 117-116)ص:  وريحق   الرامف
( الواو واو )رب(، يفتخر أبنه مينع عادية البد عن  وغداة(. قوله: )114)ص:  ديوان لبيد بن ربيعة العامري   (4) 

  حدة كم من برد كففت ف؛ ، وإيقاد النار هلم يف وقت اجلدب والشدة.   بنحر اجلزر هلم  الناس إبطعامهم،
الناس.  إبطعام  يدً وقد    عاديته  للشمال  زمامً جعل  وللغداة  االستعارة.   ا ا،  سبيل  اليد ف   على    = أثبت 
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   .(1)"متثيل :االستعارة وجمموع هذه "  :ابن عاشور  قال
الدكتور   املطعينقال  العظيم  أن يف"  :  عبد  البيانيون  لبيد هذا   أمجع  بيت 
 : استعارتني مكنيتني

 يد الشمال.  يف :إحدامها
 الريح الباردة.  يوه  ،زمام القرة يف :والثانية

اآلية به   :وىف  املشبه  مت حذف  بطائر،  الذل  للمشبه   ،شبه  وأثبت  الطائر،  وهو 
   .ال املشبه )الذل( ،اجلناح، وهو من لوازم املشبه به )الطائر(  :)الذل(

 وهذا اإلثبات يؤدى مهمتني.
 : الداللة على املشبه به احملذوف. األوىل
احلقيقالثانية املعىن  املراد هو  يكون  أن  منع  اإلثبات   ي؛الوضع  ي:  هو   ألن هذا 

 قرينة االستعارة املكنية. 

 

تشبيهها    ؛للشمال = ىف  سبيل  مبالغة  على  يًدا  هلا  فأثبت  بيده،  زمام ه  ملا  املصرِ ف  القادر،  ابإلنسان 
الطييب   العالمة  قال  به.  تشبيهها  يف  مبالغة  شبه  -ابلكسر –  ( القرة )و"   : التخييل؛  البد،   :

ابإلنسان املتصرف ملا يكون زمامه بيده، وأثبت هلا    على حكم طبيعتها   ( القرة)تصرفها يف    يف  (الشمال )
ليكون قرينة، وحكم الزمام يف استعارته للقرة حكم    ؛-وهي من لوازم اإلنسان-ا  على سبيل التخييل يدً 

زمامً  للقرة  فجعل  للشمال،  استعارهتا  يف  يدً   ؛ ا اليد  للشمال  جعل  متصرفة، كما  إثباهتا  يف  أمت  ا  ليكون 
أبلغ يف تصيريه الطرفني، والضمري يف    ، ا متصرفة ليكون  املبالغة حقها من    ( زمامها) و  (، أصبحت)فوىف 

أظهر  واألول  للغداة،  وقيل:  الكشاف  "للقرة،  على  الطييب  وانظر:  5/416)   حاشية  البالغة (،    أسرار 
اإلعجاز  (،  45)ص: )ص:67/ 1)دالئل  املطول   ،)381( التلخيص  شروح  عروس  (،  4/150(، 

بغية    (، 127، للطييب )ص:املعاين والبيان التبيان يف  وانظر:  (،  7/57)   هناية األرب (،  2/186)  األفراح
 (. 107(، مقدمة تفسري ابن النقيب )ص:3/133اإليضاح )

 (. 71-15/70) التحرير والتنوير  (1) 
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 ي؛ ، وهو الب ابلوالدين، ىف صورة احلس يإخراج املعنو   يوبالغة هذه االستعارة ه
 . (1) "اعتناء بشأنه 

الرَّْْحاةِحمس  :  قوله   وج و ِز أن يكون ِ ِمنا  ل  نااحا اَّلُّ ا جا اُهما ل اْخفِْض   من قبيل  ىجسوا
الرأفة    :واجلامعتبعية يف الفعل، حيث شبهت إالنة اجلانب خبفض اجلناح،  الستعارة  اال

نااحا حمس، واستعري اسم املشبه به للمشبه، وإضافة  يف كل    للذل، من إضافة املوصوف    ىجسجا
   .(2)جانبك الذليل  :للصفة، أي

قوله  *و  ذلك  نْ حمس  :من  ُفُه    واما تاْخطا فا اءِ  ما السَّ ِمنا  رَّ  خا ا  نَّما
ا
أ فاكا  ِ بِاَّللَّ يُْْشِْك 

ِحيق   ن  سا َكا ِيُح ِِف ما ْو تاْهوِي بِهِ الر 
ا
رْيُ أ ألن وجه الشبه    ؛تشبيه متثيليفهو   .[ 31]احلج:  ىجسالطَّ

 منتزع من متعدد. فيه 
التشبيه من املركب واملفرق، فقال:    وأجاز الزخمشري جيوز "  أن كون هذا 

ا فكأنه قال: من  ، فإن كان تشبيها مركبً (3) يف هذا التشبيه أن يكون من املركب واملفرق

 

 (. 550)ص:  املتخصصةاملوسوعة القرآنية   (1) 
 (. 2/189)عروس األفراح  ، ( 2/324) ية الصاوي على تفسري اجلاللني حاشانظر:  (2) 
بدة واخلالصة من اجملموع، وأن يكون  ا أبخذ الز  فاملركب جيوز أن يكون عقليًّ "  : قال العالمة الطييب  (  3) 

ا تشبيه للمشرك ابهلاوي  قً : تقدير كونه مفر  ( االنتصافويف )  ا أبن تشبه احلالة املنتزعة مبثلها املقدرة. متثيليًّ 
ا، فقد  ا أصليًّ ا مث أهبط ابرتداده. وإن كان مشركً من السماء إن كان من ردة، كمثل من عال السماء ذاهبً 

اِت إَِلا حمس:    عد متكنه من اإلميان وعدوله عنه مبنزلة الصاعد مث اهلابط، كقوله لُما َُيْرُِجُهْم ِمنا الظُّ
األهواء  )  :   بل كانوا متمكنني منه، ويف قول الزخمشري  ، ومل يدخلوا يف النور  [،257]البقرة:ىجسورانلُّ 

مبا   هتوي  اليت  ابلريح  الضاللة  وادي  يف  به  يطوح  الذي  والشيطان  املختطفة،  ابلطري  أفكاره  تتوزع  اليت 
نظر؛ ألنه رجع هبما إىل أمر واحد؛ إذ األفكار من نتائج وسوسة    ( عصفت به يف بعض املهاوي املتلفة

قسمان،   فالكافرون  ذلك.  غري  التشبيهني  يف  يتضح  والذي  شيئني،  جلعلهما  سيقت  واآلية  الشيطان، 
أحدمها: مذبذب شاك ليس مبصمم، وهذا مشبه مبن اختطفه الطري فال يتوىل طائر منه على مزعة إال  

  = ملذبذب مىت الح له خيال اتبعه، وترك ما كان عليه. واآلخر مصمم ال يرجع، انتهبها منه آخر، كذا ا
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ا ليس بعده هناية، أبن صور حاله بصورة حال من  أشرك ابهلل فقد أهلك نفسه إهالكً 
يف حواصلها، أو عصفت به الريح حىت    (1)امن السماء فاختطفته الطري، فتفرق مزعً   خر  

املطاوح بعض  يف  به  مفرقً   (2)هوت  وإن كان  علوه البعيدة.  يف  اإلميان  شبه  فقد  ا 
ابهلل وأشرك  اإلميان  ترك  والذي  اليت     ابلسماء،  واألهواء  السماء،  من  ابلساقط 

اليت   تتوزع أفكاره ابلطري املختطفة، والشيطان الذي يطو ح به يف وادى الضاللة ابلريح
أن املشرك ملا عدل عن اإلميان    :يعين"   .(3) "هتوى مبا عصفت به يف بعض املهاوى املتلفة

أنواع املهالك، وال   فكأنه كان يف السماء فسقط منها، فتوزعته  ، الفطري وكان يف مكنته
 . (4) "خيفى عليك أن يف مطاوي هذا التمثيل تشبيهات كثرية ال يعوزك استخراجها

،  مركًبا؛ لكوهنا منرتًعا من تشبيهات متعددةواحلاصل أن الوجه أن يكون التشبيه  
 وال مسوغ يقوي جعله مفر قًا. 

)الطراز(: " تمث  ويف  به  ل حال من  مبنزلة من   صدرهلبس ابلشرك واعتقده وشرح 
السماء من  شبه    ، سقط  وأقصاه،  يكون  ما  أبعد  ىف  الريح  أبعدته  أو  الطري،  فقطعته 

وبطال وتالشيه،  بعده،  ىف  هالشرك  الىت  األمور  هبذه  وزواله،  يف  ينه،  البعد   النهاية 

 

  حاشية الطييب على الكشاف " وهو فرح بضالله، فهو مشبه ابستقرار من ألقته الريح يف واد فاستقر فيه=
 (. 3/155) البن املنري  ،)االنتصاف فيما تضمنه الكشاف( (، 10/479-480)

 زَعة  ابلضم: قطعة     مفرده:  )مزًعا(  قوله:  (1) 
  : ، للجوهري، مادة انظر: الصحاح   .حلم. يقال: ما عليه م ز َعة  حلمامل

 (. 3/1284( )مزع )
  القواذف.   قذفته:  الطوائح   وطوحته.  وسقط  هلك:  ويطيح  يطوح  وطاح.  املقاذف  )واملطاوح(، أي:  قوله:  (2) 

 (. 1/389( )طوح )  :، للجوهري، مادة انظر: الصحاح
 (. 3/155الكشاف )( 3) 
 (. 255 / 17التحرير والتنوير ) (4) 
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الفصاحة،    والبطالن. ىف  أغرقت  الىت  الفائقة  املركبة  التشبيهات  من  وأمثاله  فهذا 
 .(1) "البالغة  ورسخت أصوهلا ىف

ضرب  ":    ابن كثري   احلافظ  قال مثاًل   هللا  وقد  يف  للمشركني  آخر   
األنعام) قوله  (سورة  ناا    قُلْ حمس  :. وهو  ياُْضُّ َلا  وا ُعناا  نْفا يا َلا  ا  ما  ِ اَّللَّ ُدوِن  ِمْن  ناْدُعو 

ا
أ

 ُ َلا رْياانا  حا رِْض 
ا
اْْل ِِف  يااِطُي  الشَّ تُْه  اْستاْهوا ِي  َّلَّ َكا  ُ اَّللَّ اناا  دا ها إِذْ  باْعدا  ابِناا  ْعقا

ا
أ ا  لَعا دُّ  نُرا وا

ى ا ى ائْتِناا قُْل إِنَّ ُهدا اٌب ياْدُعوناُه إَِلا الُْهدا ْصحا
ا
ىأ ِ ُهوا الُْهدا  .(2) " [71]األنعام:اآلية  ىجسَّللَّ

هبيئة  " متثيل  َمب ِني ة  وهو  املمسوسني.   م َتَخي  َلة   أحوال  يف  املخاطبني  اعتقاد  على 
ابِنااحمسفالكاف يف موضع احلال من الضمري يف   ْعقا

ا
ا أ دُّ لَعا نُرا حال كوننا مشبهني   : أي  ،ىجسوا

الشياطني استهوته  يف    ، للذي  ملا  مؤكدة  احلال  ابِنااحمسفهذه  ْعقا
ا
أ ا  لَعا دُّ  نُرا معىن  ىجسوا   : من 

  : طلب هوى املرء وحمبته، أي  :استفعال، أي  ( االستهواء)و  التمثيل ابملرتد على أعقابه.
الفارسي  علي  أبو  وقربه  املستجلب.  حياوله  شيء  إىل  املرء  هوى      استجالب 

 .  (3)"أزل :استزل مبعىن : مثل ،أهواه :مهزة التعدية. فقال: استهواه مبعىن :مبعىن
ثاُل حمس  :من ذلك قوله *و  ُبوِت    ما نْكا ثاِل الْعا ما ْوَِلااءا كا

ا
ِ أ اُذوا ِمْن ُدوِن اَّللَّ ِينا اُتَّ اَّلَّ

ُبوتِ  نْكا الْعا ايُْت  ِلا اِْلُُيوِت  نا  وْها
ا
أ ِإَونَّ  بايًْتا  ْت  اذا اختذ   . [41: العنكبوت]  ىجساُتَّ من  حال  شبه 

اليت  العنكبوت  حبال  وشفاعتها،  نفعها  راجًيا  عليها  واعتمد  وعبدها،  أولياء  األصنام 
أًذى، وينتقض  بيتها ال يدفع عنها حرًا، وال برًدا وال مطرًا وال  بيًتا، فكما أن  اختذت 

اآلية  أبدىن ريح، فكذلك األصنام ال متلك لعابديها نفًعا وال ضرًا وال خريًا وال شرًا، ف

 

 (. 1/166(، )1/140اإلعجاز ) حقائق وعلوم  البالغة  ألسرار الطراز (1) 
 (. 370-5/369)  تفسري ابن كثري (2) 
 (. 7/301) التحرير والتنوير  (3) 
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متثيلًيا؛ ألن   العنكبوت، ومسي  الكفار حبال  لتشبيه حال  اهليئة ابهليئة،  تشبيه  قبيل  من 
 وجه املشبه فيه صورة منتزعة من متعدد.

 
 التشبيه من حيث القوة والضعف :  : إجياز مراتباتسًعا

احلاصل من مراتب التشبيه يف القوة والضعف يف املبالغة ابعتبار ذكر أركانه كلها 
: أو   بعضها مثان 

 وال قوة هلذه املرتبة.  (،زيد كاألسد يف الشجاعة)كقولك:   ،: ذكر األربعةإحداها
أي: زيد، وهي كاألوىل   (،كاألسد يف الشجاعة): ترك املشبه؛ كقولك:  واثنيتها

 . عدم القوةيف
 . وفيها نوع قوة (،زيد أسد يف الشجاعة): ترك كلمة التشبيه؛ كقولك: واثلثتها
التشبيه؛ كقولك:  ورابعتها وكلمة  املشبه  ترك  الشجاعة):  يف  زيد،   (، أسد  أي: 

 وهي كالثالثة يف القوة. 
، وفيها نوع قوة؛ لعموم وجه  ( زيد كاألسد): ترك وجه الشبه؛ كقولك:  وخامستها

 الشبه من حيث الظاهر.
توسادستها التشبيه؛ كقولك:  :  ووجه  املشبه  وهي    ، زيد  أي:   (،كاألسد) رك 

 كاخلامسة.
 وهي أقوى اجلميع.  (،زيد أسد)ترك كلمة التشبيه ووجهه؛ كقولك: : وسابعتها
 .(1) سابعةإفراد املشبه به ابلذكر، كقولك: )أسد(، أي: زيد، وهي كال واثمنتها:

 

اإليضاح انظر:    (1)  وانظر:  71-3/70)  بغية  العلوم(،  التلخيص  شروح  (،  355)ص:  لسكاكيل،  مفتاح 
حاشية الدسوقي  (،  2/114)عروس األفراح  (،  345يف شرح تلخيص املفتاح )ص:  (، املطول3/469)

 . ( 1/161)  الطراز(،  3/226)  على خمتصر املعاين 
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ألن احلقيقة لو قامت ؛  االستعارة أبلغ من احلقيقة، ألجل التشبيه العارض فيهاو 
 . واالستعارة الفرع ،ألهنا األصل ؛أوىلمقامها كانت 

الكناية أبلغ من التصريح؛ ألن االنتقال فيها من امللزوم إىل الالزم، فهو كدعوى و 
جماز التشبيه؛ ألهنا  من  أبلغ  االستعارة  لذلك  احلقيقة؛  أبلغ من  واجملاز  ببينة،    ، الشيء 

 . وهو حقيقة
 احلقيقة   من  أبلغ  فهي  ا،وأدقه  البالغة  أساليب  ألطف  من  الكناية  وبيان ذلك أن

 فكأنك   ببينة،   كالدعوى  فهو  الالزم،  إىل  امللزوم  من  يكون  فيها  االنتقال  ألن  والتصريح؛
  كيف   .اخل،..  كذا  تستلزم  وكثرته   الرماد،   كثري  ألنه   كرمي؛   زيد:  (الرماد  كثري   زيد)  يف  تقول

 احرتاًما   إما  بذكرها؛  اإلفصاح  يتحاشى  كثرية  أمور  عن  التعبري  من  اإلنسان  متكنوهي    ال
  سبياًل   له   يدع  أن  دون   خصمه،   من  للنيل  أو  السامعني،  على  لإلهبام  أو  للمخاطب،

 واللطائف  األغراض  من  ذلك   وحنو  مساعه،  عن  تنبو  عما  األذن  لتنزيه  أو  عليه،
 .  (1) البالغية

 التصريح  من  أبلغ  االستعارة  وأن  احلقيقة،  من  أبلغ    اجملاز  أن  على  البلغاء    أطبقوقد  
  االستعارة،   سبيل  على  ال  التمثيل  من  أبلغ  االستعارة  سبيل  على   التمثيل  وأن   ابلتشبيه،

 .  (2)ابلذكر اإلفصاح من أبلغ الكناية  وأن

 

دمهان  (210:ص )  البالغة  جواهرانظر:  (  1)  املعتصم  حممد  القادر  عبد  د.  القرآن،  يف  النداء  أساليب   ،
 (. 218-215)ص:

موازنت أخرى، كاملوازنة بني اجملاز والكناية، فقيل: إن الكناية أبلغ من اجملاز املرسل، وحيتمل أن  وقد ذكروا (  2) 
االستعارة   بني  ألهنا كاجلامعة  الكناية؛  من  أبلغ  االستعارة  إن  وقيل:  أيًضا.  االستعارة  من  أبلغ  تكون 

أبلغ من التصرحيية. ومنها: املوازنة بني  والكناية. وقيل: إن االستعارة املكنية أبلغ من الكناية، وإن الكناية  
االستعارة   بني  األوىل كاجلامعة  الثانية؛ ألن  من  أبلغ  األوىل  إن  قيل:  والتصرحيية. وقد  املكنية  االستعارة 
والكناية، والتصرحيية حممولة على التشبيه، فهي قريبة. ور د  عليه أبهنم إمنا يستحسنون االستعارة القريبة؛=  
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السيوطي   وأشرفها"  :قال  البالغة  أنواع  أعلى  من  البلغاء   ،التشبيه  واتفق 
فإذا االستعارة أعلى   ،واجملاز أبلغ  ، وهو حقيقة  ، ألهنا جماز  ؛على أن االستعارة أبلغ منه 

كما قال  -  مراتب الفصاحة وكذا الكناية أبلغ من التصريح واالستعارة أبلغ من الكناية  
األفراح)يف   الظاهر(1) -(عروس  إنه  واستعارة  ؛:  بني كناية  جماز   ،ألهنا كاجلامعة  وألهنا 
 . ويف الكناية خالف  ،اقطعً 

املكنية صرح   :ويليها  (،الكشاف)كما يؤخذ من    ،التمثيلية  :وأبلغ أنواع االستعارة
  .الشتماهلا على اجملاز العقلي ؛ به الطييب

 .والرتشيحية أبلغ من اجملردة واملطلقة

 

است إذا  ملا  =ألنه  أحسن  البعيد  ولو كان  شيء،  يف  منه  ليس  مما  أوىل  منه كان  يقرب  ما  للشيء  عري 
االستعارة   بني  املوازنة  ومنها  ويصيح(.  يشكو  مما***منَك  املال  صوت   )ب ح  نواس:  أيب  قول  استهجنوا 

رجح املقام  (. وقد ي3/167التمثيلية واملفردة. وقد قيل: إن األوىل أبلغ من الثانية. انظر: بغية اإليضاح )
  ، (3/167)  اإليضاح  بغية :  نظر وجًها على وجه، فما البالغة إال مطابقة الكالم ملقتضى احلال واملقام. ا

يف  ،(69:ص )  اإلعجاز  دالئل  ،( 310:ص)  اإليضاح -414:ص )  املفتاح  تلخيص  شرح  املطول 
  خمتصر املعاين حاشية الدسوقي على  ،  ( 263: ص)  املعاين  ، خمتصر(4/274)  التلخيص  شروح   ، (415

الدراية )2/220)  عروس األفراح   (،3/535) قول  به  عابوا  أما ما    (.222-221/ 2(، حتقيقنا إلمتام 
وإذا ورد التشبيه وال مناسبة بني    .-املشبه به-واإلنسان    -املشبه-الشبه بني املال    فهو بعد  نواس  أيب

  الشكوى   من  بح  إذا  به   فكيف  ال،امل  صوت   من   استعارةً   أبعد  شيء  أي  إذ  ؛ الطرفني، كان ذلك قبيًحا
: " يعطي   حني  صوت   له   ليس   أنه   مع   والصياح،  قال يف )الطراز(  الركيكة  فهذا وأمثاله من اال!  ستعارة 

القدر يف ابلتمزيق ابإلعطاء   النازلة  له  إهانته  من  يتظلم  املال  أن  من هذا هو  فاملعىن    ،البالغة، ومراده 
البالغة حبال  تلوح فيها خمايل  قبيحة ال  الطراز )جيد، والعبارة  السائر(، وانظر:  125/ 1"  ، البن  املثل 

( وآدابه   (، 2/64األثري  الشعر  حماسن  الالعمدة يف  القريواين ،  رشيق  للسارق  املنص  (، 1/270)  بن  ف 
  (. 337)ص:  لمرزابين، لاملوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء   (، 107ص:)  بن وكيعال  ، واملسروق منه

   (. 1/111)  اإليضاح يف علوم البالغة
 (. 2/222( )عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح انظر ذلك يف )( 1) 
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 . أبلغ من التحقيقية والتخييلية
ال زايدة يف املعىن   ، إفادة زايدة التأكيد واملبالغة يف كمال التشبيه  : واملراد ابألبلغية
 . (1)"ال توجد يف غري ذلك 

بناء على  ؛لذكر ما يناسب املستعار منه فيها  ؛والرتشيحية أبلغ من اجملردة واملطلقة
 ستعار منه. دعوى أبن املستعار له هو عني املال

التساوى   (؛املطلقة)  : تليهاو  دعوى  على  بناء  فيها،  الطرفني  ي ناسب  ما  لرتك 
   .بينهما

بناء على تشبيهه ابملستعار    ؛لذكر ما يناسب املستعار له فيها  (؛اجملردة )  :تليهاو 
   منه.

 واالستعارة أبلغ من التشبيه الصريح لوجهني: "  : وقال الكرماين 
جماز خمصوص، ففيها الفائدة كما  يف اجملاز، من   -أي: االستعارة-: ألهنا  األول

 دعوى الشيء بشاهد.
بكون املشبه به أقوى وأكمل من   -يف االستعارة-وإذ ال اعرتاف فيها    :والثاين

بعينه؛ بل جت أنه املشبه به  التشبيه؛ ألنك تدعي  من    عل تلك األكمليةاملشبه يف وجه 
 ا بكون املشبه به أقوى. فإن فيه اعرتافً  ؛ ، خبالف التشبيه الصريحجانب املشبه

والكناية أبلغ من التصريح واإلفصاح بذكره؛ كما يف اجملاز بعينه؛ فإن االنتقال يف 
 من امللزوم الكناية عن الالزم إىل امللزوم إمنا يكون بعد تساويهما، وحينئذ يكون انتقااًل 

 . (2)"ري حال الكناية كحال اجملاز يف كون الشيء معها مدعى بشاهدإىل الالزم؛ فيص

 

 (. 215-1/214)معرتك األقران (، 3/157)  اإلتقان يف علوم القرآن  (1) 
 (. 786-2/785، للكرماين )قيق الفوائد الغياثية حت  (2) 
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البالغة وأكملها، وفيه   القرآن الكرمي قد بلغ أقصى درجات  ي علم أن  وينبغي أن 
أبلغ من   اآلية  إن هذه  يقال:  فال  واالستعارة،  اجملاز  متنوعة من  وأوجه  وإطناب  إجياز 

والبالغة فكل  بليغ  الكرمي  والقرآن  احلال،  ملقتضى  الكالم  مطابقة  هي  تلك.   يف  كله، 
   وموضوعه أبلغ وأكمل ما يكون.   سياقه

أعين بلوغ  -وبناء على ذلك فإن ه ليس يف القرآن فاضل ومفضول من هذه احليثي ة  
والفصاحة البالغة  درجات  أقصى  اخلطاب  ألوان  هللا  -كلِ   الكل  كالم  ألن     ؛ 

 . ، فهو من حيث  البالغة والفصاحة يف ِقم ِة الذِ روةال ذي بلِ غ إىل املخاطَبني
االجياز  يف غري َعجز، واالطناب يف وقد سئل بعض األعراب عن البالغة فقال: )

   .(1)(غري َخَطل  
امل ابن  وجوه  وس ئل  ملعان  جتري يف  َجاِمٌع  اسٌم  البالغة  فقال:  البالغة؟  ما  قفع: 

ما يكون    :ما يكون يف االستماع، ومنها  :ما يكون يف السكوت، ومنها  :فمنها   ،كثرية
ما    : ا، ومنهاا وخ طبً ما يكون َسجعً   : ما يكون يف االحتجاج، ومنها  : يف االشارة، ومنها

َرَسائلَ  وا  . يكون  فيها،  الوحي   األبواب  هذه  من  يكون  ما  املعىن، إلفعام ة   إىل  شارة 
 واإلجياز، هو البالغة. 

  

 

  نثر الدر يف احملاضرات   (، 190)ص:  الصناعتني  (،2/123)  العقد الفريد  (، 1/17)  البيان والتبينيانظر:  (  1) 
اآلداب   (،6/44) احلمدونية(،  1/159)  زهر  األرب (،  5/401)  التذكرة  رجل  يقال:    (.7/8)  هناية 

خطل:   ومنطق  أمحق.  وأخطل:  خطلفاسد  خطل  ويف كالمه  يف كالمه .  مضطرب.  خطل                     وقد 
ا  أفحش. ومن اجملاز: رمح خطل: مضطرب. وسهم خطل: يذهب ميينً  :  وأخطل، أيخطاًل   -ابلكسر–

اهلدف. ومشااًل  )الصحاحانظر:  .اخل.   ال يقصد قصد  مادة:  للجوهري،  أساس  (،  4/1685( )خطل ، 
 (. 1/257البالغة )
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، (1)فأم ا اخل طب  بني السِ ماطني  ، ويف إصالح ذاِت الَبنِي، فاإلكثار يف غري َخطل 
   .ولَيكن يف َصدِر كالمك دليٌل على حاجتك  .واالطَاَلَة يف غري إمالل  

ا َحقٌّ ذلك املوقف؟ قال: إذا فقيل له: فإن َمل  امل ستمع  االطاَلة اليت ذَكرَت أهن 
مقام   َمن  أعطيَت كل    وأرضيَت  املقام،  ذلك  سياسة  من  جيب   ابلذي  وَقمَت  َحق ه، 

الكالم حقوَق  والعدو ِ   . يَعرَف  احلاسد  رضا  من  فاتك  ملا  هتتم  ي رضيهَما    ؛ فال  ال  فإنه 
منه  .شيء فَ َلسَت  اجلاهل   )ر   وأما  يقال:  وقد كان  منك،  ال  وليس  شيء  الناس  ضا 
 . (2) "ي نال

( "معجم  ويف  بالفروق(:  هو  واالسهاب  االطناب  الفائدة،  لتكثري  الكالم  سط 
مبنزلة سلوك طريق   فاالطناب بالغة واالسهاب عي، واالطناب  الفائدة  قلة  بسطه مع 

 .  قرب  مبا يبعيدة حتتوي على زايدة فائدة، واالسهاب مبنزلة سلوك ما يبعد جهاًل 
الكتاب  )قال:  أنه      اخلليل  عنر وي  قد  و  وي  ب َسط     خي  َتَصر   َفَظ،  لي ح 

َهم  .(3) ("لِي  ف 
ت    :  بن العالء عمرو    وقيل أليب يل؟ قال: نعم؛ كانت طِ هل كانت العرب 

َفَظ عنه. َمَع ِمن ها، وت وِجز  لي ح   ت ِطيل  لِي س 
 ن  أحممود؛ كما    -ةخاص  -  إجياز؛ وهو ىف املواعظ   اإلطناب إذا مل يكن منه بد  و 

 اإلفهام حممود ممدوح.  اإلجياز يف

 

، للجوهري، مادة:  الصحاح . انظر:  مشى بني السماطني  :ويقال  .اجلانبان   : من الناس والنخل   (السماطان )  (1) 
 (. 3/1134)مسط( )

 (. 13)ص:  البلغاء رسائل، (1/114)  البيان والتبيني (2) 
 (. 40)ص:  الفروق اللغوية  (3) 
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ُسناا بايااتًا واُهْم ناائُِمونا  حمس  : كقول هللا    ،واملوعظة
ْ
تِياُهْم باأ

ْ
ْن ياأ

ا
ى أ ْهُل الُْقرا

ا
ِمنا أ

ا
فاأ

ا
أ

ُبونا    97 ُسناا ُضًْح واُهْم يالْعا
ْ
تِياُهْم باأ

ْ
ْن ياأ

ا
ى أ ْهُل الُْقرا

ا
ِمنا أ

ا
أ وا

ا
نُ   ٩٨أ ما

ْ
ِ فاًلا ياأ ْكرا اَّللَّ ِمُنوا ما

ا
فاأ

ا
 أ

ونا   وُْم اْْلااِْسُ ِ إَِلَّ الْقا ْكرا اَّللَّ ر من األلفاظ هاهنا فتكرير ما كر ِ [،  99-97]األعراف:  ىجس99ما
   .(1) "ىف غاية حسن املوقع

  اإلكثار    كان  أبلغ  اإلجياز  كان  مىت"أنه قال:    البمكي  حيىي  بن  جعفر  أن  ور وي
 .تقصريًا اإِلجياز كان  ابإلكثار  الكفاية   كانت  ومىت ِعيًّا،

 فأطال   واحد،   معىن  ىف   كتاابً   يكتبا  أن   اثنني  برمك   بن   خالد   بن  حيىي  وأمر
  مزيد،   موضع   أرى  ما:  -كتابه  ىف  نظر  وقد-للمختصر   فقال  اآلخر،   واختصر  أحدمها،

 .(2) ... "  نقصان موضع أرى ما: للمطيل وقال
 مراعاة احلال واملقام.فقس على اإلجياز واإلطناب: التشبيه واالستعارة من حيث 

 
 خامتة:

أكثر من فن   علىحيث إن )التمثيل( أعم من )االستعارة التمثيلية(، حيث يطلق  
فإن كل )استعارة متثيلية( هي متثيل، وليس كل متثيل استعارة، فبينهما  من فنون البالغة،  

)مناذج   يف  التمثيل  من  أخرى  مناذج  ذكر  سيأيت  فلذلك  مطلق؛  وخصوص  عموم 
 (.  االستعارة التمثيلية

 
 
 

 

 (. 192)ص: الصناعتني   (1) 
وانظر:(190:ص )  الصناعتني   (2)  وآدابه   ،  الشعر  القريواين، ال العمدة يف حماسن  ربيع  (،  1/242)  بن رشيق 

   (.206 / 5، للزخمشري ) األبرار
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 : يف بيان الفرق بني الستعارة واجملاز املرسل توطئة
احملق عند  منتقرر  والتفسري  قني  البالغة    وأن   احلقيقة،  من  أبلغ  اجملاز  أن  علماء 

سيأتيك يف   وكما  (،مراتب التشبيه) يف    تقدمكما  –ابلتشبيه    التصريح  من  أبلغ  االستعارة
   .-(ةر بالغة االستعا)بيان  

، ودقة التعبري، وبالغة املعىن تضفيه االستعارة من احلسن علم ما  فإذا تقرر ذلك، و 
ي    وقوته، أن  القرآن  وعلوم  التفسري  يف  ابحث  على  االستعارة    ويلَ فينبغي  ابلغ  مبحث 

 ، وتراكيبَ مصونةوجواهَر وأسرار     ِحَكم  مكنونة،دقائَق و تنطوي عليه من  ؛ ملا  االهتمام
   . مرصونة ومبان  

من املتقدمني، علوم القرآن واإلعجاز،  يف  وقد تنبه لذلك احملققون من الباحثني  
 . املعاصرينو 

ن استعمل إاللفظ إذا استعمل فيما وضع له فهو حقيقة. و إن  ف  ابدئ ذي بدءو 
له وضع  ما  غري  جماز  يف  و فهو  حتت،  اليت  ه:يندرج  فهياالستعارة  اللغوي  ،  اجملاز         من 

 . -كما سيأيت-
أبنه:  و  اجملاز  عرفوا  له   املستعملاللفظ  قد  وضع  ما  غري  اصطالح   يف  يف 

   .مع قرينة مانعة من إرادة املعىن الوضعي ،لعالقة ؛التخاطب
 . (املناسبة) :بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي والعالقة
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   .(1)فهو )جماز مرسل(  ال  إ، و )استعارة( :)املشاهبة( فاجملاز  :فاذا كانت العالقة

احلقيقي،   املعىن  إرادة  من  املانعة  هي  تكون  و والقرينة:  وقد  لفظية،  تكون  قد 
 . حالية

  

 

 (1)  ( من  السمرقنديةقال يف  مانعة  قرينة  مع  لعالقة  له؛  ما وضعت  املستملة يف غري  الكلمة  املفرد:  "اجملاز   :)
غري   عالقته  إن كانت  مصرحة" إرادته،  فاستعارة  وإال  مرسل  فمجاز  مع   السمرقندية الرسالة    املشاهبة 

)ص: األشرف  الرزاق  عبد  الشيخ  واحلرف  2تقريرات  والفعل  االسم  تشمل  والكلمة  هو  –(.  كما 
(. واملعتب يف االستعارة:  22... انظر: حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية )ص:-مصطلح النحاة

جيوز يف بعض األلفاظ أن يكون جمازًا مرساًل، وأن يكون استعارة، واملميز بينهما  مالحظة املشاهبة؛ وهلذا 
فإذا مل يعلم مقصود املتكلم محل الكالم    : إمنا هو قصد املتكلم ألحدمها. قال العالمة الصبان  

لعالقة   املرسل؛  اجملاز  ويقدم  منه،  أبلغ  املرسل؛ ألهنا  اجملاز  االستعارة على  فتقدم  األقوى،  السببية  على 
على اجملاز املرسل لعالقة املسببية؛ ألن داللة السبب على املسبب أقوى من العكس؛ الستلزام السبب  
املعني مسبًبا معيًنا، خبالف املسبب املعني؛ فإنه ال يستلزم إال سبًبا ما، وعلى هذا فقس، مثال اجتماع  

حاشية العالمة الصبان على العصام    . عالقة املشاهبة وغريها قولك: )نطقت احلال(، وتقريره واضح اه 
  رسالة ال  على  امللوي   العالمة  شرحى  عل   حممد اخلضري  الشيخ  حاشية   (، وانظر:35)ص:  على السمرقندية 

)ص:السمرقندي  العصام(  47ة  )شرح  ويف   .)  :12)ص " ابملرسل (:  بعالقة    ؛مسي  تقييده  لعدم 
الصبان    ..".. واحدة العالمة  فهو من اإلرسال مبعىن: اإلطالق. وقيل: إمنا مسي مرساًل؛    :قال 

الشارح   تعليل  عن  هذا  ورجح  قال:  االستعارة.  إىل  ابلنسبة  املبالغة  عن  أرسل  العصام  –ألنه  يعين: 
-    أبن تعليل الشارح إمنا جيري يف األمر الكلي، ال يف كل فرد منه؛ لتقييد كل فرد منه بعالقة
"مسي مرساًل؛ ألنه  :    (، وقال الشيخ الدمنهوري36-35)ص:حاشية العالمة الصبان    واحدة"

أطلق، أي: أرسل عن ادعاء أن املشبه من جنس املشبه به، أي: فرد من أفراده، وهو الذي بنيت عليه  
واهر  االستعارة، أو ألنه مل يقيد بعالقة واحدة، بل تردد بني عالقات" حاشية الشيخ الدمنهوري )لقط اجل

 (. 26(، وانظر: حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية )ص:19السنية( )ص:
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ويتنوع    .أيهما شئتَ   فتعتب    ،ال مانع من أن يكون بني شيئني نوعان من العالقةو 
على شفة اإلنسان إن كان ابعتبار    (1) (املشفر): اطالق  مثال ذلك   ،اجملاز حبسب ذلك 

 لظ فاستعارة، وإن كان ابعتبار استعمال املقيد يف املطلق فمجاز مرسل.التشبيه يف الغِ 
 :أكثر من قول (اجملاز املرسل)للبلغاء يف تقرير عالقة و 
 : أن ينظر يف تقرير العالقة إىل املعىن املنتقل عنه.القول األوَّلف
 : أن ينظر يف تقرير العالقة إىل املعىن املنتقل إليه.  الثَّاينو 

 مع بني األمرين.جي ومنهم من
 ، -وهو إضافته للبعري-  ،: جرد عن قيدهيأ  -إذا أطلق  ( املشفر)أن  وبيان ذلك:  

 ا مرساًل كان جمازً   ،من حيث إهنا فرد من أفراد مطلق شفة  (شفة اإلنسان)  واستعمل يف
 . وصف املنقول عنه :بناء على التحقيق من اعتبار العالقة ؛التقييد  يوه ،مبرتبة

 املعىن هو    الذي  ألنه ؛  عند مجهور البالغينيهو املرجح    املعىن املنتقل عنه واعتبار  
 . احلقيقياألصلي و 

 املنتقل إليه فهي اإلطالق. أما ابعتبار املعىن 
 . (2) التقييد واإلطالقفقيل العالقة:  ورمبا مجع بني األمرين

 

، مستعاٌر منه.  ، و للبعري: كالشفة لإلنسان   -بكسر امليم-  (املشفر )  (1)    كاجلحلفة من الفرس. ومشافر احلبشيِ 
مادة:  للجوهري،  الصحاح،  )شفر )  انظر:  َفلة )و   (. 2/701(  والبغال    ( اجَلح  اخليل  من  احلافر  لذوات 

 . واحلمري، كالش َفة لإِلنسان 
  تعتب   :وقيل   احلقيقي يف األصل.  ألنه املعىن  ؛عنه   املنقول  املعىن  إما أن تكون ابعتبار جهة  يف اجملاز  العالقة  (2) 

واملقصود  ألنه   إليه؛  املنقول  املعىن   جهة  من فاللفظ  حلقيهما  رعاية  جهتهما؛  من   تعتب  وقيل:  .املراد   .
ابعتبارين  واستعارة  مرساًل  جمازًا  يكون  قد  املشاهبة كان    ،الواحد  غري  الطرفني  بني  العالقة  اعتبت  فإن 

مرساًل )  : اللفظ  اللفظ ( جمازًا  املشاهبة كان  العالقة  اعتبت  وإن  املتكلم ( استعارة)  : ،  بقصد  والعبة   ،
 احتمل اللفظ األمرين. وإرادته، فإن مل يعلم قصده أبن مل تقم قرينة عليه 
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   :  مبرتبتنيا مرساًل عن قيده، مث قيد ابإلنسان كان جمازً  (املشفر)وإن أطلق 
بعالقة ،  ضافته للبعريإب  اعن قيد كونه خمتصً   املشفرحيث أطلق    :التقييد  :األوىل

 التقييد ابعتبار املعىن املنتقل عنه. 
وهو  :  اإلطَّلق :  والثانية آخر،  مبقيد  التقييد  إىل  اإلطالق  من  اإلنسان  انتقلنا 

 بعالقة اإلطالق هذه املرة. 
وبني   املرسل  اجملاز  بني  الفرق  أن  فإذا  فتحصل  العالقة،  يكون يف  إمنا  االستعارة 

كإطالق )األسد( على الرجل الشجاع؛ لعالقة كانت العالقة: املشاهبة فهي استعارة،  
و  اجلرأة،  يف  العامل؛  املشاهبة  أو  الكرمي  الرجل  على  )البحر(  يف إطالق  املشاهبة  لعالقة 

 العطاء املادي ابلنسبة لألول، والعطاء املعنوي ابلنسبة للثاين.
 يكون من قبيل اجملاز املرسل.وإذا كانت العالقة غري املشاهبة ف

متعددة عالقات  املرسل   ، والكلِ ي ة  ، واجل  ز ئي ة،  وال م َسب ِبي ة،  كالسببي ة،  وللمجاز 
الشيء املاضي  واعتباِر ما كاَن  الزماِن  َبل،  عليِه يف  املستق  الزماِن   ،واعتباِر ما يكون  يف 

واخلصوص،  والعموم    ، واإلطالق والتقييد، واآللية   ،واملزومية  ، والالزمية  ، واحملِلي ة  ،واحلالِي ة
ية،،  واجملاورة   ،واملبدلية  ،يةلوالبد االشتقاقي  والضدِ  )  والتعلق  حنو:  املصدر من  إطالق 

الفاعل على املصدر، و ولعلى اسم املفع الفاعل على اسم املفعولو   ،اسم  اسم  و   ،اسم 
 .إىل غري ذلك.(..املفعول على اسم الفاعل

 يف منظومته:  بن كريان الشيخ حممد الطيب  قال
 فة             ش     فر لل        مش   ل ك        ومرس     تعارة             مل اس ت   حم ي  وقد جي        

اللفظ أن  اجملاز  يعين  ابعتبار، جييء  قد    أو  استعارة(  )جماز  جييء  ألن  حمتماًل 
 حمتماًل ألن يكون جمازًا مرساًل ابعتبار آخر. و 

 االستعارة، أو نتصور فيه اجملاز املرسل. مبعىن: إما أن نتصور فيه 
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ا تصورن  وإذا  املرسل،  اجملاز  نفينا  االستعارة  فيه  تصورن  نفينا  فإذا  املرسل  جملاز 
 . االستعارة

 فإذا استعملنا )املشفر( لشفة اإلنسان، كما يف قول املتنيب:
 (1) ط الرعاديد  اري    تطيعه  ذي العض        ود املثقوب مشفره         وأن ذا األس     

التقييد وعالقته:  املرسل،  اجملاز  سبيل  على  يكون  أن  إطالق  فإما  حيث  من   ،
مقيد بكونه    (املشفر)  ؛ ألن ، ابعتبار املعىن املنتقل عنه-كما تقدم–  املطلقاملقيد على  
 . لشفة البعري

وإما أن نطلقه على سبيل التشبيه؛ لعالقة مشاهبة يف الوصف، كغلظ الشفة، أو 
 تشويه فيها..إىل غري ذلك، فيكون من قبيل االستعارة.  

إذا أطلق على اإلنس  البعري،  )املرسن(، وهو أنف  إما أن نطلقه على ان  وكذلك 
 ساًل، وعالقته: التقييد. سبيل إطالق املقيد على املطلق جمازًا مر 

 وإما أن نطلقه على سبيل التشبيه؛ لعالقة املشاهبة، فيكون من قبيل االستعارة. 
املعنيني من  فغاية ما هنالك   اللفظ حيتمل كال  حيث اإلطالق، إال أهنما ال أن 

 لفظ واحد. جيتمعان يف وقت واحد، ويف 
االستعارة مع اجملاز املرسل يف لفظ واحد،  *وذكر البعض أنه من املمكن اجتماع  

 .ويف وقت واحد
قولنا   عرشه(-مثاًل -حنو  على  امللك  )استوى  أن :  إما  )استوى(  لفظ:  فإن   ،

فيه   احلسينتصور  الظهور  وهو  الزمه،  يف  ابستعماله  قلنا  إذا  املرسل،  فإن  اجملاز  ؛ 
يكون   فإنه  عرشه  على  مستواًي  اإلنسان  فإذا كان  احلسي،  الظهور  يالزمه  )االستواء( 

 

 (. 487)ص:   ديوان أيب الطيب املتنيب (1) 
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فاستعمل امللزوم الذي هو )االستواء( على الالزم الذي وابرزًا ومشاهًدا للناس،    ظاهرًا
 هو الظهور احلسي على سبيل اجملاز املرسل، بعالقة اللزومية.

و )استواء امللك على عرشه( على الظهور  لكنا إذا أطلقنا الظهور احلسي الذي ه
، نكون قد شبهنا  وحنو ذلك   ،وتدبري شؤون الرعية  ،الذي هو متكنه من امللك املعنوي  

 الظهور احلسي ابلظهور املعنوي؛ لعالقة مشاهبة، فكان من قبيل االستعارة. 
مًعا املعنيني  اجتماع  نتصور  أن  املمكن  يرتفع   فمن  ال  إنه  إذ  الوقت؛  نفس  يف 

 أحدمها إذا وجد اآلخر، فليسا من قبيل املتقابلني أو املتناقضني.
 

 : وبيان الغرض منها تعريف الستعارةأوًل: 
  املعىن  بني  املشاهبة  لعَّلقة  ؛لغوي  جماز)  :البيانيني  مجهور  يف اصطالح  االستعارة

   .( األصلي املعىن إرادة عن صارفة قرينة مع فيه، املستعمل واملعىن ،عنه املنقول
 .يف املركب كذلك   تكون يف املفرد، وتكونو 

لعَّلقة   ؛ياللفظ املستعمل فيما شبه مبعناه األصل)  :يه  : أو يقال يف تعريفها
 . يا يرمقولنا: رأيت أسدً  يف (أسد  : )، ك(املشاهبة

من شيء استعارة الكلمة لشيء مل يعرف هبا  )  :يه"   :   وقال ابن املعتز 
م ِ الِْكتاابِ حمس مثل: ، ( قد عرف هبا

ُ
ل ِ حمسو، [4:الزخرف] ىجسأ نااحا اَّلُّ  . (1) "[24:اإلسراء] ىجسجا

ذلك اخلفي  :وحكمة  جبلي  ،إظهار  ليس  الذي  الظاهر  صول حبأو    ،وإيضاح 
   . لمجموعلأو  ،املبالغة

 

حترير التحبري يف صناعة الشعر  (، وانظر:  75)ص:  العباس عبد هللا بن حممد املعتز  ، أليبالبديع يف البديع  (1) 
القرآن  إعجاز  وبيان  الوالنثر  اإلصبع،  أيب  األرب (،  97)ص:  بن  األدب (،  7/50)  هناية    خزانة 

(1/110 .) 
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اخلفي إظهار  الِْكتاابِ حمس   :قوله  :  مثال  م ِ 
ُ
أ ِِف  فإن    [،4: الزخرف]  ىجسِإَونَُّه 

ألن األوالد تنشأ من   ؛ لألصل  (األم)فاستعري لفظ    (،نه يف أصل الكتاب إو )حقيقته:  
 . (1)كما تنشأ الفروع من األصول  (األم)

ذلك  يصري  :وحكمة  حىت  مبرئي  ليس  ما  حد ِ مرئيًّ   متثيل  من  السامع  فينتقل   ا 
   .وذلك أبلغ يف البيان ،العيان  السماع إىل حد ِ 

نااحا حمس  : قوله  :  ا ليصري جليًّ   ؛جبلي ٍ ومثال إيضاح ما ليس   ا جا اُهما ل اْخفِْض  وا
 ِ ل  املراد  [،24:اإلسراء]  ىجساَّلُّ ابلذ    :فإن  الولد  رمحة   ل ِ أمر   :أواًل   للذل فاستعري    ،لوالديه 

للجانب  (، جانب) القريبة:    (.جناح)   :مث  االستعارة  جانب  )وتقدير  هلما  واخفض 
ذ    :أي  (،الذل ليس مبرئي     :وحكمة االستعارة يف هذا  .(2)الًّ اخفض جانبك  ما    جعل 
خفض جانب الولد للوالدين حبيث ال يبقي   :وملا كان املراد  .ألجل حسن البيان  ؛امرئيًّ 

  ،ما هو أبلغ من األوىل  ا احتيج يف االستعارة إىلالولد من الذل هلما واالستكانة ممكنً 
ألن من   ؛حتصل من خفض اجلانبملا فيه من املعاين اليت ال    (؛ اجلناح)  :فاستعري لفظ

 

 (. 87انظر: النكت، للرماين )ص:( 1) 
  : فإن قلت: ما معىن قوله يف )الكشاف( حيث قال: "  وبيان ذلك فيما ذكره جار هللا الزخمشري    (2) 

ل ِ حمس اَّلُّ نااحا  جناحك ىجسجا هلما  واخفض  املعىن:  يكون  أن  أحدمها:  وجهان،  فيه  قلت:  قال ،؟    : كما 
كا  حمس نااحا اْخفِْض جا كما أضيف حامت إىل اجلود على معىن:    ،فأضافه إىل الذل  [،88]احلجر:  ىجسلِلُْمْؤِمنِيا وا

ا، كما جعل  ا خفيضً واخفض هلما جناحك الذليل أو الذلول. والثاين: أن جتعل لذله أو لذله هلما جناحً 
يدً  للشمال  وللقو  لبيد  زمامً ا،  هلما   ؛ اة  والتواضع  التذلل  يف  )  ..اخل" مبالغة  الكشاف  (،  2/658انظر: 

إذ أصبحت بيد ***وغداة ريح كشفت  وِقر ة)  قول لبيد: وقد تقدم    (.9/274)الطييب    العالمة   حاشية و 
تصويره يف هيئة تذلل الطائر عند ما  من حيث  عن التواضع  هو  التعبري  . وقد تقدم أن  (اِل زمام ها الش م

.  واجلناح ختييل   ،. ففي الرتكيب استعارة مكنية إذ خيفض جناحه متذلاًل  ؛يعرتيه خوف من طائر أشد منه
بينهما هوف الولد، واجلامع  له هو  الطائر، واملستعار  منه هو  العريكة  :املستعار  واحنطاط اجلانب،    ، لني 

 . وهو معقول غري حمسوس 
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إىلَمي َل ج جهانَِبه   ميل    أدىن  الس ف ِل  جانبه  قَ دَ صَ   ِة  أنه خفض  خفض   : واملراد  .عليه 
 .وال حيصل ذلك إال بذكر اجلناح كالطائر ،يلصق اجلانب ابألرض
املبالغة: ُعُيونًاحمس  :قوله    ومثال  رْضا 

ا
اْْل ْرناا  فاجَّ وحقيقته:    [.12:القمر]  ىجسوا

ولو عب بذلك مل يكن فيه من املبالغة ما يف األول املشعر أبن    (، وفجرن عيون األرض)
 .(1) األرض كلها صارت عيونً 

الرماين   العبارة على غري ما ")  :وقال علي بن عيسى  الستعارة: تعليق 
 .  (2)(" وضعت له يف أصل اللغة على جهة النقل؛ لإلابنة

 فقال: "وهذا ابطل من وجوه:    وقد رد  ذلك اإلمام الرازي 
 : أنه يلزم أن يكون كل جماز لغوي استعارة، وقد أبطلناه. األول
 : يلزم أن تكون األعالم املنقولة من ابب اجملاز. الثاين

 : استعمال اللفظ يف غري معناه للجهل بذلك جيب أن يكون جمازًا. الثالث
 . (3)"-على ما سيأيت–: أنه ال يتناول االستعارة التخييلية الرابع

 . (4)االستعارة على كل جمازواألصولييون يطلقون 
من حيث كوهنا من وسائل اإلقناع ما قيل يف التمثيل املتقدم االستعارة  يقال يف  و 

 بيانه. 

 

مفصاًل  وانظر: ذلك    (150-3/149)  اإلتقان يف علوم القرآن (،  3/433)   البهان يف علوم القرآنانظر:    (1) 
 (. 3/288( )حاشية الدسوقي على خمتصر املعاينيف )

 (. 85النكت يف إعجاز القرآن )ص:  (2) 
 (. 133-132)ص:هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، للفخر الرازي  (3) 
 (. 519)ص:  اري على شرح املطولالفن اجلليب حسن حاشية انظر:   (4) 
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اجملاز      السكاكيو  وغريها  اللغوي  قسم  االستعارة  تضمن ،  إىل  إن  أبنه 
 املبالغة ىف التشبيه فاستعارة، وإال فغري استعارة. 

االستعارة   (1) به  وتريد   التشبيه  طريف   أحد  تذكر  أن  الستعارة) :  بقوله  وعرف 
  ذلك،   على  دالًّ   ،به  املشبه  جنس   يف   املشبه  دخول  مدعًيا  ،(2) اآلخر   الطرف 
تقول  (به  املشبه  خيص  ما  للمشبه  إبثباتك أسديف  )  :كما  به  ، (احلمام  تريد    : وأنت 

مدعيً  األسودالشجاع  جنس  من  أنه  اسم    ،ا  وهو  به  املشبه  ما خيص  للشجاع  فتثبت 
الذكر يف  إبفراده  التشبيه  طريق  سد  مع  تقول  ،جنسه  أنشبت )  :أو كما  املنية  إن 

ا غري سبع  وإنكار أن تكون شيئً   ،عاء السبعية هلا السبع ابد ِ   :وأنت تريد ابملنية   ،(أظفارها
   .(3) فتثبت هلا ما خيص املشبه به وهو األظفار

وملا كان هذا الكالم يشمل ما إذا ذكر اسم املشبه به  "   :  قال ابن يعقوب 
 :وأريد به املشبه، ويشمل ما إذا ذكر اسم املشبه وأريد به املشبه به احتيج إىل مثالني

املشبهفاألول به  وتريد  به  املشبه  اسم  تذكر  أن  هو  تقول  ،:  احلمام )  :كما  يف 
ا أنه من جنس األسد، فلما ادعيت دخول  الرجل الشجاع مدعيً   :وأنت تريد به   (أسد

أثبت له ما خيص املشبه    ،وهو األسد  ، يف جنس املشبه به  ،وهو الرجل الشجاع  ،املشبه
األسد، وقد تقدم أنك جتعل لفظ   :حقيقته الذي هو لفظ  : أي  ،وهو اسم جنسه  ،به

ال لنفي   ،دعاء له فردان متعارف وغريه، والقرينة إمنا هي لنفي املتعارفاألسد بذلك اال
 ا لإلصرار على أن له تلك احلقيقة.وإال كان ذلك منافيً  ،احلقيقة عن املستعمل فيه

 

 . : ابلطرف املذكور ي أ (1) 
 . املرتوك : الطرف يأ (2) 

 (. 369)ص:  مفتاح العلوم  (3) 
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أنشبت املنية  )  :كما تقول  ،: وهو أن تذكر لفظ املشبه وتريد به املشبه بهوالثاين
  ، السبع الذي هو املشبه به   :وأنت تريد ابملنية اليت هي اسم املشبه معىن  ( أظفارها بفالن

احلقيقي السبع  هبا  تريد  ال  مبعىن  ،ولكن  السبعية  تدعي  ألنك  االدعائي؛  السبع   :بل 
 :أن تذكر أحد الطرفني وتريد اآلخر يعين    وهبذا يعلم أن قول السكاكي  . املنية

ادعاء السبع االدعائي  (املنية )  :فلما أطلقت لفظ  ،اآلخر حقيقة أو  وهو معىن   ،على 
املنية املدعي هلا السبعية أثبت هلا ما خيص السبع املشبه به وهو األظفار، وملا أثبت هلا  

معها األظفار كالسبع  مع  صارت  احلقيقي  للسبع  هي  اليت  أهنا كذلك    ،األظفار  يف 
تكون  أن  يكون  ؛ينبغي  أن  ينبغي  بر   ،ألنه كذلك  األظفار  يف  يف  فأبرزت  املستعري  وز 

فإنه يساوي   ؛ بروز املستعري يف العارية  ( األسد) : كما برز الرجل الشجاع يف لفظ  ، العارية
 . (1) ".. صاحبها يف التلبس

السكاكي    االستعارة    ووافق  تعريف  وذكر الرازي    اإلمام  يف   ،
ابسم  الستعارة: ذكُر الشيء  "واألقرب أن يقال: )  :تعريفني لالستعارة، فقال  

 (. غريه، وإثبات ما لغريه له؛ ألجل املبالغة يف التشبيه

(: احرتاز عم ا إذا ص ر ِح بذكر املشبه، كقولك:  فقولنا: )ذكر  الشيء ابسم غريه 
)زيد أسد(، فإنك ما ذكرت زيًدا ابسم األسد، بل ذكرته ابمسه اخلاص، فال جرم ليس 

 ذلك من االستعارة.    
 (: ذكرنه؛ ليدخل فيه االستعارات التخييلية. له  وقولنا: )وإثبات ما لغريه

 (: ذكرنه؛ ليتمي ز عن اجملاز.  ألجل املبالغة يف التشبيه) وقولنا: 

 

(، حاشية  435-3/432)   حاشية الدسوقي على خمتصر املعاين وانظر:  (،  386-2/385)  مواهب الفتاح   (1) 
 (. 19الشيخ الدمنهوري )لقط اجلواهر السنية( )ص:
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( تقول:  أن  أيًضا  ولك  الثاين:  التعريف  يف  جأ وقال  عن  عبارة   لِ عْ الستعارة 
 .    (1)(الشيء للشيء؛ ألجل املبالغة يف التشبيه  الشيء الشيء، أو جعلِ 

جعلَت فاألول فقد  الشجاع،  به:  وتعين  أسًدا(،  )لقيت   قلَت:  إذا  كما   :
 )الشجاع( أسًدا، فهذا هو: )جعل الشيء الشيء(. 

 : كقوله: والثاين  
 . (2) ***إذ أصبحت بيد الشمال زمامها                             

يف  ابلقادر  تشبيهه  يف  تبالغ  أن  وغرضك:  للشمال،  اليَد  أثبت   فكأنك 
 .  (3) تصرفية"امل

املهم  و   الفن يف  من  هذا  أهل  أقوال  السكاكي بيان  وبيان مذهب  الباب،  هذا 
  ،   كما  ( زيد أسد )حنو:    يف  حترير الفرق بني االستعارة والتشبيه احملذوف األداةو ،

 سيأتيك. 
 

 الفرق بني الستعارة والتشبيه: اثنًيا: 
عدم ذكر وجه   :يشرتط يف االستعارةنه  إ  :التشبيهبني  و   هاقالوا يف التفريق بينوقد  

بد   وال  بل  التشبيه،  أداة  وال  وقعت   التشبيه  يتناسمن    اأيضً   الشبه،  أجله  من  الذي 
عاء أن املشبه عني املشبه به، أو أدعاء أن املشبه فرد من أفراد  االستعارة فقط، مع اد ِ 

الكل  به  يكون    ،ياملشبه  االستعارة يف    (، علم جنس)أو    (، اسم جنس)أبن  تتأتى  وال 
ألن نفس تصور    ؛احلقيقة الشخصيةلعدم إمكان دخول شيء يف    (؛العلم الشخصي)

 

 (. 50-7/49) لنويري ، لهناية األرب يف فنون األدب (،  45-44انظر: أسرار البالغة )ص:( 1) 
 ، وقد تقدم. (114)ص:  ديوان لبيد بن ربيعة العامري (2) 
 (. 134-132هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، للفخر الرازي )ص: (3) 
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  ، به يصح اعتباره اإال إذا أفاد العلم الشخصي وصفً   اجلزئي مينع من تصور الشركة فيه، 
استعارتهكليًّ  فتجوز  ساعدة  ق س)و ،  (1)للجود  (حامت)كتضمن    ،ا،    و)سحبان(   (،بن 

 . (2) (الفصيح)و ( اجلواد) :ودخول املشبه يف جنس للفصاحة،

 

هم ا بوصف حبيث مىت أطلق ذلك العلم ف  مشهورً   -كمدلوله-  هو أن يكون    ،فالعلم املتضمن نوع وصفية   (1) 
هبذه   املذكور  العلم  فلما كان  الوصف،  ذلك  لذلك  منه  املستلزمة  للذات  موضوع  جعل كأنه  احلالة 

جعله استعارة بسبب    صح    ي ، فإذا أطلق ذلك العلم على غري مدلوله األصلا أتوياًل فيكون كليًّ   ، الوصف 
  ، موضوع للذات املعينة، مث إنه بواسطة اشتهارها ابلكرم  (حامت)  :، مثاًل ي عاء أنه من أفراد ذلك الكلاد ِ 

، فيصح  ي وهو معىن كل  ،كأنه موضوع للجواد   (حامت)صار    (،اجلواد)  : يفهم منه  (حامت )حبيث مىت أطلق  
ا بسبب تشبيه زيد  على زيد الكرمي أبن تقول عند رؤيتك لزيد: رأيت اليوم حامتً   (حامت )  :أن يطلق لفظ

  وكذا يقال ىف غريه.   ، ا فرد من أفرادهوأن زيدً   ، ا كأنه موضوع للجواد اجلود، ومالحظة أن حامتً   حبامت يف 
به، فيجعل ذلك الوصف الزمً و ا له  )قوله: كحامت املتضمن االتصاف ابجلود( أى: املستلزم لالتصاف 

حاشية الشيخ   (، 363، وانظر: املطول )ص:(3/305)حاشية الدسوقي  "  االستعارة   وهو وجه الشبه يف 
 (. 28-27البيجوري على السمرقندية )ص:

) 259-258)ص:  البالغة جواهر  انظر:    (2)  التلخيص  والذي  " :    السكاكي قال    (. 4/71(، شروح 
قرع مسعك من أن االستعارة تعتمد إدخال املستعار له يف جنس املستعار منه هو السر يف امتناع دخول  

إذا تضمنت نوع وصفية   ، االستعارة يف اإلعالم إال  العلوم"  اللهم  السيد يف   (. 370)ص:  مفتاح    وقال 
نسل ِ ":  ( للمفتاحشرحه  ) االستعارةال  املقصود من  املذكور؛ ألن  اإلدخال  تعتمد على  االستعارة  أن    : م 

املشبه به فيه، وذلك حيصل جبعل املشبه من جنس املشبه به إن كان    ي حال املشبه أبنه يساو   املبالغة يف 
: أنه رأى  (ا متً رأيت اليوم حا):  ك إن كان علم شخص، فإن املقصود من قول  ،أو جعله عينه   ، اسم جنس

  :   السيالكويت  قال العالمة عبد احلكيم  . اه  " ا من أفراد اجلوادعني ذلك الشخص، ال أنه رأى فردً 
فإن    ؛ إليه  ياسم اجلنس مما ال داع  : فألن القول ابإلدخال يفأما أواًل :  حبث    وفيما قاله السيد"

ا إن كان  ا شخصيًّ عله عينه فيما إذا كان علمً ا: فألن جوأما اثنيً   .ا ابدعاء االحتاداملبالغة حتصل فيه أيضً 
ا، فإن كان إبطالقه عليه ابتداء فهو وضع جديد، وإن كان مبجرد  ال عن قصد فهو غلط. وإن كان قصدً 

ابطلة دعوى  فهو  أتويل  غري  من  بد    ، ادعاء  فال  وحينئذ  حمض،  التأويل  وكذب  يكون    ، من  إمنا  وهو 
فيه  يف  .إبدخاله  به  املشبه  اسم  استعمال  أن  احلقيق  واحلاصل:  الوضع  حبسب  ليس    = وهو   ي،املشبه 
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  ، (زيد أسد)حنو:    ،من املهم حترير الفرق بني االستعارة والتشبيه احملذوف األداةو 
 .  (1)السيوطي  كما قال
ا  تسميته تشبيهً  ،  والسكاكي  ،كاجلرجاين، والزخمشري  ، الذي عليه احلذاقو 

 . (2) ال استعارة ،ابليغً 
ظن  بعضهم أنه ال فرق بينهما، "  يف )هناية اإلجياز(:  اإلمام الرازي    قالو 

ابطل؛ إضايفأل  وهو  التشبيه حكم  الشيئني  ن  بني  إال  يوجد  قلت  .(3)ال  اذا   :فإنك 
فظهر أن هذا ليس من التشبيه   مل تذكر شيًئا آخر حىت ت َشبِ هه ابألسد،    (ارأيت أسدً )

املبالغة    يف التشبيهشيء، بل الغرض املطلوب منه:  ، ولكن غرض الشيء ليس هو يف 
فكذلك اإلجياز مطلوب   ،عني الشيء، وأيًضا: فكما أن التشبيه مطلوب من االستعارة

دت أنك رأيت رجاًل شبيًها ابألسد  منها. أال ترى أنك إذا قلَت: )رأيت أسًدا( فقد أف

 

التأويل= الوضع  يعتب  مل  فلو  فيه  يظاهر،  استعماله  يصح  السيالكويت "  مل  املطول  حاشية  على   
 (. 3/305)  حاشية الدسوقي  (،489)ص:

 (. 215/ 1)  األقرانمعرتك (،  157 /3) اإلتقان  (1) 
 (. 14-13، البن هشام )ص: شرح قصيدة كعب بن زهري ابنت سعاد انظر:  (2) 
  أن التشبيه حكم إضايف   :وحاصله "   (:  1/133قال يف )الطراز( )  .ال بد فيه من ذكر مشبه ومشبه به   أي:  (3) 

ء من ذلك، بل  يفإهنا ال تفتقر إىل ش  ؛ خبالف االستعارة  (، مشبه ومشبه به)  : ال يوجد إال بني شيئني
، وبني  ( زيد األسد)ا بني قولنا:  وهلذا فإنك جتد فرقً   ؛تفهم مطلقة من غري إشارة إىل آخر وراء االستعارة

استعارة مع اتفاقها    :ألنه يشري إليه. والثاين  ؛كون األول ينجذب إىل التشبيه   ، يف(األسد   جاءين) :قولك 
التشبمجيعً  أداة  الذا ىف إضمار  فأما ما كان من    ي يه، فهذا هو  بينه وبني االستعارة،  التفرقة  يفتقر إىل 

ُبونا حمس:  االستعارة ال يفهم منه التشبيه فال حيتاج إىل التفرقة حبال، كقوله   وِْضِهْم يالْعا   ىجسذارُْهْم ِِف خا
وقوله  91]األنعام:  ،]  :اءُ حمس الْما ِغا  طا ا  امَّ ل ُهونا حمس  ،[11]احلاقة:،  ىجسإِنَّا  ْعما يا ُطْغياانِِهْم  ِِف  رُُهْم  ياذا  ىجس وا

 . "[186]األعراف:
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مناب هذا  اللفظة  تلك  نبت  فقد  يكون،  ما  أمت  الشبه على  ذلك  فإن  يف شجاعته، 
 . (1) .."الكالم الطويل

اجملازي عند اجلمهور، واحلاصل أن قولنا: )زيد أسد(، هو من قبيل االستعمال  
فزيد شجاع، والشجاعة موجودة يف )األسد(، فجهة الشبه أجازت لنا أن نستعمل فيه  

 . كلمة: )أسد(؛ جتوزًا
وافقه  السكاكي    عندلكن   حيث    ومن  ختتلف،  اجملازية  جهة    إن فإن 

على  اللفظ  له  املوضوع  املعىن  يف  استعملت  قد  أسد(  )زيد  قولنا:  يف  )أسد(  كلمة: 
امل الشجاع،  سبيل  احليوان  يف  )أسد(  تستعمل كلمة:  ومل  يف فبالغة،  عنده  اجملاز  جهة 

)أسد(الكالم، حيث   لفظ:  ن  جاز محل  )زيد(؛ ألن  وننفرتضه مصداقًا  على  بزيد  يت 
احليوان املفرتس، وبعد أن نفرتضه مصداقًا حنمل عليه كلمة )أسد(    ا من مصاديقحقيقيًّ 

محاًل حقيقيًّا، فالتجوز عنده ليس يف محل )أسد( على زيد، وإمنا التجوز يف افرتاض أن 
 )زيًدا( من مصاديق احليوان املفرتس. 

فاجملاز ليس يف الكلمة، وإمنا يف افرتاضنا أن )زيًدا( مصداق من مصاديق احليوان  
 املفرتس.     

، كما سيأيت-يف اجملاز العقلي    كقوله  هنا يف جهة اجملاز  وقول السكاكي  
 . ال اإلسناد ،الكالميف  هو  عندهاجملاز العقلي ف

السك  وقد   والقزويينات فق  البليغ    اكي  التشبيه  تعريف  شبيه  الت  أبنه    يف 
 . -كما تقدم-  من أقوى مراتب التشبيه يف املبالغة  ، وهومرتوك األداة والوجه

  

 

   (. 135-134مقدمة تفسري ابن النقيب )ص:(، وانظر:  143هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز )ص: (1) 
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الزخمشريوقد   ُعَْمٌ حمس  :يف قوله      قال  بُْكٌم  فإن    [18:البقرة]  ىجسُصمٌّ 
استعارة اآلية  يف  ما  يسمى  هل  فيه   :قلت  ؟ قلت:  تسميته  ،خمتلف  على    : واحملققون 

إمنا تطلق االستعارة  و   ،وهم املنافقون  ، ألن املستعار له مذكور  ؛ ال استعارة  ، اا بليغً تشبيهً 
املنقول عنه   :يراد  ا ألنصاحلً   ،ا عنهوجيعل الكالم خلوً   ،حيث يطوى ذكر املستعار له
احلال داللة  لوال  له  الكالم  ،واملنقول  فحوى  املفلقني  ،أو  ترى  مث  السحرة    (1) ومن 

 . (2) "اويضربون عنه صفحً  ، يتناسون التشبيه
مما   أن  ذكروا  احلقيقةوقد  منزلة  االستعارة  به  الوصف   تتنزل  يستعريون  أهنم 

احلقيقة،  يف  الشيء  لذلك  اثبتة  الصفة  تلك  وجيعلون كأن  املعقول،  للشيء  احملسوس 
 وكأن االستعارة مل توجد أصاًل. 

ر والسلطان، مث  مثاله: استعارهتم العلو؛ لزايدة الرجل على غريه يف الفضل والَقد 
 يب متام:كقول أوض عهم الكالَم وض َع من يذكر ع ل وًّا مكانيًّا،  

 (3) اجًة يف السماء   ه  ح   أبن  لَ         هول     ظ ن  اجلَ    ىت  ي  َعد  حَ    وَيص        
 

تقول منه: أَف  َلَق الرجل، وشاعر    .: الداهية واألمر العجيب -بوزن الرزق  ابلكسر–قوله: )املفلقني(: ال ِفل ق     (1) 
ِلق.  مفلق و   م ف  ابلفلق   :شاعر  الكشاف   ،أييت  على  الطييب  حاشية  العجيب.  األمر    (. 2/250)   وهو 

 (. 35/ 2)  أساس البالغة(،  4/1544، للجوهري، مادة: )قلق( )الصحاح 
 (. 77-76/ 1) الكشاف  (2) 
  (، 385(، مفتاح العلوم )ص: 306-302البالغة )ص: وانظر: أسرار (، 351الطائي )ص:  متام أيب   ديوان  (3) 

عروس األفراح    (،1/77(، الكشاف )229)ص:  اإليضاح يف علوم البالغة(،  235)ص:  خمتصر املعاين
حاشية الدسوقي  (،  2/23)  مواهب الفتاح   (،1/90)   األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم   (، 181  / 2)

املعاين  خمتصر  )ص:(،  3/377)   على  اإلجياز  النقيب  148-147هناية  ابن  تفسري  مقدمة   ،)
)  ،(111-110)ص: الطائي قال يف )املعاهد(: ".  (1/132الطراز  متام  من قصيدة من    ،البيت أليب 

يزيد الشيباين   ،املتقارب  نعاء:  وأوهلا  ،ويذكر أابه   ، يرثي هبا خالد بن  العرب  ***)نعاء إىل كل حي  فىت 
  = حىت إن املرشح يبىن على علو  ،أن مبىن الرتشيح على تناسي التشبيه  :والشاهد فيه   .اختط ربع الفناء( 
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ابن عاشور   اإلمام  لفظ"  :قال  تعتمد على  منه  :االستعارة  أو    ، املستعار 
   .ا فهو تشبيهفمىت ذكرا معً  ،املستعار له يف مجلة االستعارة

لفظقال:   ذكر  يضر  مجلة   : وال  غري  له يف  لوال   ؛االستعارة  املستعار  أنه  لظهور 
االستعارة ظهرت  ملا  الكالم  يف  له  ابملستعار  ابن   ؛ العلم  قول  أن  على  اتفقوا  ولذلك 

 العميد:
 ي      من نفس  لي   ع ز    أع نفسٌ       مس  لين من الش  ل ِ ظَ قامت ت         
 (1)مسلين من الش  ل ِ ظَ ت   سٌ   مش      ب   ج   لين ومن عل ِ ظَ قامت ت          

 

فلوال أن قصده أن    ،القدر الذي يستعار له علو املكان ما يبىن على علو املكان واالرتقاء إىل السماء =
ملا كان هلذا    ، ا يف السماء من حيث املسافة املكانيةفيجعله صاعدً   ، ويصر على إنكاره   ، يتناسى التشبيه 

البن املنري    ، االنتصاف فيما تضمنه الكشاف(، وانظر:  153-2/152)معاهد التنصيص    "كالم وجه ال
(1/77 .) 

، وإمنا أن ث  قاهلما يف غالم حسن قام على رأسه يظلله من الشمس (،الكامل)ومها من   ،البيتان البن العميد  (1) 
عى أنه فرد  احلسن والبهاء واد    يف ابلشمس  الضمري يف )قامت(؛ إلسناده إىل )نفس(. وقد شبه الغالم  

: من حيث  يأ   ،وجعله مشسا على احلقيقة ،  وأن حقيقتها متحققة فيه، مث استعار له امسها   ، من أفرادها
أن إطالق املشبه به على املشبه    :فيهما الشاهد  . فوأن حقيقتها موجودة فيه   ،ا من أفرادهاإنه جعله فردً 

  وإذا كان كذلك فيكون استعمال االستعارة يف املشبه   ،إمنا يكون بعد ادعاء دخوله يف جنس املشبه به
لهاستعمااًل  فيما وضعت  احلقيقي   ،  الشمس  له معىن  ادعى  أنه  لوال  ملا كان هلذا    ؛ا وجعله مشسً   ،فهنا 

معىن  يف    ؛التعجب  تعجب  ال  يظل  أإذ  انسانً إن  الوجه  آخرنسان حسن  انظر:    التنصيص  .  معاهد 
املعاين (،  2/113-114) )ص:خمتصر  السعد  للعالمة   ،223 .)  ( يظلل  وقوله:  أن  ىف  تعجب  ال  إذ 

أا..  انسانً إنسان   إنسانً ي خل(  احلقيقية  الشمس  تظليل  خبالف  الغرابة  لعدم  الشمس :  من  فإنه  ؛   
يرتسم ظلٌّ  ال  الشمس  وذلك ألن  مثاًل   مستغرب؛  إنسان  على  وبينها شحتتها  بينه  إذا حال  إال  ء  ي، 

ل؛  ا له نور فال يرتسم ظل حتتها على اإلنسان املظل  كثيف حيجب نورها، وأما إذا كان احلائل بينهما شيئً 
ا حقيقة استغرب إيقاعه الظل على من ظلله.  ألن النور ال حيجب النور، فإذا جعل ذلك الغالم مشسَ 

ا و  اليتاالستغراب: كون  ط  لشمس  شاهنا  ظالًّ   يمن  توجب  وإذهابه  بني  الظل  حيلولتها  تقدير  على   
  = : فيه نظر؛ ألنه (األطول )  يف قال   (. ملا كان هلذا التعجب معىن)قوله:  و   . وبني اإلنسان املظلل   ، الشمس



  

  

   

629 

  

قوله قوله   :ومل مينعهم من ذلك   ، استعارة  ( مشس)  : أن  قبل يف  له  املستعار    : ذكر 
  .(قامت تظللين) :، وضمريها يف قوله(نفس أعز)

إذا   عليهَلف ظ   وكذا  التشبيه  ابتناء  مقصود  غري  مانعً   ،املستعار  يكن  من مل  ا 
 كقول أيب احلسن ابن طباطبا:   ،االستعارة

 ( 1) ر  م  ق   لى ال   د َزر  أَز رَارَه  ع  ق         ه  ت  اَللَ    َلي غَ   بِ جبوا من   ال تع      
 

"  احلسن درجة الشمس أو من انقياده له وخدمته له  جيوز أن يكون التعجب من استخدامه من بلغ يف =
املعاين خمتصر  على  الدسوقي  )( 3/297)   حاشية  العلوم  مفتاح  تلخيص  شرح  األطول   ،2/252  ،)

 (. 4/63(، شروح التلخيص )362املطول )ص: 
من    (1)  العلوي  طباطبا  بن  احلسن  أليب  والقصر-  ( البلى )و  (.املنسرح)البيت  الباء  بَِلَي  )   :مصدر   :-بكسر 

  أفنته األرض.   : وبَِلَي امليت   ، فهو اَبل    ، َخل قَ   -ابلفتح واملد-وبالء  ،  ا: صار خلقً ي: أ   ، (الثوب يبلى بًِلى 
الثوب   : املعجمة  -بكسر الغني -  (الغاللة )و   ، كما هو املسموع   -يبضم الزا-وزر    . شعار يلبس حتت 

زرً   (، شد )  : مبعىن  أزره  القميص  زررت  عليه   : ا من  أزراره  شددت    -ابلفتح–زر    : مجع  ( األزرار)و  . إذا 
مجع  أو مجع  :كأثواب  مجع   -ابلضم–زر    : ثوب،  معروف   ، قرء   : كأقراء  القميص  معاهد  انظر:    . وزر 

وانظر:2/129)  التنصيص البالغة   (،  العلوم  (،  305)ص:  أسرار    اإليضاح (،  371)ص:مفتاح 
املعاين(،  217)ص: الدسوقي   (.107/ 1)  الطراز(،  236)ص:  خمتصر    حاشية (،  1/466)  حاشية 
ا(.  70ة )ص: السمرقندي  رسالةال   على  امللوي   العالمة  شرحى  عل  حممد اخلضري  الشيخ بن يعقوب  قال 
:  " القمر نفس  صريه  أن  بعد  الغاللة  للشخص صاحب  استعارة  البيت  يف  عن    ، فالقمر  فنهى 

ملا تقرر أن ثياب الكتان يتسارع إليها البلى عند بروزها للقمر ومباشرة ضوئه    ؛التعجب من سرعة بالها 
هلا وذلك أنه ملا خشي أن يتوهم أن صاحب الغاللة إنسان تسارع البلى لغاللته فيتعجب من ذلك؛ ألن  
سبب  وبني  ذلك  عن  هنى  لبالها،  املعتاد  األمد  قبل  البلى  إليها  يتسارع  ال  اإلنسان  غاللة  أن    العادة 

النهى، وهو أنه مل يبق يف اإلنسانية بل دخل يف جنس القمرية، والقمر ال يتعجب من بلى ما يباشره  
ضوؤه، فلو ال أنه صريه نفس القمر مث أطلق عليه اللفظ مراعاة لكونه قمرا حقيقة مل يكن معىن للنهى  

أمد بالها املعتاد،    عن التعجب من بلى غاللته؛ ألن من مجلة ما يتعجب منه بلى غاللة اإلنسان قبل
اإلنسان  وإمنا احلقيقي ال  القمر  إذا البسه  الكتان  بلى  التعجب عن  مفصاًل يف ... ينتفى  ذلك  انظر   "  

 (. 4/64(، شروح التلخيص ) 287-2/286( )ح ا مواهب الفت)
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 . (1) "بل جاء التشبيه عقبه ،ليبىن عليه التشبيه ؛فإن الضمري مل يذكر
السكاكي االستعارةإ  :  وقال  شرط  من  على    :ن  الكالم  محل  إمكان 

التشبيه  ،احلقيقة يف الظاهر فال جيوز أن    ،ال ميكن كونه حقيقة  (زيد أسد )و  ،وتناسي 
 . (2)(اإليضاح) :واتبعه صاحب ،يكون استعارة 

يف   األفراح)قال  والسكاك"  (:عروس  الزخمشرى،  واملصنف يوحاصل كالم   ،  
،    :أن حنو تبعهم  أسد)ومن  يكن  (زيد  مل  إمنا  إمكان محل  ،  استعارة؛ المتناع 

شرط من  وأن  احلقيقة،  على  يف  :االستعارة  الكالم  احلقيقة  على  الكالم  محل   إمكان 
وتناس شرط قال:    التشبيه.   يالظاهر،  من  ليس  نقول:  ألن  قالوه؛  ملا  حاصل  وال 

ال    :وقيل  بل لو عكس ذلك ،  لصرفه إىل احلقيقة يف الظاهر  االستعارة صالحية الكالم
إن مل تكن قرينة و  ،له قرينة  ألن االستعارة جماز ال بد   ؛بد من عدم صالحيته لكان أقرب 

ري غ  :وإمنا نصرفه إىل االستعارة بقرينة  ،وصرفناه إىل حقيقته  ، امتنع صرفه إىل االستعارة
، واترة تكون لفظية، مثل:  (ارأيت أسدً )أن تلك القرينة اترة تكون معنوية حالية، مثل:  

 فإنه قرينة تصرف األسد عن إرادة حقيقته.  ؛ا عنه ابألسدخمبً  أسد(  زيد)
   :أنه قسمان (زيد أسد )يف حنو: والذي خنتاره  :قال
   .فتكون أداة التشبيه مقدرة ،اترة يقصد به التشبيه  - 1
 يف مستعماًل   (األسد)ويكون    ،فال تكون مقدرة  ،واترة يقصد به االستعارة  -  2
له حقيقة قرينة صارفة إىل االستعارة    (زيد)وذكر    ،حقيقته واإلخبار عنه مبا ال يصلح 

 

 (. 1/383، وانظر: حاشية الشهاب اخلفاجي على البيضاوي )(1/314) التحرير والتنوير  (1) 
القرآن   (2)  علوم  انظر:  3/419)  البهان يف  العلوم    (، 3/158)اإلتقان  (،  اإليضاح يف  (،  354)ص:مفتاح 

 (. 214-213)ص: علوم البالغة 
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  وإن مل تقم فنحن بني إضمار   ،فإن قامت قرينة على حذف األداة صرن إليه  ، دالة عليها
 . واالستعارة أوىل فيصار إليها ،واستعارة

الفرقوممن صر   هبذا  البغدادي  : ح  اللطيف    ،(1) (البالغة   قوانني)يف      عبد 
أن االستعارة وإن كان فيها معىن التشبيه فتقدير حرف    : الفرق بينهما:  غريه  وكذا قال

ألن تقدير حرف التشبيه    ؛والتشبيه بغري حرف على خالف ذلك   ،التشبيه ال جيوز فيها
فيه البليغف  . (2) "واجب  بين   التشبيه  سواء   إن  به  واملشبه  املشبه  أن  ادعاء  لكن  على   ،

 ي.  منس خبالف االستعارة فالتشبيه فيها التشبيه منوي فيه 
تناسي   أفراد فال بد يف االستعارة من  املشبه فرد من  التشبيه، ويدعى حينئذ أن 

غري أن التشبيه الذي جيب تناسيه فيها    ،مبالغة يف اتصاف املشبه بوجه الشبه  ؛املشبه به
رأيت أسًدا يتكلم مثل  )وإًذا فال مانع من أن تقول:    ،هو الذي بنيت عليه االستعارة

  ، فالذي بنيت عليه االستعارة هو تشبيه الرجل ابألسد يف اجلرأة(،  الضخامةالفيل يف  
لعدم   ؛فتشبيهه بعد ذلك ابلفيل ال يضر ابالستعارة   ،وهذا هو الذي جيب تناسيه فيها 

 . (3) بنائها عليه
فإن   ،أال يذكر وجه الشبه، وال أداته ال لفظًا وال تقديرًا  :ويشرتط يف االستعارة*

كما تقول: حممد كأيب العالء يف  ،  كان الكالم تشبيًها، ال استعارة   ذكرا، أو ذكر أحدمها
 شعره، أو حممد كأيب العالء، أو حممد أبو العالء يف شعره.

 

البالغة")  (1)  بن يوسف.،  ( قوانني  اللطيف  الفيلسوف: عبد  البغدادي،  الدين  ه ["  629]املتوىف سنة    ملوفق 
 (. 2/1361) كشف الظنون 

عروس األفراح يف  (،  158-3/157)  اإلتقان يف علوم القرآن(،  3/418)  علوم القرآنالبهان يف  انظر:    (2) 
 (. 29-2/24)  بهاء الدين السبكي، لشرح تلخيص املفتاح 

 (. 262)ص: لمراغي، لعلوم البالغة (، 1/105) املنهاج انظر: ( 3) 
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نهما على أال جيمع فيها بني الطرفني أصاًل، أو جيمع بي    ويشرتط يف االستعارة: *
 .-تقدمكما -  وجه ال يدل على التشبيه

يتأتى   *ويشرتط يف االستعارة:  به كليًّا حقيقة، أو أتوياًل، حىت  املشبه  أن يكون 
 . -كما تقدم- به به، واعتباره فرًدا من أفرادهادعاء دخول املشبه يف جنس املش 

)ف احلقيقي  :  مثل  (الكلي  يف  اجلنس  يصدق   (األسد )  :كاسم  معناه كلي،  فإن 
داخاًل   ،على كثريين ابعتباره  اجلريء،  للرجل  استعارة  جعله  حينئذ  جنسفيصح  يف    :  

 ادعاء، وفرًدا من أفراده. (األسد)
التأويلي)و بوصف  (الكلي  اشتهر  الذي  الشخص  ذلك   ،كعلم  أطلق  إذا  حبيث 

وصار العلم كأنه موضوع للذات املستلزمة لذلك الوصف    ،العلم فهم منه ذلك الوصف
فإنه اشتهر ابجلود وذاع صيته فيه حىت صار إذا    ، علًما على الطائي املعروف  ( حامت : )ك

 . فهم منه ( حامت) :أطلق لفظ
اجلود يف  حبامت  شخص  شبه  يتأول  ،فإذا  أن  وجب  استعارته  ،  ( حامت)يف    وأريد 
  (، حامت)كلي، فيصح حينئذ فرًدا من أفراد  معىن  فيجعل كأنه موضوع لذي اجلود وهو  

حممد الكرمي. وهكذا كل علم شخص   : ويراد  ا(، رأيت اليوم حامتً )ادعاء، فيقال مثاًل:  
  .اشتهر بنوع من الوصف صح جعله استعارة هبذا التأويل

ألن معناه قبل   ؛بغري أتويله مبا جيعله كليًّا  (علم الشخص)وال تصح االستعارة يف  
  ( زيد   :)ف  ، لتشخصه وتعينه خارًجا، فتصوره مينع من وقوع االشرتاك فيه   ؛التأويل جزئي 

إذ هي تقتضي   ؛لشخص آخر بينه وبني زيد متشاهبة  له استعارةال يصح جع  -مثاًل –
  ، وهذا يقتضي عموم املشبه به  ،-كما سبق-شبه به  ادعاء دخول املشبه يف جنس امل

فيه  ( زيد)و إذا   ؛املذكور ال عموم  إال  اللهم  له،  الذي وضع  يشمل غري مسماه  إذ ال 
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جعله   يصح  حينئذ  فإنه  به  واشتهر  بوصف،  بتعرف  هذا استعارة  ابعتبار  أويله كليًّا، 
 . (1)"-كما تقدم- الوصف

شروطًا لالستعارة  أن  تقدم  مما  بد    ويتحصل  وهاك   ال  االستعارة،  لتحقق  منها؛ 
  إمجال هذه الشروط:

التشبيه، وتدعي أن املشبه فرد من أفراد املشبه به  -  1 تتناسى  وداخل يف   ،أن 
 جنسه. 

 .اا، وال تقديرً وال أداته، ال لفظً   ،أال تذكر وجه الشبه - 2
 أال جتمع بني طريف التشبيه.  - 3
 .(2) ا، حقيقة، أو أتوياًل أن يكون املشبه به كليًّ  - 4
 

الستعارة  اثلثًا:   اجملازهل  من  أم  احلقيقة  وابن   وردُّ   ؟من  الزركشي  أورده  ما 
 :   على اإلمام الرازي   النقيب

   .االستعارة من اجملاز اللغوي عند مجهور البيانينيوبناء على ما تقدم فإن 
يف )مقدمة تفسريه(  يف )البهان(، وابن النقيب   قد ذكر الزركشي و 

 . (3)ليست مبجاز؛ لعدم  النقل أن ، إلمام الرازي أن ا
عن التحقيق؛ فإن اإلمام الرازي ال يرى مبعزل    وما نسبوه إىل اإلمام الرازي  

اجملاز أعم من حيث إن كل استعارة جماز،  أن االستعارة ليست من اجملاز، وإمنا يرى أن  

 

للبالغة   (1)  الواضح  وانظر:  227-3/221)  املنهاج  االستعارات  (،    ، (13)ص: للعصام    ، السمرقنديةشرح 
 (. 20)ص:حاشية الشيخ الدمنهوري )لقط اجلواهر السنية( 

 (. 44)ص: البالغة الصافية يف املعاين والبيان والبديع  (2) 
 (. 90-89(، مقدمة تفسري ابن النقيب )ص:3/434)   البهان يف علوم القرآنانظر: ( 3) 
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فبينهما عموم وخصوص مطلق، فبعض اجملاز استعارة، وكل   .(1) وليس كل جماز استعارة
 استعارة جماز. 

قال:–أعم من االستعارة؛ ألهنا  عنده  اجملاز  ف نقل االسم عن ع  -كما  بارة عن 
وليس كل جماز للتشبيه. وأيضا ليس    ،للتشبيه بينهما على حد املبالغة  ؛أصله إىل غريه

البديع ابب  من  جماز  البديع  ،كل  من  فهي  استعارة  جماز   ،وكل  يكون كل  فال 
 . (2) استعارة

اللغو  اجملاز  من  االستعارة  أن  التحقيق    ،عقليالال  ،  يواحلاصل  كما  –على 
؛  يف غري ما وضع له يف اصطالح التخاطبحاصلة من استعمال اللفظ    ، وهي-سيأيت

 وذلك زايدة يف املبالغة، وهي نكتة االستعارة. 
وحاصل التحقيق: أن ادعاء دخول املشبه  "  :قال عبد احلكيم السيالكويت  

إذ ليس معناه ما فهمه    ؛ ىف جنس املشبه به ال يقتضى كوهنا مستعملة فيما وضعت له
ه به فيه استعمال ملا  ه به له حقيقة حىت يكون لفظ املشب  عاء ثبوت املشب  من اد ِ   املستدل  
ا به، بل معناه: جعل  هً ه به مشب   وهو جعل غري املشب    ي،أمر عقل   ز يفوالتجو    ، وضع له

موضوع  عاء أن لفظ املشبه به   بوصف مشرتك بني املشبه واملشبه به، واد ِ املشبه به مؤواًل 
أن الدخول   خفاء يفوغري متعارف، وال    ،لذلك الوصف، وأن أفراده قسمان: متعارف

املفرد  هو  له  املوضوع  ألن  له؛  وضعت  فيما  مستعملة  يقتضى كوهنا  ال  املعىن  هبذا 
 . (3) " واملستعمل فيه هو املفرد الغري املتعارف ، املتعارف
 

 

 (. 398)ص:  البالغةأسرار (، 1/462) دالئل اإلعجاز انظر: ( 1) 
 (. 2/59)  كشف األسرار شرح أصول البزدوي(، وانظر:  100انظر: هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز )ص:  (2) 
 (. 488)ص:  على املطول  حاشية السيالكويت  (3) 
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 هل الستعارة جماز لغوي أم عقلي؟رابًعا: 
أن بيان  من  بد   ال  املسألة  هذه  املاجملازَ   ولتقرير  اللفظ  هو  ما س :  غري  يف  تعمل 

 .لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن الوضعي ؛(1)وضع له يف اصطالح التخاطب
وضع   اللفظهو   ما  غري  يف  التخاطب  املستعمل  اصطالح  يف  وجه    ، له  على 

إرادته  (2)يصح عدم  قرينة  له.  مع  بد    املوضوع  العالقة  فال  من  ليتحقق    ؛للمجاز 
   .االستعمال على وجه يصح

السعد   العالمة  بقوله:  "  :قال  قيد  واشرتاط )وإمنا  يصح،  وجه  على 
ا إىل كتاب؛ مشريً   (خذ هذا الفرس)ليخرج الغلط من تعريف اجملاز، كقولنا:    (؛العالقة

   .(3) ألن هذا االستعمال ليس على وجه يصح

 

وإن كان    (1)  فإنه  جمازًا؛  الدعاء  يف  الشرع  بعرف  املخاطب  استعمله  إذا  )الصالة(  لفظ:  حنو  فيه  ليدخل 
مستعماًل فيما وضع له يف اجلملة ]؛ ألهنا موضوعة يف اللغة للدعاء، فاستعماهلا فيه استعمال فيما وضع  

التخا به  وقع  الذي  االصطالح  له يف  وضع  فيما  مبستعمل  اجلملة[..فليس  يف  اإليضاح  له  بغية  طب. 
(3/77  .) 

غري ما وضع له تتوقف    ىف اجملاز من مالحظة العالقة؛ ألن صحة استعمال اللفظ يف  يؤخذ منه أنه ال بد    (2) 
 . خل عليه ا ..تفريع قوله. بعد فال بد   ولذا صح   ؛ على مالحظتها

يعدفمثل    (3)  اجملاز   ال  ألنه  من  ما وضع  -؛  اللفظ يف غري  فيه  استعمل  ولكن -له وإن  بني    ،  فيه  ال عالقة 
غري ما وضع له ال لعالقة من غري تعمد لذلك    املراد ابلغلط اخلارج من التعريف ما استعمل يفف  املعنيني.

اللساين  ،االستعمال  الغلط  اللفظي وهو  أو  يقول:    أن  وأراد  إىل كتاب  أشار  إذا  هذا  ): كما  خذ 
معناه   فإن استعمل اللفظ يف  :االعتقاد   الغلط يفوأما    (.خذ هذا الفرس )فسبق لسانه وقال:    (،الكتاب 

ا أنه احليوان املفرتس املعلوم، فإذا هو فرس فهو  معتقدً   (انظر إىل هذا األسد )حبسب اعتقاده كأن يقول:  
يف   ؛ حقيقة األصل  الستعماله  يصب   يف   يمعناه  مل  وإن  يف   . اعتقاده  استعمل  حبسب    وإن  معناه  غري 

اجملاز؛    ا أنه رجل شجاع صدق عليه حد  ا للفرس معتقدً مشريً   (انظر إىل هذا األسد)اعتقاده كأن يقول:  
الذ  ألنه يف  استعمله يف  ياعتقاده  املعتب  معناه  هو  مل يصب يف   ؛ غري  وإن  العالقة يف   لعالقة    = ثبوت 
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ألهنا مستعملة ىف غري   ؛ لتخرج )الكناية(  (؛ مع قرينة عدم إرادته)  وإمنا قيد بقوله: 
 .(1) مع جواز إرادة ما وضعت له  ما وضعت له

  : العالقة هي   قد تكون و والعالقة: هي املناسبة بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي،  
غريها. تكون  وقد  املعنيني،  بني  العالإف  )املشاهبة(  كانت  فاجملاز  ذا  )املشاهبة(  قة 

 . ابعتبار العالقةوذلك  .(فهو )جماز مرسل الإ، و )استعارة(
معناه إىل غري ما هو له؛ لعالقة، مع وإن وقع التجوز يف إسناد الفعل أو ما يف  

 قرينة مانعة من إرادة اإلسناد احلقيقي، فهو )جماز عقلي(. 
له؛  نفسها  األلفاظ  يف  التجوز  يكون  اللغوي  اجملازف ، فرياد منها غري ما وضعت 

الفعل، أو ما يف    دنس ت  أن   وهو  اإلسناد،  فأساسه:  (العقلي  اجملاز )أما    لعالقة املشاهبة. 
هو   غري  إىل  معناه التأويل  ما  من  بضرب  أصالة  فله  اللفظ،   اللغوي  اجملاز ،  يف  يكون 

 والعقلي يف اإلسناد. 
، مع أن  ( القصرريبىن األمو)  .ا فيه إذا كان سببً  ( سب زيد أابه: )فمن ذلك قوهلم

  مع أن املنبت هو هللا ،  (أنبت الربيع البقل)كقول املؤمن:  و الباين هم البناؤون ال األمري،  
 ،   ومن ذلك قوله   . ل فيهيخبالف قول اجلاهل ذلك؛ ألنه اعتقاده، فال أتو :  

ناابِلا حمس بْعا سا نْباتاْت سا
ا
  :ويسمى  ،إسناد اإلنبات ِإىل احلبة إسناٌد جمازيف  [،261]يوسف:  ىجسأ
وإمنا نسب اإلنبات إليها؛ ألهنا    ،ألن املنبت يف احلقيقة هو هللا    (؛اجملاز العقلي)

 كانت سبًبا له كما ي نسب ذلك إىل األرض واملاء.
 

إليه = الفتاح   .املشار  )مواهب  يعقوب  البن  انظر: حاشية  3/260)  الدسوقي  حاشية   (،2/257،   ،)
 (. 23الشيخ البيجوري على السمرقندية )ص:

املعاين انظر:  (  1)  )ص:خمتصر  للسعد  حاشية  218،  تلخيص    (،261-3/258)   الدسوقي (،  شرح  األطول 
العلوم الفتاح   (، 1/84)  مفتاح  األفراح  (،2/16)   مواهب  إلمتام    (، 127-2/126)  عروس  حتقيقنا 

 (. 205-2/204الدراية )
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 ، من اسم فاعل، أو اسم مفعول :اجملاز العقلي: هو إسناد  الفعل، أو ما يف معناهف
مصدر له  أو  مالبس  لعالقة ،  إىل  املتكلم،  حال  من  الظاهر،  يف  له  هو  ما  غري 

 مع قرينة متنع من أن يكون اإلسناد إىل ما هو له.  ،(1) املالبسة
 مسي   ولذا  فاعلها؛  إىل  إسنادها  ابستحالة  العقل  يقضي ما:  لألخبار  العقلي  اجملازف

 إال   كان  ما:  جمازه  أن  والغرض  املركب،  اجملاز:  له  ويقال  كثري،  القرآن  ىف  وهو  ا،عقليًّ   جمازا
اهااحمس  :  كقوله  وهذا  تركيبه،   أجل  من ال ثْقا

ا
أ رُْض 

ا
اْْل ِت  ْخراجا

ا
أ   فإن   ؛[2: الزلزلة ]  ىجسوا

 

هي األمور  اإلسناد إىل الزمان، حنو: )  -1  (: اجملاز العقلي)أشهر عالقات  وهاك    (. 57انظر: املطول )ص:  (1) 
(، ط:  34]راثء األندلس، أليب البقاء الرندي )ص:  ساءته أزمان(   ه زمنٌ من سر  ***   ل وَ ا د  كما شاهدهت  

  . أسند االساءة والسرور إىل الزمن، وهو مل يفعلهما، بل كان واقعني فيه على سبيل اجملاز   [ كنوز األندلس
املكان، حنو:    -2 إىل  ْتِِهمْ حمساإلسناد  َتا ِمْن  ْرِي 

ُتا ارا  نْها
ا
اْْل لْناا  عا اجلر   [، 6]األنعام:  ىجس واجا أسند  إىل    ي فقد 

جاريةاأل وليست  للمياه،  أمكنة  وهي  ماؤها.  ، هنار،  اجلاري  جار(.   بل  )هنر  قوهلم:  ذلك    -3  ومن 
اإلسناد   -4 ، وبىن عمرو بن العاص الفسطاط(، وحنو ذلك.  القصر ريبىن األم   اإلسناد إىل السبب، حنو:

املصدر  جد ه(،إىل  )جد   ذلك    ، كقوهلم:  احل ومن  فراس  أيب  )مداينقول  جد  :  إذا  قومي  سيذكرين 
البدر ***جدهم يفتقد  الظلماء  الليلة  فراس )ص:ويف  أيب  ]ديوان  اجلد،  ([،  165(  إىل  اجلد  أسند  فقد 

اجلاد االجتهاد، وه  : أي فاعله  بل  له،  بفاعل  ليس  أياجلاد جد    جد    : فأصله   ،و  اجتهادً   : ا،  ا،  اجتهد 
حنو:   ،إسناد ما بين للفاعل إىل املفعول  -5 الفعل إىل اجلد. سنَد أوهو اجلاد، و   ،فحذف الفاعل األصلي

الوامق ) حديث  أي  (،سرين  الوامق،  وهو  الفاعل،  اسم  استعمل  أي  م حب  ال  )  :فقد  املوموق،  بدل   )
ف احملبوب.إاحملبوب،  املراد: سررت مبحادثة  قوله    ن  اِضياة  حمس  :ومن ذلك  را ة      [،21]احلاقة:  ىجسِعيشا

فقوله:  مرضية،  اِضياة  حمس  يعين:  الرضا يف كلمة ىجسرا إسناد  القرآين  التعبري  فاعل، وقد جاء يف هذا  اسم   : :  
اِضياة  حمس العيشة  ىجسرا الراضي هو صاحب  العيشة، مع أن  اء   حمس  : . ومن ذلك قوله  إىل  ما ِمْن  ُخلِقا 

افِق   ومن ذلك قوهلم:  لفاعل،  إسناد ما بين للمفعول إىل ا   -6  وحنو ذلك.أي: مدفوق،    ،[6:الطارق]  ىجسدا
َعم) –م  مالئ ال مفعَ   ي:أ  -بكسر العني املهملة–مفِعم    فإن السيل،  -املهملة   بفتح العني -(  سيٌل م ف 

لْناا  حمس  :قوله    حنو و   ،  مألته ماء   : يقال: أفعمت اإلنء   . : مملوء ي أ  ، -ابلفتح عا تا الُْقْرآنا جا
ْ
أ ِإَوذاا قارا

َلا   ِينا  اَّلَّ باْيا  وا ْسُتوًرا بايْناكا  ما ابًا  ِحجا ةِ  بِاآْلِخرا ا، فقد جعل احلجاب  ساترً   :أي  [،45:اإلسراء]  ىجسيُْؤِمُنونا 
 ا، مع أنه هو الساتر.  مستورً 
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 معناها  على  موضوعة   ألهنا  حقيقة؛  واألرض  معناه،   على  الداللة  ىف   حقيقة  اإلخراج
 .األرض  إىل اإلخراج إسناد جهة من نشأ  إمنا واجملاز األصلي،

يَّناْت حمس  :قوله    وحنو ازَّ وا ا  ها زُْخُرفا رُْض 
ا
اْْل ِت  ذا خا

ا
أ إِذاا  ِتَّ    ، [24:يونس ]  ىجسحا

  إسناد   جهة   من  حاصل   اجملاز  لكن  حقيقتها،  على  واألرض  حقيقته،   على  فاألخذ
 .  (1)األرض.. إىل األخذ

 يف النسبة اإليقاعية كذلك   أييتفهو  ز العقلي كما أييت يف النسبة اإلسنادية ااجملو 
 اإلضافية، واإلنشائية. و 

 يف   يكون  أن  من  أعم  العقلي  اجملاز  إن")املطول(:    يف  قال العالمة السعد  
  از، جم  إليه  يسند  أن  حقه  ما  غري  إىل   الفعل  إسناد  أن  فكما  غريها،   أو  اإلسنادية  النسبة
 أن   حقه  ما  غري  إىل  املضاف  وإضافة  عليه،  يوقع  أن  حقه  ما  غري  على  إيقاعه  فكذا

 . (2) "األصلي موضعه جاز  ألنه إليه؛  يضاف
أو مبتدأ إىل خب فهي  إذا كانت نسبة فعل إىل فاعل،  البالغة  والنسبة يف علم 

 . (النسبة اإليقاعية)، لكن لو كانت فعل إىل مفعول فهي (النسبة اإلسنادية )
 

 :اإليقاعيةالنسبة 
 ؛ لنكتة. عليه يوقع  أن حقه ما غري على الفعل إيقاع هيو 

 

 (. 1/393(، مفتاح العلوم )366/ 1(. وانظر للمزيد: أسرار البالغة )143-3/142( انظر: الطراز )1) 
)ص:  (2)  وانظر:  59املطول  )ص: (،  املعاين  )،  ( 39خمتصر  الدسوقي  اللب  416-415/ 1حاشية  حلية   ،)

( من طبعة مصطفى البايب  48(، دار الكتب العلمية، و)ص:194املصون بشرح اجلوهر املكنون )ص:
 (. 57 -4/57) املنهاج الواضح ، (2/475)احلليب، القاهرة، وانظر: حاشية القونوي 
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: وأصله  احلقيقي،  املفعول  غري   على  الفعل  وقع  فقد  النهر،   أجريت:  قولك   مثل
  إيقاع   ففي  له،  مكان  والنهر  للفعل  احلقيقي  املفعول  هو  فاملاء  النهر،  يف  املاء  أجريت
الليلو   اإليقاعية،   النسبة   يف  جتوز  النهر  على  أجريت  الفعل نومت  أوقعت    ،حنو:  أي: 

املفعول احلقيقي، واألصل:  الشخص؛ ألنه هو  الليل، وحقه أن يقع على  التنومي على 
 . نومت الشخص يف الليل

ْمرِيحمس  :ومن ذلك قوله  
ا
أ ِطيُعوا 

ا
أ تُِطيُعوا  حمس  :وقوله  [،  90]طه:  ىجسوا َلا  وا

ْمرا الُْمْْسِفِيا 
ا
  حقه   ما  أوقع  فقد  أمرهم،  يف  املسرفني  تطيعوا  وال:  وأصله  .[151:الشعراء ]  ىجسأ

يطاع  اجملازي؛   املفعول  على  الصريح  املفعول  على  يقع  أن ال  األمر  هو    ، ألن  وإمنا 
 وال تطيعوا املسرفني يف أمرهم. :أي  ،صاحبه

 
 اإلضافية:النسبة 

إليهوهي   واملضاف  املضاف  بني  البني،  (1) األهنار  ي جر   :حنو ،  الواقعة  وغراب   ،
الليل: فنسبة   الغراب،   : اجلري إىل األهنار جماز عالقتهومكر  البني إىل  املكانية، ونسبة 

 مانية الز   :عالقته بية، ونسبة املكر إىل الليل جمازالسب :جماز عالقته
  ، البقل يف وقت الربيع  إنبات هللا  ، أي:  إنبات الربيع البقل  أعجبين  تقول:

 املريض بسبب الطبيبشفاء هللا ، أي: سرين شفاء الطبيب املريضوتقول: 
 ***   *** 

  

 

، وأما لو  (الالم )  :اإلضافية، إذا جعلت اإلضافة مبعىن ( جعل هذا وما بعده من املثالني من اجملاز ىف النسبة  1) 
 )يف( فال يكون جمازًا، بل حقيقة، واملدار يف هذا على قصد املتكلم.  : جعلت مبعىن
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أيضً  جاء  فقد  اإلثبات،  يف  مضى  ما  مجيع  يف  جاء  النفي، كقوله وكما  يف  ا 
  :ُتُهمْ حمس ُِتاارا ْت  بِحا را ا  ما إىل  قصدً ،  خسرت جتارهتم  :مبعىن  [، 16]البقرة:  ىجسفا ثبات  إا 

نف أي: سهر(1) ثبات اإل  ي النفي، ال  ليلي،  نم  ما  الرايح مبا ال  وحنو: جتري  ،  ، وحنو: 
 تشتهي السفن، أي: مبا تكره.

ْن  حمس  : حنو قوله    ، نشاءا يف اإلويكون أيضً 
ا
أ ُمُركا 

ْ
تاأ تُكا  ًلا صا

ا
يُْب أ قاالُوا ياا ُشعا

آبااُؤناا ْعُبُد  يا ا  ما ْوقِدْ حمس  : قوله  وحنو    ،(2) [87]هود:  ىجسناَْتُكا 
ا
ِي    فاأ ِ الط  ا  لَعا اُن  اما ها ياا  َِل 

ًْحا ْل َِل ِصا ًْحاحمس وقوله:  ،  [38]القصص:  ىجسفااْجعا اُن ابِْن َِل ِصا اما وقوله:    ،(3) [36]غافر:  ىجسياا ها
 

نفأن  فإ  (1)  به  به  أ ن  إ و   ،الربح فقط كان حقيقة   يريد  السعد      .اثبات اخلسران كان جمازً إ ريد  العالمة   قال 
  ( شرح املقاصديف  :) "  إسناد الفعل املنفي إىل غري الفاعل واملفعول يكون حقيقة إذا قصد نفي

وما صام هناري    ، ما نم ليلي   :ا إذا قصد إسناد النفي مثل وجمازً   ، ما نم الليل بل صاحبه  : اإلسناد مثل
وإن كان ظاهره على نفي اإلسناد    . وكذا ما ليلي بنائم  ،سهر وأفطر وخسرت  : مبعىن  ،وما رحبت جتارته 

على    حاشية السيالكويتانظر:  و   (،2/120)  شرح املقاصد يف علم الكالم  ".. ليلي ساهر  :املعىن   كان
   (.120)ص:   املطول

ا هو عبادة ما كان يعبده  ا عظيمً أن نرتك أمرً   :حال تلبسك هبا   : يفيأ   ،صالتك  أأيمرك ربك يف  :األصل   (2) 
  إىل ضمري الصالة، ال يف   ( أتمر )   : إسناد   فهو من اإلسناد للمفعول به بواسطة احلرف، فاجملاز يف   ، آابؤن 

وقد أجاز بعض    (. 1/179)  مواهب الفتاح وانظر:  (،  1/440)   نسبة اجلملة للمبتدأ. حاشية الدسوقي
هذا   من  ملا كان  العلم  يكونأهل  أن  ابلكناية   القبيل  االستعارة  ابب  ال  ،من  ملذهب    سكاكي أخًذا 

  (. 167-8/166)  حاشية الطييب على الكشاف. انظر: يف اجملاز العقلي 
هامان مل ينب الصرح    ألن    ؛ السببية  : وزير فرعون جماز عقلي عالقته  ، وهو ففي إسناد بناء الصرح إىل هامان  (3) 

  : قال العصام      ا يف البناء أسند الفعل إليه. بنفسه، وإمنا بناه عماله، ولكن ملا كان هامان سببً 
هلامان " ليس  ابلبناء  األمر  أن  ابلبناء   ،وفيه  اآلمر ابألمر  الكالم  ؛بل  هبذا  قصد  هامان    : ألنه  أيمر  أن 

فينبغي أن يقال: وأن ال يكون األمر هلامان، ولك أن تقول: املراد أن ال يكون أمر العملة    . العملة ابلبناء 
ابلبناء هلامان؛ ألن فرعون هو اآلمر هلم بنفسه يف هذا الكالم، ال مفوضا لألمر إليه، فتبصر إن كان لك  

(،  1/281)  األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم "  حدة النظر؛ فإن هذه اإلشارة ليست لضعيف البصر 
 (. 66وانظر: املطول )ص:
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فاتاْشِقا حمس اْْلانَّةِ  ِمنا  ا  نَُّكما َُيْرِجا هناركوحنو:    [. 117]طه:  ىجسفاًلا  وليجد (1) وليصم   ،
 وما أشبه ذلك.  ..،(3) ، وليت النهر جار (2) جدك

هو الكالم املفاد به خالف  )اجملاز العقلي( بقوله: "  وقد عر ف السكاكي  
فيه احلكم  املتكلم من  عند  بوساطة وضع  ؛ما  للخالف ال  إفادة  التأويل    ، لضرب من 

الب )  :كقولك  الربيع  املريض)و  (،لقأنبت  الطبيب  الكعبة)و  (،شفى  اخلليفة    (، كسا 
 . إىل غري ذلك  (4) "(..هزم األمري اجلند)و

السكاكي   به   ولكن  مقتنًعا  يكن  ومل  العقلي،  اجملاز  ذلك  بعد  أنكر  قد 
على النحو الذي عليه مجهور البالغيني، فألبسه ثواًب يغاير ما تعارف عليه البالغيون،  

 (. ابلكناية  االستعارة)  :ما ذكر من أمثلته إمنا هو من قبيل أن إىل اذاهبً 
 قبيل التناقض بني اإلثبات واإلنكار. وعد  البعض  ذلك من 

  احلقيقي،  الفاعل عن استعارة البقل( الربيع )أنبت يف: (الربيع) -مثاًل - جيعلفهو 
   االستعارة. قرينة إليه  (نبات )اإل نسبة وجيعل  التشبيه،  يف املبالغة بواسطة

 

 . ولتصم أنت ىف هنارك  : أصله  (1) 

: ولتجتهد  يأ  ، اولتجد جدًّ   : بكسر اجليم وضم الدال، وأصله   ( جدك )وليجد( بفتح الياء وكسر اجليم، وو)  (2) 
لصدوره    ؛وهو الشخص ىف تعلق الفعل بكل منهما  ي،ا للفاعل احلقيقا، فلما كان املصدر مشاهبً اجتهادً 

  من الفاعل، واملصدر جزء معناه، صح إقامة املصدر مقام الفاعل يف إسناد الفعل إليه. حاشية الدسوقي 
 (. 1/179) مواهب الفتاح (، وانظر: 1/439)

الذ  :أصله   (3)  النهر؛ ألن  النهر، فأسند اجل  ي ليت املاء جار ىف  النهر    ير يتمىن جريه هو املاء ال  املتمىن إىل 
 . ملالبسته للماء ابحمللية، فاجملاز ىف إسناد جار إىل ضمري النهر ؛اجمازً 

 (. 57-53)ص:  (، وانظر: حاشية العالمة الصبان على العصام على السمرقندية393)ص:  لوممفتاح الع (4) 
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يف سلك االستعارة ابلكناية جبعل   فالذي عندي هو نظم هذا النوع":  قال  
احلقيقي الفاعل  ابلكناية عن  استعارة  عليه    ،الربيع  ما  التشبيه على  املبالغة يف  بوساطة 

 .(1) .." مبين االستعارة كما عرفت وجعل نسبة اإلنبات إليه قرينة االستعارة 
 فاملراد ابلربيع عنده: الفاعل احلقيقي، أي: القادر املختار.  

ولكن هذا من ابب املبالغة يف التشبيه،   ، وهو ال يدعي أن الربيع هو هللا  
 حيث يفرتض افرتاًضا أن )الربيع( صار فرًدا من أفراد الفاعل املختار.

هو افرتاض ما ليس مبصداق مصداقًا، أي:   فاجملاز العقلي عند السكاكي  
كلمة، ويكون محل الكلمة  أنه يفرتض مصداقًا جديًدا لتلك احلقيقة، مث حيمل عليه ال

 عليه محاًل حقيقيًّا. 
ذلك االفرتاض من مصاديق الفاعل املختار، وبعد  أن )الربيع(    -مثاًل –فيفرتض  

الفاعل   إىل(  اإلنبات )  إسنادمحاًل حقيقيًّا، فالتجوز عنده ليس يف    )اإلنبات( عليه    حيمل
 لفاعل املختار. لمصداقًا )الربيع( ، وإمنا التجوز يف افرتاض املختار

العقلي على ما ذكره السكاكيفما يسمى   العقلية، واجملاز  هو     ابحلقيقة 
   .ال اإلسناد ،الكالميف 

 وعلى ذلك فإن التجوز عنده يف )الربيع( من حيث افرتاضه فاعاًل خمتارًا. 
إذا مل يكن من كافر وال كذاًب   (أنبت الربيع البقل)يف  "  :  قال ابن السبكي

 أقوال: 
 .   ، وهو رأى ابن احلاجب(أنبت )  أن اجملاز يف :أحدها
 . ي ، وهو رأى السكاك(الربيع)  أنه يف :الثاين

  
 

 (. 401-400)ص: املصدر السابق   (1) 
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 .   اإلسناد، وهو رأى عبد القاهر واملصنف أنه يف :الثالث
فيه يف  :الرابع فال جماز  متثيل،  أورد  اإلسناد، وال يف  أنه  بل هو كالم   ؛ اإلفراد، 

 وهو اختيار اإلمام فخر الدين،  فينتقل الذهن منه إىل إنبات هللا    ، ليتصور معناه
" (1) . 

إن الرتاكيب ال تساعده فيها إال  بتكل ِف    وقد تعقبه كثريون يف مواطن، وقالوا:  ال
 أتويل  وتعسف. 

 ما  أو  الفعل  اسناد  واإلسناد عند اجلمهور إما أن يكون إىل احلقيقة العقلية، وهي
  قرينة   مع  لعالقة  له؛   وضع  ما  وإما إىل غري الزرع(،  هللا   حنو: )أنبت  له،  وضع  ما  معناه  يف

 وهو اجملاز العقلي، وله عالقات تقدم بياهنا.له،  هو ما  إىل اإلسناد إرادة من مانعة
  )الربيع(     :ب   إىل أن املراد      ذهاب السكاكي    اخلطيب  توهم  قد  و 

البقل)يف   الربيع  احلقيقي حقيقة  ( أنبت  أ  ،الفاعل  فاعل حقيقيال  بصورة  متصور   ، نه 
 مبنية على هذا األساس. فأورد عليه اعرتاضات 
مذهب   ويراد يف    السكاكي  وليس  املشبه،  يذكر  أن  ابلكناية  االستعارة 

 .املشبه به حقيقة كما فهم املعرتض
ادعاء به  املشبه  املراد  عاقل  ؛ بل  يقول  ابمل  :إذ ال  املراد  قولنا:  إن  خمالب )نية يف 

بفالن  نشبت  احلقيقي  (املنية  األسد  يف   ،هو  يبالغ  مث  ابلسبع،  املنية  يشبه  إمنا  فهو 
للسبع فردان: فرد حقيقي،   ،التشبيه السبع حبيث يصري  أفراد  املنية فرد من  فيدعي أن 

مث يذكر املشبه، ويريد به املشبه به    ،وفرد ادعائي، وهو املنية   ،وهو ذلك احليوان املفرتس
 ...واملسألة مبسوطة يف مظاهنا.ادعاء

 

 (. 1/155)  املفتاح عروس األفراح يف شرح تلخيص   (1) 
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اخت فقد  هذا  النظر  وعلى  حنو:لف  اِضياة  حمس  : قوله    يف  را ة   ِعيشا ِِف  ُهوا   ىجسفا
اِضياة  حمس :قوله  ف  [،21:احلاقة] مرضية على التجوز يف الكلمة نفسها أو يف    :مبعىن  ىجسرا

اإلسناد  عقليًّا    جمازفيكون    إسنادها. أو  يف  مبعىن   لغوايًّ   ،  الفاعل  اسم  اسم    :جبعل 
مبعىنو   .املفعول فاعل  فيه  جاء  داافِق  حمس  : قوله  مفعول    :مما  اء   ما ِمْن   ىجس ُخلِقا 

تا    ِإَوذاا حمس  :   يف قولهفاعل    :كما جاء مفعول مبعىن  ، مدفوق  :مبعىن  [، 6:الطارق ]
ْ
أ قارا

ْسُتوًرا  ابًا ما يُْؤِمُنونا بِاآْلِخراةِ ِحجا ِينا َلا  باْيا اَّلَّ بايْناكا وا لْناا  عا   : أي  [،45:اإلسراء]  ىجسالُْقْرآنا جا
 . ساترًا

اِضياة  حمس   قال أبو عبيدة والفراء    .(1) مرضية : أي ىجسرا
ذلك  يف  قيل  ما  إن  وحاصل  بالوصف  :  عقلي    أهناعيشة  جماز  ملالبسة   ؛راضية 

 مالبسة الصفة ملوصوفها.  ،وهو العائش ،العيشة حالة صاحبها
هبا صاحبها يرضى   : العيشة.  َأي  ال  العيشة  هو صاحب  من والراضي:  وذلك   ،

أي   قبيل جمازي،  عقلي  : اإلسناد  جماز  فهو  هبا،  صاحبها  اسم  ؛  (2)راض  راضية  ألن 
 وهو الفرح والغبطة. ،إذا حصل هلا الرضى  (رضيت) :فاعل

 

ن العرب وضعوا أشياء من كالمهم ىف موضع الفاعل، واملعىن: أنه مفعول، ألنه  "إ  :  عبيدةقال أبو    (1) 
فيه غريه   يفعل  اِضياة  حمس  حنو: ظرف  را ة   ِعيشا ِِف  ُهوا  فيها   ،ىجسفا يعيش  الذي  هبا  يرضى  القرآن   "وإمنا    جماز 

اِضياة  حمسفقوله:    .( 1/279) فخرج خمرج لفظ صفتها، والعرب تفعل ذلك إذا كان من    ،جماز مرضية ىجس  را
ليله   . ءيش  السبب يف نم  فيه   ، يقال:  هو  ينام  القرآن  "وإمنا  القرآن وانظر:  (،  2/268)   جماز  ،  معاين 

 (. 3/54، للزجاج )معاين القرآن وإعرابه (،  2/16للفراء )

  )مفعم(   فإسناد  مملوء،   أي:   -العني  بفتح-  مفَعم(   )سيل   حنو قولك:   الفاعل،  ما يالئم  :فمن اجملاز العقلي   (2) 
  به؛   املفعول  ويالئم  الفاعلية،   مالبسته  عقلي؛  جماز  فاعل:  وهو   السيل،   ضمري   إىل  للمفعول   مبين   وهو

اِضياة  حمس  حنو:   عليه   لوقوعه را ة   اِضياة  حمس  فإسناد   ،ىجسِعيشا   وهي   )العيشة(،  ضمري   إىل   للفاعل  مبين  وهو  ىجسرا
 ..إىل غري ذلك مما تقدم بيانه. املفعولية.  مالبسته(  عقلي  جماز )  به مفعول 
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راضية ليست  ب  ، والعيشة  فوصفها  اِضياة  حمس    : ولكنها حلسنها رضي صاحبها،   ىجسرا
له ما هو  إىل غري  الوصف  إسناد  املبالغة  ،من  الرضى    ؛وهو من  يدل على شدة  ألنه 

إليها  سرى  حىت  السكاكي  ؛بسببها  أرجع  االعتبار  ابجملاز      ولذلك  يسمى  ما 
 .  (1)العقلي إىل االستعارة املكنية 

اِضياة  حمس  :قال غري واحدو" على أنه من ابب النسبة ابلصيغة    ، ذات رضى  :أي  ىجسرا
  . (3)اأيضً   (مرضية)  :فيكون مبعىن  ، ملتبسة ابلرضا   (:ذات رضى)، ومعىن  (2)كالبن واتمر

وهو هنا    ، وغريه     كما صرح به الرضي   ، وأورد عليه أن ما أريد به النسبة ال يؤنث
إال    ،مؤنث التأويل  هذا  يصح  يقالفال  أن  للمبالغة  :  فيه  وقال   ،(4) التاء  حبث.  وفيه 

احلق أن مرادهم أن ما قصد به النسبة ال يلزم أتنيثه وإن جاء فيه على    :بعض احملققني
أح الغالب  األصل  اإلسناد يانً خالف  يف  جماز  أنه  على  ذكر  ما  محل  واملشهور   . ،  

 

  (، 237/ 8(، وانظر: حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي )133-29/132)التحرير والتنوير    (1) 
 (. 15/54)  روح املعاين

)متر(  للجوهري، مادة:    ، الصحاح   ذو متر ولنب.   : أي   ، رجل اتمر البن  : يقال  . الذي عنده التمر   : )التامر(   (2) 
(2/601 .) 

إن ما قصد به النسبة  :  أو يقال  ،فيه للمبالغة ال للتأنيث   ( التاء)فحينئذ    ، فال جماز يف النسبة وال يف الكلمة  (3) 
 ال يلزم أتنيثه ال أنه ال جيوز أتنيثه. 

)فالن راوية للحديث( للمبالغة، وليست لتوكيد املبالغة؛ ألن )راوي( ليست من     يف حنو قولك: التاء  تكون    (4) 
وزن   على  م(  )عال  ألن  املبالغة؛  لتوكيد  فيه  التاء  فإن  مة(  عال  )فالن  قلت:  إذا  ولكنك  املبالغة،  أوزان 

بالغة إىل فَ ع ال،  حيول اسم الفاعل عند قصد املو   )فع ال( من صيغ املبالغة، واملبالغة موجودة من غري التاء.
بشروط عمله  فيعملن  املبالغة،  أمثلة  اخلمسة  هذه  وتسمى  َفِعل،  أو  َفِعيل،  أو  فَ ع ول،  أو  َعال،  ِمف    ، أو  

يف  *** فَ ع ال او ِمف َعال او فَ ع ول(: ) 39يف )األلفية( )ص:   . قال ابن مالك  وهذه الصيغ مساعية 
 (. ذا وَفِعل  يل   قل  عِ ويف فَ ***فيستحق ماله من عمل)  ،( كثرة   عن فاعل   بديل 
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صاحبها  :واألصل راض  عيشة  إليها  ،يف  الرضا  دائمً   ،جلعلها  ،فأسند  عن خللوصها  ا 
 الشوائب كأهنا نفسها راضية.  

وعلى   .(2)كما فصل يف )املطول(  ،(1) وجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وختييلية
 ال يف اإلسناد.  يف الكلمة ز يكون اجملااألخري 
احمس:  ومن هذا القبيل قوله  * ذا ُمُهْم بِها ْحًلا

ا
ُمُرُهْم أ

ْ
ْم تاأ

ا
  وهو من  [،32]الطور:  ىجسأ

السبب إىل  اإلسناد  آبااُؤنااحمس  :وحنوه  .ابب  ْعُبُد  يا ا  ما ناَْتُكا  ْن 
ا
أ ُمُركا 

ْ
تاأ تُكا  ًلا صا

ا
  ىجسأ

  ا ملذهب السكاكي من ابب االستعارة ابلكناية أخذً     الطييب  وجعله  . (3) [87]هود:
  حيث شبه    ، من االستعارة املكنية  (نطقت احلال) فإنه جعل    ،يف اجملاز العقلي

الناطق ابإلنسان  به  ،احلال  املشبه  الزم  هو  ما  له  النطق  ،فأثبت  سبيل    وهو  على 
 . (4)التخييل. واجلمهور على أنه جماز عقلي

هبا، حيث مل تثمر هلم معرفة      بعقوهلم، فأزرى هللا وقد كان العرب يتفاخرون  
يجوز اعتبارها استعارة مكنية إن أريد التشبيه. وكل جماز عقلي يصح أن فاحلق والباطل. 

 يكون استعارة مكنية، وال عكس. 
أن   اإلسناد واحلاصل  الذ  يالعقل   ياجملاز  النحرير  ي هو  الشيخ  القاهر   قرره  عبد 

واستخرجه بفكرته الصافية، واتبعه على ذلك اجلهابذة من أهل هذه    ،   اجلرجاين
وهو الذي   ، (5)وغريمها من النظار  ،   ي، وابن اخلطيب الراز يالصناعة، كالزخمشر 

 

(، حاشية القونوي على  8/392(، حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي )15/54روح املعاين )  (1) 
 (. 20/201(، )57 -20/56البيضاوي )

 (. 67-65، للعالمة السعد )ص:ر: املطول انظ  (2) 
 تقدم. ( 3) 
 (. 254 / 18)  حاشية ابن التمجيد (4) 
 . ( 143/ 3انظر: الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ) (5) 
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السكاكي   البالغيني، ومذهب  يف بعض   وإن سلم من اعرتاضات   عليه مجهور 
 وتعسف.  تكلف أتويل منها يف أخرى إال معإال أنه ال يسلم املواطن 

 

 ؟عقلياللغوي أم ال از اجمل من قبيل هل الستعارةوبناء على ما تقدم ف
 للعلماء يف ذلك قوالن:

لغوي:  األول جماز  عقلي  أهنا  املرجح  ،ال  البيانينيعند    وهو  ألهنا   ؛مجهور 
ا  رأيت أسدً )  :يف قولك   (أسد   : )ف  ،وال ألعم منهما   ، ال للمشبه  ، موضوعة للمشبه به

ليكون    ؛ كاحليوان اجلريء مثاًل   ،وال ملعىن أعم منهما  ،ال للشجاع  ،موضوع للسبع  (يرمي
حقيقة عليهما  والرجل  ، إطالقه  األسد  على  احليوان  معلوم   كإطالق  وهذا  الشجاع، 

لرجل الشجاع اطالق على غري وهو ا  ،ه ا، فإطالقه على املشب  ابلنقل عن أئمة اللغة قطعً 
 . (1) ا لغوايًّ فيكون جمازً  ،رادة ما وضع له إما وضع له مع قرينة مانعة عن 

  :ال لغوي    أن التصرف فيها يف أمر عقلي    :مبعىن ،جماز عقليأهنا  : والثاين
والدليل ذلك   قالوا:  بعد    :على  إال  املشبه  على  تطلق  ال  يف عاء  اد ِ أهنا  دخوله 

الشجاعأببه؛  ه  املشب  جنس   الرجل  جعل  من  فردً   -مثاًل –  ن  األأا  نقل ؛  سدفراد  ألن 
املنقولة )االسم وحده لو كان استعارة لكانت   تستحق    ( يشكر)و  ( زيد  : )يك(  األعالم 

وملا كان االستعارة أبلغ من احلقيقة؛ ألنه ال بالغه يف إطالق االسم اجملرد    ،هذا االسم
معناهعارايً  قال:    . (2)  عن  ملن  يقال  أن  أسدً )وملا صح  زيدً   (،ارأيت  إنه جعله  يعين  ا: 

 

املعاين انظر:    (1)  اإليضاح  (،  222)ص:   خمتصر  )ص:  (، 100-3/99)بغية  حاشية  (،  361-360املطول 
خمتص  على  املعاين الدسوقي  )3/264)  ر  القرآن(،  288/ 3(،  علوم  يف  معرتك  (،  3/148)  اإلتقان 

 (. 4/56، شروح التلخيص )( 2/27)  األفراحعروس (، 208/ 1)  األقران
 . ا ا عقليًّ فلم يبق إال أن يكون جمازً أي: (.  3/149) اإلتقان  (، 223)ص:  خمتصر املعاين (2)  
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إذا تعدى إىل    ( جعل)ا؛ ألن  ا: إنه جعله أسدً كما ال يقال ملن مسى ولده أسدً   ا،أسدً 
تقول:    (،صري )  :مفعولني كان مبعىن للشيء، فال  إثبات صفة  أمريً )فأفاد  إال   (اجعلته 

ِينا ُهْم حمس:  على معىن أنك أثبت له صفة اإلمارة، وعليه قوله   ةا اَّلَّ ئِكا لُوا الْماًلا عا واجا
املعىن: أهنم أثبتوا صفة األنوثة، واعتقدوا وجودها فيهم،    [،19: الزخرف]  ىجسِعبااُد الرَّْْحاِن إِنااثًا

وعن هذا االعتقاد صدر عنهم للمالئكة إطالق اسم اإلنث عليهم، ال أهنم أطلقوه من 
ُهمْ حمس:  غري اعتقاد ثبوت معناه هلم؛ بدليل قوله   لْقا ِهُدوا خا شا

ا
وإذا    .[ 19:الزخرف]  ىجسأ

تبعً  االسم  نقل  املعىنكان  لنقل  االس    ا  مستعماًل كان  صح  م  وهلذا  له؛  وضع  فيما   
 التعجب يف قول ابن العميد:

 ي      من نفس   لي   ع ز    أع نفسٌ        مس  لين من الش  ل ِ ظَ قامت ت        
 (1)مسلين من الش  ل ِ ظَ ت   سٌ   مش      جب    لين ومن عل ِ ظَ قامت ت        

رِج اللفظ عن كونه    :واجلواب عنه أن ادعاء دخول املشبه يف جنس املشبه به ال خي 
فلبناء االستعارة    ؛-فيما ذكر- يف غري ما وضع له. وأما التعجب والنهي عنه  مستعماًل 

املبالغة حلق  قضاء  التشبيه؛  تناسي  املشب    ،على  أن  على  عن وداللة  يتميز  ال  حبيث  ه 
عن التعجب    يعلى املشبه به من التعجب والنهب  حىت إن كل ما يرتت  ، املشبه به أصاًل 

 . (2) اه أيضً يرتتب على املشب  
                            ***   ***    *** 

  

 

 تقدم.  (1) 
املعاينانظر:    (2)  املفتاح(،  224)ص:  خمتصر  لتلخيص  اإليضاح  الدسوقي    (،100-99/ 3)  بغية  حاشية 

 (. 148هناية اإلجياز )ص:،  (129/ 2) معاهد التنصيص (،  3/302)
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 بيان بَّلغة الستعارة:: خامًسا
 التصريح  من  أبلغ  االستعارة  وأن  احلقيقة،  من  أبلغ    اجملاز  أن  على  البلغاء    أطبق

  االستعارة   سبيل  على  ال  التمثيل  من   أبلغ  االستعارة  سبيل  على  التمثيل  وأن   ابلتشبيه، 
 . التشبيه من حيث القوة والضعف( يف )مراتبكما قدمنا 

ألن احلقيقة لو قامت ؛  االستعارة أبلغ من احلقيقة، ألجل التشبيه العارض فيهاو 
 . واالستعارة الفرع ،ألهنا األصل ؛مقامها كانت أوىل

 . اا ورونقً ازدادت حسنً وكلما ازدادت االستعارة خفاء 
ك  أن   (ارة االستع)واعلم أن من شأن  "  :   عبد القاهر اجلرجاينقال الشيخ  

ا، حىت إنك تراها أغرب ما ازدادت االستعارة حسنً   كلما زدت إرادتك التشبيه إخفاء 
أتليفً  ألف  قد  الكالم  إذا كان  إىل تكون  فيه ابلتشبيه، خرجت  تفصح  أن  أردت  إن  ا 

 قول ابن املعتز:  (1) ومثال ذلك  .عمس ويلفظه ال ،النفسشيء تعافه 
 (2) ع ن اابجلناة احلسن             راحته أغصان   أمثرت             

أال ترى أنك لو محلت نفسك على أن تظهر التشبيه وتفصح به، احتجت إىل 
تقول:   من  )أن  العناب  شبيه  احلسن،  لطاليب  هي كاألغصان  اليت  يده  أصابع  أمثرت 

عن حقيقة فتقدير التشبيه خيرج البيت  .  (3) "، وهذا ما ال ختفى غثاثته(أطرافها املخضوبة
 .ويسلبه ثوب اجلمالالبالغة، 

 

 أي: أبلغ االستعارات، وهي: ما كان التشبيه احلقيقي فيها أشد خفاء. ( 1) 
 و)اجلناة(: القاطفون، و)العناب( أراد أنمله اليت تشبه العناب ابمحرارها.  (.40)ص:  ابن املعتزديوان ( 2) 
اإلعجاز  (3)  صناعة  ،  (3/192)  (، 1/134)الطراز  وانظر:    (. 451-1/450)  دالئل  يف  الكبري  اجلامع 

واملنثور الكالم  من  )ص:84)ص:  األثريالبن    ، املنظوم  اإلجياز  هناية  الطويف    (. 144(،    : قال 
املخصوصة" لألنمل  والعناب  للطلب،  واالجتناء  لألصابع،  واألغصان  للظهور،  اإلمثار  فلو    . فاستعار 

  = لطال  (ظهر من أصابع يده اليت هي كاألغصان، لطاليب احلسن شبه العناب )ظهر التشبيه، أبن قيل:  
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الطويف   وذلك   وأبلغ  أشرف   االستعارة أن    : وذكر  حقيقتها،  اثبت   من 
  .ابلذوق السمعي، واإلدراك الطبعي، والنقل اإلمجاعي عن أهل هذا الشأن

 . (1) وسببه: إثبات حكم األقوى لألضعف
القرينةو  أشياء:  ثالثة  له  يطلب  استعارة  أو  جماز   أي   والش يء  (2) إن   والعالقة،   ،

 الث الث ابلغ األمهي ة َغَفَل عنه من أنكر اجملاز، وهو الن كتة. 
أقول: ابملدفع)  فعندما  يضرب  أسًدا  الرجل (رأيت  هنا  ابألسد  أقصد  فإمنا   ،

واليت هي: )احليوان  ، فههنا حقيقة مرتوكة، معدول  الشجاع اإلرادة،  عنها، ومستحيلة 
  ابملعىن اجملازي. (. وكان من املمكن أن آيت حبقيقة أخرى، وال آيتاملفرتس

ابملدفع(رأيت  ):  أقولفعندما   يضرب  الشجاع،  ، أسًدا  الرجل  من   وأردت   كان 
، فهنا تطلب رجاًل شجاًعا يضرب ابملدفع(  رأيت رأيت)أن أقول:  البداية  املمكن من  

 الكالم. حقيقةنكتة العدول عن 
قالوا: اجملاز  أن ينكروا  ومبعرفة النكتة يسقط ما قاله منكروا اجملاز، فعندما حاولوا  

هلل   لرسوله    ، ليس  احلقائق  وال  أببلغ  التعبري  عن  القول ،  عجز  فلم 
 ابجملاز؟! 

؛ أننا عندما نعرف النكتة، يتبني لنا بوضوح أن اجملاز أبلغ من احلقيقة  واجلواب:
املبينة، وليس فيها ما ميكن   إمنا خياطبنا ابللغة العربية  . وهللا  ألجل ذلك العدول

 أن حيل حمل اجملاز املستعمل من أي حقيقة يراد التعبري هبا. 
 

تشبيه، مع اإلجياز   الكالم، ورك، وزال رونقه. = املبالغة يف  إلكسري يف علم ا"  وشرط حسن االستعارة: 
 (. 110)ص: التفسري 

 (. 110)ص:  اإلكسري يف علم التفسريانظر:  (1) 
إرادة ما من    -كما يف اجملاز عموًما-  ال بد  يف االستعارة    (2)  اللفظ يف اصطالح    قرينة صارفة عن  له  وضع 

 . التخاطب
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والتعمية على املخاطب(  وكذلك فعندما يقولون: )اجملاز يلزم منه كذب املتكلم،  
؟! ومن أين أتيت التعمية  فمن أين أييت كذب املتكلم إذا كان قد نصب قرينة على مراده

  ، ونكتة مظهرة لبالغة العدولإذا كان هناك بني املعنيني: عالقة ابرزة، وقرينة بينت املراد
     . املعىن احلقيقي املوضوع له اللفظ عن  قد اقتضت عدم التعبري

  ؛ فإهنم زعموا أنه كذب   وأما الطاعنون على القرآن ابجملاز"  :   بن قتيبةقال او 
ا تسأل.ألن  ال  والقرية  يريد،  ال  وأدهل ِ   جلدار  جهاالهتم،  أشنع  من  سوء  وهذا  على  ا 

 نظرهم، وقلة أفهامهم. 
كان أكثر كالمنا    ،فعل ينسب إىل غري احليوان ابطاًل   ، وكلولو كان اجملاز كذابً 

جرة، وأينعت الثمرة، وأقام اجلبل، ورخص  ألن نقول: نبت البقل، وطالت الش    ؛افاسدً 
 ..إىل غري ذلك. عر.الس ِ 

ْمرُ حمسيقول:  وهللا 
ا
زاما اْْل  وإمنا يعزم عليه. ،[21]حممد: ىجسفاإِذاا عا

ُتُهمْ حمس :ويقول  ْت ُِتاارا بِحا ا را ما  وإمنا يربح فيها.  ،[ 16]البقرة:  ىجسفا
ِذب  حمس : ويقول م  كا ا قاِميِصهِ بِدا اُءوا لَعا  ب به. وإمنا كذ   ،[ 18]يوسف:  ىجسواجا

ضَّ حمسولو قلنا للمنكر لقوله:   نْقا ْن يا
ا
اًرا يُرِيُد أ كيف كنت أنت    ، [77]الكهف:    ىجسِجدا

اهنيار:  قائاًل  رأيته على شفا  بدًّ   (؟ا ماذارأيت جدارً ) يف جدار  أن يقول: مل جيد  ا من 
 .  ، أو يقارب أن ينقض  ، أو يكاد أن ينقض  أن ينقض   ا يهم  جدارً 

، وال أحسبه يصل إىل هذا املعىن يف شيء من لغات  ما قال فقد جعله فاعاًل وأايًّ 
    .(1) .."العجم، إال مبثل هذه األلفاظ

  

 

 اآلية من اجملاز. (، وسيأيت بيان ما تتضمنه 86-85)ص: بن قتيبة ، ال أتويل مشكل القرآن   (1) 
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ه  اجملاز، وهم  أن يصفَ ن قدح يف  وم"  :  عبد القاهر اجلرجاينوقال الشيخ  
ِرف  مبا ال خيفى،  اا عظيمً بغري الصدق، فقد َخَبط َخب طً  ين ...، ويَ ه  فكيف وبطالِب الدِ 

مداخل   به  اجلهِل  جانب  من  وللشيطان  عد ها،  يطول  جهات  من  إليه  َماس ٌة  حاجٌة 
من حيث    خف يٌة أيتيهم منها، فيسرق ِدينَ ه م من حيث ال يشعرون، وي لقيهم يف الضاللة

 .(1) " ..مهتدون وا أهنم ظن  
العلماء   بعض  إنكار  الغريب  القرآنومن  اجملاز يف  وابن   ،الظاهرية  : منهم،  وقوع 

 ،أن اجملاز أخو الكذب   :وشبهتهم  ،من املالكية  وابن خويز منذاذ  ،من الشافعيةال َقاصِ   
فيستعري وذلك   ،وأن املتكلم ال يعدل إليه إال إذا ضاقت به احلقيقة  ،والقرآن منزه عنه

 . حمال على هللا 
ولو سقط اجملاز من القرآن   ،هذه شبهة ابطلة، وقالوا: إن  على وقوعهواجلمهور  

 .(2)فقد اتفق البلغاء على أن اجملاز أبلغ من احلقيقة ،سقط منه شطر احلسن
م أبلغ من احلقيقة،  واجملاز يف كثري من الكال"  :  بن رشيق القريوايناوقال  
 . (3)"يف القلوب واألمساع اوأحسن موقعً 

 وجهني:واالستعارة تفارق الكذب من 
 .: البناء على التأويل أحدمها

 . : نصب القرينة على إرادة خالف الظاهرالثاين

 

 (. 391)ص:  عبد القاهر اجلرجاين، ل أسرار البالغة  (1) 
 (. 3/120) اإلتقان (، 2/255)   البهان يف علوم القرآنانظر:  (2) 
 (. 1/266العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ) (3) 
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يعين: أن يف االستعارة دعوى دخول يف )املطول(: "   قال العالمة السعد  
كما  –به قسمني  يف جنس املشبه به مبنية على أتويل، وهو جعل أفراد املشبه  املشبه  

 ، وال أتويل يف الكذب.-ذكرن
إرادة وأيًضا: ال   له   بد يف االستعارة من قرينة مانعة عن   املعىن احلقيقي املوضوع 

خالف الظاهر، خبالف الكذب؛ فإنه ال ينصب فيه قرينة على إرادة  دالة على أن املراد  
   .(1) يف ترويج ظاهره"خالف الظاهر، بل يبذل اجملهود 

 ليست بكذب ألمرين: االستعارة "  :هباء الدين السبكي  وقال: 
متأو ِ يمعنو   يخف  :أحدمها غري  الكاذب  ألن  التأويل؛  على  البناء  وهو  ل، ، 

وقد التبس ذلك على الظاهرية، فادعوا أن    ،نظر إىل العالقة اجلامعة  ،واملستعري متأول
   .اجملاز كذب، ونفوا وقوعه ىف كالم املعصوم، وهو وهم منهم

أن اجملاز ينصب   ،، وهو كالفرع عن األولي، أو غري لفظي: أمر ظاهر لفظالثاين
 . (2) "ظاهره املوضوع له  غري قائله قرينة تصرف اللفظ عن حقيقته، وتبني أنه أراد

 
 هل املستعار اللفظ أم املعىن؟ سادًسا: 

اجلرجاين   القاهر  عبد  الشيخ  يرون  "  : قال  وكأهنم  الناس  ترى  أنك  واعلم 
عما وضع    ( أسد)  :، وأنت تريد التشبيه، كنت نقلت لفظ(ارأيت أسدً )أنك إذا قلت:  

إال أن تعمد إىل   ( االستعارة)له يف اللغة، واستعملته يف معىن غري معناه، حىت كأن ليس  
امسً  فتجعله  الشيء  بني  اسم  فصل  ال  وحىت كأن  لشبيهه،  تسم(االستعارة )ا  وبني  ة  ي ، 

على ما هو   شيءوأشباه ذلك مما يوقع فيه اسم ال(..اخل.  اغيثً )  :، والنبت(مساء)  :املطر
 

 (. 363-362املطول )ص: (1) 
 (. 2/150)  عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح   (2) 
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ويذهبون عما هو مركوز يف الطباع من أن املعىن فيه املبالغة، وأن يدعى يف   منه بسبب،
برجل، ولكنه   ليس  أنه  يعار    (أسد)الرجل  أن  بعد  اللفظ من  يعار  إمنا  وأنه  ابحلقيقة، 
اسم يشرك يف  وأنه ال  أن يدخل يف جنس األسد. ال  (األسد)  :املعىن،  بعد  إال من   ،

 ذلك إذا رجع إىل نفسه أدىن رجوع. ا يعقل إال وهو يعرف ترى أحدً 
ومن أجل أن كان األمر كذلك، رأيت العقالء كلهم يثبتون القول أبن من شأن  

 . (1).."ا أبلغ من احلقيقةأن تكون أبدً  (االستعارة)
أن املشهور أن االستعارة صفة لِل فظ، وهو ابطل، بل   ذكر اإلمام الرازي  و 

 . (3)مث ذكر سبعة أوجه تدل على ذلك  ،(2)بواسطة اللفظ اًل أن املعىن يعار أو  احلق 
أن االستعارة إمنا تكون متعلقة   :عليه أهل التحقيق  يالذجاء يف )الطراز(: "أن  و 

   :ابملعىن، وهذا هو املختار، ويدل على ذلك أوجه ثالثة
أما أوهلا فألن اإلمجاع منعقد من جهة علماء األدب وأرابب هذه الصناعة    -  1

احلقيقة من  أبلغ  االستعارة  أن  قولنا:  ،  على  أسد)وأن  يف(زيد  يف  ،  وصف    املبالغة 
شجاعته، فلو مل تكن هناك استعارة    ، يف(يشبه األسد  زيد)الشجاعة أعظم من قولنا:  

مبالغة  (األسد)  :لفظ هناك  تكن  مل  مبالغة يف  ؛ونقله،  العبارة خالية من   ألنه ال  نقل 
   .وعرية عنه ،معناها

أسد، فالسابق من   لقيين)، و(ارأيت أسدً )ا فألن القائل إذا قال:  وأما اثنيً   -  2
جراءته، وليس    شجاعته، وزايدة يف  مبالغة يف  ؛سدهذا الكالم هو أنه صوره حبقيقة األ

ولو كان   ومعقوهلا،  الشجاعة  إثبات حقيقة  من  املقصود  من  ما كان  إال ألجل  ذلك 

 

 (. 433-432)ص: دالئل اإلعجاز انظر:   (1) 
 . مث بواسطته يعار اللفظ  (2) 
 (. 138-134انظر: هناية اإلجياز )ص:( 3) 
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ألنه ال يقال ملن مسى إنسان ابسم    ؛ ذلك من أجل استعارة اللفظ مل يكن هذا اإلطالق
  .حبقيقة اآلساد ا، وجعلهنه صريه أسدً إ :األسد

إِنااثًاحمس  :فلقوله  ا  وأما اثلثً   -  3 الرَّْْحاِن  ِعبااُد  ُهْم  ِينا  اَّلَّ ةا  ئِكا الْماًلا لُوا  عا   ىجسواجا
هذا   ،[19]الزخرف: فألجل  األنوثة،  صفة  للمالئكة  أثبتوا  أبهنم  مشعر  اآلية  فظاهر 

ابسم مسوهم  غري  (اإلنث )  :االعتقاد  من  عليهم  البنات  اسم  إطالق  الغرض  وليس   ،
معىن قال    ؛األنوثة  :اعتقاد  ُهمْ حمس   :هللا  وهلذا  لْقا خا ِهُدوا  شا

ا
مل   ، [ 19]الزخرف:  ىجسأ فلو 

   .(1)ذلك  النكري عليهم يف يعتقدوا األنوثة لكان ال وجه للمبالغة يف
 مث يتلوه اللفظ يف  ،اًل االستعارة إبثبات املعىن أو    أن املبالغة يف  :وظهر مبا خلصناه 

 . (2) "االستعارة
 

 أركان الستعارة:سابًعا: 
مستعار )، و(مستعار)وال بد لالستعارة من ثالثة أشياء:  "  :   قال ابن األثري

   (:مستعار له)، و(منه
 : نة. واملستعار منه واملستعار لهلإلاب  ؛فاللفظ املستعار، قد نقل من أصل إىل فرع

أحدمه محل  املعاينلفظان  من  معىن  يف  اآلخر  على  حقي  ،ا  عليه، هو  للمحمول  قي 
 جمازي للمحمول.

 

املعىن: أهنم أثبتوا صفة األنوثة، واعتقدوا وجودها فيهم، وعن هذا االعتقاد صدر عنهم للمالئكة إطالق  "و   (1) 
قوله   بدليل  هلم؛  معناه  ثبوت  اعتقاد  غري  من  أطلقوه  أهنم  ال  عليهم،  اإلنث  ِهُدوا حمس  : اسم  شا

ا
أ

ُهمْ  لْقا  (. 3/99)بغية اإليضاح    "ىجسخا
 (. 129-1/128) حقائق اإلعجاز الطراز ألسرار البالغة وعلوم  (2) 
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قوله   ذلك  يًْباحمس  : مثال  شا ُس 
ْ
أ الرَّ لا  اْشتاعا مستعار،   [.4]مرمي:  ىجس وا فهذا 

 : ومستعار منه، ومستعار له
هو  الذي  الفرع  إىل  النار  هو  الذي  األصل  نقل  وقد  االشتعال،  هو  فاملستعار 

وأما املستعار منه فهو النار واالشتعال هلا حقيقة. وأما املستعار   .لإلابنة  اقصدً   ؛الشيب
   .(1) "له فهو الشيب، واالشتعال له جماز

هباءو  )ف"  :السبكي    الدين  قال  منه  :  و  :(املستعار  به،  املستعار )املشبه 
و   : (له اللفظ  ( املستعار)املشبه،  له )ويشتق    ،هو  أ   (املستعار  االستعارة؛    : يمنه.  من 

 . (2) "ألهنا معىن يصح االشتقاق منه
الش يء الث الث يطلب له ثالثة أشياء: القرينة، والعالقة، و إن  أي  جماز  أو استعارة  و 

الن كتةابلغ األمهي ة بيان    كما–  ، وهي اليت قد غفل عنها من أنكر اجملاز،، وهو  تقدم 
 . -ذلك 

إن  و  قالوا:  بني  قد  منه)اجلامع  له )و   ( املستعار  النهار    (: املستعار  ضوء  مشاهبة 
 لبياض الشيب. 

وحكمته ذلك  أظهر   : وفائدة  هو  ما  إىل  ابلنسبة  أخفى  هو  ما  وهي وصف   ،
 على بالغة االستعارة.  تدل النكتة اليت

قوله      الرماينقال   تفسري  يًْباحمس  :يف  شا ُس 
ْ
أ الرَّ لا  اْشتاعا  أصل"  :ىجسوا

، وحقيقته: كثرة شيب الرأس، إال أن الكثرة ملا  وهو يف هذا املوضع أبلغاالشتعال للنار،  

 

مقدمة تفسري ابن    (،157-155هناية اإلجياز )ص:  (، وانظر:84-83، البن األثري )ص:اجلامع الكبري   (1) 
)ص: القرآن،(،  111النقيب  إعجاز  يف  القرآن (،  86-85)ص:  للرماين  النكت  علوم  يف    البهان 

 (. 150/ 3)  اإلتقان(، 3/435)
 (. 2/732)  حتقيق الفوائد الغياثية(، وانظر: 2/130)  تلخيص املفتاح عروس األفراح يف شرح   (2) 
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االنتشار   سريًعا صارت يف  تزايًدا  تتزايد  موقع يف كانت  وله  النار.  واإلسراع كاشتعال 
وقال   . (1) انتشر يف الرأس انتشارًا ال ي تاليف، كاشتعال النار"البالغة عجيب، وذلك أنه  

فلما نقل إليه ابن    ،ومل يوضع يف أصل اللغة للشيب  ،االشتعال للنار":  اخلفاجي  
التشبيه  ؛املعىن ا  ويسعى فيه شيئً   ،ان أيخذ يف الرأسألن الشيب ملا ك  ؛ملا اكتسبه من 
وتسرى   ،كان مبنزلة النار اليت تشتعل يف اخلشب  ، نه األوللو حىت حييله إىل غري    ،افشيئً 

  ، للبيان  ؛فهذا هو نقل العبارة عن احلقيقة يف الوضع   ،حىت حتيله إىل غري حاله املتقدمة
ألن احلقيقة لو    ؛ألجل التشبيه العارض فيها  ؛وال بد من أن تكون أوضح من احلقيقة

وليس خيفى على املتأمل أن   ،واالستعارة الفرع  ،ألهنا األصل  ؛قامت مقامها كانت أوىل
امسه:   عز  يًْباحمسقوله  شا ُس 

ْ
أ الرَّ لا  اْشتاعا الرأس  ىجسوا شيب  من كثري  هذا   ،أبلغ  حقيقة  وهو 

الشيخ    .(2)"املعىن عند  "  :زهرة  أبو  حممد  قال  معروفًا  يكن  مل  التعبري  هذا  وإن  
وللبياض وللمالزمة؛ وألنه  العرب، وذلك أنه شبه انتشار الشيب ابشتعال النار، للسرعة  

 .  (3) "ينتهي بتدمري ما تتصل به، وجتعل حطامه تراابً 
الكالم  وجه  فإن  وجهه،  على غري  اآلية  اليت يف  االستعارة  الكالم يف  جاء  وقد 

لكونه    ؛ ملا حيصل يف قلبه من املبالغة  ؛، وإمنا قلب(واشتعل شيب الرأس)فيها أن يقال:  
يف حالة القلب يستفاد منه عموم الشيب جلميع الرأس، ولو جاء الكالم على وجهه مل  

العموم ذلك  ذلك   .يفد  مثاله  :ومثال  يف  قلت  لو  البيت)  :أنك  يف  النار    (، اشتعلت 
نبه، وإذا  لصدق هذا القول على اشتعال النار يف جانب واحد من البيت دون بقية جوا

 

 (. 88)ص:  للرماين  النكت يف إعجاز القرآن، (1) 
الفصاحة  (2)  أليب سر  اخلفاجي  ،  سنان  بن  األدب  وانظر:(،  119-118)ص:  حممد  -109/ 1)  خزانة 

 (. 50/ 7)  هناية األرب  ، (110
 (. 191)ص: املعجزة الكبى  (3) 
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نرً  البيت  اشتعل  البيت أ  اقلت:  نواحي  مجيع  مشلت  قد  النار  أن  القول  هذا   فاد 
   . (1) وجهاته

 . (2)"وهذا من أحسن االستعارة" : قال الواحدي 
قيل  أنه واحلاصل   إن قد  قوله  :  يًْباحمس  :  يف  شا ُس 

ْ
أ الرَّ لا  اْشتاعا من   :ىجسوا أوجًها 

 . هي متثيلقيل: و  . التصرحيية التبعية، واالستعارة املكنية، منها: االستعارة البالغة
بني   من  العلم  أهل  االستعارة ومن  إجراء  اآلية   كيفية  الزخمشري  يف  هللا  ، كجار 

  )الكشاف( الطييب  و   ،(3) يف  الكشاف(  كالعالمة  )حاشيته على    ،(4) يف 
الرازي )تفسريه(    واإلمام  اخلفاجي    ،(5) يف  )حاشيته على   والشهاب  يف 

األلو   ،(6) البيضاوي( )تفسريه(،      سيواإلمام  يف      الصاوي  والشيخيف 
 (. اجلاللنيحاشيته على )

األلوسي   يًْباحمس  :"قوله    :قال  شا ُس 
ْ
أ الرَّ لا  اْشتاعا يف   ىجسوا الشيب  شبه 

النار بشواظ  واإلنرة  فيه  ،البياض  وفشوه  الشعر  يف  مأخذ    ،وانتشاره  منه كل  وأخذه 
   : مث أخرجه خمرج االستعارة، ففي الكالم استعاراتن ،ابشتعاهلا 

اْشتاعالا حمستصرحيية تبعية يف     .ىجسوا
   .(الشيب)ومكنية يف 

 

 (. 99-98)ص:  بن أيب اإلصبع، ال التحبري حترير  (1) 
 (. 3/355) النكت والعيون (، وانظر: 3/175)  الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد  (2) 
 (. 3/4انظر: الكشاف )( 3) 
 (. 565 -9/564) حاشية الطييب على الكشافانظر:   (4) 
 (. 21/508انظر: مفاتيح الغيب ) ( 5) 
 (. 6/143انظر: حاشية الشهاب )( 6) 
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   .(1)وانفكاكها عن التخييلية مما عليه احملققون من أهل املعاين
وتكلف بعضهم لزعمه  ،  اد القول بوجود التخييلية هنا أيضً ع  على أنه ميكن على ب   

إخراج ما يف اآلية خمرج االستعارة    : وعدم ظهور وجود التخييلية  ،االنفكاكعدم جواز  
   . وليس بذاك ، التمثيلية

الشعر ومنبته  (االشتعال)وأسند   التمييز  ،إىل حمل  وإفادة    ؛وأخرج خمرج  للمبالغة 
به زمانيًّ إفإن    ؛الشمول ا يفيد عموم معناه ا أو مكانيًّ سناد معىن إىل ظرف ما اتصف 

يفيد احرتاق مجيع ما فيه    ( ااشتعل بيته نرً )فقولك:    ،فيه يف عرف التخاطبلكل ما  
 . (2) "( اشتعل نر بيته) :دون

االستعارة  الصاوي    الشيخوقال   إجراء  بيان  "  يف  انتشار التبعية:  شبه 
واستعري   احلطب،  يف  النار  ابشتعال  منه  (االشتعال)الشيب،  واشتق    : لالنتشار، 

واجلامع  :مبعىن  (،اشتعل) نزل    أن كالًّ   :انتشر،  ما  على بهيضعف  الضمري  وأعاد   ،
 . (3)"ألهنا تذكر ال غري ؛امذكرً  (الرأس)

متثيلية إن االستعارة هنا  بياضه    ، حيثوقيل:  النار، يف  الشيب حبال  شبه حال 
   .وانتشاره

من   بد   فال  وإال    ، اظاهرً   ،ا بينهمارً وال حتسن االستعارة إال حيث كان الشبه مقر  
 ا إشارة إىل قولهوأنت تريد مؤمنً   ( خامة)أو    ،(رأيت خنلة)فلو قلت:    ،التصريح ابلشبه

 

 . املكنية االستعارة و  تخييلية ال االستعارةسيأيت مزيد بيان وإيضاح يف موضعه عند احلديث عن  (1) 
 (. 8/380روح املعاين ) ( 2) 
 (. 3/29) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني  (3) 
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:  ((مثل املؤمن كمثل النخلة)) (1)،    لكالم   ااتركً   ،ام ل ِغزً لكنت    (اخلامة)أو
ِبق إىل أفئدهتم  الناس الذي  . (2)َيس 

أعظمها، يف هذا الباب، قوله و ما قرب منها دون ما بعد،    :وأحسن االستعارات 
  :سا حمس تانافَّ إِذاا  بِْح  الصُّ أشعة   [.18:التكوير ]  ىجسوا من  املشرق  من  األنوار  ظهور  فإن 

القرب  شديدة  مشاهبة  النفس  إخراج  وبني  بينه  قلياًل،  قلياًل  الرماين   .(3)الشمس  قال 
  :"سا حمس سا حمسها هنا مستعار، وحقيقته: إذا بدأ انتشاره، و  ىجستانافَّ أبلغ منه،    ىجس تانافَّ

 . (4)ومعىن االبتداء فيهما، إال أنه يف التنفس أبلغ؛ ملا فيه من الرتويح عن النفس"
 

املستعار منه، واملستعار له، )  :ابعتبار األركان الثَّلثة  الستعارةأقسام  اثمًنا:  
 :واجلامع(

يقال:   الطرفنيأو  )املستعار منه، واملستعار له( أو قل: )املشبه واملشبه   :ابعتبار 
   . به(، واجلامع، وهو ما يربط بينهما

 

إن من الشجر شجرة  )):  قال: قال رسول هللا      عن ابن عمرجاء يف )الصحيح(:    (1) 
وإهنا   ورقها،  يسقط  هيال  ما  فحدثوين  املسلم،  عبد هللا  ((، مثل  قال  البوادي  شجر  يف  الناس   فوقع 
 :    :قال ما هي اي رسول هللا  قالوا: حدثنا  فاستحييت، مث  النخلة،  أهنا  نفسي  هي  ))ووقع يف 

]النخلة  البخاري  ،  6122،  5448،  5444،  4698،  2209،  131،  72،  62،  61(( صحيح 
 متقاربة. أبلفاظ  [ 2811[، مسلم ]6144

البالغةانظر:    (2)  اجلرجاين ،  أسرار  القاهر  األدب (،  246-245)ص:  عبد  فنون  األرب يف  (،  7/52)  هناية 
 (. 1/308)  سيبويه(، وانظر: الكتاب، ل 201/ 2)  عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح

خزانة األدب وغاية  (،  3/435)  البهان يف علوم القرآن(،  99)ص:   بن أيب اإلصبع، ال حترير التحبري انظر:    (3) 
 (. 1/110)  األرب

 (، وسيأيت بيان إجراء االستعارة يف اآلية. 90)ص:  للرماين  النكت يف إعجاز القرآن، (4) 
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، وإما (معنويني)املستعار منه، واملستعار له إما أن يكون حسيني، وإما عقليني  و 
 عقليًّا.   :حسيًّا، واآلخر  : أن خيتلفا فيكون أحدمها

 . أو عقليًّا أو منو ًعا، حسيًّا واجلامع إما أن يكون 
عقليني أو الطرفيني  حسيني، وثالثة يف كون    الطرفينيوالصور ستة: ثالثة يف كون  

 خمتلفني.  
وإىل ما هو  ،يف مفهوم الطرفني إىل ما هو داخلاجلامع  ابعتبار االستعارةوتنقسم 

 .مفهومهما عن خارجٌ 
 . ةة وخاصي  االستعارة ابعتبار اجلامع إىل عامي   وتنقسم

 التايل: على النحو وبيان ذلك 
 
 : استعارة حسي حلسي بوجه حلسي   - 1

 وهي قسمان:
 : والختَّلف يف الصفات ،لذاتفيه ابالشرتاك  كان   األول: ما

الطريان يشرتكان  للعدو  كاستعارة  والعدو  الطريان  فإن  يف ،  داخل  أمر  يف 
يف قطع املسافة   الكائنةاملكانية  احلركة  )  :هوو   ،؛ وهو قطع املسافة بسرعة(1)مفهومهما

أسرعإال  (،  بسرعة الطريان  أن  العدو    احلقيقة  .من  يف  تساواي  القوة   ،فلما  يف  واختلفا 
السرعة فيها  ،والضعف يف  الناقص  إىل  السرعة  الكامل يف  اسم  نقلوا  فسموا   ،ال جرم 

 . (2) طريانً  :العدو

 

 أبن يكون جنًسا أو فصاًل ملفهومهما. ( 1) 
)ص: (  2)  النقيب  ابن  تفسري  مقدمة  اإليض92انظر:  بغية   ،)( الفتاح  ،( 3/106اح  يعقوب  مواهب  البن   ،

(2/200 .) 
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القاهر  وقول   عبد  الرازي    ، (1)الشيخ    النويري تبعهما  و   ، (2)واإلمام 
 :  (ذ لغري  الطريان  نظر؛    (3) (جناح  ي كاستعارة  جنس  فيه  من  إن  ذي  )إذ 
، ولكنه يسرع يف -مثاًل -  يف جناحه   من به عطب  قد ال يطري، و ما ال يطري  :(اجلناح

وإن كان دون الطريان على حنو    سافة بسرعة،ا يشبه الطريان من حيث قطع املعدوه مب
ليس بالزم، ولكنه حبسب    اجلناح  يإطالق الطريان على ذ: إن  أن يقالإال    ما تقدم.
  الغالب.

وجود السرعة، بل هى الزمة    :اجلناح  يوليس من شرط إطالق الطريان على ذ
 يف  ولو كان متمهاًل   ،يقال: طار الطائر حيث مل ينزل على غصن وشبهه  قد  إذ؛  اغالبً 

 . طريانه
 ( لكان أسلم.للعدو كاستعارة الطريانولو قيل: )

 
   :حمسوسة  صفةيف الذات ويشرتكا  يف  خيتلفاأن الثاين:  

  : فاجلامع بينهما   ل وجهه، إنسان يتهل    :ويريدون   (،ارأيت مشسً ):  فمن ذلك قوهلم
 . التأللؤ، وهو غري داخل يف مفهوم الطرفني

، ومشارك "فههنا اإلنسان خمالف للشمس يف احلقيقة  :قال اإلمام الرازي  
   .(4) هلا يف الوصف"

 

 (. 62)ص: (، 55)ص: أسرار البالغة انظر: ( 1) 
 (. 152انظر: هناية اإلجياز )ص:( 2) 
 (. 7/58)  لنويري ، لهناية األرب يف فنون األدبانظر:  (3) 
   (. 153هناية اإلجياز )ص: (4) 
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يًْباحمس  :  قوله  :ومن ذلك * ُس شا
ْ
أ لا الرَّ اْشتاعا النار،   : فاملستعار منه  .[ 4]مرمي:  ىجسوا

فالطرفان حسيان ووجه    ،النار أقوى  يف  هواالنبساط، و   :واملستعار له الشيب، واجلامع
 .(1) الشبه حسي

، وقد تقدم (2) هناية اإلجياز() يف    الرازي  نها اإلمام  بي    ويف اآلية مزااي أخرى
 تفسري اآلية.

ًداحمس  :   قوله  :ذلك ومن  * سا جا ِعْجًًل  اُهْم  ل جا  ْخرا
ا
فشبه العجل   [، 88]طه:   ىجسفاأ

حسي،  أيًضا  وهو  )املستعار(،  املعهود  ابلعجل  حسي،  وهو  له(،  )املستعار  املصنوع 
 واجلامع الذي يربط بينهما: الشكل والصورة، وهو كذلك حسي.

قوله  * الباب  هذا  باْعض  حمس  : ومن  ِِف  ُموُج  يا ئِذ   ياوْما ُهْم  باْعضا ْكناا  تارا  ىجسوا
حلركة املاء، فاستعمل يف حركتهم على سبيل االستعارة، وقوله    املوجأصل  ف  [،99]الكهف:
  :سا حمس تانافَّ إِذاا  بِْح  الصُّ النفس  . [18:التكوير]  ىجسوا خروج  فشيئً شيئً   استعري  خلروج ا  ا 

وكل    ،التتابع على طريق التدريج   : جبامع  قلياًل النور من املشرق عند انشقاق الفجر قلياًل 
 .(3)ذلك حمسوس

من (  ظاهرة التشخيص)  : خالل ما تضفيه  من  أخرى   يف اآلية مزااي وقد تقدم ما  
 . ومجال التصوير بالغة

 
  

 

حتقيق الفوائد    (،7/58) هناية األرب   (، 441/ 3) البهان يف علوم القرآن(،  388)ص:  مفتاح العلوم انظر:  (  1) 
 (.  93-92مقدمة تفسري ابن النقيب )ص: ، (2/765، للكرماين )الغياثية

 (. 369وانظر: املطول )ص: (،157-155)ص:هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز  (2) 
   (.1/210) معرتك األقران  (، 3/150)  اإلتقان يف علوم القرآن انظر: ( 3) 
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 :حسي حلسي بوجه عقلي - 2
قوله ذلك  ُمْظلُِمونا حمس  :  ومن  ُهْم  فاإِذاا  ارا  انلَّها ِمنُْه  اْسلاُخ  ن اللَّيُْل  اُهُم  ل آياٌة   ىجس وا

الظلمة،   [. 37:يس] وإظهار  الضوء  إلزالة  الشاة  من  سلخه  أو  اجللد  استعار كشط 
فكشط اجللد: حسي، وكذلك: سلخ الضوء وإزالته، واجلامع بينهما: ترتب ظهور شيء  
على إزالة شيء آخر، كرتتب ظهور اللحم على إزالة اجللد، وترتب ظهور الظلمة على 

  إزالة الضوء؛ ألن الظلمة هي األصل، والضوء عارض.
الزخمشري   وأزاله. ومنه: سلخ "  :قال  إذا كشطه عنها  الشاة:  سلخ جلد 

 . (2)ه"، فاستعري الزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظل (1) احلية خلرشائها 
الضوء إلزالة  استعار  واجلامع  :يعين:  مصرحة،  تبعية  استعارة  وهي  ما   :السلخ، 

ترتب   من  آخر  أمريعقل  اجللد  ؛على  على كشط  اللحم  ظهور  يرتتب  وظهور    ،فإنه 
 .الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل

 . (3) استعارة ختييلية :)السلخ(وجيوز أن يكون يف النهار استعارة مكنية، ويف 
 

 (. 3/1004( )خرش " انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )مثل احِلرابء: ِجلد  احلي ة   (اخلرشاء )"  (1) 
 (2  )( الكشاف  وانظر:   (،4/16الكشاف  على  الطييب  )46-13/45)  حاشية  املعاين  روح   ،)12 /10  ،)

 (. 16/135)  حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي
اآلية دلت    :   النهار طار على الليل. قال املرزوقيظاهره مشعر أبن  "   :  الطييب قال العالمة    (3) 

  وقال الفراء   ألن املسلوخ منه يكون قبل املسلوخ، كما أن املغطى قبل الغطاء.  ؛ على أن الليل قبل النهار
:    األصل هي الظلمة، والنهار داخل عليها إذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل، أي: كشط

وذلك أن األصل    ؛ معناه: نذهب ابلنهار وجنيء ابلليل  :   السنة   قال حميي   وأزيل فتظهر الظلمة. 
  [، 2642]  والرتمذي  [،6644]  ما روى اإلمام أمحد بن حنبل   :ويؤيده   هي الظلمة، والنهار داخل عليها.

يقول:    قال: مسعت رسول هللا      عن عبد هللا بن عمرو بن العاص  ]وحسنه[:
،  (( عليه من نوره، فمن أصابه من نوره اهتدى، ومن أخطاه ضل إن هللا خلق خلقه يف ظلمة، مث ألقى  )) 

قوله يف   الرعد)لكن  قوله    (سورة  ارا حمس:  يف  انلَّها اللَّيْلا  يلبسه مكانه،   ،[3]الرعد:  ىجسُيْغَِش    = أي: 
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السكاكي   له"  :قال  الليل  :فاملستعار  النهار من ظلمة  واملستعار   ،ظهور 
املسلوخ من جلدته  :منه ترتب    :واجلامع هو  ، حسيان  :فالطرفان  ،ظهور  يعقل من  ما 

   .(1) "أحدمها على اآلخر
اْسلاخُ حمس: "ويف )النكت( مستعار، وحقيقته: خيرج منه النهار، واالستعارة أبلغ؛    ىجسن

سلخ(: إخراج الشيء مما البسه، وعسر انتزاعه منه؛ اللتحامه به، فكذلك قياس  ألن )ال
    .(2)الليل"

 

قال هللا  = وتداخاًل،  تواجلًا  والنهار  الليل  بني  أبن  مؤذن  منريًا،  أبيض  ما كان  بعد  مظلًما  أسود  فيصري 
  :اللَّيْلِ حمس ا  ارا لَعا انلَّها ُِر  و  يُكا وا ارِ  انلَّها ا  اللَّيْلا لَعا ُِر  و  قال: إن الليل والنهار خلفة؛    ،[5]الزمر:  ىجسيُكا

على   اللباس  يلف  عليه كما  ولف  ألبسه  فكأمنا  مكانه،  غشي  وإذا  هذا،  مكانه  ويغشى  هذا  يذهب 
الكشاف  "الالبس  على  الطييب  وانظر:( 47-13/46)  حاشية  تفسري  (،  4/13)  البغويتفسري    ، 

 (. 3/514)  الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد (، 4/377) السمعاين 
العلوم   (1)  وانظر:  389)ص:   مفتاح  البالغة (،  علوم  يف  )ص:  (، 225)ص:  اإليضاح  هناية  369املطول   ،)

)ص: )  (،157اإلجياز  اإليضاح  األفراح(،  3/113بغية  تلخيص    (،2/160)   عروس  شرح  األطول 
العلوم  الفتاح (،  2/268)   مفتاح  القرآن  (، 2/21)  مواهب  اإلتقان يف    (، 3/441)  البهان يف علوم 
ظهور    : : املستعار له( املفتاح)وأما قول صاحب  ":  قال العالمة الطييب    (. 3/151)  علوم القرآن 

اُهُم  حمسقال:      ظهور املسلوخ من جلدته، فمأخوذ من تفسري الزجاج  : واملستعار منه  ،النهار  آياٌة ل وا
ارا  انلَّها ِمنُْه  اْسلاُخ  ن النهار،    ىجساللَّيُْل  ضوء  من  شيء  معه  يبقى  ال  إخراًجا  النهار  منه  خنرج  نسلخ:  معىن 

هللا  توحيد  على  الدالة  العالمات  من  وإعرابه ]  اه .   وقدرته     وذلك  القرآن  للزجاج  ،  معاين 
ُمْظلُِمونا حمس  :   قوله  فصح  ([،  4/287) ُهْم  عبارة    ىجس فاإِذاا  يف  فالظهور  الظالم.  يف  داخلون  أي: 

فاظهر مبن معك    : أليب عبيدة    كما يف قول عمر    ،اخلروج   : مبعىن     السكاكي
: أصل الظهور خالف ( املغرب)ويف  .. من املسلمني إليها، أي: إىل األرض، يعين: اخرج هبم إىل ظاهرها

التفسري موافق ملا    ،ألنه يردف ذلك   ؛ اخلفاء، وقد يعب به عن اخلروج والبوز أي: هو كناية عنه. هذا 
إليه املصنف  حاشية الشهاب اخلفاجي على  (،  47/ 13)  حاشية الطييب على الكشاف" انظر:  ذهب 
 (. 301(، املغرب )ص:240/ 7تفسري البيضاوي )

 (. 89النكت، للرماين )ص: ( 2) 
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فلما كان النهار من شدة االتصال ابلليل كاتصال اجللد ابملسلوخ ويف )الطراز(: "
واسع   ابب  وهو  االستعارة،  حسنت  جرم  ال  هللا    يفمنه،  والسنة   ،كتاب 

 . (1)"الشريفة
السكاكي  * ذلك   :قال  لْنااهااحمس  :  قوله  ومن  عا اْم    فاجا ل ْن 

ا
أ كا ِصيًدا  حا

ْمِس 
ا
بِاْْل له  [. 24]يونس:  ىجستاْغنا  املتزينة  : فاملستعار  املزخرفة  منه  ،األرض  هو    واملستعار 

 .غري حمسوس وهو أمر معقول  ،اهلالك  :واجلامع ،ومها حسيان  ،نباهتا 
قوله اِمِدينا حمس  :  وكذلك  خا ِصيًدا  للنار أف  ،[15]األنبياء:   ىجسحا اخلمود  ،  صل 
منه هو   بينهما هو اهلالكافاملستعار  املهلكون، واجلامع  القوم  له هو  واملستعار  ،  لنار، 
   .(2)وهو وصف معقول

)النكت( هادئني.ويف  وحقيقته:  للنار،  اخلمود  "أصل  أبلغ  :  الن    ؛واالستعارة 
ط   قوهلم:  حد  على  اهلالك،  على  الداللة  يف  أقوى  النار  فالنٌ فِ مخود  ي    ئ  طفأ كما 

 . (3)"راجالس ِ 
ذلك * قِيما حمس  :   قوله  :ومن  الْعا ِيحا  الر  لايِْهُم  عا لْناا  رْسا

ا
أ إِذْ  د   َعا يِف   ىجس وا

املنع من    :والوجه  ،ومها حسيان   ،املرأة   :واملستعار منه  ،الريح  : فاملستعار له  [.41: الذارايت]
 ا استعارة ابلكناية. وهو أيضً  ،وهو عقلي ، ظهور النتيجة واألثر

وكذلك   ، ال اسم هلا  ،صفة للمرأة  (العقيم)ألن    ؛وفيه نظر":  (اإليضاح)قال يف  
 ا. جعلت صفة للريح ال امسً 

 

    (. 1/126) الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  (1) 
 (. 186/ 3)  الطراز(، 157هناية اإلجياز )ص:  (،389)ص:  مفتاح العلوم (2) 
 (. 92النكت، للرماين )ص: ( 3) 
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  :واملستعار له   ،لمما يف املرأة من الصفة اليت متنع من احل  :واحلق أن املستعار منه 
مطر إنشاء  من  متنع  اليت  الصفة  من  الريح  يف  شجرو   ،ما  هلما  ،إلقاح  ما    : واجلامع 

 . (1)"ذكر
الزركشي   ابلعناية"  :قال  مندفع  قوله  ؛ وهو  املراد من  منه  :ألن   : املستعار 

واملعرتض ،  بلفظ ما صدق عليه     ذكرها السكاكي  ،املرأة اليت عب عنها ابلعقيم 
 . (2) "ابلوصف العنواين

الِْكتاابِ حمس   : قوله     ومنه:* م ِ 
ُ
أ ِِف  أن    [، 4:الزخرف]  ىجسِإَونَُّه  من  أفصح  وهو 

 .( 3) يقال: )يف أصل الكتاب(
 
  :وبعضه عقلي ،استعارة حمسوس حملسوس مبا بعضه حسي - 3

اجلامع  يكون  أن  حسيني:  الطرفان  فيها  يكون  اليت  القسمة  يف  الثالثة  الصورة 
، كقولك: )رأيت قمرًا يضحك(، وتريد به إنساًن  وبعضه عقلي  ،بعضه حسي  منو ًعا:

 أو علو القدر وهو عقلي.  ونباهة الشأنكالقمر، فاجلامع: حسن الطلعة، وهو حسي، 
  

 

. يريد أن لفظ: )العقيم( هو املستعار منه،  دار الكتب العلمية (، طبعة 225)ص:  اإليضاح يف علوم البالغة  (1) 
وهو صفة العقم، مث اشتق منها: )عقيم( بعد استعارهتا لصفة الريح، وعلى هذا يكون ما يف اآلية من  

 استعارة املعقول للمعقول.     
القرآن  (2)  علوم  يف  وانظر:  441/ 3)  البهان  العلوم(،  الغياثية   (،389-388)ص:  مفتاح  الفوائد    حتقيق 

 (. 114-3/113(، بغية اإليضاح )163-2/162)عروس األفراح  (، 2/766-767)
 (. 98ابن النقيب )ص: وانظر: مقدمة تفسري(،  157انظر: هناية اإلجياز )ص:( 3) 
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: كقولك   ،وبعضه عقلي  يبعضه حس   ما خمتلف إو "  :قال العالمة السعد  
ونباهة   ي، حس  ووه ،ا ابلشمس يف حسن الطلعة شبيهً وأنت تريد إنسانً  (،ارأيت مشسً )

 . (1)"عقلي وهو ،الشأن
 . هذا القسم  وأمهل السكاكي 
ا على أنه مل يوجد يف قد نبه جبعل مثال هذا القسم مصنوعً خل(  ..ا)قوله: كقولك و

 .(2) (املفتاح) يف القرآن، وال يف كالم من يوثق به؛ فلذا تركه
احلسي  :  (األطول)  يفقال   من  املركب  ألن  حتته؛  طائل  عقلي   :والعقليوال 

 .  (3) ا مستقاًل ضرورة؛ فليس قسمً 
السعد   العالمة  قول  قال:  ()املطوليف  نفسه    وهو  أمهل   حيث  "وقد 

درة وقوعه، وألنه يف احلقيقة استعاراتن؛ فإن اجلامع يف  هذا القسم؛ لن  (املفتاح)صاحب  
 .(4) آخر" ا، ويف األخرى: عقلي، فيدخل فيما تقدم، وال يكون نوعً حسي :إحدامها

 
 :استعارة معقول ملعقول - 4

 . فاجلامع ال يكون إال عقليًّا أو كان عقليني ،-كما سيأيت– ختالفاالطرفان إن 

 

املعاين   انظر: (  1)  البالغة  (، 231)ص:  خمتصر  الدسوقي على خمتصر    ( 225)ص:  اإليضاح يف علوم  حاشية 
مواهب الفتاح يف شرح تلخيص  (، وانظر ذلك مفصاًل يف )3/114)اإليضاح  (، بغية  3/341)  املعاين
 (. 2/165) عروس األفراح  ،( 2/316( )املفتاح

 (.  2/271) األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم   (2) 
الغياثية حتقيق  انظر:    (3)  السيالكويت   ، ( 2/768)  الفوائد  املط  حاشية  شرح  (،  451)ص:  ل و على  األطول 

   (.154/ 2)  تلخيص مفتاح العلوم
 (. 370املطول )ص: (4) 
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إال  هذه  واحلالة  اجلامع  يكون  وال  عقليني،  الطرفان  يكون  أن  هي  الصورة  وهذ 
   عقليًّا.

ا  مانْ حمس  :   وذلك كقوله ذا ها ْرقاِدناا  ما ِمْن  ثاناا  وهو    ، [52:يس ]  ىجس باعا املوت  شبه 
 عقلي، ابلرقاد وهو أيًضا: عقلي، واجلامع بينهما: انعدام احلركة، وهو كذلك عقلي.

منه املستعار  له(1) الرقاد  :فإن  واملستعار  هلما(2) املوت   :،  واجلامع  ظهور    :،  عدم 
 .(3) " اواالستعارة تصرحيية؛ لكون املشبه به مذكورً  ،األفعال، واجلميع عقلي

  ، ( املرقد)، فاالستعارة يف  (من أيقظنا من رقادن )  املعىن إما:قال يف )األطول(: "
من أيقظنا من مكان )الرقاد، واملستعار له واملستعار منه عقليان بال خفاء، وإما    :مبعىن

فجعله    .(4) ، فاملستعار له القب، واملستعار منه املقام، وال خفاء يف أهنما حسيان(رقادن
قسم عقليان)  :من  طرفاه  على   (ما  التبعية  االستعارة  يف  التقسيم  مدار  أن  على  دليل 

   .(5) "، فاالستعارة التبعية مبنية عليهااالستعارة األصلية
   .أصلية فاالستعارة للموت، مستعارًا للرقاد (املرقد) رد ِ ق   نفإ

 

نه  أ أو على    ، صليةأ وتكون االستعارة    ، اا ميميً ن يكون املرقد مصدرً أالنوم على    : املستعار منه الرقاد( أي ")و   (1) 
منا  إن املقصود ابلنظر يف اسم املكان وسائر املشتقات  أل   ؛ اعتب التشبيه يف املصدرنه  أال  إاملكان    : مبعىن 

ابلذات القائم  املعىن  يف  الذات  ، هو  نفس  ا  ، ال  املقصود  يف  التشبيه  املعاين   " وىل أ هم  ألواعتبار    خمتصر 
(231 .) 

 . فالرقاد مستعار للموت، ومها أمران معقوالن  (2) 
حاشية الدسوقي على خمتصر  (،  231)ص:  خمتصر املعاين   (،225)ص:  البالغةاإليضاح يف علوم  انظر:  (  3) 

الفتاح   (، 3/342)  املعاين األفراح (،  2/21)  مواهب  )  (، 2/166)  عروس  اإليضاح  (،  3/115بغية 
 (. 2/767) حتقيق الفوائد الغياثية  (، 1/126)الطراز   (، 3/442) البهان يف علوم القرآن 

 ي. استعارة حمسوس حملسوس جبامع عقلفعلى األول يكون  (4) 
 (. 2/271) األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم  (5) 
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 ، (املكان  اسم)  يف  هنا أل  ؛تبعية  فاالستعارة  للقب،  مستعارًا  الرقاد   ملكان  قدر  وإن
 . للموت  الرقاد استعارة بعد إال للقب املرقد يستعار فال

قوله* ذلك  لْوااحا حمس  :   ومن 
ا
اْْل ذا  خا

ا
أ ُب  الْغاضا ُموَسا  ْن  عا تا  كا سا ا  امَّ ل ىجس وا

من  "  [.154:األعراف] معقولوهو  أمر  بواسطة  معقول  من  معقول  فوصف  ،  استعارة 
هو   له  واملستعار  السكوت،  هو  فاملستعار  االستعارة،  جهة  على  ابلسكوت  الغضب 

الغضب بينهما هو زوال  أن  وارتفاعه  الغضب، واجلامع  الكالم،  ، كما  السكوت زوال 
عقلية أمور  قوله و   .(1) "وهذه كلها  ُب حمس:    يف  الْغاضا ُموَسا  ْن  عا تا  كا سا ا  امَّ ل   ىجس وا

   استعاراتن: 
   .استعارة تصرحيية تبعية: إحدامها
 . -كما سيأيت– استعارة مكنية: والثانية

 
  :استعارة حمسوس ملعقول - 5

    ، وابلتايل فإن اجلامع يكون عقليًّا. عقليًّا : ا، واملستعار لهحسيًّ  :أن يكون املستعار
رُ حمس  :  كقولهوذلك   تُْؤما ا  بِما ْع  صدع     ،[94: احلجر]   ىجسفااْصدا استعري  فقد 

حسي(2) الزجاجة وهذا  وهو كسرها،  الرسالة   ؛،  ومها  يف كل     التأثري   : جبامع  (1)لتبليغ   ،
 . يلتئم صدع الزجاجة، كما ال ين األمر إابنة ال تنمحبِ واملعىن: أَ  .عقليان

 

اإلعجاز   (1)  البالغة وعلوم حقائق  اإلجياز )ص:   (، 3/187)  الطراز ألسرار  ابن  159هناية  تفسري  (، مقدمة 
 (. 100النقيب )ص: 

الراغب    (2)  صدعته  ":  قال  يقال:  وحنومها.  واحلديد  الصلبة كالزجاج  األجسام  يف  الشق  الصدع: 
ُعونا حمس:  هللا  فانصدع، وصدعته فتصدع، قال  دَّ ئِذ  ياصَّ صدع األمر،    نه استعري: م و   [،43:]الروم  ىجسياوْما

رُ حمسأي: فصله، قال:   ا تُْؤما ْع بِما س من  الصداع، وهو شبه االشتقاق يف الرأ  : وكذا استعري منه  ،ىجسفااْصدا
القرآن  ." الوجع.  غريب  يف  )ص:املفردات  )صدع(  مادة:  وانظر:  478،  على(.  الطييب    = حاشية 
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فقد   ، ألن أتثري الصدع أبلغ من أتثري التبليغ  ؛ وإن كان مبعناه   (غل ِ ب َ ) وهو أبلغ من  
 .(2) اوالصدع يؤثر جزمً  ، ال يؤثر التبليغ

مانْ حمس   : ومن ذلك قوله  * فا
ا
ْم    أ

ا
رْيٌ أ ان  خا رِْضوا ِ وا ا تاْقواى ِمنا اَّللَّ سا بُنْيااناُه لَعا سَّ

ا
أ

نَّما  ها جا ناارِ  ِِف  بِهِ  ارا  فاانْها ار   ها ُجُرف   ا  فا شا ا  لَعا بُنْيااناُه  سا  سَّ
ا
أ ْن  فالبنيان    [،109]التوبة:  ىجسما

للحيطان  وأصله  مكنية  اآلية:في  ف  .(3)مستعار،  التقوى   ،استعارة  شبهت  حيث 
البنيان عليها  يعتمد  صلبة  أبرض  مضمرً تشبيهً   ،والرضوان  النفسا  يف  ذكر   ،ا  وطوي 

كناية    (التأسيس )ختييل، و   :فإثباته  ، وهو التأسيس  ،ورمز له بشيء من لوازمه  ،املشبه به
 واألعمال الصاحلة. ،عن أحكام أمور الدين

 . أمور دينية جماز فتأسيس البنيان مبعىن إحكام هو أو 
ا  حلة حبال من بىن شيئً الصا  وعمل األعمال    أو متثيل حلال من أخلص هلل

  .ويتحصن فيه ،يستوطنه  اا مؤسسً حمكمً 
  

 

الزجاجةو   (. 9/66)  الكشاف= فاملراد  ذكر  التمثيل،  سبيل  وحنوها  :على  الزجاجة  حاشية  .  كسر 
   (.346-345/ 3)الدسوقي  

املستعار له: إظهار الدين؛ ألنه ال يلزم أن  اعرتض على هذا أبنه حسي يدرك ابلسمع، فاألوىل أن جيعل  (  1) 
 " )األطول(:  يف  قال  حسي.  بطريق  وله  يكون  حسي،  أيضا  له  فاملستعار  ابلقرآن  ابجلهر  فسر  إذا 

 (. 2/273)  األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم(" القاموس)ا مجعها يف تفسريات أخر أيضً 
العلومانظر:  (  2)  املعاين   (، 390)ص:   مفتاح  )ص:خمتصر  املعاين   (، 231  خمتصر  على  الدسوقي    حاشية 

عروس  (، 319/ 2)  مواهب الفتاح(،  2/273)  األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ،( 346 -3/345)
البالغة(،  2/166)  األفراح علوم  يف  اإليضاح  (،  226-225)ص:  اإليضاح  هناية    (،3/115)بغية 

 (. 3/152)  اإلتقان يف علوم القرآن(، 7/59)  األرب يف فنون األدب 
 (. 158هناية اإلجياز )ص: انظر:  (3) 
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شفا كل )الشفري، و  (:الشفا)و  .ترشيح  (:التأسيس)و  ،أو البنيان استعارة أصلية
 حرفه وطرفه.   (:شيء

يقال على كذا)  :ومنه  فيه  (:أشفى  يقع  أن  وقرب  منه  دن  أشفى   :ومنه،  إذا 
 . (1)املريض على املوت 

عاشور   بن  الطاهر  حممد  اإلمام  البناء "  : قال  جعل  الذي  القصد  وشبه 
سا حمس :ألجله أبساس البناء، فاستعري له فعل سَّ

ا
 يف املوضعني. ىجسأ

لدوامه جعلت التقوى   ؛أن تطلب له صالبة األرض   : وملا كان من شأن األساس 
يف القصد الذي بين له أحد املسجدين، فشبهت التقوى مبا يرتكز عليه األساس على 

وهو حرف االستعالء.    ،طريقة املكنية، ورمز إىل املشبه به احملذوف بشيء من مالئماته 
وفهم أن هذا املشبه به شيء راسخ اثبت بطريق املقابلة يف تشبيه الضد مبا أسس على  

منهار يف عدم شفا جر  ابلبناء جبرف جرف  الفاسد  املقصد  وذلك أبن شبه  هار،  ف 
البناء   ، ثبات ما يقام عليه من األساس التصرحيية. وحرف    :على طريقة  ،بله  االستعارة 

 . (2) "ترشيح  :االستعالء
ا ِعواًجاحمس  :ومن ذلك قوله * يابُْغوناها  .(3)العوج مستعار [،45:األعراف] ىجسوا

اءا ُظُهورِهِمْ حمس  :ومن ذلك قوله * را ناباُذوُه وا    .[ 187:آل عمران] ىجسفا

 

 (. 4/364، حاشية الشهاب اخلفاجي )( 2/158) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني انظر: ( 1) 
 (. 34 / 11) التحرير والتنوير  (2) 
)ص:  انظر:   (3)  اإلجياز  وانظر:  158هناية  القرآن(،  علوم  يف  القرآن (،  3/443)  البهان  علوم  يف    اإلتقان 

 (. 99مقدمة تفسري ابن النقيب )ص:(، 2/211)  معرتك األقران  (،3/152)



  

  

   

673 

  

الظ هر) وراَء  ونقيض ه(الن  ب ذ   االعتداد،  وتَ ر ِك  الط ر ِح  يف  َمَثٌل  َنص َب )   ::  َجَعَله 
استعري  و   ، (َعينيه اآلية  (النبذ)قد  الشيءيف  إلقاء  وهو  حاله،    ،  املتناسي  لألمر  ابليد 

 عدم العناية فيهما. :واجلامع
السكاكي   الظهر"  : قال  الشيء خلفك   ، فالنبذ وراء  تلقي  أن  أمر   :وهو 

مستعارً  وقع  مث  للغفلةحسي،  للتعرض  عقلي  ،ا  أمر  عن    :واجلامع  ،وأنه  الزوال 
 .(1) "املشاهدة

كِتااٌب  حمس :حنو قوله ، (2)للهدىهو حمسوس  ياستعارة النور الذومن ذلك: 
انلُّورِ  إَِلا  اِت  لُما الظُّ ِمنا  انلَّاسا  ِِلُْخرِجا  ْكا  إَِلا نْلااهُ  نْزا

ا
منه[،  1: إبراهيم]  ىجسأ   : فاملستعار 

لُمااتِ حمس له  ، ىجس انلُّورِ حمسو  ،ىجسالظُّ واملستعار  حسيان،  ومها    (،اهلدى )و  ،(الضالل)  : ومها 
 . االهتداء، ومها عقليان :ويف الثاين ،عدم االهتداء : عقليان، واجلامع يف األول

ُغُه فاإِذاا ُهوا زااهِقٌ حمس  : ومن ذلك قوله  * ياْدما ا اِْلااِطِل فا ِ لَعا  ىجس باْل ناْقِذُف بِاْْلاق 
إليراد   القذف  رياستع  يف األجسام، مث  (الدمغ)و (القذف)فأصل استعمال    [. 18:األنبياء ]

 ، حسي  :فاملستعار منه ،أمران معقوالن، ومها احلق على الباطل، والدمغ إلذهاب الباطل

 

 (. 158هناية اإلجياز )ص:  (، وانظر:391)ص:  مفتاح العلوم (1) 
"من استعارة اسم احملسوس للمعقول: استعارة النور الذي هو حمسوس ابلبصر    :قال اإلمام الرازي  (  2) 

)ص: اإلجياز  هناية  للعدل"  ابلبصر  املدرك  )القسطاس(  لفظ:  واستعارة  يف  (.  155للحجة،  ما  وكل 
 (. 3/443) البهان يف علوم القرآن  انظر: مستعار.فهو  القرآن من الظلمات والنور 
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له واإلذهاب   ،عقلي  : واملستعار  اإلعدام  هو  استعارة    .(1)واجلامع  من  فاالستعاراتن 
   .(2)احملسوسني للمعقولني

  : واستعري لفظ   ، رخو  ضعيف  شيءبوالباطل    ،َصلبقوي  ش ب ه احلق بشيء  وقد  
التمثيل  (؛الدمغ)و  (القذف) بطريق  الباطل  على  احلق  رمي جبرم صلب   ،لغلبة  فكأنه 

، وظهور  الباطل  ويف هذا التعبري مبالغة بديعة يف ِإزهاق   .هعلى رأس دماغ الباطل فشق  
 احلق.

اءُ حمس  : ومن ذلك قوله  * َّ الْضَّ اُء وا سا
ْ
تُْهُم اِْلاأ سَّ املساس  فأصل    [، 214:البقرة]  ىجسما

ا، واملستعار له  وكون املستعار منه حسيًّ   .ملقاساة الشدة  ؛امث وقع مستعارً   ،يف األجسام
   .(3) ظاهر. والوجه: اللحوق؛ وهو عقلي ا، وكوهنا تصرحييةعقليًّ 

ِلَّةُ حمس  :ومن ذلك قوله * لايِْهُم اَّل  َُضِباْت عا ناةُ   وا ْسكا الْما  [. 61:البقرة] ىجسوا
هبم حميطة  الذلة  من   ، جعلت  القبة  يف  يكون  فيها كما  فهم  عليهم؛  مشتملة 

كما يضرب الطني على احلائط    ،ضربت عليه، أو ملصقة هبم حىت لزمتهم ضربة الزب 
إما ضرب القبة على الشخص، وإما ضرب الطني على احلائط،    : فيلزمه؛ فاملستعار منه

له واملستعار  حسي،  واجلامع  : وكالمها  الذلة،  مع  ا  :حاهلم  أو  ومها    ،للزوماإلحاطة 
 . (4)عقليان

 

حاشية الطييب    (،1/127)  الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  (،390)ص:  العلوممفتاح  :  انظر (  1) 
(، مقدمة تفسري ابن النقيب  7/59) هناية األرب  (،  158(، هناية اإلجياز )ص:6/513) على الكشاف

   (.98)ص:
 (. 17/34) التحرير والتنوير انظر:  (2) 
 (. 2/767) حتقيق الفوائد الغياثية (، 158، هناية اإلجياز )ص:( 390)ص:  مفتاح العلوم (3) 
عروس األفراح يف شرح تلخيص    (، 390)ص:   مفتاح العلوم   (، 226)ص:  اإليضاح يف علوم البالغة انظر:  (  4) 

 (.  3/116(، بغية اإليضاح ) 2/166)  املفتاح
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ِلَّةُ حمس : قوله و  لايِْهُم اَّل  َُضِباْت عا ناةُ   وا ْسكا الْما كناية عن إحاطتهما هبم كما   ىجسوا
 حتيط القب ة مبن ضربت عليه كما قال الشاعر:

 ( 1) يف قب ة ضربت على ابن احلشرج           إن السماحة واملروءة والندى     
 مكنية، وذلك بتشبيه الذلة ابلقبة. استعارة   :ففي اآلية

عاشور   بن  الطاهر  العالمة حممد  لايِْهُم  حمس:  قوله  "  :قال  عا َُضِباْت  وا
ِلَّةُ  ناةُ   اَّل  ْسكا الْما مكنية  ىجسوا واملسكنة  ؛ استعارة  الذلة  شبهت  واللزوم    إذ  هبم  اإلحاطة  يف 

ألنه ليس له شبيه يف    ؛ختييل  :وذكر الضرب   .ليلزمها  ؛يضرهبا الساكن ،أو القبة  ،ابلبيت
 عالئق املشبه.  

أبن شبه لزوم الذلة هلم    ،وليس مثة مكنية  ،وجيوز أن يكون ضربت استعارة تبعية 
أن املنظور إليه يف التشبيه هو احلدث   :ومعىن التبعية  .ولصوقها بلصوق الطني ابحلائط

الذات   ،والوصف اتبعً   :مبعىن  ،ال  بعنوان كونه  ليس  الفعل  يف  االستعارة  جراين  ا  أن 
التخييلية   ،لفاعل بعنوان كونه حداثً   ، كما يف  قوهلم  ،بل  الفعل    :وهو معىن  أجريت يف 

وهي    ،جعِلِه تَ َبِعي ةً و   ، ختيياًل   (ضربت) َجع ِل  وبه يظهر الفرق بني    ، يف املصدر  ا جلرايهناتبعً 
 . (2) (شرح الكشاف)يف   طريقة يف اآلية سلكها الطييب

 

أبيات من    (1)  لزايد األعجم من  وكان قد وفد عليه وهو أمري    ، قاهلا يف عبد هللا بن احلشرج  ( الكامل)البيت 
إبنزاله   (،نيسابور )على   حيتاجه   ،وألطفه   ،فأمر  مبا  إليه  البيت   ،وبعث  فأنشده  إليه  فيه    .فغدا  والشاهد 

فهو هنا أراد    ،أو نفيه عنه  ،وهو أن يكون املطلوب هبا إثبات أمر ألمر  ، القسم الثالث من أقسام الكناية
أبن جعلها يف قبة    ،وترك التصريح ابختصاصه هبا إىل الكناية  ،اختصاص ممدوحه هبذه الصفات أن يثبت 

  ابب   من   . فالبيت وهي تكون فوق اخليمة يتخذها الرؤساء   ، ا على أن حملها ذو قبة تنبيهً   ؛ ضربت عليه
  وال   هناك  خيمة  فال  غريه،  يف  توجد  ال  الصفات اليت  هبذه  خمتص  أنه   يعين  النسبة،  هبا  قصد  اليت  الكناية
 (. 174-2/173) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص انظر:  . أصال  ضرب 

 (. 508 -2/507) حاشية الطييب على الكشاف: انظر( 2) 
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التفتازاين تبعية  ،  وخالفه  استعارة  الضرب  اإلحاطة   :مبعىن  ، وجعل 
  ، أو الطني، ومها احتماالن مقصودان يف هذا املقام  ،سواء كان املشبه به القبة   ،والشمول

 . (1) "يشعر هبما البلغاء
فذكر أن االستعارة   ،قد ذكر االحتمالني يف )املطول(    التفتازاين  على أن
أن  ، حيث قال: "وحيتمل  ز أن تكون استعارة ابلكناية ، وجو  على ما تقدم  تصرحيية تبعية
الذلة   املعدىيشبه  القرينة: إسناد الضرب  الطني، وتكون  إليها، فيكون    أو  ب   : )على( 

 . (2) "استعارة ابلكناية 

مْ حمس  :ومن ذلك قوله  *
ا
ِينا   أ ثاُل اَّلَّ تُِكْم ما

ْ
ياأ ا  امَّ ل اْْلانَّةا وا تاْدُخلُوا  ْن 

ا
أ ِسبُْتْم  حا

عا  ُنوا ما ِينا آما اَّلَّ ُقولا الرَُّسوُل وا ِتَّ يا ُزلْزِلُوا حا اُء وا َّ الْضَّ اُء وا سا
ْ
تُْهُم اِْلاأ سَّ بْلُِكْم ما لاْوا ِمْن قا ُه خا

 ِ ناُْصُ اَّللَّ ِتا  ُزلْزِلُوا حمس  :  فقوله  [.214:البقرة]  ىجسما وهو    ،مأخوذ من زلزلة األرض  ىجسوا
 . (3) يف، مث وقع مستعار لشدة ما نهلمالعن الشديد التحريك  : الزلزلةفأصل  ،اضطراهبا
ُوُضونا ِِف آيااتِنااحمس  :ومن ذلك قوله * ِينا َيا يْتا اَّلَّ

ا
 [. 68:األنعام] ىجسِإَوذاا راأ

ي    :واخلوض املاء شب  التخبط يف األابطيل،  يف   أن يكوناخلوض  . فأصل  ه خبوض 
جماهل هي  اليت  األشياء  غمرات  يف  بعد  استعمل  مث  املاء تشبيهً   ؛املاء،  بغمرات    ، ا 

فقد  اخللط. وكل شي خضته  من  مأخوذ  هو  وقيل:  للمعقول.  احملسوس  من  فاستعري 
واملعىن: إذا رأيت الذين خيوضون يف آايتنا    خلطه.  :خاض املاء ابلعسل  :خلطته، ومنه
تقعد معهمابلتكذيب و  العظيم    ؛،الرد واالستهزاء فدعهم، وال  املنكر  لسماع مثل هذا 

 

 (. 528-1/527) التحرير والتنوير  (1) 
 (. 371)ص: املطول  (2) 
العلوم   (3)  تبعية؛ شبه ما نهلم من فزع  يف اآلية:  و   (.127/ 1)الطراز  (،  390)ص:  مفتاح  استعارة تصرحيية 

استعري   ابلزلزلة، جبامع شدة االضطراب يف كل، مث  الشديد واالضطراب    (؛ الزلزلة)واضطراب  لالنزعاج 
 . اضطربوا وانزعجوا : مبعىن ( زلزلوا)  :البالغ، مث اشتق منه 
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له،   مغاير  حديث  يف  خيوضوا  هللا  فحىت  اليت   أمره  اجملالس  أهل  عن  ابإلعراض 
 .(1)إىل غاية هي اخلوض يف غري ذلك    يستهان فيها آبايت هللا 
ا لذكر اآلايت، مث وقع مستعارً   ،فأصل اخلوض يف املاء"  :قال السكاكي  

   .(2)"يف القرآن فهو من هذا القبيل    وكل خوض ذمه هللا
اءُ حمس  :ومن ذلك قوله  * را عا الشُّ اُوونا    وا الْغا اد     224ياتَّبُِعُهُم  وا  ِ

ُك  ِِف  نَُّهْم 
ا
أ تارا  اْم  ل

ا
أ

بديعةففيه    [.225-224:الشعراء]  ىجس225ياِهيُمونا   متثيلية  أفانني   ،استعارة  شبه جوالهنم يف 
الناساالو   ،اهلجاءيف    اإلفراطعن طريق    القول املدح  ، عتداء على أعراض    ،اإلفراط يف 
ابلتائه    ..إىل غري ذلك رغبة يف عطائه وإن كان ال يستحق املدح  ؛مدح من ميدحونهمن  

الصحراء وجههيف  على  اهلائم  يسري  ، ،  أين  يدري  ال  مستعارف.  فهو  وكذلك    ،الوادي 
األمثلة  .اهليمان  منه يف هذه  له  ، حسي  :فاملستعار  األودية    .عقلي  :واملستعار  استعار 
اليت يقصدوهنا،  للفنون الشعرية  املعاين  ويصوغوهنا   ،يلخصوهنا أبفئدهتمف  واألغراض من 

جرى   .أبفكارهم ما  أو  واملسالك  الطرق  يستعر  ومل  ابالستعارة،  األودية  خص  وإمنا 
خفاء   فيهما  والروية  والفكرة  والروية،  ابلفكرة  تستخرج  الشعر  معاين  ألن  جمراها؛ 

منا هو  إو   ،وال هيام  ، ليس مثة وادف  .(3) وغموض، فكان استعارة األودية هلا أشبه وأليق
   انينه. ، وجوالن يف أفىل مناحي القولإ تغلغل 

  

 

 (. 2/146للشوكاين )(، فتح القدير، 7/12)  تفسري القرطيب(، 5/187انظر: احملرر الوجيز ) (1) 
مقدمة  (،  3/443)  البهان يف علوم القرآن (، وانظر:  158، هناية اإلجياز )ص:(390)ص:  مفتاح العلوم   (2) 

 (. 7/59)هناية األرب  (، 99تفسري ابن النقيب )ص:
السائرانظر:    (3)  )املثل  األثري  البن  العلوم   ، (1/112)الطراز  (،  2/77-78،  مقدمة  390)ص:  مفتاح   ،)

 (، 3/443)  البهان يف علوم القرآن (، 99تفسري ابن النقيب )ص:
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( البيانويف  استعارة"  (:تلخيص  هبا    ، وهذه  أعلم  -واملراد  الشعراء   :-وهللا  أن 
يف املختلفة  يذهبون  املذاهب  يقول  أقواهلم  وذلك كما  املتشعبة.  الطرق  ويسلكون   ،

 ، وأنت يفواد  : أن يفكالم  ا له يف، أو مباعدً رأى  ا له يفإذا كان خمالفً   جل لصاحبهالر  
  فالن يهب  ):  ن ذاهب ىف طريق. ومثل ذلك قوهلموأ  ،أنت ذاهب ىف طريق  :أي  ،واد

 ا لكل نعق. ، وجميبً ا لكل قائدإذا كان اتبعً  (:مع كل ريح، ويطري بكل جناح
من مدح وذم، واستزادة،    ،وجوه الكالم  ف الشاعر يفإن معىن ذلك تصر    :وقيل

األ، وتشبيب. فشب ِ وعتب، وغزل، ونسيب، وراثء الكالم ابألودية  قهت هذه  سام من 
 ، والسبل املختلفة.املتشعبة

فيه  ابهليمان  الشعراء  يف  ووصف  مبالغة  يف  فرط  ابلذهاب  ،  أقطارها   صفتهم 
غاايهتا ىف  قوله    ؛ واإلبعاد  يف  ىجسياِهيُمونا حمس:  ألن  يسعون  أبلغ  من:  املعىن  ، هذا 

  ي ، فهرجاحة معهفات من ال مسكة له وال  ويسريون. ومع ذلك فاهليمان صفة من ص
 . (1)"، والعقل الرصنياحللم الرزين يخمالفة لصفات ذ
قوله   اد  حمس  : ويف  وا  ِ

ُك  املتشعبة،    .أصلية استعارة    :ىجسِِف  األقوال  شبهت 
وزور   لغو  واخلوض يف كل ِ  متحريًا  اليت    ابألودية   وكذب  الرجل على وجهه  هبا  ال يهيم 

له مالئمات لالستعارة؛  ترشيح    :ىجسياِهيُمونا حمس:  فقوله    ،مقصد  من  التحري  إذ    ؛ 
 . الوادي :أعين ،املشبه به 

ابلتائهني، فحذف املشبه به ورمز   الشعراء  فيه  تبعية مكنية. شبه   ىجسياِهيُمونا حمسويف  
 . اهليمان إليه بشيء من لوازمه وهو 

  

 

 (. 2/258) تلخيص البيان ىف جمازات القرآن  (1) 
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كذلك ف،  اهلالك احلسي  ةفكما أن الوادي مظن  ،مظان اهلالك  :وجه االستعارةو "
. مطلق مظنة اهلالك  : األقوال الكاسدة مظنة اهلالك املعنوي، واجلامع  يف كل  

 . األكثر :مثل هذا مبعىن يف (الكل)و
  .ولك أن تقول: إن االستغراق عريف

اهليام  : أي  ،ىجسياِهيُمونا حمسو وأصل  لغو.  على   :خيوضون يف كل  الرجل  يذهب  أن 
وهو ترشيح لالستعارة املذكورة؛ إذ التحري من    ،حاصله التحري  .من عشق أو غريه  وجهه

   .الوادي :أعين ، املشبه به مالئمات 
ذكر الوادي   :قال الزخمشري    ( وغريه.الكشاف) وفيه وجه آخر مذكور يف  

ابلغلو   ، وقلة مباالهتم  ،واعتسافهم  ،واهليوم: فيه متثيل لذهاهبم يف كل شعب من القول
القصد فيه، حىت يفضلوا أجنب الناس على عنرتة، وأشحهم على   وجماوزة حد ِ   ،يف املنطق

 ، ويفسقوا التقى. البيءحامت، وأن يبهتوا 
 . (1) "فحينئذ ال جماز يف مفرداته" :  القونويقال 

أنه ال مانع   تقرر يف غري موضع   الصحيح–وقد  اجتماع االستعارة   من  -على 
 ؛ إذ املقام صاحل هلما. التبعية والتمثيلية

هلم يف افتناهنم يف الوجوه      وإمنا هذا مثل ضربه هللا "  :وقال الطبي  
كذلك ابلكذب   ،ا ويهجون آخريناليت يفتنون فيها بغري حق، فيمدحون ابلباطل قومً 

 

(، حاشية الشهاب اخلفاجي على  330-14/329على البيضاوي )  حاشيتا القونوي وابن التمجيدانظر:    (1) 
 (. 3/344(، الكشاف )7/29البيضاوي )
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الزجاج    .(1) "والزور به  :وقال  يعىن  لقوهلم   :ليس  مثل  هو  إمنا  األرض،  أودية 
   .(2) "(أن لك يف واد  وأنَت يل يف واد  )تقول يف الكالم:  وشعرهم، كما

 
 :استعارة معقول حملسوس - 6

املستعار  املستعار: عقليًّا،  السابقة، وهي أن يكون  الصورة  الصورة عكس  وهذه 
وذلك   حسيًّا،  اْْلاارِياةِحمس  : كقوله  له:  ِِف  الْنااُكْم  ْحا اُء  الْما ِغا  طا ا  امَّ ل    ىجس إِنَّا 

استعري    . (3) [11:احلاقة] والعلو(الطغيان)فقد  التكب  وهو  عقلي،  وهو  املاء    ؛،  لظهور 
لهف  ،وكثرته املاء  :املستعار  حسي  ،كثرة  منه(4) وهو  واملستعار  واجلامع(5)التكب    :،   ، : 

 .(6) فاملستعار منه واجلامع عقليان ،يف كل    االستعالء املفرطو  ،اخلروج عن حد االعتدال

 

 (. 19/417الطبي )تفسري  (1) 
 (. 4/104)  معاين القرآن وإعرابه (2) 
البالغة   (3)  علوم  يف  و (226)ص:  اإليضاح  املعاينانظر:  ،  الغياثية (،  231)ص:  خمتصر  الفوائد    حتقيق 

 (. 3/443) البهان يف علوم القرآن (، 2/767)
  ، ابعتبار ذاهتا   ي فالوجود لألجرام حس  ،وجود أجزاء كثرية للماء  : إذا كانت الكثرةيعين:    ي( وهو حسقوله: )  (4) 

   (. 320/ 3) -(مواهب الفتاح )  يف   كما ذكر ابن يعقوب املغريب-
والذي أ"  (5)  لفظ   ي :  منه  التكب  (الطغيان)  :استعري  مع    ، هو  إما  رفعة،  ذات  نفسه كبرية  املتكب  عد  وهو 

مواهب الفتاح  "  ي اإلتيان مبا يدل عليها، أو ابعتقادها ولو مل تكن، وال شك أن التكب هبذا املعىن عقل
(3/320 .) 

يف    ي، وأما لو أريد به العلو فهو حسيوهو عقل  ،ألن املراد به طلب العلو   : وأما عقلية االستعالء فقيل"(  6) 
وفيه نظر؛ ألن الطلب احلقيقي يف املاء فاسد يتعني أن يراد به الذهاب يف االرتفاع    ،فال يشرتك فيه ،املاء

املفرط يف اجلملة بل كونه عقليًّ   ي، وهو حس  ، يف اجلو العلو  به  املراد  الشي أ  ،ا من جهة أن    يء : كون 
النفوس  يف  يعظم  بسبب كثرة  ، حبيث  املاء   ،إما  يف  الرفعة   ، كما  وجود  بسبب  أو    وإما  ادعاء  املعنوية 

املعىن عقل التكب. وال شك أن االستعالء هبذا  أريد  ي حقيقة، كما يف  الطرفني، وأما لو    = مشرتك بني 
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 ال يكون إال عقليًّا مع التخالف.  -كما تقدم-واجلامع 
الدكتور   تعقب  املطعين  وقد  العظيم  أورده  عبد  يف     اخلطيب  ما 

"املستعار له: فيضان املاء، بدل: كثرة املاء لكان أصوب؛ ألن    أبنه لو قال:  )اإليضاح(  
تكون قد  املاء  ي  كثرة  املناسب  تجاوز  وال  فهو  املاء  فيضان  وأما  جمراه،  حدود  املاء 

    .(1)"االعتدالللطغيان الذي هو جتاوز حد 
املطعين   الدكتور  أورده  ما  اخلطيب    ويدفع  ذكره  اجلامع   ما  من 

حد     متجاوزةقد استعلت  كثرة مفرطة  ليست جمرد كثرة، ولكنها  الدال على أن كثرة املاء  
  .االعتدال
احمس  :ومن ذلك قوله * مَّ

ا
أ تِياة    وا ِصا  َعا ْ ْهلُِكوا بِرِيح  ِصا

ُ
ٌد فاأ    . [6]احلاقة: ىجسَعا

صاحب   "قوله(املفتاح)قال   :  :  تِياة  حمس َعا ِصا   ْ ِصا ههنا    ،ىجسبِرِيح   فالعتو 
 .(2) مستعار استعارة الطغيان يف املثال األول

 
  

 

قائمً = فليس  اجلو  يف  املشاهد  املاء  العلو  يف  فليس  الباطن  يف  النفس  علو  به  أريد  إذا  وكذا  ابلتكب،  ا 
 (. 3/347)حاشية الدسوقي (، وانظر: 321-3/320)  (مواهب الفتاح " ) تأملف

 (. 1/373اجملاز يف اللغة والقرآن الكرمي بني اإلجازة واملنع ) (1) 
الْنااُكْم ِِف اْْلاارِياةِحمس:  يعين: قوله    (2)  اُء ْحا الْما ِغا  ا طا امَّ ل الطراز    (،391)ص:  مفتاح العلوم  انظر:  .ىجسإِنَّا 

القرآن(،  1/127) علوم  يف  )3/443)  البهان  الكشاف  وانظر:  على  (،  4/599(،  الطييب  حاشية 
 (. 100)ص: مقدمة تفسري ابن النقيب (، 15/608) الكشاف
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من حيث كونه داخًَّل يف مفهوم الطرفني أو    اجلامع  ابعتبار  الستعارةاتسًعا:  
 :غري داخل

   :اجلامع إما أن يكون داخاًل يف مفهوم الطرفني، وإما أن يكون خارًجا
 
ِِف حمس  :  قوله  حنو  : الطرفني  مفهوم  يف   داخًَّل   كان  فما    -  1 ْعنااُهْم  طَّ واقا

ًما ما
ُ
رِْض أ

ا
  بني االتصال أو االجتماع إزالةالتقطيع الذي هو  فاستعري [،168]األعراف: ىجساْْل

واجلامع   بعض،  على  بعضها  اجلماعة وإبعاد  لتفريق  ببعض؛ ،  بعضها  امللتصق  األجسام
،  إزالة   بينهما:  مفهومها، وليس خارًجا عن ماهيتهما،    يف  داخلة   وهي  االجتماع يف كل  

 وهل هو أقوى يف املستعار أو يف املستعار له؟ 
 املستعار الذي هو التقطيع ابلنسبة إىل التفريق. ال شك أنه أقوى وأشد يف  

رجل ممسك ِعنأانأ   :من خري معاش الناس ِلم)):  ومن ذلك قوله  *
عليه طار  ف أْزعأًة  أو  عأًة،  ي ْ هأ سع  مأْتِنه، كلما  على  يطري  هللا،  سبيل  يف  ((  فرسه 

الطريان    .(1)احلديث يف  ف،  للعدواستعري  بسرعة  املسافة  قطع  هو  الذي  العدو  شبه 
للعدو، مث اشتق    (الطريان)األرض ابلطريان الذي هو قطع املسافة يف اهلواء، مث استعري  

 

 (1)  [ مسلم    أحوال   خري  من   -أعلم  وهللا-  وتقديره  احلياة،  وهو  العيش،  هو  و)املعاش(   [. 1889صحيح 
هللا    سبيل   يف   اجلهاد   على   بنفسه   وواقف   ومنتظر،  متأهب   أي: (  فرسه  عنان   ممسك  رجل )  عيشهم:
.  )( اهليعة)يطري. و  كأنه   حىت  ظهره  على  جدًّا  يسرع   أي: (  متنه   على   يطري) و  . اللجام:  و)الِعَنان :  

ها هنا فسر ابالستغاثة من   :(الفزعة )و الصيحة اليت يفزع منها وجينب، من هاع يهيع هيعا إذا جنب.  :أي
الفزع   (: فزع ) الطييب  -  شدة اخلوف   : إذا استغاث، وأصل  العالمة    (، طار عليه و)   .-كما ذكر 

شرح  انظر:    يعين: كلما مسع صواًت أو خوفًا حبضور الكفار يَ ق ِصد  َدف  َعهم.  ، أي: أسرع على ظهر فرسه 
املصابيح  مشكاة  على  )8/2628)  الطييب  مسلم  صحيح  على  النووي  شرح  ،  املفاتيح (،  13/35(، 

 (. 4/339للمظهر )
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، وهذا اجلامع داخل يف قطع املسافة بسرعة  واجلامع:،  عدا  : مبعىن  (طار)  :من الطريان
 مفهوم الطرفني. 

 : هكما يف قولو 
 (1)اِل هَن ٌد ذو خ َصل      اَلِحق  اآلطَ             َعة     ه ذ و َمي       اَر ب      طَ  ا    و َيشَ   ل   

 
  رجاًل   )رأيت أسًدا يرمي(، أي: :  حنو   :الطرفني   مفهوم  عن   خارًجا  كان   وما  -  2

كقولك: و   مفهومه.  يف  داخل  ال  لألسد،  عارض   أمر  الشجاعة  وهو  شجاًعا؛ فإن اجلامع
التأللؤ، وهو غري داخل يف   :ل وجهه، فاجلامع بينهما يتهل  إنسانً   :وتريد(،  ارأيت مشسً )

 مفهومهما.
 

  

 

(  اإليضاح يف علوم البالغة ، كما يف )المرأة من بين احلارث بن كعب ترثي قتياًل وهو  ،  (الرمل )البيت من    (1) 
خزانة    (،463  )ص:  لتبيزيل   ، ، شرح ديوان احلماسة( 1/243)احلماسة البصرية  وانظر:    (،220)ص:

ونسبه 11/300)  األدب العيين ال  (.  )     بدر  )شرح  يف  الكبى(  بن    لعلقمة   ( 2/986الشواهد 
طبعة دار  و   ه [، 1389]  طبعة دار الكتاب العريب حبلب   ، (134:ص)   ( ديوانه)يف    وهو   . الفحل  عبدة

وقوله: )يشا( أصله:    (.135)ص:(، ويف طبعة اجلزائر  96ه [،  )ص:1414الكتاب العريب، بريوت ]
ترثيه،   ملن  فيه  والضمري  ميعة )قوله:  و يشاء،  اجل  ( ذو  جري    ( امليعة )  :  وهري قال  وأول  النشاط 

الشباب  ، الفرس النهار  ، وأول  اهلمزة-  (اآلطال )قوله:  و   ... وأول  اهلمزة  -إطل    : مجع  -بفتح  بكسر 
  ، أي جسيم مشرف   -بفتح النون وسكون اهلاء-(  هند )اخلاصرة، قوله:    : وهي  (إبل )  :على وزن   -والطاء

  (: هَنََد الثدي ) يقال:  )هند( يدل على إشراف شيء وارتفاعه.  ]فإن    .هند الفرس ابلضم هنوًدا   : تقول منه
  -بضم اخلاء املعجمة وفتح الصاد املهملة-  ( ذو خصل )قوله:  و   .[وصار له حجم  ، إذا ارتفع عن الصدر 

شعر  ،خصلة   :مجع من  لفيفة  الكبى"  وهي  الشواهد  للجوهري،  2/987)  شرح  الصحاح،  مادة:  (، 
   (. 4/1623(، ومادة: )أطل( )2/545(، مادة: )هند( )3/1287( )ميع )
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 من حيث الوضوح وما يدرك ابلنظر:  الستعارة ابعتبار اجلامععاشًرا: 
 ، على النحو التايل:ةة وخاصي  تنقسم ابعتبار اجلامع إىل عامي  

 
 :العامية املبتذلة - 1

اليت   األلسنوهي  فيها، كقولك:    ؛(1)الكتها  اجلامع  أسدً )لظهور    ، يرمي  ارأيت 
 .( اووردت حبرً  ،ارأيت مشسً و 

 
   :اخلاصية – 2

كما يف االستعارات الواردة يف    ،فكر وتدقيقتأمل ونظر، و درك إال بتال  اليت  هي  
 .التنزيل

 ا ال يطلع عليها اال اخلاصة الذين أوتوا ذهنً   الغريبة اليت  ياصية هوقد قالوا: إن اخل
 . (2)عن طبقة العامة به ارتفعوا اًداوق  

 قول طفيل الغنوي:  ذلك:ومن 
ل  نامها سَ  شحمَ   يقتات              ة  اجي   وق ن لت كوري ف   وجع        (3) الر ح 

 

العامة   حبث؛   إىل  حتتاج   ال   :يعين   (1)    من   جامعها  لقرب   القريبة؛:  كما تسمى  املبتذلة،  هلا، ويسموهنا:  لتداول 
 (. 1/5)  للشريازي  البالغة، وعلم ، (195-193:ص)  البالغة جواهر: انظر . ظهوره  بسبب الذهن

 (. 222)ص:   اإليضاح يف علوم البالغة (، 228)ص: خمتصر املعاين انظر:  (2) 
و)الناحية(: الناقة  .  الرحل أبداتهالكاف:    و)الكور( بضم  .( 137ديوان طفيل الغنوي شرح األصمعي )ص:  (3) 

  يف   هلا  الرحل  مالزمة  سنامها:   شحم  وأذاب   السفر،  أضناها  قد  كرمية  نقة  على  سفره  يذكر  السريعة. 
البديع انظر:    . واالرحتال  الظعن  يف  الالبديع  املعتز ،  التنصيص   (، 86)ص:  بن    (، 2/133)  معاهد 

 . (222)ص:   اإليضاح يف علوم البالغة



  

  

   

685 

  

نام، حل شحم الس  إلذهاب الر    ؛تيات قوموضع اللطف والغرابة منه أنه استعار اال
ل  وأن ،  مع أن الشحم مما يقتات   ففيه ختييل أن ذلك حقيقة.، ينتقص منه ويذيبه الر ح 

 وقول ابن املعتز:
 (1) وأذن الصبح لنا يف اإلبصار          ارحىت إذا ما عرف الصيد الض     

ا من الليل، جعل إمكانه عند ظهور الصبح  منعً   ؛ر اإلبصارملا كان تعذ  واملعىن:  
 .الصبح  منإذنً 

 
  

 

اإلعجازانظر:    (1)  البالغة  (، 1/77)  دالئل  علوم  التنصيص (،  222)ص:  اإليضاح يف    . (2/133)  معاهد 
مؤخر، والصيد مفعول مقدم، يعين: أنه عرف ما  والضار: ختفيف الضاري، وهو املتعود للصيد، فاعل  

:  مروان   بن  العزيز  عبد  ميدح  كثري  ومن اخلاصية: قول  (. 3/109بغية اإليضاح )  يصيده بذهاب الظلمة. 
  واملعروف،   العطااي   كثري  :(الرداء   غمر)  ، (املال   رقاب   لضحكته   غلقت *** ضاحكا   تبسم   إذا   الرداء  غمر )

  إليه   وأضاف  عليه،  يلقى  ما  الرداء  كسرت  صاحبه،  عرض  ويسرت  يصون  ألنه  للمعروف؛  الرداء   استعار
.  الثوب   صفات   من  ال   املال،  صفات  من  الغمر   ألن  الثوب؛  معىن  إرادة  عدم  على  القرينة   وهو  الغمر،
  البالغة   جواهر.  التامة  واخلبة   ، السليمة  الفطر   ذوو   إال   مثارها   ابقتطاف  يظفر   ال :  االستعارة  وهذه

 (. 47/ 7) األرب  هناية   ،( 2/149)  التنصيص معاهد: وانظر  ،( 195:ص)
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 :تقسيم الستعارة ابعتبار اللفظ املستعاراملطلب احلادي عشر: 
السعد   العالمة  فيها:  "  :قال  املستعار  اللفظ  جنسفإن كان    (1)اسم 

أتوياًل   ،حقيقة ا  ، (2) أو  يف  وصفيةألكما  بنوع  املشتهرة    ، صليةأ فاالستعارة    ،(3) عالم 
 

هنا    (1)  اجلنس  ذات صاحلة ألن تصدق على  "  (:371)ص:   -(املطول )  كما يف-املراد ابسم  ما دل على 
وأراد ابلذات  "  :قال العالمة الدسوقي    ."الداللة   كثريين من غري اعتبار وصف من األوصاف يف

على كثريين   تصدق  ألن  عنيالصاحلة  أو  معىن  ماهية  سواء كانت  الكلية  واألسد،    ،املاهية  كالضرب 
فإهنا كلها جزئيات ال جترى االستعارة   ؛ وأمساء اإلشارة  ، واملضمرات  ، خل: األعالم..اوخرج بقوله: الصاحلة

اعتبار وصف غري  من  وقوله:  به ..افيها،  إمنا وضعت    :مثل   ،املشتقات   :خل خرج  وقاتل؛ ألهنا  ضارب 
فإنه دال على املاهية من غري اعتبار وصف من أوصافه؛   ؛ وحنوه (أسد)   :لفظ   :صاف خبالف ابعتبار األو 

حىت لو وجد أسد غري    ،ا وذا جراءةال ابعتبار كونه شجاعً   ،ألنه وضع للحيوان املفرتس من حيث هو
اسم   عليه  صدق  بقويل  .( األسد )شجاع  عند    :هنا  واحرتزت  عليه  املصطلح  ابملعىن  اجلنس  اسم  عن 

وهو النكرة الشاملة للمشتقات واجلوامد؛ ألنه يلزم إرادته أن خيرج من األصلية حنو: رأيت أسامة   ،النحاة 
يف ي يرم أو  فيها   ،  يدخل  وأن  منها،  ذلك  أن  مع  يف   : احلمام،  الفاعل    ي املشتقات: كامس  االستعارة 

  حاشية الدسوقي   " واآللة، مع أن االستعارة فيها تبعية   ، واملكان   ، لزمان واسم ا   ، والصفة املشبهة  ، واملفعول
  العالمة   شرحى  عل  حممد اخلضري   الشيخ   حاشية (،  7/70(، وانظر: شروح التلخيص )3/348-349)

 (. 50-49ص:ة ) السمرقندي رسالةال  على امللوي
املستعار  أي:    (2)  اللفظ  للجميل  (،لذات   اامسا جامدً )إذا كان  استعري  إذا  ملعىن ا جامدً امسً )أو    ، كالبدر:    ( ا 

 .كالقتل: إذا استعري للضرب الشديد
فإن    (؛ ا رأيت اليوم حامتً )قولك:    لرجل كرمي يف   ( حامت )  : كاستعارة لفظ  ،: املشتهر مدلوهلا بنوع وصفية يأ  (3) 

أ    ،علم   (ا حامتً ) الكرم واجلود   ،ل ابسم جنسو ِ لكنه  يلزمه  حبيث يكون اجلود غري معتب ىف    ،وهو رجل 
داللته  . مفهومه  ىف  لدخل  جبواد  أول  لو  ألنه  ذلك؛  قلنا  اجلود  : وإمنا  مثل   ، وصف    (، كرمي )  :فيكون 

ك  :)حامت(، أي: من كل علم مشتهر بصفة،    وقولك: . أصلية  واالستعارة فيه تبعية ال  (،الكرم)املشتق من 
خارجة عن مدلوله، خبالف    املنفهمةعند اجلمهور؛ ألنه كاسم اجلنس؛ لكون الصفة    فاستعارته أصلية

السبكي   لتأويله ابملشتق.    املشتق. وفيه حبث، فقد صرح  تبعية؛  األفراح أبهنا  انظر:  يف عروس 
(،  28)ص:  البيجوري على السمرقندية   حاشية الشيخ  (،2/274)  األطول(،  2/151)  عروس األفراح 

اخلضري  الشيخ  حاشية شرح  حممد  (.=  52-50)ص:  السمرقندية  الرسالة  على   امللوي  العالمة  على 
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 : ولألا  ، (2) )وقتل( إذا استعري للضرب الشديد  ،(1) سد( إذا استعري للرجل الشجاعأ)ك
املستعارإ و   :أي  ،فتبعية  الإو   ،(3)اسم معىن  :والثاين  ،اسم عني اللفظ  اسم   :ن مل يكن 

والصفة   ،الفاعل واملفعول  يامس  :مثل   ،وما يشتق منه  ،كالفعل  ،فاالستعارة تبعية  ،جنس
   .(4) وغري ذلك  ،املشبهة

 قسمني: إىل ابعتبار اللفظ املستعارتنقسم االستعارة وبيان ذلك أن 
 

 صاحلة ألن  ، إذ ليس مدلوله ذااتً يأن اسم اجلنس ابلتفسري املتقدم ال يتناول العلم الشخص   : واحلاصل =
لكان كليًّ  وإال  على كثريين،  ذات    ، اتصدق  به  اشتهرت  الذى  الوصف  نوع وصفية؛ ألن  تضمن  ولو 

مدلوله  عن  خارج  ألمسائها  ،الشخص  األصلية  املدلوالت  عن  اخلارجة  أبوصافها  األجناس    ، كاشتهار 
املشتقة األمساء  املعاين  ؛خبالف  يف  فإن  داخلة  فيها  املعتبة  األصلية   املصدرية  فلذا كانت    ؛مفهوماهتا 

وإحلاقها أبمساء األجناس جيعل الوصف    ،حقة أبمساء األجناس دون الصفاتاألعالم املشتهرة بوصف مل
وجيعل ذلك الوصف وجه شبه على أنه الزم ال داخل ىف مفهوم اللفظ    ، ياملتضمن وسيلة لتأويلها بكل

الكل ملزومه  املتعارف  أحدمها:  :فردين   يكاملشتق، وجيعل  املتعارف، واآلخر: غري  ذلك   ، الفرد  "  فتأمل 
 (. 122)ص: لطييب ، لاملعاين والبيان التبيان يف (، وانظر: 3/349) سوقي حاشية الد

  ، فشبه الرجل الشجاع ابحليوان املفرتس   ،ا  شجاعً رجاًل   :ي أ  (،احلمام  ا يفرأيت أسدً )حنو قولك:    : يفي أ"   (1) 
وادعينا أن الرجل املذكور فرد من أفراد احليوان املفرتس، واستعري اسم املشبه به    ، كل     الشجاعة يف  :جبامع

املستعار اللفظ  ألن  األصلية؛  التصرحيية  االستعارة  طريق  على  لفظ    ، للمشبه  جنس   ( أسد) وهو  "   اسم 
 (. 3/350) حاشية الدسوقي 

يف  هناية اإليذاء    :جبامع   ، فشبه الضرب الشديد ابلقتل  ،: ضرب عظيم ي أ  (هذا قتل )حنو قولك:    : يفي أ"  (2) 
للمشبه على طريق االستعارة التصرحيية األصلية؛ ألن    ، كل    اسم جنس    (القتل )واستعري اسم املشبه به 

وهذا ظاهر على مذهب البصريني    (.3/350)  حاشية الدسوقي  "هو سبب لذهاب احلياة  يللفعل الذ
 غريه هو املصدر، ال مذهب الكوفيني من أنه الفعل.. من األصل عندهم الذي يشتق منه 

 (. 232-231)ص: خمتصر املعاين انظر: ( 3) 
التفضيلي أ"   (4)  الزمان  ، : كأفعل  املكان   ، واسم  اآللة  ،واسم  عبارته، وحنو  :حنو  ، واسم  أنطق من  زيد    : حال 

وانظر ذلك    (.3/351)  حاشية الدسوقي  " مقتل زيد لزمان ضربه أو مكانه، وحنو مقتال زيد آللة ضربه
 (. 2/324( ) مواهب الفتاحمفصاًل يف )
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 . األصلية االستعارة : األول
  . (1) االستعارة التبعية : والثاين

 وبيان ذلك على النحو التايل:
 
 :الستعارة األصلية - 1

 ، كالبدر: إذا استعري للجميل  ، (لذات  ما كان فيها املستعار )اسًا جامًدا   وهي
 :: إذا استعري للضرب الشديد(كالقتل)  (:ا ملعىنا جامدً اسً )أو 

   .واملصادر ، أمساء األجناس اجلامدةيف   جتري االستعارة األصليةف
 . (2)لعدم بنائها على تشبيه اتبع لتشبيه آخر معتب :(أصلية) :وسيت

  ( أسد )  :، ففي لفظةرابًضا خلف مدفعه(ا  رأيت أسدً )مثال الستعارة األصلية:  
لعالقة الشجاعة،   ؛ الرجل الشجاع ابألسد  : تشبيه  القصد  فإن  ؛استعارة أصلية تصرحيية

على  األسد،  هو  الذي  به  ابملشبه  وصرح  الشجاع،  الرجل  هو  الذي  املشبه  فحذف 
 اسم جنس جامد.  (األسد)ألن  ؛ سبيل االستعارة التصرحيية، وصارت أصلية

 

ابعتبار  وقيل:    (1)  املستعار  اللفظ  جنس  صدقاته) ينقسم  أصل  (ما  الفتاح انظر:    ي.وتبع  يإىل    مواهب 
 (. 348-347/ 3)  حاشية الدسوقي (، 2/321)

إن تسميتها أصلية من ثالثة أوجه: أحدها: أهنا ليست مفرعة عن    :حاشييت امللوي والصبان  ويف  (  2) 
شيء، بل مستقلة برأسها، خبالف التبعية. اثنيها: أهنا أصل يف اجلملة للتبعية؛ ألن بعض أفرادها، وهو  

قوهلم: هذا أصل، أي:    استعارة املصدر واملتعلق أصل الستعارة املشتق واحلرف. اثلثها: أهنا الكثري من 
الشيء إىل   نسبة  فيه  اغتفر  املبالغة  للمبالغة كأمحري. وألجل  كثري، والنسبة على كل من هذه األوجه 

بل النسبة على الثاين من نسبة العام إىل اخلاص، وعلى الثالث من    :نقسه. قال الشيخ الصبان  
(.  وقوهلم:  43)ص:  صام على السمرقنديةحاشية العالمة الصبان على الع انظر:  نسبة اخلاص إىل العام.

منه.  كأمحري  أو ملا جرد  لنفسه،  ينسب إال    حاشية انظر:    اسم لشديد احلمرة، فكأنه لشدة محرته ال 
 (. 54ة )ص:السمرقندي  رسالة ال  على امللوي العالمة شرح ى عل حممد اخلضري الشيخ
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 ومن ذلك: استعارة الظالم للضالل، والنور للهدى. 
اطا  حمس  :قول هللا    :من ذلك ف* ا ِ الُص   ه دينشب   .[6]الفاحتة:   ىجسالُْمْستاقِيما اْهِدناا 

احلسي ابلطريق  أن  اإلسالم  جبامع  املشب  كالًّ   ،  اسم  واستعري  املقصود،  إىل  يوصل  به    ه 
ب ِكا  حمس  : وحنوه قوله    . التصرحيية األصلية  االستعارةعلى طريق    هللمشب   اُط را ا ِِصا ذا واها

شبه دين اإلسالم ابلصراط املستقيم ال اعوجاج فيه، واستعار    [.126:األنعام ]  ىجسُمْستاقِيًما
طريق   على  للمشبه  به  املشبه  األصلية.   االستعارة اسم  ا حمس  وحنوه:  التصرحيية  ذا ها نَّ 

ا
أ وا

ُمْستاقِيًما اِِط  القومي    :أي   [،153:األنعام ]ىجس  ِِصا الدين  فشبه  فيه،  اعوجاج  ال  ديين 
مبعىن به    أن كالًّ   :جبامع  ،الطريق  :ابلصراط،  املشبه  اسم  واستعار  للمقصود،  يوصل 

 التصرحيية األصلية.  االستعارةللمشبه على طريق 
ةا حمس  :قول هللا    :التحقيقية  األصلية التصرحيية  االستعارةمن  *و  ْن   ِصبْغا ِ واما اَّللَّ

ةً  ِصبْغا  ِ اَّللَّ ِمنا  ُن  ْحسا
ا
لظهوره على   ؛ مسي الدين صبغًة بطريق االستعارة  [. 138:البقرة]  ىجسأ

الثوب   ،صاحبه الصِ ب غ على  اإلميان  "  :الصاوي    الشيخقال    .كظهور  آاثر  شبه 
، واستعري اسم املكث والظهور يف كل     : جبامع  ،القائم ابلشخص ابلصبغ القائم ابلثوب 

   .املشبه به للمشبه
ويف هذه اآلية بشرى للمؤمنني عظيمة، وهي أن اإلميان يف القلب كالصبغ املتقن 

القلب من  يزول  اإلميان ال  الثوب كذلك  من  الصبغ  يزول  ال  فكما  الثوب،  ألن    ؛يف 
منها    صبغة هللا أحسن  قيل  ؛  ال  ندر    :ولذا  اإلميان  على غري  املؤمن  موت  إن 

ألن اإلميان   ؛األنوار الكائنة يف القلب واألعضاء  :واملراد من الصبغة  .كالكبيت األمحر
قال   الثوب،  به كصبغة  صبغ  إذا  إال  يكمل  وُُجوهِِهمْ حمس  :هللا  ال  ِِف  اُهْم   ىجس ِسيما
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انِِهمْ   نُورُُهمْ حمس    : وقال    ، [29:الفتح ] ْيما
ا
بِأ وا يِْديهِْم 

ا
أ باْيا  اْسَعا  وقد    ،(1) " [8]التحرمي:  ىجسي

   .تقدم بيان ذلك 
ِ حمس  :قوله    :(تلخيص البيانويف ) ةا اَّللَّ وجعله   ،  دين هللا  :أي  :ىجسِصبْغا
 .(2) "وهذا من حمض االستعارة ،، وومسه الئحألن أثره ظاهر ؛مبنزلة الصبغ

اِت إَِلا   الرحمس   : قوله  ومن ذلك  * لُما ْكا ِِلُْخرِجا انلَّاسا ِمنا الظُّ نْلااهُ إَِلا نْزا
ا
كِتااٌب أ

تقدم.،  [1: إبراهيم]  ىجسانلُّورِ  اهلداية  "و   وقد  للهدى: شبهت  النور  استعارة  إجراء  يقال يف 
جبامع يف كل     :ابلنور،  بهاالهتداء  املشبه  على  الدال  اللفظ  واستعري    ( النور)وهو    ،، 

، على طريق االستعارة التصرحيية األصلية. والقرينة ما قبل ذلك، (اهلداية )وهو    ،للمشبه
ْكا   حمس: وهو قوله  نْلااهُ إَِلا نْزا

ا
؛ ألن إنزال الكتاب ليس إال إلخراج الناس مما  ىجسكِتااٌب أ

 . (3) "هم فيه من الضالل والغي إىل اهلدى والرشد
ذلك * هللا    ومن  اْعتاِصُموا حمس  :قول  قُوا   وا رَّ تافا َلا  وا ِيًعا  َجا  ِ اَّللَّ آل ]  ىجس ِِبابِْل 

وهو احلبل للمشبه،    ،شبه الدين أو القرآن ابحلبل، واستعري اسم املشبه به"  .[ 103:عمران
التوصل    : واجلامع بينهما  .االستعارة التصرحيية األصليةوهو الدين أو القرآن على سبيل  

   .ترشيح :واالعتصام . اجلاللة قرينة مانعة، وإضافته للفظ للمقصود يف كل   
تبعية  :وفيه الوثوق اب  ،استعارة تصرحيية  اال حيث شبه  عتصام العتصام، واستعار 

 . (4)" ثقوا :مبعىن (اعتصموا) :عتصامللوثوق، واشتق من اال

 

 (. 1/59) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني   (1) 
 (. 2/11)  البيان ىف جمازات القرآنتلخيص   (2) 
 (. 117)ص: مد فضل حق   الر امف وري حمل، مشوس الباعة  (3) 
حاشية الشيخ الدمنهوري )لقط اجلواهر السنية(  (، وانظر:  1/160)  حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني   (4) 

 (. 32-31)ص:



  

  

   

691 

  

اآلية   )حاشية  -ففي  يف  اجلمل  الشيخكما  استعاراتن: -(  سليمان   : 
  : حتقيقية، والقرينة   أصليةللدين، أو للكتاب فتكون استعارة مصرحة    ( احلبل)ستعارة  ا"

للوثوق به، والتمسك به، فتكون استعارة    (االعتصام)  :واستعارة  .اإلضافة إىل هللا  
 .(1) "اقرتاهنا بتلك االستعارة  :مصرحة تبعية حتقيقية، والقرينة

اناًة ِمْن ُدونُِكمْ   يااحمس  :ومن ذلك قول هللا  * ُنوا َلا تاتَِّخُذوا بِطا ِينا آما ا اَّلَّ ها يُّ
ا
   ىجسأ

عمران ] خاصته،    [، 118:آل  الرجل:  وبطانة  ملتكم،  أهل  غري  من  أصفياء  أولياء  أي: 
بطنهتشبيهً  تلي  اليت  الثوب  ببطانة  أمره  ؛ا  يستبطنون  ما ال   ،ألهنم  منه على  ويطلعون 

 . يطلع عليه غريهم
به" امللتصقة  الثوب  ببطانة  للمشبه على   ،شبه األصفياء  به  املشبه  واستعري اسم 
واجل  االستعارةطريق   األصلية،  حد ِ   :معاالتصرحيية  على  االلتصاق  ]قوله  شدة   
 ]:  (( ٌٌر، وأاأْلأْنصأاُر ِشعأار  . (2) "((النَّاُس ِداثأ

ُ إَِلَّ حمس  :ومن ذلك قول هللا  * ِبا اَّللَّ
ْ
ياأ فْوااهِِهْم وا

ا
ِ بِأ ْن ُيْطفِئُوا نُورا اَّللَّ

ا
يُرِيُدونا أ

فُِرونا  رِها الَْكا اْو كا ل ُه وا ْن يُتِمَّ نُورا
ا
فالنور استعارة أصلية تصرحيية، وإضافته اىل    ، [32]التوبة:  ىجسأ

هللا  .  قرينة   هللا   شرائع  ابلنور    شبه  وحدانيته  على  الدالة  النرية  وحججه 
هتدى هبا إىل الصواب واحلق،  ؛ ألهنا ي  االهتداء يف كل     :جبامع  ،كالشمسفهي  احلسي،  

 هتدى ابلنور احلسي إىل احملسوسات. كما ي  
 

حاشية العالمة الصبان على العصام على  (، وانظر:  1/319)الفتوحات االهليه بتوضيح تفسري اجلاللني    (1) 
 (. 77-75السمرقندية )ص:

لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار،  جاء يف احلديث: )) (.  1/164)  حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني  (2) 
الناس وادايً    أخرجه   ((والناس داثر  ،األنصار وشعبها، األنصار شعار  وشعبا لسلكت وادي  ولو سلك 

  ومعين   فوقه.   و)الداثر(   اجلسد،  يلي  الذي  الثوب  و)الشعار(:  [.1061[، ومسلم ]4330]  البخاري 
 الناس.  سائر من  يب  الناس وألصق  واألصفياء،  واخلاصة  البطانة  هم األنصار  احلديث:
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اإلطفاء من  وحدانيته،   :أيوالتكذيب،  الرد    :واملراد  على  الدالة  خيمدوا حجته 
نبوة حممد   أو  القرآن،  أو  الولد،  فْوااهِِهمْ حمس  . وتقدسه عن 

ا
أو    :ىجسبِأ بشركهم 

 بتكذيبهم. 
نُوراُه حمس يُتِمَّ  ْن 

ا
أ إَِلَّ   ُ اَّللَّ ِبا 

ْ
ياأ التوحيد، وإعزاز اإلسالم  :أي  ىجسوا رِها  حمس  .إبعالء  كا اْو  ل وا

فُِرونا   ذلك.   بدالئل التوحيد :أي ىجسالَْكا
ِ حمس  : فقوله   اَّللَّ تصرحيية  :ىجسنُورا  أصلية  بعدها.    ؛ استعارة  ما  أو  حلجته 

   .ترشيح  :واإلطفاء
هو استعارة متثيلية، شبه حاهلم يف حماولتهم إبطال النبوة ابلتكذيب، حبال   وقيل:

 أن يزيده بنفخه.   ، منبث يف اآلفاق، يريد هللا(1)من يطلب إطفاء نور عظيم
الزخمشري   هللا  جار  نبو  "  : قال  يبطلوا  أن  طلبهم  يف  حاهلم  حممد مثل  ة 

  يريد    ،ابلتكذيب، حبال من يريد أن ينفخ يف نور عظيم منبث يف اآلفاق
اإلضاءة    هللا أو  اإلشراق  يف  القصوى  الغاية  ويبلغه  يزيده  بنفخه،   ؛ أن  ليطفئه 

الطييب    .(2) "ويطمسه العالمة  حاهلمقوله:    :قال  آخره..)مثل  استعارة  (إىل   :
واملستعار  متثيلية،  الكالم  :مصرحة  حممد    ؛مجلة  نبوة  إبطال  حماولة  يف  حاهلم  ألن 
  ينفخ يف   حال من يريد أن  :ابلتكذيب هو املشبه، وهو مطوي، واملشبه به

 . (3)" نور عظيم منبث يف اآلفاق
ذلك * يف  :ومن  قيل  ِ حمس  :قوله    ما  اَّللَّ بِيِل  سا ْن  عا َِلُِضلَّ  ِعْطفِهِ    ىجسثااِّنا 

منه  : أي"  : الصاوي    الشيخقال    [.9:احلج] واملراد  جنبه،  عن   : الوي  اإلعراض 

 

 وهو هتكم هبم.  ليطفئها،  ؛ حال من ينفخ يف نور الشمس بفيه ك (1) 
 (. 265/ 2) الكشاف  (2) 
 (. 277/ 5روح املعاين )، وانظر: (7/229)  حاشية الطييب على الكشاف  (3) 
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  ألن شأن من أعرض عن شيء لوى جنبه عنه، فشبه عدم التمسك ابحلق بلي ِ   ؛احلق
  االستعارة على طريق    ،اإلعراض يف كل     : جبامع  ،لمشبهلاجلانب، واستعري اسم املشبه به  

 . (1) "التصرحيية األصيلة
العلم: أهل  اإلعراضهو    وقال كثري من  احلق،  كناية عن  واخليالء  عن  ،  والتكب 

 . (2)اجليد كلي ِ 
اد  حمس : هومن قول* ِ وا

 . وقد تقدم بيانه مفصاًل. [225:الشعراء]   ىجس ِِف ُك 
 
 : التبعيةالستعارة   - 2
 احلروف:كان فيها املستعار غري اسم جنس: كالفعل، واملشتقات، و ما   هيو 
املف اللفظ  كان  فعاًل إذا  امسً أو  ،  ستعار  أو   ، فعل  حرفً   ا،مشتقً ا  اسم    ، ا أو 

 . تصرحيية تبعية :فاالستعارة
وأفعل  املشبهة،  والصفة  املفعول،  واسم  الفاعل،  اسم  هي:  املشتقة  واألمساء 

 .وما إىل ذلك  ،الزمان واملكان، واسم اآللة  :التفضيل، وامسا
املشتقا"  :(تبعية)  :وسيت اتبٌع  ألن جرايهنا يف  واحلروف،  أو  ت،  : يف اًل جلرايهنا 

مسيت أهنا  يعين:  احلروف،  معاين  ويف كليات  الستعارة    (؛ تبعية)  :اجلوامد،  لتبعيتها 
ملتعل    ؛أخرى اتبعة  احلروف  معاين  يف  وألهنا  للمصادر،  اتبعة  املشتقات  يف  ق ألهنا 

 

 (. 3/89) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني   (1) 
واإلمالة.    (: الثين )و .  اجلانب  (:الِعطف)  (2)  وطريقه.    (:اللي و)الصرف  عن وجهه  والصرف    (: اجليدو)الفتل 

حاشيتا  . انظر:  كناية عنه   (ثين الِعطف )كذلك   ،كناية عن التكب واخليالء  (اجلِيد   يل  )فكما يكون .  الرقبة
 (. 13/21) القونوي وابن التمجيد على البيضاوي
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بواسطة كلي مستقل    ؛معانيها إال  فيها  االستعارة  تتصور  احلروف جزئية، ال  معاين  إذ 
 . (1) "عليها، أو هبا  اا هبا، أو حمكومً ، ومشبهً اليتأتى كوهنا مشبهً  ؛فهوميةابمل

 
 التبعية إىل املكنية: يف رد  رأي اإلمام السكاكي  

إمنا   أصلية  إىل  االستعارة  وتقسيم  للسكاكي   خالفًا.  اجلمهور  مذهب  هو  وتبعية 
 التبعية. االستعارة  وقوع إنكار إىل ذهب الذي 

 يف )منظومته(: قال ابن كريان 
 َصَرفَا قد مكني ة  إىل هلا              نفى للت بعي ة ف          ويوس

 ة  ي       ل     ج ةٌ    ن   ري  ق ا    هل ة           وهي  ي     ن  املك هي هلا ةٌ    قرين
 (2) ............ ....... ....         .....مردود وذاك

أن   ما   وأن  ، هلا  وجود  ال   التبعية   االستعارة  أن  يرى      السكاكي   واملراد 
   )املكنية(. إىل احلقيقة يف راجع اجلمهور: )تبعية( يسميه

وغريه من أهل هذا الفن، وأطالوا  يف ذلك     (3)وقد ذلك اخلطيب القزويين  
 البحث واملناقشة.

   :منها على ما ذهب إليه،  األمثلة بعض ذكر السكاكي  وقد
  

 

البالغة )ص:  (1)  الدسوقي (، وانظر:  192-191جواهر    حممد اخلضري   الشيخ  حاشية(،  3/356)   حاشية 
   (. 63السمرقندية )ص: الرسالة  على  امللوي  العالمة  على شرح 

ابن    (  2)  ]منظومة  )ص:49-47كريان  البوري  شرح  وانظر:  )ص:58-59[،  املعني  الشرح   ،)31-32  ،)
 (. 64حاشية العالمة الصبان على العصام على السمرقندية )ص:

 (. 240-239)ص:اإليضاح يف علوم البالغة انظر:  (3) 
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  لفظ:   يف  االستعارة  جيعل    فالسكاكي.  بكذا(  احلال  )نطقت:  قوهلم*
 . املكنية سبيل على هلا  قرينة النطق نسبة  أي: و)نطقت(، ،)احلال(
 :  ابن املعتز  وقول*
 (1) وأحيا السماحا  قتَل البخلَ             ام         ا يف إم    ن  ق  ل     َع احل     ِ م   ج         

 ، املكنية  سبيل  على  به  املشبه  فحذف  ابحلي،  البخل  شبه  (قتَل البخَل ..فقوله: )
 . قرينة له القتل ونسبة

 . قرينة  (وأحيا و)  ، ابلكناية استعارة السماح: (وأحيا السماحا ) وقوله:
 .  املكنية لالستعارة قرينة السكاكي  جيعلها اجلمهور عند فالتبعية وهكذا
 . مكنية  جيعلها السكاكي  عندهم التبعية وقرينة
اءُ حمس:  مثاًل   قوله    ففي ِغا الْما ا طا امَّ  ( الطغيان)  اجلمهور  جيعل  [11:احلاقة]  ىجسإِنَّا ل

  ونسبة   ، مكنية  استعارة  املاء  جيعل  والسكاكي  .  املفسدة  للكثرة  مستعارًا؛
 . قرينة إليه  )الطغيان(
   (***بنابه الدهر )عضنا: الشاعر قول ويف

 

املعتز  (1)  ابن  فيه  (. 141)ص:  ديوان  املفعول  :والشاهد  على  التبعية  االستعارة  قرينة    ( القتل )فإن    ؛مدار 
واجلود   ( اإلحياء )و ابلبخل  يتعلقان  ال  املعاين   ؛ احلقيقيني  من  إمنا    ألهنما  واإلحياء  والقتل  هلما،  روح  ال 

البخل  ييتعلقان ابجلسم ذ القتل على  تسلط  فعدم صحة  أن    ، الروح  دليل على  اجلود  واإلحياء على 
:  ي أ  ،اإلزالة  :واملناسب لألول  املراد ابلقتل معىن يناسب البخل، وأن املراد ابإلحياء معىن يناسب اجلود، 

حبيث ال يظهر    ، ا ملا تعلق بهاقتضاء كل منهما إعدامً   : جبامع  ،ة فشبه إزالة البخل ابإلمات  ، أزال البخل
املتعلق يف للمشبه، واشتق من  كل     ذلك  به  املشبه  واملناسب    .أزال  :قتل مبعىن   (: القتل )، واستعري اسم 

، واستعري اسم كل     : وأكثر السماحا، فشبه اإلكثار ابإلحياء جبامع ظهور املتعلق يفياإلكثار أ   : للثاين
من  املش واشتق  للمشبه،  به  مبعىن( اإلحياء)به  أحيا  التبعية   ::  التصرحيية  االستعارة  طريق  على  "  أكثر 

 (. 3/366)  حاشية الدسوقي على خمتصر املعاين
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،   من  واأليالم  التأثري  جبامع:  ابلعض،  الدهر  حوادث   فعلى قول اجلمهور: شبه   كل  
 : -املصدر  وهو-  )العض(  من  واشتق  للمشبه،  به  املشبه  على   الدال  اللفظ  واستعار
  استعارة   )العض(  فيجعلون  التبعية،  التصرحيية  االستعارة  سبيل  على  آمل  مبعىن:  )عض(
   تبعية.

 . قرينة (العض) وإثبات  ،مكنية (الدهر) السكاكي  وجيعل
 عندهم   واالستعارة  ، السكاكي    عند  االستعارة  هي   اجلمهور  عند  فالقرينة

 . هو عنده قرينة
 نه أ:  حمصله  مبا  واعرتضوا عليه  ،السكاكي    من  الرأي   هذا  اجلمهور  يقبل  ومل

 هي   القرينة  وتلك   ،للمكنية  قرينة  التبعية  جيعل  أنه  وذلك   ،تناقض  كالمه  يف  وقع
   . السكاكي عند استعارة والتخييلية ،التخييلية

 تستلزم  كلتامها  والتخييلية   املكنية  أن  على  التفاقهم  ابلتبعية؛   يقول  أن  فيلزمه
 .األخرى

 أن   عنده   جيوز  بل  بينهما،   ابلتالزم  يقول  ال     السكاكيويرد على ذلك أن  
 .-كما جاء بيان ذلك يف موضعه– أيًضا العكس جيوز كما   تنفرد املكنية،

  وتبعية   أصلية  إىل  االستعارة  تقسيم"  :  اإلمام حممد الطاهر ابن عاشورقال  
 . أبلغ التبعية كون  من البالغة أسرار  كالم    ي فيده ما سوى   حتته، طائلَ  ال تقسيمٌ 

 من   جاء  ما  على  تنبيًها  التبعية  االستعارة  اعتبار  إىل  اضطروا  العلماء  أن  والظاهر  
  الفعل  يف  االستعارة  اعتبار  صحة  مع  احلال،  نطق  :مثل  وفاعل  فعل  يف  االستعارات 

 :  عنرتة قول وكذا ابللسان، احلال بتشبيه الفاعل يف واعتبارها ابلنطق،  الداللة بتشبيه
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ة   َوحَتَم ح مِ  وشكا إيل  ***  (1)بَعب 
 الستعارة   املناسب  الفعل  استعارة  جعلوا  ولذا  ؛الفاعل  فعل  استعارة  إىل  فنظروا

 .  فاعله ال ،احلدث  هو ابلتشبيه املقصود أن على تنبيًها ؛ تبعية :استعارة الفاعل
 رأي   هذا.  املصدر  استعارة   عن  نشئةٌ   ألهنا   تبعية؛  :مسوها  (الفعل)  يف  جرت   إذا  مث

 .  اجلدوى قليل وهو اجلمهور، 
 بصاحب  فعل  صاحب  تشبيه  هو  أواًل   املقصود  أن  إىل  نظر    والسكاكي

  االستعارة   من  نوًعا  فوجدها  اآلخر،  بفعل  فعله  ثشبيه    ذلك   على  وترتب  آخر،  فعل
  سواء   العقلي،  اجملاز  يف  كقوهلم  هنا     السكاكي  وقول  اجلمهور  فقول.  كنيةامل

 كما -  االشتقاق  مالحظة  على  مبنيًّا   ليس  اجلمهور  عند  التبعية  إىل  فالتقسيم.  (2)بسواء
  .(3) "تطفاًل  فيه البيان  علماء حبث لكان كذلك   كان  لو ألنه ؛ -الناس من كثري  تومهه

ويبقى أن متييز ما هو أبلغ مما هو دونه يف البالغة هو من املهمات عند أهل هذا 
اببه   أبلغ يف  مبا هو  التبصر  بد من  إذ ال  والتفسري؛  البالغة  بعلوم  املشتغلني  الفن من 

بالغة املتكلم، وما تلك االصطالحات إال من السبل الدالة  وموضعه، فهو يدل على  
 واملقربة لتلك املعاين.

 وعليه فإن نسري هنا على ما عليه اجلم الغفري من البالغيني.

 

شداد   (1)  بن  عنرتة  )ص:75]  ديوان  الصهيل،    (.183[  فهو  اشتد   فإن  اخلفي،  الصوت  و)التحمحم(: 
 و)شكا إيل ( أي: تبني عليه أثر ما لقي من الشدائد، فكأنه شاك. 

 للمجاز العقلي، وبيان ما ذهب إليه.  تقدم بيان إنكار السكاكي   (2)
بن  اإلمام حممد الطاهر  مجهرة مقاالت ورسائل  (،  37حممد الطاهر بن عاشور )ص:إلمام  موجز البالغة، ل  (3) 

 (. 3/1235) عاشور
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أن  و  القوم:  عليه  ما  اسم االستعارة  حمصل  إن كان  قسمان؛ ألنه  اللفظ  ابعتبار 
فأصلي   الشديد  ( قتل)و  ، للشجاع  (أسد)  : كاستعارة  ، ة جنس  وإالللضرب    ، ةفتبعي    (1) ؛ 

 منه، واحلرف: كالفعل، وما اشتق  
:  كاجملرور يف  ،(4)ق معناهملتعل    (3)الثالث  ملعىن املصدر، ويف  (2)األولني  يففالتشبيه  

الم التعليل؛   ويف  ،(5) )احلال نطقة بكذا( و  ،)نطقت احلال(  ر يفنعمة(؛ فيقد    )زيد يف
نًاحمس  :  قوله  :حنو زا واحا ا  ُدوًّ عا اُهْم  ل َِلاُكونا  ْونا  فِرْعا آُل  ُه  طا للعداوة   [ 8:القصص ]   ىجسفااِْلاقا
 . -كما سيأيت– زن بعد االلتقاط، بعل ته الغائيةواحل

، أو املفعول؛  (قت احلال بكذانط)حنو:    ،ومدار قرينتها ىف األولني على الفاعل
 :حنو

 (6) وأحيا السماحا قتَل البخلَ ***
 وحنو:

 (7) ***ا  هب د  ق     ات نَ ذمي     هل م  قريه     ن                        
 

 . كاألفعال والصفات املشتقة منها، واحلروف(1) 
 . منه  يشتق وما  الفعل : ي أ (2)

 . احلرف: ي أ (3)

 . )من(  يف  االبتداء حنو:  (4)

فحذف الداللة اليت    ،ما بينهما من اإليضاح   : جبامع  ، تشبيه داللة احلال ابلنطق من حيث وهو مثال للصفة    (5) 
اسم    ( النطق)هي املشبه، وصرح ابلنطق الذي هو املشبه به على سبيل االستعارة التصرحيية، واشتق من  

يف   التبعية  االستعارة  فجرت  نطقة،  هو  الذي  الفاعل )الفاعل  هلا  ( اسم  قيل  وإمنا  نطقة،  هو    : الذي 
 . ; ألن املشتق اتبع للمشتق منه(النطق )املصدر، الذي هو   جلرايهنا يفا تبعية; ألهنا إمنا جرت فيه تبعً 

 تقدم. ( 6) 
قول   :يعين   (7)  ن َ هلذمي    م  )نقريه  :  القطامي  يف  خاطَ ***هبا  د  ق  ات  ديوان ( ادِ ر  زَ   ل  عليهم ك    ما كان    القطامي   . 

  = أو  ، طعنات منسوبة إىل األسنة القاطعة  : وأراد بلهذميات  ، القاطع من األسنة  (: اللهذم)و (.  90)ص:
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َِلم  حمسحنو:    ،أو اجملرور
ا
اب  أ ُْهْم بِعاذا ِ إخبار    (: التبشري)فإن    .(1)[21:آل عمران]  ىجسفاباْش 

تعقله ابلعذاب   ،يسر يناسب  احملزن  ،فال  اإلخبار  به ضده وهو  املراد  أن  ووجه    ، فعلم 
الذي هو اجملرور قرينة    (العذاب )فصار ذكر    ،التهكم  :بواسطة  ،الشبه منتزع من التضاد

 . (2)على أنه أريد ابلتبشري ضده 
الصبان   الشيخ  )حاشيته(:  قال  للنذارة؛    يف  البشارة؛  فيه  "استعريت 

، وال  . (3) جتوز فيه ابعتبار زمانه ونسبته" هتكًما، جبامع: التأثري يف كل  
 
 :الفعل يف  التبعية التصرحيية الستعارة مثالأ. 

 (، بكذا  احلال  نطقتقوهلم: )  االستعارة يف الفعل ال تكون إال تبعية، ومن ذلك:
 كل،   يف   املعىن  إيضاح  :جبامع  ابلنطق،  الواضحة،  الداللة  شبهت:  يقال  أن  وتقريرها
 (نطقت)   :الواضحة  الداللة  :مبعىن  النطق  من  واشتق  الواضحة،  للداللة  النطق  واستعري

 . التبعية  التصرحيية االستعارة سبيل على دلت، :مبعىن

 

للمبالغة  ، أراد نفس األسنة= الدروع   (: الزراد )و  ، القطع   (: القد )و   ، والتشبيه  الدرع:  .  صانع  إذا  من زرد 
  ، أو املفعول   ، أن مدار قرينة االستعارة التبعية يف الفعل وما يشتق منه على الفاعل  :والشاهد فيه   نسجها. 
هنا الثا  ؛كما  املفعول  استعارة  (اللهذميات )وهو    ،ين فإن  نقريهم  أن  على  التنصيص   "قرينة    معاهد 

والظاهر أنه أراد ابللهذميات: الطعنات واجلراحات وإراقات الدماء  "  : (. قال العصام  2/149)
األسنة، وجيعل   نفس  على  وقد حيمل  األطول  .."  لألمحر   ( محري)أ كما يف    ،للمبالغة  (؛ الياء )ابللهذم، 

 (. 336/ 2) مواهب الفتاح   (، وانظر:2/283)  شرح تلخيص مفتاح العلوم
الفتاحانظر:    (1)  األفراح(،  22-2/21)  مواهب  العلوم   (، 167/ 2)  عروس  مفتاح  تلخيص  شرح    األطول 

 (. 226)ص: اإليضاح  (،1/89)
 (. 336-2/335)مواهب الفتاح  ر: انظ  (2) 
 (. 54حاشية العالمة الصبان على العصام على السمرقندية )ص: (3) 
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استعارة تصرحيية تبعية، شبه الفعل   (غرس)ففي    (من غرس اجلميل حمبوب وحنو: )
للفعل اجلميل، فصار    (الغرس)، مث استعري  انتظار الثمرة يف كل     : اجلميل ابلغرس جبامع

مبعىن من    :الغرس  اشتق  مث  اجلميل،  املعىن  ( الغرس)الفعل  فعل    :مبعىن  س(غر )  :هبذا 
   اجلميل على سبيل االستعارة التصرحيية التبعية. 

 
   :حلدثا وهو، (صيغته مدلول)  :ابعتبار الفعل يف  التبعية ومثالب. 
ا  يُْْحِ حمس   :قوله   ْوتِها رْضا باْعدا ما

ا
  ابلنبات   تزيينها   تشبيه   يقدرف  ، [50]الروم:  ىجساْْل

  حياء اإل  ويستعار   ،كل     يف  النفع  أو  احلسن  :جبامع  ،حياءابإل   والنضرة  اخلضرة  ذي
  جلرايهنا   ؛تبعية   استعارة   يزين،  :مبعىن  (حيىي)  : التزيني  :مبعىن  حياءاإل  من  ويشتق  للتزيني،

 .املصدر يف جلرايهنا تبًعا الفعل يف
لْوااحا حمس:    قوله  هومن*

ا
اْْل ذا  خا

ا
أ ُب  الْغاضا ُموَسا  ْن  عا تا  كا سا ا  امَّ ل  ىجس وا

الغضب)  :. شبه[154:األعراف] ، ابلسكوت، جبامع: االنتهاء يف كل     (والسكون  انتهاء 
وهو   به،  املشبه  على  الدال  اللفظ  استعري  مث  (السكوت )مث  الغضب.  وهو  للمشبه،   ،

   مبعىن: انتهى.  ،مبعىن: انتهاء الغضب: )سكت( ،(السكوت )اشتق من 
ُب حمس:  في قولهف ْن ُموَسا الْغاضا تا عا كا ا سا امَّ ل  استعاراتن:  ىجسوا

تبعية:  إحدامها تصرحيية  وذلك  استعارة  ابلسكوت ،  السكون  كما –  بتشبيه 
 .-تقرر

 . -سيأيتكما – استعارة مكنية: والثانية
من   مناذج كثرية  ذكر  الفعل)وسيأيت  يف  التبعية  الصرحيية  )مناذج   (االستعارة  يف 

 التصرحيية(.
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   :(الزمن)  وهو (،هيئته مدلول ) ابعتبار: يف الفعلومثاِلا ج. 
ِ حمس   :  قوله* اَّللَّ ْمُر 

ا
أ ِتا 

ا
 يف  تياناإل  هب ِ ش  :  يقال  أن  :فتقريرها  [،1]النحل:  ىجسأ

به   واستعري  ،كل     يف  الوقوع  حتقق  :جبامع  ، (1)املاضي  يف  تيان ابإل  املستقبل املشبه    اسم 
اإل  للمشبه   (، املاضي  يف  تيان اإل)وهو   اإلتيان يف    واشتق   ،(املستقبل  يف  تيان )وهو  من 
ِتا حمس : املاضي

ا
 .(2) التبعية التصرحيية االستعارة سبيل على ،أييت  :مبعىن ىجسأ
اُب  حمس  :وحنو ْصحا

ا
أ نااداى   يف   النداء  شبه،  ينادي  :أي   ،[ 44:األعراف]  ىجساْْلانَّةِوا

  يف   (النداء)  :لفظ  استعري   مث   ،كل     يف   الوقوع  حتقق  : جبامع  املاضي،  يف  ابلنداء   املستقبل،
 ينادي.  مبعىن: )ندى(  منه: اشتق مث، املستقبل يف للنداء املاضي

يف )حاشيته(: "استعري )ندى( ابعتبار زمانه؛ للنداء   قال الشيخ الصبان  
يف املستقبل، جبامع: التحقق؛ ألن النداء مل ميض، بل هو يف يوم القيامة، وال جتوز فيه  

 .  (3) ابعتبار حدثه ونسبته" 
لايْنااحمس  : قال  و * عا ِهْدُتْم  شا لِما  ِْلُلُوِدهِْم     : وقوله    [، 21:فصلت]  ىجسواقاالُوا 

اوْ حمس ل ْتاناا  وا َلا ياا  الُوا  قا فا انلَّارِ  ا  لَعا ُوقُِفوا  إِذْ  ى  عاِت حمس:    ، [27:األنعام ]  اآلية  ىجستارا واقا إِذاا 
ةُ  اقِعا ،  شبيها للمستقبل املتحقق ابملاضي على تقدير املضارع يف مجيعها؛ ت     [1: الواقعة]  ىجسالْوا

 وأمثال هذا كثري.
تستعمل املستقبل  يف  املاضي  صيغة  تستعمل  يف   كذلك   وكما  املضارع  صيغة 

ى  حمس  :  حكاية لقول إبراهيم البنه إمساعيل  كما يف قوله    ، املاضي را
ا
إِّن ِ أ

ُكا  ذِْبا
ا
أ ّن ِ 

ا
أ نااِم  الْما يف   [،102:الصافات ]   ىجسِِف  احلاضرة  ابلرؤية  املاضية  الرؤية  شبهت 

 

اْستاْعِجلُوهُ حمس :  بدليل قوله  ،مل أيت بعد، وإمنا سيأيت    فمن املعلوم أن أمر هللا  (1)   .ىجسفاًلا ت
 (. 22-21حاشية الشيخ الدمنهوري )لقط اجلواهر السنية( )ص:انظر: ( 2) 
 (. 54-53حاشية العالمة الصبان على العصام على السمرقندية )ص: (3) 
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البنه إبراهيم  ذبح  صورة  هي  العجيبة  الصورة  لفظ   ،  استحضار  استعري  مث 
املاضية، مث اشتق    الرؤية  :الرؤية يف احلاضر للرؤية املاضية، فصارت الرؤية احلاضرة مبعىن

املعىن الرؤية هبذا  راىحمس  :من 
ا
التبعية.    (رأيت)  :مبعىن  ىجسأ التصرحيية  على سبيل االستعارة 

قوله   تاْقُتلُونا حمس  :ومثله  فارِيًقا  وا بُْتْم  ذَّ كا رِيًقا  فا قتلتم  ،[87:البقرة ]  ىجسفا إىل غري    ،أي: 
 .ذلك 

 
   (:الزمان واملكان)  :ومثاِلا يف اسيد. 

فالن)قولك:   مقتل  الضرب   (هذا  فيشبه  زمانه،  أو  ضربه،  مكان  إىل  مشريًا 
واملفعول الفاعل  امسي  يف  سبق  ما  قياس  على  ابلقتل  من    ،الشديد  يشتق   (القتل) مث 

اسم زمان أو مكان على سبيل االستعارة التبعية. ومنه    (مقتل)  :الضرب الشديد  :مبعىن
احمس:    قوله ذا ها ْرقاِدناا  ما ِمْن  ثاناا  باعا ْن   مستعارًا   للرقاد  (املرقد)  رد ِ ق    ن فإ  ، [52:يس]  ىجسما

  هنا أل  ؛تبعية  فاالستعارة  للقب،  مستعارًا  الرقاد  ملكان   قدر  وإن  أصلية،   فاالستعارة  للموت،
تقدم –  للموت   الرقاد  استعارة  بعد  إال  للقب  املرقد  يستعار  فال  ،(املكان  اسم)  يف وقد 

 . -بيان ذلك 
 

   :(واملفعولالفاعل ) :اسييف ومثاِلا ه . 
استعارة    ( نطق) ففي    ،أي: دال عليه  (،بكمالك   جليل أعمالك نطق)قولك:  

ابلسجن)وكقولك:  .  تبعية قاتلك  على  ضرابً   ،(حكم  ضاربك  مبحً أي:  وقولك:   ا، 
 ا. شديدً أي: مضروبك ضرابً  ،(ع مقتولك أمره إىل احلاكمرف)

الضرب   يقال: شبه  أن  فيهما  االستعارة  مث وإجراء  األمل،  ابلقتل يف قسوة  األليم 
، مث اشتق  الضرب الشديد  :مبعىن  ( القتل)للضرب الشديد، فصار    ( القتل)  :استعري لفظ
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  ، ا شديدً ضرابً   (مضروب )أو    (ضارب )  :مبعىن  (مقتول)أو    (قاتل)  : من القتل هبذا املعىن
 على سبيل االستعارة التصرحيية التبعية. 

 
 املشبهة(:  يف )الصفةومثاِلا  و.

فقد شبه    (إمنا أصادق األعمى عن العورات )قولك:    ( الصفة املشبهة)ومثاهلا يف  
لفظ   غض   استعري  مث  الرؤية،  عدم  يف  ابلعمى  التناسي   ( العمى )  :البصر  واالدعاء   بعد 

  ، البصر  غاضٌّ   :مبعىن  (أعمى)  :غض البصر  :مبعىن  ( العمى)لغض البصر، مث اشتق من  
 على سبيل االستعارة التصرحيية التبعية. 

 شبه   :يقال  أن  فيه  االستعارة  وإجراء  .قبيحه  إىل  مشريًا  ،(الوجه  حسن  هذا)  :وحنو
  من  واشتق  ،تقديرًا  للقبح  احلسن  واستعري  ،كل     يف  النفس  أتثر  :جبامع  ابحلسن  القبح

  التبعية   التصرحيية  االستعارة  سبيل  على  قبيح،  :مبعىن  حسن  (:القبح)  :مبعىن  (احلسن)
   .التهكمية 
 

 (: التفضيل أفعليف )ومثاِلا ز. 
 . منه هلم ضرابً  أشد  :أي (زيد من  لعبيده أقتل هذا) قولك: 

 قول الشاعر:ومنه 
 (1) فلسان حايل ابلشكاية أنطق         ولئن نطقت بشكر برك مفصًحا   

 

ونسبة الثعاليب    اه  ".  وال أعرف قائله  (، الكامل)البيت من  (: "171-170/ 2( )معاهد التنصيص قال يف ) (  1) 
    العتيبإىل القلوب يف املضاف واملنسوب . انظر:  حممد بن عبد اجلبار  يتمة    (، 332)ص:  مثار 

اآلداب  (،4/466)  الدهر وانظر:  ( 215)ص:  لباب    ابن   الطيب  حممد   أرجوزة  على   املطول  الشرح ، 
 (. 196)ص: كريان
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الداللة ابلنطق على حنو ما سبق للداللة، مث اشتق   (النطق)مث استعري    ،شبهت 
 على طريق االستعارة التبعية.  (أدل) :مبعىن (، أنطق) (:الداللة) :مبعىن (النطق)من 

 
 (:اآللة اسم يف )ومثاِلا ح. 

الوزارة بفتح األبواب   مشريًا إىل أحد وزرائه.  ( هذا مفتاح امللك )قولك:   شبهت 
املقصود  :جبامع  ،املغلقة إىل  لفظ  ،التوصل  استعري  واالدعاء   ( الفتح)  :مث  التناسي  بعد 
من    ،للوزارة اشتق  سبيل    (وزير )  :مبعىن  ،(مفتاح)  : الوزارة  :مبعىن  ، (الفتح)مث  على 

 االستعارة التبعية.  
 

 املشتق(: الفعل  يف )اسم ومثاِلاط . 
 : معىن  شبه(،  اب  ع د  )  : به  تريد  (ان زِل  )  :مبعىن  ، (نَ زَالِ )    :املشتق  الفعل  اسم  ومثال

 :ملعىن  ( النزول)  : لفظ  واستعري  ، يف كل     املفارقة  مطلق  :جبامع  النزول،  :مبعىن  عد،الب  
 .  (1) وفيه حبث .(اب  ع د  ) :مبعىن (نزال)  :منه واشتق البعد،

 
 املشتق(:غري  الفعل )اسميف  ومثاِلاي. 

 الفعل،  ترك   شبه   (كذا  فعل  اترك )  : به  تريد   ، (الكالم  عن   اسكت)  :مبعىن  ( صه)
  : منه  واشتق  ،(الفعل  ترك )  :ملعىن  (السكوت )  :لفظ  واستعري  السكوت،  :مبعىن

   (.صه   : )ب اسكت بدل وعب (،الفعل اترك ) :مبعىن (،اسكت)
 

  
 

 (. 54ة )ص:السمرقندي رسالة ال على امللوي العالمة شرحى عل اخلضريحممد  الشيخ حاشيةانظر:  (1) 
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 (: املصغريف ) ومثاِلاك. 
 .يليق ال ما  ملتعاطى  (رجيل)
 

 (: املنسوبيف ) ومثاِلال. 
   . (1)منهم وليس قريش  أبخالق  للمتخلق (قرشي)
 

 (: احلرفيف ) ومثاِلام. 
هُ حمس  :   قوله:  (2)متعلق معىن احلرف  يف  تبعية ال ستعارة  أي: مثال اال طا آُل   فااِْلاقا

نًا زا واحا ا  ُدوًّ اُهْم عا ل َِلاُكونا  ْونا    ، والصريورة  للعاقبةاستعريت الم التعليل؛    [8:القصص ]  ىجسفِرْعا
ليصري   ؛ هم مل يلتقطوه للعداوة، وإمنا التقطوهف  ، (3)  لسكاكيللزخمشري وا  خالفًا

 هلم قرة عني، ولكن صارت عاقبة أمرهم إىل العداوة. 

 

 (، بتصرف. 192-189)ص:  جواهر البالغة(، 3/253)  املنهاج الواضح للبالغة (1) 
فتحصله يف  (  2)  املقصود،  الوجه  وآلة ملالحظته على  للمتعلق،  أنه حالة  املتعلق:  احلرف يف  املراد بكون معىن 

الذهن يتوقف على ذكر املتعلق، وال ميكن إدراكه إال إبدراك متعلقه، فعدم استقالل احلرف ابملفهومية  
انظر:   معناه.  يف  ونقصان  لقصور   هو  الع إمنا  على  الصبان  العالمة  السمرقندية حاشية  على    صام 

 (. 59)ص:
مفتاح  انظر:    . ( الم العلة الغائية )  و الغرض( أ  )الم    : تبًعا للزخمشري    الالم عند السكاكي    (3) 

   (.382)ص:  العلوم
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 . الم الصريورة، والم املآل، أثبتها الكوفيون واألخفش  : االم العاقبة، وتسمى أيضً و 
مالك    وذكرها ذلك، (1) (التسهيل)يف    ابن  أوهم  ما  البصريني  مجهور  وأتول   ،

 . (الم كي)وردوه إىل 
هشام   ابن  أيضً "   :قال  وتسمى  العاقبة  الصريورة  :االم  املآل  ،الم    ، والم 

هُ حمس :ا ملقتضى ما قبلها حنووهي اليت يكون ما بعدها نقيضً  طا اُهْم   فااِْلاقا ْونا َِلاُكونا ل آُل فِرْعا
نًا زا واحا ا  ُدوًّ عليه  ؛ىجسعا لرأفتهم  امنا كان  له  التقاطهم  ألقى هللا    ،فإن  من    وملا  عليه 

فآل هبم األمر اىل أن    ،فقصدوا أن يصريوه قرة عني هلم  ،فال يراه أحد إال أحبه  ،احملبة
 . (2) "ا هلم وحزنً صار عدوًّ 

الطبي   اإلمام  نًاحمس   : "قوله    :قال  زا واحا ا  ُدوًّ عا اُهْم  ل   : أي  ىجس َِلاُكونا 
كما تقول آلخر تؤنبه على فعل كان   هذا،    إذ أراد هللا  ؛لتكون عاقبة أمره كذلك 

قد حلقه: فعلت هذا   وأدى األمر إىل مساءة وضر     ،ا فيهوهو يظن نفسه حمسنً   ،قد فعله
راجيً  الفعل  نفسك، وهو قد كان حني  ما  لضر  العاقبة جاءت خبالف  أن  نفعه غري  ا 

 . (3) "كان يرجو 
هنا الم   (الالم)وغريه:      قال حممد بن إسحاق"  :  كثري    ابن  وقال

ال الم التعليل؛ ألهنم مل يريدوا ابلتقاطه ذلك. وال شك أن ظاهر اللفظ يقتضي   ،العاقبة
للتعليل؛ ألن معناه أن هللا   الالم  تبقى  فإنه  السياق  إذا نظر إىل معىن  قالوه، ولكن  ما 

 

الفوائد انظر:    (1)  تسهيل  )شرح  مالك  البن  مالك (،  3/146،  ابن  ألفية  بشرح  واملسالك  املقاصد    توضيح 
(3/1245 .) 

شذور    (2)  وانظر:  383)ص:  الذهبشرح  الداين(،  )121)ص:   اجلىن  املباين  رصف   ،)225-226  ،)
 (. 287-286مصابيح املعاين )ص:

 (. 20/38)  تفسري املراغي (، 523/ 19)   الطبي ظر: تفسري ان( 3) 
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  إبطال حذرهم منه؛   ،ا وحزنً ليجعله هلم عدوًّ   ؛قيضهم اللتقاطه أبلغ يف  فيكون 
وْ حمسوهلذا قال:  اِطئِيا إِنَّ فِرْعا نُوا خا ا َكا انا واُجُنوداُهما اما  . (1) "[8]القصص: ىجسنا واها

وأكثر أصحابنا  "  :. قال أبو حيان  وأنكر البصريون ومن اتبعهم الم العاقبة
وينسبون هذا املذهب   -أن تكون الالم للعاقبة واملآل  :أعين-  ال يثبتون لالم هذا املعىن

 .(2) "لألخفش
؛ اليت  (3)(الم كي)هي  ىجسَِلاُكونا حمسالالم يف  والتحقيق أن" : قال الزخمشري 
ولكن معىن التعليل فيها وارد    ،سواء بسواء  (جئتك لتكرمين)التعليل، كقولك:    :معناها

احلقيقة دون  اجملاز  طريق  عدوًّ   ؛على  هلم  االلتقاط  إىل  داعيهم  يكن  مل  وحزنً ألنه  ،  ا 
ولكن: احملبة والتبين، غري أن ذلك ملا كان نتيجة التقاطهم له ومثرته، شبه ابلداعي الذي  

أدب الذي هو مثرة  يفعل الفاعل الفعل ألجله، وهو اإلكرام الذي هو نتيجة اجمليء، والت

 

 (. 6/222ظر: تفسري ابن كثري )ان( 1) 
 (. 3/403)  احمليط  البحر  (2) 
مع الفعل    ( أن)املضمرة. و   ( أن )     الالم جارة، والفعل منصوب ب: جئتك لتكرمين. فهذه  قولك  حنو ،  الم كي   (3) 

أيضً   يف أتويل مصدر، جمرور ابلالم. هذا الالم  البصريني. وهذه  التعليل.   ا مذهب  مسيت  فقد    هي الم 
مع التعليل. ويف هذه الالم مذاهب: مذهب أكثر الكوفيني أهنا    (كي)ألهنا تفيد ما تفيده    (؛ الم كي )

وقال البصريون: جارة، والناصب مقدر    .( أن)قال ثعلب: نصبة، لكن لقيامها مقام  و   نصبة، بنفسها. 
ومذهب    . (كي )، وجيوز أن يكون  ( أن ) وقال ابن كيسان، والسريايف: جيوز أن يكون    . (أن ) بعدها، وهو  
أن   تضر.  (كي )اجلمهور  لتكرمين، وألن    ال  فتقول: جئت  الالم،  هذه  بعد  املضمرة  أن  إظهار  وجيوز 

ْعلاما حمس  :النافية، أو الزائدة، فإن إظهار أن يف ذلك واجب. حنو   ( ال)    : تكرمين. إال إذا قرن الفعل ب ِِلاًلَّ يا
الِْكتااِب  ْهُل 

ا
بعدها    :  املراديقال    [،29]احلديد:ىجس  أ ظهر  إذا  قلت:  فماذا    ( كي)أو    (أن ) فإن 

نقل عنهم الناصبة. هكذا  إن كال منهما مؤكد لالم  يقولون:  الكوفيون؟ قلت:  الداين يف    "يقول  اجلىن 
ل الالمات  (، وانظر:116-115)ص:  حروف املعاين -119)ص:   عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، 

 (. 781)ص:الكليات   (، 121
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قولك:   ليتأدب )الضرب يف  الالم حكمها حكم  (ضربته  أن هذه  ،  ( األسد). وحتريره: 
 . (1) "ملن يشبه األسد (األسد ) :حيث استعريت ملا يشبه التعليل، كما يستعار

للعداوة واحلزن  (الالم)القوم جيعلون  ف تبعية   والتبين  احملبة  شبهت  ، حيثاستعارة 
على  مطلق  جبامع:   لاللتقاط،  الغائية  العلة  مها   واللذين  واحلزن،   ابلعداوة  الرتتب 
اجملاز:   ،االلتقاط واحلزن  وقرينة    عدوًّا.   ليكون   ؛الطفل  التقاط  ستحالة ال  ؛العداوة 
 . التبعية  التصرحيية االستعارة طريق على للمشبه  به املشبه من (الالم) استعريت 

( تستعمل   ن أ  :له  التقاطهم  علة  ألن    ؛العلة  وهو،  األصلي  معناها  يف  (الالمفلم 
   عدوًّا. هلم  كونه  وهي ،( االلتقاط لعاقبة) جمازًا؛ استعملت وامنا ا، ابنً  هلم يكون

الصاوي   الشيخ  يف  قال  "إن  اآلية:  يف  االستعارة  إجراء  بيان  اآلية    يف 
  :العداوة واحلزن، على حنو  :استعارة تبعية يف متعلق معىن احلرف، يقدر تشبيه ترتب حنو

مطلق الرتتب األعم من الطرفني،    :جبامع  ،االلتقاط برتتب العلة الغائية يف احملبة والتبين
فالرتتيب الثاين متعلق معىن الالم، فقد استعارة الرتتيب الكلي املشبه به ابلرتتب الكلي  

الالم لفظ  فاستعري  اجلزئي،  مع  الرتتب  هو  الذي  الالم  ملعىن  التشبيه  فسرى    ،املشبه، 
 .  " (2)  واستعمل يف الرتتب اجلزئي، والعداوة واحلزن قرينة، أفاده امللوي

ا حمس  يف  الالم":  قال اإلمام ابن عاشور   ُدوًّ اُهْم عا  وهي   التعليل،  الم  ىجسَِلاُكونا ل
) ب  النحاة  عند  املعروفة   :  ب   متعلقة  وهي  )كي(،   مثل:  جارة   الم  وهي  ،(كي  الم : 

  الالم   بعد  املقدرة(  أن)  من  منسبك   ملصدر   جارة  تكون   أن(  كي  الم)  وحق(.  التقطه)

 

 (1)  ( ) 3/394الكشاف  الطييب  حاشية  وانظر:  األعاريب(،  12/12(،  عن كتب  اللبيب  بتحقيق:  مغين   ،
 (. 3/179) الدكتور اخلطيب 

اجلاللني   (2)  تفسري  على  الصاوي  على  3/197)  حاشية  امللوي  على  األمري  حممد  الشيخ  حاشية  وانظر:   ،)
 (. 22الرسالة السمرقندية )ص:
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 من  الفعل  ذلك   صدور   على  الباعثة  العلة  هو  املصدر  فلذلك   هبا،   املنصوب   الفعل  ومن
 احلقيقة؛  دون   االستعارة   طريقة   على  وارًدا   استعمااًل   اآلية   يف   استعملت  وقد.  فاعله

  رأفة   التقطوه  ولكنهم  وحزًن؛  عدوًّا  هلم  يكون   أن   التقاطه  إىل  داعيهم   يكن  مل  أهنم  لظهور
  : إايه   التقاطهم  عاقبة  كانت   ملا  ولكن  عليه،  شفقة  من  نفوسهم  يف  ألقي  ملا   له؛   وحبًّا  به،
  نتيجة  كوهنا  يف  ابلعلة  العاقبة   شبهت هلم، حزن  وموجب  ،  هللا   يف   عدوًّا  هلم  كان   أن

:  أي   تبعية،  استعارة  آخر  معىن  إىل  (احلرف)  :معىن  الستعارة  تبًعا  العلة  كشأن  للفعل،
: مسيت  فلذلك   احلرف؛  إىل  املعىن  من  تسري  مث   معناه،   الستعارة  اتبعً   احلرف  استعري

اُهمْ حمس:  وضمري  . للسكاكي    اخالفً   ،املعاين  علماء  مجهور  عند  تبعية   استعارة  ىجسل
 لفرعون  عدوًّا  كان   موسى    ألن  العنواين؛   الوصف  ابعتبار(  فرعون  آل)  إىل  يعود
نًاحمس  وأمتهم   لدولتهم  ليكون:  أي   هذا،  بعد  آخر زا واحا ا  ُدوًّ موسى    بعثة  كانت  فقد  ىجسعا
 (1) "هذا فرعون  ابن مدة يف. 

الغائية      يوالسكاك العلة  عن  ابلكناية  استعارة  واحلزن  العداوة  جيعل 
وادعينا أن    ، ا ىف النفسا مضمرً تشبيهً   ،أبن شبه العداوة واحلزن ابحملبة والتبين  ،لاللتقاط

والتبين احملبة  والتبينالعداوة واحلزن عني  للمحبة  العداوة واحلزن  استعري    ، االدعائيني  ، مث 
التعليل)و ابعثً   (الم  مدخوهلا  يكون  قوله  الىت  وكذا  قرينة،  ِِف حمس:  ا  ل ِبانَُّكْم  صا

ُ ْلا وا
انلَّْخلِ  االدعائية،    [، 71]طه:   ىجسُجُذوِع  الظروف  عن  ابلكناية  استعارة  اجلذوع  جيعل 

   .2والقوم جيعلون الالم استعارة تبعية واجلذوع قرينة  ،قرينة على ذلك  واستعمال يف

 

 . (20/75) والتنوير  التحرير  (1) 
املعاينانظر:    (2)  خمتصر  على  الدسوقي  وانظر:  3/469)  حاشية  العلوم (،  مفتاح  تلخيص  شرح    األطول 

  ، للشيخ جامع الدروس العربية  ، (22(، حاشية الشيخ الدمنهوري )لقط اجلواهر السنية( )ص:2/282)
 (. 2/174)  مصطفى الغالييىن
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، ويكون للعاقبة  :وقيل  ،للتعليل  :الالم قيل  ىجسَِلاُكونا حمس  :احلاصل أن قوله  و 
واسم يكون مسترت    ،الالما بعد  على كل حال فعل مضارع منصوب أبن مضمرة جوازً 

هو ا حمسو  ، تقديره  ُدوًّ يكون  ىجسعا و خب  لكل ،  بيان  وجهة  والبصريني    الكوفينيمن    أن  يف 
 .يستقيم معها املعىنمعىن )الالم( 

القبي هذا  قوله  *ومن  ر  حمس  : ل 
فا سا ا  لَعا ْو 

ا
أ رِيًضا  ما ِمنُْكْم  نا  َكا ْن  ما  ىجسفا

ر    ِإَونْ حمس  :وقوله    [،184]البقرة:
فا ا سا ا حمس:  ففي قوله    [.283]البقرة:  ىجسُكنُْتْم لَعا لَعا

ر  
فا   ، ومترسهم به   ،وارتياضهم عليه   ،شبه متكنهم من السفر.  تبعيةتصرحيية    استعارة  :ىجسسا

 بتمكن الراكب من ركوبه. 
"  الصاوي    الشيخقال   احلرف:  يف  التبعية  االستعارة  إجراء  بيان  شبه  يف 

 : فاستعريت   ،ابالستعالء املطلق، فسرى التشبيه من الكليات للجزيئات الظرفية املطلقة  
ا حمس اخلاص  ؛املوضوعة  ىجسلَعا اخلاصة  (يف)  :ملعىن  ،لالستعالء  للظرفية  عكس   ،املوضوعة 
ل ِبانَُّكْم ِِف ُجُذوِع انلَّْخلِ حمس صا

ُ ْلا   .-كما سيأيت- [ 71]طه:  ىجسوا
بينهما أن  التمكن يف كل     : واجلامع  فكما  السفر، كذلك ،  من  متمكن  املسافر 

ومستعل على املركوب، وقد أشار لالستعارة املفسر بقوله:    ،الراكب متمكن من الركوب 
على القول جبواز اجلمع بني    (التمثيلية  االستعارة)ا من  وهي أيضً   .(1) "مسافرين(  :)أي

  . التمثيلية و  التبعية الستعارةا
التبعية والتمثيلية  أنه ال مانع من  احلقو  إذ املقام صاحل هلما. ؛  اجتماع االستعارة 

متثيلية  قالوا: التبعية  االستعارة  أن  على  صاحب    : ويدل  قول  يشعر  وبه  االستقراء، 

 

 (. 1/126) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني   (1) 
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و املفتاح) من(،  يكون وجهه  إما أن  والتشبيه  التشبيه،  ا من عدة  زعً تاالستعارة من فروع 
 . (1) غريه :هو التمثيل، والثاين :ال، واألول أمور، أو

ا  حمس :  قوله  "  (: البيضاوييف )حاشيته على      القونوي  الشيخ  قال لَعا
ر  

فا قوله  حنوه  و   .(2) حبال من اعتلى الشيء وركبه   ،من السفر  وتوغلهم  ، متثيل متكنهم  ىجسسا
  :ب ِِهمْ حمس را ِمْن  ُهًدى  ا  لَعا ولائِكا 

ُ
  مهدي   بني  ارتباط  مطلق  حيث شبه   [،5:البقرة]  ىجسأ

،   يف  التمكن  جبامع:  عليه،  ومستعلى  مستعلى  بني   ارتباط  مبطلق  وهدى  فسرى  كل  
  به   املشبه  جزئيات   من  جزئي  من  )على(  استعريت   مث  للجزئيات،  الكليني  من  التشبيه
   .( التبعية التصرحيية االستعارة) طريق على املشبه جزئيات  من جلزئي

الزخمشري   من  "  : قال  لتمكنهم  ومتسكهم مثل  عليه،  واستقرارهم  اهلدى، 
وإيراد  ":    قال أبو السعودو   .(3) "به. شبهت حاهلم حبال من اعتلى الشيء وركبه

يعتلي   ،بناء على متثيل حاهلم يف مالبستهم ابهلدى  (على)كلمة االستعالء   حبال من 
يريد  ،ويستوىل عليه  ،الشيء فيه كيفما  يتصرف  استعارهتا  ،حبيث  لتمسكهم   ؛ أو على 
واستوائه على مركوبه  ، ابهلدى الراكب  تشبيهه ابعتالء  متفرعة على  تبعية  أو    ،استعارة 

واملركوب  اهلدى  بني  ابلكناية  لالستعارة  قرينة  منه  ؛على جعلها  بقوة متكنهم    ، لإليذان 
 كما هو بني.   التمثيليةو  الستعارة التبعيةافجمع بني  .(4) " وكمال رسوخهم فيه

 

السيالكويتانظر:  (  1)  املطول   حاشية  الكشاف (،  517)ص:  على كتاب  على  الطييب    (، 109/ 2)  حاشية 
البيضاوي  تفسري  على  السيوطي  العلوم(،  1/323)  حاشية  الشيخ    ، (331)ص:  مفتاح  حاشية 

 (. 22الدمنهوري )لقط اجلواهر السنية( )ص:
فتح البيان  (،  1/247حاشية الشهاب )(،  2/373(، وانظر: نواهد األبكار )10-5/9)القونوي    ةحاشي   (2) 

 (. 1/86)  يف مقاصد القرآن 
 (. 44/ 1الكشاف ) (3) 
 . ( 1/33تفسري أيب السعود )  (4) 
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احلرف:*ومن   يف  التبعية  التصرحيية  ِِف  حمس  :قوله    االستعارة  ل ِبانَُّكْم  صا
ُ ْلا وا

 . [ 71]طه: ىجسُجُذوِع انلَّْخلِ 

فشبهاألصل:   النخل(،  جذوع  اجلذوع    )على  على    فيها،ابلد خول  االستعالء 
،جبامع:   يف كل   سرى    الت مكن  اجلزئي ات،  مث  إىل  الكلي ات  من  ذلك الت شبيه  فسرى 

 : جبامع  ،التشبيه إىل تشبيه تلبس اجلذوع ابملصلوبني بتلبس الظرف ابملظروف احلقيقيني
بشيء  شيء  تلبس  يف    ،مطلق  الد خول  هي  اليت  الظ رفية  على  الد ال  ابحلرف  وأيت 

ابملظروف  ىجسِِف حمسوهو    ،الش يء الظرف  لتلبس  يف   تبعية  تصرحيية  استعارة  ،املوضوعة 
 . (1)احلرف

 ويقال فيه ما قيل يف سابقه.
عد   من  العلماء  من  أن  عدها  : (احلرف)استعارة    واحلاصل  من  ومنهم   : تبعية، 

 مكنية، ولكل وجهة.  
 

 

 (1)  ( احلرف  متعلق  الكليف استعار  )على( ي(  احلرف  ملتعلق  الظرفية  مطلق  مث    ،، وهو  االستعالء.  مطلق  وهو 
تصوير املعىن    املبالغة يف  :لتفيد هذه االستعارة  ؛)على(     ( لسرى التشبيه إىل معىن احلرفني، فاستعريت )يف

وإمنا    ،املراد النخل،  إبلصاقهم جبذوع  يكتف  مل  السحرة  إميان  على  غيظه  من شدة  فرعون  لكأن  حىت 
فيها غرسً  التبعية    ا.غرس أجسادهم  الفعل)  يفواالستعارة  الورود يف  (معىن  الكرمي  كثرية    : يليها  ،القرآن 

  (: زمن الفعل )  ويف  (، معىن الفعل )   الفرق بني االستعارة يف و   ( احلروف)  ، مث يف ( زمن الفعل )  االستعارة يف
فإن معىن الفعل يظل    زمن الفعل   يف أما    . تغري من احلقيقة إىل اجملاز   ي األوىل هو الذ  أن معىن الفعل يف 

إىل    ي، أو من املاضيتغري من املضارع إىل املاض  يال جماز فيه. وزمنه هو الذ  ،حقيقة لغوية   : كما هو
القرآنية   " املضارع العظيم املطعين ، أ.د  املوسوعة  حاشية الصاوي على تفسري  ، وانظر:  (540 )ص:عبد 
يقال  (.  56-3/55)  اجلاللني يف)حنو:    يفوكذا  احلس  (نعمة   زيد  ابلظرف  النعمة  فسيشبهت    ي ر ، 
فاستعريت    ؛ التشبيه ابملظروف،  الظرف  بتلبس  ابلنعمة  زيد  الظرف   (يف )لتلبس  لتلبس  املوضوعة 

 (. 363/ 3)  حاشية الدسوقي . انظر:لتلبس زيد ابلنعمة  ؛ابملظروف 
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 (:املشتق السم يف  التبعية املكنيةيف ) ومثاِلا ن. 
 االيذاء   :جبامع  ابلقتل،  الشديد  الضرب   شبهف  ،(الباغي  دم  الضارب   راقةإ  يعجبين)

  ضارب   :مبعىن  ،قاتل  (:القتل)  من  واشتق  الشديد،  للضرب   (القتل)  واستعري  ،كل     يف
  االستعارة   سبيل  على  (راقةاإل)  وهو  ،لوازمه  من  شيء  له  وأثبت  حذف  مث  ،شديًدا   ضرابً 

   . التبعية املكنية
 

 (:املبهمة األساءيف ) ومثاِلا س. 
  أن   منك   مطلوب   أنت )  :عنك   املشغول  جلليسك   قولك   املبهم   االسم  يف   ومثاهلا

 واستعري  ، للجزئيات   التشبيه  فسرى  غائب  مبطلق  خماطب  مطلق  شبه   (، اآلن   إلينا  تسري
 وذكر   وحذف   للمخاطب،  الغائب  ضمري   ذلك   على  بناء  استعري  مث   لألول،  الثاين

  : له   واثباته  إليك،  منه  السري  طلب  وهو  الزمه،  بذكر  احملذوف  إىل  ورمز  املخاطب،
 .ختييل

  ؛ تبعية   :-واملوصوالت   ، شارةاإل  مساء أو   ،الضمائر  :أعين-  املبهمة   مساءألا  استعارةو 
  معانيها  ألن  ؛ابملفهومية  تستقل  ال  وألهنا،  أتوياًل   وال  حتقيًقا  ال  جنس  ابسم  ليست  ألهنا

  عليها   الداللة  يف  األلفاظ  تلك   تصحب  مل  ما  بشيء  عليها  حيكم  ألن  تصلح  وال  تتم  ال
  يف   أواًل   التشبيه  تعتب  أن   فالبد   .واملرجع   والصلة،  ، احلسية  شارة كاإل  ، هبا  تتم  ضميمة
    .االستعارة  عليه لتبين ؛ فيها سراينه مث اجلزئية، املعاين تلك  كليات 

ذلك:  قبول   يف  املطلق  املعقول  يشبه  معقول،  ألمر  (هذا)  لفظ  استعارة  مثال 
 من   (هذا)  :لفظ  فيستعار  ،اجلزئيات   إىل  التشبيه  فيسرى  ،املطلق  ابحملسوس  التمييز

 . تبعية  استعارة  فهي التشبيه، إليه  سرى الذي اجلزئي للمعقول اجلزئي احملسوس
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املذكر بضمري  واملوصول  الضمري  يف  االستعارةو   مبوصوهلا   أو  املؤنث  كالتعبري عن 
  التشبيه،   فيسرى  املطلق،  ابملؤنثاملطلق    املذكر  فتشبه   عكسه،  أو  هبا،  لشبهه   عنه

 . (1)اخلاص للجزء املوصول، أو الضمري، فتستعري
 
 :اجتماع الستعارة التبعية والتمثيلية - 3

 أوجز هنا القول فيه مع اإلحالة إىل املطوالت. مطول، ويف هذه املسألة حبث
إنه   ذلك:  يف  يقال  ما  أو ل  مانع  ويقال  الصحيح-ال  اجتماع    من  -على 

 العالمة  وإىل ذلك ذهب  ، وبه يشعر قول السكاكي  ،  االستعارة التبعية والتمثيلية 
الواقعة على طريق  ومن "  :قال العالمة الطييب    .  السعد التبعية  االستعارة 

ولائِكا حمس  : قوله  : التمثيلية
ُ
ب ِِهمْ   أ ا ُهًدى ِمْن را  .  (2) "[5]البقرة:  ىجسلَعا

تبعيةعلى    يدل ما    (3)(الكشاف)  ويف التمثيلية  ومعىن   ؛جواز كون  قال:  فإنه 
ب ِِهمْ حمس  : قوله    االستعالء يف ا ُهًدى ِمْن را ولائِكا لَعا

ُ
أنه مثل لتمكنهم من اهلدى    ىجسأ
مث استعري   ،ء وركبهيفشبهت حالتهم حبالة من اعتلى الش   ،واستقرارهم عليه ومتسكهم به

املرتوك كلمة املشبه  هي  اليت  به  (االستعالء)  :للحال  املشبه  ذلك   ،املستعملة يف  وإىل 
   .  السعد العالمة ذهب

 

   (. 191-190جواهر البالغة )ص: (1) 
 (. 2/162)   حاشية الطييب على الكشاف (2) 
 . ( 1/44)  الكشافانظر: ( 3) 
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األلوسي   السيد"  :قال  والتبعية     وأنكر  التمثيلية  ألن  ؛  (1) اجتماع 
وكوهنا   ،ألن املعاين احلرفية مفردة  ؛ اكوهنا تبعية يقتضي كون كل من الطرفني معىن مفردً 

 وهو يستلزم تركبه.  ،متثيلية يستدعي انتزاعهما من أمور متعددة
   :يف اآلية ثالثة أوجه وأبدى 
مفردة  :األول تبعية  استعارة  ابستعالء   ،أهنا  ابهلدى  املتقني  متسك  شبه  أبن 

 فاستعري له احلرف املوضوع لالستعالء.   ،الراكب على مركوبه يف التمكن واالستقرار
من   : الثاين املنتزعة  ابهليئة  به  ومتسكه  واهلدى  املتقي  من  منتزعة  هيئة  يشبه  أن 

  ، تركب كل من طرفيها  ،فيكون هناك استعارة متثيلية  ،واعتالئه عليه  ،الراكب واملركوب 
بكلمة إال  به  املشبه  إبزاء  اليت  األلفاظ  من  يصرح  مل  ا حمس  :لكن  هو    ، ىجسلَعا مدلوهلا  فإن 

وإن مل تقدر   ،مالحظ يف ضمن ألفاظ منوية   ، وما عداه اتبع له  ،العمدة يف تلك اهليئة 
الكالم نظم  ا حمسفليس يف    ،يف  أصاًل   ىجسلَعا االستعارة   بل  ، استعارة  قبل    ، هي على حاهلا 

 كما إذا صرح بتلك األلفاظ كلها.  
االستعارة ابلكناية   : الثالث اهلدى ابملركوب على طريق  يشبه    : وجتعل كلمة  ،أن 

ا حمس  قرينة هلا على عكس الوجه األول.   ىجسلَعا
يف هذه املسألة مما سارت به الركبان     وهذا اخلالف بني الشيخنيقال:  

 .. وصنفت فيه الرسائل ،وعقدت له اجملالس
ذلك  يف  فريقان  اليوم  إىل  فيه  ،والعلماء  خمتلفني  يزالون  مع   ،وال  األكثر  أن  إال 

 . السعد

  
  

 

 ه [. 1330(، املكتبة األزهرية للرتاث ]393يف )حاشيته على املطول( )ص:  انظر قول السيد ( 1) 
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أبن انتزاع شيء من أمور متعددة يكون على   :وأجابوا عن شبهة السيد  
األمور  ،وجوه شىت تلك  من جمموع  يكون  االعتبارية   ،فقد  وقد   ،[للعسكر ]  كالوحدة 

د يكون بعضه من أمر وبعضه وق  ،ابلقياس إىل آخر كاإلضافات   واحد   يكون من أمر
فيجوز حينئذ أن يكون    ، بل تعدد مأخذه  ،وعلى األولني ال يقتضي تركيبه ،  (1)من آخر

فلجرايهنا    ،كاالستعالء حالة منتزعة من أمور متعددة  ، اا إضافيًّ املدلول احلريف لكونه أمرً 
 : ولكون كل من الطرفني حالة إضافية منتزعة من أمور متعددة  ، تبعية  : يف احلرف تكون 

   .متثيلية
لفظ االنتزاع دون الرتكيب يرشد املنصف    : ولعل اختيار القوم يف تعريف التمثيلية

 .  الرتكيب :وإال لكان األظهر لفظ ،إىل عدم اشرتاط الرتكيب يف طرفيه
ذلك   قال: يف  القول  أشبعنا  يف كتابنا  ،وقد  عليه  وما  له  ما  ة  األجوب )  :وذكرن 

   .(2) "ويف هذا القدر هنا كفاية (،العراقية عن األسئلة اإليرانية
   أيب عطاء السندي:قول  :تبعيةالتمثيلية ومن ال*

ر  م  هَنَِلت  ِمن ا ال  وقد           نار  بين   طِ        طِ ي  خَي      واخلَ  ر ت كِ    ذَكَ          ( 3) ثَ ق َفة  الس م 
  وقد تقدم.

  

 

آخر "  :  السيالكويت عبارة    (1)  من  من واحد وجزء  ابنتزاع جزء  يكون  الس  "وقد  على    يالكويت حاشية 
 (. 515)ص: كتاب املطول 

حاشية الدسوقي على خمتصر  (،  515)ص:  يالكويتحاشية الس(،  1/126انظر ذلك يف )روح املعاين( )   (2) 
)3/391)  املعاين الشهاب   ، (446-447/ 3(،  وابن  (،  1/245)  اخلفاجي  حاشية  القونوي  حاشيتا 

 (. 1/324)  حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي(، 519-1/518)على البيضاوي  التمجيد
 تقدم.   (3) 
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ُكْم  حمس  :قوله    :تبعيةال  مع  تمثيلية الومن اجتماع  * اءِ َِلابْلُوا ا الْما رُْشُه لَعا نا عا ًكا وا
ًًل  ما عا ُن  ْحسا

ا
أ يُُّكْم 

ا
ِيحمسوقوله:    [،7]هود:  ىجسأ يُُّكْم    اَّلَّ

ا
أ ُكْم  َِلابْلُوا اْْلايااةا  وا وْتا  الْما لاقا  خا

ًًل  ما عا ُن  ْحسا
ا
التكليف،  حاهلم  شبه    [،2:امللك]  ىجسأ حيث  هلم  من  واحلياة  املوت  وخلق 

لينظر مدى طاعته أو عصيانه    ؛به واختبهمع من جر    ،وإاثبته هلم وعقوبته حبال املختب
وملا أشبه ذلك اختبار املختب قال:  "  :. قال جار هللا الزخمشري  فيكرمه أو يهينه 

ُكمْ حمس  . (1) "يريد: ليفعل بكم ما يفعل املبتلي ألحوالكم كيف تعملون ،ىجسَِلابْلُوا
فعل   وهي اخلبة استعارة من  (،بلوى)  :ومسى علم الواقع منهم ابختيارهموقال: "

قوله    املختب. نَُّكمْ حمس  : وحنوه  ابْلُوا نلا ِمنُْكمْ   وا اهِِدينا  الُْمجا ناْعلاما  ِتَّ   ىجسحا
وملا أشبه ذلك اختبار املختب قال: )قوله:  "   :قال العالمة الطييب    .(2) "[31]حممد:

ُكمْ حمس شبه    : أراد  (ىجسَِلابْلُوا التمثيل،  طريقة  على  الواقعة  التبعية  االستعارة  من  الرتكيب  أن 
أبفعاله، حبال املختب، مث استعري   حال املكلف املمكن املختار مع تعلق علم هللا  

ُكمْ حمسجلانب املشبه:   علم العامل اخلبري مبا    : ، وجعل قرينة االستعارة(ليعلم)  :موضع  ىجس َِلابْلُوا
 . (3) "ظهر وما بطن

(:  اخلبة استعارة  :وهي  ،بلوى  :ومسى علم الواقع منهم ابختيارهموقال يف قوله: ) 
أو مفعول له، أو حال، أو مفعول مطلق، ملا يف قوله:    ،قوله: )استعارة(، نصب متييز"
به   :ألن االستعارة   (؛استعار)  :، معىن( إىل آخره...مسى) الشيء ابسم ما شبه    تسمية 

قام م]أو قل:   إذا  لعلم هللا   : ، أي[قام مقامهابسم غريه  املتعلق أبفعال     استعار 
اخلبة، بعد سبق تشبيه حال املكلف املختار املمكن    :املعين به  (االبتالء ) :املكلف لفظ

 

 (. 48/ 2الكشاف ) (1) 
 . ( 4/575الكشاف ) (2) 
 (. 20-8/19)   الطييب على الكشافحاشية  (3) 
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أبفعاله، حبال املختب مع املختب، مث    من فعل الطاعة واملعصية مع تعلق علم هللا  
هللا   لعلم  املشبه    استعري  يف  استعمل  ما  لفظاخلاص  من  فهي  (يبلوكم)  :به   ،

صاحب   قول  يف  مثلها  التمثيل.  طريق  يف  واقعة  تبعية  حال  فت:  (املفتاح)استعارة  شبه 
يطيع أن  منه  اإلرادة  مع  واملعصية  الطاعة  فعل  من  املمكن  حبال ابختياره   املكلف   ،

قرينة    ، جاعاًل (لعل: )ستعري جلانب املشبهتاملرجتي املخري بني أن يفعل وأن ال يفعل، مث  
  اه  .  علم العامل ابلذات الذي ال خيفى عليه خافية يعلم ما كان وما هو كائن  :االستعارة

ُكمْ حمسلإلرادة على مذهبه، كما أن    ؛مستعار  (لعل) :   ف مستعار للعلم اخلاص فيما    ىجسَِلابْلُوا
ُكمْ حمس  :حنن بصدده؛ فقوله   لاقا حمس   :متعلق ب   ىجسَِلابْلُوا ليكون    ؛أي: خلق املوت   ،ىجسخا

لتكون ذريعة إىل فعل ما يرتتب عليه اجلزاء يف تلك   ؛ ا إىل دار اجلزاء، وخلق احلياةجوازً 
   .(1) "الدار، فمن أطاع وشكر أاثبه، ومن كفر وعصى عاقبه

 
عشر الثاين  املَّلئمات :  املطلب  من  هبا  يتصل  ما  ابعتبار  الستعارة  تقسيم 

 : وعدم اتصاِلا
 :  الستعارة املطلقة - 1 

   (.هأو املشبَّ  ،ه بهمن مَّلئمات املشبَّ   مبَّلئم تقرتن اليت ملهي: )
وال   ،هي اليت مل تقرتن بصفة  (املطلقة)الستعارة  ا":    زويينالق قال اخلطيب  

 . ( عندي أسد)حنو:  ، يالئم املستعار له أو منها مم  :أي، (2)"تفريع كالم
 

حاشية  (،  382(، وانظر: مفتاح العلوم، للسكاكي )ص:530-15/529)   حاشية الطييب على الكشاف  (1) 
 (. 519-518)ص: على كتاب املطول  السيالكويت

البالغة   (2)  علوم  يف  )ص:  (، 228)ص:  اإليضاح  املعاين  خمتصر  الدراية  ( 234وانظر:  إلمتام  حتقيقنا   ،
أحدمها"   (. 2/211) يالئم  ال  الكالم  ىف  تفريع  أو  صفة  بوجود  عبة  الدسوقي  وال  حاشية  انظر:   "..
 (. 4/127(، شروح التلخيص )2/175)  عروس األفراح (، 3/370)
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ذلك:* ِ حمس  :   قوله  ومن  اَّللَّ ْهدا  عا نُْقُضونا  يا ِينا   إبطال    هب ِ ش    .[ 27:البقرة]  ىجساَّلَّ
َب ل  طاقات كِ   بف  العهد على   اللفظ  واستعري  ،يف كل     النفع  معد  :جبامع  ،(1) احل  الدال  
ت ق  منه  ،للمشب ه  (النقض)وهو    ،به   املشب ه نُْقُضونا حمس  : واش    طريق ي  ب ِطلون على    :مبعىن  ىجسيا

   .مبالئم تقرتنألهنا مل  ، فهي مطلقة؛املطلقة التبعي ة التصرحيي ة االستعارة
أصاًل ،  طلقةامل  فاالستعارة مالئم  معها  يذكر  مل  اليت  وال هي  به  للمشبه  ال   ،
حنو:   ِينا حمسللمشبه،  ِ   اَّلَّ اَّللَّ ْهدا  عا نُْقُضونا  النقض  ،ىجسيا وفك   ،الفسخ)وهو    ،فاستعري 

الذي هو املشبه به،    ( النقض)إلبطال العهد، ومل يذكر ههنا ما يالئم    (؛ طاقات احلبل
الذي هو املشبه، فكانت االستعارة مطلقة عن قيد املالئم؛    ( إبطال العهد)وال ما يالئم  

 .ولذا مسيت ابملطلقة
وجود  على  الدالة  ابلقرينة  االستعارة  متام  بعد  إال  والتجريد  الرتشيح  يعتب  وال 

 (التجريد)ومالئم املشبه يف    (، الرتشيح)؛ ألن املراد بذكر مالئم املشبه به يف  (2) االستعارة
مطلقً  ذكرمها  ال  بقرينتها،  التامة  االستعارة  مع  ذكرمها  هو  توجد  إمنا  ال  أن  لزم  وإال  ا، 

؛ ألن كل استعارة ال بد هلا من قرينة، وهي ال ختلو عن كوهنا املطلقة أصاًل االستعارة  
املالئم مطلقً  فيها ذكر  اعتب  فلو  الطرفني،  استعارة خالية عن  مالئمة ألحد  توجد  مل  ا 

 . (3)أحدمها، فلم يتصور وجود االستعارة املطلقة

 

َرَايلِ    . ويؤمن انقطاعه  ، اليت مينت هبا  ( هيطاقات احلبل)  (1)  َرَايلِ     انظر:  .  قاله احل  تراث أيب احلسن احل 
 (. 1/461(، نظم الدرر )232)ص: املراكشي يف التفسري 

املكنية   (2)  يف  وابلتخييل  التصرحيية،  يف  ابلقرينة  االستعارة  متام  بعد  يكون  إمنا  وجوب    الرتشيح  يرى  من  عند 
املكنية تكون  للتخييلية، وقرينة  املكنية  الزخمشري    تكون   واترة  حتقيقية،  مصرحة   اترة  مالزمة  ختييلية عند 

 .ومن وافقه   
 (. 171)ص:مشوس الباعة   (3) 
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يكون  * أن  ِينا حمس  :قوله  وجوز  ِ   اَّلَّ اَّللَّ ْهدا  عا نُْقُضونا  مكنية   ىجسيا   ، استعارة 
شبه   لوازمه   ( العهد)حيث  من  بشيء  إليه  ورمز  به  املشبه  وحذف  وهو    ،ابحلبل، 

املكنية (النقض) االستعارة  سبيل  على  ومها  ؛،  احلبل،  حاليت  إحدى  النقض   : ألنه 
 واإلبرام.

االستعارة التصرحيية، أو إذا أجريت يف واحدة من    االستعارة  أنوال بد من مراعاة  
 من االستعارة املكنية، امتنع اجراؤها يف األخرى. 

  يشبه   الزم  للمشبه   كان   إذا  حتقيقية  تكون  قد  عند الزخمشري    املكنية   وقرينة
ِ حمس  : حنو    به،  املشبه  الزم ْهدا اَّللَّ نُْقُضونا عا ِينا يا   عند الزخمشري    يجوزف  ،ىجساَّلَّ

  اترة   تكون  الزخمشري    عند  املكنية   قرينةف  ،استقالل املكنية التخييلية، وال عكس
 .-كما سيأيت– ثبات اإل يف جمازًا  أي: ختييلية،  تكون  واترة حتقيقية، مصرحة

 ومن وافقه من احملققني.  وسيأيت بيان مذهب الزخمشري 
  لفظ:   وحذف  ابحلبل،  )العهد(  شبه:  يقولون  البالغيني فإهنم  من  غريهعند    أما*
    .ختييل للعهد: النقض وإثبات  )النقض(، وهو  بالزمه، إليه  ورمز )احلبل(،

ِ حمس  :"قوله    :  الصاويالشيخ  قال   ْهدا اَّللَّ نُْقُضونا عا ِينا يا   ة استعار   ىجساَّلَّ
وهو    ،وطوى ذكر املشبه به ورمز له بشيء من لوازمه  ،ابلكناية حيث شبه العهد ابحلبل

نُْقُضونا حمس   : واملراد منه هنا  .فك طاقات احلبل  : ختييل، والنقض يف األصل  : فاثباته  ، ىجسيا
تبعية   ،اإلبطال تصرحيية  استعارة  اإل  ،ففيه  شبه  ابلنقضحيث  النقض   ،بطال  واستعري 
النقض    ،لإلبطال نُْقُضونا حمسواشتق من  الثالثة  .يبطلون  :مبعىن  ىجسيا   ، عهد عام  :والعهود 

   . وابتاع الرسل ،يف األزل جلميع اخللق على التوحيد   وهو عهد هللا
   .وهو تبليغ الشرائع واألحكام، وعهد خاص ابإلنبياء  
 .  وهو تبليغ ما تلقوه عن األنبياء   ، وعهد خاص ابلعلماء



  

  

   

721 

  

 . (1)"والكفار قد نقضوها
 ا أو ذكر فيها مالئمها معً ،  مبالئم  تقرتن  اليت ملوقد قالوا: االستعارة املطلقة هي  

 :كقول زهري  ،وتساقطا فتقابال
 (2) ل مِ     قَ     م ت      ار ه ل   ف     ٌد أظ  بَ     ه لِ        ل         لدى أسد  شاكي السِ الِح م َقذ ف    

وقد  (األسد)استعار   الشجاع،  للرجل  قوله :  يف  له،  املستعار  يناسب  ما    : ذكر 
ه    ل)  :وهو التجريد، مث ذكر ما يناسب املستعار منه، يف قوله  (شاكي السِ الِح م َقذ ف  )
ت  قَ    ٌد أظف  لِبَ  يؤد    (،ل مِ     ار ه مل  التجريد والرتشيح  الرتشيح، واجتماع    تقابلهما   إىل  يوهو 

 . (3)وتكون يف رتبة )املطلقة( ، بشيء وسقوطهما، فكأن االستعارة مل تقرتن

 

 (. 64(، وانظر: حاشية البيجوري على السمرقندية )ص:1/17) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني  (1) 
شاكي  (. و) 69)ص: ديوان زهري بن أيب سلمى   . انظر:البيت لزهري بن أيب سلمى من قصيدة من )الطويل(  (2) 

و (السالح  السالح ):  السالح ) ، و (شائك  من    (،شاك  السالح، كله  اتم  العدة  ( الشوكة)أي:  ، وهي: 
به كثريً   ( مقذف)والقوة.   يقذف  و أي:  الوقائع،  إىل  القذف(التقذيف )ا  مبالغة  لبدة  ( اللبدو)  . :  : مجع 

ب  ،األسد يرمى  يصلح ألن  السالح  عند أسد اتم  يقول:  منكبيه.  من شعره على  تلبد  ما  إىل  وهي:  ه 
ا له لبداتن مل تقلم براثنه، يريد أنه ال يعرتيه ضعف، وال يعيبه عدم شوكة،  احلروب والوقائع، يشبه أسدً 

كما أن األسد ال يقلم براثنه. والشاهد فيه: اجتماع التجريد والرتشيح يف االستعارة، فالتجريد قد عرف  
: )لدى أسد شاكي السالح(: جتريد؛ ألنه  قبله، والرتشيح: هو ما قرن مبالئم املستعار منه، فقوله هنا

املستعار منه،   يالئم  البيت ترشيح؛ ألنه وصف  الشجاع، وابقي  الرجل  له، وهو  املستعار  يالئم  وصف 
  وهو األسد احلقيقي. ومعىن البيت، وهو من )الطويل(: أخذه زهري من قول أوس بن حجر حيث قال: 

حرب. انظر: معاهد التنصيص  أي: حنن يف  (، مل تقلم   لعمرك إن واألحاليف هؤال***لفي حقبة أظفارها)
(2/151-152 .) . 

)ص:انظر:    (3)  البالغة  وانظر: 195جواهر  )ص:  (،  )   (، 378املطول  الفتاح  حاشية    (،2/340مواهب 
ة  السمرقندي   رسالةال   على  امللوي  العالمة  شرحى  عل  حممد اخلضري  الشيخ  حاشية  ،( 3/374)  الدسوقي

 (. 71-70)ص:
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لدى أسد  شاكي )قوله هنا    فإن  ، التجريد والرتشيح  على جواز اجتماع  دل  وقد
له  ؛جتريد  (السِ الحِ  املستعار  يالئم  وصف  الشجاع  ، ألنه  الرجل  البيت    ،وهو  وابقي 
 .ألنه وصف يالئم املستعار منه وهو األسد احلقيقي ؛ترشيح

 االستعارة املطلقة عندهم نوعان:واحلاصل أن 
وهو األصل، االستعارات الىت مل يذكر فيها ما يالئم املشبه )املستعار له(    :األول"

 وال ما يالئم املشبه به )املستعار منه(. 
  من املستعار له، واملستعار منه. ذكر فيها ما يالئم كالًّ  : االستعارات اليتوالثاين

  .يواقع يحقيق  :النوع األول يفواإلطالق 
   . ياعتبار  يتقدير   :فهو النوع الثاين أما يف

احلقيق األول  النوع  ابعتبار  املطلقة،  القرآن   يالواقع  يواالستعارة  الورود ىف  كثرية 
 الكرمي. 
رُ حمس  :قوله    :ومن أمثلتها* ا تُْؤما ْع بِما ، (الصدع)استعار    .[94: احلجر]  ىجس فااْصدا

يف الشق  وغريه  :حنو  وهو  واجلامع    ؛حائط  ملعقول،  استعارة حمسوس  قوة  للتبليغ،  هو 
يف االس  التأثري  سبيل  على  منهما،  املطلقةكل  التبعية  التصرحيية  تقرتن   ،تعارة  مل  حيث 

 االستعارة.  طرف من طريف ياآلية مبا يالئم أ االستعارة يف
ه هنا  االستعارة  رُ حمس  يوقرينة  تُْؤما ا  املعىن  ؛ىجسبِما تبليغً بل ِ   :ألن  به  أمرنك  ما  ا  غ 

  .األجسام  الصدع يف يكون له أتثري ىف القلوب كتأثريا قوايًّ واضحً 
سا حمس : كلمة  :ومنها* بِْح إِذاا  حمس : ىف قوله   ىجستانافَّ الصُّ سا وا  ؛ [ 18]التكوير: ىجستانافَّ

سا حمس  :يف  فإن مطلقة  ىجس تانافَّ تبعية  تصرحيية  وانتشر.   ،استعارة  ظهر  إذا    واألصل: 
التنفس ا  ، للظهور  ؛فاستعري  االنتشار،  هوسرعة  والقرينة  حملسوس،  حمسوس    يستعارة 

من خصائص الكائنات احلية ذوات   (التنفس)ألن    (؛الصبح)إسناد التنفس إىل ضمري  
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يالئم    األرواح. ما  ذكر  من  االستعارة  هذه  خلت  )املشبه(  كالًّ وقد  له  املستعار    ، من 
 واملستعار منه )املشبه به(. 

مباش وآت من مسافة  الصبح  يشبه  وختييلية، أبن  مكنية  هناك  يكون  أن  وجيوز 
 . -كما سيأيت- ختييل  له:  له، وإسنادها التنفسوالقرينة إثبات بعيدة، 
ِيًعاحمس  : قوله    :ومنها* ِ َجا اْعتاِصُموا ِِبابِْل اَّللَّ ألن ىف قوله    [؛103:آل عمران]  ىجسوا
:  حمس ِ اَّللَّ مطلقة  ىجسِِبابِْل  أصلية  تصرحيية  هللا   (احلبل)استعري    ،استعارة    لدين 
 (1)،  والقرينة   ،اسم جنس جامد غري مشتق  ( احلبل)ألن    ؛استعارة حمسوس ملعقول

املدرك    ي استعارة احملسوس للمعقول إخراج املعنو   ويف  .إىل هللا  إضافة احلبل    ي:ه
 .(2) " اعتناء به، ومبالغة ىف إظهاره ؛املدرك ابحلواس الظاهرة يابلعقول خمرج احلس 

 
 : اجملرَّدة الستعارة   - 2

 . املشبه  أي: ، مبا يالئم املستعار لههي اليت قرنت 
لتجردها عما يقوي فيها دعوى االحتاد من إطالق أو ترشيح؛ ألن مسيت بذلك؛  

هي مبىن ا من دعوى االحتاد الىت  هو املستعار له صار بذكر مالئمه بعيدً   ياملشبه الذ
؛ فيكون مبعًدا للمبالغة يف التشبيه؛ ألهنا نشئة عن دعوى احتاد املشبه ابملشبه  االستعارة

أفراده.   من  فرد  أنه  مبعىن  الدمنهوري  به،  الشيخ  بذلك؛    :قال  بذلك  "مسيت 

 

ِ حمس:  قوله    (1)    ،  دين هللاومنها: أنه   ،: كتاب هللا  ، منها: أن )احلبل( فيه أتويالت  ىجسِِبابِْل اَّللَّ
. انظر:  هو اجلماعة ، وقيل:  هو اإلخالص هلل والتوحيدوقيل:    ، عهد هللا، وقيل: هو  وهو اإلسالم 

 (. 413-1/413)  النكت والعيون
النكت    (، وانظر:548  -547)ص:  )  عبد العظيم املطعينالدكتور  )  ،املوسوعة القرآنية املتخصصة  (2) 

 (. 87ص:ىف إعجاز القرآن )
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لتجردها عن املبالغة يف التشبيه....اخل. قال: وقويل: )لتجردها عن املبالغة( أي: ال عن  
 . (1) حينئذ ارةكلها، وإال فال تتحقق االستع

قرينة،   سيًفا(  )حيمل  فقولنا:  فرسه(  راكًبا  سيًفا  حيمل  أسًدا  )رأيت  قولنا:  حنو 
الفرس، وإمنا   به(؛ ألن األسد ال يركب  )املشبه  وقولنا: )راكًبا فرسه(، ال يالئم األسد 

 يالئم الرجل  )املشبه( فهو استعارة جمردة.  
 السالح(؛ ألن السالح يالئم املشبه. وحنو قولك: )رأيت أسًدا شاكي 

اْْلاوِْف حمس  :من ذلك قوله *و  ُ ِِلااسا اْْلُوِع وا ا اَّللَّ ها ذااقا
ا
   . [112]النحل: ىجسفاأ

 : اآلية ثالث استعارات يف هذه  أن العلماء ذكر وقد
أصلية   :األوىل إليهما،    تصرحيية  اللباس  إضافة  حيث  من  واخلوف،  اجلوع  يف 

  اجلوع  عند  كفرت بنعم هللا  أهل تلك القرية اليت  غشى ما  هشب  أن يقال:  :وتقريرها
  الظهور   :جبامع  ، ابللباس  ،وسوء احلال  ،وحنولة البدن  ،من الصفرة وانتقاع اللون  واخلوف

 للمشبه.    (اللباس)  ، واستعري اسم املشبه بهيف كل    واالشتمال
وتقريرها  : الثانية يقال:    : مكنية،  غشيهمشبه  أن  وخوفهم    الذي  جوعهم  عند 

بهبشع  مبطعوم مر    املشبه  لوازمه  ،، وحذف  إليه بشيء من  على   ( اإلذاقة)وهو    ،ورمز 
 ختييل.   :وإثبات اإلذاقة طريقة االستعارة املكنية. 

أن يقال: شبه االبتالء ابإلذاقة، واستعري اسم املشبه به   :وتقريرها  ،تبعية   :الثالثة
   .(2) ابتالهم :مبعىن ،أذاقهم (:اإلذاقة)للمشبه، واشتق منه  

 

الفتاح انظر:    (1)  الدمنهوري )لقط اجلواهر  (،  3/371)حاشية الدسوقي  (،  2/337)  مواهب  حاشية الشيخ 
 (. 28)ص:السنية( 

اجلاللنيانظر:    (2)  تفسري  الصاوي على  التمجيد علحاشيتا    (،2/307)  حاشية  البيضاوي القونوي وابن    ى 
املعاين (،  11/399) األثري  (.  7/477)  روح  ابن  استعارة  "  :قال  أن جتيء  ذلك من  مينع  وال 

القرآن  املناسبة املطلوبة يف االستعارة املرضية، فإنه قد ورد يف    = مبنية على استعارة أخرى، وتوجد فيها 
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ا وقعت عبارة فإن اإلذاقة مل  ؛ ا إليهفهو أن يكون املستعار له منظورً   (جتريدها)وأما  
البشع، واللباس عبارة    املر ِ ا له مبا يدرك من الطعم  تشبيهً   ؛عما يدرك من أثر الضرر واألمل

ويالبس  منهما  يغشى  هللا   ،عما  فأذاقها  قال:  اجلوع     فكأنه  أمل  من  غشيها  ما 
 .واخلوف
 . (1) لو نظر إىل املستعار هنا لقيل: )فكساها لباس اجلوع واخلوف(و 

فإن قلت: اإلذاقة واللباس استعاراتن، فما وجه  "  :الزخمشري    جار هللا  قال
إيقاعها   صحة  وجه  فما  املستعار،  اللباس  على  موقعة  املستعارة  واإلذاقة  صحتهما؟ 

 ؟(2)عليه

 

ا حمس:  الكرمي ما هو من هذا اجلنس، وهو قوله  = تِيها
ْ
ئِنًَّة ياأ ناْت آِمناًة ُمْطما ثاًًل قاْرياًة َكا ُ ما ابا اَّللَّ َضا وا

اْْلاوِْف  وا اْْلُوِع  ِِلااسا   ُ اَّللَّ ا  ها ذااقا
ا
فاأ  ِ اَّللَّ نُْعِم 

ا
بِأ راْت  فا فاكا ن   َكا ما  ِ

ُك  ِمْن  ًدا  راغا ا  ثالث    ،ىجسرِزُْقها فهذه 
بعض:  على  بعضها  ينبين  القري  استعارات  استعارة  لألهل.فاألوىل:  للباس.   ة  الذوق  استعارة    والثانية: 

"  وهذه االستعارات الثالث من التناسب على ما ال خفاء به   والثالثة: استعارة اللباس للجوع واخلوف. 
 (. 3/282) حاشية الدسوقي  (، وانظر: 2/91)  املثل السائر  

 (. 119)ص:مشوس الباعة  (،  147انظر: هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، للفخر الرازي )ص:( 1) 
  يكتبوه   أن   البيان   علماء  على  يستحق  كالمه  من  الفصل   وهذا :  يف )حاشيته(  قال العالمة ابن املنري    (2) 

  قوله   يف   مجيًعا   إليهما  نظر   وقد   نقوًدا[.  ضرهبا  قبل   الفضة   أو   الذهب   سبائك :ابحلب ]التب  ال  التب  بذوب 
  :ُمْهتاِدينا حمس نُوا  ا َكا واما ُتُهْم  ُِتاارا ْت  بِحا را ا  ما فا ى  بِالُْهدا لاةا  ًلا الضَّ ُوا  ا اْشَتا ِينا  اَّلَّ ولائِكا 

ُ
 ، [ 16]البقرة:  ىجس أ

  مالحظًا   جاء   مث   عليها.   اختياره  من  متمكنني   كانوا   وقد  اهلدى،   على   الضاللة   الختيارهم  الشراء؛   فاستعري 
ُتُهمْ حمس قوله:  املستعار الشراء ْت ُِتاارا بِحا ا را ما   الشراء.  الستعارة ذلك  ليناسب والربح؛ التجارة فاستعمل ،ىجسفا

نُوا ُمْهتاِدينا حمسقوله:    هلا  املستعار  األصلية  احلقيقة  مالحظًا  جاء  مث ا َكا   لو   إذ  االستعارة؛  عن  جمرد  فإنه  ىجسواما
  إىل  والنظر االستعارة،  ثوب عن  معرى حقيقة  الكالم  لكان   مهتدين(،  كانوا   وما ضلوا  الذين )أولئك  قيل: 

 (. 2/638) ابن املنري حاشية  ..". اببه   يف  اجملاز  كرتشيح  اببه،  يف  املستعار
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احلقيقة عندهم جمرى  فقد جرت  اإلذاقة  وما    لشيوعها  ؛أما  والشدائد  البالاي  يف 
ه ما يدرك من الناس منها؛ فيقولون: ذاق فالن البؤس والضر، وأذاقه العذاب، شب    ميس  

 . (1) " مبا يدرك من طعم املر والبشعملأثر الضر واأل
فهال   التجريد،  من  أبلغ  الرتشيح  قيل:  قيل:  فإن  اجلوع )  لباس  هللا  فكساها 

ري عكس؛ فكان يف ؛ قلنا: ألن اإلدراك ابلذوق يستلزم اإلدراك ابللمس من غ (واخلوف
 اإلذاقة إشعار بشدة اإلصابة، خبالف الكسوة. 

طعم اجلوع واخلوف؟ قلنا: ألن الطعم وإن     فإن قيل: مل مل يقل: فأذاقها هللا
أثرمها   من بيان أن اجلوع واخلوف عم    (اللباس )  :ت ملا يفيده لفظالءم اإلذاقة فهو مفو ِ 

   .( 2) مجيع البدن عموم املالبس
وهو املشبه سواء كان   ،له  مبا يالئم املستعاراليت قرن لفظها    هياالستعارة اجملردة  ف

  ، ةأو كان صفة حسي    (، ا يرمي فلجأت إىل ظل رحمهرأيت أسدً )  :كقولك   ،ااملالئم تفريعً 
 كقوله:   ،أو صفة معنوية (،ا أقرانها مهلكً ميً ا رارأيت أسدً ) :كقولك 
 (3) غلقت لضحكته رقاب املال           غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا  

 

كما يف حاشية  –واو    بدون  البشع  املر   لعله  والبشع(  املر   الطعم  من  يدرك   )مبا  قوله:و   .( 2/639الكشاف )  (1) 
 .  -ابن املنري 

(،  2/176)  عروس األفراح (،  2/339)   مواهب الفتاح (،  2/286)  األطول (، وانظر:  228)ص:  اإليضاح   (2) 
 (. 60-58(، حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية )ص:378-377املطول )ص: 

املفتاح   (3)  الفتاح يف شرح تلخيص    عزة،   لكثري  قصيدة  من   وهو   ، (الكامل )  من  والبيت   (. 2/337)  مواهب 
  فإنه   له،  املستعار  مبالئم قرنت  ما   وهي اجملردة،  االستعارة:  فيه   والشاهدأي: كثري  العطاء.  (،غمر الرداءو)

  الذي   ابلغمر   وصفه  مث   عليه،  يلقى   ما   الرداء  يصون  كما   صاحبه  عرض  يصون   ألنه   للعطاء؛   الرداء   استعار 
:  أي   ، (ضاحكا   تبسم  إذا : )قوله  وهو  الكالم،   سياق   والقرينة   لالستعارة،   جتريدا   الرداء  دون   العطاء   يالئم 

  يقدر  مل  إذا   املرهتن   يد   يف الرهن  غلق: يقال(  املال   رقاب  لضحكته غلقت. )فيه   آخذا  الضحك  يف   شارعا
  = معاهد "السائلني  أيدي  يف أمواله رقاب غلقت  تبسم إذا  ممدوحه  أن البيت  يف  يريد  وهو انفكاكه،  على
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أي: كثري العطاء، استعار له الرداء؛ ألن العطاء يصون عرض صاحبه كما يصون 
 ا.الرداء ما يلقي عليه، مث وصفه ابلغمر الذي يناسب العطاء جتريدً 

 
  : حةالستعارة املرشَّ  - 3

، )املشبه(  دون ما يالئم املستعار له   (ه به املشب  )  املستعار منه   ما ذكر معها مالئم
 ؛ ألن اللبد تالئم املشبه به. ( رأيت أسًدا له لبد)وذلك حنو قولك: 

ذلك:  * ْت  حمس:  قوله  ومن  بِحا را ا  ما فا ى  بِالُْهدا لاةا  ًلا الضَّ ُوا  ا اْشَتا ِينا  اَّلَّ ولائِكا 
ُ
أ

ُتُهمْ  االشرتاء    [16]البقرة:  ىجسُِتاارا يالئم  واالختيارلالستبدال  استعري  ما  عليهما  فرع  مث   ،
والتجارة الربح  من  احلقف  .االشرتاء  على  الباطل  إيثار  ابالشرتاء   ،شبه  دونه  واختياره 

  ، استبدال شيء مرغوب عنه بشيء مرغوب فيه   :جبامع  ،الذي هو استبدال مال آبخر
اإليثار  )للمشبه، وهو  بعد التناسي واالدعاء    ( االشرتاء)وهو    ، مث استعري اسم املشبه به

من    (، واالختيار اشتق  واالختيار   :مبعىن  (االشرتاء)مث  ُوا حمس  واالستبدال:   اإليثار  ا   ىجس اْشَتا
  ؛ تبعية، والقرينة حاليةال  على طريقة االستعارة التصرحيية،  استبدلواو   آثروا واختاروا  :مبعىن

اللذين   ( الربح والتجارة) :وقد قرنت بذكر  ،إذ مل يقع اشرتاء حقيقي بني الضاللة واهلدى 
   .(1)االشرتاء احلقيقي :مها من مالئمات 

  

 

)ص:( 150-2/149)  التنصيص= املطول  وانظر:  )ص:التبيان(،  377،  للطييب    حاشية   ، (135، 
 (. 72-71)ص:  ةالسمرقندي  رسالة ال  على امللوي العالمة شرح ى عل حممد اخلضري الشيخ

التفسري(،  1/114)  املنهاجانظر:    (1)  علم  يف  القرآن  (،227)ص:  التحبري  علوم  يف  (،  153/ 3)  اإلتقان 
الفتاح (،  2/289)  األطول (،  235)ص:  املعاينخمتصر   الباعة  (،  2/338)  مواهب  مشوس 

 (. 119)ص:
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الزخمشري   هللا  جار  وما  إف"  : قال  ابهلدى  الضاللة  اشرتوا  قلت: كيف  ن 
وإعراضه هلم كأنه يف أيديهم، فإذا تركوه    ،كانوا على هدى؟ قلت: جعلوا لتمكنهم منه

اليت فطر      ين القيم هو فطرة هللادالضاللة فقد عطلوه واستبدلوها به، وألن ال  إىل
 ، صدقاجلور عن ال  :الناس عليها، فكل من ضل فهو مستبدل خالف الفطرة والض الَلةَ 

فاستعري للذهاب عن الصواب    ،(1) نَ َفَقه  َضل  د َريٌص  و منزله،    ضل  :  وفقد االهتداء. يقال
 . (2) ..": الفضل على رأس املال(الربح )يف الدين. و

هللا   ذكر  جمازً   وملا  ابهلدى  الضاللة  من    ،اشراء  ويواخيه  يشاكله  ما  أتبعه 
 : وحنوه ،لتكون االستعارة مرشحة ؛ الربح والتجارة

َر عَ     الن  ت   ا رأي    ومل   رِ       ة     َدأ يَ  نَ       اب ز     س  َري ِه َجاَش له  َصد   ( 3) يوَعش َش يف وَك 
 

: ولد الفأرة والريبوع  ( الدِ ر ص  )(.  َضل  الد َري ص  نفقه  )   :ويروى  .(َضل  د َريٌص نَ َفَقه  ")   :  قال امليداين  (1) 
و  ذلك،  وأشباه  سواء  ( نَ َفق ه)واهلرة  عن  ضل   ويقال:  ره،  ح ج  املسجد    :السبيل :  وضل   عنه،  مال  إذا 

َتد إليهما  : والدار "  فينسى عند احلاجة   ،يضرب ملن ي  ع ىَن أبمره وي ِعد  ح ج ًة خلصمه .  ومل يعرفهما  ، إذا مل يه 
األمثال وانظر:  1/419)  جممع  األمثال (،  اخلري  األمثال (،  2/7)   مجهرة  أليب  (،  157)ص:  اهلامشي ، 

 (. 1/467)  يلدمري ، لحياة احليوان الكبى 
 . ( 1/69الكشاف ) (2) 
الغراب،    (3)  دأية:  وابن  غلب.  عز:  العمر.  بطول  يوصف  طائٌر  النسر:  البيت،  النسر(  رأيت  )وملا  قوله: 

َدأ   الَبعري اجلوهري:  للشيب  يَِة  استعار  دأية.  ابن  للغراب:  قيل  فَ تَ ع ِقر ه، ومنه  ِل  الر ح  ظَِلَفة   عليه  يقع  ما   :
واللحية.  ، النسر الرأس  ومها:  ابلوكرين،  رشحها  مث  الغراب،  الكشاف   وللشباب  على  الطييب    حاشية 

)الصحاح (،  2/218-219) مادة:  للجوهري،  )دأى ،  املنري  6/2333(  ابن  قال   .):   شبه"  
  جبامع:   ،َدأ يَة   ابن  وهو  ابلغراب،  الشباب  وشبه.  تصرحًيا   له  واستعاره  ،  البياض  جبامع:  ابلنسر   الشيب

  لالستعارتني،   ترشيح  الوكرين  يف   والتعشيش.  وقهره  غلبه  إذا :  نصرًا  كنصره  عزًّا،  يعزه  وعزه.  كذلك   دالسوا
  غلب   الشيب   رأيت   ملا :  يقول   متثيلية،   استعارة  كله   الرتكيب  أن   وحيتمل.  واللحية   الرأس   : هبما   واملراد 

نفسي" حاشية ابن    له  جاشت:  ويروى.  جماز   فالصدر  واضطرب،  قليب  ألجله  حترك  حمله،   وحل  الشباب
 (. 1/71املنري )
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 . (1) ملا شبه الشيب ابلنسر، والشعر الفاحم ابلغراب، أتبعه ذكر التعشيش والوكر
 . (من ابع دينه بدنياه مل تربح جتارته ): وكما يف قولك 

ما يالئم املستعار فقد تقوت بذكر ، وهو التقوية ،من الرتشيح (مرشحة) :ومسيت 
تناس؛ و منه املوجود    ،التشبيه   يألهنا مبنية على  به    يفحىت كأن  املشبه  نفس األمر هو 

موجبً  ذلك  املشبه كان  دون  به  املشبه  يالئم  ما  ذكر  فإذا  املشبه،  ذلك  دون  لقوة  ا 
 ا من قولك:على الوجه األكمل أخذً   لوقوعها  ؛مبناها  يفتقوى االستعارة بتقو   ،(2)املبىن

الصيب) قلياًل   (:رشحت  ابللنب  ربيته  قلياًل إذا  املص  ،  على  يقوى  املرشح    : ومنه،  حىت 
   .(3) أي: املرىب هلا حىت تقوى عليها ،للوزارة

صفة بذكر  يكون  أن  إما  أسدً )  :كقولك   ، (4) والرتشيح  يرميرأيت  لبد  ذا  ،  (ا 
   (.ا متالطم األمواجا زاخرً جاورت اليوم حبرً )و

 

الغيب (،  71-1/70انظر: الكشاف )  (1)  القرآن (،  2/311)  مفاتيح  البيضاوي  1/171)  غرائب  (، تفسري 
(، حاشية الشهاب  1/49(، تفسري أيب السعود )153/ 1(، الدر املصون )1/54(، النسفي ) 1/49)
(1/356-358 .) 

 ..اخل. تناسى التشبيه، والثاين:  ما يالئم املستعار منهذكر  من جانبني: األول: قد تقوت  ف (2) 
ا بعد شيء إىل أن  هو من رشح األم ولدها ابللنب القليل، جتعله يف فيه شيئً "   :العالمة السعد  قال    (3) 

رشحت  )و (.  4/130شروح التلخيص )  " يقوى على املص، وفالن يرشح للوزارة: أي يرىب، ويؤهل هلا
ولدها املشي   (:الظبية  علمته  انظر:  إذا  املتنيب.  ديوان  أليبشرح  العكبي   ،    ويف .  ( 4/65)  البقاء 

للزخمشري، مادة: )رشح( )األساس ) ترشيح    :رشح للخالفة. وأصله م فالن  "ومن اجملاز:  :  ( 1/354(، 
 ..اخل". إذا مشى ونزا   :رشح قد ، و ( غزال راشح)، فريشح، و ت  َعوِ ده املشيَ   :الظبية ولدها 

  )رأيت :  قولك  حنو   يف   كاللبد  ،اجملاز   على  املشتملة   اجلملة  أجزاء   من   به   املشبه  مالئم   كون   عن  عبارة  الصفة  (4) 
  الشجاع.  الرجل مبعىن: و)األسد( اجلملة، جزء وهو ، ترشيح :( اللبد)و  قرينة، فريمي: لبد(، له ي يرم أسًدا

 . كتفه من الشعر: ما تلبد على  ( اللبدو)
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ولائِكا حمس:    حنو قوله   ،(1) وإما أن حيصل بتفريع
ُ
ى    أ لاةا بِالُْهدا ًلا ُوا الضَّ ا ِينا اْشَتا اَّلَّ

ُتُهمْ  ْت ُِتاارا بِحا ا را ما إىل استبدال احلق   ،فإن االشرتاء مستعار من استبدال مال آبخر  ،ىجسفا
عليه  ،ابلباطل واهلدى  :بدليل  ، واختياره  ابلضاللة  أخص   :جبامع  ،تعلقه  هو  ما  ترك 
   .لالتصال ببدله املرغوب عند التارك ؛ ابلتارك

وملا استعري االشرتاء لالستبدال املذكور فرع عليه ما يالئم الشراء من نفي الريح يف 
وذلك مما يزيد يف قوة تناسي التشبيه حىت كأن املشبه به    التجارة، ونفيه يالئم املشبه به، 

ا، أي: تقوية لالستعارة فتكون االستعارة مرشحة، مث إن الريح  هو املوجود فكان ترشيحً 
ينبغي أن يعلم أنه استعري للثواب واالنتفاع األخروي، وأن التجارة استعريت    املنفي عنهم

الختاذهم ارتكاب الضاللة بدال عن اهلدى دأاب فكوهنما ترشيحا إمنا هو ابعتبار أصل  
 .(2) إطالقهما ال ابعتبار املعىن املراد يف الرتكيب

 .التجريد والرتشيح  جواز اجتماعوقد تقدم ما يدل على 
إال  ال  و  التجريد  أو  الرتشيح  لقرينتها  يعتب  االستعارة  استيفاء  بعد  أو  -  لفظية 

 ا.ترشيحً  : ا، وال قرينة املكنيةجتريدً  :، ومن أجل ذلك ال تسمى قرينة التصرحيية-حالية
قوله* يف  قيل  ما  املرشحة:  االستعارة  باةا  حمس:    ومن  قا الْعا ما  اْقتاحا  ىجس 11فاًلا 

 وسيأيت بيانه.   [،11]البلد:
 

ْت حمس:    قوله   يف   كما   اجملاز،  مجلة  غري  مجلة يف   مذكورًا  به  املشبه   مالئم  كون  عن  عبارة  التفريع    (1)  بِحا ا را ما فا
ُتُهمْ  ىحمس:  قوله   بعد   ىجسُِتاارا بِالُْهدا لاةا  ًلا الضَّ ُوا  ا اْشَتا ِينا  اَّلَّ ولائِكا 

ُ
  بني   فالفرق  التجريد.  يف  يقال   وكذا  ،ىجسأ

  كالًما  كان  وإن  ، صفة  فهو   االستعارة  فيه   الذي   الكالم   بقية   من  كان  إن  املالئم  أن  والتفريع:   الصفة
  التفريع   حبرف   كان   سواء  ، تفريًعا   كان  عليه،  مبنًيا   االستعارة،  فيه   الذي  الكالم   ذلك   بعد   به   جيء  مستقالًّ 

 ال.  أو
(، حاشية الدسوقي  378املطول )ص:(،  339  -2/338( انظر: مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح )2) 

(3/373 .) 
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 الستعارة ابعتبار الطرفني من حيث التحقق وعدمه: عشر:  املطلب الثالث 
 
 الستعارة التحقيقية: - 1

 : قال ابن كريان 
 (1) ةختييلي   ذاك إذ هاد      وضِ            ي ةق ي ق ح  ت   ب د     ي     َ ق    ت   د     وق

ا  حسًّ   (2)لتحقق معناها    ؛املكنيةلتتميز عن التخييلية و   ؛ ابلتحقيقيةتقيد االستعارة  
 ... عليه، أبن يكون اللفظ قد نقل إىل أمر معلوم ميكن أن ينص   ،أو عقاًل 

  

 

 (. 41[، وانظر: شرح البوري )ص:25]منظومة ابن كريان  (1) 
،  ( أي: ألن كالًّ من املكنية والتخييلية ليس بلفظ، فال يكون حمقق املعىن، هذا مذهب السكاكي  2) 

التحقيقية   من  املكنية  تكون  غريه  مذهب  سيأيت –وعلى  املغريب  .   -كما  يعقوب  ابن    :قال 
س  ما استعمل يف غري ما وضعت له لعَّلقة املشاهبة مع حتقق ما استعملت فيه نف"فيكون تعريفها: )

. حسًّا  -أي: حني استعملت فيه، وعين هبا-(، فتتميز عن املكىن عنها والتخييلية؛ لتحقق معناها  األمر
أو عقاًل، دوهنما. واملراد ابلتحقق احلسي: أن يكون معناها مما يدرك إبحدى احلواس اخلمس، فيصح أن  
يدرك   ال  أن  العقلي:  وابلتحقق  احلسي،  املعىن  هلذا  اللفظ  نقل  يقال:  أبن  حسية  إشارة  إليه  يشار 

حب نفسه  يف  متحقًقا  يكون  ولكن  واحلكم  ابحلواس،  نفيه،  للعقل  يصح  ال  ثبواًت  اثبًتا  العقل  يدركه  يث 
ببطالن معناه يف نفس األمر ابعتبار نظره، أعين: نظر العقل خاصة، خبالف األمور الومهية؛ فإن العقل  
حيكم ببطالهنا، دون الوهم؛ فتصح اإلشارة إليه إشارة عقلي ة، أبن يقال: هذا الشيء املدرك الثابت عقاًل  

الذي   ) هو  الفتاح  مواهب  اللفظ"  له  السبكي  2/271نقل  الدين  هباء  وقال   .)  : تقيد "وإمنا 
ابلتحقيقية؛ لتحقق معىن االستعارة فيها؛ ألن املشبه يف غريها ليس حمقًقا، وما ليس حمقًقا ليس جديرًا  

: معىن  أبن يستعار له لفظ موضوع لغريه. وحيتمل أن يكون التقدير: مسيت حتقيقية؛ لتحقق معناها، أي
األفراح   عروس  عقاًل"  يكون  واترة  حسًّا،  يكون  اترة  املعىن  ذلك  وحتقق  املشبه،  وهو  االستعارة، 

 (. 483(، وانظر: حاشية عبد احلكيم السيالكويت )ص:2/143)
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 . (2) االستعارة التحقيقية(، فتمسى: )(1) ةة، أو عقلي  ويشار إليه إشارة حسي  ...

 

)ص:(  1)  العلوم  مفتاح  املعاين(،  373انظر:  البالغة (،  221)ص:  خمتصر  علوم  يف    (، 212)ص:  اإليضاح 
الدسوقي األفراح  (،3/278)  حاشية  العلوم (،  2/142)  عروس  مفتاح  تلخيص  شرح    األطول 

 (. 3/90) (، بغية اإليضاح 2/206(، حتقيقنا إلمتام الدراية ) 2/243)
حتقيقية: وهي ما كان املستعار له    -1إىل ثالثة أقسام:      تنقسم االستعارة املصرحة عند السكاكي  (2) 

أو عقاًل فيها حمققا حسًّ  اللا  منقواًل ؛ أبن كان  أو  فظ  إشارة حسية،  إليه  اإلشارة  معلوم ميكن  أمر  إىل   
فيها غري حمقق ال حسً   -2  . عقلية له  املستعار  ما كان  بل هو صورة ومهية  ا وال عقاًل ختييلية: وهي   ،

وإذا املنية أنشبت أظفارها***ألفيت كل متيمة  )  قول اهلذيل:   : شيء من التحقيق، حنوحمصنة ال يشوهبا  
فإنه ملا شبه املنية ابلسبع يف االغتيال أخذ الوهم يصور املنية بصورة السبع، وخيرتع لوازمه هلا،  (؛  ال تنفع

فاخرتع هلا مثل صورة األظفار، مث أطلق على هذه الصورة لفظ األظفار، فتكون األظفار عنده تصرحيية  
ة، وقرينتها إضافتها إىل املنية،  ختييلية؛ ألن املستعار له األظفار صورة ومهية شبيهة بصورة األظفار احلقيقي

والتخييلية عنده قد تكون بدون استعارة ابلكناية كقولك: أظفار املنية الشبيهة ابلسبع قتلت فالن، فقد  
اال مع كون  املنية  يف  مكنية  فال  ابلتشبيه،  ختييلية.  صرح  االستعارة  يف  للتحقيقية  حمتملة    -3ستعارة 

زهري:  :والتخييلية القلب  )   كقول  ورواحلهصحا  الصبا  أفراس  ابطلة***وعرى  وأقصر  سلمى  (.  عن 
استعارة السكر  خالف  و)أقصر   )الصحو(:  تبعية،  تصرحيية  استعارة  عنه    (، ابطلة   للسلو  أقلع  أي: 

وامتنع، واملراد: انتهى ميله، والتعرية: اإلزالة، يريد أنه ترك ما كان يرتكبه زمن احلب من اجلهل والغي،  
ما كان  معاودة  عن  شبه    وأعرض  فقد  يستعملها.  اليت كان  اآلالت  فبطلت  اللهو،  من  إليه  منصرف 

)الصبا( جبهة من جهات املسري، كاحلج والتجارة، قضى منها حاجاته، فبطلت آالته تشبيها مضمرا يف  
النفس، واستعارة اجلهة للصبا وحذفها ورمز إليها بشيء من لوازمها، وهي األفراس والرواحل، فاجلهة هي  

ند اجلمهور، وإثبات األفراس والرواحل هلا ختيليية، واألفراس والرواحل مستعمالن يف حقيقتهما  املكنية ع 
فيجوز أن تكون األفراس والرواحل استعارة حتقيقية إن أراد    :  عندهم أيضا، أما عند السكاكي 

تباع الغي من  هبا دواعي النفس وشهواهتا والقوى احلاصلة هلا يف استيفاء اللذات، أو أريد هبا أسباب ا
ا إن أريد منها األسباب، وعلى هذا  املال واألعوان لتحقق معناها عقال إن أريد منها الدواعي، أو حسًّ 

فاملراد ابلصبا زمان الشباب، وجيوز أن تكون ختييلية إن جعلت األفراس، والرواحل مستعارة ألمر ومهي  
اجلهل   إىل  امليل  وهو  الصبوة  من  للصبا  انظرختيل  ) والفتوة.  العلوم  مفتاح  علو 1/374-379:  م  (، 

 (. 274-273البالغة، للمراغي )ص: 
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استعري األسد ف  أما احلسي: فكقولك: )رأيت أسًدا(، وأنت تريد رجاًل شجاًعا،  
 كقول زهري: و ا، سًّ للرجل الشجاع، وهو أمر متحقق حِ 

 .(1) *لدى أسد  شاكي السالِح مقذف  **            
اطا الُْمْستاقِيما حمس  :كقوله    :والعقلية ا ِ أي: الدين احلق،   ،[ 6]الفاحتة:  ىجساْهِدناا الُص 

 ا. سًّ  ال حِ وهو ملة اإلسالم، وهو أمر متحقق عقاًل 
وذلك:    ،ختييلية  :فاالستعارة  ،وال عقاًل   ،اسًّ ا، ال حِ وان مل يكن املستعار له حمققً 

 . ( أنشبت املنية أظفارها بفالن)كاألظفار، يف حنو:  
اطا  حمس  : ويف قوله   ا ِ الُص  ا  ْينااُهما دا  كذلك   استعري[  118:الصافات ]  ىجس الُْمْستاقِيما واها

الُْمْستاقِيما حمس اطا  ا ِ احلقيقي  ىجسالُص  معناه  املستوي  ،من  الطريق  اعوجاج  ي الذ  ،وهو   ،ال 
فقد    ،اسًّ  ال حِ وهو أمر متحقق عقاًل   ،وهو ملة اإلسالم  ، بعد تشبيهه به  ،للدين احلق

اللفظ   من شأىل  إنقل  معلوم  عليهأنه  أمر  ينص  جل ألو   ،شارة عقليةإليه  إويشار    ،ن 
 .كل     يفالتوصل إىل املطلوب  : ووجه الشبه.  حتققه مسيت هذه االستعارة ابلتحقيقية

اْْلاوِْف حمس:  قوله  وقد اختلف يف   ُ ِِلااسا اْْلُوِع وا ا اَّللَّ ها ذااقا
ا
  . [ 112]النحل:  ىجسفاأ

 أم احلسي ة؟  ةعقلي  الستعارة هل هو من قبيل اال
اخلطيب   العال  "  :   القزويينقال  هللا  جار  الشيخ  قول  ظاهر   مة فعلى 

الالبس ما   ؛باسه ابلل ِ ألنه قال: شب ِ   ؛ةاستعارة عقلي    :الزخمشري   الشتماله على 
   .(2) والتبس به من بعض احلوادث  ،غشي اإلنسان

  

 

 تقدم.  (1) 
 (. 2/639انظر: الكشاف ) (2) 
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ألنه جعل اللباس استعارة   ؛ (1) ةي  س  حِ   (املفتاح)وعلى ظاهر قول الشيخ صاحب  
 . (2) "ملا يلبسه اإلنسان عند جوعه وخوفه، من امتقاع اللون، وراثثة اهليئة

الزخمشريف السكاكي    ظاهر كالم  وظاهر كالم  عقلية،  أهنا      أهنا 
اخ  حسية الزخمشري  لِ ت  . وقد  لكونه حمتماًل،ف يف مراد  أيًضا يف ف  لِ ت  اخ    كما  ؛ 

السكاكي   قال:     ؛ مراد  العال  ولذلك  هللا  جار  الشيخ  قول  الزخمشري    مةظاهر 
    :فجعل ذلك ظاهر  ة ي  س  حِ   ( أهنا املفتاح)ظاهر قول صاحب  و أهنا عقلية، وقال ،

 كل من القولني، ال صرحيه. 
الزخمشري   مراد  يكون  أن  من   :فيحتمل  واخلوف  اجلوع  من  حيصل  ما 

جيوز    الضرر. م كما  حيصل  ما  مراده:  يكون  اللونأن  امتقاع  اهليئة  ن  وراثثة  كما  –، 
 ا. من حيث اعتباره حسيًّ  -ذهب إليه السكاكي 

 . (3)قد اختلف أيًضا يف مراد السكاكي إال أنه 
السعد   العالمة  أصحابنا:    وقال  عند  اللباس  من  "الظاهر  )املطول(:  يف 

احلمل على التخييل، وإن كان حيتمل عندي أن حيمل على التحقيق، وهو أن يستعار 
ملا يغشى اإلنسان عند جوعه وخوفه من انتقاع اللون وتغريه، وراثثة هيئته. وفيه حبث؛  

 

وإن كان حيتمل عندي    ،احلمل على التخييل   :الظاهر من اللباس عند أصحابنا "  :قال السكاكي  (  1) 
اهليئة  اللون وراثثة  انتقاع  يلبسه اإلنسان عند جوعه من  ملا  أن يستعار  التحقيق، وهو  "  أن حيمل على 

 . (378)ص: مفتاح العلوم 
 (. 126)ص:  املعاين والبيانالتبيان يف وانظر: ، (213)ص:   اإليضاح يف علوم البالغة  (2) 
الدين  وقد رد   (3)  قال: إن      عصام  السكاكيقول من  الزخمشري حمتمل، وكالم    . نص    كالم 

 (. 2/245)  األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم انظر: 
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وأن   ،تكون عقلية  ألن كالم صاحب )الكشاف( مشعر أبنه استعارة حتقيقية، حيتمل أن
 .  (1) تكون حسية..." 

أن    ا يفواضحً   ي  وليس كالم الزخمشر "  :   هباء الدين السبكي وقال:  
ما    :ما غشى اإلنسان من بعض احلوادث، فقد يريد به  :؛ ألنه جعل املشبهياملشبه عقل 

 .  (2)ي كما قال السكاك  ،من انتقاع اللون  ،حيصل من اجلوع واخلوف
 أورده إما عقلية أو حسية، خمالف ملا    :اللباس حتقيقية  االستعارة يفكون  بزم  واجل

ختييليةأب  القول  من  ي  السكاك هبذا هنا  وهو  حتقيقة،  تكون  أن  احتمال  مع   ،
من حيث كوهنا استعارة حتقيقية، حيتمل أن   يوافق ما ذكره الزخمشري  االحتمال  

 تكون عقلية، وأن تكون حسية.
ألن الضرر احلاصل ابجلوع    ؛واحلق أهنا عقلية"  :  هباء الدين السبكيقال:  

 . (3)"واخلوف حمقق
 
 :الستعارة التخييلية - 2

 . (4) ثالثة )التخييلية( يف أن املذاهبيف )املطول(  ذكر العالمة السعد 
 

  
 

    (.358انظر: املطول )ص: (1) 
 (. 2/144)  عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح   (2) 
 (. 2/144)  املصدر السابق   (3) 
مواهب الفتاح يف    (،250)ص:  خمتصر املعاين(، وانظر:  381املطول يف شرح تلخيص املفتاح )ص:  انظر: (  4) 

وقيل: املذاهب أربع   (. 3/456)  حاشية الدسوقي على خمتصر املعاين(، 2/401) شرح تلخيص املفتاح
 ". -كما سيأتيك –
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 وهاك بيان هذه املذاهب: 
 

 ْجهور البَّلغيني: وهو ما عليه املذهب األول: 
  حقيقتها،  يف  مستعملة  املكنية  قرينة  أفراد  مجيع  أن  :ما عليه مجهور البالغينيإن  

 من   وهي  ختييلية،   استعارة  املسمى:  ، (له   هو   ما  لغري  االثبات )  يف  هو   إمنا  التجوز أن  و 
 .(1)العقلي اجملاز

 :  كريانابن  قال 
 ما     د ج لِ  العل        اٌز عن            هي جم ا                   م             ل ف       ي        ي      ا ذات  خت            وأم       
 ( 2)ما             يًئا لسواه فاعل          خيص شنط ق أي: إثبات ما       بل فعل من  

 يشتهر فيها قوالن:   التخييليةواالستعارة 
    .للجمهور: أحدمها
 .  لسكاكيا ليوسف  : والثاين
 )فما***هي جماٌز عند ج لِ  العلما(وقوله: 

مثاًل مستعملة يف معناها  ف : )األظفار(  أي: مجهورهم، بل هي حقيقة عندهم، 
أي:  ،  دهم يف إثبات شيء لشيء ليس هو لهاحلقيقي على مذهب السلف، واجملاز عن

 .ند السلفع (التخييليةاالستعارة )هذه هي ف)ما خيص املشبه للمشبه به(، 

 

إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل غري ما هو    : وإمنا يكون يف اإلسناد، أي  ، اجملاز العقلي ال يكون يف اللفظو   (1) 
 . (اجملاز العقلي )  :له مع قرينة مانعة من إرادة اإلسناد احلقيقي، وهذا أمر يدرك ابلعقل، وهلذا مسي 

  الشرح املطول على أرجوزة حممد الطيب ابن كريان يف احلقيقة واجملاز [. انظر:  65،  64]  ابن كريان منظومة    (2) 
 (. 73-72، و)ص:(43)ص: ابن كريان بوري على منظومة (، شرح ال196-195)ص:
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هي اليت حذف منها املشبه واكتفي بالزم من لوازمه،   -كما سيأيت-  ( املكنية)و
 .     التخييليةفإذا أثبتنا ذلك الالزم للمشبه فهو على سبيل االستعارة 

 :اهلذيل قول أيب ذؤيبومن ذلك: 
 ة  أَن َشَبت  َأظ فاَرها***... وإذا املِني            

وحذف السبع   ابلس ب ع يف اغتياِل الن فوس ابلقهِر والَغَلَبة،)املوت(    شب ه املينةَ حيث  
وأثبتناها   وختيلناها  األظفار  هذه  تصورن  فإذا  )األظفار(،  وهو  لوازمه،  من  الزم  وبقي 

يسمى ما  فهي  إذا    ، التخييليةابالستعارة    : للمنية  به  املشبه  خيص  الذي  الالزم  يعين: 
 . (1) يليةبه فإنه يسمى: استعارة ختيأثبتناه للمش 

، كم  ا أف  اده العالم  ة مث إن األم  ر املخ  تص ابملش  به ب  ه، املثب  ت للمش  به عل  ى ض  ربني
 :يف )املطول( السعد  

ل  وج      ه الش      به بدون      ه، : األول م                  حن      و: )األظف      ار( يف بي      ت اهل      ذيل م      ا ال َيك 
ال يت ال يكم ل  )املنية( ابلسبع يف االغتيال، أثبت هلا )األظفار(  ، فإنه ملا شبه-السابق–

  يف السبع بدوهنا؛ حتقيًقا للمبالغة يف التشبيه. االغتيال
  

 

  ديوان اهلذليني (،  143ديوان أيب ذؤيب اهلذيل )ص:  .البيت أليب ذؤيب اهلذيل، من قصيدة من )الكامل(   (1) 
ر، فراثهم قاهلا وقد هلك له مخس بنني يف عام واحد، وكانوا فيمن هاجر إىل مص "  وقد تقدم.   (.1/3)

القصيدة،   جيزع(.   وأوهلا:هبذه  من  مبعتب  ليس  تتوجع***والدهر  وريبها  املنون  فيه:    )أمن  والشاهد 
االستعارة ابلكناية، واالستعارة التخييلية، فهو هنا شبه يف نفسه املنية ابلسبع يف اغتياله النفوس ابلقهر  

يك ال  اليت  األظفار  هلا  فأثبت  ملرحوم،  رقة  وال  نفاع وضرار  بني  تفرقة  غري  من  االغتيال يف  والغلبة  مل 
هلا األظفار  وإثبات  ابلكناية،  استعارة  املنية ابلسبع  فتشبيه  التشبيه،  للمبالغة يف  بدوهنا؛ حتقيًقا    : السبع 

استعارة ختييلية. وأبو ذؤيب امسه: خويلد بن خالد بن حمرث بن زبيد بن خمزوم، ينتهي نسبه لنزار، وهو  
 . (2/163ص )معاهد التنصي "  تثبت له رؤيةأحد املخضرمني ممن أدرك اجلاهلية واإلسالم، ومل
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  وجه الشبه يف املشبه به، كما يف قوله: : ما به قوام والثاين
 (1)ابلش كاية أنطق ان حايل فلس        افصحً م   كَ بشكر بر ِ  ولئن نطقت      

ش به احل ال إبنس ان فاحلال استعارة ابلكناية، واللس ان: ختيي ل، والنط ق: ترش يح،  ف
، فأثب ت هل ا، أي: للح ال: متكلم يف الداللة على املقصود، وهذا ه و االس تعارة ابلكناي ة

، أي يف اإلنس  ان امل  تكلم، وه  ذا اس  تعارة اللس  ان ال  ذي ب  ه قوامه  ا، أي: ق  وام الدالل  ة في  ه
  . (2)ختييلية

ح بش يء م ن أركان ه قد يضمر ىف النفس؛ فال يص ر  التشبيه إن قالوا:  واحلاصل أهنم  
 :ى التش  بيهه ب  ه، فيس  م  ابملش  ب   ه أم  ر خي  تص  علي  ه: أبن يثب  ت للمش  ب   ه، وي  دل  س  وى املش  ب  

 .ه استعارة ختييليةا عنها، وإثبات ذلك األمر للمشب  استعارة ابلكناية، أو مكنيًّ 
قوله* ذلك  الرَّْْحاةِحمس  :  ومن  ِمنا   ِ ل  اَّلُّ نااحا  جا ا  اُهما ل اْخفِْض    ، [24]اإلسراء:  ىجسوا

اجلانب إالنة  االبن  شبهت  اجلناح  من  متذلاًل   خبفض  جناحه  خيفض  عندما  ابلطائر   ،
الرتكيب  ،يعرتيه خوف من طائر أشد منه   ماعند حيث حذف    ،استعارة مكنية  :ففي 

املشبه به، وهو الطري، وبقي الزم من لوازمه، وهو اجلناح، فإذا أثبتنا هذا الالزم الذي  
ف التخييلية عند اجلمهور.  للمشبه فهي االستعارة  به  املشبه  مبنزلة   ،ختييل  :اجلناحخيص  

 .-كما تقدم- ختييل األظفار للمنية

 

  األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم   ، (2/24)مواهب الفتاح  (،  382انظر: املطول، للسعد )ص:تقدم. و (  1) 
األفراح  (،1/91) املعاين   (، 184/ 2)  عروس  البالغة   (، 239)ص:  خمتصر  علوم  يف    اإليضاح 

الشرح ( 234)ص: حممد    الشيخ  حاشية(،  196)ص:  كريان  ابن  الطيب   حممد  أرجوزة  على   املطول   ، 
 (. 69السمرقندية )ص: الرسالة على  امللوي  العالمة على شرح  اخلضري

(،  127، للطييب )ص:التبيان يف املعاين والبيان وانظر:  (،  382-381املطول، للعالمة السعد )ص:انظر:    (2) 
 (. 27)ص:حاشية الشيخ الدمنهوري 
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اسا احمس  :قول ه    :ذل ك *وم ن   ا ُ ِلََِ ا اَّللَّ ها ذااقا
ا
وِْف فاأ ا اْلََْ وِع وا ُ      .[112]النح ل: ىجسْلََْ

 .-تقدم وقد-
هُ حمس :قول  ه  :وم  ن ذل  ك * ََا قاام

ا
ضَّ فاأ نْقا ََا ْن ي

ا
ََُد أ اًرا يُرِي دا ََِ ا ج ََا ا فِيه دا ََا  ىجسفاواج

 .-وسيأيت– [.77:الكهف]
 

   :   مذهب يوسف السكاكي: املذهب الثاين
بل  ،وال عقاًل  ،اسًّ مبا ال حتقق ملعناه حِ  االستعارة التخييلية ي السكاك رَ فس  

 .  (1) صورة ومهية حمضة  :-معناه :أي-هو 
أن   التخييليةو  رأى  ألنه  التصرحيية؛  االستعارة  قبيل  من  اللغوي،  اجملاز  من  عنده 

 )األظفار( هو املشبه به. 
البالغيني مجهور  ذلك  رد   املشبه  وقد  االستعارة:  يف  جيتمع  أن  يصلح  ال  ألنه  ؛ 

)املستعار له(، واملشبه به )املستعار(؛ ألنه إذا اجتمع الطرفان فال تسمى: استعارة، بل  
 تشبيًها.  

أو  )املشبه  التشبيه:  ركين  أحد  حذف  عند  أنه  واالستعارة  التشبيه  بني  والفرق 
 املشبه به(، فإن التشبيه خيرج إىل االستعارة.  

عندن ما  وأ جيتمع  فإنه  مستعارًا  أي:  به،  مشبًها  )األظفار(  جعلنا  املشبه )  :إذا 
 به يف اجلملة، فال يكون معنا استعارة، وإمنا تشبيه.  (واملشبه

 

  مواهب الفتاح (،  320-2/319)  األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم  (،247)ص:  خمتصر املعاينانظر:  (  1) 
(. واملراد ابحملقق: ما ليس صورة ومهية، فيدخل يف التحقيقية: اجملزوم واملظنون، مشوهلما املطابق  2/396)

فيه..انظر:   ب  ع د  املطابق وال  للواقع، وغري  السمرقندية منهما  العصام على  الصبان على  العالمة    حاشية 
 (. 26(، وانظر: حاشية الشيخ الدمنهوري )ص:66-56)ص:
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السكاكي   تصرحيية  واإلمام  استعارة  التخييلية  عنده جماز ال   ،جعل  فهي 
له فإنه يدل على  حقيقة، مع أن )األظفار( على حقيقتها، حيث إن كل لفظ وقع يف حم 

املعىن الذي وضع له يف األصل، فليس فيه جماز، وإمنا اجملاز يف اإلسناد، فهو من قبيل 
 اجملاز العقلي.

كما أن املشبه به يف البيت )املنية( ليس حمقًقا يف اخلارج، وال يف العقل؛ ألنه ال 
د واألظفار،  يدرك ابحلواس، فهو شيء متوهم ومتخيل، فرضه الوهم واخرتعه، وفرض الي

 مث شبه بشيء حمقق، وهو )األسد(.
 

 للمكنية: التخييليةمَّلزمة  ومن وافقه يف    القزويينمذهب اخلطيب 
املكنيةإ تالزم  التخييلية  عنهان  تنفك  وال  العلم  ،  أهل  من  طائفة  فكلماعند   ، 

التخييلية وجدت  وكلما  التخييلية،  وجدت  املكنية  املك  وجدت  معها  ال  وجدت  نية، 
، وإمنا لدى طائفة  اتفاق  حمل     تليس   هذه املالزمة  ، لكنتستقل إحدامها عن األخرى

 .  (1)اخلطيب القزويين، والعالمة الطييب من البيانيني، ك
اخلطيب   "  قال  )اإليضاح(:  واالستعارة يف  ابلكناية  االستعارة  بيان  يف 

املشبه،    :ح بشيء من أركانه سوى لفظقد يضمر التشبيه يف النفس فال يصر  :  ةالتخييلي  
ويدل عليه أبن يثبت للمشبه أمر خمتص ابملشبه به، من غري أن يكون هناك أمر اثبت  

عقاًل حسًّ  أو  األمرا  ذلك  اسم  عليه  أجري  التشبيه  ،  أو  استعار   :فيسمى  ابلكناية،  ة 
 .  (2) ..." ا عنها، وإثبات ذلك األمر للمشبه استعارة ختييلية مكنيًّ 

 

 (. 3/131) حاشية الطييب على الكشافانظر: ( 1) 
 . (234)ص:   اإليضاح يف علوم البالغة   (2) 
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(" أوقوله:  للمشبه(  األمر  الذى هو    ي: وإثبات ذلك  األمر  إثبات ذلك  يسمى 
ابلتحقيق للمشبه  اثبتة  ليست  ألهنا  ختييلية(؛  )استعارة  للمشبه:  املساوى  بل    ،الالزم 

 . ابلكناية ال توجد دون االستعارة التخييلية  ابلتخييل، وعلم منه أن االستعارة
املكنية،  التخييلية دون  أنه كذلك، فال توجد  وأما عكسه فظاهر كالم املصنف 

 . (1) .."على خالفه ي وكالم السكاك
 : قال ابن كريان 

 ة      ف      ائ       دى ط     ًعا ل  الزما م     ت    ة    ي  ن   ك  ع امل   ل م   ي       ي       وذات خت      
 وبعض أفردارى     كلٌّ عن األخ      ردا   ف    وز أن تن           ف ج          ويوس      
 ( 2) وم ن  َبال    ار ق       تس وذا خم       عك   اية عن األخرى بال    ذات الكن      

التخييليةاالستعارة   عن  تنفك  قد  اختيار    ،املكنية  أهل حموهو  من  أجالء  ققني 
هو ما  و   . (3)"وعليه احملققون من أهل املعاين"  :قال الشهاب اخلفاجي    هذا الفن.

السعد  إليه   أشار )    التفتازاين  العالمة  املعاينيف    ابن كريان ذكره  و   ، (4)(خمتصر 
 )منظومته( واأللوسي ، يف   )وغريهم ،يف )تفسريه. 

 

 (. 2/186)  عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح  (1) 
  واجملاز   احلقيقة   يف  كريان  ابن  الطيب  حممد  أرجوزة  على   املطول   الشرح [.  71،  69]  ابن كريان انظر: منظومة  (  2) 

 (. 76-75)ص:  ابن كريان(، شرح البوري على منظومة 200)ص:
حاشية    "وفيه تردد "  :  القونوي (، وقال  6/143حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي )  (3) 

 . (11/500على البيضاوي ) القونوي 
يف  (  4)  املعاين )قال  "(خمتصر  صاحب  أو :  قرره  ما  على  فشائع  التخييلية  بدون  ابلكناية  االستعارة  وجود  ما 

ِ حمس:  يف قوله    ( الكشاف) ْهدا اَّللَّ نُْقُضونا عا ِينا يا نبت  )أ  :وصاحب املفتاح يف مثل   ،[ 27:البقرة]  ىجساَّلَّ
البقل  مذهبه    (.الربيع  من  احلاصل  استعارة  أفصار  تكون  قد  ابلكناية  االستعارة  قرينة    : مثل   ،ختييلية ن 

رُْض حمس:  وقد تكون استعارة حتقيقية على ما ذكر يف قوله    (،نطقت احلال)و   (،ظفار املنية)أ
ا
أ ياا 

اءاكِ  ما افإ  [؛44]هود:  ىجسابْلاَِع  يف  املاء  غور  عن  استعارة  البلع  عن   ،رضألن  ابلكناية  استعارة    = واملاء 



  

  

   

742 

  

السكاكي   اإلمام  عند  فتكون    أما  التخييلية،  عن  املكنية  استقالل  ميكن 
 مكنية دون ختييلية، والتخييلية عن املكنية، فتكون ختييلية دون مكنية. 

السكاكي   األخرى  منهما  انفراد كل     فجوز  بينهما عن  تالزم  قائاًل: ال   ،
 . أصاًل 

يف االستعارة  "  :(املفتاح)  قال  حسن  فبحسب  التخييلية  االستعارة  حسن  أما 
 .( 1)"مث إذا انضم إليها املشاكلة كانت أحسن وأحسن، ابلكناية مىت كانت اتبعة هلا 

 واخلالف إمنا هو يف التخييلية هل تستلزم املكىن عنها؟
 ال. :فعند السكاكي 

 
  

 

تكون حقيقة كما يف  = وقد  املعاينالبقل("    الربيع   )أنبتالغذاء،  أثر  ف  (.252)ص:   خمتصر  هو  البلع 
املطعوم  يف  اجلاذبة  بينهما   ؛القوة  الشبه  الذهاب    ،لكمال  خفي إ وهو  مقر  قرينة    ،ىل  فهي  هذا  ومع 

للغذاء   :أي   ،لالستعارة املكنية اليت يف املاء  اء يف اإلنبات تقوي  جلامع تقوي األرض ابمل  ؛استعارة املاء 
لكوهنا موضوعة لالستعمال يف الغذاء دون املاء. مث     ؛ىجسابْلاَِع حمسقرينة االستعارة لفظة:  و اآلكل ابلطعام.  

ترشيًحا    (؛ ليبلع)   : للش به املقدم ذكره، وخاطب يف األمر دون أن يقول   ؛أمر اجلماد على سبيل االستعارة 
، كما أن  كونه منادى من صفاته. مث  قال:   اءاكِ حمسالستعارة النِ داء؛ إذ كونه خماطًبا من صفاِت احليِ    ىجس ما

تشبيًها التصال املاء ابألرض ابتصال امللك ابملالك. واختار    ؛ إبضافة املاء  إىل األرض على سبيل اجملاز
ماؤها( )ليبلع  يقول:  أن  دون  اخلطاب  ال   ؛ضمري  املذكور.ألجل  شيح  قوله    رت  البقل(    الربيع  )أنبتويف 

الفاعل احلقيقي لفاعل  غري حقيقي  الفعل من  كل واحد  منهما حقيقٌة ال جماز إال يف  ، و يستعار إسناد 
 . جمرد احلكم

(، حاشية الشهاب اخلفاجي  14/383)  حاشية الطييب على الكشاف( وانظر:  388)ص:  مفتاح العلوم  (1) 
تفسري   )على  ) (،  6/392البيضاوي  املعاين  على  (،  13/251روح  التمجيد  وابن  القونوي  حاشيتا 

   (.13/418)  البيضاوي 
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 ومن وافقه:  الزخمشريجار هللا املذهب الثالث: مذهب 
إىل   قوم  التخييلية ن  أذهب  عن  عنها  املكىن  به  واردٌ   انفراد  وقال  الزخمشري ، 
 يف قوله : حمس ِ ْهدا اَّللَّ نُْقُضونا عا ِينا يا  . [27:البقرة ] ىجساَّلَّ

  يشبه  الزم   للمشبه  كان   إذا   حتقيقية  تكون   قد   عند الزخمشري    املكنية   فقرينة
ِينا حمس  :  قوله  حنو  به،   املشبه  الزم ِ   اَّلَّ ْهدا اَّللَّ نُْقُضونا عا   ابحلبل،   العهد  شبه  فقد  ىجسيا

  الشيئان   يربط  كما  املتعاهدين  يربط  فالعهد:  ويربطهما  شيئني  بني  يصل  كالًّ   أن  جبامع:
 طاقات   فك   وهو  )النقض(،  واستعري:  )احلبل(،   وهو  به،   املشبه  لفظ  حذف  مث  ابحلبل،
 حتقيقية.  أصلية استعارة كل     يف اإلفساد جبامع: العهد، ألبطال احلبل؛

نُْقُضونا حمس  )النقض(:  من  اشتق  مث   االستعارة،   سبيل  على  يبطلون،  مبعىن:  ىجسيا
   التبعية. التحقيقية

 ليست   التحقيقية  أن  على  أحياًن،  والتحقيقية  املكنية  بني  جيمع  فالزخمشري  
  املكنية   بني   عنده   تالزم  فال   عليها،  للداللة   للمكنية؛   تبًعا   جاءت   وإمنا  لذاهتا،  مقصودة

 . والتخييلية
استعمال  "   :الزخمشري  قال   العهد  (النقض)ساغ  إبطال  حيث   ،يف  من 
االستعارة  (العهد)تسميتهم   سبيل  على  بني   ؛ابحلبل  الوصلة  إثبات  من  فيه  ملا 

مث    ،أن يسكنوا عن ذكر الشيء املستعار  :املتعاهدين، وهذا من أسرار البالغة ولطائفها
روادفه من  شيء  بذكر  إليه  قولك:   ،يرموزا  وحنوه  مكانه،  على  الرمزة  بتلك  فينبهوا 

لعامل ، فقد نبهت على الشجاع وا( عامل يغرتف منه الناس)، و (1) ( شجاع يفرتس أقرانه)

 

تشبيهً   ( الشجاع)شبه    (1)  أفراده  ، النفس   يف ا  ا مضمرً ابألسد  فرد من  أنه  له امسه على طريق    ، وادعى  واستعري 
فهو   ، إلهالك األقران  ؛مستعار   الزخمشري ختييل، وهو عند    :وإثبات االفرتاس  ،االستعارة ابلكناية 

 . استعارة حتقيقية قرينة للمكنية 
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الذي يراد    (احلبل)  : واستعمل مع لفظ  (، النقض)إن أطلق  أي:  ،  (1) "أسد وحبر  :أبهنما 
 . ة مصرحةاستعار يكون   (احلبل) فإن ،(العهد)  :به

يعقوب   ابن  الزخمشري":  قال  من كالم  فهم  قرينة   :  وقد  أن 
تصرحيية استعارة  تكون  قد  ابلكناية  استعري  (النقض)فإن    ؛االستعارة  ذكره  ما   ؛على 

  ،ومع ذلك فكل منهما قرينة  ،إلهالك األقران  ؛استعري  (االفرتاس)إلبطال العهد، وكذا  
فإن استعارة   ؛كاحلبل هنا  ،وذلك حيث يقتضي احلال أن التشبيه يف األصل للمكىن عنه

تشبيه    (النقض) بعد  تعتب  مستقالًّ   ؛ابحلبل  (العهد)إمنا  النقض  يستعمل  مل  عن إذ   
فيكون ضابط القرينة على هذا أن يقال: إن كان للمشبه يف املكىن عنها الزم   (،العهد)

استعارة حتقيقية منقولة  القرينة  تلك  به كانت  املشبه  يرادف  ما  ِينا  حمس  يفكما    ، يشبه  اَّلَّ
 ِ ْهدا اَّللَّ نُْقُضونا عا ، وإن مل يكن للمشبه الزم يشبه الرديف  (شجاع يفرتس أقرانه)و  ،ىجسيا

 (. أظفار املنية)كما يف   ، كانت القرينة ختييلية
صح كون   مع   (النقض)و  (االفرتاس)وإمنا  عنها  املكىن  االستعارة  عن  كناية 

أصلهما نفس  أنه  ادعي  فيما  استعمال  ألهنما  املشبه؛  الزم  هو  معىن  يف    ، استعماهلما 
أصلهما   نفس  أنه  ادعي  فيما  استعمال  ألهنما  املشبه؛  اإلشعار  ابعتبار  فكان كنايتني 

وبه يعلم أن مذهب السلف ال يقتضي مالزمة   ،فكان كنايتني ابعتبار اإلشعار ابألصل
لصحة كون قرينتها عندهم استعارة تصرحيية إال أن يدعي أهنا    ؛التخييلية للمكىن عنها

 . (2)"وختييلية ابعتبار اإلشعار ابألصل ،تصرحيية ابعتبار املعىن املقصود يف احلالة الراهنة

 

 (1)   ( السعود وانظر:    (، 1/64)  البيضاوي تفسري    (، وانظر:1/119الكشاف  أيب  املطول،    (،1/75)  تفسري 
(،  53حاشية الشيخ البيجوري على السمرقندية )ص:   (،2/361)  مواهب الفتاح(،  383للسعد )ص:

 (. 3/404) حاشية الدسوقي 
 (. 363-2/362)  مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح  (2) 
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 )احلبل(،  لفظ: وحذف ابحلبل،  )العهد( شبه: فتقول من البالغيني، غريه عند أما
 .ذلك وقد تقدم بيان    .ختييل للعهد: النقض وإثبات  )النقض(، وهو  بالزمه، إليه ورمز

الزخمشري    يجوزف عكس  عند  وال  التخييلية،  املكنية    قرينة ف  ،استقالل 
  أي:   ختييلية،  تكون  واترة  حتقيقية،  مصرحة  اترة  تكون   الزخمشري    عند   املكنية

 . ثبات اإل يف جمازًا
عن   املكنية  هو    التخييليةوانفراد  عكس  احملققني   املختار بال  من  طائفة    عند 

 : ابن كريان  يف قول ، وإليه اإلشارة األجالء
 وبعض أفردا....... ...............................     .             

 ار قوم ن  َبال     تس وذا خم     ية عن األخرى بال      عكذات الكنا     
يًْباحمس  :قوله    يف تفسري  وقد قولوا ُس شا

ْ
أ لا الرَّ اْشتاعا شبه الشيب يف البياض   :ىجسوا

مث   ،وأخذه منه كل مأخذ ابشتعاهلا  ،وانتشاره يف الشعر وفشوه فيه  ،واإلنرة بشواظ النار 
   :أخرجه خمرج االستعارة، ففي الكالم استعاراتن

يف    :األوىل تبعية  اْشتاعالا حمستصرحيية  انتشار    .ىجسوا ال    ض ِ يَ ب   م  ال  بتشبيه   د ِ وَ س  م  يف 
 : ، كما قال ابن دريد يف )مقصورته(ابشتعال النار 

 ا    جال الد      ت أذي     حت ح        صب  ةَ ر      ط          ه  ى لون        حاك  يَ      ا ترى رأسإم             
 ( 1)اضَ الغَ  لِ ز  يف جَ  ارِ الن   اشتعالِ  لَ ث  مِ         هِ د ِ وَ س  يف م   ض  يَ ب   م  تعل ال     واش            

   (.الشيب )مكنية يف : الثانيةو 

 

(. و)حاكى(: أشبه، و)طرة  44)ص:  انظر: شرح مقصورة ابن دريد، أليب بكر بن احلسن بن دريد األزدي  (1) 
حافته   و)طرة كل شيء(:  صبح،  وجه  و)الغضا(:  صبح(:  احلطب،  من  غلظ  ما  و)اجلزل(:  وجانبه. 

 ضرب من الشجر له مجر يبقى طوياًل، واحده: غضاة. 



  

  

   

746 

  

األلوسي   التخييلية"  :قال  عن  أهل   وانفكاكها  من  احملققون  عليه  مما 
  .املعاين

وتكلف بعضهم لزعمه  ،  اد القول بوجود التخييلية هنا أيضً ع  على أنه ميكن على ب   
إخراج ما يف اآلية خمرج االستعارة    : وعدم ظهور وجود التخييلية  ،عدم جواز االنفكاك

   . وليس بذاك ، التمثيلية
الشعر ومنبته  (االشتعال)وأسند   التمييز  ،إىل حمل  وإفادة    ؛وأخرج خمرج  للمبالغة 

به زمانيًّ إفإن    ؛الشمول ا يفيد عموم معناه ا أو مكانيًّ سناد معىن إىل ظرف ما اتصف 
يفيد احرتاق مجيع ما فيه    ( ااشتعل بيته نرً )فقولك:    ،لكل ما فيه يف عرف التخاطب

 . (1) ("اشتعل نر بيته) :دون
 

 :   السمرقندية صاحباملذهب الرابع: 
أن   ثالثة،تقدم  التخيليية  يف  هو  أربعوقيل:    املذهب  والرابع   صاحب . 

إىل  وهو  ، (2)  ()السمرقندية  الفرق  أن  غري  ،  الزخمشري  مذهب  يرجع 
  صاحب   وعند  وعدمه،  الشيوع،  على  الزخمشري    عند  األقسام  مدار  أن:  بينهما

 .وعدمه اإلمكان على( السمرقندية)
  

 

   (.6/143حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي ) (،8/380روح املعاين ) ( 1) 
أديب. له كتب،  و عامل بفقه احلنفية،    ،أبو القاسم بن أيب بكر الليثي السمرقنديهو    ()السمرقندية   صاحب  (2) 

السمرقندية يف االستعارات )  :منها  الدقائق) و  (،الرسالة  فقه احلنفية،    (مستخلص احلقائق شرح كنز  يف 
الدين إبراهيم بن حممد بن عربشاه   شرح   (:السمرقندية ). وأشهر شروح يف البالغة (حاشية على املطول )و

 . ة احملقق املدقق، من ذرية أيب إسحق األسفرايييناإلسفراييين اخلرساين، احلنفي، العالم
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)الرسالة   للمكنية، وجيعل "   (:السمرقنديةقال يف  الفرق بني ما جيعل قرينة  ووجه 
  : ا ا عليها، وترشيحً ، وبني ما جيعل زائدً  أو استعارة حتقيقية، أو إثباته ختيياًل نفسه ختيياًل 

اختصاصً  أقوى  فأيهما  به،  االختصاص ابملشبه  وتعلقً قوة  فهو  ا  به  وما سواه  ا  القرينة، 
 . (1) "ترشيح

 
 اخلَّلصة: 

مجهور البالغيني أن مجيع أفراد قرينة املكنية مستعملة يف حقيقتها،    مذهب   -  1
 . وأن التجوز إمنا هو يف االثبات لغري ما هو له، املسمى: استعارة ختييلية

العلم   -  2 أهل  من  طائفة  عند  عنها  تنفك  وال  املكنية،  تالزم    ، التخييلية 
 . القزوييناخلطيب ك

 .عن األخرى منهما انفراد كل    جوز السكاكي   - 3
: جواز انفراد املكنية  من أهل املعايناألجالء احملققني طائفة من املختار عند  - 4

 بال عكس.  التخييليةعن 
 ***   ***   *** 

  

 

الرسالة   (1)  السمرقندية (،  8-7)ص:  السمرقندية   انظر:  االستعارات  للعصام شرح  وانظر:  35-33)ص:  ،   ،)
 (.  262)ص:   جواهر البالغة
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 :  عند السكاكي املكنية عن التخييلية انفرادفرع يف بيان 
 .عن األخرى منهما انفراد كل    قد جو ز السكاكي تقدم أن 

 :متام أيببقول  املكنية عن التخييلية انفراد على : السكاكي استدلوقد 
 (1)تَ ع َذب َت ماء بكائي          بٌّ قد اس     صَ       ين   الم فإن          املاءَ             ِقين م           ال َتس     

م اء امل الم، فق ال ل ه: إن ا م ن ق ال ل ه: ص ب يل يف ه ذا اإلنء ش يئً   رجاًل   روي أن
ِ ِمنا الرَّْْحاةِحمس :يع ين: قول ه    أتيتين بريشة من جناح ال ذل ل  نااحا اَّلُّ ا جا اُهما اْخفِْض ل  ىجسوا

 يريد أن هذا جماز  استعارة كذاك.، ا من ماء املالمصببت لك شيئً  ،(2)[24]اإلسراء:
 ال دليل يف  فقال:(  اإليضاح)  يف    القزويين   اخلطيب  العالمة  ذلك   قد رد  و 

متام   أبو  يكون  أن  جلواز  املكنية،  عن  التخييلية  انفراد  على  البيت  املالم شب  قد  هذا  ه 
مكروه شراب  الشارب   ؛بظرف  يكرهه  ما  على  فتكون    ؛الشتماله  بشاعته،  أو  ملرارته 

 

 (. 394العلمية، وانظر: املطول، للسعد )ص: الكتب دار  ط: (،14)ص:  متام  أيب   ديوان (1) 
ألن    ؛فال حجة فيه"   (6/102  :)وقد تقدم بيان إجراء االستعارة يف اآلية. قال الشيخ الشنقيطي  (  2) 

ا، وإمنا يراد هبا خفض اجلناح املتصف ابلذل للوالدين من الرمحة هبما،  اآلية ال يراد هبا أن للذل جناحً 
:   كحامت اجلود، ونظريه يف القرآن اإلضافة يف قوله  ،وغاية ما يف ذلك إضافة املوصوف إىل صفته 

وْءِ حمس السَّ را  طا الُْهونِ حمسو  ،[40الفرقان:]  ىجسما ابا  ذا املوصوف    ،[93األنعام:]  ىجسعا السجيل  حجارة  مطر  أي: 
بسوئه من وقع عليه، وعذاب أهل النار املوصوف هبون من وقع عليه، واملسوغ إلضافة خصوص اجلناح  

أن خفض اجلناح كين به عن ذل    : صفة اإلنسان ال من صفة خصوص اجلناح  إىل الذل مع أن الذل من
أساليب   من  أجزائها  لبعض  الذات  صفات  وإسناد  هبما،  رمحة  لوالديه  جانبه  ولني  وتواضعه  اإلنسان، 

قوله   يف  الناصية  إىل  واخلطيئة  الكذب  كإسناد  العربية،  اِطئاة  حمس:  اللغة  خا ذِباة   َكا   ىجسنااِصياة  
قوله   ،[16العلق:] الوجوه يف  إىل  والنصب  والعمل  ٌة  حمس  :  وكإسناد اخلشوع  اِشعا خا ئِذ   ياوْما  2وُُجوهٌ 

ِملاٌة نااِصباٌة   وأمثال ذلك كثرية يف القرآن، ويف كالم العرب. وهذا هو الظاهر يف    ، [3-2:]الغاشية  ىجس 3َعا
يب متام على هذا النحو:  . ويرد على ختريج قول أ "اه    معىن اآلية، ويدل عليه كالم السلف من املفسرين 

 مما سيأيت بيانه.  ما أورده العالمة السعد 
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عنهااتبعة  التخييلية     لفظ   وطوى  ماء،  له   مكروه،   بشيء  املالم،   شبه حيث  ،  للمكىن 
 .التخييل طريق على املاء،  وهو لوازمه، من  بشيء إليه ورمز به، املشبه

كما أن    ،أو أنه شبه املالم ابملاء املكروه نفسه؛ ألن اللوم قد يسكن حرارة الغرام
  : على حدمؤكًدا، وليس استعارة،  ا  فيكون تشبيهً   ،  (1)غليل األ واماملاء املكروه يسكن  

املاء) كحامت اجلود، ونظريه يف   ،إضافة املوصوف إىل صفته  من،  -تقدمكما  -  (جلَ ني  
قوله يف  اإلضافة  ل ِ حمس  :   القرآن  اَّلُّ نااحا  تقدم-  ،[ 24]اإلسراء:  ىجسجا را  حمسو  -كما  طا ما

وِْء  الُْهونِ حمس و  ،[ 40الفرقان:]  ىجسالسَّ ابا  ذا السجيل  ،[93األنعام:]  ىجسعا حجارة  مطر    أي: 
  . املوصوف بسوئه من وقع عليه، وعذاب أهل النار املوصوف هبون من وقع عليه

عليه السعد    ويرد  العالمة  أورده  )املطول(  ما  البيت أبنه    يف  ال داللة يف 
 .-كما سيأتيك –  والتشبيه ال يتم بدونه، على أن الظرف أو املاء مكروه

أيًضا":    قال التقديرين يكون مستهجًنا  ؛ ألنه كان ينبغي أن يشبه وعلى 
 داللة للفظ على هذا. وال  ، بظرف مكروه، أو بشراب مكروه

ملا فيه من    ؛(2) : أخذ على غري الطريقأي  ،ويف تفسري التخيليية مبا ذكر تعسف
 .(3) .." ، وال تدعو إليه حاجة. كثرة االعتبارات اليت ال يدل عليها دليل

 احلقيقي،  األمر  وبني  بينه  عالقة  واعتبار  ومهي،  أمر  إىل  حيتاج  املستعري  أن:  وذلك 
 يدل  ال  ثالثة،  اعتبارات   فهذه  الومهي،  األمر  اللفظ:  من  املراد  أن  على  دالة  قرينة  واعتبار
 . حاجة  إليها متس وال دليل، عليها

 

 . شدة العطش (: األوام ) (1) 
 . اجلادة  عن  اخلروج يعين:  (2) 
 (. 395-394املطول، للسعد )ص:انظر:  (3) 
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ما   (  علىاملطول  ته علىحاشي)يف      الفاضل اجلليب  وقد اعرتض العالمة
، أي:  رجل َصبب   : رقة العشق وحرارته، يقال:الصبابة":  فقال    القزويين    أورده

. ومعىن البيت: ال تلمين أيها الالئم على  ، واستعذاب الشيء: عده عذابً عاشق مشتاق
لومك، فيه  يؤثر  ال  عندي  مستعذب  فإنه  بكائي؛  ماء    كثرة  الالئم  أيها  تسقين  وال 

 . إىل ماء مالمك املالم؛ فإين راين من مباء البكاء، ال ألتفت 
ا حمس  :قوله  قال: "واعلم أن   ِ وا ل  نااحا اَّلُّ ا جا اُهما ليس من    [24]اإلسراء:  ىجسْخفِْض ل

البيت املذكور كما تومهه الطائي نفسه ...؛ ألن الطائر عند اشفاقه وتعطفه على  قبيل 
عند  أوالده   واإلنسان  ووهنه.  تعبسه  عند  وكذا  األرض،  على  ويلقيه  جناحه،  خيفض 

تواضعه يطأطأ رأسه، وخيفض من يديه، فشبه ذله وتواضعه إبحدى حاليت الطائر على  
، ويضاف اجلناح إليه قرينة هلا؛ فإنه من األمور املالئمة للحالة طريق االستعارة ابلكناية

    ية على االستعارة التمثيلية. حتمل اآلاملشبه هبا. على أنه جيوز 
قد  وقوله: يكون  املكروه   أو  ابملاء  املالم  أنشبه  الشبه  ووجه  يسكن    ،  قد  اللوم 
الغرام األ وام  ،حرارة  غليل  يسكن  املاء  أن  )اإليضاح(،  كما  يف  نظر  كذا  ما   ؛فيه  ألن 

الشاعر   فإن  للمقام؛  مبناسب  ليس  ينبغيلعاشق]اذكره  يدعي  [   حرارة    ههنا  أن  أن 
تسكن ال  جيعل    أصاًل   غرامه  فكيف  آخر،  بشيء  وال  ابملالم،  ذكرال   اوجهً   ما 

 . (1)"شبه؟!لل 
قيل: إنه جعل للمالم ماء، وذلك تشبيه بعيد، وما هبذا  " :قال ابن األثري و 

، وهو أبس، بل هو من التشبيهات املتوسطة اليت ال حتمد وال تذمالتشبيه عندي من  
 قريب من وجه، بعيد من وجه. 

 

 . ( 548على املطول )ص:  الفاضل اجلليب العالمةانظر: حاشية ( 1) 
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أما مناسب قربه فهو أن املالم هو القول الذي يعنف به امللوم ألمر جناه، وذاك 
ال تذقين )خمتٌص ابلسمع، فنقله أبو متام إىل السقيا اليت هي خمتصة ابحللق، كأنه قال:  

املاء،  ، ولو هت(املالم بذكر  لكنه جاء  تشبيًها حسًنا،  لكان  الشعر  له ذلك مع وزن  يأ 
كتجرع احللق املاء صار كأنه    ،فحط من درجته شيًئا، وملا كان السمع يتجرع املالم أواًل 

 شبيه به، وهو تشبيه معىن بصورة.  
وأما سبب بعد هذا التشبيه فهو أن املاء مستلذ، واملالم مستكره، فحصل بينهما  

 ة من هذا الوجه.خمالف
ولذلك جعلته    ؛فيغفر هذا هلذا  ،فهذا التشبيه إن بعد من وجه فقد قرب من وجه

 .(1) "من التشبيهات املتوسطة اليت ال حتمد وال تذم
متام     والطييب  اآلمديو   البعض كاملرزوقي  وعد أبو  ذكره  قبيل   ما  من 

ملا قال يف آخر البيت: )ماء بكائي( قال يف األول: )ماء املالم( فأقحم    ، فإنهاملشاكلة
اللفظ على  سببه، كقوله    ؛اللفظ  من  ِمثْلُهااحمس  : إذ كان  ي ِئاٌة  سا ي ِئاة   سا اُء  زا   ىجس واجا

اللفظ  ، [40]الشورى: على  ابللفظ  فجاء  بسيئة ،  وليست  جزاءٌ  من    ؛فالثانية  إذ كان 
 . (2) سببه

 وأما قوله:  : أبو القاسم اآلمديقال 
 تَ ع َذب َت ماء بكائي           بٌّ قد اس       صَ         ين   الم فإن املاءَ             ِقين م           ال َتس  

يقول أن  أراد  ملا  ألنه  عندي؛  بعيب  وليس  عيب،  ماء باستعذ  قد)    :فقد  ت 
وإن مل يكن للمالم ماء على احلقيقة، كما    ،جعل للمالم ماء؛ ليقابل ماء مباء    (بكائي

هللا   ِمثْلُهااحمس  : قال  ي ِئاٌة  سا ي ِئاة   سا اُء  زا ليست   ،  [40]الشورى:  ىجسواجا الثانية  أن  ومعلوم 
 

 (. 2/122) والشاعراملثل السائر يف أدب الكاتب   (1) 
 (.  2/382(، )2/167) حاشية الطييب على الكشافانظر:  (2) 
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هي   وإمنا  وكذلك:  بسيئة،  السيئة؛  ِمنُْكمْ حمسجزاء  ُر  اْسخا ن فاإِنَّا  ِمنَّا  ُروا  اْسخا ت  ىجس إِْن 
 . (1)"والفعل الثاين ليس بسخرية ، ومثل هذا يف الشعر والكالم كثري مستعمل [،38]هود:

آخر كنت أظن أين مل أسبق إىل   إن للبيت حمماًل (: "الكشكول)  يف  العامليقال  و 
لذكر    ؛وهو أن يكون ماء املالم من قبيل املشاكلة  ،(2) (التبيان )هذا الوجه حىت رأيته يف  

البكاء  أن   ،ماء  يظن  قوله     وال  فإهنم صرحوا يف  املشاكلة،  البكاء مينع  ماء  أتخر ذكر 
:  ا رِْجلاْيِ   فاِمنُْهمْ حمس ْن ياْمَِش لَعا ا باْطنِهِ واِمنُْهْم ما ْن ياْمَِش لَعا أن تسميه الزحف    ىجسما

البطن مشيً  وهذا احلمل إمنا يتمشى على تقدير عدم صحة    ،ملشاكلة ما بعده  ؛اعلى 
 احلكاية املنقولة. 

صاحب   ذكره  مما  أوىل  احلمل  هذا  أقول:  اللذين   (؛اإليضاح)مث  الوجهني  فإن 
كما قاله  ،  بيت على أن الظرف أو املاء مكروهال داللة يف الإذ    ؛غاية البعدذكرمها يف  

 والتشبيه ال يتم بدونه.  ،(3)(املطول)يف    احملقق التفتازاين

 

 (. 142)ص:  سر الفصاحة ، وانظر: (278-1/277)  القاسم اآلمدي أليب،  املوازنة بني أيب متام والبحرتي  (1) 
رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية    وقد حقق يف .  ( 138-137)ص:  التبيان يف البيان، للعالمة الطييب  :يعين(  2) 

الستار حسني مبوك   عبد  إعداد:  األزهر(،  الطييب  ه [.   1397]  زموط يف )جامعة  العالمة  كما ذكر 
  ("و احلاشية.  من  قوله  لك  نقلت  وقد  الكشاف(،  على  )حاشيته  املعاين  ذلك يف  التبيان، يف 
الدين (،  والبيان  الطييب.  ،للعالمة، شرف  بن حممد  وهو    ثالث وأربعني وسبعمائة.  :املتوىف سنة   حسني 

  مث شرحه: تلميذه: علي بن عيسى.   أوله: )احلمد هلل الذي أشرقت سنا حمامده...اخل(.   خمتصر مشهور.
ذكر    . اخل(أوله: )احلمد هلل الذي وفقنا إلقامة البهان ...  وهو: شرح ابلقول.  ومساه: )حدائق البيان(. 

  ملا رآه، سارع إىل مصنفه، وابتدأ بقراءة ذلك الكتاب عليه، وبذل جمهوده يف حتصيل املراد منه.   فيه: أنه 
الدهر(.  من  )برهة  مصنفاته:  من    ومن  استفاد  مما  مشكالته،  يتعلق حبل  ما  يكتب  أن  بباله  مث خطر 

وقع   ما  أستاذه مبثل  أمره  أن  إىل  الزمان،  فعاق  الكتاب،  وما كتبه على حواشي  يف خاطره،  املصنف، 
 . ( 1/341كشف الظنون )   "وفرغ يف: أواخر شوال، سنة ست وسبعمائة  فامتثل. 

 تقدم. ( 3) 
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قول يعنف به    :يف أن وجه الشبه أن املالم  (املثل السائر)وأما ما ذكره صاحب  
ال تذقين  )وهو خمتص ابلسمع؛ فنقله أبو متام إىل ما خيتص ابحللق، كأنه قال:    ،املعلوم

كتجرع احللق املاء صار كأنه شبيه به،    ،اًل وملا كان السمع يتجرع املالم أو   (، املالم  ءما
 فهو وجه يف غاية البعد أيضاً كما ال خيفى. 

   .اء واملالمعدم املالئمة بني امل :وغاب عنه ،ا والعجب منه أنه جعله قريبً 
أبن تشبيه الشاعر املالم     هذا وقد أجاب بعضهم على نظر الفاضل اجلليب

هو   إمنا  الغرام  نر  تسكني  يف  معتقدابملاء  وفق  العشاق   ئمالال  على  غرام  حرارة  أبن 
املالم بورود  معتقده  ، تسكن  وفق  على  ذلك  تزيد    ، وليس  الغرام  نر  أن  معتقده  فلعل 

   .ابملالم
 قال أبو الشيص:

رِك فَ   ا لِ بًّ      ح        واِك لذيذًة      المَة يف ه  مَ د  ال              أجِ     ( 1) و م          ل        ين ال        ل م     ل يَ        ذك 
 كما قال اآلخر:  ، أو أن تلك النار ال يؤثر فيها املالم أصاًل 

 اءوا     ما ج  وا مثل    بيب فراح   عن احل       ومهم       لواين بل        رومون س  اءوا ي      ج    
اجلليب  جيد  :  فقول  آخره غري  اىل  للعاشق  املناسب  ن صاحب إف  ؛ألن 

   .إن التشبيه معتقد العاشق :مل يقل (اإليضاح)
صاحب   ذلك   (الكشكول)وعقب  صاحب  فقال  على  ذكر  إن   ( اإليضاح)  : 

 . (2)" الكراهة يف الشراب صريح أبنه غري راض هبذا اجلواب 
  

 

 (. 102)ص: وأخباره  ديوان أيب الشيص اخلزاعي (1) 
 (. 22-2/21)  الكشكول  (2) 
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  ( ماء املالم)  : وقال أبو بكر حممد بن حيىي الصويل: كيف يعاب أبو متام إذا قال
   (.كالم كثري املاء) :وهم يقولون

األخطل تقدمي  حبيب يف  بن  يونس  أكثرهم    ؛وقال   : ويقولون  (،ماء شعر)ألنه 
 .  (1) الدمع :يريدون  (ماء اهلوى)و  (،ماء الصبابة)

 وقال ذو الرمة:
 (2) اء الصبابة من عينيك مسجوم   م      ًة           نزل   رقاء م      مت من خ       أأن ترس   

والتشبيه  ،  املاء مكروه  أن  يبقى أنه فيه علىلكن  ، و (ماء املالم فال يعاب قوله: )
 ه.  ال يتم بدون

وأن أوىل تلك األقوال: احلمل على   أنه ال عيب يف البيت،  ويتحصل مما تقدم:
فان    ؛ىل لباسإألهنا تنقل املعىن من لباس  ؛  من احملسنات البديعية  (املشاكلة)، واملشاكلة

فيكون    ، فيكفيه الوقوع ىف الصحبة  ، راءة املعىن بصورة عجيبةإ  : اللفظ مبنزلة اللباس ففيه
معنوايًّ حمسنً  العالمة  ا  أفاده  السيالكويت، كما  احلكيم  على     عبد  )حاشيته  يف 

 . (3)املطول(
 

 (. 140)ص:  سر الفصاحة  (1) 
 (. 1/371)  ديوان ذي الرمة شرح أيب نصر الباهلي رواية ثعلب  (2) 
حاشية    (3)  السيالكويت انظر:  احلكيم  املطول  عبد  اجملاز  (543)ص:  على  قبيل  من  املشاكلة  إن  قيل:  وقد   .

  ، بني اللفظني   اللفظني ال   ألن عالقة اجملاورة تكون بني مدلول   املرسل؛ لعالقة اجملاورة. وقيل: ليست منه؛ 
كما يف املشاكلة. فهي تصبح مبجرد وقوع اللفظ يف صحبة آخر ولو مل توجد عالقة بني مدلوليهما كما  

اطبخوا ىل جب ة وقميًصا(".  اقرتح شيًئا جند لك طبخه***قلت:  )قالوا  وقد توجد عالقة بني   يف قول: 
قوله    ،مدلوليها  ا حمس  : كما يف  ِمثْلُها ي ِئاٌة  سا ي ِئاة   سا اُء  زا األوىلفإن    ؛ىجسواجا   : والثانية   ، املعصية   : السيئة 

أو   حتقيًقا  لوقوعه ىف صحبته،  غريه؛  بلفظ  الشيء  ذكر  املشاكلة؛ هي  السببية.  وبينها عالقة  جزاؤها. 
تقديرًا: األول: حنو قوله: )قالوا اقرتح شيًئا جند لك طبخه***قلت: اطبخوا ىل جب ة وقميًصا(". وقوله:  

=  ة اجلبة والقميص بلفظ: الطبخ؛ لوقوعها يف صحبة طبخ الطعام.)اطبخوا( أراد: )خيطوا( فذكر خياط
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ناْفِسكا حمسوحنو:  = ِِف  ا  ما ْعلاُم 
ا
أ َلا  وا ناْفَِس  ِِف  ا  ما ْن  حمسوالثاين: حنو:    .[116]املائدة:  ىجستاْعلاُم  واما  ِ اَّللَّ ةا  ِصبْغا

ِ ِصبْغاةً  ُن ِمنا اَّللَّ ْحسا
ا
ِ حمس :وهو مصدر مؤكِ د لقوله   [،138]البقرة:  ىجسأ نَّا بِاَّللَّ أي:  [، 136]البقرة: ىجسآما

تطهري هللا؛ ألن  اإلميان يطهِ ر النفوس. واألصل فيه: أن النصارى كانوا يغمسون أوالدهم ىف ماء أصفر  
ابهلل   اإلميان  عن  فعب   هلم؛  تطهري  إن ه  ويقولون:  )املعمودي ة(،  ِ حمسب  :    يسم ونه:  اَّللَّ ةا    ؛ ىجسِصبْغا

القرينة.  هبذه  ال    للمشاكلة  اليت  البديعية  احملسنات  قبيل  هي  أم  اللغوي  اجملاز  قبيل  من  املشاكلة  فهل 
العالمة الدسوقي    وفيه حبث ينظر يف )املطوالت(. وقد حقق ذلك  توصف أبهنا من اجملاز أو احلقيقة. 

  )املعاين قال:يف )حاشيته على خمتصر  املشاكلة جماز    ، حيث  أن  املصنف  من  املتبادر  إن  "مث 
ىف   )لوقوعه  قوله:  ىف  الالم  أن  على  بناء  لعالقة؛  له  وضعت  ما  غري  ىف  مستعملة  ألهنا كلمة  لغوي؛ 
)ذكر   فقوله:  وعليه  للمجاورة،  لرجوعها  املعتبة؛  العالقات  من  املذكور  الوقوع  وأن  تعليلية،  صحبته( 

اجمل جلميع  شامل  غريه(  بلفظ  سوى  الشيء  ملا  خمرج  صحبته(  ىف  )لوقوعه  وقوله:  والكناايت.  ازات 
املشاكلة، والقوم وإن مل ينصوا على أن الوقوع ىف الصحبة من العالقات فقد نصوا على ما يرجع إليه،  
الذكر فكيف يكون علة للذكر؟   متأخر عن  إن وقوع الشيء ىف صحبة غريه  فإن قلت:  وهو اجملاورة. 

املراد ابلوقوع يف  الوقوع  قلت:  املتكلم  الصحبة: قصد  الذكر. وقيل:    يف  متقدم على  الصحبة، والقصد 
املشاكلة قسم اثلث ال حقيقة وال جماز، أما كوهنا غري حقيقة فظاهر؛ ألن اللفظ مل يستعمل فيما وضع  

ع إىل  له. وأما كوهنا غري جماز؛ فلعدم العالقة املعتبة؛ ألن الوقوع ىف الصحبة ليس من العالقة، وال يرج
اللفظ املتجوز عنه، أي:   اجملاورة املعتبة عالقة؛ ألهنا اجملاورة بني مدلول اللفظ املتجوز به وبني مدلول 
تقارهنا يف اخليال، واملشاكلة ليست كذلك؛ ألن املشاكلة: أن يعدل عن اللفظ الدال على املعىن املراد  

فظني وتقارن بينهما ىف اخليال، فليس فيها  إىل لفظ غريه من غري أن يكون هناك جماورة بني مدلويل الل
إال جمرد ذكر املصاحب بلفظ  غري؛ الصطحاهبما ىف الذكر، ولو كان هذا القدر يكفى ىف التجوز لصح  
التجوز ىف حنو قولنا: )جاء زيد وعمرو( أبن يقال: )جاء زيد وزيد( مراًدا به عمرو؛ لوقوعه ىف صحبته،  

ى هذا القول جبعل الالم ىف قوله: )لوقوعه يف صحبته( توقيتية،  وهو ال يصح، وميكن محل املصنف عل
أي: ذكر الشيء بلفظ غريه وقت وقوعه يف صحبته، وعلى هذا فخروج الكناايت واجملازات هبذا القيد  
ظاهر؛ ألن شيًئا منها ليس من شأنه أن يذكر وقت صحبته للغري، وعلى هذا القول فمعىن: )الوقوع ىف  

أنه ذكر هذا عند ذكر هذا، وليس املراد:  صحبة الغري(: أن ذ  لك الشيء وجد مصاحًبا للغري، مبعىن: 
)وقوعه ىف صحبته( يف قصد املتكلم كما يقوله األول. واعلم أن القول أبن املشاكلة ليست حقيقة وال  

  حيث قال: أقول بكوهنا جمازًا ينايف كوهنا   جمازًا هو ما ارتضاه العالمة ابن يعقوب وعبد احلكيم  
  = املشاكلة اترة   يفاجملاز من اللزوم بني املعنيني يف اجلملة، واملعنيان    يفمن احملسنات البديعية، وأنه ال بد  
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 يف هذا الباب ال ينهض.   أن ما استدل به السكاكي  
 

 : الستعارة ابعتبار ما يذكر من الطرفني: املطلب الرابع عشر
الطرفني  قسيمنت من  يذكر  ما  ابعتبار  مصر    إىل  االستعارة  أو  وإىل حةتصرحيية   ،
 : مكنية

 
 :حةصرَّ املتصرحيية أو ال إىل  الستعارة - 1
أو ما استعري فيها   ه به.ح فيها بلفظ املشبَّ ما صر ِ )  ي:هتصرحيية  ال  االستعارة  أ.

 :(لفظ املشبه به للمشبه
 :(الدمشقي الوأواء) أيب الفرج قول :حنو

   (1)دلبََ اب   اب ن  الع   على ت  ض  وعَ  ادً ر  وَ          ت  قَ وسَ  نرجس   من اؤً ل  ؤ  ل   وأمطرت   

 

عنه  = املسبب  جزء  على  السبب  اسم  اجملاز: كإطالق  يف  املعتبة  العالقات  من  عالقة  بينهما  يكون 
ي ِئاٌة ِمثْ حمس : املرتتب عليه، كما ىف قوله  ي ِئاة  سا اُء سا زا ا واجا فإن السيئة األوىل: عبارة عن املعصية،   ؛ىجسلُها

والثانية: عبارة عن جزاء املعصية، وبينهما عالقة السببية، فأطلق السبب وأريد املسبب، واترة ال يكون  
بينهما عالقة، كإطالق الطبخ على خياطة اجلبة والقميص، وأن يف املشاكلة: نقل املعىن من لباس إىل  

مبنزلة  اللفظ  فإن  نقل    لباس؛  اجملاز:  . ويف  معنوايًّ فيكون حمسًنا  عجيبة  بصورة  املعىن  إيراد  ففيها  اللباس 
إذ فيه    ؛ا من هذا القسموالتغليب أيضً ،  اللفظ من معىن ملعىن آخر، فال بد من عالقة مصححة لالنتقال 

، وإن صرح الشارح  ولذا كان البحث عنه من وظيفة املعاين   ؛لنكتة  ؛نقل املعىن من لباس إىل لباس :ا أيضً 
ابب  من  بكونه  سبق  استعمال    ، اجملاز  فيما  املقصود  إذا كان  للكلمة  أقسام  والكناية  واجملاز  واحلقيقة 

ليس شيئً  للفظ آخر فهو  املعىن من لفظ  نقل  املقصود  إذا كان  املعىن، وأما  " حاشية  ا منها الكلمة ىف 
 (. 543)ص:   على املطول حاشية السيالكويت ، ( 37-4/35املعاين )الدسوقي على خمتصر 

   (.126، للطييب )ص: املعاين والبيانالتبيان يف وانظر: (، 84)ص: الدمشقي الوأواء  ديوان أيب الفرج ( 1) 
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للدمع  :استعار  فقد للعني،  اللؤلؤ  للخد،  والنرجس  ، لألنملاب  والعن    ،والورد 
 .(1) والَبَد لألسنان 

 
 يف القرآن الكرمي: تصرحيية ال مناذج من الستعارةب. 

ذلك   اشْ حمس  :قوله  *فمن  ِينا  اَّلَّ ولائِكا 
ُ
ىأ بِالُْهدا لاةا  ًلا الضَّ ُوا  ا . [16]البقرة:  ىجسَتا

 وقد تقدم بيانه مفصاًل. 
ذلك  *و  ْو   ُثمَّ حمس  :قوله  من 

ا
أ ةِ  ارا ْْلِجا َكا فاَِها  ذالِكا  باْعِد  ِمْن  قُلُوبُُكْم  ْت  قاسا

قاْسواًة  دُّ  شا
ا
اآلية.  [.74]البقرة:  ىجسأ يف  التشبيه  وجه  بيان  تقدم  استعارة    وقد  اآلية:  ويف 

 تصرحيية تبعية، واستعارة متثيلية، وقيل: فيها استعارة مكنية. 
التبعية )ن اآلية من قبيل  أ  الصاوي    الشيخوقد ذكر   التصرحيية   االستعارة 

، واستعري عدم قبول التأثري يف كل     :جبامع ،حيث شبه عدم اإلذعان ابلقسوة، (يف الفعل
م تقبل املواعظ مل تذعن، فل  :مبعىن ،قست (:القساوة)اسم املشبه به للمشبه، واشتق من 

   .(2) ومل تؤثر فيها 
إهنا من قبيل   التمثيلية)وقيل:  اهليئة  ، حيث(االستعارة  املنتزعة من أمور    شبهت 

وحاله  ،عديدة القلب  والنذر  ،وهي  ابآلايت  واالتعاظ  االعتبار  عدم  ابهليئة  ،  وهو 
 . وعدم التأثر ابملؤثر ،وهي احلجر وصالبته ويبسه ،املأخوذة من األمور العديدة 

 

آلة تشبيه   تشبيه مخسة خبمسة، وأيت  البيت  وقع يف   وقد  (1)  الدمع ابللؤلؤ، والعني  فشب  :  به بغري  ابلنرجس،  ه 
واألنمل ابلعن    واخلد   فيهن  ابلورد،  ملا  والث    اب؛  انظر: غر ابلبدمن اخلضاب،  (،  251)ص:  الصناعتني   . 

الالعمدة القريواين ،  رشيق  التحبري  ، (1/294)   بن  اإلصبع ال  ، حترير  أيب  الطراز  164)ص:  بن   ،)
 (. 116)ص:مشوس الباعة     (،1/150)

 . (1/36) تفسري اجلاللني حاشية الصاوي على  انظر: ( 2) 
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لكن القسوة   ، املوضوع للهيئة املشبه هبا يف اهليئة املشبهةفاستعمل الل ف ظ املركب  
املشبه   ملا الصورة  يف  العمدة  هي  عل   كانت  اقتصر  القسوةهبا  عل   ،ى  احلالة  فأطلق  ى 

 . (1) املشبهة
كما تقرر يف –  اجتماع االستعارة التبعية والتمثيلية   من  -على الصحيح-ال مانع  و 

موضع هلما.  ؛  -غري  صاحل  املقام  متثيلية  قالوا:إذ  التبعية  االستعارة  أن  على    : ويدل 
االستعارة من فروع التشبيه، والتشبيه إما  (، و املفتاح)االستقراء، وبه يشعر قول صاحب  

 .(2) غريه  :هو التمثيل، والثاين  :ال، واألول ا من عدة أمور، أوزعً تأن يكون وجهه من
التصرحيية  * ْوتِهااحمس  :   قوله  :التبعيةومن االستعارة  ما باْعدا  رْضا 

ا
اْْل بِهِ  ْحياا 

ا
 ىجسفاأ

وإحداث   ،شبه هتييج القوى النامية يف األرضفاستعار اإلحياء لإلنبات،      [،164]البقرة:
  . نواع النبات ابإلحياء، وهو إعطاء احلياة، وهي صفٌة تقتضي احلس واحلركةنضارهتا أب

منه فاشتق  احلياة،  بعد  ابملوت  نضارهتا  بعد  يبوستها  أحدث   :مبعىن  (أحيا )  :وشبه 
 نضارهتا على طريقة االستعارة التصرحيية التبعية. 

 

قبيل  (1)  من  إهنا  يسمونه فإن    ؛ كنيةاملستعارة  اال  وقيل:  مما  تشبيه  جماز  ابلقسوة  القلوب  االستعارة  )  :وصف 
أمامها،تشبيهً   (،ابلكناية  القلوب يف عدم االعتبار واالتعاظ مبا هو ماثل    العظات والقوارع   من  ا حلال 
حاشيتا القونوي وابن  انظر:    وفيه حبث.  ابحلجارة النابية اليت من خصائصها القسوة والصالبة.  والنوازل،

 (. 11/352(، روح املعاين )3/418) التمجيد على البيضاوي 
السيالكويتانظر:  (  2)  املطول   حاشية  الكشاف (،  517)ص:  على كتاب  على  الطييب    (، 2/109)  حاشية 

 . (331)ص:  مفتاح العلوم(، 1/323)  حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي
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من ترشيح االستعارة، فإنه ملا    (موت األرض)و "  :   نظام الدين  الشيخقال  
ونضرهتا وخضرهتا ابحلياة، عب عن مجودها وكمودهتا  وبقائها على   (1) عب عن هبجتها 

   .(2) "فال دواء عليه ،كأهنا جسد ال روح فيه  ،اهليئة األصلية ابملوت 
ُُتْراُجونا حمسوحنوه:  * لِكا  ذا كا وا ا  ْوتِها ما باْعدا  رْضا 

ا
اْْل يُْْحِ  وهو    [.19]الروم:  ىجس وا فاإلحياء 

األرض ال  احليوان  يناسب  إمنا  الروح  هو    ،إجياد  إمنا  األرض  يناسب    ، (التزيني)والذي 
تزينها ابلنبات ذي اخلضرة والنضرة ابإلحياء يف احلسن والنفع، مث يستعار    : فيشبه حينئذ

التزيني  ( اإلحياء)  :لفظ مبعىن  اإلحياء  من  يشتق  مث  للتزيني،  واالدعاء  التناسي    : بعد 
 .  (3) على سبيل االستعارة التصرحيية التبعية ( يزين) :مبعىن (ييحي)

نْ حمس  :  قوله  :االستعارة التصرحيية التبعية  منوحنوه:  * رْيِ ناْفس     ما تالا ناْفًسا بِغا قا
ِيًعا َجا ْحياا انلَّاسا 

ا
أ ا  نَّما

ا
أ ا فاكا ْحيااها

ا
أ ْن  واما ِيًعا  تالا انلَّاسا َجا ا قا نَّما

ا
أ فاكا رِْض 

ا
اْْل اد  ِِف  ْو فاسا

ا
 ىجسأ

قتل  أو غرق  أو حرق  أو  من  ومن استنقذها من بعض أسباب اهللكة،  أي:    [، 32]املائدة:
ذلك  غري  أو  اإلحياء  . (4)هدم   ألن    استعار  استعارة؛  وهو  واإلبقاء،  إحياء  لالستنقاذ 

 . النفس بعد موهتا ال يقدر عليه أحد إال هللا  
البيان(:  )تلخيص  يف  ْحيااهااحمسو"  قال 

ا
بعد ؛  استعارة  :هنا  ىجسأ النفس  إحياء  ألن 

وقد استحقت القتل، واستنقذها  ،وإمنا املراد: من استبقاها .موهتا ال يفعله إال هللا 

 

وكيمد.  (الَكَمد )  (1)  فهو َكِمٌد  الرجل  منه: َكِمَد  تقول  املكتوم.  احلزن  َدة )و:  اللون.(ال ك م  تغري  ،  الصحاح  : 
 (. 532-2/531للجوهري، مادة: )كمد( )

 (. 1/458) غرائب القرآن   (2) 
 (. 1/109)املنهاج الواضح  (، 190انظر: جواهر البالغة )ص:  (3) 
 (. 1/627الكشاف )( 4) 
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إذ كان    ؛ فاعل ذلك هبا كمحييها بعد موهتا  هللا  فجعل    ،وقد أشرفت على املوت 
 . (1) "االستنقاذ من املوت كاإلحياء بعد املوت 

اءُ حمس  :قوله    :االستعارة التصرحييةومن  * َّ الْضَّ اُء وا سا
ْ
تُْهُم اِْلاأ سَّ  [، 214:البقرة]  ىجسما

 وقد تقدم بيانه. 
التبعية  ومن* التصرحيية  قارًْضا  حمس:    قوله  : االستعارة  ا  اَّللَّ ُيْقرُِض  ِي  اَّلَّ ذاا  ْن  ما

ًنا سا ]احلديد:245]البقرة:   ىجسحا هللا  ،[11[،  سبيل  يف  اإلنفاق  شبه  مث      فقد  إبقراضه، 
  يكون   أو التجوز   ،إعطاء شيء بعوض  :وأبقى املشبه به، واجلامع بينهما  ، حذف املشبه

من    :أي  ،وهو األبلغ"  : . قال األلوسي  فيكون استعارة متثيلية   ، يف جمموع اجلملة
رجاء    ؛وأفضل اجلهات   ،  أكرمهمتحرايً   ،اخملصً   ذا الذي ينفق ماله يف سبيل هللا  

يعوضه   يقرضه  ، بدله  أن  َلاُ حمس  .كمن  ُه  ُيضاِعفا إنفاقه   ىجسفا على  أجره  فيعطيه 
 . (2)"ا كثرية من فضلها أضعافً مضاعفً 

الفعل: ما قيل يف*ومن   التبعية يف  الصرحيية  ُ  حمس  : قوله    االستعارة  اَّللَّ ِهدا  شا
ولُو الْعِلِْم قاائًِما بِالْقِْسِط 

ُ
أ ُة وا ئِكا الْماًلا ا إَِلَّ ُهوا وا نَُّه َلا إَِلا

ا
قال ابن عطية   [.18آل عمران:]  ىجسأ
 :  "  حضر، ومنه قوله    :يف كالم العرب   ( َشِهدَ )أصل:  ِهدا ِمنُْكُم  حمس ْن شا ما فا

فالْياُصْمهُ  ْهرا  يف    ،[185]البقرة:  ىجسالشَّ علمه  تقرر  ما  أداء  يف  قيل  الكلمة حىت  مث صرفت 
تقرر من حضور أو غريه: شهد يشهد ُ حمس  :فمعىن  ،النفس أبي وجه  اَّللَّ ِهدا  أعلم   :ىجسشا

 

 (. 2/131ي )لشريف الرض، لتلخيص البيان ىف جمازات القرآن  (1) 
 (. 14/174) روح املعاين   (2) 
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وبينه األمر احلق  أبو عبيدة  .عباده هبذا  اّلل   معناه، قضى هللا  :  وقال  .  (1)َشِهَد 
 . (2)"وهذا مردود من جهات  :قال ابن عطية 

علم ابب:  من  شهادًة  يشهد  الشيء  شهد  قال   :يقال:  وأخب.  وأعلم  بني  إذا 
ُ حمس  :معىن  :   قال أبو عبيدة"  :   الزجاج ِهدا اَّللَّ   أنه   : ، وحقيقتهقضى هللا   :ىجسشا
  َء َوي  بَ يِ ن ه    هو الذي   ألن الشاهد  ؛َعِلَم وبني قد دل على     ، فاهلليَ ع َلم  الش ي 

َخلق ما  جبميع  شيئً   ،تَ و حيِده  ي  ن ِشَئ  أن  أحٌد  يقِدر   اَل  أن ه  واحدً فَ َبني   أن َشأ، ا  مما  ا 
العلم مبا ثبت عندهم  ،وشهدت املالئكة ملا علمت من قدرته وتبني من  ،  وشهد أولو 

   .(3) "عليه غريه خلقه الذي ال يقدر
الزخمشري   ال "  :وقال  اليت  اخلاصة  أبفعاله  وحدانيته  على  داللته  شبهت 

ابلتوحيد الناطقة  آايته  من  أوحى  ومبا  غريه،  عليها  اإلخالص   ،يقدر  وآية    ،كسورة 
والكشف  ،وغريمها  ،الكرسي البيان  يف  الشاهد  وأوىل ،  بشهادة  املالئكة  إقرار  وكذلك 

 . (4) " العلم بذلك واحتجاجهم عليه
تلك الداللة الواضحة بشهادة الشاهد يف   هللا  شبه  ":  قال األلوسي  و 

مث سرت االستعارة من املصدر إىل   ،مث استعري لفظ املشبه به للمشبه  ،البيان والكشف
   .الفعل

  

 

 (. 89/ 1)  عبيدة معمر بن املثىن ، أليبجماز القرآن انظر:   (1) 
 (. 1/412احملرر الوجيز ) (2)

 (. 42/ 4)  تفسري القرطيب، وانظر: ( 386-1/385، للزجاج ) القرآن وإعرابهمعاين   (3) 
 (. 1/343الكشاف ) (4)
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تبعي يكون هناك جماز مرسل  أن  للشهادة، وقد ذكر   ؛وجوز  البيان الزم  أن  ملا 
 .  (1) "اللفظ الدال عن امللزوم وأريد به الالزم

  ،َخَبٌ ي َصد ق  به َخَب  خم  ِب    :الشهادة حقيقتها "  :وقال اإلمام ابن عاشور  
وإذ قد كان شأنه أن يكون للتصديق والتكذيب يف احلقوق،    ، د ي َكذ ب  به خب آخرقو 

ا على اخلب الذي ال ينبغي  فلذلك أطلق جمازً   ؛كان مظنة اهتمام املخب به والتثبت فيه 
فيه يشك  املرسل  ،أن  اجملاز  سبيل  على  هللا    :بعالقة  ،وذلك  فشهادة    : التالزم، 

حتقيقهم ذلك فيما    : دة املالئكةحتقيقه وحدانيته ابلدالئل اليت نصبها على ذلك، وشها
الرسل إىل  ذلك  بعضهم  وتبليغ  العلم  ،   بينهم،  أويل  ذلك    :وشهادة  حتقيقهم 

 ابحلجج واألدلة. 
اإلخبار  تشبيه  أو  اللزوم،  بعالقة  جماز  األخبار  هذه  على  الشهادة  فإطالق 

  .ابإلخبار أو املخب ابملخب
بني وأقام األدلة، شبه إقامة األدلة على وحدانيته:    :مبعىن  ( شهد)ولك أن جتعل  

من إجياد املخلوقات ونصب األدلة العقلية، بشهادة الشاهد بتصديق الدعوى يف البيان  
 . (2) "على طريق االستعارة التبعية  ،والكشف

شبه البيان ابلشهادة،  "  يف إجراء االستعارة التبعية:  الصاوي    الشيخوقال  
 : ، واجلامعبني    :مبعىن  (، شهد )  (:الشهادة )واستعار اسم املشبه به للمشبه، واشتق من  

للسامع وثوق    حصلَ من بني   وأذعن حصل له وثوق، كما أن   ، ألن من أقر  الوثوق بكل   
 . (3) "بهخب

 

 (. 101 / 2روح املعاين )  (1)
 (. 186 / 3) التحرير والتنوير  (2)
 (. 1/135) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني : انظر (3)
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بعالقة املرسل  اجملاز  على  املعىن  محل  جيوز  أن  أن    :واحلاصل  جيوز  اللزوم، كما 
 يكون من قبيل االستعارة التبعية يف الفعل.

التصرحييةومن  * ِيًعا حمس  :قوله    :االستعارة  َجا  ِ اَّللَّ ِِبابِْل  اْعتاِصُموا  آل  ]  ىجسوا

وهو    ، واستعري اسم املشبه به  ،ابحلبل    دين هللا الكرمي أو  ه القرآن  شب  . [ 103:عمران
القرآن  ، للمشبه  (احلبل) الدين،  وهو  التصرحيية  أو  االستعارة  سبيل  واجلامع   ، على 

.  : بينهما قوله    النجاة  يف كل  أن يف  تقدم  ِيًعاحمس:  وقد  َجا  ِ اَّللَّ ِِبابِْل  اْعتاِصُموا   ىجسوا
 .استعارة تصرحيية أصلية مطلقة

التصرحييةومن  * نْلااحمس  : قوله    :االستعارة  نْزا
ا
أ ُمبِيًنا  وا نُوًرا  ُْكْم   ىجس إَِلا

 القرآن،   وهو  ،املشبه  فح ذف  الواضح،  املبني  ابلنورالكرمي    القرآن  ه شب  .[ 174:النساء]
راُسوَِلِ    فاآِمُنوا حمس  : قوله    وحنوه:   . ىجسنُوًرا ُمبِيًناحمس:  وهو  ،  به   املشبه   بلفظ   وص ر ح ِ وا بِاَّللَّ

برِيٌ  لُونا خا ا تاْعما ُ بِما اَّللَّ نْلاا وا نْزا
ا
ِي أ انلُّورِ اَّلَّ :  فالنور املنزل من عند هللا    .[ 8]التغابن:  ىجسوا

جبامع اإلزالة يف    ،التصرحيية  وصف أبنه نور على طريقة االستعارةالقرآن  الكرمي، وقد  
 كما يزيل النور الظلمات.  ،فإن القرآن يزيل الشبهات  ؛كل   

  :   واملراد ابلنور الذي أنزل هللا"  : قال اإلمام حممد الطاهر بن عاشور  
االستعارة طريقة  على  نور  أبنه  وصف  املطلوب    ؛القرآن،  إيضاح  يف  النور  أشبه  ألنه 

حجته كالمه  ، ابستقامة  ُمبِيًناحمس:  هللا  قال    . وبالغة  نُوًرا  ُْكْم  إَِلا نْلاا  نْزا
ا
أ   ىجس وا

النور يف اإلرشاد إىل السلوك القومي  .[ 174:النساء] الثاين تشاركه    ، وأشبه  الشبه  ويف هذا 
السماوية، قال   نُورٌ حمس  :هللا  الكتب  وا ُهًدى  ا  فِيها اةا  اِلَّْورا نْلاا  نْزا

ا
أ   ، (1)[44]املائدة:  ىجسإِنَّا 

 

االهتداء    :جبامع   ، األحكام ابلنور يف الكالم استعارة مصرحة، حيث شبهت  "   : الصاوي    الشيخقال    (1) 
وحيث أريد ابلنور األحكام، فاملراد ابهلدى التوحيد، فالعطف  .  يف كل، واستعري اسم املشبه به للمشبه

 . ( 1/268)  حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني " مغاير
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قوله االستعارة  نْلااحمس  :  وقرينة  نْزا
ا
أ ِي  املشبه  ؛ىجساَّلَّ مناسبات  من  الشتهار    ؛ألنه 

والتنزيل اإلنزال  من  املشتقة  ابأللقاب  الناس كلهم  بني  املسلمون   ،القرآن  ذلك  عرف 
مراد هللا   تبليغ  به  أريد  إنزال جمازي  وهو  الرسول    واملعاندون.  ،  إىل 

 .(1) "يف آايت كثرية كما جاء 
ُعونا حمس  :قوله    :التصرحييةاالستعارة  ومن  * ْهِ يُرْجا ُ ُثمَّ إَِلا ُثُهُم اَّللَّ بْعا ْوَتا يا الْما  ىجس وا

قوله    [، 36:األنعام ] ءا حمس  : وحنوه  َعا اَلُّ مَّ  الصُّ تُْسِمُع  َلا  وا ْوَتا  الْما تُْسِمُع  َلا     ىجسإِنَّكا 
ابملوتى  [.80: النمل] الكفار  قوله    شبه  ْوَتا حمس:  يف  الْما ُ   وا اَّللَّ ُثُهُم  بْعا عدم  ىجسيا  جبامع 

كل   تالو   اإلحساس يف  وهو  عقل  به  املشبه  اسم  واستعري  وهو    ،للمشبه  (املوتى)، 
 ، على طريقة االستعارة التصرحيية. (الكفار)

أبو حيان   ابملوتى"   : قال  والعمي  ،مسوا  والبكم  ابلصم  وتشبيه    ،كما مسوا 
الكافر ابمليت من حيث إن امليت جسده خال عن الروح، فيظهر منه الننت والصديد 
عن  خالية  روحه  والكافر  الرتاب.  حتت  دفنه  أحواله  وأصلح  العفونت.  وأنواع  والقيح 

ابهلل   جهله  منه  فيظهر  ألمره،  العقل  الرسل   ،وخمالفاته  ملعجزات  قبوله   وعدم 
،    من خالية  روحه  جمنونً وإذا كانت  يقيد    ،العقل كان  أن  أحواله  فأحسن 

 . (2)"وحيبس. فالعقل ابلنسبة إىل الروح كالروح ابلنسبة إىل اجلسد
ْوَتا حمس  : قوله    :وقال ابن جزي   الْما تُْسِمُع    : [ 52]الروم:  اآلية  ىجسفاإِنَّكا َلا 

يف  " ابملوتى  الكفار  فشبه  والباهني،  للمواعظ  الكفار  مساع  عدم  يف  عدم استعارة 
 .  (3) "إحساسهم

 

 (. 273 / 28) التحرير والتنوير   (1) 
 (. 4/498)  البحر احمليط يف التفسري (2) 
 (. 2/135) التسهيل لعلوم التنزيل   (3) 
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ءا حمس  . يبجتفكما ال يسمع املوتى النداء، فكذلك ال   َعا مَّ اَلُّ تُْسِمُع الصُّ َلا  إذا   ىجسوا
  لباهنيلومساعهم    ،وابلصم يف عدم إحساسهم  ،شبه الكفار ابملوتى ف  ،دعوا إىل اإلميان

 ملواعظ بطريق االستعارة التصرحيية.وا
قوله  * ذلك  ْدّنا حمس  :ومن 

ا
اْْل ا  ذا ها راضا  عا ُخُذونا 

ْ
مجيع و   [.169]األعراف:  ىجسياأ

الصاوي   الشيخ قال    . ألنه عارض زائل غري ابق  ؛ اعرضً   :مسي  وقد  ، متاع الدنيا عرض
:  " ًاستعارة تصرحيية، حيث شبه متاع    :لتعرضه للزوال، ففي الكالم  ؛امسي عرض

بنفسه يقوم  ال  الذي  ابلعرض  يف كل     :جبامع  ،الدنيا  به  الزوال  املشبه  اسم  واستعري   ،
 .(1) "للمشبه
رِْء واقالْبِهِ حمس : قوله  :االستعارة التصرحييةومن * ُوُل باْيا الْما ا ُيا نَّ اَّللَّ

ا
اْعلاُموا أ  ىجسوا

أقرب   : أي"  ، [24]األنفال: عن كونه  وذلك كناية  وأحكامه،  بتصاريفه  بينهما  يفصل 
من قلبه لذاته، بل هو أقرب من السمع لألذن، ومن البصر للعني،  و   ،من قلبه  للشخص

ابحليلولة،   (القرب )ومن اللمس للجسد، ومن الشم لألنف، ومن الذوق للسان، فشبه  
وهو   به،  املشبه  اسم  ال  (احليلولة)واستعري  وهو  احليلولة  ،قرب للمشبه،  من   : واشتق 

ُوُل حمس  .(2) " يقرب، على سبيل االستعارة التصرحيية التبعية :مبعىن  ىجسُيا
هللا    متكنمن حيث تشبيه  االستعارة التمثيلية،    قبيلهو    وقال كثري من أهل العلم:

 وتصريفها كما يشاء، مبن حيول بني الشيء والشيء ،من قلوب العباد. 
ألن من فصل بني   ؛هو جماز عن غاية القرب من العبد"  : قال األلوسي  

اآلخر من  منهما  إىل كل  أقرب  هبما  ؛شيئني كان  عن   ، التصاله  أحدمها  وانفصال 
   .اآلخر

 

 (. 2/98) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني  (1) 
 (. 2/114املصدر السابق )   (2) 
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 (. االستعارة التمثيلية) :أن الكالم من ابب  :وظاهر كالم كثري
ُوُل حمس :، فمعىن(استعارة تبعية ) :يكون هناك وجيوز أن     .يقرب  :ىجسُيا

املركب املرسل  اجملاز  يكون من ابب  أن  بعد يف   ، الستعماله يف الزم معناه  ؛وال 
وقتادة  احلسن  عن  املروي  هو  املعىن  هذا  وإرادة  األنسب،  أنه  ادعي  بل  القرب،    وهو 

 ،   فاآلية نظري قوله: رِيدِ حمس بِْل الْوا ْهِ ِمْن حا قْراُب إَِلا
ا
ُْن أ َنا  . (1) "[ 16]ق:  ىجسوا

ْوَتا حمس:  قوله  :ومن ذلك *    [. 52:الروم ] ىجسفاإِنَّكا َلا تُْسِمُع الْما
الكفار   والباهني شبه  للمواعظ  ومساعهم  ِإحساسهم  عدم  يف  وابلصم  ابملوتى 

 بطريق االستعارة التصرحيية.
نْ حمس  :قوله    :االستعارة التصرحيية التبعيةومن  * واما

ا
لْناا   أ عا ْحيايْنااهُ واجا

ا
يًْتا فاأ نا ما َكا

ُزي ِنا  لِكا  ذا كا ا  ِمنْها ِِباارِج   لايْسا  اِت  لُما الظُّ ِِف  ثالُُه  ما ْن  ما كا انلَّاِس  ِِف  بِهِ  ْمَِش  يا نُوًرا   ُ َلا
لُونا  ْعما نُوا يا ا َكا فِرِينا ما  [. 122]األنعام: ىجس لِلَْكا

 والنور والظلمات للهدى والضالل. ،واحلياة لإِلميان  ،استعار املوت للكفر
يًْتاحمس  :   قوله  : االستعارة التصرحيية التبعيةفمن   نا ما ْن َكا واما

ا
استعار املوت   ،ىجسأ

يًْتا حمس :للكفر، فاشتق منه    .اكافرً   :مبعىن  ،ىجسما
ْحيايْنااهُ حمس:  ويف قوله

ا
   . استعار احلياة لإلميان ،ىجسفاأ

   . استعار النور للهداية ،ىجسنُوًرا حمسويف قوله: 
لُمااتِ حمسويف قوله:    استعار الظلمة للضالل. ،ىجسِِف الظُّ

  

 

 (. 178 / 5)  روح املعاين  (1) 
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اِت إَِلا  حمس   : ومن ذلك قوله  * لُما ْكا ِِلُْخرِجا انلَّاسا ِمنا الظُّ نْلااهُ إَِلا نْزا
ا
الر كِتااٌب أ

  :احلقيقي، والعالقةفقد استعملت الظلمات والنور يف غري معنامها    .(1) [1:إبراهيم ]  ىجسانلُّورِ 
 . (2) واهلدى والنور ،املشاهبة بني الضالل والظالم

إجرا يف  االستعارة ويقال   ، شب هامل  وحذف  ابلظلمات،  واجلهل  الضالل  شبه  :ء 
  املشبه   بلفظ  وصرح  املشبه،  وحذف  ابلنور،  واملعرفة  العلم  وشب ه  به،  شب هامل  بلفظ  وصرح

 . به

التصرحيية  ومن  * الفعل  التبعيةاالستعارة  ِمنا حمس:  قوله    :يف  اى  اْشَتا ا  اَّللَّ إِنَّ 
اُهُم اْْلانَّةا  نَّ ل

ا
اُهْم بِأ ال ْموا

ا
أ ُهْم وا نُْفسا

ا
 [. 111]التوبة: ىجسالُْمْؤِمنِيا أ

 بذهلم األموال واألنفس و   ، طاعتهم هلل  بسبب    شبه استحقاق املؤمنني للجنة
هللا   سبيل  التشبيه   ،يف  تنوسي  مث  مثنها،  دفع  بعد  لسلعته  املشرتي    ، ابستحقاق 
 ،فعله  (الشراء)وهو الشراء والبيع، مث اشتق من    ،واستعار له املشبه به   ،فحذف املشبه

رَتَى على سبيل االستعارة التصرحيية التبعية   ألنه صرح ابملشبه به.  ؛وهو اش 
"ولقد بولغ يف ذلك على وجه ال مزيد   :أبو السعود    شيخ اإلسالم  قال

من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم اليت بذلوها يف سبيله    عليه، حيث عب عن قبول هللا  
،    .وإاثبته إايهم مبقابلتها اجلنة، ابلشراء على طريقة االستعارة التبعية 

 

قوله  (  1)  ُروا  حمس:  وحنوه:  فا كا ِينا  اَّلَّ وا انلُّورِ  إَِلا  اِت  لُما الظُّ ِمنا  َُيْرُِجُهْم  ُنوا  آما ِينا  اَّلَّ ِِلُّ  وا  ُ ْوَِلااؤُُهُم  اَّللَّ
ا
أ

اتِ  لُما اُغوُت َُيْرُِجوناُهْم ِمنا انلُّورِ إَِلا الظُّ اِت إَِلا انلُّورِ بِإِذْنِهِ حمس[،  257]البقرة:  ىجسالطَّ لُما يُْخرُِجُهْم ِمنا الظُّ   ىجسوا
احمس[،  16]املائدة: إَِلا  اِت  لُما الظُّ ِمنا  كا  قاْوما ْخرِْج 

ا
أ ْن 

ا
أ بِآيااتِناا  ُموَسا  لْناا  رْسا

ا
أ ْد  لاقا ُهوا  حمس[،  5:إبراهيم]  ىجس نلُّورِ وا

اِت إَِلا انلُّورِ  لُما ُكْم ِمنا الظُّ ُتُه َِلُْخرِجا ئِكا ًلا ما لايُْكْم وا ِ عا
َل  ِي يُصا ُِل حمس[،  43]األحزاب:  ىجساَّلَّ ِي يُْنا  ُهوا اَّلَّ

اِت إَِلا انلُّورِ  لُما ُكْم ِمنا الظُّ آياات  باي ِناات  َِلُْخرِجا بِْدهِ  ا عا لايُْكْم آيااِت را حمس[،  9]احلديد:  ىجسلَعا تْلُو عا ُسوًَل يا
اِت إَِلا انلُّورِ  لُما اِْلااِت ِمنا الظُّ ِملُوا الصَّ ُنوا واعا ِينا آما ِ ُمباي ِناات  َِلُْخرِجا اَّلَّ  [.11]الطالق: ىجساَّللَّ

 (. 115)ص:   وريمد فضل حق الرامف، حملمشوس الباعة انظر: ( 2) 
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وأمواهلم.  املؤمنني  أنفس  العقد:  يف  واملقصد  العمدة  هو  الذي  املبيع،  جعل    مث 
 والثمن، الذي هو الوسيلة يف الصفقة: اجلنة. 

ومل جيعل األمر على العكس، أبن يقال: )إن هللا ابع اجلنة من املؤمنني أبنفسهم 
وأمواهلم(؛ ليدل على أن املقصد يف العقد هو اجلنة، وما بذله املؤمنون يف مقابلتها من 

هبم وأبمواهلم. مث إنه مل يقل:   األنفس واألموال وسيلة إليها؛ إيذاًن بتعلق كمال العناية
َن َة   مبالغة يف تقرر وصول الثمن إليهم، واختصاصه هبم. وكأنه  ؛  )ابجلنة(، بل أبَِن  هَل م  اجل 

 . (1) "قيل: )ابجلنة الثابتة هلم، املختصة هبم(
 . (2) التمثيلأن اآلية من قبيل  وزعم البعض، كالشيخ أبو زهرة 

الزعم   ذلك  رد  الطاهر  اإلماموقد  عاشور    حممد    قال: حيث  ،  بن 
لايْهِ حمس  :  واالشرتاء: مستعار للوعد ابجلزاء عن اجلهاد، كما دل عليه قوله" واْعًدا عا

ا قًّ  مبشاهبة الوعد االشرتاء يف أنه إعطاء شيء مقابل بذل من اجلانب اآلخر. ىجسحا
نَّ حمسوملا كان شأن الباء أن تدخل على الثمن يف صيغ االشرتاء أدخلت هنا يف  

ا
بِأ

اُهُم اْْلانَّةا   ملشاهبة هذا الوعد الثمن.   ؛ىجسل
 . (3) "اإذ ليس مثة هيئة مشبهة وأخرى مشبه هب  ؛وليس يف هذا الرتكيب متثيلقال: 

ا آذاانِِهمْ حمس:  قوله  :ومن ذلك * بْناا لَعا ا    .[11:الكهف] ىجسفاْضا
النوم بضرب احلجاب،  سددن آذاهنم عن نفوذ األصوات إليها.   :أي  شبه إلقاء 

على طريقة    أمننا،   : مبعىن  ، ضربنا  (:الضرب )واستعري اسم املشبه به للمشبه، واشتق من  
 تبعية. التصرحيية الستعارة اال

 

 (. 6/27روح املعاين )(، انظر: 4/105تفسري أيب السعود )   (1)
 (. 190)ص: املعجزة الكبى القرآن انظر:  (2)

 . (38 -11/37والتنوير ) التحرير  (3) 
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 االستعارة التمثيلية.  قبيلكون من يوجوز أن 
ب الرماين  نيولقد     اآليةاالستعارة    بالغة هذه  فقال:  يف  :  قوله  "، 

ا آذاانِِهمْ حمس بْناا لَعا ا منعناهم اإلحساس آبذاهنم من غري صمم، واالستعارة    حقيقته:   :ىجسفاْضا
، وإمنا  س  قرأ، كذلك املنع من اإلحساس فال حي َ أبلغ؛ ألنه كالضرب على الكتاب فال ي  

 ألنه أدل    ؛اإلحساس ابلضرب على اآلذان دون الضرب على األبصار  عدم  دل  على
فال يبطل اإلدراك   عمى،على املراد من حيث كان قد يضرب على األبصار من غري  

ب اإلِ رأًسا، وذلك  مساع من غري صمم يف اآلذان؛ تغميض األجفان، وليس كذلك منع 
دل  على عدم اإلحساس من كل جارحة يصح هبا    من غري صمم  ألنه إذا ضرب عليها

اآلذان  ،اإلدراك طريقً   ملا  وألن   ض  إ  اكانت  فلما  االنتباه،  سبيل ىل  يكن  مل  عليها  ربوا 
 . (1) ."..إليه

التبعية  *ومن التصرحيية  قُلُوبِِهمْ حمس:  قوله    :االستعارة  ا  لَعا باْطناا  را   ىجسوا
  ، قوينا قلوهبم ابلصب على هجر األوطان  :الربط هو الشد ابحلبل. واملراد  ، [11:الكهف]

  ، شددن على قلوهبمف  ،والفرار ابلدين إىل الكهف، وجسرنهم على قول احلق واجلهر به 
ابألوكية األوعية  تشد  فتنضم  (2) كما  مكنوهنا  ،  استودع  على  ما  على  التبدد  ويؤمن   ،

عل   ،فيها تنحل    ؛يهافشددن  قول  وهتفو عزائم جلد  ،معاقد صبها  لئال  ذلك  ومن  ها. 
 .(3) "( على قلبك ابلصبهللاربط )  :القائل لصاحبه

 

القرآن،  (1)  إعجاز  يف  القرآن وانظر:    (، 94)ص:  للرماين   النكت  جمازات  ىف  البيان  (،  2/206)  تلخيص 
 (. 275)ص:  الصناعتني

 وكاء.  :مجع  األوكية( و)، الذي يشد به رأسها  ، رابط القربة وغريها: ( الوكاء) (2) 
 (. 2/207)  تلخيص البيان ىف جمازات القرآنانظر:   (3) 
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قوله  * ذلك  ِْحًًْل حمس  :ومن  ةِ  الْقِيااما ياوْما  اُهْم  ل اءا  الوزر   [. 101]طه:  ىجسواسا شبه 
 بطريق االستعارة التصرحيية األصلية.  ،املشبه به  :ا بلفظمصرحً  ،لثقله ؛ابحلمل

قوله  * ذلك  ُكَّ    واِمنا حمس  :ومن  ياتَّبُِع  وا ِعلْم   رْيِ  بِغا  ِ اَّللَّ ِِف  َُياادُِل  ْن  ما انلَّاِس 
رِيد   ما ان   يْطا على هللا   :أي  ،طاغية  لكل  (الشيطان)  :لفظاستعري    [،3]احلج:ىجس  شا  متمرد 
  خللوه عن كل خري. ؛متجرد للفساد، وهو العايت، مسي بذلك 

التبعية*ومن   التصرحيية  نْبااءُ حمس  :قوله    :االستعارة 
ا
اْْل لايِْهُم  عا ِمياْت  عا  ىجس فا

لعدم   ؛مل يهتدوا إليها، حيث أستعري العمى  :فعموا عن األنباء، أي  : أصله  .[ 66:القصص]
قلب مث  معىن  ؛االهتداء،  العمى  وضمن  إليهم،  هتتدي  ال  األنباء  فجعل   : للمبالغة، 

 . (1) (عن  : )، ولواله لتعدى ب(على  : )اخلفاء، فعدي ب
   .ألهنا مسموعة ال مبصرة ؛يتعلق ابألنباءومل 

عليه يفيض  الذهن  حيضر  ما  أن  على  داللة  القلب  هذا  من   ،ويف  إليه  ويصل 
 .  - (2)ذكره القاضي البيضاوي - اخلارج

فصارت األنباء كالعمى   :استعارة مكنية ختيلية، أي  :أن يكون يف الكالم  وجوز
 . (3) عليهم ال هتتدي إليهم

اْهوا اْْلاِديثِ حمس : ومن ذلك قوله * ِي ل اْشَتا ْن ي  [.  6]لقمان:  ىجسواِمنا انلَّاِس ما

لفظشب   واستعار  فيها،  خاسر  وهو  سلعة  يشرتي  من  حبال  حاهلم   ( يشرتي )  : ه 
 بطريق االستعارة التصرحيية.  (يستبدل) :ملعىن

 

اخلفاجي    (1)  الشهاب  البالغة "  :قال  من  أنواع  انظر: حاشية    . والتضمني،  والقلب  ، االستعارة  : ففيه 
 (. 7/81الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي )

 (.  4/183(، تفسري  البيضاوي )10/309روح املعاين ) ( 2) 
   .( 25/10) مفاتيح الغيب (، 3/427) الكشافاملصدر السابق، وانظر:  (3) 



  

  

   

771 

  

عاشور   ابن  اإلمام  وكنايته:  "  :قال  صرحيه  يف  مستعمل  هنا  االشرتاء 
و  رستم  قصص  احلارث  بن  النضر  القتناء  تشويه  ِفن ِداَيرَ فالصريح  والكناية  هَب رَاو   ِإس  م، 

والولع   ،من الناس من يشغله هلو احلديث  :وتلقوا أخباره، أي  ،تقبيح للذين التفوا حوله
 .(1) "عن االهتداء آبايت الكتاب احلكيم ،به

قوله  * ذلك  باعِيد  حمس  : ومن  ن   َكا ما ِمْن  يِْب  بِالْغا ياْقِذفُونا    [. 53]سبأ:  ىجسوا

ومبجرد    ،بدون ترو وال دليلو   لم،ه الذي يقول بغري عشب  والقذف: الرمي ابليد من بعد.  
دون حتقق غرضً   الظن  يرمي  مسافة    اابإِلنسان  وبينه  يكون سهمه    ،متباعدةوبينه  فال 

 . دد عن الس  ا عن الغرض، وعاداًل أبدا إال قاصرً 
ابن عاشور   اإلمام  أن جتعل"  :قال  ن  حمس  :ولك  َكا ما ِمْن  يِْب  بِالْغا ياْقِذفُونا  وا

ّنَّ حمس :  مثل ما يف قولهمتثياًل  ىجسباعِيد  
ا
ن  باعِيد    واأ َكا اُهُم اِلَّنااُوُش ِمْن ما    .(2)[52]سبأ: ىجسل

  

 

 (. 21/142) التحرير والتنوير   (1) 
إمياهنم يف ذلك الوقت، كما ينفع املؤمنني إمياهنم يف الدنيا حبال  شبه طلبهم ما ال يكون، وهو أن ينفعهم    (2) 

تناواًل  قيس ذراع  اآلخر من  يتناوله  غلوة، كما  من  الشيء  يتناول  أن  يريد  فيه سهاًل من  تعب  يف    ،  ال 
  (. 7/140(، تفسري أيب السعود )4/252(، تفسري البيضاوي ) 3/593انظر: الكشاف )  االستحالة.

إذا رميت به أبعد   :اغلوت ابلسهم غلوً "  :غلوة(( قال اجلوهري    من  الشيء  يتناول  ))أن   وقوهلم:
تقدر عليه. وال َغل َوة   الش":  وفيه   ." الغاية مقدار رمية  :ما  مثاله. ويقال يءابلش  يءقست    : : قدرته على 

مادة:  ،  الصحاح  (،6/2448، مادة: )غال( ) الصحاح   " قدر رمح  :وقاس رمح، أي   ، بينهما قيس رمح
  ، مخس وعشرون غلوة:  الفرسخ التام و   من مستعار اجملاز: الغلوة مقدار رمية.وقالوا:    (. 3/968( )قيس )

غلوً   :ويقال بسهمه  غالء   ،ا غال  به  غاىل  عليه.  :أو  قدر  ما  أبعد  به  رمى  االنتصاف   إذا  انظر: 
الطييب(،  3/593) )12/588)  حاشية  العني  البالغة(،  4/446(،    غرب امل(،  12/588)  أساس 

 (. 344)ص:
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   .(1) "وهو غائب عنه ال يراه فهو ال يصيبه ألبتة ،اشبهوا حبال من يقذف شيئً 
ذلك * يف    ومن  قيل  اِْلا حمس  :قوله  ما  وا ْعَما 

ا
اْْل اْستاوِي  ي ا  َلا   19ِصرُي  واما  وا

َلا انلُّوُر   اُت وا لُما  [. 20-19:فاطر] ىجس20الظُّ
اِْلاِصرُي  حمس  :ويف قوله   ْعَما وا

ا
اْستاوِي اْْل ا ي َلا انلُّوُر    19واما اُت وا لُما َلا الظُّ   : ىجس20وا

هل يستوي من هو كاألعمى ومن هو  على تقدير:    ،  ال واملهتديتشبيهان بليغان للض  
كالبصري؛ أي: فكما ال يستوي األعمى والبصري يف احلس، كذلك ال يستوي املشرك 

كما ال تستوي  ، و به وقدرته مع املوحد العامل بذلك وثوابه وعقا    اجلاهل بعظمة هللا
 الظلمات والنور، كذلك ال يستوي الشرك واإلنكار والتوحيد واملعرفة.  

الطييب   العالمة  ومن عمل صاحلً "  :قال  املسئ ابألعمى،  ابلبصري، شبه  ا 
كما أتى امرؤ   ،اللف والنشر من غري ترتيبوأتى ابملشبه واملشبه به فيهما على طريقة  

 يف قوله:  القيس هبما على الرتتيب
رِها الع ن اب  واحَلَشف  الَبايل        ا اِبسً     ا ويبً      ري ِ َرط       كأن  ق  ل وَب الط       ( 2)َلَدى وَك 

السامع أبن يرد كال منه إىل ما هو    ؛واألول أحسن ألنه أدل على جودة ذهن 
 . (3) "له

 

 (1)  ( والتنوير  وانظر:  22/244التحرير  القرآن(،  جمازات  ىف  البيان  االستعارة    تقريرو   (.2/267)  تلخيص 
نَّا بِهِ حمس  :التمثيلية: أنه شبه حاهلم يف ذلك؛ أي: يف قوهلم حبال    ، حيث ال ينفعهم اإلميان  ؛[52]سبأ:  ىجسآما

  خلفائه عنه، وغاية بعده.   ؛ من رمى شيًئا من مكان بعيد، وهو ال يراه، فإنه ال يتوهم إصابته، وال حلوقه
 (. 7/212انظر: حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي )

 ، وقد تقدم. ( 139)ص:  ديوان امرِئ القيس (2) 
 (. 2/257)  حاشية الطييب على الكشاف  (3) 
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قال العالمة  ،  (1) املصرحة   ذكره على سنن االستعارةوقد قيل: جاء املشبه مطواًي  
أن املرتوك يف التشبيه منوي مراد،  :املشبه فيها مطوي أبًدا، والفرق"فإن    :الطييب  

   .(2) "ويف االستعارة منسي غري مراد
أن األوىل احلمل على التمثيل املركب،   :    الزخمشري   جار هللاقول    قد تقدم

 بعضها من بعض مل أيخذ هذا معزواًل   ،أن العرب أتخذ أشياء فرادى  :بيانهو   .ال املفرد
ذاك تضامت حىت   ،حبجزه  أشياء  وتشبه كيفية حاصلة من جمموع  بنظائرها،  فتشبهها 
ثاُل احمس : كقوله   ، ا أبخرىا واحدً صارت شيئً  اةا ما ِينا ُْح ِلُوا اِلَّْورا  . [5]اجلمعة: اآلية ىجسَّلَّ

 .واملذهب اجلزل ،القول الفحل  وأن هذا هو 
التصرحيية ومن  * ُُكَّ حمس  :   قوله   :التبعية   االستعارة  ام     وا إِما ِِف  يْنااهُ  ْحصا

ا
أ ء   ْ َشا

واحلفظ  ،العد  (:اإلحصاء)صل  أ  .[ 12]يس:  ىجسُمبِي   للبيان  استعري   الضبط  :جبامع،  مث 
على طريقة    ، مبعىن: بينا  ( أحصينا)  : البيان  مبعىن  ( اإلحصاء)، فاشتق من  يف كل     والبيان 

 االستعارة التصرحيية التبعية. 
ارا فاإِذاا  حمس:  قوله     : االستعارة التصرحييةومن  * اْسلاُخ ِمنُْه انلَّها ن اُهُم اللَّيُْل  ل آياٌة  وا

 وقد تقدم. [.37:يس] ىجسُهْم ُمْظلُِمونا 
احمس : ومن ذلك قوله * ذا ْرقاِدناا ها ثاناا ِمْن ما ْن باعا  وقد تقدم بيانه.  ، [52:يس] ىجسما

التبعية  *ومن   التصرحيية  الفعل:  االستعارة  لْب   حمس  :قوله  يف  بِقا بَُّه  را اءا  جا إِذْ 
لِيم   تقريرها أن تقول: شبه إقباله على و   تصرحيية تبعية،  استعارة  ففيه   ،[ 84:الصافات]  ىجسسا

 

ظالم الطريق وعدم االهتداء على الكفار، ووضوح الرؤية    : جبامع  ،ابألعمى، واملؤمن ابلبصري شبه الكافر    (1) 
به   املشبه  استعار  مث  للمؤمن،  ْعَما حمسواالهتداء 

ا
واستعار    ىجساْْل اِْلاِصريُ حمسللكافر،  بطريق    ىجسوا للمؤمن 

 االستعارة التصرحيية. 
 (. 258-2/257) حاشية الطييب على الكشافانظر:  (2) 
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بتحفة مثينة مجيلة، يف أنه سبب للفوز ابلرضا،      إليه  ا قلبه مبجيئهخملصً     ربه
 . (1)أقبل بقلبه :مبعىن (،جاء)  (:اجمليء)واشتق من 

ْشُحونِ حمس  :ومن ذلك قوله * باقا إَِلا الُْفلِْك الْما
ا
 [. 140:الصافات ] ىجسإِذْ أ

يهرب الذي    وهو للعبد خاصة،  دهشبه خروجه بغري إذن ربه إِبابق العبد من سي ِ 
خرج بغري   :مبعىن  (،أبق)  :مث اشتق منه  ،  ولكن أطلق على يونس  ،من سيده

والعالقة   ،أو على طريق اجملاز املرسل  ،على طريق االستعارة التصرحيية التبعية  ، إذن ربه
 . (2)-كما سيأتيك – ل املقيد يف املطلقهي استعما

 . (3)هرب  :ا، أيإابقً  -بكسر الباء وضمها - أََبَق العبد  أَي ِبق  وأي ب ق  و 
إابقًا    :   ومسي هربه من قومه بغري إذن ربه"  :قال جار هللا الزخمشري  

 .  (4) "على طريقة اجملاز
الطييب   العالمة  ألن  من  أي:  "  :قال  لقبحه؛  تصويرًا    ( أبق)االستعارة 

إذا هرب من سيده اململوك  استعمال قال:    . يستعمل يف  يكون على طريقة  أن  وجيوز 
  ( اإلابق )فإن    ؛يد على املطلققفيكون من إطالق لفظ امل  .(5) "اإلنساناملرسن يف أنف  

 

  حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني   (،7/274(، حاشية الشهاب اخلفاجي )12/97روح املعاين )  ظر:ان(  1) 
(3/319 .) 

 (. 3/324)  حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني(، 137 / 12)  روح املعاين انظر: ( 2) 
 (. 4/1445انظر: الصحاح، للجوهري، مادة: )أبق( ) ( 3) 

 (. 13/201الكشاف )( 4) 
الكشافحاشية    (5)  )املرسن و)  .( 13/201)  الطييب على  الفتاح( كما يف  الذي هو يف األصل  (: "مواهب 

كأنف اإلنسان من حيث إنه    ،ا، فإذا استعمل يف مطلق األنفمكان الرسن من البعري أو الدابة مطلقً 
الذي هو  املقيد  اإلنسان    مطلق ابعتبار  أنف  استعمل يف  وإذا  فهو مرسل،  الدابة  للمشاهبة كأن  أنف 

الدابة وتسطيح كأنف  اتساع  فيه  لفظً   ، يكون  فيكون  استعارة؛  واحدً فهو  اإلرسال ا  فيه  يصح    = ا 
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كما أن املرسن هو األنف الذي فيه أثر    ،أطلق على مطلق اهلرب   ،خمصوص  هرب مقيد
ري من غ  ،ا للمقيد على املطلقيطلق على مطلق األنف إطالقً   ،الدواب   الرسن من أنوف

مث أريد    ،املقيد وأريد املطلق  فيه  ذكر  .مرساًل ا  يكون جمازً   تشبيه بني املعنيني، فعلى هذا
مقيد جمازً   ابملطلق  فكان  مبرتبتنيآخر  قال  ا  من    :  القونوي.  أبلغ  واالستعارة 
 .-كما سيأتيك - : الشهاب اخلفاجي وحنوه قول   .(1) "اجملاز املرسل

باقا حمس  :قوله  "  :قال القاضي البيضاوي  
ا
أ   : هرب، وأصله  أي:    ،ىجسإِذْ 

السيد ربه    ،اهلرب من  إذن  بغري  قومه  ملا كان هربه من  إطالقه     (2)لكن  حسن 
اخلفاجي  .  (3)"عليه الشهاب  العالمة  ) :  قال  إطالقه"قوله:  ألنه    (؛حسن 

أو هو من استعمال    ، إبابق عبد من سيده    شبه خروجه بغري إذن ربه   ،استعارة
 .(4) "ل أبلغواألو   ،املقيد يف املطلق

البلد الذي  و" َرب ه  هنا استعارة متثيلية، شبهت حالة خروجه من  فيه     َكل َفه  
 . (5) "عماًل َكل َفه  إبابق العبد من سيده الذي    ،ك ل َفِة َربِ ِه ا من  ابلرسالة تباعدً 

أن   قبيل  فتحصل  من  التبعيةاآلية  التصرحيية  وجيو   االستعارة  الفعل،  احلمل يف  ز 
 .-كما تقدم–حلالة اخلروج   على اجملاز املرسل، واالستعارة أبلغ، كما أن فيها متثيل

 

ابعتبارين = واحد  مصدوق  يف  خمتلف   ،واالستعارة  يف  ، واملفهوم  تقدم  ظاهر ( املشفر)كما  وذلك   ،  "
 (، وقد تقدم بيان )املشفر(. 271-270/ 2)  مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح

 . ( 16/316)  حاشيتا القونوي وابن التمجيد َعَلى البيضاوي انظر:  (1) 
 . كما هو األنسب حبال األنبياء  أي:   (2) 
 (. 205/ 7(، وانظر: تفسري أيب السعود )5/18تفسري البيضاوي ) ( 3) 
 (. 12/137) روح املعاين (، وانظر:  7/284حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي ) (4) 
 (. 23/173) التحرير والتنوير   (5) 
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نْ حمس  : ومن ذلك قوله  * نا   ما ْن َكا ْرثِهِ واما ُ ِِف حا نازِْد َلا ةِ  رْثا اآْلِخرا نا يُرِيُد حا َكا
ةِ ِمْن ناِصيب   ُ ِِف اآْلِخرا ا َلا ا واما نْياا نُْؤتِهِ ِمنْها رْثا اَلُّ  [. 20:الشورى]  ىجسيُرِيُد حا

 . ويطلق على الزرع احلاصل منه ،إلقاء البذر يف األرض :احلرث يف األصل
ه ما يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة والنماء ابحلرث، مث حذف يشبويف اآلية: ت

به  (،العمل)وهو    ،املشبه املشبه  األعمال   (؛احلرث )وهو    ،وأبقى  نتائج  على  للداللة 
 .بطريق االستعارة التصرحييةومثراهتا 

السعود   أبو  اإلسالم  شيخ  األصل  (احلرث )"  :قال  يف   :يف  ِر  الَبذ  إلقاء  
منه  ،األرض احلاصل  الزرع  ونتائجها بطريق   ،ي طلق  على  ويستعمل يف مثرات األعمال 

البذور  ،االستعارة لتشبيه األعمال   ، املبنية على تشبيهها ابلغالل احلاصلة من  املتضمن 
حصول العمل والتعب يف    :جبامعمن حيث الفائدة املرتتبة على العمل، و ،  (1) " ابلبذور

الثمرات   فإن   ،  كل    أراحها ووجد  البذر، واشتغل ابحلرث والزرع  أتعب نفسه أايم  من 
فإنه جيد    ،  أايم احلصاد، فكذلك من أتعب نفسه يف الدنيا، وعمل ابتغاء وجه ربه

 . مثرات أعماله يف اآلخرة
شبه العمل ، حيث  وال  خيفى أن يف اآلية: متثيل للعمل الذي ترتتب عليه الفائدة

؛ ألجل أن جيين الثمار، فكذلك من يقدم آلخرته من يزرع احلب يف الدنيامبن  لآلخرة  
 . (التمثيلية االستعارة )وهي من لطائف األعمال ما ينفعه وجيين مثاره يف اآلجل، 

" البيان(:  )تلخيص  ِِف  حمس  :قوله  ويف   ُ َلا نازِْد  ةِ  اآْلِخرا ْرثا  حا يُرِيُد  نا  َكا ْن  ما
ْرثِهِ  والدنياهذه  "  :اآلية  ىجس..حا اآلخرة  حبرث  واملراد  الكادح  :استعارة.  لثواب   ؛كدح 

 

السعود  (1)  أيب  )8/29)   تفسري  املعاين  روح  وانظر:  اجلاللني   (، 13/28(،  تفسري  على  الصاوي    حاشية 
(4/34 .) 
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ا  ،اآلجلة العجيبةلعاجل وحطام  التشبيه  من  فهذا  املصيب،  والتمثيل  احلارث   ؛ ،  ألن 
 .(1) " ، ويفوز بعوائد ازدراعهه، فيجىن مثرة غراسهاملزدرع إمنا يتوقع عاقبة حرث 

التبعية  *ومن   التصرحيية  الفعل:  االستعارة  اْْلاْرُب حمس  :قوله  يف  عا  تاضا ِتَّ  حا
ا ْوزااراها

ا
الوضع  .[4:حممد]  ىجسأ من  واشتق  آلته،  بوضع  القتال  ترك  عا حمس  :شب ه   : مبعىن  ىجستاضا

 بطريق االستعارة التبعية.  ،تنتهي وترتك
 ، شبه احلرب مبطااي ذات أوزار  ، حيثكنيةاملستعارة  االوجوز أن يكون من قبيل  

 ختييل.  :أمحال ثقال، وإثبات األوزار :أي
ِينا ُيباايُِعوناكا    إِنَّ حمس    : قوله    يف الفعل:االستعارة التصرحيية التبعية  *ومن   اَّلَّ

ا ناْفِسهِ  نُْكُث لَعا ا يا ثا فاإِنَّما ْن ناكا ما يِْديِهْم فا
ا
ِ فاْوقا أ ا ياُد اَّللَّ ا ُيباايُِعونا اَّللَّ   . [ 10]الفتح:  ىجسإِنَّما

 : وقد تضمنت اآلية أوجًها من البالغة
وذلك ألن    ؛ىجسُيباايُِعونا حمس  :يف قوله     تبعيةالتصرحيية  الستعارة  فمن ذلك: اال

معناها هللا  :املبايعة  سبيل  يف  األنفس  دفع  على  املعاهدة  فشبه  ابملال،  املال   مبادلة 
ملرضاة هللا  اطلبً   ؛  ،    به املشبه  اسم  واستعري  األموال،  نظري  السلع يف  بدفع 

يعاهدون على دفع أنفسهم يف سبيل    :مبعىن  ،ىجسُيباايُِعونا حمس  (:البيع)للمشبه، واشتق من  
 .  هللا

 : تخييليةوال االستعارة املكنيةومن ذلك:  
اجلاللة، وذلك ألن املتعاهدين إذن كان هناك اثلث، يضع يده    اسم واملكنية يف  

وجمازاته على فعلهم، مبلك وضع يده      ليحفظهما، فشبه اطالع هللا  ؛فوق يديهما
اليد،   وهو  لوازمه،  من  بشيء  له  ورمز  به،  املشبه  ذكر  وطوى  ورعيته،  أمريه  يد  على 

   .ختييل :فإثباهتا 
 

 (. 298-297)ص: لشريف ، لجمازات القرآن  يف تلخيص البيان  (1) 
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 األيدي بعده. لذكر : املشاكلةومن ذلك: 
تبعي  فتحصل أن يف اآلية   ، اجلاللة اسم  ة يف الفعل، ومكنية يف  استعارة تصرحيية 

   .   وختييلية يف إثبات اليد له 
   . أبيديهم  يف مقابلة يده شاكلة موفيه 

حني املبايعة فوق      يد هللا  األصل: كأن  و وقيل: الكالم على التشبيه البليغ،  
 حذف أداة التشبيه؛ للمبالغة يف التأكيد. فأيديهم، 

ا ناْفِسهِ حمس  :ويف قوله   نُْكُث لَعا ا يا ثا فاإِنَّما ْن ناكا ما استعارة تصرحيية تبعية    ىجسفا
الفعل والغزل  :األصل  يف  النكث  ألن  ؛  يف  احلبل  ذلك   ،نقض  لنقض وحنو  فاستعري   ،

من   فاشتق  العهد  (النكث)العهد،  نقض  على   :مبعىن:  العهد،  نقض  مبعىن:  نكث، 
 .يف الفعل طريق االستعارة التصرحيية التبعية

الزخمشري   قال"  :قال  ا حمس  :هللا    ملا  اَّللَّ ُيباايُِعونا  ا  ا أكده أتكيدً   ىجسإِنَّما
يِْديِهمْ   يادُ حمس:  فقال  على طريق التخييل

ا
ِ فاْوقا أ     أن يد رسول هللا  :يريد  ،ىجساَّللَّ

منزه عن اجلوارح وعن صفات   وهللا    ،   هي يد هللا   ،اليت تعلو أيدى املبايعني
الرسول مع  امليثاق  أن عقد  تقرير  املعىن:  وإمنا    كعقده مع هللا     األجسام، 

  بينهما تفاوت  غري  نْ حمس  :كقوله    ، من  ا   ما اَّللَّ اعا  طا
ا
أ ْد  قا فا الرَُّسولا    ىجس يُِطِع 

   .(1) " [80]النساء:

 

)4/335)  الكشاف  (1)  النسفي  تفسري  وانظر:  اخلفاجي3/336(،  الشهاب  حاشية  حاشية    (، 8/57)  (، 
الكشاف البيضاوي  (،14/383)  الطييب على  التمجيد على  وابن  القونوي  روح    (،18/65)  حاشيتا 

التفسري   (، 13/251)  املعاين يف  احمليط  اجلاللني ،  ( 9/487)  البحر  تفسري  على  الصاوي   حاشية 
(4/92 .) 
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حسن ":    السكاكيقال   فبحسب  التخييلية  االستعارة  حسن  وأما 
هلا اتبعة  مىت كانت  ابلكناية  قولك   ،االستعارة  يف  املنية  )  :كما  أنياب  بني  فالن 

يِْديِهمْ حمس  :كما يف قوله عز امسه-مث إذا انضم إليها املشاكلة    (،وخمالبها
ا
ِ فاْوقا أ   -ىجسياُد اَّللَّ

 .(1)"كانت أحسن وأحسن
اُصونا حمس  : قوله  :  االستعارة التصرحيية التبعيةمن  *و    [. 10:الذارايت ]  ىجسقُتِلا اْْلارَّ

 ( قتل)  :اللعن  :مبعىن  (القتل)اشتق من  و ،  يف كل     اخلري  فوات جبامع    ،ه اللعن ابلقتلشب
   .ة التصرحيية التبعي طريقة االستعارة ىلعن عل  :مبعىن

لذي تفوته احلياة، وكل ففيه تشبيه امللعون الذي يفوته كل خري وسعادة ابملقتول ا
 .  (2) نعمة

اُصونا حمس"  :   الزخمشري  جار هللا  قال الدعاء   : دعاء عليهم، وأصله  ىجسقُتِلا اْْلارَّ
اُصونا حمسابلقتل واهلالك، مث جرى جمرى: لعن وقبح. و املقدرون ما ال    ، الكذابون  :ىجساْْلارَّ

 .(4) "، وهم أصحاب القول املختلف(3)يصح
شبه من فاتته السعادة ابملقتول   ، حيثوجوز أن يكون من قبيل االستعارة املكنية

وهو   لوازمه  من  له  ورمز  به،  املشبه  ذكر  وطوي  احلياة،  فاتته    : فإثباته  ، (القتل)الذي 
 . (5)ختييل

  

 

 (. 388)ص:  مفتاح العلوم (1) 
 (. 4/295(، حاشية شيخ زاده على تفسري البيضاوي ) 4/209انظر: حاشية اجلمل على اجلاللني ) (2) 
 . أصل اخلرص: التخمني والقول ابلظن (3) 
 (. 4/397الكشاف ) (4) 
 (. 118-4/117) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني انظر:  (5) 
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ى الُْمْؤِمنِيا    ياوْما حمس   :  قوله  : ما قيل يفاالستعارة التصرحيية األصلية  ومن* تارا
انِِهمْ  ْيما

ا
بِأ يِْديِهْم وا

ا
اْسَعا نُورُُهْم باْيا أ الُْمْؤِمنااِت ي      . [12]احلديد: ىجسوا

 .(1) -(تلخيص البيان كما يف )– هذه استعارة على أحد التأويلنيفقد قيل: 
عن  كما–  النورف مزاحم  روي  بن  عن فهو  استعارة،    -  الضحاك  عبارة 
فيهاهلدى   هم  الذي  فقدوالرضوان  فيه،    ،  هم  الذي  والرضوان  للهدى  النور  استعار 

 وأبقى املشبه به.  ،فحذف املشبه
اجلمهور: حقيقة  وقال  نور  هو  جزي  (2) بل  ابن  قال   . :  "  هو والصحيح 

فاملعىن على هذا أن املؤمنني يكون هلم يوم القيامة نور  قال:  قول اجلمهور أنه حقيقة،  
امهم وعن ميني كل واحد منهم. وقيل: يكون أصله يف إمياهنم حيملونه فينبسط يضيء قد  

 .(3) .."نوره قدامهم، وروي أن نور كل أحد على قدر إميانه
ا حمس  :ومن ذلك قوله * ها رَْعا ما ا وا اءاها ا ما جا ِمنْها ْخرا

ا
 . [ 31:النازعات ] ىجسأ

،  بطريقة اجملاز املرسل   استعمل املرعى يف مطلق املأكول لإلنسان وغريهوقد قيل:  
  .والعالقة استعمال املقيد يف املطلق

 

 (. 327)ص:تلخيص البيان    (1) 
العزيزاحملرر الوجيز يف  انظر:    (2)  التفسري  (،5/261)   تفسري الكتاب  اجلواهر  (،  10/105)  البحر احمليط يف 

 (. 5/381) احلسان
التنزيل   (3)  لعلوم  أيب شيبةوقد    (. 2/345)  التسهيل  ابن  املنذر   ، أخرج  أيب حامت  ،وابن  مردويه  ، وابن    ، وابن 

وصححه  الذهيب:واحلاكم  ووافقه  ا  ،  مسعود  بعن  قوله  :ن  باْيا  حمس:    يف  نُورُُهْم  اْسَعا  ي
يِْديِهمْ 

ا
ومنهم   ، منهم من نوره مثل اجلبل   ، ميرون على الصراط  ،يؤتون نورهم على قدر أعماهلم ))قال:    ،ىجسأ

النخلة  مثل  نوره  نورً   ،من  أخرى وأدنهم  ويقد  مرة  يطفأ  إهبامه  على  نوره  من  املنثور  ا  الدر  انظر:   .))
العظيم (،  23/179(، تفسري الطبي )8/52) القرآن  (،  تفسري  10/3336)  البن أيب حامت   ،تفسري 

 (. 1/191ابن كثري )
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تصرحيية  جوزو  استعارة  يكون  شب  ،أن  الدواب حيث  برعي  الناس  أكل  وإليه   .ه 
   .  واإلمام الرازي ،الزخمشري جار هللاجنح 

 ( الرعي)واستعري    ،ما أيكل الناس واألنعام  :وأراد مبرعاها  :  الزخمشري  قال
قوله  ،لإلنسان يف  الرتع  استعري  يالْعاْب حمس  :  كما  وا  : وقرئ  ،[12]يوسف:  ىجسياْرتاْع 

   .(1)من الرعي، من االرتعاء، افتعال -بكسر العني- ىجسعِ تا رْ نا حمس
الكالم مع   ؛حةجيوز أن يكون استعارة مصر  ":  الطييب    العالمة  وقال ألن  

دُّ  حمس  :  بشهادة قوله  ،منكري احلشر شا
ا
نُْتْم أ

ا
أ
ا
لًْقاأ كأنه قيل: أيها    [،27:النازعات ]  ىجسخا

 .(2)"املعاندون امللزوزون يف قرن البهائم، يف التمتع ابلدنيا والذهول عن اآلخرة
هااحمس:    قولهو  رَْعا ما وا ا  اءاها ما ا  ِمنْها جا  ْخرا

ا
ذكر   ىجسأ حيث  الكلم؛  جوامع  من 

، من العشب والشجر، مومتاًعا لألن  ،قواتً   ،األرض  على مجيع ما خيرج منشيئني دالني  
النار من الشجر األخضر وامللح  ألن    ؛ وامللح والنار  ،والعصف واحلطب  واحلب والثمر،

من املاء ونكتة االستعارة توبيخ املخاطبني املنكرين للبعث وإحلاقهم ابلبهائم ىف التمتع  
 . (3)ابلدنيا والذهول عن اآلخرة

يَّانا  حمس   :   االستعارة التصرحيية قوله إن من  :  قد قيلو *
ا
ةِ أ اعا ِن السَّ لُوناكا عا

ا
اْسأ ي

ا اها    .[ 42]النازعات: ،[187]األعراف:   ىجسُمرْسا
اهااحمس  : فقوله   ُمرْسا يَّانا 

ا
أيأي:    ىجسأ إرساؤها،  مىت   :مىت  أرادوا:  إقامتها، 

 هنا؟ ويثبتها ويكو ِ   يقيمها هللا

 

 (. 47/ 31(، وانظر: مفاتيح الغيب، للفخر الرازي )4/697الكشاف )( 1) 
الكشاف  (2)  على  الطييب  البيضاوي  16/282)  حاشية  تفسري  على  اخلفاجي  الشهاب  حاشية  وانظر:   ،)

 (. 15/235)  روح املعاين(، 8/316)
 (. 3/183)  اإلتقان يف علوم القرآن (، 3/544)  حبر العلوم (، 10/326روح البيان ) انظر:  (3) 
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ومستقر   :وقيل منتهاها  تنتهي   أن  ها، كما  أاين  حيث  مستقرها،  السفنية  مرسى 
    .-كما يف )الكشاف( – إليه

:  فيه إشعار بثقل اليوم، كقوله  "  : بن املنري    نصر الدينالشيخ    قال

ثاقِيًًل حمس ياوًْما  اءاُهْم  را وا ُرونا  ياذا   ،يطلق اإلرساء إال على ما فيه ثقلفلم  [؛  27]اإلنسان:  ىجسوا
والسفينة" قولهإن    :فقيل  .(1)كاجلبال  اهااحمس  :  يف  ُمرْسا يَّانا 

ا
تصرحيية  ىجسأ   ،استعارة 

 كالسفينة.   ،اإلرساء للساعة، وهو ال يستعمل إال فيما له ثقل من األجراماستعري فيها 
ذكر  –  ابلكنايةاستعارة  أهنا    األبلغو  )حاشيته      الصاوي  الشيخكما  يف 

البحر، وطوى ذكر املشبه به،  شبه الساعة بسفينة يف  "، حيث قال:  -على اجلاللني(
 . (2)"ختييل :فذكره (،اإلرساء)وهو   ،ورمز له بشيء من لوازمه

سا حمس  :ومن ذلك قوله  * إِذاا تانافَّ بِْح  الصُّ ، وسيأيت وقد تقدم  . [18]التكوير:  ىجس وا
 . أيًضا يف املكنية

قوله  * ذلك  ًة   راُسوٌل حمس:  ومن  را هَّ ُمطا ُصُحًفا  تْلُو  يا  ِ اَّللَّ ففيه    [.2:البينة]  ىجسِمنا 
راًة حمس  :استعارة تصرحيية يف لفظ هَّ حيث شبه تنزه الصحف عن الباطل بطهارهتا عن   ىجسُمطا

 األجناس.
يِْن  حمس:  ومن ذلك قوله  * ْينااهُ انلَّْجدا دا باةا   10واها قا ما الْعا اكا وا   11  فاًلا اْقتاحا ْدرا

ا
ا أ ما

ا   باُة  ما قا باة     12الْعا  [. 11-10]البلد: ىجس 13فاكُّ راقا

تتابعت السابقة  وقد  اآلايت  يف  ثالث   يف  والعقبة،  )  استعارات  النجدين، 
   .وذلك من أحسن االستعارة ،، وبين بعضها على بعض(واالقتحام

 

 (. 4/698على الكشاف ) (االنتصاف )بن املنري  نصر الدين حاشية  ( 1) 
 (. 2/104) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني  (2) 
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وأبقى  والشر،  اخلري  وهو  املشبه؛  وحذف  والشر،  للخري  النجدين  استعار  فقد 
 .التصرحييةعلى طريقة االستعارة  املشبه به 
فإنه هبوط من ذروة    ،خبالف الشر ِ   ، ووصف مكان اخلري ابلرفعة والنجدية ظاهر"

الشقوة حضيض  إىل  التغليب  ،الفطرة  على  له    ،فهو  املتخيلة  توهم  على  صعوًدا أو 
 .(1) " وارتكاًسا
باةا   فاًلا حمس :: قوله االستعارة التصرحيية التبعية املرشحةومن * قا ما الْعا    .ىجساْقتاحا

وعقبة اجلبل: الط َرف يف أعلى اجلبل،    .املرقى الصعب من اجلبال  :العقبةوأصل  
العقبة.   الش يخ يف  الوعر يف اجلبل  :العقبةفيقال: وقف محار  هي ما صعب و   ،الطريق 

املرتفعة القدر    ،استعارة ملا فسرت به من األعمال الشاقة  :ا، وهي هنامنه وكان صعودً 
  .والقرينة ظاهرة .  عند هللا 

يْنِ حمسالستعارة  ؛ فالتمثيل ابلعقبة ترشيح  للطريقني.  ىجسانلَّْجدا
ترشيح الستعارة العقبة ملقاساة   :-املراد به الفعل والكسب- (االقتحام)وإثبات 

 الشدائد يف الطريق. 
قد   يكون  أن  اقتحامً وجيوز  ذكر  ما  فعل  وصعودً جعل  شاقًّ ا  ر ه    . اا  بعد وذِك 

يْنِ حمس البالغة  ىجسانلَّْجدا العليا من  ذم احملدث عنه أبنه    :واملراد  ،جعل االستعارة يف الذروة 
كأنه    ،واألايدي اجلليلة اجلسام  ،به عليه من النعم العظام  مقصر مع ما أنعم هللا  

 ، بفعل األعمال الصاحلة  ،واألايدي اجلسيمة  ، فقصر ومل يشكر تلك النعم العظيمة  :قيل
 . (2) واتبع هوى نفسه ،وكفر ابملنعم ، بل غمط النعمة

 

 (. 15/353روح املعاين ) (، 8/362انظر: حاشية الشهاب اخلفاجي ) (1) 
 (. 10/482) البحر احمليط يف التفسري (، 5/485(، وانظر: احملرر الوجيز )15/353)  روح املعاين  (2) 
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ألن    ؛على العمل املوصل للخري  ( العقبة)وأطلق  "  : قال اإلمام ابن عاشور  
ويف العقبات تظهر مقدرة ولكل جند عقبة ينتهي هبا.    ،أعلى موضع فيه  :عقبة النجد

مكان(1)السابرة يف  العسري  الدخول  و)االقتحام(:  اقتحم   .  يقال:  مجاعة كثريين،  أو 
الصف، وهو افتعال للداللة على التكلف مثل اكتسب، فشبه تكلف األعمال الصاحلة 

قال   النفس ومشقته،  العقبة يف شد ته على  ِينا حمس  :هللا  ابقتحام  اَّلَّ إَِلَّ  ا  اها يُلاقَّ ا  واما
وا  ُ ْبا ذلك   [.35]فصلت:  ىجسصا مع  وهو  اخلري،  لطريق  العقبة  الستعارة  ترشيح  واالقتحام: 

 استعارة؛ ألن  تزاحم الناس إمنا يكون يف طلب املنافع كما قال:  
 .(2) ***واملورد العذب كثري الزحام                             

االقتحام أنه عدل على االهتداء؛ إيثارًا للعاجل على اآلجل، ولو عزم وأفاد نفي  
 . (3)وصب القتحم العقبة"
الزخمشري ومشقة.  (االقتحام)"و  :   قال  بشدة  واجملاوزة  الدخول   :

َمة)و الشدة(ال ق ح  من   .(4) :  ذلك  يف  ملا  هلا؛  اقتحاًما  وعملها  عقبة،  الص احلة  وجعل 
املشقة   النفس"معانة  ابن جزي   . (5)وجماهدة  بشد ة   :   وقال  الدخول  "االقتحام 

 

سب الشيء: استخرج كنَه أمرِه، وسب الشيء: قاس غوره؛ ليتعرف على عمقه ومقداره، وسب قدرته:    ( يقال:1) 
   اختبه وجربه.

 . (يزدحم الناس على اببه*** )(، وصدره: 192/ 4لبيت من الشعر، لبشار بن برد يف )ديوانه( ) ( عجز 2) 
 (. 30/356والتنوير ) ( التحرير 3) 
َمة(: الشِ د ة" املغرب، مادة: )قحم( )ص:(  4)  مة الس َنة الش ديدة. يقال: َأصابت األعراَب  373")ال ق ح  (. "الق ح 

( للجوهري  الصحاح،  إذا أصاهبم قحط"  مة   الزخمشري 5/2006الق ح  قحمًة    :   (. وقال  "ركب 
من القحم، وهي عظام األمور اليت ال يركبها كل أحد. ووقعوا يف القحمة وهي السنة الشديدة. وركب  

هنرًا:   أو  َدًة  َوه  أو  َعَقَبة  َواق  َتَحَم  قحٌم.  وللخصومة  سالكه،  على  منها  صعب  ما  الطريق:  رمى  قحمة 
 (. 2/54أساس البالغة ) بنفسه فيها على شد ة ومشق ة" 

 (. 4/756)  اف( الكش5) 
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من  استعارة  عقبة  وجعلها  بعد،  املذكورة  الصاحلة  األعمال  عن  عبارة  والعقبة  ومشقة، 
 .(1) عقبة اجلبل؛ ألهنا تصعب ويشق صعودها على النفوس"

قيل السابقة    قوله  يف  وقد  اآلايت  احمس:  عقب  باُة    واما قا الْعا ا  ما اكا  ْدرا
ا
فاكُّ    12أ

باة    فاكُّ حمس  :   قوله  :االستعارة التصرحيية األصليةإنه من قبيل  [:  11-10]البلد:  ىجس13راقا
باة   بعض  :الفك أصل  ألن    ؛ ىجسراقا من  بعضهما  وختليص  الشيئني  بني  فاست عري الفصل   ،
 .العتقو لتحرير الرقبة وعتقها؛ ملا فيه من الفصل بني الرق  ؛هنا

باةا حمس  :وقيل: إن قوله   قا ما الْعا من قبيل االستعارة التمثيلية، ويؤيده   ىجسفاًلا اْقتاحا
ومقاتل  رويما   احلسن  مثل ضربه هللا من      وقتادة  عن  هاهنا  العقبة  ذكر    أن 
 جملاهدة النفس والشيطان يف أعمال الب.   

مقاتل:   مثل"قال  هللا    هذا  اليتيم    ضربه  واملطعم  رقبة،  املعتق  أن  يريد: 
وشيطانه   نفسه  يقاحم  وجيالد  :يعين–واملسكني،  صعود    من  مثل    -يغالب  يتكلف 

 .(2) "فش ب ه املعتق رقبة يف شدته عليه ابملتكلف صعود العقبة ،العقبة
احلسنو  هللا  :  قال  نفسه  ،شديدة    عقبة  اإلنسان  جماهدة    ،وهي 

هذا التفسري هو  "  :قال اإلمام الرازي    .وعدوه من شياطني اإلنس واجلن  ،وهواه
  ، ألن اإلنسان يريد أن يرتقى من عامل احلس واخليال إىل يفاع عامل األنوار اإلهلية   ؛احلق

والرتقي   ، دوهنا صواعق حامية، وجماوزهتا صعبة  ،وال شك أن بينه وبينها عقبات سامية 
 . (4) "وهو أشبه ابلصواب " : املاوردي   اإلمام قالو  .(3) " إليها شديد

 

 (. 484/ 2لعلوم التنزيل )   ( التسهيل1) 
سليمانانظر:    (2)  بن  مقاتل  ا702/ 4)  تفسري  والبيان (،  )لكشف  للثعليب  البسيط  10/210،  التفسري   ،)

  (. 1204(، الوجيز )ص:24/27)
 (. 168 / 31مفاتيح الغيب ) (3) 
 . (6/279)  النكت والعيونانظر:  (4) 
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  تنبيه على أن النفس ال توافق صاحبها يف اإلنفاق هذا  " :  (الفرائد)  : قال صاحب
هللا  النفس  ، ألبتة    لوجه  على  املشقة  ومحل  التكليف  من  بد  يوافق    ،فال  والذي 

اًَل حمس ذكر هذا املثل إبزاء ما قال:    فكأنه    ، واملراء  النفس هو االفتخار ْهلاْكُت ما
ا
أ

 .  (1) "وأن ذلك اإلنفاق مضر ، اإلنفاق املفيد بيان  :واملراد [، 6]البلد: ىجسُِلاًدا
التبعية  *ومن   التصرحيية  الفعل:االستعارة  ِ  حمس  :قوله    يف  اَّللَّ ناُْصُ  اءا  جا إِذاا 

تْحُ  الْفا جتوزً   ، [1:النصر ]  ىجس وا ابجمليء  احلصول  عن  عب  ألن  اوإمنا  اسم  ؛  األصل  يف  اجمليء 
حضر، إذا  الغائب  األجسام،  للموجود  خواص  من    احلصول  هنا:  ابجمليء   واملراد  فهو 

ابجمليء، مث    ( حصول النصر عند حضور وقته)تحقق، ففيه استعارة تبعية، حيث شبه  الو 
لفظ منه  ابجمليء   :مبعىن  (جاء )  :اشتق  وعب  من    ا إشعارً   ؛حصل،  متوجهة  األمور  أبن 

ا  فكن مرتقبً   ،، وقد قرب النصر من وقته فآنً آنً فتقرب منها    األزل إىل أوقاهتا املعينة هلا، 
حصوله فهو كاحلاصل، كأنه موجود حضر      ر هللا ما قد  ف   ا لشكره.مستعدً   ، لوروده

 . من غيبته
قبيل: )وجو ِز   املكنية أن يكون من  املقدورشب  ، حيث(االستعارة  النصر   ،ه  وهو 

  ، ابجمليء  (احلصول)بكائن حي ميشي متوجًها من األزل إىل وقته احملتوم، فشبه    ،والفتح
 . (اجمليء)وحذف املشبه به، وأخذ شيًئا من خصائصه، وهو 

اءاُهُم اْْلاقُّ ِمْن ِعنِْدناا حمس  :قوله    :وحنوه* ا جا   ، [ 48[، ]القصص:76]يونس:  ىجسفالامَّ
جتوزً حيث   ابجمليء  احلصول  عن  إىل ؛  اعب  األزل  من  متوجهة  املقدرات  أبن  لإلشعار 

هلا املعينة  شيئً   ،أوقاهتا  منها  فشيئً فتقرب  إىل مقصده    كما  ،اا  يقرب ابجمليئة  اجلائي  أن 
 .  ( جاء)  :املشبه به لفظ  (اجمليء)ا فاشتق من ا فشيئً شيئً 

 

الطييبانظر:    (1)  )   حاشية  الكشاف  البيضاوي (،  447-16/446على  على  التمجيد  ابن    حاشية 
(20/279.)   
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 ،على طريق الكناية والتخييل  جعل احلق كشخص جاءهم من هللا  :  وقيل
 . (1)ظهوره حبيث ال خيفى على ذي بصرية وهذا يدل على غاية

ثنااي   الكتاب ويف  تقدم لالستمناذج كثرية    هذا  الكرمي  القرآن  يف  التصرحيية  عارة 
 بياهنا. 

 
 : الستعارة املكنية – 2

املكنيةأ.   املشبَّ )  :الستعارة  فيها  حذف  من  ما  بشاء  له  ورمز  به   ، لوازمهه 
 . (أو استعارة ختييلية ،ختييل  :إثبات ذلك الَّلزمو 

بشيء  فإن ي صر ح   فلم  الن فس  يف  الت شبيه  ِمَر  فهو    أض  املشبه  سوى  أركانه  من 
  ،مشب هم َشب ه به لل إثبات  أمر  خمتص   ابل  :  (2) املضمر   دل  على الت شبيه وياستعارٌة ابلكناية.  

 كقوله:   ،أو استعارة ختييلية ، ختييل :املذكور اإلثبات و 
 ة  أَن َشَبت  َأظ فاَرها***... وإذا املِني             

شب ه املينَة ابلس ب ع يف اغتياِل الن فوس ابلقهِر والَغَلَبة، وأثبَت هلا أمرًا خمتصًّا به، وهو 
 . (3)األظفار

املكنية  التشبيه،    :فاالستعارة  وأداة  الشبه،  وجه  أركان:  ثالثة  منه  حذف  تشبيه 
حيث يثبت للمشبه بعض لوازم املشبه به    واملشبه به، مع إبقاء ما يدل عليه ىف الكالم.

 اخلاصة به. 

 

 (. 9/532)  على البيضاوي  القونوي حاشية   (1) 
به    (2)  متتاز  مبا  االصطالحي  التشبيه  على  التشبيه  هذا  وميتاز  النفس،  يف  املضمر  التشبيه  ذلك  على  أي: 

   االستعارة من املبالغة يف التشبيه. 
   تقدم.  (3) 
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التخييلية   املذاهب يف  بيان  تقدم  انفكاك وقد  أو  للمكنية،  مالزمتها  حيث  من 
   . عنهااملكنية 
مجهور البالغيني مستعملة يف حقيقتها،   عندمجيع أفراد قرينة املكنية  أن  احلاصل  و 

 . وأن التجوز إمنا هو يف االثبات لغري ما هو له، املسمى: استعارة ختييلية
اخلطيب  ك  ،التخييلية تالزم املكنية، وال تنفك عنها عند طائفة من أهل العلموأن  

 .عن األخرى منهما انفراد كل    جوز قد     السكاكيوأن   . القزويين
: جواز انفراد املكنية  من أهل املعايناألجالء  احملققني  طائفة من  املختار عند  أن  و 

 .-كما تقدم– بال عكس التخييليةعن 
 

 املكنية يف القرآن الكرمي:  مناذج من الستعارةب. 
ِينا حمس  :قوله فمن ذلك: * ِ   اَّلَّ ْهدا اَّللَّ نُْقُضونا عا    .[27:البقرة ] ىجسيا

 . بيانه وقد تقدم
قوله  * ذلك  ِلَّةُ حمس  : ومن  اَّل  لايِْهُم  عا َُضِباْت  ناةُ   وا ْسكا الْما وقد   [. 61:البقرة]  ىجسوا

 تقدم بيانه. 
َْشِبُوا ِِف قُلُوبِِهُم الْعِْجلا بُِكْفرِهِمْ حمس  : قوله *ومن ذلك:

ُ
أ  [. 93]البقرة:  ىجسوا

عبادة العجل مبشروب لذيذ سائغ الشراب، وطوى ذكر املشبه به ورمز ه حب   شب
   .وهو اإِلشراب على طريق االستعارة املكنية  ،بشيء من لوازمه

 :أن تقول  :وتقريرها  . استعارة ابلكناية  :ويف الكالم"  :الصاوي    الشيخقال  
سائغ لذيذ  مبشروب  العجل  عبادة  حب  يف كل   اال  :جبامع   ،شبه  ذكر   ،متزاج  وطوى 

 ؛ومل يعب ابألكل  .ختييل  :ثباتهإف  (،اإلشراب )وهو    ،ورمز له بشيء من لوازمه  ،املشبه به
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،  يتغلغل يف األعضاء حىت يصل إىل ابطنهاب  األن الشر   . (1)" ألنه ليس فيه شدة خمالطة
  .الطعامخبالف 

يف   البيان )قال  هبا":  (تلخيص  واملراد  استعارة،  يف   :وهذه  ابملبالغة  قلوهبم   صفة 
العجل ، فكأهنا تشربت حبه، فمازجها ممازجة املشروب، وخالطها خمالطة الشيء   حب ِ 

العجل حب  وحذف  عليه  ؛امللذوذ.  الكالم  وصفها    ؛لداللة  يصح  ال  القلوب  ألن 
 . (2) "بتشرب العجل على احلقيقة

البليغ)على    احلملَ   البعض    زوجو   لتمك    (،التشبيه  قلوهبم  جعلت  حب حيث  ن 
واحلرص على عبادته كما يتداخل الثوب  ،تداخلهم حبه  :أي ،العجل منها كأهنا تشرب 

   .والشراب أعماق البدن ،الصبغ
قوله  * ذلك  )البقرة(  ومن  بَّنااحمس  :يف  ناا    را اما قْدا

ا
أ ثاب ِْت  وا ا  ْْبً صا لايْناا  عا فْرِْغ 

ا
أ

فِرِينا  الَْكا وِْم  الْقا ا  لَعا ناا  انُُْصْ )األعراف(    وقوله  [، 250:البقرة ]  ىجسوا فْرِْغ  حمس :  يف 
ا
أ بَّناا  را

ُمْسلِِميا  ناا  تاوافَّ وا ا  ْْبً صا لايْناا  على  [.126:األعراف]  ىجسعا الصب  اآلية   شبه  يف  جالوت  قتال 
فرعون  وعلى  ،األوىل الثانية  وعيد  اآلية  الغامر  يف  مضمرً تشبيهً   ،ابملاء  يفا   ،النفس  ا 

نسبة   ابلكناية  ؛ختيياًل   :ليهإ  (اإلفراغ)وجعل  املاء    (اإلفراغ)ن  أل  ؛لالستعارة  لوازم  من 
 . ومالئماته 

  

 

 (. 1/42) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني  (1) 
 (. 2/7) جمازات القرآن  تلخيص البيان يف  (2) 
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فْرِغْ حمس: تفسريويف 
ا
بَّناا أ  قوالن: ىجسرا

صبً أفض  :  األول  يغمرنعلينا  املاء ، ا  يفرغ  وإكثاره  ف  . كما  الصب  إنزال  شبه 
ألن إفراغ املاء هو صب املاء ابلكلية من اإلنء    ؛ الفيضان والغمر  عليهم إبفراغ املاء يف

غامرً  عليهفيكون  يصب  مبا  قيل  ،ا  فْرِغْ حمس:  مث 
ا
وأكثر  :بدل  ىجسأ االستعارة   ،أنزل    على 

 . كما يغمر املاء  ،  وحييط بناا حبيث يغمرنً ا واسعً آتنا صبً  :واملعىن. التبعية تصرحييةال
قتال جالوت يف اآلية    علىوهو الصب    ، صب علينا ما يطهرن من اآلاثم:  والثاين

وعلى فرعون  األوىل،  الثانية   وعيد  اآلية  فْرِغْ حمس ف  :  ،  يف 
ا
أصلية  هذا  على    ىجسأ استعارة 

فْرِغْ حمسو ،مكنية
ا
تشبيه   غمر ابملاء الذي يغمر وحييط الالكثرة و شبه الصب يف ف ختييلية.  :ىجس أ

املكنية  االستعارة  املاء    ،املعقول ابحملسوس، على طريقة  إبفراغ  نفوسهم  وشبه خلقه يف 
ألن إفراغ اإلنء  ؛  صب مجيع ما يف اإلنء  (اإلفراغ)من اإلنء على طريقة التخييلية، فإن  

 . (1) يستلزم أنه مل يبق فيه شيء مما حواه 
ذلك:* تاْكُفُرونا حمس  :   قوله  ومن  ُكنُْتْم  ا  بِما ابا  الْعاذا آل  ]  ىجسفاُذوقُوا 

 استعارة تبعية ختييلية.    ىجسفاُذوقُوا حمس : قوله   فيف[. 106:عمران
ابا حمس  :  قوله *ومن ذلك: ذا  [. 106:آل عمران] ىجسفاُذوقُوا الْعا

تبعية ختييلية يف قولهففيه   استعارة مكنية يف قوله: و   ،ىجسفاُذوقُوا حمس:    استعارة 
ابا حمس العذاب بشيء    ىجسالْعاذا الذوق  ،مر     حيث شبه  له بصورة ما  تصويرً   ؛ يدرك حباسة  ا 

 ختييل. :ذكر املشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه، وهو الذوق، فإثباته  يي ذاق، وطو 
   [. 14:الذارايت ]  ىجسفِتْناتاُكمْ ُذوقُوا  حمس وحنوه:

 

 (1)  ( الكشاف  )282-4/281انظر:  الغيب  مفاتيح  التمجيد   (، 27/664(،  وابن  القونوي  على    حاشيتا 
 (. 9/56(، التحرير والتنوير ) 216 -3/215)  روح البيان(، 8/473)  البيضاوي 
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ذلك: لْوااحا حمس  :  قوله  *ومن 
ا
اْْل ذا  خا

ا
أ ُب  الْغاضا ُموَسا  ْن  عا تا  كا سا ا  امَّ ل ىجس وا

 . [154:األعراف]
ُب حمس:  يف قولهو  ْن ُموَسا الْغاضا تا عا كا ا سا امَّ ل    استعاراتن:  ىجسوا

   .-كما تقدم– استعارة تصرحيية تبعية: إحدامها
،  عقل وإرادة وثورة ذي    شبه الغضب بشخص آمر نه  :مكنيةاستعارة  والثانية:  

آمرً فهو   ويزجمر  الصوت وسكتيرعد  اختفى هذا  بهف  ،ا ابالنتقام، مث  املشبه  ،  حذف 
على أنه فاعل   (الغضب)نسب إىل    يالذ، وهو )السكوت(  ورمز إليه بشيء من لوازمه

 . ختيياًل  :وأثبت له السكوت  ،له
ُب حمس"  :قال جار هللا الزخمشري   الْغاضا ْن ُموَسا  عا تا  كا ا سا امَّ ل هذا مثل،    ىجسوا

وألق األلواح، وجر    ،ويقول له: قل لقومك كذا  ،كأن الغضب كان يغريه على ما فعل
و  الكلمة  هذه  يستحسن  ومل  اإلغراء،  وقطع  بذلك  النطق  فرتك  إليك،  أخيك  مل  برأس 

سليم  يستفصحها طبع  ذي  شعب   ،كل  قبيل  من  وألنه  لذلك،  إال  صحيح  وذوق 
، ال جتد النفس (وملا سكن عن موسى الغضب)البالغة وإال فما لقراءة معاوية بن قرة:  

 .(1)"ا من تلك الروعة؟ا من تلك اهلزة، وطرفً عندها شيئً 
الطييب   العالمة  استعارة "  :قال  قوله: )هذا مثل( أي: ليس حبقيقة، وهو 

ويقول له: افعل    ،شبه الغضب إبنسان يغري موسى    ييلية.مكنية مقارنة ابلتخ
  ؛ استعارة تبعية  (2) (املفتاح)كذا وكذا، مث يرتك كالمه، ويرتك اإلغراء. وجعلها صاحب  

الكالم.  اللسان عن  إمساك  السكون،  إىل  اشتداده  الغضب عن  لتفاوت  استعار    ألنه 

 

إال    ، واملعىن على ذلك ظاهر  (، سكن )  :وقرأ معاوية بن قرة "  :قال األلوسي    (. 2/163)  الكشاف  (1) 
 (. 5/68" روح املعاين )وذوق صحيح ، ا عند كل ذي طبع سليمأنه على قراءة اجلمهور أعلى كعبً 

 (. 390-389، للسكاكي )ص:مفتاح العلومانظر:  (2) 
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مبالغة وبالغة ال   :وأاي ما كان ففي الكالم"  :قال األلوسي    .(1)"والظاهر األول
 .(2) " خيفى علو شأهنما

بُْغوناُكُم الْفِتْناةا حمس  : قوله ذلك:*ومن  لاُكْم يا ُعوا ِخًلا وْضا
ا ْلا  [. 47]التوبة: ىجس وا

كقوهلم: ألقى ابعه وثقله، وحنو   ،والوضع يف السري استعارة"  :قال الراغب  
 . (3)"ذلك 

اإلبل  (: اإليضاعو) تضع  .سري  الناقة  أوضعت  أسرعت  :يقال:  وأوضعتها    ،إذا 
   .سراعإذا محلتها على اإل :أن

الفرجة  (، خلل)  :مجع  (:اخلالل)و ظرفً   ،وهو  مبعىناستعمل  ومفعول    (،بني)  :ا 
استعارة مكنية حيث شبهت    :ويف الكالم  . النمائم بقرينة السياق  :أي   ،اإليضاع مقدر

وانتقاهلا جرايهنا  يف  ابلركائب  هلا   ، النمائم  التخييل،   (اإليضاع)  :وأثبت  سبيل  على 
 . (4)وإفساد ذات البني ، ولسعوا بينكم ابلنميمة :واملعىن

الطييب العالمة  من  إ   :  وقال  التبعيةنه  سرعة    ، االستعارة  فسادهم إشبه 
 أصلو   للبعري. وهو    (،اإليضاع)  :مث استعري هلا  ،ذات البني ابلنمائم بسرعة سري الراكبل

وأقيم املضاف إليه    (، النمائم)  :مث حذف  ،وألوضعوا ركائب منائمهم خاللكم  االستعارة:
املراد النميمة، مث حذف  لداللة سياق الكالم على أن  ؛  ألوضعوا ركائبهم  :فقيل  ا،مقامه

   .(5) "الركائب
  

 

 (. 596 -6/595)  حاشية الطييب على الكشاف  (1) 
 (. 5/68املعاين ) روح  (2) 
 (. 874)ص:   املفردات يف غريب القرآن  (3) 
 (.  5/303روح املعاين )(، 4/330انظر: حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي ) (4) 
 (. 4/330حاشية الشهاب اخلفاجي ) (، وانظر:7/262)  حاشية الطييب على الكشاف   (5) 
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 .  استعارة تصرحيية تبعية  :. وقيل: فيهااستعارة مكنية  : واحلاصل أن يف اآلية
ا تا حمس  :ومن ذلك قوله  * سا بُنْيااناُه لَعا سَّ

ا
ْن أ ما فا

ا
رِْضواان  أ ِ وا اآلية    ىجسْقواى ِمنا اَّللَّ

 وقد تقدم.  [،109]التوبة:
الْوِْرُد  حمس  :   قوله  *ومن ذلك: بِئْسا  وا انلَّارا  ُهُم  دا ْورا

ا
فاأ ةِ  الْقِيااما ياوْما  ُه  قاوْما ْقُدُم  يا

ْوُرودُ     [.98:هود ] ىجسالْما
وتبيد وتسكني العطش،  لالستقاء منه،    ؛لورود يف األصل يقال للمرور على املاءا
بشيء من فشبه النار مباء يورد، وطوى ذكر املشبه به، ورمز له  ،  والنار ضده،  األكباد

فإثباته  ،لوازمه الورود،  ق  :وهو  على  تقدمه  يف  فرعون  وشبه  النارو ختييل،  إىل   مبن  مه 
 .(1) ليكسر العطش على سبيل التهكم ؛يتقدم على الواردين إىل املاء

البيضاوي   القاضي  املاءونز  ":  قال  منزلة  هلم  النار  إتياهنا   ، ل    : فسمى 
املاء)  : وقوله"  :   اخلفاجي  الشهاب    قال.  (2) "اموردً  النار منزل    (، اخل..ونزل هلم 
 ...ختييل : وهو املاء، واثبات الورود هلا ،النار استعارة مكنية هتكمية للضد أن   :يعين

قوله موردً )  :لكن  اتياهنا  مستعارً   (افسمي  االيراد  أن  تبعية يقتضي  استعارة   ؛ ا 
النار إىل  مستعماًل   ، لسوقهم  التخييل  حد ِ فيكون  على  جمازي  معىن  يف    :   قوله    

ِ حمس اَّللَّ ْهدا  عا نُْقُضونا  يا ِينا  أنه    ( 4) (الكشاف)واملذكور يف    .(3) [ 25]الرعد:[،  27: البقرة]  ىجساَّلَّ
ففيه استعارة مكنية، وجعل أتباعه    ،شبه فرعون ابلفارط، وهو الذي يتقدم القوم للماء

  .ختييل  : واردة، واثبات الورود هلم
 

   (. 2/425) الكشاف(،  2/212) الصاوي على تفسري اجلاللني  حاشيةانظر:  (1) 
 (. 3/147تفسري البيضاوي )  (2) 
إن(  3)  قوله    أي:  يف  جاء  ما  حنو  على  وذلك  القرينة،  إىل  ابلنظر  خيتلف  االستعارة  ِينا حمس:  إجراء  اَّلَّ

 ِ ْهدا اَّللَّ نُْقُضونا عا  وقد تقدم بيانه.  ،ىجسيا
 (. 2/426انظر: الكشاف )( 4) 



  

  

   

794 

  

 .( 1) "وجيوز جعل اجملموع متثياًل 
اْْلاوِْف حمس  :من ذلك قوله  و * ُ ِِلااسا اْْلُوِع وا ا اَّللَّ ها ذااقا

ا
 وقد   ،[ 112]النحل:  ىجسفاأ

 . بيان ذلك  وقد تقدم، اآلية ثالث استعارات يف هذه  أن العلماء ذكر
قوله*ومن   الرَّْْحاةِحمس  :  ذلك  ِمنا   ِ ل  اَّلُّ نااحا  جا ا  اُهما ل اْخفِْض  .  [ 24]اإلسراء:  ىجسوا

 . وقد تقدم بيانه مفصاًل 
ذلك: هُ حمس  :   قوله  *فمن  قااما

ا
فاأ ضَّ  نْقا يا ْن 

ا
أ يُرِيُد  اًرا  ِجدا ا  فِيها ا  دا   ىجسفاواجا

ومن س نن  ،  ولكنه من توسع العرب يف اجملاز واالستعارة  ،ال إرادة للجدارف  [. 77:الكهف]
 . (2) يف احلقيقةالعرب إضافة الفعل إىل ما ليس فاعاًل 

امليل  ؛للمدانة واملشارفة  هنا  استعريت اإلرادةوقد   ا للجماد تشبيهً   ؛ملا فيها من 
  ه شبف  .إذا قرب   :(عزم السراج أن يطفأ)قال:  ي  والعزم لذلك.  كما استعري اهلم    ، ابألحياء

 من   شيء  بقىو   ،(اإلنسان)  وهو  ،به   املشبه  وحذف  إرادة،  له  عاقل  إبنسان  اجلدار
 . االستعارة املكنية ة:بطريق( يريد) : كلمة  وهو ، وصفاته لوازمه

قوله   أن  ضَّ حمس:  واحلاصل  نْقا يا ْن 
ا
أ بقرب   : أي  ىجسيُرِيُد  )انقض   ،ينهدم  من 

واملشارفة  :الطائر( للمدانة  مستعارة  واإلرادة  سقوطه.  أسرع  امليل  ؛إذا  من  فيها    ، ملا 
مكنية  أو  تصرحيية  لغويٌّ   استعارة  جماز  هي  أو  اإلرادة  وختييلية،  سبب  بعالقة    ؛ مرسل 

 .لقرب الوقوع
و جماز عقلي؛    وقيل: العقالء،  اإلرادة من صفات  أن  ألن  إىل ال خيفى  إسنادها 

   .االستعارة، وبليغ اجملاز اجلدار من لطيف 
  

 

 (. 6/329(، وانظر: روح املعاين )132/ 5على تفسري البيضاوي ) اخلفاجي حاشية الشهاب (1) 
 (. 160)ص:  الصاحيب يف فقه اللغة العربية (،254)ص:  لثعاليب، لفقه اللغة وسر العربية انظر:   (2) 
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 ىل ما إ  األفعال  نسبة  منأعين:  )  : ما كان من هذا القبيلكل ِ اخلالف مطرد يف  و 
 .(1) (لنكتة مبينة و  ، بطريق املشاهبة يف الصورة، ازً جتو   ال يعقل

فأثبت له اإلرادة اليت هي من   ،للسقوط ابحنراف احلي  اجلدار  شبه ميالن   وهنا:
 ا مليله للوقوع إبرادته. تشبيهً ؛  خواص العقالء

قربه من ذلك على سبيل اجملاز   :املراد من إرادة السقوط"  :قال األلوسي  
أبن يشبه قرب   ،لقربه أو على سبيل االستعارة  ؛تسبب إرادة السقوط  :بعالقة  ،املرسل

  .ملا فيهما من امليل ؛السقوط ابإلرادة
   . الكالم استعارة مكنية وختييليةوجيوز أن يعتب يف

إىل غريهم  :وقد كثر يف كالمهم العقالء  أفعال  يكون من  ما  ومن   ،جمازًا  إسناد 
 ذلك قوله:
َر َأيب  بَ رَاء     ر م ح  صَ      ي رِي د  ال          (2) َعِقي لِ  اِء بين  ب  عن دم  ويَ ر غَ               د 

 :اآلخروقول 
 ( 3) "ان           هم ابإلحس     ان ي       لزم               ف مشلي حبمل   ا يل إن دهرً       

 

ُب حمس:  قوله    وحنوه   (1)  الْغاضا ُموَسا  ْن  عا تا  كا سا ا  امَّ ل ْمرُ حمس  : وقوله    [.154:األعراف]  ىجسوا
ا
اْْل زاما  عا   ىجسفاإِذاا 

ائِعِيا حمس :وقوله ، [21]حممد: تايْناا طا
ا
اا أ  ونظائره كثرية.  ،[11:]فصلت ىجسقااِلا

  ، وال للموات   ،وليس للحائط إرادة القرآن(، قال: "   جماز )  يف  ( معمر بن املثىنعبيدة )   أيب   شواهد  من   البيت    (2) 
 . ( 411-1/410" جماز القرآن )ولكنه إذا كان ىف هذه احلال من ربه فهو إرادته

.  رد   ابب:   من  وأدرجته،   طويته :  الشيء   "لففت  :(. قال الشيخ نصر الدين  8/329روح املعاين )  (3) 
  إن :  يقول .  بسعدى:  ويروى .  حمبوبته  اسم:  ومجل .  األمور   من   اجملتمع  على   ويطلق  املتفرق،.  و)الشمل(

  دهر :  ي أ  ا،أيضً   (رد)  :ابب  من  وهم   ويريده،   ابإلحسان  لدهر يهم  مبحبوبيت  مشلي  جيمع  الذي  الدهر
  طريق   على  اإلحسان   إرادة   منه   يصح  إبنسان   الزمان  فشبه   الدهر،   كعادة  االساءة  ال   اإلحسان  يريد 

"    هلل   احلقيقة   يف  ومها  اللف،  كإسناد   عقلي  جماز   له   اهلم  إسناد   أن  وحيتمل .  ختييل  واهلم:   املكنية،
 (. 2/737حاشية نصر الدين بن املنري )
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عاشور  و  ابن  اإلمام  ضَّ حمس  :ومعىن"  :قال  نْقا يا ْن 
ا
أ على   :ىجسيُرِيُد  أشرف 

يكاد يسقط، وذلك أبن مال، فعب عن إشرافه على   : السقوط، أي  :االنقضاض، أي
التبعية  املصرحة  االستعارة  طريقة  على  االنقضاض  إبرادة  قرب   ،االنقضاض  بتشبيه 

أراده يفعله حيث  أن  يوشك  فهو  فعل شيء  يعقل  إبرادة من  اإلرادة    ؛ انقضاضه  ألن 
 .(1) "إليهوميل القلب  ،طلب النفس حصول شيء
الطييب   العالمة  إبرادة من هم "  :قال  لالنقضاض  اجلدار  شبهت مشارفة 

ابالحنطاط بعد أن كان منتصبا، والوجه: امليالن، مث استعري جلانب املشبه: اإلرادة، مث  
 . (2) "سرى من املصدر إىل الفعل، فهو استعارة مصرحة تبعية، وجيوز أن تكون مكنية

اختلف أهل العلم بكالم العرب يف معىن قول هللا   :قال ابن جرير الطبي  و 
  : ضَّ حمس نْقا يا ْن 

ا
أ وال للموات،    ،فقال بعض أهل البصرة: ليس للحائط إرادة  ، ىجسيُرِيُد 

   . .كان يف هذه احلال من رثة فهو إرادته  ولكنه إذا
قال: وذلك ملا دن من االنقضاض،   .منهم: إمنا كلم القوم مبا يعقلونآَخر   وقال  

ومثله   قال:  ينقض،  أن  يريد  يقول:  أن  ْرنا حمسجاز  طَّ تافا يا وااُت  ما السَّ اُد    [، 90]مرمي:  ىجستاكا

وقوهلم: إين ألكاد أطري من الفرح، وأنت مل تقرب من ذلك، ومل هتم به، ولكن لعظيم 
  .األمر عندك

أن   العرب  كالم  من  منهم:  الكوفيني  بعض  أن  وقال  يريد  اجلدار  يقولوا: 
 . (3) .."يسقط

  

 

 (. 16/8) التحرير والتنوير  (1) 
 (. 526 /9)  حاشية الطييب على الكشاف  (2) 
 (. 79 -18/78تفسري الطبي )( 3) 
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يًْباحمس  : *ومن ذلك قوله ُس شا
ْ
أ لا الرَّ اْشتاعا  [.4]مرمي:  ىجسوا

 . وقد تقدم بيانه مفصاًل 
ل  حمس  :من ذلك قوله و * جا اُن ِمْن عا نْسا  [. 37:األنبياء ] ىجسُخلِقا اإْلِ

وهي   مادته،  أبصل  له كاجلبلة  وصار  الشخص،  عليه  طبع  الذي  العجل  شب ه 
ا يف النفس، مث حذف املشب ه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو  الطني، تشبيًها مضمرً 

 قوله: خلق.  
ل  حمس  :قوله  و  جا عا ِمْن  اُن  نْسا اإْلِ يف :  ىجسُخلِقا  السرعة  أي  البطء،  ضد  هو 
 الشيخ . قال (1) "أنه لكثرة عجله يف أحواله كأنه خلق منه :أي(: "اجلاللنيويف ) األمور.

، أشار بذلك إىل أن يف  ( اخل..إنه لكثرة عجله يف أحواله  :قوله: )أي   : الصاوي  
حىت   عليه،  طبع  اإلنسان  إن  حيث  من  العجل  شبه  حيث  ابلكناية،  استعارة  الكالم 

املشبه، ورمز له بشيء من صار كاجلبلة له ابلطني الذي خلق منه البشر، وطوى ذكر  
أن اإلنسان جبل على السرعة يف األمور والعجلة فيها،    :واملعىن  ،ىجسُخلِقا حمس  لوازمه وهو

 . (2)"حىت إنه يقع يف املضرة وال يشعر
ا ِملٌْح   واُهوا حمس  : قوله  من ذلك  و * ذا اٌت واها ْذٌب فُرا ا عا ذا ها يِْن  جا اِْلاْحرا را ِي ما اَّلَّ

ُْجوًرا  ُما واِحْجًرا  باْرزاًخا  ا  بايْناُهما لا  عا واجا اٌج  جا
ُ
بطائفتني   [.53]الفرقان:  ىجسأ البحرين  شبه 

متعاديتني، كل منهما تتحصن من األخرى، وطوى ذكر املشبه به، ورمز له بشيء من 
ُْجوًرا وا حمسوهو قوله:  ،لوازمه  . (3) على طريق االستعارة املكنية ىجسِحْجًرا ُما

 

 (. 424)ص:   تفسري اجلاللني  (1) 
 (. 3/72) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني   (2) 
على    انظر:   (3)  الصاوي  اجلاللني حاشية  تفسري  3/152)  تفسري  على  اخلفاجي  الشهاب  حاشية  وانظر:   ،)

 (. 14/129)  حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي (، 6/430البيضاوي )
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ُْجوًرا حمسفإن قلت:  ":  قال جار هللا الزخمشري   قلت:   ما معناه؟  ىجسواِحْجًرا ُما
، وقد فسرنها، وهي هاهنا واقعة على سبيل اجملاز، كأن  هي الكلمة اليت يقوهلا املتعوذ

  :   ، كما قال(1)كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له: حجرا حمجورا
بْغِياانِ حمس ال يبغى أحدمها على صاحبه ابملمازجة، فانتفاء البغي   ي:أ  [، 20:الرمحن ]  ىجسَلا يا

صورة الباغي على صاحبه، فهو يتعوذ  : جعل كل واحد منهما يف  (2) مثة كالتعوذ هاهنا
 .(3) وأشهدها على البالغة ،منه. وهي من أحسن االستعارات 

را حمس  : من ذلك قوله  و * ها يِْدي انلَّاِس   ظا
ا
أ باْت  سا ا كا اِْلاْحرِ بِما ِ وا الْْبا  اُد ِِف  سا الْفا

ِملُوا ِي عا ُهْم باْعضا اَّلَّ    [.41]الروم: ىجسَِلُِذيقا
شبه ما يصيبهم من اآلالم فيحسون هبا إبصابة الطعام   ،اإلذاقة: استعارة مكنيةف

 . (4)حاسة املطعم
قوله ذلك  ت ُِعُهمْ حمس:    *ومن  لِيظ    ُنما غا اب   ذا عا إَِلا  رُُّهْم  ناْضطا ُثمَّ   ىجس قالِيًًل 

أو    ،يثقل عليهم ثقل األجرام الغالظ  "أي:  :قال القاضي البيضاوي    [. 24:لقمان ]
الضغط اإلحراق  إىل  الغالظ)قوله:  و   .(5) "يضم  األجرام  ثقل  عليهم  أن    :يريد  ،(يثقل 

شبه إلزامهم التعذيب وارهاقهم إايه ابضطرار ف  ،الغلظ جماز مستعار من األجرام الغليظة
  ، ثقل األجرام الغالظ ؛ لثقله عليه   ىل الشيء الذي ال يقدر على االنفكاك منهإاملضطر  

   .كنيةامل التبعية  ستعارةاال على طريقة مث سرى منه إىل الفعل  (االضظرار)فاستعري له 
 

 . ا ا حمد ودً َحدًّ أي: ( 1) 
ألن إثبات البغي ونفيه ال يتصور إال فيما يصح وصفه ابلبغي، كذلك قول:  "   :قال العالمة الطييب    (2) 

 . ( 265/ 11)  حاشية الطييب على الكشاف" ا، ال يكون إال فيما يصح منه القول حمجورً  احجرً 
 (. 3/287الكشاف )( 3) 
 (. 21/113التحرير والتنوير )انظر:  (4) 
 (. 4/216)  البيضاوي تفسري  (5) 
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 ابضطرار املضطر ِ   ،وإرهاقهم إايه  ،شبه إلزامهم التعذيب"  :قال الزخمشري  
الغليظة.  الذي ال يقدر على االنفكاك منه. والغلظ: مستعار من األجرام  الشيء  إىل 

 .(1)"ة والثقل على املعذب واملراد الشد  
  ( الغليظ )ألن  ؛  وصف العذاب ابلغليظ، وهو صفة مشبهة توصف هبا األجسامو 

املعاين؛  الذي هو معىن من  للتعذيب  فاستعاره  الرقيق، فهو حقيقة يف األجسام،  ضد 
لفظ  :ألنه مبعىن فاستعار هلا  املعاين،  فالشدة معىًن من  على   (الغلط)  :عذاب شديد، 

 . (2) طريق االستعارة التصرحيية التبعية
اد  حمس  :قوله  :من ذلك و * لِْسناة  ِحدا

ا
لاُقوُكْم بِأ  [.  19]األحزاب: ىجسسا

  ، شبه اللسان ابلسيف املصلت، وحذف ذكر املشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه
اد  حمس  :ولفظ ،ختييل : الضرب، فإثباته :وهو السلق، مبعىن  ترشيح.  :ىجسِحدا

السلق"و  ومده  :أصل  العضو  يدً   ،للقهر  ؛بسط  لسانً سواء كان  أو  فسلق   ، ا 
كما قيل للذم طعن،    ،اهنا ابلضرب جمازً   (السلق)وفسر    .اللسان إبعالن الطعن والذم

 

 (. 3/500الكشاف )( 1) 
صاحب    (2)    على   يقدر  ال   الذي  الشيء  إىل  املضطر   ابضطرار  التعذيب   إلزامهم   شبه   (: االنتصاف)قال 

  البد،   يطلبون   النار   من  يكابدون   ما  لشدة  أهنم  يف   احلديث:   يف  االضطرار  هذا  منه، وتفسري   االنفكاك 
  فهو   اضطرارًا،  اللهب   عود  فيتمنون   اللهب،   كشدة  عليهم  فيكون   . الزمهرير  عليهم  هللا    فريسل 
وتَ   )يَ َرونَ   تعلق الشاعر يف قوله:  البالغة   هذه  وأبذايل.  اضطرار  عن  إخبار 

َ
اًما   امل   َوَخلًفا***فَ َيختارونَ   ق د 

وت  
َ
("     َوامل البيضاويانظر:  ِاضِطرار  التمجيد على  القونوي وابن  الطييب    (، 15/218)  حاشيتا  حاشية 

البن    ،االنتصاف   (،94/ 11(، روح املعاين )7/139(، حاشية الشهاب )12/304)  على الكشاف
  ، شرح شعر املتنيب (،  102  ، أليب احلسن اجلرجاين )ص: الوساطة بني املتنيب وخصومه(،  3/500)املنري  

 (. 2/311)  بن اإلفليلي ال



  

  

   

800 

  

اللسان ابلسيف وحنوه على   .(1)توصيف األلسنة حبداد  :واحلامل عليه وجوز أن يشبه 
 . (3)"الضرب ختيياًل  :مبعىن (،السلق) : ويثبت له ،(2) طريق االستعارة املكنية

ا حمس  : من ذلك قوله  و * ْهرِها ظا ا  لَعا تاراكا  ا  ما ُبوا  سا كا ا  بِما انلَّاسا   ُ اَّللَّ اِخُذ  يُؤا اْو  ل وا
ابَّة     مكنية وقيل: يف الكالم استعارة    .وظهر األرض جماز عن ظاهرها"  [. 45:فاطر]  ىجسِمْن دا

ابَّة  حمسواملراد    ،ختييلية دا ِمْن  ا  لايْها عا تاراكا  ا  على    :أي  [،61]النحل:  ىجسما يدب  حيوان  من 
املعاصي  ؛األرض وحيمل .  (4) "لشؤم  عليها،  اإلنسان  يركب  اليت  ابلدابة  األرض  شبه 

وهو    ،املشبه به مث حذف  من جهة متكنه وتقلبه واستعالئه عليها،  عليها أنواع األثقال،  
وهو    ورمز،  (الدابة) لوازمه،  من  بشيء  دلياًل الظهر )إليه  ليكون  االستعارة    (؛  على 

 املكنية. 
ْهرِهااحمس  :قوله  و  ظا ا  األرض  ىجسلَعا ولكن  وهي غري مذكورة  ،كناية عن   ملِ ع  ، 

   :مما تقدم ومما أتخر  ذلك 
فقوله تقدم  ما  َِلُعْ حمس  :   أما   ُ اَّللَّ نا  َكا ا  ما ما السَّ ِِف  ء   ْ َشا ِمْن  ُه  ِِف ِجزا َلا  وا وااِت 

رِْض 
ا
   . املذكورات الصاحلة لعود اهلاء إليهافهو أقرب  ، [44]فاطر: ىجساْْل

  
 

" أساس البالغة، مادة: )سلق(  ومن اجملاز: سلقه بلسانه، ولسان مسلق"   :قال جار هللا الزخمشري    (1) 
اد  حمس  :ومنه قوله  "  :قال العالمة الطييب   (،1/469) لِْسناة  ِحدا

ا
لاُقوُكْم بِأ حاشية الطييب  "  ىجسسا

الكشاف "8/362)  على  رأسه.  (،  على  ألقاه  أي:  فسلقه،  وطعنه  آذاه.  أي:  بلسانه،  ويقال: سلقه 
قشره أي:  البيض،  وسلق  األرض.  من  استخرجته  أي:  البقل،  األدب "  وسلقت  ديوان    معجم 

(2/176 ) . 
أي: حيث شبه اللسان ابلسيف، وطوي ذكر املشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه، وهو )السلق(، فإثباته:    ( 2) 

 (. 3/256)  حاشية الصاوي على تفسري اجلاللنيختييل، واحلداد: ترشيح. انظر: 
   (.  7/164(، حاشية الشهاب اخلفاجي ) 11/163روح املعاين )  (3) 
 (. 379 -11/378)  روح املعاين  (4) 
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ابَّة  حمسوأما ما أتخر فقوله:   .ألن الدواب على ظهر األرض ؛[ 45]فاطر: ىجسِمْن دا
وظهر األرض، مع ،  وجه األرض  :كيف يقال ملا عليه اخللق من األرض  : فإن قيل

 أن الوجه مقابل الظهر كاملضاد؟ 
واحلمل يكون على الظهر   ،من حيث إن األرض كالدابة احلاملة لألثقال   :نقول

   .ظهر األرض :يقال له
ويقال له: وجه األرض؛ لكون الظاهر منها كالوجه للحيوان، وأن غريه كالبطن،  

الباطن منها يقال ملا عليه اخللق من األرض وجه األرض وظهرها،  .  وهو  أنه  فتحصل 
 .(1) طالق الضدين على شيء واحدإ :فهو من قبيل

عاشور   ابن  اإلمام  مستعار"  :قال  األرض  يستقر   ؛وظهر  الذي  لبسطها 
ا لألرض ابلدابة املركوبة على طريقة املكنية. مث شاع ذلك تشبيهً   ؛عليه خملوقات األرض

   .(2)"فصار من احلقيقة
قوله ذلك  رِينا   فاإِذااحمس  :  *ومن  الُْمنْذا بااُح  صا اءا  فاسا تِِهْم  احا بِسا لا    ىجسنازا

 .  [177:الصافات ]
جبيش هجم    ، بعدما أنذروا به، فلم يبالوا اإلنذار، وأصموا آذاهنم عنه  شبه العذاب 

بفنائهم بغتة  الضمري املسترت يف  وهم يف دايرهم،    ،عليهم، فأنخ  لا حمسففي  استعارة    ىجسنازا
 ختييل.  :ابلكناية، والنزول

  

 

)انظر:    (1)  الغيب  وانظر: 249  / 26مفاتيح  املنري  (،  الشربيين ل   ، السراج    حمي   حاشية (،  3/335)  لخطيب 
  الصاوي على تفسري اجلاللني حاشية  (، طبعة دار الكتب،  7/49)  القاضي  تفسري على  زاده  شيخ  الدين

(3/296 .) 
 (. 22/340) التحرير والتنوير  (2) 
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األلوسي   مكنية"  :قال  استعارة  الضمري  يهجم   ،ويف  العذاب جبيش  شبه 
 . (1)"ختييل :والنزول ،فيحل هبا  ،على قوم وهم يف دايرهم بغتة

مثل ، حيث قال: "طريقة التمثيلأن اآلية جاءت على    الزخمشري    وذكر
هبجومه قومه بعض نصاحهم فلم العذاب النازل هبم بعد ما أنذروه فأنكروه جبيش أنذر  

يلتفتوا إىل إنذاره، وال أخذوا أهبتهم، وال دبروا أمرهم تدبريا ينجيهم، حىت أنخ بفنائهم  
صباحا،   يغريوا  أن  مغاويرهم  عادة  وكانت  دابرهم،  وقطع  الغارة  عليهم  فشن   بغتة، 

ا  فسميت الغارة صباحا وإن وقعت يف وقت آخر، وما فصحت هذه اآلية وال كانت هل
طريقة   على  جمليئها  إال  وطبعك،  نفسك  على  موردها  ويروقك  هبا  حتس  اليت  الروعة 

الكالم استعارة  : "إن يف  (يف )حاشيته على البيضاوي    القونوي  قال  .(2) "التمثيل
 . (الكشاف)كما هو الظاهر من   ،متثيلية

. ابهليئة املأخوذة من أمور  اخل..اهليئة املنتزعة من العذاب وظهوره  ومراده مثلقال:  
تسامحاخل..عديدة لكنه  العبارة  .  مر   .يف  جيعل  أبن  والتخييلية  املكنية  جع واالستعارة 
 .(3) "خالف الظاهر ختييلية  :والنزول ،مكنية :الضمري

تقدم من   وقد  مانع  ال  والتمثيلية  أنه  التبعية  االستعارة  صاحل  ؛  اجتماع  املقام  إذ 
االستقراء، وبه يشعر قول صاحب    :على أن االستعارة التبعية متثيلية   ويدل  هلما. قالوا: 

من، و (املفتاح) يكون وجهه  إما أن  والتشبيه  التشبيه،  ا من عدة  زعً تاالستعارة من فروع 
 . غريه :هو التمثيل، والثاين :لألو ال، وا أمور، أو

  

 

 (. 12/149روح املعاين ) (1) 
 (. 68 /4الكشاف )( 2) 
 (. 345-16/344على البيضاوي ) القونوي حاشية  (3) 
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قوله  و * ذلك  باْت حمس  : من  ذَّ ْوتاادِ  كا
ا
اْْل ُذو  ْوُن  فِرْعا وا ٌد  واَعا نُوح   قاوُْم  بْلاُهْم   ىجسقا

ْوتاادِحمس [،12]ص:
ا
ْونا ذِي اْْل  [. 10]الفجر: ىجسوافِرْعا

الثبات والرسوخ بذي األواتد الثابت من حيث  امللك  املطنب   ،شبه  البيت  وهو 
ْوتاادِحمسواستعري  ، أبواتده

ا
 .  له على سبيل االستعارة التصرحيية ىجسُذو اْْل

ملكه ثبات  يف  فرعون  شبه  سلطنته ،  أو  أطناهبا   ورسوخ  ش د ت  عظيمة  خبيمة  
بيت اثبت أقيم عماده وثبتت أواتده    أو،  وال تقتلعها الرايح  ،لتثبيت وترسخ  ؛ابألواتد

 االستعارة املكنية.   ةا يف النفس على طريقا مضمرً تشبيهً 
خ من  هو  ما  له  قوله:  ختيياًل   : واصهوأثبت  وهو  ْوتاادِحمس ، 

ا
اْْل له.    ؛ىجسُذو  فإنه الزم 

 . كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون الثابت ملكه وسلطنته  :فاملعىن
 مبالغة جبعله عني ملكه.  ؛وصف به فرعونوقيل: 
ْوتاادِحمس  وقيل:

ا
وفرعون ذو   :أي  ،كما يقوي الوتد الشيء  ،اجلنود يقوون ملكه  ىجساْْل

ْوتاادِحمسفاالستعارة عليه تصرحيية يف  ،اجلنود
ا
   . ىجساْْل

ْوتاادِحمسللزوم  ؛وقيل: هو جماز مرسل
ا
   .للجند ىجساْْل

   .(1) اوفيه جماز أيضً  ،املباين العظيمة الثابتة  :وقيل
لايُْكْم بِاْْلاق ِ حمس  :ومن قوله * نِْطُق عا ا كِتااُبناا يا ذا    [.29: اجلاثية] ىجسها

 َ  .(2) أي: يشهد عليكم، وهو استعارة، يقال: نطق الكتاب بكذا، أي: َبني 

 

وال حاجة  "  :   قال الشهاب  (. 299/ 7(، حاشية الشهاب اخلفاجي )12/164روح املعاين )انظر:    (1) 
 . " وهو امللك الثابت فإنه ال وجه له   ،حيث أطلق الالزم، وأريد امللزوم  ،فيه كناية  إىل تكلف أن  

القرطيب   انظر: (  2)  )16/175)  تفسري  للشوكاين  القدير،  فتح  البيان    (، 13/ 5(،  القرآن يف  تلخيص    جمازات 
(2/305 .) 
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أن الكتاب نطق من جهة البيان،    :املعىن؛ ألن  واالستعارة هنا أبلغ من احلقيقة
كما يكون الناطق من جهة اللسان. وشهادة الكتاب ببيانه، أقوى من شهادة اإلنسان 

 . (1)بلسانه
ونه فيذكرون ما عملوا، فكأنه ينطق عليهم ابحلق الذي ال زايدة  ؤ وقيل: إهنم يقر 

 . فيه وال نقصان
عاشور   ابن  اإلمام  إىل  "   :قال  النطق  عقليوإسناد  جماز  وإمنا   ،الكتاب 

الكتاب مالئكة   النطق  تنطق مبا يف  نطقت )للداللة حنو قوهلم:    ؛احلساب، أو استعري 
 .(احلال

أو أبهنا مكتوبة   ، واملعىن: أن فيه شهادة عليهم أبن أعماهلم خمالفة لوصااي الكتاب 
ولتضمن ابلكتاب.  املراد  يف  التأويلني  على  أعماهلم  صحائف  نِْطقُ حمس  :يف   :معىن  ىجس يا

 . (2) ")يشهد( عدي حبرف )على(
ذلك * الُهااحمس  :قوله    :ومن  ْقفا

ا
أ قُلُوب   ا  لَعا ْم 

ا
أ الُْقْرآنا  بَُّرونا  تادا يا فاًلا 

ا
 ىجسأ

واألقفال:    ابلصناديق،  يف عدم إدراكها املعاينشبهت قلوهبم، أي: عقوهلم    [.24:حممد]
العقول يف عدم إدراكها املعاين   :إذ شبهت القلوب، أي  ،مجع قفل، وهو استعارة مكنية

، وال تلتفت حلجة، واستعري هلا شيء  ال تنفتح لوعظة، اليت املغلق  ابألبواب أو الصناديق
 .ختييل :وهي األقفال املختصة هبا، واألقفال من لوازمها،

ذلك: ْسعاسا حمس  :   قوله  *ومن  عا إِذاا  اللَّيِْل  بْ   17  وا الصُّ سا  ِح  وا تانافَّ  ىجس 18إِذاا 
 . [18-17:التكوير]

 

 (. 2/305)تلخيص البيان    (1) 
 (. 25/368التحرير والتنوير ) (2) 
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ْسعاسا حمسو األضداد.  ىجسعا الل يل  من  عسعس  وعسعس  : يقال:  أدبر،  إذا   :إذا 
   .(1)أقبل

شبه الليل إبنسان يقبل ويدبر، مث حذف املشبه به، وأخذ منه شيًئا من لوازمه،  
ْسعاسا حمس  :وهو لفظ أي: أقبل وأدبر، كما شبه الصبح حبيوان حي يتنفس، فحذف   ؛ىجسعا

 .؛ أي: خروج النفس من اجلوف(التنفس)بشيء من لوازمه، وهو  املشبه به، وأيت
يقال:   يتحرك، أو  ال  حبيث  جلس  الذي  احملزون  ابملكروب  املظلم  الليل  شبه 

نه ختلص من واجتمع احلزن يف قلبه، فإذا تنفس وجد راحة. فههنا ملا طلع الصبح فكأ 
 .(2) -يف )مفاتيح الغيب( ذاك– وهو استعارة لطيفة ،فعب عنه ابلتنفس ،ذلك احلزن

تقد   قوله  وقد  يف  أن  سا حمس:  م  تانافَّ إِذاا  بِْح  الصُّ تبعية    ىجسوا تصرحيية  استعارة 
 .مطلقة

وختييلية مكنية  هناك  يكون  أن  مباش وآت من مسافة وجيوز  الصبح  يشبه  ، أبن 
 ختييل. له:  له، وإسنادها التنفسوالقرينة: إثبات بعيدة، 

 

البن  األضدادانظر:  (  1)  الفراء  (.32)ص:  األنباري،  معىن   :  قال  أن  على  املفسرون    : أمجع 
ْسعاسا حمس أقبل بظالمه. قال الفراء:    :  وقال احلسن ،    أدبر، كذا حكاه عنه اجلوهري  :ىجسعا

ألنه    ؛وهذا ال ينايف ما تقدم عنه  .إذا أدبر   (:عسعس الليل )إذا أقبل، و   (:عسعس الليل)  :العرب تقول 
ا  ، وإن كان يف األصل مشرتكً ( أدبر) حكى عن املفسرين أهنم أمجعوا على محل معناه يف هذه اآلية على  

هو من األضداد. قال: واملعنيان يرجعان إىل شيء واحد، وهو   :  بني اإلقبال واإلدابر. قال املبد 
آخره. يف  وإدابره  أوله  الظالم  )  ابتداء  القدير  مادة:  (،  473-472/ 5فتح  للجوهري،  الصحاح، 

  تفسري القرطيب (،  15/262(، روح املعاين )9/118)  تفسري أيب السعود(، وانظر:  949/ 3)  (عسس)
(19/238 .) 

الغيبانظر:    (2)  )(،  31/69)   مفاتيح  البيضاوي  تفسري  على  اخلفاجي  الشهاب  حاشية  (،  8/328حاشية 
 (. 316-16/315)  الطييب على الكشاف
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فيها   يقال:    وهو   ،به  هاملشب    ذفح  وقد  يتنف س،  حي     بكائن  الصبح  تشبيهأو 
سا حمس  :كلمة  وهو  لوازمه  من  بشيء  عنه  وك ينِ    احلي،  الكائن   االستعارة   سبيل  على  ،ىجستانافَّ
 . املكنية

الزخمشري   ونسيم"  :قال جار هللا  إبقباله روح  أقبل  الصبح  أقبل  إذا   ،أن 
نفسً  ذلك  اجملاز فجعل  على  له  الصبح    .ا  تنفس  األلوسي  (1) "وقيل:  قال   . :    

ابجملاز" رحيً   ؛االستعارة  :وعىن  النفس  ملا كان  خاصًّ ألنه  انبساطً ا  القلب  عن  يفرج  ا  ا 
 ؛اوجعل الصبح متنفسً   ،وأطلق عليه االسم استعارة  ،ا شبه ذلك النسيم ابلنفسوانقباضً 

 . (2) وجتوز يف اإلسناد ،ففي الكالم استعارة مصرحة ،ملقارنته له
   .وظاهر كالم بعضهم أنه بعد االستعارة يكون ذلك كناية عن اإلضاءة 

وختييلية مكنية  هناك  يكون  أن  مسافة   وجوز  من  وآت  مباش  الصبح  يشبه  أبن 
كما يف   ،ا على طريق التخييلهبوب نسيمه جمازً   :املراد به   (التنفس)  :ويثبت له  ،بعيدة

ِ حمس ْهدا اَّللَّ نُْقُضونا عا ِينا يا  . [27:البقرة ] ىجساَّلَّ
وكما أنه جيد راحة ابلتنفس    ،وقال اإلمام: النهار يغشيان الليل املظلم كاملكروب 

وهذا أدق   .وطلوعه كأنه ختلص من كرب إىل راحة  ،كذلك ختلص الصبح من الظالم
  .-كما ال خيفى- ( الكشاف)مما عىن 

فكأنه أماته   ،ودفع به إىل حتت األرض  ،وجوز أن يقال: إن الليل ملا غشى النهار
 وهو حنو مما نقل عن اإلمام.   ،فجعل ظهور ضوئه كالتنفس الدال على احلياة ،ودفنه

  

 

 (. 4/711)  الكشاف (1) 
نفسً   (2)  النسيم  ما يهب معه من  به   ، للطفه  ؛ اجبعل  الصبح جمازً   .ولالسرتاحة  إىل  له   ؛ اوأسند  ففيه    ، ملقارنته 

 . استعارة مصرحة
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سا حمسوقيل:    : والظاهر أن التنفس يف اآلية  .اتوسع وامتد حىت صار هنارً   :أي   ىجستانافَّ
الصادق الثاين  الفجر  إىل  معرتضً   ،إشارة  ضوءه  املنتشر  ابألفقوهو  األول   ،ا  خبالف 

مستطياًل   ،الكاذب  يبدو  ما  ابقيهوهو  من  أضوأ  وأعاله  ظلمة  ،  وتعقبه  يعدم  أو    ،مث 
الثاين ينغمر يف  اهليئة  ،يتناقص حىت  أهل  بعض  زعم  ذلك   ،على  حاله يف  أو خيتلف 

 .(1) " اعارضً  :واترة حبسب األزمنة والعروض على ما قيل، ومسي هذا الكاذب  ،اترة
اتْ   ِإَوذااحمس  : من ذلك قوله  *و  وااكُِب انْتاَثا تساقطت   : أي  [، 2:االنفطار ]    ىجسالْكا

حيث شبهت جبواهر قطع سلكها وهي مصرحة   ،إلزالة الكواكبمتفرقة وهو استعارة  
   .(2) أو مكنية

إلزالة الكواكب، فشبهت   ؛االنتثار استعارة"قوله:  "  :الصاوي    الشيخقال  
،  (االنتثار)وهو    ،وطوى ذكر املشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه  ،جبواهر قطع سلكها

 . (3) "ختييل على طريق االستعارة املكنية :فإثباته 
قوله  * ذلك  اب  حمس  : ومن  ذا عا وْطا  سا بُّكا  را لايِْهْم  عا بَّ  قال   [.13:الفجر ]  ىجسفاصا

املعاين: هذا على   ذلك   :عندهم  (السوط)ألن    ؛االستعارةأهل  العذاب، فجرى  غاية 
 لكل عذاب. 

 قال الشاعر: 
 ( 4)وَصب  على الك ف اِر سو َط عذابِ        ه            ن           َر دي        ه            أظَر أن  هللاَ         م  تَ   ألَ 

 

 (. 8/328حاشية الشهاب )، وانظر: ( 15/263روح املعاين )  (1) 
 (. 15/267(، روح املعاين ) 8/330انظر: حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي ) (2) 
 (. 4/281) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني   (3) 
) انظر:    (4)  والبيان  القرطيب  200-199/ 10الكشف  تفسري   .) (20/49( البسيط  التفسري   ،)23 /506  ،)

 (. 20/255حاشية ابن التمجيد )
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القتضائه السرعة يف   ؛ مكنية، فقد استعمل الصب وهو خاص ابملاء  استعارة وفيه  
وطوى ذكر ،  شبه العذاب، يف سرعة نزوله، ابلشيء املصبوب ، فالنزول على املضروب 

 ، وهو )السوط(. املشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه
اب  حمس  : وقوله   ذا عا وْطا  سا بُّكا  را لايِْهْم  عا بَّ  بلفظني:    االستعارةمن    ىجسفاصا

الدوام عن  ينيب  دائمً   ،فالصب  عذااًب  عذهبم  فاملعىن:  اإليالم،  عن  ينيب  ا  والسوط 
 .(1) امً مؤلِ 

الفراء   اب  حمس:  قوله    : وقال  ذا عا وْطا  سا بُّكا  را لايِْهْم  عا بَّ  "ىجسفاصا هذه  : 
  كلمة تقوهلا العرب لكل نوع من العذاب، تدخل فيه السوط. جرى به الكالم واملثل. 

إذ كان فيه    ؛ذلك: أن السوط من عذاهبم الذي يعذبون به، فجرى لكل عذاب ونرى  
 . (2)"عندهم غاية العذاب 

تْحُ حمس  :قوله ومن ذلك * الْفا ِ وا اءا ناُْصُ اَّللَّ  وقد تقدم. [، 1:النصر ]  ىجسإِذاا جا
 يف القرآن الكرمي. املكنية ويف ثنااي هذا الكتاب مناذج كثرية لالستعارة 

 
  

 

 (. 3/156) اإلتقان (، 3/444)   البهان يف علوم القرآنانظر: ( 1) 
 . ( 13/19وانظر: هتذيب اللغة )(،  261/ 3، للفراء )معاين القرآن  (2) 
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تقسيم الستعارة املصرحة ابعتبار الطرفني إىل عنادية :  املطلب اخلامس عشر
 :هت       كم      يَّة وتلميحيَّة، والعنادية إىل ووفاقية

 : قال ابن كرين 
 يتقتفِ  ب    س  فان   ادعنَ ل  فلِ  شيء           يف مع   اجل اهَ فِ رَ طَ  يف ميتنع   إن       
يْ َكا حمس  :    ك          قلناه ما  عكسَ  الوفاق ذات         ْحيايْنااهُ َانا ما

ا
 ىجسًتا فاأ

ُْهمْ حمس: حنو         ة   ي        كم       ا: الته         أوالمها منه        ِ  (1) يحي ةوتلم ىجسفاباْش 
واحدهي    :العنادية  -  1 شيء  يف  طرفيها  اجتماع  ميكن  ال    ، لتنافيهما  ؛اليت 

والظالم النور  للموجودو ،  (2)كاجتماع  املعدوم  اسم  غنائه  ؛كاستعارة  بفتح  -،  (3) لعدم 
فإن املوجود العدمي ؛  املعدوم  كما يف  ،ذلك املوجود  النتفاء النفع يف  ؛: نفعهيأ  -الغني

وال شك   . هلذه املشاهبة  ؛املوجود لفظ املعدومالفائدة هو واملعدوم سواء، فينقل لذلك  
الطرفني معىن  واملعدومأعين  ،أن  املوجود  ش  :  يف  جيتمعان  يكون    ، واحد  يء ال  أبن 

معدومً موجودً  ما  وكذلك عً ا  النقيض،  طريف  على  والوجود  العدم  ألن  واحد؛  آن  يف  ا 
 ميلة اليت لكن بقيت آاثره اجل  ،استعارة اسم املوجود ملن عدم وفقد  ، منعكس ما ذكر

 

 [. 34، 32] كريان   بن  الطيب منظومة  (1) 
ول يف شرح تلخيص املفتاح  (، املط219)ص:  اإليضاح يف علوم البالغة(، 226انظر: خمتصر املعاين )ص: (2)  

 (. 20)ص: االستعارات  على(، الشرح املعني 46(، شرح البوري )ص: 364)ص:
وحنو ذلك،   ( جاء املعدوم)، أو تقول: (املسجد ا يفرأيت اليوم معدومً )ال نفع به:   يزيد الذ  تقول يف كأن  (3) 

ال نفع فيه ابلعدم، واستعري العدم للوجود، واشتق من العدم معدوم مبعىن موجود ال    يفشبه الوجود الذ
فيه  الوجود والعدم ال جيتمعان يف  ،نفع  أن  املعلوم  تبعية عنادية؛ ألن من  ء.  يش  فهو استعارة مصرحة 

للموجود على  وال تتوقف استعارة اسم املعدوم  ":  ( األطول)  قال يف (.  313-3/312حاشية الدسوقي )
نفعهعدم نفعه أصاًل  للنافع ىف أمر غري نفع ىف أمر آخر ابعتبار عدم  األطول  "  ، بل ميكن االستعارة 

 (. 2/259)  شرح تلخيص مفتاح العلوم
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وتدمي يف  يحتي امسه  ذكره،  املوجود ،  الناس  لفظ  نقل  فإذا  فتكون حياة ذكره كحياته، 
املفقود  املعدوم  مآثره حىت كأنه حاضر  ؛وأطلق على  اآلن  ، لوجود  عنه  لكونه    ؛ حتصل 

وكاستعارة    ،(1) عنادية كالعكس  :ا فيها، كانت استعارة لفظ املوجود لذلك املعدوم سببً 
 .إذ امليت ال يوصف ابلضالل؛ ءيش الل يفإذ ال جيتمع املوت والض   ؛امليت للضال ِ 
   :ابن كريان  وقول

ْحيايْنااهُ حمس :     ك            قلناه ما  عكس الوفاق ذات        
ا
يًْتا فاأ نا ما  ىجسَكا

يًْتاحمسمن ابب اللف والنشر املرتب؛ ف   :  ْحيايْنااهُ   حمس، للعنادية، وىجسما
ا
 للوفاقية. ىجس  فاأ

 
واحد  :الوفاقية  -  2 شيء  يف  طرفيها  اجتماع  ميكن  اليت  التنايف  ؛هي     ،لعدم 

 كاجتماع النور واهلدى. 
قول يف  والعنادية  الوفاقية  اجتمعت  ْحيايْنااهُ حمس   :  هوقد 

ا
فاأ يًْتا  ما نا  َكا ْن  واما

ا
 ىجس أ

   [. 122]األنعام:
االنتفاع يف كل،   يترتب نف  :ابملوت، جبامع  اللالض  ( ففي تشبيه  العنادية*أما )

يًْتاحمس  الضالل  :ل، واشتق من املوت مبعىنواستعري املوت للضال ، وهي  ضاالًّ   :مبعىن  ىجسما
 ألنه ال ميكن اجتماع املوت والضالل يف شيء واحد.  ؛عنادية

( ففي  وفاقيةال*وأما  وفاقية(  وهي  للهداية،  اإلحياء  اجتماع  إل  ؛استعارة  مكان 
 . ي وهاد يحميفهو  ،اإلحياء واهلداية يف هللا  

 

 (. 297-2/296)  مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح (، 226)ص: خمتصر املعاين انظر:   (1) 
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السعد   العالمة  )املطول(:    قال  احلقيقي، يف  معناه  من  اإلحياء  "استعار 
املطلوب  إىل  يوصل  الداللة على طريق  اليت هي  للهداية،  الشيء حيًّا؛  ،  (1)وهو جعل 

وأما استعارة امليت للضال فليست   .(2) واإلحياء واهلداية مما ميكن اجتماعهما يف شيء 
ْن  حمس  من هذا القبيل؛ إذ ال ميكن اتصاف امليت ابلضالل؛ فلهذا قال: )أحييناه( يف  واما

ا
أ

ْحيايْنااهُ 
ا
فاأ يًْتا  ما نا  شيء:    .ىجسَكا يف  طرفيها  اجتماع  ميكن  اليت  االستعارة  هذه  ولتسم  

لعدم  ؛كاستعارة اسم املعدوم للموجود  ،ما ممتنعإو ، )وفاقية(؛ ملا بني الطرفني من االتفاق
 . (3)"-كما تقدم- غنائه

العنادية والتمليحية   : االستعارة  :ومن  ضده  ،التهكمية  يف  استعمل  ما  أو   ، ومها 
 . لتنزيل التضاد أو التناقص منزلة التناسب بواسطة متليح أو هتكم؛ نقيضه

   : قول ابن كريان ضمري املثىن يف و 
:       حن ي ة               كم       ا: الته         أوالمها منه      ُْهمْ حمسو  ِ  ي ة  ح مي وتل  ىجسفاباْش 

والوفاقية العنادية  على  واملعىنيعود  بقوله:    :،  املراد  وهي  العنادية،    أوالمها أن 
، وحد  األوىل فقط مستعمل يف ضدِ  معناه أو نقيضه؛ لقصد نوعان: هتكمي ة وتلميحية 

وسخرية هتكم   بقوله  واستهزاء  ذلك  مث ل  مث   ، :  َِلم  حمس
ا
أ اب   بِعاذا ُْهْم  ِ آل  ]  ىجسفاباْش 

 

  : ابإلحياء مبعىن   طريق يوصل إىل املطلوبتشبيه اهلداية مبعىن الداللة على  ":  قال العالمة الدسوقي  (  1) 
ترتب االنتفاع واملآثر    : ا، وادعاء أنه فرد من أفرادها، ووجه الشبه بني اإلحياء واهلداية حيًّ   الشيء جعل  

منهما، وإمنا    االنتفاع على كل     يترتب نف  :منهما، كما أن وجه الشبه بني اإلماتة واإلضالل   على كل   
  ، الستعارة املصدر  ؛ ؛ ألن استعارته تبعية( أحييناه)   : أعين  ، مع أن املستعار الفعل  ( استعار اإلحياء)  : قال

 (. 3/311) حاشية الدسوقي   "اإلحياء  : أعين
هللا    يف : فقد اجتمعا  أي  شيء،   يف : من الشيئني اللذين ميكن اجتماعهما  أيمما ميكن اجتماعهما(  )قوله:    (2) 

(3/311)  حاشية الدسوقي على خمتصر املعاين ي" وهاد   يفإنه حمي ؛ . 
املفتاح  (3)  تلخيص  شرح  يف  وانظر:  ( 364)ص:   املطول  املعاين،  األفراح    (،226)ص:  خمتصر  عروس 

 (. 3/155)  اإلتقان يف علوم القرآن  (، 105-3/104)(، بغية اإليضاح  2/154-155)
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  نذرهم به، استعري لفظ )التبشري( الذي هو اإلخبار مبا يظهر سرورًا واملراد: أ  [.21:عمران
. ومنه  يف املخب به؛ لإلنذار الذي هو ضده، جبعل البشارة جنًسا له؛ استهزاء وسخرية 

رِيمُ حمس   :  قوله
زِيُز الْكا نْتا الْعا

ا
   [. 49:الدخان] ىجسُذْق إِنَّكا أ

وأما التهكمية فهي التلميحية، إال أن الفرق بينهما كان ابلقصد واالعتبار، فإن  
والسخرية   والظرافة فتهكميةقصدت االستهزاء  السامع واملالحة  تنشيط  ، وإن قصدت 

   . (1)فتلميحية
 وهاك بيان ذلك:

 
 :والتمليحية التهكمية   - 3

 :املراد منهما  أ. بيان املعىن
مستعمل  ،  (التمليحية)و  (التهكمية )  :العناديةومن    لفظ  أ   يفومها    ي ضده، 

متليح    :بواسطة  ، لتنزيل التضاد أو التناقص منزلة التناسب  ؛( 2) ضد موضوعه، أو نقيضه
 . (3) أو هتكم
 . م واهلزء والسخريةالتهك   :ما كان الغرض منها :مية التهك  ف
.  لالستظراف  ؛ ء مليحيإيراد القبيح بصورة ش  : ما كان الغرض منها  :التمليحيةو 

 ويعتب يف ذلك: القصد والغرض.

 

 (. 47البوري على منظومة ابن كريان )ص:انظر: شرح   (1) 

اللذان ال جيتمعان  (2)  اللذان ال جيتمعان    ، الضدان: مها األمران الوجوداين  وقد يرتفعان، والنقيضان: األمران 
 (. 3/314)  حاشية الدسوقي ي. عدم :واآلخر  ي،وجود :وال يرتفعان، وأحدمها 

 (. هو كحامت)وللبخيل:   (، ما أشبهه ابألسد) فيقال للجبان:  (3) 
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الكرمي :  الدال على وصف شريف على ضده: كإطالق وحاصله: أن يطلق اللفظ  
، وال يصح فيهما إطالق البخيل على الكرمي، وال (1) على البخيل، واألسد على اجلبان

إطالق اجلبان على األسد، وقد علمت من هذا أن التهكمية والتمليحية مبعىن، إال أن  
  : ضد معناه  للفظ يف الفارق بينهما من جهة أنه إن كان الغرض احلامل على استعمال ا

اهلزء والسخرية ابملقول فيه كانت هتكمية، وإن كان الغرض احلامل على ذلك الغرض 
ء مليح ياإلتيان بش   :بواسطة  ،وإزالة السآمة عنهم  ،احلامل على ذلك بسط السامعني

  ؛ منزلة التناسب  مستظرف كانت متليحية، فإذا أطلق األسد على اجلبان فقد نزل التضاد  
متليحً مً هتك   أو  جبامع  ،اا  ابألسد  اجلبان  يف  :وشبه  املوجودة  وهو -    املشبه  الشجاعة 

يف  ، تنزياًل   -اجلبان به   واملوجودة  األسد -  املشبه  األسد   ، حقيقة  -وهو  اسم  واستعري 
 . (2) للجبان استعارة مصرحة

شرتاك  الا  نظرً   ؛قد ينتزع من نفس التضاد  (3) واعلم أن الشبهقال يف )املفتاح(: "
فيه صاحبه  ،الضدين  مبضادة  منهما  واحد  اتصاف كل  حيث  منزلة    ، من  ينزل  مث 

إنه    :وللبخيل  !ما أشبهه ابألسد  :فيقال للجبان  ،متليح أو هتكم  :بواسطة  (4) التناسب
 . (5)"-وهللا املستعان - ! حامت اثن

 

مواهب الفتاح  . انظر:  والذوق شاهد صدق على اعتبارمها يف عرف البلغاء   ،بقرائن األحوالاملراد  فهم  يو   (1) 
(2/298-299 .) 

 (. 226ص:خمتصر املعاين )، ( 2/155)عروس األفراح  (، وانظر: 431-3/313)حاشية الدسوقي  انظر: ( 2) 
 أي: وجه الشبه. ( 3) 
  عروس األفراح   "لآلخر ىف مضادته له  منهما مساو  ألن كالًّ   ؛ألن الضدين متناسبان مشرتكان ىف الضدية "  (4) 

(2/65 .) 
(،  140/ 3)   حاشية الدسوقي (،  202)ص:  اإليضاح يف علوم البالغة (، وانظر:  355)ص:  مفتاح العلوم   (5) 

العلوم مفتاح  الفتاح(،  2/173)   األطول شرح تلخيص    (، 3/71بغية اإليضاح )  (،2/157)   مواهب 
 (. 663/ 1)  حاشية الطييب على الكشاف



  

  

   

814 

  

اآلحد  أطالق  إن  أالتحقيق  "  (:التلويح)  ويف على  قبيل املتقابلني  من  خر 
التناسب  ،االستعارة التقابل منزلة  كما يف ،  و مشاكلةأ  و هتكمأمتليح  بواسطة    ،بتنزيل 

أو مشاكلة   ،أو تفاؤل كما يف إطالق البصري على األعمى ،إطالق الشجاع على اجلبان 
 . (1)"كما يف إطالق السيئة على جزاء السيئة، وما أشبه ذلك 

ال جيتمع  املرزوقيكما  ،  تهكمال  مع  تمليحوقد  اإلمام  قول     قال  يف 
 احلماسي: 
 ياك حس ِ    ح  ظه الض     لغي ل     فس           يد  س وع    ن أيب أن اين ع أت        

   .(2) اهلزء والتمليح  :إن قائل هذه األبيات قد قصد هبا
: للشخص املعلوم ابجلنب: يللجبان، أ  -مثاًل –  فيقال،  اعً مانع من قصدمها مال  و 

الشخص املعلوم ابلبخل: )هو حامت    :ي، وللبخيل، أ!(الشجاعة  يف  )ما أشبهه ابألسد
   .اولقصدمها معً  ،ولقصد التهكم ،وكال املثالني صاحل لقصد التمليح  !(،الكرم يف

، وإمنا  -مثاًل –لصداقة له    ؛ االستهزاء ابملشبه  :قامت القرائن على عدم قصدفإذا  
أ التمليح،  السامع، كانت ي قصد  عند  ويستظرف  يستبدع  مليح  بشيء  اإلتيان   :

  .االواسطة متلحيً 
  مَث   لعداوة وغضب من غري أن يكون  ؛وإذا قامت على قصد االستهزاء ابملخاطب

   .التهكم :الواسطةمن تقصد ظرافة الكالم معه كانت 

 

التوضيح  (1)  على  التلويح  وانظر:  1/141)   شرح  السيالكويت (،  املطول   حاشية  (،  482)ص:  على كتاب 
 (. 140، أليب البقاء الكفوي )ص:الكليات 

احلماسة   (2)  ديوان  أليب شرح  األصفهاين  ،  العلوم   (، 552)ص:  املرزوقي  مفتاح  تلخيص  شرح    األطول 
وهو    ،ابتلى ابلسل  :أي  (،أسل)الضحاك اسم أيب أنس. و  (:فسل لغيظة الضحاك )  : قولهو   (.2/137)

 : ذاب. ( سل)ومعىن    داء معروف.
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معً  قصدمها  على  قامت  م  ؛اوإذا  وإذايته  إهانته  فقصدت  املشبه  وجود لعداوة  ع 
 معه كان كالمها واسطة.   غاية الظرافة واملالحة  سامع يقصد إجياد الكالم يف
ما يفيد هناية املدح   يط  ألن إفادة هناية الذم املقصودة يفأما التمليح فيما ذكر ف

   . مما يستملح
يطل  ما  بعكس  اإلتيان  فألن  التهكم  يفوأما  اإلهانة  ب  لتلك  معروف    ، طيه 

وهلذا يقال عند مناولته استهزاء: خذ اخلبز،    ؛ -مثاًل –كمناولة حجر عند طلب خبز  
كما    ،هذا التشبيه بصيغة التعجب واملبالغة   التعبري يفوألجل قصد هناية اإلهانة نسب  

الوجه حنن  ىف الوجه، مث ال خيفى أن    ؛املثالني، وإمنا زدن ذكر  املراد من  لقصد إيضاح 
التناسب   منزلة  تنزيله  عن  مؤخر  التضاد  من  الوجه  قررن-انتزاع  ما  فالتعبري -على   ،

التنزيل للرتتب الذكرى، إال أن يراد ابالنتزاع قصده، ويراعى ىف التنزيل هنايته    يف  (مث(   :ب
وهو حتقيق نفيس ذكره   –تأملف-على ابهبا    ( مث)فيوجد حينئذ الرتتب واملهلة، فتكون  

   .(1)"-(احمواهب الفتيف )  املغريبالعالمة ابن يعقوب 
 

 : ح تمليالملا كان من قبيل التهكم أو الكرمي مناذج من القرآن ب. 
القبيلف* هذا  َِلم  حمس  : قوله    : من 

ا
أ اب   بِعاذا ُْهْم  ِ عمران ]  ىجسفاباْش  ل ز ِ ن     [. 21:آل 

واإلنذارالتضاد   التبشري  بني  ابلبشارة   بينهما،   التناسب  منزلةَ     اإلنذار   : جبامع  ،فشبه 
لإلنذار    ؛البشارة  :ابلنسبة للمشبه، واستعري اسم  اوإن كان تنزيليًّ   ،كل     إدخال السرور يف

يف اإلنذار  إدخال  البشارة   بسبب  واالدعاء  جنس  التشبيه  تناسي  من بعد  واشتق   ،

 

 (. 159-2/158)  مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح   (1) 
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التهكمية   :مبعىن  (ربش ِ )  :البشارة التبعية  التصرحيية  االستعارة  طريق  على  وهي    ،أنذر 
 .(1) واحدعنادية؛ ألن التبشري واإلنذار مما ال جيتمعان يف شيء 

وحقيقة التبشري: اإلخبار مبا يظهر "  :   حممد الطاهر بن عاشورقال العالمة  
اإلخبار    : إذ أريد به  ؛ وهو هنا مستعمل يف ضد حقيقته  -بفتح الباء -  (املخب)سرور  

عند   معدود  الضد  االستعمال يف  فهذا  املخبين،  موجب حلزن  وهو  العذاب،  حبصول 
ألن تشبيه الضد بضده ال يروج يف    (؛هتكمية)  :علماء البيان من االستعارة، ويسموهنا

ا أو  التهكم،  معىن  على  إال  أحد  ابن كلثومعقل  عمرو  أطلق  اسم   لتمليح، كما 
 يف قوله:  قرى على قتل األعداءاء، وأطلق الاألضياف على األعد

 ا   تمون  قرى أن تش   َنا ال   ل    فَعج             ا   ن    اِف مِ        يَ  زَِل اأَلض        ن   ت م  مَ       نَ زَل     
 ( 3) "(2) َل الص ب ِح ِمر َداًة َطح و نَ       ق  بَ ي             رَاك م           ا قِ        ل نَ       ج    عَ       اك م  فَ   نَ        قَ َري     

السكاكي التضاد"   :  قال  شبه  انتزاع  بواسطة  بشبه  وإحلاقه    ،(4)وذلك 
 .(5) " التهكم أو التمليح :بطريق التناسب

 

الدسوقي  انظر:    (1)  )ص:314/ 3)حاشية  املطول  وانظر:  الفتاح  (،  365(،  (،  299-2/298)مواهب 
   (.2/261) األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ، ( 3/238)  املنهاج

أراد:    نزلتم حبيث نزل األضياف فعجلنا القرى. وإمنا هذا مثل.  واملعىن:  (.73)ص:  ديوان عمرو بن كلثوم  (2) 
فتكونوا  ،  ويقال: معناه عاجلناكم ابلقتال قبل أن توقعوا بنا عاجلناكم ابحلرب ومل ننتظركم أن تشتمون.  

شبه الكتيبة هبا فقال: جعلنا قراكم  و   ،)مرداة(: صخرة. فاستعار املرداة للحرب و   ا لشتم الناس إاين.سببً 
تطحنكم بكتيبة  ولقيناكم  احلرب،  بنا  نزلتم  الرحى   إذ  انظر:  طحن  الطوال  "  السبع  القصائد  شرح 

أليب  اجلاهليات  األنباري،  القاسم  بن  حممد  السبع(،  421-420)ص:  بكر  املعلقات  لشرح    لز وزين ، 
 (. 223-222)ص:

 . (3/207) التحرير والتنوير  (3) 
 . أي: اتصاف كل مبضاده اآلخر  (4) 
 (. 2/735)  حتقيق الفوائد الغياثية  (، وانظر:375)ص:  مفتاح العلوم  (5) 
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َِلًماحمس: وحنوه قوله *
ا
ابًا أ ذا اُهْم عا نَّ ل

ا
ِ الُْمناافِقِيا بِأ ِ اْش   [. 138:النساء] ىجسب

احمس  :*ومن ذلك قوله  اها يَّانا ُمرْسا
ا
ةِ أ اعا ِن السَّ لُوناكا عا

ا
اْسأ  [. 187:األعراف] ىجسي

الزخمشري   هللا  جار  للثراي.    (الس اَعة")  :قال  الغالبة، كالنجم  األمساء  من 
لطوهلا، أو    ؛أو لسرعة حساهبا، أو على العكس  ، لوقوعها بغتة  ؛ ومسيت القيامة ابلساعة

 .(1)"على طوهلا كساعة من الساعات عند اخللق  ألهنا عند هللا 
ناء على عكس ما هي ب  ؛لعكس(: أي: مسيت القيامة ابلساعةقوله: )أو على اف

َمه  ال  ا، كما مسيت متليحً  ؛عليه من الطول  . (3) "اكافورً   :، واألسود(2) مفازة : َمه 
ذلك *  آياةً حمس  :قوله    :ومن  كا  لْفا خا ْن  لِما ِِلاُكونا  نِكا  بِبادا يكا  ِ ُنناج     ىجسفااَْلاوْما 

البحر"  [. 92:يونس ] وليس مسوغها   استعارة هتكمية.  فإطالق اإلجناء على إخراجه من 
ألن إخراجه إىل الب    ؛كما هو الغالب يف نوعها، بل فيها عالقة املشاهبة  ،التهكم احملض

 

 (. 183/ 2) الكشاف  (1) 
َمه  ال  )  (2)  َمهاِمه  :  ( َمه  َومَج ع َها  الَقف ر،  والَب ِي ة  انظر:  املفازة   واألثر .  احلديث  غريب  )النهاية يف  مادة:  (  مهمه، 

اجلوهري  4/376) قال   .):  " ا(املهمه )و البعيدة  املفازة  واجلمعأل:  الصحاح،  املهامه  : طراف،   "
 . ( 6/2250( )مههمادة: )

الكشاف  (3)  على  الطييب  البيضاوي  (،  6/690)  حاشية  تفسري  على  اخلفاجي  الشهاب  حاشية  وانظر: 
(4/240( املعاين  روح  ما   فمن   (. 5/122(،  العربية  يف  ،  على   يكون  األمساء  تسمية   كما  الضِ دِ    يف 

....إىل غري  فضة   : ا، واألمة السوداءكافورً   :العبد األسود   يسم ى   وكما  بصريًا،   واألعمى:   سليًما،   امللدوغ: 
ا على جهة التفاؤل ابلسالمة، كما  إمنا مسي امللدوغ سليمً "  :  قال األصمعي وأبو عبيدذلك.  

قال: قال بعض العرب:      الفراءوعن    مفازة على جهة التفاؤل ملن دخلها ابلفوز.   : مسيت املهلكة 
َلم ملا به  ؛ اإمنا مسي امللدوغ سليمً   (. 106)ص:  األضدادانظر:  "ألن ه م س 
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يشبه اإلجناء، ولكنه ضد اإلجناء، فكان ابملشاهبة، استعارة، وابلضدية   (1) بشكتهكاماًل 
 .(2) " اهتكمً 

ذلك و * ابا حمس  : قوله    :من  َضا ا   وا تِيها
ْ
ياأ ئِنًَّة  ُمْطما آِمناًة  ناْت  َكا قاْرياًة  ثاًًل  ما  ُ اَّللَّ

اْْلاوِْف  وا اْْلُوِع  ِِلااسا   ُ اَّللَّ ا  ها ذااقا
ا
فاأ  ِ اَّللَّ نُْعِم 

ا
بِأ راْت  فا فاكا ن   َكا ما  ِ

ُك  ِمْن  ًدا  راغا ا    ىجس رِزُْقها
 . [ 112]النحل:

إلحاطة ما   ؛امستعارً ملا كان اللباس  "   :   حممد الطاهر بن عاشور   اإلمامقال  
ذلك   أن  إفادة  أريد  ومالزمته  واخلوف  اجلوع  من  َتِقرٌّ    ،منهمم َتَمكِ ٌن  غشيهم  يف وم س 

البطن يف  الطعام  استقرار  واحللق  ،إدراكهم  اللسان  يف  يذاق  اجلوف   ،إذ  يف  وحيس 
 واألمعاء.

فعل له  ومجعً متليحً   ( اإلذاقة)  :فاستعري  واللباسا  الطعام  بني  القرى   ؛ا  غاية  ألن 
للضيف  :واإلكرام يؤدب  استعاراتن    ،أن  فكانت  وبرد،  إزار  من  خلعة  عليه  وخيلع 

 هتكميتان. 
 فحصل يف اآلية استعاراتن: 

   . وهي تبعية مصرحة ،: استعارة اإلذاقةاألوىل
 . (3) "وهي أصلية مصرحة ،اللباس  :والثانية

 . اآلية ثالث استعارات يف هذه  تقدم أن وقد
  

 

 )الشكة(: ما يلبس من السالح. ( 1) 
 (. 11/278) التحرير والتنوير   (2) 
 (. 14/307)  املصدر السابق  (3) 
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نْتا اْْلالِيُم الرَِّشيدُ حمس    :قوله    ذلك:ومن  *
ا السفيه   أي:  [، 87:هود]  ىجسإِنَّكا ْلا

   .(1) تهكمال ، على سبيلالغوي
اِط اْْلاِحيمِ حمس :ومثله قوله *  [. 23:الصافات ] ىجسفااْهُدوُهْم إَِلا ِِصا

َِلم  حمس :وارد على الصحيح مورد التهكم على حدوهو 
ا
اب  أ ذا ُْهْم بِعا ِ  .(2)ىجسفاباْش 

فإن قيل: كيف جعلت اهلدى داللة بلطف، وقد قال هللا "  :قال الراغب  
:  اِط اْْلاِحيمِ حمس نَُّه   ُكتِبا حمس  :وقال    ،ىجسفااْهُدوُهْم إَِلا ِِصا

ا
هُ فاأ َلَّ ْن تاوا نَُّه ما

ا
لايْهِ أ عا

عِريِ  السَّ اِب  ذا عا إَِلا  ياْهِديهِ  وا استعماهلم    ؟ (3) [4:احلج]  ىجسيُِضلُُّه  قيل: إن ذلك على حسب 
التهكم بني  وقد    . (4)"اللفظ على  التضاد  وبني    (اهلداية )نزل  بلطف،  الداللة  اليت هي 

ابهلداية،   العنيف  األخذ  شبه  مث  التناسب،  منزلة  وعنف  بقهر  الشيء  مبجامع  األخذ 
  ( اهلداية) :ا يف املشبه، مث استعري لفظجبامع ما يرتتب على كل من اخلري، وإن كان تنزيليًّ 

على سبيل    ، مبعىن: جروهم بشدة وعنف  (اهدوهم)خذ ابلقسر والعنف، واشتق منه: ألل
 .(5) لعدم أتيت اجتماع اللطف والعنف يف شيء واحد ؛االستعارة التهكمية، وهي عنادية

ادُ حمس  :قوله  :ومن ذلك * ا فابِئْسا الِْمها نَّما ياْصلاْوناها ها  [. 56]ص: ىجسجا

 

العلومانظر:  (  1)  البالغة(،  381)ص:  مفتاح  علوم  يف  اإليضاح(،  226)ص:  اإليضاح  (،  3/117)  بغية 
 (. 3/155)  القرآناإلتقان يف علوم (، 444)ص:  القريواين ، أليب احلسن النكت يف القرآن الكرمي

 (. 1/94انظر: روح املعاين )  (2) 
استعارة على سبيل    يستعمل يف الداللة على الشركما  يف اإلرشاد والداللة على اخلري،  فيستعمل اهلدى    (3) 

 التهكم. 
 (. 835، مادة: )هدى( )ص:املفردات  (، 60/ 1)  تفسري الراغب األصفهاين  (4) 
 (. 5/111) املنهاج  (5) 
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ادُ حمس     :عب عن جهنم ب من النار  شبه ما هم فيه  حيث  على وجه االستعارة،    ىجسالِْمها
ابملهاد حتتهم  النائم  ، من  فراش  ادٌ حمس  : كقوله    ، وهو  ِمها نَّما  ها جا ِمْن  اُهْم    ىجس ل

 . [41]األعراف:
عرفة   ابن  اإلمام  الراحة    :قال  فراش  هو  املهاد  أن  املفسرين  بعض  "ذكر 

)التهكم(، كقوله   اآلية  يف  يكون  هذا  فعلى  عليه،  يسرتاح  ُْهْم حمس  :الذي  ِ فاباْش 
َِلم  

ا
اب  أ  .(1) فأسندت البشارة للعذاب، كما أسند الذم لفراش الراحة" ،ىجسبِعاذا
ذلك * رِيمُ   ُذقْ حمس  : قوله    :ومن 

الْكا زِيُز  الْعا نْتا 
ا
أ وهو   [.49:الدخان]  ىجسإِنَّكا 

أنت الذليل   : عكس مدلوله، أي  : واملقصود  الضدية.   :خب مستعمل يف التهكم بعالقة"
 . (2) "املهان، والتأكيد للمعىن التهكمي

القبيل* هذا  لْ حمس   :قوله    :ومن  لُونا   ها ْفعا يا نُوا  َكا ا  ما اُر  الُْكفَّ  ىجسثُو ِبا 
به من اخلري على فعل حممودحقيقة  و     [36:املطففني] استعماله يف  و   ،الثواب: ما جيازى 

 جزاء الشر استعارة هتكمية. 
به املتهكم  على  الغضب  عبارة عن شدة  اللغة  إسقاط   ؛ والتهكم ىف  من  فيه  ملا 

، إذا سقط طيها. وهو كثري (3) (هتكمت البئر)وحط منزلته وحاله، واشتقاقه من:    ،أمره
 . (4)خاصة عند عروض ذكر الكفار وأهل الشرك والنفاق ، التدوار ىف كتاب هللا  

 
  

 

 (. 1/265املعرفة من تفسري اإلمام ابن عرفة ) درر ( 1) 
 (. 3/91الطراز ) (، وانظر:25/316) التحرير والتنوير  (2) 
 (. 400-1/396) د. عبد القادر حممد املعتصم دمهان يف القرآن الكرمي،  أساليب اخلطاب انظر: ( 3) 
، د. عبد  خطاب: )التهكم يف القرآن الكرمي( ابلبحث يف )أساليب اخلطاب(  وقد أ فرد(.  1/128)  الطراز  (4) 

 (. 428-1/396)  القادر حممد املعتصم دمهان 
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 : اإلفراد والرتكيب الستعارة من حيث  عشر: املطلب السادس
 مفردة ومركبة. تنقسم االستعارة من حيث اإلفراد والرتكيب إىل 

 
 الستعارة املفردة:  – 1

لفظً   وهي فيها  املستعار  التصرحيية   ،اا مفردً ما كان  الشأن يف االستعارة  كما هو 
 واملكنية. 
 :املركبةالستعارة  – 2
 .  (االستعارة التمثيلية) وهيا، هي ما كان املستعار فيها تركيبً و 
 

 :الستعارة التمثيليةأ. 
مع   ،لعَّلقة املشاهبة  ؛تركيب استعمل يف غري ما وضع له)  :التمثيليةاالستعارة  

 . (نة مانعة من إرادة املعىن األصليقري
حبيث يكون كل من املشبه واملشبه به هيأة منتزعة من وال بد فيها من الرتكيب،  

مث تدخل    ، أبخرىتني منتزعتني من أمرين، أو أمور وذلك أبن تشبه إحدى صور ،  متعدد
وهي كثرية  ،  ويسمى ابالستعارة التمثيلية   . مبالغة يف التشبيه  ؛املشبه يف الصورة املشبه هبا 

 .-كما تقدم– ( األمثال السائرة)الورود يف 
لفظً و  التمثيلية قد يكون  كما حقق -  على معىن مركب  ا داالًّ ا مفردً املستعار يف 

السعد   العالمة  قوله    (االستحياء)  :كلفظ،  -(1)ذلك  َلا حمس:  يف  ا  اَّللَّ إِنَّ 

 

اخلفاجي  (1)  الشهاب  حاشية  البيضاوي   انظر:  تفسري  وابن    (، 2/86)  (، 254/ 1)  على  القونوي  حاشيتا 
البيضاوي  التمجيد تفسري  )2/48)   على  البيضاوي   (.17-18/ 3(،  تفسري  على  السيوطي    = حاشية 
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ا ها فاوْقا ا  ما فا ًة  باُعوضا ا  ما ثاًًل  ما ياْْضِبا  ْن 
ا
أ اْستاْحِِي  يرتك ضرب   : أي  [، 26]البقرة:  ىجسي املثل    ال 

هبا  يتمثل  أن  يستحيي  من  ترك  تغري  فأصل    .(1) حلقارهتا  ؛ابلبعوضة  وانكسار احلياء: 
  به،   غري موصوف  منزه عنه،  وهللا    يعرتي اإلنسان من خوف ما يعاب به ويذم،

 وقد استعمل هنا يف املعىن املرتتب عليه، أو الزمه، وهو الرتك. 
رب   يستحىي  أما  فقالوا:  الكفرة،  العبارة يف كالم  هذه  تقع  أن  أن   وجيوز  حممد 

مثاًل  والعنكبوت يضرب  ابلذابب  اجلواب على   ،املقابلةفجاءت على سبيل    ،  وإطباق 
 .من كالمهم بديع، وطراز عجيب السؤال. وهو فنٌّ 

ا حمس :وكلفظ ب ِِهمْ حمس يف ىجسلَعا ا ُهًدى ِمْن را ولائِكا لَعا
ُ
 .-تقدم وقد- [5:البقرة] ىجسأ

التمثيلية  وختييليةتكون    واالستعارة  املنتزعة    ،حتقيقة  هي  أفالتحقيقية  مور من 
اخلارج،  متحققة   هلا يف  يف  حتقق  ال  مفروضة  متخيلة  أمور  من  املنتزعة  هي  والتخييلية 

 .اخلارج وال يف الذهن
التمثيلية   يف  واالستعارة  الورود  السائرة )كثرية  حنو:  (األمثال  ضيعت )،  الصيف 

وإذا فشت وشاعت االستعارة التمثيلية  ،  )أراك تقدم رجاًل وتؤخر أخرى(وحنو:    (،اللنب
 .-كما تقدم- امطلقً  ري  غَ ال ي    ( اًل ثَ مَ ) : تكون فإهنا  استعماهلا وكث ر 

تقدمو  أعم من االستعارة وأن    (، والتمثيل  االستعارة   بني   الفرق)  بيان  قد  التمثيل 
يطلق   حيث  فيطلق  علىالتمثيلية،  البالغة،  فنون  من  فن  من  االستعارة  )على    أكثر 

   .(التشبيه املركب)، وعلى (الكناية )، وعلى (ضرب املثل)، وعلى ( التمثيلية

 

السيالكويت ،  ( 2/147)= املطول  حاشية  كتاب  الفتاح    (، 516)ص:   على  (،   2/347)مواهب 
(2/393 ) . 

 (. 2/18) ابن التمجيد (، حاشية 1/113انظر: الكشاف ) (1)
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فإن كل )استعارة    ،عموم وخصوص مطلق  )االستعارة التمثيلية( فبني )التمثيل(، و
   .متثيلية( هي متثيل، وليس كل متثيل استعارة

يطلق   البعض   كذلك  التشبيهكما  بتقييد  أمور جمتمعة  منتزع من  متثيل  على كل 
التمثيلي(،   ابلبعض، )التشبيه  االستعارة  وهو  من  قريب  ال ومن  .وهو  يف          ري  قرآن كث ه 

 -ك م ا ت ق دم-
 . (التشبيه التمثيليأقسام )بيان كذلك   تقدموقد 

اجملاز   من  تقدم-واالستعارة  واجملاز-كما  مركب،    ،  وغري  مركًبا  يكون  املرسل 
 واالستعارة كذلك تكون مركبة وغري مركبة، فاملركبة هي التمثيلية.  

،  يتبني الفرق بني اجملاز املرسل املركب وبني االستعارة التمثيلية ابلنظر إىل العالقة و 
 (. استعارة متثيليةفإنه يسمى: ) املشاهبة  : عالقتهفإن كانت 

 ا.  مركبً ا مرساًل جمازً  املشاهبة فإنه يسمى:وإن كانت غري 
دةٌ فاجملاز املرسل    ، واجل  ز ئي ة  ،وال م َسب ِبي ة،  كالسببي ة،  عالقته غري املشاهبة، وهي متعدِ 

الشيء  ،والكلِ ي ة ما كاَن  املاضي  واعتباِر  الزماِن  يف  الزماِن  ،  عليِه  يف  يكون   ما  واعتباِر 
َبل والتقييد، واآللية  ، واملزومية  ، والالزمية  ،واحملِلي ة   ، واحلالِي ة  ،املستق  واإلطالق  والعموم   ، 

ية،  ،  واجملاورة  ،واملبدلية  ، يةلوالبدواخلصوص،   إطالق  )من حنو:    والتعلق االشتقاقيوالضدِ 
  ، اسم الفاعل على اسم املفعولو   ،اسم الفاعل على املصدرو ،  املصدر على اسم املفعول

 .(1).إىل غري ذلك (..اسم املفعول على اسم الفاعلو 

 

يف  انظر:    (1)  والبيانالتبيان  لاملعاين  وانظر:122-117)ص:  لطييب ،  السمرقندية    (،  على  البيجوري  الشيخ  حاشية 
 (. 26-25)ص:
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أنه   اإلنشاءكما  يف  املستعملة  اخلبية  املركبات  يف  والدعاء، حسرالت  ك  ،يقع   ، 
يف املركبات االنشائية: كاألمر،   يقعو ..إىل غري ذلك،  إظهار  السرور، و إظهار الضعفو 

 ى.والنهي، واالستفهام اليت خرجت عن معانيها األصلية، واستعملت يف معان أخر 
 

 مناذج من الستعارة التمثيلية: ب. 
ذلك * دُّ   ُثمَّ حمس  :  فمن  شا

ا
أ ْو 

ا
أ اراةِ  ْْلِجا َكا فاَِها  ذالِكا  باْعِد  ِمْن  قُلُوبُُكْم  ْت  قاسا

 وقد تقدم. ،[ 74]البقرة: ىجسقاْسواًة 
ذلك  * ًناحمس:    قولهومن  سا حا قارًْضا  ا  اَّللَّ ُيْقرُِض  ِي  اَّلَّ ذاا  ْن  [،  245]البقرة:  ىجسما

 وقد تقدم.  ،[11]احلديد:
قوله  * ذلك  دِ حمس  : ومن  قا ا  فا اها ل اما  انْفِصا َلا  الُْوثِْقا  ةِ  بِالُْعْروا كا    ىجساْستاْمسا

استعارة ف  .[256]البقرة: بدين اإلسالم وأحكامه حبال    ،متثيلية  فيه  شبه حال من متسك 
أن كالًّ  جبامع  الوثقى،  ابلعروة  متسك  وال  من  االنفكاك  ال خيشى  واستعري االنقطاع   ،

ألنه من مالئمات املشبه  ؛  ترشيحان  :وعدم االنفصام  واالستمساك  ، املشبه به للمشبه
يتدىل من  "  :الزخمشري  جار هللا  قال    .به أراد أن  املتوكل حبال من  مثلت حال 

 . (1) "أبن استمسك أبوثق عروة من حبل متني مأمون انقطاعه  ،شاهق، فاحتاط لنفسه
السعود  و  أبو  اإلسالم  مبين على  والكالم  "  :قال شيخ  اهليئة متثيل  تشبيه 

لثبوته ابلباهني    ؛العقلية املنتزعة من مالزمة االعتقاد احلق الذي ال حيتمل النقيض أصاًل 
القطعية انقطاعه  ،النرية  املأمون  التمسك ابحلبل احملكم  املنتزعه من  فال    ،ابهليئة احلسية 

 .استعارة يف املفردات 

 

 (. 3/500الكشاف )( 1) 
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استعريت  و  حيث  املفردة؛  االستعارة  ابب  من  الوثقىإما  احلق   ؛ العروة   لالعتقاد 
 . (1) "ال للنظر الصحيح املؤدي إليه ، الذي هو اإلميان والتوحيد 

استعارة   (العروة)  إن، كما قيل:  -كما تقدم-إن يف الكالم استعارة متثيلية  فقيل:  
حيث شبه دين اإلسالم ابلعروة الوثقى، وهي موضع املسك من احلبل    ، أصلية  تصرحيية

أن كالًّ  به  جبامع  املشبه  اسم  واستعري  اخللل،  منه  خيشى  الوثقى)وهو    ، ال    (العروة 
االنفصام  ،للمشبه وعدم  واالستمساك  اإلسالم،  دين  من   ؛ترشيحان  :وهو  ألنه 

 . مالئمات املشبه به
كا حمس(: االستمساك، حيث اشتق من )(2)وقيل: إنه استعارة أخرى تبعية  . ىجس اْستاْمسا

رِْض ِمْن باْعِدهِْم نِلانُْظرا   ُثمَّ حمس  :قوله    :ومن ذلك *
ا
ئِفا ِِف اْْل ًلا لْنااُكْم خا عا جا

لُونا  تاْعما يْفا  حممد    .[14:يونس]  ىجسكا إليهم  بعث  للذين  أي:    ، اخلطاب 
أهلكنا،   اليت  القرون  بعد  األرض  يف  خريً   ىجسنِلانُظرا حمساستخلفناكم  شرًّ أتعملون  أم  ا،  ا 

 . (3)فنعاملكم على حسب عملكم
تسمعون   :واملعىن اليت  القرون  أولئك  إهالك  بعد  األرض من  استخلفناكم يف  مث 

آاثرها  ،أخبارها خيتب  ،وتشاهدون  من  استعارةففي    .(4) " استخالف    ،متثيلية  الكالم 
(،  الطاعة واملعصية)  :مع العبد يف تكاليفه مع متكينه من األمرين  شبهت حاله  

 

 (1)  ( السعود  أيب  وانظر:  1/250تفسري   ،)( اجلاللني  على  الصاوي  اجلمل    ،(1/114حاشية  حاشية 
(1/222 .) 

 (2  )( البيضاوي  على  اخلفاجي  الشهاب  حاشية  )(،  2/335انظر:  الصاوي  املعاين    ،( 1/114حاشية  روح 
 (. 5/397) ى البيضاوي القونوي عل ة حاشي(، 2/15)

 (. 2/333الكشاف ) (3) 
   (.107/ 3)  البيضاويتفسري (،  4/127)  تفسري أيب السعود   (4) 
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  وجه و حبال املختب مع من خيتب.    ،ضهاوالزجر عن املعاصي وبغ  ، وإرادة الطاعة ورضائها
 . (1)ظهور احلال للمختب :الشبه

ليظهر متعلق علمنا،    :أي  ىجسنِلانُظرا حمس :  فقوله  "  :قال الشيخ الصاوي  
 استعارة متثيلية، حيث شبه حال العباد مع رهبم  :ويف الكالم.  ونعاملهم معاملة من ينظر

 ،  نظر ماذا تفعل، واستعري االسم الدال على يحبال رعية مع سلطاهنا يف إمهاهلم ل
 .(2)"املشبه به للمشبه، على سبيل التمثيل والتقريب، وهلل املثل األعلى

ذلك *و  ىحمس  :قوله    :من  تارا ادِ   وا ْصفا
ا
اْْل ِِف  نِيا  رَّ ُمقا ئِذ   ياوْما  ىجسالُْمْجرِِميا 

ادِحمس  :وقوله  [،49:إبراهيم] ْصفا
ا
نِيا ِِف اْْل رَّ رِينا ُمقا آخا  [. 38]ص: ىجسوا

وليس هناك   ،متثيل كفهم عن الشرور ابإلقران يف الصفد  :قيل: األقرب أن املراد
تقييد حقيقة فهو  (3) قيد وال  التمثيلية)  : من ابب .  تشبيه حال   ( االستعارة  املبنية على 

مؤاخذهتم على ما اقرتفته أيديهم وأرجلهم   شبهت حال  .حبال مثلها  ،ملتئمة من أمور
ابألغالل رقاهبم  إىل  وأرجلهم  أيديهم  قرنت  من  م  اتصويرً ،  حبال  مبا  ؤالشدة  خذهتم 

 .(4) كسبت أيديهم وأرجلهم بصورة احملسوس املشاهد
ابلتقرين عن اإلضرار ابخللق  ه كفهم  شب  أصلية، وأخرى تبعية،ارة  ويف الكالم استع

استعارة أصلية، مث اشتق من    (التقرين)  :يف األصفاد، فأطلق على الكف املذكور لفظ
اجملازي-  (التقرين) املعىن  نِيا حمس  : لفظ  -يعين:  رَّ ممنوعني   ،ىجس ُمقا مبعىن  تبعية  استعارة  فهو 

 .(5)عن الشرور
 

 (. 9/411)   حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي انظر:  (1) 
 (. 2/169) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني   (2) 

 (. 12/195(، روح املعاين )7/228(، تفسري أيب السعود )5/30تفسري البيضاوي ) انظر:  (3)
   (. 11/107)  حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي انظر:  (4)

 (. 8/38انظر: روح البيان ) ( 5) 
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كا لِلُْمْؤِمنِيا حمس  :قوله  :من ذلك *و  نااحا اْخفِْض جا  وقد تقدم.  ، [88:احلجر ] ىجسوا
ِ ِمنا الرَّْْحاةِحمس:  قوله ل  نااحا اَّلُّ ا جا اُهما اْخفِْض ل  وقد تقدم.  ،[ 24]اإلسراء: ىجسوا

لَّكا حمس  :قوله    :ومن ذلك * ا   فالاعا ذا بِها يُْؤِمُنوا  اْم  ل إِْن  آثاارِهِْم  ا  لَعا كا  ناْفسا بااِخٌع 
ًفا سا

ا
َلَّ ياُكونُوا ُمْؤِمنِيا حمس   :وقوله    [،6]الكهف:  ىجساْْلاِديِث أ

ا
كا أ لَّكا بااِخٌع ناْفسا   ىجس لاعا

 [. 3:الشعراء]
النيب   اتباع قومه لهيف شدة  ،  ففي اآليتني متثيل حلال   ، حرصه على 

وكمال  و إعراضهمأتسفه  بسبب  عليهم  إثر    حزنه  نفسه،  إهالك  منه  يتوقع  من  حبال 
 ا على مهاجرهتم. ا على مفارقتهم، وتلهفً أتسفً  ؛ فوت ما حيبه عند مفارقة أحبته

على   النيب    وقد كان حريًصا  أمجعني،  اخللق  على  الشفقة  شديد 
املستقيم الصراط  إىل  الزخمشري    .هدايتهم  حرصه   :قال  بيان    "واملراد: 

  وهتالكه عليه، وأنه لو استطاع أن أيتيهم آبية من حتت    ،على إسالم قومه
 . (1) األرض أو من فوق السماء ألتى هبا؛ رجاء إمياهنم"

متثيل حال   :جيوز أن يكون املعىنيف اآلية األوىل: "  قال اإلمام ابن عاشور  
يف شدة حرصه على اتباع قومه له ويف غمه من إعراضهم. ومتثيل   الرسول  

وأحبته أهله  فارقه  من  واإلعراض حبال  النفور  وحيزن   ، حاهلم يف  دايرهم  آاثر  يرى  فهو 
 .(2)"لفراقهم

 

 (. 2/19)  الكشاف (1) 
 (. 255 / 15) التحرير والتنوير  (2) 
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الثانية: " على طريقة    ،واألظهر أنه حث على ترك األسف من ضالهلموقال يف 
ال من يستقرب حصول هالك املخاطب إذا حب  ،متثيل شأن املتكلم احلاث على اإلقالع

 . (1)"استمر على ما هو فيه من الغم
ناْعُتكا نِلاْفَِس حمس  :ومن ذلك قوله * اْصطا   [41]طه:  ىجسوا

جلوامع خصال فيه    مثل حاله حبال من يراه بعض امللوك  : قال الزخمشري  
أهاًل  لئال  وخصائص  حمالًّ   ألطف  وال  إليه،  منه  منزلة  أقرب  أحد  يكون  فيصطنعه    ،

وال أيمتن    ، وال يسمع إال أبذنه  ،فال يبصر إال بعينه،  ابلكرامة واألثرة، ويستخلصه لنفسه
 .(2) " على مكنون سره سواه

الطييب   العالمة  قوله":  قال  يعين  خوله(،  ملا  متثيل  )هذا  :    قوله: 
ناْعُتكا نِلاْفَِس حمس اْصطا عن ذلك، فهو    الستغنائه    ؛ ال جيوز أن جيري على ظاهره  ىجسوا
 . (3) "إىل آخره...مثل حاله حبال من يراه :وبياهنا قوله (، استعارة متثيلية)

األلوسي   مبعىن  : و)االصطناع("   :قال  )الصنع(  من  الصنيعة.    :افتعال 
ابختياره وتقريبه منه، جبعله   ، إلكرامهجعله حمالًّ   : لنفسه، أييقال: اصطنع األمري فالنً 

فاستعري   وندمائه،  نفسه  خواص  متثيلية )من  إىل   (استعارة  به  املشبه  املعىن  ذلك  من 
 ا عليه جبالئل النعم.ا منعمً ا كليمً ا مكرمً املشبه. وهو جعله نبيًّ 

ا  ا مكرمً من جعله نبيًّ   هللا  وقال غري واحد من احملققني: هذا متثيل ملا خوله  
النعممنعمً ا  كليمً  حبالئل  عليه  أهاًل   ،ا  يراه  من  امللك  يقرب بتقريب  ألن  فيصطنعه   ، 

 

 (. 93 / 19املصدر السابق )   (1) 
 (. 22/51(، وانظر: مفاتيح الغيب )65 /3الكشاف )( 2) 
 (. 10/175)  حاشية الطييب على الكشاف  (3) 
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واألثرة االستعارة    ،ابلكرامة  هذه  حسن  خيفى  وال  وندمائه.  نفسه  خواص  من  وجيعله 
 عليها ظاهر.  ىجسنِلاْفَِس حمس :وقوله   . وهي أوفق بكالمه 

 .  (1)"وبكالمي ، واصطفيتك برسااليتيجعلتك من خواص :وحاصل املعىن
وإمنا   .حملبيت  : هاهنا: أي  ىجسنِلاْفَِس حمس  :وقال بعضهم: معىن"  (: تلخيص البيانويف )

احملبة النفس موقع  يوقع  أن  تسمى    ؛جاز  أن  ابلنفس، فحسن  احملبة أخص شىء  ألن 
 .(2) "ابلنفس

الفعل(، حيث    استعارة تبعيةوفيه: ) القرب  يف  به من  واالصطفاء شب ه ما خو له 
أهاًل  امللك  يراه  املنزلةحبال من  للكرامة وقرب  احلميدة  ؛  فيه من اخلالل  فيصطنعه   ،ملا 

 . لذلك  (اصطنع) :واستعار لفظ .لنفسه، وخيتاره خلل ته، ويصطفيه ألموره اجلليلة
رْيٌ    واِمنا حمس  :ومن ذلك قوله  * اباُه خا صا

ا
رْف  فاإِْن أ ا حا ا لَعا ْعُبُد اَّللَّ ْن يا انلَّاِس ما

ا واْجِههِ  لابا لَعا اباتُْه فِتْناٌة انْقا صا
ا
نَّ بِهِ ِإَوْن أ

ا
أ هذا مثل لكوهنم على قلق ف"  [.11]احلج:  ىجساْطما

واضطراب يف دينهم، ال على سكون وطمأنينة، كالذي يكون على طرف من العسكر، 
أحس   قر  ب  فإن  وغنيمه  فر    ظفر  وإال  وجهه  واطمأن،  على  الكالم(3) "وطار  ففي   .:  

شبه حال من دخل اإلسالم من غري اعتقاد وصحة قصد، حبال اجلالس  . استعارة متثيلية
مهاو   الثبات يف كل     :جبامع  ،على طرف جبل، حتته  وعدم  فاحلرفالتزلزل  الطرف   :؟ 

 .(4) وصف الدين مبا هو من صفات األجسام على سبيل االستعارة التمثيلية ، والناحية

 

 (. 507 -8/506روح املعاين )  (1) 
 (. 2/224) جمازات القرآن  يف تلخيص البيان  (2) 
 (. 3/146)  الكشاف (3) 
اجلاللني انظر:  (  4)  تفسري  على  الصاوي  املعاين ،  ( 89/ 3)  حاشية  )9/119)  روح  البيان  روح   ،)6 /11 ،)  

 (. 13/23)  حاشيتا القونوي وابن التمجيد على البيضاوي
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بُّ ِمْن حمس  :ومن ذلك قوله  * يُصا ناار   ِمْن  اُهْم ثِيااٌب  ل ْت  عا ِ ُروا ُقط  فا كا ِينا  فااَّلَّ
 [. 19] احلج: ىجسفاْوِق ُرُءوِسِهُم اْْلاِميمُ 

النار      أعد هللا   ي:أ "  : ي  لوساألقال   إعداد  شبه  وكأنه  ذلك،  هلم 
استعارة متثيلية    :احمليطة هبم بتقطيع ثياب وتفصيلها هلم على قدر جثثهم. ففي الكالم

لإليذان برتاكم    ؛وال ثياب حقيقة. وكأن مجع الثياب   ، هتكمية، وليس هناك تقطيع ثياب 
 . (1) "النار احمليطة هبم، وكون بعضها فوق بعض

 حتقق وقوعه.  إىلا تنبيهً  ؛بلوعب ابملاضي عن املستق
ابلذكروإفراد   )  الرؤوس  ألن   (2) (اإلردافمن  غري  ؛  اجلسد  مجيع  تشمل  الثياب 

 .الرأس
اءُ حمس  :ومن ذلك قول هللا  * را عا الشُّ اُوونا   وا اد    224ياتَّبُِعُهُم الْغا ِ وا

نَُّهْم ِِف ُك 
ا
اْم تارا أ ل

ا
أ

 وقد تقدم.  ،[225-224:الشعراء] ىجس225ياِهيُمونا  
قوله  * ذلك  ُهْم   إِنَّاحمس  : ومن  فا ذْقااِن 

ا
اْْل إَِلا  فاَِها  ًَل  ْغًلا

ا
أ ْعنااقِِهْم 

ا
أ ِِف  لْناا  عا جا

ُحونا   ونا    8ُمْقما ُهْم َلا ُيبُِْصُ يْنااُهْم فا ْغشا
ا
ا فاأ دًّ لْفِِهْم سا ا واِمْن خا دًّ يِْديِهْم سا

ا
لْناا ِمْن باْيِ أ عا واجا

 . [9-8]يس: ىجس9
املثل  قيل: طريق  على  غل  ،هذا  هناك  يكن  اإلميان    أراد:   ،ومل  عن  منعناهم 

مثاًل   ،(3)مبوانع واخلتم.    ؛ فيكون  الكفر كالطبع  على  الكالم:  لتصميمهم  استعارة  ففي 

 

 (. 9/128روح املعاين )  (1)
البديع  ( االرداف)  (2)  أنواع  وهومن  معىن ،  املتكلم  يريد  أن  بلفظ    ،:  وال  له،  املوضوع  بلفظه  عنه  يعب  فال 

وقد  –  واتبعه قريب من لفظ املعىن قرب الرديف من الردف  ،بل بلفظ هو ردف املعىن اخلاص  ،شارةاإل
 . -تقدم

 (.   455 -454 /18انظر: التفسري البسيط، أليب احلسن الواحدي )( 3) 
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 ، متثيلية، حيث شبه حاهلم يف امتناعهم من اهلدى واإلميان، حبال من غلت يده يف عنقه
 . املقصود ممنوع من الوصول إىل أن كالًّ  :وعمي بصره، جبامع

متثيل"  :(اجلاللني)قال يف   لإلميان  : واملراد  ،وهذا  يذعنون  وال خيفضون    ، أهنم ال 
 .  (1) " رؤوسهم له

الصاوي   الشيخ  أي"  : قال  متثيل(  )وهذا  للمعىن   : قوله:  متثيلية  استعارة 
ونا حمس" :(اجلاللني)قال يف . (2) "املذكور ُهْم َلا ُيبُِْصُ يْنااُهْم فا ْغشا

ا
ا لسد طرق  متثيل أيضً  ىجسفاأ

 .       (3) "اإلميان عليهم
الصاوي   الشيخ  أي"  : قال  )متثيل(  شبه    :قوله:  حيث  متثيلية،  استعارة 

اإلميان عليهم الطرق، وأخذ    ،حاهلم يف سد طرق  منه، حبال من سدت عليه  ومنعهم 
   .(4) " ال يهتدي ملقصودهأن كالًّ  :جبامع ،بصره

ذلك * ْشُحونِ   إِذْ حمس  : قوله    :ومن  الْما الُْفلِْك  إَِلا  باقا 
ا
وقد [،  140: الصافات]  ىجسأ

 تقدم.
ذلك  رِينا حمس  :   قوله  :*ومن  الُْمنْذا بااُح  صا اءا  فاسا تِِهْم  احا بِسا لا  نازا   ىجس فاإِذاا 

 وقد تقدم.   ، [177:الصافات ]
ا   واِمنْ حمس  :قوله    :ومن ذلك * لايْها نْلاا عا نْزا

ا
ًة فاإِذاا أ اِشعا رْضا خا

ا
ى اْْل نَّكا تارا

ا
آيااتِهِ أ

ء  قاِديرٌ  ْ َشا  ِ
ُك  ا  إِنَُّه لَعا ْوَتا  الْما اُمْْحِ  ل ا  ْحيااها

ا
أ ِي  إِنَّ اَّلَّ باْت  را َّْت وا اءا اْهَتا   [. 39:فصلت]  ىجسالْما

ىحمس  :قوله  وحنوه:   تارا نْباتاْت   وا
ا
أ باْت وا را َّْت وا اءا اْهَتا ا الْما لايْها نْلاا عا نْزا

ا
ةً فاإِذاا أ اِمدا رْضا ها

ا
اْْل

 

 (. 579تفسري اجلاللني )ص: (1) 
 (. 3/298) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني  (2) 
 (. 579تفسري اجلاللني )ص: (3) 
 (. 3/298) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني  (4) 
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باِهيج   ْوج   ِ زا
ُك  ء  قاِديٌر   5  ِمْن  ْ َشا  ِ

ُك  ا  نَُّه لَعا
ا
أ وا ْوَتا  الْما يُْْحِ  نَُّه 

ا
أ وا ُهوا اْْلاقُّ  ا  نَّ اَّللَّ

ا
ذالِكا بِأ

اِشعاةً حمس  :فقوله   .[6-5]احلج:  ىجس6   ( اخلشوع)ايبسة متطامنة مستعار من   أي:  ،ىجسخا
اءا حمس.  التذلل  :مبعىن الْما ا  لايْها عا نْلاا  نْزا

ا
أ باْت حمس  .املطر  :أي  ،ىجسفاإِذاا  را وا َّْت  حتركت   :أي  ىجساْهَتا

وانتفخت وانتفخت  ؛ابلنبات  األرض  له  ارتفعت  يظهر  أن  دن  إذا  النبت  مث    ،ألن 
 . تصدعت عن النبات 

شبه حال جدوبة األرض وخلوها   (،استعارة متثيلية)  :كالم وجيوز أن يكون يف ال
وإنبات   ، وانقالهبا من اجلدوبة إىل اخلصب ،إايها ابملطر مث إحياء هللا   ،عن النبات 

مث إذا أصابه   ، ال يؤبه به  ، رث اهليئة  ، كاسف البال  ،حبال شخص كئيب  ، كل زوج هبيج
والزخارف الزينة  أبنواع  تكلف  وزينتها  الدنيا  متاع  من  زهوً   ، شيء  مشيه    ، افيختال يف 

داللة على   ؛ واالهتزاز  واستعمل اخلشوع  ، فحذف املشبه  ،افيهتز ابألعطاف خيالء وكبً 
 . (1)"ورجح اعتبار التمثيل .مكانه

عاشور   بن  الطاهر  حممد  اإلمام  مستعار "  : قال  وهو  التذلل،  اخلشوع: 
نبات عليها  إذا كانت مقحطة ال  ألن حاهلا يف تلك اخلصاصة كحال    ؛حلال األرض 

تشبيه من  وهذا  ابملعقول)  : املتذلل،  مشاهبة   (احملسوس  من  الناس  يتخيله  ما  ابعتبار 
 . (2) "زدهاءالتذلل واال :اختالف حايل القحولة واخلصب حبايل

شبه األرض بنائم ال حركة  يف الفعل، حيث    استعارة تبعية   فيتبني أن يف الكالم: 
 .وتدب فيه احلياة بنزول املطر عليه ،مث يتحرك وينتعش ،له

 

 (1)  ( املعاين  )378-377/ 12روح  الكشاف  وانظر:  الكشاف(،  201/ 4(،  على  الطييب   حاشية 
(13/612 ).    

 (. 24/302) التحرير والتنوير  (2) 
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ةً حمس : ويف قوله اِشعا َّتْ وحمس  ،ىجسخا   ، مكنية أبن شبهت بشخص كان ذلياًل  ىجساْهَتا
تَ زًّا لِِعط َفي همث صار     ، ورمز إىل املشبه هبما بذكر رديفيهما. فهذا من أحسن التمثيل   ،م ه 

   .(1) وهو الذي يقبل تفريق أجزائه يف أجزاء التشبيه
 . كما ذكر األلوسي   ،ويرتجح اعتبار التمثيل

البيان(:   )تلخيص  ىحمس ويف  تارا َّْت   وا اْهَتا اءا  الْما ا  لايْها عا نْلاا  نْزا
ا
أ فاإِذاا  ةً  اِمدا ها رْضا 

ا
اْْل

باِهيج   ْوج   زا  ِ
ُك  ِمْن  نْباتاْت 

ا
أ وا باْت  را "  ىجسوا استعارةقال:  ابهتزاز  أل  ؛وهذه  هاهنا  املراد  ن 
أعل وهللا-األرض   تطال ِ تشبي  -م  بعد  وخشع  حراكه،  بعد  مهد  الذي  ابحليوان    ( 2) ههها 
عليه ة  لعل    ؛وإشرافه الغمرةطرأت  تلك  من  أفاق  مث  ذلك،  إىل  فأصارته  من  ،  وصحا   ،

كذلك حال األرض إذا أماهتا  ، واستهب بعد ركوده. و كرة، فتحرك بعد مهودهتلك الس  
 . (4) "ها القطر ببالله، وبل  (3)نضحها الغيث بسجاله مث حاهلا إذا  ،، وأمهدها احمللاجلدب 

ًة  حمس  : وقال يف )تلخيص البيان( يف قوله   اِشعا رْضا خا
ا
ى اْْل نَّكا تارا

ا
واِمْن آيااتِهِ أ

باْت  را َّْت وا اءا اْهَتا ا الْما لايْها نْلاا عا نْزا
ا
. وقد مضى الكالم على نظريها وهذه استعارة "  :ىجسفاإِذاا أ

هاهنا  (احلج)  يف أن  إال  وهزايدة .  ابخلشوعي:  ،  األرض  وصفت  صفة  هناك  ، كما 
ما يظهر على األرض من آاثر ، وهو  ا يرجعان إىل معىن واحدفظان مجيعً ابهلمود. والل 

 

 (. 24/302) التحرير والتنوير انظر:  (1) 
اجلوهري   (2)  الشيء  ":  (تطال)  :   قال  إىل  ينظر  عنقه  عنهمد  )يبعد  مادة:  الصحاح،  (  طلل" 

(5/1753 .) 
ل  )  (3)  َذنوٌب،    (الَسج  ٌل وال  فارغٌة: َسج  يقال هلا وهي  ماء، قل  أو كث ر. وال  فيه  إذا كان  الدلو   مذك ر، وهو 

. الصحاح، للجوهري، مادة:  . انظر: صببته فانصب  :سجلت املاء فانسجل، أييقال:  واجلمع الِسجال 
 (. 5/1753( )طلل)

 (. 2/235تلخيص البيان ) (4) 
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احملل وأعالم  فتكون كاإلاجلدب،  أطرافه،  سكنت  قد  الذي  اخلاشع  وتطأطأ  نسان   ،
 . (1)"استشرافه
قوله  * ذلك  ِينا حمس  : ومن  اَّلَّ ًَم   وا عا لايِْهْم  عا واُهوا  واقٌْر  آذاانِِهْم  ِِف  يُْؤِمُنونا  َلا 

ن  باعِيد   َكا ولائِكا ُينااداْونا ِمْن ما
ُ
، حيث شبه  (استعارة متثيلية )  :فالكالم فيه  [.44]فصلت:  ىجسأ

من مكان   ىحبال من يناد  ،حاهلم يف عدم قبول املواعظ، وإعراضهم عن القرآن وما فيه
 .(2)عدم الفهم يف كل    :بعيد، واجلامع

نْ حمس  : ومن ذلك قوله  * نا   ما ْن َكا ْرثِهِ واما ُ ِِف حا نازِْد َلا ةِ  رْثا اآْلِخرا نا يُرِيُد حا َكا
ةِ ِمْن ناِصيب   ُ ِِف اآْلِخرا ا َلا ا واما نْياا نُْؤتِهِ ِمنْها رْثا اَلُّ  وقد تقدم. [،20:الشورى] ىجسيُرِيُد حا

راُسوَِلِ   يااحمس  : ومن ذلك قوله  * ِ وا ِي اَّللَّ ُموا باْيا يادا ِ د  ُنوا َلا ُتقا ِينا آما ا اَّلَّ ها يُّ
ا
 ىجسأ

 . [ 1:احلجرات]
   :أن يف الكالم جتوزين واذكر قد و 

راُسوَِلِ حمس  : قوله    يف  :أحدمها ِ وا ِي اَّللَّ بني يدي  )  : فإن حقيقة قوهلم  ىجسباْيا يادا
املقابلتني لليمني والشمال القريبتني    فتجوز بذلك عن اجلهتني  ،ما بني العضوين  (:فالن
 فهو من اجملاز املرسل.   ، إبطالق اليدين على ما جياورمها وحياذيهما ،منه

للقطع ابحلكم   (؛استعارة متثيلية)وهي التقدم بني اليدين    ، استعارة اجلملة  :اثنيهما
ا هلجنته وشناعته بصورة احملسوس فيما هنوا  تصويرً   ؛ومتابعة ملن يلزم متابعته  ،بال اقتداء

  : قوله    كتقدم اخلادم بني يدي سيده يف سريه حيث ال مصلحة، فاملراد من  ،عنه
راُسوَِلِ حمس ِ وا ِي اَّللَّ ُموا باْيا يادا ِ د  ا وجتزموا به وجترتؤوا على ارتكابه قبل  ال تقطعوا أمرً   :ىجسَلا ُتقا

 

 (. 2/295املصدر السابق )  (1) 
 (. 4/27) حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني  (2) 
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النهي عن اإلقدام على    :وحاصله  .وأيذن فيه  ورسوله    أن حيكم هللا  
 .(1) أمر من األمور دون االحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة

الدينيف    التعجل  حالة   شب هف أمور  من  أمر  يف  احلكم  الرسول   قطع  حضرة   يف 
  طريقحب يف  سار  إذا  متبوعه  يدي  بني  تقدم  من  العادة    ؛الة  يف  فإنه 

االستعارة    ،مستهجن بطريق  وهذا  أمامه،  ال  خلفه  يسريوا  أن  يقضي  األدب  وكان 
 التمثيلية. 
َلا حمس   : ومن ذلك قوله  * ُكلا   وا

ْ
ْن ياأ

ا
ُدُكْم أ حا

ا
ُُيِبُّ أ

ا
ْغتاْب باْعُضُكْم باْعًضا أ يا

يًْتا ِخيهِ ما
ا
ْما أ  وقد تقدم. ،[12]احلجرات:  ىجسْلا

قوله  * ذلك  اُخٌر    اْعلاُموا حمس  :ومن  وتافا وزِيناٌة  اْهٌو  ول لاعٌِب  نْياا  اَلُّ اْْلايااةُ  ا  أنَّما
اهُ  ا فاَتا ياِهيُج  ُثمَّ  نابااتُُه  ارا  الُْكفَّ با  أْعجا يْث   غا ثاِل  ما كا واْْلْوَلِد  اْْلْمواِل  ِف  اثٌُر  وتاكا بايْناُكْم 

ْغفِ  ِديٌد وما اٌب شا ذا اًما ويف اآْلِخراةِ عا ا ُثمَّ ياُكوُن ُحطا رًّ ا اْْلايااةُ ُمْصفا ِ ورِْضواٌن وما ٌة ِمنا اَّللَّ را
تااُع الُْغُرورِ  نْياا إَل ما  وقد تقدم. ، [20]احلديد:  ىجساَلُّ

ادِحمس  :ومن ذلك قوله * ِالِْمرْصا بَّكا ِلا  [. 14:الفجر ]  ىجس إِنَّ را
الرصد  : (املرصاد )و به  يقوم  الذي  فيه  ،املكان  رصده  ،ويرتقبون  من    ، مفعال 

ا ألعمال العصاة حافظً   استعارة متثيلية شبه كونه    :كامليقات من وقته. ويف الكالم
 على نقريها وقطمريها حبيث ال وجمازايً   ، ا هلامرتقبً   ، على ما روي عن الضحاك  

ليأخذه    ؛ ا ملن يسلكهاحبال من قعد على الطريق مرتصدً   ،أحد منهم  ينجو منه  
 . استعري اسم املشبه به للمشبهف .فيوقع به ما يريد، مث أطلق لفظ أحدمها على اآلخر

 

املعاين  (1)  اخلفاجيحاشية  (،  13/285)  روح  )على    الشهاب  على  (،  8/70البيضاوي  الطييب  حاشية 
اجلاللني  اجلملحاشية    (،1/632)  الكشاف تفسري  على  حاشية  وانظر:  (،  4/180)  على  الصاوي 

 (. 4/101) تفسري اجلاللني 
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هذا على  مطلقً   :واآلية  للعصاة  للكفرةوعيد  وعيد  هي  وقيل:  وعيد   .ا.  وقيل: 
أعمال بين    يرصد    :أي   ،  وهو ظاهر قول احلسن  ،للعصاة ووعد لغريهم

يرصد عمل كل إنسان حىت جيازيه عليه ابخلري أنه  على هذا:    . واملعىن(1)  آدم
 . اشرًّ  ر ِ وابلش   ،اخريً 

احمس  :ومن ذلك قوله * ااُف ُعْقبااها َلا َيا    [. 15:الشمس] ىجسوا
ااُف حمسالضمري يف  إن    ففيه استعارة متثيلية سواء قلنا: وهو ،  يعود إىل هللا    ىجسَيا

، واملقصود  ما تفعلهال خياف عاقبتها، كما ختاف امللوك عاقبة    أي: أنه  الظاهر،  
 إهانتهم وإذالهلم. :من االستعارة

إىل يعود  الضمري  إن  قلنا:  إنذاره أ  : أي   ،  الرسول  أم  عاقبة  نه ال خياف 
   . لعصمته ابهلل  ؛هلم

 وقيل: الضمري يرجع للعاقر، فهو زايدة يف التقبيح عليه.
 

 : ينبغي مراعاهتا عند إجراء الستعارة مهمةتنبيهات 
إذا أجريت االستعارة يف واحدة من االستعارة التصرحيية، أو من االستعارة   -  1

 املكنية، امتنع اجراؤها يف األخرى.
 . قرينتها مكنيةفإن تبعية استعارة كل   - 2
عام يف كل     -  3 وتبعية(  )أصلية  إىل  االستعارة  التصرحيية   تقسيم  االستعارة  من 
 واملكنية. 
 . اجتماع االستعارة التبعية والتمثيلية من على الصحيح ال مانع  - 3

 

املعاين  (1)  وانظر: 15/340)  روح  الكشاف  (،  على  الطييب  وابن  (،  16/425)  حاشية  القونوي  حاشيتا 
 (. 4/300)حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني ، (487 /3) ى البيضاوي التمجيد عل
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 بيان من علوم القرآننهاية الجز األول من تذكرة و

 وأوله مباحثه:                                         

  

ربعة: )التشبيه، واًلستعارة، والكناية، والمجاز األ (علم البياناستكماًلا لمقاصد  ) 
 .. التشبيه، واًلستعارة، والمجازوقد تقدم بيان المرسل(، 

 

***   ***   ***   *** 
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 عبد القادر حممد املعتصم دمهان.   
 واليد مدينة محص يف سوراي.  من م 

 ، ضاحية عبد هللا املبارك الصباح.الكويت، حمافظة الفروانية 
 

حاصل على شهادة املعهد العلمي الش رعي التابع جلمعي ة العلماء يف مدينة   -  1
ه (، بتقدير: )امتياز(. وعلى شهادة الث انوية األزهري ة 15/12/1413)محص( بتاريخ )

 )القسم األديب( من )القاهرة(.  
ة حاصل على درجة اإلجازة العالية )الليسانس( من كلي ة أصول الدين جبامع - 2

م( 1997/أغسطس/6ه [، )1418( من ربيع اآلخر ]2األزهر يف )القاهرة(، بتاريخ )
 بتقدير: جيد جدًّا، قسم التفسري وعلوم القرآن.  

وعلوم   -  3 الت فسري  )املاجستري( يف  العليا  راسات  الدِ  دبلوم  حاصل على درجة 
القرآن بعنوان: )اإلقناع بني طريقة  بعد مناقشة رسالة  املفسِ ر(،   القرآن، وذلك  وعرض 

( يف  الواقع  األربعاء  يوم  احلجة/7وذلك  )1424/ذي  املوافق  م(. 29/1/2004ه (، 
وقد طبعت رسالة املاجستري مع حتقيقات وزايدات وتعديالت جديدة بعنوان )وسائل  

 م[.2016اإلقناع يف القرآن( يف دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، األردن ]
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راه يف التفسري وعلوم القرآن، بعد مناقشة رسالة  حاصل على درجة الدكتو   -  4
الكرمي(. دراسة حتليلية شاملة ألساليب اخلطاب   القرآن  بعنوان: )أساليب اخلطاب يف 

( يف  الواقع  السبت  يوم  وذلك  الكرمي.  القرآن  يف  املوافق 30/7/2011والطلب   ،)
ات وزايدات ه (. وقد طبعت رسالة الدكتوراه يف جملدين مع حتقيق1432/شعبان/29)

قطاع  الكويت،  دولة  يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  يف  جديدة  وتعديالت 
للنشر  غراس  عشر،  وأحد  مائة  اإلصدار  اإلسالمي،  الوعي  جملة  الثقافية،  الشؤون 

 ه  [.1436والتوزيع، الكويت ]
عمل إماًما وخطيًبا ومدر ًِسا يف )سوراي(، وكذلك يف )الكويت( وال يزال. وعمل 
مث    )الفرواني ة(،  حمافظة  مساجد  إدارة  األوقاف  وزارة  يف  الث قافية  املراقبة  يف  فنيًّا  ًها  م َوجِ 

املراقبة الثقافية يف إدارة  )عاًما يف    [14ابحثًا شرعيًّا متفرًغا للبحث والدراسة والتحقيق ]
 وال يزال.  ،عاًما [15، وإماًما وخطيًبا يف حمافظة )الفرواني ة( ](مساجد حمافظة الفروانية

قسم  التطبيقي،  للتعليم  العامة  اهليئة  يف  األساسية  الرتبية  كلية  يف  ومدرًسا 
 العارضية(.  -الدراسات اإلسالمية )الكويت 

 

تعريف   -  1 على  )إضاءات  الكونية  اآلايت  تفسري  إىل  املنهجية  اإلرشادات 
العشرة(،   ومبادئه  وضوابطه،  العلمي  ]التفسري  املوافق 1440العبيكان،  ه [، 

 . [م2020ه [، املوافق ]1441]، دار اللؤلؤة، املنصورة، مصر م[2019]
منه  طبوقد   قسم  النيلني)  يفع  السودان.(جامعة  التفسري )  بعنوان:  ،  مبادئ 

 .)حمكم(كبحث ،  (العلمي لنصوص القرآن الكرمي وضوابط التعريف
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القرآن    –  2 يف  اإلقناع  عمان، وسائل  والنشر،  للدراسات  الفتح  دار  الكرمي، 
 م[.2016األردن ]
الكرمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف   –  3 القرآن  أساليب اخلطاب يف 

وأحد  مائة  اإلصدار  اإلسالمي،  الوعي  جملة  الثقافية،  الشؤون  قطاع  الكويت،  دولة 
 ه  [.  1436عشر، غراس للنشر والتوزيع، الكويت ]

، وقد كان طبع يف وزارة األوقاف،  ية الوقائية من آفات التفكك األسريالرتب – 4
[ سنة  الكويت  دولة  يف  الفروانية،  حمافظة  مساجد  إدارة  املوافق 1435يف  ه  [، 

اإليداع  2014] رقم  هتدد  WWW.islam.gov.kwم.  41/2014م[،  )أخطار  بعنوان:   .
 مع إضافات وبعض التعديالت.يف )دار اللؤلؤة(، عيد طبعه األسرة(. وأ

مساجد   –  5 إدارة  الكويت،  دولة  األوقاف،  وزارة  وأحكامها،  صورها  احملبة 
ه [. أعيد طبع الكتاب إبصالحات وإضافات 1437حمافظة الفروانية، مطبعة النظائر ]

مصر   املنصورة،  اللؤلؤة(،  )دار  يف  جديدة  املوافق  1439]وحتقيقات  ،  م[2018ه ، 
 م[.2019ه [، املوافق ]1440] العبيكاناإلصدار الثالث إبصالحات جديدة، 

مخسة    –  6 يتناول  والكتاب  منها،  الوقاية  وسبل  اهلداية،  طريق  يف  عقبات 
)دار   يف  طبع  الوقائية.  والرتبية  اخلطر  وبيان  التعريف  حيث  من  موضوًعا  ومخسني 

]اللؤلؤة(،   املوافق ]1439املنصورة، مصر  الثاين،  م[2018ه [،  اإلصدار  العبيكان،  ، 
 م[.2019ه [، املوافق ]1440الرايض ]
البشر    –  7 سيد  رحلة  من  وعب  األوقاف،    . دروس  وزارة  كتيب. 

م[، 2018ه [، ] 1439دولة الكويت، إدارة مساجد حمافظة الفروانية، الطبعة األوىل ] 
 م[.2019ه [، املوافق ]1440ن، الرايض ]اإلصدار الثاين، العبيكا 
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يتناول موضوعات    -  8 هنج األبرار يف اجتناب ما توعد عليه ابلنار. والكتاب 
العبيكان،   الوقائية.  التعريف وبيان اخلطر والرتبية  املوافق 1440]كثرية من حيث  ه [، 

 . [م2020ه [، املوافق ]1441]، دار اللؤلؤة، املنصورة، مصر م[2019]
يل الوصول إىل عنوان األصول )يف األصول(، وهو شرح وحتقيق ودراسة سب  -  9

لعنوان األصول يف أصول الفقه، أليب حامد املطرزي. مطبوع يف دار الضياء، الكويت،  
 ه [. 1436الطبعة األوىل ]

 اإلرشاد إىل أسباب النجاة، مل يطبع.  – 10
حتليلية    أساليب  -  11 دراسة   الكرمي،  القرآن  يف   تتناول النداء  النداء  آلايت 

ه [،  1440لرايض ])األداة، واملناَدى، واملناِدي، وما ويل األداة واملناَدى(، العبيكان، ا
 .[م 2020ه [، املوافق ]1441]، دار اللؤلؤة، املنصورة، مصر م[2019املوافق ]

اجلنائز   -  12 وحتقيق كتاب  اجلنائز، شرح  أحكام  ببيان  الفائز  املستبصر  تنوير 
ه [. مطبوع يف 1041للفقري إىل رمحة ربِ ه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي، تويف سنه ]

 ه [.1435دار الضياء، الكويت، الطبعة األوىل ]
اجلامعي    –  13 للعام  الثاين  الفصل  مقرر  القرآن.  علوم   –  2017]مذكرة يف 

الرتبية  2016 اإلسالمية، كلية  الدراسات  قسم  التطبيقي،  للتعليم  العامة  اهليئة  يف  م[ 
 العارضية(.  -األساسية، )الكويت 

والشؤون    -  14 األوقاف  وزارة  منها،  والعالج  الوقاية  وسبل  اللسان  آفات 
[ الكويت  دولة  ]2019ه ،  1440اإلسالمية،  الرايض  العبيكان،  ه [،  1440م[، 

 م[. 2019فق ]املوا
الكويت   –  15 الصيام، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دولة  كتب عليكم 

 م[. 2019ه ، 1440]



  

  

   

842 

  

سنة    -  16 املتوىف  الشرنباليل  حسن  للعالمة  الفقه،  يف  رسائل  ثالث 
 ه [، وهي على النحو التايل: 1069]

 لصالة.  أ. د ر  الك نوز فمن عمل هبا ابلسعادة يفوز. وهي منظومة يف أحكام ا 
 ب. سعادة املاجد بعمارة املساجد.   

ج. إحتاف ذوي اإلتقان حبكم الرهان. مطبوع يف دار الضياء، الكويت، الطبعة  
 ه [. 1436األوىل ]

له  -  17 شرحنا  مع  املطرزي.  حامد  أليب  األصول،  دار   ، عنوان  يف  مطبوع 
 ه [. 1436الضياء، الكويت، الطبعة األوىل ]

إلب  -  18 اجلنائز،  ]أحكام  سنه  تويف  البولوي،  يوسف  بن  ه [. 1041راهيم 
 ه [. 1435مطبوع يف دار الضياء، الكويت، الطبعة األوىل ]

يف   -  19 املقلدين  بصائر  )تنوير  خمتصر  ين  الدِ  أئم ة  مبناقب  املهتدين  إحتاف 
أمحد   الشيخ  للعالمة  احلنبلي،   مرعي  الشيخ  للعال مة  اجملتهدين(  األئم ة  مناقب 

 ه [. 1435الطبعة األوىل، دار الضياء، الكويت ] ،ه [1101توىف سنة ]الدمنهوري امل
حتقيق ودراسة وشرح منظوميت الشهداء  )أ. داعي اهلدى بشرح منظومة   –  20

الشهدا، لإلمام أمحد بن عبد الر زاق املغريب الر شيدي. وشرح منظومة الشهداء، لإلمام 
 ه [.  1434ر الضياء، الكويت ]علي بن حمم د األجهوري(، الطبعة األوىل، دا

املتوىف   -  21 اجلوهري  غنيم  بن  األصول، إلمساعيل  رسالتان يف  ودراسة  حتقيق 
ه [. )أ. رسالة يف جواز النسخ. ب. الكلم اجلوامع يف مسألة األصويل   1165سنة ]

 ه [. 1434جلمع اجلوامع(، الطبعة األوىل، دار الضياء، الكويت ]
الفاحتة( من التيسري يف التفسري املسمى ببحر علوم دراسة وحتقيق )سورة    –  22

 ه [، مل يطبع. 537التفسري، لنجم الدين عمر بن حممد النسفي ]
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وهي   –  23 العلوم(،  نقاية  شرح  الدراية  )إمتام  لكتاب:  وشرح  ودراسة  حتقيق 
سنة   املتوىف  السيوطي،  الدين  جالل  لإلمام  علًما،  عشر  أربعة  من  خمتارة  خالصة 

ر الضياء، الكويت، طبع يف جملدين، وقد شارك يف حتقيق )إمتام الدراية(  ه [، دا911]
 الدكتور عبد الرقيب صاحل الشامي، وفضيلة الشيخ مصطفى حممود سليخ.

منه   -  24 الوقاية  وسبل  وأسبابه  صوره  األرض  يف  الكتاب   اإلفساد  ضوء  يف 
العبيكان ]1440]  والسنة،  املوافق  املم[ 2019ه [،  اللؤلؤة،  دار  مصر  ،  نصورة، 

 . [م2020ه [، املوافق ]1441]
صورها    -  25 والسنةوأحكامها  اخل  يانة  الكتاب  ضوء  يف    العبيكان،  وآاثرها 

[1440[ املوافق  مصر  م[2019ه [،  املنصورة،  اللؤلؤة،  دار  املوافق 1441]،  ه [، 
 . [م2020]

 تذكرة وبيان من علوم القرآن. – 26
يوسف بن عبد هللا    سنان الدينلودراسة لكتاب: )تبيني احملارم(،    حتقيق   –  27

احلنفي الرومي  على  األماسي  مقابل  مع    سبع،  ابالشرتاك  عبد   الدكتورخمطوطات، 
 ،، مل يطبع بعد.عأ.د إقبال املطو الرقيب صاحل الشامي، و 
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 م[. 1977مصر ] هنضة   دار طالب، أيب  بن   مكي حممد القراءات، أليب معاين  عن  اإلابنة  . 1
  السبكي،   الكايف   عبد   بن   لعلي   األصول،   علم   إىل   الوصول   منهاج   على   شرح   املنهاج   شرح   يف   اإلهباج  . 2

الدين   وولده ط:  علي   بن   الوهاب   عبد  اتج    اإلسالمية   للدراسات   البحوث   دار   ط:   ،  1السبكي، 
 ه  [. 1424الرتاث ] وإحياء

 ه  [. 1418، د. فهد الرومي، مؤسسة الرسالة، بريوت  ]اجتاهات التفسري يف القرن الرابع  . 3
 ه  [. 1430النفائس، األردن ]، دار 2، ط:إتقان البهان، لألستاذ الدكتور فضل حسن عباس  . 4
 [. ه  1394] للكتاب   العامة املصرية  اهليئة  ،1ط للسيوطي،  القرآن،  علوم يف  اإلتقان  . 5
الدراية   . 6 النقايةإمتام  الرقيب  لقراء  عبد  د.  دمهان،  املعتصم  حممد  القادر  عبد  د.  حتقيق:  للسيوطي،   ،

 ه [. 1437الضياء، الكويت ]صاحل الشامي، وفضيلة الشيخ مصطفى حممود سليخ، دار 
  [. ه 1388] دار ومكتبة الشركة اجلزائرية،  آاثر ابن ابديس  . 7
  [.ه 1408] الرايض ،مطابع الفرزدق    ، بن قيم اجلوزية، الاجتماع اجليوش . 8
 [.ه 1408]  بريوت,  دمشق   الثقافية، العلوم  دارة,  القلم  دار  للجويين، االجتهاد،  . 9

 ، البن دقيق العيد، مطبعة السنة احملمدية، بدون اتريخ. إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام . 10
 ه [. 1427] بريوت   ،دار ابن حزم ،   1، ط:بن الفرس األندلسي، الأحكام القرآن . 11
 [. ه 1424] بريوت العلمية،  الكتب  دار   ، 3ط  العريب، بن  بكر أليب  القرآن،  أحكام . 12
 . [ 1405دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  ]،  محد بن علي الرازي اجلصاص ألأحكام القرآن،  . 13
 [. 1400حممد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ]لإلمام أحكام القرآن،  . 14
  [. ه1405] دار الكتب العلمية، بريوت، 2، ط: لكيا اهلراسي الشافعي، ل أحكام القرآن . 15
 [. 1404اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي، بريوت ] . 16
 [. 1404البن حزم األندلسي، دار احلديث،  القاهرة ]اإلحكام،   . 17
 . بريوت املعرفة،  دار  الغزايل،  حامد  أليب  الدين،  علوم  إحياء . 18
 [. 1408]  دمشق   ،دار الفكر  ، النووي، لإلمام آداب الفتوى واملفيت واملستفيت  . 19
 [. م1986] طبعة  بدون احلياة،  مكتبة دار  املاوردي،  احلسن أليب  والدين،   الدنيا أدب  . 20
 . اتريخ   غري من   بريوت، صادر، دار  املقفع،  بن  هللا لعبد الكبري،  واألدب  الصغري األدب . 21
 ه [. 1341ببغداد ] العربية واملكتبة  مبصر،   السلفية الصويل، املطبعة بكر ، أليب أدب الكتاب . 22
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 األدلة املادية على وجود هللا، للشيخ حممد متويل الشعراوي، أخبار اليوم، القاهرة.    . 23
 ه  [. 1414] بريوت   دار الفكر،  ،النووي لإلمام األذكار،   . 24
  مصر   األمريية،   املطبعة   القسطالين،   حممد  بن   ألمحد   البخاري،   صحيح   لشرح   الساري  إرشاد  . 25

 .[ه  1323]
 [.ه  1419] العريب  الكتاب دار  الشوكاين،  علي  بن حملمد الفحول،  إرشاد  . 26
 ه  [.1369] مصر السعادة،  دار اجلويين،  االعتقاد، إلمام احلرمني  أصول  يف  االدلة قواطع اىل اإلرشاد . 27
 دار املعارف، القاهرة  ، اإلرشادات والتنبيهات، البن سينا . 28
 م[. 1971العربية بدمشق ]علي بن حممد النحوي اهلروي، جممع اللغة ل األزهية يف علم احلروف،  . 29
 [. ه  1419] لبنان بريوت،  العلمية،  الكتب دار  الزخمشري،  أمحد بن   عمرو بن  حملمود  البالغة، أساس  . 30
 ه [. 1399عبد السالم حممد هارون،  مكتبة اخلاجني، القاهرة ]ل األساليب اإلنشائية يف النحو العريب،  . 31
  الوعي   األوقاف،  وزارة  دمهان،  املعتصم  حممد  القادر  عبد  للدكتور   لكرمي،   القرآن  يف  اخلطاب  أساليب . 32

 [. ه  1436] الكويت والتوزيع،   للنشر  غراس عشر، وأحد  مائة  اإلصدار اإلسالمي،
،  1أسباب النزول بني الفكر اإلسالمي والفكر العلماين، ألستاذن الدكتور حممد سامل أبو عاصي، ط: . 33

 ه  [. 1417أوالد عثمان، ميدان حلمية الزيتون ]
 ه   [.1411  بريوت ] العلمية،  الكتب  ، دار 1، ط:لواحديا احلسن ، أليب أسباب النزول  . 34
 ه   [. 1411بريوت ] العلمية،  الكتب  ، دار 1ط:  الواحدي، احلسن القرآن، أليب نزول  أسباب  . 35
 ه  [. 1421االستذكار، البن عبد الب، دار الكتب العلمية، بريوت ] . 36
 ه  [. 1412بريوت ]  اجليل، ، دار 1، ط:عبد الب، البن األصحاب االستيعاب يف معرفة  . 37
 ه  [. 1415العلمية، بريوت ] الكتب  دار  ، 1األثري، ط: الصحابة، البن معرفة   يف  الغابة أسد . 38
  املدين   دار   ابلقاهرة،  املدين   مطبعة  شاكر،   حممد  حممود :  حتقيق   اجلرجاين،   القاهر  عبد  البالغة،   أسرار  . 39

 . اتريخ غري  من جبدة،
 [. 1396] القاهرة، دار االعتصام ،  2، ط:مود بن محزة بن نصر الكرماين ، حملأسرار التكرار يف القرآن  . 40
 م[. 1995أسرار العربية، أليب البكات األنباري، دار اجليل، بريوت ] . 41
 [.  2002والتوزيع، القاهرة ] للنشر  الفضيلة  ، للسيوطي، دارأسرار ترتيب القرآن  . 42
أل  إسفار  . 43 ط:  بن   حممد  سهل  يب الفصيح،  عمادة1اهلروي،    اإلسالمية،   ابجلامعة   العلمي  البحث  ، 

 ه  [. 1420املنورة ] املدينة
 ، القاهرة. األزهر  ،اإلسالم عقيدة وشريعة، للشيخ حممود شلتوت، مطبوعات الثقافة اإلسالمية  . 44
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  القاهرة   العامرة،  الطباعة  دار   السالم،  عبد  بن  الدين  لإلمام عز  اجملاز،  أنواع  بعض  يف   واإلجياز  اإلشارة . 45
 [.ه 1312]

 ه  [.1419] بريوت العلمية،  الكتب ، دار1جنيم، ط: والنظائر، البن  األشباه . 46
ط:  الدين   تقي  بن   الوهاب  عبد  الدين  لتاج   والنظائر،   األشباه . 47   العلمية   الكتب  دار   ، 1السبكي، 

 ه  [.1411]
 ه  [. 1411بريوت ]  العلمية، الكتب دار  ، 1السيوطي، ط: الدين والنظائر، جلالل  األشباه . 48
 . مكتبة اخلاجني، القاهرة ، 3ط: بكر حممد بن احلسن بن دريد،  أليب االشتقاق،  . 49
 ه  [. 1415بريوت ] العلمية،  الكتب  دار  ، 1العسقالين، ط:  حجر الصحابة، البن  متييز يف  اإلصابة . 50
القيعي، ط: . 51 املنعم  الدكتور عبد  القرآن، لألستاذ  القاهرة 4األصالن يف علوم  الطباعة احملمدية،    ، دار 

 ه   [.   1417]
األصول(،   . 52 معرفة  إىل  الوصول  )كن ز  البزدوي  جاويد  لأصول  مطبعة  احلنفي،  البزدوي  حممد  بن  علي 

 بريس، كراتشي. 
 . [1372أبو بكر، دار املعرفة، بريوت ] مد بن أمحد بن أيب سهل السرخسيحملأصول السرخسي،  . 53
 [. 1402محد بن حممد بن إسحاق الشاشي، دار الكتاب العريب، بريوت ]ألأصول الشاشي،  . 54
 [. 1988األصول يف النحو، البن السراج النحوي البغدادي، مؤسسة الرسالة،  بريوت ] . 55
 ه  [. 1407] بريوت  العصرية، املكتبة  األنباري، القاسم بن حممد ، أليب بكر  األضداد . 56
 ه [. 1415مد األمني الشنقيطي، دار الفكر، بريوت ]حملأضواء البيان،  . 57
  الكتب   دار  احلنفي،   الدين   عصام   عربشاه  بن  حممد   بن  العلوم، إلبراهيم  مفتاح   تلخيص  شرح   األطول  . 58

 بريوت.   العلمية،
 ه  [. 1412عفان، السعودية ] ابن دار ،1، للشاطيب، ط:االعتصام  . 59
 إلعجاز العلمي يف القرآن، حممد سامي حممد علي، دار احملبة، القاهرة. ا . 60
 . القاهرة ،دار املعارف، لباقالين ، لإعجاز القرآن  . 61
بريوت  . 62 الكتب،  عامل  طبع  النحاس،  إمساعيل  بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  أليب  القرآن،    إعراب 

 ه [.1409]
  الرتاث   وإحياء  العلمية  البحوث   مركز   القرى،  أم   ، جامعة1اخلطايب، ط:   سليمان   ، أليب أعالم احلديث  . 63

 ه  [. 1409اإلسالمي ]
 [.ه 1409] بريوت  ، دار ومكتبة اهلالل ، احلسن املاوردي ، أليب أعالم النبوة  . 64
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 م[. 2002للماليني ]  العلم األعالم، للزركلي، دار . 65
 . م[1968اهرة ]، دار الشروق، القلدكتور حممد عمارة لألستاذ ا،  للشيخ حممد عبده   األعمال الكاملة . 66
  [.ه 1424]دار الكتب العلمية، بريوت ، لإلمام الغزايل، االقتصاد يف االعتقاد  . 67
على طبعة مكتبة    اإلكسري يف علم التفسري، للطويف سليمان بن عبد القوي الطويف الصرصري،  مقابل . 68

 ه [. 1397اآلداب، القاهرة، املطبعة النموذجية ]
  العلمية،   الكتب  دار  اهلندي،  شاه  بن  احلق  عبد  حملمد  التأويل،  وحقائق  التنزيل  مدارك  على  اإلكليل . 69

 . [ه 1433] بريوت 
 [.ه  1401] بريوت  العلمية، الكتب  دار  للسيوطي،  التنزيل،  استنباط  يف  اإلكليل . 70
املعلم يف شرح صحيح مسلم، للحافظ أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب، طبع  إكمال  . 71

 ه [.1419دار الوفاء، املنصورة، مصر ]
ألفية ابن مالك يف النحو والصرف، حممد بن عبد هللا بن مالك، طبع دار القلم، بريوت، لبنان، بال   . 72

 اتريخ. 
 [. ه 1407] بريوت   ،دار البشائر اإلسالمية   ،السالم  عز الدين بن عبد، اإلمام يف بيان أدلة األحكام  . 73
 ه  [. 1403] بريوت  العريب، الرائد ، دار 2، ط: أمثال العرب، للضيب  . 74
 [.ه    1391] بريوت   الرسالة، ومؤسسة  األمانة،  دار ،1ط زهلامي،  لرودلف   القدمية، العربية  األمثال  . 75
 [.ه  1412] الرايض التوبة، مكتبة ، 1ط  الفضل، بن  للحسني الكامنة،  األمثال  . 76
 [. ه 1424] ظيب  أبو  الثقايف،  اجملمع ، 1ط  اخلوارزمي، العباس بن   حملمد املولدة، األمثال  . 77
 [. ه  1408] بومباي  السلفية،  الدار ،1ط األصبهاين،  الشيخ أيب للحافظ  النبوي، احلديث يف  األمثال  . 78
 [.ه  1406] طنطا  الصحابة، مكتبة  ، 1ط  اجلوزية، قيم  البن القرآن، يف  األمثال  . 79
 . دمشق القلم،  دار  امليداين،  حبنكة حسن الرمحن لعبد  القرآن، يف  األمثال  . 80
 [. ه  1420] الرايض  للنشر،  الوطن دار  املاوردي، حبيب  بن   حممد بن  لعلي  واحلكم،  األمثال  . 81
 .[ه   1400] للرتاث  املأمون دار ،1ط سالم،  بن  القاسم عبيد أليب األمثال، . 82
 ه  [. 1423دمشق ] الدين،  سعد ، دار 1، للهامشي، ط:األمثال  . 83
 ه  [. 1382آابد ] حيدر  العثمانية، املعارف دائرة ، جملس 1، ط:لسمعاين ، لاألنساب . 84
البكات  )البصريني  النحويني   بني  اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف . 85 أليب    الدين   كمال  والكوفيني(، 

 ه [. 1424] العصرية، بريوت املكتبة  ، 1األنباري، ط:
،  1، ط:زين الدين حممد بن أيب بكر الرازي، لأمنوذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل . 86
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  [. ه 1413] الرايض ،عامل الكتب 
  الكتب، بريوت، بدون   عامل  املالكي،  القرايف   الدين  شهاب  العباس  الفروق، أليب   أنواء  يف   البوق  أنوار  . 87

 اتريخ.   وبدون  طبعة
 [. 1979املسالك إىل ألفية ابن مالك، البن هشام األنصاري، دار اجليل، بريوت ]أوضح  . 88
 ه  [. 1389الرايض ] جامعة  اآلداب،  ، كلية1الفارسي، ط: علي  العضدي، أليب اإليضاح  . 89
 اإلسالمي.  الغرب  دار  ، 1ط: املازري علي  بن  حممد  هللا األصول، أليب عبد برهان  من   احملصول إيضاح  . 90
 م[. 1982املفصل، البن احلاجب، طبع وزارة األوقاف العراقية ]اإليضاح شرح  . 91
اإليضاح . 92 شواهد  أليبإيضاح  القيسي  ،  احلسن  ط:علي  دار1،      بريوت   اإلسالمي،  الغرب  ، 

 ه  [.1408]
اإليضاح . 93 شواهد  أليبإيضاح  القيسي  ،  احلسن  ط:علي  بريوت  ،  1،  اإلسالمي،  الغرب  دار 

  [.ه 1408]
البالغة  . 94 علوم  دمشق   املعايل،    أليب   ،اإليضاح يف  خبطيب  املعروف  القزويين،  الرمحن  عبد  بن  ،  حممد 

 . [ه 1424]  بريوت ، دار الكتب العلمية ،1ط:
بن   . 95 الرمحن  عبد  بن  يوسف  الدين  حميي  للصاحب  واملناظرة،  اجلدل  يف  االصطالح  لقوانني  اإليضاح 

 ه [.1451اجلوزي، مكتبة مدبويل، القاهرة ]
 ه  [. 1421، مكتبة دار الفرفور، دمشق ]2مليمون بن حممد النسفي، ط:حبر الكالم،  . 96
 ه [. 1413البحر احمليط يف أصول الفقه، للزركشي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت ] . 97
 بريوت.  العريب، الكتاب ، البن القيم، دار بدائع الفوائد  . 98
 قاهرة. بن أيب اإلصبع، طبع دار هنضة مصر، ال ال بديع القرآن،  . 99
 ه [. 1410اجليل ] ، دار 1، ط:العباس عبد هللا بن حممد املعتز ، أليبالبديع يف البديع  . 100
بغداد     األوقاف،  ديوان  ،مطبعة العاين ،  1، ط:بن الزملكاين ال   ال ق رآن،  إع ج از   البهان ال ك اش ف عن . 101
 .ه [1394]
مصر   . 102 املنصورة،  الوفاء،   اجلويين،  يوسف  بن  هللا  عبد  بن  امللك  عبد  الفقه،  أصول  يف  البهان 
[1418 .] 
  القاهرة   وشركائه،  احلليب   البايب  عيسى   ، 1ط  الزركشي،  هللا  عبد  أليب   القرآن،   علوم  يف   البهان . 103
 [.ه 1376]
  جلنة   اإلسالمية،  للشؤون   األعلى  اجمللس  للفريوزآابدي،   العزيز،   الكتاب  لطائف  يف   التمييز  ذوي  بصائر . 104
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 [.ه  1393] القاهرة  اإلسالمي،  الرتاث إحياء
  اآلداب،   مكتبة   ، 17ط  الصعيدي،   املتعال   لعبد   البالغة،   علوم   يف   املفتاح   لتلخيص   اإليضاح  بغية  . 105

 [. ه 1426] القاهرة
جلالل   اللغويني   طبقات   يف   الوعاة  بغية . 106 ط:  الدين  والنحاة،  املكتبة1السيوطي،    لبنان،   العصرية،  ، 

 صيدا. 
والبديع . 107 والبيان  املعاين  يف  الصافية  حلالبالغة  اجلناجي،  الرازق  عبد  بن  بن حسن  إمساعيل  بن    ، سن 

 [. م2006]القاهرة  ، املكتبة األزهرية للرتاث
العربية  . 108 امليداين ل   ، البالغة  حبنكة  حسن  بن  الرمحن  ط:عبد  دار1،    الشامية،   ر الدا  دمشق،   القلم،  ، 

 ه [. 1416] بريوت 
 ه  [. 1421] الرايض  أطلس،  ، دار3العسقالين، ط: حجر  البن  األحكام،  أدلة بلوغ املرام من  . 109
ليحىي  والسري   املعجزات   تلخيص   يف   األماثل   وبغية   احملافل   هبجة . 110   العامري   بكر  أىب   بن   والشمائل، 

 بريوت.   صادر،  احلرضي، دار 
آي  . 111 عدِ   يف  أل   البيان  االقرآن،  عمرو  ط:لد اينيب  مركز 1،  الكويت     والرتاث،  املخطوطات  ، 
 ه  [.1414]
البيان يف مباحث من علوم القرآن، لألستاذ الدكتور عبد الوهاب غزالن، كلية أصول الدين، جامعة   . 112

 شارع يعقوب ابملالية.  8األزهر، القاهرة، مطبعة دار التأليف 
 م[. 1968دار صعب، بريوت ]    ،1ط: البيان والتبيني، للجاحظ،  . 113
  الرتاث  وإحياء العلمي البحث ، مركز1ط: معني،  بن حيىي زكراي ،  أليب( الدوري رواية) معني ابن اتريخ . 114

 ه [.1399املكرمة ] اإلسالمي، مكة 
 ه [.  1413بريوت ] العريب،  الكتاب دار  ،2للذهيب، ط:  واألعالم، املشاهري ووفيات  اإلسالم اتريخ  . 115
 املصحف، عبد الفتاح القاضي، مكتبة اجلندي، القاهرة، من غري اتريخ. اتريخ  . 116
 ه [.1401أتويل مشكل القرآن، البن قتيبة، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان ] . 117
 [. 1403التبصرة يف أصول الفقه، أليب إسحاق الشريازي، دار الفكر،  دمشق، ] . 118
 ه [. 1414] بريوت  ،دار ابن حزم  ، 3النووي، ط: القرآن، لإلمام محلة  آداب يف  التبيان  . 119
 التبيان يف إعراب القرآن، للعكبي، طبع إحياء الكتب العربية.  . 120
كلية اللغة العربية    حسني بن حممد الطييب، رسالة دكتوراه  يف  ، التبيان يف املعاين والبيان، لشرف الدين . 121

 ه [.   1397)جامعة األزهر(، إعداد: عبد الستار حسني مبوك زموط ]
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 [. ه  1429] املكرمة مكة الفوائد،  عامل دار ،1ط القيم،  البن القرآن،  أميان يف  التبيان  . 122
ط: . 123 الزملكاين،  البن  القرآن،  إعجاز  على  املطلع  البيان  علم  يف  بغداد  1التبيان  العاين،  مطبعة   ،
 ه [.1383]
 ه [. 1431، مكتبة البشرى، كراتشي، ابكستان ]1، حملمد علي الصابوين، ط:التبيان يف علوم القرآن  . 124
، بتحقيق: عبد الفتاح  3التبيان لبعض املباحث املتعلقة ابلقرآن، للشيخ طاهر اجلزائري الدمشقي، ط: . 125

 ه [.   1412ريوت ]أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب، ودار البشائر اإلسالمية، ب 
لالفقه  أصول  يف  التحرير  شرح  التحبري . 126 ط:احلنبلي   لمرداوي،    الرايض   ، السعودية،  الرشد  مكتبة   ،1، 
   [.ه 1421]
 ه [. 1402، دار العلوم، الرايض ]1، ط:الل الدين السيوطي ، جلالتحبري يف علم التفسري . 127
  اإلسالمية، القاهرة،   للشئون  األعلى  اجمللس   املتحدة،   العربية  اجلمهورية   ،بن أيب اإلصبع ال ، حترير التحبري . 128

 اإلسالمي.  الرتاث  إحياء   جلنة
 [. ه  1984] التونسية  الدار عاشور،  بن  الطاهر  حملمد والتنوير،  التحرير  . 129
األرموي، ط: . 130 بكر  أيب  بن  الدين حممود  لسراج  احملصول،  من  بريوت  1التحصيل  الرسالة،  ، مؤسسة 
 ه [.1408]
حتفة األَقران يف ما قرئ ابلتثليث من حروف القرآن، أليب جعفر األندلسي الرعيين الغرنطي مث البريي،   . 131

 ه [.  1482،  كنوز أشبيليا، اململكة العربية السعودية ]2ط:
 ه  [. 1357] مبصر  الكبى التجارية  اهليتمي، املكتبة  حجر  ، البنحتفة احملتاج يف شرح املنهاج  . 132
الفوائد احت . 133   املدينة   واحلكم،   العلوم   ، مكتبة 1الكرماين، ط:   الدين   مشس   يوسف  بن   ، حملمد لغياثية قيق 

 ه [.1424املنورة ]
جلالل   تقريب   شرح  يف  الراوي   تدريب . 134 ط:  الدين  النواوي،    الرايض   طيبة،  دار    ،1السيوطي، 
 ه  [.1427]
از بن   عثمان بن أمحد بن  حممد الدين  احلفاظ، لشمس تذكرة . 135   العلمية،  الكتب دار ، 1الذهيب، ط:  قَامي 

 ه  [. 1419بريوت ]
 ه [. 1417بريوت ] صادر،   ، دار1ط: محدون، بن  احلسن  بن  احلمدونية، حملمد  التذكرة . 136
تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، للقاضي بدر الدين حممد بن إبراهيم ابن مجاعة الكناين   . 137

 ه  [. 1433بريوت ]الشافعي، دار البشائر اإلسالمية، 
والكالم  . 138 املنطق  على هتذيب  القاهرة    ،الت ذهيب  احلليب،  البايب  مصطفى  طبع  احلواشي،  مع  للت فتازاين 
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[1355 .] 
 م[. 1990مد بن عبد هللا بن عبد هللا الطائي اجلياين األندلسي، دار هجر ]البن مالك، حملالتسهيل،  . 139
  يحىي بن سالم بن أيب ثعلبة، الشركة ، ل تصرفت معانيه التصاريف لتفسري القرآن مما اشتبهت أمسائه و  . 140

 [. م1979] التونسية للتوزيع 
  الكتب   ، دار 1التصريح مبضمون التوضيح، خلالد األزهري، طبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة، وط: . 141

 ه   [. 1421] بريوت العلمية 
 [.ه 2013]  القاهرة الشروق، دار  ، 20ط  قطب، لسيد  القرآن،  يف  الفين  التصوير  . 142
 [.ه   1428] غزة اإلسالمية،  اجلامعة غنيم، حلنان  قطب،  سيد شعر يف  الفين  التصوير  . 143
 [. م2004]  للماليني  العلم دار  ، 7ط  أمني، شيخ لبكري   القرآن، يف  الفين التعبري . 144
 [. ه  1403] بريوت   العلمية،  الكتب  دار  للجرجاين، التعريفات،  . 145
شرح   . 146 على  ط: التعليقات  األفغاين،  الدين  جلمال  العضدية،  القاهرة  1العقائد  الشروق،  دار   ،
 ه [.1423]
 ه [. 1405] األردن /بريوت, عمان ،املكتب اإلسالمي, دار عمار  ، بن حجرالتغليق التعليق،  . 147
 ه [. 1419حامت، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرايض ] تفسري ابن أيب  . 148
 ه  [. 1416ريوت ]تفسري ابن ابديس، دار الكتب العلمية، ب . 149
، مع مقارنة مع طبعة دار  ه  [1416، دار األرقم، بريوت ]( التسهيل لعلوم التنزيل )  تفسري ابن جزي  . 150

 ه [. 1433ه [، وطبعة دار الضياء، وطبعة املنتدى اإلسالمي، الشارقة ]1415الكتب العلمية ]
ا . 151 دار  طبع  العزيز(،  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  )احملرر  عطية  ابن  بريوت  تفسري  العلمية،  لكتب 
 ه [.1413]
 ه [.1430السعودية ] العربية اململكة القرى،   أم ، جامعة 1، ط:تفسري ابن فورك  . 152
  العريب،   الرتاث  إحياء  دار  ،1ط  ،(الكرمي   القرآن  مزااي  إىل   السليم  العقل  إرشاد)  السعود  أيب  تفسري . 153

 . بريوت 
 م[. 1986تونس ]  الزيتونية، ابلكلية   البحوث ، مركز1، ط:تفسري اإلمام ابن عرفة . 154
 [.ه  1420] بريوت الفكر،  دار  ، 1ط  حيان،  أليب احمليط،  البحر تفسري . 155
  جامعة   العلمي،   البحث   عمادة   ،1الشافعي، ط:  النيسابوري،   الواحدي،   احلسن   التفسري البسيط، أليب  . 156

 ه   [.1430اإلسالمية ]  سعود  بن حممد  اإلمام
 ه  [. 1420التنزيل يف تفسري القرآن(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ]تفسري البغوي )معامل  . 157
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 ه [. 1415تفسري البقاعي )نظم الدرر(، دار الكتب العلمية، بريوت ] . 158
  البيضاوي،   عمر  بن  هللا  عبد  سعيد  أبو  الدين  لناصر  ،( التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار)  البيضاوي  تفسري . 159

 [. ه 1418] بريوت العريب، الرتاث  إحياء  دار  ، 1ط
قسم   . 160 ورئيس  أستاذ  خليفة،  الرمحن  عبد  إبراهيم  الدكتور  األستاذ  النساء،  لسورة  التحليلي  التفسري 

[ شارع الكبارى منشية نصر  44جبامعة األزهر ابلقاهرة ، مطبعة الفجر اجلديد ]  التفسري وعلوم القرآن
 ه [. 1414ابلدراسة ، القاهرة ]

 واهر احلسان يف تفسري القرآن(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  بريوت. تفسري الثعاليب )اجل . 161
 ه  [. 1422تفسري الثعليب )الكشف والبيان عن تفسري القرآن(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ] . 162
 القاهرة.   ،، دار احلديث 1تفسري اجلاللني، جالل الدين احمللي، وجالل الدين السيوطي، ط: . 163
 ه [.1420طنطا ]  جامعة اآلداب، ، كلية 1، ط:فهاين تفسري الراغب األص . 164
 [.ه 1407] بريوت  العريب،  الكتاب  دار ،3ط  ،( الكشاف) الزخمشري تفسري . 165
 ه  [. 1418تفسري السمعاين، دار الوطن، الرايض  ] . 166
 [. 1993تفسري السيوطي )الدر املنثور(، جالل الدين السيوطي، دار الفكر، بريوت ] . 167
الطبي   . 168   الرسالة،   مؤسسة    ، 1ط  الطبي،   جرير   بن   حملمد   القرآن(،  أتويل  يف   البيان   )جامع تفسري 

 [. ه  1420] بريوت 
 ه  [.1418، بريوت ]العلمية تفسري القامسي )حماسن التأويل(، دار الكتب  . 169
  السعودية   العربية   اململكة   الباز،  مصطفى   نزار   مكتبة   ، 3ط  حامت،   أيب   البن   العظيم،   القرآن   تفسري  . 170
 [.ه 1419]
 [.ه  1420] والتوزيع  للنشر  طيبة  دار  ، 2ط  كثري،   البن  العظيم، القرآن تفسري . 171
القرآن من اجلامع البن وهب، أليب حممد عبد هللا بن وهب بن مسلم املصري   . 172 ، دار  القرشيتفسري 

 م[. 2003الغرب اإلسالمي ]
 [.1372] القاهرة  الشعب،  دار  ، (القرآن ألحكام اجلامع) القرطيب  تفسري . 173
 مصورة   بريوت،   العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ،2ط  الرازي،  الدين   ، لفخر(الغيب   مفاتيح)  الكبري  التفسري . 174
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 [. 1960، دار الثقافة، بريوت ]1ديوان القطامي، ط: . 277
 [. ه   1403] للطباعة  بريوت دار  ، 1ط  املتنيب، ديوان  . 278
  [. ه 1385]الدار القومية للطباعة، القاهرة ، اهلذلينيديوان  . 279
 ه [. 1414، دار صادر، بريوت ]2ديوان الوأواء الدمشقي، ط: . 280
  [. ه 1425] بريوت ،  دار املعرفة ،  2، ط:ديوان امرئ القيس  . 281
(: صدر  1اجلزء ) ه [، و 1386ه ،  1376،  ه   1373]  ديوان بشار بن برد، جممع اللغة العربية مبصر  . 282

الك الثقافةهذا  وزارة  من  العربية  ،  تاب  الثقافة  عاصمة  اجلزائر    ، ( 4،  3،  2)واجلزء  [،  2007]مبناسبة 
 القاهرة.  ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر 

 العلمية، بريوت.  الكتب اثبت، دار  بن  حسان  ديوان  . 283
مؤسسة  ، 1، ط:نصر أمحد بن حامت الباهلي  ، أليبديوان ذي الرمة شرح أيب نصر الباهلي رواية ثعلب  . 284

  [. ه 1402] جدة  ، اإلميان
 . دار املعرفة، بريوت،  ديوان زهري بن أيب سلمى  . 285
 م[. 1997، دار صادر، بريوت ]1ديوان طفيل الغنوي شرح األصمعي، ط: . 286
، دار الكتاب  1ه [، ط:1389، دار الكتاب العريب حبلب ]1. ط: الفحل  بن عبدة  ديوان علقمة  . 287

 ه [، وطبعة اجلزائر. 1414يب، بريوت ]العر 
   ه [. 1416] دار الكتاب العريب، 2، ط:ديوان عمرو بن كلثوم . 288
 [. ه 1425] بريوت   ،دار املعرفة ، 1، ط:ديوان لبيد بن ربيعة العامري . 289
ليلى  . 290 لديوان جمنون  امللوح،  بن  من غري  قيس  للطباعة،  دار مصر  فراج،  الستار أمحد  عبد  بتحقيق:   ،

 اتريخ. 
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 م[. 1994بريوت ]  اإلسالمي، الغرب دار  للقرايف،  الذخرية، . 291
 [. ه 1428] القاهرة  السالم،  دار  األصفهاين، الراغب القاسم أليب الشريعة، مكارم إىل   الذريعة . 292
 ه  [. 1412بريوت ]  األعلمي، مؤسسة   ،1الزخمشري، ط: هللا األخيار، جلار  ونصوص  األبرار ربيع  . 293
 م[. 1966] ، القاهرةمطابع دار الكتاب العريب  ، مد عبدهحملرسالة التوحيد،  . 294
  [. ه 1358القاهرة ]مكتبه احلليب، ، لإلمام الشافعي،  الرسالة  . 295
 ه [. 1401، ]1رسائل أيب علي احلسن بن مسعود اليوسي، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، ط: . 296
حملمد  رسائل . 297 دار  كرد  البلغاء،  القاهرة  ( احلليب  البايب  مصطفى)   الكبى  العربية  الكتب  علي،   ،
[1331 .] 
 ه  [. 1369رسائل الكندي الفلسفية، دار الفكر العريب، القاهرة ] . 298
، جممع اللغة العربية بدمشق  1رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ألمحد بن عبد النور املالقي، ط: . 299
[1394 .] 
  ، عامل 1السبكي، ط:  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  اجاحلاجب، لت  ابن  خمتصر  عن  احلاجب  رفع . 300

 ه  [. 1419بريوت ] الكتب، 
 بريوت.  الفكر،  حقي، دار  البيان، إلمساعيل روح . 301
  بريوت   العلمية،   الكتب   دار   ، 1ط  األلوسي،   هللا   عبد   بن   حممود  الدين  لشهاب   املعاين،   روح . 302
 [.ه  1415]
 بريوت، من غري اتريخ.  العلمية،  الكتب  ، دارالروح، البن القيم . 303
أليب   البن  النبوية   السرية  شرح  يف  األنف  الروض  . 304 السهيلي،    هللا  عبد   بن   الرمحن   عبد  القاسم  هشام، 

 ه   [. 1421بريوت ] العريب،  الرتاث إحياء  دار ،1ط:
 دمشق.  للرتاث،  املأمون   دار معني،  بن حيىي  زكراي  ، أليب (الدارمي عثمان رواية ) معني   ابن ريخ . 305
دار 1اجلوزي، ط:   بن  الدين   الفرج مجال   التفسري، أليب   علم   يف   املسري   زاد . 306 بريوت    العريب،  الكتاب   ، 
 ه  [.1422]
  املنار   ومكتبة   بريوت،   الرسالة،  مؤسسة  ، 27اجلوزية، ط:   قيم  البن   العباد،   خري   هدي  يف   املعاد  زاد . 307

 ه  [. 1415الكويت ] اإلسالمية،
 الطالئع، القاهرة.  منصور، دار   أبو اهلروي،  األزهري الشافعي، أليب منصور  ألفاظ  غريب  يف  الزاهر . 308
 ه  [. 1412بريوت ] الرسالة،  ، مؤسسة 1األنباري، ط: بكر ، أليبالزاهر يف معاين كلمات الناس  . 309
 بريوت.   اجليل، دار  احل صري،  األنصاري،  علي بن إبراهيم إسحاق   األلباب، أليب ومثر   اآلداب زهر . 310
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  دار   اجلديدة،  الشركة   ،1ط  اليوسي،  الدين  نور  مسعود،  بن  للحسن  واحلكم،  األمثال  يف  األكم  زهر . 311
 [.ه  1401] املغرب البيضاء،  الدار  الثقافة،

 ه  [.1400القاهرة ] املعارف،  ، دار2جماهد، ط: القراءات، البن  يف  السبعة . 312
 . القاهرة احلديث، دار  الصنعاين،  إمساعيل  بن حملمد السالم،  سبل . 313
 [. ه  1414] بريوت   العلمية، الكتب دار  ، 1ط  الصاحلي، يوسف  بن حملمد والرشاد،  اهلدى  سبل . 314
  أصول   يف  األصول   لعنوان   ودراسة   وحتقيق   شرح   وهو  ، (األصول   يف )  األصول   عنوان   إىل   الوصول   سبيل  . 315

  دمهان،   املعتصم  حممد   القادر   عبد.  د   الكويت،   الضياء،  دار   يف  مطبوع.  املطرزي  حامد   أليب   الفقه، 
 [. ه 1436] األوىل الطبعة سليخ،  حممود  ومصطفى 

  الكتب   ، دار1احلليب، ط:   اخلفاجي  سنان  بن  سعيد  بن  حممد  بن  هللا   عبد  حممد  الفصاحة، أليب  سر . 316
 ه [. 1402العلمية، بريوت ]

 ه  [. 1421بريوت ]  العلمية، الكتب  ، دار1، ط:بن جين ا الفتح  ، أليب سر صناعة اإلعراب  . 317
 [. ه 1285] القاهرة ، (األمريية ) بوالق  مطبعة  ، 1ط  الشافعي، الشربيين للخطيب   املنري، السراج . 318
 . دار الكتب العلمية، بريوت    ،أليب عبيد البكري ،  مسط الآليل يف شرح أمايل القايل  . 319
والتعليم  . 320 الرتبية  الكرمي وأثره يف  القرآن  الفتاح ضليمي، ألالسؤال يف  عبد  بن  اإلسال ،  محد  مية  اجلامعة 

 [. ه 1421] ابملدينة املنورة
 ه  [.1405الرسالة، بريوت ] ، مؤسسة3الذهيب، ط:  أمحد بن  حممد هللا  عبد النبالء، أليب  أعالم  سري . 321
 ه  [.1395بريوت ]  املعرفة، دار  (كثري   البن  والنهاية  البداية من)  النبوية  السرية . 322
 ه  [.1417بريوت ] الثقافية،  ، دار الكتب3، ط:السرية النبوية، البن حبان  . 323
هشام  . 324 البن  الن بوي ة،  ط: السِ رية  وأوالده  ،2،  احلليب  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  القاهرة    ، شركة 
  [.ه 1375]
 ه  [. 1424شجرة املعارف، لإلمام عز الدين بن عبد السالم، دار الكتب العلمية، بريوت ] . 325
 ه   [.1408]  القاهرة اخلاجني،  مكتبة  1، ط:الفارسي ، أليب علي شرح األبيات املشكلة  . 326
السمرقندية،   . 327 االستعارات  ابلعصام  ل شرح  املعروف  عربشاة  بن  حممد  بن  إبراهيم  الدين  عصام 

 ه   [.1431االسفراييين،  حتقيق: د. مجيل عبد هللا عويضة، اتريخ النشر ]
 ه  [. 1419بريوت ] العلمية،  الكتب  ، دار1، ط:شرح األمشوين على ألفية ابن مالك  . 328
 شرح البوري على منظومة ابن كريان، ط: أفريقيا الشرق، املغرب.  . 329
 ه  [.1410]  القاهرة  والنشر،   للطباعة هجر  ، 1شرح التسهيل، البن مالك، ط: . 330
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 [. ه 1421] بريوت العلمية،  الكتب دار  ، 1ط  األزهري، خلالد  التوضيح، على التصريح شرح . 331
 الدماميين على مغين اللبيب، منشور مع حاشية الشمين، نشر املطبعة البهية مبصر. شرح  . 332
 [.ه 1419]  بريوت العلمية،  الكتب دار ،1:ط  احلاجب، ابن لكافية  الرضي  شرح . 333
  الكتب   دار     ،  1املالكي، ط:  الزرقاين  هللا  عبد   احملمدية، أليب   ابملنح  اللدنية   املواهب  على  الزرقاين  شرح . 334

 ه  [. 1417العلمية ]
                                                                                              ه  [.                                                                                                                        1424القاهرة ]   الدينية، الثقافة ، مكتبة 1، ط:شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك . 335
 ه  [.1413العبيكان، الرايض ] ، دار1على خمتصر اخلرقي، ط: شرح الزركشي . 336
  [. ه 1403] دمشق، بريوت  ،املكتب اإلسالمي  ، لبغوي ، لشرح السنة  . 337
على منت السلم يف علم املنطق، للعالمة الشيخ عبد الرمحن األخضري،    شرح الشيخ درويش القويسين . 338

وعليها بعض تقارير حلضرة الشيخ عمر الدوري الشافعي، النسخة األصلية، وقد بيع الكتاب يف مكتبة  
 [ زنقة املامونية، الرابط، املغرب.    4دار األمان، ]

  ، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة   ، نن( شرح الطييب على مشكاة املصابيح )الكاشف عن حقائق الس . 339
 [. ه 1417] الرايض(

 ه  [.1407، مكتبة الكليات األزهرية ]1، لسعد الدين التفتازاين، ط:شرح العقائد النسفية  . 340
 ، القاهرة. دار الطِ باعة العامرة  ، شرح العقائد الن سفي ة، للت فتازاين . 341
 القاهرة. دار ، 5، ط:بكر حممد بن القاسم األنباري، أليب شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات . 342
  وإحياء  العلمي البحث مركز القرى أم  جامعة ،1اجلياين، ط: الطائي مالك ، البنشرح الكافية الشافية  . 343

 املكرمة.  مكة  اإلسالمية، والدراسات  الشريعة كلية  اإلسالمي، الرتاث
الفرج  منت  على  الكبري   الشرح . 344   دار   املقدسي،  قدامة  بن  أمحد  بن   حممد  بن  الرمحن  عبد  املقنع، أليب 

 والتوزيع.   للنشر  العريب الكتاب 
 [. ه  1418] العبيكان مكتبة   الفتوحي، أمحد بن  حممد البقاء أليب املنري، الكوكب  شرح . 345
مد بن احلسن الفاسي، دار  حملالشرح املطول على أرجوزة حممد الطيب ابن كريان يف احلقيقة واجملاز،   . 346

 الكتب العلمية، بريوت.  
 ، مكتبة املتنيب، القاهرة. للزوزين   ،شرح املعلقات السبع  . 347
 ه  [.1422] بريوت  العلمية، الكتب ، دار1، ط:يعيش، البن  شرح املفصل  . 348
 [.ه 1392] بريوت   العريب، الرتاث  إحياء  دار مسلم،   صحيح على  النووي  شرح . 349
 ه  [. 1410] والنشر، القاهرة   للطباعة ،  هجر 1، البن مالك، ط:شرح تسهيل الفوائد . 350
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املتحدة،    الفنية  الطباعة   ، شركة 1املالكي، ط:   القرايف  الدين  شهاب  العباس   الفصول، أليب   تنقيح  شرح . 351
 ه  [. 1393القاهرة ]

 بريوت.  القلم، دار  التبيزي، علي بن ليحىي  اسة، احلم ديوان  شرح . 352
  بريوت   العلمية،   الكتب  ، دار 1ط: البغدادي،   القادر   شواهده، لعبد  شرح   احلاجب مع   ابن   شافية   شرح . 353
   ه  [.1395]
 سوراي.  للتوزيع،  املتحدة الشركة هشام، البن الذهب،  شذور  شرح . 354
لشمس   شذور   شرح . 355 ط:   املنعم  عبد  بن   حممد  الدين  الذهب،    العلمي   البحث  عمادة  ، 1اجلوجري، 

 ه  [.1423] السعودية  العربية اململكة املنورة،  املدينة اإلسالمية،  ابجلامعة 
  [.ه 1412]مؤسسة الرسالة، بريوت   ،1، ط:بن اإلفليلي ال ، شرح شعر املتنيب  . 356
 شرح شواهد املغين، للسيوطي، منشورات دار احلياة، بريوت، بال اتريخ..  . 357
 .ه   [1423شرح صحيح البخاري، البن بطال، مكتبة الرشد، السعودية، الرايض ] . 358
 [. 1383، القاهرة ]املكتبة التجارية ، 11شرح قطر الندى وبل الصدى، البن هشام األنصاري، ط: . 359
هشام  . 360 البن  اإلعراب  قواعد  زادهحمل  ،شرح  شيخ  الق وَجوي،  مصطفى  بن  الفكر  ،  1ط:   ، مد  دار 

    [. ه 1416] دار الفكر )دمشق()بريوت(،   ،املعاصر 
ط: . 361 األزدي،  دريد  بن  احلسن  بن  بكر  أليب  دريد،  ابن  مقصورة  علي  1شرح  بن  سلطان  مؤسسة   ،

 م[. 2012العويس، ديب، مطبعة جولدن سييت ]
القاهرة،  وشركاه  احلليب  البايب   عيسى  العربية   الكتب   حياء إ  دار   احلديد،  أيب   بن، الالبالغة   هنج   شرح . 362  ،

 اتريخ.. بال  
 [.1916، البن هشام، طبعة مصر، سنة ]قصيدة كعب بن زهري  ه شرح . 363
التفتازاين  . 364 الدين  سعد  العالمة  خمتصر  وهي  املفتاح،  تلخيص  للخطيب    شروح  املفتاح  تلخيص  على 

شرح   يف  األفراح  وعروس  املغريب،  يعقوب  البن  املفتاح  تلخيص  شرح  يف  الفتاح  ومواهب  القزويين، 
 تلخيص املفتاح، لبهاء الدين السبكي، طبع دار السرور، بريوت. 

 ه  [. 1420] الرايض الوطن، ، دار 2، ط:آلجري، ل الشريعة . 365
 ه [. 1423القاهرة ] احلديث، الدينوري، دار  قتيبة بن   مسلم بن  هللا  عبد حممد والشعراء، أليب   الشعر . 366
 مشوس الباعة، حملمد فضل حق الرامفوري ، املطبع األسىن، لكهنؤ، اهلند، الطبعة القدمية.    . 367
ومسائلها  . 368 العربية  اللغة  فقه  يف  ال الصاحيب  فارس،  ط:بن  العلمية،إحياء    ،1،  بريوت    الكتب 
  [.  ه 1418]
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 بريوت.   العلمية، الكتب دار  القلقشندي،  علي بن اإلنشاء، ألمحد صناعة  يف  األعشى  صبح . 369
 [.ه  1407] بريوت للماليني،  العلم دار  ، 4ط  اجلوهري، محاد بن   إلمساعيل الصحاح،  . 370
 ه  [.1328مصر ] السعادة،  صحيح مسلم بشرح األيب والسنوسي، مطبعة  . 371
الفقه،   . 372 أصول  يف  الَقن زِِريبل صفوة  صاحل  بن  حممد  الواحد  تركيا     ، عبد  بكر،  داير  سيدا،  مكتبة 
 ه [.1423]
 ه   [.1374اخلاجني، القاهرة  ] ، مكتبة2، ط:بن بشكوال، ال الصلة يف اتريخ أئمة األندلس  . 373
 ه [. 1419بريوت ] العنصرية،  ، املكتبة العسكري  هالل ، أليب والشعر  الكتابة الصناعتني . 374
  جامعة   اإلنسانية،   والعلوم  اآلداب  كلية  دكتوراه،  أطروحة  طول،   حملمد  الكرمي،   القرآن   يف   الفنية   الصورة . 375

 [.ه  1413] تلمسان
  تلمسان،   بلقايد،   بكر  أيب   جامعة   ماجستري،   رسالة   نصرية،   بلحسيين   القرآنية،   القصة   يف   الفنية   الصورة . 376

 [. 1427-1426] وآداهبا العربية  اللغة  قسم االجتماعية،  والعلوم اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية 
 . ه [1414دمشق ]دار القلم، ، عبد الرمحن امليداين لضوابط املعرفة،   . 377
 ه  [. 1413والتوزيع ] والنشر   للطباعة  ، هجر2، للسبكي، ط:طبقات الشافعية الكبى  . 378
 ه  [.1407بريوت ]  الكتب، ، عامل1، ط:بن قاضي شهبة، الطبقات الشافعية . 379
 ه  [.1413الدينية، القاهرة ] الثقافة  ، مكتبةبن كثري ال  ،طبقات الشافعيني  . 380
از  بن  عثمان  بن  أمحد  بن  حممد  الدين  لشمس  القراء،   طبقات . 381   فيصل   امللك  مركز  ، 2الذهيب، ط:  قَامي 

 ه  [. 1427] اإلسالمية، الرايض والدراسات للبحوث 
  [.ه 1410] بريوت ، دار الكتب العلمية   ،بن سعد ، ال الطبقات الكبى  . 382
 ه  [.1417] املدينة املنورة واحلكم، العلوم  ، مكتبة1، ط:طبقات املفسِ رين، ألمحد بن حممد األدنروي . 383
 ه [. 1396القاهرة ] وهبة، ، مكتبة 1ط:  السيوطي، الدين جلالل  املفسرين، طبقات . 384
ليحىي   حقائق   وعلوم   البالغة   ألسرار  الطراز  . 385 بريوت    العنصرية،   املكتبة  ،1ط:  محزة،  بن   اإلعجاز، 
 ه  [.1423]
 [.   م2001بريوت ]حزم،   ابن دار  ،1ط العليمي،  ألمحد ، النيب  طرائق  . 386
ابنه،    العراقي، وأكمله   احلسني   بن  الرحيم   عبد   الدين   زين   الفضل   ، أليبطرح التثريب يف شرح التقريب . 387

 القدمية.  املصرية  الطبعة 
الباحسني،   . 388 الوهاب  عبد  بن  يعقوب  للدكتور  واألصوليني،  املناطقة  عند  ومقدماهتا  االستدالل  طرق 

 ه [. 1422مكتبة الرشد ابلرايض، الطبعة الثانية ]
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 البيان، من غري اتريخ.  دار ،  مكتبةالبن القيم احلكمية،  الطرق . 389
 ه [.  1418زي  ]اجلو  ابن  ، دار1العسقالين، ط: حجر  األسباب، البن بيان   يف  العجاب . 390
العرف الطيب يف شرح ديوان أيب الطيب، لناصيف اليازجي، دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، من   . 391

 غري اتريخ. 
  والنشر،   للطباعة العصرية ، املكتبة1السبكي، ط: الدين املفتاح، لبهاء  تلخيص شرح  يف األفراح عروس . 392

 ه  [. 1423]  بريوت 
 ه  [.1404بريوت ] العلمية،  الكتب ، دار 1األندلسي، ط: ربه عبد البن عمر، ،  أليب العقد الفريد  . 393
 ه  [. 1420الرايض] الرشد،  ، مكتبة 1، ط:بن الوراق، العلل النحو  . 394
 العلمية، بريوت.  الكتب ، دارمحد بن مصطفى املراغي، ألعلوم البالغة  . 395
 ه   [.1414دمشق ] الصباح،  ، مطبعة1ط:  عرت، حممد الدين  الكرمي، لنور  القرآن علوم  . 396
 . بريوت   ،دار إحياء الرتاث العريب   ،بدر الدين العيين ، لعمدة القاري شرح صحيح البخاري . 397
 ه  [. 1401اجليل، بريوت ] ، دار5القريواين، ط: بن رشيقوآدابه، ال  الشعر  حماسن يف  العمدة . 398
  الكتب،   رقسطي، عاملالس  األنصاري  املقرئ  خلف  بن  إمساعيل  طاهر  أليب  السبع،  القراءات  يف  العنوان . 399

 ه [ 1405بريوت ]
دار 1الربعي، ط:  اليعمري  الناس  سيد   والسري، البن  والشمائل  املغازي  فنون  يف  األثر  عيون . 400   القلم،   ، 

 ه  [. 1414بريوت ]
أليب  عيون . 401 دار  قتيبة  بن  مسلم  بن  هللا  عبد  حممد  األخبار،  بريوت   الكتب  الدينوري،    العلمية، 
 ه [.1418]
الرواية الغاية يف   . 402   الشيخ   أوالد  ، مكتبة1السخاوي، ط:  الدين  مشس   اخلري   ، أليبشرح اهلداية يف علم 

 م[. 2001] للرتاث، مصر 
التأويل،   . 403 وعجائب  التفسري  الكرماينحملغرائب  محزة  بن    جدة،   اإلسالمية،  للثقافة  القبلة  دار  مود 

 بريوت.  القرآن،  علوم ومؤسسة 
 ه [. 1402اخلطايب، دار الفكر ]غريب احلديث، أليب سليمان  . 404
–  آابد   حيدر  العثمانية،  املعارف  دائرة   مطبعة     ، 1سالم، ط:  بن   القاسم  عبيد   احلديث، أليب  غريب . 405

 ه   [. 1384الدكن ]
   ه   [.1398] العلمية، بريوت الكتب دار  بن قتيبة، الغريب القرآن . 406
دار1ط:  عاصم،  بن   سلمة  بن   املفضل   طالب   الفاخر، أليب . 407   البايب   عيسى  العربية،   الكتب  إحياء  ، 
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 ه  [. 1380احلليب، القاهرة ]
 لبنان.   املعرفة، ، دار2واألثر، جلار هللا الزخمشري، ط:  احلديث غريب يف  الفائق . 408
 الفكر، من غري اتريخ.  اهليتمي، دار حجر  احلديثية، البن الفتاوى  . 409
 اإلسالمية.  املكتبة  اهليتمي، حجر بن حممد بن   الكبى، ألمحد الفقهية الفتاوى  . 410
 [. ه1379]بريوت  ، دار املعرفة ، حجر ، البن فتح الباري شرح صحيح البخاري  . 411
 ه  [.1412بريوت ] صيدا،  العصرية،  املكتبة خان،  صديق القرآن، حملمد  مقاصد  يف  البيان فتح . 412
  بريوت   دمشق،   الطيب  الكلم  دار   كثري، ابن  دار  ، 1ط  الشوكاين،  علي  بن   حملمد  القدير،  فتح . 413
 [.ه 1414]
املغيث  . 414 لشمس  احلديث   الفية   بشرح   فتح  ط:  الدين   للعراقي،  مصر    السنة،  مكتبة  ،1السخاوي، 
 ه  [.1424]
  للقرآن   الدولية  ديب   جائزة  الكشاف(،  على   الطييب  )حاشية  الريب   قناع   عن  الكشف  يف  الغيب   فتوح . 415

 [. ه 1434] الكرمي
 ، من غري اتريخ. مد صاحل الزركان، دار الفكر حمل  ،فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية  . 416
 ، مكتبة القرآن، القاهرة، من غري اتريخ. الرازي، لإلمام الفراسة . 417
 . دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرةطبعة   ،هالل العسكري ، أليب الفروق اللغوية . 418
حسني بن أيب العز اهلمداين، طبع دار الثقافة، الدوحة، قطر    الفريد يف إعراب القرآن اجمليد، للمنتجب  . 419
 ه [.1411]
األندلسي،    البكري   حممد   بن   العزيز   عبد  بن   هللا   عبد   عبيد   ، أليب فصل املقال يف شرح كتاب األمثال . 420

 م[. 1971] بريوت الرسالة،  مؤسسة   ،1ط:
 ي، القاهرة. الفصل يف امللل واألهواء والنحل، البن حزم األندلسي، مكتبة اخلاجن  . 421
 ه  [. 1408] دمشق  الفكر،  ، دار1ط:   الضريس، القرآن، البن  فضائل  . 422
 ه  [.1409الرايض ] الرشد، ، مكتبة 1الِفر اييب، ط: حممد بن   جعفر بكر   القرآن، أليب فضائل  . 423
 ه  [. 1415بريوت ]  دمشق، كثري،  ابن ، دار1ط: سالم، بن القاسم  ع بيد القرآن، أليب فضائل  . 424
 م[. 2008] بريوت حزم،   ابن  ، دار 1، ط:لمستغفري ، لالقرآن فضائل  . 425
 ه [.  1427، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ]2فقه احلضارة اإلسالمية، للدكتور حممد عمارة، ط: . 426
  [. ه 1422، بريوت ]إحياء الرتاث العريب، 1، ط:لثعاليبا منصور  أليب  ، فقه اللغة وسر العربية . 427
  األزهر،   جامعة   الدين،   أصول   كلية  مكتبة  بتصرف،   بيومي،   املعطي   عبد   للدكتور   اإلسالمية،   الفلسفة  . 428
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 . القاهرة
 مجاعة أنصار السنة، القاهرة.     الفلسفة، لألستاذ الدكتور عبد احلليم حممود،   . 429
 [. 1398] دار الفكر بريوتو دار الكندي,  ، 2، ط: لحارث احملاسيب، ل فهم القرآن ومعانيه . 430
 ه [. 1409قرآن، حملمد سامل حميسن، دار اجليل، بريوت ]يف رحاب ال  . 431
 [.ه  1412] القاهرة  الشروق،  دار  ،17ط  قطب،  لسيد  القرآن، ظالل  يف . 432
 [. 1356] مصر  الكبى، التجارية  املكتبة   املناوي، الرؤوف لعبد الصغري،  اجلامع شرح القدير  فيض  . 433
حتقيق:   . 434 الغزايل،  لإلمام  الت أويل،  خلف  قانون  األزهري ة،  الكلي ات  مكتبة  طبع  الكوثري،  زاهد  حمم د 

 اجلامع األزهر. 
 ه  [.1284مصر ] طبعة   غرطوج، بن أمحد بن   خاقان بن للفتح  ، قالئد العقيان . 435
 الكرمي، الكويت.  القرآن دار  املقدسي،  الكرمي يوسف بن ملرعي قالئد املرجان،  . 436
  [. ه 1420] املكتبة العصرية  بن اللحام، املعروف ابعالء الدين البعلي ل  ،القواعد والفوائد األصولية  . 437
 [.ه 1399] القاهرة احلليب،  البايب  عيسى مطبعة  للجويين،   اجلدل، يف  الكافية  . 438
 ه  [.1417القاهرة ]  العريب،  الفكر  ، دار3، للمبد، ط:الكامل يف اللغة واألدب  . 439
الكونية . 440 اليقينيات  سعيد  كبى  حملمد  ط:،  البوطي،  ودار  1رمضان  بريوت،  املعاصر،  الفكر  دار   ،

 ه [. 1417الفكر، دمشق ]
 [. ه 1408] القاهرة اخلاجني، مكتبة   ،3ط لسيبويه،   الكتاب، . 441
اإلسالمي،    الكتاب   احلنفي، دار   البخاري   أمحد  بن   العزيز   ، لعبد كشف األسرار شرح أصول البزدوي . 442

 اتريخ.   وبدون  طبعة  القاهرة، بدون
 ه  [. 1420العصرية ] املكتبة ، 1العجلوين، ط: اإللباس، إلمساعيل ومزيل   اخلفاء كشف . 443
 [. م1941]بغداد  ، مكتبة املثىن   ،اجي خليفة ، حلكشف الظنون  . 444
 ه  [.  1418الرايض ] الوطن،   اجلوزي، دار ابن الفرج ، أليب كشف املشكل من حديث الصحيحني . 445
العربية،   . 446 اللغة  جممع  طالب،  أيب  بن  ملكي  وحجتها،  وعللها  السبع  القراءات  وجوه  عن  الكشف 

 بدمشق.    
الدين حملالكشكول،   . 447 هباء  اهلمذاين،  العاملي  احلارثي  حسني  بن  بريوت    ،مد  العلمية،  الكتب  دار 
 ه   [.1418]
 . بريوت  الرسالة،  مؤسسة  الكفوي، البقاء  أليب  الكليات،  . 448
البخاري  . 449 الدراري يف شرح صحيح  الكرماين حمل  ،الكواكب  بن يوسف  العريب،    ،مد  الرتاث  إحياء  دار 
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  [. ه 1401] بريوت 
،  1، ط: سنويعبد الرحيم اإلل   ،الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية  . 450

 [.1405]األردن  ،عمان عمار،   دار
 [. ه 1405] دمشق  الفكر،  دار  ،2ط الزجاجي،  إسحاق  بن الرمحن  لعبد  الالمات،  . 451
 م[. 2020بريوت ]  العلمية،  الكتب دار   السيوطي، الدين  ، جلالللباب النقول يف أسباب الن زول  . 452
 بريوت.  صادر،   ، داراحلسن علي بن أيب الكرم الشيباين اجلزري أليب  ، اللباب يف هتذيب األنساب . 453
ط: . 454 احلسني،  بن  هللا  عبد  الدين  حمب  البقاء  أليب  واإلعراب،  البناء  علل  يف  الفكر،  1اللباب  دار   ،

 ه[. 1416دمشق  ]
 [. ه 1414] بريوت  صادر،  دار  ،3ط منظور،   البن العرب،  لسان . 455
امليزان  . 456 ط:   حجر   البن  ،لسان  مؤسسة   النظامية،   املعرف  دائرة  ، 2العسقالين،    األعلمي   اهلند، 

 ه  [. 1390] بريوت   للمطبوعات،
 مصر.    للكتاب،  العامة  املصرية اهليئة ،3ط ،  القشريي  هوازن  بن  الكرمي لعبد  اإلشارات، لطائف  . 457
 بريوت.  املناهل،  ، دار منصور الثعاليب  أليب  ، اللطائف والظرائف . 458
  اإلسالمية،   ابجلامعة  العلمي  البحث  عمادة،  1، ط:الصايغ   احلسن  بن  مد، حملامللحة  شرح  يف  اللمحة . 459

 [. ه 1424] األوىل،، السعودية  العربية اململكة املنورة، املدينة
الفقه . 460 للمعاللمع يف أصول    الكتب   دار    ،2الشريازي، ط:  يوسف   اسحاق  الفقه، أليب   أصول   يف   ، 

 . ه  [1424العلمية ]
 [.  1972الكويت ] –  الثقافية الكتب دار  بن جينا الفتح  ، أليب اللمع يف العربية  . 461
 ه [ 1435يف شرح مشكاة املصابيح، لعبد احلق الدهلوي، دار النوادر، دمشق ] ملعات التنقيح  . 462
،  وزارة األوقاف  1ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن اجمليد، أليب العباس حممد يزيد املبد، ط:  . 463

 ه  [. 1409والشؤون اإلسالمية، الكويت ]
البن (  من ) ب  :    قة املتعل   املرضية   املباحث . 464 ط:  الشرطية،  دار 1هشام،  بريوت    دمشق،   كثري،   ابن  ، 
 ه   [.1408]
 [. م2000]  للماليني  العلم  دار  ،24ط الصاحل،  لصبحي   القرآن، علوم  يف  مباحث . 465
 [.ه 1421] املعارف مكتبة  ،3ط القطان،  ملناع  القرآن، علوم  يف  مباحث . 466
 . القاهرة ، الفجالة ، دار هنضة مصر،  األثري بن ، الاملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر . 467
 ه  [.1381جماز القرآن، أليب عبيدة معمر بن املثىن، مكتبة اخلاجني، القاهرة ] . 468
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 ه [. 1419جماز القرآن، لعز الدين بن عبد السالم، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، لندن ] . 469
الكرمي بني اإلجازة واملنع، عرض   . 470 اللغة والقرآن  املطعين،  اجملاز يف  العظيم  للدكتور عبد  وحتليل ونقد، 

 ه  [.1414، مكتبة وهبة، القاهرة ]2ط:
  بريوت   العلمية،  الكتب   ، دار1ط:  الشافعي،   السفريي   عمر   بن   حممد  الدين  ، لشمس اجملالس الوعظية  . 471
 ه [.1425]
  البحرين،   اإلسالمية،   الرتبية  املالكي، مجعية   الدينوري  مروان   بن   أمحد  بكر   ، أليب اجملالسة وجواهر العلم . 472

 ه  [. 1419] بريوت   حزم، ابن ودار
  غري   من   بريوت،   املعرفة،   دار   ، 1ط  النيسابوري،  امليداين   حممد   بن   أمحد  الفضل   أليب   األمثال،   جممع . 473

  .اتريخ 
  [. ه 1406] بريوت ، مؤسسة الرسالة، البن فارس ، جممل اللغة . 474
الفتاوى . 475 البنجمموع  ط:   ،  النبوية    املدينة  الشريف،  املصحف  لطباعة   فهد  امللك  جممع  ،1تيمية، 
 ه  [.1423]
 . دار الفكر،  اجملموع شرح املهذب، لإلمام النووي . 476
أليب الفقه  أصول   يف   احملصول  . 477 ط: املالكي   املعافري   العريب   بن   بكر   ،    األردن   ، البيارق   دار   ، 1، 
 [.ه 1420]
 ه   [.1418الرسالة، بريوت ] ، مؤسسة 3الرازي، ط:  احملصول، لفخر الدين  . 478
ط: . 479 املرسي،  سيده  ابن  احلسن  أليب  األعظم،   واحمليط  بريوت  1احملكم  العلمية،   الكتب  دار   ،
 ه  [.   1421]
 اتريخ.  وبدون  طبعة  بريوت، بدون  الفكر، دار  ،بن حزم ال  ابآلاثر، احمللى . 480
 ه [.1414] بريوت الكتب،  عامل  ،1عباد، ط: ابن  للصاحب  اللغة،  يف  احمليط . 481
 ه [.  1427، دار ابن حزم، بريوت ]1، ط:خمتصر ابن احلاجب . 482
ط:  الدين  لسعد  ،( املفتاح  تلخيص   لشرح   خمتصر)  املعاين   خمتصر  . 483 دار1التفتازاين،    قم   الفكر،  ، 
 ه [.1411]
  ،  العزيز   عبد  امللك  جامعة  حممد  بن  علي، ل حنبل   بن أمحد اإلمام  مذهب على  الفقه  أصول يف  املختصر  . 484

 . املكرمة مكة 
 ه  [. 1417بريوت ]  العريب، الرتاث  إحياء ، داراملخصص، البن سيده  . 485
 ه  [.1416] العريب  الكتاب ،  دار 3، البن القيم، ط: مدارج السالكني . 486
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حنبل  . 487 بن  أمحد  اإلمام  مذهب  إىل  بدران ل  ،املدخل  القادر  ط:عبد  مؤسسة 2،  بريوت    الرسالة،  ، 
 ه [.1401]
، مكتبة السنة، القاهرة، واألمانة العامة  2، حملمد بن حممد أبو شهبة، ط:القرآن الكرمي املدخل لدراسة   . 488

 ه [. 1425لألوقاف يف الكويت ]
 ه  [. 1395بريوت ] صادر،   دار  شامة، ، أليب املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز . 489
 [. ه 1422] بريوت  الفكر، دار  القاري،  سلطان  بن  علي  املصابيح، مشكاة  شرح  املفاتيح مرقاة . 490
جلالل   اللغة  علوم  يف  املزهر . 491 ط:  الدين  وأنواعها،  دار 1السيوطي،  بريوت    العلمية،  الكتب  ، 
 ه [.1418]
 ه  [. 1407 بريوت ]  املنارة، ودار  دمشق، القلم، ، دار1، ط:املسائل احللبيات، أليب علي الفارسي . 492
، وزارة األوقاف،  1حممود مصطفى جعفر، ط:مسائل يف علوم القرآن، ألستاذن الدكتور عبد الغفور   . 493

 ه [. 1432الكويت ]
  [. ه1413] دار الكتب العلمية  ،حامد الغزايل  ، أليب املستصفى . 494
  الكتب   دار   ، 2ط  هللا،  جار   الزخمشري  عمرو   بن  حممود   القاسم  أليب   العرب،  أمثال  يف  املستقصى . 495

 [. م1987] بريوت   العلمية،
صحاح   . 496 على  األنوار  عياض،  اآلاثرمشارق  للقاضي  القدمية،  املكتبة الطبعة    الرتاث،   ودار  العتيقة   ، 

 ه [. 1333تونس، القاهرة ]
 ه  [.1414، دار املنار، القاهرة ]1مصابيح املعاين، البن نور الدين املوزعي، ط: . 497
 ه  [.1423احلديثة، القاهرة ] دار الفاروق ، 1السجستاين، ط: داود   أيب بن  بكر   أليب املصاحف، . 498
 املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، ألمحد بن حممد الفيومي، املكتبة العلمية، بريوت.  . 499
التفتازاين،  تلخيص  شرح  يف   املطول . 500 الدبن  لسعد    ، 1ط  شريف،   سيد  املري  حاشية  وهبامشه  املفتاح، 

 [.   ه  1330] للرتاث األزهرية  املكتبة 
 طبع دار اآلفاق اجلديدة، بريوت. معارج القدس، أليب حامد الغزايل،   . 501
 [.ه  1351] حلب العلمية، املطبعة اخلطايب، سليمان  أليب السنن، معامل . 502
   ه   [.1411القاهرة ] اخلاجني،  مكتبة   ،1القرآن، لألخفش، ط: معاىن  . 503
القراءات . 504   امللك   جامعة  اآلداب،  كلية   يف  البحوث  ، مركز1، ط: ألزهري اهلرويا  منصور  ، أليبمعاين 

 ه  [.1412السعودية ] العربية اململكة، سعود 
 ه  [. 1408بريوت ] الكتب،  ، عامل1الزجاج، ط:  إسحاق   وإعرابه، أليب القرآن  معاين  . 505
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 ه [. 1409املكرمة ] مكة القرى،  أم  ، جامعة 1ط:  النحاس،  جعفر القرآن، أليب معاين  . 506
 مصر.  والرتمجة،   للتأليف املصرية  ، دار 1الفراء، ط:  زايد بن  حيىي   زكراي القرآن، أليب معاين  . 507
  بريوت   الكتب،  عامل  ،1ط  العباسي،  أمحد  بن   الرحيم  لعبد  التلخيص،  شواهد  على  التنصيص  معاهد . 508
 [.ه 1367]
 [. ه 1408] بريوت العلمية،  الكتب دار ،1ط السيوطي،  الدين جلالل  األقران،  معرتك  . 509
 ، عباس العقاد، القاهرة. دار الفكر العريب  ، أليب زهرة،املعجزة الكبى القرآن  . 510
األدب . 511 ديوان  أليب معجم  الفارايب،    ،  إبراهيم  بن  إسحاق  للصحافة    إبراهيم  الشعب  دار  مؤسسة 

  [.ه 1424] والطباعة والنشر، القاهرة
  [. ه 1424]القاهرة  ، مكتبة اآلداب، للسيوطي، معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم . 512
واألعصار . 513 الطبقات  على  الكبار  القراء  لشمسمعرفة  از   بن   عثمان   بن   أمحد   بن   حممد   الدين   ،    قَامي 

  [. ه 1417] ، بريوت دار الكتب العلمية ، 1الذهيب، ط:
أليب   علوم   معرفة  . 514 ط:  احلاكم  هللا   عبد   احلديث،  بريوت    العلمية،   الكتب   دار   ، 2النيسابوري، 
 ه  [.1397]
مسلم . 515 بفوائد  الدار  املازري  هللا   عبد  أليب ،  املعلم  املؤسسة   التونسية   املالكي،    للكتاب   الوطنية   للنشر، 

 . م[1991] بتاريخ  صدر  الثالث واجلزء  م[، 1988] بتاريخ  2ابجلزائر، ط: 
 م[. 1961] معيار العلم، لإلمام الغزايل، حتقيق: الدكتور سليمان دنيا، دار املعارف، مصر  . 516
ط: . 517 األهبري،  الدين  ألثري  إيساغوجي،  منت  شرح  املغنيسي  حسن  حملمود  الطالب،  دار  1مغين   ،

 ه [.  1430البريويت، دمشق ]
دمشق    الفكر،  دار  ،6املبارك، ط:  مازن.  بتحقيق د  هشام،   األعاريب، البن  كتب  عن  اللبيب   مغين  . 518
 م[. 1985]
اخلطيب،    حممد  عبداللطيف   الدكتور:  وشرح  بتحقيق   هشام،   األعاريب، البن  كتب   عن  اللبيب  مغين  . 519

 ه  [. 1421الكويت ] والفنون للثقافة  الوطين  ، اجمللس 1ط:
أليب  البن  املغين . 520 بدون  مكتبة  املقدسي،  قدامة  ابن  الدين   موفق  حممد  قدامة،  طبعة    القاهرة، 
 ه  [.1388]
  من   وهو  النوادر،  ، دار 1ابملظهري، ط:  الدين  مظهر   حممود  بن  املصابيح، للحسني  شرح   يف  املفاتيح . 521

 ه  [. 1433الكويتية ] األوقاف وزارة  اإلسالمية،  الثقافة  إدارة إصدارات 
 [.ه 1405] بريوت  العلمية، الكتب  دار  ، 1ط  زاده،  كبى   طاش  السعادة، مفتاح . 522
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 بريوت، من غري اتريخ.  العلمية، الكتب  ، دار البن القيم ،فتاح دار السعاد م . 523
  بريوت   دمشق،  الشامية،  الدار  القلم،   دار    األصفهاين،  للراغب  القرآن،  غريب   يف   املفردات  . 524
 [.ه  1412]
 [. 1993بريوت ]  اهلالل،  ، مكتبة 1، للزخمشري، ط:املفصل يف صنعة اإلعراب  . 525
ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أليب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب، دار ابن    املفهم . 526

 ه  [. 1417كثري، ودار الكلم الطيب، دمشق، بريوت ]
 ه  [.1405بريوت ] العريب،  الكتاب  ، دار1، ط:املقاصد احلسنة، للسخاوي . 527
الكرمي،   . 528 القرآن  يف  التشخيص  يف  الرتبية  ألمقالة  اببل، كلية  جامعة  حسن،  حممد  علي  حممد  سعد 

 م(. 2012/ 1/5) األساسية، أسعد حممد علي حممد حسن
 [. ه 1399] الفكر، دار طبع   فارس، البن  اللغة، مقاييس . 529
 [. 1936بريوت ]  الكتب، ، للمبد، عاملاملقتضب  . 530
الصالح . 531 ابن  بريوت    املعاصر،   الفكر  دار  سوراي،  الفكر،  دار    احلديث(،  علوم  أنواع  )معرفة   مقدمة 
 ه  [.1406]
 [. ه  1415] القاهرة اخلاجني،  مكتبة  ، 1ط  النقيب، ابن  تفسري   مقدمة . 532
  [.ه 1490] مكتبة احلياة، بريوت  ،بن تيمية ال ، مقدمة يف أصول التفسري . 533
 ه   [. 1422، األردن ]انعم  عمار،  دار  ،1الداين، ط: عمرو ، أليباملكتفى يف الوقف واالبتدا . 534
 م[. 1996لبنان ] مكتبة   ،1، البن عصفور، ط:املمتع الكبري يف التصريف . 535
 ه   [. 1420بريوت ]  الرسالة، البوطي، موسسة رمضان سعيد  ، حممدمن روائع القرآن . 536
 بريوت.  العلمية، الكتب  دار   اهلروي، األنصاري حممد بن  هللا  عبد  إمساعيل  السائرين، أليب  منازل . 537
وشركاه،   احلليب  البايب   عيسى  مطبعة  ،  3الزرقاين، ط:  العظيم   عبد   القرآن، حملمد  علوم  يف  العرفان  مناهل  . 538

 القاهرة. 
الدين، جامعة   . 539 الرمحن خليفة، كلية أصول  إبراهيم عبد  الدكتور  القرآن،  لألستاذ  املنان يف علوم  منة 

ه  [،  1415شارع الكبارى مبنشية نصر، الدراسة ]  44،  ، مطبعة الفجر اجلديد1األزهر، القاهرة، ط:
 ه [.  1419كلية أصول الدين، جامعة األزهر، القاهرة ]

  ه  [.1319التجارية، اإلسكندرية ] ، املطبعة منصور الثعاليب ، أليب املنتحل  . 540
السمعاين . 541 من معجم شيوخ    عامل   ، 1ط:  املروزي،  السمعاين  التميمي   حممد   بن  الكرمي   لعبد   ، املنتخب 

 ه  [.1417الرايض ] الكتب، 
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 م[. 1994بنغازي ]  يونس، قات  جامعة ،1، ط:بن وكيعال  ، املنصف للسارق واملسروق منه . 542
 ه  [.1373] القدمي، القاهرة   الرتاث  إحياء ، دار 1، ط:البن جين ، املنصف . 543
 [. 1986]، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 3منهاج البلغاء، أليب احلسن حازم القرطاجين، ط: . 544
 القاهرة.  األزهرية، عوين، املكتبة حلامد للبالغة،  الواضح  املنهاج . 545
 ه  [.1392] بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب ، النووي ، لإلماماملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج . 546
العقلية  . 547 املدرسة  الرومي، ط:  منهج  الرمحن  عبد  بن  فهد  أ.د  التفسري،  العلمية،  2يف  البحوث  إدارة   ،

 ه [. 1403رايض ]ال
والعقيدة، . 548 اإلميان  بناء  يف  املفيد  ط:  املنهج  اجملذوب،  إمساعيل  محص    ،1لشيخنا  البصائر،  دار 
 م[. 2009]
والبحرتي . 549 متام  أيب  بني  اآلمدي  أليب  ، املوازنة  بشر  بن  احلسن  حتقيق،  القاسم  والثاين:  األول    : اجمللد 

أمحد صقر املعارف،  4، ط:السيد  و   ،دار  الثالث: حتقيقالقاهرة،  احملارب   :اجمللد  ،  1، ط: د. عبد هللا 
 [. م1994] القاهرة  ،مكتبة اخلاجني 

 . ه  [1417، دار ابن عفان، السعودية ]، للشاطيباملوافقات  . 550
الفناري،   . 551 جليب  وحسن  السيالكويت،  احلكيم  عبد  الشيخ  حاشية  مع  اإلجيي  الدين  لعضد  املواقف، 

 ه [.1325، مطبعة السعادة،  مصر ]1ط:
ط: . 552 اإلجيي،  الدين  لعضد  و ،  1املواقف،  اتريخ،  غري  من  بريوت،  الكتب،  بريوت  عامل  اجليل،  دار 
 ،  ه  [1417]
  ، دار 1املغريب، ط:   يعقوب   بن   حممد   بن   أمحد   العباس   املفتاح، أليب   تلخيص   شرح   يف  الفتاح   مواهب  . 553

 .ه   [1424العلمية، بريوت ]    الكتب
النورسي   . 554 الزمان  لبديع  العاملي    BOSNA/ISTANBUL. BASIM-YAYIN-sanayi]  املؤمتر 

cad. Bilge  Sok  .Y .] 
   [.  57موجز البالغة، حملمد الطاهر بن عاشور، املطبعة التونسية، هنج سوق البالط، عدد ] . 555
القاهرة ، عبد اجلليل    لنخبة من علماء كلية الشريعة والقانون جبامعة األزهر يف  ،املوجز يف أصول الفقه  . 556

األشقاء يف   األخوة  الشيخ،  يوسف  العدوي، واحلسيين  فرج سليم، وحممود شوكت  القرنشاوي، وحممد 
 . م[1965القاهرة ]

 [. ه 1431] سوراي النوادر،  دار  ،1ط حسني،  اخلضر حممد للعالمة  الكاملة،  األعمال  موسوعة . 557
 ه  [.   1427، دار اخلري، دمشق ]1:موسوعة العالمة الزنداين، عبد اجمليد الزنداين، ط  . 558
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 [. ه  1427] الكويت اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف وزارة الكويتية،  الفقهية املوسوعة . 559
جمموعة  القرآنية  املوسوعة . 560 اجمللس  والعلماء  األساتذة  من  املتخصصة،    للشؤون   األعلى  املتخصصني، 

 ه  [. 1423مصر ]  اإلسالمية،
 ه [. 1415، بريوت ]دار الكتب العلمية، ط: لمرزابين ، لالعلماء على الشعراءاملوشح يف مآخذ  . 561
  بريوت   ، الرسالة   ، دار1، ط:الد بن عبد هللا اجلرجاوي األزهري، خلموصل الطالب إىل قواعد اإلعراب  . 562
    [.ه 1415]
 ه  [. 1964ميزان العمل، لإلمام الغزايل، دار املعارف، مصر ] . 563
ال . 564 مصابيح  شرح  يف  ط: امليسر  الت ورِِبشيت،  الدين  لشهاب  الباز  2سنة،  مصطفى  نزار  مكتبة   ،
 ه  [.1429]
 ه  [. 1418الرسالة، بريوت  ] ، مؤسسة4، ط:نسخ القرآن ومنسوخه، البن البارزي . 565
 ه  [ 1426والتوزيع ]  للنشر  القلم دراز، دار هللا عبد  بن ، حملمدالنبأ العظيم . 566
بريوت    العلمية، الكتب ، دار1اآليب، ط: الرازي احلسني بن منصور   سعد احملاضرات، أليب يف الدر نثر . 567
 ه [.1424]
 النجاة يف املنطق واإلهليات، البن سينا، دار اجليل، بريوت.  . 568
 [.  2018املعارف، القاهرة  ] ، دار 3حسن، ط:  لعباس الوايف،  النحو  . 569
 [.ه   1404] بريوت الرسالة،  مؤسسة   اجلوزي،  البن   النواظر، األعني نزهة . 570
 م[. 2005اإلسالمي ] الرتاث إحياء ، 1الطنطاوي، ط: ، حملمدنشأة النحو واتريخ أشهر النحاة  . 571
 الكبى، القاهرة.  التجارية  املطبعة اجلزري،   ابن الدين مشس  اخلري العشر، أليب القراءات يف  النشر . 572
  األردن  عمان، الفاروق، دار  ،1ط  اخلالدي، الفتاح  عبد لصالح  قطب، سيد عند الفين  التصوير نظرية . 573
 [.ه 1437]
  بريوت   صادر،  التلمساين، دار  املقري  أمحد  الدين  لشهاب    الرطيب،  األندلس   غصن  من  الطيب  نفح . 574
 م[. 1997]
 [. ه 1403] القاهرة الشروق،  دار  ، 5ط  قطب، لسيد   ومناهجه، أصوله  األديب  النقد  . 575
 ه  [. 1419الرايض ] السلف،  أضواء    ،1للزركشي، ط:،  النكت على مقدمة ابن الصالح  . 576
وإعرابه( . 577 الكرمي  القرآن  معاين  )يف  الكرمي  القرآن  يف  اجملاشعي    أليب  ، النكت  َفض ال  بن  علي  احلسن 

    [. ه 1428] بريوت ، دار الكتب العلمية، 1، ط:القريواين
  [. ه 1428] بريوت  ، الكتب العلميةدار ، 1، ط:القريواين ، أليب احلسن النكت يف القرآن الكرمي . 578
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 [. ه  1423] القاهرة  القومية،  والواثئق  الكتب دار  ، 1ط  للنويري، األدب،  فنون  يف  األرب هناية . 579
 ه [. 1424، دار صادر، بريوت ]1هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، للفخر الرازي، ط: . 580
 [. ه 1399] بريوت  العلمية،  املكتبة  ، 1ط  اجلزري، األثري البن واألثر،   احلديث غريب  يف  النهاية . 581
  [. ه  1401، القاهرة ]دار الشروق،  زيد األنصاري  ، أليب النوادر يف اللغة نوادر أيب زيد  . 582
 ه  [. 1413، دار احلديث، القاهرة ]1نيل األوطار، للشوكاين، ط: . 583
 مصر.  التوفيقية،  املكتبة  ،لسيوطي ، ل مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع . 584
  دمشق،   الشامية،  والدار ,  القلم   دار   ،1الواحدي، ط:  احلسن  العزيز، أليب  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز . 585

 ه  [. 1415بريوت ]
  [.ه 1426بريوت ] العلمية،  الكتب دار ،1ط:  مد رشيد رضا حملالوحي احملمدي،  . 586
القاهرة، من  ،  مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، أليب احلسن اجلرجاين،  الوساطة بني املتنيب وخصومه  . 587

 غري اتريخ. 
  للدراسات   الفتح   دار   دمهان،   املعتصم   حممد   القادر  عبد   للدكتور   الكرمي،   القرآن   يف   اإلقناع   وسائل  . 588

 [. م2016] األردن عمان،  والنشر،
اجمليد . 589 القرآن  تفسري  يف  أليبالوسيط  ط:   احلسن  ،  دار1الواحدي،    بريوت   العلمية،  الكتب  ، 
 ه  [.1415]
  حلب   والنشر،   والرتمجة   للدراسات  فصلت   ،1ط  الراغب،  السالم   لعبد  القرآن،   يف  ة الفني  الصورة  وظيفة . 590
 [. ه    1422]
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 368............................................................اإلنشاء نوعان

 369................... .................................. األو ل: اإلنشاء الط ليب
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 375.........  ..... ...........ملقسم به يف القرآن الكرمي املطلب احلادي عشر: ا
 377..... ....الكرمي ابلنظر إىل املقسم به القرآن أنواع أقساماملطلب الثاين عشر:  

 379... .......... ............ابملخلوق   املطلب الثالث عشر: قسم اخلالق
  ..................... ........383 هللا معىن القسم مناملطلب الرابع عشر: 

 384.. ... .... ...القرآن  بنفسه يففيها    أقسم هللااملطلب اخلامس عشر: املواضع اليت  
 387.............. ...املطلب السادس عشر: أنواع املقسم عليه يف القرآن الكرمي 

 387....... .... .... .................. املطلب السابع عشر: ْجلة جواب القسم
 389.... ..................... املثبتة......................... اجلملة االمسية  - 1

 393... ...................تطبيقات من القرآن الكرمي جلملة اجلواب االمسية املثبتة..
 394..........................................اجلملة االمسية املنفية........  - 2
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 406.... .................. ........مع )قد( (الالم)  فيها اجتمعتالنماذج اليت قد 

 407....... ................... ب. جواب القسم مجلة فعلية فعلها ماض منفي....
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 409. .............مناذج من جواب القسم يف اجلملة الفعلية اليت فعلها ماض منفي..
 412.............. ....................... ........املضارع يف جواب القسم - 4
 412...................................... ....ضارع املثبت يف جواب القسمامل أ.

 419..................................يف جواب القسم......املنفي ب. املضارع 
 420. ............مناذج من جواب القسم يف اجلملة الفعلية اليت فعلها مضارع منفي.

 421... .....................مفصول عن الالمع اجلملة الفعلية اليت فعلها مضار ج. 
يف اجلملة الفعلية اليت    يف جواب القسم  ( النافيةل)حذف  املطلب التاسع عشر:  

 421.... .... ....................................................فعلها مضارع 
 422........ ........... ...............املطلب التاسع عشر: حذف ْجلة القسم

 423.... . ..............................حذف جواب القسماملطلب العشرون: 
 427... .. ......غري المتناعي  القسم والشرط اجتماع املطلب احلادي والعشرون: 

 430. ............مناذج من اجتماع القسم والشرط غري االمتناعي يف القرآن الكرمي..
 437............... ..المتناعي القسم والشرطاجتماع املطلب الثاين والعشرون:  

 438.. ... ...... . ابلفاءإذا أتخر القسم مقروانً  مسألة:املطلب الثالث والعشرون: 
 438... ... .. .............جواب القسم ل تدخله الفاءاملطلب الرابع والعشرون: 

 439..... .مراعاة العَّلقة بني املقسم به واملقسم عليهاملطلب اخلامس والعشرون: 
 440......................أمهية مبحث األقسام.................. خامتة يف إمجال 

 443.... .. المبحث التاسع:
 445............ ................ .....يف اللغة والصطَّلح تعريف األمثالأوًل: 

 449.............. .................. ...................فرع يف بيان معىن الغرابة
 453........ ............................................... اثنًيا: أمهية األمثال
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 461......... ............................والستعارة التشبيه و بني التمثيل اثلثًا: 
 468...................................أقسام األمثال من حيث املشبه به رابًعا:

 468................ ..................................... األمثال املصرحة - 1
 469............... .......................................األمثال الكامنة - 2
  472.......................................................األمثال املرسلة - 3

 472............................................. ...... األمثال املرسلةأ. تعريف 
 477... ................................ يف القرآن الكرمي..... األمثال املرسلةب. 
 483............ ..............................املرسلةاستعمال األمثال  حكمج. 

 486....... .......... ................... .........أقسام املثل الصريح خامًسا: 
 486....................... ............................... التمثيل البسيط  - 1
 487....................................................... التمثيل املركب - 2

 487.. ........سادًسا: تقسيم التمثيل البسيط واملركب من حيث ما يدرك ابحلس
 488.............. ......................... ...... متثيل حمسوس مبحسوس  -  1
 488....... ............................ ............. ثيل معقول مبعقول مت  -  2
 488............................................... متثيل معقول مبحسوس  - 3
 489.................................................متثيل حمسوس مبعقول  - 4

 491........ ............................. ..فرع يف بيان الصورة التمثيلية املختلطة
 492...................................................سابًعا: التقسيم النظري

 492............ .........................أن تكون الصورة منتَزعة من الواقع - 1
 493........ ....................أن تكون الصورة التشبيهي ة منتزعة من اخليال - 2

   503. ... ...بيان جمرد البيان والتصويرما له أصل يرجع إليه وما كان القصد اثمًنا: 
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 503......................................................... املثل الواقعي - 1
 507..........................................................املثل البياين - 2

 509........... ..................... ...........اتسًعا:  بني التمثيل والتشخيص
 515.......... ........... ............عاشًرا: خصائص الصورة يف القرآن الكرمي

 515.................... ................... ...............التخييل احلسي - 1
 515.................................. .....................التجسيم الفين - 2
 516........................................................التناسق الفين - 3

 518.... .... ...... ......... ........آفاق التصوير احلادي عشر:املطلب املطلب 
 519...... ..... الثاين عشر: مناذج من ْجاليات التصوير يف القرآن الكرمياملطلب 
 524...... ..............................الثالث عشر: بني املثل والقصةاملطلب 

 526....................................... ......صورة توضيحية ألقسام األمثال
 526............. .............................بحثإمجال أهم نتائج املخامتة يف 
 529.... .............العارش:المبحث  

 531........................................................... توطئة.........
 531.......................... ...............ابعتبار طرفيه أوًل: أقسام التشبيه

 532........ ..............................تشبيه حمسوس مبحسوس....... - 1
   532............. ..............................تشبيه معقول مبعقول...... - 2
 533...............................................تشبيه معقول مبحسوس - 3
 536.............. ............................ ......عقولمبحمسوس تشبيه  - 4
 540........... ................................... ........الطرد والعكس - 5

 551......................... ............................ حكم القلب........
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 552.............. .................. .........ابعتبار وجهه اثنًيا: أقسام التشبيه
 552................. ...................... التشبيه املفرد................. – 1
 552..............................................التشبيه املركب......... - 2
 554.............................. ...............التشبيه املرسل اجململ....  – 3
 554............................................التشبيه املرسل املفصل.... - 4
 554........ .....................................التشبيه البليغ........... - 5

التشبيه أقسام  تقع    ابعتبار  اثلثًا:  ل  مبا  احلاسة  عليه  تقع  جتر  و   وعكسه،ما  مل  ما 
 555.......... .......................................... العادة به إىل ما جرت

 555........... .................. .....تشبيه ما تقع عليه احلاسة مبا ال تقع  - 1
 556...............................تشبيه ما ال تقع عليه احلاسة مبا تقع عليه – 2
 561............ ..................... إخراج ما مل جتر العادة به إىل ما جرت  - 3

 565....... ......................: إخراج ما ل يعلم ابلبديهة إىل ما يعلم هبا رابًعا
  569........... .........: إخراج ما ل قوة له يف الصفة إىل ما له قوة فيهاخامًسا
 571............................ داة ألأقسام التشبيه من حيث الوجه وا: سادًسا

 571........ ......................................................ؤكدامل – 1
 573....................................................... .......رسلامل – 2

 575.................................... .....................املرسل املفصلأ. 
 575................................................. ........ املرسل اجململب. 

 580. ......................... ......................التشبيه البليغ........  - 3
   580............ .......................التشبيه الصريح...................  – 4
 580......................................................الضمينالتشبيه  – 5
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 585................... .........................التشبيه التمثيلي: أقسام سابًعا
 586............... ..................(..التشبيه البليغ)   :على طريقة كانما   - 1
ِثيِلي ة ال م َصر َِحة)   :ما كان على طريقة - 2  586.......... .......... (.. االستعارة الت م 
ِثيِلي ة )ال  :ما كان على طريقة - 3 ِني ة املَتم   587.......... ..............(.......... ك 
 588.......... .............(...........ةبعي  ت  ال ة مثيلي  ت  )ال  :ما كان على طريقة - 4

 589.... ....... .. ............. ( يف القرآن الكرميتمثيلالتشبيه : مناذج من )اثمًنا
 604.......................التشبيه من حيث القوة والضعف : إجياز مراتباتسًعا

 610...............................................خامتة.....................
 611......... ..:المبحث الحادي عرش

 613.....................توطئة يف بيان الفرق بني االستعارة واجملاز املرسل.........
 618.... ............. ................. أوًل: تعريف الستعارة وبيان الغرض منها

 623........................................اثنًيا: الفرق بني الستعارة والتشبيه
 وردُّ ما أورده الزركشي وابن النقيب  ؟من احلقيقة أم من اجملازهل الستعارة  اثلثًا:  
  على اإلمام الرازي ............ ......... ....... ..............633 
 635..... .......... ................... هل الستعارة جماز لغوي أم عقلي؟رابًعا: 
 638...........................................................اإليقاعيةالنسبة 
 639...................................................... .....اإلضافيةالنسبة 

 649................................... ..........خامًسا: بيان بَّلغة الستعارة
 653..................................... سادًسا: هل املستعار اللفظ أم املعىن؟

 655................. .................... ..............أركان الستعارةسابًعا: 
 660............ .................. ابعتبار األركان الثَّلثة اثمًنا: أقسام الستعارة
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 661... .................................. استعارة حسي حلسي بوجه حلسي - 1
 661......................واالختالف يف الصفات  ،لذات فيه اباالشرتاك  أ. ما كان
 662... ........................حمسوسة صفة يفالذات ويشرتكا  يفخيتلفا ب. أن 

 664............ .................................حسي حلسي بوجه عقلي - 2
 667.................وبعضه عقلي ،استعارة حمسوس حملسوس مبا بعضه حسي - 3
 668............................. ...................استعارة معقول ملعقول - 4
 670............................................... استعارة حمسوس ملعقول - 5
 680............. .................................استعارة معقول حملسوس - 6

 682. ....اجلامع من حيث كونه داخًَّل يف مفهوم الطرفني ابعتبار اتسًعا: الستعارة
 382...... ........ .............الطرفني........... مفهوم يف داخاًل  كان  ما - 1
 683...............................الطرفني...... مفهوم عن خارًجا  كان  ما - 2

 684. ... . ...رك ابلنظرمن حيث الوضوح وما يد الستعارة ابعتبار اجلامععاشًرا: 
 684.............. ........ .................................العامية املبتذلة  - 1
 684................. ...... .....................................اخلاصية  – 2

 686..... .........تقسيم الستعارة ابعتبار اللفظ املستعاراملطلب احلادي عشر: 
 688....................................................االستعارة األصلية - 1
 693.......................... ...........................التبعية االستعارة  - 2

 694......................... .يف رد التبعية إىل املكنية رأي اإلمام السكاكي 
 699........... ............الفعل...............  يف التصرحيية التبعية أ. االستعارة

 700...... .............صيغته(.... )مدلول  ابعتبار: يف الفعل التبعية  ب. االستعارة
 701.......... ...........هيئته(... )مدلول  ابعتبار: يف الفعل التبعية  ج. االستعارة
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 702........................(.......الزمان واملكان) :يف امسي التبعية د. االستعارة
 702............. .............(...الفاعل واملفعول) :امسييف  التبعية  ه . االستعارة
 703..........................املشبهة(...........  التبعية يف )الصفة و. االستعارة 

 703.......................التفضيل(.............. التبعية يف )أفعل ز.  االستعارة 
 704.....................اآللة(.................... التبعية يف )اسم ح. االستعارة
 704..................... املشتق(............  الفعل التبعية يف )اسم ط . االستعارة
 704............................ غري املشتق(. الفعل التبعية يف )اسم ي. االستعارة
 705.................. .......التبعية يف )املصغر(..................  ك. االستعارة
 705.......... .................التبعية يف )املنسوب(............... ل. االستعارة
 705......... ........................ التبعية يف )احلرف(........... م. االستعارة

 713............. ................املشتق............. االسم  يف التبعية ن. املكنية
 713............................ املبهمة(........  التبعية يف )األمساء س. االستعارة

 714................ .....................اجتماع االستعارة التبعية والتمثيلية  - 3
 تقسيم الستعارة ابعتبار ما يتصل هبا مناملطلب الثاين عشر: املطلب الثاين عشر: 

 718.. ........................................................... ..املَّلئمات
 718............................................... ......االستعارة املطلقة - 1
 723.................... ........................... اجملر دة......االستعارة  - 2

 731....املطلب الثالث عشر: الستعارة ابعتبار الطرفني من حيث التحقق وعدمه
 731.................... .. ................االستعارة التحقيقية............  - 1
 735.............. .................. االستعارة التخييلية................... - 2

 736......... ..............املذهب األول: وهو ما عليه مجهور البالغيني.........
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 .............. ................739املذهب الثاين: مذهب يوسف السكاكي 
 740....... للمكنية..  التخييليةومن وافقه يف مالزمة  مذهب اخلطيب القزويين  

 743............ .... ومن وافقه.. املذهب الثالث: مذهب جار هللا الزخمشري 
  ...... ............................746 السمرقندية  املذهب الرابع: صاحب

 747......... ........................................................اخلالصة
  ................ ..748عند السكاكي  املكنية عن التخييلية  فرع يف بيان انفراد

 756.... ............. الستعارة ابعتبار ما يذكر من الطرفنياملطلب الرابع عشر: 
 756.................... ...... ..........حة صر  املتصرحيية أو ال إىل االستعارة - 1

 756....... ............................. ..........تصرحييةال االستعارة أ. تعريف 
 757............ ..........يف القرآن الكرمي.....تصرحيية ال ب. مناذج من االستعارة

 787.....................................................االستعارة املكنية – 2
 787.......... ....................................... االستعارة املكنية أ. تعريف

 788............................املكنية يف القرآن الكرمي..  ب. مناذج من االستعارة
عشر:   اخلامس  املصر املطلب  الستعارة  عنادية تقسيم  إىل  الطرفني  ابعتبار  حة 

 809........ ...........................، والعنادية إىل هت كم يَّة وتلميحيَّةووفاقية
 809......................................... ....................العنادية – 1
 810....... ............... ....................................... الوفاقية – 2
 812................................................. التهكمية والتمليحية   - 3

 812..................................... ...أ. بيان املعىن املراد منهما..........
 815.............ح...تمليب. مناذج من القرآن الكرمي ملا كان من قبيل التهكم أو ال

 821.. ....... . ... ..اإلفراد والرتكيب املطلب السادس عشر: الستعارة من حيث 
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 821...... .....................................االستعارة املفردة.......... – 1
 821........................................... ...........املركبة االستعارة  – 2
 821................ ......................................االستعارة التمثيلية أ.

 824...................... .................ب. مناذج من االستعارة التمثيلية....
 836.......................... تنبيهات مهمة ينبغي مراعاهتا عند إجراء االستعارة.. 

 

 علوم القرآننهاية الجز األول من تذكرة وبيان من  

 وأوله مباحثه:

  

ربعة: )التشبيه، واًلستعارة، والكناية، والمجاز األ (علم البياناستكماًلا لمقاصد  ) 
 .. التشبيه، واًلستعارة، والمجازوقد تقدم بيان المرسل(، 

***   ***   ***   *** 

 

 
 

 
 

  



  

  

   

894 

  

 


