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 اقتخان السفخدات القخآنية الستذابية وأثخه في تحجيج الجاللة
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 السمخص : 

كالجاللي في القخآف الكخيع ، كال يتػقف اإلعجاز تتعجد أكجو اإلعجاز المغػؼ 
الجاللي عمى حدغ اختيار السفخدة ، بل يستج ليذسل تخكيب السفخدات عامة ، 
كالسفخدات الستذابية دالليا خاصة ، كمغ أىع جدئيات السفخدات الستذابية 

 -سبحانو كتعالى  -دالليا األلفاظ السقتخنة ببعزيا البعس ، فقج قخف الحُق 
سبحانو  -غ بعس األلفاظ التي َيحكع عمييا البعس بأنيا متخادفة ، قخنيا بي

ببعزيا في آية كاحجة ، بل في إْثخ بعزيا البعس ، ليزيف  -كتعالى 
بعجًا دالليًا ججيجا غْيَخ الحؼ تفيجه السفخدة مشفخدة ، كسا أف بعس السفخدات 

ف الكخيع فكل مفخدة تقـػ مقاـ بعزيا البعس في الكبلـ العاـ ، أما في القخآ
ليا معشى خاصًا بيا ال تقػـ مفخدة أخخػ مكانيا ، فاالقتخاف إنسا يكػف 
لجالالت ججيجة ، كليذ لتأكيج الجاللة الدابقة ، كىحا االقتخاف كتمظ الجاللة 
ىسا السشاسباف لمدياؽ الحؼ  لو أثخ كبيخ في تحجيج الجاللة السخادة مغ 

 . السفخدتيغ عشج االقتخاف
 -اإلعجػاز  –الجاللػة  -الدػياؽ  -السفػخدتيغ  –االقتػخاف  ات السفتاحية:الكمس
 الفخؽ. –تحجيج 
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 : Abstract

There are many aspects of linguistic and semantic 

miracles in the Qur'an, and the semantic miracle does not 

depend on the good choice of the individual, but extends 

to include the composition of the vocabulary general, and 

the vocabulary is semantically similar in particular, and 

one of the most important parts of the vocabulary 

semantically the words associated with each other, has 

century the right - Almighty - between some words Which 

is judged by some as synonymous, its century - The 

Almighty - in one verse, but in the excitement of each 

other, to add a new semantic dimension that is not useful 

to the individual individual, and some vocabulary is the 

place of each other in public speech, but in the Holy 

Quran all  A single one has a specific meaning in which 

no other single takes its place, for pairing has new 

connotations, not to confirm the previous indication, and 

this association and that indication are appropriate for the 

context that has a great effect in determining the 

significance of the two individuals when pairing. 

Keywords: Pairing- Singular - Context - Indication - 

Miracle - Identification - Difference. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

كمغ أىع ، كمتشػعة  متعجدة ،: و اإلعجاز في القخآف الكخيع جُ كْ أَ 
مجاالت اإلعجاز في القخآف الكخيع اإلعجاز المغػؼ كالجاللي ، فكتاب هللا ىػ 

استعساؿ المفع في السكاف السبلئع لو ، كمغ ذلظ ب عيغ الحؼ ال يشَز السَ 
بحيث يدتحيل كضع لفع آخخ مكانو يؤدؼ نفذ داللتو ، حتى كلػ كاف 

، كال  بيشيسا الفخؽ  تحجيجعس يرعب عمى البتذابييغ إلى درجة المفطاف م
بل يستج ليذسل تخكيب ، يتػقف اإلعجاز عمى حدغ اختيار السفخدة 

 جدئيات السفخدات عامة ، كالسفخدات الستذابية دالليا خاصة ، كمغ أىع
 السفخدات الستذابية دالليا األلفاظ السقتخنة ببعزيا البعس ، فقج قخف الحقُ 

حكع عمييا البعس بأنيا ظ التي يَ بيغ بعس األلفا -سبحانو كتعالى  -
خ بل في إثْ ، ببعزيا في آية كاحجة  -سبحانو كتعالى  -قخنيا متخادفة ، 
  ٓمشفخدة الحؼ تفيجه السفخدة خَ ، ليزيف بعجًا دالليًا ججيجا غيْ البعس بعزيا 

خ التي تفيج داللة إضاؼية غيْ  يا بسفخدة أخخػ تذابييااقتخانفالسفخدة عشج 
كليذ لتأكيج ، نفخاد ، فاالقتخاف إنسا يكػف لجالالت ججيجة عشج اال اتفيجى

  ٓالجاللة الدابقة

ات ع تػكمت عمى هللا كعدمت عمى بحث قزية اقتخاف السفخدكمغ ثَ 
السفخدات القخآنية  ) اقتخافُ و تُ يْ س  كسَ ، دالليا في اآلية الػاحجة  الستذابية

 ه في تحجيج الجاللة ( خُ الستذابية كأثَ 

الغخض ، ة ىحا البحث في أنو يذتسل عمى عجة أغخاض كتكسغ أىسي
، كال إبخاز الفخكؽ الكخيع ليذ نقس ضاىخة التخادؼ في القخآف  األساس

الجؾيقة التي يفيجىا  الجالالت تحجيجغ بقجر ما ىػ يْ الجاللية بيغ الستذابيَ 
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 لةِ الجال الستذابيةَ  أف السفخداتِ  ، كبيافُ السفخدات القخآنية الستذابية اقتخاف 
ألف الدياؽ الجاللي يتصمبيا ، فاالقتخاف  التي جاءت إثخ بعزيا إنسا جاءت

كتمظ خدة الػاحجة ، كأف ىحا االقتخاف، يزيف دالالت ججيجة ال تزيفيا السف
 الجاللة ىسا السشاسباف لمدياؽ 

يغ معًا ، كاالقترار لآلية الكخيسة ال يتع إال بالسفخدتفالدياؽ الجاللي 
يا ، أؼ أف ىشاؾ إيرالُ  السصمػبَ  الجاللةَ  قُز شْ ف األخخػ يَ عمى إحجاىسا دك 

، جازكىحا مغ أسخار اإلع، بيغ جسيع السجلػالت داخل الدياؽ  عبلقةً 
الستذابية باإلضافة  لي بيغ السفخداتكيتزح ذلظ مغ خبلؿ بياف الفخؽ الجال

غ كالػقػؼ عمى سخ اتيغ السفخدتيإلى بياف الغخض الجاللي مغ الجسع بيغ ى
،  لجسع بيغ مفخدتيغ متذابيتيغ دالليافي االكخيع الجساؿ الجاللي في القخآف 

عمى مغ يقػؿ بالتخادؼ بيشيسا أك أنيا جاءت لتأكيج السعشى ،  كمغ ثع الخدُ 
 كانت مفخدةً أ الكخيع مقرػدة لحاتيا دالليا سػاءً أف كل كمسة في القخآف  كبيافُ 
   ٓمكخرة السعشى ألفاظالكخيع ، فميذ في القخآف  مخكبةً  أـ

غ ، كعمى ى : التأصيل المغػؼ لحؿيقة السفخدتيكقج اعتسجت في ذلظ عم
فيع داللتيسا في مػاشغ كركدىا في القخآف الكخيع  مغ خبلؿ استقخاء مػاضع 

لمدياؽ  متتبعةً  ، أك االقتخافُ  فخادُ دىسا ، ككيؽية كركدىسا مغ حيث اإلكرك 
في محاكلة  ، كالحديةَ  الجالليةَ  حاءاتِ اإلي القخآني لآلية الكخيسة ، متمسدةً 

ا في سياؽ اآلية الكخيسة ، س، كداللتي لمخبط بيغ داللة السفخدة بذبييتيا
بيشيسا ؛  عمى أقػاؿ العمساء في تحجيج داللة كل مشيسا، كالفخؽِ  معتسجةً 

السخادة مغ اآلية لمػصػؿ إلى الغاية مغ البحث ، كىي بياف أف الجاللة 
تيغ ، أؼ ال تقػـ إحجاىسا مقاـ األخخػ في ىحا الدياؽ دتتصمب ذكخ السفخ 
الجاللة التي في سياؽ آخخ، مع إضيار إحجاىسا مقاـ األخخػ حتى كإف قامت 
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إلقاء الزػء عمى الدخ ك ، الجسع بيشيسا  يغ ، كسخِ أضافيا اقتخاف السفخدت
الجاللي في تقجيع إحجاىسا عمى األخخػ ، فسسا الشظ ؼيو أف كضع كمسة قبل 
أخخػ أمخ مقرػد دالليا ، أؼ ُكِضَع لجاللة معيشة ال تتحقق بغيخه ، فأردت 

 جامعةً ، أف أدرس ىحه القزية في ضػء اآلية الػاحجة في كتاب هللا تعالى 
كداللتيا في اآلية الكخيسة كخرػصية كل لفع مغ حيث  بيغ أصميا المغػؼ 

  ٓالجاللة

 ٓ تصبيؿيةً  كدراسةً  ، نطخيةً  دراسةً : كقج قدست ىحا البحث قدسيغ 

 وتكمست فييا عؼ: الجراسة الشعخية : القدػ األول 

  ٓتعخيف االقتخان في المغة واالصطالح -أوالا 

 االقتخان الجاللي عشج الخسؽل   -ثانياا 
   ٓاالقتخان وأثخه في إكداب دالالت ججيجة - ثالثاا

 ٓأثخ الدياق في الكذف عؼ الجالالت الخاصة  - رابعاا

ا   .الجاللة الخاصة  القؽاعج المغؽية وأثخىا في تخجيح -خامدا
، القدػ الثاني : الجراسة التطبيقية لالقتخان الجاللي في القخآن الكخيػ 

 فرميغ :  وقج قدستيا

 ٓالفرل األول : األلفاظ السقتخنة بالعطف

ثػ أتبعت ذلغ ُكمَّو ٓالفرل الثاني : األلفاظ السقتخنة بغيخ العطف
مسؽضؽعات التي اشتسل عمييا در والسخاجع ، ثػ بفيخس لبقائسة مؼ السرا

 .البحث
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 الجراسة الشعخية : القدػ األول
  .تعخيف االقتخان في المغة واالصطالح  -أوالا 

قػاؿ ف ، حاف الذػيأ: الجسع بيغ شيئيغ ، أيػًا كػاف ىػ االقتخان في المغة
يقػػؿ ابػغ فػارس ، ك (ٔ)معػًا "  يأكميسػا تسختيغ بيغ ُيقارفَ  أف كالِقخافُ الخميل : " 
اْلَقػػاُؼ َكالػػخ اُء َكالش ػػػُف َأْصػػبَلِف َصػػِحيَحاِف، َأَحػػُجُىَسا َيػػُجؿ  َعَمػػى َجْسػػِع : " َقػػَخَف : 

ةٍ  ػْيَئْيغِ ،  َشْيٍء ِإَلى َشْيٍء، َكاآْلَخُخ َشْيٌء َيْشَتُأ ِبُقػ ٍة َكِشج  ُؿ: َقاَرْنػُت َبػْيَغ الذ   ،َفاأْلَك 
َكاْلَقػَخُف ِفػي اْلَحػاِجَبْيِغ، ،  َكاْلَقػَخُف: اْلَحْبػُل َأْيًزػا ،ُل ُيْقَخُف ِبِو َشػْيَئافِ َكاْلِقَخاُف: اْلَحبْ 

َكاْلِقػػَخاُف: َأْف َتْقػػِخَف َبػػْيَغ َتْسػػَخَتْيِغ ،  ِإَذا اْلَتَؿَيػػا. َكُىػػَػ َمْقػػُخكُف اْلَحػػاِجَبْيِغ َبػػيُِّغ اْلَقػػَخفِ 
ًة ِبُعْسَخةٍ َكاْلِقَخاُف: َأْف َتْقِخَف حَ  ،َتْأُكُمُيَسا َنػُة اْلَقػاِدَمْيِغ ،  ج  َكاْلَقػُخكُف ِمػَغ الش ػػِؽ: اْلُسَقخ 

 ،َكاْلَقػُخكُف: ال ِتػي ِإَذا َجػَخْت َكَضػَعْت َيػَجْيَيا َكِرْجَمْيَيػا َمًعػا ،َكاآْلِخَخْيِغ ِمػْغ َأْخبَلِفَيػا
ّ ُ  ،َكَقػػػْػُلُيْع: ُفػػػبَلٌف ُمْقػػػِخٌف ِلَكػػػَحا، َأْؼ ُمِصيػػػٌق َلػػػوُ    َتَعػػػاَلى:َقػػػاَؿ       

                 [    31: موون اة وو   الزخوو  سووو]" (ٕ)، "
: ِقخانػػػاً  كقاَرْنتُػػػوُ  ، بغيػػػخه الذػػػ  كاقتػػػخف ...بػػػو َكَصػػػْمُتوُ : بالذػػػيءِ  الذػػػيءَ  كَقَخْنػػػتُ 

 بػػػػػػػػػ خخ، السقػػػػػػػػػخكف : يغالَقػػػػػػػػػخ فػػػػػػػػػػ  ، (ٖ)" الُسرػػػػػػػػػاِحبُ : كالَقػػػػػػػػػِخيغُ  صػػػػػػػػػاَحْبُتُو...
 (ٗ).السراحب

                                                 
 ف( ر ) ؽ ٕٗٔ/ ٘( العيغ (ٔ
 ف( ر ) ؽ ٙٚ/ ٘( مقاييذ المغة (ٕ
 ٔٗ٘/ ٖ٘، تاج العخكس  ٖٖٙ/ ٖٔ، لداف العخب  ٕٕٛٔ،  ٕٔٛٔ/ ٙ( الرحاح (ٖ
 ف( ر ) ؽ
 ٖٚٔحسج عسيع اإلحداف السججدؼ البخكتي ص ،  فات الفقيية( التعخي(ٗ
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 لفع ِبوِ  كيقتخف  ِلَسْعشى لفعٌ  يخدَ  َأف َمْعَشاهُ : "  االقتخان في االصطالح
 الُسَخاد َأف عمى َدااًل  بحلظ واقتخانُ  يكػفُ  َفبَل ،  هَكَغيخَ  اْلَسْعشى َذِلظ يْحَتسل آخخ
 (ٔ)" ِبَراِحِبوِ  ُأِريج ال ِحؼ ُىػَ  ِبوِ 

 االقتخاف الجاللي : األلفاظ الستذابيةُ ػد مغ أف السقر يتزح سبقا سم
بغخض زيادة معشى عمى السعشى يا ببعس ، التي اقتخنت بعُز  الجاللةِ 

 .السذابو الدابق

ا سمغ حسميى كلَ كحسل المفطيغ عمى فائجتيغ كمعشييغ أَ " يقػؿ مكي : 
يا نت ببعزيا داللاقتخ  كقج أتت األلفاظ التي،  (ٕ) "كخار بسعشى كاحجعمى الت  
 نسصيغ:عمى 

  ٓ: المفطاف السقتخناف ثابتاف ال يتغيخاف في التختيب الشسط األول

ىسا عمى قجـ أحجُ يُ  فتارةً ، : يتع التبادؿ بيغ المفطيغ  الشسط الثاني
 ٓاآلخخ، كتارة يؤخخ

نيسا يسثبلف تخكيبا ، حتى إقػؼ كعسيق بيغ السفخدتيغ ىشاؾ ارتباط ك 
إف اختيار صيغة المفع السذابو عمى  بل، سسات داللية خاصة  فخيجًا ذا

  ٓنفذ كزف الستذابو معو لو داللة معيشة

 

 

 

                                                 
 ٖٕٚ( التسييج في تخخيج الفخكع عمى األصػؿ ، اإلسشػؼ ص (ٔ
 ٜٕٔ( اإليزاح لشاسخ القخآف كمشدػخو ، مكي ابغ أبي شالب ص (ٕ
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   االقتخان الجاللي عشج الخسؽل -ثانياا 
بيغ األلفاظ الستذابية ىػ  كالجسعِ ، أكؿ مغ أشار إلى قزية االقتخاف 

َعِغ اْلَبَخاِء ْبِغ فقج ركػ اإلماـ أحسج في مدشجه  ملسو هيلع هللا ىلصسيج السخسميغ سيجنا دمحم 
،  َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم َع َفَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ هللاِ  َء أَْعَخاِبيٌّ ِإَلى الش ِبياِزٍب َقاَؿ: َجاعَ 

، َلَقْج  " َلِئْغ ُكْشَت َأْقَرْخَت اْلُخْصَبةَ ، َفَقاَؿ: َعمِّْسِشي َعَسبًل ُيْجِخُمِشي اْلَجش ةَ 
َؾَبَة " ، أَْعِتِق الش َدَسةَ  أَْعَخْضَت اْلَسْدَأَلةَ  ،  َفَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ هللاِ  ،، َكُفظ  الخ 

َؾَبِة َأْف  َد ِبِعْتِقَيا، َكَفظ  الخ  َأَكَلْيَدَتا ِبَػاِحَجٍة؟ َقاَؿ: " اَل، ِإف  ِعْتَق الش َدَسِة َأْف َتَفخ 
 ( ٔ) "ُتِعيَغ ِفي ِعْتِقَيا

 ( ؛عتق الشدسة كفظ الخؾبة ) في حجيثو بيغ ملسو هيلع هللا ىلص حيث جسع الخسػؿ 
ليزيف دالالت ججيجة ال يزيفيا المفع الػاحج ، لكغ األعخابي مع عمسو 

لتذابييسا ؛ ف خادفاتم المفطيغكضغ أف ، لع يجرؾ الفخؽ بيغ األمخيغ ، بالمغة 
ف االقترار عمى بيشيسا، كال شظ أالفخؽ ملسو هيلع هللا ىلص غ لو الخسػؿ فبي   ،في السعشى 

أف العتق إزالة : السحكػرِ  الفخؽِ  وُ جْ كَ كَ ، "  أحج المفطيغ ال يؤدؼ السعشى كامبًل 
ق، كأما الفظ فيػ الدعي في عتِ الخؽ، كذلظ ال يكػف إال مغ السالظ الحؼ يَ 

عمى ب أك أعانو كاتَ عغ السُ  األقداطكسغ أدػ ، التخميز، ؼيكػف مغ غيخه 
ِفي َىَحا اْلَحِجيِث " :  ، كقج عمق الخصابي عمى ىحا الحجيث بقػلو(ٕ)"سجادىا

ِخيَعِة ِإَذا َأْمَكَغ َحْسُمَيا َعَمى ِمَغ اْلِفْقوِ  : َأف  اْلَكِمَسَة ِمْغ ِخَصاِب َصاِحِب الذ 

                                                 
 (ٚٗٙٛٔ، حجيث رقع ) ٓٓٙ/  ٖٓ، ( مدشج اإلماـ أحسج (ٔ
 ، بترخؼ يديخٕٕٙٗ/ ٛ( شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح (ٕ
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َعاَدِة  َفاَدِة َلْع ُتْحَسْل َعَمى الت ْكَخاِر َكاإْلِ َكِلَحِلَظ َشاَلَبُو اأْلَْعَخاِبي  ِباْلَفْخِؽ َبْيَشُيَسا  ،اإْلِ
ـَ ِفيِيَسا  ( ٔ)" َكَراَجَعُو اْلَكبَل

َكِإَذا َكَرَد َعِغ الش ِبيِّ َصم ى هللُا لخصيب البغجادؼ ذلظ بقػلو : " " كأكج ا
َكَأْمَكَغ َحْسُل  ،َعَمْيِو َكَسم َع ِخَصاٌب َيَتَزس ُغ َكِمَسَتْيِغ َمْعَشاُىَسا ِفي الط اِىِخ َكاِحٌج 

ـُ الش   ٓٓٓ ُكلِّ َكِمَسٍة َعَمى َفاِئَجٍة ُفِعَل َذِلظَ  َشِغ َفَيْشَبِغي ِإْنَعا  ،َطِخ ِفي اآْلَثاِر َكالد 
َفَسْغ  ،اْسِتْشَباُط َما َخِفَي ِمْشَياكَ  ،َكاْلِفْكُخ ِفي َغَػاِمِزَيا ،َكالت ْفِتيُر َعْغ َمَعاِنيَيا 

َكالت ْبِخيِد َعَمى اْلُسَعاِصِخيَغ  ،َفَعَل َذِلَظ َكاَف َجِجيًخا ِبَمَحاِؽ َمْغ َسَبَقُو ِمَغ اْلُعَمَساِء 
 (ٕ)ٓ"َغ اْلُفَقَياءِ َلُو مِ 

   في القخآن الكخيػ االقتخان وأثخه في إكداب دالالت ججيجة -ثالثاا 

في القخآف الكخيع مقرػدة لحاتيا ،  الجاللةِ  تذاِبييْ قزية اقتخاف لفطيغ مُ 
الجاللة السخادة مغ المفع عشج  كليا غخض داللي ىػ : زيادة داللة ججيجة غيخِ 

إلى الّحىغ أف استعساؿ المفطيغ معًا مغ باب  قج يتبادرألنو " ؛ اإلفخاد 
ل غفُ دكف أف نَ ... الّتخادؼ فإذا بانكذاؼ السعشى يجّؿ عمى خبلؼ ذلظ 

لسعشى ججيج، ذلظ أف  فتخض في كل استعساؿ ججيج ميبلدٌ اإلشارة إلى أنو يُ 
مع غيخه في الحقل السعشػؼ  كإف اشتخؾ خاصةً  لكل لفع معشى أك معانيَ 

 (ٖ) " العاـ
طغ جسع بيغ لفطيغ يُ أؼ ال -نز الدركذي عمى أف التخكيب كقج 

و المفع في حالة اإلفخاد الحؼ يعصيَ  داللة أخخػ غيخَ  يفُ ِز يُ  - مشيسا التخادؼ

                                                 
 ٚٓٚ/ ٔ( غخيب الحجيث (ٔ
 ٛٗ٘/ٔلمخصيب البغجادؼ ، ( الفؿيو كالستفقو ٕ)
 ٕٕٗ، ٕٕٕ( المفع كالسعشى في التفكيخ الشقجؼ كالببلغي عشج العخب  /(ٖ
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ُل َمْعًشى اَل ُيػَجُج ِعْشَج اْنِفَخاِد َأَحِجِىَسا  َمْجُسػعَ  ُيْعَتَقَج َأف  فقاؿ: "  اْلُسَتَخاِدَفْيِغ ُيَحرِّ
َكِإَذا َكاَنْت َكْثَخُة اْلُحُخكِؼ ُتِفيُج ِزَياَدَة ، ِكيَب ُيْحِجُث َمْعًشى َزاِئًجا َفِإف  الت خْ ، 

  (ٔ) " اْلَسْعَشى َفَكَحِلَظ َكْثَخُة اأْلَْلَفاظِ 
َقاِعَجٌة ِفي َأْلَفاٍظ ُيَطغ  ِبَيا الت َخاُدُؼ ح ذلظ في مػشغ آخخ فقاؿ : " ككض  
َفبَل َيُقػـُ ُمَخاِدُفَيا ِؼيَسا اْسُتْعِسَل ، َعْت ِبَحَدِب اْلَسَقاَماِت َكِلَيَحا ُكزِّ ،  َكَلْيَدْت ِمْشوُ 

ـَ اآْلَخِخ  ـِ الت َخاُدِؼ ، َفَعَمى السفدخ مخاعاة ااِلْسِتْعَسااَلِت ، ِؼيِو َمَقا َكاْلَقْصُع ِبَعَج
ْفَخاِد ، َما َأْمَكَغ  ِلَيَحا َمَشَع َكِثيٌخ ِمَغ كَ ، َفِإف  ِلمت ْخِكيِب َمْعًشى َغْيَخ َمْعَشى اإْلِ

اأْلُُصػِليِّيَغ ُكُقػَع َأَحِج اْلُسَتَخاِدَفْيِغ َمْػِقَع اآْلَخِخ ِفي الت ْخِكيِب َكِإِف ات َفُقػا َعَمى 
ْفَخادِ   (ٕ)" َجَػاِزِه ِفي اإْلِ

ىػا ع إلػى قزػية االقتػخاف بػيغ األلفػاظ الستذػابية ، كأثخِ كسا أشار ابغ الؿػيِّ 
ػػػػا فقػػػػاؿ : "، كذلػػػػظ عشػػػػج حجيثػػػػو عػػػػغ االسػػػػتغفار ، لػػػػة فػػػػي اخػػػػتبلؼ الجال َكَأم 
َفااِلْسػِتْغَفاُر اْلُسْفػَخُد َكالت ْػَبػِة، ِٓٓٓبالت ْػَبػةِ  َكَمْقُخكف  ْػَعاِف: ُمْفَخٌد،ااِلْسِتْغَفاُر َفُيَػ نَ 

َبػػػػػُة َتَتَزػػػػػس ُغ َفااِلْسػػػػػِتْغَفاُر َيَتَزػػػػػس ُغ الت ْػَبػػػػػَة، َكالت ػْ َٓٓٓبػػػػػْل ُىػػػػػَػ الت ْػَبػػػػػُة ِبَعْيِشَيػػػػػا
ْشػػبَلؽِ  ػػا ِعْشػػَج ،  ااِلْسػػِتْغَفاَر، َكُكػػلٌّ ِمْشُيَسػػا َيػػْجُخُل ِفػػي ُمَدػػس ى اآْلَخػػِخ ِعْشػػَج اإْلِ َكَأم 

اْقِتػػػَخاِف ِإْحػػػَجػ الم ْفَطتَػػػْيِغ ِبػػػاأْلُْخَخػ، َفااِلْسػػػِتْغَفاُر: َشَمػػػُب ِكَقاَيػػػِة َشػػػخِّ َمػػػا َمَزػػػى، 
ِل ِمػػػػْغ َسػػػػػيَِّئاِت ُب ِكَقاَيػػػػػِة َشػػػػخِّ َمػػػػا َيَخاُفػػػػُو ِفػػػػػي اْلُسْدػػػػَتْقبَ َكالت ْػَبػػػػُة: الخ ُجػػػػػُع َكَشَمػػػػ

  (ٖ)"أَْعَساِلوِ 

                                                 
 ٚٚٗ/ ٕ( البخىاف في عمـػ القخآف (ٔ
 ٛٚ/ ٗ( البخىاف في عمـػ القخآف (ٕ
معجع ك ،  ٖ٘ٔ، ٖٗٔ/ٔياؾ ندتعيغ ( مجارج الدالكيغ بيغ مشازؿ إياؾ نعبج كإٖ)

 ٔ٘ٔ/ ٔالسرصمحات كاأللفاظ الفقيية 
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 في كفي مػشغ آخخ يتكمع عغ داللة اقتخاف لفطيغ عسػما ؼيقػؿ :"
اْلَحْسِج َعَمى َمْزُسػِنَيا َكُمْقَتَزاَىا َما َيُجؿ   َبْعَج اْلَحْسِج، َكِإيَقاع هللا ِذْكِخ َأْسَساءِ 

ـِ  ٓٓٓ، َمْحُسػٌد ِفي ُرُبػِبي ِتوِ ِىي ِتوِ َأن ُو َمْحُسػٌد ِفي ِإاَل  َعَمى َفَمُو ِبَحِلَظ َجِسيُع َأْقَدا
، َكَكَساٌؿ ِمِغ  ، َكَكَساٌؿ ِمَغ اآْلَخِخ ِبُسْفَخِدهِ  اْلَكَساِؿ: َكَساٌؿ ِمْغ َىَحا ااِلْسِع ِبُسْفَخِدهِ 

 :  َذِلَظ: َقْػُلُو َتَعاَلى ِمَثاؿُ ،  اْقِتَخاِف َأَحِجِىَسا ِباآْلَخخِ     [   سو

  [6: من اة    التغابن     [   66: من اة    النساءسو]،  

  [ مغ اآلية  السستحشةسػرة :ٚ، ]     [    البق  سو 

ى ِصَفُة َكَساٍؿ، َكاْلَحْسُج ِصَفُة َكَساٍؿ، َكاْقِتَخاُف ِغَشاُه ِبَحْسِجِه َفاْلِغشَ ، [638: من اة  
اْلِعْمِع ِباْلِحْكَسِة َكَساٌؿ َأْيًزا،  َكَساٌؿ َأْيًزا، َكِعْمُسُو َكَساٌؿ، َكِحْكَسُتُو َكَساٌؿ، َكاْقِتَخافُ 

اْلَعْفُػ َبْعَج  َرِة ِباْلَسْغِفَخِة َكَساٌؿ، َكَكَحِلظَ َكُقْجَرُتُو َكَساٌؿ َكَمْغِفَخُتُو َكَساٌؿ، َكاْقِتَخاُف اْلُقجْ 
  اْلُقْجَرةِ      [  مغ اآلية  الشداءسػرة :ٖٗ]  ، َكاْقِتَخاُف

  اْلِعْمِع ِباْلِحْمع    [  مغ اآلية  الشداءسػرة :ٕٔ]"(ٔ) 

نذغمػا ببياف أكجو اإلعجاز البياني لمسفخدة ثيغ الحيغ اجَ حْ كمغ السُ 
، القخآنية ، كأسخارىا الجاللية ، كأف األلفاظ الستذابية ليدت مغ قبيل التخادؼ 

 ببشت السعخكفة الخحسغ عبج عمي دمحم عائذةالجكتػرة بل ليا دالالت خاصة 
لة، أيزًا إلى لسح فخكؽ دؾيقة في الجال (ابي  ص  الخَ ) كسبقَ " فقالت : الذاش  

ألفاظ  أللفاظ قخآنية جخت معاجسشا ككتب السفدخيغ عمى القػؿ بتخادفيا مع 
 ، الحسج كالذكخ، العتق كفظ الخؾبة،ة كالسعخف مثل: العمعِ   أخخػ في معشاىا

                                                 

  ٜ٘،  ٛ٘ /ٔ( مجارج الدالكيغ بيغ مشازؿ إياؾ نعبج كإياؾ ندتعيغ ٔ)
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كىحا أيزًا مسا نتدكد بو لصخيقشا إلى فيع اإلعجاز البياني، عمى ما سػؼ 
 (ٔ) التخادؼ كسخ الكمسة" نػضحو في "

 قزية شغمت قجيع مغ: "  الكمسة كسخ األلفاظ دالالت كقالت في
 أف يجب القخآني كالبياف،  فييا محاىبيع كاختمفت ، العخبية عمساء التخادؼ
 تقـػ ال الكمسة سخ إلى ييجؼ حيغ ؼيو اختمفػا ؼيسا الفرل القػؿ لو يكػف 
 ألفاظ في كحلظ كاألمخ،  بتخادفيا السقػؿ األلفاظ مغ سػاىا كمسةٌ  مقاَميا
 العخب أدركو ما كذلظ،  ومقامُ  هغيخُ  يقـػ أف يسكغ ؼيو لفع مغ ما: القخآف
  (ٕ) " القخآف فييع ندؿ الحيغ الفرحاء م زالخُ 

ػػػ ِإف الم َغػػػة أىػػػل بعػػػس َقػػػػؿ َفَأمػػػايقػػػػؿ أبػػػػ ىػػػبلؿ العدػػػكخؼ : " ك   خعَ الذ 
ػػ  اْخػػِتبَلؼ َكػػافَ  َكِإذا،  ُلَغتَػػافِ  َذِلػػظ َفػػِإف،  َكاِحػػج ِبَسْعشػػى خَكالّشْيػػ خَكالّشَيػػ ،خعْ َكالذ 

 يكػػػف  َأف ىكَلػػأَ  َياَأْنفِدػػ اْلسَعػػاِني فػػاختبلؼ اْلسَعػػاِني اْخػػِتبَلؼ ُيػجػػب الحخكػػات
 -كيجمػ لشا كتاب العخبيػة األكبػخ، كتعمق بشت الذاش  فتقػؿ : "  (ٖ)"  َكَحِلظ

ىػػػحا السمحػػػػع الػػػجقيق مػػػغ فػػػػخكؽ الػػػجالالت بػػػيغ األلفػػػػاظ  -أؼ القػػػخآف الكػػػخيع 
كقػج يشبغػي " ثع تقػؿ : ،  (ٗ) " كاتيا أك ِصَيُغيا مغ السادة الػاحجةتختمف حخ 

 قخآنية تبجك متخادفػة ػرؼ عغ لسح فخكؽ الجاللة أللفاظِ لي أف أعتخؼ ىشا بقر
"  : (٘) اأَلْعَخاِبػيّ  ل بكمسة ابغثالعجد كالجيل، كأنا أتس، فميذ لي إال أف أقخ ب

في كّل  مشيسا معشي ليذ فػي  ، ى كاحجكل  َحْخفيغ َأْكقعْتُيسا العخب عمى معشً 
                                                 

 ٖٓٔ، ٕٓٔ( اإلعجاز البياني لمقخآف كمدائل ابغ األزرؽ ص(ٔ
 ٕٓٔ،  ٜٕٓص  الدابق (ٕ)
 ٕٗ( الفخكؽ المغػية ص ٖ)
 ٕٖٕص  ( اإلعجاز البياني لمقخآفٗ)
 ٖٕٚص  الدابق (٘)
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صػػػػاحبو، رب سػػػػا عخفشػػػػاه فَأْخَبْخنػػػػا بػػػػو، كرب سػػػػا َغُسػػػػس عميشػػػػا فمػػػػع ُنْمػػػػِدـ العػػػػخَب 
قرػػػػارػ مػػػػا يسمكػػػػو أفقػػػػَو عمسػػػػاء القػػػػخآف ، تقػػػػػؿ بشػػػػت الذػػػػاش  : " (ٔ)"وجيَمػػػػ

جيػػػج السحاكلػػػة لمسػػػح سػػػخِّ الجاللػػػة  الكتػػػاب العخبػػػي السبػػػيغ، ىػػػػ بالعخبيػػػة، لغػػػةِ 
البيػػػاف  ياألسػػػمػب عمػػػى الػجػػػو الػػػحػ جػػػاء بػػػو فػػػخآنػػػي، أك الكمسػػػة ك لمحػػػخؼ الق
 فَعمػػػى كجػػػو الذػػػخح كالتقخيػػػب تفدػػػيخٌ  فػػػإف يكػػػغ ،السعجػػػد        

                                

           [   88: اة    اإلرساءسو] صجؽ هللا العطيع  "(ٕ) 

كؼيسا أشتغل بو عمى السجػ الصػيل " كتدتصخد بشت الذاش  فتقػؿ :
آف في خ مغ تخرز في الجراسات القخآنية ، شيج التتبع االستقخائي أللفاظ الق

شى الحؼ في السع ال يؤدييا لفع آخخ سياقيا ، أنو يدتعسل المفع بجاللة معيشة
  (ٖ) "يخ عجدًا قل  أك كثخ مغ األلفاظككتب التفد، لو السعاجع  جُ ذَ حْ تُ 

ككجو إعجازه أف هللا تعالى قج أحاط بكل شيء عمسا، " كتزيف : 
 -سبحانو  –ا، فإذا تختبت المفطة مغ القخآف عمع كأحاط بالكبلـ كمو عمسً 

ج السعشى، ثع كحلظ لفطة ترمح أف تمي األكلى كتبيغ السعشى بع بإحاشتو أؼ  
كتاب هللا لػ ندعت مشو لفطة ثع أديخ لداف ٓٓٓمغ أكؿ القخآف إلى آخخه

                                                 

، ٕ٘ٔ/ ٔ، تاريخ آداب العخب ٖٗٔ/ ٔ، السدىخ ٚ( األضجاد البغ األنبارؼ ص ٔ)
مجمة كيشطخ : ،  ٖٕٚ، اإلعجاز البياني لمقخآف ص  ٖٙٓدراسات في فقو المغة ص 
مجمة فرمية ترجر عغ اتحاد الكتاب العخب ،  ٓٔٔإلى العجد ٔالتخاث العخبي مغ العجد

 ٔٔص ، 
  ٖٓٙص  ، ابغ األزرؽ  إلعجاز البياني لمقخآف كمدائلُ ( إ)
  ٕ٘ٔ، ٕٗٔ(اإلعجاز البياني لمقخآف كمدائل ابغ األزرؽ ص ٖ)
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في أكثخه  لشا البخاعةُ  غَ بي  العخب في أف يػجج أحدغ مشيا لع يػجج. كنحغ تَ 
خفى عميشا كجييا في مػاضع لقرػرنا عغ مختبة العخب يػمئح في سبلمة كيَ 

  (ٔ) "الكبلـ دِ يْ مَ الحكؽ كجػدة القخيحة كَ 
كىػػػحا كمػػػو يػػػجؿ عمػػػى أف الجسػػػع بػػػيغ مفػػػخدة متذػػػابية الجاللػػػة مػػػع مفػػػخدة 

كىػػ ، إنسػا ألمػخ داللػي ، أخخػ في آية كاحجة ليذ لمتأكيج كسا يطغ البعس 
، إيحاءات داللية يدتجعييا الدياؽ كما تجالف عميو مغ، ف ما تزيفو السفخدتا

ضػػػػافي كاإليحػػػػائي كاإل سػػػػاسيدػػػػتحيل أف تعصػػػػي السفػػػػخدة الػاحػػػػجة السعشػػػػى األ
عػػػغ جانػػػب كاحػػػج فقػػػط مػػػغ الجػانػػػب  ألف السفػػػخدة تخػػػتز بػػػالتعبيخ كػػػامبل ؛

، فػػػػػالغخض األسػػػػػاس مػػػػػغ الجسػػػػػع بػػػػػيغ السفػػػػػخدتيغ  السختمفػػػػة لمسػػػػػجلػؿ الػاحػػػػػج
 ىػػػحه الػػػجالالت تثبيػػػت ، أقػػػل  الػػػجالالت التػػػي يدػػػتجعييا الدػػػياؽ  بكػػػل اإلحاشػػػةُ 

لسعشى بمفطيغ أججر في ثباتو الجاللة عمى ا" السعشى كتكثيخه كسا قاؿ البقاعي:
  (ٕ)"كاحج لفع مغ كتكثيخه

  مغ السفخدة الثانية فقاؿ : خاصةً  كذىب العدكخؼ إلى أف ىشاؾ دالالتٍ 
المفطاف َكاْلسْعَشى َكاِحج َكَسا ضغ كثيخ مغ الش ْحِػييغ  َأف يْخَتمفَ  حاؿٌ مُ "

باعيا َكَما ِفي نفػسيا مغ َكِإن َسا سسُعػا اْلَعَخب َتَتَكم ع بحلظ عمى ش، كالمغػييغ 
امعػف َمَعاِنيَيا اْلُسْخَتمَفة كَعمى َما جخت ِبِو عاداتيا كتعارفيا َكلع يعخؼ الد

شػا َما ضشػه مغ َذِلظ كتأكلػا عمى اْلَعَخب َما اَل يجػز طِتْمَظ اْلِعَمل كالفخكؽ ف

                                                 
  ٕ٘/ ٔ( السحخر الػجيد (ٔ
 ٘ٗٗ/ ٙٔع الجرر في تشاسب اآليات كالدػرطْ ( نَ ٕ)
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يج اْلُسَبالَغة َفَقط َكمغ اَل يَتَحق ق اْلسَعاِني يطّغ َأف َذِلظ ُكمو ُيفِ ٓٓٓ ِفي الحكع
 (ٔ)"َكَلْيَذ اأْلَمخ كحلظ بل ِىَي َمَع إفادتيا اْلُسَبالَغة تِفيج اْلسَعاِني ال ِتي َذكخَناَىا

متقاربػػة فػػي  الكػػبلـ ألفػػاظ يفػػكىػػػ مػػا قػػج نػػز عميػػو الخصػػابي فقػػاؿ : " 
 ...ب السعػػاني يحدػػب أكثػػخ الشػػاس أنيػػا متدػػاكية فػػي إفػػادة بيػػاف مػػخاد الخصػػا

كػل لفطػة لألف  ،يا كفي تختيبيا عشج عمسػاء أىػل المغػة بخػبلؼ ذلػظ كاألمخ في
تتسيد بيا عغ صاحبتيا في بعس معانييا كإف كانا قج يذتخكاف  مشيا خاصيةً 
 -تعػالى -ع هللا أف يػتكم   ال يجػػزُ : "  بقػلو ذلظ كأكج الخازؼ ،  (ٕ)"في بعزيا

إليػو عمسػاء المغػة فػي  مػا تػصػل كػاف آخػخَ فػػ" ،  (ٖ)"  اشػيئً  ي بػوِ كال يعشِ  بذ ٍ 
"، كىػ يعشي مخاعػاة كقػػع الكمسػات  الخصفِ  إشار الشطخية الدياؾية ىػ فكخة "

،  (ٗ) " ىحا الػقػع أحج معػاييخ تحجيػج داللػة الكمسػة عج  لبعزيا حيث يُ  مجاكرةً 
ِفػي الم َغػِة " بقػلػو: كقج أشار ابغ الؿيع إلػى الجاللػة السذػتخكة كالجاللػة الخاصػة 

َكَىَحا َيُكػُف َمَع َتَساُثِل اأْلَْلَفاِظ َتاَرًة؛ ، َبْيَشَيا َقْجٌر ُمْذَتَخٌؾ َكَبْيَشَيا َقْجٌر ُمَسي ٌد َأْلَفاٌظ 
ُد َمْعَشػػاُه  َفَقػػْج : َكَمػػَع اْخِتبَلِفَيػػا ُأْخػػَخػ؛ َكَذِلػػَظ َأن ػػُو َكَسػػا َأف  الم ْفػػَع َقػػْج َيت ِحػػُج َكَيَتَعػػج 

ُد َكَيت ِحُج َمعْ  َشاُه َكاأْلَْلَفاِظ اْلُسَتَخاِدَفػِة. َكِإْف َكػاَف ِمػْغ الش ػاِس َمػْغ ُيْشِكػُخ الت ػَخاُدَؼ َيَتَعج 
اَلَلػػِة َعَمػػى َمْعًشػػى ، اْلَسْحػػَس  َفاْلَسْقُرػػػُد َأن ػػُو َقػػْج َيُكػػػُف الم ْفَطػػاِف ُمت ِفَقػػْيِغ ِفػػي الج 

  (٘)" َكَيْسَتاُز َأَحُجُىَسا ِبِدَياَدِة 

                                                 
    ٕٗ( الفخكؽ المغػية ص (ٔ
 ٜٕلمخصابي ص( القخآف مصبػع ضسغ:ثبلث رسائل في إعجاز)( بياف إعجاز القخآف ٕ)
 ٖ٘ٛ/ ٔ( السحرػؿ ٖ)
 ٜٔٔمشقػر عبج الجميل ص ، أصػلو كمباحثو في التخاث العخبي : ( عمع الجاللة ٗ)
 ٖٕٗ/  ٕٓ( مجسػع الفتاكػ ٘)
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يع أنيذابككضح ذلظ د  مسات ما تذتخؾ معانييا في مغ الك: "  فقاؿ خـا
خػػخ، كيسكػػغ تذػػبيييا بػػجكائخ متحػػجة بعس اآلالػػجػػداء، كتختمػػف فػػي بعػػس األ

فػػي جػػدء مػػغ الدػػصح  ذػػتخكةٍ ك مُ أفػػي جػػدء مػػغ سػػصػحيا،  السخكػػد، كمختمفػػةٍ 
فػػي ضػػل ، كىػػػ مػػا أكػػجه الػػجكتػر محسػػػد فيسػػي حجػػازؼ بقػلػػو : " ف (ٔ)"طفقػػ

ييػا اتفاقػًا معانضػبلؿ ف تكػف ىشاؾ كمسات تتفػق فػي ألة يشجر مبجأ ندبية الجال
لفػاظ الستخادفػة قػل، فاألأكال  كثػخَ أف تتقػارب الػجالالت ال أكامبًل، كمػغ السسكػغ 

 (ٕ)"  الستقاربة تذات الجالال األلفاظُ  ىي بيحا السعشى
جسيػػػػع األكجػػػػو كتحجيػػػػج فػػػػالجسع بػػػػيغ السفػػػػخدتيغ الستذػػػػابييغ ىػػػػػ إبػػػػخاز 

األلفػػاظ فػػي الدػػياؽ القخآنػػي فػػػػػػػػ : " ، لمػصػػػؿ إلػػى كساليػػا الػػجاللي الجالليػػة ، 
محفػػػرة كقػػج ممئػػت داللػػة، ك إشػػارة؛ فمػػيذ لمستأمػػل فييػػا أف يقػػف عشػػج حػػجكد 

ػػؼيػػة( ليػػحه األلفػػاظ؛ فػػالقخآف السجيػػج لَ خْ األبعػػاد الساديػػة )العُ  ا اسػػتعسميا لػػع يكػػغ س 
إلشػػػباع الػػػػجاللي ليػػػػحه ليقػػػف عشػػػػج تمػػػظ الجاللػػػػة، فجػػػاء حخيرػػػػا قاصػػػجا إلػػػػى ا

 إلى اإلشارة كالخمػد، فػالسعشى العػاشفيِّ  األلفاظ مغ الرػت، كالسعشى األساسِ 
 محاكلػةً ( الكػخيع القػخآف في لؤللفاظ الشفدية ) الجاللة لحلظ فجاءت،  كاإليحائيِّ 
 كمػا الحاتيػة ، الحكؾيػة كأبعادىػا العامػة، العخؼيػة بأبعادىا القخآنية الجاللة لتمسذ
 تمػظ أك المفطػة ىػحه داللػة فػي تزخع أك السعشى، في فائس مغ دياؽال يفخزه

  (ٖ)"  محسػد
 الجسعُ : فسغ باب أكلى  ، زيف دالالتٍ ت كيؽية نطع الكبلـ تُ كإذا كان

أؼ أف الجسع بيغ األلفاظ الستذابية ،  الستذابو يؤدؼ إلى دالالت ججيجة بيغ
                                                 

    ٖٛٔ ص ( في الميجات العخبيةٔ)
 ٜٚ( مجخل إلى عمع المغة ص ٕ)
 ٔمحيدغ العارضي ص ( الجاللة الشفدية لؤللفاظ في القخآف الكخيع دمحم جعفخ (ٖ



 

0104 

 

الكمسة الثانية  تشبثق عشو دالالت خاصة لمسفخدات ، كيدتحيل أف تكػف 
عجيسة الفائجة ، بل تزيف داللة ال تزيفيا السفخدة األكلى ؛ ألف لكل مفخدة 

أخخػ مع اشتخاكيسا في الجاللة  داللة خاصة بيا ال تذتخؾ معيا ؼيو مفخدةٌ 
قج تكػف تمظ الجاللة السخكدية كاضحة في أذىاف كل السخكدية العامة ، ك" 

بتمظ  الجاللةُ  وَ ب  ذَ بعزيع، كيسكغ أف تُ  الشاس كسا قج تكػف مبيسة في أذىاف
الجكائخ التي تحجث عقب إلقاء حجخ في الساء، فسا يتكػف مشيا أكاًل يعج 

، يقع فيع بعس الشاس مشيا في نقصة  بسثابة الجاللة السخكدية لؤللفاظ
تمظ ثع تتدع  ،السخكد، كبعزيع في جػانب الجائخة أك عمى حجكد محيصيا

كقج تزسشت ضبلال مغ السعاني ال  ىاف القمة مغ الشاسالجكائخ كتربح في أذ
أف قائسة الكمسات الستخاصفة   Firhtكقج " ذكخ ،  (ٔ)" عيع فييا غيخىكُ خَ ذْ يَ 

كلحا كاف ىحا البحث في الجالالت ،  (ٕ) "ا مغ معشاىامع كل كمسة تعج جدءً 
لغخض  ظ متذابية ، ليؤكج أف الجسع كافالجؾيقة التي يفيجىا الجسع بيغ ألفا

 القخآف الجاللة ، كأف بسفخدة كاحجة ، مع أنيسا متقاربى داللي ال يسكغ إيرالو
كقج تصمب ، ع األلفاظ كسبكيا في أحدغ صػرة إلبخاز الجاللة ػ  شَ الكخيع 

إثبات الجاللة البجأ ب في أضافتيا السفخدتاالبحث عغ الجاللة اإلضاؼية الت
ثع العخكج ، ف في تمظ الجاللة بيتاكأنيسا متذا، تيغ العامة )السعجسية( لمفط

مع التخكيد عمى ، دالالتيسا لمتعخؼ عمى ، لمفطتيغ  االستعساؿ القخآنيعمى 
، التساس الجاللة الخاصة لكل لفطةب الفخكؽ الجاللية بيغ المفطتيغ ، كاالنتياءِ 

مع التشبيو عمى الغخض الجاللي مغ ،  مغ تفخد كامتياز داللي حػتوكما 
  ٓاالقتخاف

                                                 

يع أنيذ ص  ، د. ( داللة األلفاظٔ)   ٙٓٔإبخـا
 ٛٚأحسج مختار عسخ صٓ( عمع الجاللة ، دٕ)
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شظ أف قزية داللة األلفاظ ميسة كتدداد أىسيتيا مغ كػنيا في الك 
كال ، كػنيا في الجاللة العسيقة الخاصة في األلفاظ القخآنية ، كتكسل أىسيتيا 

التي تيتع شظ أف االعتساد في السقاـ األكؿ لع يكغ عمى السعاجع المغػية 
دياقات القخآنية خبلؿ الكتب التفديخ مغ  ة ، بل عمىيمبالجاللة المغػية األص

المفطة ، لمػصػؿ إلى الجاللة اإلضاؼية التي أضافيا  افيي تستعسمتي اال
، كالتي ال تتعارض مع الجالالت العامة ، فإعجاز الجسع بيغ  االقتخاف

 كشخيقةِ ، السفخدة السذابية السفخدة ك  اختيارِ :  الستذابو يطيخ مغ ناحيتيغ
 ٓاستخكيبيا ك ساقتخاني

 زُ ػِّ جَ ببعزيسا البعس ، يُ  قتخنتاخكيب القخآني لسفخدتيغ افإف الت: ا كأيًز 
" إذا كاف لفع يقع في صحبة : بسعشى أنو ، مخكبة  ىحا التخكيب مفخدةً  لَ عْ جّ 

دتخجـ ىحا التػافق في الػقػع كسعيار العتبار فسغ السسكغ أف يُ : آخخ دائسا 
  (ٔ)  ىحا التجسع مفخدة معجسية كاحجة تعبيخًا "

 اق في الكذف عؼ الجالالت الخاصة خ الديأث -رابعاا 

إذا كاف الدياؽ لو دكر ميع في الكذف عغ الجاللة ، فإنو الفارؽ 
الخئيذ في الكذف عغ داللة المفطيغ الستذابييغ في اآلية الػاحجة ، فالجاللة 

أؼ أنو ىػ الحؼ يحجد الجاللة ،  الخاصة ال تطيخ إال مغ خبلؿ الدياؽ 
إضاؼية  السخكدؼ أك السحػرؼ يتفخع عشو معاف خاصةً السخادة ؛ ألف السعشى 

 ، ىػ الكاشف لتمظ الجالالت الخاصة كالدياؽُ ، تابعة لمسعشى السخكدؼ 
د بالؿيع التجخيجية العامة السذار إلييا في ج  حَ ال تُ سفخدات القخآنية ال فجالالت
، جالالت الخاصة بل تحيط بكل كمسة ضبلؿ مغ ال، كالسعجسات ، القػاميذ 

                                                 

 ٜٚ( عمع الجاللة ص ٔ)
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السعشى ال  بأف" كىحا ما نججه لجػ فيخث زعيع السجرسة الدياؾية الحؼ صخح 
يا في سياقات أؼ كضعِ  ، جة المغػيةحْ تدييق الػَ إال مغ خبلؿ  يشكذف

كإف ، أخخػ  تقع في مجاكرة كحجاتٍ  فسعطع الػحجات الجالليةِ مختمفة ، 
حجات ىحه الػحجات ال يسكغ كصفيا أك تحجيجىا إال بسبلحطة الػ  معانيَ 

، فسػضع السفخدة كصمتيا بالسفخدة الثانية  (ٔ)ٓاألخخػ التي تقع مجاكرة ليا
كضف الشز القخآني  كقج، "  السفخدتيغ السخادة مغ جاللةال ىػ مغ يحجد 
و الحؼ لكل لفع قخآني مػضعَ  كدبو صفة اإلعجاز، إذ نجج أفأالمفع تػضيفا 

ك"  (ٕ) " ومحم   ل  حُ يَ أف  كتشاغسا ال يسكغ لغيخه ىيزيف إلى الدياؽ معش
الدياؽ يخشج إلى تبييغ السجسل كتعييغ السحتسل كالقصع بعجـ احتساؿ غيخ 

كىحا مغ أعطع القخائغ ،  السخاد كتخريز العاـ كتقييج السصمق كتشػع الجاللة
  (ٖ)"  في نطخه كغالط في مشاضختو طَ مِ ىسمو غَ أ فسغ ، الجالة عمى مخاد الستكمع 

لمغػية يعج السشفح السيع لتحجيج مجاليا الجاللي، إف تدييق الريغة ا" 
عغ الدياؽ الشفدي أك االجتساعي  المغػية بسعدؿٍ  الريغةُ  دَ خِ فبل يسكغ أف تَ 

كىػ ، الثقافي، بل يحرل التجاكر بيغ مجسػع الريغ المغػية داخل التخكيب 
ع"، كسا سساه قجيسًا عبج القاىخ طْ ما يسكغ التعبيخ عشو بسرصمح "الش  

( أف قائسة Firhtخجاني في كتابو: "دالئل اإلعجاز".. كقج اعتبخ فيخث )الج
الكمسات الستخاصفة مع كل كمسة تعج جدءًا مغ معشاىا، بحيث يدتجعي 

                                                 

 ٓٚ،  ٜٙص أحسج مختار عسخ  ، د/ يشطخ : عمع الجاللة  (ٔ)
 ٖص د. ماججة حدغ  الدياؽ القخآني كالجاللة السعجسية (ٕ)
 ٜ/ ٗ يِّع الَجْػِزي ِة ْبغ ؾَ ، ابجائع الفػائج  (ٖ)
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سمدمة مغ الكمسات التي تتخاصف معيا سياؾيًا  كمسة ما حزػرَ  حزػرُ 
  (ٔ) " كتتػافق معيا في الػقػع

و في الجسع بيغ نسفخدة ، فإلجاللة ال خكإذا كاف الدياؽ ىػ السفدِ 
السعشى ىػ السحجد لجاللة كل مشيسا ، كالشطخ لجاللة  مفخدتيغ متذابيتي

: " َفبَل الذاشبيبالسعشى السخاد ، كفي ذلظ يقػؿ  ل  يا ُيخِ تِ يَ ذابِ السفخدة دكف مُ 
ـِ  ِع َعْغ َردِّ آِخِخ اْلَكبَل ِلِو َعمَ َمِحيَز ِلْمُسَتَفيِّ ِلِو، َكَأك  ى آِخِخِه، َكِإْذ َذاَؾ َعَمى َأك 

اِرِع ِفي َفْيِع اْلُسَكم ِف، َفِإْف َفخ َؽ الش َطَخ ِفي َأْجَداِئِو؛ َفبَل  َيْحُرُل َمْقُرػُد الذ 
ُل ِبِو ِإَلى ُمَخاِدِه، َفبَل َيِرح  ااِلْقِتَراُر ِفي الش َطِخ َعَمى َبْعِس َأْجَداِء  َيَتَػص 

ـِ ُدكَف َبْعسٍ   (ٕ) "اْلَكبَل
كقعشا في الحخج اآلية  لدياؽا بياف داللة السفخدة دكف الشطخ كإذا حاكلش

حيث فدخكا الطمع الػارد  -رضػاف هللا عمييع  -مثمسا حجث مع الرحابة 
:  في قػلو تعالى                 

      [    86: اة    األنعامسو]  أيشا لع كقالػا ، بالسعاصي :
أف السخاد بالطمع  - صمى هللا عميو كسمع –و بطمع؟ ػ ػ فبيغ الشبي إيسانَ  َذ مبِ يَ 

: تبل قػلو تعالىك ،  ِبُطْمٍع، َيْعِشي: ِبِذْخؾٍ  السعاصي ت، كليد الذخؾُ  في اآلية
                      

  [    31: اة    لقامنسو]  

                                                 

عمع ك ، ٜٔٔ( عمع الجاللة أصػلو كمباحثو في التخاث العخبي مشقػر عبج الجميل ص ٔ)
 ٚٚأحسج مختار عسخ  صد / الجاللة 

مذاشبي مغ خبلؿ كتابو السػافقات لعمـػ القخآف ك ،  ٕٙٙ/ٗلمذاشبي ( السػافقاتٕ)
 ٔ٘ٔص
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كيجؿ عمى ذلظ لفع اإليساف في ، (ٔ)غ أف السخاد بالطمع الذخؾ ، فبي   
ليذ الطمع بسعشاه العاـ ، بل دياؽ الكبلـ يجؿ عمى أف السخاد بالطمع ف، اآلية 

 ٓكىػ الذخؾ الحؼ ىػ ضج اإليسافضمع خاص 

فػحرخ داللة المفع عمى السعشى المغػؼ فقط ال يعصي الشز حقو ؛ 
،  تدتجعي ؾيسًا اجتساعية أك ثقاؼية أك حتى ؾيسًا انفعالية ألف الكمسة " قج 

، كقج  (ٕ) "كتحجد بعس مبلمح الجانب الشفدي ؼيو، تعكذ صػرة قائميا 
ى المغة في تفديخ المفع دكف مخاعاة نز ابغ عصية عمى أف االقترار عم

ساِرٌب معشاه: الدياؽ خصأ، حيث قاؿ في معخض رده عمى مغ قاؿ بأف : " 
 ؛ ضعيف -اشً كإف كاف تعمقو بالمغة بيِّ  -كىحا القػؿ:  قاؿ،  بٍ خْ في سِ  ػارٍ تَ مُ 

 ، (ٖ) "عمى ىحا القػؿ دُ خُ بالدارب يَ  ، كالشيارِ  يألف اقتخاف الميل بالسدتخف
َكَىَحا ال ِحؼ َقاَلُو ِمْغ ِجَيِة اْلَعَخِبي ِة ُمت ِجٌو، ر ابغ كثيخ إلى ذلظ فقاؿ: " كسا أشا

 (ٗ) "َكَلِكْغ اَل ُيَداِعُجُه اْلَسْعَشى َعَمى َذِلظَ 
َكِمس ا ُيِعيُغ كقج أشار الدركذي إلى دكر الدياؽ في التفديخ فقاؿ : " 

ْشَكاِؿ ُأُمػرٌ  َياِؽ َفِإن َيا ُتْخِشُج ِإَلى  -مشيا -َٓٓٓعَمى اْلَسْعَشى ِعْشَج اإْلِ َداَلَلُة الدِّ
ّـِ َكَتْقِييِج  ـِ اْحِتَساِؿ َغْيِخ اْلُسَخاِد َكَتْخِريِز اْلَعا َتْبِييِغ اْلُسْجَسِل َكاْلَقْصِع ِبَعَج

                                                 
 ٖٛٙ/ ٜ، جامع البياف ٙ٘/ ٕتفديخ عبج الخزاؽ  ((ٔ
 ٘ٚص  مشقػر عبج الجميل،  عمع الجاللة أصػلو كمباحثو في التخاث العخبي( (ٕ
  ٖٓٓ/ ٖالسحخر الػجيد  (ٖ)
   ٘ٗٗ/ ٚتفديخ القخآف العطيع  (ٗ)
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ال ِة َعَمى ُمخَ  اَلَلِة َكُىَػ ِمْغ أَْعَطِع اْلَقَخاِئِغ الج  َفَسْغ  ، اِد اْلُسَتَكمِّعِ اْلُسْصَمِق َكَتَشػ ِع الج 
 (ٔ)"  أَْىَسَمُو َغِمَط ِفي َنِطيِخِه َكَغاَلَط ِفي ُمَشاَضَخاِتوِ 

اد عمى داللة المفع في  يػضح بو خصأ االعتسكقج ضخب القخشبي مثااًل 
بادر إلى استشباط السعاني بسجخد فيع العخبية كثخ فقاؿ : َمْغ "  المغة فقط

كالدساع البج لو مشو في ضاىخ  كالشقلِ ، الخأؼ غمصو كدخل في زمخة القخآف ب
 ٓٓٓثع بعج ذلظ يتدع الفيع كاالستشباط، التفديخ أكال ليتقي بو مػاضع الغمط 

أال تخػ أف قػلو تعالى :              [    سو

فالشاضخ  ، سػا أنفديع بقتمياآية مبرخة فطم: معشاه  [ٜ٘: مغ اآلية  اإلسخاء
كال يجرؼ بساذا ، إلى ضاىخ العخبية يطغ أف السخاد بو أف الشاقة كانت مبرخة 

،  (ٕ)" فيحا مغ الححؼ كاإلضسار، يع كأنفدَ  ا كأنيع ضمسػا غيخىعضمسػ 

، يذيخ الجرس الجاللي الحجيث إلى داللة أخخػ  كإضافة إلى الجاللة الدياؾية"
غة مغ الدياؽ، ككفق تخكيب عشاصخ الجسمة كتختيبيا، تتحجد كفق مػقع الري

، فقج تتكػف الجسمتاف مغ  ح عمى تدسيتيا بالجاللة السػقعيةمِ كىػ ما اصصُ 
ات لكغ تختيبيا في كل جسمة يختمف فتتسيد الجاللة تبعًا لحلظ، إف جَ حَ نفذ الػَ 

الدياؽ المغػؼ قج يحيل إلى دالالت مختمفة تتحجد بزػابط خاصة مغ ذلظ 
  (ٖ) " االجتساعية كالفخدية...السعاني 

                                                 

 ٕٓٓ، ٜٜٔ/ ٕ البخىاف في عمـػ القخآف( ٔ)
  ٖٗ/ ٔالجامع ألحكاـ القخآف (ٕ)
  ٚٛص  ر عبج الجميل، مشقػ  ( عمع الجاللة أصػلو كمباحثو في التخاث العخبيٖ)
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ا في تحجيج داللتي االقتخاف بيغ األلفاظ الستذابية كتتجمى أىسية 
اقتخانيا بسذابييا ، كعشج عشج االنفخاد  عامةَ ال ايداللتَ سفخدة ، إذ إف لمالخاصة 

 ٓداللة أخخػ  اكػف ليت

عشج  خاصةً ،  أىسيتو في تحجيج معاني اآلياتفاالقتخاف لو : كأيزًا 
، فاالقتخاف قخيشة لغػية تداعج  االفتقار إلى قخائغ أخخػ معتبخة في فيع السخاد

  ٓعمى كذف الجالالت الخاصة

ُيْشَطُخ ِفي ُكلِّ آَيٍة َكَحِجيٍث ِبُخُرػِصِو َكِسَياِقِو َكَما  قاؿ شيخ اإلسبلـ: "
اَلاَلِت  ٌل َعِطيٌع ُمِيعٌّ َناِفٌع ِفي َباِب َفْيِع َفَيَحا َأْص ، ُيَبيُِّغ َمْعَشاُه ِمْغ اْلُقْخآِف َكالج 

ش ِة َكااِلْسِتْجاَلِؿ ِبِيَسا ُمْصَمًقا "  (ٔ) اْلِكَتاِب َكالد 
أف معطع مغ درس الفخكؽ المغػية  ىحا البحثكمسا شجعشي عمى 

أؼ معشى السفخدة عشج عمساء المغة دكف  السعشى السعجسيدرسيا مغ خبلؿ 
داللة السفخدة في كمغ ثع عدمت عمى دراسة  ، الشطخ إلى سياؽ السفخدة 

ا مبلئسً ا ف القخآف الكخيع استخجـ ألفاضو كتخاكيبو استخجامً ؛ ألسياقيا القخآني
دالالت إضاؼية عمى معاني السفخدات ك لمدياؽ الحؼ يزيف دالالت خاصة  

؛ ألف  العخب في ألفاضيع كتخاكيبيع التي يدتخجميافي السعاجع ، السعتادة 
 متفخدة في تأليف السفخدات دة ، كقػاعجُ عجِ لكخيع لو خرػصية مُ القخآف ا
 ٓ، كىحا مغ أسخار إعجاز القخآف الكخيعيا كتشطيسياكربصِ 

                                                 

   ٛٔ/ ٙمجسػع الفتاكػ  (ٔ)
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ا   القؽاعج المغؽية وأثخىا في تخجيح الجاللة الخاصة  -خامدا

اتفق العمساء في تػضيحيع لمجاللة الخاصة لكل مفخدة مغ السفخدات 
 مغ أىع ىحه القػاعج : ك لقػاعج العمسية السيسة الستذابية عمى مجسػعة مغ ا

 (1) التأسيذ خيٌخ مؼ التأكيج -أوالا 
  (2)صبًل قبموحا لع يكغ عبارة عغ إفادة معشى آخخَ  التأسيذ:

 (3).عبارة عغ إعادة السعشى الحاصل:  التَّْأِكيج

 اْلَحاِصل اْلَسْعشى لتقخيخ الم ْفع يكػف  َأف ُىػَ : الت ْأِكيج" : جاء في الكميات
 قبمو َحاِصبل يكغ لع آخخ معشى إِلَفاَدة يكػف  َأف ُىػَ : كالتأسيذ، كتقػيتو قبمو
 (4") ِإَفاَدة َكالث اِني ِإَعاَدة األكؿ َكُيدسى، 

ألف حسل الكبلـ ؛  (٘)كحسل السعشى عمى التأسيذ أكلى مغ التأكيج

، صل التأسيذ ىػ األ، ك"  (ٙ).عمى اإلفادة خيخ مغ حسمو عمى اإلعادة

،  (ٚ)خبلؿ بالفراحةاإل ـِ كقج أمكغ اعتباره مع فخامة السعشى كجبللتو كعج
                                                 

 ٓ٘ص لمجخجاني التعخيفات  (ٔ)
 ٜٛص  لمسشاكؼ  ، التػؾيف عمى ميسات التعاريف ٓ٘ص لمجخجاني  ( التعخيفاتٕ)
 ٛٛٔة الرابخيغ كذخيخة الذاكخيغ بغ ؾيع الجػزية ص ج  (عُ ٖ)
 ٕٚٙص لمكفػؼ ( الكميات ٗ)
،  ٗٚ/ ٖ، تفديخ ابغ عخفة  ٖٚٗ/ ٙلسرػف ، الجر ا ٖٗٛ/ ٔ( البحخ السحيط ٘)

َياِب َعَمى تْفديِخ الَبيَزاِكؼ  ب في عمع ح  يَ ، السُ  ٘٘/ ٕ، فتح القجيخ ٜٖٓ/ َٙحاِشيُة الذِّ
  ٕٙ٘ٗ/ ٘أصػؿ الفقو 

 ٓ٘( التعخيفات / ٙ)
 ٛٛٔ( عجة الرابخيغ البغ الؿيع ٚ)
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 التأسيذ أك التأكيج عمى الَحْسل بيغ الكبلـُ  دار يقػؿ الدسيغ الحمبي : " متى
 (ٔ)" أكلى الثاني عمى َفَحْسُمو
ِة، َكَذِلَظ ِبَأْف الت ْأِكيِج اَل ُيَراُر ِإَلْيِو ِإال  ِعْشَج اْلَحاجَ يقػؿ أبػ حياف : " ك ك 

ـُ َيْبُعُج َأْف ُيْحَسَل َعَمى الت ْأِسيذِ   الكبلـ في " األصل ، ألف (ٕ) "َيُكػَف اْلَكبَل
 (ٖ)" ججيجة  فائجة يفيج ال كالتأكيج ، ججيجة فائجةً  كاإلفادةَ التأسيذ 

كقج شبق العمساء ذلػظ فػي تفدػيخاتيع ، كاعتسػجكا عمييػا فػي تخجيحػاتيع ، 
 َحَسْمػُتعْ  َفَقػجْ  اْلَغاَيػةِ  بَ ُمػِجػ َتَخْكَشا َقجْ  َنْحغُ  ُكش ا إفْ  ؼيقػؿ : "، خبي كمشيع ابغ الع

 َفاِئػَجةٍ  َعَمػى الم ْفػعِ  َحْسػلُ  َأْمَكػغَ  َكِإَذا َعْػِدِه، َفاِئَجةَ  َفَتَخْكُتعْ  الت ْكَخاِر، َعَمى الم ْفعَ  َأْنُتعْ 
َدةٍ   اْلَعِمػػػػػػيعِ  َكػػػػػػبَلـُ  َفَكْيػػػػػػف الش ػػػػػػاِس، َكػػػػػػبَلـِ  ِفػػػػػػي الت ْكػػػػػػَخارِ  َعَمػػػػػػى ُيْحَسػػػػػػلْ  َلػػػػػػعْ  ُمَجػػػػػػج 
 األكؿُ  ؼيقػػػػؿ فػػػي معػػػخض التػػػخجيح : كلعػػػل، ، كمػػػشيع األلػسػػػي (ٗ)"اْلَحِكػػػيِع؟

فقػاؿ : ، ، ككػحلظ الذػػكاني  (٘)"  التأكيػج مػغ خيخ التأسيذ أف لسا ...ىلَ كْ أَ 
ؿُ  :  ، كقخيػػب مػػغ ذلػػظ قاعػػجة(ٙ)"الت ْأِكيػػجِ  ِمػػغَ  َخْيػػخٌ  الت ْأِسػػيَذ  ؛ أِلَف   َأْكَلػػى َكاأْلَك 
  (ٚ) إْىَساِلوِ  ِمغْ  َأْكَلى اْلَكبَلـ إْعَساؿُ 

                                                 

 ٕٔ/ ٔٔ، المباب في عمـػ الكتابٖٚٗ/ ٙ( الجر السرػف ٔ)
  ٖٗٛ/ ٔلبحخ السحيط ( إ)
 ٖٙٔٔ/ ٖ( اْلُسَيح ُب في ِعْمِع ُأُصػِؿ الِفْقِو اْلُسَقاَرِف ٖ)
 ٕٖٕ/ ٔ( أحكاـ القخآف ٗ)
 ٜٗٔ/ ٕ( ركح السعاني ٘)
 ٘٘/ ٕ( فتح القجيخ ٙ)
 ٕٙٔ/ ٕ( األشباه كالشطائخ ٚ)
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 مجلػالت في -هللا رحسيع- األئسة ترخؼ يقػؿ الدبكي : " فانطخ
 (ٔ)"  سبيبًل  إليو كججكا ما الكبلـ عساؿإ  عمى يعكحخَص  األلفاظ

ماااؼ القؽاعاااج الستعمقاااة بالبحاااث قاعاااجة : األصااال فاااي الكاااالم  -ثانيااااا 
 َٓٓٓفاأَلْصُل ِفي الم َغِة: ُىػَػ الت َبػاُيُغ، َكُىػَػ َأْكثَػُخ الم َغػِة "  :بايؼ ال التخادف الت
األلفػػػػاظ متبايشػػػػة فػػػػي مػػػػجلػالتيا ال ف،  (ٕ)"  الت ػػػػَخاُدَؼ ِمػػػػْغ َعػػػػَػاِرِض اْلُسْفػػػػَخَداتِ ك 

ِنػِو ُمَتَخاِدًفػا َأْك ُمَتَباِيًشػا الت َخاُدُؼ ِخبَلُؼ اأْلَْصِل َفِإَذا َداَر الم ْفُع َبػْيَغ َكػْ ك"  متخادفة
ـُ  ْفَيػػػا تَػػػى َحَرػػػَل ِباْلَػاِحػػػِج َلػػػْع َفسَ ، َفَحْسُمػػػُو َعَمػػػى اْلُسَتَبػػػاِيِغ َأْكَلػػػى، أِلَف  اْلَقْرػػػَج اإْلِ

 ْحػػَتْج إَلػػى اأْلَْكثَػػِخ، ِلػػَئبل  َيْمػػَدـَ َتْعِخيػػُف اْلُسَعػػخ ِؼ، َكأِلَن ػػُو ُيػِجػػُب اْلَسَذػػق َة ِفػػي ِحْفػػعِ يُ 
  (ٖ)"ِتْمَظ اأْلَْلَفاظِ 

ا يبقى لكل مفخدة داللة خاصة بيا تختمف فالسفخدات كإف تذابيت دالليً 
 ّ َ  عغ داللة السفخدة األخخػ ، كقج كضح اإلماـ الصبخؼ ذلظ فقاؿ : " ِإف  

 َكَسم َع، َعَمْيوِ  هللاُ  َصم ى ُمَحس جٍ  َنِبيِّوِ  َعَمى َأْنَدَلوُ  ال ِحؼ َتْشِديَموُ  َسس ى ِذْكُخُه، َتَعاَلى
 :َتْشِديِموِ  ِفي ِبَحِلظَ  ِإي اهُ  َتْدِسَيِتوِ  ِفي َفَقاؿَ  اْلُقْخآُف، ِمْشُيغ  : َأْرَبَعةً  َأْسَساءً 

                        

       [  اآلية  يػسفسػرة :ٖ] ،  ََكَقاؿ:   

                 [  سػرة
                                                 

باه ، ، األش ٔٚٔ/ ٔ، األشباه كالشطائخ لمدبكي  ٜٕٔ/ ٕ( اإلبياج في شخح السشياج ٔ)
 ٕٛٔكالشطائخ لمديػشي ص 

، يشطخ: التقخيخ كالتحبيخ  ٖٗٔ/ ٔ، مخترخ التحخيخ ٖٗٔ/ ٔشخح الكػكب السشيخ  (ٕ)
ٔ /ٜٔٙ،ٔٚٓ 
 ٖٓٙ/ ٕالبحخ السحيط في أصػؿ الفقو لمدركذي ( ٖ)
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 َصم ى يِّوِ َنبِ  ِإَلى َكْحِيوِ  ِفي َثَشاُؤهُ  َجل   َقاؿَ : اْلُفْخَقافُ  َكِمْشُيغ   ،[ٙٚ: اآلية  الشسل
يوِ  َكَسم َع، َعَمْيوِ  هللاُ  : ِبَحِلظَ  ُيَدسِّ              

      [  اآلية  الفخقافسػرة :ٔ]  َتَباَرؾَ  َقاؿَ : اْلِكَتابُ  ، َكِمْشُيغ 

 :ِبوِ  ِإي اهُ  َتْدِسَيِتوِ  ِفي اْسُسوُ               

        [  الكيفسػرة  : ٔ ،ٕ]   ْكخُ  ، َكِمْشُيغ  َقاؿَ : الحِّ

: ِبوِ  ِإي اهُ  َتْدِسَيِتوِ  ِفي ِذْكُخهُ  َتَعاَلى            

 اْلَعَخبِ  َكبَلـِ  ِفي اأْلَْرَبَعةِ  َأْسَساِئوِ  ِمغْ  اْسعٍ  ، َكِلُكلِّ  [ٜ: اآلية  الحجخسػرة ]
 (1) َكَكْجِيِو " اآْلَخخِ  َمْعَشى َغْيخُ  َكَكْجوٌ  َمْعًشى

مااااؼ القؽاعاااج التااااي تبااايؼ أن قزااااية االقتاااخان باااايؼ األلفاااااظ  -ثالثااااا 
العطااف تقتزااي  : لمسعشااا الدااابع قاعااجةُ  وإعااادةا ا الستذااابية ليداات تأكيااجا 

 َكػػافَ  االسػػسيغ َبػػيغ اْلَعصػػف حػػخؼ دخػػل : " َكِإذا ؼّ ػِ َفػػيقػػػؿ الكَ ،  (ٕ)  السغااايخة
 اْلَسْعُصػػػػؼ مػػػغ َكاِحػػػج كػػػل كاسػػػتقبلؿ اْلُسَغػػػايَخة اأَلْصػػػل ِإذْ  ؛األكؿ غيػػػخَ  الث ػػػاِني

لقاعػجة كثيػخ مػغ العمسػاء ، ، كقػج أشػار إلػى ىػحه ا(3) ِبَشفِدِو " َعَمْيوِ  كالسعصػؼ

                                                 

 ٜٛ/ ٔجامع البياف  (ٔ)
 ،ٖ٘ٙ/ ٕٔ، شبعة مؤسدة الشذخ اإلسبلمي ،  مفاتيح الغيب  ٜٜٕالفخكؽ المغػية  (ٕ)

،  ٖٓٓ/ ٔ، لباب التأكيل في معاني التشديل ٖٓٔ/ ٕكذف األسخار شخح أصػؿ البددكؼ 
ع (، شخح التمػيح عمى  ـ ) ج ٛٓٔ/ ٔ، السرباح السشيخ ٛ٘ٔ/ ٔالبحخ السحيط 

َياِب  ٖٔٔ،  ٖٓٔ/  ٖ، معتخؾ األقخاف في إعجاز القخآف ٕٛٓ/ ٔالتػضيح  ، َحاِشيُة الذِّ
/ ٖ، اْلُسَيح ُب في ِعْمِع ُأُصػِؿ الِفْقِو ٖٕٕ، الكميات ص  ٜٖٚ/َٙعَمى تْفديِخ الَبيَزاِكؼ 

ٖٖٔٛ  
 ٚٓٙالكميات ص  (ٖ)
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َكاَل ُبػػج  ِمػػَغ اْلَفػػْخِؽ َبػػْيَغ اْلَبَيػػاِف َكَبػػْيَغ يقػػػؿ الػػخازؼ : " . كشبقػىػػا فػػي مؤلفػػاتيع 
  (ٔ) "  اْلُيَجػ َكَبْيَغ اْلَسْػِعَطِة، أِلَف  اْلَعْصَف َيْقَتِزي اْلُسَغاَيَخةَ 

َبْيَغ اْلَسْعُصػِؼ  اْلَعْصُف َيْقَتِزي اْلُسَغاَيَخةَ كفي مػشغ آخخ يقػؿ : " 
، َفَػَجَب ُحُرػُؿ اْلَفْخِؽ َبْيَغ اْلُيَجػ َكالش ػِر، َفاْلُيَجػ َمْحُسػٌؿ  َكاْلَسْعُصػِؼ َعَمْيوِ 

َخاِئِع َكالت َكاِليِف، َكالش ػُر َبَياٌف ِلمت ْػِحيِج َكالش ُبػ ِة َكاْلَسَعادِ  ـِ َكالذ   "َعَمى َبَياِف اأْلَْحَكا
 أفْ  الَسْعصػؼِ  ِفي ُبج   اَل  أن و َتْقَتِزي القاِعَجةُ  َىِحهِ : ك" الد بيجؼيقػؿ ك  ،(ٕ)

 ألن يا؛  الُسباَيَشةَ  َتْقَتِزي اإلْشبلؽِ  عْشجَ  كالُسغاَيَخةُ  َعَمْيِو، الَسْعصػؼِ  َغْيخَ  يكػفَ 
 كاألَخّزِ  األَععِّ  بيغَ  أف  :  الت ْحقيقُ  كافَ  كإفْ ،  الشاسِ  َأْكَثخ عْشجَ  ِمْشَيا الَسْفيػـُ 
 إن سا اإلْشبلؽِ  عْشجَ  الُسغاَيَخةَ  كلكغ   مغاَيَخًة، كالُكلِّ  كالُجْدء كالخاّصِ  كالعاِـّ 

فالعصف دليل عمى ،  (ٖ)اآلخِخ"  عمى َأَحُجىسا يرجؽُ  اَل  َما ِإَلى َتْشرِخؼُ 
عمى  ف الذيءُ عصَ األصل في باب العصف أف ال يُ ؛ ألف  " الجاللة الخاصة

خار كْ ، كعمة ذلظ أف حخكؼ العصف بسشدلة تَ  غيخه يعصف عمى، كإنسا  نفدو
شيئًا  فإذا ثبت ىحا ككججتَ  ،، كتكخار العامل يمـد معو تكخيخ السعسػؿ العامل

فسا ذلظ إال  ..." كحبًا كزكرًا "  معصػفًا عمى ما ىػ في معشاه مثل قػلو:
  (ٗ)"لسعشى زائج خفي في المفع الثاني

اِىج عمى َأف اْخِتبَلؼ اْلعباَرات " ك  قاؿ أبػ ىبلؿ العدكخؼ :ك  الذ 
َشاَرة : كاالسساء ُيػجب اْخِتبَلؼ اْلسَعاِني ، َأف ااِلْسع كمسة تجؿ عمى معشى اإْلِ
ْيء مّخة َكاِحَجة َفعُ  مفيجة  غيخُ  كثالثةً  فاإلشارة ِإَلْيِو َثاِنَيةً ، ؼ خِ َكِإذا ُأشيخ ِإَلى الذ 
                                                 

 ٖٓٚ/ ٜمفاتيح الغيب  (ٔ)
  ٖ٘ٙ/ ٕٔ الدابق  (ٕ)
 ) ال ( ٚ٘ٗ،  ٙ٘ٗ/ ٓٗتاج العخكس  (ٖ)
َييمي ص  ، خ في الش حػكَ نتائج الفِ  (ٗ)    ٙٛٔلمد 
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 َفِإف ُأشيخ ِمْشُو ِفي الث اِني ، ي ِفيَيا ِبَسا اَل ُيِفيج الم َغة َحِكيع اَل َيْأتِ  عككاض، 
َفَيَحا يجؿ عمى ، َكالث اِلث ِإَلى خبلؼ َما ُأشيخ ِإَلْيِو ِفي األكؿ َكاَف َذِلظ َصَػابا 

مغ اأْلَْعَياف ِفي ُلَغة  َكعيغٍ  َأف كل اْسَسْيِغ يجخياف عمى معشى مغ اْلسَعاِني 
َكِإال  َكاَف ، خ يسا َيْقَتِزي خبلؼ َما َيْقَتِزيِو اآلخَ شِحج مَفِإف كل َكا، َكاِحَجة 

 َٓٓٓكِإَلى َىَحا ذىب اْلُسَحقُِّقػَف مغ اْلعمَساء ، ْحَتاج ِإَلْيِو الث اِني فزبل اَل يُ 
ْيء َكعصف ْيء عمى الذ  َكاَف ِفي  إذا:  ف َكاَنا يخجعاف ِإَلى َشْيء َكاِحجإك  الذ 

فعصف َأحجىَسا : ريج بالثاني َما ُأِريج ِباأْلكِؿ أَفَأما ِإذا  ،خخآل َأحجىَسا خبلؼٌ 
: ِإذا َكاَف زيج ُىَػ ، َكَأُبػ عبج هللا ، َجاَءِني زيج  اَل َتقػؿ؛ عمى اآلخخ خصأ 

 :َأُبػ عبج هللا َكَلِكغ مثل َقْػلو 

 (ٔ)بذَ نَ  َوَذا،  غ َذا َمال  فقج تخكتُ       ِبِو  ختَ مِ اْلَخْيخ فافعل َما أُ  غَ َأمختُ 
اِمت كذلظ َأف الَساؿ ِإذا لع ُيقيج َفِإن َسا يُ   بُ ذَ كالش   ، َكَحا َقاؿَ ، ْعشى ِبِو الر 

 : ئة يْ صَ ظ َقػؿ الحُ حلكك، شذب َكيثبت مغ العقارات َما يُ 

 (ٕ) والُبْعجُ  الشَّْأيُ  ُدونيا ِمؼْ  أتا وِىْشجٌ  ىشُج      بيا أرٌض  و ىشجٌ  حّبحاا  أال
َكأدنػى َذِلػظ ُيَقػػاؿ ، أؼ يكػػف لسػا ذىػب َعْشػظ ِإَلػى َحْيػُث بمػغ ش ػَكَذِلػَظ َأف ال

 :َكالت ْقِجيخ، ِإَلى اْلسػضع الدحيق  كالحىابُ  َتْحِقيق التخكح جُ عْ كالبُ  ،  شأؼُ : ال  َلُو 
                                                 

، الكتاب لديبػيو ٔبغ معجؼ كخب في ديػانو ص البيت مغ ) البديط ( ، كىػ لعسخك( ٔ)
ىا ، ياع كنحػِ ، الشذب : الساؿ الثابت كالزِّ  ٕٛٚ/ ٕ، شخح شػاىج السغشي  ٖٚ/ ٔ

" يشطخ خاصة ؛ألنيا غالب أمػاؿ العخب  قبل ذلظ : اإلبلُ  هكخ ككأنو أراد بالساؿ الحؼ ذَ 
  ٚٔٔ/ ٔ ابدمحم حدغ ُشخ   ، ات الكتب الشحػيةيشخح الذػاىج الذعخية في أم

، كببل ندبة  ٓٙ، الراحبي في فقو المغة ص ٚفي ديػانو ص البيت مغ )الصػيل(  (ٕ)
)نأؼ( ،  ٖٓٓ/ ٘ٔ)سشج(،  ٖٕٕ/ ٖ، لداف العخب ٜٗٔ، ٗ٘/ ٔرل فَ في شخح السُ 
 ٜٖ/ ٖىسع اليػامع 
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عػػػػػج ال ػػػػػِحؼ يَكػػػػػاد يبمػػػػػغ كالبُ ، عػػػػػج اْلبُ  َأتَػػػػػى مػػػػػغ دكنَيػػػػػا الشػػػػػأؼ ال ػػػػػِحؼ يكػػػػػػف أكؿَ 
َكَعغ اْلَعَخب مغ لفطػيغ جػارييغ مْجػخػ ، َجاَء ِفي اْلُقْخآف  َجِسيع َما ٓٓٓاْلَغاَية

َكاْلَعَسػػػل ، ْخح َكاْلَكْدػػػب َكاْلَجػػػ، كالسعخفػػػة َكاْلعمػػػع ، َمػػػا ذكخَنػػػا مػػػغ اْلعقػػػل كالمػػػب 
لسػا َبيشيَسػا مػغ ؛ َفِإن َسا َجاَز َىػَحا فييَسػا خ، خاآلَمْعُصػًفا َأحجىَسا عمى ، َكاْلِفْعل 

َأف يكػػف المفطػاف يػجالف عمػى معشػى عجػاز يسشػع " اإل، ك  (ٔ)"اْلفخؽ ِفي اْلَسْعشػى
، كحاشا أف يكػػف كػبلـ  (ٕ)" لمغة ِبَسا اَل َفاِئَجة ِؼيوِ  اأِلَف ِفي َذِلظ َتْكِثيخً ، َكاِحج 

   ٓهللا عجيع الفائجة
كمغ خبلؿ الشطخ في األلفاظ الستذابية الجاللة ، كالتي اجتسعت في 

 خيقتيغ :آية كاحجة ، تبيغ أف ىشاؾ ش

الجسع بيغ السفخدتيغ بجكف حخؼ عصف مثل : "  : الطخيقة األولا
   "ببًل ا سُ جاجً " " فِ  فاَ سِ أَ  زبافَ ا " غَ ا مخيئً ىشيئً 

الجسع بيغ السفخدتيغ الستذابيتيغ بحخؼ العصف  :والطخيقة الثانية 
كاف  ني " ، كقج بي غ ابغ الؿيع الغخض مغ ذلظ فقاؿ : " فإذادْ حُ ي كَ ثِّ مثل " بَ 

غ إسقاط دُ حَ : أك انفخاد  السقاـ مقاـ تعجاد الرفات مغ غيخ نطخ إلى جسعٍ 
التشبيو عمى تغايخىا حدغ  كإف أريج الجسع بيغ الرفات أك، حخؼ العصف 

 (ٖ)" إدخاؿ حخؼ العصف

                                                 

  ٖٕ، ٕٕالفخكؽ المغػية ص  (ٔ)
  ٖٕص  الدابق ، (ٕ)
 ٕ٘/ ٖ بجائع الفػائج (ٖ)
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: كسا كضح ذلظ عشج بيانو لقػلو تعالى      

           

               

     [  اآلية  التػبةسػرة :ٕٔٔ]  ، " : عصف كل صفة لع تُ فقاؿ
ف الػاحج جتساعيا كالػصاعمى ما قبميا كاف ؼيو تشبيو عمى أنيا في 

فمسا ذكخ األمخ بالسعخكؼ كالشيى عغ ، إلى عصف تجْ حْ لسػصػؼ كاحج فمع يُ 
 غْ ي  بَ تَ يُ حدغ العصف لِ  -سجاف مغ مادة كاحجة تَ دْ كىسا متبلزماف مُ  - السشكخ

تفي ؼيو بحرػؿ كْ ال يُ ، و مصمػب تعييشو تِ جَ أف كل كصف مشيسا قائع عمى حِ 
كنييو عغ ، سعخكؼ برخيحة الػصف اآلخخ بل ال بج أف يطيخ أمخه بال

فمسا  ، ىيشا ما تقجـ مغ التزاد العصفَ  غَ دُ حَ فَ  : ايزكأ، السشكخ برخيحة 
،  اإليجاد ىسا شمبُ أحجُ  ، السشكخ ضجيغ كاف األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ

غ لحلظ حدُ فَ  ، كانا كالشػعيغ الستغايخيغ الستزاديغ: كاآلخخ شمب اإلعجاـ 
َفَػَجَب َأْف َيُكػَف الث اِني ، َكِمْغ َشْخِشِو اْلُسَغاَيَخُة ، ْمَعْصِف اْلَفاَء لِ فػػ"، (ٔ) "العصف

ِؿ َعَسبًل ِبَحِؿيَقِة اْلَعْصفِ   (ٕ) ."َغْيَخ اأْلَك 

 كالتغيخُ  ا مغ حيث الثباتُ كسا أتت األلفاظ التي اقتخنت ببعزيا دالليً 
 : عمى نسصيغ

  ٓاف في التختيبالمفطاف السقتخناف ثابتاف ال يتغيخ  : الشسط األول
، ىسا عمى اآلخخـ أحجُ ج  قَ فتارة يُ ، طيغ التبادؿ بيغ المف: الشسط الثاني

 كتارة يؤخخ
                                                 

 ٗ٘، ٖ٘/ ٖالفػائج  بجائع (ٔ)
 ٖٜٔ/ ٕ كؼ دَ دْ بَ الْ  ، كذف األسخار عغ أصػؿ فخخ اإلسبلـ( ٕ)
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 القسم الجانٌ

الدراسة التطبًقًة لالقرتان الداللٌ يف القرآن 
 :فرميغ ياوقج قدستُ  ، الكريم
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 0الفصل األول : األلفاظ املقرتنة بالعطف

 متاعاا (  –) أثاثاا   -ٔ

 قاؿ تعالى :         

               

                    [  سػرة

  [ٓٛ: اآلية  الشحل

 –) األثاث كالستاع ( كقخنيسا الحق  غ األلفاظ الستذابية داللًيا لفطام
في آية كاحجة ، كلفع األثاث كالستاع بيشيسا تذابو داللي كبيخ  -عد كجل 

 -دخىسا بسعشى كاحج ، كمغ ىؤالء عبج هللا ابغ عباس جعل البعس يف
: اأْلََثاثُ : َعب اسٍ  اْبغُ  َقاؿَ فقج فدخ  األثاث بالستاع ، "  -رضػاف هللا عمييسا 

 َكَعِصي ةُ  َكاْلَحَدُغ، ُجَبْيٍخ، ْبغُ  َكَسِعيجُ  َكِعْكِخَمُة، ُمَجاِىٌج، َقاؿَ  َكَكَحا. اْلَسَتاعُ 
، ، َكَعَصاءٌ  اْلَعْػِفي  اُؾ، اْلُخَخاَساِني  ح  ، كىػ ما ذىب إليو الفخاء (ٔ)"  َكَقَتاَدةُ  َكالز 
َكَأم ا اأْلََثاُث َفِإن ُو جاء في جامع البياف : " ك  ، (ٕ)"  األثاث: الستاع" فقاؿ : 

ِليِل َعَمى َأف  اأْلََثاَث ُىَػ اْلَسَتاعُ ...َمَتاُع اْلَبْيِت  اعِ   َكِمَغ الج    ِخ:َقْػُؿ الذ 

 (ٖ) ِبِحي الخِّْئِي  اْلَجِسيِل ِمَؼ اأْلََثاثِ      َأَىاَجْتَغ العََّعاِئُؼ َيْؽَم َباُنؽا 

                                                 

 ٜٔ٘/ ٗ( تفديخ القخآف العطيع ٔ)
 ٔٚٔ/ ٕ( معاني القخآف ٕ)
خ الثقفي ) مغ الػافخ( في : الكامل يْ سَ البيت لسحسج بغ نُ ، ك  ٖٚٔ /ٗٔجامع البياف  (ٖ)
/ ٘( ، معجع البمجاف َث ث )أَ  ٛ/ ٔمقاييذ المغة ، ٗ٘/ ٔ، جسيخة المغة ٚٚٔ/ ٕ

 ػ( أ )ر ٜٕٙ/ ٗٔ، لداف العخب ٜٕٛ
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كمع اتفاؽ جل السفدخيغ عمى أف معشاىسا متقارب ، كأنيسا يصمقاف 
اختمفػا في تحجيج : تفع بيا في الحياة  شْ عمى آالت البيت كحػائجو التي يُ 

  ٓداللة كل مشيسا عشج اقتخانيسا

األثاُث جسيَع أنػاع الستاع  حيث يذسل، فقيل : األثاث أعع مغ الستاع 
 : َأْنػاُع الستاع كاأَلَثاثُ "  يقػؿ الخميل :. كاف مغ متاع البيت أك غيخه سػاء 

ْنَداف ِبوِ  َيدتسِتع َما:  " كالستاعُ  : (ٔ)" ، مغ َمتاِع الَبْيِت كنحِػهِ   َحَػاِئجو ِفي اإْلِ
 (ٕ) "شيء كلّ  مغ نحػهك  البيت أمتعة مغ

 اْجِتَساعَ  اأْلََثاثِ  َأْصلَ  َأَرػ  َكَأَناكقج رجح الصبخؼ ىحا القػؿ فقاؿ :" 
ْعخِ  َيْكُثَخ، َحت ى َبْعسٍ  ِإَلى اْلَسَتاعِ  َبْعسِ  " اْلَكِثيخُ  َكُىػَ  اأْلَِثيثِ  َكالذ   (ٖ) اْلُسْمَتف 

 كالَعِبيج كالَغَشع ِبلاإْلِ  ، َأْجسع الَساؿ: اأَلثاث، كفي تيحيب المغة : " 
 ما األثاثُ ، فػ" (ٗ) " َكَنْحػه الَبيت َمتاع مغ ، الَستاع َأْنَػاع: األَثاث...ك كالسَتاع
 أؼ ٌث،َأِثيِ  كَشْعخٌ  ٌث،َأِثيِ  َنْبتٌ : قػِلِيعْ  ِمغ كىػَ  ،يتكث خُ  أؼ ، اإلندافُ  بوِ  يتأث ثُ 
 أؼ لَظ، َمتاعٌ  َىَحا: كُيقاؿُ ،  عُ ُيشتفَ  أؼ ، بوِ  ُيدتسَتعُ  ما كالَستاعُ  ،األصػؿِ  كثيخُ 
 (٘)"  شفعةٌ مَ 

 الساؿُ : َكِقيلَ  اْلَساِؿ ، كثخةُ : َكِقيلَ  اْلَساِؿ ، ِمغَ  اْلَكِثيخُ : اأَلثاثُ كقيل : " 
كقج أكج  الخازف ،  (ٙ)"  لفخاشٍ  َحْذػٍ  َأك ِلباسٍ  ِمغْ  َكافَ  َما كالستاعُ ،  كم و

                                                 

 ( ث ث)أ ٖٕ٘/ ٛ( العيغ ٔ)
 (ت ـ )عٙٚٔ/ ٕ، تيحيب المغة  ٖٛ/ ٕ( العيغ ٕ)
 ٖٚٔ/ ٗٔ( جامع البياف ٖ)
 ( أ ـ ث )ٕٓٔ/ ٘ٔيب المغة ( تيحٗ)
 ٓٗٔ، ٜٖٔ( الت مِخيز في َمعخَفِة أسَساِء األشياء ص ٘)
 ث( ث )إٕٔ٘/ ٔ، السعجع االشتقاقي ٔٔٔ/ ٕ ( لداف العخبٙ)
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 العصف بػاك ذكخه حتى كالستاع ألثاثا بيغ فخؽٍ  أؼ  : قمت فإف "ذلظ فقاؿ : 
 آالت مغ كثخ ما األثاث: قمت فخؽ؟ مغ فيل - السغايخة يػجب كالعصف -

 يشتفع ما كالستاع الساؿ، أصشاؼ جسيع ؼيو فيجخل ذلظ كغيخِ  كحػائجو البيت
 (ٔ)أعمع "  وهللا،  بيغ المفطتيغ الفخؽُ  فطيخ،  خاصة البيت في بو

 َعَصفَ : ِقيلَ  َفِإفْ : " خيق بػجو آخخ فقاؿ في حيغ ذىب الخازؼ إلى التف
 اأْلََثاثِ  َبْيغَ  اْلَفْخؽُ  َكَما - اْلُسَغاَيَخةَ  َيْقَتِزي َكاْلَعْصفُ  - اأْلََثاثِ  َعَمى اْلَسَتاعَ 

 اءِ اْلِغصَ  ِفي َكَيْدَتْعِسُموُ  اْلَسْخءُ  ِبوِ  َيْكَتِدي َما اأْلََثاثَ  َأف   اأْلَْقَخبُ : ُقْمَشا  َكاْلَسَتاِع؟
 (ٕ)بو "  غُ ي  دَ كيُ  اْلَسَشاِزؿِ  ِفي ُيْفَخُش  َما َكاْلَسَتاعَ  َكاْلِػَشاِء،

 ، فخش أك ذٍ بْ مِ بِ  لبلستعساؿ يتخح ما :" األثاثبيشسا قاؿ القاسسي 
، أما ابغ عاشػر فقج ذىب (ٖ)بسعشى "  ىسا كقيل،  لمتجارة يتخحه ما كالستاع

 َجْسعٍ  اْسعُ  -اْلَيْسَدةِ  ِبَفْتحِ  -أْلََثاثُ " َكاإلى أف الستاع أعع مغ األثاث فقاؿ : 
 َأكْ  ُتْشَدجُ  َكُكم َيا ،َكَزَراِبي   َكُبُدطٍ  َكَساِئجَ  ِمغْ  اْلُبُيػتِ  ِفي ُتْفَخُش  ال ِتي ِلؤْلَْشَياءِ 
 لُ َؼَيْذسَ  اأْلََثاِث، ِمغَ  أََعع   َكاْلَسَتاعُ ،  َكاأْلَْكَبارِ  َكاأْلَْشَعارِ  ِباأْلَْصَػاؼِ  ُتْحَذى
 َكُىػَ  َكُيْشَتَفُع، ِبوِ  ُيَتَست عُ  َما: َفاْلَسَتاعُ ، َكاْلُعُقلَ  َكالم ُبػدَ  َكالخ َحاِئلَ  َكاْلَخْصعَ  اأْلَْعَجاؿَ 
ْيِء "  الح َىابُ  َكُىػَ  َتِع،اْلس ِمغَ  ُمْذَتقٌّ   (ٗ)ِبالذ 

 ءَشيْ  فكلّ  اأَلْصل ِفي اْلَسَتاع فأّماكيؤيج ذلظ ما ذكخه األزىخؼ قاؿ : " 
د؛كيُ  ِبوِ  كُيتبم غ ِبوِ  شتَفعيُ  ْنَيا ِفي َعَمْيوِ  َيْأِتي شاءكالفَ  تدك   (٘)"  الج 

                                                 

 ٕٜ/ ٖ( لباب التأكيل في معاني التشديلٔ)
 ٖٕ٘/ ٕٓ( مفاتيح الغيب ٕ)
 ٜٖٛ/ ٙمحاسغ التأكيل  ٖ))
 ٜٖٕ/ ٗٔ( التحخيخ كالتشػيخٗ) 
 (ت ـ ع )ٖٚٔ/ ٕ( تيحيب المغة 5)
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كأرػ أف ما ذىبت إليو د عائذة عبج الخحسغ ) بشت الذاش  ( مغ 
كػف األثاث يصمق في الغالب عمى متاع البيت خاصة ، أما الستاع ؼيذسل 

؛ اؽ لفع الستاع في القخآف الكخيعيكالسشاسب لد ىلَ كْ ىػ اأْلَ غيخه ك أثاث البيت ك 
قاؿ تعالى: "  ، حيث شسل متاع البيت كغيخهِ      

                      

                  

    [    31: اة    آل عم انسو] 

 أف الكمستيغ في اآليات استقخاء مغ كيطيختقػؿ ) بشت الذاش  ( : " 
 ممحع كمع ، بخاصة البيت متاع في -يدتعسل ما أكثخ -يدتعسل األثاث
 مغ ىػ ؼيسا فعاـٌ  ، الستاع كأما ،السعشػؼ  في لسِ عْ استُ  مساكق ، كالكثخة الػفخة
 الفخؽ  في السمحع ىح كَيْقَػػ ٓٓٓ األثاث عمى مقرػر غيخ ، الجنيا متاع
 آية في اآلخخ عمى أحجىسا بعصف ، الستاع كعسػـ األثاث خرػص بيغ

 عمى الكمسة ُتحسل أف ياسياقُ  قبليَ  ال ، الستاع في آياتٍ  تجبخ مع. الشحل
 (ٔ)" األثاث ىمعش

باألشياء األساسية كالزخكرية  -غالًبا  –األثاث يختز  : كأيًزا
كالكساليات أك  األساسياتِ  -في الغالب -لمحياة ، بخبلؼ الستاع الحؼ يذسل

أف القخآف الكخيع استعسل : كيؤيج ذلظ ،  كالتحديشاتِ  ياتِ الزخكريات كالحاجِ 
فقاؿ  ، اص لمحياة الجنيالفع الستاع في الجاللة عمى تفزيل بعس األشخ

 تعالى:                    

                                                 

 ٜٕٖ( اإلعجاز البياني لمقخآف كمدائل ابغ األزرؽ ص ٔ)
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                    ] سػرة  
 [ٚٚالشداء اآلية : 

: في أف سياؽ اآليات ىػ  ما عؼ الجاللة التي تفيجىا االقتخان فتعيخأ
سياؽ بياف نعسة هللا تعالى عمى عباده في أنو جعل ليع بيػًتا دائسة كبيػًتا 

ا متاعً متشقمة ، كجعل ليع مغ جمػد األنعاـ كأكبارىا كأصػافيا كأشعارىا أثاًثا ك 
جعل ليع  -سبحانو  -يا ، كأنو ، فشاسب ذلظ بياف أصل الشعسة ككسالِ 

 الزخكريات 
فكل لفع لو سسات داللية  ، ) األثاث ( كالكساليات ) الستاع ( الجائع كالستشقل

 .خاصة زائجة عغ معشاه األصمي 

  -  ِإالِّ )  -ٕ  ( 

قاؿ تعالى:               

 وقىنهتعانى:[8:مهاآليتانتىبتسىرة]،     

        [  اآلية التػبةسػرة:ٔٓ] 

حيث لع يخد ؛ ( )اإِلؿِّ  لفعُ : خ في القخآف الكخيع كْ مغ األلفاظ القميمة الحِّ 
، بل كمع لفع كاحج كىػ لفع إال مختيغ في مػشغ كاحج كمػضػع كاحج 

عغ  اناتجً  امعيشً  ادالليً  امسا يجؿ عمى أف بيغ المفطيغ ارتباشً  (الحمة)
: اإلؿّ كقج اختمف أىل المغة كالتفديخ في داللة )اإِلؿ( فقيل :" ، اقتخانيسا
 ، كجلّ  عدّ  هللا ىػ بالكدخ، اإِلؿ  كقيل : "  (ٔ)" الخ ِحع  ُقْخَبى: كاإلؿّ ،  الّخبػبّية

                                                 

 ؿ( ؿ ) أ ٖٔٙ،  ٖٓٙ/ ٛ( العيغ ٔ)
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 ، هللا: قيل: اإلؿ  ، كفي تحفة األريب : "  (ٔ)"  كالقخابة اْلَعْيجُ : اأيًز  اإلؿ  ك 
لمفع  ، كقج ذكخ ابغ فارس ىحه السعانيَ  (ٕ)"  اْلَحِمفُ ك  ، اْلَقَخاَبةُ ك  ،اْلَعْيُج ك 
ـُ  اْلَيْسَدةُ ( فقاؿ: " اإلؿ  )  اْىِتَداٍز، ِفي الم َسَعافُ : ُأُصػؿٍ  َثبَلَثةُ  اْلُسَزاَعفِ  ِفي َكالبل 

ْػُت، َببُ  َكالر  ؿ  : الث اِلثُ  َكاْلَسْعَشى ...َعَمْيوِ  ُيَحاَفعُ  َكالد  ُبػِبي ةُ : اإْلِ : َقْػـٌ  َكَقاؿَ ،  الخ 
ؿ  ،  الخ ِحعِ  ُقْخَبى ِىيَ  ؿ    اْثَشْيغِ  َبْيغَ  َسَببٍ  ُكل   اإْلِ  (ٖ)ٓاْلَعْيجُ : َكاإْلِ

مةأما عغ معشى ) ،  كالَكفالةِ ،  ْيجِ اْلعَ :  أنيا بسعشىفي المغة فػرد  (الحِّ
َسافِ ، كَ  اأْلََمافِ كَ  حفع الحمة كل ما يجب أف يُ ك : "  ابغ عصيةؿ قا"  (ٗ) الز 
ا لفطتيغ مختمفتيغ لسعشى كاحج سجعمي:  العيجُ  (ؿاإل)أف رأػ  غْ ى، كمَ حسَ كيُ 

كقج ،  (٘)"  لغيخ ذلظ فيسا لفطاف لسعشييغ (اإلؿ)أك متقارب، كمغ رأػ 
ْيِء، : َعَمى َما ُتػِجُبُو الم َغُة  (اإِلؿِّ )حؿيقة اج إلى أف " ج  الد   ذىب تحجيُج الذ 

َدةٌ  َدةً  َفِسْغ َذِلَظ األَل ة الَحْخبة أَلنيا ُمَحج  ،  ، َكِمْغ َذِلَظ ُأذف ُمَؤل َمة ِإذا َكاَنْت ُمَحج 
َخ ِمَغ اْلَعْيِج ك خ  خَ اإِلؿ  يُ ك   القخاَبة، ككحلظ،  الِجَػار، َعَمى َىَحاُج ِفي َجِسيِع َما ُفدِّ
، فتْأكيمو : ِإذا ُقْمَت ِفي اْلَعْيِج ف َدا ِفي َأخح اْلَعْيِج، كِإذا : َبْيَشُيَسا ِإؿ  َأنيسا َقْج َحج 

، فتْأكيمو  كِإذا ُقْمَتُو ِفي ِجَػار ُيَحاد  اإِلنداف، : ُقْمَت ِفي الِجَػار َبْيَشُيَسا ِإؿٌّ
  (ٙ)" تْأكيمو اْلَقَخاَبُة ال ِتي ُتحاّد اإِلندافف، اْلَقَخاَبةِ 

                                                 

 ؿ( ؿ ) أ ٕٙٙٔ/ ٗ( الرحاح ٔ)
 ٖٖٗ/ ٕيشطخ : معاني القخآف كإعخابو ك ؿ( ،  ؿ ) أٜٗ( تحفة األريب ص ٕ)
 ( ؿؿ  )أَ  ٕٔ: ٛٔ/ ٔ( يشطخ : مقاييذ المغة ٖ)
، تحفة األريب ٕٕٔ/  ٕٔلداف العخب  ، ـ( ـ ) ذ ٖٓٓ/ ٗٔ: تيحيب المغة  ( يشطخٗ)

،  معجع المغة العخبية ٕٓٔ/ ٔ، السرباح السشيخ ٜٕٔبسا في القخآف مغ الغخيب ص 
 ـ( ـ ) ذٖٕٚ/ ٕ، السعجع االشتقاقي  ٕٔٛ/ ٔالسعاصخة 

 ٓٔ/ٖالسحخر الػجيد ( ٘)
  ٖٗٗ/ ٕ( معاني القخآف كإعخابو ٙ)
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 ِؼيُكعْ  َيْخُقُبػا اَل : }َقْػِلوِ  َتْأِكيلِ  ِفي الت ْأِكيلِ  أَْىلُ  َكاْخَتَمفَ كقاؿ الصبخؼ : " 
 َكَقاؿَ  َٓٓٓعْيًجا َكاَل  ِؼيُكعْ  ّ َ  ُيَخاِقُبػا الَ : َمْعَشاهُ : َبْعُزُيعْ  َفَقاؿَ { ِذم ةً  َكالَ  ِإالً 

ؿ  : آَخُخكفَ  رَ  َكَلِكش وُ ،  اْلَقَخاَبةُ : اإْلِ  َمْعَشاُىَسا َكافَ  َكِإفْ  الم ْفَطافِ  اْخَتَمفَ  َلس ا ُكخِّ
م ةُ  ُىػَ  َكاْلَعْيجُ : َقاؿَ  َتْفَتِخُؽ، َكِىيَ  َكاِحَجةٌ  َفاْلَكِمَسةُ : َقاؿَ ،  َكاِحًجا   (ٔ)"  الحِّ

َػابِ  ظَ َذلِ  ِفي اأْلَْقَػاؿِ  َكَأْكَلى" :  َقاؿَ ك   ِذْكُخهُ  َتَعاَلى ّ َ  ِإف  : ُيَقاؿَ  َأفْ  ِبالر 
 اْنِدبَلخِ  َبْعجَ  ِبَقْتِمِيعْ  َكاْلُسْؤِمِشيغَ  َنِبي وُ  َأَمخَ  ال ِحيغَ  اْلُسْذِخِكيغَ  َىؤاَُلءِ  َعغْ  َأْخَبخَ 

 َعَمى َضَيُخكا َلػْ  ُيعْ َأن   َمْخَصجٍ  ُكلِّ  َعَمى َلُيعْ  َكاْلُقُعػدِ  َكَحْرِخِىعْ  اْلُحُخـِ  اأْلَْشُيخِ 
ؿ   ِإاًل، ِفيِيعْ  َيْخُقُبػا َلعْ  اْلُسْؤِمِشيغَ   َكِىيَ : ] كثيخة [ َعافٍ مَ  َعَمى َيْذَتِسلُ  اْسعٌ : َكاإْلِ
 اْلَكِمَسةُ  َكاَنتِ  َفِإذْ . ّ ِ  ِبَسْعَشى َأْيًزا َكُىػَ  َكاْلَقَخاَبُة، َكاْلِحْمُف، َكاْلَعْقُج،،  اْلَعْيجُ 
 َمْعًشى، ُدكفَ  َمْعًشى َذِلظَ  ِمغْ  َخز   ّ ُ  َيُكغِ  َكَلعْ  الث بَلَثَة، اْلَسَعاِني َىِحهِ  لُ َتْذسَ 

َػابُ   الَ : َؼُيَقاؿُ  ،] كثيخة [ َمَعاِنَيَيا َثَشاُؤهُ  َجل   ِبَيا َعع   َكَسا َذِلظَ  َيُعع   َأفْ  َفالر 
َ، ُمْؤِمغٍ  ِفي َيْخُقُبػفَ   (ٕ) " ِميَثاًقا َكاَل  َعْيًجا، َكاَل  َقَخاَبًة، َكاَل  ّ 

: اْلِحْمُف َكاْلَعْيُج كذىب ابغ عاشػر إلى أف : "  ؿ  ؿ  َعَمى ، اإْلِ َكُيْصَمُق اإْلِ
الش َدِب َكاْلَقَخاَبِة. َكَقْج َكاَنْت َبْيَغ اْلُسْذِخِكيَغ َكَبْيَغ اْلُسْدِمِسيَغ َأْنَداٌب َكَقَخاَباٌت، 

م ُة َما َيُست  ِبِو ِمَغ اأْلََكاِصِخ ِمْغ ُصْحَبٍة ،  ُىَشا ِكبَل َمْعَشَيْيوِ  َخادَ َؼَيِرح  َأْف يُ  َكالحِّ
َكُخم ٍة َكِجَػاٍر ِمس ا َيِجُب ِفي اْلُسُخكَءِة َأْف ُيْحَفَع َكُيْحَسى، ُيَقاُؿ: ِفي ِذم ِتي َكَحا، 

ؿ  ِبَسْعَشى اْلَعْيِج َكالط اِىُخ َأف  ،  (ٖ)"  ْؼ َأْلَتِدـُ ِبِو َكَأْحَفُطوُ أَ  َأَراَد َمِغ اْسَتْعَسَل اإْلِ
ا إلى كجػد نػع مغ التخاحع، بحيث شَ تُ فِ مْ كالسعاني كميا تَ ، "  (ٗ) ِبِو اْلُسْصَمَق ِمْشوُ 

                                                 

 ٜٖ٘، ٖٗ٘/  ٔٔ( جامع البياف ٔ)
 ٖٛ٘/  ٔٔ( جامع البياف ٕ)
 ٕٗٔ/ ٓٔ( التحخيخ كالتشػيخ ٖ)
 ٚٙٔ/ ٓٔ( تفديخ السشار ٗ)
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اإلنداف لشفدو  يجعلْ القدػة أك انفبلت االنفعاؿ، كل بحيث ال تتسمظ اإلندافَ 
 قخابة كف صمةُ جتعاى غْ غ مَ شيع كبياىجأ إنو جارؾ أك مغ قـػ بي" مغ يقػؿ لو: 

ه دَ يحفِ  خؼ ؼيو ساعةَ ذدت؛ ألف الحؼ يجعل اإلنداف ال يسيل إلى الذخ كال ي "
األمخ؛ ىػ مخاعاة السبلبدات كميا، كىكحا يتجخل الحػار، كلكغ قج تػجج 

ىػ األمخ  " الً إِ " ، أؼ إف  قخابة أك عيج أك قدع أك جػار ليسشع البصر بقدػة
ػة عمى شيء قج يكػف كقع خصأ. كالسعشى أيزا ىػ عجـ الحؼ يسشع الخد بقد

احتخاـ لمقخابة أك الجػار أك العيج أك القدع، فإذا تسكغ  احتخاـ لكل الؿيع؛ عجـُ 
كيخيج الحق أف ،  لع يخاع ؼيو أيا مغ ىحه األشياء رجل قػؼ مغ شفل صغيخ

كال عيجًا  نعمع أف السذخكيغ إذا تسكشػا مغ السؤمشيغ فيع ال يخاعػف فييع قخابة
شيء. إذف فكيف يكػف لمسذخكيغ عيج؟  فًا كال جػارًا كال قدسًا كال أؼ  مْ كال حِ 

  (ٔ) " ؤمشيغ ال يخاعػف فييع شيئا أبجاً كىع إف تسكشػا مغ الس

أف القخآف الكخيع قخف لفع )اإلؿ( مع لفع )الحمة(  -وهللا أعمع  -كأرػ 
 يخاعػف فييع أؼ شيء ، لجاللة خاصة كىي اإلشارة إلى أف ىؤالء الشاس ال

كال ، ق مِ خُ أؼ ال يؿيسػف كزنا ألؼ سبب مغ أسباب السخاعاة ،ال لجيغ، كال لِ 
  ٓمغ أفاد ىحه الجاللة ػخة ، كلفع اإلؿ مع الحمة ىذْ عْ لجػار ، كال لعيج، كال لِ 

 :( الزخاء – ) البأساء  -ٖ

قاؿ تعالى :                    

              [  مغ اآلية  البقخةسػرة :ٔٚٚ]  ،

كقػلو تعالى :              

                                                 

 ٕٜٓٗ/ٛ( تفديخ الذعخاكؼ ٔ)
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           [ٕٗٔ: اآلية  البقخةسػرة  ]  ،
 كقػلو تعالى : 

                          

    [  اآلية  األنعاـسػرة :ٕٗ] : كقػلو تعالى ،       

                      [  سػرة

 [ٜٗ: ية اآل األعخاؼ

فقج ؛ االبتبلءات التي تريب اإلنداف مختمفة ، كمتعجدة ، كمتشػعة 
ذلظ ، كقج استعسل القخآف الكخيع  تكػف في الشفذ أك الساؿ أك األكالد أك غيخِ 

لمجاللة عمى ذلظ بعس األلفاظ ، كعشج الشطخ في تمظ األلفاظ اتزح أف 
 ى االبتبلءات ، كىسا لفطالجالة عمالقخآف الكخيع قخف بيغ لفطيغ مغ األلفاظ ا

في القخآف الكخيع ، مخات ) البأساء كالزخاء( ، كقج تكخر ىحا االقتخاف أربع 
بل إف صيغة ) بأساء( لع تخد في القخآف الكخيع إال مقتخنة مع ) الزخاء( ، 

 ا، كبالخجػع إلى أىل المغة اتزحدالليً  يجؿ عمى أف ىحا االقتخاف مقرػد مسا
إلى الذجة فقاؿ : "  اْلَجْػَىِخؼ  ف داللًيا ، حيث ردىسا أف المفطيغ متقاربا

خ اء كالَبْأساءُ  ةُ :  كالز  ج  في ،  (ٔ) " َتْحِكيخٍ  َغْيخِ  ِمغْ  ُمَؤن َثافِ  اْسَسافِ  َكُىَسا ، الذِّ
يغُ  َكاْلَيْسَدةُ  اْلَباءُ : َبْأٌس حيغ رد ابغ فارس البأساء إلى الذجة فقاؿ : "   َكالدِّ

                                                 
 ر( ر )ض ٖٛٗ/ ٗ، لداف العخب  ٕٓٚ/ ٕ( الرحاح (ٔ
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ةُ  َكاِحجٌ  َأْصلٌ  ج  ةُ  َفاْلَبْأُس  ،َضاَرَعَيا َكَما الذِّ ج  ةُ : َكاْلُبْؤُس  ٓٓٓاْلَحْخِب  ِفي الذِّ ج   الذِّ
افُ  َقاؿَ ، (ٔ)" َكاْلُحْدفِ  اْلَكَخاَىةِ  ِمغَ  اْلُسْفَتِعلُ  َكاْلُسْبَتِئُذ . اْلَعْيرِ  ِفي  :َثاِبتٍ  ْبغُ  َحد 

  (ٕ) اْلَبالِ  َناِعػَ  َكِخيساا ، َوأْقُعجْ  ِمْشوُ        ُمْبَتِئذ   َغْيخَ  لْ أْقبَ  ّللاَُّ  َتْقِدِػ َما

ادُ ؛  " َضخ   :فقاؿ ضج الشفع الحؼ ىػ إلى الزخ  الزخاءَ  د  رَ كَ   الز 
ؿُ : ُأُصػؿٍ  َثبَلَثةُ  َكالخ اءُ  ْيِء، اْجِتَساعُ : َكالث اِني الش ْفِع، ِخبَلؼَ :  اأْلَك  :  َكالث اِلثُ  الذ 
ؿُ ،  اْلُقػ ةُ  خ   َفاأْلَك   َعَمى ُيْحَسلُ  ُثع   ، َضًخا َيُزخ هُ  َضخ هُ : َكُيَقاؿُ  ، الش ْفعِ  ِضجُ : الز 
َخرُ "  يقػؿ الخميل :ك ،  (ٖ)" َقاَرَبوُ  َأكْ  َجاَنَدوُ  َما ُكل   َىَحا  الش قراف: كالز 

 بيِّغُ : َضخيخٌ  كرجلٌ  ، مالو في َضَخرٌ  عميو َدَخلَ : تقػؿ الذيء، في يجُخلُ 
خار   أَضخ ه: َضخيخةٌ  كامخأةٌ  َضخيخٌ  كرجلٌ . الَبَرخ ذاىبػ: أِضّخاء كَقػـٌ  ة،الز 

 (ٗ)"السخيُس : كالزخيخُ  الَسَخُض،
نو يجػز ( حتى إالبأساء كالزخاء) فيشاؾ تقارب داللي كبيخ بيغ 

 الكخيع ع القخآفِ سْ جّ  ، لكغ  الكخيع استخجاـ أحجىسا مكاف اآلخخ في غيخ القخآف 
خاصة ، كقج اختمف العمساء في تحجيج  ل مشيسا داللةً بيشيسا يفيج أف لك

،  الجػعُ  البْأَساءُ  إلى أف : "الّدجاج  فحىب، الجاللة الخاصة لكل مشيسا 

                                                 
 س( أ ) بٕٖٛ/ ٔ( مقاييذ المغة (ٔ
/ ٔ، كببل ندبة في : مقاييذ المغة ٕٚٔ( البيت مغ )البديط ( في : ديػانو ص (ٕ

، تاج  ٕٔ/ ٙ، لداف العخب  ٖٗ/ ٔ، أساس الببلغة ٕٚٗ/ ٖ، السخّرز ٕٖٛ
 س( أ )ب ٖٗٗ/ ٘ٔالعخكس 

 (ر ر )َض  ٖٓٙ/ ٖ( مقاييذ المغة (ٖ
 ر(ر  ) ض ٚ/ ٚ( العيغ (ٗ
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خ اءُ  فقاؿ : " الرغاني  ذكخهكىػ ما ،  (ٔ) كاألَْنُفذ " اأَلْمػاؿ في الش ْقُز  َكالز 
   (ٕ) "ىػ القتلالبأساء في األمػاؿ كىػ الفقخ، كالزخاء في األنُفِذ ك 

 الخُجل َبِئَذ  ،الَفْقخ َكُىػَ ،  الُبْؤس مغ"  َبْأس: المغة تيحيب كجاء في 
  (ٖ)" َفقيخ: َأؼ بائذ، َفُيػَ  اْفَتَقَخ، ِإذا: كَبئيداً  كَبْأساً  ُبْؤساً  َيْبأُس 

 الحاؿ سػء ، كىػ البؤس مغ( بلءعْ فَ ) بيشسا جعل البقاعي" البأساء
 البأساء فكاف كآفاتو، البجف مخض كالزخاء إصبلحو، عغ السشة كفقج،  كالفاقة
  (ٗ) البجف" في كالزخاء الحاؿ في

 فقاؿ : " ضّخه، فقج جعل الزخاء يذسل الساؿ كالبجف  آبادػ الفيخكزأما 
 في ِإّما الحاؿ، ُسػءُ  كىػ كضاركراء، ، َكَضُخكراءَ  كَضُخكرة كَضًخا، َضَخًرا
 كِإّما كنقز، جارحةٍ  كعجـ بجنو ، في كِإّما كالعّفة، كالفزل العمع كقّمة نفدو ،

  (٘)"  ماؿ كجاه قّمة مغ ضاىخة حالة في
البأساء كالزخاء يذتخكاف في الجاللة  بيشسا ذىب العدكخؼ إلى َأف

،  خػؼ َمعَيا لكغ البأساء أشج مغ الزخاء فقاؿ : " البأساء ضخاء، العامة 

                                                 
) س ب ٕٙ٘/ ٛ، السحكع  ٖٚ/ ٖٔ، تيحيب المغة  ٕٛٗ/ ٕ( معاني القخآف كإعخابو (ٔ
 س(   أ )بٕٔ/ ٙ، لداف العخب  أ(
 ٗٙباب الداخخ ص ( العُ (ٕ
 أ(   بس )  ٖٚ/  ٖٔتيحيب المغة ( (ٖ
 ٜ/ ٖاسب اآليات كالدػر ( نطع الجرر في تش(ٗ
 ٛٙٗ/ ٖ( برائخ ذكؼ التسييد في لصائف الكتاب العديد (٘
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، َعَمْيظ  خػؼ اَل  َأؼ َعَمْيظ َبْأس اَل  : ُيَقاؿ،  اْلَخْػؼ َكُىػَ ،  اْلَبْأس كأصميا
  (ٔ) " اْلَخْػؼ مغ ِفيَيا لسا؛ َبْأسا  اْلَحْخب سيتَكسُ 

خ يذسل جسيع أف لفع الز   -وهللا أعمع  -أرػ : مغ خبلؿ ما سبق 
في : الساؿ ، أك الحاؿ ، أك الشفذ ، أما البؤس ؼيخرز  بػػ  رأنػاع الزخ 

ـػ ، لكغ ال يذسل البجف، فبيشيسا عسكالذجة في الحاؿ كالساؿ  رالزخ : 
؛ ألنو يدتخجـ لمجاللة عمى سػء الحاؿ  كخرػص ، فالزخاء أعع مغ البأساء

 ٓكالبجف ، بيشسا البأساء خاص بالحاؿ كالساؿ، كال يذسل البجف

حيث استعسل ، كالدشة الشبػية  ؿ عمى ذلظ استعساؿ القخآف الكخيعكيج
  خاء قاؿ تعالى:الكخيع الزخاء في مقابمة الد القخآف  

                  

    [  اآلية  آؿ عسخافسػرة :ٖٔٗ]  َُحاؿِ  ِفي: َيْعِشي ، َفِإن و 
ُخكرِ  خ اءُ  ٓٓٓاْلَعْيرِ  اءِ َكَرخَ  اْلَساِؿ، ِبَكْثَخةِ  الد  يقُ  َأَصاَبوُ  ِإَذا: َكالز   َكاْلَجْيجُ  الزِّ

 : كقػلو تعالى، (ٕ) َعْيِذوِ  ِفي             

                    [ 

 (ٖ)ٓكالخخاء الذجة يعشي [ٜ٘: اآلية  األعخاؼسػرة 

َعْغ َعْبِج الخ ْحَسِغ ْبِغ َعْػٍؼ، ككحلظ الدشة الشبػية ، فقج ركػ التخمحؼ 
خ اِء َفَرَبْخَنا، ُثع  اْبتُ " َقاَؿ:  ُ َعَمْيِو َكَسم َع ِبالز   ّ ِميَشا اْبُتِميَشا َمَع َرُسػِؿ هللِا َصم ى 

                                                 
 ٜٛٔ( الفخكؽ المغػية ص (ٔ
 ٙ٘/ ٙ( جامع البياف (ٕ
 ٔ٘/ ٕ( تفديخ مقاتل بغ سميساف (ٖ
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خ اِء َبْعَجُه َفَمْع َنْرِبْخ  خ اء فػ،  (ٔ) "ِبالد  ، ال ِتي اْلَحاَلةُ : " الز   َنِؿيُس  َكِىيَ  َتُزخ 
جة ِباْلَفْقخِ  اخُتِبخنا ِإن ا ُيِخيجُ  ٓٓٓالّدّخاء  َجاَءْتَشا فمس ا َعَمْيِو، َفَرَبْخَنا َكاْلَعَحابِ  كالذِّ
خ اُء، ْنَيا َكِىيَ  الد  مسا يجؿ عمى أف ،  (ٕ) َنْرِبْخ" َكَلعْ  بِصخنا َكالخ اَحةُ  عوكالد   الج 

 ٓبيا ىشا الزخاء في الساؿ كالحاؿ الزخاء يقرج
قػػػػاؿ ، الزػػػػخر فػػػػي البػػػػجف  الشبػيػػػػة كالدػػػػشة الكػػػػخيعكسػػػػا اسػػػػتعسل القػػػػخآف 

" :تعالى                              

               [    99: من اة    النساءسو] : فػالسخاد بالزػخر 

، "  (ٖ) "سػاء كانت في البرخ أـ غيػخه ، العمل الّزاّرة السانعة عغ السقاصج
َماَنػػػػةِ  ُأكِلػػػػي َغْيػػػػخُ : َأؼْ  ػػػػْعفِ  الد  : أكلػ الزػػػػخر، فػػػػ(ٗ)خ"ِ َكاْلَبَرػػػػ اْلَبػػػػَجفِ  ِفػػػػي َكالز 

  (٘)" أصحاب األمخاض كالعاىات
َعْغ َأِبي ِإْسَحاَؽ، َقاَؿ: َسِسْعُت الَبَخاَء كركػ البخارؼ في صحيحو : " 

ُ َعْشُو، َيُقػُؿ: َلس ا  ّ  َنَدَلْت: َرِضَي             

ِ َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم َع َزْيًجا، [ " ٜ٘: مغ اآلية الشداءسػرة ]  ّ َدَعا َرُسػُؿ 
ّـِ َمْكُتػـٍ َضَخاَرَتُو، َفَشَدَلْت:  َفَجاَء ِبَكِتٍف َفَكَتَبَيا، َكَشَكا اْبُغ ُأ  

                                                 
َقاِئِق َكاْلَػَرِع َعْغ َرُسػِؿ هللِا َص ٖٕٕ/ ٗ( سشغ التخمحؼ (ٔ ُ ، َأْبَػاُب ِصَفِة اْلِؿَياَمِة َكالخ   ّ م ى 

 ( َٕٗٙٗعَمْيِو َكَسم َع ، حجيث رقع )
 ٕٛ/ ٖاألثخ  الحجيث ( الشياية في غخيب(ٕ
َػر (ٖ رر في َتِفدِيخ اآلِؼ كالد     ٕٓ٘/ ٔ(  َدْرُج الج 
 ٕٛٙ/ ٔ( معالع التشديل في تفديخ القخآف (ٗ
   ٘ٛٛ/ ٕ( التفديخ الػسيط (٘
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              [  مغ اآلية  الشداءسػرة :ٜ٘] 
(ٔ)  " 

القخآف الكخيع استخجـ البأساء في حاؿ الذجة في الساؿ كالحاؿ   اأيًز 
 قاؿ تعالى : ، كالقتاؿ ، كلع تخد بسعشى األمخاض     

                

       [    81: اة    النساءسو] ،  " : يقػؿ الدجاج

 ، كقػلو تعالى : (ٕ)" شيءٍ  كل في الذجة البأس     

                    

                 [   سو

 ، كقػلو تعالى : (ٖ)" بالقتل بعس عمى بعزكع يدمط" أؼ   [69: اة    األنعام

                    

       [ اآلية  األحداب سػرة :ٔٛ] القتاؿ يحزخكف  كال: " يعشي 

 (ٗ)قميبًل"  إال

                                                 

ِ َتَعاَلى: ،  كتاب التفديخ ،  ٖٓ/ ٗ( صحيح البخارؼ (ٔ  ّ   َباُب َقْػِؿ    

                     ( حجيث رقع ،ٕٖٛٔ ) 
 ٘ٛ/ ٕ( معاني القخآف كإعخابو (ٕ
 ٕ٘٘ٓ/ ٖ( اليجاية إلى بمػغ الشياية (ٖ
 ٕ٘/ ٖ( بحخ العمـػ (ٗ
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أنيا  ع لجسيع اآليات التي قخنت البأساء مع الزخاء يججُ كالسبلحِ 
غ ، كأنيع لأنيا تتحجث عغ الرابخيغ : بسعشى ،تتحجث عغ العسػميات

، كأف هللا ابتبلىع بالبأساء كالزخاء في الشفذ  جخمػا الجشة إال بعج ابتبلئيعي
 .كالساؿ حتى يتزخعػا

 وحدني (  –)بثي   -ٗ

قاؿ تعالى :          

  [87:اآليتيىسفسىرة] 

 ع  كمغ ثَ ،  كمتذابيةً  متجاخمةً  كالسؤلسة خاصةً  ت الشفدية عامةً االنفعاال
 معا ظ األلفاظ الستذابية التي اقتخنتتم تجج ألفاضيا متذابية الجاللة ، كمغ

حيث كردا ؛ ( كالحدف  - البث)  ية كاحجة في كتاب هللا تعالى لفطافي  آ
عػره عمى فراحو عغ شعشج إ -عميو الدبلـ  -يعقػب نبي هللا عمى لداف 

عمى أف الجاللة العامة  لمبث  عمساءالكأغمب  -عميو الدبلـ  - قجاف يػسففُ 
البّث: الُحْدف ال ِحؼ ُتْفِزي ِبِو ِإَلى ىي ) الحدف ( ، حتى قاؿ بعزيع " 

 اختمف كِإففػػػ " معشاىسا كاحج   (ٕ) "  اْلحدفُ  البث أصل، ك"  (ٔ) " َصاحبظ
كقج ،   (ٗ) مخادفو عمى ، أك رديفو عمى الذيء عصف مغ"  (ٖ)"  المفع
،  (٘)"  الم ْفَطافِ  اْخَتَمفَ  إذاَ  الَسْعَشى ِإَعاَدةِ  َبابُ  ضسغ "  سلالش   اعُ خَ ا كُ سذكخى

                                                 

 (بث )  ٔ٘/ ٘ٔ( تيحيب المغة ٔ)
 ٛٚ/ ٔاألنػار عمى صحاح اآلثار  ( مذارؽ ٕ)
 ٖٗٛ/ ٔمـػ كُ ( شسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الْ ٖ)
 ٙٓٓٔ/ ٕ، مؤسدة الشذخ اإلسبلمي ، السعجع الػسيط  ٘ٛٔ( الفخكؽ المغػية ص ٗ)
 ٖٕٙ، ٕٕٙ/ ٔ( السشتخب مغ غخيب كبلـ العخب ٘)
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كالستخادفاف مثل: }فقيل : "     } (ٔ) البث   فُ دْ نسا سسي الحُ ، ك" إ  ،

 (ٕ) " هػَ ذُ فْ أؼ: يَ ّثو بُ يّ أِلَف  َصاِحَبُو اَل َيْرِبُخ َعَمْيِو َحت ى 

أف لكل عمى كلكغ لسا قخف هللا تعالى بيغ ) البث كالحدف ( دؿ ذلظ 
، كقج حاكؿ العمساء الػقػؼ عمى تمظ الجاللة الخاصة مغ  خاصةً  لفع  داللةً 

 ، الحدف  غيخ: البثّ الجاللية بيغ المفطيغ ، فقيل : "  خبلؿ بيانيع الفخكؽَ 
 اْلفخؽ ، حتى فخؽ بيشيسا العدكخؼ فقاؿ : "  (ٖ) {  }تعالى :  لقػلو

 َأنو ُيِفيج (البث) َكَقْػلَشا ، يع  الْ  عمَ غِ  ُيِفيج (اْلحدفُ ) َقْػلَشا َأف:  كالبث اْلحدف  َبيغ
 البث فعصف( هللا ِإَلى كحدني بثي َأْشُكػ ِإن َسا) َتَعاَلى قاؿٓٓٓ عتِ كَ شْ يَ  َكالَ  ث  بَ شْ يَ 

 ، أبجاه  ما: البث  " : قيل، ك  (ٗ) اْلَسْعشى ِفي اْلفخؽ  مغ َبيشيَسا الس اْلحدف  عمى
 (٘) ."كُأضيخ ُبث   ما: كالَبث   القمب، في مدتكغّ  الحدف  ألف ، أخفاه ما: كالحدف 

 صاحبو عميو يربخ ال ،البث ىػ أشج الحدف " ذىب البعس إلى أف ، ك  (٘)
 َكاْلُحْدفُ  ٓٓٓاْلُحْدِف  َأَشج   ْلَبث  ا"  َكَقاُلػا  (ٙ)"  هػَ كُ ذْ يَ : أؼ ، وث  بُ يَ  حتى صاحبو

                                                 

 ٖ٘ٔ( الكميات ص ٔ)
 ٜٓ٘/ ٕفديخ القخآف ، معالع التشديل في ت ٕٚٓ/ٕ( بحخ العمـػ ٕ)
 ٖٗٛ/ ٔ( شسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ ٖ)
 ٕٚٙ( الفخكؽ المغػية ص ٗ)
 ٖٗٛ/ ٔشذػاف الحسيخػ ل ( شسذ العمـػ(٘
، معجع  ٖٛ/ ٔ، السعجع الػسيط  ٕٙ( تحفة األريب بسا في القخآف مغ الغخيب ص ٙ)

 ) ب ث ث ( ٛ٘ٔ/ ٔالمغة العخبية السعاصخة 
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 َحِجيِثي َكَأُبث   اْلَيعِّ، ِمغَ  ِؼيوِ  َأَنا ال ِحؼ َخَبِخؼ  َأْشُكػ ِإن َساأؼ "  (ٔ)"  اْلَيعِّ  َأَشج  
ِ  ِإَلى َكُحْدِني  ّ" (ٕ)  

كقيل : ،(ٖ)"  غع َأك كخب مغ َنفدو ِفي الخجل يججه َما: البثقيل : " ك 
البث: أصعب ،  فػػػػ "  (٘)ىسي كغسي كقيل : ،  (ٗ)"  ىسي كحدنييعشي " 

كقيل :  ، (ٙ)"  يشذخه ؼاحبو، فيبثو إلى الشاس أاليع الحؼ ال يربخ عميو ص
 (ٚ) البث السريبة التي ال قجرة ألحج عمى كتسانيا فيبثيا كيشذخىا.

مغ خبلؿ ما سبق يتزح أف ) البث ( يذتخؾ مع ) الحدف ( في 
ىي : الػصػؿ إلى مخحمة ) اليع ، ،  خاصةً  لو داللةً  لكغْ  ، لعامةالجاللة ا

كالغع ، كالحدف الذجيج ، كاأللع ، كالزيق الشفدي ، كاألسف ( الحؼ يرعب 
ـ عميو الدبل -معو كطسو ، كىي الجاللة السخادة ىشا ، كيؤيج ذلظ أف يعقػب 

ذلظ ،  ل  كُ  طعَ إخػتو ، ككَ  و ، كمكائجِ كتع كصبخ عمى فقجاف يػسف كأخي -
و ألحج حتى لع يعج يتحسل كبت كل ىحه السعاناة فبثيا إلى هللا خجْ خْ كلع يُ 

 أصلفي المغة كالقخآف الكخيع  فػػػ " لبث( ا)تعالى ، كيؤكج ذلظ داللة لفع 
 عميو انصػت ما الشفذ كبثّ  ، التخابَ  الخيحِ  بثِّ كَ  الذيء كإثارة التفخيقُ : الَبثِّ 

                                                 

، الغخيبيغ في القخآف  ٖٓٔ، فقو المغة كسخ العخبية  ص  ٖٚٔ/ ٔخآف ( مجاز القٔ)
، معجع ترحيح لغة اإلعبلـ العخبي ص  ٓٓ٘/ ٛٔ، مفاتيح الغيب  ٓٗٔ/ٔكالحجيث 

٘ٙ 
 ٖٙٓ/ ٖٔ( تفديخ الصبخؼ  ٕ)
 ث( ث ) بٖٙ/ ٔ( جسيخة المغة ٖ)
  ٕٛ( تفديخ التدتخؼ ص ٗ)
  ٕٚٓ/ٕ( بحخ العمـػ ٘)
 ٜٜٗ/ٕ( الكذاؼ ٙ)
 ٕٖٚ/ ٘( التفديخ الػسيط ٚ)
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، َبَثْثُتوُ : يقاؿ كالّدّخ، الغعّ  مغ   :كجل عدّ  قػلو كمشو َفاْنَبث       

  [   6: اة    الواقع سو] ، كجل عدّ  كقػلو :       

   [    361: من اة    البق  سو] لع ما تعالى إيجاده إلى إشارة 

  :كجلّ  عدّ  كقػلو،  إياه كإضياره مػجػدا يكغ         

: كجل عدّ  كخفائو ، كقػلو ركػنو بعج جي  يَ السُ : أؼ [1: من اة    القا ع سو   ]

          [   86: من اة     وسفسو] غّسي: أؼ 

 َكُىػَ  َكاِحٌج، لٌ َأْص  َكالث اءُ  اْلَباءُ ، قاؿ ابغ فارس : "  (ٔ) " كتساف عغ أبّثو الحؼ
ْيءِ  َتْفِخيقُ   أِلَن وُ  َأْيًزا، َذِلظَ  َفِسغْ  اْلُحْدفِ  ِمغَ  اْلَبث   َكَأم ا ٓٓٓ؛ َكِإْضَياُرهُ  الذ 
 (ٕ)" َكُيْطَيخُ  َكُيَبث   ُيْذَتَكى َشْيءٌ 

، كأكثخ  ـ أف يبثو كيشذخهدِ عتَ ما في صجر اإلنداف مسا ىػ مُ "  البثفػ"  
عمى  يِّ فِ خْ في السَ  "البث" كقج يدتعسل  ٓٓٓ السكخكه في "البث" ما يدتعسل 

 األشياء مغ اإلنداف عمى َيِخدُ  ما: المغة في البث حؿيقةفػػػ "   (ٖ) ." الجسمة
 (ٗ)"  فّخقتوُ  أؼ ، وبثثتُ  غْ مِ  كىػ ، يايخفيَ  أف لو يتييأ ال التي كةمِ يْ السُ 

يدتصع  فمفع البث لمجاللة عمى أف الحدف استػلى عميو حتى إنو لع
َكَذِلَظ أِلَن ُو َمَتى َأْمَكَشُو َأْف َيْسِدَظ ِلَداَنُو َعْغ ِذْكِخِه َلْع َيُكْغ َذِلَظ كتسانو ، " 

                                                 

 ٛٓٔ( السفخدات في غخيب القخآف ص ٔ)
 ث(ث  ) ب ٕٚٔ/ ٔ( السقاييذ ٕ)
  ٖٕٚ/ٖ( السحخر الػجيد ٖ)
 ث( ث ) ب ٕٚ/ ٔ( السعجع االشتقاقي ٗ)
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ْنَداُف َعْغ َضْبِصِو َكاْنَصَمَق ، اْلُحْدُف ُمْدَتْػِلًيا َعَمْيِو  َكَأم ا ِإَذا َعُطَع َكَعَجَد اإْلِ
ـْ َأَبى -المَِّداُف ِبِحْكِخِه  ْنَداَف ، َكاَف َذِلَظ َبًثا  - َشاَء َأ َكَذِلَظ َيُجؿ  َعَمى َأف  اإْلِ

ْنَدافِ  ّ ِ ب، فقػلو:  َصاَر َعاِجًدا َعْشُو َكُىَػ َقِج اْسَتْػَلى َعَمى اإْلِ  ثِّي َكُحْدِني ِإَلى 
 ،  ّ ، "   (ٔ)"   َأْؼ اَل َأْذُكُخ اْلُحْدَف اْلَعِطيَع َكاَل اْلُحْدَف اْلَقِميَل ِإال  َمَع 

 ث  بُ يَ  أنو هللا إلى يذكػ أنو أك ... السبثػث الحدف  ىػ ىشا البثّ  أف كالخبلصة
 (ٕ)"  الكطع عمى السعػنة يصمب كأنسا ع،طِ كْ يَ  أف يدتصيع كال

ا خْ ) بَ  -٘ ا (ىَ رَ  –دا  قا

 قاؿ تعالى : "         

        [   31: اة    اجلنسو] 

ييتع بقزية  -سبحانو كتعالى  -الشاضخ في القخآف الكخيع يجج الحق 
، كمغ ثع نجج هللا عد  العجؿ كحرػؿ كل إنداف عمى حقو اىتساما كبيخاً 

ضا كجل يؤكج ذلظ بجالالت متعجدة ، كمغ ثع استخجـ القخآف الكخيع ألفا
فيسا يذتخكاف  ق (ىَ ، كالخ   ُذ خْ متذابية الجاللة لشفي الطمع ، كمغ ذلظ ) البَ 
، بيشسا  الطمع سبيل عمى الذيءِ  في كػنيسا ضمسا ، لكغ " البخذ : نقس

 (   ٖ) .كسيئاتو آثامو في بالديادة عميو كمذقة الخىق : ضمعٌ 
غ م ةكقج اتفقت كمسة جسيػر السفدخيغ عمى أف الجاللة السقرػد

،  ؽ باهلل فِإنو ال يخذى نقراًنا مغ حدشاتوجِّ َر : مغ يُ ف أَ البخذ كالخىق ىشا 

                                                 

 ٓٓ٘/ ٛٔ( مفاتيح الغيب  ٔ)
 ث( ث ) ب ٕٚ/ ٔ( السعجع االشتقاقي ٕ)
 ٛٔٙٔ/ٓٔ( التفديخ الػسيط لمقخآف الكخيعٖ)
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ق ىَ خْ َأف يُ  -كحلظ  -، كال يخاؼ  يا الجداَء اأَلكفىمِّ ازؼ عمييا كُ جَ كِإنسا يُ 
كفي قائع ، ، َفَعْجُؿ هللا  ذاه ذلةغْ ق عميو بالديادة في آثامو كسيئاتو َأك تَ ذَ كيُ 

ْؽ ِبَخبِِّو }" : الصبخؼ  َيُقػؿُ ذلظ  َفَسْغ ُيَرجِّ   :الجغ[ }ٖٔ : ]

َز ِمْغ َحَدَشاِتِو، َفبَل ُيَجاَزػ َعَمْيَيا؛ َكاَل ْشقَ َيُقػُؿ: اَل َيَخاُؼ َأْف يُ  َكاَل  :

عالى: قاؿ ت (ٔ) " ِإْثًسا ُيْحَسُل َعَمْيِو ِمْغ َسيَِّئاِت َغْيِخِه، َأْك َسيَِّئٍة َيْعَسُمَيا

          

    [  اآلية  الشداءسػرة :ٗٓ] ،  سؽياف لكغ ذىب- 

الجاللة ُو ك ُيْبَخذ َحّقُو ُكمّ  إلى أف الجاللة السخادة مغ البخذ : أف -رحسو هللا 
: الدسخقشجؼ إلى أف كسا ذىب،  (ٕ) ٓحقو ذ بعَس خَ بْ يُ أف : ق ىَ بالخ  السخادة 

عسمو لغيخه. كالبخذ الشقراف مغ ثػاب  أف يجعل ثػابُ :  الخىق: الطمعُ " 
 ِفي ُيَدادَ  َأفْ  َكاَل  َحَدَشاِتوِ  ِمغْ  َيْشُقَز  َأفْ  َيَخاؼُ  الَ : ، " َكاْلَسْعَشى (ٖ) " عسمو
   (ٗ)"  َسيَِّئاِتوِ 

 

                                                 

/ ٕٔ بغ أبي شالب ،  اليجاية إلى بمػغ الشياية مكي ٕٖٖ/  ٖٕجامع البياف ( ٔ)
 ٕٓٙٔ/ٓٔلمػاحجؼ  ، التفديخ الػسيط ٓٚٚٚ

 ٕٗٛ( تفديخ الثػرؼ ص ٕ)
 ٘ٓ٘/ ٖ( بحخ العمـػ ٖ)
 ٖٛٙ/ ٘( فتح القجيخ ٗ)



 

0140 

 

 مغ أقل   تعصيو:  وق  حَ  ُذ خَ بْ تَ  ، الطمع سبيل عمى الذيء نقز البخذفػ
 عشجىا المغة إذف  ، نقرو إذا حقو بخدو تقػؿ ... ضمستو -قج  – تكػف  حقو
 عمى إنسا،  البخذ يعشي فقط الذيء نقز مجخد ميذف،  التعبيخ في ةدق

 أرىقو ، ةل  كالحِ  السحاـر يافذْ غِ  كىػ كالقيخ كالحلة الطمع الخىق... الطمع سبيل
   (ٔ) كأتعبو" قيخه بقيخ غذيو أؼ األمخ أرىقو أذلو، أؼ األمخ
، أما المغة : فؤلف المغة كالدياؽ يخجحاف قػؿ جسيػر السفدخيغ ف
)َبَخَذ( اْلَباُء قاؿ ابغ فارس : "  (ٕ) جاء في المغة بسعشى الشقز: البخذ

يُغ َأْصٌل َكاِحٌج، َكُىَػ الش قْ  ّ ُ  ، ُز َكاْلَخاُء َكالدِّ : َتَعاَلى َقاَؿ  

  [ مغ اآلية  يػسفسػرة :ٕٓ]  كقيل :  (ٖ)"  ، َأْي: نَ ْقص ،

 ِمْكَياَلو الَكي اؿُ  َيْبَخُذ  َكَسا فَتْشُقُرو، َأَخاؾ حق و َتْبَخُذ  الطمع،: الَبْخُذ 
   (ٗ) .َفَيْشُقُروُ 

( ، ٘) .بيْ العَ  الطم ع، َكِحب ، الَعَطَسُة ،ال: كمغ معاني الخ َىُق في المغة 
 الَ  َما َعَمْيوِ  ُيحَسلَ  َأف: َكُىػَ  اإلرىاؽ، مغ اسعٌ  الخ َىُق،: قاؿ األزىخؼ 

   (ٙ)"يصيقو
                                                 

 ٚٗص  فاضل صالح الدامخائيد .  ،  ( لسدات بيانية لدػر القخآف الكخيعٔ)
س(، تحفة األريب بسا في  خ ) ب ٜٚٓ/ ٖ، الرحاح  ٖٛ/ ٔ بانيلمذي ( الجيعٕ)

 ،  ٔٚالقخآف مغ الغخيب ص 
 س (   خ ) ب ٕ٘ٓ/ ٔ( مقاييذ المغة ٖ)
 (   ب س خ )ٛٛ/ ٚ، تيحيب المغة  ٜٕٛ/ ٔ، جسيخة المغة   ٖٕٓ/ ٗ( العيغ ٗ)
، ٔ٘ٗ/  ٕ، مقاييذ المغة ٚٛٗٔ/ ٗالرحاح ) ق ؽ ر ( ، ،  ٖٚٙ/ ٖ( العيغ ٘)

 ؽ (  ق ) رٖٔٔ/  ٓٔلداف العخب 
 (  ر ؽ )ق ٜٕ٘/ ٘( تيحيب المغة ٙ)
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 خ في الدياؽ في قػلو تعالى :كِ أيزا لفع الخىق سبق كأف ذُ   

            

ذَ  َمغْ  اْلِجغِّ  ِرَجاؿُ  َزادَ : َأؼْ   [6: اة     اجلنسو   ] ْنذِ  ِرَجاؿِ  ِمغْ  ِبِيعْ  َتَعػ   اإْلِ

 سبحانو كتعالى البخَذ  ، فشفىَ (ٔ)"  َكُعُتًػا َتَكب ًخا أك َكُشْػَياًنا، َسَفًيا: َأؼْ  َرَىًقا،
َفبَل َيَخاؼ َأْف ُيْشَقز ِمْغ ،  (ٕ) " الخىق ضمعالبخذ ضمع ك "  ألفكالخىق ؛ 

اَل َيَخاُؼ َأْف ُيْبَخَذ، َبْل َيْقَصُع أؼ "  (ٖ)  َسيَِّئاتو َحَدَشاتو َأْك ُيْحَسل َعَمْيِو َغْيخُ 

 : ِبَأن ُو ُيْجَدػ اْلَجَداَء اأْلَْكَفى، َكاَل َيَخاُؼ َأْف ُتْخِىَقُو ِذل ٌة مغ قػلو  

  [   11: من اة    القلمسو]  "
، كأيًزا إنسا جاء لفع ) الخىق (  (ٗ)

ه كامبل كلكغ يأخحه حُ كيأخُ  وق  ز حَ قُ شْ بجانب ) البخذ( ؛ ألف اإلنداف قج ال يَ 
اَل َيْخَذى َأْف فجاء لفع ) الخىق( لبياف أنو " ، بصخيقة فييا رىق أك إىانة 
َأف  َمْغ اَل ُيْؤِمُغ : َكُفِيَع ِمْشُو ،  يَساِنِو َكاَل َأْف ُيَيافَ ُيْبَخَذ ِفي اْلَجَداِء َعَمى إِ 

قاؿ ابغ عباس: ال يخاؼ أف كفي صفػة التفاسيخ: " ،  (٘) "ُيَياُف ِباْلَعَحابِ 

                                                 

 ٖٙٙ/ ٘( فتح القجيخ ٔ)
 ٕ٘( لسدات بيانية لدػر القخآف الكخيع ص ٕ)
 ٕ٘ٔ/ ٗٔ( تقديخ القخآف العطيع ٖ)
 ٔٚٙ/ٖٓ( مفاتيح الغيب ٗ)
  ٖٕ٘/  ٜٕ( التحخيخ كالتشػيخ٘)
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اد في سيئاتو، ألف البخذ الشقراف، كالخىق دَ قز مغ حدشاتو، كال أف يُ شْ يُ 
  (ٔ) " العجكاف

ٙ- (  -   )   

                  

                 

   [54:اآليتفاطرسىرة]

)التبجيل كالتحػيل(، كقج كرد التبجيل  الفاظ الستذابية دالليا لفطمغ األ
مشفخًدا ، كسا كرد التحػيل مشفخًدا أيًزا ، ثع قخف سبحانو كتعالى التبجيل مع 

شيء كاحج،  كؼيسا يمي عخض لبعس المسحات  التحػيل في آية كاحجة لشفي
 الجاللية مغ ىحا االقتخاف :   

يذتخكاف في الجاللة العامة كىي : أف كبل مشيسا  التبجيل كالتحػيلأكاًل : 
لمذيء عغ السكاف أك األشخاص أك غيخ ذلظ ، كلحلظ يجػز أف  عٌ فْ رَ 

يدتعسل أحجىسا دالليًا مكاف اآلخخ، لكغ يطل لكل مشيسا داللتو الخاصة  
، كالسخادة عشج االقتخاف ، كقج  حاكؿ العمساء إبخاز الجاللة الخاصة لكل مشيسا 

لؤلمخ، بخبلؼ التحػيل فإنو  : التبجيل إزالة لمذيء مغ األصل أك رفعٌ فقالػا 
آخخ  أؼ إزالة عغ مكاف إلى مكاف، نقل لمذيء عغ األشخاص أك األماكغ 

  أك عغ أناس إلى أناس آخخيغ 
                                                 

، يشطخ: تشػيخ السؿباس مغ تفديخ ٖٙٗ/ٖلمذيخ دمحم عمي الرابػني صفػة التفاسيخ (ٔ)
   ٜٛٗابغ عباس ص
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ـُ َأْصٌل َكاِحجٌ :  َبَجؿَ قاؿ ابغ فارس : "  اُؿ َكالبل  ـُ  اْلَباُء َكالج  ، َكُىَػ ِؾَيا
ْيِء  ْيِء كَ الذ  ْيِء الح اِىِب. ُيَقاُؿ: َىَحا َبَجُؿ الذ  ـَ الذ  ْلُت َكَيُقػُلػَف َبج   ٓ َبِجيُموُ َمَقا

ْيَء: ِإَذا َغي ْختَ  ُ َتَعاَلى: ، ِإْف َلْع َتْأِت َلُو ِبَبَجؿٍ ُو كَ الذ   ّ  َقاَؿ  

        [ مغ اآلية  يػنذسػرة :ٔ٘]  ، َكَأْبَجْلُتُو: ِإَذا

ْيِء: جاء في لداف العخب : " ك ،  (ٔ)"  َلُو ِبَبَجؿٍ  َأَتْيتَ  َبَجُؿ الذ 
َؿ ِبِو كاْسَتْبَجَلُو كاْسَتْبَجَؿ ِبِو، ُكم و: ات َخَح ِمْشُو َٓٓٓٓغْيُخه. ؿ الذيَء كَتَبج  كَتَبج 
َلو: َتِخَحه مشو َبَجاًل كَأْبَجَؿ الذيَء ِمَغ ا ،َبَجاًل  ْيِء كَبج  كَأْبَجْلُت الذيَء ِبَغْيِخِه  ،لذ 

ُ ِمَغ اْلَخْػِؼ َأْمشاً   ّ َلو  ْيِء: َتْغِييُخُه كِإف َلْع تْأت ِبَبَجؿٍ  ، كَبج   ، كَتْبِجيل الذ 
َلُو ِبِو ِإذا َأخحه َمَكاَنُو. كالُسَبادَ  ْيَء ِبَغْيِخِه كَتَبج  َلة: التباُدؿ. كاأَلصل كاْسَتْبَجَؿ الذ 

ْيِء َعْغ َحاِلوِ  ، كاأَلصل ِفي اإِلْبَجاؿ َجْعُل َشْيٍء َمَكاَف  ِفي الت ْبِجيل َتْغِييُخ الذ 
تعال:، كمشو قػلو  (ٕ)" خَشْيٍء آخَ            

          [65:مهاآليتانكهفسىرة] 

ؿ: الت َشق ل ِمْغ َمْػِضٍع ِإلى َمْػِضٍع، َكااِلْسُع الِحَػؿ؛ َكِمْشُو َقْػُلُو " ك   الت َحػ 
َتَعاَلى:        [ٛٓٔ:اآلية الكيفسػرة  ](ٖ) ،

َلُو  الش ْقِل ِمْغ َحاٍؿ ِإَلى َحاٍؿ َكَمَكاٍف ِإَلى َمَكافٍ  الت ْحِػيُل ِعَباَرٌة َعغِ ف"  ُيَقاُؿ: َحػ 
ؿَ  يكػف تغي خًا َكيكػف  ُو َيُحػؿ ُحُؤكاًل بسعشييغ:َكَحاؿ الذيُء نفدَ " ( ٗ) " َفَتَحػ 

                                                 

 ؿ( د ب )ٕٓٔ/ ٔ( مقاييذ المغة ٔ)
 ؿ( د ب ) ٛٗ/ ٔٔلداف العخب  (ٕ)
 ؿ( ك )حٜٛٔ/ ٔٔ، لداف العخب  ٓٛٙٔ/ ٗ( الرحاح ٖ)
 ٖٚ٘/ ٕٓ( مفاتيح الغيب ٗ)
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ؿ مغ َمػِضع ِإَلى َمػِضع َحاَؿ الخجل َيُحػؿ مثلُ ... َتْحِػيبل  "، (ٔ)"  َتَحػ 
ؿَ  ْيءِ  غِ عَ  كَتَحػ  كحاَؿ إلى مكاٍف آخَخ، أؼ ،  (ٕ)"  َغْيِخهِ  ِإلى َعْشوُ  َزاؿَ : الذ 
  (ٖ) "تحّػؿَ 

كردت في القخآف الكخيع ثبلث مخات : مخة  (تحػيبل)صيغة  ثانياا :
 :قاؿ تعالى  ( ٗ)لمجاللة عمى عجـ القجرة عمى تحػيل الزخ أك تبجيمو 

              

[67:اآليتاإلسراءسىرة] ،  

 قاؿ ( ٘)سشة هللا   تغييخ أك تبجيل ختيغ لمجاللة عمى عجـ القجرة عمىكم
: تعالى          

   [ 77: اآلية  اإلسراءسورة] ،  العادة بو أجخيشا لسا تجج ال أؼ 

تعالى :  كقاؿ،  (ٙ) أحج" يغيخه ال أؼ تغييخاً      

             

                                                 

 (ك ؿ )ح ٛ٘ٔ، ٚ٘ٔ/ ٘( تيحيب المغة ٔ)
 ؿ( ك )ح ٚٛٔ/ ٔٔ( لداف العخب ٕ)
 ؿ( ك )ح ٜٚٙٔ/ ٗالرحاح ( ٖ)
 ٖٚٙ/ ٕ( الكذاؼ ٗ)
 ٕٕٕ/ ٖ، البحخ السجيج في تفديخ القخآف السجيج ٕٖٗ/ ٕ( بحخ العمـػ ٘)
 ٕٙٔ/ ٛ( ركح السعاني ٙ)
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  [54:اآليتفاطرسىرة]

التبجيل مع التحػيل فسا الجاللة التي  سػرة فاشخ اقتخف لكغ في آية 
 ؟أضافيا لفع ) التبجيل( 

 ، [77: اء اإلسرسورة ] الى عمى التحػيل في آيةاقترخ سبحانو تع
فشاسب ذلظ ، عشيا  ألف الدياؽ كاف عغ اإلخخاج مغ األرض كالتحػؿِ 

عغ البحث  غَ مػشِ ، بيشسا كاف سياؽ الكبلـ  في اآلية األخخػ (ٔ) التحػيلُ 
يخكف أنيع لع يتبجلػا بعج مجيء الشحيخ مع أنيع كانػا قج أقدسػا أنيع سيتغ

كسيتبجلػف إذا جاءىع الشحيخ،              

               

   [    16: اة    فاط سو]  ، كمغ ثع أخبخ سبحانو كتعالى أف سشتو في
سا أخبخ سبحانو أف ىبلؾ الطالسيغ السدتكبخيغ ال تتبجؿ كال تتغيخ ،  كل

عشيع ،  ػؿَ غ ليع أف العحاب لغ يحُ ي  بَ ، بأىمو  إال السكخ الديء ال يحيق
يا بأف يشقمو مغ لَ ػِّ حَ التعحيب تعحيبًا كال يُ  بجعمو غيخَ فالحق لغ يبجؿ سشتو 
يُِّ  ِإال  ِبَأْىِمِو كىػ الساكخ كقج  كال يحيطأؼ "   السكحبيغ إلى غيخىع اْلَسْكُخ الد 

ِليَغ سشة هللا فييع بتعحيب  ...يع يػـ بجرحاؽ ب َفَيْل  يشتطخكف. ِإال  ُسش َت اأْلَك 
ِ َتْحِػيبًل إذ ال يبجليا   ّ ِ َتْبِجيبًل َكَلْغ َتِجَج ِلُدش ِت   ّ مكحبييع. َفَمْغ َتِجَج ِلُدش ِت 

 (ٕ) ىعالتعحيب تعحيبًا كال يحػليا بأف يشقمو مغ السكحبيغ إلى غيخ  بجعمو غيخَ 
                                                 

 ٕٔٔ( أسخار التكخار في القخآف ص ٔ)
 ٕٔٙ/ ٗ( أنػار التشديل كأسخار التأكيل ٕ)
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َفَمْغ ) بقػلو: ِحْكَسُة ِفي الت ْكَخاِر؟ نقػؿَفَسا الْ ، الت ْبِجيُل َتْحِػيٌل ، يقػؿ الخازؼ : " 
ِ َتْبِجيبًل َتجِ   ّ )  اَب اَل تبجيل لو بغيخه، كبقػلوَحَرَل اْلِعْمُع ِبَأف  اْلَعحَ ( َج ِلُدش ِت 

ِ َتْحِػيبًل   ّ َل اْلِعْمُع ِبَأف  اْلَعَحاَب َمَع َأن ُو اَل َتْبِجيَل َلُو َحَر ( َكَلْغ َتِجَج ِلُدش ِت 
ُؿ َعْغ ُمْدَتِحقِِّو ِإَلى َغْيِخِه َفَيِتع  َتْيِجيُج اْلُسِديءِ   (ٔ) "ِبالث َػاِب اَل َيَتَحػ 

تَْبِديًل }كقيل السخاد مغ قػلو تعالى :  ِ َّللاَّ ِنُسىَِّت تَِجَد :  فاشخ ] " {  فَهَْه
تَْحِىيًل }غيَخ العحاِب  العحابِ  مػضعَ  يزع أفْ ب [ٖٗ ِ َّللاَّ ِنُسىَِّت تَِجَد  {  َونَْه
بيغ مغ يشقمو بأفْ  [ٖٗ:  فاشخ]  (ٕ) غيِخىع " إلى السكحِّ

حكاه  ،غ: أحجىسا: يعشي تحػيبًل كتغييخًا يْ كجي ؼ  دِ رْ كقج ذكخ الساكَ 
 ؼ.جِّ قالو الد   ،قاتمو  ل بحق فبل دية لو عمىتِ الشقاش. الثاني: يعشي أف مغ قُ 

" َكاْلَسْعَشى:  ،ال بالتبجيل كال بالتحػيل سشة هللا عمى تغييخيقجر أحج  ، فمغ (ٖ)
َأن ُو اَل َتَقُع اْلَكَخاَمُة ِفي َمْػِقِع اْلِعَقاِب، َكاَل ُيْتَخُؾ ِعَقاُب اْلَجاِني. َكِفي َىَحا 

 كججافِ  كنفيُ  "،(ٗ) اَل َيَتَخم ُف َكاَل َيْخَتِمُف "اْلَسْعَشى َقْػُؿ اْلُحَكَساِء: َما ِبالص ْبِع 
 كلَ  كتخريُز  الُبخىانِّي بالص خيقِ  كجػدىسا نفي عغ عبارةٌ  كالت حػيلِ  الت بجيلِ 
 (٘) انتفائيسا " لتأكيجِ  مدتقلَ  بشفيٍ  مُشيسا

                                                 

 ٕٚٗ/ ٕٙ( مفاتيح الغيب ٔ)
  ٙ٘ٔ/  ٚمدايا الكتاب الكخيعإرشاد العقل الدميع إلى  (ٕ)
 ٕ٘ٗ/ٗكالعيػف  تُ كَ ( الش  ٖ)
 ٖٖٛ/ ٕٕ( التحخيخ كالتشػيخ ٗ)
  ٙ٘ٔ/ ٚ( إرشاد العفل الدميع ٘)
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ٚ-  (    -  ) 

قاؿ تعالى :           

                 

، كقػلو تعالى : [ٚٚ: اآلية  شوسػرة ]     

                  [  الخعجسػرة 

 [ٕٔ: اآلية 

)الخػؼ  ا مغ الشاحية الجاللية لفطاا كبيخً مغ األلفاظ الستذابية تذابيً 
دتخجماف داللًيا مكاف بعزيسا البعس ، كمع ىحا التذابو ( حيث يُ ةيَ ذْ كالخَ 

مسا يجؿ  ؛في أكثخ مغ آية بيشيسا  -سبحانو كتعالى  -الجاللي جسع الحق 
قج ذىب بعس المغػييغ ي السخادة عشج االقتخاف ، ك عمى أف الجاللة الخاصة ى

 تأكيجا لؤلكؿ. كمغ ثع فأحجىسا يجؿ عمى اآلخخ كالثانيتخادفيسا ، إلى القػؿ ب
 هَتْفِديخُ  ثع  خاَفُو... بسْعَشى ِكبلُىسا ، اهُ ذ  كَتخَ  جاء في تاج العخكس : " َخِذَيو

  (ٔ)"  َتخاُدِفيسا ِفي َصِخيحٌ  بالَخْػؼِ  الخْذَية
حيث رد ابغ فارس السادتيغ إلى ) المغة تؤيج ىحا التقارب الجاللي ؛ ك 

يغُ  اْلَخاءُ " َخِذَي  في :( فقاؿ كالخػؼالحعخ كالفدع ،   اْلُسْعَتل   َكاْلَحْخؼُ  َكالذِّ

                                                 

 ؼ( ش )خٓ٘٘، ٜٗ٘/ ٖٚتاج العخكس  (ٔ)
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 َكُيَقاؿُ  ...اْلَخْػؼُ  َفاْلَخْذَيةُ . اْلَسَجازُ  َعَمْيوِ  ُيْحَسلُ  ُثع   َكُذْعٍخ، َخْػؼٍ  َعَمى َيُجؿ  
 (ٔ) َخْػًفا" َأَشج   َأؼْ  َذِلَظ، ِمغْ  َأْخَذى اْلَسَكافُ  َحاىَ 

 الح ْعخِ  َعَمى َيُجؿ   َكاِحجٌ  َأْصلٌ  َكاْلَفاءُ  َكاْلَػاكُ  كقاؿ في َخَػَؼ : " اْلَخاءُ 
 (ٕ)"  ِمْشوُ  َخْػًفا َأَشج   ُكْشتُ  َأؼْ  َفُخْفُتُو ، ُفبَلفٌ  َخاَكَفِشي َكاْلَفَدِع ، ُيَقاؿُ 

سيػر العمساء إلى أف الخذية كإف كانت تدتعسل لمجاللة لكغ ذىب ج
عمى الخػؼ ، ككحلظ الخػؼ كإف كاف يدتعسل لمجاللة عمى الخذية في 

التي تختمف عغ اآلخخ،  و الخاصةَ لكل لفع مشيسا داللتَ  فإف  حالة اإلفخاد 
 .في التخكيب كتكػف الجاللة الخاصة مخادةً 

َقاِعَجٌة : " فقاؿضحو كبيغ الفخؽ القػؿ في ذلظ كك الدركذي ل ر  كقج فَ 
َكِلَيَحا ُكزَِّعْت ِبَحَدِب اْلَسَقاَماِت َفبَل  ِفي َأْلَفاٍظ ُيَطغ  ِبَيا الت َخاُدُؼ َكَلْيَدْت ِمْشوُ 
ـَ اآْلَخخِ  َفَعَمى السفدخ مخاعاة ااِلْسِتْعَسااَلِت  ،َيُقػـُ ُمَخاِدُفَيا ِؼيَسا اْسُتْعِسَل ِؼيِو َمَقا

ْفَخاِد َكِلَيَحا  َكاْلَقْصعُ  ـِ الت َخاُدِؼ َما َأْمَكَغ َفِإف  ِلمت ْخِكيِب َمْعًشى َغْيَخ َمْعَشى اإْلِ ِبَعَج
َمَشَع َكِثيٌخ ِمَغ اأْلُُصػِليِّيَغ ُكُقػَع َأَحِج اْلُسَتَخاِدَفْيِغ َمْػِقَع اآْلَخِخ ِفي الت ْخِكيِب َكِإِف 

فْ  اْلَخْػُؼ َكاْلَخْذَيُة اَل َيَكاُد الم َغِػؼ  : َفِسْغ َذِلَظ ،  َخادِ ات َفُقػا َعَمى َجَػاِزِه ِفي اإْلِ
َكاَل َشظ  َأف  اْلَخْذَيَة أَْعَمى ِمَغ اْلَخْػِؼ َكِىَي َأَشج  اْلَخْػِؼ َفِإن َيا ، ُيَفخُِّؽ َبْيَشُيَسا 

. ِباْلُكمِّي ِة  َكَذِلَظ َفَػاتٌ ،  َياِبَدةً َمْأُخػَذٌة ِمْغ َقْػِلِيْع َشَجَخٌة َخِذي ٌة ِإَذا َكاَنْت 
َكاْلَخْػُؼ ِمْغ َقْػِلِيْع َناَقٌة َخْػَفاُء ِإَذا َكاَف ِبَيا َداٌء َكَذِلَظ َنْقٌز َكَلْيَذ ِبَفَػاٍت َكِمْغ 

                                                 

 َؼ( شِ  )خ٘ٛٔ،  ٗٛٔ/ ٕالمغة ( مقاييذ ٔ)
 ؼ( ك )خ ٖٕٓ/ ٕ لدابق( إ)
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ِ َتَعاَلى ِفي َقْػِلِو ُسْبَحاَنوُ  ِت اْلَخْذَيُة ِباهلل   : َثس َة ُخر     

     

َكِإْف َكاَف  ِعَطِع اْلَسْخِذيِّ َكُفخَِّؽ َبْيَشُيَسا َأْيًزا ِبَأف  اْلَخْذَيَة َتُكػُف ِمْغ 
ُؼ َأْمًخا َيِديًخا  ،اْلَخاِشي َقِػًيا َكاْلَخْػُؼ َيُكػُف ِمْغ َضْعِف اْلَخاِئِف َكِإْف َكاَف اْلُسَخػِّ

يَغ َكاْلَياَء ِفي َتَقاِليِبَيا َتُجؿ  َعَمى اْلَعَطَسِة  َكَيُجؿ  َعَمى َذِلَظ َأف  .  ، اْلَخاَء َكالذِّ
يِِّج اْلَكِبيخِ  َكاْلَخاُء َكاْلَػاُك َكاْلَفاُء ، َكاْلَخْيُر ِلَسا َعُطَع ِمَغ اْلَكت اِف  ،َقاُلػا َشْيٌخ ِلمد 

ْعِف  ، ا ِؼيِو ِمْغ َضْعِف اْلُقػ ةِ ْلَخْػِؼ ِلسَ َكاْنُطْخ ِإَلى ا، ِفي َتَقاِليِبَيا َتُجؿ  َعَمى الز 
َكَقاَؿ َتَعاَلى                َفِإف  اْلَخْػَؼ

ِ ِلَعَطَسِتِو َيْخَذاُه ُكل  َأَحٍج َكْيَف َكاَنْت َحاُلُو   ّ َكُسػُء اْلِحَداِب ُرب َسا اَل ، ِمَغ 
:ىَكَقاَؿ َتَعالَ ،  بَ َكاَف َعاِلًسا ِباْلِحَداِب َكَحاَسَب َنْفَدُو َقْبَل َأْف يحاسَ  َيَخاُفُو َمغْ 

           

  : كقاؿ لسػسى  ، [ٕٛ: مغ اآلية  فاشخسػرة ]    َأْؼ اَل َيُكػُف

 َفِإْف ِقيَل: َكَرَد: ،  ِمْغ َضْعِف َنْفِدِظ ما تخاؼ مشو مغ ِفْخَعْػفَ  ِعْشَجؾَ 
     [95: من اة    النحل سػرة] 

ِ َضِعيٌف   ّ ِ ِبالشِّْدَبِة ِإَلى َعَطَسِة   ّ َؼَيِرح  َأْف ، ِقيَل: اْلَخاِشي ِمَغ 
ِ َتَعاَلىكَ ، َيْخَذى َرب ُو ِلَعَطَسِتِو : َيُقػؿَ   ّ (ٔ)"َيَخاُؼ َرب ُو َأْؼ ِلَزْعِفِو ِبالشِّْدَبِة ِإَلى 

                                                 

 ٖٗٙ، ٖٖٙ/ ٕاإلتقاف ،  ٜٚ،  ٛٚ/ ٗ( البخىاف في عمـػ القخآف ٔ)
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َكَأم اقاؿ الديػشي : "            [ مغ  الشحلسػرة

ػا اْلَسبَلِئَكػةِ  َكْصػفِ  ِفػي َفِإن وُ  َلِصيَفةٌ  ُنْكَتةٌ  َفِؽيوِ  [ٓ٘: اآلية َتُيعْ  َذَكػخَ  َكَلس  ةَ كَ  ُقػػ   ِشػج 
 َيَجْيػػوِ  َبػػْيغَ  َفُيػػعْ  ِشػػَجاًدا ِغبَلًضػػا َكػػاُنػا َكِإفْ  َأن ُيػػعْ  ِلَبَيػػافِ  ِبػػاْلَخْػؼِ  َعػػْشُيعْ  َعب ػػخَ  َخْمِقِيػػعْ 
ال ةِ  ِباْلَفْػِؾي ةِ  َأْرَدَفوُ  ُثع   ُضَعَفاءُ  َتَعاَلى  َكَلس ا،  اأْلَْمَخْيغِ  َبْيغَ  َفَجَسعَ  اْلَعَطَسةِ  َعَمى الج 
 (ٔ) َعَمْيِو " الت ْشِبيوِ  ِإَلى َيْحَتجْ  َلعْ  َمْعُمػًما اْلَبَذخِ  ْعفُ َض  َكافَ 

يا لجسيع آيات الذاش   إلى أنيا مغ خبلؿ استقخائكذىبت " بشت 
كل خذية ؼيو ، عمى الخذية كالخػؼ في القخآف الكخيع تػصمت  إلى أف "  

، إذ الجنيا  ةفي الحياة الجنيا ، ال في اآلخخ  اختبلؼ صيغيا ، ال تكػف إال
ي خذَى ، فإنو الغيب بأمخ  بتبلء : كإذا تعمقت الخذية في القخآفىي مجاؿ اال
يتامى ، كاليػـ األخخ أك العشت كالكداد كاإلمبلؽ كضياع ال ، كالداعة 

كأما إذا تعمقت بحات ، ال بأمخ ، فإنيا في تقجيخ ،  كاإلرىاؽ شػيانًا ككفخاً 
يصخد ذلظ في ،  ، كحجه ، دكف أؼ مخمػؽ  ذية هللالقخآف ، ال تكػف إال الخ
دشج خذية كتُ ... ع ، برخيح اآليات كَ حْ الكتاب السُ  كل مػاضع استعساليا في

بع الحكخ ، ات   غْ هللا في القخآف إلى : الحيغ يبمغػف رساالت ربيع ، كمَ 
فإذا كانت  ...كالسؤمشيغ ، كالعمساء ، كالحيغ رضى هللا عشيع كرضػا عشو 

ػق عة مغ الجبل كسا في آية الحذخ ، أك مغ الحجارة كسا في آية خذية هللا مت
 البقخة 

        [  مغ اآلية  البقخةسػرة :ٚٗ]  ،

آني إذ يبث الحياة في الجامج األصع ، ؼيجعمو خ قفحلظ مغ رائع البياف ال
كالخذػع كحلظ ، ليذ مغ شأف  ، ث يحذ كيشفعل ، كيخذى هللا كيخذعبحي

                                                 

 ٖٗٙ/ ٕ( اإلتقاف ٔ)
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الجبل الجامج ، ألنو مغ أفعاؿ القمػب. كإذا خذع الرػت أك خذع الػجو أك 
الَخْذَية: " :  الخ اِغب َقاؿَ ،  (ٔ) البرخ ، فإنسا يكػف ذلظ مغ خذػع القمب.

كلحلظ  ع بسا يخذى مشو،مْ خػؼ يذػبو تعطيع، كأكثخ ما يكػف ذلظ عغ عِ 
 :قػلوبيا في  العمساءُ  ز  خُ        

  كقج أكج ، (ٕ)"  [ٕٛ: مغ اآلية  فاشخسػرة  ]

 لمعمساءِ  الخذية فِإف   الخػؼ؛ مغ َأخّز  بقػلو  : " الخذية ؼادآب الفيخكزىحا 
 عميو هللا صم ى الشبيّ  قاؿ. بسعخفة مقخكف  خػؼ فيي تقّجـ كسا تعالى باهلل
 انجساع كالخذية حخكة، فالخػؼ" خذية  لو كَأشج كع هلل َأتقاكع ِإنِّي " كسمع

: حالتاف لو ذلظ كنحػَ  كالّديل العجكّ  يخػ  ال حػ فِإف   كسكػف، كانؿباض
 في كقخاره سكػنو كالثانية الخػؼ، حالة كىى مشو، اليخب حخكة ِإحجاىسا
  (ٖ)" َخْذيةال كىى ِإليو يرل ال مكاف

مغ خبلؿ ما سبق يتزح أف الخذية تختمف عغ الخػؼ كأف الجاللة 
بإيراليا ،  -سػاء يخذػف أك يخافػف   -السخادة ال يقػـ لفع كاحج مشيسا 

بل ال تتحقق الجاللة الخاصة إال بالمفطيغ معا ، ألف الخػؼ مغ سػء 
سبحانو الخذية مشو ، ككحلظ خذية هللا غيخ الخػؼ مشو  الحداب غيخُ 

كتعالى ، كالجاللة السخاد إيراليا : أنيع يفعمػف تمظ األشياء محبيغ ليا 
مدتحزخيغ عطسة هللا سبحانو كتعالى في أثشاء فعميا راجيغ قبػليا ، لكشيع 

كسا أف  ٓمع ذلظ يخافػف سػء الحداب ، كال تتحقق تمظ الجاللة إال بالمفطيغ

                                                 

 ٕٕٚ، ٕٕٙ( اإلعجاز البياني لمقخآف ص ٔ)
 ؼ(  شِ  )خ ٗٗ٘/ٕ،برائخ ذكؼ التسييد  ٖٕٛ( السفخدات ص ٕ)
 ٘ٗ٘/ ٕ( برائخ ذكؼ التسييد ٖ)
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لخذية كالتعطيع تجفع اإلنداف تقجيع الخذية عمى الخػؼ ىػ السشاسب ؛ ألف ا
إلى االلتداـ كمع ذلظ يخاؼ مغ العحاب ، كيؤيج ذلظ قػلو تعالى :  

                

       [  اآلية  شوسػرة :ٚٚ ] حيث جعل

جعل الخذية في جانب فخعػف ؛ ألنيع الخػؼ مغ إدراؾ فخعػف ليع ، كلع تُ 
ه ؛ ألف الخذية تتعمق ػْ ذَ خْ ال ييابػف فخعػف كال يعطسػنو كال يجمػنو حتى يَ 

 كلحلظ لسا مجح، (ٔ) الغخَؽ " تخذىْ  كال فخعػفُ  يجركظ أف ْف خَ تَ  بالعطيع " ال
قاؿ تعالى : السؤمشيغ مجحيع بخذيتو ف تعالى هللا    

              

                   

               [  السؤمشػف سػرة 
"  التخمحؼ جامع كفى مدشجه ، فيأحسج  اإِلماـ ، كعشج [ٔٙ:  ٚ٘اآليات 

 هللاِ  َرُسػؿَ  َيا ُقْمتُ : َقاَلْت  َعاِئَذةَ  َعغْ       

   ََبْكخٍ  َأِبي ِبْشتَ  َيا اَل : " َقاؿَ  اْلَخْسَخ؟ َكَيْذَخبُ  َكَيْدِخؽُ  َيْدِني الخ ُجلُ  أَُىػ 

يقِ  ِبْشتَ  َيا اَل "  َأكْ "  - جِّ   الخ ُجلُ "  َكَلِكش وُ "  - الرِّ

                                                 

 ٖٓٚ/ ٖ( معاني القخآف كإعخابو ٔ)
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ُؽ، َكُيَرمِّي َيُرػـُ  (ٔ)"  ِمْشوُ  ْقَبلَ يُ  اَل  َأفْ  َيَخاؼُ  َكُىػَ  َكَيَتَرج 

 - اْعَمْع َأف  اْلَقْيَج الخ اِبعَ كقج أشار الخازؼ إلى الجاللة الخاصة فقاؿ : " 
ِ َكَىَحا اْلَقْيُج اْلَخاِمُذ ِإَشاَرٌة ِإَلى  - َكَيْخَذْػَف َرب ُيعْ   ّ ِإَشاَرٌة ِإَلى اْلَخْذَيِة ِمَغ 

ِ  اْلَخْػِؼ َكاْلَخْذَيِة َكُسػِء اْلِحَداِب،  ّ َكَىَحا َيُجؿ  َعَمى َأف  اْلُسَخاَد ِمَغ اْلَخْذَيِة ِمَغ 
  (ٕ) "َكِإال  َلِدـَ التِّْكَخارُ ، َما َذَكْخَناُه ِمْغ َخْػِؼ اْلَجبَلِؿ َكاْلَسَياَبِة َكاْلَعَطَسِة 

 إثساا (  – ) خطيئةا   -ٛ

قاؿ تعالى :            

            [  اآلية  الشداءسػرة :ٕٔٔ] 

في السعرية ، كالسعاصي التي  مغ األمػر السبلزمة لمبذخ الػقػعُ 
يختكبيا اإلنداف تتعجد كتتشػع كتختمف مغ اتجاىات متعجدة ، فقج تكػف 

ي حقػؽ العباد ، كقج تكػف عغ جيل السعرية في حقػؽ هللا ، كقج تكػف ف
كعجـ قرج أك خصأ ، كقج تكػف عغ عسج ، كقج تكػف متكخرة ، كقج تكػف 
متقصعة ، كيعبخ عغ تمظ السعاصي بألفاظ  متذابية كػػ )الحنب كاإلثع 

ْثعَ  اْلَخِصيَئةَ  اْلُعَمَساءُ  ُيْصِمقُ كالخصايا ( جاء في تفديخ السشار: "    َكالح ْنبَ  َكاإْلِ
يَِّئةَ َكا ْثعُ  َيُكػفَ  َأفْ  ُيْسِكغُ  َكاَل  ... اْلَسْعِرَيةِ  َعَمى لد   (ٖ)اْلَخِصيَئِة "  ِبَسْعَشى ُىَشا اإْلِ

السخالفات الذخعية في حالة انفخادىا ، كلكغ  ، كتدتعسل جسيعيا لمجاللة عمى
                                                 

ُمْدَشُج  ( ، بابٕ٘ٓٚ٘، حجيث رقع ) ٘ٙٗ/  ٕٗ( الحجيث في مدشج اإلماـ أحسج ٔ)
يِق َرِضَي هللُا َعْشَيا، كالجامع الكبيخ "سشغ التخمحؼ"  جِّ يَقِة َعاِئَذَة ِبْشِت الرِّ جِّ ،  ٖٕٙ/ ٘الرِّ

 .( ، َباب َكِمْغ ُسػَرِة اْلُسْؤِمُشػفَ ٖ٘ٚٔحجيث رقع )
 ٖٗ/ ٜٔ( مفاتيح الغيب ٕ)
(ٖ)٘ /ٖٕٚ 
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إذا اقتخنت مع بعزيا في االستعساؿ ىل تكػف مغ باب عصف السخادؼ 
كرد لفع ) الخصيئة كاإلثع( مقتخنْيغ مًعا في  يسا فقجمف داللتُ لمتأكيج ؟ أـ تخت
  ٓكتاب هللا تعالى آية كاحجة مغ

بسعشى ذىب البعس إلى أف الجاللة السخادة مغ" اإلثع كالخصيئة كقج 
ذىب بعس ، يقػؿ ابغ عصية : "  (ٔ)" ؼ المفع تأكيجاختبلالخر كاحج كُ 

 (ٕ)"  تبلؼ المفعر الخخِّ ى كُ الشاس إلى أنيسا لفطاف بسعشً 
كإف كانا بيشسا ذىب معطع المغػييغ كالسفدخيغ إلى أف الخصيئة كاإلثع 

 أف اقتخانيسا يجعل داللة كل مشيسا في ىحا يدتخجماف بسعشى كاحج إال
تطيخ الفخكؽ الجاللية الخاصة : السػضع تختمف عغ اآلخخ، أك بسعشى أدؽ 

لعمساء استشباط تمظ الفخكؽ بكمتا المفطتيغ في ىحا االستعساؿ ، كقج حاكؿ ا
   جاللية فتعجدت مبلحطيع.ال

ْثعُ  ، َعْسجٍ  َغْيخِ  َعغْ  َكافَ  َما اْلَخِصيَئةُ : " جاء في البحخ السحيط  َما: َكاإْلِ
"  :عبيجة أبػ قاؿ الرػاب ، ضج  ، مغ الخصأ  ، فالخصيئة(ٖ)َعْسٍج"  َعغْ  َكافَ 
 أف المغة أىل عشج السعخكؼ فإف؛  نطخ فؽيو،  تُ أخصأ بسعشى تُ ئْ صِ خَ : قاؿ
 َكُيَقاؿُ "،  (ٗ)"  ْب ِر يُ  لع إذا أك يتعسج لع إذا (أخصأ)ك عثِ أَ  بسعشى (ىءَ صِ خَ )

َػابِ  َغْيخَ  َفَعلَ  َأك َغْيَخهُ  َفَفَعلَ  َشْيًئا َأراد ِلَسغْ  ، فالسقرػد  (٘)" َأْخَصأَ : الر 
سبحانو  – كنّبو عسج، عغ كاف ما كباإلثع ، عسج عغ يكػف  ال ما بالخصيئة"

                                                 

 ٖٔ٘/ ٔ، فتح القجيخ  ٖٓٛ/ ٘( الجامع ألحكاـ القخآف  ٔ)
 ٔٔٔ/ ٕ( السحخر الػجيد ٕ)
 ٓٙ/ ٗ( البحخ السحيط  ٖ)
  ٕٕٓ، الفخكؽ المغػية ص  ٖٙٚ/ ٔ( مجاز القخآفٗ)
 أ ( ط )خ ٙٙ/ٔ( لداف العخب ٘)
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 في كاف كإف ،سػاءٌ  العقاب استحقاؽ في فيػ بخيًئا بأحجىسا ىمَ رَ  غْ مَ  أف -
إلى أف اآلخخ في حيغ ذىب البعس ،  (ٔ)" خاآلخَ  بخبلؼ أحجىسا ارتكاب

كقج جسع  اإلماـ ،  (ٕ) ٓالخصأ يكػف في كل شيء عغ عسج كغيخ عسج
تكػف عغ عسج ، كقج الخصيئة قج  فحىب إلى أفالصبخؼ بيغ الخأييغ الدابقيغ 

َيْعِشي فقاؿ : " ، تكػف عغ غيخ عسج ، بيشسا اإلثع ال يكػف إال عغ عسج 
اَل َيِحل   َكُىَػ َما ،َأْك ِإْثًسا  ،َكِىَي الح ْنُب  ،ِبَحِلَظ َجل  َثَشاُؤُه: َكَمْغ َيْعَسْل َخِصيَئًة 

ْثِع  َكِإن َسا َفخ َؽ َبْيَغ اْلَخِصيَئةِ  ، ِمَغ اْلَسْعِرَيةِ  أِلَف  اْلَخِصيَئَة َقْج َتُكػُف ِمْغ ، َكاإْلِ
ْثُع اَل َيُكػُف ِإال  ِمَغ اْلَعْسِج  ،ِقَبِل اْلَعْسِج َكَغْيِخ اْلَعْسِج  َفَفَرَل َجل  َثَشاُؤُه  ،َكاإْلِ

ْك ِإْثًسا َعَمى أَ  ،َمى َغْيِخ َعْسٍج ِمْشُو َلَياَفَقاَؿ: َكَمْغ َيْأِت َخِصيَئًة عَ  ،ِلَحِلَظ َبْيَشُيَسا 
 َأَتى َما َيِرفُ  ُثع   َيْعِشي ، َبِخيًئا َتَعس َجهُ  ِبال ِحؼ َيْعِشي ، َبِخيًئا َيْخـِ ِبوِ  ُثع  َعْسٍج ِمْشُو 

كتبعو ،  (ٖ) "ِإي اُه  َكَنَحَموُ  ِإَلْيوِ  َأَضاَفوُ  ِمس ا َبِخيًئا َتَعس َجهُ  ال ِحؼ ِإْثِسوِ  َأكْ  َخَصِئوِ  ِمغْ 
ْثع َبيغ اْلفخؽ أبػ ىبلؿ العدكخؼ فقاؿ:"  في ذلظ  قج اْلَخِصيَئة َأف: كالخصيئة اإْلِ
ْثع يكػف  َكاَل  تعسج غيخ مغ تكػف   يتسّ سُ  َحت ى َذِلظ كثخ ثع  ،  تعسجا ِإال   اإْلِ
َػاب َفاَتوُ  ِإذا كَأخَصأ ، عَأثِ  ِإذا  َ صِ خَ : َكُيَقاؿ،  (ٗ)" َخَصاَيا كميا الح ُنػب  (٘)"الر 

كقج بيغ العبلمة دمحم رشيج رضا كيف أف الخصيئة تذسل العسج       
َػاِب، ِضج   اْلَخَصأِ  ِمغَ  َأن َيا َفَطاِىخٌ  اْلَخِصيَئةُ  َكَأم اكغيخ العسج فقاؿ : "   الر 

،  أِ اْلَخصَ  ِفي اْلَعِخيَقةُ  ْعَمةُ : اْلفَ  َفاْلَخِصيَئةُ ،  َأْيًزا َمْعًشى َعَمى َتُجؿ   َفِعيَمةُ  َكِصيَغةُ 
 َأفْ  َأَحُجُىَسا: ِقْدَسافِ  َكاْلَخَصأُ  ِبَجْيِمِو، َصاِحُبوُ  ُيْعَحرُ  اَل  ُضُيػًرا ِفيَيا ِلُطُيػِرهِ 

                                                 

 ٖٖٗٔ( تفديخ الخاغب األصفياني ص ٔ)
 ، مؤسدة الشذخ اإلسبلمي ٕٕٓ( الفخكؽ المغػية ص ٕ)
 ٛٚٗ،  ٚٚٗ/ ٚ( جامع البياف ٖ)
 أ( ط )خ ٕ٘ٗ، الكميات ص  ٛٙٗ، دار العمع، كيشطخ:  ٖٖٕ( الفخكؽ المغػية ص ٗ)
 أ( ط )خ ٕ٘ٗ( الكميات ص ٘)



 

0156 

 

ْخعُ  ِبوِ  ُيَصاِلُبظَ  َما َكُىػَ  ِمْشَظ، ُيَخادُ  َما ُتْخِص َ  يُغ، َعَمْيظَ  َكَيْفِخُضوُ  الذ   َما َأكْ  الجِّ
 ِمغْ  اْلَفاِعلُ  ُيْخِصُئوُ  َما الث اِني اْلِقْدعِ  ِفي َيْجُخلُ كَ  َكاْلَعْيُج، اْلُعْخؼُ  َعَمْيوِ  َجَخػ 

ْخعِ  َمَصاِلبِ   ِبَسْعَشى اْلَخِصيَئةَ  َجَعُمػا ُىَشا َكِمغْ  َعْسًجا، َكَلػْ  َيَتَجاَكُزهُ  َأؼْ  الذ 
 (ٔ)ُمْصَمًقا"  اْلَسْعِرَيةِ 

 ما السػضع ىحا في اإلثع فإف ، الخصيئة غيخُ  اإلثع" :  : السخادكقيل 
 غْ مَ : السعشى ؼيكػف  مالو، مغ االقتصاع يجػز ال غْ مَ  ماؿ مغ اإلنداف يقتصعو
 غَ فحدُ  جشداف، فيسا العباد، مطالع مغ ىػ ذنبا أك هللا كبيغ بيشو ذنبا ْب يكدِ 
 ِفي َكَذَكُخكاكقج أضاؼ الخازؼ بعس الفخكؽ فقاؿ :" ،  (ٕ)" فييسا" أك" دخػؿُ 

ْثعِ  اْلَخِصيَئةِ  ؿُ : اُكُجػىً  َكاإْلِ ِغيَخُة، ِىيَ  اْلَخِصيَئةَ  َأف  : اأْلَك  ْثعَ  الر  ،  اْلَكِبيَخةُ  ُىػَ  َكاإْلِ
ْثعُ  َفاِعِمَيا، َعَمى اْلَقاِصخُ  الح ْنبُ  ِىيَ  اْلَخِصيَئةُ : َكَثاِنيَيا ؼ الح ْنبُ  ُىػَ  َكاإْلِ  اْلُسَتَعجِّ
 َكافَ  َسَػاءٌ  ِفْعُموُ  َيْشَبِغي اَل  َما ِصيَئةُ اْلخَ : َكَثاِلُثَيا ، َكاْلَقْتلِ  َكالط ْمعِ  اْلَغْيخِ  ِإَلى

ْثعُ  ِباْلَخَصِأ، َأكْ  ِباْلَعْسجِ  ِليلُ  اْلَعْسِج، ِبَدَببِ  َيْحُرلُ  َما َكاإْلِ  َىِحهِ  َقْبلَ  َما َعَمْيوِ  َكالج 
:  َقْػُلوُ  َكُىػَ  اآْلَيةِ               [  سػرة
ْثعَ  َأف   َفَبي غَ  ، [ٔٔٔ: مغ اآلية  الشداء "  اْلُعُقػَبةِ  اِلْسِتْحَقاؽِ  َسَبًبا َيُكػفُ  َما اإْلِ

ْثعِ  اْلَخِصيَئةِ  َكِذْكخُ " يقػؿ ابغ عاشػر : ك ،  (ٖ)  َأن ُيَسا َعَمى َيُجؿ   ُىَشا َكاإْلِ
ِغيَخُة، ةُ اْلَسْعِريَ  ِباْلَخِصيَئةِ  َفاْلُسَخادُ  ُمَتَغاِيَخاِف، ْثعِ  َكاْلُسَخادُ  الر   (ٗ)" اْلَكِبيَخة  ِباإْلِ

معطع ىحه الفخكؽ صحيحة ، كمع ذلظ أرػ  أف -وهللا أعمع  -كأرػ 
غ غيخ عسج ، الخصأ كالخصيئة ، فالخصأ ما كاف عأف ىشاؾ فخقا بيغ 

                                                 

 ٕٖٚ/٘( تفديخ القخآف الحكيع )تفديخ السشار( ٔ)
 ٖٚٛ( باىخ البخىاف في معانى مذكبلت القخآف ص ٕ)
 ٕ٘ٔ/ ٔٔ( مفاتيح الغيب ٖ)
 ٜٙٔ/ ٘التحخيخ كالتشػيخ (ٗ)
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حيث استعسل ، كالخصيئة تكػف عغ عسج، كالدياؽ القخآني يخجح ىحا األمخ 
قاؿ تعالى :، خيع )الخصأ( في مقابمة العسج في أكثخ مغ مػضع القخآف الك 

                   

     [  مغ اآلية  األحدابسػرة :٘] كقػلو تعالى (ٔ) ؼيو سيػتع أؼ ،

:                [ مغ اآلية  الشداءسػرة

:كقػلو تعالى ، [ٕٜ:                     

               : اآلية  داءالشسػرة ]
 (ٕ)كالد جخ الخ دع في لمسبالغة عسجاً  السؤمغ قاتل كعيج هللا غم ع [ٖٜ

أف الخصيئة كردت في الدياؽ القخآني لمجاللة عمى السعاصي  ُثع  
 :كسا في قػلو تعالى ، كالحنػب الكبيخة عامة            

                   [ اآلية  شوسػرة :

، كقػلو تعالى: (ٖ)شخكشا [ٖٚ             

       : كقيل  ،(ٗ) ناخَ حْ كسِ  شاكَ خْ شِ  [ٔ٘: اآلية  الذعخاءسػرة  ] 

 كقػلو تعالى :،  (٘)اذنػبشَ : َأؼ          

                                                 

 ٜٕٚتحكخة األريب في تفديخ الغخيب ص  (ٔ)
 ٕٕٛص لمػاحجؼ ( الػجيد في تفديخ الكتاب العديد ٕ)
 ٕٗٙ( تشػيخ السؿباس مغ تفديخ ابغ عباس ص ٖ)
 ٗ٘٘/ ٕ( بحخ العمـػ ٗ)
 ٙٗ/ ٗ( تفديخ القخآف لمدسعاني ٘)
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   [ اآلية  العشكبػتسػرة:ٕٔ] كعأكزارَ  أؼ (ٔ) 

 ( اءا جَ نِ  – اءا عَ دُ  )  -ٜ

قاؿ تعالى :             

            [  اآلية  البقخةسػرة :ٔٚٔ] 

،  (الجعاء كالشجاء)  لفطادرجة كبيخة مغ األلفاظ الستذابية الجاللة إلى 
كتاب هللا تعالى في معخض الحجيث عغ حاؿ  في آية كاحجة مغ اقتخناكقج 

حيث شبو سبحانو كتعالى حاؿ الكافخيغ بحاؿ ،  ملسو هيلع هللا ىلصدعػة الشبي  الكفار مع
  ٓالحيػانات التي ال تفقو مغ الشعيق إال الجعاء كالشجاء

يل مغ كلع يتعخض لبياف الجاللة الخاصة لكل مغ المفطيغ إال القم
ْػت  : " َأفحيث ذىب أبػ ىبلؿ العدكخؼ إلى ، العمساء  الشجاء ُىَػ رفع الر 

معي لَيُكػف َذِلظ أنجػ لرػتشا َأؼ  ِبَسا َلُو معشى كالعخبي َيُقػؿ لَراحبو َنادِ 
ْػت كخفزو ، أبعج َلُو  َعاء يكػف ِبَخْفع الر  ُيَقاؿ َدعػتو مغ بعيج ، َكالج 

أؼ أف الشجاء خاص ، (ٕ)"  و ِفي َنفِديَكاَل ُيَقاؿ ناديتُ  ،كدعػت هللا ِفي َنفِدي 
كقج يفيع جعاء عاـ يذسل السختفع كالسشخفس، بيشسا ال، بالرػت السختفع 

فقج يكػف بسا لو ، بخبلؼ الجعاء ، ا أف الشجاء ال يكػف إال بسا لو معشى أيًز 
 -هللا  كإف كاف كل الجعاء لو معشى عشج، معشى ، كما ليذ لو معشى عشجنا 

 قج كؿاأل:  كالجعاء الشجاء بيغ الفخؽ ، قاؿ العدكخؼ : "  -سبحانو كتعالى 

                                                 

 ٖٚٚ/ ٖ( لباب التأكيل في معاني التشديلٔ)
  ٖٛ( الفخكؽ المغػية ص (ٕ
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 ،اؿَ عَ تَ : معشى عغ  بتش بإشارة كلكغ ، كبلـ كال صػت غيخ مغ بعبلمة يكػف 
 -كلحا ال يدشج الشجاء إلى هللا . كامتجاده الرػت، بخفع إال الشجاء يكػف  كال

قاؿ تعالى: ، بخبلؼ الجعاء  -سبحانو            

 ، [ٕ٘: مغ اآلية  يػنذسػرة ]              

ْػت َرفعُ : الشِّجاء، فػػ : "  (ٔ) [ٕٕٔ: مغ اآلية  البقخةسػرة  ]  بالج عاِء، الر 
ْػت كُيَقاؿُ   (ٕ)" ِنَجاء السجخ دِ  لمر 

َعاء" كقاؿ الخاغب:  مػضع مشيسا كاحج كلّ  يدتعسل كقج ...كالّشجاء الج 
 (ٖ)" اآلخخ

الشعيق كيؤيج ذلظ : أف ،  (ٗ)مغ السعشى  صػت خاؿٍ الشجاء : كقيل : " 
 ، قاؿ األخصل: (٘)  بيا زجخ الغشع كالرياحُ 

 (ٙ) َضاَلاَل  الءالخَ  ِفي نفُدغ َمشَّْتغَ      فإنَّسا َجخيُخ، َتا بَزْأنغ، اْنِععْ 

                                                 
، يشطخ: مجسع البياف  مي، ط مؤسدة الشذخ اإلسبلٖ٘٘( الفخكؽ المغػية ص (ٔ

 ٖٗ٘، ٖٖ٘/ ٔلمصبخسي 
 ٕٔٛ/ ٖ( السجسػع السغيث في غخيبي القخآف كالحجيث (ٕ
 )دعا( ٖ٘ٔ( السفخدات في غخيب القخآف ص (ٖ
 ٜٕٛٔ/ ٖ( معجع المغة العخبية السعاصخة (ٗ
/ ٕٙ، تاج العخكس  ٖٕٛ/ٔؽ(، السحخر الػجيد  ع )ف ٜ٘٘ٔ/ٗ( يشطخ : الرحاح (٘

  ؽ( ع )فٕٛٗ
 ؽ )عٖٜٗ/ٕ، كببل ندبة في جسيخة المغة ٖٕ٘( البيت مغ )الكامل( في: ديػانو ص(ٙ

 ؽ( ع )فٕٛٗ/ ٕٙ، تاج العخكس ٖٙ٘/ ٓٔف(، لداف العخب 
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ػت رْفعُ : الشَِّجاءُ يقػؿ الخاغب : "  ْػت ذلظ يقاؿ كقج كُضُيػُرُه، الر   لمر 
: بقػلو َقَرجَ  كإّياه السجخ د،           

         [  مغ اآلية  البقخةسػرة :ٔٚٔ] إالّ  ؼُ خِ عْ يً  ال: أؼ 
ْػتَ   (ٔ)" الكبلـ تخكيبُ  يقتزيو الحؼ السعشى دكف  السجخ د الر 

خاصة بو  في حيغ ذىب ابغ عاشػر إلى أف لكل لفع مشيسا داللةً 
فقاؿ : " ، تختمف عغ الجاللة العامة ، كأف الجاللة الخاصة ىي السخادة 

َعاُء َكالشَِّجاُء ِقيَل ِبَسْعًشى َكاِحٍج، َعاُء ِلْمَقِخيِب  َكالج  ، َكِقيَل الج  َفُيَػ َتْأِكيٌج َكاَل َيِرح 
َعاُء َما ُيْدَسُع  َقْج اَل ُيْدَسُع َكاَل كَ ، َكالشَِّجاُء َقْج ُيْدَسُع ، َكالشَِّجاُء ِلْمَبِعيِج، َكِقيَل الج 

ل ِتي َتْفَيُسَيا اْلَغَشُع، َكالط اِىُخ َأف  اْلُسَخاَد ِبِيَسا َنْػَعاِف ِمَغ اأْلَْصَػاِت ا،  َيِرح  
ال ِة َعَمى الد ْجِخ َكِىَي َأسَساء  َعاُء َما ُيَخاَشُب ِبِو اْلَغَشُع ِمَغ اأْلَْصَػاِت الج  َفالج 
ْػِت َعَمْيَيا ِلَتْجَتِسَع ِإَلى ُرَعاِتَيا، َكاَل َيُجػَز َأْف َيُكػَنا  اأْلَْصَػات، كالشجاء َرْفُع الر 

أِلَف  الت ْػِكيَج الم ْفِطي  اَل ُيْعَصُف َفِإف  َحِؿيَقَة ؛ َمَع ُكُجػِد اْلَعْصِف  ِبَسْعًشى َكاِحجٍ 
ـِ، َأِك اْلُسَخاُد ِبِو ُىَشا ِنَجاُء الخَِّعاِء َبْعَزُيْع  ْسَساِع اْلَكبَل ْػِت إِلِ الشَِّجاِء َرْفُع الر 

 َكُىػَ  اْلِخَصاِب ، ِإْعبَلفُ  اؿ : " َكالشَِّجاءُ ، كق (ٕ)"  َبْعًزا ِلمت َعاُكِف َعَمى َذْكِد اْلَغَشعِ 
 َأكْ  ِبَحاِتوِ  ِلُيْقِبلَ  َأَحجٍ  ُدَعاءِ  َعَمى َغاِلًبا الشَِّجاءُ  َكُيْصَمقُ  الم َغِة، ِفي َحِؿيَقِتوِ  َأْصلُ 
ـٍ، ِلَدَساعِ  ِبَفْيِسوِ   قال تعالى :  َصْػتٍ  ِبَخْفعِ  َيُكغْ  َلعْ  َكَلػْ  َكبَل   

    [    1: اة    م  مسو]" (ٖ)  

  يأتي :كذلظ لسا ما ذىب إليو ابغ عاشػر،  كأرػ قػة  
                                                 

 )ف د ا( ٜٙٚ( السفخدات في غخيب القخآف ص (ٔ
 ٖٔٔ/ ٕ( التحخيخ كالتشػيخ (ٕ
 ٖٗٔ/ ٕ( التحخيخ كالتشػيخ (ٖ
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فميذ ىشاؾ ، مغ فائجة  ال يخمػ  -سبحانو كتعالى -هللا  أف كبلـَ : أوالا 
ا ، بل البج مغ كجػد داللة خاصة ، كىحا ف في الجاللة تسامً لفطاف متصابقا
خاصة  أف لكل كمسة داللةً : ألصيل في كتاب هللا تعالى ىػ السبجأ ا

  .يدتجعييا الدياؽ
 ٓ: القاعجة المغػية أف العصف يقتزي السغايخة ثانيا 

ف لفطي ؛ ألكىػ أمخ خاص بيحه اآلية ، لسعشى اختبلؼ ا ثالثا:
 .استثشاء اء كردا عمى سبيل الحرخ حيث كردا الجعاء كالشج
خاعي مع األغشاـ مغ حيث الكبلـ نجج أنو لػ نطخنا إلى حاؿ ال رابعا:

 يشقدع إلى نػعيغ : 

ا ما يدتخجميا إذا أصػات مجخدة ليذ ليا معشى ، كغالبً  الشؽع األول:
 .لتجتسع إلى رعاتيا، باع ، أؼ رفع الرػت عمى الغشع كانت بعيجة ، أك لبلتِّ 

لكغ ال تفيسيا األغشاـ ، : أصػات أك كمسات ليا معشى الشؽع الثاني
كىي أسساء غشع مغ األصػات الجالة عمى الدجخ، أؼ ما يخاَشب بو ال،  أيزاً 

 ٓاألصػات 

في دعػتو  ملسو هيلع هللا ىلص تذبييو إما: السخاد أف" جاء في السعجع االشتقاقي : 
ق بالغشع كاإلبل فبل تدسع إال الحيغ ال يدتجيبػف بالخاعي الحؼ يشعِ  الكفارَ 

 في كفخكا الحيغ تذبيو كإما...ياحو( كنجاءه كال تفيع ما يقػؿدعاءه )أؼ ِص 
 ال الحؼ...  الرجػ ؼيجيبو الميل جػؼ في بالرائح الجسادَ  اآلليةَ  دعائيع
 الحؼ بالخاعي األصشاـَ  دعائيع في فارالك تذبيو كإما،  مشتَفع كال ؼيو حؿيقة
...  دسعيَ  ال بعيج بذيء قيشعِ  الحؼ أك ىي، أيغ يجرػ  كال،  بالغشع قيشعِ 
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 ،بالجعػة ملسو هيلع هللا ىلص تكميفو كيرادـ اآلية صجر كيرادـ فاءج ؼيو األكؿ أف كأرؼ 
 (ٔ)" أندب  الثالث كصجر فالثاني

: إنسا كقع ىحا التذبيو بخاعي الزأف "  ألنيا مغ أبمج ؛ كقاؿ قـػ
أف ىؤالء الكفخة يسخ الجعاء : فسعشى اآلية  ... ،الحيػاف، فيي تحسق راعييا

بل ،  (ٕ) "شتفعػف بفقيوإذ ال ي؛ كال يفقيػنو ، عمى آذانيع صفحا يدسعػنو 
ْنَدافقج يريخ لمحيػاف ألنو " ؛ أسػء مغ الحيػانات  الكفار ُعػر ِبُسَخاد اإْلِ  الذ 
َشاَرة فيع الُسَخاد،  اَل يعخؼ ِإال   -فالكافخ  -  َفُخبَسا ِإذا خاشبو ِبالم ْفِع َكاإْلِ

ْػت اْلُسَجّخد دكف اْلَسْعشى ال حِ   بِ ك  خَ َكُيَقاؿ لمسُ ،  َكبَلـؼ َيْقَتِزيِو تخكيب الْ الر 
  (ٖ)"  ستحزار دكف َتْحِقيق اْلَسْعشىع ِمْشُو اْلَسْعشى َذِلظ. كالشجاء لبلفيَ ال ِحؼ يُ 

 ياجا(شْ ومِ  – ةا عَ خْ ) ِش   -ٓٔ

قاؿ تعالى:               

        [  مغ اآلية  السائجةسػرة :ٗٛ] 

ع ليع األحكاـ ، خَ شَ  عمى عباده أفْ  -سبحانو كتعالى  -مغ نعع هللا 
شغ ، كبيغ ليع السعالع ، كحجد ليع الصخيق ، كمغ األلفاظ التي كسغ ليع الد  

فقاؿ تعالى مخاشبًا ، استعسميا القخآف الكخيع لمجاللة عمى ذلظ لفع الذخيعة 
: ملسو هيلع هللا ىلصلو رسػ                     

    [  اآلية  الجاثيةسػرة :ٔٛ]  لكغ عشجما تحجث القخآف الكخيع ،

                                                 
 )د ع ك ( ٚ٘ٙ،  ٙ٘ٙ/ ٕ( السعجع االشتقاقي (ٔ
 ٖٕٛ/ٔ( السحخر الػجيد (ٕ
  ٜٚٓ( الكميات ص (ٖ
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، اج( يَ شْ عة ( ، كلفع ) السِ خْ عغ بياف اختبلؼ الذخائع ، قخف بيغ لفع ) الذِّ 
ع العمع بأف لفع السشياج لع يأت في القخآف الكخيع كمو إال مخة كاحجة في ىحا م

أؼ أنو مغ الفخائج القخآنية ، كال شظ أف ىحا االقتخاف لغخض داللي ، السػشغ 
؛ ألف لفع السشياج متذابو دالليا مع لفع الذخعة ، حتى إف بعس العمساء 

كالص خيق َىاُىَشا:  ، يًعا: الص خيقخعة كالسشياج َجسِ قيل الذِّ جعميسا متخادفيغ، ف
ة َكاأْلَمخ، َكَسا َقاَؿ  يغ، كلكغ  المفَع ِإذا اخَتمف ُأتي ِبِو بألفاٍظ تؤكج بَيا القر  الجِّ

 : عشتخة

 (ٔ) َبْعَج أمِّ اْلَيْيَثػ أقؽى وأقفخَ           ل  تقادم عيُجهمَ ُحيِّيَت ِمؼ طَ 

، إاّل أّف الم فطيغ أككُج ِفي  مى الَخْمػةَفَسْعَشى أقػػ كأقَفَخ َكاِحج يجؿ  ع
ْخَعةُ : َبْعُزُيعْ  َقاؿَ ك" ،  (ٕ) "كاحج عمغ لف الَخْمػة  َعغْ  ِعَباَرَتافِ  َكاْلِسْشَياجُ  الذِّ
يغُ  ِبِيَسا َكاْلُسَخادُ  ِلمت ْأِكيجِ  َكالت ْكِخيخُ  َكاِحٍج، َمْعًشى  (ٖ)" الجِّ

: دالليًا ، جاء في السقاييذكاألصل المغػؼ لمفطيغ يجؿ عمى تذابييسا 
يغُ  " َشَخعَ   ِؼيوِ  َيُكػفُ  اْمِتَجادٍ  ِفي ُيْفَتحُ  َشْيءٌ  َكُىػَ  َكاِحٌج، َأْصلٌ  َكاْلَعْيغُ  َكالخ اءُ  الذِّ
ِخيَعةُ :  َذِلظَ  ِمغْ  ، اِرَبةِ  َمْػِردُ  َكِىيَ  ، الذ  ْخَعةُ  َذِلظَ  ِمغْ  َكاْشُتق   ،اْلَساءَ  الذ   ِفي الذِّ

يغِ   (٘) كالدشة الصخيقة:  ذخيعة، فال(ٗ) "الجِّ

                                                 

، )ع ش ر(  ٕٓٚ/ ٔ، تيػػػػحيب المغػػػػةٜٛٔ( البيػػػػت مػػػػغ ) الكامػػػػل ( فػػػػي : ديػانػػػػو صٔ)
 ع( ر )ش ٕٓٙ/ ٕٔ، تاج العخكس ٙٚٔ/ ٛلداف العخب

لدػػػاف  ، )ع ش ر( ٕٓٚ/ ٔ، تيػػػحيب المغػػػة  ٘ٛٔ، ٗٛٔ/ٕ( معػػػاني القػػػخآف كإعخابػػػو ٕ)
 ع( ر ) شٙٚٔ/ ٛالعخب 

 ٖٖٚ/ ٕٔ( مفاتيح الغيب ٖ)
 ع( ر ) ش ٕٕٙ/ ٖمقاييذ المغة  (ٗ)
 ع( ر )شٚٛٔ( تحفة األريب بسا في القخآف مغ الغخيب ص ٘)
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...  َنْيجةٌ  كُشُخؽٌ  كاِضٌح، كاِسعٌ : َنْيجٌ  شخيقٌ : جَ يَ نَ جاء في العيغ : " ك 
 َكاْلِجيعُ  َكاْلَياءُ  الش ػفُ كقاؿ ابغ فارس : "   (ٔ)"  الػاِضحُ  الّصخيقُ : كالِسْشياج
ؿُ : ُمَتَباِيَشافِ  َأْصبَلفِ   َكُىػَ  ، َأْكَضَحوُ : اأْلَْمخَ  ِلي َكَنَيجَ  ،الص ِخيقُ  الش ْيُج،:  اأْلَك 
 (ٕ) َأْيًزا" الص ِخيقُ : َكاْلَسْشَيجُ  ، اْلِسْشَياجِ  ُمْدَتِؿيعُ 

كقج اعتخض البعس عمى أنيسا بسعشى كاحج ، قاؿ أبػ ىبلؿ العدكخؼ: 
اِىج"   َأف:  اْلسَعاِني اْخِتبَلؼ ُيػجب سساءكاأل اْلعباَرات اْخِتبَلؼ َأف عمى الذ 
َشاَرة معشى عمى تجؿ كمسة اِلْسعا ْيء ِإَلى ُأشيخ َكِإذا،  اإْلِ  ؼخِ َفعُ  َكاِحَجة مّخة الذ 
 ِبَسا ِفيَيا َيْأِتي اَل  َحِكيع الم َغة ككاضع،  مفيجة غيخُ  كثالثةً  َثاِنَيةً  ِإَلْيوِ  فاإلشارة، 
 األكؿ ِفي ِإَلْيوِ  ُأشيخ َما خبلؼ ِإَلى َكالث اِلث الث اِني ِفي ِمْشوُ  ُأشيخ َفِإف،  ُيِفيج اَل 
 مغ معشى عمى يجخياف اْسَسْيغِ  كل َأف عمى يجؿ َفَيَحا،  َصَػابا َذِلظ َكافَ ، 

 َيْقَتِزي مشيسا َكاِحج كل َفِإف،  َكاِحَجة ُلَغة ِفي اأْلَْعَياف مغ َكعيغٍ  اْلسَعاِني
 َىَحا َكِإَلى،  ِإَلْيوِ  ْحَتاجيُ  اَل  فزبل الث اِني َلَكافَ  َكِإال  ، اآلخخ َيْقَتِزيوِ  َما خبلؼ
 :  َتَعاَلى َقْػلو َتْفِديخ ِفي اْلسبخد َأَشارَ  ليو، كإ اْلعمَساء مغ اْلُسَحقُِّقػفَ  ذىب

           ؛ (شخعةً )عمى )مشياًجا(  فَ عصَ فَ :  َقاؿَ 
ْيء ألّكؿ الذخعة أِلَف  َذِلظ عمى ، كاستذيج كمتدعو سعطسةل كالسشياج،  الذ 

 ات دع ِإذا الث ْػب ِفي ىمَ البِ  كأنيج،  ابتجأه  ِإذا،  َكَحا ِفي فبَلف شخع:  بَقْػليعْ 
ْيء عصفيكَ :  َقاؿَ ، ِؼيوِ  ْيء عمى الذ  إذا  َكاِحج َشْيء ِإَلى يخجعاف َكاَنا فكإ الذ 
 َفَعْصفُ  ِباأْلكؿِ  ُأِريج َما بالثاني ريجأُ  ِإذا َفَأما،  آلخخا خبلؼُ  َأحجىَسا ِفي َكافَ 
 َكافَ  ِإذا،  هللا عبج َكَأُبػ،  زيج َجاَءِني: َتقػؿ اَل  ، خصأ اآلخخ عمى ىَساَأحجِ 
  : َقْػلو مثلَ  َكَلِكغْ ،  هللا عبج َأُبػ:  ُىػَ  زيج

                                                 

 (ف ج )قٕٜٖ/ ٖالعيغ  (ٔ)
 ج( ق ) ف ٖٔٙ/ ٘( مقاييذ المغة ٕ)
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 (ٔ)َنَذِب  وَذا َمال   َذا َتَخْكُتغَ  َفَقجْ       بو ُأِمختَ  ما فافعلْ  الخيخَ  أَمْخٌتغَ 

اِمت ِبوِ  ْعشىيُ  َفِإن َسا ُيقيج لع ِإذا الَساؿ َأف كذلظ  . َقاؿَ  َكَحا،  (ٕ)"الر 
 - هللا َرحَسو - ِىبَلؿ َأُبػ َقاؿَ  ... العقارات مغ َكيثبت بذَ شْ يَ  َما بُ ذَ كالش  

 َكَعغ،  اْلُقْخآف ِفي َجاءَ  َما َجِسيع َأف عمى يجؿ اْلَعصف ِفي ُىَشااىَ  َقاَلو َكال ِحؼ
،  َكاْلعمع كالسعخفة، كالمب اْلعقل مغ ذكخَنا َما مْجخػ  جارييغ لفطيغ مغ ْلَعَخبا

 َجازَ  َفِإن َسااآلخخ،  عمى ىَساَأحجُ  َمْعُصػًفا،  َكاْلِفْعل َكاْلَعَسل،  ْخحَكاْلجَ  َكاْلَكْدب
 زيج صفُ ع ْد جُ يَ  لع َذِلظ َكَلْػاَل ،  اْلَسْعشى ِفي اْلفخؽ  مغ َبيشيَسا لسا؛  فييَسا َىَحا
 َكَمْعُمـػ: - هللا َرحَسو -ِىبَلؿ َأُبػ: َقاؿَ  ٓىػ ىػ َكافَ  ِإذْ ،  هللا عبج أبي عمى
 َما عصف لَيِرح؛  َعَمْيوِ  اْلَسْعُصػؼ غيخ يَتَشاَكؿ َأف اْلَسْعُصػؼ حق مغ َأف
 (ٖ)"ْعِطيًساتَ  قبمو َعس ا دْفخِ ، َكأُ تفخيسا كخذُ  الث اِنيَ  َأف عَ مِ عُ  ذاإِ  ِإال   يوعم ِبوِ  فصِ عُ 

فقيل :  ا ،ا كبيخً كقج اختمف العمساء في تحجيج داللة كل مشيسا اختبلفً 
ِبيُل "" ش ُة، َكاْلِسْشَياُج: الد  ْخَعُة: الد  ْخَعُة"األخفر : قاؿ ، ك  (ٗ) الذِّ .... الجيغِ  "الذِّ

 ْعَشاَىامَ  ِشخعةً : " قاؿ أبػ العباس دمحم بغ يديج: ، ك  (٘)" ُج": الَصخيُق ك"الِسْشيا
، قاؿ: كىحه األلفاظ ِإذا تكخرت السدتسخّ  الص ِخيق: كالسشياج ، الص ِخيق اْبِتَجاء

 ديغ َعَمى:  َشِخيَعةٍ  َعمىقاؿ الفخاء : " ،  (ٙ)"  فممديادة في الفائجة في مثل ىحا
                                                 

 ٕ٘سبق تخخيجو ، ص ( البيت ٔ)
اِكت َكَما اَل نصق َلُو ٕ) اِمت : الد  ػةَكمغ السَ ، ( الر  َمػا َلػُو : َكَيُقػُلػػَف  ،  اؿ الح َىب َكاْلِفز 

)الشذب( ك ) ص ـ ت (،  ،ٕٕ٘/ ٔالسعجع الػسيط ". ظ َشْيئا اَل يسمِ  ، َصامت َكاَل َناِشق
 ) ف ش ب ( ٕٜٔ/ ٕ، السعجع الػسيط  "  الَساؿ َكاْلَعقار

 ٖٕ،  ٕٕ( الفخكؽ المغػية ص ٖ)
 ٖٓٔ( تفديخ مجاىج ص ٗ)
 ٖٕٛ/ ٔف ( معانى القخآ٘)
 (ش ر ع ) ٕٓٚ/ ٔ، تيحيب المغة ٘ٛٔ/ٕ( معاني القخآف كإعخابو ٙ)
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، (ٕ)كمْحىب "  ِمثاؿٍ  عمى، كقيل : "  (ٔ)"  يقاؿ َذِلظَ  كل،  كمْشياج كممة
و معشى قػل، كقيل : " (ٖ)" ابتجاء الصخيق، كالسشياج: معطسو :لذخَعة: اكقيل

 (ٗ) " شةً شخعة كمشياجًا أؼ سبيبًل كسُ 
ْخَعةُ  ، فػ " ِخيَعِة، ُمْصَمقِ  َعغْ  ِعَباَرةٌ  الذِّ  َمَكاِرـِ  َعغْ  ِعَباَرةٌ  َكالص ِخيَقةُ  الذ 
ِخيَعِة، ِخيَعةُ  ِباْلِسْشَياِج، اْلُسَخادُ  َكِىيَ  الذ  ٌؿ،أَ  َفالذ   (٘)" آِخخٌ  َكالص ِخيَقةُ  ك 

 ،ء. كالسشيج ىػ الصخيق في اليابدةالذخعة ىي الصخيق في السا" كقيل:
، كمقػمات حياة اإلنداف ىي مغ الساء كمغ الغحاء الحؼ يخخج مغ األرض 

 ىحيغ االثشيغ، الذخعةَ  عِ يَ ؿِ في الْ  -سبحانو كتعالى -فكحلظ جعل الحق 
 (ٙ)"  كالسشياجَ 

، ذخعة األحكاـ، كبالسشياج السعتقجاآلية أف يخيج بال لفعُ  تسلُ يحقيل : "ك 
 ما: الذخعة كقيل : ،  (ٚ) جعْ أؼ كىػ كاحج في جسيعكع، كفي ىحا االحتساؿ بُ 

: تعالى قػلو كيؤيجه،  الدشة بو كردت ما: كالسشياج،  بو القخآف كرد ما 

          لمتأسيذ إيثارا السغايخة فيضاىخ  عصفال إذ 
 (ٛ) "التأكيج عمى

                                                 

 ٙٗ/ ٖ( معاني القخآف ٔ)
 ع( ر ) شٙٚٔ، ٘ٚٔ/ ٛ، لداف العخب (ش ر ع ) ٕٔٚ/ ٔ( تيحيب المغة ٕ)
 ٚ٘ٚ/ ٕتفديخ اإلماـ الذافعي (ٖ)
 ٘ٗ/ ٕ( الشكت كالعيػف ٗ)
 ٖٖٚ/ٕٔ( مفاتيح الغيب ٘)
 ٕٖٛٔ/٘( تفديخ الذعخاكؼ ٙ)
 ٕٔٓ/ ٕ( السحخر الػجيد ٚ)
 ، مؤسدة الشذخ اإلسبلميٜٜ، ٜٛ( الفخكؽ المغػية ص ٛ)
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ناحية المغة ، أف ىحه الفخكؽ مسكشة ، كمقبػلة مغ  -وهللا أعمع  -كأرػ 
 ، كالسقرػدَ  الذخائعُ  ىا بالقبػؿ : أف السقرػد بالذخعةاَل كْ أَ  ، لكغْ كالتأكيل 

حجث عغ يت ألف سياؽ اآليات الكخيسة كالػسائل كاألسمػب ؛ بالسشياج الصخيقُ 
لعباده ، كأنو سبحانو كتعالى أندؿ لكل أمة مغ  -عد كجل  –شخائع هللا 

، فأندؿ في التػراة ما يبلئع الييػد ، كشخع مغ الذخائع األمع ما يشاسبيا 
لمشرارػ ما يشاسبيع ، كشخع لمسدمسيغ شخائع تتػافق معيع ، ثع بي غ سبحانو 

فالسقاـ يدتجعي ىاتيغ  ع  يا ، كمغ ثَ تصبيقِ  مشيج استشباط ىحه الذخائع كشخيقةَ 
الجاللتيغ ؛ ألف أحجىسا ال يغشي عغ اآلخخ ، فالذخيعة ال تؤدؼ معشى 

 عُ بَ تْ فقج نتفق في الذخيعة لكغ نختمف في السشيج كالتصبيق ، فيحا يَ ، السشيج 
  ٓأخخػ  خ كشخيقةَ آخَ  مشيجَ  َيْتَبعُ و ، كذاؾ كشخيقتَ  فبلفُ  مشيجَ 

كالشرارػ قج حخفػا شخائعيع باتباعيع مشاىج غيخ  كأيزًا : فإف الييػد
 اصحيحة لبللتفاؼ حػؿ أحكاـ هللا ، كعجـ تصبيقيا ، فاتبعػا أساليب كشخقً 

فسعشى الكبلـ: لكل قػـ مشكع جعمشا محخمة ، لعجـ الحكع بسا أندؿ هللا " 
 (ٔ)" ، كسبيبل كاضًحا يعسل بو شخيًقا إلى الحق يؤم و

َفِسْشَياُج اْلُسْدِمِسيَغ اَل  لتحخيخ كالتشػيخ: "كيعزج ذلظ ما جاء في ا
ـِ، َفُيَػ َكِسْشَياِج اْلُسْيَتِجيَغ ِإَلى اْلَساِء، َكِمْشَياُج َغْيِخِىْع  ْسبَل ُيَخاِلُف ااِلتَِّراَؿ ِباإْلِ

يَعِتِيْع، ، َكَسا َكاَنِت اْلَيُيػُد َقْج َجَعَمْت َعَػاِئَج ُمَخاِلَفًة ِلَذخِ  ُمْشَحِخٌؼ َعْغ ِديِشِيعْ 
 (ٕ)" ِل ِإَلى َغْيِخ اْلَسْػُركدِ َفَحِلَظ َكاْلِسْشَياِج اْلُسَػصِّ 

                                                 

 ، مؤسدة الخسالة ٖٗٛ/ ٓٔ( جامع البياف ٔ)
  ٖٕٕ/ ٙ التحخيخ كالتشػيخ البغ عاشػر (ٕ)
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ا  ) -ٔٔ  ىزساا (  –ظمسا
قاؿ تعالى :               

      [ اآلية  شوسػرة :ٕٔٔ] 

كعمى عباده ، كجعمو ، عمى نفدو الطمع  -سبحانو كتعالى -ـ الحق حخ  
سبحانو كتعالى  -هللا ا ، فقج ركػ اإلماـ مدمع في صحيحو أف بيشيع محخمً 

َيا ِعَباِدؼ ِإنِّي َحخ ْمُت الط ْمَع َعَمى َنْفِدي، : " في الحجيث القجسيقاؿ  -
ًما، َفبَل َتَطاَلُسػا نو الطمع عغ نفدو ، كعشجما نفى سبحا (ٔ)"  َكَجَعْمُتُو َبْيَشُكْع ُمَحخ 

)الطمع  يسا متذابية ، كىسا لفطافي القخآف الكخيع قخف بيغ لفطيغ دالالتُ 
 كاليزع(  

 كضُعظ الط ْمع أصل، كقيل : " (ٕ)"  َغْيخؾ حق   أخُحؾَ : الط ْمعُ فػػػ : " 
، (ٖ)"  ُضمساً  َعْدف كل ُسّسي َحت ى َذِلظ كثخ ثع   َمْػِضعو، غيخ ِفي الذيءَ 

ـُ  الط اءُ  :َضَمعَ رس : " قاؿ ابغ فا  َأَحُجُىَسا َصِحيَحاِف، َأْصبَلفِ  َكاْلِسيعُ  َكالبل 
َياءِ  ِخبَلؼُ  ْيءِ  َكْضعُ  َكاآْلَخخُ  َكالش ػِر، الزِّ ًيا َمْػِضِعوِ  َغْيخَ  الذ    (ٗ)"  َتَعجِّ

                                                 

َمِة َكاآْلَداِب ، َباُب َتْحِخيِع الط ْمعِ ٙٔ/ٛ( الحجيث في : صحيح مدمع ٔ) ،  ، كتاب اْلِبخِّ َكالرِّ
 ( ٕٚٚ٘حجيث رقع )

 ـ( ؿ ) ظ ٖٙٔ/ ٛ( العيغ ٕ)
 ـ( ؿ ) ظٜٚٚٔ/٘، الرحاح  ٕٗٚ/ ٗٔ، تيحيب المغة  ٖٜٗ/ ٕ( جسيخة المغة ٖ)
 ـ( ؿ ) ظٛٙٗ/ ٖ( مقاييذ المغة ٗ)



 

 

 

0171 

: ، قاؿ الدجاج : " اليْزعُ  (ٔ) الش ْقَراف: في المغة فسعشاه  اليْزعُ أما 
قاؿ ابغ دريج : " ك ، (ٕ) "يْشُقُرِشي أؼ َحقي ييزسشي فبلف يقاؿ ،الش ْقُز 
، الجكاءُ  َىَزعَ : َقْػليع مغ َأصمو كالَيْزع ـَ  ُضمع كل َصار ثع   َنِيَكو، ِإذا الصعا
 الحقِّ  الُسَتَطّمعُ  َكُىػَ   الَيِزيع َكِمْشوٓٓٓالط ْمع الَيْزع " أْصلكقيل:  (ٖ)" َىْزساً 
 (ٗ)" وُ ُر الُسْشَتقِ 
إذ ؛  اكبيخً  ادالليً  اتذابيً ( الطمع كاليزع )ذىب العمساء إلى أف بيغ قج ك 
" الطمُع كالَيْزُع متقارباففػػ " ، دتعسبلف في الجاللة عمى )الطمع( ف يُ المفطا

َكاْلَيْزُع ، الط ْمُع َأْف ُيْطَمَع َحق ُو : " بيشيسا بعس العمساء فقيل َفخ ؽ قج ك  .(٘)
 كاليزع : َأف الط مع َبيغ : " اْلفخؽ ، قاؿ العدكخؼ (ٙ) "َحقِّوِ  َأْف ُيْيَزَع َبْعَس 

 الط معك ، ع ِز قج ىُ  َحقو َجِسيع َأخح ُيَقاؿ لسغ ، َكاَل  اْلحق بعس ُنْقَراف اليزع
 : اْلُقْخآف الكخيع قاؿ تعالى ، َكِفي َكالُكل اْلَبْعس ِفي يكػف     

    كقج ذكخ  (ٚ)"   َحقو بعَس  َكاَل  وَحق   َشعيسْ  اَل  َأؼ ،
،  كمو الحق مغ السشع الطمع فقاؿ: " كاليزع الطمع بيغ الفخؽ  الساكردؼ

                                                 

،  ٕ٘ٗ/ ٔ، السخرز ٕ٘ٔ( الفخؽ بيغ الزاد كالطاء في كتاب هللا عد كجل ص ٔ)
 ٖٗٗ/ ٖكتاب األفعاؿ 

  ٖٚٚ/ ٖإعخابو ( معاني القخآف ك ٕ)
 ( ق ـ )ض ٕٜٔ/ ٕ( جسيخة المغة  ٖ)
  ٕ٘ٗ/ ٔ( السخرز ٗ)
 ٜٖٙ/ ٖٔ، المباب في عمـػ الكتابٜٓٔ/ ٛ( الجر السرػف ٘)
  ٜٚٔ( تفديخ الثػرؼ ص ٙ)
 ٕٖٕ، ٖٕٔ( الفخكؽ المغػية ص ٚ)



 

0170 

 

 ، َقاؿَ  (ٔ)"  كجو مغ افتخقا كإف ضمع كاليزع ، بعزو مغ السشع كاليزع
  :الم ْيِثي   اْلُسَتَػكِّلُ 

 (ٕ) اْلَسْعُمؽمُ  ػيزِّ تَ السُ  ؽالىػم       خٌ ذَ عْ سَ لَ  َوالمَِّئامَ  اأْلَِذلَّةَ  ِإنَّ 

  (ٖ)"  الش ْقَراف اْلَعَخبي ة ِفي اليزع كيؤيج ىحا الفخؽ أف " أصل
 (اليزع)ك (الطمع)كقج اختمف العمساء في تحجيج الجاللة الخاصة لمفطي 

َأْف ُيَداَد َعَمْيِو : فحىب بعزيع إلى أف السخاد بالطمع ، في اآلية الكخيسة 
ِمْغ  ُيْشَقَز كالسخاد باليزع : أف  ُيْحَسَل َعَمْيِو ِمْغ َذْنِب َغْيِخِه.أك  ،َسيَِّئاُتُو 
  (ٗ) َٓحَدَشاِتوِ 

ل ُيػػػػف ى َأجػػػػخه بػػػػل مػػػغ أَعسالػػػػو ميسػػػا قػػػػل  َأك خفػػػى لعسػػػػ اَأك يزػػػيع ثػابػػػ
 باالنتقػػاص ىزػػساً  كال ، بعسمػػو دػ ْجػػيُ  ال بػػأف ضمسػػاً  يخػػاؼ ال أك "  (٘)كػػامبل
 (ٚ)ميا" سِ عَ  دشةحَ  صلبْ تَ  كال يعسمو، لع بحنب ؤخحي كقيل " ال (ٙ) حقو" مغ

 أك َجِخيَسةٍ  َعَمى الَ  ُيَعاَقبَ  َأفْ  ُىػَ  كقج كضح الخازؼ ىحا فقاؿ : " الط ْمعُ 
 َكاْلَيِزيَسةُ  َثَػاِبِو، ِمغْ  َيْشُقَز  َأفْ  َكاْلَيْزعُ  الص اَعِة، َعَمى الث َػابِ  ِمغَ  ُيْسَشعَ 

                                                 

 ٕٛٗ/ ٖ( الشكت كالعيػف ٔ)
 ٖٖٚ/ ٚيط ، البحخ السحٕٛٗ/ ٖ( البيت مغ )الكامل( في: الشكت كالعيػف ٕ)
، الفخؽ بيغ الزاد كالطاء في كتاب هللا عد كجل ص ٕٖٕ( الفخكؽ المغػية ص ٖ)

 ٖٗٗ/ ٖ، كتاب األفعاؿ  ٕ٘ٗ/ ٔ، السخرز ٕ٘ٔ
  ٕٕٛ/ ٔ( تفديخ يحيى بغ سبلـ ٗ)
 ٓٚٓٔ/ٙ( التفديخ الػسيط ٘)
 ٕٛٗ/ ٖ( الشكت كالعيػف ٙ)
 ٖٕٕ/ ٖ( الػسيط في تفديخ القخآف السجيج ٚ)
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 ِمغَ  َحق وُ  ُيَػف ى اَل  َأفْ  َكاْلَيْزعُ ،  الث َػابِ  ِمغَ  َيْشُقَز  َأفْ  الط ْمعُ ... الش ِؿيَرةُ 
ْعَطاـِ   الت ْعِطيعُ  َقاَرَنوُ  ِإَذا ِإال   َثَػاًبا َيُكػفُ  اَل  الم ح اتِ  ِمغَ  َكْػِنوِ  َمعَ  الث َػابَ  أِلَف   اإْلِ

 َفَشَفى،  الت ْعِطيعِ  ِمغَ  ُيَقاِرُنوُ  ِؼيَسا َكَيْجُخلُ  الث َػابِ  َبْعسِ  ِفي الش ْقُز  َيْجُخلُ  َكَقجْ  ،
  (ٔ)"األمخيغ كبل السؤمشيغ عغ تعالى ّ  

َيُجػُز َأْف َيُكػَف الط ْمُع ِبَسْعَشى في حيغ ذىب ابغ عاشػر إلى أنو  : " 
ِجيِج َكَسا ِفي َقْػِلِو    الش ْقِز الذ          [ مغ  الكيفسػرة

[، َأْؼ اَل َيَخاُؼ ِإْحَباَط َعَسِمِو، َكَعَمْيِو َيُكػُف اْلَيْزُع ِبَسْعَشى الش ْقِز ٖٖ: آلية ا
 (ٕ) " احتخاس - َعَمى َىَحا الت ْفِديخ-، َكَعْصُفُو َعَمى الط ْمِع  اْلَخِؽيفِ 

مغ خبلؿ ما سبق يتبيغ أف اليزع نػع مغ الطمع يكػف بشقراف 
  ٓالحق

ا بػػػيغ المفطػػػيغ الستذػػػابييغ داللًيػػػ جالليػػػة مػػػغ االقتػػػخافأمػػػا عػػػغ الحكسػػػة ال
 العػجؿ ، كقزػية العػجؿ -سػبحانو كتعػالى -فيخجع إلػى أف مػغ صػفات الحػق 
ألف اإلنداف عشجما يعمػع بأنػو سيحرػل عمػى مغ القزايا السؤثخة في الحياة ؛ 

، كمغ ثػع أراد  لعمسو بأف حقو لغ يزيعَ  ،  يعسل كيجتيج في عسموحقو كامبًل 
طمػػػع أك ال بأنػػػو قػػػج يُ  أف يػػػجفع تػػػػىع أؼ شػػػخز -سػػػبحانو كتعػػػالى  - الحػػػق

يحرل عمى حقو كامبل ، فأخبخ سبحانو عغ ذلظ بمفطػيغ متذػابييغ ، لبيػاف 
كسػػاؿ عػػجؿ هللا كفزػػمو عمػػى عبػػاده ، كاسػػتحالة الطمػػع فػػي حقػػو تعػػالى ، كأنػػو 

لػػى إ سثقػػاؿ ذرة ، كمػػغ ثػػع يصسػػئغ الشػػاالشػػاس حقيػػع كلػػػ مِ  ُذ خَ بْ سػػبحانو ال َيػػ
ِ َأْف َيْطِمَسػػُو، َؼَيْحِسػػ"  األكفػػى دكف الجػػداءَ جْ يُ أنيػػع َسػػ  ّ ُل َعَمْيػػِو َفػػبَل َيَخػػاُؼ ِمػػَغ 

                                                 

 ٖٓٔ/ ٕٕالغيب ( مفاتيح ٔ)
 ٖٖٔ/ ٙٔ( التحخيخ كالتشػيخ ٕ)
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اَل َيَخػػػػػاُؼ َأْف َيْيِزػػػػػَسُو َحَدػػػػػَشاِتِو َفَيْشُقُرػػػػػػُو ك  ...َؼُيَعاِؾُبػػػػػُو َعَمْيَيػػػػػا َسػػػػػيَِّئاِت َغْيػػػػػِخهِ 
 (ٔ)َثَػاَبَيا.

ْزسًا عمى ُضْمسًا فَشْفي الطمع ما فائجة عصف ىَ  يقػؿ الذيخ الذعخاكؼ : "
َنْفي لميزع؟ نقػؿ: ألنو مخة ُيبصل الثػاب نيائيًا، كمخة ُيقمِّل الجداء عمى 

، كألنو سبحانو كتعالى لسا ذكخ العسل مع اإليساف جسع بيغ الطمع  (ٕ) "الثػاب
لسا بيغ  -سبحانو كتعالى  -ا فإف هللا أيًز  كاليزع ، ليشاسب اإليساف كالعسل

ية الدابقة أف اإلنداف الحؼ يحسل الطمع ألخيو السدمع يحسل الخيبة ،  في اآل
 قاؿ تعالى : ، ميةً نفى عشو سبحانو الطمع كاليزع كُ       

          [   333: اة    طهسو] 

 ،أف الطمع عاـ كاليزع خاص: كأما عمة تقجيع الطمع عمى اليزع فيي 
ـ  ج  كمغ ثع قَ   ٓعمى الخاص ـ العا

ٕٔ-  )      -) 

:قاؿ تعالى            

                              

كقػلو تعالى : ،  [ٗٔ: مغ اآلية  السائجةسػرة  ]      

                 

                                                 

 ٘ٚٔ/ ٙٔ( جامع البياف ٔ)
 ٜٓٓٗ/ ٘ٔ( تفديخ الذعخاكؼ ٕ)
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            [ مغ اآلية السائجةسػرة :ٙٗ]  ، كقػلو

تعالى :                      

                  [  سػرة

كقػلو تعالى : ،  [ٜٔ: اآلية  السائجة         

               

                             

                   

                     [  اآلية  السستحشةسػرة :ٗ] 

ا دكف العجاكة في قػلو تعالى : كقج كرد لفع ) البغزاء( مشفخدً     

               

                      

      :آؿ عسخاف[ٔٔٛ] 

 -) العجاكة  ا االقتخاف في القخآف الكخيع لفطامغ األلفاظ التي كثخ بيشي
كلع تخد البغزاء ، كالبغزاء(، فقج اقتخنا في القخآف الكخيع في أربعة مػاشغ 

مسا يدتػجب البحث احجة مشفخدة في القخآف الكخيع دكف العجاكة ، إال مخة ك 
 مغ االقتخاف كالجسع بيشيسا  الليِ الج عغ داللة العجاكة كالبغزاء ، كالغخضِ 
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:  ك"الَعَجاكة ،( ٔ" ) اْلَعَجاَكةِ  َبيِّغُ  َعُجكٌّ : ُيَقاؿُ ،  اْلَػِليِّ  ِضج  ( اْلَعُجك  )"  قيل:
جيق ضج   - السباعجة كالخرػمة، كالعجك كأف كبًل في ، و مغ ىحا أصمُ  -الرِّ

 فيي بسعشىً  ... َعجاكةٍ  ككل   ...، أك ىي مغ الُعْجكاف  جانب كُعجكة الػادؼ
 (ٕ)ٓالسػدة ضج  

، َنِؿيُس : : " الُبْغُس كقيل، (ٖ) " الُحبِّ  ِضج  : ك" الُبْغُس   كالِبْغَزة الُحبِّ
ة: كالَبْغَزاءُ   َكاْلَغْيغُ  اْلَباءُ  : " َبَغَس  ؿ ابغ فارسقا، (  ٗ) "  الُبْغسِ  شج 
ادُ   فارنِ : ك" الُبْغس (٘)"  اْلُحبِّ  ِخبَلؼِ  َعَمى َيُجؿ   َكُىػَ  َكاِحٌج، َأْصلٌ  َكالز 
 انجحاب الحب فإفّ  الحّب، ضج كىػ عشو، تخغب الحؼ الذيء عغ الشفذ
  ْزُتوكَبغَ  ُبْغزاً  الذيءَ  َبُغَس  :يقاؿ. ؼيو تخغب الحؼ الذيء إلى الشفذ

عِّ  كفي تاج العخكس : " الُبْغُس  ،(ٙ)" َبْغَزاء   َقاؿَ ٓٓٓالُحبّ  ِضج  : بالز 
 ِإن َسا ِلَطاِىخِ  بَسْعشًى، َأن يسا اَل  اأَلْكَثخ، ِفي الَعَجاَكةُ  َيْمَدُمو الُحبِّ  ِضج   ،(ٚ)شْيُخَشا 
ْيَصافُ  ُيِخيجُ    (ٛ" )اءَ كالَبْغَز  الَعَجاَكةَ  َبْيَشُكعُ  ُيػِقعَ  َأفْ  الذ 

فكل مشيسا يجؿ عمى  ، فالعجاكة كالبغزاء بيشيسا تقارب داللي كبيخ
ية كالحقج ، كقج أشار ابغ عاشػر إلى ذلظ فقاؿ "  َكاْلَعَجاَكُة َكاْلَبْغَزاُء الكخـا

اِف ِلْمَسَحب ِة. ِجيَجِة، َفُيَسا ِضج  َيِة الذ  ـِ اِىُخ َكضَ  اْسَساِف ِلَسْعَشَيْيِغ ِمْغ ِجْشِذ اْلَكَخا
                                                 

 ا( د ) عٖٕٓ، مختار الرحاح ص  ٜٕٔٗ/ ٙ( الرحاح ٔ)
 ك( د )عٚٔٗٔ/ ٖ( السعجع االشتقاقي ٕ)
 (غ ض )بٖٗ٘/ ٔ( جسيخة المغة ٖ)
 (ب ض )غ ٚ٘/ ٛ( تيحيب المغة ٗ)
 ض( غ ) ب ٕٗٚ،  ٖٕٚ/ ٔ مقاييذ المغة( ٘)
 ض( غ )ب ٖٙٔ( السفخدات في غخيب القخآف ص ٙ)
 ُمَحس ج الفاسّي " الّصيِّب بغَ  بغَ  اعبج هللا ُمَحس جً  ا( يقرج بػ " َشيخَشا اإِلَماـ المغػّؼ أبٚ)
 ض( غ ) بٕٚٗ/ٛٔ( تاج العخكس ٛ)
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  ِفي َىِحِه اآْلَيةِ  ، َعْصِف َأَحِج ااِلْسَسْيِغ َعَمى اآْلَخِخ ِفي َمَػاِضَع ِمَغ اْلُقْخآفِ 
                    مغ  السائجةسػرة  ]

ػَرِة َكِفي اآْلَيَتْيِغ َبْعَجَىا ِفي َىحِ  [ٗٔ: اآلية  ،  َشةِ آَيِة ُسػَرِة اْلُسْسَتحَ َكِفي ، ِه الد 
ـَ اْلَعْصِف ِبَيَحا الت ْخِتيب ؛ َأن ُيَسا َلْيَدا ِمَغ اأْلَْسَساِء اْلُسَتَخاِدَفِة  َأْف  جُ عُ بْ يَ أِلَف  اْلِتَدا

ِد الت ْأِكيِج، َفَمْيَذ َعْصُف َأَحِجِىَسا َعَمى اآْلَخِخ ِمْغ  َقِبيِل َعْصِف َيُكػَف ِلُسَجخ 
:    (ٔ)  " َكَأْلَفى َقْػَلَيا َكِحًبا َكَمْيًشا اْلُسَخاِدِؼ لسجّخد الّتأكيج، َكَقْػِؿ َعِجؼٍّ

في كقج اختمف العمساء  ، بيشيسا فخؽ  مع التذابو الجاللي يبقى لكغ
أؼ أنيا  ، إلى أف العجاكة تكػف باألبجاف تحجيج ىحا الفخؽ ، فحىب البعس

القمػب أؼ أنيا ال كتكػف بالجػارح ، أما البغزاء فتكػف ب ضاىخة في العمغ ،
، باإلضافة إلى أف العجاكة ال تكػف إال بعج البغزاء ، أؼ أف تتجاكز الشفػس

ية  تكػف ُبغز ، ثع تتحػؿ إلى عجاكة كقج ال تتحػؿ ، كمغ ثع تكػف  االكخـا
كة عجا بغزاءٍ فكل عجاكة بغزاء ، كليذ كل ، بغزاء العجاكة أخز مغ ال

 عجك كل ؛ ألف اْلَبْغزاءَ  مغ أخز ، كفي ذلظ يقػؿ ابغ عصية : " كاْلَعجاَكةَ 
 عشو يكػف  مذتيخ شيء العجاكة ككأف بعجك، ليذ مغ يبغس كقج ُس غَ بْ يَ  فيػ
 بشي عمى األمخيغ هللا ألقى كقج الشفػس، تجاكز ال قج كالبغزاء كحخب، عسل

 (ٖ"  ) القمػبب كالبغزاء بالفعاؿ فػ" العجاكة( ٕ" )إسخائيل 

                                                 

مِت األديَع لخا ٚٗٔ/ ٙ( التحخيخ كالتشػيخٔ) ِىَذيو ، البيت مغ ، كالذصخ األكؿ : فقج 
 ف )ـ ٖٜٜ/ ٕ، كجسيخة المغة ٖٛٔ)الػافخ(، كىػ قػؿ َعِجؼ  ْبُغ َزْيٍج في ذيل ديػانو ص 

 ف( ؼ )ـ ٕ٘ٗ/ ٖٔؼ( ، لداف العخب 
 ٗٗٙ، الكميات ص  ٖٙٗ/ ٗ، كيشطخ : الجر السرػف  ٕٙٔ/ ٕ( السحخر الػجيد ٕ)
 ٜ٘ٗٔ/ ٖ( باىخ البخىاف في معانى مذكبلت القخآف ٖ)
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إلى أف  ماؿحيث ، في حيغ ذىب ابغ عخفة إلى ضج كبلـ ابغ عصية 
فيبجأ األمخ بالعجاء كقج يرل إلى البغزاء كقج ،  اْلَبْغَزاءِ  ِمغَ  أََعع   اْلَعَجاَكةُ 

 يغالستحابِّ  بيغ كتكػف  االنقصاع ، ىي فقاؿ : " العجاكة، يقف عشج حج العجاكة 
 كقج كنحػه ، بالدفخ الستحابيغ بيغ الػصمة عتشقص فقج الستباغزيغ، كبيغ
ية ىي كالبغزاء يشذأ، اَل  كقج التباغس عشيا كيشذأ تشقصع  سػاء القمبية الكخـا
 في تػاصمو كأنت الذخز تكخه فقج االنقصاع ، مع أك السػاصمة مع كانت

 كصفيا فكيف القمبي، األمخ مغ البغزاء كانت إذا: قمت فِإف الطاىخ،
) :فقاؿ بالطيػر؟         في التمسداني ابغ قاؿ بسا: فالجػاب ،( 
 الخجل كحسخة عمييا دليبل يخطْ تَ  بأمارات عخؼتُ  قج أنيا: القمبية األمػر
 ( ٔ" ) كصفختو

 ِمغَ  أََعع   اْلَعَجاَكةُ  َكاَنتِ  َفِإفْ  كقج عمق ابغ عاشػر عمى ذلظ فقاؿ : "
 َكاَنتِ  َكِإفْ  ااِلْحِتَخاِس، َمْعَشى ِفي َيِريخُ  ؛ أِلَن وُ  اْلَعْصفِ  ةُ َفاِئجَ  َزاَدْت  اْلَبْغَزاءِ 
 َيْحُرلُ  الت ْأِكيجَ  أِلَف   ِلمت ْأِكيِج، ِإال   اْلَعْصفُ  َيُكغِ  َلعْ  اْلَبْغَزاءِ  ِمغَ  َأَخز   اْلَعَجاَكةُ 
رُ َفيَ  السؤّكج، معشى مغ ُمْصَمقٍ  َبْعسٍ  َعَمى َيُجؿ   َلْفعٍ  ِبِحْكخِ   ِبَػْجوٍ  َكَلػْ  اْلَسْعَشى َتَقخ 
، َأكْ  أََعع    .الت ْأِكيجِ  َمْعَشى ِبوِ  َيْحُرلُ  َكَذِلظَ  َأَخز 

 أََعع   اْلَعَجاَكةُ ، ك اْلَبْغزاءِ  مغ أخز   اْلَعجاَكةُ  – اْلَػْجَيْيغِ  ِكبَل  َأف  : َكِعْشِجؼ
 َكاْلَبْغَزاءِ  اْلَعَجاَكةِ  َمْعَشَييِ  َبْيغَ  َأف   َأَرػ  َكال ِحؼ َضاِىٍخ، َغْيخُ  -اْلَبْغَزاءِ  ِمغَ 

َيةٌ  َفاْلَعَجاَكةُ ،  َكالت َباُيغَ  الت َزاد   ـِ  َأكْ  ِبَجَفاٍء، ُمَعاَمَمةٌ  َصاِحِبَيا َعغْ  َتْرُجرُ  َكَخا
 َفِإف   َباُعُج،َكالت   الت َجاُكزُ  َكُىػَ  اْلَعْجكِ  ِمغَ  ُمْذَتق ةٌ  اْلَعَجاَكةَ  أِلَف   ِإْضَخاٌر، َأكْ  َقِصيَعٌة،
ةِ  ُمْذَتق اتِ   اْلَبْغَزاءُ  َكَأم ا. اْلِػَئاـِ  َكَعَجـِ  الت َفخ ؽِ  َحْػؿَ  َتُحػـُ  ُكم َيا( ك د ع) َماد 

                                                 

 ٕٗٔ/ ٗتفديخ ابغ عخفة ( ٔ)
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ةُ  َفِييَ  ةِ  ِفي َكَلْيَذ  اْلُبْغِس، ِشج  َيةِ  ِجْشذِ  َمْعَشى ِإال  ( ض غ ب) َماد  ـِ  َفبَل ،  اْلَكَخا
ِتَيا ِمغْ  َلْفِطَيا ِتَقاؽِ اشْ  َمْعِخَفةِ  ِإَلى َسِبيلَ   ِإَلى ِؼيوِ  ُيْخَجعَ  َأفْ  ُيْسِكغُ ،  َنَععْ . َماد 
 َغِزبَ  َيُكػفُ  َبِغَس  َمْقُمػبَ  َفِإف   ااِلْشِتَقاِؽ، َعبَلَماتِ  ِمغْ  َكُىػَ  اْلَقْمِب، َشِخيَقةِ 

ةُ  َفاْلَبْغَزاءُ  َغْيُخ، اَل  َيةِ  ِشج  ـِ  ِفي ُمْزَسَخةٌ  َفِييَ  ،ِبَعْجكٍ  َمْرُحػَبةٍ  َغْيخَ  اْلَكَخا
 ِفي َكاْلَبْغَزاءِ  اْلَعَجاَكةِ  َمْعَشَييِ  اْجِتَساعُ  َيِرح   َلعْ  َكَحِلظَ  َكافَ  َفِإَذا. الش ْفذِ 

 َمْعَشى َعَمى َبيشيَسا إلقاؤىسا يكػف  َأفْ  َفَيَتَعي غُ  َكاِحجٍ  َكْقتٍ  ِفي َكاِحجٍ  َمْػُصػؼٍ 
 َفَػَقعَ . آَخخَ  َبْعسٍ  َبْيغَ  َكاْلَبْغَزاءَ  ِمْشُيعْ  َبْعسٍ  َبْيغَ  اَكةَ اْلَعجَ  أَْغَخْيَشا َأؼْ  الت ْػِزيِع،

 اْلُسَخاَشِبيغَ  ِعْمعِ  َعَمى ااِلْعِتَسادِ  ِإَلى َيْخِجعُ  أِلَن وُ  َبِجيٌع، ِإيَجازٌ  الش ْطعِ  َىَحا ِفي
  (ٔ) َكاِحٍج" َمْػُصػؼٍ  ِفي اْلَسْعَشَيْيغِ  اْجِتَساعِ  اْسِتَقاَمةِ  ِبَعَجـِ 

أف سياؽ آيات العجاكة كالبغزاء يخجح أف العجاكة  -وهللا أعمع  -كأرػ 
أشج مغ البغزاء، فالبغزاء تكػف في الشفذ كالقمب كىي شعػر بالكخه كعجـ 
االرتياح تجاه شخز ما ، قج تطل حبيدة الشفذ كقج تطيخ  في صػرة كبلـ 

  ٓليذ أكثخ

صخفيغ بل لكثيخ مغ أما العجاكة فتكػف ضاىخة ككاضحة كمعخكفة لجػ ال
 الشاس ،

؛ كيجؿ عمى ذلظ اآليات األربع التي اقتخنت فييا العجاكة بالبغزاء 
حيث إف العجاكة بيغ الشرارػ كالييػد ضاىخة ككاضحة كالحخكب خيخ شاىج 
يع   -عمى ذلظ فمع تقترخ كخاىيتيع عمى البغزاء ، كأيزًا عجاكة سيجنا إبخـا

حة ، بل بجت كضيخت كسا أخبخ القخآف كمغ معو لمكفار كاض –عميو الدبلـ 
 ٓػتو إليقاع العجاكة بيغ السدمسيغالكخيع ، ككحلظ الذيصاف يبحؿ كل ق

                                                 

 ٛٗٔ،  ٚٗٔ/ ٙ( التحخيخ كالتشػيخ ٔ)
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حيث إف ، كيؤيج ىحا األمخ سياؽ اآلية التي انفخدت فييا البغزاء 
الكبلـ عغ تححيخ الحق سبحانو كتعالى مغ البصانة الفاسجة التي تزسخ 

ية كتفدج اإلنداف ، ه بصانة ؛ ألف أف اإلنداف لغ يتخح أعجاءَ كال شظ  الكخـا
عجاكتيع الطاىخة تسشعو مغ اتخاذىع بصانة  بخبلؼ البغزاء التي في 
الشفػس حيث تكػف غيخ ضاىخة ، كال تتزح إال مغ فمتات ألدشتيع  ، كمغ 
ثع قج يخجع اإلنداف كيأخح مشيع بصانة ، كمغ ىشا اقترخ القخآف الكخيع عمى 

)لحق سبحانو إلى عجاكتيع التي يكتسػنيا بقػلو : البغزاء ، كسا ألسح ا 

     )  أؼ كالحؼ في صجكرىع مغ العجاكة أكثخ مسا أضيخكا
كأيزا فالحق سبحانو كتعالى كصف الذيصاف بالعجك ؛ ألف  ، (ٔ) بأفػاىيع.

عجاكتو لئلنداف ضاىخة ككاضحة لمعمغ ،  مع أنو يبغس اإلنداف كيكخىو ، 
حيشسا تحجث عغ أمخاض القمػب كالشفػس اقترخ عمى  ملسو هيلع هللا ىلصزا الخسػؿ كأي

مسا يجؿ عمى أف البغزاء تكػف في  ، الشيي عغ البغس ، كلع يحكخ العجاكة
فقج ركػ البخارؼ في صحيحو أف رسػؿ هللا ، الشفػس كىي أقل مغ العجاكة 

ِ ِإْخَػاًنا، َكاَل اَل َتَباَغُزػا، َكاَل َتَحاَسُجكا، َكاَل َتَجاَبُخكا، كَ قاؿ : "  ملسو هيلع هللا ىلص  ّ ُكػُنػا ِعَباَد 
   (ٕ)"  َيِحل  ِلُسْدِمٍع َأْف َيْيُجَخ َأَخاُه َفْػَؽ َثبَلَثِة َأي اـٍ 

كقجمت العجاكة عمى البغزاء ؛ لخرػصيتيا حيث إنيا ضاىخة 
ككاضحة ، كألنيا أقػػ ، كسا أف االشتقاؽ المغػؼ لمعجاكة كالبغزاء يجؿ عمى 

ف ضاىخة ككاضحة بخبلؼ البغس فإنو مغ أمخاض القمػب أف العجاكة تكػ 
 ٓكالشفػس

                                                 

 ٕٔٗ/ ٔ( بحخ العمـػ ٔ)
، َباُب َما ُيْشَيى َعِغ الت َحاُسِج َكالت َجاُبِخ ، حجيث  ٜٔ/ ٛ( الحجيث في : صحيح البخارؼ ٕ)

 ( ٘ٙٓٙرقع )
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ٖٔ- (    -    ) 

قاؿ تعالى :                  

                        

   : سبحانو قاؿك ،  [ ٖ: اآلية  ىػدسػرة  ]   

                      

           [  اآلية  ىػدسػرة :ٕ٘]  ، َعد  ِمْغ  قاؿك

 : قائل                

                    

    [  اآلية  ىػدسػرة :ٙٔ]  ، سبحانوقاؿ ك  :    

       [ٜٓ: اآلية  ىػدسػرة  ] 
التػبة تي ) لفط اقتخافُ :  مغ األلفاظ التي تبخز قزية االقتخاف الجاللي

مع ، بيشيسا في أكثخ مغ آية  قخف الحق سبحانو كتعالى ، حيث (كاالستغفار
تحتػؼ عمى  ، كالتػبةَ دتخجـ لمجاللة عمى معشى التػبة أف االستغفار يُ 

 ٓاالستغفار
ػػ (غفػػخ)أمػػا عػػغ معشػػى  قػػاؿ خ كالتغصيػػة كالعفػػػ ( تْ فػػي المغػػة فتعشػػي ) الد 

ػػػػػْتخُ اْلَغػػػػػْيُغ َكالْ  "َغَفػػػػػخَ :  ابػػػػػغ فػػػػػارس : َفػػػػػاْلَغْفخُ  َٓٓٓفػػػػػاُء َكالػػػػػخ اُء ُعْطػػػػػُع َباِبػػػػػِو الد 
ػػػْتخُ  ػػػْتخُ  الت ْغِصَيػػػةُ  الَغْفػػػخِ  كَأصػػػل،"(ٔ)"الد  ، (ٕ)"َسػػػَتَخَىا َأؼ ُذُنػَبػػػوُ  ّ ُ  َغَفػػػخَ َٓٓٓكالد 

                                                 

 ر( ؼ )غ ٖ٘ٛ/ ٗ مقاييذ المغة( ٔ)
 ر( ؼ )غ ٕ٘/ ٘( لداف العخب ٕ)
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 هللاُ  َغَفػػخَ  َكقػػج َعْشَيػػا، كالَعْفػػػُ  الػػح ُنػب عمػػى الت ْغِصَيػػة: كالَسْغِفػػَخةُ  الَغْفػػخُ  كقيػػل : "
 (ٔ)" َغْفخاً  َيْغِفُخه َذْنَبوُ 

، ( كأناب ، رجع ) تاب ، ك في المغة فتعشي أما عغ معشى ) التػبة ( 
َأؼ  كَتاَب هللا َعَمْيوِ ، أصل َتاَب َعاد ِإَلى هللا َكرجع كأناَب قاؿ األزىخؼ : ك" 
 َكِمَسةٌ  اْلَباءُ كَ  َكاْلَػاكُ  الت اءُ :  َتَػبَ : "  قاؿ ابغ فارس (ٕ)"  َعاد َعَمْيِو بالسغفخة

 ّ ِ  ِإَلى َيُتػبُ ،  َعْشوُ  َرَجعَ  َأؼْ  َذْنِبِو، ِمغْ  َتابَ  ُيَقاؿُ . الخ ُجػعِ  َعَمى َتُجؿ   َكاِحَجةٌ 
 (ٖ)"  َتاِئبٌ  َفُيػَ  َكَمَتاًبا، َتْػَبةً 

كقػػػػػج حػػػػػاكؿ السفدػػػػػخكف بيػػػػػاف الجاللػػػػػة السػػػػػخادة مػػػػػغ الجسػػػػػع بػػػػػيغ التػبػػػػػة 
حىب فػػفػػي اآليػػات الدػػابقة : سػػتغفار عمػػى التػبػػة تقػػجيع اال كاالسػػتغفار ، كسػػخ  

دػػػتخجـ لمجاللػػػة عمػػػى معشػػػى التػبػػػة فػػػي حالػػػة فخيػػػق مػػػشيع إلػػػى أف االسػػػتغفار يُ 
 ألف " االسػػتغفار؛ ا قرػػج بػػو التػبػػة أيًزػػصمػػق االسػػتغفار يُ فحيشسػػا يُ  ، االنفػػخاد
كاف فػػػي أمػػػا فػػػي حالػػػة الجسػػػع ؼيذػػػتخِ   (٘)التػبػػػة"  أك " ىػػػػ،  (ٗ)التػبػػػة "  مػػػغ
، كفػػػي ذلػػػظ يقػػػػؿ ابػػػغ لكػػػغ يبقػػػى لكػػػل مشيسػػػا داللػػػة خاصػػػة ، سعشػػػى العػػػاـ ال

ػػا : "الؿػػيع  َكَقػػْػؿِ : َفػػاْلُسْفَخدُ  ، ِبالت ْػَبػػةِ  َكَمْقػػُخكفٌ  ُمْفػػَخٌد،: َنْػَعػػافِ  َفُيػػػَ  ااِلْسػػِتْغَفارُ  َكَأم 
بَلـُ  َعَمْيوِ  ُنػحٍ   :ِلَقْػِمػوِ  الد                    *   

            : ِلَقْػِمػػػػػوِ  َصػػػػػاِلحٍ  َكَكَقػػػػػْػؿِ ،  [33 ، 35]نوووووو :  

                                                 

 ر( ؼ )غ ٕٚٗ/  ٖٔعخكس ( تاج الٔ)
 (ك ب  ) ت ٖٕٙ/ ٗٔ( تيحيب المغة ٕ)
 ب( ك ) تٖٖٕ/ ٔ، لداف العخب  ٖٚ٘/ ٔ مقاييذ المغة ( ٖ)
 ٚ٘ٔ/ ٘( الكذف كالبياف عغ تفديخ القخآف ٗ)
 ٕٔٔ/ ٕ( لصائف اإلشارات ٘)
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                [ مػػػػػغ اآليػػػػػة  الشسػػػػػلسػػػػػرة :ٗٙ] ، 

:  َتَعاَلى َكَكَقْػِلوِ               [  مغ  البقخةسػرة

:  َكَقْػِلػػوِ  [ٜٜٔ: اآليػػة                  

              [  اآلية  األنفاؿسػرة :ٖٖ]  ، َكَقْػِلوِ  َكاْلَسْقُخكف 

:  َتَعػػػػػاَلى                                 

                                 

    [  اآليػػػة  ىػػػػدسػػػػرة :ٖ  ]ٓٓٓ  ُُىػػػػَ  َبػػػلْ  ، َكالت ْػَبػػػةِ  اْلُسْفػػػَخدُ  َفااِلْسػػػِتْغَفار 
ِشوِ  َمعَ  ِبَعْيِشَيا، الت ْػَبةُ   َأثَػِخهِ  َكِإَزاَلةُ  الح ْنِب، َمْحػُ  َكُىػَ  ، ّ ِ  ِمغَ  اْلَسْغِفَخةِ  َشَمبَ  َتَزس 

ْتُخ، َأن َيا الش اسِ  َبْعُس  َضش وُ  َكَسا اَل  ، َشخِّهِ  َكِكَقاَيةُ  ،  َمػغْ  َمػىعَ  َيْدػُتخُ  ّ َ  َفػِإف   الد 
ْتخَ  َكَلِكغ   ، َلوُ  َيْغِفخُ  اَل  َكَمغْ  َلوُ  َيْغِفخُ   َعَمْيػوِ  َفػَجاَلَلُتَيا ُجػْدُؤُه، َأكْ  ُمَدس اَىا اَلِزـُ  الد 
ػػػػا ػػػػا ِبالت َزػػػػس غِ  ِإم   َفااِلْسػػػػِتْغَفارُ ٓٓٓالػػػػح ْنبِ  َشػػػػخِّ  ِكَقاَيػػػػةُ  َكَحِؿيَقُتَيػػػػا، ِبػػػػالم ُدكـِ  َكِإم 

 ُمَدػػس ى ِفػػي َيػػْجُخلُ  ِمْشُيَسػػا َكُكػػلٌّ  ااِلْسػػِتْغَفاَر، َتَتَزػػس غُ  َكالت ْػَبػػةُ  ، ةَ الت ْػَبػػ َيَتَزػػس غُ 
ْشبَلؽِ  ِعْشجَ  اآْلَخخِ  : َفااِلْسػِتْغَفارُ  ِباأْلُْخَخػ، الم ْفَطَتْيغِ  ِإْحَجػ اْقِتَخافِ  ِعْشجَ  َكَأم ا،  اإْلِ
 ِفػػي َيَخاُفػػوُ  َمػػا َشػػخِّ  ِكَقاَيػػةِ  َكَشَمػػبُ  ُجػػػعُ الخ  : َكالت ْػَبػػةُ  َمَزػػى، َمػػا َشػػخِّ  ِكَقاَيػػةِ  َشَمػػبُ 

 .أَْعَساِلوِ  َسيَِّئاتِ  ِمغْ  اْلُسْدَتْقَبلِ 

 ، َشخِّهِ  ِكَقاَيةِ  َشَمبُ :  ِمْشوُ  َفااِلْسِتْغَفارُ  َمَزى، َقجْ  َذْنبٌ : َذْنَبافِ  َفَياُىَشا
 ّ ِ  ِإَلى َكالخ ُجػعُ  ، َيْفَعَموُ  اَل  َأفْ  َعَمى اْلَعْدـُ : َفالت ْػَبةُ  ، ُكُقػُعوُ  ُيَخاؼُ  َكَذْنبٌ 
 َما َشخ   ِلَيِؿَيوُ  ِإَلْيوِ  َكُرُجػعٌ  َمَزى، َما َشخ   ِلَيِؿَيوُ  ِإَلْيوِ  ُرُجػعٌ ،  الش ْػَعْيغِ  َيَتَشاَكؿُ 
 ُمَفاَرَقةُ : اِمْشُيسَ  ُبج   اَل  َأْمَخافِ  َفَياُىَشآٓٓأَْعَساِلوِ  َكَسيَِّئاتِ  َنْفِدوِ  َشخِّ  ِمغْ  ُيْدَتْقَبلُ 
تِ  ، َغْيِخهِ  ِإَلى َكالخ ُجػعُ  َشْيٍء،  ، ِباْلُسَفاَرَقةِ  َكااِلْسِتْغَفارُ  ، ِبالخ ُجػعِ  الت ْػَبةُ  َفُخر 
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ّ ُ  - َجاءَ  َكِلَيَحا اأْلَْمَخْيِغ، َيَتَشاَكؿُ  َأَحِجِىَسا ِإْفَخادِ  َكِعْشجَ   ِبِيَسا اأْلَْمخُ  - أَْعَمعُ  َو
:}ْػِلوِ ِبقَ  ُمَخت ًبا         }[  مغ اآلية  ىػدسػرة :ٖ ] َُفِإن و 
 َبابِ  ِمغْ  َفااِلْسِتْغَفارُ :  َكَأْيًزا ،اْلَباِشلِ  ُمَفاَرَقةِ  َبْعجَ  اْلَحقِّ  َشِخيقِ  ِإَلى الخ ُجػعُ 
َخِر، ِإَزاَلةِ   الح ْنِب، َشخ   َيِؿَيوُ  َأفْ  َفاْلَسْغِفَخةُ  ، َفَعةِ اْلَسشْ  َجْمبِ  َشَمبُ  َكالت ْػَبةُ  الز 

 اآْلَخخَ  َيْدَتْمِدـُ  ِمْشُيَسا َكُكلٌّ  ، ُيِحب وُ  َما اْلِػَقاَيةِ  َىِحهِ  َبْعجَ  َلوُ  َيْحُرلَ  َأفْ  َكالت ْػَبةُ 
ّ ُ  ِإْفَخاِدِه، ِعْشجَ   (ٔ)"أَْعَمعُ  َو

َعاءِ  اْلَسْغِفَخة شمب: االْسِتْغَفار" عشج الجسع تكؽن معشاوقيل:  َكالت ْػَبة ِبالج 
 تخؾ عمى اْلَعْدـ َمعَ  اْلَخِصيَئة عمى الش َجـ ، َكالت ْػَبة: الص اَعة مغ بغيخىسا َأك

 (ٕ)السعاكدة"

كمع أف الػضع المغػؼ لبلستغفار قج ال يذتسل عمى معشى التػبة لكغ 
 الت ْػَبةِ  َمْعَشى َغْيخَ  ْغَفارِ ااِلْستِ  " َمْعَشى: فكػف ، مغ حيث االستعساؿ يذسميا

 َأْسَتْغِفخُ  َلْفعَ  َأف  :  الش اسِ  ِمغَ  َكِثيخٍ  ِعْشجَ  َغَمبَ  َلِكش وُ  ، الم ْفعِ  َكْضعِ  ِبَحَدبِ  ُىػَ 
 خَ َكَذكَ  َٓٓمَحاَلةَ  اَل  الت ْػَبةَ  ُيِخيجُ  َفُيػَ  ُمْعَتَقَجهُ  َذِلظَ  َكافَ  َفَسغْ  ، الت ْػَبةُ  َمْعَشاهُ  ّ َ 

: َتَعاَلى ِلَقْػِلوِ  ، ِبااِلْسِتْغَفارِ  ِإال   َتِتع   اَل  الت ْػَبةَ  َأف   اْلُعَمَساءِ  َبْعُس   

     [  اآليةمغ  ىػدسػرة :ٖ ] ُُيْذَتَخطُ  اَل  َأن وُ  َكاْلَسْذُيػر"(ٖ) ،
 اْقِتَخاِنِيَسا َكِعْشجَ  ، اآْلَخخِ  ُمَدس ى ِفي ِمْشُيَسا ُكلٌّ  َيْجُخل : اإْلْشبَلؽِ  َكقيل : " ِعْشجَ 

 َشخِّ  ِكَقاَيةِ  َكَشَمبُ  الخ ُجػعَ  َكالت ْػَبةُ ،  َمَزى َما َشخِّ  ِكَقاَيةِ  َشَمبَ  ااِلْسِتْغَفارُ  َيُكػفُ 

                                                 

، معجع  ٖ٘ٔ، ٖٗٔ/ٔ( مجارج الدالكيغ بيغ مشازؿ إياؾ نعبج كإياؾ ندتعيغ ٔ)
 ٔ٘ٔ/ ٔكاأللفاظ الفقيية السرصمحات 

 ٖٕ٘( الفخكؽ المغػية ص ٕ)
 ٛٔٙٔ/ ٗ( مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح ٖ)
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:  ِمْشُيَسا ُبج   الَ  َأْمَخافِ  ت ْػَبةِ ال َفِفي ، أَْعَساِلوِ  َسيَِّئاتِ  ِمغْ  اْلُسْدَتْقَبل ِفي َيَخاُفوُ  َما
تِ  ، َغْيِخهِ  ِإَلى َكالخ ُجػعُ  ، َشْيءٍ  ُمَفاَرَقةُ   َكااِلْسِتْغَفارُ  ِبالخ ُجػعِ  الت ْػَبةُ  َفُخر 

 (ٔ) "َخخَ اآل ِمْشُيَسا ُكلٌّ  َيَتَشاَكؿ َأَحِجِىَسا ِإْفَخادِ  َكِعْشجَ  ، ِباْلُسَفاَرَقةِ 

بيغ االستغفار كالتػبة فقاؿ : "  و االشتخاؾ كالفخؽَ بيشسا حجد الخازؼ أكج
 َكَحِلظَ  ، ُسْبَحاَنوُ  ّ ِ  ِإَلى ُرُجػعٌ  ِمْشُيَسا ُكبًل  َأف   ِفي َيْذَتِخَكافِ  َكالت ْػَبةُ  ااِلْسِتْغَفارُ 
 إِلَزاَلِتوِ  ّ ِ  ِمغَ  َشَمبٌ  ااِلْسِتْغَفارَ  َأف   ِإال   ، َيْشَبِغي الَ  َما ِإَزاَلةِ  َشَمبِ  ِفي َيْذَتِخَكافِ 

 َيُكػفُ  اْلَسْعِرَيةِ  " ِعْشجَ ، كقيل :  (ٕ)" ِإَزاَلِتوِ  ِفي اإْلْنَدافِ  ِمغَ  َسْعيٌ  َكالت ْػَبةُ . 
 ِعَباَرةً  َكالت ْػَبةُ  ، ِبالمَِّدافِ  اْلَسْغِفَخةِ  َشَمبِ  َعغْ  ِعَباَرةً  ِبالت ْػَبةِ  اْلَسْقُخكفُ  ااِلْسِتْغَفارُ 

:  السعشى كقيل يحتسل : " أف،  (ٖ) " َكاْلَجَػاِرحِ  ِباْلَقْمبِ  الح ْنبِ  َعغِ  بَلعِ اإْلقْ  َعغِ 
 فإف :" الت ْػَبةَ ، كأيزًا  (ٗ)الكبائخ"  مغ إليو كتػبػا الرغائخ مغ استغفخكه
ْخؾِ ِمَغ ا اْسِتْغَفارٌ : َكااِلْسِتْغَفارُ  ، ّ ِ  ِبَصاَعةِ  اْلَعَسلِ  ِإَلى الخ ُجػعُ  َمْعَشاَىا  ال ِحؼ لذِّ
ْخؾَ  َتْخؾِ  َبْعجَ  ِإال   َلوُ  َعَسبًل  َيُكػفُ  اَل  هلل ِ  َكاْلَعَسلُ  ُمِؿيِسيَغ، َعَمْيوِ  َكاُنػا  َفَأم ا ِبِو، الذِّ
ْخؾُ  ْيَصاِف، ِإال   َيُكػفُ  الَ  َعَسَموُ  َفِإف   الذِّ  ِبالت ْػَبةِ  - ِذْكُخهُ  َتَعاَلى - َأَمَخُىعْ  َفِمَحِلظَ  ِلمذ 
ْخؾِ  ِمغَ  ااِلْسِتْغَفارِ  َبْعجَ  ِإَلْيوِ  ْخؾِ  أَْىلَ  أِلَف   ؛ الذِّ  ّ َ  ُيِصيُعػفَ  َأن ُيعْ  َيَخْكفَ  َكاُنػا الذِّ
كإنسا قجـ االستغفار ، "  (٘)ُمِؿيُسػَف "  ِشْخِكِيعْ  َعَمى َكُىعْ  َأْفَعاِلِيْع، ِمغْ  ِبَكِثيخٍ 

ض عشو مدتغفخا، ثع يدتفتح ألف اإلنداف يدتؿبح الذخ كيعخ ؛ عمى التػبة 
 السغفخة ألف،  االستغفار كخَ ذِ  ـج  " قَ ، كقيل :  (ٙ) ."الخيخ كيقبل عميو مدتػؼيا

                                                 

 ٜٓٙٔ/ ٗ الدابق( ٔ)
 ٖ٘ٔ/ ٚٔ( مفاتيح الغيب ٕ)
 السكتب اإلسبلمي . ٕٜٓ/  ٕ( شخح ثبلثيات مدشج أحسج ٖ)
 ٙ٘ٗ/ ٕ( الشكت كالعيػف ٗ)
 ٖٕٔ، ٕٕٔ/ ٕٔ( جامع البياف ٘)
َػر ( َدْرُج ٙ) رر في َتِفدِيخ اآلِؼ كالد   ٖٗ/ ٕالج 
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 الصمب في أكؿٌ  فالسغفخة ، إلييا الدبب ىي كالتػبة السصمػب الغخض ىي
" : دَ اْلُسَخا ف  :إ فقاؿ الت ْخِتيبِ  َىَحا َفاِئَجةِ  ، كقج ذكخ الخازؼ  (ٔ)"  الدبب في خٌ كآخِ 

 ِمغَ  اْلُسْدَتْأَنِف ، أك اْسَتْغِفُخكا ِفي ِإَلْيوِ  ُتػُبػا ُثع   الح ُنػبِ  َساِلفِ  ِمغْ  اْسَتْغِفُخكا
ْخؾِ   فإف ااِلْسِتْغَفارُ : اْلَباِشَمِة ، كأيزًا  اأْلَْعَساؿِ  ِمغَ  ُتػُبػا ُثع   َكاْلَسَعاِصي، الذِّ
َزاَلةِ  ّ   ِمغَ  َشَمبٌ  ْنَدافِ  ِمغَ  َسْعيٌ  َكالت ْػَبةُ  ِغيَيْشبَ  اَل  َما إِلِ  اَل  َما ِإَزاَلةِ  ِفي اإْلِ
ـَ  َيْشَبِغي، ْيءَ  َيْصُمبَ  الَ  َأفْ  َيِجبُ  اْلَسْخءَ  َأف   َعَمى ِلَيُجؿ   ااِلْسِتْغَفارَ  َفَقج   ِمغْ  ِإال   الذ 
 أِلَن َيا الت ْػَبةَ  َذَكخَ  ااِلْسِتْغَفارِ  َبْعجَ  ُثع   َتْحِريِمِو، َعَمى َيْقِجرُ  ال ِحؼ ُىػَ  َفِإن وُ  َمْػاَلهُ 
ْنَدافُ  ِبوِ  َيْأِتي َعَسلٌ  لُ  اإْلِ  ّ   ِبَفْزلِ  َكااِلْسِتَعاَنةُ ،  اْلَسْكُخكهِ  َدْفعِ  ِإَلى ِبوِ  َكَيَتَػس 
َمةٌ  َتَعاَلى  (ٕ)الش ْفِذ "  ِبَدْعيِ  ااِلْسِتَعاَنةِ  َعَمى ُمَقج 

 كخ (شْ السُ  –) الفحذاء  -ٗٔ
 عالى :قاؿ ت                 

                      [ 

: قاؿ سبحانو، ك  [ٜٓ: اآلية  الشحلسػرة        

             كقاؿ ،  [ٕٔ: مؼ اآلتة  الشؽرسؽرة  ]

: عد كجل             سػرة  ] 
 [٘ٗ: مغ اآلية  العشكبػت

، ذة كالسشكخالفاح في القخآف الكخيع : لفطا مغ األلفاظ التي تكخر ذكخىا
 ٓاآليات الدابقة غ في ا ، كسا كردا مقتخنيْ ا كثيخً كقج كرد كل مشيسا مشفخدً 

                                                 

 ٕٔٗ/ ٕ، كيشطخ : تفديخ القخآف لمدسعاني ٙ٘ٗ/ ٕ( الشكت كالعيػف ٔ)
 ٖ٘ٔ/ ٚٔ( مفاتيح الغيب ٕ)
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ؼيذتخكاف في السعشى  ، كالفحذاء كالسشكخ بيشيسا تذابو داللي كبيخ
"  }الفحذاء{العاـ ، كىػ الذيء القبيح غيخ السقبػؿ مغ القػؿ كالفعل ، فػػػػ 

 َمعُخكؼ،: الُفْحُر  : " الخميل قاؿ (ٔ) "ح مغ قػؿ أك فعلبَ ؿْ زتدْ كل مُ 
 الَحق   ُيػافقِ  لع أمخٍ  ككل  ،  كالَعَسل الَقْػؿ في كأفَحَر . لمفاِحذة اسعٌ : كالَفْحذاءُ 

يغُ  َكاْلَحاءُ  اْلَفاءُ  يقػؿ ابغ فارس : " َفَحَر:ك  . (ٕ) فاِحذٌة " فيػ  َكِمَسةٌ  َكالذِّ
. َكاْلَفاِحَذةُ  َكاْلَفْحَذاءُ  اْلُفْحُر  َذِلظَ  ِمغْ  َكَشَشاَعٍة ، َشْيءٍ  ِفي ُؾْبحٍ  َعَمى َتُجؿ  

 ُيَتَكخ ُه ، ِؼيَسا ِإال   َذِلظَ  َيُكػفُ  َكاَل  ، َفاِحٌر  َفُيػَ  َقْجَرهُ  َجاَكزَ  َشْيءٍ  ُكل  : َيُقػُلػفَ 
اٌش" َكُىػَ  َكَفَحَر، ، اْلُفْحَر  َقاؿَ : الخ ُجلُ  َكَأْفَحَر   (ٖ) َفح 

 َصِحيحٌ  َأْصلٌ  َكالخ اءُ  َكاْلَكاؼُ  الش ػفُ "  َكَخ:نَ السشكخ : يقػؿ ابغ فارس : ك 
ْيءَ  َكَنِكخَ . اْلَقْمبُ  ِإَلْيَيا َيْدُكغُ  ال ِتي اْلَسْعِخَفةِ  ِخبَلؼِ  َعَمى َيُجؿ    َلعْ : َكَأْنَكَخُه  الذ 
 :َقاَؿ ، ِلَداُنُو  ِبوِ  َيْعَتِخْؼ  َكَلعْ  َقْمُبوُ  َيْقَبْموُ 

ْيبَ  ِإالَّ  اْلَحَؽاِدثِ  َنِكَخْت     ِمؼَ  الَِّحي َكانَ  َوَما َوَأْنَكَخْتِشي َمَعا الذَّ  (ٗ)َوالرَّ
ْىُي ،: ، َفالش ْكخُ  َىَحا ِإَلى َراِجعٌ  ُكم وُ  َكاْلَبابُ  ْعبُ  اأْلَْمخُ : َكالش ْكَخاءُ  الج   الر 

ِجيجُ  ْنَكارُ  ، َنَكاَرةً  اأْلَْمخُ  َكَنُكخَ . الذ   َؾب َحوُ  َما " ككل   (٘)"  ااِلْعِتَخاؼِ  ِخبَلؼُ : َكاإْلِ
ْخعُ    (ٙ) ُمْشَكٌخ" َفُيػَ  َكَكِخَىُو، كَحخ َموُ  الذ 

                                                 

 ٕٔ٘ألبي حياف ص ، ( تحفة األريب بسا في القخآف مغ الغخيب ٔ)
 (ؼ ش )حٜٙ/ ٖ العيغ( ٕ)
 ش( ح ) ؼ ٛٚٗ/ ٗ( مقاييذ المغة ٖ)
  ٜٓٔ/ٓٔ، تيحيب المغة  ٔ٘ٔ) البديط ( لؤلعذى في ديػانو ص  ( البيت مغٗ)

 ر( ؾ )ف ٖٖٕ/ ٘، لداف العخب ) ؾ ر ف( 
 ر( ؾ ) ف ٙٚٗ/ ٘( مقاييذ المغة ٘)
 ر( ؾف  ) ٜٕٓ/ ٗٔ، ػتاج العخكس  ٖٖٕ/ ٘( لداف العخب ٙ)
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كقج ذىب القاسسي إلى ممحع داللي خاص باالقتخاف ، كىػ أف المفع 
فإذا اقتخف بسا يذابيو كانت لو ، عشجما يكػف مشفخدا تكػف لو داللة عامة 

ة كل مشيسا مختمفة عغ أؼ أف اقتخاف المفطيغ يجعل دالل، داللة خاصة 
 كتارة بالشيي، السشكخ اسع -سبحانو كتعالى –يخز  فقاؿ : " فتارة، اآلخخ 
 يخرو تارة السعخكؼ ، البغي ، ككحلظ معيسا يقخف  كتارة بالفحذاء، يقخنو

 :تعالى غيخه كقػلو بو يقخف  كتارة باألمخ،    

             [  مغ  الشداءسػرة
 بحدب كخرػصيا عسػميا يكػف  قج األسساء أف ، كذلظ [ٗٔٔ: اآلية 
 يععّ  السشكخ فاسع ىحا ؼخِ عُ  إذا ،( كالسدكيغ الفقيخ) كالتخكيب ، كمفع اإلفخاد
 مبشاىا فالفحذاء فحذاء،بال السشكخ قخف  كإذا ...عشو كنيى هللا كخىو ما كل
 الفاحذة في ما أف غ  طَ يُ  فقج القمػب ، تشكخه الحؼ ىػ كالسشكخ السحبة ، عمى
 تشكخه مسا كانت كإف - فإف الفاحذة ؼيو ، الجخػؿ عغ يخخجيا السحبة مغ

،  مصمػبيا بحرػؿ لحة الشفػس مغ كلكلٓٓٓالشفػس تذتيييا فإنيا -القمػب
 عمع ، ببل هللا عمى كالقػؿ اإلشخاؾ شكخ ، كأمابالس مقخكناف كالبغي فالفػاحر

 عشاد عغ يكػناف إنسا ، بل إلييسا ميل الشفػس في ليذ محس، مشكخ فإنو
  .(ٔ) " بالفصخة محس مشكخ فيسا كضمع ،

َىِحِه اآْلَيِة  َضاِىخُ : َكَأُقػُؿ كنبو الخازؼ عمى الجاللة الخاصة بقػلو : " 
ْحَداُف َكِإيَتاُء ِذؼ َيُجؿ  َعَمى َأن ُو َتَعاَلى أَ  َمَخ ِبَثبَلَثِة َأْشَياَء، َكِىَي اْلَعْجُؿ َكاإْلِ

َفَػَجَب َأْف ، َكَنَيى َعْغ َثبَلَثِة َأْشَياَء َكِىَي: اْلَفْحَذاُء، َكاْلُسْشَكُخ، َكاْلَبْغُي  ، اْلُقْخَبى
ْحَداُف َكِإيَتاُء ِذؼ اْلُقْخَبى َثبَلَثَة  َكَكَجَب َأْف ،  َأْشَياَء ُمَتَغاِيَخةً َيُكػَف اْلَعْجُؿ َكاإْلِ

                                                 

 ٜٖ٘، ٖٛ٘/ ٜ( محاسغ التأكيل ٔ)
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َتُكػَف اْلَفْحَذاُء َكاْلُسْشَكُخ َكاْلَبْغُي َثبَلَثَة َأْشَياَء ُمَتَغاِيَخًة، أِلَف  اْلَعْصَف ُيػِجُب 
 (ٔ) " اْلُسَغاَيَخةَ 

كالغخض الجاللي ، كالسفدخكف في استشباط الفخؽ ، كقج اجتيج المغػيػف 
األمخ القبيح الحؼ تدتشكخه الشفػس : : السشكخ قيل ، فمغ االقتخاف بيشيسا 

 الرحيحةُ  العقػؿُ  َتْحُكع فعلٍ  كل  : الصبيعية أك الذخيعة الغخاء ، فػ " الُسشَكخ
 (ٕ) " بُؿْبِحو الذخيعةُ  فتحُكع العقػؿُ  اسِتْؿباِحو ِفي تتَػق فُ  َأك بُؿْبحو،

، كمغ ثع سسى أما  الفحذاء فيػ أعطع الؿبح كأكبخه مغ القػؿ كالفعل 
هللا سبحانو كتعالى الدنا فاحذة ، كاشتيخ ذلظ حتى أصبح لفع الفاحذة 

أؼ أنو أصبح صخيحا في الجاللة عمى ، يصمق كيخاد بو الدنا في أحياف كثيخة 
 بالفاحذة فبَلف َجاءَ : َقاُلػا َكُربَسا ...اْلُفُجػر  اْلَفْحَذاء جعُمػا الدنا فػػػ : " ُربَسا

يغُ  َكاْلَحاءُ  يقػؿ ابغ فارس : " اْلَفاءُ ك  (ٖ)"  ْحَذاءاْلفَ  معشى ِفي  َتُجؿ   َكِمَسةٌ  َكالذِّ
؛  َفاِحٌر  َفُيػَ  َقْجَرهُ  َجاَكزَ  َشْيءٍ  ُكل  : َيُقػُلػفَ ...  َكَشَشاَعةٍ  َشْيءٍ  ِفي ُؾْبحٍ  َعَمى
 َكُىػَ  َكَفَحَر، اْلُفْحر ، َقاؿَ : الخ ُجلُ  َكَأْفَحَر  ،  ُيَتَكخ هُ  ِؼيَسا ِإال   َذِلظَ  َيُكػفُ  َكاَل 

اٌش "   اْلُؿْبحِ  ِفي اْلُسَتَداِيَجةُ  اْلَخْرَمةُ  ِىيَ  : " اْلَفْحذاءكقاؿ الذػكاني  ، (ٗ)َفح 
َنا، ِىيَ : َكِقيلَ  ِفْعٍل، َأكْ  َقْػؿٍ  ِمغْ  ْخعُ  َأْنَكَخهُ  َما : ، َكاْلُسْشَكخِ  اْلُبْخلُ : َكِقيلَ  الدِّ  الذ 

                                                 

 ٜٕ٘/ ٕٓ( مفاتيح الغيب ٔ)
 ٜٕٓ/ ٗٔ، تاج العخكس  ٕٔٔ/ ٘ ( برائخ ذكؼ التسييدٕ)
 (ؼ ش )ح ٖٚ٘/ ٔ( جسيخة المغة ٖ)
 ش( ح )ؼ ٛٚٗ/ ٗ( مقاييذ المغة ٗ)
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 ُىػَ : َكِقيلَ  َأْنَػاِعَيا، اْخِتبَلؼِ  َعَمى اْلَسَعاِصي َجِسيعَ  َيُعع   ُىػَ كَ  َعْشُو، ِبالش ْييِ 
ْخؾُ   (ٔ)"  الذِّ

 َما ُكل   ٓٓٓكالَفَػاِحر  كالَفاِحَذة " الُفْحر كأكج ابغ األثيخ ذلظ فقاؿ :
َنا َشىِبَسعْ  الَفاِحَذة َتخد َما َكَكِثيًخا. َكاْلَسَعاِصي الح ُنػبِ  ِمغَ  ُؾْبُحوُ  َيْذَتج    َكُكل  . الدِّ

 " َقاؿَ  اْلَحِجيثُ  َكاأْلَْفَعاؿ ، َكِمْشوُ  اأْلَْقَػاؿِ  ِمغَ  َفاِحَذة، َفِييَ  َقِبيَحةٍ  َخْرمة
 بالُفْحر َأَرادَ  ،الت َفاُحر  َكاَل  الُفْحر ُيِحبّ  اَل  ّ َ  َفِإف   َذِلظَ  تَقػِلي اَل : ِلَعاِئَذةَ 
. كَرِديئو اْلَكبَلـِ  َقَحع ِمغْ  ُىػَ  ال ِحؼ الُفْحَر  اَل  ،َكاْلَجَػابِ  الَقػؿ ِفي الت َعّجؼَ 

َياَدةِ  ِبَسْعَشى الُفْحر َيُكػفُ  َكَقجْ  ِمْشُو، َتَفاُعلٌ : كالت َفاُحر  (ٕ) كالَكْثخة " الدِّ
 الػػػحنب عمػػػى اإلصػػػخار كالسشكػػخ ، بالذػػػخيعة االسػػػتيانة كقيػػل  " الفحذػػػاء

 كػػػػػاً مْ مِ  تعػػػػػالى غيػػػػػخه إلػػػػػى ياءاألشػػػػػ إضػػػػػافة الفحذػػػػػاء:  كقيػػػػػل ...كػػػػػاف كيفسػػػػػا
  (ٖ)"كإيجاداً 

بيشسا ذىب الذيخ الذعخاكؼ إلى التفخيق مغ كجو آخخ كىػ : أف " 
:  كأيزاً  الدميع ، الصبع يشكخه ما ىػ بل فقط ، بالذخع محخماً  ليذ السشكخ

 عميو تعػد السعاصي كانت إذا مشكخ أنو يحكع الدميع غيخِ  الصبع فراحب
ثع ...تعالى هللا أحكاـ مغ ُحْكساً  ُش جُ خْ يَ  شيء فكل بالزخر، أما الفاحذة :

 يخجل الحؼ العطيع الحنب أنيا: الفاحذة في العمساء أقػاؿ قاؿ: "كمغ
 ونفدَ  ىػ كأنو بو ، ُيجاىخ أفْ  يدتصيع فبل الشاس، عغ كيدتخه مشو صاحبو

                                                 

 ٕٕ٘/ ٖفتح القجيخ  (ٔ)
 ٘ٔٗ/ ٖ( الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ ٕ)
 ٖٕٗ/ ٚ( ركح السعاني ٖ)
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( كالسشكخ)،  عميو يصمع أف ألحج يشبغي كال يرّح ، ال أنو يعمع ؼيو يقع حيشسا
 .الشاس كيدتشكخه بو، كُيجاىخ صاحبو، عميو يتجّخأ الحنب ىػ

 يعخفو أف يتحخ ج صاحبو أف: األكلى :الحنب مغ مختبتاف ىشا لجيشا: إذف
 صاحبو بو عَ الَ عَ تَ  ما: كالثانية  .الفحذاء ىػ كىحا نفدو ، في ؼيدتخه السجتسع
 (ٔ)"  السشكخ ىػ كىحا السجتسع، كأنكخه

َكَأم ا الث بَلَثُة فقاؿ : "  الحكسة مغ الجسع بيشيسالخازؼ بياف كقج حاكؿ ا
ُ َعْشَيا، َكِىَي اْلَفْحَذاُء َكاْلُسْشَكُخ َكاْلَبْغُي َفَشُقػُؿ: ِإن ُو َتَعاَلى َأْكَدَع ِفي   ّ ال ِتي َنَيى 

ْيَػاِني ُة اْلَبِييِسي ةُ  الش ْفّذِ اْلَبَذِخي ِة ُقًػػ َأْرَبَعةً  ُبِعي ُة  ، َكِىَي الذ  َكاْلَغَزِبي ُة الد 
ْيَصاِني ُة َكاْلَعْقِمي ُة اْلَسَمِكي ُة  َكَىِحِه اْلُقػ ُة الخ اِبَعُة أَْعِشي اْلَعْقِمي َة اْلَسَمِكي َة ، َكاْلَػْىِسي ُة الذ 

ْنَداُف ِإَلى َتْأِديِبَيا َكَتْيِحيِبَيا، أِلَن َيا ِمْغ َجػَ  اِىِخ اْلَسبَلِئَكِة، َكِمْغ اَل َيْحَتاُج اإْلِ
 َنَتاِئِج اأْلَْرَكاِح اْلُقْجِسي ِة اْلُعْمِػي ِة، ِإن َسا اْلُسْحَتاُج ِإَلى الت ْأِديِب َكالت ْيِحيِب ِتْمَظ اْلُقَػػ 

ُب ِفي َتْحِريِل الم   الث بَلَثُة األكلى. َأم ا اْلُقػ ةُ  ْيَػاِني ُة، َفِيَي ِإن َسا ُتَخغِّ ح اِت الذ 
َنا  ْيَػاِني ِة، َكَىَحا الشػع َمْخُرػٌص ِباْسِع اْلُفْحِر، َأاَل َتَخػ َأن ُو َتَعاَلى َسس ى الدِّ الذ 

: َفاِحَذًة َفَقاؿَ           مغ  الشداءسػرة  ]
اْلُسَخاُد ِمْشُو اْلَسْشُع ِمْغ  (اْلَفْحَذاءِ  َكَيْشَيى َعغِ ) َفَقْػُلُو َتَعاَلى:،  [ٕٕ: اآلية 

ِخيَعةِ  ْيَػاِني ِة اْلَخاِرَجِة َعْغ ِإْذِف الذ  ، َكَأم ا اْلُقػ ُة اْلَغَزِبي ُة  َتْحِريِل الم ح اِت الذ 
يَحاِء ِإلَ  خِّ َكاْلَببَلِء َكاإْلِ ُبِعي ُة َفِيَي: َأَبًجا َتْدَعى ِفي ِإيَراِؿ الذ  ،  ى َساِئِخ الش اسِ الد 

ْفَخاِط اْلَحاِصِل  َكاَل َشظ  َأف  الش اَس ُيْشِكُخكَف ِتْمَظ اْلَحاَلةَ  ، َفاْلُسْشَكُخ ِعَباَرٌة َعِغ اإْلِ
ْيَصاِني ُة َفِيَي َأَبًجا َتْدَعى ِفي  ، ِفي آَثاِر اْلُقػ ِة اْلَغَزِبي ةِ  َكَأم ا اْلُقػ ُة اْلَػْىِسي ُة الذ 

ـِ، َكَذِلَظ ىػ السخادااِل  َياَسِة َكالت َقج  ِمَغ  ْسِتْعبَلِء َعَمى الش اِس َكالت َخف ِع َكِإْضَياِر الخِّ

                                                 

 ٔٚٔٛ، ٓٚٔٛ/  ٖٔ( تفديخ الذعخاكؼ ٔ)
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اْلَبْغِي، َفِإن ُو اَل َمْعَشى ِلْمَبْغِي ِإال  الت َصاُكُؿ َعَمى الش اِس َكالت َخف ُع َعَمْيِيْع، َفَطَيَخ ِبَسا 
، َكِمَغ  ْلَفاَظ الث بَلَثَة ُمْشَصِبَقٌة َعَمى َأْحَػاِؿ َىِحِه اْلُقَػػ الث بَلَثةِ َذَكْخَنا َأف  َىِحِه اأْلَ 

اْلَعَجاِئِب ِفي َىَحا اْلَباِب َأف  اْلُعَقبَلَء َقاُلػا: َأَخذ  َىِحِه اْلُقَػػ الث بَلَثِة ِىَي 
ْيَػاِني ةُ  ُ َتَعاَلى َراَعى َىَحا  ، َػْىِسي ةُ َكأَْعبَلَىا الْ  ، ، َكَأْكَسُصَيا اْلَغَزِبي ةُ  الذ   ّ َو

ْيَػاِني ةِ  ، ُثع  ِباْلُسْشَكِخ ال ِحؼ ُىَػ  الت ْخِتيَب َفَبَجَأ ِباْلَفْحَذاِء ال ِتي ِىَي َنِتيَجُة اْلُقػ ِة الذ 
، َفَيَحا َما  ِة اْلَػْىِسي ةِ َنِتيَجُة اْلُقػ ِة اْلَغَزِبي ِة، ُثع  ِباْلَبْغِي ال ِحؼ ُىَػ َنِتيَجُة اْلُقػ  

 (ٔ) " َكَصَل ِإَلْيِو َعْقِمي َكَخاِشِخؼ ِفي َتْفِديِخ َىِحِه اأْلَْلَفاظِ 
ككل ىحه الجػانب الجاللية مخادة ، كقج جسع الحق سبحانو كتعالى بيغ 

 اس  مالشيي عغ الفاحذة كالسشكخ ، ليجسع بيغ كل الفػاحر صغيخىا ككبيخىا 
كأصحاب الفصخة الشؿية الدميسة  ر ، كما أنكخه الذخعحْ أنو فُ و الكل أجسع عمي

فجسع سبحانو كتعالى بيغ  ،ألف داللة اآلية لبياف مجامع الخيخ كالذخ؛ 
َكَنَيى  أشار ابغ عاشػر إلى ذلظ فقاؿ : "قج مجامع الخيخ كمجامع الذخ ، ك 

ُ َعِغ اْلَفْحَذاِء َكاْلُسْشَكِخ َكاْلَبْغِي َكِىَي ُأُص  َفَأم ا اْلَفْحَذاُء: َفاْسٌع ،  ػُؿ اْلَسَفاِسجِ ّ 
ـِ ال ِتي ُتْفِدُج َنْفَذ  َجاِمٌع ِلُكلِّ َعَسٍل َأْك َقْػٍؿ َتْدَتْفِطُعُو الش ُفػُس ِلَفَداِدِه ِمَغ اآْلَثا

اِد الش اِس اْلَسْخِء: ِمِغ اْعِتَقاٍد َباِشٍل َأْك َعَسٍل ُمْفِدٍج ِلْمَخْمِق، َكال ِتي َتُزخ  ِبَأْفخَ 
ِبَحْيُث ُتْمِقي ِفيِيُع اْلَفَداَد ِمْغ َقْتٍل َأْك َسِخَقٍة َأْك َقْحٍؼ َأْك َغْرِب َماٍؿ، َأْك َتُزخ  

خابة َأك زنا َأْك َتَقاُمٍخ َأْك ُشْخِب ِبَحاِؿ اْلُسْجَتَسِع َكُتْجِخُل َعَمْيِو ااِلْضِصَخاَب ِمْغ حِ 
، َكَقْج َخْسٍخ. َفَجَخَل ِفي اْلَفْحَذاِء  ُخكِرؼِّ ُكل  َما ُيػِجُب اْخِتبَلَؿ اْلُسَشاِسِب الز 

ُ اْلَفَػاِحَر   ّ  َكَتْكَخُىوُ  اْلُسْعَتِجَلةُ  الش ُفػُس  َتْدَتْشِكُخهُ  َما َفُيػَ  اْلُسْشَكخُ  َكَأم ا ... َسس اَىا 
ِخيَعةُ  ـِ، َمْخَتَبةُ  ْشَيامِ  َمَخاِتٌب، َكااِلْسِتْشَكارُ ... َقْػؿٍ  َأكْ  ِفْعلٍ  ِمغْ  الذ   َكِمْشَيا اْلَحَخا
ْخبَلؿِ  ِإَلى ُيْفِزي َما ُكل   خُ اْلُسْشك َكَشِسلَ . َعْشوُ  َمْشِييٌّ  َفِإن وُ  اْلَسْكُخكهِ  َمْخَتَبةُ   اإْلِ

                                                 

 ٕٕٙ،  ٕٔٙ/ ٕٓمفاتيح الغيب   (ٔ)
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، ِباْلُسَشاِسبِ  لُ  َما َكَكَحِلظَ  اْلَحاِجيِّ  ِمْشوُ  ُيْفِزي َما ِبُجكفِ  الت ْحِديِشي   اْلُسَشاِسبَ  ُيَعصِّ
" ِإَلى  (ٔ) ُضخٍّ

) -٘ٔ    -   )  

تعالى : قاؿ                

         [  ة مغ اآلية السائجسػرة :ٖ] 

لمفع في السكاف مغ أكجو اإلعجاز الجاللي في القخآف الكخيع استعساؿ ا 
السبلئع لو بحيث يدتحيل كضع لفع آخخ مكانو يؤدؼ نفذ داللتو ، حتى 
كلػ كاف المفطاف متذابييغ إلى درجة يرعب عمى البعس  مبلحطة الفخكؽ  

)اإلكساؿ  آية كاحجة ، كمغ ىحه األلفاظ لفطاالجؾيقة بيشيسا عشج اقتخانيسا في 
كمغ ىؤالء ،  أنيسا بسعشى كاحج حيث كاد العمساء أف يتفقػا عمى( كاإلتساـ

ـُ  َكاْلِسيعُ  اْلَكاؼُ  :بالتساـ فقاؿ : " َكَسلَ  الكساؿَ  ؼَ خ  ابغ فارس حيث عَ   َكالبل 
ْيءِ  َتَساـِ  َعَمى َيُجؿ   َصِحيحٌ  َأْصلٌ  ْيءُ  َكَسلَ : ُيَقاؿُ . الذ   َكاِمٌل، َفُيػَ  َكَكُسلَ  الذ 
 َكاِحجٌ  َأْصلٌ  َكاْلِسيعُ  الت اءُ  : فقاؿ: " َتع   كسا عخؼ التساـ بالكساؿ،  (ٕ) " َتاٌـّ  َأؼْ 

ْيُء، َتع   ُيَقاؿُ . اْلَكَساؿِ  َدِليلُ  َكُىػَ  ُمْشَقاٌس، ، كقيل (ٖ)َأَنا "  َكَأْتَسْسُتوُ  َكَسَل، ِإَذا الذ 
ـُ،: " الَكَساؿ بتخادفيسا في تاج العخكس : ، كفي (ٗ) "ُمَتخاِدفاف كىسا الت سا

                                                 

 ٕٚ٘/ ٗٔكالتشػيخ ( التحخيخ ٔ)
  ٕٜٙٔ/ ٗ، السعجع االشتقاقي   ٜٛ٘/ ٔٔ، لداف العخب  ٜٖٔ/ ٘( مقاييذ المغة ٕ)

 ؿ( ـ )ؾ
 ( ــ  ) ت ٜٖٖ/ ٔ مقاييذ المغة( ٖ)
 ؿ( ـ ) ؾ ٕٖ٘/  ٖٓ( تاج العخكس ٗ)
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 ككل...الذيء تساـ عغ يعبِّخ متخكيبل السحػرؼ  السعشى"  االشتقاقي : السعجع
 (ٔ) "  .التساـك  الكساؿ مغ فيػ التخكيب مغ القخآف في جاء ما

 الكساؿ كالتساـ كإف كاف إلى أف -كتعالى سبحانو  -لكغ أشار الحق  
اتفاؽ داللي عاـ لكغ يبقى لكل مشيسا داللتو الخاصة  تطيخ عشج بيشيسا 

استعسل القخآف الكخيع المفطتيغ في آية كاحجة مسا يجؿ عمى حيث  اقتخانيسا ،
كجػد بعس االختبلؼ الجاللي ، كقج اجتيج العمساء في الػقػؼ عمى أكجو 
االختبلؼ الجاللي معتسجيغ عمى استعساالت المفطتيغ في القخآف الكخيع ، 

 -كتػاخيتا تقاربتا كإف -كالمفطتافكمغ ىؤالء العمساء ابغ الؿيع  فقاؿ : " 
 بالرفات أخز الكساؿ فإف،  التأمل عشج يطيخ لصيف فخؽ  فبيشيسا

كخػاصيا  صفاتيا باعتبار كلكغ كالحكات، األعياف عمى كيصمق كالسعاني،
" َكَسَل ِمَغ الخَِّجاِؿ َكِثيٌخ، َكَلْع َيْكُسْل ِمَغ :  كسّمع عميو هللا صّمى الشبي قاؿ كسا

ْخَعْػَف، َكَمْخَيُع ِبْشُت ِعْسَخاَف، َكِإف  َفْزَل َعاِئَذَة َعَمى الشَِّداِء: ِإال  آِسَيُة اْمَخأَُة فِ 
ـِ "  "  العديد عبج بغ عسخ كقاؿ،  (ٕ)الشَِّداِء َكَفْزِل الث ِخيِج َعَمى َساِئِخ الص َعا

 َل اإِليَسافَ َسَمَيا اْسَتْكسَ ِإف  ِلئْلِيَساِف َفَخاِئَس، َكَشَخاِئَع، َكُحُجكًدا، َكُسَشًشا، َفَسِغ اْسَتكْ 
 كأكصاؼٌ  أعيافٌ  ِّّ  عُ عَ ، كنِ كأما اإلتساـ ؼيكػف في اإليساف كالسعاني "  ، (ٖ) "

فكانت ندبة الكساؿ  ،كأما ديشو فيػ شخعو الستزسغ ألمخه كنييو ،  كمعافٍ 

                                                 

 ؿ( ـ )ؾ ٕٜٙٔ/ ٗ( السعجع االشتقاقي  ٔ)
ِ َتَعاَلى : ، كتاب التفديخ، بَ ٛ٘ٔ/ ٗ(  الحجيث في صحيح البخارؼ ٕ)  ّ  اُب َقْػِؿ 

                   ( حجيث رقع ،ٖٗٔٔ) 

، ِكَتاُب اإِليَساِف ، َباُب َقْػِؿ الش ِبيِّ َصم ى هللُا  ٔٔ/ ٔ(  الحجيث في صحيح البخارؼ ٖ)
 ى َخْسٍذ"َعَمْيِو َكَسم َع: " ُبِشَي اإِلْسبَلـُ َعمَ 
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إلى الشعسة أحدغ ، كسا كانت إضافة الجيغ إلييع كالشعسة  إلى الجيغ كالتساـِ 
 (ٔ)" إليو أحدغ

 اِلْجِتَساعِ  اْسعٌ  اْلَكَساؿ" : ذىب أبػ ىبلؿ العدكخؼ إلى أف  في حيغ
 َكِلَيَحا،  اْلَسْػُصػؼُ  ِبوِ  َيِتع   ال ِحؼ ِلْمُجْدءِ  اْسعٌ  َكالت َساـُ  ِبوِ  اْلَسْػُصػؼِ  َأْبَعاضِ 
 َأؼْ  اِلوِ ِبَكسَ  اْلَبْيتُ : َكَيُقػُلػفَ  سالوك: ُيَقاؿُ  َكاَل  اْلَبْيتِ  َتَساـُ  اْلَقاِؼَيةُ : ُيَقاؿُ 

ْتَساـُ ، كىػ ما أكجه الديػشي بقػلو : "  (ٕ) "ِباْجِتَساِعوِ  َزاَلةِ  اإْلِ  ُنْقَرافِ  إِلِ
ْكَساؿُ  ، اأْلَْصلِ  َزاَلةِ  َكاإْلِ  َكافَ  َكِلَيَحا،  اأْلَْصلِ  َتَساـِ  َبْعجَ  اْلَعَػاِرضِ  ُنْقَرافِ  إِلِ
: }َقْػُلوُ      ُعِمعَ  َقجْ  اْلَعَجدِ  ِمغَ  الت َساـَ  َفِإف  "  َتام ةٍ "  ِمغْ  َأْحَدغَ {  
 َقْبَموُ  َنْقزٍ  ِبُحُرػؿِ  ُيْذِعخُ  (َتع  ): َكِقيلَ ،  ِصَفاِتَيا ِفي َنْقزٍ  اْحِتَساؿَ  َنَفى َكِإن َسا
 (ٖ)"  ِبَحِلظَ  ُيْذِعخُ  اَل  (كسل)ك

ُسُل َكَسااًل، َكَسَل الذيُء َيكْ بيشسا اكتفى الخميل كاألزىخؼ بأف داللة : 
ـُ ال ِحؼ،  كأكسمُت الذيَء َأؼ َأْجَسْمُتُو كَأْتَسْسُتوُ   ، ُيَجد أ ِمْشُو َأْجداؤهُ  كالكساُؿ: الت َسا
 (ٗ) .ُيَقاؿ: َلَظ ِنْرُفُو، كَبْعُزو، ككسالوُ 

يادةُ : كالَكساؿُ  الشاِقز، مغ َنَقز ِبَسا اإِلْتيافُ : الّتساـُ  كقيل :  عمى الدِّ
ـِ،  الَ  َأّنو ِإالّ  الَخْمقِ  تاـّ  رُجلٍ  ِمغْ  - هَغيخَ  َأك َعَخِبًيا - الدامعُ  َيْفَيعُ  َفبَل  الت سا
و كاملٍ  مغ َكَيْفَيعُ  أَْعزائو، ِفي َنْقَز   كالُحْدغِ  الت ساـِ  عمى زائجٍ  ِبَسْعَشىً  َكَخر 

                                                 

 ٖٕٚ( تفديخ القخآف الكخيع )ابغ الؿيع( ص ٔ)
 ، مؤسدة الشذخ اإلسبلمي٘ٔ،  ٗٔ( الفخكؽ المغػية ص ٕ)
 ٜٚ، البحث الجاللي عشج العبلمة الديػشي ص  ٖٚٙ/  ٕ( اإلتقاف ٖ)
 ـ )ؾ ٜٛ٘/ ٔٔلداف العخب  ( ـ ؿ )ؾ،ٛٗٔ/ ٓٔ، تيحيب المغة ٖٛٚ/ ٘( العيغ ٗ)

 ؿ( 
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 ُيْصَمق َكقج ، َأَخز   َفُيػَ  كِزياَدة، َتساـٌ  فالَكساؿ الَعَخضي، َأك الحاتيِّ  كالَفْزلِ 
ًزا، اآلَخخِ  عمى ُكلٌّ  } :َتعاَلى قػُلو َكَعِميوِ  َتَجػ         

        }  ،الَكساؿ ِبِخبلؼ َنْقزٍ  َسْبقَ  َيْدَتْجِعي الّتساـ: َكقيل .

، "  (ٔ)"َكْجو  ُكلِّ  مغ َمِديجٌ  اءىاَكر  َلْيَذ  غاَيةٍ  ِإَلى االْنِتياء الَكساؿُ : َكقيل 
: }تعالى قاؿ           ذلظ َأف تشبييا{  
 (ٕ)"  الػلج صبلحُ  بو يتعم ق ما غاية

ا في القخآف الكخيع أرػ كتع  ( كداللِتيس -سلمغ خبلؿ استقخاء لفطي ) ك
الػاجب ،  لَ عْ كساؿ أعمى مغ التساـ ، فالتساـ قج يكػف فِ أف ال -وهللا أعمع  -

الكساؿ الػصػؿ إلى الغاية  : لكغ الكساؿ فعل الػاجب كزيادة ، كبعبارة أخخػ 
  ٓالكساؿ ال يدبقو نقز : القرػػ التي ليذ بعجىا شيء ، كأيزا

كقج جسع الحق بيشيسا في ىحا السػشغ ؛ ألف سياؽ الكبلـ عغ اكتساؿ 
شظ أف الجيغ اإلسبلمي يذسل جسيع أمػر الحياة ، كيعع جسيع كال ، الجيغ

 َكُحُجكِدؼ َعَمْيُكعْ  َفَخاِئِزي اْلُسْؤِمُشػفَ  َأي َيا َلُكعْ  َأْكَسْمتُ  أحػاؿ اإلنداف فػ : " اْلَيْػـَ 
 ِفي ِمْشوُ  تُ َأْنَدلْ  َما َذِلظَ  ِمغْ  ، َكَتْشِديِمي َكَحَخاِمي َكَحبَلِلي ، َكَنْيِيي ِإي اُكعْ  َكَأْمِخؼ  ،

 ال ِتي َكاأْلَِدل ةُ  ، َرُسػِلي ِلَدافِ  َعَمى ِبَػْحِيي ِمْشوُ  َلُكعْ  َبي ْشتُ  َما َكِتْبَياِني ، ِكَتاِبي
 َلُكعْ  َفَأْتَسْستُ  ، ِديِشُكعْ  َأْمخِ  ِمغْ  ِإَلْيوِ  اْلَحاَجةُ  ِبُكعُ  َما َجِسيعِ  َعَمى َلُكعْ  َنَرْبُتَيا
، فقخف القخآف بيغ الكساؿ  (ٖ) اْلَيْػـِ " َىَحا َبْعجَ  ِؼيوِ  ِزَياَدةَ  َفبَل  ، َذِلظَ  َجِسيعَ 

                                                 

 ( ــ  )تَ  ٕٖٖ، ٖٖٔ/ ٖٔ( تاج العخكسٔ)
 ٖٛٛ/  ٗ( برائخ ذكؼ التسييد في لصائف الكتاب العديدٕ)
 ٓٛ/ ٛ( جامع البياف ٖ)
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اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َكَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع فػ "  ٓكالتساـ ليذسل ما يكتسل كما يتع
ْكَساِؿ أِلَن ُو اَل ِنْعَسَة َأَتع  ِمْغ ِنْعَسِة اإْلِ    (ٔ) "ْسبَلـِ ِنْعَسِتي ِبَدَبِب َذِلَظ اإْلِ

 ( ؽٌ يْ لَ  – بُ عِ ) لَ  -ٙٔ

قاؿ ف، قجـ هللا سبحانو كتعالى المعب عمى الميػ في أربعة مػاضع 
:تعالى          [43:مهاآليتاألوعاوسىرة]،

:سبحاوهوقال               

عزوجم،وقال [05:اآليتمهاألوعاوسىرة]:          

   ] مهاآليتدمحمسىرة وقال [47: : سبحاوه،          

                      [  سػرة
 قاؿ تعالى :،  ، كقجـ الميػ عمى المعب في آيتيغ [ٕٓ: مغ اآلية  الحجيج

           [  مغ اآلية  العشكبػتسػرة :

 : عد مغ قائلاؿ ، كق [ٗٙ            

      [  مغ اآلية  األعخاؼسػرة :٘ٔ]

قخف  حيث،  ( الميػ كالمعب)  اتمغ أبخز ألفاظ االقتخاف الجاللي لفط
المعب سبحانو ـ قج  في أكثخ مغ مػضع ، ك بيشيسا  –سبحانو كتعالى  -الحق 

، كاشتيخ اقتخاف الميػ بالمعب مع أف ـ الميػ عمى المعب قج  كسا عمى  الميػ 
عب ؟ ، كما الجاللة مبلقة الجاللية بيغ الميػ كالداللتيسا متقاربة ، فسا العَ 

                                                 

 ٜٕٛ/ ٔٔ( مفاتيح الغيب ٔ)
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بأمخ  -السخادة مغ التقجيع كالتأخيخ بيغ الميػ كالمعب ؟ ىحا ما سأحاكؿ بيانو
 ؼيسا يمي:   -هللا 

ق الميػػػػػ مػػػػع المعػػػػب فػػػػي أف  كػػػػبًل مشيسػػػػا مػػػػغ األعسػػػػاؿ التػػػػي تحقػػػػق يتفػػػػ
،  (ٔ) ف الميػػػ : المعػػب إ اْبػػِغ َعب ػػاسٍ  حتػػى قػػاؿ، لئلندػػاف االسػػتستاع كالتخؼيػػو 

ػْيءِ  َلَيػْػتُ : ُيَقػاؿُ . الم ِعػب: الم ْيػػُ : "  قاؿ ابغ األثيخ ك  ْيػتُ  َلْيػػًا، َأْلُيػػ ِبالذ   كَتَمي 
 َأؼْ  َكػػػػَحا، َعػػػػغْ  كَأْلَيػػػػاه. َغْيػػػػِخهِ  َعػػػػغْ  ِبػػػػوِ  كَغَفْمػػػػتَ  كَتذػػػػاَغْمَت، ِبػػػػوِ  َلِعْبػػػػتَ  ِإَذا ِبػػػػِو،
عسل كل مشيسا مكاف اآلخخ ، كبدبب ىحا التذابو الجاللي الكبيخ استُ  (ٕ)"َشَغمو

عشػػج االنفػػخاد ، لكػػغ عشػػج اقتخانيسػػا  يكػػػف لكػػل مشيسػػا داللػػة خاصػػة بػػو ، كقػػج 
 بكل مشيسا  اختمف العمساء في تحجيج الجاللة الخاصة 

دػػاف عسػػا ىػػػ كاجػػب عميػػو كمصمػػػب فقيػػل  : الميػػػ ىػػػ مػػا  يذػػغل اإلن
ػػيِ كيُ  يػػوشِ عْ يَ  عّسػػا اإلندػػاف يذػػغل مػػا: الم ْيػػػُ قػػاؿ الخاغػػب : " ، مشػػو يقػػاؿ: ٓٓٓوس 
 ،  (ٖ)"  كحا. أؼ: شغمو عّسا ىػ أىّع إليوَأْلياُه 

المعب  يشساب،  (ٗ)عشي" يَ  كعسا الخيخ عغ أليى باشل كل:  الميػفػػ : " 
قج ال يذغل اإلنداف عسا ىػ كاجب عميو ، كقج ذىب الخازؼ إلى أف المعب 

: لميػ : اإلعخاض عغ الحق ، كأيًزااالنذغاؿ بالباشل كاإلقجاـ عميو  بيشسا ا
المعب ما يذغل اإلنداف عغ الػاجب عميو ؼيجعمو يقرخ في أداء ما ىػ 

ناقرا أك غيخ ذلظ ، بيشسا  كاجب عميو  كمصمػب مشو بالتأخيخ أك االتياف بو
يو ما ىػ كاجب دِ شْ يُ : بسعشى ،  الميػ يذغل اإلنداف عغ الػاجب عميو كميةً 

                                                 

 ٜٔٗٔ/ ٘( تفديخ القخآف العطيع البغ أبي حاتع ٔ)
 ٕٕٛ/ ٗ الشياية في غخيب الحجيث ( ٕ)
 ػ( ق ) ؿ ٛٗٚ( السفخدات في غخيب القخآف ص ٖ)
 ٜٓٗ/ ٖ( الكذاؼ ٗ)
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َما اْلَفْخُؽ َبْيَغ الم ْيِػ َكالم ِعِب، جاء في مفاتيح الغيب : " عميو فبل يقػـ بو ، 
، َوْجَيْيِؼ  َفَشُقؽُل اْلَفْخُق ِمؼْ َحت ى َيِرح  َعْصُف َأَحِجِىَسا َعَمى اآْلَخِخ؟ 

ْعَخاُض  : َأف  ُكل  ُشُغٍل ُيْفَخُض َأَحُجُىَسا ، َفِإف  اْلُسَكم َف ِإَذا َأْقَبَل َعَمْيِو َلِدَمُو اإْلِ
ُ َتَعاَلى، َفال ِحؼ ُيْقِبُل َعَمى   ّ َعْغ َغْيِخِه َكَمْغ اَل َيْذَغُمُو َشْأٌف َعْغ َشْأٍف ُىَػ 

ْعَخاُض َعِغ اْلَحقِّ  الباشل لمحة يديخة زائمة ِؼيوِ  ْؾَباُؿ َعَمى اْلَباِشِل ، َيْمَدُمُو اإْلِ َفاإْلِ
ْنَيا َلِعٌب َأْؼ ِإْؾَباٌؿ َعَمى اْلَباِشلِ  ْعَخاُض َعِغ اْلَحقِّ َلْيٌػ، َفالج  ، َكَلْيٌػ  َلِعٌب َكاإْلِ

 َٓأْؼ ِإْعَخاٌض َعِغ اْلَحقِّ 

ْيَء َعَمى َغْيِخِه اَل َمَحاَلَة  ُىَػ َأف  اْلُسْذَتِغَل ِبَذْيءٍ  : الثَّاِني  ُح َذِلَظ الذ  ُيَخجِّ
ـُ  َحت ى َيْذَتِغَل ِبِو، َفِإم ا َأْف َيُكػَف َذِلَظ الت ْخِجيُح َعَمى َكْجِو الت ْقِجيِع ِبَأْف َيُقػَؿ ُأَقجِّ

ْعَخاِض َعَمى َكْجِو ااِلْسِتْغخَ  آِتي ِبِو َبْعَجُه َأْك َيُكػفُ  َىَحا َكَذِلَظ اآْلَخخُ  اِؽ ِؼيِو َكاإْلِ
ْصَخْنَج ، َعْغ َغْيِخِه ِباْلُكمِّي ِة  ِليُل َعَمْيِو ُىَػ َأف  الذِّ ُؿ َلِعٌب َكالث اِني َلْيٌػ، َكالج  َفاأْلَك 

ـَ َكَغْيَخُىَسا ِمس ا َيْقُخُب ِمْشُيَسا اَل ُتَدس ى آاَلِت اْلَسبَلِىي ِفي اْلُعْخؼِ  ،  َكاْلَحَسا
ْنَداَف َعْغ ؛ َكَغْيُخُه ِمَغ اأْلَْكَتاِر ُتَدس ى آاَلِت اْلَسبَلِىي َكاْلُعػُد  أِلَن َيا ُتْمِيي اإْلِ

ْنَيا ِلْمَبْعِس َلِعٌب َيْذَتِغُل ِبِو َكَيُقػُؿ َبْعَج  َغْيِخَىا ِلَسا ِفيَيا ِمَغ الم ح ِة اْلَحاِلي ِة، َفالج 
ْغِل َأْشَتِغُل ِباْلِعَباَدِة  َدى اآْلِخَخَة ، َكِلْمَبْعِس َلْيٌػ َيْذَتِغُل ِبِو َكَيشْ  َكاآْلِخَخةِ َىَحا الذ 

 (ٔ) " ِباْلُكمِّي ةِ 

كالغاية كشبيعة كل  بيشسا فخؽ ابغ عاشػر بيشيسا مغ حيث اليجؼُ 
، َأْؼ َيْذَتِغُمػَف ِبِو َعِغ اأْلُُمػِر  َكالم ْيُػ: َما َيْمُيػ ِبِو الش اُس فقاؿ  : "  ، مشيسا
َرةِ اْلسُ  ِبِو  َكالم ِعُب: َما ُيْقَرجُ  ُيُع اْلَخِمي ُة َعِغ اأْلَْعَساِؿ.َأْك َيْعُسُخكَف ِبِو َأْكَقاتَ  َكجِّ

  (ٕ)"  اْلَيْدُؿ َكااِلْنِبَداطُ 
                                                 

 ٘ٚ/ٕ٘( مفاتيح الغيب ٔ)
 ٖٔ/ٕٔ( التحخيخ كالتشػيخ ٕ)
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َكالم ِعُب: َعَسٌل َأْك َقْػٌؿ ِفي ِخف ٍة َكُسْخَعٍة كقاؿ في مػشغ آخخ : "  
يَجٌة َبْل َغاَيُتُو ِإَراَحُة اْلَباِؿ َكَتْقِريُخ اْلَػْقِت َلْيَدْت َلُو َغاَيٌة ُمفِ ، َكَشْيٍر 

ِغيِخ َكَعْقِل اْلُسْتَعبِ  ْكَثُخُه ، َكأَ  َكاْسِتْجبَلُب اْلُعُقػِؿ ِفي َحاَلِة َضْعِفَيا َكَعْقِل الر 
ْبَيافِ  ِبيِّ ، َكُىَػ ِري َقاُلػا َكِلَحِلَظ َفُيَػ ُمْذَتقٌّ ِمَغ الم َعابِ  ، أَْعَساُؿ الرِّ ُق الر 

اِئُل.  الد 

ْنَداُف ِمس ا َتْخَتاُح ِإَلْيِو َنْفُدُو ،  َكِضج  الم ِعِب اْلِجج   َكالم ْيُػ: َما َيْذَتِغُل ِبِو اإْلِ
َفبَل ُيْصَمُق ِإال  َعَمى َما ِؼيِو اْسِتْسَتاٌع َكَلح ٌة ،  ِفي ااِلْشِتَغاِؿ ِبِو َعْقُموُ َكاَل َيْتَعُب 

ْيَػِة.مَ ءَ ُمبَل كَ   ٌة ِلمذ 

. َفُيَسا َيْجَتِسَعاِف ِفي  َكَبْيَغ الم ْيِػ َكالم ِعِب اْلُعُسػـُ َكاْلُخُرػُص اْلَػْجِيي 
َكُيَقاِرُنُو َشْيٌء ِمَغ اْلِخف ِة َكالص ْيِر َكالص َخِب َكالم ْيِػ ، اْلَعَسِل ال ِحؼ ِؼيِو ُمبَلَءَمٌة 

ْبَياِف. َكَيْشَفِخُد الم ْيُػ ِفي ِعُب ِفي َلِعبِ َكَيْشَفِخُد الم   ،الشَِّداءِ بِ  َنْحِػ اْلَسْيِدِخ  الرِّ
ْيجِ   (ٔ) " َكالر 

اْلَعَبُث ، سسيت : ، كالمعب الميػ ىػ: االستستاع بمّحات الجنياكقيل : " 
 في اإلؾباؿ ألنيا فانية، كقيل: الميػ اإلعخاض عغ الحق، ك المعب ؛ بيا

 (ٕ)" عمى الباشل
خاص كالميػ فالمعب  ا ، كخرػص اج إلى أف بيشيسا عسػمكذىب مجاى

ضج ما ذىب إليو أبػ ىبلؿ ، كىػ  (ٖ) "َلْيػٌ  ُكلٌّ َلِعبٍ  فقاؿ : "،  عاـ
أِلَف ؛ َكقج يكػف لعب َلْيَذ بميػ ، نو اَل َليػ ِإال  لعب إ قاؿ :"العدكخؼ حيث 

َكِإن َسا ، ؿ لَحِلظ َليػ َكاَل ُيَقا، الّمعب يكػف لمتأديب كالمعب بالذصخنج َكَغيخه 
                                                 

 ٖٜٔ/ٚ( التحخيخ كالتشػيخ ٔ)
 ٖ٘ٚ/٘ٔ( المباب في عمـػ الكتاب ٕ)
 ٛٔ/ ٖٔ( تفديخ ابغ أبي حاتع ٖ)
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مغ َقْػليع ،  ل َعس ا َيْعِشيغأِلَن ُو يذ؛ َكسسي ليػا ، ب نفعا قِ عْ لعب اَل يُ الميػ 
ْيء َأؼ شغمشي  : َكِمْشو َقْػلو َتَعاَلى ، ألياني الذ        [   سو

" [3: اة    التكاث 
 (ٔ)  

 اف بيغ الميػ كالمعب تذابيً : ىإ غ خبلؿ ما سبق أستصيع أف أقػؿم
ا داللتو لكل لفع مشيلكغ يبقى ، في السعشى العاـ  ، كتجاخبًل اكبيخً  ادالليً 

: أف الميػ في الغالب يذتسل عمى السحـخ  مغ أىع ىحه الجالالت، ك الخاصة 
ـ ، يجؿ عمى ذلظ كصف خ  حَ بيشسا المعب في الغالب ال يذتسل عمى السُ ، 

فقاؿ : " ، عشجه  لبابٍ  اقج جعل اإلماـ البخارؼ ذلظ عشػانً ،  ك الميػ بالباشل 
  (ٕ)"  ا َشَغَمُو َعْغ َشاَعِة هللاِ باب ُكل  َلْيٍػ َباِشٌل إذَ 

أؼ غايتو التقريخ في ، أيزًا : المعب قج ال يسشع مغ الؿياـ بالػاجبات 
ِو َنْفعًا: إن سا أْنت يْ ُيَقاؿ لُكلِّ َمْغ َعِسل َعَسبًل اَل ُيْجِجؼ َعمَ "  فػ، بعس األمػر

 (ٖ)" الِعب

كبشاء  مغ الؿياـ بالػاجبات ، كيسشع، بيشسا الميػ يرج عغ ذكخ هللا 
 عمى ذلظ يكػف الميػ أقػػ مغ المعب في الرج عغ ذكخ هللا كفعل الػاجبات

في القخآف الكخيع حيث تدتخجـ في  (ك ق ؿ) كيؤكج ذلظ داللة مادة ، 
 تعالى : قاؿ. معخض الرج عغ ذكخ هللا        

         [  مغ اآلية   السشافقػف سػرة :ٜ] 
،  ِ  ّ يعشي: عغ شاعة هللا ، " يعشي: ال تذغمكع أمػالكع َكال َأْكالُدُكْع َعْغ ِذْكِخ 

                                                 

 ٕٗ٘( الفخكؽ المغػية ص ٔ)
  ٙٙ/ ٛ( صحيح البخارؼ ٕ)
 ٖٕ٘/ ٗ( الشياية في غخيب الحجيث كاألثخٖ)
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: ، قاؿ تعالى (ٔ)  تعالى "            

    [  مغ اآلية  الشػرسػرة :ٖٚ]  َميع عغ صبلتيع في غَ ذْ أؼ: ال ي

:  ، قاؿ تعالى(ٕ)"  ىحه السداجج شيء            

     [  اآلية  الحجخسػرة :ٖ] ُمَحس ُج، : " َذْرُىْع َيا أؼ 
ْنَيا َكَيَتَست ُعػا َكُيْمِيِيُع َيْذَغُمُيْع اأْلََمُل  اِمْغ َلح اِتي َيْعِشي: ال ِحيَغ َكَفُخكا َيْأُكُمػا ِفي الج 

يَساِف َكالص اَعةِ  ِيْع ِمَغ اإْلِ ،  (ٖ) " َعِغ اأْلَْخِح ِبَحطِّ     

          [  مغ اآلية  لقسافسػرة :ٙ]  "
ِ " َسِبيلِ  َعغْ  ِلئْلِْضبَلؿِ  اْلَحِجيثِ  َلْيػَ  َيْذَتِخؼ  َأن وُ : َكاْلَسْعَشى أؼ: ما "  ، (ٗ) ّ 

اديث التي ال أصل ليا، كالخخافات التي ال ى بو عسا يقخب إلى هللا كاألحي  مَ يُ 
قاؿ تعالى : ك  ،(٘)"  الكبلـ ظ، كفزػؿِ زاحِ حؿيقة ليا، كالسَ    

    [    3: اة    التكاث سو]  يقػؿ: شغمتكع السباىاة كالسفاخخة بكثخة "
الى:قاؿ تع ،(ٙ)" كالعجد عغ شاعة رّبكع كما يشجيكع مغ سخصو عميكع الساؿ

                  [  سػرة
ج ذلظ ما ذكخه الذعخاكؼ أف المعب قبل التكميف كيؤك،  [ٚٔ: اآلية  األنبياء

                                                 

 ٖ٘ٗ/ ٖ( بحخ العمـػ ٔ)
 ٘ٔٔ٘/ ٛ( اليجاية إلى بمػغ الشياية ٕ)
 ٓ٘/ ٖ( معالع التشديل في تفديخ القخآف ٖ)
 ٕٓٚ/  ٗ( فتح القجيخٗ)
 ٖٔٙ/ ٗالبحخ السجيج في تفديخ القخآف السجيج  ٘))
  ٕٙٚ/ ٓٔ( الكذف كالبياف عغ تفديخ القخآف ٙ)
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، ألنو لع يرج عغ ذكخ هللا بيشسا يدسى ليػا بعج التكميف ؛ ال يدسى ليػا 
الميػ كالمعب عبث، لكغ يختمفاف مغ " : ف  بو  فقاؿ مِّ كُ  األنو َصٌج عس  

ناحية أخخػ، فالمعب حخكة ال فائجة مشيا، لكشو ال يرخفظ عغ كاجب يعصي 
إذف: فالمعب لسغ  ، ، كالػلج حيغ يمعب، فالمعب ال يرخفو عغ شيء فائجة

فتخؾ ما  لع يبمغ، أّما البالغ السكمف فالمعب في حقِّو يدسى َلْيػًا، ألنو ُكمِّف
 (ٔ) "الحجيث ا عغ الػاجب، كمشو: َلْيػُ ، كَليَ  إلى ما لع يكّمف بو ُكمِّف بو

 (   لٌ فْ كِ  – يبٌ ِر ) نَ  -ٚٔ

مغ اآليات القخآنية التي يبخز فييا االقتخاف بيغ األلفاظ الستذابية 
 الجاللة قػلو تعالى:            

                  [ 
 [٘ٛ: اآلية  الشداءسػرة 

 لفطيغ متذابييغ داللًيا ىسا لفطا حيث جسعت اآلية الكخيسة بيغ 
ع الشريب إف ل( ؛ ألف لفع الكفل متذابو في الجاللة مع لففْ )الشريب كالكِ 

لع تكغ دالالتيسا كاحجة في االستعساؿ ، كالكبلـ ىشا ليذ في الفخكؽ الجاللية 
بقجر ما ىػ إثبات أف المفطيغ الستذابييغ في الجاللة ال يقػماف مقاـ 

داللة لفع  بعزيسا البعس إذ لػ كانت داللة لفع )الشريب( ىي نفَذ 
في  كلسا استعسل الشريبَ )الكفل( لسا غايخ الحق سبحانو كتعالى بيشيسا ، 

في جانب الديئة ، لكغ لسا غايخ سبحانو كتعالى  جانب الحدشة ، كالكفلَ 
السعشى العاـ ، ىحا  خاصا بو غيخَ  بيشيسا دؿ ذلظ عمى أف لكل لفع معشىً 
 كيتزح ذلظ ؼيسا يمي:  ، السعشى الخاص ىػ الحؼ يدتجعيو الدياؽ

                                                 

 ٕٓٙٔٔ،  ٜٕ٘ٔٔ/ٛٔ( تفديخ الذعخاكؼ ٔ)
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: ؿ الخميل : " الِكْفلُ قا ، الشريب: ذىب أىل المغة إلى أف الكفل 
 مغ نريبٌ  فقالػا : أؼْ  ، كعمى ذلظ فدخه بعس العمساء، ( ٔ)الشريب " 

كقاؿ ابغ ، (ٕ)  شيء مشو زقُ شْ يَ  أف غيخ مغ السقجار في ليا مداكٍ  ِكْزرىا
كالِكْفُل: ، كبيحا فدخه القخشبي فقاؿ : "  (ٖ)كالحّع "  الش ِريب: : " الِكْفل دريج

، (٘)"اْلَحع   -اْلَفاءِ  َكُسُكػفِ  اْلَكاؼِ  ِبَكْدخِ  -" اْلِكْفلُ   : كقيل (ٗ)" بُ الحع  كالش ِري
 (ٙ)" لكمشيا الِسثْ ، ؼ اكِ دَ الكفل في المغة الشريب السُ فػػ " 

 (ٛ) " َخْيًخا َكاَف َأْك َشًخا (ٚ)ِمْغ ُكلِّ َشْيٍء أما الش ِريُب فالَحع  

ـ لمكفل ىػ )الشريب( ، لكغ لو أف السعشى العا -وهللا أعمع  -كأرػ 
داللة خاصة بو ، باإلضافة إلى السعشى العاـ ىي )السثل( فسغ معاني الكفل 

                                                 
، معاني  ٕٓٛ/ ٔيشطخ : معاني القخآف لمفخاء ك ) ؾ ؿ ؼ ( ، ،  ٖٖٚ/ ٘( العيغ (ٔ

، المغات في ) ؾ ؿ ؼ (  ٓٗٔ/  ٓٔ، تيحيب المغة  ٘ٛ/ ٕالقخآف كإعخابو لمدجاج 
 ٓٔٛٔ/ ٘، الرحاح ٙ٘القخآف ص 

، مختار الرحاح  ٜ٘ٛ٘/ٜؿ( ،  شسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ  ؼ ) ؾ
 ٔٗٔآف ص ؿ( ، التبياف في تفديخ غخيب القخ  ؼ )ؾٕٔٚص
، محاسغ ٕٛيب القخآف ص، تفديخ غخ ٕٙٙ/ٚٔ( الجامع ألحكاـ القخآف(ٕ

 ٕٓٗ/ٖالتأكيل
 ؿ( ؾ  )ؼٜٜٙ/ ٕجسيخة المغة  ((ٖ
  ٕٙٙ/ٚٔ ( الجامع ألحكاـ القخآف(ٗ
 ٗٗٔ/ ٘( التحخيخ كالتشػيخ (٘
 ٘٘ٔ( لسدات بيانية لدػر القخآف الكخيع ص (ٙ
، شسذ  ٛٓٛفي غخيب القخآف ص  ، السفخدات)ص ف ب(  ٖٗٗ/ ٛ(  السحكع (ٚ

، تاج العخكس  ٔٙٚ/ ٔ، لداف العخب  ٚٔٙٙ/ ٓٔالعمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ 
 ب( ص )فٕٕٙٓ/ ٗ، السعجع االشتقاقي  ٕٜ٘/ ٕ، السعجع الػسيط ٕٙٚ/ ٗ
 ٗٗٔ/ ٘( التحخيخ كالتشػيخ (ٛ
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ى العاـ ، بالسعشَ  ل، ىحه الجاللة الخاصة ىي السخادة ىشا كليذ الجاللةُ ثْ السِ 
: ما جاء في تيحيب المغة :" ُيَقاؿ: ل ثْ كالجليل عمى أف مغ معاني الكفل السِ 

 :اْلَحاِرث بغ َعْسخك ِمْثٌل ، َقاؿَ  َمالو َأؼ: ِكْفلٌ  لُفبَلف َما
 (ٔ) ِكْفل َقْؽِمَيا، ِفي َلَيا، يؽَججْ      َوَلػْ  اْلَبِعيِخ، َظْيخَ  ِبَيا َتْعمؽ

  (ٖ)اْلِسْثُل"  اْلِكْفلُ فػ "  (ٕ) ِمثل" ِبَسْعشى كَأّنو

 ، ىي السخادة -التي ىي الِسثل  –كالجليل عمى أف الجاللة الخاصة 
استخجاـ الشريب مع الكفل، فمسا استخجـ القخآف الكخيع الشريب مع الحدشة 
، كعجؿ عغ الشريب إلى الكفل مع الديئة دؿ عمى أف الكفل لو داللة 

كالدشة الشبػية  كيؤيج ذلظ استخجاـ القخآف الكخيعخاصة غيخ داللة الشريب ، 
 لمكفل بسعشى )السثل( ، فقج قاؿ تعالى: "              

                   [  اآلية مغ  الحجيجسػرة :
 مغ مثميغ ، " أؼ( ٗ) " اْلِكْفبَلِف: ِضْعَفاِف ِمَغ اأْلَْجِخ ِبِمَداِف اْلَحَبَذِة " [ٕٛ

َغاَيَخ ِفي الش ِريِب َفَحَكَخُه ِبَمْفِع كَ ،  (٘)"  ملسو هيلع هللا ىلص ودمحم بعيدى إيسانكع عمى األجخ

                                                 
/ ٔٔف العخب ، لدا( ؼ ؿ )ؾٔٗٔ/ ٓٔ( البيت مغ )الكامل( ، في : تيحيب المغة (ٔ

 ؿ(  ؼ )ؾ ٕٖٖ/ٖٓ، تاج العخكس ٜٓ٘
 ؼ( ؿ ، )ؾ ٔٗٔ، ٓٗٔ/  ٓٔ( تيحيب المغة (ٕ
 ٗٗٔ/٘يشطخ : التحخيخ كالتشػيخ ك ،  ٕٖٚ/ ٖ البحخ السحيط ((3
، التػضيح لذخح ٕٙٙ/ ٚٔ، الجامع ألحكاـ القخآف ٖٛٗ/ ٕٕ، ٖٔ/ ٔ( جامع البياف (ٗ

 ٖٔٗ/ ٕٛالجامع الرحيح
، تفديخ غخيب ٚٓ٘/ ٛٔ، المباب في عمـػ الكتاب ٕٙٙ/ ٚٔلقخآف ( الجامع ألحكاـ ا(٘

 ٕٛغخيب القخآف ص 
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خِّ  يَِّئِة، أِلَن ُو َأْكَثُخ َما ُيْدَتْعَسُل ِفي الذ  َفاَعِة الد   َقجِ  َكافَ  َكِإفْ  اْلِكْفِل ِفي الذ 
   ِلَقْػِلو اْلَخْيخِ  ِفي اْسُتْعِسلَ            

(ٔ)  

عشجما استخجـ الكفل في جانب  -انو كتعالى سبح –ع أف الحق بلحَ كيُ 
الخيخ ضاعفو ؛ ألف السقرػد بو مثل أك ضعف األجخ ، فالحجيث كاف عغ 

أف هللا  ملسو هيلع هللا ىلصكآمشػا بسحسج  -عميو الدبلـ  -الشرارػ الحيغ آمشػا بعيدى 
يَساِنِيْع ِبِعيَدى، َكَتْرِجيِقِيْع ِبا:َقاَؿ يؤتييع مثميغ أك ضعفيغ : "  لت ْػَراِة َأْجَخْيِغ إِلِ

ْنِجيِل، َكِإيَساِنِيْع ِبُسَحس ٍج َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم َع َكَتْرِجيِقِيْع ِبوِ     (ٕ)" َكاإْلِ

ّ ِ  اْمَخأَةً  ملسو هيلع هللا ىلص َصاٍء، َقاَؿ: َأَتِت الش ِبي  َعْغ عَ ك  ، ِإف  َعَمي   ، َفَقاَلْت: َيا َرُسػَؿ 
َؽ ِبِعْذِخيَغ دِ  ْرَىًسا، َكِلي َزْكٌج َفِقيٌخ، َأَفَتْجِدُغ َعشِّي َأْف أَْعِصَيَيا َنْحًرا، َأْف َأَتَرج 

   (ٖ)" َكَلِظ ِكْفبَلِف ِمَغ اأْلَْجخِ ، َنَعْع " ِإي اُه؟ َقاَؿ: 

ه تجؿ عمى أف الكفل بسعشى السثل ، ألف كأيزا قػاعج اإلسبلـ كمبادؤ 
بيشسا الحق تعالى يجازؼ عمى الحدشة بعذخ أمثاليا إلى سبعسائة ضعف، 

يجازؼ عمى الديئة بسثميا فقط ، كمغ ثع جاء الشريب مع الحدشة ؛ ألف 
فقج يجازيو الحق بأكثخ مغ عذخة أمثاؿ ، أما  ،الشريب يحتسل القميل كالكثيخ

ػ إال بالسثل ، كمغ ثع عبخ عغ ذلظ بالسثل كليذ في جانب الديئة فبل يجازِ 
: الحدشة في فقاؿ بيشيسا ؽَ خ  فَ  عمِ فَ : قيل بالشريب ، قاؿ الخاغب : "  فإف

ؼيسا  يقاؿ الشريب كاف لسا أنو يجػز: ؟ قيل(ِكفلٌ ) الديئة كفي ،(َنِريبٌ )
 تشبيًيا بمفع الكفل الديئة في جاء السثل في إال يقاؿ ال كالكفل كيكثخ، يقل

                                                 
  ٕٖٚ/ ٖ( البحخ السحيط (ٔ
 ٜٕٗ/ ٕٕ( جامع البياف (ٕ
،  كتاب الرجقات ، َباٌب: َتْفِزيُل  ٚٚٚ( الحجيث في : األمػاؿ البغ زنجػيو ص (ٖ

َجقَ  َجَقِة َعَمى اْلَقَخاَبِة َعَمى َغْيِخَىا ِمَغ الر   ( ٖٙٗٔاِت ، حجيث رقع )الر 
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 : قاؿ ما إلى كإشارةً  السساثمة، معشى عمى             

     [  مغ اآلية  األنعاـسػرة :ٔٙٓ] (ٔ) 

،  كجو اختيار الشريب في الحدشة كقج أشار الذياب الخفاجي إلى : "
ألّف جداء ؛ ذلظ أّف الشريب يذسل الديادة  ةُ تكالكفل في الديئة، كنك

ل ثْ فاستعيخ لمسِ ؛ ب عْ الر   خكبُ سَ ف، كأما الكفل فأصمو الْ زاعَ الحدشات يُ 
إذ لع يزاعف الديئات ؛ إلى لصفو بعباده  محا اختيخ إشارةً ف، السداكؼ 
   (ٕ)" كالحدشات

ٔٛ-  )  -   ) 

 قاؿ تعالى :           

        [  اآلية  فاشخسػرة :ٖ٘]  

ألف الحياة دار ابتبلء فسا مغ  ؛كعشاء كمذقة  عسل كتعبٍ الجنيا دار 
شيء في الحياة إال كيتبعو تعب  بخبلؼ  اآلخخة فيي دار راحة كاشسئشاف ، 

ىحا في . كما مغ إنداف يعسل عسبًل في الجنيا إال كيمحقو تعب كعشاء كإجياد 
رخ حق البذخ أما الخالق سبحانو كتعالى فمو الكساؿ كالجبلؿ ، كلحلظ اقت

كفي حق البذخ في اآلخخة  عد كجلالقخآف الكخيع عمى نفي التعب في حقو 
فقط ، كاستعسل القخآف الكخيع في نفي ذلظ لفع ) المغػب ( في مػضعيغ فقط 

                                                 
 ٖٔٙٔ( تفديخ الخاغب األصفياني ص (ٔ
َياِب َعَمى تْفديِخ الَبيَزاِكؼ (ٕ ، ٚ٘ٔ/ ٗ، يشطخ : ركح السعاني ٔٙٔ/ ٖ( َحاِشيُة الذِّ

 ٕٕٗ/ ٖ، محاسغ التأكيل ٛ٘ٔ
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مشفخدًا في قػلو تعالى :  مخةً ، في القخآف الكخيع         

             [  اآلية  ؽسػرة :
عشجما حكى عغ حاؿ السؤمشيغ في اآلخخة  بَر ، كمخة مقتخًنا مع الش   [ٖٛ

 كأنيع ال يسديع عشاء كال تعب في قػلو تعالى :     

      ( غػ كالم   الش َربفقخف بيغ ) مع أنيسا مغ األلفاظ ب
، حيث اتفق المغػيػف كالسفدخكف عمى أف داللة  القخآنية الستذابية الجاللة

الشرب كالمغػب متقاربة جًجا لجرجة أف أحجىسا يغشي عغ اآلخخ في بعس 
األحياف ، لكغ اقتخانيسا يعصي بعًجا داللًيا زائًجا عغ السعشى األصمي العاـ، 

  كؼيسا يمي بياف ذلظ :  ،ى تمظ الجالالت السخادة كقج اجتيجكا في الػقػؼ عم
قاؿ ، لعشاء كاإلعياء داللة الشرب كالمغػب في المغة : التعب كا أوالا :
: الش َربُ ، كيقػؿ ابغ فارس  : "  (ٔ)كالت َعُب "  اإِلعياء:  الش َربُ  : "الخميل 
ْنَدافَ  َأف   َكَمْعَشاهُ  اْلَعَشاُء، ، كالمغب :  (ٕ)"  ُيْعِييَ  َحت ى َتِرًباُمشْ  َيَداؿُ  اَل  اإْلِ
ة،   (ٖ)"  كاإلعياء الت َعب  (ٗ) عياء "اإل أك ِشج 

 ذىب  البعس إلى أف العبلقة بيغ الشرب كالمغػب عبلقةُ  ثانياا :
 إليو ع  ُض  َأنو إال   الش َرب نتيجة كىػ كفتػر ؿَ بَل كَ  فالمغػب  ، كنتيجةٍ  سببٍ 

                                                 

 ب(ف  )ص ٖ٘ٔ/ ٚلمخميل العيغ  ( ٔ)
 ب( ص ) ف ٖٗٗ/ ٘( السقاييذ ٕ)
( ، تحفة األريب بسا في القخآف مغ الغخيب ص ؿ غب )  ٖٓٚ/ ٔ( جسيخة المغة ٖ)

ٕٚٗ 
 ب( ؿ  )غ ٕٔٗ/ ٗ( العيغ ٗ)
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كفي ذلظ ،  (ٔ) .مشيسا كل انتفاءِ  بياف في مسبالغةل الفعل كتكخيخُ  بالعصف ،
:  قمتُ  كالمغػب؟ الشرب بيغ الفخؽ  ما:  قمتَ  يقػؿ الدمخذخؼ : " فإف

 كأما لو ، ؿَ السداكِ  لؤلمخ بالسشتِر  تريب التي كالسذقة التعب الشرب
 فة ،مْ كالكُ  السذقة نفذ: فالشرب الشرب، بدبب الفتػر مغ يمحقو فسا المغػب
 (ٕ)"  ػركالفت الكبلؿ مغ مشو يحجث كما نتيجتو: كالمغػب

، قاؿ الصبخؼ : " (ٖ) اإلعياء":  كالمغػب التعب ،:  كقيل: " الشرب
َشا اَل : }َكَقْػُلوُ  َشا َكاَل } َكَجعٌ  َكالَ  َتَعبٌ  ِفيَيا ُيِريُبَشا اَل { َنَربٌ  ِفيَيا َيَسد   ِفيَيا َيَسد 
ْعَياَء" ءَ اْلَعَشا: ِبالم ُغػبِ  َيْعِشي{ ُلُغػبٌ   (ٗ)  َكاإْلِ

كقاؿ الدجاج : " كالمُغػب اإِلعياء مغ التَعب ، كقج قخأ أبػ عبج الخحسغ 
م ِسي َلُغػب  ْمَغُب ِمشو، الزع  أكثخ، كمعشى َلُغػب شيء يُ ك  -بفتح البلـ  -الد 

 (٘) ." أؼ ال نتكمف شيئًا َنْعَيا ِمْشوُ 
 التعب: ربالش: فقاؿ،  كالمغػب الشَرب بيغ بعزيع " كفخؽ 
،  (ٚ)"  البجف تعب عغ " البلـز (ٙ)" الشفداني التعب: كالمغػب الجدساني،

شا ِفييا َنَرٌب ىػ نرب األبجاف كتعبيا مغ  كبيشو األلػسي بقػلو  : " ال َيَسد 
شا ِفييا ُلُغػٌب ىػ لغػب القمػب ، أعساؿ الصاعة  لمتقخب إليو سبحانو َكال َيَسد 

                                                 

 ٖٔ٘/ ٔٔ، التفديخ الػسيط لمقخآف الكخيع  ٕٖٚ/ ٔٔ( يشطخ : ركح السعاني ٔ)
 ٗٔٙ/ ٖ( الكذاؼ ٕ)
 ٖٔ٘/ ٗٔ( الجامع ألحكاـ القخآف ٖ)
 ٙٚٗ،  ٘ٚٗ/ ٗ، الشكت كالعيػف  ٖٔٛ/ ٜٔ( جامع البياف ٗ)
 ٕٔٚ/ ٗني القخآف كإعخابو ( معا٘)
 ٜٕٖ/ ٛ( التفديخ الػسيط لمقخآف الكخيع ٙ)
 ٓٗٗ/ ٗ( السحخر الػجيد ٚ)
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، كقيل: ال يسدشا فييا  عة كالخد كىجخ الحبيبكاضصخابيا مغ تخيل القصي
 ىابِ ذَ  لُ ي  خَ لغػب تَ  كال يسدشا فييا، نرب الدعي في تحريل أؼ أمخ أردناه 

" عاشػر إلى أف الجاللة السخادة مغ كذىب ابغ ،  (ٔ) "شاهمْ ر  مصمػب حَ  أؼِّ 
ةِ  َنْحػِ  ِمغْ  الت َعبُ :  الش َربِ  ةِ  َحخٍّ  ِشج  ْعَياءُ : الم ُغػبُ َبْخٍد ، كَ  َكِشج   َجخ اءِ  ِمغْ  اإْلِ
  (ٕ)  َجْخٍؼ" َأكْ  َعَسلٍ 

أما عؼ الدخ الجاللي مؼ االقتخان بيؼ ) الشرب والتعب ( مع 
ْعَياءُ  : " الم ُغػبُ  االشتخاك الجاللي بيشيسا فقج وضحو الخازي بقؽلو ،  اإْلِ

َببُ  ُىػَ  َكالش َربُ  ُيعْ  اَل  َأن وُ  َبي غَ  ِإَذا ِئلٌ َقا َقاؿَ  َفِإفْ ،  ِلئْلِْعَياءِ  الد   ِفيَيا َيَسد 
َبَب، اْلَحِكيعُ  اْلُسَتَكمِّعُ  َيْشِفي َكالَ  لغػب فييا يسديع ال َأن وُ  ُعِمعَ  َنَربٌ   َيْشِفي ُثع   الد 
 َكالَ  ُقْستُ  اَل  َأكْ  َشِبْعتُ  َكاَل  َأَكْمتُ  اَل  اْلَقاِئلُ  َيُقػؿُ  َفبَل  اْلَعْصفِ  ِبَحْخؼِ  ُمَدبَِّبوُ 
َبعِ  َنْفيَ  َأف   ِلَسا َأَكْمتُ  َكاَل  َشِبْعتُ  اَل  ُيَقاؿُ  َفِإن وُ  َكِثيخٌ  َكاْلَعْكُذ  َمَذْيتُ   َيْمَدُموُ  اَل  الذِّ
رَ  َما َكِسَياؽُ  اأْلَْكلِ  اْنِتَفاءُ  َشا اَل  ُيَقاؿَ  َأفْ  َتَقخ   فشقػؿ َمَذق ٌة ، َكاَل  ِإْعَياءٌ  ِفيَيا َيَسد 
 َأن وُ :  ُىػَ  َكَكْجُيوُ  َأْجَسُل، َكَبَياُنوُ  َأَجل   ّ ِ  َكَكبَلـُ  اْلَجبَلَلةِ  َغاَيةِ  يفِ  ّ ُ  قاؿ ما

ْنَيا ِلَجارِ  اْلَجش ةِ  ُمَخاَلَفةَ  َبي غَ  َتَعاَلى ْنَيا َفِإف   الج  : َأَحُجُىَسا: ِقْدَسْيغِ  َعَمى َأَماِكُشَيا الج 
َحاِرؼ  َكاْلَبَخاِرؼِّ  اْلَسَتاِعبَ كَ  اْلَسَذاؽ   ِؼيوِ  َنَسذ   َمْػِضعٌ   َكاأْلََراِضي َكالص ُخَقاتِ  َكالر 
ْعَياءُ  ِؼيوِ  َيْطَيخُ  َمْػِضعٌ : َكاآْلَخخُ   ِمغَ  اأْلَْسَفارِ  ِفي ال ِتي َكاْلَسَشاِزؿِ  َكاْلُبُيػتِ  اإْلِ
ْعَياءُ  وِ َعَميْ  َيْطَيخُ  اَل  ُشْغلٍ  ُمَباَشَخةِ  ِفي َيُكػفُ  َمغْ  َفِإف   ، اْلَخاَناتِ   ما بعج ِإال   اإْلِ
شا اَل ) : َتَعاَلى َفَقاؿَ  َيْدَتِخيحُ   ال ِتي َكاْلَسَػاِضعِ  اْلَجش ةُ  َلْيَدتِ  َأؼْ ( َنَربٌ  ِفييا َيَسد 

ْنَيا ِفي  َمَػاِضعُ  ِىيَ  ال ِتي اْلَسَػاِضعِ  ِمغَ  َأْفَزلُ  ِىيَ  َبلْ  اْلَسَتاِعبِ  َمَطاف   الج 
، َمْخِجعِ  شا) : َقاؿَ فَ  اْلَعيِّ  َمَػاِضعَ  ِإَلى ِمْشَيا َنْخُخجُ  اَل  َأْؼ،( ُلُغػٌب  ِفييا َكال َيَسد 

                                                 

 ٖٓٛ/ ٔٔ( ركح السعاني ٔ)
 ٖٚٔ/ ٕٕ( التحخيخ كالتشػيخ ٕ)
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َشا ِإَلْيَيا َكَنْخِجعُ  َنْتَعبُ  ْعَياءُ  ِفيَيا َؼَيَسد  ـِ  ِبَفْتحِ  (َلُغػبٌ )  َكُقِخغَ  اإْلِ  َكالت ْخِتيبُ  ، البل 
َشا َكاَل  ْتَعبُ نَ  اَل  َقاؿَ  َكَأن وُ  َضاِىخٌ  اْلِقَخاَءةِ  َىِحهِ  َعَمى ،  َكَىَحا ِلَحِلَظ، َيْرُمحُ  َما َيَسد 
ِػؼ   اْلَقِػؼ   أِلَف    َشْيًئا َعِسلَ  َما َأن وُ  َكبَلِموِ  ِمغْ  ُيْفَيعُ  اَل  اْلَيْػـَ  َتِعْبتُ  َما َقاؿَ  ِإَذا الد 

ِشي َما َقاؿَ  َذاَفإِ  لػقتو، ابً عِ تْ مُ  إليو بالشدبة َيُكغْ  َلعْ  َعَسبًل  َعِسلَ  َأن وُ  ِلَجَػازِ   َما َمد 
 َأفْ  َيْرُمحُ  َقجْ  اْلَعَسلِ  َنْفَذ  أِلَف  ؛  َشْيًئا َيْعَسلْ  َلعْ  َأن وُ  ُيْفَيعُ  ُمْتِعًبا َيُكػفَ  َأفْ  َيْرُمحُ 
،  ِمْشوُ  َيْغِمبُ  َما ُىػَ  َكالم ُغػبُ  َكْثَخِتِو، ِبَدَببِ  ُمْتِعًبا َأكْ  ِلَزِعيفٍ  ُمْتِعًبا َيُكػفَ 
 َقاؿَ  َكَأن وُ  ، َضاِىخٌ  الت ْخِتيبِ  َفُحْدغُ  َىَحا َكَعَمى اْلُسْسِخُض، الت َعبُ  الش َربُ  َكِقيلَ 
َشا اَل   (ٔ) مباشخة " مشو يعيا الحؼ كىػ َذِلظَ  ُدكفَ  َكاَل  َمَخٌض  َيَسد 

يتصابقاف دالليا ،  افأف ) الشرب كالمغػب ( يكاد -وهللا أعمع  -كأرػ 
د داللة اف اآلخخ، لكغ اقتخاف أحجىسا باآلخخ أفاكلحلظ يدتخجـ أحجىسا مك
ُسَتَخاِدَفْيِغ كقج ذكخه الديػشي في : " َعْصُف َأَحِج الْ  ،زائجة عغ انفخاد أحجىسا 

َشا ِفيَيا َنَرٌب  َٓٓٓكاْلَقْرُج ِمْشُو الت ْأِكيُج َأْيًزا َكُجِعَل ِمْشوُ  َعَمى اآْلَخخِ  }اَل َيَسد 
َشا ِفيَيا لُ  َكَأْنَكَخ اْلُسَبخُِّد  ُٓٓٓغػٌب{ َفِإف  "َنَرٌب" َكَمَغٍب َكْزًنا َكَمْعًشىَكال َيَسد 

َؿ َما َسَبَق َعَمى اْخِتبَلِؼ اْلَسْعَشَيْيِغ ، َكَقاَؿ ، ُكُجػَد َىَحا الش ْػِع ِفي اْلُقْخآِف  َكَأك 
ُل َمْعًشى اَل َأْف َتْعَتِقَج َأف  َمْجُسػَع اْلسُ : ِفي َىَحا  ُز خ  مَ السُ  َبْعُزُيْع  َتَخاِدَفْيِغ ُيَحرِّ

ُيػَجُج ِعْشَج اْنِفَخاِدِىَسا َفِإف  الت ْخِكيَب ُيْحِجُث َمْعًشى َزاِئًجا َكِإَذا َكاَنْت َكْثَخُة اْلُحُخكِؼ 
 (ٕ" ) ُتِفيُج ِزَياَدَة اْلَسْعَشى َفَكَحِلَظ َكْثَخُة اأْلَْلَفاِظ"

الشرب كالمغػب ( ، لسشاسبة  بيغ ) -سبحانو كتعالى  -كقج قخف الحق 
امة الخالية مغ كل تعب كعشاء جدجؼ قَ سياؽ اآلية ، إذ الكبلـ عغ دار السُ 

                                                 

 ٖٕٗ، ٖٖٕ/ ٜ، كيشطخ الجر السرػف  ٕٔٗ،  ٕٔٗ/  ٕٙ( مفاتيح الغيب ٔ)
، ٕٓٚ/ ٔقخاف في إعجاز القخآف األ ، معتخؾ ٕٓٗ، ٜٖٕ/ ٖ( اإلتقاف في عمـػ القخآفٕ)

ٕٚٔ 
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ثع نجج الحق سبحانو استعسل لفع أك نفدي ؛ ألنيع عشج ربيع ، كمغ 
المغػب( مع ذاتو السقجسة ، لشفي حرػؿ أؼ درجة مغ درجات التعب في )

 قاؿ تعالى : ، خمق الدسػات كاألرض               

                     سػرة ؽ اآلية [  :ٖٛ ] 

 فزل ( –) نعسة   -ٜٔ

قاؿ تعالى :             

     [  اآلية  آؿ عسخافسػرة :ٔٚٔ]  ، قاؿ تعالى : ك   

                    

  [ اآلية عسخاف آؿ سػرة  :ٔٚٗ] ، سبحانو كتعالى  -عصاء هللا- 
ى عصَ سُ أك مقاديخ ؛ ألف العصاء مختبط  بالعاشي ال بالْ   لعباده ليذ لو حجكد

لو ، كمغ ثع جاء التعبيخ عغ عصاء هللا تعالى بسفخدتيغ متذابيتيغ ، كىسا 
، كأحجىسا يدتخجـ ف عمى العصاء يجالفالشعسة كالفزل )الشعسة كالفزل(

 ف؟   مكاف اآلخخ في التعبيخ عغ العصاء ، فسا الجاللة السخادة مغ ىحا االقتخا

الش ػُف َكاْلَعْيُغ َكاْلِسيُع ُفُخكُعُو َكِثيَخٌة، َكِعْشَجَنا َأن َيا " قاؿ ابغ فارس: الشعسة 
 ، ف ٍو َكِشيِب َعْيٍر َكَصبَلحٍ َعَمى َكْثَخِتَيا َراِجَعٌة ِإَلى َأْصٍل َكاِحٍج َيُجؿ  َعَمى َتخَ 

ُ َتَعاَلى َعمَ   ّ ِ َتَعاَلى  ،ْبِجِه ِبِو ِمْغ َماٍؿ َكَعْيرٍ ى عَ ِمْشُو الشِّْعَسُة: َما ُيْشِعُع  ُيَقاُؿ: هلل 
ُع َكِشيُب اْلَعْيرِ ،  ٌة. َكالشِّْعَسُة: اْلِسش ةُ َعَمْيِو ِنْعسَ   (ٔ)" َكالش ْعَسُة: الت َشع 

                                                 

 ـ( ع )ف ٙٗٗ/ ٘مقاييذ المغة  (1)
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ـُ َأْصٌل َصِحيٌح َيُجؿ  َعَمى ِزَياَدٍة  :َفَزلَ : " كقاؿ أيزاً  اُد َكالبل  اْلَفاُء َكالز 
َياَدُة َكاْلَخْيخُ فِ   (ٔ)"ي َشْيٍء. ِمْغ َذِلَظ اْلَفْزُل: الدِّ

 داخل كالفزل،  البياف " لديادة: ذىب القخشبي إلى أف الفزل جاء ك 
 جاء:  كقيل ،الجنيا كشعع ليدت كأنيا ، اتداعيا عمى دليل كؼيو ، الشعسة في

"  َتْأِكيًجا لمشعسة لِ ْز اْلفَ  خُ كْ ذِ فػ "  ،(ٕ) التأكيج" كجو عمى الشعسة بعج الفزل
َتَباُيُغ الشِّْعَسِة َكاْلَفْزِل  : " الط اِىخَ  في حيغ ذىب أبػ حياف إلى أف ،(ٖ)

ِلْمَعْصِف، َكُيَشاِسُب َشْخُحُيَسا َأْف َيْشِدَؿ َعَمى َقْػِلِو: ِلم ِحيَغ َأْحَدُشػا اْلُحْدشى َكِزَياَدٌة 
َياَدةُ  َكَقْػِلِو ، ِلَقِخيَشِة َقْػِلِو: َأْحَدُشػا ؛ ِىَي اْلَفْزُل  َفاْلُحْدَشى ِىَي الشِّْعَسُة، َكالدِّ
: ، كىػ ما نز عميو الخاغب فقاؿ (ٗ) " َعِطيعٌ  ِلم ِحيَغ َأْحَدُشػا ِمْشُيْع َكات َقْػا َأْجخٌ 

 إلى بيسا اإلشارة: ىاىشا؟ قيل كالفزل الشعسة بيغ الفخؽ  ما: قيل " إف
 قػلو: في السحكػريغ        ] سػرة يػنذ مغ  

ىػ ما ك ،  (٘)" كالفزل ىاىشا الديادة، [ ، فالشعسة ىي الحدشى ٕٙاآلية : 
فإف قيَل: ما الفخُؽ بيغ الشعسِة " أكجه ابغ عادؿ فقج جاء في المباب : 
ب، الثػافالجػاب: أف الشعسَة ىي  كالَفْزِل، فإف  العصَف يقتزي السغايخَة؟

ل الدائج  (ٙ)"  كالَفْزل: ىػ التفز 

                                                 

 ؿ( ض ) ؼ ٛٓ٘/ ٗمقاييذ المغة   (ٔ)
 ٕ٘ٚ/ ٗ( الجامع ألحكاـ القخآف ٕ)
 ٖ٘/ ٙ، المباب في عمـػ الكتاب  ٜٖٚ( تفديخ القخآف لمدسعاني صٖ)
 ٖٗٗ/ ٖ( البحخ السحيط ٗ)
 ٜٚٛ( تفديخ الخاغب األصفياني ص ٘)
 ٖ٘/ ٙباب في عمـػ الكتاب الم (ٙ)
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كقخيب ،  (ٔ) اْلَجَداِء" َقْجرَ  َعَمْيوِ  َزاِئجٌ  َكاْلَفْزلُ  اْلَجَداءُ  ِىيَ  " الشِّْعَسةُ : كقيل
لُ  ُىػَ  َكاْلَفْزلُ  الث َػابُ  ِىيَ  " الشِّْعَسةُ مغ ذلظ قػؿ الخازؼ:  ، (ٕ) الد اِئُج " الت َفز 

َأَراَد ِبالشْعَسِة: قجر اْلِكَفاَية، كبالفزل: َما َزاد عمى "  :قػلو  الدسعانيكذكخ 
كىػ ما ذكخه أبػ ، (ٖ)"اْلِكَفاَية، َكَمْعَشاُه: اَل يزيق َعَمْيِيع، بل ُيػسع ِفي اْلَعصاء

 ُمَزاَعَفةِ  َمعَ  َعَمْيَيا اْلُسَزاَعفُ  َكاْلَفْزلُ  ، اْلِكَفاَيةِ  َقْجرُ  الشِّْعَسةُ  " فقاؿ :حياف 
 اتَِّداِعَيا، َعَمى َداَلَلةٌ  الشِّْعَسةِ  ِفي َداِخلٌ  اْلَفْزلُ : َكِقيلَ ،  َكالم ح ةِ  ِبَيا ُخكرِ الد  
ْنَيا " َكِشَععِ  َلْيَدْت  َكَأن َيا    (ٗ) الج 

الشِّْعَسُة: ِىَي َما َيُكػُف ِبِو َصبَلٌح، َكاْلَفْزُل: كفي التحخيخ كالتشػيخ : " 
َياَدُة ِفي الشِّْعسَ   (٘)"  ةِ الدِّ
ا بيغ السفخدتيغ الستذابيتيغ دالليً  -سبحانو كتعالى  -الحق كإنسا جسع 
سبحانو كتعالى يتحجث عغ فخح الذيجاء بسا أعجه هللا  وألن؛ في ىحا السػشغ 

ع ليع ، كال شظ أف قسة الفخح أف يججكا ما ال يتػقعػنو ، أؼ يدبغ هللا عميي
عمى سبحانو كتعالى الشعسة  كسا قجـمغ فزمو فحيشئح يكػف االستبذار، 

ألف الشعسة تذتسل عمى قجر مغ الجداء أؼ أف الشعسة مذتسمة عمى الفزل ؛ 
، ثػاب ما قجمػه مغ االستذياد في سبيل هللا تعالى ، أما الفزل فيػ الديادة 

الشعسة أف يعصيظ هللا عمى قجر ألف " ؛ كمغ ثع يكػف الفزل بعج الشعسة 

                                                 

 ٖٗٗ/ ٔ، تفديخ ابغ عخفة ٖٗٗ/ ٖ( البحخ السحيط ٔ)
 ٖٔٗ/ ٜ( مفاتيح الغيب ٕ)
 ٜٖٚ( تفديخ القخآف ص ٖ)
 ٖٗٗ/ ٖ( البحخ السحيط ٗ)
 ٚٙٔ/ ٗ( التحخيخ كالتشػيخ ٘)
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كأكج سبحانو كتعالى أف ، (ٔ) "ؾ عصاءيجَ دِ ف يَ عسمظ، كالفزل مغ هللا ىػ أ
:مشو بعج آيتيغ فقاؿ تعالى ذلظ فزل          

           [    عم ان آلسو 

الشِّْعَسُة َمَشاِفُع  ، َكِقيَل: ْزُل التَِّجاَرةُ شا اْلَعاِؼَيُة، َكاْلفَ الشعسة ىاى، فػ "  [371: اة   
ْنَيا، َكاْلَفْزُل َثَػاُب اآْلِخَخةِ  بَلَمِة  َفاْنَقَمُبػا ِبِشْعَسٍة، أؼ ،" (ٕ)"  الج  ُيِخيُج: ِفي الد 

، َكِحَساَيِة اْلَحْػَزِة، َكِبَفْز  ،  ٍل ِفي اأْلَْجِخ ال ِحؼ َحاُزكهُ َكالط ُيػِر، َكِفي اتَِّباِع اْلَعُجكِّ
 ِمغَ  َأَخُحكهُ  َما ِىيَ  الشِّْعَسةُ ، كقاؿ ابغ عاشػر : "  (ٖ)"  َكاْلَفْخِخ ال ِحؼ َتَخم ُمػهُ 

 (ٗ)" اْلِجَيادِ  َفْزلُ  َكاْلَفْزلُ  اأْلَْمَػاِؿ،

السفخدتيغ ال تعصي كامل الجاللة ، كقج أشار  ػحجإكال شظ أف 
مع أنيسا كثيخا ما يعبخ  -الفزل كالشعسة -كجسع : " قاؿاأللػسي إلى ذلظ ف

بيسا عغ معشى كاحج إما لمتأكيج كإما لئليحاف بأف ما خريع بو سبحانو ليذ 
، بل زائج عمييا  نعسة عمى قجر الكفاية مغ غيخ مزاعفة سخكر كلحة

 :مزاعف فييا ذلظ ، كنطيخه قػلو تعالى          
    (٘" )[ ٕٙ] سػرة يػنذ مغ اآلية : 

                                                 

 ٓٛٛٔ/ ٖ( ركح السعاني ٔ)
 ٖٗٗ/ ٜ( مفاتيح الغيب ٕ)
 ٖٛٗ/ ٖ( البحخ السحيط ٖ)
 ٔٚٔ/ ٗالتشػيخ( التحخيخ ك ٗ)
 ٖٖٙ/ ٕ( ركح السعاني ٘)
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عشجما تحجث عغ فزمو عمى  -سبحانو كتعالى  –كيؤيج ىحا أف الحَق 
ـ الفزل عمى الشعسة فقاؿ تعالى : ملسو هيلع هللا ىلصعباده بػجػد الخسػؿ   بيشيع قج 

                    

                       

              

 ألف ؛ أيزا المغة تؤيج ذلظ     [8 ،7اة تان:  اتاحلج سو   ]
 ألنيا و؛تُ ي  قِ بَ  الذيءِ  ةُ مَ ْز كفَ ،  الديادة مغ " الفزل أصمو: الفزل ىػ الديادة 

،  اإلنداف محاسغ في زيادة ألنيا الفزائل؛: كقيل الكفاية، عمى زادت
 جسمة عمى زيادة ألنو بيتيا؛ في السخأة  ودُ بَ مْ تَ  الحؼ الثػبُ  : لُ ز  فَ كالسُ 
الشِّْعَسة: ، ك"  (ٕ)فزل"  َلَيا ُيَقاؿ ُيْعصي مغ تْمـد اَل  َعِصي ة ، فػ" كل (ٔ)"ثيابيا

ْنَدافِىَي ِفي أصل َكضعَيا اْلحَ   ِىيَ  الشِّْعَسة: َكقيل ٓٓٓالة ال ِتي يدتمحىا اإْلِ
ْيء (ٖ)ِبِو "  اْلُسشعع الذ 



                                                 

 ٖ٘ٛ( الػجػه كالشطائخ، ألبي ىبلؿ العدكخؼ ص ٔ)
 ٘ٚٙ( الكميات صٕ)
 ٕٜٔص الدابق( ٖ)
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 يؼ الحع (دِ  –ى جَ )اليُ  -ٕٓ
               

         [  اآلية  التػبةسػرة :ٖٖ]  كقػلو ،

: تعالى               

        [  اآلية  الفتحسػرة :ٕٛ]  : كقػلو تعالى ،

                

     [  اآلية  الرفسػرة :ٜ] 

يجاية الشاس كإخخاجيع مغ الزبلؿ إلى الكفخ، كمغ ثع اإلسبلـ جاء ل
اقتخنت اليجاية بالجيغ في أكثخ مغ مػضع  في كتاب هللا تعالى ، حتى إف 

قاؿ لغخض التأكيج ، بيشيسا  ميسا بسعشى كاحج ، كالجسعُ البعس قج جع
،  (ٔ)  " المفطيغ لتغايخ تأكيجاً  بيشيسا عسِ جُ  كإنسا،  كاحج : " معشاىسا الساكردؼ

 يخىاغ لكغ مع ذلظ تبقى لكل مغ السفخدتيغ داللتيا الخاصة التي تسيدىا عغ
: كالثاني الزحاؾ، قالو ، اإلسبلـُ  الحق كديغُ  ، البيافُ  الُيَجػ أف: أحجىا" 
 إلى باليجػ معشاه: كالثالث ، عميو السجلػؿ الحق كديغ ، الجليل ػجَ اليُ  أف
 (ٕ) " الحق ديغ

                                                 

 ٖ٘٘/ ٕالشكت كالعيػف  (ٔ)
 ٖ٘٘/ ٕ  الدابق( ٕ)



 

0016 

 

ِ َعَمى َخْمِقوِ ِباْلُيجَ كقيل السخاد : "   ّ ، َكَجِسيِع  ػ، َيْعِشي: ِبَبَياِف َفَخاِئِس 
ْسبَلـُ  ِزـِ َلُيْع، َكِبِجيِغ اْلَحقِّ َكُىَػ اإْلِ  يعع ِباْلُيجػ ، كقيل السخاد : " (ٔ) " البل 

 بجسعيا كالسمة اإلسبلـ إلى إشارة اْلَحقِّ  َكِديغِ  كقػلو الذخع ، كجسيع القخآف
: القخآف. قيل : أنو التػحيج. ك ، كقيل السخاد ِباْلُيجػ  (ٕ)الحشيؽية "  كىي
 (ٖ) : تبياف الفخائس. فأما ديغ الحق، فيػ اإلسبلـقيلك 

 ادالليً  اأف بيغ اليجػ كديغ الحق تخابصً  -وهللا أعمع  -لكغ يطيخ لي 
ضيخ في تكخار اقتخانيسا حيث تكخرا معا ثبلث مخات ، مسا يجؿ عمى  اكبيخً 

مغ ىحا االقتخاف ، كىػ أف الجيغ الحق البج كأف  ادالليً  اأف ىشاؾ غخًض 
،  خَحْت كاستعسمت أيزًا في الباشلأُ  (ديغ) " كمسة يذتسل عمى اليجػ، ألف 

ُ َعَمْيِو َكَسم عَ  َأف يقػؿ لكفار   ّ ألع يأمخ الحق سبحانو كتعالى نبيو َصم ى 
:  كمذخكي مكة    [ اآلية  الكافخكف ػرة س :ٙ]  ، فيل

كاف ليع ديغ؟ نعع كاف ليع ما يجيشػف بو مسا ابتكخكه كاختخعػه مغ 
  (ٗ) ج بالسعجدات "يِّ كأُ  ىػ الحؼ جاء مغ الدساء لحقا لكغ ِديغ ، السعتقجات

كسا أف سياؽ اآليات تتحجث عغ ضيػر ديغ هللا تعالى عمى جسيع 
ف لكػنو الحق ، كليذ غمبة كقيخا ، كمغ كدليل كبخىا جةٍ حُ  الجيانات ، ضيػرَ 

َكاْعَمْع َأف  َكَساَؿ َحاِؿ يقػؿ الخازؼ : " . ثع قخف الحق سبحانو كتعالى بيشيسا 
اَلِئِل  ُلَيا: َكْثَخُة الج  ِ َعَمْيِيْع اَل َتْحُرُل ِإال  ِبَسْجُسػِع ُأُمػٍر: َأك   ّ اأْلَْنِبَياِء َصَمَػاُت 

                                                 

 ٕٕٗ/ ٔٔ( جامع البياف ٔ)
 ٕٙ/ ٖ( السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد ٕ)
 ٖٕ٘/ ٕديخ( زاد السديخ في عمع التفٖ)
 ، بترخؼ يديخ ٗ٘ٓ٘/ ٛ( تفديخ الذعخاكؼ ٗ)
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َكَثاِنيَيا: َكْػُف ِديِشِو  ، َكُىَػ اْلُسَخاُد ِمْغ َقْػِلِو: َأْرَسَل َرُسػَلُو ِباْلُيَجػ،  َكاْلُسْعِجَداتِ 
بَلِح  َػاِب َكالر  ُمْذَتِسبًل َعَمى ُأُمػٍر َيْطَيُخ ِلُكلِّ َأَحٍج َكْػُنَيا َمْػُصػَفًة ِبالر 

نْ  ، َكُىَػ اْلُسَخاُد ِمْغ َقْػِلِو:  َيا َكاآْلِخَخةِ َكُمَصاَبَقِة اْلِحْكَسِة َكُمَػاَفَقِة اْلَسْشَفَعِة ِفي الج 
 (ٔ) " َكِديِغ اْلَحقِّ 

                                                 

 ٕٖ/ ٙٔ( مفاتيح الغيب ٔ)



 

0018 

 

 الفصل الجانٌ : األلفاظ املقرتنة بغري العطف

ٔ-  (-      ) 

 قاؿ تعالى:               

           : كقاؿ [، ٛٙٔ] سػرة البقخة اآلية

 : سبحانو                    

    [   88: اة    املائد سو] ، :عد اسسو  كقاؿ      

           [  اآلية  األنفاؿسػرة :ٜٙ] 

: اؿ عد مغ قائلكق ،             

          [    331: اة    النحلسو]

عمى عباده أف خمق  -سبحانو كتعالى  -مغ الشعع التي أنعع بيا الحق 
غ أف السأكػؿ الحؼ كالتي مغ أىسيا الصعاـ ، كبي  ، ليع مقػمات الحياة 

: أف يكػف  الؽصف األولارتزاه لعباده البج أف يذتسل عمى كصفيغ : 
ي ا ، كقج اختمف عمساء المغة ف: أف يكػف شيبً  والؽصف الثاني،  حبلاًل 

ا يكػف الػصف الثاني تأكيجً  كمغ ثع  ؟ ىل ىسا بسعشى كاحج ٓىحيغ الػصفيغ 
 ؟ كمغ ثع أفاد الػصف الثاني معشىا أـ أف بيشيسا فخقً ، لمػصف األكؿ 

  ٓججيجا عغ الػصف األكؿ

ف في متفقا كقبل ذكخ ىحا االختبلؼ البج مغ اإلشارة إلى أف المفطيغ
جاء  . داللي كاحج ؼ محػر معشى حػؿ السعشى اإلجسالي ، أؼ أنيسا يجكراف 

: أصحابشا بعس قاؿ: كالصيب  الحبلؿ بيغ في الفخكؽ المغػية : " الفخؽ 
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 السدتفاد أف إال المغة، في يغمتداكيَ  بل يغ،متقاربَ  كانا كإف كالصيب  الحبلؿ
 الفخؽ  فككأ- الدبلـ عمييع - ئسةاأل عخؼ في افخقً  بيشيسا أف خباراأل مغ
 ال أـ الػاقع في شيبا كاف سػاء الذخع ضاىخ في شيب ػى ما: الصيب أف ىػ
 كالخباثة الشجاسة تعخضو لع الػاقع في  كشيب حبلؿ ىػ ما: كالحبلؿ ،

 (ٔ)"  أصبل الستغمبة أيجؼ تتشاكلو كلع قصعا،
جاء في .كالمغة تؤيج تقاربيسا الجاللي ، بل قاؿ البعس بتخادفيسا 

ْيءُ  َشابَ  السرباح : " ، (ٕ)"َشيِّبٌ  َفُيػَ  َحبَلاًل  َأكْ  َلِحيًحا َكافَ  إَذا يًباشِ  َيِصيبُ  الذ 
:  كأيزا ، بلَ كحَ  غدُ حَ  ِشيبا الذيءُ " شابَ "ك: كفي كتاب األفعاؿ : " ِشيب

 ،  (ٖ)ل  " حَ 

ْيءُ  َحل  : " قاؿ الفيػمي ك     َفُيػَ  ، َحُخـَ  ِخبَلؼُ  : ِحبًل  ِباْلَكْدخِ  َيِحل   الذ 
 هللا كأَحم و،  ِحبلً  يِحلّ  الّذيء َحلّ ، كالحبلؿ مغ :   (ٗ)" َكِحلٌّ  َحبَلؿٌ 
 ِضج   َكُىػَ ،  اْلَحبَلؿُ  : ِباْلَكْدخِ  " َكاْلِحل   (٘)" َحبَلال  واتخحتُ : وتُ مْ مَ كاستحْ 
 اْلُسَباح ُىػَ  : " اْلَحبَلؿ، ك (ٚ)"  َحبَلؿ َفُيػَ  هللا َأَباَحوُ  َشْيء ككل" ،  (ٙ)"اْلَحَخاـِ 

                                                 

 ، مؤسدة الشذخ اإلسبلميٜٙٔ، ٜ٘ٔ( الفخكؽ المغػية ص ٔ)
 ب( ؼ ط )ٕٖٛ/ ٕ( السرباح السشيخ ٕ)
 ٜٖٓ/ ٕ( كتاب األفعاؿ البغ القصاع ٖ)
 ؿ( ؿل ) ح ٚٗٔ/ ٔ لمفيػميالسرباح السشيخ  (ٗ)
 ٓٙ/ٗ( السخرز ٘)
/ ٕٛ، تاج العخكس ٚٙٔ، ٙٙٔ/ ٔٔ، يشطخ: لداف العخب ٜٚ( مختار الرحاح ص ٙ)

 ؿ( ؿ )ح  ٕٖٚ
 ؿ(ؿ  )ح ٕٗٛ/ ٖ( تيحيب المغة ٚ)
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ْخعِ  ِإَباَحتو ُعمع ال ِحؼ  شابَ ، ك"  (ٕ)" . الخبيث خبلؼ: الَصيِّب، ك"  (ٔ)"  ِبالذ 
يء : الت ْشدِيلِ  كفي ، الَحبلؿُ : كالص يِّبُ ٓٓٓ َزَكا أك َلح  : كشاباً  ِشيباً  الذ     

       [  مغ اآلية  السؤمشػف سػرة :٘ٔ] ، مغ ُكُمػا: أؼ 
 مغ بُ كالص يِّ ٓٓٓىحا في داِخلٌ  فيػ ُمْدَتصاٌب، َحبلؿٍ  َمأُكػؿِ  كُكل   لَحبلِؿ،ا

  (ٖ)"  َأْفَزُمو: َشيءِ  ُكلِّ 

 َأؼْ  َشيِّبٌ  َشْيءٌ  ُيَقاؿُ  ، اْلَسْعَشَيْيغِ  ِفي اْلُخْبثِ  ِخبَلؼُ ( الص يِّبُ كقيل : " )
 الص ْععِ  َكِخيوُ  َأكْ  َنَجٌذ  َأؼْ  ثٌ َكَخِبي َكِريًحا َشْعًسا ُمْدَتَمحٌّ  َأكْ  َنِطيفٌ  َشاِىخٌ 
، كالحؿيقة : أف الصيب يدتخجـ لمجاللة عمى الحبلؿ ، كسا أف  (ٗ)"  َكالخ اِئَحةِ 

الحبلؿ يدتخجـ لمجاللة عمى الصيب عشج االنفخاد، لكغ عشج االقتخاف يكػف 
 َما: فقيل : " الحبلؿ لكل مشيسا داللة خاصة بو تختمف عغ داللة اآلخخ،

: َكقيل َشاح،جُ  ِؼيوِ  َلْيَذ  َأف َقْمبظ َأْفَتاؾ َما: َحبَلؿ ، َكالّصيب َأنو اْلُسْفِتي اؾَأْفتَ 
فأمخىع هللا باألكل مشيا " يقػؿ الصبخؼ : ،  (٘)"  اْلُسَباح مغ يدتمح َما الّصيب
 ُمَحس جٍ  َرُسػِلي ِلَدافِ  َعَمى اأْلَْشِعَسةِ  ِمغَ  َلُكعْ  َأْحَمْمتُ  ِمس ا ُكُمػا الش اُس  َأي َيا " َيا
اْلَبَحاِئِخ،  ِمغَ  َأْنُفِدُكعْ  َعَمى ُتَحخُِّمػَنوُ  ِمس ا َلُكعْ  َفَصي ْبُتوُ  َكَسم عَ  َعَمْيوِ  هللاُ  َصم ى

َػاِئِب، ْمُتوُ  َما ُدكفَ  َعَمْيُكْع، ُأَحخِّْموُ  َلعْ  ِمس ا َذِلظَ  َأْشَبوَ  َكَما َكاْلَػَصاِئِل، َكالد   َحخ 
ْدُتوُ  َكاْلَس ِكلِ  اْلَسَصاِعِع، غَ مِ  َعَمْيُكعْ  ـٍ، َمْيَتٍة، ِمغْ  َفَشج   ِبوِ  أُِىل   َكَما ِخْشِديخٍ  َكَلْحعِ  َكَد

                                                 

 ٕٕ٘( الفخكؽ المغػية لمعدكخؼ ص ٔ)
 ب( ؼ )ط ٖٚٔ/ ٔ( الرحاح ٕ)
 ب( ؼ )طٙٗ/ ٗالسخرز ك ، )ط ب ؼ( ٕٕٙ:  ٕٕٗ/ٜ( السحكع كالسحيط األعطع ٖ)

 ب(
 ٜٕٙتيب السعخب ص ( السغخب في تخ ٗ)
 ٓٓٗ( الكميات ص ٘)
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 قػلو تعالى : إلى أف  الدجاج ذىبفي حيغ ،  (ٔ)ِلَغْيِخؼ"     

            "ألكل احةاإلب أحجىسا: ضخبيغ عمى 
 ؼيكػف  معَيا، َذكخ كما السيتة مغ كجل   عد   هللاُ  خَ طَ حَ  قج ما إال األشياءِ  جسيع

 َشيًِّبا يكػف  أف كاألجػد يدتصاب، لسا نعتاً  كيكػف شيباً  لْمَحبَلؿ، نعتاً  (َشيًِّبا)
 :كجل   عد   كقػلو عميكع يحـخ مسا كتشفقػا تأكمػا ال أؼ لكع، يصيب حيث مغ

         "(ٕ) 

ب : أنو كصف لحات يِّ الجاللة الخاصة لمص  أف  -وهللا أعمع  -كأرػ 
أؼ ىحا السأكػؿ في نفدو خاؿ مغ األشياء الزارة الخبيثة  ، السأكػؿ
بيشسا الحبلؿ : حكع شخعي ، رة التي تزخ اإلنداف في جدجه السدتقحَ 

مشو ،  سأكػؿ أف يكػف مسا أحل هللا لعباده األكلَ لمسأكػؿ ، أؼ يذتخط في ال
اختبارا لعباده  -سبحانو كتعالى  -ا لكغ حخمو هللا فقج يكػف الذيء شيبً 

كاألكل مغ ، كاصصياد الحيتاف عمى بشي إسخائيل ، أك حـخ لغخض آخخ 
: كيؤيج تمظ الجاللة الخاصة مغ ماؿ الغيخ، الغشيسة قبل التقديع ، أك األكل 

: ة الدابقةأف اآلي              

          [ اآلية  السائجةسػرة :ٛٚ]  نيت
، ا سبحانو باألمخ مغ الحبلؿ الصيبثع أعقبي، االعتجاء ك عغ تحخيع الصيبات 

، ال يحل إال الصيب في ذاتو -حانو كتعالى سب -ألف هللا ، كل حبلؿ شيب ف
بل البج أف ، مغ تعمق الحقػؽ بو ، كليذ كل شيب في ذاتو حبلاًل  كالخاليَ 

األمػاؿ السكتدبة عغ شخيق  مثل، ا مغ تعمق حق اآلخخ بو يكػف خالًر 
                                                 

 ٖٚ،  ٖٙ/ٖ اف( جامع البئ)
 ٕٔٗ/ ٔ( معاني القخآف كإعخابو ٕ)
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 تذتيييا التي تالصيبا أكل أباح هللا أفأؼ : "  ، أك السسمػكة لمغيخالخبا، 
 تعجؼ كىػ ، االعتجاء، عغ نياىع ثع نفدو، عمى أحجٌ  يامُ خِّ حَ يُ  كأال األنفذ،
 (ٔ)" متخِّ حُ  قج التي الحجكد

اقترخ عمى ذكخ  -سبحانو كتعالى -كيؤكج تمظ الجاللة : أف الحق 
:  تعالى ولفي قػ الصيبات مع الخسل        

              [ اآلية  السؤمشػف سػرة :٘ٔ]  ألف ؛
قاؿ  ،اقتخاف الصيب بالحبلؿتاج إلى حْ الحبلؿ مدتفاد مغ أمخ هللا لمخسل فبل يُ 

 في داخل فيػ ُمْدَتَصابِ  َحبَلؿٍ  مأكػؿ ككل الحبلؿ، مغ كمػا " أؼالدجاج :
 َىَحا كَتَزَسغَ  ، الخُسلُ  َأي يا َيا فقيل ملسو هيلع هللا ىلص ّ   رسػؿُ  بيحا ُخػشب كإن َسا،  ىحا

فإف بعس العخب كانت : كأيزًا ،  (ٕ)" ُأِمُخكا كحا َجِسيعاً  الخُسل أف الخصابُ 
 قاؿ تعالى : ، قج حخمت بعس الصيبات كاألنعاـ الحبلؿ    

                

         َتَعاَلى َأْخَبَخُىعْ فػػ "  [154:اآليتانمائدةسىرة] 
ـَ  ّ َ  ِإف   ِقيَمُيعُ  َأف   اآْلَيةِ  َىِحهِ  ِفي ِذْكُخهُ   ِبوِ  َيْأُمُخُىعْ  ال ِحؼ اْلَكِحبِ  ِمغَ  َىَحا َحخ 

ْيَصاُف، ـْ  َكَلعْ  ، َكَشي َبوُ  َلُيعْ  َأَحم وُ  َقجْ  َكَأن وُ  الذ   َيُقػُلػفَ  َكَلِكش ُيعْ  ، َعَمْيِيعْ  َأْكَموُ  ُيَحخِّ
ْيَصاِف، ِمْشُيعْ  َشاَعةً  َحِؿيَقَتوُ  َيْعَمُسػفَ  اَل  َما ّ ِ  َعَمى  اِتِو،ُخُصػَ  ِمْشُيعْ  َكاتَِّباًعا ِلمذ 

ؿِ  َأْسبَلِفِيعُ  آَثارَ  ِمْشُيعْ  َكاْقِتَفاءً  بل   َكِبَسا ِباهلل ِ  َكاُنػا ال ِحيغَ  اْلُجي اِؿ، َكآَباِئِيعُ  الز 

                                                 

 ٙٗٛٔ/ ٖ( اليجاية إلى بمػغ الشياية في عمع معاني القخآف ٔ)
 ٘ٔ/ ٗ( معاني القخآف كإعخابو ٕ)
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،  (ٔ)"  ِمْشُيعْ  َكِإْسَخاًفا اًل؛ُضبل   َكِمْشَياِجوِ  اْلَحقِّ  َكَعغِ  ُجي ااًل، َرُسػِلوِ  َعَمى َأْنَدؿَ 
  دة مغ اآلية :كمغ ثع تكػف الجاللة السخا      : ال حبلال"  أؼ 

 مغ األرض، في مسا كمػا الشاس أيياا ي...الشفػس وافُ عَ تَ  ال أك و،مِّ حِ  في شبية
 فبل الشفػس، تعافو ال شيًبا ؼيو، حخمة ال حبلاًل  كثسارىا، كنباتيا حيػانيا
 ال كسا بلؿ،ح لكع كىي ، َحخ متسػىا التي السصاعع ىحه مغ أنفدكع تسشعػا
 تكػف  كأال مذخكع، بصخيق بػىادِ كْ تَ  أف بذخط غيخىا، مغ أنفدكع تسشعػف 
كيجعع ىحه ،  (ٕ)" عمييا  األكثاف اسع خكْ حِ كَ  لعارض، أك لخبثيا محخمة

ا ارتباط الصيب كالحبلؿ باألكل حيث تكخر اقتخانيسا معً : الجالالت الخاصة 
يجؿ عمى أنو أمخ مقرػد  باألكل أربع مخات في كتاب هللا تعالى ، مسا

  ٓادالليً 

 ( اـٌ عَ  – ةٌ شَ ) سَ  -ٕ
قاؿ تعالى :                   

           [  العشكبػتسػرة 
 [ٗٔ: اآلية 

جتيغ زمشيتيغ في آية كاحجة بمفطيغ مختمفيغ مع بيغ مُ القخآف الكخيع  قخف 
بالدشة  -سبحانو كتعالى  -حيث عبخ الحق ؛ أف مؿياس السجة الدمشية كاحج 

لكل مشيسا داللة أـ أف  ؟فاأؼ أنيسا متخادف فيل ىسا بسعشى كاحج، كالعاـ 
   ؟خاصة غيخ الجاللة العامة

                                                 

 ٔٗ،  ٓٗ/ ٖ( جامع البياف ٔ)
 ٕٙ٘، ٕ٘٘/ ٔ( التفديخ الػسيط لمقخآف الكخيع ٕ)



 

0024 

 

كىػ ،  (العاـِ )لة عمى دتخجـ لمجالي (شةالد  ) : ال شظ أف لفع أكاًل 
 . (الدشة)يدتخجـ لمجاللة عمى  (العاـ)كسا أف  . صيفًا كشتاءً  (ؿُ ػْ حَ الْ )

يُغ َكالش ػُف َكاْلَياُء َأْصلٌ  :قاؿ ابغ فارس : "َسَشوَ   َكاِحٌج َيُجؿ  َعَمى َزَمافٍ  الدِّ
َشُة َمْعُخكَفةٌ  ، َشةُ " ك "  (ٔ)"  َفالد  ـُ: الد  في تاج  لد بيجؼا ذكخك ،  (ٕ)"  الَعا

َجَخػ الُسَرشِّف،  -كالدشة  العاـِ  – كَعمى اتِّحاِدىسا :شيُخشا َقاؿَ " :  العخكس
خ ُكل  كاحٍج ِمْشُيسا باآلَخِخ " حيث جاء في  كىػ قػؿ اليخكؼ :،  (ٖ) َفَفد 

َشةُ  كالَحْػؿُ  " كالَعاـُ  إسفار الفريح :  مشيا كاِحجٍ  ُكل   كيأتي َكاِحٍج، بسعشى: كالد 
  (ٗ) كَصْيَفٍة " َشْتَػةٍ  عمى

اتفاقيسا في الجاللة عشج  عمى أىل المغةمع اتفاؽ كثيخ مغ ثانيًا : 
أف لكل مشيسا داللة خاصة عشج اقتخانيسا ،  إلىلكشيع ذىبػا ، االنفخاد 

ختمفػا قج اك ، فاالقتخاف يفيج أف الجاللة الخاصة ىي السخادة في ىحا السػشغ 
بأف  : فحىب بعزيع إلى القػؿ ، كل مشيسا ة لالجاللة الخاصفي تحجيج 

عسل غالبًا ك)العاـ( يدت، ة ج  كالذِّ  بجْ )الَدشة( ُتدتعسل غالبًا في مػضع الجَ 
 ٓفي الخخاء بعج الذجة

َشِة جاء في السفخدات :  ـُ كالد  و: " الَعا َلِكغ َكثيًخا َما ُتْدَتْعَسُل ، َما َنر 
َشُة ِفي الَحػِؿ ال ِحؼ يكػ  ُة الد  ج  غ الَجْجب الَجْجُب، كِليحا ُيَعب ُخ عَ أك ُف ِؼيِو الذِّ

َشِة، كالعاـِ  قاَؿ هللُا َتعاَلى:  ،َسا ِؼيِو الخ خاُء كالِخْربُ ب ِبالد   

                                                 

 ق(  ف )س ٖٓٔ/ ٖمقاييذ المغة  (ٔ)
 ـ( ك )عٔٗٔٔ،القامػس السحيط صٕٕٕالرحاح ص  ،مختارٖٜٜٔ/٘( الرحاح ٕ)
 )ع ك ـ(ٙ٘ٔ/ ٖٖ( تاج العخكس ٖ)
  ٓٛٛ/ ٕ، ٚٚٔ/ٔ( إسفار الفريح ٗ)



 

 

 

0025 

    [ مغ اآلية  يػسفسػرة :ٜٗ]  ، :كقػُلو َتَعاَلى 

               

   [  مغ اآلية  العشكبػتسػرة :ٔٗ]  ، َفِفي َكْػِف الُسْدَتْثَشى ِمْشُو
ـِ َلِصيفٌة  َشِة كالُسْدَتْثَشى بالَعا  الذسذ ِلَعْػـِ  َعاماً  شةالد   يس  سَ كقيل :  ٓٓٓبالد 

:قػلو اْلَعْػـِ  معشى عمى جؿّ كي بخكجيا، جسيع في        

كقج أشار البقاعي إلى ىحا فقاؿ : " ،  (ٔ) "[ ٖٖ: سػرة األنبياء مغ اآلية  ]
ًا ألياـ الكفخ، كقاؿ: }كعبخ بمفع }سشة{ ذمّ  فحقق أف ذلظ  }

ترار كالعحكبة، الدماف تدعسائة كخسدػف مغ غيخ زيادة كال نقز مع االخ
كقاؿ: }  إشارة إلى أف زماف حياتو عميو الربلة كالدبلـ بعج إغخاقيع  }

 (ٕ)"إيساف السؤمشيغ كخرب األرضبدشًا جًا كاسعًا حغْ كاف رَ 

: َتَعاَلى َقْػُلوُ  جاء في البخىاف: "         

   ََشةَ  ْبثِ الم   ةِ ُمج   ِفي َفَحَكخ  َأن وُ  ِإَلى ِلئْلَِشاَرةِ ،  اْلَعاـَ  ااِلْنِفَراؿِ  َكِفي،  الد 
ِتوِ  ِفي َشَجاِئجَ  ِفي َكافَ   َفِإف  ،  َكاْلَغْػثُ  اْلَفَخجُ  َجاَءهُ  َقجْ  َعاًما َخْسِديغَ  ِإال   ُكمَِّيا ُمج 
َشةَ  ةَ  َسس ػا َيَحاَكلِ ،  اْلَجْجبِ  َمْػِضعِ  ِفي َغاِلًبا ُتْدَتْعَسلُ  الد   اْلَقْحطِ  ِشج 
َشةُ َٓٓٓسَشةً    (ٖ) "اْلَعاـِ  ِمغَ  َأْشَػؿُ  َكالد 

                                                 

 ـ( ك ) ع ٜٛ٘( السفخدات ص ٔ)
 ٗٓٗ/ٗٔ( نطع الجرر في تشاسب اآليات كالدػرٕ)
 ٖٙٛ/ ٖ( البخىاف في عمـػ القخآف ٖ)



 

0026 

 

ػَشُة " : كىػ أف  مختمف فخؽ كجػد في حيغ ذىب البعس اآلخخ إلى  الد 
ػَشُة  ، َيْػـ َعَجْدَتو ِإَلى ِمْثِمػو مغ أؼّ  ـُ اَل َيُكػػُف ِإال  ِشػتاًء كَصػْيًفا، كَلػْيَذ الد  كالَعػا
ُمْذَتق ْيِغ مغ َشيٍء، َفِإذا َعَجْدَت مغ الَيْػـ ِإَلػى ِمْثِمػو َفُيػَػ َسػَشٌة يػجُخُل ِؼيػِو  كالَعاـُ 

ـُ اَل َيكػػػػػُف إاّل َصػػػػْيًفا كِشػػػػَتاًء،  ػػػػْيِف، كالَعػػػػا ػػػػتاِء كِنْرػػػػُف الر   ِٓٓٓنْرػػػػُف الذِّ
ػػَشةِ  ـُ أَخػػز  مػػغ الد  ـٍ َسػػَشةٌ  فالعػػا ل  َسػػَشٍة ، َكَلػػْيَذ ُكػػ، فَعَمػػى َىػػَحا تُقػػػؿ: ُكػػل  عػػا

ـُ: َحػػْػٌؿ َيػػػْأِتي َعَمػػى َشػػػْتػٍة الخميػػػل : كيػػجؿ عمػػػى ذلػػظ قػػػؿ ،  (ٔ) "َعاًمػػا " العػػا
ػػػَشةِ  مػػػغ ُمْصمًقػػػا أَخػػػز   فالَعػػػاـُ "  (ٕ)أعػامػػػًا "  : َكيجسػػػع ، كَصػػػْيَفٍة  ،  (ٖ)"  الد 
َيْيِمي  كذىب  ْكِض: " َكالّدَشُة َكالْ إلى التفخيق مغ جية أخخػ فقاؿ الد  ـُ ِفي الخ  َعا

َكِإْف اّتَدػػَعْت اْلَعػػَخُب ِفيِيَسػػا، َكاْسػػَتْعَسَمْت ُكػػّل َكاِحػػٍج ِمْشُيَسػػا َمَكػػاَف اآْلَخػػِخ اّتَدػػاًعا، 
  (ٗ) "َأّياًما ِمْغ الّدَشِة  اْلَعاـ َأَقل ...َفْخًقا ...َكَلِكْغ َبْيَشُيَسا 

 ِفي َكَردَ  َكبَلـٌ  ِإن وُ  " البخىاف بعج ذكخه لكبلـ الدييمي كقاؿ صاحب
ةِ  َكالت ْتِسيعِ  الت ْكِثيخِ  َمْػِضعِ  َشةُ ،  اْلَيْػـِ  َذِلظَ  ِبُسج  ـِ " ِمغَ  َأْشَػؿُ  َكالد   (٘) اْلَعا

في الفخؽ َبيغ اْلَعاـ َكالّدشة "  " :فقاؿ داللة مختمفةالعدكخؼ  بيشسا ذكخ
قيل ج نْ الد  ي اـ َأال تخػ َأنو لسا َكاَف ُيَقاؿ أَ  ، َأف اْلَعاـ َأي اـ َكالّدشة جسع شيػر

                                                 

،  ترحيح الترحيف كتحخيخ  ٚٗٛ( التكسمة كالحيل عمى درة الغػاص لمجػاليقي ص ٔ)
 ـ( ك ) ع ٙ٘ٔ/ ٖٖ، تاج العخكس  ٖٖٚ،   ٕٖٚالتحخيف ص 

 ك ) عٖٔٗ/ ٕٔلداف العخب ) ع ـ ك( ، ٓٙٔ/ ٖ، تيحيب المغة  ٕٛٙ/ ٕ( العيغ ٕ)
 ـ(
 )ع ك ـ(ٙ٘ٔ/ ٖٖ( تاج العخكس ٖ)
، دار إحياء التخاث ٛٛ:  ٙٛ/ ٖخح الديخة الشبػية البغ ىذاـ ( الخكض األنف في شٗ)

 ـ( ك ) ع ٙ٘ٔ/ ٖٖالعخبي ،  تاج العخكس 
 ٖٙٛ/ ٖ( البخىاف في عمـػ القخآف ٘)



 

 

 

0027 

َكيجػز َأف ُيَقاؿ  ، َكلسا لع يقل شيػر الدنج لع يقل سشة الدنج،  جنْ الد   َعاـُ 
َكِلَيَحا ُيَقاؿ َعاـ اْلِفيل َكاَل ، تفيج َذِلظ  اْلَعاـ ُيِفيج َكػنو كقتا لَذْيء َكالّدشة ال

 سديغ َكاَل ُيَقاؿ َعاـَ خ َكسشةَ ،  ماَئةٍ  َكُيَقاؿ ِفي الت اِريخ سشةَ  ، يلفُيَقاؿ سشة ال
: َكَمَع َىَحا  ، مغ َىَحا اْلعَجد خَ كِ َلْيَذ كقتا لَذْيء ِمس ا ذُ  ِإذ ؛ خسديغ كعاـَ  ماَئةٍ 

َفِإف اْلَعاـ ُىَػ الّدشة َكالّدشة ِىَي اْلَعاـ َكِإف اْقتزى كل َكاِحج ِمْشُيَسا َما اَل 
  (ٔ)"  َيْقَتِزيِو اآلخخ ِمس ا َذكْخَناهُ 

، الخفة  إلى أف مغ أسباب التغايخ مخاعاةَ الحمبي الدسيغ كسا ذىب 
يَدْؼ العجَدْيغ فقاؿ ِعَيْت ىشا نكتٌة لصيفٌة:  َأْف غايَخ بيغ تسي" كقج ُركُ : فقاؿ 

ثع إنو َخز  لفَع  ، لئبل َيْثُقَل المفعُ  ؛ كفي الثاني: عاماً ،  في األكؿ: َسَشة
 ِ ّ ـِ بالخسديغ إيحانًا بأف  نبي    صم ى هللا عميو كسم ع َلس ا استخاح مشيع بقَي العا

َشة في زمٍغ حدٍغ، كالعخُب ُتَعبُِّخ عغ الِخْرِب بالعاـ  (ٕ) " ، كعغ الَجْجِب بالد 
 سػشة، ألػف قػاؿ لػع: قيػل كىػ مػا قػاؿ بػو صػاحب التدػييل فقػاؿ : " فػإف

 ذلػظ فأ فػالجػاب السعشى؟ اتفاؽ مع المفع عاما ؟ فاختمف خسديغ إال قاؿ ثع
 أك تفخػػػػيع بػػػػو قرػػػػج إذا إال مكػػػػخكه التكػػػػخار فػػػػإف،  الدػػػػشة لفػػػػعِ  كػػػػخارلتَ  كخاىػػػػةٌ 
 ( ٖ)"تيػيل

يجج بيشيسا الكخيع ، في القخآف )الدشة كالعاـ(  يكالستتبع لدياؽ لفط
 فييع فمبثقػؿ : ) ما عجؿ عغ  -سبحانو كتعالى  -فالحق ،  ادالليً  اتغايخً 

 ( إلى قػلو :عاما كخسديغ تدعسائة        

                                                 

 ٕٔٚ( الفخكؽ المغػية ص ٔ)
 ٖٔ/ ٜ( الجر السرػف ٕ)
 ٖٕٔ/ ٕ( ابغ جدؼ الغخناشي ٖ)



 

0028 

 

  شاء نبي هللا نػح في كىػ اإلشارة إلى شػؿ ع، إال لغخض داللي  
 تدعسائة عغ ، قالو ما إلى العجكؿِ  فائجةُ  ما: قمتَ  إفدعػة قػمو ، فػػ : " 

 الحداب؟ عادةُ  أنو مع ، كخسديغ

 بو يَ مِ ابتُ  بسا لتدميتو مدػقةٌ  القرة إذِ ،  ملسو هيلع هللا ىلص الشبي تدميةُ  فائجُتو: قمتُ 
 ذلظ فكاف الُسَجد، أشػؿ في أمتو مكابجة مغ كالدبلـ، الربلة عميو نػح

 كأفزى أفخخُ  -العجد  مخاتب في - مشو أكثخَ  عقج ال التي العقػد، أقرى
 بمفع األكؿ السسي د كجاء ٓٓٓصبخه مّجةَ  الت دامعِ  استصالة كىػ السقرػد، إلى
 عغ " اإلخبار، كسا أف  (ٔ)" التكخار لكخاىة"  الَعاـ"  بمفع يكالثان"  الدشةِ " 
 قػمو عمى دعائو فيعميو الدبلـ  نػح عحر يسيج الريغة بيحه السجة ىحه

 عاما، كخسديغ تدعسائة فييع فمبث: قيل لػ إذ ، آخخىع عغ أىمكتيع بجعػة
 ما أكؿ،  األكؿ في األلف لفع ألف األكؿ ؛ في ما التيػيل مغ ؼيو يكغ لع

 يبق لع االستثشاء جاء كإذا ، الكبلـ بؿية سساع عغ بيا ؼيذتغل الدسع يصخؽ 
، كقج أكج  (ٕ) "األلف ذكخ مغ عشجه حرل ما يديل كقع تقجمو مابعج لو
 لبثو مجة بياف في الكخيع الشطع عميو ما كلعلػسي ىحا السعشى فقاؿ : " األلُ 
 فإف زػ  جَ تَ  دكف  نرا امتعيش ككػنو العجد كساؿ عمى لمجاللة الدبلـ عميو

 مغ األلف ذكخ في كلسا مشو يقخب ما عمى يصمق قج كخسديغ تدعسائة
 القرة مغ السقرػد فإف،  الدسع تقخع ما أكؿ ألنيا؛  السجة شػؿ تخييل
 مغ عميو كاف ما عمى كتثبيتو،  كسمع عميو تعالى هللا صمى هللا رسػؿ تدمية
 تخكػف يُ  أنيع يحدبػف  الحيغ رأؼ ركاكة كإضيارُ ،  خةفَ الكَ  مغ يشالو ما مكابجة

                                                 

 ٖٙٗ( فتح الخحسغ بكذف ما يمتبذ في القخآف ص ٔ)
 ٖٕٙ/ ٕػسػعة القخآنية ( السٕ)



 

 

 

0031 

 مغ الكبلـ ىحا مثل في التكخيخ في لسا،  ديغي  سَ السُ  كاختبلؼُ  ابتبلء، ببل
 (ٔ)"  البذاعة

 ذلظأشار األلػسي إلى فقج : شة عمى العاـ تقجيع الد  أما عغ الدخ في 
 ، بكالجج الذجة عمى تصمق أنيا أكالً  (الدشة) اختيار في فقاؿ : " كالشكتة ،

 عميو قاسى الحؼ الجعػة لدماف )الدشة(  اختيار فشاسب،  العاـ بخبلؼ
 (ٕ)"  قػمو مغ قاسي ما ؼيو الدبلـ
سياؽ الكبلـ عغ مجة لبث سيجنا نػح فييع بالجعػة إلى مجيء :أيزا   
فاستخجـ سبحانو ، ا ككيفا سً فشاسب ذلظ بياف كسية السعاناة كَ ، الصػفاف 

لة عمى الكع الكبيخ مغ حيث العجد ، كسا استخجـ لمجال (األلف)كتعالى لفع 
 ٓعمى كيؽية السعاناة في تمظ السجةلمجاللة ( الدشة ) سبحانو كتعالى لفع 

 ا (جً خَ حَ  –ا قً ) ضيِّ   -3

قاؿ تعالى :              

                  

          ] األوعاوسىرة

 .[136:اآليت

إف  -بسعشى أنيا متذابكة كمتجاخمة يرعب ، السعاني الشفدية معقجة 
دؾيقة ، كىحه السعاني تختمج نفذ  اإلفراح عشيا برػرة -لع يكغ يدتحيل 

سا في الرجر كالشفذ في القخآف اف كصجره ، كقج ارتبط التعبيخ عساإلند
                                                 

 ٖٛٗ/  ٓٔ( ركح السعاني ٔ)
 ٖٛٗ/  ٓٔ الدابق( ٕ)
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يق( ، حيث استعسل القخآف ج كالزِّ خَ غ ، كىسا لفطا ) الحَ يْ س  يِ الكخيع بمفطيغ مُ 
قاؿ تعالى: ،الكخيع لفع ) الزيق( مع الشفذ كالرجر    

                    

                   

      : سػرة التػبة اآلية [ٜٔٔ] ، كقػلو تعالى:     

          مهاآليتهىدسىرة]:
، كقػلو تعالى : [13           سىرة]

انحجر اآليت ، كقػلو تعالى : [70:         

      ] انشعراءسىرة اآليت ْيقف،  [14:  القمبب مختبط الز 

َعةِ  ِخبَلؼِ  َعَمى كىػ ما يجؿ ، (ٔ)كالرجر    (ٕ) الد 
فقاؿ ، مع الشفذ كالرجر ( الحخج )لفع كتعالى كسا استعسل سبحانو 

تعالى :                 

                اآليتانىساءسىرة]:

، كقاؿ تعالى : [76              

      ] األعرافسىرة اآليت سبحانو  ثع قخف ،  [3:
:فقاؿ تعالى ،تعبيخ عغ ما في الرجريق كالحخج ( في الكتعالى بيغ )الزِّ 

                                                 
 ؽ( ؼ ) ضٕٕٓٗ/  ٙ( يشطخ : شسذ العمـػ كدكاء كبلـ العخب مغ الكمـػ (ٔ
 ؽ( ؼ )ض ٖٖٛ/ ٖ( يشطخ : مقاييذ المغة (ٕ
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      [136:اآليتاألوعاوسىرة] 

الجاللة  لو داللة خاصة غيخُ (  جخَ كالحَ  يقالزِّ )كىحا االقتخاف بيغ لفطي 
كىػ ما سأحاكؿ بيانو في الدصػر التي يفيجىا انفخاد أحجىسا عغ اآلخخ ، 

 اآلتية : 

مغ ناحية المغة يتزح أنيا تؤيج استعساؿ القخآف الكخيع لمفع )الزيق( 
فكل مشيسا يفيج ما يفيجه المفع اآلخخ ، ، مكاف لفع )الحخج( ، كالعكذ 
 َحِخجَ  جاء في العيغ : " قج ،كسا قاؿ بعزيع ، فسعشاىسا متقارب بل متخادؼ 

 َضيِّقُ : كَحِخج َحَخج ، " َكرجل (ٔ) لَخيخ" حُ يشَذخِ  كال ضاؽ أؼْ :  هرُ جْ َص 
ْجر"  َكُىػَ  َكاِحٌج، َأْصلٌ  َكاْلِجيعُ  َكالخ اءُ  : اْلَحاءُ  ، كفي السقاييذ : " َحِخجَ  (ٕ) الر 
ْيءِ  َتَجس عُ  َكَذِلظَ  ُفُخكِعِو، َمْخِجعِ  َكِإَلْيوِ  ، اْلَبابِ  ُمْعَطعُ   َخجُ َكاْلحَ  ...َكِضيُقوُ  الذ 

يُق" كأنيسا مغ ، كالديػشي بكػنيسا متخادفيغ  ، كصخح الدركذي (ٖ) الزِّ
َشاِعيّ  الت ْػِكيج "قبيل:  تقخيخ: َفالم ْفِطيِّ ،  َكَمْعَشِػؼٌّ ،  َلْفِطيٌّ : ِقْدَسافِ  : َكُىػَ  الرِّ
}...السخادؼ فسغ ، مخادفو أك بمفطو األكؿ معشى    كىػ  (ٗ)" { ،

 ذلظ كحدغ ، السعشى كخر ،قيِّ الز   كمعشاه" : شبي حيث قاؿقػؿ القخ 

                                                 
 (ج ر ) ح ٙٚ/ ٖ( العيغ (ٔ

 ( ج ر )ح ٗٛ/ ٗتيحيب المغة  (ٕ)
 ج( ر )ح ٓ٘/ ٕ( مقاييذ المغة (ٖ
 ٕ٘٘/ ٔ، معتخؾ األقخاف في إعجاز القخآف  ٖ٘ٛ/ ٕ( البخىاف في عمـػ القخآف(ٗ
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 َتْأِكيجُ  ُىػَ  "أك  (ٕ) قيِّ فالحخج  الز  (ٔ) ج "خِ حَ  قيِّ َض  ككل...  المفع الختبلؼ
يقِ   (ٖ)ِبَسْعَشاُه "  أِلَن وُ  الزِّ

يِق، َكُىَػ ال ِحؼ اَل في حيغ ذىب الصبخؼ إلى أف الحخج : "  َأَشج  الزِّ
ِة ِضيِقوِ َيْشُفُح مِ  يقِ  أك " َأْضَيقُ ،  (ٗ) ْغ ِشج   (٘) . " كسا قاؿ الدجاج الزِّ

 بسعشى فيػ القخآف في َحَخج ككل أف الحخج أشج الزيق : ": كالخاجح 
قاؿ تعالى : ،  عالسش أك الذجيج الزيق      

       [  اآلية  مغ األنعاـسػرة :ٕٔ٘]  ،شجة كىػ 

 َمْأُخػذ ِؼيوِ  مشفح اَل  ضيق " اْلَحخجأكج العدكخؼ ذلظ بقػلو: كقج، (ٙ) الزيق"
ُخػؿ ُيسكغ اَل  َحت ى السمتفِ  الّذجخ َكِىي ةجَ خْ الحَ  مغ ،  مشو اْلُخُخكج َكاَل  ِؼيوِ  الج 
ظ ِبَسْعشى َجاءَ  َكِلَيَحا  : َتَعاَلى َقْػلو ِفي الذ       

   [  مغ اآلية  الشداءسػرة :ٙ٘] ِفي الذاؾ أِلَف ؛ اشكً  َأؼ 

 كمثمو،  ِؼيوِ  يشفح الَ  اأْلَمخ       [  سػرة

                                                 
 ٕٛ، ٔٛ/ ٚ( الجامع ألحكاـ القخآف (ٔ
 ٚٗٗ/ ٕ( برائخ ذكؼ التسييد في لصائف الكتاب العديد (ٕ
 ٖٚ/ ٛ( تفديخ السشار (ٖ

  ٗٗ٘/ ٜجامع البياف  (ٗ)
  ٖٖٕ/ ٕ، المداف  ٖٔٙ/ ٔية  ، كيشطخ : الشيا ٜٕٓ/ ٕ( معاني القخآف كإعخابو (٘
 ٖٚ/ ٛج( ، تفديخ السشار  ر )ح
 ج( ر ح ) ٙٓٗ/ ٔ( السعجع االشتقاقي (ٙ
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ىػ   كذىب الدسيغ الحمبي إلى أف الحخج،  (ٔ)"  [ٕ: مغ اآلية  األعخاؼ
فكل  َحَخج ضيق مغ غيخ  " ،الزيق تدايج في الزيق فيػ أخز  مغ ال

ـ مس ا لظ ضيخ كقج...عكذٍ  تكخار ،  ؼيو " ليذ َحَخجاً  ضيقاً  قػلو" أف   َتَقج 
ر كُ ،  ضيق كسعشى - بالكدخ - يعشي َحِخج كمعشى " :مكي كقاؿ  الْخِتبَلؼخِّ
ر: فتقػؿ فارؽ  بيشيا يطيخ لع حيث لمتأكيج يكػف  إنسا: " قمت لمت ْأِكيج َلفطو  ُكخِّ

: تعالى  كقػلو المفع الختبلؼ      [  البقخةسػرة 
ـ فقج ىشا كأمآٓٓ[ٚ٘ٔ: مغ اآلية   أك كالخرػص بالعسػـ بيشيسا الفخؽ  تقج 

يِّقِ  " َكِإْتَباعُ ،  (ٕ)" ذلظ غيخِ  يِق، َمْعَشى ِلَتْأِكيجِ : ِباْلَحَخجِ  الز   ِفي أِلَف   الزِّ
ةِ  َمْعَشى ِمغْ  اْلَحَخجِ  يقِ  ِشج   َغْيخَ  َصْجَرهُ  َيْجَعلْ  َكاْلَسْعَشى. َضيِّقٍ  ِفي َلْيَذ  َما الزِّ
ـِ، ِلَقُبػؿِ  ُمت ِدعٍ  ْسبَل ـِ " َصْجَرهُ  َيْذَخحْ  :ِبَقْػِلوِ  ُمَقاَبَمِتوِ  ِبَقِخيَشةِ  اإْلِ أما ،  (ٖ) ِلئْلِْسبل

 -الكخيسة فأرػ اآلية  االقتخاف بيغ الزيق كالحخج في يفيجىاعغ الجاللة التي 
مغ خبلؿ تتتبع سياؽ اآليات التي كرد فييا الحخج كالزيق  - هللا أعمعو

اقتخف ، أما اآلية التي األرضمشفخديغ أنيا تتحجث عغ الزيق كالحخج في 
الزيق كالحخج فتتحجث عغ األمػر التي تحجث خارج الغبلؼ الجػؼ  فييا
ا عغ التشفذ بلؼ الجػؼ يختمف تسامً خارج الغُ  ض ، كال شظ أف التشفذلؤلر 

إلبخاز تمظ ؛ داخل الغبلؼ الجػؼ ، مسا يدتجعي الجسع بيغ الزيق كالحخج 
هِ  ِبُكْفِخهِ  َيْذَغْموُ  اْلُيَجػ َسِبيلِ  َعغْ  ِإْضبَلَلوُ  ّ ُ  َأَرادَ  َمغْ فػػػ " الجاللة   َعغْ  َكَصجِّ
يِق، َأَشج  : َكاْلَحَخجُ  ،َحَخًجا َعَمْيوِ  اْلُكْفخِ  َكَغَمَبةِ  ِبِخْحاَلِنوِ  َصْجَرهُ  لْ َكَيْجعَ  َسِبيِمِو،  الزِّ
ةِ  ِمغْ  َيْشُفحُ  اَل  ال ِحؼ َكُىػَ  ْجرُ  َىُيَشا َكُىػَ  ِضيِقِو، ِشج   ِإَلْيوِ  َتِرلُ  اَل  ال ِحؼ الر 

                                                 
 ٖ٘ٓ( الفخكؽ المغػية ص (ٔ
 ٜٕٙ/ ٔ، مذكل إعخاب القخآف ٘ٗٔ: ٕٗٔ/ ٘( الجر السرػف (ٕ
 ٜ٘،  ٛ٘/ ٛ( التحخيخ كالتشػيخ (ٖ
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يَسافُ  ُنػرُ  َيْجُخُموُ  َكاَل  اْلَسْػِعَطةُ  ْخؾِ  ِلَخْيغِ  اإْلِ  أثبتت قج، ك" (ٔ) "  َعَمْيوِ  الذِّ
 آالؼ عذخة بيغ ما البحخ سصح فػؽ  ارتفع إذا اإلنداف أف الحجيثة الجراسات

أف  الجدع أجيدةحتى تدتصيع ؛  ضغصو يختفع فإنو قجـ ألف عذخ كستة قجـ
 فإف السدافة ىحه اإلنداف تجاكز إف أما ، األكدجيغ مغ الجدع حاجةتػفخ 
 يحرل؟ الحؼ فسا السفاج  االرتفاع ىحا في بغخضيا تفي ال الجدع أجيدة
 هللا يرف كحتى اآلية كصفتو الحؼ الرجر ضيق مقجمتيا في أعخاض تطيخ
 يقِض  كصف في لمسبالغة (ضائقاً ) يقل كلع( ضيقاً ) قاؿ فقج الحالة ىحه

 تعشي التي( اجَ خَ حَ ) بػ بعوتْ أ بل( قايِّ َض ) بػصفو الدياؽ يكتف كلع ،الرجر
 الزيق شجة معشى الحخج ففي،  الزيق معشى لشا ليؤكج؛  شجيجاً  يقاً ِض  ضاؽ

 يعانيو الحؼ األلع كىحا الييئة ىحه نترػر كحتى،  ضيق لفع يفيجه ال اسم
ع جُ ) بقػلو عشو لظ عّبخ السختقي  في التكمف ىحا لشمسذ يرعج يقل كلع( َير 
 مػضع اْلَحَخج" فػػػ : ،  (ٕ) " كمذقة كج ؼيو بل بالديل ليذ كأنو الرعػد
 ترل ال كسا،  الحكسة ِإليو َتِرلُ  ال الكافخَ  قمَب  ففكأ السمتف، الذجخ
 (ٖ) "الذجخ ؼيو يمتف الحؼ السػضع إلى الخاعية

بشى عميو اآليات التي تجسع بيغ األلفاظ كيسكغ جعل ىحه اآلية أصبل تُ 
األلفاظ ف ىحه فأقػؿ : إ  -أك ما يعجىا البعس تخادفا  -الستذابية الجاللة 

ف ىحه الجاللة قج تطيخ بل إلضافة داللة ججيجة ، كإ، ليدت بغخض التأكيج 
طيخ الحقائق العمسية ، لتبخز ىحه ، كقج تخفى عمى البعس حتى تَ لمبعس

: "  اآلية دليل عمى ذلظ حيث كاف العخبي الجالالت التي خفيت عميشا، كىحه
                                                 

 ٗٗ٘/ ٜ( جامع البياف (ٔ
 ٕٗٔالكخيع ص  ( لسدات بيانية لدػر القخآف(ٕ
 ٜٕٓ/ ٕ( معاني القخآف كإعخابو (ٖ
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 لكغ،  صجره يزيق الدساء إلى صعج إذا اإلنداف أف عسػميا عمى يفيسيا
 فتكمع الحجيث العمع جاء أف إلى الجقة كجو عمى ذلظ يعمع ال ىػ الحاؿ كاقع
 الجػؼ  الزغط كيخف عالية مدافات تختفع التي كالصائخات الصائخات عغ

 جاً خَ حَ  ضيقاً  صجره يكػف  الحق عغ الزاؿّ  أف " كالسعشى(ٔ) الرجر" كيزيق
 الزغط الختبلؿ صجره يزيقُ  الجػ في السختفعَ  ألف الجػ في يّرع ج كأنسا
 أخبخ ألنو المغػؼ، اإلعجاز عمى بلكةً عَ  عمسي إعجاز كىحا. معمػـ ىػ كسا
  (ٕ) ِبُجىػر" كالصائخات السشصادات اختخاع قبل يةسمالع الحؿيقة بيحه

 ا ( فا ِس أَ  –ان بَ ْز ) غَ   -ٗ

 قاؿ تعالى:               [  سػرة

 : كقاؿ سبحانو،  [395:  مغ اآلية األعخاؼ        

     [  مغ اآلية  شوسػرة :ٛٙ] 

 :االنفعاالت الشفدية صعبة كمتجاخمة ، كمغ أشج االنفعاالت تأثيًخا   
عميو مغ ه أؼ ما يتختب الغزب، فيػ مغ الرعػبة بسكاف مغ حيث أثخُ 

عد  –كثيخًا ، كحيشسا أراد هللا  ملسو هيلع هللا ىلصأقػاؿ كأفعاؿ ، كلحلظ ححر مشو السرصفى 
في القخآف الكخيع حيغ عػتو  –عميو الدبلـ  -مػسى  حالةِ  فَ ْص كَ  -كجل 

ا ( ، كقج كرد فً سِ أَ  – َغْزَبافإلى قػمو قخف بيغ كصفيغ متذابييغ داللًيا ، )
ف بيشيسا  خِ األسف مشفخدا ، كقج قُ الغزب في القخآف الكخيع مشفخدا كسا كرد 

                                                 
 ٕٕٔ( لسدات بيانية لدػر القخآف الكخيع ص (ٔ
 ٘ٗ( أسخار البياف في التعبيخ القخآني ص (ٕ
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حخؼ كل ا فكل كمسة بل كىحا االقتخاف مقرػد دالليً في ىحا الدياؽ مختيغ ، 
  ٓتولو داللالكخيع في القخآف 

  ٓكداللة األسف تتذابو كثيخا ججا مع داللة الغزب 

 َعغ عبيج َأُبػ .اْلَغَزب شجيجُ : َغُزػبٌ  رجلٌ :  بَ ِز غَ الغزب : " 
يا اْلَغْيغ ِبَفْتح كَغُزب ةٌ  ُغُزب ةٌ  رجلٌ : اْلفخاء ، (ٔ)َسِخيعا"  يْغزب َكافَ  ِإذا كضسِّ
 َكافَ  ِإذا ُغُزب ةٌ  َكرجل .الخَِّضا ضج  : َكاْلَغَزبجاء في جسيخة المغة : " ك

ادُ  اْلَغْيغُ "  َغَزبَ يقػؿ ابغ فارس: ،  (ٕ)" اْلَغَزب كثيخ  َأْصلٌ  َكاْلَباءُ  َكالز 
ةٍ  َعَمى َيُجؿ   َصِحيحٌ  ْخَخةُ : اْلَغْزَبةَ  ِإف  : ُيَقاؿُ . َكُقػ ةٍ  ِشج  ْمَبةُ  الر   َكِمْشوُ : َقاُلػا. الر 
ْخطِ  اْشِتَجادُ  أِلَن وُ  اْلَغَزُب، اْشُتق    َكُىػَ  َغَزًبا، َيْغَزبُ  َغِزبَ : ُيَقاؿُ . الد 

 (ٖ)"  َكَغُزػبٌ  َغْزَبافُ 
يغُ  ةُ اْلَيْسدَ "  :َأَسفَ غ فارس األسف : يقػؿ اب  َيُجؿ   َكاِحجٌ  َأْصلٌ  َكاْلَفاءُ  َكالدِّ

ْيءِ  َعَمى َأِسفَ : ُيَقاؿُ  ، َذِلظَ  َأْشَبوَ  َكَما َكالت َمي فِ  اْلَفْػتِ  َعَمى  أَسًفا َيْأَسفُ  الذ 
 (ٗ) اْلَغْزَباُف" َكاأْلَِسفُ  ، َتَمي فَ  ِمْثلَ 

فَ  كَ  َفاَتوُ  َما َعَمى َأِسفَ  َكَقجْ ،  اْلُحْدفِ  َأَشج   اأْلََسفُ ك"   كَ  َتَمي َف، َأؼْ  َتَأس 
، كسا كرد األسف بسعشى (٘)"  أَْغَزَبوُ  َكآَسَفوُ ٓٓٓ َغِزبَ  َأؼْ  َعَمْيوِ  َأِسفَ 

                                                 

 ب( ض )غ ٙ٘/ ٛ( تيحيب المغة ٔ)
 (ب ض غ )  ٖٗ٘/ ٔ( جسيخة المغة ٕ)
 ب( ض ) غٕٛٗ/ ٗ( مقاييذ المغة ٖ)
 ؼ( س )أَ ٖٓٔ/ ٔ الدابق( (ٗ
 ؼ( س أ )ٛٔتار الرحاح ص( مخ٘)
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  الغزب في القخآف الكخيع في قػلو تعالى :     [ الدخخؼ 

 :َقاَؿ اأْلَْعَذى (ٔ)َٓفِإف  َمْعَشاُه أَْغَزُبػَنا [٘٘: اآلية 

ا َكَأنََّسا       باا      َأَرى َرُجالا ِمْشُيْػ َأِسيفا ا ُمَخزَّ  َتُزػُّ ِإَلا َكْذَحْيِو َكفِّ
(ٕ) 

اأَلَسُف: جاء في لداف العخب " ،  (ٖ)"َؼُيَقاُؿ: ُىَػ اْلَغْزَبافُ        
شج  اأَلسف ِعْشَج اْلَعَخِب اْلُحْدُف، َكِقيَل أَ ٓٓٓ الُسبالغُة ِفي الُحْدِف كالَغَزبِ 

جاء في . أف داللتيسا كاحجة  ذىب إلىبعس العمساء  ، بل إف (ٗ)" اْلُحْدفِ 
،  َباُب ِإَعاَدِة الَسْعَشى إذَا اْخَتَمَف الم ْفَطافِ : " كبلـ العخب غخيب السشتخب مغ 

:  قػلوٓٓٓمغ ذلظ           "(٘) 

ف األسف كإف كاف يدتخجـ لمجاللة عمى الغزب عشج لكغ الحؿيقة أ
أىع ىحه ك ، ف يكػف لو داللة مختمفة عغ الغزباالنفخاد لكغ عشج االقتخا

 :   دالالتاف الجالالت

                                                 
،   ٕٕٚ، تفديخ الثػرؼ ص  ٜٛٚ/  ٖ، تفديخ مقاتل  ٜٗ٘( تفديخ مجاىج ص (ٔ

/ ٓٔ،  جامع البياف  ٓٚٔ/ ٖ، تفديخ عبج الخزاؽ  ٕٚٔ/ ٔتفديخ يحيى بغ سبلـ 
   ٜ، أفخاد كمسات القخآف العديد ، ألحسج بغ فارس المغػؼ ص  ٓ٘ٗ

ط( ،  خ )بٜٕٔ/ ٔ، جسيخة المغة ٘ٙٔ ( البيت مغ )الصػيل( في ديػانو ص(ٕ
/ ٜؼ(  س )أ ٘/ ٜب(،  ض )خ ٖٚ٘/ ٔؼ(،  لداف العخب  س )أٖٓٔ/ ٔالسقاييذ 

ٖٕٓ 
 ؼ( س )أٖٓٔ/ ٔ( السقاييذ (ٖ
 ؼ( س )أ٘/ ٜ( لداف العخب  (ٗ
   ٕٕٙ/ ٔالسشتخب ( (٘
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ةُ : أف األسف "  الجاللة األولا  الت ْقِجيخِ  َىَحا َكَعَمى، "  (ٔ) "اْلَغَزبِ  ِشج 
 ُيِفيجُ  َأِسًفا: َكَقْػَلوُ ،  اْلَغَزبِ  َأْصلَ  ُيِفيجُ  َغْزَبافَ : َقْػَلوُ  أِلَف   الت ْكَخارُ  َيْمَدـُ  اَل 

  .فالغزب أكؿ درجات األسف ، بيشسا األسف شجة الغزب،  (ٕ)"  َكَساَلوُ 

 ِلُكلٍّ  ُيَقاؿُ  َكَقجْ  َمًعا، َكاْلَغَزبُ  اْلُحْدفُ  ،اأْلََسفَ " : أف  الجاللة الثانية
 الحدف  في السبالغة: كاألسف، قاؿ الدمخذخؼ : "  (ٖ) " ااِلْنِفَخادِ  َعَمى ِمْشُيَسا

،  (٘)"  كالغزب الحدف  فخط األسف: " ، كقاؿ ابغ عصية  (ٗ)"  كالغزب
كقج أكج ابغ فارس ذلظ حيث ذىب إلى أف كل ما كرد مغ األسف في القخآف 

فَ  فاَتو َما َعَمى َأِسفَ  يقاؿ : "،  (ٙ)الكخيع فيػ بسعشى الُحْدُف كالغزب   كتَأس 
فَ   (ٚ)"  أَْغَزَبو: كآَسَفو َغِزَب، َأؼ َأَسفاً  َعَمْيوِ  كَأِسفَ  َتَمي َف، َأؼ كتَأس 

كالحؿيقة أف مخخج الغزب كاألسف كاحج ، لكغ يتحقق األسف مع 
ه ، دِّ عمى رَ  ػَ قْ أؼ لع يَ  و اإلندافُ قْ صِ الحدف إذا جاء األمخ مسغ ىػ أعمى كلع يُ 

، اإلنداف ىػ أدنى مغ بيشسا يكػف األسف مع الغزب إذا جاء األمخ مسغ 
 جاءؾ فإذا حاؿ، في كالغزب،  حاؿ في الُحْدف : اأَلَسفُ  قاؿ الخميل : "

 أك فػقظ، مّسغ جاءؾ كإذا غزباف،: أؼ َأِسٌف، فأنت دكنظ ىػ ِمس غْ  أمخٌ 
                                                 

/ ٖٔ،  المباب في عمـػ الكتاب ٚٛ/ ٕٕ، مفاتيح الغيب  ٕٕٛ/ ٔ( مجاز القخآف (ٔ
ٖ٘ٔ 

  ٚٛ/ ٕٕ( مفاتيح الغيب (ٕ
 ؼ(  س )أ ٘ٚ( السفخدات في غخيب القخآف ص (ٖ
 ؼ( س ) أ ٘/ ٜ، لداف العخب  ٗٓٚ/ ٕ( الكذاؼ (ٗ
  ٙ/ ٚمحاسغ التأكيل ك ،  ٘ٚ/ ٙ( السحخر الػجيد (٘
   ٜ( أفخاد كمسات القخآف العديد ص (ٙ
 ؼ( س ) أ ٘/ ٜ( لداف العخب (ٚ
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ف َحِديغ: َأؼ َأِسٌف، فأنت مثمظ مغ  َعب اسٍ  اْبغُ  ُسِئلَ  "ك،  (ٔ)" َأْيزا  كمتأسِّ
 َمغْ  َناَزعَ  َفَسغْ  ُمْخَتِمٌف، َكالم ْفعُ  َكاِحجٌ  َمْخَخَجُيَسا: َفَقاؿَ  اْلَغَزِب،كَ  اْلُحْدفِ  َعغِ 
 ُحْدًنا َأْضَيخَ  َعَمْيوِ  َيْقَػػ  اَل  َمغْ  َناَزعَ  َكَمغْ  َكَغَزًبا، َغْيًطا َأْضَيخَ  َعَمْيوِ  َيْقَػػ 
يءِ  عمى حْدف  كالم َيفُ  " األَسىفػػ،  (ٕ)"  َكَجَدًعا  (ٖ)" َيُفػُت  الذ 

ـِ، " حؿيقُة اأَلَسِف: " : بقػلو  الخ اِغبُ كفدخه  ـِ القمِب َشْيَػَة االْنِتَقا َثَػراُف َد
َراَر َغَزبًا، َكَمتى َكاَف َعَمى َمغ َفْػَقو فَ ظ َعَمى َمغ ُدكَنو اْنَتَذخ َفَسَتى َكاَف َذلِ 

اِعخ: اكليح،  (ٗ) "اْنَؿَبَس فراَر ُحْدناً   َقاَؿ الذ 

 (٘)" ِخي ُحْدٍف َأخػ اْلَغَزبِ فُحْدُف كل أَ 
 ،(ٙ)"االنتقاـ إرادةَ  القمب دـ ثػراف: الَغَزبُ ككحلظ قاؿ عغ الغزب : " 

                                                 

 ؼ( س ) أ ٘/ ٜ(  لداف العخب أ ؼ )س ٙٙ/ ٖٔة تيحيب المغ،  ٖٔٔ/ ٚ( العيغ ٔ)
،  فتػح الغيب في الكذف عغ قشاع الخيب  ٘ٚ( السفخدات في غخيب القخآف ص (ٕ

 ٜٓ/ ٔ، عسجة الحفاظ في تفديخ أشخؼ األلفاظ  ٘ٛ٘/ ٙ)حاشية الصيبي عمى الكذاؼ(
 ٘ٛٔ/ ٕ، برائخ ذكؼ التسييد في لصائف الكتاب العديد

 ٗٔٔ، الكميات ص  ٖٔٔعخبية  ص ( فقو المغة كسخ ال(ٖ
  ٘ٚ( السفخدات في غخيب القخآف ص (ٗ
، كبرائخ ذكؼ ٙٙٗ/ ٘، كالجر السرػف  ٘ٚالسفخدات ص  ( الذصخ مغ )البديط( ،(٘

، كأكلو: )جداؾ ربظ باألحداف مغفخة(، في "شخح ديػاف" الستشبي لمػاحجؼ  ٘ٛٔ/ ٕالتسييد 
 ٖ٘ٓص 
ُ َعَمْيِو س  ، َباُب َما َجاَء م ٗ٘/ ٗ( الحجيث في : سشغ التخمحؼ (ٙ  ّ ا َأْخَبَخ الش ِبي  َصم ى 

 َكَسم َع َأْصَحاَبُو ِبَسا ُىَػ َكاِئٌغ ِإَلى َيْػـِ الِؿَياَمِة ، الشاشخ: دار الغخب 
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، اْبغِ  َقْمبِ  ِفي َجْسَخةٌ  الَغَزبَ  َكِإف   َأالَ " :الدبلـ عميو قاؿ كلحلظ  ـَ  َأَما آَد
 َفْمَيْمَرقْ  َذِلظَ  ِمغْ  ِبَذْيءٍ  َأَحذ   َفَسغْ  َأْكَداِجِو، َكاْنِتَفاخِ  َعْيَشْيوِ  ُحْسَخةِ  ِإَلى َرَأْيُتعْ 

 (ٔ)" ِباأَلْرضِ 

يصمق لمجاللة عمى الغزب ، لكغ ال يصمق الغزب كأرػ أف األسف 
الذجيج ججًا السذتسل عمى  الغزباألسف :  ألف؛ لمجاللة عمى األسف 

كيجؿ عمى ذلظ ،  (ٕ) " َغَزِب  َمعَ  ُحْدف  األَسفُ يقػؿ الثعالبي : " ،  الحدف 
ألف الغزب ؛ قجـ ذكخ الغزب عمى األسف  -سبحانو كتعالى  -ف هللا أ: 

كمسا يخجح أف الغزباف قج ال يكػف معو حدف ، بخبلؼ ، يؤدؼ إلى األسف 
 -رضي هللا عشيا  – َعاِئَذةَ  َعغْ ، ما ركؼ  ف فبلبج أف يكػف معو حدفٌ األسِ 
 َراَحةٌ : " َفَقاؿَ  اْلَفْجَأِة؟ َمْػتِ  َعغْ  م عَ َكسَ  َعَمْيوِ  هللاُ  َصم ى هللاِ  َرُسػؿَ  َسَأْلتُ : َقاَلْت 

، َأِسفٌ  ما جاء في تاج العخكس :"، ك  (ٖ) "ِلْمَفاِجخِ  َأَسفٍ  َكَأْخَحةُ  ِلْمُسْؤِمِغ،
كذِلظ أَلف  الَغْزباَف اَل َيْخُمػ ِمغ ، ، َأك َأْخَحُة ساِخٍط  كَكِتٍف، َأؼ َأْخَحُة َسَخطٍ 

ِسٌف، ثع  َكُثَخ َحت ى اْسُتْعِسل ِفي َمْػِضٍع اَل َمجاَؿ ُحْدٍف كَلَيٍف، فِقيل َلُو: أَ 
  (ٗ)"  لمُحْدِف ِؼيوِ 

حيث كرد لفع ؛ آيات األسف في القخآف الكخيع  سياؽُ كيؤيج ىحا : 
قاؿ تعالى: ، األسف فييا لمجاللة عمى الحدف              

                                                 
 ٛٓٙ( السفخدات في غخيب القخآف ص (ٔ
  ٗٔٔ، الكميات صٖٔٔ( فقو المغة كسخ العخبية ص (ٕ
، باب مدشج الرجيقة عائذة  ٜٔٗ/ ٔٗج اإلماـ أحسج بغ حشبل ( الحجيث في : مدش(ٖ

 .بشت الرجيق رضي هللا عشيا
 ٗٔٔ/ٔ، يشطخ : الكميات ) أ س ؼ (  ٗٔ/ ٖٕ( تاج العخكس (ٗ
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            [   81 وسف: سو]  ،

، كقػلو  (ٕ) ما فات عمى الحدف  أشج األسفك ،  (ٔ) العسيق الحدف : األسفف
 تعالى :                 

  الحدف  السػضع ىحا في "األسف" ك [ٙ: ة اآلي الكيفسػرة ]  "(ٖ)  ،

 (ٗ) " اأْلََسُف اْلُسَباَلَغُة ِفي اْلُحْدفِ ك 

أما عغ الحكسة مغ الجسع بيغ األسف كالغزب في ىحا السػشغ 
عمى حيث كصل إلى أ  -عميو الدبلـ  -فيخجع إلى حاؿ سيجنا مػسى 

َكاَف ُمػَسى  حيث " كشجة  بقػةنو ترخؼ درجات الغزب كالحدف معا حتى إ
َ َتَعاَلى َفَتَشُيعْ أِلَ  ؛َغْزَباَف َعَمى َقْػِمِو أِلَْجِل ِعَباَدِتِيُع اْلِعْجَل َأِسًفا َحِديًشا  ّ  ، ف  

:  َكَقْج َكاَف َتَعاَلى َقاَؿ َلوُ               

، ف عسمية نفدية فييا حدف كالغزب كاألس،  (٘) " [89: من اة    طهسو    ]
، أؼ الذيء الحؼ يججه اإِلنداف في نفدو، كقج  " يج الشفديةاجِ ػَ السَ " ىا: ػْ س  كسَ 

، كلحلظ تجج فارقًا بيغ مغ يحدف  يعبخ عغ ىحه السػاجيج بانفعاالت ندكعية
كجيو  خ  سَ حْ كيكبت في نفدو، كبيغ مغ يغزب، فسغ يغزب تشتفخ أكداجو كيَ 

عيشاه بالذخ كتشجفع يجاه، كىحا اسسو: غزباف.  ؽُ خَ بْ و، كتَ كيدتسخ ـياجُ 
 ، ألنو رسػؿ لو مشيجو؛ كقّجـ الغزب  ،كصار مػسى إلى الحالتيغ االثشتيغ

                                                 
 ٓٗٛٛ/ ٗٔ( تفديخ الذعخاكؼ (ٔ
 ٜٖ/ ٖٔ( ركح السعاني (ٕ
 ٜٙٗ/ ٖ( السحخر الػجيدٖ)
 ٕٙٗ/ ٕٔ( مفاتيح الغيب ٗ)
  ٖٔٚ/٘( مفاتيح الغيب ٘)
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، بل البج أف يكػف ىشاؾ الغزب  كال يكفي في مثل ىحا األمخ الحدف فقط
لغة، مسا يجؿ عمى أف الحدف مبا ةُ صيغِ  (أِسفٌ ) لكغ  ...نتيجة ـياج الجػارح

؛ َكَقِج اْجَتَسَع ااِلْنِفَعااَلِف ِفي َنْفِذ ُمػَسى " ،  (ٔ) "قج اشتج عميو كتسكغ مشو
ِتِو َكُىَػ اَل َيَخاُفُيْع، َفاْنِفَعاُلُو اْلُسَتَعمُِّق ِبَحاِلِيْع  أِلَن ُو يدػؤه ُكُقػُع َذِلَظ ِفي ُأم 

ِ َتَعاَلى ال ِتي َكافَ  ُكُقػُع َذِلَظ َكُىَػ ِفي ُنوُ ، َكُىَػ َأْيًزا َيْحدُ  َغَزبٌ   ّ  ُمَشاَجاِة 
َ َفَقِج   ّ ِ َعْغ َقْػِمِو َفِإَذا ِبِيْع َأَتْػا ِبَسا اَل ُيْخِضي   ّ َيْأُمُل َأْف َتُكػَف َسَبَب ِرَضى 

 (ٕ)" َربِّوِ  َخ خاشخه َبيغ َيَجؼْ اْنَكدَ 

اجَ فِ  ) -٘  (  ُسُبالا  – اجا

االقتخاف بيغ الستذابييغ دالليًا قػلو تعالى :  مغ مػاشغ    

              [ 

:  سبحانو، كقػلو  [ٖٔ: اآلية  األنبياءسػرة         

 [ٕٓ: اآلية  نػح سػرة]

َكُىَػ أكسع "  ،(ٖ)"  الػاِسُع في ُقُبل َجَبٍل كنحػهِ  الص خيق" :في المغة الَفج  
 : " الصخيقُ كقيل،  (ٗ) "َكَقاَؿ َثْعَمب: ُىَػ َما انخفس مغ الّصخؽ ، مغ الّذعب

 ِفي كالَفج   َفجٌّ ، َفُيػَ  بُعجَ  شخيقٍ  كُكل   ...ِفَجاٌج : كجسُعوُ  الَجَبَمْيِغ، َبيغ الػاسعُ 

                                                 

 ٖٗٙٗ،  ٖٖٙٗ/ ٚ( تفديخ الذعخاكؼ ٔ)
 ٕٕٛ/ ٙٔ( التحخيخ كالتشػيخٕ)
 (ج ؼ  ) ٕٗ/ ٙ( العيغ ٖ)
 (ج ؼ  )ٕٕٕ/ ٚ( السحكع كالسحيط األعطع ٗ)
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ْيَئْيِغ" َبيغ َتْفِخيُجظَ : الَعَخب َكبَلـ  يكتشفيا ُشق ةٌ : الَفج  ، كقاؿ الخاغب : " (ٔ) الذ 
 (ٕ)الػاسع "  الّصخيق في كيدتعسل جببلف،

ِبيلُ ك   ، (ٖ) ُسُيػَلةٌ  ِؼيوِ  ال ِحؼ أؼ الصخيق ، ِمْشوُ  َكَضحَ  َكَما الص ِخيُق،:  الد 
ِبيلُ  كيدتعسل"  ،  (ٗ) " شّخا أك كاف خيخا،  شيء إلى بو تػّصليُ  ما لكلّ  الد 
 بًل صِّ ػَ مُ  أرض مغ حػلو ما بيغ متسيًدا المتجاده،  قالدبيل معشاه الصخي: فػػ

كىػ بيحا السعشى في كل القخآف، كإنسا يختمف السخاد بو  ،آخخ مكاف إلى
 (٘)بحدب الدياؽ

كالدبيل( مغ خبلؿ ما ذىب إليو أىل المغة ، يتزح أف ) الفج 
عاـ ىػ )الصخيق( ، لكغ يفتخقاف في أف )الفج(  ؼّ رِ ػَ حْ يذتخكاف في معشى مِ 
أما الدبيل ؼيذسل كل الصخؽ ، كإف كاف األكثخ أنو ، شخيق خاص بالجباؿ 

شخيق خاص بالجباؿ ، يقع بيغ  (الفجػػ )ف. الجباؿ يصمق عمى الصخؽ خارجَ 
بخبلؼ الدبيل الػاضح  ، جبميغ ، كمغ خػاصو أنو شخيق ؼيو صعػبة كُبعج

أضافو إلى رسػلو  -سبحانو كتعالى  -أف الحق  كيؤكج ىحا الفخؽَ ، الطاىخ
 ، كجعمو شخيًقا ضاىًخا ككاضًحا فقاؿ تعالى: ملسو هيلع هللا ىلص        

                    [ 
 [ٛٓٔ: اآلية  يػسفسػرة 

                                                 

 (ج ؼ  ) ٕٔٚ/ٓٔ( تيحيب المغة ٔ)
  ج( ج )ؼٕ٘ٙ( السفخدات في غخيب القخآف ص ٕ)
 ؿ( ب )سٔٙٔ/ ٜٕ، تاج العخكس  ٜٖ٘( السفخدات في غخيب القخآف ص ٖ)
 ؿ( ب )س ٜٖ٘( السفخدات في غخيب القخآف ص ٗ)
 ( ؿ( ) بترخؼ يديخ ب )س ٖٜ٘/ٕ( السعجع االشتقاقي ٘)
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، ل بُ استعسل لفع الد  ، كة مِ يْ نياىع عغ اتباع السشاىج السُ كأيزا حيغ 
ألف مشيج ؛ كالبعج عغ الحق ، الخصأ  افيي ليبيغ ليع أف ىحه الدبل كاضحٌ 

قاؿ تعالى : ،  الحق كاضح ال لبذ ؼيو كال غسػض   

               

     [  اآلية  األنعاـسػرة :ٖٔ٘]  ، اجا جَ فِ اقتخاف )كقج كرد
ػرة سفي مخة عمى الدبل قجمت الفجاج ، مختيغ ( في القخآف الكخيع بل بُ سُ 

  األنبياء           ، عمى الفجاج في كقجمت الدبل مخة

سػرة نػح          

،  أما عغ الغخض الجاللي في ذكخ المفطيغ عقب بعزيسا البعسِ 
 -ل عد كج -أف هللا  -وهللا أعمع  -االقترار عمى أحجىسا  فأرػ  كعجـِ 

ألف سياؽ اآليتيغ ىػ : بياف قجرة هللا ؛ ليجسع كل الصخؽ ، جاء بالمفطيغ 
غ كِّ سَ كإيجاعو فييا اإلمكانيات التي تُ  و عمى اإلنداف في تحليمو األرَض سِ عَ كنِ 

كالخاصة التي  الصخؽ العامة  مغ العير عمييا ، فشاسب ذلظ بيافَ  اإلندافَ 
داخل  در إلى ذىغ القارغ الصخيقُ قج ال تتبادر إلى ذىغ الستمقي  حيث يتبا

أخخػ  اى أف ىشاؾ شخقً ، فشبو سبحانو كتعالى إلأماكغ الدكغ كاإلقامة 
فيي دليل ، كىي الصخؽ بيغ الجباؿ ،  مغ اإلندافِ  تدتحق الشطخ كالذكخَ 
 ٓكسا أنيا ذك أىسية كبيخة لئلنداف، عمى عطسة الخالق 

لكػنيا ، فجاج فقط كأما عغ الدخ الجاللي في عجـ االقترار عمى ال
فؤلف الفجاج لكػنيا  ،بيغ جبميغ  عِ سْ تجؿ عمى قجرة الخالق في شق ىحا الػُ 

أنيا غيخ مسيجة لمديخ أك لبلستخجاـ  طغ البعُس صعبة كعخة بيغ جباؿ قج يَ 
أنو عد كجل ذلميا  إال ايا فجاجً أنيا مع كػنإلى فأشار سبحانو كتعالى ، 
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صيع الشاس مغ خبلليا الػصػؿ إلى سيمة ميدخة يدت اكشخق كجعميا سببل
  ٓاألماكغ البعيجة بيدخ كسيػلة

ه ، كتأخيخِ تقجيع لفع فجاج في اآلية األكلى أما عغ الدبب الجاللي في
  ٓفي اآلية الثانية فيخجع إلى مشاسبة الدياؽ

عمػػػػى خمػػػػق  -سػػػػبحانو كتعػػػػالى  -فحيشسػػػػا كػػػػاف الحػػػػجيث عػػػػغ قػػػػجرة هللا 
ـ سػػػػبحانو : و ب خمِقػػػػػيػػػػو مػػػػغ عجاِئػػػػالدػػػػساكات كاألرض كالجبػػػػاؿ كمػػػػا تح قػػػػج 

كتعالى الفجاج ؛ ألف الصخؽ بيغ الجباؿ ضاىخ فييا القجرة ، ألنيا بيغ جبمػيغ 
عطيسػيغ فالقػػادر عمػػى فػػج ىػػحه الصػػخؽ قػادر عمػػى كػػل شػػيء ، كمػػغ  ثػػع خػػتع 
هللا سبحانو كتعالى اآلية بأنو سبحانو فعل ذلظ لمشاس لعميع ييتجكف إلى هللا ، 

كانػت كتمػة تسػؤل كجػو األرض لػػ الجبػاؿ ألف " كف مغ األمػاكغ، كإلى ما يخيج
بيػاف لكأيزػًا فػإف سػياؽ اآليػات ،  (ٔ) "فييػا ما َصػُمَحْت لحيػاة البذػخ كحػخكتيع

؛ فقػػػجـ سػػػبحانو كتعػػػالى الفجػػػاج ، دالئػػػل قجرتػػػو فػػػي خمػػػق الدػػػساكات كاألرض 
،  جبػػػاؿٌ  السكخمػػػةَ  مكػػػةَ  ةً فأغمػػػب أرض الحجػػػاز خاَصػػػ، ألنيػػػا أغمػػػب أرضػػػيع 

أيزا قجـ سػبحانو كتعػالى الفجػاج ، ، فشاسب السقاـ تقجيع الفجاج عمى الدبل 
لتشاسػػب الجبػػاؿ ؛ ألنيػػا آخػػخ مػػحكػر ، كلػػحلظ ذىػػب الػػبعس إلػػى اف الزػػسيخ 

ِفػػي َقْػِلػػِو: يقػػػؿ الػػخازؼ " ، حتسػػل أف يعػػػد عمػػى الجبػػاؿ " يُ  فػػي " فييػػا ركاسػػيَ 
َجٌة ِإَلى اْلِجَباِؿ، َأْؼ َكَجَعْمَشا ِفي اْلِجَباِؿ ال ِتي ِىػَي َأن َيا َعائِ : ِفييا َقْػاَلِف: َأَحُجُىَسا 

اِؾ َكِرَكاَيػػػُة ، َرَكاِسػػي ِفَجاًجػػا ُسػػُببًل، َأْؼ ُشُخًقػػا َكاِسػػػَعًة  ػػح  َكُىػػَػ َقػػْػُؿ ُمَقاِتػػٍل َكالز 
ػا أَْغػَخَؽ  َقاَؿ َكاَنِت اْلِجَباُؿ ُمْشَزس ةً ، َعَصاٍء َعِغ اْبِغ َعب اٍس َكَعِغ اْبِغ ُعَسَخ  َفَمس 

                                                 

 ٕٜٛ٘، ٕٜٚ٘/٘ٔ( تفديخ الذعخاكؼ ٔ)
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َقَيا ِفَجاًجا َكَجَعَل ِفيَيػا ُشُخًقػا. الث ػاِني:  َأن َيػا َعاِئػَجٌة ِإَلػى اأْلَْرِض،  ّ  َقْػـَ ُنػٍح َفخ 
  (ٔ) ."َأْؼ َكَجَعْمَشا ِفي اأْلَْرِض ِفَجاًجا َكِىَي اْلَسَداِلُظ َكالص ُخُؽ َكُىَػ َقْػُؿ اْلَكْمِبيِّ 

عمػى  -سبحانو كتعػالى -خخػ فالحجيث عغ قجرة هللا أما سياؽ اآلية األ
بدط األرض لعباده ، ليتسكشػا مغ العير كالتشقل فييا بديػلة كيدػخ، فشاسػب 
خة ذلظ تقجيع الدبل السيدخة الدمدػة الدػيمة الحخكػة عمػى الفجػاج الرػعبة الػػعْ 

كىػػحا يػػجؿ عمػػى ؾيسػػة كػػل حػػخؼ فػػي كتػػاب هللا تعػػالى كأف تقػػجيع الكمسػػة مػػخة ، 
أخيخىػا أخػخػ ، إنسػا ىػػػ أمػخ مقرػػد لمجاللػة عمػػى شػيء معػيغ  ، فالجاللػػة كت

، كقج  (ا فجاجً سببًل )التي تبيشيا  تمظ الجاللة غيخُ (  ا سببًل فجاجً ) التي تبخزىا 
َأف  َقْػَلػُو ُسػُببًل ِفَجاًجػا، ِإْعػبَلـٌ ِبَأن ػُو : اْلَفػْخُؽ ِمػْغ ِجَيػِة اْلَسْعَشػى كضح الخازؼ : " 

ػػػا َقْػُلػػػُو:ُسػػػْبَحانَ  ِفجاجػػػًا ُسػػػُببًل َفُيػػػَػ ِإْعػػػبَلـٌ ِبَأن ػػػُو  ُو َجَعػػػَل ِفيَيػػػا ُشُخًقػػػا َكاِسػػػَعًة، َكَأم 
ػػَفِة، َفَيػػِحِه اآْلَيػػُة َبَيػػاٌف ِلَسػػا ُأْبِيػػَع ِفػػي  ُسػػْبَحاَنُو ِحػػيَغ َخَمَقَيػػا َجَعَمَيػػا َعَمػػى ِتْمػػَظ الرِّ

 ـج  َقػ الجباؿ كىي الخكاسي خُ كْ ذِ  اءاألنبي آية في تقجـ فمسا" ،  (ٕ) "اآْلَيِة اأْلُكَلى
 فػضػع ،فأخخىػا لمجبػاؿ ذكػخ فييػا يػخد لػع فإنو نػح آية بخبلؼ ، لحلظ الفجاجَ 
 الحؼ السػضع في لفطة كل

 (ٖ)"  تقتزيو 
فػي قػلػو تعػالى  (سػبيل)فقػط دكف ( فػج ) عغ االقترار عمى لفػع كأما 

 :اآلية 

                                                 

 ٜٖٔ/ ٕٕ( مفاتيح الغيب ٔ)
 ٜٖٔ/ ٕٕ( مفاتيح الغيب ٕ)
رؼ ، يشطخ :  ٜٖ،  أسخار البياف في التعبيخ القخآني ص  ٜٓٗ( لسدات بيانية ص ٖ)

 ٘٘الط س ف في َبَياِف الُقخآف ص 
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     :(الدبيل)دلت عمى معشى  (فج)فؤلف كمسة  [67]احلج 
يع بأف يؤذف في  -عد كجل-أؼ أف هللا ، عغ شخيق األكلى  أمخ سيجنا إبخـا

أؼ مغ كل مكاف  (فج عسيق)الشاس بالحج كأخبخه بأنيع سػؼ يأتػنو مغ كل 
يذسل الحؼ يدمكػف الصخؽ السعتادة مغ باب : كبالتالي ،  بٍ عْ َص  خٍ عِ كَ  عيجٍ ب

يع كسا كرد في الحجيث قاؿ جكألف سي، أكلى  غ صػتي مُ بْ يا رب كما يَ : نا إبخـا
صػتي كيدتجيب ،  وب فالبعيج ىل سيرمأؼ أف صػتي إف كصل لمقخي؟ 

ِإَذا َكاَف َيْػـُ َعَخَفَة " :  ملسو هيلع هللا ىلص ّ ِ  َرُسػؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  َجاِبخٍ  كيؤكج ذلظ ما ركاه َعغْ 
َساِء َفُيَباِىي ِبِيُع اْلَسبَلِئَكَة، َؼَيُقػُؿ: اْنُطُخكا ِإَلى ِعَباِدؼ ف َ َيْشِدُؿ ِإَلى الد   ّ ِإف  

  (ٔ)"َقْج َغَفْخُت َلُيعْ  َأَتْػِني ُشْعًثا ُغْبًخا، َضاِحيَغ ِمْغ ُكلِّ َفجٍّ َعِسيٍق، ُأْشِيُجُكْع َأنِّي

، كيجؿ عمى أف الفج يدتعسل لمجاللة عمى الصخيق الرعب البعيج 
، (   ):  قػلو تعالى ل ؼيو الرعابُ س  حَ تَ كالصخيق الػعخ الحؼ يُ 

حيث استعسميا سبحانو لمجاللة عمى استجابة جسيع الخمق لشجاء سيجنا 
يع ، و كال غسػض ؼي َذ بْ فيػ الصخيق الػاضح الحؼ ال لَ  (الدبيل)أما ، إبخـا

حانو كتعالى إلى نفدو فقاؿ تعالى : كلحلظ أضافو الحق سب    

                 

 [ٜٓٔ: اآلية  البقخةسػرة ]

                                                 

ِ أَْىَل  ٖٖٛٔ/ ٕ( الحجيث في : صحيح ابغ خديسة ٔ)  ّ ، كتاب الحج ، َباُب َتَباِىي 
َساِء ِبَأْىِل َعَخَفاٍت ، حجيث رقع )  ( ٕٓٗٛالد 
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قاؿ تعالى : ،  في القخآف ملسو هيلع هللا ىلصالخسػؿ أضافو إلى ك   ة

                    

    [  اآلية  يػسفسػرة :ٔٓٛ] 

 ميعاا(غَ  – اعِّ )فَ  -ٙ

             

     [  مغ اآلية  آؿ عسخافسػرة :ٜٔ٘] 

صمى  -صفة الخحسة صفة أصيمة في شخرية السرصفى 
كشبيعتو ، كصجؽ هللا حيغ قاؿ :  -هللا عميو كسمع       

      [  : ٚٓٔسػرة األنبياء اآلية ] ، كلخرػصية
استعسل القخآف الكخيع في نفى صفة الذجة كالعشف عشو مفخدة  ملسو هيلع هللا ىلصالسرصفى 

القخآف الكخيع كىي )فطًا( حيث لع تخد في القخآف الكخيع إال مع  مفاريجمغ 
كلع يكتف القخآف بحلظ بل قخف معيا مفخدة  -صمى هللا عميو كسمع  -الخسػؿ 

شظ أف ىحا االقتخاف يحسل أخخػ متذابو معيا داللًيا ىي )غميع (، كال 
لمػقػؼ عمى ىحه الجالالت  مغػييغدالالت خاصة ، كبالخجػع إلى مؤلفات ال
" الَفع  : الغميُع : ألف   اكبيخً  ادالليً  ااتزح أف بيغ الفطاضة كالغمطة تذابيً 

يُِّ  الُخُمِق " ـِ" (ٔ) الجاِنِب، الد   : الفعّ  ، كقيل : ( ٕ)، " القاِسي الَخِذُغ الكبل
                                                 

،  ٕٔ٘/ ٔ، الػسيط في تفديخ القخآف السجيج  ٖٛٗ/ ٔ( معاني القخآف كإعخابو ٔ)
 ) ؼ ظ ظ( ٜٚٙص القامػس السحيط 

 ) ؼ ظ ظ( ٜٚٙ( القامػس السحيط ص ٕ)
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 وخبَ أؼ: جعمو فّطا ال يحّب أحج قُ  الستجّيع ، كيقاؿ: أفّطو هللا ، الصبعِ  الغميعُ 
... اْلَفاُء َكالط اُء َكِمَسٌة َتُجؿ  َعَمى َكَخاَىٍة َكَتَكخ هٍ " َفع  : رس :يقػؿ ابغ فا،  (ٔ)

 ، (ٕ)" َفعٌّ: َكِخيُو اْلُخُمقِ َقاَؿ َبْعُس أَْىِل الم َغِة: ِإف  اْلَفَطاَضَة ِمْغ َىَحا. ُيَقاُؿ َرُجٌل 
 ِغْمَطةٌ : كيقاؿ الّخّقة، ضجّ  الِغْمَطةُ ، قاؿ الخاغب : "  (ٖ)الّذّجة " : كالغمطة
 .(ٗ)"  لمسعاني يدتعار قج لكغ، األجداـ في يدتعسل أف كأصمو كُغْمَطٌة،

ف ىشاؾ فخقا فإمطة في السعشى العاـ كالفطاضة كإف كانت تتفق مع الغِ 
 َغِميعِ  َكَبْيغَ  اْلَفعِّ  َبْيغَ  اْلَفْخؽُ  َما: ِقيلَ  " فِإفْ  ه الخازؼ بقػلو :بيشيسا ، ذكخ 
ءَ  َيُكػفُ  ال ِحؼ اْلَفع  : اْلَقْمِب؟ ُقْمَشا  َيَتَأث خُ  اَل  ال ِحؼ ُىػَ  اْلَقْمبِ  َكَغِميعُ  اْلُخُمِق، َسيِّ

ْنَدافُ  َيُكػفُ  اَل  َفَقجْ  َشْيٍء، َعغْ  َقْمُبوُ  ءَ  اإْلِ  الَ  ، َكَلِكش وُ  َأَحًجا ُيْؤِذؼ َكاَل  ُخُمقِ الْ  َسيِّ
َكَلْػ ُكْشَت كقيل : " ، (٘) اْلَػْجِو" َىَحا ِمغْ  اْلَفْخؽُ  َفَطَيخَ  .َيْخَحُسُيْع  َكاَل  َلُيعْ  َيِخؽ  

َفًطا أؼ خذغ الجانب شخس األخبلؽ جاؼيا في السعاشخة قػال كفعبل َغِميَع 
اؿ َغِميَع اْلَقْمِب في َفًطا في األقػ  لكمبي:كقاؿ ا،  (ٙ)"  ْلَقْمِب أؼ قاسيوا

كذكخ بعزيع أف الفع سي  الخمق في األمػر الطاىخة مغ ، "  (ٚ)"  األفعاؿ

                                                 

، معخفة الفخؽ بيغ الزاد كالطاء ، بابغ  ٘ٛ( الفخؽ بيغ الزاد كالطاء لمجاني ص ٔ)
 ٛٔالراُبػني ص

 (ظ ظ )ؼٓٗٙ، يشطخ: السفخدات ص  ٔٗٗ/ ٗ( السقاييذ  ٕ)
 ٙٚ( الفخؽ بيغ الزاد كالطاء لمجاني ص ٖ)
 (ظ ؿ ) غ ٕٔٙ( السفخدات ص ٗ)
 ٚٓٗ/ ٜ( مفاتيح الغيب ٘)
 ٕٛٔ/ ٕ( ركح السعاني ٙ)
 ،  ٕٛٔ/ ٕ، ركح السعاني  ٕٔ٘/ ٔ( الػسيط في تفديخ القخآف السجيج ٚ)
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، كالثاني سبب  األقػاؿ كاألفعاؿ، كَغِميَع اْلَقْمِب الدي  في األمػر الباششة
 (ٔ)" مع عميو ص  إذ ىػ الحؼ يُ ؛ ه لطيػرِ  بِ ب  دَ السُ  ـَ ج  قَ كَ ، لؤلكؿ 

أف الفطاضة قج تكػف صفة أصيمة رئيدة في  -وهللا أعمع  -كأرػ 
فيي صفة دائسة ، أؼ أنيا شبيعتو في كقت الخضا كالغزب   ، الذخز

أؼ أف غمطة ، كليدت صفة عارضة ، كذلظ عشجما يكػف القمب غميطًا 
القمب تؤدؼ إلى الفطاضة الجائسة  في األقػاؿ كاألفعاؿ ، كقج تكػف الفطاضة 

عابخة شارئة ليدت أصيمة ، كلكغ في كقت الغزب كالعربية يكػف صفة 
أؼ أف الفطاضة تكػف نتيجة مػقف ، اإلنداف فًطا عمى غيخ شبيعتو كمشيجو

في ، في ىحا السػقف  انفعاؿعربي ، كمغ ثع يترخؼ اإلنداف بقػة أك 
 ملسو هيلع هللا ىلصحيغ أنو في غيخ ىحا السػقف العابخ أبعج ما يكػف عغ الفطاضة ، كالشبي 

فًطا في الخضا ، ككحلظ ليذ فًطا في الغزب ، كىحه خرػصية لمشبي  ليذ
ِ ْبِغ َعْسٍخك، َقاَؿ: ُكْشُت َأْكُتُب ُكل  َشْيٍء : ، كالجليل عمى ذلظ  ملسو هيلع هللا ىلص  ّ َعْغ َعْبِج 

 ِ  ّ ، َقاُلػا:  ، َفَشَيْتِشي ُقَخْيٌر َعْغ َذِلظَ  َكُأِريُج ِحْفَطوُ ،  ملسو هيلع هللا ىلصَأْسَسُعُو ِمْغ َرُسػِؿ 
ِ َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم َع تَ   ّ ِ  ،ْكُتُب ُكل  َشْيٍء َتْدَسُعُو ِمْغ َرُسػِؿ   ّ َكَرُسػُؿ 

َفَحَكْخُت ،  ، َقاَؿ: َفَأْمَدْكتُ  الخَِّضا َكاْلَغَزبِ  َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم َع َيَتَكم ُع ِفي
 َفػَ  ،، َفَقاَؿ: " اْكُتْب  َع َفَأَشاَر ِبَيِجِه ِإَلى ِؼيوِ َذِلَظ ِلمش ِبيِّ َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم  

كيؤيج ىحا سياؽ اآلية حيث ،  (ٕ) : َما َيْخُخُج ِمْشُو ِإال  َحقٌّ " ال ِحؼ َنْفِدي ِبَيِجهِ 
 ملسو هيلع هللا ىلصفي قمب حبيبو يا عَ دَ كْ أف الخحسة التي أَ  -سبحانو كتعالى  -بي غ الحق 

 َرْحَسةِ  َكَساؿَ  بو أبعجت عشو الفطاضة ، فػ"جعمتو ليشَا ، ككحلظ عجـ غمطة قم

                                                 

 ٕٛٔ/ ٕ( ركح السعاني ٔ)
( ، باب َمْغ ٕٕٛٗٙ، حجيث رقع ) ٖٖٔ/٘ ةَ بَ يْ ( الحجيث في : مرشف ابغ أبي شَ ٕ)

َز ِفي ِكَتاِب اْلِعْمِع   َرخ 
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َفوُ  َأن وُ  َكَسم عَ  َعَمْيوِ  ّ ُ  َصم ى ُمَحس جٍ  َحقِّ  ِفي ّ ِ   "َكاْلِغْمَطِة  اْلَفَطاَضةِ  َمَفاِسجَ  َعخ 
(ٔ) 

كحلظ الغمطة تؤدؼ إلى فإف الخحسة تؤدؼ إلى الميغ ، : كأيزًا 
كالميغ لسقابمة الفطاضة ، كيجؿ عمى ذلظ ، ة الخحسة لسقابمة الغمطف  ،الفطاضة
 القمب القاسي لمخجل يقاؿ ، كمشو بثوكخُ  وطِ مَ غِ ، لِ  فع الَكِخشِ  لساء أنو " قيل

 ماء: ىػ بقػلو : ك" الفع " عِّ كقج بيغ الذيخ الذعخاكؼ معشى الفَ ،  (ٕ) " فع
 بعج ثع شػيمة، مجة يكفييا ما تذخب فيي ماءً  تجج عشجما كاإلبل ، الَكِخشِ 
 كتذخب كخشيا في السخدكف  الساء مغ تجتخّ  فيي ماء تجج ال عشجما ذلظ
 مغ الساء كأخحكا اإلبل فحبحػا ماء يججكا لع السػاقع مغ مػقعة في مشو،

 (ٖ)" الصعع  مدتداغ غيخ يكػف  اإلبل كخش مغ الساء كخشيا،
دعة مغ خالقظ ؼيظ كالتي ؼبالخحسة الُسػ " ككأف الحق يقػؿ لو: " 

َفِمْغ ليع في ىحا : ظ يستظ في األمة ِلْشت ليع، كما دامت تمظ شبيعتَ ب مَ ُتشاس
كالغمع في القمب ىػ ما يشذأ عشو ، " (ٗ) األمخ كاعُف عشيع كاستغفخ ليع.

 ( ٘)"  الخذػنة في األلفاظ

                                                 

 ٚٓٗ/ ٜيب ( مفاتيح الغٔ)
  ٖٛٗ/ ٔ، يشطخ : معاني القخآف كإعخابو  ٕٓ( الداىخ في غخيب ألفاظ الذافعي ص ٕ)
  ٖٛٛٔ/ ٖ( تفديخ الذعخاكؼ ٖ)
  ٖٙٛٔ/ ٖ( تفديخ الذعخاكؼ ٗ)
  ٖٛٛٔ/ ٖ( تفديخ الذعخاكؼ ٘)
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أف هللا  ملسو هيلع هللا ىلصكمسا يؤكج أف الغمطة ليدت صفة أصيمة في قمب الخسػؿ 
 الى :أمخه بالغمطة مع الكافخيغ  فقاؿ تع      

             : سػرة التحخيع مغ اآلية [ٜ] 

ٚ-  (     -  ) 

  قاؿ تعالى :                   

            [  اآليتاف  شوسػرة:ٔٓ٘ ، ٔٓٙ] 

مغ األلفاظ قميمة الػركد في القخآف الكخيع لفع )القاع( حيث كردت ىحه 
، كإذا انزع  إلييا مفخدة أخخػ مغ  (ٔ) السادة مختيغ فقط في القخآف الكخيع

فإف ذلظ  :كىي لفع )صفرفا( ، كاحجة لع تأت إال مخة الكخيع فخائج القخآف 
قمة استعساؿ لفطي )القاع كالرفرف(، كلتذابو لتيجة كن،  لحكسة داللية

القاع كالرفرف "  فقيل :دالالتيسا اختمف المغػيػف كالسفدخكف فييسا: 
الرحاح : "  جاء فيك ،  (ٕ)" ؼ الحؼ ال نبات ؼيوبسعشى كاحج كىػ السدتػِ 

، (ٗ) الَرْفَرف اْلُسْدَتِػؼ ِمَغ اأَلرض، ك"  (ٖ) األرض" مغ ؼ السدتػِ : القاعُ 
                                                 

 ( قاؿ تعالى:(ٔ            : كقاؿ سبحانو[ ،ٙٓٔ]سػرة شو اآلية  :

                  : سػرة الشػر مغ اآلية[ٖٜ] 
 ٕٚ٘/ٛ( ركح السعاني (ٕ
 ع( ك )ؽ ٕٗٚٔ/  ٖ( الرحاح ٖ)
، ٜٙٔ/ ٜ، لداف العخب ٖٚٛٔ/ ٗ، الرحاح  ٖٚٚ/ ٖ( معاني القخآف كإعخابو ٗ)

 ؼ( ؼ )ص ٕٓٗ، ٜٔٗ/ ٖبرائخ ذكؼ التسييد في لصائف الكتاب العديد 
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،  (ٔ)"اَل َنَبات ِفيَيا أممَذ :  َصْفَرفاً ،  مدتػيةً :  َقاعاً  : "فقاؿ عباس أما ابغ 
ْفَرفُ  : اْلَقاُع اأْلَْمَمُذ كقيل   (ٕ) اْلُمْسَتِوي ، َكالر 

ِؼيِو اْرِتَفاع َلْيَذ  السدتػؼ  اْلَسَكاف:  القاع اأْلَْصَسِعي إلى أف بيشسا ذىب
  (ٖ) " َكاَل انخفاض

 " ، جاءأصل القاع: األرض السمداء" غ فارس إلى أف في حيغ ذىب اب
طٍ  َعَمى َيُجؿ   َأْصلٌ  َكاْلَعْيغُ  َكاْلَػاكُ  اْلَقاؼُ :  َقَػعَ "  السقاييذ: في  ، َمَكافٍ  ِفي َتَبد 
"  مدَتِػَية َمْمداءُ  َصْفَرفٌ  كأرٌض " (ٗ)"  .اْلَسْمَداءُ  اأْلَْرُض : اْلَقاعُ :  َذِلظَ  ِمغْ 

رفرف األممذ ال ِحؼ كال" : كقاؿ الفخاء ، (ٙ) أممذ": فصفر كقاع( ، " ٘)

 (ٚ)"ال ِحؼ ال نبات ؼيو
 ِإَذا اأْلَْرضِ  ِمػػػػغَ  َأَماِكَشَيػػػػا َفَيػػػػَجعُ :  ِذْكػػػػُخهُ  َتَعػػػػاَلى َيُقػػػػػؿُ  يقػػػػػؿ الصبػػػػخؼ : "

 يػِو،ؼِ  َنَبػاتَ  اَل  ُمْدَتِػًيا َيْعِشي: َصْفَرًفا َمْمَداَء، َأْرًضا: َيْعِشي: َقاًعا َنْدًفا، َنَدَفَيا
 اْلَعػَخبِ  ِبُمَغػاتِ  اْلِعْمػعِ  أَْىػلِ  َبْعُس  َكَكافَ : َجْعَفخٍ  َأُبػ َقاؿَ ... اْرِتَفاَع  َكاَل  َنَذَد، َكاَل 
ْفَرػػػفُ  اْلَسػػػاِء، ُمْدػػػَتْشَقعُ :  اْلَقػػػاعُ : َيُقػػػػؿُ  اْلُكػَفػػػةِ  أَْىػػػلِ  ِمػػػغْ   َنَبػػػاتَ  اَل  ال ػػػِحؼ: َكالر 

                                                 

 ٕٙٙ( تشػيخ السؿباس مغ تفديخ ابغ عباس صٔ)
 ٖٖٔ، اإلعجاز البياني لمقخآف كمدائل ابغ األزرؽ ص ٔٚ/ ٕ( اإلتقاف ٕ)
 ٚ٘/ٕ( غخيب الحجيث البغ سبلـ ٖ)
 ع( ك ، )ؽ ٕٗ/ ٘، مقاييذ المغة  ٖٛٚ/ ٔ( مجسل المغة ٗ)
 ؼ(  ؼ  )ص ٜٙٔ/ٜ، لداف العخب  ٖٔٔ/٘، السخرز  ٖٕٚ/ٛ( السحكع ٘)
 ؼ( ؼ )صٓ٘٘/ ٔ( أساس الببلغة ٙ)
 ٕٔٓ، تحفة األريب بسا في القخآف مغ الغخيب ص  ٜٔٔ/ ٕ( معاني القخآف ٚ)
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َأن َيػػػػا َتْشػػػػَجؾ  ِفػػػػي َمَػاِضػػػػِعَيا :  ( َصْفَرػػػػفاً َفَيػػػػَحُرىا َقاًعػػػػا ) َكمعشػػػػى "  ، (ٔ)ِؼيػػػػِو"
َكُتَدػ ػ َمَع اأْلَْرِض َحت ى َتِريَخ ِفػي ُمْدػَتَػػ َأْرِضػَيا، َكَذِلػَظ َيْحُرػُل ِبِدْلػَداٍؿ َأْك 

 (ٕ)" َنْحِػهُ 

ف عمى متفقػ  فإنيعالسفدخيغ في داللة المفطيغ ك كمع اختبلؼ المغػييغ 
، غ المفطيغ حيْ الجاللة السخادة ال تتحقق إال بي ألف، أف المفطيغ البج مشيسا 
يتكمع عغ الجباؿ ككيف أف هللا  القخآف الكخيع ألف؛ كأف الدياؽ يدتجعييسا 

يشدفيا ندفا كأنيا لع تكغ مػجػدة مغ قبل ، كقج يتبادر إلى الحىغ أف إزالتيا 
ى أنيا عمى األرض كاإلزالة في الجنيا ، فبيغ سبحانو كتعال يا ككقػعياانيجامُ 
 غيخ مائل كال مشخفس ، أؼ تريخ كيطل مكانيا مدتػيا أممَذ ، ف دَ شْ ستُ 

، َحخ ة، اَل ُحُدكَنَة ِفيَيا َكاَل اْرِتفاَع َكاَل  ، ُمْدَتػَية َسْيَمة ُمْصَسِئش ة كاِسَعة" اأْرض
ـُ، َكاَل َحَر ، قج اْنَفَخَجْت َعْشي اْنيباطَ  َة، َكاَل ِفييا َكاَل ِحَجارَ  ىا الجَباُؿ كاآلكا

َجخَ  َكَما َحَػالْيَيا أْرَفُع مشَيا، َكُىَػ َمَرب  الِسَياِه، كِقيَل: ُىَػ َمْشَقُع   ُتْشِبُت الذ 
يِغ، كِقيَل: ُىَػ َما اْسَتػػ مغ األْرِض كَصُمَب، كَلْع َيُكْغ ؼيِو  الساِء ِفي ُحخِّ الصِّ

  ٓعاً ، كال يسكغ فيع ىحه الجاللة إال بالمفطيغ م (ٖ)" َنَباتٌ 

                                                 

 ٖٙٔ، ٕٙٔ/ ٙٔ( جامع البياف ٔ)
 ٖٚٓ/ٙٔ( التحخيخ كالتشػيخ ٕ)
 ع( ك )ؽٖٓٔ/ ٕٕ( تاج العخكس ٖ)
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 (  ةٌ دَ سَ لُ  – ةٌ دَ سَ ) ىَ   -ٛ

 قاؿ تعالى :          [ اآلية اليسدةسػرة:ٔ] 

كقج مغ الرفات السحمػمة في القخآف الكخيع ) اليسد كالمسد(، 
مادة  ، ككردت(ٔ)مختيغ  قخآف الكخيع مشفخدةً في ال (ز ـ ق)كردت مادة 

( ، كىسا مغ دَ سَ كمخة مقتخنة مع ) ىَ  ،(ٕ)مخات  مشفخدة ثبلثَ  (ز ـ ؿ)
في آية مقتخنيغ ا لكغ كردا معً ا ، ا قػيً تذابيً األلفاظ الستذابية داللًيا 

، كال شظ أف ىحا االقتخاف أضاؼ داللة كاحجة عقب بعزيسا البعس 
 :كلمػقػؼ عمى تمظ الجاللة أقػؿ،  األخخػ  عغ انفخاد إحجىسا دكف  زائجة

عمى التذابو الجاللي الكبيخ السػجػد بيغ  كالسفدخكف  اتفق المغػيػف 
اب الحؼ ي  عمى الخجل العَ حيث إنيسا يدتعسبلف في الجاللة ؛ المفطيغ 

يب الشاس كيغتابيع كيحكخىع بالدػء كالعيب بقػلو كفعمو في حزختيع عِ يَ 
مَسَدة : العي اب ، كىي صيغة مبالغة زيجت التاء فييا لديادة فػػػ " ال  تيع بَ يْ كغَ 

                                                 

 ( قاؿ تعالى : ٔ)                    سػرة السؤمشػف[

 :  كقاؿ سبحانو[ ، ٜٚاآلية  :             : سػرة القمع اآلية[ٔٔ] 

 قاؿ تعالى :  (ٕ)                 : سػرة التػبة مغ اآلية[٘ٛ ]

 ،                        [

  : عد اسسو قاؿ ك [ ، ٜٚسػرة التػبة مغ اآلية :               

       :سػرة الحجخات مغ اآلية[ٔٔ ] 



 

0056 

 

،  (ٕ)"  اْلُيَسَدةُ  َكَكَحا اْلَعي اُب،: اْلَيس ازُ  ، جاء في السقاييذ : "(ٔ) الغة "السب
يقاؿ : ... خه ِر عْ يقاؿ " ىسده ييسده ىسًدا : ضغصو كتحامل عميو كأنو يَ 

تو ، كىػ مغ بَ يْ : عابو ، كيخرو بعزيع بأف يعيبو في غَ  ىسد اإلندافَ 
 :َلَسدَ " ك،  (ٖ)كيشاؿ مشو " السعشى الدابق كأف العائب يزغط السعيب 

ـُ َكاْلِسيُع َكالد اُء َكِمَسٌة َكاِحَجٌة، َكِىَي الم ْسُد، َكُىَػ اْلَعْيُب. ُيَقاُؿ َلَسَد َيْمِسُد َلْسًدا.  البل 
 " الم ْسدِ  ِمْثلُ  في المداف : " كالَيْسدُ ك ،  (ٗ)"  اٌز َكُلَسَدٌة، َأْؼ َعي ابٌ َكَرُجٌل َلس  

 السيع ِبَزع كأْلُسُده السيع، بكدخ ْلِسُدهُ أَ  الخُجلَ  َلَسْدتُ  ُيقاؿُ  الدجاج : "كقاؿ ،  (٘)
،  (ٙ)لمشاس "  العْيب الكثيخ دةسَ الم  ...  ِعْبُتو ِإذا أىسُده َىسْدُتو ككحلظ ِعْبُتُو، ِإذَ 
يع: كالُيَسَدُة الُمَسَدُة "   :الذاعخ قاؿ، (ٚ)"  الحؼ يغتاب الش اَس كَيُغز 

 (ٛ) المَُّسَدهْ  الَياِمدَ  ُكْشتَ  َتَغيَّْبتُ  ُتَكاِشُخني        وإن ُكْخه   َعؼْ  يُتغَ َلقِ  إذا

َكَقَخَصُو، ، َكَيْمُسُدُه: ِإَذا َعاَبُو  : َلَسَد ُفبَلًنا َيْمِسُدهُ ُيَقاؿُ " :  كقاؿ الصبخؼ 
ذىب البعس إلى أنيسا بل ،  (ٜ)"  َكِمْشُو ِقيَل: ُفبَلٌف ُىَسَدٌة ُلَسَدةٌ  ، َكَكَحِلَظ َىَسَدهُ 

                                                 

 ز( ـ ) ؿٜٔٔ/ ٗ( مخصػشة الجسل ٔ)
 ز( ـ )ق ٙٙ، ٘ٙ/ ٙ( مقاييذ المغة ٕ)
 ز( ـ ) قٙٙٔ/ ٘( مخصػشة الجسل ٖ)
 ز(  ـ )ؿ ٜٕٓ/ ٘( مقاييذ المغة ٗ)
 ز( ـ ) قٕٙٗ/ ٘( لداف العخب ٘)
 ٘٘ٗ/ ٕ( معاني القخآف كإعخابو ٙ)
 ٖٔٙ/ ٘ الدابق ،( ٚ)
/ ٔ، مجاز القخآف  ٛٚ( البيت مغ ) البديط ( ، كىػ لدياد األعجع في ديػانو ص ٛ)

 ز( ـ ) ق ٕٙٗ/ ٘، لداف العخب  ٖٕٙ
 ٘ٓ٘/ ٔٔ( جامع البياف  ٜ)
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اُءكَف ِبالش ِسيَسِة اْلُسَفخُِّقػَف َبْيَغ اأْلَِحب ِة اْلَباُغػَف ِلْمُبَخآِء  "فػػػ بسعشى كاحج :  ُىُع اْلَسذ 
كالمسدة ، اف عّ اليسدة العياب الص  ، فػ"  (ٔ)" َسا َكاِحٌج َكُىَػ اْلَعي ابُ اْلَعْيَب، َكَمْعَشاىُ 

 ، كىى الحّط مغ أقجار الشاس، ّمسد غايتيسا كاحجةاليسد كالك"  (ٕ) "ومثمُ 
،  كإف كاف اليسد بأسمػب العبلنية ...الحياة يكمحاكلة إنداليع مشازؿ الّجكف ف
شأنو اليسد كاف مغ شأنو  غْ كاف مِ  غْ كمَ  .كالمسد بأسمػب الدّخ كالخفاء..

 يل، ك" ق(ٖ)"  . إذ ىسا يشبعاف مغ شبيعة كاحجة، كالعكذ صحيح المسد كحلظ
 (ٗ)بسعشى"  ىسا يلق

فيحا التقارب الجاللي الكبيخ جعل أىل المغة كالتفديخ يختمفػف اختبلًفا 
 قاؿ ابغ عباس : " )ُىَسَدٍة(.  فخؽ  فقيل بيشيسا، كبيخا في التفخيق بيشيسا 

،  (٘) " ُكُجػىيع ِفي فحاش لعاف شعاف ) ل َسَدٍة ( َخمفيع مغ لمش اس مغتاب
 في يعكذ الحؼ: الغيب ، كالمسدة  بطيخ عكذي الحؼ: كقيل : " اليسدة 
 خُ ثُ كْ يَ  الحؼ: بدػء لفطو ، كالمسدة جميدو يؤذؼ الحؼ: اليسدة: كجيظ ، كقيل

جاء في المداف : " ك ،  (ٙ) بعيشو " كيػم  بخأسو، كيذيخ جميدو، عمى وعيبُ 
 ِمْثلُ  َكُىػَ  ػَمُيْع ،ُلحُ  كيْأكل َكَراِئِيعْ  ِمغْ  الشاَس  َيْخُمف ال ِحؼ: كالُيَسَدة  كالَيس از
ْجؽِ  َذِلظَ  َيُكػفُ  الُعَيَبِة ،  َيْيِسدُ  ال ِحؼ:  كالُيَسَدة الَيس ازُ ... كالخْأس َكاْلَعْيغِ  بالذِّ
 اْلَغْيِب ، ِفي الَعي اُبػفَ  الُيس ازُ ...ااِلْسِتْؿَباؿِ  ِفي كالم ْسدُ  َخْمِفو، ِمغْ  َقَفاهُ  ِفي َأخاه

                                                 

 ٖٖٓ/ ٘( معالع التشديل  ٔ)
 ٕٗٗ/ ٕٕ( نطع الجرر ٕ)
 ٔٚٙٔ/  ٙٔ( التفديخ القخآني لمقخآف ٖ)
 ٜ٘٘( الفخكؽ المغػية ص ٗ)
 ٜٔ٘( تشػيخ السؿباس مغ تفديخ ابغ عباس ص ٘)
 ٜ٘٘( الفخكؽ المغػية ص ٙ)
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 غفْ كالجَ  اإلشارة بالخأسيقاؿ: اليسد ك"  (ٔ)" ِباْلَحْزَخِة  ُبػفَ اْلُسْغَتا كالم س ازُ 
، كالّمسدة الحؼ يقػؿ ما في اإلنداف ةُ دَ سَ كيقاؿ: اليُ ،  ، كالّمسد بالمداف كغيخه

 اْلُيَسَدةُ ػؼ معطع ىحه الفخكؽ بيغ غَ ، كقج جسع البَ  (ٕ) " الحؼ يقػؿ ما ليذ ؼيو
 ال ِحؼ كالمسدة،  الغيب ِفي َيِعيُبظَ  ال ِحؼ ْلُيَسَدةُ ا: ُمَقاِتلٌ  َقاؿَ فقاؿ : "  كالمسدة
هِ  َكاْلَحَدغُ  اْلَعاِلَيةِ  َأُبػ َكَقاؿَ  ، اْلَػْجوِ  ِفي َيِعيُبظَ   ُجَبْيخٍ  ْبغُ  َسِعيجُ  َكَقاؿَ ،  ِبِزجِّ
،  َعَمْيِيعْ  افُ الص ع   كالمسدة ، َكَيْغَتاُبُيعْ  الش اسِ  ُلُحػـَ  َيْأُكلُ  ال ِحؼ اْلَيْسَدةُ : َكَقَتاَدةُ 
 َيْمِسُدُىعْ  ال ِحؼ كالمسدة ، كيزخبيع ِبَيِجهِ  الش اَس  َيْيِسدُ  ال ِحؼ اْلُيَسَدةُ : َزْيجٍ  اْبغُ  َكَقاؿَ 
 َكِمْثُموُ ،  بعيشيو َكَيْمِسدُ ،  ِبِمَداِنوِ  َكَيْيِسدُ : الث ْػِرؼ   ُسْؽَيافُ  َكَقاؿَ  ، َكَيِعيُبُيعْ  ِبِمَداِنوِ 
 ال ِحؼ كالمسدة،  الم ْفعِ  ِبُدػءِ  َجِميَدوُ  ُيْؤِذؼ ال ِحؼ اْلُيَسَدةُ :  ْيَدافَ كَ  اْبغُ  َقاؿَ 

" ىػ الحؼ  اليسدةفػػػ،  (ٖ)"  ، كيخمد بحاجبو ِبَخْأِسوِ  َكُيِذيخُ  ِبَعْيِشوِ  ُيػِمُس 
خة، ؼيخجش حياءىع، كيستيغ يْ ييسد الشاس أؼ يؤذييع بقػارص الكمع جَ 

كتصاكال عمى الشاس ، كلتخّف مػازيشيع إزاء ميدانو ، كخامتيع، ليدداد ىػ عمّػا 
ز مغ أقجار قُ شْ " المسدة " ىػ الحؼ يَ ك،  خ أنف يذسَ فبل يختفع أمامو رأس، كال

إذ كاف ال يدتصيع أف يمقاىع كجيا لػجو. ؛  في غيخ مػاجيتيع ذكػ األقجار
 (ٗ) الدػء عشيع " يع قالةَ حِ فييع، كيَ  الفاحذةَ  يعُ يذِ ؼَ 

                                                 

 ز( ـ ) قٕٙٗ/ ٘( لداف العخب ٔ)
 ٙٙٚ/ٖ( لصائف اإلشارات ٕ)
 ٕٓٙ: ٙٔٙ/ ٕٗ، يشطخ : جامع البياف   ٖٖٓ/ ٘( معالع التشديل ٖ)
 ٔٚٙٔ/  ٙٔ( التفديخ القخآني لمقخآف ٗ)



 

 

 

0061 

َ َعع   َػاُب ِمَغ اْلَقْػِؿ ِفي َذِلظَ َكالر  بخؼ : " يقػؿ الصك   ّ َأْف ُيَقاَؿ: ِإف  
َفِة ال ِتي َكَصَف َىَحا اْلَسْػُصػَؼ ِبَيا،  ِباْلَقْػِؿ ُكل  ُىَسَدٍة ُلَسَدةٍ  ، ُكل  َمْغ َكاَف ِبالرِّ

 (ٔ) " َكاِئًشا َمْغ َكاَف ِمَغ الش اسِ  ،َسِبيُمُو َسِبيُموُ 
في ىحا (  ةد سَ دة كالم  سَ اليُ ) الغخض الجاللي مغ الجسع بيغ  أما عغ

السػشغ فيخجع إلى أف الكبلـ ىشا عغ العقػبة الذجيجة لسغ يختكب ىحه 
ليذسل جسيع أنػاع ، بيغ المفطيغ  -سبحانو كتعالى  -األفعاؿ ، فجسع الحق 

قخآف الكخيع ، كليبيغ أف عقػبتيسا كاحجة ، إذ لػ اقترخ الد( سْ د كالم  سْ ) اليَ 
لطغ البعس أف العقػبة لسغ يختكب  -اليسد أك المسد  -كاحج  عمى كصفٍ 
كأف الػصف اآلخخ ال يذتخؾ معو في  –أك المسد  اليسدَ  -ىحا الػصف 

العقػبة ؛ كلحلظ جسع القخآف الكخيع الػصفيغ لجفع ىحا الطغ ، كعمق الذيخ 
كالجشاس ال لو : " عمى الجسع بيغ المفطيغ  بقػ  -رحسو هللا  –الذعخاكؼ 

كمثاؿ ذلظ ىحا الجشاس  ، فيكػف جسيبًل مؤثخًا إال إذا جاء شبيعيًا غيخ ُمتكم  
 الشاقز في قػلو تعالى:       اهلمز سو   ] 

،  فقج كرد المفع السشاسب ُمعبِّخًا عغ السعشى السخاد دكف تكّمف، [3: اة  
، فالقخآف ال  : الحؼ يعيب بالفعل كالمسدة ، يعيب بالقػؿ فالُيَسدة ىػ الحؼ

" ، إنسا يأتي الجشاس ؼيو شبيعيًا يقتزيو السعشى لُيحِجث جشاساً  ايتري ج لفطً 
جشاس بعس، يعشي: كسا اعتخض عمى تدسيتو بالشقز كدعا إلى جعمو  (ٕ)

                                                 

 ٕٓٙ: ٙٔٙ/ ٕٗ( جامع البياف  ٔ)
 ٓٚٚٓٔ، ٜٙٚٓٔ/ ٚٔ( الذعخاكؼ ٕ)



 

0060 

 

 لظ ال نقػؿ في القخآف:تتفق الكمستاف في كل الحخكؼ أك في بعزيا، كبح
 (ٔ) " جشاس ناقز

7- (  - (

:قاؿ تعالى          

         [ٗ: مغ اآلية  الشداءسػرة  ] 

 ػلو تعالى : " مغ اآليات التي يطيخ فييا االقتخاف الجاللي ق

     مع ما ،  (مخيًئا ( ك)ىشيًئا)" حيث قخف القخآف الكخيع بيغ

، كقبل أف أقف مع بيشيسا مغ التذابو الجاللي، كىحا االقتخاف لغخض داللي
ىحا الغخض الجاللي أبيغ داللة المفطيغ في المغة فأقػؿ : اليشيء في المغة : 

 " اْلَياءُ كفي السقاييذ:، (ٕ) عشاء " كال مذقة غيخ مغ يظيأت الحؼ " األمخ
 اأْلَْمخُ : َكاْلَيِشُ   ...َمَذق ةٍ  َغْيخِ  ِمغْ  َخْيخٍ  ِإَصاَبةِ  َعَمى َيُجؿ  : َكاْلَيْسَدةُ  َكالش ػفُ 
 دُ ُخبْ  َىَشَأِني: " ُيَقاؿُ ،(ٗ) َساِئغ ": َىِش ٌ  " َكَشَعاـ (ٖ) َمَذق ٍة " َغْيخِ  ِمغْ  َيْأِتيظَ 
ـَ، هللاُ  َىَشَأنا َكَقجْ  َمَذق ٍة ، َكاَل  َتَعبٍ  ِبَغْيخِ  َىِشيئاً  َكافَ  َأؼ ُفبلف  َشعاماً  َكَكافَ  الص عا

ْيُء " يقاؿ :ك ، (٘) " اْسَتْسَخْأناهُ  َأؼ اْسَتْيَشْأناه َخ ِمْغ َغْيِخ َمَذق ةٍ  ...َىُشَؤ الذ   َتَيد 
                                                 

 ٓٗ٘ٔٔ/ ٛٔ الدابق ، ( ٔ)
 أ(  ف )قٖٜٜٙ/ ٓٔء( ، شسذ العمـػ  ف ) ق ٜٓٔ/ ٔ( مجسل المغة ٕ)
 أ( ف )ق ٛٙ/ ٙ( مقاييذ المغة ٖ)
 أ( ف )ق ٚ٘ص  ، القامػس السحيطأ( ف )ق٘ٛٔ/ٔ، لداف العخب ٖٓٙ/ٗالسحكع ( ٗ)
 أ( ف )ق ٗٛٔ/ٔ( لداف العخب ٘)
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ك" (ٔ)"  َمَذق ةٍ  ِببَل  َأؼْ  َمِخيًئا َىِشيًئا َكَأَكْمُتوُ  َكَلح   َساغَ  َيْيَشُؤِني الص َعاـُ  َكَىَشَأِني ،
،  مذقة ِببَل  َأَتاؾ َما َكُىػَ ...  الص َعاـُ  َىُشؤ َأك ىش  مغ َفاعل اْسع ُىػَ : َىِشيًئا

 ساغ أؼ الصعاـ " ىشأني، تقػؿ:(ٕ)" ىشيء َأخح َكِمْشو ،اآْلِكل هح  مَ يَ  َما: كاليشيء
في المغة  ؼءُ خِ السَ ك ،  (ٗ)" َىِشيءٌ  َفُيػَ  َتَعبٍ  َغيخ ِمغْ  يأتِيظ أْمخٍ  ،" كُكل  (ٖ)"لي
 الَسَػب ةِ  َحِسيجُ :  َىِش ٌ  َمِخغٌ  كَشعاـٌ "  حسج عاقبتو ،ىػ ما يديل ىزسو كتُ : 
 الَسِعجة َعَمى َيْثُقل َلعْ  ِإَذا كَأْمَخَأني الصعاـُ  َمَخَأني: ، " ُيَقاؿُ (٘)"  الَسْخأَةِ  َبيِّغُ 
 كُحسجت الَحْمق في َسُيل مَخأ ،: الّصعاـُ  مِخغ "  (ٙ)َشيِّبًا "  َحَجر َعْشَياكانْ 

خُز  مِخغَ ...  عاقبُتو "  (ٚ)" مدتداًغا مقبػالً  كججهك  استصابو ،: الصعاـَ  الذ 
ْيء َصار كمخغ "  (ٛ) شيب" أؼ: مخؼء كشيء  ،(ٜ) سائغا" َأؼ: مخيئا الذ 

  (ٓٔ) " مخغ  غيخ كاف إذا كخيع شعاـ يقاؿ" ك

                                                 

 ف(   ػغ )ق ٔٗٙ/ ٕ( السرباح السشيخ ٔ)
  ٖٜٙ( الكميات ص ٕ)
 ٜٖٛ( ارتذاؼ الزخب مغ لداف العخب ص ٖ)
خب ، لداف الع ٕٖٛ، مختار الرحاح ص ٕٚٚ/ ٘، الشياية  ٗٛ/ ٔ( الرحاح ٗ)
 أ( ف )ق٘ٛٔ/ٔ
 أ( ـ )ر٘٘ٔ/ ٔ، لداف العخب  ٖٜٕ/  ٓٔ( السحكع ٘)
 أ( ر ) ـ٘٘ٔ/ ٔ( لداف العخب ٙ)
 أ(  ر ) ـٖٕٛٓ/ ٖ( معجع المغة العخبية السعاصخة ٚ)
  ) ـ ر أ(ٜٕٙٙ/ ٜ( شسذ العمـػ ٛ)
 ٔٔٙ/ ٕ( إكساؿ األعبلـ بتثميث الكبلـ ٜ)
 َٖٙمَدغ العخبي ص ، الكشد المغػؼ في الٜٔ( القمب كاإلبجاؿ ص ٓٔ)
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 قمت فإذا ، مغبتوُ  كأحسج أنو سيشيزع تَبيشتُ :  يقػؿ الدجاج : " مخأني 
 الص َعاـِ  ِلَسْجَخلِ  " َكِقيلَ ،  (ٔ) ْت "جَ كُحسِ  انيزع قج أنو فتأكيمو الصعاـ أْمخأني
،  (ٕ) " وُ اْنِدَياغُ  َكُىػَ  ِؼيوِ  الص َعاـِ  ِلُسُخكءِ  اْلَسِخؼءُ : اْلَسِعَجةِ  َفعِ  ِإَلى اْلُحْمُقػـِ  ِمغَ 

 ، كال إثع. كاليش : ما ال تعب ؼيوكقج فخؽ بيشيسا العدكخؼ بقػلو : " 

 هح  مَ يَ  َما: كجاء في الكميات : " اليشيء،  (ٖ)"  : ما ال داء ؼيوؼءكالسخ 
 :ُكَثيِّخٌ  ، َكَقاؿَ  (ٗ)" عاقبتو يحسج َما: ىشيء ، كالسخؼء حَأخْ  َكِمْشو اآْلِكل ،

 (٘)  اْسَتَحمَّتِ  َما َأْعَخاِضَشا ِمؼْ  ِلَعدَّةَ       ُمَخاِمخ   َداء   َغْيخَ  َمِخيئاا  َىشيئاا 
 عَ بَ تْ تُ  " َأف باع كُىػَ كقج ذىب بعس العمساء إلى أف ذلظ مغ قبيل اإلتْ 

 ُمْدَتْعسبل الث اِني يكػف  اَل  َحْيثُ  كتػكيجا إشباعا يايِّكِ رَ  َأك َكزنَيا عمى اْلَكِمَسةُ 
 لمث اِني يكػف  َأف: َأحجىَسا: َكْجَيْيغ عمى يكػف  َكَذِلظَ  يع،َكبَلم ِفي ِباْنِفَخاِدهِ 
 (ٙ) "(مخيئا َىِشيًئا) ِفي َكَسا معشى

                                                 

 ٖٔ، ٕٔ/ ٕ( معاني القخآف كإعخابو ٔ)
 ٖٜٗ/ ٜ( مفاتيح الغيب ٕ)
 ٔٙ٘( الفخكؽ المغػية ٖ)
  ٖٜٙ( الكميات ص ٗ)
)خ ر ، ٖٕٙ/ ٗ، العيغ ٖٗ( ، كىػ لكثيخ عدة في : ديػانو ص ( البيت مغ ) الصػيل٘)

 (ـ رَ  )خَ ٔٙٔ/ ٚ َر( كببل ندبة في تيحيب المغة ـَ  )خَ  ، ٕٙٔ/ ٕكمقاييذ المغة ( ر ـ
  ٖ٘( الكميات صٙ)



 

 

 

0063 

 َفِإذا كَمَخَأني ، الَصعاـُ  َىَشَأني: َقْػليع مغ مخغ ، َكُىػَ  ىش : " َيُقػُلػفَ 
 : " َفُيػَ  كقاؿ ابغ عاشػر،  (ٔ) مخأني" َيُقػُلػا َكلع أمخأني، ِإال   َيُقػُلػا لع أفخدكا
 ُتْحَسجُ  َما َكاْلَسِخؼءُ ،  اآْلِكلُ  َيَمح هُ  ال ِحؼ اْلَيِشيءُ : َكِقيلَ  ااِلتَِّباَع ، ُيْذِبوُ  َتْأِكيجٌ 
 (ٕ)"  َعاِقَبُتوُ 

بل ىي مغ اآليات التي يبخز ، باع كأرػ أف ذلظ ليذ مغ قبيل اإلتْ 
فييا ح الجاللة التي ال تتزك فييا أثخ الدياؽ في اختيار األلفاظ الستذابية 

 الجاللةِ  ، حيث استخجـ القخآف الكخيع لفطيغ مغ األلفاظ الستذابيةِ بجكنو 
ة الساؿ السأخػذ مغ الدكجة ، كتخجع الحكسة الجاللية مغ ي  مِّ لمتعبيخ عمى حِ 

أف األكل قج يكػف ىشيئا لحيحا  ، ذكخ المفطيغ كعجـ االقترار عمى أحجىسا
يث يجج لحة التحكؽ لكغ يريبو بالزخر يدعج اإلنداف بو أثشاء تشاكلو ح

كخه كاألذػ بعج تشاكلو أؼ يحجث لو سػء ىزع أك ألع فتحىب لحة األكل بل يَ 
ما أكل ، حيث يحتاج إلى أدكية لتداعجه عمى ىزع األكل ، كمغ ثع ذكخ 

المفطيغ ، ليجؿ عمى أف األكل محسػد في الحاؿ  -سبحانو كتعالى  -الحق 
  ٓكالس ؿ

ف األكل مخيًئا لكشو غيخ ىشيء أؼ أنو مفيج لمرحة كيسج كأيًزا قج يكػ 
الجدع بالصاقة كالقػة لكشو غيخ مدتداغ كسا في بعس األدكية حيث يكػف 

فاألكل ، يزيف داللة أخخػ  (مخيًئا)بل إف لفع ، شعسيا مًخا لكشيا مفيجة 
حيث  لئلنداف ب ، إال أنو أيًزا مفيجٌ عِ تْ مع كػنو ىشيًئا لحيًحا ال يزخ كال يُ 

                                                 

)  ٜٕٗ/ ٓٔ) مخأ( ، السحكع  ٕٚ/ ٔ، الرحاح  ٕٚص ألبي عمي القالي ( اإلتباع ٔ)
 (فرل السيع )  ٘٘ٔ/ ٔ، لداف العخب  ٖٖٔ/ ٗ، الشياية ر ـ أ (

 ٕٖٕ/ٗ( التحخيخ كالتشػيخ ٕ)
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 َدَكاءً  " َفُكُمػهُ ٓيدخؼ في عخكقو حامبًل كل مفيج ، بل إنو يريخ شفاء لو
 (ٔ)"َشاِؼًيا ِكِعبَلًجا َدَكاءً  ِلي َصارَ  َأؼْ : َكَمَخَأِني الص َعاـُ  َىَشَأِني: ِمْشوُ  ُيَقاؿُ  َشاِؼًيا،

 ىحيغ الػصفيغ حيث سبقيسا الصيب )كسا أف سياؽ اآلية يدتجعي 

  د ىحاف الػصفاف كشتيجٍة ؛ ألف األكل ال يكػف ىشيًئا مخيًئا إال إذا ( فػر

كاف شيًبا في ذاتو كخالًيا عغ تعمق حق الغيخ بو ، باإلضافة إلى أف البعس 
 -فجاء الحق ، قج يجج في نفدو شيًئا مسا أخحه الدكج مغ امخأتو  فيتعفف 

مغ أؼ ضخر  بيحيغ الػصفيغ لسشع ىحا الػىع كأنو خاؿٍ  -سبحانو كتعالى 
 (ٕ)"  شيباً  حبلالً  أؼ: عميو عقاب كال ةَ عَ بِ تَ  ال أنو: أك حخمة فػ " السخاد

التي تكػف  أوالا أنيا السخحمة األولاكالدخ الجاللي في ذكخ اليشاءة 
أثشاء الصعاـ حيث يدتمح اإلنداف باألكل أثشاء التحكؽ كيحذ بصعع األكل ، 

ًدا مشداًبا مِ الصعاـ في أثشاء اليزع سَ حيث يدخؼ  ءِ خْ مخحمة السَ ثع يعقب ذلظ 
  ٓغيخ ضار امفيجً  ،دكف إحجاث أؼ ضخر

 كال مذقة ، أؼ أنو خاؿٍ  ر ؼيو كال ضمع كال تعجؼَ ػْ فكمػه شيًبا سائًغا ال جَ 
ر، فبل يعؿبو دكاء ػْ كسا أنو خاؿ مغ الطمع كالجَ ، مغ التعب كالسذقة الرحية 
سبحانو كتعالى  -هللا  -ميو كسمع صمى هللا ع -أك إثع ، كلحلظ دعا الخسػؿ 

 َغْيًثا اْسِقَشا الم ُيع  " أف يخزقيع مصًخا مخيًئا  فقاؿ صمى هللا عميو كسمع :"  -
، َغْيخَ  َناِفًعا ، آِجلٍ  َغْيخَ  َعاِجبًل  ، َمِخيًعا َمِخيًئا ، ُمِغيًثا  َعَمْيِيعُ  َفَأْشَبَقْت  َضارٍّ

                                                 

 ٖ٘ٛ/ ٙ( جامع البياف ٔ)
 ٓ٘ٚ/ ٕ( التفديخ الػسيط لمقخآف الكخيع ٕ)
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َساءُ  ،  ، ِإَذا َلْع َيْثُقل َعَمى الَسِعَجة ، كَأْمَخَأني صعاـُ : َمخَأني ال ُيَقاؿُ  "(ٔ) " الد 
 (ٕ) كانَحجر َعْشَيا َشيِّبًا "

أف لفع : كمسا يؤكج أف الدياؽ  يدتجعي اقتخاف ىحيغ الػصفيغ 
)ىشيًئا( كرد في القخآف الكخيع أربع مخات كميغ مع الصعاـ كالذخاب ، كلع تأت 

كالشاضخ في ىحه اآليات يجج أف ، حجة كمسة ) مخيًئا ( مع ىشيًئا إال مخة كا
الثبلثة األخخػ التي لع تأت معيا كمسة )مخيًئا( تتحجث عغ شعاـ  غَ اشِ ػَ السَ 

كشخاب اآلخخة كليذ الجنيا ، كفي الجشة ال يػجج إخخاج فاإلنداف يأكل كيدتمح 
بالصعاـ كال يحتاج إلى ترخيف الصعاـ ، كمغ َثع  لع تأت كمسة )مخيًئا( ، ألف 

مع  (بيشسا السػضع الػحيج الحؼ جاء ؼيو لفع )مخيًئا ،ياؽ ال يدتجعيياالد
ؼء خِ غ كاف في شعاـ الجنيا التي ال ييشأ اإلنداف بو إال إذا مَ )ىشيًئا( مقتخني

 ِمغْ  ُمُيػَرُىغ   َكَىْبغَ  ِإَذا َأن ُيغ   بعج األكل ، كمغ ثع جاء لفع )مخيًئا( ، " اْلَسْعَشى
ْنَيا ِفي اَل  َتِبَعةٌ  َذِلظَ  ِفي اأْلَْزَكاجِ  َعَمى َيُكغْ  َلعْ  الش ْفذِ  ِشيَبةِ  َعغْ  َأْزَكاِجِيغ    َكالَ  الج 

َباَحةِ  ِفي َكاْلُسَباَلَغةِ  الت ْحِميِل، َعغِ  ِعَباَرةٌ  َفُيػَ  : َكِباْلُجْسَمةِ  اآْلِخَخِة، ِفي  َكِإَزاَلةِ  اإْلِ
 (ٖ)" الت ِبَعِة 

                                                 

( ، ٕٕٕٔ، حجيث رقع ) ٚٙٗ/ ٔ( الحجيث في السدتجرؾ عمى الرحيحيغ لمحاكع  ٔ)
 ِكَتاُب ااِلْسِتْدَقاءِ 

 َأ( ر )ـ ٖٖٔ/ ٗ( الشياية ٕ)
 ٖٜٗ/ ٜ( مفاتيح الغيب ٖ)
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 ؽط ( شُ قَ  –ؽس ئُ ) يَ  -ٓٔ

:الىتعقاؿ         

   [57:اآليتفصهتسىرة] 

الػصف ، اإلنداف في القخآف الكخيع بػصفيغ  -عد كجل  -كصف هللا 
ا عغ مشفخدً مشيسا  ػط ، كقج كرد كلشُ صف الثاني : القُ األكؿ : اليأس ، الػ 

  ٓف في آية كاحجة في كتاب هللا ، كسا كرد الػصفاف متعاؾبا اآلخخ

 : يغ في داللة المفطيغ اتزح ما يميكبالخجػع إلى أقػاؿ المغػييغ كالسفدخ 

 اليأس : اتفقػا عمى أف السعشى السحػرؼ العاـ ليسا كاحج ؛ " ألفأوالا 
 فيك  ( ٔ)كيشكدخ"  فيتزاءؿ اليأس أثخ يطيخ أف: كالقشػط  ط ،شْ القَ  ىػ

قاؿ تعالى : الخ ْعج  ِفي ال ِتي ِإال   قشػط َفُيػَ  اْلُقْخآف ِفي يأس " كل:  الكميات

             

 [41:مهاآليتانرعدسىرة] اْلعمع ِبَسْعشى َفِإن َيا ٓ(ٕ) 

 َعػػػػغ اأَلَمػػػػلِ  َقْصػػػػعُ  ُىػػػػػَ  َأك. الخ جػػػػاءِ  ِضػػػػجٌّ  َكُىػػػػػَ  الُقُشػػػػػُط ،: ْأُس فػػػػػػػ " الَيػػػػ
ػػػػْيِء"  ِمػػػػغَ  اليػػػػْأس َأشػػػػجّ : َكِقيػػػػلَ  اْلَخْيػػػػِخ، ِمػػػػغَ  اليػػػػْأس: ، كقيػػػػل : الُقُشػػػػػط (ٖ)الذ 

                                                 

،   ٕٚ٘/ ٕٚ، يشطخ : مفاتيح الغيب  ٛٛٔ/٘( البحخ السجيج في تفديخ القخآف السجيج ٔ)
 ٗٚ/ ٘أنػار التشديل كأسخار التأكيل 

 ٖٙ٘،  ٖ٘٘/  ٖٔ) يأس( ، يشطخ : جامع البياف  ٜٛٚ( الكميات ٕ)
 س( أ )ؼ ٜٗ/ ٚٔ( تاج العخكس ٖ)
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ػػػػػػػػْيءِ   َكِمَسػػػػػػػػةٌ  َكالص ػػػػػػػػاءُ  َكالش ػػػػػػػػػفُ  اْلَقػػػػػػػػاؼُ  ، قػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػغ فػػػػػػػػارس : " َقػػػػػػػػَشطَ  (ٔ)الذ 
ْيءِ  ِمغَ  اْلَيْأسِ  ىَعمَ  َتُجؿ   َصِحيَحةٌ      (ٕ) " الذ 

و الخاصة ، كلكغ اختمفػا في ذىبػا إلى أف لكل لفع داللتَ  :ثانياا 
: كالقشػط  الذيء، مغ الصسع انقصاع: تحجيج تمظ الجاللة ، فقيل :" اليأس

 (ٖ) اليأس" أشج فيػ مشو، أخز
ِفي  اْلَيْأسِ  آَثارُ َيْطَيَخ  ، َكاْلُقُشػُط َأفْ  اْلَيْأِس ِمْغ ِصَفِة اْلَقْمبِ كقيل : "  

: يقصع الخجاء مغ ؼ، أ َكَيْشَكِدخُ  " َفَيَتَزاَءؿُ ،(ٗ) " اْلَػْجِو َكاأْلَْحَػاِؿ الط اِىَخةِ 
 عجـ اْعِتَقاد: ُىػَ  َقْمِبيٌّ  ِفْعلٌ  : " َكاْلَيْأُس كقاؿ ابغ عاشػر  (٘) "فزل هللا 
 اْنِكَدارٌ  َكُىػَ  اْلَيْأسِ  َأَثخِ  ِمغْ  ُيْجِني اؿٌ اْنِفعَ : ِمْشُو ، َكاْلُقُشػُط  السيئػَس  ُحُرػلو
 (ٙ)"  َكَتَزاُؤؿٌ 
أما القشػط ، ح هللا كْ في حيغ ذىب البعس إلى أف اليأس يكػف مغ رَ  

  (ٚ) ؼيكػف مغ رحسة هللا تعالى

                                                 

، المداف  ٘ٛٙ، السفخدات في غخيب القخآف ص ) ؽ ط ف (  ٕ٘/ٜ(  تيحيب المغة ٔ)
 ط( ف ) ؽٖٙٛ/ ٚ
 ط( ف ) ؽ ٕٖ/ ٘( مقاييذ المغة  ٕ)
 سبلمي، مؤسدة الشذخ اإل ٖٙٗ( الفخكؽ المغػية ص ٖ)
  ٕٚ٘/ ٕٚ( مفاتيح الغيب ٗ)
  ٕ٘ٓ/ ٗ( الكذاؼ ٘)
 ٓٔ/ٕ٘ ( التحخيخ كالتشػيخٙ)
  ٜٔ/ ٗ، لباب التأكيل في معاني التشديل  ٖٙٔ/ ٗ( معالع التشديل في تفديخ القخآف ٚ)
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مدتأنديغ لحلظ بأف اليأس كرد مزافا لخكح هللا ، كالقشػط مزافا 
"  لمخحسة : تعانى قال         

     يعشي مغ  [80:مهاآليتيىسفسىرة]

(ٔ) هللا فخج ، كقيل : مغ رحسة هللا

 : تعانى وقال     

   َكَمْغ َيْيَأُس ِمْغ َرْحَسِة أؼ "  [67:اآليتانحجرسىرة]

 ِ ّ  "(ٕ) 

 لعجـ زكالو يخجػ ال: أؼ الخحسة ، مغ َقُشػطٌ  الخيخ مغ ٌس ك كقيل: " َفَيؤُ 
ربو " إلى الخجػع في قمبو عمى الصخيق كاندجاد بخبو، عمسو

 (ٖ)
: " َكِقيلَ ،

 َما َزَكاؿِ  ِمغْ  يؤكس: كقيل َخبِِّو ،بِ  الط غِّ  ِبُدػءِ  َقُشػطٌ  ُدَعاِئوِ  ِإَجاَبةِ  ِمغْ  يؤكس
 ُمَباَلَغةٍ  ِصيَغَتا َكُىَسا َدَكاِمِو، َضغِّ  ِمغْ  َلوُ  َيْحُرلُ  ِبَسا َقُشػطٌ  اْلَسْكُخكِه ، ِمغَ  ِبوِ 

فِ  (ٗ)"  اْلُقُشػطِ  َعِطيعُ  اْلَيْأسِ  َشِجيجُ  َأن وُ  َعَمى َيُجال 
، القترار عمى أحجىسا ا أما عغ الشكتة الجاللية في ذكخ المفطيغ كعجـِ 

أف الدياؽ لبياف حالة اإلنداف أثشاء مذ الزخر حيث يراب : فيخجع إلى 
كييأس مغ دفع الذخ الحؼ ندؿ بو فيشعكذ ، اإلنداف باليمع كالخػؼ كالحدف 

                                                 

 ٕٚ/ ٖ، الشكت كالعيػف  ٖٛٗ/ ٕ( تفديخ مقاتل بغ سميساف ٔ)
 ٘ٛ/ ٗٔ( جامع البياف ٕ)
 ٛٛٔ/٘تفديخ القخآف السجيج  ( البحخ السجيج فيٖ)
 ٜٛ٘/ ٗ( فتح القجيخ ٗ)
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ذلظ عمى صحتو  ؼيقشط مغ رحسة هللا ، فجلل لشا القخآف الكخيع عغ حالو مغ 
أصبح متسكشا مشو داخميًا كخارجيًا ،  الجاخل كالخارج أؼ أف انعجاـ األمل

ـ اليأس عمى القشػط ؛ كالقُ  شػط الخارجي دليل عمى اليأس الجاخمي ، كإنسا قج 
ألنو سببو فاليأس سبب لمقشػط كالقشػط نتيجة لميأس فقجـ الدبب عمى 

ب ، أؼ أف اإلنداف يراب باليأس ثع يتحػؿ اليأس الجاخمي إلى قشػط ب  السدَ 
الحجيث يثبت أف األمخاض الشفدية التي تريب اإلنداف  خارجي ، كالعمع

كاالكتئاب تؤثخ عمى صحتو العزػية الطاىخة كربسا تؤدؼ إلى الػفاة ، يقػؿ 
ػَرةِ  َعَمى َيْطَيخُ  ِؼيَسا اْلُسَؤثَِّخةُ  ِىيَ  أِلَن َيا اْلَقْمبِ  ِبِريَغةِ  َكَبَجأَ  أبػ حياف : "  الر 

كفي حالة كقػع ، مع الذخ  االيأس كالقشػط جاء ، أيًزا (ٔ) ااِلْنِكَداِر" ِمغَ 
الذخ يقع في نفذ اإلنداف أنو الدبب كما حجث ناتج عغ ترخفو كتقريخه 

كىشا يفقج األمل كيراب باليأس ، في جشب هللا كأف ذلظ عقاب مغ هللا 
أيًزا السذاكمة الجاللية حيث بي غ الحق عد كجل أف اإلنداف ال ، كالقشػط 

عمى  ، يسل مغ شمب الخيخ كاالستدادة مشو في حالة الخيخ يفقج األمل كال
   ٓالشؿيس تساما في حالة الذخ حيث يفقج األمل كيراب باليأس كالقشػط

فاليأس درجة  ، أف اليأس أقل مغ القشػط في القػة -وهللا أعمع  -كأرػ  
 يطيخ مفخط يأس عغ مغ درجات القشػط ، كالقشػط أقػؼ كأكبخ ألنو  " عبارة

ػف ، كاليأس يكػف عشجما ال يك (ٕ) كيشكدخ" فيتزاءؿ الذخز في هأثخ 
أىسية لو ، كمغ ثع نجج أف يعقػب عميو  األمخ متعمقا بشفذ الذخز أك ذا
ألف األمخ ال يؤثخ فييع كلع تطيخ عمييع ؛ الدبلـ خاشب أكالده بعجـ اليأس 

                                                 

 ٖ٘ٔ/ ٜ( البحخ السحيط ٔ)
 ٕٛٚ/ ٛ( ركح البياف ٕ)
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قاؿ تعالى : "،   آثار اليأس التي ىي القشػط      

           

        [80:اآليتيىسفسىرة] 

يػسف عبخ  السمظ في أخح أخي ػة يػسف استئحافَ خْ كحلظ في محاكلة إ
: بقػلو تعالى  عغ حاليعالكخيع القخآف          

"  إياهم وإجابته يوسف من سوائ  ي  "  [ٓٛ: مغ اآلية  يػسفسػرة  ]
(ٔ)

، 

يؤكج  كالػاقعُ  ، باألسباب كالقشػط عشجما يكػف األمخ مدتبعجا مغ حيث األخحُ 
يع  عشجما بذختو  - عميو الدبلـ –االستبعاد كسا حجث مع سيجنا إبخـا

خ يسشع حجكث ذلظ ، كلحلظ بَ ألف الكِ ؛ السبلئكة بغبلـ استبعج حجكث الفعل 
عغ حجيثو بأنو حجيث القانصيغ ، كمغ ثع نفى سيجنا الكخيع عبخ القخآف 

يع عغ نفدو القشػط   قاؿ تعالى : إبخـا           

                 

 وناآليس [67،66:اآليتانانحجرسىرة]
(ٕ) 

                                                 

 ٖٚٔ/ ٖ( أنػار التشديل كأسخار التأكيل ٔ)
 ٖٚٛ/ ٕ( تفديخ القخآف العديد ٕ)
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 نتائج البحث

التي اقتخنت سباركة لبعس آيات الكتاب الكخيع بعج ىحه الخحمة الصيبة ال
 :فييا بعس السفخدات الستذابية دالليا اتزح أف 

 أكجو إعجاز القخآف الكخيع مغ  اقتخاف السفخدات الستذابية. 

  خدةعمى حدغ اختيار السفالجاللي في القخآف الكخيع ال يتػقف اإلعجاز 
الستذابية دالليا  ليذسل تخكيب السفخدات عامة ، كالسفخداِت  بل يستج
 .خاصة

  ال تؤدييا السفخدة  إضاؼيةيعصي دالالت اقتخاف السفخدات الستذابية
 .حجة الػا

 أما في ، ـ بعزيا البعس في الكبلـ العاـ بعس السفخدات تقػـ مقا
فكل مفخدة ليا معشى خاص بيا ال تقػـ مفخدة أخخػ الكخيع القخآف 
 .مكانيا 

 سخادة عشج االقتخاف بيغ السفخدات ال ىيالخاصة لمسفخدة  الجاللة
 ية دالليا.الستذاب

 سخادة مغ السفخدتيغ عشج الدياؽ لو أثخ كبيخ في تحجيج الجاللة ال
 االقتخاف.

 جسيع السجلػالت  جاز الجاللي في القخآف الكخيع تخابطمغ أسخار اإلع
 .داخل الدياؽ

  يغ معاً لآلية الكخيسة ال يتع إال بالسفخدتالدياؽ الجاللي . 

  التقجيع كالتأخيخ بيغ السفخدات لو تأثيخ كبيخ في الجاللة. 
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  الدياؽ الجاللي لو أثخ كبيخ في التقجيع كالتأخيخ بيغ السفخدات
 .ذابية داللياالست

  بيغ األلفاظ  كالجسعِ ، أكؿ مغ أشار إلى قزية االقتخاف ملسو هيلع هللا ىلص الخسػؿ
 .الستذابية 

 كمتشػعة كشسمت كل مشاحي الحياة. ةألفاظ االقتخاف متعجد 

 نيا بيشسا بعزيا اقتخف مخة كاحجةبعس السفخدات السقتخنة تكخر اقتخا. 

 قتخاف عمى بعس الفخائج القخآنية.اشتسل اال 

 قتخنة كردت في سياقات أخخػ مفخدة.ات السبعس السفخد 

 االقتخاف بيغ السفخدات الستذابية كرد في األسساء كاألفعاؿ. 

  دالليا سػاء كانت مفخدة أـ الكخيع مقرػدة لحاتيا كل كمسة في القخآف
 مخكبة.

  ألفاظ مكخرة السعشىالكخيع ليذ في القخآف.   
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 السرادر كالسخاجع 
 القخآف الكخيع    
ىػ( ، تح : كساؿ مرصفى ، ٖٙ٘، ألبي عمي القالي، )ت :  باعاإلتْ   (ٔ

 القاىخ / مرخ -الشاشخ: مكتبة الخانجي 
ىػ(، ٜٔٔاإلتقاف في عمػـ القخآف ، جبلؿ الجيغ الديػشي )ت :   (ٕ

 ـ ٜٗٚٔىػ/ ٜٖٗٔالشاشخ: الييئة السرخية العامة لمكتاب ، 
ب العمسية، ىػ( الشاشخ: دار الكتٖٗ٘أحكاـ القخآف البغ العخبي ) ت :   (ٖ

 ـ ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٖلبشاف ، ط –بيخكت 
ىػ(  ٘ٗٚارتذاؼ الزخب مغ لداف العخب ، أبػ حياف األنجلدي )ت :   (ٗ

 ـ ٜٜٛٔ -ىػ  ٛٔٗٔ، ٔطالشاشخ: مكتبة الخانجي بالقاىخة ، 
ىػ( دار الكتب العمسية، ٖٛ٘هللا )ت :  أساس الببلغة لمدمخذخؼ جارِ   (٘

 ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ
 ي التعبيخ القخآني تأليف : د. فاضل صالح الدامخائي أسخار البياف ف  (ٙ
  ٜٖٙٔ، ٕط –ماني ، دار االعتراـ خْ أسخار التكخار في القخآف لمكِ   (ٚ
السسمكة  -ىػ( الجامعة اإلسبلمية ٖٖٗإسفار الفريح ، اليخكؼ )ت :   (ٛ

 ىػٕٓٗٔالعخبية الدعػدية ، الصبعة: األكلى، 
 ، ٔار الكتب العمسية ، طىػ( دٜٔٔاألشباه كالشطائخ لمديػشي )ت:   (ٜ

 ـٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔ
ىػ( السكتبة العرخية، عاـ الشذخ: ٕٖٛاألضجاد البغ األنبارؼ )ت :  (ٓٔ

 ـ ٜٚٛٔ-ىػٚٓٗٔ
اإلعجاز البياني لمقخآف كمدائل ابغ األزرؽ ، عائذة عبج الخحسغ  (ٔٔ

ىػ( ، الشاشخ: دار السعارؼ ، ٜٔٗٔالسعخكفة ببشت الذاش  )ت: 
 ٖط
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ىػ( ، الشاشخ: ٘ٛٙالتأكيل ، البيزاكؼ ) ت : أنػار التشديل كأسخار  (ٕٔ
 ىػ ٛٔٗٔ -: ٔدار إحياء التخاث ط

أبي شالب ، شبعة ، دار اإليزاح لشاسخ القخآف كمشدػخو ، مكي بغ  (ٖٔ
 ـ ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔ ٔ، طالسشارة 

 بيخكت  –ار الشذخ: دار الفكخ بحخ العمـػ ، الدسخقشجؼ ، د (ٗٔ
ىػ( ، ٘ٗٚنجلدي )ت : البحخ السحيط في التفديخ ، أبػ حياف األ (٘ٔ

 ىػ ٕٓٗٔبيخكت ، الصبعة:  –الشاشخ: دار الفكخ 
)ت: البحخ السجيج في تفديخ القخآف السجيج ، أبػ العباس الفاسي  (ٙٔ

 ىػٜٔٗٔ ط القاىخة ، – يىػ( الشاشخ: الجكتػر حدغ عباس زكٕٕٗٔ
ىػ  ٖٙٚٔ، ٔىػ( ، طٜٗٚالبخىاف في عمػـ القخآف ، الدركذي )ت:  (ٚٔ

 دار إحياء الكتب العخبية  ـ الشاشخ: ٜٚ٘ٔ -
برائخ ذكؼ التسييد في لصائف الكتاب العديد ، الفيخكزآبادػ )ت :  (ٛٔ

 ىػ( الشاشخ: السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية ٚٔٛ
ىػ( ، ٕ٘ٓٔتاج العخكس مغ جػاىخ القامػس ، الد بيجؼ )ت :  (ٜٔ

 السحقق: مجسػعة مغ السحققيغ ، الشاشخ: دار اليجاية
ىػ( الشاشخ: دار ٘ٔٛخيب القخآف، ابغ اليائع )ت: التبياف في تفديخ غ (ٕٓ

 ىػ ٖٕٗٔ - ٔبيخكت ، ط –الغخب اإلسبلمي 
، ىػ(ٖٜٖٔخ بغ عاشػر التػندي )ت : التحخيخ كالتشػيخ ، دمحم الصاى (ٕٔ

 ػم ٜٗٛٔتػنذ، سشة الشذخ:  –الشاشخ: الجار التػندية لمشذخ 
)ت:  أبػ حياف األنجلدي تحفة األريب بسا في القخآف مغ الغخيب، (ٕٕ

 ـٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، ٔىػ( ،الشاشخ: السكتب اإلسبلمي ط٘ٗٚ
شاشخ: ىػ( ، الٜٚ٘الجػزؼ )ت: ابغخة األريب في تفديخ الغخيب ، تحكِ  (ٖٕ

 ـ ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔ، ٔ، طدار الكتب العمسية، بيخكت 
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 ، البخكتي السججدؼ اإلحداف عسيع دمحم: السؤلف ، الفقيية التعخيفات (ٕٗ
 ـٖٕٓٓ - ىػٕٗٗٔ ، األكلى: الصبعة العمسية الكتب دار: الشاشخ

ىػ( ، تح : جبلؿ األسيػشي ، ٖٓٛتفديخ ابغ عخفة ، ) ت :  (ٕ٘
 ـ ٕٛٓٓ، ٔلبشاف ، ط –الشاشخ: دار الكتب العمسية، بيخكت 

تفديخ أبي الدعػد = إرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع )ت:  (ٕٙ
 بيخكت –ىػ( ، الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي ٕٜٛ

-ىػ( ، الشاشخ: دار التجمخية ٕٗٓفديخ اإلماـ الذافعي ، )ت: ت (ٕٚ
 ـٕٙٓٓ - ٕٚٗٔ: ٔالسسمكة العخبية الدعػدية، ط

 الشاشخ: دار، ىػ( ٖٕٛخؼ ، أبػ دمحم الُتدتخؼ ) ت : تُ دْ تفديخ التُ  (ٕٛ
 ىػ ٖٕٗٔ ٔبيخكت ، ط –الكتب العمسية 

ية ، الشاشخ : دار الكتب العمسٔىػ( ، طٔٙٔتفديخ الثػرؼ ، )ت :  (ٜٕ
 ـ ٖٜٛٔىػ ٖٓٗٔ

 ىػ(ٕٓ٘تفديخ الخاغب األصفياني ، أبػ األصفيانى ) ت :  (ٖٓ
ىػ( ، الشاشخ: دار ٜٛٗخ الذافعي )ت : ف  طَ تفديخ القخآف ، أبػ السُ  (ٖٔ

 ـٜٜٚٔ -ىػٛٔٗٔ، ٔالدعػدية ، ط –الػشغ، الخياض 
تفديخ القخآف الحكيع )تفديخ السشار( ، دمحم رشيج بغ عمي رضا )ت :  (ٕٖ

 ـٜٜٓٔالعامة لمكتاب ، سشة الشذخ: السرخية  ىػ( ،الييئةٖٗ٘ٔ
ىػ( ، ٛٔٗٔ: دمحم متػلي الذعخاكؼ )الستػفى: تفديخ الذعخاكؼ  (ٖٖ

  أخبار اليػـ دار الغج العخبي ، طالشاشخ: 
: الشاشخ الخصيب يػنذ الكخيع عبج: السؤلف،  لمقخآف القخآني تفديخال (ٖٗ

 القاىخة - العخبي الفكخ دار
ىػ( ، ٔ٘ٚ)ت :  ةِ ي  زِ ػْ ع الجَ يِّ الؿيع( ، ابغ ؾَ تفديخ القخآف الكخيع )ابغ  (ٖ٘

 ىػ ٓٔٗٔ - ٔطبيخكت ،  –الشاشخ: دار كمكتبة اليبلؿ 
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ىػ( الشاشخ: دار ٕٔٔشعاني )ت: تفديخ عبج الخزاؽ ، عبج الخزاؽ الَر  (ٖٙ
 ىػٜٔٗٔسشة  ٔالكتب العمسية  ، ط

ؼ دِ تفديخ غخيب ما فى الرحيحيغ ، دمحم بغ أبي نرخ األزْ  (ٖٚ
   ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔالقاىخة  -دار الشذخ: مكتبة الدشة ، جؼيْ سَ الحُ 

 بإشخاؼ العمساء مغ مجسػعة: السؤلف ، الكخيع لمقخآف الػسيط التفديخ (ٖٛ
 لذئػف  العامة الييئة: الشاشخ باألزىخ، اإلسبلمية البحػث مجسع
 ( ـ ٖٜٚٔ=  ىػ ٖٜٖٔ) ٔ، ط األميخية السصابع

خ اإلسبلمي ىػ( ، الشاشخ: دار الفكٗٓٔتفديخ مجاىج ، )ت :  (ٜٖ
 ـ ٜٜٛٔ -ىػ  ٓٔٗٔ، ٔالحجيثة، مرخ، ط

ىػ( ، الشاشخ: دار إحياء ٓ٘ٔى )ت : خِ مْ تفديخ مقاتل بغ سميساف البَ  (ٓٗ
 ىػ ٖٕٗٔ - ٔبيخكت ، ط –التخاث 

الت مِخيز في َمعخَفِة أسَساِء األشياء ، أبػ ىبلؿ العدكخؼ ) ت : نحػ  (ٔٗ
 ـ ٜٜٙٔ،  ٕىػ( ، الشاشخ: دار شبلس ، دمذق ، طٜٖ٘

، الشاشخ: : دمحم عػض ىػ( ، تحٖٓٚيحيب المغة ، األزىخؼ )ت: ت (ٕٗ
 ـٕٔٓٓ، ٔبيخكت ، ط –دار إحياء التخاث العخبي 

ىػ( ٖٓٔجامع البياف عغ تأكيل آؼ القخآف ، أبػ جعفخ الصبخؼ )ت :  (ٖٗ
 ـ ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ، ٔخ لمصباعة كالشذخ طجَ ، الشاشخ: دار ىَ 

لبخارؼ، تح : دمحم زىيخ بغ أبػ عبجهللا ا، شج الرحيح دْ الجامع السُ  (ٗٗ
 ىػٕٕٗٔ، ٔناصخ الشاصخ، الشاشخ: دار شػؽ الشجاة ط

ىػ( ، الشاشخ: دار الكتب ٔٚٙالجامع ألحكاـ القخآف ، القخشبي )ت:  (٘ٗ
 ـ ٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔ، ٕالقاىخة ، ط –السرخية 

ىػ( ، الشاشخ: دار العمع لمسبلييغ ٕٖٔجسيخة المغة ، ابغ دريج )ت :  (ٙٗ
 ـٜٚٛٔاألكلى،  بيخكت ، الصبعة: –
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، الشاشخ: الييئة ىػ( ٕٙٓباني بالػالء )تح : يْ الذ  الجيع ، أبػ عسخك  (ٚٗ
 العامة لذئػف السصابع األميخية، القاىخة

الدسيغ الحمبي )ت : الجر السرػف في عمـػ الكتاب السكشػف ،  (ٛٗ
 ، الشاشخ: دار القمع، دمذق ىػ( ٙ٘ٚ

يع الرالح  (ٜٗ ىػ( ٚٓٗٔ)ت: دراسات في فقو المغة ، د. صبحي إبخـا
 ـٜٓٙٔ -ىػ ٜٖٚٔ،  ٔالشاشخ: دار العمع لمسبلييغ ، ط

يع أنيذ ،  (ٓ٘ ـ ، الشاشخ مكتبة األنجمػ  ٜٜٚٔداللة األلفاظ د/ إبخـا
 السرخية 

غ دِ يْ حَ دمحم جعفخ مُ ، الجاللة الشفدية لؤللفاظ في القخآف الكخيع  (ٔ٘
 ـ ٕٕٓٓىػ ...  ٖٕٗٔجامعة القادسية ، كمية اآلداب العارضي ، 

ىػ( ، ٕٓٚٔالسعاني في تفديخ القخآف العطيع ، األلػسي )ت:  ركح (ٕ٘
 ىػ ٘ٔٗٔ، ٔبيخكت ، ط –الشاشخ: دار الكتب العمسية 

خ، السؤلف : عبج الخحسغ بغ عبج يَ ف في شخح غخيب الدِّ نُ األُ  كُض الخ   (ٖ٘
 (ٔٛ٘هللا بغ أحسج الدييمي )ت 

ىػ( ، ٜٚ٘يخ في عمع التفديخ ، جساؿ الجيغ الجػزؼ ) ت : دِ زاد السَ  (ٗ٘
 ىػٕٕٗٔ - ٔط –الشاشخ: دار الكتاب العخبي

ىػ( ، الشاشخ: مكتبة ندار ، ٖٗٚيبي عمى مذكاة السرابيح )شخح الصِّ  (٘٘
 ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔ، ٔمرصفى الباز ، ط

ىػ( ، الشاشخ: دار ٖٗٙل لمدمخذخؼ ، ابغ يعير ) ت : ر  فَ شخح السُ  (ٙ٘
 ـ ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ، ٔلبشاف ، ط –الكتب العمسية، بيخكت 

ػـ ، نذػاف الحسيخػ )ت : مُ شسذ العمػـ كدكاء كبلـ العخب مغ الكُ  (ٚ٘
 ٔطىػ( ، الشاشخ: دار الفكخ السعاصخ بيخكت ، ٖٚ٘
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ىػ( الشاشخ: ٜٖ٘بغ فارس )ت: ا، الراحبي في فقو المغة العخبية  (ٛ٘
 ـٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ، ٔدمحم عمي بيزػف ، ط

ر تاج المغة كصحاح العخبية ، الجػىخؼ ، الشاشخ: دا -الرحاح  (ٜ٘
 ـ ٜٚٛٔ - ـ  ٚٓٗٔ ٗبيخكت ط –العمع لمسبلييغ 

دمحم عمي الرابػني ، الشاشخ: دار الرابػني  صفػة التفاسيخ ، (ٓٙ
 ـ  ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔ ٔالقاىخة ، ط –لمصباعة كالشذخ 

اني غَ الجيغ الحدغ القخشي الر   ي  ِض باب الداخخ كالمباب الفاخخ ، رَ العُ  (ٔٙ
 ىػ(ٓ٘ٙالحشفي ) ت: 

 ـ ٜٜٔٔ،  ٖأحسج مختار عسخ ، ط عمع الجاللة ، د/  (ٕٙ
  عمع الجاللة أصػلو كمباحثو في التخاث العخبي ، مشقػر عبج الجميل (ٖٙ
ىػ( ، ٘ٓ٘ماني )ت : نحػ خْ غخائب التفديخ كعجائب التأكيل ، الكِ  (ٗٙ

 بيخكت –دار الشذخ: دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية 
، دار  ىػ(ٓ٘ٛابػرؼ )ت: يدَ غخائب القخآف كرغائب الفخقاف ، الش    (٘ٙ

 ىػ ٙٔٗٔ -ٔبيخكت ط –الكتب العمسيو 
مكة  -ابي  ، الشاشخ : جامعة أـ القخػ غخيب الحجيث ، الخص   (ٙٙ

يع العدباكؼ  ٕٓٗٔالسكخمة ،   ، تح : عبج الكخيع إبخـا
ىػ( ، الشاشخ:  ٔٓٗالغخيبيغ في القخآف كالحجيث ، اليخكؼ )ت:  (ٚٙ

 ـ ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔ ٔالدعػدية ط - مرصفىمكتبة ندار 
ىػ(، الشاشخ: دار ابغ كثيخ، دار ٕٓ٘ٔػكاني )ت:  ح القجيخ ، الذ  فت (ٛٙ

 ىػٗٔٗٔ - ٔدمذق، بيخكت ط -الكمع الصيب
ىػ( ، الشاشخ: إحياء ٜٕٗفقو المغة كسخ العخبية ، الثعالبي )ت :  (ٜٙ

 ـٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ ٔالتخاث العخبي ، ط
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يع أنيذٓ، د في الميجات العخبية (ٓٚ  ٜمكتبة األنجمػ، ط ،  إبخـا
 ـٜٜ٘ٔ

ىػ( ، الشاشخ: مكتبة الخانجي، ٓٛٔالكتاب ، لديبػيو )الستػفى:  (ٔٚ
 تح : عبج الدبلـ ىاركف  ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ،  ٖالقاىخة ط

ىػ( ، الشاشخ: مكتبة  ٖٚٙة ، )ت: ي  ػشِ كتاب األفعاؿ البغ القُ  (ٕٚ
 ـ ٖٜٜٔ، ٕالخانجي بالقاىخة ، ط

: دار ىػ( ، الشاشخ، الشاشخٙٔٛكتاب التعخيفات ، الجخجاني )ت:   (ٖٚ
 ـٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔالكتب العمسية ، الصبعة: األكلى 

ميجؼ / د  تحىػ( ٓٚٔ)ت: كتاب العيغ ، الخميل بغ أحسج  (ٗٚ
يع الدامخائي ، الشاشخ: دار كمكتبة اليبلؿ/ ، د  السخدكمي  إبخـا

ىػ( ، ٖٛ٘الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل ، الدمخذخؼ ) ت :   (٘ٚ
 ىػ ٚٓٗٔ - ٖبيخكت، ط –الشاشخ: دار الكتاب العخبي 

ىػ( ، دار ٕٚٗ)ت:  الثعمبيالكذف كالبياف عغ تفديخ القخآف ،   (ٙٚ
 ـ ٕٕٓٓ -، ىػ ٕٕٗٔ،  ٔإحياء التخاث العخبي، ط

 -ىػ( ، السحقق: عجناف دركير ٜٗٓٔ، أبػ البقاء )ت: الكميات  (ٚٚ
 بيخكت –دمحم السرخؼ، الشاشخ: مؤسدة الخسالة 

ابغ الدكيت )الستػفى:  َدغ العخبي ، السؤلف:د المغػؼ في ال  شْ الكَ  (ٛٚ
 القاىخة –ىػ( ، الشاشخ: مكتبة الستشبي ٕٗٗ

ىػ(،الشاشخ: دار ٔٗٚلباب التأكيل في معاني التشديل ، الخازف )ت:   (ٜٚ
 ىػ ٘ٔٗٔ-ٔبيخكت،ط –الكتب العمسية

ىػ( ، الشاشخ: دار ٘ٚٚ)ت : بغ عادؿ المباب في عمػـ الكتاب ، ا (ٓٛ
 ـٜٜٛٔ-ىػ  ٜٔٗٔ، ٔبيخكت ط -الكتب العمسية 
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 –ىػ( ، الشاشخ: دار صادر ٔٔٚلداف العخب ، ابغ مشطػر )ت :  (ٔٛ
 ىػ ٗٔٗٔ -الثالثة ،  بيخكت ، الصبعة

ىػ( ، الشاشخ: الييئة السرخية ٘ٙٗؼ )ت : خِ يْ ذَ لصائف اإلشارات، القُ  (ٕٛ
 مرخ ، الصبعة: الثالثة –العامة لمكتاب 

  يلسدات بيانية لدػر القخآف الكخيع ، الجكتػر فاضل صالح الدامخائ (ٖٛ
ىػ( الشاشخ: ٜٕٓشى )ت : ثَ خ بغ السُ سَ عْ مجاز القخآف ، أبػ عبيجة مَ  (ٗٛ

 ىػ ٖٔٛٔالقاىخة ، الصبعة:  –مكتبة الخانجى
: )ت األصبياني ، يث في غخيبي القخآف كالحجيثغِ السُ السجسػع  (٘ٛ

 ٔطلدعػدية ، ا السمكة العخبية ،ـ القخػ جامعة أ: ىػ( ، الشاشخٔٛ٘
ىػ(، الشاشخ: دار الكتب ٕٖٖٔ محاسغ التأكيل ، القاسسي )ت : (ٙٛ

 ىػ ٛٔٗٔ - ٔبيخكت ط –العمسيو 
بغ عصية األنجلدي، دار اخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد ، حَ السُ  (ٚٛ

  ٔـ ، طٖٜٜٔىػ ػ ٖٔٗٔ -الشذخ: دار الكتب العمسية 
ىػ( ، الشاشخ: دار ٛ٘ٗه)ت: يجَ ع كالسحيط األعطع ، ابغ سِ كَ حْ السُ  (ٛٛ

 ـ ٕٓٓٓ - ىػ ٕٔٗٔ، ٔالكتب العمسية ط
ىػ(، الشاشخ: السكتبة العرخية ٙٙٙاح ، الخازؼ ) ت : حَ مختار الرِّ  (ٜٛ

 ـٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔ، ٘، ط–بيخكت  -
ىػ( ، الشاشخ: دار إحياء التخاث ٛ٘ٗز ، ابغ سيجه )ت : ر  خَ السُ  (ٜٓ

 ـٜٜٙٔىػ ٚٔٗٔ، ٔالعخبي ط
 ٕفيسي حجازؼ ، ط محسػد مجخل إلى عمع المغة ، الجكتػر /  (ٜٔ

 دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع ،  ٜٙٛٔ/  ٜ٘ٛٔ
ىػ( ، ٗٔٓٔكؼ)ت: خَ كاة السرابيح ، اليّ ذْ قاة السفاتيح شخح مِ خْ مِ  (ٕٜ

 ـٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ،  ٔط –الشاشخ: دار الفكخ، بيخكت 
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،الشاشخ: دار الكتب  ػ( ىٜٔٔخ في عمـػ ،الديػشي )ت: دىِ السُ  (ٖٜ
 ـٜٜٛٔىػٛٔٗٔ ٔبيخكت، ط –العمسية 

ىػ( ، الشاشخ: مؤسدة ٕٔٗ مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل ، )ت: (ٜٗ
 ـ ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔالخسالة ، الصبعة: األكلى، 

، ىػ(ٗٗ٘عياض )ت: القاضي مذارؽ األنػار عمى صحاح اآلثار ،  (ٜ٘
 ٓدار الشذخ: السكتبة العتيقة كدار التخاث

ىػ( ، ،الشاشخ: ٖٚٗكي بغ أبي شالب )ت: ل إعخاب القخآف ، مَ كِ ذْ مُ  (ٜٙ
 ٘ٓٗٔ،   ٕط–مؤسدة الخسالة 

اح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ ، الفيػمي )الستػفى: نحػ السرب (ٜٚ
 بيخكت –ىػ( ، الشاشخ: السكتبة العمسية ٓٚٚ

، ىػ( ٓٔ٘)ت : ػؼ ، غَ معالع التشديل في تفديخ القخآف = تفديخ البَ  (ٜٛ
 ىػ ٕٓٗٔ،  ٔبيخكت ، ط–الشاشخ : دار إحياء التخاث العخبي 

جار السرخية الاشخ: ، الشىػ( ٕٚٓاء )ت : خ  ي القخآف ، الفَ معان (ٜٜ
 ٔمرخ، ط –لمتأليف كالتخجسة 

ىػ( ، الشاشخ: عالع الكتب ، ٖٔٔ)ت:  اجْ جْ معاني القخآف كإعخابو ، الد   (ٓٓٔ
 ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ،  ٔط
شخ: اىػ(، الشٜٔٔاألقخاف في إعجاز القخآف، الديػشي )ت :  ؾُ خَ تَ عْ مُ  (ٔٓٔ

 ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ ٔبيخكت ط –دار الكتب العمسية
ل أللفاظ القخآف الكخيع ، السؤلف: د. دمحم ص  ؤَ شتقاقي السُ السعجع اال (ٕٓٔ

 ـ. ٕٓٔٓ، ٔالقاىخة ، ط –حدغ جبل ، الشاشخ: مكتبة اآلداب 
مؤسدة الشذخ ىػ( ٜٖ٘معجع الفخكؽ المغػية ، العدكخؼ )ت: نحػ  (ٖٓٔ

 ىػٕٔٗٔ،  ٔ، ط اإلسبلمي 
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معجع المغة العخبية السعاصخة ، د أحسج مختار عسخ )الستػفى:  (ٗٓٔ
 ـ ٕٛٓٓ -ىػ  ٜٕٗٔ، ٔ( ، الشاشخ: عالع الكتب ، طىػٕٗٗٔ

يع مرصفى ػ  مجسع المغة العخبية بالقاىخة ، السعجع الػسيط ، (٘ٓٔ إبخـا
أحسج الديات ػ حامج عبج القادر ػ دمحم الشجار ، دار الشذخ : دار 

 الجعػة ، 
ىػ( ، الشاشخ: دار ٙٓٙمفاتيح الغيب = التفديخ الكبيخ، الخازؼ )ت:  (ٙٓٔ

 ىػ ٕٓٗٔ - ٖبيخكت ، ط –العخبي إحياء التخاث 
، الشاشخ:  (ىػٕٓ٘السفخدات في غخيب القخآف ، األصفيانى )ت :  (ٚٓٔ

 ىػ ٕٔٗٔ -ٔط -دار القمع، الجار الذامية 
 -ىػ ٜٜٖٔبغ فارس، الشاشخ : دار الفكخ ، امقاييذ المغة ،  (ٛٓٔ

 ـ.ٜٜٚٔ
، ىػ(ٜٖٓ)ت : بعج « كخاع الشسل»،  خب مغ غخيب كبلـ العخبتَ شْ السُ  (ٜٓٔ

  ـٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔ،  ٔاشخ: جامعة أـ القخػ ، ط، الش
يع: السؤلف ، القخآنية السػسػعة (ٓٔٔ : الستػفى) األبيارؼ  إسساعيل بغ إبخـا

  ىػ ٘ٓٗٔ: الصبعة ، العخب سجل مؤسدة :الشاشخ ،( ىػٗٔٗٔ
َييمي ، )ت: كَ فِ نتائج الْ  (ٔٔٔ ىػ( ، الشاشخ: دار الكتب ٔٛ٘خ في الش حػ لمد 

 ـ ٕٜٜٔ - ٕٔٗٔاألكلى:  بيخكت ، الصبعة –العمسية 
ىػ( ، ٘ٛٛر في تشاسب اآليات كالدػر ، البقاعي )ت : رَ ع الج  طْ نَ  (ٕٔٔ

 الشاشخ: دار الكتاب اإلسبلمي، القاىخة
 الشاشخ: دار الكتب العمسية ىػ( ، ٓ٘ٗؼ )ت : دِ رْ مساكَ لالشكت كالعيػف  (ٖٔٔ
ىػ( ، ٙٓٙالشياية في غخيب الحجيث كاألثخ، ابغ األثيخ )ت :  (ٗٔٔ

 ـ ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔبيخكت،  -كتبة العمسية الشاشخ: الس



 

 

 

0083 

 ىػ( ،ٖٚٗ)ت:  مكي بغ أبي شالب، اليجاية إلى بمػغ الشياية  (٘ٔٔ
 ـ ٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔ، ٔط –الشاشخ: مجسػعة بحػث الكتاب كالدشة 

ىػ( الشاشخ: ٜٖ٘ألبي ىبلؿ العدكخؼ ) ت : نحػ ، الػجػه كالشطائخ  (ٙٔٔ
 ـ ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ، ٔمكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة ، ط

، ىػ( ٛٙٗ)ت:  ػرؼ،ابُ دَ يْ الػجيد في تفديخ الكتاب العديد ،الش   (ٚٔٔ
 ىػ ٘ٔٗٔ، ٔدمذق، بيخكت ، ط -شخ: الجار الذامية االش

، مجمة فرمية ترجر  ٓٔٔإلى العجد  ٔٓمجمة التخاث العخبي مغ العجد 
 اب العخبت  عغ اتحاد الكُ 
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 املىضىعات فهرس

 السؽضؽع
 السقجمة 
   الشطخية الجراسة - األكؿ القدع
  ٓكاالصصبلح المغة في االقتخاف تعخيف:  أكاًل 
 :  ملسو هيلع هللا ىلص الخسػؿ عشج الجاللي االقتخاف:  ثانًيا
   ٓججيجة دالالت إكداب في كأثخه االقتخاف:  ثالًثا
 ٓ الخاصة الجالالت عغ الكذف في الدياؽ أثخ:  رابًعا

  الخاصة ةالجالل تخجيح في كأثخىا المغػية القػاعج:  خامًدا
 الجراسة التصبيؿية لبلقتخاف الجاللي في القخآف الكخيع -القدع الثاني 

 ٓالفرل األكؿ : األلفاظ السقتخنة بالعصف
 متاًعا (  –) أثاًثا 
 ً ًة (   –)إال   ِذم 

 الزخاء( –) البأساء 
 كُحْدني (  –)َبثِّي 

 َرَىًقا ( –) َبْخًدا 

(   -    ) 

 تْخَذى ( –تخاؼ     )
 إثًسا (  –) خصيئة 
 نجاء(  –) دعاء 
 كمشياجا( –) ِشْخعة 
 َىْزًسا (  –) ُضمًسا 

   )     -) 

(   -    ) 



 

 

 

0085 

 السشكخ ( –) الفحذاء 

  (     -     ) 

 ػ (يْ لَ  –ب عِ ) لَ 
 (  ِكْفل  –) نريب 

 )  -  ) 

 فزل ( –) نعسة 
 ديغ الحق ( –الُيَجػ 

 الفرل الثاني : األلفاظ السقتخنة بغيخ العصف

 )حبلاًل    ) 

 عاـ ( –) سشة 
 حخًجا (  –) َضيًِّقا 

 أِسفا ( –) َغْزباَف 
 ُسُببًل ( –) ِفجاًجا 

 غميطًا( –فطًا 

(    -  ) 

 ُلَسدة ( –ة ) ُىسدَ 

(   -    ) 

 َقُشػط (  –) َيئػس 
 نتائج البحث 

 السرادر والسخاجع
 فيخس السؽضؽعات

 


