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 سة تحميميةدرا من أْسرار النَّْظِم القرآني في ُسهرِة المْرَسََلت

 إعجاد

 د / دمحم بن عمي بن درع

 جامعة السمظ خالج ػػػاألستاذ السداعج بقدع المغة العخبية كمية العمـػ اإلندانية 

 الممخص

مي, تشاكلُت ىحه الجراسة لمشز القخآني في سػرة السخسبلت عمى السشيج التحمي
ا , , كاستشباط خرائز الشطع القخآني فييالحؼ يقػـ عمى دراسة الدػرة

, , كيخبصيا بالدياؽ كالغخض العاـ يكذف عغ أسخاره اببلغيً  تحميبًل  كتحميميا
؛ عمى الدابق لو مبحثبشي كل يش مباحثفكانت الجراسة مػزعة عمى أربعة 

ييا ثبت لفيخسي , يممة في عخضيا تدبقيا مقجمة كتسييج, كتتمػىا خاتسةمتر
 : الشحػ اآلتيككانت في عخضيا عمى  ,, كالسحتػػ السرادر كالسخاجع

كذفت السقجمة الشقاب عغ أىسية البحث , كأسباب اختياره , كأىجافو , 
: ) مكيتيا , زػء عمى الدػرة مغ حيثكمشيجو كخصتو . كيمقي التسييج ال

كآياتيا , كتاريخ ندكليا , كفزميا , كتدسيتيا , كمشاسبة الدػرة لسا قبميا , 
شيجيا في عخض مقاصجىا كمشاسبة الدػرة لسا بعجىا , كمػضػعيا , كم

 كمعانييا ( . 

ثع جاءت الجراسة التحميمية في أربعة مباحث , يختز السبحث األكؿ : 
بسصمع الدػرة , كيجكر السبحث الثاني : حػؿ االنقبلب الكػني الدساكؼ 
كاألرضي , كيتحجث السبحث الثالث : عغ دالئل قجرة هللا الباىخة , كيبّيغ 

 . كمآؿ الستقيغ كما أعجه هللا ليع ميغ كما أعّج ليع ,: مآؿ السجخ السبحث الخابع
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كأنييت البحث بخاتسة أجسمت فييا أىع الشتائج التي تسخس عشيا البحث , 
كألحقت بيا فيخسي السرادر كالسخاجع , كالسحتػػ , وهللا السػفق كاليادؼ 

 إلى سػاء الدبيل . 
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Abstract 

 I dealt with this study of the Quranic text in Al-Mursalat on 

the analytical method Which is based on the study of the Sura, 

and devise the characteristics of the Quranic systems, and 

analysis rhetorical analysis reveals its secrets, and link them to 

the context and the general purpose, the study was divided into 

four chapters based on each chapter on the former; connected 

in its presentation preceded by the introduction and 

preparation, followed by a conclusion, followed by proven 

wrap C. Sources and references, content, and was displayed as 

follows: 

 revealed the introduction revealed the importance of research, 

the reasons for his choice, and its objectives, and his approach 

and his plan. The preface sheds light on the Sura in terms of: 

(Maketha, verses, and date of descent, and preferred, and 

name, and the occasion of the sura before, and the occasion of 

the sura beyond, and its subject, and methodology in the 

presentation of its purposes and meanings) . 

Then came the analytical study in four topics, the first topic: 

the early sura, and the second topic: on the cosmic celestial 

and earthly, and the third section: on the signs of God's 

brilliant power, and the fourth section shows: the fate of 

criminals and what was prepared for them, and the fate of the 

righteous and what God has prepared for them   .  

The research ended with a conclusion summarizing the most 

important results of the research, and appended to the indexes 

sources and references, and content, and God conciliator and 

guide to both way. 
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 المقدمة

شا كنبيشا دمحم , الحسج هلل رّب العالسيغ , كالربلة كالدبلـ عمى رسػل
 كبعج : 

, ضل القخآف الكخيع كبلـ ربي, مفجخ العمػـ كمشبعيا, كدائخة شسديا كمصمعيا
ة خالجة , بدحخه كعحكبتو , كأحكامو كشخيعتو , كبشائو كعباراتو , معجدة بياني

 . باؾية عمى صفحات الجىخ

كلحلظ كاف عمى مّخ العرػر محط أنطار السدمسيغ , كمػشغ عشايتيع 
ساميع , فقامت حػلو السؤلفات الستعجدة , كالسرشفات الستشػعة , كبحؿ كاىت

في تفديخ سّخ اإلعجاز الببلغي كالكذف  االببلغيػف كعمساء اإلعجاز جيػدً 
, كبياف مطاىخه في القخآف ؛ فأرجعو جسيػرىع إلى نطسو البجيع , عغ كجيو

 . كتأليفو العجيب

ة السعاصخة اتجاىات متعجدة في ىحا كقج اتجيت الجراسات القخآنية الببلغي
 , مغ أبخزىا : في القخآفبحث اإلعجاز الببلغي 

 . غ عشاصخ الشطع القخآني كالسفخداتماما تشاكؿ عشرخً  -ٔ
كمشيا ما تشاكؿ ضاىخة مغ ضػاىخه كخاصية مغ خرائرو  -ٕ

الفرل كالػصل , أك أك كالتقجيع كالتأخيخ , أك القرخ , 
 االلتفات . 

الشطع في سػرة مغ سػره , كىحا االتجاه كمشيا ما اىتع بجراسة  -ٖ
مغ حيث ىي نز معجد  -أعشي الجراسة الببلغية لمدػرة  –

مكتسل البشاء لو مػضػعو ككحجتو كخرائرو يتسيد بالذسػؿ 
, كيشفخد بػجػه اإلعجاز الببلغي , كعبلقة السصالع بالسقاصج 



 

 

2032 

, كتشاسب فػاتح الدػر مع خػاتيسيا , كارتباط معاني الدػرة 
ضػعيا كغخضيا العاـ , كليحا كاف التحجؼ بدػره ؛ ألف بسػ 

ال تطيخ  اأمػرً  –كسا يقػؿ العمساء  –مغ جسمة كجػه اإلعجاز 
في غخض مغ  ائريا إال بالشطخ إلى كبلـ مدتػؼٍ خر

كعميو فقج كقع اختيارؼ األغخاض؛ لحلظ آثخت ىحا االتجاه 
 } من أسرار النظم القرآني في سهرة المرسَلتعمى مػضػع 

, فأردت معايذة ىحه الدػرة السكية  دراسة تحميمية { –
بالبحث عغ أسخارىا البيانية , كالكذف عغ أكجو مغ كجػه 

, كيجمي يبخز أسخارىا إعجازىا الببلغية , كتحميل آياتيا تحميبًل 
تسيدت بو مغ الػضػح كحدغ , كيخشج إلى ما عغ جساليا

حكامو , كجػدة , كإتقاف األسمػب كإالترػيخ, كانتقاء األلفاظ
سبكو , كقػة تأثيخه , مع دراسة لشطسيا كبياٍف لعطيع مجػ 

 التخابط كالسشاسبة بيغ آياتيا كمقاصجىا . 
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 أىمية البحث : 

   تكسغ أىسية البحث في أنو يجرس ببلغة القخآف الكخيع , كإعجازه
في سػرة مغ سػره مغ زاكية ميسة كىي ببلغة الشطع , كىحا ىػ 

  مشاط اإلعجاز .
   ىحا االتجاه يسثل الببلغة التحميمية في أعمى صػرىا ؛ إذ تتدع

, فتبخز خرائز الجاللة ,  الشطخة ؛ لتذسل الشز كامبًل 
 كمحاسغ الرياغة , كتتمسذ ؾيسو الجسالية كآفاقو السعشػية .

   يتسيد ىحا السػضػع بالخبط الكامل بيغ الجراسة الببلغية كالجراسة
لآلخخ , كال سيسا في دراسة التخاكيب  الشحػية , كحاجة كل مشيسا

 كخرائريا , كمدألة الشطع القخآني .  
في أسخار لمتأمل  سػرة السخسبلت ؛ لتكػف مجااًل  وجاء أسباب اختيار

 مغ أسباب عّجة , أىسيا : ا , كركائع ببلغتيا انصبلقً نطسيا

استذخاؼ آفاؽ الببلغة القخآنية السعجدة ككجػىيا العطيسة , كتصبيٌق  -1
مغ شػاىج رؼيعة عمى مصابقة الكبلـ   ـَ ج  يسكغ أف ُيقَ لسا سمٌي ع

 لسقتزى الحاؿ مغ كتاب هللا العطيع . 
( فيػ     ,الخغبة في ربط الببلغة العخبية بسعيشيا األكؿ ) كبلـ هللا  -2

أكلى الكبلـ بأف ُتدتقى مشو الذػاىج كاألدلة عمى مباحث الببلغة 
 قصب رحى الببلغة كعسػدىا .كألػانيا ؛ فاألسمػب القخآني ىػ 

إيساني بسشيج اإلماـ عبج القاىخ في الجرس الببلغي في رّد إعجاز  -3
دفعشي إلى تمسذ كىحا مسا ؛ لى نطسو البجيع, كتأليفو العجيبالقخآف إ

 . ي كأسخاره في ىحه الدػرة الكخيسةببلغة الشطع القخآن
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ميمية بجراسة ببلغية تح –ؼيسا أعمع  –كألف ىحه الدػرة لع تحع  -4
مشيجية مدتقمة تكذف عغ خرائز نطسيا , كجػانب إعجازىا , 

 كأسخار ببلغتيا . 
مغ األىسية بسكاف أف يفخد لكل سػرة مغ سػر القخآف بحث  وكسا أن -5

ببلغي مدتقل يبدط القػؿ ؼيو ؛ لحا كاف ىحا البحث حمقة في 
 سمدمة مغ البحػث الدابقة في ىحا الدياؽ . 

ت الخػؼ كالفدع مغ أىػاؿ اليػـ اآلخخ في الحاجة الساسة لتجبخ آيا -6
زمغ ضعف اإليساف كالبعج عغ خذية هللا تعالى , كمشيا آيات سػرة 
السخسبلت , فالػقػؼ عشجىا كالتشقيب عغ مشاجع عطسة ببلغتيا 
كإعجازىا يججد في الشفذ ركح اإليساف كمذاعخ الخذية مغ هللا 

 األكبخ .  تعالى , كالخػؼ مغ أليع عحابو لتأمغ مغ الفدع 
 خطة البحث : 

قدست ىحا البحث إلى مباحث أربعة يدبقيا مقجمة كتسييج كيتمػىا 
خاتسة كفيخسا السرادر كالسخاجع كالسحتػػ , تتحجث السقجمة عغ أىسية 

 البحث , كأسباب اختياره , كخصتو كمشيجو . 

, كذلظ بإلقاء بعس الزػء عمى : التسييج : عبارة عغ مجخل إلى الدػرة 
كفي السرحف, , , كمكيتيا , كتاريخ ندكليا, كتختيبيا في الشدكؿاتيايآ)

, كمشاسبة الدػرة لسا بعجىا , كفزميا, كتدسيتيا, كمشاسبة الدػرة لسا قبميا
 كمػضػع الدػرة , كمشيجيا في عخض معانييا كمقاصجىا ( . 

نة مغ كأما السباحث األربعة , فقج كججت الدػرة عشج التأمل في بشائيا مكػ 
, فجعمتيا في أربعة مباحث , يسكغ دراستيا مصمع كمقاصج عذخة, كخاتسة
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يبيا , كقج دراسة تحميمية, كبيشت فييا الخرائز الببلغية لسفخداتيا كتخاك
 : جاءت عمى الشحػ اآلتي

السبحث األكؿ: دراسة السصمع , كقج تزسغ اإلقداـ بأنػاع السبلئكة السكمفيغ 
امة حق , كأف العحاب كاليبلؾ كاقع عمى بتجبيخ شؤكف الكػف عمى أف الؿي

اآلية مية مغ اآلية األكلى كحتى نياية الكافخيغ . كتشاكلتو بالجراسة التحمي
 الدابعة . 

السبحث الثاني : االنقبلب الكػني األرضي كالدساكؼ  , كما يراحبو مغ 
أحػاؿ كحػادث تقع مغ أكؿ يػـ الؿيامة إلى ساعة الحداب كفرل القزاء , 

 السقرج يبجأ مغ اآلية الثامشة كحتى نياية اآلية الخامدة عذخة . كىحا 

كالسبحث الثالث : دالئل قجرة هللا الباىخة , كنعسو عمى اإلنداف , كبياف مآلو 
, كيبجأ ىحا السقرج مغ اآلية الدادسة عذخة كحتى نياية اآلية الثامشة 

 كالعذخيغ . 

خخة , كما أعجه هللا ليع مغ : عغ مآؿ السجخميغ في اآلكتحجث السبحث الخابع
مغ فزل  خخةاآلنكاؿ كعقاب , كعغ مآؿ الستقيغ كما أنعع هللا عمييع في 

 . كإكخاـ كإحداف

: ذكخت فييا أىع ما تػصمت إليو مغ نتائج كختست البحث بالخاتسة
 . كالفيخس يمييا ثبت السرادر كالسخاجع

 : منيج البحث

البياني القائع عمى تحميل اآلية  اقتزت شبيعة البحث أف يعتسج عمى السشيج
يكذف عغ مصابقتيا لسقتزى  اببلغي   تحميبل –مػضػع الجراسة  –أك اآليات 
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يات كل مقصع السقاـ , كُيجّمي السدايا البيانية التي تكسغ كراء ألفاظ آ
, كيبخز كيف تآزرت األلفاظ كالتخاكيب في تحقيق غايات كتخاكيبيا كعباراتيا

عج الببلغة مغ ) ضػء نطخية الشطع , كالتي تشطخ لقػا القخآف كمقاصجه في 
, كبجيٍع ( نطخة تكاممية مغ خبلؿ تجاكرىا في كبلـ مؤلف معاٍف, كبياف

مشطػـ , مع جسع أقػاؿ السفدخيغ حػليا , كال سيسا ذكك الشدعة الببلغية 
مّسغ َأْكَلُػا األلفاظ كالتخاكيب عشايتيع , كسا رجعت إلى كتب متذابو الشطع 

قخآني إللقاء مديج مغ الزػء عمى اآليات السجركسة , مع اإلفادة مغ كتب ال
الببلغة لمػقػؼ عمى ما قج يكػف كرد فييا مغ أقػاؿ حػؿ اآليات السجركسة 

 .  اكىػ قميل جج  

: فمدت أزعع أنشي استقريت ىحا السػضػع غايتو , فتمظ غاية ال  اكختامً 
ما يجب أف يقاؿ ؼيو, فميذ ثسة  أنشي قمت كل يجركيا أمثالي , كال أّدعي
, كبخاصة إذا كاف ىحا البحث في كتاب هللا , كمسة أخيخة في أؼ بحث

قج بحلت غاية جيجؼ كشاقتي ككسعي, كأخمرت نيتي, كأنفقت  كحدبي أنشي
كسمخت ؼيو مغ عسخؼ مجة ال أحدبيا ىيشة في استشباط ما  اعديدً  اؼيو كقتً 

الؿيع التعبيخية كالببلغية في ىحه الدػرة يثخؼ السعشى كيتػاءـ مع الدياؽ مغ 
خػ فحدبي الكخيسة , فإف أصبت ؼبفزل هللا تعالى كتػؼيقو , كإف كانت األخ

, كالحسج هلل الحؼ كلي أمل أال يفػتشي أحج األجخيغ ,بذخيتي العاجدة الزعيفة
 بشعستو تتع الرالحات . 

*  *  * 
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 التمييد

 بين يدي الدهرة

 يا وتاريخ نزوليا : : مكيتيا وآيات أوًل 

, كأنيا سػرة السخسبلت سػرة حادة السبلمح, عشيفة السذاىج, شجيجة اإليقاع
, إال أف بعس السفدخيغ (ٔسياط الذعة مغ نار , كىي مكية باإلجساع )

كابغ عباس كمقاتل كقتادة يدتثشػف اآلية الثامشة كاألربعيغ ؼيجعمػنيا مجنية, 
( , كقػليع ٕ)َّ جه هن من خن حن جن مم ُّ  كىي قػلو تعالى :

ىحا مبشي عمى القػؿ بأنيا حكاية عغ حاؿ السشافقيغ في الؿيامة , كأنيا 
 من مل مك لك هش مش هس مس ُّ بسعشى قػلو تعالى : 

 . [القمع] َّ  مي هن
                                                           

: د. عبج السعصي حشطخ: دالئل الشبػة. ألبي بكخ أحسج بيغ الحديغ البييقي , تي((  ٔ
كيشطخ  ,ـ ٕٕٓٓ –ق ٖٕٗٔ, دار الكتب العمسية, بيخكت, ٕ, ط / ٕٗٔ/ ٚقمعجي : 

,  ٕٛٛ/ ٔ: البخىاف في عمـػ القخآف. بجر الجيغ دمحم الدركذي. تح: زكي دمحم أبػ سخيع: 
كاإلتقاف في عمـػ القخآف.  ,ـ ٕٙٓٓ –ق ٕٚٗٔ, دار الحزارة , الخياض , ٔط / 

يع , لجبلؿ الجيغ الديػشي, تح : دمحم أ , السكتبة العرخية , ٕٗ/ ٔبػ الفزل إبخـا
 ـ . ٜٛٛٔ –ق ٛٓٗٔبيخكت , 

, ٔ, طٜٖ٘/ ٛ ,حياف , تح : عادؿ أحسج كآخخكف  ألبي(( يشطخ:  البحخ السحيط .  ٕ 
كركح السعاني في تفديخ القخآف  ,ـ ٕٔٓٓىػ = ٕٕٗٔدار الكتب العمسية , بيخكت  

, ٚٛٔ/  ٘ٔ/ ٓٔالجيغ محسػد األلػسي مج ألبي الفزل شياب , العطيع كالدبع السثاني
كفتح القجيخ الجامع بيغ فشي  ,ـ ٕٔٓٓىػ = ٕٕٗٔ, دار الكتب العمسية, بيخكت, ٔط

, مكتبة ٗ, ط/ ٙٓٗ/ ٗالخكاية كالجراية مغ عمع التفديخ. لسحسج بغ عمي الذػكاني, 
 ـ .ٕ٘ٓٓق = ٕٙٗٔالخشج, الخياض, 
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إلى  اقاؿ ابغ عاشػر : " كمحسل ذلظ أنو تأكيل مسغ ركاه عشو نطخً 
اآلية  كليذ في ذلظ حجة لكػف فار الرخحاء ال يؤمخكف بالربلة أف الك

كارد عمى شخيقة  َّ  حن جن مم ُّ مجنية ؛ فإف الزسيخ في قػلو : 
 جن مم ُّ , كمعشى ا عائجة إلى الكفار كىع السذخكػف , ككميالزسائخ قبمو
  ُّ كنطيخه قػلو تعالى : , كشاية عغ أف يقاؿ ليع: أسمسػا  َّ خن  حن

 َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل
 ( . ٔ" )فيي في السذخكيغ [القمع]

( , ككمساتيا مائة كإحجػ كثسانػف , كحخكفيا ثسانسائة ٕخسدػف آية ) كآياتيا
عبختع لشا { عمى البلـ : }الفرل{ في كستة عذخ , كمجسػع فػاصل آياتيا } 

اء } ذؼ ثبلث شعب, { , كعمى البالسػضعيغ , كعمى الخاء : }القرخ كصفخ
 ( . ٖ{ )كالميب

كؿ القخآف , ندلت بعج كىحه الدػرة ىي الثانية كالثبلثػف في تختيب ند 
سػرة اليسدة , كقج ندلت سػرة اليسدة بعج سػرة الؿيامة , ككاف ندكؿ سػرة 
الؿيامة ؼيسا بيغ اليجخة إلى الحبذة كاإلسخاء , ؼيكػف ندكؿ سػرة السخسبلت 

                                                           
. دار ٛٔٗ/  ٜٕ/ ٕٔابغ عاشػر , مج ( التحخيخ كالتشػيخ . لسحسج الصاىخ (  ٔ

 سحشػف لمشذخ كالتػزيع , تػنذ . 
( يشطخ: البياف في عج آؼ القخآف. ألبي عسخك الجاني , تح : غانع قجكرؼ الحسج , (ٕ

ـ, كاإلتقاف ٜٜٗٔ –ق ٗٔٗٔ, مخكد السخصػشات كالػثائق , الكػيت ,  ٔ, ط/ ٕٔٙ
 . ٜٓٔ/ ٔفي عمـػ القخآف : 

كؼ التسييد في لصائف الكتاب العديد . مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب ( يشطخ: برائخ ذ( ٖ
 , السكتبة العمسية , بيخكت ٜ٘ٗ/ ٔالفيخكز آبادؼ , تح : دمحم عمي الشجار : 
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لدبعػف في تختيب السرحف ( , كىي الدابعة كا ٔ)  افي ذلظ التاريخ أيًز 
 لعذخيغ بعج سػرة اإلنداف . تقع في الجدء التاسع كاالذخيف 

 : فضل الدهرة وتدميتيا :  اثانيً 

يخريا بالحكخ , إال أنيا مغ  اصحيحً  اأما فزل الدػرة فبل أعمع فييا حجيثً 
, كعجمت بطيػر الذيب في شعخه الذخيف  الدػر التي شيبت رسػؿ هللا 

   الدػرة تي أخبخت بيا ىحه ؛ لعطيع خػفو كخذيتو مغ أىػاؿ يػـ الؿيامة ال
: يا رسػؿ أنو قاؿ : " قاؿ أبػ بكخ الرجيق , فعغ ابغ عباس العطيسة

, يتداءلػف  , كعع  شيبتشي ىػد, كالػاقعة, كالسخسبلت" :   !, فقاؿ هللا قج شبت
 .(ٕ" )كإذا الذسذ كّػرت

يزػػػػاؼ لفػػػػع سػػػػػرة إلػػػػى بػػػػأف  كلػػػػع تػػػػخد ليػػػػا تدػػػػسية صػػػػخيحة عػػػػغ الشبػػػػي 
 َّمك لكُّ لرػػػػػػحابة سػػػػػػػرة , كسػػػػػػسيت فػػػػػػي عيػػػػػػج اجسمتيػػػػػػا األكلػػػػػػى

بيشسػػػػػا نحػػػػػغ فػػػػػي الرػػػػػحيحيغ قػػػػػاؿ: " ففػػػػػي حػػػػػجيث عبػػػػػج هللا بػػػػػغ مدػػػػػعػد 
 لكُّفػػػػػػػػي غػػػػػػػػار بسشػػػػػػػػى إذ ندلػػػػػػػػت عميػػػػػػػػو سػػػػػػػػػرة  مػػػػػػػػع رسػػػػػػػػػؿ هللا 

فػػػػػػػاه لخشػػػػػػػب بيػػػػػػػا إذ  , كإفّ ىػػػػػػػا مػػػػػػػغ ؼيػػػػػػػوكإنػػػػػػػي ألتمقا, فإنػػػػػػػو ليتمػىػػػػػػػا َّمك
, فقػػػػػػػاؿ , فابتػػػػػػػجرناىا لشقتميػػػػػػػا فدػػػػػػػبقتشاخخجػػػػػػػت عميشػػػػػػػا حيػػػػػػػة, فقػػػػػػػاؿ: اقتمػىػػػػػػػا

                                                           
, كالشطع الفشي في القخآف. عبج الستعاؿ ٕٛٛ/ٔ(يشطخ: البخىاف في عمـػ القخآف: (ٔ

 . ٖٖٙالرعيجؼ, مكتبة اآلداب, 
, ٙٚٙ/ ٕالذيخ األلباني في سمدمة األحاديث الرحيحة :  (( حجيث صحيح صححو ٕ

 ٖٗ, بخقع ) ٓٗ( , كصححو أيًزا في مخترخ شسائل التخمحؼ :  ٜ٘٘رقع الحجيث ) 
  .( ٕٕٚٙ( , كفي صحيح التخمحؼ بخقع : ) 
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. ككجػػػػػػػو تدػػػػػػػسية (ٔ" )كقاىػػػػػػػا هللا شػػػػػػػخكع كسػػػػػػػا كقػػػػػػػاكع شػػػػػػػخىا : رسػػػػػػػػؿ هللا
: ىػػػػ افتتاحيػػػا بػػػو فػػػي أكؿ آيػػػة مشيػػػا, كىػػػػ قػلػػػو تعػػػالى الدػػػػرة بيػػػحا االسػػػع

 . َّىكمك لك ُّ 

لخفػػاجي , كتابعػػو شػػياب الػػجيغ ا (العػػخؼ)كعشػػج البقػػاعي أنيػػا تدػػسى 
ت ( . كذكػخ ٕ, كاإلماـ األلػسي ) في حاشيتو عمى البيزاكؼ كاإلماـ القاسسي

في دالئل الشبػة لمبييقي , كفي اإلتقػاف لمدػيػشي , كفػي برػائخ ذكؼ التسييػد 
 ( .  ٖ)[السخسبلت]باسع 

, كىػ أنو تعالى لسا ختع سػرة  اضاىخة جج   :ا: مناسبة الدهرة لما قبمي اثالثً 
 رت  يب ىب نب مب  ُّ اإلنداف بالػعج ألكليائو بالخحسة , في قػلو :

لػعيج , كا َّ  ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
 هل مل خل حل ُّ ألعجائو الطالسيغ السكحبيغ بالعحاب في قػلو : 

 ىف يث نثىث مث زث رث يت ُّ , كقػلو :َّ   خم حم جم
افتتح ىحه الدػرة باإلقداـ عمى أف ذلظ الػعج  َّ  اك يق ىق يف

                                                           
. كأخخجو مدمع , ح رقع : ٜٕٔ/  ٗ( ,  ٖٖٚٔ( ( أخخجو البخارؼ , ح رقع : )  ٔ
(ٕٕٖٗ  , )ٗ /ٔٚ٘٘ . 
يع البقاعي, ٕ / ٛ(( يشطخ: نطع الجرر في تشاسب اآليات كالدػر. لبخىاف الجيغ إبخـا

كحاشية الذياب عمى  ,ـٕٚٓٓ –ق ٕٚٗٔ, دار الكتب العمسية, بيخكت, ٖ, ط/ٕٔٛ
كمحاسغ التأكيل , لبشاف ػػػ, دار إحياء التخاث العخبي بيخكت ٜٕ٘/ ٛتفديخ البيزاكؼ , 

 .   ٚٛٔ/ ٘ٔ/ٓٔكركح السعاني:  ,ـ ٜٚ٘ٔ ػػػ قٖٙٚٔ, ٔ, ط/ ٜٔٓٙ/ ٚٔلمقاسسي, 
, كبرائخ  ٜٓٔ/ ٔ, كاإلتقاف في عمـػ القخآف : ٕٗٔ/ ٚ(( يشطخ : دالئل الشبػة   ٖ

 . ٜ٘ٗ/ ٔذكؼ التسييد : 
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, " كلػ لع يتقجـ إال   َّ جئ يي ىي  ني ُّ  كالػعيج كائغ فقاؿ تعالى :
, عميو أشج السصابقة ااألخخػ قدسً ىحا الػعيج السختتع بو الدػرة لصابقو افتتاح 

فكيف كسػرة } ىل أتى عمى اإلنداف { بخأسيا مػاعج أخخكية كإخبارات 
عمى صحة الػقػع , كىػ الستعالي الحق  –سبحانو كتعالى  –جدائية ؟ فأقدع 

 ( .  ٔككبلمو الرجؽ " ) 

اشتخكتا في  –اإلنداف كالسخسبلت  –كسا ال يخفى عمى ذؼ لّب أف الدػرتيغ 
لحجيث عغ البعث كما بعجه مغ نعيع أك عحاب , قاؿ تعالى في سػرة ا

 مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس ُّالسخسبلت : 
, َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط

 مه جه هن من خن حن جن  مم ُّكقاؿ تعالى في سػرة اإلنداف : 
 . اآليات َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل  ٰه

ى بعس أشػار اشتخاؾ ىحه الدػرة كالتي قبميا في الكبلـ عم اكمغ ذلظ أيًز 
 حم جم يل ىل مل خلخمق اإلنداف , قاؿ تعالى في السخسبلت : 

, كقاؿ في سػرة اإلنداف :  َّىن من  خن حن جن يم ىم مم خم
 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخُّ 
 َّ مف خف  حف جف مغ جغ مع

                                                           
يع بغ الدبيخ ,  ٔ , تح : سعيج  ٜٜٔ(( البخىاف في تشاسب سػر القخآف. ألحسج بغ إبخـا

. ٕٔٛ/ ٛكيشطخ: نطع الجرر  ,قٕٛٗٔ,  , دار ابغ الجػزؼ  ٔجسعة الفبلح , ط / 
كتشاسق الجرر في تشاسب الدػر لمديػشي, تح:  ,ٜٖ٘/ ٛالبحخ السحيط ألبي حياف : 

  .ـٜٙٛٔ –ق ٙٓٗٔ, دار الكتب العمسية , بيخكت ,  ٔ, ط / ٖٔٔعبج القادر عصا , 
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 : مناسبة الدهرة لما بعدىا :  ارابعً 

,  اجػػػػج   اسػػػػػرة الشبػػػػأ التاليػػػػة ليػػػػا ضػػػػاىخة جػػػػج  السشاسػػػػبة بػػػػيغ سػػػػػرة السخسػػػػبلت ك 
فالدػػػػرتاف مذػػػتسمتاف عمػػػى إثبػػػات القػػػجرة عمػػػى البعػػػث , كػػػحلظ نجػػػج التػافػػػق 

 مي ُّ :, ففػي سػػرة السخسػبلت يقػػؿ تعػالى كالتشاسب في الجسل بيغ الدػرتيغ
  مي خي حي جي يه ُّ : أ يقػػػػػػػػػػػػػػػؿ, كفػػػػػػػػػػػػػػي الشبػػػػػػػػػػػػػػَّٰذٰر يي ىي

 جح مجُّكسػػػرة السخسػػبلت أكجػػدت الحػػجيث عػػغ يػػـػ الفرػػل { ٙ}الشبػػأ: َّ
فػػػػػػػػي حػػػػػػػػيغ جػػػػػػػػاء  َّ جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح

( , كاختتسػػػػت سػػػػػرة السخسػػػػبلت آياتيػػػػا  ٔ)  الحػػػػجيث عشػػػػو فػػػػي الشبػػػػأ مفرػػػػبًل 
كافتتحػػت سػػػرة  َّ       هئ مئ هي مي خي ُّ بالتدػػآكؿ , فقػػاؿ تعػػالى :

 يل ىل مل خل ُّ الشبأ آياتيا بالتدآكؿ عغ ىحا الحجيث , فقاؿ تعالى : 
 كىحا كجو مغ كجػه السشاسبة .  َّ خم حم جم

اسبة بيغ الدػرتيغ الػعيج الستكخر فييسا , ففي سػرة كحلظ مغ أكجو السش
, كفي  َّ جي ٰه  مه ُّ: السخسبلت نججه في قػلو تعالى 

}  َّ ىه مه جه ين ىن من خن ُّ الشبأ نججه في قػلو تعالى : 
 {               ٘ -ٗالشبأ : 

 : مهضهع الدهرة ومنيجيا في عرض معانييا ومقاصدىا :  اخامدً 

يجار  اكاحجً  اسػرة في القخآف الكخيع " مقرجً  يقخر عمساء اإلعجاز أف لكل
عميو أكليا كآخخىا , كيدتجؿ عميو فييا , فتختب السقجمات الجالة عميو عمى 

                                                           
 { .ٕٓ – ٚٔ( يشطخ اآليات : } (  ٔ
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أتقغ كجو , كأبجع نيج , كإذا كاف فييا شيء يحتاج إلى دليل استجؿ عميو " 
, كال يذح عغ  ا, " كىحا شابع عاـ في سػر القخآف جسيعً ( بسعاف تؤكجه ٔ) 

 ( .  ٕالقاعجة شػاؿ الدػر " ) ىحه 

تعالج أمػر العقيجة , كتبحث عغ  والدهرة الكريمة كدائر الدهر المكية
شؤكف اآلخخة , كدالئل القجرة كالػحجانية , كسائخ األمػر الغيبية , كعمى 
الخغع مغ أف الدػرة تعج كحجة متساسكة إال أنو يسكغ تقديسيا إلى مصمع , 

" كل مقصع مغ مقاشع الدػرة العذخة يسثل جػلة مقاصج , كخاتسة , كتدعة ك 
أك رحمة في عالع , تتحػؿ الدػرة معو إلى مداحات عخيزة مغ التأمبلت 

مغ مداحة  اكالسذاعخ كالخػاشخ كالتأثخات كاالستجابات أعخض بكثيخ جج  
 ( .  ٖالعبارات كالكمسات .. " ) 

  ُّ ياح أك السبلئكة مشح بجاية الدػرة كالجػ عاصف ثائخ بسذيج الخ  المطمع :

 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
كىػ افتتاح   َّ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 يمتئع مع جػ الدػرة كضميا تساـ االلتئاـ . 

                                                           
يع البقاعي . تح : ( ( مراعج الشطخ لئلشخاؼ عمى مقاصج الدػ  ٔ ر . ألبي الحدغ إبخـا

 –ق ٛٓٗٔ, الخياض ,  , مكتبة السعارؼ ٔ, ط /  ٜٗٔ/  ٔعبج الدسيع دمحم , 
 ـ . ٕ٘ٓٓ, نيزة مرخ , ٘ٚٔ: مغ ببلغة القخآف . ألحسج بجكؼ , . كيشطخٜٚٛٔ

 –ق ٓٓٗٔ, دار الذخؽ ,  ٜ, ط / ٕٛ/ ٔ( ( في ضبلؿ القخآف . لديج قصب ,  ٕ
 ـ . ٜٓٛٔ

 . ٜٖٓٚ/ ٙ( ( في ضبلؿ القخآف :  ٖ
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السقرج األكؿ : يقع في مذاىج يػـ الفرل , كىػ يرػر االنقبلبات الكػنية 
بيا اليائمة في الدساء كاألرض , كىػ السػعج الحؼ تشتيي إليو الخسل بحدا

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّمع البذخ 
 خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت
  َّ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس

كالسقرج الثاني : مع مرارع الغابخيغ , كما يذيخ إليو مغ سشغ هللا في 
 حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظُّالسكحبيغ 
  َّ  مكلك خك حك مقجك

 خل ُّخ كالسقرج الثالث : مع الشذأة األكلى كما يػحي بو مغ تقجيخ كتجبي
 ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
  َّ  خي حي جي يه ىه مه جه

, كقج  اكالسقرج الخابع : في األرض التي تزع أبشاءىا إلييا أحياء كأمػاتً 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُُّجيدت ليع باالستقخار كالساء كالسحيا 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  َّ  زب رب

ل مغ عحاب كتأنيب كالسقرج الخامذ : مع السكحبيغ كما يمقػنو يػـ الفر
 ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّ
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 يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
  َّ  نن من زن رن مم ام

 ىن ُّكالسقرج الدادس : استصخاد مع مػقف السكحبيغ كمديج مغ التأنيب 
 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب خبمب حب

  َّ مخ جخ

 حس جس ُّج ليع مغ نعيع كجداء : مع الستقيغ , كما أع دابعكالسقرج ال
 مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس

  َّ حق مف خف حف جف مغ جغ

 مق ُّ: خصفة سخيعة مع السكحبيغ في مػقف التأنيب  ثامغكالسقرج ال
  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك
  َّ خم حم

 جن مم ُّ: خصفة سخيعة مع السكحبيغ في مػقف التكحيب  تاسعكالسقرج ال
كالخاتسة بعج , َّ جيحي ٰهمه جه هن من خن حن

 هي مي خي ُّيقاعات ىحه الجػالت كاالستعخاضات كالػخدات كاإل
 . (1)َّ     هئ مئ

 *  *  *   
                                                           

 . ٜٖٓٚ/ ٙ( ( يشطخ : في ضبلؿ القخآف :  ٔ
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 الدراسة التحميمية لمدهرة

 المبحث األول

 يل ىل مل يك ىك مك لك  ُّ  : دراسة المطمع : أوًل 
  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام
   َّ جئ يي ىي

, كذكخ افتتح ىحا السصمع باإلقداـ عمى ما يجؿ عمى تحؿيقو كثبػت كقػعو 
كقتو كأشخاشو , كالقدع ىشا بسخمػقات عطيسة دالة عمى عطع عمع هللا تعالى 
كقجرتو . كصيغة القدع تػحي ابتجاء بأف ما يقدع هللا بو ىػ مغ مجاىيل 

 الغيب , كقػاه السكشػنة , السؤثخة في ىحا الكػف , كفي حياة البذخ . 

كعمسو كقجرتو ,  كالسقرػد مغ ىحا القدع الجاللة بو عمى عطسة الخالق
الذظ مغ نفػسيع  , كإزالةكتقخيخه في نفػس السخاشبيغ, لخبخكتأكيج ا

 . بيو السخاشبيغ إلى شخؼ السقدع بو, كتشكمػاجية إنكارىع

كفي تعجد األقداـ كتصػيل القدع زيادة في تذػيق الدامع لتمقي 
 عغ تػكيج معشاه , كىػ تحقق كقػع السػعػد بو يـػ السقدع عميو . فزبًل 

 ( .  ٔالؿيامة مغ الحداب كالجداء ) 

كيػخػ العمسػاء أف اإلقدػػاـ بػالػاك يحسػل معشػػى التعطػيع لمسقدػع بػػو ؛ إذ مػا مػػغ 
شػػػيء مػػػغ مخمػقػػػات هللا تعػػػالى لػػػع يخمػػػق إال لحكسػػػة ضػػػاىخة أك خؽيػػػة . لكػػػغ 
الػػجكتػرة عائذػػة بشػػت الذػػاشا حيػػت تشاكلػػت ضػػاىخة أسػػمػب اإلقدػػاـ تجػػاكزت 

                                                           
 . ٜٔٗ/  ٜٕ/ ٕٔ(( يشطخ : التحخيخ كالتشػيخ :  ٔ



 

2020 

 

اني عمػػػى نحػػػػ مػػػا تخػػػخج أسػػػاليب األمػػػخ كالشيػػػي ىػػػحا السمحػػػع إلػػػى معشػػػى بيػػػ
كاالستفياـ عغ أصل معشاىا الحؼ كضعت لو لسمحع ببلغي , فالػاك في ىحا 

إلػى حدػّيات مجركػة تػشئػة إيزػاحية لبيػاف معشػيػات  اقػي ػ الفتً األسمػب تمفت 
أك غيبيػػػات ال تػػػجرؾ بػػػالحذ , فالقدػػػع بػػػالػاك أسػػػمػب ببلغػػػي لبيػػػاف السعػػػاني 

عطػػػاـ إنسػػػا يقرػػػج بػػػو إلػػػى قػػػػة دػػػية , كمػػػا يمسػػػح ؼيػػػو مػػػغ اإلبالسػػػجركات الح
 .  (ٔ)المفت

كلسا كاف السقدع بو مػصػفات عطيسة قج ححفت , كأؾيست صفاتيا مقاميا 
ىحه األلفاظ  , مسا يجؿ عمى غسػضع الخبلؼ في تعييغ تمظ السػصػفاتكق

ألمخ الغيبي , كىحا الغسػض ىػ أندب شيء لمقدع بيا عمى اكمجلػالتيا
, كأنو كاقع كسا أف ىحه السجلػالت السغيبة كاقعة كمؤثخة كشػف في عمع هللاالس

 ( . ٕفي حياة البذخ )

كقج اختمف عمساء التفديخ في السخاد بيا , فقيل إف : السخاد مغ الكمسات 
أك  اكاحجً  اجشدً الخسذ في أكؿ ىحه الدػرة يحتسل أف يكػف السخاد بيا 

 ( .  ٖمختمفة )  اأجشاسً 

  
                                                           

, دار ٕ٘/ ٔ, ٚ( يشطخ: التفديخ البياني لمقخآف الكخيع. لعائذة بيغ عبج الخحسغ, ط(ٔ
 السعارؼ, القاىخة .  

 . ٜٖ٘/ ٛ( يشطخ : البحخ السحيط : ( ٕ
يشطخ: التفديخ الكبيخ أك مفاتيح الغيب . لفخخ الجيغ الخازؼ , تح : سيج عسخاف ,  ((ٖ

ـ , كتفديخ غخائب القخآف ٕٕٔٓىػ = ٖٖٗٔ, دار الحجيث , القاىخة , ٖٚ٘/ ٘ٔ
, دار الكتب العمسية , ٔ, ط /  ٕٔٗ/ ٙكرغائب الفخقاف . لمحدغ بغ دمحم الشيدابػرؼ : 

 ـ . ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔبيخكت , 
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 : كثيرة األول منيا اتحتمال األول   فككروا ييو وجهىً أما ال

, (ٔعالى بصػائف السبلئكة لذخافتيع )أنيا السبلئكة , حيث أقدع سبحانو كت 
أؼ :  اعخفً  اكالحيغ أرسميع بأكامخه كجبخيل كغيخه مغ السبلئكة حاؿ كػني

عمى بعخؼ الفخس في تتابع شعخه كتشاسقو كانتطامو  امتتابعة متػالية تذبييً 
 ( .  ٕشخيقة التذبيو البميغ ) 

: " يعشي السبلئكة , يخيج : أنيا متتابعة يتمػ قاؿ اإلماـ ابغ قتيبة
بسا ُتخسل بو مغ أمخ هللا , كأصل ىحا مغ عخؼ الفخس ؛ ألنو  ابعزيا بعًز 

                                                           
يشطخ : حاشية القػنػؼ عمى البيزاكؼ. لعراـ الجيغ إسساعيل الحشفي, تح : عبج ( (ٔ

 ـ . ٕٔٓٓىػ = ٕٕٗٔ, دار الكتب العمسية , ٔ, طٗٓ٘/ ٜٔهللا محسػد , 
( يشطخ : جامع البياف عغ تأكيل آؼ القخآف. لسحسج بغ جخيخ الصبخؼ, تح : أحسج عبج (ٕ

ـ, كالكذاؼ ٕٕٔٓىػ = ٖٖٗٔلقاىخة , , دار الدبلـ ا٘, طٖٚٛٛ/ ٓٔالخزاؽ كآخخكف, 
, دار الحجيث , ٙٔ٘/ ٗعغ حقائق التشديل كعيػف التأكيل في كجػه التأكيل, لمدمخذخؼ, 

. كالسحخر الػجيد في تفديخ ٜٖ٘/ ٛـ, كالبحخ السحيط : ٕٕٔٓىػ = ٖٖٗٔالقاىخة , 
, ٙٔٗ/ ٘الكتاب العديد, لمقاضي ابغ عصية األنجلدي, تح : عبج الدبلـ عبج الذافي: 

ـ, كتفديخ القخآف العطيع, ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ, دار الكتب العمسية, بيخكت ٔط / 
, مؤسدة الخياف لمصباعة كالشذخ , د . ت , كمجارؾ التشديل ٜٛ٘/ ٗإلسساعيل بغ كثيخ, 

, مؤسدة األعمسي , بيخكت , د . ت , كتفديخ أبػ ٜٕٔٔ/ ٗكحقائق التأكيل لمشدفي , 
عقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع . لسحسج بغ دمحم أبي إرشاد ال –الدعػد السدسى 

ـ , كمحاسغ ٜٜٛٔىػ = ٜٔٗٔ, دار الكتب العمسية , لبشاف , ٔ, طٖٚٗ/ ٙالدعػد , 
, كفتػح الغيب في الكذف عغ ٛٛٔ/ ٘ٔ/ ٓٔ, كركح السعاني : ٕٓٓٙ/ ٚٔالتأكيل : 

ة دبي الجكلية لمقخآف , , جائد ٔ, ط/ ٕٛٔ/  ٙٔقشاع الخيب لذخؼ الجيغ الحديغ الصيبي 
 ـ . ٖٕٔٓ –ق ٖٗٗٔ
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( ٔ" )  اسصٌخ مدتٍػ بعُزو في إثخ بعس , فاستعيخ لمقػـ يتبع بعزيع بعًز 
 . 

الشاس إلى فبلف عخٌؼ كاحج : إذا تػجيػا إليو فأكثخكا , كمشو تقػؿ العخب : 
عمى الحاؿ  اكىع عمى فبلف كعخؼ الزبع : إذا تألبػا عميو , كانتراب عخفً 

مغ السخسبلت , مفيجة معشى التذبيو البميغ , أؼ متتابعة مثل عخؼ الفخس 
 ( .  ٕفي إرساليا كتتابعيا )  ايتمػ يعزو بعًز 

تابعة كالعخؼ , فححؼ متتابعة لجاللة التذبيو ككاف األصل كالسخسبلت مت
( . كالسخسبلت جسع مخسمة بسعشى  ٖعميو , ثع ححؼ أداة التذبيو مبالغة  ) 

الصػائف السخسبلت باأللف كالتاء لكػنيا عبارة عغ الصائفة السخسمة لسرمحة 
, كمغ حق جسع السؤنث مغ العقبلء أف يجسع باأللف كالتاء , كال يكفي في 

خسبلت باأللف كالتاء أف يقجر كػنيا صفة السبلئكة ألنو يدتمـد أف صحة الس
بسعشى ممظ مخسل , كليذ كحلظ بل ىي جسع مخسمة  يكػف مفخدىا مخسبًل 

                                                           
, ط/ ٙٙٔ( تأكيل مذكل القخآف . البغ قتيبة , شخحو كنذخه : الديج أحسج صقخ , (  ٔ
 ـ . ٜٔٛٔ –ق ٔٓٗٔ, دار الكتب العمسية , بيخكت ,  ٖ
. كالجامع ألحكاـ القخآف . لسحسج بغ أحسج ٙٙٔ( يشطخ : تأكيل : مذكل القخآف : (  ٕ

ـ . كالتفديخ الكبيخ : ٜٜٗٔىػ = ٖٔٗٔ, دار الحجيث القاىخة , ٜٕٔ/ ٓٔالقخشبي , 
. كفتح القجيخ ٛٛٔ/ ٘ٔ/ ٓٔ. كركح السعاني : ٜٖ٘/ ٛ. كالبحخ السحيط : ٖٚ٘/ ٘ٔ
 . ٕٔٛ/ ٛ. كنطع الجرر : ٙٓٗ/ ٗ: 

 . ٛٛٔ/ ٘ٔ/ ٓٔ( يشطخ : ركح السعاني : (  ٖ
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بسعشى شائفة مخسمة , فتكػف السخسبلت بسعشى الصػائف السخسمة مغ 
 ( .  ٔالسبلئكة , كعمى ىحا فالفاءات لعصف الرفات ال لعصف الحكات ) 

ف يكػف العخؼ خبلؼ الشكخ , ؼيكػف انترابو عمى أنو كيجػز أ
جمو , أؼ : أرسميغ لئلحداف كالسعخكؼ , فإف قيل : قج فدخت ألمفعػؿ 

ىؤالء ؟ قيل: " االسبلئكة بسبلئكة العحاب , فكيف يكػف إرساليع معخكفً 
السبلئكة إف كانػا بعثػا لمخحسة فسعشى اإلحداف حيشئح ضاىخ , كإف كانػا قج 

لمكفار فإنو معخكؼ لؤلنبياء  اجل العحاب فحلظ إف لع يكغ معخكفً بعثػا أل
 ( .  ٕ" ) يغ انتقع هللا مغ الكفار ألجميعكالسؤمشيغ الح

, ىػ العرف ىشا إما اإلىبلؾ كاإلبادة ,َّ ىل مل يك ُّقػلو : 
ذىبت بيع كأىمكتيع . كإما  :مغ قػليع : } عرفت الحخب بالقػـ { أؼ

ف كعرػؼ { أؼ سخيعة يقاؿ } ناقة عاص( ,  ٖالدخعة عمى التذبيو ) 
 , فسزت كأنيا ريح مغ الدخعة , قاؿ الذساخ : عرفت بخاكبيا

 خاسِ مجْ  اتِ ايَ جَ عَ الْ  خَ سْ ى سُ َر ي الحَ الِ ُتػَ      افً اِص عَ  ةِ يصَ دِ بَ الْ  اءِ خَ حْ َر بِ  ْت حَ ْض أَ فَ 

                                                           
. ط/ ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ ٛالبيزاكؼ .  ( يشطخ : حاشية محي الجيغ شيخ زاده عمى تفديخ(  ٔ
ـ . كالمباب في عمـػ الكتاب. ألبي ٜٜٜٔ –ق ٜٔٗٔ, دار الكتب العمسية , بيخكت , ٔ

, ٔ, ط/  ٓٙ/ ٕٓحفز عسخ بغ عادؿ , تح : عادؿ أحسج عبج السػجػد كآخخكف , 
 . ٗٓ٘/ ٜٔـ . كحاشية القػنػؼ : ٜٜٛٔ –ق ٜٔٗٔدار الكتب العمسية , 

 . ٙٔ٘/ ٗ( الكذاؼ : (  ٕ
, دار إحياء التخاث , بيخكت , د . ٘ٗٙ( يشطخ :كتاب العيغ . لمخميل بغ أحسج , (  ٖ

 , دار صادر , د . ت .  ٕٛٗ/ ٜت . كلداف العخب . البغ مشطػر , 
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لمجاللة  ؛كمعشى الفاء في } فالعاصفات{ التفخيع كالتعقيب عمى السخسبلت
ف الدخعة عقيب اإلرساؿ ببل تأخيخ مع الدببية , كؼيو مجح ليع بأنيع عمى أ

سارعػا في اإلجابة ببل انفراؿ مغ اإلرساؿ , كىػ مغ عصف الرفة عمى 
( . " كلسا كاف العرػؼ  ٔالرفة التحاد مػصػؼ السخسبلت كالعاصفات ) 

ى : ( , كالسعش ٕ" )  اكتدبيبً  المعػاصف يتعقب اليبػب عصف بالفاء تعقيبً 
شبيت الصػائف السخسبلت مغ السبلئكة في سخعة جخييغ في ندكليغ 

( , تذق اليػاء بسا ليا مغ كبخ  ٖكىبػشيغ بالخياح الذجيجة اليبػب ) 
إلى امتثاؿ األمخ  ااألجداـ كالقػة كاإلسخاع التاـ سخعة تذبو سخعة الخيح بجارً 

كنرخة ليع  –يع الدبلـ عمي –لؤلنبياء  اكتشفيحه , كإيقاع العحاب بالكفخة إنقاذً 
. كإف كاف السخاد بالعرف اإلىبلؾ كاإلبادة فالسخاد أنيع يعرفػف بخكح 

 الكافخ كيصيخكف بيا . 

لمتعطيع , لذجة الجفع كقػتو كتشػيشو ىشا  ا( , تأكيجً ٗكالعرف مؤكج لمػصف )
دالة عمى القػة كالذجة لقػة الفتح مع  (َفْعل)كمجيء العرف عمى زنة 

( , كعمى ىحا فالذسػؿ ٘عغ داللة اإلعساـ كالذسػؿ ) بًل الدكػف , فز
كاإلعساـ يحيل معشى العرف إلى تشػع داللة العرف بيغ الذجة كالقػة 

 .  خاب الحؼ تحجثو الخياح حيغ عرفياكاالضص

                                                           
 . ٘ٓ٘/ ٜٔ( يشطخ : حاشية القػنػؼ : (  ٔ
 . ٕٕٛ/ ٛ( نطع الجرر : (  ٕ
 . ٕ٘ٗ/ ٛة محي الجيغ زاده : , كحاشي ٔٙ/ ٕٓ( يشطخ : المباب في عمـػ الكتاب (  ٖ
 . ٔٙ/ ٕٓ( يشطخ : المباب في عمـػ الكتاب (  ٗ
 . ٕٕٗ( يشطخ : أبشية االسع الثبلثي السجخد في القخآف . آمشة سعج , (  ٘
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نذخف " َّ  مم ام يل ُّثع أقدع بصػائف مغ السبلئكة 
ذخائع في أجشحتيغ في الجػ عشج انحصاشيغ إلى األرض بالػحي أك نذخف ال

( , "كعصف ٔ" )السػتى بالكفخ كالجيل بسا أكحيغ األرض , أك نذخف الشفػس
 ابالػاك لعجـ كػف نذخ الذخائع متفخعً  (السخسبلت)عمى  (كالشاشخات)قػلو : 

لو , كالػاك ال يقتزي التختيب , فإف السبلئكة أكؿ  اعمى اإلرساؿ , كمتعؿبً 
,  امشتذخً  الجيغ في الحاؿ مذيػرً ما يبمغػف الػحي إلى الخسل ال يريخ ذلظ ا
فمع يعصف الشذخ عمى ما قبمو  ابل أكثخ الخمق يكحبػف الخسل مكابخة كعشادً 

بفاء التعقيب , بل عصف بالػاك الجالة عمى االجتساع في الػجػد مع قصع 
  .(ٕالشطخ عغ إفادة معشى التعقيب كالتخاخي " ) 

ضيػػػار كاإليزػػػاح , كفػػػي فػػػي اإل ا, كيكثػػػخ اسػػػتعسالو مجػػػازً كالشذػػػخ ضػػػج الصػػػي
اإلخخاج " كلعل تقجيع نذخ الذخائع كنذخ الشفػس كالفخؽ عمػى االلقػاء لئليػحاف 

مػػػػغ  بكػنيسػػػػا غايػػػػة لئللقػػػػاء حؿيقػػػػة باالعتشػػػػاء بيسػػػػا , أك لئلشػػػػعار بػػػػأف كػػػػبًل 
األكصػػاؼ السػػحكػرة مدػػتقل بالجاللػػة عمػػى اسػػتحقاؽ الصػائػػف السػصػػػفة بيػػا 

 .  (ٖتفخيع كاإلجبلؿ باإلقداـ بيغ")لم

, الفخؽ : التسييد بيغ األشياء , كالفخؽ إما  َّ من زن رن ُّ قػلو : 
مثل : تسييد أىل الجشة عغ أىل الشار يـػ الحداب ,  اأف يكػف حؿيؿيً 

                                                           
. كمجارؾ التشديل ٖٚ٘/ ٘ٔ, كيشطخ : كالتفديخ الكبيخ : ٙٔ٘/ ٗ( الكذاؼ : (  ٔ

. كتفديخ أبي الدعػد : ٕٕٗ/ ٙخآف : . كتفديخ غخائب القٜٕٔٔ/ ٗكحقائق التأكيل : 
ٙ /ٖٗٚ-ٖٗٛ . 
, كيشطخ : حاشية ٕ٘ٗ/ ٛ( حاشية محي الجيغ زاده عمى تفديخ البيزاكؼ : (  ٕ

 . ٘ٓ٘/ ٜٔالقػنػؼ : 
 . ٖٛٗ/ ٙ( تفديخ أبي الدعػد : (  ٖ
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كتسييد األمع السعحبة في الجنيا عغ الحيغ نجاىع هللا مغ العحاب مثل قػـ نػح 
اتو . كإما أف عغ نػح , كعاد عغ ىػد , كقػـ لػط عغ لػط كأىمو عجا امخ 

 ( . ٔكىػ أنيع يأتػف بالػحي الحؼ يفخؽ بيغ الحق كالباشل ) ايكػف مجازي  

كلسا كانت السبلئكة تمقي ما معيا مغ الخكح السحيي لمقمػب , قاؿ 
( . فإنو  ٕ)  َّ ين ىن نن ُّبفاء التعقيب كالتدبيب  اتعالى : معبخً 

كإلقاء الحكخ و حرػؿ الفخؽ بيغ الحق كالباشل إذا حرل الشذخ رتب عمي
 إلى األنبياء الكخاـ , فمحلظ عصف األمخيغ بفاء التعقيب. 

" كاإللقاء ىيشا مدتعار لتبميغ الحكخ مغ السبلئكة إلى الخسل فأىل األرض , 
بتذبييو بإلقاء شيء مغ اليج إلى األرض , كىحا اإللقاء متفخع عمى الفخؽ , 

, ؤمشيغ بالشعيع كالجشة, فحكخ الس ألنيع يخرػف كل ذكخ بسغ ىػ محتاج إليو
 ( .  ٖكذكخ الكافخيغ بالعحاب كالشار " ) 

ل السزػػػػارع السبشػػػػي لمسعمػػػػـػ كصػػػػيغة } ممػػػػق { اسػػػػع فاعػػػػل مذػػػػتق مػػػػغ الفعػػػػ
, الحػجكث بسعشػى االسػتسخار كالتجػجد مػا يػجؿ اسػع الفاعػل عمػى ا, كغالًبػ}يمقي{

 فالسبلئكة ىع مغ يبمغ الػحي . 

في اآليات  ابجيعً  انجج تشاسقً  ػػػبيع السبلئكة أعشي أف السخاد  ػػػكعمى ىحا الػجو 
الدت األكلى مغ حيث إنيا اشتسمت في أقداميا عمى معاف تؤيج جػاب 

. الجداء السػعػد بوالقدع , ففييا الحجة عمى مزسػف الجػاب , كىػ كقػع 
فإف إرساؿ السخسبلت العاصفات كنذخىا الرحف كفخقيا بيغ الحق كالباشل 

                                                           
 . ٕٕٗ/ ٜٕ/ ٕٔ. كالتحخيخ كالتشػيخ : ٕٕٗ/ ٙ( يشطخ : تفديخ غخائب القخآف : (  ٔ
 . ٘ٓ٘/ ٜٔ. كحاشية القػنػؼ : ٕٕٛ/ ٛخ : نطع الجرر : ( يشط(  ٕ
 . ٕٕٗ/ ٜٕ/ ٕٔ( التحخيخ كالتشػيخ : (  ٖ
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, ذلظ ال يكػف إال مع كجػد التكميفعحار كاإلنحار كل كإلقاءىا الحكخ لئل
 ا, كعقابً لمسصيع المجداء ثػابً  جٍّ عَ كىحا التكميف ال يترػر بجكف كجػد يػـٍ مُ 

, فالحؼ أقدع تعالى بو مغ السعاني لتأكيج كقػع لمعاصي كىػ يػـ الؿيامة
جة أف , كأنو قيل : أقدع بيحه الحالسػعػد ىػ بعيشو حجة عمى كقػعو الجداء

 . (ٔمجلػليا كاقع )

, أقدع هللا بخياح عحاب أرسميغ (ٕ)أنيا الخياح  :الهجو الثاني
كلسا كاف العرػؼ , "ا, فعرفغ عرفً بعس ثخإمتتابعة متكاثخة بعزيا في 

{ فقاؿ: }فالعاصفات اكتدبيبً  المعػاصف يتعقب اليبػب عصف بالفاء تعقيبً 
  .(ٖالذجيجات مغ الخياح عقب ىبػبيا" ) :أؼ

كبخياح رحسة نذخف  -كالعرف ىيشا حؿيقة لجاللتو عمى قػة ىبػب الخيح 
عغ ىبػبيا  االدحاب في الجػ كلسا كاف نذخ الخياح لمدحاب متخاخيً 

في الثػراف عصف بالػاك الرالحة لمسعية كالتعقب بسيمة لمتشبيو  اكمتباشئً 

                                                           
, مؤسدة األعمسي لمسصبػعات, ٔ, ط/ٔٙٔ/ٕٓ( السيداف في تفديخ القخآف لمصبصبائي(ٔ

 ـ. ٜٜٚٔق ػػػ ٚٔٗٔبيخكت, 
السحيط :  , كالبحخٙٔ٘/ ٗكما بعجىا, كالكذاؼ:  ٖٚٛٛ/ ٓٔ( يشطخ: جامع البياف: (ٕ
-ٕٛٔ/ ٓٔ, كالجامع ألحكاـ القخآف: ٗٚ٘/ ٘ٔ, كالتفديخ الكبيخ: ٜٖٙ-ٜٖ٘/ ٛ

, كمحاسغ ٖٛٗ/ ٙ, كتفديخ أبي الدعػد: ٜٛ٘/ ٗ, كتفديخ القخآف العطيع: ٜٕٔ
. ٙٓٗ/ ٗ, كفتح القجيخ : ٛٛٔ/ ٘ٔ/ ٓٔ, كركح السعاني: ٕٓٓٙ/ ٚٔالتأكيل: 

 . ٕٕٗ-ٕٓٗ/ ٕٔكالتحخيخ كالتشػيخ : 
 . ٕٕٛ/ ٛنطع الجرر : ( (  ٖ
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ألف  َّ يك ُّال عمى  َّ لك ُّعمى أنو معصػؼ عمى 
 ( .   ٔخ حالة نفع ) العرف حالة مزخة كالشذ

{ , أك ٛٗ: }الخكـَّ  جس مخ ُّ :بيغ الدحاب كقػلو :, أؼففّخقغ بيشو
 كبيغ مغ يكفخ .  ػػػتعالى  ػػػبدحائب نذخف السػات ففخقغ بيغ مغ يذكخ هلل 

كلسا كانت الدحاب عقب الفخؽ يشدؿ مشيا ما في ذلظ الدحاب مغ ماء أك 
 ىن نن ُّقيب كالتدبيب بفاء التع اثمج أك بخد أك صػاعق قاؿ معبخً 

في حرػؿ الحكخ ألف اإلنداف العاقل إذا شاىج تمظ  اأؼ صخف سببً  َّ ين
لمحيغ يعتحركف إلى هللا  االخياح التجأ إلى ذكخ هللا كالتزخع إليو ؼيكػف عحرً 

لمحيغ يغفمػف عغ هللا كيغفمػف شكخه إذ  اتعالى بالتػبة كاالستغفار , كإنحارً 
 يشدبػنيا إلى األنػاء . 

لو إذا شكخت الشعسة فييغ أك في حرػ  امغ ممؿيات لمحكخ لكػنيغ سببً كجع
{ سعشييو , عصف }الفارقات. كلتفخع } الفخؽ { بسعشييو عغ } الشذخ { بكفخت

 الشاشخات { بالفاء  , كأكج بالسفعػؿ السصمق .   عمى }

, كيتجو أقدع بجشديغ مغ مخمػقاتو العطيسةأف هللا تعالى  :لثوالتحتمال الثا
لفاء تابعة لجشذ ما عصفت ىي تػزيعيا أف الرفات التي عصفت با في

 , كالتي عصفت بالػاك يتخجح أنيا صفات جشذ آخخ . عميو

                                                           
( يشطخ : غخائب التفديخ كعجائب التأكيل . لسحسػد بغ حسدة الكخماني , تح : (  ٔ

, دار الثقافة , ججة . كحاشية القػنػؼ عمى تفديخ البيزاكؼ ٜٕٔٔ/ ٕشسخاف العجمي , 
 . ٕٔٗ/ ٜٕ/ ٕٔ. كالتحخيخ كالتشػيخ ٛٓ٘/ ٜٔ: 
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ف , كلحلظ جاء العصف كالحؼ أراه أف السقدع بو شيئا" :قاؿ أبػ حياف
كالعصف بالػاك يذعخ بالتغايخ , كأما العصف بالفاء إذا بالػاك في }كالشاشخات{ 

, كإذا تقخر ىحا فيجؿ عمى أنيا راجعة لسػصػؼ كاحجفات كاف في الر
بالخياح فيي مخسبلتو تعالى , كيجؿ عميو عصف  فالطاىخ أنو أقدع أكاًل 

, كأف العرف مغ صفات الخيح في عجة مػاضع مغ القخآف , بالفاء الرفة
كىع السبلئكة, كيكػف  كالقَدُع الثاني ؼيو تخٍؽ إلى أشخؼ مغ السقدع بو أكاًل 

كإلقاؤىع الحكخ فارقات{ ك }السمؿيات{ مغ صفاتيع كسا في عصف الرفات }فال
 .( ٔكىػ ما أندؿ هللا يرح إسشاده إلييع " ) 

كمشاسبة الجسع بيغ ىحيغ الجشديغ في القَدع أف كمييسا مغ السػجػدات 
العمػية كأف حياة األرض كالشبات كأبجاف الحيػاف بالخياح . فإنيا مغ ركح هللا 

( , " كألف ٕكحياة القمػب كاألركاح بالسبلئكة ), اهللا تعالى نذػرً  , كقج جعميا
غيخ السعصػؼ عميو"  ااألصل في العصف بالػاك أف يكػف السعصػؼ بيا ذاتً 

 ( , كما جاء بخبلؼ ذلظ فيػ خبلؼ األصل مثل قػؿ الذاعخ : ٖ)

 عِ حَ دَ دْ ي السُ فِ  ةِ ييَ خِ كَ ِث الْ يْ لَ كَ       اـِ سَ ِغ اليُ ابْ ـِ كَ خْ قِ الْ  ظِ مِ سَ ى الْ لَ إِ 

, كفي  َّ مي زي ري ٰى ُّ كلسا ذكخ ىحه األقداـ عمميا بقػلو: 
أنيسا  الثاني:, { اإما أنيسا بجالف مغ } ذكخً األكؿ: انترابيسا أكجو أربعة : 

مشرػباف بو عمى السفعػلية , كالعامل فييسا السرجر السشػف , كإعسالو جائد 

                                                           
 . ٖٕٗ -ٕٕٗ/ ٙديخ غخائب القخآف : . كيشطخ : تفٜٖٙ/ ٛ( البحخ السحيط : (  ٔ
. البغ ؾيع الجػزية , تح : عبج هللا سالع ٕٕٛ( يشطخ : التبياف في أيساف القخآف (  ٕ

 ىػ ٜٕٗٔ, دار عالع الفػائج , مكة السكخمة ,  ٔالبصاشي , ط / 
 . ٕٓٗ/ ٜٕ/ ٕٔ( التحخيخ كالتشػيخ : (  ٖ
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  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ محُّ ,كسا في قػلو تعالى : 
 { . ٘ٔ -ٗٔالبمج : } َّ جض

كاإلنحار , كالعامل فييسا  كالثالث أنيسا مفعػالف مغ أجميسا , أؼ: لئلعحار
 مشيسا يرمح أف يكػف معمػالً  { ؛ ألف كبًل  اذكخً كإما }السمؿيات{, إما }

 كجياف :  اأك نحرً  ابأحجىسا , كحيشئح يجػز في عحرً 
عحر إذا محا اإلساءة , كمغ : أف يكػنا مرجريغ بدكػف العيغ مغ أحجىسا

 أنحر إذا خػؼ , جاءا عمى فعل كالُذْكخ كالُكْفخ , كاألكؿ ضاىخ ألف فعبًل 
مغ مرادر الثبلثي , كأما الثاني فعمى خبلؼ الؿياس , مرجر أفعل 

 اإلفعاؿ . فمعل السخاد أنو اسع مرجر لو . 
عشى اإلعحار : أف يكػنا جسع عحيخ كنحيخ , كالسخاد بيسا السرجر , بسيساثاني

 كاإلنحار ال بسعشى السشحر , كالشكيخ بسعشى اإلنكار . 
: أنيسا مرجراف جسعاف في مػضع الحاؿ , أؼ : عاذريغ أك مشحريغ كالخابع

كربسا كانت بسعشى كاك  ( , " ٔ. كأك في قػلو تعالى : } أك نحرا { لمتقديع ) 
 . (ٕالشدق " )

                                                           
, كالجر السرػف في عمـػ ٜٖٙ/ ٛ, كالبحخ السحيط : ٚٔ٘/ ٗ( يشطخ: الكذاؼ: (  ٔ

/ ٙالكتاب السكشػف , لذياب الجيغ الدسيغ الحمبي , تح : عمي دمحم معػض كآخخكف, 
/ ٘ـ, كالسحخر الػجيد : ٜٜٗٔىػ = ٗٔٗٔ, دار الكتب العمسية, بيخكت , ٔ, طٗ٘ٗ
. كالمباب في عمـػ ٜٓ٘/ ٜٔ, كحاشية القػنػؼ : ٚٚ٘/ ٘ٔ, كالتفديخ الكبيخ : ٚٔٗ

 . ٖٙ/ ٕٓ الكتاب:
. كيشطخ : تفديخ غخيب القخآف . البغ قتيبة , تح : ٖٗ٘( تأكيل مذكل القخآف : (  ٕ

 ـ .  ٜٛٚٔ –ق ٜٖٛٔ, دار الكتب العمسية , ٘ٓ٘الديج أحسج صقخ , 
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اـ جاء جػاب القدع كلسا تست ىحه األقداـ مذتسمة عمى أمػر عط
ليع ما يحرل قبمو مغ  اإلنكارىع , كمبيشً  امؤكجً   َّ جئ يي ىي  نيُّ

 بإف   امقجمات زيادة في تيػيمو , كلع يكتف بيحا بل زيج في الجػاب تأكيجً 
لتقػية تحقيق كقػعو . كالتعبيخ بقػلو : } كاقع { دكف } كائغ { أبمغ في تحقق 

عل { لمجاللة عمى الثبات كاالستقخار ) الػقػع كتأكيجه . كمجيئو عمى زنة } فا
ٔ  . ) 

كفي اإلخبار عغ أمارات كقػع ىحا اليػـ تشبيو عمى عجـ التياكف بو , كلحلظ 
 .  َّ جي ٰه  مه ُّناسب أف يعِقب ذكخ األمارات بقػلو : 

ك} إّنسا { كمستاف ىسا } إّف { التي ىي حخؼ تأكيج , ك } ما { السػصػلة , 
ىي أداة حرخ , كالتي } ما { فييا زائجة . كليدت ىي } إنسا { التي 

كتػعجكف صمتيا , كالعائج مححكؼ , أؼ : إف الحؼ تػعجكنو مغ أمخ الؿيامة 
لػاقع . كالخصاب ىشا لمسذخكيغ . كقج يكػف  -بجليل ذكخ أماراتيا بعجه  –

 ( .ٕإلى عسـػ لفع السػصػؿ )  االسخاد كل ما تػعجكنو مغ الخيخ كالذخ نطخً 

كف { ىػ البعث لمجداء , كىع يعمسػف الرمة فمحلظ جيء في ما تػعجك }
التعبيخ عشو بالسػصػلية , كبشاه لمسفعػؿ ألنو السخىػب ال كػنو مغ معيغ مع 

           أنو معخكؼ أنو مسا تػعج بو هللا عمى لداف رسػلو 

                                                           
 . ٓٔ٘/ ٜٔ( يشطخ : حاشية القػنػؼ : (  ٔ
تفديخ  . كحاشية محي الجيغ زاده عمىٚٙ/ ٕٓ( يشطخ : المباب في عمـػ الكتاب : (  ٕ

 . ٗ٘ٗ/ ٛالبيزاكؼ : 
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ا يفخقػف في كقج كتبت ىشا مترمة , أؼ : } إّف { بػ } ما { ألنيع لع يكػنػ 
, كالخسع اصصبلح , كرسع السرحف سشة في ع بيغ الحالتيغ الخس

 السراحف . كىحا قػؿ عاـ ال يتبيغ مشو الدخ الببلغي . 

  مب زب ُّ أنشا نجج قػلو تعالى في سػرة األنعاـ مستأمل كالحؼ يبجك ل

{ أنيا كقعت مفرػلة , كفي آيتي  ٖٗٔ} األنعاـ :  َّ ىبيب نب
 ىي  نيُّكالسخسبلت  َّ حق مف خف حف ُّ الحاريات 

وهللا أعمع  –كقعت مترمة , فسا سّخ ذلظ التغايخ ؟ كالجػاب   َّجئيي
يعػد إلى الدياؽ , أؼ سياؽ كل سػرة , نجج أنو لع يحكخ في  -بسخاد كبلمو 

سػرة األنعاـ شيء يتعمق باآلخخة , أك يترل بيا , كإنسا جاء بعجىا قػلو 
 ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ُّ تعالى : 

 جب هئ مئ خئ حئ  ييجئ ىي ني مي زي

 جح مج  مثحج هت مت خت حت جت هب  خبمب حب

, ففرل } ما يػعجكف { عغ كاقع {ٖٙٔاألنعاـ : } َّ جخ مح
 اآلخخة . 

كلسا كاف الدياؽ في آيتي الحاريات كالسخسبلت عغ أحجاث اآلخخة كأىػاليا 
 كصل ما تػعجكف بيا , فبلؽ كل في مػضعو كراؽ .  مػصػاًل 

ف مغ حيث كاشتسل ىحا السقصع التسييجؼ لمدػرة عمى مجسػعتيغ تختمفا
الفػاصل كرؤكس اآلؼ , فالسجسػعة األكلى تبجأ مغ أكؿ الدػرة إلى قػلو 

, ففػاصل ىحه السجسػعة تتفق في السقاشع  َّ مي زي ري ٰى ُّتعالى : 
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  نيُّكاألكزاف, " كختست ىحه السجسػعة بقفمة ىي سخ الجساؿ كمو 
 . (ٔ") َّ جئ يي ىي

 حت جت  هب  ُّ كقاؿ في الصػر :   َّ جئ يي ىي  نيُّكقاؿ ىشا 
كاآليات كاقعة  َّ حق مف خف حف ُّ كقاؿ في الحاريات :  َّ مت خت

 في أمخ كاحج كحجث كاحج , فسا سّخ ذلظ التغايخ ؟ 

إخباره  (ؽ)تقجميا في سػرة  (الحاريات)قاؿ ابغ الدبيخ : "  اعمع أف سػرة 
سبحانو بالعػدة األخخكاكية كإقامة البخىاف عمى ذلظ ... ثع أعقب بحكخ 

يع مغ الػعيج األخخاكؼ ... ثع استسخت آؼ ىحه مكحبي األمع كما حق عمي
فمسا اشتسمت ,     الدػرة عمى ىحا السشيج مغ ذكخ البعث ... ثع أمخ نبيو

الدػرة عمى أكعاد كجداء أعقبت بالقدع عمى ذلظ مغ صجؽ كعجه سبحانو 
: إلى قػلو َّ  حض جض مص ُّ : عالى ككعيجه , ككقػع الحداب فقاؿكت
{ كتشاسب ٙ-٘ريات : الحا} َّ  خك حك جك مق حق مف خف حف

 ( . ٕالشطع في ذلظ كمو أبيغ تشاسب " )

كأما سػرة الصػر فقاؿ : " القدع فييا مختبط بسا اترل بو ككقع عميو القدع 
 لك اك يق ىق يف ىف ُّ مغ قػلو تعالى خاتسة سػرة الحاريات : 

                                                           
بة, ٔ, طٖٖٔ/ ٔ( خرائز التعبيخ القخآني. دعبج العطيع السصعشي, (ٔ , مكتبة ـك

 ـ. ٕٜٜٔىػ =ٖٔٗٔالقاىخة, 
( مبلؾ التأكيل القاشع بحكؼ اإللحاد كالتعصيل في تػجيو الستذابو المفطي مغ آؼ ( ٕ

يع بغ الدبيخ الغخناشي ,  , دار الكتب العمسية , ٔ, ط/ ٛٗٗ/ ٕالتشديل . ألحسج بغ إبخـا
 ـ . ٕٙٓٓ –ق ٕٚٗٔبيخكت , 



 

2002 

 

 زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك
عمى ىحا بقػلو :  ا{ فأتبع قدسً ٓٙ-ٜ٘الحاريات : }َّ  نن من

 َّمججح حج مث هت مت خت حت جت  هب ُّ إلى قػلو : َّ ين ىنُّ 

,  َّ جئ يي ىي  ني ُّ{ كأما قػلو في السخسبلت : ٛ-ٚ} الصػر : 
فسختبط بسا بشيت عميو سػرة اإلنداف , فإنيا بجسمتيا دارت آياتيا كجخت 

 نثىث مث زث رث يت ُّعمى ما بو ختست مغ قػلو تعالى : 

{ , فتحرل مجخد ٖٔ} اإلنداف : َّ  اك يق ىق يف ىف يث
, فشاسب ة عغ ذكخ الفخيقيغ مسغ كعج كتػعجكلع تخخج الدػر  كعج ككعيج ,

مغ السػاضع , فجاء كل َّ جئ يي ىي  نيُّ: لمقدع اذلظ قػلو جػابً 
 . (ٔ, كال يبلئع الشطع في ثبلثتيا غيخ ما كرد " )الثبلثة عمى ما يشاسب

أنيا تتألف مغ ثبلثة  َّ لك  ُّ كتكذف لشا البشية الرػتية لكمسة 
اء , البلـ { , كصػتيغ ميسػسيغ }الديغ , الخ سيع متػسصة ىي } الأصػات 

{ كىحا التػزيع يػحي بأف تمظ الخياح التاء{ كصػت كاحج مجيػر }األلف
ليدت شجيجة قػية تدػؽ الببلء , كتأتي بالعحاب , كتيمظ الحخث كالشدل , 
بل ىي مبذخة بالسصخ تشقل الدحاب بأمخ هللا , كيؤيج ذلظ أنو " ليذ في 

(. ٕ")فات بالفاءاللة عمى الذجة , فمحلظ عصف عميو العاصمحس اإلرساؿ د

                                                           
 . ٜٗٗ-ٛٗٗ/ ٕ( مبلؾ التأكيل : (  ٔ
,الجائخة ٔ, ط/ ٕ٘( نطاـ القخآف كتأكيل الفخقاف بالفخقاف,عبج الحسيج الفخاىي ص (  ٕ

 ـ . ٕٛٓٓالحسيجية, اليشج , 



 

 

2002 

كىحا القرج الػاضح في استعساؿ الخياح يتجمى في القخآف العطيع باستعساليا 
 .(ٔحيث كردت في الخيخ كالخحسة )

مغ التشاسب مع  اكحيغ نسعغ الشطخ في أصػات ىحه الكمسة نجج نػعً 
, كىي مدتسجة مغ لخياحغشة السيع تقابل صػت ىبػب ادالالتيا , فرػت 

( ٕلة السيع عمى التجسع كاالنزساـ )عغ دال قػة الجيخ كالتػسط ؼيو , فزبًل 
الحؼ يػحي بتجسع اليػاء , ثع يأتي صػت الخاء الحؼ يػصف بالتكخار 
ليػحي بأف تمظ الخياح متكخرة كمدتسخة مخة بعج أخخػ , ككحلظ يػحي صػت 

ساليا الدماني كالسكاني , كيػصف الديغ بيسدو كرخاكتو بديخ الخياح كاستخ 
باتداع الرػت بسخخجو ؼيكػف مجخػ الشفذ معو أكسع , كىحا  الف أيًز األ

 . عيا ككأنيا تشتذخ في أرجاء األرضاالتداع يػحي بانتذار تمظ الخياح كاتدا

كأمػػػا السعشػػػى اآلخػػػخ لمسخسػػػبلت كىػػػػ السبلئكػػػة فتطيػػػخ السشاسػػػبة بػػػيغ بشيتيػػػا 
خػبلؿ أصػػاتيا , فرػفة التكخيػخ فػي صػػت الػخاء  الرػتية كما تجؿ عميو مغ

ترػػػػػػر تتػػػػػابع إرسػػػػػاؿ السبلئكػػػػػة لتبميػػػػػغ أكامػػػػػخ هللا كتشفيػػػػػحىا , كتػػػػػأتي الدػػػػػيغ 
بلئكػػػػػػة كتفخقيػػػػػػا فػػػػػػي كػػػػػػل نػػػػػػػاحي برػػػػػػفيخىا كانبدػػػػػػاشيا لتقابػػػػػػل انتذػػػػػػار الس

(, كبعػػجىا يػػأتي صػػػت األلػػف السسػػجكد السجيػػػر , كىػػػ ممسػػح مػػغ ٖ)األرض

                                                           
سار , األردف , , دار عٗٔ( يشطخ : التعبيخ القخآني, لفاضل صالح الدامخائي , (  ٔ

 ـ . ٕٚٓٓ
( يشطخ: خرائز الحخكؼ العخبية كمعانييا في السعجع الػسيط ػػػػ دراسة كصؽية ( ٕ

يع , إنجكنيديا , ٜٙٔتحميمية عغ السفخدات , عمية مشفخدة   , جامعة مػالنا مالظ إبخـا
 ـ . ٕٓٔٓ

اد , مصبعة اتحٕٔٔ( يشطخ : خرائز الحخكؼ العخبية كمعانييا, حدغ عباس , ( ٖ
 ـ . ٜٜٛٔكتاب العخب, دمذق, 



 

2002 

 

عػبلف الػػػحي ككذػفو كعمػػػه , فػالجيخ مػػغ الرػػفات مبلمػح القػػػة ليشاسػب قػػػة إ 
 ( .  ٔالقػية ) 

مغ اإليحاء عغ  اكإذا تأممشا اآللية الشصؿية ألصػات ىحه الكمسة نجج نػعً 
 اداللتيا , فرػت السيع الحؼ يحجث بانصباؽ الذفتيغ عمى بعزيسا انصباقً 

شخيق فيشحبذ اليػاء في الفع , ثع يأخح اليػاء مدخاه بالخخكج عغ  اتامً 
 ( يػافق أحجاث ىبػب الخياح كانتذارىا .  ٕاألنف ) 

 اكأمػػػػا الػػػػخاء الػػػػحؼ يرػػػػجر بتكػػػػخار ضػػػػخباف المدػػػػاف عمػػػػى مػػػػؤخخ المثػػػػة تكػػػػخارً  
( فيػػجؿ عسػػا يساثمػػو فػػي الصبيعػػة مػػغ صػػػر مخئيػػة تشصػػػؼ عمػػى تتػػابع ٖ)سػػخيعا

الخياح كتحخكيا , كفي نصق الدػيغ يحرػل الرػفيخ كمعػو اليػػاء الخػارج مػغ 
أثشػاء نصقػو يػػحي برػػت الخيػاح , كيػأتي صػػت األلػف الػحؼ يخػخج  الفع في

( ليقابل مػاصمة الخيػاح ٗاليػاء عشج الشصق بو بذكل مدتسخ مغ دكف عائق )
كاسػػػػتسخارىا مػػػػجة زمشيػػػػة معيشػػػػة , كتخػػػػتع الكمسػػػػة برػػػػػت التػػػػاء الػػػػحؼ يحرػػػػل 

مدػاف بانحباس اليػاء عشج التقاء شخؼ المداف بالثشايا العميا , كحيغ يشفرل ال

                                                           
: يا كحججيا. لسكي بغ أبي شالب, تح( يشطخ: الكذف عغ كجػه القخاءات الدبع كعمم( ٔ

 ـ . ٜٗٚٔ, مصبػعات مجسع المغة العخبية , دمذق , ٖٚٔ/ ٔمحي الجيغ رمزاف , 
, دار صفاء ٔ, ط/ ٚ٘ٔ( يشطخ : األصػات المغػية , عبج القادر عبج الجميل , (  ٕ

 ـ . ٜٜٛٔذخ , عساف , لمش
ـ ٕٓٓٓ, دار غخيب لمشذخ , القاىخة , ٖ٘ٗ( يشطخ : عمع األصػات . كساؿ بذخ , (  ٖ

 . 
, دار عسار , عساف ٖٚٔ( السجخل إلى عمع أصػات العخبية  . غانع قجكرؼ الحسج , (  ٗ

 ـ . ٕٗٓٓ, 



 

 

2023 

( كىػػحا يقابػػل قػػػة انػػجفاع الخيػػاح  ٔانفجاريػػا )  اصػػػتً  ايشػػجفع اليػػػاء بقػػػة محػػجثً 
 في الصبيعة . 

يػحي صػت الراد  َّ ىل مل يك ُّ كفي قػلو تعالى : 
؛ (ٕجيجات اليبػب الدخيعات السسخ")في خرائرو الشصؿية بيحه الخياح " الذ

  .و مغ األصػات ذكات التخدد العاليألن

حؿيقتو " قػة أكػستيكية ناجسة عغ سخعة حخكة  كىحا التخدد في
اليػاء في مشصقة التزييق عشج مػضع الشصق , إذ يتع حرخ قجر كبيخ مغ 
اليػاء في ىحه السشصقة فتذتج حخكتو عمى نحػ يجعل تػجيو نحػ نقصة 

( , فالتشاسب قج حرل بيغ سخعة حخكة اليػاء في مشصقة ٖ" ) االخخكج سخيعً 
اؽ ؼيو عمى قػة كيجؿ االستعبلء كاإلشب, الخيح القػية نصقو كبيغ سخعة ىحه

, فالعرف يصمق عمى قػة ىبػب الخيح ألنو حاؿ مغ ىحه الخيح كشجتيا
 . يغ يذتج ىبػبيا فتتحػؿ عمى عػاصفأحػاليا ح

كتطيػػػخ السشاسػػػبة بػػػيغ الفػػػاء كالػػػخيح فػػػي خػػػخكج اليػػػػاء مػػػغ الفػػػع عشػػػج 
ألصػات السيسػسػة كالخخػػة, عغ كػنيا مغ ا نصقيا ليقابل ىبػب الخيح فزبًل 

                                                           
 . ٜٕٗ( يشطخ : عمع األصػات : (  ٔ
 .ٜٖٛٛ( جامع البياف لمصبخؼ :(  ٕ
, دار ٔ, ط/ٛ٘ٔ( األصػات المغػية رؤية عزػية كنصؿية كفيديائية. سسيخ شخيف, (  ٖ

ـ , كلفطة " اكػستيكية" تعشي: األداء المغػؼ, أك المغة ٕٕٓٓكائل لمشذخ, عساف , 
 السشصػقة. 



 

2023 

 

كلػػػػػى لمػػػػػش َفذ كفػػػػػي الثانيػػػػػة كىاتػػػػػاف الرػػػػػفتاف فييسػػػػػا جخيػػػػػاف يحػػػػػجث فػػػػػي األ
 ( . ٔ)لمرػت

ندتػحي داللة ىحه الكمسة  َّ  مم ام يل ُّكعشج قخاءة قػلو تعالى : 
مغ أصػاتيا فجلت عمى ذاتيا بحاتيا إذ تصالعشا صفة التفذي في صػت 

 .  التي معشاىا في المغة االنتذار الذيغ

يحاكي الحؽيف الخارج مع صػت  َّ من زن رن ُّ كفي قػلو تعالى :
الفاء أحج معانييا كىػ الخياح إذ يتكػف ىحا الرػت حيشسا تترل الذفو 
الدفمى بأشخاؼ الثشايا العميا كيشجفع اليػاء الخارج مغ الخئتيغ دكف اىتداز 
األكتار الرػتية بعج أف يزيق مجخػ اليػاء ليدسع ذلظ الحؽيف أك 

عغ اجتساع الذفة مع  ( , فزبًل  ٕالحتكاؾ الحؼ يسشح صفة الخخاكة ) ا
أشخاؼ الثشايا العميا الحؼ يػحي باجتساع الخياح كتكػنيا , كأما صػت القاؼ 
الحؼ يستمظ صفات القػة كاالستعبلء كالقمقمة كالذجة فيشاسب قػة التسييد 

 كالفرل في القدع بكل فارقة بيغ الحق كالباشل . 

نجج أف أصػات ىحه الكمسة  َّ ىن نن ُّتعالى :  كفي قػلو
كميا مجيػرة كشجيجة , كقج أكدبتيا ذائقة سسعية قػية مسا جعل " مراؾبة 

                                                           
, عالع الكتب , ٖ, طٖٗٗ/ ٗ( يشطخ : الكتاب لديبػيو , تح : عبج الدبلـ ىاركف , (  ٔ

 . ٗٓٔكالسجخل إلى عمع أصػات العخبية :   ـ .ٖٜٛٔىػ = ٖٓٗٔ
 . ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ( يشطخ : األصػات المغػية لعبج القادر جميل , (  ٕ
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( يتجمى  ٔالذجة الرػتية لمذجة الجاللية بيغ الرػت كالسعشى الحؿيقي " ) 
 فييا , إذ إف ىؤالء السبلئكة أقػياء أمشاء قادريغ عمى حسل ىحه الخسالة .  

*  *  * 

  

                                                           
, دار السؤرخ , بيخكت ) د ٛ٘ٔ( الرػت المغػؼ في القخآف . دمحم حديغ الرغيخ , (  ٔ

 . ت ( . 



 

2020 

 

 المبحث الثاني ) النقَلب الكهني الدماوي واألرضي {

كلسػا كػػاف مػغ السعمػػػـ أنيػع يقػلػػػف اسػتيداء : متػػى ىػحا الػعػػج ؟ أجيبػػا بقػلػػو 
 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئُّ تعػػػػػػػػػالى : 
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت
. كاآليػػػػػػػػػات الكخيسػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػحا  َّ حط مض  خض حض جض مص

العطيسة الغخيبة التػي تقػع فػي أّكؿ يػػـ الؿيامػة السقصع الجميل ترف األىػاؿ 
, كالسذػػػاىج الغيبيػػػة السفدعػػػة التػػػي تحرػػػل عشػػػج ؾيػػػاـ الدػػػاعة , ككميػػػا تػػػػحي 
بانفخاط عقج ىحا الكػف السشطػر , " كإلى جانب ىحا اليػػؿ فػي مذػاىج الكػػف 

فيػػػػ مػعػػػج الخسػػػل إلػػػى ىػػػحا اليػػػـػ  آخػػػخ مػػػؤجبًل  اعطيًسػػػ اتعػػػخض الدػػػػرة أمػػػخً 
العطػيع الػحؼ يػػحي  الػجعػة , كفػي التعبيػخ تيػيػل ليػحا األمػخلعخض حرػيمة 

 . (  ٔ) بزخامة حؿيقتو"

{ ا الشجػـ شسدت, الفاء في قػلو : } فإذ َّ هئ مئ خئ حئُّ قػلو : 
ألنو لسا " َّ جئ يي ىي  نيُّتفخيع كتفريل لسا أجسل في قػلو : 

و يل بػقػعكيتعممػف بعجـ التعج ,البعث ككاف السخاشبػف يشكخكنو أفاد كقػع
إلى , كاإلنحار بأنو مؤخخ بّيغ ليع ما يحرل قبمو, كزيادة في تيػيمو عمييع

ألف  و؛, كؼيو كشاية رمدية عمى تحؿيقأف تحرل تمظ األحجاث العطيسة
األخبار عغ أمارات حمػؿ ما يػعجكف يدتمـد التححيخ مغ التياكف بو , 

 . (ٕ")َّ مض  خض حض ُّكلحلظ ختست ىحه األخبار بقػلو تعالى :

                                                           
 . ٕٜٖٚ/ ٙ( في ضبلؿ القخآف (  ٔ
 . ٕٗٗ/ ٜٕ/ ٕٔ( التحخيخ كالتشػيخ (  ٕ
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 حئُّ في أكائل الجسل السعصػفة عمى قػلو :  َّ جب ُّكخار كمسة كفي ت
 جب ُّ مع إغشاء الػاك عغ إعادتيا كسا في قػلو تعالى :  َّ مئ خئ

{ ؛ ٜ-ٚيامة : } الؿ َّ مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب
, كإلفادة االىتساـ بسزسػف كل جسمة , كاستقبللو كجعمو إششاب قرج التيػيل

 . (ٔالؿيامة )عبلمة عمى كقػع السػعػد بو في يـػ 

داللة عمى كثختيا, كفي ذلظ داللة  (عػؿفُ )كالشجـػ جسع نجع , عمى زنة 
إذا  ا, كسسي الشجع بحلظ لصمػعو , يقاؿ : نجع يشُجع نجػمً عمى عطسة خالقيا

إذا  اشمع كضيخ , كيقاؿ : نجع الشبت كالشاب كالقخف كالكػكب يشُجع نجػمً 
(, كشسذ الشجـػ ٕجاـ كُنُجع )عمى : أنجع كنجػـ كأن اشمع , كيجسع أيًز 

كمحي نػرىا كصسذ الكتاب , كالصسذ إزالة األثخ بالسحػ , , ذىاب ضػئيا
ثار يقاؿ شسذ الذيء إذا درس كشسذ فيػ مصسػس , كالخيح تصسذ اآل

 (  ٖبسعشى مصسػس )  افتكػف الخيح شامدة , كاألثخ شامدً 

إزالتيا في أىػاؿ يـػ كقج تشػع التعبيخ القخآني كتكخر عغ محػ آثار الشجػـ ك 
 من خن ُّ لو , فتارة يعبخ باالنكجار كسا في قػلو :  االؿيامة تأكيجً 
{ , كاالنكجار كسا يعشي سخعة تداقصيا فإنو  ٕ} التكػيخ :  َّ ين ىن

يػحي بتغيخ معالسيا كذىاب لػنيا عمى سبيل االستعارة بتذبيو ذىاب ضػئيا 
جرة العير الجاؿ عمى بتكجيخ الساء السحىب لرفائو كركنق مشطخه , كك

                                                           
 . ٕٗٗ/ ٜٕ/ ٕٔ( يشطخ : التحخيخ كالتشػيخ  ( ٔ
 . ٚٙ٘/ ٕٔ( يشطخ : لداف العخب : (  ٕ
 . ٖٓٔ/ ٓٔ. كالجامع ألحكاـ القخآف لمقخشبي ٕٙٔ/ ٙ( يشطخ : لداف العخب : (  ٖ
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خبلؼ شسأنيشة الحياة , فالشجػـ السشيخة إذا انفرع رباشيا تشاثخت , كخبا 
 نػرىا , فأضمست كفقجت بياءىا , فتكػف عمى صػرة كجرة بػيزة . 

كتػػارة يعبػػخ بانصسػػاس الشجػػـػ كسػػا فػػي ىػػحه اآليػػة , " كىػػحه اسػػتعارة , كالسػػخاد 
كإذىػػػاب أنػارىػػػا , كإزالتيػػػا عػػػغ  ,محػػػػ آثارىػػػا –وهللا أعمػػػع  –لشجػػػـػ بصسػػػذ ا

الجيات التي كاف يدػتجؿ بيػا كُييتػجػ بدػستيا , فرػارت كالكتػاب السصسػػس 
بػػات حؿيقػػة , شػػكمت سػػصػره كاسػػتعجست حخكفػػو , كالصسػػذ فػػي السكتػ أالػػحؼ 

 ( . ٔكفي غيخىا استعارة")

 ُّ : بيا الشجػـ , كذلظ في قػلو تعالىكتارة يعبخ بانتثار الكػاكب إف قرج 

{ كذلظ عمى سبيل االستعارة ٕاالنفصار : } َّ مم خم حم جم
صيا مغ الدساء بالآللا السكشية التي تقػـ عمى تذبيو إزالة الكػاكب كتداق

ػعو في تأدية شخائق , كىحا مغ تفشغ القخآف الكخيع في التعبيخ , كتشالستداقصة
السعشى الػاحج في دالالت مختمفة, كل داللة تشاسب  , كترخيفتخكيب الكبلـ

 ا, كإضيارً كاإلعجاز لمعخب السخاشبيغفي التحجؼ  ا, إمعانً ػرتيا كسياقياس
كالسمل عغ نفػس  لمدآمة ا, كشخدً ة في أسسى صػرىا, كأعمى مخاتبيالمفراح

؛ في الشفػس مغ جّخاء ىحا التكخار عغ التأكيج كالتقخيخ الستحقق , فزبًل القّخاء
 .  (ٕلتفخيع شأف أىػاؿ ذلظ اليـػ العريب )

                                                           
, عالع الكتب , ٔ, طٖٛ٘( ( تمخيز البياف في مجازات القخآف . لمذخيف الخضي ,  ٔ

 ـ . ٜٙٛٔىػ = ٙٓٗٔ
الشكت في إعجاز القخآف . ألبي الحدغ الخماني , ُشبع ضسغ ثبلث رسائل  ( ( يشطخ : ٕ

, دار السعارؼ ٗ, ط ٕٓٔفي إعجاز القخآف , تح : دمحم خمف هللا , ودمحم زغمػؿ سبلـ , 
 , القاىخة , د . ت .  
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لمسعشى  ا, كأعاد الطخؼ تأكيجً لقجرةسديا عمى أف لفاعمو غاية افجؿ ش
شقت كفتحت  :أؼ َّمب خب حب جب ُّ: زيادة في التخػيف فقاؿ

( , " فإذا ٔمغ ـيكميا ) اككىت أشخافيا كتفخؽ ما كاف ممتحسً , كتجلت أرجاؤىا
أريج بالدساء الجشذ الرادؽ بجسيع الدسػات عمى شخيقة العسػـ الحؿيقي , 

بدسػات مذيػرة عمى شخيقة العسػـ العخفي , كىي الدسػات أك الرادؽ 
الدبع التي يعبخ أىل الييئة عشيا بالكػاكب الديارة جاز أف يكػف فخج 

 الدسػات حجكث أخاديج عطيسة في الكػاكب زيادة عغ شسذ نػرىا . 

كإذا أريج بالدساء فخد معيغ معيػد كىي ما نذاىجه كالؿبة الدرقاء في الشيار 
اليػاء , فسعشى فخجت : فداد عشاصخ الجػ بحيث تريخ ؼيو كىي كخة 

شخائق مختمفة األلػاف تبجك كأنيا شقػؽ في كخة اليػاء كسا في قػلو تعالى : 
, ككل ذلظ مفس إلى انقخاض {ٔ}االنذقاؽ:  َّ حي جي يه ىه ُّ 

 ( . ٕالعالع الجنيػؼ بجسيع نطامو كمجسػع أجدامو " )

جبل , جسع كثخة عمى زنة , الجباؿ جسع  َّ خت حت جت هب ُّ : قػلو
فعاؿ , كجسعيا ىشا لمجاللة عمى كثختيا كعطستيا , كداللة عمى قجرة خالقيا 

( , كندف الجباؿ قمعيا كإزالتيا , مغ  ٖسبحانو كتعالى . كالشدف القمع ) 
,  ا( , فكانت ـباء مشبثً  ٗقػليع ندفت الخيح الذيء , أؼ : اقتمعتو كأزالتو ) 

 يل : جعمت كالحب الحؼ ُيشدف بالسشدف . فمع يبق ليا أثخ . كق

                                                           
 . ٜٓ٘/ ٗ( يشطخ : تفديخ القخآف العطيع البغ كثيخ : (  ٔ
 . ٕٗٗ/ ٜٕ/ ٕٔ( التحخيخ كالتشػيخ : (  ٕ
 . ٕٖٛ/ ٜ( يشطخ : لداف العخب : (  ٖ
 . ٛٚ٘/ ٘ٔ( يشطخ : التفديخ الكبيخ لمخازؼ (  ٗ
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 مت ُّكلسا ذكخ تغييخ الدساء كاألرض ذكخ ما فعل ذلظ ألجمو فقاؿ : 
, كالخسل جسع رسػؿ عمى زنة } ُفُعل { , كأفاد الجسع ىشا  َّ حج مث هت

: قخاءة أبي } كقتت { كيجؿ عميو كجػه , أحجىاالكثخة , ك} أقتت { أصميا 
: أصل الكمسة مغ الػقت , كثالثياكثانييا : أف ( ,  ٔكقتت {بالػاك ) عسخك }

أف كل كاك انزست ككانت ضستيا الزمة , فإنيا تبجؿ عمى االشخاد ىسدة , 
كالدبب ؼيو أف الزسة مغ جشذ الػاك , فالجسع بيشيا يجخؼ مجخػ جسع 

كقج ذكخ  ,( ٕ) , كليحا الدبب كاف كدخ الياء ثؿيبًل  السثميغ ؼيكػف ثؿيبًل 
} كقتت كأقتت { فمع يقجـ إحجاىسا عمى األخخػ , فإذا كانتا  سيبػيو المغتيغ

 ( .  ٖفريحتيغ فاألكلى اتباع الدػاد ) 

قاؿ الخازؼ : " كفي التأقيت قػالف : األكؿ : تبييغ الػقت الحؼ ؼيو يحزخكف 
لمذيادة عمى أمسيع , كىحا ضعيف , كذلظ ألف ىحه األشياء جعمت عبلمات 

: إذا كاف كحا ككحا كانت الؿيامة , كال يميق بيحا لؿياـ الؿيامة , كأنو قيل 
                                                           

.  كالشذخ في ٖٚ٘/ ٕ( يشطخ : الكذف عغ كجػه القخاءات الدبع كعمميا كحججيا : (  ٔ
, دار الكتب العمسية , بيخكت , لبشاف ٕ, طٜٕٙ/ ٕالقخاءات العذخ . لسحسج الجدرؼ  : 

 ـ . ٕٕٓٓىػ = ٖٕٗٔ, 
ىػ , ٕ٘ٗٔ, عالع الكتب, بيخكت , ٖ, طٕٕٕ/ ٖ( يشطخ : معاني القخآف لمفخاء, (ٕ

, دار الحجيث , القاىخة ٕٛٓ/ ٘كمعاني القخآف كإعخابو لمدجاج, تح: عبج الجميل شمبي , 
, دار الكتب العمسية, ٕ, طٖٚ/ ٘ـ, كإعخاب القخآف لمشحاس , ٕ٘ٓٓىػ = ٕٙٗٔ, 

ؤلنبارؼ, ضبصو : البياف في إعخاب غخيب القخآف لـ, ك ٕ٘ٓٓىػ = ٕ٘ٗٔ= =,بيخكت
, شخكة دار الخقع لمصباعة كالشذخ , بيخكت , د . ت, كالتبياف في ٚٓٗ/ٕبخكات ىبػد,  

, دار الجيل , بيخكت , ٕ, طٖٕٙٔ/ ٕإعخاب القخآف لمعكبخؼ, تح : عمي البجاكؼ,  
 ـ.  ٜٚٛٔىػ = ٚٓٗٔ

 . ٖٖٔ/  ٗ( يشطخ : الكتاب لديبػيو (  ٖ
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السػضع أف يقاؿ : كإذا بيغ ليع الػقت الحؼ يحزخكف ؼيو لمذيادة عمى 
في الجنيا , كألف الثبلثة  أمسيع قامت الؿيامة ألف ذلظ البياف كاف حاصبًل 

الستقجة كىي الصسذ كالفخج كالشدف مخترة بػقت ؾياـ الؿيامة , فكحا ىحا 
 بػقت ؾياـ الؿيامة .  ايجب أف يكػف مختًر  التػقيت

كالقػؿ الثاني : أف السخاد بيحا التأقيت تحريل الػقت كتكػيشو , كىحا أقخب 
إلى مصابقة المفع , ألف بشاء التفعيبلت عمى تحريل تمظ الساـيات ,  اأيًز 

فالتدػيج تحريل الدػاد , كالتحخيظ تحريل الحخكة , فكحا التأقيت تحريل 
ثع إنو ليذ في المفع بياف أنو تحريل لػقت أؼ شيء . كإنسا لع الػقت , 

يبيغ ذلظ كلع يعيغ ألجل أف يحىب الػىع إلى كل جانب ؼيكػف التيػيل ؼيو 
أشج ؼيحتسل أف يكػف السخاد تكػيغ الػقت الحؼ يحزخكف ؼيو لمذيادة عمى 
 أمسيع كأف يكػف ىػ الػقت الحؼ يجتسعػف ؼيو لمفػز بالثػاب , كأف يكػف 

كقت سؤاؿ الخسل عسا أجيبػا بو , كسؤاؿ األمع عسا أجابػىع , كأف يكػف ىػ 
الػقت الحؼ يذاىجكف الجشة كالشار كالعخض كالحداب كالػزف كسائخ أحػاؿ 

  .(ٔالؿيامة " )

ُفخجت , كُندفت , كُأقتت , كأجّمت{ بريغة كبشاء األفعاؿ } ُشسدت , ك 
, كصخؼ الحىغ إلى الحجث السجيػؿ ألف القرج االعتبار بحرػؿ الفعل 

نفدو , كاالنتباه إليو , كاالىتساـ بسزسػف الجسمة الفعمية , ال بتعييغ الفاعل 
الحؼ ىػ هللا تعالى , كإف لع يحكخ فيػ ضاىخ معمػـ , مع ما في ذلظ مغ 

(. ٕال يقجر عمييا إال هللا العطيع )الجاللة عمى تعطيع الفاعل , كأنو متعيغ 

                                                           
 . ٛٚ٘/  ٘ٔ( التفديخ الكبيخ : (  ٔ
 . ٕ٘ٗ/ ٜٕ/ ٕٔ( يشطخ : التحخيخ كالتشػيخ : (  ٕ
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عمى صيغة } فّعل { لمجاللة عمى التكثيخ كالسبالغة ,  {ككركد } أقتت كأجمت
 كفي ذلظ تعطيع لتػقيت الخسل كتأجيميا .  

لو ؛ لتحىب الشفذ ؼيو  كجػاب } إذا { مححكؼ لجاللة ما قبمو عميو , تيػيبًل 
كل محىب , كتقجيخه : إذا كاف كحا ككحا كقع ما تػعجكف . كاألصل في 

عل الذخط مباشخة , كلكغ جاء السدشج إليو التعبيخ بأدكات الذخط أف يمييا ف
عمى خبخه الفعمي , ككاف ارتفاعو بفعل مقجر يفدخه  افي ىحه اآليات مقجمً 

الفعل السحكػر بعج السدشج إليو , كذلظ لئليجاز كاالخترار ؛ ألف ذكخه 
مع  امختيغ بسعشى } فإذا شسدت الشجػـ شسدت { ال يحتسمو الكبلـ خرػًص 

ما يفدخه , كلسا في ىحا التقجيع مغ مديج تػكيج تمظ كضػح تقجيخه لػجػد 
األخبار كتقػية الحكع في أذىاف الدامعيغ , فالسدشج في اآليات الدابقة جاء 

  .لزسيخ عائج عمى السدشج إليو  ارافعً 

ئلسشاد مغ حيث إف األفعاؿ }شسدت{, ل ا: أف ؼيو تكخارً كسخ التقػية
األكلى إلى الزسيخ السدتتخ ؼيو : يغ} أقتت { أسشجت مخت {ندفت}فخجت{, }

, نية إلى االسع الطاىخ } الشجػـ{العائج إلى السدشج إليو السقجـ , ثع أسشجت ثا
} الدساء { , } الجباؿ { , كبتكخار اإلسشاد يتقػػ الحكع , كيتقخر في ذىغ 

{ اء الطاىخة عقب أداة الذخط }إذاالدامع كالسخاشب , ىحا عمى إعخاب األسس
فإف في السبتجأ  –كىػ رأؼ الكػفييغ  –ل , أما إذا أعخبت مبتجأ لمفاع انائبً 

لمسخاشبيغ إلى ذكخ الخبخ , بدبب تقجيع السدشج إليو عمى السدشج  اتذػيقً 
سيحجث بذأنو ليمتفت إليو , فيتحقق  جمبًل  االفعمي , كتشبييو عمى أف أمخً 

 الحكع لجيو , كيثبت في ذىشو .    
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قة بأداة الذخط كالتحقق } إذا { ؛ لمتذػيق , كاالستفتاح في اآليات الداب
كلمجاللة عمى تحقق كقػع خصب جمل تشقمب لو نػاميذ الكػف كمو , كأكثخت 
في ىحا السقاـ } إذا { الذخشية ؛ ألف األصل فييا أف تدتعسل في الذخط 
السقصػع بػقػعو , كلسديج مغ التيػيل كالتخػيف ُاصصفي الفعل الساضي 

لمجاللة عمى تحقق  اسذاىج السدتقبمية يػـ الؿيامة ؛ قرجً لمتعبيخ عغ ىحه ال
, فكأف تمظ ليا برػرة الػاقع اكقػع مجلػالتيا كتأكيج حرػليا , كترػيخً 

, فأصحابيا عايشػا أىػاليا التي لصالسا  ااألحػاؿ الخىيبة قج كقعت حقً 
استبعجكا كقػعيا , كأنكخكا حرػؿ تفاصيميا السفدعة , ككأنسا ىي قرة 

 ا, خرػًص ـ التخىيب كالتخػيفألخح العطة مشيا , كذلظ أقػػ في مقاتقز 
ال مشاص مغ تحقق كأف الحجيث صادر مسغ ال شظ في صجؽ أخباره , ك 

, فيي استعارة تبعية في زمغ الفعل ال في حجثو تقػـ عمى كقػع ما يخبخ بو
 .  لسدتقبل بالساضي في تحقق الػقػع تذبيو ا

*  *  * 

ىػ لمتعطيع كالتفخيع كالتيػيل  َّ جخ  مح جح مج ُّ  كالتشكيخ في قػلو :
( , ٔكالتعجيب مغ ىػلو , كالتذػيق إلى معخفتو , أؼ : ألؼ يػـ عطيع , )

                                                           
, ٜٖٚ/  ٛ, كالبحخ السحيط: ٚٔ٘/ ٗ, كالكذاؼ ٜٕٚ( يشطخ: تأكيل مذكل القخآف: (ٔ

, كتفديخ الثعالبي , السدسى ٖٛٗ/ ٙ, كتفديخ أبي الدعػد : ٜٚ٘/ ٘ٔكالتفديخ الكبيخ: 
/ ٘لقخآف, لئلماـ الثعالبي , تح: عمي دمحم معػض كآخخكف, الجػاىخ الحداف في تفديخ ا
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, ال كػنو مغ معيغ , ألف السقرػد تحقيق األجل؛ كبشى الفعل لمسجيػؿ
  .(ٔعمى أف السعيغ لو معمـػ أنو هللا الحؼ ال يقجر عميو سػاه ) اكتشبييً 

ية كالتي بعجىا في صػرة االستفياـ كجػابو لمتعطيع كالتيػيل كقج سيقت اآل
كالتعجيب , كأصل السعشى : أخخت ىحه األمػر ليػـ الفرل , كىحا الشػع مغ 
الجسل االستفيامية في معشى تقجيخ القػؿ , كالسعشى أف مغ عطسة ىحا اليـػ 

ر أنو ُيدأؿ عشو ؼيقاؿ : ألؼ يـػ أخخت ىحه األمػ  اكىػلو ككػنو عجبً 
مغ } ألّؼ  العطيسة اليائمة العجيبة ؟ ؼيجاب عغ ىحا الدؤاؿ بقػلو مبجاًل 

( , كلحا تخؾ العصف, ثع ٕليػـ التأجيل ) ابيانً  َّ حس جس مخ ُّ  { :يػـ
 خص حص ُّبقػلو :  , ثع زاده تيػيبًل  َّ مس خس ُّ: ىػلو كعطسو بقػلو

ل كشجتو كميابتو , ككضع , أؼ : كما عمسظ بيـػ الفر َّ جض مص
فرل { مػضع الزسيخ } ما ىػ { لديادة التفطيع كالتيػيل الالطاىخ }

 ( . ٖالسقرػديغ مغ الكبلـ ) 

كتػافقت فػاصل اآليات الدت عمى حخؼ كاحج كىػ التاء الداكشة بسا يحسمو 
مغ ىسذ يتشاسب كالسػقف السييب , حيث تشتيي حخكة الحياة األكلى في 

ػس كالػجػـ الحؼ يغذى الكػف , كاإليحاف بديصخة الخػؼ كالجىذة عمى الشف

                                                           
 . ٕٗٛ/  ٛ( يشطخ : نطع الجرر في تشاسب اآليات كالدػر : (  ٔ
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 . ٕٕٓٙ/ ٚٔ. كمحاسغ التأكيل : ٜٕٔٔ/ ٗكمجارؾ التشديل : 
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الشاس , بدبب األكضاع الغخيبة كالسخيفة التي صار إلييا , مسا كاف لو 
تػافق إيقاعي حدغ , كتػازف صػتي عجيب عشج التبلكة تميغ لو القمػب , 

بالتذابو في بشية كحجات  اكتمح لدساعو اآلذاف , كيدداد حدغ الفػاصل حدشً 
فكميا ابتجأت بجاية متذابية بحخؼ تخكيب اآليات كشػليا كعجد كمساتيا , 

لسا لع  االذخط } إذا { كعمى كزف كاحج بحيث يأتي االسع يعؿبو الفعل مبشيً 
 يدّع فاعمو . 

 –ندفت  –الدساء  –كسا نبلحع تكخار صػت الرفيخ }الديغ{ في }شسدت 
في الدسع  اشجيجً  افي الرػت كأزيدً  اصارمً  اكىحا الرػت يستمظ نغسً , الخسل{

أىػاؿ يػـ الفرل إذ يحجث بجخسو الذجيج ىحا ىدة شعػرية تحرل  يتفق مع
في الشفذ كىػ أليق شيء بسػضػع الدػرة كمذاىجىا العشيفة , كتبخز 

جت فخ  ػػشسدت شاسبة بيغ صفة االنفجار في صػت }التاء{ في األفعاؿ: }الس
, كندف الجباؿ, ندفت { ػػػ , كتجؿ ذقاؽ الدساء, كانكقػة حجث شسذ الشجـػ

 .(ٔ)عمى نياية الحجث كاكتسالو اأيًز 

( , فحكخ ما يقع ؼيو مغ الذجة فقاؿ : ٕكلسا ىّػؿ أمخه أعؿبو بتيػيل ثالث )
, كىػ استئشاؼ لتيجيج السذخكيغ , كتيػيل  َّ حط مض  خض حضُّ

يػـ الفرل في نفػسيع ليححركه , كىػ مترل في السعشى بقػلو تعالى : 
 الكبلـ كسياقو . يقتزيو تدمدل  انطسي   اترااًل  َّ يي ىي  نيُّ

                                                           
, مكتبة الخشج , الخياض , ٖٛ( اإلعجاز الرػتي في جدء عّع . أناىيج الحخيخؼ , (  ٔ

 ـ . ٕٙٓٓ
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 َّ حط مض خض حض ُّ: " فسػقع جسمة ابغ عاشػر قاؿ
التأخخ , كإنسا قجمت  َّ مئ خئ حئ ُّابتجاء الكبلـ , كمػقع جسمة 

لتؤذف بسعشى الذخط , كقج حرل مغ تغييخ الشطع عمى ىحا الػجو أف 
بسشدلة التحييل فحرل في ىحا  َّ مض خض حض ُّصارت جسمة 

 ( .  ٔالشطع أسمػب رائع , كمعاف بجائع " )

 حض ُّ( . قاؿ سيبػيو : " كأما قػلو تعالى ججه ٕكالػيل شجة الذخ كحمػلو ) 
ألف الكبلـ بحلظ  ؛ال يشبغى أف تقػؿ إنو دعاء ىيشا فإنو َّ خضمض

بكبلميع , كجاء القخآف عمى , كلكغ العباد إنسا ُكّمسػا قبيح, كالمفع بو قبيح
  خض حض ُّ, فكأنو وهللا أعمع قيل ليع : عمى ما يعشػف , ك لغتيع

 ألف ىحا الكبلـ إنسا ؛ىؤالء مسغ كجب ىحا القػؿ ليع :أؼ ,َّ مض
: ىؤالء مسغ دخل في الذخ كاليمكة ككجب يقاؿ لراحب الذخ كاليمكة, فقيل

 ( . ٖليع ىحا " ) 

كالػيل مرجر ال فعل لو مغ لفطو , كلع يجيء مغ ىحه السادة التي فاؤىا 
يثشى كال يجسع , كيقاؿ : كيمو  , كاليشيا ياء إال كيل ككيح ككيذ ككيبكاك كع

كإذا  ,{كيجسع عمى كيبلت قاؿ امخؤ الؿيذ } فقالت لظ الػيبلت إنظ مخجمي
 مج حج  مث هت ُّ : أضيف كيل فاألحدغ ؼيو الشرب, قاؿ تعالى

                                                           
 . ٕٚٗ/  ٜٕ/  ٕٔ( التحخيخ كالتشػيخ : (  ٔ
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إذا أضيف ال  , كزعع بعزيع أنو{ٔٙ}شو:  َّ جس مخ جخ مح جح
 ( . ٔ, كإذا أفخدتو اختيخ ؼيو الخفع ) يجػز ؼيو إال الشرب

في األصل مرجر , كعجؿ بو إلى الخفع  –كسا سبقت اإلشارة إليو  –ػيل كال
 ( .  ٕلمجاللة عمى ثبات معشى اليبلؾ كدكامو لمسجعػ عمييع  ) 

كقػػج كػػخر ىػػحا التيػيػػل فػػي تدػػعة مػاضػػع ُأخػػخ عقػػب كػػل مذػػيج مػػغ مذػػاىج 
اإللييػػػػػة لسديػػػػػج التأكيػػػػػج  اآلخػػػػػخة , أك كصػػػػػٍف لػػػػػو , أك فعػػػػػل داٍؿ عمػػػػػى القػػػػػجرة

عمػػى  ا, كلػػػ لػػع يكػػخر كػػاف متػعػػجً  ا( , فػػبل يكػػػف تكخارىػػا مدػػتيجشً ٖيػػخ)كالتقخ 
 بعس دكف بعس . 

نو أل ؛ي ىحه الدػرة عشج كل آية لسغ كحب: " ككخر الػيل فقاؿ القخشبي
سػػ تكحيبو  افإف لكل مكحب بذيء عحابً  ,قدسو بيشيع عمى قجر تكحيبيع

, (ٗو بغيخه .. " )مغ تكحيب ابذيء آخخ , كرب شيء كحب بو ىػ أعطع جخمً 
مغ التكحيب  ا: " كفائجتو : تحقيق الػيل بيع , كتأكجه ؛ تححيخً كقاؿ الصػفي

 ( .  ٘" )  امشو أك زجخً  اكتشفيخً 
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كقج أكحت أصػاتيا السجيػرة القػية بالسعشى , فرػت الػاك الحؼ يشصق 
, ( يػحي بتجسع الكفارٔيغ إلى بعزيسا في كضع استجراجي )بانزساـ الذفت

كىع يداقػف  انجفاع الذفتيغ إلى األماـ ؼيو يرػر حالة السكحبيغ ككأف
, ػيل ىحا العحابمع ش ا( , كجاء السج في الياء متآزرً ٕلؤلماـ نحػ الجحيع )

 .لذأنو ليرػر العحاب الذجيج األمخه , كتفخيسً  اكانتيت بالبلـ السفخسة تعطيسً 

 َّ حط مض  خض حض ُّكالستأمل يجج في السقصع األكؿ أف جسمة 
في مػاجية , كىحا اإلنحار جاء التحكيخ بالشعع كاألحػاؿ الكػنيةجاءت بعج 

. كفي السقصع الثاني جاءت بعج التيجيج كالكذف عغ اليػؿ الدائج في الكػف 
, كاآلخخيغ كىع كفار مكة مرارع الغابخيغ األكليغ كعاد كثسػد كغيخىسا ,

ي السقصع الثالث . كف سشة هللا في كل مجـخ , كلغ تجج لدشة هللا تبجيبًل 
جاءت لتحكيخىع بخمقيع كإنذائيع مغ ماء مييغ , يػدع في قخار الخحع 

بشعع هللا عمييع  اليع كتحكيخً  االسكيغ , إلى قجر معمػـ كأجل مخسػـ , تػبيخً 
 كآثار قجرتو فييع .  

تػػػػػػبيخ كتخػيػػػػػف مػػػػػغ  َّ حط مض  خض حض ُّ" كفػػػػػي قػلػػػػػو ىيشػػػػػا 
عطع كػاف كفخانيػا أفحػر . كالثػاني كجييغ : أحجىسا : أف الشعسة كمسا كانت أ 

: أف القػػادر عمػػى اإلبػػجاء أقػػجر عمػػى اإلعػػادة , فػػالسشكخ ليػػحا الػػجليل الػاضػػح 
( . كفي السقصػع الخابػع يعػجد هللا سػبحانو كتعػالى عمػييع  ٖيدتحق التػبيخ " ) 

                                                           
 . ٚ٘ٔ( يشطخ : األصػات المغػية : (  ٔ
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,  اتحتزػػغ بشييػػا أحيػػاء كأمػاتًػػ انعػع اآلفػػاؽ بعػػج ذكػػخ األنفػػذ , فػاألرض كفاتًػػ
امخات الثابتػػػات تتجسػػػع عمػػػى قسسيػػػا الدػػػحب , كتشحػػػجر عشيػػػا كالخكاسػػػي الذػػػ

تػػجبيخ ؟ مدػػاقط السػػاء العػػحب , أؼيكػػػف ىػػحا إال عػػغ قػػجرة كتقػػجيخ , كحكسػػة ك 
 . أؼبعج ىحا يكحب السكحبػف؟

" كلسا كصمت أدلة الداعة في الطيػر إلى حج ال مديج عميو , كحكع عمى 
السخاشب أف يؤمغ فمع السكحبيغ بالػيل مخة , كأكج بثبلث , فكاف مغ حق 

يع ل ايؤمغ أمخ بسا يجؿ عمى الغزب فقاؿ تعالى في السقصع الخامذ معّمسً 
 اتبكيتً  َّ نث مث  زث رث يت ىت نت ُّ: بسا يقاؿ ليع يػـ الؿيامة

, جاء  اكشجيجً  اكعريبً  كميػاًل  ا. كلسا كاف ىحا األمخ عطيسً كتيػيبًل  اكتقخيعً 
 .  (ٔ")َّ مض  خض حض ُّالتعقيب السعيػد في السقصع الدادس 

عخض اليػؿ السادؼ في  بعجاستكسل السذيج في السقصع الدابع ك 
كالكبت  ,ؿ الشفدي الحؼ يفخض الرست الخىيب, بعخض اليػ صػرة جيشع

 ىن ُّ, الحؼ ال يتخممو كبلـ كال اعتحار , كالخذػع السييب)السخعب( الخعيب
, , فقج انقزى كقت الججؿ َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 ( .  ٕ)  َّ مض  خض حض ُّكمزى كقت االعتحار 

ثع أشار في السقصع الثامغ لسديج التيجيج كالتػبيخ إلى اليػـ السحكػر بقػلو : 
أييا  َّ هب ُّثع أكضح ىحه الجسمة بقػلو :  َّ خبمب حب جب ُّ

الستأخخكف , كاألكليغ , ألف الفرل بيغ الخبلئق ال يجػز إال بإحزار 
                                                           

 . ٕٚٛ/ ٛ: ( نطع الجرر (  ٔ
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كحقخ  َّ حج مث هت  مت خت ُّ الكل, ثع عّجدىع كحّقخ أمخىع بقػلو :
لعحاب الخكحاني فميحا عؿبو أمخىع , كىحا التعجيد كالتخجيل مغ جشذ ا

 . َّ مض  خض حض ُّ: بقػلو

فإذا انتيى مذيج التأنيب في السقصع لمسجخميغ اتجو الخصاب في السقصع 
التاسع بالتكخيع لمستقيغ فداد في حدختيع كغسيع بتعجيج ما أعجه هللا لمسصيعيغ 

الفػاكو بجؿ ضبلليع التي ال ركح فييا , كال الستقيغ مغ الطبلؿ كالعيػف ك 
مغ جشذ العحاب الخكحاني بالشدبة  اتغشي عغ الحخ كالعصر , كىحا أيًز 

لمكافخيغ حيغ يخكف الحيغ اتقػا الذخؾ في الشعيع السؿيع , كلحا أردفو بقػلو : 
 .  َّ مض  خض حض ُّ

سا أف كالعاشخة : " لمتأكيج داللة عمى أف ليع مغ الػيل ما ال يشتيي , ك
, فإف  االػاحج ال يشتيي عمى أنيا لػ كانت كميا لتأكيج األكؿ لكاف ذلظ حدشً 

مغ كحبظ في أشياء مغ الببلغة أف تقخره بػاحجة مشيا , ثع تقػؿ لو عشج ؾياـ 
الجليل } كيل لظ { , ثع تفعل ؼيسا بعجه كمو كحلظ كتعيج عميو ذلظ القػؿ 

اللة عمى أف الػيع قج بمغ مشتياه , لػقػع معشاه د الو كتحؿيقً  ابعيشو تأكيجً 
لمتشرل مشو , كالبعج عشو , كذلظ في  اكالفجػر كانقصاع العحر لع يجع مػضعً 

 . (ٔكبلـ العخب شائع معخكؼ سائغ " )

*  *  * 
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 المبحث الثالث : ) دلئل قدرة هللا الباىرة (

ج مغ كلسا أقدع عمى كقػع الػعج كالػعيج أتبعو داللة أجمى مشيا بسا يذاى
 جغ مع جع مظ ُّعمى مغ يكحب بو  اخخاب العالع الشفدي , فقاؿ مشكخً 

 خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ
, فاآلية استئشاؼ بخصاب مػجو لمسذخكيغ , كاالستفياـ   َّ  مكلك

( , كؼيو انتقاؿ مغ كصف أحػاؿ اليـػ اآلخخ  ٔلمتيجيج كالػعيج كاإلنكار ) 
 إلى خصاب السذخكيغ السكحبيغ السشكخيغ لمبعث . 

كقاؿ ابغ عاشػر : " كاالستفياـ لمتقخيخ , كىحا االستفياـ ىػ استجالؿ عمى 
 َّ مع ُّ( , كالتعخيف في  ٕإمكاف البعث بصخيقة ؾياس التسثيل " ) 

 , كالسخاد جسيع أمع الذخؾ الحيغ كانػا قبل مذخكي عرخ الشبػة . لمعيج

لمتخاخي الختبػي ؛ ألف  َّ خف  حف جف مغ ُّفي قػلو :  َّ مغ ُّك 
, كألنػػػو الغػػػخض مػػػغ سػػػػؽ ىػػػحا أىػػػعن مػػػغ اإلخبػػػار عػػػغ أىػػػل السحذػػػخ التيجيػػػج 

شػػػج مشػػػو . كالجسيػػػػر أ, كألف إىػػػبلؾ اآلخػػػخيغ مدػػػبػؽ بػػػإىبلٍؾ , فيػػػػ الكػػػبلـ

                                                           
( يشطخ : التبياف في عمع السعاني كالبجيع كالبياف . لذخؼ الجيغ حديغ الصيبي , تح : (ٔ

ـ . ٜٚٛٔ –ق ٚٓٗٔ, عالع الكتب , بيخكت , ٔ, ط/ ٙٙٔىادؼ عصية اليبللي , 
يعقػب يػسف بغ دمحم الدكاكي , تح : عبج الحسيج ىشجاكؼ  كيشطخ : مفتاح العمـػ . ألبي

 ـ . ٕٔٔٓ, دار الكتب العمسية , لبشاف , ٕ, ط/ ٜٚٔ, 
 . ٕٛٗ/  ٜٕ/  ٕٔ( التحخيخ كالتشػيخ : (  ٕ
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( , أؼ : ثػع نحػغ نتػبعيع , كػحا  ٔ, )  ااسػتئشافً  َّ جف ُّعمى رفع العيغ 
ألف العصػػػف يػجػػػب أف يكػػػػف  ؛ػ البقػػػاء , كقػػػاؿ : " كلػػػيذ بسعصػػػػؼقػػػجره أبػػػ
: أىمكشػػا األكلػػيغ , ثػػع أتبعشػػاىع اآلخػػخيغ فػػي اليػػبلؾ , كلػػيذ كػػحلظ ؛  السعشػػى

( كرده الدػػسيغ الحمبػػي بقػلػػو : " كال حاجػػة  ٕألف ىػػبلؾ اآلخػػخيغ لػػع يقػػع " ) 
 افػػي كجػػو االسػػتئشاؼ إلػػى تقػػجيخ مبتػػجأ قبػػل الفعػػل , بػػل نجعػػل الفعػػل معصػًفػػ

ئشاؼ , كيػجؿ عمػى ىػحا االسػت َّ جع مظ ُّعمى مجسػع الجسمػة مػغ قػلػو : 
  .(ٖ) بج هللا ثع سشتبعيع بديغ التشؽيذ"قخاءة ع

 مظ ُّمػقع البياف لجسمة  َّ جك مق حق مف ُّككقعت جسمة 
, كىػ كالتحييل يبيغ سبب كقػع  َّ حف جف مغ جغ مع جع

إىبلؾ األكليغ , كأنو سبب إليقاع اإلىبلؾ بكل مجـخ . كلحا كرد بالفرل 
كحلظ نفعل  قاؿ : لساذا ىمكػا ؟ فقيل : مغ غيخ عصف , كأف قائبًل 

{ كذكُخ كصف }السجخميغ , فبيغ الجسمتيغ شبو كساؿ اتراؿ,السجخميغ ب

                                                           
. كمعاني القخآف ٖٕٕ/ ٖ. كمعاني القخآف لمفخاء : ٛٔ٘/ ٗ( يشطخ : الكذاؼ : (  ٔ

. كالبحخ السحيط : ٛٓٗ/ ٕب القخآف لؤلنبارؼ . البياف في إعخإٛٓ/ ٘كإعخابو لمدجاج 
. كالتفديخ الكبيخ : ٘٘ٗ/ ٙ. كالجر السرػف : ٛٔٗ/ ٘. كالسحخر الػجيد : ٜٖٚ/ ٛ

ٔ٘ /٘ٛٓ . 
/ ٕٓ. كالمباب في عمـػ الكتاب : ٕٗٙٔ-ٖٕٙٔ/  ٕ( التبياف في إعخاب القخآف : (  ٕ

ٕٚ  . 
, كحاشية القػنػؼ: ٓٛ٘/  ٘ٔ , كيشطخ: التفديخ الكبيخٙ٘ٗ/  ٙ( الجر السرػف: ( ٖ

, ٕٜٔ/  ٘ٔ/  ٓٔ, كركح السعاني: ٕٚ/ ٕٓ, كالمباب في عمـػ الكتاب: ٘ٔ٘/ ٜٔ
 . ٕٖٔ/ ٓٔ, كالجامع ألحكاـ القخآف: ٛٓٗ/ ٗكفتح القجيخ: 
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( . كاإلشارة في قػلو ٔإيساء إلى أف سبب عقابيع باإلىبلؾ ىػ إجخاميع )
{ , أؼ مثل ذلظ الفعل } كحلظ { إلى الفعل السأخػذ مغ }نفعلتعالى : 

  .(ٕالفطيع نفعل بيع )

خ ككقف عمى أصل الخمقة التي يقتزي ك  يغ ذَ كلسا ذكخ إفشاء األكليغ كاآلخخ 
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّالشطخ فييا فقاؿ تعالى : 

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم
 ( .  ٖ)  َّ  خي

لمتقخيخ , كجيء بو  َّ مل خل ُّكاالستفياـ في قػلو تعالى : 
عمى شخيقة تعجاد الخصاب في مقاـ التقخيع كالتػبيخ , كجاء تكخار االستفياـ 

يتيغ دكف عصف ألف مقاـ التقخيخ كالتقخيع يقتزي ذلظ , فيػ شبيو في اآل
 ( .  ٗبدخد األعجاد أك الحخكؼ الستتالية ؛ لحا كاف حقو تخؾ العصف ) 

كالساء السييغ : نصفة ضعيفة , قاؿ ابغ فارس : " السيع كالياء كالشػف أصل 
لساء ( , ككصف الشصفة با ٘صحيح يجؿ عمى احتقار كحقارة في الذيء " ) 

 السييغ لتحكيخ اإلنداف بأصمو حتى يشأػ عغ االستكبار كالغخكر بشفدو . 

                                                           
 . ٜٕٗ/  ٜٕ/  ٕٔ, كالتحخيخ كالتشػيخ : ٜٖٚ/  ٛ( يشطخ : البحخ السحيط : ( ٔ
. كفتح ٕٜٔ/  ٘ٔ/  ٓٔ, كركح السعاني : ٜٖٗ/  ٙ( يشطخ : تفديخ أبػ الدعػد : (  ٕ

 . ٛٓٗ/ ٗالقجيخ : 
 . ٕٙٛ/ ٛ,  كنطع الجرر : ٜٖٚ/ ٛ( يشطخ : البحخ السحيط : (  ٖ
 . ٖٓٗ/  ٜٕ/  ٕٔ( يشطخ : التحخيخ كالتشػيخ : (  ٗ
 , دار الفكخ . ٖٕٛ/ ٘( مقاييذ المغة . البغ فارس , تح : عبج الدبلـ ىاركف : (  ٘
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تفريل لكيؽية الخمق عمى  َّ جن يم ىم مم خم ُّكقػلو تعالى : 
سبيل اإلدماج مع مشاسبتو , إذ ؼيو داللة عمى القجرة عمى إعادة الخمق , 

, كالقخار السكيغ َّ ىه مه جه ُّكلحلظ ذيمو سبحانو كتعالى بقػلو : 
: صفة مدتقخ مكيغ حريغ , فيػ في األصل : قخار(, كالسعشىٔحع )ىػ الخ 

لسدتقخ , كصف بو السحل مبالغة كسا عبخ عشو بالقخار , فإف الخحع ليذ 
ككصف الخحع بالقخار السكيغ ىيشا لمجاللة عمى  ,( ٕبقخار , بل مدتقخ ؼيو )

متشاف الثبػت كالخسػخ كاالستقخار , كىحا عمى سبيل الخعاية كالعشاية كاال
 كالخحسة بالسخمػؽ .

فاالختبلؼ بيشيسا  { ,ة تػضيف رائع لؤلصػات في كمستي }مييغ , مكيغكثس
{ , فالياء صػت ضعيف " فإذا كاف أحج يكسغ في صػت }الياء , كالكاؼ

الرفات الزعيفة في حخؼ كاف ؼيو ضعف , كإذا اجتسعت ؼيو كاف ذلظ 
ؽية , ككل كاحجة مغ أضعف لو كالياء التي ىي ميسػسة رخػة مشفتحة خ

ىحه الرفات مغ صفات الزعف في الحخؼ ؛ كلحلظ بيشت الياء بػاك مخة , 
كخفائيا في قػلظ : } رماىػ { كبياء مخة . زيج ذلظ بعجىا لزعفيا 

ع يفعل ذلظ بذيء مغ الحخكؼ عراىػ { , ك} بيي {ك } فييي { كلك}
ػ الزعيف ( , كىحه الرفات تشاسب معشى } السييغ { , كى ٖ" ) غيخىا

                                                           
, كتفديخ القخآف البغ ٜٖٚ/ ٛ, كالبحخ السحيط : ٜٖٙٛ/ ٓٔجامع البياف :  ( يشطخ :(ٔ

 . ٖٜٔ/ ٘ٔ/ ٓٔ, كركح السعاني : ٕٜٕٔ/ ٗ, كمجارؾ التشديل : ٜٔ٘/ ٗكثيخ : 
 . ٙٔ٘/ ٜٔ( يشطخ : حاشية القػنػؼ عمى تفديخ البيزاكؼ : ( ٕ
حخكؼ كمخارجيا كصفاتيا ( الخعاية لتجػيج القخاءة كتحقيق لفع التبلكة بعمع مخاتب ال(  ٖ

, دار ٖ, ط ٜٔٔ -ٛٔٔكألقابيا . لسكي بغ أبي شالب , تح : أحسج حدغ فخحات , 
 عسار , عّساف . 
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الحقيخ . كأما } مكيغ { فقج ناسبت صفة الذجة } االنفجارية { في الكاؼ 
كىي مغ عبلمات قػة الحخؼ في معشاه , فالسقرػد بو مكاف حخيد حريغ 

 مغ التعخض مسا يفدجه مغ اليػاء كغيخه .     اسالسً  ايتسكغ ؼيو الساء محفػضً 

 ىم مم خم ُّ:  لمتفخيع عمى قػلو تعالى َّ ين ُّكالفاء في قػلو : 
 مه جه ُّ, كالفاء في قػلو تعالى :  َّ ىن من  خن حن جن يم
{ فيي تفخيع إلنذاء الثشاء , أؼ فجؿ عمى قػلو : }فقجرنا المتفخيع أيًز  َّ ىه

تقجيخنا عمى أنشا نعع القادركف . كىحا تشػيو بحلظ الخمق العجيب بالقجرة , 
 تعالى الجالة كعبلمة الجسع لمتعطيع لسشاسبة ما أتت بو اآليات مغ أفعاؿ هللا

 ( .   ٔعمى القجرة , كلسشاسبة مقاـ الثشاء كالسجح ) 

عػػػػػامخ كالكدػػػػػائي , كقػػػػػخأ نػػػػػافع كابػػػػػغ بػػػػػالتخؽيف َّ ين ُّكقػػػػػخأ الجسيػػػػػػر 
كتػجيػػػو ذلػػػظ : أمػػػا قػػػخاءة التذػػػجيج فػػػالسعشى : أنػػػا ( ٕ){: }فقػػػّجرنابالتذػػػجيج, أؼ

 رن ُّ : ػلػػػوفػػػشعع السقػػجركف لػػو نحػػغ, كيتأكػػػج ىػػحا الػجػػو بق اقػػجرنا ذلػػظ تقػػجيخً 
, كألف إيقػػاع الخمػػق عمػػى ىػػحا التقػػجيخ {ٜٔ}عػػبذ:  َّننىن من زن

فحدغ ذكخه في مػضػع ذكػخ السشػة , كالتحجيج نعسة مغ السقجر عمى السخمػؽ 
  . (ٖكالشعسة )

                                                           
 . ٕٖٗ/  ٜٕ/  ٕٔ( يشطخ : التحخيخ كالتشػيخ : (  ٔ
. كالشذخ في ٖٛ٘/ ٕ( يشطخ : الكذف عغ كجػه القخاءات الدبع كعمميا كحججيا : (  ٕ

. كمعاني القخآف لمفخاء : ٜٕٗ. كمعاني القخآف : لمكدائي : ٜٕٚ/  ٕالقخاءات العذخ : 
ٖ  /ٕٕٖ . 
 . ٔٛ٘/ ٘ٔ. كالتفديخ الكبيخ ٛٔ٘/  ٗ( يشطخ : الكذاؼ : (  ٖ
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كأما القخاءة بالتخؽيف ففييا كجياف : األكؿ : أنو مغ القجرة أؼ فقجرنا عمى 
ف حيث خمقشاه في أحدغ خمقو كترػيخه كيف شئشا كأردنا فشعع القادرك 

 ( .  ٔالرػر كالييئات ) 

كالثػاني : أنػػو يقػػاؿ : قػػجرت الذػػيء بػالتخؽيف عمػػى معشػػى قجرتػػو , قػػاؿ الفػػخاء 
العخب تقػؿ : ُقِجر عميو السػت , كُقّجر عميو السػت . قػاؿ الكدػائي كالفػخاء : 

. (ٕ){  اكىسا لغتاف بسعشى كاحج , قاؿ تعالى : } فسيل الكافخيغ أميميػع ركيػجً 
كيػػػأتي صػػػػت القػػػاؼ القػػػػؼ برػػػفاتو " فيػػػػ حػػػخؼ قػػػػؼ مػػػتسكغ ؛ ألنػػػو مػػػغ 

( فػي قػلػػو  ٖالحػخكؼ السجيػػرة الذػجيجة السدػتعمية , كمػغ حػخكؼ القمقمػة " ) 
جسيمػػػػػة عمػػػػػى  ليزػػػػػفي بجخسػػػػػو ضػػػػػبلاًل  َّ مه جه ين ُّتعػػػػػالى : 

السعشى " تسثمت بالحكسة العميػا التػي تتػػلى كػل شػيء بقػجره فػي إحكػاـ مبػارؾ 
. قػػاؿ األزىػػخؼ : "  ا( , ألنػػو مػػغ أمػػتغ الحػػخكؼ كأصػػحيا جخًسػػ ٗ) جسيػػل " 

 (  ٘؛ ألنيسا أشمق الحخكؼ " ) ؼ ال تجخبلف عمى بشاء إال حدشتاهالعيغ كالقا

كلسا دؿ بابتجاء الخمق عمى تساـ قجرتو أتبعو الجاللة بانتياء أمخه كأثشائو كما 
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّدبخ فييسا مغ السرالح فقاؿ : 

                                                           
 . ٔٛ٘/ ٘ٔ( يشطخ : التفديخ الكبيخ : (  ٔ
. كجامع البياف لمصبخؼ ٖٕٕ/ ٖ. كمعاني الفخاء : ٜٕٗ( يشطخ : معاني الكدائي : (  ٕ

 . ٗٚ/ ٕٓ.  كالمباب : ٚٗ/ ٘إعخاب القخآف لمشحاس : . ك ٜٖٙٛ/  ٓٔ: 
 . ٔٚٔ( الخعاية : (  ٖ
 . ٖٜٖٚ/ ٙ( في ضبلؿ القخآف : (  ٗ
, ٔ, ط ٖٛ/ ٔ( تيحيب المغة, لسحسج بغ أحسج األزىخؼ , تح : دمحم عػض مخعب , (  ٘

 ـ .ٕٔٓٓدار إحياء التخاث العخبي , بيخكت , 
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 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ
 .  َّربزب

: الكاؼ كالفاء كالتاء أصل  : " الكفات مغ كفتقاؿ ابغ فارس
( , كىػ إما اسع جشذ لسا يكفت, ٔ" )صحيح, يجؿ عمى جسع كضع كؾبس

. (ٕالزساـ كالجساع لسا يزع كيجسع ) , كمشويقاؿ : كفتو هللا إليو أؼ ؾبزو
ؿ ىحا الشحي ِكفُت , كىحا كقاؿ اإلماـ أبػ عبيجة : " الكفات الػعاء , يقا

رض أكعية : ألع نجعل األألنو يحػؼ المبغ كيزسو , كالسعشى( , ٖكفيت " )
 . (ٗكثخ ؼيو) ألف فعااًل ؛ . كإما اسع آلة تجسع األحياء كاألمػات

كجيػػػػػػػػاف : أحػػػػػػػػجىسا : أنػػػػػػػػو مفعػػػػػػػػػؿ ثػػػػػػػػاف  َّ ٰر ٰذ ُّكفػػػػػػػػي انترػػػػػػػػاب 
ؿ مػػػػػػػغ لشجعػػػػػػػل ؛ ألنيػػػػػػػا لمترػػػػػػػييخ , كالثػػػػػػػاني : أنػػػػػػػو مشرػػػػػػػػب عمػػػػػػػى الحػػػػػػػا

بسعشػػػػػػػػػػػػػػػػػى : ألػػػػػػػػػػػػػػػػػع  َّ ٍّ ٌّ ٰىُّاألرض , كالسفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػػػػػػػػػػاني : 
( كىػػػػػ األضيػػػػخ عمػػػػى كػػػػػف ٘بغيػػػػخ نبػػػػات؟) انرػػػػيخىا أحيػػػػاء بالشبػػػػات كأمػاتًػػػػ

                                                           
 . ٜٚ/ ٕ. كيشطخ : لداف العخب :  ٜٓٔ/  ٘( مقاييذ المغة البغ فارس : ( ٔ
/ ٘ٔ, كالتفديخ الكبيخ ٙ٘ٗ/ ٙ, كالجر السرػف ٛٔ٘/ ٗ( يشطخ: الكذاؼ: (ٕ

 . ٕٗٓٙ/ٚٔ,كمحاسغ التأكيل ٕٛ٘
 . ٕٔٛ/ ٕ( مجاز القخآف ألبي عبيجة : (  ٖ
 . ٚٔ٘/ ٜٔ, كحاشية القػنػؼ : ٕٗٓٙ/ ٚٔ( يشطخ : محاسغ التأكيل : (  ٗ
/ ٕل إعخاب القخآف لسكي بغ أبي شالب , تح : ياسيغ الدػاس, ( يشطخ : كتاب مذك(٘

, ٛٓٗ/ ٕ, دار السأمػف لمتخاث , دمذق, كالبياف في إعخاب القخآف : ٕ, ط/ ٙٗٗ
, كالسحخر الػجيد : ٜٖٚ/ ٛ, كالبحخ السحيط : ٕٗٙٔ/ ٕكالتبياف في إعخاب القخآف : 

/ ٚٔحاسغ التأكيل : , كم٘ٚ/ ٕٓ, كالمباب : ٙ٘ٗ/ ٙ, كالجر السرػف : ٜٔٗ/ ٘
 .  ٛٔ٘/ ٜٔ. كحاشية القػنػؼ : ٕٗٓٙ
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أك جسػػػػػع كافػػػػػػت كرػػػػػػياـ جسػػػػػع صػػػػػػائع , ال عمػػػػػػى  ا{ مرػػػػػػجرً  اكػػػػػػف } كفاتًػػػػػػ
 ( .  ٔكػنو اسع آلة فإنو ال يعسل ) 

مفعػؿ كفاتا قالو مكي , كالدجاج ,  َّ ٌّ ٰى ُّ كقيل :
يع : الزساـ ػل{ اسع ما يكفت كق امخذخؼ كبجأ بو بعج أف جعل } كفاتً كالد 

(  , كيعكخ ىحا القػؿ ما نز عميو الشحاة مغ أف أسساء  ٕكالجساع  ) 
 .  (ٖذتقة جارية عمى الفعاؿ ال تعسل )األمكشة كاألزمشة كاآلالت كإف كانت م

في عجـ العصف كاالستفياـ في اآلية الكخيسة لمتقخيخ جاء عمى سشغ سابؿيو  
ألنو عمى شخيقة التكخيخ لمتػبيخ . كىػ تقخيخ ليع بسا أنعع هللا بو عمييع مغ 
خمق األرض كتدخيخ مشافعيا ليع , كمغ ذلظ أف محل االمتشاف ىػ قػلو 

{ فتتسيع كإدماج ؛ لمسبلزمة بيغ  اتعالى : } أحياء { , كأما قػلو : } أمػاتً 
 ( .  ٗىي السقرػد مغ الخمقة ) الحياة كالسػت , تجؿ عمى أف الحياة 

ػات مامتشاف يجعل األرض صالحة لجفغ األكمغ شخؼ آخخ ففي اآلية 
كستخىع , كتشكيخىسا لمتعطيع كالتفخيع ككػنو لمتفخيع ال يشافي الكثخة , كأنو 

ال يحرخكف , عمى أف أحياء اإلنذ  اقيل : " تكفت أحياء ال ُيعجكف , كأمػاتً 

                                                           
/ ٛ. كحاشية الذياب عمى تفديخ البيزاكؼ : ٙ٘ٗ/ ٙ( يشطخ : الجر السرػف : (  ٔ

ٕٜٛ . 
, ٜٕٓ/ ٘, كمعاني القخآف لمدجاج ٚٗٗ/ ٕ( يشطخ: كتاب مذكل إعخاب القخآف ( ٕ

 . ٙٚ/ ٕٓ, كالمباب : ٛٔ٘/ ٗكالكذاؼ 
 . ٙ٘ٗ/ ٙالسرػف : ( يشطخ : الجر (  ٖ
 . ٕٖٗ/ ٜٕ/ ٕٔ( يشطخ : التحخيخ كالتشػيخ : ( ٗ
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( , كلحلظ لع يؤت بيسا معخفيغ  ٔحياء كاألمػات " ) كأمػاتيع ليدػا بجسيع ال
بالبلـ , كمجيء األحياء كاألمػات بريغة الجسع لمجاللة عمى الكثخة الكاثخة 
التي تزسيع كتجخميع إلى جػفيا , عمى ما في معشيييسا مغ التحكيخ بالحياة 

اء كالسػت . كقجـ األرض عمى الجباؿ الخكاسي كالساء الفخات ألف أقخب األشي
 ( .   ٕ) يشا مغ األمػر الخارجية ىػ األرضإل

أؼ شػاال شاىقات ثابتات  َّ نئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّقػلو : 
ألف  َّ مئ زئ رئ ُّمختفعات , ككأف في ذكخىا تػشئة لقػلو : 

األنيار كالعيػف الصبيعية تشفجخ مغ الجباؿ فتجخؼ عمى الديػؿ كاألكدية 
 ( .   ٖفتتذكل مشيا األنيار كالبحيخات ) 

تبلؼ صيغتي الجسع في قػلو : } ركاسي شامخات { تشاسق دقيق , كفي اخ
{ فػاعل, بيغ }تمفي الريغةفقج جاء الػصفاف السجسػعاف مغ اسع الفاعل مخ

كؿ إلى التكديخ , فاستعسل صيغة فاعبلت { , حيث عجؿ في الػصف األك}
ركاسي { ؛ إلرادة االسسية , لحا ساغ أف يشػب عغ االسع السػصػؼ الحؼ }

 . اىػ الجباؿ , حتى أضحى يجؿ عميو مشفخدً 

                                                           
, ٕٜٕٔ/ٗ, كمجارؾ التشديلٕٛ٘/  ٘ٔ, كيشطخ: التفديخ الكبيخ ٛٔ٘/ ٗ( الكذاؼ (ٔ

 . ٛٔ٘/ ٜٔكحاشية القػنػؼ 
 . ٕٛ٘/ ٘ٔ( يشطخ : التفديخ الكبيخ : (  ٕ
 . ٛٙٔ/ ٕ( يشطخ : تفديخ السيداف (  ٖ
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أما } شامخات { فجاءت عمى صيغة الجسع الدالع مخاعاة لسعشى الػصؽية  
( . كالتشكيخ في } ركاسي ,  ٔفييا , إذ السقرػد كصف الجباؿ بالذسػخ ) 

لع تعخؼ  التفخيع , أك لئلشعار بأف في األرض جباالً كشامخات { لمتعطيع ك 
 . (ٕكلع يػقف عمييا)

عصف لسشاسبة ذكخ الجباؿ , أؼ جعمشاه  َّ مئ زئ رئ ُّقػلو : 
 { أف كل زيادة فيشافعكع , كالفخؽ بيغ }سقى كأسقىلكع كلسدارعكع كم اسؿيً 

 سقيتو فذخب , كأسقيتو"}: السبشى تجؿ عمى زيادة في السعشى, قاؿ سيبػيو
 ا( , إذً ٖجعمت لو ماء كسؿيا , فدقيتو مثل كدػتو , كأسقيتو مثل ألبدتو " )

لمذخب , حيث تتع  ا{ تقاؿ في سياؽ الذخاب عشجما يكػف جاىدً فكمسة }سقى
 تعالى في شخاب عسمية الدؿيا بذكل مباشخ ال كمفة معو , كليحا أكردىا هللا

كأما } أسقى { فتعشي ما { ,  اشيػرً  ا: } كسقاىع ربيع شخابً أىل الجشة فقاؿ
ؼيو كمفة , كليحا ذكخ في ماء الجنيا , حيث يػفخ الداقي إمكانية الدؿيا 

 ُّ, فقاؿ: درة كليحا أكردىا في شخاب الجنيالمسدقي , كيتخؾ لو زماـ السبا

أسقى { تعشي إنداؿ الساء أك إشبلؽ الساء }, فكمسة َّ مئ زئ رئ
 كؿ ليع في كل حيغ . لمشاس , سػاء شخبػا أك لع يذخبػا , فيػ مبح

                                                           
, دار عسار , األردف , ٕ, طٕٛٔ -ٕٙٔألبشية . لمدامخائي : ( يشطخ : معاني ا(  ٔ

 ـ . ٕٚٓٓىػ = ٕٛٗٔ
, كحاشية محي الجيغ ٜٗٔ/ ٘ٔ/  ٓٔ. كركح السعاني: ٛٔ٘/  ٗ( يشطخ: الكذاؼ: ( ٕ

 . ٜٔ٘/ ٜٔ, كحاشية القػنػؼ : ٓٙٗ/ ٛزاده : 
 . ٖٕٙ/ ٖ. كيشطخ : اإلتقاف في عمـػ القخآف : ٜ٘/  ٗ( الكتاب لديبػيو : (  ٖ
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كجاءت } فخات { عمى صيغة } فعاؿ { لمجاللة عمى الرفة السذبية الجالة 
عمى الثبات في الػصف , فالساء الحؼ أسقانا هللا إياه عحب في أصل تكػيشو 

بل  ا, فالعحكبة صفة ثابتة ؼيو . كالتشكيخ لمتبعيس , فإف في الدساء ماء فخاتً 
( . " كخز الفخات  ٔفخيع لعطع السشة ) ىي معجنو كمربو , كيحتسل الت

ات خ بالحكخ ؛ لعحكبة مائو , أك أنو أراد جشذ الساء العحب فإنو مػضػع الف
 ( . ٕفي األصل " ) 

*  *  * 

  

                                                           
 . ٙٚ/ ٕٓ. كالمباب في عمـػ الكتاب : ٓٙٗ/ ٛ( يشطخ : حاشية محي الجيغ زاده : (  ٔ
 . ٖٓٓ( ( األكديخ في عمع التفديخ :  ٕ
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المبحث الرابع ) مآل المجرمين وما أعد ليم ومآل المتقين وما أعده هللا 
 ليم (

اؿ الجالة عمى قجرتو , بعج أف ذكخ هللا تعالى بعس الدشغ كالػقائع كاألعس
ككخر بعجىا الػعيج الذجيج لمسكحبيغ بيا , كبسا تجؿ عميو مغ البعث كأعساؿ 

 يب ىب نب مب ُّالحداب كالجداء بيغ ىشا نػع ىحا الػعيج فقاؿ تعالى : 
 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت
 زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق
ار , كىػ بياف , فيحا الشػع الخامذ مغ كجػه تخػيف الكف َّ  نن من

( , ككأنشا أماـ لػحة تذخيرية حاضخة مذاىجة ٔخخة )كيؽية عحابيع في اآل
 لسذيج ىحا اليـػ العطيع . 

مػجو لمسكػحبيغ فػي يػـػ الحذػخ ,  َّ مب ُّكالخصاب في قػلو : 
فيػػػػ مقػػػػؿ قػػػػؿ محػػػحكؼ دّؿ عميػػػو صػػػيغة الخصػػػاب بػػػاالنصبلؽ دكف كجػػػػد 

 اكتقخيًعػػػػػػ اانصمقػػػػػػػا , تػبيًخػػػػػػيقػػػػػػاؿ ليػػػػػػع يػمئػػػػػػح :  :مخاشػػػػػػب يػػػػػػؤمخ بػػػػػػو , أؼ
 . (ٕ)اكتبكيتً 

 َّ مت زت رت يب ىب ُّكُعبخ بالرمة كالسػصػؿ في قػلو :   
 ( .  ٖعغ جيشع ؛ لسا تزسشتو الرمة مغ الشجاء عمى خصئيع كضبلليع ) 

                                                           
 . ٖٛ٘/ ٘ٔ( يشطخ : التفديخ الكبيخ : (  ٔ
 . ٛٓٗ/ ٗ. كفتح القجيخ : ٜٗٔ/  ٘ٔ/ ٓٔ( يشطخ : ركح السعاني (  ٕ
 . ٖٗٗ/ ٜٕ/ ٕٔ( يشطخ : التحخيخ كالتشػيخ : (  ٖ
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 مب ُّبجؿ اشتساؿ أك مصابق مغ جسمة  َّ يت ىت نت ُّكجسمة 
كأعيج  ؛ لكساؿ االتراؿ,, كليحا تخؾ العصفَّ زت رت يب ىب نب
{ ىيشا عمى شخيقة التكخيخ كالبياف لقرج التػبيخ كالتقخيع أك عل }انصمقػاالف

  .(ٔاإلىانة كالجفع كألجمو أعيج الفعل , كحخؼ الجخ } إلى { )

( عمػػى معشػػى الخبػػخ , كػػأنيع ٕ{ بفػػتح الػػبلـ )كقػػخأ ركيػػذ عػػغ يعقػػػب }انصَمقػػػا
, إذ صػػػاركا  لسػػػا أمػػػخكا امتثمػػػػا فػػػانصمقػا إلػػػى دخانيػػػا , إذ ال يسكػػػشيع التػػػأخيخ

 ا( , فتكػػػػف الجسمػػػة اسػػػتئشاؼية اسػػػتئشافً  ٖمزػػػصخيغ مشقػػػاديغ إلػػػى االنصػػػبلؽ ) 
 ا, كلػػحا لػػع يعصػػف بالفػػاء ليكػػػف االسػػتئشاؼ خبػػخً ؛ لذػػبو كسػػاؿ االترػػاؿ ابيانًيػػ

؟ فقيػػل: ليع عشػػج ىػػحا األمػػخ الفطيػػع, كأنػػو قيػػل فسػػا كػػاف حػػاآخػػخ عػػغ حػػاليع
: } فػػػانصمقػا { ى بالفػػػاء فقيػػػل(. " كلػػػػ أتػػٗ)انصمقػػػا إلػػػى ضػػػل ذؼ ثػػبلث شػػػعب

لذجة سخعتيع إلى االمتثاؿ لكاف لو كجو كجيػو , كلػو نطػائخ كثيػخة , قػاؿ  ابيانً 
   .(٘{ " )ٕٓ -ٜٔ} شو :  َّ مل  اك يق ىق  يف ىف  ُّ تعالى : 

 حص مس  ُّ ؼ : إلى دخاف جيشع , كقػلو : أ َّ يت ىت ُّكقػلو تعالى : 
, كىػ أعع مغ  {  . " كالطل نؿيس الزحِّ ٖٗ} الػاقعة :  َّ مص خص

                                                           
 . ٕٚٛ/  ٛ. ك نطع الجرر : ٜٖٚ/ ٛ( يشطخ : البحخ السحيط : (  ٔ
 . ٕٚٛ/ ٛ. كنطع الجرر : ٜٕٚ/ ٕ( يشطخ : الشذخ : (  ٕ
, ٚ٘ٗ/ ٙ, كالجر السرػف ٜٖٛ/ ٛ, كالبحخ السحيط ٜٔ٘/ ٗ( يشطخ : الكذاؼ (ٖ

 . ٖٓ٘/  ٙكتفديخ أبي الدعػد 
, كالتحخيخ كالتشػيخ ٕٛٛ/ ٛ,كنطع الجرر : ٜٗٔ/  ٘ٔ/ ٓٔ( يشطخ : ركح السعاني: ( ٗ

 :ٕٔ /ٕٜ /ٖٗ٘. 
 . ٕٓ٘/ ٜٔ( حاشية القػنػؼ : (  ٘
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الفيء , كبعزيع يجعل الطل الفيء  كقيل : الفيء بالعذي , كالطل بالغجاة 
, فالطل ما كاف قبل الذسذ , كالفيء ما فاء بعج , كجسع الطل : أضبلؿ 

 ( .  ٔكضبلؿ كضمػؿ " ) 

في تعحيبيع لذجة شػقيع إلى  ابالسذخكيغ , كإمعانً  اكالتعبيخ عشو بالطل تيكسً 
, فؽيو استعارة تيكسية لتذبيو ما يعمػ مغ الجخاف بالطل ,  ضل يأككف إليو

 يثُّ  لتشديل التزاد مشدلة التشاسب بػاسصة التيكع مثل قػلو تعالى : 
{ , أؼ ندؿ تعحيب الجخاف بتخكيح الطل ٖٗ} التػبة :  َّ ىق يف ىف

لو مشدلة التخكيح بػاسصة التيكع , فذبو الجخاف بالطل في إفادة الخاحة  تشديبًل 
كخ لفع السذبو بو كأريج السذبو ؼيكػف استعارة مرخحة تيكسية كؼيو , فح
( . كفي إفخاد الطل إرغاـ ليع  ٕإبجاع ألف الطل ال يعمػ ذا الطل  )  اأيًز 

( . ثع  ٖعمى التخاص في مكاف كاحج , كفي ىحا زيادة في ألسيع كتعحيبيع ) 
  زث رث ُّإنو تعالى كصف ىحا الطل برفات : الرفة األكلى 

, كفي انذعاب الجخاف إلى ثبلث شعب إشارة إلى عطع الجخاف ,  َّنثمث
( . كقج جدج صػت الذيغ  ٗفإف الجخاف العطيع يتفخؽ تفخؽ الحكائب ) 

انتذار ىحا العحاب كمقجاره مغ خبلؿ صفة التفذي التي تجؿ في المغة عمى 
                                                           

, دار السعخفة , بيخكت ٖ, طٖٚٔ( السفخدات في غخيب القخآف. لمخاغب األصفياني : (ٔ
 . ٘ٔٗ/  ٔٔـ .  كلداف العخب : ٕٔٓٓىػ = ٕٕٗٔ, 

. ك محاسغ ٕٓ٘/ ٜٔػنػؼ : . كحاشية القٜٕٛ/ ٛ( يشطخ : حاشية الذياب : (  ٕ
 . ٕٙٓٙ/ ٚٔ: التأكيل

 . ٖ٘ٗ/  ٜٕ/ ٕٔ( يشطخ : التحخيخ كالتشػيخ  (ٖ
/ ٘ٔ, كالتفديخ الكبيخ ٖ٘ٔ/ ٓٔ, كالجامع ألحكاـ القخآف ٜٔ٘/ ٗ( يشطخ: الكذاؼ (ٗ

 . ٖٓ٘/ ٙ, كتفديخ أبي الدعػد ٖٛ٘
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 االنتذار كاالنبثاث , ثع جاء الجيخ في صػتي العيغ كالباء القػييغ ليجؿ
 عمى شجة العحاب . 

باهلل ككتبو كرسمو , كقاؿ قـػ السخاد كاف ألف التكحيب ؛ كخرػصية الثبلث 
بقػلو : } إلى ضل ذؼ ثبلث شعب { كػف الشار مغ فػقيع كمغ تحت أرجميع 

( . " كقاؿ ابغ عباس : يقاؿ ذلظ  ٕ( , كقيل غيخ ذلظ )  ٔكمحيصة بيع ) 
عد كجل , كىع في ضل معبػدىع , لعبجة الرميب , فالسؤمشػف في ضل هللا 

 ( .  ٖكىػ الرميب لو ثبلث شعب ") 

, كالطميل : الجائع  َّ يث ىث ُّكالرفة الثانية لحلظ الطل قػلو تعالى : 
الطل قج دامت ضبللتو , اشتق لو كصف مغ اسسو إلفادة كسالو مبالغة ؼيسا 

عشو ,  ( ,  كنفي كػنو مطمبًل  ٗيخاد مشو مثل : ليل أليل , كشعخ شاعخ ) 
تيكع بيع , فتدسية الجخاف  كالطل ال يكػف إال مطمبل عمى أف جعمو ضبًل 

يكػف استيداء بيع , كيدداد بو ألسيع كحّخىع كعحابيع , كألنو ربسا يتػىع  ضبًل 
 أف ؼيو راحة ليع فشفى ىحا االحتساؿ بحلظ , مغ قبيل االحتخاس , كفييع

                                                           
ركح السعاني : . ك ٕٛٛ/ ٛ. ك نطع الجرر ٖٛ٘/  ٘ٔ( يشطخ : التفديخ الكبيخ : ( ٔ

ٔٓ /ٔ٘ /ٜٔٗ . 
. ٖ٘ٔ/ ٓٔ. كالجامع ألحكاـ القخشبي : ٖٛ٘/ ٘ٔ( يشطخ : التفديخ الكبيخ : ( ٕ

 . ٕٓ٘/ ٜٔكحاشية القػنػؼ : 
 . ٜٗٔ/ ٘ٔ/ ٓٔ. كيشطخ : ركح السعاني : ٜٖٛ/ ٛ( البحخ السحيط : ( ٖ
 .  ٘ٔٗ/ ٔٔ. كلداف العخب : ٚٛ٘( يشطخ : العيغ : ( ٗ
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ذلظ الطل ال يسشع مغ  , كالسعشى : أفتعخيس بأف ضميع غيخ ضل السؤمشيغ
 ( .  ٔحّخ الذسذ ) 

, فمسػا كػاف َّ اك يق ىق يف ىف ُّكالرفة الثالثة قػلو تعالى : 
 ىق يف ىف ُّمػػػػا انتفػػػػى عشػػػػو غػػػػدارة الطػػػػل قػػػػج يكػػػػػف ؼيػػػػو نفػػػػع مػػػػا , قػػػػاؿ 

كقػػػػاؿ  ,(ٕكالميػػػػب : ىػػػػػ ارتفػػػػاع لدػػػػاف الشػػػػار " ): "قػػػػاؿ ابػػػػغ فػػػػارس َّيق
ت , مػغ أحسػخ كأصػفخ ذا اضػصخم: " كالميػب : مػا يعمػػ عمػى الشػار إالقخشبػي
 ( . ٖ)كأخزخ"

" كعّجؼ الفعل } يغشي { بػػػػػػ} مغ { ألنو أراد أف ابتجاء اإلغشاء مشو , أك 
لتزسشو معشى يبعج , كالجسمة في محل جخ صفة , أؼ: كغيخ مغغ عشيع 

  ؟(ٗ" )امغ حخ الميب شيئً 

مغ يو , كتبخز السشاسبة بيغ أصػات الكمسة كما تجؿ عمكالكمسة ترف العحاب
, كالياء بلـ القػية تقابل أكؿ حجث التميب, فالحيث مشاسبتيا ألجداء الحجث

, (٘" )القػية تقابل سيصخة الميب كقػتو , كالباءبل سخياف الميببخخاكتيا تقا

                                                           
, ٜٗٔ/ ٘ٔ,كركح السعانيٖٛ٘/ ٘ٔ, كالتفديخ الكبيخ ٜٔ٘/ ٗؼ ( يشطخ: الكذا(ٔ

/ ٜٔ, كحاشية القػنػؼ ٖٓ٘/ ٙ, كتفديخ أبي الدعػد  ٕٗٗ/ٙكتفديخ غخائب القخآف 
 . ٜٓٗ/ ٗ, كفتح القجيخ ٕٙٓٙ/ ٚٔ, كمحاسغ التأكيل ٕٔ٘

 . ٕٗٔ/ ٘( مقاييذ المغة : ( ٕ
 . ٖ٘ٔ/ ٓٔ( الجامع ألحكاـ القخآف (ٖ
, كحاشية ٛٚ/ ٕٓ, كيشطخ : المباب في عمـػ الكتاب: ٕٗٗ/ٙئب القخآف: ( تفديخ غخا(ٗ

 . ٕٔ٘/ٜٔالقػنػؼ: 
 . ٕٔٛ( اإلعجاز الرػتي في جدء عّع : (  ٘
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كاشتيخ أف ىحه اآلية تذيخ إلى قاعجة ىشجسية كىي أف الذكل السثمث ال ضل 
يشسييغ باالنصبلؽ إلى ىحا لو لتحجيج رؤكس زكاياه , فأمخ هللا ىؤالء الج

 ( . ٔبو )  االذكل تيكسً 

, كجيء بالرفة األكلى صػؼ إلفادة الشفيك } ال { تتػسط بيغ الرفة كالسػ 
داللة عمى نفي ثبػت ىحه الرفة كاستقخارىا لمطل كنفي  كبالثانية فعبًل  ااسسً 

 . (ٕالتججد كالحجكث لئلغشاء مغ الميب ) 

 ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّ: قػلو تعالى
يجػز أف يكػف ىحا مغ تساـ ما يقاؿ لمسكحبيغ زيادة في التيػيل  َّ مم

في سياؽ كصف حاؿ  امعتخًض  اكالتبكيت كالتخكيع , كيجػز أف يكػف كبلمً 
 السذخكيغ في جيشع . 

دياؽ ألجميا , كتأكيج الخبػخ بػػ كالزسيخ في } إنيا { عائج إلى جيشع ؛ ألف ال
 ( .  ٖف في ذلظ سػاء رأكه أك أخبخكا بو ) { لبلىتساـ ألنيع حيشئح ال يذكػ }إفّ 

كنمسح في الفعل } تخمي { تتابع الشيخاف العطيسة السػصػفة بالقرخ الػاحجة 
تمػ األخخػ مغ خبلؿ صفة التكخيخ السػجػدة في صػت الخاء الحؼ يتذكل 

                                                           
, نيزة مرخ, كاإلتقاف ٕٛ٘( يشطخ: بجيع القخآف البغ أبي األصبع تح/ حفشي شخؼ, (ٔ

 .ٕٛٚ/ ٖفي عمـػ القخآف 
, ٕٛٛ/ ٛ, كنطع الجرر : ٚ٘ٗ/ ٙلسرػف : , كالجر أٜ٘/ ٗ( يشطخ : الكذاؼ: ( ٕ

 . ٜٗٔ/ ٘ٔ/ ٓٔ, كركح السعاني : ٛٚ/ ٕٓكالمباب في عمـػ الكتاب : 
 . ٖٙٗ/  ٜٕ/ ٕٔ, كالتحخيخ كالتشػيخ : ٚ٘ٗ/  ٙ( يشطخ : الجر السرػف : (  ٖ
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( , كؼيو داللة عمى  ٔعغ شخيق ضخبات سخيعة متتابعة ألسمة المداف ) 
خاف , فالخاء مغ األصػات الحلؿية التي تشصق بدخعة سخعة رمي ىحه الشي

( . كالذخر : ما تصايخ مغ  ٕلخفتيا كسيػلة خخكجيا مغ شخؼ المداف ) 
 (.   ٗ( , كلغة تسيع شخار باأللف كاحجه شخارة )  ٖالشار , الػاحجة شخرة ) 

( . كىي اسع جشذ جسعي لع يدتعسل  ٘كسسيت بحلظ العتقاد الذخ ؼيو ) 
, كفي اآلية تذبيو  ( ٙع , فيػ شامل لكثيخ مغ الجسػع كقميميا ) إال في جس

 : الذخر بذيئيغ

األكؿ : بالقرخ , كفي تفديخه قػالف : أحجىسا : أف السخاد مشو البشاء 
السدسى بالقرخ العطيع . كالثاني : أنو ليذ السخاد ذلظ , ثع عمى التقجيخ 

شة الراد كتسخة كتسخ , ففي التفديخ كجػه : أحجىا : أنيا جسع قْرخة ساك
كجسخة كجسخ , كبجرة كِبجر , كقرعة كقرع , كَحمقة كِحمق , قاؿ السبخد : 
يقاؿ لمػاحج مغ الحصب الجدؿ الغميع قْرخة كالجسع قرخ . كقيل : ىي 

( . قاؿ الفخاء : " كلدت اشتيي ذلظ ألنيا  ٚأصػؿ الشخل كالذجخ العطاـ ) 

                                                           
, كزارة الثقافة , عّساف , ٚٚٔ( محاضخات في المدانيات . فػزؼ حدغ الذايب , (  ٔ

 ـ .ٜٜٜٔ
 . ٜ٘ٔ/ ٔ(  يشطخ : الشذخ في القخاءات العذخ : (  ٕ
 . ٔٓٗ/ ٗ. كلداف العخب : ٓٛٔ/ ٖ( يشطخ : مقاييذ المغة : (  ٖ
 . ٛ٘ٗ/ ٙ. كالجر السرػف : ٜٖ٘/ ٛ( يشطخ : البحخ السحيط : (  ٗ
 . ٜٗٔ/ ٘ٔ/ ٓٔ. كركح السعاني : ٕٓٙ( يشطخ : السفخدات لمخاغب : (  ٘
 . ٜٗٔ/  ٘ٔ/ ٓٔ. كركح السعاني : ٕٛٛ/ ٛ( يشطخ : نطع الجرر : (  ٙ
. كتفديخ ٖٙٔ/ ٓٔ. كالجامع لحكاـ القخآف : ٗٛ٘/ ٘ٔ( يشطخ : التفديخ الكبيخ : (  ٚ

 ٖٓ٘/ ٙأبي الدعػد : 
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(  . كعمى  ٔشبو بالقرخ " ) ألنيا مع آيات مخففة , كمع أف الجسل إنسا 
 ٕكل حاؿ فتذبيو الذخر بسا ذكخ جاء لمتيػيل كالتعطيع كالِعطع كاالرتفاع ) 

( , كإف كاف القػؿ األكؿ أضيخ لقػؿ اإلماـ الفخاء , كلقخاءة ابغ عباس كابغ 
مقدع } بذخار { فإف الطاىخ أنو جسع شخرة كخؾبة كرقاب , كرحبة كرحاب 

 ( .  ٖلقرخ الػاحجة ) فيجؿ عمى أف السذبو با

كىي عمى اختبلؼ مجلػليا قج جاءت متشاسبة مغ حيث قػة أصػاتيا التي 
جسعت } الجيخ , كالذجة , كاالستعبلء , كاإلشباؽ , كالرفيخ , كالقمقمة { 

عغ أنيا تكذف عغ عطسيا كفطاعتيا  فزبًل  امع تمظ الشار العطيسة ججً 
 كسػء مشطخىا .  

" قخأ حسدة كالكدائي ,َّ ام يل ىل ُّ: عالىكالتذبيو الثاني: قػلو ت
بغيخ ألف بعج البلـ عمى التػحيج ,  الة{فعجسالة{ عمى كزف}كخمف كحفز }

( فأما قخاءة التػحيج }جسالٌة{ ففييا ٗ)" قخأ الباقػف باأللف عمى الجسعك 
كجياف: أحجىسا: أنيا جسع صخيح, كالتاء لتأنيث الجسع , يقػلػف: جسل 

: أنو اسع كخ كذكار كذكارة , كحجخ كحجارة. كالثانيذ , نحػ :كجساؿ كجسالة
 . أبػ البقاء , كاألكؿ قػؿ الشحاة جسع كالحكارة كالحجارة قالو

                                                           
 . ٕٕ٘/ ٖ( معاني القخآف لمفخاء : (  ٔ
. كتفديخ غخائب ٕٜٕٔ/ ٗ. كمجارؾ التشديل : ٕٖٓ( يشطخ : تأكيل مذكل القخآف : (  ٕ

 .  ٕ٘ٗ/ ٙ:  القخآف
/ ٛ, كالبحخ السحيط  ٙٚ/ ٘, كإعخاب القخآف لمشحاس ٜٔ٘/ ٗ( يشطخ : الكذاؼ (ٖ

 . ٛ٘ٗ/ ٙ, كالجر السرػف ٜٖٛ
, كيشطخ : الشذخ في القخاءات العذخ ٖٛ٘/ ٕ( الكذف عغ كجػه القخاءات الدبع : (  ٗ

 :ٕٜٚ . 
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لجسالة ىحه , كأف  اكأما قخاءة } جساالٌت { بالجسع ؼيجػز أف يكػف جسعً 
رجاالت كرجاؿ , كبيػتات  لجساؿ ؼيكػف جسع الجسع , كقػليع : ايكػف جسعً 

لتشػيغ لمتكثيخ . كالجساالت الرفخ ىي اإلبل الدػد , كالعخب ( . كأكبيػت )
 , قاؿ األعذى :  اتدسي الدػد مغ اإلبل صفخً 

  يبِ بِ الد  ا كَ ىَ الدُ كْ ٌخ أَ فْ ُص  غ  ي       ىُ ابِ ركَ  ظَ مْ تِ كَ  وُ شْ ي مِ مِ يْ خَ  ظَ مْ تِ             

ىا ألنػػو يذػػػب سػػػاد ؛اأؼ : ىػػغ سػػػد , كإنسػػا سػػسيت الدػػػد مػػغ اإلبػػل صػػفخً 
: األدـ , ألف بياضػػػػيا تعمػػػػػه شػػػػيء مػػػػغ صػػػػفخة , كسػػػػا قيػػػػل لبػػػػيس الطبػػػػاء 

 .  (ٕ)كجرة

كىشػػػػػا شػػػػػبو الذػػػػػخر فػػػػػي المػػػػػػف كالكثػػػػػخة كالتتػػػػػابع كاالخػػػػػتبلط كسػػػػػخعة الحخكػػػػػة 
فػػػػػػي ىيئػػػػػػة الحجػػػػػػع مػػػػػػع المػػػػػػػف  بالجسػػػػػػاالت الرػػػػػػفخ , كىػػػػػػحا تذػػػػػػبيو مخكػػػػػػب

 . (ٖ)كالحخكة

يغ عمى حيالو , كتغييخ عمى استقبلؿ كل مغ التذبيي ا" كتخؾ العصف تشبييً 
أداة التذبيو لو مجخل في تخؾ العصف , كاختيخ في األكؿ الكاؼ ألصالتيا , 

                                                           
, معاني ٜٕٓ/ ٘جاج : , كمعاني القخآف لمد ٕٕ٘/ ٖ( يشطخ : معاني القخآف لمفخاء : ( ٔ

 . ٕٔ٘/ ٜٔ, كحاشية القػنػؼ : ٜٖ٘/ ٘. كتفديخ الثعالبي: ٙٔٙالقخآف لؤلخفر : 
, كتفديخ ٕٖٔ-ٕٖٓ, كتأكيل مذكل القخآف: ٕٕ٘/ ٖ( يشطخ : معاني القخآف لمفخاء : ( ٕ

, كالجامع ألحكاـ القخآف: ٜٕٓ/ ٘. كمعاني القخآف لمدجاج: ٚٓ٘غخيب القخآف : 
, كفتح القجيخ ٜ٘ٔ/ ٘ٔ/ ٓٔ, كركح السعاني: ٖٓ٘/ ٙخ أبي الدعػد: , كتفديٖٙٔ/ٓٔ
 . ٕٔ٘/ ٜٔ, كحاشية القػنػؼ : ٓٔٗ/ ٗ: 

,كمجارؾ ٕٙٗ/ ٛ, كحاشية الذيخ محيي الجيغ زاده ٛ٘٘/ ٕ( يشطخ: أنػار التشديل (ٖ
 . ٕٜٕٔ/ٗالتشديل 
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. (ٔالثاني عجؿ عشو إلى لفع كأنو " )كلسا أريج التشبيو عمى استقبلؿ التذبيو 
كقج ركعي التختيب في التذبيو رعاية لتختيب الػجػد , كأفيج أف القرػر 

 قاؿ عشتخة :  كالجساؿ يذبو بعزيا ببعس

 ـِ ػِّ مَ ُستَ الْ  ةَ اجَ حَ  يَ ِز قْ أِلَ  فٌ جَ ا       فَ يَ ن  أَ ي ككَ تِ اقَ ا نَ ييَ فِ  تُ فْ قَ ػَ فَ 

فالتذبيو الثاني بياف لمتذبيو األكؿ عمى معشى أف التذبيو بالقرخ كاف 
الستبادر مشو إلى فيع العطع فحدب , فمسا قيل } كأنو جسالة صفخ { كىػ 

رخ تكثخ كجو الذبو كأنو قيل كأنو قرخ مغ قائع مقاـ التخريز في الق
شأنو كحا ككحا . قاؿ الدمخذخؼ : " كشبيت بالقرػر ثع بالجساؿ لبياف 

 ( .  ٕالتذبيو , أال تخاىع يذبيػف اإلبل باألفجاف كىي القرػر " ) 

  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّقػلو تعالى : 
 مث هت  مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ
تأنف , مدػػػػػػػػؽ لبيػػػػػػػاف . كػػػػػػػبلـ مدػػػػػػػ َّ مخ جخ مح جح مج حج

لتسػػاـ أحكامػػو , فػػإف كانػػت اإلشػػارة عمػػى  االحالػػة فػػي ذلػػظ اليػػػـ , كسػػسي يػًمػػ
ضاىخىػػػا كػػػاف السذػػػار إليػػػو ىػػػػ اليػػػػـ الحاضػػػخ , كىػػػػ يػػػػـ الفرػػػل , فتكػػػػف 

 ىب نب مب ُّالجسمة مغ تساـ ما يقاؿ ليع في ذلظ اليـػ بعج قػلو تعالى : 
{ إلػػى ب }انصمقػػػافػػي االنتقػػاؿ التفػػات مػػغ الخصػػا ؼيكػػػف  َّ زت رت يب

                                                           
 .ٖٕ٘/ ٜٔ( حاشية القػنػؼ : (  ٔ
. ٜ٘ٗ/ ٙ, كالجر السرػف: ٜٖٛ/ ٛسحيط , كيشطخ البحخ الٜٔ٘/ ٗ( الكذاؼ (  ٕ

 . ٜ٘ٔ/ ٘ٔ/ ٓٔكركح السعاني 
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الغيبة , كنكتتو الجاللة عمى اإلعخاض عشيع بعػج أمػخىع بػاالنصبلؽ إلػى جيػشع 
 (. ٔ, كفي ىحا نياية اإلذالؿ كاليػاف ) 

كإف كانت اإلشارة إلى السحكػر في المفع كىػ يػـ الفرل الستحجث عشو بأف 
آف كميع إلى الحيغ خػشبػا بالقخ  اؼيو الػيل لمسكحبيغ كاف ىحا الكبلـ مػجيً 

عمى السؤمشيغ , فكانت ضسائخ الغيبة جارية  المسذخكيغ مشيع , كإنعامً  اإنحارً 
, {كيل يػمئح لمسكحبيغمغ قػلو : } عمى أصميا , ككانت عائجة عمى السكحبيغ

كتكػف الجسمة معتخضة بيغ جسمة } انصمقػا إلى ما كشتع بو تكحبػف { , 
 ( .  ٕ{ )  كجسمة } ىحا يـػ الفرل جسعشاكع كاألكليغ

 هب خبمب حب جب ُّسياؽ الخصاب في قػلو تعالى :  كأما
 ىب نب مب ُّفمتكخيخ التػبيخ كالتقخيع السدتفاديغ مغ قػلو :  َّ جت
, كلع تعصف بالػاك ألنيا كقعت مػقع التحييل لمصخد . َّ زت رت يب

 كاسع اإلشارة مدتعسل لمتقخيب كأف اليـػ حاضخ مذيػد . 

, كقػلو  َّ زي ري ٰى ين ىن ُّ فإف قيل : كيف يسكغ الجسع بيغ قػلو
 ؟ {ٖٔ:الدمخ} َّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من ُّ تعالى : 

                                                           
 . ٜٖٗ/  ٜٕ/  ٕٔ. كالتحخيخ كالتشػيخ : ٜٕٛ/ ٛ( يشطخ : نطع الجرر : (  ٔ
 . ٜٖٗ/  ٜٕ/ ٕٔ( يشطخ : التحخيخ كالتشػيخ : (  ٕ
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: " أف هللا تعالى قج أخبخ عشيع أنيع نصقػا في مػاضع مغ ىحا فالجػاب
القػؿ ؼيو في كقت , كيثبت ؼيرح أف يشفي , كذلظ باعتبار شػؿ اليػـ ليػـا

 .(ٔفع كبل نصق" ), أك نفي نصقيع بحجة تشفع كجعل نصقيع بسا ال يشفي كقت

, العامة عمى عجـ تدسية الفاعل ,  َّ جئ يي ىي ني مي ُّقػلو : 
قاؿ البقاعي : " لسا كانػا ال يقجركف عمى شيٍء ما إال بإذف هللا , ككاف 
السػجع ليع عجـ اإلذف بشي لمسفعػؿ قػلو داللة عمى عجـ ناصخ ليع أك فخج 

 . (ٕيأتييع " )

ا : أنو مدتأنف , أؼ : فيع يعتحركف كفي رفع } ؼيعتحركف { كجياف : أحجىس
. كالثاني : أنو معصػؼ عمى } يؤذف { مشخخط في سمظ الشفي , كالسعشى : 

 اكال يكػف ليع إذف كاعتحار متعقب لو , مغ غيخ أف يجعل االعتحار مدببً 
 . (ٖعشو ال محالة )  اعغ اإلذف , كلػ نرب لكاف مدببً 

قاؿ : كال يؤذف ليع ؼيعتحركا { ؟ كسا  قاؿ الخازؼ : " فإف قيل : لع لع يقل : }
فالجػاب : الفاء ىيشا لمشدق فقط , كال يفيج , } ال يقزى عمييع ؼيسػتػا {

كػنو جداء ألبتة , كإنسا رفع } يعتحركف { بالعصف ألنو لػ نرب لكاف ذلظ 
يػىع أنيع ما يعتحركف ألنيع لع يؤذنػا في االعتحار , كذلظ يػىع أف ليع ؼيو 

                                                           
, ٚٛ٘/ ٘ٔ, كيشطخ التفديخ الكبيخ ٜٜٖ/ ٛ, كالبحخ السحيط ٕٓ٘/ ٗ( الكذاؼ (ٔ

 . ٕٗ٘/ ٜٔالقػنػؼ كحاشية 
 . ٜٕٛ/ ٛ( نطع الجرر : (  ٕ
. كالبحخ السحيط : ٕٓ٘/ ٗ. كالكذاؼ :  ٚٚ/ ٘( يشطخ : إعخاب القخآف لمشحاس : (  ٖ
 . ٖٓ٘/ ٙ. كتفديخ أبػ الدعػد : ٜٕٛ/ ٛ. كنطع الجرر : ٜٜٖ/ ٛ
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( . كقاؿ البيزاكؼ : " عصف  ٔا عغ ذكخه كىػ غيخ جائد ) مشعػ  اعحرً 
, كلػ  اؼيعتحركف عمى يؤذف ليجؿ عمى نفي اإلذف كاالعتحار عقيبو مصمقً 

 الجؿ عمى أف عجـ اعتحارىع لعجـ اإلذف فأكىع ذلظ أف ليع عحرً  اجعمو جػابً 
 ,ياتنو أختيخ ؼيو الخفع لتتفق اآلكزعع الفخاء أ, (ٕلكغ ال يؤذف ليع ؼيو " )

 ( . ٗ( , كتابعو الخازؼ , كالقخشبي )ٖكصّػب الشرب )

 َّجتحت هب خبمب حب جب ُّككخر اسع اإلشارة في قػلو 
لمسبالغػػػة فػػػي تذػػػخيز ىػػػحا اليػػػـػ كتحزػػػيخه فػػػي أذىػػػاف السذػػػخكيغ . كجسمػػػة 

ألنػػػػو لسػػػػا ؛  َّ خبمب حب جب ُّبيػػػػاف لقػلػػػػو تقخيػػػػخ ك  َّ جت هبُّ
إحزػار جسيػػع  كػاف ىػػحا اليػػـ يػػـػ فرػل حكػمػػات جسيػع السكمفػػيغ فبلبػج مػػغ

 ( .  ٘السكمفيغ ) 

لمتعجيد  َّ مج حج مث هت  مت خت ُّكاألمخ بالكيج في قػلو تعالى : 
كالجسمة الذخشية } فكيجكف { لمتقخيع كالتػبيخ كالتحكيخ بدػء صشيعيع في 

                                                           
 . ٜٛ٘/ ٘ٔ( التفديخ الكبخ : (  ٔ
. كحاشية ٕٙٗ/ ٙغخائب القخآف : . كيشطخ : تفديخ ٜ٘٘/ ٕ( أنػار التشديل : (  ٕ

 .  ٕ٘٘/ ٜٔالقػنػؼ : 
 .  ٕٕٙ/ ٖ( يشطخ : معاني القخآف لمفخاء : (  ٖ
. كفتح ٖٛٔ/ ٓٔ. كالجامع ألحكاـ القخآف : ٜٛ٘/ ٘ٔ( يشطخ : التفديخ الكبيخ : (  ٗ

 .ٓٔٗ/ ٗالقجيخ : 
/ ٕتشديل : . كأنػار الٜٛ٘/ ٘ٔ. كالتفديخ الكبيخ : ٕٓ٘/ ٗ( يشطخ : الكذاؼ : (  ٘
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الجنيا , كالتدجيل عمييع بالعجد عغ الكيج , كىحا مغ أشج أنػاع العحاب 
 ( .  ٔالخكحاني كالشفدي ) 

عمييع يػـ الؿيامة كاف  حقق الذخط كىػ القجرة عمى الكيج مدتحيبًل كلسا كاف ت
استعساؿ } إف { الذخشية الجالة في الغالب عمى السدتحيل أك السدتبعج 
كقػعو أك السذكظ ؼيو , كفي استعساليا ىشا قسة السشاسبة كالتشاسق مع 

 مزسػف اآلية كالسعشى الحؼ تخمي إليو . 

ألف ؛ في داره , ككاف قج بجأ بالسكحبيغل قخار كل " كلسا كاف الػاقع بعج الفر
التححيخ في الدػرة أعطع ففرميع عغ السرجقيغ , فقاؿ : } انصمقػا { إلى 

جل تكحيب الكفار بتمظ أل ا, فقاؿ مؤكجً خه , ثشى بأضجادىع الفخيق الشاجيآخ
 مض حضخض جض مص خص حص مس  خس حس جس ُّ: (ٕالجار")
 . َّحقمف خف حف جف جغمغ مع جعحطمظ

أكجو السشاسبة كالتشاسق بيغ ىحا السقصع كسابقو : "  امبيشً  قاؿ الفخخ الخازؼ 
أعج في مقابمتو  َّ مث  زث رث يت ُّأنو تعالى لسا بعث الكفار إلى 

 مس  خس حس جس ُّلمسؤمشيغ ثبلثة أنػاع مغ الشعسة أكليا : قػلو : 
ما كانت ضميمة , كما ػػ أؼ السذخكيغ ػػ كأنو قيل : ضبلليع  َّ خص حص

عصر , أما الستقػف فطبلليع ضميمة , كفييا عيػف كانت مغشية عغ الميب كال

                                                           
. ٜٓ٘/ ٘ٔ, كالتفديخ الكبيخ ٜٜٖ/ ٛ, كالبحخ السحيط ٕٓ٘/ ٗ( يشطخ : الكذاؼ (ٔ

, كفتح ٕٙ٘/ ٜٔ, كحاشية القػنػؼ : ٜ٘٘/ ٕ, كأنػار التشديل ٜٕٓ/ ٛكنطع الجرر  
 . ٕٗٗ/  ٜٕ/ ٕٔ, كالتحخيخ كالتشػيخ  ٔٔٗ/ ٗالقجيخ  

 . ٜٕٓ/ ٛ( نطع الجرر : (  ٕ
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الفػاكو التي عحبة مغشية ليع عغ العصر كحاجدة بيشيع كبيغ الميب , كمعيع 
 .يذتيػنيا كيتسشػنيا

: قاؿ لمستقيغ َّ نث مث  زث رث يت ىت نت ُّ: كلسا قاؿ لمكفار
فإما أف يكػف ذلظ اإلذف مغ جية هللا تعالى ال  َّ  مظ حط مضُّ

 ( .  ٔيا , أك مغ جية السبلئكة عمى كجو اإلكخاـ " ) بػاسصٍة , كما أعطس

الحيغ يتقػف الذخؾ باهلل , قاؿ اإلماـ الخازؼ : "  َّ حس ُّ كالسخاد بػػػػػػ
كأقػؿ ىحا القػؿ عشجؼ ىػ الرحيح الحؼ ال معجؿ عشو ؛ ألف ىحه الدػرة 

 , فيحهالكفار عمى كفخىع كتخػيفيع عميو مغ أكليا إلى آخخىا مختبة في تقخيع
دػرة في نطسيا , كإال لتفككت الة يجب أف تكػف محكػرة ليحا الغخضاآلي

لمسؤمشيغ بدبب إيسانو  كالشطع إنسا يبقى لػ كاف ىحا الػعج حاصبًل كتختيبيا 
في الدجخ عغ الكفخ , فإما أف يقخف بو كعج السؤمغ  احتى يريخ ذلظ سببً 

 . (ٕبدبب شاعتو , فحلظ غيخ الئق بيحا الشطع كالتختيب.. " )

كاآلية السحكػرة كبلـ مدتأنف مدػؽ لحكخ أحػاؿ السؤمشيغ عمى 
 اسبيل اإليجاز , بعج أف ذكخ أحػاؿ الكافخيغ عمى سبيل اإلششاب تشػييً 

لتخغيب مغ السذخكيغ السػجػديغ في اإلقبلع عشو ليشالػا  ابذأنيع كتعخيًز 
في {  كخامة الستقيغ كنعيسيع , كالتعخيف في } الستقيغ { لبلستغخاؽ ك }

 األف السدتطل يكػف مطخكفً  ؛لمطخؼية , كىي ضخؼية حؿيؿية بالشدبة لمطبلؿ
لكثخة ما حػليع مغ  اػضخؼية مجازية بالشدبة لمعيػف كالفػاكو تذبييً في الطم

                                                           
 . ٜٔ٘-ٜٓ٘/ ٘ٔبيخ : ( التفديخ الك(  ٔ
 . ٔٔٗ/ ٗ. كيشطخ : فتح القجيخ : ٜٓ٘/ ٘ٔ( التفديخ الكبيخ : (  ٕ
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العيػف كالفػاكو بإحاشة الطخكؼ , كفي كقػعو خبخ إلف كتأكيج الحكع لكساؿ 
 .( ٔالعشاية بو ) 

التشػع كالكثخة , بخبلؼ ضل دخاف  كفي جسع الطبلؿ داللة عمى
الشار ذؼ الثبلث شعب . كبشاؤىا الرػتي يحاكي معشاىا , فرػت الطاء 
السجيػر السفخع السصبق يرػر فخامة ىحه الطبلؿ ككثختيا ككثافتيا , 

ليبيغ قػة ؛ ( ٕكيؤازره صائت الكدخة القريخ الحؼ يعج مغ أقػػ الحخكات )
ة السدتطميغ بطميا , كألف لكل كاحج مشيع لكثخة شجخ الجشة ككثخ ىحا الطل "

عغ أف  ( . فزبًل  ٖيتستع ؼيو ىػ كمغ إليو , كذلظ أكقع في الشعيع " )  ضبًل 
( بسا يتػافق مع نزارة كرؽ ٗصػت الطاء يػحي بالشزارة كاألناقة كالخقة )

الذجار الشجية التي تخؼ عمى مذيج الشعيع كتبخز رخاكتيا كاستسخار جخياف 
استسخار ىحا الطل , كيعزجه السج في صػت األلف الحؼ  الرػت فييا
 .  امكانيً  اكاتداعً  ايعصي امتجادً 

؛ بالشدبة لمطبلؿ ةي{ الحؼ أفاد الطخؼية الحؿيؿخؼ }فيلمحكتزافخ داللة السج 
صػات في الطل , كلسا كانت البلـ مغ األ األف السدتطل يكػف مطخكفً 

اكشة في الدسع , كليحا أشبيت الحلؿية التي تعج مغ " أكضح األصػات الد
ال  :أؼ,ليدت شجيجة  افي ىحه الشاحية أصػات الميغ الداكشة فيي جسيعً 

يدسع معيا انفجار , كليدت رخػة فبل يكاد يدسع ليا ذلظ الحؽيف الحؼ 
                                                           

. كالتحخيخ كالتشػيخ : ٕٙ٘/ ٜٔ. كحاشية القػنػؼ : ٜٕٓ/ ٛ( يشطخ : نطع الجرر : (  ٔ
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( فقج أكحت باليجكء الحؼ يغسخ السكاف ٔتتسيد بو األصػات الخخػة " )
 .  الشفذة كالفخح الخالز العسيق في كالصسأنيش

عمى أف عيذيع كمو لحة  " كلسا ذكخ العيػف أتبعيا ما يشذأ عشيا فقاؿ دااًل 
عمى أف عيذيع  , قاؿ دااًل كاف يػجج في فػاكو الجنيا الجكف  كلسا َّ مصُّ

 ا. قاؿ مشبيً أؼ بغاية الخغبة َّحض جض ُّكمو لحة كأنو ليذ ىشاؾ دكف 
بأف كل أكل فييا  اعبلمً عمى أنو أريج بالفاكية جسيع السآكل , كإنسا عبخ بيا إ 

( , كقج حاكت كمسة } فػاكو  ٕتفكو ليذ مشو شيء لجمب نفع غيخ المحة " ) 
{ أصػاتيا السيسػسة الخخػة شبيعة ىحه الثسار الميشة المحيحة , كنجج أف مخخج 

كية { , أصػاتيا تتشػع بيغ الذفػية األسشانية كالذفػية , كالصبؿية } الحش
( , ككميا تخجع إلى مخخج الفع مسا يتشاسب مع أكل ٖ)كالحمؿية } الحشجخية { 

 ىحه الفاكية كالتمحذ بيا . 

يرػر لشا صػت الذيغ بتفذيو كانتذاره  َّ حض ُّكفي قػلو تعالى : 
سعة ما يتسشػف كيخيجكف , كيشاسب الدمغ السدتغخؽ في السج العارض 
 لمدكػف عشج الػقػؼ عمى رأس اآلية شػؿ زمغ الحجث , " فالحجث الحؼ

أشػؿ , كالحجث  ايحتاج إلى زمغ أشػؿ يقابل برػت يدتغخؽ نصقو زمشً 
 . (ٗ" ) اقريخً  االحؼ يحتاج إلى زمغ قريخ يقابل برػت يدتغخؽ نصقو زمشً 

                                                           
يع أنيذ , (  ٔ  , مكتبة األنجمػ السرخية , مرخ . ٛ٘( األصػات المغػية . إبخـا
 . ٜٕٔ-ٜٕٓ/ ٛ( نطع الجرر : (  ٕ
 . ٜ٘( يشطخ : السجخل إلى عمع األصػات : (  ٖ
, دار الدبلـ لمصباعة , ٓٙؿ , ( إعجاز رسع القخآف كإعجاز التبلكة . لسحسج شسمػ (  ٗ

 ـ . ٕٙٓٓالقاىخة , 
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خخة عمى إضسار القػؿ , كيجؿ خصاب ليع في اآل َّ حط مض ُّقػلو : 
, ذلظ القػؿ مشرػب عمى الحاؿ مغ  َّ مغ جغ مع جع ُّعميو 

ليع ذلظ عمى  الطخؼ , أؼ كائشيغ في ضبلؿ مقػاًل  الزسيخ السدتكغ في
 سبيل التكخيع . 

" قاؿ أبػ ىاشع : ىػ أمخ , كأراد هللا تعالى مشيع األكل كالذخب ألف سخكرىع 
يعطع بحلظ إذا عمسػا أف هللا تعالى أراده مشيع جداء عمى عسميع , فكسا يخيج 

ب مشيع , كقاؿ أبػ إجبلليع كإعطاميع بحلظ , فكحلظ يخيج نفذ األكل كالذخ 
عمي : ليذ بأمخ كإنسا يقػلو عمى كجو اإلكخاـ , كاألمخ كالشيي إنسا 

 ( .  ٔيحربلف في زماف التكميف ال في اآلخخة " ) 

اليشيء كل ما ال يمحق ؼيو مذقة كال تعب كال َيعُقب  َّ  مظ ُّقػلو : 
سعشى : ىِشىء الصعاـ فيػ ىِشٌي ب, كأصمو في الصعاـ, يقاؿ اكخامة أك نغًر 

 ( .  ٕساغ ) 

جخػ السرادر السجعػِّ بيا في ىي مغ الرفات التي أجخيت مَ و : "قاؿ سيبػي
نربيا عمى الفعل غيخ السدتعسل إضياره , كاختدالو لجاللتو عميو , كانترابو 

( كمخاد  ٖ" )  اعمى فعل مغ غيخ لفطو , كأنو ثبت لو ما ُذكخ لو ىشيئً 

                                                           
 . ٙٛ/ ٕٓ( المباب في عمـػ الكتاب : (  ٔ
 . ٘ٛٔ-ٗٛٔ/ ٔ. كلداف العخب : ٕٗ٘( يشطخ : مفخدات الخاغب : (  ٕ
 . ٖٙٔ/ ٔ( الكتاب لديبػيو : (  ٖ
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, دّؿ  اىشيئً  ر مححكؼ تقجيخه أكبًل عمى أنو صفة لسرج سيبػيو أنو مشرػب
 ( .  ٔعميو فعل األمخ } كمػا { مبيغ لمشػع لقرج الجعاء ) 

لمدببية , أؼ إلفادة  َّ جغ مع جع ُّ :كالباء في قػلو تعالى
ػف تدبب ما بعجىا في كقػع متعمقو , أؼ : كمػا كاشخبػا بدبب ما كشتع تعسم

بأف جعل ذلظ اإلنعاـ  , كذلظ مغ إكخاميعفي الجنيا مغ األعساؿ الرالحة
 .(ٕ)ليع احقً 

, اإلشارة بقػلو :  َّ حق مف خف حف جف ُّ: قػلو
كحلظ { إلى الشعيع السذاىج كالجسمة فييا تأكيبلف محتسبلف : أكليسا أف }

كسيقت ىحه الجسمة  ػػػػخصاب الستقيغ  ػػػػػبالخصاب األكؿ  يكػف الكبلـ متربًل 
ك }أؿ{ في , كالسحدشػف ىع الستقػف  التكخيع كاالمتشاف كالثشاء عمييع.زيادة في 

{ تفيج العسػـ ككضع الطاىخ ىشا مػضع الزسيخ نحػ  نجديكع أك }السحدشيغ
 . (ٖليع برفة اإلحداف مع اإلشعار بعمة الحكع ) انجدييع , مجحً 

كالثاني : أف تكػف الجسمة مػجية إلى السكحبيغ السػجػديغ , كسيقت 
يع ىع الحيغ قزػا بو عمى أنفديع لمتعخيس بأف حخمانيع مغ مثل ذلظ الشع

إذ أبػ أف يكػنػا مغ السحدشيغ  كؼيو مغ الشجامة كالحدخة ما ال يخفى . 
 كعمى كبل التأكيميغ فالجسمة االسسية كاقعة مػقع التعميل لسزسػف ما قبميا . 

                                                           
 . ٖٚٓ/ ٕ( يشطخ : الجر السرػف : (  ٔ
 . ٔٔٗ/ ٗ( يشطخ : فتح القجيخ : (  ٕ
 . ٜٚٔ/  ٘ٔ/ ٓٔيشطخ : ركح السعاني :  ((  ٖ
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كمغ أجل ىحا اإلشعار بيحا التعميل افتتحت بػ } إّف { التي تفيج التعميل كال 
لسػقف يػمئح مػقف ألف السقاـ يخمػ مغ التخدد في الخبخ , إذ ا ؛تفيج التػكيج

, فمحلظ كانت } إف { متسحزة إلفادة االىتساـ بالخبخ , الرجؽ كالحؿيقة
 . ( ٔفيي بحلظ تغشي عغ فاء الدببية فتفيج التعميل كالخبط ) 

 حل جل مك لك خك حك  جك مق ُّقػلو تعالى : 
 جف ُّاستئشاؼ ناشا عغ قػلو :  َّ خم حم  جم هل مل خل
إذ يثيخ في نفػس السكحبيغ السخاشبيغ بيحه  َّ مف خف حف

القػارع ما يكثخه خصػرة في نفػسيع مغ أنيع في ىحه الجنيا في نعسة محققة 
, كاألمخ في قػلو  َّ مك لك ُّ كأف ما يػعجكف بو غيخ كاقع فقيل ليع :

 حل ُّمدتعسل في اإلمياؿ كاإلنحار كالتيجيج , كجسمة  َّ مك لكُّ
{ كالػعيج , كتأكيج الخبخ بػ } إف عسل في التيجيجتعميمية , خبخ مدت َّخل

 ( .  ٕلخد إنكارىع كػنيع مجخميغ ) 

كتكخرت آية الػيل ثبلث مخات في ىحا السقصع كالحؼ قبمو , كجاءت كل مخة 
بعج كصف حالة مغ أحػاؿ يػـ الؿيامة لع يدبق ذكخىا ؛ فجاءت في السخة 

يامة ىػ الذخر العطيع . األكلى عقب كصف مذيج مغ مذاىج الشار يػـ الؿ
كفي السخة الثانية جاءت بعج اإلخبار عغ مذيج مغ مذاىج الحذخ كىػ نفي 
الشصق كالقجرة عمى االعتحار عغ السذخكيغ في ذلظ اليػـ , كفي السخة الثالثة 

                                                           
 . ٘ٗٗ-ٗٗٗ/  ٜٕ/  ٕٔ( يشطخ : التحخيخ كالتشػيخ : (  ٔ
/ ٓٔ, كالجامع ألحكاـ القخآف: ٜٜٖ/ ٛ, كالبحخ السحيط: ٕٓ٘/ ٗ( يشطخ : الكذاؼ: (ٕ

 . ٜٚٔ/ ٘ٔ/ ٓٔ. كركح السعاني : ٓٗ٘/ ٘, كتفديخ الثعالبي : ٜٖٔ
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جاءت بعج األمخ التعجيدؼ لمسذخكيغ بالكيج كاالحتياؿ لئلفبلت مغ العقاب . 
سخات الثبلث ىػ كركد الػعيج كل مخة بعج مذيج فكاف مقتِزي التكخار في ال

 مختمف مغ مذاىج يـػ الؿيامة . 

قاؿ العمػؼ : " كإنسا كخر ذلظ ؛ ألنو لسا ذكخ يػـ الؿيامة كأنو كائغ ال 
مغ كاحجة مشيا كما , مػر كميا , كأنيا كالجاللة عميومحالة , ثع عجد ىحه األ

, نكار عمييعمبالغة في اإل َّ حم  جم هل ُّ: إال كيعقبيا بقػلو
عغ اإلتياف بسثل ما  الػقػع الدخط كالغزب ألجل تكحيبيع , كححارً  اكتأكيجً 

أتػا بو مغ إنكار ىحا اليػـ العطيع , كىكحا القػؿ ؼيسا كرد مغ اآليات 
السكخرة , فإنيا لع تتكخر إال لسقرج عطيع في الخمد إلى ذلظ السعشى الحؼ 

 . (ٔسيقت مغ أجمو " )

: فإنيع كانػا في دار العسل إذا قيل ليع آمشػا ال كلسا كاف التقجيخ
 جه هن من خن حن جن مم ُّ :يؤمشػف عصف عميو قػلو تعالى

 لك ُّعمى جسمة  اكيجػز أف يكػف عصفً  َّ حي جي ٰه  مه
, عمى شخيقة االلتفات مغ الخصاب إلى الغيبة كأنو قيل : ىع َّ مك

غ كبكػنيع أحقاء بأف يقاؿ ليع } كمػا كتستعػا { , ثع عمل ذلظ بكػنيع مجخمي
إذا قيل ليع صمػا ال يرمػف , كعمى كبل الػجييغ فيػ مغ اإلدماج ليشعى 

 . (ٕعمييع مخالفتيع السدمسيغ في األعساؿ الجالة عمى اإليساف الباشغ )

                                                           
, السكتبة ٔ. ط ٜ٘/ ٕبلغة كحقائق اإلعجاز لمعمػؼ: ( الصخاز الستزسغ ألسخار الب( ٔ

 ىػ . ٖٕٗٔالعرخية , بيخكت , 
 . ٙٗٗ/ ٜٕ/ ٕٔ. كالتحخيخ كالتشػيخ : ٕٜٕ/ ٛ( يشطخ : نطع الجرر : (  ٕ
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كالتعبيخ بالخكػع عغ الربلة مجاز مخسل عبلقتو الجدئية ألنو سسى الربلة 
لخكػع بالحكخ مع أف باسع جدء مغ أجدائيا , كىػ الخكػع , كإنسا خز ا

الربلة تذتسل عمى أفعاؿ كثيخة ؛ ألف العخب كانػا يأنفػف مغ الخكػع 
 ( .  ٔكالدجػد ) 

 :يقاعات قاؿكاالستعخاضات كالػخدات كاإل كالخاتسة بعج ىحه الجػالت
بعج ىحا القخآف الشاشق بأحاديث  :أؼ َّ       هئ مئ هي مي خيُّ

د مؤسذ عمى حجج قاشعة الجاريغ كأخبار الشذأتيغ عمى نسط بجيع معج
كبخاىيغ ساشعة يؤمشػف إذ لع يؤمشػا بو . كالفاء فريحة تشبا عغ شخط 
مقجر تقجيخه : إف لع يؤمشػا بيحا القخآف ؼبأؼ حجيث بعجه يؤمشػف , كقج دؿ 
عمى تعييغ ىحا السقجر ما تكخر في آيات } كيل يػمئح لمسكحبيغ { . 

غ حاليع , إذا لع يرجقػا بالقخآف كاالستفياـ مدتعسل في اإلنكار التعجيبي م
 َّ هي ُّ ( . كالتعبيخ بػػػػػػ ٕمع كضػح حجتو فبل يؤمشػف بحجيث غيخه ) 

أك  دكف غيخه لمتشبيو عمى أنو ال حجيث يداكيو في الفزل أك يجانيو فزبًل 
( ٖي الختبة ), فالبعجية لمتفاكت ف يفػتو كيعاليو فبل حجيث أحق باإليساف مشو

الدػرة التػكيج بالقدع عمى كقػع الداعة كتحقق مػعجىا ,  . كجاء في مقجمة
كجاء في ختاميا اإلنكار عمى السكحبيغ بيػـ الجيغ مع تػاتخ حججو , 

                                                           
. كالتفديخ ٓٗٔ/ ٓٔقخآف : . كالجامع ألحكاـ الٜٜٖ/ ٛ( يشطخ البحخ السحيط : (  ٔ

  .ٕٜٕ/ ٛ. كنطع الجرر : ٕٜ٘/ ٘ٔ: الكبيخ
 . ٚٗٗ/ ٜٕ/ ٕٔ( يشطخ : التحخيخ كالتشػيخ : (  ٕ
 / ٘ٔ/ ٓٔ( يشطخ : ركح السعاني : (  ٖ



 

2023 

 

 هي مي خي ُّككضػح دالئمو كشػاىجه كذلظ في قػلو تعالى : 
 كىحا كجو مغ كجػه السشاسبة بيغ مصمع الدػرة كخاتستيا .  َّمئ

ة بحاتيا, ببشائيا التعبيخؼ, كإيقاعيا قاؿ سيج قصب: " إف الدػر  اكختامً 
نيا بحاتيا حسمة ال يثبت ليا . إ., كلحعيا الحاد .السػسيقي, كمذاىجىا العشيفة

, كأكدعػػػػػو ىػػػػػحا قمػػػػػب, كال يتساسػػػػػظ ليػػػػػا كيػػػػػاف, فدػػػػػبحاف الػػػػػحؼ نػػػػػّدؿ القػػػػػخآف
 ( .  ٔ)"الدمصاف

*  *  * 
  

                                                           
 . ٜٖ٘ٚ/ ٙ( في ضبلؿ القخآف (  ٔ
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 الخاتمة

كتاب هللا كآياتو , لقج كانت دراسة مستعة ؛ تؽيأت مغ خبلليا في ضبلؿ 
قرػرؼ ؼيو , كضآلة ما في يجؼ مشو, كيف أحددت ب اككمسا قصعت شػشً 

كمع ذلظ فقج جيجت تحجه عقػؿ األفخاد كال األجياؿ ؟ كأنا برحبة كتاب ال ال
 في رفع الحجب , ككذف الدتخ عغ ىحه الجراسة . 

مع أف كلسا كانت األعساؿ بخػاتيسيا فإف مغ البلـز قبل أف أثشي عشاف الق
لو , كأسجل في  امػجدً  اأذكخ خاتسة ليحا البحث أعخض في أثشائيا ممخًر 

ثشاياىا أىع الشتائج التي تػصمت إلييا , كقج تسخزت ىحه الجراسة عغ نتائج 
 أكجدىا ؼيسا يأتي : 

   ركدت الدػرة الكخيسة عمى مػضػع العقيجة , كدالئل القجرة
في أساليب  امتتابعً  اكالػحجانية , كسائخ األمػر الغيبية تخكيدً 

متشػعة ال تكخار فييا , كإنسا ىػ تػارد رائع يبث السػضػع مغ 
جيات متعجدة ؛ قرج التػكيج كالتقخيخ كالتخغيب كالتخىيب , كىحا 

 ما كانت تتصمبو بجاية الجعػة إلى تػحيج هللا تعالى . 
   , إف فكخة الشطع عخبية محزة كلجت في أحزاف القخآف الكخيع

ىحه الفكخة ؛ لتربح نطخية متكاممة تعشى بإعجاز  ثع تصػرت
القخآف الكخيع , كببلغتو , كقج بمغت ذركتيا عمى يج الذيخ عبج 

 القاىخ الجخجاني . 
   إف السشيج التصبيقي في البحث الببلغي الحؼ يعتسج التحميل

كالبحث عغ األسخار الببلغية الجؾيقة أىع السشاىج , كأكثخىا فائجة 
نفذ الستمقي , كىػ السشيج الحؼ سار عميو سمف  , كأقخبيا إلى

 ىحه األمة , كعخؼ عشج أئسة الببلغة كركادىا . 
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   تػصل البحث إلى أف الػجو األمثل في اإلعجاز القخآني ىػ
الػجو الببلغي ألنو يػجج في كل سػر القخآف , كفي كل آية مغ 

 –عجك آياتيا , أما سائخ الػجػه األخخػ التي ذكخىا العمساء فبل ت
إال أف تكػف مغ دالئل كػف القخآف الكخيع مغ  –في نطخ الجارس 

 عشج هللا . 

    كذفت الجراسة الببلغية الغصاء عغ ثخاء الدػرة الكخيسة مغ
حيث كججت فييا كل أصشاؼ  االشاحية الببلغية ثخاء عطيسً 

الببلغة الستعجدة بذكل مكثف , كىحا يجؿ الشاضخ عمى عطع ما 
 أسخار ببلغية متشػعة .  في كتاب هللا مغ

    , اتدست السفخدة القخآنية في الدػرة بجساؿ الذكل كالسزسػف
فجسعت بيغ قػة تأثيخ الترػيخ , كبيغ عحكبة الرػت , كنقرج 
بالعحكبة سيػلة نصق مخارجيا , كشيادة الدسع بديػلة أصػاتيا 
, كىحه العحكبة لع تشتج عغ اجتساع األصػات الخخػة أك تباعج 

حخكؼ السفخدات , إذ تبيغ لشا أف العبخة برفات الحخكؼ  مخارج
 ال بسخارجيا العزػية . 

    ًاكدالليً  امػسيؿيً  االتكخار في الدػرة ضاىخة إيجابية , تؤدؼ دكر 
 ججيجة .  افي آف كاحج , حيث تزفي عمى الدػرة معاني كأبعادً 

   يقػـ اإلحداس الجسالي في الدػرة عمى عشرخ التذبيو
حيث يجعل القارغ كأنو يخػ السذاىج كالػقائع رأؼ  كالترػيخ ,

في رسع  اميسً  االعيغ , كلحا كانت السفخدة في الدػرة عشرخً 
 الرػرة كتذكيميا .  
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وهللا السػفق كالسحسػد كاليادؼ إلى سػاء الدبيل , كصمى هللا كسمع كبارؾ 
 عمى رسػلشا كنبيشا دمحم كعمى آلو كصحبو أجسعيغ . 

 
*  *  * 
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 المصادر والمراجعفهرس 

 

   القخآف الكخيع. 
   اإلتقاف في عمػـ القخآف . لجبلؿ الجيغ الديػشي , تح : دمحم أبػ

ىػ = ٛٓٗٔالفزل , د. ط , السكتبة العرخية , بيخكت , 
 ـ . ٜٛٛٔ

  لسحسج بغ دمحم أبي الكتاب الكخيع إرشاد العقل الدميع إلى مدايا .
 . ـٜٜٛٔ= قٜٔٗٔف , , دار الكتب العمسية , لبشأالدعػد , ط

   إعجاز رسع القخآف كإعجاز التبلكة. لسحسج شسمػؿ, دار الدبلـ
 .ـٕٙٓٓ, القاىخة , لمصباعة

   ّأناىيج الحخيخؼ , مكتبة الخشج , اإلعجاز الرػتي في جدء عع .
 ـ ٕٙٓٓالخياض , 

  يع أنيذ , مكتبة األنجمػ السرخية , األصػات المغػية . إبخـا
 مرخ .

  دار صفاء ٔػية , عبج القادر عبج الجميل , ط األصػات المغ ,
 ـ .ٜٜٛٔلمشذخ , عساف , 

 سسيخ شخيف , ػية رؤية عزػية كنصؿية كفيديائيةاألصػات المغ .
 ـ .ٕٕٓٓ, دار كائل لمشذخ , عساف , ٔط 

  دار الكتب العمسية , ٕإعخاب القخآف ألبي جعفخ الشحاس . ط ,
 ق. ٕ٘ٗٔبيخكت , 

  تح: عبج القادر  خ لدميساف الصػفياألكديخ في عمع التفدي
 .حديغ, مكتبة اآلداب, القاىخة
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   دار ٔ, ط البحخ السحيط ألبي حياف, تح: عادؿ أحسج كآخخكف ,
 .ـٕٔٓٓ –ق ٕٕٗٔالعمسية , بيخكت , الكتب 

  أبي األصبع , تح : حفشي دمحم شخؼ, نيزة البغ  قخآفبجيع ال
 .مرخ

   يع بغ الدبيخآف. ألحسج بغ البخىاف في تشاسب سػر القخ , تح إبخـا
 . قٕٛٗٔ, دار ابغ الجػزؼ ,  ٔ, ط  : سعيج جسعة الفبلح

   البخىاف في عمػـ القخآف. بجر الجيغ دمحم الدركذي. تح : زكي دمحم
ـ ٕٙٓٓ ػػػػػق ٕٚٗٔ, دار الحزارة , الخياض , ٔ, ط أبػ سخيع 

 . 
   برائخ ذكؼ التسييد في لصائف الكتاب العديد . مجج الجيغ دمحم

بغ يعقػب الفيخكز آبادؼ , تح : دمحم عمي الشجار , السكتبة 
 العمسية , بيخكت . د . ت . 

   البياف في إعخاب غخيب القخآف لؤلنبارؼ , ضبصو : بخكات
يػسف ىبػد , شخكة دار االرقع لمصباعة كالشذخ , بيخكت , د . 

 ت .  
   البياف في عج آؼ القخآف . ألبي عسخك الجاني , تح : غانع

, مخكد السخصػشات كالػثائق , الكػيت ,  ٔكرؼ الحسج , طقج
 ـ .ٜٜٗٔ –ق ٗٔٗٔ

   تأكيل مذكل القخآف . البغ قتيبة , شخحو كنذخه : الديج أحسج
 –ق ٔٓٗٔ, دار الكتب العمسية , بيخكت , ٖصقخ , ط 

 ـ .ٜٔٛٔ

  تح : ٕالتبياف في إعخاب القخآف . ألبي عبج هللا العكبخؼ , ط ,
 ـ . ٜٚٛٔق = ٚٓٗٔار الجيل , بيخكت , عمي البجاكؼ , د
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   التبياف في أيساف القخآف . البغ ؾيع الجػزية , تح : عبج هللا سالع
 ىػٜٕٗٔ, دار عالع الفػائج , مكة السكخمة ,  ٔالبصاشي , ط

   التبياف في عمع السعاني كالبجيع كالبياف . لذخؼ الجيغ حديغ
الكتب , بيخكت  , عالعٔالصيبي , تح : ىادؼ عصية اليبللي , ط

 ـ .ٜٚٛٔ –ق ٚٓٗٔ, 

   التحخيخ كالتشػيخ . لسحسج الصاىخ ابغ عاشػر . دار سحشػف
 لمشذخ كالتػزيع , تػنذ. 

   التعبيخ القخآني . لفاضل صالح الدامخائي , دار عسار , األردف
 ـ . ٕٚٓٓ, 

   التفديخ الببلغي لبلستفياـ في القخآف الحكيع . لعبج العطيع
بة , , مٖالسصعشي , ط  ـ .ٕٕٔٓق = ٕٖٗٔكتبة ـك

  دار ٚالتفديخ البياني لمقخاف الكخيع . عائذة عبج الخحسغ , ط ,
 السعارؼ , القاىخة

   . تفديخ الثعالبي , السدسى الجػاىخ الحداف في تفديخ القخآف
, دار ٔلئلماـ الثعالبي , تح : عمي دمحم معػض كآخخكف , ط

 ـٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔإحياء التخاث العخبي , بيخكت , 
    تفديخ غخائب القخآف كرغائب الفخقاف . لمحدغ بغ دمحم الشيدابػرؼ

 ـ . ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔ, دار الكتب العمسية , بيخكت , ٔ, ط / 
  البغ قتيبة , تح : الديج أحسج صقخ , دار تفديخ غخيب القخآف .

 ـ .  ٜٛٚٔ –ق ٜٖٛٔالكتب العمسية , 
  خ , مؤسدة الخياف تفديخ القخآف العطيع . إلسساعيل بغ كثي

 لمصباعة كالشذخ , د . ت .
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   التفديخ الكبيخ أك مفاتيح الغيب . لفخخ الجيغ الخازؼ , تح : سيج
 ـ . ٕٕٔٓق = ٖٖٗٔعسخاف , دار الحجيث , القاىخة , 

  عالع ٔ. لمذخيف الخضي , طيز البياف في مجازات القخآفتمخ ,
 ـ .ٜٙٛٔىػ = ٙٓٗٔالكتب , 

   الدػر لمديػشي , تح : عبج القادر عصا تشاسق الجرر في تشاسب
 .ـٜٙٛٔ –ق ٙٓٗٔ, دار الكتب العمسية , بيخكت ,  ٔ, ط / 

  .لسحسج بغ أحسج األزىخؼ , تح : دمحم عػض مخعب  تيحيب المغة
 ـ . ٕٔٓٓ, دار إحياء التخاث العخبي , بيخكت , ٔ, ط 

   , جامع البياف عغ تأكيل آؼ القخآف . لسحسج بغ جخيخ الصبخؼ
, دار الدبلـ , القاىخة , ٘: أحسج عبج الخزاؽ كآخخكف , ط/ تح 

 ـ . ٕٕٔٓق = ٖٖٗٔ
   الجامع ألحكاـ القخآف . لسحسج بغ أحسج القخشبي , دار الحجيث

 ـ . ٜٜٗٔق = ٖٔٗٔ, القاىخة , 
   ء التخاث العخبي, , دار إحياحاشية الذياب عمى تفديخ البيزاكؼ

 . لبشاف. د. ت –بيخكت 
   عمى تفديخ البيزاكؼ . لعراـ الجيغ إسساعيل  حاشية القػنػؼ

, دار الكتب العمسية , ٔالحشفي , تح : عبج هللا محسػد , ط 
 ـ .  ٕٔٓٓق = ٕٕٗٔ

   دار ٔحاشية محي الجيغ شيخ زاده عمى تفديخ البيزاكؼ , ط ,
  ـ .ٜٜٜٔ –ق ٜٔٗٔالكتب العمسية , بيخكت , 

   ج العطيع . لعبالتعبيخ القخآني كسساتو الببلغيةخرائز
بة , القاىخة ٔعشي , طالسص  ـ . ٕٜٜٔق = ٖٔٗٔ , مكتبة ـك
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  حدغ عباس , مصبعة خرائز الحخكؼ العخبية كمعانييا .
 ـ .ٜٜٛٔاتحاد كتاب العخب , دمذق , 

  دراسة  –خرائز الحخكؼ العخبية كمعانييا في السعجع الػسيط
الظ كصؽية تحميمية عغ السفخدات , عمية مشفخدة , جامعة مػالنا م

يع , إنجكنيديا ,   ـ . ٕٓٔٓإبخـا
   الجر السرػف في عمػـ الكتاب السكشػف . لذياب الجيغ الدسيغ

, دار الكتب ٔالحمبي , تح : عمي دمحم معػض كآخخكف , ط
 ـ ٜٜٗٔق = ٗٔٗٔالعمسية , بيخكت , 

   . دالئل الشبػة . ألبي بكخ أحسج بيغ الحديغ البييقي , تخ : د
, دار الكتب العمسية , بيخكت , ٕ/  عبج السعصي قمعجي , ط

 ـ .ٕٕٓٓ –ق ٖٕٗٔ
   الجاللة الرػتية في القخآف الكخيع . لسدعل البلمي , رسالة

 ـ .ٜٜٚٔماجدتيخ , كمية التخبية , الجامعة السدتشرخية , 
   الخعاية لتجػيج القخاءة كتحقيق لفع التبلكة بعمع مخاتب الحخكؼ

أبي شالب , تح : أحسج  كمخارجيا كصفاتيا كألقابيا  لسكي بغ
 , دار عسار , عّساف .ٖحدغ فخحات , ط 

   ركح السعاني في تفديخ القخآف العطيع كالدبع السثاني , ألبي
, دار الكتب العمسية ٔالفزل شياب الجيغ محسػد األلػسي , ط 

 ـ .   ٕٔٓٓ –ق ٕٕٗٔ, بيخكت , 
  الرػت المغػؼ في القخآف . دمحم حديغ الرغيخ , دار السؤرخ  ,

 بيخكت ) د . ت (

  طسغ لدخار الببلغة كحقائق اإلعجاز. لمعمػؼ الصخاز الستز ,ٔ  ,
 ىػ .ٖٕٗٔالسكتبة العرخية , بيخكت , 
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   , عمع األصػات . كساؿ بذخ , دار غخيب لمشذخ , القاىخة
 ـ .ٕٓٓٓ

   , غخائب التفديخ كعجائب التأكيل . لسحسػد بغ حسدة الكخماني
 , دار الثقافة , ججة .ٜٕٔٔ/ ٕتح : شسخاف العجمي , 

   . فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخكاية كالجراية مغ عمع التفديخ
, مكتبة الخشج , الخياض , ٗلسحسج بغ عمي الذػكاني , ط 

 ـ . ٕ٘ٓٓق = ٕٙٗٔ
   فتػح الغيب في الكذف عغ قشاع الخيب لذخؼ الجيغ الحديغ

ـ ٖٕٔٓ –ق ٖٗٗٔ, جائدة دبي الجكلية لمقخآف , ٔالصيبي , ط/ 
 . 

   ق ٓٓٗٔ, دار الذخؽ ,  ٜفي ضبلؿ القخآف . لديج قصب , ط
 ـٜٓٛٔ –

  عالع الكتبٖف , ط: عبج الدبلـ ىارك الكتاب لديبػيو , تح , ,
 . ـٖٜٛٔق = ٖٓٗٔ

   , كتاب العيغ . لمخميل بغ أحسج , دار إحياء التخاث العخبي
 بيخكت , د . ت .

   شالب , تح : ياسيغ كتاب مذكل إعخاب القخآف . لسكي بغ أبي
 ., دار السأمػف لمتخاث , دمذق ٕالدػاس , ط 

   . الكذاؼ عغ حقائق التشديل كعيػف التأكيل في كجػه التأكيل
 ـ . ٕٕٔٓق = ٖٖٗٔلمدمخذخؼ , دار الحجيث , القاىخة , 

   الكذف عغ كجػه القخاءات الدبع كعمميا كحججيا . لسكي بغ
مصبػعات مجسع المغة أبي شالب , تح : محي الجيغ رمزاف , 

 ـ . ٜٗٚٔالعخبية , دمذق , 
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   : المباب في عمػـ الكتاب. ألبي حفز عسخ بغ عادؿ , تح
, دار الكتب العمسية , ٔعادؿ أحسج عبج السػجػد كآخخكف , ط/ 

 ـ . ٜٜٛٔ –ق ٜٔٗٔ
   . لداف العخب . البغ مشطػر , دار صادر , بيخكت , د . ت 
  بغ السثشى , تعميق : دمحم فؤاد  مجاز القخآف . ألبي عبيجة معسخ

 ـ . ٜٗ٘ٔق = ٖٗٚٔسدكيغ , مكتبة الخانجي , مرخ , 
  دار احياء ٔمحاسغ التأكيل . لسحسج جساؿ الجيغ القاسسي , ط ,

 ق .ٖٙٚٔالكتب العخبية , 
  قافة , ثمحاضخات في المدانيات . فػزؼ حدغ الذايب , كزارة ال

 ـ ٜٜٜٔعّساف , 
  الكتاب العديد . لمقاضي ابغ عصية  السحخر الػجيد في تفديخ

, دار الكتب  ٔاألنجلدي , تح : عبج الدبلـ عبج الذافي  , ط
 ـ . ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔالعمسية , بيخكت 

   , مجارؾ التشديل كحقائق التأكيل . لمشدفي , مؤسدة األعمسي
 بيخكت , د . ت .  

   السجخل إلى عمع أصػات العخبية  . غانع قجكرؼ الحسج , دار
 ـ ٕٗٓٓار , عساف , عس

   مراعج الشطخ لئلشخاؼ عمى مقاصج الدػر . ألبي الحدغ
يع البقاعي . تح : عبج الدسيع دمحم , ط , مكتبة السعارؼ ,  ٔإبخـا

 . ٜٚٛٔ –ق ٛٓٗٔالخياض , 
  دار عسار , األردف , ٕمعاني األبشية لفاضل الدامخائي ط ,

 ـ ٕٚٓٓىػ = ٕٛٗٔ
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  عالع الكتب , بيخكت , ٖخاء , طمعاني القخآف . ألبي زكخيا الف ,
 ـ ٖٜٛٔق = ٖٓٗٔ

  تح : عبج الجميل لقخآف كإعخابو ألبي إسحاؽ الدجاجمعاني ا ,
 ـ .ٕ٘ٓٓق = ٕٙٗٔشمبي, دار الحجيث , القاىخة , 

   تح : عبج ألبي يعقػب يػسف بغ دمحم الدكاكيمفتاح العمػـ ,
 .ـٕٔٔٓ, دار الكتب العمسية , لبشاف , ٕالحسيج ىشجاكؼ , ط/ 

  دار ٖالسفخدات في غخيب القخآف . لمخاغب األصفياني , ط ,
 ـ . ٕٔٓٓق = ٕٕٗٔالسعخفة , بيخكت , 

  دار الفكخ: عبج الدبلـ ىاركف  مقاييذ المغة البغ فارس , تح ,. 
   مبلؾ التأكيل القاشع بحكؼ اإللحاد كالتعصيل في تػجيو الستذابو

يع بغ الدبيخ الغخناشي ,  المفطي مغ آؼ التشديل . ألحسج بغ إبخـا
 ـ . ٕٙٓٓ –ق ٕٚٗٔ, دار الكتب العمسية , بيخكت , ٔط

   , ـ . ٕ٘ٓٓمغ ببلغة القخآف . ألحسج بجكؼ , نيزة مرخ 
 مؤسدة األعمسي  ٔالسيداف في تفديخ القخآف . لمصباشبائي , ط ,

 ـ .ٜٜٚٔ –ق ٚٔٗٔلمسصبػعات , بيخكت , 

   دار الكتب ٕرؼ , طالشذخ في القخاءات العذخ. لسحسج بغ الجد ,
  ـ . ٕٕٓٓق = ٖٕٗٔالعمسية , بيخكت , لبشاف , 

   يع نطع الجرر في تشاسب اآليات كالدػر . لبخىاف الجيغ إبخـا
 –ق ٕٚٗٔ, دار الكتب العمسية , بيخكت , ٖالبقاعي , ط 

 ـ . ٕٚٓٓ
   الشطع الفشي في القخآف . عبج الستعاؿ الرعيجؼ , مكتبة اآلداب

 كمصبعتيا . 
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  ٔقاف , لعبج الحسيج الفخاىي , طـ القخآف كتأكيل الفخقاف بالفخ نطا ,
 ـ . ٕٛٓٓالجائخة الحسيجية , اليشج , 

   ُشبع ضسغ ثبلث ألبي الحدغ الخمانيالشكت في إعجاز القخآف ,
 زغمػؿ رسائل في إعجاز القخآف , تح : دمحم خمف هللا , ودمحم

  , القاىخة , د . ت . , دار السعارؼٗ, ط سبلـ
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 فيرس المحتهى 
 المهضهع

 العشػاف بالمغة العخبية 
 السمخز بالمغة العخبية 

 العشػاف بالمغة اإلنجميدية 
 السمخز بالمغة اإلنجميدية 

 السقجمة 
 أىسية البحث 

 أسباب اختيار البحث
 خصة البحث 
 مشيج البحث 

 التسييج 
 تاريخ ندكليا  –آياتيا  –أكاًل : مكيتيا 

 : فزل الدػرة كتدسيتيا  ثانًيا
 ثالًثا : مشاسبة الدػرة لسا قبميا 

 رابًعا : مشاسبة الدػرة لسا بعجىا 
 خامًدا : مػضػع الدػرة كمشيجيا في عخض معانييا كمقاصجىا 

 الدراسة التحميمية 
 دراسة السصمع  –السبحث األكؿ 
 االنقبلب الكػني الدساكؼ كاألرضي  –السبحث الثاني 

 دالئل قجرة هللا الباىخة  –ث الثالث السبح
كمآؿ الستقيغ كما أعجه هللا  –مآؿ السجخميغ كما أُعّج ليع  –السبحث الخابع 
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 ليع 
 كالشتائج  –الخاتسة 

 فيخس السرادر كالسخاجع 
 فيخس السحتػػ 
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