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 مقدمة
:     منذ أن عّمم آدم األسماء كّميا؛ قال تعالىنَن     إّن المغة آية من آيات اهلل أودعيا اهلُل اإلنسا

نَنتِمُكمْن وَنأَنلْنوَنانِمُكمْن  ُ  أَنلْنسِم تِم َن َنرْن ِم وَنا ْن مْنُ  السَّسمَناوَناتِم وَناألْن مِمنْن آيَناتِموِم  َن  1 ﴾  وَن
ولقد توّقفت جميُع أمم العالم عند ىذا المسان تدرسو ، و تحاول أن تسبر أغواره ، وتتعر  عمى 

 فاياه ، فبمغ بعُضيا في ىذا األمر مبمغا عظيما، بينما لم تتعد أ رى مرحمة الم حظات 
. الشفوية اليسيرة 

    والتفكير في قضايا المغة ، وتَنقدُّم الدراسات فييا، كان م زما لمحضارة دائما ، ألن المغة من 
أبرز مقومات حضارة أي أمة و نيضتيا ؛ لذلك ليس من العجيب أن تزدىر الدراسات المغوية 

ثَن و الغَنايَنةَن في  العربية بعد نزول القرآن الكريم ، الذي ارتبطت بو ارتباطا كميا ، فكان البَناعِم
الوقت نفسو ؛  دمًة لكتاب اهلل و حفاظا عميو من أّي تحري  ؛ ف ّم  لنا األوائل بذلك تراثا 
عظيما في عممي النحو والصر  ، ثم امتدت العناية إلى تأمل مواطن اإلعجاز وأسرار النظم 

. تراث يبدأ بفكرة ثم يصير عمى ما ىو عميو. فكان لنا تراث آ ر في عمم الب غة وغيره 
   فالفكرة كالكائن الحي ، تبدأ صغيرة ثم تنمو شيئا فشيئا، منيا ما يكتب لو البقاء ، كالشجرة 
الطيبة التي تؤتي أكميا كل حين بإذن ربيا، ومنيا ماىو كالشجرة ال بيثة التي اجتثت من فو  

. األر  ماليا من قرار
   ومن األفكار المباركة التي بدأت صغيرة ثم راحت تنمو رويدا رويدا ، القول  باإلعجاز 

أين يكمن اإلعجاز؟ ثم :بالنظم في القرآن الكريم ، فمقد بدأ التفكير في اإلعجاز بسؤال مفاده
فمقد حاولت الدراسات الم تمفة في . انتيى الى نظرية ليا قواعدىا ومرتكزاتيا، ىي نظرية النظم

لى إدراك السر في نظمو ودقة  مجال الفكر المغوي الوصول إلى رأي في كنو البيان القرآني وا 
دراسات كان الباعث عمييا حبيم لمقرآن ، باعث تجمى في محاوالت فيمو و دمتو ؛ . وصفو 

. محاوالت عديدة اشترك فييا المغويون ، والمتكممون والنحاة والنقاد والمتفمسفة من سمفنا الصالح
ولقد انطمقت ىذه المحاوالت من البحث في قضية المفظ والمعنى التي بقيت شغميم الشاغل في 
معظم أبحاثيم ، إلى أن اكتممت في القرن ال امس اليجري عمى يد عبد القاىر الجرجاني الذي 

لذا . جمع شتات تمك اآلراء ووحد بينيا في إطار منظم مبني عمى أسس عممية في نظم الك م 
لم تكن نظرية النظم التي جاء بيا عبد القاىر الجرجاني وليدة المحظة والصدفة بل كانت وليدة 
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وما إن غابت شمس عبد القاىر حتى لمعت في األف  شمس . جيود متواصمة عمى مدى أجيال
أ رى ، ىي شمس الزم شري الذي تمق  أفكار سمفو وطبقيا عمى النص القرآني فكان لنا 

تفسيره العظيم الكشا  ، فكان بح  أول من طب  آراء الجرجاني في النظم ، فإذا كان 
الجرجاني قد وضع ال طة وأعّد المثال وبين الطري  ، فالثاني قد تولى التنفيد حيث تتبع القرآن 

.   آية آية ليوضح ما عناه الجرجاني بالنظم القرآني 
تعم  بأثرين عظيمين من التراث العربي اإلس مي، وىذان األثران ىما دالئل  اذن يالبحث    

إن ليما في نفسي لمكانًة  و، اإلعجاز لعبد القاىر الجرجاني والكشا  لجار اهلل الزم شري 
 بالتراث العربي ىماتعم : والثاني ، ا بالقرآن الكريم مارتباطو: تستمد مصدرَنىا من أمرين ، األول

  .عامة و المغويِّ منو  اصة 
نظرية النظم وتطبيقاتيا في "   فمحبي لمقرآن والتراث المغوي العربي جاء ىذا البحث الموسوم ب 

، محاولة لفيم جانب من جوانب التفكير المساني عند العمماء " تفسير الكشا  لمزم شري 
: العرب ، باإلجابة عمى سؤالين ىامين 

 ما األسس والقواعد التي بنى عمييا عبد القاىر نظريتو ؟ وما المباحث التي ارتكز عمييا – 1
. النظم عنده ؟

 إلى أي مدى طب  الزم شري ىذه األفكار في تفسيره الكشا  ؟  – 2
. التاري يَّس والوصفيَّس ، وسمك ال طة اآلتية سبي  : وتحقيقا ليذه الغاية، توسل البحُث المنيجين 

:        توزع البحث عمى ث ثة فصول ، مصدرة بمقدمة ، ومذيمة ب اتمة ، ىذا بيانيا 
ُعقد الفصل األول لتقصي نظرية النظم وتتبع جذورىا ومنطمقاتيا ، فكان الحديث عن تطور 

فذكرنا النظم عند الرماني وعند ال طابي والباق ني . فكرة النظم وارتباطيا بفكرة اإلعجاز
.      والقاضي عبد الجبار ، وصوال إلى مفيوم النظم واكتمال النظرية عمى يد عبد القاىر الجرجاني
وقد تطمب منا األمر أن نبحث في قضايا ذات صمة ، منيا البحث في قضية المفظ والمعنى 

عند الب غيين ، و توضيح الفار  بين النحو ومعاني النحو ، ثم الحديث عن السيا  وارتباطو 
. بمعاني النحو ودوره في النظم الذي ىو من فعل المنشئ لمقول وف  مقامات وسياقات م تمفة 

أما الفصل الثاني ، فمعقود الستقصاء المباحث التي يدور حوليا النظم وعن النماذج التي 
قّدميا الجرجاني لتوضيح فكرتو ؛ أي تمك النماذج التي رس ت النظرية وأقامت قواعدىا 

. ووضحت أسسيا انط قا من النص الذي تحدث فيو الجرجاني عن الفرو  واألوجو 



 ج

 

. أما الفصل الثالث ، فعبارة عن محاولة لرصد تطبيقات نظرية النظم في تفسير الكشا  
تعرضنا فيو ألغمب تطبيقات الزم شري لنظرية النظم وتجنبنا فيو تكرار معظم ما ذكر مطابقا 
ألقوال الجرجاني في تحميمو لآليات التي تعرضنا ليا في الفصل الساب  ، كما تجنبنا تكرار 

األقوال التي ذكرت في عدة مواضع من التفسير ، ولوال ذلك لجاء البحث أضعا  ما ىو عميو 
. اآلن 

:  وقد استقى البحث مادتو من مصادر ومراجع شتى منيا 
دالئل اإلعجاز لمجرجاني ، والكشا  لجار اهلل الزم شري ، و عبد القاىر الجرجاني ب غتو 
ونقده ألحمد مطموب ، وتاريخ النقد األدبي عند العرب إلحسان عباس ، و الزم شري ألحمد 
محمد الحوفي ، والب غة تطور وتاريخ لشوقي ضي  ، وأثر النحاة في البحث الب غي لعبد 
القادر حسين ، والطراز لمعموي ، والتراث النقدي والب غي لممعتزلة لوليد القصاب ، ونظرية 
اإلعجاز القرآني وأثرىا في النقد العربي القديم ألحمد سيد محمد عمار، والمثل السائر البن 

.    األثير 
وفي األ ير ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر ألستاذي الفاضل ص ح الدين م وي عمى 

 . رعايتو ليذا الجيد وصبره عمى تصويبو وتصحيحو 
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: الفــصــــل األول 

نظرية النظـ جذكرىا كمنطمقاتيا            
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  التفكير في النظم البذور و اإلرىاصات: المبحث األول 

 فا ىك ؛ة ربانية أكدعيا ا في اإلنساف كلـ يخص بيا قكما دكف قـك منحصفة البياف     
مىؽى اإًلنسىافى  ﴿: الذم خمؽ اإلنساف كعٌممىو البىيىاف ، قاؿ تعالى  مَّرـى اٍلقيٍر فى خى مَّرمىوي  الرَّرٍ مىفي عى عى

﴾ ذا تفاضمت األمـ في ىذا المجاؿ فإنما تتفاضؿ في مراتب،  1اٍلبىيىافى البياف كمستكياتو ،  ىذا كا 
 ك لعٌؿ ىذا السبىبى ىك الذم جعؿ أمة العرب ؛كىذا التفاكت منشؤه االىتماـ ك الدراسة كالدافع 

ًبًمسىافو  ﴿: قاؿ تعالى،   كخاصة بعدما نزؿ القر ف بمغة العربتجيد فيو إجادة شيد ليا بالتفكؽ ،
﴾ ًبيٍّ ميًبيفو عىرى

2  .
المراتب مف البياف ت تاج إلى نظـ مخصكص مارسو العرب في كثير مف  كىذه المستكيات ك   

مصطم اتو كتخريجاتو شيئػا   األ ياف سميقة ، شأنو شأف الن ك الذم لـ يكف األعرابي يسمع عف
كرغـ ذلؾ كصمنا مف األخبار كالشكاىد  ما يدؿ عمى أنيـ كانكا في كثير مف األ ياف يعممكف 
سبب تقديـ شعر عمى شعر ، أك خطبة عمى خطبة بمبل ظات ىي مف صميـ القكاعد التي 

 :  يدؿ عمى كىذا ؛ينبغي أف يبنى عمييا النظـ الجيد 
 ال فيك يكتشفيا أف إدراؾ األسس التي يبنى عمييا النظـ مكجكدة بكجكد اإلنساف ،-  1

، كعمما كافيا ،  يكتشفيا إال إذا ممؾ فكرا لٌما ا ، كذىنا ذكيا صافيا ، كقمبا كاعياف كؿ يخترعيا
 . األزماف ٍّكىذه األمكر ال تتأتى مجتمعة إال لمقبلئؿ عمى مر

  تى في مبل ظات الجاىمييف قبؿ اإلسبلـ ، أم ة مكجكدت النظـ كافالتفكير فيأف بذكر -  2
  .قبؿ نزكؿ القر ف عمى سيدنا 

 الف  ؛يسبؽ ال ديث عف اإلعجاز كارتباطو بالقر ف ٌف ال ديث عف النظـ ،إ:القكؿكمنو يمكف   
النظـ يرتبط بالمغة ك ىك مكجكد بكجكدىا ك قديـ بقدميا، كمف يدرم لعٌمو لك كصمنا كبلـ العرب 

  .التمميح بكامبل لكصمنا فيو ما يشير إلى النظـ بالتصريح أك 
    لـ ،أف التفكير في أمر النظـ ، كما ينبغي أف يككف في الكبلـ كما ال ينبغي أف يككف فيو -  3

يغادر فكر العربي الناقًد ال صيًؼ ، كال اعتبار لذكر المصطمح إذف ، ك لقد أدرؾ عبد القاىر 
ال بمعرفة  إف االعتبار بمعرفة مدلكؿ العبارات:" بقكلو االجرجاني ىذه ال قيقة كعبر عنو

  .3" العبارات
                                                 

 4 - 1/ سكرة الر مف 1
 195 الشعراء 2
 . 392:  ـ ، ص 2002:   عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ، المكتبة العصرية دط ، ت 3
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 ، منيا ما يركل أف طرفة بف العبد كردت بعض المبل ظات التي تتعمؽ بالنظـفمنذ الجاىمية 
:  سمع المسيب بف عمس يقكؿ 

اره         بناجو عميو الٌصٍيعىًريَّرةي ميٍكًدـً               كقد أتناسى اليَّـر عند اٍ ًتضى
 سمة  مراء تعمؽ في عنؽ الناقة " الصيعرية " ألف ؛ ذلؾ " استنكؽ الجمؿ ": فقاؿ لو طرفة 

ُـّ كال ينتظـ ىنا،ك الشاعر يت دث عف ناج كىك"الصيعرية"  فمفظ ،خاصة    1"  الجمؿ " ال يىٍنظى
:  كلما أنشد  سافي بف ثابت النابغةى قكلو 

 2ل      كأسيافنا يقطرف مف نجدة دماػػلنا الجفنات الغر يممعف في الضح     
العنػػػػػػػػقاء ك ابنىٍي م ػػػػػػػػػػػٌرؽ      فأكـر بنا خاال كأكـر بنا بنما  بني     كلدنا

لىٍدتى ، ك لـ تفخر : " فقاؿ لو النابغة  أنت شاعر لكنؾ أقممت جفانؾ ك أسيافؾ ، ك فخرت بمف كى
لىدىؾ  .   3" بمف كى

ذا انتقمنا إلى العصر اإلسبلمي ، نجد أف األمر تبمكر أكثر ، فببلغة القر ف كببلغة الرسكؿ  كا 
 كانتا مدرسة تعمـ منيا العمماء ك األدباء أف المفظ ك التركيب ال بد أف ييتخيرا بعناية مف 

 4لذلؾ عابكا عمى نيصيب .أجؿ أف ييبٌمغا المعنى بأمانة كدٌقة ك يصٌكرا ال اؿ تصكيرا بميغا 
:  قكلىو

أىيـ بدعد ما  ييت فإف أمت        فكا زنا مف ذا يييـ بيا بعدم ؟             
: البف قتيبة " الشعر ك الشعراء " ك الركاية الثانية كردت في كتاب 

ٌصي بدعد مف يييػػػـ بيا بعدم              أىيـ بدعد ما  ييت فإف أمت       أكى
 أف يككف البيت -عبد الممؾ بف مركاف كما تقكؿ بعض الركايات كىك- لذلؾ يقترح المعترض 

ٌمة بعدم       : كاآلتي   5أىيـ بدعد ما  ييت فإف أمت        فبل صم ت دعده لذم خي
دؿ عمى أف التفكير في النظـ بيذا الشكؿ شيء طبيعي عند كٌؿ إنساف تكفرت لو مكٌؿ ىذا    

 ك إنما ىي مرتبطة بالنص األدبي عامة  ، كأٌف القضية ال ترتبط بالقر ف ف سب؛شركط الناقد 
نما أعطاىا نزكؿ القر ف دفعا كتسريعا جعبل قضية النظـ تتكامؿ أجزاؤىا لتصؿ إلى درجة  كا 

                                                 
  .457: ـ ، مادة قسـ ، ص 2005دط ،  ، دار الكتب العممية  بيركت ،4/ ينظر ابف منظكر، لساف العرب ،  ج 1
  .219:  ـ ص 1994:  ، ت 2  ساف بف ثابت ، الديكاف ، دار الكتب العممية بيركت ، ط 2
  .29: عبد العزيز عتيؽ ،  تاريخ النقد األدبي عند العرب ، ص 3
 ـ، 2006م مد شاكر ، دط ، ت  : ح ىذا البيت لمنمر بف تكلب كينسب لنصيب ، ينظر ابف قتيبة ، الشعر ك الشعراء ، ت4
1/300 
  144: ،ك عبد العزيز عتيؽ، تاريخ النقد األدبي عند العرب ، ص 300ينظر ابف قتيبة،الشعر ك الشعراء، ص5
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 كليذا ارتبطت قضية النظـ بإعجاز القر ف بعد ذلؾ عمى يد عبد القاىر الجرجاني؛النظرية 
 [...] منيا الثقافي كاالجتماعي ك السياسي ،باإلضافة إلى أسباب أخرل ىذا .ارتباطا كثيقا

أسباب كانت كليدة لنزكؿ الك ي ، تضافرت معو لمكصكؿ بالنظـ إلى مستكل التنظير،  يقكؿ 
كال ؽ أف المبل ظات البيانية كثرت في ىذا : "شكقي ضيؼ مت دثا عف عصر بني أمية

العصر كىي كثرة عممت فييا بكاعث كثيرة، فقد ت ضر العرب كاستقٌركا في المدف كاألمصار ، 
كرقيت  ياتيـ العقمية  كأخذكا يتجادلكف في جميع شؤكنيـ السياسية ك العقدية ، فكاف ىناؾ 
الخكارج كالشيعة كالزبيريكف ك األمكيكف  كىناؾ المرجئة ك الجبرية ك القدرية كالمعتزلة  كنما 

العقؿ العربي نمكا كاسعا ، فكاف طبيعيا أف ينمك النظر في ببلغة الكبلـ ك أف تكثر المبل ظات 
ك قد فتح ليـ الخمفاء ك الكالة ك القكاد ك األجكاد : " كيقكؿ   .1" [...]المتصمة ب سف البياف

ككانكا يجعمكف جكائز كؿ منيـ بقدر - يعني الشعراء كاألدباء-   أبكابيـ ، فكفدكا مف كؿ فج 
ٌيرى كؿٌّ منيـ معانيىو ك [...]شعره كبراعتو فيو ، فاشتد التنافس بينيـ  ك الميـ أنو ىيأ لكي يىتىخى

  .2 " [...]ألفاظىو ب يث تصغي ليا القمكب كاألسماع 
   ىذا التخٌير الكاعي ىك األساس الذم يقـك عميو أٌم نظـ ييراد بو أف يؤثر في اآلخريف بمعانيو 

كألفاظو ؛ كىذا النكع مف التفكير ىك الذم قاد فيما بعد إلى أف يككف لمنظـ نظرية متكاممة 
.  كاض ة تبٌيف  لياتو كقكاعده 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .15:  ،دت ، ص 9 شكقي ضيؼ ، الببلغة ، تطكر ك تاريخ ،دار المعارؼ ، ط1
 16:  نفسو ، ص2
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 الكالم  في اإلعجاز :المبحث الثاني 
 ﴿ اٍقرىٍأ ًباٍسـً ألقى بيا الك ي عمى قمب المصطفى في الغار كقاؿ لو اقرأفي البدء كانت كممة    

ـٍ  ا لى ٍنسىافى مى مَّرـى اإٍلً مَّرـى ًباٍلقىمىـً عى ـي  الَّرًذم عى بُّؾى اأٍلىٍكرى مىؽو  اٍقرىٍأ كىرى ٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى اإٍلً مىؽى خى بٍّؾى الَّرًذم خى     رى
ـٍ ﴾  يىٍعمى

بٍّؾى ًصٍدقان كىعىٍدالن ال ميبىدٍّؿى : أما نيايتيا فقكلو تعالى ككانت أـ البدايا؛. 1 تىمَّرٍت كىًممىةي رى ﴿ كى
اًتًو كىىيكى السَّرًميعي اٍلعىًميـي﴾ ًلكىًممى

ٍطنىا ًفي الًكتىاًب :  فقكلو تعالى  كمضمكنيا ، كأما  قيقتيا2 ﴿ مَّرا فىرَّر
كسطرت تاريخا،  أمة  صنعت  ضارة ل بيا ا التي أٍ ي الكممةىي (اقرأ)ؼ  . 3ًمف شىٍيءو﴾

اًت لىٍيسى  ﴿ عىٍمنىا لىوي نيكران يىٍمًشي ًبًو ًفي النَّراًس كىمىف مَّرثىميوي ًفي الظُّميمى ٍيتان فىأىٍ يىٍينىاهي كىجى أىكى مىف كىافى مى
ميكفى ﴾ ا كىانيكٍا يىٍعمى اًرجو مٍٍّنيىا كىذىًلؾى زييٍّفى ًلٍمكىاًفًريفى مى ًبخى

ركح ، اؿ  كألمر ما كصؼ ا تعالى القر ف ب4
ٍينىا ًإلىٍيؾى  ﴿: ك تعرفكف ما تصنع الركح بالجسد الميت اليامد كصدؽ ا إذ يقكؿ  كىذىًلؾى أىٍك ى كى

عىٍمنىاهي نيكران نَّرٍيًدم ًبًو مىٍف نَّرشىاء ًمٍف  لىًكف جى يمىافي كى ا اٍلًكتىابي كىالى اإٍلً ك ان مٍٍّف أىٍمًرنىا مىا كينتى تىٍدًرم مى ري
نَّرؾى لىتىٍيًدم ًإلىى ًصرىاطو مٍُّستىًقيـو ﴾ ًعبىاًدنىا كىاً 

 ، ىي أشبو باألرض الميتة اليامدة ينزؿ عمييا الغيث  5
لقد فجر القر ف طاقات اإلنساف الكامنة فإذا بو ؛ فإذا بيا تيتز كتربك كتنبت مف كؿ زكج بييج 

. يبدع في كؿ مجاالت ال ياة ك يسمؾ طريقا لو في كؿ العمـك 
 فأعجب ؛كلقد أبير القر ف الكريـ العرب ك ىـ الذيف تفننكا في أساليب القكؿ كأجادكا فيو   

 بؿ زاد عمى ذلؾ أنو ت دل المكذبيف المعانديف الجا ديف أف يأتكا ،بببلغتو الصديؽ ك العدك 
بسكرة مف مثمو ، ككاف أسيؿ عمييـ أف يقاتمكه بالسيؼ كيكاجيكه في سا ات الكغى عمى أف 

فك ا ما منكـ رجؿ : " يقفكا في كجيو معارضيف بالقكؿ ، ك لـ يسع أ د عتاتيـ إال أف قاؿ
أعمـ باألشعار مني كال أعمـ برجزه ك ال بقصيده ك ال بأشعار الجف ، ك ا ما يشبو الذم يقكؿ 

نو ليعمك كما       شيئا مف ىذا  كا إف لقكلو الذم يقكؿ ل بلكة ، ك إنو لي طـ ما ت تو ،كا 
  6" [...]يعمى 
 اإلعجاز  مكطفالعجز عند العرب ؟ ك عفمكمف كتساءؿ العمماء عف السر في ذلؾ ك عف    

. فيو ؟ 
                                                 

  5- 1/  سكرة العمؽ 1
 115 سكرة األنعاـ 2
 38 األنعاـ  3
 122 سكرة األنعاـ 4
 52 الشكرل 5
  4/570 ـ ، 1994 ،1  ابف كثير ، تفسير القر ف العظيـ ،دار الفي اء دمشؽ ، ط 6
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كاختمفت  راؤىـ ك اشتدت خصكمتيـ ككثر جداليـ ، بعد تييب مف جيؿ الص ابة ، ترككا ألجمو 
 .الخكض في كثير مف القضايا المتعمقة بالقر ف خكؼ الزلؿ كالقكؿ فيو بالرأم 

مىى كيؿٍّ شىٍيءو ميًقيتان ﴾ ﴿: سئؿ عف قكلو تعالى   ذيكر أف أبا بكر كىافى المَّروي عى كى
 أٌم " : ، فقاؿ 1

كقرأ عمر بف الخطاب   . 2" سماء تظمني ك أٌم أرض تقمني إف قمت في كتاب ا ما لـ أعمـ  
فىاًكيىةن كىأىٌبان ﴾ : قكلو تعالى  ﴿كى

، فمـ يعرؼ ما األٌب ، فراح يراجع نفسو ك يقكؿ ما األٌب ؟  ثـ 3
  .4‹ إٌف ىذا تكمؼ منؾ يا ابف الخطاب › : أجاب نفسو قائبل 

ككاف األصمعي ك ىك إماـ في المغة ال يفسر شيئا مف غريب القر ف ، فقد سئؿ عف قكؿ  
:  الشماخ 

اًعزي ظً طىكىل  يىٍيف األىمى  5ٍمأىا في بىٍيضة القىٍيظ بعدما       جرل في عىنىاًف الشٍٍّعرى
 6.فأبى أف يفسر في عناف الشعرييف ، ك سئؿ عف الصرؼ ك العدؿ فمـ يتكمـ فيو 

بَّرة ": قمت لؤلصمعي : كقاؿ أبك  اتـ   ك أكىمني أنو "  فمـ يقؿ شيئا ؟الجماعة مف الناس :  الرٍّ
 أم جماعة منسكبة إلى الرب ، ك لـ يذكر األصمعي في "ربيكف "تركو ، ألف في القر ف 

 7.األساطير شيئا 
كيذكر أ مد سيد م مد عمار سببيف  خريف لعدـ الخكض في مسألة اإلعجاز باإلضافة إلى    

 التي أٌيده ا التييب ، أنيـ كانكا يؤمنكف تماما كيدرككف أف ىذا القر ف معجزة الرسكؿ 
تعالى بيا ، ليذا فيك ليس مجاال لمب ث ألف الخكض في مسائمو دقيؽ ك خطير ، أما السبب 

 كمف بعده مف السمؼ كانكا الثاني ك يراه أىـ األسباب ك ىك أف القـك ممف أدرككا النبي 
عجازىه  لسافعربى اؿ  ، فأدرككا بفطرتيـ السميمة كذكقيـ العربي الص يح ببلغةى القر ف كا 

 . 8فاستغنكا بذلؾ عف المسألة عف معانيو ، ك عف الكبلـ فيو كفي إعجازه  

                                                 
 85 سكرة النساء 1
  . 25: ـ ، ص1998 ، 1  أ مد سيد م مد عمار ،نظرية اإلعجاز القر ني ك أثرىا في النقد العربي القديـ ، دار الفكر ، ط 2
 31 عبس 3
 3م مد خمؼ ا أ مد ،دار المعارؼ ، ط : ،ت  (ثبلث رسائؿ في إعجاز القر ف)  الخطابي ، بياف إعجاز القر ف ، ضمف 4
   37:  ـ ، ص 1976، 
  .175:  الشماخ بف ضرار الذبياني ، الديكاف ، دار المعارؼ بمصر ، د ط ، د ت ، ص 5
  .325 / 2 ، د ت ، 3جاد المكلى ك البجاكم ، ،مكتبة دار التراث ،ط :    السيكطي ،  المزىر في عمـك المغة ، ت6
   .27:  أ مد سيد م مد عمار، نظرية اإلعجاز ، ص 7
  .27:   نفسو  ، ص 8
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كبعد جيؿ الص ابة كمف تبعيـ بدأ القكؿ في اإلعجاز ك انقسمت اآلراء فيو أقساما ، أكصميا   
:  الرافعي إلى ما يزيد عف سبعة أقكاؿ ، يمكف أف نصنفيا صنفيف 

. خارج م تكل القر ف كيمثمو القكؿ بالصرفة  -1
 اإلعجاز في م تكل القر ف   -2

 :كىذا بيانيما 
ْرَفة) خارج محتوى القرآن- 1  ( :القول بالصِّ

ككاف زنديقا فا ش الرأم  - 1فيما يخص الصنؼ األكؿ ، يرل الرافعي أف الجعد بف درىـ     
ىك أكؿ مف صرح باإلنكار عمى القر ف ك الرد عميو ، كج د أشياء مما فيو كأضاؼ - كالمساف 

  2"إلى القكؿ بخمقو أف فصا ة القر ف غير معجزة ، كأف الناس يقدركف عمى أ سف منيا 
     كقد سبؽ الجعد بالقكؿ بخمؽ القر ف لبيد ابف األعصـ كطالكت ابف أختو كبناف بف سمعاف    

 كذىب إلى أف اإلعجاز كاف بالصرفة ، ك معناىا أف ا صرؼ 3 بعد ىؤالء جاء النٌظاـكمف 
عف معارضة القر ف مع قدرتيـ عمييا فأصبح ىذا الصرؼ بذلؾ ىك المعجزة ال القر ف   العرب

. أما الجانب اآلخر مف رأيو فيك أف اإلعجاز يتمثؿ في إخبار القر ف عف بعض جكانبو الغيبية 
فمو رأم  خر في الصرفة مفاده أف ا سمب البشر العمـك  (مف عمماء الشيعة  ) 4أما المرتضى

. التي يي تاج إلييا في المعارضة 
: كيرل الرافعي أف القكؿ بالصرفة جنى عمى الببلغة العربية جناية عظمى ،  يث يقكؿ     

- أم القكؿ بالصرفة - كقيامو عميو - مشيرا إلى النٌظاـ - كلكال ا تجاج ىذا البميغ لص تو "
  .5" كتقٌمده أمره لكاف لنا كتب ممتعة في ببلغة القر ف كأسمكبو ك إعجازه المغكم كما إلى ذلؾ 

ت جيدىا في الدفاع عف ىذا الرأم لك بذلت ىذا الجيد دك صدؽ الرجؿ ، إف العقكؿ التي استنؼ
                                                 

 الجعد بف الدرىـ ، أصمو مف ال راف قيؿ انو مف مكالي بف مركاف سكف دمشؽ ، ىك أكؿ مف قاؿ بخمؽ القر ف ، قتمو خالد بف 1
 / 9 ـ ، 2006: ، ت 1أنظر ابف كثير البداية ك النياية ، دار بف الييثـ ، ط . عبد ا القسرم يـك عيد األض ى بالككفى 

276 – 277.  
  مصطفى صادؽ الرافعي ،  إعجاز القر ف كالببلغة النبكية ، دار الكتاب العربي بيركت ك دار األصالة الجزائر ،دط ،ت  2

 .111:ـ ، ص 2005
.  ىػ 220 ىك إبراىيـ بف سٌيار بف ىانئ النظاـ أبك إس اؽ البصرم مكلى بف يجير أ د كبار المعتزلة في البصرة نكفي سنة 3

  .44: أنظر كليد القصاب  التراث  النقدم ك الببلغي لممعتزلة ، دار الثقافة ، د ط ، د ت ، ص 
 ىػ أنظر 434الشريؼ المرتضى عمي بف ال سيف بف مكسى بف م مد ككاف عمى مذىب اإلمامية ك االعتزاؿ ، تكفي سنة  4

 27 / 12 ـ ، 2006:  ، ت 1جكدة م مد جكدة  ط  : حابف الكثير ، البداية ك النياية   دار بف الييثـ ، ت
  . 112:  نفسو ، ص 5
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في الب ث عف اإلعجاز في م تكل القر ف لكاف أجدل ك أنفع ، كلكنيا بقكليا بالٌصرفة صرفت 
. كثيرا مف العقكؿ ك الجيكد عمى أف يككف ليا دكره إيجابيٌّ يعـٌ نفعيو كخيريه 

 أف القر ف في الدرجة العميا مف الببلغة التي لـ بالرغـ مف أنو يرل الجا ظ    كذكر الرافعي أف
 كلذلؾ لـ يسمـ ىك أيضا مف القكؿ بالصرفة [...] كثير االضطراب قغير أف[  ...]يعيد مثميا 

ك إف كاف قد أخفاىا ك أكمأ إلييا مف عرض في كتابو ال يكاف ،   يف ذكر أنكاعا مف أنكاع 
إفَّر الٌصرفة عند الجا ظ ميباًينةه لمصرفة : " كال يكافقو عمى ذلؾ سيد م مد عمار بقكلو  .العجز 

عند النظاـ مبايىنىةن ال تمتبس ك ليذا أنكرىا الجا ظ ك رفضيا ، فعند النظاـ لكال الصرفة لجاءكا  
أما عند الجا ظ فمكال الصرفة لطمعكا في اإلتياف . أ سف منو لفظا كتأليفا  بمثؿ القر ف كبما ىك

أف الصرفة عند الجا ظ ىي مف باب التدبير اإلليي كالعناية الربانية ، جاءت  كالظاىر.  1بمثمو
               . لرفع الشُّبىًو كالشككؾ التي يمكف أف تنتشر بينيـ بسبب المعارضة لك  دثت 

. ؛ فمننتقؿ إلى ال ديث عمى اإلعجاز في م تكل القر فىذا فيما يخص الصرفةى كالقكؿ بيا 
   اإلعجاز في محتوى القرآن-2

 2: كقد ذكر الرافعي في ذلؾ أقكاال كثيرة منيا      
إف كجو اإلعجاز في القر ف ىك ما اشتمؿ عميو مف النظـ الغريب :  بعض الفرؽ تقكؿ  -1

المخالؼ لنظـ العرب كنثرىـ ، في مطالعو ك مقاطعو كفكاصمو ، أم فكأنو بدع مف ترتيب 
 .الكبلـ ال أكثر 

إف كجو اإلعجاز في سبلمة ألفاظو مما يشيف المفظ ، كالتعقيد :  ك بعضيـ يقكؿ  -2
 .كاالستكراه

 .بؿ ذلؾ في خمكه مف التناقض ك اشتمالو عمى المعاني الدقيقة : ك  خركف يقكلكف  -3
 . كجماعة يذىبكف إلى أف اإلعجاز مجتمع مف بعض الكجكه التي ذكرناىا كثرة أك قمة  -4
 .أما الرأم المشيكر في اإلعجاز البياني ، ىك الذم ذىب إليو عبد القاىر الجرجاني  -5

أما أ مد سيد م مد عمار فيقرر أف أكجو اإلعجاز في  3      ىذا ممخص كبلـ الرافعي 
:  مجمميا عند البا ثيف تن صر في أربعة أكجو ىي 

                                                 
  . 63:   أ مد سيد م مد عمار ، نظرية اإلعجاز القر ني ، ص 1
  .114 - 113/ لرافعي إعجاز القر ف ك الببلغة النبكية ، صا  ينظر 2
. 114 – 113/  ، ص نفسو 3
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 .النظـ  -1
 .بكجييو غيب الماضي كغيب المستقبؿ : اإلخبار عف الغيكب  -2
 .كىك ما يتركو القر ف مف تأثير في النفس : اإلعجاز النفسي  -3
 1.كثيرا في ىذا العصر ال ديث عنو ك قد شاع : اإلعجاز العممي  -4

عتبر امتدادا لنظرية اإلعجاز بالنظـ ، كىك رأم سيد قطب في مي  رأم  خر    ييضاؼ إلى ذلؾ
كال قيقة أف سيد ؛ التصكير الفني في القر ف ، ك ىك ما سمي فيما بعد بنظرية التصكير الفني 

نفسو يعتبر التصكير الفني في القر ف الخطكة األخيرة لنظرية النظـ عند عبدالقاىر كالتي قطب 
 رجؿ كا د مف البا ثيف في الببلغة ك اإلعجاز سابؽ [...] : " قطبلـ يخطيا ، يقكؿ سيد

لمزمخشرم الذم ذكرناه ىناؾ ، بمغ غاية التكفيؽ المقدر لبا ث في عصره ىك عبد القاىر 
 لكال أف قصة "دالئؿ اإلعجاز"الجرجاني ، فمقد أكشؾ أف يصؿ إلى شيء كبير في كتابو 

المعاني ك األلفاظ ظمت تخايؿ لو مف أكؿ الكتاب إلى  خره ، فصرفتو عف كثير مما كاف 
  ك لكنو عمى الرغـ مف ذلؾ كمو كاف أنفذ  سا مف كؿ مف كتبكا في ىذا  كشيكا أف يصؿ إليو

ر ـ ا عبد القاىر ، : " كيختـ قكلو   .2" الباب عمى كجو العمـك  تى في العصر ال ديث 
 3" لقد كاف النبع منو عمى ضربة معكؿ فمـ يضربيا 

ك إذا كاف الرافعي قد  مؿ القكؿ بالصرفة سبب تأخر الدراسات الببلغية عامة ك الدراسات    
 " المفظ كالمعنى"في إعجاز القر ف الكريـ خاصة ، فإف سيد قطب يي ٌمؿ االىتماـ بقضية 

بقي البا ثكف في : " المبا ث العقيمة ، يقكؿ بالمسؤكلية كيسمي ىذا النكع مف المبا ث  
كقد خمي بينيـ كبيف الب ث في - الببلغة ك في إعجاز القر ف  ككاف المنتظر أف يصؿ ىؤالء 

أف يصمكا إلى ما لـ يصؿ إليو المفسركف ، كلكنيـ شغمكا - صميـ العمؿ الفني في القر ف 
أييما تكمف فيو الببلغة ، ك منيـ مف غمبت " المفظ ك المعنى " أنفسيـ بمبا ث عقيمة  كؿ 

عميو ركح القكاعد الببلغية  فأفسد الجماؿ الكمي المنسؽ ، أك انصرؼ عنو إلى التقسيـ 
 . 4" كالتبكيب ، ككصمكا في ىذا كذلؾ في بعض األ ياف إلى درجة مف اإلسفاؼ ال تطاؽ 

                                                 
  .99- 98/   أ مد سيد م مد عمار، نظرية اإلعجاز القر ني ، ص 1
  .31 -30/   نفسو ، ص 2
  .33  نفسو  ، ص 3
  .29 ، ص نفسو  4
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كتب تت دث عف اإلعجاز في  ككيؼ كاف األمر فقد ظيرت باإلضافة إلى كتب التفسير ،   
، كىذا  (ىػ255ت) لمجا ظ " نظـ القر ف " لعؿ أكليا كما يقكؿ الرافعي كتاب ؛القر ف الكريـ 

 " إعجاز القر ف "، فألؼ كتاب  (ىػ306ت) 1 الكتاب لـ يصؿ إلينا ، ثـ جاء بعده الكاسطي
 ك ىذا الكتاب ؛كىك أكؿ كتاب كيضع لشرح اإلعجاز كبىٍسط القكؿ فيو عمى طريقتيـ في التأليؼ 

     2 كبعد الكاسطي كضع  الرماني" المعتضد "شر و عبد القاىر الجرجاني شر ا كبيرا سماه 
 كتابو في اإلعجاز  كمف بعده ألؼ 3 ، ثـ كضع  الخطابي" النكت في إعجاز القر ف "

 كىي كتب 6 ، كالزممكاني5 ، ثـ فخر الديف الرازم" إعجاز القر ف "  كتابو المشيكر 4الباقبلني
 يذكر أ مد سيد م مد عمار أسماء أخرل باإلضافة ك.  7بعضيا مف بعض كما يقكؿ الرافعي

 9  ، كأبك قتيبة" مجاز القر ف" ككتابو 8 إلى بعض األسماء التي ذكرىا الرافعي منيا أبك عبيدة
 11  ، ك القاضي عبد الجبار" نظـ القر ف " ك كتابو 10 كابف اإلخشيد"تأكيؿ ميشكىؿ القر ف"ككتابو 

   المغني في أبكاب التك يد "كقد ت دث عف إعجاز القر ف في الجزء السادس عشر مف كتابو 
: "  ذكرىا قائبل " مجاز القر ف "كألبي عبيدة  كاية طريفة في سبب تأليفو لكتاب   .12"كالعدؿ 

                                                 
 . لـ نعثر عمى ترجمتو 1
أنظر ابف الكثير ، البداية ك النياية  ، . ، مف كبار عمماء المعتزلة  [ ىػ 384-  ىػ 276 ]ىك أبك ال سف عمي بف عيسى  2

  .247 / 11 ـ ، 2006:  ، ت 1جكدة م مد جكدة  ط  : حدار بف الييثـ ، ت
 ىك ابك سميماف أ مد بف م مد بف إبراىيـ أ د المشاىير األعياف ك الفقياء الم دثيف المكثريف ، تكفي بمدينة بست سنة 3

  .257 – 256 / 11 ـ، 2006: ، ت1ط ،جكدة م مد جكدة:حأنظر ابف الكثير البداية ك النياية، دار بف الييثـ ، تىػ،388
 ىػ ، أنظر ابف الكثير ، البداية 403أبك بكر م مد بف الطيب بف م مد كلد بالبصرة ، رأس المتكمميف األشاعرة ، تكفي سنة  4

  .278 /11 ـ ، 2006:  ، ت 1جكدة م مد جكدة  ط  : حك النياية  ، دار بف الييثـ  ت
 ىػ ، أنظر ابف الكثير ، 606الفخر الرازم م مد بف عمر بف ال سيف بف عمي صا ب تفسير مفاتح الغيب ، تكفي سنة  5

  07 / 13 ـ ،2006:  ، ت 1جكدة م مد جكدة  ط  : حالبداية ك النياية  ، دار بف الييثـ   ت
 ىػ ، أنظر ابف الكثير ، البداية ك 727 ىػ ك تكفي سنة 666كماؿ الديف بف الزممكاني شيخ الشافعية في الشاـ كلد سنة  6

  .74 / 14 ـ ، 2006:  ، ت 1جكدة م مد جكدة  ط  : حالنياية  ، دار بف الييثـ ت
. 114 – 113/ لرافعي إعجاز القر ف ك الببلغة النبكية ، ص ا ينظر 7
 . ىػ 204 أبك عبيدة معمر بف مثنى كلد في بصرة ك تكفي فييا أصمو مف باجركاف ، عالـ بالمغة ك الشعر تكفي سنة 8
 ىػ ، أنظر ابف الكثير ، البداية ك 276ابف قتيبة عبد ا بف مسمـ الدينكرم  أ د العمماء ك األدباء ال فار تكفي في سنة  9

 22 / 11 ـ ،2006:  ، ت 1جكدة م مد جكدة  ط  : حالنياية  ، دار بف الييثـ  ت
  لـ نعثر عمى ترجمتو 10
 ىػ ، أنظر 415القاضي عبد الجبار اليمذاني االستراباذم أبك ال سف شيخ المعتزلة في عصره ، شافعٌي المذىب تكفي  11

  .542:  ـ  ص 1986:   ، ت 28المنجد المغة ك األعبلـ ، دار الشركؽ بيركت ، ط 
 . 197/ 16م مكد م مد قاسـ ، د ط ، د ت ،  :  ح القاضي عبد الجبار،  المغني في أبكاب التك يد كالعدؿ ،  ت12



14 

 

   الفضؿ بف الربيع في الخركج إليو سنة ثماف كثمانيف كمائة ، فقدمت إلى بغداد ، َّر أرسؿ إلي
                                                                                              الكيتاب لو ىيئة فأجمسو إلى جانبي ، كقاؿ لوٍّكاستأذنت عميو ، فأذف لي ، ثـ دخؿ رجؿ في زم

 ىذا أبك عبيدة عبلمة أىؿ البصرة  أقدمناه لنستفيد مف عممو ، : ال ، قاؿ : ىذا ؟ قاؿ أتعرؼ 
إني كنت إليؾ مشتاقا ، ك قد سألت عف مسألة ، : فدعا لو الرجؿ كقرظو لفعمو ىذا ، ك قاؿ 

قاؿ ا عز كجؿ﴿ طىٍمعييىا كىأىنَّروي ريءيكسي : ىات ، قاؿ : أفتأذف لي أف أعرفؾ إياىا ؟ فقمت 
نما يقع الكعد ك اإليعاد بما عرؼ مثمو ، كىذا لـ يعرؼ ، فقمت 1الشَّريىاًطيًف﴾ إنما كٌمـ ا :   كا 

:  العرب عمى قدر كبلميـ ، أما سمعت قكؿ امرئ القيس 
اًجًعي     ًفيُّ ميضى  كمىٍسنكنة زرؽه كأنياب أٍغكاؿ  أىيىٍقتيميًني ك المىٍشرى

2 
كىـ لـ يركا الغكؿ قط ، ك لكنيـ لما كاف أمر الغكؿ ييكليـ أكعدكا بو ، فاست سف الفضؿ ذلؾ  
ك است سف السائؿ  كعزمت مف ذلؾ اليـك أف أضع كتابا في القر ف في مثؿ ىذا ك أشباىو  كما 

 . 3"  المجاز"ي تاج إليو مف عممو  فمما رجعت البصرة عممت كتابي ىذا الذم سميتو 
لقد كاف غرضنا مف ىذه المم ة مف اإلعجاز ك األقكاؿ فيو أف نميد لم ديث عف اإلعجاز    

بالنظـ كىك الذم يعنينا في ىذا الب ث كليذا نبدأ بتعريؼ النظـ كما بينتو معاجـ المغة العربية 
 .مف أجؿ أف يٍسيؿ عمينا فيـ النظـ بمعناه االصطبل ي 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
 65 الصافات 1
  . 125:  ـ ، ص 2004:  ، ت5 امرؤ القيس ، الديكاف ، دار الكتب العممية بيركت ، ط 2
  .31  أ مد سيد م مد عمار ،  نظرية اإلعجاز القر ني ، ص3
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 مفيوم النظم ونشأتو وتطوره :  المبحث الثالث 
 : مفيوم النظم لغة - 1
التأليؼ ، نظمو ينظمو نظما كنظاما ، نظمو :  النظـ " لساف العرب"يقكؿ ابف منظكر في     

الشعر  أم جمعتو في السمؾ ، ك التنظيـ مثمو ، كمنو نظمت: فانتظـ كتنظـ ، كنظمت المؤلؤ 
 .1كنظمتو ، ك كؿ شيء قرنتو بآخر أك ضممت بعضو إلى بعض فقد نظمتو 

نظمت الدر ، ك در منظـك ك منظـ ، كقد  : " " أساس الببلغة "كيقكؿ الزمخشرم في كتابو    
انتظـ ك تناظـ ، ك لو نظـ منو كنظاـ ك نظـ ، كمف المجاز نظـ الكبلـ ، ىذا نظـ  سف 

. 2كانتظـ كبلمو ك أمره ، ك ليس ألمره نظاـ إذا لـ تستقـ طريقتو 
النظـ التأليؼ ، ك ضـ الشيء إلى الشيء " : القامكس الم يط " كيقكؿ الفيركز أبادم في    

ألفو ك جمعو في سمؾ فانتظـ :  كنظـ المؤلؤ ينظمو نظما ك نظاما ك نظمة [...]اآلخر 
. 3" كالنظاـ كؿ خيط ينظـ بو لؤلؤ كن كه[...]كتنظـ
 كضع الكمـ كفؽ نظاـ مخصكص ، بو  "ك معناه . مف ىذا المعنى المغكم جاءت فكرة النظـ   

تتسؽ داللة األلفاظ كتتبلقى معانييا عمى الكجو الذم يقتضيو العقؿ ك يرتضيو المنطؽ ، كىذا 
النظـ :" ال يتـ إال بضـ الكمـ إلى بعضو بتنسيقو عمى نسؽ كا د ، يقكؿ أبك ىبلؿ العسكرم 

 ك ىي أمكر تجعؿ الفكرة تصؿ إلى .4"  سف التأليؼ ك جكدة التركيب ك  سف الكصؼ 
المتمقي كما ىي في عقؿ المرسؿ ما أمكف ، كتمٌيز نظـ عف نظـ تبرزه قدرة ىذا النظـ أك ذاؾ 

. عمى نقؿ المعنى بأمانة تسعى أف تككف كاممة 
:   نشأة فكرة النظم وتطورىا -2

كميز ، الناقد العربي ال صيؼ منذ عرؼ نظـ الكبلـ نثره كشعره  فكرة النظـ لـ تغادر فكر    
النظـ ال يخص ؼ  ، فيي سابقة لفكرة اإلعجاز عمى العمـك؛بيف قكؿ كقكؿ كفاضؿ بينيما 

القر ف ك ده بؿ يخص فنكف القكؿ عامة ، إال أف ال ديث عف النظـ القر ني كاإلعجاز فيو  
ذا كاف البا ث المدقؽ ال يجـز في كثير .  ديث نشأ كعرؼ نتيجة الدراسات القر نية ال غير كا 

 فإطبلؽ ؛مف األ ياف بالنتائج التي يتكصؿ إلييا ألنو لـ يصمنا مف التراث العربي إال أقمو 
                                                 

 . 215 / 14.  ـ ، مادة نظـ 2005 ابف منظكر ،  لساف العرب ، دار الكتب العممية ، د ط ، ت  1
  . 1063: ، مادة نظـ ، ص 1997عبد الر يـ م مكد ، دار المعرفة بيركت ، د ط ،  : حالزمخشرم ،  أساس الببلغة ، ت2
. 1162: ق ، مادة نظـ ،ص1301 ، 3القامكس الم يط ،المطبعة األميرية ،ط  الفيركز أبادم ، 3
    .167:  ،ص1البجاكم  ، دار الفكر العربي ، ط  : ح الصناعتيف ، ت ،أبك ىبلؿ العسكرم4
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فيما كصؿ إلينا يرل  ك. ال يككناف مف صفات البا ث العارؼ  بياعندىا ك الجـزاأل كاـ 
 في عبارتو التي أشار فييا إلى صياغة " ابف المقفع "البا ثكف أف أكؿ مف أشار إلى النظـ ىك 

فإذا خرج الناس مف أف يككف ليـ عمؿ ، كأف يقكلكا قكال "   :" األدب الصغير "الكبلـ في كتابو 
بديعا ، كليعمـ الكاصفكف المخبركف أف أ دىـ ك إف أ سف كأبمغ ليس زائدا عمى أف يككف 

   كصا ب فصكص كجد ياقكتا كزبرجدا فنظمو قبلئد كسمكطا كأكاليؿ ككضع كٌؿ فص 
ٌناعة  مكضعو ، ك جمع إلى كؿ لكف شىبىيىو مما يزيد بذلؾ  سنا فسمي بذلؾ صائغا رقيقا ككصى

فمف جرل عمى لسانو كبلـ [ ...]الذىب ك الفضة صنعكا فييا ما يعجب الناس مف ال مي كاآلنية
. 1" يست سنو أك يست سف منو فبل يعجبف بو إعجاب المخترع المبتدع فإنما اجتباه كما كصفنا 

 ، ك قد ال ظ " نظـ القر ف"كما دار ىذا المفظ عمى لساف الجا ظ ،  يث سمى أ د كتبو    
كفي : "" ال يكاف "الفرؽ بيف نظـ القر ف كالنظـ في غيره مف سائر فنكف الكبلـ ، يقكؿ في كتابو 

كتابنا المنزؿ الذم يدؿ عمى أنو صدؽ ،نظمو البديع الذم ال يقدر عمى مثمو العباد مع ما سكل 
. 2" ذلؾ مف الدالئؿ التي جاء بيا مف جاء بو 

كفرؽ بيف نظـ القر ف ك تأليفو ، فميس يىعرؼ فركؽ النظـ ك اختبلؼ " كيقكؿ في العثمانية    
الب ث ك النثر إال مف عرؼ القصيد مف الرجز ك المخمس مف األسجاع ك المزدكج مف المنثكر 

  3" فإذا عرؼ صنكؼ التأليؼ عرؼ مباينة نظـ القر ف لسائر الكبلـ[...]ك الػخيطىب مف الرسائؿ 
يرل أ مد دركيش لذا ،كيكاد يجمع البا ثكف عمى أف مفيـك النظـ عند الجا ظ غير كاضح    

أف الجا ظ لـ يقدـ تفسيرا كاض ا ليذا المصطمح ، ك يستنتج مف مذىبو في تقديـ المفظ عمى 
المعنى أف الجا ظ يستعمؿ مصطمح النظـ بمعنى  سف اختيار المفظة المفردة اختيارا مكسيقيا 

يقـك عمى سبلمة جرسيا ، ك اختيارا معجميا يقـك عمى  ألفتيا ، كاختيارا إي ائيا يقـك عمى 
الظبلؿ التي يمكف أف يتركيا استعماؿ الكممة في النفس ، ككذلؾ  سف التناسؽ بيف الكممات 

 . 4المتجاكرة تآلفا كتناسبا  
 "الصناعتيف "بعد الجا ظ دارت فكرة النظـ في تآليؼ ك مصنفات عدة ، منيا كتاب    

 سكء التأليؼ ك رداءة أما سف التأليؼ يزيد المعنى كضك ا كشر ا ، الذم يرل أف لمعسكرم  
                                                 

      319: ابف المقفع ، األدب الصغير ، مكتبة ال ياة بيركت ، د ط ، د ت ،  ص  1
  .9/ 4 ـ، 1969 ، 3عبد السبلـ ىاركف ، ط  : ح   الجا ظ ،  ال يكاف ،  دار إ ياء التراث العربي بيركت ، ت2
  .3/14 ، د ت  ، 1عبد السبلـ ىاركف ، ط : ح،ت (رسائؿ الجا ظ  )  العثمانية الجا ظ، 3
  .91: ص دراسة األسمكب بيف المعاصرة ك التراث ، دار غريب  ، د ط ، د ت ،   ،  أ مد دركيش  ينظر 4
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ًدٌيا ، لـ يكجد فيك نكعالرصؼ كالتركيب   مف التعمية ، فإذا كاف المعنى سىًبٌيا ، كرصؼ الكبلـ رى
 ، كرصؼ الكبلـ جيدا ، كاف أ سف اك إذا كاف المعنى كسط. لو قبكؿ  كلـ تظير عميو طبلكة 

 إذا جعؿ كؿ خرزة منو إلى ما يميؽ بيا  الذمبمنزلة الًعقد لذا اعتبره مكقعا  كأطيب مستمعا ،
ك إف اختؿ نظمو فضمت ال بة منو إلى ما - إف لـ يكف مرتفعا جميبل ك -كاف رائعا في الرأم  

 سف  لذا يرل أبك ىبلؿ العسكرم أٌف .1ال يميؽ بيا اقت متو العيف ك إف كاف فائقا ثمينا 
الرصؼ أف تكضع األلفاظ في مكاضعيا ، ك تيمٌكف مف أماكنيا ، كال يستعمؿ فييا التقديـ 

كالتأخير كال ذؼ كالزيادة إال  ذفا ال ييفسد الكبلـ ، ك ال ييعمي المعنى  كتيضـ كؿ لفظة إلى 
 سكء الرصؼ تقديـ ما ينبغي تأخيره منيا ، كصرفيا  ك منو يرل أفٌ .2شكميا كتضاؼ إلى لفقيا 

 . 3عف كجكىيا ك تغيير صيغتيا  كمخالفة االستعماؿ في نظميا  
      : التي ت ٌدث فييا أبك ىبلؿ عف النظـ قائبليعمؽ أ مد سيد م مد عمار عمى النصكص 

ك بالنظر في ىذا النص ال نجد فيو سكل ما يتبادر إلى الذىف عف المعنى المغكم لكممة النظـ  " 
 . 4"فمـ تأخذ عنده مفيكما اصطبل يا م ددا يمكف إرجاع أمر الببلغة أك النظـ إليو 

ف لـ يكف كاض اكيبدك  فقد  اقترب في جكانب منو مما كاف يراه عبد ، أف مفيـك النظـ عنده كا 
 . القاىر الجرجاني

:  كٍلنعٍد إلى النص كنتأمؿ العبارات 
" . ك سف الرصؼ أف تكضع األلفاظ في مكاضعيا ك تمكف مف أماكنيا " 
". اليستعمؿ فييا التقديـ كالتأخير ك ال ذؼ ك الزيادة إال  ذفا ال يفسد الكبلـ كال يعمي المعنى"
" . كسكء الرصؼ تقديـ ما ينبغي تأخيره منيا ، ك صرفيا عف كجكىيا ك تغيير صيغتيا " 
كفي ىذه العبارات اقترب كثيرا مف مفيـك النظـ عند عبد القاىر الجرجاني في مراعاة التقديـ    

كالتأخير ك التنكير كالتعريؼ ك مراعاة األكجو ك الصيغة تماما كمراعاة أكجو الخبر ك الشرط 
انظر إلى  .كال اؿ كاستعماؿ صيغة الفعؿ أك االسـ كاختيار الماضي أك المضارع كغيرىا 

سكء الرصؼ تقديـ ما ينبغي تأخيره منيا ، ك صرفيا عف كجكىيا ك" : خاتمة كبلمو  يف يقكؿ 
ما قالو الجرجاني في النظـ يشبو  كىك كبلـ  "كمخالفة االستعماؿ في نظميا ك تغيير صيغتيا

                                                 
. 120:  ، د ت ، ص 1البيجاكم ، دار الفكر العربي ط  : حالصناعتيف ، ت  ينظر أبك ىبلؿ العسكرم ،1
 120: نفسو، ص  2
  .120:   نفسو ، ص3
  .128:   أ مد سيد م مد عمار ، نظرية اإلعجاز القر ني ك أثرىا في النقد العربي القديـ ، ،ص4
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اعمـ أف النظـ ليس إال أف تضع كبلمؾ الكضع الذم يقتضيو عمـ الن ك ، كتعمؿ :"  يث قاؿ 
عمى قكانينو كأصكلو ، كتعرؼ مناىجو التي نيجت فبل تزيغ عنيا ، كت فظ الرسـك التي رسمت 

فبل ترل كبلما قد كصؼ بص ة نظـ أك فساده ، أك كصؼ [ ...]لؾ فبل تخؿ بشيء منيا 
بمزية كفضؿ فيو ، إال أنت تجد مرجع تمؾ الص ة ، كذلؾ الفساد كتمؾ المزية كذلؾ الفضؿ 

ذا ثبت  : "  بقكلوفي مكضع  خر ك يكرر ىذا المعنى  .1" إلى معاني الن ك ك أ كامو  كا 
كأ كامو فيما بيف  (الن ك)جميع ذلؾ  ثبت أف النظـ ليس شيئا غير تكخي معاني ىذا العمـ 

. 2" الكمـ 
ليس الغرض بنظـ الكمـ أف تكالت ألفاظيا في النطؽ بؿ أف تناسبت : " كيقكؿ في مكضع  خر 

.  3" داللتيا كتبلقت معانييا عمى الكجو الذم اقتضاه العقؿ 
إال أف فكرة النظـ عند أبي ىبلؿ العسكرم لـ تكف كاض ة بالقدر الذم كانت عميو عند   

 . لذا نجد رأيو يبدك مضطربا مف  يف إلى  خر  ،الجرجاني
 (386ت)النظم عند الّرماني  -1

 جمع كالغريب أنويتمثؿ اإلعجاز عنده في سبع نكاح ، نذكر مف بينيا الصرفة كالببلغة ،     
 فاست الة بمكغ درجة الببلغة في القر ف تغني عف الصرفة بؿ ىي أبمغ في ؛بيف الصرفة كالببلغة

اإلعجاز ألف تٍركىؾى الشخص ي اكؿ ثـ يتبٌيف لؾ عجزه أبمغ مف أف تمنعو مف الم اكلة كتتيمو 
كأما الصرفة فيي صرؼ اليمـ عف المعارضة كعمى ذلؾ كاف يعتمد أىؿ :" بالعجز يقكؿ الرماني 

ف معجز مف جية صرؼ اليمـ عف المعارضة كذلؾ خارج عف العادة كخركج  العمـ في أف القر
   4" سائر المعجزات التي دٌلت عمى النبٌكة كىذا عندنا أ د كجكه اإلعجاز التي يظير منيا لمعقكؿ

فييا األدنى ، كفييا األعمى كفييا األكسط  :  مستكيات ةأما الببلغة عنده فقد  ددىا في ثبلث    
كىك ببلغة القر ف ، ك ما كاف دكف ذلؾ فيك الممكف كببلغة البمغاء مف  فاألعمى ىك المعجز

كلقد رأل الرماني ضركرة ت قؽ أربع خصائص لعمك مرتبة البياف تتعمؽ بالصياغة ،  .5 الناس

                                                 
  127: األيكبي ، ص : ح الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ، ت1
  . 357:   نفسو ، ص  2
 102:    نفسو ، ص 3
 ، 3م مد خمؼ ا أ مد ، دار المعارؼ بمصر ، ط  : ح، ت (ثبلث رسائؿ في إعجاز القر ف )   الٌرماني ،  النكت ضمف 4

  .75:  ـ، ص 1976ت 
 75 ، ص نفسو 5
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كالخفة عمى المساف ، ك  سف التقبؿ في النفس ، ك أف يككف   سف الكقع في السمع: كىي 
  .1" المقاؿ عمى قدر المقاـ 

- كيبدك أف الرماني الذم كاف شديد  التأثر بالمنطؽ اليكناني : " يقكؿ إ ساف عباس     
قد عرؼ  شيئا مف قسمة بعض البا ثيف اليكنانييف - اطبلعا عميو أك تشبيا بطريقة المناطقة 

       2. ، عادم  ، فنقؿ ىذه القسمة إلى الببلغة  رفيع  ، متكسط: لؤلسمكب  في ثبلثة أنكاع 
قٌسـ الببلغة في عشرة أقساـ ىي  اإليجاز ك التشبيو  كاالستعارة ك التبلـؤ : " ثـ يقكؿ    

كالفكاصؿ كالتجانس كالتصريؼ   كالتضميف ك المبالغة  ك  سف البياف كأفرد لكٌؿ نكع فصبل 
عمى  ده ، كمف الكاضح أف ىذه القسمة ألنكاع الببلغة تنتمي إلى مصادر مختمفة ، فبعضيا 

بالمفظة الكا دة  في الصكرة ، كبعضيا في النظـ ، كبعضيا في المعنى كمنيا ما يتصؿ 
كيتفاكت " كيعمؽ إ ساف عباس عمى شرح الرماني ليذه األقساـ العشرة فيقكؿ  . 3" كالفكاصؿ

 ثـ يضيؼ . 4" ف  شرح الرماني ليذه األقساـ العشرة  ، كما تتفاكت قدرتو في تطبيقيا عمى القر
أما عف ما جاء بو الرماني كعبلقتو  بالنظـ ، فيعتبر أقرب إلى المم ة الدالة كاإلشارة   : " قائبل

  .5"العابرة منو إلى النظرية
عتبر طريقا إلى الببلغة التي ىي م   الٌرماني التصكير في مفيـك النظـ عند أفٌ  سيد عماركيرل 

كىك ما ألح  .  6كبذلؾ غفؿ عف  االت النظـ باعتبار صمتو بالن ك . أ د كجكه اإلعجاز 
عميو الجرجاني كثيرا ، كمف ىنا أعتقد أٌف  الٌرماني  اـ  كؿ  مى النظـ كلـ يقع فيو ، ككاف 

 .أبك ىبلؿ أقرب إلى النظـ بمفيكمو عند الجرجاني مف الرماني 
  (ىـ388ت )النظم عند الخطابي - 2
ـي األديبي الم دثي رأمى أىؿ ال ديث في اإلعجاز، كتجٌمى رأيو في رسالة     مىثَّرؿى الخطابيُّ العال

ناقش فيو القكؿ بالصرفة كرفضو ، كما ناقش فييا فكرة تضمف  [ بياف إعجاز القراف ]عنكانيا 
القراف لؤلخبار المستقبمية ، كلـ يرتضو تفسيرا ألسرار اإلعجاز ، ثـ انتقؿ إلى مكضكع الببلغة 

 .كقصكر كبلميـ عف اإلقناع، فعاب عمى القائميف بيا اعتمادىىـ عمى التقميد كعدـ ت قيقيـ 
                                                 

  .131:   سيد م مد عمار ، نظرية إعجاز القر ني ك أثرىا في النقد العربي القديـ ، ص 1
  .340:  ـ ،  ص 1983 ، 4  إ ساف عباس  ،  تاريخ النقد عند العرب ، دار الثقافة بيركت ، ط2
 340: نفسو، ص   3
  .341: نفسو ، ص  4
  .    133 - 132/  ص نظرية اإلعجاز القر ني ك أثرىا في النقد العربي القديـ ،  عمار ،أ مد سيد م مد   5
  .132: ينظر نفسو ، ص  6
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كيرجع الخطابي سبب تعذر اإلتياف بمثؿ القر ف عمى البشر إلى عمميـ الم دكد الذم ال 
ي يطبجميع أسماء المغة كأكضاعيا كألف أفياميـ ال تدرؾ جميع معاني األشياء الم مكلة عمى 

تمؾ األلفاظ ، ك ال تكمؿ معرفتيـ الستيفاء جميع النظـك التي بيا ائتبلفيا كارتباط بعضيا 
   1ببعض 

إنما صار القر ف معجزا ألنو جاء بأفصح األلفاظ في أ سف نظـك التأليؼ  "   كيرل الخطابي 
مَّرنا أصح المعاني مف تك يد ك ت ميؿ ك ت ريـ   2 " [...]ميضى

كمعمـك أف اإلتياف بمثؿ ىده األمكر كالجمع بيف أشتاتيا  تى تنتظـ كتتسؽ ، أمر تعجز عنو    
كال تكمؿ معرفتيـ الستفاء جميع كجكه النظـك التي بيا يككف : " تأمؿ قكلو  .قكل البشر 

ائتبلفيا كارتباطيا بعضيا ببعض فيتكصمكا باختيار األفضؿ عف األ سف مف كجكىيا إلى أف 
ذا تأممت كجدتو يشبو كبلـ الجرجاني عف الكجكه كالتخٌير كمستكيات   .3" يأتكا بكبلـ مثمو  كا 

النظـ التي تتدرج في االرتفاع  إلى أف تصؿ إلى درجة اإلعجاز، ثـ يضيؼ  مكض ا كبلمو 
ثـ اعمـ أف عمكد ىذه الببلغة التي تتجمع : " الذم يقترب في جانب منو مف رأم الجرجاني 

ليا ىذه الصفات كىك كضع كؿ نكع مف األلفاظ التي تشتمؿ عمييا فصكؿ الكبلـ في مكضعو 
األخص األشكؿ بو الذم إذا أيبدؿ مكانىو غيريه جاء منو إمَّرا تىبدُّؿ المعنى الذم يككف منو فساد 

مَّرا ذىاب الٌركنؽ الذم يككف معو سقكط الببلغة  ما  في جانب منو  كىك كبلـ يشبو.4"الكبلـ كا 
، يركز عمى اختيار كا د ىك اختيار المفظة كمناسبتيا  ألخكاتيا  الخطابي ألفذكره الجرجاني 
أما المعاني : "  فقاؿ عف  المعانيت دث دث عف األلفاظ أف تكبعد  .تساؽ فيو  كلمسياؽ الذم

كالئد األفياـ كبنات األفكار  التي ت مميا األلفاظ  فاألمر في معاناتيا أشد ألنيا نتائج العقكؿ ك
ك أما رسـك النظـ فال اجة إلى الثقافة  ك ال ذؽ : " ثـ ينتقؿ إلى ال ديث عف النظـ فيقكؿ  5" 

لجاـ األلفاظ كزماـ المعاني ، ك بو تنتظـ أجزاء الكبلـ ك يىمتئـ بعضو ا ال ذؽ فييا أكثر، ألنو
 . 6" ببعض فتقـك عمى صكرة في النفس يتشكؿ بيا البياف 

                                                 
م مد خمؼ ا أ مد ، دار المعارؼ بمصر  : ح، ت (ثبلث رسائؿ في إعجاز القر ف )ضمف الخطابي ، بياف إعجاز القر ف  1

 14،ص ـ1976 ، ت 3، ط 
  .14:  نفسو ، ص 2
  .27: نفسو ، ص   3
 29: نفسو ، ص  4
  .36:  ، ص نفسو  5
  .36:    نفسو، ص 6
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كمف ىذه الفقرات الثبلث ، نستنتج أف الببلغة تتككف عنده مف ثبلثة عناصر، لفظ       
ىذا مف غير أف يقمؿ مف . كمعنى كنظـ  كالنظـ عنده مقدـ يميو المعنى ثـ المفظ في األخير 

      :شأف المفظ  بخبلؼ الجرجاني الذم يقصر اإلعجاز عمى النظـ ف سب ، يقكؿ الخطابي
كقد تكجد ىذه الفضائؿ الثبلث عمى التفرؽ في أنكاع الكبلـ  فأما أف تكجد مجمكعة في نكع " 

كا د منو فمـ تكجد إال في كبلـ العمي القدير الذم أ اط بكؿ شيء عمما  كأ صى كؿ شيء 
 إنما يقـك الكبلـ بيذه األشياء [...]: " كليذا نقؿ عف الخطابي قكلتو المشيكرة   .1" عددا 

 . 2" الثبلثة ، لفظ  امؿ ، ك معنى بو قائـ  كرباط ليما ناظـ 
ف الخطابي المس النظـ ، إال أف فكرتو لـ تكف كاض ة المعالـ بيٌنة ال دكد إبقي أف نقكؿ    

. مكتممة الجكانب كما نراىا عند الجرجاني ال قا 
ك لؤلمانة فإف البا ثيف اختمفكا في الصمة بيف مفيـك النظـ عند الخطابي ك بيف مفيكمو عند 
عبد القاىر ، فبينما يرل م مد زغمكؿ سبلـ أف فيـ الخطابي لمفيـك النظـ قريب مف فيـ عبد 

 ، يرل فريؽ  خر أف البكف شاسع بيف مفيـك النظـ عند الرجميف ، ينقؿ أ مد سيد 3القاىر لو 
كىناؾ نص لمخطابي يكىـ أف الشقة : " م مد عمار عف الدكتكر سيد عبد الفتاح  جاب قكلو 

بينو ك بيف عبد القيار قد أصب ت جد قريبة في تصكر مفيـك النظـ كالكقكؼ عمى المدل الذم 
ثـ اعمـ أف عمكد ىذه الببلغة التي تجمع ليا ىذه الصفات  ىك كضع : " يصؿ إليو  يف يقكؿ 

كؿ نكع مف األلفاظ التي تشتمؿ عمييا فصكؿ الكبلـ مكضعو األخص األشكؿ بو ، الذم إذا 
كنؽ  ،أبدؿ مكانو غيره جاء منو إمَّرا تبدُّؿ المعنى الذم  يككف منو فساد الكبلـ  ك إمَّرا ذىاب الرَّر

الذم يككف معو سقكط الببلغة ، فالنظرة األكلى في ىذا النص تكىمنا أنو  ديث في صميـ 
 لكننا عندما نتأمؿ تفسير الخطابي نفسو [...]النظـ بالمعنى الذم استقر عميو عند عبد القاىر 

 . 4ليذا النص نجد أف البىكف شاسع بيف ما يريد ك ما أراد عبد القاىر مف بعده 
أف صكرة النظـ بمفيكمو عند عبد القاىر مكجكدة عند " كيرل أ مد سيد م مد عمار   

الخطابي  إال أف المجاؿ الذم بسط فيو قضية اإلعجاز غير المجاؿ الذم بسط فيو عبد القاىر 
لك فرغ لقضية النظـ ك  مَّرميا كشر يا لبمغ فييا مبمغا ال يقؿُّ عما سما إليو عبد كنظريتو  

                                                 
  .27: ، صالسابؽ 1
  .27:   نفسو ،  ص2
   259:ص  أثرالقر ف في تطكرالنقد، ،كينظرم مد زغمكؿ سبلـ 137:   ينظر نظرية اإلعجاز القر ني ،ا مد سيد عمار، ص3
   .138 - 137/   أ مد سيد م مد عمار، نظرية اإلعجاز القر ني ك أثرىا في النقد العربي القديـ ، ص4
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أف الخطابي كقد شيغؿ – كما الدكتكر م مد عمي سمطاني -  فإني أرل [...]: " القاىر، يقكؿ
بالرٌد عمى المم ديف كتفنيد ادعاءاتيـ ك افتراءاتيـ  كؿ القر ف ، فانطمؽ إلى ما يعنيو مف شأنيـ  

 1" .[...]كلك أنو فرغ لقضية النظـ لبمغ فييا مبمغا ال يقؿ عما سما إليو عبد القاىر 
 ( 407)الباقالني النظم عند -3
الباقبلني مف أعبلـ المتكمميف  األشاعرة ، لذا فيك يذىب مذىبيـ في ككف القر ف معجزا مف    

:  ثبلثة أكجو 
. تضمنو أخبار الغيكب - 1
 . أمٌية الرسكؿ - 2
. أٌنو بديع النظـ - 3

كالكجو الثالث أٌنو بديع النظـ ،عجيب التأليؼ ،متناه في : " يقكؿ مت دثا عف الكجو الثالث 
فالذم يشتمؿ عميو بديع نظمو  : " كيضيؼ  .2" الببلغة إلى ال د الذم يعمـ عجز الخمؽ عنو 

منيا ما يرجع إلى الجممة ، كذلؾ أف نظـ القر ف عمى تصرؼ : المتضمف لئلعجاز كجكه 
كجكىو ، ك تبايف مذاىبو ، خارج عف المعيكد عف نظاـ جميع كبلميـ ، ك مبايف لممألكؼ مف 

  .3" ترتيب خطابيـ ، ك لو أسمكب يختص كيتميز في تصرفو عف أساليب الكبلـ المعتاد 
كالظاىر مف كبلمو كما عرضو في كتابو أنو لـ يأت بجديد بخصكص النظـ ، لذا نجد شكقي 

كفي تفسير نظريتو في اإلعجاز عمى ىذا الن ك : " ضيؼ عندما يستعرض كتابو يعمؽ قائبل 
المجمؿ ما يدؿ داللة كاض ة عمى أنو لـ يستطع تفسير اإلعجاز القر ني مف  يث نظمو تفسيرا 

      : كيقكؿ في صف ة سابقة مف الكتاب   4" مفصبل دقيقا عمى الرغـ مف إطنابو ك تطكيمو 
ككاضح مما سبؽ أف الباقبلني لـ يزد في كتابو عف شر و أك قيٍؿ بعبارة أدؽ عف م اكلة " 

دكف غيره مف ببلغة – شر و لما قالو الجا ظ مف جماؿ النظـ القر ني كما قالو الرماني مف أنو 
. 5" في المرتبة الرفيعة مف الببلغة كالبياف –  البمغاء 

عمى أف كتاب : " كيرل الرافعي رأم شكقي ضيؼ تقريبا في  ديثو عف الباقبلني بقكلو    
ف كاف فيو الجيد الكثير  ككاف الرجؿ قد ىٌذبو ك صٌفاه   أٌنو لـ يممؾ إال كتىصٌنع لو ،الباقبلني كا 

                                                 
 139: ، ص السابؽ 1
 . 51: السيد أ مد صقر ،دار المعارؼ بمصر ، د ط ، د ت ، ص  : ح الباقبلني ،  إعجاز القر ف ، ت2
 . 52:  نفسو ،ص3
   .109:  شكقي ضيؼ ، الببلغة تطكر ك تاريخ ، ص 4
  .104:  نفسو ، ص  5
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كلـ يت اش كجيا مف التأليؼ لـ يرضو مف سكاه ، ك خرج كتابو  فيو بادرة عابيا ىك مف غيره ،
  ثـ  .  1" لـ يكشؼ عما يمتبس في أكثر ىذا المعنى : كما قاؿ ىك في كتاب الجا ظ 

كاسع ال يمة في العبارة ، مبسكط المساف إلى – ر مو ا ك أثابو - ككاف الباقبلني : " أضاؼ
عمى بصر كتمكف ك  سف تصرؼ ، فجاء كتابو ك كأنو في غير ما كضع لو  [ ... ]مدل بعيد

ك ختـ  .2 " [...]لما فيو مف اإلغراؽ في ال شد كالمبالغة في االستعانة كاالسترا ة إلى النقؿ 
 .3عمى أف ضمف كتابو ركح عصره – ر مو ا – ك ما زاد الباقبلني  " :كبلمو بقكلو

كيعيب إ ساف عباس عمى الباقبلني منيجو في إظيار العيكب في الشعر كما فعؿ بشعر    
عجازه بالمقابؿ ، يقكؿ إ ساف  كىذا المنيج الذم سار : " امرئ القيس ليظير ببلغة القر ف كا 

ألنو ،فيو الباقبلني أعني ت ميمو لمقصيدة الكا دة كبياف مبمغ التفاكت فييا غير سميـ النتائج 
: يك ي بالمكازنة بيف شيئيف متباعديف ، رغـ أف الباقبلني  اكؿ جاىدا أف ينفي المكازنة بقكلو 

،  ك إنما تأتي خطكرة ىذا المنيج مف " إف الكبلـ في الشعر ال يجكز أف يكازف بو القر ف " 
م اكلة بسط  ديث إيجابي عف  قيقة اإلعجاز ، ك قد قمنا في غير ىذا المكطف إف تبٌيف 

النكا ي السمبية أمر سيؿ كأما تقرير الصفات اإليجابية فإنو شيء بالغ الصعكبة ، كليذا ال أرل 
   4"الباقبلني جاء بشيء ذم باؿ ك ىك ي اكؿ أف يبيف خصائص اآليات القر نية التي درسيا 

ثـ يخمص إ ساف عباس إلى نتيجة ت دث عنيا سابقا في كتابو في معرض  ديثو عف اآلمدم 
إف طبيعة ىذا النقد : " الرجكع إلى منطقة  البلتعميؿ ، قاؿ: " ك القاضي الجرجاني سماىا 

 بسيكلة كيسر ، ك ذلؾ ىك ما كقؼ إزاءه النقد عند اآلمدم "البلتعميؿ " تصؿ دائما إلى مجاؿ 
 كلذلؾ ،كالجرجاني  تى أماـ بعض اآلثار الشعرية التي ال يمكف أف ينسب إلييا اإلعجاز 

  "الرائع" مف كبلـ الخالؽ  كبيف " المعجز "بقيت لدل الباقبلني خطكة أخرل ، ىي التمييز بيف 
مف كبلـ المخمكؽ  إذ يبدك أف اإل الة فييما عمى الناقد البارع كاالطمئناف إلى  كمو ال ييبٌيف 

كفي االتجاه نفسو يسير أ مد دركيش في  ديثو عف النظـ عند الباقبلني ،   .5" الفرؽى بينيما 
 ك لكف الباقبلني رغـ تخصيصو كتابان لئلعجاز القر ني ، كرغـ أف الجانب [...]" :  يث يقكؿ 

. الببلغي مف اإلعجاز عنده يقـك عمى فكرة النظـ ، فإنو لـ يكضح ماذا يريد بفكرة النظـ تماما
                                                 

  .152:  مصطفى صادؽ الرافعي ، إعجاز القر ف ك الببلغة النبكية ، دار الكتاب العربي بيركت ، دط ، دت ، ص 1
  .117:  نفسو ،ص2
  .118:  نفسو ، ص3
  .353:  إ ساف عباس ، تاريخ النقد العربي ، ص 4
  .353: ، ص نفسو 5
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فقد ظمت الفكرة عنده غامضة غير م ددة ، ك لقد يبل ظ عميو  قيقة أنو ت دث عف خصائص 
 ك لكنو  يف تناكؿ [...]األسمكب غير القر ني  أكثر مما ت دث عف األسمكب القر ني ذاتو 

  1 " [...]النظـ القر ني  لـ يستطع تبيف خصائصو األسمكبية إال عمى سبيؿ المغايرة 
 [...]: " أما أ مد سيد م مد عمار، فيخمص مف  ديثو عف الباقبلني بالنتيجة اآلتية     

لـ - ك إف ترددت كثيرا في ثنايا كتابو - كنخرج مف كبلـ الباقبلني عف النظـ أف ىذه الكممة 
تأخذ عنده طابع المصطمح العممي الكاضح الذم كضعو ليا عبد القاىر ، فيما بعد فقد  مَّرؽ بنا 

في عبارات إنشائية غائمة ، ك إف كانت ال تفتقر إلى ال رارة ،  الت دكف ت ديد معالـ ىذه 
  .2" الكممة عنده 

   كخبلصة القكؿ أف منيج الباقبلني الذم اعتمده في كتابو إعجاز القر ف ال يؤدم ب اؿ إلى 
بمكرة نظرية كاض ة في النظـ ؛ أما أىميتو فتكمف في ككنو  مقة في سمسمة طكيمة قادت فيما 
بعد إلى بمكرة مفيـك كاضح لمنظـ ، كذلؾ أٌف الذيف جاؤكا بعده ت اشكا الخطأ الذم كقع فيو 
الباقبلني فقادىـ ىذا إلى أف يسمككا طريقا غير الذم سمكو فأثمرت جيكدىـ بالكصكؿ إلى 

.     نظرية متكاممة سيميت في ما بعد بنظرية النظـ 
 :( 415ت)القاضي عبد الجبار النظم عند -4
في مقابؿ جماعة المتكمميف مف األشاعرة نجد جماعة أخرل كاف ليا رأم في اإلعجاز كىي     

 ، الذم يعتبر أف عناصر الببلغة في النص 3 جماعة المعتزلة ، ك منيـ أبك ىاشـ الجبائي
ألف النظـ عنده يأخذ مفيكما خاصا ، األدبي تتمثؿ في المفظ كالمعنى كال اعتبار عنده لمنظـ 

 كلقد ،ىك ككنو الطريقة العامة لمكتابة في جنس مف األجناس األدبية كالشعر ك الخطابة كغيرىا
: ىاشـ أبك قاؿ شيخنا: "نىقىؿى عنو رأيىو ىذا تمميذيه القاضي عبد الجبار في كتابو المعنى إذ يقكؿ 

 كليست [...]إٌنما يككف الكبلـ فصي ا لجزالة لفظو ك سف معناه ، كال بد مف اعتبار األمريف 
 ألٌف الخطيب عندىـ قد يككف أفصح مف ،فصا ة الكبلـ بأف يككف لو نظـ مخصكص 

كالقاضي   .4" الشاعر، ك النُّظـ تختمؼ إذ يريد بالنَّرظـ اختبلؼ الطريقة كقد يككف النَّرٍظـي كا دا 
عبد الجبار يتابع شيخو الجبائي في ككف النظـ بيذا المفيـك ليس دليبل عمى اإلعجاز  لكنو ال 

                                                 
  .93: ص دراسة األسمكب بيف المعاصرة ك التراث ، دار غريب  ، د ط ، د ت ،   ،  أ مد دركيش  1
  .149 - 148/   أ مد سيد م مد عمار ، نظرية اإلعجاز القر ني ك أثرىا في النقد العربي القديـ ، ص2
 ىػ ، أنظر المنجد في المغة ك األعبلـ ،دار 321 الجبائي أبك ىاشـ عبد السبلـ بف م مد مف كبار المعتزلة تكفي ببغدااد 3
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يتابع أستاذه في ككف اإلعجاز م صكرا في المفظ ك المعنى ، ك يتخذ النظـ عنده مفيكما  خر 
 إف [...]: " مغايرا يقترب فيو كثيرا  كربما يتطابؽ مع عبد القاىر الجرجاني ، يقكؿ عبد الجبار

ف كاف تظير في الكبلـ ألجميا ، كلذلؾ  المعاني ك إف كاف ال بد منيا فبل تظير فييا المزية  كا 
نجد المعٌبريف عف المعنى الكا د يككف أ دىما أفصح مف اآلخر كالمعنى متفؽ عميو ، ك قد 

يككف أ د المعنييف أ سف ك أرفع ك الػميعىبٍّر عنو في الفصا ة أدكف  فيك مما ال بد مف اعتباره 
ك إف كانت المزية تظير بغيره  عمى أنا نعمـ أف المعاني ال يقع فييا تزايد ، فإذف يجب أف 
يككف الذم يعتبر التزايد عنده األلفاظ التي يعبر بيا عنيا  فإذا ص ت ىذه الجممة فالذم بو 

تظير المزية ليس إال اإلبداؿ الذم بو تختص الكممات أك التقدـ ك التأخر الذم يختص المكقعى 
 :   كنبل ظ مف ىذا الكبلـ أمريف 1" أك ال ركات التي تختص اإلعرابى فبذلؾ تقع المباينة 

 .أف كبلـ عبد الجبار يمتقي مع نظرة األشاعرة في القكؿ باإلعجاز بالنظـ - 1
أف نظرتو إلى النظـ تقترب كثيرا مف نظرة عبد القاىر الجرجاني ، ف ديثو عف اإلبداؿ الذم - 2

أك ال ركات التي تختص اإلعراب ، بو تختص الكممات أك التقدـ ك التأخر الذم يختص المكقع 
كير ك تعريؼ كتقديـ كتأخير ك مراعاة فيذكرنا بكبلـ الجرجاني عف تكخي معاني الن ك مف ت

 في الشرط كغيرىا مف " إذا " ك "إف" لمنفي ، ك " ال" ك" ما"األكجو ك  سف اختيار األدكات كػ 
:  قاؿ في المغني "النظـ " بدؿ " الضـ "إال أف عبد الجبار سمى نظريتو  .المعاني الدقيقة 

اعمـ أف الفصا ة ال تظير في أفراد الكمـ  ك إنما تظير في الكبلـ بالضـ عمى طريقة "
مخصكصة  كال بد مع الضـ أف يككف لكؿ كممة صفة كقد يجكز في ىذه الصفة أف  تككف 

 [...]بالمكاضعة التي تتناكؿ الضـ ، كقد تككف باإلعراب الذم لو مدخؿ ك قد تككف بالمكقع 
ألنو إما أف تعتبر فيو الكممة أك  ركاتيا أك مكقعيا ك البد مف ىذا االعتبار في كؿ كممة ، ثـ 

ال بد مف اعتبار مثمو في الكممات إذا انضـ بعضيا إلى بعض ، ألنو قد يككف ليا عند 
االنضماـ صفة ، ك كذلؾ لكيفية إعرابيا ك  ركاتيا كمكقعيا ، فعمى ىذا الكجو الذم ذكرناه 

 . 2" إنما تظير مزية الفصا ة بيذه الكجكه دكف ما عداىا 
أف القاضي عبد الجبار خطا بالنظـ : ك خبلصة القكؿ : " يقكؿ أ مد سيد م مد عمار   

خطكة أكسع مف سابقيو الٌرماني ك الخطابي ك الباقبلني ، ك أنو اقترب اقترابا شديدا مف عبد 

                                                 
  .200 - 199/  ، ص السابؽ 1
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 :  كما قاؿكالسبب .1" القاىر في تفسيره لمنظـ ، ك لكنو ال يعد في نظرم مبتكرا لنظرية النظـ 
أٌنو غٌمؼ أسمكبو بالفمسفة كالجدؿ ك المقكالت العقمية الجافة ، ك لك كاف تخمص مف ذلؾ فربما " 

 كىك بيذا يخالؼ شكقي ضيؼ الذم يعتبر .2" كاف لو السبؽ في ابتكار ىذم النظرية  
نما كاف عبد القاىر شار ا ليا ف سب  .القاضي عبد الجبار ىك الكاضع الفعمي لنظرية النظـ كا 

بعد أف شرح كبلما لعبد الجبار في المسألة ، ك استغرب مف ىجـك - يقكؿ شكقي ضيؼ 
 كقد مضى منذ ىذا المكضع مف كتابو ، ي مؿ عميو  مبلت [...]- : " الجرجاني عميو 

مختمفة دكف أف ييًقرَّر لو بالفضؿ ك السبؽ ، ك كاف يكفيو أف يىدىعى لو أىٍصؿى النظرية كيى يكز 
فضيمة تفسيرىا تفسيرا دقيقا ب يث أصبح فعبل صا بيا الذم صكرىا كطبقيا ك استخرج عمى 

 . 3" أساسيا عمـ المعاني المعركؼ بيف عمـك الببلغة العربية 
 غير منطقييبدك كالتعميؿ باألسمكب ك نكعو الذم ذىب إليو أ مد سيد م مد عمار تعميؿ    

 في كبلمو ، ألف األمة تكاد تجمع عمى أف الجرجاني اصائبكاف كىذا ال يعني أف شكقي ضيؼ 
 أٌف الفكرة مازاؿ يكتنفيا شيء مف الغمكض عند القاضي  عبد ذلؾ. ىك كاضع نظرية النظـ 

 أف ينظر إليو عمى أٌنو نبغيالعقؿ البشرم مؼالجبار إال أٌنيا كاض ة مكتممة عند الجرجاني ، 
كائف  ي كا د ينمك كيتطكر ، ك جيكد فرد أك جماعة ىي التي تميد لجيكد أخرل تأتي مف 

 ، كمف  ظ الجرجاني أنو كاف في المكقع نتائج أكثر عمميةبعدىا مف أجؿ الكصكؿ إلى 
كمف  قو بعد ذلؾ أف - بتعبير أىؿ الرياضة - الص يح كىك الذم دفع الكرة في المرمى 

 . ىك الك يد في الميداف  أنو–   مع ذلؾ-ييسجؿ اليدؼي باسمو ، كال أ د يٌدعي
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 1النظم عند عبد القاىر الجرجاني: المبحث الرابع
  مفيوم النظم عند عبد القاىر الجرجاني  - 1

معمـك أف ليس النظـ سكل تعميؽ الكمـ بعضيا ببعض ، ك جعؿ بعضيا : " يقكؿ الجرجاني    
كىك  اسـ كفعؿ ك رؼ ، ك لمتعمؽ فيما بينيا طرؽ معمكمة: كالكمـ ثبلث . 2" بسبب مف بعض 

كيخمص " تعمؽ اسـ باسـ  كتعمؽ اسـ بفعؿ ، ك تعمؽ  رؼ بيما : ال يعدك ثبلثة أقساـ 
:  مفادىا – كعادتو بعد كؿ شرح – الجرجاني بعد ىذا إلى نتيجة 

أٌنو ال يككف كبلـ مف جزء كا د ، كأنو ال بد مف مسند ك مسند إليو ، ككذلؾ السبيؿ في كؿ  -1
.  ك أخكاتيا " إف " رؼ يدخؿ عمى جممة كػ 

أٌنو ال يككف كبلـ مف  رؼ كفعؿ أصبل ، ك ال مف  رؼ كاسـ إال في النداء  فيذه ىي  -2
 .الطرؽ كالكجكه  في تعمؽ الكمـ بعضيا ببعض ، كىي كما تراىا معاني الن ك ك أ كامو 

إذا كانت ىذه األمكر كىذه الكجكه في التعمؽ ، التي ىي : كيتساءؿ الجرجاني بعد ىذه المقدمة 
م صكؿ النظـ ، مكجكدة عمى  قائقيا في منثكر كبلـ العرب ك منظكمو ك قد استعممكىا ، فما 

. ىذا الذم تجٌدد بالقر ف مف عظيـ المزية ،  تى أعجز الخمؽ قاطبة ؟ 
أنو إجابة عمى ىذا السؤاؿ فيك بياف لئلعجاز  يدركو كؿ قارئ لػمكتابكاألمر األكؿ الذم 

" دالئؿ اإلعجاز"بالدليؿ 
 عمى التنظيـ كالتسمسؿ المنطقي  ليتممكو اإلعجاب مف قدرة الجرجانيف القارئ أ:  الثاني مركاأل

. ك شد األدكات كاألفكار التي ي تاجيا لمتدليؿ عمى قكة  جتو كسبلمة منطقو 
لقد كانت فات ة الكتاب  ديثا عف مكانة العمـ ، فقد تصفح الفضائؿ كميا ليعرؼ كنعرؼ    ؼ

لىيا ىنالؾ ، ثـ نظر في العمـك فمـ يجد  معو منازليا في الشرؼ فكجد العمـ أىٍكالىا بذلؾ ، كأىكَّر
أف النَّرقص يدخؿ عمى  أرسخ كال أبسؽ كال أ مى كال أعذب كال أكـر كال أنكر مف عمـ البياف ، ك

صا بو مف جية نىقصو في عمـ المغة ، فيصبح جاىبل بالدقائؽ ك األسرار التي طريؽ العمـ بيا 
الركٌية ك الفكر ك العقؿ ، كىي السبب في أف عرضت المزية في الكبلـ ، ككجب أف يىٍفضيؿى 
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بعضيو بعضا  كأف يبعد الشأك في ذلؾ ، كتمتد الغاية كيعمك المرتقى ، ك يعز المطمب ،  تى 
 . 1ينتيي األمر إلى اإلعجاز ، ك إلى أف يخرج مف طكؽ البشر 

كمعرفة ىذه الدقائؽ كىذه األسرار سبيميا كا د عند الجرجاني ، ىك معرفة جيدة بعمـك المغة    
كمعرفة ثاقبة ناقدة بفنكف الشعر ، لذا نجده يدافع عف ىذيف العمميف خاصة  كمنيا عمـ الن ك،

لما أصابيما مف ال يؼ ك اضطراب التصكر  فكاف م اال أف يعرؼ ككف القر ف معجزا إال مف 
ككاف الصاد عف ذلؾ صادا أف  عرؼ الشعر الذم ىك ديكاف العرب ، ك كاف لو إلماـ بالن ك ،

صغارىـ أمره ، " :قاؿتيعرؼ  جة ا تعالى ،  كأٌما زىدىـ في الن ك ، كا تقارىـ لو ، كا 
، ك أشبو بأف يككف "الشعر"كتياكنيـ بو فصنيعيـ في ذلؾ  أشنع مف صنيعيـ في الذم تقدـ 

 . 2" صدا عف كتاب ا كعف معرفة معانيو 
، كىك يميد لم ديث عف النظـ ذكر أنو ال ظ تشابيا بيف نظـ الكبلـ ك تأليفو كتركيبو     

ك أف سبيؿ ىذه المعاني : " قاؿ ؼكغيره مف فنكف الصناعة في عالـ األشياء ك الم سكسات ، 
في الكبلـ الذم ىي مجاز فيو ، سبيميا في األشياء التي ىي  قيقة فييا ، ك أنو كما يفضؿ 
ىناؾ النظـي النظـى ، ك التأليؼي التأليؼى ، ك النسجي النسجى ، ك الصياغةي الصياغةى ، ثـ يعظـ 

ك تى تتفاكت القيـ ، الفضؿ كتكثر المزية  تى يفكؽ الشيءي نظيرىه ك المجانسى لو درجات كثيرة 
 كذلؾ يفضؿ بعض الكبلـ بعضا ، ك يتقدـ منو الشيءي الشيءى ، ثـ يزداد مف  ؛التفاكت الشديد

فضمو ذلؾ كيترقى منزلة فكؽ منزلة  كيعمك مرقبا فكؽ مرقب كيستأنؼ لو غاية بعد غاية  تى 
 3."ينتيي إلى  يث تنقطع األطماع كت سر الظنكف كتسقط القكل كتستكم األقداـ في العجز 

 ؟  4كالسؤاؿ الذم يطرح ىنا ، ىؿ كصؿ الجرجاني بيذا إلى منطقة البلتعميؿ كما يرل اآلمدم  
لكف بقي أف تعممكنا [ ...]" ال طبعا ، لذا يقكؿ الجرجاني مكجيا كبلمو لمجادليو  : كالجكاب 

مكاف المزية في الكبلـ  كتصفكىا لنا ك تذكركىا ذكرا كما يينىصُّ الشيءي ك ييعٌيف ، ك ييكشؼ عف 
كجيو ك ييبىيَّرف ، كال يكفي أف تقكلكا إنو خصكصية في كيفية النظـ ، ك طريقة مخصكصة في 

                                                 
  .67:  السابؽ ص 1
  .87:   نفسو ، ص2
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نسؽ الكمـ بعضيا عمى بعض ،  تى تىًصفيكا تمؾ الخصكصية كتبينكىا كتذكركا ليا أمثمة كتقكلكا 
 . 1" [...]مثؿ كيت ك كيت 

، عمى األقؿ مف النا ية النظرية  ( اآلمدملكما ير )إذف ىك ال يعترؼ بمنطقة البلتعميؿ ىذه   
 كتقكؿ ،ال يكفي في عمـ الفصا ة أف تنصب ليا قياسا ما كأف تصفيا كصفا مجمبل " نو إإذ 

 كتضع اليد ،فييا قكال مرسبل بؿ ال تككف مف معرفتيا في شيء  تى تفصؿ القكؿ كت صؿ 
  2" .[..]عمى الخصائص التي تعرض في نظـ الكمـ ، كتىعدىا كا دة كا دة ، كتيسمييا شيئا شيئا

كال يخفى أنو ال يت دث عف الفصا ة ىنا بمعناىا االصطبل ي المعركؼ بؿ ىك يقصد الببلغة 
. بكجو عاـ 

شيء يبل ظ عميو كىك ي تج لكبلمو في ىذا الكتاب أنو يقدـ ال جة ثـ يعكد إلييا مؤكدا    
ما جاء بو قارف كالذم معمييا في إصرار كيقيف ، ىك بالتأكيد يقيف العارؼ العالـ الكاثؽ ، 

 عمة الجميكر بالقكؿ أف يدرؾ ، الجرجاني في دالئؿ اإلعجاز بغيره ممف سبقو كأشار إلى النظـ
 الترتيب المنطقي كالتدٌرج مف مر مة  كما يدرؾ .غير  الجرجاني ىك صا ب نظرية النظـ ال

- كبالدليؿ – كىك االقتناع  إلى اليدؼ  المنشكد  قارئو  يكصؿعند الجرجاني كيإلى مر مة 
في كجممة ما أردت أف أبيٍّنىو لؾ : "  الجرجاني يقكؿ .عمى أف إعجاز القر ف بالنظـ كليس بغيره 

أنو ال بد لكؿ كبلـ تست سنو  كلفظ تستجيده مف أف يككف الست سانؾ ذلؾ جيةه إعجاز القر ف 
معمكمةه  ، كعٌمةه معقكلة ، كأف يككف لنا إلى العبارة عف ذلؾ سبيؿ كعمى ص ة ما ادعيناه مف 

   .   3"  [...] دليؿ ذلؾ
: ثـ تأتي الخطكة التالية ، كىي  ديثو عف  سف الداللة كتماميا ، كي صرىا في أمريف    
.  المعنى مف الجية التي ىي أصح لتأديتو " المنشئ لمقكؿ "أف يؤدم - 1
يختار لو المفظ الذم ىك أخص بو كأكشؼ عنو كأتـ لو ، كأ رل أف يكسبو نببل  كأف يظير - 2

 .فيو مزية
 فما عيب عمى صا بنا الذم يريد أف يكصي ًبدىٍعدو مف يييـ بيا بعده ، لفظه غير جزؿ كال    

نما عيب عميو أنو خالؼ المتعارؼ عميو كلـ يؤد المعنى مف الجية التي ىي أصح  فصيح  كا 
أما األلفاظ فبل مزية ليا أبدا قبؿ دخكليا في التأليؼ فبل فرؽ بيف الغيث كالمطر  .لتأديتو 
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نما تتفاضؿ إذا استعممت ككانت ضمف اؿ، كالمزف مف  يث ىي ألفاظ خارج النظـ   تأليؼكا 
 ككاف ليا قيمة استمدتيا مف داخؿ التركيب ، ف يف ،كأٌدت مىيٌمة ال تستطيع غيرىا أف تقـك بيا

 تككف ىي "مطر"  تككف ىي األفضؿ  ك يف ي تاج كممة " الغيث "ي تاج الناظـ إلى كممة 
تأمؿ مثاؿ ذلؾ في  كىذه القيمة  يعطييا ليا التركيب ك النظاـ ك يصنعيا السياؽ ،، األفضؿ 

يينىزٍّؿي اٍلغىٍيثى : الكريـ ، قاؿ تعالى  القر ف ًة كى ـي السَّراعى  .1﴾ ...﴿ ًإفَّر المَّروى ًعٍندىهي ًعٍم
يىٍنشيري رىٍ مىتىوي : كقاؿ تعالى                ا قىنىطيكا كى  .2﴾... ﴿ كىىيكى الَّرًذم يينىزٍّؿي اٍلغىٍيثى ًمٍف بىٍعًد مى
ـٍ مىطىرنا فىسىاءى مىطىري اٍلميٍنذىًريفى ﴾ :كقاؿ تعالى                 مىٍيًي ﴿ كىأىٍمطىٍرنىا عى

3. 
فالمكلى عز كجؿ استعمؿ كممة الغيث في مكضعيا عند ذكر النعمة كالر مة ك النماء كاستعمؿ 

. كممة المطر عندما أشار إلى العذاب 
ك إذا كاف ىذا كذلؾ ، فينبغي أف ينظر إلى الكممة قبؿ دخكليا في : " يقكؿ الجرجاني    

 ك تؤدم في الجممة معنى مف [...]التأليؼ كقبؿ أف تصير إلى الصكرة التي بيا يككف الكمـ 
المعاني التي ال سبيؿ إلى إفادتيا إال بضـ كممة إلى كممة ، كبناء لفظة عمى لفظة ، ىؿ 
يتصكر أف يككف بيف المفظتيف تفاضؿ في الداللة  تى تككف ىذه أدؿ عمى معناىا الذم 

إف األلفاظ ال تتفاضؿ  : " أيضايقكؿ ك. 4" كضعت لو مف صا بتيا عمى ما ىي مكسكمة بو
    مف  يث ىي ألفاظ مجردة  كال مف  يث ىي كمـ مفردة ، ك أف األلفاظ تثبت ليا الفضيمة 

كخبلفيا في مبلءمة معنى المفظة لمعنى التي تمييا ، أك ما أشبو ذلؾ ، مما ال تعمؽ لو بصريح 
المفظ  كمما يشيد لذلؾ أنؾ ترل الكممة تركقؾ ك تؤنسؾ في مكضع ، ثـ تراىا بعينيا تثقؿ 

 . 5" عميؾ كتك شؾ في مكضع  خر 
إذف المفاضمة ال تتعمؽ بصريح المفظ ، ك إنما بعبلقة المفظة بغيرىا ، مما يثبت أف المغة    

. نظاـ مف العبلقات 
:    لـ ت سف إال في كضعيا ىذا مف اآلية ‹ قمطرير›  أف كممة 6مف أجؿ ذلؾ  قاؿ المفسركف   

بٍّنىا يىٍكمنا عىبيكسنا قىٍمطىًريرنا ﴾ اؼي ًمٍف رى  ككممة قمطرير كممة شديدة الكقع عمى األذف  .1 ﴿ ًإنَّرا نىخى
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.  غير مستساغة في غير ىذا المكضع الذم يدؿ عمى الشدة ك اليكؿ
 :  الشاعرالشديد الطكيؿ ، كمنو قكؿ : ك القمطرير 

           بىني عىمٍّنا ىؿ تىٍذكػػػػػػػركف بىبلءىنػػػػػػػػػػػا        عميكـ إذا ما كاف يػكـي قىمىاًطري 
2  

    :  في معرض  ديثيما عف الفصا ة "الببلغة الكاض ة مع دليميا "   كتابيقكؿ صا با   
فعناصر الببلغة إذف لفظ كمعنى كتأليؼ لؤللفاظ يمن يا قكة ك تأثيرا ك  سنا ، ثـ في اختيار " 

الكممات  كاألساليب عمى  سب مكاطف الكبلـ كمكاقعو  كمكضكعاتو ، ك اؿ السامعيف ، 
كالنزعة النفسية التي تتممكيـ كتسيطر عمى نفكسيـ ،  فريٌب كممة  سنت في مكطف ثـ كانت 

فمـ  (العمماء  ) ك عدكىا مف ألفاظ "أيضا"كقديما كره األدباء كممة . نابية مستكرىة في غيره
: تجر بيا أقبلميـ في شعر أك نثر  تى ظير بينيـ مف قاؿ 

ٍت في فىنىفً        دى ى ػػػػػػػػػػػػػى           ذاًت شىٍجػكو صى ٍرقىاءى ىىتيكؼو في الضُّ ى ريبَّر كى
3 

ني ػػػػػػػػػػذىكىرٍت إٍلػفنا كدىٍىران سػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؼ      ػػػػت  ػىػػػػػزى ان            فبىكت  ٍزنا فيىػاجى
قػػػػػػػػػػػػػػػني ػػػفبكػػػائي رٌبػػما أٌرقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىا ربػٌػػػػػػػػػػػما أرَّر ػػيا            كبيكى
ػي ػػػػػػػػػػػػما            كلقد أشكػك فمػا تىٍفيىػػػػػػػمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك لقد تشكػػك فػما أٍفػيىػػػػػػػػػػػػػػػػ     
ػػكىل أعًرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا           كىي أيضا بالجػىػػػكل ت       ػػػػػػًرفػػػنيعغيػػٍػػػرى أٌني بالجى

ع  كال سف  في مكاف ال يىتطمب سكاىا ك ال يىتقٌبؿ غيرىىا ، ككاف ليا مف الركعة [أيضا  ]فكضى
 . 4" في نفس األديب ما يعجز عنو البياف 

لقد فرؽ الجرجاني بيف نظاـ ال ركؼ كنظاـ الكمـ ، ففي  يف أف نظاـ ال ركؼ أك     ك 
انتظاميا في الكممة الكا دة ىك انتظاـ اعتباطي ، ألنو ال يخضع لمعنى ، منو استمد ذلؾ 

النظاـ ، كال الناظـ لتمؾ ال ركؼ التي تؤلؼ الكممة بمقتؼ في ذلؾ رسما مف العقؿ ، إذ ليس 
فمك أف كاضع المغة : " ىك الذم يؤلفيا بعد تفكير ، ك إنما أخذىا ىكذا جاىزة ، يقكؿ الجرجاني 

  .5" لما كاف في ذلؾ ما يؤدم إلى فساد  (ضرب)مكاف  (ربض)كاف قد قاؿ 

                                                                                                                                                             
 10اإلنساف  1
 ذكره ابف كثير في التفسير،كالفراء في معاني القر ف  مف غير ذكر قائمو،أنظر معاني القر ف لمفر ء، دار المصرية لمتأليؼ 2
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فانتظاـ ال ركؼ في الكممة الكا دة انتظاـ اعتباطي ال دخؿ لممتكمـ فيو بخبلؼ انتظاـ الكممات 
إذا عممنا أف نظـ ال ركؼ في الكممة الكا دة في الجممة الكا دة ، إذ ىك انتظاـ مقصكد ؛ ك

فاألمر ليس كذلؾ في نظـ الكمـ  ألنؾ تقتفي في نظميا  ثار المعاني ، كتيرتبييا " اعتباطي ، 
 . 1" عمى  سب ترتيب المعاني في النفس 

يعتبر فيو  اؿ المنظـك بعضو مع بعض ، ك ليس ىك النظـ الذم " فيك إذف نظـ مقصكد    
 . 2" معناه ضـ الشيء إلى الشيء كيؼ جاء ك اتفؽ 

كالفائدة في معرفة ىذا الفرؽ ، أنؾ إذا عرفتو عرفت أف ليس الغرض بنظـ : " يقكؿ الجرجاني  
 .  3" الكمـ أف تكالت ألفاظيا في النطؽ ، بؿ أف تناسقت داللتيا ك تبلقت معانييا في النطؽ 

: لذلؾ فالنظـ عامة ك الببلغة خاصة ىما صناعة الفكر العميؽ كما يقكؿ أ مد دركيش     
دالئؿ "كعبد القاىر يمح عمى تأكيد رأيو في المفظ كقيمتو الببلغية في مكاضع كثيرة مف كتابٍيو "

 ، ك ىك إل اح يدعكنا إلى التساؤؿ عف سر ىذا المكقؼ المتشدد "اإلعجاز ك أسرار الببلغة 
مف عبد القاىر ، ك الذم يعارض بو الجا ظ ، ك قد تتممذ عبد القاىر عمى كتبو ككاف كثير 

ك لعؿ السر يكمف في نظرة عبد القاىر إلى : " كيضيؼ  .4" اإلعجاب بيا ك اإلشارة إلييا 
العنصر الذم ينبغي أف يفرؽ بو بيف النص األدبي ك غيره ، كعند عبد القاىر أف ىذا العنصر 
ىك الفكر بالدرجة األكلى ، أك فمنقؿ طريقة بناء الًفكىر ك ترتيبيا ك إخراجيا ، ك عبد القاىر ىنا 
يجعؿ الببلغة صناعة الفكر العميؽ ال صناعة الذم يعرؼ بعض القشكر المفظية ، ك الببلغة 

التي ترجع إلى الفكر أكثر مف المفظ  تجعؿ لغتيا عالمية ، يستمتع بيا أص اب المغات األخرل 
إال أننا نبقى دائما في فيو كثير مف الص ة ، ىذا القكؿ  أف  مفبالرغـك  .5"  يف تترجـ إلييـ 

 اجة إلى نظـ األلفاظ نظما مناسبا يكصؿ األفكار كيؤدم المعاني إلى السامع أداء كامبل  ، 
كأف أم تغيير في النظـ ، الكعاء الذم ينقؿ الفكرة أك المعنى مف طرؼ إلى  خر فاأللفاظ ىي 

 كالدليؿ أننا ميما ،داخؿ المغة الكا دة أك مف لغة إلى أخرل  تما سكؼ يتبعو تغٌير في المعنى 
قمنا عف سمك المعاني كركعتيا في القر ف الكريـ ال يمكف أف تصؿ تمؾ المعاني بالركح نفسيا 
كالمستكل نفسو عندما ييترجـ القر ف إلى لغة أخرل ، لذلؾ ال يمكف أف تسمى تمؾ الترجمات 

                                                 
  .102: السابؽ ، ص1
  .102: صنفسو  2
  .102:  نفسو  ص3
 . 98:أ مد دركيش ، دراسة األسمكب بيف المعاصرة ك التراث ، دار غريب ، د ط  ، د ت، ص   4
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قر نا ، ك إنما ىي ترجمات لمعاني القر ف كما فيمو أص اب تمؾ الترجمات ال كما ىك القر ف 
 .1 فعبل ك أصبل  كمف أجؿ ذلؾ أيضا قيؿ إف الترجمة خيانة

 كنظـ الكبلـ تراعى فيو ،كما يرل أ مد دركيشكالببلغة ك النظـ عامة صناعة لمفكر   
العبلقات المعنكية التي تربط األلفاظ ك ىذه المراعاة مف عمؿ العقؿ  كىك مضمكف كبلـ 

ف أردت أف ترل ذلؾ عيانا : " الجرجاني الذم يقكؿ فيو   فاعمد إلى أم كبلـ شئت ك أزؿ ،كا 
:   كضعيا كضعا يمتنع معو دخكؿ شيء مف معاني الن ك فقؿ في ،أجزاءه عف مكاضعيا

  2ًقفا نبًؾ مف ذكرل  بيب ك منزؿ           
مف نبًؾ قفا  بيب ذكرل منػػػػػػػػػػػػػػػزًؿ            

ثـ انظر ىؿ يتعمؽ منؾ فكر بمعنى كممة منيا ؟ ك اعمـ أني لست أقكؿ إف الفكر ال يتعمؽ 
أصبل ، ك لكني أقكؿ إنو ال يتعمؽ بيا مجردة مف معاني الن ك كمنطكقا  بمعاني الكمـ المفردة

 . 3" بيا عمى كجو ال يتأتى معو تقدير معاني الن ك كتكخييا فييا كالذم أريتؾ 
فالجرجاني ال يقصد المعنى الخاص بكؿ مفردة عمى  دة ، فذلؾ معنى ال ت صؿ بو اإلفادة    

. ك ده ، ك إنما يقصد المعنى العاـ الذم يستفاد بالضـ كربط العبلقات الن كية بيف المفردات 
بقي جانب ىاـ مف جكانب دراسة المعنى ك ىك جانب : " ك في ىذا السياؽ يقكؿ أ مد دركيش 

 ، ك ىك ما اىتدل إليو في تاريخ الدراسات " المعنى النفسي "جمالي ، يمكف أف يطمؽ عميو 
الببلغية العبلمة عبد القاىر الجرجاني ، كأقاـ عمى أساسو ب كث عمـ المعاني ، ك ىك كما 

ترتيب المعاني في النفس ، ثـ النطؽ باأللفاظ عمى  ذكىا ك إ داث ىذا : " يقكؿ عبد القاىر 
التكافؽ بيف المعاني النفسية ك التراكيب الدالة عمييا ال يتـ إال بمعرفة عميقة لمكظائؼ الن كية 
ألدكات النفي ، أك أدكات الشرط أك أدكات النداء أك االستفياـ كما يمكف أف ي دثو كضع أداة 

مكاف أداة مف تغيير في المعنى ، ككذلؾ ندرؾ أثر نكعية الكممة كمكقعيتيا في المعنى  فالكممة 
 ك المكقعية كذلؾ [...]المعرفة غير الكممة المنكرة ، ك المعارؼ كذلؾ متفاكتة القيمة الداللية 

ليا أثر في المعنى ، فتأخير الكممة أك تقديميا أك تكسيطيا ذك أثر في إعطاء مدلكؿ خاص 
 . 4" لمعناىا 

                                                 
 الترجمة خيانة مثؿ إيطالي 1
  .110: ، ص 2004 ، ت 5 امرؤ القيس ، الديكاف ، دار الكتب العممية بيركت ، ط 2
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إٌف مجاؿ االختيار، ثـ التركيب ىك مف عمؿ المتكمـ ال السامع، كىذا ما يجعؿ األلفاظ تابعة    
لممعاني ، فالمعاني تتكلد في ذىف المتكمـ كعقمو ، ثـ يضعيا في أكعية ىي األلفاظ، مف أجؿ 

تكصيميا إلى السامع لتتـ دكرة التخاطب ، ك تبدأ عند السامع بسماع األلفاظ ثـ يقـك العقؿ 
المتكمـ ، ك الذيف  بتفسيرىا ك ترجمتيا ، فالعممية بذلؾ تتـ عند السامع عكس ما تتـ بو عند

كشبيو بيذا التكىـ منيـ : " قدمكا األلفاظ راعكا  الة السامع ال  الة المتكمـ ، يقكؿ الجرجاني 
أنؾ ترل أ دىـ يعتبر  اؿ السامع ، فإذا رأل المعاني ال تترتب في نفسو إال بترتب األلفاظ في 

سمعو ، ظف عند ذلؾ أف المعاني تبع لؤللفاظ ، كأف الترتب فييا مكتسب مف األلفاظ  كمف 
يظنو ، فإف االعتبار ينبغي أف يككف ب اؿ  ترتبيا في نطؽ المتكمـ ، كىذا ظف فاسد ممف

ذا  الكاضع لمكبلـ ك المؤلؼ لو ، ك الكاجب أف يينظر إلى  اؿ المعاني معو ال مع السامع ، كا 
نظرنا عممنا ضركرة أنو م اؿ أف يككف الترتب فييا تبعا لترتب األلفاظ كمكتسبا عنو ، ألف ذلؾ 
يقتضي أف تككف األلفاظ  سابقة لممعاني ، ك أف تقع في نفس اإلنساف أكال ثـ تقع المعاني مف 
بعدىا ك تالية ليا بالعكس مما يعممو كٌؿ عاقؿ إذا ىك لـ ييؤخذ عف نفسو ، كلـ ييضرب  جابه 

 . 1." بينو كبيف عقمو 
كىي قضية – كال تزاؿ – كىنا ال بد مف كقفة طكيمة مع قضية أسالت الكثير مف ال بر    

. المفظ كالمعنى ، ألنو بدكف فيميا ال يمكف فيـ قضية النظـ عند عبد القاىر بالدقة  المطمكبة
 : قضية المفظ والمعنى عند البالغيين  -2
مف كىناؾ مف يراىا مف القضايا التي كانت  اضرة عمى الدكاـ ، : كقضية المفظ كالمعنى    
 ضكرا في نقدنا العربي قديما ك  ديثا ك لـ يمتؽ النقاد األقدمكف كالم دثكف عمى   القضاياأكثر

كيعتقد م مكد تكفيؽ م مد سعد أنيا  2" .ن ك كا د فييا عمى الرغـ مف ا تداـ ال كار  كليا 
 يذىب فيو  إلى أف 3ظيرت في أكائؿ عصر التدكيف في القرف الثاني اليجرم كذكر قكال لمعتابي

 أخذكا عنو ىذا القكؿ كمنيـ أبك ىبلؿ  كذكر أٌف مف جاؤكا بعده. المفظ جسـ رك و المعنى 
المفظ جسـ كرك و المعنى  : " رشيؽ  يقكؿ ابف. 4العسكرم كابف رشيؽ في كتابة العمدة 

ـى المعنى كاختؿ ، يضعؼ بضعفو كيقكل بقكتو ، كارتباطو بو كارتباط الركح بالجسـ  ًم فإذا سى
                                                 

  .391: األيكبي ، ص : ح عبد القاىر الجرجاني ،  دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ، ت1
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 كذلؾ إٍف ضىعؼ المعنى كاختؿ بعضو كاف [...]بعض المفظ كاف نقصا لمشعر كىجنو عميو 
 ثـ يقكؿ ابف رشيؽ مستعرضا  افتراؽ الناس في قضية المفظ .1 " [ ...]لمفظ مف ذلؾ أكفر  ظ 

منيـ مف ييٍؤًثر المفظى عمى المعنى فيجعمو ، ثـ لمناس فيما بعدي  راءه كمذاىبي : "  كالمعنى فيقكؿ 
 :    كأنصار المفظ كما ذكر ابف رشيؽ فرؽ 2"غايتو  ككده ، كىـ فرؽ 

. قـك يذىبكف إلى فخامة الكبلـ كجزالتو عمى مذىب العرب  -  1
 .كفرىؽ أص اب جمبة كقعقعة ببل طائؿ معنى –  2
 .منيـ مف ذىب إلى سيكلة المفظ فعني بيا كاغتفر لو فييا الركاكة كالميف المفرط -  3

فرقة  ثرت المعنى عمى المفظ ،طمبت ص تو كلـ تباؿ - أم أنصار المفظ - كفي مقابؿ ىؤالء 
كأكثر الناس عمى تفضيؿ المفظ  : " يختـ قائبلثـ .   يث كقع في ىيٍجنة المفظ كقب و كخشكنتو 

 3" عمى المعنى 
 كلـ يكد يخرج النقد العربي عف ىذه ال دكد في عبلجو [...]: "  أما م مد غنيمي ىبلؿ فيقكؿ 

ك المعنى ، فقد عالجيا عمى أساس المقابمة بيف كؿ منيما ، ك لكنو أكلى المسألة  مسألة المفظ
عناية كبيرة ، ك قد انقسـ النقاد العرب فييا إلى طكائؼ ، فمنيـ مف نظر إلى مقٌكمات العمؿ 
األدبي فأرجعو إلى جانب المعنى مغفبل شأف المفظ ، ك خركف أرجعكىا إلى المفظ ك منيـ مف 
ساكل بيف المفظ ك المعنى ك أخيرا منيـ  مف نظر إلى األلفاظ مف جية داللتيا عمى معانييا 

 . 4 " [...]في نظـ الكبلـ ك الرأم األخير أىـ اآلراء ك أكثرىا أصالة 
كمع أف أكثر نقاد القرف الخامس يميمكف إلى التكفيؽ بيف المفظ [ ...]: "كيقكؿ إ ساف عباس

كالمعنى فإنؾ تجدىـ في  يرة شديدة مف أمرىـ ألنيـ لـ ييتدكا إلى قاعدة ص ي ة تنجييـ مف 
:  يقكؿ 5كأخكه الرضيُّ " ك ظ المفظ في الشعر أقكل مف  ظ المعنى " فالمرتضى يقكؿ ، التردد 

 6كالمرزكقي".  إف األلفاظ خدـ لممعاني ألنيا تعمؿ في ت سيف مىعاًرضيا كتنميؽ مطالعيا " 
   تى إذا أخذ في النقد كاف .[..]كابف رشيؽ يدرؾ انقساـ الناس  كليما . ينادم بائتبلفيما 
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 كعمى الجممة [...]: " ثـ يختـ إ ساف عباس ب ثو فيقكؿ.  1"ميمو إلى نا ية الشكؿ أظير 
تغمب أنصار نظرية االئتبلؼ بيف المفظ كالمعنى ، كفي ظؿ فكرة اإلعجاز دفع عبد القاىر 

ذا انتقمنا مع إ ساف عباس إلى .  2" بنظرية االئتبلؼ إلى نيايتيا ت ت اسـ  النظـ   كا 
المرزكقي ك ديثو عف مشكمة الشكؿ كالمضمكف نجدىا تتخذ شكبل تفصيميا أكثر  يث يقكؿ إف 

أنصار النظـ  تى عصره لـ يظمكا فئة كا دة بؿ أصب كا  عمى ثبلث درجات متتالية كىي 
: كاآلتي 

فريؽ يرل أف ت سيف نظـ األلفاظ كجعمىيا سميمة مف الم ف كالخطأ كمما قد يعترم  - 1
يراديىا صافيةى التراكيب ىك المطمكب  ، مف  ٍيؼو  كا  .   التأليؼى

فريؽ يتجاكز ال د األكؿ كيرل أف يضيؼ إلى ما سبؽ شيئا  خر مف الت سيف مثؿ تتميـ  -  2
المقاطع كتمطيؼ  المطالع كعطؼ األكؿ عمى اآلخر كتناسب الكصؿ كالفصؿ كتعادؿ األقساـ 

.  كاألكزاف 
فريؽ يتجاكز ال د الثاني كيرل أٌف كؿَّر ذلؾ يجب أٍف يضاؼ إليو أنكاعه مف البديع مف   - 3  

 . 3[ ...]ترصيع كتجنيس كاستعارة كغير ذلؾ مف الصكر البديعية 
كمما تجدر اإلشارة إليو أف النظـ المذككر ىنا ال يعني المفيـك الذم ستعرفو مع عبد القاىر 

.  الجرجاني ال قا
أما أص اب المعاني فيـ الذيف يفضمكف أف :" كيكاصؿ إ ساف عباس مستعرضا  راء المرزكقي 

 كمي ٌصؿ مكقؼ المرزكقي [...]ينقمكا  ثار عقكليـ أكثر مف اىتماميـ بالشكؿ ليستفيد المتأمؿ
 . 4" أنو البد مف االئتبلؼ بيف المفظ كالمعنى ائتبلفا تاما 

ككاضح مف ىذا التصكير بجانبي المفظ كالمعنى أف :" كيختـ معمقا عمى  راء المرزكقي   
المرزكقي في قسمتو لمراتب النظـ لـ يتنبو إلى أف كؿ معنى قد يمكف التعبير عنو في ثبلثة 

 لـ يستطع اإلجابة أك ؟كأنو لك سئؿ أم ىذه المباني أشد كفاء بالمعنى، أنكاع مف المبنى 
 . 5" لتيرب منيا بالمجكء إلى اختبلؼ األذكاؽ 
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ال يمكف التعبير عنو إال بمبنى كا د ىك ذاؾ   بخبلؼ الجرجاني الذم يرل أف كؿ معنى 
.  المبنى ىذاالمعنى الذم أظيره

   :الجاحظ وقضية المعاني المطروحة في الطريق 
:  يعمؽ م مكد تكفيؽ بعدما يستعرض سياؽ المقكلة كالظرؼ الذم قيمت فيو  
ييدم إلى أف – الذم يجب أال يفيـ كبلـ الجا ظ مفصكال عنو –  ىذا المشيد بسياقو [...]" 

ف  أبا عثماف الجا ظ إنما أنكر عمى أبي عمر است سانو ىذيف البيتيف لمعناىما ، ك معناىما كا 
كاف في منطؽ الفضؿ ص ي ا غير منقكض لكنو ليس ىك بالمعنى الذم  أنت غير كاجًده إال 
في الشعر ، ك ىك معنى قائـ  اضر في غير الشعر  ليس لو خصكصية  بفف الشعر  تى 

كالبيتاف المذاف استجادىما أبك عمرك ك أنكر عميو الجا ظ  1" ي فظ ىذا الشعر ك يقيد مف أجمو 
:  ذلؾ ىما 

  2         ال ت سىبفَّر المكتى مكتى الًبمى           فإنَّرما المكتي سؤاؿي الرجػػػػػػػػػاؿ
اًؿ  ػػػكبلىما مكته كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ذا           أشدُّ مف ذاؾ عمى كؿٍّ ح         

كالمعاني المطرك ة في الطريؽ ىي ىذه التي لـ تىكىٌد العقكؿي في الكصكؿ إلييا فأيف ىذا مف 
:  قكؿ عنترة في كصؼ الذباب  يث قاؿ ؟ 

بلى الذُّبابي فميس ًببىاًرح        غًردان كًفٍعؿ الشَّراًرب الميتىػػػػػػػػػػػػػػ ٌنـ ػ           كخى ػػػػػػرى
3 

ناد األجٍ  ذـً  ػػػ           ىىًزجان يى يؾُّ ًذراعىو بذراًعو        قىٍدحى الميًكٌب عمى الزٍّ
كىك يرل الذباب ي ؾ ذراعو بذراعو فيست ضر صكرة لطالما !  كيؼ قد ت الفكرة في ذىنوؼ

ر ىا في بيئتو فيدرؾ العقؿ أف بينيما تشابيا ك إذا الشاعر بعبقريتو يؤلؼ بيف الصكرتيف كيجمع 
كيؼ استطاع المتنبي كىك في أرض ال دث ك المعركة تمكج  ك.ؼ عجيبمؿأبينيما في ت

بالجيش مكجا ك تمكر بو  مكرا ، ك الصراخ يتعالى مف كؿ جانب كالسيكؼ تصطدـ بالسيكؼ 
ك القنا يقرع القنا ، ثـ تنتيي المعركة ك يعـ سككف قاتؿ أرض المعركة ، ىاتو التي كانت منذ 

باألجكاء الم يطة بو، بكؿ  المتنبي ب التو النفسية ،ؼ يف تصؾ اآلذاف بأصكاتيا العالية ؛ 
ع أف يصكر ىذا الت كؿ ك يقربو إلى السامع الذم لـ ي ضر استطاالظركؼ التي عاشيا 

:   قاؿ المتنبي ،المعركة كلـ يشاىد كلـ يسمع 
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ـي ػػػػػ        بىناىا فأٍعمى كالقىنا يىٍقرعي القػػػػػػػ ٍكليا ميتىبلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػنا       كمىٍكجي المىنايا  ى
1 

ـي  ػػػػػػػػػػػكمف جثىًث القتمى عمييا تمائ ككأٌف بيا مٍثؿى الجنكف فأصب ت              
-   الًة االضطراب ك الًة السككف – ع أف يؤلؼ بيف صكرة المعركة في  التييا استطفالمتنبي ا
. سككنو بعدما تعمؽ عمييا التمائـ ك المعكذات  ثـ جنكف في اضطرابوـك الة اؿ

؟  " [ ...]إفَّر مثؿ ىذه المعاني مطرك ة في الطريؽ :  يستطيع أف يقكؿ امىف ى ذؼ
التي تجدىا عند كؿ  (الساذجة)ما المقصكد بالمعاني ىنا عند الجا ظ ؟ ىؿ ىي ىذه المعاني ؼ

الناس ؟ إذا كانت ىذه فيي مطرك ة في الطريؽ يعرفيا كؿ الناس المتعمـ كالجاىؿ ك العربي 
فيؿ غاب . أما المعاني بالمفيـك الثاني فبل ك ال يمكف أف يتساكل فييا الناس [ . ...]كالعجمي 

. ىذا الفيـ عف فكر الجا ظ ك ىك مف ىك ؟ ال أعتقد 
فمنب ث عف الجكاب عند إ ساف عباس بعدما رأينا رأم م مكد تكفيؽ الذم يبرئ الجا ظ مف 

".  القكؿ بأف الشرؼ لؤللفاظ ال المعاني "تيمة 
               لنعد إلى رأم إ ساف عباس في المسألة ك كيؼ نظر إلى مقكلة الجا ظ ؟ ك

 ، مف أجؿ أف نشترؾ مر مة مر مةيبدك أف رأيو في المسألة جاء عمى مرا ؿ نستعرضيا 
:   التي قد نصؿ إلييا نتائججميعا في بعض اؿ

لماذا اتجو الجا ظ ىذا : " نظرية المعاني المطرك ة : يقكؿ مت دثا عف الجا ظ ت ت عنكاف 
 : 2  كيجيب  ليذا أسباب كثيرة منيا؟االتجاه مع أنو لـ يكف مف الشكمييف في التطبيؽ 

نما كجد أف -  1 أف الجا ظ لـ يتابع أستاذه النظَّراـ في قكلو بالصرفة تفسيرا لئلعجاز ، كا 
اإلعجاز ال يفسر إال عف طريؽ النظـ ، كمف  مف بالنظـ  قيؽ برفع البياف إلى مستكل 

. اإلعجاز لـ يعد قادرا عمى أف يتبنى نظرية تقديـ المعنى عمى المفظ  
كالنظـ ىنا معناه المفظ أك الجانب الشكمي المقابؿ لممعنى كما مر بنا ، ك ىنا أيضا تقابمنا 

  لذا فالنظـ ىنا ليس بالمفيـك الذم يراه عبد القاىر الجرجاني ،مشكمة المصطمح 
 . 3 فمنكاصؿ ذكر األسباب كما عرضيا إ ساف عباس

كمنيا أف عصر الجا ظ كاف يشيد بكادر  ممة عنيفة يقـك بيا النٌقاد لتبياف السرقة في - 2
. المعاني بيف الشعراء ، كال نستبعد أف يككف الجا ظ قد  اكؿ الرٌد عمى ىذا التيار 
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كسبب ثالث قائـ في طبيعة الجا ظ نفسو ، فقد كاف رجبل خصب القري ة ال يعييو - 3
المكضكع ك ال يثقؿ عميو الم تكل أيا كاف لكنو ، ك لذا فإنو كاف ي س أف المعنى مكجكد في 

كؿ مكاف ، ك ما عمى األديب إال أف يتناكلو كيصكغو صياغة متفردة ، ك لـ يكف الجا ظ 
يتصكر أف نظريتو التي لـ تكف خطرا عميو ستصبح في أيدم رجاؿ البياف خطرا عمى المقاييس 

 .الببلغية ك النقدية ألنيا ستجعؿ العناية بالشكؿ شغميـ الشاغؿ  
 ثـ كقؼ الجا ظ في [...] : " " تناقض الجا ظ في مكقفو مف الشكؿ "كيقكؿ ت ت عنكاف 

نظريتو في الشكؿ مكقفيف  خريف أ دىما يؤيدىا ك الثاني ينقضيا  فأما األكؿ فيك إصراره عمى 
ٌكؿ تقطع نظمو كبطؿ  كزنو كذىب كسقط مكضع   سنو ، أف الشعر ال يترجـ ، كمتى  ي

كاستعصاؤه عمى الترجمة إنما ىك سر مف أسرار الشكؿ ، كأما الثاني فيك قكلو إٌف . التعجب
فىو فأجاد صفتو، فت امى معناه  ىناؾ معاني ال يمكف أف تسرؽ ككصؼ عنترة لمذباب  فإنو كىصى
جميع الشعراء فمـ يعرض لو أ د منيـ ، كقد عرض لو بعض الم دثيف ممف كاف ي سف القكؿ 

فبمغ مف استكراىو لذلؾ المعنى كمف اضطرابو فيو أنو صار دليبل عمى سكء طبعو في 
فقكلو إٌنو ال يسرؽ دليؿ عمى أف السر في المعنى قبؿ المفظ ، كلكف الجا ظ لـ [ ...]الشعر

 1."ينتبو ليذا التناقض 
فالمسألة إذف مسألة [ ...]:" كيقكؿ  ت ت عنكاف مشكمة المفظ ك المعنى مت دثا عف ابف قتيبة   

صمة بيف المعنى كالمفظ  كعبلقة الجكدة في كمييما معا ىي المفضمة ، كىذا يعني أف المعاني 
كلـ يبيف إ ساف   .2" مطرك ة في الطريؽ"نفسيا تتفاكت ، ك أنيا ليست كما زعـ الجا ظ 

كىذا يعني أف المعاني نفسيا تتفاكت ، ك أنيا ليست كما زعـ الجا ظ  )عباس في ىذه العبارة 
لـ يبيف فيما إذا كاف ىذا رأيو أـ ىك ينقؿ رأم ابف قتيبة في كبلـ ىذا  (مطرك ة في الطريؽ

 ، أترل ىذا  طا " المعاني مطرك ة في الطريؽ ؟ "ما معنى قكؿ الجا ظ: " ؿتساءك .مفاده 
مف قيمة المعنى الذم يجعؿ لو الجرجاني المقاـ األكؿ ؟ ، ىنا ينفذ الجرجاني بفيـ دقيؽ إلى 
سر مشكمة طاؿ  كليا األخذ ك الرد ، فكجو رأم الجا ظ تكجييا مبلئما لما نعتقد أف الجا ظ 

 كما استعممو الجا ظ ذك داللة دقيقة  كىك في رأم الجرجاني إنما "معنى"رمى إليو  فمصطمح 
كتفسيرا لذلؾ يقارف الجا ظ بيف الكبلـ ك مادة الصائغ ، فيك  . "األدكات األكلية"يت دث بو عف 

يصنع مف الذىب أك الفضة خاتما ، فإف أردت ال كـ عمى صنعتو كجكدتيا نظرت إلى الخاتـ 
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فيذه المادة األكلية . مف  يث إٌنو خاتىـ ، ك لـ تنظر إلى الفضة أك الذىب الذم صنع منو 
 .1"تشبو المعنى المطركح ك ليس فييا تفاضؿ إف شئت أف ت كـ عمى جكدة الصنعة نفسيا 

    في"المعنى"  كعمى أساس ىذا التفسير يككف الناس الذيف ظنكا أف [...]:"كيقكؿ بعد ذلؾ
  القائمة كراء البناء الفني قكما "العممية الفكرية" نظرية الجا ظ يشير إلى عدـ التفاكت في 

. 2"في تصكرىـ ، فيـ قد أساؤكا ما رمى إليو الجا ظ  مخطئيف
 ك أف الصياغة كما كردت في ، أٌف  ديث الجرجاني عف مقكلة الجا ظ لـ يكف كاض اييبل ىظك

 3 ت تمؿ فيميف متناقضيف كقبؿ أف نشير إلى النص في الدالئؿ"الدالئؿ"النص الذم ذكره في 
:  أشير إلى  بعض المم كظات 

أف الجا ظ لـ يكف متناقضا في رأيو كما رأل عباس  سف في مسألة المفظ ك المعنى    -1
كخاصة إذا نظرنا إلى األمر مف خبلؿ مفيـك النظـ كما يراه الجرجاني ، فالمعنى في بيت 

عنترة غيري مسبكؽ كعميو فالمعاني تتفاضؿ درجات كثيرة كلكف ما الذم قدـ ىذا المفيـك كىذه 
الصكرة كىذا المعنى الذم جاء في البيت ؟ إنو النظـ الذم صاغو عنترة كقدمو فيو ، ىذا النظـ 

 . نفسو ىك الذم ييفقد عند الترجمة فتختؿ الصكرة
أف مفيـك المعاني عند الجا ظ اتضح لمدكتكر إ ساف عباس بعدما تعمؽ في فيـ نظرية  -2

النظـ لذلؾ جاء بصكرتو تمؾ عندما ت دث عف الجرجاني أثناء ت ميمو لنظرية النظـ ك لـ يقؿ 
رأيو فييا ك ال كض يا مف قبؿ رغـ أنو ت دث عف الجا ظ مف قبؿ كأشار إلى تمؾ المقكلة عند 
 ديثو عف المفظ ك المعنى عند الجا ظ كفي ثنايا الكتاب بعد ذلؾ ، كعمى الرغـ مف الغمكض 
الشديد الذم يكتنؼ تمؾ العبارات إال أف الذم يضع  األمكر في سياقيا العاـ كيسترشد ببعض 

المعالـ الباىتة في النص يستطيع أف يصؿ إلى المعنى الذم يريده الجرجاني كالذم قصده 
كلمعرفة  .الجا ظ في مقكلتو الشييرة ، ك الذم مف أجمو استشيد الجرجاني بكبلـ الجا ظ 

:   قيقة ذلؾ ال بد مف معرفة رأم عبد القاىر في قضية المفظ ك المعنى 
 : رأم الجرجاني في المفظ   -1

 سابقا أف الببلغييف انقسمكا إلى ثبلثة فرؽ أساسية  ياؿ قضية المفظ كالمعنى        مٌر بنا
 كأنصار المزاكجة بينيما ، إال أف عبد القاىر لـ يكف مع ،كأنصار المعنى ، أنصار المفظ 
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ىؤالء كال ىؤالء كال أكلئؾ ، فقد رفض أف يككف لؤللفاظ المجردة في  الة اإلفراد مزية في الكبلـ  
فقد اتضح إذف اتضا ا ال يدع لمشؾ مجاال أف األلفاظ ال تتفاضؿ مف  يث : " كفي ذلؾ يقكؿ 

 الفضيمة ك خبلفيا اىي ألفاظ مجردة ، ك ال مف  يث ىي كمـ مفردة ، ك أف األلفاظ تثبت لو
 : كيقكؿ .1"في مبلءمة معنى المفظة لمتي تمييا ، أك ما أشبو ذلؾ مما ال تعمؽ لو بصريح المفظ 

ك جممة األمر أنا ال نكجب الفصا ة لمفظة مقطكعة مرفكعة مف الكبلـ الذم ىي فيو ، كلكف " 
كمف أجؿ ذلؾ يرل أف . 2 " [...]نكجبيا ليا مكصكلة بغيرىا كمعمقا معناىا بمعنى ما يمييا 

 ال تخمك الفصا ة مف أف تككف صفة مف [...]:" الفصا ة تدرؾ بالعقؿ ال بالسمع كلذلؾ يقكؿ 
المفظ م سكسة تدرؾ بالسمع ، أك تككف صفة معقكلة تعرؼ بالقمب  فم اؿ أف تككف صفة في 

العمـ م الفصيح ؼ المفظ م سكسة ، ألنيا لك كانت كذلؾ لكاف ينبغي أف يستكم السامعكف لمفظ
ذا بطؿ أف تككف م سكسة ، كجب ال كـ ضركرة بأنيا صفة معقكلة  3"[...]بككنو فصي ا،كا 

 ك رأكىـ يصفكف المفظ بأكصاؼ ال يصفكف بيا المعنى ظنكا [...]: "كيقكؿ في مكضع  خر    
أف لمفظ مف  يث ىك لفظ  سنا ك مزية كنببل كشرفا ، ك أف األكصاؼ التي ن مكه إياىا ىي 
أكصافو عمى الص ة ، ك ذىبكا عٌما قٌدمنا شر و مف أف ليـ في ذلؾ رأيا ك تدبيرا ، كىك أف 
يفصمكا بيف المعنى الذم ىك الغرض ، ك بيف الصكرة التي يخرج فييا ، فنسبكا ما كاف مف 

كصفكه في ذلؾ بأكصاؼ ىي تخبر عف  ك ال سف ك المزية في صكرة المعنى إلى المفظ ،
ذا دليمو أف ك 4" أنفسيا أنيا ليست لو  لك كانت الكممة إذا  سنت  سنت مف  يث ىي لفظ ، كا 

است قت المزية كالشرؼ است قت ذلؾ في ذاتيا كعمى انفرادىا دكف أف يككف السببى في ذلؾ 
 اؿه ليا مع أخكاتيا المجاكرة ليا في النظـ ، لمػىا اختمؼ بيا ال اؿ كلكانت إٌما أف ت سف أبدا 

كٌؿ ىذا ليخمص إلى . ، ك يتساكل  ينئذ دخكليا في الجممة أك انفرادىا عنيا 5 أك ال ت سف أبدا
نتيجة مفادىا أٌف الذم يعطي المزية لمفظ ىك دخكلو في الجممة  كالكظيفة التي يؤدييا داخؿ 

 6 السياؽ ، كىذا ما يجعؿ اإلعجاز ال يتعمؽ بالمفظ ك ده ك إنما يتعمؽ بالنظـ إجماال 
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فالقدماء إذف قسمكا الفضيمة بيف المعنى ك المفظ ، ك قاؿ أنصار المفظ أف المعاني ال تتزايد   
نما تتزايد األلفاظ ، ك في ذلؾ خطأ كبير منيـ في نظر الجرجاني  . كا 

: رأيو في المعنى-2
أنصار المعنى كذلؾ ، لذا نجده يشف عمييـ  الو مع  أنصار المفظ ؼق مع ك إذا كاف ىذا  اؿ

ك اعمـ أف الداء الدكٍّم ك الذم أعيى : " ىجكما عنيفا في عدة مكاضع مف الكتاب ك منيا قكلو 
مىطي مف قدـ الشعر بمعناه ، ك أىقىؿَّر اال تفاؿى بالمفظ  لذا يرل أف  . 1 " [...]أمره في ىذا الباب غى

ىذا الرأم ال يقكؿ بو إال العامة التي تتبع العرؼ ك العادة ، أٌما المتقدمكف في عمـ الببلغة فيـ 
   .2ينكركف ىذا الرأم كيقكلكف بخبلفو

كيتكقؼ الجرجاني  طكيبل ليفرؽ بيف نكعيف مف المعنى ، المعنى الذم شبيو إ ساف عباس    
كالمعنى المبتكر  ، المكجكدة عند جميع الناس ك ىذا ال مزية فيو ك ال تفاضؿ [المادة األكلية]بػ 

. الغريب النادر الذم ال تصمو إال العقكؿ المكىكبة 
كاعمـ أنيـ لـ يعيبكا تقديـ الكبلـ بمعناه مف  يث جيمكا أف المعنى إذا : " يقكؿ الجرجاني    

كاف أدبا ك  كمة ك كاف غريبا نادرا ، فيك أشرؼ مما ليس كذلؾ ، بؿ عابكه مف  يث كاف 
مف  كـ مف قضى في جنس مف األجناس بفضؿ أك نقص أف ال يعتبر في قضيتو تمؾ ، إال 

ثـ يشبو الكبلـ بالتصكير ك الصياغة فكما أنو   .3 " [...]األكصاؼ التي تخص ذلؾ الجنس
ؿ الخاتـ أك السكار فقط ألنو مف فضة أك ذىب  بؿ تيفٌضمو بعد أف أبدع صائغيو ،م اؿ أف تيفضٍّ

  فيك يرل .ك صار الخاتـ أك السكار إلى ما صار إليو مف اإلتقاف ك التفنف ، في تمؾ المادة 
 سبيؿ الكبلـ سبيؿ التصكير كالصياغة ، ك أف سبيؿ المعنى الذم يعبر عنو سبيؿ الشيء أفٌ 

 فكما أف ؛ كالفضة ك الذىب يصاغ منيما خاتـ أك سكار،الذم يقع التصكير ك الصكغ فيو 
م اال إذا أنت أردت النظر في صكغ الخاتـ كفي جكدة العمؿ ك رداءتو أف تنظر إلى الفضة 

 كذلؾ م اؿ إذا أردت ،ال اممة لتمؾ الصكرة ، أك الذىب الذم كقع فيو العمؿ ك تمؾ الصنعة 
لذا ينبغي إذا أردت .  4 أف تعرؼ مكاف الفضؿ ك المزية في الكبلـ ، أف تنظر في مجرد معناه

أردت أف تفاضؿ بيف خاتـ كخاتـ أف تفاضؿ بينيما مف  يث اإلبداع في الصكرتيف ، ك مف 
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ال أصب تى تيفاضؿ بيف فضة كفضة ال بيف   يث الجماؿ ال مف  يث معدف الفضة ذاتيا ، كا 
 ك يستدؿ الجرجاني عمى ذلؾ بأقكاؿ العارفيف بشأف ،خاتـ كخاتـ ، ك كذلؾ األمر في الكبلـ 

المعاني مطرك ة في  ]  الشييرة الببلغة  ك في ىذا السياؽ جاء ال ديث عف الجا ظ ك مقكلتو
كاعمـ أنؾ لست تنظر في كتاب صنؼ في شأف الببلغة ككبلـ جاء :"  الجرجانييقكؿ [الطريؽ 

عف القدماء إال كجدتو يدؿ عمى فساد ىذا المذىب ، كرأيتيـ يتشددكف في إنكاره كعيًبو كالعيًب 
كالمذىب الذم يعنيو بالفساد ىك مذىب مف يفضؿ بيتا عمى بيت مف أجؿ معناه العاـ   1" بو

في كتب  ك الذم ينظر . كمف الذيف عابكا ىذا المسمؾ الجا ظ ،الذم يشترؾ فيو جميع الناس 
جده يبمغ في ذلؾ كؿ مبمغ ك يتشدد غاية التشدد ، ك قد انتيى في ذلؾ إلى أف جعؿ مالجا ظ 

رأيت ناسا : " قاؿ الجا ظ؛ العمـ بالمعاني مشترؾ ، ك سٌكل فييا بيف الخاصة كالعامة 
كىاىا كلـ أر ذلؾ قط إال في ركاية غير بصير  يبيرجكف أشعار المكلديف كيستسقطكف مىٍف رى

. 2"بجكىر ما يركم ، ك لك كاف لو بصر لعرؼ مكضع الجيد ممف كاف كفي أم زماف كاف
ك أنا سمعت أبا عمرك الشيباني ، ك قد بمغ مف استجادتو :" ثـ يؤكد الجا ظ رأيو بيذه القصة  

ليذيف البيتيف ، ك ن ف في المسجد الجامع يـك الجمعة ، أف كمَّرؼ رجبل  تى أ ضره  قرطاسا 
:   ، ك البيتاف ىما 3" كدكاة  تى كتبيما 

نما المكتي سؤاؿي الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً              ال تىٍ سبىٌف المكتى مكتى الًبمىى      كا 
 اؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػ         كبلىما مكته كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ذا      أشدُّ مف ذاؾ عمى كٌؿ ح

كذىب الشيخ إلى است ساف المعاني ، ك المعاني مطرك ة في الطريؽ : " لينتيي إلى القكؿ
يعرفيا العجمي ك العربي كالقركم ك البدكم ، ك إنما الشأف في إقامة الكزف كتخير المفظ 

إنما الشعر صياغة كضرب  كسيكلة المخرج ، ك ص ة الطبع ، ك كثرة الماء،ك جكدة السبؾ  ك
 . 4" مف التصكير 

كاعمـ أنيـ لـ يبمغكا في إنكار ىذا المذىب ما بمغكه :" عمؽ الجرجاني عمى ذلؾ قائبل لقد ك   
إال ألف الخطأ فيو عظيـ ، كأنو يفضي بصا بو إلى أف ينكر اإلعجاز ك يبطؿ الت دم مف 
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فالجرجاني إذف ينكر أف يككف اإلعجاز في المعنى كما أنكر أف يككف   .1"  يث ال يشعر 
. اإلعجاز في المفظ  ككبلـ الجا ظ يجب أف يفيـ في سياقو 

كلكف ال ينبغي أف يفيـ مف ىذا القكؿ أف الجا ظ ينكر المعاني : " يقكؿ عبد العزيز عتيؽ    
كشأنيا في ببلغة القكؿ ألننا نراه ينكه بألكاف المعاني الغريبة العجيبة كالشريفة الكريمة كالبديعة 

المخترعة ، ك بيف كيؼ يتنازعيا الشعراء ، فيٌدعي كٌؿ أنيا مف بنات أفكاره كك ي خيالو  
 2" ككيؼ أف مف ىذه المعاني ما يخرجو الشاعر إخراجا ال يبارل فينصرؼ الشعراء عنو عجزا 

         ي سف أال[...]: " يقكؿ م مكد تكفيؽ معمقا عمى القصة نفسيا ك عمى عبارة الجا ظ الشييرة 
عمى االستغراؽ فتشمؿ كافة المعاني فيذه ال يقكليا طالب عمـ ، بمو " المعاني"تي مؿ البلـ في 

 .3" الجا ظ 
 أف الجرجاني نفى أف يككف اإلعجاز في كا د مف أمكر ستة اعتقد    كمما ينبغي التذكير بو 

إضافة إلى ال ركؼ – كما ذكرنا سابقا – المفظ ك المعنى : العمماء أنيا سبب اإلعجاز كىي 
كاإليقاع العاـ ك الغرابة ك الخفة ، كؿ ذلؾ مف أجؿ أف يخمص إلى نتيجة كا دة لخصيا  في 

أ كامو ككجكىو كفركقو فيما بيف معاني  ني الن ك كاأف ليس النظـ شيئا إال تكخي مع: " قكلو 
كقد رأينا أف عبد القاىر ال يرل أٌيان مف ىذه العناصر جميعا : " يقكؿ أ مد دركيش  .4"الكمـ 

يصمح مقياسا يفسر اإلعجاز عمى أساسو ، ذلؾ ألنيا مع دكرىا الذم ال ينكر في فصا ة 
الكبلـ  ليست شيئا است دثو القر ف عمى طريقة التعبير عند العرب ، ك إنما ىي أشياء كانكا 

 كىي الفكرة التي أكٌد عمييا .5"يعرفكنيا  ك يمكنيـ أف يأتكا بيا فبل ينبغي أف يت دكا بيا 
الجرجاني دائما كفي مكاضع كثيرة مف كتابو دالئؿ اإلعجاز، كىك الغاية التي  اكؿ الكصكؿ 

.  إلييا في كثير مف األ ياف 
:  النظم عند الجرجاني   أسس   - 3

الن ك كمعاني الن ك :      قامت فكرة النظـ عند  الجرجاني عمى ثبلثة أسس رئيسة ىي 
 كاستطاع ، اكؿ أف يشرح فكرتو بالتكرار  ينا ك بإعطاء النماذج  ينا  خر كالسياؽ ، ك لقد 
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أف يكض يا بالرغـ ما اكتنؼ أسمكبو مف منطؽ فمسفي ػػػػػػ أ يانا ػػػػػ صٌعب مف ميمة الدارس 
. لكتابو دالئؿ اإلعجاز 

كلمكقكؼ عمى  قيقة النظـ ك األسس التي بيني عمييا ، نطمع عمى النص الذم أجمع البا ثكف 
عمى أنو نص مفصمي ككصفكه بالخطير ، يقكؿ عبد القدر  سيف في كتابو أثر الن اة في 

 ، ك أعظـ أثرا " دالئؿ اإلعجاز "ك ربما كاف أخطر ما في الكتاب [ ...]: " الب ث الببلغي 
عمى البل قيف  تمؾ الفقرة التي ضمت أب اث عمـ المعاني كمو ، ك لـ تترؾ منو شيئا ، ىذا إذا 

. 1" استثنينا الطمب  كىي فقرة بناىا عبد القاىر عمى أبكاب الن ك ككجكىو كفركقو 
نقميا كاممة رغـ طكليا ألنو ال يمكف االستغناء عف أم جزء فييا ، ك ألف فك ألىمية الفقرة    

:  عممنا كٌمو سكؼ ينصب عمييا ، ك الفقرة ىي 
كتعمؿ عمى ، كاعمـ أف النظـ ليس إال أف تضع كبلمؾ الكضع الذم يقتضيو عمـ الن ك " 

قكانينو ك أصكلو ، ك تعرؼ مناىجيا التي نيجت فبل تزيغ عنيا ، ك ت فظ الرسـك التي رسمت 
لؾ فبل تخؿ بشيء منيا ك ذلؾ أنا ال نعمـ بشيء يبتغيو الناظـ بنظمو ، غير أف ينظر في 

زيد " ك" زيد منطمؽ ":كجكه كؿ باب كفركقو ، فينظر في الخبر إلى الكجكه التي تراىا في قكلؾ 
 زيد ىك "، ك"المنطمؽ زيد " ، ك " زيد المنطمؽ "، ك" منطمؽ زيد "، ك"  ينطمؽ زيد "، ك"ينطمؽ 
 إف ":  ك في الجزاء ك الشرط إلى الكجكه التي تراىا في قكلؾ "زيد ىك منطمؽ"  ك "المنطمؽ

 أنا " ك "أنا خارج إف خرجت" ك "إف تخرج فأنا خارج"   ك" إف خرجت خرجت " ك"تخرج أخرج 
جاءني " ك" جاءني زيد مسرعا ": كفي ال اؿ إلى الكجكه التي تراىا في قكلؾ" إف خرجت خارج 

  "جاءني قد أسرع"ك "  ك ىك يسرع " أك "ك ىك مسرع " أك "  جاءني كىك مسرع " ك"يسرع 
فيعرؼ لكؿ ذلؾ مكضعو ، كيجيء بو  يث ينبغي لو كينظر في ال ركؼ التي تشترؾ في 

معنى ، ثـ ينفرد كؿ كا د منيا بخصكصية في ذلؾ المعنى ، فيضع كؿ ذلؾ في خاص معناه  
 فيما يترجح بيف أف "إفٍ  " في نفي االستقباؿ كبػ"ال " في نفي ال اؿ ك بػ " ما "ن ك أف يجيء بػ 

 فيما عمـ أنو كائف ، ك ينظر في الجمؿ التي تسرد فيعرؼ " إذا "يككف ك أف ال يككف ك بػ 
 مف " الكاك "مكضع الفصؿ فييا مف مكضع الكصؿ ، ثـ يعرؼ فيما  قو الكصؿ ، مكضعى 

كمكضع   " أـ " مف مكضع " أك  " ، ك مكضع" ثـ " مف مكضع "الفاء" كمكضع "الفاء"مكضع 
 كيتصرؼ في التعريؼ ك التنكير ، ك التقديـ ك التأخير في الكبلـ " بؿ  " مف مكضع" لكف "
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كمو ، ك في ال ذؼ ك التكرار كاإلضمار ك اإلظيار فيضع كؿ مف ذلؾ مكانو  كيستعممو عمى 
. 1"الص ة كعمى ما ينبغي لو 

كالمبل ظ أف الجرجاني أكد عمى ىذا المعنى كعاد إليو في مكاضع كثيرة مف الدالئؿ ، ك كأنو   
كاعمـ أٌنا لـ : " ي س بأف فكرتو عميقة كت تاج إلى شرح ضاؼو كأمثمة كثيرة لذا نجده يقكؿ

نكجب المزية مف أجؿ العمـ  بأنفس الفركؽ كالكجكه فنستند إلى المغة ، كلكٌنا أكجبناىا لمعمـ 
 " الفاء " لمجمع كأف " الكاك"بمكاضعيا كما ينبغي أف يصنع فييا ، فميس الفضؿ لمعمـ بأف 

 لكذا ، ك لكف ألف يتأتى "إذا "  لكذا ك "إف "  لو بشرط التراخي ك " ثـ "لمتعقيب بغير تراخ ك
 . 2" لؾ  إذا نظمت كألفت  رسالة أف ت سف التخٌير ، ك أف تعرؼ لكؿ مف ذلؾ مكضعو 

كيجدر بنا ىنا أف نتكقؼ عند بعض الم طات التي أشار إلييا الجرجاني في كبلمو عف     
أف المكاضعة المكركثة القائمة في المفردات صكتا ك معنى ك في األنماط : األمر األكؿ : النظـ

 تتنكع بتنكع المتكمميف  ،التجريدية لمتراكيب ال بد أف تصا بيا مكاضعة ذاتية في المتكمـ
مكاناتيـ كأدكاتيـ كثقافاتيـ كطباعيـ  . كىذه المكاضعة الثانية ىي م ؿ اإلبداع ، كا 

:  لذا نجد الجرجاني فرؽ في كضكح بيف مستكييف لمكبلـ 
يمثؿ النظاـ المغكم الذم ينتمي إليو المتكمـ  يث عمى المتكمـ أف ي تـر ىذا : مستكل عاـ   -1

النظاـ كىك الكضع الذم يقتضيو عمـ الن ك ك يعمؿ عمى قكانينو ك أصكلو ك يعرؼ مناىجو 
. التي نيجت فبل يزيغ عنيا ك ي فظ الرسـك التي رسمت فبل يخؿ بشيء منيا 

  ك كبلـ الشخص ىك أداؤه الخاص الذم " أف تضع كبلمؾ : " قاؿ عنو : مستكل خاص   -2
كمجالو ر ب ككاسع إال أنو ،  كىك م ؿ اإلبداع كالتفاكت بيف الناس  ،يتصرؼ فيو كما شاء

ألف تجاكزىا يدخمؾ في ،  كييكقؼ عندىا  ،بالرغـ مف شساعتو  لو  دكد يجب أف يينتيى إلييا
مسا ة أخرل ىي مسا ة الخطأ ك الغمط كىي المسا ة التي ت دثنا عنيا سابقا في المستكل 

 .العاـ 
أمر  خر البد مف التنبيو عميو كىك كجكب التفريؽ بيف الن ك بالمعنى  الشائع ك بيف المعاني    

فالن ك بالمعنى الشائع يراد منو اإلعراب ، ك ىذا المعنى الشائع "الن كية المرداة في النظـ  
 أما التفاكت الببلغي ك الجمالي ، فيك مر مة [...]لمن ك ال يصمح أساسا لمتفاضؿ الببلغي 
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كىذه المر مة يصنعيا النظـ ، ك النظـ كما يرل الجرجاني معناه التأليؼ   .1"تالية ليذه المر مة 
ك التركيب بيف المفردات عمى كجو مخصكص كفؽ معاني الن ك ك دكف الخركج عف قكاعده 

مف أجؿ إ داث معنى جديد فيو إبداع ك فيو جيد فكرم مبني عمى االختيار المكفؽ الذكي بيف 
 ىذا المعنى الجديد سماه بعضيـ الصكرة لتفادم مشكمة المصطمح ك عميو ،األكجو الممكنة 

:  يصبح عندنا ما يمي
 فالخير ك الكـر ،لصنع اإلبداع ك ىذه يعرفيا الجميع  (كىك مادة خاـ أكلية  )معنى   -1

ىي صفات ي بيا الجميع ، ك الشر ك السرقة ك الكذب ك شرب الخمر كىذه [...]كالشيامة 
كىي ليست مجاال لمتفاضؿ في ميداف األدب بؿ في ميداف األخبلؽ ،  الكثيرصفات يكرىيا 

. كالسمكؾ 
ناتجة عف ترتيب األلفاظ ترتيبا مقصكدا كفؽ تآلؼ المعاني التي  (أك صكرة  )معنى   -2

نما ىي نتاج المفظ مع المعنى ، ت مميا األلفاظ  كىذه الصكرة ليست مف صنع األلفاظ ك دىا كا 
 :كلمتكضيح نعكد إلى مثاؿ سابؽ ذكرناه 

نبؾ  – كمنزؿ – ذكرل –  بيب –قفا – مف 
 ناتجة عف ضـ األلفاظ فقط لكاف ليذا الكبلـ معنى ىك نفسو الذم "المعنى"فمك كانت الصكرة 

: نجده في قكلو 
. قفا نبؾ مف ذكرل  بيب ك منزؿ           

إف الذم شكؿ الصكرة في أذىاننا عمى ىذا الن ك ك كانت كاض ة ىك ترتيب األلفاظ فمعنى ًقفىا 
 فارتباط الكقكؼ "  بيب "ال يمكف أف تتآلؼ مع   ( ًمفٍ  )ك  (ًمٍف  )ال يمكف أف يقرف بمعنى  

بالبكاء  ك البكاء بسبب الذكرل التي ىي ذكرل ال بيب ك المنزؿ ، ألٌف األ بة كالمنازؿ ليا 
. ذكرل نبؾ ، ذكرل قفا : ذكريات بينما ال تستطيع أف تقكؿ 

 مف أجؿ الخركج بمعنى جديد ال يمكف أف بعضيا ببعضإذف النظـ ىك تعمؽ معاني األلفاظ    
أٍم في ىذا -  كىك الذم يصنعو ك يشكمو ، ك أم تغيير فيو  ،يظير إال بالنظـ كمف خبللو

إنما سببو تغيير أكضاع النظـ فيك مرتبط بو كال يمكف فصمو عنو كالعممة الكا دة - المعنى 
. بكجييف ك ال قيمة لمعممة بكجو كا د كال معنى ليا 

                                                 
  .105:  أ مد دركيش ،  دراسة األسمكب ، ص 1
 

 



48 

 

كىذه  يقصد عبد القاىر بالنظـ صياغة الجمؿ ك داللتيا عمى الصكرة: " يقكؿ غنيمي ىبلؿ 
 .  1" الصياغة ىي م كر الفضيمة ك المزية في الكبلـ 

ك جممة األمر أنو ال يمكف ترتيب في شيء  تى يككف ىناؾ قصد إلى : " كيقكؿ الجرجاني
صكرة كصنعة إف لـ ييقدَّرـ فيو ما قيٌدـ كلـ ييؤٌخر فيو ما أيٌخر ، ك بيدئ بالذم ثيٌني بو ، أك ثيٌني 

 . 2"بالذم ثيٌمث بو ، لـ ت صؿ لؾ تمؾ الصكرة كتمؾ الصنعة 
البد أف يصا بو تغير الصكر ، كمعنى ذلؾ أف أم تغيير في أكضاع األلفاظ أك في أشكاليا 

ذا شئت أف تعرؼ ذلؾ فاعمد إلى أم صكرة أك رسـ ، الناتجة عنيا  (المعاني) عمى كرؽ     كا 
كمف ؛  ثـ اعمد إلى تركيب تمؾ الصكرة أكذلؾ الرسـ في أكضاع مختمفة  ،قسمو إلى قطعك

المست يؿ أف تيؤدم التراكيب المختمفة إلى صكر كا دة ، ك كما ي دث في عالـ الصكر 
. كالرسكمات ي دث في عالـ الكبلـ بؿ أكثر ك أشد 

كيينٌبو الجرجاني عمى أف  : " "المكجز في تاريخ الببلغة" يقكؿ مازف المبارؾ في كتابو    
 مف  يث ىي  ركؼ أك أصكات  كتتالييا ترابطيا األلفاظ  أكالمقصكد مف النظـ ليس اتصاؿ 

نما ىك تتالي معانييا ك اتساقيا فيما بينيا    3" كا 
      ك لعؿ األمر يككف أكثر كضك ا لمفيـك النظـ عندما نستعرض بعضا مف  راء سيد قطب   

إنو التعبير عف تجربة شعكرية في : " يقكؿ سيد قطب  عف العمؿ األدبي في ىذا األمر ، 
لكف التعبير عف التجربة الشعكرية ال ييقصد بيا مجرد التعبير ، بؿ : " ك يقكؿ  4" صكرة ما 

ٍسـ صكرة لفظية مك ية لبلنفعاؿ الكجداني في نفكس اآلخريف  العمؿ :"  ثـ يضيؼ قائبل5."رى
الكجكد  األدبي ك دة مؤلفة مف الشعكر ك التعبير ، ك ىي ك دة ذات مر متيف متعاقبتيف في

  : ؛ ثـ أضاؼ قائبل6"بالقياس الشعكرم ، ك لكنيا بالقياس األدبي مت دتاف في ظركؼ الكجكد
ك ذلؾ أٌف التجربة الشعكرية في العالـ الشعكرم مر مة تسبؽ في نفس صا بيا ، ثـ يمييا " 

التعبير عنيا في صكرة لفظية  ك إنيا تىبقىى مضمرة في النفس ، ممكا  خاصا لصا بيا ، فبل 
تعد عمبل أدبيا لو كجكد خارجي إال  يف تأخذ صكرتيا المفظية ، ك  يف يدركيا اآلخركف فإنما 

                                                 
 . 263:  م مد غنيمي ىبلؿ،  النقد األدبي ال ديث ، ص 1
 352: األيكبي ، ص  : ح الجرجاني ، الدالئؿ،ت2
 . 91: ،ص 2006 ، 6 ، دار الفكر بيركت ، ط مازف المبارؾ ،المكجز في تاريخ الببلغة   3
  .11:  ، ص 2003 ، ت 8  سيد قطب ،  النقد األدبي أصكلو كمناىجو ، دار الشركؽ ،ط 4
 12: ص   نفسو ،  5
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يدرككنيا مف خبلؿ التعبير المفظي الذم كردت فيو ، ك ال يممككف ليا صكرة أخرل إال إذا 
صيٌكرت في تعبير لفظي  خر ، ك في ىذه ال الة ال تككف ىي بعينيا كما صكرىا التعبير األكؿ 

عمى األقؿ بالقياس إلى القراء فما يستطيع تعبيراف مختمفاف أدنى اختبلؼ أف يرسما صكرة 
 . 1" كا دة لتجربة شعكرية معينة 

لفظ ك معنى ، أك : كلعؿ ىذا ىك السبب في صعكبة تقسيـ العمؿ األدبي إلى عناصر    
قطب ، فالقيـ الشعكرية ك القيـ التعبيرية كمتاىما ك دة ال انفصاـ  شعكر كتعبير كما يرل سيد

ك الذم ينتج عف النظـ كما قاؿ الجرجاني ىك ىذه  الصكرة التعبيرية  ، ليا في العمؿ األدبي
التي ىي ثمرة االنفعاؿ بالتجربة الشعكرية ، كالتي استطاعت األلفاظ أف تصكرىا كتنقميا إلى 

 بيف ال قيقة العممية ك ال قيقة الشعكرية عند قطب كمف أجؿ ذلؾ يفرؽ سٌيد .مشاعر اآلخريف 
إف ال قيقة العممية يمكف التعبير عنيا في صكر مختمفة دكف : " قطبالتعبير عنيما، يقكؿ سٌيد 
 أما ال قيقة الشعكرية فكؿ تغيير في األلفاظ أك نظاميا ، أك في [...]أف تنقص داللتيا أك تزيد 
  .2" يؤثر في صكرتيا التي ينقميا التعبير إلى اآلخريف [...]تنسيؽ العبارات كترتيبيا 

   إذف عندنا  قيقتاف كما يرل سيد قطب ،  قيقة عممية ، ك  قيقة شعكرية تتميز بال ساسية 
المفرطة التي تجعؿ أٌم تغيير في النظـ يؤثر في صكرتيا ؛ ك االستشعار الكاعي ليذه 

.  ال ساسية ىك الذم يخمؽ األدب كينشأ بو التفاكت بيف إبداع ك إبداع 
بين النحو ومعاني النحو                                                                                                     - 4 

 كجعؿ الٌصاد عنو كعف عمـك العربية عامة كالٌصاد عف ،أشاد الجرجاني كثيرا بعمـ الن ك   
ذا كاف الن ك ىك تمؾ القكاعد التي يميز بيا ص يح الكبلـ مف فاسده؛ ديف ا  ، فإف معاني  كا 

فيي تعتمد عمييا كتتجاكزىا ، الن ك ىي المر مة الثانية التي تمي معرفة القكاعد الن كية 
لمكصكؿ إلى أ سف نظـ ممكف يمكف بو نقؿ الصكرة كاممة صادقة مف عقؿ المنشئ لمقكؿ ،إلى 

ىك انت اء سمت كبلـ العرب في " في باب القكؿ عمى الن ك : يقكؿ ابف جني . عقؿ المتمقي 
 ليم ؽ مف ليس مف أىؿ المغة العربية بأىميا في الفصا ة ، [...]تصرفو مف إعراب كغيره 

ف لـ يكف منيـ -فينطؽ بيا  ٌد بو إلييا- كا  ف شذ بعضيـ عنيا ري      3."كا 

                                                 
 26:  ، ص السابؽ 1

  40:  نفسو ، ص2 
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الن ك ىك عمـ بقكانيف يعرؼ بيا أ كاؿ التراكيب العربية مف :" كيقكؿ الشريؼ الجرجاني 
 1"كقيؿ عمـ بأصكؿ يعرؼ بيا ص يح الكبلـ ك فساده ... اإلعراب كالبناء كغيرىا 

 انت اء سمت مف أجؿ إنيا معرفة الخطأ مف الصكاب ىذا ىك الن ك كىذه ىي كظيفتو ،   
كبلـ العرب ، ليم ؽ غير العرب بالعرب كيرد الشاذ عف العربية إلييا بتمؾ القكاعد التي  
" استنبطيا العمماء مف كبلـ العرب نفسو، أما معاني الن ك فيي مر مة تتجاكز ىذه المر ة 
فالنظـ يرتبط ارتباطا كثيقا بالن ك ، كليس المقصكد بارتباط النظـ بالن ك أف يخضع لتمؾ 

كتأخير ،كتقديـ الفعؿ عمى المفعكؿ ، القكاعد الجافة الشكمية مف الرفع كالنصب كالجر كالجـز 
فعبد القاىر ال يقصد ىذا ، كلكنو يقصد  الن ك الببلغي ، أك ؛ الخبر عف المبتدأ كتقديمو عميو 

كمعاني الن ك مقسمة بيف  ركات المفظ كسكناتو، كبيف كضع الكممات في .  الببلغة الن كية
مكاضعيا المقتضية ليا ، كبيف تأليؼ الكبلـ بالتقديـ كالتأخير كتكخي الصكاب في ذلؾ كتجنب 

 كذلؾ أف يكضع الكبلـ الكضع الذم يقتضيو [...]:"  عبد العاطي غريب يقكؿ  2."الخطأ فيو
عمـ الن ك في أدؽ مناىجو ب يث يختار في األسمكب أفضؿ البدائؿ التي يطابؽ بيا مقتضى 

كىكذا فإف الن كم كصا ب  [...]:"كيقكؿ العمكم مفرقا بيف الن ك ك معاني الن ك   3."ال اؿ
ف اشتركا في تعمقيما باأللفاظ المركبة ، لكٌف نظرى أ ًدىما مخالؼه لنظر اآلخر،  عمـ المعاني، كا 

فالن كم ينظر في التركيب مف أجؿ ت صيؿ اإلعراب لت صؿ كماؿ الفائدة ، كصا ب عمـ 
المعاني ، ينظر في داللتو الخاصة كىك ما ي صؿ عند التركيب مف ببلغة المعاني ، كبمكغيا 

  ثار عممية النظـ بشيء مف التعمؽ  مقتفية سناء  ميد البياتيتقكؿ. 4"في أقصى المراتب 
:  فتقكؿ أف الجمؿ  تمر في ذىف المتكمـ بمر متيف عند نظميا

كىي مر مة ت ديد العبلقات بيف األشياء ، تمؾ العبلقات التي ييعىبَّرر عف كؿ : المر مة األكلى " 
منيا بطريقة معينة ،فعندما يدرؾ الفكر أف العبلقة بيف الشيئيف مثبل عبلقة إسناد ، ينجز 
بكمضة مف كمضاتو ىذا المعنى الذىني الذم ي دد العبلقة بيف الشيئيف كيقـك أيضا بربط 
 [...]الكممتيف المعٌبرتيف عف ىذيف الشيئيف بطريقة خاصة متعارؼ عمييا بيف أبناء المغة الكا دة

                                                 
  260 – 259 ـ ص 1985 الشريؼ الجرجاني ، التعريفات ، مكتبة لبناف بيركت ،دط ، ت 1
 09: ، ص 1997 ، ت 1عبد العاطي غريب عبٌلـ  ، دراسات في الببلغة العربية ػ منشكرات  جامعة قار يكنس بنغارم ط 2
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 "المعاني الذىنية" ففي الفكر يتـ انجاز . كيتبعيا ت ديد الطريقة التعبيرية الخاصة بكؿ منيا 
. "  معاني الن ك"كفي النظـ ىي 

ىي معاف ذىنية ، ينجزىا ذىف المتكمـ عند نظـ الجممة، تربط بيف الكمـ : فمعاني الن ك إذف    
. كت دد العبلقات فيما بينيا  كيتـ انجازىا في ىذه المر مة مف مرا ؿ التفكير عند النظـ

كىي مر مة ت ديد األلفاظ المناسبة ، كفييا يتـ اختيار كممة معينة مف بيف : المر مة الثانية 
فالنظـ إذف يت قؽ عف طريؽ إدراؾ المعاني الن كية ،  ". 1" شد الكممات المكجكدة في الذىف

لذا يجب التفريؽ بيف الن ك بالمعنى الشائع . كاستغبلؿ ىذا اإلدراؾ في  سف االختيار كالتأليؼ 
. 2"كبيف المعاني الن كية المرادة مف النظـ

ك جممة  "؛ 3 ﴾ كىاٍشتىعىؿى الرَّرٍأسي شىٍيبان ﴿:ستعارة في قكلو تعالىااليقكؿ الجرجاني كىك يت دث عف 
األمر أٌنا ال نكجب الفصا ة لمفظة مقطكعةن مرفكعةن مف الكبلـ الذم ىي فيو كلكٌنا نكجبيا ليا 

: مف قكلو تعالى [اشتعؿ]مكصكلة بغيرىا كمتعمقا معناىا بمعنى ما يمييا   فإذا قمنا في لفظة 
 إنيا في أعمى المرتبة مف الفصا ة ، ثـ لـ نكجب تمؾ الفصا ة ليا  ﴾كىاٍشتىعىؿى الرَّرٍأسي شىٍيبان ﴿

 منكرا " الشيب "كمقركنا إلييما  (باأللؼ كالبلـ  )معرفا   " الرأس "ك دىا ، كلكف مكصكال بيا
كىاٍشتىعىؿى ﴿:كبياف  خر كىك أف القارئ إذا قرأ قكلو تعالى :" كيقكؿ في صف ة مكالية .4" منصكبا 

خره فمك   فإنو ال يجد الفصا ة التي يجدىا إال مف بعد أف ينتيي الكبلـ إلى  ﴾الرَّرٍأسي شىٍيبان 
 5" لكاف ينبغي أف ي سيا القارئ فيو ،  اؿ نطقو بو "اشتعؿ "كانت الفصا ة صفة لمفظ 

كمف دقيؽ : " كلقد عاب الجرجاني عمى مف تكقؼ عند االستعارة ك دىا في ىذه اآلية قائبل 
 ﴾ لـ يزيدكا فيو  كىاٍشتىعىؿى الرَّرٍأسي شىٍيبان  ﴿:ذلؾ كًخٍفًيًو ، أنؾ ترل الناس إذا ذكركا قكلو تعالى 

 كلكٍف ألف [...] كليس األمر عمى ذلؾ [...]عمى ذكر االستعارة كلـ ينسبكا الشرؼ إال إلييا 
سيًمؾى بالكبلـ طريؽ ما ييسند الفعؿ فيو إلى الشيء كىك لما ىك مف سببو  فييرفع بو ما يسند إليو 
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 : ك نظير ىذا في القر ف قكلو تعالى1"ك ييؤتى بالذم الفعؿ لو في المعنى منصكبا بعده 
ٍرنىا اأٍلىٍرضى عيييكننا﴾ فىجَّر ﴿كى

2  .
     :  ﴾ ك قكلنا كىاٍشتىعىؿى الرَّرٍأسي شىٍيبان ﴿: تأمؿ الفرؽ بيف قكلو تعالى فكلمزيدو مف اإليضاح     
ٍرنىا اأٍلىٍرضى عيييكننا﴾ : كقكلو تعالى "اشتعؿ شيب الرأس "  فىجَّر  " كفجرنا عيكف األرض":  كقكلنا ﴿كى

ففي اآلية األكلى  أراد ا أف يصكر عمـك  .لترل فرقا ىائبل بيف التعبيريف يصنعو النظـ 
   :  كلك قيؿ ؛كفي اآلية الثانية عمـك التفجير كؿَّر جزء في األرض ، الشيب لكؿ جزء في الرأس 

 لدٌؿ ذلؾ عمى أف األجزاء التي لـ يغزىا الشيب لـ تشتعؿ كقد تككف ىذه " اشتعؿ شيب الرأس "
فجرنا عيكف " كلك قاؿ  .كىي صكرة ال تدٌؿ عمى  اؿ الشيخكخة المتقدمة ، األجزاء كثيرة 

 لكاف عدد العيكف م دكدا ميما كثر كىك ال يصكر  الة طغياف الماء كىكؿ األمكاج "األرض
المتبلطمة التي تصكرىا صكرة األرض كمٍّيا كىي تتفٌجر ال يبقى منيا شبر كا د ال ينبعث منو 

.    الماء 
فيضيع اليدؼ األساس مف دراسة ، إٌف مشكمة عمـك المغة الكبرل أف تفصؿ عف بعضيا    

فالنظـ يجمع بيف الن ك كالببلغة كالداللة ، كالمشكمة األكبر أف يصبح الن ك ىدفا في ؛ المغة 
كتصبح الببلغة قكانيف جافة معزكلة عف الجك العاـ ،  د ذاتو ال كسيمة الكتساب المغة السميمة 

كتصبح الداللة تتبع لدالالت األلفاظ ككجكه إفادتيا تبعا ألكجو  ، لمغة بجمالياتيا كأدبيتيا
بينت كيؼ ينبغي أف االستعماالت المألكفة مف قبؿ ، كلعؿ  م اكالت الزمخشرم في الكشاؼ 

. ذلؾ البريؽ كذلؾ الكىج الذم يميزه عف أم كبلـ  خر مف كبلـ البشر فن س بلقر ف ا نفيـ
    ﴾ كىاٍشتىعىؿى الرَّرٍأسي شىٍيبنا ﴿:إف الببلغة لتتجزأ عندما ت صر في االستعارة في قكلو تعالى    
ٍرنىا اأٍلىٍرضى عيييكننا﴾ :قكلو ك فىجَّر لذا نعتقد أٌف عبقرية الجرجاني تتجمى في جمعو لكؿ مككنات  .﴿كى

 مف معرفة أسرار الببلغة في النص ييمٌكفمما ، مف ن ك كببلغة كداللة ، المغة األساسية 
.  كدالئؿ اإلعجاز في القر ف خاصة األدبي عامة ،

: أكليا  :كلقد تبكأ اإلماـ الجرجاني ىذه المنزلة الرفيعة في تاريخ الببلغة العربية بأمريف اثنيف" 
 نظرة كاممة في " دالئؿ اإلعجاز"كت ديد المعالـ ، فكانت لو في ،أنو اتجو بالببلغة ن ك التقنيف

أنو : كاألمر الثاني . نظرة كاممة تقريبا في عمـ البياف " أسرار الببلغة "المعاني ككانت لو في 
 لؼ بيف العمـ كالذكؽ ، كاستعاف بأ دىما عمى اآلخر فيك في ت ميمو لمشكاىد ك األمثمة إنما 

                                                 
  100:  ص األيكبي،:تح  الجرجاني ، الدالئؿ ،1
 12القمر  سكرة 2



53 

 

يأخذ بأيدينا ليقفنا عمى الجماؿ بشعكرنا كا  ساسنا ، ثـ يأخذ بأيدينا ثانية ليقنعنا بصدؽ شعكرنا 
. 1"كا  ساسنا بالجماؿ،إقناع العقؿ كالمنطؽ بعد إقناع الشعكركاإل ساس كاطمئناف النفس كالقمب

كضركرة تبلزميما لت صؿ الفائدة  ، مف أجؿ ذلؾ نجده دائما يركز عمى أىمية الذكؽ كالعمـ    
كاعمـ أنو ال يصادؼ القكؿ في ىذا الباب مكقعا مف السامع كال يجد لديو قبكال ،  تى : " يقكؿ

ك تى يختمؼ ال اؿ عميو عند تىأىمُّؿ الكبلـ ، فيجد األري ية [ ...]يككف مف أىؿ الذكؽ كالمعرفة 
فأما مف كانت ال االف ك الكجياف عنده أبدا عمى سكاء ، ككاف ال [ ...]تارة كيعرل منيا أخرل 

ال إعرابا ظاىرا ، فما أقؿ ما يجدم الكبلـ معو    2" يتفقد مف أمر النظـ إال الص ة المطمقة ، كا 
، بيف معرفة القكاعد كبيف الذكؽ الذم يساعد عمى  إذف لقد جمع الجرجاني بيف العمـ كالذكؽ   

كلـ تكف عناية عبد القاىر : "  يقكؿ أ مد مطمكب .تكظيؼ تمؾ القكاعد في الفيـ كاإلفياـ معا
نما اتخذ مف الذكؽ مقياسا مييمًّا ، فيك  ينما ييعٌمؽ عمى النصكص  بالقكاعد ك األصكؿ ك دىا كا 
أك ي ٌمميا، يركف إليو في إدراؾ الببلغة ك الكقكؼ عمى أسرار الجماؿ ، ألف المسألة ال تتصؿ 

نما تتعمؽ بأمكر أبعد مف ذلؾ ، أمكر ىي مف جنس اإل ساس كالشعكر  3." بالص ة كالخطأ كا 
لقد قرر الجرجاني في عدة فصكؿ مف كتابو أف العمدة في إدراؾ الببلغة ، الذكؽ كاإل ساس    

ـى ذلؾ كاف بمنأل عف فيـ األدب كتذكقو كالغكص عمى جكاىره  . الرك اني ، كمىٍف عىدى
كالقر ني - ىذا األمر يقكد إلى جممة مف التساؤالت، ىؿ كؿ مف يتعاممكف مع النص األدبي    

يمتمككف ىذا الذكؽ؟ كىؿ يصدؽ معيـ ىذا ال س كىذا الذكؽ دائما ؟ أـ ىي - منو خاصة 
. إشراقات في النفس تظير  ينا كتختفي  ينا  خر كربما تختفي أ يانا ؟ 

إف التعامؿ مع النص القر ني البد أف يصا بو كثير مف ال ذر ك األناة، فاإلعجاز البياني    
، ككما أنو ينبغي ال ذر الشديد كن ف كما يبدكفي القر ف مثمو مثؿ اإلعجاز العممي في القر ف 

نسقط بعض المكتشفات ك النظريات العممية عمى النص القر ني، ينبغي  ذره مثمو بؿ أكثر  
عندما نقكؿ إف ا قاؿ كذا كلـ يقؿ كذا ليذا السبب أك ذلؾ ، بؿ كضع ىذا ال رؼ كلـ يضع 

 . غيره ليذا السبب أك ذاؾ
 إف المبالغة في ادعاء البعض أنو يعرؼ كؿ كممة كضعت في القر ف الكريـ لـ كضعت ىنا    

 ككضعت في مكاف ثاف بشكؿ  خر؟ ك لماذا أضيؼ ال رؼ ىنا ك ذؼ ىناؾ؟ مجازفة  ،ىكذا

                                                 
 102: المكجز في تاريخ الببلغة ،ص ، مازف المبارؾ1
 293: األيكبي ، ص : حالدالئؿ ،ت الجرجاني، 2
   201: ، ص 1973،ت 1أ مد مطمكب، عبد القاىر الجرجاني ببلغتو كنقده، دار العمـ لممبلييف بيركت ، ط 3
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تجنب  ال يعنيالتريث الطكيؿ ك.  ينبغي التريُّث عندىا كثيرا قبؿ إطبلؽ أٌم  كـ أك أٌم رأم
ىذا، كأف األمر كلمتدليؿ عمى ص ة  .كالفرؽ بينيما كبير كما ىك معمـكالخكض في المسألة 

ـي رىبٍّ اٍجعىٍؿ ىىذىا بىمىدنا  ىًمننا ﴿ تأمؿ اآليتيف ف مرده إلى الذكؽ في بعض األ ياف  ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي كىاً 
مىٍف كىفىرى فىأيمىتٍّعيوي قىًميبلن ثيَّـر أىٍضطىرُّهي  ـٍ ًبالمَّرًو كىاٍليىٍكـً اآٍلىًخًر قىاؿى كى كىاٍرزيٍؽ أىٍىمىوي ًمفى الثَّرمىرىاًت مىٍف  ىمىفى ًمٍنيي

﴾ ًبٍئسى اٍلمىًصيري ـي المَّرٍيؿى كىالنَّريىارى   ﴿1ًإلىى عىذىاًب النَّراًر كى رى لىكي سىخَّر ـي الشَّرٍمسى كىاٍلقىمىرى دىاًئبىٍيًف كى رى لىكي سىخَّر كى
ٍنسىافى لىظىميكـه كىفَّراره .  ٍف تىعيدُّكا ًنٍعمىةى المَّرًو الى تيٍ صيكىىا ًإفَّر اإٍلً ـٍ ًمٍف كيؿٍّ مىا سىأىٍلتيميكهي كىاً  ٍذ قىاؿى . كى ىتىاكي كىاً 

ـى ﴾ بىًنيَّر أىٍف نىٍعبيدى اأٍلىٍصنىا ـي رىبٍّ اٍجعىٍؿ ىىذىا اٍلبىمىدى  ىًمننا كىاٍجنيٍبًني كى ًإٍبرىاًىي
ٍمدي ًلمَّرًو الَّرًذم  كفييا 2 ﴿ اٍل ى

بٍّي لىسىًميعي الدُّعىاًء﴾ اؽى ًإفَّر رى ٍس ى اًعيؿى كىاً  مىى اٍلًكبىًر ًإٍسمى يقكؿ ابف الزبير الغرناطي في  3 كىىىبى ًلي عى
 بأداة "البمد" كعٌرؼ في سكرة إبراىيـ " بمدا"فىنىكَّررى في سكرة البقرة [ ...] ": " مبلؾ التأكيؿ  "كتابو
في سكرة البقرة لـ يقصد تبعيتو " ىذا"أف اسـ اإلشارة الذم ىك - كا أعمـ -  كىكىٍجييػػو [..].العيد

ـى : اكتفاء بالكاقع قبمو مف قكلو تعالى  ارىل تىٍيتىديكا قيٍؿ بىٍؿ ًممَّرةى ًإٍبرىاًىي قىاليكا كيكنيكا ىيكدنا أىٍك نىصى ﴿كى
ا كىافى ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ﴾ مى ًنيفنا كى  ى

قىاـً :كقكًلو 4 عىٍمنىا اٍلبىٍيتى مىثىابىةن ًلمنَّراًس كىأىٍمننا كىاتَّرًخذيكا ًمٍف مى ٍذ جى  ﴿كىاً 
اًعيؿى أىٍف طىيٍّرىا بىٍيًتيى ًلمطَّراًئًفيفى كىاٍلعىاًكًفيفى كىالرُّكَّرًع  ٍسمى ـى كىاً  ًيٍدنىا ًإلىى ًإٍبرىاًىي مًّى كىعى ـى ميصى ًإٍبرىاًىي

 كلك تىعرَّرؼ لفظ البمد باأللؼ ك البلـ [...]كتعريؼ البيت  اصؿ منو تعريؼ البمد  " 5السُّجيكًد﴾
 بؿ كاف يككف ،كجرل عمى اسـ اإلشارة لـ يكف لي رز بيانا زائدا عمى ما ت صؿ مما تقدـ

كأما  ية سكرة إبراىيـ فمـ يتقدـ فييا ما يقـك السـ اإلشارة مقاـ التابع المعرؼ "[ ...]كالتكرار 
. 6بجنس ما يشار إليو 

كخبلصة قكؿ ابف الزبير الغرناطي أف سبب التنكير في سكرة البقرة أف الكممة سبؽ ما يدؿ    
عمى أنيا معرفة فبل داعي لمتكرير بينما في سكرة إبراىيـ لـ يسبؽ ما يدؿ عمييا لذا كجب أف 

. تككف معرفة 
ك يؤكد ذلؾ سياؽ المقاؿ كسياؽ  مخالؼ لما ذىب إليو ابف الزبير ،- كا أعمـ- كاألمر   

 كىما ضركرياف كال يمكف االستغناء عنيما غالبا في فيـ المعنى لممتمقي عند "ال اؿ"المقاـ 
                                                 

 126البقرة  سكرة 1
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فالببلغة مراعاة الكبلـ لمقتضى ال اؿ، فإذا نظرنا إلى السياؽ . التمقي كعند الصياغة لممنشئ
.  نجد الفعؿ اجعؿ يفيد الت كيؿ كما يقكؿ الن اة، كىك ينصب مفعكليف"سياؽ المقاؿ"المغكم 

ـي رىبٍّ اٍجعىٍؿ ىىذىا بىمىدنا  ىًمننا ﴿  في  ية البقرة ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي : مفعكؿ أكؿ، ك بمدا: ىذا  ، 1﴾ كىاً 
أم اجعؿ ك ٌكؿ ىذا المشار إليو إلى بمد يتصؼ باألمف فالمشار إليو لـ يكف بمدا، . مفعكؿ  ثاف

ٍذ قىاؿى أما في اآلية الثانية ،لذا جاء نكرة  .كيدعك إبراىيـ عميو السبلـ ربو أف يجعمو بمدا  ﴿ كىاً 
ـي رىبٍّ اٍجعىٍؿ ىىذىا اٍلبىمىدى  ىًمننا﴾ ًإٍبرىاًىي

فاسـ اإلشارة مفعكؿ أكؿ كالبمد بدؿ ك منا مفعكؿ ثاف كعميو  2
أف يككف ا يككف المعنى اجعؿ البمد  منا فالمكاف أصبح بمدا بالدعاء األكؿ، كىك اآلف يدعك

فاألكؿ ، في الدعاءيف ليس كا دا سياؽ ال اؿ  أف لىعنا دؿ كىذا األمر م،  منا بالدعاء الثاني 
لذا جاء . كالثاني دعاء  خر قيؿ عندما أصبح المكاف بمدا ، قيؿ قبؿ أف يصبح المكاف بمدا 

كقاؿ : " كيؤيد ىذا االتجاه ما جاء في بعض التفاسير كمنيا تفسير ابف كثير  يث قاؿ  .معرفة
ـي    البقرةفي سكرة ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي    أم اجعؿ ىذه البقعة بمدا  منا ﴾   ىًمننادان رىبٍّ اٍجعىٍؿ ىىذىاٍ بىؿى  ﴿ كىاً 

ـي رىبٍّ اٍجعىٍؿ :كناسب ىذا ألنو قبؿ بناء الكعبة ، كقاؿ تعالى في سكرة إبراىيـ  ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي  ﴿ كىاً 
كناسب ىذا ىناؾ ألنو كا أعمـ ، كأنو كقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت   3ىىذىا اٍلبىمىدى  ىًمننا﴾

 4."كاستقرار أىمو بو  كبعد مكلد إس اؽ الذم ىك أصغر سنا مف إسماعيؿ بثبلثى عشرةى سنة 
كىذا األمر يقكدنا إلى ال ديث عف قضية أخرل ليا ارتباط كثيؽ بالنىظـ كىي دكر السياؽ    

.  في النظـ كارتباطو بمعاني الن ك 
: السياق و ارتباطو بمعاني النحو  - 5
البد مف كقفة مع السياؽ كذلؾ الرتباطو بمعاني الن ك كنركز ىنا عمى سياؽ ال اؿ أم    

المقاـ الذم ينشئ فيو المتكمـ كبلمو ، ألٌنو عمى  سب ىذا المقاـ كانطباع صكرتو في الذىف 
يككف إنشاء الكبلـ  ، كعمى  سب ال الة النفسية لممتكمـ كتفاعميا مع ىذا المقاـ أك ذاؾ 

ال كيؼ نفسر  فالتصرؼ في كجكه الخبر مثبل مرده إلى المقاـ ك تفاعؿ ال الة النفسية معو كا 
المنطمؽ " ك"زيد المنطمؽ"، ك"زيد ينطمؽ "  ، ك" ينطمؽ زيد ":ىذا التنكع في الجمؿ عندما نقكؿ

. كغيرىا مف األكجو  ،"زيد ىك المنطمؽ" ،ك"زيد
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ال يمكف أف نيمؿ السياؽ المغكم كعممية النظـ في ،كمع أىمية دكر سياؽ ال اؿ في اإلنشاء    
مت دثا عف داللة السياؽ تفسير الكبلـ بالنسبة لممتمقي كليذا يقكؿ الزركشي في كتابو البرىاف 

كالقطع بعدـ ا تماؿ غير المراد ، كتخصيص العاـ كتقييد  إنيا ترشد إلى تبييف المجمؿ" 
المطمؽ ك تنكع الداللة، ك ىك مف أعظـ القرائف الدالة عمى مراد المتكمـ،فمف أىممو غمط في 

   1 "نظيره، ك غالط في مناظرتو
 بمراعاة المعنى ال قيقي كالمجازم  " أم المفسر "كعميو : " أما السيكطي  فقاؿ في اإلتقاف 

   2"كمراعاة التأليؼ ، كالغرض الذم سيؽ لو الكبلـ 
:    كالسياؽ يقـك عمى خمسة أركاف كىي 

ألفاظ -الغرض مف الكبلـ ػ معرفة  اؿ المتكمـ ػ معرفة  اؿ السامع ػ معرفة  اؿ المتكمَّرـ عنو 
 3الخطاب كدالالت تركيبو

أما أنكاع السياؽ فمتعددة نذكر منو ػ سياؽ المقاؿ أك السياؽ المغكم ،كسياؽ المقاـ أك ال اؿ    
كالسياؽ االجتماعي كىي داللة األلفاظ أك التراكيب عمى أغراض معينة ال تفيـ إال داخؿ 

. المجتمع الكا د كقكلؾ فبلف كثير الرماد مثبل 
ىما السياؽ المقالي كالسياؽ المقامي يقكؿ السيكطي ، كالذم يعنينا مف أنكاع السياؽ سياقاف    

التفسير كشؼ معاني القر ف كبياف المراد منو سكاء كانت معاني لغكية أك شرعية : " في اإلتقاف 
أما عبد الكا د  سف الشيخ فيقكؿ في كتابو . 4"بالكضع أك بقرائف األ كاؿ كمعكنة المقاـ 

تختمؼ " العبلقات الداللية ك التراث الببلغي العربي ت ت عنكاف المقاؿ كالمقاـ كتبدؿ المعنى 
كما أف لو تراكيبو القائمة عمى ، صكرة المقاؿ ، مف مقاـ آلخر فمكؿ مقاـ أسمكبو الخاص 

كالمقاـ ىك ذلؾ المكقؼ الذم يتطمب نكعا مف األلفاظ  ؛ ارتباط الن ك كالمعاني في شكؿ جمؿ 
 كيعتمد المعنى الداللي عمى [... ]: "ثـ يضيؼ "  [ ...]تجاكرت بطريقة معينة كي تفي بالمراد

اعتمادا كبيرا لما بينيما مف عبلقة تضامنية تكضح المقصكد "  المقاـ كالمقاؿ "ىاتيف الدعامتيف 

                                                 
 200 / 2 ـ  ،  1980،ت3 الزركشي، البرىاف في عمـك القر ف ،دار الفكر ، ط1

 1/1222ق، 1426مركز الدراسات القر نية،مجمع الممؾ فيد لمطباعة المص ؼ،ت :حاإلتقاف في عمـك القر ف، ت السيكطي،2 
 ػ داللة السياؽ كأثرىا في تكجيو المتشابو المفظي في قصة مكسى عميو السبلـفيد بف شتكم بف عبد المعيف ، يرجع إلى   3
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، أما المعنى المقامي ، فيك المعنى الذم يتككف مف ظركؼ أداء المقاؿ تمؾ التي [...]منيما
 1"[ ...]تشتمؿ عمى الم ددات الداللية ال الية فيما يعرؼ باسـ المقاـ

فيـ شيئا ؟ ال أ .نعـ :  أ دىـ يقكؿ لآلخر ت فمك سمع
فيـ ؟ أ مما عساؼ .أنا مجيد : كلك سمعت ثاف يقكؿ 

فيـ أف الصديؽ يخبر ففيـ شيئا ، بينما في الجكاب الثاني ف في الجكاب األكؿ ال ناال شؾ أف
 لكف المقاـ يضيؼ دالالت كمعاني أخرل لـ يكف الممفكظ ك ده ،صديقو بأٌنو متعب ال غير

ىؿ تريداف : ليؤدييا ك إذا أردت أف تمتمس ذلؾ بنفسؾ فتأمؿ ىذا المثاؿ قاؿ أ دىـ لصديقٍيو 
  2أف نتنٌزه ؟

نعـ  : - األكؿ 
أنا ميػٍجيىد  : - الثاني 

: ال ظ اآلف الدالالت التي أضافيا المقاـ ليذا ال كار 
 فاإلجابة األكلى كانت غامضة ك أصب ت مفيكمة ألنيا استندت إلى سؤاؿ سابؽ كاعتمدت 

. نعـ أريد  - :عميو ، فأصب ت اإلجابة ىكذا 
بينما أفادت اإلجابة الثانية داللة إضافية باإلضافة إلى الداللة عمى إجياد الصديؽ كىي أنو 

يعتذر بأدب عف الذىاب في نزىة مف غير أف يذكر ذلؾ ، ألف السامع عندما يسمع الممفكظ  
يقـك بجممة مف العمميات العقمية المنطقية إذ النزىة تتطمب جيدا كنكعا مف التعب ك الصديؽ 

.    مجيد ك إجياده ىذا ػػػػػػػ منطقيا ػػػػػػػ سيمنعو مف القياـ بالنزىة 
كيأبى ىذا المب ث أف ينقضي قبؿ أف نأتي عمى ال ديث في جانب لو عبلقة بت ديد      

قيًتؿى  ﴿:فأنت عندما تقرأ قكلو تعالى. المعنى ال يقؿ أىمية عف السياؽ كىذا الجانب ىك التنغيـ 
ا أىٍكفىرىهي﴾ ٍنسىافي مى كترجع إلى كتب التفسير أك كتب إعراب القر ف الكريـ تجد أف العمماء  3 اإٍلً

                                                 
كينظر تماـ   . 18:  ـ ، ص 1999، ت  1مطبعة اإلشعاع الفنية مصر،  ط . عبد الكا د  سف ،العبلقات الداللية  1

 339:  ـ ، ص 1994 المغة العربية  معناىا كمبناىا دار الثقافة الدار البيضاء المغرب ، د ط ، ت  ، ساف
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ألف الرسـ لـ يستطع أف ي دد  1.  قد تككف استفيامية كقد تككف تعجبية  "ما " ذكركا أف 
.  عاجزة عف أف تقـك مقاـ الصكرة السمعية" أك الرسـ  "المعنى كما زالت الصكرة المرئية

كمف قرائف التعميؽ " كألىميتًو اعتبرهي بعض العمماء العربية مف القرائف ، يقكؿ تماـ  ساف   
: كيقكؿ  ".المفظية في السياؽ ، التنغيـ كىك اإلطار الصكتي الذم تقاؿ بو الجممة في السياؽ

كالتنغيـ في الكبلـ يقـك بكظيفة الترقيـ في الكتابة غير أف التنغيـ أكضح مف الترقيـ في الداللة "
لقد كصمنا التراث العربي مكتكبا ففقد بذلؾ عنصر : "   كيقكؿ .2"عمى المعنى الكظيفي لمجممة 

المقاـ االجتماعي كلذلؾ أصبح لزاما عمى الكاتب قبؿ إيراد أم نص أدبي أف يعيد  تككيف ىذا 
 3"المقاـ بكصؼ األ داث كالذم نبل ظو في التقديـ لخطبة ال جاج في أىؿ العراؽ مثبل 

كىي ذات داللة عمى معنى : " كيت دث فاضؿ السامرائي عف النغمة الصكتية فيقكؿ    
كيقكؿ نقبل عف إبراىيـ أنيس في  .4"[...]فالجممة الكا دة قد يختمؼ معناىا باختبلؼ النغمة

 كقد برىنت التجارب ال ديثة عمى أف اإلنساف  يف ينطؽ بمغتو ال "األصكات المغكية " كتابو 
 5 "[...]يتبع درجة صكتية كا دة في النطؽ بجميع األصكات 

  ظاىرة أخرل قريبة منيا ليا دكر في تكجيو المعنى ،ىناؾ كليس بعيدا  عف ظاىرة التنغيـ ،   
ذا كاف التنغيـ ىك ك ارتفاع الصكت كانخفاضو مراعاة لمظركؼ المؤدل " ىي ظاىرة النبر ، كا 

فييا ، أك تنكيع األداء لمعبارة  سب المقاـ المقكلة فيو كىذا التنكيع يككف عمى مستكييف ىما 
:  مثؿ .المستكل األكؿ الكممة كالمستكل الثاني الجممة 

. كنت في السكؽ  - 1
 ! كنت في السكؽ – 2
 كنت في السكؽ ؟ – 3

.  فاألداء ك النغمة ىي التي تبيف فيما إذا كانت الجممة خبرية أك تعجبية أك استفيامية 
 فإف النبر ىك عممية الضغط عمى مقطع خاص مف كؿ الكممة ، ،إذا كاف التنغيـ ىك ىذا    ؼ

كمثؿ ىذا الضغط يسمى في عمـ ؛ فيجعمو أبرز كأكضح في السمع مف غيره مف المقاطع 
                                                 

 ػ ك م ي الديف 491 / 2 ، ك أبك البقاء العكبرم ،  التبياف  في إعراب القر ف  ػ 607 / 4ينظر ابف كثير تفسير ،  1
 221 /8 ق ،ػ 1406 ، ت  7الدركيش إعراب القر ف كبيانو ،دار اليمامة كدار ابف كثير ط

 226:  تماـ  ساف ، المغة العربية معناىا كمبناىا ، ص 2
  227 : نفسو 3
 11 /1 ـ ، 2003 ، ت 2معاني الن ك ،  شركة العاتؾ بالقاىرة ،ط فاضؿ صالح السامرائي 4
  12 نفسو ، ص 5
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 ؛ فالنبر إذف ىك الضغط عمى مقطع معيف مف الكممة، ليصبح أكضح في " الٌنٍبر "األصكات 
ذا كانت الظاىرتاف ؛ نبر الكممة كنبر الجممة : النطؽ مف غيره لدل السامع كىك نكعاف  كا 

متداخمتيف كمتشابيتيف فإف الذم يجعؿ التنغيـ يختمؼ عف النبر ىك ككف التنغيـ يقع عمى 
 اإلخبار "مستكل الجممة أك ما كاف في  كميا ، كداللة تركيبو تعكد إلى الداللة العامة لمجممة 

 كلو كظيفة أخرل كىي بياف مشاعر المت دث مف دىشة ك رضا كسخط "...،االستفياـ التعجب 
 كقد يقع التنغيـ عمى مستكل الكممة كداللتو معجمية ، بينما النبر قد يقع عمى [...]كازدراء 

  1مستكل الكممة أك ما كاف في  كميا  لمداللة عمى ما يراد تأكيده أك ما يستغرب مف الجممة 
:  كمثاؿ النبر أف يقكؿ قائؿ 
 ! عمى سيارة في أسبكع إلى البقاع المقدسة كصمتـ – 1                          
 ! في أسبكع عمى سيارة كصمتـ إلى البقاع المقدسة – 2                          
 ! في أسبوعكصمتـ إلى البقاع المقدسة عمى سيارة  - 3                          

ففي الجممة األكلى كقع التعجب مف المسافة كطكليا إلى البقاع المقدسة ، بينما الثانية كقع 
.  االستغراب فييا عمى الكسيمة كىي السيارة ، بينما في الثالثة فكقع التعجب مف قصر المدة 
     كالذم قادني إلى ال ديث عف النبر مسألة أطر يا لمنقاش كىي أف النبرة يؤدم إلى 

"        زيد المنطمؽ " المعاني نفسيا التي يؤدييا التقديـ ك التأخير في أكجو الخبر ؛ فكما أٌف 
جممتاف مختمفتاف في المعنى كما ذكر الجرجاني ، فإف الجممتيف التاليتيف " المنطمؽ زيد " ك 

.  المنطمؽ زيد – 1: أيضا ػػػػ كبقرينة النبر ػػػػ ىما مختمفتاف ، فمثبل 
 . المنطمق زيد – 2                                               

ففي األكلى كقع الشؾ في الشخص الذم انطمؽ فضغط المتكمـ عمى زيد ليؤكد أنو ىك المنطمؽ 
كليس أ مد أك م مد أك عمر؛ كفي الثانية لـ يعمـ السائؿ أييـ زيد ؟ أىك الجالس أـ المنطمؽ 
أـ النائـ فضغط المتكمـ عمى كممة المنطمؽ ليؤكد عمى أٌف زيد ىك المنطمؽ كليس الجالس أك 

.  النائـ 
 

                                                 
   ـ2007خالد عبد ال ميـ ىاشـ العبسي، النبر في العربية ، رسالة الماجستير مقدمة في جامعة صنعاء اليمف بتاريخ  ينظر 1
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                                          تمهيد
 تو الجرجاني نظري المباحث التي يقوم عمييا النظم ، والتي بنى عمييافي ىذا الفصل نتناول   

اكتممت عمى تبمورت و  التي الفكرةتمك  ،ممثمة في تمك النصوص التي قدميا لتوضيح فكرتو
يديو ، وىي تطبيقات تدل عمى طريقتو في الوصول إلى اليدف المنشود، وىو بيان دالئل 

. اإلعجاز القرآني التي حصرىا في النظم 
 أما الطريقة التي سار عمييا عبد القاىر في .[..]" ىذه الطريقة يقول عبد العزيز عتيق عنو   

فيي ، وامتاز بيا عمى كتب البيان األخرى " دالئل اإلعجاز" و"  أسرار البالغة" تأليف كتابو 
طريقة تجمع بين العمم والعمل الذي يثبت بو العمم ، أما العمم فيتمثل في القواعد الكمية ، أما 
العمل فيتمثل في األمثمة و الشواىد ، فإذا كانت القاعدة الكمية ىي صورة إجمالية لممعمومات 

 1." فإن األمثمة والشواىد صور تفصيمية ليا ،الجزئية
   فنحن إذن بصدد الوقوف عمى جانب من األمثمة والصور التفصيمية  لنظرية النظم في كتاب 
 . " دالئل اإلعجاز"

 : بالذكر أن ىذه النماذج التطبيقية ارتكزت عمى مرتكزين أساسيين كما سنعرف رو الجدي   
أي ذكر ، المرتكز األول اتخذ سبيل التقعيد في القضايا التي استطاع فييا الجرجاني التعميل 

أما المرتكز الثاني فيو الذوق ، ونعني بذلك أن . الخصائص التي ميزت قوال عن قول 
أننا ،  ، وبعبارة أسيل " الالتعميل "الجرجاني يصل أحيانا مع بعض النصوص إلى منطقة 

نجده ال يستطيع أن يعمل أو يجد السر في التمّيز لبعض األعمال األدبية فيحيمك إلى الذوق 
وىذا ما . و المشكمة ىنا أن الناس جميعا ال يشتركون دائما في ذوق واحد . لُيحّكمو حينيا 

.  يجعل اآلراء تختمف وتتباين حول األثر الواحد تباينا كبيرا 
وقبل أن أتناول جانبا من تطبيقاتو أردد مع محمد محمد موسى قولو الذي يمخص معاناة كل    

 واعمم أني ما شرحت نصا من كالم الشيخ وعدت إليو إال [...]"من يتعامل مع آثار الجرجاني 
أسخى من الذي قمت ، وأنني ما أخذت من كالمو إال  و وجدت فيو مما لم أقمو أكثر، وأجل

كأّن اهلل جّمت حكمتو لما . زبدا قذفو جوىره عمى سطحو، ويبقى في كالم الشيخ ما ينفع الناس
أخمص ىذا الشيخ الجميل لو سبحانو، كافأه مكافأة خاصة وىي أن يظل عطاؤه وسخاؤه الذي 

                                                 
 18:  م ، ص2006 ، ت 1عبد العزيز عتيق ، عمم البيان ،دار اآلفاق العربية ، ط  1
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ىو منيحة اهلل لو تحت لسانو رحمو اهلل ، ال يستطيع أحد أن ينزع ما تحت ىذا المسان وأن 
   .1"[ ...]يشرحو ، وأن يفرغو وليس لممحصِّل سبيل إال أن يقرأ كالمو ىو 

وصدق الرجل، إذ يجب عمى كل مستزيد أن يعود لكتب الشيخ ذاتيا ، وأن يقرأ كالمو ىو      
. وحينيا يجد فييا ما لم يقمو اآلخرون عنو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 17: م، ص1998 ،ت 1مدخل إلى كتابي عبد القاىر الجرجاني، مكتبة وىبة ، طمحمد محمد أبو موسى ، 1
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معاني وجوه الخبر :المبحث األول 
 " ينطمق زيد " و "زيد ينطمق "  " زيد منطمق "وجوه الخبر ثمانية كما ذكرىا الجرجاني وىي    
".  زيد ىو منطمق" و" زيد ىو المنطمق " و " المنطمق زيد" و" زيد المنطمق"  و "منطمق زيد " و
وما يتعمق بالمسند والمسند إليو من ، الخبر ، وأركان الجممة : فمعاني النحو أو النظم تشمل  "

  ومعاني الواو والفاء وثم ولكن وبل، وتشمل الفصل والوصل ومعرفة مواضعيما ،شرط وحال
. والحذف والتكرار ، واإلضمار واإلظيار  وتشمل التعريف والتنكير ، والتقديم و التأخير ،

نما في معاني  والفرق بين ىذه األساليب ليس فرقا في الحركات وما يطرأ عمى الكممات ، وا 
 1."العبارات التي يحدثيا ذلك الوضع و النظم التدقيق

 وىو الذي ،وىنا يجب أن نفرق بين نوعين من الخبر ، الخبر النحوي كما ذكرْتو كتب النحو   
ُيتّم معنى الجممة في الجممة االسمية ويأتي في مقابل المبتدأ ، والخبر البالغي الذي ُيعّرف بأنو 

الكالم الذي يحتمل الصدق والكذب ويأتي في مقابل اإلنشاء ، يقول ابن يعيش في تعريف 
الذي يستفيده السامع ويصير مع  اعمم أن خبر المبتدأ ىو الجزء المستفاد: " الخبر النحوي 

والخبر الجزء الذي َحَصَمت بو الفائدة مع : "   أما ابن ىشام فيقول . 2" [ ..].المبتدأ كالما تاما
 اختمف الناس في [...]: "الخطيب القزويني عنو أما الخبر البالغي فيقول و.  3" [...]المبتدأ 

فذىب الجميور إلى أنو منحصر فييما ، ثم اختمفوا ، انحصار الخبر في الصادق والكاذب 
وكذبو عدم مطابقة حكمو لو ، ىذا ىو  صدقو، مطابقة حكمو لمواقع ،: فقال األكثر منيم

صدقو مطابقة حكمو العتقاد المخبر صوابا كان :  وقال بعض الناس ،المشيور وعميو التعويل 
الخبر ما احتمل [ ...]" ويعّرفو المراغي بقولو . 4" أو خطأ، وكذبو عدم مطابقة حكمو لو 

لذاتو ليدخل فيو األخبار الواجبة الصدق كأخبار ا وأخبار : الصدَق والكذَب لذاتو ، قولنا 
 [...]"أما السيد أحمد الياشمي فُيعّرفو بقولو .  5"[...]رسمو والواجبة الكذب كأخبار المتنبئين

ن شئت فقل  الخبر ىو ما يتحقق مدلولو في : الخبر ىو ما يحتمل الصدق و الكذب لذاتو وا 

                                                 
  89: م ، ص 1999 ، ت 2/البالغة و التطبيق، وزارة التعميم العالي العراق، ط، أحمد مطموب  وحسن البصير1
 169/ 1ت ، / ط  ـ د /شرح المفصل ، ـ المكتبة التوفيقية  ـ د ابن يعيش ،2
/ 1م، 1980 ، ت 6محمد محي الدين ،دار إحياء التراث بيروت ،ـ ط  : حابن ىشام ، أسيل المسالك إلى ألفية ابن مالك ،ت 3

137   
 25:م، ص2002 ،ت 1الخطيب القزويني ،اإليضاح في عموم البالغة ـ دار الكتب العممية، ط  4
  38:  م، ص2009ط ، ت / احمد مصطفى المراغي ،عموم البالغة ،المكتبة العصرية  بيروت ، د  5
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وتمك الصفة ثابتة لو .  فقد أثبتنا صفة النفع لمعمم " العمم نافع   ":الخارج بدون النطق بو نحو
  سواء تمفظت بالجممة
  1"[...]، ألن نفع العمم أمر حاصل في الحقيقة و الواقع  السابقة أم لم تتمفظ

:  ومعموم  أنو إذا نظرنا إلى الخبر من حيث قصد المتكمم نجده ينقسم إلى قسمين    
ذا كان يعمم ُسمي " فائدة الخبر"فإن َقَصَد إفادة المخاطب لمن ال يعمم بالخبر يسمى " الزم "وا 

     2" فائدة الخبر 
: وينقسم إلى ثالثة أقسام حسب حالة المتمقي 

  إذا كان المخاطب خالي الذىن من الحكم ، استغنى المتكمم عن المؤكدات ويسمى الخبر- 1 
. "أنا صادق ": فتقول مثال "ابتدائيا " 
 حسن تقويَّة " أي طرفي الخبر" إذا كان المخاطب مترددا في إسناد أحدىما إلى اآلخر - 2

 . " إني صادق ":  فتقول مثال "طمبيا " الخبر بمؤكد ويسمى 
ذا كان المخاطب حاكما بخالفو وجب توكيده بأكثر من مؤكد بحسب اإلنكار وتقول - 3 وا 

 3" إني لصادق"عندىا 
ذا انتقمنا إلى عمم التواصل    فعل كل متكمم إذ يكشف "  نجد الخبر حينيا يعرف  بكونو ،وا 

ونظام التواصل لو مكونات ىي السنة أو الشفرة . عما يعتمُل في ذىنو وُيعمم بو سامعو 
[code] ل  وىو الطرف الذي يفكك الرسالة وقد َبَمَغْتُو مركبًة وفق ما بوالقناة و الباث ، و المستق

 4" وىو السامع أو القارئ في التواصل المغوي " الشفرة "تقتضيو قواعد السنة 
لكننا سوف نبدأ ، ونعود إلى وجوه الخبر البالغي كما ذكرىا الجرجاني وىي ثمانية وجوه    

ونترك البقية لنتحدث عنيا حين ؛ و ينطمق زيد  زيد منطمق  وزيد ينطمق ،: بثالثة منيا ىي  
 ولمعرفة ما يفكر فيو الجرجاني البد ،نعرض ليا في باب التعريف والتنكير و التقديم والتأخير 

: أن نتزود بجممة من المالحظات نقدميا كاآلتي 

                                                 
  41:  م، ص 2002: ط ، ت /السيد أحمد الياشمي، جواىر البالغة ، دار الجيل، د 1
  27: ، ص2002:  ، ت 1ينظر القزويني ، اإليضاح في عموم البالغة ، دار الكتب العممية بيروت ، ط  2
 والبالغة الواضحة عمي الجازم ومصطفى أمير ـ ديوان المطبوعات الجامعية وىران ، د ط ، د ت ، 28:ينظر القزويني ص  3

 156- 155/ ص
  99: م ، ص 1992 ، 1ينظر األزىر الزناد ، دروس البالغة العربية ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ، ط 4
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كيف وقد أجمع العقالء عمى أن العمم بمقاصد : " ضرورة معرفة قصد المتكمم وعنيا يقول - 1
   1"عمم ضرورة  الناس في محاوراتيم

ذا عرفت أن مدار أمر النظم :" الفروق والوجوه في تصاريف الكالم كثيرة وفي ذلك يقول- 2 وا 
عمى معاني النحو وعمى الوجوه والفروق التي من شأنيا أن تكون فيو ، فاعمم أن الفروق 

 2"والوجوه كثيرة ليس ليا غاية تقف عندىا ونياية ال تجد ليا ازديادا بعدىا 
نما في مطابقة الوجو التعبيري لممعاني واألغراض وفي - 3 المزية ليست  في تعدد الوجوه وا 

ثم اعمم أن ليست المزية بواجبة ليا في أنفسيا ، ومن حيث ىي عمى اإلطالق  : " ذلك يقول 
ولكْن َتعِرُض بسبب المعاني واألغراض التي يوضع ليا الكالم ، ثم بحسب موقع بعضيا من 

اعمم أّن لكلِّ :" ويوضح كالمو وضوحا أشد في موضع آخر من الكتاب فيقول . 3"[...]بعض 
نوع من المعنى نوعا من المفظ ىو بو أخّص و أولى، وضربا من العبارة ىو بتأديتو أْقوم، وىو 
فيو أجمى  ومأخذا إذا ُأخذ منو كان إلى الفيم أقرب ، وبالقبول أخمق ، وكان السمع أوعى ، 

 4"والنفس إليو أميل 
ْفَيَم يلِ جميعا نيا تشترك ألعن السياق و التنغيم و النبر، ىنا تظير جميًا أىمية الحديث و  

حكم ىل النظم الذي جاء بو والعبارة التي أتى بيا ي من متكمم ما، ثم بعد ذلك هخبرا جاءالسامع 
 ؟ [...]أىي بتأدية المعنى أقوم ولو أجمى 

 " ينطمق زيد" و " زيد ينطمق " و " زيد منطمق "فرق بين ي كثيرا عندما ال اإلنسانخطئ يلذا   
ن إ  وجوه الخبر،ومن أجل ذلك قال الجرجاني وبعد أن ذكر، سوي بينيا جميعا في المعنى يو

 أن زيدا جاء، لكن  السامععرفيفأحيانا  .نوع من أنواع الخبر (ال النحوي)الحال البالغي 
.  "جاء زيد راكبا" :جيمو وىو أنو جاء راكبا فيقول ي خبرا آخر هالمتكمم يريد أن يخبر

 "زيد ينطمق"فعال كونو  و" زيد منطمق " ا اسمهكونفي  فروق الخبر  الجرجاني بعد ىذا ذكر  
وقد قال عنو أنو فرق لطيف تمس الحاجة في عمم البالغة إليو، وبين أن االسم يثبت بو المعنى 

وأما الفعل فموضوعو عمى أنو يقتضي ، لمشيء من غير أن يقتضي تجّدَده شيئا بعد شيء 
 أثبت االنطالق فعال لو من غير "زيد منطمق"فقولك .تجدَد المعنى المثبت بو شيئا بعد شيء 

                                                 
 488:،ص   م 2002ياسين األيوبي ،  المكتبة العصرية، دط ، ت  : ح عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،ت1
 87:  ، ص نفسو 2
 87: نفسو ، ص  3
 575 :ص،  م1992، ت 3محمود شاكر، مطبعة المدني ، ط: حعبدالقاىرالجرجاني،الرسالة الشافية في وجوه اإلعجاز، ت4
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 زيد ": أن تجعمو يتجدد و يحدث منو شيئا فشيئا ، بل يكون المعنى فيو كالمعنى في قولك 
فكما ال يقصد ىينا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث ،  " عمر قصير " و "طويل 

ألكثر من إثباتو لزيد أما الفعل فيفيد التجدد ، . "زيد منطمق ": كذلك ال تتعرض في قولك [ ...]
      1"و أن االنطالق يقع منو جزءا جزءا 

:  ويضرب الجرجاني لذلك مثال ببيت النضر بن جؤيو 
تنا        لكْن يمرُّ عمييا  وْىو ُمنطمُق   2              ال َيألف الّدرىُم  المضروُب ُصرَّ

بينما التعبير ، ألن اأُلولى تفيد أن االنطالق لمدرىم صفة دائمة ثابتة "وىو ينطمق ": ولم يقل 
.  وليس ىذا كذلك ،الثاني يفيد أنيا صفة حادثة تقع شيئا فشيئا وجزءا جزءا

 ،ولم يقل يبسط ، يقول الجرجاني وأّن 3﴿َوَكْمُبُيْم َباِسٌط ِذَراَعْيِو ِباْلَوِصيِد﴾ :ومثمو قولو تعالى 
 وليس ذلك إال ألّن الفعل يقتضي مزاولَة وتجُدَد ، ال يؤدي الغرض"كمبيم يبسط ذراعيو " : قولنا 

من غير أن يكون ىناك مزاولٌة . الصفة في الوقت ، ويقتضي االسُم ثبوت الصفة وحصوَليا
  4"وتزجيُة  فعٍل ومعنى يحدث شيئا فشيئا 

لمعرفة ىذه األغراض يمزمنا أن نعرف الفرق : " ولتوضيح ذلك يقول محمد محمد أبو موسى   
الدقيق بين داللة صيغة الفعل عمى معنى، وداللة صيغة االسم عمى نفس المعنى ، أي بين أن 

إّنك إذا :  ، وقد قالوا " ينطمق": وبين أن ُتعبِّر عنو بقولك " منطمق ":تعبر عن االنطالق بقولك 
ذا قمت " منطمق ":قمت  ، فقد أفدت انطالقا يتجدد  "ينطمق " :  فقد أفدت انطالقا ثابتا ، وا 

 وصيغة الفعل تدل عمى الحدوث ،فصيغة االسم تدل عمى الثبوت من غير إفادة التجدد
   5"والتجدد

أما توفيق الفيل فيضيف شيئا  آخر، وىو التفريق بين المسند اسما مفردا ومجيئو جممة حيث 
والفرق بين المسند ، وكما يأتي المسند فعال أو اسما يأتي كذلك جممة فعمية أو اسمية : " يقول 

 أن الجممة الفعمية [...]" ثم يضيف ؛ " المفرد والمسند الجممة ، أن الجممة تفيد تقوية الحكم 
تفيد ما كان يفيده الفعل من التجدد والحدوث ، والجممة االسمية تفيد ما كان يفيده االسم  من 

                                                 
 200: ياسين األيوبي ، ص : حينظر الجرجاني ، الدالئل ، ت 1
لم نتمكن من الحصول عمى الديوان وقد ذكر محقق دالئل اإلعجاز ياسين األيوبي أنو مذكور في معاىد التنصيص العباسي،  2
1/ 207.  
 18الكيف  3
 201:ياسين األيوبي ، ص : حلجرجاني ، الدالئل ، ت  4
 296:  م ، ص 1996 ،ت 4/ محمد محمد أبو موسى ،خصائص التراكيب ، ـ مكتبة وىبة ، ط  5
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َذا َلُقوا الَِّذيَن َآَمُنوا َقاُلوا َآَمنَّا   : واستدل المؤلف عمى ذلك بقولو تعالى  1"الثبات و الدوام  ﴿ َواِ 
َذا َخَمْوا ِإَلى َشَياِطيِنِيْم َقاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْيِزُئوَن ﴾  تدل عمى الحدوث "آمنا " فـ . 2َواِ 

 3. تفيد االستمرار والثبات " إنا معكْم ، إنما نحن مستيزئون "والتجدد و
َوَجَعَل  ﴿:ولعل أوضح اآليات التي تبين الفرق بين مدلول الجممتين الفعمية واالسمية قولو تعالى

 جعل كممة الذين " فـ  4﴾َكِمَمَة الَِّذيَن َكَفُروْا السُّْفَمى َوَكِمَمُة الّمِو ِىَي اْلُعْمَيا َوالّمُو َعِزيٌز َحِكيٌم  
 جممة " وكممُة ا ىي العميا " بينما ، جممة فعمية تدل عمى الحدوث و التغير"كفروا السفمى 

                        وكم يكون المعنى مخطئا و مختال لو َنَصْبَت  . اسمية تدل عمى الثبات و االستمرار 
 . الثانية " كممة "
 وعيسى عمي العاكوب في 5 نفسو سار فاضل السامرائي في كتابو معاني النحو رأيوعمى ال  

ذا كانت ىذه النقطة تكاد تكون محل اجتماع أن 6كتابو الكافي في عموم البالغة العربية   وا 
واالسم و الجممة االسمية يدالن عمى ، الفعل والجممة الفعمية يداّلن عمى التجّدد والحدوث 

بعض التحفظ من إبراىيم السامرائي في كتابو الفعل زمانو أننا نجد  إال ،الثبات واالستمرار
 وانتقد ميدي "ىمك خالد "  و"مات محمد ": وأبنيتو وكان تحفظو عمى الفعل الماضي من مثل 

.  المخزومي ورآه متناقضا لـّما وافق الجرجاني عندما قال بالتجّدد لمفعل و الثّبات  لالسم 
 جممتان " سافر محمد " و " محمد سافر "أما نحن فنقول أن  : " يقول إبراىيم السامرائي  

فعميتان مادام المسند فعال وليس لنا أن نمصق التجدد بالفعل الن ذلك ليس من منيجنا ، وألن 
 مات ": وكيف لنا أن نفيم التجدد و الحدوث في قولنا .الشواىد  ال تؤيد ىذا التجدد المزعوم 

 ، فيذه األفعال كميا أحداث منقطعة لم يكن لنا أن " انصرف بكر " و" ىمك خالد" و "محمد 
ن لم يداّل عمى التجّدد "انصرف "  والفعل " مات "أن الفعلالراجح  و7. "نجرييا عمى التجدد   وا 

                                                 
  145: بالغة التراكيب ، مكتبة اآلداب القاىرة، د ط ، د ت ، ص  توفيق الفيل ، 1
 14البقرة  2
 145: توفيق الفيل ،بالغة التراكيب ، مكتبة اآلداب القاىرة، د ط ، د ت ، ص  3
 40 التوبة 4
 11 /1م ، 2003 ، ت 2فاضل السامرائي ، معاني النحو، ـ شركة العاتك القاىرة، ،ط  5
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 [...]" فإّنيما داّل عمى الحدوث والتغّير ، لذلك يقول صاحب الكافي في عموم البالغة  ، الّدائم 
: والتجّدد الذي يفيده الفعل نوعان 

ومعناه التقضي  والحصول شيئا فشيئا عمى وجو االستمرار  : تجّدد زماني - 1
  1" ومعناه الحصول بعد العدم دون مراعاة االستمرار فيو : تجّدد حدثي - 2

ولعل أحسن مثال عمى ذلك ،  أي أنو تجّدد حدثي ،ومن النوع الثاني ، تجدد الفعل الماضي
َوَجَعَل َكِمَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَمى َوَكِمَمُة المَِّو ِىَي  ﴿ :اآلية التي ذكرناىا سابقا وىي قولو تعالى

 " كممة "ومن أجل ذلك لم يعطف ،  من أفعال التحويل كما يقول النحاة "جعل"فـ  ، 2اْلُعْمَيا﴾
نما استأنف بواو االستئناف   ولوال  ذلك لنصبت وأصبح المعنى ال يميق بذات ا ،الثانية  وا 

كما ىو اآلية نزلت بعد غزوة بدر، ووىو أن كممة ا لم تكن ُعْمَيا وقد جعميا ا عميا ، تعالى 
 وىي قديمة قدمو ، فكممة ا عالية عمى الدوام و االستمرار، وىذا المعنى ال يميقمعموم ،

. سبحانو وتعالى 
 بادعاء أنيما فعميتان كالم فيو "البدر طمع" و "طمع البدر "وقضية التسوية بين الجممتين    

في النحو  " نظر رغم أن العديد من المحدثين يرون ذلك منيم ميدي المخزومي في كتابو
 الجممة "وعمي أبو المكارم في كتابو "  نحو التيسير " و الجواري في كتابو"العربي نقد وتوجيو 

براىيم السامرائي  في "الفعمية    مخالفين رأي جميور النحاة القدامى " الفعل زمانو وأبنيتو " وا 
التي صدرىا اسم كزيد :  فاالسمية ىي [...]" ومجموعة من النحاة المحدثين ، يقول ابن ىشام 

 . 3 "[...]التي صدرىا فعل ، كقام زيد، و ُضِرب المص :   والفعمية ىي [ ...]قائم 
 محمد "الجممة االسمية ىي التي صدرىا اسم  كـ : " ويقول فاضل السامرائي من المحدثين 

و الذي :  ويقول . 4" حضر محمد":  ، و الجممة الفعمية ىي التي صدرىا فعل نحو "حاضر 
 جممة فعمية ألن صدر " محمد يحضر"يرى أن نحو، يرى جواز تقديم الفاعل عمى الفعل 

الجممة عنده فعل و المسند إليو مقدم من تأخير ، وذىب بعضيم إلى أنو إذا كان المسند فعال 
 والراجح [...]وال تكون الجممة اسمية إال إذا كان المسند و المسند إليو اسمين ، فالجممة فعمية 

 جممة اسمية ال فعمية وذلك لجواز دخول النواسخ عمييا وىي " محمد يحضر "فيما أرى أن نحو 
                                                 

 191: الكافي في عموم البالغة العربية ، ص  ، عيسى عمي العاكوب و عمي سعد الشتيوي 1
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 ولو كانت الجممة فعمية لم تدخل "إن محمدا يحضر"ال تدخل إال عمى الجمل االسمية نحو 
  1: " عمييا النواسخ 

         : ولكن فاضل السامرائي نجد لو قوال مضطربا في كتابو معاني النحو حيث نجده يقول
و الفرق بين ىاتين الصورتين ـ أعني الجممة التي مسندىا فعل و الجممة التي مسندىا اسم ـ " 

أن الجممة التي مسندىا فعل إنما تدل عمى الحدوث تقدم الفعل أو تأخر و الجممة التي مسندىا 
 فإذا أردت الداللة عمى الحدوث جئت بجممة  مسندىا فعل تقدم [...]اسم تدل عمى الثبوت 

ذا أردت الداللة عمى الثبوت جئت بجممة مسندىا اسم، فالجممتان  يجتيد " الفعل أو تأخر ، وا 
نما قدم المسند إليو لغرض من أغراض "سعيد يجتيد" و"سعيد  كمتاىما تدالن عمى الحدوث ، وا 

 اسمية ويقرر أن الجممة االسمية تدل عمى "محمد يحضر"   فيو يقرر أن جممة . 2"التقديم 
سعيد يجتيد " و "يجتيد سعيد " فالجممتان : " الثبوت ثم يخمص إلى ىذا الحكم الذي ختمو بقولو

". كمتاىما تدالن عمى الحدوث " 
 "ألّنو إذا جعمنا كالم الجرجاني منطمقنا فيناك فرق بين، واألمر يحتاج إلى شيء من التدقيق   

 فاألولى كما قرر القدماء وكثير من المحدثين اسمية و الثانية فعمية " ينطمق زيد" و"زيد ينطمق
وىي ، وجممة اسمية محضو ،جممة فعمية محضو : وعميو يكون عندنا ثالثة أنواع من الجمل 

وجممة  اسمية غير محضو يكون خبرىا جممة ، أي خالية من فعل ، التي يكون خبرىا اسما 
 والجممة  ،والجممة االسمية  تدل عمى الثبوت،  فالجممة الفعمية تدل عمى التجدد .فعمية 

  3.وقد تفيد االستمرار التجددي ،االسمية التي يكون خبرىا جممة فعمية تفيد مع الثبوت التجدد 
وبيان ذلك أن تجدد حدوث الخبر من المبتدأ أو حدوثو لو أو عميو يصير كالصفة الثابتة 

 ، فمغفرة ا المتجددة الدائمة "ا يغفر الذنوب": قولنا مثال ذلك  ،المالزمة لو بتكرار تجددىا
. تجعميا صفة ثابتة لو ليذا نجد من صفاتو سبحانو وتعالى صفة الغفور 

 فيذا التجدد من الخبر " النجاح يحوزه المجتيدون، و الضعفاء يظمميم األقوياء ":قول نو  
لممبتدأ يجعمو كالصفة الثابتة لو وىذا أشبو بصيغة المبالغة عندما تؤول إلى الصفة المشبية 

بل ىو بالفعل صفة ثابتة ودائمة لو ، فتكرار الفعل من الشخص يجعمو كالصفة الدائمة لو 
                                                 

  159- 158/   ص،السابق 1
  16 - 15/ 1فاضل السامرائي ، معاني النحو ، 2
و محمد رزق ، الجممة المحتممة  .145/ 2 ، د ت ،  3ينظر عباس حسن ، النحو الوافي  ، دار المعارف مصر ، ط 3

 28:   د ت ، ص ، د ط، لالسمية و الفعمية ، مكتبة جزيرة الورد
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 صيغة مبالغة آلت إلى الصفة بتجّدد "قّتال"  أو  "ظاّلم" أو  "  سّراق"  أو  "كّذاب" فصيغة 
و صيغة المبالغة ترجع عند التحقيق إلى معنى الصفة المشبية [ ...]: " يقول الغالييني . الفعل

  . 1"ألن اإلكثار من الفعل يجعمو كالصفة الراسخة في  النفس 
أن الجممة االسمية التي يكون خبرىا جممة : وىذا ما عناه عباس حسن بقولو الذي ذكرناه سابقا 

 .تفيد مع الثبوت التجدد وقد تفيد االستمرار التجّددي ، فعمية 

                                                 
  193/ 1 ، 1997 ، ت 34مصطفى الغالييني ،جامع الدروس،المكتبة العصرية ، ط  1
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 التقديم و التأخير : المبحث الثاني 
ىو باب : " وقال عنو ،  فصال في كتابو دالئل اإلعجاز لمتقديم والتأخيرعقد الجرجاني    

لك عن بديعة ، ّ جم المحاسن ، واسع التصرف  بعيد عن الغاية ، ال يزال يفتر كثير الفوائد
 1 " [...]ويفضي إلى لطيفة 

واعمم أّنا : "وانتقد السطحية التي عالجوا بيا ىذا الباب فقال، ولقد نظر في تراث من سبقوه    
  ثم ذكر مقالة سيبويو 2"لم نجدىم اعتمدوا فيو شيئا يجري مجرى األصل غير العناية واالىتمام 

ن  كانا جميعا : " في الكتاب وىي قولو  كأنيم يقدمون الذي بيانو أىم ليم ، وىم بشأنو أعنى  وا 
  3" ييمانيم ويعنيانيم 

نما وقفوا [ ...]: "تقول دلخوش جار ا     ولم يغفل القدماء ، أىمية ىذه الظاىرة التحويمية ، وا 
 ودراسة سابقيو الذين لم يحتجوا ،َيْبَد أنُو ُيمحظ َبْوٌن واسع بين دراسة الجرجاني ليا.[ ..]عمييا 

 وفي ،إما لكونيم َضّيقوا دائرتيا وحصروىا في العناية واالىتمام غالبا، ليا بعمل بالغية وداللية 
ما النشغاليم بمسائل التعميل والتقدير [ ...]التنبيو والتوكيد أحيانا   واكتفائيم ببيان أصل ،وا 

  4" العبارة التي جرى فييا التقديم و التأخير 
لذا ، وىي أمور ال تحمل ىذه الظاىرة المغوية وال تسبر أغوارىا وال تحيط بأسرارىا ودقائقيا    

وقد وقع في ظنون الناس أنو يكفي أنو "  ، "الدالئل" نجد الجرجاني يقول في موضع الحق من 
   من أين كانت تمك العناية، و لـَِم كان أىم واُقدم لمعناية ، وألن ذكره أىم، من غير أن يذكر

 حتى أنك لترى ،ولتخيميم ذلك قد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسيم ، وىّونوا الخطب فيو 
 5 "[...]أكثرىم يرى تتبعو والنظر فيو ضربا من التكمف

 : و التقديم كما قال الجرجاني عمى وجيين
وذلك في كل شيء أقررتو مع التقديم عمى حكمو الذي كان عميو : تقديم عمى نية التأخير: 1

 .وفي جنسو الذي كان فيو 
 وتجعمو بابا غير ،ولكن عمى أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم : تقديم ال عمى نية التأخير: 2

                                                 
 148: ياسين األيوبي  ص : حالجرجاني ،دالئل اإلعجاز ، ت 1
 148ص نفسو 2
 1988 ، ت 3عبد السالم ىارون ، مكتبة الخانجي بالقاىرة ، ط  : ح؛ و سيبويو ، الكتاب ، ت149الدالئل ص  الجرجاني ،3

  ،1/ 34 
  52:   ، ص 2008 ،ت 1الثنائيات المتغايرة في كتاب دالئل اإلعجاز ، دار دجمة ، ط  ، دلخوش جار ا4
    149 :ص  الدالئل ، الدالئل5
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عرابا غير إعرابو، بابو   1.وا 
فمنطمق رغم أنو مقدم ألسباب داللية بالغية إال أنو يبقى .  " منطمق زيد "كقولو : الوجو األول 

ضرب عمرا ": ومثالو اآلخر ،  " زيد منطمق" وكأنك قمت ، ه ُقدَِّم عمى نية التأخير ،ألنخبرا 
. رغم أنو سبق الفاعل ألسباب بالغية كما ذكرنا ،  مفعوال بو "عمرا  "فـ   "زيد

 " زيد المنطمق " و " المنطمق زيد":قولك - نية التأخيرى وىو تقديم ال عل- ومثال الوجو الثاني 
فالمعنيان مختمفان وعميو اإلعراب يختمف ، فالمنطمق في الجممة األولى مبتدأ و زيد ىو الخبر 

ألن االنطالق ىو ، ألنو المجيول عند السامع بينما في الجممة الثانية زيد مبتدأ والمنطمق خبر 
. المجيول عند السامع 

 "ضربت زيدا ، زيٌد ضربتو"وأظير من ىذا قولنا " : ويزيد الجرجاني ىذا الوجو توضيحا بقولو  
ولكن عمى أن ترفعو باالبتداء ، لم تَُقدِّم زيٌد عمى أن يكون مفعوال منصوبا بالفعل كما كان 

   2"وتشغل الفعل بضميره ، وتجعمو في موضع الخبر لو 
 بمعنى واحد " البدر طمع " و جممة " طمع البدر" و في ىذا رد قوي عمى من يرى أن جممة 

. تماما و أنيما جممتان فعميتان
:  مواضع التقديم و التأخير وسياقاتيا 

:  لقد حدد الجرجاني سياقات التقديم و التأخير في أربعة سياقات ىي  
 .التقديم و التأخير في سياق اإلثبات : 1
 .التقديم والتأخير في سياق النفي :2
 .التقديم والتأخير في سياق االستفيام :3
 .التقديم والتأخير في سياق القصر : 4

: أما مواضع التقديم و التأخير فيي كاآلتي 
 أ ـ في سياق اإلثبات  

 .تقديم الخبر المعرف و تأخيره : 1
 .تأخيره عنو وتقديم الفاعل عمى الفعل ، : 2
 .تقديم المفعول عمى الفاعل و تأخيره عنو : 3

                                                 
 149 ، ص  السابق1

 148: ص، نفسو  2 
 



73 

 

 
 ب ـ في سياق النفي   

 .تقديم الفعل عمى الفاعل و تأخيره عنو : 1
 .تقديم الفعل عمى المفعول و تأخيره عنو : 2

ج ـ في سياق االستفيام  
 .تقديم الفعل عمى الفاعل و تأخير عنو : 1
 .تقديم الفعل عمى المفعول و تأخيره عنو : 2

د ـ في سياق الحصر 
 .تقديم المبتدأ عمى الخبر وتأخيره عنو : 1
 .تقديم الفاعل عمى المفعول وتأخيره عنو:2

أما تفصيل ذلك   ،وىذه سياقاتيا مجممة، ىذه مواضع التقديم والتأخير في الدالئل عموما    
 : فيو اآلتي

 :أ ـ في سياق اإلثبات
 : تقديم الخبر المعرف وتأخيره- 
ىذه النقطة كان من الممكن أن تذكر في المبحث السابق وىو أوجو الخبر، أو تذكر في     

. ولكننا نكتفي بذكرىا ىنا تجنبا لمتكرير، مبحث الحق ىو التعريف والتنكير 
في حين فوقد خالف الجرجاني فييا رأي من سبقوه وعمى رأسيم سيبويو ومن جاء بعد سيبويو ، 

ذا كانا" قال سيبويو      يقول الجرجاني ردا عميو  ؛1" معرفة فأنت  بالخيار "االسم و الخبر "وا 
و اعمم أنو ربما اشتبيت الصورة في بعض المسائل من ىذا الباب ، حتى يظن أن " وعمييم 

 فيظن من ىينا أن [...]المعرفتين إذا وقعتا مبتدأ وخبرا لم يختمف المعنى فييما بتقديم وتأخير 
تكافؤ االسمين في التعريف يقتضي أن ال يختمف المعنى بأن تبدأ بيذا وتثني بذلك ، وحتى 
كأن الترتيب الذي يدعى بين المبتدأ و الخبر وما يوضع ليما من المنزلة في الّتقّدم والتأّخر 

  2"يسقط ويرتفع إذا كان الجزآن معا معرفتين 
                                                 

:    ، ت 3محمد عبد الخالق عضيمة ، وزارة األوقاف مصر ، ط : ح  ،و المقتضب لممبرد ،ت49،50 / 1الكتاب لسيبويو ،  1
  87 / 4 م ، 1994

 اعتمدنا تحقيق 187:  م ، ص 1992 ، ت 3محمود شاكر ، مطبعة المدني بمصر ، ط  : حالدالئل ، ت الجرجاني، 2
 "يختمف"بدال من   " لم يختمف"والصواب " لم "محمود شاكر ألن تحقيق األيوبي وقع فيو خطأ غير المعنى بحذف 
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؛   والوىم الذي وقع ، سببو أنيم نظروا في المعاني الكمية لمجمل وأىمموا المعاني الفرعية   
يقول " في الممع " وخذ لذلك مثال مما جاء في توجيو الممع البن الخباز شرحا لكالم ابن جني 

كنت فييما مخيَّرا ، أيُّيما شئت ، معرفتين "المبتدأ والخبر" فإن كانا جميعا [ ...]":ابن جني 
    1" [..].جعمتو المبتدأ  وجعمت اآلخر الخبر

أن يكونا معرفتين و الجيد أن تخبر : و الصورة الثالثة: " ويقول ابن الخباز في الشرح 
فإذا اجتمع المضمر وغيره جعمت المبتدأ ىو المضمر ، باألضعف تعريفا ،عن األقوى تعريفا 

ذا اجتمع الَعَمُم وغيره ، جعمت المبتدأ ىو العمم كقولك  . "أنت زيد" : كقولك  زيد أخوك فإن : وا 
ىي نسبو الخبر إلى المبتدأ : قمت  فما الفائدة في اإلخبار في المعرفة عن المعرفة ؟: قمت 

أخوك : وقولنا ، زيد أخوك : فما الفرق بين قولنا :  فإن قمت ؛وكان ذلك مجيوال قبل اإلخبار
 تعريف لمقرابة، " زيد أخوك ": أن قولنا : أحدىما : الفرق بينيما من وجيين : زيد؟ قمت 

 ال ينفي أن يكون لو أخ غير "زيد أخوك ": أن قولنا : الثاني .  تعريف لالسم "أخوك زيد"و
 ينفي أن يكون لو أخ غير زيد ألنك "أخوك زيد" :ألنك أخبرت بالعام عن الخاص ، و قولنا زيد،

 2"  أخبرت بالخاص عن العام 
إن الذين أجازوا الوجيين و جعموا األمر بالخيار، نظروا إلى مدلول الجممة الكمي العام الذي    

ولم ينظروا إلى المعنى الفرعي "  المنطمق زيد " و "زيد المنطمق ": ينشئو اإلسناد في مثل قولنا
الدقيق الذي يحدث بسبب التقديم والتأخير والذي يجعمنا أمام معنيين مختمفين ، ولقد كاد ابن 

ىي نسبة الخبر إلى المبتدأ وكان ذلك مجيوال قبل : "  في قولو  " حقيقة" الخباز يصل إلى 
فالذي يحدد المبتدأ أو " كان ذلك مجيوال قبل اإلخبار : " ، والسر  وقع في قولو "  اإلخبار 

الخبر في  اعتقادي ىو الِعْمم والجيالة، فما كان معموما لدى السامع فيو مبتدأ ميما كان 
ويعود أمر التقديم ، وما كان مجيوال لدى السامع ىو الخبر ميما كان وضعو  وضعو ،

. والتأخير  إلى أسباب بالغية داللية 
نما "  طفل ذكي":فأنت ال تقول ، ولذلك ال تجد المبتدأ نكرة و الخبر نكرة  في جممة واحدة     وا 

 "قائم " : أّن " أقائم الزيدان ؟"أن في جممة إلى   أميلومن أجل ذلك،  "الطفل ذكي " : تقول 
فمكون " قائم"  أما مسألة عدم وجود عالمة التثنية في الخبر ؛مبتدأ مؤخر: " الزيدان "خبر و 

 " قام الزيدان": المبتدأ وقع بعد الخبر فأغنى ىذا عنيا كما تستغني عنيا مع الفعل فتقول 
                                                 

 105:  م ، ص 2007 ، 2فايز زكي محمد دياب ، دار السالم ، ط  : ح توجيو  الممع ، ت أحمد ابن الخباز ، 1
 107:  ، صنفسو2
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ألن الضمير ، "الزيدان قاما " :  عمى الفعل في قولك " المبتدأ "وتضيفيا عندما يتقدم االسم 
أما عن لغة ، فإذا ذكر استغني عن الضمير لوجود األصل ، ينوب عن اسم محذوف لم يذكر 

 اعتماد يحسن ولذلك  ؛ المذكورة قبمو" الواو " فالفاعل فييا توكيد أو بدل من "أكموني البراغيث "
مصطمح آخر إضافة إلى مصطمح المسند  والمسند إليو لتحديد المبتدأ والخبر في الجممة 

 ومنو التفريق بين الجممة الفعمية والجممة االسمية التي ،االسمية  لمتفريق بين المبتدأ والفاعل 
فإذا كانت الجممة  . المبني والمبني عميو مصطمحوىذا المصطمح ىو، يكون خبرىا جممة فعمية 

ذا كانت مبنية عمى االسم فيي اسمية  ، مبنية عمى فعل فيي فعمية                                                                             وا 
المجيول لدى  والمبنّي عميو ىو ذلك الجزء المعموم من الجممة لدى السامع والمبنّي ىو الجزء

:  وكأنك تجيب عن سؤالين مختمفين من مثل ، السامع 
من الذي كتب الدرس ؟ إذا كنت تسأل عن الفاعل  

وماذا فعل أحمد ؟ إذا كنت تسأل عن الفعل  
 و الجممة فعمية ، والثاني يعرف االسم فجوابو " كتب أحمد الدرس ":األول يعرف الفعل فجوابو

وىو أمر يحدده السياق من جية و التنغيم والنبر من جية   والجممة اسمية ،"أحمد كتب الدرس"
أن السامع قد توّىم : فزيد المنطمق معناىا ؛ ىذا باإلضافة إلى تركيب الجممة وبنائيتيا ؛ أخرى 

       ،" زيد المنطمق وليس الواقف أو الجالس كما اعتقدتَ ":المنطمق شخصا آخر ، فقمت لو 
. نو إبراىيم أو عمر مثالأ معناىا أن السامع قد توىم " المنطمق زيد ": وعندما تقول 
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المعنى من جية  قد ُتحّول- أي الكممة المضغوط عمييا - نقول ىذا بالرغم من أن الّنبر     
إلى أخرى ، وليذا أحسب أننا في حاجة إلى اختراع عالمات أخرى تجعل الصورة المكتوبة 

فبعد الحركات ودورىا في أداء المعنى بالشكل الصحيح ، والمقروءة أقرَب إلى الصورة السمعية 
ونجد أنفسنا اآلن ؛ اخترعت عالمات الوقف من فواصل وعالمات تعجب واستفيام و تنصيص 

في حاجة إلى عالمات أخرى لمتنغيم والنبر ، ألن المقصود في كثير من األحيان لو عالقة 
:       ومن ذلك ما قالوا في المنادى عند قولنا، وىذه النية في حاجة إلى صورة تظيرىا ، بالنية 

       منادى مبني عمى الضم ألنو نكرة مقصودة: فمقد قالوا في األولى ؛  " يا رجاًل " و "يا رجُل " 
ولوال ىذه العالمات ما استطعنا  . الثانية منادى منصوب ألنو نكرة غير مقصودة  "رجال" و

وال ، ال رجُل في الدار في نفي الوحدة : ومنيا أيضا الفرق بين قولنا ؛ التفريق بين ىذه وتمك 
. رجَل في الدار لنفي الجنس  

 و الفرق بينو " المنطمق زيد"و أّما قولنا "  يقول الجرجاني متحدثا عن ىذه الفروق في الخبر 
ن كنت ترى في الظاىر أنيما سواء من ،  " زيد المنطمق":وبين أن تقول  فالقول في ذلك أنك وا 

فميس األمر كذلك بل بين ، حيث كان الغرض في الحالين إثبات انطالق قد سبق العمم بو لزيد 
    1"الكالم فصل ظاىر 

 فأنت في حديث انطالق كان ، وعرف "زيد المنطمق  " أنك إذا قمت: وبيانو : " ويضيف   
 وليس كذلك إذا قدمت المنطمق [...]السامع  كونو ، إال أنو لم يعمم أمن زيد كان أم عمرو؟ 

بل يكون المعنى حينئذ عمى أنك رأيت إنسانا  ينطمق بالبعد منك ، ،  "المنطمق  زيد ": فقمت 
 2"فمم تثبتو ولم تعمم أزيد ىو أم عمرو 

والتقديم والتأخير في الخبر المثبت إذا  عمْدت إلى الذي أردت أن تحدث عنو بفعل فقدمت ذكره 
 اقتضى ذلك أن يكون " أنت فعمت " و " أنا فعمت" أو " زيد قد فعل  ":ثم بني الفعل عميو مثل

: إال أن المعنى في ىذا القصد يقسم قسمين ، القصد إلى الفاعل 
وىو أن يكون الفعل فعال قد أردت أن تنص فيو عمى واحد فتجعمو لو ، وتزعم : قسم جمي - 1

 3.أنو فاعمو دون واحد  آخر ، أو دون كل أحد 
                                                 

  186: ص محمود شاكر :حالجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، ت1
 186: ص نفسو ،2
  163 :صاأليوبي : تح الدالئل ، الجرجاني  3
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أن ال يكون القصد إلى الفاعل عمى ىذا المعنى ، ولكن عمى أنك أردت أن : قسم ثان - 2
تحقق عمى السامع أنو قد  فعل ، وتمنعو من الشك ومثل لذلك بالبيت  

 1ُىُم ُيْفرشون المِّْبَد كلَّ ِطــــــــــــــــــِمرٍَّة       و َأْجَرَد َسبَّاٍح يبـُـــــــــــــــــــذُّ المَغاِلبـــــــَــــــــــــــا
نما أراد أن يصفيم بأنيم فرسان  ... إذ لم يرد أن يدعي ليم ىذه الصفة دعوى من ينفرد بيا  وا 

  2"يمتيدون صيوات الخيل
:  ومن ذلك أيضا قول الشاعر 

 3ُضو        عمى وْجِيو من الدَِّماِء َسَبائبَبيْ ُىْم َيضِربون الكبَش َيْبُرُق 
ألنو يصبح مثل ،وفائدة ىذا التقديم أّن اإلعالم بالشيء بغتة ليس مثل إعالمك بو بعد التنبيو 

التكرير و التأكيد واإلحكام  وألن الشيء إذا أضمر ثم فسر ، كان ذلك أفخم لو من أن يذكر 
  وىذا النوع من التأكيد يجيء فيما سبق فيو إنكار من منكر ، أو يجيء . 4"من غير َتْقِدَمة 

َذا َجاُءوُكْم َقاُلوا َآَمنَّا َوَقْد َدَخُموا :فيما اعترض فيو شك  أو في تكذيب مدع كقولو تعالى ﴿َواِ 
  5َقْد َخَرُجوا ِبِو َوالمَُّو َأْعَمُم ِبَما َكاُنوا َيْكُتُموَن ﴾  َوُىمْ ِباْلُكْفرِ 

﴿َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِو َآِلَيًة اَل َيْخُمُقوَن َشْيًئا : أو في ما  القياس في مثمو أن ال يكون كقولو تعالى
وكذلك في كل شيء كان خبرا عمى خالف العادة ، وعما يستغرب من األمر  .6 ُيْخَمُقوَن ﴾ َوُىمْ 

                    7. ، ومما يحسن ذلك فيو و يكثر، الوعد والضمان ،و يكثر في المدح 
 في سياق االستفيام- ب
:  االستفيام باليمز مع الفعل الماضي- 1

     معنى  إذ أّن لكل تقديم أو تأخير، يقسم التقديم والتأخيرقسمين مفيد وغير مفيد  أنمن الخطأ
 فبدأت بالفعل ، كان الشك " أ فعمت؟ "ال يكون في غيره ومن ذلك االستفيام باليمزة فإذا قمت 

                                                 
     ، م2000: ، ت 1ابن عبد ا الميثي ، البيت مذكور في ديوان الحماسة لمتبريزي ، عالم الكتب بيروت ، ط  المعذل  1
4 /136.  
  129: ص ، محمود شاكر :حالجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، ت 2
  .419م ، ص 1920: المفضل الضبي ، ديوان المفضميات ،بشرح األنباري ، مطبعة اليسوعيين بيروت ،د ط ، ت  3
 132:ص  ، محمود شاكر :حالجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، ت 4
 61 المائدة 5
 3 الفرقان 6
 132:  ، ص محمود شاكر :حالجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، ت 7
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ذا قمت   وبدأت  "أ أنت فعمت ؟" في الفعل نفسو وكان الغرض أن َنعَمم وجوده من عدمو ، وا 
 1.باالسم كان الشك في الفاعل من ىو ، وكان التردد فيو

  :تقديم المسند إليو مع االستفيام التقريري و اإلنكاري - 2
 أ أنت فعمت ": ومنو أيضا تقديم المسند إليو مع االستفيام التقريري واإلنكاري فإذا قمت     
َقاُلوا َأَأْنَت  ﴿ كان غرضك أن تقرره بأنو الفاعل، ومثالو قولو تعالى عمى لسان النمرود  "ذاك؟

فالفعل قد وقع ال جدال فيو، ولكنيم  طمبوا منو أن يقر بأنو    .2َفَعْمَت َىَذا ِبَآِلَيِتَنا َيا ِإْبَراِىيُم ﴾
واعمم أن اليمزة في ما ذكرنا ، تقرير بفعل قد كان ، " يقول الجرجاني معمقا عمى ىذا . الفاعل 

نكار لو لما كان ، وتوبيخ لفاعمو عميو   .3"وا 
﴿ َأَفَأْصَفاُكْم َربُُّكْم ِباْلَبِنيَن :واليمزة قد تكون إلنكار أن يكون الفعل قد كان من أصمو كقولو تعالى

 4 َواتََّخَذ ِمَن اْلَماَلِئَكِة ِإَناثًا ِإنَُّكْم َلَتُقوُلوَن َقْواًل َعِظيًما ﴾
التقديم و التأخير في االسم و المضارع مع االستفيام   - 3
 كان المعنى "أتفعل؟ "  فإذا قمت " أ أنت تفعل؟ " و " أتفعل ؟"وذلك في الفرق بين قولنا    

كنت كمن يوىم أنو ال يعمم بالحقيقة أن الفعل كائن  عمى أنك تريد أن تقرره بفعل ىو يفعمو ، و
ذا قمت   كان المعنى عمى أنك تريد أن تقرره بأنو الفاعل وكان أمر الفعل في " أأنت تفعل "وا 

وجوده ظاىرا ، وبحيث ال يحتاج إلى اإلقرار بأنو كائن، ىذا إذا أردت الحال فالمعنى شبيو بما 
. مضى في الماضي 

 المستقبل كان المعنى إذا بدأت بالفعل عمى أنك تعمد باإلنكار إلى " تفعل " ـ أما إذا أردت ب
: الفعل نفسو و تزعم أنو ال يكون أو أنو ال ينبغي أن يكون ومثالو قول الشاعر 

 5            أ َيْقُتُمني و الَمْشَرفيُّ ُمضاِجعي         وَمْسُنوَنة زْرٌق كأْنياب أْغوالِ 
نكار أن يقدر عمى ذلك ويستطيعو  وفي .  فيذا تكذيب من الشاعر  إلنسان تيدده بالقتل ، وا 

 كنت وجيت اإلنكار إلى " أأنت تفعل "ذلك توجو باإلنكار نحو الفعل ، فإن بدأت باالسم فقمت 
 6 ."نفس المذكور 

                                                 
 134:  محمود شاكر ، ص  : ح ت ينظر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز ،1
 62األنبياء  2
  153: األيوبي ، ص ياسين   : حت ، الدالئل ، الجرجاني3
 40اإلسراء  4
  .  125 م ، ص 2004: ، ت 5 امرؤ القيس ، الديوان ،دار الكتب العممية بيروت ، ط 5
 154: ، ص األيوبي  ياسين   : حت ، الدالئل ، الجرجاني6
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 االستفيام عمى سبيل التشبيو و التمثيل - 4
 :وىناك استفيام آخر يقدم فيو االسم وغرضو التشبيو والتمثيل من أجل اإلنكار كقولو تعالى    

مَّ َأْو َتْيِدي اْلُعْمَي َوَمْن َكاَن ِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن ﴾ إذ ليس إسماع الصم مما . 1﴿ َأَفَأْنَت ُتْسِمُع الصُّ
: 2يدعيو أحد ، فيكون ذلك لإلنكار، و إنما المعنى فيو التمثيل و التشبيو ، ومنو قول الشاعر

 3            فَدِع الوعيَد فما َوعيُدك َضائري        أطنيُن َأْجنحِة الذُّباِب َتِضيُر ؟
: تقديم المفعول عمى الفعل  مع االستفيام  - 5
وكحال تقديم االسم الفاعل ، يكون تقديم االسم المفعول ويكون االستفيام أيضا    

وقولو 4  المَِّو َأتَِّخُذ َوِليِّا﴾ أَأ َأيْيرَأ ﴿ ُقلْ :  ومنو قولو تعالى  " أزيدا تضرب؟ ":لإلنكار،كقولك
 5 ِمنَّا َواِحًدا َنتَِّبُعُو ِإنَّا ِإًذا َلِفي َضاَلٍل َوُسُعٍر﴾أَأبَأشَأًرا﴿ َفَقاُلوا :تعالى

 " أزيدا تضرب ؟" لفعل لم يكن، ولمتوضيح أن في جممة " يفعل "وىذا النوع يكون فيو الفعل 
بمعنى أنك . أنك ال تستطيع أصال أن تفعل ، فالضرب لم يكن، و يتوقع المتكمم أنو لن يكون 

يقوليا لممخاطب استغرابا واستبعادا ومثمو قولو ، ال تستطيع ضربو لعمم المتكمم بقوتو وشجاعتو 
. فالرسول لم يتخذ غير ا وليا أصال . 6 المَِّو َأتَِّخُذ َوِليِّا﴾أَأ َأيْيرَأ ﴿ ُقْل : تعالى

وعميو ، لفعل موجود  [يفعل ]أن يكون الفعل المضارع : ىذا ىو النوع األول ؛ أما النوع الثاني 
كما يحدث مع الماضي أو يفيد ، يكون تقديم االسم يفيد الطمب من الفاعل أن ُيِقرَّ أنو الفاعل 

أن تجيء إلى الرجل يبغي ويظمم " ومثال األول كما ذكر الجرجاني  .اإلنكار أن يكون الفاعل 
أ أنت تجيء إلى الضعيف  فتغصب مالو؟ : فتقول لو 

َيْقِسُموَن َرْحَمَة َربَِّك َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُيْم َمِعيَشَتُيْم  أَأُىمْي  ﴿: قولو تعالى " اإلنكاري "ومثال الثاني 
ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُيْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُيْم َبْعًضا ُسْخِريِّا َوَرْحَمُة َربَِّك 

 8  " 7َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعون﴾
                                                 

 40الزخرف 1
 157:  ص األيوبي ، ياسين   : حت ، الدالئل ، الجرجاني2
 م 1997: ، ت 3بن أبي عيينة عبد ا ابن محمد وىو شاعر عباسي ذكره المبرد في الكامل ،مؤسسة الرسالة ، ط البيت ال3

  .549، ص 
 14األنعام  4
 24القمر  5
 14األنعام  6
 32الزخرف  7
 159: األيوبي ،ص  : ح الدالئل، ت الجرجانيينظر 8
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التقديم و التأخير مع النفي  - ج 
: تقديم الفعل و االسم بعد النفي  – 1
 كنت نفيت " ما فعمت ":فإن قمت  ." ما أنا فعمت " و " ما فعمت "ومنو الفرق بين قولنا    

ذا قمت  .   ،كنت نفيت عنك فعال ثبت أنو وقع " ما أنا فعمت": عنك فعال لم يثبت أنو وقع وا 
وال يصح ذلك في . " ما قمت ىذا ، وال قالو أحد من الناس ": ففي األولى تستطيع أن تقول 

 فإن قمت " ما أنا قمت ىذا ، وال قالو أحد من الناس ": إذ ال يجوز أن تقول ، الجممة الثانية 
 ما أنا كسرتو وال ": تكون مناقضا لنفسك، كمن اتيم بكسر الزجاج مثال والزجاج مكسور وتقول 

 1. إذا كان قد ثبت أنو كسر بفعل فاعل "أحد غيري 
 :   تقديم المفعول المنفي – 2
والفرق بينيما ىو أن األولى  . " ضربت زيدا ما " و " ما ضربت زيدا "وشبيو بو  الفرق بين    

ولم . نك قد نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك عمى زيد أكان معناىا  ، التي قدِّم فييا الفعل 
.  ، وتركتو مبيما محتمال اتذكر نفيا لمفعل  لغيرك ، أو إثبات

أما الجممة الثانية التي قدم فييا المفعول ، فتدل عمى أنك أوقعت ضربا عمى إنسان ، السامع 
.    ظنو زيدا ، فنفيت أن يكون إياه ، ولم تنف أن يكون الضرب قد وقع منك عمى غيره 

 و ال يجوز ذلك في " ما ضربت زيدا وال أحدا من الناس ":فميذا يجوز في األولى أن تقول 
كما يجوز . كان الكالم فاسدا ، ما زيدا ضربت وال أحدا من الناس : فإن قمت . الجممة الثانية 

 بنفي الضرب و إثبات الضد ولكن ال يمكن " ما ضربت زيدا لكني أكرمتو"في األولى أن تقول 
ألنك لست مترددا بين أمرين بل بين شخصين لذلك  ." ما زيدا ضربت لكني أكرمتو :"أن تقول 

 . 2"  ما زيدا ضربت لكن عمرا "يمكنك أن تقول في الثانية 
وجدير بالذكر أن االستفيام و النفي يتساويان في حال التقديم مع الخبر المثبت ، أي أن    

 ، كان " زيد قد فعل ـ و أنا قد فعمت ـ و أنت فعمت ": اإلنشاء يتساوى مع الخبر فإن قمت
جمي : القصد من ذلك إبراز الفاعل ، و ىذا القصد كما يرى الجرجاني ينقسم إلى قسمين األول 

بإثبات االنفراد لو بذلك   ، وىو أن يكون الفعل فعال قد أردت أن ينص فيو عمى واحد دون غيره
.  وترد عمى من زَعم أّن ذلك كان من غيره 

                                                 
  160:  ، صالسابق ينظر 1
  162:، ص نفسو 2

 



81 

 

 أن تحقق  إلى الفاعل عمى ىذا المعنى ، ولكن عمى أنك أردتقصدال ن ال يكونأ:  والثاني 
 تريد "أنت فعمت ذلك ": وتمنعو من الشك أو اإلنكار فتقول  لو مثال، عمى السامع أنو قد فعل 

كما تمنعو من الشك والتردد إذا كان ، وتمنعو من اإلنكار ، أن تعممو بأنك متحقق مما تقول 
 1 " فالن أخذ الحقيبة": األمر يتعمق بغيره فتقول مثال 

 مسندا إلييما   "  ير" و " مثل "تقديم - د 
:  يرى الجرجاني أن تقديم مثل و غير في بعض المواضع كاألمر الالزم ومن ذلك قول الشاعر 

 2                ِمثُمك ُيثني الُمْزَن عن َصْوبو            وَيْستِردُّ الدمَع من َغْرِبو 
سيمو و انياللو من العين ومثمو : وغرب الدمع  االنصباب ،: السحاب ،  و الصوب : والمزن 

 يريد القيد " ألحممّنك عمى األدىم ": قول أحدىم رادا عمى الحجاج عندما ىدده الحجاج قائال 
ال يقصد بيا شخصا آخر :  فكممة مثل " ومثل األمير يحمل عمى األدىم واألشيب ": فقال لو 

فاألمير إذن يستطيع أن ، و إنما يقصد بيا أن كل من لو صفة األمير يستطيع أن يفعل ذلك  
 فأنت ال تريد " غيري يفعل ذلك ":  فتقول مثال "غير"وىذا الحكم ينطبق عمى  .يفعل ذلك 

نما تريد أن تقول     3."إني ال أفعل ذلك أو لست ممن يفعمو : شخصا معينا وا 
تقديم النكرة عمى الفعل أو العكس  - ه 
ومن ، تغير المعنى بتقديم النكرة عمى الفعل وتأخيرىا ، ومن الفروق التي ينبغي أن تعمم    

فاألول سؤال عن المجيء ، أي " أرجل جاءك ؟ " و " أجاءك رجل ؟ ": ذلك الفرق بين قولنا
ىل حدث : سؤال عن الفعل ، و الثاني سؤال عن االسم ، و يكون المعنى بذلك في األولى 

       سؤال عن جنس الذي قام بالفعل، فالفعل قد وقع : مجيء من أحد الرجال ؟ وفي الثاني
.  لكنو ال يعمم ىل وقع من رجل أو امرأة ،والسائل يدرك ذلك

 قصدت أن الذي " رجل جاءني ":وما يقال في حالة االستفيام يقال في حالة الخبر ، فإذا قمت 
    .ردا عمى من عمم أن المجيء وقع وال يدري من امرأة وقع أم رجل ، جاءك رجل ال امرأة 

 4. بتقديم الفعل ، فتقولو لمن ال يعمم بالفعل أصال وال يدري بأنو وقع" جاءني رجل ":أما قولك 
                                                 

  وما بعدىا162:  ، ص السابق 1
 559 م ، ص 1983 المتنبي ، الديوان ، دار بيروت لمطباعة و النشر ، د ط ، ت 2
 171- 170/ األيوبي ، ص:  الدالئل،ت الجرجاني ،ينظر 3
 173:  ، صنفسو 4
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     : وقد وردت مثل ىذه اإلشارة في كتاب سيبويو عندما تحدث عن الفاعل النكرة في قولو    
؛ أي أتاك أكثر من ذلك ،  يريد واحدا في العدد ال اثنين ، فيقال ما أتاك رجل ،أتاني رجل  "

   1" [ ...]أي امرأة أتتك ، أتاني رجل ال امرأة ، فيقال ما أتاك رجل : أو يقول 
وىو  والذي يالحظ أن سيبويو ذكر وجيا واحدا من الجممة ولم يذكر الوجو الثاني وداللتو ،  

 2"تقديم النكرة بقولنا رجل أتاني
: ويرى الجرجاني أن تقديم الفاعل عموما تقتضيو مقامات مختمفة ىي 

نَّ ِمْنُيْم َلَفِريًقا َيْمُووَن َأْلِسَنَتُيْم ِباْلِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه ِمَن  ﴿كقولو تعالى: مقام اإلنكار و النفي - 1 َواِ 
اْلِكَتاِب َوَما ُىَو ِمَن اْلِكَتاِب َوَيُقوُلوَن ُىَو ِمْن ِعْنِد المَِّو َوَما ُىَو ِمْن ِعْنِد المَِّو َوَيُقوُلوَن َعَمى المَِّو 

 3 َيْعَمُموَن ﴾ َوُىمْ  اْلَكِذبَ 
فتقول ليذا " كأنك ال تعمم ما صنع فالن : " كأنك يقال لك : مقام الشك و االعتراض - 2

"  أعمم ، ولكني أداريو أنا ": الشاك المعترض 
َذا َجاُءوُكْم َقاُلوا َآَمنَّا َوَقْد َدَخُموا ِباْلُكْفرِ كقولو تعالى: مقام تكذيب المدعي - 3  َقْد َخَرُجوا  َوُىمْ ﴿ َواِ 
 4 ﴾ ِبوِ 
﴿ َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِو َآِلَيًة اَل َيْخُمُقوَن َشْيًئا : كقولو تعالى : مقام ما كان القياس فيو أال يكون - 4

 5 ُيْخَمُقوَن﴾ َوُىمْ 
  أضمن لك حقك أنا "مقام الوعد و الضمان إلزالة الشك و التردد عن السامع فتقول مثال - 5

.  تقوليا لعامل أو بائع مع خصم لو ال يثق فيو "وأجرك 
   6" تعطي الجزيل أنت ": كقول بعضيم : مقام المدح و الفخر  - 6

وىي أن كثيرا من التعميالت التي جاءت في مبحث  وتبقى كممة نختم بيا ىذا المبحث،   
تبقى محل اجتياد ونظر بين العمماء ، وال أحد بمقدوره أن ، التقديم والتأخير ودالالتو كما رأينا 

ـ عمى طريقة  يجزم أو يقطع في كثير من مسائمو ، لذا ينبغي الحذر والتييب من اإلفراط فيو
. منيج السمف 

                                                 
 55 /1 م ،1988 ، ت 3عبد السالم ىارون ، مكتبة الخانجي بالقاىرة  ،ط  : حالكتاب ـ ت، ـ سيبويو1
 74:  ، ص 2008 ، ت 1ينظر دلخوش جار ا حسين ، الثنائيات  المغايرة، دار دجمة ـ ط 2
 78آل عمران  3
 61المائدة  4
 3الفرقان  5
 71- 70/ ينظر دلخوش ،  الثنائيات ، ص 6
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 الحذف  دالالت: المبحث الثالث
  ىو باب دقيق المسمك لطيف المأخذ عجيب األمر شبيو بالسحر :" قال عنو الجرجاني    

فإنك ترى بو ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن اإلفادة  أزيد لئلفادة ، وتجدك أنطَق 
  ما تكون إذا لم تنطق ، وأتمَّ ما تكون بيانا إذا لم تُِبن ، وىذه جممة قد تنكرىا حتى تخبر 

 . 1"وتدفعيا حتى تنظر 
لذىاب  الذىن في كلِّ مذىب  ومنيا التفخيم واإلعظام ،، وقد ذكر الزركشي بعض فوائده 

وتشّوقو إلى ما ىو المراد  فيرجع قاصرا عن إدراكو ، فعند ذلك يعظم شأنو ، ويعمو في النفس 
  2"مكانو 

 3"  ومنيا طمب اإليجاز [...]ومنيا زيادة لذة ِبسبب استنباط الذىن لممحذوف 
 وىو أقسام أوصميا الزركشي  إلى ؛لو أسباب و أدلة و شروط   وكما أن لممحذوف فوائد ،

ثمانية أقسام ، و الحذف يكون في المبتدأ ،والخبر ،والفاعل، والمضاف ،والمضاف إليو ، 
   والصفة  وفي الموصوف ،،وفي الجار و المجرور،  وفي الحرف الجار فقط  وفييما معا ،

والمعطوف والمعطوف عميو، والمبدل منو ، والموصول، و المخصوص بالمدح مع نعم  وحذف 
وجواب القسم،  ، وجوابو ، والشرط الضمير المنصوب المتصل، والمفعول، والحال ،والمنادى  ،

 4" وحذف القول، وحذف الفعل ومنو اإليجاز ، وحذف الجممة 
حذف المبتدأ  - 1
لمحذف لينّبو عمى صحة ما أشار إليو ، ويقيم " وقد بدأ الجرجاني ىذا الفصل بعرض أمثمة    

:  و منيا بيتان لعمر بن ربيعة يقول فييما .الحجة بذلك عميو
ْيَقل الَخَملَ ــــىل تعرف اليوَم رْسَم الدار و الَطلَ    5اَل            َكَما َعَرْفَت بَجْفن الصَّ

 داٌر لمـــروَة إذ أىــــــــــمي و أىــــــميـــــــــــــــــــــــــُم           بالَكاِنِسّية نرعى المـــــْيَو و الَلــــَزلَ 
: ، وبيتان آخران ينسبان إليو وليسا في ديوانو ىما  [تمك  ]بحذف المبتدأ  [تمك دار ]و التقدير 

اعتاَد قمُبك من ليمى عوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُده            وىاج أىواَءك الَمْكنونَة الطمـــــــــــُل 
ـــــُل ـــَرْبــــــــــــٌع َقواٌء أذاَع الُمْعِصــــــــــــــــــراِت بــــو            وكّل َحْيراَن َماُؤه  َخِضـــــــــــــــــــــــ

                                                 
  177: األيوبي ، ص  : حالدالئل ،ت الجرجاني ، 1
 104 /3  ،1980 ،ت3دار الفكر ط، محمد أبو الفضل إبراىيم:تح البرىان  الزركشي ،  2
  105 / 3، نفسو 3
  وما بعدىا 259/  2 وما بعدىا ، و ابن ىشام ، ملني المبيب ، 104/ ، 3ينظر الزركشي ، البرىان  4
  222:  م ، ص 1934: ، ت 1 عمر بن أبي الربيعة ، الديوان ، المطبعة الوطنية بيروت ، ط 5
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 بدل من " الربع  "ولم يحمل البيت عمى أن:  رحمو ا 1 قال شيخنا [...]: " قال الجرجاني   
فأما الشيء من ، والشيء يبدل مما ىو مثمو أو أكثر منو ،  ألن الربع أكثر من الطمل "الطمل" 

أقل منو ، ففاسٌد ال يتصور ، وىذه طريقة مستمّرة ليم إذا ذكروا الديار والمنازل ، وكما 
:      كما ىو في بيت ذي الرمة 2يضمرون المبتدأ فيرفعون، فقد يضمرون الفعل فينصبون 

 3دياَر ميَّة إذ َميٌّي ُتَساِعفُــــــــــــــــــــنا               وال َيرى ِمْثَميا ُعْجم و ال عربُ  
: يقول الجرجاني بعدما يذكر ىذين البيتين  و

 4سريـعِ بوليس إلى داعي الندي   ه            ـَــــسريٌع إلى ابن العمِّ يمِطم وجو 
 عِ ـــــــــــيـِضـــولــــــيس لما في بيتو ِبمُ          نو    ــحريٌص عمى الدنيا ُمِضيٌع لدي         

فتأمل اآلن ىذه األبيات كميا ،واسَتْقرىا واحدا واحدا ، وانظر إلى موقعيا في نفسك والى ما  " 
تجده من المطف والظرف ، إذا أنت مررت بموضع الحذف منيا ، ثم قمبت النفس عما تجد 
وألطفت النظر فيما تحس بو ، ثم تكمف أن ترّد ما حَذَف الشاعر ، وأن تخرجو إلى لفظك  

  وُتوّقعو في سمعك ،  فإنك تعمم أن الذي قمُت كما قمُت، وأن ُربَّ حذف ىو قبلدة الجيد 
 . 5"  وقاعدة التجويد 

وان أردت ما ىو أصدق في ذلك شيادة ، وأدل داللة فانظر إلى قول عبد ا بن : " ثم يضيف 
:    الزبير يذكر غريما لو قد ألح عميو 

 6 ُيحاِوُلو قبل اعتراِض الشَّواغلِ    عَرْضُت عمى زيد ليأخَذ َبعَض ما        
 ــــــــــلِ ـــــ وقال َتَعّمْم أنَّني غيُر فاعـــ ــــــــُره          ــَفَدبَّ دبيَب البلل يألم َظْيــــــــــــ          
 ــــــــــاِولِ ــــــو أخرج أنيابا لو كالَمعــ ـو           ــــداِسُع نفِســـــ: تثائب حتى قمت           

أي حسبتو من شدة ، حتى قمت ىو داسع نفسو : األصل : " ويعمق عمى ىذه األبيات بقولو 
التثاؤب  ومما بو من  الجيد يقذف  نفسو من جوفو ، ويخرجيا من صدره ، كما يدسع  البعير 

                                                 
 محمود شاكر ـ حدالئل اإلعجاز،تالجرجاني : ينظر . يعني الشيخ أبا الحسن الفارسي ، ابن أخت الشيخ أبي عمي الفارسي  1

 147:م،ص1992 ت ،3دار المدني جدة ـ ط
 147-146/ م ، ص1992 ، ت 3محمود شاكر ـ دار المدني جدة ـ ط  : حعبد القاىر الجرجاني، دالئل اإلعجاز ،  ت 2
  .11:  م ، ص 1995:  ، ت 1 ذو الرمة ، الديوان ، دار الكتب العممية بيروت ، ط 3
  .182:   كما ذكر األيوبي في تحقيق دالئل اإلعجاز ، ص 242/ 3 األقيشر األسدي و البيتان في معاىد التنصيص ،4
 182: ياسين األيوبي ، ص : ح دالئل اإلعجاز، ت الجرجاني ،5
 كما جاء في 241 / 14عبد ا بن الزبير نظميا في غريم لو ألح عميو في دين وقد ذكرت في األغاني ،  ىذه األبيات ل6

 تحقيق دالئل اإلعجاز لؤليوبي 
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ِجّرتو ، ثم إنك ترى َنْصَبة الكبلم وىيئتو ، تروم منك أن تنسى ىذا المبتدأ ، أو تباعده عن 
وىمك ، و تجتيد أن ال يدور في خمدك ، وال يعرض لخاطرك ، وتراك كأنك تتوقاه توقي الشيء 

  1" يكره مكانو والثقيل يخشى ىجومو 
ويبلحظ ىنا أن شأن الجرجاني مع الحذف اختمف عن شأنو مع التقديم والتأخير ففي حين    

أنو لجأ إلى التحميل الذي اقترب من التقعيد في التقديم والتأخير نجده ىنا في الحذف ، يمجأ إلى 
. وعميو ال يمكن االحتكام إليو دائما ، الذوق الذي يتفاوت فيو الناس 

والدارس لكتب عبد القاىر وخاصة الدالئل واألسرار يبلحظ أنو اعتمد أساسين متبلزمين في 
. ال يمكن االستلناء عن أحدىما إذ ولقد أوالىما عناية كبيرة ، أعمالو ىما القاعدة  والذوق 

 وحينما ظير عبد [...]" الجرجاني القاىريقول أحمد مطموب متحدثا عن القاعدة عند عبد   
القاىر َأْوالىا أىمية كبيرة وحاول أن يضعيا وضعا دقيقا ، وأن يحدد معانييا بحيث تكون 
 أما 2" التعريفات جامعة مانعة ، وكان يرى أنو ينبلي أن تكون ىناك قوانين عقمية تضبط العمم 

ولم تكن عناية عبد القاىر بالقواعد     : " عن اىتمام عبد القاىر بالذوق فيقول أحمد مطموب 
نما اتخذ من الذوق مقياسا ُمِيّما ، فيو حينما يعّمق عمى النصوص أو يحمميا  واألصول وحدىا وا 
يركن إليو في إدراك الببلغة والوقوف  عمى أسرار الجمال ،بل يكرر دائما أن من ال ذوق لو لن 

نما تتعمق بأمور  يدرك تمك األسرار وذلك الجمال ، ألن المسألة ال تتصل بالصحة والخطأ وا 
 3" أبعد من ذلك ، أمور ىي من جنس اإلحساس و الشعور 

:  التي تحدث عنيا اآلمدي يقول إحسان عباس " البلتعميل  "ويبدو أننا  وصمنا إلى منطقة
براز دور الناقد الكفؤ الذي يجب أن يصلي اآلخرون إلى حكمو سواء استطاع التعميل [ ...]" وا 

أولم يستطع ، وىذا ما جر إلى القول بأن في الشعر مجاال يدركو الناقد بالطبيعة التي ُوِىَبيا 
    4"دون غيره ، وبيذه الطبيعة يحكم عمى ماال يستطيع أن يورد فيو عمة واضحة 

والفرق أن منطقة البلتعميل  عند اآلمدي أوسع منيا عند الجرجاني ألن ىذا األخير حاول 
  .التعميل و أحيانا التقعيد ما أمكنو إلى ذلك سبيل

                                                 
  182: ياسين األيوبي ، ص  : ح دالئل اإلعجاز، ت الجرجاني ،1
 201: م ، ص 1973 بيروت ، ت 1أحمد مطموب ،عبد القاىر الجرجاني ببلغتو ونقده ، ط  2
  .205: نفسو ، ص  3
 338:  م ، ص 1983 ، ت 4تاريخ النقد األدبي عند العرب ، دار الثقافة بيروت ، ط  إحسان عباس ، 4
 

 



86 

 

  : حذف المفعول به - 2
والمطائف  ضرورية عند الجرجاني ألّن الحاجة إلييا أمس- خاصة -  معرفة حذف المفعول   

فييا أكثر ، وىذه المطائف تتنوع بتنوع الجممة ، وكّل جممة كما ذكرنا آنفا مرتبطة بالمتكمم 
 وقع " أو  " كان ضرٌب " نا وقول" َضَرَب زيٌد " ناففرق بين قول.وغرضو والسياق الذي تقال فيو 

أما الثاني فبل يعنينا إال وقوع ،  فاألول يعني وقوع الضرب من زيد " حدث ضرٌب "  أو"ضرٌب 
 "ضرب زيٌد ُعمرَ ": أو أننا نجيل فاعمو فمم نذكره ، وىذا كمو يختمف عن قولنا ، الضرب 

وغرضك ىنا أن تبين وقوعو من األول عمى الثاني ، فاألمر إذن يتعمق بأغراض الناس 
 .وباختبلف األغراض تختمف التعابير 

فالناس قد يذكرون األفعال تارة و مرادىم أن يقتصروا عمى إثبات المعاني التي اشتقت منيا " 
لمفاعمين ،  من غير أن يتعرضوا لذكر َمْفعوِلين ، فإذا كان كذلك كان الفعل المتعدي كلير 

    1" المتعدي 
ىو يعطي و ُيجزل  :  فبلن يُحل و يعقد  ، و يأمر و ينيى ،ويضر و ينفع  و يقال ":يقال 

المعنى كما يقول الجرجاني ، في جميع ذلك ، عمى إثبات المعنى في ؛  "وُيقري و ُيضّيف 
﴿ ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن : قولو تعالى  نفسو في الشيء عمى اإلطبلق وعمى الجممة ومثالو

عمى اإلطبلق و لو ُذكر المفعول بو . 2 ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَباِب ﴾ َيْعَمُمونَ  َوالَِّذيَن اَل َيْعَمُمونَ 
 ىل يستوي الذين يعممون النحو والذين ال ":ألفاد التخصيص  والحظ الفرق بينو وبين قولنا 

 فالمفعول بو أفاد أن المباينة تخص العارفين بالنحو وغير العارفين بو ، ال مطمق العمم "يعممونو
 3 ﴾َأْحَيا وَ  َأَماتَ  َوَأنَُّو ُىوَ َأْبَكى وَ  َأْضَحكَ ﴿َوَأنَُّو ُىوَ : والمعرفة ، ومثل  ذلك في قولو تعالى
بكاء لمن شاء عمى إطبلق ، فيو إضحاك لمن شاء عمى اإلطبلق  . ومثمو اإلماتة واإلحياء ، وا 

. وىذا النوع من األفعال ، ال يكون لو مفعول يمكن الوصول إليو 
وىو الذي يكون لو مفعول مقصود ، َقْصُده معموم ، إال أنَّو يحذف من المفظ  :أما النوع الثاني 

:  لدليل الحال عميو فيو ينقسم إلى قسمين 
أصليت إليو وىم يريدون  أذني ، و أغضيت عميو  : جميٌّي ال صنعة فيو كقوليم  -1

جفني  : والمعنى 

                                                 
 184: األيوبي ،ص : حالدالئل ، ت الجرجاني ، 1
 9 الزمر 2
 44 – 43/  النجم 3
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 :خفيٌّي تدخمو الصنعة وىو أنواع  -2
أن تذكر الفعل وفي نفسك لو مفعول مخصوص قد ُعِمَم مكانو لشيرتو أو لدليل حال –  أ 

 : إال أنك  تُْنِسيو نفسك  وُتْخفيو ، ومثالو قول البحتري ، عميو 
 1                 َشْجو ُحساده وغيُظ عداه            أن يرى ُمبصٌر وَيسمع  واع 

المعنى ، أن يرى مبصر محاسنو ويسمع واع أخباره و أوصافو ،ولكنَّك تْعَمم عمى ذلك  أنَّو " 
  2"كان يسرق عمم ذلك من نفسو ويدفع صورتو عن وىمو 

، وفي العبارة من المباللة التي تناسب مقام المدح ما فييا  فيكفي أن يكون الرائي مبصرا 
وأن محامده مما ال تخطئو األذن ، ، ألن محاسنو مما ال تخطئو العين ؛ ويكون السامع واعيا 

النوع من ىذا ؛ وفبل داعي لذكر المفعول وىو من الشيرة التي تجعمو في غنى عن الذكر 
. الحذف يفيد اإلطبلق الذي يتناسب مع المباللة في المدح 

أن يكون معك مفعول معموم مقصود، َقْصُده قد ُعِمَم أنَّو ليس لمفعل الذي ذكرت َمفعوٌل – ب 
إال أنك تطرحو وتتناساه ، وتدعو يمزم ضمير ، بدليل الحال أو ما سبق من الكبلم ، سواه 

وذلك اللرض أن تتوفر العناية عمى إثبات الفعل لمفاعل ؛ للرض غير الذي مضى ، النفس 
 3" وتخمص لو  وتنصرف بجممتيا وكما ىي إليو 

: يقول عمرو بن معدي كرب 
                                                        4               فمو أّن قومي أنَطقتني رماُحيم          نطقُت ولكّن الرِّماَح أجّرت

 قطعت لسانو عن القول ألنيا لم تفعل شيئا ُيذكر في الحرب فيمدح، وحذف " أجرَّت"معنىو
ولو ذكره لجعل صفة ىذه الرماح أنيا قاطعة لمسانو ىو دون ، المفعول وىو ياء المتكمم أبمغ 

وىذا اللرض ليس مقصودا بل المقصود أن من صفتيا اإلجرار، أي أن اإلجرار صفة ، غيره 
 ثابتة ليا لذا ىي أجّرتو و أجرت غيره أيضا ،فقد يذكر الفعل كثيرا واللرض منو ذكر المفعول

نما اإلنكار ، أضربت زيدا ؟ فاإلنكار ليس واقعا لكون الضرب قد وقع : ومثالو أنك تقول  وا 
لكونو واقعا عمى زيد، وىو ال يريد ذلك بل يريد ذكر الفعل ال ذكر المفعول ، ولكي ال يظن 

  5حذف المفعول بو من أجل أن يقع المقصود عمى الفعل  وىو اإلجرار ، السامع ىذا 
                                                 

  .1244 / 1 ، د ت ، 3 البحتري ، الديوان ، دار المعارف القاىرة ، ط 1
  186: األيوبي ، ص  : حالدالئل ، ت الجرجاني ، 2
 186: نفسو ، ص 3
  .155 ، ص 1994:  ، ت 1 عمرو بن معدي كرب ، الديوان ، مكتبة العبيكان ، ط 4
 187: األيوبي، ص  : حأنظر الدالئل ، ت 5
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لكن البنية الداللية تحتم عمى الشاعر إطراَح ىذا المفعول [ ...]" دلخوش جار ا : تقول 
 وعّمق " نطقت لكن الرماح َأجّرتني ": وَتحاشَيو لئبل ُتَخَصَص داللُتو  بالذكر ، فمو قال الشاعر 

الفعَل بعنصر المفعول لعجزت البنية الداللية ليذا التركيب عن تأدية غرض الشاعر في إثبات 
اإلجرار لمشاعر من غير تخصيص اإلجرار بمسان الشاعر فقط ،ذلك أن ىذا األمر ال يقتصر 

  1"[...]عمى ىذا الشاعر وحده 
ويزيد عبد القاىر في التوضيح بأمثمة أخرى منيا ىذه األبيات الرائعة لطفيل اللنوي قاليا لبني 

:  جعفر بن كبلب 
 2           َجزى اُ عنَّا َجْعَفرا حين أْزَلَقت              بنا نعُمنا في الواطئين فزلّــــــــــــــــِت 

ــــــــــــــــــــــــــَنا             ِت  ـــــــــــــــ ُتبَلِقي الذي الَقْوه منا لـَمـلّ             أبو أن َيمّمونا ولو أن أمَّ
ـِت   ـــــــــــــــ           ىم َخَمُطونا بالنُّفوس وأْلَجـــــــــــــــــــأوا              إلى ُحجراِت أْدفأت وأظمَّـــ

 واألصل فييا " مّمت ، ألجأوا، أدفأت ، أظّمت "والحذف في ىذه األبيات في أربعة مواضيع ىي 
ىكذا بإبيام الفعل فمم يقصد أن يقع عمى شيء، فأفادت .  "مّمتنا ، الجأونا، أدفأتنا أظّمتنا" 

وكأّن ىذه الصفاِت صفاٌت ثابتٌة فييم لم ُيخّصْص بيا المتكمم ، اإلطبلق والعموم ولزوم الصفة 
نما ىي مفعولة وواقعة عمى كلِّ أحد في مثل حال الشاعر  ولو ذكر المفعول لكانت ، وحده وا 

قاصرة عمى الشاعر خاصة بو فتكون ىذه الصفات ليست متكررة منيم مع كل من يصادفيم 
  3" وعميو لن تؤدي األبيات المعنى الذي أدتو مع الحذف 

ن الكريم وفق منيج مدروس ظير آوبعد االستشياد بالشعر ينتقل الشاعر إلى االستشياد بالقر
من أول الكتاب حيث أشاد بعمم الملة ثم بالنحو ثم بمعرفة الشعر ألنيا طريق الوصول إلى 

َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد  ﴿.معرفة دالئل اإلعجاز في القران الكريم يقول شارحا لآلية الكريمة 
َعَمْيِو ُأمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوِنِيُم اْمَرأَتْيِن َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا اَل َنْسِقي َحتَّى 

﴾  فالمعنى الذي وقع فيو الحذف 4ُيْصِدَر الرَِّعاُء َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكِبيٌر  َفَسَقى َلُيَما ثُمَّ َتَولَّى ِإَلى الظِّلِّ
سقى ليما غنميما ، وكان البد من – نسقي غنمنا – يسقون أغناميم ، تذودان غنميما : ىو 

فموسى قد ، الحذف ليبقى الفعل مطمقا لُيعمم أنو كان من الناس سقٌي ومن المرأتين ذوٌد 
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  ولو َخصص لدّل التعبير أّنو، ساعدىما لمطمق السقي من الناس ومطمق الذود من المرأتين 
     فكرم. لو لم يكن سقُي اللنم، وذوٌد منيما لملنم أيضا ، لربما لم تكن منو مساعدة ليما

موسى وشيامتو كانا سيدفعانو إلى المساعدة في كل األحوال وميما كان الشيء المذاد وعمى 
  1اإلطبلق 

: اإلضمار  على شريطة التفسير  - 3
 استلناء "أكرمني زيد وأكرمت زيدا :  أكرمني و أكرمت زيدا، و أنت تقصد": كأن تقول    

بذكره في الثاني عن ذكره في األول ، وفي ىذا النوع من الحذف كما يرى الجرجاني ، من دقيق 
: الصنعة ومن جميل الفائدة ، ما ال تجده إال في كبلم الفحول يقول البحتري 

  2              لو ِشئَت لم تُفِسْد َسَماَحَة َحاِتٍم           َكَرًما ، ولْم َتْيِدم ممِثر خالـــــدِ 
لو شئت أن ال تفسد سماحة حاتم  لم تفسدىا، ولو رجع الكبلم إلى أصمو من غير : واألصل 

 وبعد اإلبيامإذا ورد بعد – َيُمّجو السمع وتعافو النفس وذلك أّن في البيان " حذف لصار غثا 
لطفا ونببل ال يكون إذا لم يتقّدم ما يحرك ، إّن ذلك الحذف ىو الذي يحرك – التحريك لو أبدا 

َوَلْو  ﴿:  ، وأمثمتو في القرآن كثيرة منيا " لو"الذىن ويييئو ويجعمو مستعدا لتمقي جواب شرط 
  4  "3َشاَء المَُّو َلَجَمَعُيْم َعَمى اْلُيَدى﴾

وقد يتفق في بعض المواضع أن يكون إظيار المفعول ىو األفضل كقول الشاعر العباسي    
: أبي يعقوب إسحاق بن حسان الخزيمي يرثي ُخزيًما بن عمارة الذي أكرمو حتى وفاتو 

  5          ولو شئُت أن أبكي َدًما لَبَكيُتو          عميو ، لكن مساحة الصْبر أْوَسعُ 
، ألن بكاء الدم مستلربا وغير "لو شئت بكيت عميو دما " : وال يحسن ىنا الحذف كأن تقول 

 وعدل " يعني الحذف "ولكنو كأنو ترك الطريقة : " معيود فالبدء بالذكر أولى يقول الجرجاني 
 وسبب حسنو أّنو كأّنو بدع عجيب أْن يشاء ،إلى ىذه ألنيا أحسن في ىذا الكبلم خصوصا 

  6[...]اإلنسان أْن يبكي دما 
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ذا استقريت وجدت األمر كذلك أبدا ، متى كان مفعول المشيئة أمرا عظيما [ ...]" ثم يضيف  وا 
                    1"أو بديعا غريبا ، كان األحسن أن يذكر وال يضمر 

 " لو"ويرى الجرجاني أن الحذف منو الصريح وما ليس بصريح ، فما ليس بصريح فالواقع بعد 
 وأخواتيا يدل عميو ، وأمثمتو ىي التي مرت بنا سابقا ، أما "لو "  ألن الذي يأتي في جواب 

:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الصريح فيمثل لو ببيت البحتري 
                2           قد َطَمْبنا فمم َنجْد لك في السُّـــْؤ         َدِد والمْجـــــد والمكـــــــــــــــــــــارِم ِمثْـــــــــــــــــبل

وفي المجيء بو ، ثم حذف ، ألن ذكره في الثاني يدل عميو "  مثبل  "والمعنى قد طمبنا لك
طمبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم : محذوفا  من الحسن و الروعة  ما ال يخفي ، فمو قال 

مثبل فمم نجده ، لم تر من ىذا الحسن الذي تراه شيئا، ألن األصل في المدح واللرض منو ىو 
ولو عبر عنو بدون حذف وقال فمم نجده ، لكان قد ترك أن يوقع نفي  نفي الوجود عن المثل ،

  3" و أوقعو عمى ضميره ولن تبمغ الكناية مبمغ الصريح أبدا " المثل"الوجود عمى صريح لفظ  
وىو أن قيس بن خارجة  : وضرب لذلك مثاال توضيحيا عن الجاحظ في كتـاب البيان و التبييـن 

خطب يوما إلى الميل فما أعاد كممة وال معنى يأمر فييا بالتواصل بين عبس و ذبيان وينيى 
ىبل اكتفى باألمر بالتواصل  : (الشاعر الخزيمي إسحاق القوىي)عن التقاطع فقيل ألبي يعقوب

أو ما عممت : عن النيي عن التقاطع ؟ أو ليس األمر بالصمة ىو النيي عـن القطيعة ؟ قال 
 4"أن الكناية و التعريض ال يعمبلن في العقول عمل اإلفصاح و الكشف 

في تعبير الشاعر متعمقة بالفعل " لك " ىنا فرق بين التعبيرين أيضا فالجار و المجرور في    و
، أي في تعبير الشاعر لم نجد لك وفي الثاني " طمب " وفي التعبير الثاني متعمقة بالفعل" نجد "

  طمبنا لك ، وعميو يكون المعنى في البيت داال عمى أنيم وجدوا ولكنيم لم يجدوا الذي يساويو 
. ، ولكنيم وجدوا ما دون ذلك " فمم يجدوا لو مثبل "

أما في الثاني فقد طمبوا المثل فمم يجدوه أصبل، واالنتصار عمى القوي المنافس الموجود أفضل 
لم : أو حقق عمى منافس ضعيف وفرق بين، وأكثر مدحا من انتصار حقق بلياب المنافس 

. نجد مطمقا، ولم نجد لك مثبل، فأعممو  وكن منو عمى يقين 
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ىذا و أن الجرجاني بعدما أورد قصة الجاحظ وما كان من أمر قيس بن خارجة استشيد     
عمى الفرق بين التصريح واإلضمار بميات من القرآن كانت فيصبل في توضيح فكرتو ،اآلية 

 "      وبالحق أنزلناه و بو نزل": ولم يقل   1﴿ َوِباْلَحقِّ َأْنَزْلَناُه َوِباْلَحقِّ َنَزَل﴾: األولى ىي قولو تعالى 
َمُد ﴾: واآلية الثانية ىي قولو تعالى قل ىو ا أحد ىو " :  ولم يقل 2﴿ُقْل ُىَو المَُّو َأَحٌد المَُّو الصَّ

وليذا الذي ذكرنا من أن لمتصريح [ ...]"قال الجرجاني  . باإلظيار بدل اإلضمار  "الصمد
من – في اآليتين المذكورتين -  عمبل ال يكون مثل ذلك العمل لمكناية كان إلعادة المفظ 

الحسن و البيجة ومن الفخامة و النبل ماال يخفى موضعو عمى بصير و كان لو ترك فيو 
  3"اإلظيار إلى اإلضمار َلَعِدْمَت الذي أنت واجده اآلن 

   وينيي الجرجاني بحثو في موضوع الحذف بذكر مزاياه و تفخيم أمره و التنويو بذكره    
ويذكر أن مأخذه يشبو السحر  ويبير الفكر ثم يورد بيتا وقع فيو حذف فأعطاه رونقا  وجماال  

: وىذا البيت لمبحتري وىو 
 4 وَسْوَرِة أيام َحَزْزن إلى الَعْظم              وكم ُذتَّ عني ِمن َتحامل حادث      

وسورة أيام حززن المحم إلى " : و المعموم أنو لو أظير المفعول  فقال: " يقول الجرجاني    
 أن ىذا الحز " إلى العظم ":  لجاز أن يقع في وىم السامع ، إلى أن يجيء إلى قولو "العظم

  5" كان في بعض المحم دون كمو و أنو قطع ما يمي الجمد ولم ينتو إلى ما يمي العظم
 التي تفيد اللاية واالنتياء تمنع ما ذىب إليو الجرجاني والظاىر أن ببلغة  " إلى "ن أ و يبدو

الحذف في البيت ىي أن جعل األيام تعمل في الجسم كما أن المحم غير موجود لسيولة العمل 
. و ىذا اإلغفال عن دورىا عن رد الحز رافقو إغفال عن ذكرىا في المفظ  .بسبب مضائيا
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التعريف و التنكير  : المبحث الرابع 
 ولكّل منيما أسباب 1"اعمم أّن لكّل واحد منيما مقاما ال يميق باآلخر  : "يقول عنو الزركشي    

: ذكرىا كما يمي 
:  أسباب التعريف : أوال 
﴿ َكَما َأْرَسْمَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسواًل  َفَعَصى  :اإلشارة إلى معيود خارجي  كقولو تعالى  -1

 2ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل﴾ 
َذا ِقيَل َلُيْم َآِمُنوا َكَما َآَمَن : ومن العمماء من ال يشترط تقدم ذكره،و منو قولو تعالى ﴿ َواِ 

. ، ألنيم كانوا يعتقدون أن الناس الذين آمنوا سفياء 3النَّاُس َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكَما َآَمَن السَُّفَياُء﴾ 
﴿ِإْذ  ومنو ،4 أي في ذىن المخاطب ومنو ﴿ِإْذ ُىَما ِفي اْلَغاِر﴾: لمعيود ذىني  -2

  6﴿ اْلَيْوَم َأْكَمْمُت َلُكْم ِديَنُكْم  ﴾: ، وقولو  5ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة﴾ 
 :وىي فيو عمى أقسام :  الجنس  -3

 :أن يقصد بيا المبالغة في الخبر ، فيقصر جنس المعنى عمى المخبر عنو  نحو -   أ  
.  زيد الرجل ، أي الكامل في الرجولة

. "  زيد المنطمق ":أن يقصره عمى وجو الحقيقة ال المبالغة نحو -  ب 
أن يقصد بيا الحقيقة ، باعتبار ُكمَّْيِة ذلك المعنى ، وُتعرف بأنيا التي إذا نزعت حسن - 4

 وتفيد معناىا الذي وضعت لو حقيقة ، ويمزم من ذلك شمول األفراد ، وىي "كلّ " أن يخمفيا 
: ستغراقية ،  ويظير أثره في صحة االستثناء منو ، مع كونو بمفظ المفرد ، نحوالا

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا ﴾     8ونحو﴿َأِو الطّْْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَيُروا﴾ ،7﴿َواْلَعْصِر  ِإنَّ اإْلِ
فالتعريف في كممتي اإلنسان و الطفل يراد بو استغراق جنس اإلنسان وجنس الطفل وشمول 

كل إنسان وكل طفل بدليل أنو استثني من األولى ولو : األفراد فييما لذا تستطيع أن تقول 
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 وىذا دليل "الذي "  بدل "الذين" دل عمى اإلفراد ما جاز ، أما الثانية فوقعت بعدىا كممة 
.  في اآلية لمعموم "الطفل" عمى أن 

أسباب التنكير : ثانيا   
، والمقصود رجل واحد   1  نحو﴿ َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى﴾: أرادة الوحدة  -1
نَّ ِلْمُمتَِّقيَن َلُحْسَن َمَآب﴾ :كقولو تعالى : إرادة النوع  -2  .أي نوع من الذكر  2﴿ َىَذا ِذْكٌر َواِ 

. 
 .أي بحرب وأي حرب   3﴿َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن المَِّو َوَرُسوِلِو﴾ :التعظيم نحو  -3

 4﴾  َأنَّ َلُيْم َجنَّاتٍ  ﴿: ومنو قولو 
ْن ُيَكذُّْبوَك َفَقْد ُكذَّْبْت ُرُسٌل﴾ : كقولو تعالى : التكثير  -4  أي كثيرون  5﴿ َواِ 
 6﴿ ِمْن َأيّْ َشْيٍء َخَمَقُو ﴾  :كقولو تعالى: التحقير  -5
 7﴿ َوِرْضَواٌن ِمَن المَِّو َأْكَبُر﴾ : كقولو تعالى : التقميل  -6

        .                                          أي رضوان قميل من  رضوان ا الذي ال يتناىي ، أكبر من الجنات
:    وىي 8" وورد في كتاب معاني النحو أغراض أخرى 

 9ومنو قولو تعالى﴿ َواتَُّقوا َيْوًما اَل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا﴾ : التيويل -  1
 10﴿ ِمْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوًىا َفَنُردََّىا َعَمى َأْدَباِرَىا﴾ نحو قولو تعالى: التخصيص -  2

 والمراد بالوجوه ىينا وجوه الكفار فالنكرة عامة و المراد بيا التخصيص 
ْقُتْم ُكلَّ : التجاىل و االستيزاء نحو قولو تعالى -   3 ﴿  َنُدلُُّكْم َعَمى َرُجٍل ُيَنبُّْئُكْم ِإَذا ُمزّْ

ٍق ِإنَُّكْم َلِفي َخْمٍق َجِديٍد﴾  . وكأنيم ال يعرفونو 11ُمَمزَّ

                                                 
 20 القصص 1
 49 سورة ص 2
  279 البقرة 3
 25 البقرة 4
 4 فاطر 5
 18 عبس 6
 72 التوبة 7
  38 ـ 37 /1معاني النحو،  فاضل السامرائي ، 8
 48 البقرة 9

 47 النساء 10
 7 سبأ 11
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بعد إجمال أغراض ودواعي التعريف و التنكير ، نستعرض ما جاء في الموضوع في دالئل 
 .اإلعجاز وما قالو الجرجاني في التعريف والتنكير 

دالالت التعريف والتنكير : ثالثا 
. التعريف و التنكير في اإلثبات - 1

 يختمف "زيد منطمق ": لقد بين عبد القاىر الفرق بين الخبر النكرة و الخبر المعرفة، فقولنا   
. " زيد المنطمق ":عن قولنا 
كان كالمك مع  من لم يعمم أن انطالقا كان ال من زيد وال من   ،" زيد منطمق ":فإذا قمت 

. وبعبارة أخرى أن السامع يجيل المسند والمسند إليو. فأنت تفيده ابتداء.عمرو
ما ، إما من زيد ،  ، كان كالمك مع من عرف أن انطالقا كان " زيد المنطمق ":أما إذا قمت  وا 

. من عمرو، فأنت تعممو أنَّو كان من زيد دون عمرو
جاز أن تأتي بمبتدأ ثان عمى أن تشركو ، ومن الفرق بين المسألتين ،أنَّك إذا نكَّرت الخبر 

 :و إذا عرفت الخبر ال يجوز لك أن تعطف وتقول، "زيد منطمق و عمرو":بحرف العطف فتقول
ألن التعريف أفاد التخصيص فال يجوز أن تشرك عمرو في ." زيد  المنطمق و عمرو"

 1.قد كان من واحد،ألنك أردت أن تثبت انطالقا مخصوصا.األمر
 2 :لتعريف باأللف و الالم في الخبر عمى معنى الجنساوجوه - 2
                                                     :ولمتعريف باأللف و الالم في الخبر عمى معنى الجنس ، وجوه    

"  زيد ىو الجواد ":أن تقصر جنس المعنى عمى المخبر عنو لقصد المبالغة كقولك:الوجو األول
إال أنك تخرج الكالم في صورة ُتوىم أن الجود ال ،  تريد أنو الكامل " عمرو ىو الشجاع "و

، "  زيد ىو الجواد وعمرو ":لذا لو قمت، يوجد إال في زيد وأن الشجاعة ال توجد إال في عمرو 
ما جاز ىذا الكالم ألنك َقَصْرت ثم َنَقْضت القصر بالعطف ، فالعطف يناقض القصر في مثل 

 .ىذا الموضع ، مع أن المقصود بالقصر ىنا ىو المبالغة ال الحقيقة 
أن تقصر ال عمى معنى المبالغة ، بل عمى دعوى أنو ال يوجد إال منو وال يكون : الوجو الثاني

ذلك إال إذا قيدت المعنى بشيء يخصصو ، ويجعمو في حكم نوع برأسو ، وذلك كنحو أن يقيد 

                                                                                                                                                             

 
 203: األيوبي ، ص:  الدالئل ،تالجرجاني، ينظر1
 وما بعدىا   204:  نفسو ، ص 2
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 نويت أنو متفرد في " أنت الوفي حين ال تظن نفس بنفس خيرا":فإذا قمت . بالحال و الوقت 
. ىذا األمر 

وىكذا أيضا إذا كان الخبر بمعنى يتعدى ، ثم اشترط لو مفعوال مخصوصا كقول األعشى    
 :في قصيدة يمدح بو قيس بن معد يكرب 

مَّا ِعشارا                    1ُىَو الواىُب المائَة الُمْصَطفا          َة إّما َمخاضًا وا 
وليس المقصود اليبة ، و المعنى المقصود ىنا ىو أنو ال ييب ىذا النوع من اليبة إال الممدوح 

فالبيت  َيدلُّك عمى أن   ،" زيد ىو المنطمق ":فالمعنى في البيت يختمف عن قولنا  .نفسيا 
وأما المعنى في الجممة   . المعنى يتكرر منو وعمى أن ىذه عادتو فيو ييب المائة مرة بعد أخرى 

فالتكّرر في ىذه ، فعمى قصد  أن االنطالق كان مرة واحدة ولم يقصد بو جنس االنطالق  
 .الجممة غير متصور 

قصر يفيد أن المقصود من جنس ظاىر ال ينكره أحد، ومنو قول الخنساء ترثي  :الوجو الثالث
:  أخاىا صخرا 

  2              إذا َقُبَح الُبكاء عمى قتيل          رأيُت بكاَءك الَحَسَن الَجميال
 لم ترد أن ماعدا البكاء عميو ليس بحسن وال جميل ، ولم تُقّيد الحسن بشيء فيتصور أن 

نما - أي ال يمكن أن نتصور أن الحسن مقصور عمى البكاء دون غيره– ُيقصر عمى البكاء  وا 
أرادت أن تضع البكاء في جنس ما حسنو الحسن الظاىر الذي ال ينكره أحد ، وال يشك فيو 

. شاك 
وَشْرُح ذلك أنك عندما تكون في ؛ يختمف عما ذكرنا في المواضع الثالثة السابقة : الوجو الرابع

تقول لو ، حوار مع مخاَطب لم يتمثل بوضوح ما تقولو ، و لم يستوعب الفكرة التي توجييا لو 
 ىو العالم "فتقول لو ، مثال وأنت تخبره عن عالم أو أستاذ ال يعرفو ولم يتصور مقدار عممو 

ىل رأيت عالما كبيرا وىل التقيت أستاذا :  وكأنك تقول لصاحبك "الكبير وىو األستاذ الرائع 
أو تقول لمن أردت أن  .رائعا ؟ إذا تصورت ىذه الصفة وعرفتيا، فمن ُأحدّْثك عنو ىو كذلك 

. تصف لو شجاعَة رجٍل ما ، ىل تعرف األسد ؟ ىو األسد 
و يزداد  فيو ىذا المعنى ظيورا بأن تكون الصفة التي تريد اإلخبار بيا عن : الوجو الخامس 

:  المبتدأ ، مجراة عمى موصوف كقول ابن الرومي يمدح الوزير صاعدا بن مخمد 
                                                 

  .40:  م ، ص 1927: األعشى ، الديوان ،مطبعة  آذلفيمزىوسن ، د ط ، ت 1
  .99: م  ، ص 2004:  ، ت 2 الخنساء ،الديوان ، دار المعرفة بيروت ، ط2
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 1           ُىَو الرَّجل المْشروُك في ُجلّْ مالو        ولكنَّو بالمجد و الَحْمد ُمْفَرُد 
فكر في رجل ال يتميز سائموه وجيرانو ومعارفو  عنو في مالو وأخذ : كأنَّ الشاعر يقول لمسامع 

فإذا حصمت صورتو في نفسك فاعمم أنو ذلك الرجل ، أي ضع في نفسك معنى  . ما شاؤوا منو
 ثم تأمل فالنا  فإنك تستممي ىذه الصورة منو وتجده "رجل مشروك في جل مالو ":ىذا القول

  :ومنو قول الشاعر .يؤدييا لك نصا ويأتيك بيا كمال 
 2أنا الرجل المدعوُّ عاشَق فقِره       إذا لم ُتكاِرْمني صروُف زماني       

:  ومنو قول ابن الرومي 
 3أىدى إلّي أبو الحسين يــــــــــــــــدا      أرجو الثواَب بيا لديو َغــــــــــــــــَدا       

أولى َيدا ُحِسَبت عميو يــــــــــــــــدا   وكذا عادات الكـــــــــــــــــــــــــــــريم إذا            
ـــــــــــــدا ـــــــــــفأَلْزُعمنَّك ذلك األَحـــــــ ـــــــــٌد      ــــــإْن كان يْحسُد نفَسو أحـــــــ      

فيذا كمو عمى معنى الوىم و التقدير ، وأن يصور في خاطره شيئا لم يره ولم يعممو ، ثم يجريو 
. كثيرا  [الذي ]وىذا المعنى يقع مع  ، مجرى ما ُعِيد وعمم

:  يقول حجية بن المضرب السكوني وىو شاعر جاىمي 
  4     أخوك اّلذي إن َتْدُعُو ِلُمِممَّة       ُيجْبك و إْن َتْغضْب إلى السَّيف َيْغَضب

: وقول بشار بن برد 
 5 عاتْبتو اَلَن جانُبو  إنْ َأِرْبُت و      أخوك الذي إْن ِرْبَتو قال إنَّما    

فالشاعر ىنا قدَّر إنسانا ىذه صفتو وىذا شأنو ، وىي صورة متخيمة ال حقيقية أحالت السامع 
فأخبره أن المستحق ، إلى تجسيدىا بخيالو  دون أن يكون قد عرف رجال  بيذه الصفة المعينة 

. لصفة األخوة ىو من كان عمى ىذه الصورة التي ارتسمت في ذىنو 
ولكون ىذا الجنس معيودا من طريق الوىم و التخّيل جرى عمى : " وقد قال الجرجاني في ىذا 

: لذلك عندما  سمع المأمون قول أبي العتاىية  .  6"ما يوصف باالستحالة 

                                                 
  .376/ 1 ، 2002: ، ت 3 ابن الرومي ،الديوان ، دار الكتب العممية بيروت ، ط 1
لم : ذكر عبد السالم ىارون أنو البن الرومي ولم نعثر عميو في ديوانو ولقد قال محمود شاكر في تحقيقو في دالئل اإلعجاز 2

.    أقف عميو بعد 
  .509 /1 ، 2002:  ، ت 3  ابن الرومي ،الديوان ، دار الكتب العممية بيروت ، ط 3
  99-3/98: حجية بن المضرب السكوني، ذكر يسين األيوبي في تحقيق دالئل اإلعجاز،أن الخطيب التبريزي ذكر البيت في4
  . 326:  م ، ص 2007:   بشار ،الديوان ، وزارة الثقافة الجزائر ، د ط ،  ت 5
 209:األيوبي ، ص : حالدالئل  ، ت الجرجاني ، 6
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ّني لمشتاٌق إلى ظلّْ صاحب           يُروق و يصُفو إْن َكَدْرُت عميو   1           وا 
 . ألنو قدر أن مثل ىذا الصاحب لن يكون 2خذ مني الخالفة  وأعطني ىذا الصاحب : قال 
: الجنسية في المبتدأ و الخبر - 3
 أنت ":  في قولك " ال "لممبتدأ غيره مع الخبر، فـ "  ال "معنى الجنسية  التي تضيفو    

ىما يورغم أن كمت  ،" الشجاع منتصر و الجبان منيزم":  لمجنس ، وكذلك في قولك "الشجاع
: لمجنس إال أنيما يختمفان

أنت " : ال معنى فيو لالستغراق و الدليل أنك لن تستطيع أن تقول " أنت الشجاع ": فقولك 
. "الشجعان كميم

 فقد أثبت االنتصار لكل شجاع ، و االنيزام لكل " الشجاع منتصر و الجبان منيزم ":أما قولك 
. جبان ، فاالنتصار يستغرق كلَّ شجاع و االنيزام يستغرق كلَّ جبان 

إنَّ الشجاعات التي ُيتوىم وجوُدىا في :  أْن تقول " أنت الشجاع ": عمما أنَّك ال تقصد بقولك 
أنك عرفت حقيقة : بل المعنى أن تقول ؛ الـَمْوُصوفين بالشجاعة  ىي موجودة  فيو ال فييم 

الشجاعة وكيف تكون ، وما ينبغي أن يكون عميو اإلنسان الشجاع من إقدام وبطش ، واستقرينا 
أنت جميع : الناس ، فمم نجد صفاتيا اجتمعت ألحٍد غيِرك ، وأنت إذن ال تقصد أن تقول لو 

الشجعان عمى سبيل االستغراق وىذا يقودنا إلى ضرب آخر شبيو بو ولكن يختمف عنو ، كأن 
: أنت الَخْمُق ، وأنت الناُس كّميم ، وقد ُجِمع العالم منك في واحد وكأْن تقول : تقول ألحد 

، َتّدعي لو جميَع "أنت األخ و األب والصديق ": فتقول لو " أنا أخوك":ألخيك بعد قولو لك 
من  غير أن تبطل ، الصفات والمعاني الشريفة المتفرقة بينيم الموجودة في ىؤالء المذكورين 

.  تمك المعاني وتنفييا عن الناس،بل عمى أن تدعي لو أمثاَليا ،وأنيا لم تجتمع في شخص غيِره
 فمست تعني أنيم من " إن القعقاع بن عمرو يساوي ألف رجل ": ودليمو أيضا أنك لو قمت 

الغثاء الذي ال خير فيو بل تريد أن تعطيو من معاني الشجاعة والعمم والشرف وغيرىا من 
 أنت ":وأما في نحو ، الصفات الحميدة مجموعا ،ما ال تجد مقداره ُمفّرقا إال في ألف رجل 

 3.فإّنك تعني وتدَّعي أنو قد انفرد بحقيقة الشجاعة وأنو قد أوتي فييا درجة لم يؤتيا أحد" الشجاع
 : ومجيئو لوصف المعارف بالجمل وما تحتها من أسرار "الذي" – 4

                                                 
 . ولم نجده في ديوانو 417 أبو العتاىية ، البيت كما أفاد عبد السالم ىارون في معجم شواىد العربية ، ص 1
 210: األيوبي   ، ص  : حالدالئل  ، تالجرجاني ، 2
 وما بعدىا  211: ، ص نفسو 3
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 ليتوصل بو " ذو " ليكون وسيمة إلى وصف المعارف بالجمل ، كما تجمب "الذي" ُيؤتى بـ    
 مررت بزيد "، و " مررت بالرجل الذي عاد من الحج ": األجناس ، فتقول  إلى الوصف بأسماء

 في الجممتين األوليين " الذي " ، وبدون "مررت برجل ذي مال"، كما أنك تقول "الذي أبوه حاج 
.  في الجممة الثالثة لم تستطع الوصف "ذي " و 
لماذا جاز : أي ِلَم كان حال النكرة يختمف عن حال المعرفة ؟: طرح ىو الذي يوالسؤال    

، وامتنع أن توصف المعرفة بالجممة ولم  "مررت برجل أبوه حاج ": وصف النكرة بالجممة فتقول 
إذا كنت تقصد " مررت بالرجل أبوه حاج ": يكن حاليا في ذلك حال النكرة فال تستطيع أن تقول 

أن الجمل نكرات كميا بداللة أنيا تستفاد و إنما يستفاد " والسبب كما ذكر الجرجاني  .الوصف 
المجيول دون المعموم ، فمما كانت كذلك كانت وفقا لمّنكرة ، فجاز وصُفيا بيا ، ولم يجز أن 

  1"توصف بيا المعرفة إْذ لم تكن وفًقا لذلك 
 ليذا اعتبرىا  والجرجاني يقصد الجمل اإلخبارية التي تتضمن خبرا مستفادا كان مجيوال ،

 ال تأتي إال بعد جممة من الكالم قد سبق من السامع عمم بيا "  الذي"وتفسير ىذا أن  .نكرات 
ماذا أراد الطالب الذي دخل مكتَبك أمس ؟ و أنت تسأل عن : وأمر قد عرفو لو ،كأن تقول 
. طالب سبق لمسامع عمم بو 

 مررت بالرجل " ، و"مررت بالرجل الذي أبوه حاج " :وبيذا يصبح الفرق واضحا بين قولنا  
عيٌد ومعرفٌة . ولو عيد سابق بو ، األولى دلت عمى أن السامع يعرف الرجل . "أبوه حاج 

 "ماذا أراد الطالب الذي دخل مكتَبك أمس ؟  " ، ُتشبيان ما ىو موجود في الجممة السابقة
بدليل أنك ال تستطيع ، ألن السامع يجيل األمر تماما ، وليس األمر كذلك في الجممة الثانية 

. ماذا فعل الرجل أبوه حاج ؟ أو ماذا أراد الطالب رأيتو عندك أمس ؟ : أن  تقول 
التي تكون خبرا لمبتدأ "  الذي "وىناك ممحوظة تنبغي اإلشارة إلييا وىو أن األمر يختمف مع   

  ىذا الذي كان عندك أمس ألننا نعممك أمرا لم يسبق لك بو عمم  : كالذي تراه في قولنا 
 خبرا ألن " الذي "ونفيدك في المشار إليو شيئا لم يكن عندك ، ولو لم يكن كذلك، لم يكن 

 2.الكممة ال تكون خبرا إال إذا أفادت 
  " حياة "داللة التنكير في كممة - 5

                                                 
 219:،ص السابق 1
 وما بعدىا  219:  ، ص نفسو 2
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﴿ َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص :  ، وقال تعالى 1﴿َوَلَتِجَدنَُّيْم َأْحَرَص النَّاِس َعَمى َحَياٍة﴾  :قال تعالى 
ألنو قد " و الجواب  في اآليتين ؟ " حياة " ما سر تنكيرالذي يطرح ىو،والسؤال  . 2َحَياٌة ﴾

يظن ظان أن المعرفة أجمى ، ومن النكرة أولى ، و الحقيقة أن في التعابير  ما يصمح لو إال 
التنكير ، والسبب أن النكرة ليس ليا مقدار مخصوص ، بخالف المعرفة ، فإنيا لواحد بعينو ، 

وىذا التعميم وىذا اإلبيام مقصود ألنو يؤدي أغراضا كثيرة ال تستطيع .  3"يثبت الذىن عنده 
.  في اآليتين السابقتين" حياة "وكذلك واقع الحال مع كممة . المعرفة أداءه في موضعو

ذا : "  يقول الجرجاني " حياة "وفي تنكير كممة . فاآلية األولى جاءت في سياق ذم الييود  وا 
عمى ":  ولم يقل "عمى حياة ":أنت راجعت نفسك وأذكيت ِحسََّك ، وجدت ليذا التنكير  وَأْن قال 

وتمك وتجدك تعدم ذلك مع التعريف ، .  4" ، حسنا وروعة ولطَف موقٍع ال ُيقادر قدُره "الحياة 
. حقيقة ال يجادل فييا أحد وال يختمف فييا اثنان

أن المعنى عمى – أي في التنكير - والسبب في ذلك  : "  يعمل عبد القاىر ذلك بقولو  و
فأما العادم لمحياة  ، االزدياد من الحياة ، ال الحياة من أصميا ، وذلك ال يحرص عميو إال الحيُّ 

ولتجدنيم أحرص الناس ولو "والمعنى كما يرى   .5"فال يصح منو الحرص عمى الحياة وغيرىا 
      6" عاشوا ما عاشوا عمى أن يزدادوا إلى حياتيم في ماضي الوقت وراىنو حياًة في الذي ُيستقبل 

ُقْل ِإْن  ﴿" و األمر  صحيح فيما ذىب إليو يؤيد ذلك ما سبق اآلية وما لحقيا وسياقيا كاآلتي 
َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اآْلَِخَرُة ِعْنَد المَِّو َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن  َوَلْن 

َيَتَمنَّْوُه َأَبًدا ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِيْم َوالمَُّو َعِميٌم ِبالظَّاِلِميَن َوَلَتِجَدنَُّيْم َأْحَرَص النَّاِس َعَمى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن 
َأْشَرُكوا َيَودُّ َأَحُدُىْم َلْو ُيَعمَُّر َأْلَف َسَنٍة َوَما ُىَو ِبُمَزْحِزِحِو ِمَن اْلَعَذاِب َأْن ُيَعمََّر َوالمَُّو َبِصيٌر ِبَما 

 . 7َيْعَمُموَن ﴾
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فالتنكير دل عمى .يوحي بأكثر مما قال عبد القاىر -  ا اعمم - وىذا اإلبيام في التنكير و 
: عدة حيوات 

حرص عمى الحياة الحالية التي يحيونيا ، فيم بالرغم من َأنيم يّدُعون أن الدار اآلخرة  -1
. عند ا خالصة ليم من دون الناس إال أنيم ال يتمنون الموت ولن يتمنوه 

حرص عمى المزيد من الحياة فيم يتمنون لو تتضاعف أعمارىم مرات ومرات حتى  -2
 ُيعمر أحدىم ألف سنة 

ثم دل التنكير أنيم وىو يحرصون عمى الحياة ال يشترطون حياة كريمة شريفة الئقة  -3
نما يريدونيا حياة فقط ميما كان شكميا أو نوعيا   .وا 

وحياة الكرامة ، حياة العز : فاإلنسان في ىذه الحياة التي يحياىا يرى حيوات كثيرة ،منيا    
وحياة االضطراب ، وحياة الطمأنينة ، وحياة الشقاء ،وحياة الفقر ، وحياة الغنى ، وحياة الترف 
وحياة ، وحياة الحرية ،وحياة الراحة ،وحياة الذل ،وحياة السعادة ،  وحياة الخوف ، وحياة األمن

.  مما ال يحصى وال يعد[...] وحياة العزلة ،وحياة الجماعة ،السجن 
وىو مقصود أغنت فيو الكممة ؛  التنكير أوسع مما ذىب إليو الجرجاني في تعميمو    فداللة

لذا نجد الزركشي بعدما يذكر أن لمتنكير  عن الصفحات والصفحات ،" حياة  " المــَُنكَّرة الواحدة 
ألنيم لم يحرصوا عمى أصل الحياة :" إرادة النوع وبعد أن ذكر اآلية قال :أسبابا ذكر أن ثانييا 

  1".حتى تعرف، بل عمى االزدياد من نوع وان كان الزائد أقل شيء ُيطمق عميو اسم الحياة 
وميما كان نوع الحياة التي  أعتقد أنيم كانوا يحرصون عمى أصل الحياة وغيرىا ،: أقول 

ن بالحياة و لمعطف ومعنى ىذا أنو باإلضافة إلى أنيم متمسك" ولتجدنيم "فالواو في  .يعيشونيا 
وفي ذلك . أيِّا كان نوعيا "  حياة  "الحالية بعدم تمنييم الموت أبدا  لتجدنيم أحرص الناس عمى

وليس ىذا فحسب ، ولكنيا خصمة أخرى في الييود  خصمة [ ... ]: " سيد قطب  يقول 
 ولتجدنيم أحرص الناس ": يصورىا القرآن صورة تفيض بالزراية و تنضح بالتحقير و الميانة

 أّية حياة ، ال ييم أن تكون حياة كريمة وال حياة مميزة عمى اإلطالق، حياة "عمى حياة 
   2"[...]!حياة و السالم!حياة ديدان أو حشرات!حياة بيذا التنكير و التحقير ،!فقط

                                                 
 91 / 4الزركشي، البرىان ،  1
  92 / 1 م ،1988 ، ت  15سيد قطب ، في ظالل القرآن ، دار الشروق ، ط  2
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ونكر الحياة قصدا لمتنويع أي كيفما كانت [ ...]" و في المعنى ذاتو يقول الطاىر بن عاشور 
 1."" الحياة وكفى "وتقول ييود تونس ما معناه ،تمك الحياة 

ونختم برأي األلوسي لندلل عمى اختالف اآلراء في مثل ىذه المواضع وتعددىا ألنيا مسألة    
ألنو أريد بيا فرد  . " حياة "وتنكير : "  يقول األلوسي ؛عمى الذوق ،ما تعتمد ر تعتمد أكث

- "حياة"يقصد تنوين التنكير في كممة - نوعي ، وىي الحياة المتطاولة ،فالتنوين لمتعظيم 
 " و أن الدار اآلخرة ليي الحيوان "ويجوز أن يكون لمحقير ، فإن الحياة الحقيقية ىي األخروية 

إنو األوجو أي عمى حياة مبيمة غير معمومة :ويجوز أن يكون التنكير لإلبيام ، بل قيل 
  2"ومنو ُيعَمم حرُصيم عمى الحياة المتطاولة من باب أولى . المقدار

  3﴾َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيْا ُأوِلْي اأَلْلَباِب َلَعمَُّكْم َتتَُّقوَن ﴿أما إذا انتقمنا إلى اآلية الثانية 
وخالصة قول . فسنجد أن التنكير اتخذ منحى التفخيم و التعظيم واإلشادة بال ريب وال اختالف 

أن التعريف قد امتنع ألنو يقتضي أن تكون الحياة قد كانت  :عبد القاىر في المسألة 
بالقصاص من أصميا ، وأن يكون القصاص قد كان سببا في كونيا في كافة األوقات ، وذلك 

" فيقتضي أن ىذه الحياة – كما يرى – وأما التنكير .المقصود  خالف المعنى وغير ما ىو
 ىي التي كانت بسبب القصاص  ومستفادة  منو ، و صار كأنو قد َحِيَي  "الجديدة اإلضافية 
 لك في ىذا ": وُيَبيُن ذلك أنك تقول : " ويدلل عمى قولو بالمثالين اآلتيين ." في باقي عمره بو 

، " لك في ىذا الغنى":فإن قمت؛  فتنكر إذا أردت أن تجعل ذلك من بعض ما يستغنى بو"غنى 
وذلك ألنَّ القاتل : " وفي المعنى ذاتو يقول ابن القيم  . 4"كان الظاىر أنك جعمت  كلَّ غناه بو 

إذا َتَوىَّم أنَّو ُيْقَتل قصاصا بمن قتمو كفَّ عن القتل و ارتدع ، وآثر حبَّ حياتو و نفسو فكان فيو 
 5."حياة لو ولمن أراد قتمو 

و المعنى أن القصاص  إذا أقيم و تحقق الحكم فيو ، ازدجر : " و يقول القرطبي في تفسيره  
أن يريد قتل آخر مخافة  أن يقتص منو ، فحييا بذلك معا ، وكانت العرب إذا قتل الرجل اآلخر 

                                                 
  617/ 1 م ،1984الطاىر بن عاشور ، التحرير و التنوير ، الدار التونسية لمنشر ، د ط ، ت   1
  329 / 1األلوسي ، روح المعاني ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، د ط ، د ت ،   2
 179 البقرة 3
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 151:  م ، ص2005 ، ت 1رضوان جامع رضوان ، دار ابن الييثم القاىرة ، ط  : حابن القيم ،التفسير القيم ، ت 5
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حمي قبيالىما و تقاتموا ، و كان ذلك داعيا  إلى قتل العدد الكثير ، فمما شرع ا القصاص 
  1"قنع الكل بو و تركوا القتال فميم في ذلك حياة 

ن كان من  أنَّ تحكيم الذوق أدى إلى نبين ذلك لف المسألة  ىذه إطالة في االستشياد في   وا 
فابن القيم قصر . اختالٍف بين الرؤى عند  ىؤالء وبقية المفسرين الذين أطمعت عمى أقواليم 

بينما تدارك القرطبي األمر وانتبو إلى ضمير ، الحياة بالقصاص  بالطالب  لمقتل و المراد قتمو 
 فَبيَّن أن الحياة تتعدى ىذين الطرفين إلى أطراف أخرى والغريب أّن عبد القاىر " لكم "الجمع 

واعمم أّنو ال يتصور أن يكون الذي ىمَّ بالقتل فمم  : " يقول . حصرىا في الضحية ال غير 
َيْقُتل خوف القصاص داخال في الجممة ، و أن يكون القصاص أفاده حياة كما أفاد المقصود 

وذلك محال في صفة .  لوال القصاص 2قتمو ، وذلك أن ىذه الحياة إنما ىي لمن كان ُيقتل
 3 "[...]القاصد لمقتل 

إّنو ليس لالنتقام ، وليس إلرواء األحقاد : "  وىو يتحدث عن ىذا القصاص قطب يقول سيد    
ّنما ىو أجّل من ذلك وأعمى  إّنو لمحياة وفي سبيل الحياة  بل ىو في ذاتو حياة   و الحياة [...]وا 

فالذي يوقن أنو  يدفع  . التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن االعتداء ساعة االبتداء 
كما تنبثق من شفاء .  جدير بو أن يترّوى و يفّكر و يترّدد [...]حياتو ثمنا لحياة من َيْقتل 

الثأر الذي لم . شفاؤىا من الحقد و الّرغبة في الثأر . صدور أولياء الّدم عند وقوع القتل بالفعل 
يكن يقف عند حّد في القبائل العربية حتى لتقوم معاركو المتقطعة أربعين عاما كما في حرب 

حيث تسيل الحياة عمى . وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليوم . البسوس  المعروفة عندىم 
  4"[...]وال تكف عن المسيل . مذابح األحقاد العائمية جيال بعد جيل 

ّن األمر عمى ما قالو الجرجاني     واعمم أنو ال يصادف القول في ىذا الباب موقعا من : " وا 
السامع ، و ال يجد لديو قبوال  حتى يكون من أىل الذوق و المعرفة ، وحتى يكون  ممن تحدثو 
نفسو بأن ما يؤمئ إليو من الحسن و المطف أصال وحتى يختمف الحال عميو عند تأمل الكالم  

  5".فيجد األريحية تارة و يعرى منيا أخرى 
                                                 

  89 / 3 م،2006، ت 1عبد ا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط:حالقرطبي،الجامع ألحكام القرآن،ت 1
. رواية ياسين األيوبي َيقتل و رواية محمود شاكر ُيقتل و الصحيح الرواية الثانية2  

 292: األيوبي ، ص : ح الجرجاني ، الدالئل ، ت3
 1/165في ظالل القرآن ،   سيد قطب ،4
 293: ص تح االيوبي ،الدالئل ، الجرجاني ،5
 



103 

 

 "حياة"إن التنكير في كممة .و لطالما وجد الجرجاني ىذه األريحية ولقد عرى منيا ىذه المرة 
. ليجّف ُرواؤه  عندما يفيم بالصفة التي فيمو بيا 

إّن الحياة ىنا ليست بمعناىا الحسي فحسب و إّنما ىي الحياة التي تستحق أن توصف بأنيا 
حياة ، حياة المحبة و التآزر واألمن والرخاء و السالمة و االزدىار ، حياة االطمئنان والوداعة 

ياَلِف ُقَرْيٍش   :ومن أجل ذلك َمنَّ ا عمى قريش في قولو .و الدََّعة و السالمة و اإلسالم  ﴿ إِلِ
ْيِف  َفْمَيْعُبُدوا َربَّ َىَذا اْلَبْيِت  الَِّذي َأْطَعَمُيْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمَنُيْم ِمْن  ِإياَلِفِيْم ِرْحَمَة الشَّْتاِء َوالصَّ

 ﴿َواْذُكُروا ِإْذ َأْنُتْم َقِميٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِفي اأْلَْرِض :وعمى المسممين في قولو تعالى ؛  1َخْوٍف﴾
  2﴾ َتَخاُفوَن َأْن َيَتَخطََّفُكُم النَّاُس َفَآَواُكْم َوَأيََّدُكْم ِبَنْصِرِه َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَّْباِت َلَعمَُّكْم َتْشُكُرونَ 

حدّّ يقام  في األرض خير لمناس من أن »:وصدق رسول ا صمى ا عميو و سمم إذ يقول 
  3«صباحا  يمطروا ثالثين أو أربعين
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الفروق في الحال  : المبحث الخامس
 1"الحال ىو فضمة دالة عمى ىيئة صاحبو :" عّرفو السيوطي بقولو    

 غير " في"وىو ما دل عمى ىيئة وصاحبيا ، متضمنا ما فيو معنى : " وعّرفو ابن مالك  بقولو
  2"تابع وال عمدة ، وحقو  النصب ، وقد يجر بباء زائدة 

. "جئت َفِرحا أو جئت في حالة فرح " :كأن تقول  : " متضمنا ما فيو معنى في "ومعنى قولو 
الحال وصف أو ما قام مقامو ، فضل مسوق لبيان الييئة أو : " ويقول فاضل السامرائي 

: التوكيد ، ومن ىذا يتبين أن الحال قسمان 
 رجع ": ألنيا تؤسس معنى جديدا يستفاد بذكرىا نحو [...]مبينة لمييئة وتسمى مؤسسة - أ 

" خالد خائبا 
"  مدبرين" فمعنى 3﴿ َولَّْيُتْم ُمْدِبِريَن ﴾:وحال مؤكد وىي التي يستفاد معناىا مما قبميا ،نحو- ب

 4" وليتم" مستفاد من 
شرح كتاب : قال الفاكيي في . والمالحظ من التعريفين أن بعضيم يذكرىا وبعضيم يؤنثيا   

وعّمق محقق ىذا الكتاب المتولي رمضان أحمد " تأنيثيا  أفصح من تذكيرىا  "الحدود في النحو 
 ويخالفو 5" أْي من ناحية معناىا  أّما لفظيا فاألوضح تذكيره  : "الدميري  عمى ذلك بقولو 

والحال قد . 6" ولفظ الحال مؤنث سماعي : " عادل خمف في كتابو نحو المغة العربية بقولو
ويشترط في  .7" مجي الحال اسما ىو األصل " يكون مفردا أو جممة فعمية أو شبو جممة و 

الحال أن تكون نكرة ، و يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة ، و صاحب الحال يكون 
 رأى "  أو يكون المفعول بو 8﴾َفَرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِو َغْضَباَن َأِسفًا ﴿: كقولو تعالى : الفاعل 

َكآفًَّة َكَما ُيَقاِتُموَنُكْم   َوَقاِتُموْا اْلُمْشِرِكين﴿ ، أو يكون الفاعل والمفعول معا "األوالد أباىم حزينا 
                                                 

ـ  223 / 2م ،1998 ، 1السيوطي ، ىمع  اليوامع ، دار الكتب العممية ، ط 1
 .261 / 2د ت ، . د ط . احمد السيد ، المكتبة التوفيقية ، : ح ابن مالك ،شرح التسييل ، ت2
 25التوبة  3
  239 / 2معاني النحو،  السامرائي ،  فاضل4

 ، 1993 ، ت 2المتولي رمضان أحمد الدميري ، مكتبة وىبة القاىرة ، ط  : حشرح كتاب الحدود في النحو ، ت  الفاكيي ،5 
 . 224: ص

 160: ص نفسو  ، 6
 160:  ،  ص 1994عادل خمف ،نحو المغة العربية ، مكتبة اآلداب القاىرة ، د ط ، ت  7
 86طو  8
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ألنو ، و الذي يعنينا في ىذا البحث ىو النوع الثاني من الحال وىو الحال جممة  .1﴾َكآفًَّة 
. تتعمق بو أمور سنذكرىا بعد قميل 

وأول ما ينبغي أن يضبط من أمر جممة  الحال أنيا تجيء تارة مع الواو و أخرى بغير الواو    
﴿ َوَأمَّا َمْن :وىذه الواو تحدث فروقا دقيقة بين جممة و أخرى من جمل الحال كما في قولو تعالى

 وىو " بدون واو ، و جممة الحال  "يسعى"  ، فجممة الحال 2َجاَءَك َيْسَعى َوُىَو َيْخَشى﴾ 
والتمييز بين ما يقتضي الواو وماال يقتضيو فيو صعوبة كما ذكر الجرجاني ،  . بالواو " يخشى

لذا نجده قبل ذكر الفروق تحدث عن جممة من القواعد التي تنبغي معرفتيا لفيم دقائق فروق 
:   3الحال 

الجممة الـُمكّونة من مبتدأ و خبر  الغالب عمييا أن تجيء مع الواو   – 1
إن كان المبتدأ من الجممة  ضمير صاحب الحال لم يصمح بغير الواو أبدا ، ومثالو ما  – 2

  "وىو يخشى  ..."جاء في اآلية السابقة 
إْن كان الخبر في الجممة االسمية ، ظرفا مقدما عمى المبتدأ ، َكُثَر في جممة الحال أن  – 3

 . "الواو " تجيء بغير 
:               ومنو قول بشار 

 4              إذا أْنكَرتني بْمدٌة و َنـــــــــــــِكرُتيــــــــا         خرْجُت مع البازيِّي عمّي سوادُ 
.  من الميل " عمي سواد  ":يعني 
 كممتو ":  فيما ليس فيو الخبر كذلك ، ولكنو ال يكثر ومنو قوليم " الواو"قد يجيء ترك –  1

:  ومنو قول الشاعر  سالمة بن جندل "فوه إلى في ، أي مشافية
  5         ولوال َجَناُن الميل ما آَب عامٌر         إلى جْعفر ، ِسربالو لم يـــــَُمّزق

و الجممة تقع حاال وال تخمو من أن تكون اسمية " ويجمل الزمخشري ذلك في المفصل بقولو 
 وما عسى أن " فوه إلى في "فإن كانت اسمية فالواو إال ما شّذ من قوليم كممتو ، أو فعمية 

ن " مستقرة عميو جبَُّة َوْشٍي " فمعناه ،يعثر عميو في الندرة ، وأما لقيتو عميو ُجّبُة َوْشيٍ   وا 
كانت فعمية لم تخل من أن يكون فعميا مضارعا أو ماضيا فإن كان مضارعا لم يخل من 

                                                 
 36التوبة  1
  9- 8/  عبس 2
 . وما بعدىا 223:األيوبي ، ص :  الدالئل ، ت الجرجاني ، ينظر3
  .3/49 م ، 1957:  بشار ،الديوان ، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة ، د ط ، ت 4
  .42:  م ، ص 1994:  ، ت 1 سالمة بن جندل ، الديوان ،دار الكتاب العربي ، ط 5



106 

 

فالمثبت بغير واو ، وقد جاء في المنفى األمران وكذلك في ، أن يكون مثبتا أو منفيا 
 1"  ظاىرة أو مقدرة " قد "الماضي وال بد معو من 

:  أما رأي ابن مالك في التسييل فنوجزه فيما يمي 
  2َعُدّو﴾ َوُقْمَنا اْىِبُطوا َبْعُضُكْم ِلَبْعضٍ  ﴿:يعمم أن الجممة التي تقع حاال جممة ابتدائية نحو – 1

 3 ﴿ َوَما َأْرَسْمَنا َقْبَمَك ِمَن اْلُمْرَسِميَن ِإالَّ ِإنَُّيْم َلَيْأُكُموَن الطََّعاَم﴾ :أو مصدرة بأن نحو قولو تعالى 
َنَبَذ َفِريٌق ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب المَِّو َوَراَء ُظُيوِرِىْم   ﴿:أو ُمَصّدرة بكأّن  كقولو تعالى 

 4َكَأنَُّيْم اَل َيْعَمُموَن ﴾
  كقول " ما "، أو مصدرة بـ 5 َوالمَُّو َيْحُكُم اَل ُمَعقِّيَب ِلُحْكِمِو ﴾ ﴿أو مصدرة بـال التبرئة نحو

: عنترة
 6ــــز          إال المجنَّ وَحدَّ أبيَض مْقَصـــــــــِل ــــ             فرأيَتنا ما بيَننا من حاِجـــــــــــ

 7 ﴿ َوَيُمدُُّىْم ِفي ُطْغَياِنِيْم َيْعَمُيوَن﴾:أو مصدرة بمضارع مثبت نحو 
 8 َوَما َلَنا اَل ُنْؤِمُن ِبالمَِّو﴾  ﴿:أو مصدرة بمضارع منفي بال نحو 

: أو مصدرة بمضارع منفي بما كقول الشاعر 
 9             َعِيْدتك ما َتصُبوا وفيك َشبيبٌة          فماَلك بعَد الشَّيب َصّبا ُمَتّيما ؟

 10 ﴿َفاْنَقَمُبوا ِبِنْعَمٍة ِمَن المَِّو َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُيْم ُسوٌء﴾أو مصدرة بمم  كقولو تعالى 
   11  ﴿ َوَما َيْأِتيِيْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكاُنوا ِبِو َيْسَتْيِزُئوَن﴾: نحو  "إال" أو مصدرة بماض تال لـ 

: أو مصدرة بماض متمو بأو كقول الشاعر 
                                                 

  394/ 1ابن يعيش ،  شرح المفصل  ، المكتبة التوفيقية ، د  ط ، د ت،  1
 36 البقرة 2
  20 الفرقان 3
 101 البقرة 4
 41 الرعد 5
  .42:  م ، ص1893: عنترة ،الديوان ، مطبعة اآلداب بيروت ، ت 6
 15 البقرة 7
 84 المائدة 8
 يقول محمد محي الدين عبد الحميد أنشد ابن مالك ىذا الشاىد في شرح التسييل ولم ينسبو ، ولم أقف لو عمى نسبة إلى قائل  9

  .104 / 2 أنظر تحقيق أوضح المسالك ، ،رغم طويل البحث
 174 آل عمران 10
 11 الحجر 11
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 1"              ُكْن لمخميل َنصيرا جاَر أو َعَدال         وال َتِشّح عميو جاد أو َبِخال 
 فالواو  [...]: "وينبغي أن يذكر ىنا أن الواو في العموم تفيد االجتماع يقول فاضل السامرائي    

و الواو التي ينتصب االسم بعدىا تفيد [ ...]العاطفة لمطمق الجمع وىي تفيد التشريك في الحكم 
المعية والمصاحبة وىو اجتماع أيضا والتي ينتصب  بعدىا الفعل المضارع تفيد المصاحبة وىو 

 "قبميا  ، نحو   و الحالية تفيد مصاحبة ما بعدىا لما" ال تأكل و تتكمم "اجتماع أيضا نحو 
ولذلك قال صاحب الطراز إّن الواو في . 2 أي ُمصاَحَبَة طموِع الشمس"جئت والشمس طالعة 

إذا كانت محذوفة فيي في حكم التكممة و التتمة لما قبميا تنزل منزلة الجزء : " الجممة الحالية 
ذا كانت الواو موجودة كانت في حكم االستقالل بنفسيا [...]منيا   3" وا 

ثباتيا في الكالم  فإنيا تؤذن بالتغاير بين ، فمتى وجدت في الكالم " ويقول عن حذف الواو وا 
ومتى كانت محذوفة فإنيا تدل عمى البالغة باإليجاز  ؛ ألن الواو تقتضي المغايرة ، الجممتين 

  4"وتصير الجممة واحدة 
ىي حرف يجمع ما بعده مع شيء قبمو إفصاحا في المفظ أو " ويقول أبو البقاء في الكميات 

 5"إفياما في المعنى والجمع
، وقد تستعار الواو لمحال بجامع االشتراك بينيما  في الجمعية : " ثم يقول في موضع آخر 

  ىذا ما يقول النحو ، 6" ألنيا صفتو في الحقيقة"صاحب الحال " ألن الحال تجامع ذا الحال 
فماذا تقول معاني النحو في جانبيا التطبيقي عند الجرجاني؟ يقول معمال سبب حذف الواو من 

:                                                        وىو7"جممة اسمية حالية في بيت ينسب إلى األخطل 
 8                 إذا أتيَت أبا َمرواَن تسَألُـــــــــــــــــــــُو          وجدَتو حاضراه الجوُد و الكرمُ 

وال تعرب   و كان ينبغي أن تكون مسبوقة بالواو ،"حاضراه الجود و الكرم ":الجممة الحالية ىي 
الجممة مفعوال بو ألن الفعل وجد ليس من أفعال القموب التي تنصب مفعولين ، و السبب في 

                                                 
  وما بعدىا 301 / 2ت ،/ ط ،د / ابن مالك ، شرح التسييل ، المكتبة التوفيقية ، د  1
 256: فاضل السامرائي، معاني النحو، ص 2
 60 / 2 م ،   1914: العموي ، الطراز ،مطبعة المقطف ، د ط ، ت  3
 59: ، صنفسو 4
 919: ، د ت ، ص 2أبو البقاء الكفوي ، الكميات ، طبعة بوالق ،  ط  5
 921: ص نفسو ، 6
 204:محمود  شاكر ، ص  : ح وما بعدىا و ت223: ياسين األيوبي ، ص  : حينظر الدالئل ، ت 7
 .وقد ذكر البيت بتغيير كممة الكرم بالنسب  . 42 م ، ص 1994:  ، ت 2 األخطل ، دار الكتب العممية لبنان ، ط 8
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 . " الواو " ولوال ذلك ما جاز حذف " حاضراه  "حذف الواو كما يرى الجرجاني ىو تقديم الخبر
وكان السبب في . " لم يحسن حسنو اآلن "  وجدتو و الجود و الكرم حاضراه ": كما أنو لو قال 

حاضًرا "أو "  وجدتو حاضُره الجود و الكرم ": حسنو مع التقديم أّنو َيْقُرب في المعنى من قولك 
ومفاد كالم الجرجاني أن اسم الفاعل حاضراه يشبو الفعل المضارع .   1." عنده الجود و الكرم

"  ، " وجدتو يحضره الجود و الكرم ":  وعميو يكون الشاعر و كأنو قال" غير المنفي "المثبت 
ذا كانت  الجممة من فعل و فاعل ، و الفعل مضارع مثبت غير منفي لم يكد يجيء بالواو ،  وا 

 2" جاءني زيد يسعى غالمو بين يديو ": بل ترى الكالم عمى مجيئيا عارية من الواو كقولك 
. حذُفيا في بيت الشاعر ، يشبو حذَفيا ىنا في ىذا المثال : أّي 

ومثال ذكرىا ؛إذا كانت مع المضارع المنفي ، ومن المواضع التي يجوز فييا ذكر الواو وحذفيا 
: مع المضارع المنفي قول مالك بن أبي رفيع األسدي 

 3أتاني مصعٌب وبنــــــــــــــــــو أبيـــــــــــو            فأين َأحيُد عنيم ال أحيـــــــــــــُد               
  ما ُيَنْينُيني الوعيـــــــــــــــدُ               أقادوا من َدِمي و توعَــّـــــــــــدوني           وكنت و

. وكان ىنا تامة ،و الواو  داخمة عمى جممة حالية 
وليس  مجيء الفعل المضارع حاال عمى ىذا الوجو بعزيز في الكالم ، أال : "يقول الجرجاني 

 4"جعمت أمشي وما أدري أين أضع رجمي، وجعل يقول وال يدري": تراك تقول 
:  أما مجيء المضارع منفيا حاال من غير واو ، فكقول أرطأة بن سيية 

 5          َتْنَس السِّيالح و َتعِرْف جْبية األسدِ ال َتَرى غيري بناِظــــــَرة         إْن َتمقني 
 مظيرة أو مقدرة " قد " الماضي و ىو ال يقع حاال إال مع " الواو" وغير " بالواو "ومما يجيء 

و مثال الثاني قول الشاعر حندج بن حندج " أتاني وقد جيده السير : "ومثال األول  قوليم 
بَح  : المّري    6 "قد ُمّزقْت عنو الّسرابيل        والميَل قد الحت َمخايُمو متى أرى الصُّ

                                                 
  224: األيوبي ، ص  : حالدالئل ، تالجرجاني ، 1
 224:  نفسو، ص  2
 / 3 مالك بن أبي رفيع األسدي ، و البيتان أوردىما أبو عمي القالي في األمالي ، دار الكتب العممية بيروت ، د ط ، د ت ، 3

127- 128.  
 227 : ، ص األيوبي  : حالدالئل ، ت الجرجاني ، 4
: ح الدالئل تالجرجانيأنظر . 35 – 34 / 3 أرطأة بن سيية ، و البيت في األغاني لألصفياني ضمن خمسة عشرة  بيتا،  5

  .227: األيوبي ص 
  .  435 / 3حندج بن حندج المري  ، أنظر ياقوت الحموي ، معجم البمدان  ، دار صادر بيروت ، د ط ، د ت  6
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ومما يجيء بالواو في المواضع الكثيرة ، ثم يأتي في مواضع بغير الواو فميطف ويدل عمى 
فالشائع أن تذكر . رأيتو و ليس معو غيره: كأن تقول  [الجممة التي قد دخميا  ليس  ]:البالغة 

 :  عرابالواو قبل ليس ،و لقد جاء بغير الواو فكان لو من الحسن مالو كما في قول أحد األ
 1           لنا فتى وحّبذا األْفتَــــــــــــــــــــــــــــاُء          َتْعِرُفُو األْرسان و الــــــــــــــــــــدِّيالُء 

شــــــــــــــاء          َخَمى القميُب   ــاءُ ـــــــليس فيو مــــ           إذا جرى في كفِّيو الرِّي
 .و الرشاء ىو حبل الدلو .ىي الحبال والدالء جمع دلو : واألفتاء جمع فتي ، و األرسان 

 2"والقميب ىو البئر 
ما أن يدلك بالمثال إو، إلى ىذه الغاية والجرجاني يسمك مع الموضوع إما مسمك النحويين    

عمى موضع الحسن من غير تعميل ويترك لذوقك تولي وظيفة التفسير أو عمى األقل البحث 
. والشعور بمتعة ىذا التعبير أو ذاك 

وليس األمر كذلك مع ىذا البيت وما سيأتي من أمثمة ، و يذكر الجرجاني أن سبب حسن 
 "كأنما  " كما حدث مع، حذف الواو أحيانا ولطفيا قد يكون من أجل حذف دخل عمى جممة 

ن : في بيت لمفرزدق ضمن أبيات ثالثة يرد فييا عمى زوجتو التي قالت لو  ليس لك ولد ، وا 
:  مت ورثك قومك واألبيات ىي

  3ُلو في الوارثين األباعـــــــــــــــــــدُ ُيَؤمِّي ـو        ــــــ               تقول أراه واحدا طاح أىـــــــمُــــــ
 َبِنّي حوالّي األسوُد الموابــــــــــــــــــــــــدُ         كأنَّما               فإنِّيي عسى أْن تبصريني 

               فإّن َتميما قبل أْن يمِد الَحَصى         أقام زمانا وىو في الناس واحُد  
، عسى أن تبصريني بني حوالي كاألسود  : فقمت "كأن " ولو أنك تركت: " يقول الجرجاني 

و بني  عسى أن تبصريني ،:  كقولك " الواو "رأيتو ال يحسن حسنو اآلن ورأيت الكالم يقتضي 
  4"حوالي كاألسود الحوارد 

       . ، بدل فإني عسى فقمت عسى أن تبصريني :وىذه األبيات تروى بروايات مختمفة منيا 
. واألسود الحوارد بدل األسود الموابد واعتمدنا األصح كما يرى محمود شاكر 

                                                 
 .  بيت ال يعرف قائمو 1
  229: األيوبي ، ص  : حالدالئل ، ت ينظر  2
  . 249 م ، ص 1983:  ، ت 1 الفرزدق ، شرح ديوان الفرزدق ،ضبط و شرح  إيميا الحاوي ،  دار الكتاب المبناني ، ط 3
 230: الدالئل  ، ص  الجرجاني ،4
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ذ قد رأيت الجمل الواقعة حاال قد اختمف بيا " ويخُمص الجرجاني إلى النتيجة اآلتية وىي  وا 
        فال بد من أن يكون ذلك إنما كان من أجل عمل توجبو ، الحال ىذا االختالف الظاىر 

 1." وأسباب تقتضيو 
وفي الوقوف عمى العمة في ذلك إشكال وغموض ، ذلك ألن الطريق إليو [ ...]:" ثم يضيف 

  2."غير مسموك  إذا عرفتو انفتح لك وجو العمة في ذلك 
:  ومعرفة ذلك ال تتم إال بمعرفة أمور تتعمق بالخبر لذلك بدأ بذكرىا ، و نقدميا ىنا مختصرة 

: الخبر ينقسم إلى قسمين 
خبر ىو جزء من الجممة ال تتم الفائدة دونو و ىو خبر المبتدأ وخبر كان و خبر إّن  _  أ  
"  زيد منطمق "مثل 
 " جاء زيد راكبا":خبر ليس بجزء من الجممة ، و لكنو زيادة في خبر آخر سابق لو مثل – ب

وفي ىذه الجممة تكون قد أثبّت لزيد المجيء أتبعتو بذكر ، وذلك ألن الحال خبر في الحقيقة 
 زيد " فتقول مثال 3"ولم تجرد إثباتك لمركوب ولم تباشره بو ابتداء . " حال المجيء و ىيئتو

فالتبس بو اإلثبات عمى سبيل ، بل بدأت فأثبت المجيء ، ثم وصمت بو الركوَب "... "راكب 
فكّل جممة وقعت حاال .  و األمر كذلك مع الجمل 4"التبع لغيره  ويشترط أن يكون في صمتو

وحذف فييا الواو يكون صاحبيا قد عمد إلى الفعل الواقع في صدرىا  فضمو إلى الفعل األول 
 فذلك ألنك مستأنف بيا خبرا " الواو "وكل جممة جاءت حاال ثم اقتضت ." في إثبات واحد 

 5."وغير قاصد إلى أن تضميا إلى الفعل األول في اإلثبات 
:  ويعطي الجرجاني ىذا المثال لإليضاح 

جاءني زيد يسرع   – 1
. جاءني وغالمو يسعى بين يديو- 2

أي أنك تثبت مجيئا فيو إسراع وتصل أحد المعنيين " جاءني زيد مسرعا " فاألولى بمعنى 
.  أي جاءني كذا أو جاءني بيذه الييئة ،باآلخر وتجعل الكالم خبرا واحدا
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أنك بدأت فأثبت المجيء "  كان المعنى فييا " جاءني وغالمو يسعى بين يديو ":والثانية 
عمى   ولما كان المعنى[...]والرؤية ، ثم استأنفت خبرا وابتدأت إثباتا ثانيا لسعي بين يديو 
فجيء بالواو كما جيء بيا في ، استئناف اإلثبات ، احتاج إلى ما يربط الجممة الثانية باألولى 

  1" زيد منطمق و عمرو ذاىب ": قولك 
و النتيجة أنو  يؤتى بالواو لمربط بين الخبر األول و الخبر الثاني في الجممة التي استأنفنا بيا  

 .خبرا ثانيا نريد أن نمحقو بو 
عمى " الواو "قد عممنا أّن عّمة دخول : فإن قمت : ثم يطرح الجرجاني ىذا السؤال ليجيب عميو 

الجممة أن تستأنف اإلثبات، و التصل المعنى الثاني باألول في إثبات واحد، وال تنزل الجممة 
منزلة المفرد، ولكن بقي أن تعمم لـَِم كان بعض الجمل بأن يكون تقديرىا تقدير المفرد في أن ال 

    2"أولى من بعض ؟ ، يستأنف بيا اإلثبات 
جاءني زيد يسرع  - 1   :فما الفرق بين

جاءني زيد وىو يسرع    – 2                 
المعنى في الثانية عمى استئناف إثبات لمسرعة ، ولم يكن ذلك في الجممة األولى   : الجواب أن 

:  صريحا فتقول  " زيد"كان بمنزلة أن تعيد اسم "  زيد  " العائد عمى "ىو" وذلك أن الضمير 
 بالمجيء ثم أراد أن يفيد السامع خبرا  "زيد"  كأّن المتكمم أخبر عن "جاءني زيد ، وزيد يسرع "

 كان خبرا واحدا ابتداء أراد أن يخبر بو " جاءني زيد يسرع ":آخر وىو اإلسراع ، أما إذا قال 
المتكمُم السامَع، والن الخبر باإلسراع أو بالترجل ىو المقصود بالكالم ،فمثال عندما يرى السامع 

  " لقد جاء عمر راجال":رجال يعرف  أّنو يسمى عمر ويعرف أنو من مدينة أخرى بعيدة ، فتقول 
بينما الحال الذي جاء عمييا ىي المجيولة عند السامع ، فالمجيء عند السامع معروف ومعموم 

فأنت إذن تريد أن تخبره بالترجل في المجيء ال المجيء نفسو ،بينما األمر ليس كذلك في 
 إذ المعنى أن نخبر السامع خبرين األول " جاء عمر وىو راجل"الجممة األخرى أي في قولنا 

.   "بالواو" المجيء و الثاني الترجل في المجيء ولذلك ضممنا الخبرين مع بعضيما 
 إذ ال تستطيع أن " جاءني زيد وعمر يسرع أمامو "  :  ىذا المثال عبد القاىرق ساولمتوضيح
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 ألن السرعة في المثال األول " جاءني زيد يسرع "، وىذا الكالم ال يشبو "زيد " تضم السرعة لـ 
  1 "زيد "  ال لــ "عمر" وفي المثال الثاني لــ"زيد " لـ 
وىذا األمر يطرح إشكاال آخر  يجيب عنو الجرجاني وىو أن ىذا الكالم يقتضي أال تجيء    

أن القياس يقتضي ذلك ، و أما الذي :  و الجواب " الواو "جممة من مبتَدإ وخبر حاال إال مع 
 . 2"وقياسو   فسبيمو سبيل الشيء يخرج عن أصمو"الواو " جاء بدون 

 كممتو فوه "و التعميل كما يرى عبد القاىر أن فيو ضربا من التأويل ونوعا من التشبيو فقوليم 
: وأما قول الشاعر . أي رجع ذاىبا في طريقو " رَجَع عمى بدء ":  أي مشافية وقوليم "إلى في 

 وجدتو " أي " وجدتو حاضرًا عنده الجود و الكرم ": فكأنو قال .وجدتو حاضراه الجود و الكرم 
 وتنزيل الشيء منزلو غيره ليس بعزيز في ؛ والجمل عمى المعنى" يحضر عنده الجود و الكرم 

. كالم العرب 
       وألجل ىذه المشابية بين المضارع واسم الفاعل رأي البصريون أن المضارع إنما أعرب  
فاألصل أن يكون الفعل ، ألنو يشبو اسم الفاعل   - واختمف عن الماضي واألمر المبنيين-

: قال ابن األنباري وىو يذكر حجة البصريين في عمة إعراب المضارع.مبنيا 
 " يضرب ":أنو يجري عمى اسم الفاعل في حركتو وسكونو ، أال ترى أّن قولك [ ...]"  - 1

 " [...] في حركتو وسكونو  " ضارب"عمى وزن
  3"إن زيدا لقائم : " ، كما تقول " إن زيدا ليقوم : "  كما أنو تدخل عميو الم االبتداء ، تقول – 2
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 الفصل و الوصل : المبحث السادس 
إف   :"وىو مف األمور التي ال ينبغي جيميا وقد جعمو الجرجاني مف أسرار البالغة ولذا قاؿ    

العمـ بما ينبغي أف يصنع في الجمؿ ، مف عطؼ بعضيا عمى بعض أو ترؾ العطؼ فييا 
   1" والمجيء بيا منثورة تستأنؼ واحدة منيا بعد أخرى ، مف أسرار البالغة 

الفصؿ "عّرؼ القزويني قد   و2"معرفة الفصؿ والوصؿ : "لذا لما سئؿ أحدىـ عف البالغة قاؿ 
 3"الوصؿ عطؼ الجمؿ عمى بعض  والفصؿ تركو : " في اإليضاح بقولو " و الوصؿ

و الوصؿ ، يعني عند عمماء : "  بقولو " الوصؿ و الفصؿ " وقد عرؼ عبد العزيز عتيؽ   
 [...]المعاني عطؼ جممة عمى أخرى بالواو فقط مف دوف سائر حروؼ العطؼ األخرى 

 4" ويقصد عمماُء المعاني بالفصؿ ترؾ ىذا العطؼ 
وفي ىذا الموضع أيضا يتممس البالغيوف معاني النحو ال النحو بصفتو قواعد وحدود     

ولسنا نريد بتمؾ األسرار والمطائؼ ما يكوف : " ينبغي الوقوؼ عندىا ومف أجؿ ذلؾ قاؿ العموي 
 بؿ نريد [...]متعمقا بعمـو اإلعراب مف كوف األحرؼ العاطفة  ُتمحؽ المعطوَؼ في اإلعراب 
  5"أمرا أخص مف ذلؾ وأغوص عمى تحصيؿ األسرار الغريبة والمطائؼ العجيبة 

 في البالغة "كتابا كامال في الفصؿ والوصؿ عنوانو " صباح عبيد درازة "ىذا وقد أّلؼ     
لعؿ الوصؿ والفصؿ بمعنى معرفة المواطف  التي "  جاء فيو "القرآنية أسرار الفصؿ والوصؿ

تقتضي العطؼ أو تركو مف أقدـ االصطالحات الفنية التي تنّبو ليا العمماء في فجر التأليؼ 
البالغي ، أما إدراؾ ىذه المواطف عند العرب فقد كاف سميقة وفطرة ،  بمعنى أف األسموب 

الخاص الذي يقتضي الواو مثال أو تركيا كاف يجري في التعبير عمى نحو تمقائي ألنو معبر 
 6" عف وجدانيـ وفكرىـ 

          : قاؿ . ونختـ التعريفات بكالـ قالو أحمد مصطفى المراغي أضاؼ فيو ذكر االستئناؼ    
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  118:  ـ ، ص 2002 ، ت  1الخطيب القزويني ، اإليضاح ، دار الكتب العممية بيروت ، ط  3
  174: ـ ، ص 1985 عبد العزيز عتيؽ ، عمـ المعاني ، دار النيضة العربية بيروت ، د ط ، ت  4
 33:  ـ، ص1912العموي ، الطراز ،  دار الكتب الخيديوية مصر ، د ط ، ت  5
 09:  ـ ، ص 1986، ت 1صباح عبيد دراز ، أسرار الفصؿ و الوصؿ ، مطبعة األمانة القاىرة ، ط  6
 

 



114 

 

الفصؿ والوصؿ ىو العمـ بمواضع العطؼ واالستئناؼ و التيّدي إلى كيفية إيقاع حروؼ  "
   1" العطؼ في مواقعيا أو تركيا عند عدـ الحاجة إلييا 

والمعرفة بمواطف الفصؿ والوصؿ كانت تتـ سميقة ، يدركيا العربي بحّسو ووجدانو شأنيا شأف 
كثير مف القضايا البالغية والنحوية ، و بعدما فقد العربي سميقتو أو كاد ، كاف لزامًا عمى 
عمماء العربية أف يدرسوا ىذه القضايا ويشيروا إلييا لتصبح نظاما عقميا و قوانيف غايتيا 

الوصوؿ إلى التذّوؽ السميـ الصحيح الذي يجعؿ غير صاحب السميقة يقترب مف صاحب 
ال :  قاؿ ؟ىؿ تبيع ىذا الثوب "جاء في األثر أف أبا بكر سأؿ رجال . السميقة قد اإلمكاف 

                                                           2 فقاؿ أبو بكر لقد عممتـ لو كنتـ تعمموف ، قؿ ال وعافاؾ ا ؛عافاؾ ا 
لقد كانت ىناؾ إشارات لمفصؿ والوصؿ في البياف و التبييف ، ثـ " يقوؿ فضؿ عباس حسف 

  3"توسعت أكثر عند أبي ىالؿ العسكري في الصناعتيف  
يعتمد عمى الذوؽ قبؿ أف – إذف - كاف ىذا المبحث : " ثـ يذكر  فضَؿ عبد القاىر بقولو 

توضع لو القواعد والضوابط وال نرتاب بأف أوؿ مف أباف عف أسراره ، وكشؼ عف أكماـ أستاره  
 . " دالئؿ اإلعجاز "في كتابو – رحمو ا  -وأسعد بشذا أزىاره ، كاف اإلماـ عبد القاىر

صحيح أف الذيف جاؤوا مف بعده كاف ليـ ميزة الترتيب والتبويب ، ولكنيـ مع ذلؾ أقحموا 
مباحث ، ووضعوا فصوال لـ يكف ليا ضرورة في ىذا الموضوع ، كما فعؿ السكاكي في مباحث 

 ولـ يكف ..[.] ثـ نيج نيجو صاحب التمخيص ، الخطيب القزويني [...]الجامع بيف الجممتيف 
فضؿ عبد القاىر لحيازتو قصب السبؽ فحسب، بؿ إف اإلماـ عبد القاىر كاف أغنى غناء 
وأكثر ثراًء  بما جاء بو مف أمثمة ونصوص ذات صمة بالسميقة و الحقيقة ، السميقة المغوية 

 4."وحقيقة البياف العربي 
 كالـ عبد القاىر في الفصؿ والوصؿ ممخصا في نقاط ليسيؿ فيـ النماذج واألمثمة التي وىذا 

: قدميا ليذا الموضوع
 .ينبغي النظر إلى فائدة العطؼ في المفرد ، ثـ العودة إلى الجممة  -1
 .فائدة العطؼ في المفرد أف يشرؾ الثاني في إعراب األوؿ  -2

                                                 
 138:   ـ ،  ص 2009المراغي ، عمـو البالغة ، المكتبة العصرية بيروت ، د  ط ، ت 1
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 .أنو إذا أشركو في إعرابو فقد أشركو في حكـ ذلؾ اإلعراب -3
 :الجمؿ المعطوؼ بعضيا عمى بعض عمى ضريبيف  -4

جمؿ معطوفة عمى جمؿ ليا محؿ مف اإلعراب وحكميا حكـ المفرد ووجو الحاجة إلى – أ 
. الواو فييا ظاىر واالشتراؾ بيا في الحكـ موجود 

 زيد  ":ضرب َيْشُكؿ أمره وىو الجمؿ المعطوفة عمى جمؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب مثؿ- ب 
   "قائـ و عمر قاعد

فما فائدة الواو و ليس ىناؾ أمر معقوؿ يؤتى بالعاطؼ بسببو ليشرؾ بيف األولى و الثانية ؟ 
. إذف ىذا النوع مف الجمؿ ىو مثار البحث عكس النوع األوؿ الذي ال خالؼ فيو 

 دوف غيرىا مف حروؼ العطؼ، ذلؾ أف ليس لمواو معنى سوى اإلشراؾ "الواو"اإلشكاؿ في  -5
في الحكـ الذي يقتضيو اإلعراب الذي أْتَبْعَت فيو الثاني األوؿ، بينما تفيد بقية الحروؼ مع 

 تفيد  الترتيب والتراخي " ثـ " تفيد الترتيب مف غير تراخ و"الفاء" فػ : اإلشراؾ معاني أخرى
  تفيد تردد الفعؿ بيف شيئيف و ىكذا فإذا عطفت بواحد منيا الجممة عمى الجممة ظيرت"أو"و

. الفائدة 
فأنت عندما ، ال يتصور اشتراؾ بيف شيئيف حتى يكوف ىناؾ معنى يقع ذلؾ االشتراؾ فيو  -6

      عممت أّف زيدا وعمرو اشتركا في المجيء ، ولكّنؾ إذا قمت "جاءني زيد  وعمرو " : تقوؿ 
و السامع يجيؿ السياؽ الذي قيمت فيو الجممة ، فسوؼ ال يفيـ معنًى " زيد قائـ وعمرو قاعد " 

 .لمجمع بيف قياـ زيد وقعود عمر وىنا يكمف إشكاؿ المسألة
 وال سبيؿ إلى " بالواو "فالّسياؽ ىو الذي يحدد العالقة بيف األمريف وبذلؾ يمكف الجمع بينيما   

 وحتى يكونا كالنظيريف و الشريكيف ،بحيث إذا عرؼ "زيد"  بسبب مف "عمرو"ذلؾ حتى يكوف 
 بعدما ظيرت "عميّ "السامع حاؿ األوؿ عناه أف يعرؼ حاؿ الثاني فتقوؿ مثال لمف ييمو أمر 

"  محمد ناجح وعمي راسب "نتائج االمتحانات 
لذا إذا عطفت عمى األوؿ شيئا ليس مف سببو ،وال ىو مما يذكر بذكره ويتصؿ حديثو بحديثو  

 قمت "  وأحسف الذي يقوؿ بيت كذا ":  ثـ قمت "خرجت اليـو مف داري " : فمو قمت. لـ يستقـ 
: ومف ىنا عابوا عمى أبي تماـ قولو  .ما ُيضحؾ منو 

         ال و الذي ىو عالـٌ أفَّ النَّوى        َصِبٌر وأفَّ أبا الحسيف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ 
1 
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وذلؾ ألنو ال مناسبة بيف كـر  أبي الحسف  ومرارة النوى ، وال تعمؽ ألحدىما باآلخر ، وليس 
  1يقتضي الحديُث بيذا الحديَث بذلؾ

كما  يجب أف يكوف المحدَّث عنو في إحدى الجممتيف بسبب مف المحدَّث عنو في األخرى   -7
كذلؾ ينبغي أف يكوف الخبر عف الثاني مما يجري مجرى الشبيو والنظير أو النقيض لمخبر عف 

  " زيد كاتب وعمرو شاعر"، بينما يصح أف تقوؿ"  زيد طويؿ وعمرو شاعر ":األوؿ ،فال تقوؿ 
 " صالح كريـ وطارؽ بخيؿ ":كما يصح أف تقوؿ 

 قوة وظيورا " الواو "إذا كاف المخبر عنو في الجممتيف واحدا ، ازداد معنى الجمع في - 8
وبيذا وجب لو الفعالف معا ولو " و يحؿ ويعقد و يأمر و ينيى  ويفعؿ  فالف يقوؿ": كقولؾ 
بطاال لو " يضر" يجوز أف يكوف قولؾ ينفع رجوعا مف قولؾ " يضر ينفع "قمت   . وا 
 كما أف األسماء كالصفة ال تحتاج إلى رابط يربطيا  بالموصوؼ، والتوكيد إلى رابط  يربطو -9

بالمؤكد ،كذلؾ يكوف في الجمؿ ما تتصؿ مف ذات نفسيا بالتي قبميا ، و تستغني بربط معناىا 
وىي كؿ جممة كانت مؤّكدة لمتي قبميا ومبّينة ليا ، وكانت إذا  .ليا عف حرؼ عطؼ يربطيا 
 كما تكوف الصفة غير الموصوؼ و المؤكِّد غير المؤكَّد ومف  ، حصمت لـ تكف شيئا سواىا 

ـْ  : األمثمة التي ذكرىا عبد القاىر لذلؾ قولو تعالى ـْ َل ـْ َأ ـْ َأَأْنَذْرَتُي ﴿ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُروا َسَواٌء َعَمْيِي
ـْ َعَذاٌب  ـْ ِغَشاَوٌة َوَلُي ـْ َوَعَمى َأْبَصاِرِى ـْ َوَعَمى َسْمِعِي ـَ المَُّو َعَمى ُقُموِبِي ـْ اَل ُيْؤِمُنوَف  َخَت  تُْنِذْرُى

 ختـ " ؛وقولو " سواء عمييـ أأنذرتيـ أو لـ تنذرىـ " تأكيد لقولو " ال يؤمنوف "فقولو  .2 َعِظيـٌ ﴾
 تأكيد ثاف ، ألف مف كاف حالو إذا أنذر مثؿ حالو إذا لـ ينذر،  "ا عمى قموبيـ و عمى سمعيـ

  3"كاف في غاية الجيؿ وكاف مطبوعا عمى قمبو ال محالة
ـْ َيْسَمْعَيا َكَأفَّ ِفي ُأُذَنْيِو َوْقًرا﴾ : وتأمؿ قولو تعالى  َذا تُْتَمى َعَمْيِو َآَياتَُنا َولَّى ُمْسَتْكِبًرا َكَأْف َل ﴿ َواِ 

4 
ألف المقصود مف التشبيو بمف في أذنيو  ىو . و كأّف في أذنيو وقًرا ، معطوفا بالواو : ولـ يقؿ 

   5 "بعينو المقصود مف التشبيو بمف لـ يسمع ، إال أف الثاني أبمغ و آكد في الذي ُأريَد 
فيذا اإلنساف لـ يستجب ، ولـ تكف لمتالوة فائدة معو في الحاليف ، سواء لـ يسمع أو كاف في 

 كأفَّ "و بذلؾ يكوف قولو .  أذنيو وقر ، وفي ىذه الحالة أيضا لـ يسمع ، ولف يسمع ولو أراد
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 ويفوقو توكيدًا في أداء المعنى ألف األوؿ " كأْف لـ يسمعيا " يشترؾ مع قولو  " في أذنيو وقرا
. قد يسمع ما داـ يمتمؾ حاسة السمع بينما الثاني ال ُيرجى منو ذلؾ 

َما َىَذا َبَشًرا ِإْف َىَذا ِإالَّ َمَمٌؾ َكِريـٌ ﴾ ﴿وتأمؿ كيؼ يحمؿ الجرجاني ، قولو تعالى
 إف ": فقولو . 1

 وداخؿ في ضمنو مف ثالثة أوجو  " ما ىذا بشرا":  مشابو في المعنى لقولو "ىذا إال ممؾ كريـ 
 2:كما يرى عبد القاىر

وجياف ىو فييما شبيو بالتأكيد   – 1
ووجو ىو فيو شبيو بالصفة   – 2

وقد شرح الجرجاني ذلؾ بأسموب مزج فيو بيف منيج البالغييف و منيج الكالمييف الذي يعتمد 
ىو أنو إذا كاف :" أكثر عمى االستدالؿ العقمي المنطقي ، يقوؿ عف الوجو األوؿ الشبيو بالتأكيد 

ذا كاف كذلؾ كاف إثبات كونو ممكا ، تحقيقا ال محالة و تأكيدًا لنفي أف  ممكا لـ يكف بشرا ، وا 
 أنو ليس بشرا ألف كونو ممكا ينفي " إف ىذا إال ممؾ كريـ  ":يكوف بشرا و عميو يكوف معنى 
:  كونو بشرا عمى النحو اآلتي 

إف ىذا إال ممؾ كريـ  =         ما ىذا بشرا 
. وبذلؾ يكوف الثاني معنى مكررا غرضو التوكيد . ما ىذا بشرا  ،  ما ىذا بشرا : وكأنو قاؿ

 نفي البشرية في سياؽ المدح "ما ىذا بشرا يساوي ىو ممؾ : الوجو الثاني لمشَّبيو بالتوكيد 
:   وعميو تكوف الصورة عمى النحو اآلتي  "يساوي المالئكية 

ممؾ   = ما ىذا بشرا 
إْف ىذا إال ممؾ كريـ  ،إْف ىذا إال ممؾ كريـ   : وكأنو قاؿ 

. ويكوف المعنى بيذه الصورة أيضا واحدًا وعميو يكوف الكالـ الثاني تأكيدا لألوؿ 
. ىما استدالالف  مختمفاف بينما المعنى واحد وعميو يكوف الوجو واحدًا ألف  ،والنتيجة واحدة

الذي ىو شبيو بالصفة ، فيو أنو إذا نفى أف يكوف بشرا فقد أثبت لو جنَس : أما الوجو الثالث 
كاف الظريؼ  . " مررت بزيد الظريؼ":سواه وعميو أثبت لو صفة مف الصفات كما لو قمت 

تبيينا وتعيينا لمذي أردت مف بيف مف لو ىذا االسـ ، ولكف كنت قد أغنيت المخاطب عف 
أيَّ الزيديف أردت ؟  : الحاجة إلى أف  تقوؿ 
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﴿ َوَما َعمَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي َلُو ِإْف ُىَو ِإالَّ  ، كقولو تعالى " إف و إال "ػ وقد يكوف اإلثبات ب
. 2﴿َوَما َيْنِطُؽ َعِف اْلَيَوى ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾: وقولو تعالى  1ِذْكٌر َوُقْرَآٌف ُمِبيٌف﴾

  .وكما ىو مالحظ إفَّ في اآليتيف تأكيد وتثبيت لنفي ما ُنفي 
تأكيد و تثبيت لنفي أف  " َوَما َيْنَبِغي َلُو ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر َوُقْرَآٌف ُمِبيفٌ : " ففي األولى نجد قولو 
ثبات أنو وحي ُيوَحى ، تقرير لنفي أف يكوف َنَطَؽ بو عف اليوى  .يكوف قد عمـ الشعر  . وا 

ويؤكد عبد القاىر عمى قصور رأي بعض النحوييف و البالغييف عندما يقنعوف ، إذا رأوا جممة 
إف الكالـ قد استؤنؼ وقطع عما قبمو ، وال يكمفوف أنفسيـ أكثر : قد ترؾ فييا العطؼ فيقولوف

. مف ذلؾ ، لذا نجده يتيميـ بالغفمة الشديدة
: ويذكر لذلؾ مثاال ىو ىذه اآلية التي سنذكرىا مع اآلية التي قبميا ليتضح األمر يقوؿ تعالى

ـْ ِإنََّما َنْحُف ُمْسَتْيِزُئوَف المَُّو  ـْ َقاُلوا ِإنَّا َمَعُك َذا َخَمْوا ِإَلى َشَياِطيِنِي َذا َلُقوا الَِّذيَف َآَمُنوا َقاُلوا َآَمنَّا َواِ  ﴿َواِ 
ـْ َيْعَمُيوَف﴾ ـْ ِفي ُطْغَياِنِي ـْ َوَيُمدُُّى َيْسَتْيِزُئ ِبِي

ا " والظاىر كما يقوؿ عبد القاىر أف اآلية الثانية 3
  ﴿ ِإنََّما َنْحُف ُمْسَتْيِزُئوَف﴾: يقتضي أف يعطؼ عمى ما قبمو مف قولو"...يستيزئ بيـ و يمدىـ 

﴾  ﴿وذلؾ أنو ليس بأجنبي منو وىو يشبو قولو تعالى ـْ ُيَخاِدُعوَف المََّو َوُىَو َخاِدُعُي
 :وقولو تعالى 4

 5﴾  ﴿َوَمَكُروا َوَمَكَر المَّوُ 
فما الذي جعؿ آية البقرة خالية مف الواو واآليتيف جاءتا بالواو ؟ السبب في ذلؾ أّف قولو    

و قولو .  حكاية عنيـ أنيـ قالوا و ليس بخبر مف ا تعالى  ﴿ ِإنََّما َنْحُف ُمْسَتْيِزُئوَف﴾:تعالى
خبر مف ا تعالى  وىذا ما جعؿ العطؼ ممتنعا ،ألف العطؼ  ﴾  ﴿المَُّو َيْسَتْيِزُئ ِبِيـْ :تعالى 

 ا " و يصبح " قالوا إنما نحف مستيزئوف وا يستيزئ بيـ"بالواو يجعؿ الكالـ بيذه الصورة 
ُيَخاِدُعوَف   ﴿:واألمر يختمؼ في اآلية ، وىذا ال ينبغي   "يستيزئ بيـ مف قوليـ و ىذا ممتنع 

﴾ ـْ  ألّف الكالـ األوؿ و الثاني في اآليتيف خبر مف ا ﴿َوَمَكُروا َوَمَكَر المَُّو ﴾ و المََّو َوُىَو َخاِدُعُي
ـْ اَل  ﴿:ويشبو آيَة البقرة السالفة الذكر قوُلُو تعالى في السورة نفسيا .و ليس بحكاية َذا ِقيَؿ َلُي َواِ 

ـُ اْلُمْفِسُدوَف َوَلِكْف اَل َيْشُعُروَف ﴾ ـْ ُى  6 تُْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُف ُمْصِمُحوَف  َأاَل ِإنَُّي
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 إخبار " أال إنيـ ىـ المفسدوف ": حكاية لقوؿ الكّفار و قولو " إنما نحف مصمحوف ": ألّف القوؿ
 1.مف ا لذا امتنعت الواو ىنا أيضا ولو كانت اَلْلتبس المعنى 

ـْ   ﴿:ومنو قولو تعالى  ـْ َآِمُنوا َكَما َآَمَف النَّاُس َقاُلوا َأُنْؤِمُف َكَما َآَمَف السَُّفَياُء َأاَل ِإنَُّي َذا ِقيَؿ َلُي َواِ 
ـُ السَُّفَياُء َوَلِكْف اَل َيْعَمُموَف﴾ ُى

﴿ َأاَل حكاية لقوؿ المنافقيف ، و﴾ ﴿َأُنْؤِمُف َكَما َآَمَف السَُّفَياءُ  ألف 2
ـُ السَُّفَياُء ﴾  ـْ ُى .  إخبار مف ا تعالىِإنَُّي

 "قالوا"ليوضح أكثر سبب حذؼ الواو منيا فيذكر أفَّ ﴾  ﴿المَُّو َيْسَتْيِزُئ ِبِيـْ ثـ يعود إلى آية البقرة 
ـْ  ﴿في اآلية  واقعٌة في جواب الشرط ، َذا َخَمْوا ِإَلى َشَياِطيِنِي َذا َلُقوا الَِّذيَف َآَمُنوا َقاُلوا َآَمنَّا َواِ  َواِ 

ـْ ِإنََّما َنْحُف ُمْسَتْيِزُئوفَ    3﴾ َقاُلوا ِإنَّا َمَعُك
عميو لمـز إدخالو في حكمو مف كونو جوابا وذلؾ ال يصح "  ا يستيزئ بيـ "فمو عطؼ قولو 

: بالواو عمى ضربيف – كما يرى – ألف العطؼ عمى جواب الشرط 
 أف يكوف شيئاف يتصور وجود كؿ منيما دوف اآلخر مثؿ قولؾ  -1
"  إف تأتني أكرمؾ ، أعطؾ و أكسؾ "
أف يكوف المعطوؼ شيئا ال يكوف حتى يكوف المعطوؼ عميو ، ويكوف الشرط لذلؾ سببا  - 2

أي أف ، فيو ، أي أف المعطوؼ مرتبط بالمعطوؼ عميو والمعطوؼ عميو مرتبط بالشرط 
   والعالقة متعدية عمى لغة أىؿ، المعطوؼ الذي جاء في آخر الجممة مرتبط بالشرط 

. الرياضيات 
، فالخروج " إذا رجع األمير إلى الدار استأذنُتو و خرجت ": ومثالو كما ذكر عبد القاىر قولؾ   

وعميو يكوف الخروج مرتبطا برجوع األمير وبذلؾ ، مرتبط باالستئذاف واالستئذاف مرتبط بالرجوع 
ذا": يكوف رجوع األمير سببا في الخروج  وكأنؾ قمت  استأذنُت   إذا رجع األمير استأذنُت ، وا 

 بالواو لكاف الشرط مف ىذا "قالوا" عمى ﴾   ﴿المَُّو َيْسَتْيِزُئ ِبِيـْ : فمو عطؼ قولو تعالى "خرجتُ 
 و إذا خمو إلى شياطينيـ قالوا إنا معكـ إنما نحف "و لكاف المعنى بيذه الصورة ، النوع الثاني 
وذلؾ أف الجزاء  .وىذا التعبير ليس مستقيما .استيزأ ا بيـ ،  ، فإذا قالوا ذلؾ "مستيزئوف 

وقع بسبب فعؿ االستيزاء ال عمى أنيـ قالوا وحّدثوا عف أنفسيـ بأنيـ مستيزئوف  ولذلؾ جاءت 
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اآلية بدوف واو ، فا عاقبيـ عمى الفعؿ ال القوؿ ألف القوؿ أحيانا قد يكوف مداراة لقوّي فال 
ىو أف " ثـ يضيؼ الجرجاني شيئا آخر تحممو اآلية في تحميؿ عجيب   .1يعاقب ا عميو

الحكاية عنيـ بأنيـ قالوا ذلؾ القوؿ ُتحّرُؾ السامع ألف َيعِرؼ مصيَرىـ و جزاءىـ و يتشوَّؽ إلى 
 جوابا ليذا التوقُّع وىذا التمني و كأّف ىذا " ا يستيزئ بيـ "فكانت اآلية  المعرفة و يتمناىا

فيأتيو الجواب سريعا مبدوءا بذكر "  وماذا فعؿ ا بيـ بعد الذي فعموا و قالوا ؟ ":السامع سأؿ 
ـْ َيْعَمُيوَف﴾  "ا "و القادُر عميو  فاعؿ ذلؾ ، ـْ ِفي ُطْغَياِنِي ـْ َوَيُمدُُّى  2"﴿المَُّو َيْسَتْيِزُئ ِبِي

ثـ ينتقؿ الجرجاني مف التطبيؽ عمى اآلية إلى التطبيؽ عمى الشعر عمى غير منيجو ىذه 
: حيث يذكر أف المستقري لكالـ العرب يجد منو الكثير ومنو قوؿ الشاعر ،  3المرة

 4              زعـ العواذُؿ أنَّني في َغْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍة      َصَدقوا ولكْف َغمرتي ال تْنجمي 
وكأنو  فبعد ذكره زعـ العواذؿ أّنو في غمرة ، تخّيؿ الشاعر أف السامع ُمتشّوؽ لمعرفة الحقيقة ،

 أقوؿ صدقوا ، أنا كما قالوا ، ولكف ":و كأّنو قاؿ  . "صدقوا" : يسألو وما حقيقة ذلؾ؟  فأجابو 
 كاف كمف أخبر " زعـ العواذؿ أنني في غمرة و صدقوا ":  ولو قاؿ "ال مطمع ليـ في فالحي

 .ابتداء ومف غير أف ُيسأؿ 
: ومنو قوؿ أحد الشعراء وىو جندب بف عمار كما قاؿ محمود شاكر في تحقيقو  

ـَ الَعواذؿ أفَّ ناقَة جْنػػػػػػُدب           بجنوب خبٍت ُعّريت وُأجػِمَِّت                  زَع
5 
                كذب الَعواذُؿ لو رأيف ُمناخيا           بالقادسية ُقْمَف َلجَّ و َذلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػِت  

كذب العواذؿ : وأضاؼ الجرجاني لمسة أخرى ىي أّف أمر القطع واالستئناؼ في قوؿ الشاعر 
 تأكيد ألنو وضع الظاىر موضع المضمر بقولو كذب العواذؿ ،ولـ يقؿ كذبف، بإعادة ذكر

 ظاىرًا وكاف ذلؾ َأْبيف و أقوى لكونو كالما مستأنفا مف حيث َوَضَعو َوْضَعًا ال ُيحتاج "العواذؿ"
: ومف ذلؾ أيضا قوؿ مساور بف ىند ييجو بني أسد .فيو إلى ما قبمو 

  6                     زعمتـ أّف إخوتكـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػريٌش          ليـ إلٌؼ و ليس لكـ إالؼُ 

                                                 
 . 246: األيوبي ، ص  : حجاز ، تالع ينظر الجرجاني ، دالئؿ ا1
 وما بعدىا  245: األيوبي  ، ص  : حينظر الدالئؿ ، ت 2
  وما بعدىا 249: نفسو ، ص  3
  ال يعرؼ قائمو 4
  ياسيف األيوبي ، :، تح دالئؿ اإلعجاز الجرجاني،  ، أنظر 308 – 307 / 1 ورد البيتاف في شرح الحماسة لممرزوقي ،5

  . 249ص 
  12:  نسبو التبريزي في شرح الحماسة لمساور بف ىند العبسي ،أنظر شرح الحماسة ،عالـ الكتب بيروت ، د ط ، د ت ، ص6
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ضع نقطة بعد قريش ألف الكالـ بعدىا كالـ مستأنؼ وليس تابعًا   : وعمى لغة المحدثيف أقوؿ
 قريٌش خبر إف ، وليـ إلؼ جممة اسمية في محؿ رفع خبر لمبتدأ محذوؼ ،وعمى لغة النحاة 

 كذبتـ ؛ليـ "وليـ إلؼ تكذيب لدعواىـ أنيـ مف قريش ، لذا يكوف الكالـ كاآلتي  ." ىـ "تقديره 
ويضيؼ الجرجاني أّنو لو ذكر الشاعر كذبتـ لجاز أف يعطؼ بالفاء  1."إلؼ وليس لكـ ذلؾ  

 ، ألف "الفاء " أما بعد الحذؼ فال مساغ لدخوؿ ،  "كذبتـ فميـ إلؼ وليس لكـ ذلؾ " :فيقوؿ 
ليـ إلؼ مف الزعـ  الذي زعموه وىو ما يوقع في التناقض ،ويتضح : إضافتيا تجعؿ قولو 

 . "ليس" التناقض أكثر عندما يضاؼ الشطر األخير المبدوء بالنفي بػ 
: ومف ذلؾ قوؿ المتنبي 

              وما عَفِت الّرياُح لو محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاّل           عَفاُه َمْف َحَدا بيـُ و سػػػػػػػػػػػػػػػػاقا
2 

فمما نفى الشاعر أف الرياح ىي التي محت اآلثار ودرستيا ، لـ ُيْبِؽ الشاعُر السائَؿ في حيرتو 
 3.يتساءؿ ،ومف عفاىا ؟ فقاؿ عفاىا الذي حدا بيـ وساؽ جماليـ 

أف السؤاؿ إذا : و يضيؼ الجرجاني فائدة في المسألة تدخؿ في تصاريؼ الكالـ و النظـ وىي 
ما عفا : كاف ظاىرا مذكورا في مثؿ ىذا كاف األكثر أال ُيذكر الفعُؿ في الجواب ، فإذا قيؿ 

وأما إذا لـ يكف السؤاؿ  . " عفاه مف حدا":  وال تقوؿ " مف حدا بيـ و ساؽ":المحؿ ؟ قمت 
والخالصة ىنا أف الجمؿ ثالثة . مذكورا كالذي عميو البيت ، فإنو ال يجوز أف ُيترؾ ذكر الفعؿ 

 : اؼفأص
            جممة حاليا مع التي قبميا ، حاؿ الصفة مع الموصوؼ ، و التأكيد مع المؤكد - 1

وىذه اليكوف فييا العطؼ  ألنؾ إف فعمت كنت كمف يعطؼ الشيء عمى نفسو ، والعطؼ 
. يقتضي المغايرة كما ىو معمـو 

الجممة حاليا مع التي قبميا ، حاؿ االسـ يكوف غير الذي قبمو ، إال أنو يشاركو في الحكـ  – 2
. ويدخؿ معو في المعنى وىذه يكوف حقيا العطؼ 

                                                 
 وما بعدىا 245: األيوبي  ، ص  : حينظر الدالئؿ ، ت 1
 241:  ـ ، ص 1900: المتنبي ، الديواف ، بالمطبعة العممية  بيروت ، د ط ، ت  2
 254: األيوبي ، ص  : حالدالئؿ ، ت 3
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جممة ليست في شيء مف الحاليف ، بؿ سبيميا مع التي قبميا سبيؿ االسـ مع االسـ ال  – 3
 يكوف منو في شيء ، فال يكوف إياه ، وال مشاركا لو في المعنى  ، لعدـ التعمؽ بينيما رأسا

. وحؽ ىذا ترؾ العطؼ البتة 
أواالنفصاؿ ، ترؾ العطؼ يكوف إما لالتصاؿ  إلى الغاية  " وخالصة الخالصة مفادىا أف    

  1" إلى الغاية ، والعطؼ لما ىو واسطة بيف األمريف ، وكاف لو حاؿ بيف حاليف ، فاعرفو 
: عطف الجممة عمى قبل ما يميها 

 بالجممة فال تعطؼ عمى ما يمييا ، ولكْف ُتعطؼ عمى جممة ىيذكر الجرجاني أنو قد يؤت   
بينيا و بيف ىذه التي ُتعطؼ عمييا جممة أو جممتاف ، وىذا يشبو في المفردات عطؼ أرُجؿ 

﴿ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا  :قاؿ تعالى  عمى أعضاء الَغْسؿ ، ال عمى عضو المسح في آية الوضوء
ـْ ِإَلى  ـْ َوَأْرُجَمُك ـْ ِإَلى اْلَمَراِفِؽ َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُك ـْ َوَأْيِدَيُك اَلِة َفاْغِسُموا ُوُجوَىُك ـْ ِإَلى الصَّ ِإَذا ُقْمُت

 2اْلَكْعَبْيِف﴾
: ولقد ذكر الجرجاني لذلؾ مثاال مف شعر المتنبي ىو 

  3                 تولوا بْغَتة فكػػػػػػػػأفَّ َبْيػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         َتييَّبني ففاجأني اغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياال
ػػػػػػػاال  ػػػػ                 فكاف مسيُر عيِسيـ َذميػػػػػػػػػػػػػال           وسير الدمع إثَرىـ انِيمػػػػػػ

وكما تالحظ ،ىو . معطوؼ عمى تولوا بغتة" فكاف مسير عيسيـ ذميال "إف قولو :  ولقد قاؿ 
وما بالؾ بإيجاده ابتداءا مف غير أف يُدّلؾ عميو أحد  ففٌّ مف القوؿ خاص دقيؽ يصعب فيمو  ،

عمى ىذا الذي يميو ، أفسدنا المعنى " ففاجأني" مثؿ الجرجاني، وتعميؿ ذلؾ أننا لو عطفنا جممة 
 في معنى كأفَّ ، وذلؾ يؤدي إلى أف ال يكوف مسيُر " كاف مسيرىـ عيسيـ ذميال "بإدخاؿ 

 ترتبط "... كاف مسير"فجممة : عيسيـ حقيقة ، ويكوف ُمَتوّىما كما كاف تيّيب البيف كذلؾ ، إذف
 تولوا فكاف سبب ذلؾ أف كأفَّ َبْينا تييبني ":ويكوف المعنى  . " تولوا "في معناىا بجممة  

 4 "ففاجأني اغتياال وتولوا فكاف مسير عيسيـ ذميال
كالشيء الواحد ،كالمفعوؿ في  الجممة أو " فكأفَّ َبْينا تييبني ففاجأني اغتياال " وكانت جممة 

 " فكاف ميسر عيسيـ ذميال "ومف ثمة كانت جممة . الظرؼ و سائر ما يجيء بعد تماـ الجممة 
                                                 

 254: األيوبي ، ص : الدالئؿ ، ت الجرجاني  1
  6 المائدة 2
  . 114:  ـ ، ص1900:  المتنبي ، الديواف ، المطبعة العممية بيروت ، د ط ، ت 3
  وما بعدىا 255: األيوبي ص :  الدالئؿ ، ت الجرجاني  ينظر4
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 ألف ىذه الجمؿ  "تولوا بغتة فكأفَّ بينا تييبني ففاجأني اغتياال" معطوفة عمى جممة طويمة ىي 
. بمثابة  الشيء الواحد أو الجممة الواحدة

فأمر العطؼ إذف موضوع عمى أّنؾ تعطؼ تارة جممة عمى جممة وتعمد تارة أخرى إلى جممتيف 
أو جمؿ فتعطؼ بعضا عمى بعض ، ثـ تعطؼ ىذه عمى مجموع تمؾ ، مثمو في ذلؾ ما يصنع 

. في الشرط و الجزاء 
ْثًما ُمِبيًنا﴾:تأمؿ قولو تعالى  َـّ َيْرـِ ِبِو َبِريًئا َفَقِد اْحَتَمَؿ ُبْيَتاًنا َواِ  . 1 ﴿َوَمْف َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثًما ُث

فالشرط كما ال يخفى في مجموع الجممتيف ال في كؿ واحدة منيما عمى االنفراد وال في واحدة 
ذا : دوف أخرى ، ألننا إف قمنا إّنو في كؿ واحدة منيما عمى االنفراد جعمناىما شرطيف ، وا 

ْف قمنا إّنو في واحدة منيما دوف  جعمناىما شرطيف اقتضتا جزاءيف و ليس معنا إال جزاٌء واحد وا 
فَكْسُب الخطيئة أو اإلثـ مع رمي .األخرى ، لـز منو إشراؾ ما ليس بشرط في الجـز بالشرط 

. البريء بيذا الكسب ،جزاؤه احتماؿ البيتاف المبيف 
َـّ ُيْدِرْكُو اْلَمْوُت َفَقْد  ﴿:ومف ىذا أيضا قولو تعالى َوَمْف َيْخُرْج ِمْف َبْيِتِو ُمَياِجًرا ِإَلى المَِّو َوَرُسوِلِو ُث

فالجزاء ىنا ليس معمقا باليجرة فقط ، وال بالموت فقط بؿ بيما معا،  . 2َوَقَع َأْجُرُه َعَمى المَِّو﴾
. اليجرة مع وقوع الموت 

 ﴿ َوَما ُكْنَت ِبَجاِنِب :ومف األمثمة الواضحة عمى عطؼ الجممة عمى قبيؿ ما يمييا قولو تعالى 
ـُ  اْلَغْرِبيِّ ِإْذ َقَضْيَنا ِإَلى ُموَسى اأْلَْمَر َوَما ُكْنَت ِمَف الشَّاِىِديَف  َوَلِكنَّا َأْنَشْأَنا ُقُروًنا َفَتَطاَوَؿ َعَمْيِي

ـْ َآَياِتَنا َوَلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِميَف﴾ اْلُعُمُر َوَما ُكْنَت ثَاِوًيا ِفي َأْىِؿ َمْدَيَف َتْتُمو َعَمْيِي
3  

نما وقع عطؼ  َوَما   ﴿و الواضح أنو لو عطفت كؿ جممة عمى التي قبميا الختؿ المعنى ، وا 
ـْ َآَياِتَنا َوَلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِميفَ  ﴿ َوَما :  بمجموعيا عمى قولو﴾ ُكْنَت ثَاِوًيا ِفي َأْىِؿ َمْدَيَف َتْتُمو َعَمْيِي

ُكْنَت ِبَجاِنِب اْلَغْرِبيِّ ِإْذ َقَضْيَنا ِإَلى ُموَسى اأْلَْمَر َوَما ُكْنَت ِمَف الشَّاِىِديَف  َوَلِكنَّا َأْنَشْأَنا ُقُروًنا 
ـُ اْلُعُمرُ  وما كنت ثاويا في أىؿ مديف " ولقد منع الجرجاني عطؼ  . بمجموعو ﴾ َفَتَطاَوَؿ َعَمْيِي
 وما كنت " وىذا األخير عمى قولو " وما كنت مف الشاىديف ":  عمى قولو "تتموا عمييـ آياتنا 

.  ولـ يتبيف لي سبب المنع "بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى األمر 
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 وما كنت "و تعمؿ لذلؾ بكوف التركيب يجب أف ينوى بو التقديـ ، ويكوف الترتيب كاآلتي 
بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى األمر ، وما كنت مف الشاىديف ، وما كنت ثاويا في أىؿ 

". مديف تتمو عمييـ آياتنا ولكنا أنشأنا قرونا فتطاوؿ عمييـ العمر ، ولكّنا كنا مرسميف 
، فكما " إال "سبيؿ " لكفّ " عف موضعيا الذي ينبغي أف تكوف فيو وسبيؿ" لكف "وفي ذلؾ إزالة

 بجعؿ إال زيدا " جاء القـو وخرج أصحابؾ إال زيد و إال عمرا ": أّنؾ ال تستطيع أف تقوؿ 
ال عمرا استثناء مف خرج أصحابؾ ، وال تستطيع أف تقوؿ " جاء القـو "استثناء مف          : وا 

 وجب أف تحكـ بامتناع ىذا " ما جاء زيد وما خرج عمرو ولكف بكرا حاضر ولكف أخاؾ خارج "
 1.التقديـ وىذا التأخير 

 مكررة مرتيف في " لكف"وكالـ الشيخ صحيح إذا وجب أف يكوف تقديـ و تأخير بحيث تكوف
. جممتيف متجاورتيف ، ولكْف لـ يتبيف لي سبب معقوؿ ليذا التقديـ و ىذا التأخير 

مف ىذا العمؿ الجبار مف عبد القاىر استطاع عمماء البالغة أف يصنفوا الجمؿ و يتبينوا 
أحواليا ، وكما ىو معمـو أف الجممة مع الجممة ليستا شيئا واحدا في جميع األحواؿ ، فقد يكوف 
بيف الجممتيف اشتراؾ في المعنى ، فتقع الجممة الثانية بمثابة الجزء مف الجممة األولى ، وقد 
يكوف األمر عكس ذلؾ ، فنجد أف بيف الجممتيف تغايرا و اختالفا تامَّْيف ، وىناؾ النوع الثالث 
وىو وسط بيف النوعيف السابقتيف ففي ىذا النوع ال تكوف الجممة الثانية مماثمة لألولى ، وال 

مشاركة ليا في المعنى ، وال ىي جزء منيا ، فال ىي منيا كما ىو النوع األوؿ ، وليست بعيدة 
نجد عنيا كؿ البعد كما ىو النوع الثاني ، لذا نجد في ىذا النوع الثالث تغايرا ، ومع ىذا التغاير 

    بأمثمة يسيرة  (فضؿ حسف عباس  )  ذلؾيوضح .روابط وصالت و معنى مشتركا جامعا 
 2.و بمغة العصر أردنا أف نذكرىا ىنا لمزيد إيضاح 

 :أمثمة النوع األول – أ 
 .إنو تقي ، إنو يقـو الميؿ - 1
 .صاحبؾ وطني ، إنو ال يفشي ألعدائو سرا - 2
. سناء ذكية ، كانت األولى في امتحانيا النيائي - 3

وفي ىذه الجمؿ تماثال بيف الجممة الثانية و األولى في كؿ منيا لذا لـ تحتج الجممتاف إلى رابط 
. يربطيما  

                                                 
 وما بعدىا  257: األيوبي ، ص  : ح الدالئؿ ، تالجرجاني ينظر1
  وما بعدىا 402:  ـ ، ص 1998 ، ت  4فضؿ حسف عباس ، البالغة فنونيا  و أفنانيا دار الفرقاف،ط ينظر 2
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: أمثمة النوع الثاني – ب 
 .خرجت مف بيتي صباحا ، أصدؽ بيت في الشعر بيت لبيد - 1
  .الجو السياسي ممبَّد بالغيـو ، أغزؿ بيت في الشعر بيت جرير - 2
. العربية لغة اإليجاز و المْوَسَقة في المفظ ، الزنوج في أمريكا يتفاىموف لنيؿ حقوقيـ - 3

ذا تأممت ىذه األمثمة تالحظ أف ال عالقة بيف الجممة الثانية و األولى في ىذه األمثمة  وىي .وا 
. إذف ال تحتاج إلى رابط يربطيا 

: أمثمة النوع الثالث – ج 
 .الجاحظ كاتب ، و المتنبي شاعر- 1
. اإليماف حياة ، و الكفر موت - 2
 .الوحدة قوة ، والتفرؽ ضعؼ - 3

وىنا الجممة الثانية في كؿ مف ىذه األمثمة مغايرة لألولى ، ولكفَّ ىناؾ رابطا جامعا بيف 
. الجممتيف ، وىذا النوع وحده يحتاج إلى الواو 

أو االنفصاؿ .  فترؾ العطؼ يكوف إمَّا لالتصاؿ إلى الغاية :" ومف أجؿ ىذا قاؿ الجرجاني 
    1" إلى الغاية ، و العطؼ لما ىو واسطة بيف األمريف ، وكاف لو حاؿ بيف الحاليف فاعرفو 

وفي ىذا النوع الثالث فقط يحدث الفصؿ و الوصؿ ، و الفصؿ معناه عدـ وجود الواو والوصؿ 
يعني وجود الواو التي ترتبط بيف الجممتيف ، و الحقيقة أف ىذيف المصطمحيف قد يؤدياف إلى 

. االلتباس ليذا ينبغي االنتباه 
ليؾ مواطف الفصؿ و الوصؿ مف كتاب البالغة فنونيا و أفنانيا نذكرىا بتصرؼ واختصار . وا 

: مواطن الفصل و الوصل 
 2:مواطن الفصل :               أوال

كماؿ – شبو كماؿ االتصاؿ – كماؿ االتصاؿ : لموجبات الفصؿ خمسة مواطف ىي    
. التوسط بيف الكمالْيف - شبو كماؿ االنقطاع– االنقطاع 

وىي أف تكوف الثانية متصمة باألولى اتصاال كامال فيجعميا ليست في : كمال االتصال   - أ
: ولكماؿ االتصاؿ صور ىي . حاجة إلى الواو

                                                 
  254:  األيوبي ، ص  : حالدالئؿ ، تالجرجاني  1
  وما بعدىا 405: ينظر فضؿ حسف عباس  ، البالغة فنونيا و أفنانيا ، ص  2
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 توكيدا لفظيا بإعادة الجممة نفسيا ، أو معنويا كما في:  أف تكوف الثانية مؤكدة لألولى  :1
  فكؿ جممة مف ىذه الجمؿ تؤكد 1َذِلَؾ اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِو ُىًدى ِلْمُمتَِّقيَف ﴾ الـ ﴿قولو تعالى
التي قبميا  

  ." بدؿ الكؿ مف الكؿ "البدؿ المطابؽ : و البدؿ ثالثة أنواع :  أف تقع الثانية بدال  :2
" .  بدؿ االشتماؿ "و " الكؿ بدؿ البعض مف" و   

. والذي يعني البالغييف ىما ىذاف األخيراف 
ـْ ِبَأْنَعاـٍ َوَبِنيَف ﴾ ﴿ومثاؿ بدؿ بعض مف كؿ قولو تعالى ـْ ِبَما َتْعَمُموَف  َأَمدَُّك َواتَُّقوا الَِّذي َأَمدَُّك

2  
﴾ ﴿ولعؿ مف أمثمتو أيضا قولو تعالى ـْ ـْ ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَذبُِّحوَف َأْبَناَءُك  3 َيُسوُموَنُك

. فيذبحوف أبناءكـ بدؿ بعض مف قولو يسومونكـ سوء العذاب 
﴿ َوَجاَء ِمْف َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌؿ َيْسَعى َقاَؿ َيا َقْوـِ اتَِّبُعوا : ومثاؿ بدؿ االشتماؿ قولو تعالى

ـْ َأْجًرا﴾  اْلُمْرَسِميَف  اتَِّبُعوا َمْف اَل َيْسَأُلُك
 اتبعوا " بدؿ مف " مف ال يسألكـ أجرا " فقولو اتبعوا 4

" . المرسميف 
ـُ  ﴿ :كقولو تعالى :  أف تكوف الجممة الثانية عطؼ بياف  :3  َفَوْسَوَس ِإَلْيِو الشَّْيَطاُف َقاَؿ َيا َآَد

      : عطؼ بياف لقولو ".. قاؿ يا آدـ ": وقولو 5َىْؿ َأُدلَُّؾ َعَمى َشَجَرِة اْلُخْمِد  َوُمْمٍؾ اَل َيْبَمى ﴾
 . ألنيا وضحت مضموف الوسوسة وبينتو "فوسوس" 
 ومعنى ىذا أف تأتي الجممة الثانية جوابا عف سؤاؿ فيـ مف الجممة :شبه كمال االتصال : ب 

اَلَلَة َوُيِريُدوَف   ﴿:األولى ، ومثالو تعالى  ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَف اْلِكَتاِب َيْشَتُروَف الضَّ َأَل
يشروف الضاللة ويريدوف أف " ما باؿ ىؤالء ؟ فيأتي الجواب  : وكأنو قيؿ6َأْف َتِضمُّوا السَِّبيَؿ ﴾

 ويسمي العمماء ىذا النوع استئنافا بيانيا وىو مف اىتمامات البالغييف بخالؼ "تضموا السبيال 
االستئناؼ النحوي  الذي يكوف بالواو و بغيرىا وىو مف اىتمامات عمماء النحو ومثالو بالواو 

                                                 
  2-1/  البقرة 1
 133- 132/ الشعراء  2
 49البقرة  3
  21 / 20يس   4
 120طو  5
   44النساء  6
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َياَح﴾: قولو   ، بعد قولو 2 ﴾اْلَحْمُد لّمِو َربِّ اْلَعاَلِميَف  ﴿ ، وبغير واو قولو 1﴿ َوالمَُّو الَِّذي َأْرَسَؿ الرِّ
. بسـ ا الرحمف الرحيـ 

:  ولو صورتاف كمال االنقطاع– ج 
نشاء مثؿ قولو -1  ـْ ِمْف ُقوٍَّة َوِمْف ِرَباِط  أف تختمؼ الجممتاف خبرا وا  ـْ َما اْسَتَطْعُت ﴿ َوَأِعدُّوا َلُي

ُكـْ  . فأعدوا الجممة إنشائية ، وترىبوف جممة خبرية 3﴾ اْلَخْيِؿ ُتْرِىُبوَف ِبِو َعُدوَّ المَِّو َوَعُدوَّ
:  أف تتفقا ولكف أال يكوف بينيما جامع و ال رابط ومثالو قوؿ الشاعر -2 

 4         إّنما الَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرُء بأْصػػػػػػػػػػغػػػػػػػػػػػَرْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو        كؿُّ امػػػػػػػػػرئ َرْىػػػػػػػػػػػف بما لَػػَدْيػػػػػػػػػػو
. ُكْؿ مما يميؾ . احترس مف عدوؾ :  ىذا في الخبر أما في اإلنشاء فمثالو 

 وىو أف تكوف جممة مسبوقة بجممتيف ، يجوز عطفيا عمى األولى :شبه كمال االنقطاع - د
منيما ، وال يجوز عطفيا عمى الثانية ، فتترؾ العطؼ ، حتى ال يتوىـ عطفيا عمى الجممة 

: كما جاء في ىذا البيت الذي ال يعرؼ قائمو .القريبة منيا 
 5              وتظّف سممى أنَّني أبغي بيػػػػػػػػػػػػػػا           َبَدال أراىا في الضالؿ َتِييػـُ 

نما ىي " أنني أبغي بيا بدال " ليست معطوفة عمى جممة "أراىا في الضالؿ تييـ " فجممة   وا 
 و تظف ": و تصبح الجممة عمى ىذه الصورة  . " وتظف سممى "معطوفة عمى الجممة األولى 

  "سممى و أراىا في الظالؿ تييـ أنني أبغي بيا بدال 
وىو أف ال نقصد  يجب الفصؿ إذا كاف الوصؿ يخؿ بالمعنى ،: التوسط بيف الكمالْيف - ىػ

تشريؾ الجممة األخيرة مع ما قبميا ، ألف التشريؾ يغّير المعنى  وذلؾ كالمثاؿ الذي رأيناه مع 
ـْ ِإنََّما َنْحُف ُمْسَتْيِزُئوَف   ﴿الجرجاني  سابقا وىو قولو تعالى ـْ َقاُلوا ِإنَّا َمَعُك َذا َخَمْوا ِإَلى َشَياِطيِنِي َواِ 

﴾ ـْ المَُّو َيْسَتْيِزُئ ِبِي
ـْ ]  إذ لو كانت جممة 6 معطوفة بالواو لظنناىا مف قوؿ  [المَُّو َيْسَتْيِزُئ ِبِي

 المنافقيف فيتغير المعنى بذلؾ تماما 
                                                 

 9فاطر 1
  1 الفاتحة  2
 60األنفاؿ  3
 .  لـ نعثر عمى قائؿ ىذا البيت رغـ البحث 4
 ال يعرؼ قائمو 5
 14البقرة   6
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 1مواطن الوصل : ثانيا 
 ال يكوف " أي وجود الواو "و الوصؿ  .وُنذّكر أف الوصؿ معناه وجود الواو بخالؼ الفصؿ    

 في حالتي االتصاؿ التاـ واالنقطاع التاـ و إنما ىو في حالة وسط بينيما تقتضي التغاير
     والتشريؾ فإذا كانت الجممتاف متغايرتاف، وكاف بينيما جامع ، فإنو يجب الوصؿ ولو

: موضعاف 
اتفاؽ الجممتيف خبرًا و إنشاًء   - أ

اَر َلِفي َجِحيـٍ ﴾ ﴿مثاؿ الخبر فَّ اْلُفجَّ   2 ِإفَّ اأْلَْبَراَر َلِفي َنِعيـٍ َواِ 
ـْ ُمْسَتْخَمِفيَف ِفيِو﴾ ﴿ومثاؿ اإلنشاء   3 َآِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجَعَمُك

كوف الفصؿ مخال بالمعنى   –    ب 
نشاء فيكوف بينيما انقطاع : وتوضيح ذلؾ  وىنا يجب الفصؿ ولكنو .أف تختمؼ الجممتاف خبرا وا 

ومثالو ما مر بنا مف قصة  أبي بكر مع صاحب . يمتنع ألنو َيَترّتب عميو إخالؿ المعنى 
     خبر " ال ":ال و رعاؾ ا فقوؿ : ال رعاؾ ا فقاؿ لو أبو بكر قؿ : الثوب الذي قاؿ لو 

.  جممة إنشائية دعائية ورغـ ذلؾ  اقتضى األمر الواو ألف الفصؿ مخؿ بالمعنى  "رعاؾ ا" و
وما أردنا أف نغادر ىذا المبحث قبؿ أف نورد مالحظة لػمحمد موسى في الفصؿ والوصؿ وما 

وأقوؿ إّف ىذا التحميؿ البصير بطبائع :" خمفو لنا عمماء العربية مف تراث غني قاؿ فييا 
المعاني و طبائع المغة كما أنو ييدينا إلى ىذه الدقيقة التي فطف إلييا أصحاب المعاني ييدينا 
أيضا إلى أف االنقطاع إذا لـ يكف لو ىذا  المغزى وما يشبيو فإنو يكوف عيبا ال محالة ُوِجَدْت 
نما ألف الكالـ َقَرَف  واو الوصؿ أو َسَقَطْت ألف العّمة ليست في الحقيقة راجعة إلى العطؼ وا 

وَنَقَؿ القارئ نقال مفاجئا مف مرارة النوى . عناصَر مف المعاني واألحواؿ و الخواطر ال تقترف
: وىو  [يشير إلى بيت أبي تماـ الذي ذكرناه سابقا ]إلى كـر أبي الحسيف 

   4              ال و الذي ىو عالـ أّف النَّوى        َصِبر و أّف أبا الحسيف كػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ 
    5...["]وثبة فييا جفوة عاقت تحدُّر الكالـ [ ]...

                                                 
 وما بعدىا  424:  ينظر عباس حسف ، البالغة فنونيا و أفنانيا ، ص 1
 14-13/ االنفطار 2
 7الحديد  3
  .2/146 ـ ، 1994:  ، ت 2 أبو تماـ ، شرح ديواف أبي تماـ ، دار الكتاب العربي بيروت ط 4

  275:  ـ ،  ص 1987 ، ت 2دالالت التراكيب ، مكتبة وىبة ، ط ،  محمد محمد أبو موسى5 
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نعـ كثرت ىذه الوثبات التي َتْفَجأ النفس في الشعر الحديث وسرى ىذا إلى بعض :"ثـ يضيؼ 
الدراسات البالغية  ورأينا مف يدافع عف فقداف المناسبة بيف أجزاء الكالـ موّجيا ذلؾ بأنيا 

 ، ونرى أف ىذا الكالـ المقطع األوصاؿ كالـ غريب عمى أصوؿ  " صيغ جديدة"مجاالت لخمؽ 
المساف ساقط عند أىؿ االعتبار ، ومف الخطأ أف تعتبر الدراسات البالغية ىذه العجمة في 

االستعماؿ المغوي مصادر ألصوؿ بالغية جديدة ، ألف واجب الدراسة البالغية ىو المحافظة 
عمى نظاـ المغة و بالغتيا ، وعمييا أف تنّبو أصحاب ىذه األساليب إلى فساد لغتيـ بؿ و أف 
تطاردىـ مف ساحة الكممة العالية مطاردة الغرباء الغاشميف الذيف يريدوف أف يبسطوا سمطاف 

    1"َفَياَىِتِيـ و ُسْخَفيـ عمى منابر عالية فريدة
 

                                                 
  276:  ، ص السابؽ 1
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القصر و االختصاص  : المبحث السابع
 1الحبس : القصر في المغة    

تخصيص شيء بشيء وحصره فيو ويسمى األمر األوؿ مقصورا والثاني : وفي االصطالح 
 2.مقصورا عميو 

تخصيص الشيء بالشيء بحسب الحقيقة وفي نفس األمر بأف ال يتجاوزه : و القصر الحقيقي 
. إلى غيره أصال 

ف أمكف أف  والقصر اإلضافي ، ىو اإلضافة إلى شيء آخر ، بأال يتجاوزه  إلى ذلؾ الشيء وا 
  3. "يتجاوزه إلى شيء آخر  في الجممة

أمر ىاـ ينبغي اإلشارة إليو ىو أف القصر يرتبط بالمقاـ أساسا ، ولوال االختالؼ في وجيات 
إنما العالـ عبد الحميد بف باديس ، إال لمف جعؿ لو ندا : النظر لما جاز القصر فال تقوؿ مثال 

عبد الحميد بف باديس : وشبييا ، وأنت ترى غير ذلؾ ولو كنت متفقا معو  الكتفيت بقولؾ 
: مقصور ومقصور عميو  تقوؿ :و القصر لو ركناف .عالـ 

"  إنما أنا شاعر "، أو"إنما الشاعر أنا "  
"  أي صفة الشاعرية عمى المتكمـ"في األولى قصر صفة عمى موصوؼ 
  " قصر المتكمـ عمى الشعر دوف غيره "وفي الثانية قصر موصوؼ عمى صفة 

والمعنى بيذا التقديـ و التأخير يختمؼ تماما بيف الجممتيف وبيذا ينقسـ القصر باعتبار طرفيو 
. قصر صفة عمى موصوؼ، وقصر موصوؼ عمى صفة :إلى قسميف

: أما باعتبار الواقع فينقسـ القصر إلى قسميف 
" ال تقع الرماؿ إال في الجنوب الجزائري "  و " ال معبود بحؽ إال ا ":مثؿ : حقيقي  – 1
ويكوف بقصد المبالغة ألف ىناؾ مف يشارؾ المقصور عميو في  : " إضافي "غير حقيقي – 2

:           تمؾ الصفة المقصورة مثؿ
ومف المعمـو أف قصر الصفة  . " ال شاعر عند العرب إال المتنبي "، " إنما الشاعر المتنبي " 

 بينما قصر الموصوؼ عمى الصفة يكوف غير  ؛عمى الموصوؼ قد يكوف حقيقيا وقد ال يكوف
                                                 

  5/98 ابف منظور ، لساف العرب ، دار صادر بيروت ، دط ، دت ، 1
 183: ـ ، ص 1985التعريفات ، مكتبة لبناف  بيروت ، د ط ، ت  الشريؼ الجرجاني ، 2
 183: نفسو ، ص 3
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حقيقي دائما ألف كؿ موصوؼ ال بد أف تكوف لو جممة مف الصفات ، ولذلؾ يكوف قصره عمى 
. صفة واحدة قصرا غير حقيقي 

قصر : حاؿ المتكمـ مع المخاطب فإف القصر ينقسـ إلى  ثالثة أقساـ ى ؿإأما إذا نظرنا    
قمب وقصر إفراد وقصر تعييف ذلؾ أف المخاطب قد يعتقد عكس ما يرى المتكمـ ، أو يعتقد 

فيكوف قصر قمب  إذا أراد المتكمـ أْف َيْقِمَب .الشركة فيو مف أطراؼ أخرى ، أو يكوف شاكا 
ـَ ِإالا َرُسوٌؿ َقْد َخَمْت ِمْف : ُمْعَتَقد المخاَطب كمٍّيا كما جاء في قولو تعالى  ﴿ َما اْلَمِسيُح اْبُف َمْرَي

  1َقْبِمِو الرُُّسُؿ﴾
.   لمف كاف يعتقد غيَره " إنما الناجح عمرو ":وتقوؿ 

ويكوف قصر إفراد لمف زعـ أف غيره يشاركو الصفة ، أو أف الموصوؼ يتصؼ بعدة صفات  
 إنما الشاعر مفدي ": والمتكمـ يريد أف يثبت لو صفة واحدة ويقصره عمييا مثاؿ األوؿ قولنا 

.   لمف أراد أف يصفو بالتفرد في صفة الشاعرية دوف غيره مف الشعراء"زكريا 
 وليس لي صفة أخرى " أنا طالب ال غير ":  وكأنؾ تقوؿ " إنما أنا طالب ":وتقوؿ في الثاني 

و لمخاَطب شاؾ ، بغرض تخميصو مف . فأنا عمى صفة واحدة فريدة ويكوف قصر تعييف ُيوجا
 و المالحظ أف كؿ مثاؿ "إنما ينجح المجّدوف " :شكو ،كقولنا لمف يشؾ في نزاىة االمتحانات 

مف ىذه األمثمة يصمح ليذه األنواع الثالثة مف القصر ألف االعتبار فييا ىو حاؿ المخاطب 
وغرض المتكمـ ، و المتكمـ بالمثاؿ الواحد قد يكوف غرضو قمب مفيـو المخاطب أو إفراد 

. التعدد ، وقد يكوف غرضو التعييف لمف يوجو الخطاب لمخاطب شاؾ  غرضو  لمف يظف
: وأما طرؽ القصر فأربع 

  2 ﴿ ِإناَما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة﴾: كقولو تعالى " بإنما " القصر  – 1
 3 ﴿َوَما ُمَحماٌد ِإالا َرُسوٌؿ﴾: كقولو تعالى "  إال "القصر بالنفي مع  – 2
 عمي   جاء محمد ال":، فتقوؿ مثال " لكف "، " بؿ " ، " ال "وحروفو  : القصر بالعطؼ  – 3
" ما جاء محمد ولكف خالد – جاء محمد بؿ عمي– 
 4 ِلماِو اأْلَْمُر ِمْف َقْبُؿ َوِمْف َبْعُد﴾ ﴿: مثؿ قولو تعالى. تقديـ ما حقو التأخير  – 4
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 نأتي إلى نماذج الجرجاني و تطبيقاتو ، لنرى كيؼ طبؽ 1بعد ىذا العرض السريع  لمقصر
 :نظرية النظـ عمييا ، فبعد أف يورد بيت الفرزدؽ مثال 

 2أنا الذااِئُد الحامي الّذمار و إّنما       يدافُع عف أحسابيـ أنا أو ِمثمي                   
ف ىذا الكالـ إما أف يكوف موجبا أو منفيا ، فإف  إ:يذكر كالما ألبي عمي الفارسي ممخصو 

     و الضمير بعد الفعؿ ينبغي أف يضمر، " أدافع أنا  ":كاف موجبا يكوف الشاعر كأنو قاؿ 
:  ومنو كاف الكالـ منفيا و تقديره "أدافع " : و عميو ىذا الكالـ ال يجوز و إنما الجائز أف تقوؿ 

حمال "  إال " ولما كاف كذلؾ جاز فصؿ الضمير كما تفصمو مع النفي بعد " ما يدافع إال أنا "
. " ما يدافع  عف أحسابيـ إال أنا أو مثمي "و المعنى  .عمى المعنى 

ف َبَدَوا بمعنى واحد إال      وبنظرة ثاقبة يستدرؾ الجرجاني عمى كالـ شيخو ويالحظ أنيما وا 
  .  " إال " والحصر بالنفي مع " إنما "أنيما يختمفاف و أقصد الحصر بػ 

ف كاف قد قالوا ىذا الذي كتبتو لؾ  فإنيـ لـ يعنوا بذلؾ أف : " يقوؿ عبد القاىر اعمـ أنيـ ، وا 
المعنى في ىذا ىو المعنى في ذلؾ بعينو ، و أف سبيميا سبيؿ المفظتيف يوضعاف لمعنى واحد  

   3" وفرؽ بيف أف يكوف في الشيء معنى الشيء ، وبيف أف يكوف الشيُء الشيَء عمى اإلطالؽ
 ومعنى ىذا أّنو ال َيِصحُّ أف تقـو إحداىما مكاف األخرى دائما ، وىذا ما ُيظير الفرؽ ، والمثاؿ 

 ما أحد إال وىو يقوؿ ":، وقوؿ القائؿ  4 َوَما ِمْف ِإَلٍو ِإالا الماُو ﴾ ﴿: الذي ساقو ىو قولو تعالى
وال تستطيع أف .  إذ ليس ليذا الكالـ معنى  "إنما مف إلو ا" : إذ ال يجوز أف تقوؿ"الحؽ 
 ال تكوف إال في النفي وما يجري مجراه مف " أحد"، ألف"  إنما أحد وىو يقوؿ ذلؾ  ":تقوؿ

 المزيدة ال تكوف أيضا إال في النفي وفرؽ آخر بيف أسموبي " مف "النيي واالستفياـ ، وأف 
 ، وال تستطيع " إنما ىو درىـ ال دينار " فتقوؿ " إنما " بعد "بال " القصر  أنؾ تستطيع النفي 

.  لـ ُيقبؿ ىذا الكالـ "ما ىو إال درىـ ال دينار " :  فمو قمت"ما و إال " ذلؾ بعد 
وال   ، فالمعنى فييما ليس واحدا ،" ما و إال "في معنى " إنما  " فيـ ال َيعُنوف إذف أف يجعموا

.  قصدوا أف يسقطوا الفرؽ
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 تجيء لخبر يجيمو المخاطب ،أو لخبر يجادؿ فيو  "نما إ "ثـ يبيف عبد القاىر أف سبب ذلؾ أف 
.  إذا رأيتو مقصرا و أردت أف تحثو عمى أداء حؽ األخوة "إنما ىو أخوؾ " كأف تقوؿ لرجؿ 

: ولذلؾ عندما قاؿ المتنبي مخاطبا كافورا 
 1               إناما أنَت والٌد و األُب الػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػا          ِطُع أْحنى مف واصؿ األوالد

. لـ يرد أف يعممو أنو والد ، ولكنو أراد أف يذكره بواجب األبوة ، كونو بمنزلة الوالد
فيي حقيقة يعرفيا الجميع ، فالذي ال . 2 ﴿ ِإناَما َيْسَتِجيُب الاِذيَف َيْسَمُعوَف﴾ ومنو قولو تعالى

يسمع و ال يعقؿ ال يمكف أف يستجيب و إنما غرض اآلية شيء آخر ىو التعريض بيؤالء القـو 
وتوبيخيـ ، وىناؾ حالة أخرى ىي أف ينزؿ السامع منزلة العارؼ باألمر العالـ بو مبالغة في 

كوف ىذه الصفة في المذكور عامة ، و الممدوح خاصة مما ال ُيجيؿ ،كقوؿ ابف قيس الراقيات 
: يمدح مصعب بف زبير 

 3                  إّنما مصعُب شياٌب مف الػػمػػػػػ       ػو تجّمت عف وجيو الظمماءُ 
 فيكوف لألمر ينكره المخاطب و يشؾ فيو فال " ما و إال "وأما الخبر بالنفي و اإلثبات    

 إال إذا أردت التحقير  فتقوؿ " ما أنت إال والد " ، "إنما أنت والد " مكاف : يصمح إذف أف تقوؿ 
.  وال يمكف أف يعترَؼ المخاَطب لؾ بذلؾ  " ما أنت إال والد مفرط:"ألحدىـ 

ـْ ِإالا َبَشٌر ِمْثُمَنا ُتِريُدوَف َأْف َتُصدُّوَنا َعماا َكاَف َيْعُبُد  ﴿: ومف ىذا المعنى قولو تعالى  ِإْف َأْنُت
ومنو أيضا قولو . ، و المؤكد أف األنبياء والرسؿ ليسوا كذلؾ ، وال يعترفوف ليـ بذلؾ 4 َآَباُؤَنا﴾
ـْ﴾ :تعالى  ـْ ِإْف َنْحُف ِإالا َبَشٌر ِمْثُمُك ـْ ُرُسُمُي   وجاء بيذه الصيغة عمى الرغـ مف أنو 5﴿ َقاَلْت َلُي

. ال يوجد إنكار ىنا مف الكفار 
بؿ ىـ الذيف قالوىا ابتداء في اآلية السابقة و سبب ذلؾ أف رسميـ أعادت قوليـ ، كمف يقوؿ 

صحيح ما أنا إال مف قبيمة كذا ولكني  " :فتقوؿ لو  ." ما أنت إال مف قبيمة كذا ":لؾ مثال 
ـْ ِإْف  ﴿  " ما أنتـ إال بشر مثمنا": ، وكذلؾ ىنا عندما قالوا ليـ "أفضؿ منؾ  ـْ ُرُسُمُي َقاَلْت َلُي
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ـْ َوَلِكفا الماَو َيُمفُّ َعَمى َمْف َيَشاُء ِمْف ِعَباِدِه﴾ وىذا ىو األمر األخير في   .1َنْحُف ِإالا َبَشٌر ِمْثُمُك
.                   اآلية الذي ال يريد الكفار أف يعترفوا بو و يجحدونو

ُقْؿ ِإناَما َأَنا  ﴿ويذكر اآلية التي ُتوِىـ بخالؼ ما يقوؿ ، وىي قولو تعالى الجرجاني ويستدرؾ    
 ىنا رغـ أنيا تذكر في محط عدـ اإلنكار مف  "إنما " إف سبب مجيء:  و يقوؿ 2﴾ َبَشٌر ِمْثُمُكـْ 
 ويقولو  ألنو ابتداُء كالـٍ قد ُأِمر النبّي ػػػػػ صمى ا عميو و سّمـ ػػػػػػ بأف يبمغيـ  إياه " السامع ، 

 3."إف أنت إال بشر مثمنا  : معيـ  وليس ىو جواًبا لكالـٍ سابٍؽ قد قيؿ فيو 
وىناؾ ممحوظة أخرى يضيفيا الشيخ ىي أّنو إذا رأيت شيئا مف المعمـو الذي ال شؾ فيو  ثـ    

  فذلؾ لتقدير معنى صار بو في حكـ المشكوؾ فيو ، مراعاة لحاؿ  "ما و إال" جاء بالنفي 
﴿ َوَما َأْنَت ِبُمْسِمٍع َمْف ِفي اْلُقُبوِر ِإْف َأْنَت ِإالا  :المخاطب ال حاؿ المتكمـ ومنو قولو تعالى 

ـُ ومنو قولو تعالى .4َنِذيٌر ﴾ ﴿ُقْؿ اَل َأْمِمُؾ ِلَنْفِسي َنْفًعا َواَل َضرًّا ِإالا َما َشاَء الماُو َوَلْو ُكْنُت َأْعَم
. 5 اْلَغْيَب اَلْسَتْكَثْرُت ِمَف اْلَخْيِر َوَما َمساِنَي السُّوُء ِإْف َأَنا ِإالا َنِذيٌر َوَبِشيٌر ِلَقْوـٍ ُيْؤِمُنوَف﴾

 جاءني زيد ال ":  شبيو في المعنى بقولؾ " إنما جاءني زيد ":  أف قولؾ  الجرجاني ويذكر   
إال أف في التعبير األوؿ مزية ال توجد في الثاني ، وىي أنؾ بالتعبير األوؿ تدرؾ   ،"عمرو

ثبوَت الفعؿ لألوؿ وَنْفَيو عف الثاني دفعة واحدة ، أماا في التعبير الثاني فإنؾ تدرؾ المعنى 
 بدليؿ أنؾ لو "عمرو" و مرحمة النفي عف  "زيد " اإلجمالي عمى مرحمتيف ، مرحمة اإلثبات لػ

وليس األمر . " ال عمرو" وسكتا ،كاف قولؾ  حكما مستقال عف الثاني "جاءني زيد" : قمت
 ."إنما جاءني زيد  " كذلؾ مع 

ثـ اعمـ أف قولنا : " يقوؿ  ؛ شيئا آخر يقّدمو فيما يشبو التفكير الفمسفيالجرجانيثـ يضيؼ    
أنيا تنفي عف الثاني ما وجب لألوؿ ليس المراد بو أنيا تنفي عف الثاني أف :  العاطفة  "ال" في 

يكوف قد شارؾ األوؿ في الفعؿ ، بؿ أنيا تنفي أف يكوف الفعؿ الذي قمت إنو كاف مف األوؿ ، 
 6"قد كاف مف الثاني دوف األوؿ
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ف كاف المعنى ىو إثبات المجيء لطرؼ "جاء زيد ال عمرو"يرى الشيخ أننا بقولنا     و  ، وا 
ونفيو  عف طرؼ آخر إال أف القضية ليست في مجيئيف ، ُأثبَت لطرؼ مجيُئو وُنفَي عف 
نما ىو مجيء واحد عمـ مف المخاطب و المسألة ىي بيف زيد        الطرؼ اآلخر مجيئو ، وا 

. فالمجيء واحد وال يعمـ ىؿ كاف مف زيد أو عمرو .وعمرو
جاءني " فعندىا أنت مرغـ عمى إعادة الفعؿ " ما " بػ " ال "ولمتوضيح أكثر نقوؿ لو أبدلنا    

وفي ىذه الحالة تكوف قد أثبتا مجيئا لزيد ونفيت مجيئا آخر عف ،  "زيد  ما جاءني عمرو
 لذا " عمرو" أـ " زيد" أما في ىذه الحالة فيو مجيء واحد والقضية ىي في كونو مف ، عمرو 

.  لما جاز أيضا ومف ىنا عمـ الفرؽ " جاءني زيد ما عمرو "لو قمت في ىذه الجممة 
 مع " إنما جاءني زيد ":ينطبؽ تماما عمى قولؾ "  جاءني زيد ال عمرو"وما قيؿ عف جممة    

ومف القضايا التي طرقيا الشيخ ،قضية غرض . فارؽ المزية التي ذكرناىا لمثانية دوف األولى 
 1: يحتمؿ غرضيف" ما جاءني إال زيد "المتكمـ ، فقولؾ 

تقولو  ،ال ألف بالمخاطب حاجة إلى أف يعمـ أف زيدا قد جاءؾ ،و لكف ألف بو حاجة  -1
 " ىؿ حضر األساتذة؟": إلى أف يعمـ أنو لـ يجيء إليؾ غيره ، ومثالو أف يقوؿ المدير مثال 

 فحاجة السائؿ إلى الجماعة ال إلى الواحد منفردا ،وفيـ بيذا "ما حضر إال واحد ":فيجاب
وىذا يذّكر بما يسمى عند عمماء أصوؿ الفقو بمفيـو  . الكالـ أف الجماعة لـ تحضر 

 دؿ ىذا وفي "الماؿ إذا بمغ النصاب وجبت فيو الزكاة " :المغايرة أو المخالفة ؛ فعندما قيؿ 
 .الوقت نفسو عمى أْف ال زكاة في ماؿ لـ يبمغ النصاب 

 .أْف تقولو ليعمـ أف القادـ زيد ال غيره -2
ـْ ِإالا َما َأَمْرَتِني ِبِو َأِف اْعُبُدوا  ﴿فتأمؿ قولو تعالى عمى لساف عيسى عميو السالـ  َما ُقْمُت َلُي

﴾ ـْ الماَو َربٍّي َوَرباُك
.  وىو يختمؼ عف المعنى الذي ذكر في الغرض األوؿ 2

أنو لـ يزد عمى ما أمره ا بو شيئا ولكف : لجرجانيفميس المعنى في اآلية عمى حد قوؿ ا
ما " :المعنى أنو لـ َيدْع ما أمره ا بو وقاؿ خالفو ،فعيسى لـ ُيسأؿ عف زيادة زادىا فأجاب

نما سئؿ ىؿ قمت ىذا أـ ال ؟ بدليؿ اآلية التي سبقت  ."قمت إال ما أمرتني بو ولـ أزد عميو وا 
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ـَ َأَأْنَت ُقْمَت ِلمنااِس اتاِخُذوِني   ﴿:ىذه اآلية وىي قولو تعالى  ْذ َقاَؿ الماُو َيا ِعيَسى اْبَف َمْرَي َواِ 
نما قمت الذي أمرتني بقولو  :والجواب  1 َوُأمٍَّي ِإَلَيْيِف ِمْف ُدوِف الماِو﴾  2.ما قمت ىذا وا 

﴿ِإناَما :و تساءؿ الجرجاني عف مدلوؿ التقديـ الذي وقع في الحصر الموجود في قولو تعالى
 " إنما يخشى العمماُء اَ ":وما الفرؽ بيف ىذا وقولنا . 3 ﴾ َيْخَشى الماَو ِمْف ِعَباِدِه  اْلُعَمَماءُ 

 ما ":، وبيف قولؾ "ما ضرب زيدا إال عمرو" :وذكر أف الفرؽ بينيما كالفرؽ بيف قولؾ 
. كما ترى  والفرؽ بينيما بّيف جميّ ،  بتقديـ المفعوؿ حينا وتأخيره حينا"ضرب عمرو إال زيدا 

، أما الجممة " أف زيدا ضربو عمرو وحده ولـ يشاركو غيُره في الضرب":ومعنى األولى 
 ، في األولى كاف الفاعؿ "أف عمرو ضرب زيدا وحده ولـ يضرب معو غيَره "الثانية فمعناىا 

واحدا وفي الثانية كاف المفعوؿ واحدا ، فإذا انتقمنا إلى اآلية عممنا أف تقديـ اسـ الجاللة 
إنما " :أف العمماء خاصة دوف غيرىـ ىـ الخاشعوف  حقيقة بينما لو قمنا : جعؿ المعنى 

كاف المعنى إف العمماء يخشوف ا وحده وال يخشوف معو غيَره  . "يخشى العمماُء اَ 
: الفرؽ بيف الجممتيف نالحظ  وزيادة في اإليضاح 

. إنما يخشى اَ العمماُء دوف غيرىـ - 1    
. إنما يخشى العمماُء اَ دوف سواه - 2    

. والفرؽ شاسع بينيما كما ترى 
   والخالصة أف االختصاص يقع في واحد مف الفاعؿ والمفعوؿ ، وال يقع فييا جميعا ، ثـ   

 فاالختصاص يقع معيا في  " إنما"  أما األمر مع4" منيما  " إال"إنو يقع في الذي يكوف بعد 
ذا أخرت المفعوؿ ، المؤخر منيما دوف المقدـ  فإذا أخرت الفاعؿ كاف االختصاص واقعا عميو وا 

. وقع االختصاص عميو 
إنو إذا أخرت الفاعؿ والمفعوؿ معا كاف : واإلشارة األخرى التي جاء بيا عبد القاىر وىي 

 كاف "ما ضرب إال عمرو زيدا " :  منيما  ،فإف قمت " إال "االختصاص واقعا عمى الذي يمي 
.  ال غير"عمرو"االختصاص في الفاعؿ أي 

 5. ال غير"زيد"  كاف االختصاص في المفعوؿ أي "ما ضرب إال زيدا عمرو": و إف قمت 
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 : يقوؿ السيد الحميري 
.     ما اختار إال منكـ فارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        لو ُخػػيػػػػػػػػػٍّػػػػػػػػػػػر المنػػبُر فػػػػػرسػػػػػاَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو       

 ،صار "ما اختار إال فارسا منكـ " :ولو قمت   ، " فارسا" دوف " منكـ "االختصاص في 
. "فارسا " االختصاص في 

 إال أف األمر يختمؼ قميال وىو أف " إنما "واألمر نفسو يقاؿ عمى المبتدأ والخبر إذا كانا بعد 
. " إّنما "االختصاص يقع عمى الثاني ال عمى الذي يقع بعد 

 1 ﴿َفِإناَما َعَمْيَؾ اْلَباَلُغ َوَعَمْيَنا اْلِحَساُب ﴾:              وتأمؿ قولو تعالى 
 2.﴿ ِإناَما الساِبيُؿ َعَمى الاِذيَف َيْسَتْأِذُنوَنَؾ ﴾:              وقولو تعالى

فالرسوؿ مطالب بالبالغ وحده دوف سواه ، وليس المعنى أف الرسوؿ وحده دوف غيره مطالب 
. (وىـ المنافقوف ( والسبيؿ أو اإلثـ واقع عمى الذيف يستأذنونؾ دوف غيرىـ . بالبالغ والدعوة

 وىو أف االختصاص واقع عمى "ما زيد إال قائـ " وفي االختصاص معنى آخر في مثؿ قولنا 
القياـ مف دوف األوصاؼ التي تنافي  القياـ ال كؿ األوصاؼ ، فقولنا ىذا ال يدخؿ فيو نفي 

نما نفينا عنو الجموس أو النـو                                                                                  ، صفة الطوؿ والكـر عف زيد  وا 
 .وغيرىا مف األوصاؼ التي تقابؿ القياـ 

 3 ."إال " امتناع النفي بعد 
 ما جاءني ": ،وقوؿ "ما زيد إال قائـ ال قاعد " :ومما ينبغي معرفتو أنؾ ال تستطيع أف تقوؿ    

والسبب أف  . " إنما جاءني زيد ال عمرو ":  في حيف أنؾ تستطيع أف تقوؿ "إال زيد ال عمرو
لذلؾ ال يجوز النفي ،  فيو تخصيص لممجيء لزيد بنفيو عف غيره " ما جاءني إال زيد ": قولؾ

 فوقع بإثبات المجيء لزيد "إنما جاءني زيد ": بينما التخصيص لممجيء في قولؾ ، مرة أخرى 
 ىنا النفي توكيد " إنما جاءني زيد ال عمرو ": لذا جاء النفي بعد اإلثبات فقمت، دوف غيره 

 يكوف النفي تكريرا لنفي "ما جاءني إال زيد ال عمرو " :لمكالـ السابؽ عنو بينما في جممة 
. سابؽ ،فال داعي إليو

 فبتخصيصؾ ىذا بإثبات "زيد ىو الجائي " : ونظير جممة اإلثبات في التخصيص قولؾ 
المجيء لزيد ،نفيت المجيء عف غيره ، وىو نفي يسميو الجرجاني نفيا عف طريؽ المعقوؿ ال 
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نفيا باألدوات وىو ما يسميو عمماء األصوؿ مفيـو المخالفة ومثالو أف يكوف في قسـ ما  
عشروف طالبا ثـ تقوؿ الناجحوف ىـ فالف وفالف و فالف وتذكر عشرة طالب فعف طريؽ 

     ينطبؽ عمى " إال "المعقوؿ يدرؾ الطمبة الذيف لـ تذكر أسماؤىـ أنيـ راسبوف وما قيؿ عف 
:  دّلت الجممة عمى "  ما جاءني غير زيد ": ، فإذا قمت "غير " 
. أنؾ تريد نفي أف يكوف قد جاء معو إنساف آخر - 1
جاء ىو بذاتو ،ال أحٌد " :أنؾ تريد أنو جاء ىو بالذات ولـ يأتي أحد مكانو، وكأنؾ قمت - 2 

ما جاء " :  ، كما ال يجوز أف يقوؿ "ما جاء غير زيد ال عمر" : لذلؾ ال يصح أف تقوؿ " غيره 
.   ، كما سمؼ "إال زيد ال عمرو

 إذا وقع بعدىا فعؿ ال يصح إال مف المذكور، وال يكوف  " أنما"ومما ينبغي أف يعمـ أيضا أف    
 إنما ينجح المجدوف ال ": لذا ال يحسف أف نقوؿ.  فيو " ال "مف غيره ،لـ يحسف العطؼ بػ 

 " إنما ينجح المجدوف "ألف النجاح ال يكوف عادة  إال مف المجديف  فإذا كاف . "المتكاسموف 
ال ينجح المتكاسموف ، ال ": معناه ال ينجح المتكاسموف يكوف النفي تكرارا وكأنؾ قمت 

    الف الفعؿ حضر يصح مف " إنما حضر زيد ال عمرو" ويختمؼ الحاؿ مع جممة "المتكاسموف 
.  مختصا بو دوف غيره " زيد "  وليس "عمرو"  ويصح مف  "زيد" 

ومف أجؿ ذلؾ جاز  .ألف اختصاَص جيٍة بأمر ما ، ىو نفيو عف جية أخرى في الوقت ذاتو 
ـْ ِبُمَسْيِطٍر ﴾النفي في اآلية الكريمة  ، ألف التذكير فعؿ 1 ﴿َفَذكٍّْر ِإناَما َأْنَت ُمَذكٌٍّر  َلْسَت َعَمْيِي

يصّح مف الرسوؿ كما يصّح منو غيُره مف األعماؿ فالرسوؿ يصح منو التذكير و أعماؿ أخرى 
ما ":كالسيطرة و إرغاـ الناس عمى اإليماف ،فذّكره ا أف ميمتو تنحصر في التذكير وقد تقوؿ 

نما جاءني عمرو   " ما جاءني زيد وجاءني عمرو ":  وىو يختمؼ عف قولؾ "جاءني زيد وا 
"  عمرو" وىو في الحقيقة مف" زيد"والفرؽ أف األولى تقاؿ لمف أخطأ وظف أف المجيء كاف مف

بينما المعنى في  . "عمرو"  أو  "زيد" فالمخاطب يدرؾ أف القادـ واحد وأخطأ في كونو مف 
. "عمرو " و تثبتو لػػ"زيد"الثانية يكوف ردا عمى مف ظف أنيما جاءا معا فتنفي المجيء عف 

أقوى و أعمؽ بالقمب ، إذا كاف ال يراد بالكالـ بعدىا المعنى الظاىُر منو ، ولكّف  " إنما" وتكوف 
 ليس الغرُض منيا " كثير الرماد"كما أنؾ تدرؾ أّف . المراد منو التعريض بأمر ىو مقتضاه 
نما الغرض " البنية السطحية عمى حد قوؿ تشومسكي "المفيـو الذي ترسمو البنية الظاىرية   ، وا 

 :كذلؾ األمر ىنا  فعندما تسمع قولو تعالى.منو الـز معناه كما يقوؿ البالغيوف في الكناية 
                                                 

 22-21الغاشية  1
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نفيـ أف المقصود ليس المعنى الظاىري فحسب فذلؾ ماال َيحتاج . 1﴿ِإناَما َيَتَذكاُر ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾
وكأنيـ  إلى ذكر و إنما الغرض منيا التعريض و الّذـ لّمذيف ال يستعمموف عقوليـ فصاروا 

. بدوف عقوؿ 
.  2 ﴿ ِإناَما َأْنَت ُمْنِذُر َمْف َيْخَشاَىا﴾ :ومنو قولو تعالى 
ـْ ِباْلَغْيِب﴾  ﴿:ومنو قولو تعالى  ِإناَما تُْنِذُر الاِذيَف َيْخَشْوَف َرباُي

3  .

  " إنما "الحظت أف التعريض ال يكوف بدوف  ،﴿ِإناَما َيَتَذكاُر ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾فإذا تأممت قولو "
 أما قولو 4."  كاف مجرد وصؼ ألولي األلباب بأنيـ يتذكروف " يتذكر أولوا األلباب ":فمو قمت 

ـْ اَل تُْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َقاُلوا ِإناَما َنْحُف ُمْصِمُحوَف ﴾: تعالى َذا ِقيَؿ َلُي  5 ﴿َواِ 
 وأّنو مف الصحة بحيث ال ينكره  ،فالحصر ىنا عمى اعتبار أف المتكمـ يّدعي أّف األمر معمـو

اّدعوا ألنفسيـ اإلصالح وأظيروا أنيـ يداُعوف مف ذلؾ أمرا ظاىرا معموما – ىنا - فالييود .أحد 
ـُ اْلُمْفِسُدوَف َوَلِكْف اَل َيْشُعُروَف﴾: ال جداؿ فيو ، لذلؾ َردا اُ عمييـ بقولو  ـْ ُى   6 ﴿َأاَل ِإناُي

وكأّنيـ عندما اعتقدوا ذلؾ اعتقادا جازما و أّنو مف األمور التي ال جداؿ فييا ، صاروا ىـ 
 7.بذاتيـ ال يشعروف أّنيـ مفسدوف 
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 ومواقعها  "إنّن ": المبحث الثامن
 ذكر الشيخ ىذه القصة التي رواىا عف ابف " إّف "في بداية حديثو عف دالالت استعماؿ    

إني ألجد في كالـ :  وقاؿ لو " ثعمب "ركب الكندي المتفمسؼ إلى أبي العباس"األنباري ، قاؿ 
 :أجد العرب يقولوف : العرب حشوًا ، فقاؿ  لو أبو العباس في أي موضع وجدت ذلؾ ؟ فقاؿ 

 ، فاأللفاظ " إفا عبد ا لقائـ ": ، ثـ يقولوف " إفا عبد ا قائـ ": ، ثـ يقولوف "عبد ا قائـ "
عبد ":بؿ المعاني مختمفة الختالؼ األلفاظ ، فقوليـ :متكررة و المعنى واحد ، فقاؿ أبو العباس 

:  ، جواب عف سؤاؿ سائؿ ، وقوليـ " إّف عبد ا قائـ ":  إخبار عف قيامو ، وقوليـ "ا قائـ 
 1" [...]فقد تكررت األلفاظ  لتكرر المعاني .  جواب عف إنكار منكر قياَمو "إّف عبد ا لقائـ "

ـْ ِإفا َزْلَزَلَة  ﴿: ومنيا قولو تعالى كثير،في القرآف "  إّف "واستعماؿ  َيا َأيَُّيا النااُس اتاُقوا َرباُك
 2 السااَعِة َشْيٌء َعِظيـٌ ﴾ 

﴿ َوَما ُأَبرٍُّئ َنْفِسي ِإفا الناْفَس أَلَمااَرٌة ِبالسُّوِء :وقد تأتي مكررة في اآلية الواحدة ومف ذلؾ قولو    
ـَ َربٍّي ِإفا َربٍّي َغُفوٌر َرِحيـٌ ﴾ : ، ومثالو مف الشعر قوؿ بشار 3  ِإالا َما َرِح

 4             بكٍّرا  صاحبيا قبؿ اليػَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجير       إّف ذاؾ النجاَح في التْبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير 
:  ، ولو قمت يا أبا معاذ مكاف" األحمر "قاؿ لو خمؼ " لذا عندما فرغ بشار مف قراءة القصيدة ،

إنما بنيتيا  : بكرا فالنجاح في التبكير ،كاف أحسف ، فقاؿ بشار  ." إف ذاؾ النجاح في التبكير"
:" إف ذاؾ النجاح في التبكير ، كما تقوؿ األعراب البدويوف ولو قمت : أعرابية وحشية ، فقمت 

 كاف ىذا مف كالـ المولديف وال يشبو ذاؾ الكالـ وال يدخؿ في معنى القصيدة ، "بكرا فالنجاح "
    واعمـ أف مف شأف:"  وقد عّمؽ الجرجاني عمى ذلؾ بقولو 5."قاؿ فقاـ خمؼ فقّبؿ بيف عينيو 

العاطفة مثال ،وأف تفيد مف ربط "  الفاء " إذا جاءت عمى ىذا الوجو ،أف ُتِغنَي غناء  " إفّ "
الجممة بما قبميا ، أمرا عجيبا ، فأنت ترى الكالـ بيا مستأنفا ، غير مستأنؼ ، مقطوعا 

 ، لـ تر " إّف ذاؾ النجاح في التبكير": مف قولو " إّف "موصوال معا ، أفال ترى أنؾ لو أسقطت 
         الكالـ يمتئـ ، ولرأيت الجممة الثانية ال تتصؿ باألولى وال تكوف منيا بسبيؿ حتى تجيء
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       ولكنؾ تفقد األنس الذي كنت تجده مع،فيحدث الربط الذي ُفِقَد ، بمجيء الفاء. 1"بالفاء "
.  والحسف الذي كنت تحسو " إفّ "

كما أف لضمير األمر و الشأف معيا مف الحسف و المطؼ ماال تجده بدونيا فتأمؿ قولو    
 مف اآلية ، وىؿ تجد ذلؾ الحسف وىذا " إف"، وموقع2َفِإناَيا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر﴾  ﴿:تعالى

. بؿ ال يجوز ىذا الكالـ أصال. "  ىي ال تعمى األبصار":المطؼ بدونيا عندما تقوؿ 
 في الكالـ أنيا تيّيء النكرة وُتصِمحيا ألف يكوف ليا حكـ المبتدأ فيخبر عنيا " إفّ "ومما تصنعو

.                   ومف ذلؾ قوؿ سممى بف ربيعة التميمي وقيؿ الضبي 
 3وخبَب البازؿ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف            إفا ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًء و نػػػػػػْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًة      

:  في البيت الخامس عمى ما ذكر محمود شاكر وىو  "إفّ " و خبر
  4         مف لذة العيش ، و الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى           لمدىر ، و الدىر ذو فػػػػػػػػػػػػػػػػػنوف

 فإف كانت النكرة " شواء" ما كنا نستطيع االبتداء بالنكرة "إّف " و أنت تالحظ أنو بدوف 
ومف ذلؾ قوؿ . إال أنيا ال تحسف كما تحسف معيا " إّف "موصوفة جاز االبتداء بيا بدوف 

: حساف 
ُـّ باإلحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف   5           إّف دىرا َيُمؼُّ شممي بُسعػػػػػػػػػػدى          لزمػػػػػػػػػػػػػػػاف َييػػػػػػ

 . " إّف " فتأمؿ الفرؽ لو كاف البيت بدوف 
ومثالو كما . ومف تأثيرىا في الجممة أنيا تغني إذا كانت فييا ، عف الخبر في بعض الكالـ   

فا ":فيقوؿ " ىؿ لكـ أحد إف الّناس ألب عميكـ ؟ ": ذكر الشيخ ، قوؿ الرجؿ لمرجؿ  إفا زيدا وا 
: ومنو قوؿ األعشى . أْي لنا "عمرا

فا في النفس إْف مضوا َمَيال            فا مرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحال         وا   6إفا مَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال وا 
 وىذا يشبو قوؿ " أّف عندنا غيرىا ، إبال و شاء " كأنو قاؿ" بال و شاء إف غيرىا إ:" ويقوؿ 

:  وشبيو بو قوؿ العجاج "أال ماء لنا باردا " :  ، و كأّنو قاؿ " أال ماء باردا ":العربي ينادي 
                                                 

 280:  ، ص السابؽ 1
 46الحج  2
  .83 / 3 التبريزي ، شرح ديواف الحماسة ، عالـ الكتب بيروت ، د ط ، د ت ، 3
 84 / 3 نفسو  ، 4
  يقوؿ عبد السالـ ىاروف إنو لحساف وىو غير موجود في الديواف  5
 35: ـ ،  ص 1927:  األعشى ، الديواف ، مطبعة أدلفيمرىوسف ،د ط ، ت 6
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 1ػػػػػػػعا ػػيا ليت أياـ الصبا رواجػػػػػػػػػ     إذا كنت في وادي العقيؽ راتعا           
يا ليت أياـ الصبا عدف "   لكانت مرفوعة ، وتقدير الكالـ "ليت " فمو كانت رواجعا خبرا لػ 

.  " أو أقبمت رواجعا "، "رواجعا
 ومف لطيؼ مواقعيا باإلضافة إلى ما سبؽ ، أف ُيداعى عمى 2 في الكالـ " إفا "ومف فوائد     

: المخاطب ظف لـ يظنو  ولكف يراد التيكـ بو، ومنو قوؿ حجؿ بف نضمو 

 3 إفا َبني عمٍّؾ فييـ رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح            جاء شقيؽ عارضا ُرمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو     

 يقوليا متيكما مف مجيئو عمى " أو تحسب أننا ال نممؾ رماحا ": و كأنو قاؿ لمقادـ المتوعد 
. ىذه الصورة التي ال يقدـ بيا إال غبي ال ُيقّدر عواقب األمور 

ومف دالالتيا أيضا ، أف تدخؿ عمى ما ظف المتكمـ أنو ال يكوف فوقع بمرأى مف المخاطب 
ومسمع ، فيصير في الكالـ كأنو يرد عمى نفسو الظف الذي ظنو ويبيف الخطأ الذي توىمو ووقع 

عمى لساف : قوَلو تعالى – رحمو ا - ولقد جعؿ الشيخ مف ذلؾ وبشيء مف التحفظ منو، فيو 
ـُ ِبَما َوَضَعْت ﴾ ﴿أـ مريـ  ﴿ َقاَؿ  ومنو قولو عف نوح 4َقاَلْت َربٍّ ِإنٍّي َوَضْعُتَيا ُأْنَثى َوالماُو َأْعَم

.   حاؿ المدىوش الذي لـ يتوقع ما كاف 5 َربٍّ ِإفا َقْوِمي َكذاُبوِف ﴾
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .235 / 10 ـ ،2000: ، ت 4عبد السالـ ىاروف،مكتبة الخانجي،ط:ح البيت لمعجاج وقد ذكره البغدادي في خزانة األدب،ت1
 322:  ، ص األيوبي : حالدالئؿ ، تالجرجاني ،2
  340 / 3 ـ ، 1998:  ، ت 7  البيت لحجؿ بف نضمة ذكره الجاحظ في البياف و التبييف ،مكتبة الخانجي القاىرة ، ط 3
 36آؿ عمراف  4
 117الشعراء  5
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" كل " و" كاد " دقائق في استعمال :   المبحث التاسع
" : كاد "  دقائق  -1
ـَ " عنبسة الفيؿ"برواية قصة ذكرىا "  كاد " الحديث عف جرجانييبدأ اؿ    وىي أّف ذا الّرمة َقِد

: الكوفة ، فوقؼ ينشد الناس بالُكناسة قصيدتو الحائية التي منيا 
ُـّ والُمػػػػػػػػػػػػػػنى      وموُت اليوى في القمب مني المػػبرٍُّح  ـُ واليػ             ِىَي الُبْرُء واألسقا

1 
ػُح  ػػػػػػػػػ اليوى بالنأي ُيمحى فيماحي      وحّبِؾ عندي َيستػػػػػػػػػػػػػػػػػِجّد و يرببعُض              و
ػػػَرُح  ػػػػإذا غيار النْأُي المحبيف لـ يكػػػػػػػػػػػػػػد       َرسيُس اليوى مف حّب َمياة َيبػػػػْػػ             

فشنؽ ناقتو  : قاؿ . يا غيالف أراه قد برح : فمما انتيى إلى ىذا البيت ، ناداه ابف شبرمو : قاؿ 
: وجعؿ يتأّخر بيا ويتفّكر ، ثـ قاؿ  

            إذا غيار النْأُي المحبيف لـ أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد        َرِسيُس اليوى مف حّب َمياَة َيْبَرُح 
أخطأ ابف شبرمو حيف أنكر عمى ذي الّرمو ، وأخطأ : فمما انصرفت ، حدثت أبي ، قاؿ : قاؿ 

﴿ ُظُمَماٌت َبْعُضَيا َفْوَؽ :ذو الّرمة حيف غير شعره لقوؿ ابف شبرمو ، إّنما ىذا كقولو تعالى 
ـْ َيَكْد َيَراَىا نما ىو لـ يرىا ولـ يكد 2﴾  َبْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َل   3"وا 

كالـ كثير ذكره الزركشي في البرىاف في ثالث صفحات ونصؼ ،سنعرض جانبا "  كاد "وفي
. منو ال حقا  ، بعد أف نستعرض رأي الجرجاني فيو و ممخصو في نقاط 

 ما كاد يفعؿ ولـ "الشبية وقعت البف شبرمو و غيره بسبب أنو قد جرى العرؼ أف يقاؿ  – 1
أنو لـ يفعؿ إال بعد الجيد ، وبعد أف كاف بعيدا :  ، في فعؿ قد فعؿ ، عمى معنى "يكد يفعؿ 

 4 َفَذَبُحوَىا َوَما َكاُدوا َيْفَعُموَف ﴾ ﴿في الظف أف يفعمو كقولو تعالى 
 أف يكوف المراد أّف الفعؿ لـ يكف " لـ يكد يفعؿ وما كاد يفعؿ ":ما يقتضيو المفظ إذا قيؿ - 2

مف أصمو ، وال قارب أف يكوف ، وال ظف أف يكوف  
ذا كاف كذلؾ ، كاف محاال  . ع موضوع ألْف يدؿ عمى شدة قرب الفعؿ مف الوقو" كاد "- 3 وا 

 5.أف ُيوجب نفُيو وجوَد الفعؿ 
                                                 

  . 45 – 44 – 43:  ـ ، ص 1995:  ، ت 1 ذو الرمة ، الديواف ، دار الكتب العممية بيروت ، ط 1
    40النور  2
 281: األيوبي ، ص  : حالدالئؿ ، تالجرجاني ،  3
 71البقرة  4
  وما بعدىا 282: األيوبي ، ص  : ح الدالئؿ ، تالجرجاني،ينظر 5
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ىذا متفؽ عميو .  تفيد مقاربة الفعؿ لموقوع ولـ يقع" كاد "و الذي يظير مف ىذا التحميؿ أف   
نفي لخبرىا ونفي ليا و لمتوضيح و بمغة الرياضيات والمنطؽ : لكف النفي كما يبدو عمى نوعيف 

 (لـ يقع  )تساوي  (كاد  ):  نقوؿ 
ـْ يقع  ) تساوي ( ما كاد)         ـْ َل                                                                        (نفي النفي ) (َل

 (وقع بعد جيد )تعني  (ما كاد ) وىذا يستمـز أفّ 
و الدليؿ وجود الفعؿ . فالذبح قد وقع لكف بعد جيد"  فذبحوىا وما كادوا يفعموف "ومثالو 

.  "ما كادوا "  قبؿ" فذبحوىا "الماضي  
قاؿ الضحاؾ عف ابف عباس ، كادوا أف ال يفعموا ولـ يكف ذلؾ الذي أرادوا ألنيـ أرادوا أف ال " 

   وىذه األسئمة و األجوبة و اإليضاح "بياف صفات البقرة " يذبحوىا يعني أنيـ مع ىذا البياف 
 1" ما ذبحوىا  إال بعد جيد 

 عمى حد تعبير محي الديف الدرويش  "2 الكيدودة "ىذا فيما يخص نفي وقوع الخبر ، أما نفي 
: في كتابو إعراب القرآف  وبيانو ، فنوضحو كاآلتي 

 (لـ يسقط          )يساوي  (  حدث االقتراب مف السقوط) يساوي     ( كاد يسقط ) 
 ( كاف بعيدا عف السقوط )يساوي  (ما حدث االقتراب مف السقوط )يساوي   (ما كاد يسقط) 

:  ومنو قوؿ الشاعر 
 3            إذا غّيَر النأُي المحبيف لـ يكد           َرِسيَس اليوى مف حّب َمّية َيْبَرُح 

وىو ما ذىب إليو ذو الّرمة قبؿ أف ُيَمّبس عميو ابُف شبرمة األمَر ، ألف السياؽ مف بداية البيت 
فالمعنى إذف في بيت ذي الرمة ، عمى أف اليوى مف رسوخو ."يدؿ عمى أنو أراد ىذا المعنى 

في القمب وثبوتو فيو وغمبتو عمى طباعو ، بحيث ال يتوىـ عميو البراح ، و أف ذلؾ ال يقارب أف 
 ففيو " إذا أخرج يده لـ يكد يراىا "أما قوليـ في اآلية   . 4" يكوف ، فضال عف أف يكوف 

    قاؿ بعضيـ  ال يراىا إال بعد جيد وصعوبة وبذلؾ يكونوف قد شبيوىا بآية البقرة .اختالؼ 
ما " والجرجاني يرى أنيا تختمؼ ألف آية البقرة جاءت بالفعؿ الماضي الذي يدؿ عمى المضي 

                                                 
  158 /1ابف كثير ، تفسير القرآف العظيـ ، 1
 1/122 ، 1999:  ، ت 7 محي الديف الدرويش ، إعراب القرآف وبيانو ،  دار ابف كثير بيروت ، ط2
  .45: ـ ، ص 1995:  ، ت 1 ذو الرمة ، الديواف ، دار الكتب العممية بيروت ، ط 3
 282: األيوبي ، ص : حالدالئؿ ، تالجرجاني ، 4
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فيو لـ يحدث بعد وخاصة وأنيا مسبوقة ،  وىذه اآلية بالمضارع الذي يدؿ عمى المستقبؿ "كادوا
ـْ َيَكْد َيَراَىا ﴿بإذا   1 ﴾ ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َل

: وقد استدؿ عمى ذلؾ بأبيات ال يعرؼ صاحبيا تقوؿ 
 2             دياٌر ِلَجْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَمَة بالُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْنَحنى        سقػػػػػػػػػػػػػاىفا ُمرتجػػػػػػػػػػٌز باكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ 

ػػػػػػػػػَدب        ضعيُؼ القوى ماؤه زاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر  ػػػػػػػ             وراح عمييفا ذو َىْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
             إذا راـ َنْيضًا بيا لـ يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد         َكِذي الّساؽ أخطأىا الجابػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر  

يدؿ عمى ذلؾ سياؽ المعنى وىذا التشبيو الذي جاء ، و البيت واضح في كوف النيوض لـ يقع 
 "كاد"ونعود إلى ما قالو الزركشي في البرىاف ؛و مختصُره أف لمنحوييف في  في آخر األبيات
: أربعة مذاىب 

أّف إثباتيا إثباٌت و نفَييا نفٌي ، كغيرىا مف األفعاؿ  - 1
. أنيا تفيد الداللة عمى وقوع الفعؿ بعسر وىو مذىب ابف جني - 2
 وما  ": بدليؿ قولو " لـ يفعؿ " فمعناه " كاد يفعؿ ": أف إثباتيا نفي و نفييا إثبات فإذا قيؿ - 3

" كادوا يفعموف 
التفصيؿ في النفي بيف المضارع و الماضي ، فنفي المضارع نفي ، و نفي الماضي إثبات  - 4

   والذي 3 مع أنو لـ ير شيئا  "لـ يكد يراىا " :  و قولو "فذبحوىا و ما كادوا يفعموف ": بدليؿ 
. اختاره الزركشيُّ ىو الرأي األوؿ 

 " لـ يكد يراىا" في قولو تعالى " الغرر "و يذكر الزركشي ثالثة أقواؿ لمشريؼ الرضي في كتابو 
: وىي 

أنيا دالة عمى الرؤية بعسر ، أي رآىا بعد عسر و بطء لتكاثؼ الظمـ  - 1
أنيا زائدة ، و الكالـ عمى النفي المحض ، و نقمو عنو أكثر المفسريف ، أي لـ يرىا أصال  - 2
 و المعنى في اآلية أردنا 4 ﴿َكَذِلَؾ ِكْدَنا ِلُيوُسَؼ ﴾:  مف قولو تعالى" أراد "أنيا بمعنى - 3

.  أي أنو لـ يرد أف يراىا "لـ يكد يراىا " ليوسؼ ومعنى
. والذي يبدو أف الرأي األخير فيو كثير مف التعسؼ الذي ال مبرر لو 

                                                 
 40النور 1
   الدالئؿ  إلى أحد أنظرالعربية ال يعرؼ صاحبيا قاؿ ياسيف األيوبي في تحقيؽ الدالئؿ لـ ينسبيا صاحب معجـ شواىد  2

  .283: ص 
 136/ 4البرىاف ،  الزركشي ، 3
 76يوسؼ  4
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والذي ظير لي بعد التأمؿ أف القوليف األوليف في ىذه اآلية صحيحاف رغـ ما يظير عمييما مف 
: التناقض وىو مف إعجاز القرآف الكريـ و لمتوضيح يكوف المعنى كاآلتي 

. إذا أخرج يده ال يستطيع رؤيتيا إال بصعوبة - 1
﴿ َأْو  و اآلية بتماميا لتتضح الفكرة. إذا أخرج يده لـ يرىا ولـ يقارب رؤيتيا لكثافة الظممات- 2

يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْف َفْوِقِو َمْوٌج ِمْف َفْوِقِو َسَحاٌب ُظُمَماٌت َبْعُضَيا َفْوَؽ َبْعٍض  َكُظُمَماٍت ِفي َبْحٍر ُلجٍّ
ـْ َيَكْد َيَراَىا﴾  1 ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َل

و األكيد  فيذه الظممات الثالثة ،طبقات تختمؼ فييا الظممة باختالؼ موقع مف يوجد فييا ،   
فإذا .أّنؾ كمما توّغْمت إلى العمؽ ازدادت الظممة أكثر إلى درجة االنعداـ الكمي لمنور والرؤية 

كاف موقع ىذا اإلنساف في الموج األوؿ باتجاه السطح كاف الظالـ  تاما وكانت الرؤية منعدمة 
حاوؿ أـ لـ يحاوؿ ، ولو كاف الموج الثاني باتجاه السطح كاف أقؿ ظممة وكانت الرؤية فيو 

وبذلؾ . وا أعمـ . وىكذا كمما إتجينا نحو السطح .صعبة لكنيا ليس منعدمة وال مستحيمة 
. يكوف المعنياف صحيحيف وال تعارض بينيما 

 2" : كلّن "  معاني  - 2
: وذلؾ ضرباف [ ...]اسـُ َوْضِع أجزاِء الشيء عمى جية اإلحاطة  :" عرفو الزركشي بقولو    
َواَل  ﴿:انضماـ لذات الشيء و أحوالو المختص بو ، و تفيد معنى التماـ  كقولو تعالى  -1

 4َفاَل َتِميُموا ُكؿا اْلَمْيِؿ﴾ ﴿ :أي بسطا تاما ونحو قولو . 3َتْبُسْطَيا ُكؿا اْلَبْسِط﴾
. انضماـ الذوات ، وىو المفيد لالستغراؽ  -2

َوُكؿا  ﴿: مثؿ قولو تعالى . ىذا االسـ إذا دخؿ عمى ُمَنّكٍر أوجب عمـو أفراد المضاؼ إليو 
ذا دخؿ عمى ُمعّرؼ أوجب عمـو أجزاء ما دخؿ عميو مثؿ .5ِإْنَساٍف َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِو﴾  وا 

ـَ ِإْسَراِئيُؿ َعَمى َنْفِسوِ : قولو تعالى  6﴾ ﴿ُكؿُّ الطاَعاـِ َكاَف ِحالًّ ِلَبِني ِإْسَراِئيَؿ ِإالا َما َحرا
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جاء كؿُّ ":وىو مالـز لألسماء ، وال يدخؿ عمى األفعاؿ وىو يضاؼ إلى الجمع المعرؼ ،نحو 
 ويضاؼ إلى الضمير "...  كؿ الطعاـ كاف حال ": و يضاؼ إلى اسـ الجنس  ،مثؿ "القـو 

ـْ َآِتيِو َيْوـَ اْلِقَياَمِة َفْرًدا ﴾ ﴿ مثؿ قولو :  تكوف"كؿ" و  .1َوُكمُُّي

ـْ َأْجَمُعوَف﴾ : تعالى قولو مؤكٍّدة، مثؿ- 1  2 ﴿َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكمُُّي
 3 ﴿ُكؿُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنٌة ﴾ :ومبتدأ بيا مضافة ،مثؿ قولو تعالى  - 2
 ، فالتنويف بدؿ مف المضاؼ  4َوُكؿٌّ َأَتْوُه َداِخِريَف ﴾ ﴿:مقطوعة عف اإلضافة كقولو تعالى  -  3

 5.المضاؼ  أي كّؿ أحد 
 ذكر "كاد "  بدوف مقدمات ، فبعد الحديث عف " كّؿ "أما الجرجاني فقد فتح باب الحديث عف 

:            قاؿ أبو النجـ . البيت األتي ثـ شرع في تحميمو 
ُـّ الِخيار تداعي          عميا ذْنبا كمُّو لـ أصَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع                                      6 َقْد أْصبحت أ

ولقد بدأ الحديث بتخطئة مف اعترض عمى الشاعر بمجوئو إلى الضرورة مف غير ضرورة في 
 أما الرفع فعمى االبتداء وأما النصب كما رأوا "كماو" في البيت واألصؿ عندىـ نصب "كّؿ " رفع 

والفرؽ واضح في المعنى بينيما لذلؾ جاء البيت بالرفع ولـ يجئ بالنصب  .فعمى المفعولية 
ألنو رأى النصب يمنعو ما يريد وذلؾ أنو أراد أنيا تدعي عميو ذنبا لـ يصنع منو شيئا البتة ال "

                                                                                                                               7"قميال وال كثيرا ، وال بعضا وال كال والنصب يمنع مف ىذا المعنى 
فالمعنى بالرفع أنو لـ يفعؿ أّي شيء مما تقوؿ فيو ينفيو بالكمية أما بالنصب فمعناه أنيا ادعت 

ومعنى ىذا أف الشاعر جاء  .عميو ذنبا وىو لـ يفعؿ إال بعَضو ، والفرُؽ كما ترى بينيما شاسع 
                                                 

 95مريـ  1
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  "أصال " ومف ىنا يخمص الشيخ إلى قاعدة سماىا ىو.مرفوعة لتفيد الشموؿ في الفعؿ" كؿُّ "بػػ 
  وىو أنو مف حكـ النفي إذا دخؿ عمى كالـ ثـ كاف في ذلؾ الكالـ تقييد عمى وجو مف " 

 1"الوجوه ،أف يتوجو إلى ذلؾ التقييد وأف يقع لو خصوصا 
كاف النفي موجيا " لـ ينجح التالميذ كميـ " وقاؿ آخر "  نجح التالميذ كميـ ":فإذا قمت مثال 

فالتالميذ قد وقع فييـ نجاح ولكنو ليس عاما ، ىذا ،  وليس إلى النجاح "كّؿ " إلى كممة 
عندىا يتوجو النفي إلى الفعؿ وىو النجاح ويصبح "  التالميذ كميـ لـ ينجحوا ":بخالؼ لو قمت 

" :و إنما قاؿ" لـ أفعؿ كماو " :وىذا ما جاء عميو البيت ،وليذا لـ يقؿ ، الحكـ عاما ال خاصا 
   ."لـ أفعؿ كماو بؿ بعَضو فقط" : ، ولو قاؿ ذلؾ لجاز لو العطؼ بحيث يقوؿ "كمُّو لـ أفعؿ
 . " كمُّو لـ أصنع ،ال كثيرا وال قميال ":ليذا يجوز أف يقوؿ." ُكمُّو لـ أصنع ": فالشاعر قاؿ

 كاف مقصودؾ أف تخبر " نجح التالميذ كمُّيـ ": وحاؿ النفي كالحاؿ في اإلثبات فإذا قمت    
السامع بشموؿ النجاح وعمومو ال النجاح في حدٍّ ذاتو ألّنو معمـو عند السامع ، ألف إثباَت 

نما الشؾ وقع في شمولو "  كؿ "وفائدَة خبِرؾ، توجيا أصال إلى  ألف الشؾ لـ يقع في النجاح وا 
أو عدـ شمولو ، َمَثُمو في ذلؾ َمَثُؿ الحاؿ عندما تكوف ىي المقصودة بالخبر ،كأْف تقوؿ لمف 

: عمـ بمجيء رجؿ وتريد أف تخبره بالحاؿ التي جاء عمييا وقد أتى مف بعيد فتقوؿ لسامعؾ
مف  ) فالحاؿ ىنا ىي المقصودة بالخبر ولذلؾ عداىا الجرجاني خبرا "جاء الرجؿ إلينا راجال "

 (حيث الّداللة طبعا ال مف حيث االصطالح النحوي 
 حديث ذي اليديف عندما قاؿ  لمنبي صمى ا عميو وسمـ " كّؿ "ومثاؿ البيت السابؽ مع 

. 2«كؿُّ ذلؾ لـ يكف  : أقصرت الصالة أو نسيت يا رسوؿ ا ؟ فقاؿ صمى ا عميو وسمـ »
.  لكاف المعنى أف بعضو قد كاف "لـ يكف كؿُّ ذلؾ ": ومعنى ذلؾ أنو ال ىذا وال ىذا ، ولو قاؿ

كؿُّ ما : فالمتنبي عندما أراد أف يبيف أف اإلنساف يدرؾ بعض أمانيو دوف بعض ، لـ يقؿ  
. يتمنى المرء ما يدركو 

نما قاؿ   3ما كؿُّ ما يتمنى المرُء يدركػػػػػػػػػػػػػػو           تجري الرياُح بما ال تشتيي السُّفُف :    وا 
 وىذا يعني أف المرء قد يدرؾ بعض أمانيو 

                                                 
 284: الدالئؿ ،  ص الجرجاني ، 1
 رواه مالؾ في الموطأ والنسائي في السنف  2
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 في استعمال بعض الحروف:  المبحث العاشر 
   : الفروق بين حروف العطف- 1
ـّ ىو استعماؿ     ّنما الذي َيُي مما يجب أْف يعمـ أّف معرفة الفروؽ ليست غاية في حد ذاتيا، وا 

واعمـ أناا لـ نوجب " ومف أجؿ ذلؾ نباو الشيخ عمى ذلؾ قائال ، كؿ أداة في مكانيا عند النظـ 
المزية مف أجؿ العمـ بأنفس الفروؽ والوجوه فنستند إلى المغة ، ولكّنما أوجبناىا لمعمـ بمواضعيا 

  لمتعقيب بغير "الفاء " لمجمع و "  الواو  "وما ينبغي أف ُيصَنع فييا ،فميس الفضؿ لمعمـ بأفّ 
 لكذا ، ولكف ألْف يتأتى لؾ ، إذا َنظامت " إذا "لكذا و." إّف  " لو بشرط التراخي و"ثـ " و تراخ

  1".وأّلفت رسالة ، أْف ُتحسف  التخيُّر وأف َتعِرؼ لكؿٍّ مف ذلؾ موضعو 
أما الواو فِممطمؽ الجمع ،وخالؼ في ذلؾ بعض الكوفييف وقطرب و ثعمب و الربعي و الفراء 

  2"والكسائي وابف درستويو فذىبوا جميعا إلى أنيا لمترتيب 
َلى الاِذيَف ِمْف َقْبِمَؾ الماُو اْلَعِزيُز :ولعّؿ الذي يرّد ىذا الرأي قولو تعالى ﴿ َكَذِلَؾ ُيوِحي ِإَلْيَؾ َواِ 

ـُ ﴾ .  ؛فالواو ىنا ال تفيد الترتيب مطمقا 3 اْلَحِكي
و كثيرا ما تقتضي أيضا التسبَُّب إذا كاف المعطوؼ جممة   فممترتيب و التعقيب ،" الفاء "أما 
  4﴾ َعَمْيوِ  ﴿َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى:نحو

ـا الساِبيَؿ َيساَرُه  ﴿ : قوُلو تعالى " ثـ " و " الفاء "ولقد جمع .  فممترتيب و التراخي " ثـ "و أما  ُث
ـا ِإَذا َشاَء َأْنَشَرُه ﴾ ـا َأَماَتُو َفَأْقَبَرُه ُث   " أما الفرؽ بيف" . ثـ "و" الفاء " ىذا ىو الفرؽ بيف  . 5 ُث

 "تزوج ىذه أو ىذه " : لمتخيير نحو .  تقع بعد الطمب لمتخيير أو لإلباحة " أو"، فإف"  أـ "و" أو
سأبقى في بسكرة يوما " وتقع بعد الخبر لتفيد الشؾ مثؿ   ،" ُكْؿ ىذا أو ىذا ": و لإلباحة نحو

 .الكممة اسـ أو فعؿ أو حرؼ  : وقد تفيد التقسيـ مثؿ قولنا" أو يوميف
 فتقع غالبا بعد االستفياـ فتقوؿ أأكمت ىذا أـ ىذا ؟وىي في ىذه الحالة لطمب " أـ "أما   و

ـْ َلـْ   : بعد ىمزة التسوية مثؿ قولو تعالى التعييف و كثيرا ما تقع أيضا  ـْ َأ ـْ َأَأْنَذْرَتُي  ﴿َسَواٌء َعَمْيِي
 

                                                 
 261: األيوبي ، ص  : حالدالئؿ ، تالجرجاني ، 1
 39: ىذا الكالـ لمحقؽ أسيؿ المسالؾ ، محمد محي الديف ، ص  2
 3الشورى  3
   15القصص  4
 22– 19/ عبس  5



150 

 

ـْ اَل ُيْؤِمُنوَف﴾ تُْنِذْرُى
1 " 2       

 " نجح خالد بؿ عمي ": فتفيد اإلضراب عما قبميا و إثبات الفعؿ لما بعدىا فتقوؿ " بؿ"أما 
 " نجح خالد ال عمي ": التي تفيد نفًيا لحكـٍ عما بعدىا و إثباَتو لما قبميا فتقوؿ "  ال "بخالؼ

   .  3 بإيجاب أو أمر أو نداء فقط "بؿ " ويشترط أف ُتسبؽ 
:   الشرطيتين" إذا " و "إْن " الفرق بين   -2
 تستعمؿ في حالة الشؾ ، بمعنى أف الفعؿ الواقع بعدىا ، يمكف أف " إْف "إفا :  يقوؿ العمماء   

   و أنت عمى غير موعد معو " إْف جاء عمؾ فسممو ىذه األمانة ": يقع أو ال يقع تقوؿ مثال 
.  فأنت في حالة شؾ مف مجيئو. و يمكف أف يأتي و يمكف أف ال يأتي

 فتستعمؿ عندما  يكوف مجيئو في حكـ المحقؽ لسابؽ موعد ، أو ألّنو تعود أف يأتي " إذا "أّما 
 . " إذا جاء عمؾ فسممو األمانة": في وقت معيف لذا  فأنت تقوؿ 

 4.  لمتحقؽ و اليقيف " إذا " لمشؾ ، و " إْف "فػػػػ 
و المالحظ أخيرا أف الجرجاني لـ يبسط القوؿ في استعماؿ الحروؼ بؿ مر عمييا سريعا مرور 

؛ وذلؾ ألف شأنيا أىوف فدالالتيا واضحة وال عناء في فيميا و إنما المشكؿ فييا الكراـ 
.   استعماليا في الموضع الذي ىو بيا أليؽ ، والمعنى الذي تؤديو ىي بو أجدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 6البقرة  1
 . وما بعدىا 39:  ، ص 1980 ، ت 6ينظر ابف ىشاـ ،  أسيؿ المسالؾ ، إحياء التراث العربي بيروت ، ط  2
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الفصل الثالث 
 
 

تطبيقات نظرية النظم في تفسير الكشاف 
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تمهيد 
ألمثمة التوضيحية التي لمباحث التي ترتكز عمييا نظرية النظـ واعرضنا في الفصؿ السابؽ ؿ   

أما في ىذا . قدميا الجرجاني نموذجا عمى صحة نظريتو في النظـ في كتابو دالئؿ اإلعجاز 
      الذي يعتبر ؛ الفصؿ فسنعرض بمشيئة ا لتطبيقات ىذه النظرية في كشاؼ الزمخشري 

وبإجماع الدارسيف الذيف وقفت عمى دراساتيـ أّوَؿ مف طّبؽ آراء الجرجاني بعد أف استوعبيا 
 فظير في القرف السادس جار ا محمود بف [...]" :استيعابا كامال يقوؿ أحمد سيد محمد 

الكشاؼ في تفسير القرآف وبياف إعجازه متأثرا بمباحث عبد : عمر الزمخشري  و ألؼ كتابو 
  القاىر التي أّصميا في عممي البياف و المعاني  لكنو لـ يكف صدى لعبد القاىر يردد ما قالو 
 1"ويطبؽ عمى أساسياتو ، بؿ أضاؼ و أصؿ واشتؽ لنفسو منيجا ذاتيا يتسـ بكثير مف الحرية 

اتسعت آفاؽ نظرية النظـ التي رآىا عبد القاىر أوؿ األمر طريقا إلى :" ويقوؿ شفيع السيد 
إثبات اإلعجاز البالغي لمقرآف ، لتصبح دراسة أسموبية واسعة النطاؽ  التساع التراكيب في 
العربية عمى اختالفيا وتنوعيا وكانت أولى ثمارىا تفسير الزمخشري لمقرآف الكريـ الذي يعد 

   2"بحؽ نموذجا تطبيقيا رائعا ليا 
وتفسير الكشاؼ ىو في الواقع خير تطبيؽ عمى كؿ ما اىتدى :" أما عبد العزيز عتيؽ فيقوؿ 

  3"إليو عبد القاىر الجرجاني مف قواعد المعاني و البياف 
 4" أجؿ لقد تتممذ عمى عبد القاىر في ىذيف الكتابيف :" "عمـ البياف "ويقوؿ في كتابو اآلخر 
إحداىما : و الذي يدرس بإمعاف تفسير الكشاؼ يخرج منو بحقيقتيف :" ويضيؼ بعد ذلؾ قائال 

 قبؿ أف يشرع " أسرار البالغة " و "دالئؿ اإلعجاز " أنو استوعب كؿ ما كتبو عبد القاىر في 
 ىو في الواقع خير تطبيؽ عمى كؿ ما اىتدى إليو "الكشاؼ " في تفسيره ، و الحقيقة الثانية أف 

عبد القاىر مف قواعد المعاني و البياف ، فقد اتخذ الزمخشري مف آي الذكر الحكيـ أمثمة 
 5 "وشواىد يوضح  بيا كؿ قواعد عبد القاىر البالغية 

                                                 
 . 35: أحمد سيد عمار ، نظرية األعجاز القرآني ، ص  1
 63: شفيع السيد ، البحث البالغي عند العرب ، دار الفكر العربي ،  د ت ،  د ط ، ص  2
 22:  ـ ، ص 2006 ، ت  1عمـ البديع ، دار اآلفاؽ العربية ، ط  عبد العزيز العتيؽ ، 3
  يعني دالئؿ اإلعجاز و أسرار البالغة 4
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لذا سنتتبع تطبيقات الزمخشري لنظرية النظـ في الكشاؼ عمى أف ال نكرر ما أمكف ما سبؽ    
و أف ال نكرر ، أف ذكرناه في الفصؿ السابؽ إذا كاف متطابقا تماما مع ما جاء في الكشاؼ 

ذكر ما جاء مكررا في ثنايا الكشاؼ عمى امتداد تفسيره لمقرآف مف الفاتحة إلى الناس تجنبا 
. لإلطالة وعدـ جدوى تكرار المسألة الواحدة في مواضع كثيرة مف التفسير 
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 الزمخشري حياة : األول المبحث
: حياة الزمخشري-1
: اسمو ونسبو و مولده  – أ

ىو أبو القاسـ  محمود بف عمر الزمخشري ، الخوارزمي ، لقب بجار ا لمجاورتو لبيت ا    
بمكة زمانا طويال  

 ىػ  467يـو األربعاء السابع و العشريف مف رجب سنة " خوارـز " إحدى قرى " زمخشر " ولد بػ 
 : نشأتو وسيرتو  – ب 

أما األـ فكانت ال تقؿ ورعا ،نشأ الخوارزمي في بيت متديف فأبوه كاف رجال صالحا فاضال    
كنت في صباي أمسكت :" عف أبيو تتميز برقة القمب يروي عنيا الزمخشري ىذه القصة فيقوؿ

فجذبتو . عصفورا و ربطتو بخيط في رجمو ، فأفمت مف يدي فأدركتو وقد دخؿ في خرؽ 
قطع ا رجمؾ كما قطعت رجمو ، ولقد : فانقطعت رجمو في الخيط ، فتألمت والدتي ، وقالت 

. قطعت رجؿ الزمخشري عندما سقط مف دابة بعد ذلؾ 
ثـ رحؿ إلى .نشا فقيرا ولـ يمنعو ذلؾ مف طمب العمـ فأخذ العمـ عف جماعة مف شيوخ خوارـز 

ثـ رحؿ . آنذاؾ قبمة العمماء فاخذ مف عممائيا " بخارى " في طمب العمـ  حيث كانت " بخارى"
إلى الحجاز وأقاـ بيا مدة جاور فييا بمكة مرتيف وصّنؼ فييا أشير مصّنفاتو و أعظميا بيف 

زمـز والمقاـ ، كتفسير الكشاؼ ، وأطواؽ الذىب ، ونوابغ الكمـ ، وربيع األبرار ، وأساس 
. البالغة ، وغيرىا 

وفي خوارـز استقر الشيخ .ومع زحؼ الشيخوخة عميو قفؿ راجعا إلى بمده فعّرج عمى بغداد    
. وقد ذاعت شيرتو وأصبح اسمو عمى كؿ لساف 

ديِّنا َوِرًعا ، عالما فاضال ، يحب العربية كثيرا ويكره  كاف شديد التواضع ، صاحب أدب جـ ،
. الغمو و الفمسفة، متفقيا عمى مذىب أبي حنيفة 

: وفاتو  – جـ
 . ىػ بجرجانية 538بعد أف عاد مف مكة أقاـ بخوارـز إلى أف توفاه ا تعالى ، ليمة عرفة سنة 
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 1الزمخشري  عصر -2
: الحالة السياسية  – أ

عاش جار ا في الثمث األخير مف القرف الخامس و الثمث األوؿ مف القرف السادس    
اليجرييف  فمقد ولد قبؿ أف تغيب شمس الجرجاني بأربع سنوات تقريبا ، فميالد الزمخشري كاف 

وكانت تمؾ الفترة مف التاريخ فترة ضعؼ .  ىػ 471ىػ ووفاة الجرجاني كانت سنة 467سنة 
ونتيجة ليذه . وفتور لمخالفة العباسية ، كثرت فييا الصراعات و تعددت فييا النزاعات 

الصراعات وىذا التفكؾ ظيرت دويالت إسالمية حاولت خمع والئيا لمخالفة العباسية ، ففي 
إلى ما " خراساف " خوارـز مسقط رأس جار ا وجدنا دولة عرفت بالخوارزمية امتد حكميا مف 

 ىػ إلى سنة 470وقد عّمرت تمؾ الدولة ما يقرب مف مائة وستيف عاما ، مف سنة . وراء النير 
حيث تعاقب عمييا في " خوارـز "وقد عاصر الزمخشري أسرة أنوشتكيف التي حكمت .  ىػ 628

: أثناء حياة الزمخشري ثالثة مف خمفائيا ، وىـ 
 ىػ  490 إلى 470أنوشتكيف مف  – 1
 ىػ  521 إلى 490قطب الديف محمد بف أنوشتكيف مف  -  2
.  ىػ 551 إلى 521 ػ اتسز بف محمد مف 3

وقد كاف بيف الزمخشري و األمير محمد بف أنوشتكيف عالقة وثيقة وقد أدرؾ الزمخشري بضع 
. ومات في عيده " مقدمة األدب " عشرة سنة مف عيد أتسز  وحرر لو كتاب 

ذا انتقمنا إلى بغداد عاصمة الخالفة وجدناىا ليست أحسف حاال مف غيرىا مف المناطؽ ، فقد  وا 
تزعزعت مكانتيا  وتعاقب عمى مقاليد األمور فييا أكثر مف دويمة منيا حكـ آؿ بويو ثـ جاء 

وفي ظؿ ىذه األحواؿ السياسية المتردية ، قاـ الصميبيوف بغارات عمى .مف بعدىـ السالجقة 
 ىػ ، حيث سقطت مدينة القدس في 491ديار اإلسالـ ، وكانت أولى حمالتيـ عمى الشاـ سنة 

.  ىػ 492أيدييـ سنة 
:  الحالة االجتماعية  – ب
تنوعت األجناس البشرية المنضوية تحت راية اإلسالـ في ذلؾ العصر وتنوعت بذلؾ ثقافات    

وعادات تمؾ الشعوب إضافة إلى بعض األقميات مف أىؿ الِكَتاب التي كانت تتمتع بجو الحرية 
. و األمف 

                                                 
فاضؿ السامرائي  الدراسات  ، و عادؿ أحمد عبد الموجود و عمي محمد معوض ؿمقدمة تحقيؽ تفسير الكشاؼ ، : ينظر  1

  10 و9:الزمخشري  ، ص   ،لحوفيا ، و9: النحوية و المغوية عند الزمخشري   ص 
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لذلؾ كثرت في المجتمع الِفَرؽ و الِممؿ و األىواء ، فازدىرت تبعا لذلؾ المسائؿ الكالمية 
والمناظرات و االختالفات والخالفات ، مما أدى في كثير مف األحياف إلى الفتف و االضطرابات 

 ىػ وىي فتنة عظيمة أدت 477منيا الفتنة التي وقعت بيف األشاعرة و الحنابمة   وذلؾ سنة 
إلى تأخر األشاعرة عف الُجُمعات خوفا مف الحنابمة وكانت خوارـز ػ موطف الزمخشري تموج 

 1"باالعتزاؿ حيث كانت معقال لممعتزلة حتى ليندر أف يوجد خوارزمي غير معتزلي 
 : ـ الحالة العممية جػ
وبالرغـ مف ىذا التطاحف السياسي فإف الحركة العممية لـ تتوقؼ بؿ ازدادت ازدىارا فقد    

كانت تالقي تشجيعا كبيرا مف الحكاـ وكاف ليذه الصراعات أثر كبير في التنافس العممي 
 2واألدبي وتقريب األدباء و العمماء 

ولقد تمخض عصر الزمخشري عف أئمة كبار ، كاف ليـ أثر كبير في إثراء الفكر اإلسالمي 
في التفسير : ثراء ظير في كؿ المجاالت و التخصصات المعرفية . والحضارة اإلسالمية 

والقراءات و عمـو القرآف، وفي الحديث ، والممؿ والنحؿ و الفمسفة وعمـ الكالـ ، والفقو وأصولو  
. وفي عمـو المغة وفي الشعر و األدب ، و التاريخ و الجغرافيا 

وقد كاف لمخوارـز نصيب وافر مف أولئؾ األعالـ ، فشاعت فييا المناظرات و الجداالت ، مما 
 3"أدى إلى ظيور التعصب المذىبي و التحيز الطائفي 

: خصائص الكشاف وقيمتو العممية -3
: يقسـ العمماء أنواع التفسير إلى نوعيف أساسييف    

أما النوع األوؿ فيو تفسير بالمأثور وفيو يفسر المفسروف اآليات بما أثر عف الرسوؿ صمى ا 
. عميو وسمـ و الصحابة المكرميف تحرجا مف المفَّسر أف  يقوؿ في كتاب ا برأيو

ويقابؿ ىذا النوع مف التفسير نوع ثاف ُعِرؼ باسـ التفسير بالرأي ، وىذا النوع أيضا لو ضوابط 
: ال ينبغي أف ُيخرج عنيا ومف ىذه الضوابط 

األخذ بمطمؽ المغة مع االحتراز مف صرؼ اآليات إلى ماال يدؿ عميو الكثيُر مف كالـ العرب -أ
فمف فسر القرآف برأيو ، أي باجتياده " األخذ بما يقتضيو الكالـ ويدؿ عميو قانوف الشرع -ب

                                                 

 24:  ـ ، ص1966 ، ت 1الزمخشري ، دار الفكر العربي ، ط أحمد محمد الحوفي ، 1  
 11:  ، ص 2005 ، ت 1،الدراسات النحوية و المغوية عند الزمخشري ، دار عمار ، ط  فاضؿ السامرائي2 
  .11: ، ص 1998 ،ت 1عادؿ أحمد عبد الموجود و عمي محمد معوض ، مكتبة العبيكاف، ط: مقدمة تحقيؽ الكشاؼ  لػػ  3
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ممتزما بالوقوؼ عند ىذه الشروط ، معتمدا عمييا فيما يرى مف معاني كتاب ا كاف تفسيره 
 1"سائغا جائزا خميقا بأف يسمى التفسير الجائز أو التفسير المحمود 

 ومنيا كما 2"وقد جعؿ الشيخ الذىبي تفاسير الفرؽ المبتدعة مثؿ المعتزلة مف النوع المذمـو 
. يرى تفسيُر الكشاؼ 

لما فيو مف االعتزاؿ و الدعوة إليو ،فيو لـ يدع وسيمة مف الوسائؿ الممكنة إال واستعمميا لمدعوة 
أما الزمخشري فقد كاف سالحو األوؿ في التأويؿ ىو :" إلى ىذا المذىب يقوؿ وليد القصاب 

استعاف بيا أوال عمى إظيار النكت البالغية : البالغة التي كانت عنده سالحا ذا حديف معا 
خضاع معنى اآلي لمبادئ ىذا  إلعجاز القرآف ، ثـ استعاف بيا ثانيا في خدمة االعتزاؿ ، وا 

 3"المذىب و أصولو 
فكانت البالغة و المغة والنحو أدوات و أسمحة استخدميا لخدمة مذىبو ، ومثاؿ التعسؼ في 

ـْ َخاَلِئَؼ ِفي  ﴿:استعماؿ البالغة لخدمة االعتزاؿ ما جاء في تفسيره لقولو تعالى  ّـَ َجَعْمَناُك  ُث
فإف قمت كيؼ جاز النظر عمى ا تعالى : يقوؿ  . 4﴾اأَلْرِض ِمف َبْعِدِىـ ِلَننُظَر َكْيَؼ َتْعَمُموفَ 

ُشبِّو . ىو مستعار لمعمـ المحقؽ الذي ىو العمـ بالشيء موجودا : وفيو معنى المقابمة ؟ قمت 
ال ينكروف رؤية المؤمنيف  فقط ، " ألف المعتزلة  .  5"بنظر الناظر وعياف المعايف في تحققو 

 ال يجوزعمى ا تعالى ، ولكنيـ ينكروف أيضا أف يرى ا المؤمنيف أو ينظر إلييـ ألف النظر
 6"لما قد يحمؿ مف معنى المشابية لممخموقيف 

َبَمى َمف َكَسَب َسيَِّئًة ﴿ :ومثاؿ استخداـ المغة لخدمة االعتزاؿ ما جاء في تفسيره لقولو تعالى 
ـْ ِفيَيا َخاِلُدوَف  ويحمؿ معنى السيئة عمى معنى  7﴾َوَأَحاَطْت ِبِو َخِطيػَئُتُو َفُأْولَػِئَؾ َأْصَحاُب النَّاِر ُى

 8"الكبيرة ليتفؽ مع مذىب المعتزلة الذيف يروف أف مرتكب الكبيرة ُمَخّمد في النار 
                                                 

 85:مقدمة تحقيؽ تفسير الزمخشري ، ص   1
 . وما بعدىا 258  / 1 ـ ، 2000:   ، ت 7ينظر محمد حسيف الذىبي ،التفسير و المفسروف ، مكتبة وىبة ، ط  2
 .227:  ـ ، ص 1985وليد القصاب ، التراث النقدي و البالغي لممعتزلة ، دار الثقافة الدوحة ، د ط ، ت  3
  14يونس  4
 228 / 2 ـ، 1998،ت 1عادؿ أحمد عبد الموجود وعمي محمد معوض ، مكتبة العبيكاف ، ط:الكشاؼ ، ت الزمخشري،5
 228:  وليد القصاب ، التراث البالغي لممعتزلة  ، ص6
 81 البقرة 7
  232:  التراث البالغي لممعتزلة  ، ص   وليد القصاب، ينظر8
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 ِإفَّ الّمَو اَل َيْغِفُر ﴿: أما مثاؿ استعماؿ النحو في خدمة االعتزاؿ فنجده في تفسيره لقولو تعالى 
 1﴾َأف ُيْشَرَؾ ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ ِلَمف َيَشاُء َوَمف ُيْشِرْؾ ِبالّمِو َفَقِد اْفَتَرى ِإْثمًا َعِظيماً 

واآلية تعارض رأى المعتزلة القائؿ بخمود مرتكب الكبيرة في النار فظاىرىا يدؿ عمى أف الشرؾ 
غير مغفور البتة ، وأّما ما دونو مف الكبائر فمغفور لمف يشاء ا أف يغفر لو ، فقد فرقت اآلية 

 لذلؾ بحث عف ممجأ ينجيو مف ىذا ،بيف الشرؾ وغيره مف المعاصي بعكس ما يرى المعتزلة 
قد ثبت أف ا عز وجؿ ال : فإف قمت : " يقوؿ  .المأزؽ ، فمجأ إلى النحو لمتخمص مف ذلؾ 

الوجو أف يكوف الفعؿ المنفي : يغفر الشرؾ لمف يشرؾ بو ويغفر ما دوف ذلؾ لمف يشاء ، قمت 
 كأنو قيؿ إف ا ال يغفر لمف يشاء ﴾ِلَمف َيَشاء  ﴿: و المثبت جميعا موجييف إلى قولو تعالى 

الشرؾ ، ويغفر لمف يشاء ما دوف الشرؾ عمى أف المراد باألوؿ مف لـ يتب ، وبالثاني مف تاب 
 فمف الواضح أنو قد تعسؼ في التأويؿ فحّمؿ اآلية أكثر مما تحتمؿ خدمة لالعتزاؿ فجعؿ [...]

المراد مع الشرؾ عدـ التوبة ، ومع الكبائر التوبة ، و أضاؼ التوبة إلى المشيئة وىي غير 
مذكورة في اآلية ثـ لـ يكتؼ بذلؾ ، بؿ ىو بعد أف قدر ىذه التوبة ، عّمقيا بأحد القسميف دوف 

   2"اآلخر 
وبصرؼ النظر عّما في الكشاؼ مف االعتزاؿ فيو تفسير لـ يسبؽ مؤلفو إليو لما ُأوتي مف 

موىبة فّذة وقدرة عمى استخراج النُّكت و الدقائؽ مف كتاب ا فأظير بذلؾ جماؿ النظـ القرآني  
:  في التفسير فيتمثؿ في نقاط نجمميا فييا يأتي 3 أما عف منيجو ۰وبالغتو 

 ۰اىتمامو بعممي المعاني و البياف واعتماده عمييما - 1
انتصاره لرأي المعتزلة كثيرا لذلؾ نجده يوجو اآليات توجييا يخدـ مذىبيـ ويثبت أصولو التي -2

 ۰تعتمد عمى تمجيد العقؿ ألنيـ يروف أف العقؿ حجة تسبؽ السنة و اإلجماع و القياس 
تنزيُيو  سبحانو عف كؿ ما مف شأنو أف يوصؼ بو العباد، لذلؾ نجده ُيؤّوؿ الصفات -3

 .المذكورة في القرآف كاالستواء وبسط اليد و بقاء الوجو و القبض و اليميف و الرؤية وغير ذلؾ
. اىتمامو كثيرا بالنحو و المغة -4

                                                 
  48النساء  1
  237 – 236/  التراث البالغي لممعتزلة ، صوليد القصابينظر 2
  وما بعدىا 314:ـ، ص1980 ، ت 1مناىج المفسريف ، دارالمعرفة ، ط،مسمـ آؿ جعفر ومحي ىالؿ السرحاف ينظر مساعد 3
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 ورغـ اختالؼ العقيدة بيف الجرجاني و الزمخشري فاألوؿ أشعري بينما الثاني معتزلي إال أف 
الزمخشري سار عمى منيج الجرجاني في تحميالتو العقمية الذوقية وتطبيقاتو البالغية ، وقد 

الحظ المتتبعوف لتراث الجرجاني و الزمخشري أف بيف ىذيف اإلماميف صمًة واضحًة ، وشبيا 
: يتجمى في أمور ىي

. كالىما ذو نزعة عقمية وتفكير منطقي ، و أسموب منيجي  -1
كالىما أديب يتذوؽ الجماؿ و ُيحّسو ، ويحاوؿ عف طريؽ العقؿ و المنطؽ أف يجد المسوِّغ  -2

 .المعقوؿ لجماؿ ما َيستحسف ، وقبح ما َيستيجف 
نما كانت  -3 البالغة عند كؿ منيما لـ تكف بالغًة جافة ، قائمة عمى الحدود و التعريفات ، وا 

 و أّف كال منيما يحاوؿ أف يأخذ بيدؾ ليفتح قمبؾ [...]بالغة تطبيقية  تحيا في النماذج البميغة 
   وعينؾ عمى الجماؿ ، ويثير فيؾ الرغبة في استشعاره وتذّوقو تذوقا تطمئف إليو النفس

   1" وتخضع ، ويرضى بو العقؿ ويقنع 
مف المصادر األساسية التي أسست - بعد دالئؿ اإلعجاز - مف أجؿ ذلؾ ُيعد الكشاؼ 

لنظرية النظـ ، فقد قّدـ إجراء نقديا استطاع أف يقؼ بو عمى جماليات النص القرآني مف خالؿ 
  2...  نظمو المتميز

إف تفسير الكشاؼ مف خير :" ونختـ ىذا المبحث برأي لمحمد أبو شيبة في الكشاؼ يقوؿ فيو 
كتب التفسير العممية وأجّميا ، ولوال نزعتو االعتزالية في بعض اآليات القرآنية َلَما تناولو 

المعترضوف بالنقد ، ولما شنأه بعض الناس ، وبحسب ىذا الكتاب فضال ومنزلة أّف كؿ مف 
جاء بعد الزمخشري عالة عميو ، فيما يذكره فيو مف أسرار اإلعجاز والغوص عمى المعاني 

 3."البالغية الدقيقة 
إّف ما ييمنا في ىذا البحث ىو الجانب البالغي بحيث نتتبع تطبيقات : وبقي أف نقوؿ    

الزمخشري لنظرية النظـ في الكشاؼ ال الجانب العقدي فيو ، بالرغـ مف ضرورة ىذه 
 .المالحظات التي ذكرناىا سابقا ليتولى القارئ أمر الحذر مف الجانب العقدي بنفسو 

                                                 

  وما بعدىا 105: الموجز في تاريخ البالغة ، دار الفكر ، د ط ، د ت ،ص   مازف المبارؾ ، 1 
 183: ـ ، ص 2004النقد و اإلعجاز ، منشورات اتحاد كتاب العرب دمشؽ ، د ط ، ت    ينظر محمد تحريشي ،2
  130:  ، د ت ، ص 4محمد بف محمد  أبو شيبة ، اإلسرائيميات و الموضوعات في كتب التفسير مكتبة السنة ، ط 3
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 :ما يتعمق بالجممة في تفسير الكشاف : المبحث الثاني
: الجممة الفعمية و االسمية -1
يذكر الزمخشري دالالت استعماؿ الجممة االسمية و الفعمية في عدة مواضع مف تفسيره ومف    

 وارتفاع الحمد باالبتداء وخبره الظرؼ الذي ىو " ذلؾ ما جاء في تفسير سورة الفاتحة إذ يقوؿ 
 ، و أصمو النصب الذي ىو قراءة بعضيـ بإضمار فعمو عمى أنو مف المصادر التي "" 

 [    ...]َتنِصبيا العرب بأفعاؿ مضمرة في معنى اإلخبار كقوليـ شكرا و عجبا وما أشبو ذلؾ 
  1" و العدؿ بيا عف النصب إلى الرفع عمى االبتداء لمداللة عمى ثبات المعنى و استقراره

ويسير عمى القاعدة نفسيا وىي القاعدة التي سار عمييا الجرجاني مف قبمو في ذكر دالالت 
َذا َخَمْوْا ِإَلى  ﴿ :الجممة الفعمية واالسمية  في تفسير قولو تعالى َذا َلُقوْا الَِّذيَف آَمُنوْا َقاُلوْا آَمنَّا َواِ  َواِ 

ـْ َقاُلوْا ِإنَّا َمَعْكـْ   فمخاطبة المؤمنيف كانت بالجممة الفعمية ومخاطبة شياطينيـ 2﴾ َشَياِطيِنِي
 ليس ما خاطبوا بو المؤمنيف جديرا بأقوى الكالميف :" باالسمية محققة بإّف ، ويعمؿ ذلؾ بقولو 

ـْ ال في ادعاء أنيـ أوحديوف  وأوكدىما ، ألنيـ في ادعاء حدوث اإليماف منيـ ونشئو مف ِقَبِمِي
في اإليماف غير مشقوؽ فيو غبارىـ ، وذلؾ إما ألّف أنفسيـ ال تساعدىـ عميو ، إذ ليس ليـ 

    [...]مف عقائدىـ باعٌث ومحرؾ وىكذا كؿُّ َقوؿ لـ يصدر عف أريحية وصدؽ رغبة و اعتقاد 
و أما مخاطبة إخوانيـ فيـ فيما أخبروا بو عف أنفسيـ مف الثبات عمى الييودية و القرار عمى 

ِإنََّما  ﴿:لذلؾ أّكدوا كالميـ بقوليـ 3." اعتقاد الكفر و البعد مف أف َيِزلُّوا عنو عمى صدؽ رغبة 
 وينتبو الزمخشري ىنا أيضا 5﴾الّمُو َيْسَتْيِزُئ ِبِيـْ ﴿:  فكاف جزاؤىـ أف قيؿ ليـ 4﴾َنْحُف ُمْسَتْيِزُئوفَ 

يستيزئ يفيد حدوث  " ويبيف أف "الّمُو مْسَتْيِزُئ ِبِيـْ " : إلى الفرؽ بيف جممتيف إذ لـ يقؿ 
 6" االستيزاء وتجّدده وقتا بعد وقت 

ومف القضايا التي تتعمؽ بالجممة،عالقة اإلسناد وىو بحث مف صميـ النظـ وقد توقؼ عنده    
ـْ  ﴿:الزمخشري كثيرا ومف ذلؾ ما جاء في قولو تعالى  َفَما " :  ولـ يقؿ 7﴾ َفَما َرِبَحت تَِّجاَرُتُي
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ىو : كيؼ أسند الخسراف إلى التجارة وىو ألصحابيا ؟ وأجاب:  لذا تساءؿ  "َرِبحوا في تَِّجاَرُتُيـْ 
مف اإلسناد المجازي ، وىو أف يسند الفعؿ إلى شيء يتمبس بالذي ىو في الحقيقة لو كما 

ـْ يبيف الممسة البيانية في ذلؾ وبياف الفرؽ 1"تمبست التجارة  بالمشتريف   ولعمؾ تالحظ ىنا أنو ل
. بيف التعبيريف 

 ستعماالت النظـو المختمفة وفي ما يخص الجممة أيضا توقؼ الزمخشري عند الفروؽ بيف ا   
ـَ قاؿ تعالى ـُ اْلَقَواِعَد ِمَف اْلَبْيتِ ﴿:فتساءؿ ِل ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِىي باإلضافة  (قواعد البيت )، ولـ يقؿ 2﴾َواِ 

في إبياـ القواعد وتبيينيا بعد اإلبياـ ما ليس في إضافتيا، لما في اإليضاح بعد :"و أجاب بقولو
 وىو رأي سبقو إليو الجرجاني وقد تعرضنا لو في الفصؿ 3"اإلبياـ مف تفخيـ لشأف المبيف 

ومف دقائؽ ما أنتبو إليو الزمخشري، دالالت اإلضافة في آيات القرآف الكريـ لذا نجده .السابؽ
كيؼ قيؿ :"   وتساءؿ 4﴾اَل ُتَض رَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا َواَل َمْوُلوٌد لَُّو ِبَوَلِدهِ  ﴿:يتوقؼ عند قولو تعالى 
لما ُنِيّيت المرأة عف المضارة أضيؼ إلييا الولد استعطافا ليا عميو : " بولدىا وبولده؟ ثـ أجاب

  5" و أّنو ليس بأجنبي منيا فمف حقيا أْف تشفؽ عميو وكذلؾ الوالد 
ـْ   ﴿:وينتبو إلى صيغة األمر الموجو إلى الجمع في قولو تعالى  َـّ َأْحَياُى ـُ الّمُو ُموُتوْا ُث َفَقاَؿ َلُي
معناه : ويعمؽ عميو قائال 6﴾ ِإفَّ الّمَو َلُذو َفْضٍؿ َعَمى النَّاِس َولَػِكفَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْشُكُروفَ 

  فأماتيـ ، و إنما جيء بو عمى العبارة لمداللة عمى أنيـ ماتوا ميتة رجؿ واحد بأمر ا 
 7" ومشيئتو 

ـْ  ﴿:ويتوقؼ عند العدوؿ عف الجـز إلى الرفع ويذكر دالالت ذلؾ في قولو تعالى ف ُيَقاِتُموُك َواِ 
َـّ اَل ُينَصُروفَ  ـُ اأَلُدَباَر ُث عدؿ بو عف حكـ الجزاء :"  فيقوؿ " ثـ ال ينصروا ": ولـ يقؿ 8 ﴾ُيَولُّوُك

فأي فرؽ بيف رفعو :  ثـ أخبركـ أنيـ ال ينصروف ، فإف قمت :إلى حكـ اإلخبار ابتداء كأنو قيؿ
لو جـز لكاف نفي النصر مقيدا بمقاتمتيـ َكَتْولَية األدبار ، وحيف َرَفَع :وجزمو في المعنى ؟ قمت 
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ثـ شأنيـ وقّصتيـ التي أخبركـ عنيا وأبشركـ بيا بعد : كاف نْفُي النصر وْعًدا مطمقا كأّنو قاؿ 
فما الذي عطؼ عميو ىذا : فإف قمت ... الَتْوِلَية أّنيـ مخذولوف ُمْنَتٍؼ عنيـ النصر و القوة 

أخبركـ أنيـ إف يقاتموكـ ينيزموا ثـ أخبركـ أنيـ : جممة الشرط و الجزاء كأنو قيؿ : الخبر ؟ قمت
 1"ال ينصروف

     :تعالى ويتتبع التعابير الممكنة و النظـو المختمفة ويحاوؿ المقارنة بينيا كما فعؿ في قولو
ـْ َحّظًا ِفي اآلِخَرِة ﴿  ال يجعؿ ا ليـ حظا في "ىال قيؿ:"  فيتساءؿ 2﴾ ُيِريُد الّمُو َأالَّ َيْجَعَؿ َلُي

فائدتو اإلشعار بأف الداعي إلى حرمانيـ و تعذيبيـ :  وأي فائدة في ذكر اإلرادة ؟ قمت "اآلخرة 
قد َخُمَص ُخُموَصا لـ يبؽ معو صارٌؼ قط حيف سارعوا في الكفر تنبييا عمى تمادييـ في 

    3"الطغياف وبموِغيـ الغايَة فيو ، حتى أف أرحـ الراحميف يريد أف ال يرحميـ 
 :وكأف الزمخشري ال ُيَفّوت شيئا يمكف الوقوؼ عميو إال وقؼ ،ومف ذلؾ وقفتو عند قولو تعالى

ـُ اأَلنِبَياَء ِبَغْيِر ﴿  لََّقْد َسِمَع الّمُو َقْوَؿ الَِّذيَف َقاُلوْا ِإفَّ الّمَو َفِقيٌر َوَنْحُف َأْغِنَياء َسَنْكُتُب َما َقاُلوْا َوَقْتَمُي
، "  سنكتب ": ثـ قاؿ " لقد سمع ا": كيؼ قاؿ" وكعادتو يطرح السؤاؿ ثـ يجيب  . 4 ﴾َحؽٍّق 

سنكتب عمى : ذكر وجود السماع أوال مؤّكدا بالقسـ ثـ قاؿ : "  وأجاب " ولقد كتبنا ؟ ":وىال قيؿ
جية الوعيد بمعنى لف يفوتنا أبدا إثباتو و تدوينو كما لف يفوتنا قتميـ األنبياء قرينة لو ،إيذانا 
بأنيما في الِعَظـ َأَخَواف ، وبأف ىذا ليس بأوؿ ما ركبوه مف العظائـ و أنيـ ُأَصالء في الكفر 

ويتتبع 5"وليـ فيو سوابؽ ، و أّف مف قتؿ األنبياء لـ ُيستعبد منو االجتراء عمى مثؿ ىذا القوؿ
أمر النظـ واتصاؿ الجممة بأخرى إْف رأى أف في األمر التباسا عمى البعض ومنو اتصاؿ قولو 

نََّما ُتَوفَّْوَف ُأُجوَرُكـْ ﴿ :تعالى   ُكؿُّ َنْفٍس  ﴿:قاؿ تعالى "   ُكؿُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوتِ ": بقولو ﴾ َواِ 
ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمةِ  نََّما ُتَوفَّْوَف ُأُجوَرُك اتصالو بو عمى أفّ كمكـ تموتوف :" يقوؿ  . 6﴾.َذاِئَقُة اْلَمْوِت َواِ 

والبد لكـ مف الموت وال ُتَوَفوف أجوركـ عمى طاعاتكـ ومعاصيكـ ُعقيب موتكـ و إنما ُتوفونيا 
فيذا ُيوىـ نفَي ما ُيروى إّف القبر روضة مف رياض "  :ويستدرؾ بقولو  ".يـو قيامكـ مف القبور 
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كممة التَّْوفيو تزيؿ ىذا الوىـ ، ألف المعنى أّف َتْوَفيَة : "ثـ يجيب. الجنة أو حفرة مف حفر النار 
 1"األجور وتكميَميا يكوف ذلؾ اليـو وما يكوف قبؿ ذلؾ فبعض األجور 

 َقاَؿ ﴿:وتأمؿ كيؼ يقؼ عند وضع الجممة بعد أختيا محاوال التفسير في كؿ مرة في قولو تعالى
 ِإنََّما َيَتَقبَُّؿ الّمُو ِمَف  ":كيؼ كاف قولو:"  لقد تساءؿ2 ﴾أَلَْقُتَمنََّؾ َقاَؿ ِإنََّما َيَتَقبَُّؿ الّمُو ِمَف اْلُمتَِّقيفَ 

لما كاف الحسد ألخيو عمى تقبؿ قربانو ىو الذي حممو :  جوابا لقولو ألقتمّنؾ ؟ و أجاب"اْلُمتَِّقيفَ 
إنما ُأِتيَت مف ِقَبِؿ نفِسؾ النسالخيا مف لباس التقوى ال مف ِقبمي : عمى توعُِّده بالقتؿ قاؿ لو 

ـَ تقتمني ، ومالَؾ ال تعاتُب نفسؾ وال َتحِمميا عمى تقوى ا التي ىي السبب في القبوؿ؟  فِم
  3" فأجابو بكالـ حكيـ مختصر جامع لمعاف

ومف التصاريؼ العجيبة في القوؿ ىذه المغايرة المقصودة في اإلعراب وما وراءىا مف    
دالالت عجيبة فالحركة اإلعرابية ىي أيضا تساىـ في النظـ وتعطيو دالالٍت ومعانَي ال تؤدييا 

حركة إعرابية أخرى رغـ أف المكاف في الجممة واحد لـ يتغير  ومف ذلؾ ما جاء في قولو 
اِبُؤوَف َوالنََّصاَرى َمْف آَمَف ِبالّمِو َواْلَيْوـِ اآلِخِر وَعِمَؿ  ﴿:تعالى ِإفَّ الَِّذيَف آَمُنوْا َوالَِّذيَف َىاُدوْا َوالصَّ

ـْ َيْحَزُنوفَ  ـْ َواَل ُى  رفع عمى االبتداء " و الصابئوف ":  يقوؿ الزمخشري 4﴾َصاِلحًا َفاَل َخْوٌؼ َعَمْيِي
إف  " : مف اسميا و خبرىا ، كأّنو قيؿ "إف" وخبره محذوؼ   والنية بو التأخير عما في حّيز

: شاىدا لو  وأنشد سيبويو "الذيف آمنوا و الذيف ىادوا والنصارى حكميـ كذا و الصابئوف كذلؾ 
  5          و إال فاعمموا أنا وأنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ            بغاة ما بقينا عمى شقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ

" إفّ "ىال زعمت أّف ارتفاعو لمعطؼ عمى محؿ : أي فاعمموا أنا بغاة و أنتـ كذلؾ ، فإْف قمت 
 " و الصابئوف "فقولو : فإف قمت  ...واسميا ؟ قمت ال يصح ذلؾ قبؿ الفراغ مف الخبر 

ىو مع خبره المحذوؼ جممٌة معطوفة : معطوؼ ال بد لو مف معطوؼ عميو فما ىو ؟ قمت 
: وال محؿ ليا كما ال محؿ لمتي عطؼ عمييا ، فإف قمت. الخ "إّف الذيف آمنوا" عمى جممة قولو 

فائدتو التنبيو عمى أف الصابئيف : ما التقديـ و التأخير إال لفائدة فما فائدة ىذا التقديـ ؟ قمت 
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ُيتاب عمييـ إْف صح منيـ اإليماف و العمؿ الصالح فما ظنؾ بغيرىـ ، وذلؾ أّف الصابئيف أْبيُف 
 1"ىؤالء المعدوديف ضالال و أشُدىـ غيَّا 

َفِمـ َعَدَؿ إلى الّرفع وجعؿ الكالـ جممتيف وىؿ يمتاز " يقوؿ أحمد بف المنير متسائال مجيبا    
بفائدة عمى النصِب و العطِؼ اإلفرادي ؟ ويجاب عف ىذا السؤاؿ بأّنو لو َنَصَبو وَعَطَفو لـ يكْف 

فيو إفياـُ خصوصيٍة ليذا الصنؼ ، ألّف األصناؼ كّميا معطوفة بعُضيا عمى بعض عطَؼ 
المفرداِت ، وىذا الصنؼ مف جممتيا ، و الخبر عنيا واحد ؛ وأما مع الرفع فينقطع عف العطؼ 

اإلفرادي وتبقى بقيُة األصناؼ مخصصًة بالخبر المعطوؼ بو ، ويكوف خبُر ىذا الصنؼ 
  2"والصابئوف كذلؾ : المنفرد بمعزؿ تقديره مثال 

ـْ  ﴿:ومف المواضع التي استعممت فييا الجممة االسمية موضع الفعمية قولو تعالى    ف َتْدُعوُى  َواِ 
ـْ َصاِمُتوَف  ـْ َأنُت ـْ َأ ـْ َأَدَعْوُتُموُى ـْ َسَواء َعَمْيُك ىال :  يتساءؿ الزمخشري 3﴾ِإَلى اْلُيَدى اَل َيتَِّبُعوُك

ـَ ُوضعت الجممة االسمية موضع الفعمية؟ و اإلجابة  ألنيـ كانوا إذا حزبيـ :" قيؿ أـ صمتـ ؟ وِل
: فكانت حاليـ المستمرة أف يكونوا صامتيف عف دعوتيـ فقيؿ... أمر َدَعْوا ا دوف أصناميـ 

إّف دعوتموىـ لـ َتْفَتِرؽ الحاؿ بيف إحداثكـ دعاءىـ ، وبيف ما أنتـ عميو مف عادة صمتكـ عف 
  4"دعائيـ 

. وىنا أيضا نستطيع أف نؤكد أّف الزمخشري سار عمى خطا الجرجاني في كثير مف الوقفات    
أنو ينظر إلى سياؽ النص القرآني عامة ولـ يكف أسيرا  [الذوقية]غير أّف الذي يميز نظراتو 

.  لنحو الجممة دائما بؿ تعداه إلى ما اصطمح عميو ىذه األياـ بنحو النص أو لسانيات النص 
   :التقديم و التأخير -2
لقد استفاد الزمخشري مف مباحث الجرجاني في النظـ ومنو تتبعو لمتقديـ و التأخير وداللتو    

بسـ ا الرحمف  ):في القرآف الكريـ ومف ذلؾ ما جاء في حديثو عف تقدير المحذوؼ في قوؿ
    بأف األىـ مف الفعؿ" بسـ ا أبدأ ويعمؿ ذلؾ : ،حيث يقدر المحذوؼ  متأخرا أي  (الرحيـ

و المتعمؽ بو ىو المتعمؽ بو ، ألنيـ كانوا يبدأوف بأسماء آليتيـ فيقولوف باسـ الالت  باسـ 
العزى ، فوجب أف يقصد الموّحُد معنى اختصاص اسـ ا عز وجؿ باالبتداء وذلؾ بتقديمو 
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        حيث صّرح بتقديـ االسـ إرادة لالختصاص 1﴾ ِإيَّاَؾ َنْعُبدُ  ﴿:وتأخيره الفعَؿ، كما ُفِعَؿ في قولو 
 اْقَرْأ ِباْسـِ  ﴿:فقد قاؿ : فإف قمت  2﴾ ِبْسـِ الّمِو َمْجَراَىا َوُمْرَساَىا ﴿:و الدليؿ عميو قولو تعالى 

ىناؾ تقديـ الفعؿ أوقع ،ألنيا أوؿ سورة نزلت ،فكاف األمر بالقراءة :  فقدـ الفعؿ ، قمت 3﴾َربَِّؾ 
  4" أىـ 

: وىنا نمحظ أنو يذكر أمريف في التقديـ والتأخير 
. إف التقديـ يكوف لألىـ  -1
 .مف بيف دالالت التقديـ داللتو عمى االختصاص  -2

مف "  الرحمف " فيذكر أوال أف في " الرحيـ " عمى " الرحمف "ويتوقؼ الزمخشري عند تقديـ 
    ِلـ قّدـ  ما ىو أبمغ مف الوصفيف عمى ما ىو دونو ؟" المبالغة ما ليس في الّرحيـ ويتساءؿ 

  لَػّما قاؿ الرحمف فتناوؿ جالئؿ النعـ: "  ثـ يجيب[...]والقياس الترّقي مف األدنى إلى األعمى 
    5" وعظائميا و أصوليا أردفو الّرحيـ كالتتمو و الرديؼ ليتناوؿ مادّؽ ولُطؼ

يَّاَؾ َنْسَتِعيفُ  ﴿:ويتعرض  لدالالت التقديـ في قولو تعالى  وتقديـ  : "  فيقوؿ 6﴾ ِإيَّاَؾ َنْعُبُد واِ 
ُقْؿ َأَغْيَر  ﴿ وقولو 7﴾ ُقْؿ َأَفَغْيَر المَِّو َتْأُمُرونِّي َأْعُبدُ  ﴿:المفعوؿ لقصد االختصاص كقولو تعالى 

         9  "8﴾الّمِو َأْبِغي َرّبا 
ألف تقديـ الوسيمة قبؿ طمب الحاجة : وفي تعميؿ تقديـ العبادة عمى االستعانة يقوؿ    

ليستوجب اإلجابة إلييا ، ويتساءؿ بعد ذلؾ عف سبب إطالؽ االستعانة فمـ تذكر اآلية 
 10" االستعانة عمى ماذا وفي ماذا ؟ و أجاب أف اإلطالؽ كاف  ليتناوؿ كؿ مستعاف فيو 

واألحسف أف تراد االستعانة بو "  :ويتجاوز الزمخشري نحو الجممة إلى نحو النص فيقوؿ 
كيؼ :  بيانا لممطموب مف المعونة كأنو قيؿ " اىدنا ": وبتوفيقو عمى أداء العبادة ويكوف قولو
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أىدنا الصراط المستقيـ ، و إنما كاف أحسَف لتالـؤ الكالـ و أخِذ بعِضو بحجزة : أعينكـ؟ فقالوا 
 1"بعض 

وكّمما توغمنا في الكشاؼ نمحظ تأثره الواضح بأفكار الجرجاني و نظريتو في النظـ ومف ذلؾ    
 اَل ِفيَيا ﴿: بخالؼ قولو تعالى 2﴾اَل َرْيَب ِفيوِ   ﴿:تساؤلو عف سبب تقديـ االسـ في قولو تعالى 

ألف القصد في إيالء الرّيب حرؼ النفي ، نفُي الرّيب عنو و إثبات أّنو حؽ :"  فقاؿ 3﴾َغْوٌؿ 
وصدؽ ال باطؿ وكذب ،كما كاف المشركوف يّدعونو ، ولو أْولى الظرؼ َلَقَصَد إلى ما َيْبُعد عف 

 4"المراد وىو أفّ كتابا آخر فيو الرّيب ال فيو 
 يعني أف خمر الجنة ال تغتاؿ العقوؿ ﴾اَل ِفيَيا َغْوٌؿ ﴿ :وممخص بقية كالمو أف قولو تعالى 

         كما تفعمو خمور الدنيا فنفى عنيا الغوؿ و أثبتو لغيرىا مف خمور الدنيا لذا قّدـ الجار 
.  و المجرور عمى االسـ 

وفي - وفي إشارة عجيبة و لفتة ذكية يالحظ تأخير الجار و المجرور حينا و تقديمو حينا    
ـْ ُأمًَّة َوَسطًا لَِّتُكوُنوْا ُشَيَداء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَف  َوَكَذِلؾَ  ﴿:في قولو تعالى -اآلية نفسيا  َجَعْمَناُك

ـْ َشِييداً  ُسوُؿ َعَمْيُك  5﴾الرَّ
ـْ َشِييداً ":  ثـ قاؿ " ُشَيَداء َعَمى النَّاِس ":فقاؿ ُسوُؿ َعَمْيُك ألف الغرض :"   وعمؿ ذلؾ قائال " الرَّ

 6" في األوؿ إثبات شيادتيـ عمى األمـ ، وفي اآلخر اختصاصيـ بكوف الرسوؿ شييدا عمييـ 
فتقديـ الجار والمجرور في الثاني كما يرى يفيد االختصاص وىو كوف الشيادة مف الّرسوؿ تقع 

. عمى أمة محمد وحدىا دوف غيرىا 
ـْ َقاُلوْا ﴿: ومف مواضع التقديـ و التأخير التي استرعت انتباه الزمخشري قولو تعالى     َذِلَؾ ِبَأنَُّي

َبا  َبا ِمْثُؿ اْلَبْيعُ "   واألصؿ كما يرى أف يقولوا 7 ﴾ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُؿ الرِّ  و يعمؿ سبب تقديـ  "الرِّ
إنما الربا مثؿ البيع ألف الكالـ في " ىال قيؿ : فإف قمت :" بعدما يثير ىذا التساؤؿ  [البيع ]

إنيـ شبيوا الربا بالبيع فاستحموه ، وكانت شبيتيـ أنيـ : ، فوجب أف يقاؿ " الربا ال في البيع 
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لو اشترى الرجؿ ماال يساوي إال درىما بدرىميف جاز ، فكذلؾ إذا باع درىما بدرىميف ؟ : قالوا 
قمت جيء بو عمى طريؽ المبالغة وىو أّنو قد بمغ مف اعتقادىـ في حّؿ الّربا أّنيـ جعموه أصال 

  1"وقانونا في الحؿ حتى شبيوا بو البيع 
ىال قيؿ لألنثييف مثُؿ :" ويساءؿ  2﴾ِلمذََّكِر ِمْثُؿ َحظِّ األُنثََيْيِف  ﴿ :ويقؼ عند قولو تعالى    

ليبدأ ببياف حظ الّذكر لفضمو كما ضوعؼ حظو : حظ الذكر أو لألنثى نصؼ حظ الذكر؟ قمت 
 َقْصٌد إلى بياف فضؿ الذَّكر ، وقولؾ لألنثييف " لمّذكر مثؿ حظ األنثييف ": لذلؾ ، وألّف قولو 

مثؿ حظ الذكر َقْصٌد إلى بياف نقص األنثى ، وما كاف قصدا إلى بياف فضمو كاف أدّؿ عمى 
 3"فضمو مف القصد إلى بياف نقص غيره عنو 

     4﴾ ِمف َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَيا َأْو َدْيفٍ  ﴿:ويالحظ تقديـ الوصية عمى الديف في قولو تعالى    
َلّما كانت الوصية " والّديف مقّدـ في الشريعة عمى الوصية ، و التعميؿ كما يراه الزمخشري 

         ُمشّبية لمميراث في كونيا مأخوذة مف غير ِعَوض كاف إخراجيا مما يشؽ عمى الورثة 
ويتعاظميـ وال تطيب أنفسيـ بيا فكاف أداؤىا مظنة لمتفريط ، بخالؼ الّديف فإف نفوسيـ مطمئنة 

ولذلؾ  إلى أدائو فمذلؾ قدمت عمى الّديف بعثا عمى وجوبيا والمسارعة إلى إخراجيا مع الّديف
     5." لمتسوية بينيما في  الوجوب "أو" جيء بكممة 

لـ : "  ويتساءؿ 6  ﴿ ُيَعذُِّب َمف َيَشاُء َوَيْغِفُر ِلَمف َيَشاُء ﴾:ويالحظ التقديـ في قولو تعالى    
ـُ السرقة عمى التوبة " المغفرة ؟ ويجيب  قدـ التعذيب عف  7" ألنو ُقوبؿ بذلؾ تقّد

والواضح أف الزمخشري ال يبقى أسير الجممة بؿ يتعداىا إلى تأمؿ النص أي ينتقؿ مف نحو 
الجممة إلى نحو النص فيذا التعميؿ لـ يخمص إليو إال بعدما تأمؿ النص بأكممو فيو جاء في 
سياؽ الحديث عف السرقة التي تستحؽ العذاب ثـ التوبة التي تستدعي المغفرة و اآلية تقع بعد 

  8﴾َفَمف َتاَب ِمف َبْعِد ُظْمِمِو َوَأْصَمَح َفِإفَّ الّمَو َيُتوُب َعَمْيِو ِإفَّ الّمَو َغُفوٌر رَِّحيـٌ  ﴿ :قولو تعالى 
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ُقْؿ َأَغْيَر  ﴿ :وعمى خطا الجرجاني يسير في مالحظة تقديـ المفعوؿ عمى الفعؿ في قولو تعالى 
 ألّف  " اتخذ" ىمزة االستفياـ دوف الفعؿ الذي ىو" َأَغْيَر الّمِو "أولى  : " يقوؿ1﴾الّمِو َأتَِّخُذ َوِلّياً 

 2"اإلنكار في اتخاذ غير ا وليا ال في اتخاذ الولي  فكاف أولى بالتقديـ 
 3﴾ َوَجَعُموْا ِلّمِو ُشَرَكاء اْلِجفَّ  ﴿:ويتوقؼ عند قولو تعالى  

: ويذكر إلعراب الجممة احتماليف 
 ونصبت الجف بدال مف شركاء  "جعموا  " مفعوال " ِلّمِو ُشَرَكاءَ " قولو  -1
فإف كاف ىذا األخير فينبغي التساؤؿ . مفعوالف قدـ ثانييما عمى األوؿ " ُشَرَكاَء اْلِجفَّ "قولو  -2

فائدتو استعظاـ أف ُيتخذ  شريٌؾ، كائنًا َمْف كاف ، مَمًكا " لـ ُقدِّـ الثاني عمى األوؿ و الجواب 
 4" أو جنيا أو إنسيا أو غيَر ذلؾ 

 :ومف مواضع التقديـ التي توقؼ عندىا الزمخشري تقديـ األرض عمى السماء في قولو    
ْثَقاِؿ َذرٍَّة ِفي اأَلْرِض َواَل ِفي السََّماء﴿ بَِّؾ ِمف مِّ  5﴾َوَما َيْعُزُب َعف رَّ

َعاِلـِ اْلَغْيِب اَل َيْعُزُب َعْنُو ِمْثَقاُؿ َذرٍَّة ِفي ﴿:بخالؼ ما جاء في سورة سبأ في قولو تعالى
حؽ السماء أف تقدـ عمى األرض ولكّنو لما ذكر شيادتو عمى :" قاؿ6﴾السََّماَواِت َواَل ِفي اأْلَْرضِ 

 الءـ ذلؾ " ال يعزب عنو ":شؤوف أىؿ األرض و أحواليـ و أعماليـ ، ووصؿ بذلؾ إلى قوِلو
 7".أف َقّدـ األرض عمى السماء عمى أف العطؼ بالواو حكمو حكـ التثنية

ـْ ِفيَيا ِدْؼٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَيا َتْأُكُموفَ ﴿:وقدـ الظرؼ في قولو تعالى ـَ َخَمَقَيا َلُك   8﴾َواأَلْنَعا
 ُمْؤذف باالختصاص  " َوِمْنَيا َتْأُكُموفَ ":تقديـ الظرؼ في قولو " قاؿ الزمخشري  ؛ لالختصاص

وقد يؤكؿ مف غيرىا ، واألكؿ منيا ىو األصؿ الذي يعتمده الناس في معايشيـ ، و أما األكؿ 
مف غيرىا مف الدجاج و البط و صيد البر و البحر فكغير المعتّد بو و كالجاري مجرى التفّكِو  
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و يحتمؿ ألّف ِطعمَتكـ منيا ألنكـ تحرثوف بالبقر فالَحبَّ و الثمار التي تأكمونيا منيا وتكتسبوف 
 1" بإكراه اإلبؿ و تبيعوف نتاجيا و ألبانيا وجمودىا 

ـْ ِفيَيا  ﴿:ومف مواضع التقديـ و التأخير تقديـ اإلراحة عمى التسريح في قولو تعالى     وَ َلُك
ألف الجماؿ في اإلراحة أظير ، إذا : "  ، و التعميؿ 2﴾َجَماٌؿ ِحيَف ُتِريُحوَف َوِحيَف َتْسَرُحوفَ 

والتقديـ قد يكوف  . 3"أقبمت مألى البطوف حافمة الضروع ثـ أوت إلى الحظائر حاضرة ألىميا 
ْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَباَؿ ُيَسبِّْحَف ﴿: لمتعجيب كما في تقديـ الجباؿ عمى الطير في قولو تعالى َوَسخَّ

ألنيا .ألف تسخيرىا وتسبيحيا أعجب و أدؿُّ عمى القدرة و أدخُؿ في اإلعجاز . " 4 ﴾َوالطَّْيرَ 
 5."جماد و الطير حيواف  إال أنو غير ناطؽ 

وتوقؼ الزمخشري عند  التقديـ و التأخير في آيتيف مف بداية سورة النور ، أوالىما ىي    
ْنُيَما ِمَئَة َجْمَدةٍ ﴿  الزَّاِني اَل َينِكُح  ﴿:و ثانيتيما قولو تعالى . 6﴾الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكؿَّ َواِحٍد مِّ

 :كيؼ ُقّدمت الزانية عمى الزاني أوال ، ثـ ُقّدـ عمييا ثانيا ؟ وأجاب :  وتساءؿ  ؛ 7 ﴾إالَّ َزاِنَيًة 
سيقت تمؾ اآلية لعقوبتيا عمى ما جنيا ، و المرأة ىي المادة التي منيا نشأت الجناية  ألنيا لو "

أوال في  و   فمما كانت أصال،لـ تطمع الرجؿ ولـ تومض لو ولـ تمكنو ، لـ يطمع ولـ يتمكف 
 ذلؾ بدئ بذكرىا ، و أما الثانية فمسوقة لذكر النكاح و الرجؿ أصؿ فيو ، ألنو ىو الراغب

 8" والخاطب ، ومنو يبدأ الطمب 
بياف أّنو "  وجممَتو وفائدة التقديـ  " إذ " قّدـ الظرؼ 9 ﴾ َوَلْواَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْمتـُ ﴿:وفي قولو   

  كاف الواجب عمييـ أف يتفادوا أّوَؿ ما سمعوا باألفؾ عف التكمـ بو فمما كاف ذكر الوقت أىَـّ 
 10" وجب التقديـ 
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ـْ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيـْ  ﴿ :وفي قولو تعالى    وا ِمْف َأْبَصاِرِى قدـ غضَّ  . 1﴾ُقؿ لِّْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ
ألف النظر بريُد الزنى ورائُد الفجور ، و البموى فيو أشُد وأكثُر ، وال  "البصر عمى حفظ الفروج 

  2" يكاد ُيقدر عمى االحتراس منو 
 ﴾ِإنََّما َيْخَشى المََّو ِمْف ِعَباِدِه اْلُعَمَماء﴿: وقاؿ في تقديـ المفعوؿ عمى الفاعؿ في قولو تعالى   

  البد مف ذلؾ : ىؿ يختمؼ المعنى إذا ُقّدـ المفعوؿ في ىذا الكالـ أو ُأّخر ؟ قمت : فإف قمت 
إف الذيف يخشوف ا مف بيف عباده ىـ : فإنؾ إذا قدمت اسـ ا و أخرت العمماء كاف المعنى 

ذا عممت عمى العكس انقمب المعنى إلى أنيـ ال يخشوف إال ا كقولو  العمماء دوف غيرىـ ، وا 
.  وىما معنياف مختمفاف 3﴾َواَل َيْخَشْوَف َأَحدًا ِإالَّ المَّوَ ﴿: تعالى 

وكما يكوف التقديـ و التأخير لمداللة عمى معنى معيف مقصود يكوف ألغراض أخرى كما في    
ْقَتِصٌد  ﴿:قولو تعالى  ـٌ لَِّنْفِسِو َوِمْنُيـ مُّ ـْ َظاِل َـّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَف اْصَطَفْيَنا ِمْف ِعَباِدَنا َفِمْنُي  ُث

ـْ َساِبٌؽ ِباْلَخْيَراِت ِبِإْذِف المَِّو َذِلَؾ ُىَو اْلَفْضُؿ اْلَكِبيرُ   4 ﴾َوِمْنُي
لإليذاف بكثرة الفاسقيف وغمبتيـ وأف المقتصديف " قّدـ الظالـ ثـ المقتصد ثـ السابؽ ، والسبب 

  5" قميؿ باإلضافة إلييـ ،و السابقوف أقؿُّ مف القميؿ 
ـْ ُحُصوُنُيـ مَِّف المَّو  ﴿:ووَقَؼ عند قولو تعالى     اِنَعُتُي وبّيف الفرؽ بيف  . 6 ﴾ َوَظنُّوا َأنَُّيـ مَّ

ـْ ُحُصوُنُيـ ﴿: األوؿ ؛نظميف اِنَعُتُي :  يقوؿ" وظنوا أف حصوَنيـ ما نعُتيـ " والثاني﴾َوَظنُّوا َأنَُّيـ مَّ
في تقديـ الخبر عمى المبتدأ دليؿ عمى فرط وثوقيـ بحصانتيا وَمْنِعيا إيَّاىـ ، وفي تصيير " 

سناد الجممة إليو ، دليؿ عمى اعتقادىـ في أنفسيـ أنيـ في عزة ومنعة ال  ضميرىـ اسما ألّف  وا 
يبالى معيا بأحد َيتَعّرض ليـ أو يطمع في معازتيـ وليس ذلؾ في قولؾ وظنوا أف حصونيـ 

  7"تمنعيـ
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ُقْؿ ُىَو الرَّْحَمُف آَمنَّا ِبِو َوَعَمْيِو َتَوكَّْمَنا ﴿: وتوقؼ عند التقديـ و التأخير في قولو تعالى    
لـ أّخر مفعوؿ آمنا وىو الجار و المجرور :" وتساءؿ ؛  1﴾َفَسَتْعَمُموَف َمْف ُىَو ِفي َضاَلٍؿ مُِّبيفٍ 

تعريضا " آمنا " لوقوع : "  ؟ والجواب" عميو " ،وقّدـ مفعوؿ توكمنا وىو الجار و المجرور" بو "
وعميو توكمنا : آمنا ولـ نكفر كما كفرتـ ، ثـ قاؿ : بالكافريف حيف ورد عقيب ذكرىـ ، كأنو قيؿ 

 2 "  خصوصا لـ نتكؿ عمى ما أنتـ متكموف عميو مف رجالكـ و أموالكـ
ـْ َنُؾ ِمَف اْلُمَصمِّيَف  ﴿:وتأّمَؿ قولو تعالى     ـُ اْلِمْسِكيَف .  َقاُلوا َل ـْ َنُؾ ُنْطِع َوُكنَّا َنُخوُض َمَع  .َوَل

ـَ ُأِخر :"  ، والحظ تقديما و تأخيرا في اآلية فتساءؿ 3﴾َوُكنَّا ُنَكذُِّب ِبَيْوـِ الدِّيفِ  .اْلَخاِئِضيَف  ِلػ
أرادوا أنيـ بعد ذلؾ كّمو كانوا مكذبيف بيـو الديف تعظيما : التكذيُب وىو أعظميا ؟ قمت 

 4"لمتكذيب
و المالحظ ىنا أف الزمخشري لـ يضؼ شيئا ذا باؿ ، ما عدا حديثو في مواضع كثيرة مف    

. التفسير عف دالالت تقديـ الجار و المجرور و الظرؼ 
  :التعريف و التنكير-3
:  التعريف  / 1
  ويتأمؿ الزمخشري قضية أخرى مف صمب قضايا النظـ وىي قضية التعريؼ و التنكير    

 في " الحمد "ومف بيف المواضع الكثيرة التي تحدث فييا عف التعريؼ وداللتو تعريؼ كممة 
ىو نحو التعريؼ في أرسميا العراؾ وىو تعريؼ :"  حيث قاؿ 5﴾اْلَحْمُد لّمِو َربِّ اْلَعاَلِميفَ ﴿ :قولو

الجنس ومعناه اإلشارة إلى ما يعرفو كؿُّ أحد مف أفَّ الحمد ما ىو ، والعراؾ ما ىو  مف بيف 
 6" أجناس األفعاؿ ، و االستغراؽ الذي يتوىمو كثير مف الناس وْىـٌ منيـ 

معنى تعريؼ الجنس "  بف محمد الجرجاني شارحا كالـ الزمخشري ييقوؿ الشريؼ عؿ   
اإلشارُة إلى حضور الماىية في الذىف وتميزىا ىناؾ عف سائر الماىيات ، فإف الػُمَنكَّر و إف 

دؿ عمى ماىية معقولة متميزة في الذىف حاضرة عنده إال أنو ال إشارة فيو إلى تعيينيا 
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 وَتَوىَّـ كثيٌر مف الناس أف معنى تعريؼ الجنس ىو االستغراؽ ، و بطالنو [...]وحضورىا 
   1"ظاىر 

     التعريؼ بالالـ إما عيدي و إما جنسي :" ووّضح ذلؾ أكثر اإلماـ أحمد بف المنير بقولو    
و العيدي إما أف ينصرؼ العيد فيو إلى فرد معيف مف أفراد الجنس باعتبار يميزه عف غيره مف 

ّما أف ينصرؼ العيد فيو إلى الماىية "  فعصى فرعوُف الرسوَؿ ":األفراد كالتعريؼ في نحو  وا 
أكمت الخبر وشربت الماء  : باعتباٍر يػُمّيزىا عف غيرىا مف الماىيات كالتعريؼ في نحو 

 وكال نوعي " الرجؿ أفضؿ مف المرأة ":والجنسي ىو الذي َيْنَضُـّ إليو شموُؿ اآلحاد  نحو 
   2" العيدي ال ُيوجب استغراَقيا و إنما يوجبو الجنسيُّ خاصة 

 :ابف المنير بعد ذلؾ إلى أمر ىاـ ىو عدـ اعتناء الزمخشري بالمصطمح يقوؿ ويشير   
فالزمخشري جعؿ تعريؼ الحمد مف النوع الثاني و إف كاف قد عّبر عنو بتعريؼ الجنس لعدـ "

 3"اعتنائو باصطالح أصوؿ الفقو 
واألمر اآلخر الذي يضيفو ابف المنير ىو أّف غير الزمخشري جعمو لمجنس فقضى بإفادتو    

  4"استغراَؽ جميِع أنواع الحمد وليس ببعيد 
ـْ َتْفَعُموْا َوَلف َتْفَعُموْا َفاتَُّقوْا النَّاَر الَِّتي ﴿:  في قولو تعالى "النار" ويقوؿ في تعريؼ      َفِإف لَّ

ـْ ﴿ وتنكيرىا في آية سورة التحريـ 5﴾َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة  َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُك
ـْ َنارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ  تمؾ اآلية نزلت بمكة فعرفوا منيا ناًرا موصوفة بيذه  " 6﴾َوَأْىِميُك

 7"الصفة ثـ نزلت ىذه بالمدينة مشارا بيا إلى ما عرفوه أوال 
ـْ َجنَّاٍت َتْجِري ِمف َتْحِتَيا  ﴿ : قولو تعالىويذكر بعد ذلؾ سبب تعريؼ األنيار في     َأفَّ َلُي

لفالف بستاف فيو الماء الجاري : و أما تعريؼ األنيار فأْف يراد الجنس كما تقوؿ  " 8﴾اأَلْنَياُر 
يراد أنيارىا،فعّوض  وألواف الفواكو، تشير إلى األجناس التي في ِعْمـ المخاطب أو والتيف والعنب

                                                 
 50/ 1 ـ ،  1977 ، ت 1حاشية الشريؼ الجرجاني عمى الكشاؼ ، دار الفكر بيروت ، ط  1
 ، ت 1اإلنتصاؼ فيما نضمو الكشاؼ مف االعتزاؿ المطبوع عمى حاشية الكشاؼ، دار الفكر بيروت ، ط  ابف المنير،2

 50-49 / 1 ـ ،   1977
 50/ 1 ـ ،   1977 ، ت 1، دار الفكر بيروت ، ط  (عمى حاشية الكشاؼ )اإلنتصاؼ   ابف المنير ، 3
 50: نفسو ،ص  4
5

 24البقرة  
 6 التحريـ 6
  224/ 1الكشاؼ  ،الزمخشري ، 7
  25البقرة  8



173 

 

 أو يشار بالالـ 1﴾ َواْشَتَعَؿ الرَّْأُس َشْيبًا ﴿ :التعريؼ باأللؼ والالـ مف تعريؼ اإلضافة كقولو 
ـْ َيَتَغيَّْر ﴿:إلى األنيار المذكورة في قولو  ِفيَيا َأْنَياٌر مِّف مَّاء َغْيِر آِسٍف َوَأْنَياٌر ِمف لََّبٍف لَّ

      3 " 2﴾َطْعُموُ 
يا ﴿ : ووقؼ عف التعريؼ في كممة الفقراء وبيف أنيا تفيد الجنس و التخصيص في قولو تعالى 

ـُ اْلُفَقَراء ِإَلى المَِّو َوالمَُّو ُىَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميدُ  قصد بذلؾ :" وفي ىذا التعريؼ يقوؿ 4﴾َأيَُّيا النَّاُس َأنُت
أف ُيرَييـ أّنيـ لشدة افتقارىـ إليو ىـ جنس الفقراء  و إف كانت الخالئؽ كّميـ مفترقيف إليو مف 
الناس و غيرىـ ، ألف الفقر مما يتبع الضعؼ ، وكّمما كاف الفقير أضعؼ كاف أفقر وقد شيد 

  وقاؿ سبحانو 5﴾َوُخِمَؽ اإِلنَساُف َضِعيفاً  ﴿:ا سبحانو عمى اإلنساف بالضعؼ في قولو 
    7"  ولو َنّكر لكاف المعنى أنتـ بعض الفقراء 6﴾المَُّو الَِّذي َخَمَقُكـ مِّف َضْعؼٍ  ﴿:وتعالى

:  التنكير  / 2
َوَعَمى  ﴿ :أما التنكير فقد يدؿ عمى النوع و اإلبياـ المقصود مثؿ ما جاء في قولو تعالى    

ـْ َعَذاٌب عِظيـٌ  ـْ ِغَشاَوٌة َوَلُي ومعنى التنكير أفَّ عمى أبصارىـ :"  يقوؿ الزمخشري 8 ﴾َأْبَصاِرِى
نوًعا مف األغطية غير ما يتعارفو الّناس ، وىو غطاء التعامي عف آيات ا ، وليـ مف بيف 

 9"اآلالـ العظاـ نوع عظيـ ال يعمـ ُكْنيو إال ا 
ـْ َجنَّاٍت َتْجِري  ﴿:ما معنى جمع الجنة وتنكيرىا في قولو تعالى: "ويقوؿ في موضع آخر   َأفَّ َلُي

الجنة اسـ لدار الثواب كّميا ، وىي مشتممة عمى جناف كثيرة :"   ويجيب 10﴾ِمف َتْحِتَيا اأَلْنَياُر 
 11"مرتّبة عمى حسب استحقاقات العامميف لكّؿ طبقة منيـ جنات مف تمؾ الجناف
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ـْ َأْحَرَص النَّاِس ﴿: ومف مواضع التنكير التي توقؼ عندىا الزمخشري قولو تعالى    َوَلَتِجَدنَُّي
ألنو أراد حياة مخصوصة وىي " وداللة التنكير كما يرى  "حياة"  ىو تنكير كممة 1 ﴾َعَمى َحَياةٍ 

.    وىو رأي مطابؽ لما قالو الجرجاني 2" الحياة المتطاولة 
ـْ ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة ﴿ مرة أخرى في قولو  "حياة" كما توقؼ عند تنكير كممة        3﴾ َوَلُك
كالـ فصيح لما فيو مف الغرابة وىو أف القصاص قتؿ وتفويت لمحياة وقد ُجعؿ مكانا "  :قاؿ

ولكـ :  البالغة، تعريُؼ القصاص وتنكير الحياة ، ألف المعنى ِّوظرفا لمحياة، ومف إصابة محز
في ىذا الجنس مف الحكـ الذي ىو القصاص حياة عظيمة وذلؾ أنيـ كانوا يقتموف بالواحد 

 وكاف ُيقتؿ بالمقتوؿ غيُر قاتمو فتثور الفتنة ويقع بينيـ التناحر ، فمما جاء [...]الجماعة 
اإلسالـ بشرع القصاص كانت فيو حياة أّي حياة أو نوع مف الحياة ، وىي الحياة الحاصمة 

باالرتداع عف القتؿ لوقوع العمـ باالقتصاص مف القاتؿ  ألنو إذا ىـ بالقتؿ فعمـ أنو يقتص منو 
 وىذا 4" فارتدع سمـ صاحبو مف القتؿ وسمـ ىو مف القَود فكاف القصاص سبب حياة نفسيف 

. الرأي أيضا مطابؽ لرأي الجرجاني تقريبا كما رأينا في الفصؿ السابؽ 
 َوَمف ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد  ﴿:ومف دالالت التنكير في القرآف تنكير التعظيـ كما في قولو تعالى   

  6" أْي خيرا كثيرا !  تنكير تعظيـ كأنو قاؿ فقد أوتي " خيرا كثيرا ": قاؿ  5﴾ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيراً 
:  في قولو تعالى" كاتب " ومف المواضع التي جاءت الكممة فييا بالتنكير لداللة العمـو كممة 

وال يمتنع أحد مف الُكتَّاب :"  قاؿ الزمخشري في ذلؾ 7﴾َواَل َيْأَب َكاِتٌب َأْف َيْكُتَب َكَما َعمََّمُو الّموُ ﴿
ـْ  ﴿: في قولو تعالى "ُرْشدًا "  ومنو تنكير كممة 8"وىو معنى تنكير كاتب  ْنُي  َفِإْف آَنْستـُ مِّ

ومعناه نوًعا مف الرشد وىو الّرشد في التصرؼ و التجارة ، أو َطرًفا مف الّرشد  " 9﴾ُرْشداً 
. 10"وَمخيمة مف مخايمو حتى ال ينتظر بو تماـ الرشد 
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ألف " أودية " نكرت :"  قاؿ 1﴾ َفَساَلْت َأْوِدَيٌة ِبَقَدِرَىا ﴿: في قولو تعالى " أودية "وعف تنكير    
ألف المطر ال يأتي إال عمى طريؽ المناوبة بيف البقاع ، فيسيؿ بعض أودية األرض دوف 

  2"بعض
ـْ َفَتِزؿَّ َقَدـٌ َبْعَد ثُُبوِتَيا﴿ :ويقؼ عند قولو تعالى  ـْ َدَخاًل َبْيَنُك ـَ :فيتساءؿ  3﴾َواَل َتتَِّخُذوْا َأْيَماَنُك ِل

ـُ وُنّكرت؟ و الجواب  َدت الَقَد الستعظاـ أف تزؿ واحدة عف طريؽ الحؽ بعد أف ثبتت عميو  " ُوحِّ
 . 4" فكيؼ بأقداـ كثيرة 

 ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه ﴿:وقد يدّؿ التنكير عمى التقميؿ و البعضية كما في قولو تعالى    
أراد :"فاإلسراء ال يكوف إال بالميؿ فما معنى ذكر الميؿ بصيغة التنكير ؟ والجواب . 5 ﴾َلْيالً 

 وذلؾ أف [...]تقميؿ مدة اإلسراء ، وأنو ُأْسِري بو في بعض الميؿ : ليال بمفظ التنكير : بقولو 
 أي "مف الميؿ " : التنكير فيو قد دّؿ عمى معنى البعضية ، ويشيد لذلؾ قراءة عبد ا وحذيفة

 . 6"بعض الميؿ  "
ومف دالالت التنكير في القرآف الكريـ داللتو عمى التفصيؿ و التعميـ كما ورد في قولو    

َؿ َخْمٍؽ نُِّعيُدُه  ﴿:تعالى : ىو كقولؾ"  منكرا و التعميؿ " َخْمٍؽ "  فمقد جاءت لفظ 7 ﴾َكَما َبَدْأَنا َأوَّ
ىو أوؿ رجؿ جاءني ، تريد الرجاؿ، ولكنؾ وحدتو ونكرتو إرادة تفصيميـ رجال رجال  : كقولؾ

  .8" أّوؿ الخالئؽ :   بمعنى " أّوَؿ َخْمؽ "فكذلؾ معنى  
 َأف َتُقوَؿ َنْفٌس َيا ﴿ :ومف المواضع التي َدؿَّ فييا التنكير عمى التَّميُّز أو التَّكثير قولو تعالى    

ألف المراد " وسبب التنكير كما يرى صاحب الكشاؼ  9﴾َحْسَرَتى عَمى َما َفرَّطُت ِفي َجنِب المَّوِ 
بيا بعض األنفس ، وىي نفس الكافر ، ويجوز أف يراد نفس ُمتميزة مف األنفس إما بمجاج في 

 10"الكفر شديد،أو بعذاب عظيـ ، ويجوز أف يراد التكثير 
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 قال 1﴾ َفَيْل ِإَلى ُ ُروٍج مّْن َ ِبيلٍ  ﴿:وقد يكون التنكير ُمبّينا لمنوع كما في قولو تعالى   
  2"إلى نوع من ال روج  ريع أو بطئ : " الزم شري

ُقل لّْمَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفُروا ِلمَِّذيَن  ﴿ :ومن أغراض التنكير في القرآن المدح كما في قولو تعالى    
ىو مدح ليم وثناء عمييم "   قال الزم شري 3﴾  َيْرُ ون َأيَّاَم المَِّو ِلَيْ ِزَي َقْومًا ِبما َكاُنوا َيْكِ ُبونَ 

غضائيم عمى أذى أعدائيم من : كأّنو قيل  لي زي أّيما قوم وقوما م صوصين لصبرىم وا 
   4"الكفار

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْ َتِنُبوا َكِثيرًا مَّْن  ﴿ :وقد يفيد التنكير التبعيض كما في قولو تعالى    
م يئو نكرة يفيد معنى البعضية و إّن في الظنون ما "   اءت نكرة و " كثيرا  "فكممة 5﴾الظَّنّْ 

ي ب أن ُي تنب من غير َتبيين لذلك و  تعيين  لئال ي ترئ أحد عمى ظنٍّ إ  بعد نظر و تأمل 
  6"وتمييز بين حقو وباطمو بأمارة بّينة مع ا تشعار لمتقوى و الحذر 

ِل َبْل ُىْم ِفي َلْبٍس مّْْن  ﴿ :والتنكير قد يكون لمتعظيم كما في قولو تعالى    َأَفَعِييَنا ِباْلَ ْمِق اْْلَوَّ
. 8"شديد  ُقصد في تنكيره إلى  مق  ديد لو شأن عظيم وحال: "  قال الزم شري 7﴾َ ْمٍق َ ِديٍد 

 أو التعظيم كما ذكر الزم شري في وقفتو عند قولو "القمة "  والتنكير قد يكون لال تقالل  
أما تنكير النفس :"  قال 9 ﴾َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّا َقدََّمْت ِلَغٍد  ﴿ :تعالى 

بيام أمره كأّنو قال ...فا تقالل لألنفس النواظر فيما قدمن لآل رة : وأما تنكير الغد فمتعظيمو وا 
 10"لغد   يعرف ُكنُيو لعظمو

لإليذان بأن :"  أذن واعية عمى التوحيد و التنكير11﴾َوَتِعَيَيا ُأُذٌن َواِعَيةٌ  ﴿ :وقال تعالى    
الوعاة فييم قّمة ، و لتوبيخ الناس بقّمة من يعي منيم ، و لمد لة عمى أن اُْلُذن الواحدة إذا 
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وعت وعقمت عن ا فيي ال واد اْلعظم عند ا ، وأن ما  واىا   ُيبالى بيم بالًة و إن مألوا 
   1"ما بين ال افقين 

  2﴾َوَنْفٍس َوَما َ وَّاَىا ﴿ : في قولو تعالى " نفس "وعاد إلى د  ت تنكير    
أن يريد نف ا  اصة من : فيو و يان ، أحدىما : لم ُنّكرت النفس ؟ قمت : فإن قمت :" فقال 

 أْن يريَد كلَّ نفٍس وينّكر : و الثاني . وواحدة من النفوس : بين النفوس وىي نفس آدم كأنو قال 
  4 "3 ﴾َعِمَمْت َنْفٌس ﴿: لمتكثير عمى الطريقة المذكورة في قولو

  : قال 5﴾ِإنَّ َمَع اْلُعْ ِر ُيْ راً  .َفِإنَّ َمَع اْلُعْ ِر ُيْ رًا ﴿: وت اءل عن التنكير في قولو تعالى    
إن مع الع ر ي را عظيما : التف يم ، كأنو قيل : قمت " فما معنى ىذا التنكير ؟ ثم أ اب " 

  6"وأي ي ر 
و المالحظ ىنا أن الزم شري في ىذا المبحث  ار عمى نيج ال ر اني و لم يضف شيئا    

الميم إ  ذكر الد  ت العديدة لمتنكير و التعريف و التو ع فييا ؛ ىذا التو ع في الد  ت 
 .الذي أتاحتو لو ش اعة النص القرآني 

 :الفصل و الوصل -4
ذا كان النظم ىو تو ي     ولمفصل و الوصل أ رار   يعمميا إ  الرا  ون في العمم ، وا 

معاني النحو كما يقول ال ر اني  فإننا ن د الزم شري يوظف النحو في كثير من اْلحيان 
لبيان أ رار النص في ىذا الموضع أو ذلك ، أي أنو ينتقل من النحو بصفتو قواعد م ردة إلى 

ذكر د  ت وضع الكممات ووضع بعض ال مل ،و الييئة التي  اءت عمييا مما يد ل في 
ن شئت فقل ىما عمم واحد ،صمب البالغة ، فالنحو و البالغة عممان يكمل أحدىما اآل ر  وا 

بو يين م تمفين كو يي العممة الواحدة ، فبعد أن يتحدث عن ال انب النحوي في اآليات 
الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب . َذِلَك اْلِكَتاُب َ  َرْيَب ِفيِو ُىًدى لّْْمُمتَِّقينَ .  الم﴿: اْلولى من  ورة البقرة

 الرفع ْلنو  بر مبتدأ "ىدى لممتقين" ومحل "  قائال 7﴾َوُيِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا َرَزْقَناُىْم ُينِفُقونَ 
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 " ، أو مبتدأ ،إذا ُ عل الظرف المقدم  برا عنو " ذلك " لـ  "   ريب فيو "محذوف أو  بر مع
  1" و ي وز أن ينصب عمى الحال و العامل فيو معنى اإلشارة أو الظرف "فيو ىدى 

والذي ىو أر خ :" بعد ىذا ينتقل إلى ال انب البالغي الذي ي عمو الغاية اْل مى فيقول    
  ممة برأ يا " ألم "إّن قولو : ُعرقا في البالغة أن ُيضرب عن ىذا الم ال صفحا و أن ُيقال 

 "   ريب فيو "  ممة ثانية ، و " ذلك الكتاب " أو طائفة من حروف المع م م تقمة بنف يا و 
 رابعة ، وقد ُأصيب بترتيبيا مفصل البالغة ومو ب ح ن النظم حيث " ىدى لممتقين "ثالثة و

 يء بيا متنا قة ىكذا من غير حرِف َنَ ٍق وذلك لم يئيا متآ ية آ ذا بعضيا بعنق بعض  
فالثانية مّتحدة باْلولى معتنقة ليا وَىُمّم َ ّرا إلى الثالثة و الرابعة ، بيان ذلك أنو نّبو أو  عمى 
أنو الكالم المتحّدى بو ، ثم أشير إليو بأنو الكتاب المنعوت بغاية الكمال ، فكان تقريرا ل ية 

التحدي وَشّدا من أعضاده ، ثم نفى عنو أن يتشبث بو طرف من الّريب ، فكان شيادة وت  يال 
 ثم [...]بكمالو ْلّنو   كمال أكمل مما لمحق و اليقين ، و  نقص أنقص مما لمباطل والشبية 

أ بر عنو بأنو ىدى لممتقين فقرر بذلك كونو يقينا   يحوم الشك حولو ، وحقا   يأتيو الباطل 
من بين يديو و  من  مفو ، ثم لم َتْ ل كلُّ واحدة من اْلربع بعد أن ُرتّبت ىذا الترتيب اْلنيق 
ونظمت ىذا النظم ال َِّري ، من ُنكتة ذات  زالة ، ففي اْلولى الحذف و الرمز إلى الغرض 

بألطف و و وأرشقو ، و في الثانية ما في التعريف من الف امة ، وفي الثالثة ما في تقديم الّريب 
 موضع الوصف الذي ىو  " ىدى "عمى الظرف  وفي الرابعة الحذف ووضع المصدر الذي ىو 

.  و إيراده ُمنّكرا "ىاد "
 َأُىْم غير " والذين يؤمنون": فإن قمت"  ، "والذين يؤمنون ": ويقول عن الفصل في قولو    

نما وّ ط العاطف كما ُيوّ ط بين الصفات في قولك ىو الش اع  اْلولين ؟     أم ىم اْلولون وا 
من الذين آمنوا فاشتمل إيمانيم ... يحتمل أن يراد بيؤ ء مؤمنو أىل الكتاب : و ال واد ؟ قمت 

عمى كل وحي أنزل من عند ا ، و أيقنوا باآل رة إيقانا زال معو ما كانوا عميو من أنو   يد ل 
فيكون المعطوف غيَر المعطوف عميو  و يحتمل أن ُيراد ...ال نة إ  من كان ىودا أو نصارى

وصف  اْلولين ، ووّ ط العاطف عمى معنى أنيم ال امعون بين تمك الصفات وىذه ، فإْن 
إْن عطفتيم عمى : فإن أريد بيؤ ء غير أولئك فيل يد مون في  ممة المتقين أم   ؟ قمت : قمت
 د موا وكانت صفة التقوى مشتممة عمى الزمرتين من مؤمني أىل "الذين يؤمنون بالغيب " 
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لم يد موا و كأّنو قيل ىدى لممتقين وىدى "  المتقين "الكتاب وغيرىم ، و إن عطفتيم عمى 
  1"لمذين يؤمنون بما أنزل إليك 

بِّْيْم َوُأْولَـِئَك ُىُم  ﴿: ومع ىذه النظرات الثاقبة يالحظ الفرق بين اآلية    ُ أْولَـِئَك َعَمى ُىًدى مّْن رَّ
   بالفصل 3﴾ ُأْولَـِئَك َكاَْلْنَعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّ ُأْولَـِئَك ُىُم اْلَغاِفُمونَ  ﴿: بالوصل واآلية2﴾اْلُمْفِمُحونَ 

قد ا تمف ال بران ىينا فمذلك د ل العاطف ، ب الف ال برين  ثمة فإنيما :" لذا ن ده يقول 
متفقان ، ْلن الت  يل عمييم بالغفمة و تشبيييم بالبيائم شيء واحد ، فكانت ال ممة الثانية 

 وىذه أيضا من إشارات ال ر اني في 4"مقررة لما في اْلولى ، فيي من العطف بمعزل 
.  الد ئل

ْيَناُكم مّْْن آِل ِفْرَعْوَن َيُ وُموَنُكْم ُ َوَء  ﴿:ومن مواضع الفصل في القرآن قولو تعالى     ْذ َن َّ َواِ 
 بيان لقولو "يذبحون"   يقول الزم شري و5 ﴾اْلَعَذاِب ُيَذبُّْحوَن َأْبَناءُكْم َوَيْ َتْحُيوَن ِنَ اءُكْم 

 6".ي ومونكم ، ولذلك ترك العاطف 
: ومن مالحظاتو ترتيب ال مل في آية الكر ي من غير حرف عطف ، في قولو تعالى    
الّمُو َ  ِإلَـَو ِإ َّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم َ  َتْأُ ُذُه ِ َنٌة َوَ  َنْوٌم لَُّو َما ِفي ال ََّماَواِت َوَما ِفي اَْلْرِض َمن ﴿

َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإ َّ ِبِإْذِنِو َيْعَمُم َما َبْيَن َأْيِديِيْم َوَما َ ْمَفُيْم َوَ  ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء مّْْن ِعْمِمِو ِإ َّ ِبَما 
ما "   والتعميل7 ﴾َشاء َوِ َع ُكْرِ يُُّو ال ََّماَواِت َواَْلْرَض َوَ  َيُؤوُدُه ِحْفُظُيَما َوُىَو اْلَعِميُّ اْلَعِظيُم 

منيا  ممة إ  وىي واردة عمى  بيل البيان لما ترتبت عميو ، و البيان متحد بالـُمبيَّن ، فمو 
 8" تو ط بينيما عاطف لكان كما تقول العرب بين العصا ولحائيا 

ي اد     ويالحظ الزم شري الفروق في التعبير في المواضع المتشابية و يحاول التعميل وا 
الفروق في المعنى التي تؤدييا التعابير الم تمفة وحذف حرف أو زيادتو قد يؤدي إلى د لة 

ِريَن  ﴿: م تمفة ومثالو وقفتو عند آيتين من  ورة الشعراء اآلية اْلولى   َقاُلوا ِإنََّما َأنَت ِمَن اْلُمَ حَّ
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ْثُمَنا  ِريَن َوَما َأنَت ِإ َّ َبَشٌر  ﴿: و اآلية الثانية 1﴾َما َأنَت ِإ َّ َبَشٌر مّْ  َقاُلوا ِإنََّما َأنَت ِمَن اْلُمَ حَّ
ْثُمَنا   2﴾مّْ
فإن قمت ىل ا تمف المعنى بإد ال الواو ىينا و تركيا "  يقف ليطرح ال ؤال وي يب عميو    

: كالىما مناف لمر الة عندىم : إذا أد مت الواو فقد ُقصد معنيان : في قصة ثمود ؟ قمت 
الت حير و البشرية وأن الر ول   ي وز أن يكون ُم ّحرا و  ي وز أن يكون بشرا ، و إذا ُتركت 

  3"الواو فمْم يقصد إ  معنى واحدا وىو كونو ُم ّحرا ثم قّرر بكونو بشرا مثميم
فالكالم اْلول قيل ليود و الثاني لشعيب عمييما ال الم ، ونظرة قومييما إلى الر ول لم تكن 

َوِ يَق  ﴿ :ويتأمل فرقا دقيقا في آيتين متشابيتين من  ورة الزمر اْلولى قولو تعالى .واحدة 
َوِ يَق الَِّذيَن ﴿  ، والثانية قولو 4﴾الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َ َينََّم ُزَمرًا َحتَّى ِإَذا َ اُؤوَىا ُفِتَحْت َأْبَواُبَيا 
والثانية " ُفّتحت "  اْلولى بدون واو 5﴾اتََّقْوا َربَُّيْم ِإَلى اْلَ نَِّة ُزَمرًا َحتَّى ِإَذا َ اُؤوَىا َوُفِتَحْت َأْبَواُبَيا

أبواب  ينم   تفتح إ  عند د ول أىميا فييا و أما أبواب " ويعمل ذلك بقولو " وُفّتحت "بواو 
 6" فمذلك  يء بالواو ، كأنو قيل حتى إذا  اؤوىا وقد فتحت أبوابيا [...]ال نة فمتقّدم فتحيا 

َ َمَق . َعمََّم اْلُقْرآنَ . الرَّْحَمنُ  ﴿:ومن مواضع الوصل و الفصل في القرآن الكريم قولو تعالى 
نَ اَن َعمََّمُو اْلَبَيانَ  َوال ََّماء َرَفَعَيا َوَوَضَع . َوالنَّْ ُم َوالشََّ ُر َيْ ُ َدانِ . الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْ َبانٍ . اإْلِ

ا تغنى فييما عن الوصل " فكيف اتصمت ىاتان ال ممتان بالرحمن؟ وال واب .7﴾اْلِميَزاَن 
: وال  ود لو   لغيره ، كأنو قيل . المفظي بالوصل المعنوي ، لما عمم أن الح بان ح بانو 

كيف أ ّل بالعاطف في : الشمس والقمر بح بانو ، والن م و الش ر ي  دان لو ، فإن قمت 
بّكت بتمك ال مل اْلول واردة عمى  نن التمديد ، ليكون : ال مل اْلول ثم  يء بو بعد ؟ قمت 

كل واحدة من ال مل م تقمة في تقريِع الذين أنكروا الرحمن و آ ءه ، كما ُيبّكت منكر أيادي 
المنعم عميو من الناس بتعديدىا عميو في المثال الذي قّدمو ، ثم رّد الكالم إلى منيا و بعد 

أي تنا ب بين : التبكيت في وصل ما ي ب وصمو لمتنا ب و التقارب بالعاطف ، فإن قمت 
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ىاتين ال ممتين حتى و ط بينيما العاطف ؟ قمت إن الشمس و القمر  ماويان ، والن م 
والش ر أرضيان ، فبين القبيمين تنا ب من حيث التقابل ، وأن ال ماء واْلرض   تزا ن 

ُتْذَكران قرينتين ، و أن  ري الشمس و القمر بح بان من  نس اإلنفاذ ْلمر ا ، فيو منا ب 
  1"ل  ود الّن م و الّش ر 

 ِفيِيَما َفاِكَيٌة َوَنْ ٌل  ﴿:والفصل قد يكون لال تصاص و بيان الفضل ومثالو قولو تعالى   
: فِمَم عطف الّن ل والّرمان عمى الفاكية وىما منيا ؟ قمت : " ،قال الزم شري2﴾َوُرمَّانٌ 

 وقد يكون الفصل لبيان تعّدد الصفات رغم أن الذات واحدة 3"ا تصاصا ليما وبيانا لفضميما 
ُل َواآْلِ ُر َوالظَّاِىُر َواْلَباِطُن َوُىَو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِميمٌ ﴿: كما في قولو تعالى  4﴾ُىَو اْْلَوَّ

فما معنى : فإن قمت :" وقد توقف صاحب الكشاف عند ىذه الواو في اآلية ال ابقة فقال    
     الواو؟ قمت الواو اْلولى معناىا الد لة عمى أنو ال امع بين الصفتين اْلّولية  و اْلْ روّية 

و الثالثة عمى أنو ال امع بين الظيور و ال فاء ، و أما الو طى فعمى أنو ال امع بين م موع 
الصفتين اْلوليين وم موع الصفتين اْل ريين ، فيو الم تمر الو ود في  ميع اْلوقات 

  5"الماضية و اآلتية وىو في  ميعيا ظاىر و باطن 
وفي ىذا المبحث يالحظ أّن الزم شري أضاف ذكر د  ت لمفصل و الوصل منيا حديثو    

 .عن د لتو عن ا  تصاص وبيان الفضل كما رأينا قبل قميل 
 :الحذف و الذكر -5

اإلطالق و التقييد من مقومات النظم وقد ذكره الزم شري في عدة مواضع من الكشاف    
 :قالو تف يرا لمنظم في قولو تعالى  ما وحاول تف ير د  ت الحذف والذكر في كل موضع،منيا

لـَِم  اء :"  وبعد أن ت اءل 6﴾َوِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل آَمنَّا ِبالّمِو َوِباْلَيْوِم اآلِ ِر َوَما ُىم ِبُمْؤِمِنينَ ﴿
يحتمل أن يراد التقييد ويترك لد لة :" اإليمان مطمقا في الثاني وىو مقيد في اْلول ؟ قال 
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المذكور عميو و أْن ُيراد باإلطالق أنيم لي وا من اإليمان في شيء قط ،  من  اإليمان با 
 1"وباليوم اآل ر ، و  من اإليمان بغيرىا 

 َفْأَذُنوْا ِبَحْرٍب مَّْن الّمِو  ﴿:وقد يتغير المعنى بالحذف أو الزيادة كما في قولو تعالى    
   ، و ال واب  "من" و ت اءل لماذا لم يقل بحرب ا و ر ولو بحذف حرف ال ر   2﴾َوَرُ وِلوِ 

  3"كان ىذا أبمغ ْلن المعنى فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند ا و ر ولو " 
 4﴾ َفِإنَُّو آِثٌم َقْمُبوُ  ﴿:ويظير أثر النظم ودقتو وبالغة الذكر بدل الحذف أيضا في قولو تعالى   

 و ال ممة ىي " القمب " ؟ وما فائدة ذكر " فإنو آثم  "ىال اقتصر عمى قولو: " يقول الزم شري
كتمان الشيادة ىو أن ُيضمرىا و  :    القمب وحده ؟ وال واب " م موع اْلعضاء "اآلثمة 

يتكمم بيا فمما كان إثما مقترنا بالقمب ُأ ند إليو ْلّن إ ناد الفعل إلى ال ارحة التي ُيعمل بيا 
إذا أردت التوكيد ، ىذا مما َأْبَصَرْتو عيني ومما َ ِمَعْتو أذني ومما َعَرَفو : أبمغ ، أ  تراك تقول 

عقمي و ْلن القمب ىو رئيس اْلعضاء و المضغة التي إن صمحت صمح ال  د كمو و إْن 
 [...]ف دت ف د ال  د كّمو ، فكأنو قيل فقد تمكن اإلثم في أصل نف و وممك أشرف مكان فيو 

  5"وْلن أفعال القموب أعظم من أفعال  ائر ال وارح 
 الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُيْم ِفي َ ِبيِل الّمِو ثُمَّ َ  ُيْتِبُعوَن  ﴿:ويتأمل اآليتين الشريفتين من قولو تعالى   

        : وقولو تعالى6﴾َما َأنَفُقوُا َمّنًا َوَ  َأًذى لَُّيْم َأْ ُرُىْم ِعنَد َربِّْيْم َوَ  َ ْوٌف َعَمْيِيْم َوَ  ُىْم َيْحَزُنونَ 
 الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُيم ِبالمَّْيِل َوالنََّياِر ِ ّرًا َوَعاَلِنَيًة َفَمُيْم َأْ ُرُىْم ِعنَد َربِّْيْم َوَ  َ ْوٌف َعَمْيِيْم َوَ  ُىْم ﴿

   الموصول لم ُيضّمن ىينا " و يعمل " َفَمُيْم َأْ ُرُىْم " و الثانية  " لَُّيْم َأْ ُرُىمْ ": اْلولى7﴾َيْحَزُنونَ 
 ، والفرق بينيما من  ية المعنى أن " يعني الثانية " معنى الشرط و ُضّمَنو ثمة "يعني اْلولى " 

   8"الفاء فييا د لة عمى أن اإلنفاق بو ا تحق اْل ر ،و طرحيا عار عن تمك الد لة 
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 يقف عند أدق التعابير فيفرق بين ا تعمال الفاء في موضع وعدم ا تعماليا في موضع     و
  ،1﴾ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َبْعَد ِإيَماِنِيْم ثُمَّ اْزَداُدوْا ُكْفرًا لَّن تُْقَبَل َتْوَبُتُيمْ  ﴿:آ ر، اْلول في قولو تعالى 

 ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوَماُتوْا َوُىْم ُكفَّاٌر َفَمن ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِىم مّْْلُء اْلْرِض :والثاني في قولو تعالى
 لن " ، في الموضع اْلول  2َذَىبًا َوَلِو اْفَتَدى ِبِو ُأْولَـِئَك َلُيْم َعَذاٌب َأِليٌم َوَما َلُيم مّْن نَّاِصِريَن﴾

قد أوذن بالفاء أن الكالم ُبِنَي عمى الشرط " وال بب  " فمن يقبل " و في الموضع الثاني "تقبل 
وال زاء وأن  بب امتناع قبول الفدية ىو الموت عمى الكفر ، وبترك الفاء أن الكالم مبتدأ و بر 

لم ت عل الم يء  ببا في "   الذي  اءني لو درىم ":و  دليل فيو عمى الت بب كما تقول 
 " لن تقبل توبتيم "فحين كان معنى :  فإن قمت "فمو درىم :" ا تحقاق الدرىم ب الف قولك 

بمعنى الموت عمى الكفر فيال  عل الموت عمى الكفر ُم بَّبا عن ارتدادىم وازديادىم الكفر لما 
ْلّنو كم من ُمْرَتّد مزداد لمكفر : في ذلك من ق اوة القموب وركوب الرَّين و ّره إلى الكفر ؟ قمت 

فأيُّ فائدة في ىذه الكناية أعني أْن َكّنى : ير ع إلى اإل الم و  يموت عمى الكفر ، فإْن قمت 
الفائدة فييا  ميمة وىي التغميظ في شأن : عن الموت عمى الكفر بامتناع قبول التوبة ؟ قمت 

براز حاليم في صورة حال اآلي ين من الّرحمة التي ىي أغمظ  أولئك الفريق من الكفار وا 
 3" اْلحوال وأشدىا ، أ  ترى أن الموت عمى الكفر إّنما ُي اف من أ ل اليأس من الرحمة 

 يت اءل 4﴾َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَ ٍل مَُّ مِّى َفاْكتُُبوُه ﴿آية الّدين وعند    
  :إذا تداينتم إلى أ ل م مى ؟ وأي حا ة إلى ذكر الّدين ؟ و أ اب : ىال قيل :" الزم شري 

 إذ لو لم يذكر لو ب أن يقال فاكتبوا  "فاكتبوه" ُذكر لير ع الضمير إليو في قولو  : قمت " 
الّدين  فمم يكن النظم بذلك الُحْ ن ، وْلّنو أْبَين لتنويع الّدين إلى مؤ ل وحاّل  فإن قمت ما فائدة 

ليعمم أن من حق اْل ل أن يكون معموما كالتوقيت بال َّنة والشير و اْليام : قولو م مى؟ قمت 
  5"ولو قال إلى الحصاد أو الّدياس أو لر وع الحاج لم ي ز لعدم التَّْ مية 
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: حذف المفعولين معا / أ 
َوَيْوَم َنْحُشُرُىْم َ ِميعًا ثُمَّ َنُقوُل ِلمَِّذيَن َأْشَرُكوْا َأْيَن   ﴿:وتوقف عند الحذف في قولو تعالى   

ناصبو محذوف تقديره ، ويوم نحشرىم "  ويوم نحشرىم ": يقول1﴾ُشَرَكآُؤُكُم الَِّذيَن ُكنُتْم َتْزُعُمونَ 
 :وقولو:"  ثم يقول2"كان كيت و كيت ، فُترك ، ليبقى عمى اإلبيام الذي ىو دا ل في الت ويف 

و إنما ُيقال ليم ذلك [ ...] فُحِذَف المفعو ن " تزعمونيم شركاء": معناه " الذين كنتم تزعمون "
 ما َرَ وا منهمعمى و و التوبيخ ، وي وز أْن يشاىدوىم إ  أنيم حين   ينفعونيم ، و  يكون 

من الشفاعة ، فكأنيم ِغيب عنيم ، و أن ُيحال بينيم وبينيم في وقت التوبيخ  ليفقدوىم في 
  3" ال اعة التي عّمقوا بيم الّر اء فييا ، فيروا مكان ِ ْزييم و ح رتيم 

: حذف المفعول به / ب 
 َقْد َوَ ْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحّقًا َفَيْل َوَ دتُّم مَّا َوَعَد َربُُّكْم  ﴿:و حظ الحذف  في قولو تعالى    
قمت :"  و أ اب " ما وعدنا ربنا؟ ": كما قيل " ما وعدكم ربكم "وىال قيل :  "  وت اءل4﴾َحّقا

ُأطمق ليتناول كّل ما وعد ا من :  عميو  ولقائل أن يقول  "وعدنا" حذف ذلك ت فيفا لد لة 
 والح اب و الثواب ، و العقاب و  ائر أحوال القيامة  ْلنيم كانوا مكذبين بذلك أ مع البعث

   5" .وْلن الموعود كمَّو مما  اءىم ، و ما نعيم أىل ال نة إ  عذاب ليم فأطمق ذلك 
َوُينِذَر الَِّذيَن َقاُلوا اتََّ َذ ﴿:  وقولو6 ﴾ لُّْينِذَر َبْأ ًا َشِديدًا  ﴿:توقف الزم شري عند قولو تعالى    

  8﴾ ِإنَّا َأنَذْرَناُكْم َعَذابًا َقِريبا ﴿: متعد إلى مفعولين ، كقولو ؛أنذر : " فقال 7﴾اتََّ َذ المَُّو َوَلداً 
 فِمَم اقتصر عمى أحد " لينذر الذين كفروا ، بأ ا شديدا ":فاقتصر عمى أحدىما ، و أصمو 

قد  عل الـُمنذر بو ىو الغرض الم بوق إليو ، فو ب ا قتصار :"  ؟ و ال واب "أنذر "مفعولي
 متعمقا 9 ﴾ َوُينِذَر الَِّذيَن َقاُلوا اتََّ َذ المَُّو َوَلدًا ﴿ : والدليل عميو تكرير اإلنذار في قولو  عميو 
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َوُيَبشَّْر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن   ﴿:بالمنَذِرين من غير ذكر المنَذر بو  كما ذكر الـُمبشَّر بو في قولو 
اِلَحاِت َأنَّ َلُيْم َأْ رًا َحَ نًا   1"  ا تغناء بَتَقّدم ذكره ﴾َيْعَمُموَن الصَّ

 و ت اءل عن  بب حذف 2 ﴾ َوَوَ َد ِمن ُدوِنِيُم اْمَرأَتْيِن َتُذوَداِن  ﴿:وتوّقف عند قولو تعالى    
ْلن الغرض ىو الفعل   المفعول ، أ  ترى :" وعّمل ذلك بقولو " تذودان"  و "ي قون" مفعولي 

عمى ال قي ، ولم يرحميما ْلّن  (الرعاة  )أّنو إّنما رحميما ْلنيما كانتا عمى الّذياد وىم 
 المقصود "   ن قي حتى يصدر الرعاء "مذودىما َغَنٌم و َم قييم إبل مثال ، و كذلك قوليما 

 3." فيو ال قي   الم قي 
ن َتْدُع ُمْثَقَمٌة ِإَلى ِحْمِمَيا َ  ُيْحَمْل ِمْنُو  ﴿:والحذف يفيد العموم كما في قولو تعالى      َواِ 

  5"فمم ترك ذكر المدعو ؟ قمت ليعم ويشمل كل مدعو : فإن قمت  : "قال الزم شري  .4﴾َشْيءٌ 
"5  

: اإلظهار بدل اإلضمار / ج 
 َقْد َنْعَمُم ِإنَُّو َلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقوُلوَن َفِإنَُّيْم َ  ُيَكذُّْبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِميَن ﴿:  ووقف عند قولو   

: ولم يقل،  " ولكن الظالمين": ويعمل  بب اإلظيار بدل اإلضمار فقال 6﴾ِبآَياِت الّمِو َيْ َحُدوَن 
 فاإلظيار ُيضيف معنى 7"، ْلن اإلظيار يدل عمى أنيم ظمموا في  حودىم  " ولكنيم" : يقل

.  آ ر إضافيا ليس مو ودا في اإلضمار
 َلْوَ  ِإْذ َ ِمْعُتُموُه َظنَّ  ﴿:ومن د  ت اإلظيار بدل اإلضمار ما  اء في قولو تعالى    

 وعدل " ظننتم "ولم يقل ،  " ظن المؤمنون ": حيث قال . 8﴾اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِ ِيْم َ ْيرا
       عن ال طاب إلى الغيبة حين قال بأنف يم ولم يقل بأنف كم و ال بب كما يراه الزم شري 

ليبالغ في التوبيخ بطريقة ا لتفات ، و ليطرح بمفظ اإليمان ، د لًة  عمى أن ا شتراك فيو " 
و  مؤمنٌة عمى أ تيا قوَل عائب و  طاعن ، وفيو تنبيو . مقتض أ  ُيصدّْق مؤمٌن عمى أ يو 
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 عمى أن حق المؤمن إذا  مع قالًة في أ يو ، أن َيبني اْلمَر فييا عمى الظن   عمى الشك 
 ىكذا بمفظ المصرَّح ببراءة " ىذا أفك مبين "وأن يقول بملء فيو بناء عمى ظنو بالمؤمن ال ير  

  1" احتو  كما يقول الم َتْيِقن المّطمع عمى حقيقة الحال 
  2﴾ َوَقاَل الَِّذيَن ِفي النَّاِر ِلَ َزَنِة َ َينَّمَ  ﴿:ومن مواضع اإلظيار بدل اإلضمار  َقوُلو تعالى    

  ْلن في ذكر  ينم تيويال و تفظيعا "  وال بب كما يرى الزم شري  " ل زنتيا":ولم يقل
 3" ويحتمل أن  ينم ىي أبعد النار قعدا 

الحاقة ما ىي؟ أْي أيُّ :اْلصلو"  قال الزم شري 4﴾اْلَحاقَُّة َما اْلَحاقَّةُ ﴿ :وقال ا عز و ل
  5"ْلّنو َأْىوُل ليا  شيء ىي تف يما لشأنيا و تعظيما ليوليا ، فوضع الظاىر موضع المضمر ،

"5  
: القصر -6
لقد توقف الزم شري طويال عند د  ت القصر في الكشاف و  ماه ا تصاصا و تعرض    

لطرقو الم تمفة و ذكر أدواتو إ  أنو لم يتوقف عند الفروق بين طرق القصر كما فعل 
. ال ر اني ، وىذا ما  وف نراه بعد قميل 

" : إنما " الحصر بـ 
، أو لقصر الشيء عمى حكم " إنما ينطمق زيد":و إنما لقصر الحكم عمى شيء كقولك"  

  أن صفة المصمحين  مصت 6﴾ ِإنََّما َنْحُن ُمْصِمُحونَ  ﴿: ومعنى قولو " إنما زيد كاتب ":كقولك
    7" و تمحضت من غير شائبٍة قادٍح فييا من و و من و وه الف اد   مصت ليم
َدَقاُت ِلْمُفَقَراء﴿: ومعنى قولو    قصر ل نس الصدقات عمى اْلصناف المعدودة و أنيا 8﴾ِإنََّما الصَّ

 أنيا 
 9."إنما ىي ليم   لغيرىم : م تصة بيا   يت اوزىا إلى غيرىا ، كأنو قيل 
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إنما يقوم ] مع فاعمو بمنزلة 1﴾ ُقْل ِإنََّما ُيوَحى ِإَليَّ  ﴿:وتوقف عند د لة إنما في قولو تعالى    
الد لة عمى : ، وفائدة ا تماعيما "إنما زيد قائم":  بمنزلة ﴾ َأنََّما ِإَلُيُكْم ِإَلٌو َواِحدٌ ﴿، و [يقوم زيد

 أن 
  2"الوحي إلى ر ول ا صمى ا عميو و مم  مقصور عمى ا تئثار ا بالوحدانية 

: و ُنذّكر مرة أ رى بأّن لمقصر طرقا كثيرة أىميا    
  (إنما  )القصر بـ  -1
  (إ   )و  (ما  )القصر بـ  -2
 (لكن  )و  (بل  )و  (   )العطف بـ  -3
تقديم ما حقو التأ ير وقد تعرضنا لو في مبحث التقديم و التأ ير ؛و القصر بو أعطاه  -4

 . الزم شري مصطمح ا  تصاص 
. " ما و إ "والقصر بـ  (إنما  )ومما ينبغي أيضا أن نذكر بو أن ىناك فروقا بين القصر بـ 

 :وأىم ىذه الفروق 
.  إنما  المتنبي شاعر   كاتب :  فتقول " إنما " النافية بعد "   "يمكن أن تذكر  -1
 لمشيء الذي   ينكره الم اطب و   ي يمو ، أو حينما تنزل الم اطب ىذه " إنما "ت تعمل  -2

 . عمى العكس من ذلك " إ  " و " ما "المنزلو  وت تعمل 
و ليس في تطبيقات الزم شري ما يشير إلى الفروق أو أو و ا  تالف بين ىذه الطرق ، بل 

  3﴾ َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَمى الّموِ ﴿: قد عيب عمى الزم شري ما قالو في تف ير قولو تعالى 
 ،   "   أنت ": فقول الزم شري "  أن اْلصمح لك   يعممو إ  ا   أنت " أْي ":" قال 

.    معنى لو  " "  ْلن النفي بعد القصر بـِ 4. " ضرورة لو في الكالم 
 إذا لم يكن اْلمر  " إّنما" تح ن بعد  " " ففي حين فّصل ال ر اني  في الفروق وَذَكَر أنَّ 
إنما عاد أحمد "  و" إنما ن ح  الد    عيد ":  اصا ، فإذا كان  اصا ، فإنيا   تح ن تقول 

.  ْلن الن اح و العودة لي ا  اصين بأحد دون آ ر " إنما "  از النفي بعد "  عمي
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 " إنما يفيم العقالء   الم انين" لم يح ن أن تنفي بعدىا فتقول " إنما يفيم العقالء ": فإذا قمت 
ْلن الفيم   يكون إ  من العقالء و إذا كان الزم شري لم يبين الفروق بين ىذه اْلدوات إ  أنو 

 تفيد " إنما " و ىو أّن " النفي مع إ  " دون طريقة القصر اْل رى " إنما "ذكر شيئا  اصا بـ 
ثم اعمم أنك إذا ا تقريت، : " التعريض مع إفادتيا القصر وىو ما  بقو إليو ال ر اني حيث قال

و دتيا أقوى ما تكون و أعمق ما ترى بالقمب ، إذا كان   ُيَراُد بالكالم َبعَدَىا َنْفُس معناه  ولكّن 
﴿ ِإنََّما َيَتَذكَُّر : التعريَض بأمر ىو مقتضاه ، نحو أّنا نعمم أن ليس الغرض من قولو تعالى 

إنيم من :  ،أْن يعمم ال امعون ظاىر معناه ، ولكن أْن ُيذّم الكفار ، وأْن ُيقال 1ُأْوُلوْا اَْلْلَباِب﴾
فرط العناء ومن غمبة اليوى عمييم في حكم من ليس بذي عقل و إّنكم إْن طمعتم منيم في أْن 

  2" ينظروا و يتذكروا ، كنتم كمن َطِمع في ذلك من غير أولي اْللباب 
ولقد توقف طويال عند القصر بالتقديم ونّبو إلى د لة تقديم ال ار و ال رور باإلضافة إلى أنواع 

ُوُ وٌه َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة  ِإَلى َربَّْيا ﴿: التقديم اآل ر ، ومن ذلك ما قالو في تف ير قولو تعالى 
وذكر مثل ذلك . إلى ربيا ناظرة ، تنظر إلى ربيا  اصة   تنظر إلى غيره :"  قال 3﴾َناِظَرةٌ 

 ِإَلى َربَّْك َيْوَمِئٍذ  ﴿:  وقولو تعالى4﴾ ِإَلى َربَّْك َيْوَمِئٍذ اْلُمْ َتَقرُّ  ﴿:في تف ير قولو تعالى 
و ذكر كيف دّل فييا التقديم  ... 6﴾ِإَلى المَِّو َتِصيُر اْلُمورُ    ﴿:  و قولو تعالى 5﴾ اْلَمَ اقُ 

.  عمى معنى ا  تصاص 
نوع آ ر عّده الزم شري من القصر وىو ضمير الفصل وىو باإلضافة إلى د لتو عمى القصر 

.  يفيد التوكيد 
 فصل فائدتو الد لة " ىم "و  " 7﴿ َوُأْولَـِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن ﴾ : يقول في تف ير قولو تعالى    

 عمى أن الوارد َبعدُه  بر   صفة ، و التوكيِد و إي اِب أن فائدة الم ند ثابتة  لمم ند إليو دون 
 8" غيره
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  و ُرّبما كان أىم ما أضافو من  ديد عمى ىذا اْل موب من التعبير ىو القصر بتقديم ال ار" 
   1"و الم رور الذي بدا نقطعة مضيئة في تاريخ ىذه الظاىرة 

وعموما ينبغي أُن نذكر أنو ليس في تطبيقات الزم شري ما يشير إلى الفروق أو أو و 
وىذا : "يقول تامر  موم. ا  تالف بين طرق القصر الم تمفة ولم يمتفت إلييا في الكشاف قط

      ما  عل تناولو ليذه الظاىرة ــ كما يبدو لنا ــ تناو  عقميا قريبا أغفل معو اْل رار البالغية
وال مالية ليذه التعابير و الفروق الدقيقة بينيا ، حتى لكأننا أمام عمل مع مي ب يط   يحتوي 

 2"إ  عمى مفردات قميمة متشابية 
التكرير -7
و التكرير أيضا لو د لتو ودوره في ان  ام النص ولقد اىتمت الدرا ات العربية في زمن    

مبكر بيذه الظاىرة وىو ما اىتمت بو في العصور المتأ رة ل انياُت النص في الدرا ات 
ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَميِيْم َغيِر  ﴿:يقول الزم شري عن التكرير في قولو تعالى . الحديثة 

الّْيَن   بدل من الصراط الم تقيم وىو في حكم تكرير العامل كأّنو 3﴾الَمغُضوِب َعَميِيْم َوَ  الضَّ
فإْن قمت ما فائدة البدل؟  ...أىدنا الصراط الم تقيم ، أىدنا صراط الذين أنعمت عمييم : قيل 

فائدتو التوكيد لما فيو من التثنية و التكرير : وىال قيل أىدنا صراط الذين أنعمت عمييم ؟ قمت 
و اإلشعار بأن الطريق الم تقيم بيانو و تف يره صراط الم ممين ليكون ذلك شيادة لصراط 

  4"الم ممين با  تقامة عمى أبمغ و و وآكده
َفَبدََّل الَِّذيَن َظَمُموْا   ﴿:ومن مواضع التكرير التي وقف عندىا الزم شري محمال قولو تعالى    

 الذين "وفي تكرير :"قال  . 5﴾َقْوً  َغْيَر الَِّذي ِقيَل َلُيْم َفَأنَزْلَنا َعَمى الَِّذيَن َظَمُموْا ِرْ زًا مَّْن ال ََّماء
يذان بأّن إنزال الر ز عمييم لظمميم "ظمموا     6" زيادٌة في تقبيح أمرىم وا 

َشِيَد ﴿:  في قولو تعالى"   الو إ  ىو"د لة أ رى لمتكرير يتوقف عندىا الزم شري وىو تكرير 
 : فيقول1﴾الّمُو َأنَُّو َ  ِإلَـَو ِإ َّ ُىَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْمِم َقآِئَمًا ِباْلِقْ ِط َ  ِإلَـَو ِإ َّ ُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 
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َذَكَره أو  لمد لة عمى ا تصاصو بالوحدانية و أّنو   الو إ  تمك الذات المتميزة ، ثَم " :فيقول
: َذَكَره ثانيا بعدما قرن بإثبات الوحدانية إثباَت العدل لمد لة عمى ا تصاصو باْلمرين كأّنو قال

 لتضمنيما معنى " العزيز الحكيم "  الو إ  ىذا الموصوف بالصفتين ، و لذلك قرن بو قولو 
  2" الوحدانية والعدل 

َيْ َأُلوَنَك َعِن ال َّاَعِة  ﴿ : في قولو تعالى" ي ألونك "ومن مواضع التكرير في القرآن تكرير    
َأيَّاَن ُمْرَ اَىا ُقْل ِإنََّما ِعْمُمَيا ِعنَد َربّْي َ  ُيَ مّْيَيا ِلَوْقِتَيا ِإ َّ ُىَو ثَُقَمْت ِفي ال ََّماَواِت َواَْلْرِض َ  

 وقد وقف الزم شري عند اآلية  معمال التكرير  ؛ 3 ﴾َتْأِتيُكْم ِإ َّ َبْغَتًة َيْ َأُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيّّ َعْنَيا 
  4" كأّنك حفّي عنيا":لمتأكيد ، ولـَِما  اء بو من زيادة قولو :"بقولو 
ْيَنا ُىودًا َوالَِّذيَن   ﴿:وفي  ورة ىود يقف عند تكرير التن ية في قولو تعالى     َوَلمَّا َ اء َأْمُرَنا َن َّ

ْيَناُىم مّْْن َعَذاٍب َغِميظٍ  ذكر أو  أنو حين أىمك " وعمل ذلك بقولو  .5 ﴾آَمُنوْا َمَعُو ِبَرْحَمٍة مّْنَّا َوَن َّ
وكانت تمك التن ية من :  عمى معنى " ون يناىم من عذاب غميظ": عدوىم ، ن اىم، ثم قال 

  6"التن ية من عذاب اآل رة ،و  عذاب أغمظ منو وأشد: أراد بالثانية : وقيل ... عذاب غميظ 
َوُأْتِبُعوْا ِفي َىـِذِه الدُّْنَيا َلْعَنًة  ﴿ : في قولو تعالى " أَ  "وفي اآلية التي تمييا يقف عند تكرير    

 وِعّمة ىذا التكرير ىي إفادة 7﴾َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َأ  ِإنَّ َعادًا َكَفُروْا َربَُّيْم َأَ  ُبْعدًا لَّْعاٍد َقْوِم ُىودٍ 
وتكرارىا مع النداء عمى كفرىم والدعاء عمييم ، تيويل ْلمرىم وتفظيع :"التيويل و التفظيع  قال

   8"لو و بعث عمى ا عتبار بيم و الحذر من مثل حاليم 
َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َىاَماُن اْبِن ِلي َصْرحًا لََّعمّْي َأْبُمُغ  ﴿ :ولقد وقع التكرير أيضا في قولو تعالى    

لعمَّْي أبمغ : فما فائدة التكرير ، ولو قيل "  ؛9﴾َأْ َباَب ال ََّماَواِت َفَأطَِّمَع ِإَلى ِإَلِو ُموَ ى .اْْلَْ َبابَ 
إذا ُأبيم الشيء ثم ُأوضح كان تف يما لشأنو ، فمما أراد : " أ باب ال موات ْل زأ ؟ و ال واب 

                                                                                                                                                             
 18آل عمران  1
 538/ 1، الكشاف2
 187اْلعراف  3
 540/ 2الكشاف ،  4
 58 ىود 5
 3/210الكشاف ، 6
 60ىود  7
 210/ 3،  ، الكشاف 8
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تف يم ما َأِمَل بموغو من أ باب ال موات  أبيميا ثم أوضحيا ، وْلّنو لما كان بموغيا أمرا ع يبا 
أراد أن يورده عمى نفس ُمتشّوفة إليو ، لُيعطَيُو ال امُع حقَّو من التع ب فأبيمو لُيشّوف إليو 

 ، و اإليضاح بعد اإلبيام من أ ل التف يم رأي  بقو إليو 1."نفَس ىامان ، ثم أوضحو 
.    ال ر اني وذكَرُه في عدة مواضع من د ئل اإلع از 

َوَيا َقْوِم َما ِلي َأْدُعوُكْم ِإَلى النََّ اِة   ﴿:قع التكرير في ال ورة نف يا في قولو تعالى وو   
أما تكرير :  " فيقول الزم شري عن ىذا التكرير 2 ﴾َتْدُعوَنِني ِْلَْكُفَر ِبالمَِّو  .َوَتْدُعوَنِني ِإَلى النَّارِ 

أنيم قوُمو و عشيرُتو و ىم : تكرير النداء ففيو زيادة تنبيو ليم و إيقاظ عن ِ نة الغفمة ، و فيو 
ُن ليم ويتمطَّف بيم   فيما ُيوبقيم ، وىو يعمم و َو  الصيم ، و نصيحُتيم عميو وا بة ، فيو َيَتَحزَّ

وَي تدعي بذلك أن   يتيموه ، فإّن  روَرىم  روُره ، و غمَّيم غمُّو ، و ُيْنَزَل عمى تنصيحو 
   3"ليم

 :تكرير الضمير 
ْلَنا َعَمْيَك اْلُقْرآَن َتنِزيالً  ﴿ :والتكرير قد يقع بالضمير كما في قولو تعالى      ، قال 4﴾ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

تأكيد عمى تأكيد لمعنى :تكرير الضمير بعد إيقاعو ا ما ْلّنو "قال الزم شري في د لتو 
ىو "  ا "ا تصاص ا بالتنزيل ليتقرر في نفس ر ول ا صمى ا عميو و مم أّنو إذا كان 

 5" الـُمنّزل لم يكن تنزيُمو عمى أي و و َنَزَل إ  حكمة وصوابا 
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  ما يتعمق بالمفردات: المبحث الثالث 
ـّ الزمخشري بالحديث عف المفردات واستعماؿ بعضيا مكاف بعض و حاوؿ أف يعّمؿ ما     اىت

إال أننا نشير إلى أف الحديث عف المفردات ال . أمكنو ذلؾ وىذه ميزة تميز بيا عف الجرجاني 
يتعارض مع فكرة النظـ ألف مناسبة المفردة لمموضع يحدده المقاـ والسياؽ ومناسبة الكممة 

لجاراتيا، فالكممة تكتسب قيمتيا مف النظاـ ال مف ذاتيا ، والكممة ال تفضؿ أخرى مطمقا و إنما 
تفضميا في مقاـ و سياؽ ُمعيََّنيف، فإذا تغّير الّسياؽ قد تتحوؿ المفضولة إلى فاضمة و الفاضمة 

 وىذا ما جاءت نظرية النظـ لتؤكد عميو واختيار الكممة المناسبة مف فعؿ المتكمـ  ؛إلى مفضولة
لذا ينبغي أف ُيراعى فيو وجيُة نظره ألّنو ىو المنشئ لمكبلـ وفؽ مبلبسات ومقامات و سياقات 

 ومع ىذا نؤكد أف المتكمـ قد يخونو التعبير باختياره غير المناسب و قد يترؾ المفظ ،مختمفة
  .ومف ىنا ينشأ التفاوت بيف كبلـ وكبلـ فيفضؿ تعبٌير تعبيرا ، األفضؿ إلى المفضوؿ 

أما وظيفة المتمقي فيي أف يفّؾ شفرات الرسالة ويحاوؿ معرفة سبب اختيار لفظة دوف غيرىا 
وليس في كؿ األحواؿ يوّفؽ المتمقي في ذلؾ ، كما أّنو قد تختمؼ وجيات النظر عند مجموعة 

.  مف المتمقيف اختبلؼ تنوع حينا واختبلؼ تضاد حينا آخر
 ، 1﴾َذِلَؾ اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيوِ ﴿: جاء في تفسير الزمخشري لقولو تعالى  :استعمال اسم اإلشارة 

 بعد ما " الـ "وقعت اإلشارة إلى : لـ صحت اإلشارة بذلؾ إلى ما ليس ببعيد ؟ قمت : فإف قمت 
و َتَقضَّى ، و المتقّضي في حكـ المتباعد وىذا في كّؿ كبلـ ، يحّدث الرجؿ  سبؽ التكمُّـُ بو

َذِلُكَما ِممَّا ﴿:وذلؾ ماال شؾ فيو، ولقد استدؿ الزمخشري عمى ىذا بقولو تعالى: بحديث ثـ يقوؿ
  3 "2﴾َعمََّمِني َربّْي

ألف البعد ىنا باعتبار عمو : " لكف أحمد بف المنير يعمؿ ىذا االستعماؿ تعميبل آخر قاؿ    
 4"المنزلة وُبعِد مرتبة المشار إليو مف مرتبة كؿ كتاب سواه 

ـْ ُينِفُقوَف  ﴿:ويقوؿ في تفسير قولو تعالى  : التبعيضية "من"استعمال   يتوقؼ 5﴾ َوِممَّا َرَزْقَناُى
:" التبعيضية قائبل  " مف" الزمخشري عند إسناد الرزؽ إلى نفسو سبحانو وتعالى وعند استعماؿ 

سناد الرزؽ إلى نفسو لئلعبلـ بأنيـ ينفقوف الحبلؿ المطمؽ الذي يستأىؿ أف يضاؼ إلى ا  وا 
                                                 

 2البقرة  1
 37يوسؼ  2
 141/ 1الكشاؼ ، 3
  108/ 1  ـ ،1977 ، ت 1، دار الفكر بيروت ، ط  (مطبوع عمى حاشية الكشاؼ  ) االنتصاؼ  مف الكشاؼ 4
  3البقرة  5
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 التبعيضية صيانة ليـ وكفا عف اإلسراؼ و التبذير المنيي "مف"  وأدخؿ  ويسمى رزقا منو 
  1"عنو ، وقدـ مفعوؿ الفعؿ داللة عمى كونو أىـ 

 .و األمر كما ترى في مثؿ ىذا التعميؿ يخضع في كثير مف األحياف إلى ثقافة المتمقي و ذوقو 
ومف األمور التي توّقؼ عندىا الزمخشري اختياُر المفظة لتكوف نيايًة   :االختيار لنهاية اآلية 

ـُ اْلُمْفِسُدوَف َولَػِكف الَّ َيْشُعُروَف  ﴿:لآلية ومنيا توقُفو عند اآليتيف  ـْ ُى : وقولو تعالى 2﴾َأال ِإنَُّي
ـُ السَُّفَياء َولَػِكف الَّ َيْعَمُموفَ ﴿ ـْ ُى  ال " و الثانية بػ " ال يشعروف ": فاألولى انتيت بقولو 3﴾َأال ِإنَُّي

ألف أمر الديانة و الوقوؼ عمى أف المؤمنيف عمى الحؽ وىـ "    ويعمؿ ذلؾ بقولو "يعمموف 
عمى الباطؿ  يحتاج إلى نظر واستدالؿ حتى يكتسب الناظر المعرفة ،و أما النفاؽ وما فيو مف 

 وألنو قد َذَكَر [...]والفساد في األرض فأمر دنيوي مبني عمى العادات  البغي المؤدي إلى الفتنة
    4"[...]الّسفَو وىو جيٌؿ فكاف ُذْكُر العمـ معو أحسَف طباقا لو

وقد تستعمؿ صيغة بدؿ صيغة أخرى ألسباب ببلغية ومف  :  استعمال الماضي بدل المضارع
 5﴾ ِبَما ُأنِزَؿ ِإَلْيؾَ  ﴿:ذلؾ ، اختيار صيغة الماضي بدؿ المضارع يقوؿ في تفسير قولو تعالى

ـْ يكف ذلؾ منزال : فإف قمت قولو بما أنزؿ إليؾ إْف عني بو القرآف بأسره و الشريعة عف آخرىا فَم
وقت إيمانيـ ، فكيؼ قيؿ أنزؿ بمفظ المضي؟و إف أريد المقدار الذي سبؽ إنزالو وقت إيمانيـ 

المراد المنزؿ كّمو و إّنما عّبر عنو بمفظ المضي و إْف :  قمت [...]فيو إيماف ببعض المنزؿ 
ـُ   ﴿:ووقع مثؿ ذلؾ في  قولو تعالى  . 6"كاف بعضو ُمترقَّبا تغميبا لمموجود عمى ما لـ يوجد  َيْقُد

ـُ النَّارَ  يقدـ قومو : ىبل قيؿ : "  فوقؼ الزمخشري عنده متسائبل 7﴾َقْوَمُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُى
ـَ جيء بمفظ الماضي ؟ ثـ يجيب  قمت ألف الماضي يدؿ عمى أمر موجود : فيوردىـ ؟ و ِل

 8"يقدميـ فيوردىـ النار ال محالة : مقطوع بو  فكأّنو قيؿ 
وِر َفَفِزَع َمف ِفي السََّماَواِت َوَمف ِفي  ﴿:وقاؿ الزمخشري في قولو تعالى       َوَيْوـَ ُينَفُخ ِفي الصُّ
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ـَ قيؿ: فإْف قمت "1﴾اأْلَْرِض ِإالَّ َمف َشاء المَُّو َوُكؿّّ َأَتْوُه َداِخِريفَ   : ؟ قمت [فيفزع]دوف  [ففزع  ]لِػ
 السماوات أىؿ اإلشعار بتحقؽ الفزع و ثبوتو و أنو كائف ال محالة واقع عمى وىي لنكتة

 2"واألرض ألف الفعؿ الماضي يدؿ عمى وجود الفعؿ و َكوِنِو مقطوعا بو 
ـْ َوَأْلِسَنَتُيـ ﴿: وفي موضع آخر قاؿ تعالى  ـْ َأْيِدَيُي ـْ َأْعَداء َوَيْبُسُطوا ِإَلْيُك ـْ َيُكوُنوا َلُك  ِإف َيْثَقُفوُك

بمفظ "  وودوا ":فكيؼ ُأوِرَد جواب الشرط مضارعا مثمو ثـ قاؿ .  3 ﴾ِبالسُّوِء َوَودُّوا َلْو َتْكُفُروَف 
الماضي و إف كاف يجري في باب الشرط مجرى المضارع في عمـ :" الماضي ؟ و الجواب 

أنيـ  : " قبؿ كؿ شيء كفركـ و ارتدادكـ ، يعني "وودوا  " :اإلعراب ، فإف فيو نكتة ، كأنو قيؿ
يريدوف  أف يمحقوا بكـ مضار الدنيا والديف جميعا ؛ مف قتؿ األنفس ، وتمزيؽ األعراض ، 

 4" و أّوُليا ، لعمميـ أف الّديف  أعُز عميكـ مف أرواحكـ  َوردُّكـ كفارا أسبُؽ المضار عندىـ
وكما رأينا سابقا استعماؿ الماضي بدؿ المضارع نجد أف : استعمال المضارع بدل الماضي 

ـْ يقؿ :المضارع قد يستعمؿ بدؿ الماضي ألسباب ببلغية أيضا لذا  يتساءؿ الزمخشري  ـَ َل  "ِل
ـْ َوَفِريقًا َتْقُتُموفَ   ﴿: في قولو تعالى"ففريقا كذبتـ و فريقا قتمتـ ؟  ىو : " ؛ويجيب5﴾َفَفِريقًا َكذَّْبُت

عمى وجييف أْف ُتراد الحاؿ الماضية ألّف األمر فظيع فُأريد استحضاُره في النفوس وتصويُره في 
القموب وأف ُيراد وفريقا تقتمونيـ  َبْعُد ألّنكـ تحوموف حوؿ قتؿ محمد صمى ا عميو وسمـ لوال 

 6" أني أعصمو منكـ 
ـْ َتَر َأفَّ المََّو َأنَزَؿ ِمَف السََّماِء َماًء َفُتْصِبُح اأْلَْرُض ُمْخَضرًَّة ِإفَّ المََّو  ﴿:و عند قولو تعالى   َأَل

يتساءؿ فيبل قيؿ فأصبحت ؟ ولـ صرؼ إلى لفظ المضارع و الجواب كما  . 7﴾َلِطيٌؼ َخِبيٌر 
أنعـ : إفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زماف كما تقوؿ : لنكتة فيو ، وىي : " يرى الزمخشري 

                  " . فرحت وغدوت  لـ يقع ذلؾ الموقع: عمي فبلف عاـ كذا، فأروح و أغدوا شاكرا لو ، ولو قمت 
لو نصب ألعطى ما ىو عكس :"  بدؿ نصبيا و الجواب " فتصبُح "ثـ تساءؿ عف سبب رفع 

الغرض ، ألف معناه إثبات االخضرار ، فينقمب بالنصب إلى نفي االخضرار ، مثالو أف تقوؿ 
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    ألـ تر أني أنعمت عميؾ فتشكر  إف نصبتو فأنت ناٍؼ لشكره شاٍؾ تفريَطو فيو : لصاحبؾ 
ْف رفعتو فأنت مثبت لمشكر ، وىذا و أمثالو مما يجب أف ُيرغَّب لو مف أّتسـ بالعمـ في عمـ  وا 

    1"اإلعراب وتوقيِر أىمو 
ْرَنا اْلِجَباَؿ َمَعُو  ﴿:‹ ص ›قاؿ تعالى في سورة : استعمال المضارع بدل اسم الفاعل   ِإنَّا َسخَّ

ْشَراِؽ       ؟ "مسبحات"  و "يسبحف" ىؿ مف فرؽ بيف : وىنا يتساءؿ   .2﴾ُيَسبّْْحَف ِباْلَعِشيّْ َواإْلِ
 إال لذلؾ ، وىو الداللة عمى حدوث  " مسبحات" عمى"يسبحف "وما اختير :والجواب ، نعـ 

التسبيح مف الجباؿ شيئا بعد شيء وحاال بعد حاؿ و كأفَّ السامَع محاضُر تمؾ الحاؿ يسمعيا 
  3"تسبح 

   :وتوقؼ عند استعماؿ صيغة اسـ الفاعؿ في قولو تعالى :استعمال اسم الفاعل بدل الفعل  
 فمقد جاء الشرط بمفظ الفعؿ 4 ﴾ َلِئف َبَسطَت ِإَليَّ َيَدَؾ ِلَتْقُتَمِني َما َأَنْا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَؾ أَلَْقُتَمَؾ ﴿
ليفيد أنو ال يفعؿ ما يكتسب : "  وجاء الجواب بمفظ اسـ الفاعؿ و لقد عمؿ ذلؾ بقولو" بسطت "

 5" بو ىذا الوصؼ الشنيع و لذلؾ أكده بالباء المؤكدة لمنفي
نما امتاز اسـ الفاعؿ : " وعبارة ابف المنير عمى حاشية الكشاؼ كانت أوضح حيف قاؿ     وا 

عف الفعؿ بيذه الخصوصية مف حيث أف صيغة الفعؿ ال تعطي سوى حدوث معناه مف فاعؿ 
قاـ زيد فيو : ال غير ، و أما اتصاؼ الذات بو فذاؾ أمر يعطيو اسـ الفاعؿ ومف ثـ يقولوف 

 6".قائـ ، فيجعموف اتصافو بالقياـ ناشئا عف صدوره منو 
 ِإفَّ الّمَو َفاِلُؽ اْلَحبّْ  ﴿:ويعود لتعميؿ استعماؿ صيغة اسـ الفاعؿ مرة أخرى في قولو تعالى   

: فإف قمت  "، و بعد أف يتساءؿ  7﴾َوالنََّوى  ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَف اْلَميِّْت َوُمْخِرُج اْلَميِّْت ِمَف اْلَحيّْ 
  يخرج الحي مف الميت : ، بمفظ اسـ الفاعؿ بعد قولو ﴾ َوُمْخِرُج اْلَميِّْت ِمَف اْلَحيّْ  ﴿:كيؼ قاؿ 

 موقعو "ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَف اْلَميِّْت " عطفو عمى فالؽ الحب و النوى ال عمى الفعؿ ، و : يجيب 
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 ألف فمؽ الحب و النوى بالنبات و الشجر " َفاِلُؽ اْلَحبّْ َوالنََّوى "موقع الجممة المبينة لقولو 
 .1" النامييف مف جنس إخراج الحي مف الميت ، ألف النامي في حكـ الحيواف 

وقد يستعمؿ اسـ الفاعؿ بدؿ الصفة المشبية  :استعمال اسم الفاعل  بدل الصفة المشبهة 
 َفَمَعمََّؾ َتاِرٌؾ َبْعَض َما ُيوَحى  ﴿: في قولو تعالى" ضائؽ " إلى " َضّيٌؽ "ومف ذلؾ العدوؿ عف 

ألف " ليدؿ عمى أنو ِضيٌؽ عارٌض غيُر ثابت "  و تعميؿ الزمخشري 2﴾ِإَلْيَؾ َوَض ِئٌؽ ِبِو َصْدُرؾَ 
زيد سّيد و جواد ، تريد : رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ كاف أفسح الناس صدرا ، ومثمو قولؾ 

 3."سائد ، وجائد : السيادة و الجود الثابَتْيف المستقّرْيف ، فإذا أردت الحدوث قمت : 
ْرَنا اْلِجَباَؿ َمَعُو ُيَسبّْْحَف ﴿:بعد ما قاؿ تعالى : استعمال اسم المفعول بدل المضارع   4﴾ِإنَّا َسخَّ

 في " محشورة ": وقولو " يقوؿ الزمخشري في ذلؾ ؛  5﴾ َوالطَّْيَر َمْحُشوَرًة ُكؿّّ لَُّو َأوَّابٌ  ﴿:قاؿ 
 إال أنو لَػما لـ يكف في الحشر ما كاف في التسبيح مف إرادة الداللة عمى " يسبحف "مقابؿ 

 " وسّخرنا الطير ُيحشرف ":الحدوث شيئا بعد شيء ، جيء بو اسما ال فعبل ، وذلؾ أّنو لو قيؿ 
عمى أف الحشر يوجد مف حاشرىا شيئا بعد شيء و الحاشر ىو ا عز وجؿ ، لكاف ُخمفا ، 

َذِلَؾ َيْوـٌ مَّْجُموٌع لَُّو  ﴿ :ووقؼ عند قولو تعالى  . 6"ألف حشَرىا جممًة واحدًة أدؿُّ عمى القدرة 
ألي فائدة ُأوِثَر اسـُ المفعوؿ عمى فعمو ؟ و يرى "  : متسائبل 7﴾النَّاُس َوَذِلَؾ َيْوـٌ مَّْشُيودٌ 

لػِما في اسـ المفعوؿ مف داللة عمى ثبات معنى الجمع لميـو و أنو يـو ال بد مف  : "الزمخشري 
– وأّنو الموصوؼ بذلؾ صفًة الزمة ، وىو أثبت  أف يكوف ميعادا مضروبا لجمع الناس لو ، 

انؾ لمنيوب " : وأّنيـ ال ينفكوف منو ، ونظيره قوؿ المتيدد  إلسناد الجمع إلى الناس– أيضا 
ْف شئت فوازف بينو "مالؾ محروب قومؾ   ، فيو مف تمكف الوصؼ وثباتو ما ليس في الفعؿ ، وا 

ـْ ِلَيْوـِ اْلَجْمِع َذِلؾَ  ﴿:و بيف قولو   تعثر عمى صحة ما قمت لؾ  8 ﴾َيْوـُ التََّغاُبِف  َيْوـَ َيْجَمُعُك
 9." يجمعوف لما فيو مف الحساب و الثواب والعقاب : ومعنى ُيجمعوف لو 
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 :ومف الدالالت األخرى الستعماالت اسـ المفعوؿ أف ُيراَد بو التيويؿ كما في قولو تعالى 
مشيود فيو ، فاتسع في الظرؼ بإجرائو مجرى المفعوؿ بو :"  ومعناه  .1﴾َوَذِلَؾ َيْوـٌ مَّْشُيوٌد ﴿
الذي كثر : يشيد فيو الخبلئؽ الموقؼ ال يغيب عنو أحد ، و المراد بالمشيود :  أي [...]

فما منعؾ أف :  فإف قمت [...]لفبلف مجمس مشيود ، و طعاـ محضور : شاىدوه ، ومنو قوليـ 
ـُ  ﴿ :تجعؿ اليـو مشيودا في نفسو دوف أف تجعمو مشيودا فيو كما قاؿ تعالى  َفَمف َشِيَد ِمنُك

و يميزه مف بيف األياـ ،  الغرض وصؼ ذلؾ اليـو باليوؿ و الِعظـ :  ، قمت 2﴾الشَّْيَر َفْمَيُصْموُ 
ولكْف ُيجعؿ مشيودا فيو حتى  فإْف جعمتو مشيودا في نفسو  فسائر األياـ كذلؾ مشيودات كّميا

يحصؿ التمّيز  كما تميز يـو الجمعة عف أياـ األسبوع بكونو مشيودا فيو دونيا ، ولـ يجز أف 
  3"يكوف مشيودا في نفسو ، ألف سائر أياـ األسبوع مثمو يشيدىا كؿُّ مف يشيده

             :والحظ استعماؿ المفرد بدؿ التثنية في قولو تعالى  :استعمال اإلفراد بدل التثنية 
َواْضِرْب َلُيـ مََّثبًل رَُّجَمْيِف َجَعْمَنا أِلََحِدِىَما َجنََّتْيِف ِمْف َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُىَما ِبَنْخٍؿ َوَجَعْمَنا َبْيَنُيَما  ﴿

ْرَنا ِخبَلَلُيَما َنَيرًا  َوَكاَف َلُو َثَمٌر َفَقاَؿ  ـْ ِمْنُو َشْيئًا َوَفجَّ ـْ َتْظِم َزْرعًا  ِكْمَتا اْلَجنََّتْيِف آَتْت ُأُكَمَيا َوَل
ـٌ لَّْنْفِسِو َقاَؿ َما َأُظفُّ َأف  ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَؾ َمااًل َوَأَعزُّ َنَفرًا  َوَدَخَؿ َجنََّتُو َوُىَو َظاِل

 بصيغة اإلفراد بعد التثنية ﴾َوَدَخَؿ َجنََّتوُ ﴿جنتيف بصيغة التثنية ، ثـ قاؿ .  4﴾َتِبيَد َىِذِه  َأَبدًا 
ودخؿ ما ىو جنتو ، مالو جنة غيرىا يعني أّنو ال نصيب لو في الجنة التي ُوعد "ومعناه 

  5" المؤمنوف ، فممكو في الدنيا ىو جنتو ال غير ولـ يقصد الجنتيف وال واحدة منيما 
 : استعماؿ صيغة المثنى بدؿ المفرد في قولو تعالىوقاؿ عف : استعمال المثنى بدل المفرد

بَّْؾ ُطْغَيانًا َوُكْفراً ﴿ ْنُيـ مَّا ُأنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمف رَّ  6﴾َ بْؿ َيَداُه َمْبُسوَطَتاِف ُينِفُؽ َكْيَؼ َيَشاُء َوَلَيِزيَدفَّ َكِثيرًا مّْ
" و سبب التثنية كما رأى ﴾  َوَقاَلِت اْلَيُيوُد َيُد الّمِو َمْغُموَلٌة  ﴿:وقد وقع ىذا الّرد بعد قولو تعالى

ليكوف ردُّ قوِلػيـ و إنكاُره أبمَغ و أدؿَّ عمى إثبات غايِة  السخاِء لو ونفي البخؿ عنو و ذلؾ أف 
  7" غاية ما يبذلو السخي بمالو مف نفسو أف ُيعِطَيُو بيديو جميعا فبنى المجاز عمى ذلؾ 
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  َوَلْو َأنََّما ِفي اأْلَْرِض ِمف َشَجَرٍة َأْقبَلـٌ َواْلَبْحُر  ﴿:قاؿ تعالى   :استعمال اإلفراد بدل الجمع 
ـَ قيؿ " قاؿ الزمخشري ؛ 1﴾َيُمدُُّه ِمف َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر مَّا َنِفَدْت َكِمَماُت المَِّو    " مف شجرة "فِم

أريد تفصيؿ الشجر وتفصيميا شجرة : عمى التوحيد دوف اسـ الجنس الذي ىو شجر ؟ قمت 
 2. " شجرة ، حتى ال يبقى مف جنس الشجر وال واحدة إال وقد ُبريت أقبلما 

ـَ قيؿ " وعند اآلية السابقة توقؼ الزمخشري و تساءؿ :استعمال جمع القمة بدل جمع الكثرة   "ِل
ـْ يقؿ "كممات  ؛ واألوؿ يدّؿ عمى القّمة و الثاني عمى الكثرة ،والموضع موضع التكثير "َكِمـ "  وَل

 3" معناه أف كمماتو ال تفي بكتابتيا البحار ،فكيؼ بَكِمِمِو؟ :والجواب  ال التقميؿ ؟
َـّ َأْعَرَض َعْنَيا  ﴿:قاؿ تعالى  :استعمال الجمع بدل اإلفراد  ـُ ِممَّف ُذكَّْر ِب َياِت َربِّْو ُث  َوَمْف َأْظَم
لَػّما " إّنا منو منتقموف ؟ و الجواب : فيبل قيؿ " :قاؿ رحمو ا  4﴾ِإنَّا ِمَف اْلُمْجِرِميَف ُمنَتِقُموفَ 

ـَ كؿّْ ظالـ ثـ توّعد المجرميف عاّمة باالنتقاـ منيـ فقد دّؿ عمى إصابة األظمـِ النصيَب  جعمو َأْظَم
 5" األوفَر مف االنتقاـ ، ولو قالو بالضمير لـ ُيفد ىذه الفائدة 

 عمى اإلفراد في قولو " ترى  " ثـ" تروف "وتساءؿ عف استعماؿ  :استعمال الجمع و اإلفراد 
 َيْوـَ َتَرْوَنَيا َتْذَىُؿ ُكؿُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكؿُّ َذاِت َحْمٍؿ َحْمَمَيا َوَتَرى  ﴿:تعالى 

ألف الرؤية أوال عمقت بالزلزلة ، فجعؿ الناس جميعا رائيف ليا ، " والجواب  ؛ 6﴾النَّاَس ُسَكاَرى
 7"وىي معمقة أخيرا ِبَكوِف الناس عمى حاؿ السكر ، البد أف يجعؿ كّؿ واحد منيـ رأئيا لسائرىـ 

 : في قولو تعالى" إذا "  بدؿ "إف " ومف ذلؾ الدقة في استعماؿ   :" إذا " بدل " إْن "استعمال
ْثِمِو َواْدُعوْا ُشَيَداءُكـ مّْف ُدوِف الّمِو ِإْف  ﴿ ْلَنا َعَمى َعْبِدَنا َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة مّْف مّْ ـْ ِفي َرْيٍب مّْمَّا َنزَّ ف ُكنُت َواِ 

ـْ َصاِدِقيفَ  ـْ َتْفَعُموْا َوَلف َتْفَعُموْا َفاتَُّقوْا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت . ُكْنُت َفِإف لَّ
 الذي " بإذا "انتقاد إتيانيـ بالسورة واجب فيبل جيء :"  يقؼ الزمخشري متسائبل 8﴾ِلْمَكاِفِريفَ 

فيو وجياف أحدىما أْف ُيساؽ القوُؿ معيـ عمى : "  الذي لمشؾ؟ ثـ يجيب "إْف " لموجوب دوف 
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حسب حسبانيـ وطمعيـ ، و أّف العجَز عف المعارضة كاف قبؿ التأمؿ  كالمشكوؾ فيو لدييـ 
أف يتيّكـ بيـ كما يقوؿ الموصوؼ : اِلّتكاليـ عمى فصاحتيـ واقتدارىـ عمى الكبلـ ، و الثاني 

    1"إف َغَمْبُتؾ لـ أبؽ عميؾ ،وىو يعمـ  أّنو غالبو : بالقوة الواثؽ مف نفسو بالغمبة عمى مف يقاويو 
 " إْف " و " إذا "ومف مظاىر دقة التعبير القرآني استعماؿ   :" إْن " و" إذا "الدقة في استعمال

ـُ  ﴿:كؿّّ في موضعيا  التي تختص بو دوف سواىا ومف ذلؾ ما جاء في قولو تعالى  َفِإَذا َجاءْتُي
ـْ َسيَّْئٌة َيطَّيَُّروْا ِبُموَسى َوَمف مََّعوُ  ف ُتِصْبُي لذلؾ يتوقؼ الزمخشري ؛  2﴾اْلَحَسَنُة َقاُلوْا َلَنا َىػِذِه َواِ 

 و تعريؼ الحسنة ، و إف تصبيـ "إذا"ػ كيؼ قيؿ؟ فإذا جاءتيـ الحسنة ب:" عندىا متسائبل 
ألف جنس الحسنة ، وقوعو كالواجب لكثرتو :" وتنكير السيئة ؟ والجواب " إف  " سيئة بػػ

.  3"واتساعو، و أما السيئة فبل تقع إال في الندرة ، و ال يقع إال شيء منيا 
 َفَمْف ُعِفَي َلُو ِمْف َأِخيِو َشْيٌء َفاتَّْباٌع ِباْلَمْعُروِؼ  ﴿:قاؿ تعالى  :" عن " بدل" الالم "استعمال 

ـَ جاء ىنا بيذه الصورة و الجواب كما  "عف" وعفا يتعدى بػػ .4﴾َوَأَداء ِإَلْيِو ِبِإْحَساٍف   ،ال بالبلـ فِم
عفوت عف فبلف وعف ذنبو : يتعدى بعف إلى الجاني و إلى الذنب فيقاؿ " ذكر الزمخشري 

غفرت لو : عفوت لفبلف عما جنى ، كما تقوؿ:  فإذا تعدى إلى الذنب والجاني معا قيؿ [...]
 5"ذنبو وتجاوزُت لو عنو

ومما تحدث عنو الجرجاني وطبقو الزمخشري في كشافو االستعماؿ الدقيؽ  :" ثم "استعمال  
 الَِّذيَف ُينِفُقوَف  ﴿: في قولو تعالى" ثـ "ونجد ذلؾ في تعميقو عمى استعماؿ  لحروؼ العطؼ

َـّ اَل ُيْتِبُعوَف َما َأنَفُقوُا َمّنًا َواَل َأًذى  ـْ ِفي َسِبيِؿ الّمِو ُث  إظيار " ثـ "ومعنى : "قاؿ  6﴾َأْمَواَلُي
التفاوت بيف اإلنفاؽ وترؾ المف و األذى و أّف َتْرَكُيما خيٌر مف نفس اإلنفاؽ ، كما جعؿ 

  7 ."" ثـ استقاموا "االستقامة عمى اإليماف خيًرا مف الدخوؿ فيو بقولو 
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َـّ اَل ُينَصُروفَ  ﴿: في قولو تعالى " ثـ "ويفسر استعماؿ     ـُ اأَلُدَباَر ُث ـْ ُيَولُّوُك ف ُيَقاِتُموُك   1﴾ َواِ 
التراخي في الرتبة ألف اإلخبار بتسميط الخذالف عمييـ أعظـ مف اإلخبار بتوّلييـ : " فيقوؿ

  2" األدبار 
 في آيات القرآف فيي ليست دائما لمتراخي " ثـ "يميز أيضا  الزمخشري بيف استعماالت  و   

 اَلر ِكَتاٌب ُأْحِكَمتْ  ﴿:في الوقت و إنما تكوف ألغراض أخرى ، َبيََّنيا عندما توقؼ عند قولو 
َمتْ  َـّ ُفصّْ ىي : ليس معناىا التراخي في الوقت ، و لكف في الحاؿ ، كما تقوؿ "   قاؿ 3﴾آَياُتُو ُث

 4."ُمْحَكَمٌة أحسَف اإلحكاـ  ثـ مفّصَمٌة أحسف التفصيؿ ، وفبلف كريـ األصؿ  ثـ كريـ الفعؿ 
َواَل َتْرَكُنوْا ِإَلى الَِّذيَف  ﴿ : في القرآف الكريـ االستعباد كما في قولو تعالى " ثـ "ومف دالالت    

َـّ اَل تُنَصُروفَ  ـُ النَّاُر َوَما َلُكـ مّْف ُدوِف الّمِو ِمْف َأْوِلَياء ُث :  ىنا "ثـ" فمعنى  . 5﴾َظَمُموْا َفَتَمسَُّك
. االستعباد ، ألف النصرة مف ا مستعبدة مع استيجاِبيـ العذاَب واقتضاِء حكمَتو لو 

َـّ ُينِكُروَنَيا ﴿ :ومنو أيضا ما جاء في قولو تعالى     الداللة :"   قاؿ 6﴾َيْعِرُفوَف ِنْعَمَت الّمِو ُث
عمى أف إنكارىـ أمر مستعبد بعد حصوؿ المعرفة ، ألف َحؽَّ مف عرَؼ النعمَة أْف يعترَؼ ال أف 

   7"ُينكر
 مرة أخرى وىي قولو  " ثـ "وفي اآلية الرابعة و الثمانيف مف سورة النحؿ  يقؼ عند دالالت    

ـْ ُيْسَتْعَتُبوفَ  ﴿ :تعالى  َـّ اَل ُيْؤَذُف ِلمَِّذيَف َكَفُروْا َواَل ُى  "   ومعنى8﴾َوَيْوـَ َنْبَعُث ِمف ُكؿّْ ُأمٍَّة َشِييدًا ُث
أنيـ ُيَمنَّْوف بعد شيادة األنبياء بما ىو أطـّ منيا ، وىو أنيـ ُيْمنُعوف الكبلـ فبل ُيؤذف ليـ  " "ثـ 

 9."في إلقاء معذرٍة و ال إدالٍء لحجة 
َخَمَقُكـ مّْف نَّْفٍس  ﴿ :لمتراخي في الحاؿ و المنزلة كما في قولو تعالى  " ثـ"ىذا و قد تستعمؿ   

َـّ َجَعَؿ ِمْنَيا َزْوَجَيا وما يعطيو  . " ثـ جعؿ منيا زوجيا ": ما وجو قولو :  فإف قمت 10﴾َواِحَدٍة ُث
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: مف معنى التراخي ؟ قمت ىما آيتاف  مف جممة اآليات التي عّددىا داال عمى وحدانيتو وُقدرتو 
تشعيُب ىذا الخمُؽ الفائت لمحصر مف نفس آدـ ، وخمؽ حواء مف َقِصيَريو ، إال أف أحداىما 

جعميا ا عادة مستمرة ، واألخرى لـ تجر بيا العادة ، ولـ تخمؽ أنثى غيُر حواء مف َقِصيَرْي 
 عمى اآلية األولى  " ثـ "رجؿ  فكانت أدخَؿ في كونيا آية ، وأجمَب لعجب السامع فعطفيا بػ 

لمداللة عمى ُمبايَنِتيا ليا فضبل و مزّية ، وتراخييا عنيا فيما يرجع إلى زيادة كونيا آية ، فيو 
 1.مف التراخي في الحاؿ و المنزلة ، ال مف التراخي في الوجود 

. َوَجَعْمُت َلُو َمااًل مَّْمُدوداً  . َذْرِني َوَمْف َخَمْقُت َوِحيدًا  ﴿:ولقد توقؼ طويبل عند قولو تعالى    
َـّ َيْطَمُع َأْف َأِزيدَ . َوَميَّدتُّ َلُو َتْمِييداً . َوَبِنيَف ُشُيوداً  . َسُأْرِىُقُو َصُعوداً . َكبلَّ ِإنَُّو َكاَف آِلَياِتَنا َعِنيداً . ُث
َـّ ُقِتَؿ َكْيَؼ َقدَّرَ . َفُقِتَؿ َكْيَؼ َقدَّرَ . ِإنَُّو َفكََّر َوَقدَّرَ  َـّ َنَظرَ . ُث َـّ َعَبَس َوَبَسرَ . ُث َـّ َأْدَبَر َواْسَتْكَبرَ . ُث . ُث

 عطؼ " ثـ نظر ":قاؿ الزمخشري  ؛ 2ِإْف َىَذا ِإالَّ َقْوُؿ اْلَبَشِر ﴾َفَقاَؿ ِإْف َىَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُيْؤَثُر ُ 
الداخمة في تكرير  [ثـ ]ما معنى : فإف قمت . اعتراض بينيما :  و الدعاء " فّكر وقدر "عمى 

ما معنى :  فإْف قمت [...]الدعاء ؟ قمت ، الداللُة عمى أف الَكّرة الثانية أبمُغ مف األولى 
المتوسطة بيف األفعاؿ التي بعدىا ؟ قمت الداللة عمى أّنو قد تأّنى في التأمؿ و تمّيؿ ، و كاف 

ـَ قيؿ : بيف األفعاؿ المتناسقة تراخ و َتَباعٌد  فإف قمت   بالفاء بعد عطؼ ما " فقاؿ إْف ىذا "فِم
ألف الكممة لما خطرت ببالو بعد الَتَطّمب لـ يتمالؾ أف نطؽ بيا مف غير :  ؟ قمت " ثـ "قبمو بػ 

ـْ يوّسط حرؼ العطؼ بيف الجممتيف قمت : َتَمبث ، فإْف قمت  ـَ ل ألف األخرى جرت مف : َفِم
  3"األولى مجرى التوكيد مف المؤكد 

َـّ انُظُروْا  ﴿:وقد وقؼ عند قولو تعالى  : بدل الفاء"  ثم  "استعمال  ُقْؿ ِسيُروْا ِفي اأَلْرِض ُث
  ثـ أنظروا" ، وبيف قولو " فانظر ": أي فرؽ بيف قولو : "  تساءؿ 4﴾َكْيَؼ َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذِّْبيفَ 

سيروا ألجؿ النظر  :  فكأنو قيؿ " فانظروا ": جعؿ النظر مسبَّبا عف السير في قولو :"  وأجاب "
إباحة السير في :  فمعناه  "  سيروا في األرض ثـ انظروا":وال تسيروا سير الغافميف ، و أما قولو

 ثـ" األرض لمتجارة وغيرىا مف المنافع ، و إيجاب النظر في آثار اليالكيف ، ونّبو عمى ذلؾ  بػ 
 .5" لتباعد ما بيف الواجب و المباح "
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ـْ َأالَّ تُْقِسُطوْا ِفي اْلَيَتاَمى َفانِكُحوْا َما  ﴿:ويتأمؿ قولو تعالى :استعمال الواو بدل أو  ْف ِخْفُت  َواِ 
الذي ُأطِمؽ لمناكح في الجمع ، أف :" فيتساءؿ ؛ 1 ﴾َطاَب َلُكـ مَّْف النَّْساء َمْثَنى َوُثبَلَث َوُرَباَع 

: فما معنى التكرير في مثنى و ثبلث ورباع ؟ قمت . يجمع بيف اثنتيف أو ثبلث أو أربع 
الخطاب لمجميع ، فوجب التكرير ليصيب كؿُّ ناكح يريد الجمع ما أراد مف العدد الذي أطمؽ لو، 

ػػػػ ألؼ درىـ ػػػ درىميف درىميف وثبلثة ثبلثة وأربعة  اقتسموا ىذا الماؿ وىو: كما تقوؿ لمجماعة 
ـَ جاء العطؼ بالواو دوف أو ؟ "   ثـ يتساءؿ أيضا 2"أربعة ، ولو أفردت لـ يكف لو معنى  ِلػ

اقتسموا ىذا الماؿ : كما جاء بالواو في المثاؿ الذي َحَذْوتو لؾ و لو ذىبت تقوؿ: وأجاب 
درىميف درىميف أو ثبلثة ثبلثة أو أربعة أربعة عممت أنو ال يسوغ ليـ أف يقتسموه إال عمى أحد 

وليس ليـ أف يجمعوا بينيا فيجعموا بعض القسـ عمى تثنية و بعضو عمى  أنواع ىذه القسمة
  3"تثميث وبعضو عمى تربيع ، و ذىب مع تجويز الجمع بيف أنواع القسمة الذي دّلت عميو الواو

ومف دالئؿ دّقة النظـ في القرآف ، استعماؿ الواو بدؿ الفاء إلفادة  : استعمال الواو بدل الفاء 
 َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد ﴿:معنى ال يمكف لمحرؼ األصمي أف ُيؤدَيو ومف ذلؾ ما جاء في قولو تعالى
َمَنا َعَمى َكِثيٍر مّْْف ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنيَف  يقوؿ  ؛ 4 ﴾َوُسَمْيَماَف ِعْممًا َوَقااَل اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َفضَّ

أليس ىذا موضع الفاء دوف الواو كقولؾ أعطيتو فشكر ومنعتو فصبر : فإف قمت : " الزمخشري
بمى ، ولمف عطفو بالواو إشعارا بأف ما قااله بعُض ما أحدث فييما إيتاُء العمـ وشيٌء : ؟ قمت 

ولقد آتيناىـ عمما فعمبل بو :  فأضمر ذلؾ ثـ عطؼ عميو التحميد ، كأّنو قاؿ  مف مواجبو  
  5 " وقاال الحمد  الذي فضمنا"وعمماه وعرفا حؽ النعمة فيو و الفضيمة 

 َفَممَّا َجاء ُسَمْيَماَف َقاَؿ  ﴿:وانظر الفرؽ في المعنى عند استعماؿ الواو أو الفاء في قولو تعالى   
ـْ َتْفَرُحوفَ    6﴾َأُتِمدُّوَنِف ِبَماٍؿ َفَما آَتاِنَي المَُّو َخْيٌر مّْمَّا آَتاُكـ َبْؿ َأنتـُ ِبَيِديَِّتُك

أُتمدني بماؿ و أنا ":ولتوضيح ذلؾ أعطى الزمخشري ىذا المثاؿ المشابو لمعنى اآلية تقوؿ    
إذا قمُتو بالواو ، فقد جعمُت "  ؟ والفرؽ "أتمدني بماؿ فأنا أغنى منؾ" :  ؟ وتقوؿ "أغنى منؾ

ذا قمُتو بالفاء  ُمَخاَطِبي عالما بزيادتي عميو في الغنى و اليسار وىو مع ذلؾ يمدني بالماؿ ،وا 
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فقد جعمُتو ممف خفيت عميو حالي ، فأنا أخبره الساعة بما ال أحتاج معو إلى إمداده ، كأني 
 1."أقوؿ لو أنكر عميؾ ما فعمت فإني غني عنو 

سماىا بعض العمماء واو الثمانية أما الزمخشري فأعطاىا داللة  : (الثمانية )استعمال واو 
ـْ ﴿: أخرى في توقفو عند قولو تعالى ـْ َكْمُبُي ـْ َوَيُقوُلوَف َخْمَسٌة َساِدُسُي ـْ َكْمُبُي  َسَيُقوُلوَف َثبَلَثٌة رَّاِبُعُي

ـْ ِإالَّ َقِميٌؿ  ـُ ِبِعدَِّتِيـ مَّا َيْعَمُمُي ـْ ُقؿ رَّبّْي َأْعَم ـْ َكْمُبُي  ؛فبعد أف 2﴾َرْجمًا ِباْلَغْيِب َوَيُقوُلوَف َسْبَعٌة َوثَاِمُنُي
ـَ دخمت عمييا دوف األولييف ؟ :" تساءؿ كعادتو  " ما ىذه الواو الداخمة عمى الجممة الثالثة وِل

ىي الواو التي تدخؿ عمى الجممة الواقعة صفة لمنكرة ، كما تدخؿ عمى الواقعة حاال : " وأجاب
 [...]جاءني رجؿ ومعو آخر ، ومررت بزيد وفي يده سيؼ : عف المعرفة في نحو قولؾ 

تأكيد لصوؽ الصفة بالموصوؼ ، و الداللة عمى أف اتصافو بيا أمر ثابت مستقر ، : وفائدتيا 
سبعة و ثامنيـ كمبيـ ، قالوه عف ثبات عمـ : وىذه الواو ىي التي آذنت بأف الذيف قالوا 

وطمأنينة نفس ، ولـ يرجموا بالظف كما غيرىـ ، و الدليؿ عميو أف ا سبحانو أتبع القوليف 
ـْ ِإالَّ َقِميٌؿ  ﴿ : وأتبع القوؿ الثالث قولو ﴾َرْجمًا ِباْلَغْيبِ ﴿ :األوليف قولو           3"﴾مَّا َيْعَمُمُي

: اآلية  مف" وفي سبيؿ ا "وتوّقؼ الزمخشري عند قولو تعالى :" الالم " بدل  " في"استعمال 
َقاِب َواْلَغاِرِميَف َوِفي ﴿ ـْ َوِفي الرّْ َدَقاُت ِلْمُفَقَراء َواْلَمَساِكيِف َواْلَعاِمِميَف َعَمْيَيا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُموُبُي  ِإنََّما الصَّ

ـَ عدؿ عف البلـ :فإف قمت:  قائبل  4﴾َسِبيِؿ الّمِو َواْبِف السَِّبيِؿ َفِريَضًة مَّْف الّمِو َوالّمُو َعِميـٌ َحِكيـٌ  ِلػ
لئليذاف بأنيا أرسخ في استحقاؽ التصّدؽ عمييـ : "  في األربعة األخيرة و الجواب " في "إلى 

لموعاء فنبَّو عمى أنيـ أحقاء بأف ُتوضع فييـ الصدقات و ُيجعموا  [في]ممف سبؽ ذكره، ألّف 
َمظّنة ليا وَمَصّباو ذلؾ ِلػما في فّؾ الّرقاب مف الكتابة أو الّرؽ أو األسر ، وفي فؾ الغارميف 

مف الغـر مف التخميص واإلنقاذ ، و لجميع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بيف الفقر 
 في "في " و كذلؾ ابف السبيؿ جامٌع بيف الفقر و الغربة عف األىؿ و الماؿ وتكرير  والعبادة 

 5." فيو فضؿ ترجيح ليذيف عمى الرقاب و الغارميف ﴾َوِفي َسِبيِؿ الّمِو َواْبِف السَِّبيؿِ ﴿: قولو 
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ـْ ﴿:قاؿ الزمخشري في معنى قولو تعالى :"من" بدل"في" استعمال ـْ ِفيَيا َواْكُسوُى  ، 1 ﴾  َواْرُزُقوُى
واجعموىا مكانا لرزقيـ بأف َتّتِجروا فييا وتترّبحوا  حتى تكوف نفقُتيـ مف األرباح ال مف صمب "

  ." في " إلى " مف" ومف أجؿ ىذا المعنى عدؿ عف استعماؿ 2"الماؿ فبل يأكميا اإلنفاؽ 
ـُ الَِّذيَف ُيْؤُذوَف النَِّبيَّ َوِيُقوُلوَف ُىَو ُأُذفٌ :في قولو تعالى  :استعمال الباء والالم  ُقْؿ ُأُذُف    ﴿َوِمْنُي

ـْ  ـْ َوالَِّذيَف ُيْؤُذوَف َرُسوَؿ الّمِو َلُي ـْ ُيْؤِمُف ِبالّمِو َوُيْؤِمُف ِلْمُمْؤِمِنيَف َوَرْحَمٌة لّْمَِّذيَف آَمُنوْا ِمنُك َخْيٍر لَُّك
ألنو ُقِصَد : " سبب التعدية بالباء مرة و بالبلـ أخرى كما قاؿ الزمخشري   و3﴾َعَذاٌب َأِليـٌ 

التصديُؽ با الذي ىو نقيض الكفر بو ، فُعدَّْي بالباء ، و ُقِصَد السماُع مف المؤمنيف ، و أف 
َوَما ﴿ :ُيسّمـ ليـ ما يقولونو و ُيصّدقو ، لكونيـ صادقيف عنده ، فُعّدي بالبلـ ، أال ترى إلى قولو

يٌَّة مّْف َقْوِموِ  ﴿ ونحو 4﴾َأنَت ِبُمْؤِمٍف لَّْنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقيَف  َقاُلوا  ﴿ ، 5﴾َفَما آَمَف ِلُموَسى ِإالَّ ُذرّْ
ـْ َلُو َقْبَؿ َأْف آَذَف َلُكـْ  ﴿ 6﴾َأُنْؤِمُف َلَؾ َواتََّبَعَؾ اأْلَْرَذُلوفَ   8 " .7﴾َقاَؿ آَمنُت

قد يعدى الفعؿ بحرؼ ليس لو في األصؿ و َيحّؿ حرٌؼ مكاَف  : " عمى "استعمال الالم بدل 
: حرؼ ليدؿ داللة أخرى ُتصّور المشيد و تنقمو نقبل صحيحا دقيقا كما في قولو تعالى

ـْ ُخُشوعًا ﴿ وَف ِلؤَلْذَقاِف َيْبُكوَف َوَيِزيُدُى  السقوط عمى الوجو ، و إنما " الخرور "ومعنى ."9 ﴾َوَيِخرُّ
: ذكر الذقف وىو مجمع المحييف ألف الساجَد أوُؿ ما يمقى بو األرَض مف وجيو الذقف فإْف قمت 

 ، فما معنى البلـ في  "خّر عمى وجيو وعمى ذقنو " : حرؼ االستعبلء ظاىر المعنى إذا قمت 
جعؿ ذقنو ووجيو لمخرور واختصو بو ، ألف البلـ : معناه : قمت "  خّرَ  لذقنو و لوجيو "

  10" لبلختصاص

                                                 
 5النساء  1
  20/ 2الكشاؼ ،   2
 61التوبة  3
 17يوسؼ  4
 83يونس  5
 111الشعراء  6
 71 طو 7
 62/ 3 ،   الكشاؼ 8
 109اإلسراء  9

 560- 559/ 3الكشاؼ ،   10



205 

 

ـْ َتَر َأفَّ المََّو ُيوِلُج المَّْيَؿ ِفي النََّياِر َوُيوِلُج  ﴿:وتوقؼ عند قولو   :" إلى " و "الالم "استعمال   َأَل
َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكؿّّ َيْجِري ِإَلى َأَجٍؿ مَُّسمِّى ليميز بيف استعماؿ البلـ ؛  1﴾النََّياَر ِفي المَّْيِؿ َوَسخَّ

أىو مف : يجري إلى أجؿ ُمسّمى ، ويجري ألجؿ ُمسّمى :فإف قمت "  : قاؿ" إلى "واستعماؿ 
كبل وال يسمؾ ىذه الطريقة إال بميد الطبع ضيؽ الَعَطف ولكف المعنييف : تعاقب الحرفيف ؟ قمت 

ألف قولؾ يجري إلى : ، أعني االنتياء واالختصاص كؿُّ واحٍد منيما مبلئـ لصحة الغرض 
تريد يجري إلدراؾ أجؿ : يجري ألجؿ مسمى : معناه يبمغو وينتيي إليو وقولؾ: أجؿ مسمى 

 2" مسمى ، تجعؿ الجري مختصا بإدراؾ أجؿ ُمسمى 
 بغير فاء 3 ﴾َحتَّى ِإَذا َرِكَبا ِفي السَِّفيَنِة َخَرَقَيا َقاَؿ َأَخَرْقَتَيا  ﴿ :قاؿ تعالى  :استعمال الفاء 

جعؿ خرقيا جزاء الشرط ، وجعؿ قتمو :"  والفرؽ كما قاؿ  ؛ بالفاء4﴾وَحتَّى ِإَذا َلِقَيا ُغبَلمًا َفَقَتَموُ ﴿
ألف خرؽ السفينة "وقد خولؼ بينيما  " " قاؿ أقتمت ": و الجزاء  مف جممة الشرط معطوفا عميو

  5"لـ يتعقب الركوب ، و قد تعقب القتؿ لقاء الغبلـ 
  إّف الباء ىي 6﴾َتالمَِّو أَلَِكيَدفَّ َأْصَناَمُكـ ﴿ :قاؿ تعالى  : استعمال التاء و الباء في القسم

بدؿ مف الواو المبدلة منيا ؛ و أّف التاء فييا زيادة معنى وىو التعجب ، : األصؿ ، و التاء 
كأّنو تعجب مف َتسيُّؿ الكيد عمى يديو و تأتّيو،ألّف ذلؾ كاف أمرا مقنوطا منو لصعوبتو وتعذُّره ، 

        ولعمري إّف مثمو صعب متعّذر في كّؿ زماف ، خصوصا في زمف نمروذ عمى عتوه 
 7." واستكباره وقوة سمطانو وتيالكو عمى نصرة دينو 

ـَ قيؿ" .8﴾َيْوـَ َتَرْوَنَيا َتْذَىُؿ ُكؿُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعتْ ﴿ :قاؿ تعالى :داللة تاء التأنيث  : فِم
المرضعة التي ىي في حاؿ اإلرضاع : "والجواب كما قاؿ الزمخشري  "مرضع" دوف"مرضعة"

ُمْمِقَمًة ثدَييا الصبيَّ و الُمرِضُع التي شأُنيا أْف ترضع و إْف لـ تباشر اإلرضاع في حاؿ وصفيا 

                                                 
 29لقماف  1
 22/ 5الكشاؼ ،   2
 71 الكيؼ 3
 74الكيؼ  4
 601/ 3الكشاؼ ،   5
 57 األنبياء 6
  151/ 4الكشاؼ ،   7
 2 الحج 8
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مرضعة ليدؿ عمى أف ذلؾ اليوؿ إذا فوجئت بو ىذه و قد ألقمت الرضيَع ثدَييا ، : بو ، فقيؿ 
  1"نزعتو عف فيو لما يمحقيا مف الّدىشة 

 " في "  بدؿ  " عمى "ومف أمثمة االختيار بيف المفردات اختيار : " في " بدل " عمى "استعمال 
بِّْيـْ   ﴿:في قولو  ومعنى االستعبلء في :"  ويعمؿ الزمخشري ذلؾ بقولو 2﴾ُأْولَػِئَؾ َعَمى ُىًدى مّْف رَّ

  3" مثٌؿ لتمكنيـ مف اليدى واستقرارىـ عميو وتمسكيـ بو"عمى ىدى "قولو 
َقاُلوا َفْأُتوا ِبِو َعَمى َأْعُيِف النَّاِس ﴿:  في قولو " عمى "ومعنى االستعبلء في  :"عمى "من دالالت 

ـْ َيْشَيُدوفَ  ىو وارد عمى طريؽ المثؿ ، أي َيْثُبُت إتياُنو في األعيف ويتمّكف :" كما قاؿ  4﴾َلَعمَُّي
 5."فييا ثبات الراكب عمى المركوب و تمّكَنو منو 

ـْ َلَعَمى ُىًدى َأْو ِفي َضبَلٍؿ مُِّبيٍف  ﴿:في قولو تعالىو :"في"  و"عمى"استعمال  نَّا َأْو ِإيَّاُك  ؛ 6﴾ َواِ 
"  :ثـ قاؿ "  كيؼ خولؼ بيف حرفي الجر الداخميف عمى الحؽ و الضبلؿ ؟ ":قاؿ الزمخشري 

ألف صاحب الحؽ كأنو مستعؿ عمى فرس جواد يركضو حيث شاء ، والضاؿ كأنو منغمس في 
  7"ظبلـ مرتبؾ فيو ال يدري أيف يتوّجو 

ـْ َصاِرِميَف  ﴿:قاؿ تعالى   :"إلى" بدل " عمى " استعمال  ـْ ِإف ُكنُت  8 ﴾ أف اْغُدوا َعَمى َحْرِثُك
لما :  ؟ قمت " عمى "اغدوا عمى حرثكـ   وما معنى : عبلـَ ِقيؿ : فإْف قمت :" قاؿ رحمو ا

غدا عمييـ العدو ويحوز أْف : كاف ُغُدوِّا عميو كما تقوؿ : ويقطعوه  كاف الغدو إليو ليصرموه
فأْقِبموا عمى حرثكـ : ُيغدى عميو بالجفنة و ُيراح ، أي :   كقوليـ  ُيَضّمَف الغدو معنى اإلقباؿ 

 9."باكريف 

                                                 
 4/174الكشاؼ  ،   1
 5البقرة  2
 159/ 1الكشاؼ ،  3
 61األنبياء  4
 164/ 4الكشاؼ ،   5
 24سبأ  6
  122/ 5،   الكشاؼ 7
 22القمـ  8
 186/ 6الكشاؼ ،   9
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خــــــاتــــــــــــمــــة                                         
 في دالئؿ اإلعجاز وتطبيقاتيا في تفسير الكشاؼ مباحثيا بعد وقوفنا عمى نظرية النظـ و  

 :المالحظات و االستنتاجات اآلتية توصمنا إلى 
. التفكير في النظـ و دالالتو المختمفة أمر سبؽ قضية التفكير في اإلعجاز  -1
نزوؿ القرآف و التفكير في قضية اإلعجاز زادت التفكير في النظـ دفعا ليصؿ في النياية إلى  -2

 .درجة التنظير 
إال أنيا لـ تكف بالوضوح الذي أوصميا إليو ،سبقت الجرجاني جيود في قضية النظـ -3

فمـ تكف عند العرب نظرية متكاممة واضحة حوؿ ،الجرجاني في ما بعد في كتابو دالئؿ اإلعجاز
نما مثميا مثؿ أي فكرة تبدأ بسيطة صغيرة ساذجة ثـ تنمو شيئا فشيئا و تترعرع إلى أف ، النظـ  وا 

 .تصؿ إلى درجة اكتماؿ أو تكاد
إّف تطبيقات الجرجاني و الزمخشري عمى النص األدبي الشعري أو القرآني لـ تقـ عمى قاعدٍة  -4

ثابتٍة يمكف االحتكاـ إلييا دائما ، بؿ كثيرا ما كانت تقـو عمى الذوؽ وىو ما يجعؿ اآلراء 
 .    والتأويالت تختمؼ حوؿ األثر الواحد وقد تتبايف تباينا كبيرا 

انطالقا مف مباحث الجرجاني التي تناوليا في دالئؿ اإلعجاز توصؿ البحث إلى أف بعض  -5
الجمؿ ينبغي التفكير في نوعيا فإذا كاف مف الػُمسمَّـ بو أف الجمؿ نوعاف فعمية واسمية و إذا 

 جممة فعمية باتفاؽ فإف "طمع البدر"  جممة اسمية باتفاؽ و جممة "البدر طالع " كانت الجممة 
لـ يحدث حوليا اتفاؽ بيف المحدثيف و القدامى فقد اعتبرىا األقدموف اسمية "  البدر طمع "جممة 

غالبا و اعتبرىا بعض المحدثيف فعمية مطمقا ، إلى أف ىذا البحث يرى أنيا تكوف فعمية حينا 
وتكوف اسمية حينا آخر عمى حسب نية المتكمـ وما َشْكُؿ الجممة إال الجانب المػَُظَيُر لما يدور 
بخمد اإلنساف و َيْيُجُس في ضميره لذا تجب مراعاة نّية المتكمـ في تحديد نوع ىذا الصنؼ مف 

 .الجمؿ بالنظر إلى سياؽ ىذا الكالـ و المقاـ الذي يقاؿ فيو 
يرى ىذا البحث أنو بالرغـ مف الوسائؿ الكثيرة التي أبدعيا اإلنساف مف أجؿ إيصاؿ نواياه  -6

إلى اآلخر سماعا أو كتابة  مف حركات و تقديـ و تأخير و تنكير و تعريؼ ومف إحداث 
لعالمات في الكتابة كالتعجب و االستفياـ و االعتراض والتنصيص و التوقؼ إاّل أّف الخطاَب ػػػػػػػ 

و المكتوب منو خاصة ػػػػػػ مازاؿ في حاجة إلى إحداث عالمات أخرى تصّور نوايا اإلنساف 
 .وتحدد مقاصده 
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 في كؿ مبحث مف مباحث  بحثا عف الوجوه و الفروؽ دالئؿ اإلعجاز كتابوبعد دراسة  -7
 أف الموضوع الواحد متناثر في عدة أماكف مف الكتاب و بدا لي أف الكتاب لـ وجدت النظـ ،

يصمنا كما وضعو صاحبو و إنما حدث فيو نوع مف الخمط بفعؿ ظروؼ مرَّ بيا، وما يدؿ عمى 
:  ىذا الخمط جممة مف المؤشرات نذكرىا كما يأتي 

  عقمية الجرجاني عقمية ممنيجة منظمة ال يكاد يفرغ مف قضية حتى يدخؿ في أخرى في 
شيد لو بذلؾ بداية الكتاب ، حيث جاء فيو حديث عف تسيولة و يسر و منطقية عجيبة 

اإلعجاز وىو الغاية ، ثـ حديث عف فضؿ العمـ ثـ حديث عف الشعر ثـ حديث عف أىمية عمـ 
النحو وكميا و سائؿ سيستخدميا لموصوؿ إلى اليدؼ و الغاية المنشودة لمتدليؿ عمى إعجاز 

 الذي اإلرباؾوعقمية منظمة بيذا الشكؿ ال يمكف في اعتقادي أف تنتج ىذا . القرآف الكريـ
. نالحظو في ىذا الكتاب 

  الطريقة المنظمة المرتبة التي جاء بيا كتابو اآلخر أسرار البالغة. 
  عدـ و جود حديث عف الفروؽ بيف وجوه الشرط بالّرغـ مف أنَّو ذكر أّف معرفتيا مف األمور

اليامة عمما بأّنو عّرج عمى كؿ الوجوه التي تحدث عنيا في ذلؾ النص الذي انطمؽ منو ، ذلؾ 
النص التي قاؿ عنو عبد القادر حسيف أنو نص خطير ، وقد ذكرنا ىذا في حينو مف الفصؿ 
 .األوؿ ،و عدـ ذكره ليذا الوجو مف الوجوه يجعمنا نعتقد أف ىذا الفصؿ مف الكتاب قد ضاع 

 ، فبعد أف يالحظ أف الكتاب " مالحظة أوردىا المحقؽ ياسيف األيوبي أكدت لنا بعض الشكوؾ
ىكذا ورد في نياية الطبعة المصرية :"  كتب في األسفؿ العبارة اآلتية" ثـ الكتاب "انتيى بقولو 

ومف المستغرب أف ينيي الجرجاني أكرمو ا في الدار اآلخرة كتابو مف غير .المعتمدة لدينا 
شكر  و حمده واستغفاره وىو الذي ما كاف ينيي فصال أو فقرة ، أو رأيا نقديا في أدعياء 

المعرفة في عصره ، إال بحمد ا واالستعاذة بو مف حماقتيـ ، وغفمتيـ وقّمة ذوقيـ ،ونفاذىـ 
 1"إلى حقائؽ األشياء طالبا منو تعالى العصمة مف الزلؿ والتوفيؽ لمصواب 

  ج"بعد ىذا يأتي في المحطوطة "جاء في النسخة المحققة مف طرؼ محمود شاكر المالحظة "
 مف 352:  وىو يقع فييا مف ص 641: إلى آخر رقـ 634:الفصؿ التي تقدـ ،مف أوؿ رقـ 

  : كتب يقوؿ 571وفي الصفحة .   2 653   منيا قبؿ الرقـ356المخطوطة إلى أوسط ص 

                                                 
 508: األيوبي ، ص  : حالدالئؿ ، ت 1
  .559: محمود شاكر ، مكتبة الخانجي  القاىرة ، د ط ، د ت ، ص  : ح الدالئؿ ، ت2
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 المدخؿ في دالئؿ " الفصؿ الذي وضعناه في أوؿ الكتاب وىو "ج"بعد ىذا في المخطوط "
   .1 أي إمالء الشيخ عمى طالبو"اإلعجاز مف إمالئو 

. وىذا التذبذب يقوي الزعـ بأنو وقع خمٌط بيف بعض الفصوؿ وضياٌع ألخرى
وفي األخير نسجؿ مالحظة ذكرىا محمود شاكر في مقدمة تحقيقو إذ الحظ أف الجرجاني     

في دالئؿ اإلعجاز  يشف ىجوما الذعا عمى شخص ما بذكر أقوالو و الرَّد عميو مف غير أف 
يذكر اسمو ولـ يتبيف لو مف ىو حتى ُطِبَع كتاب المغنى لمقاضي عبد الجبار المعتزلي ووجد 

فيو تمؾ األقواؿ التي كاف يجيؿ صاحبيا فعمـ أنَّو المقصوُد بذلؾ اليجـو العنيؼ مف عبد 
 ألؼ لمرد عمى القاضي عبد الجبار ومف يرى " دالئؿ اإلعجاز " ونستنتج مف ذلؾ أف 2القاىر 

.  رأيو في قضية اإلعجاز 
إف الذي يتتبع ما جاء بو الزمخشري يصؿ إلى قناعٍة أف الرجؿ أراد أف يتـ ما بدأه - 8 

. الجرجاني ، و أف ينقؿ ما بدأه أستاذه مف طور التنظير إلى طور التطبيؽ عمى النص القرآني 
 وقد أشار إلى الجرجاني ُمِبينا عف إعجابو و تقديره لو ، معترفا بإمامتو في تفسيره الكشاؼ 

 :وقد ممح عبد القاىر في قولو لبعض مف يأخذ عنو :" بقولو 
ما شئت مف زىزىة و الػػػػػػفتى         بمصقال باد يسقي الزروع                     

ذا كاف تتممذ الزمخشري عمى الجرجاني ال ينقص مف قدره شيئا     و إف كانت مكانة ، وا 
فإف اإلضافات التي أضافيا الزمخشري عمى ما قاؿ ، الزمخشري ال يمكف أف يشكؾ فييا أحد 

الجرجاني قميمة إذا قورنت بشساعة النص القرآني مقارنة بالنماذج التي قدميا الجرجاني لشرح 
. نظريتو 

:  ويرى البحث أف اإلضافات التي أضافيا الزمخشري كانت محدودة  في مواضع نذكر منيا    
إضافتو لصور القصر المختمفة صيغَة تقدـ الجار و المجرور بالرغـ أف نواة ذلؾ موجودة  -1

 .في صور التقديـ التي ذكرىا الجرجاني قبمو 
وقد كاد أف ال . ما َضّمَنو الزمخشري تفسيره مف دقائؽ المعاني اإلضافية لمصيغ المختمفة  -2

ـُ اْلُمْفِسُدوَف ﴿: يترؾ أداة دوف الوقوؼ عندىا ومنو ما جاء في تفسيره آلية البقرة  ـْ ُى  َأال ِإنَُّي
أال مركبة مف ىمزة االستفياـ وحرؼ النفي ال عطاء معنى التنبيو : " ﴾ يقوؿ َولَػِكف الَّ َيْشُعُروفَ 

 ." عمى النفي أفاد تحقيقا عمى تحقؽ ما بعدىا  و االستفياـ إذا دخؿ 
                                                 

  .571: السابؽ  ،ص 1
 .ينظر مقدمة تحقيؽ دالئؿ اإلعجاز لمحمود شاكر، مكتبة الخانجي بالقاىرة ، د ط ، د ت  2
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حديثو عمى نياية اآليات المتشابية و االختالؼ في التعبير في اآليات المتشابية كذلؾ   -3
 . ودالالتو 

و لعؿ أىـ أمر فاؽ فيو أستاذه ىو النظر في المفردات وىو ما أفردنا لو مبحثا خاصا في  -4
 .الفصؿ الثالث مف ىذا البحث 

ما عدا ىذا ال نجد ذلؾ التحميؿ العميؽ الموّسع لمنصوص في الكشاؼ كما وجدناىا في    
دالئؿ اإلعجاز لمجرجاني  فتطبيقات الزمخشري كانت مختصرة كثيرا إذا قورنت بما وجدناه عند 
الجرجاني وربما طبيعة العمؿ عند الرجميف قد اقتضت ذلؾ ، و لو سار الزمخشري في كشافو 

. سير الجرجاني في دالئمو لتجاوز حجـ الكشاؼ حجمو الحالي بكثير 
والمالحظة األخرى التي تنبغي اإلشارة إلييا أف ميمة الجرجاني كانت أصعب فالجرجاني تأمؿ 
نصوصا كثيرة مختمفة و في مواضع كثيرة جمع أشتاتيا وقّمب كؿ أمر فييا عمى جميع األوجو 
الممكنة التي حواىا كالـ العرب ، بينما مادة التحميؿ جاىزة متوفرة عند الزمخشري لـ يبذؿ في 

صنيع الجرجاني بصنيع الزمخشري يجد األوؿ قد رسـ والذي يقارن الحصوؿ  عمييا جيدا ، 
الخطة و أعد المثاؿ وبيف الطريؽ ، و يجد الثاني قد تولى التنفيذ حيث تتبع القرآف آية آية 

ليوضح ما عناه الجرجاني بالنظـ القرآني؛ وقد رزؽ الزمخشري صدؽ النظرة و لطافة الحس 
لكف الجرجاني قد رزؽ سالسة في التعبير، و استرساال في التوجيو لـ يستطع الزمخشري كثيرا 

- منو ، واف كاف الجرجاني قد اعتمد عمى البسط و التفصيؿ ، و اعتمد الثاني عمى اإليجاز 
إال أف الزمخشري حاوؿ البسط في بعض المواضع - وىذا ما اقتضتو طبيعة العمميف المختمفة 
  .مف الكشاؼ إال أنو لـ يبمغ شاو صاحبو

و الحقيقة أف الزمخشري كما ظير لنا ػػػػ عمى عظمتو ػػػػػػ إذا قورف بالجرجاني كاف تمميذا مقمِّدا ال 
 وعرؼ "دالئؿ اإلعجاز " أستاذا مبدعا و مجتيدا مجددا ،  و ال يدرؾ ىذه الحقيقة إال مف قرأ  

فالزمخشري ال تظير عظمتو  إال بعيدا عف الجرجاني فإذا ما  طريقة الجرجاني في التفكير ،
. قّربتيما مف بعضيما ظير لؾ الزمخشري في صورة التمميذ ال في صورة األستاذ 
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 فهرس اآليات

 الصفحة رقمها اآلية السورة

  الفاتحة

 171 - 127 1 اْلَحْمُد لّلِه َربٍّ اْلَعاَلِميَف 

يَّياَؾ َ ْسَتِعيفُ    179 – 165 5 ِ يَّياَؾ َ ْعُ ُد َواِِإ

الٍّيَف  ـْ َواَل الضَّي ـْ َغيِر الَمغُضوِب َعَليِه  189 7 ِصَراَط الَّيِذيَف َأ َعمَت َعَليِه

  ال قرة 

 1-2 .َذِلَؾ اْلِ َتاُب اَل َرْيَب ِ يِه ُ دًد  لٍّْلُمتَّيِقيفَ . الـ
166-126 
191-177 

ـْ ُي ِفُقوفَ  ا َرَزْقَ اُ   177-191  3 الَّيِذيَف ُيْ ِمُ وَف ِ اْلَغْيِب َوُيِقيُموَف الصَّي َة َوِممَّي

 193 4 َوالَّيِذيَف ُيْ ِمُ وَف ِ َما ُأْ ِزَؿ ِ َلْيَؾ َوَما ُأْ ِزَؿ ِمْف َقْ ِلؾَ 

ـُ اْلُمْفِلُحوفَ  ـَِؾ ُ  ـْ َوُأْولَػ ـَِؾ َعَل  ُ دًد  مٍّف رَّي ٍِّه  5 ُ أْولَػ
188- 179 

206 
ـْ اَل ُيْ ِمُ وَف   ـْ تُْ ِذْرُ  ـْ َل ـْ َأ ـْ َأَأْ َذْرَتُه  116 - 158  6 ِ فَّي الَّيِذيَف َ َفُروا َسَواٌء َعَلْيِه

ـْ َعَذاٌب  ـْ ِغَشاَوٌة  َوَلُه ـْ َوَعَل  َأْ َصاِرِ  ـْ َوَعَل  َسْمِعِه ـَ اللَّيُه َعَل  ُقُلوِ ِه َخَت
 َعِظيـٌ 

7 173-116 

 181 8 َوِمَف ال َّياِس َمف َيُقوُؿ  َم َّيا ِ الّلِه َوِ اْلَيْوـِ اآلِخِر َوَما ُ ـ ِ ُمْ ِمِ يفَ 

ـْ اَل تُْفِسُدوا ِ ي اْْلَْرِض َقاُلوا ِ  َّيَما َ ْحُف ُمْصِلُحوَف   َذا ِقيَؿ َلُه  11 َواِِإ
118 - 139 
186 - 193 

ـُ اْلُمْفِسُدوَف َوَلِ ْف اَل َيْشُعُروفَ  ـْ ُ   193 - 139- 118 12 َأاَل ِ  َّيُه

ـْ  ـْ َ ِمُ وا َ َما َ َمَف ال َّياُس َقاُلوا َأُ ْ ِمُف َ َما َ َمَف السَُّفَهاُء َأاَل ِ  َّيُه َذا ِقيَؿ َلُه َواِِإ
ـُ السَُّفَهاُء َوَلِ ْف اَل َيْعَلُموفَ   ُ 

13 92 - 119 

ـْ ِ  َّيَما  ـْ َقاُلوا ِ  َّيا َمَعُ  َذا َخَلْوا ِ َل  َشَياِطيِ ِه َذا َلُقوا الَّيِذيَف َ َمُ وا َقاُلوا َ َم َّيا َواِِإ َواِِإ
 َ ْحُف ُمْسَتْهِزـُوفَ 

14 
67 - 118-

119 -137 -
160 

ـْ َيْعَمُهوفَ  ـْ ِ ي ُطْغَياِ ِه ـْ َوَيُمدُُّ   106 - 118-160 15 اللَّيُه َيْسَتْهِزُ  ِ ِه

 160 16 َ َما َرِ َحت تٍَّ اَرُتُهـْ 

ْثِلِه َواْدُعوْا  ْلَ ا َعَل  َعْ ِدَ ا َ ْأُتوْا ِ ُسوَرٍة مٍّف مٍّ ا َ زَّي ـْ ِ ي َرْيٍب مٍّمَّي ف ُ  ُت َواِِإ
ـْ َصاِدِقيفَ   .ُشَهَداءُ ـ مٍّف ُدوِف الّلِه ِ ْف ُ ْ ُت

23 198 

ـْ َتْفَعُلوْا َوَلف َتْفَعُلوْا َ اتَّيُقوْا ال َّياَر الَّيِتي َوُقوُدَ ا ال َّياُس َواْلِحَ اَرُة   198 - 172 24 َ ِإف لَّي

ـْ َ  َّياٍت َتْ ِر  ِمف َتْحِتَها اَْلْ َهارُ  - 172 - 93 25 َأفَّي َلُه
173  
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  ال قرة 

ـْ ِلَ ْعٍض َعُدوّ    145 - 106 36 َوُقْلَ ا اْ ِ ُطوا َ ْعُضُ 

ا اَل َتْ ِز  َ ْفٌس َعْف َ ْفٍس َشْيًـدا  93 48 َواتَّيُقوا َيْومًد
ـْ  ـْ ُسَوَء اْلَعَذاِب ُيَذ ٍُّحوَف َأْ َ اءُ  ْف  ِؿ ِ ْرَعْوَف َيُسوُموَ ُ  ْيَ اُ ـ مٍّ ْذ َ  َّي َواِِإ

 َوَيْسَتْحُيوَف ِ َساءُ ـْ 
49 126 - 179 

ـْ َ َأ َزْلَ ا َعَل  الَّيِذيَف َظَلُموْا ِرْ زًدا ِمَف  َ َ دَّيَؿ الَّيِذيَف َظَلُموْا َقْوالًد َغْيَر الَّيِذ  ِقيَؿ َلُه
 السَّيَماِء ِ َما َ اُ وا َيْفُسُقوفَ 

59 189 

 143 71 َ َذَ ُحوَ ا َوَما َ اُدوا َيْفَعُلوفَ 
ـْ ِ يَها  ـَِؾ َأْصَحاُب  ال َّياِر ُ  َ َل  َمف َ َسَب َسيٍّـَةًد َوَأَحاَطْت ِ ِه َخِطيػـَُتُه َ ُأْولَػ

 َخاِلُدوفَ 
81 157 

ـْ َوَ ِريقاًد َتْقُتُلوفَ   194 87  َ َفِريقاًد َ ذَّيْ ُت
ـُ الدَّياُر اآْلَِخَرُة ِعْ َد اللَّيِه َخاِلَصةًد ِمْف ُدوِف ال َّياِس َ َتَم َّيُوا  ُقْؿ ِ ْف َ اَ ْت َلُ 

ـْ َصاِدِقيَف    اْلَمْوَت ِ ْف ُ ْ ُت
94 99 

ـْ َواللَّيُه َعِليـٌ ِ الظَّياِلِميَف   99 95 َوَلْف َيَتَم َّيْوُه َأَ دًدا ِ َما َقدَّيَمْت َأْيِديِه
ـْ َلْو ُيَعمَّيُر  ـْ َأْحَرَص ال َّياِس َعَل  َحَياٍة َوِمَف الَّيِذيَف َأْشَرُ وا َيَودُّ َأَحُدُ  َوَلَتِ َد َّيُه
َر َواللَّيُه َ ِصيٌر ِ َما َيْعَمُلوفَ   َأْلَؼ َسَ ٍة َوَما ُ َو ِ ُمَزْحِزِحِه ِمَف اْلَعَذاِب َأْف  ُيَعمَّي

96 98-99   -107 
-174 

ـْ اَل َيْعَلُموفَ  ـْ َ َأ َّيُه  106 101 َ َ َذ َ ِريٌؽ ِمَف الَّيِذيَف ُأوُتوا اْلِ َتاَب ِ َتاَب اللَّيِه َوَراَء ُظُهوِرِ 
ـَ ُمَصلًّ  َوَعِهْدَ ا  ْذ َ َعْلَ ا اْلَ ْيَت َمثَاَ ةًد ِلل َّياِس َوَأْم ًدا َواتَّيِخُذوا ِمْف َمَقاـِ ِ ْ َراِ ي َواِِإ

ْسَماِعيَؿ َأْف َطهٍَّرا َ ْيِتَي ِللطَّياـِِفيَف َواْلَعاِ ِفيَف َوالرُّ َّيِ  السُُّ ودِ  ـَ َواِِإ  54 125 ِ َل  ِ ْ َراِ ي

ـُ َربٍّ اْ َعْؿ َ َذا َ َلدًدا َ ِم ًدا َواْرُزْؽ َأْ َلُه ِمَف الثَّيَمَراِت َمْف َ َمَف  ْذ َقاَؿ ِ ْ َراِ ي َواِِإ
َّـي َأْضَطرُُّه ِ َل  َعَذاِب  ـْ ِ اللَّيِه َواْلَيْوـِ اآْلَِخِر َقاَؿ َوَمْف َ َفَر َ ُأَمتٍُّعُه َقِلي ًد ُث ِمْ ُه

 ال َّياِر َوِ ـَْس اْلَمِصيُر  
126 54 - 55 - 58 

ـُ اْلَقَواِعَد ِمَف اْلَ ْيتِ  ْذ َيْرَ ُ  ِ ْ َراِ ي  161 127 َواِِإ

ـَ َحِ يفًدا    54 135 َوَقاُلوا ُ وُ وا ُ ودًدا َأْو َ َصاَر  َتْهَتُدوا ُقْؿ َ ْؿ ِملَّيَة ِ ْ َراِ ي

 54 135 َوَما َ اَف ِمَف اْلُمْشِرِ يَف 
ـْ  ُسوُؿ َعَلْيُ  ـْ ُأمَّيةًد َوَسطاًد لٍَّتُ وُ وْا ُشَهَداء َعَل  ال َّياِس َوَيُ وَف الرَّي َوَ َذِلَؾ َ َعْلَ اُ 

 َشِهيداًد 
143 166 

 199-140 178 َ َمْف ُعِفَي َلُه ِمْف َأِخيِه َشْيٌء َ اتٍَّ اٌع ِ اْلَمْعُروِؼ َوَأَداء ِ َلْيِه ِ ِإْحَسافٍ 

ـْ َتتَّيُقوَف  ـْ ِ ي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيْا ُأوِلْي اَْلْلَ اِب َلَعلَّيُ   99 - 101-174  179 َوَلُ 
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ـُ الشَّيْهَر َ ْلَيُصْمهُ   197 185 َ َمف َشِهَد ِم ُ 

 161 233 اَل ُتَض رَّي َواِلَدٌة ِ َوَلِدَ ا َواَل َمْوُلوٌد لَّيُه ِ َوَلِدهِ 
ـْ ِ فَّي الّلَه َلُذو َ ْضٍؿ َعَل  ال َّياِس َولَػِ فَّي َأْ َثَر ال َّياِس اَل  َّـي َأْحَياُ  ـُ الّلُه ُموُتوْا ُث َ َقاَؿ َلُه

 َيْشُ ُروفَ 
243 161 

الّلُه اَل ِ لَػَه ِ الَّي ُ َو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ اَل َتْأُخُذُه ِسَ ٌة َواَل َ ْوـٌ لَّيُه َما ِ ي السَّيَماَواِت َوَما ِ ي اَْلْرِض 
ْف  ـْ َواَل ُيِحيُطوَف ِ َشْيٍء مٍّ ـْ َوَما َخْلَفُه ـُ َما َ ْيَف َأْيِديِه َمف َذا الَّيِذ  َيْشَفُ  ِعْ َدُه ِ الَّي ِ ِإْذِ ِه َيْعَل
 ِعْلِمِه ِ الَّي ِ َما َشاء َوِسَ  ُ ْرِسيُُّه السَّيَماَواِت َواَْلْرَض َواَل َيُ وُدُه ِحْفُظُهَما َوُ َو  اْلَعِليُّ اْلَعِظيـُ 

255 179 

ـْ ِع َد  ـْ َأْ ُرُ  َّـي اَل ُيْتِ ُعوَف َما َأ َفُقوُا َمّ اًد َواَل َأذًد  لَّيُه ـْ ِ ي َسِ يِؿ الّلِه ُث الَّيِذيَف ُي ِفُقوَف َأْمَواَلُه
ـْ َيْحَزُ وفَ  ـْ َواَل ُ  ـْ َواَل َخْوٌؼ َعَلْيِه  َر ٍِّه

262 199-182 

 174 269 َوَمف ُيْ َت اْلِحْ َمَة َ َقْد ُأوِتَي َخْيراًد َ ِثيراًد 
ـْ  ـْ َواَل َخْوٌؼ َعَلْيِه ـْ ِع َد َر ٍِّه ـْ َأْ ُرُ  الَّيِذيَف ُي ِفُقوَف َأْمَواَلُهـ ِ اللَّيْيِؿ َوال َّيَهاِر ِسّراًد َوَعَ ِ َيةًد َ َلُه

ـْ َيْحَزُ وف  َواَل ُ 
274 182 

َ ا  ـْ َقاُلوْا ِ  َّيَما اْلَ ْيُ  ِمْثُؿ الرٍّ  166 275 َذِلَؾ ِ َأ َّيُه

 93-182 279 َ ْأَذُ وا ِ َحْرٍب ِمَف اللَّيِه َوَرُسوِلهِ 

 174-183  282 َواللَّيُه ِ ُ ؿٍّ َشْيٍء َعِليـٌ ......َيا َأيَُّها الَّيِذيَف  َمُ وْا ِ َذا َتَداَي تـُ ِ َدْيٍف 

 182 283 َ ِإ َّيُه  ِثـٌ َقْلُ هُ 

  ؿ 
 عمراف

َشِهَد الّلُه َأ َّيُه اَل ِ لَػَه ِ الَّي ُ َو َواْلَمَ ـَِ ُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلـِ َق ـَِماًد ِ اْلِقْسِط اَل ِ لَػَه ِ الَّي ُ َو اْلَعِزيُز 
 اْلَحِ يـُ 

18 189 

ـُ ِ َما َوَضَعْت   142 36 َقاَلْت َربٍّ ِ  ٍّي َوَضْعُتَها ُأْ َث  َواللَّيُه َأْعَل

يَّيةًد َطيٍَّ ةًد ِ  َّيَؾ َسِميُ  الدَُّعاءِ   58 38 ُ َ اِلَؾ َدَعا َزَ ِريَّيا َر َّيُه َقاَؿ َربٍّ َ ْب ِلي ِمْف َلُدْ َؾ ُذرٍّ
َ َ اَدْتُه اْلَمَ ـَِ ُة َوُ َو َقاـِـٌ ُيَصلٍّي ِ ي اْلِمْحَراِب َأفَّي اللَّيَه ُيَ شٍُّرَؾ  ِ َيْحَي  ُمَصدٍّقًدا ِ َ ِلَمٍة ِمَف 

اِلِحيفَ   اللَّيِه َوَسيٍّدًدا َوَحُصورًدا َوَ ِ يًّا ِمَف الصَّي
39 58 

 118 54 َوَمَ ُروا َوَمَ َر اللَّيُه 

 132 62 َوَما ِمْف ِ َلٍه ِ الَّي اللَّيُه 
ـْ ِ اْلِ َتاِب ِلَتْحَسُ وُه ِمَف اْلِ َتاِب َوَما ُ َو ِمَف اْلِ َتاِب َوَيُقوُلوَف  ـْ َلَفِريقًدا َيْلُووَف َأْلِسَ َتُه فَّي ِمْ ُه َواِِإ

ـْ َيْعَلُموفَ   ُ َو ِمْف ِعْ ِد اللَّيِه َوَما ُ َو ِمْف ِعْ ِد اللَّيِه  َوَيُقوُلوَف َعَل  اللَّيِه اْلَ ِذَب َوُ 
78 82 

َّـي اْزَداُدوْا ُ ْفراًد لَّيف تُْقَ َؿ َتْوَ ُتُهـْ  ـْ ُث  183 90 ِ فَّي الَّيِذيَف َ َفُروْا َ ْعَد ِ يَماِ ِه
ْؿُء اْلْرِض َذَ  اًد َوَلِو اْ َتَد  ِ ِه  ـْ ُ فَّياٌر َ َلف ُيْقَ َؿ ِمْف َأَحِدِ ـ مٍّ ِ فَّي الَّيِذيَف َ َفُروْا َوَماُتوْا َوُ 

ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ َوَما َلُهـ مٍّف  َّياِصِريفَ  ـَِؾ َلُه  .ُأْولَػ
91 183 
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ـَ ِ ْسَراـِيُؿ َعَل  َ ْفِسِه   146 93 ُ ؿُّ الطَّيَعاـِ َ اَف ِح ًّ ِلَ ِ ي ِ ْسَراـِيَؿ ِ الَّي َما َحرَّي

َّـي اَل ُي َصُروَف  ـُ اَْلُدَ اَر ُث ـْ ُيَولُّوُ  ف ُيَقاِتُلوُ   200- 161 111 َواِِإ

ٌد ِ الَّي َرُسوؿٌ   َوَما ُمَحمَّي
 

144 131 

 187 159 َ ِإَذا َعَزْمَت َ َتَو َّيْؿ َعَل  الّلهِ 

ـْ ُسوءٌ  ـْ َيْمَسْسُه  106 174 َ اْ َقَلُ وا ِ ِ ْعَمٍة ِمَف اللَّيِه َوَ ْضٍؿ َل

ـْ َحّظاًد ِ ي اآلِخَرِة   162 176  ُيِريُد الّلُه َأالَّي َيْ َعَؿ َلُه

لَّيَقْد َسِمَ  الّلُه َقْوَؿ الَّيِذيَف َقاُلوْا ِ فَّي الّلَه َ ِقيٌر َوَ ْحُف َأْغِ َياء َسَ ْ ُتُب َما َقاُلوْا 
ـُ اَْل ِ َياَء ِ َغْيِر َحؽٍّق   َوَقْتَلُه

181 162 

ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمةِ   162 185 .ُ ؿُّ َ ْفٍس َذاـَِقُة اْلَمْوِت َواِِإ َّيَما ُتَو َّيْوَف ُأُ وَرُ 

 ال ساء

َف ال ٍَّساء َمْثَ    ـْ َأالَّي تُْقِسُطوْا ِ ي اْلَيَتاَم  َ ا ِ ُحوْا َما َطاَب َلُ ـ مٍّ ْف ِخْفُت َواِِإ
 202 3 َوُثَ َث َوُرَ اعَ 

ـْ ِ يَها َواْ ُسوُ ـْ   204 5 َواْرُزُقوُ 

ـْ ُرْشداًد  ْ ُه  174 – 122 6 َ ِإْف  َ ْستـُ مٍّ

 167 11 ِمْف َ ْعِد َوِصيَّيٍة ُيوِصي ِ َها َأْو َدْيٍف ....ِللذَّيَ ِر ِمْثُؿ َحظٍّ اْلُ ثََيْيفِ 

 173 28 َوُخِلَؽ اِا َساُف َضِعيفاًد 
َ َلَة َوُيِريُدوَف َأْف  ـْ َتَر ِ َل  الَّيِذيَف ُأوُتوا َ ِصي ًدا ِمَف اْلِ َتاِب َيْشَتُروَف الضَّي َأَل

 َتِضلُّوا السَّيِ يؿَ 
44 126 

 93 47 ِمْف َقْ ِؿ َأْف َ ْطِمَس ُوُ و ًدا َ َ ُردَّيَ ا َعَل  َأْدَ اِرَ ا
ِ فَّي الّلَه اَل َيْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِ ِه َوَيْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ ِلَمف َيَشاُء َوَمف ُيْشِرْؾ 

 ِ الّلِه َ َقِد اْ َتَر  ِ ْثماًد َعِظيما
48 158 

 09 85 َوَ اَف اللَّيُه َعَل  ُ ؿٍّ َشْيٍء ُمِقيتاًد 
َّـي ُيْدِرْ ُه اْلَمْوُت َ َقْد َوَقَ   َوَمْف َيْخُرْج ِمْف َ ْيِتِه ُمَهاِ رًدا ِ َل  اللَّيِه َوَرُسوِلِه ُث

 َأْ ُرُه َعَل  اللَّيه
100 123 

ا ُمِ ي ًدا ْثمًد َّـي َيْرـِ ِ ِه َ ِريًـدا َ َقِد اْحَتَمَؿ ُ ْهَتا ًدا َواِِإ ا ُث  123 112 َوَمْف َيْ ِسْب َخِطيـَةًد َأْو ِ ْثمًد

 146 129 َ َ  َتِميُلوا ُ ؿَّي اْلَمْيؿِ 

 118 142 ُيَخاِدُعوَف اللَّيَه َوُ َو َخاِدُعُهـْ 
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 الماـدة

ـُ ِ َما َ اُ وا َيْ ُتُموفَ   82 – 77 61 َواللَّيُه َأْعَل
ا ُأ ِزَؿ ِ َلْيَؾ  ْ ُهـ مَّي َ ْؿ َيَداُه َمْ ُسوَطَتاِف ُي ِفُؽ َ ْيَؼ َيَشاُء َوَلَيِزيَدفَّي َ ِثيراًد مٍّ

 ِمف رَّي ٍَّؾ ُطْغَيا اًد َوُ ْفراًد 
64 1976 

اِ ُ وَف َوال َّيَصاَر  َمْف  َمَف ِ الّلِه  ِ فَّي الَّيِذيَف  َمُ وْا َوالَّيِذيَف َ اُدوْا َوالصَّي
ـْ َيْحَزُ وفَ  ـْ َواَل ُ   َواْلَيْوـِ اآلِخِر وَعِمَؿ َصاِلحاًد َ َ  َخْوٌؼ َعَلْيِه

69 163 

 106 84 َوَما َلَ ا اَل ُ ْ ِمُف ِ اللَّيهِ 

ُسؿُ  ـَ ِ الَّي َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمْف َقْ ِلِه الرُّ  131 75 َما اْلَمِسيُي اْ ُف َمْرَي

ـَ َأَأْ َت ُقْلَت ِلل َّياِس اتَّيِخُذوِ ي َوُأمٍَّي  ْذ َقاَؿ اللَّيُه َيا ِعيَس  اْ َف َمْرَي َواِِإ
 ِ َلَهْيِف ِمْف ُدوِف اللَّيهِ 

116 136 

ـْ ِ الَّي َما َأَمْرَتِ ي ِ ِه َأِف اْعُ ُدوا اللَّيَه َر ٍّي َوَر َّيُ ـْ   135 117 َما ُقْلُت َلُه

 اْل عاـ

َّـي ا ُظُروْا َ ْيَؼ َ اَف َعاِقَ ُة اْلُمَ ذٍِّ يفَ   201 11 ُقْؿ ِسيُروْا ِ ي اَْلْرِض ُث

 168-79 14 ُقْؿ َأَغْيَر اللَّيِه َأتَّيِخُذ َوِليًّا
ـْ  ـُ الَّيِذيَف ُ  ُت َّـي َ ُقوُؿ ِللَّيِذيَف َأْشَرُ وْا َأْيَف ُشَرَ  ُ ُ  ـْ َ ِميعاًد ُث َوَيْوـَ َ ْحُشُرُ 

 َتْزُعُموفَ 
22 184 

ـْ اَل ُيَ ذٍُّ وَ َؾ َوَلِ فَّي الظَّياِلِميَف  ـُ ِ  َّيُه َلَيْحُزُ َؾ الَّيِذ  َيُقوُلوَف َ ِإ َّيُه َقْد َ ْعَل
 ِ  َياِت الّلِه َيْ َحُدوفَ 

33 185 

ـْ َعَل  اْلُهَد   89 35 َوَلْو َشاَء اللَّيُه َلَ َمَعُه

 133 36 ِ  َّيَما َيْسَتِ يُب الَّيِذيَف َيْسَمُعوفَ 

ْطَ ا ِ ي الِ َتاِب ِمف َشْيءٍ  ا َ رَّي  8 38 مَّي
ِ فَّي الّلَه َ اِلُؽ اْلَحبٍّ َوال َّيَو   ُيْخِرُج اْلَحيَّي ِمَف اْلَميٍِّت َوُمْخِرُج اْلَميٍِّت 

 ِمَف اْلَحيٍّ 
95 195 

 168 100 َوَ َعُلوا ِللَّيِه ُشَرَ اَء اْلِ فَّي 

 8 115 َوَتمَّيْت َ ِلَمُة َر ٍَّؾ ِصْدقاًد َوَعْدالًد ال ُمَ دٍَّؿ ِلَ ِلَماِتِه َوُ َو السَّيِميُ  اْلَعِليـُ 

 8 122 َأَو َمف َ اَف َمْيتاًد َ َأْحَيْيَ اُه َوَ َعْلَ ا َلُه ُ وراًد َيْمِشي ِ ِه ِ ي ال َّياِس َ َمف 

ْ َها َ َذِلَؾ ُزيٍَّف ِلْلَ اِ ِريَف َما َ اُ وْا  َثُلُه ِ ي الظُُّلَماِت َلْيَس ِ َخاِرٍج مٍّ مَّي
 َيْعَمُلوفَ 

122 10 

 165 164 ُقْؿ َأَغْيَر الّلِه َأْ ِغي َرّ ا 
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 اْلعراؼ   

ـْ َحّقا ا َوَعَد َر ُُّ   184 44 َقْد َوَ ْدَ ا َما َوَعَدَ ا َر َُّ ا َحّقاًد َ َهْؿ َوَ دتُّـ مَّي

ـْ َسيٍّـٌَة َيطَّييَّيُروْا ِ ُموَس   ف ُتِصْ ُه ـُ اْلَحَسَ ُة َقاُلوْا َلَ ا َ ػِذِه َواِِإ َ ِإَذا َ اءْتُه
 َوَمف مَّيَعهُ 

131 199 

ـُ اْلَغاِ ُلوفَ  ـَِؾ ُ  ـْ َأَضؿُّ ُأْولَػ ـَِؾ َ اَْلْ َعاـِ َ ْؿ ُ   179 179 ُأْولَػ
َيْسَأُلوَ َؾ َعِف السَّياَعِة َأيَّياَف ُمْرَساَ ا ُقْؿ ِ  َّيَما ِعْلُمَها ِع َد َر ٍّي اَل ُيَ لٍّيَها 

ـْ ِ الَّي َ ْغَتةًد  ِلَوْقِتَها ِ الَّي ُ َو ثَُقَلْت ِ ي السَّيَماَواِت َواَْلْرِض اَل َتْأِتيُ 
 َيْسَأُلوَ َؾ َ َأ َّيَؾ َحِفيٌّ َعْ َها

187 190 

ـُ  ُقْؿ اَل َأْمِلُؾ ِلَ ْفِسي َ ْفعًدا َواَل َضرًّا ِ الَّي َما َشاَء اللَّيُه َوَلْو ُ ْ ُت َأْعَل
اْلَغْيَب اَلْسَتْ َثْرُت ِمَف اْلَخْيِر َوَما َمسَّيِ َي السُّوُء ِ ْف َأَ ا ِ الَّي َ ِذيٌر َوَ ِشيٌر 

 ِلَقْوـٍ ُيْ ِمُ وفَ 
188 134 

ـْ  ـْ َأ ُت ـْ َأ ـْ َأَدَعْوُتُموُ  ـْ َسَواء َعَلْيُ  ـْ ِ َل  اْلُهَد  اَل َيتَّيِ ُعوُ  ف َتْدُعوُ  َواِِإ
 َصاِمُتوفَ 

193 164 

 اْل فاؿ

ـُ  ـْ َقِليٌؿ ُمْسَتْضَعُفوَف ِ ي اْْلَْرِض َتَخاُ وَف َأْف َيَتَخطَّيَفُ  َواْذُ ُروا ِ ْذ َأْ ُت
ـْ َتْشُ ُروفَ  ـْ ِمَف الطَّييٍَّ اِت َلَعلَّيُ  ـْ ِ َ ْصِرِه َوَرَزَقُ  ـْ َوَأيَّيَدُ   103 26 ال َّياُس َ َ َواُ 

ـْ ِمْف ُقوَّيٍة َوِمْف ِرَ اِط اْلَخْيِؿ ُتْرِ ُ وَف ِ ِه َعُدوَّي  ـْ َما اْسَتَطْعُت َوَأِعدُّوا َلُه
ُ ـْ   اللَّيِه َوَعُدوَّي

60 127 

 التو ة

َّـي  ْف َأَحٌد ِمَف اْلُمْشِرِ يَف اْسَتَ اَرَؾ َ َأِ ْرُه َحتَّي  َيْسَمَ  َ َ ـَ اللَّيِه ُث َواِِإ
ـْ َقْوـٌ اَل َيْعَلُموفَ   َأْ ِلْغُه َمْأَمَ ُه َذِلَؾ ِ َأ َّيُه

6 74 

ـْ ُمْدِ ِريَف   104 25 َولَّيْيُت

ِ فَّي ِعدَّيَة الشُُّهوِر ِعْ َد اللَّيِه اْثَ ا َعَشَر َشْهرًدا ِ ي ِ َتاِب اللَّيِه َيْوـَ َخَلَؽ 
ـُ َ َ  َتْظِلُموا ِ يِهفَّي  السَّيَماَواِت َواْْلَْرَض ِمْ َها َأْرَ َعٌة ُحُرـٌ َذِلَؾ الدٍّيُف اْلَقيٍّ
ـْ َ ا َّيةًد َواْعَلُموا َأفَّي اللَّيَه َمَ   ـْ َوَقاِتُلوا اْلُمْشِرِ يَف َ ا َّيةًد َ َما ُيَقاِتُلوَ ُ  َأْ ُفَسُ 

 اْلُمتَّيِقيفَ 

36  105 

 92 40 ِ ْذ ُ َما ِ ي اْلَغارِ 
َوَ َعَؿ َ ِلَمَة الَّيِذيَف َ َفُروْا السُّْفَل  َوَ ِلَمُة الّلِه ِ َي اْلُعْلَيا َوالّلُه َعِزيٌز 

 68 - 67   40 َحِ يـٌ 

ـْ  َدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِ يِف َواْلَعاِمِليَف َعَلْيَها َواْلُمَ لَّيَفِة ُقُلوُ ُه ِ  َّيَما الصَّي
َف الّلِه  َقاِب َواْلَغاِرِميَف َوِ ي َسِ يِؿ الّلِه َواْ ِف السَّيِ يِؿ َ ِريَضةًد مٍّ َوِ ي الرٍّ

 َوالّلُه َعِليـٌ َحِ يـٌ 
60 186 – 203 

ـْ ُيْ ِمُف  ـُ الَّيِذيَف ُيْ ُذوَف ال َّيِ يَّي َوِيُقوُلوَف ُ َو ُأُذٌف  ُقْؿ ُأُذُف َخْيٍر لَّيُ  َوِمْ ُه
ـْ َوالَّيِذيَف ُيْ ُذوَف َرُسوَؿ  ِ الّلِه َوُيْ ِمُف ِلْلُمْ ِمِ يَف َوَرْحَمٌة لٍّلَّيِذيَف  َمُ وْا ِم ُ 

ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ   الّلِه َلُه
61 204 
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     التو ة  
 93 72 َوِرْضَواٌف ِمَف اللَّيِه َأْ َ رُ 

 137 93 ِ  َّيَما السَّيِ يُؿ َعَل  الَّيِذيَف َيْسَتْأِذُ وَ َؾ 

 يو س    

ـْ َخَ ـَِؼ ِ ي اَْلْرِض ِمف َ ْعِدِ ـ ِلَ  ُظَر َ ْيَؼ َتْعَمُلوفَ  َّـي َ َعْلَ اُ   157 14 ُث

ْثَقاِؿ َذرَّيٍة ِ ي اَْلْرِض َواَل ِ ي السَّيَماء  168 61 َوَما َيْعُزُب َعف رَّي ٍَّؾ ِمف مٍّ
يَّيٌة مٍّف َقْوِمهِ   204 83  َ َما  َمَف ِلُموَس  ِ الَّي ُذرٍّ

     ود

َلتْ  َّـي ُ صٍّ  200 1 اَلر ِ َتاٌب ُأْحِ َمْت  َياُتُه ُث

 196 12 َ َلَعلَّيَؾ َتاِرٌؾ َ ْعَض َما ُيوَح  ِ َلْيَؾ َوَض ـٌِؽ ِ ِه َصْدُرؾَ 
 ِ ْسـِ الّلِه َمْ َراَ ا َوُمْرَساَ ا

 
41 165 

ْيَ اُ ـ مٍّْف  ْيَ ا ُ وداًد َوالَّيِذيَف  َمُ وْا َمَعُه ِ َرْحَمٍة مٍّ َّيا َوَ  َّي ا َ اء َأْمُرَ ا َ  َّي َوَلمَّي
 َعَذاٍب َغِليظٍ 

58 190 

ـْ َأاَل  َوُأْتِ ُعوْا ِ ي َ ػِذِه الدُّْ َيا َلْعَ ةًد َوَيْوـَ اْلِقَياَمِة َأال ِ فَّي َعاداًد َ َفُروْا َر َّيُه
 ُ ْعداًد لٍَّعاٍد َقْوـِ ُ ودٍ 

60 190 

ـُ ال َّيارَ  ـُ َقْوَمُه َيْوـَ اْلِقَياَمِة َ َأْوَرَدُ   193 98  َيْقُد

 197 – 196 103 َذِلَؾ َيْوـٌ مَّيْ ُموٌع لَّيُه ال َّياُس َوَذِلَؾ َيْوـٌ مَّيْشُهودٌ 
ـُ ال َّياُر َوَما َلُ ـ مٍّف ُدوِف الّلِه ِمْف  َواَل َتْرَ ُ وْا ِ َل  الَّيِذيَف َظَلُموْا َ َتَمسَّيُ 

َّـي اَل تُ َصُروَف  َأْوِلَياء ُث
 

113 200 

 يوسؼ     

 204 17 َوَما َأ َت ِ ُمْ ِمٍف لٍَّ ا َوَلْو ُ  َّيا َصاِدِقيفَ 

 117 31  َما َ َذا َ َشرًدا ِ ْف َ َذا ِ الَّي َمَلٌؾ َ ِريـٌ 

ا َعلَّيَمِ ي َر ٍّي  192 37 َذِلُ َما ِممَّي
ـَ َر ٍّي ِ فَّي َر ٍّي  اَرٌة ِ السُّوِء ِ الَّي َما َرِح َوَما ُأَ رٍُّ  َ ْفِسي ِ فَّي ال َّيْفَس َْلَمَّي

 َغُفوٌر َرِحيـٌ 
53 140 

 145 76 َ َذِلَؾ ِ ْدَ ا ِلُيوُسَؼ 

 الرعد     
 175 17 َ َساَلْت َأْوِدَيٌة ِ َقَدِرَ ا

 188 -139 19 ِ  َّيَما َيَتَذ َّيُر ُأوُلو اْْلَْلَ ابِ 
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 الرعد
 137 40 َ ِإ َّيَما َعَلْيَؾ اْلَ َ ُغ َوَعَلْيَ ا اْلِحَسابُ 

ـُ اَل ُمَعقٍَّب ِلُحْ ِمِه   106 41 َواللَّيُه َيْحُ 

  را يـ 

ا َ اَف َيْعُ ُد َ َ اُ َ ا ـْ ِ الَّي َ َشٌر ِمْثُلَ ا ُتِريُدوَف َأْف َتُصدُّوَ ا َعمَّي  133 10 ِ ْف َأْ ُت
ـْ َوَلِ فَّي اللَّيَه َيُمفُّ َعَل  َمْف  ـْ ِ ْف َ ْحُف ِ الَّي َ َشٌر ِمْثُلُ  ـْ ُرُسُلُه َقاَلْت َلُه

 َيَشاُء ِمْف ِعَ اِدهِ 
11 133 – 134 

ـُ اللَّيْيَؿ َوال َّيَهاَر   َر َلُ  ـُ الشَّيْمَس َواْلَقَمَر َداـَِ ْيِف َوَسخَّي َر َلُ   54 33 َوَسخَّي

ْف َتُعدُّوا ِ ْعَمَة اللَّيِه اَل ُتْحُصوَ ا ِ فَّي  ـْ ِمْف ُ ؿٍّ َما َسَأْلُتُموُه َواِِإ   َوَ َتاُ 
ْ َساَف َلَظُلوـٌ َ فَّياٌر  اْاِ

34 54 

ـُ َربٍّ اْ َعْؿ َ َذا اْلَ َلَد َ ِم ًدا َواْ ُ ْ ِ ي َوَ ِ يَّي َأْف َ ْعُ َد  ْذ َقاَؿ ِ ْ َراِ ي َواِِإ
ـَ  اْْلَْصَ ا

 
35 

 54 - 55 -
58  

ْسَحاَؽ ِ فَّي َر ٍّي   اْلَحْمُد ِللَّيِه الَّيِذ  َوَ َب ِلي َعَل  اْلِ َ ِر ِ ْسَماِعيَؿ َواِِإ
 َلَسِميُ  الدَُّعاءِ 

39 54 

الح ر 
ـْ ِمْف َرُسوٍؿ ِ الَّي َ اُ وا ِ ِه َيْسَتْهِزـُوفَ   َوَما َيْأِتيِه

 
11 106 

ـْ َأْ َمُعوفَ   147 30 َ َسَ َد اْلَمَ ـَِ ُة ُ لُُّه

 ال حؿ     

ـْ ِ يَها ِدْؼٌء َوَمَ اِ ُ  َوِمْ َها َتْأُ ُلوفَ  ـَ َخَلَقَها َلُ   168 5 َواَْلْ َعا

ـْ ِ يَها َ َماٌؿ ِحيَف ُتِريُحوَف َوِحيَف َتْسَرُحوفَ   169 6 وَ َلُ 
ـْ َ َتِزؿَّي َقَدـٌ َ ْعَد ثُُ وِتَها  ـْ َدَخ ًد َ ْيَ ُ  َواَل َتتَّيِخُذوْا َأْيَماَ ُ 

 
94 175 

َّـي ُي ِ ُروَ َها  200 83 َيْعِرُ وَف ِ ْعَمَت الّلِه ُث
ـْ  َّـي اَل ُيْ َذُف ِللَّيِذيَف َ َفُروْا َواَل ُ  ٍة َشِهيداًد ُث َوَيْوـَ َ ْ َعُث ِمف ُ ؿٍّ ُأمَّي

 ُيْسَتْعَتُ وفَ 
84 200 

 ااسراء

 175 1 ُسْ َحاَف الَّيِذ  َأْسَر  ِ َعْ ِدِه َلْي ًد 

 146 13 َوُ ؿَّي ِ ْ َساٍف َأْلَزْمَ اُه َطاـَِرُه ِ ي ُعُ ِقهِ 

 73 20 ُ  ًّ ُ ِمدُّ َ  اَُلِء َوَ  اَُلِء ِمْف َعَطاِء َر ٍَّؾ َوَما َ اَف َعَطاُء َر ٍَّؾ َمْحُظورًدا

 146 29 َواَل َتْ ُسْطَها ُ ؿَّي اْلَ ْسطِ 

ـْ َلَتُقوُلوَف َقْوالًد َعِظيمًداأ ـْ ِ اْلَ ِ يَف َواتَّيَخَذ ِمَف اْلَمَ ـَِ ِة ِ َ اثًدا ِ  َّيُ  ـْ َر ُُّ   78 40 َ َأْصَفاُ 
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 ااسراء  
 91 105 َوِ اْلَحؽٍّ َأْ َزْلَ اُه َوِ اْلَحؽٍّ َ َزؿَ 

ـْ ُخُشوعاًد  وَف ِلأَلْذَقاِف َيْ ُ وَف َوَيِزيُدُ   204 109 َوَيِخرُّ

 ال هؼ 

 184 2 لٍُّي ِذَر َ ْأساًد َشِديداًد 

ـْ َأْ راًد َحَس اًد  اِلَحاِت َأفَّي َلُه  184 3 َوُيَ شٍَّر اْلُمْ ِمِ يَف الَّيِذيَف َيْعَمُلوَف الصَّي

 184 4 َوُي ِذَر الَّيِذيَف َقاُلوا اتَّيَخَذ اللَّيُه َوَلداًد 

ـْ َ اِسٌط ِذَراَعْيِه ِ اْلَوِصيدِ   66 18 َوَ ْلُ ُه
ـْ َرْ ماًد  ـْ َ ْلُ ُه ـْ َوَيُقوُلوَف َخْمَسٌة َساِدُسُه ـْ َ ْلُ ُه َسَيُقوُلوَف َثَ َثٌة رَّياِ ُعُه

ـْ  ا َيْعَلُمُه ـُ ِ ِعدَّيِتِهـ مَّي ـْ ُقؿ رَّي ٍّي َأْعَل ـْ َ ْلُ ُه ِ اْلَغْيِب َوَيُقوُلوَف َسْ َعٌة َوثَاِمُ ُه
 ِ الَّي َقِليؿٌ 

22 203 

َواْضِرْب َلُهـ مَّيَث ًد رَّيُ َلْيِف َ َعْلَ ا ِْلََحِدِ َما َ  َّيَتْيِف ِمْف َأْعَ اٍب 
ـْ  َوَحَفْفَ اُ َما ِ َ ْخٍؿ َوَ َعْلَ ا َ ْيَ ُهَما َزْرعاًد  ِ ْلَتا اْلَ  َّيَتْيِف  َتْت ُأُ َلَها َوَل
ْرَ ا ِخَ َلُهَما َ َهراًد  َوَ اَف َلُه َثَمٌر َ َقاَؿ ِلَصاِحِ ِه  ـْ ِمْ ُه َشْيـاًد َوَ  َّي َتْظِل
ـٌ  َوُ َو ُيَحاِوُرُه َأَ ا َأْ َثُر ِم َؾ َماالًد َوَأَعزُّ َ َفراًد  َوَدَخَؿ َ  َّيَتُه َوُ َو َظاِل

 لٍَّ ْفِسِه َقاَؿ َما َأُظفُّ َأف َتِ يَد َ ِذِه   َأَ داًد 

 197- 126 35ال 32

 205 71 َحتَّي  ِ َذا َرِ َ ا ِ ي السَّيِفيَ ِة َخَرَقَها َقاَؿ َأَخَرْقَتَها 
 وَحتَّي  ِ َذا َلِقَيا ُغَ ماًد َ َقَتَلهُ 

 
74 205 

 185 - 134 110 ُقْؿ ِ  َّيَما َأَ ا َ َشٌر ِمْثُلُ ـْ 

 مريـ    
 4 َواْشَتَعَؿ الرَّيْأُس َشْي ًدا 

51-173   
185 

ـْ َ ِتيِه َيْوـَ اْلِقَياَمِة َ ْردًدا   147 95 َوُ لُُّه

 طه    
 

ـْ َلُه َقْ َؿ َأْف  َذَف َلُ ـْ   204 71 َقاَؿ  َم ُت
ـْ  ـْ َر ُُّ  ـْ َيِعْدُ  َ َرَ َ  ُموَس  ِ َل  َقْوِمِه َغْضَ اَف َأِسفًدا َقاَؿ َيا َقْوـِ َأَل

ـْ َغَضٌب ِمْف  ـْ َأْف َيِحؿَّي َعَلْيُ  ـْ َأَرْدُت ـُ اْلَعْهُد َأ َوْعدًدا َحَس ًدا َأَ َطاَؿ َعَلْيُ 
ـْ َمْوِعِد  ـْ َ َأْخَلْفُت  َر ٍُّ 

86 104 

ـُ َ ْؿ َأُدلَُّؾ َعَل  َشَ َرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍؾ  َ َوْسَوَس ِ َلْيِه الشَّيْيَطاُف َقاَؿ َيا َ َد
 اَل َيْ َل 

120 126 

 اْل  ياء  

 205 57 َتاللَّيِه َْلَِ يَدفَّي َأْصَ اَمُ ـ
ـْ َيْشَهُدوفَ   206 61 َقاُلوا َ ْأُتوا ِ ِه َعَل  َأْعُيِف ال َّياِس َلَعلَّيُه

ـُ   78 62 َقاُلوا َأَأْ َت َ َعْلَت َ َذا ِ َ ِلَهِتَ ا َيا ِ ْ َراِ ي
ْرَ ا َمَ  َداُووَد اْلِ َ اَؿ ُيَس ٍّْحَف َوالطَّيْيرَ   169 79 َوَسخَّي
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   اْل  ياء
َؿ َخْلٍؽ  ُِّعيُدُه   175 104 َ َما َ َدْأَ ا َأوَّي

ـْ ِ َلٌه َواِحدٌ   187 108 ُقْؿ ِ  َّيَما ُيوَح  ِ َليَّي   َأ َّيَما ِ َلُهُ 

 الحج    

ـْ ِ فَّي َزْلَزَلَة السَّياَعِة َشْيٌء َعِظيـٌ   140 1 َيا َأيَُّها ال َّياُس اتَّيُقوا َر َّيُ 
ا َأْرَضَعْت َوَتَضُ  ُ ؿُّ َذاِت َحْمٍؿ َحْمَلَها  َيْوـَ َتَرْوَ َها َتْذَ ُؿ ُ ؿُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّي

 َوَتَر  ال َّياَس ُسَ اَر 
2 198 – 205 

 141 46 َ ِإ َّيَها اَل َتْعَم  اْْلَْ َصارُ 

ـْ َتَر َأفَّي اللَّيَه َأ َزَؿ ِمَف السَّيَماِء َماءًد َ ُتْصِ ُي اْْلَْرُض ُمْخَضرَّيةًد ِ فَّي اللَّيَه َلِطيٌؼ   َأَل
 َخِ يرٌ 

63 194 

 ال ور    

ْ ُهَما ِمـََة َ ْلَدةٍ   169 2 الزَّياِ َيُة َوالزَّياِ ي َ اْ ِلُدوا ُ ؿَّي َواِحٍد مٍّ

 169 3 الزَّياِ ي اَل َيْ ِ ُي  الَّي َزاِ َيةًد َأْو ُمْشِرَ ةًد 

ـْ َخْيرا  185 12  َلْواَل ِ ْذ َسِمْعُتُموُه َظفَّي اْلُمْ ِمُ وَف َواْلُمْ ِمَ اُت ِ َأ ُفِسِه

 169 16  َوَلْواَل ِ ْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلتـُ
ـْ  ـْ َوَيْحَفُظوا ُ ُروَ ُه وا ِمْف َأْ َصاِرِ   ُقْؿ ِلْلُمْ ِمِ يَف َيُغضُّ

 30 170 

.... َوُقْؿ ِلْلُمْ ِمَ اِت َيْغُضْضَف ِمْف َأْ َصاِرِ فَّي َوَيْحَفْظَف ُ ُروَ ُهفَّي 
 

31 92 

يٍّق َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْف َ ْوِقِه َمْوٌج ِمْف َ ْوِقِه َسَحاٌب ُظُلَماٌت  َأْو َ ُظُلَماٍت ِ ي َ ْحٍر ُل ٍّ
ـْ َيَ ْد َيَراَ ا  َ ْعُضَها َ ْوَؽ َ ْعٍض ِ َذا َأْخَرَج َيَدُه َل

40 
143- 145  

146  

 الفرقاف  
ـْ ُيْخَلُقوَف   83- 77 3 َواتَّيَخُذوا ِمْف ُدوِ ِه َ ِلَهةًد اَل َيْخُلُقوَف َشْيًـدا َوُ 

ـْ َلَيْأُ ُلوَف الطَّيَعاـَ   106 20 َوَما َأْرَسْلَ ا َقْ َلَؾ ِمَف اْلُمْرَسِليَف ِ الَّي ِ  َّيُه

 الشعراء 

 204 111 َقاُلوا َأُ ْ ِمُف َلَؾ َواتَّيَ َعَؾ اْْلَْرَذُلوفَ 
 142 117  َقاَؿ َربٍّ ِ فَّي َقْوِمي َ ذَّيُ وفِ 

ـْ ِ َأْ َعاـٍ َوَ ِ يفَ  ـْ ِ َما َتْعَلُموَف  َأَمدَّيُ   َواتَّيُقوا الَّيِذ  َأَمدَّيُ 
132-
133 

126 

ْثُلَ ا  ِريَف ، َما َأ َت ِ الَّي َ َشٌر مٍّ  180 153 َقاُلوا ِ  َّيَما َأ َت ِمَف اْلُمَسحَّي
ْثُلَ ا  ِريَف َوَما َأ َت ِ الَّي َ َشٌر مٍّ  180 186 َقاُلوا ِ  َّيَما َأ َت ِمَف اْلُمَسحَّي

 5 195 ِ ِلَساٍف َعَرِ يٍّق ُمِ يفٍ 
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 ال مؿ

َلَ ا َعَل  َ ِثيٍر مٍّْف  َوَلَقْد  َتْيَ ا َداُووَد َوُسَلْيَماَف ِعْلماًد َوَقااَل اْلَحْمُد ِللَّيِه الَّيِذ  َ ضَّي
 202 15 ِعَ اِدِه  اْلُمْ ِمِ يفَ 

ا  َتاُ ـ َ ْؿ َأ تـُ  ا َ اء ُسَلْيَماَف َقاَؿ َأُتِمدُّوَ ِف ِ َماٍؿ َ َما  َتاِ َي اللَّيُه َخْيٌر مٍّمَّي َ َلمَّي
ـْ َتْفَرُحوفَ   ِ َهِديَّيِتُ 

36 202 

ـْ َمَطرًدا َ َساَء َمَطُر اْلُمْ َذِريَف   30 58 َوَأْمَطْرَ ا َعَلْيِه
وِر َ َفِزَع َمف ِ ي السَّيَماَواِت َوَمف ِ ي اْْلَْرِض ِ الَّي َمف َشاء  َوَيْوـَ ُي َفُخ ِ ي الصُّ

 اللَّيُه َوُ ؿٌّ َأَتْوُه َداِخِريَف 
87 147 – 194 

 القصص

 149 15 َ َوَ َزُه ُموَس  َ َقَض   َعَلْيِه 

 93 20 َوَ اَء َرُ ٌؿ ِمْف َأْقَص  اْلَمِديَ ِة َيْسَع 

ـُ اْمَرأَتْيِف  ا َوَرَد َماَء َمْدَيَف َوَ َد َعَلْيِه ُأمَّيةًد ِمَف ال َّياِس َيْسُقوَف َوَوَ َد ِمْف ُدوِ ِه َوَلمَّي
 َتُذوَداِف َقاَؿ َما َخْطُ ُ َما َقاَلَتا اَل َ ْسِقي َحتَّي  ُيْصِدَر الرٍَّعاُء َوَأُ وَ ا َشْيٌخ َ ِ يرٌ 

23 
88 - 185   

188 
َّـي َتَولَّي  ِ َل  الظٍّّؿ   َ َسَق  َلُهَما ُث

 
24  92  

 123 44 َوَما ُ ْ َت ِ َ اِ ِب اْلَغْرِ يٍّ ِ ْذ َقَضْيَ ا ِ َل  ُموَس  اْْلَْمَر َوَما ُ ْ َت ِمَف الشَّياِ ِديَف  
ـُ اْلُعُمُر َوَما ُ ْ َت ثَاِويًدا ِ ي َأْ ِؿ َمْدَيَف َتْتُلو  َوَلِ  َّيا َأْ َشْأَ ا ُقُرو ًدا َ َتَطاَوَؿ َعَلْيِه

ـْ َ َياِتَ ا َوَلِ  َّيا ُ  َّيا ُمْرِسِليفَ   َعَلْيِه
45 123 

 الرـو    
 131 4 ِللَّيِه اْْلَْمُر ِمْف َقْ ُؿ َوِمْف َ ْعدُ 

 اللَّيُه الَّيِذ  َخَلَقُ ـ مٍّف َضْعؼٍ 
 

54 173 

 لقماف  

ـْ َيْسَمْعَها َ َأفَّي ِ ي ُأُذَ ْيِه َوْقرًدا  116 7 ِ َذا تُْتَل  َعَلْيِه َ َياتَُ ا َولَّي  ُمْسَتْ ِ رًدا َ َأْف َل

َوَلْو َأ َّيَما ِ ي اْْلَْرِض ِمف َشَ َرٍة َأْقَ ـٌ َواْلَ ْحُر َيُمدُُّه ِمف َ ْعِدِه َسْ َعُة َأْ ُحٍر مَّيا 
 َ ِفَدْت َ ِلَماُت اللَّيهِ 

27 198 

َر الشَّيْمَس  ـْ َتَر َأفَّي اللَّيَه ُيوِلُج اللَّيْيَؿ ِ ي ال َّيَهاِر َوُيوِلُج ال َّيَهاَر ِ ي اللَّيْيِؿ َوَسخَّي َأَل
 َواْلَقَمَر ُ ؿٌّ َيْ ِر  ِ َل  َأَ ٍؿ مَُّسمًّ 

29 205 

ُؿ اْلَغْيثَ  ـُ السَّياَعِة َوُيَ زٍّ  29 34 ... ِ فَّي اللَّيَه ِعْ َدُه ِعْل

َّـي َأْعَرَض َعْ َها ِ  َّيا ِمَف اْلُمْ ِرِميَف ُم َتِقُموفَ  الس دة   ـُ ِممَّيف ُذ ٍَّر ِ  َياِت َر ٍِّه ُث  198 22 َوَمْف َأْظَل

 170 39 َواَل َيْخَشْوَف َأَحداًد ِ الَّي اللَّيهَ  اْلحزاب 
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 س أ

 168 3 َعاِلـِ اْلَغْيِب اَل َيْعُزُب َعْ ُه ِمْثَقاُؿ َذرَّيٍة ِ ي السَّيَماَواِت َواَل ِ ي اْْلَْرضِ 

ـْ َلِفي َخْلٍؽ َ ِديدٍ  ٍؽ ِ  َّيُ  ـْ ُ ؿَّي ُمَمزَّي ْقُت ـْ ِ َذا ُمزٍّ ـْ َعَل  َرُ ٍؿ ُيَ  ٍّـُُ   93 7 َ ُدلُُّ 

ِ يٍف  ـْ َلَعَل  ُ دًد  َأْو ِ ي َضَ ٍؿ مُّ  206 24 َواِِإ َّيا َأْو ِ يَّياُ 

  اطر

ْف ُيَ ذٍُّ وَؾ َ َقْد ُ ذٍَّ ْت ُرُسؿٌ   93 4 َواِِإ

َياحَ   127 9 َواللَّيُه الَّيِذ  َأْرَسَؿ الرٍّ

ـُ اْلُفَقَراء ِ َل  اللَّيِه َواللَّيُه ُ َو اْلَغِ يُّ اْلَحِميدُ   173 15 يا َأيَُّها ال َّياُس َأ ُت
ْف َتْدُع ُمْثَقَلٌة ِ َل  ِحْمِلَها اَل ُيْحَمْؿ ِمْ ُه َشْيٌء َوَلْو َ اَف َذا ُقْرَ   ِ  َّيَما  َواِِإ

ـْ ِ اْلَغْيبِ   تُْ ِذُر الَّيِذيَف َيْخَشْوَف َر َّيُه
18 139 - 185 

 134 22-23 ِ ْف َأْ َت ِ الَّي َ ِذيٌر . َوَما َأْ َت ِ ُمْسِمٍ  َمْف ِ ي اْلُقُ ورِ 
ِ  َّيَما َيْخَش  اللَّيَه ِمْف ِعَ اِدِه اْلُعَلَماُء ِ فَّي اللَّيَه َعِزيٌز َغُفوٌر  

 
28 136 

ـٌ لٍَّ ْفِسِه َوِمْ ُهـ  ـْ َظاِل َّـي َأْوَرْثَ ا اْلِ َتاَب الَّيِذيَف اْصَطَفْيَ ا ِمْف ِعَ اِدَ ا َ ِمْ ُه ُث
ـْ َساِ ٌؽ ِ اْلَخْيَراِت ِ ِإْذِف اللَّيِه َذِلَؾ ُ َو اْلَفْضُؿ اْلَ ِ يرُ  ْقَتِصٌد َوِمْ ُه  مُّ

32 170 

 يس

 126 20 َوَ اَء ِمْف َأْقَص  اْلَمِديَ ِة َرُ ٌؿ َيْسَع  َقاَؿ َيا َقْوـِ اتَّيِ ُعوا اْلُمْرَسِليَف  

ـْ َأْ رًد   126 21 اتَّيِ ُعوا َمْف اَل َيْسَأُلُ 

 73 39 َواْلَقَمَر َقدَّيْرَ اُه َمَ اِزَؿ َحتَّي  َعاَد َ اْلُعْرُ وِف اْلَقِديـِ 

 118 69 َوَما َعلَّيْمَ اُه الشٍّْعَر َوَما َيْ َ ِغي َلُه ِ ْف ُ َو ِ الَّي ِذْ ٌر َوُقْرَ ٌف ُمِ يفٌ 

 الصا ات
ـْ َعْ َها ُيْ َزُ وَف   اَل ِ يَها َغْوٌؿ َواَل ُ 

 
47 166 

 14 65 َطْلُعَها َ َأ َّيُه ُرُءوُس الشَّيَياِطيفِ 

 ص

ْشَراؽِ  ْرَ ا اْلِ َ اَؿ َمَعُه ُيَس ٍّْحَف ِ اْلَعِشيٍّ َواْاِ  196-195-109 18 ِ  َّيا َسخَّي

 181-196 19 َوالطَّيْيَر َمْحُشوَرةًد ُ ؿٌّ لَّيُه َأوَّيابٌ 

فَّي ِلْلُمتَّيِقيَف َلُحْسَف َمَ ب  َ َذا ِذْ ٌر َواِِإ
 

49 93 

َّـي َ َعَؿ ِمْ َها َزْوَ َها  الزمر  200 6 َخَلَقُ ـ مٍّف  َّيْفٍس َواِحَدٍة ُث
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 الزمر   

ُقْؿ َ ْؿ َيْسَتِو  الَّيِذيَف َيْعَلُموَف َوالَّيِذيَف اَل َيْعَلُموَف ِ  َّيَما َيَتَذ َّيُر ُأوُلو 
 86 9 اْْلَْلَ ابِ 

 175 56 َأف َتُقوَؿ َ ْفٌس َيا َحْسَرَت  عَل  َما َ رَّيطُت ِ ي َ  ِب اللَّيهِ 

 165 64 ُقْؿ َأَ َغْيَر اللَّيِه َتْأُمُرو ٍّي َأْعُ دُ 

ـَ ُزَمراًد َحتَّي  ِ َذا َ اُ وَ ا ُ ِتَحْت َأْ َواُ َها  180 71 َوِسيَؽ الَّيِذيَف َ َفُروا ِ َل  َ َه َّي

ـْ ِ َل  اْلَ  َّيِة ُزَمراًد َحتَّي  ِ َذا َ اُ وَ ا َوُ ِتَحْت  َوِسيَؽ الَّيِذيَف اتَّيَقْوا َر َّيُه
 َأْ َواُ َها

73 180 

 غا ر

 176 11  َ َهْؿ ِ َل  ُخُروٍج مٍّف َسِ يؿٍ 

َأْسَ اَب . َوَقاَؿ ِ ْرَعْوُف َيا َ اَماُف اْ ِف ِلي َصْرحاًد لَّيَعلٍّي َأْ ُلُ  اْْلَْسَ ابَ 
 السَّيَماَواِت َ َأطَّيِلَ  ِ َل  ِ َلِه ُموَس 

37-36 190 

ـْ ِ َل  ال َّيَ اِة َوَتْدُعوَ ِ ي ِ َل  ال َّياِر   191 41 َوَيا َقْوـِ َما ِلي َأْدُعوُ 

 191 42 َتْدُعوَ ِ ي ِْلَْ ُفَر ِ اللَّيهِ 
ـَ  َوَقاَؿ الَّيِذيَف ِ ي ال َّياِر ِلَخَزَ ِة َ َه َّي

 
49 186 

 الشور  

َل  الَّيِذيَف ِمْف َقْ ِلَؾ اللَّيُه اْلَعِزيُز اْلَحِ يـُ   149 3 َ َذِلَؾ ُيوِحي ِ َلْيَؾ َواِِإ

ُؿ اْلَغْيَث ِمْف َ ْعِد َما َقَ ُطوا َوَيْ ُشُر َرْحَمَتهُ   30 28 ...َوُ َو الَّيِذ  ُيَ زٍّ

ْف َأْمِرَ ا َما ُ  َت َتْدِر  َما اْلِ َتابُ   8 52 َوَ َذِلَؾ َأْوَحْيَ ا ِ َلْيَؾ ُروحاًد مٍّ

يَماُف َوَلِ ف َ َعْلَ اُه ُ وراًد  َّيْهِد  ِ ِه َمْف  َّيَشاء ِمْف ِعَ اِدَ ا َواِِإ َّيؾَ   8 52 َواَل اْاِ

ْسَتِقيـٍ   8 52 َلَتْهِد  ِ َل  ِصَراٍط مُّ

 188 53  ِ َل  اللَّيِه َتِصيُر اْلُمورُ 

 الزخرؼ

ـْ ِ ي اْلَحَياِة الدُّْ َيا  ـْ َمِعيَشَتُه ـْ َيْقِسُموَف َرْحَمَة َر ٍَّؾ َ ْحُف َقَسْمَ ا َ ْيَ ُه َأُ 
ا ُسْخِريًّا  ـْ َ ْعضًد ـْ َ ْوَؽ َ ْعٍض َدَرَ اٍت ِلَيتَّيِخَذ َ ْعُضُه َوَرَ ْعَ ا َ ْعَضُه

ا َيْ َمُعوف  َوَرْحَمُة َر ٍَّؾ َخْيٌر ِممَّي
32 79 

َّـي َأْو َتْهِد  اْلُعْمَي َوَمْف َ اَف ِ ي َضَ ٍؿ ُمِ يٍف   79 40  َأَ َأْ َت ُتْسِمُ  الصُّ

 ال اثية 
ـَ اللَّيِه ِلَيْ ِزَ  َقْوماًد ِ ما َ اُ وا  ُقؿ لٍّلَّيِذيَف  َمُ وا َيْغِفُروا ِللَّيِذيَف ال َيْرُ وف َأيَّيا

 176 14 َيْ ِسُ وفَ 
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ـْ َيَتَغيَّيْر َطْعُمهُ  محمد  173 15  ِ يَها َأْ َهاٌر مٍّف مَّياء َغْيِر  ِسٍف َوَأْ َهاٌر ِمف لَّيَ ٍف لَّي

 92 18  ْذ ُيَ اِيُعوَ َؾ َتْحَت الشَّيَ َرةِ  الفتي

ْف َخْلٍؽ َ ِديٍد  ؽ ـْ ِ ي َلْ ٍس مٍّ ِؿ َ ْؿ ُ   176 15  َأَ َعِييَ ا ِ اْلَخْلِؽ اْْلَوَّي

 الح رات
 131 10 ِ  َّيَما اْلُمْ ِمُ وَف ِ ْخَوةٌ 

َف الظَّيفٍّ   176 12  َيا َأيَُّها الَّيِذيَف  َمُ وا اْ َتِ ُ وا َ ِثيراًد مٍّ

 القمر
ْرَ ا اْْلَْرَض ُعُيو ًدا  52 12 َوَ  َّي

 79 24  َ َقاُلوا َأَ َشرًدا ِم َّيا َواِحدًدا َ تَّيِ ُعُه ِ  َّيا ِ ذًدا َلِفي َضَ ٍؿ َوُسُعرٍ 

 ال  ـ

 118 3-4 َوَما َيْ ِطُؽ َعِف اْلَهَو  ِ ْف ُ َو ِ الَّي َوْحٌي ُيوَح 

 86 43 َوَأ َّيُه ُ َو َأْضَحَؾ َوَأْ َ   

 86 44 َوَأ َّيُه ُ َو َأَماَت َوَأْحَيا 

 الرحمف

ـَ اْلُقْر فَ . الرَّيْحَمفُ  الشَّيْمُس َواْلَقَمُر . َخَلَؽ اْاِ َساَف َعلَّيَمُه اْلَ َيافَ . َعلَّي
ـُ َوالشَّيَ ُر َيْسُ َدافِ . ِ ُحْسَ افٍ   َوالسَّيَماء َرَ َعَها َوَوَضَ  اْلِميَزافَ . َوال َّيْ 

 180 – 5 7ال 1

 181 68  ِ يِهَما َ اِ َهٌة َوَ ْخٌؿ َوُرمَّيافٌ 

الحديد 
ُؿ َواآْلِخُر َوالظَّياِ ُر َواْلَ اِطُف َوُ َو ِ ُ ؿٍّ َشْيٍء َعِليـٌ   181 3 ُ َو اْْلَوَّي

ـْ ُمْسَتْخَلِفيَف ِ يِه َ الَّيِذيَف َ َمُ وا  ا َ َعَلُ   َ ِمُ وا ِ اللَّيِه َوَرُسوِلِه َوَأْ ِفُقوا ِممَّي
ـْ َأْ ٌر َ ِ يرٌ  ـْ َوَأْ َفُقوا َلُه  ِمْ ُ 

7 128 

الحشر 

ِؿ اْلَحْشِر  ـْ ِْلَوَّي ُ َو الَّيِذ  َأْخَرَج الَّيِذيَف َ َفُروا ِمْف َأْ ِؿ اْلِ َتاِب ِمْف ِدَياِرِ 
ـْ ُحُصوُ ُهـْ  ـْ َماِ َعُتُه ـْ َأْف َيْخُرُ وا َوَظ ُّوا َأ َّيُه  َما َظَ ْ ُت

2 170 

ا َقدَّيَمْت ِلَغدٍ   176 18  َيا َأيَُّها الَّيِذيَف  َمُ وا اتَّيُقوا اللَّيَه َوْلَت ُظْر َ ْفٌس مَّي

الممتح ة 
ـْ َوَأْلِسَ َتُهـ ِ السُّوِء  ـْ َأْيِدَيُه ـْ َأْعَداء َوَيْ ُسُطوا ِ َلْيُ  ـْ َيُ وُ وا َلُ  ِ ف َيْثَقُفوُ 

 َوَودُّوا َلْو َتْ ُفُروفَ 
2 194 

ـْ ِلَيْوـِ اْلَ ْمِ  َذِلَؾ َيْوـُ التَّيَغاُ فِ التغا ف   196 9 َيْوـَ َيْ َمُعُ 

ـْ َ اراًد َوُقوُدَ ا ال َّياُس َواْلِحَ اَرةُ التحريـ  ـْ َوَأْ ِليُ   172 6 َيا َأيَُّها الَّيِذيَف  َمُ وا ُقوا َأ ُفَسُ 

 الملؾ
ْلَ ا َ َسَتْعَلُموَف َمْف ُ َو ِ ي َضَ ٍؿ  ُقْؿ ُ َو الرَّيْحَمُف  َم َّيا ِ ِه َوَعَلْيِه َتَو َّي

ِ يفٍ   مُّ
29 171 
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 الحاقة

اْلَحاقَّيُة َما اْلَحاقَّية 
 

2-1 186 

 َوَتِعَيَها ُأُذٌف َواِعَيٌة 
 

12 176 

 المزمؿ
ُسوَؿ  َ َما َأْرَسْلَ ا ِ َل  ِ ْرَعْوَف َرُسوالًد  َ َعَص  ِ ْرَعْوُف الرَّي

 
16-15 92 

 المدثر

 .َوَ ِ يَف ُشُهوداًد . َذْرِ ي َوَمْف َخَلْقُت َوِحيداًد َوَ َعْلُت َلُه َماالًد مَّيْمُدوداًد 
َّـي َيْطَمُ  َأْف َأِزيدَ .َتْمِهيداًد  َوَمهَّيدتُّ َلهُ  َعِ يداًد  َ  َّي ِ  َّيُه َ اَف آِلَياِتَ ا.ُث

َّـي ُقِتَؿ َ ْيَؼ َقدَّيَر . َ ُقِتَؿ َ ْيَؼ َقدَّيرَ . ِ  َّيُه َ  َّيَر َوَقدَّيرَ . َسُأْرِ ُقُه َصُعوداًد  ُث
َّـي َ َظرَ  َّـي َعَ َس َوَ َسرَ . ُث َّـي َأْدَ َر َواْسَتْ َ رَ . ُث َ َقاَؿ ِ ْف َ َذا ِ الَّي ِسْحٌر . ُث
ُيْ َثر  

 201 24ال 11

 147 38 ُ ؿُّ َ ْفٍس ِ َما َ َسَ ْت َرِ يَ ٌة 

ـْ َ ُؾ ِمَف اْلُمَصلٍّيَف  ـُ اْلِمْسِ يَف .  َقاُلوا َل ـْ َ ُؾ ُ ْطِع  171 43-44 . َوَل

 171 45-46 َوُ  َّيا ُ َ ذٍُّب ِ َيْوـِ الدٍّيفِ . َوُ  َّيا َ ُخوُض َمَ  اْلَخاـِِضيَف 

 القيامة

 188 12 ِ َل  َر ٍَّؾ َيْوَمـٍِذ اْلُمْسَتَقرُّ 
ُوُ وٌه َيْوَمـٍِذ  َّياِضَرٌة  ِ َل  َر ٍَّها َ اِظَرٌة 

 23-22 188 

 188 30 ِ َل  َر ٍَّؾ َيْوَمـٍِذ اْلَمَساُؽ 

 اا ساف
ا َعُ وسًدا َقْمَطِريرًدا    31 10 ِ  َّيا َ َخاُؼ ِمْف َر ٍَّ ا َيْومًد

ْلَ ا َعَلْيَؾ اْلُقْر َف َت ِزي ًد   191 23 ِ  َّيا َ ْحُف َ زَّي
ـْ َعَذا اًد َقِري ا ال  أ  184 40 ِ  َّيا َأ َذْرَ اُ 

 139 45 ِ  َّيَما َأْ َت ُمْ ِذُر َمْف َيْخَشاَ ا ال ازعات

 ع س

ا َمْف َ اَءَؾ َيْسَع  َوُ َو َيْخَش   105 9 - 8 َوَأمَّي
ْ َساُف َما َأْ َفَرُه   57 17 ُقِتَؿ اْاِ

 93 18 ِمْف َأ ٍّ َشْيٍء َخَلَقُه 

َّـي ِ َذا َشاَء َأْ َشَرُه  َّـي َأَماَتُه َ َأْقَ َرُه ُث َّـي السَّيِ يَؿ َيسَّيَرُه ُث  149 22ال 19 ُث
 09 31 َوَ اِ َهةًد َوَأّ اًد 

 177 14 َعِلَمْت َ ْفٌس  الت وير
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اَر َلِفي َ ِحيـٍ  اال فطار فَّي اْلُف َّي  128 13-14 ِ فَّي اْْلَْ َراَر َلِفي َ ِعيـٍ َواِِإ

ـْ ِ ُمَسْيِطٍر  الغاشية  138 21-22 َ َذ ٍّْر ِ  َّيَما َأْ َت ُمَذ ٌٍّر  َلْسَت َعَلْيِه

 177 7 َوَ ْفٍس َوَما َسوَّياَ ا الشمس

 177 5-6 ِ فَّي َمَ  اْلُعْسِر ُيْسراًد . َ ِإفَّي َمَ  اْلُعْسِر ُيْسراًد  الشرح

 165-8 1 اْقَرْأ ِ اْسـِ َر ٍَّؾ الَّيِذ  َخَلَؽ  العلؽ

ْ َساَف َلِفي ُخْسٍر ِ الَّي الَّيِذيَف َ َمُ وا  العصر  92 2-3 َواْلَعْصِر  ِ فَّي اْاِ

ْيِؼ  َ ْلَيْعُ ُدوا َربَّي َ َذا  قريش ـْ ِرْحَلَة الشٍَّتاِء َوالصَّي يَ ِؼ ُقَرْيٍش  ِ يَ ِ ِه ِاِ
ـْ ِمْف َخْوؼٍ  ـْ ِمْف ُ وٍع َوَ َمَ ُه  اْلَ ْيِت  الَّيِذ  َأْطَعَمُه

 103 4ال 1

َمدُ  ااخ ص  91 1-2 ُقْؿ ُ َو اللَّيُه َأَحٌد اللَّيُه الصَّي
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الصفحة ث  ــــــــــــديـــــــــــحــــــــــال                                     

حدٌّ يقام  في األرض خير لمناس من أن يمطروا ثالثين أو أربعين صباحا »
رواه النسائي « 

103 

أقصرت الصالة أو نسيت يا رسول اهلل ؟ فقال صمى » : حديث ذي اليدين
 رواه مالك  في الموطأ« كل ذلك لم يكن  : اهلل عميو وسمم 

 

148 
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 الصفحةالشاعر  البيت الروي

الهمزة 
 109 الفرزدق تعرفو األرسان و الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّالءلنا فىت وحبذا األفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 109 الفرزدق َخـــــــــــــــــــَلى القــــــــــــــــــــــليُب لــــــــــيس فيو مــــــــــــــــاءإذا جــــــــــــــــــــــــــــــرى يف كــــــــــــــــــــــــــفو الرِّشــــــــــــــــــــــــــاء 

 133 ابن قيس الراقيات ـو جتـــــــــــــــــــــــلت عـــــــــــــــــــــــــــن وجــــــــهو الظلـــــــماء إمنا مصـــــــــــعب شـــــــــــــــــــــــــــــــــهاب مــــــــــــــــــــن اللـ

 الباء 

 213 النابغة الذبياني إذا طــــــــلـــــــــــــــــــــعت لـــــــــــــم يــــــبُد منهن كوكب فـــــــــــــــــــــــــــإنك مشــــــــــــــــــس و املــــــــــــلوك كواكـب

َّـل ِطـــــــــِمرَّلةٍ   77 ابن عبد اهلل الليثي  و َأْجــــــــــــــــــَرَد َســــــــــــــبّــــــــــَاٍح يبـُـــــــــــــــــــــــــــذُّ املَغالِبـــــــَـا ُىـــــــــــُم يُــــــــفـــــْرشون الـــــــلّــــــــــِْبَد كـــــــــــــــ

 77 األخنس بن شهاب على وجهو من الدمـــــــــــــــــــــــــــــــاء سبائــــــــــــــــــــــب ىم يضربون الكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش يربق يبُضــــــــــو

 88 ذو الرمة وال يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مثلها عجم و ال عرب دياَر ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذ مّي تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعفنا

ــــــــــــــــــــة  96 حجية السكوني ُُيـــــــْبك و إن تغضب إىل السيف يـَْغَضب أخوك الذي إن َتْدعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُو ِلُمِلمَّل

 التاء 

 87 عمرو بن معدي كرب نطقت ولكن الرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح أجّرت      فلو أن قومي أنطقتين رماحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم       

جزى اهلل عنا جعفرا حٌن أزلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
أبو أن ََيّلونا ولو أن أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا  

  ىم خلطونا بالنفوس وأجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوا        

بنا نعلنا يف الواطئٌن فزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
تالقي الذي ال قوة منا مللّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  

إىل حجرات أدفأت و أظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت                      

طفيل الغنوي 
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زعم العواذل أن نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقة جندب                
 كذب العواذل لو رأين مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناخها             

جبنوب خبت ُعرّيت و ُأمجَّـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت         
 بالقادسية قـُْلَن َلَّل و َذلَّـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 120 جندب بن عمار

 الحاء 

 142 حجل بن نضلة إنَّل بين عمك فيهم رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح          جاء شقيق عارضا رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو         

ىي الربء و األسقام واهلم و املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن 
 وكان اهلوى بالنأي َيحى فيمــــــــــــــــــــــــــــــــــحي      
  إذا غًن النأي احملبٌن مل يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد       

وموت اهلوى يف القــــــــــــــــــــلب مين املبـــــــــــــــــرُِّح  
وحبك عندي يستـــــــــــــــــجد و يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُح  

 رسيس اهلوى من حب مّية يَبــــْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَُح        

 144-143 ذو الرمة

 الدال 

 6 النمر بن تولب فواحزنا من ذا يهيم هبا بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ؟     أىيم بدعد ما حييت فإن أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت        

 89 البحتري كرما ، ومل هتدم مآثر خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد      لو شئت مل تفسد مساحة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامت        

 95 ابن الرومي        ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنو بااد و اامد ُمْفَردُ  ىو الرجـ املشروك يف جـ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــو         

أىدى إيّل أبو ااسٌن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا          
وكذا عادات الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمي إذا  

 إن كان حيسد نفسو أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                  

أرجو الثواب هبا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديو غدا         
أوىل يدا ُحِسَبت عليو يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  
 فأَلْزُعمنَّلك ذلك األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 96 ابن الرومي

 105 بشار       خرجت مع البازي علّي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد إذا أنكرتين بلدة و نكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهتا         

أتاين مصعب وبنو أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو                               
 أقادوا من دمي و توعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوين       

فأين أحيد عنهم ال أحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد         
 وكنت وما يـُنَـْهنُهين الوعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 108 مالك بن رفيع

 108 أرطأة بن سهية تنس السالح و تعرف جبـــــــــــــــــــــــــــهة األسد     إن تلقين ال ترى غًني بناظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة            



230 

 

تقول أراه واحدا طاح أىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو 
فإين عسى أن تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصريين كأمنا             
 فإن متيما قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أن يلد ااصى             

يؤملو يف الوارثٌن األباعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   
بين حوايل األسود اللوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

 أقام زمانا وىو يف الناس واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                

 113 الفرزدق

  133 المتنبي طع أحىن من واصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األوالد           إمنا أنت والد و األب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقا               

 الراء 

 95 األعشى ة إما خماضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإما عــــــــــــــــــــشارا        ىو الواىب املائة املصطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا        

 31 مجهول   عليكم إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كان يوم قماطر   بين عمنا ىـ تذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون بالءنا       

 79 ابن أبي عيينة أطنٌن أجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة الذباب تضًن ؟       فدع الوعيد فما وعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك ضائري         

 140 بشار إن ذاك النجاح يف التبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكًن                 بكِّرا  صاحيبَّل قبـ اهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجًن                 

ديار جلهمة باملنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحىن                         
وراح عليهن ذو ىيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدب                
إذا رام هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضا هبا مل يكد                

سقاىن مرجتزٌباكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   
ضعيف القوى ماؤه زاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
 كذي الساق أخـــــطأىا اجلابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

مجهول 
 

145 

 09 الشماخ جرى يف عنان الشعرتٌن األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعز     طوى طمأىا يف بيــــــــــــــــــــــــــــــضة القيظ بعدما         الزاي

 137 الحميري ما اختار إال منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم فارسا                       لو خًنَّل املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنرُب فرسانَو            السين

 
 
 

العين 
 
 
 

سريع إىل ابن العم يلطم وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو         
 حريص على الدنيا مضيع لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينو       

وليس إىل داعي الندي سريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 ولــــــيس ملا يف بيتو مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضيع       

 84 األقيشر األسدي 

 87 البحتري                         أن يرى ُمبصٌر ويســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع  واع َشْجو حساده وغيُظ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه         

 89 إسحاق الخزيمي عليو ، لكْن مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحة الصرب أوسع      ولو شئت أن أبكي دما لبكيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو          

 142 العجاج يا ليت أيام الصبا رواجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       إذا كنت يف وادي العقيق راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا              

 147 أبو النجم علي ذنبا كلُّو مل أصنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع         قد أصبحت أم اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيار تدعي                

 209 أبو عامر الجرجاني          مبصقال باد يسقي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزروع ما شئت من زىزىة و الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفىت                

 120 مساور بن هند هلم إلٌف و ليس لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم إالف        زعمتم أن إخوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم قريٌش                   الفاء

 163 بشر بن خازم األسدي            قاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغاة ما بقينا على ش م           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إال فاعلموا أنا وأنت 

القاف 
 

 66 النضر بن جؤيه لكن َير عليها  وىو منطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـق       ال يألف الّدرىم  املضروب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتنا       

 105 سالمة بن جندل       إىل جعفر ، سربا لو مل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمزق ولوال جنان الليـ ما آب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامر        

 121 المتنبي عفاه َمْن َحَدا هبُم و ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقا              وما عفت الرياح لو حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال                

 82 - 14 امرؤ القيس ومسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونة زرق كأنياب أغوال    أيقتلين و املشريف مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجعي         

   
 الالم

ال حتسنب املوت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت البلى          
 كالمها مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ولكــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا           

فإمنا املـــــــــــــــــــــــــــــوت سؤال الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 أشد مـــــــن ذاك على كـ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال      

  43- 37 مجهول

 83 عمر بن ربيعةكما عرفت جبفن الصيـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اخللال      ىـ تعرف اليوم رسم الـــــــــــــــــــــــــدار و الطلال        



231 

 

 بالكانسية نرعى اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو و الغزلدار ملروة إذ أىـــــــــلي و أىلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم         

اعتاد قلبك من ليلى عوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده         
 ربع قواء أذاع املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرات بــــــــــــــــــــــــو        

ـُ   وىاج أىواءك املكنونة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطل
ـُ    وكـ حًنان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه  َخِضــــــــــــ

 83 عمر بن ربيعة

عرضت على زيد ليأخذ بعض مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا        
فدب دبيب البغـ يأمل ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره         

داِسُع نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو         : تثائب حىت قلت 

حياولو قبـ اعرتاض الشواغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  و أخرج أنيابا لو كاملعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاول   

 وقال تعلم أنين غًن فاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 84 عبد اهلل بن الزبير

 90 البحتري دد وااد واملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم مثال                       قد طلبنا فلم جند لك يف الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ                         

 95 الخنساء رأيت بكاَءك ااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن اجلميال       إذا قبح البكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء على قتيـ         

 106 عنترة         إال اانَّل وحد أبيض مقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرأيتنا ما بيننا من حاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز        

 107 مجهول          وال تشح عليــــــــــــــــــــــو جاد أو خبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال كن للخليـــــــــــــــــــــــ نصًنا جــــــــــــــــــــار أو عدال       

 108 حندج المّري           والليــــــــــــــــ قــــــد مزقت عنو الســـــــــــــــــــــــــــــــــــرابيـ مىت أرى الصبــــــــــــح قــــــــد الحـــــــــــــت خمــــايُلو       

 120 مجهول صــــــــــــــــــــدقوا ولــــــــــــــكْن َغـــــــــــــــــمريت ال تنجلي           زعـــــــــــــــم العــــــــــــــواذُل أنَّـلـــــــــــــــين يف غـــــــــــــــــــــــــــمرة             

تــــــــــــــــــولوا بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتة فكـــــــــــــــــــــــــــأنَّل بـَْينا  
ــــــال                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىم َذميــــــــــــــــــــفكان مسًُن عيسِ 

  هَتيَّلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ففاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأين اغتياال                     

 وســـــــــــــــــــــــًن الدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع إثرىم اهنمــــــــــــــــاال   
 122 المتنبي

 132 الفرزدق يدافع عن أحســــــــــــــــــــاهبم أنــــــــا أو مثـــــــــــــــــلي     أنا الــــــــــــــــــــــــذائد ااـــــــــــــــامي الّذمـــــــــــــار و إمنا             

 141 األعشى و إنَّل يف النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس إْن مضوا َمَهال            إنَّل حمَــــــــــــــــــال وإنَّل مــــــــــــــــــرحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال                     

 35 امرؤ القيس بســــــــــــــــــــــقط اللوى بٌن الدخول فحــــــــــــومـ             قفا نبك من ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــرى حبيب و منزل        

 

 6 المسيب بن علس بناج علــــــــــــــــيو الصيـــــــــــــــــــعرية مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم        وقد أتــــــــــــناسى اهلم عنـــــــــــــــــــد احتضــــــــــــــــــــاره

لنا اجلــــــــــــــــــفنات الغر يلمعن يف الضــــــــــحى       
ولــــــــــــــدنا بين العنقاء و ابــــــــــــــــين حمـــــــــــــــــــــــــــرق         

 فأكــــــــــــرم بنا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال أكــــــــــرم بنا بنما

 وأســــــــــــــــــيافنا يقــــــــــــــــــطرن مــــــــــــــــــــــن جندة دما       

حسان بن ثابت 
 

6 

 الميم

وخـــــــــــــــــــــــال الذباب فليس ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارح               
 ىزجا حيــــــــــــــــــــك ذراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بذراعو        

 قدح املـــــــــــكب عــــــــلى الزنــــــــــــــــــــــــــــاد األجذم

 غردا كفعـ الشارب املتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًل     
 37 عنترة

 38 المتنبي وموج املنــــــــــــــــــــــــــــــــايا حوهلا متالطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم     بناىا فأعلى والقــــــــــــــــــــــــــنا يقرع القـــــــــــــــــــــــــــــــــــنا 

 91 البحتري وسورة أيـــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــززن إىل العــــــــــــــــــــــــظم       وكــــــــــــــــــــــــــــم ُذتَّل عين من حتامـ حـــــــــــــــادث      

 89 - 107 األخطل وجدتـــــــــــــــــو حاضراه اجلود و الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرم         إذا أتيــــــــــــــــــــــــــــــــــت أبا مروان تسألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو       

 128 -118 أبو تمام صـــــــــــــــــرب وأن أبـــــــــــــا ااســـــــــــــــٌن كـــــــــــــــــــــــــــــرمي                ال و الـــــــــــــــذي ىو عـــــــــــــامل أن النــــــــــــــــــــــــــــوى        

 127 مجهول بدال أراىـــــــــــــــــــــــــــــــــا يف الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل هتيم            وتــــــــــــــــــــــــظن سلــــــــــــــمى أنين أبــــــــــــــــــــــــــــــغي هبا

 106 مجهول            فمــــــــــــــــــالك بعد الشيب صـــــــــــــــــــــــبا متيما ؟ عهــــــــــــــــــــــدتك ما تصبوا وفيــــــــــــــــــــــــــــك شبيبة
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رب ورقــــــــــــــاء ىتــــــــــــــــــوف يف الضحــــــــــــــــــــــــــى        
ذكرت إلـــــــــــــــــــــــــــــــفا ودىرا ســــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــفا        

 فبكـــــــــــــــائي ربــــــــــــــــــــــــــــــــما أرّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها         
و لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد تشكــو فـما أفـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــما         
 غًن أين باجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى أعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها        

 ذات شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـو صــــــــــــــــدحت يف فنن    

 فبكـــــــــــــــــــــــــــــت حزنا فهـاجـــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــزين    

وبكــــــــــــــــــــــــــــــــاىا ربـــــــــــــــــــــــــــما أرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  
 وىي أيضا باجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى تعــــــــــــــــــــــــــرفين

و لقد أشكـو فمـا تفهـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـي 

 31 مجهول

ُـّ ما يتمـــــــــىن املـــــــــــــــــرء يــــــــــــــــــــــــــــــــدركو                  148 المتنبي جتري الرياح مبا ال تشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهي السفن            ما كـــــــــــ

 141 سلمى بن ربيعة وخبــــــــــــــــــــــــــَب البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل األمون                إنَّل ِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواًء و نــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوًة                          

 141 سلمى بن ربيعة للدىر ، و الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىر ذو فنون            مــــــــــــــــــــــــــــــــــن لذة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش ، و الفىت                  النون 

 

 

 

 141 حسان بن ثابت لزمان يَهمُّ باإلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسان            إن دىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا يلف مشلي بسعدى             

 96 ابن الرومي إذا مل تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكارِْمين صروُف زمـــــــــــــــــاين        أنا الرجـ املدعو عاشق فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره         

الهاء 

 127 مجهول كـ امرئ رىـــــــــــــــــــــــــــــــــن مبا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــو        إمنـــــــــــــــــــــــــــــا املـــــــــــــــــــــــــــــــرء بأصغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريو 

 81 المتنبي        ويسرتّد الدمــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــن غــربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك يثين املزن عن صـــــــــــــــــــــوبو      

 96 بشار بن برد أَرِْبُت وان عــــــــــــاتبتو اَلَن جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانبو       أخــــــــــــــــوك الذي إن رِبـَْتو قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إمنا          

 96 أبو العتاهية يروق و يصفو إن َكَدْرُت عــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو      وإين ملشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاق إىل ظـ صاحب 
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 المصادر و المراجع  فهرس         
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم  -

  ( م1239/  ه637ضياء الدين نصر اهلل بن محمد ت  ):ابن األثير 
دار نيضة مصر  أحمد الحوفي و بدوي طبانة ،: المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، تحقيق  -01

 دت دط، لمطبع القاىرة،
 إحسان عباس :

 م1983 ، 4تاريخ النقد األدبي عند العرب ، دار الثقافة بيروت ، ط - 02
 أحمد سيد محمد عمار: 

 م 1998 ، 1 نظرية اإلعجاز القرآني و أثرىا في النقد العربي القديم ، دار الفكر ، ط -03
  أحمد عبد الستار الجواري: 

  م 1984 ، 2نحو التيسير، مطبعة المجمع العممي العراقي ، ط  - 04
 أحمد مطموب :

 م 1973، 1عبد القاىر الجرجاني بالغتو ونقده، دار العمم لمماليين بيروت ، ط - 05
 م 1999 ، 2/، ط البالغة و التطبيق، وزارة التعميم العالي العراق- 06
 األزىر الزناد :

 . م 1992 ، 1دروس البالغة العربية ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ، ط -  07
  ( م  629 ميمون بن قيس بن جندل ، ت  ):األعشى 

  م1927ن ،مطبعة  آذلفيمزىوسن ، د ط ، ا الديو- 08
  ( ه 1270أبو الفضل شياب الدين ، ت  ):األلوسي.  

ت  د ط ،د،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني ، دار إحياء التراث العربي بيروت - 09  
   ( م 565ابن الحجر بن الحارث ، ت  ): امرؤ القيس 

  م2004 ،5الديوان ، دار الكتب العممية بيروت ، ط - 10
  ( ه 577أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ،ت  ) : األنباري.  

مبروك محمد مبروك ، مكتبة الخانجي : اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ،ت- 11
 .د ت ،  1القاىرة ،ط 

 ( م1013/  ه 403أبو بكر محمد بن الطيب ، ت  ):الباقالني.  
السيد أحمد صقر ،دار المعارف بمصر  د ط ، د ت  : إعجاز القرآن ، تحقيق - 12  

 ( م 897 ، ت بن شمالل بن جابر ىو أبو عبادة الوليد بن عبيد) :البحتري 
  ، د ت3الديوان ، دار المعارف القاىرة ، ط -  13
 ( م  784 – 714بن بيمن ،   بن برد   ): بشار 
 .  م2007الديوان ، وزارة الثقافة الجزائر ، د ط ،   -14  
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 ( م533 ، توفي نحو األسدي بن عوف بن حميري ازمحبن أبي )بشر  -  15
 .  م1960مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم دمشق ،د ط ،  عزة حسن ،: الديوان ، ت - 16
 تامر سموم: 

  اإلنترنتفي كشاف الزمخشري موضوع منشور عمى شبكة  [القصر  ]ظاىرة - 17
  http://www.dahaha.com 5/17 الساعة 2010 – 06- 3بتاريخ 

 ( م 1108 – 1030 أبو زكريا يحي بن عمي ،  ): التبريزي 
 .شرح ديوان الحماسة ، عالم الكتب بيروت ، د ط ، د ت - 18
   ( م845 – 788حبيب بن أوس الطائي ،   ):أبو تمام 

  م1994 ، 2شرح ديوان أبي تمام  ، دار الكتاب العربي بيروت ، ط - 19
  تمام حسان  :

  م1994 دار الثقافة الدار البيضاء المغرب ، د ط ، المغة العربية معناىا ومبناىا ، -  20
 توفيق الفيل :

 بالغة التراكيب ، مكتبة اآلداب القاىرة، د ط ، د ت    - 21
  ( ه 868أبو عثمان عمرو بن بحر  ، ت  ):الجاحظ.  

  م 1998 ، 7ط ،عبد السالم ىارون ، مكتبة الجاحظ : البيان و التبيين ، تحقيق  - 22
 م 1969  ، 3عبد السالم ىارون ،ط :  التراث العربي بيروت ، تحقيق إحياءالحيوان ،دار  - 23  

 ، دت 1عبد السالم ىارون ، ط: ،تحقيق  (رسائل الجاحظ  )العثمانية  - 24
 ( ه 474أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرحمن بن محمد ،ت  ):الجرجاني.  

 م 1992 ، 3محمود شاكر ، مطبعة المدني بمصر  ط : ، تحقيق اإلعجازدالئل - 25
  م 2002، دط ، تياسين األيوبي ، المكتبة العصرية بيرو:  ، تحقيق  اإلعجازدالئل –26

 م 1992، 3ط ،  مطبعة المدني بمصر،محمود شاكر : ، تحقيق الرسالة الشافية في وجوه اإلعجاز - 27  
 ( م 1413/  ه816عمي بن محمد الحسيني  الشريف)  :الجرجاني 

  م1977 ، 1حاشية الشريف الجرجاني عمى الكشاف ، دار الفكر بيروت ط - 28
 م 1985التعريفات ، مكتبة لبنان  بيروت ، د ط ، كتاب  -  29
  ( ه 392أبو الفتح عثمان، ت  ):ابن جني  

 م 2006، 1محمد عمي النجار ، عالم الكتب ، ط :  الخصائص، تحقيق-30
 ىـ 50 ت بن ثابت بن المنذر بن حرام األنصاري ، ﴿: حسان ﴾ 

  م1994 ، 2الديوان ، دار الكتب العممية بيروت ، ط  - 31
  أحمد محمد  ﴿: الحوفي﴾  

  م 1966 ، 1الزمخشري ، دار الفكر العربي ، ط - 32
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  ( ه 639أحمد بن الحسين بن أحمد ، ت  ) :ابن الخباز. 
  م 2007 ،2فايز زكي محمد دياب ، دار السالم ، ط: توجيو  الممع ، تحقيق - 33  

  ( م 821 أبو يعقوب ، توفي نحو ): الخزيمي 
  م1971،عمي جواد الطاىر ومحمد جبار بن المعيبد ، دار الكتاب جديد بيروت، دط : حقيق الديوان،ت -34
  ( ه 388أبو سميمان َحْمد بن محمد بن إبراىيم ، ):الخطابي  

محمد خمف اهلل أحمد دار : تحقيق (ثالث رسائل في إعجاز القرآن)بيان إعجاز القرآن ، ضمن - 35
  م 1976،  3المعارف، ط

  ( م 664 – 575 تماضر بنت عمرو بن الحارث ،  ):الخنساء 
   م 2004 ، 2لديوان ، دار المعرفة بيروت ، ط- 36
 دلخوش جار اهلل: 

  م2008 ، 1الثنائيات المتغايرة في كتاب دالئل اإلعجاز ، دار دجمة ، ط- 37
 ( ه 117–  ه 77  غيالن بن عقبة بن مسعود ،):  الرمة  وذ   

 1995 ، 1الديوان ، دار الكتب العممية بيروت ، ط -  38
  مصطفى صادق﴿الرافعي﴾:  

  ،د ت 8إعجاز القرآن والبالغة النبوية ، دار الكتاب العربي ،ط - 39
  ( ه456أبو عمي الحسن ، ت  ):ابن رشيق   

 بيروت   عبد الحميد ىنداوي ، المكتبة العصرية : العمدة في محاسن الشعر وآدابو و نقده ، تحقيق - 40
 م 2001 ،1ط
  ( ه 386أبو الحسن عمي بن عيسى ، ت  ):الرماني. 

محمد خمف اهلل أحمد ، دار المعارف : ، تحقيق  (ثالث رسائل في إعجاز القرآن )النكت ضمن - 41
 م  1976 ، 3بمصر ، ط

 (م896 – 836/  ىـ 284 –221 أبو الحسن عمي بن العباس بن جريج ، ):ابن الرومي 
  م 2002 ، 3الديوان ، دار الكتب العممية بيروت ، ط  -  42
  ( ه 708أحمد بن إبراىيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ت  ):ابن الزبير  

 سعيد :  القاطع بدوي اإللحاد و التعطيل في توجيو المتشابو المفظ من آي التنزيل  تحقيق مالك التأويل - 43
 م  1983 ، 1 ، دار الغرب اإلسالمي بيروت ، ط1ج،الفالح  

 ( ه 794بدر الدين محمد بن عبد اهلل ،ت  ):الزركشي. 
 م 1980 ،3محمد أبو الفضل إبراىيم ، دار الفكر  ط: البرىان في عموم القرآن ، تحقيق  - 44
  ( ه 538أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر ، ت  ):الزمخشري. 
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