
 
 

International Journal of Humanities and Educational Research 
 

Volume 2, Issue 4, December 2020, p.16-39 
 

İstanbul / Türkiye 
 

 

IJHER 

 International Journal of Humanities and Educational Research 
Volume 2, Issue 4, December 2020, p.61-93 

 

   

THE TECHNIQUES OF SELECTION AND AESTHETICS OF 

ECART IN THE NOBLE QUR’AN - SEMANTIC STUDY 

http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.4-2.4 

 

 

AHMED AL–ZUBAIDY 1 

 

 

 

Abstract 

 

The research touched upon that the Qur’an is an intentional 

rhetoric expression. That is, every word and every letter in it has 

an intentional position, and that the word in it is like an organ 

in the human body and it performs its function when it is in its 

position, and if it is removed to another location. Body changes! 

Therefore, we find that it has been selected with extreme 

precision and wisdom, so that no other words or expressions 

else can take the place in which it is located. No matter how 
many lexicons, language books, or exegesis  gather a number - 

less or more - of alternative, approximate synonyms, and that 

the alternative equivalent has the same meaning still impossible 

for these alternatives to play and reflect the same sense and 

aesthetics of the original Quranic words.  The words were 

determined according to their meanings, and every type of those 

words that are included in the context of speech has its own 

role. The Quran's words are worthy and more deserving of use,  

called for the finite accuracy of the expression and the extreme 

precision to the extent that it is impossible to replace its original 

words with proposal alternatives that may distort meanings 

among the possibilities, and the intentions and purposes are lost 

in the aberration of doubt and camouflage This is due to the 

subtle differences between the words in their connotations. 
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 دراسة داللية -فشيات االختيار وجساليات العدول في القرآن الكريم 

 

 

 2 الزبيدي أحسد
 

 ممخص
 

تصخؽ البحث إلى بياف أف القخآف تعبيخ بياني مقرػد؛ أؼ إف كل كمسة، وكل حخؼ فيو وضع وضعًا 
مقرػدًا، وإف الكمسة فيو أشبو بالعزػ في جدع اإلنداف وىػ يؤدؼ وضيفتو عشجما يكػف في مػضعو، فإذا 

لغة بسا ال يدج زايمو إلى مػضع آخخ؛ تغيخ حاؿ الجدع! لحا نججىا قج انتقيت بجقة متشاىية وحكسة با
قل أو  -مدجىا غيخىا في السػضع الحؼ وردت فيو؛ ميسا حذجت السعجسات وكتب المغة أو التفديخ عجدًا 

مغ الكمسات البجيمة السقاربة، وأف المفع والسعشى فيو مخاداف معًا؛ فال يصغى أحجىسا عمى اآلخخ؛  -كثخ 
اظ التي تذتسل عمييا فرػؿ الكالـ مػضعو فكانت ألفاضو شبقًا لسعانيو، ووضع كل نػع مغ تمظ األلف

األخز بو، الحؼ إذا بجؿ مكانو غيخه؛ جاء مشو تبجؿ السعشى وذىاب الخونق؛ ذلظ أف فيو ألفاضًا متقاربة 
في السعشى، يحدب أكثخ الشاس أنيا متداوية في إفادة بياف مخاد الخصاب، واألمخ فييا وفي تختيبيا 

يخاتو كل ما ىػ أحق بالحكخ، وأولى باالستعساؿ، ودعا إلى الجقة بخالؼ ذلظ؛ فتحخػ في ألفاضو وتعب
الستشاىية في التعبيخ، وإلى اإلحكاـ البالغ فيو؛ حتى ال يرح أف يقع لفع مكاف آخخ؛ فتزل السعاني بيغ 
االحتساالت، وتتػه السقاصج واألغخاض في ضالؿ الذظ والتسػيو؛ وذلظ لسا بيغ األلفاظ مغ فخوؽ دقيقة 

 .تيافي دالال
 

ألفاظ، معاني، داللة، بالغة، اختيار، عجوؿ، تخادؼ، تقارب، تبادؿ، تفديخ، جساؿ،  الكمسات السفتاحية:
 .فغ، سخ

 
 السقدمة

الحسج هلل رب العالسيغ، أندؿ خيخ كتبو عمى خيخ رسمو، وجعمو بمداف عخبي مبيغ، وصمػات ربي وسالمو 
ليع بإحداف إلى يـػ الجيغ،  والرحب أجسعيغ، وعمى التابعيغ عمى الشبي العخبي األمي األميغ، وعمى اآلؿ

 .وبعج
فكل كتاب يخثُّ كالمو بكثخة البحث فيو، وتحوؼ األفكار مشو، ويشزب عصاؤه، إال ىحا الكتاب الكخيع، كمسا 

خ ما ُفتح قخأناه؛ ألفيشا أنفدشا غيخ التي كانت باألمذ تقخأ! والقخآف ىػ ىػ، وما تمقاه قارؤه الستجبخ اليـػ غي
لو مشو باألمذ، وإنا ال نجج غيخه يسشحشا ىحا وأكثخ مغ ىحا، ويؤتيشا كل يـػ ترػرًا ججيجًا؛ حتى لكأنشا نقخأ 

 !في كل مخة أوؿ مخة، وحيغ نقخأه سبعيغ مخة؛ نكػف كسغ قخأ سبعيغ كتابًا، ومغ يدتدد؛ ُيَدد
                                                           

 mujamart@gmail.com .عخاؽال ،الجامعة العخاقية، اآلداب )قدع عمـػ القخآف(كمية ، أحسج عمي نعسة الدبيجؼ: دكتػرأستاذ مداعج  2
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يع ليغتخفػا مشو ما تدشى ليع مغ معيشو، وىػ إّف القخآف الكخيع كشد يدتفتحو ويشقب عشو أىل كل عرخ بأدوات
)مغ أراد العمع؛ مدعػد رضي هللا عشو:  بغٱأعصى، وكمسا سئل؛ وىب، وفي ذلظ يقػؿ  ستثيخ؛ٱكخيع كمسا 

 (!فميثػر القخآف؛ فإف فيو عمع األوليغ واآلخخيغ
رحب اآلفاؽ والسجػ،  وجػه إعجازه: أف يطل مذغمة العمساء والجارسيغ جياًل بعج جيل، ثع يبقى أبجاً  ومغ

العمساء ُيذسِّخوف عغ سػاعج الجج واالجتياد بتشسيق العبارات ووشي األسفار  نفظٱسخي السػرد والسأتى؛ فسا 
مشيا، وتجمية السبيع، وفتح السدتغمق،  البعيجوتأليف العمـػ فيو؛ في سعي مشيع لبمػغ معانيو وأسخاره، وإدناء 

وسيطمػف في فمكو دائخيغ، وعمى دربو سائخيغ، ومغ شػاشئو ال أغػاره وكل مشيع يبحؿ مغ الجيج ما وسعو، 
 !مغتخفيغ

يسَّع العمساء صػب ىحا الكتاب الكخيع بحثًا وتأماًل، ولع يجخخوا في ذلظ جيجًا إال بحلػه وال سبياًل إال  لقج
؛ فحصصت سمكػىا، ولكػني مغ خمف أولئظ الدمف؛ فقج آليت عمى نفدي االلتحاؽ بالخكب بغية إدراكو

وأتقمب بيغ مائيا ومخعاىا؛  اىا،رحالي عمى واحجة مغ أخرب واحاتو ألتسمَّى في مخآىا، وأتشدع عبيخ شح
في القخآف الكخيع. وقج تصمَّبت شبيعة البحث ومشيجيتو أف يقـػ عمى « االختيار والعجوؿ»تمظ ىي ضاىخة 

بت بأىع السطاف التي أفجت مشيا في إثخاء مبحثيغ وخاتسة تكتشف أىع الشتائج التي تػصمت إلييا، يتمػىا ث
 .السادة العمسية لمبحث

 
 السبحث األول: القرآن تعبير بياني مقرود

ال بج في البجء مغ معخفة أّف األصل في وضع األلفاظ في سائخ المغات ىػ أف يكػف لكل معشى يجػؿ في 
وأف يكػف لمكمسة الػاحجة معشى واحج  الخاشخ لفع واحج يعبخ عشو؛ أؼ أف يكػف لمفكخة الػاحجة لفطة واحجة،

أيزًا، وأف الخمط واالضصخاب يتأتى مغ مجخد أف يػجج لفطاف فأكثخ لسعشى واحج أو متقارب، أو معشياف 
فأكثخ لمفع واحج؛ وإف كانت المغات جسيعًا ال تشجػ مغ ىحه اإلصابة؛ نتيجة الطخوؼ الشاشئة في المغات، 

 .3اظ لسعشى واحج أو متقارب، أو تعجد السعاني لمفع واحجوالتي تؤدؼ بجورىا إلى تعجد األلف
إّف المغة الدامية تترف بطػاىخ خاصة في داللة السفخدات تسيدىا عغ سائخ المغات األخخػ، وقج تشاسمت 
فخوع الداميات؛ فالعخبية والعبخية والدخيانية وغيخىا قج تػارثت تمظ الرفات؛ بيج أنيا ضيخت فييا بشدب 

السعخوؼ أف ثسة أنػاعًا ثالثة مغ دالالت األلفاظ، مشيا: أف يختمف المفع ويتفق السعشى؛ ولكغ  متفاوتة! فسغ
 .4داللتيا جسيعًا تكػف واحجة، ومشيا أف يتفق المفع ويختمف السعشى، ومشيا أف يتفقا معًا، أو أف يختمفا معاً 

القسح، »، و5«اإلنداف والبذخ»بار واحج؛ كػتفقج تتػالى األلفاظ السفخدة الجالة والستػاردة عمى معشى واحج، باع
، وىػ «لقسحا» سعٱيدتعسمو أىل العخاؽ؛ في حيغ يصمق عميو أىل مرخ « البخ»؛ فػ«والبخ، والحشصة

                                                           
 .102مغ قزايا العخبية/ ص -، وكالـ العخب 308يشطخ: فرػؿ في فقو العخبية/ ص 3
، 226، وأبحاث ونرػص في فقو المغة العخبية/ ص28، والعخبية والبحث المغػؼ السعاصخ/ ص 1يشطخ: فقو المغة وسخ العخبية/ ص 4

 .90، ولغة الزاد/ ص210وبحػث في السعجسية العخبية/ ص
 (.402/ 1يشطخ: السدىخ ) 5
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ضششت »والسعشى واحج؛ مثل:  لمفطيغا ختالؼٱ). ويعج السبخد مغ كالـ العخب: 6عشج أىل مكة« الحشصة»
)وتدسي العخب الذيء الػاحج ، ويقػؿ اإلماـ الذافعي: 7«(أنف ومخسغ»، و«ذراع وساعج»و ،«توحدب

، «معمع»؛ مثل: 8(ي الكثيخة، وإف ذلظ مغ سشغ العخبباألسساء الكثيخة، وتدسي باالسع الػاحج السعان
؛ فال 9«...أششب، وأفخط، وأسخؼ، وأغخؽ أسيب، و : »ثل، وم«مخب»، و«أستاذ»، و«مؤدب»، و«مجرس»و

داللي الختيار واحج مغ تمظ األلفاظ في مػشغ والعجوؿ فيو عغ سائخىا، بج مغ وجػد قانػف واضح، وقرج 
، وىي ضاىخة مالحطة بػضػح «االختيار والعجوؿ: »سعٱويسكششا أف نصمق عمى ىحا القانػف الفشي السدشػف 

 .وفي لغة القخآف عمى نحػ خاص ،في لغة العخب عسػماً 
الستخرريغ والجراسات والكتب واألبحاث السعجة بيحا  تمظ الطاىخة المغػية الفشية؛ ما كاف لمعمساء وإزاء

الذأف سػػ التعقب واالستقراء لسعطع األلفاظ التي تع اختيارىا، وتعميل ذلظ االختيار وبياف أسبابو، وتمظ 
ىحا التعقب وذاؾ االستقراء قج شاؿ  كغالتي تع العجوؿ عشيا، وتعميل ذلظ العجوؿ وبياف أسبابو؛ إف لع ي

 .10ًا؛ وال سيسا القخآنية مشيااأللفاظ جسيع
ألفيشا ثمة مغ العمساء الستخرريغ قجامى ومحجثيغ يمتسدػف فخوقًا دقيقة بيغ معاني الكمسات؛ األمخ  لقج

الحؼ حجا ببعزيع إلى القػؿ بامتياز المغة العخبية بػفخة كمساتيا وتعجد ألفاضيا في السعشى الػاحج أو السعاني 
ىحه الكمسات كميا تجؿ عمى ىحا السعشى الػاحج بال فخوؽ يالحطيا الستكمع أو  الستقاربة، وليذ معشى ذلظ أف

 .11الدامع، ال؛ بل إف بيغ ىحه األلفاظ فخوقًا دقيقة في الجاللة، وتفاوتًا يالحع في السعشى
، «الحسج»أخخػ؛ فإف في الكالـ العخبي ألفاضًا يحديا أكثخ الشاس متداوية في بياف السخاد، كػ وبعبارة

أو  ، وغيخىسا كثيخ؛ بيج أف لكل لفطة خاصية تسيدىا عغ أختيا التي تقاربيا في بعس السعشى،«لذكخا»و
لألمثمة والذػاىج التفريمية  شا، وسيأتي بياف الفخؽ بيشيسا في معخض تشاول12تذتخؾ معيا في بعس الجاللة

 .في السبحث التالي بإذف هللا
لكمسات الستقاربة السعشى، والتعابيخ الستذابية الجاللة، ومغ بيغ عشي عمساؤنا األجالء ببياف الفخوؽ بيغ ا وقج

)وضع كل نػع مغ األلفاظ التي تذتسل مغ دقائق التخكيب وأسذ البالغة: ىؤالء: الخصابي، الحؼ يؤكج أف 
غيخه؛ جاء مشو إما تبجؿ السعشى الحؼ  نوعمييا فرػؿ الكالـ مػضعو األخز األشكل بو، الحؼ إذا بجؿ مكا

مشو فداد الكالـ، وإما ذىاب الخونق الحؼ يكػف معو سقػط البالغة؛ ذلظ أف في الكالـ ألفاضًا متقاربة يكػف 
                                                           

 .32يشطخ: عمع أصػؿ الفقو/ ص 6
 .2ختمف معشاه/ صٱتفق لفطو وٱما  7
 .32الة/ صالخس 8
 .210، وبحػث في السعجسية العخبية/ ص29نطخية وتصبيقًا/ ص -يشطخ: السذتخؾ المغػؼ  9

، وداللة 33، وتاريخ عمـػ المغة العخبية/ ص109(، ودور الكمسة في المغة/ ص405 -402/ 1(، والسدىخ )262/ 1يشطخ: الخرائز ) 10
، 60، والمغة كائغ حي/ ص308، وفرػؿ في فقو العخبية/ ص62لو/ ص ، وفقو المغة،78، وعمع المغة، لمزامغ/ ص213األلفاظ/ ص

 .217نطخية وتصبيقًا/ ص -، والسذتخؾ المغػؼ 402، وفي الميجات العخبية/ ص98والميجات العخبية/ ص
 .60يشطخ: صفاء الكمسة/ ص 11
 .63يشطخ: السخجع نفدو/ ص 12
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الحسج »، و«العمع والسعخفة»في السعشى، يحدب أكثخ الشاس أنيا متداوية في إفادة بياف مخاد الخصاب؛ كػ
، «ذلظ وذاؾ»، و«بمى ونعع»و ،«جمذٱو قعجٱ»، وكقػلظ: «الشعت والرفة»و ،«البخل والذح»، و«والذكخ

ونحػىا مغ األسساء واألفعاؿ والحخوؼ والرفات... واألمخ فييا وفي تختيبيا عشج عمساء «... مغ وعغ»و
المغة بخالؼ ذلظ؛ ألف لكل لفطة مشيا خاصية تتسيد بيا عغ صاحبتيا في بعس معانييا، وإف كانا قج 

 .13(في بعزيا فيذتخكا
، وكحا الحاؿ بالشدبة ألبي عمي الفارسي، «الفخوؽ المغػية»ذلظ سساه:  ىالؿ العدكخؼ كتاب في وألبي

إلخ! «.... الراحبي في فقو المغة»فارس في  بغٱ، و«فقو المغة»والسبخد، وأبي مشرػر الثعالبي، في 
قيع في ذلظ، جاء بعشػاف:  خولمعالمة المغػؼ الكبيخ أبي شاىخ مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب الفيخوزآبادؼ تفدي

، رتب فيو األلفاظ تختيبًا معجسيًا؛ فجاء عمى شكل أبػاب، «برائخ ذوؼ التسييد في لصائف الكتاب العديد»
بيَّغ في كل باب مشيا الػجػه المغػية والتفديخية والفخوؽ الجاللية بيغ الكمسات السفتتحة بكل حخؼ مغ 

السبيشة لمعالقات « البرائخ» حخوؼ المغة الثسانية والعذخيغ؛ وجاء كل باب بجوره عمى شكل حدمة مغ
 !«الباب»المغػية األسخية أللفاظ ذلظ 

العخبي حكى بدشجه عغ أبي عمي الفارسي، قاؿ: كشت  بغٱأف الذيخ القاضي أبا بكخ « السدىخ»في  جاء
« الديف»خالػيو؛ فقاؿ: أحفع لػ بغٱبسجمذ سيف الجولة بحمب، وبحزختو جساعة مغ عمساء المغة، وفييع 

خالػيو: فأيغ  بغٱقاؿ «! الديف»واحجًا؛ وىػ  سساً ٱفتبدع أبػ عمي، وقاؿ: ما أحفع لو إال  ؛سساً ٱخسديغ 
وكحا، وكحا؟! فقاؿ أبػ عمي: ىحه صفات؛ وكأف الذيخ ال يفخؽ بيغ « البتار»، و«الراـر»، و«السيشج»

 !14االسع والرفة
ليدت كحلظ؛ فإذا ما  -في الػاقع  -أف أكثخ األلفاظ التي يقاؿ أنيا متػاشئة عمى معشى واحج ىي  والحق

عسا يجؿ عميو اآلخخ.  -ولػ قمياًل  -أنعسشا الشطخ فييا؛ تبيغ لشا أف كل لفع مشيا يجؿ عمى معشى يختمف 
يفدخوف أحجىسا باآلخخ؛  ر؛ نجج أف الجسيػ «الذظ والخيب»لفطي  -عمى سبيل السثاؿ  -فإذا أخحنا 

[، و)إنيع كانػا في شظ مخيب( 2الكتاب ال ريب فيو( ]البقخة/  فيقػلػف في تفديخ أمثاؿ قػلو تعالى: )ذلظ
يجؿ عمى مجخد التخدد بيغ أمخيغ ال « الذظ»بيشًا؛ فػ ختالفاً ٱ[: ال شظ فيو؛ مع أف بيغ معشيييسا 54]سبأ/ 

يجؿ عمى القمق واالضصخاب في الشفذ متػلجيغ مغ التخدد  «لخيبا»يتخجح أحجىسا عمى اآلخخ. في حيغ إف 
ومغ ثع يقاؿ: ىػ في شظ مخيب؛ أؼ:  ضصخاب؛ٱشظ مرحػب بقمق و«: الخيب»جؿ عميو الذظ. فػالحؼ ي

 .15مقمق، مدعج. ويقاؿ: ىػ في ريب مذكظ! وعمى ىحا؛ ال بج أف ُيدبق الخيب بالذظ، وال عكذ
؛ إذ إنيا مغ األلفاظ التي « القعػد والجمػس»يقاؿ كحلظ عغ « الذظ والخيب»قيل عغ  وما مغ حيث العسـػ

يطغ أنيا بسعشى واحج، وليذ األمخ كحلظ؛ فشقػؿ: قعج؛ إذا كاف بعج قياـ، ونقػؿ: جمذ؛ إذا كاف بعج 

                                                           
 .73 -72، ويشطخ: اإلعجاز المغػؼ في القرة القخآنية/ ص26بياف إعجاز القخآف، ضسغ ثالث رسائل في إعجاز القخآف/ ص 13
 .36، ومغ أسخار العخبية في البياف القخآني/ ص34(، وتاريخ عمـػ المغة العخبية/ ص126/ 1يشطخ: السدىخ ) 14
 .35 -34يشطخ: تاريخ عمـػ المغة العخبية/ ص 15
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. والحيغ 17فجمذ ؛زصجعاً ؛ فالقعػد في المغة: ضج القياـ، يقاؿ: كاف واقفًا؛ فقعج، وكاف م16ضصجاعٱ
عغ بعزيا في مػاشغ أخخػ؛ يفخقػف « العجوؿ»لبعس األلفاظ في مػاشغ، و« االختيار»يقػلػف بطاىخة 

معشى ليذ في « قعج»يختمفاف بعس االختالؼ؛ ألف في « جمذ وقعج»بيغ معاني األلفاظ؛ فيقػلػف مثاًل: 
 عغ قياـ،« القعػد»فجمذ؛ فيكػف  زصجعاً أال تخػ أنا نقػؿ: قاـ ثع قعج، ثع نقػؿ: كاف م«! جمذ»
والعػامل الجاللية الكامشة « االختيار والعجوؿ»؛ وبحا كانت قزية 18عغ حالة دوف الجمػس« الجمػس»و

 .وراءىا جدءًا ميسًا مغ شغل العمساء الذاغل قجيسًا وحجيثاً 
اـ؛ بل تقارب خالصة مػجدة عغ تمظ الطاىخة؛ فال يػجج في القخآف تصابق معشػؼ ت -فيسا تقجـ  - كاف

كسا سشأتي إلى ذكخه الحقًا  -وتكامل في السعشى؛ وذلظ لدبب مغ الخصػرة بسكاف؛ وىػ أف القخآف الحكيع 
باالستعساؿ، ودعا إلى  أولىقج تحخػ في ألفاضو وتعبيخاتو كل ما ىػ أحق بالحكخ، و  -إف شاء هللا تعالى 

مكاف آخخ؛ فتزل السعاني بيغ االحتساالت،  الجقة في التعبيخ واإلحكاـ فيو؛ حتى ال يرح أف يقع لفع
وتتػه السقاصج واألغخاض في ضالؿ الذظ والتسػيو؛ وذلظ لسا بيغ األلفاظ مغ فخوؽ دقيقة في دالالتيا! 

السخاد في إحكاـ شجيج، يكاد الدامع يؤمغ بأف ىحا  ىافيدتخجـ كل كمسة بجقة متشاىية؛ بحيث تؤدؼ معشا
)تعبيخ بياني السعشى الحؼ أفادتو أختيا. وأنو يشيا، وأف كمسة أخخػ ال تؤدؼ السكاف خمقت لو ىحه الكمسة بع

، وأف الكمسة فيو أشبو بالعزػ في جدع 19(، وكل حخؼ فيو وضع وضعًا مقرػداً مقرػد؛ أؼ أف كل كمسة
 ختلٱو عتل،ٱوضيفتو عشجما يكػف في مػضعو، فإذا زايمو إلى آخخ؛ تغيخ حاؿ الجدع، و ؤدؼاإلنداف وىػ ي

 !تػازنو
ألفاضو  ستخعتٱالسقياس الحكيع، والقدصاس السدتقيع كانت كمسات القخآف الكخيع شبقًا لسعانيو؛ بحيث  بيحا

وفراحتو أنطار العمساء! وىكحا دائسًا: لكل مقاـ مقاؿ في التعبيخ القخآني. ومغ األمثمة لتمظ الطاىخة في 
 :20القخآف الكخيع اآلتي

[، )وأني فزمتكع 91اهلل لقج آثخؾ هللا عميشا وإف كشا لخاشئيغ( ]يػسف/ )قالػا ت«: اإليثار والتفزيل» .1
 [.47عمى العالسيغ( ]البقخة/ 

 [.61[، )جاء أحجكع السػت( ]األنعاـ/ 180)حزخ أحجكع السػت( ]البقخة/ «: الحزػر والسجيء» .2
 [.32لسؤمشػف/ [، )فأرسمشا فييع رسػاًل( ]ا164)بعث فييع رسػاًل( ]آؿ عسخاف/ «: البعث واإلرساؿ» .3
[، )وكأيغ مغ قخية ىي أشج قػة 2-1)ال أقدع بيحا البمج* وأنت حل بيحا البمج( ]البمج/ «: البمج والقخية» .4

 [.13مغ قخيتظ التي أخخجتظ( ]دمحم/ 

                                                           
 .42األضجاد في المغة/ ص يشطخ: 16
 (.404/ 1(، والسدىخ )357/ 3« )ؽ ع د»مادة:  -يشطخ: لداف العخب  17
 .10، ومقجمة الرحاح/ ص37، مغ أسخار العخبية في البياف القخآني/ ص176يشطخ: في الميجات العخبية/  18
 .1أسخار البياف في التعبيخ القخآني/ ص 19
(، وفي 470 -461/ 1جسعًا ودراسة ) -(، وقػاعج التفديخ 279/ 1(، والتفديخ والسفدخوف )310/ 1يشطخ: اإلتقاف في عمـػ القخآف ) 20

 .180 -179الميجات العخبية/ ص
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[، )فإف الجحيع ىي السأوػ[( 151)ومأواىع الشار وبئذ مثػػ الطالسيغ( ]آؿ عسخاف/ «: الشار والجحيع» .5
 [.39]الشازعات/ 

 [.127[، )وال تحدف عمييع( ]الشحل/ 26)فال تأس عمى القـػ الفاسقيغ( ]السائجة/ «: األسى والحدف » .6
[، )ثع جاءوؾ يحمفػف باهلل إف أردنا إال 109)وأقدسػا باهلل جيج أيسانيع( ]األنعاـ/ «: القدع والحمف» .7

 [.62إحدانًا وتػفيقًا( ]الشداء/ 
 [.16[، )قل هللا خالق كل شيء( ]الخعج/ 54]البقخة/ )فتػبػا إلى بارئكع( «: البارغ والخالق» .8
 [.77ال تخاؼ دركًا وال تخذى( ]شو/ ) .9

 [.107ال تخػ فييا عػجًا وال أمتًا( ]شو/ ) .10
 [.112فال يخاؼ ضمسًا وال ىزسًا( ]شو/ ) .11
 [.78ألع يعمسػا أف هللا يعمع سخىع ونجػاىع( ]التػبة/ ) .12
 [.48 لكل جعمشا مشكع شخعة ومشياجًا( ]السائجة/) .13
 [.28ال تبقي وال تحر( ]السجثخ/ ) .14
 [.67وقالػا ربشا إنا أشعشا سادتشا وكبخاءنا فأضمػنا الدبيال( ]األحداب/ ) .15
 [.6عحرًا أو نحرًا( ]السخسالت/ ) .16
 [.35ال يسدشا فييا نرب وال يسدشا فييا لغػب( ]فاشخ/ ) .17
 [.1ويل لكل ىسدة لسدة( ]اليسدة/ ) .18
 [.14ء إلى يـػ القيامة( ]السائجة/ فأغخيشا بيشيع العجاوة والبغزا) .19
 [.27( ]الحجيج/ بتجعػىاٱرأفة ورحسة ورىبانية  تبعػهٱوجعمشا في قمػب الحيغ ) .20
 [.177والرابخيغ في البأساء والزخاء( ]البقخة/ ) .21
 [.112ومغ يكدب خصيئة أو إثسًا( ]الشداء/ ) .22
 [.22وليعفػا وليرفحػا( ]الشػر/ ) .23
 [.60إف هللا لعفػ غفػر( ]الحج/ ) .24
 [.57إف الحيغ ىع مغ خذية ربيع مذفقػف( ]السؤمشػف/ ) .25
 [.32وما الحياة الجنيا إال لعب وليػ( ]األنعاـ/ ) .26
ىػ رفع « الشجاء»[؛ فػ171ومثل الحيغ كفخوا كسثل الحؼ يشعق بسا ال يدسع إال دعاء ونجاء( ]البقخة/  .27

دعػتو مغ بعيج، ودعػت هللا  ؛ فيكػف بخفع الرػت وخفزو، يقاؿ:«الجعاء»الرػت بسا لو معشى. أما 
 .في نفدي، وال يقاؿ: ناديتو في نفدي

ىشا بسعشى: ثشاء هللا تعالى عمى « الرالة»[؛ فػ157أولئظ عمييع صمػات مغ ربيع ورحسة( ]البقخة/ ) .28
 !معخوفة، وال تفدخ الرالة ىشا بسعشى: الخحسة« الخحسة»عبجه في السأل األعمى، و
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الخالز مغ كل كجر، «: اليشيء»[؛ فػ4فكمػه ىشيئًا مخيئًا( ]الشداء/  فإف شبغ لكع عغ شيء مشو نفداً ) .29
 .السحسػد العاقبة«: السخؼء»و

أف يفعل «: الػىغ»[؛ فػ146( ]آؿ عسخاف/ ستكانػاٱفسا وىشػا لسا أصابيع في سبيل هللا وما ضعفػا وما ) .30
ف القػة. أما نقرا«: الزعف»الحج، والخػؼ ونحػه، و نكدارٱاإلنداف فعل الزعيف، أو ىػ 

 !؛ فيي إضيار الزعف«االستكانة»
يفيج معشى زائجًا؛ «: البث»غمع اليع، و«: الحدف »[؛ فػ86قاؿ إنسا أشكػ بثي وحدني إلى هللا( ]يػسف/ ) .31

 !وىػ أنو يشبث وال يشكتع؛ مغ قػلظ: أبثثتو ما عشجؼ، وبثثتو؛ إذا أعمستو إياه
 .21ىػ أف الخيب شظ مع تيسة« الخيب»، و«الذظ»بيغ [، والفخؽ 54إنيع كانػا في شظ مخيب( ]سبأ/ ) .32

خاغب األصفياني في [، قاؿ ال109حتى يأتي هللا بأمخه( ]البقخة/  صفحػاٱتعالى: )فاعفػا و وقاؿ
، وقاؿ 22(عفػ، وقج يعفػ اإلنداف وال يرفح!تخؾ التثخيب، وىػ أبمغ مغ ال«: الرفح»«: )السفخدات»

ؽ الفخو »في  جاء، و 23تخؾ لػمو(«: الرفح»ػبة السحنب، وعق تخؾ«: العفػ»البيزاوؼ في تفديخه: )
ىسا بسعشى في المغة، ويجؿ عميو قػلو عد «: الفخؽ بيغ العفػ والرفح»ألبي ىالؿ العدكخؼ: )« المغػية

( تخقيًا في األمخ بسكاـر األخالؽ مغ الحدغ إلى األحدغ، ومغ الفزل إلى صفحػاٱوجل: )فاعفػا و
 .24(األفزل

 قتباسٱبالميجات العخبية األخخػ  حتكاكياٱالجكتػر صبحي الرالح: ))لقج أتاح ليحه المغة شػؿ  يقػؿ
مفخدات تسمظ أحيانًا نطائخىا، وال تسمظ مشيا شيئًا أحيانًا أخخػ، حتى إذا أصبحت جدءًا مغ محرػليا 

القخشية الخالرة  اظأللفالمغػؼ؛ فال غزاضة أف يدتعسل القخآف األلفاظ الججيجة السقتبدة إلى جانب ا
[، 109في قػلو عد وجل: )وأقدسػا باهلل جيج أيسانيع...( ]األنعاـ/ « أقدع وحمف»القجيسة؛ وبيحا نفدخ 

في قػلو تعالى: )وما كشا معحبيغ حتى « بعث وأرسل»[، و74وقػلو سبحانو: )يحمفػف باهلل ما قالػا( ]التػبة/ 
فزل »[، و107)وما أرسمشاؾ إال رحسة لمعالسيغ( ]األنبياء/  :عال[، وقػلو جل و 15نبعث رسػاًل( ]اإلسخاء/ 

[، وقػلو تعالى عمى لداف 253في قػلو سبحانو: )تمظ الخسل فزمشا بعزيع عمى بعس( ]البقخة/ « وآثخ
[. فقخير كانت تدتعسل في بيئتيا المغػية الخاصة 91إخػة يػسف لو: )تاهلل لقج آثخؾ هللا عميشا( ]يػسف/ 

بميجة أخخػ ليا بيئتيا المغػية  حتكاكياٱالمفع اآلخخ مغ  كتدبتٱي ىحه األمثمة الثالثة؛ وإنسا ف يغأحج المفط

                                                           
الفخوؽ »، وأمثمة ذلظ كثيخة في 106مغ قزايا العخبية/ ص -(، وكالـ العخب 469 -467/ 1جسعًا ودراسة ) -يشطخ: قػاعج التفديخ  21

 إلى آخخ الكتاب. 213، يشطخ: ص«المغػية، لمذايع
22 (1 /372.) 
 (.148/ 1أنػار التشديل وأسخار التأويل ) 23
، يقػؿ السيجاني 438، ص«حػؿ مخاتب التجاوز عغ الديئات -السثاؿ الثاني »(، ويشطخ: قػاعج التجبخ األمثل لكتاب هللا عد وجل 362/ 1) 24

متخادفة، وىي ليدت كحلظ: )ال يرح تفديخ بعس ىحه األلفاظ ببعس دوف  بعجما أورد بيحا الرجد خسدًا مغ الريغ القخآنية التي يبجو أنيا
 تجػز؛ إذ ىي ليدت متخادفات؛ إنسا ىي مخاتب، بعزيا أعمى مغ بعس، وبعزيا أخز مغ بعس؛ لسا فييا مغ معاف زائجة(.
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 -عمى ما يبجو لشا  -السدتقمة! وىكحا لع نجج مشاصًا مغ االعتخاؼ بالفخوؽ بيغ األلفاظ؛ ولكغ ىحه الفخوؽ 
 .25(ليا، ودلياًل عمى ثخائيا كاً تشػسيت فيسا بعج، وأصبح مغ حق المغة التي ضستيا إلييا أف تعجىا مم

حمف، »، و«بعث، وأرسل«: »االختيار والعجوؿ»السرصمحات القخآنية األخخػ التي تتػارد فييا ضاىخة  ومغ
« القدع»بأف « القدع، والحمف»حاوؿ أف يفخؽ بيغ « الفخوؽ المغػية»، و))أبػ ىالؿ العدكخؼ في «وأقدع

 .27...(26؛ لعمة ذكخىا«الحمف»أبمغ مغ 
قػؿ في تمظ األلفاظ والتخاكيب القخآنية الستقاربة التي يتػىع فييا التصابق السعشػؼ التاـ وىي ليدت ال صفػة

معشى لع )أف الذيئيغ إذا خمصا؛ حجث ليسا حكع و ذلظ الخمط واالشتباه والػىع ىػ  كحلظ، والسخخج الدميع مغ
. وفي ىاتيغ القاعجتيغ رفع 29عبيخفي الت شػيع، وأف مغ الجساؿ في األدب الت28يكغ ليسا قبل أف يستدجا(

لتػىع التكخار حيغ العصف؛ ألّف التخكيب يحجث معشى زائجًا. وإذا كانت كثخة الحخوؼ تفيج زيادة السعشى؛ 
ىػ الحؼ ال يحتاج إلى «: الغشي»؛ فإف «السمظ»، و«الغشي)»أللفاظ. ففي أسساء هللا الحدشى: فكحلظ كثخة ا

مفيجًا معشى « السمظ»: ىػ الحؼ ال يحتاج إلى شيء، ويحتاج إليو كل شيء؛ فيكػف اً أيز« السمظ»شيء، و
يجؿ عمى عمسو « الخبيخ»يجؿ عمى العمع فقط، و« العميع»؛ فإف «الخبيخ»، و«العميع»الغشى وزيادة! وكحلظ: 

، «الديف» ذباألمػر الباششة، وىحا القجر مغ التفاوت يخخج األسامي عغ أف تكػف متخادفة، وتكػف مغ جش
، «الكبيخ»غيخ « الجميل»وكحلظ «... الميث»، و«األسج»، ال مغ جشذ «الراـر»، و«السيشج»و
، ويقاؿ: «فالف أجل سشًا مغ فالف»يذيخ إلى صفات الذخؼ؛ ولحلظ ال يقاؿ: « الجالؿ»؛ فإف «العطيع»و
األسامي وإف كانت  هيحف«... أجل مغ اإلنداف»، وال يقاؿ: «العخش أعطع مغ اإلنداف»، ويقاؿ: «أكبخ»

 .30!(متقاربة السعاني؛ فميدت متخادفة
إلخ، «... اإلسالـ واإليساف»، و«البخ والتقػػ »، و«الخحسة والخأفة»، و«الجيغ والخمق»كمسات تػائع؛ مثل:  إف

يا قج نجج بيشيا في االستعساؿ المغػؼ مغ التػاشج والتجاخل في الجاللة تارة، والتباعج والتسايد أخخػ؛ ما يجعم
مغ كل مشيا برفة دقيقة وحاسسة؛ إال  لسخادفي شبو مج وجدر، وعصاء وأخح، ويجعل مغ العديخ تحجيج ا

لمقاعجة السعخوفة  ستعسالياٱأنو يمػح لشا مغ بيغ آفاقيا ومجياتيا السشطػرة أف تمظ الكمسات ال تداؿ تخزع في 
                                                           

 بترخؼ شفيف. 300 -299دراسات في فقو المغة/ ص 25
أنو صار ذا قدع باهلل، والقدع: الشريب. والسخاد أف الحؼ أقدع عميو مغ الساؿ وغيخه قج « دع باهللأق»تمظ العمة ىي قػلو: ))ألف معشى قػلشا:  26

قصع السخاصسة »؛ فكأنظ قمت: «حمف باهلل»؛ أؼ: قاشع، ماض، فإذا قمت: «سيف حميف»أحخزه ودفع عشو الخرع باهلل، والحمف مغ قػلظ: 
يفيج معشى واحجًا؛ وىػ قصع السخاصسة فقط؛ « حمف»ع دفع الخرع؛ ففيو معشياف. وقػلشا: فاألوؿ أبمغ؛ ألنو يتزسغ معشى اآلخخ، م«! باهلل

وذلظ أف مغ أحخز الذيء باستحقاؽ في الطاىخ؛ فال خرػمة بيشو وبيغ أحج فيو، وليذ كل مغ دفع الخرػمة في الذيء؛ فقج أحخزه. واليسيغ 
/ 1؛ ترافقػا بأيسانيع، ثع كثخ ذلظ؛ حتى سسي القدع يسيشًا(( ]الفخوؽ المغػية )سع لمقدع مدتعار؛ وذلظ أنيع كانػا إذا تقاسسػا عمى شيءٱ

429.]) 
 .317فرػؿ في فقو العخبية/ ص 27
(، واإلتقاف 477 -472/ 2، والبخىاف في عمـػ القخآف )15(، ويشطخ: مقجمة في أصػؿ التفديخ، البغ تيسية/ ص392/ 13لداف العخب ) 28

 (.470/ 1جسعًا ودراسة ) -(، وقػاعج التفديخ 279/ 1، والتفديخ والسفدخوف )315الكميات/ ص(، و 310/ 1في عمـػ القخآف )
 .126يشطخ: قػاعج التجبخ األمثل لكتاب هللا عد وجل/ ص 29
 .42 -40السقرج األسشى في شخح معاني أسساء هللا الحدشى/ ص 30
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فيو مغ الصخد والعكذ معًا بشت عالقاتيا في الكمسات العخبية السشحجرة مغ أسخة واحجة. وفي تشاسب أخاذ، 
في  فتخقتٱفي السعشى، وكمسا  فتخقتٱتمظ الكمسات التػائع أو غيخىا في العبارة؛  جتسعتٱالجاللية؛ فكمسا 

؛ وجب «فالف ذو ديغ وخمق»أو مالت إلى االجتساع في السعشى بقجر اإلمكاف! فإذا قمشا:  جتسعتٱالعبارة؛ 
معشى الكمسة  غأف تؤدؼ كل كمسة مشيسا معشى مدتقاًل ع -التكخار والحذػ  كي تخمػ العبارة مغ عيب -

باإليساف والتقػػ الخاصة؛ بسعشى: القياـ بفخائس العبادة. في حيغ يكػف معشى « الجيغ»األخخػ؛ فيختز 
مستيغ بإيخاد إحجػ الك كتفيشاٱخاصًا بالتحمي بالفزائل، والتخمي عغ الخذائل االجتساعية. أما إذا « الخمق»

عمى  -فقط؛ فإف مفيـػ كل واحجة مغ الكمستيغ  «مقفالف ذو خ»، أو: «فالف ذو ديغ»دوف األخخػ؛ فقمشا: 
أحج األدياف الخمقية «: الجيغ»يسكغ أف يتدع لسعشى األخخػ ويذسمو؛ وال سيسا إذا كاف السقرػد بػ -حجة 

وىي الجامعة لمحقػؽ اإلليية واإلندانية األخالؽ الستػاضع عمييا؛ «: األخالؽ»السعخوفة، وكاف السقرػد بػ
 .31معاً 

عغ الكمسات القخآنية؛ فيػ األحق بأف يكػف السشيج لجػ تجبخ القخآف « التخادؼ»ميسا أمكغ إبعاد فكخة )فػ
الكخيع، واألقخب إلى الفيع الرحيح؛ ولػ كانت الكمسات داخمة في معشى كمي واحج؛ إال أنو معشى كمي عاـ 

هللا السدتػيات الشدبية لمسػضػع  بقج يكذف الستجبخ لكتا« التخادؼ»وبإبعاد فكخة  صالح لشدب متفاوتة،
الػاحج، والجرجات التي يقرج اإلشارة إلييا. وقج يطيخ لو بعس أغخاض تكخيخ الفكخة في مػاضع مختمفة. 

 ختيارٱمخادؼ ليا في مػضع آخخ، أو  ختيارٱكمسة في مػضع، ثع قج يأتي  ختيارٱفقج يأتي في القخآف 
كمسة مقاربة ليا في السعشى في مػضع آخخ! ولسا كاف القخآف الكخيع في قسة اإلعجاز؛ كاف عمى الستجبخ لو 

فيو  ستعسمتٱكل مغ الكمسات الستخادفة أو الستقاربة، ووضعيا في السػضع الحؼ  ختيارٱأف يتفكخ في سخ 
دوف األخخػ؛ فسغ شأف التفكخ والبحث أف ييجؼ بعس الستفكخيغ الباحثيغ إلى سخ ذلظ؛ ولػ بعج حيغ مغ 

 .32(الجىخ
سا ال كاف القخآف الكخيع في ذلظ السثل األعمى الحؼ يحتحػ بو؛ إذ فخؽ بيغ الستخادفات وفرل بيشيا ب لقج

خ، وإلى اإلحكاـ فيو؛ حتى ال يرح أف يقع لفع ، كسا دعا إلى الجقة في التعبي33يكاد المبيب الفصغ يجركو
في ضالؿ الذظ والتسػيو؛  ألغخاضمكاف آخخ؛ فتزل معاني األلفاظ بيغ االحتساالت، وتتػه السقاصج وا

فقاؿ هلالج لج: )قالت األعخاب آمشا قل لع تؤمشػا ولكغ قػلػا أسمسشا ولسا يجخل اإليساف في قمػبكع( ]الحجخات/ 
؛ «آمشا»بجاًل مغ « أسمسشا»ف يمتـد األعخاب الجقة وتػخي الححر في التعبيخ؛ فيقػلػا: [؛ فقج نبو إلى أ14

 .34الحقيقي السخاد دونسا سػاه مغ السعاني اىاكيسا تقع الكمسة عمى معش

                                                           
، واألدياف الػضعية في مرادرىا السقجسة ومػقف اإلسالـ مشيا/ 58 -55مسيجة لجراسة األدياف والسحاىب/ ص بحػث -يشطخ: الجيغ  31

 .39 -38ص
 .435قػاعج التجبخ األمثل لكتاب هللا عد وجل/ ص 32
 .64يشطخ: صفاء الكمسة/ ص 33
 .8يشطخ: السخجع نفدو/ ص 34
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 -سبو عمى سبيل التيكع بو واالستخفاؼ بذأنو، ويعشػف بيا « راعشا»كاف الييػد يشادوف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بػ كسا
إليشا،  نطخٱ»بسعشى: « راعشا»بالخعػنة والدفو والخفة والصير، ويػىسػنو أنيع يقػلػف:  -بأبي ىػ وأمي 

جل مدجاًل عمييع ذلظ: )مغ الحيغ ىادوا يحخفػف الكمع  ديقػؿ ع«! بشا، وتسيل معشا، وتأف في أمخنا رفقٱو
بألدشتيع وشعشًا في الجيغ ولػ أنيع قالػا  غيخ مدسع وراعشا لياً  سسعٱعغ مػاضعو ويقػلػف سسعشا وعريشا و

لكاف خيخًا ليع وأقـػ ولكغ لعشيع هللا بكفخىع فال يؤمشػف إال قمياًل( ]الشداء/  نطخناٱو سسعٱسسعشا وأشعشا و
46.] 

ا، وأف ليحا المبذ والخمط في التعبيخ؛ فقج نيى القخآف الكخيع السؤمشيغ عغ مخاشبة الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص بي وتجشباً 
يبتعجوا عغ ىحا المفع الحؼ يتخحه الييػد ذريعة، وأف يخبأوا بأنفديع عشو، وأمخىع هللا سبحانو أف يحمػا محمو 

تػا عمى الييػد غخضيع الخبيث؛ فقاؿ جال  حخيفوبجيمو في السعشى، الحؼ ال يسمظ الدفياء ت وإمالتو؛ كي ُيفػِّ
[. بيحا السقياس الجقيق، 104( ]البقخة/ سسعػاٱو نطخناٱوقػلػا  في عاله: )يا أييا الحيغ آمشػا ال تقػلػا راعشا

 .35والسيداف السشزبط كانت ألفاظ القخآف الكخيع شبقًا لسعانيو
)مغ أخصخ وسائل التجييل السعار: تعسج الغسػض في السعاني، وفي دالالت األلفاظ السدتخجمة أف  ذلظ

ذلظ  ستغالؿٱفي أساليب التعبيخ، وتعسج جعميا رجخاجة، مائعة، قابمة لمتغيخ والتبجؿ واالندياح والدحف، ثع 
تحجيج دالالت و  سعاني،بسكخ عشج الخغبة بالتزميل! بخالؼ مشيج اإلسالـ القائع عمى تحجيج ال

السرصمحات، وضبط التعخيفات ضبصًا تامًا؛ حتى ال يجخل في الُسعخَّؼ ما ليذ مشو، وال يخخج عشو ما ىػ 
مشو! ويذتخط عمساء السدمسيغ في التعخيف أف يكػف جامعًا مانعًا؛ أؼ: جامعًا لكل عشاصخ الُسعخَّؼ داخل 

 .التعخيف، مانعًا مغ دخػؿ ما ليذ مشو فيو
ألفاضًا عامة فزفاضة، قابمة لمسطِّ  -عغ شخيق لعبة ذكاء شيصاني فيو مكخ ُكبَّار  -مػف السزم يدتغل

 .. ىحا مغ جانب36(الفة ومتزادة، ومتشاقزة أحيانًا!داللة كل مشيا ألمػر متخ ستيعابٱواالتداع؛ حتى 
يا وأفشانيا، ومغ جسيع جانب آخخ؛ فقج كاف ليحا الكتاب السجيج أثخه البالغ في المغة العخبية بذتى ألػان ومغ

مشاحييا؛ إذ صفى ىحه المغة؛ فأشاع في االستعساؿ أصفى ألفاضيا جخسًا، وأدقيا تعبيخًا، وأحالىا نغسًا، وأورد 
في مخاعاة داللة األلفاظ، وإيخادىا مػاردىا بصخيقة  ةالجق لتـدٱكل لفطة في مكانيا السشاسب ببخاعة فائقة، و

، «الجيسة»، و«السدنة»)ألفاظ . ومغ أمثمة ذلظ: أف 37س ضييخاً زيع لبعتعجد عشيا الخالئق؛ ولػ كاف بع
تجؿ عمى معشى واحج؛ وىي صفة السصخ؛ لكششا نخػ أف القخآف لع يدتعسل إال المفع األوؿ؛ ألنو « البعاث»و

 .38(وأحدشيا؛ بحيث يدتمحىا الدسع أكثخ مغ نطيخاتيا صقأيدخىا في الش
في قػلو سبحانو: )تمظ إذا قدسة « ضيدػ »لكتاب العديد: لفطة آخخ عمى ما ورد مغ ذلظ في ا ومثاؿ

؛ فإف حدشيا في مػقعيا مشو  -بل ىي مغ أغخب ما فيو  -[؛ فسع غخابة تمظ المفطة 22ضيدػ( ]الشجع/ 
                                                           

 .9يشطخ: السخجع الدابق/ ص 35
 .219لفكخية السعاصخة/ صكػاشف زيػؼ في السحاىب ا 36
 .61يشطخ: صفاء الكمسة/ ص 37
 .127جخس األلفاظ/ ص 38
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متشاسبة مع  مفطيةفي نطع الكالـ مغ أغخب الحدغ وأعجبو؛ بحيث ال يدج مدجىا أؼ لفع آخخ؛ فغخابتيا ال
هلل جل شأنو! ولػ أنشا أدرنا المغة  -البشات أو اإلناث  -أولئظ الدفياء وندبتيع ما يكخىػف  دعاءٱغخابة 

 !39عمييا؛ لسا صمح ليحا السػضع غيخىا
)وقج يدتخف الشاس ألفاضًا ويدتعسمػنيا، وغيخىا أحق بحلظ مشيا! أال تخػ ألسح الجاحع إلى ذلظ بقػلو:  وقج

إال في مػضع العقاب، أو في مػضع الفقخ السجقع والعجد « الجػع»أف هللا سبحانو لع يحكخ في القخآف 
! وكحلظ ذكخ والدالمة؟في حاؿ القجرة « الجػع»، ويحكخوف «الدغب»الطاىخ، والشاس ال يحكخوف 

؛ ألنظ ال تجج القخآف يمفع بو إال في مػضع االنتقاـ، والعامة وأكثخ الخاصة ال يفرمػف بيغ ذكخ «السصخ»
، وإذا «األسساع»؛ لع يقل: «األبرار»ولفع القخآف الحؼ عميو ندؿ أنو إذا ذكخ «! غيثال»وذكخ « السصخ»

؟! «أسساعاً »، وال الدسع «أرضيغ»ال يجسع األرض  ه أال تخا «! األرضيغ»؛ لع يقل: «سبع سسػات»ذكخ 
 .40!(ستعساؿوالجارؼ عمى أفػاه العامة غيخ ذلظ؛ فيع ال يتفقجوف مغ األلفاظ ما ىػ أحق بالحكخ، وأولى باال

)القخآف الكخيع يشتقي ألفاضو، ويختار كمساتو؛ لسا بيغ األلفاظ مغ فخوؽ دقيقة في سبق ندتذف أف  مسا
دالالتيا؛ فيدتخجـ كل لفطة بجقة؛ بحيث تؤدؼ معشاىا السخاد في إحكاـ شجيج، يكاد الدامع يؤمغ بأف ىحا 

، وأنو قج 41(أفادتو أختيا الحؼؤدؼ السعشى السكاف ]وججت[ لو تمظ المفطة بعيشيا، وأف لفطة أخخػ ال ت
الكمسة في مػقعيا السحجد الحؼ ال تغشي فيو كمسة غيخىا؛ بحيث لػ ندعت كمسة مشو، أو أزيمت عغ  ستعسلٱ

 تدعتٱوجييا، ثع أديخ لداف العخب كمو عمى أحدغ مشيا في تأليفيا ومػقعيا وسجادىا؛ لع يتييأ ذلظ، وال 
 .42لو المغة بكمسة واحجة

كل أحج مشا التػثق مغ ذلظ بشفدو؛ وذلظ أنشا إذا حاولشا تغييخ كمسة، أو تبجيل لفطة مغ ألفاظ الكتاب  سكغوي
العديد؛ فكأنشا غيَّخنا الكالـ وبجلشاه وبجدناه، وأخخجشا الكمسة عغ صفة الفراحة، ودالئل اإلعجاز، وأسخار 

! 43وأشفأنا رواءىا، وأنزبشا ماءىاشعاعيا،  االبالغة، وجخدناىا مغ أسمػب الديشة وزيشة األسمػب، وحجبش
وما ذاؾ إال ألف الكمسة في القخآف الكخيع أشبو بالعزػ في جدع اإلنداف وىػ يؤدؼ وضيفتو بجقة وإحكاـ 

كيانو،  عتلٱمتشاىييغ عشجما يكػف في مػضعو، فإذا ما بخحو وزايمو إلى مػضع آخخ؛ تغيخ حاؿ الجدع، و
اإلنذ والجغ  جتسعتٱ! وصجؽ هللا العطيع؛ القائل: )قل لئغ 44في القخآف الكخيع سةتػازنو! فكحلظ الكم ختلٱو

 [.88عمى أف يأتػا بسثل ىحا القخآف ال يأتػف بسثمو ولػ كاف بعزيع لبعس ضييخًا( ]اإلسخاء/ 

                                                           
 .203، وجخس األلفاظ/ ص261يشطخ: إعجاز القخآف والبالغة الشبػية/ ص 39
 .61، وصفاء الكمسة/ ص266 -261(، ويشطخ: إعجاز القخآف والبالغة الشبػية/ ص26/ 1البياف والتبييغ ) 40
 .62صفاء الكمسة/ ص 41
 .541، والتصػر الجاللي/ ص266 -261يشطخ: إعجاز القخآف والبالغة الشبػية/ ص 42
 .42، وأسخار البياف في التعبيخ القخآني/ ص60، والتعبيخ القخآني/ ص239يشطخ: صفاء الكمسة/ ص 43
 .240يشطخ: السخجع نفدو/ ص 44
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؛ إذ كاف حقًا 45(ة وكل حخؼ فيو وضع وضعًا مقرػداً )تعبيخ بياني مقرػد؛ أؼ أف كل كمسالكخيع:  فالقخآف
نكخة؛ كاف  نتقاهٱالمفع معخفة؛ كاف ذلظ لدبب، وإذا  ختارٱكمساتو؛ فإذا  نتقاءٱألفاضو، و ختيارٱقيقًا في )د

وإذا كاف مجسػعًا؛ كاف لحاؿ يشاسبو!  مبو،ذلظ لغخض! كحلظ إذا كاف المفع مفخدًا؛ كاف ذلظ لسقتزى يص
يفزل كمسة عمى أخخػ والكمستاف  وقج يختار الكمسة وييسل مخادفيا الحؼ يذتخؾ معيا في الجاللة، وقج

لغخض  -عمى قجره وحدشو  -بسعشى واحج، وربسا يتخصى في التعبيخ السحدغ المفطي والجساؿ البجيعي 
وكل ذلظ لغخض يخمي إليو! وىكحا دائسًا: لكل مقاـ مقاؿ في التعبيخ  -وىػ السحدغ السعشػؼ  -أسسى 
 .46(القخآني

دافعًا أو مدػغًا لمدىج في األلفاظ، أو إىساليا، أو  لبتةٱبالسعاني وتخكيده عمييا لع يكغ  ىتساموٱأف  عمى
الغس مغ شأنيا، أو التقميل مغ أىسيتيا في التعبيخ القخآني الفخيج السعجد؛ فقج جاء بأجدؿ األلفاظ وأعحبيا، 

)كاف يختار الكمسة قاصجًا لفطيا و والشفػس؛ لعقػؿوأتى بأجل السعاني وأكخميا، وأشجىا وقعًا وتأثيخًا في ا
ومعشاىا معًا في مػقعيا السحجد... وكل كمسة في القخآف الكخيع شاىج عمى ذلظ؛ ألف كل كمسة في القخآف 
الكخيع قج وضعت في مكانيا السحجد الحؼ ال يجػز أف تكػف فيو كمسة غيخىا؛ ألف ذلظ يخل بالشطاـ 

تحجد؛ بل تجسع كل  -في مكانيا  -وقج عمسشا أف الكمسة القخآنية ال سيسا  لقخآف؛الستكامل الحؼ بشي عميو ا
 .47(معصيات عػامل الدياؽ السختمفة في إضيار الجاللة في آف واحج

التتبع الجقيق أللفاضو في سياقيا يذيج بأف القخآف الكخيع يدتعسل المفع بجاللة محجدة، مشزبصة، ال يسكغ  إف
مغ  -خقل أو كث -الحؼ تحذج لو السعجسات وكتب التفديخ عجدًا  معيا أف يقـػ لفع مقاـ آخخ في السعشى

وىسا بسعشى واحج في كتب التفديخ  ،«أقدعحمف و »مادتي:  ستعسلٱ. فالقخآف مثاًل 48األلفاظ السقػؿ بتخادفيا
تأتي دائسًا في مقاـ « حمف»في القخآف كمو يخيشا أف مادة:  ستعساليساٱمػاضع  ستقخاءٱومعجسات المغة؛ لكغ 

لحشث باليسيغ. ليذ ىحا فحدب؛ بل إف القخآف الكخيع يفخؽ بيغ الريغ السختمفة لمسادة الػاحجة؛ فيدتعسل ا
؛ فالػاضح فييا معشى التفخؽ السقابل لمتجسع. ويدتعسل «أشتات». أما واالختالؼمثاًل في التشػع « شتى»
« الشعسة»اضحة بيشيسا؛ فيخز مع تفخقة و  -وىسا سػاء في السعجسات وكتب التفديخ -« الشعسة والشعيع»
 «عيعالش»في القخآف السجيج، ويخز  ستعسالياٱبشعع الجنيا، يصَّخد ذلظ في كل مػاضع  -مفخدًا وجسعًا  -

                                                           
 .1أسخار البياف في التعبيخ القخآني/ ص 45
 .266 -261: إعجاز القخآف والبالغة الشبػية/ ص، ويشطخ16 -15صفاء الكمسة/ ص 46
 .82 -80التصػر الجاللي/ ص 47
يخ جخت عادة بعس أرباب السعاجع وكثيخ مغ أىل المغة والتفديخ مغ بياف معاني األلفاظ ودالالتيا بسا يخادفيا أو يقاربيا في السعشى، وتفد 48

الكائشة بيشيا! ومغ ىشا؛ فػ)إف في الكالـ ألفاضًا متقاربة في السعشى، يحدب أكثخ  بعزيا ببعس، مغ دوف االلتفات إلى الفخوؽ الجقيقة والمصيفة
سيد الشاس أنيا متداوية في إفادة بياف مخاد الخصاب... واألمخ فييا وفي تختيبيا عشج عمساء المغة بخالؼ ذلظ؛ ألف لكل لفطة مشيا خاصية تت

، 26ف في بعزيا( ]بياف إعجاز القخآف، ضسغ ثالث رسائل في إعجاز القخآف/ صبيا عغ صاحبتيا في بعس معانييا، وإف كانا قج يذتخكا
[؛ فالحؼ يجعػنا بإلحاح إلى ضخورة إقامة ىحا التسييد وعجـ اإلغساض فيو أو 73 -72ويشطخ: اإلعجاز المغػؼ في القرة القخآنية/ ص

ؼ فيو إلى اإلضافات!( ]السقرج األسشى في شخح معاني أسساء هللا التغاضي عشو: أف ىشاؾ )مغ السعاني ما يتقارب تقاربًا يكاد يخجع االختال
 [.44الحدشى/ ص
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. وبعج كل ىحا ليذ لقائل أف يقزي عمى العخبية ستعسالياٱبشعيع اآلخخة، يصَّخد ذلظ أيزًا في كل مػاضع 
ضبط الجالالت، وىحا كتابيا األكبخ السػثق يبيخنا بجقة داللة  بفقجاف الحذ المغػؼ لأللفاظ، والعجد عغ

 .49أو أخخيات ػ،ألفاضو؛ بحيث تأخح الكمسة مكانيا في التعبيخ، غيخ ممتبدة بأخخ 
)يحدع ىحا الخالؼ الحؼ شاؿ؛ إذ يذيج ىػ الحؼ  -القخآف الكخيع  -كبخ كتاب اإلسالـ والعخبية األ إف

آخخ في السعشى الحؼ تتعجد التتبع االستقخائي أللفاضو في سياقيا أنو يدتعسل المفع بجاللة ال يؤدييا لفع 
المفع بجاللة محجدة مشزبصة، وال يسكغ  تعسل)يذيج التتبع الجقيق أللفاضو في سياقيا بأنو يد، كسا 50(ألفاضو

كثخ مغ األلفاظ آخخ في السعشى الحؼ تحذج لو السعاجع وكتب التفديخ عجدًا قل أو معيا أف يقـػ لفع مقاـ 
مثاًل؛ فال يحق لشا كيل جسمة السعاني الجالة عمى « القحؼ». فإذا ما شخعشا بتفديخ لفطة 51(السقػؿ بتخادفيا!

فاظ التي عجىا بعزيع أو الصخح... وتفديخ المفطة بيا عمى أنيا معاف ليا؛ ألف تمظ األل خمي،اإللقاء، أو ال
تامًا عمى مػحيات تمظ المفطة وقيسيا التعبيخية وضالليا  نصباقاً ٱال تشصبق « القحؼ»قيسًا تفديخية لػ

ال يسكشيا الشيابة عشيا  يالترػيخية؛ فيي ال تعكذ شخريتيا المغػية السدتقمة والستسيدة عغ غيخىا؛ وبالتال
صيع أف تحل محميا في نقل الخسالة السعشػية المغػية؛ ألف هللا عد في تقجيع الرػرة األميشة والجقيقة، وال تدت

وجل حيغ وضع كمسة في مػاضعيا مغ القخآف الحكيع؛ وضعيا وىػ مخيج بيا جسمة معشاىا، وخالصة 
في الشفذ، وضالليا السختدسة في الخياؿ! وما قيل عغ  لقارفحػاىا، ووقع رنيشيا، وداللة جخسيا، وأثخىا ا

كحلظ عغ عامة ألفاظ المغة والقخآف التي يطغ فييا التخادؼ، ويشدحب عمييا لفطة لفطة مغ  يقاؿ« القحؼ»
إلخ؛ فمكل مفخدة لغػية ىػية خاصة «... السجيء، واإلتياف، والحزػر، واإلقباؿ، والقجـو»كػ ستثشاء؛ٱدوف 

واحجة، وميسا بمغت  ال تصابقيا مصابقة تامة مفخدة أخخػ؛ وإف كانتا خارجتيغ مغ مذكاة قمة،وشخرية مدت
 !الػشيجة المغػية واآلصخة السعشػية بيشيسا في القخب حجاً 

السقياس السحكع والسشزبط؛ يسكششا عج كل لفطة في القخآف الكخيع شخرية لغػية مدتقمة عغ األخخػ  بيحا
ـ بجقة تسامًا، ليا مالمحيا الخاصة، وليا عالماتيا الفارقة، ومحػرىا الخئيذ، وحجىا السػسـػ والسخسػ 

ومعانييا الثانػية  اليامذيةمتشاىية؛ بحيث يسكغ أف تتجاخل وتذتخؾ معيا لفطة أخخػ في بعس دالالتيا 
« فشيات االختيار»وإشعاعاتيا الجانبية. أما أف تصابقيا مصابقة تامة مصمقة؛ فال! وىحا ىػ الدخ الكامغ وراء 

 .في القخآف الكخيع« جساليات العجوؿ»وما يمحقيا مغ 
القػؿ فيسا تقجـ أف ال تصابق تامًا لمفع مع لفع شخًا في المغة؛ حتى ال مدية ألحجىسا عمى اآلخخ! وأف  صفػة

جل ما يسكغ أف يسجنا بو المفع السختار عغ خجنو السقارب الحؼ تع العجوؿ عشو ىػ أف يقتخب بشا مغ داللتو 
ال أف يعكدو بسا فيو عمى نحػ واؼ،  ًا،ومعشاه، وأف يحـػ حػؿ تخػمو وحساه، وأف يقخبو إلى الحىغ وصف

وال أف يحوب أحجىسا في اآلخخ ذوبانًا تامًا؛ حتى يسكغ أف يقاؿ بأف أحجىسا مغ حيث السعشى كاآلخخ 

                                                           
 .13 -12يشطخ: كتاب العخبية األكبخ/ ص 49
 .37مغ أسخار العخبية في البياف القخآني/ ص 50
 .12كتاب العخبية األكبخ/ ص 51
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تسامًا، وحتى يسكغ أف يفدخ أحجىسا باآلخخ مغ دوف إضافة مالمح تسييدية أو عالمات فارقة زائجة أو 
لغػية تستاز عغ األخخػ بجالالتيا ومػحياتيا وضالليا  خريةناقرة ألحجىسا عغ اآلخخ! فمكل لفطة ش

 !وجخسيا وما تذتسل عميو مسا قج تفتقجه وتفتقخ إليو أو إلى بعزو صشػتيا البجيمة أو السقاربة
في المغة العخبية ال تعير فخادػ مشعدالت؛ بل مجتسعات مذتخكات، تسامًا كسا يعير العخب في  فالكمسات

وندب تمتقي عبخه مع مثيالتيا  نتساءٱأسخ وقبائل! وأف لمكمسة فييا جدسًا وروحًا، وأنيا غيخ مشبتة؛ بل ليا 
ة، ومشزبصًا بزػابط صارمة؛ مخسػم ودمقششًا بقػانيغ مذتخعة، ومحجدًا بحج لتقاءً ٱفي مادتيا ومجلػليا 

دوف ذوبانيا  -في الػقت ذاتو  -فيدسح ليا بالتداور والمقاء، ويأذف ليا برمة أرحاميا، ويقف حائاًل 
، أو َتطِمَع أو ُتطَمَع! وكأف تمظ الرمة قج باتت مغ عجاد  وتجاخميا التاـ مع مثيالتيا؛ كي ال َتِزلَّ أو ُتَزلَّ

 !52ة، ومغ أسباب اإلنداء في أثخىاالثخي المغة مظعػامل البدط في رزؽ ت
 

 السبحث الثاني: نساذج تطبيقية لظاهرة )االختيار والعدول( في القرآن الكريم
لقج تبيغ لشا بسا ال يشتابو شظ أف الكمسة في القخآف مدػقة في مػقعيا الجقيق والسحجد والسشاسب لتؤدؼ 

شػية مع ما قبميا وما بعجىا؛ بحيث تعصي بسجلػليا ما السعشى السخاد، وتتالءـ مغ الشاحيتيغ المفطية والسع
بغيخىا؛  ستبجلتٱتمقيو مغ ضالؿ السعشى السخاد بكسالو وتسامو، مع بياف ما فيو مغ إيحاءات، وبحيث أنيا لػ 

ما أفيج السعشى السخاد! فكل لفطة في القخآف مقرػدة لحاتيا؛ وليحا يجعػنا القخآف السجيج لمتأمل وإعساؿ الحىغ 
في التفخيق بيغ المفطة وشبيياتيا ضسغ سياقاتيا الستشػعة؛ فالحقيقة المغػية قاضية بأف لمكمسات القخآنية 

دياؽ الحؼ تخد فيو لمجاللة عمى السعشى السخاد؛ بحكع ما لكل القخآني دورًا وضخورة في ال بيخوندقيا في التع
حتى تسدي كأنيا قج وججت ليحا السػضع دوف غيخه، ومقجرة عمى  ستعساؿ؛ٱمشيا مغ فمدفة خاصة في كل 

مقاسو، ومفرمة عمى وفق حاجتو دوف إسخاؼ أو تقتيخ! كسا إف ليا أىسية بالغة في تػجيو معشى الشز 
التي يؤميا، وتحجيجه دوف سائخ السعاني التي قج تداحسو لػالىا! فيي أصل الجقة  الحؼ يكتشفيا الػجية

وبػصمة االتجاه الحؼ ال يحيج في ذلظ التعبيخ الفخيج السعجد، فزاًل عسا ليا مغ أثخ مؤثخ في تشاسب 
 !اإليقاع
كمسات القخآف قج رتبيا عد وجل بتشاسق وتجرج وإعجاز لغػؼ محدػب بجقة وإحكاـ متشاىييغ!  وجسيع

ويدتصيع كل متجبخ فصغ أف يدبخ الشرػص الحكيسة بشفدو، وأف يبحخ في رحاب كمسات هللا تبارؾ 
ال تخمق  وتعالى؛ ليدتكذف إعجازه الحؼ ال يتػارػ، ويدتبيغ عجائبو التي ال تشقزي، ويدتجمي مخاميو التي

 !عمى كثخة الخد، مدتجيبًا لشجاء ربو عد وجل
 ستعساؿٱأف ما نججه في رحاب كالـ هللا تعالى مغ إعجاز لغػؼ محدػب بجقة وإحكاـ متشاىييغ في  عمى

األلفاظ التي قج يطغ فييا التخادؼ والتصابق في مػاششيا السحجدة، قج نفتقجه ونفتقخ إليو في كالـ البذخ؛ إذ 
قبل اإلسالـ وبعجه بيغ شياتو عمى كثيخ مغ السرصمحات واأللفاظ التي  -شعخه ونثخه  -لعخب كالـ ا شتسلٱ
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يسكششا ترشيفيا في عجاد التخادؼ، والتي لػ ذىبشا ندتقرييا؛ لصاؿ بشا العج، وأعيانا اإلحراء، وضاؽ بشا 
وإجخاء مػازنات  اءه،ستقرٱتتبع كثيخ مشيا و« التصػر الجاللي»السقاـ! وقج حاوؿ أبػ عػدة في كتابو: 

تمظ األلفاظ قبل ندوؿ القخآف، وما آلت إليو بعجه؛ فػجج أف كثيخًا مسا  التداللية بيغ ما كاف مػجػدًا مغ دال
في القخآف الكخيع، وأدػ ذلظ بو إلى أف  لبتةٱكاف يعج في الذعخ الجاىمي مغ الستخادفات لع يعج لو وجػد 

في  رةج القخآنية التي تجؿ داللة واضحة عمى أف كل كمسة مختايجتيج في ذكخ كثيخ مغ األمثمة والذػاى
 .53القخآف تحسل معشى غيخ الحؼ تحسمو الكمسات األخخػ السعجوؿ عشيا التي يطغ أنيا مخادفة ليا

ما قسشا بإجخاء مػازنة مػجدة، نحاوؿ مغ خالليا إبجاؿ بعس السرصمحات الػاردة في الكتاب العديد  وإذا
؛ وذلظ مغ خالؿ بعس الترخفات اليديخة بطاىخة  -شعخًا كاف أو نثخًا  -ي بميغ بأخخػ مغ كالـ عخب

أو رفزو ولفطو. فمػ  جاؿفيو؛ لػججنا البػف بيشيسا شاسعًا مغ حيث قبػؿ ذلظ اإلب« االختيار والعجوؿ»
لتحديغ؛ فإنظ واجج وُعخِّضت كمساتيا لمتبجيل، وألفاضيا لمتغييخ وا -أيًا كاف كاتبيا  -)تشاولشا أية قصعة أدبية 

قابمة لمبحث،  -ميسا كانت في غاية الدبظ والجػدة  -إلى ذلظ سبياًل؛ إذ إف كل قصعة أدبية بالغية 
فميذ مغ شأنيا ذلظ؛ إذ ىي مغ وضع الحكيع الخبيخ الحؼ يعمع  خيع؛خاضعة لمشقج! أما ألفاظ القخآف الك

لػاضحة في التعبيخ القخآني، والتحجيج الكامل خائشة األعيغ وما تخفي الرجور. ففي كمساتو نخػ الجقة ا
لسعشى المفع، واإلتياف بو في خاص معشاه. ولػ كاف أحج المفطيغ مكاف اآلخخ؛ ألوقع الدامع صاحب الفصخة 

 .54!(وأدخل عميو المبذ والخمط رتباؾ،ٱوالصبع الرحيح والحوؽ المغػؼ، في حيخة و يسة،الدم
الػاحج في القخآف الكخيع يؤديو لفع واحج، فإذا تعجدت السعاني؛ كاف ذلظ مجعاة إلى تعجد األلفاظ  فالسعشى

إزاءىا؛ فقج يتغيخ في اآلية القخآنية لفع مغ سياؽ إلى سياؽ، ومغ سػرة إلى سػرة إذا ما دعت الحاجة إلى 
 .ذلظ التغيخ

ختيارىا والعجوؿ بيا عغ غيخىا في سياقاتو يأتي عخض لصائفة مغ ألفاظ القخآف الكخيع التي تع ا وفيسا
الحكيسة، مع بياف ما بيشيا مغ تعميالت وفخوؽ، وفشيات وجساليات، وإيزاح داللة كل مشيا عمى غيخ 

 :السعشى الحؼ دلت عميو أختيا
 االنفجار واالنبجاس

 55ة واألعخاؼيشيا في سػرتي البقخ وردت قرة مػسى عميو الدالـ في سػر متعجدة مغ القخآف الكخيع، وب
 ختالؼٱفقج يحرل  ؛«نبجدتٱ»و ،«نفجختٱ»في األلفاظ؛ كسا ىػ حاصل في كمستي:  ختالؼٱتذابو و

في القرة؛  ختالؼٱفي التعبيخ أحيانًا في مكاف عغ مكاف، أو في قرة عغ قرة، وليذ في القخآف الكخيع 
وإنسا يختمف التعبيخ عغ مذيج مغ مذاىج القرة بيغ سػرة وسػرة؛ ألف كل سػرة تأتي بجدئية مغ القرة 
نفديا تتشاسب وسياؽ اآليات في الدػرة التي تحكخ فييا؛ فالسذاىج كميا وقعت لمقرة نفديا، وال تختمف في 
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! الجػاب ؟«نبجدتٱ»عذخة عيشًا، أـ أنيا  اثشتاال «نفجختٱ»الفحػػ والحقيقة! فسا الحؼ حجث فعاًل؟! ىل 
أواًل  نفجخٱالحؼ ال يقبل الذظ أو التأويل أف كمييسا قج حرل، وبحدب ما يقػلو السفدخوف؛ فإف الحجخ 

 !بالساء الكثيخ، ثع قل الساء بسعاصييع
آلالء والشعع عسا تقجـ؛ فقج سيقت اآليات في ]سػرة البقخة[ في معخض تكخيع بشي إسخائيل، وتعجاد ا وفزالً 

الطاىخة والباششة التي أسبغت عمييع؛ فحكخت فييا أمػر كثيخة في مقاـ التفزيل والتكخيع؛ لحا جيء بالكمسة 
فييا في معخض الحـ والحكخ لحنػبيع  اؽ. أما في ]سػرة األعخاؼ[؛ فالدي«نفجختٱ»التي تجؿ عمى الكثيخ: 

بعجما  -، وىحا «االنفجار»، وىػ أقل مغ «النبجاسا»ومعاصييع، والسقاـ مقاـ تقخيع وتأنيب؛ فحكخ معيا 
في مػشغ، « االنفجار»أمخ مذاىج؛ فالعيػف واآلبار ال تبقى عمى حاؿ واحجة؛ فقج تجف! فحكخ  -ذكخ 

 .56حرل بالفعل جيغفي مػشغ آخخ، وكال السذي« االنبجاس»و
ليجؿ  «نفجختٱ»بالمفع األوؿ:  أف يؤتى قتزياٱمخد االختالؼ في ىحيغ المفطيغ ىػ أف البالغة والبياف  إف

في كتابو الكخيع جانبًا مغ  ستعخضٱعمى السعشى السقرػد واألندب لمغخض السخاد؛ فإنو جل وعال حيغ 
[، فمسا كاف الصمب مغ مػسى 60مػسى لقػمو( ]البقخة/  ستدقىٱحكاية نبيو مػسى عميو الدالـ؛ قاؿ: )وإذ 

الساء  نربابٱ« االنفجار»إذ  ؛«نفجختٱ»عميو الدالـ في ىحه اآلية لخبو؛ ناسب التعبيخ عغ ذلظ بكمسة: 
(؛ فكاف مغ السشاسب مع شمب مػسى عميو الدالـ ذكخ المفع شخبػاٱبكثخة، وكاف في ىحه اآلية )كمػا و

 .«االنبجاس»لفع  ف دو « االنفجار»عبيخ بمفع األبمغ؛ ليحا جاء الت
في قػلو عد وجل: )وأوحيشا إلى  -ال مغ مػسى  -كاف شمب الدقي في اآلية الثانية مغ بشي إسخائيل  ولسا

ضيػر الساء « االنبجاس»ألف  ؛«نبجدتٱ»[؛ ناسب ذلظ كمسة: 160قػمو( ]األعخاؼ/  ستدقاهٱمػسى إذ 
يبالغ فيو؛ ليحا جاء  معف ؛«شخبػاٱ»، وليذ فييا «كمػا»ي ىحه اآلية ، وكاف ف«االنفجار»بجرجة أقل مغ 

؛ ليتشاسب مع شمب قـػ مػسى، وليكػف ىشاؾ فارؽ بيغ 57«فجاراالن»دوف لفع « االنبجاس»التعبيخ بمفع 
 .58شمب مػسى وشمب قػمو

حاجة إلى قجر (، وذلظ حتسًا سيكػف بشخبػاٱجاء مع ذكخ األكل والذخب: )كمػا و« االنفجار»فإف  وىكحا
بحكخ األكل:  كتفيٱأما في آية األعخاؼ؛ فمع يحكخ الذخب، و«. االنفجار»أكبخ مغ الساء؛ فشاسبو ذكخ فعل 

األقل بقجر الحاجة! وهللا  لساء[؛ فجيء بالمفع الجاؿ عمى ا160)كمػا مغ شيبات ما رزقشاكع( ]األعخاؼ/ 
لتفزل، وفيو داللة عمى أف العيػف بجأت باالنفجار جاء في مقاـ التكخيع وا« االنفجار». ثع إف لفع 59أعمع

                                                           
، وأسخار البياف في 286(، والتعبيخ القخآني/ ص88 -87/ 1(، ومعتخؾ األقخاف في إعجاز القخآف )90/ 1يشطخ: البخىاف في عمـػ القخآف ) 56

 .91التعبيخ القخآني/ ص
 (.10/ 3(، ومعتخؾ األقخاف في إعجاز القخآف )144/ 1يشطخ: برائخ ذوؼ التسييد ) 57
 .153يشطخ: صفاء الكمسة/ ص 58
، وأسخار البياف في 286(، والتعبيخ القخآني/ ص88 -87/ 1(، ومعتخؾ األقخاف في إعجاز القخآف )90/ 1يشطخ: البخىاف في عمـػ القخآف ) 59

 .91التعبيخ القخآني/ ص
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؛ فقج جاء في مقاـ التقخيع، قل الساء «االنبجاس»بالساء الذجيج؛ فجاء بحالة الكثخة مع التشعيع. أما لفع 
 .60بسعاصييع؛ فشاسب ذكخ حالة قمة الساء مع تقخيعيع

 
 الحسد والذكر

؛ فال يكػف إال في «الذكخ»بسعشى: الثشاء. أما  بتجاءً ٱيكػف « الحسج»في أف « الذكخ»عغ « الحسج»يفتخؽ 
السكافأة والجداء والخد. ومغ ىحا نقػؿ: حسجت الخجل؛ إذا أثشيت عميو في أخالقو؛ وإف لع يكغ قج سبق مشو 

، وقج يكػف «الحسج»قػاًل كػ «كخالذ»معخوؼ. وشكخت زيجًا؛ إذا أردنا جداءه عمى معخوؼ. ثع قج يكػف 
 عتبخٱ[. وإذا أردت أف تتبيغ حقيقة الفخؽ بيشيسا؛ 13آؿ داود شكخًا( ]سبأ/  عسمػاٱوجل: ) فعاًل؛ كقػلو عد

عمى السحبػب « الحسج»كل واحج مشيسا بزجه؛ وذلظ أف ضج الحسج: الحـ، وضج الذكخ: الكفخاف. وقج يكػف 
 .61السحبػب ىإال عم« الذكخ»والسكخوه، وال يكػف 

 
 الخذية والخوف

؛ فقج يطغ أنيسا بسعشى واحج؛ لكغ الستشعع «الخػؼ»، و«الخذية»ومغ ىحا الباب أيزًا: الفخؽ بيغ 
« الخذية»وفخؽ بيشيسا أيزًا بأف «. الخػؼ»أعمى مختبة مغ « الخذية»الحريف والستجبخ الفصغ يجج أف 

فيكػف مغ  ؛«الخػؼ»تكػف مغ عطع السخذي؛ وإف كاف الخاشي قػيًا؛ فيي خػؼ يذػبو تعطيع. أما 
 .62ضعف الخائف؛ وإف كاف السخػؼ أمخًا يديخاً 

 
 الحمف والقدم

ا األصل في ! أم64()إضافة الخبخ إلى السعطع ، أو ىػ63(في األصل: )تأكيج الخبخ بحكخ السعطع« الحمف»
السخبخ إلى شخيق بو يتػسل إلى  حتاجٱيجخمو الرجؽ والكحب؛ « الخبخ»)لسا كاف ؛ فإنو «القدع»تدسية 

إنسا « الحمف»إلى ذكخ  اجةولسا كانت الح«! الحمف»تخجيح جانب الرجؽ عمى جانب الكحب؛ وذلظ ىػ 
، «القدع»بػ« الحمف»الشاس عشج سساع ذلظ الخبخ إلى مرجؽ بو ومكحب بو؛ سسػا  نقداـٱتحرل عشج 

وأحاؿ  ختاره،ٱ، وأرادوا أنو أكج القدع الحؼ «ع إقداماً أقدع فالف يقد»؛ فقالػا: «أفعل»وبشػا تمظ الريغة عمى 
أنو صار ذا قدع « أقدع باهلل»! كسا إف )معشى قػلشا: 65(«فالحم»بػاسصة  ختارهٱالرجؽ إلى القدع الحؼ 

باهلل، والقدع: الشريب، والسخاد أف الحؼ أقدع عميو مغ الساؿ وغيخه قج أحخزه ودفع عشو الخرع باهلل، 

                                                           
 .84األسئمة واألجػبة السفيجة/ ص يشطخ: 60
 .64 -63، وصفاء الكمسة/ ص37، ص«ضسغ ثالث رسائل في إعجاز القخآف»، وبياف إعجاز القخآف 35يشطخ: الفخوؽ المغػية/ ص 61
 .204، ومباحث في عمـػ القخآف، لمقصاف/ ص65يشطخ: صفاء الكمسة/ ص 62
 (.321/ 4أحكاـ القخآف، لمجراص ) 63
 (.321/ 4السرجر نفدو ) 64
 (.117/ 13مفاتيح الغيب ) 65
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قصع »؛ فكأنظ قمت: «حمف باهلل»؛ أؼ: قاشع، ماض، فإذا قمت: «سيف حميف: »والحمف مغ قػلظ
« حمف»أبمغ؛ ألنو يتزسغ معشى اآلخخ، مع دفع الخرع؛ ففيو معشياف! وقػلشا:  وؿفاأل«! السخاصسة باهلل

يفيج معشى واحجًا؛ وىػ قصع السخاصسة فقط؛ وذلظ أف مغ أحخز الذيء باستحقاؽ في الطاىخ؛ فال خرػمة 
 !66(شو وبيغ أحج فيو، وليذ كل مغ دفع الخرػمة في الذيء؛ فقج أحخزهبي
في أقػاليع، وقج رويت عشيع أبيات شعخية عجيجة « أقدع»، و«حمف»)لع يكغ الجاىميػف يفخقػف بيغ فعمي و
فييا الكمستاف بسعشى واحج، كأنيسا متخادفتاف! في حيغ نجج أف القخآف الكخيع فخؽ بيغ الفعميغ في  ستخجمتٱ

الرادر عغ أناس مشافقيغ أو  اذبمشو في معخض اليسيغ الك شتقٱوما « حمف»الفعل  ستعسلٱالجاللة؛ إذ 
الرجؽ األبمج! وغالبًا ما إال في معخض « القدع»غيخ ممتدميغ بأيسانيع، في الػقت الحؼ لع تخد فيو مادة 

، قاؿ عد وجل: )فال أقدع بسا تبرخوف* وما ال تبرخوف( ]الحاقة/ 67القدع إلى هللا سبحانو وتعالى أسشج
 .[40إنا لقادروف( ]السعارج/  لسغارب[، )فال أقدع بخب السذارؽ وا39 -38
 

 الحمم والرؤيا
، ومعجسات المغة تفدخ إحجاىسا «الحمع والخؤيا»متخادفة: ومغ األلفاظ القخآنية التي يطغ فييا أكثخىع أنيا 

، ويقصع سياقيا 68جاءت فيو مختيغ« األحالـ»ف؛ فػباألخخػ؛ لكشيسا في البياف األعمى ال تتخادفاف وال تتعاورا
الحؼ وردت فيو بأنيا األضغاث السذػشة، واليػاجذ السختمصة، وقج جاءت في ىحيغ السػضعيغ بريغة 

؛ فقج جاءت في القخآف الكخيع «الخؤيا»! أما 69الحؼ ال يتسيد فيو حمع عغ آخخ عمى الخمط الجسع؛ لمجاللة
، ولع يدتعسميا القخآف إال بريغة السفخد؛ داللة عمى التسيد والػضػح 70مخات، كميا في الخؤيا الرادقة ست

 .71وصفاء السخئي
 

 الذح والبخل
يج مع الجذع والصسع؛ وىػ أف يبخل اإلنداف بسا ؛ فالذح ىػ البخل الذج«الذح والبخل»ومغ ذلظ أيزًا: 

أف يذح بسا ال يسمكو مسا في أيجؼ الشاس؛ وذلظ بأف يحب أف يكػف لو ما في « الذح»يسمكو مسا في يجه. و
! وقيل: إف الفخؽ بيشيسا ىػ أف البخل: نفذ السشع، والذح: ىػ الحالة 72يجييع بالحل والحخاـ؛ فال يقشعأ

                                                           
 (.429/ 1الفخوؽ المغػية ) 66
 .514التصػر الجاللي/ ص 67
 .5، و]سػرة األنبياء[، اآلية 44في ]سػرة يػسف[، اآلية  68
 .38يشطخ: مغ أسخار العخبية في البياف القخآني/ ص 69
، و]سػرة 60، و]سػرة اإلسخاء[، اآلية 100، و43، و36، و4، و]سػرة يػسف[، اآليات: 105، و102وىي: ]سػرة الرافات[، اآليتاف:  70

 .27الفتح[، اآلية 
 .39 -38يشطخ: مغ أسخار العخبية في البياف القخآني/ ص 71
 (.207/ 15يشطخ: المباب في عمـػ الكتاب ) 72
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ليذ »عسخ رضي هللا عشيسا أنو قاؿ:  بغٱ. وفي ىحا الرجد يخوػ عغ 73ذلظ السشعلشفدانية التي تقتزي ا
. وبحا يكػف الذح مغ شباع الشفذ؛ 74«ذح أف تصسع عيشو فيسا ليذ لو!الذح أف يسشع الخجل مالو؛ إنسا ال

أف يكػف السخاد مغ الذح ما جبمت عميو الشفػس مغ السذاحة  يجػزفإف الشفػس شحيحة باألشياء السحببة! و 
 !75وعجـ التداىل، وصعػبة الذكائع والسخاصسة والسساحكة،

 
 

 الغزب واألسف
)قاؿ أبػ الجرداء رضي هللا عشو: قػؿ هللا عد وجل: )فخجع مػسى إلى قػمو جاء في تفديخ الصبخؼ: 

و)األسف في المغة: شجة  ،76الغزب، أشج مشو!( ة وراءمشدل «األسف»[ قاؿ: 86غزباف أسفًا( ]شو/ 
حدخة معيا غزب أو غيع، واآلسف: الغزباف «: األسف»)و، وقاؿ أبػ ىالؿ العدكخؼ: 77الغزب(

 نتقسشاٱالستميف عمى الذيء! ثع كثخ ذلظ؛ حتى جاء في معشى الغزب وحجه في قػلو هلالج لج: )فمسا آسفػنا 
الغزب في صفات هللا عد وجل  ستعساؿٱأؼ: أغزبػنا، و [؛55مشيع فأغخقشاىع أجسعيغ( ]الدخخؼ/ 

 .78(قتو: إيجاب العقاب لمسغزػب عميو!مجاز، وحقي
 

 الغيث والسطر
يكاد يكػف واحجًا بال فخؽ بيشيسا. أما القخآف « الغيث والسصخ»العخب قبل اإلسالـ لمفطي:  ستعساؿٱإف 

الكخيع؛ فقج جعل بيشيسا فخقًا واضحًا، وأعصى لكل مشيسا داللة تسيده عغ أخيو، وجعل كاًل مشيسا مرصمحًا 
بب الخيخ والشساء، وىػ وىػ س باد،؛ فيػ الساء السشرب مغ الدساء؛ رحسة لمع«الغيث»قائسًا بحاتو. أما 

؛ فيػ «السصخ». وأما 79سة الثالث التي ذكخ فييا الغيثمتاع لمشاس واألنعاـ... ىكحا تحجثت اآليات الكخي
، وىػ نقسة هللا عد وجل عمى 80الكمسة ومذتقاتيا في تدع آيات عمى عكذ ذلظ كمو، وقج وردت تمظ

 .81ػاـ الجاحجةالكافخيغ والسعخضيغ، يخسمو عقابًا لألمع الكافخة واألق

                                                           
 (.300/ 15يشطخ: مفاتيح الغيب ) 73
 (.332/ 2(، ويشطخ: صفػة التفاسيخ )190/ 4حاشية الراوؼ عمى الذخح الرغيخ ) 74
 (، والذكائع: الصبائع.300/ 15يشطخ: مفاتيح الغيب ) 75
/ 10(، و)254/ 7) (، ومفاتيح الغيب37/ 3(، وزاد السديخ )19/ 2(، ويشطخ: الشكت والعيػف )350/ 18(، و)120/ 13جامع البياف ) 76

 (.95/ 3(، وفتح القجيخ )14/ 8(، والمباب في عمـػ الكتاب )452
 (.146/ 2بحخ العمـػ ) 77
 .128الفخوؽ المغػية/ ص 78
 .20[، و]سػرة الحجيج[، اآلية 28، و]سػرة الذػرػ[، اآلية 34وىي: ]سػرة لقساف[، اآلية  79
، و]سػرة الحجخ[، اآلية 82، و]سػرة ىػد[، اآلية 32، و]سػرة األنفاؿ[، اآلية 84اآلية  ، و]سػرة األعخاؼ[،102وىي: ]سػرة الشداء[، اآلية  80

 .24، و]سػرة األحقاؼ[، اآلية 58، و]سػرة الشسل[، اآلية 173، و]سػرة الذعخاء[، اآلية 40، و]سػرة الفخقاف[، اآلية 74
 .507يشطخ: التصػر الجاللي/ ص 81
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)إف القخآف الكخيع قج أحجث مرصمحات ججيجة مغ خالؿ الدياؽ القخآني؛ حيث أعصى بعس الكمسات 
وأصخ القخآف الكخيع عمى «... الغيث والسصخ»دالالت لع تعخفيا في الذعخ الجاىمي؛ فقج فخؽ بيغ... 

في معاني  «الغيث» ستعساؿٱفي حاالت العحاب والعقاب في الجنيا، مثمسا أصخ عمى « السصخ» ستعساؿٱ
الكمسات التي يبجو الخيخ والشساء... وىحا أسمػب ججيج لع يعخفو الذعخ الجاىمي الحؼ لع يفخؽ بيغ داللة ىحه 

 -، وىػ مطيخ مغ مطاىخ اإلعجاز في التعبيخ لع يعتج عميو العخب! وأف كثيخًا مغ الشاس 82(أنيا متخادفة!
 !83بيغ الكمسات قيقةلع يتشبيػا إلى تمظ الفخوؽ الج -يػمشا ىحا  حتى

 
 الريح والرياح

تحسالف الرػرة نفديا والجاللة ذاتيا في كالـ العخب قبل اإلسالـ؛ فمع يفخقػا « الخيح والخياح»إف لفطي: 
وتيج البيػت،  بيشيسا، وكل مشيسا تعشي عشجىع: الخيح الذجيجة القػية التي تدفي الخماؿ، وتعرف بالشاس،

وتقتمع الشبات، وتدمجخ باألصػات السخعجة... كسا جاء ذلظ في الذعخ الجاىمي. أما في القخآف الكخيع؛ فإف 
فيو تحسل السعشى نفدو والرػرة ذاتيا التي « الخيح»؛ فػ«الخياح»داللة تختمف عغ تمظ التي لػ« الخيح»لػ

ة، قاؿ جمت قجرتو: )وأما عاد فأىمكػا بخيح ذكخت في نرػص الذعخ الجاىمي: الخيح الذجيجة العاصف
في القخآف الكخيع؛ فيي عمى العكذ مغ ذلظ: الخياح اليادئة « الخياح»[. أما 6صخصخ عاتية( ]الحاقة/ 

السصسئشة الصيبة التي تحسل في ندائسيا بذائخ الخيخ، وتجسع في ىبػبيا بخفق الدحب والغيػـ والسدف، 
، ومغ ذلظ: قػلو هلالج لج: )ومغ آياتو أف يخسل الخياح 84كة والخحسة البالد والعبادالبخ وتتدبب بشدوؿ الغيث؛ فتعع 

 /  .[46مبذخات وليحيقكع مغ رحستو ولتجخؼ الفمظ بأمخه ولتبتغػا مغ فزمو ولعمكع تذكخوف( ]الخـو
 

 الريب والذك
؛ وعمى ىحا 85«مخيب»سا وصف في ست آيات بأنو ؛ ألنو لػ لع يكغ كحلظ؛ ل«الخيب»أضعف مغ « الذظ»

! 86محمو« الذظ»، وال يسكغ أف يحل ألـد وأوجب لسا يقتزي السقاـ أف يدتعسل فيو« الخيب» ستعساؿٱكاف 
أف إثباتو  -تبعًا لحلظ  - ؼفإذا ما عخفشا أف قياـ الداعة، والبعث، ويـػ القيامة حق ال مخاء فيو؛ فدشعخ 

«! الذظ»، ولع يدتعسل «الخيب» ستعسلٱأف  وبيانو يتصمب أف تؤدؼ األلفاظ تمظ الحاؿ السقتزاة؛ فكاف
 .87األداء، وإصابة دقائق السعاني وفي إحكاـ نتقائو،ٱوتمكع ىي لغة التشديل في تخيخ المفع و

                                                           
 .540التصػر الجاللي/ ص 82
 .61، وصفاء الكمسة/ ص509(، والتصػر الجاللي/ ص26/ 1لبياف والتبييغ )يشطخ: ا 83
 .512و 510التصػر الجاللي/ ص 84
مغ ]سػرة  45مغ ]سػرة سبأ[، و 54مغ ]سػرة إبخاىيع[، و 9مغ ]سػرة ىػد[، و 110، و62، واآليات ىي: 11مغ بجيع لغة التشديل/ ص 85

 مغ ]سػرة الذػرػ[. 14فرمت[، و
 .12ع لغة التشديل/ صيشطخ: مغ بجي 86
 .35، وتاريخ عمـػ المغة العخبية/ ص13 -11يشطخ: السخجع نفدو/ ص 87
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 الذل والرغار

أف الرغار ىػ: االعتخاؼ بالحؿ، واإلقخار بو، وإضيار صغخ «: الرغار والحؿ»)الفخؽ بيغ قاؿ أبػ ىالؿ: 
؛ وىػ إضيار عطع الذأف. وفي القخآف: )سيريب الحيغ أجخمػا صغار عشج هللا «الكبخ»اإلنداف، وخالفو 

[؛ وذلظ أف العراة باآلخخة مقخوف بالحؿ، معتخفػف بو! 124وعحاب شجيج بسا كانػا يسكخوف( ]األنعاـ/ 
 .88(ػز أف يكػف ذليل ال يعتخؼ بالحؿ!ويج

 
 

 القعود والجموس
؛ وليحا يقاؿ لكبار الدغ مغ «الجمػس»ومكث! بخالؼ  يدتعسل في كل ما يكػف فيو لبث« القعػد»و

، وال «جميذ السمظ»؛ لمدوميغ البيت ومكثيغ فيو. ويقاؿ: «جػالدو»، وال يقاؿ: «قػاعج البيت»الشداء: 
؛ ألف مجالذ السمػؾ يدتحب فييا التخفيف؛ وعمى ىحا جاء قػلو جل وعال: )إف الستقيغ في «قعيجه»يقاؿ: 

[؛ فجاء التعبيخ القخآني )في مقعج 55 -54جؽ عشج مميظ مقتجر( ]القسخ/ جشات ونيخ* في مقعج ص
صجؽ(؛ لإلشارة إلى أنو ال زواؿ لو، بخالؼ قػلو عد وجل: )يا أييا الحيغ آمشػا إذا قيل لكع تفدحػا في 

لسجمذ [؛ إذ جاء التعبيخ القخآني: )في السجالذ(؛ ألف ىحا ا11السجالذ فافدحػا يفدح هللا لكع( ]السجادلة/ 
 .89يجمذ فيو زماف يديخ

ولسغ كاف نائسًا، أو  قعج،ٱ؛ فقالػا لسغ كاف قائسًا: «الجمػس»، و«القعػد»وقج فخؽ بعس العمساء بيغ 
. وعممػا ليحا االختيار بأف القعػد ىػ االنتقاؿ مغ عمػ إلى سفل؛ وليحا قيل لسغ أصيب جمذٱساججًا: 

 ...90الرتفاعيا دًا؛إلى عمػ، ومشو سسيت نجج: جم بخجمو: مقعج! وأف الجمػس ىػ االنتقاؿ مغ سفل
 

 السجيء واإلتيان
يقاؿ عادة في الجػاىخ واألعياف واألمػر السحدػسة، « جاء»؛ فالفعل «أتى»، و«جاء»ومغ ذلظ: الفخؽ بيغ 

؛ فيكػف في السعاني واألزماف واألمػر غيخ السحدػسة، والغائبة، «أتى»والحاضخة، والقخيبة. أما الفعل 
[؛ أؼ: أمخه؛ والسخاد بو: أىػاؿ يـػ القيامة 22والبعيجة، قاؿ سبحانو: )وجاء ربظ والسمظ صفًا صفًا( ]الفجخ/ 

[؛ 34السذاىجة. وقاؿ تعالى: )ولكل أمة أجل فإذا جاء أجميع ال يدتأخخوف ساعة وال يدتقجمػف( ]األعخاؼ/ 
)حتى إذا حزخ أحجىع السػت قاؿ إني  ألف األجل كالسذاىج؛ وليحا عبخ عشو بالحزػر في قػلو تعالى:

 [.18تبت اآلف( ]الشداء/ 

                                                           
 (.314/ 1الفخوؽ المغػية ) 88
 (.196/ 1، واإلتقاف في عمـػ القخآف )28، ص«ضسغ ثالث رسائل في إعجاز القخآف»يشطخ: بياف إعجاز القخآف  89
 .35، وتاريخ عمـػ المغة العخبية/ ص73الكمسة/ ص، وصفاء 194يشطخ: درة الغػاص في أوىاـ الخػاص/ ص 90
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بكل ساحخ عميع* فمسا جاء الدحخة قاؿ ليع مػسى  ئتػنيٱومغ ذلظ أيزًا: قػلو جال وعال: )وقاؿ فخعػف 
[؛ فمسا كاف الغسػض واإلبياـ يمف شخػص الدحخة، كع عجدىع، وما 80 -79ألقػا ما أنتع ممقػف( ]يػنذ/ 

وقج تبيغ ذلظ كمو جميًا  أما«! اإليتاء أو اإلتياف»وصفيع، ومغ سيأتي مشيع ومغ سيتخمف؛ جاء التعبيخ بػ
 .91«السجيء»لى لفع بسجيئيع ومثػليع بيغ يجيو؛ وججنا العجوؿ الدخيع بالتعبيخ الحكيع إ

 
 البعث واإلرسال

أنو يجػز أف يبعث الخجل إلى اآلخخ الحاجة يخرو دونظ ودوف « اإلرساؿ»، و«البعث»لفخؽ بيغ )او
؛ ألف اإلرساؿ ال يكػف إال بخسالة وما «أرسمتو»، وال تقػؿ: «بعثتو»السبعػث إليو؛ كالربي تبعثو... فتقػؿ: 

 .92(يجخؼ مجخاىا
 التالوة والقراءة

إذ إف التالوة ىي تجبخ آيات هللا وفيسيا والعسل بيا. في حيغ  ؛«قخأ»معشى أوسع مسا في « تال»ففي الفعل 
تدتعسل « قخأ»وخاصة بالقخآف الكخيع، « تال»إف القخاءة مقترخة عمى التعبج وحفع اآليات وتخديجىا. ثع إف 

ف )إف التالوة ال تكػف في الكمسة الػاحجة، والقخاءة تكػ لمدبت: « قػاعج التفديخ». جاء في 93في القخآف وغيخه
وذلظ أف أصل التالوة مغ قػلظ: تال الذيء الذيء يتمػه؛  سسو؛ٱوال تقػؿ: تال  سسو،ٱفييا. تقػؿ: قخأ فالف 

 سعٱإذا تبعو. فإذا لع تكغ الكمسة تتبع أختيا؛ لع تدتعسل فييا التالوة، وتدتعسل فييا القخاءة؛ ألف القخاءة 
 .94(لفعللجشذ ىحا ا

 
 الدغب والسخسرة والجوع

! والعخبية تدتعسل الكمسة أصاًل في ضسػر البصغ مغ جػع، أو 95بالسجاعة« السخسرة»السفدخوف  تأوؿ
لمسخسرة في  ستعسالياٱىدؿ، يقاؿ: خسز البصغ: خال، ورجل خسراف وخسيز: ضامخ البصغ؛ فكاف 

،  جػع مغالسجاعة ال يكػف إال مع شجة وشأة الجػع وشػؿ أمجه؛ إذ ال يعقل أف يزسخ اإلنداف وييدؿ  يـػ
)قج يدتخف الشاس ؛ إذ نبو لحلظ الجاحع إلى أنو «بالدغ»، و«الجػع». وكحا الفخؽ بيغ 96أو بعس يـػ

إال في « الجػع»ألفاضًا ويدتعسمػنيا؛ وغيخىا أحق بحلظ مشيا! أال تخػ أف هللا تعالى لع يحكخ في القخآف 

                                                           
 (.274/ 2يشطخ: الكذاؼ ) 91
 .72الفخوؽ المغػية/ ص 92
 .492يشطخ: التصػر الجاللي/ ص 93
94 (1 /465- 466.) 
 (.46/ 6(، والجامع ألحكاـ القخآف )469/ 5(، ومفاتيح الغيب )1/ 2يشطخ: الكذاؼ ) 95
 .45-44يشطخ: مغ أسخار العخبية في البياف القخآني/ ص 96
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، ويحكخوف «الدغب»ال يحكخوف  والشاسمػضع العقاب، أو في مػضع الفقخ السجقع والعجد الطاىخ؟! 
 .97...(في حاؿ القجرة والدالمة« الجػع»
 

 الزوج والسرأة والراحبة
في  «مخأة ٱ»كمسة:  ستعسلٱحيثسا تحجث عغ آدـ وزوجو؛ في حيغ « زوج»البياف القخآني كمسة:  يدتعسل
أف يقـػ أحج المفطيغ مقاـ  فخعػف... وقج يبجو مغ القخيب مخأة ٱلػط، و مخأة ٱنػح، و مخأة ٱالعديد، و مخأة ٱمثل: 

السعجد يأبى ذلظ، ويعصيشا سخ  لقخآني؛ إال أف البياف ا«زوج العديد»، و«آدـ مخأة ٱ»اآلخخ؛ فشقػؿ مثاًل: 
مغ  مخأة ٱالجاللة في الدوجية مشاط العالقة بيغ أوؿ زوجيغ مغ البذخ؛ إذ لع تكغ زوج آدـ عميو الدالـ 

 !مشاط عالقتيا بآدـ وسخ وجػدىا -وال شيء غيخىا  -أخخيات؛ وإنسا كانت وحجىا الدوج، وكانت الدوجية 
تأتي حيث تكػف الدوجية مشاط السػقف حكسة وآية، أو « زوج»القخآف لمفطتيغ؛ فمفطة  ستعساؿٱ وندتقخغ 

[، و)والحيغ يقػلػف ربشا 72زواجًا( ]الشحل/ تذخيعًا وحكسًا، ومغ ذلظ: قػلو هلالج لج: )وهللا جعل لكع مغ أنفدكع أ
[. فإذا تعصمت آيتيا مغ الػحجة 74( ]الفخقاف/ اً لمستقيغ إمام جعمشاٱىب لشا مغ أزواجشا وذرياتشا قخة أعيغ و

ومغ ذلظ: قػلو هلالج لج: «! زوج»ال  «مخأة ٱ»الشفدية والدكغ والسػدة والخحسة؛ بخيانة أو تبايغ في العقيجة؛ فػ
[، 51العديد اآلف حرحز الحق أنا راودتو عغ نفدو وإنو لسغ الرادقيغ( ]يػسف/  خأتمٱ)قالت 

لػط كانتا تحت عبجيغ مغ عبادنا صالحيغ فخانتاىسا...  مخأتٱنػح و مخأتٱو)ضخب هللا مثاًل لمحيغ كفخوا 
 [.11-10فخعػف...( ]التحخيع/  مخأتٱوضخب هللا مثاًل لمحيغ آمشػا 

الحياة بالتػالج، وفي  تراؿٱاإلنداف وسائخ الكائشات الحية مغ حيػاف ونبات، ىي إف حكسة الدوجية في  ثع
! فإذا تعصمت حكسة الدوجية في 98مغ ذكخ وأنثى« وزوجيغ، وأزواج زوج،»ىحا الدياؽ يكػف السقاـ لكمسة 

 .99عسخاف مخأة ٱو ع،إبخاىي مخأة ٱ؛ كاآليات في «زوج»ال  «مخأة ٱ»البذخ بعقع، أو تخمل؛ فػ
عاقخًا وقج  مخأتيٱزكخيا عميو الدالـ إلى ربو تبارؾ وتعالى: )قاؿ رب أنى يكػف لي غالـ وكانت  يزخع

عاقخ( ]آؿ  مخأتيٱ[، و)قاؿ رب أنى يكػف لي غالـ وقج بمغشي الكبخ و8بمغت مغ الكبخ عتيًا( ]مخيع/ 
«: السخأة »ال بػ «جالدو »لو ربو، وحققت الدوجية حكستيا؛ كانت اآلية بػ ستجابٱ[، ثع لسا 40عسخاف/ 

 .100[90)فاستجبشا لو ووىبشا لو يحيى وأصمحشا لو زوجو( ]األنبياء/ 

                                                           
 (.26/ 1البياف والتبييغ ) 97
، و]سػرة شو[، اآلية 3، و]سػرة الخعج[، اآلية 40، و]سػرة ىػد[، اآلية 139، و]سػرة األنعاـ[، اآلية 1تشطخ: اآليات: ]سػرة الشداء[، اآلية  98

، 36، و]سػرة يذ[، اآلية 10، و]سػرة لقساف[، اآلية 7، و]سػرة الذعخاء[، اآلية 27اآلية ، و]سػرة السؤمشػف[، 5، و]سػرة الحج[، اآلية 53
، و]سػرة 45، و]سػرة الشجع[، اآلية 49، و]سػرة الحاريات[، اآلية 7، و]سػرة ؽ[، اآلية 11، و]سػرة الذػرػ[، اآلية 6و]سػرة الدمخ[، اآلية 

 .8الشبأ[، اآلية 
 .29، و]سػرة الحاريات[، اآلية 71، و]سػرة ىػد[، اآلية 35]سػرة آؿ عسخاف[، اآلية  99

 .108 -103، وصفاء الكمسة/ ص47 -45يشطخ: مغ أسخار العخبية في البياف القخآني/ ص 100



 

 

 

IJHER 

 International Journal of Humanities and Educational Research 
Volume 2, Issue 4, December 2020, p.61-93 

85 
THE TECHNIQUES OF SELECTION AND AESTHETICS OF ECART  

IN THE NOBLE QUR’AN - SEMANTIC STUDY 

؛ فيي التي تعاشخ السخء ولػ لداعة واحجة في العسخ؛ ولػ كانت العالقة الخابصة بيشيسا عابخة «الراحبة» أما
ي األولى، وتشده عغ أو غيخ مذخوعة! وقياسًا بقرخ مجتيا؛ فقج نفاىا البارؼ عد وجل عغ نفدو مغ باب نف

[، وقاؿ جمت قجرتو: )وأنو تعالى جج ربشا 101قائاًل جل مغ قائل: )ولع تكغ لو صاحبة( ]األنعاـ/  تخاذىاٱ
 [.3صاحبة وال ولجًا( ]الجغ/  تخحٱما 
 

 الوفاة والسوت
لسػت سبحانو: )هللا يتػفى األنفذ حيغ مػتيا والتي لع تست في مشاميا فيسدظ التي قزى عمييا ا وقػلو

؛ إذ صخحت اآلية «السػت»أعع مغ « التػفي»[ صخيح في أف 42ويخسل األخخػ إلى أجل مدسى( ]الدمخ/ 
الكخيسة بأف األنفذ التي تتػفى في مشاميا غيخ ميتة؛ فيشاؾ وفاتاف: وفاة كبخػ؛ وتكػف بالسػت، ووفاة 

 !101صغخػ؛ وتكػف بالشػـ
 االختالف والتفاوت

؛ وليحا نفاه هللا عد وجل عغ فعمو فقاؿ: )الحؼ خمق سبع سسػات شباقًا ما  «التفاوت» في القخآف كمو محمـػ
، ومشو غيخ ذلظ، قاؿ «االختالؼ»[. أما 3تخػ في خمق الخحسغ مغ تفاوت( ]السمظ/  ؛ فسشو ما ىػ محمـػ

تالؼ يكػف عمى سشغ مغ االخ ب[؛ فيحا الزخ 80الميل والشيار( ]السؤمشػف/  ختالؼٱتبارؾ وتعالى: )ولو 
ىػ االختالؼ الػاقع عمى غيخ سشغ، وىػ داؿ عمى جيل « التفاوت»واحج، وىػ داؿ عمى عمع فاعمو. و

 .102فاعمو
 

 أكل وافترس
عػاٱمعشاه في فعل الدبع: القتل فحدب، وأصل الفخس: دؽ العشق، وإخػة يػسف إنسا  «االفتخاس» عمى  دَّ

الحئب أنو أكمو أكاًل، وأتى عمى جسيع أجدائو وأعزائو؛ فمع يتخؾ مفراًل وال عطسًا؛ ألنيع خافػا مصالبة 
عغ أنفديع اإلحخاج بالسصالبة!  يمػاأبييع إياىع بأثخ باؽ مشو يذيج برحة ما زعسػه؛ فادعػا فيو األكل ليد 

 .103«األكل»ف يعبخ عشو إال بػال يعصي تسامًا ىحا السعشى؛ فمع يرمح عمى ىحا أ« الفخس»و
)التدخع في فيع الشز القخآني يػقع في أخصاء فاحذة، وعمى الستجبخ لكالـ هللا عد لشا مسا تقجـ أف  يدتبيغ

وجل أف يكػف كثيخ التأمل، صاحب أناة، وأف يبحث في كل كبيخة وصغيخة... إف كالـ هللا عطيع، وليذ 
كل مثل كالـ الشاس، ويخاشب العباد جسيعًا مغ مػقع الخبػبية ذات الدمصاف عمى كل شيء، والسمظ عمى 

شيء، والقجرة عمى كل شيء. إف كل حخؼ، وكل كمسة، وكل فكخة... مختارة فيو بعشاية عطيسة، وإتقاف 
بجيع، ومغ قرخ فيسو عغ إدراؾ دالالت كتاب هللا سبحانو وتعالى؛ فيػ يجازؼ بقحؼ تفديخات تبادرت إلى 

                                                           
 (.1472/ 1يشطخ: التفديخ الػسيط، لصشصاوؼ ) 101
 .129يشطخ: الفخوؽ المغػية/ ص 102
 .75، وصفاء الكمسة/ ص37يشطخ: بياف إعجاز القخآف، لمخصابي/ ص 103
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وذو دالالت ذوات عسق، ! إف كتاب هللا عطيع، بياذىشو، وإذا شخحيا عمى سبيل االحتساؿ؛ فال يجـد 
 .104!(والتدخع في تفديخه يػقع في التجشي عمى معانيو

، وإف الكمسة فيو 105(كل حخؼ فيو وضع وضعًا مقرػداً )القخآف تعبيخ بياني مقرػد؛ أؼ إف كل كمسة، و  إف
أشبو بالعزػ في جدع اإلنداف وىػ يؤدؼ وضيفتو حيغ يكػف في مػضعو، فإذا زايمو إلى مػضع آخخ؛ 

كانت كمسات القخآف  قيعتػازنو! بيحا السقياس الحكيع، والقدصاس السدت ختلٱو عتل،ٱؿ الجدع، وتغيخ حا
 !106ألفاضو وفراحتو أنطار العمساء ستخعتٱالكخيع شبقًا لسعانيو؛ بحيث 

اآليات القخآنية لتعج شاىجًا عجاًل، وتجؿ داللة واضحة عمى أف كل كمسة مختارة فيو تحسل معشى غيخ  إف
و الكمسات األخخػ السعجوؿ عشيا التي يطغ أنيا مخادفة ليا. وعمى ىحا؛ فكل كمسة فيو ال بج أف الحؼ تحسم

تؤدؼ معشى ججيجًا، وأف تبعث في الشفذ إيحاءات خاصة. ومغ ىشا؛ فإنشا عمى الزج وعمى الشقيس تسامًا 
األلفاظ القخآنية  مسا جخت بو عادة بعس أرباب السعاجع وكثيخ مغ أىل المغة والتفديخ مغ بياف معاني

ودالالتيا بسا يخادفيا أو يقاربيا في السعشى، وتفديخ بعزيا ببعس، مغ دوف االلتفات إلى الفخوؽ الجقيقة 
والمصيفة الكائشة بيشيا؛ مع أف التتبع الجقيق أللفاظ القخآف الحكيع في سياقاتيا السختمفة يذيج بأنو يدتعسل 

عيا أف يقـػ لفع مقاـ آخخ في السعشى الحؼ تحذج لو السعجسات المفع بجاللة محجدة، مشزبصة، ال يسكغ م
 !107مغ األلفاظ السقػؿ بتخادفيا -قل أو كثخ -وكتب التفديخ عجدًا 

مع األستاذ الذيخ دمحم عبجه الحؼ قصع دابخ الخالؼ السحتجـ حػؿ ىحه السدألة المغػية الخصيخة التي  ونحغ
وأنا ال أجيد لسدمع أف يقػؿ في نفدو أو بمدانو: إف في القخآف )يا آراء العمساء وتجاخمت! يقػؿ: تذعبت في

في نفديا معشى تدتقل بو! نعع، قج يكػف  ياكمسة تغايخ أخخػ، ثع تأتي لسجخد تأكيج غيخىا، بجوف أف يكػف ل
في معشى الكمسة ما يديج معشى األخخػ تفرياًل، أو تقخيخًا، أو إيزاحًا؛ ولكغ الحؼ ال أجيده ىػ أف يكػف 

عشى الكمسة عيغ معشى األخخػ بجوف زيادة، ثع يؤتى بيا لسجخد التأكيج ال غيخ... فإف ذلظ ال يقع إال في م
 .108!(كالـ مغ يخمي في لفطو إلى مجخد التشسيق والتدويق! وفي العخبية شخؽ لمتأكيج ليذ ىحا مشيا

ما جخت بو عادة بعس أرباب السعاجع وكثيخ مغ أىل المغة والتفديخ مغ بياف معاني األلفاظ القخآنية  إف
ودالالتيا بسا يخادفيا أو يقاربيا في السعشى، وتفديخ بعزيا ببعس، مغ دوف االلتفات إلى الفخوؽ الجقيقة 

تو؛ إذ لع نمسذ لو أثخًا، ولع نخ لو لغ يف لبتةٱغيخ مدسػح بو  109لكائشة بيشيا، ليػ إجخاء تعدفيوالمصيفة ا
[، ندؿ بو عمى قمب الشبي العخبي 1وجػدًا قط في القخآف الكخيع؛ لحا كاف صجقًا وعجاًل )قخآنًا عجبًا( ]الجغ/ 

                                                           
 .348قػاعج التجبخ األمثل لكتاب هللا عد وجل/ ص 104
 .1أسخار البياف في التعبيخ القخآني/ ص 105
 .240يشطخ: صفاء الكمسة/ ص 106
 .12يشطخ: كتاب العخبية األكبخ/ ص 107
 (، بترخؼ شفيف.39/ 1تفديخ السشار ) 108
ف في األمخ؛ بسعشى: فعمو مغ دوف روية وال تجبخ وال سبخ ألبعاده. ويقاؿ: تعدف فالف في الكالـ؛ إذا حسمو عمى معشى ال يقاؿ: عدف فال 109

وال  تكػف داللتو عميو ضاىخة وال مبيشة. واإلجخاء التعدفي، والخأؼ التعدفي: ىػ االعتباشي، غيخ السدؤوؿ، الحؼ ال شائل تحتو، وال مبخر لو
 ([.1498/ 2جع المغة العخبية السعاصخة، لعسخ )عمة! ]يشطخ: مع
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 ختيارٱ)دقيقًا في  -حقًا ويقيشًا  -[، وكاف 195ء/ األمي الكخيع الخوُح األميُغ )بمداف عخبي مبيغ( ]الذعخا
نكخة؛ كاف ذلظ لغخض! كحلظ  نتقاهٱالمفع معخفة؛ كاف ذلظ لدبب، وإذا  ختارٱكمساتو؛ فإذا  نتقاءٱألفاضو، و

إذا كاف المفع مفخدًا؛ كاف ذلظ لسقتزًى يصمبو، وإذا كاف مجسػعًا؛ كاف لحاؿ يشاسبو! وقج يختار الكمسة 
سعشى واحج، وربسا ب تافوييسل مخادفيا الحؼ يذتخؾ معيا في الجاللة، وقج يفزل كمسة عمى أخخػ والكمس

وىػ السحدغ  -لغخض أسسى  -عمى قجره وحدشو  -يتخصى في التعبيخ السحدغ المفطي والجساؿ البجيعي 
 .110(وكل ذلظ لغخض يخمي إليو! وىكحا دائسًا: لكل مقاـ مقاؿ في التعبيخ القخآني -السعشػؼ 

ألفاضو  ستخعتٱقًا لسعانيو؛ بحيث السقياس الحكيع، والقدصاس السدتقيع كانت كمسات القخآف الحكيع شب بيحا
وفراحتو أنطار العمساء الحيغ بيخىع وخمب أفئجتيع وألبابيع ما أْلَفْػُه فيو حتى أِلُفػُه مغ حكسة بالغة، ومغ 

ىػ أحق بالحكخ، وأولى باالستعساؿ، ودعا إلى  ادقة متشاىية، ومغ أنو قج تحخػ في ألفاضو وتعبيخاتو كل م
كاـ فيو؛ حتى ال يرح أف يقع لفع مكاف آخخ؛ فتزل السعاني بيغ االحتساالت، الجقة في التعبيخ واإلح

وتتػه السقاصج واألغخاض في ضالؿ الذظ والتسػيو؛ وذلظ لسا بيغ األلفاظ مغ فخوؽ دقيقة، وبػف لصيف في 
يؤمغ دالالتيا! فيدتخجـ كل كمسة بجقة متشاىية؛ بحيث تؤدؼ معشاىا السخاد في إحكاـ شجيج، يكاد الدامع 

بأف ىحا السكاف قج وججت لو ىحه الكمسة بعيشيا، وأف كمسة أخخػ ال تؤدؼ السعشى الحؼ أفادتو أختيا! ولسا 
عمى أدؽ  دكل لفع؛ بحيث يؤدؼ السعشى السخا ختيارٱتستاز بو بيانات القخآف الكخيع مغ الكساؿ السصمق في 

وجو وأوفاه بسا ال يؤديو أؼ لفع آخخ، ومغ االختيار الجقيق السحكع لأللفاظ الستخادفة أو الستقاربة أو 
المفع بسخادفو أو مقاربو؛ فقج الشز  ستبجؿٱالستراقبة؛ بحيث تسيد بيغ أدؽ الفخوؽ في السعشى، وبحيث إذا 

اإلنذ والجغ  جتسعتٱالقائل: )قل لئغ  ع؛عطي! وصجؽ هللا ال111عشاه، ودقة ترػيخه، وجساؿ جخسوعسق م
[، وإف كاف دعاة 88عمى أف يأتػا بسثل ىحا القخآف ال يأتػف بسثمو ولػ كاف بعزيع لبعس ضييخًا( ]اإلسخاء/ 

التي لع يحفطػا  -اليجـ، وبغاة الفتشة، وكل مغ في قمبو زيغ مغ معخض أو مغخض... جاديغ في دعػاىع 
بأف القخآف حجيث مفتخػ؛ )فميأتػا بحجيث مثمو إف كانػا  -حقيقة حجسيا  فػايعخ ألنفديع فييا قجرىا، ولع 

 [.34صادقيغ( ]الصػر/ 
 

 الـخــاتــسـة:
مغ دقائق التخكيب وأسذ البالغة في القخآف الكخيع: وضع كل نػع مغ األلفاظ التي تذتسل عمييا  .1

ء مشو إما تبجؿ السعشى الحؼ فرػؿ الكالـ مػضعو األخز األشكل بو، الحؼ إذا بجؿ مكانو غيخه؛ جا
يكػف مشو فداد الكالـ، وإما ذىاب الخونق الحؼ يكػف معو سقػط البالغة؛ ذلظ أف في الكالـ ألفاضًا 
متقاربة في السعشى، يحدب أكثخ الشاس أنيا متداوية في إفادة بياف مخاد الخصاب، واألمخ فييا وفي 

                                                           
 .266 -261، ويشطخ: إعجاز القخآف والبالغة الشبػية/ ص16 -15صفاء الكمسة/ ص 110
 .408يشطخ: اإلعجاز المغػؼ والبياني في القخآف الكخيع/ ص 111



 
Ahmed AL–ZUBAIDY    

 

IJHER 

 International Journal of Humanities and Educational Research 
Volume 2, Issue 4, December 2020, p.61-93 

88 

لكل لفطة مشيا خاصية تتسيد بيا عغ صاحبتيا تختيبيا عشج جسع مغ عمساء المغة بخالؼ ذلظ؛ ألف 
 .في بعس معانييا، وإف كانا قج يذتخكاف في بعزيا اآلخخ

القخآف تعبيخ بياني مقرػد؛ أؼ إف كل كمسة، وكل حخؼ فيو وضع وضعًا مقرػدًا، فإذا ما حاولشا  .2
تغييخ كمسة ما، أو تبجيل لفطة مغ ألفاظ الكتاب العديد؛ فكأنشا غيخنا الكالـ وبجلشاه، وأخخجشا الكمسة عغ 

وأسمػب الديشة، وحجبشا  صفة الفراحة، ودالئل اإلعجاز، وأسخار البالغة، وجخدناىا مغ زيشة األسمػب
شعاعيا، وأشفأنا رواءىا، وأنزبشا ماءىا! وما ذاؾ إال ألف الكمسة في القخآف الكخيع أشبو بالعزػ في 
جدع اإلنداف وىػ يؤدؼ وضيفتو عشجما يكػف في مػضعو، فإذا ما بخحو وزايمو إلى مػضع آخخ؛ تغيخ 

 !تػازنو ختلٱكيانو، و عتلٱحاؿ الجدع، و
لحكيع في ألفاضو وتعبيخاتو كل ما ىػ أحق بالحكخ، وأولى باالستعساؿ، ودعا إلى الجقة تحخػ القخآف ا .3

في التعبيخ واإلحكاـ فيو؛ حتى ال يرح أف يقع لفع مكاف آخخ؛ فتزل السعاني بيغ االحتساالت، وتتػه 
لفاظ مغ لسا بيغ األ تو؛السقاصج واألغخاض في ضالؿ الذظ والتسػيو؛ فيػ يشتقي ألفاضو، ويختار كمسا

فخوؽ دقيقة في دالالتيا فيدتخجـ كل كمسة بجقة متشاىية؛ بحيث تؤدؼ معشاىا السخاد في إحكاـ شجيج، 
يكاد الدامع يؤمغ بأف ىحا السكاف وججت لو ىحه الكمسة بعيشيا، وأف كمسة أخخػ ال تؤدؼ السعشى الحؼ 

 .أفادتو أختيا
ي فيو غيخىا؛ بحيث لػ ندعت كمسة مشو أو أزيمت القخآف الكمسة في مػقعيا السحجد الحؼ ال تغش ستعسلٱ .4

عغ وجييا، ثع أديخ لداف العخب كمو عمى أحدغ مشيا في تأليفيا ومػقعيا وسجادىا؛ لع يتييأ ذلظ، وال 
 !لو المغة بكمسة واحجة تدعتٱ

إذا المفع معخفة؛ كاف ذلظ لدبب، و  ختارٱكمساتو؛ فإذا  نتقاءٱألفاضو، و ختيارٱكاف القخآف دقيقًا في  .5
نكخة؛ كاف ذلظ لغخض! كحلظ إذا كاف المفع مفخدًا؛ كاف ذلظ لسقتزى يصمبو، وإذا كاف مجسػعًا؛  نتقاهٱ

الجاللة، وقج يفزل كمسة  يكاف لحاؿ يشاسبو! وقج يختار الكمسة وييسل مخادفيا الحؼ يذتخؾ معيا ف
عمى  -والجساؿ البجيعي عمى أخخػ والكمستاف بسعشى واحج، وربسا يتخصى في التعبيخ السحدغ المفطي 

وكل ذلظ لغخض يخمي إليو! وىكحا دائسًا:  -وىػ السحدغ السعشػؼ  -لغخض أسسى  -قجره وحدشو 
 .لكل مقاـ مقاؿ في التعبيخ القخآني

يختار القخآف الحكيع الكمسة قاصجًا لفطيا ومعشاىا معًا، وكل كمسة فيو شاىج عمى ذلظ؛ إذ وضعت كل  .6
حؼ ال يجػز أف تكػف فيو كمسة غيخىا؛ ألف ذلظ يخل بالشطاـ الستكامل الحؼ كمسة في مكانيا السحجد ال

بشي عميو القخآف؛ ال سيسا وقج عمسشا أف الكمسة القخآنية في مكانيا تحجد؛ بل تجسع كل معصيات عػامل 
 .الدياؽ السختمفة في إضيار الجاللة

 ختيارٱادؼ ليا في مػضع آخخ، أو مخ  ختيارٱكمسة في مػضع، ثع قج يأتي  ختيارٱقج يأتي في القخآف  .7
كمسة مقاربة ليا في السعشى في مػضع آخخ! ولسا كاف القخآف الكخيع في قسة اإلعجاز؛ كاف عمى 

السػضع الحؼ  فيكل مغ الكمسات الستخادفة أو الستقاربة، ووضعيا  ختيارٱالستجبخ لو أف يتفكخ في سخ 
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أف ييجؼ بعس الستفكخيغ الباحثيغ إلى سخ ذلظ؛ فيو دوف األخخػ؛ فسغ شأف التفكخ والبحث  ستعسمتٱ
 !ولػ بعج حيغ مغ الجىخ

عغ الكمسات القخآنية؛ فيػ األحق بأف يكػف السشيج لجػ تجبخ القخآف « التخادؼ»ميسا أمكغ إبعاد فكخة  .8
الكخيع، واألقخب إلى الفيع الرحيح؛ ولػ كانت الكمسات داخمة في معشى كمي واحج؛ إال أنو معشى كمي 

السدتػيات الشدبية  هللاقج يكذف الستجبخ لكتاب « التخادؼ»الح لشدب متفاوتة، وبإبعاد فكخة عاـ ص
لمسػضػع الػاحج، والجرجات التي يقرج اإلشارة إلييا. وقج يطيخ لو بعس أغخاض تكخيخ الفكخة في 

 .مػاضع مختمفة
معاف ججيجة وتخميقيا، وتفجيخ شاقات داللية كامشة،  ستحجاثٱلمتخكيب والدياؽ المغػؼ أثخ ماض في  .9

األلفاظ وتعانقيا، ولأللفاظ كحلظ وما تحجثو داخل ىحا الدياؽ أو ذاؾ التخكيب مغ  تحادٱمتػلجة عغ 
 !سػاء فتخاقياٱآثار عجيبة في حاؿ تالقييا أو 

ذلظ مجعاة إلى تعجد األلفاظ السعشى الػاحج في القخآف الكخيع يؤديو لفع واحج، فإذا تعجدت السعاني؛ كاف  .10
إزاءىا؛ فقج يتغيخ في اآلية القخآنية لفع مغ سياؽ إلى سياؽ، ومغ سػرة إلى سػرة إذا ما دعت الحاجة 

 .إلى ذلظ التغيخ
في العبارة؛  فتخقتٱفي السعشى، وكمسا  فتخقتٱالكمسات العخبية التػائع في العبارة؛  جتسعتٱكمسا  .11

 !أو التقارب في السعشى بقجر اإلمكافأو مالت إلى االجتساع  جتسعتٱ
جخت عادة بعس أرباب السعاجع وكثيخ مغ أىل المغة والتفديخ مغ بياف معاني األلفاظ ودالالتيا بسا  .12

يخادفيا أو يقاربيا في السعشى، وتفديخ بعزيا ببعس، مغ دوف االلتفات إلى الفخوؽ الجقيقة والمصيفة 
أنيا متداوية في إفادة  لشاسًا متقاربة في السعشى، يحدب أكثخ االكائشة بيشيا! ذلظ أف في الكالـ ألفاض

بياف مخاد الخصاب. واألمخ فييا وفي تختيبيا عشج بعس عمساء المغة بخالؼ ذلظ؛ ألف لكل لفطة مشيا 
 .خاصية تتسيد بيا عغ صاحبتيا في بعس معانييا، وإف كانا قج يذتخكاف في بعزيا اآلخخ

أثخه البالغ في المغة العخبية بذتى ألػانيا وأفشانيا، ومغ جسيع مشاحييا؛ إذ  لقج كاف ليحا الكتاب السجيج .13
إنو صفى ىحه المغة؛ فأشاع في االستعساؿ أصفى ألفاضيا جخسًا، وأدقيا تعبيخًا، وأحالىا نغسًا، وأورد 

مػاردىا داللة األلفاظ، وإيخادىا  عاةالجقة في مخا  لتـدٱكل لفطة في مكانيا السشاسب ببخاعة فائقة، و
 .بصخيقة تعجد عشيا الخالئق

إف كالـ هللا عطيع، وليذ مثل كالـ الشاس، ويخاشب العباد جسيعًا مغ مػقع الخبػبية ذات الدمصاف  .14
عمى كل شيء، والسمظ عمى كل شيء، والقجرة عمى كل شيء. وإف كل حخؼ، وكل كمسة، وكل فكخة 

صاحب  لتأمل،لكالـ هللا عد وجل أف يكػف كثيخ امختارة فيو بعشاية عطيسة وإتقاف بجيع؛ فعمى الستجبخ 
أناة، وأف يبحث في كل كبيخة وصغيخة. ومغ قُرخ فيسو عغ إدراؾ دالالت كتاب هللا عد وجل؛ فيػ 
يجازؼ بقحؼ تفديخات تبادرت إلى ذىشو، وإذا شخحيا عمى سبيل االحتساؿ؛ فال يجـد بيا؛ ألف كتاب 
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دخع في تفديخه يػقع في التجشي عمى معانيو، ويفزي إلى هللا عطيع، وذو دالالت ذوات عسق، والت
 !أخصاء فاحذة

مغ أخصخ وسائل التجييل السعار: تعسج الغسػض في السعاني، وفي دالالت األلفاظ السدتخجمة في  .15
ذلظ  ستغالؿٱأساليب التعبيخ، وتعسج جعميا رجخاجة، مائعة، قابمة لمتغيخ والتبجؿ واالندياح والدحف، ثع 

دالالت  وتحجيجالخغبة بالتزميل! بخالؼ مشيج اإلسالـ القائع عمى تحجيج السعاني، بسكخ عشج 
السرصمحات، وضبط التعخيفات ضبصًا تامًا؛ حتى ال يجخل في الُسعخَّؼ ما ليذ مشو، وال يخخج عشو ما 

عمساء السدمسيغ في التعخيف أف يكػف جامعًا مانعًا؛ أؼ: جامعًا لكل عشاصخ  شتخطٱىػ مشو! لحا 
عغ شخيق لعبة ذكاء  - لسزممػف الُسعخَّؼ داخل التعخيف، مانعًا مغ دخػؿ ما ليذ مشو فيو. يدتغل ا

داللة كل مشيا  ستيعابٱألفاضًا عامة فزفاضة، قابمة لمسط واالتداع؛ حتى  -شيصاني فيو مكخ كبار 
 .متخالفة ومتزادة، ومتشاقزة أحيانًا! ألمػر

 
 :الــســــــــراجــــــعالسرادر و 

 .القخآف الكخيع -
ـ(، مصابع التعميع 2007ىػ/ 1428أبحاث ونرػص في فقو المغة العخبية: أ.د.رشيج عبجالخحسغ العبيجؼ )ت -

 .ـ1988ىػ/ 1408العالي )بغجاد(، 
ىػ(، دار اإليساف 911عبجالخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي )تاإلتقاف في عمـػ القخآف: أبػ الفزل جالؿ الجيغ  -

 .ـ2003ىػ/ 1424، 1)اإلسكشجرية(، ط
ىػ(، ضبط وتخخيج: عبجالدالـ دمحم شاىيغ/ دار 370أحكاـ القخآف: أبػ بكخ أحسج بغ عمي الجراص الخازؼ )ت -

 .ـ1995ىػ/1415، 1الكتب العمسية )بيخوت(، ط
عس اآليات القخآنية: أ.د.فاضل صالح الدامخائي/ مػقع السكتبة الذاممة األسئمة واألجػبة السفيجة في لصائف ب -

 .عمى شبكة اإلنتخنت
 .أسخار البياف في التعبيخ القخآني: أ.د.فاضل صالح الدامخائي/ مػقع السكتبة الذاممة عمى شبكة اإلنتخنت -
 .ـ1974ىػ/ 1394، 1طاألضجاد في المغة العخبية: أ.د.دمحم حديغ آؿ ياسيغ/ مصبعة السعارؼ )بغجاد(،  -
ـ(، مخاجعة وضبط: دمحم 1937ىػ/ 1356إعجاز القخآف والبالغة الشبػية: األستاذ مرصفى صادؽ الخافعي )ت -

 .ـ1965ىػ/ 1384، 8سعيج العخياف/ السكتبة التجارية الكبخػ )القاىخة(، ط
سالة ماجدتيخ، بإشخاؼ اإلعجاز المغػؼ في القرة القخآنية: د.محسػد الديج حدغ مرصفى )أصل ىحا الكتاب ر  -

 .ـ1981/ 1401، 1أ.د.حدغ عػف(، مؤسدة شباب الجامعة )اإلسكشجرية(، ط
اإلعجاز المغػؼ والبياني في القخآف الكخيع: الباحث في القخآف والدشة عمي بغ نايف الذحػد/ مػقع السكتبة  -

 .الذاممة عمى شبكة اإلنتخنت
اإلماـ أبػ الخيخ ناصخ الجيغ عبجهللا بغ عسخ «: البيزاوؼ  تفديخ»أنػار التشديل وأسخار التأويل، الذييخ بػ -

 .ـ1988ىػ/ 1408ىػ(، دار الكتب العمسية )بيخوت(، 691، أو685البيزاوؼ )ت
: أبػ الميث نرخ بغ دمحم بغ أحسج الدسخقشجؼ )ت -  .ـ1971/ 1ىػ(، الجار السرخية )بيخوت(، ط375بحخ العمـػ
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ىػ/ 1425المغػؼ: أ.د.عبجهللا الجبػرؼ/ السجسع العمسي العخاقي،  السعجع -بحػث في السعجسية العخبية  -
 .ـ2004

ىػ(، تقجيع 794البخىاف في عمـػ القخآف: أبػ عبجهللا بجر الجيغ دمحم بغ دمحم بغ بيادر بغ عبجهللا الدركذي )ت -
 .ـ2001ىػ/ 1421وتعميق: مرصفى عبجالقادر عصا/ دار الفكخ )بيخوت(، 

صائف الكتاب العديد: العالمة المغػؼ أبػ شاىخ مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب بغ دمحم بغ برائخ ذوؼ التسييد في ل -
 .ـ1998ىػ/ 1419، 4ىػ(، مؤسدة الخسالة )بيخوت(، ط817إبخاىيع بغ عسخ الذيخازؼ، الفيخوزآبادؼ )ت

غ الخصاب أبػ سميساف حسج بغ دمحم بغ إبخاىيع ب«: ضسغ ثالث رسائل في إعجاز القخآف»بياف إعجاز القخآف  -
 (.ىػ(، تحقيق: دمحم خمف هللا، ودمحم سالـ زغمػؿ/ دار السعارؼ )القاىخة(، )ب.ت388البدتي )ت

، «الجاحع»البياف والتبييغ: أبػ عثساف عسخو بغ بحخ بغ محبػب الكشاني بالػالء، الميثي، البرخؼ، الذييخ بػ -
 .ـ1998ىػ/ 1418، 7لقاىخة(، طىػ(، تحقيق وشخح: عبجالدالـ دمحم ىاروف/ مكتبة الخانكي )ا255)ت

ـ(، مصبعة الخشيج )بغجاد(، 1946ىػ/ 1365تاريخ عمـػ المغة العخبية: األستاذ شو بغ صالح الفزيل الخاوؼ )ت -
 .ـ1949ىػ/ 1369، 1ط

دراسة داللية مقارنة: عػدة خميل أبػ عػدة/ مكتبة  -التصػر الجاللي بيغ لغة الذعخ الجاىمي ولغة القخآف الكخيع  -
 .ـ1985ىػ/ 1405، 1األردف(، ط -ر )الدرقاء السشا

 .ـ1989ىػ/ 1409، 1التعبيخ القخآني: أ.د. فاضل صالح الدامخائي/ مصبعة بيت الحكسة )جامعة بغجاد(، ط -
 .ـ1987ىػ/ 1407، 1ىػ(، دار القمع )بيخوت(، ط1397التفديخ والسفدخوف: أ.د.دمحم حديغ الحىبي )ت -
ىػ/ 1354الديج دمحم رشيج بغ عمي رضا البغجادؼ، الحديشي )ت«: عتفديخ القخآف الحكي»تفديخ السشار  -

 .ـ1999ىػ/ 1420، 1ـ(، تخخيج وشخح: إبخاىيع شسذ الجيغ/ دار الكتب العمسية )بيخوت(، ط1935
 .ـ2000ىػ/ 1421، 2التفديخ الػسيط: األستاذ الذيخ دمحم سيج ششصاوؼ/ دار الذخوؽ )القاىخة(، ط -
أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ غالب «: تفديخ الصبخؼ »القخآف، الذييخ بػ جامع البياف عغ تأويل آؼ -

 .ـ1982ىػ/ 1401، 1ىػ(، تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاىيع/ دار سػيج )بيخوت(، ط310الصبخؼ )
رؼ، أبػ عبجهللا شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ األنرا«: تفديخ القخشبي»الجامع ألحكاـ القخآف، الذييخ بػ -

 .ـ1967ىػ/ 1387ىػ(، دار الكتاب العخبي )القاىخة(، 671القخشبي، السالكي )ت
جخس األلفاظ وداللتيا في البحث البالغي والشقجؼ عشج العخب: أ.د.ماىخ ميجؼ ىالؿ/ دار الحخية )بغجاد(،  -

 .ـ1980ىػ/ 1400، 1ط
« الراوؼ »لسالكي، الذييخ بػأحسج بغ دمحم الخمػتي ا«: فقو مالكي»حاشية الراوؼ عمى الذخح الرغيخ  -

 .ىػ(، مػقع اإلسالـ عمى شبكة اإلنتخنت1241)ت
ىػ(، تحقيق: الذيخ دمحم عمي الشجار/ دار 392الخرائز: أبػ الفتح عثساف بغ جشي السػصمي، الشحػؼ )ت -

 .ـ1952ىػ/ 1371، 1الكتب )القاىخة(، ط
، 13العمع لمسالييغ )بيخوت(، طـ(، دار 1987ىػ/ 1407دراسات في فقو المغة: أ.د.صبحي الرالح )ت -

 .ـ1997ىػ/ 1418
: أبػ دمحم القاسع بغ عمي بغ دمحم بغ عثساف الحخيخؼ، البرخؼ )ت - ىػ(، 516درَّة الغػَّاص في أوىاـ الخػاّصِ

 .ـ2005ىػ/ 1425، 4مكتبة الثقافة الجيشية )القاىخة(، ط
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 .ـ1977ىػ/ 1397، 1ىخة(، طداللة األلفاظ: أ.د.إبخاىيع أنيذ/ مصبعة أبشاء وىبة حداف )القا -
/ 10دور الكمسة في المغة: ستيفغ أولساف/ تخجسة وتعميق: أ.د.كساؿ دمحم بذخ/ مكتبة الذباب )القاىخة(، ط -

 .ـ1986
ىػ(، تحقيق: األستاذ 204الخسالة: اإلماـ أبػ عبجهللا دمحم بغ إدريذ بغ العباس بغ عثساف بغ شافع القخشي )ت -

 .ـ1939ىػ/ 1358، 1ة ُمرصفى البابي الحمبي )القاىخة(، طالذيخ أحسج دمحم شاكخ/ مكتب
زاد السديخ: جساؿ الجيغ أبػ الفخج عبجالخحسغ بغ أبي الحدغ عمي بغ دمحم القخشي، التسيسي، الرجيقي،  -

 .ـ1965ىػ/ 1384، 1ىػ(، السكتب اإلسالمي )دمذق(، ط597)ت« الجػزؼ  بغٱ»البغجادؼ، السعخوؼ بػ
 .ـ1983ىػ/ 1403، 1تاح الشيغ/ دار السخيخ )الخياض(، طصفاء الكمسة: أ.د.عبجالف -
صفػة التفاسيخ: األستاذ الذيخ دمحم عمي الرابػني/ إشخاؼ: مخكد البحػث والجراسات في دار الفكخ )بيخوت(،  -

 .ـ2001ىػ/ 1421، 1ط
ع العمسي ـ(، مصبعة السجس2007ىػ/ 1428العخبية والبحث المغػؼ السعاصخ: أ.د.رشيج عبجالخحسغ العبيجؼ )ت -

 .ـ2004ىػ/ 1425، 1العخاقي )بغجاد(، ط
ـ(، دار اإليساف )اإلسكشجرية(، 1956ىػ/ 1375عمع أصػؿ الفقو: الذيخ عبجالػىاب بغ عبجالػاحج خالؼ )ت -

 .ـ2003ىػ/ 1424، 1ط
 .ـ1989ىػ/ 1409، 1جامعة بغجاد )قدع المغة العخبية(، ط -عمع المغة: أ.د.حاتع صالح الزامغ/ كمية اآلداب  -
دمحم بغ عمي بغ دمحم «: تفديخ الذػكاني»فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخواية والجراية مغ عمع التفديخ، الذييخ بػ -

 .ـ1964ىػ/ 1383، 2ىػ(، مصبعة مرصفى البابي الحمبي )القاىخة(، ط1250بغ عبجهللا الذػكاني، اليسشي )ت
بغ سيل بغ سعيج بغ يحيى بغ ميخاف المغػؼ، العدكخؼ  الفخوؽ المغػية: أبػ ىالؿ الحدغ بغ عبجهللا -

 (.ىػ(، تحقيق: سالـ الجيغ القجسي/ دار الكتب العمسية )بيخوت(، )ب.ت395)ت
، 1الفخوؽ المغػية وأثخىا في تفديخ القخآف الكخيع: أ.د.دمحم بغ عبجالخحسغ الذايع/ مكتبة العبيكاف )الخياض(، ط -

 .ـ1993ىػ/ 1414
 .ـ1980ىػ/ 1400، 2ية: أ.د.رمزاف عبجالتػاب/ دار الجيل )القاىخة(، طفرػؿ في فقو العخب -
امغ/ دار الحكسة )السػصل(، ط -  .ـ1990ىػ/ 1410، 1فقو المغة: أ.د.حاتع صالح الزَّ
ىػ(، دار ومكتبة 429فقو المغة وسخ العخبية: اإلماـ أبػ مشرػر عبجالسمظ بغ دمحم بغ إسساعيل الثعالبي )ت -

 .ـ1993ىػ/ 1414، 1اليالؿ )بيخوت(، ط
 .ـ1973ىػ/ 1393، 4في الميجات العخبية: أ. د. إبخاىيع أنيذ/ السصبعة الفشية الحجيثة )القاىخة(، ط -
السيجاني، الجمذقي  قػاعج التجبخ األمثل لكتاب هللا عد وجل: تأمالت األستاذ الذيخ عبجالخحسغ حدغ حبشكة -

 .ـ2009ىػ/ 1430، 4ـ(، دار القمع )دمذق(، والجار الذامية )بيخوت(، ط2004ىػ/ 1424)ت
ىػ/ 1417، 1جسعًا ودراسة: خالج بغ عثساف الدبت/ دار عثساف بغ عفاف )الخياض(، ط -قػاعج التفديخ  -

 .ـ1997
ـ(، 1999ىػ/ 1419)ت« بشت الذاشئ»بػكتاب العخبية األكبخ: أ.د.عائذة دمحم عمي عبجالخحسغ، السعخوفة  -

ـ، مصبعة العاني 1965( شباط 20 -15بحث مقجـ إلى السؤتسخ الخامذ لألدباء العخب لمسجة ما بيغ )
 (.)بغجاد
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أبػ القاسع جار هللا «: تفديخ الدمخذخؼ »الكذاؼ عغ حقائق التشديل وعيػف األقاويل في وجػه التأويل، الذييخ بػ -
 .ـ1982ىػ/ 1403، 3ىػ(، دار السعخفة )بيخوت(، ط538السعتدلي )ت محسػد بغ عسخ الدمخذخؼ،

 .ـ1976ىػ/ 1396، 1مغ قزايا العخبية: د.حدغ ضاضا/ دار الشيزة العخبية )بيخوت(، ط -كالـ العخب  -
الذخيف مػسى الحديشي، الكفػؼ،  بغٱالقاضي أبػ البقاء أيػب «: معجع الفخوؽ والسرصمحات المغػية»الكميات  -

 .ـ1998ىػ/ 1419ىػ(، تحقيق: د.عجناف دروير، ودمحم السرخؼ/ مؤسدة الخسالة )بيخوت(، 1094تالحشفي )
كػاشف زيػؼ في السحاىب الفكخية السعاصخة: األستاذ الذيخ عبجالخحسغ حدغ حبشكة السيجاني، الجمذقي  -

 .ـ1991ىػ/ 1412، 2ـ(، دار القمع )دمذق(، والجار الذامية )بيخوت(، ط2004ىػ/ 1424)ت
ىػ أو بعج 775لمباب في عمـػ الكتاب: أبػ حفز سخاج الجيغ عسخ بغ عمي بغ عادؿ الحشبمي )تػفي قبل سشة ا -

ىػ/ 1419، 1ىػ(، تحقيق وتعميق: د.عمي دمحم معػض، وآخخيغ/ دار الكتب العمسية )بيخوت(، ط880سشة 
 .ـ1998

نرارؼ، اإلفخيقي، السرخؼ لداف العخب: أبػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ بغ عمي بغ مشطػر األ -
 .ـ2005ىػ/ 1426، 1ىػ(، دار الفكخ )بيخوت(، ط711)ت

، مصبعة السجسع العمسي العخاقي ببغجاد، «ـ1997وقائع نجوة دائخة عمـػ المغة العخبية بيـػ الزاد »لغة الزاد  -
 .ـ1998ىػ/ 1418

 .الذاممة عمى شبكة اإلنتخنتالمغة العخبية ومكانتيا بيغ المغات: أ.د.فخحاف الدميع/ مػقع السكتبة  -
ـ(، تقجيع: مخاد كامل/ دار اليالؿ 1914ىػ/ 1332المغة كائغ حي: جخجي بغ حبيب زيجاف المبشاني )ت -

 (.)بيخوت(، )ب.ت
 .ـ2004ىػ/ 1425، 4الميجات العخبية: د.إبخاىيع دمحم نجا/ دار الفكخ السعاصخ )دمذق(، ط -
ج: أبػ العباس دمحم بغ يديج بغ عبجاألكبخ الثسالي، األزدؼ، معشاه مغ القخآف السجي ختمفٱلفطو و تفقٱما  -

ىػ/ 1412، 1ىػ(، تعميق: عبجالعديد السيسشي/ دار الكتاب العخبي )بيخوت(، ط286)ت« الُسبخِّد»السعخوؼ بػ
 .ـ1991

ىػ/ 1421، 3مباحث في عمـػ القخآف: الجكتػر الذيخ مشاع بغ خميل القصاف/ مكتبة السعارؼ )بيخوت(، ط -
 .ـ2000

السدىخ في عمـػ المغة وأنػاعيا: أبػ الفزل جالؿ الجيغ عبجالخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي، الذافعي، السرخؼ  -
ىػ(، شخحو وضبصو: دمحم أحسج جاد السػلى، ودمحم أبػ الفزل أبخاىيع، وعمي دمحم البجاوؼ/ السكتبة 911)ت

 .ـ1986ىػ/ 1406، 1العرخية )بيخوت(، ط
 .ـ1980ىػ/ 1400، 1وتصبيقًا: أ.د.تػفيق دمحم شاىيغ/ مكتبة وىبة )القاىخة(، ط نطخية -السذتخؾ المغػؼ  -
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