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 ص:ـاملهخ
يقكـ البحث عمى اسػتجال  خصػا ص الجممػة التعميميػة لػظ الػنظـ القرانػظ سػكا       

كانػػػت خصػػػا ص سػػػياقية صـ كانػػػت خصػػػا ص واتيػػػة، ككػػػولؾ يقػػػكـ عمػػػى بيػػػاف صهػػػـ 
لػظ القػراف الكػريـ، ولػؾ لف التعميػؿ الغراض البالغية التظ سػيؽ مػف صجم ػا التعميػؿ 

مػف السػػاليب التػظ ظ ػػرت بقػكة كبيػػرة لػظ الػػنظـ القرانػظ، كمػػك هػوا الح ػػكر الكبيػػر 
لإنػػل لػػـ يػػ ت عمػػى صػػكرة كاحػػدة لػػظ بيػػاف السػػباب كوكػػر العمػػؿ، لنػػرا  يػػ تظ م صػػال 
كمجمػػال، كمػػكجزا كمطنبػػا، كم ػػردا كجممػػةأ حتػػى س تسػػ ـ الن ػػكس صك تمػػؿ السػػماع، 

ت هػػػو  الدراسػػة بإحػػػدل صػػػكر التعميػػؿ الػػػكاردة لػػػظ الػػنظـ الكػػػريـ، ولػػػؾ لف لاختصػػ
التعميؿ بالجممة لل مزيد خصكصػية كدقػة مسػمؾأ او التعميػؿ بالجممػة س ييػدرؾ اس مػف 
خالؿ مكقع ا مف النظـ، كمحم ا مف السياؽ، كالجممة معل عمدة لػظ الكػالـ مسػتقمة 

ل ػك  -بالم رد صك ما هك لظ حكـ الم ػرد-ة بوات ا لظ البياف، صما التعميؿ بغير الجمم
قيػد لػػظ جممػػة، كمتعمػػؽ ب ػػا، كمػػا صف صل اظػل لػػظ الػػنظـ مػػوككرة، تػػنص عميػػل كتر ػػد 
اليل، كلما كاف المر كولؾ قمػت باسػتقرا  مكاقػك الجممػة التعميميػة لػظ الػنظـ القرانػظ 

مػػة لرصػػد خصا صػػ ا الواتيػػة كالسػػياقية، ككػػولؾ رصػػد صهػػـ الغػػراض البالغيػػة لمجم
التعميمية مف خالؿ الكقكؼ عمى المقامات كتتبك السياقات، ككانت مػف جممػة النتػا   
التػػظ وكرت ػػا صف الجممػػة التعميميػػة ل ػػا دكر محػػكرم لػػظ تقريػػر الحكػػاـ كتبيػػاف عمػػة 
التكجي ػػاتأ لن ػػا بم ابػػة البرهػػاف المقتػػرف بالق ػػية، كالػػدليؿ المػػالـز لمػػدعكل، كصف 

ة التعميميػػة تتم ػػؿ لػػظ ككن ػػا خبريػػة غيػػر ان ػػا ية، صبػػرز الخصػػا ص الواتيػػة لمجممػػ
كككن ػػا مَّكةػػدة، كككن ػػا معمكمػػة مقػػررة، كككن ػػا م صػػكلة غيػػر مكصػػكلة، كصف صبػػرز 

mailto:aeltilb@gmail.com


   

 555 

 ، خصا ص ا السػياقية صن ػا عػادة مػا تػ تظ عقػب صمػر، صك ن ػظ، صك اسػت  اـ، صك تمػفو
الطمػػب صك جػػكاب ي يػػد الػػردع كالزجػػر، صك صخبػػار عظيمػػة كعجيبػػةأ تػػ تظ لتبػػيف عمػػة 

كالتكجيل، كسببية الحكـ كاإلر اد، كلتَّكد معنى الردع كالزجر، كلتزيػؿ مػكطف العجػب 
كاسسػػػتغراب، كمػػػا تػػػ تظ لغػػػراض بالغيػػػة صخػػػرل وكرت ػػػا محممػػػة لػػػظ الدراسػػػة، تػػػـ 

 استنباط ا مف خالؿ تتبك المقامات كرصد السياقات.
بالغيػة، صسػمكب الجممػة التعميميػة، الخصػا ص، الغػراض ال انكهًاخ االفرراحيح: 

 .  التعميؿ، النظـ القرانظ
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Abstract:  
The research is based on elucidating the characteristics of 

Explanatory sentence in the Qur'an systems. These characteristics 

are whether they are contextual characteristics or subjective ones. 

This research is also based on clarifying the most important rhetoric 

purposes for which the explanation was given in the Holy Qur'an.  

That is because the reasoning is one of the methods that were 

revealed strongly in the Qur'an systems. Hereby it is not found in one 

style to show reasons and mentioning the causes, so we see it 

detailed, overall, brief, wordy, separate and sentence; so that souls do 

not tired or bored of hearing. This study is for one of the reasoning 

forms that are found in the Qur'an systems. That is because the 

reasoning in the sentence has more properties and accuracy of the 

course. The reasoning in the sentence is not declared except through 

its place in the system and the context.   The sentence with it is a 

pillar in the speech, independent of itself in the statement. But the 

reason or the explanation without the sentence, separate or 

something like that, it is in a sentence and related with it. Also its 

words are in the systems refer to it and guide it. Hereon, I tried to 

show the place of explanatory sentence in the Quran regulations to 

decide its self attributes and context. Also the important rhetoric 

purposes concerning the sentence.  That through showing tones and 

follow the context, the results mentioned in the Explanatory sentence 

has a pivotal role in deciding judgment and declaring the reason for 

the directives. That is because it is like the evidence or proof 

associated with the case, and the evidence accompanying the claim.    
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      One of the most subjective characteristics of the explanatory 

sentence is confirmed, known, decided and separated not connected. 

One of Its contextual characteristics is usually comes after an order, 

prohibition, question, a wish, or answer refer to prevention or 

restraint, good news. That is to show the reason of the request, 

guidance, and the cause of judgment and guidance, to confirm the 

meaning of prevention and restraint, to eliminate wondering and 

astonishing or comes for other rhetorical purposes mentioned them 

in detail through the study and known through the context. 

 

Keywords 

The Explanatory Sentence , The Characteristics , The 

Rhetoric Purposes , The Methods Of Explanatory , The 

Qur'an Systems 
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 حـذيـاملم
الحمد هلل رب العػالميف، كالصػالة كالسػالـ عمػى سػيد الكلػيف كا خػريف، سػيدنا 

 محمد كعمى الل كصحبل كمف سار عمى ن جل الى يكـ الديف،  ـ صما بعد،
لإف القراف الكريـ منبك ال صاحة كمعػدف البالغػة، الػوم صعجػز نظمػل صسػاطيف 

ال صاحة كالمساف، كهك ما يزاؿ  الكالـ، كصدهش صلباب صصحاب البياف، كصخرس وكم
يزخر بك ير مف الساليب، التظ لـ ييك ؼ بعدي عف صسرارها البالغية، كلـ ييكقؼ بعػدي 
عمى خصا ص ا السمكبية، كلـ تيػب  بعػدي عػف نكات ػا البيانيػة، كمػف تمكػـ السػاليب 

 التظ لـ يتناكل ا الدرس البالغظ لظ النظـ القرانظ صسمكب التعميؿ.
ؿ مػف السػاليب التػظ ظ ػرت بقػكة كبيػرة لػظ الػنظـ القرانػظأ ولػػؾ لف اف التعميػ

القراف الكريـ يخاطب مف اإلنساف كؿة  ػظ  ليػل، كصهػـ  ػظ  يخاطبػل لػظ اإلنسػاف 
هػػك عقمػػل كلبػػل، العقػػؿ الػػوم يعقػػؿ بػػل المػػكر كيميػػز بين ػػا، كالمػػب الػػوم صػػ ا مػػف 

صف يػ نس لػوكر العمػؿ ال كا ب كال ػب ات لخمػص لػادراؾ كالعمػـ، كمػف  ػ ف العقػؿ 
كالسباب، كمػف عػادة المػب صف يطمػب لن سػل الػدليؿ كالبرهػاف، كلػولؾ نجػد ك يػرا مػا 
يح ػػر التعميػػؿ لػػظ الػػنظـ القرانػػظ عقػػب صكامػػر منكعػػة، كنػػكا  متعػػددة، كتكجي ػػات 
ك يرة، كصخبار عظيمةأ ليقرر بل حقيقة الحكـ، كليبػيف بػل عمػة التكجيػل، كليزيػؿ بػل 

تغراب، ليكػػػكف بم ابػػة البرهػػػاف المصػػاحب لمق ػػػية، كالػػػدليؿ مػػكطف التعجػػػب كاسسػػ
المقترف بالدعكلأ ليدلك المتمقظ الى القبكؿ كاسطم نػاف، كس يتكقػؼ المخاطىػبي لػظ 

 اإلقرار كاإلوعاف.
كمك هوا الح كر الكبير لسمكب التعميؿ لظ النظـ القرانػظ لإنػل لػـ يػ ت عمػى 

لنػػرا  يػػ تظ م صػػال كمجمػػال، كمػػكجزا صػػكرة كاحػػدة لػػظ بيػػاف السػػباب كوكػػر العمػػؿ، 
كمطنبا، كم ردا كجممةأ حتى س تس ـ الن كس صك تمػؿ السػماع، كمػك ولػؾ لػـ يحػظ 

بدراسة بالغية متخصصػة تك ػؼ عػف مزايػا ، كتسػبر صغػكار ،  -ليما صحسب -بعدي 
ف ك ػرت حكلػل الدراسػات  كتك   خصا صل كصغرا ػل، كتبػيف مقاماتػل كسػياقاتل، كاث
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، كمػػف هنػػا تظ ػػر صهميػػة المك ػػكع، تظ ػػر الحاجػػة الػػى (ِ)ت سػػيريةكال (ُ)النحكيػػة
استقصػػا ل كاسػػتقرا ل كتحميمػػل لػػظ عػػدد مػػف الدراسػػات البالغيػػةأ لكػػظ تك ػػؼ لنػػا 

 بع ا مف صسرار ، كتجمظ لنا  ي ا مف خبايا .
لرغبػػت لػػظ لػػت  البػػاب لتمػػؾ الدراسػػات بدراسػػة تخػػص الجممػػة التعميميػػة، كهػػظ 

ة لػظ الػػنظـ القرانػظ، ولػؾ لف التعميػؿ بالجممػة لػل مزيػػد احػدل صػكر التعميػؿ الػكارد
خصكصػػػية كدقػػػة مسػػػمؾأ او التعميػػػؿ بالجممػػػة س ييػػػدرؾ اس مػػػف خػػػالؿ مكقع ػػػا مػػػف 
الػػنظـ، كمحم ػػا مػػف السػػياؽ، كالجممػػة معػػل عمػػدة لػػظ الكػػالـ مسػػتقمة بػػوات ا لػػظ 

 ػك قيػد لػظ ل -بالم رد صك ما هك لظ حكـ الم رد -البياف، صما التعميؿ بغير الجممة 
جممػة سػابقة، كمتعمػؽ ب ػا، كمػا صف صل اظػػل لػظ الػنظـ مػوككرة، تػنص عميػل كتر ػػد 
اليػل، بكجػػكد حركلػل ؾ )سـ( التعميػػؿ كغيرهػا مػػف الحػركؼ التػػظ تػدؿ عمػػى التعميػػؿ، 
لالتعميؿ مك هو  الحركؼ مف باب التعميؿ بالم رد، كصما التعميػؿ الػوم هػك لػظ حكػـ 

                                         

( من ا: التعميؿ لظ القراف الكريـ دراسة نحكية لمباحث: سعيد محمد القرنظ، رسالة دكتكرا  لظ ُ)
ق، ايػات التعميػؿ لػظ القػراف الكػريـ لمباحػث: َُِْالنحك كالصرؼ، جامعة صـ القرل عاـ

جس، رسػػالة دكتػػكرا  لػػظ المغػػة العربيػػة، كميػػة التربيػػة، جامعػػة المكصػػؿ، محمػػد هػػالؿ بػػر 
ـ، صساليب التعميؿ كدسست ا لظ القراف الكريـ، لمباح يف: صصػيؿ محمػد ََِْالعراؽ، عاـ

، ْ، المجمػد ِكاظـ، محمكد الالمظ، مجمة القادسػية لػظ ا داب كالعمػـك التربكيػة، العػدد 
 رها لظ دسلة الخطاب القرانظ لمباح ة: بكهنكش لاطمة، ـ. ال كاؿ التعميمية كصََِٓعاـ

 ـ.َُِٖبحث من كر لظ مجمة دراسات معاصرة، المجمد ال انظ، العدد ال انظ، عاـ
( من ا: التعميؿ لظ القراف الكريـ دراسة كت سػيرا لمباحػث: محمػد سػالـ محمػد، سمسػمة دراسػات ِ)

تعميػػؿ القرانػػظ كص ػػر  عمػػى الػػنص، ـ، تػػدبر صسػػمكب الُٓٗٗقرانيػػة، جامعػػة الزهػػر، عػػاـ 
لمباح يف: ر كاف الطرش، كنجكل  كككانظ،  بحث من كر لظ مجمة الجامعة لمدراسػات 

نجػػاز دراسػػة َُِٕاإلسػػالمية، ماليزيػػا، عػػاـ ـ، كل مػػا صي ػػا: التعميػػؿ القرانػػظ اعجػػاز كاث
 ق. َُْْتحميمية، بحث لظ كمية صصكؿ الديف، جامعة غزة اإلسالمية عاـ

 
 .ُِ/ْمقاييس المغة: مادة )ع، ؿ، ؿ( ( ينظر ُ)
 ، كما بعدها.ْٕٔ/ُُ( لساف العرب: مادة )ع، ؿ، ؿ( ِ)
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الم تكحػػة ال مػػزة، لإن ػػا كمػػا دخمػػت عميػػل لػػظ ت كيػػؿ الم ػػرد ل ػػك التعميػػؿ بػػػ )صٌف( 
 مصدر، كما هك معمكـ مقرر.

لممػػا كػػاف المػػر كػػولؾ ا ػػرت صف يي ػػرد بحػػث لمجممػػة يك ػػؼ عػػف خصا صػػ ا 
كيك ػػػ  صغرا ػػػػ ا، لكػػػاف تحػػػػت عنػػػػكاف: الجممػػػة التعميميػػػػة لػػػظ الػػػػنظـ القرانػػػػظ: 

التعميميػة خصا ص ا كصغرا  ا البالغيػة، صهػدؼ مػف كرا ػل رصػد خصػا ص الجممػة 
لظ النظـ القرانظ كالكقػكؼ عمي ػا، سػكا  كانػت هػو  الخصػا ص ل ػا لػظ وات ػا، صك 
كانػػػت خصػػػا ص تتعمػػػؽ ب ػػػا لػػػظ سػػػياق ا، مػػػف خػػػالؿ اسػػػتقرا  مكا ػػػع ا كتتبػػػك 
مقامات ػػا، كمػػا صهػػدؼ صي ػػا مػػف كرا  البحػػث رصػػد صهػػـ الغػػراض البالغيػػة التػػظ 

 نظ.سيقت مف صجم ا الجممة التعميمية لظ النظـ القرا
كقػػد اعتمػػدت المػػن   الكصػػ ظ مسػػتخدما ليػػل صداتػػظ اسستقصػػا  كاسسػػتقرا  
لمكقػػػكؼ عمػػػى الخصػػػا ص، كالمػػػن   التحميمػػػظ لمكقػػػكؼ عمػػػى الغػػػراض البالغيػػػة 
 المقصكدة، كالمعانظ الدسلية الم  كمة مف خالؿ النظر لظ المقاـ كتتبك السياؽ.

 كاقت ت هو  الدراسة صف تقكـ عمى خطة مككنة مف:
لي ا التعريؼ بالمك كع كصهميتل كسبب اختيػار ، كصهدالػل، كالمػن    ح:ــييمذ

 المتبك لظ دراستل، كخطتل.
 كليل ت صيؿ لم  كـ التعميؿ عند النحاة كالصكلييف كالبالغييف. ذ:ــمتهي
 خصا ص الجممة التعميمية. ث األول:ــاملثح
 صغراض الجممة التعميمية. ث انثاني:ـاملثح

ــــثـــى خامت لي ػػػا صهػػػـ النتػػػا   كالتكصػػػيات، يتبع ػػػا  بػػػت المصػػػادر  مػػػدكف حـ
كالمراجػػك، بعػػد  ل ػػرس المك ػػكعات، هػػوا كاهلل مػػف كرا  القصػػد، كهػػك نعػػـ المػػكلى 

 كنعـ النصير، كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى الل كصحبل كسمـ.
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 انرًهيذ
 ذأصيم ملفهىو انرعهيم عنذ اننحاج واألصىنيني وانثالغيني

 نغح واصطالحا.يفهىو انرعهيم  ( أ)

مادة )ع، ؿ، ؿ( تدكر حكؿ صصكؿ  ال ة، الكؿ: التكرر صك التكرير كمنػل العىمىػؿ، كهػك 
ؽ، كمنػل قػكؿ الخميػؿ )ت ق(: الًعمٌػة حػدث ي ػغؿ َُٕال ربة ال انية، كال انظ: العاً ؽي ييعكِّ

 .(ُ)صاحبل عف كج ل، كال الث: الًعٌمة بمعنى المرض، كصاحب ا يقاؿ لل: معتؿ
: ال ُّػٍرب بىٍعػدى ال ُّػٍرًب  كجا  لظ ًقيػؿى : ال ةٍربةي ال ةاًنيىػةي، كى لساف العرب: "عمؿ: العىؿُّ كالعىمىؿي

ػػؿة ًبنىٍ ًسػػًل،  مةػػل يىعيمُّػػل كيىًعمُّػػل ًاوا سىػػقىا ي السةػػٍقيىة ال ةاًنيىػػةى، كعى . كعى مىػػؿه بىٍعػػدى نى ىػػؿو : عى ًتباعػػان، ييقىػػاؿي
ػػؿة يىًعػ مةػػًت اإًلًبػػؿي تىًعػؿُّ كتىعيػػؿُّ ًاوا  ىػػًربت ال ةػػٍربةى يىتعػدةل كىسى يتعػػدةل. كعى ، كعى مىػالن ؿُّ كيىعيػػؿُّ عىػػاَل كعى
مىػؿ ُِّال ةاًنيىةى. اٍبفي الىعرابظ )ت ػؿة يىًعػؿُّ كيىعيػؿُّ ًمػٍف عى ق(: عىؿة الرةجؿي يىًعػؿُّ ًمػفى اٍلمىػرىًض، كعى

ٍنػظي  ، كجى : ال ةػراب...كالتةٍعًميؿ سىػٍقظه بىٍعػدى سىػٍقظو ال ةمػػرة مىػرةةن بىٍعػدى صيخػرل... كتىعىمةػؿى بػالىمر كاٍعتىػػؿة
نىٍحًكًهمىا:  ىغىملي ًبً مىا" ًديثو كى حى مةمىل ًبطىعىاـو كى تى اغىؿ...كعى
(ِ). 

كلعػػػؿ صقػػػرب المعػػػانظ المغكيػػػة لػػػظ )ع، ؿ، ؿ( الػػػى معنػػػى التعميػػػؿ اسصػػػطالحظ، كمػػػا 
لعىمىػػؿ كهػػػك تكريػػر ال ػػػربة بعػػػد الػػػوم منػػػل ا -ليمػػػا صحسػػب -سػػيوكر، هػػػك المعنػػى الكؿ 

ال ربة، لعمٌمل سقا  مرة بعد مرةأ لف التعميػؿ ليػل ت كيػد لممعنػى كبيػاف لمعمػة، لك نػل بػولؾ 
 اعادة لممعنى كتكرير لمغرض.

كصما التعميؿ عند صهؿ اسصطالح ل ك: "تقرير  بكت المَّى ِّر إل بػات ال ر....كقيػؿ: هػك 
ػا مػَّ رنا  ، كالعمػة: هػظ(ّ)ا بات عٌمية ال ػظ " مػا يتكقػؼ عميػل كجػكد ال ػظ ، كيكػكف خارجن

 .(ْ)ليل

                                         

 .ُِ/ْمقاييس المغة: مادة )ع، ؿ، ؿ( ( ينظر ُ)
 ، كما بعدها.ْٕٔ/ُُ( لساف العرب: مادة )ع، ؿ، ؿ( ِ)
 .ُٔ( التعري ات: ّ)
 .ُْٓ( السابؽ: ْ)



   

 ُٓٔ 

ق( بػػيف العمػػة كالغػػرض قػػا ال: "كس يجػػب لػػظ ّٖٓهػػوا كقػػد لػػٌرؽ الزمخ ػػرم )ت
العمة صف تككف غر ا، صس ترل الى قكلؾ: خرجت مف البمػد لمخالػة ال ػر، لقػد جعمػت 

 .(ُ)المخالة عمة لخركجؾ، كما هظ بغر ؾ"
التعميػػؿ معنػا : "تبػػيف عميػػة ال ػظ  الػػوم يطمػػب  ق( صفُُٗكوكػر السػػيكطظ )ت

 .(ِ)ا باتل صك ن يلأ لينتقؿ الوهف مف العمـ ب ا الى العمـ بالمعمكـ"
لالتعميؿ هػك تبيػيف الغػرض مػف ايقػاع ال عػؿ صك بيػاف سػبب كقكعػل، كالسػبب    

هػػك ال ػػظ  المػػَّ ر لػػظ ايجػػاد ال عػػؿ، كالتعميػػؿ نكعػػاف: الكؿ تعميػػؿ بػػالغرض، كهػػك 
مراد تحقيقل كالباعث عمى ايقاع ال عؿ، كلظ تمؾ الحاؿ يككف الغػرض متقػدما المر ال

لػػظ التصػػكر الػػوهنظ متػػ خرا لػػظ الكقػػكع الخػػارجظ، كال ػػانظ: تعميػػؿ بالسػػبب كهػػك صف 
يعمػػؿ ال عػػؿ بػػوكر المػػَّ ر كالمسػػبِّب لػػل، كلػػظ تمػػؾ الحػػاؿ يكػػكف ال عػػؿ كاقعػػا، كيكػػكف 

 ـ بل.مجظ  التعميؿ لوكر سبب الكقكع كعمتل كالحك
كمعمػكـ صف الجممػة لػػظ بنػا  الػػنظـ كم ػؿ الكممػة لػػظ بنػا  الجممػػة، لكمػا صف  ػػـ 
ػػؿو عمػػى ن ػػ   مى كممػػة الػػى صخػػرل ي ػػكؿ بنػػا  الجممػػة كيَّسػػس لمعنػػى، لكػػولؾ نىٍسػػؽي جي
، يػتـ بمجمكع ػا تحقيػؽ الغػرض الػر يس مػف  معيف ي كؿ بنا  النظـ كيَّسػس لمعػافو

 الكالـ.
د بالجممػة التعميميػػة لػػظ الػنظـ القرانػػظ هػػظ: كعميػل لنسػػتطيك القػكؿ بػػ ف المقصػػك 

الجممػة المسػػت ن ة المَّكةػدة ال ابتػػة المعنػى التػػظ تػ تظ بعقػػب كػالـ سػػابؽ لبيػاف عمتػػل 
 كلتقرير معنا  ح ا عمى تحقيؽ الغرض مف الكالـ.

 انرعهيم عنذ اننحاج واألصىنيني.  ( ب)
العرض حظػػػظ التعميػػػؿ لػػػظ النحػػػك العربػػػظ بك يػػػر مػػػف الدراسػػػات التػػػظ تناكلتػػػل بػػػ

كالتحميؿ كالمناق ةأ ولؾ لف التعميؿ يعد صصال مف صصكؿ التنظير لظ النحك العربػظ، 
                                         

 .ِٓٔ/ْ( الك اؼ: ُ)
(ِ :  .ٖٕ( معجـ مقاليد العمـك
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كقد اعتمد  النحاة لظ ك ير مف الق ايا التظ ت سر الظكاهر المغكيػة، كالمسػا ؿ التػظ 
ي ػػبط ب ػػا اسسػػتدسؿ لػػظ معظػػـ الخاللػػات النحكيػػة، ك"يػػراد بالعمػػة النحكيػػة ت سػػير 

 ػكو الػى مػا كرا هػا، ك ػرح السػباب التػظ جعمت ػا عمػى مػا هػظ الظاهرة المغكيػة، كالن
عميػػػل، كك يػػػرا مػػػا يتجػػػاكز المػػػر الحقػػػا ؽ المغكيػػػة كيصػػػؿ الػػػى المحاكمػػػة الوهنيػػػة 

ٍرؼ"  .(ُ)الصِّ
ق( كػاف مػف صكا ػؿ المغػكييف كالنحػاة الػويف نب ػكا َُٕكلعؿ الخميؿ بػف صحمػد )ت

نيقػؿ عنػل صنػل: "سػ ؿ عػف العمػؿ  الى دكر العمػة لػظ التقعيػد كمعرلػة كػالـ العػرب، لقػد
التظ ييعتؿ ب ا لظ النحك، لقيؿ لل: عف العرب صخوت ا صـ اخترعت ا مػف ن سػؾف لقػاؿ: 
اف العػػرب نطقػػت عمػػى سػػجيت ا كطباع ػػا، كعرلػػت مكاقػػك كالم ػػا، كقػػاـ لػػظ عقكل ػػا 
ف لـ يينقؿ ولؾ عن ا، كاعتممت صنػا بمػا عنػدم صنػل عمػة لمػا عممتػل منػل، لػإف  عممل، كاث

ف تكػف هنػاؾ عمػة لػل، لم مػظ لػظ ولػؾ م ػؿ صكف  صصبت العمة، ل ك الػوم التمسػت، كاث
رجؿ حكػيـ دخػؿ داران محكمػة البنػا  عجيبػة الػنظـ كالقسػاـ، كقػد صػحت عنػد  حكمػة 
باني ػػا بػػالخبر الصػػادؽ، صك بػػالبراهيف الكا ػػحة كالحجػػ  الال حػػة، لكممػػا كقػػؼ هػػوا 

ا هكوا لعمة كػوا ككػوا، كلسػبب كػوا الرجؿ لظ الدار عمى  ظ  من ا قاؿ: انما لعؿ هو
لػإف سىػنى ى لغيػرم عمػػة لمػا عممتػل مػف النحػك هػػك صليػؽ ممػا وكرتػل بػػالمعمكؿ،  ككػوا...

 .(ِ)لمي ت ب ا"
كظ ر مصطم  العمؿ لػظ مَّل ػات النحػكييف صي ػا، لنجػد مػف ولػؾ )اإلي ػاح لػظ 

ال ػة ق( الػوم قسػـ العمػؿ النحكيػة الػى  ّّٕعمؿ النحػك( لبػظ القاسػـ الزجػاجظ )ت
ص رب: عمؿ تعميميػة، كعمػؿ قياسػية، كعمػؿ جدليػة نظريػة، كيقصػد بالعمػؿ التعميميػة: 
ما يتكصؿ ب ا الى تعمـ كػالـ العػرب، كيقصػد بالعمػؿ القياسػية: ربػط الظػكاهر المغكيػة 

                                         

 .َُٖ( صصكؿ النحك: ُ)
 .ٔٔ، ٓٔ( اإلي اح لظ عمؿ النحك: ِ)



   

 ّٓٔ 

المختم ػػةأ رغبػػة لػػظ اطػػراد الحكػػاـ، كيقصػػد بالعمػػؿ الجدليػػة: التبريػػر المنطقػػظ لمعمتػػيف 
 .(ُ)السابقتيف

ؿ تعميػػؿ الظػػكاهر المغكيػػة كمػػف طم  التعميػػؿ ح ػػكر  عنػػد النحػػاة مػػف خػػال اوف لمصػػ
القيسػػة النحكيػػة التػػظ عممػػكا ب ػػا اطػػراد القكاعػػد كالحكػػاـ، ككػػولؾ صي ػػا ح ػػر  ؿخػػال 

المصطم  لظ عناكيف المَّل ات عندهـ، مما يدؿ عمػى عنػايت ـ ب ػوا الصػؿ لػظ التقعيػد 
 كال بط.

المباحػث التػظ تناكلكهػا لػظ كتػب ـ، كخصػكها  كصما التعميؿ عنػد الصػكلييف لمػف صهػـ
بمزيػػد عنػػايت ـ، كلػػوا تعػػددت اراَّهػػـ لػػظ تحديػػد المقصػػكد بالعمػػة، لمػػوهب الجم ػػكر صف 
ف انت ػت انت ػى، كهػوا معنػى  العمة هظ: "صمارة عمى كجكد الحكـ اف كجدت كجد الحكـ، كاث

قػػكل ـ: الحكػػـ يػػدكر مػػك عمتػػل كجػػكدنا كعػػدمنا"
جالػػب لمحكػػـ، صك ، كقيػػؿ هػػظ: المعنػػى ال(ِ)

 .(ّ)المعنى الوم تعمؽ بل الحكـ، صك الص ة المقت ية لمحكـ"
كعميل لإف العمة عندهـ تدكر عمى  ال ة معاف، الكؿ: ما صكجػب حكمػا  ػرعيا، كال ػانظ: 

 .(ْ)المعنى الطالب لمحكـ، كهك عمة القياس، كال الث: هظ حكمة الحكـ
حات، ليقػػػاؿ ل ػػػا: السػػػبب، كلمعمػػػة عنػػػدهـ " صسػػػما  تختمػػػؼ بػػػاختالؼ اسصػػػطال

، كالحاًمػػػؿ، كالمنػػػاط، كىالػػػدليؿ، كىاٍلميٍقتىً ػػػظ،  كالمػػػارة، كالػػػداًعظ، كاٍلميٍسػػػتدًعظ، كالباًعػػػثي
كاٍلميكجب، كالميَّى ِّر"
(ٓ). 

                                         

، كلمزيد مف ت صيؿ هو  الق ية عنػد النحػاة ينظػر ٓٔ، ْٔ( ينظر اإلي اح لظ عمؿ النحك: ُ)
النحك العربظ العمة النحكية ن  ت ا كتطكرها لمدكتكر: مازف المبػارؾ، كينظػر نظريػة التعميػؿ 
لظ النحك العربظ لمباحث: حسػف خمػيس الممػأ، صسػمكب التعميػؿ لػظ المغػة العربيػة لمباحػث: 

 المسا ؿ الخاللية لمباحث: صداـ الرلكع.صحمد خ ير عباس، كينظر ص ر العمؿ النحكية لظ 
 .َِٔ/ِ( رك ة الناظر: ِ)
 .ُٕٔ، ُٕٓ/ُ( العدة لظ صصكؿ ال قل: ّ)
 .ُٖ( ينظر تعميؿ الحكاـ: ْ)
 .َُُ/ِ( ار اد ال حكؿ: ٓ)
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كخالصػػة ولػػػؾ صف التعميػػؿ عنػػػد الصػػكلييف يػػػدكر حػػكؿ تبيػػػيف عمػػة الحكػػػـ ال ػػػرعظ 
 .(ُ)ككي ية استنباط ا كاستخراج ا باسجت اد

 .رعهيم عنذ انثالغينيان   ( خ)
تناكلػػت مدرسػػة التقعيػػد البالغػػظ مصػػطم  "حسػػف التعميػػؿ" عنػػد دراسػػت ـ للػػكاف 

ق( يقػػكؿ: "كمنػػل حسػػف التعميػػؿ، ّٕٗالبػػديك المعنػػكم، لنجػػد الخطيػػب القزكينػػظ )ت
كهػػك صف يػػدعى لكصػػؼ عمػػة مناسػػبة لػػل باعتبػػار لطيػػؼ غيػػر حقيقػػظ، كهػػك صربعػػة 

اف عمتل، صك غير  ابػت صريػد ا باتػل، كالكؿ امػا صقساـ: لف الكصؼ اما  ابت قصد بي
صس يظ ر لل لظ العادة عمة، صك يظ ػر لػل عمػة غيػر المػوككرة، كال ػانظ امػا ممكػف صك 

 .  (ِ)غير ممكف"
ق( َٔٔكلعؿ صكؿ مف صطمؽ هوا المصطم  صعنػظ "حسػف التعميػؿ" هػك الػرازم )ت

خػػر، كيكػػكف الغػػرض او يقػػكؿ: "حسػػف التعميػػؿ هػػك صف ييػػوكر كصػػ اف صحػػدهما لعمػػة ا 
 .(ّ)وكرهما جميعا"

ق( عػف ُْٕككالم ـ هوا كمل صصمل مػف كػالـ ال ػيأ عبػد القػاهر الجرجػانظ )ت
مصػػطم  "التخييػػؿ" حػػيف لػػٌرؽ بػػيف نػػكعيف مػػف المعػػانظ، المعػػانظ العقميػػة كالمعػػانظ 

يميػة تقػكـ عمػى صمػريف عيًرلػا ليمػا بعػد باسػـ: الت ػبيل ييمية، كجعؿ المعػانظ التخيالتخ
نظ، كحسف التعميؿأ او يقػكؿ عن ػا: "كصمػا القسػـ التخييمػظ، ل ػك الػوم س يمكػف ال م

فة ما ص بتىل  ابت، كمػا ن ػا  من ػٌظ، كهػك م ػتفُّ المػواهب، ك يػر  صف يقاؿ: انل ًصدؽه، كاث
ػػر اٌس تقريبػػان، كس ييحػػاط بػػل تقسػػيمان كتبكيبػػان،  ػػـ انػػل يجػػظ   المسػػالؾ، س يكػػاد ييحصى

، كي تظ عمى درج ، لمنل ما يجػظ  مصػنكعان قػد تيميطِّػؼ ليػل، كاسػتعيف عميػل طبقاتو اتو

                                         

 .ُِ( ينظر تعميؿ الحكاـ: ُ)
 .ْْ/ْ( اإلي اح مك البغية: ِ)
 .َُٖ( ن اية اإليجاز: ّ)
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ٍكنىقػان مػف الٌصػدؽ، باحتجػاج  بالًرلؽ كالًحػوؽ، حتػى صيعطىػظ  ىػبى ان مػف الحػٌؽ، كغي ِّػظ رى
" نِّك ليل، كتيعيمِّؿى ؿ، كقياسو تيصي تيميحِّ
(ُ). 

 ػػـ يزيػػد المعنػػظ التخييمػػظ تك ػػيحا بقكلػػل: "مػػا ي بػػت ليػػل ال ػػاعر صمػػرا هػػك غيػػر 
 ابػػت صصػػال، كيػػدعظ دعػػكل س طريػػؽ الػػى تحصػػيم ا، كيقػػكؿ قػػكس يخػػدع ليػػل ن سػػل، 

 .(ِ)س ترل"ما كيري ا 
كهػػوا المعنػػى لحسػػف التعميػػؿ س يتصػػؿ بمػػا نحػػف ليػػل مػػف معنػػى التعميػػؿ بالجممػػة 
الكارد لظ النظـ القرانظ، لإف ما وكر  البالغيػكف مػف قىٍبػؿي يػدخؿ  ػمف صلػكاف البػديك، 

مف صمػر التعميػؿ لإنػل ممػا يتصػؿ بمباحػث عمػـ المعػانظ، الػوم نجػد كصما ما نحف ليل 
ق( عنػدما عػرض لمعػانظ )اٌف( كمكاقع ػا لػظ ُْٕا ارة لل لظ كػالـ عبػد القػاهر )ت

، كهػك مػا ص بتػل المتػ خركف (ّ)الكالـ، ككوا اوا كقعت مكقك ال ا  لظ الربط بيف الجمؿ
 .(ْ)ث  بل كماؿ استصاؿمف البالغييف ليما بعد لظ باب ال صؿ كالكصؿ لظ مبح

ق( ْٓٔكلعػػؿ صكؿ مػػف ص ػػار الػػى التعميػػؿ المقصػػكد هػػك ابػػف صبػػظ الصػػػبك )ت
بقكلل: "التعميؿ: هك صف يريد المتكمـ وكػر حكػـ كاقػك، صك متكقػك ليقػدـ قبػؿ وكػر  عمػة 

  مق حق مف كقكعػػل، لكػػكف رتبػػة العمػػة صف تقػػدـ عمػػى المعمػػكؿ، كقكلػػل سػػبحانل:
لسػػبؽ الكتػػاب مػػف ن ػػاؿ( )سػػكرة ال   خل حل جل مك لك خك حك جك

 .  (ٓ)"اهلل عمة لظ النجاة مف العواب
 )مف بحر الخ يؼ( ككولؾ عندما بيةفى عٌمةى ال صؿ بيف البيتيف لظ قكؿ ال اعر:

 عمرك اهلل كيف يجتمعان    أيها المنكح الثريا سهيلا 
                                         

  .ِٕٔ( صسرار البالغة: ُ)
 .ِٕٓ( السابؽ: ِ)
 ، كما بعدها.ُّٓ( ينظر دس ؿ اإلعجاز: ّ)
 .ٖٔ/ِ( ينظر اإلي اح مك البغية: ْ)
 .َّٗ: تحرير التحبير( ٓ)
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 .(1)وسهيل إذا استقل يمان    هي شامية إذا ما استقلت
او صخرجػػػل مخػػرج التعميػػػؿ،  أنظ لإنػػل صبػػػدع مػػف البيػػت الكؿكصمػػا البيػػػت ال ػػاقػػا ال: "

. لكانػت الجممػػة: هػظ  ػػامية...، تعمػػيال (ِ)"لانكػار الػػوم كقػك لػػظ عجػز البيػػت الكؿ
 لانكار الم  كـ مف اسست  اـ لظ قكلل: كيؼ يجتمعافف! 

تعاال:   ق( لػظ سػبب ال صػؿ بػيف الجمػؿ لػظ قكلػلْٕٓكهك صي ا ما وكر  العمػكم )ت

مه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم   )حيث جػا ت )سورة األعراف
ص ػار  ، ككػولؾ صي ػا(ّ)جممة: انل س يحب المسرليف، بغير كاكأ لن ا تعميؿ لما قبم ػا

الى قيمة التعميؿ حيف وكر صنػل مػف صػٍنًؼ التنبيػل لػظ الكػالـ الػوم تطمقػل،  ػـ تردلػل 
 . (ْ)بما يَّكد  كيقرر معنا 

سة يعد مف بػاب اإلطنػاب عنػد البالغيػيف، كعميل لالتعميؿ الوم هك محؿ الدرا
كع نػال ق( او جعمل مػف صنػكاع اإلطنػاب، قػا ال: "ُُٗكهك ما نص عميل السيكطظ )ت

 كؿبعػث عمػى قبػصلػإفة النُّ ػكس  ،تقرير كالبمغيػةلل اتكلا د التعميؿ :دم كالع ركفحاال
كاب سَّاؿ اقت ػتل ج رظ القراف عمى تقديل ؿكغالب التعمي ،الحكاـ اٍلميعىمةمة مف غيرها

 .(5)"الجممة الكلى
كليما ي تظ عرض لخصا ص الجممة التعميمية مك وكر ال كاهد الكا ػ ة عػف 
تمؾ الخصا ص مف النظـ القرانظ،  ـ بياف لهػـ الغػراض البالغيػة التػظ سػيقت مػف 
صجم ػا مػف خػالؿ اسػتقرا  مكا ػػع ا كسػياقات ا، كاسست ػ اد با يػات المكً ػحة لتمػػؾ 

 .تحميم االغراض ك 

                                         

 .ّٕٗ( البيتاف لعمر بف صبظ ربيعة لظ ديكانل: ُ)
 .ِٗٔ( تحرير التحبير: ِ)
 .ُٕٓ/ّ( ينظر الطراز: ّ)
 .ٕٔ، ْٗ/ّ( ينظر السابؽ: ْ)
 .ِٓٓ/ّ( اإلتقاف: ٓ)
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 ح.ـح انرعهيهيـص اجلًهـاملثحث األول: خصائ
لمجممػة التعميميػػة لػػظ الػنظـ القرانػػظ عػػدة خصػػا ص تت ػ  مػػف خػػالؿ اسػػتقرا  ا 
كتتبػك كركدهػا لػػظ القػراف الكػريـ، كتتنػػكع تمػؾ الخصػا ص مػػف حيػث تعمق ػا بالجممػػة 
التعميميػػػة، ل ػػػظ خصػػػا ص ل ػػػا لػػػظ وات ػػػا، كخصػػػا ص ل ػػػا لػػػظ مقام ػػػا كسػػػياق ا، 

  صيم ا كا تظ:كت
 ح.ـح انرعهيهيـح نهجًهـص انسياليـأوال: اخلصائ

اف الػػوم يػػنعـ النظػػر لػػظ السػػياؽ القرانػػظ يجػػد عػػادة مػػا تػػ تظ الجممػػة التعميميػػة ليػػل 
عقػػب الكامػػر كالنػػكاهظ، كالتكجي ػػات كالحكػػاـ، كالخبػػار العظيمػػة كالعجيبػػة، لتكػػكف 

، صك ردع كزجػػر، صك خبػػر عظػػيـ  عػػادة مسػػبكقة بػػ مر صك ن ػػظ، صك اسػػت  اـ، صك تمػػفو
عجيػػبأ لتبػػيف عمػػة التكجيػػل، كلتقػػرر سػػببية الحكػػـ، كلتَّكػػد معنػػى الزجػػر كالػػردع، 
كلتزيؿ مكطف التعجب كاسستغراب، كلتَّنس الن كس بإزالة مػا يعػرض ل ػا مػف اب ػاـ، 
كبإ بػػات جػػكاب مػػا يعتري ػػا مػػف اسػػت  اـ، كس  ػػؾ صف ال ػػكاهد لػػظ صغمػػب المكا ػػك 

ليمػػػا -ككػػػاف اسػػػتخالص تمػػػؾ الخصػػػا ص مػػػف اسسػػػتقرا  الكامػػػؿ ك يػػػرة كمتعػػػددة، 
ب ػػاهد كاحػد لػظ كػػؿ  -مخالػة اإلطالػة -لتمػؾ ال ػػكاهد، غيػر صنػظ سػػ كت ظ  -صحسػب

مك ػك مػف مكا ػك اسسػتدسؿ، اس صف يقت ػظ اسسػتدسؿ وكػر صك ػر مػف  ػاهد لبيػػاف 
مكا ػك الغرض، ل وكر ما ي ظ بولؾ، عمى صننظ س  ير لظ ن ايػة كػؿ است ػ اد الػى 

 صخرل مف ال كاهد لظ النظـ القرانظ لمف صراد اسستزادة.
ك يرا ما نجد الجممة التعميمية تػ تظ بعػد المػر لتك ػ  سػببية المػر، كلتغػرم 
باسمت ػػاؿ كال عػػؿ، سػػكا  صكػػاف صمػػرا صػػريحا، كهػػك جػػد ك يػػر، صك كػػاف خبػػرا لػػظ معنػػى 

 المر، كهك دكف الكؿ كركدا.
 حت جت هب خبمب  حب جب هئ لمػػػػػػػف الكؿ: قكلػػػػػػػل تعػػػػػػػالى: 

)سػػكرة الزخػػرؼ( لقػػد جػػا  قكلػػل تعػػالى: )انػػؾ عمػػى صػػراط مسػػتقيـ(  مت خت
تعميال لألمر الوم سبقل لػظ قكلػل تعػالى: )لاستمسػؾ بالػوم صكحػظ اليػؾ( كالمػراد مػف 
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متمػبس بػل لعػال، س ين ػؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالمر المداكمة عمى اسستمساؾ كال بات عميلأ لنل 
: ٖٖٓمنل صبدا، كقد نٌص البقاعظ )ت ق( عمى التعميؿ لػظ ا يػة كسػبب مجي ػل قػا الن

"كلما كاف المقػاـ لك ػرة المخػالؼ محتاجػان الػى ت كيػد يطيػب خػكاطر التبػاع، كيحمم ػـ 
عمى حسف استباع، عٌمؿ ولؾ بقكلل: }انؾ عمى صراط{ صم طريػؽ كاسػك كا ػ  جػدان: 

لعمػت  }مستقيـ{ مكصؿ الى المقصكد س يص  صصالن صف يمحقػل  ػظ  مػف عػكج، لػإوا
، لجعػؿ التعميػؿ ت كيػدا يطيػب بػل الخػاطر، كيحمػؿ (ُ)ولؾ لـ ي رؾ  ظ  مف نقمت ـ"

 .  (ِ)عمى حسف استباع كالمالزمة
 جت هب خبمب حب  جب هئ مئ   كمف ال ػانظ قكلػل تعػالى

 مس خس حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت خت حت
 حق مف  حفخف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض  جض مص حصخص
 مم خم حم جم هل  مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق
 هئ مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه  هن من خن حن جن
سػػكرة البقػػرة( لػػالخبر لػػظ قكلػػل تعػػالى: )ير ػػعف صكسدهػػف حػػكليف( لػػظ )   هب مب

نمػا جػا  الطمػب بصػيغة الخبػر: "لا ػارة الػى صف ولػؾ  (ّ)معنى المر، صم لير عف، كاث
الكجكب تنادم بل ال طرة، كيت ؽ مك طبيعة المكمة، كصف الم ػات يمبػيف الطمػب ليػل 

ولؾ عبػر بػػالخبر، كػ ٌف اإلر ػػاع كقػك مػف غيػػر طمػب خػػارجظ، بػداع مػف ن كسػػ فأ لمػ

                                         

 .ّْٓ/ُٕ( نظـ الدرر: ُ)
، ُّ، ٖ، سػكرة الما ػدة :ُٗٗ، ُٓٗ( كلمزيد مف ال كاهد ينظر ا يػات: مػف سػكرة البقػرة : ِ)

 .ّ، سكرة النصر: ِْ، ِّ، سكرة الدخاف: ُ، سكرة الح : َُّسكرة التكبة : 
عرابل لمزجاج: ّ)  سػير ، كينظر تْٗٓ/ٔ، كينظر م اتي  الغيب: ُٕٖ/ٓ( ينظر معانظ القراف كاث

 .َٓ/ُالجالليف: 



   

 ٓٔٗ 

لكاف ولؾ التعبير م يدنا لألمػر التكمي ػظ، كمقػررنا لألمػر ال طػرم"
. كجػا ت جممػة: س (ُ)

تكمؼ ن س اس كسع ا، كجممة: س ت ػار كالػدة بكلػدها، تعمػيال لألحكػاـ السػابقة كمػف 
 .  (ِ)جممت ا المرأ لتحرض عمى اسمت اؿ كترغب لظ ال عؿ

كما صن ا ت تظ بعد صيغة المر الوم يقصد بل الدعا ، كمػا لػظ قكلػل تعػالى: 
ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه  

ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ( )سػػكرة البقػػرة( لػػإف جممػػة: )انػػؾ صنػػت التػػكاب الػػرحيـ
تعميؿ لمدعا  لػظ قكلػل: )كتػب عمينػا( كلي ػا اظ ػار الخ ػكع كالخ ػكع هلل عػز كجػؿ، 

ق( بقكلػػل: "}كتػػب عمينػػا{ انبػػا  بمطمػػب التكبػػة ص ػػر ٖٖٓ)تكهػػوا مػػا وكػػر  البقػػاعظ 
الحسػػنة كمػػا هػػك مطمػػب العػػارليف بػػاهلل المتصػػميف بالحسػػنات رٌجعػػا ب ػػا الػػى مػػف لػػل 
الخمؽ كالمر،  ـ عمؿ طمعل لظ ولؾ بػ ف عادتػل تعػالى التطػكؿ كال  ػؿ لقػاؿ: }انػؾ 

 .(3)"صنت التكاب{ صم الٌرجاع بعباد  الى مكطف النجاة
صؿ صف تككف الجممة التعميمية تالية لألمر، كت تظ بعقبػلأ لف رتبت ػا هوا كال

بعػػد الطمػػب لتقػػرر  كلتَّكػػد  كلتبػػيف العمػػة مػػف كرا ػػل، كلكنػػظ باسػػتقرا  الػػنظـ القرانػػظ 
كجػػدت جمػػال تقػػك مكقػػك التعميػػؿ تػػ تظ صكس، كيػػ تظ المػػر مبنيػػا عمي ػػا  انيػػا، مت رعػػا 

العمػػة بم ابػػة السػػبب المػػَّ ر لػػظ طمػػب عن ػػا ب ػػا  الت ريػػك، كلػػظ تمػػؾ الحػػاؿ تكػػكف 
 جض مص  حصخص مس خس حس ال عؿ، كلظ تكجيل الحكـ، كقكلل تعالى: 

 مقجك حق مف حفخف جف  مغ جغ جعمع مظ حط خضمض حض

                                         

 .َٖٓ/ِ( زهرة الت اسير: ُ)
، كسػكرة ّٖ، ّٓ، ٖ، كمف ال كاهد لػظ ولػؾ صي ػا سػكرة: اؿ عمػراف: َُٔ/ِ( نظـ الدرر: ِ)

 .ّٓص: 
، كينظر التحرير كالتنكير: َِّ/ُ، كينظر ار اد العقؿ السميـ: ُْْ/ُ( ينظر صنكار التنزيؿ: ّ)

 .ُُْة البقرة: ، كمف ال كاهد لظ ولؾ صي ا: سكر ِّْ/ِ
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)سكرة المنالقكف( لإف اإلخبار لظ قكلل تعػالى: )هػـ    حل جل مك خكلك حك
العػػدك( ت ػػرع عنػػل المػػر لػػظ قكلػػل: )لاحػػورهـ( لكانػػت بم ابػػة التعميػػؿ لألمػػرأ ككػػ ف 

ير: اوا عرلػػت صػ ت ـ كصحػػكال ـ لاحػػورهـ، لػإف المػػر بالحػػور مػن ـ مسػػبب عػػف التقػد
كػكف عػداكت ـ ظػػاهرة بينػة س ي ػؾ لي ػػا  ػاؾ كس ينكرهػا صحػػد، كلػولؾ جػا ت الجممػػة 

معنػى الكمػاؿ لػظ  -هاهنػا -بتعريػؼ الطػرليف )هػـ العػدك( لي يػد التعريػؼ لػظ الخبػر 
ق( لػظ احػدل دسست ُْٕجػانظ )تالص ة، كما نٌبػل الػى م ػؿ ولػؾ عبػد القػاهر الجر 

، كالػوم يَّكػد صف الجممػة كاقعػة مكقػك التعميػؿ مػا نػٌص (ُ)تعريؼ الخبر بػاللؼ كالػالـ
، اسػػت ناؼ صم: هػػـ َُِٕعميػػل اللكسػػظ )ت ـي اٍلعىػػديكُّ ق( او يقػػكؿ: "كقكلػػل تعػػالى: هيػػ

الكػػاممكف لػػظ العػػداكة كالراسػػخكف لي ػػا، لػػإف صعػػدل العػػادم العػػدك المػػداجظ الػػوم 
كتحػػت  ػػمكعل الػػدا  الػػدكم، كك يػػر مػػف صبنػػا  الزمػػاف، لاحػػورهـأ لكػػكن ـ  (ِ)ا ػػرؾيك

كػكن ـ صعػدل العػادم، صػري  لػظ ، لقكلػل: ل(ّ)صعدل العػادم، كس تغتػٌرٌف بظػاهرهـ"
معنػػى بيػػاف عمػػة المػػر بالحػػور مػػف هػػَّس  المنػػالقيفأ لف ترتػػب المػػر عمػػى اإلخبػػار 

 .ي عر بعميتل لل
 حض  مصجض خص حص مس خسكلػػل تعػػالى: كمػػف  ػػكاهد ولػػؾ صي ػػا ق

ق( صف جممػػة )اف ُّّٗ)اؿ عمػػراف( لػػوكر ابػػف عا ػػكر )ت  حط مض خض
 .(ْ)اهلل ربظ كربكـ( تعميؿ لٌرع عميل قكلل: )لاعبدك ( ب ا  الت ريك

                                         

 .ُُٖ( ينظر دس ؿ اإلعجاز: ُ)
: بدك السناف عند التبسػـ.ِ) ػرى عػف صسػنانل اوا صبػداها. قػاؿ  ( الكىٍ ري كيقػاؿ لػظ غيػر  ػحؾ، كى ى

 المتممس:
ف غبت  تـ )معجـ العيف: لظ.اف  ر الناس مف يىٍكً ري   (.ُِٗ/ٓ.. حيف صلقا  كاث

 .َّٔ/ُْ( ركح المعانظ: ّ)
 .ِٓ، سكرة المَّمنكف: ِٗ، كمف ال كاهد صي ا: سكرة النبيا : ِْٓ/ّكالتنكير:  ( ينظر التحريرْ)



   

 ُٕٓ 

كمػػف خصا صػػ ا السػػياقية صي ػػا صن ػػا تػػ تظ بعػػد الن ػػظ لتبػػيف عمػػة الن ػػظ  
ا صـ  ػمنيا، لمػف الكؿ، كهػك كالسبب مف كرا  المر بالترؾ سػكا  صكػاف ن يػا صػريح

 مك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىثجػػػػػػػػد ك يػػػػػػػػر، قكلػػػػػػػػل تعػػػػػػػػالى: 
)سكرة اإلسرا ( لجممة )انل كاف لاح ة كسا  سبيال( تعميؿ كبياف لسػبب الن ػظ ىك

لظ قكلل تعالى: )كس تقربكا الزنا( كقد صيكِّد هوا الن ظ بعدة تككيدات من ا تسمط الن ػظ 
ن ػظ مقاربػة ال عػؿ اكػد مػف ن ػظ ال عػؿ ن سػلأ لنػل عمى مادة القرب )كس تقربكا( لف 

ي مؿ الن ظ عف ال عؿ كعف مقاربة صسبابل كدكاعيل،  ـ كاف الت كيد صي ا بػوكر عمػة 
الن ػػظ بككنػػل لاح ػػة كسػػا  سػػبيال، كككنيػػل لاح ػػةن ا ػػارةه الػػى ا ػػتمالل عمػػى لسػػاد 

لرقػػػا بػػػيف  النسػػػاب المكجػػػب لمخػػػراب، كككنيػػػل سػػػا  سػػػبيال ا ػػػارةه الػػػى صنػػػل س ييبقػػػظ
، ككػػال الكصػػ يف يسػػتدعظ (ُ)اإلنسػػاف كالب ػػا ـ لػػظ عػػدـ اختصػػاص الػػوكراف باإلنػػاث

معنػػى التن يػػر كالتقبػػي ، لتسػػارع الن ػػكس الػػى اإلوعػػاف باسجتنػػاب كاسمت ػػاؿ بػػالترؾأ 
 .(ِ)ر ا بحكمة الت ريك

كمف ال انظ، كهك مجظ  الجممة التعميميػة بعػد الن ػظ ال ػمنظ، قكلػل تعػالى: 
ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك 
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي  ري

)سػػكرة التكبػػة( لاإلخبػػار لػػظ قكلػػل تعػػالى: )لػػف تخرجػػكا معػػظ صبػػدا كلػػف تقػػاتمكا معػػظ 
عػػدكا( م ػػػمف معنػػػى الن ػػػظ، كقػػد جػػػا ت الجممػػػة بصػػػيغة الخبػػر، كهػػػظ لػػػظ معنػػػى 

ميػػػػؿ اإلن ػػػا أ إللػػػػادة معنػػػػى المبالغػػػػة، كقكلػػػػل: انكػػػػـ ر ػػػػيتـ بػػػػالقعكد صكؿ مػػػػرة، تع
 .  (ّ)لن ي ـ

                                         

 .ُّّ/َِ( ينظر م اتي  الغيب: ُ)
 .ّٕ، ّٔ، ّّ، ُّ، ِٕ، ِٔ( كمف ال كاهد صي ا: سكرة اإلسرا : ِ)
 .ِٗ/ّ( ينظر صنكار التنزيؿ: ّ)
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نمػػا كػػاف مجػػظ  الن ػػظ لػػظ صػػكرة الخبػػر صبمػػ  لػػظ معنػػى الن ػػظأ لف ليػػل  كاث
حمػػػال لممخاطػػػب عمػػػى تحقيػػػؽ التػػػرؾ كتحصػػػيمل، كدعػػػكة لػػػل الػػػى سػػػرعة اسمت ػػػاؿ 
كاسسػػػتجابة، لكػػػ ٌف المن ػػػظ عنػػػل سيػػػكًرعى اليػػػل لصػػػار لػػػظ حيػػػز التن يػػػو، كلػػػظ طػػػكر 

 .(ُ)التحقيؽ
 حف جفالمقصكد ب ا الدعا  م ػؿ قكلػل تعػالى: كما صن ا ت تظ بعد صيغة الن ظ 

)سػػػكرة    هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق  مف خف
اؿ عمراف( لإف جممة: )انؾ س تخمؼ الميعاد( تعميؿ لمػدعا  لػظ قكلػل )كس تخزنػا يػكـ 

ق( لػظ ت سػير : "}كىسى ِٖٗالقيامة( إلظ ار ال راعة كالخ كع، يقكؿ صبك السػعكد )ت
ػػدكا بػػولؾ تػػوكيرى كعػػًد  تعػػالى بقكلػػل يىػػٍكـه سة يخػػًزل اهلل النةبػػظ  تيٍخًزنىػػا يىػػٍكـى القيامػػة{ قصى

عىػػلي ميٍظ ػػريف صن ػػـ ممػػف امػػف معػػل رجػػا ن لالنتظػػاـ لػػظ سػػمك ـ يكم ػػو  كالةػػًويفى امنيػػكا مى
كقكليل تعالى:}ًانةؾى سى تيٍخًمؼي الميعاد{ تعميػؿه لتحقيػؽ مػا نىظىمػكا لػظ سػمؾ الػدعاً  كهػو  

 .(ِ) اعي  ا مف كماًؿ ال راعة"الدعكاتي كما لظ ت
كمف الخصا ص السياقية لمجممة التعميمية صن ا تقك بعد اسست  اـ اوا صريد 
بل اإلنكار، لك يرا ما ت تظ الجممة التعميمية بعد اسست  اـ اإلنكارم لتبيف عٌمية 

ظ لمف  كاهدها بعد اسست  اـ اإلنكارم التكبيخ اإلنكار كسببية التكبيأ صك التكويب،
 ني ما حكا  القراف الكريـ عف قكـ  عيب عميل السالـ، كهك قكلل تعالى:

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي

)سكرة هكد( لإف اسست  اـ لظ قكلل  جح مج حج مث هت  ختمت
تعالى: )صصالتؾ ت مرؾ( انكارم تكبيخظ بمعنى س ينبغظ صف ت مرؾ صالتؾ ب وا، 

يدأ لقيؿ: اف قكل ـ هوا "عمى ج ة معمميف ولؾ بقكل ـ: انؾ لنت الحميـ الر 

                                         

(ُ :  .َٖ، ٕٗ، سكرة الكاقعة: َّ( كمف ال كاهد صي ا: سكرة الرـك
 ، كلـ صجد غير هوا ال اهد لظ النظـ القرانظ.ُِّ/ِ( ت سير صبظ السعكد: ِ)



   

 ّٕٓ 

الحقيقة، كصنل اعتقادهـ ليل، لك ن ـ لنةدك ، صم: انؾ حميـ ر يد، لال ينبغظ لؾ صف 
ق( لقاؿ: "عممكا ٖٓٔ، كهوا المعنى صي ا وكر  البي اكم )ت(ُ)ت مرنا ب و  الكامر"

مبادرة الى انكار ما سمعكا منل كاستبعاد  ب نل مكسكـ بالحمـ كالر د المانعيف عف ال
، كعميل ل ك مف باب الخبر المراد بل سـز ال ا دةأ ليعممك  صن ـ (ِ)صم اؿ ولؾ"

يعممكف مف حالل الحمـ كالر د الوم يعممل هك مف ن سل اف كاف يج ؿ عمم ـ 
 ب وا، لالجممة مبناها عمى التعميؿ مف هوا الكجل.

معنػى اسسػت زا  كلكف السياؽ يرج  صن ـ قالكا ولؾ عمى ج ة اإلخبار الادة ل
كالسخرية، كلػيس عمػى ج ػة التعميػؿ، "لػإن ـ صعػدا  اهلل، قػالكا ولػؾ لػل اسػت زا ن بػل، 

نمػػػػا سػػػػ ة ك  كج ةمػػػػك  ب ػػػػوا الكػػػػالـ" . ولػػػػؾ لف كالم ػػػػـ مبنػػػػظ عمػػػػى اسسػػػػتعارة (ّ)كاث
لظاهر  المػدح كباطنػل السػب كالقػدح، لك نمػا صرادكا صف يقكلػكا: انػؾ لنػت  (ْ)العنادية،

كم، لكػػف مػػا جػػا  بػػل الػػنظـ القرانػػظ صػػٌكر لنػػا مػػدل عنػػادهـ كجحػػكدهـ السػػ يل الغػػ
كاسػت زا  ـ لػظ تمقػظ دعػػكة الحػؽأ ليحصػؿ الت ٌسػظ كلتَّخػػو العبػرة، لتكػكف المكعظػػة 

 .(ٓ)كلتباعل مف بعد  مف قصص النبيا  مك صقكام ـ ملسو هيلع هللا ىلصلمرسكؿ 
لػل كمف  كاهد مجػظ  الجممػة التعميميػة بعػد اسسػت  اـ اإلنكػارم التكػويبظ قك 

  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث تعالى:
)سػكرة النمػؿ( لقػد    ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

جا  قكلل تعالى: )لقد كعدنا...( تعميال لانكار التكويبظ الػوم حكػا  القػراف عػف قػكؿ 

                                         

 .َُِ/ّ( المحرر الكجيز: ُ)
 .ُٖٗ، ُٕٗ/ٔ، كينظر صي ا البحر المحيط: ُْٓ/ّ( صنكار التنزيؿ: ِ)
 .ّّْ/ْ، كينظر ت سير ابف ك ير: ُْٗ/ِ، كينظر الك اؼ: ِْٓ/ُٓ( جامك البياف: ّ)
هػػظ التػػظ س يمكػػف اجتمػػاع طرلي ػػا لػػظ  ػػظ  كاحػػد لتعانػػدهما. )ينظػػر  ( اسسػػتعارة العناديػػة:ْ)

 (ّٓٔالمطكؿ: 
 .ِٗ، سكرة هكد: ُٕ( كمف ال كاهد صي ا: سكرة يكنس: ٓ)
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ق( ٖٖٓالكػالريف: )صاوا كنػػا ترابػػا كاباَّنػػا صانػػا لمخرجػػكف( كهػػوا مػػا صكػػد  البقػػاعظ )ت
قاؿ الويف ك ركا...مست  ميف است  اـ المستبعد المنكػر: }صاوا لظ ت سير  او يقكؿ: "ك 

ا ػارة الػى تنػػاهظ اسسػتبعاد كالجحػكد، كعػد مػػا  أكنػا ترابػان كاباَّنػا{ ككػػرركا اسسػت  اـ
استبعدك  محاسن، لقالكا: }ص نا{ صم نحف كاباَّنػا الػويف طػاؿ الع ػد ب ػـ، كتمكػف البمػى 

الي ا مف المكت كالبمى الى مػا كنػا عميػل لي ـ }لمخرجكف{ صم مف الحالة التظ صرنا 
قبػػؿ ولػػؾ مػػف الحيػػاة كالقػػكة،  ػػـ صقػػامكا الػػدليؿ لػػظ زعم ػػـ عمػػى ولػػؾ لقػػالكا تعمػػيالن 

ـى الك ػػاري المنكػػركف لمبعػػث الجاحػػدكف لمحسػػاب صف (ُ)سسػػتبعادهـ: }لقػػد كعػػدنا{" ، لػػزعى
ا ، لعػدكها مػف هو  المقالة مما قد كيًعدى ب ػا مػف كػاف قبػؿي عمػى صلسػنة الرسػؿ كالنبيػ

صكاويػػب الكلػػيف، معممػػيف ب ػػا انكػػارهـ كتكػػويب ـ بالبعػػث كالجػػزا ، كهػػوا مػػا صكػػد  صبػػك 
ق( قػػػا ال: "كالجممػػػة اسػػػت ناؼ مسػػػكؽ لتقريػػػر اإلنكػػػار كتصػػػديرها ِٖٗالسػػػعكد )ت

، (ِ)بالقسـ لمزيد الت كيد، كقكلل تعالى }ًاٍف هوا ًاسة صساطير الكليف{ تقرير ا ػر تقريػر"
ـ الداح ػػػة الكاهيػػػة، التػػػظ تتم ػػػؿ لػػػظ تػػػرداد صقػػػكاؿ الكلػػػيف لػػػظ الن ػػػظ كتمػػػؾ حجػػػت 

كالتكويب دكف صدنى برهاف صك دليؿ، كعند كقكع البعث سيعمـ الػويف ظممػكا صم منقمػب 
 .(ّ)ينقمبكف

أ قصػػدا  كمػػف الخصػػا ص السػػياقية صي ػػا لمجممػػة التعميميػػة كقكع ػػا بعػػد تمػػفو
بػ راز مػدل الحسػرة عمػى لػكات صكانػل، الى اظ ار مدل الرغبة لػظ حصػكؿ المتمنػى، كاث

 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل كمنل قكلػل تعػالى:
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري
)سكرة ال رقاف( لجممػة )لقػد ص ػمنظ عػف  مث هت مت خت حت  هبجت

الػوكر( تعميػؿ يزيػد مػػف معنػى التنػديـ، كيظ ػر صسػػباب التحسػير عمػى لػكات المتمنػػى، 
                                         

 .َِٔ، َِٓ/ُْ( نظـ الدرر: ُ)
 .َُٕ/ُٖ، كينظر التحرير كالتنكير: ِٖٗ/ٔ( ار اد العقؿ السميـ: ِ)
 .َُ، سكرة السجدة: ّٖ، ِٖ( كمف ال كاهد صي ا: سكرة المَّمنكف: ّ)
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ك ي ه لتعممُّل، كتصديير  بػالالـً القسػميةًة لميمبالغػًة لػظ ل ظ: "تعميؿه لتمنيل الموككًر، كت
ظ اًر ندمًل كحسرًتل"  .  (ُ)بياًف خطً ل كاث

كمف خصا ص ا السياقية صي ا كقكع ا عقب )كال( الحػرؼ الػوم ي يػد الػردع 
 أ ت كيػػدا لم ػػمكف الجػػكاب كتقريػػرا لمحتػػكل الكػػالـ، كمػػف ولػػؾ قكلػػل تعػػالى:(ِ)كالزجػر

هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف 
)سػػػػكرة المػػػػد ر( لقػػػػػد  حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن  مم خم حم جم

جػا ت جممػػة )انػػل كػػاف  ياتنػػا عنيػػدا( تعمػػيال لمػػردع الم  ػػكـ مػػف )كػػال(، كنػػٌص عمػػى 
ًنيػػدان تعميػػؿ لمػػردع عمػػى كجػػل ّٖٓهػػوا الزمخ ػػرم )ت ق( بقكلػػل: "ًانةػػلي كػػافى ً ياًتنػػا عى

 يػػؿ: انػػل عانػػد ايػػات المػػنعـ، كك ػػر بػػولؾاسسػػت ناؼ، كػػ ف قػػا ال قػػاؿ: لػػـ س يػػزادف لق
، لممػا كػاف الجػكاب بػػ )كػال( رادعػا لطمعػل كزاجػرا (ّ)نعمتل، كالكالر س يستحؽ المزيد"

لرجا ػػل كقاطعػػا لممػػل، احتػػػاج صف يَّكػػد الكػػالـ بػػوكر العمػػػة المكجبػػة لػػولؾ الجػػػكاب، 
كػالر لجا ت جممة التعميػؿ م ػتممة عمػى مػا يكجػب هػوا اسسػتحقاؽ، حيػث اف هػوا ال

 .  (ْ)زاد لظ العناد كصنكر المعاد، ليتعظ بولؾ كؿ متعظ، كيعتبر كؿ معتبر
كمػػف الخصػػا ص السػػياقية لمجممػػة التعميميػػة كقكع ػػا عقػػب الخبػػار العجيبػػة 
كالعظيمة لت كيد م مكف الجممة كلتقرير معناهػا، لمػف كقكع ػا بعػد الخبػار العجيبػة 

 مق حق  مف خف حف التعجػػػب كلتقريػػػر المعنػػػى قكلػػػل تعػػػالى: لن ػػػظ
 جن خممم حم جم هل مل  خل حل جل لكمك خك حك جك
 مث هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه  هنجه من خن حن

                                         

 .ِٖ، سكرة الحاقة: ٕٗ، كمف ال كاهد صي ا: سكرة القصص: ُِْ/ٔ( ار اد العقؿ السميـ: ُ)
 .ٕٕٓ( ينظر الجنى الدانظ: ِ)
 .ْٖٔ/ْ( الك اؼ: ّ)
 .ّٗ، سكرة المعارج: ِٔ، سكرة ال عرا : ََُ( كمف ال كاهد صي ا: سكرة المَّمنكف: ْ)
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ق( عمػػى معنػػى التعميػػؿ لػػظ ا يػػة بقكلػػل: ٖٖٓ)سػػكرة اؿ عمػػراف( ل كػػد البقػػاعظ )ت
"}قاؿ يا مػريـ صٌنػى{ صم مػف صيػف }لػؾ هػوا{ قػاؿ الحرالػظ: كممػة صنػى ت ػعر باسػتغرابل 

ج ػػة الزمػاف صنػػل لػػيس زمانػل، كمػػف ج ػػة  كجػكد ولػػؾ الػرزؽ مػػف كجػػك  مختم ػة: مػػف
المكاف صنل ليس مكانل، كمف ج ػة الكيػؼ ككصػكلل الي ػا صنػل لػيس حالػل، كلػظ وكػر 
ال ػػمير لػػظ قكلػػل: }قالػػت هػػك مػػف عنػػد اهلل{ ايػػواف بنظرهػػا الػػى مجمػػكع حقيقػػة ولػػؾ 
الػػرزؽ س الػػى صعيانػػل... كلمػػا لػػـ يكػػف مػػف مع ػػكد مػػا صظ رتػػل حكمتػػل سػػبحانل ممػػا 

ى معالجػات صيػدم الخمػؽ قالػت }مػف عنػد اهلل{ وم الجػالؿ كاإلكػراـ... كلمػا يجريل عم
صخبػػرت بخرقػػل سػػبحانل كتعػػالى ل ػػا العػػادة عٌممػػت ولػػؾ بقكل ػػا مَّكػػدة تنبي ػػان عمػػى صف 

 .  (ُ)ولؾ ليس لظ قدرة ممكؾ الدنيا: }اف اهلل{ صم الوم لل اإلحاطة الكمية..."
ر حسػاب( تعميػؿ لاخبػار الػوم كعميل لإف جممة )اف اهلل يرزؽ مف ي ا  بغي

سبؽ لظ قكلل تعالى: قالت هك عند اهلل، كهوا التعميؿ ي يػد تػوكير سػيدنا زكريػا عميػل 
يرزؽ مف ي ػا  بغيػر حسػابأ ليكػكف هػوا  هلالج لجالسالـ بما يعممل كيقر بل مف صف اهلل 

زالػة الده ػة الم  ػكميف مػف اسسػت  اـ كالجػكاب لػظ  ،التوكير سػبيال لن ػظ التعجػب كاث
تعالى: صنى لؾ هوا قالت هػك مػف عنػد اهلل، ليػ تظ التعميػؿ ليقػرر الجػكاب كيزيػؿ  قكلل

انتبػل سػيدنا زكريػا عميػل السػالـ  -كلظ تمػؾ الحػاؿ زمانػا كمكانػا -اسستغراب، كلولؾ 
لحاؿ ن سل مف رغبتػل لػظ حصػكؿ الكلػد لػل، كقػد تعطمػت صسػبابل عنػد  كعنػد زكجػل، 

 ىم مم خم حم يلجم ىل مل خللػػدعا ربػػل عػػز كجػػؿ بػػولؾ، لقػػاؿ تعػػالى: 

 مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 .)سورة آل عمران(  نئ مئ

                                         

 .ُّٔ/ْ( نظـ الدرر: ُ)



   

 ٕٕٓ 

 من خن حن جن  مم خم حم جم هل ملوما  ذلاأ أي ااا  ولال تعااال:  
 ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  حي جي ٰه مه جه هن
  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم

لػػل تعػػػالى: انػػل لػػػيس مػػػف ق(: "كمعنػػػى قك ُّّٗيقػػػكؿ ابػػف عا ػػػكر )ت)سااورة هااو ( 
عميػػل -صهمػػؾ، ن ػػظ صف يكػػكف مػػف صهػػؿ دينػػل كاعتقػػاد ، لمػػيس ولػػؾ ابطػػاس لقػػكؿ نػػكح 

: اف ابنظ مف صهًمظ، كلكنل اعالـ ب ف قرابة الديف بالنسبة لهػًؿ اإليمػاف هػظ -السالـ
القرابة، كهػوا المعنػى  ػا ك لػظ اسسػتعماؿ... كت كيػد الخبػر لتحقيقػل لغرابتػل، كجممػة 

( ليػل لمجػرد  ًانةل عمؿ غير صال  تعميػؿ لم ػمكف جممػة انػل لػيس مػف صهمػؾ، لػػ )ًافة
 .  (ُ)اسهتماـ"

لظ قكلل تعالى: )قاؿ يا نكح انل ليس مػف صهمػؾ( صمػر  هلالج لجلإف اخبار المكلى 
يستدعظ استغرابا كعجبا مف سيدنا نػكح عميػل السػالـأ خاصػة كقػد تقػدـ الػنص عمػى 

نكح ربل لقاؿ رب اف ابنظ مػف صهمػظ( لمػوا جػا ت تمؾ البنكة لظ قكلل تعالى: )كنادل 
الجممػػة التعميميػػة لتزيػػؿ اسسػػتعجاب، كترلػػك اسسػػتغراب، كتبػػيف حقيقػػة بنػػكة النبيػػا ، 
كصف المر ليس مقصكرا لي ا عمى بنكة الصمب كعامة الناس، لػ تى قكلػل تعػالى: انػل 

يس مػف صهمػؾ، عمؿ غير صال ، تعميال ليل تقرير لمن ظ الػوم سػبؽ لػظ قكلػل: انػل لػ
كلػظ اإلخبػار عنػل بالمصػدر: انػػل عىمىػؿه غيػري صػال ، لممبالغػػة لػظ معنػى الػوـ، لك نػػل 
تجسد مف صعمػاؿ غيػر صػالحة، لمػـ يعػد يبقػى ليػل عنصػر مػف عناصػر الػوات، عمػى 

، ًمػؿى غيػرى صػال و صف ا ية قر ػت بال عػؿ صي ػا: انػل عى
عمػى معنػى صنػل با ػر صعمػاؿ  (ِ)

 .(ّ)لؾ مف صف يككف مف صهؿ النجاةالسك  ككقعت منل، لخرج بو
                                         

 .ٖٔ، ٖٓ/ُِتحرير كالتنكير: ( الُ)
 .َٕٓ/ِ( قرا ة الكسا ظ كيعقكب، ينظر الكنز لظ القرا ات الع ر: ِ)
، سػكرة الكاقعػة: ُٔ، سػكرة الػواريات: ّٗ( كمف ال كاهد صي ػا غيػر مػا وكػر: سػكرة لصػمت: ّ)

 .ُْ، ُّ، سكرة اسن قاؽ: ْٓ
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 ثانيا: اخلصائص انذاذيح نهجًهح انرعهيهيح.
مف خالؿ اسػتقرا  الجممػة التعميميػة لػظ الػنظـ القرانػظ لػظ السػياقات المػوككرة سػابقا 
كجدت ا تحمؿ خصا ص ل ا لػظ وات ػا، تػدؿ عمي ػا، كتر ػد الي ػا، كتعػرؼ ب ػا، كهػظ 

اسمية غير لعمية، كم صكلة غيػر مكصػكلة،  ككن ا خبرية غير ان ا ية، كلظ الغالب
كمَّكةػػدة، كمعمكمػػة مقػػررة، ل ػػو  خصا صػػ ا عمػػى ج ػػة اإلجمػػاؿ، كصمػػا عمػػى ج ػػة 

 الت صيؿ ل ظ كا تظ:
 كىنها خربيح غري إنشائيح. (1)

مف ال ابت المقرر صف الجممة الخبرية هظ ما تحتمؿ الصػدؽ كالكػوب لػوات ا، كصف 
لمجممػػة الخبريػػة نسػػبة كاقعيػػة خارجيػػة نسػػتطيك الجممػػة اإلن ػػا ية بعكسػػ ا، ولػػؾ لف 

مف خالل ا الحكـ بصدؽ الخبر صك بكوبل، كصما اإلن ا ية لابتػدا  كػالـ جديػد س تكجػد 
، ب وا كانت طبيعة الجممػة الخبريػة (ُ)لل نسبة كاقعية تحكـ عميل بالصدؽ صك بالكوب

ـ كت بيػت لػل بػوكر هظ المنسجمة مك التعميؿ، كالنسب لظ التدليؿأ لن ا تقكية لمكال
 ػكاهد  كبراهينػػل، التػظ يَّكػػدها الكاقػك، كيحكػػـ بصػدق ا الخػػارج، ككػؿ ال ػػكاهد التػػظ 

 سبؽ وكرها كالكقكؼ مع ا تدؿ عمى ولؾ كت  د بل.
كقػػد تػػرد الجممػػة التعميميػػة لػػظ الػػنظـ القرانػػظ عمػػى صػػكرة الجممػػة اإلن ػػا ية لػػظ 

ريػة، ل ػظ ان ػا ية ل ظػا خبريػة الظاهر لكن ا لظ حقيقة المر لػظ معنػى الجممػة الخب
نمػػا جػػا ت عمػػى صػػكرة اإلن ػػا  لنكػػة بالغيػػة كلمعنػػى  معنػػى، كالعبػػرة بالمعػػانظ، كاث

                                         

، كليػل: "ككجػل الحصػر صف ِٖ/ُ( هوا ما عميػل صك ػر صهػؿ العمػـ، ينظػر اإلي ػاح مػك البغيػة: ُ)
ان ػا أ لنػل امػا صف يكػكف لنسػبتل خػارج تطابقػل صك س تطابقػػل، صك س صك الكػالـ امػا خبػر 

ف كػاف هنػاؾ ُِٔ/ّيككف ل ا خارج، الكؿ الخبر، كال انظ اإلن ا "، كينظر الطراز:  ، كاث
ن ا  غير ما مف يقسـ الكالـ الى غير الخبر كاإلن ا ، كما يرل صف ال رؽ بيف الخبر كاإل 

 ، كما بعدها.ُِٕ/ُوكر، ينظر عركس اللراح: 



   

 ٕٓٗ 

مقصكد يناسب السياؽ كالمقاـأ زيػادة لػظ معنػى التحقيػؽ كالت بيػت، كمػا سػي تظ لػظ 
 التحميؿ.

  ممىم خم حم جم يل ىل مل خلكمف ولؾ قكلل تعالى: 
ق( عمػػػى صف جممػػػة ٖٖٓ)ت)سػػػكرة مػػػريـ( نػػػٌص البقػػػاعظ   من خن حن جن يم

)هؿ تعمـ لل سػميا( جممػة تعميميػة، كبػٌيف سػر مجي  ػا عمػى صػكرة اسسػت  اـ بقكلػل: 
}لاعبد { بالمراقبة الدا مة عمػى مػا ينبغػظ لػل مػف م مػؾ }كاصػطبر{ صم اصػبر صػبران "

عظيمان بغاية ج دؾ عمػى كػؿ مػا ينبغػظ اسصػطبار عميػل كػولؾ }لعبادتػل{ صم لجم ػا، 
اس عف مجاهػدة  ػديدةأ  ػـ عٌمػؿ ولػؾ بقكلػل: }هػؿ تعمػـ لػل سػميان{ صم  لإن ا س تككف

متصػػ ان بكصػػؼ مػػف صكصػػالل اتصػػالان حقيقيػػان، صك مسػػمى باسػػمل، العمىػػـً الكاقػػًك مكقػػكى 
يػػػراد  بصػػػكرة اسسػػػت  اـ كالػػػدعكل  لنػػػل س مما ػػػؿ لػػػل حتػػػى كس لػػػظ مجػػػرد اسسػػػـ، كاث

 .(ُ)بدليم ا"
ة اسسػػػت  اـ اإلنكػػػارمأ لتكػػػكف بم ابػػػة لالجممػػة التعميميػػػة جػػػا ت عمػػػى صػػػكر    

الػػدعكل بػػدليم ا كمػػا وكػػر البقػػاعظ، كولػػؾ لف اسسػػت  اـ اإلنكػػارم ي يػػد تقريػػر الن ػػظ 
كت كيػػػد ، لمػػػأؿ الت كيػػػؿ لػػػظ الجممػػػة عمػػػى معنػػػى الخبريػػػة، كالمعنػػػى: س مسػػػامظ هلل 
 تعػػػالى، كس تعمػػػـ لػػػل ممػػػا ال لػػػظ اسػػػمل )اهلل(، كالحػػػاؿ صن ػػػـ قػػػد اعترلػػػكا صف خػػػالؽ
السماكات كالرض هك اهلل، كلـ يسمكا صحدا مف ال ت ـ المزعكمة ب وا اسسػـ، لكجػب 
بى  صف ي ػػرد بالعبػػادة مػػف ان ػػرد ب ػػوا اسسػػـ، كبػػواؾ يػػتـ كػػكف الجممػػة تعمػػيالأ او صػػاحى

 .  (ِ)الدعكل الدليؿي كالحجة
 جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل قكلػل تعػالى: منلك 
 د ابػػػػػػف عا ػػػػػػكرل كػػػػػػ )سػػػػػػكرة الممػػػػػػؾ(   ىه مه جه ين ىن من خن  حن

                                         

 .ِّّ/ُِ( نظـ الدرر: ُ)
 .ُّْ/ُٔ( ينظر التحرير كالتنكير: ِ)
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: "كجممػة صس ق( عمى صف جممة )صس يعمـ مف خمؽ( لظ مكقك التعميػؿ بقكلػلُّّٗ)ت
بػ ف يسػ ؿ  ،عػف قكلػل: انػل عمػيـ بػوات الصػدكر ئيعمـ مف خمؽ است ناؼ بيانظ نا ػ

سا ؿ من ـ: كيؼ يعمـ وات الصدكر، كالمعركؼ صف ما لظ ن س المر  س يعممػل غيػر 
 لإنػل خػالؽ صصػحاب تمػؾ ،عممل تعالى بمػا لػظ الصػدكر ن سلف ل جيبكا بإنكار انت ا 

  (.ُ)"الصدكر
كعميػػل لػػإف قكلػػل تعػػالى: )انػػل عمػػيـ بػػوات الصػػدكر( تعميػػؿ لقكلػػل: )كصسػػركا 
قكلكـ صك اج ركا بل( كقكلػل: )صس يعمػـ مػف خمػؽ( انكػار كاسػتبعاد بإ بػات العمػـ كن ػظ 

ليٍسػتىًك عنػدكـ ق(: "ّٖٓ د ، كالحاؿ صنل المطيؼ الخبير، كلوا يقػكؿ الزمخ ػرم )ت
ػػديكًر، صم  ـه ًبػػواًت الصُّ ًمػػي ج ػػاركـ لػػظ عمػػـ اهلل ب مػػا،  ػػـ انػػل عممػػل بػػػ ًانةػػلي عى اسػػراركـ كاث
ب ما رها قبؿ صف تترجـ اللسنة عن ا، لكيؼ س يعمػـ مػا تكمػـ بػل.  ػـ صنكػر صس يحػيط 

مىػػؽى ال ػػيا ، كحالػػل صنػػل المطيػػؼ ا ػػٍف خى لخبيػػر، عممػػا بالم ػػمر كالمسػػر كالمج ػػر مى
 .  (ِ)المتكصؿ عممل الى ما ظ ر مف خمقل كما بطف"

لاسست  اـ مف قبيؿ اإلنكار، كليل معنى التقرير صي اأ لف "اإلنكار اوا دخػؿ 
عمى الن ظ كاف لن ظ الن ظ، كهك ا بات...لمف قاؿ: ان ا لمتقريػر صراد تقريػر مػا دخمػل 

، لإنكػار ن ػظ العمػـ لػظ (ّ)ن يػة"الن ظ...كمف قػاؿ: ان ػا لانكػار صراد انكػار الجممػة الم
ا ية ن ظ لولؾ الن ظ، لما هك اس كسيمة لتقرير ا بات العمـ عمى صبم  كجػلأ لف ليػل 
ردا عمػػى المخاطػػب الػػوم يتػػكهـ عػػدـ العمػػـ، لعيمػػـ مػػف ولػػؾ صف اسسػػت  اـ اإلنكػػارم 

ق( مػػف صف ّٖٓكاسسػػت  اـ التقريػػرم يتػػداخالف، كهػػك مػػا نػػص عميػػل الزمخ ػػرم )ت
، كجػػا  لػػظ حا ػػية (ْ)اإلنكػػار اوا دخمػػت عمػػى الن ػػظ رجػػك الػػى معنػػى التقريػػرهمػػزة 

                                         

 .َّ/ِٗ( ينظر التحرير كالتنكير: ُ)
 .ٕٗٓ/ْ( الك اؼ: ِ)
 .ِٕٗ/ِ( عركس اللراح: ّ)
 .ْٓٔ/ّ( ينظر الك اؼ: ْ)
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ق( لػػػظ قكلػػػل تعػػػالى: )صلػػػيس اهلل بكػػػاؼ عبػػػد ( صف ال مػػػزة ليػػػل َُِّالدسػػكقظ )ت
لمتقريػػر كمػػا تصػػ  صف يقػػاؿ: ان ػػا لانكار...ككالهمػػا حسػػف، لعمػػـ صف التقريػػر لػػيس 

مخاطػػب مػػف الكػػالـ الػػوم يجػػب صف يكػػكف بمػػا دخمػػت عميػػل ال مػػزة، بػػؿ بمػػا يعرلػػل ال
 .(ُ)دخمت عميل ال مزة مف ا بات

كاسسػػػت  اـ اإلنكػػػارم لػػػظ معنػػػى  (ِ)لاسسػػػت  اـ التقريػػػرم لػػػظ معنػػػى الخبػػػر،   
نما جا  الخبر لػظ صػكرة اإلن ػا  ليكػكف التعميػؿ (ّ)الخبر صي ا ، كالعبرة بالمعانظ، كاث

ر س يسػعل اس اإلقػرار بػالمر كيػوعف  صلـز لمخصـ كصقكل لظ اسحتجاجأ  قة بػ ف المقػرة
بحقيقتل، كينطؽ بالحؽ عمى ن سل مف عند ن سػلأ لف البدي ػة تق ػظ بػولؾ كتحكػـ 

 بل.
 كىنها امسيح يف انغانة. (2)

غالبا ما ت تظ الجممة التعميمية اسمية لتتناسب مك معنى التعميػؿ، لػإف المقصػكد مػف 
عناهػػا يػػدؿ عمػػى مجػظ  التعميػػؿ تػػ نيس الن ػػكس بتقريػػر المعػانظ، كالجممػػة اسسػػمية م

، كهوا المعنى هك الليؽ بمعنى التعميؿ، كلػولؾ لػ ك ر  ػكاهد الػنظـ (ْ)ال بكت كالدكاـ
القرانظ لظ مجظ  الجممة تعميمية جممة اسسمية، كال عمية قميمة جدا، كمػا جػا  من ػا 

الػػوم  (ٓ)عمػػى ال عميػػة لػػالك ر صف يكػػكف لعم ػػا لعػػال ما ػػيا ليػػدؿ عمػػى تحقػػؽ الكقػػكع
نػػى اسسػػمية، م ػػتممة عمػػى عػػدد مػػف المَّكػػدات، كب ػػوا تتناسػػب كحػػاؿ يقػػرب مػػف مع

 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث  قكلػػل تعػػالىالتعميػػؿ، كمػػف ولػػؾ 
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك

                                         

 .ِٕٗ/ِ( حا ية الدسكقظ: ُ)
 .ٓٔٔ/ُ، كينظر التحرير كالتنكير: َّٕ/ِلراح: ( ينظر عركس الِ)
 .َُٔ/ْ( ينظر حا ية ال  اب عمى ت سير البي اكم: ّ)
(ْ :  .ُّْ/ِ، كينظر الطراز: َِٕ( ينظر م تاح العمـك
 .ُِِ/ُ( ينظر اإلي اح مك البغية: ٓ)
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)سكرة النمؿ( لإف جممة )لقد كعدنا...( تعميؿ لانكػار المسػت اد مػف    ىن نن
ليؿ عمػػى زعم ػػـ الكػػاوب، اسسػػت  اـ لػػظ قػػكؿ الكػػالريف: صاوا كنػػا ترابػػا...، ك ن ػػا تػػد

كلتقكيػػة هػػوا الػػزعـ الكػػاوب جػػا ت هػػو  الجممػػة م ػػتممة عمػػى عػػدد مػػف المَّكػػداتأ 
لتظ ػػر صف مػػا اسػػتبعدك  مػػف بعػػث كجػػزا  هػػك لػػظ حػػد المحػػاؿ الػػوم س يكػػكف، كب ػػوا 

رارهـ عمى ر ػاهـ بػالك ر كرد صلقرانظ مدل عناد القكـ كجحدهـ كاث يصكر لنا النظـ ا
 اإليماف.

درة ب عػػؿ م ػػارع خػػاؿ مػػف التككيػػد لمناسػػبة السػػياؽ الػػكارد ليػػل، كقػػد تػػ تظ مصػػ
 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب كقكلػػػػػػل تعػػػػػػالى:
)سػػػػػكرة القصػػػػػػص( لػػػػػػإف جممػػػػػػة )س نبتغػػػػػػظ  ىق يف ىف يث  ىث نث

الجػػاهميف( تعميػػؿ لمحالػػة الكاقعػػة مػػف المػػَّمنيف مػػف المجانبػػة كالمتاركػػة كالمسػػالمة 
وا سػمعكا المغػػك صعر ػػكا عنػل...( كهػػوا مػػا  الم  كمػة ممػػا سػػبؽ مػف قكلػػل تعػػالى: )كاث

ق( بقكلػػػل: "كلمػػػا جػػػرت العػػػادة بػػػ ف م ػػػؿ هػػػوا يكسػػػر ٖٖٓنػػػص عميػػػل البقػػػاعظ )ت
الالغظ، كيرد الباغظ، ص اركا ل ـ الى قػب  حػال ـ، ردان عمػى  ػالل ـ، بقػكل ـ تعمػيالن 
لما م ى مف مقال ـ: }س نبتغظ{ صم س نكمؼ صن سنا صف نطمػب }الجػاهميف{ صم نريػد 

، كهك مػا صكػد  ابػف عا ػكر (ُ)ف صحكال ـ صك صقكال ـ، صك غير ولؾ مف خالل ـ" ي ان م
، كلعػػػؿ السػػػر لػػػظ مجي  ػػا عمػػػى صػػػيغة الم ػػػارع كػػػاف (ِ)ق( لػػظ ت سػػػير ُّّٗ)ت

لتصكير حاؿ المَّمنيف لظ اعرا  ـ عف الجاهميف، سستح ار ولؾ الم ػ د العجيػب 
لتكػكف تمػؾ الصػكرة  لظ رلض مسايرة ج ؿ الجاهميف صك استصاؼ بػبعض صكصػال ـأ

ما مة لممقتديف لظ كؿ زماف كمكافأ لكسر كؿ سغ كلرد كؿ باغ، كلعم ا صي ػا جػا ت 

                                         

 .ُّٕ/ُْ( نظـ الدرر: ُ)
 .ُْٔ/َِ( ينظر التحرير كالتنكير: ِ)
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خالية مف التككيد لػتمم  الػى صف  ػ ن ـ هػوا ممػا ينبغػظ صس ي ػؾ ليػل  ػاؾ صك يتػردد 
 ليل متردد، بؿ مجرد اإلخبار بل يك ظ إلظ ار عمة متاركة ص ات الجاهميف.

 ىنح.كىنها يفصىنح غري يىص (3)

معمكـ صف لمكاك بيف حركؼ العطؼ منزلة رليعة، او بتكخظ وكرها كحول ا بػيف الجمػؿ 
يحصػػؿ ك يػػر مػػف ال كا ػػد، كتظ ػػر كلػػرة مػػف النكػػات، كييعػػرؼ ل ػػؿي كػػالـ عمػػى كػػالـ، 
كمعمكـ صف مبنى باب ال صؿ كالكصؿ عمى تػرؾ الػكاك كوكرهػا، كهػوا البػاب كمػا يقػكؿ 

إًلحراز ال  يمة ليل صحده، اس كىمىؿ لسػا ر معػانظ  س يكمؿ(: "ُْٕعنل عبد القاهر )ت
 .(ُ)البالغة"

كالجممػػة التعميميػػة مػػػف خصا صػػ ا صن ػػػا تػػ تظ م صػػكلة عػػػف الكػػالـ المعمةػػػؿ 
لجمػػؿ كمػػاؿ قبم ػاأ لن ػػا امػػا مَّكِّػػدة لمكػػالـ السػػابؽ صك مبينػة لػػل، لب ػػوا يكػػكف بػػيف ا

مػا صف تكػكف كاقعػة كقػكع المػاتصاؿ يكجب ال صؿ بين  جػكاب مػف السػَّاؿ، لب ػوا ا، كاث
يكػػكف بػػيف الجمػػؿ  ػػبل كمػػاؿ استصػػاؿ، لكمػػا س يعطػػؼ الجػػكاب عمػػى السػػَّاؿأ لمػػا 
بين ما مف ركابػط ك ػدة اتصػاؿ، لػال تعطػؼ الجممػة التعميميػة عمػى مػا قبم ػاأ لكجػكد 

 الرابط المعنكم الوم يغنظ عف الرابط الم ظظ.
لػػظ القػػراف ل ػػك  ق( قكلػػل: "كغالػػب التعميػؿْٕٗكمػف هنػػا وكػػر الزرك ػظ )ت

 .(ِ)عمى تقدير جكاب سَّاؿ اقت تل الجممة الكلى، كهك سَّاؿ عف العمة"

 مم خم حم جم يل ىل مل خل لػػػانظر الػػػػى قكلػػػل تعػػػػالى:

 ىي مي  خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم
)سػػكرة لصػػمت( لقػػد ليصػػمت جممػػة )انػػل عمػػى كػػؿ  ػػظ  قػػدير( عػػف جممػػة )اف الػػوم 

                                         

 .ِِِ( دس ؿ اإلعجاز: ُ)
 .ُٗ/ّ( البرهاف لظ عمـك القراف: ِ)
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لمعنى اإلخبار، لبػيف الجممتػيف كمػاؿ اتصػاؿ  صحياها لمحظ المكتى( لن ا تعميؿ مَّكد
 يكجب ال صؿ بين ما.

 ىم مم خم حم يلجم ىل مل كانظػػر صي ػػا الػػى قكلػػل تعػػالى:
)سػػػكرة يكسػػػؼ(  تجػػػد جممػػػة )اف الػػػن س   ىه مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم

ب ػوا ا يػة  (ُ)لمارة بالسك ( تعميال لجممة )كما صبرئ ن سظ( كقد است ػ د البالغيػكف
 ػػبل كمػػاؿ استصػػاؿ حيػػث تكػػكف الجممػػة ال انيػػة جكابػػا عػػف لػػظ ال صػػؿ بػػيف الجمػػؿ ل

سَّاؿ اقت تل الجممة الكلى، كهوا يقت ظ ال صؿ بػيف الجممتػيف كمػا ي صػؿ مػا بػيف 
السَّاؿ كالجكابأ لكجكد الرابط المعنكم، كجعمكها مف باب الجكاب عػف سػبب خػاص، 

لقيػػؿ: اف ك نػػل قيػػؿ: هػػؿ الػػن س صمػػارة بالسػػك ف ق( قػػا ال: "ّٕٗلػػوكر الخطيػػب )ت
  (.ِ)"الن س لمارة بالسك ، كهوا ال رب يقت ظ ت كيد الحكـ

نمػػػا جػػػا  التعميػػػؿ مَّكػػػدا لػػػظ م ػػػؿ هػػػوا السػػػياؽ ليقػػػرر صف حقيقػػػة الػػػن س  كاث
ق(: "عمػؿ عػدـ التبر ػة ٖٖٓكطبيعت ا صف تككف كولؾ، صك عمى حػد قػكؿ البقػاعظ )ت

لهكيت ـ لعػؿ مػف ينكػر  مَّكدان لما لك ر الناس مف اإلنكار، صك لف اتباع ـ -بقكلل 
، (ّ): }اف الػػن س{ صم هػػوا النػػكع }لمػػارة{ صم  ػػديدة المر}بالسػػك {"-لعػػؿ المػػارة 

جػػا ت صػيغة المبالغػػة لػظ )صمػػارة( لمدسلػة عمػػى تمكػف هػػو  الصػ ة لػػظ الػػن س،  كمػا
 كمالزمت ا ل ا.

لػػى مػػا تصػػنعل ُْٕهػػوا كقػػد ص ػػار عبػػد القػػاهر )ت ق( الػػى تمػػؾ الخصيصػػة، كاث
" ًاوا جػا ٍت عمػى  )اٌف( اوا ـٍ صفة ًمػٍف  ػ ًف "افة جا ت لظ م ؿ هوا السياؽ قػا ال: "كاعمػ

ٍبػط الجممػًة بمػا قبمى ػا  نا  "ال اً " العاًط ًة م الن، كصٍف تي يػدى مػف رى هوا الكجًل، صىف تيٍغنظ غى

                                         

: ُّٕ( ينظر دس ؿ اإلعجاز: ُ)  .َُٖ/ِ، كينظر الطراز: ُّٕ، كينظر م تاح العمـك
 .َٕ-ٖٔ/ِ( اإلي اح مك البغية: ِ)
 .ُِٗ/َُ( نظـ الدرر: ّ)
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 ،(ُ)"صمران عجيبان. ل نتى تىرل الكالـى ب ا مسػت ن نا غيػر مسػت نؼ، كمقطكعنػا مكصػكسن معػان 
ل ػػك يقصػػد بالكصػػؿ هاهنػػا الكصػػؿ المعنػػكم الػػوم يسػػتغنى ليػػل عػػف الكصػػؿ الم ظػػظ 

 الوم يككف باستجالب حرؼ العطؼ )الكاك(.

ذج. (4)
َّ
 كىنها يؤك

التعميؿ تقرير لممعانظ كت بيػت لألخبػار كبيػاف لسػببية التكجي ػات كالحكػاـ، ككػؿ هػوا 
 تظ م ػتممة عمػى عػدد يستدعظ اسهتماـ بالجممة المعمِّمة، كمػف جممػة اسهتمػاـ صف تػ

مف المَّكدات، حتػى كلػك كانػت مقػررة  ابتػة، كمػا سػي تظ لػظ الخصيصػة ا تيػةأ لف 
التككيد يناسب التعميؿ، كتمؾ المناسبة تككف كا ػحة جػدا اوا كانػت الجممػة التعميميػة 
بم ابة جكاب لسَّاؿ ت ير  الجممة التظ قبم ا، لتػ تظ م ػتممة عمػى التككيػد استحسػانا 

ف لـ تكف الجممة التعميميػة بم ابػة الجػكاب، ككانػت تقريػرا لجممػة كما يَّكد ا لجكاب، كاث
تػ تظ م ػتممة عمػى التككيػد لمراعػاة صمػرو مػا يي  ػـ  -صي ػا-كالـ سابؽ، ل ظ الغالػب 

 مف السياؽ، كصك ر ما يككف التككيد بػ "اف".
كالتككيػػد: "تمكػػيف ال ػػظ  لػػظ الػػن س كتقكيػػة صمػػر ، كلا دتػػل ازالػػة ال ػػككؾ 

ما ، كالمَّكػػدات ك يػػرة، لمن ػػا: اٌف، كصٌف، كالجممػػة (ِ)طػػة ال ػػب ات عمػػا صنػػت بصػػدد "كاث
اسسػػمية، كسـ اسبتػػدا ، كالقسػػـ، كصحػػرؼ التنبيػػل، كنكنػػا التككيػػد ال قيمػػة كالخ ي ػػة، 
كالتكػػرار الم ظػػظ، كصمػػا ال ػػرطية الت صػػيمية، ك ػػمير ال صػػؿ، ككػػاف، كقػػد، كالسػػيف 

، كقػػد (ّ)سسػػتغراقية، كالبػػا  لػػظ خبػػر المن ػػظكسػػكؼ، كالحػػركؼ الزكا ػػد م ػػؿ )مػػف( ا
، اتجػػا ت الجممػػة التعميميػػة لػػظ الػػنظـ القرانػػظ م ػػتممة عمػػى ك يػػر مػػف هػػو  المَّكػػد

 كيظ ر هوا مف خالؿ ال كاهد التظ عرض ل ا البحث.

                                         

 .ِّٕ( دس ؿ اإلعجاز: ُ)
 .ْٗ/ِ( الطراز: ِ)
 ، كما بعدها.ُِٗ/ُ( ينظر عركس اللراح: ّ)
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كهوا ما يمكف صف ي سر لنػا سػر مجػظ  بعػض الجمػؿ مَّكػدة لػظ خطػاب مػف 
مػف  ملسو هيلع هللا ىلص لرسػكلل هلالج لجنكار، كخطاب اهلل س يمكف تقدير ال ؾ لظ حقل ل ال عف اإل 

لقػػد )سػػكرة النمػػؿ(   مي خي حي  جي يه مهىه جه ين قكلػػل تعػػالى: م ػػؿ
جػػا  التككيػػد مراعػػاة لحػػػاؿ الكػػالـ ن سػػلأ لف الجممػػة سػػػيقت مسػػاؽ التعميػػؿ الػػػوم 

 يستمـز التككيد.
كهػػػوا الػػػوم وكرتػػػل لػػػظ ا يػػػة خػػػالؼ لمػػػا وهػػػب اليػػػل العالمػػػة ابػػػف عا ػػػكر 

 ( لظ ا ية لمجرد اسهتماـ كس ت يػد تككيػدا، او يقػكؿ:ق( مف صف معنى )افٌ ُّّٗ)ت
بالتككػػؿ عمػػى المةػػل  رمجػػظ  التعميػػؿ لألمػػ ،انػػؾ عمػػى الحػػؽ المبػػيف :ةمػػكجػػا ت جم"

 لميػكٍ اس صف يكػكف حي  ؿً ـ العػدٍ كىػل عمػى الحى ميػلػال يترقػب مػف تككُّ  ؽ،ا عارا ب نل عمى الحػ
( اوا جا ت لظ م لػال  ،ال ػا  ىالتعميؿ صف تككف بمعنػاـ قلظ ت ييد  كن عل. ك  ف )ًافة

 .(ُ)"هتماـالكلكن ا ل ،ت يد ت كيدا
نعػػـ، اٌف )اٌف( تقػػكـ مقػػاـ ال ػػا  لػػظ الػػربط بػػيف الجممتػػيف، لكػػف الػػربط ب ػػا ي يػػد 
معنػػى س يحصػػؿ اوا قامػػت ال ػػا  مقام ػػا، ل ػػظ تغنػػظ غنػػا  ال ػػا  لػػظ الػػربط، كتزيػػد 

ق( لػظ دس مػل ُْٕالجرجػانظ )تعمي ا لػظ صمػكر صخػرل، كهػوا مػا صكػد  عبػد القػاهر 
 ق(: )مف بحر الخ يؼ(ُٖٔعندما عرض لبيت ب ار )ت

 (ِ)بكرا صاحبظ قبؿ ال جير    اف واؾ النجاح لظ التبكير
: لػك قمػتى يػا صبػا معػاو مكػاف "اف واؾ النجػاح لػظ التبكيػر،  ل كرد قا ال: "قػاؿ لػل خمػؼه

: ًانمػػا بنيتي ػػا صعرابيػػة كح ػػية،  بكػػرا لالنجػػاح لػػظ التبكيػػر، كػػاف صحسػػف. لقػػاؿ ب ػػاره
: "بكػػرا  : اف واؾ النجػػاح لػػظ التبكيػػر، كمػػا يقػػكؿ العػػراب البػػدكيكف، كلػػك قمػػتي لقمػػتي
لالنجػػاح، كػػاف هػػوا مػػف كػػالـ المكلػػديف، كس ي ػػبل واؾ الكػػالـ، كس يػػدخؿ لػػظ معنػػى 

                                         

 .ّّ/َِلتحرير كالتنكير: ( اُ)
 .َِّ/ّ( ديكاف ب ار: ِ)
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القصػيدة. قػاؿ: لقػاـ خمػػؼ لقٌبػؿ بػيف عينيػػل"، ل ػؿ كػاف هػوا القػػكؿ مػف خمػؼ كالنقػػد 
 .(ُ)اس لمطؼ المعنى لظ ولؾ كخ ا لف"عمى ب ار، 

ل وا كا   جدا لػظ ج ػة المغػايرة بػيف الػربط بال ػا  كالػربط بػػ )اٌف(، لمػيس همػا 
ف قامت احداهما مقاـ الخرل لظ الربط بيف الجمػؿ، لػػ )اٌف( ت يػد مػك الػربط  سكا ، كاث

كمػا سػبؽ  التككيد كالتقرير الوم صكجبل اسهتماـ، كتجعؿ الكالـ م صكس مكصكس معػا،
 وكر .
 كىنها يعهىيح يمزرج. (5)

كمف خصا ص الجممة التعميمية صف م مكن ا مف الحقػا ؽ ال ابتػة كالمعػانظ الراسػخة 
التظ ينبغظ صس ينازع لي ا، كالتعميؿ ب ػا كاسػك كحكػـ عػاـ، لػيس مقيػدا بخصػكص مػا 

لػال  تقدم ا لقط، بؿ هظ معمكمة مقررة لظ كؿ الحكاؿ، ولػؾ لن ػا كالبرهػاف كالػدليؿ،
بػػد مػػف صف تكػػكف حقيقػػة  ابتػػة الم ػػمكف مػػف قبػػؿي لػػدل المتمقػػظ، حتػػى يصػػ  ب ػػا 
التعميػؿ، كيػػتـ ب ػػا اسحتجػاج، كلػػولؾ لػػإف الغػرض مػػف اإلخبػػار بالجممػة التعميميػػة لػػظ 
النظـ القرانظ س يككف صبدا مف باب ال ا دةأ لف الصؿ صف تككف ال ا دة حاصمة قبػؿ 

ال ا ػػػدة، بجانػػػب صغػػػراض صخػػػرل تػػػ تظ مػػػف بػػػاب اإلخبػػػار، بػػػؿ يكػػػكف مػػػف بػػػاب سـز 
 لظ المبحث ال انظ. -بإوف اهلل تعالى –مستتبعات التراكيب كما سي تظ ت صيمل 

 ق( لػظ ت سػير  عنػد تكجيػلْٕٓكهو  الخصيصػة نػص عمي ػا صبػك حيػاف )ت

 حنخن جن مم خم حم جم هل ال ت  كالكسر لظ همزة )اف( لظ قكلل تعالى:

كقرص الجم ػكر ًانةػلي: بكسػر ال مػزة، ال: "سكرة البقرة( قا )   ٰه مه جه هن من
كقرص نكلؿ بف صبظ عقرب: صنػل ب ػت  ال مػزة، ككج يػل صىٌنػل لىػتى ى عمػى التعميػؿ، التقػدير: 
لنل، لالم تكحة مك ما بعػدها ل ػمةأ او هػظ لػظ تقػًدير م ػرد  ابػت كاقػك م ػركغ مػف 

                                         

 .ِّٕ، ِِٕ( دس ؿ اإلعجاز: ُ)
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صخرجػػت مخػػرج  ل ػػظ جممػػة  ابتػػة تامػػة بكتػػل س يمكػػف ليػػل نػػزاع منػػازع، كصمػػا الكسػػر 
 .(ُ)اإلخبار المستقؿ ال ابت كمك ولؾ لم ا ربط معنكم بما قبم ا"

ق( عندما عرض لت سػير قػكؿ اهلل ُّّٗككولؾ صي ا وكرها ابف عا كر )ت
 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ  تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 
)سكرة لقماف( قػا ال  خص حص مس خس حس مخجس جخ  مح جح مج حج مث

نمػا لػـ  نجعم ػا تعًمػيال لف مقػاـ تعمػيـ لقمػاف ابنػل عف جممة )اف اهلل لطيؼ خبيػر( "كاث
يقت ػظ صف اسبػف جاهػؿ ب ػو  الحقػا ؽ، ك ػػرط التةعميػؿ صف يكػكف مسػمما معمكمػا قبػػؿ 

 .(ِ)العمـ بالمعىمةًؿ ليص  اسستدسؿ بل"
كل وا لإف كؿ جممة صلادت حكما جديدا س يعممل المخاطب مػف قبػؿي، لػال تقػك 

الجممػة جػا ت تعمػيال، كقػد صلػادت معنػى جديػدا لػـ مكقك التعميؿ، كما جػا  ظػاهر  صف 
لكػكف  -ليمػا صحسػب -يكف معركلا مف قبػؿ، ليكػكف المػر لي ػا عمػى سػبيؿ التنزيػؿ 

م ػػمكف الجممػػة لػػظ غايػػة الظ ػػكر ك ػػدة الك ػػكح، ممػػا تقػػر بػػل ال طػػر السػػميمة 
كالن ػػكس الزكيػػة عنػػد اإلعػػالـ بػػل، ليك ػػظ مجػػرد اإلخبػػار بػػل ليحصػػؿ اإلوعػػاف، كولػػؾ 

  زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل كقكلػػل تعػػػالى:
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي

مة )هك صقسػط عنػد )سكرة الحزاب( لإف جم مث  هت مت خت حت هبجت
اهلل( تعميؿ لألمر لظ قكلل تعالى: )ادعكهـ  با  ـ( كمعمكـ صف هو  الجممة قػد صلػادت 
حكمػػا جديػػدا لػػـ يكػػف مػػف قبػػؿ، لػػالغرض مػػف الخبػػر هػػك ال ا ػػدة، كلكػػف لمػػا كػػاف هػػوا 
الحكـ مما يتناغـ مك ال طر السميمةأ لف القسط ليل صك   كالعػدؿ ليػل صبػيف، صػار 

ق(: ِٖٗصبػػك السػػعكد )ت ال ابتػػة كالمػػكر المقػػررة،  كلػػوا يقػػكؿ لػػظ حكػػـ الحقػػا ؽ

                                         

 .ِٗٔ/ُ( البحر المحيط: ُ)
 .ُْٔ/ُِ( نظـ الدرر: ِ)
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ػميري لمصػدًر ادعيػكا كمػا لػظ قكًلػل " كقكليل تعالى }هيػكى صىٍقسىػطي ًعنػدى اهلل{ تعميػؿه لػل، كال ة
تعػػالى: اعػػدلكا هيػػكى صىٍقػػرىبي لمتقػػكل، كصقسػػطي صلعػػؿي قيصػػد بػػل الزيػػادةى مطمقػػان مػػف القسػػًط 

كػػػـً اهلل تعػػػالى بمعنػػػى العػػػدًؿ صم الػػػدُّعا    ػػػدًؽ لػػػظ حي بػػػاً  ـ بػػػال ه لػػػظ العػػػدًؿ كالصِّ
، كب وا نككف قد انت ينا مف وكػر خصػا ص الجممػة التعميميػة السػياقية صك (ُ)كق اً ل"

الواتيػػة عمػػى حسػػب اسػػػتقرا  الػػنظـ القرانػػظ، كيبقػػى لػػػظ المبحػػث ال ػػانظ وكػػر صهػػػـ 
 الغراض البالغية لمجممة التعميمية.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 .ُٗ/ٕ( ار اد العقؿ السميـ: ُ)
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 ث انثاني: أغزاض اجلًهح انرعهيهيح.املثح
تعػػددت صغػػراض الجممػػة التعميميػػة الػػكاردة لػػظ الػػنظـ القرانػػظ الكػػريـ تبعػػا لتعػػدد 
السياقات كالمقامات التظ كردت لي ػا الجممػة التعميميػةأ لف التعميػؿ كرد عقػب صكامػر 

كر منكعػػة، كنػػكا  متعػػددة، كصخبػػار مختم ػػة، كتكجي ػػات ك يػػرةأ جػػا  ت بيتػػا لتمػػؾ المػػ
سػػػراعا الػػػى العمػػػؿ بمقت ػػػاها،  كم ػػػا، كت كيػػػدا عمي ػػػا، كح ػػػا عمػػػى اسلتػػػزاـ ب ػػػا، كاث
كلغراض ك يرة جدا، س يمكننظ بدايػة صف صدعػظ اإلحاطػة ب ػا كم ػا لػظ الػنظـ القرانػظ 

عمػى ك يػر من ػا مسػتنبطا تمػؾ الغػراض مػف  -ليمػا صحسػب –الكريـ، كلكننػظ كق ػت 
لكػالـ التػظ كردت لي ػا، مست نسػا لػظ ولػؾ كمػل خالؿ تتبك السياقات كاختالؼ صحكاؿ ا

ب قكاؿ صهؿ العمـ ممف عر كا لتمؾ ا يات بالت سير كالت كيؿ، كليما يمػظ عػرض لهػـ 
 تمؾ الغراض:

 انرأكيذ وانرمزيز. -1

هػػوا غػػرض عػػاـ لكػػؿ التعمػػيالت الػػكاردة لػػظ القػػراف الكػػريـ، ليػػ تظ التعميػػؿ ليَّكػػد 
ٍبًقػػى لمػػن س صم ت ػػكؼ صك لػػرط تطمػػك، كيزيػػؿ حقيقػة الحكػػـ كيقػػرر كاقػػك المػػر، لػػال يي 

من ا كػؿ لػبس صك اعتػراض، كيػدلك عن ػا كػؿ  ػب ة صك كهػـ، ليػ تظ التعميػؿ مصػاحبا 
لمحكػػـ صك التكجيػػل حتػػى كلػػك كػػاف الحكػػـ صك التكجيػػل صصػػال عامػػا س يختمػػؼ ليػػلأ لف 
ة الن ػػكس تػػ نس بالحكػػاـ المعممػػةأ ليػػ تظ التعميػػؿ ليقػػرر حقيقػػة الحكػػـ، كيبػػيف عمػػ

التكجيل، ليككف بم ابة البرهاف المصاحب لمق ية، كالدليؿ المقترف بالػدعكلأ ليػدلك 
 المخاطب الى القبكؿ كاسطم ناف، كس يجد المتمقظ صمامل اس اإلقرار كاإلوعاف.

ق( او يقػػكؿ: "التعميػؿ: بػ ف يػوكر ال ػظ  معمةػػال ْٕٗكهػوا مػا قػرر  الزرك ػظ )ت
ف: صحػدهما: صف العمػػة المنصكصػة قا ػػية بعمػػكـ لإنػل صبمػػ  مػف وكػػر  بػال عمػػة لػػكج ي

 .(ُ)المعمكؿ...، ال انظ: صف الن كس تنبعث الى الحكاـ المعممة بخالؼ غيرها"

                                         

 .ُٗ/ّ( البرهاف لظ عمـك القراف: ُ)
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 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضكمػػػػف ولػػػػؾ قكلػػػػل تعػػػػالى: 
 خل حل  جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف  حف
)سكرة البقرة( لجممة )انل لكـ عػدك مبػيف(   حن جن مم خم حم جم هل مل

الػػوم سػػبق ا لػػظ قكلػػل تعػػالى: )كس تتبعػػكا خطػػكات ال ػػيطاف( جممػػة تعميميػػة لمن ػػظ 
كجممػة )انمػا يػ مركـ...( تعميػؿ لاخبػار لػظ قكلػل تعػالى: )انػل لكػـ عػدك مبػيف( ل ػو  

ق( ٖٖٓ)ت الجممة الخيرة معمِّمة لما قبم ا معمةمة بمػا بعػدها، كهػوا مػا وكػر  البقػاعظ
عمػػى صبػػيكـ كمكػػر  بػػل كسػػَّالل   ػػـ عمػػؿ ولػػؾ بقكلػػل: }انػػل لكػػـ عػػدك{ بتكبػػر بقكلػػل: "

اإلنظػار إل ػػاللكـ }مبػػيف{ صم ظػػاهر العػداكة لػػال تتبعػػكا العػػدك لػظ منابػػوة الػػكلظ.  ػػـ 
عمؿ ابانة عداكتل كالن ظ عف اتباعل بقكلل: }انما{ لحصر لينت ظ عنػل المػر ب ػظ  

 .  (ُ)ليل ر د..."
سػػاف، كلػػوا لجػػا  التعميػػؿ ليقػػرر حقيقػػة ال ػػيطاف كيَّكػػد عداكتػػل لانسػػاف، كػػؿ ان

جا  الندا  لظ صكؿ ا ية عامػا لمنػاس كػؿ النػاس، كعػداكة ال ػيطاف لانسػاف حقيقػة 
مقػررة لػظ كػػؿ ال ػرا ك، كمركػكزة لػػظ جميػك الطبػػا ك، لجػا  بتمػؾ الحقيقػػة تعمػيال بعػػد 
الن ػػػظ لمزيػػػد مػػػف التقريػػػر كالت كيػػػد، كمسػػػارعة الػػػى اجتنػػػاب المن ػػػظ عنػػػل كالعمػػػؿ 

 بمقت ى ولؾ.
انما ي مركـ...( بيانا كتعميال لاخبار لػظ قكلػل تعػالى: انػل لكػـ كما جا ت جممة )

حقيقت ػاأ تحري ػا عمػى يؿأ لتقرير معنػى العػداكة كت كيػد عدك مبيف، ل ظ تعميؿ لمتعم
عػػػدـ متابعػػػة خطػػػكات ال ػػػيطاف، كلػػػوا جػػػا ت هػػػو  الجممػػػة ب سػػػمكب الحصػػػر )انمػػػا 

 حة  رعا كعقال.ي مركـ( لبياف صف كساكسل س تخرج عف تمؾ المكر المستقب
ق( الى صف كسر همزة )اف( لظ قكلل تعالى: )انػل لكػـ ُٔٔكقد وهب العكبرم )ت

عػػػدك مبػػػيف( صبمػػػ  مػػػف لتح ػػػاأ لف المعنػػػى عمػػػى كسػػػر همػػػزة )اف( اإلعػػػالـ بحػػػاؿ 

                                         

 .ُّٗ/ِ( نظـ الدرر: ُ)
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ال ػػيطاف، كصمػػا مػػك لػػت  ال مػػزة لػػالمعنى عمػػى التعميػػؿ، كالتقػػدير: س تتبعػػكا خطػػكات 
ف لـ يكف عدكا لناال يطاف لنل لكـ عدك مبيف، كات  .  (ُ)باعل ممنكع كاث

كلظ كالمل نظر مف حيث اف معنى التعميػؿ مكجػكد مػك كسػر همػزة )اف( كمػا هػك 
مكجػػكد مػػك لتح ػػا، كلػػوا قػػرر النحػػاة صف مػػف المكا ػػك التػػظ يجػػكز لي ػػا كسػػر همػػزة 

، غيػػػر صف التعميػػػؿ مػػػك لػػػت  ال مػػػزة يكػػػكف (ِ))اف( كلتح ػػػا اوا كقعػػػت مكقػػػك التعميػػػؿ
ف الجممػػة حين ػػو لػػػظ ت كيػػؿ م ػػرد بتقػػػدير سـ العمػػة قبم ػػا، كالمعنػػػى: كس بػػالم ردأ ل 

تتبعكا خطكات ال يطاف لعداكتل لكـ، لالجممة مَّكلة بمصدر لػظ محػؿ جػر، كصمػا مػك 
كسر همزة )اف( ليككف التعميؿ بالجممةأ لف الجممة حين و مسػت ن ة س محػؿ ل ػا مػف 

: مػػا سػػبب الن ػػظ عػػف اتبػػاع خطػػكات اإلعػػراب تعمػػيال لمن ػػظ صي ػػا، ككػػ ف سػػا ال سػػ ؿ
ال يطافف لكاف الجكاب: انل لكـ عدك مبيف، كيبقى ال رؽ لقط لظ المعنػى بػيف )اف، 
كصف( صف التعميؿ مك )صف( م تكحة ال مزة تعميؿ بما هك لظ حكـ الم رد، كالكػالـ مع ػا 

تعميػؿ متعمؽ بما قبم ا سيؽ لمتعميؿ لقط، كصما التعميؿ مك )اف( مكسػكرة ال مػزة ل ػك 
بالجممػػة، ل ػػظ مسػػتقمة لػػظ اإلخبػػار عػػف سػػابقت ا، ت يػػد معنػػى مسػػتقال ا ػػالة الػػى 

 معنى التعميؿ.
 انرثثيد وانرأييذ. -2

مػػف المعػػانظ التػػظ جػػا ت ل ػػا الجممػػة التعميميػػة لػػظ الػػنظـ القرانػػظ الكػػريـ معنػػى 
كتػكجي  ـ لػػظ  -عمػي ـ السػالـ–)الت بيػت كالت ييػد( كولػؾ لػظ سػياؽ خطػػاب النبيػا  

، ليجػػظ  التعميػػؿ عقػػب هػػو  الخطابػػات كتمػػؾ التكجي ػػات هلالج لجة الػػدعكة الػػى اهلل طريقػػ
ليربط عمى قمكب ـ كي بت صل دت ـأ ككػوا كػؿ مػف اتبػك سػبيم ـ لػظ تبميػ  دعػكة الحػؽ 
الى الخمؽأ لف مف يبا ر تمكـ الم مة العظيمة س بد صف ينالل ك ير مػف اسبػتال اتأ 

 م ؿ هو  السياقات ت بيتا كت ييدا. لت تظ التعميالت عقب تمؾ التكجي ات لظ
                                         

 .ُّٗ/ُ( ينظر التبياف لظ اعراب القراف: ُ)
 .ُُْ/ُ، كحا ية الصباف: َّٓ/ُ، ك رح التصري : ِّٗ/ُنظر صك   المسالؾ: ( يِ)
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)سكرة طل( لقد جا ت  نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّكمف ولؾ قكلل تعالى: 
 ات بيتػ : )س تخػؼ( كهػوا التعميػؿ جػا جممة )انؾ صنت العمػى( تعمػيال لمن ػظ لػظ قكلػل

سػػيدنا مكسػػى عميػػل السػػالـ، ككعػػدا لػػل بالنصػػر كالغمبػػة كالت ييػػدأ واؾ لف المكقػػؼ ل
يِّػػؿ لمكسػػى عصػػيب حػػيف اجتمػػك  عميػػل  -سػػحرة لرعػػكف لػػ لقكا حبػػال ـ كعصػػي ـ، كخي

سػػاعت و صن ػػا حيػػات تسػػعىأ لف السػػحرة "صكؿ مػػا اختط ػػكا بسػػحرهـ بصػػر  -السػػالـ
مكسى كبصر لرعكف،  ـ صبصار الناس بعد،  ـ صلقػى كػٌؿ رجػؿ مػن ـ مػا لػظ يػد  مػف 

بع ػػ ا  العصػػظ كالحبػػاؿ، لػػإوا هػػظ حيػػات ك م ػػاؿ الحبػػاؿ، قػػد مػػألت الػػكادم يركػػب
 .(ُ)بع ا"
لمكسػى عميػػل السػػالـ، لجػػا ت  هلالج لجلاقت ػى ولػػؾ كمػػل ت ييػدا كت بيتػػا مػػف اهلل    

 جممة )انؾ صنت العمى( تعميال كت بيتا، مَّكدة بعدة مَّكدات لتناسب تمؾ الحاؿ.
ق( قا ال: "ًانةؾى صىٍنتى اٍلىٍعمى، تعميؿ ٖٓٔكهو  المَّكدات لٌصم ا البي اكم )ت   

ل مَّكػدان باسسػت ناؼ، كحػرؼ التحقيػؽ، كتكريػر ال ػمير، كتعريػؼ لمن ظ كتقرير لغمبت
 .(ِ)الخبر، كل ظ العمك الداؿ عمى الغمبة الظاهرة، كصيغة الت  يؿ"

لالت كيد باسست ناؼ مػف بػاب التككيػد المعنػكم، كحػرؼ التحقيػؽ يقصػد بػل )اف(، 
ب لػظ كتكرير ال مير يقصد بل تكرير  مير ال صػؿ )صنػت( لمجي ػل بعػد كػاؼ الخطػا

)انػػؾ(، كتعريػػؼ الخبػػر بػػاللؼ كالػػالـ لػػظ )العمػػى(، كل ػػظ )العمػػك( يقصػػد بػػل مػػادة 
الكممة التظ ت يد الغمبة الظاهرة، كصيغة الت  يؿ لظ )العمى( كهظ عمى باب ػا، مػف 
حيػػث زعػػـ لرعػػكف كجنػػد  صف سػػيككف ل ػػـ الغمبػػة كالعمػػك، لجػػا ت صػػيغة الت  ػػيؿ 

 ناف كالت بيت.مناسبة ل وا الزعـأ زيادة لظ اسطم 
 مي خي حي  جي يه مهىه جه ينكمػػػػف ولػػػػؾ صي ػػػػا قكلػػػػل تعػػػػالى: 

لػػإف قكلػػل: )انػػؾ عمػػى الحػػؽ المبػػيف( تعميػػؿ لممداكمػػة عمػػى المػػر لػػظ  )سػػكرة النمػػؿ(
                                         

 .ّّٔ/ُٖ( جامك البياف: ُ)
 .ِّ/ْ( صنكار التنزيؿ: ِ)
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ق( : "صمػػر  بالتككػػؿ ّٖٓقكلػػل تعػػالى: )لتككػػؿ عمػػى اهلل( كلػػولؾ يقػػكؿ الزمخ ػػرم )ت
نػػل عمػى الحػؽ البمػ  الػػوم س عمػى اهلل كقمػة المبػاسة ب عػػدا  الػديف، كعمػؿ التككػؿ ب 

يتعمػػؽ بػػل ال ػػػٌؾ كالظػػٌف. كليػػل بيػػػاف صٌف صػػاحب الحػػؽ حقيػػػؽ بػػالك كؽ بصػػػنك اهلل 
 .(ُ)كبنصرتل، كصف م مل س يخوؿ"

 ملسو هيلع هللا ىلصلػػالغرض القػػا ـ مػػف كرا  جممػػة التعميػػؿ هػػك الت بيػػت كالت ييػػد لرسػػكؿ اهلل 
معتمػػدا حتػػى س يحزنػػل تكػػويب مػػف كػػوب، كس ي ػػؽ عميػػل خػػالؼ مػػف خػػالؼأ ليم ػػظ 

عمػػى اهلل متػػككال عميػػل لػػظ تبميػػ  الػػدعكة كمػػا صمػػر  ربػػل، كهػػوا الغػػرض كرد ك يػػرا لػػظ 
غير مك ك مف النظـ القرانظ لظ سياؽ خطاب الرسؿ كالنبيا  عمػي ـ السػالـ، كمػف 

 .(ِ)ن   ن ج ـ لظ تبمي  دعكة الحؽ الى الخمؽ
 انركزيى وانرشزيف. -3

 ملسو هيلع هللا ىلصتػظ كج ػت الػى رسػكؿ اهلل جا  هوا الغرض لظ سياؽ تعميؿ التكجي ػات ال
ت ري ا لل كتكريما، كتبيانا سرت اع منزلتل كعمك قدر ، ككػولؾ لػظ سػياؽ اإلخبػار عػف 
نمػا جػا  التعميػؿ لػظ م ػؿ هػوا السػياؽ  صحكاؿ تكريـ الرسؿ كالنبيا  عمي ـ السػالـ، كاث

 لبياف مزيد العناية بمقاـ النبكة كالرسالة.
  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم كمػػف ولػػػؾ قكلػػل تعػػػالى:

)سػػػػكرة التكبػػػػة( لجممػػػػة )اف صػػػػالتؾ  هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي
ق( هػػظ: "بيػػافه لممعنػػى لػػظ صمػػر النبػػظ ُْٕسػػكف ل ػػـ( يقػػكؿ عن ػػا عبػػد القػػاهر )ت

 .(ّ)بالصالة، صم بالدعا  ل ـ" ملسو هيلع هللا ىلصصمى 

                                         

 .ّّٖ/ّ( الك اؼ: ُ)
، كسػكرة القيامػة ٓٔ، كسػكرة يػكنس ايػة: ُِٖ( مف ولؾ غير مػا وكػر: سػكرة العػراؼ ايػة: ِ)

 .ُٕاية: 
 .ِّّ( دس ؿ اإلعجاز: ّ)
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ك ػػرؼ منزلتػػل  ملسو هيلع هللا ىلصكهػػوا البيػػاف كواؾ التعميػػؿ يبػػيف لنػػا ل ػػؿ رسػػكؿ اهلل    
مسػػتجاب، ل ػػك سػػبب لػػظ حصػػكؿ  ملسو هيلع هللا ىلص  كتكػػريـ المػػكلى عػػز كجػػؿ لػػلأ لف دعػػا 

الطم نينة ل ـ كالرحمة ب ـ، لتسكف ن كس ـ كتطم ف قمػكب ـ، كالصػالة هاهنػا بمعنػى 
، كتعدية ال عؿ بػ )عمى( لظ قكلل: كصػؿ عمػي ـ، يػدؿ عمػى صف تمػؾ الصػالة (ُ)الدعا 

، كلػػظ اإلخبػػار عػػف الػػدعا  ب نػػل سػػكف، (ِ)ت ػػيض عمػػي ـ بػػالخيرات كتعم ػػـ بالبركػػات
عالقتػػل المسػػببية، حيػػث وكػػر  (ّ)الحقيقػػة سػػبب لػػظ السػػكف، مجػػاز مرسػػؿ كهػػك لػػظ

بحصػػكؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالمسػػبب كصراد السػػببأ مبالغػػة لػػظ معنػػى الت ػػريؼ كالتكػػريـ لمنبػػظ 
 السكف بمجرد الدعا  كاسستغ ار.
 حم جم هل  مل خل حل جلكمف ولؾ صي ا قكلل تعالى: 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم
 مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم

 سكرة الصالات() يي ىي
ل ػػػظ ا يػػػات الكريمػػػات جػػػا ت جممػػػة )انػػػا كػػػولؾ نجػػػزم المحسػػػنيف( تعمػػػيال لمػػػا 
سبق ا، كجا ت جممة )انػل مػف عبادنػا المػَّمنيف( تعمػيال لمتعميػؿ، كهػوا مػا وكػر  صهػؿ 

-عميػل السػالـ  -( او يقكؿ: "عمػؿ مجػازاة نػكح ّٖٓالت سير، كمن ـ الزمخ رم )ت
مف تبقية وكر ، كتسميـ العالميف عميل الى اخر الػدهر ب نػل كػاف  بتمؾ التكرمة السنية

محسنا،  ـ عمؿ ككنل محسنا ب نل كاف عبدا مَّمنا، ليريؾ جاللػة محػؿ اإليمػاف، كصنػل 
.  كهػك (ْ)القصارل مف صػ ات المػدح كالتعظػيـ، كيرغبػؾ لػظ تحصػيمل كاسزديػاد منػل"

كىوًلؾى نىٍجًزم اٍلميٍحًسػًنيفى تعميػؿ لمػا ق( حيف قاؿ: "ًانةا ٖٓٔصي ا ما وكر  البي اكم )ت
                                         

 .ِْٔ/ّ، كينظر معانظ القراف لمنحاس: ِٓٓظر ت كيؿ م كؿ القراف: ( ينُ)
 .ّّْٓ/ٕ( ينظر زهرة الت اسير: ِ)
 .ِّ/ُُ( ينظر التحرير كالتنكير: ّ)
 .ْٖ/ْ( الك اؼ: ْ)
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ليًعؿ بنكح مف التكرمة ب نل مجازاة لػل عمػى احسػانل، ًانةػلي ًمػٍف ًعباًدنىػا اٍلميػًٍَّمًنيفى تعميػؿ 
 .(ُ)إًلحسانل باإًليماف اظ اران لجاللة قدر  كصصالة صمر "

معنػى كعميل لإف قكلل تعػالى: )انػا كػولؾ نجػزم المحسػنيف( جممػة تعميميػة صلػادت 
 هلالج لجالت ريؼ كالتكريـ لمف هـ لظ مقػاـ اإلحسػافأ لن ػا دلػت عمػى صف مػا منحػل اهلل 

مػف ل ػؿ ككرامػة كاسػتجابة دعػا  كػاف مجػازاة لػل عمػى  -عميل السػالـ-لسيدنا نكح 
احسانل، كلظ هوا ترغيب لظ تمؾ الص ة كحػث عمػى تحصػيم ا، كمػا صف قكلػل تعػالى: 

يؿ، ي يػد معنػى التكػريـ كالت ػريؼ لمػف هػـ لػظ )انل مف عبادنا المَّمنيف( تعميؿ لمتعم
مقاـ اإليمافأ لنل السػبب لػظ تحصػيؿ اإلحسػاف، لمػف يبمػ  العبػد درجػة اإلحسػاف اس 
بتحصػػيمل صكس درجػػة اإليمػػاف، كلػػظ هػػوا تنكيػػل ب ػػ ف اإليمػػاف كترغيػػب لػػظ تحصػػيمل 

 كاسزدياد منل حتى يترقى العبد بعد  الى درجة اإلحساف.
بك ػرة لػظ الػنظـ القرانػظ الكػريـ لػظ سػياؽ الحػديث عػف تكػريـ كهوا الغػرض قػا ـ 

لرسػؿ كالنبيػا ، كعبػاد  الصػالحيف، لنجػد الجممػة التعميميػة تػ تظ ا - عز كجؿ -اهلل 
 .(ِ) عقب اإلخبار عف كريـ صحكال ـ كص ات ـ لتبيف لنا عمة تمؾ الص ات كالحكاؿ

 انرىتيخ وانرحمري. -4

لقرانػظ الكػريـ تحمػؿ معنػى التػكبيأ كالتحقيػر جا ت الجممػة التعميميػة لػظ الػنظـ ا
لػػػظ سػػػياؽ وـ الكبػػػر كالمتكبػػػريف، كالنعػػػظ عمػػػى الكػػػالريف المعانػػػديف، جػػػا ت تعمػػػؿ 
الخطابػػات التػػظ كٌج ػػت الػػي ـ، كالخبػػار التػػظ تحػػد ت عػػن ـأ لتَّكػػد قػػب  صػػ ات ـ، 

 كب اعة صحكال ـ، كوـ صلعال ـ، كسك  مصا رهـأ عبرة كعظة لكؿ معتبر كمتعظ.
با ػػل السػػجكد  دـ كمػػف  عميػػل -ولػػؾ مػػا حكػػا  القػػراف الكػػريـ عػػف تكبػػر ابمػػيس كاث

 مي خي حي جي يه  ، لكاف مف ولؾ قكلػل تعػالىهلالج لجامت اس لمر ربل  -السالـ

                                         

 .ُّ/ٓ( صنكار التنزيؿ: ُ)
 .ْٔ، ْْ، َّ، ُٕ، سكرة ص ايات: ٖٕ( مف  كاهد ولؾ غير ما وكر: سكرة الح  اية: ِ)
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)سػكرة العػراؼ( لجممػة )لمػا يكػػكف  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي
 لؾ صف تتكبر لي ػا( تعميػؿ لألمػر قبم ػا لػظ قكلػل: )لػاهبط( لف ال ػا  لمت ريػك، كجممػة
)انؾ مف الصاغريف( تعميػؿ لألمػر لػظ قكلػل: )لػاخرج( كهػظ دالػة عمػى معنػى الحقػارة 
عػادة المػر بػالخركج بعػد المػر  كالصغار الوم غ ؿ عنل بسػبب اسسػتكبار كاإلبػا ، كاث
بال بكط ليل ت كيد لمعنى التحقير كاإلهانةأ لف ابميس بتكبر  صار غير مَّهؿ لمكػاف 

 ر لل بالخركج بعد المر لل بال بكط.الت ريؼ كالتكريـ، ل عاد الم
ق( او يقػػكؿ: "كقكلػػل: لمػػا يكػػكف لػػؾ صف ُّّٗصكػػد  ابػػف عا ػػكر )تكهػػوا مػػا 

تتكبػػر لي ػػا ال ػػا  لمسػػببية كالت ريػػكأ تعمػػيال لألمػػر بػػال بكط... انػػؾ مػػف الصػػاغريف، 
يجكز صف تككف مست ن ة است نالا بيانَياأ اوا كاف المراد مف الخبر اإلخبار عػف تكػكيف 
ي مػا حػٌؿ، ل صػم ا عػف التػظ قبم ػا  الصغار ليل بجعؿ اهلل تعػالى ايػا  صػاغرا حقيػرا حى

اوا كػاف المػراد مػف الخبػر اظ ػار لالست ناؼ، كيجكز صف تككف كاقعػة مكقػك التعميػؿ...
 .(ُ)"ما ليل مف الصغار كالحقارة التظ غ ؿ عن ا، لوهبت بل الغ مة عن ا الى التكبر

 جت هب مبة معنى التكبيأ كالتحقير قكلػل تعػالى: كمف الادة الجممة التعميمي
 مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج  حج مث هت مت خت حت
)سػػكرة التكبػػة( جػػا ت هػػو  ا يػػة الكريمػػة لػػظ  ػػمف عػػدة تكجي ػػات  خص  حص

لتحديػد كي يػة معاممتػل المنػالقيف، كمػف تمػؾ التكجي ػات صنػل  ملسو هيلع هللا ىلصكيج ت الى النبظ 
صف ي ػ د دلػف صحػدهـ عف صف يصمظ عمى صحػد مػف المنػالقيف، كمػا ني ػظ  ملسو هيلع هللا ىلصني ظ 

 كيقؼ عمى قبر .
ٍبػدي المةػًل ٍبػفي صيبىػظ  ركل البخارم بسند  عف عمر بف الخطاب  صنػل قػاؿ: "لىمةػا مىػاتى عى

ـى رىسيػكؿي  ػا قىػا مىٍيػًل، لىمىمة ػمِّظى عى ـى ًلييصى ػمة سى مىٍيًل كى مةى اهللي عى ، ديًعظى لىلي رىسيكؿي المةًل صى ميكؿى اٍبفي سى
مةى اهللي  مىػى اٍبػًف صيبىػظ  المةًل صى ػمِّظ عى : يىػا رىسيػكؿى المةػًل، صىتيصى ـى كى ىٍبػتي ًالىٍيػًل، لىقيٍمػتي ػمة سى مىٍيػًل كى  عى

                                         

 .ْٓ، ْْ/ٖير كالتنكير: ( التحر ُ)
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مىٍيػ ػمةى اهللي عى ـى رىسيكؿي المةػًل صى مىٍيًل قىٍكلىلي، لىتىبىسة كىوىاف صيعىدِّدي عى كىوىا: كىوىا كى قىٍد قىاؿى يىٍكـى كىوىا كى ًل كى
 : قىاؿى ـى كى مة سى : « ٍر عىنِّظ يىػا عيمىػري صىخِّ »كى مىٍيػًل، قىػاؿى ػا صىٍك ىػٍرتي عى ، لىػٍك »لىمىمة يِّػٍرتي لىػاٍختىٍرتي ًانِّػظ خي

مىٍي ىا مىى السةٍبًعيفى ييٍغ ىري لىلي لىًزٍدتي عى ـي صىنِّظ ًاٍف ًزٍدتي عى مىٍيػًل رىسيػكؿي المةػًل « صىٍعمى ػمةى عى : لىصى قىاؿى
ـى  يـة  مة سى مىٍيًل كى مةى اهللي عى تةى نىزىلىًت ا يىتىػاًف ًمػٍف بىػرىا ىةه:  صى ـٍ يىٍمكيٍث ًاسة يىًسيرنا، حى ، لىمى رىؼى اٍنصى

بًَدا}
َ
َحٍد ِمنُْهْم َماَت أ

َ
{ ]التكبػة: وَُهْم فَاِسُقونَ [ ًالىى قىٍكًلًل }ْٖ{ ]التكبة: َولَا تَُصّلِ عَلَى أ

مىى رىسيكًؿ اْٖ ٍرصىًتظ عى : لىعىًجٍبتي بىٍعدي ًمٍف جي ، كىالمةػلي [ قىاؿى ً ػوو ـى يىٍكمى ػمة سى مىٍيًل كى مةى اهللي عى لمةًل صى
" ـي رىسيكليلي صىٍعمى كى
(ُ). 
( جممة تعميمية بٌينػت سػببٌية إنهم كفروا باهلل ورسوله وماتوا وهم كافرونلجممة )

بػيف كصػ  ـ بػالك ر  -سػبحانل -الن ظ، كالغرض من ا التكبيأ كالتحقير ل ـ، "لجمػك
لظ تقبي  صمرهـ، كتحقير   ن ـ ل ـ لـ يكت كا بػالك ر كحػد ، ككص  ـ بال سؽ زيادة 

نمػػا ص ػػالكا اليػػل ال سػػؽ، كهػػك الخػػركج عػػف كػػؿ قػػكؿ طيػػب، كخمػػؽ حسػػف، كلعػػؿ  كاث
 .(ِ)"كريـ

ل ػػـ بتمػػؾ الكصػػاؼ الحقيػػرة كالصػػ ات الوميمػػة ليسػػكا صهػػال لت ػػريؼ رسػػكؿ اهلل 
راـ لمقػاـ رسػكؿ ل ـ بالصالة عمي ـ كالكقكؼ عمى قبكرهـ، كلظ هػوا صي ػا اكػ ملسو هيلع هللا ىلص
كصكنا لمنزلتل صف ي  د م اهد هَّس  الكالريف ال اسقيف، كمما ي بل مػا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .(ّ)نحف ليل مكا ك ك يرة لظ النظـ القرانظ الكريـ
 
 

                                         

، بػػاب مػا يكػر  مػػف الصػالة عمػى المنػػالقيف، كاسسػتغ ار لمم ػػركيف، ٕٗ/ِ( صػحي  البخػارم: ُ)
 (.ُّٔٔحديث رقـ )

 .ُّٕ/ٔ( الت سير الكسيط: ِ)
، سػػكرة ْٓ، سػػكرة الزخػػرؼ ايػػة: ْْ، سػػكرة ال رقػػاف ايػػة: ْٔ( من ػػا: سػػكرة العػػراؼ ايػػة: ّ)

 .ُٓالمجادلة اية: 
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 انىعيذ وانرتهية. -5

ي تظ هوا المعنى لظ الجممػة التعميميػة لػظ سػياؽ خطػاب الػويف س يػوعنكف لقكلػة 
، لت تظ جممة التعميؿ بعد خطػاب ـ لتبػيف ل ػـ جػزا  الحؽ، كس يصدقكف ب حكاؿ ا خرة

 المخالؼ، كمأؿ المعاندأ حتى يرتدع مف يرتدع، كينزجر مف ينزجر.
  ىم مم خم حم يلجم ىل مل خلكمػػػػػف ولػػػػػؾ قكلػػػػػل تعػػػػػالى: 

)سكرة الح ( ل ظ سياؽ توكير الناس ب هكاؿ يكـ القيامة كما يككف ليػل  جن يم
ك النػاس كػؿ النػاس،  ػـ جػا  بعػد مف ا طراب  ديد كخكؼ عظيـ جػا  النػدا  لجميػ

الندا  كالتنبيل كبعد استرعا  القمكب كالعقكؿ جا  المر بالتقكل: اتقكا ربكػـ، التقػكل 
التظ تستمـز صف يتجنب المر  كؿ ما يستدعظ عقكبة صك يكجب ا مػاأ خكلػا كحػورا مػف 

س( زلزلة هوا اليكـ العظيـ،  ـ مجػظ  كصػؼ الربكبيػة هاهنػا ممػا يناسػب نػدا  )النػا
صف يتقيػل العبػدأ لنػل خالقػل  هلالج لجرب كؿ الناس، ل يػل ا ػارة الػى اسػتحقاقل  هلالج لجلنل 

 كرازقل كمربيل.
لػظ هػػوا السػياؽ جػػا ت جممػة )اف زلزلػػة السػاعة  ػػظ  عظػيـ( تعمػػيال لمػا سػػبؽ 

ق( قػا ال: " كقكليػل تعػالى }ًافة ِٖٗصبك السػعكد )تمف ندا  كصمر كتكجيل، كلوا يقرر 
ـه{ تعميػػؿه لمكجػػًب المػػًر بػػوكًر بعػػًض عقكباًتػػل ال ا مػػًة لػػإفة زىٍلزىلىػػةى السػػاعة  ىػػ ًظػػي ظ  عى

مالحظةى ًعظىًم ا كهكًل ا كلظاعػًة مػا هػظى مػف مباديػًل كمقدماًتػل مػف الحػكاًؿ كالهػكاًؿ 
ٍمجػ ى من ػا سػكل التةػدرًع بمبػػاًس التةقػكل ممػا يكجػبي مزيػدى اسعتنػاً  بمالبسػػًتل  التػظ س مى

لكا   صف جممة التعميؿ هنا جا ت لغػرض الكعيػد كاإلنػوار،  ، (ُ)"كمالزمًتل س محالةى 
سػػاعد عمػػى ابػػراز هػػوا الغػػرض نظم ػػا التػػظ كردت ليػػل، مػػف ت كيػػد بػػػ )اف( كاث ػػالة 
المصدر )زلزلة( الى الساعة، كهك مف ا الة المصدر الى لاعمل عمى معنػى المجػاز 

، لكػف الػنظـ القرانػظ جعم ػا العقمظ كعالقتل الزمانيةأ ل ػظ لػظ الحقيقػة زمػاف لمزلزلػة

                                         

 .ُٗ/ٔالعقؿ السميـ:  ( ار ادُ)
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هػػظ التػػظ تزلػػزؿ ال ػػيا  ل ػػكؿ مػػا يحصػػؿ لػػظ زمان ػػا،  ػػـ مجػػظ  التنكيػػر لػػظ كممػػة 
) ػػظ ( كك نػػل  ػػظ  س يػػدرؾ كن ػػل كس يعػػرؼ حقيقػػة صمػػر  اس بالمعاينػػة كالم ػػاهدة، 
لالنكرة هاهنا لمت كيؿ كالت خػيـأ  ػـ زاد مػف هػوا المعنػى صف جػا  كصػؼ النكػرة بقكلػل 

ـ مػػا جػػا  بعػػد ولػػؾ مػػف ت صػػيؿ كبيػػاف )يػػكـ تػػوهؿ...( يزيػػد لػػظ معنػػى )عظػػيـ(،  ػػ
 الترهيب كالكعيد. 

 يه ىه  جهمه ين ىن من خنقكلػل تعػالى: كمف ولػؾ صي ػا 
)سػػكرة غػػالر( لجممػػة  ٰذ يي  ىي مي خي حي جي

)اف الويف يستكبركف...( تعميؿ لألمر السابؽ ي يد الكعيد كالتحوير لمػف تػرؾ الػدعا  
ق(: "وكػر الكعيػد ال ػديد عمػى تػرؾ َٔٔيقػكؿ الػرازم )تكاستكبر عف العبػادة، كلػوا 

، كلػظ هػػوا (ِ)ق( بقكلػػل: "كهػوا كعيػد  ػػديد"ُٕٔ، ككػوا نػػص القرطبػظ )ت(ُ)الػدعا "
حػػث  لمعبػػاد عمػػى كجػػكب الت ػػرع هلل كخصػػل بالعبػػادةأ لف الكعيػػد ال ػػديد كالتحػػوير 

، كال ػػكاهد عمػػى ولػػؾ الغػػرض ك يػػرة لػػظ  العظػػيـ س يكػػكف اس لػػظ تػػرؾ الكاجػػب الػػالـز
 .(ّ)النظـ القرانظ الكريـ

 انىعذ وانرتغية.   -6

لػظ سػػياؽ حػػث المػػَّمنيف عمػػى امت ػػاؿ التكجي ػات التػػظ كج ػػت الػػي ـ مػػف صكامػػر 
ر ادات، ككوا بعد الخبػار العظيمػة تككيػدا ل ػا، جػا ت الجممػة التعميميػة بعػد  كنكا  كاث

 يزا ل ػـ عمػى الرجػكع هو  التكجي ات كتمؾ الخبار لت يد معنى الترغيب كالتب يرأ تح
ل ابا كت ييجا عمى السمك كالطاعة، ولؾ لف التعميؿ يجعؿ الن كس تػ نس  كاإلنابة، كاث

بقا  ال ر، كالت  ر بالكعظ.  بالحكاـ، ليككف صدعى لقبكؿ النص ، كاث
                                         

 .ِٖٓ/ِٕ( م اتي  الغيب: ُ)
 .ِْٓ/ٔ( الجامك لحكاـ القراف: ِ)
، سػػكرة ٓٔ، سػػكرة ال رقػػاف ايػػة: َُُ، سػػكرة النبيػػا  ايػػة: ِٕ( من ػػا: سػػكرة الما ػػدة ايػػة: ّ)

 .َْلصمت اية: 
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 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي كمػػػف  ػػػكاهد ولػػػؾ قكلػػػل تعػػػالى:
  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ
جممة )اف اهلل يغ ر الونكب جميعا( تعميال لمن ظ لظ قكلػل  سكرة الزمر( لجا ت) مح

تعالى: )س تقنطكا مف رحمة اهلل( ي يد الترغيب لظ التكبة، كالتب ير بػالع ك كالمغ ػرة، 
كجممة )انل هك الغ كر الرحيـ( تعميؿ لاخبار لػظ قكلػل تعػالى: )اف اهلل يغ ػر الػونكب 

 جميعا( ل ظ تعميؿ لمتعميؿ.
مَّكػػدات لػػظ الجممػػة التعميميػػة لتقريػػر المعنػػى كلت كيػػد الكعػػد  كقػػد ت ػػالرت عػػدة

بػػالع ك كالمغ ػػرة لمػػف تػػاب كصنػػاب، لنجػػد لػػظ الجممػػة الكلػػى )اف اهلل يغ ػػر الػػونكب 
(، كالحػاؿ المَّكػدة )جميعػا( مػك تقػديـ اسسػـ )اهلل( جميعا( اإلتياف بحرؼ التككيػد )افٌ 

اص كالقصػر،  ػػـ تػػ تظ الجممػػة عمػى الخبػػر ال عمػػظ )يغ ػػر الػونكب( ممػػا ي يػػد اسختصػػ
بحرؼ التككيد )اف( مك  ػمير ال صػؿ )هػك(  ةال انية )انل هك الغ كر الرحيـ( متصدر 

الػػوم ي يػػد اسختصػػاص كالقصػػر،  ػػـ يػػ تظ التعريػػؼ لػػظ الخبػػر )الغ ػػكر( ك )الػػرحيـ( 
لي يػػد معنػػى الكمػػاؿ لػػظ الصػػ ة، كمػػا جػػا  كػػؿ كصػػؼ من مػػا عمػػى صػػيغة المبالغػػة 

لعػػكؿ، ك )الػػرحيـ( عمػػى كزف لًعيػػؿأ قصػػدا الػػى معنػػى المبالغػػة  )الغ ػػكر( عمػػى كزف
لظ الكصػؼ،  ػـ لػظ مجػظ  صػ ة الرحمػة مػك المغ ػرةأ ليػدؿ عمػى صف مغ ػرة الػونكب 

 مف جممة رحمتل سبحانل كتعالى بعباد .
 خئ حئ جئ يي  ىي كمف  كاهد ولؾ صي ا قكلػل تعػالى:

  مت خت حت جت هب مب خب حب  هئجب مئ

 مصجض خص  حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث

)سػػكرة الما ػػدة( لجممػػة )اف اهلل يحػػب المحسػػنيف(  مظ حط مض خض حض
تعميػػػؿ لألمػػػر لػػػظ قكلػػػل تعػػػالى: )لػػػاعؼ عػػػن ـ كاصػػػ  ( كهػػػوا التعميػػػؿ جػػػا  لغػػػرض 
الترغيػػب كالحػػث عمػػى الع ػػك كالصػػ  أ كالحمػػؿ عمػػى مكػػاـر الخػػالؽأ لف ولػػؾ مػػف 
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ل ػػوا المحسػػنيف، كك ػػى بػػولؾ جػػزا  كل ػػال ك ػػرلا، ك صػػ ات المحسػػنيف، كاهلل يحػػب 
 ، كحػث   صػبُّ المحسنيف{ تعميؿه لألمػر بالق(: "}ًافة اهلل ييحً ٖٓٔيقكؿ البي اكم )ت

عميػػػل، كتنبيػػػله عمػػػى صفة الع ػػػكى عػػػف الكػػػالر الخػػػا ف احسػػػافأ ل ػػػال عػػػف الع ػػػك عػػػف 
 .(ُ)غير "

، كمػا تقػدـ صحسػبل كاليػػا (ِ)كصي ػا  ػكاهد هػوا المعنػى متعػددة لػػظ الػنظـ القرانػظ
 لظ بياف الغرض.

 اٌ سثة اسرحماق اجلزاء؛ ثىاتا أو عماتا.تي -7

جػػػا ت الجممػػػة التعميميػػػة ك يػػػرا لػػػظ سػػػياؽ بيػػػاف سػػػبب تنعػػػيـ المػػػنعـ، كتعػػػويب 
المعوبأ لتَّكد الحكػـ، كلتقػرر المعنػىأ لف الحكػـ بجػزا  معػيف  كابػا صك عقابػا دا مػا 
مػػا تست ػػرؼ الػػن س لبيػػاف عمتػػل، كتسػػ ؿ عػػف سػػببل، لتػػ تظ الجممػػة التعميميػػة لتمبػػظ 

ست ػػراؼ الػػن س، كتجيػػب عػػف سػػَّال ا، ليػػتمكف المعنػػى لػػظ المتمقػػظ ل ػػؿ تمكػػف، ا
 كيترسأ ال ر لظ المخاطىب ص د ترسأ. 

 رت يب  ىب نب مب زب كمػػف ال ػػػكاهد الكا ػػحة لػػػظ ولػػؾ قكلػػػل تعػػػالى:
)سػػكرة الػػواريات( لكا ػػ   يث  ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت

ـ المتقػػػيف )اف صف جممػػػة )ان ػػػـ كػػػانكا قبػػػؿ ولػػػؾ محسػػػنيف( تعميػػػؿ لاخبػػػار عػػػف نعػػػي
المتقػػيف لػػػظ جنػػػات كعيػػػكف( كهػػػو  الجممػػػة التعميميػػػة صلػػػادت عٌمٌيػػػة اسػػػتحقاق ـ هػػػوا 
النعيـ، كصجابػت عػف است ػراؼ الػن س بسػَّال ا، لػـ كػاف هػوا الجػزا ف كمػا صن ػا تبػيف 
صي ػػا ص ػػر كصػػ  ـ باإلحسػػاف )ان ػػـ كػػانكا قبػػؿ ولػػؾ محسػػنيف( تبػػيف ص ػػر  لػػظ الحػػاؽ 

كجممػة: ان ػـ كػانكا قبػؿ ولػؾ محسػنيف، (: "ُّّٗر )تالنعيـ ب ـ، يقػكؿ ابػف عا ػك 
تعميػػػػؿ لجممػػػػة: اف المتقػػػػيف لػػػػظ جنػػػػات كعيػػػػكف، صم كػػػػاف ولػػػػؾ جػػػػزا  ل ػػػػـ عػػػػف 

                                         

 .ُُٗ/ِ( صنكار التنزيؿ: ُ)
 .ُسكرة المجادلة اية: ، ْٖ، سكرة الما دة اية: ّٕ( من ا: سكرة البقرة اية: ِ)
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، لإحسان ـ كاف لل ص ر  لظ نعيم ـأ ل ال مػف اهلل كرحمػة، حتػى يسػارع (ُ)احسان ـ"
 المتمقظ الى التحمظ ب وا الكصؼ، كالتخمؽ ب وا الخمؽ.

 مس خس حس جس مخ ى:كمػػػػػػػف ولػػػػػػػؾ صي ػػػػػػػا قكلػػػػػػػل تعػػػػػػػال
 مع جع  مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص
)سػػػكرة النبيػػػا ( لقػػػد جػػػا ت هػػػو  ا يػػػة    مف خف حف جف جغمغ

مف نصرو لنبيا ل كت ييدو لكليا ػل مػف كيػد صعدا ػل،  هلالج لجالكريمة عقب ما وكر  المكلى 
لكانت جممة: ان ـ كانكا يسارعكف لظ الخيرات...، تعمػيال لبيػاف سػبب اسػتحقاق ـ صف 

ر كالت ييد، كصف ولؾ هك مسارعت ـ لظ الخيرات، كمبػادرت ـ الػى لعػؿ يككنكا صهال لمنص
هوا ال ػكاب، كهػوا ممػا ي ػكف عمػى الػن س  هلالج لجالطاعات استكجب ل ـ ب  ؿ مف اهلل 

 .(ِ)التكمي ات، لتسارع الى امت اؿ الكامر كاجتناب المن يات
 مخ جخ مح  جح مج حج مث كلػػظ المقابػػؿ يقػػكؿ ربنػػا عػػز كجػػؿ:

 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس
)سػػػكرة الكاقعػػػة( لجممػػػة )ان ػػػـ كػػػانكا قبػػػؿ ولػػػؾ متػػػرليف( تعميػػػؿ  جف مغ جغ

لاخبػػار عػػف تعػػويب صصػػحاب ال ػػماؿ، كهػػو  الجممػػة التعميميػػة صلػػادت بيػػاف سػػببٌية 
سػبب عػواب ـ كًقٍسػطا، كبينػت صف  -سػبحانل كتعػالى -استحقاق ـ العوابأ عدس منل 

ق(: "كقكلػل َُِٕيقػكؿ اللكسػظ )ت، الػدنيا مػف تػرؼ كسػرؼما كػانكا ليػل لػظ هك 
، تعميؿ سبتال  ـ بمػا وكػر مػف العػواب، كسػمؾ هػوا  ـٍ كانيكا قىٍبؿى وًلؾى ميٍترىًليفى تعالى: ًانة ي
المسمؾ لظ تعميؿ اسبتدا  بالعػواب اهتمامػا بػدلك تػكهـ الظمػـ لػظ التعػويب...كالمعنى 

متبعيف هكل صن س ـ كلػيس صن ـ عوبكا لن ـ كانكا قبؿ ما وكر مف العواب لظ الدنيا 
كارتكػػػػاب نكاهيػػػػل  - عػػػػز كجػػػػؿ -ل ػػػػـ رادع من ػػػػا يػػػػردع ـ عػػػػف مخال ػػػػة صكامػػػػر  

                                         

 .ّْٖ/ِٔ( التحرير كالتنكير: ُ)
 .َّ، سكرة ص: ُُُ، ُٖ، سكرة الصالات: ِْ( كلمزيد مف ال كاهد ينظر مف: سكرة يكسؼ: ِ)
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، لسيقت جممػة التعميػؿ لبيػاف سػببية اسػتحقاؽ العػوابأ لػدلك تػكهـ الظمػـ (ُ)سبحانل"
 لظ التعويب.

 خم حم جم يل ىل مل خل كمػػف ولػػػؾ صي ػػا قكلػػػل تعػػػالى:
)سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة    جه ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم

لػل تعػالى: )اف صهم ػا كػانكا ظػالميف( جممػة تعميميػة الغػرض من ػا بيػاف العنكبكت( لقك 
سػػبب اسػػتحقاؽ هػػو  القريػػة اإلهػػالؾأ لن ػػـ صصػػركا عمػػى الظمػػـ كتمػػادكا لػػظ ارتكػػاب 
ال كاحش كا  اـ، كس  ؾ صف العقكبات التظ ت تظ معممػة ب سػباب ا س تػدع لم ػؾ لي ػا 

 .(ِ)مجاس
 تياٌ سثة انرسىيح تني األيز وضذه. -8

جا ت الجممة التعميمية لػظ الػنظـ القرانػظ الكػريـ لػظ سػياؽ بيػاف سػبب التسػكية 
بػػيف  ػػديفأ لف التسػػكية بػػيف ال ػػديف ممػػا يسػػتدعظ اسػػتغرابا، كي يػػر سػػَّاسأ كيػػؼ 
يككف ال عؿ كترؾ ال عؿ سكا  بسكا ف ككيؼ يكػكف المػأؿ لي مػا كاحػداف! بػؿ كيػؼ س 

تست ػرؼ الػن س لمػا يزيػؿ عن ػا هػوا يت اكت الحػاؿ بت ػاكت لعػؿ المخاطػبف! عند ػو 
اسستغراب، كي تظ ل ػا بػالجكاب، لتػوعف لػولؾ غايػة اإلوعػاف، كس صقػدر عمػى هػوا مػف 
بياف السػبب، كمجػظ  العمػة، لتػ تظ الجممػة التعميميػة لتك ػؼ عػف سػر التسػكية بػيف 

 ال ديف، كلتجمظ عف عدـ ال رؽ بيف ال عؿ كالترؾ.
 مت خت حت جت هب  مب  الى:كمف صك   ال كاهد عمى ولػؾ قكلػل تعػ

)سكرة التكبة( لقد سػكل  جخ مح  جح مج حج مث هت
الػػنظـ الكػػريـ بػػيف ان ػػاؽ المنػػالقيف حالػػة كػػكن ـ مظ ػػريف الطكاعيػػة صك حالػػة كػػكن ـ 

                                         

 .ُْْ/ُْ( ركح المعانظ: ُ)
، سػػكرة الحقػػاؼ: ِٓ، سػػكرة لصػػمت: ْٔ( كلمزيػػد مػػف ال ػػكاهد ينظػػر مػػف: سػػكرة العػػراؼ: ِ)

 .ّّ، سكرة الحاقة: ُٖ
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مظ ػريف الكراهيػػة لػػظ عػػدـ القبػػكؿ، ككقػػكع ال عػػؿ مػػف ال اعػػؿ س يكػػكف اس عمػػى صحػػد 
 ـ لظ عػدـ القبػكؿ، كهػوا هويف الكج يف، كب وا يككف النظـ قد استغرؽ جميك صحكال

المر مما يسػتدعظ لػظ الػن س سػَّاس، مػا سػبب ولػؾف لتػ تظ الجممػة التعميميػة ك ن ػا 
 الجكاب لما ص ير لظ الن س، انكـ كنتـ قكما لاسقيف.
قػد خػرج الػى معنػى التسػكية  (ُ)كالمر لظ ا ية )صن قكا( ان ا  لػظ معنػى الخبػر،

ميػؿ مَّكػدة بػ ك ر مػف مَّكػدأ لتبػيف السػبب ، كجػا ت جممػة التع(ِ)كما وكر البالغيػكف
كتقرر حقيقة المر، كمجظ  ل ظ )كنتـ( يدؿ عمى عراقت ـ لظ الك ر كال سػكؽ، كهػوا 

ق( او يقػػكؿ: "}قػػؿ صن قػػكا{ صم صكجػػدكا اإلن ػػاؽ لكػػؿ مػػا ٖٖٓممػػا وكػػر  البقػػاعظ )ت
ا كػاف يسمى ان اقان }طكعان صك كرهان{ صم مظ ريف الطكاعيػة صك مظ ػريف الكراهيػةأ كلمػ

اإلعراض عن ـ انمػا سػببل ك ػرهـ س ان ػاق ـ، لػـ يػربط الجػكاب بال ػا ، بػؿ قػاؿ: }لػف 
يتقبؿ منكـ{ صم يقك تقبؿ ل ظ  ي تظ مف قبمكـ صصالن مف صحد لل صف يتقبؿ كا نػان مػف 
كاف، كلولؾ بنا  لمم عػكؿأ لف قمػكبكـ كارهػة ليسػت ل ػا نيػة صػالحة لػظ اإلن ػاؽ كس 

اقكـ الػػى طػػكع ككػػر  انمػػا هػػك باعتبػػار الظػػاهر، كك نػػل عبػػر لػػظ غيػػر ، لانقسػػاـ ان ػػ
بالت عػػؿ ا ػػارة الػػى قبكلػػل مػػن ـ ظػػاهرانأ كلمػػا كػػاف غيػػر مقبػػكؿ باطنػػان عمػػى حػػاؿ مػػف 
الحػػكاؿ عٌمػػؿ بقكلػػل: }انكػػـ كنػػتـ{ صم جبمػػة كطبعػػان }قكمػػان لاسػػقيف{ صم عػػريقيف لػػظ 

ن ػػاق ـ ، لعػػدـ ت ػػاكت الحػػاؿ بػػيف ان ػػا(ّ)ال سػػؽ بػػالغيف صن ػػى غاياتػػل" ق ـ طػػا عيف كاث
 كارهيف سببل كعمتل هك ككن ـ منالقيف عريقيف لظ الك ر كال سكؽ.

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي كمػػف ولػػؾ صي ػػا قكلػػل تعػػالى:
)سػػكرة اإلسػػرا ( لجممػػة )اف الػػويف  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ

كعػدـ صتكا العمـ...( تعميؿ لمتسكية بيف اإليمػاف كعدمػل، كلػظ هػوا تحقيػر لممخػاطبيف 
                                         

 .ِٕٗ/ِ( ينظر الك اؼ: ُ)
(ِ :  .ْٕ/ِ، كينظر اإلي اح مك البغية: ِّٔ( ينظر م تاح العمـك
 .ْٖٗ/ٖ( نظـ الدرر: ّ)



   

 555 

اسكتراث ب  ن ـأ لف ايمان ـ كك رهـ سكا ، ل ظ ايماف الػويف صكتػكا العمػـ غنيػة عػف 
ايمان ـ، لقد امف بل مف هك خير من ـ مقاما، كصل ؿ من ـ صحالما، كهػوا صي ػا ممػا 

ق(: "امنػكا بػل ُّّٗ، كلػوا يقػكؿ ابػف عا ػكر )تملسو هيلع هللا ىلصيحمؿ معنى التسمية لمنبػظ 
ـ كعدمػػل عنػػد المةػػل تعػػالى، لػػالمر ًلػػظ قكلػػل: امنػػكا صك س تَّمنػػكا لمتسػػكية بػػيف ايمػػان 

لمتسكية... كهك كناية عف اإلعراض عن ـ كاحتقارهـ كقمة المباسة ب ػـ، كينػدم  ليػل 
 .(ُ)مك ولؾ تسمية الرسكؿ صمةى اهلل عميل كسمـ"

اوف ت تظ الجممة التعميمية لظ سياؽ النظـ القرانػظ عقػب التسػكية بػيف ال ػديفأ 
 هو  التسكية، كلتجيب عػف تسػاَّست الن ػكس كتطمعات ػا الحاصػمة بسػبب لتبيف عٌمٌية

تمؾ التسكية، لتتقرر المعانظ، كتحصؿ ال كا د، كلػظ القػراف الكػريـ  ػكاهد عمػى ولػؾ 
 .(ِ)غير ما وكر

هػػوا كقػػد جػػا ت الجممػػة التعميميػػة لغػػراض صخػػرل ك يػػرة لػػكؽ مػػا وكػػر، سػػ كت ظ 
 مل خل  التي ػػيس كقكلػػل تعػػالى:باإل ػػارة الي ػػا مخالػػة اإلطالػػة، من ػػا: 

 جهمه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه
ٍّ َّ ُّ  )سػػكرة التكبػػة(، لقكلػػل تعػػالى: )قػػد نب نػػا اهلل مػػف صخبػػاركـ(

تعميػػؿ لن ػػظ التصػػديؽ ل ػػـ لػػظ قكلػػل )لػػف نػػَّمف لكػػـ( يحمػػؿ معنػػى التي ػػيس كقطػػك 
 الرجا  لظ ولؾ.

 ىق يف ىف يث  ىث نث  تعالى: كمن ا الت كـ كالسخرية كقكلل
)سػػكرة الػػدخاف(، لقكلػػل تعػػالى: )انػػؾ صنػػت العزيػػز الكػػريـ( تعميػػؿ يحمػػؿ معنػػى الػػت كـ 

 كالسخرية لظ المر المقصكد منل اإلهانة لظ قكلل: )وؽ(.

                                         

 .ِّّ/ُٓ( التحرير كالتنكير: ُ)
 .ُٔ، سكرة الطكر اية: ُِ، سكرة ابراهيـ اية: ٕ( من ا لظ: سكرة البقرة اية: ِ)



   

 َٕٔ 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل  كمن ا التعجيب كقكلل تعالى

)سػػػكرة النمػػػؿ(، لقكلػػػل تعػػػالى:  مه جه ين ىن خنمن حن جن  يم
 ركف( تعميؿ ي يد التعجيب مف حاؿ القكـ الويف يخرجكف قكمػا لجػؿ )ان ـ صناس يتط

 ط ارت ـ.
 جن يم ىم مم  كمن ػػػا التنبيػػػل عمػػػى الخطػػػ  كال ػػػالؿ كقكلػػػل تعػػػالى:

 مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين منىن خن حن
 مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي
 مت رتزت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ
...( تعميػؿ لمتنبيػل )سكرة العنكبكت(، لقكلل تعػالى: )اف الػويف تعبػدكف  ىت نت

 عمى الخط  كال الؿ لظ عبادة الك اف.
 حم جم يل ىل مل خل  كمن ػػػػػػػا اإلل ػػػػػػػاب كالت يػػػػػػػي  كقكلػػػػػػػل تعػػػػػػػالى:

 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم
)سػػػػػػػػػػكرة الحػػػػػػػػػػزاب(،   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي  يه ىه

لقكلػػػل تعػػػالى: )اف اهلل كػػػاف عميمػػػا حكيمػػػا( تعميػػػؿ ي يػػػد اإلل ػػػاب كالت يػػػي  لمالزمػػػة 
كر ب ػػا لػػظ مطمػػك ا يػػة، كػػولؾ قكلػػل تعػػالى: )اف اهلل كػػاف بمػػا تعممػػكف التقػػكل المػػ م

 خبيرا( تعميؿ ي يد اإلل اب كالت يي  لمالزمة المر لظ قكلل )كاتبك ما يكحى اليؾ(.
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ كمن ػػا التن يػػػر كالتقبػػي  كقكلػػػل تعػػػالى:

 مت زت رت  يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ  زئ
لاح ػة كسػا  سػبيال( تعميػؿ لمن ػظ لػظ قكلػل )سكرة النسا (، لقكلل تعالى: )انل كاف 

 )كس تنكحكا ما نك  اباَّكـ مف النسا ( إللادة معنى التن ير كالتقبي .
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 حئ  جئ يي  كمن ػػا اسحتيػػاط كصخػػو الحػػور كقكلػػل تعػػالى: 
 مح جح مج مثحج هت مت خت  حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ
  حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ
 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض
 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق
عمػػيكـ...( تعميػػؿ لمػػا  كا)سػػكرة الك ػػؼ(، لقكلػػل تعػػالى: )ان ػػـ اف يظ ػػر    هل مل

 تقدـ مف طمب لظ قكلل: )كليتمطؼ كس ي عرف بكـ صحدا( لخو الحيطة كالحور.
 مت زت  يبرت ىب نب  كقكلل تعػالى ملسو هيلع هللا ىلصكمن ا التسمية كالتسرية لمنبظ 

)سػػػكرة يػػػس(، لجممػػػة )انػػػا نعمػػػـ مػػػا يسػػػركف كمػػػا   زث رث يت ىت نت
ف( تعميؿ لمن ظ لظ قكلػل: )لػال يحزنػؾ قػكل ـ( إللػادة التسػرية عػف النبػظ صػمى يعمنك

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عميل كسمـ، كالتسمية لل 
  مف خف حف كمن ا ن ظ اسستغراب بعد الخبار العجيبػة كقكلػل تعػالى:

 جم هل مل  خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق
 هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه  هنجه من خن حن جن خممم حم
لل تعػالى: )اف اهلل يػرزؽ مػف ي ػا  بغيػر سكرة اؿ عمراف(، لقك )    مث هت مت

حساب( تعميؿ لاخبار لظ قكلل )هك مف عند اهلل( لخركجل عف مػ لكؼ الب ػر، ل لػاد 
هوا اإلخبار ن ظ صم عجػب كدلػك صم اسػتغراب، ل ػو  صهػـ الغػراض التػظ ليً مػت مػف 
خػػالؿ السػػياقات كتعػػدد المقامػػات، كصخيػػرا كمػػا قمػػت بدايػػة يمكننػػظ القػػكؿ ن ايػػة صف 
استي ا  كؿ صغراض الجممة التعميمية لػظ القػراف كمػل ممػا س يمكػف ادعػاَّ ، كاإلحاطػة 

صك ػر الغػراض كركدا لػظ الػنظـ  -ليمػا صحسػب-بل، كلكػف مػا وكػر مػف صغػراض هػك 
 القرانظ.



   

 َٔٗ 

 حــامتـاخل
 كبعد هوا التطكاؼ لظ تمؾ الدراسة يمكف صف نخمص من ا الى عدة نتا  ، صهم ا:

النظـ القرانظ الكريـ ل ا دكر محكرم لػظ تقريػر الحكػاـ  الجممة التعميمية لظ (ُ)
كتبيػػاف عمػػة التكجي ػػاتأ لن ػػا بم ابػػة البرهػػاف المقتػػرف بالق ػػية، كالػػدليؿ 
المالـز لمدعكل، لتندلك الن كس الى القبكؿ كاإلوعافأ لنسػ ا بكجػكد الػدليؿ 

 كالبرهاف.
غيػر ان ػا ية،  الخصا ص الواتية لمجممػة التعميميػة تتم ػؿ لػظ ككن ػا خبريػة  (ِ)

ف جا ت عمى صكرة اإلن ا ية ل ظ خبرية لظ المعنى ان ا ية لظ الم ظ.  كاث
 كصي ا ككن ا مَّكةدةأ لف الغرض الر يس من ا هك التقرير كالت بيت. (ّ)
كصي ػػا ككن ػػا اسػػمية غيػػر لعميػػة لػػظ الغمػػب العػػـأ لف اسسػػـ يػػدؿ عمػػى  (ْ)

السػتدسؿ، كاسسػتدسؿ ال بكت كالدكاـ، ليتناسب مػك معنػى التعميػؿ لػظ ككنػل ل
س يككف اس بال ابت المقرر، كما جا  من ا بال عميػة لالغالػب ال عػؿ الما ػظأ 
لككنل ي يد تحقؽ الكقكع، كيقؿ كركد ال عؿ الم ارع لظ التعميؿ اس اوا قصػد 

 استح ار الصكرة كتم ؿ المكقؼ.
كم كصي ا ككن ا م صػكلة غيػر مكصػكلةأ لن ػا مرتبطػة بمػا قبم ػا بػرابط معنػ (ٓ)

 يغنظ عف الرابط الم ظظ، عمى حد كماؿ استصاؿ، صك  بل كماؿ استصاؿ.
لمجممة التعميمية لظ النظـ القرانظ خصا ص كسمات سياقية، لعػادة مػا تػ تظ  (ٔ)

، صك جػكاب ي يػد الػردع كالزجػر، صك  عقب صمر، صك ن ػظ، صك اسػت  اـ، صك تمػفو
طمػػب كالتكجيػػل، صخبػار عظيمػػة كعجيبػػةأ تػ تظ بعػػد هػػو  المػػكر لتبػيف عمػػة ال

كسػػػػببية الحكػػػػـ كاإلر ػػػػاد، كلتَّكػػػػد معنػػػػى الػػػػردع، كلتزيػػػػؿ مػػػػكطف العجػػػػب 
 كاسستغراب.

الغػػػرض الػػػر يس لمجممػػػة التعميميػػػة لػػػظ الػػػنظـ القرانػػػظ يػػػدكر حػػػكؿ التقريػػػر  (ٕ)
 كالت كيد، كالت بيت كالت ييد.
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كبجانب الغرض الػر يس تنكعػت صغػراض الجممػة التعميميػة لػظ الػنظـ القرانػظ  (ٖ)
ؼ المقامات كتغير السياقات الكاردة لي ا، لنجدها صلػادت: التكػريـ تبعا سختال

كالت ريؼ، كالتكبيأ كالتحقير، كالكعد كالترغيب، كالكعيد كالترهيب، كاإلل اب 
كالت يػػػػي ، كالػػػػتك ـ كالسػػػػخرية، كن ػػػػظ العجػػػػب كاسسػػػػتغراب، كغيرهػػػػا مػػػػف 

 الغراض.
قيمػػػة التعميػػػؿ  هػػػوا كيكصػػػظ البحػػػث صف تقػػػكـ دراسػػػة بالغيػػػة مسػػػتقمة تك ػػػؼ عػػػف

بالم رد كما هك لظ حكـ الم رد لظ النظـ القرانظأ لتتعا د مػك هػو  الدراسػة 
لػػظ بيػػاف قيمػػة صسػػمكب التعميػػؿ بكجػػل عػػاـ لػػظ الػػنظـ القرانػػظ، تك ػػؼ عػػف 
صسػرار ، كتظ ػر النكػات الحاصػػمة مػف كرا ػلأ لف  ػػكاهد التعميػؿ، سػكا  كػػاف 

عػف الجممػة، ك يػرة جػدا لػػظ تعمػيال بػالم رد صك مػا هػك لػظ حكػـ الم ػػرد ل ػال 
القراف الكريـ، هوا كاهلل صعمى كصعمـ، كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمػى الػل 

 كصحبل كسمـ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 ُُٔ 

 ثثد املصادر واملزاجع
ق(، تحقيػؽ: محمػد صبػك ال  ػؿ ابػراهيـ، ُُٗاإلتقاف لػظ عمػـك القػراف لمسػيكطظ )ت (ُ)

 ـ.ُْٕٗق، ُّْٗ النا ر: ال ي ة العامة المصرية لمكتاب، القاهرة،
ص ػر العمػػؿ النحكيػػة لػػظ المسػػا ؿ الخالليػػة لػظ النحػػك العربػػظ، لمباحػػث: صػػداـ ممػػدكح  (ِ)

الرلػػكع، رسػػالة دكتػػكرا ، قسػػـ المغكيػػات، قسػػـ المغػػة العربيػػة، كميػػة الدراسػػات العميػػا، 
 ـ. َُِٖجامعة مَّتل، 

( قِٖٗار ػػػاد العقػػػؿ السػػػميـ الػػػى مزايػػػا الكتػػػاب الكػػػريـ لبػػػظ السػػػعكد العمػػػادم )ت (ّ)
 النا ر: دار احيا  التراث، بيركت، بدكف تاريأ.

ق(، َُِٓار اد ال حػكؿ الػى تحقيػؽ الحػؽ مػف عمػـ الصػكؿ لم ػككانظ اليمنػظ )ت (ْ)
 ـ.ُٗٗٗق، ُُْٗتحقيؽ: صحمد عناية، النا ر: دار الكتاب العربظ، ط صكلى، 

هػػ(، تحقيػؽ: محمػكد  ػاكر، المػدنظ، ُْٕصسرار البالغة لعبػد القػاهر الجرجػانظ )ت  (ٓ)
 ـ.ُُٗٗهػ،ُُِْالقاهرة، 

صصكؿ النحك العربظ لمدكتكر محمد خير الحمػكانظ، النا ػر الطمسػظ، ط  انيػة، بػدكف  (ٔ)
 تاريأ.

ق(، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد الػػرحمف ٖٓٔصنػػكار التنزيػػؿ كصسػػرار الت كيػػؿ لمبي ػػاكم )ت (ٕ)
 هػ.ُُْٖالمرع مظ، دار احيا  التراث العربظ، ط صكلى، 

( مطبػػػكع مػػػك البغيػػػة لم ػػػيأ عبػػػد المتعػػػاؿ قّٕٗاإلي ػػػاح لمخطيػػػب القزكينػػػظ )ت (ٖ)
 ـ.ََِٓ -هػ ُِْٔهػ(، ا داب، ط السابعة ع رة ُُّٗالصعيدم )ت

ق(، تحقيػؽ: مػازف المبػارؾ، ّّٕاإلي اح لظ عمؿ النحك لبػظ القاسػـ الزجػاجظ )ت (ٗ)
 ـ.ُٖٔٗق، َُْٔالنا ر: دار الن ا س، بيركت، ط خامسة، 

ق(، تحقيؽ: محمد البقاعظ، ُٕٔـ )تصك   المسالؾ الى صل ية ابف مالؾ سبف ه ا (َُ)
 النا ر: دار ال كر، بدكف تاريأ.

ق( تحقيػؽ: صػدقظ محمػد ْٕٓالبحر المحيط لػظ الت سػير لبػظ حيػاف الندلسػظ )ت (ُُ)
 ق.َُِْجميؿ، النا ر: دار ال كر، بيركت، ط 

ق(، تحقيػؽ: محمػد صبػك ال  ػؿ ابػػراهيـ، ْٕٗالبرهػاف لػظ عمػـك القػراف لمزرك ػػظ )ت (ُِ)
 ـ.ُٕٓٗق، ُّٕٔحيا  الكتب العربية، ط صكلى، النا ر: دار ا



   

 515 

ق(، تحقيػؽ: ابػراهيـ  ػمس الػديف، النا ػر: ِٕٔت كيؿ م كؿ القراف سبػف قتيبػة )ت (ُّ)
 دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، بدكف تاريأ.

ق(، تحقيؽ: عمظ محمد البجاكم، النا ػر: ُٔٔالتبياف لظ اعراب القراف لمعكبرم )ت (ُْ)
 ف تاريأ.عيسى البابظ الحمبظ، بدك

تحريػػر التحبيػػر لػػظ صػػناعة ال ػػعر كالن ػػر كبيػػاف اعجػػاز القػػراف سبػػف صبػػظ اإلصػػبك  (ُٓ)
ق(، تحقيؽ: ح نظ محمد  رؼ، النا ر: المجمس العمػى لم ػَّكف ْٓٔالمصرم )ت

 اإلسالمية، مصر، بدكف تاريأ.
ق( النا ػػر: الػػدار التكنسػػية لمن ػػر، ُّّٗالتحريػػر كالتنػػكير لمطػػاهر بػػف عا ػػكر )ت (ُٔ)

 ـ.ُْٖٗتكنس، 
ق(، تحقيػؽ: مجمكعػة مػف البػاح يف، النا ػر: ُٖٔالتعري ات لم ػريؼ الجرجػانظ )ت (ُٕ)

 .ُّٖٗق، َُّْدار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط صكلى، 
لػظ كميػة ال ػريعة  ُْٓٗتعميؿ الحكاـ لمحمػد مصػط ى  ػمبظ، رسػالة نكق ػت عػاـ (ُٖ)

 ـ.ُْٕٗجامعة الزهر، كطبعت لظ مطبعة الزهر،
ق(، تحقيؽ: محمد حسيف  مس الديف، الن ر: دار الكتػب ْٕٕت سير ابف ك ير )ت (ُٗ)

 ق.ُُْٗالعممية، بيركت، ط صكلى، 
ق( كجػػػػػالؿ الػػػػػديف السػػػػػيكطظ ْٖٔت سػػػػػير الجاللػػػػػيف لجػػػػػالؿ الػػػػػديف المحمػػػػػظ )ت (َِ)

 ق(، النا ر: دار الحديث، القاهرة، ط صكلى، بدكف تاريأ.ُُٗ)ت
ن  ػػػة مصػػػر  ق(، النا ػػػر: دارُُّْالت سػػػير الكسػػػيط لمحمػػػد سػػػيد طنطػػػاكم )ت (ُِ)

 ـ.ُٖٗٗ-ُٕٗٗلمطباعة، ال جالة، القاهرة، ط صكلى، 
ق( تحقيػػػؽ: صحمػػػد محمػػػد  ػػػاكر، َُّجػػػامك البيػػػاف لػػػظ ت كيػػػؿ القػػػراف لمطبػػػرم )ت (ِِ)

 ـ.َََِق، َُِْالنا ر: مَّسسة الرسالة، ط صكلى، 
ق(، تحقيؽ: صحمد البردكنظ، ابػراهيـ صط ػيش، ُٕٔالجامك لحكاـ القراف لمقرطبظ )ت (ِّ)

 ـ.ُْٔٗق، ُّْٖلكتب المصرية، القاهرة، ط  انية، النا ر: دار ا
ق( تحقيػػؽ: لخػػر الػػديف قبػػاكة، محمػػد نػػديـ لا ػػؿ، ْٕٗالجنػػى الػػدانظ لممػػرادم )ت (ِْ)

 ـ.ُِٗٗق، ُُّْالنا ر: دار الكتب العممية، بيركت، ط صكلى، 



   

 ُّٔ 

ق( ) ػمف  ػركح التمخػيص( َُِّحا ية الدسكقظ لمحمػد بػف عرلػة الدسػكقظ )ت (ِٓ)
 إلسالمظ، بيركت، بدكف تاريأ.النا ر: دار اإلر اد ا

حا ية ال  اب عمى ت سير البي اكم= عنايػة القا ػظ كك ايػة الرا ػظ عمػى ت سػير  (ِٔ)
ق(، النا ػر: دار صػادر، بيػركت، َُٗٔالبي اكم ل ػ اب الػديف صحمػد المصػرم )ت

 بدكف تاريأ.
ق(، النا ر: َُِٔحا ية الصباف عمى  رح ال مكنظ لل ية ابف مالؾ لمصباف )ت (ِٕ)

 ـ.ُٕٗٗق، ُُْٕتب العممية، بيركت، لبناف، ط صكلى، دار الك
هػ(، تحقيؽ: محمكد  اكر، ط المدنظ، ُْٕدس ؿ اإلعجاز لعبد القاهر الجرجانظ )ت  (ِٖ)

 هػ.َُُْالقاهرة، 
ق( لنا ر  كمقدمػل ك ػارحل كمكممػل: محمػد الطػاهر بػف ُٖٔديكاف ب ار بف برد )ت (ِٗ)

رلعػت لػت  اهلل، محمػد ق(، عمؽ عميل، ككقؼ عمى طبعػل: محمػد ُّّٗعا كر )ت
  كقظ صميف، النا ر: مطبعة لجنة الت ليؼ كالترجمة كالن ر، القاهرة، بدكف تاريأ.

ق( قدـ لػل كك ػك هكام ػل كل ارسػل: لػايز محمػد، ّٗديكاف عمر بف صبظ ربيعة )ت (َّ)
 ـ.ُٔٗٗق، ُُْٔالنا ر: دار الكتاب العربظ، بيركت، ط  انية، 

: عمػػػػظ عطيػػػػة، النا ػػػػر: دار الكتػػػػب ق( تحقيػػػػؽَُِٕركح المعػػػػانظ لأللكسػػػػظ )ت (ُّ)
 ق.ُُْٓالعممية، بيركت، ط صكلى، 

رك ػػة النػػاظر كجنػػة المنػػاظر لػػظ صصػػكؿ ال قػػل عمػػى مػػوهب اإلمػػاـ صحمػػد بػػف حنبػػؿ  (ِّ)
ق(، النا ػػػر: مَّسسػػة الريػػػاف لمطباعػػػة َِٔق( سبػػف قدامػػػة المقدسػػظ )تُِْ)ت

 ـ.ََِِق، ُِّْكالن ر، ط  انية، 
 (، النا ر: دار ال كر العربظ، بدكف تاريأ.قُّْٗزهرة الت اسير لبظ زهرة )ت (ّّ)
ق(، النا ر: دار الكتب العممية، َٓٗ رح التصري  عمى التك ي  لخالد الزهرم )ت (ّْ)

 ـ.َََِق، ُُِْبيركت، لبناف، ط صكلى، 
 ملسو هيلع هللا ىلصصػػحي  البخػػارم= الجػػامك المسػػند الصػػحي  المختصػػر مػػف صمػػكر رسػػكؿ اهلل  (ّٓ)

ق( تحقيػػؽ: محمػػد زهيػػر بػػف ِٔٓكسػػننل كصيامػػل لمحمػػد بػػف اسػػماعيؿ البخػػارم )ت
 ق.ُِِْناصر الناصر، النا ر: دار طكؽ النجاة، ط صكلى، 
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ق(، النا ػػر: المكتبػػة ْٕٓالطػراز لسػػرار البالغػػة كعمػػـك حقػػا ؽ اإلعجػػاز لمعمػػكم )ت (ّٔ)
 ق.ُِّْالعصرية، بيركت، ط صكلى، 

ق( تحقيػػؽ: صحمػػد بػػف عمػػظ المبػػاركظ، ْٖٓالعػػدة لػػظ صصػػكؿ ال قػػل سبػػف ال ػػرا  )ت (ّٕ)
 ـ.َُٗٗق، َُُْا ر، الطبعة ال انية، بدكف ن

ق( ) ػػػمف  ػػػركح ّٕٕعػػػركس اللػػػراح لػػػظ  ػػػرح تمخػػػيص الم تػػػاح لمسػػػبكظ )ت (ّٖ)
 التمخيص( النا ر: دار اإلر اد اإلسالمظ، بيركت، بدكف تاريأ.

الك اؼ عف حقا ؽ التنزيؿ كعيكف القاكيؿ لظ كجك  الت كيػؿ( دار الكتػاب العربػظ، ط  (ّٗ)
 هػ.َُْٕ ال ة، 

ق(، تحقيػػػػؽ: خالػػػػد ُْٕرا ات الع ػػػػر لتػػػػاج الػػػػديف الكاسػػػػطظ )تالكنػػػػز لػػػػظ القػػػػ (َْ)
 ـ.ََِْق، ُِْٓالم  دانظ، النا ر: مكتبة ال قالة الدينية، القاهرة، ط صكلى، 

هػػػػ(، النا ػػػر: دار صػػػادر، بيػػػركت، ط  ال ػػػة، ُُٕلسػػػاف العػػػرب سبػػػف منظػػػكر )ت  (ُْ)
 ق.ُُْْ

قيؽ: عبد السػالـ ق( تحِْٓالمحرر الكجيز لظ ت سير الكتاب العزيز سبف عطية )ت (ِْ)
 ق.ُِِْعبد ال العظ محمد، دار الكتب العممية، بيركت، ط صكلى، 

ق(، نا ػر: محػـر صلنػدم، ط ِٕٗالمطكؿ عمػى التمخػيص لسػعد الػديف الت تػازانظ )ت (ّْ)
 المكتبة الزهرية لمتراث، بدكف تاريأ.

ق(، تحقيػؽ: محمػد عمػظ الصػابكنظ، النا ػر: جامعػة ّّٖمعانظ القراف لمنحػاس )ت (ْْ)
 ق.َُْٗقرل، مكة المكرمة، ط صكلى، صـ ال

عرابل لمزجاج )ت (ْٓ) ق( تحقيػؽ: عبػد الجميػؿ عبػد   ػمبظ، النا ػر: ُُّمعانظ القراف كاث
 ـ.ُٖٖٗق، َُْٖعالـ الكتب، بيركت، ط صكلى، 

ق( تحقيػػؽ: م ػػدم المخزكمػػظ، َُٕمعجػػـ العػػيف لمخميػػؿ بػػف صحمػػد ال راهيػػدم )ت (ْٔ)
براهيـ السامرا ظ، النا ر: مكتبة كدار ال ال   ؿ، بدكف تاريأ.كاث

ق(، تحقيؽ: محمػد عبػادة ُُٗمعجـ مقاليد العمـك لظ الحدكد كالرسـك لمسيكطظ )ت (ْٕ)
 ـ.ََِْق، ُِْْابراهيـ، النا ر: مكتبة ا داب، القاهرة، مصر، ط صكلى، 

ق( دار احيػػا  التػػراث العربػػظ، ط َٔٔم ػػاتي  الغيػػب، صك الت سػػير الكبيػػر لمػػرازم )ت (ْٖ)
 ق.َُِْ ال ة



   

 ُٔٓ 

ق(  ػػػبطل، ككتػػػب هكام ػػػل، كعمػػػؽ عميػػػل: نعػػػيـ ِٔٔسػػػكاكظ )تم تػػػاح العمػػػـك لم (ْٗ)
 ـ.  ُٕٖٗق، َُْٕزرزكر، النا ر: دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط  انية، 

هػػػ( تحقيػػؽ: عبػػد السػػالـ هػػاركف، النا ػػر: دار ّٓٗمقػػاييس المغػػة سبػػف لػػارس )ت  (َٓ)
 ـ.ُٕٗٗال كر، 

مازف المبارؾ، النا ػر: المكتبػة  النحك العربظ العمة النحكية ن  ت ا كتطكرها لمدكتكر: (ُٓ)
 ـ.ُٓٔٗق، ُّٖٓالحدي ة، ط صكلى، 

نظرية التعميؿ لظ النحك العربظ بيف القدما  كالمحد يف لمباحث: حسف خميس الممأ،  (ِٓ)
رسػالة دكتػػكرا ، لػػظ المغػػة العربيػػة كاداب ػا، كميػػة الدراسػػات العميػػا، الجامعػػة الردنيػػة، 

 ـ.ُٖٗٗ
ق( النا ػػػر: دار الكتػػػاب ٖٖٓكر لمبقػػػاعظ )تنظػػػـ الػػػدرر لػػػظ تناسػػػب ا يػػػات كالسػػػ (ّٓ)

 اإلسالمظ، القاهرة، بدكف تاريأ.
ق(، تحقيؽ: نصر اهلل حاجظ صكغمػظ، َٔٔن اية اإليجاز لظ دراية اإلعجاز لمرازم )ت (ْٓ)

 ـ.ََِْق، ُِْْالنا ر: دار صادر، بيركت، ط صكلى، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 515 

 557 المقدمة

لمفهوم التعليل عند النحاة واألصوليي  التمهيد  تأصيل 
 والبلغيي 

555 

 555 مفهوم التعليل

 551 التعليل عند النحاة واألصوليي 

 555  التعليل عند البلغيي 

 557 المبحث األول  خصائص الجملة التعليلية

 557 الخصائص السيا ية للجملة التعليلية

 575 الخصائص الذاتية للجملة التعليلية

 595 ملة التعليليةالمبحث الثاني  أغراض الج

 559 الخاتمة والتوصية

 511 ثبت المصا ر والمراجع

 515 فهرس الموضوعات
 
 


