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 السذخف إقخار

 لمصباشبائي السيدان تفديخ في الِحجاج )بــ  السػسػمة األشخوحة ىحه إعجاد أنّ  أشيج    
(   دمحم فيرل حدغ السػسػي )  الصالب بيا متقج التي(  "تجاولية مقاربة" (هٕٓٗٔت)

 مغ جدء وىي,  جامعة القادسية/  اآلداب كمية/  العخبية المغة قدع في إشخافي تحت جخى 
 في فمدفة المغة العخبية وآدابيا / لغة .  الجكتػراه شيادة نيل متصمبات

 
                

 اإلمزاء :                          
 أ . م . د . تخاث حاكع الديادي  االسع:                                                   
 ـٕٕٓٓ/    /   التاريخ:                                      

 
 

 . ىحه الخسالة لمسشاقذة أرشحعمى التػصيات الستػافخة  بشاء  
 رئيذ قدع المغة العخبية:                                 
 اإلمزاء :                                  
 أ . م . د . حدام عجنان رحيع الياسخي  االسع:                                      
 ـٕٕٓٓ/   /   التاريخ:                                         
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 اإلهذاء
 

  إليكَ...
 أييا ادلودًد تني األزل ًاألتد ... أييا الساكي يف القلٌب ًاذلاجع يف ضوري األهح ...         

  يا شعلح احلق ًهثدأ احلياج ًًشيد الٌجٌد ...    

ًضجت لو  ,ًًاحت عليو احلٌر يف قصٌرىا العاليح  ,الكٌى تاألمحر القاًي يا هَيْ تكتو هداهع      

 ادلالئكح يف السواء ًىي تنظره خمضثاً تريثاً حتت ًىج الشوس احملرقح ...

 أييا ادلقتٌل تالعطش لتسقي األجيال تلٌ األجيال ًظافح ًمسٌاً ...      

  يا حسني يا هنار الفداء ًاإلتاء ...     

يا هَيْ ًزعت ذاتك هصاتيح هنريج تضيء  ,ًيا صاحة ادلصيثح الراتثح  ,يا صريع الدهعح الساكثح            

 لألجيال درًهبا ادلظلوح ... 

  ...؟ًكيف ًسلك طريق اجملد ًالكراهح  ,يا هَيْ علّوتنا كيف ًرسن ؟       

  يا قدًج اخلالديي ....      

 أُقدم كلواتي ....                     

 
 انباحج 
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 انشكش وانؼشفاٌ
 

هلل سبحانو كتعالى عمى نعسو ككثخة عصاياه لسا أليسشي إياه في كآخخًا بالذكخ أكاًل  أتقجـ   
 يجؼ ىحا.ج

الجكتػر: جػاد كاضع عشاد  شكخ اإلستاذكُتسمي عمّي فخكض األدب كاالحتخاـ أْف أ    
 ليّ  ػابارك غالحيكالجكتػر: أسعج خمف عبج جابخ العػادؼ , كالجكتػر: باسع خيخؼ خزيخ 

 ىحا السػضػع , كمشحػني استذيادًا خصيًا بو .

كأتقجـ بالذكخ كالتقجيخ ألساتحتي في قدع المغة العخبية في كمية اآلداب, كالجكتػر:      
 .  جامعة القادسية –رئيذ قدع المغة العخبية في كمية اآلداب   الياسخؼ  رحيع عجنافحداـ 

, كأتقجـ بالذكخ لكلِّ مغ مداعجتيع ليّ زمبلئي األعداء عمى كأتقجـ بالذكخ الجديل إلى   
 بيحه الرػرة.أعانشي أك قّجـ لي خجمة أك معػنة في سبيل إخخاج ىحا البحث 

كإلى عشػاف التزحية كالػفاء :  ,الغالية ُأمي: بحقيا جاحجاً  نفدي أججُ  َمغْ  إلىكأقجـ شكخؼ   
 كالجؼ العديد, كأشكخ أخػتي األعداء . 

كأكجو شكخؼ كاعتدازؼ إلى عائمتي الكخيسة كأخز بالحكخ زكجتي الفاضمة كأكالدؼ األربعة   
 حبًا كتقجيخًا .

بلحطات ألساتحتي األفاضل أعزاء لجشة السشاقذة لسا سيبجكنو مغ مأتقجـ بالذكخ  كأخيخاً    
 ـ اعػجاجيا .فيج الجراسة كتقػْ تُ 

 

 انباحج
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 احملتىياث

 الرفحة السػضػع
 ت-أ ادلمذيت

 ٜٔ-ٔ يماسباث تأسيسيت نهًفهىو وادلصطهح :  انتًهيذ :
 ٖ-ٔ .  الِحجاج مفيػم
 ٙ-ٖ . السقاربة مفيػم
 ٚ-ٙ . التجاولية مفيػم
 ٕٔ-ٛ . الِحجاجي بالشز التػاصل عالقة
 ٗٔ-ٕٔ الِحجاجي . الشز في التجاولي األثخ

 ٜٔ-٘ٔ . تفديخه في الصباشبائي الديج عشج الِحجاجية التػاصمية السؤثخات
 92-ٕٓ انفصم األول : احلِزاد انتذاويل : 

 ٛ٘-ٕٔ المبحث األول : األفعال الكالمية :
 ٕٖ-ٕٗ أوال  : األفعال الكالمية السباشخة :

 ٕ٘-ٕٗ الحكسيات  -ٔ
 ٕٚ-ٕٙ التشفيحيات  -ٕ
 ٕٛ-ٕٚ الػعجيات  -ٖ
 ٖٓ-ٕٛ الدمػكيات  -ٗ
 ٕٖ-ٖٔ العخضيات  -٘

 ٕ٘-ٖٖ ثانيا  : األفعال الكالمية غيخ السباشخة :
 ٕٗ-ٖٛ األفعاؿ الكبلمية السشبثقة عغ الخبخ  -ٔ
 ٕ٘-ٕٗ األفعاؿ الكبلمية السشبثقة عغ األنذاء  -ٕ
 ٘ٗ-ٕٗ األمخ  –أ 

 ٛٗ-٘ٗ الشيي  –ب 
 ٕ٘-ٜٗ االستفيام  –ت 

 ٛ٘-ٖ٘ ثالثا  : األفعال الكالمية السخكبة 
 ٓٚ-ٜ٘ المبحث الثاني : االستلزام الحواري 

 ٗٙ-ٔٙ أوال  : مبجأ الكع 
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 ٙٙ-٘ٙ ثانيا  : مبجأ الكيف 
 ٛٙ-ٚٙ ثالثا  : مبجأ السشاسبة 
 ٓٚ-ٛٙ رابعا  : مبجأ الصخيقة 

 ٕٜ-ٔٚ المبحث الثالث : متضمنات القول : 
 ٙٛ-ٕٚ أوال  : االفتخاض الدابق

 ٘ٚ-ٖٚ التعخيف  -ٔ
 ٚٚ-٘ٚ الرفة  -ٕ
 ٛٚ-ٚٚ ) مغ ( التبعيزية  -ٖ
 ٔٛ-ٜٚ أداة الذخط ) لػ (  -ٗ
 ٘ٛ-ٔٛ الػصل كالفرل  -٘

 ٕٜ-٘ٛ ثانيا  : األقػال السزسخة 
 ٘٘ٔ-ٖٜ : احلِزاد انهغىي :  انفصم انخاَي

 ٜٔٔ-ٜ٘ المبحث األول : الروابط الحِجاجية :
 ٗٓٔ-ٜٙ أوال  : الخوابط التي تجرج حججا  قػية :

 ٜٛ-ٜٙ حتى  -ٔ
 ٓٓٔ-ٜٜ لكّغ  -ٕ
 ٕٓٔ-ٓٓٔ بل  -ٖ

 ٔٔٔ-ٕٓٔ ثانيا  : الخوابط السجرجة لمشتائج :
 ٗٓٔ-ٕٓٔ إذف  -ٔ
 ٙٓٔ-ٗٓٔ إذ  -ٕ
 ٛٓٔ-ٙٓٔ فاء الدببية  -ٖ
 ٓٔٔ-ٛٓٔ الـ التعميل  -ٗ
 ٔٔٔ-ٓٔٔ كي  -٘

 ٗٔٔ-ٔٔٔ ثالثا  : روابط التعارض الِحجاجي :
 ٖٔٔ-ٔٔٔ لكغّ  -ٔ
 ٗٔٔ-ٖٔٔ بل  -ٕ

 ٜٔٔ-ٗٔٔ رابعا  : روابط التداوق الِحجاجي ) الستدانجة ( :
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 ٙٔٔ-ٗٔٔ الػاك  -ٔ
 ٚٔٔ-ٙٔٔ حتى  -ٕ
 ٜٔٔ-ٛٔٔ ثع  -ٖ

 ٖٚٔ-ٕٓٔ الحِجاجية :المبحث الثاني : العوامل 
 ٖٙٔ-ٕٔٔ أوال  : العػامل الِحجاجية التخكيبية : 

 ٕٖٔ-ٕٔٔ العامل الِحجاجي ) أسمػب القرخ (  -ٔ
 ٖٕٔ-ٕٔٔ العامل الِحجاجي ) الشفي واالستثشاء (  –أ 

 ٕ٘ٔ-ٖٕٔ ) إّنسا (  العامل الِحجاجي –ب 
 ٖٓٔ-ٕ٘ٔ العامل الِحجاجي ) التقجيع والتأخيخ (  –ت 
 ٖٔٔ-ٖٓٔ العامل الِحجاجي بالشفي  -ٕ
 ٖٖٔ-ٖٔٔ العامل الِحجاجي بػػ)كاد(  -ٖ

 ٓٗٔ-ٖٗٔ ثانيا  : العػامل الِحجاجية السعجسية :
 ٖ٘ٔ-ٖٗٔ العامل الِحجاجي السعجسي ) اآلف (  -ٔ
 ٖٙٔ-ٖ٘ٔ العامل الِحجاجي السعجسي ) قميبًل (  -ٕ
 ٖٚٔ العامل الِحجاجي السعجسي ) كثيخًا (  -ٖ

 ٘٘ٔ-ٖٛٔ المبحث الثالث : الساللم الحِجاجية :
 ٛٗٔ-ٜٖٔ أوال  : قػانيغ الدمع الِحجاجي :

 ٔٗٔ-ٜٖٔ قانػف الشفي  -ٔ
 ٖٗٔ-ٔٗٔ قانػف القمب  -ٕ
 ٗٗٔ-ٖٗٔ قانػف الخفس  -ٖ

 ٓٙٔ-٘ٗٔ ثانيا  : مفاليع تختبط بالدمع الِحجاجي :
 ٚٗٔ-٘ٗٔ الػجية أك االتجاه الِحجاجية  -ٔ
 ٛٗٔ-ٚٗٔ القدع الِحجاجي  -ٕ
 ٓ٘ٔ-ٜٗٔ الريغ الرخؼية ) أفعل التفزيل (  -ٖ
 ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ صيغ السبالغة  -ٗ
 ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ فحػػ الخصاب  -٘
 ٘٘ٔ-ٖ٘ٔ الؿياس الِحجاجي  -ٙ
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 ٕ٘ٔ-ٙ٘ٔ انفصم انخانج : احلِزاد انبالغي :
 ٔٛٔ-ٚ٘ٔ المبحث األول : الحِجاج البياني :

 ٕٙٔ-ٚ٘ٔ أوال  : السجاز 
 ٚٙٔ-ٖٙٔ ثانيا  : التذبيو 

 ٕٚٔ-ٚٙٔ ثالثا  : االستعارة 
 ٚٚٔ-ٕٚٔ رابعا  : الكشاية 

 ٔٛٔ-ٚٚٔ خامدا  : التسثيل 
 ٕ٘ٔ-ٕٛٔ المبحث الثاني : الحِجاج البديعي :

 ٙٛٔ-ٕٛٔ أوال  : السحىب الكالمي :
 ٗٛٔ-ٖٛٔ اإليياـ كإثارة الحىغ   -ٔ
 ٙٛٔ-ٗٛٔ التػجيو   -ٕ

 ٕ٘ٓ-ٚٛٔ ثانيا  : االلتفات 
 ٜٛٔ-ٛٛٔ االلتفات في نػع الزسيخ  -ٔ
 ٕٓٓ-ٜٛٔ االلتفات في نػع العجد  -ٕ
 ٕ٘ٓ-ٕٓٓ االلتفات في صيغ زمغ الفعل  -ٖ

 ٕٓٔ-ٕ٘ٓ ثالثا  : السقابمة 
 ٖٕٔ-ٕٓٔ رابعا  : االعتخاض 
 ٕ٘ٔ-ٖٕٔ خامدا  : التقديع 

 ٜٕٔ-ٕٙٔ وابشص َتائذ انبحج  اخلامتت
 ٕٛٗ-ٕٕٓ ادلصادس وادلشارغلائًت 

 A-B ادلهخص بانهغت اإلَكهيضيت
 

 

 

 



 
10 

 السقجمة

.  الصاىخيغ الصيبيغ كآلوكعمى ,  سيج السخسميغ عمى كالدبلـ كالربلة, العالسيغ ربِّ  هلل الحسجُ     
 : وبعج

إّف القخآف الكخيع مشيج كدستػر لئلنداف في كلِّ مكاٍف كزماٍف ُيشطع حياتيع كيزيء ليع الصخيق     
في جسيع مجاالت الحياة العمسية كالعسمية ؛ ليحطػا بدعادة الجاريغ , كىػ بجكره يحتػؼ عمى معاٍف 

عالى كجعمو خميفة كأسخار ال يسكغ ألحج أْف يقف عمييا كُيحيط بيا إال مغ أخترو هللا سبحانو كت
 في أرضو كأميغ سخه . 

فاجتيج السفدخكف  قجيسًا كحجيثًا في تفديخ القخآف كبياف معانيو , حتى ُألفت كتب تفديخية عجيجة    
كمتشػعة باختبلؼ السشيج الحؼ يتخحه السفدخ , كمغ ىحه التفاسيخ ) السيداف في تفديخ القخآف لمديج 

 ًا,كداللي ًا,نحػي مختمفة مجاالت في ؼيو الجراسات كثخت كقج( ,  (ىػٕٓٗٔ ت)الصباشبائي 
 ىحه ككانت ,السػجدة  كالعبارة ةالعمسي ةبالجق الصباشبائي أسمػب ُعخؼ كقج ,كمشيجياً  ًا,كببلغي
 العبارة في الجقيق كالتحخؼّ  العسيق التفكيخ استمـد امسّ  الباحث, كاجيت التي الرعػبات مغ كاحجة

 . جدءاً  عذخيغ بمغ الحؼ التفديخ سعة عغ فزبلً  خ,السفد مقاصج إلى لمػصػؿ

كإّف اختيار تفديخ السيداف كسجكنة لمبحث ؛ كػف جّل نرػصو ِحجاجية , فالديج الصباشبائي   
 الجراسات كثخة مغ الخغع كعمىُيذخؾ قّخاءه في الخصاب حاضخًا كغائبًا كما يدسيو بالستمقي الكػني, 

لغة  دراسة في رغبتي تككان, الخالجالتفديخ  ىحا في جرسيُ  لعاج( أّف )الِحج إال السيداف تفديخ في
 في الخغبة ىحه كتخسخت ,الساجدتيخ دراسة أياـ مشحليحه الفكخة  الذجيج يحب بدبب بو الكخيع القخآف
جكتػر: مؤيج عبيج آؿ ال تفزل الستخرريغ, األساتحة مذػرة كبعجالجكتػراه ,  في التحزيخية الدشة

 كىػ((  الصباشبائي مديجل السيداف تفديخ في )) الِحجاج جراسةال بحث مػضػع باقتخاحوصػيشت 
لجشة إقخار السػضػع رحبػا بالفكخة ,  عمى عخضتو كعشجمااليجخؼ ,  عذخ الخابع القخف  مفدخؼ  مغ
  لمبحث متػاضعة بسحاكلة أقـػ أفْ  أردت سبق امسّ  كانصبلقاً ,  الجراسة فكخة جاءت السشصمق ىحا غكم

 

 _ أ _



 
11 

كتب  مغ كذلظ الجارسيغ؛ محل عشاية األخيخة العقػد فيالِحجاج  أصبح إذمػضػع الِحجاج ,  في
 متعجدة بسجاالت تعشي بل, كاحج مجاؿ عمى تقترخ لع إذ ؛ُكتبْت في مجاؿ الِحجاج كثيخة كأبحاث

 كاسعاً  يعّج مجاالً  أنػاعو بكل , كمغ ذلظ الخصاب السختمفة إلندانيةا كالعمـػ كالسشصق كالفمدفة
 الببلغة تثيخىا التي باإلشكاالت مختبصاً  جعمو ما التفديخؼ كىحاالخصاب السيسا ,  لمِحجاج

 .  كالتػاصل الخصاب كلدانيات

 العشاكيغ مغ مجسػعة التسييج ّضع , وخاتسة فرػل وثالثة تسييج عمى ىحا بحثي قدستكقج   
 كاالصصبلحي المغػؼ  السجلػؿ( ك)التجاكلية لسفيـػ كاالصصبلحي المغػؼ  السجلػؿ) ىي الفخعية
 بالشز التػاصل عبلقة( ك)السقاربة لسفيـػ كاالصصبلحي المغػؼ  السجلػؿ( ك )الِحجاج لسفيـػ

 الديج عشج الِحجاجية التػاصمية السؤثخات( ك )الشز في الِحجاج في التجاكلي األثخ( ك)الِحجاجي
 ( .تفديخه في الصباشبائي

 األفعاؿ) األكؿ في درستُ  , مباحث ثبلثة ّضع (الِحجاج التجاولي) بعشػاف األول الفرل ككاف    
(, كبحثُت في الحػارؼ  االستمداـ) الثاني في تشاكلتُ : السباشخة كغيخ السباشخة كالسخكبة( ك الكبلمية
 بشػعييا : االفتخاض السدبق كاألقػاؿ السزسخة( . القػؿ متزسشاتالثالث )

      األكؿ في تشاكلتُ  ثبلثة مباحث, حػػ و)الِحجاج المغػي( بعشػاف  الفرل الثانيكجاء    
)الخكابط الِحجاجية( كقج تفخع إلى عشاكيغ ىي )الخكابط التي تجرج ِحججًا قػية( ك)الخكابط السجرجة 

 الثاني السبحث كتزسغلمشتائج( ك)ركابط التعارض الِحجاجي( ك)ركابط التداكؽ الِحجاجي( , 
)العػامل الِحجاجية التخكيبة كالسعجسية( كأشخُت في السبحث الثالث إلى ) قػانيغ كمفاـيع الدمع 

 الِحجاجي( .

ككاف بسبحثيغ, األكؿ )الِحجاج البياني كيذسل :  الثالث )الِحجاج البالغي( الفرل في كدرستُ    
البجيعي كيذسل : السحىب الكبلمي  السجاز كالتذبيو كالكشاية كالتسثيل( كالثاني أفخدُتو لمػػ )الِحجاج

 كااللتفات كالسقابمة كاالعتخاض كالتقديع( .

 _ ب _
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 استػفيتُ  شيأنّ  أدعي كال البحث, مدار في إليو انتييتُ  ما فييا أكجدت بخاتسة بحثي كأنييت   
 ككاف, مشو شيء يفػتشي ال لكي باليديخ ليذ جيجاً  بحلت لكششي السيداف صاحب أراده ما كل

 الخسالة, كحجع بالدمغ مقّيج كأنا السادة لدعة ؛مغ مدائل البحث  مدألة لكلمعيشة  لشساذج االختيار
 .البحث مادة تفاكت إلى راجع فيػ سباحثالفرػؿ كال حجع في تفاكت ثسة كاف كإذا

مػزعة عمى قجيسيا كحجيثيا ألىسية السػضػع الحؼ جسع بيغ القجـ  السرادركجاءت شبيعة    
 كالحجاثة . 

 إلى االمتشاف كؼيس العطيع كالػفاء الجديلبالذكخ  قمسي, أكدُّ أْف أتقجـ كقبل أْف أضعَ     
 ما كثيخاً  إذ, العمسي العسل ىحا عمى إلشخافو, الديادؼ حاكع تخاث: الجكتػر السداعج اإلستاد
 .أمخاً  لي كيّدخ, ُنرحاً  إلي أسجػ

كأسأؿ هللا عّد كجّل أْف أكػف مػفقًا في ما كتبُت , كمريبًا في ما ذكخُت , كمشرفًا في      
ما عّمقُت, كأْف يكػف ما سصختو تػؼيقًا مشو , كأْف يجعل عسمي ىحا خالرًا لػجيو الكخيع , 

 كأْف يفػز بالخضا , كيحطى بالقبػؿ .

 واحلمدُ هلل ربِّ العاملني

 والسالمُ عليكن ورمحةُ اهلل وبركاته

 

 

 

 

 

 -ت  -
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 انتًهيذ 

 : يماسباث تأسيسيت نهًفهىو وادلصطهح  

لجراسة المغة بػصفيا أداة لمتػاصل ,  شخعبيا المغػؼ حيشسا  ُعشيالتي  مغ السبادغ األساسية      
, كىي اإلشارات الجالة كالستساسكة لتقخيخ القاعجة األسمػبية لفيع الكبلـ السشصػؽ لمبذخ اً كجػىخ 

 لمشز. 

كلخبسا كاف الِحجاج في القخآف الكخيع مغ أىّع القزايا المغػية في العمع الحجيث , كالتي تحّفد      
عغ , كمدتػػ الجسل ؼيو , فزبًل لعبلقات التخابصية تكسغ بيغ الشزاالشبلع عمى خبايا المغة, فا

 .(ٔ)لمشز بػصفو جدءًا مغ المغة الِحجاج ُيعصي حياةً ذلظ أّف 

اصخ اإلعجاز الحاصل في نطع جسمو  فالِحجاج في القخآف الكخيع برػرة عامة أحج عش      
خ السدتسخ في سػره كآياتو, فقج تعجدت يكصياغة تعابيخه, ىحا ما جعل التأمل كالتفككديباجة تخاكيبو 

 .  الشز كداخمو غ خارج القخآف الكخيع بسا يكس تفاسيخه , كتعجدت كجػه اإلعجاز في

كثيخًا في معخفة خفايا مزاميغ الشز القخآني كدعع  أسيستعمسًا أّف الجراسات الحجيثة      
اآلليات التي تجعل الباحث أماـ صػر كعمـػ شتى , كمغ ذلظ دراسة الِحجاج, ىحا ما جعل البحث 

برفة خاصة , ؼيدتسج كقػعو بأدكات الِحجاج في السيداف دراسة كمغ ذلظ بيحا السحػر يجكر 
 كآليات سشتعخؼ عمييا الحقًا بسا يػافق كجػده في التفديخ  . 

كقبل الخػض في مػضػعشا البَج مغ اإلشارة إلى مجسػعة مغ السفاـيع التي ليا عبلقة كشيجة      
 بصبيعة السػضػع السجركس , كمشيا : 

  : مفيػم الِحجاج 

عغ ىحا السفيـػ بل كاف ليع باع شػيل في استخساؿ السفاـيع المغػية التي  القجماء فلْ لع يغ   
الباحث السجقق , كالسشقب في اإلرث الحؼ تخكو القجماء يجج إذ إّف نعّجىا حجيثة ال سيسا الِحجاج, 

جاج عمى ىحا الذيء كاضحًا لمعياف لسغ أراد البمػغ كالشبػغ في معخفتو , فالعخب يشطخكف إلى الحِ 
 .  (ٕ)الجراسات الغخبية تعّج الببلغة جدءًا مغ الحجاج جدء مغ الببلغة في حيغ أفّ و أنّ 

                                                             
 .  ٕٕ٘( : مغ القخآف كالحجيث )بحث يشطخ : اإلقشاع السشيج األمثل لمتػاصل كالحػار , نساذج (ٔ)
 . ٘ -ٗ: ( دكتػراه  أشخكحة)عميو الدبلـ( يشطخ : الِحجاج في كبلـ اإلماـ الحديغ ) (ٕ)
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حػؿ مفيـػ الِحجاج بسا  شارة إلى ما قالو العخب كالغخبكاألمخ اآلخخ الحؼ ييسشا ىشا ىػ اإل    
ذكقو عشج يشدجع كالبحث الحؼ بيغ أيجيشا حتى يصمع القارغ , كتتزح عشجه الفكخة بسا يشاسب 

 القخاءة , كفزبًل عغ عجـ بخذ حقػؽ اآلخخيغ . 

الِحجاج  أفاد مشيا الباحثػف في دراستيع في الحقل المداني , إذ كاف عّجةإّف لمِحجاج نطخيات    
( قج قّجـ خصابًا نجُج أّف )بيخلساف عمى حيغ, بالسشصق العقمي اً ( مختبصقبل )ديكخك كاندكػمبيخ

, كاستخخج نطخية الببلغة الججيجة التي فججد ؼيو كربصو بالببلغة دو عمى السشصق األرسصيأس
 .    (ٔ)ركدْت عمى جانبيغ أساسييغ : البياف كأسمػب اإلقشاع

كالفعل حاججتو فحججتو  ى صيغة السرجر, قاؿ الخميل: ))عم الِحجاجكقج جاءْت لفطة      
 .                                                                   (ٕ)ُحجج كالِحجاج السرجر (( ُحجةكاحتججُت عميو بكحا , كجسع ال

 عّجةعمى معاٍف فيػ يجُؿ أكثخ مغ معجع كإذا أردنا الخػض في األصػؿ لسجلػؿ الِحجاج في      
 .  (ٖ)كالسشاضخةمشيا : القرج كالسخاصسة كالجليل كالبخىاف كالججؿ 

كبيحا يتزح لشا أّف الِحجاج في المغة قػؿ يتشدُؿ ضسغ سياؽ ججلي يجسع بيغ شخفيغ فأكثخ ,     
الغخبية ال يختمف السعشى  جساتقرُج إفحاـ الخرع كإقشاع الستمقي, عمسًا أّف الِحجاج في السعكي

( Argumentationالحؼ يقابل لفع ) La grand Robert )   السعاجع العخبية, فيػ في عشو في
 التي تعشي :

 الؿياـ باستعساؿ الِحجج . -
 . (ٗ)مجسػعة مغ الِحجج التي تدتيجؼ تحقيق نتيجة -
( , التي تذيخ إلى  Argument, فيػ يقابل لفطة )  ( اإلنكميدؼ  Longmanأما في معجع )     

 التي تؤيج السدػغاتكجػد اختبلؼ بيغ شخريغ أك شخفيغ يحاكؿ كل مشيسا إقشاع اآلخخ بتقجيع 
 . (٘)وأك تجحز رأيو

 

                                                             
 .  ٜٙ-٘ٙالفمدفة كالببلغة مقاربة ِحجاجية لمخصاب الفمدفي : يشطخ :  (ٔ)
 .   ٕٕٛ/  ٕ, كيشطخ : لداف العخب )حاج( :  ٓٔ/  ٖ: )حج(  العيغ (ٕ)
 .  ٕٔ٘/  ٖ: )حاج( , كتيحيب المغة ٓٔ/ ٖ:  )حج(يشطخ : العيغ (ٖ)
 .  ٖ-ٕ/ ٔ: الججيجةدراسات نطخية كتصبيؿية في الببلغة  ,كمجاالتو والِحجاج مفيػميشطخ :  (ٗ)
  . ٜٗيشطخ : تجميات الِحجاج في الخصاب الشبػؼ في كسائل اإلقشاع األربعػف الشػكية أنسػذجًا )رسالة ماجدتيخ( :  (٘)
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الفت لمشطخ, فمع يتفق الباحثػف في الحقل  فقج كثخت تعخيفاتو بذكلأما الِحجاج اصصالحا  :    
الِحجاجي عمى تعخيف مػحج يخجع إليو َمْغ أراد الخػض في ىحا الفخع مغ المدانيات, كربسا يعػد 
ذلظ إلى اختبلؼ كجيات نطخ الباحثيغ كمخجعياتيع الثقاؼية, فحىب كلّّ مشيع يػجيو بحدب فيسو 

 لو مغ الداكية التي يخاىا.

 و ُيعجّ كاًل عشج الباحثيغ, كىػ تعخيف )ديكخك(؛ ألنّ لبحث التعخيف األكثخ تجاكقج اعتسج ا     
الِحجاج ىػ:)) تقجيع الِحجج , كاألدلة السؤدية إلى نتيجة  الِحجاج المغػؼ , الحؼ  يخػ أفّ  صاحب

يتسثل الِحجاج في  اجية داخل الخصاب, كبعبارة ُأخخػ معيشة, كىػ يتسثل في إنجاز تدمدبلت استشت
بسثابة الشتائج التي  الِحجج المغػية , كبعزيا اآلخخبسثابة ليات مغ األقػاؿ, بعزيا ز متػاإنجا

 , فالِحجاج ىشا يقـػ عمى المغة باألساس بل يكسغ فييا .  (ٔ)مشيا (( تدتشتج 

كقج حخصشا ىشا عمى االخترار لسجلػؿ الِحجاج كػنو يجؿ عمى معاٍف متذابو لغًة كاصصبلحًا     
 . عبيخ, فبل حدشة ُتحكخ في اإلشالةمختمفة مغ حيث الت بيَج أّنيا

  : مفيػم السقاربة 

شيجْت السشطػمة المدانية اتجاىات عّجة في الجراسات الحجيثة بػية الػصػؿ إلى التفيع      
ككصػاًل إلى  لمبيب الحؼ يبحث عغ عسق الجاللة كالسعشى مخكرًا بالسشاىجكالتعقل لجػ القارغ ا

مذتقة مغ مادة  فالسقاربة لغة  العمساء مغ باب التدييل ,  كىحه األخيخة مرصمح أكججهربات , السقا
 .  (ٕ)يقُخب ُقخبًا كُقخبانًا كِقخبانًا ؛ أؼ دنا , فيػ قخيب ((: )) قَخَب الذيء بالزع )َقُخَب( : 

, لشذاط ماة , أك الخصة السدتعسمة : يقرج بيا : )) الكيؽية العام أما السقاربة اصصالحا       
أك بمػغ غاية      , التي ُيخاد مشيا كضعية, أك مدألة, أك حل مذكمة معيشة, مختبصة بأىجاؼ

 .   (ٖ)معيشة ... ((

خمز مّسا تقجـ ذكخه أّف السخاد مغ السقاربة لغًة , كاصصبلحًا ىي الصخيق السخترخ بيغ يك    
 ا مذكمة معيشة , كقج اسُتعسلج بيشخفيغ لمػصػؿ إلى نتائج مخضية , أك الصخيقة التي نعال

مرصمح السقاربة لمجاللة عمى التقارب الحؼ يقع بيغ مكػنات الجراسات المدانية التي تختبط ؼيسا 
 كفق استخاتيجية كاضحة .  عمى بيشيا عغ شخيق عبلقة مشصؿية مغ أجل غاية تعميسية 

                                                             
 .  ٚٔ -ٙٔ:  مغة كالِحجاجال (ٔ)
 .  ٕٕٙ/  ٔ( : لداف العخب )قخب (ٕ)
 .  ٔٓٔ: تجريذ بالكفاءاتمقاربة ال (ٖ)
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ى تعجدية مشيجية لكل إذ تدعى السقاربات إلى تحقيق نكت ججيجة , فيي مدتججة تتأسذ عم    
لسعانيو كداللتو , فيي  القائع عمى فيع الشز , كتأكيلعمع الحقل , إذف السقاربة التجاكلية ىي 

عمى  اً إلى الخصاب بػصفو مفتػح اً تتحقق في ما كراء بشية الشز فتتجاكز الشز بػصفو مغمق
 .  (ٔ)جيةسياقات خارجية, كىحا يحيمشا إلى مفيـػ السقاربة التخميدية كاالستشتا

 السقاربة التخميدية :  -ٔ

ّف اإلنداف يخمد بأصػات كعبلمات كصػر , كىحا ما يجعمو يجرؾ الكػف أؤخح بالشطخ إّف ما يُ     
 بأجسعو , كالتخميد المداني يأتي في السقجمة لسا ؼيو مغ قجرة استيعابية كتفديخية .

ما ُيعخؼ باالتراؿ كالغاية مغ ذلظ إيجاد سبل التػاصل القائع بيغ الستكمع كالدامع , كىحا     
سعشى تكػف السعخفة السذتخكة شخشًا لمػصػؿ إلى ال إذيا قائسة عمى نجاح االتراؿ نّ إبالُدشغ , أؼ 

 .  (ٕ)كالتأكيل الرخيح , أك بجاية لمتفديخ

ستكمع الُسحاِجج كما يترف جد شبيعة الخصاب ذلظ بسعخفة التح دامعكالعبلقة بيغ الستكمع كال    
ميدات تداعج عمى إبخاز الصبيعة الِحجاجية لمخصاب كىحا يعتسج عمى شخرية الستكمع , بو مغ 

 في تحجيج مبلمح الِحجاج . اً ميس أثخاً لمسدتسع فإّف كبالسقابل 

 لشا أىسيةالجاحع  نقل, كقج (ٖ)ساف( أّف الِحجاج متغيخ بحدب تغيخ الذخزلكقج أكج )بيخ    
بيشيا  *السػازنة بيغ السعاني كالدامعيغ , قاؿ : )) يشبغي لمستكمع أْف يعخؼ أقجار السعاني , كيػازؼ 

, كبيغ أقجار السدتسعيغ , كبيغ أقجار الحاالت , ؼيجعل لكل شبقة مغ ذلظ مقامًا حتى يقدع أقجار 
ار السدتسعيغ عمى أقجار عمى أقجار السقامات كأقج الكبلـ عمى أقجار السعاني كيقدع أقجار السعاني

ـٍ مقاؿ . (ٗ)الحاالت ((تمظ   , أؼ لكل مقا

قًا مغ شبيعة السدتسع كالثقافة كالسشدلة العمسية انصبل مدػغاتالِحجاج يدتعسل مقجمات , ك ف    
 . (٘)كالسعتقجات الجيشية كاألخبلؾية , كسبل التعامل مع اآلخخيغ كاالجتساعية كالعسخ

                                                             
 . ٕٜ – ٜٔفع: ( لكتاب كميمة كدمشة , البغ السقداب الدمصانية )مقاربة تجاكليةفي اآليشطخ : ِحجاج التسثيل  (ٔ)
 .  ٜٛيشطخ :  نفدو :  (ٕ)
 . ٚٓٔيشطخ : في المدانيات التجاكلية مع محاكلة لتأصيمو في الجرس العخبي القجيع:  (ٖ)
  . ٖٛٔ/  ٔ: البياف كالتبيغ (ٗ)

 * الرػاب : ) يػازف ( . 
 .  ٕٙ – ٔٙ: ( ماجدتيخ رسالة) نسػذجًا "أي الشز القخآني " سػرة األنبياء الِحجاج فيشطخ :  (٘)
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كعميو فإّف الِحجاج التجاكلي يكسغ في استعساؿ بشية لغػية معيشة تتحكع فييا عػامل داخمية ,     
إّف الِحجاج يدتسج : ذلظ , كبشاًء عمى ذلظ يسكغ القػؿأك خارجية لمشز , تجفع الستمقي إلى تحميل 

الحجيثة  كما يتحسمو القػؿ , كليحا أكلْت المدانياتمغ مػضعو داخل الخصاب  قػتو كمكانتو
 .  (ٔ)الِحجاج أىسية فائقة لجػ عمساء التجاكلية الحيغ ييتسػف بجراسة السمفػظ داخل الدياؽ

 السقاربة االستشتاجية ) االستجاللية (  :  -ٕ

 ُتصخح بػاسصة مؤشخات يقجميا الستكمع حتىك لمسقاربة التخميدية , تابعة  االستجاللية السقاربة ُتعجّ     
كاإلمكانيات التي  كفق مجسػعة مغ األدكات كاآللياتعمى , يدتصيع السدتسع االستجالؿ عمييا

مػصػؿ إلى مغدػ السفيػمية لمشز , كىشا يتزح أّف العسمية االستجاللية غيخ لتداعج الباحث 
مية بخىانية , إذ يشصمق السؤكؿ فييا مغ صياغة فخضية ما , انصبلقًا مغ السؤشخات السقجمة , فالعس

االستشتاجية شكل مغ أشكاؿ االعتقادات كىي معقجة تحتاج إلى تفديخ كتجقيق , ما داـ السعيار 
 . (ٕ)ليذ الرحة السشصؿية

( : أّف )) الستػاضع عميو يتصػر انصبلقًا مغ استجالؿ شبيعي , إذ كفي ىحا الدياؽ يخػ )غخايذ   
تػػ ثاٍف مكػف عغ الخبخ يسكغ ىشاؾ مدتػػ الخبخ الحؼ يسكغ أْف يتعمق بذيء , كىشاؾ مد

مشصؿية تجاكلية تدسح باكتذاؼ السعاني  خائقات استجاللية بػاسصة شالػصػؿ إليو عغ شخيق عسمي
 :  (ٖ)أفكار (( ىي تجاللية عمى ثبلثالزسشية التجاكلية , كتقـػ ىحه السقاربة االس

 إّف السعشى السخاد مغ القػؿ ىػ في الغالب ضسشي . -ٔ

إّف الػصػؿ إلى السعشى السخاد يتع عغ شخيق حداب استجالؿ تثيخه عػامل تجاكلية مبشية عمى  -ٕ
 ( . كقػاعج الحػار التي كضعيا )غخايذمبجأ التعاكف 

 إّف السعمػمات الدياؾية ضخكرية .  -ٖ

ًا و بشاًء ِحجاجيالسيداف يجج أّف الديج الصباشبائي بشى فييا أشخكحات كالستأمل في نرػص    
الخػض كمحاججة إلى  فييا, سعى  كاجتساعيةكسياسية كأخبلؾية ائجية ُذكخْت في مػاضع قخآنية عق

ز الحجاجي بشيًة تػافخت فييا مقػمات الش خرػمو نحػ تأصيل الحؿيقة, لحلظ نخػ أّف نرػصو
 كأسمػبًا. 

                                                             
 . ٕٙ:  ( : ماجدتيخ رسالة) " أنسػذجاً  األنبياء سػرة"  القخآني الشز في الِحجاج يشطخ : (ٔ)
 .  ٓٓٔ -ٜٜ:  السقفع البغ,  كدمشة كميمة لكتاب( تجاكلية مقاربة)يشطخ : ِحجاج التسثيل في اآلداب الدمصانية (ٕ)
 .  ٓٓٔ – ٜٜنفدو : السرجر  (ٖ)
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إلى إثباتيا,  يدعى؛ ألّنيا ذات مخجعية ديشية نجج في بعس نرػصو عخضًا مباشخًا كصخيحاً ك     
أك يػافقو معتسجًا في ذلظ , كالبخىاف  ُحجةأؼ السخالف ثع يجحزو بالكيشصمق أيزًا مغ عخض الخ 

 ػى الحؼمجسػعة مغ الحجج نحػ تأصيل األشخكحة السجعػمة انتياء بالشتيجة , أك االستشتاج 
 .الحؿيقة التي تشترخ لسػقٍف معيغ بسثابة 

  :  مفيػم التجاولية 

جػانبو لكل دراسة حجيثة أك قجيسة معخفة أكلية بديصة تداعج عمى اإلحاشة بالسػضػع مغ      
 عمى المغة كاالصصبلح لسفيـػ السفخدة السجركسة .بشفدو كفيسو فيسًا صحيحًا قائسًا  ياجسيع

داؿ يجكؿ دكاًل إذا صار شيخًة, كالتجاكؿ: االنتقاؿ مغ حاؿ إلى حاؿ,  مغ فالتجاولية لغة  :    
 .  (ٔ)األيجؼ أخحتو ىحه مخة كىحه مخةدالت األياـ أّؼ دارت, كتجاكلتو ك 

معاني: التحػؿ  عغ)  دكؿػية ال تخخج في دالالتيا لمجحر )المغ جساتيمحع مغ ذلظ أّف السع     
مسا يقتزي كجػد أكثخ  ؟ أخخاف إلى آخخ أـ مغ حاؿ إلى مغ مكأ كاف كالتبجؿ كاالنتقاؿ, سػاء 

خخ لجػ آالمغة متحػلة مغ حاؿ لجػ الستكمع إلى حاؿ مغ شخؼ كاحج يذتخؾ في الفعل, كىحا حاؿ 
بيحه الجاللة مغ  اًتاتجاكلية" أكثخ ثب"كمتجاكلة بيغ الشاس, كلحلظ كاف مرصمح  الدامع,

   .(ٕ)الشفعيةك  الحرائعيةالسرصمحات األخخػ 

, تعخيفًا لمتجاكلية ـٖٜٛٔسشة  (تذارلد مػريذ): فقج قّجـ الفيمدػؼ  أما التجاولية اصصالحا      
, (ٖ)دراسة عبلقة العبلمات بسفدخييا(())إذ يخاىا : , أّكؿ مغ استعسل مرصمح التجاكلية كىػ

)) فخع لداني يعشى بجراسة التػاصل بيغ الستكمع :أّنياب (رنادية الشجاالجكتػرة ) كعخفتيا
  .(ٗ)كالستمقي((

 

 

 

                                                             
 .  ٖٖٓ/ ٔ:  , كأساس الببلغة ٜ٘/ ٖ: )دكؿ( , كيشطخ : القامػس السحيط ٕٕ٘ /ٔٔ: لداف العخب )دكؿ(يشطخ :  (ٔ)
 .  ٕٓٔيشطخ : في أصػؿ الحػار كتججيج عمع الكبلـ:  (ٕ)
 .  ٜٕالتجاكلية اليػـ عمع ججيج في التػاصل:  (ٖ)
 .  ٜاالتجاه التجاكلي كالػضيفي في الجرس المغػؼ:  (ٗ)
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مغ  (مػريذ)مغ اشتغل في ىحا السزسار لع يبتعج كثيخًا عّسا جاء بو  معطع يتزح لشا أفّ    
المغة فقط ؛ ذلظ أّف المغة بسشتجي المغة ال ب عشيصمح التجاكلي , كعمى ىحا فيي تتعخيف لمسر

)) تحميل تجاكلي يدتمـد الزػابط الحاتية كالسػضػعية فأؼ تتحكع ؼيو مجسػعة مغ كبلمي   نذاط  
 .  (ٔ)بالزخكرة التحجيج الزسشي لمدياؽ الحؼ تؤكؿ ؼيو الجسمة ((

كعّخفيا )شو عبج الخحسغ(: )) تجاكؿ الشاس كحا بيشيع , يفيج معشى تشاقمو الشاس كأداركه ؼيسا     
بيشيع كمغ السعخكؼ أيزًا أّف مفيـػ الشقل كالجكراف مدتعسبلف في نصاؽ المغة السمفػضة ؼيقاؿ نقل 

الشقل كالجكراف كيقاؿ دار عمى األلدغ بسعشى جخػ عمييا , فالكبلـ عغ قائمو بسعشى ركاه عشو , 
يجالف في استخجاميسا المغػؼ عمى معشى التػاصل , كفي استخجاميا التجخيبي عمى معشى الحخكة 

يكػف القػؿ بيغ الفاعميغ ؼيكػف التجاكؿ جامعًا بيغ اثشيغ ىسا التػاصل كالتفاعل فسقتزى التجاكؿ 
 .  (ٕ)مػصػاًل بالفعل ((

محزًا بالسعشى التقميجؼ يكتفي بالػصف كالتفديخ ,  كيتزح مغ ذلظ أّف التجاكلية ليدْت عمساً     
 كإنسا ىي عمع ججيج لمتػاصل يجرس الطػاىخ المغػية في مجاؿ االستعساؿ . 

التجاكلي السعخفي الستصػر,  سشيج( تعخيفًا يشّع عغ إلسامو بالالجكتػر )مدعػد صحخاكؼ  أكردك     
ؼيقػؿ:))التجاكلية ىي إيجاد القػانيغ الكمية لبلستعساؿ المغػؼ كالتعخؼ عمى القجرات اإلندانية 

المغة, كقج نقػؿ في يا عمع استعساؿ ة مغ ثّع ججيخة بأْف ُتعّخؼ بأنّ لمتػاصل المغػؼ كتريخ التجاكلي
لسمفػضات ضسغ سياقاتيا التمفطية, كالخصابات يا ندق معخفي استجاللي عاـ يعالج اتعخيفيا: إنّ 

 .  (ٖ)ضسغ أحػاليا التخاشبية((

غيخ محجد مّسا يزفي عمييا شابع العسػمية فيي  تعبيخصبلح فزل( بؼيسا ذكخىا الجكتػر )    
عشجه مسارسة لمحػار بيغ السخاِشب كالسخاَشب تػاصبًل بيشيسا مدتعسميغ كسائل معيشة لمتأثيخ عمى 

 .  (ٗ)بعزيسا

لخصاب مغ مخجعيات ثقاؼية التجاكلية شخيقة لمتػاصل بسا يحسمو شخفا ا كنخمز مّسا تقجـ أفّ    
 .يا تقػية ذلظ التػاصل, كىي تتجاكز أيزًا الػصف التخكيبي لمجسمة مغ شأنّ 

                                                             
 .  ٕٓ, كيشطخ : الخصاب القخآني دراسة في الُبعج التجاكلي :  ٛتحميل الخصاب السدخحي في ضػء الشطخية التجاكلية:  (ٔ)
 .  244 تججيج السشيج في تقػيع التخاث :  (ٕ)

 .ٕٖ:لمجرس المغػؼ  بحث ضسغ كتاب )التجاكليات عمع استعساؿ المغة(  في الجياز السفاـيسي (ٖ)
 .  ٜٛ -ٜٚ: يشطخ: ببلغة الخصاب كعمع الشز (ٗ)
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  : عالقة التػاصل بالشز الِحجاجي 

و ُيبشى بشاًء تفاعميًا مجعػمًا الشز الِحجاجي مختمفًا في بشائو عغ بؿية الشرػص ؛ ألنّ  ُيعجّ       
بأدكات ككسائل ُتديع في دعع األشخكحة التي يجافع عشيا الُسحاجج , كدحس الخأؼ السخالف الحؼ 
يشاقس أشخكحتو , ككيؽية تػضيفو ليحه األدكات كالػسائل  لغخض اإلقشاع كالتأثيخ , كيأتي ىحا 

كاف قرجه معمشًا كاستجاللو كاضحًا كأفكاره  االختبلؼ مغ جية ىجفو الحؼ يسكغ عّجه بخىانيًا , فإذا
, مغ خبلؿ تتبع األسباب لمػصػؿ  ما ستمقي بػجية نطخمتخابصة أصبح ىجفو اإلقشاع , إقشاع ال

 إلى الشتائج .

فالشز الِحجاجي ُيعّج : )) نرًا متخابصًا متشاغسًا , يقـػ عمى كحجة معيشة ال تكػف بالزخكرة     
كاضحة جمية بل قج تأتي عمى نحػ خفي ال نكاد نمسحو , كضع إلقشاع الستمقي بفكخة ما أك بحؿيقة 

 .  (ٔ)معيشة عغ شخيق تقشيات مخرػصة ((

كيفعمػنو كالؿيسة مفيـػ يدتشبط مّسا يقػلو الشاس , كيػصف الشز الِحجاجي أّنو نز تقػيسي     
دك بػجخانج كدرسمخ( , كبعس الباحثيغ نز مؤَلف لتقػية القبػؿ , أك , فالشز الِحجاجي عشج )

, كعميو فإّف ىشاؾ ضػابط لمشز الِحجاجي لسغ أراد إقشاع اآلخخ أْف يمتـد (ٕ)تقػيع معتقجات كأفكار
 , كىي : (ٖ)بيا

  ْج ضسغ إشار الثػابت الجيشية كالعخؼية , فميذ كل شيء قاببًل لمِحجاج .يكػف الِحجا أف 
  ْيكػف الشز مبلئسًا لمدياؽ العاـ . أف 
 . يشبغي أْف يتحمى السحاجج باألمانة كالسرجاؾية ؛ ليكػف مػضع ثقة كاحتخاـ 
 . أْف تكػف داللة األلفاظ كمخاجع الشز الخصابي محجكدة 
   . *أْف يخمػ خصابو مغ اإليياـ* , كالسغالصة* , كالججؿ* , كالمجاج* , كالسخاء 

                                                             
 .  ٕٙ: بشيتو كأساليبو الِحجاج في الذعخ العخبي (ٔ)
 . ٛ/ ٕ:  (الِحجاج مفيػمو كمجاالتو)بحث ضسغ كتاب ة في كسائل اإلقشاع يشطخ: الشز الِحجاجي العخبي دراس (ٕ)
 . ٖٗ -ٕٗلدػر السكية: يشطخ : أسمػبية الِحجاج التجاكلي كالببلغي , تشطيخ كتصبيق عمى ا (ٖ)

السغالصة : )) قػؿ مؤلف مغ قزايا شبيية **اإليياـ : )) كيقاؿ لو: التخييل أيًزا, كىػ أف يحكخ لفع  لو معشياف: قخيب, كغخيب(( , 
الججؿ : ))دفع السخء خرسو عغ إفداد قػلو: بُحجة, أك شبية, أك يقرج بو ترحيح كبلمو, *بالقصعية أك بالطشية أك بالسذيػرة (( , 

السخاء : )) شعغ في كبلـ *المجاج : )) التسادؼ في العشاد في تعاشي الفعل السدجػر عشو (( , *كىػ الخرػمة في الحؿيقة ((, 
 – يػسف سػرة الكخيع القخآف في الِحجاج يشطخ : تجميات (الغيخ إلضيار خمل ؼيو, مغ غيخ أف يختبط بو غخض سػػ تحقيخ الغيخ(

 . ٙٔ – ٕٔ:  (ماجدتيخ رسالة) -أنسػذجاً 



 
21 

كمّسا ال شَظ أّف غاية الخصاب الِحجاجي ىي اإلقشاع , كيقتزي الخصاب الحؼ يػجو إلى متمٍق     
ـٍ معيغ أْف يكػف مشاسبًا مغ حيث السقاـ كالػضيفة , كمغ أىع األعسجة التي تجعل  معيغ , كفي مقا

لظ الخصاب ناجحًا ىػ صجؽ الِحجج كالشتائج التي يحسميا ذلظ الخصاب , كمصابقتيا لمػاقع , ذ
فالتأثيخ كاإلقشاع في الشز الِحجاجي مشػط  بسا يحسمو مغ لغٍة قادرة عمى التأثيخ مع مخاعاة لدمغ 

 التمفع .

رج مشيا إحجاث الفعل أك كتقـػ عسمية اإلقشاع عمى مبجأ إرادة الستكمع التأثيخ في السخاَشب , الق   
, ككحا إذا تػافخت مجسػعة عػامل تديج (ٔ)تخكو , كيكػف ىحا الخصاب ناجحًا إذا تحققْت ىحه اإلرادة

 , كمشيا .(ٕ)مغ قػة الشرػص الِحجاجية

 . حدغ تختيب الِحجج 
 . تشاغع األفكار , كحدغ التخمز مغ فكخة إلى أخخػ 
 الشبػية , كاألبيات الذعخية . االستذياد بالذػاىج القخآنية , كاألحاديث 
 . االستذياد بالقػالب الجاىدة كالِحكع , كاألمثاؿ , كالجسل الػعطية كاإلرشادية 
 . االستعانة بالرػر الببلغية كالتذبيو , كالتسثيل , كاالستعارة , كالكشاية , كالتعخيس 
 . االستعانة ببعس األساليب المغػية كالتكخار , كالتخادؼ , كالتزاد 
 . تييأة ذىغ الستمقي شػؿ مجة التمقي لتقبل الشز الِحجاجي 
ج خصاب كالبجَّ أّف يكػف ليحا الشز الِحجاجي غاية ىي التي تجفع الستكمع إلى صياغة كإنتا    

, إذ ييتع مؤسذ الخصاب بالستمقي في كل مخاحل خصابو , محاكاًل قجر يتبلءـ مع السػقف السشذػد
متمؿيو , فميدِت الغاية مغ الخصاب ىي رفع الغسػض , كبياف  استصاعتو أْف يغيخ مغ قشاعة

عغ  شسازج مغ خرائز تجعمو يبلب, ف (ٖ)الحؿيقة , بل يكػف ىجفو األكؿ ىػ إقشاع الستمقي بيا
 : (ٗ)الشرػص كىي ؿيةب

 : أؼ البحث في إحجاث أثخ في الستمقي , أؼ قشاعتو . القرج السعمغ 
 : أؼ يقـػ عمى مشصق في كل مخاحمو , كيػّضف بجقة بسا يحجثو مغ تأثيخات . التشاغع 
 : ىػ الدياؽ العقمي , أؼ التصػر السشصقي ؛ ألّنو قائع عمى البخىشة .  االستجالل 
 : عمى أساسيا تختب الِحجج , ككّل تقشيات اإلقشاع .  البخىشة 

                                                             
 .  ٖٛ: ي الحجيث الشبػؼ دراسة تجاكليةيشطخ : الِحجاج ف (ٔ)
 .  ٘ٗالدبلـ( )أشخكحة دكتػراه(  :  عميويشطخ : الِحجاج في كبلـ اإلماـ الحديغ ) (ٕ)
 .  ٚٙيشطخ : الِحجاج في الذعخ العخبي , بشيتو كأساليبو :  (ٖ)
 .  ٕٚ – ٕٙنفدو : السرجر يشطخ :  (ٗ)
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تي كضعيا        تحجيج مبلمح الِحجاج الد الشز الِحجاجي تقػدنا إلى سيّ كىحه الخرائز التي تُ    
 . (ٔ)( , كىي تتسثل فيخلساف كتيتكاي)ب

 . أْف يتػجو إلى مدتسع 
 . أْف يعبخ عشو بمغة شبيعية 
  ّمدمساتو ال تعجك أْف تكػف احتسالية . أف 
 . أْف ال يفتقخ إلى ضخكرة مشصؿية 
  . أْف ال تكػف نتائجو ممدمة 

باتخيظ شار   كىحا ما أكجه )ككلُّ ىحا يجؿ عمى اتداع ىحه العسمية لتذسل الستكمع كالستمقي ,       
, (ٕ)( بقػلو : )) الِحجاج حاصل نري مغ مكػنات مختمفة تتعمق بسقاـ ذؼ ىجؼ إقشاعي((كدك

 يكػف الِحجاج كسا يأتي :كبالشطخ إلى التػاصل الِحجاجي الحاصل عغ شخيق الشز 

بحؿ الجيج لغاية اإلقشاع , إنو شائفة مغ تقشيات الخصاب التي تقرج إلى استسالة الستمقي ))  -ٔ
 . (ٖ)إلى القزايا التي تعخض عميو أك إلى زيادة درجة تمظ االستسالة ((

 .  (ٗ)((بسثابة استجالؿ مػجو لتأكيج قزية معيشة أك دحزيا أك تشفيحىا )) -ٕ

 .(٘)إلفيامو دعػػ مخرػصة يحق لو االعتخاض عمييا ((؛ الغيخ)) كّل مشصػؽ بو مػجو إلى  -ٖ

كىحا يعشي أّف الِحجاج خصاب يتػلج مغ رحع االختبلؼ حػؿ قزية ما , يقـػ الستكمع بإقشاع     
, فيػ ما اقتخف بو قرجاف: االدعاء خصاب الِحجاج ليذ كأؼّ  ف, إذتمقي عبخ سمدمة مغ األقػاؿالس

 : (ٚ)مكػنات ىي ةعمى ست الِحجاجي في شكمو الخئيذشى الشز كُيب, (ٙ), كاالعتخاض

 

 

                                                             
 .  ٛ٘ٗ: ػية تجاكليةاستخاتيجيات الخصاب مقاربة لغ (ٔ)
 .  ٜٙٗ:  ػب مغ كتاب نحػ السعشى كالسبشىالِحجاج بيغ الشطخية كاألسم (ٕ)
 .  ٖ:  كتصبيؿية في الببلغة الججيجةالِحجاج مفيػمو كمجاالتو دراسات نطخية  (ٖ)
 .  ٛٙ: لِحجاج مجاخل كنرػصالتجاكلية كا (ٗ)
 .  ٕٕٙ: كػثخ العقميالمداف كالسيداف أك الت (٘)
 .  ٕٔ:  (ماجدتيخ رسالة)الكخيع " سػرة الكيف أنسػذجًا, لمصالبتيغ :  يشطخ : األسمػب الِحجاجي في القخآف (ٙ)
 .  ٚ/ٕ( : كتاب )الِحجاج مفيػمو كمجاالتو العخبي دراسة في كسائل اإلقشاع بحث ضسغيشطخ : الشز الِحجاجي  (ٚ)
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نتيجة الِحجاج , كىي مقػلة تدتيجؼ استسالة األخخيغ , تحكخ الجعػػ صخاحة, كقج  ــ الجعػى :ٔ
 ُتزسخ.  

أك أحجاث كيشبغي لمسقجمات أْف ,أك أحػاؿ ,تقخيخ يرشعو السجادؿ عغ أشخاص  ــ السقجمات :ٕ
 . ترمح لتجعيسياحتى تختبط ارتباشًا مشصؿيًا 

 بياف لمسبجأ العاـ الحؼ يبخىغ عمى صبلحية الجعػػ كفقًا لعبلقتيا بالسقجمات .  ــ التبخيخ :ٖ

 حتى يجعل السقجمات , كل ما يقجمو السجادؿ مغ شػاىج كإحراءات كأدلة كؾيع  ــ الجعامة :ٗ
 كالتبخيخات أقػػ مرجاؾية عشج السدتقبل .

نحػ : مغ  مغ تعبيخات تطيخ مجػ قابمية الجعػػ لمتصبيق ,كل ما يقجـ  ــ مؤشخ الحال :٘
 عمى األرجح  إلخ . السسكغ , مغ السحتسل 

 ىي األساس الحؼ يشيس عميو الحكع بعجـ مقبػلية الجعػػ .  ــ التحفطات :ٙ

 . (ٔ)بػػػػ : عشيٍز ِحجاجي ناجح يشبغي لو أْف يكعشجما يخـك الُسحاجج إعجاد ن   

  ِحججو .يبجأ أكاًل بتحزيخ 
 . يتخيخ مغ األلفاظ ما يشاسب عقمية الستمقي 
 . يتخيخ مقجمة مقبػلة 
  كفق سّمع ِحجاجي .عمى يختب ِحججو 
  ُعتسج آلية فشية في صياغة السحدشات الببلغية ؛ الستثارة عػاشف الستمقي .ت 
   . ييتع بالييأة كشخيقة اإللقاء , كمخاعاة السقاـ 

يتػقف عمى السكػنات السجدجة, أك السقػالت التي تدتػؼ بسعشى أّف الخصاب الِحجاجي ال    
كالسعاني كالسقاصج  ياتبشي عمى قزايا ضسشية, كالشفعبًل عمى سصحو, فيػ في األصل م

الستزسشة في القػؿ إلى غيخ ذلظ, فيحه األشياء ىي السقرػدة مغ التحميل, كالسؤّكؿ البجَّ أْف 
 يأخح ىحا األمخ بالحدباف.

 

                                                             
 .  ٖٗ(  : عميو الدبلـ( )أشخكحة دكتػراه يشطخ :  الِحجاج في كبلـ اإلماـ الحديغ ) (ٔ)
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فإذا أردنا أْف نحمل الخصاب تحميبًل ِحجاجيًا , فسا عميشا إال استثسار اآلليات اإلجخائية السختمفة      
التي تتستع بيا التجاكلية, كىي كثيخة, كقادرة عمى إضاءة أكثخ مغ جانب مغ الجػانب السختمفة 

السعخفة السذتخكة كسياؽ لّمغة, كمغ ثّع يسكغ االستشاد إلى مدايا التأكيل التجاكلي كاالفتخاضات ك 
التجاكؿ, كتػضيفيا في حّل اإلشكاالت التي يسكغ أْف تعتخض عسمية تفكيظ الخصاب كتأكيمو, 
كالػقػؼ عمى مكػناتو كمخجعياتو السختمفة, كاالنتقاؿ بو مغ مدتػػ السعاني الحخؼية إلى مدتػػ 

ختبصة بالستكّمع كمقاصجه سآخخ يتسثل في السعاني اإلنجازية الستزسشة في القػؿ, كالسعاني ال
, كما يخافق ذلظ مغ حجج كاستجالالت تيجؼ إلى التأثيخ في قشاعات الستمقي, في حػارات ياتوكن

مبشية عمى قػاعج التخاشب, فزبل عّسا يقّجمو مفيـػ العسل كاإلنجاز المغػؼ في محاكلة التأثيخ في 
 . (ٔ)الػاقع الخارجي كىحا ما يدسى بالسقاربة التجاكلية

؛ إلقشاع فكختو خمز مّسا تقجـ إلى أّف الشز الِحجاجي نز بخىاني يحجد ؼيو صاحبو يك     
حدغ تختيب  فزبًل عغالستمقي بسا يعتسجه مغ أمثمة حدية تػضيحية مغ بيغ كثيخ مغ األمثمة , 

األفكار كتبلحقيا مفرمة كاضحة مػصػلة ببعزيا , كمغ ثع حدغ االنتقاؿ كالتخمز مغ فكخة 
, كقجرتو عمى تػضيف بعس الرػر البيانية كالتذبيو كالتكخار كالعبارات الستخادفة , أك  إلى أخخػ 

التي يحاكؿ أْف يقشع بيا الجسيػر كيدتسيميع لتغييخ  فكختوالستزادة يعخض فييا السحاجج 
 .  (ٕ)سمػكيع

 الِحجاجي األثخ التجاولي في الشز  : 

إّف دراسة التجاكلية التي تشاكلت الشز الِحجاجي تسحػرت عمى كفق آليات ضسغ نجاح      
عمى جانب الخصاب , كاإلجابة عمى  عشايتوالِحجاج التجاكلي يخكد إذ إّف كفعالية الشرػص, 

 .  (ٖ)التداؤالت , كاإلشكاليات التي تحيط بالعسمية التخاشبية

حيث يكػف قرج أحجىسا التأثيخ في اآلخخ , كيتع ذلظ عبخ  كىشا يفتخض كجػد متكمع كمتمقٍ     
مدتػيات , ذلظ أّف الِحجاج ضاىخة متجدجة في الخصاب كبو يتحقق , فيػ متعمق لدانيًا كأسمػبيًا , 

( ما عميشا إال الشطخ في نطخية , كالسدتػػ البشائي )االستجالليفإذا أردنا مقاربة السدتػػ األسمػبي 
 .  (ٗ)ليا مخجعية مقالية كمقامية مذتخكة بيغ السخاِشب كالسخاَشبإّف  إذأفعاؿ الكبلـ , 

                                                             
 . ٙٛ: التجاكليةغة إلى ببلغة الخصاب الدياسي , تبديط مغ أفعاؿ الميشطخ :  (ٔ)
 . ٜ-ٛ/  ٕ( : كتاب )الِحجاج مفيػمو كمجاالتو جاجي العخبي دراسة في كسائل اإلقشاع  بحث ضسغيشطخ : الشز الحِ  (ٕ)
 .  ٜٗ: الببلغية كالسشصؿية كالمدانية يشطخ : الشطخية الِحجاجية  مغ خبلؿ الجراسات (ٖ)
 .  ٜٙ)بحث( : جاجي التجاكلي كآليات اشتغالو يشطخ : االستجالؿ الحِ  (ٗ)
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ؿ الكبلمية مغ جية , كعمى ىحا َيعج الِحجاج مبحثًا مغ مباحث التجاكلية ؛ الرتباشو باألفعا   
أيو , أك الستمقي , إّما لتجعيع ر في ييجؼ إلى التأثيخ كىػ مغ جية أخخػ , كالستمقي كبالستكمع 
, فزبًل عغ ذلظ إّنو يؤدؼ إلى حرػؿ عسل ما , أك اإلعجاد لو ,  ججيجٍ  بتبشي مػقفٍ  لتغييخ رأيو

كمغ ثع تكػف الخصابات الِحجاجية السختمفة ىي مغ صسيع األفعاؿ الكبلمية كأغخاضيا الدياؾية , 
 .  (ٔ)كعبلقة التخابط باألقػاؿ التي تشتسي إلى البشية المغػية الِحجاجية

بالِحجاج, أّف الِحجاج: )) فعالية تجاكلية ججلية , فيػ تجاكلي ؛ ألّف شابعو فعبلقة التجاكلية    
الفكخؼ مقامي كاجتساعي, إذ يأخح بعيغ االعتبار مقتزيات الحاؿ مغ معارؼ مذتخكة, كمصالب 

إخبارية كتػجيات ضخؼية, كييجؼ إلى االشتخاؾ جساعيًا في إنذاء معخفة عسمية إنذاًء مػجيًا بقجر        
 .(ٕ)اجة ((الح

كلسا كاف الخصاب الِحجاجي يخزع ضاىخيًا كباششيًا لقػاعج كشخكط القػؿ كالتمقي, فيحا يعشي     
)) تجعل البعج الِحجاجي أصبًل تيتع التي انتساء القػؿ أك الشز الِحجاجي إلى مجاؿ التجاكليات 

ة تػاصمية أْف تكػف لو ميسدتػاه األكؿ قبل في م بالبعج التػاصمي, فالقػؿ ِحجاجي بو, قبل أف تيتع
))(ٖ)  . 

بالدمػؾ  عشيفة كل مشيسا؛ ألّف التجاكلية تكضي عغ شخيقكيسكغ أف تمتقي التجاكلية بالِحجاج     
تجخبة اإلنداني التػاصمي, كبالسقابل)) فإّف الِحجاج ليذ لو صمة إال بسعخفة تحاكؿ أْف تحمل ال

 .  (ٗ)يات التفكيخ ((اإلندانية مغ خبلؿ بعس عسم

فالسقاربة الخصابية الِحجاجية تيجؼ إلى تحقيق مبجأ اإلقشاع في عسمية تبادؿ الِحجج بيغ     
العسل عمى تحجيج دكر  جاجي ىػالستكمع كالستمقي إلنتاج العسمية التػاصمية , فالترػر التجاكلي الحِ 

ة اآلخخ مع محاكلة لتقشيغ العبلق يابعزالِحجاجي بحيث تتجانذ بعزيا مع كل بشية في الخصاب 
 :  (ٙ)كىي كعميو فإّف لمِحجاج التجاكلي مفاـيع لمبشاء, (٘)بيغ كل مغ السقجمات كالشتائج

                                                             
 .ٚٗلية كالِحجاج مجاخل كنرػص : , كالتجاك  ٖٚ)رسالة ماجدتيخ( :  التػحيجؼ حياف ألبييشطخ : الِحجاج في اإلمتاع كالسؤاندة  (ٔ)
 . ٘ٙفي أصػؿ الحػار كتججيج عمع الكبلـ :  (ٕ)
  .ٛٙ)بحث( : كلي كآليات اشتغالو , كاالستجالؿ الحجاجي التجا ٛٗ: التجاكلية مجاخل لتحميل الخصاباألسمػبية ك  (ٖ)
 .  ٘الِحجاج بيغ الشطخية كاألسمػب عغ كتاب نحػ السعشى كالسبشى :  (ٗ)
 .  ٜٖٕ-ٖٕٛ/ ٕ:  (الِحجاج مفيػمو كمجاالتو)بحث ضسغ كتاب المداني الُبعج التجاكلي في الِحجاج يشطخ:  (٘)
 .  ٕٔٗ-ٕٓٗ/ ٕ :السرجر نفدو يشطخ : (ٙ)
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 بػصفياإّف عسمية االدعاء , أك االعتخاض ىي تأسيذ السصمػب كػجية نطخ  وجية الشطخ : -ٔ
ىاىشا ىػ الدعي إلى إقشاع السخاَشب , فالِحجاج لبًا ما يذظ السدتسع بالقبػؿ بيامعاني ِحجاجية غا

 ىا كجية نطخ الستكمع . سعتخض بقبػؿ الجعػػ السعخكضة بعجالسختاب أك ال

إّف العسمية الِحجاجية ىي في األصل عبارة عغ قزية , أك مجسػعة مغ القزايا  القزية : -ٕ
 يتع االدعاء بيا , كأيزًا الجفاع عشيا . 

اكلية الِحجاجية استعساؿ لسجسػعة مغ التقشيات لتبخيخ إّف الِحجاج بحدب التجالعخض :  -ٖ
 شيا في كجية الشطخ السعخكضة . علستكمع التي تّع التعبيخ القزايا السصخكحة مغ شخؼ ا

فخض بالزخكرة كجػد اعتخاض عمى كجية نطخ الستكمع , إذ يتع يإّف التحاجج  االعتخاض : -ٗ
تخاض عمييا بيجؼ الػصػؿ إلى صجؽ , أك الجفاع , أك دحس أشخكحة مغ األشخكحات , كاالع

 كحب القزية السعخكضة . 

إّف ىحا الترػر الججيج يكذف البعج الِحجاجي لمغة الصبيعية الحؼ كاف مغيبًا في الجراسات      
الدابقة التي كقفت عشج مدتػػ اإلخبار فقط , فيحه السدتججات جدء  مغ اشتغاؿ الِحجاج المداني 

يمية شبيعية ال بخىانية صػرية , أؼ االنتقاؿ مغ الجدء إلى الكل , كمغ معػاًل عمى أدكات تحم
 الخاص إلى العاـ في المغة .

كقج تجدجت ىحه الفكخة في السيداف الحؼ تزسغ أمػًرا أرادىا الديج الصباشبائي , مّسا ساعجت      
لى الشفذ عمى تحخيظ مذاعخ السخاَشب, كفي ضساف شخكط التػاصل مّسا جعمو آلية الشفاذ إ

كالقمب معًا, كتحقيق القرج مغ كراء األقػاؿ , كلمخصاب مغ ىحا الشػع خاصية في استسخارية 
الحؼ ىػ القارغ , ب الزسشي الحػار بيغ السخاِشب , كالسخاَشب السعتخض الحؼ ُيخاد بو السخاشَ 

كىػ تحخيظ بعس مذاىج الحػار , أك تجديجىا , أك االستجالؿ عمى الخأؼ السصخكح بقػؿ صاحبو 
مذيج خصابي تحاكرؼ يجعػ  عغ شخيق, أك إفراحو عغ حالو, كفي كل ىحا إقشاع السخاَشب 

خيخ إلى السخاَشب إلى استشتاج ما أراد السخاشب الػصػؿ إليو, ككضعو في الرػرة, ليرل في األ
الحؿيقة السقشعة بالصخح كالترػر السعخكض , كىحه بعس مغ خرائز تفديخ السيداف بعّجه جدًءا 

 كفق آيات القخآف الكخيع التي ستطيخ بالتحميل الِحجاجي لآليات . عمى مغ خصاب خالج تسحػر 
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  ِتفديخه :  جاجية عشج الديج الصباشبائي في السؤثخات التػاصمية الح 

الديج الصباشبائي بسجسػعة مغ السؤثخات , أدْت بو أْف يكػف بيحا السدتػػ الِحجاجي  لقج مخّ      
, كقج تخكْت األثخ األكبخ في حياتو كتعامبلتو كأقػالو ككتاباتو , كغيخىا مغ األمػر الذخرية , 

مجسػعة مغ في الستسثمة  كخرػصيتياىحه السؤثخات  كعغ شخيق التتبع كاالستقخاء كججنا مخكدية
 : التفديخ, كالثاني عمى صعيج  فالسؤلّ الشقاط اآلتية عمى صعيجيغ , األكؿ عمى صعيج 

 ف :  أوال  : السؤلّ 

 : يأتي بسا عشج السؤِلف الِحجاجية التػاصمية السؤثخات تسثمت لقج   

ل في ض األسخة كالبيت العمسي أخح بيجه إلى أسباب العمع كالسعخفة فقج نذأ الديج الصباشبائي -ٔ
عخؼ بشطاـ الحػزة, كبسخكر الدمغ تصػر ىحا الشسط مغ غ, يُ يّ نسط عمسي خاص, كنطاـ تعميسي مع

كال سيسا جسيعيا التعميع كأصبح متسيدًا في مخاحمو الجراسية, مّسا أدػ إلى تصمعاتو عمى السدتػيات 
 .  (ٔ)السدتػػ التػاصمي

عجىا عجىا الجغخافي أـ مغ حيث بُ كانت مغ حيث بُ  سػاء أ توشخريعمى  ىاأثخ ك  لبيئةا -ٕ
, فُأريج لو أْف تديخ حياتو في لمديج الصباشبائي تشػعًا بيئياً  كقج شاء هللا تعالى؟ السعشػؼ كالسعخفي 

كلج الديج الصباشبائي ضسغ محصات بيئية ارتادىا الديج الصباشبائي مغ الػالدة إلى الػفاة , فقج 
ابعة ـ في قخية ) شادكاف( التٕٜٓٔ -ىػ ٕٖٔٔشة خيغ مغ ذؼ القعجة مغ ساسع كالعذفي الت

مات في تبخيد , كقج أتّسيا مّسا أّىمو إلكساؿ مخحمة السقج لسجيشة تبخيد في إيخاف , ككاف ذكّيًا فصشاً 
صػح انية ؛ كىي السعخكفة بالداألشخؼ ليتّع دراسة السخحمة الث جفانتقل إلى الش , ثعفي ست سشػات

كأصػؿ الفقو , فأتّسيا في سبع سشػات , بعج  ة في الفقو االستجالليتب السػضػعلجراسة متػف الك
خ كالعخفاف فديالفمدفة كالت رس فيالسقّجسة كعقج حمقات الج حرػلو عمى درجة االجتياد عاد إلى قع

كىحه الخاصية التي أضفْت , (ٕ)روا لجيو مغ عمـػ ثّخة في مجاؿ تخرمعمى  فتشبو شبلب العمـػ
متصمعًا كعارفًا في كثيخ مغ أمػر السػاجية التي ساعجتو عمى اإلبجاع في تفديخه , عميو بأْف يكػف 

 كإقشاع الستمقي , كإبجاء صػر التػاصل .

                                                             
 .  ٚٗ: : التفديخ كالتفاسيخ الحجيثة يشطخ (ٔ)
 . ٚ( : السيداف )رسالة ماجدتيخيشطخ : الجرس الشحػؼ في تفديخ  (ٕ)
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بأْف يبلـز اآلراء البارز  أثخ  كاف لو  الحؼالعمسي الحؼ نيل مشو الديج الصباشبائي  السشيل -ٖ
كمغ ثع مشاقذتيع , كىحا ما ُتػج بو تفديخ السيداف , كجعل نرو السختمفة كيصمع عمى أفكارىع 

 .  (ٔ)ِحجاجياً تػاصميًا ك 

ثار العمسية كالسؤلفات التي ألفيا الديج الصباشبائي خبلؿ مديخة حياتو , في العمـػ كالسعارؼ اآل -ٗ
الشجف كعمى مدتػػ السجف الثبلث التي عاش فييا , مشصقة الػالدة , كمشصقة الجراسة جسيعيا 

األشخؼ , كمشصقة االستقخار كالتجريذ , فقج تػزعت كتاباتو بيغ الفقو , كاألصػؿ , كالكبلـ , 
 كالفمدفة , كالتفديخ , كاألنداب , كالخياضيات , كالخط , كغيخىا كتعميقو عمى بعس أجداء كتاب 

أْف يكػف بيحا السدتػػ فيحا كاضح لمعياف أّنو أراد   -رحسو هللا  -بحار األنػار( لمعبلمة السجمدي)
 .  (ٕ)كىحا ما يدسى بالِحجاج التجاكليجسيعيا  فخاد السجتسعأل يػاصمالتخاشبي كالت

ما قالو العمساء في حقو يعج ذلظ ميدة انساز كانفخد بيا الديج الصباشبائي عمى أّف نرو كاف  -٘
ػ أحج كبار السحققيغ , فيبالسدتػػ السصمػب الحؼ كصل إلى أفكار العاِلع , الستعمع عمى سػاء 

خيغ حتى أّنو كاف محّط اعتشاء السفك خيغ السبجعيغ صاحب مكانة مخمػقة كآثار مذيػدة ,كالسفك
في مقتبل : ))  ت في قزايا قخآنية الديج دمحم الحديشيكالباحثيغ , فقاؿ عشو مؤّلف كتاب مصارحػا

جبشي مشيا بذكل ممحػظ أع فاسيخ السذيػرة , التيالّجراسة ... أخحت بالتػسع في قخاءتي لمت
جًا في بائي الحؼ لع يكغ مقم حديغ الصباشف في تفديخ القخآف( لمسخحـػ الديج دمحمالسيدا)تفديخ

ػاسعة في تشػع السباحث التي يتبشاىا ة الكقيل عشو أّنو الذخرية الفحة كالعمسي, (ٖ)ة ((تأمبلتو الفكخي
ة كالعخفانية , ة , كالسيسا السباحث الفمدؽيسا يشدجع كمزاميغ الشرػص القخآنيفي شيات تفديخه ب

ة كغيخىا , إذ قاؿ : )) ىحا ىػ البحث الفمدفي , كذاؾ ىػ كالعمسي ة كالتاريخيةبًل عغ الخكائيفز
ا كأدكات , ككسشيج , ككقػاعج تامة كد بيسج الصباشبائي أّنو مد ميدة الديالبحث العخفاني لمسدألة 

خيق , عشجما يجمذ بيغ يجؼ يأتيو كعشجه مرباح يشيخ لو الص فيا , كعشجما يأتي إلى القخآفي محم
زي بو القخآف يكػف أماـ مفتخؽ شخؽ , فيحا احتساؿ يفزي بو إلى شخيق , كذاؾ احتساؿ آخخ كيف

      حؼ يشيخ لو , فيػ الحؼ تدكد بوالسرباح ال , ىشا يأتي دكرإلى شخيق ثاٍف كثالث كىكحا
 كىحا كمو كفيل بأْف يكػف نرو بالسدتػػ الِحجاجي السصمػب . , (ٗ)خيق ((الص

                                                             
 .  ٖٖ-ٖٔ :الت تأسيدية في الفكخ اإلسبلمييشطخ : مقا (ٔ)
 .ٓٙٔ:ػزة العمسية, كتصػر الجرس الفمدفي في الح ٖٗ-ٖٖ:  السرجر نفدو  يشطخ : (ٕ)
 .  ٓٔ: في سياؽ مشاىج التفديخ الدائجةيشطخ : مصارحات في قزايا قخآنية دراسة في تفديخ " مغ كحي القخآف " لمديج فزل هللا  (ٖ)
 .  ٚٔ: راء الصباشبائي كأبخز السفدخيغأصػؿ التفديخ كالتأكيل مقارنة مشيجية بيغ آ (ٗ)



 
29 

, كفي إحياء الجتساعي في مجاؿ الفكخ كاألخبلؽما عسمو الديج الصباشبائي في مجاؿ التأثيخ ا -ٙ
العمـػ العقمية , كتخبية جيل مغ العمساء في عمـػ الفمدفة كالكبلـ كغيخىا , كتأليف الكتب بالمغتيغ 

, كىحا أدػ إلى تعجدية  تبلميحه إفياـ الخاصة كالعامةمع تتشاسب  عّجةبسدتػيات  لفارسيةالعخبية كا
 .  (ٔ)لمشطخ مّسا كاف لو األثخ البالغ في عسمية التػاصل مع اآلخخيغ ممفتةبرػر 

 ثانيا  : التفديخ : 

  : أتي صمية الِحجاجية في تفديخه بسا يلقج تسثمت السؤثخات التػا    

ما عخض ؼيو مغ آراء كأقػاؿ كثخة داللة كاضحة عمى  بيحا االسع , ؼيوالسيداف تدسية  -ٔ
ما يػازف كيخجح بيغ اآلراء الدابقة عميو في  خيغ كغيخىع, كتعّخضو ليا بالسشاقذة فكاف كثيخاً السفد

ال يتحخج في رّد ذكؼ اآلراء  , كىػ(ٕ)اآلخخ (( يابعزجًا لبعزيا كرافزًا السػضع الػاحج مؤي
جج , كىحا , أك اّلمبذ في السشاقذة العمسية باألدلة كالح فديخ بدبب الػىع , أك الجيلالسخمة في الت

, كىحا السعشى الحؿيقي لمِحجاج (ٖ)جسيعيا السحاىبك تتخػ مادحًة بيحا الكتاب ما جعل أقػاؿ العمساء 
 التجاكلي التػاصمي بيغ أفخاد السجتسع . 

 ائي يعخض لشا في السػضع الػاحج أكثخ مغ نطيخ لوأّف الديج الصباشب قخآف :تفديخ القخآف بال -ٕ
اللة عمى مفاـيع القخآف , إّنسا ىي أّف الج صاحب السيدافياؽ يخػ في القخآف الكخيع , كفي ىحا الد

يكػف القخآف  إذ يقػؿ : )) كحاشا أفْ , شيء  كليذ مغ خارجو ؛ ألّنو تبياف لكلمغ ذات القخآف , 
 .  (ٗ)تبيانًا لشفدو ((كال يكػف تبيانًا لكّل شيء 

مة خ في مقجػرة أؼ الدياؽ كالسقاـ : فالديج الصباشبائي يذيعخض السعشى العاـ , كالسجسل لمد -ٖ
, فديخه ليا, ثع يذخع في تفريل السجسل في أثشاء تكالسعشى العاـأؼ سػرة إلى مكييا كمجنييا 

قة , كالخكايات الستعمعغ جسع القخآفث , كيتحج, كالسحكع كالستذابواسخ كالسشدػخكأسباب الشدكؿ كالش
, إلى غيخ كخػاتيسياػر , كيعتشي بفػاتح الدبلغةؼ بالببحلظ , كيتحجث عغ إعجاز القخآف, كالتحج

 ذلظ , كىحا كمو لو عبلقة بِحجاجية الشرػص كأنػاعيا . 

                                                             
 .  ٚٔ/  ٔ: شطخ : السيداف في تفديخ القخآفي (ٔ)
( :  بحث) رسة ججيجة في تفديخ القخآف(مؤسذ مج -كرجاؿ ) الفيمدػؼ اإلسبلمي الديج دمحم حديغ الحدشي الصباشبائي مػاقف  (ٕ)

ٔٚ. 
 .  ٔيشطخ : الصباشبائي كمشيجو في تفديخ السيداف: السقجمة : ج  (ٖ)
 .ٗٔ/ٔ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٗ)
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 بكالسخاشَ سائخ, ككجية الخصاب : فيػ يعتشي بتتبع الدياؽ كالز العشاية بالدياؽ كالسقاـ -ٗ
 , أـ المغػيةي الجراسات الحجيثة سػاء الجيشيةاية خاصة فكالسقامات كأنػاعيا مسا يػليو السحجثػف عش

 .أـ الببلغّية 

 يكاد يسخ بيية إال كيجج تعميقًا لمسفدخ مغ ناحية ع البفشػف الببلغة : فالباحث الستتب عشايتو -٘
 .البياف أك البجيع ة في عمع السعاني أك ببلغي

سا بيشيا األقخب إلى ح ؼيبل بيغ اآلراء , كيشاقذيا , كيخجخيغ : حيشسا يقاو بيراء السفدعشايت -ٙ
 كتب مغ كثيخاً  ذلظ جانب إلى ضع بل اإلمامية, كتب عمى كقفاً  يكغْ  كلع, كبيانوكتاب هللا كأسمػبو 

 البحث استيفاء في رغبتو كعغ السعتجلة كنطختو مػضػعيتو جػانب أحج عغ يكذف كىحا الدشة أىل
 كيعجُ ,  الحجيث العرخ في التفديخ مجرسة مغ أفاد كحلظ,  اآلخخيغ آلراء إىساؿ دكف  مغ مادتو
 .  (ٔ)الفمدفة كمعالع,  الكبلـ عمع بسجرسة متأثخاً 

كالتابعيغ تشػيخًا لسػضػع البحث الحؼ يخاد الخػض ابة ما ركؼ عغ بعس الرحُعشي بتفديخ  -ٚ
كعغ العػاشف كاألىػاء مغ جية أخخػ , فكاف , اد عغ الخأؼ كاالستحداف مغ جية ؼيو , كاالبتع

قػؿ  إال أّنو قج يخجح قػاًل عمى كاستجبلء الخأؼ كناقبًل بإخبلص مػضػعيًا ييجؼ إلى بياف الحؿيقة
 كقج يدتعيغ بالخأؼ عمى الخأؼ األخخ, كقج يؤيج الخكاية باآلية تأييجاً , كقج يشاقر بعس األقػاؿ , 

لبيانو , كقج يزعف بعس الخكايات , كال يجج سبيبًل لترحيحيا , كقج يجج في الخكايات مراديق 
 . كىحه السدألة بحج ذاتيا ِحجاجية صخفة ال غبار عمييا,  (ٕ)لتعيغ السخاد كاإليحاء بو

عشايتو باألبحاث الفمدؽية , ككاف يخـك مغ بعزيا دعع كتأييج معاني اآليات كمػضػعاتيا  -ٛ
 .  (ٖ)خآنية كقج يفشج أحيانًا بعس الشطخات الفمدؽية التي ال تػافق القخآف الكخيعالق

شًا أثخ السؤكجات في تقػية ع شػاىج مفخدة مبيكليذ م كبلً  دتشتج مغ ذلظ أّنو يتفاعل مع الشزن   
, لمتأكيل لحجيثة التي تؤكج أّف الشز قابل  , كىحا التبلـز ُيعج بابًا مفتػحًا لمجراسات االسعشى

, إذ يقتخب اكلية السحرشة كالسقػالت المغػيةكاألشخكحات العمسية الخصيشة مقتخنة بالسقاربة التج
الديج الصباشبائي في تفديخه مغ الِحجاج في أّف سمصة الستكمع في الخصاب التي تتع عبخ إنجاز 

ديخ ىي كبلـ مػجو كالحؼ يسكغ اكتذافو أّف سسة التف, اؿ الكبلمية كتأثيخىا في الستمقياألفع

                                                             
 .  ٕٛ - ٕٚ: تفديخ السيداف )رسالة ماجدتيخ(  يشطخ : الجرس الشحػؼ في (ٔ)
 .  ٖٙٓ – ٖٕٓ – ٛٚ/  ٓٔ:  :  السرجر نفدو يشطخ : (ٕ)
 .  ٘: السرجر نفدو  (ٖ)
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نو التمقي ؼيو التيديخ الحؼ مغ شأ مخاعاةلمسدتسعيغ الخاصة مشيع كالعامة عمى حج سػاء , ككحلظ 
مادة صالحة لمجراسة الِحجاجية  في السيداف  جج في مجكنةفالباحث ي, دكف جيٍج كبيخمغ السعخفي 

بحث يكػف أكثخ سعة ؛ ألّف ىحا البحث يبقى قاصخًا عغ إيزاح كل اآلليات الِحجاجية كالتجاكلية 
 التي كضفيا الديج الصباشبائي . 
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 :  انفصم األول : احلِزاد انتذاويل

الخصاب , عمى أّف ىحا الِحجاج مختبط ُيخكد ىحا الشسط مغ الِحجاج عمى الجانب التجاكلي في    
بالدياؽ مغ جية, كالػضيفة مغ جية أخخػ, أؼ بسعشى دراسة المغة مغ كجية لدانية تجاكلية 
بالتػقف عشج الخصاب الِحجاجي الحؼ يتزسغ في شياتو معارؼ متشػعة كمختمفة يخيج الستكمع 

مغ جانب  اً حػاري اً كػف الخصاب تجاكليإيراليا إلى الستمقي مغ أجل التأثيخ ؼيو أك إقشاعو, كبيحا ي
الِحجاج التجاكلي بسثابة تخاشب كتػاصل كتفاعل كإحالة ّف , أؼ إ(ٔ)مغ جانب آخخ اً , كِحجاجي

 حػار بيغ شخفيغ : الستكمع كالستمقي . سياؾية ك 

كقج عبخكا عغ مرصمح الِحجاج التجاكلي بأّنو )) تيار  ناتج  عغ التقاء تياريغ نابعيغ مغ أصميغ   
مختمفيغ , كمتجاخميغ في اآلف نفدو : تيار  يشبع مغ أشخكحات فمدؽية كمشصؿية مختمفة , يسكغ 

كذاتية الستكمع  جسعيا تحت عشػاف : )الفمدفة المغػية( , كتيار  يشبع مغ اىتساـ المدانييغ بالتخاشب
كخرائز الخصاب , كيجتسع التياراف في مجاؿ عاـ مذتخؾ بيغ المغػييغ كالفبلسفة كالسشاشقة 

 . (ٕ)كعمساء الشفذ نزعو تحت عشػاف عاـ ججًا ىػ )األشخكحات البخاغساتية(  ((

رئيدًا غخضًا عمى نطخية أفعاؿ الكبلـ بػصفيا  ى ذلظ فإّف الِحجاج التجاكلي يتكئعبلكة عم  
بجراسة المغة في عبلقتيا بالدياؽ السخجعي لعسمية التخاشب , كباألفخاد الحيغ  لمتجاكلية التي تعشي

تجخؼ بيشيع تمظ العسمية التػاصمية , بػية الكذف عغ السقاصج كاالستعساالت كمغ ثع الكذف عغ 
 . (ٖ)قػة اإلنجاز في الستمقي

 الستسثل باالستمداـ الحػارؼ مغ جية , كمتزسشات كيتجمى الِحجاج التجاكلي أيزًا في الحػار   
ترخيحًا كتزسيشًا مغ جية أخخػ , كىحا يعشي أّف الخصاب الِحجاجي يكػف عمى نػعيغ :  القػؿ

صخيح كضسشي, ذلظ أّف الحػارية تكػف نرف لمستكمع كىػ الرخيح , كنرفو لمستمقي كىػ 
, كالتي يسكغ (ٗ)التجاكلية السشجمجةالزسشي فتكػف عبلقة الزسشي بالرخيح مشجرجة في إشار 

 :    دراستيا كسا يأتي

 
                                                             

 .  ٖ٘ – ٜٗ: (ماجدتيخ رسالة)" أنسػذجاً  األنبياء سػرة"  القخآني الشز في اِلِحجاج: يشطخ  (ٔ)
 . ٕٔٔ/  ٔ:  كالجالالت لؤلبشية السػلجة البديصة األسذ في بحث ؼ  لمكػف الذخط اإلنذاء الشحػ  (ٕ)
 .  ٜٗٔ( : اب الِحجاجي كصبلتو االجتساعية )مقاربة سػسيػلدانية( )بحث, كالخص ٓٗيشطخ : التجاكلية عشج العمساء العخب:  (ٖ)
االجتساعية لِحجاجي كصبلتو كالخصاب ا ,ٗٔ: )بحث( الكخيع , دراسة لشساذج مغ القخآف الِحجاج في المدانيات التجاكليةيشطخ :  (ٗ)

  . ٔ٘ٔ( : )مقاربة سػسيػلدانية( )بحث
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 :  ( ادلشكبت,  ادلباششة غري,  ادلباششة)  انكالييت ادلبحج األول : األفؼال

ِحجاجي إّف الفعل الكبلمي يقـػ عمى إيقاع التكمع كإنجازه, كلو أثخ كاضح في عسمية التػاصل ال    
ّنو يسثل حجثًا كبلميًا في التػاصل اإلنداني, فيػ يبحث في معشى الكبلـ السشصػؽ في سياؽ , أؼ إ

معيغ , بسا يؤديو مغ اإلنجاز, كالتأثيخ في السخاَشب , فيػ ُيسثل إيقاعات فعمية مباشخة , كغيخ 
 مباشخة , كمخكبة , كىحا ما سيتشاكلو ىحا الفرل تسثيبًل في السيداف .  

 ال انكالييت : َظشيت األفؼ   

إّف نطخية األفعاؿ الكبلمية قج اتكأت عمى سابقيا كإْف ُندبْت إلى )أكستغ(, فقج قاـ)ريشاتر( قبل     
الحخب العالسية األكلى بعدؿ األعساؿ المغػية عغ المغة, كجاء بعجه )أكستغ( كأشمق عميو تدسية 

كقج تصػرت ىحه الشطخية كاستقخْت  األعساؿ المغػية, ككحلظ أفاد )أكستغ( مغ أشخكحات )غخديشار(,
 .  (ٔ)عمى يج )سيخؿ(

 الفعمية داللتو الخصاب يسشح ما كىحا التجاكلية, أعساؿ مغ الكثيخ في مخكدية نػاة  كُتعّج الشطخية    
 السشػاؿ في يشتسي الِحجاج مفيـػ)) فػػػ ِحجاجية أفعاؿ ىي الكبلمية األفعاؿ كػف  اإلنجازية

 كل أّنو كفحػاه , (ٕ)(( مشصؿية ... داللية آليات نتيجة ؼيو كىػ, المؽيع تجاكلية إلى السػصػؼ
 يتػسل مادياً  نذاشاً  ُيعجّ  ذلظ عغ كفزبلً  تأثخؼ, إنجازؼ  داللي شكمي نطاـ عمى يشيس ممفػظ
 تأثخياً  فعبلً  يكػف  أفْ  إلى يصسح فعل فيػ ثع كمغ كالقبػؿ, كالخفس الستمقي فعل ردكد تخز أفعاالً 

ما, كمغ أمثمتو : األمخ, كالشيي,  شيء إنجاز ثع كمغ مؤسداتيًا, اجتساعيًا, أك السخاَشب, في
 . (ٖ)كالػعج, كالدؤاؿ, كالتعييغ, كاإلقالة, كالتعدية, كالتيشئة

كعمى ىحا فإّف ِحجاجية أفعاؿ الكبلـ متأتية مغ السدتػيات الثقاؼية لمتمقي كىػ الحؼ يؤكج      
الػسائل المغػية بمشصػٍؽ صالحا, أك مقبػاًل  لِحجاجية الخصاب, كىحا يجعل أؼّ  الرفة البارزة

 .  (ٗ)مغ مطاىخىا اً , التي يسثل الِحجاج مطيخ السختمفة

 

 
                                                             

 .  ٙٗ: قامػس السػسػعي لمتجاكليةيشطخ : ال (ٔ)
 .  ٗٚ:   لمخصاب الفمدفيالفمدفة كالببلغة مقاربة ِحجاجية  (ٕ)
 . ٓٔ:  شج العمساء العخبيشطخ : التجاكلية ع (ٖ)
 .  ٜٙيشطخ : االستجالؿ الِحجاجي التجاكلي كآليات اشتغالو )بحث( :  (ٗ)
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 الكبلمية األفعاؿ مغ كثيخ أّنو عامة مبلحطة مغ انصمقشا يقػؿ: )ديكخك( )) لقج الدياؽ ىحا كفي   
 عغ قميبلً  نبتعج حيغ عشيا, ترخفو أك محجدة, نتيجة إلى الستمقي تػجو ِحجاجية, كضيفة ليا

 الؿيسة مشيا: نفديا الجسمة داخل عبلمات تحسل الِحجاجية الػضيفة إفّ : نقػؿ أفْ  يسكغ العسػمية
 تحسل أفْ  يسكشيا الجسمة كلكغ لو, الخبخية السحسػالت نتيجة فقط ليدت فيي ما, لسمفػظ الِحجاجية

 بتػجييات تجلي أفْ  يسكشيا اإلخبارؼ  محتػاىا إلى باإلضافة كالتي أسمػبية, صيغ كعجة دالالت عجة
 .  (ٔ)أخخػ(( دكف  كجية الستمقي تػجيو عمى تعسل حيث لمسمفػظ, ِحجاجية

ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ ففي قػلو تعالى:     

  . 36النساء:  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې  ۉ   ۓے  ے

ُيمحع أّف الفعل اإلنجازؼ في الشز تكسغ قػتو تخاتبيًا بعج عبادة هللا سبحانو كتعالى , كىػ     
اإلحداف إلى الػالجيغ , كالفعل مقجر مححكؼ , قاؿ الديج الصباشبائي : )) إحدانًا مفعػؿ مصمق 

 .  (ٕ)لفعٍل مقجر , تقجيخه : كأحدشػا بالػالجيغ إحدانًا ... ((

, إذ أشار إليو في خصابو  كاعقب ذلظ بقػلو  االىتساـالعشاية ك ؼ جاء لغاية ِحجاجية ىي فالحح    
: )) السخاد بو التػحيج العسمي , كىػ إتياف األعساؿ الحدشة , كمشيا اإلحداف الحؼ ىػ مػرد الكبلـ 

داللة عمى قػة إلداـ , في ِبخ الػالجيغ كاإلحداف إلييسا)اعبجكا( , أّؼ الفعل التأثيخؼ (ٖ)... ((
 اإلحداف إلى الػالجيغ كتخؾ صفة البخل معيع . 

 .119آل عمران:  چۉ   ۉ  ې  ې  ٴۇ      ېڭ  ڭ  ې  ڭچ ككحلظ في قػلو تعالى :     

 لمسشافقيغالسػت بدبب الػيع , كىػ كشاية عغ مبلزمة الػيع  ىػاآلية الكخيسة  إّف الرخيح في    
شػاؿ حياتيع , كالحؼ يكسغ في مزسخىا الستسثل بدبب دكاـ الػيع, كمغ الشاحية الشفدية صفة 
ُمخيحة لمسدمسيغ , كيجعميع أكثخ ارتياحًا كثقة بالشفذ, كىػ بحلظ يحسل في شياتو قػة تأثيخية بسا 

 .  (ٗ)يحجثو مغ آثار نفدية كفعمية لجػ السعشييغ بالخصاب

                                                             
 .  ٜ٘: ع في السشاضخةببلغة اإلقشا (ٔ)
 .  ٖٓٓ/  ٗ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٜٜٕ/  ٗنفدو : السرجر  (ٖ)
 .  ٖٕٔ: دراسة في نرػص التخغيب كالتخىيب(يشطخ : آليات الِحجاج القخآني ) (ٗ)
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  ائي : )) دعاء عمييع في صػرة األمخ, كبحلظ تترل الجسمة بقػلو : إذ يقػؿ الديج الصباشب    
)إّف هللا عميع بحات الرجكر(, أؼ الميع أمتيع بػيطيع إّنظ عميع بحات الرجكر أّؼ القمػب أّؼ 

 . (ٔ)الشفػس((

كسغ ُيدتذف مغ كبلمو أّنو أشار إلى قػة الفعل اإلنجازؼ بقػلو الجعاء , بجليل القػة اإللدامية ت    
شق , كعس األنامل عمى الػيع بقػلو : )) كالػيع : ىػ الحفي التقخيع كاإلغاضة؛ إذ فدخ عبارة 

 .  (ٕ)الذيء مثل يزخب لمتحدخ كالتأسف غزبًا كخشقًا((

بسا سبقيا مغ قزية ؛  ُحجةكجسمة التحييل التي احتج بيا الديج الصباشبائي بقػلو , ىي بسثابة ال   
السشصػؽ , ككحا األمخ الحؼ أشار إليو ىػ  ُحجةلتثبت الِحجاجية التي أشار إلييا , كالتي تكسغ في 

 .  (ٖ)بسثابة العمع بسا في صجكرىع كما أضسخكه في قمػبيع , ككحا الجعػة إلى االتعاظ

كليًا مغ فكخة ِحجاجية لمسشصػؽ كىػ بحلظ الـز السعشى االستجاللي في سياؽ الكبلـ, إذ اقتخب تجا   
, فالعبارة األكلى تذسل عمى متزسغ القػؿ التجاكلي , أفادتو العبارة الثانية , كىحا قانػف مغ 
قػانيغ الخصاب , أؼ التحخؾ التفديخؼ ىشا يبجأ مغ الخارج إلى الجاخل , ثع البحث عّسا تعشيو 

 .  (ٗ)في مػقف معيغ الكمسات في تػصيف الفعل الكبلمي التجاكلي الحؼ يتحقق

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .  ٖٖٗ/  ٖ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 .  ٖٖٗ/  ٖنفدو : السرجر  (ٕ)
 .  ٖٖٗ/  ٖنفدو : السرجر يشطخ :  (ٖ)
 .  ٜٙٔ: خكرات التأكيميةيشطخ : في التجاكليات االستجاللية قخاءة تأصيمية في السفاـيع كالدي (ٗ)
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 أوالً : األفؼال انكالييت  ادلباششة : 

,  إضافي معشى أؼّ  بيافإلى  تحتاج , كال في الشرػص كاضحة السباشخة الكبلمية ُتعّج األفعاؿ     
 التي السباشخة مغ تكػف  التي الخريرة كىحه, التأكيل يحتسل ال كاضحاً  محجداً  مشصػقاً  تقّجـ فيي

 كىػ,  خصابو في السخِسل بِيا يتمفع السباشخ, إذ إّنيا : )) األفعاؿ التي الكبلمي الفعل بيا ُسّسي
,  إليو السخَسل عمى إنجازياً  أثخاً  يشتج أفْ  يقرج السخِسل فإفّ  الحالة ىحه كفي,  يقػؿ ما حخؼيَّاً  يعشي

 .  (ٔ)((اإلنتاج  في قرجه يجرؾ إليو السخَسل جعمو خبلؿ مغ األثخ ىحا يشتج أفْ  كيقرج

 الستكمع مخاد إلى يرل أفْ  الدامع كيدتصيع, الستكمع إرادة لمفعل مع اإلنجازية القػة فتتساثل    
 تشطع التي التأليف كقػاعج الجسمة, مشيا تتكػف  التي الكمسات معاني: ىسا ميسيغ لعشرخيغ بإدراكو

 , كىي : (ٖ)الكبلمية, كقج أحرى )أكستغ( خسدة أصشاؼ مغ األفعاؿ (ٕ)الجسمة في الكمسات بيا

كًياث  :  -2
ُ
  احل

ىي إشبلؽ األحكاـ عمى الػاقع , كمغ أمثمتيا : بخأ , كؾّيع , كحكع , كحدب , كحمل , كأكجب     
 .  (ٗ), كأرخ , كفدخ ...

كفق ما يستمكو مغ أدكات التحميل في تفديخه لكبلـ عمى تعامل مع الشز فالراحب السيداف     
ڑ  ڑ  ڇ  ڇ    ڍ    ڍ    ڎ  ڌ  ڌ    ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇچهللا سبحانو كتعالى , فعشج تفديخه لقػلو تعالى: 

 .  23النساء:  چڎ    ڌ  ڌ  ڎ

قاؿ الديج الصباشبائي : )) كالسبيسات مغ البيسة , كىي كػف الذيء ذا لػف كاحج ال يختمط بو    
 .  (٘)لػف آخخ, كال يختمف في لػف سسي بو مغ شبقات الشداء السحخمة ... ((

 

فيتبيغ أّنو تعامل مع الفعل الساضي السبشي لمسجيػؿ , كما يحسمو مغ قػة إنجازية مباشخة التي     
, بإصجار  سبحانو كتعالى في الشز القخآني, في التحخيع الحؼ كجيو هللابتحجث تأثيخًا في السخاشَ 

                                                             
 .  ٖ٘ٔاستخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية :  (ٔ)
 .  ٗٛ: لمغػؼ السعاصخ: آفاؽ ججيجة في البحث ايشطخ  (ٕ)
 .  ٕٙ: كستغ إلى غػفسافيشطخ : التجاكلية مغ أ (ٖ)
 .  ٓٔ: العخبيشطخ : نطخية األفعاؿ الكبلمية بيغ فبلسفة المغة السعاصخيغ كالببلغييغ  (ٗ)
 . ٖٕٗ/  ٗ:  السيداف في تفديخ القخآف (٘)
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ع الرخيح الحؼ حكع إليي يقتزي االلتداـ بو, كىحه الفكخة التي استعسميا في الػصػؿ إلى التحخي
  . يتزسغ حكسًا إليياً 

كىحا الفيع ىػ تجاكلي  ِحجاجي  عغ شخيق الجسمة اإلنجازية السبشية لمسجيػؿ التي تحسل داللة     
 , الحؼ كرد في الشز القخآني كقاربو مقاربة تجاكلية .(ٔ)زمغ الفعل اإلنجازؼ عمى صيغة الحاضخ

عمى تمقي غخض السذيج بسعشاه العسيق نفدو الستمقي  ىحا األسمػب عسبًل حيًا يداعجكقج َعِسل    
الدخ في كػف ىحا  ليتجارؾ خيالو ما قرخت عشو حػاسو السادية فتتغايخ األفعاؿ لحلظ, كلعلّ 

الػضع المغػؼ الػحيج في اآلية كميا فعبًل مبشيًا لمسجيػؿ ىػ تعمقو بالدساع, كمخاشبة حاسة الدسع 
, كإّف صاحب التفديخ قج استذف ذلظ مغ خبلؿ الفعل الساضي (ٕ)فييتد القمب تصمعًا ليحه الحخمة

السبشي لمسجيػؿ الحؼ يحسل قػة إنجازية قادرة أْف تعػض غياب الفعل الكبلمي السباشخ الحؼ 
 .   (ٖ)كضعو )أكستغ( ضسغ صشف الحكسيات

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  عمسًا قج جاء الفعل نفدو مبشيًا لمسعمـػ عشج الحجيث عغ الذخؾ في قػلو تعالى :   

 .  (ٗ)السعمـػ لحكسة اقتزاىا الدياؽ فيحه السغايخة مغ السجيػؿ إلى, 72المائدة:  چڎ  

كيبجك أّنو تػصل إلى الحخمة عغ شخيقيغ ىسا : األكؿ : رافج الفعل الكبلمي السباشخ , كاآلخخ    
: الدياؽ الحؼ كرد ؼيو الشز, إذ كثيخًا ما يمجأ الستكمع إلى الحكسيات لمػصػؿ إلى قرجه , 

ؿ كتحقيق ىجفو الخصابي رغبة في إيقاظ ذىغ الستمقي كتػجييو إلى السخاد عغ شخيق االستعسا
 التجاكلي الِحجاجي في الكبلـ .

 

 

 

 انتُفيزياث :   -1

                                                             
         الػضيفي الشحػ كنطخية المغة فبلسفة لجػ المغػؼ  الفعمي السفيـػ كتأصيل عخض كالشحػالفعل المغػؼ بيغ الفمدفة :  يشطخ (ٔ)

 .  ٜ٘: التجاكليات عمع استعساؿ المغةبحث ضسغ كتاب : 
 .  ٕٔ – ٜ( : شي لمسجيػؿيشطخ : اإلعجاز الببلغي في استخجاـ الفعل السب (ٕ)
 .  ٓٔيشطخ : نطخية األفعاؿ الكبلمية بيغ فبلسفة المغة السعاصخيغ كالببلغييغ العخب :  (ٖ)
 .  ٜ – ٛاإلعجاز الببلغي في استخجاـ الفعل السبشي لمسجيػؿ :  (ٗ)
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 كسّسى, عّيغ,:  أمثمتيا كمغ , إلييسا كما القػة أك , الحق استعساؿ عمى تقـػ التي األفعاؿ كىي   
 .(ٔ)القخارات بػساشتيا ُتؤخح التي األفعاؿ ىي أؼّ  كنيى, كأمخ, كصّخح, كّصػت, كأعمغ, كاستقاؿ,

كقج حمّل الديج الصباشبائي ىحا الشػع مغ األفعاؿ عغ شخيق أىع السفاـيع السحػرية فييا التي     
پ  ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ    پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پچ تسثميا أفعاؿ األمخ, فيػ يخػ في قػلو تعالى : 

 . ٘٘ -54هود:  چٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿٿ  ٿ,ڤ  ڤ  

)عميو الدبلـ( عغ قػليع بإضيار البخاءة مغ شخكائيع مغ دكف هللا ثع إذ قاؿ : )) أجاب ىػد    
سَّا َبِخؼء   التحجؼ عمييع بأْف يكيجكا بو جسيعًا كال يشطخكه , فقػلو : )) َأنِّي ُتْذِخُكػَف ((, إنذاء  مِّ

 زإخبار كسا ىػ السشاسب لسقاـ التبخؼ, كال يشافي ذلظ كػنو بخيئًا مغ أكؿ مخة فإّف التبخ بكليذ 
 .(ٕ)تعجيدياف ((اَلُتشِطُخكِف( أمخ كنيي  ُثعَّ  َجِسيعاً  يشافي تحققيا مغ قبل, كقػلو:)َفِكيُجكِنيبالبخاءة ال

لقج تعامل الديج الصباشبائي مع أسمػب األمخ مغ زاكية خاصة , ىي زاكية فعل األمخ , التي     
عمى  ُحجةإذ يخػ أّف فعل الذيػد ُتسثل أحج األسذ التي تقـػ عمييا األفعاؿ الكبلمية السباشخة , 

عجـ مّدو بدػء مع البخاءة مشيع , مع كػنيع ذكؼ قػة , كشجة ال يعادليع أحج في الذجة كالبصر , 
كلػال أّنو نبي مغ هللا مرػف لقجركا عميو, كمغ ىشا كجو إشياده في تبخية ربو سبحانو كتعالى 

 . (ٖ)كقػمو

فيع مغ سياؽ كبلمو, إذ قاؿ : )) إّف ىحا التعجيد ىػ معجدة ىػد  الِحجاج التجاكلي يُ كأثبت ذلظ    
 . (ٗ)(( ُحجة)عميو الدبلـ( , كذلظ أّف ضاىخ الجػاب أْف يقصع بو ما ذكخ مغ الخد في صػرة 

َكأْشَيُجكْا ((  للاَّ  ُأْشِيجُ  كحاجج عقميًا بسا عخضو حػؿ الشز : قائبًل : )) فالحق أّف قػلو : ))ِإنِّي   
ية ُحجةتسل عمى , مذ ية معجدة لرحة رسالة ىػد      الذخكاء , كعمى أ عقمية عمى بصبلف ألـػ

 . (٘))عميو الدبلـ( ((

( بيحه الريغة اإلنجازية قج جاءت احتجاجًا عمييع, كتعجيدًا , كىحه البخاءة شيجكافشجج أّف )ا   
مدتسخة لحا جاء الفعل السزارع حامبًل زمشًا مدتسخًا كعّبخ بريغة األمخ التي تزسشت االستيانة 

التحجؼ, كإلداـ الستمقي بيا بتػحي  فعالةباعتقادىع, كأّف فعل األمخ )ؼيكيجكني( أعصى لمشز قػة 
                                                             

 .  ٖ٘ – ٖٗيشطخ : التجاكلية عشج العمساء العخب :  (ٔ)
 .  ٗٗ/  ٔٔ,  ٖٕٛ/  ٓٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٖٕٛ/  ٓٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٖ)
 .  ٖٕٛ/  ٓٔنفدو : السرجر  (ٗ)
 .  ٖٕٛ/  ٓٔ:  السرجر نفدو (٘)
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بمغ عجدىع , كأدت بو إلى الِحجاج , مسا أعصت الشز الثقة باهلل تعالى كاإليساف بو , ميسا 
 . (ٔ)كإحجاث اضصخاب في ديشيع

كقج استثسخ الديج الصباشبائي تفديخ أفعاؿ األمخ في تػضيف الِحجاج بسقاربتو التجاكلية           
رع, فيمـد الستمقي بسا تمفطو بو )أشيجكا( ك )فكيجكني(, كأدرؾ لسزسػف السقاـ بػصفو دعػة لمخ

السخسل مغ فعل إنجازؼ مختبط )) بسا يؤكؿ إلى أفعاؿ داخل الحياة االجتساعية بجكافع عقبلنية ؛ 
 .  (ٕ)ألّف االقتشاع كالتػافق إّنسا يؤكالف إلى االلتداـ بالفعل , أك اإلقخار بو ((

 انىػذياث  :   -3

ا, كسا قج تكػف السباشخة ىػ )) الدامات لمستكمع بأداء فعل مكىحا الشػع مغ األفعاؿ الكبلمية     
, كالغاية (ٖ), كمغ أمثمتيا : كعج, كنحر, كأقدع, كراىغ, كعقج, كعـد , كنػػ(( افراحات عغ نياتو

السبتغاة مغ ىحا الشػع مغ األفعاؿ الكبلمية ىػ إلداـ الستكمع الؿياـ بعسل ما في الدمغ السدتقبل , 
ؼ يقـػ بو مصابقًا لسا قالو , كيتسيد ىحا الشػع أيزًا بأْف يكػف الستكمع ىػ مغ يقـػ ؼيكػف الفعل الح

 .  (ٗ)بتمظ السصابقة , كأْف يكػف قادرًا عمى أداء ما ُألِدـ بو

لقج كّضف الديج الصباشبائي في ىحا الجانب شػاىج عّجة , قارب فييا مجخيات البحث التجاكلي      
ەئ  ەئ    ائى   ائ  ىې  ې  ېې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ى  ى   ېچ  الػعج, عشجما فّدخ قػلو تعالى : فعلكمشيا 

 .    68التوبة:  چوئ

إذ قاؿ : )) ... كما يجدكف بو بػعٍج مغ هللا تعالى ... , ثع ذكخ ما كعجىع عمى ذلظ فقاؿ :      
 َجَيشَّعَ  َكاْلُكفَّاَر (( كعصف عمييع الكفار ؛ ألّنيع جسيعًا سػاء ))َنارَ  َكاْلُسَشاِفَقاتِ  اْلُسَشاِفِقيغَ  هللا ))َكَعجَ 

عغ للّاُ (( كأبعجىع  َحْدُبُيْع (( مغ الجداء ال يتعجػ فييع إلى غيخىا ))َكَلَعَشُيعُ  ِىيَ  ِفيَيا َخاِلِجيغَ 
 . (٘)ثابت ال يدكؿ عشيع البتة (( (( مُِّؿيع   َعَحاب   ))َكَلُيعْ رحستو 

رتكد عمى السعشى الجاللي لمفعل )كعج هللا( الجاؿ عمى أُيدتذف مغ تحميل صاحب السيداف أّنو     
الساضي الستحقق الػقػع عمى الثقافة الجيشية , كمعخفتو بالدياؽ , فيػ حجد ذلظ بقخيشة تجاكلية 

                                                             
 .  ٙٗٔيشطخ : أسمػبية الِحجاج التجاكلي كالببلغي , تشطيخ كتصبيق عمى الدػر السكية   :  (ٔ)
 .  ٜٔالفمدفة كالببلغة مقاربة ِحجاجية  لمخصاب الفمدفي :  (ٕ)
 .  ٓٔنطخية األفعاؿ الكبلمية بيغ فبلسفة المغة السعاصخيغ كالببلغييغ العخب : (ٖ)
 .ٗٔٔيشطخ: الخصاب القخآني دراسة في الُبعج التجاكلي :  (ٗ)
 . ٕٓٛ/  ٜ: السيداف في تفديخ القخآف  (٘)
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تقبل , كمغ دكف شجد إال في السدبالػعج الحؼ يقصعو الستكمع عمى نفدو ال يُ الدابقة تتسثل بسعخفتو 
 . (ٔ)ىحا الفيع ال يكػف هللا سبحانو كتعالى كاعجاً 

كبسقتزى ذلظ أّكؿ الديج الصباشبائي صيغة )كعج هللا( عغ كعيج فػػ )) ُيخبخ عغ كقػع الفعل    
, فالسفدخ بحكع ثقافتو , كمعخفتو بمغة القخآف الكخيع , ُيجرؾ عغ شخيق تجاعي السعشى (ٕ)مدتؿببًل ((
كإْف ُاسُتعسمْت صيغة الساضي عػضًا عغ السزارع فػػػ )) تشديل حػادث السدتقبل مشدلة  مدتؿببًل ,

 . (ٖ)الساضي لئلشارة إلى أّف حجكثيا كاقع ال محالة ((

كىحا يعشي أّف ما أكرده مغ تحميبلت , كمعالجات ليحا الفعل الكبلمي تمتقي كثيخًا مع ما جاء     
خصاب , كقرج الستكمع مع قجرة السخاَشب عمى االستجالؿ عمى بو التجاكليػف عشجما كقفػا عمى ال

السعشى السشذػد , كىحا ما يخخج الفعل اإلنجازؼ مغ حيد القػة إلى حيد الفعل الستزح مغ تعبيخ 
الديج الصباشبائي , كىحا كعج قج كفى بو , كىحا ال يختمف عّسا تفػه بو عمساء التجاكلية كالِحجاج , 

ي لمخصاب الػاحج أحج دكاعي تػسيع الجراسات الِحجاجية ؛ إذ ُتعج مغ كقج كاف تعجد السعان
 استخاتيجيات الخصاب ؛ ليعبخ الستكمع عغ مقرجه الحؼ يتحجد بعشاصخ متعجدة يبيشيا الدياؽ , كىػ

 الِحجاجي عغ شخيق شخحو كفيسو لحلظ .  التجاكلي السشيج بو ليقارب السفّدخ بو نادػ ما

  انسهىكياث :  -0

 كيتسثل كالػاقع, اآلخخيغ تجاه  بو يذعخ عّسا الستكمع ؼيو يعبخُ  الكبلـ أفعاؿ مغ الشػع كىحا    
,  (ٗ)((اإلخبلص شخط ؼيو يتػافخ تعبيخاً  الشفدي السػقف عغ الستكمع تعبيخ)) في اإلنجازؼ  الغخض
: الكبلـ َأفعاؿمشيا  الرشف ىحا مصابقة , كيسثل اتجاه مغ الكبلـ َأفعاؿ مغ الرشف ىحا كيخمػ

 بسجخد فالستكمع...  كاالعتخاض كاإلنكار, كالتيكع, كالخفس, كالتعدية, كالذكخ, كالتيشئة, التخحيب
 فعبلً  أنجدَ  قج يكػف , خاص سياؽ كفي  لغػؼ  مجتسعٍ  في عمييا متعارؼ مخرػصة بألفاظ التمفع
 التعبيخات .  صشف مغ كبلمياً 

كثسة أمخ البجَّ مغ االلتفات إليو ىػ الفرل بيغ األفعاؿ التي ترجر عغ الحات السقجسة ,    
كاألفعاؿ التي ترجر عغ اإلنداف ؛ ألّف صفات هللا سبحانو كتعالى مختمفة عغ صفات اإلنداف , 

                                                             
 .  ٖٓٗ – ٜٖٖيشطخ : مشاىج الستكمسيغ في فيع الشز القخآني:  (ٔ)
 .  ٘ٗٔاء العخب : التجاكلية عشج العمس (ٕ)
 .  ٔٚأشخكحة دكتػراه( : اضي كالسزارع في القخآف الكخيع )األداة كزمغ الفعل الس (ٖ)
 . ٓ٘آفاؽ ججيجة في البحث المغػؼ السعاصخ : (ٗ)
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فعل يرجر عغ البذخ , مثل : الغزب كالخضا كالفخح  إذ يجب تشديو البارؼ عد كجل عغ كلِّ 
 . (ٔ)حدف , كقج ُفدِخْت ىحا األفعاؿ في القخآف الكخيع عمى كجو التقخيب كاإلفياـكال

األثخ  ساشةكلسا كاف القخآف الكخيع مغ أساليبو التخبية الشفدية ؛ فقج عسج إلقشاع الستمقي بػ    
العاشفي الحؼ يحجثو في نفدو مغ الخصابات الِحجاجية السرػرة الشاتجة مغ تمظ السعاني , كفي 

 ىحا اإلشار ال ُيشدى دكر العقل في إثارة تمظ العػاشف , كاالنفعاالت .

كلعل مغ أىّع القزايا التي أكالىا الديج الصباشبائي في تفديخه عشايتو بقزية السعاني التي تجؿ    
يا أقػاؿ هللا تعالى في الخصاب القخآني , كمشاسبة تمظ السعاني لمبارؼ عد كجل, كمغ أمثمة عمي

 . 26الكهف:  چ  ەئائ ائ  ەئچ ذلظ قػلو تعالى : 

 برخه كساؿ معشاىسا التعجب صيغ مغ كىسا -" كأسسع بو أبرخ: "فقػلو ىحا إذ قاؿ : )) كعمى   
     الغيب مغ كػنيع عمى يسمكيع كىػ بمبثيع أعمع يكػف  ال ككيف: قيل كأّنو التعميل لتتسيع - كسسعو

 . (ٕ)مقاليع (( كسسع حاليع رأػ كقج

لػ أمعشا الشطخ في الشز ألمكششا الخصج لؤلبعاد التجاكلية الِحجاجية عغ شخيق خصاب فعل    
, كبحلظ يكػف التعبيخ عمى حؿيقتو ,  )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع(التعجب, الستػجو إلى الشبي 

خيشة كمّسا يمفت الشطخ أّف الديج الصباشبائي أشمق عميو مرصمح التعجب مدتشجًا في ذلظ إلى ق
فػػػ) شخيقة الستكمع السعتادة في نطع ألفاضو لمتعبيخ عغ السعاني ِحجاجية أال كىي معخفة نحػية , 

    ااًل , برخؼ الشطخ عّسا يعشيو الكبلـ في كي يسكغ لمسخاَشب أْف يفيع السخاد مغ كبلمو ح
, كقج جاء ىحا الكبلـ عمى شاكمة العخب , فخاشبيع هللا بسا يفيسػنو كيعمسػنو ؛ ألّف (ٖ)الطاىخ ((

 التعجب محاؿ عمى هللا سبحانو كتعالى. 

كىحا التعبيخ جمب لشا حدًا ِحجاجيًا ُيفيع مغ الشز, لسا ؼيو مغ أبعاد تجاكلية معخكفة لجػ    
العمساء في إثارة الستمقي, كشج ذىغ السخاَشب إلى الخصاب السػجو إليو؛ ألّنو ال يحسل الكبلـ عمى 

لػصػؿ إلى القرج كجو التسثيل , كالسجاز , فالسفّدخ رّكد عمى الشطخة الخارجية لمشز, كأثخىا في ا
 .  (ٗ)اإلليي فػػػػ)) يتعخؼ إلى صفات هللا أكاًل, ثع يعػد إلى الشز, كيفدخه بمحاظ ىحه السعخفة ((

                                                             
 .  ٕٕٗ: ف الكخيع دراسة داللية أسمػبيةيشطخ: الخصاب الشفدي في القخآ (ٔ)
 . ٕٕٗ/  ٖٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٜٓ: ي فيع الشزعمع التخاشب اإلسبلمي دراسة لدانية لسشاىج عمساء األصػؿ ف (ٖ)
 .  ٙٚ/  ٔ: شز القخآنيدراسات في تفديخ ال (ٗ)
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 برجؽ الشفدية الحاالت عغ مباشخ كبذكل عّبخ إنجازؼ  فعل احتػػ عمى الشز كُيمحع أفّ    
 الفعل مثميا إيجابية تيجةن عغ ليعبخ التعبيخؼ  اإلنجازؼ  الفعل فأتى,  بػػريغة التعجب,  كإخبلص
 .(أبرخ, أسسع) الكبلمي

ّف التعجب عشج الديج الصباشبائي ُيعّج فعبًل كبلميًا يشتسي إلى التعبيخيات , كىحا إكندتصيع القػؿ    
ما أكضحو في تفديخه ليحا الشز , كإّف السفدخ كاف عاِلسًا بأثخ السخاَشب في العسمية التػاصمية 

فالتعبيخ يشزػؼ عمى ُبعج التأثيخ الحؼ ُيكمل باإلنجاز العسمي لمفعل كُيعّج السشبثقة مغ الحػار, 
استثسارًا لصاقات المغة عمى الجاللة باستعساالت متشػعة لجػ الديج الصباشبائي ؛ ؼيكػف التمسيح أبمغ 
مغ الترخيح أحيانًا؛ لسا ؼيو مغ قػة ِحجاجية في الجخػؿ إلى مكشػف الشفػس , كإثارة دكاعي 

, كلتحقيق األثخ اإلنجازؼ لسثل ىحه األساليب ىػ فيع الستمقي لسا ىػ (ٔ)عة كاالمتثاؿ فيياالصا
 .  (ٕ)مصمػب مشو ؛ ألّف )) عسمية الفيع ال تتع إال بػساشة متمٍق حاضٍخ ألؼِّ نٍز كاف ((

ي لو فسغ خبلؿ مقاربة ىحه الػحجات المغػية السكػنة لمشز أمكغ السفدخ مقاربة السدتػػ الجالل    
, (ٖ)كفق داللتو السدتسجة مغ بشية التخكيبعمى , بكػنو أسمػبًا لمتعجب ؛ ألّف الشز يستمظ عائجية 

كبيحا يكػف صاحب التفديخ قج كػف رؤية ِحجاجية عغ الخصاب السػجو إلى السخاَشب , فتػصل 
إنجاز إلى القرج مغ الشز عغ شخيق الدياؽ المغػؼ , كىحا ما أشخه )أكستغ( بإشاٍر عاـ في 

 .(ٗ)جسبًل صخيحة

 

 

  انؼشضياث : -٘

كىي األفعاؿ التي تػضح عبلقة األقػاؿ بالسحادثة , أك السحاججة الخاىشة , مثل : أثبت ,      
 .(٘)كأنكخ, كأجاب, كاعتخض, كمَثل, كاستشبط, كشخح , ككصف , كصّشف

                                                             
 .  ٙٔ – ٘ٔ( : ب القخآني )بحثيشطخ : جساليات اإلقشاع في األسمػ  (ٔ)
 .  ٙٓ٘: نية نرية إشكاالت الشز دراسة لدا (ٕ)
 .  ٖٚٓ – ٖٙٓ: ػبية(دراسة أسمالكخيع )شطخ : التسشي في القخآف ي (ٖ)
 الشحػ الػضيفي بحثيشطخ : الفعل المغػؼ بيغ الفمدفة كالشحػ عخض كتأصيل السفيـػ الفعمي المغػؼ لجػ فبلسفة المغة كنطخية  (ٗ)

 . ٜٙ - ٜ٘(  : ضسغ كتاب )التجاكليات كعمع استعساؿ المغة
 .  ٓٙ: لقخآني السػجو إلى بشي إسخائيلايشطخ : الُبعج التجاكلي كالِحجاجي في الخصاب  (٘)
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 تكػف  ال قج أّنيا بسعشى )أكستيغ( لمتأكيل, لجػ تخزع ياجسيعىحه األفعاؿ  أفّ  كُيفيع مغ ذلظ   
 مغ مجسػعة عغ شخيق كاحج لغػؼ  فعل إلى الشز يتحػؿ لحا سياقيا , مغ ُتفيع بل صخيحة
 إزاء فعمو , كردكد تأثخه كمجػ التأثيخؼ  الفعل بأثخ مخىػف   كمو كىحا  الشز, مقرج لُتذكل األفعاؿ

  . ذاؾ أك,  السعشى ىحا

كمغ الشرػص القخآنية التي اشتسمت عمى أفعاٍؿ كبلمية ُيخاد بيا اإلنكار لتػبيخ فاعميا, كقج    
ڤ      ڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ عالجيا الديج الصباشبائي معالجة ِحجاجية , كسا في قػلو تعالى : 

 . 40اإلسراء:  چڦ  ڦ  ڦ   

بشات هللا , أك بعزيع بشات هللا , كاالستفياـ خصاب لسغ يقػؿ مشيع : إّف السبلئكة  إذ قاؿ : ))   
 . (ٔ)لئلنكار ... ((

ّف إفأشار صاحب السيداف إلى أّف الخصاب االستفيامي في اآلية لفئة مغ الشاس التي قالْت    
 عمى لمجاللة مجازياً  خخج , قج(ٕ)السبلئكة بشات هللا , كاالستفياـ اإلنكارؼ بارز  رسسًا, كمعشىً 

الديج  عشج الجالالت ىحه تكثيف هللا, كيبجك مع شخكاء اتخحكا لمحيغ كالعتاب بالمـػ السسدكج التػبيخ
 الحاتي بسػضع الشز .  إلحداسو الصباشبائي

 بيا ُيقرج ال حيغ اليسدة تفيجىا التي السعاني مغ كاحًجا -االستفياـ الزسشي  -اإلنكار لحا ُيعجّ    
 مبلـ, فيتزح مغ الشز أّنو كفاعمو كاقع, بعجه كما كالعمع, الفيع شمب: أؼ الحؿيقي, االستفياـ

 مغ كُيْفَيعُ  فعبًل, كقع قج يكػف  اليسدة ىحه بعج كقع كما التػبيخ, معشى يحسل إنكاًرا ذلظ عميو أنكخ
 .  (ٖ)لمفاعل كتػبيخو الستكمع استشكار االستفياـ ىحا

 

كيبجك تزافخ العشاصخ المغػية بحسػالتيا الجاللية جميًا إلنجاح الفعل اإلنجازؼ الستسثل في     
فيػ ممفػظ تقخيخؼ  حسل السخاَشبيغ عمى اإلقشاع, مسا يجعع ىحا السدعى تخىيبًا مسا ذىبػا إليو ,

غ مجسػعة م, ككصفي مؤكج لخخؽ السخاَشبيغ لقزايا العقػؿ , كقج تزسغ الشز لسعشى اإلنكار

                                                             
 . ٗٛ/ ٖٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 .  ٘ٛ/  ٖٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٕ)
 .  ٖٜ/  ٔ: تب األعاريبيشطخ : مغشي المبيب عغ ك (ٖ)
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سفعػؿ السصمق( )قػاًل : اليج في الفعل السزارع )ليقػلػف( كالـ التػكالسؤكجات ببلغيًا , كدالليًا )
 .  (ٔ), عبلكة عمى الؿيسة الِحجاجية ك)عطيسًا : الشعت(

 كيتبيغ مّسا تقجـ أّنو تعامل مع ىحا الشػع مغ األفعاؿ الكبلمية السباشخة تعامبًل جاء لػػػ             
, الحؼ يداؽ لغخٍض معيغ , فعغ شخيق السؤىبلت (ٕ))) تػضيح مشاسبة السقػالت لمخصاب ((

العمسية كالسعخؼية التي كسشت عشجه استصاع أْف يرل إلى مجلػالت الشز , كاالتكاء عمى الػسائل 
المغػية الرخيحة كاالستفياـ , كغيخه التي ترب في مشياج السقاربة التجاكلية؛ إلبخاز الؿيسة 

 الِحجاجية لمستمقي , كدرجة اإلقشاع مغ أجل التػاصل بيغ األشخاؼ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : غري ادلباششة  انكالييت  األفؼال:  حاَياً 

                                                             
 .  ٕٕٕ: يب االستفياـ في القخآف الكخيع, كأسال ٛٗ/  ٖ( : يشطخ : شخح السفرل )ابغ يعير (ٔ)
 .  ٕٓٔ: سبلمينطخية الفعل الكبلمي بيغ عمع المغة الحجيث كالسباحث المغػية في التخاث العخبي كاإل (ٕ)
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  مباشخة غيخ برػرة كبلمياً  فعبلً  السخء فييا يؤدؼ التي السباشخة : ىي )) غيخ الكبلمية األفعاؿ  
 خبلليا مغ الستكمسػف  يخمي كأقػاالً  أعساالً  ىشاؾ فّ , أؼ إ(ٔ)آخخ مباشخًا (( فعبلً  أدائو خبلؿ مغ

 ُيعخؼ بيحه التدسية .  األفعاؿ مغ الشسط كىحا الحخفي, معشاىا غيخ ُأخخ معافٍ  عغ التعبيخ

 السباشخ, كىي السباشخ, كغيخ الكبلمي الفعل بيغ التفخيق مغ نطخيتو في( سيخؿ) إذ انصمق   
 غيخ لغػية أفعاالً  تتزسغ المغػية االستعساالت أفّ  )ُأكستيغ(, كصخح قجمو لسا السكسل الجدء

, (ٕ)السباشخة باألفعاؿ التػاصل استعسااًل مغ غيخ السباشخة أكثخ باألفعاؿ المغػؼ  , كالتػاصل مباشخة
 جػىخية برفة يحسل المغػؼ  السشصػؽ  أفّ  عمى يجؿ كىحا ,(ٖ)أكثخ يعخؼ السدتسع مبجأ عمى كاعتسج

 الػاقع .  تغيخ عمى تعسل ِحجاجية خاصية

 السباشخ, كيدتثسخ غيخ المغػؼ  فعمو إلنجاز آلية مغ َأكثخ يدتعسلُ  الستكمع أفّ  ذلظ ُيداد عمى    
 مغدػ  إلى بالسخاَشب ليرل السذتخكة؛ كالسعخفة, بالخصاب  الحافة كالعشاصخ, السعاني المغػية

 إنجاز   إال ماىي معيشة سياقاٍت  في ُتقاؿ التي فالجسل ,(ٗ)المغػؼ  االستعساؿ كيكذف, الخصاب
 فعل تأدية مشو ُيخاد إنجازؼ  فعل أّنو عمى الِحجاجي الخصاب نطخ)ديكخك( إلى كقج, ألفعاؿ

 .  (٘)(الِحجاج)

 كيستمكاف, كاحجة  رؤية مغ يشصمقاف الِحجاجي المغػؼ, كالفعل الفعل أفّ  تقجـ يتبيغ مسا    
 , كضخكؼ كالقرج, الدياؽ مغ كيتخحاف, الصبيعي المغة مشصق إلى الخرائز نفديسا بانتسائيسا

 , أك فكخة تغييخ إلى يدعى ككبلىسا, الكبلمي الفعل نطخية في يجخميسا إنجازياً  مشصمقاً  التمفع
 إرشاده , َأك , َأك مجحو أك تذجيعو, أك تححيخه , أك تخػيفو , االقتشاع  عمى بحسمو, الستمقي سمػؾ

 إفّ  بل, المغػية األفعاؿ لشطخية امتجادًا, كتصػيخاً  المغة في الِحجاج نطخية)) جعل  ما كىحا ,
 .  (ٙ)((خاصًا  لغػياً  فعبلً  الِحجاج يعتبخ )ديكخك(

                                                             
 .  ٕٕٔ: فة في العالع الػاقعييشطخ : العقل كالمغة كالسجتسع الفمد (ٔ)
 . ٜٖ٘, كاستخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية :ٔ٘يشطخ: آفاؽ ججيجة في البحث المغػؼ السعاصخ:  (ٕ)
 . ٜٕٓيشطخ : العقل كالمغة كالسجتسع الفمدفة في العالع الػاقعي : (ٖ)
 . ٕٔٔعج التجاكلي :يشطخ : الخصاب القخآني دراسة في البُ  (ٗ)
 . ٕ٘(:أشخكحة دكتػراه ـ اإلماـ الحديغ )عميو الدبلـ( )يشطخ : الِحجاج في كبل (٘)
 ٘ٓٔ:  (ماجدتيخ رسالة) : الِحجاج في شعخ أحسج الػائمي , كيشطخ  ٗٛاالستجالؿ الحجاجي التجاكلي كآليات اشتغالو )بحث( :  (ٙ)

– ٔٔٓ  . 
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 القخاءة نعجَّ  َأفْ  يسكغ ال ِإذ,  المغػؼ  الشز قخاءة في شخشاً  الدياؽ نجعل َأفْ  لداماً  صار لحا    
الِحجاجي, أك ما يدسى )بالدياؽ الػجػدؼ( , فالدياؽ التجاكلي (ٔ)الدياؽ ضػء في ِإالّ  صحيحة

ىػ)) االنتقاؿ مغ الجاللة إلى التجاكلية حالسا يجرؾ السخِسل, كالسخَسل إليو, ككحلظ مػقعيسا الدماني 
 .(ٕ)كالسكاني ىي مؤشخات لمدياؽ الػجػدؼ ((

 بالشذاط يحيط بسا مشيع األلفاظ, كعياً  داللة بياف في المغػّييغ بيغ السفيـػ ىحا كقج ُعِخؼ    
 كبياف المغػؼ, الشز داللة عغ تكذف التي السفاـيع, كاأَلفكار مجسػعة إلى المغػؼ, استشاداً 

 .  (ٖ)الستكمع َأراده الحؼ بالسعشى تمتبذ التي اأُلخخػ  السعاني عغ السقرػد, بعيجاً  السعشى

  الجسمة, نصق يحجد , ِإذ بسدتػيات الكبلمية الػحجة معشى يحجد الدياؽ كبشاًء عمى ذلظ فإفّ    
 تحسمو ما مع السباشخة بعبلقتو الدياؽ يكػف  كبحلظ الكبلمية, القػة بسػجب القػؿ عمى كيداعج
 .  (ٗ)التخكيب في األلفاظ بجاللة الفعل معشى حجد قج الستعجدة السعاني مغ األلفاظ

 اآليات سياؽ داللة مغ فكاف خرائرو, , كتعجدت السيداف مداحة كاسعة في الدياؽ َأخح كقج    
 الجقة مدية مغ يحسمو ِلسا عمى الدياؽ الديج الصباشبائي كقج اعتسج اآليات, ضاىخ مغ أقػػ  ما ىػ

 يتشاسب حتى سياقيا مع تعارض كّمسا اآلية بطاىخ يترخؼ أفْ  اآليات داللة عغ الكذف في
كارتباط كما بعجىا بيا , إذ قاؿ : )) ال حاجة إلى التكميف في بياف كجو اآلية بسا قبميا , (٘)معو

عمى أّف القخآف إّنسا ندؿ نجػمًا , كال مػجب ليحا االرتباط إال في الدػر الشازلة دفعة كاحجة , أك 
 . (ٙ)اآليات الػاضحة االتراؿ الكاشف ذلظ عغ االرتباط بيشيا ((

 چڤ  ڤ    ٹ  ,پ  ٹ    ٹ    چ كمغ أمثمة ذلظ عشج الديج الصباشبائي في تفديخه لقػلو تعالى:    

 . 23 -22 القيامة:

 

 

                                                             
 .  ٛٚ: ة إلى التذخيحية, نطخية كتصبيقيشطخ : الخصيئة كالتكفيخ مغ البشيػي (ٔ)
 .  ٚٙ: بًا تخامب كالسمظ سمساف أنسػذجًا( خصا) في تحميل أفعاؿ الخصاب الدياسيالقػلفعمية( البخاغساتية ) (ٕ)
 .  ٕٚٔ: لة التصبيقي في التخاث العخبييشطخ : عمع الجال (ٖ)
 .  ٕٕٕ: مغة كالسعشى كالدياؽيشطخ : ال (ٗ)
 .  ٙٓٔ: آف الكخيعيشطخ : بحػث في مشيج تفديخ القخ  (٘)
 .  ٖ٘ٓ/  ٗ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٙ)
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فشمحع أّف الديج الصباشبائي قج أتكأ عمى الدياؽ في تفديخه ليحه اآلية بسا ذىب إليو قائبًل :         
)) كالسخاد بالشطخ إليو تعالى ليذ ىػ الشطخ الحدي الستعمق بالعيغ الجدسانية السادية التي قامت 

ؤية القمب بحؿيقة اإليساف البخاىيغ القاشعة عمى استحالتو في حقو تعالى بل السخاد الشطخ القمبي كر 
 .  (ٔ)عمى ما يدػؽ إليو البخىاف ... ((

كاالختراص , إّف  ربيا( عمى )ناضخة( يفيج الحرخكأكج ذلظ لغػيًا قائبًل : )) بأّف التقجيع )إلى    
, أؼ أّنو أسشج الشطخ إلى الػجػه       (ٕ)مغ الزخكرؼ أّنيع يشطخكف إلى غيخه تعالى كشعع الجشة ((

ال إلى العيػف , أك األبرار بسعشى أّف كجػه أىل الجشة دائسًا يشطخكف إلى ربيع بسا أنعع عمييع مغ 
 الكخامات . 

, قاؿ: )) كؼيو  )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع(عغ الشبي  بوجتو أيزًا بسا استذيج كأثبت حُ    
غ مالظ , قاؿ: )) يشطخكف إلى ربيع ببل كيؽية كال حج محجكد كال أخخج ابغ مخدكيو عغ أنذ ب

 . (ٖ)صفة معمػمة ((

ناضخة بسعشى مشتطخة , )) بأّف االنتطار ال يتعجػ بػػػ  إلى بل ىػ كرّد بقػلو عمى مغ قاؿ أّف    
 متعٍج بشفدو, كرد عميو في مجسع البياف باالستذياد بقػؿ جسيل بغ معسخ:

 .  (ٗ)مغ ممٍظ        والبحخ دونَظ ججتشي نعسا ((وإذا نطخُت إليَظ 

 غخض كىحا ما جعل الديج الصباشبائي يأخح بدياؽ السحاججة في إثبات الخأؼ الستجاكؿ ليحقق    
 بل حديًا, ليذ نطخ   كىػ كحجه, بو كالتعمق , كتعالى سبحانو هلل بالتػجو الشطخ حرخ في الستكمع,

اإلليية ,  الخحسة تمظ عغ شاغل يذغميع ال ربيع إلى السؤمشيغ قمػب تػجيْت  إذ القمبي الشطخ ىػ
 كُتسيط , الذظ ُتديل التي التػكيج أساليب مغ كالسجخكر الجار تقجيع سياؽ ذلظ َأفّ  فزبًل عغ

 السيداف.  صاحب إليو ذىب ما كىحا, (٘)الشفذ في األمخ كُتسّكغ الذبيات

 

                                                             
 . ٜٚ/  ٕٓ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 .  ٜٛ/  ٕٓنفدو : السرجر  (ٕ)
 .  ٕٓٔ/  ٕٓنفدو : السرجر  (ٖ)
 , كلع اعثخ عميو في ديػانو .  معسخ بغ جسيل, كالبيت ُيشدب لمذاعخ : ٕٓٔ/  ٕٓنفدو : السرجر  (ٗ)
 . ٚٙ:  التأكيج في المغة العخبية , كأساليبٕٔٔ:ػ العخبي يشطخ : الدياؽ كالسعشى, دراسة في أساليب الشح (٘)
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( في قػلو تعالى :     شة كالشـػ  چ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ كفي سياؽ ذكخ )الدِّ

 . ٥٢٢البقرة: 

 اأَلضعف مغ يكػف  اإِلثبات في أّف السحػرية تجكر نحػ التخّقيإلى ذىب جسيػر مغ العمساء    
 , كذىب الدمخذخؼ إلى أّف تقجيع(ٔ)اأَلضعف ِإلى اأَلقػػ  مغ التخّقي يكػف  الشفي اأَلقػػ, كفي ِإلى

َشة َشة الدمشيّ  الدبق أَلجل جاء الشـػ عمى الدِّ  يأتي َأفْ  اأَلججػ فكاف زمشًا, الشـػ مغ َأسبق إذ إّف الدِّ
َشة بتقجيع الدياؽ  .  (ٕ)الدماني لبلعتبار الشـػ عمى الدِّ

بيشسا الديج الصباشبائي يخػ أّف السخاد مغ التقجيع ليذ كسا ذكخ عمساُء التفديخ في ذلظ , كإّنسا     
شة بعج متأخخاً  جاء تأثيخاً  َأقػػ  الشـػ كاف كلسا القيػمية عمى َأثخىا بحدب األلفاظ ىػ تختيب ,  الدِّ

كلّسا كاف أخح الشـػ أقػػ تأثيخًا قاؿ : )) بل السخاد ىػ صحة التخقي كىي مختمفة بحدب السػارد , 
شة كأخحىا أكاًل ثع يختقي إلى  شة كاف مقتزى ذلظ أْف يشفي تأثيخ الدِّ كأضخ عمى القيػمية مغ الدِّ

 . (ٖ)نفي تأثيخ ما ىػ أقػػ مشو تأثيخًا ((

سحكػر     خخًا  أثبت مغ خبللو ما يخيج قػلو , قاؿ : )) إّف التختيب الكساؽ دليبًل ِحجاجيًا لغػيًا آ   
ال يجكر مجار اإلثبات كالشفي دائسًا كسا يقاؿ : فبلف يجيجه حسل عذخيغ بل عذخة كال يرح      

 .  (ٗ)العكذ ((

كعمى سبيل السغايخة الدياؾية في الخصاب القخآني الحؼ ييجؼ إلى اإلقشاع , كالتأثيخ , كما    
ا انعكاسًا لعسمية التػاصل , فإّنو في يذغمو الستمقي مػقعًا كسصًا بيغ التأكيل , كالبياف بػصفيس

لحطة انتقاؿ الشز مغ سياٍؽ إلى آخخ لتشبيو الستمقي إلى أىسية الدياؽ الحؼ انتقل إليو الشز 
برػرة مفاجئة , ككمسا زاد الدياؽ الججيج اختبلفًا عغ الدياؽ األكؿ ارتفعت الؿيسة الِحجاجية 

ٴۇ  چ  الديج الصباشبائي في تفديخه لقػلو تعالى : لمشز , كمغ االستعساالت السغايخة الدياؾية عشج

 . 125البقرة:  چى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ     ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ى  ى  ې  ې  ې   ې

َقاـِ  ِمغ إذ قاؿ : )) ) َكاتِخُحكا     يعَ  مَّ ـِ ( إشارة إلى تذخيع الحج , كاألمغ في البيت ,  ُمرمِّى ِإْبَخا
, كأّنو عصف عمى قػلو جعمشا  (( السخجع , مغ ثاب يثػب إذا رجع , كقػلو تعالىكالسثابة ىي 

                                                             
 .ٕٗ/ٔ, كتفديخ الػسيط:   ٜٕٙ/ٖ:  لبخىاف في عمـػ القخآفيشطخ : ا (ٔ)
 .ٔٓٔ/ٖ: يشطخ : الكذاؼ (ٕ)
 .  ٖٕٛ/  ٕ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 . ٖٕٛ -ٕٕٛ/  ٕنفدو : السرجر  (ٗ)
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البيت مثابة , بحدب السعشى ... , كربسا قيل : الكبلـ عمى تقجيخ القػؿ , كالتقجيخ قمشا اتخحكا مغ 
يع مرمى ... , بسشدلة التػشئة أشيخ بو إلى مشاط تذخيع الربلة ((  . (ٔ)مقاـ إبخـا

لتجأ في تفديخه إلى السغايخة الدياؾية, إذ انتقل الدياؽ برػرة ـ مغ الشز أّنو اكضاىخ الكبل   
مفاجئة مغ التحجث عغ تذخيع البيت إلى الجعل بريغة األمخ , لتشبيو الدامع ككدخ تػقعو , 

 . (ٕ)فتحققت الِحجاجية عغ شخيق السغايخة الدياؾية في الشز

كقج أكضح الديج الصباشبائي ىحه السغايخة الدياؾية في تفديخه أيزًا لبعس اآليات القخآنية تػجييًا   
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   چ مشو , كتػضيحًا ليحه الطاىخة المغػية , كسا في قػلو تعالى : 

ڑ  ڑ  ڇ  ڇ   ڍ      ڇڍ  ڍ  ڇ ڎ  ڌ    ڌ  ڈ   ڈ ,چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ     چڃ  چ  چ  ڃچ  چ  چ  ڃ  ڃ

 . 30 -29 النساء: چ

 في الػاقع الغيبة سياؽ عغ بالخرػص ناراً  نرميو فدػؼ: قػلو في الدياؽ إذ قاؿ: )) كتغييخ    
 خصاب )ذلظ(عغ: قػلو في الػاقع لبللتفات تابع التكمع سياؽ إلى رحيساً  بكع كاف هللا إف: قػلو

 إشعار يديخاً  هللا عمى ذلظ ككاف: قػلو في الغيبة إلى الخجػع ثع الخسػؿ, خصاب إلى السؤمشيغ
 . (ٖ)اسسو (( عد هللا ىػ يديخ؛ ألّنو عميو كذلظ أؼ بالتعميل,

يتزح أّف في ىحا التغايخ مغ الغيبة إلى التكمع تأكيجًا كتشبييًا, فزبًل عغ التعطيع فػػػ)) حكسة     
, فالتغايخ في الخصاب لع يأِت (ٗ)االلتفات أْف تمتفت األذىاف إلى ما يعقب ذلظ مغ البياف فتشتبو ((

لكبلـ أكثخ , كبيحا ُيفيع ي اإال نكتة في الكبلـ تديج نذاط الدامعيغ , كتدتخعي انتباىيع لفيع مشاح
 في الدياؽ القخآني .  الجساؿ

 

كيخػ )ريفاتيخ( أّف )) االرتباط بيغ اإلجخاء األسمػبي , كعسمية التمقي يقع في قمب السذكمة,     
, فإّف االنتقاؿ مغ تأثيخ (٘)كيرمح أساسًا الستخجاـ التمقي كسعيار لتحجيج الػقائع األسمػبية((

                                                             
 .  ٖٕ٘/  ٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
   ٘ٛ – ٗٛ: ني )دراسة في ضػء نطخية التػاصل(, كاإلعبلمية في الخصاب القخآ ٖٕ٘/  ٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٕ)
 .  ٕٕٚ/ٗ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 .  ٕٓٔ: غايخ الدياقي في القخآف الكخيع, كيشطخ : الت ٖٚٗ: تحميمية كصؽيةالسذاىج في القخآف الكخيع دراسة  (ٗ)
بادئو , كيشطخ : عمع األسمػب مٜٗٔ: ي لريغة الكمسةاإلعجاز الرخفي في القخآف الكخيع دراسة نطخية تصبيؿية التػضيف الببلغ (٘)

 .  ٚٛٔ:  كإجخاءاتو 
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ى تأثيخه الػاقعي بالفعل ُيعج ضاىخة مددكجة تذسل أكاًل الػحجة المغػية, كإثارة انتباه األسمػب بالقػة إل
 القارغ . 

فيتزح مّسا تقجـ مغ ذلظ أّف لمدياؽ التجاكلي الِحجاجي أمخه الػاضح في األخح في كثيخ مغ     
إلى إيراؿ السعشى مجخيات التفديخ؛ إليزاح الفكخة, كالتمقي السبـخ لجػ الدامع الستفيع الحؼ يخـك 

كتتحقق األفعاؿ الكبلمية غيخ السباشخة في مجسػعة مغ األساليب المغػية التي تعصي , (ٔ)التجاكلي
 ُبعجًا تجاكليًا ِحجاجيًا , كىي : 

 اخلرب : ػٍ ادلُبخمت انكالييت األفؼال  -2

كالشيي, كالجعاء, كالسجح, كاألمخ,  الخبخ غيخ كمعشاه خبخًا, الفعل الكبلمي لفع ما يكػف  كثيخاً      
 لمعسمية الحاؿ سياؽ مغ كتفيع تخكيبيًا, الخبخ عغ انبثقت السعاني فيحه, كالحـ, كالتعجب, كغيخىا

 ليا؛ محجدة أحكاـ كضع يسكغ ال الستذعبة السعاني كىحه التجاكلي الِحجاجي , بعجىا في التخاشبية
ڌ  ڈ  ڈ  چ  :تعالى قػلو في الطاىخة ىحه كنمحع, (ٕ)الجراسات تمظ مثل بيا تحيط أفْ  مغ أكسع ألّنيا

 . 78الكهف:  چڇ  ڑ   ڑ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڇڍ    ڍ

قاؿ الديج الصباشبائي: )) كيسكغ أْف تكػف اإلشارة إلى نفذ الفخاؽ, كالسعشى ىحا الفخاؽ قج     
 .  (ٖ)حزخ كأّنو كاف أمخًا غائبًا فحزخ عشج قػؿ مػسى ... ((

 بانتياء إيحاف فيػ الرحبة, ىحه في بيشيسا فخؽ  الحؼ الفاصل الحج ىػ ذلظ إفّ : فالسعشى    
 صاحب السيداف حدب قػؿب , فاإلشارة(ٗ)تعالى هللا عمسو مّسا التعميع ذلظ مشيا كاف التي السراحبة

 ُفِيع فقج التػاصل, مقاـ عمى بشاءً  ذىشيسا في كؾيامو, , كالستمقي الستكمع ذىغ في قائع مترػر إلى
 االعتخاضات كجػه أقل كالدؤاؿ الدؤاؿ, عجـ كىػ باتفاؽ, بيشيسا القائع الرحبة شخط مغ ذلظ

تََّخْحت ِشْئت َلػْ  )َقاؿَ : )عميو الدبلـ( مػسى مشو, كقػؿ أعطع كالتخصئة كاإلنكار  َأْجًخا( َعَمْيوِ  اَلِ
 اإلشارة كانت ىشا كمغ األجخ, تخؾ تخصئة ذلظ كفي األجخ, أخح كترػيب لفعمو, اإلنكار يزسخ

                                                             
 .  ٕٚيشطخ : في التجاكليات االستجاللية قخاءة تأصيمية في السفاـيع كالديخكرات التأكيمية :  (ٔ)
 .  ٖٙٚ: جراسات الشحػيةية السعشى في اليشطخ : نطخ  (ٕ)
 . ٕٓٛ/  ٖٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 .ٚٙ٘ٗ/ٜ: : زىخة التفاسيخيشطخ  (ٗ)
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 فخاقشا, كقت الػقت ىحا أؼ الحاضخ, الػقت إلى اإلشارة إفّ  كقيل الحىغ, في حاضخ مترػر إلى
 . (ٔ)فخاقشا سبب االعتخاض ىحا أؼ ,)عميو الدبلـ(مػسى مغ الثالث االعتخاض إلى أك

 إلى اإلشارة تكػف  أفْ  مغ مانع كجػد عجـ مع الفخاؽ, غيخ إلى اإلشارة تؤكج اآلراء ىحه أفّ  كيبجك  
 اإلخبار, غيخ آخخ كبلمياً  فعبلً  سياقو في أنجد قج خبخؼ  فعل ىػ القػؿ بيحا نفدو , فالتمفع الفخاؽ

 كقج اإلخبار, مجخد ال الفخاؽ إيقاع مشو ُأريج, مباشخ غيخ كبلمي فعل فيػ الفخاؽ, إيقاع كىػ
 الكذف في لمستمقي االستجاللية القجرة مع الستكمع , كقرج الدياؽ عشاصخ ذلظ إنجاز في تزافخت

 .السخاد السعشى عغ

 )عميو الدبلـ(يػسف  قرة في تعالى قػلو في ما جاء الخبخ فعل عغ السشبثقة األفعاؿ كمغ    
يوسف:  چۉ  ۉ  ې  ېڭ  ڭ  ې  ڭے  ے  ۓ  ۓ   ڭچ  :إخػتو كسا في قػلو تعالى  مشو اعتحر لّسا

 اإلخبار يستشع أّنو إاّل , اإلخبار عمى تجؿ الجاللي محتػىا في جسمة( َلُكْع  للاَُّ  َيْغِفخُ  ) فجسمة, 92
 رجساً  يعج بحلظ كالقػؿ, ال ؟  أك بالسغفخة ليع هللا يأذف ىل يعخؼ ال إذ إّف الستكمع, السقاـ ىحا في

 آخخ, كبلمياً  فعبلً  تتزسغ فالجسمة لحلظ, ىشا يتحقق لع اإلخبار لفعل التسييجؼ فالذخط, بالغيب
 أفّ  السخاشبػف  َعِمع اعتحار سياؽ الدياؽ كاف فمسا االعتحار, , كسياؽ التػاصل مقاـ مغ ذلظ كُيفيع

الديج  قاؿ, ليع الجعاء عمى ُحسل لحا, ليع هللا مغفخة عغ يخبخ أفْ  يخد لع )عميو الدبلـ(يػسف
 عشجه الحاضخكف  كاف كإفْ  جسيعاً  ضمسػه الحيغ إلخػتو مشو كاستغفار دعاء كىحا )الصباشبائي : )

 .  (ٕ)جسيعيع (( ال بعزيع اليـػ

 الجعاء, فالديج الصباشبائي ىػػ ببلغػي غخض إلى خػخج قػج اآلية فػي الػارد الخبخ أفّ  يعتقج فيػػ   
 غخض إلى الحؿيقي معشاه عغ الكبلـ خخكج الخبخ ؼيو الػارد القخآني الشز سياؽ مغ استجؿ قج ىشا

 . ُحجةال بياف في اعتساده عمى يجؿ كىحا ببلغي

 

 

 عمى استجؿ كقج الخبخ, بمفع أنجد ألّنو مباشخ؛ غيخ كبلمي فعل ىشا الجعاء أفّ  فيتبيغ مغ ذلظ  
؛  الجعاء في الخبخ لفع جاز) كإّنسا ) الستخاشبيغ بيغ السذتخكة , كالسعمػمات السخاَشب بقجرة ذلظ

                                                             
 – ٕٖٔ:  (ماجدتيخ رسالة)مقاربة تجاكلية  , كالدػر السكية في القخاف الكخيع ٕٓٛ/  ٖٔ: السيداف في تفديخ القخآف يشطخ :  (ٔ)

ٖٖٔ.  
 .  ٜٙٔ/  ٔٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
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 أفّ  ؼيعمع بو, ؼيخبخ , كغيخىا الخحسة مغ لو يجعػ بسغ هللا فعمو ما ال يعمع ليحا القائل أفّ  يعمع ألّنو
 تقاليج في (الصمبيات) صشف مغ األفعاؿ ىحه ُتعجّ  كبحلظ ,(ٔ)الجعاء(( معشى عمى مشو اإلخبار لفع

 .  (ٕ)المغػؼ  االستعساؿ

تعالى :       قػلو نحػ القدع, فعل الخبخ بمفع ُتشجد التي السباشخة غيخ الكبلمية األفعاؿ كمغ    
 التخاكيب مغ( َيْعَمعُ  َربَُّشا) السخسميغ فقػؿ, 17 -16يس: چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ,ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ    چ  چ 

قاؿ : )) إخبار عغ رسالتيع كقج أكج الكبلـ بأّف السذجدة السكدػرة , كالبلـ  القدع, تفيج التي الخبخية
 .  (ٖ)القدع ... (( , كاالستذياد بعمع ربيع بحلظ , كقػلو )ربشا يعمع( , معتخضة بسشدلة

 مغ ككخامة شخافة ذؼ بذيء اإلنذاء أك الخبخ تقييج ىػ القدع أفّ  )) الديج الصباشبائي يخػ    
 فببصبلف خبخاً  كاف فإفْ  الكبلمية, الشدبة ببصبلف كخامتو أك شخافتو فتبصل كخيع أك شخيف أّنو حيث

 في التأكيج مخاتب أعمى مغ كالقدع التكميف, امتثاؿ ؼبعجـ نيياً  أك أمخاً  إنذاءً  كاف كإفْ  صجقو
 . (ٗ)((الكبلـ

 يعج فيػ التػكيج, أشكاؿ اختبلؼ عغ لشا يكذف ما األخيخة, صاحب السيداف إشارة في لعلّ    
 يمسح كىػ تأكيجه في كثيخاً  القدع استعسل قج القخآف كأفّ  الكبلـ, في التػكيج مخاتب أعمى مغ القدع

 سمباً  يؤثخ اإلنذائية أك الخبخية الجسمة عمى القدع دخػؿ إفّ : يقػؿ  أفّ  يخيج فيػ الشقصة, ىحه إلى
 .ككخامتو لذخافتو إبصاؿ امتثاليع عجـ إذ إّف في,  لمسخاشبيغ التكميف امتثاؿ في إيجابا أك

)) كما عميشا إال الببلغ السبيغ (( , إذ  :كأكج ِحجاجية السدألة عغ شخيق كبلمو في قػلو تعالى  
كمف إال بتبميغ الخسالة , يؤمخ, كلع يقاؿ : )) الببلغ ىػ التبميغ , كالسخاد بو تبميغ الخسالة أؼ لع 

 . (٘)(( ُحجةكإتساـ ال

 فعل فإفّ  كىحا يجؿ تأكيج الِحجاج بعصفو بتفديخ الببلغ ؛ ألّنو متّسع لمسعشى السعخكض , كعميو   
 بأفّ  عميو االستجالؿ شخيقة كجخت الخبخ, بمفع ُأنجد إذ اآلية, في مباشخ غيخ كبلمي فعل القدع
 ىشا القدع ُيعجّ  كلحلظ تعالى, هللا بعمع اإلخبار , كليذ كالقدع التػكيج يتصمب إنكار مقاـ السقاـ

 تػكيج مشو ُيخاد ؛ ألّنو( التقخيخيات) )سيخؿ( ضسغ بمغة , أك(اإلخباريات) ضسغ الخبخ بمفع السشجد
                                                             

 .  ٜٜٔ/  ٖ: شخح كتاب سيبػيو (ٔ)
 .  ٜٛٔيشطخ : نطخية الفعل الكبلمي بيغ عمع المغة الحجيث كالسباحث المغػية في التخاث العخبي كاإلسبلمي :  (ٕ)
 .  ٕٙ/  ٚٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 .  ٕٕٖ/  ٓٔنفدو : السرجر  (ٗ)
 .  ٕٙ/  ٚٔنفدو : السرجر يشطخ :  (٘)
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 ضسغ يشجرج جدئي كبلمي صحخاكؼ( فعل مدعػد. )د عشج كىػ الخارجي, لمعالع الخبخ مصابقة
 .  (ٔ)التأكيج فعل ىػ التػكيج أساليب كل يذسل كمي كبلمي فعل

 فعل عمى مشيسا كل   يمتـد شخفيغ بيغ يكػف  إذ , كالتعاقج(, التعيج )فعل الخبخ بمفع كمّسا ُيشجد   
ې  ې    ىڭ  ې      ې  ۉ  ۉ  ې     ې    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ىچ قػلو تعالى :  نحػ, السدتقبل في شيء

  جئجئ  جئڈ  ڈ      ی  ی    ىئېئ  ېئ  ىئ    ىئ,ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    وئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   ىې  ې  ى

 . 28 -27القصص: چ     جئ  جئ  جئ  جئ  جئ

أْف يأجخه نفدو ثساني سشيغ,  )عميو الدبلـ(قاؿ الديج الصباشبائي: )) عخض مغ شعيب لسػسى    
أك عذخًا ؾباؿ تدكيجو إحجػ ابشتيو, كليذ العقج قاشع, كمغ الجليل عجـ تعيغ السعقػدة في كبلمو 

 .(ٕ)(( )عميو الدبلـ(

 أفْ  , كأمانتو قػتو رأػ لسا )عميو الدبلـ( شعيب عخض يتزح مغ كبلـ صاحب السيداف أفّ    
 عمى )عميو الدبلـ( مػسى فػافقو, عذخ , أك حجج ثساني يأجخه أفْ  ىػ بعقج ابشتيو إحجػ يشكحو

,  قمتو الحؼ ذلظ يخيج شعيب, عميو عاىجه ما إلى إشارة كىػ ,( كبيشظ بيشي ذلظ: )كقاؿ ذلظ
 ىحا عمى بشاءً  بيشيسا , كالتعاىج التعاقج تعّ  كقج جسيعًا, بيششا قائع عميو , كشارشتشي ؼيو كعاىجتشي

 . (ٖ)فعل التعاقج في قػلو : )) ذلظ الحؼ ذكختو كقخرتو مغ السذارشة كالسعاىجة (( القػؿ , كأكج

,  التعاقج معشى كأفاد, الخبخ أنجد بمفع مباشخ غيخ كبلمي فعل )عميو الدبلـ( مػسى فقػؿ    
 بأفْ  يمتـد )عميو الدبلـ( فذعيب عميو, تعاىج ما بفعل مشيسا كاحج كل فيمتـد الصخفيغ, بيغ كالتعاىج

 فعل التعاقج كىحا األجميغ, أؼِّ  عمى باإلجارة يمتـد )عميو الدبلـ( كمػسى ابشتيو إحجػ يشكحو
 .(ٗ)(االلتداميات) ضسغ يرشف مباشخ غيخ كبلمي

 فالُبعج الجاللي التجاكلي مغ أْف يأتي الفعل الكبلمي خبخًا كمعشاه غيخ الخبخ يتعمق العسـػ كعمى   
 الذخط أما , كمقاصجىع المغػية كمعارفيع السمفػضات تأكيل في الستمقيغ كجيج بالسخاشبيغ ىحا

 الذخط كىحا األفعاؿ ىحه تمؿيو بعج عميو يكػف  كما( السدتقبمية الدامع إحالة) فيػ ذلظ في السحػرؼ 
 في الخرػصية كل خاص التجاكلي , كُبعجىا(٘)الستخاشبيغ كمقاصج كالدياؽ الكبلـ في كامغ

                                                             
 . ٕٕٔيشطخ : التجاكلية عشج العمساء العخب : (ٔ)
 .  ٕٔ/  ٙٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٕٕ/  ٙٔنفدو :  السرجر (ٖ)
 .  ٖٛٔ( : ف الكخيع مقاربة تجاكلية )رسالة ماجدتيخآالقخ  يشطخ : الدػر السكية في (ٗ)
 .  ٕ٘يشطخ : الُبعج التجاكلي كالِحجاجي في الخصاب القخآني :  (٘)
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 مختكداً  نفدو  السمفػظ تتجاكز كدالالتيا مكتدبة سياقاتيا ألفّ  ؛ مشيا القخآنية كالسيسا الشرػص
 يتكئ الحؼ الخصاب نػعية مغ , كىحا متأٍت أصبلً  كاسع تأكيمي مجاؿ مغ ُيذيخه كما السزسخ عمى
 الشز يخبط كبلمي بحجث يػحي مخكدياً  فعبلً  السباشخة غيخ الكبلمية األفعاؿ تخمق إذ السجاز, عمى

 . مزسخًا ؟ أـ صخيحاً  الفعل أكاف سػاء تساسكو إلى كيؤدؼ

 تفحز كإّنسا القخآنية, اآليات في الػاردة األخبار دالالت ييسل لع السفدخ َأفّ  تقجـ مسا يتزح  
 أفْ  يسكغ التي لمسعاني دراؾإ كسعة,  كاسع ببلغي رصيج عمى ذلظ في معتسجاً  الشطخ كدقق فييا

 نفدو, الغخض تحسل أخخػ  قخآنية بشرػص الببلغي الغخض عمى يدتجؿ تارة فتخاه  الدياؽ, يفيجىا
 ليا . كتفديخه اآليات عمى تعميقو خبلؿ مغ كتارة

 : وهي :  اإلَشاء ػٍ ادلُبخمت انكالييت األفؼال  -1

 األيش :   -أ

  كالتحجؼ كاإلذف كالجعاء كااللتساس مباشخة غيخ كبلمية أفعاؿ إنجاز تخخج إلى األمخ إّف صيغ    
 .  (ٔ)مدتػييغ عمى السختمفة السقامات في إنجازه عشج األمخ اختراص كيجخؼ  كغيخىا,

: أمخ حؿيقي ,     عمى خبلليا مغ األمخ كيقدع السخاشب, مغ الستكمع بسشدلة يتحجد مدتػػ  األول :
 .  (ٕ)كدعاء كالتساس

 مغ ذلظ مع كما يكػف كمقرجه,  كغخضو السخاشب مغ الستكمع بسػقف يتحجد مدتػػ  اآلخخ :
 . السقامات ألػاف

يع       جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئچ في قػلو تعالى:  )عميو الدبلـ(فسغ األكؿ ما جاء عمى لداف إبخـا

 -ٖٛسػرة الذعخاء :  چڤ  ڤ     ڤ      ڤ           ٿ  ٿ     , پ  پ  ٹ  ٹ   ٹ       , ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  ,
ٛٙ .  

 الجعاء؛ فعل أنجدت( اغفخ اجعمشي, اجعل, ألحقشي,, ىب) الخصاب في الػارد يتبيغ أّف األمخ   
يع الشبي في متسثمة) دنيا مشدلة مغ صادر الخصاب ألفّ   أعمى مشدلة إلى(  )عميو الدبلـ(إبخـا

 أفْ  استعطع كحلظ الحاؿ كانت كلسا, كخذػع بخزػع مرحػباً ( سبحانو كتعالى  هللا في تتسثل)

                                                             
 . ٖٛٗ: راسة نحػية تجاكليةيشطخ : اإلنذاء في العخبية بيغ التخكيب كالجاللة د (ٔ)
 .  ٕٖٔ/ٕ: يشطخ : السقتزب (ٕ)
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يع فّ إ :يقاؿ , (ٔ), كتحلبلً  خزػعاً  ىشا الكبلـ يحسل بل االستعبلء, شخط النتفاء, تعالى ربو أمخ إبخـا
 .  (ٕ))) ككحا كػف ىحا الجعاء , كالسحكي في سػرة البقخة دعاًء كاحجًا ((إذ قاؿ : 

( مغ أىع األساليب التي كردت في الخصاب ؛ ألّنو لْ عَ فْ عج أسمػب األمخ الستسثل بريغة )آإذ يُ   
مغ بؿية الريغ التي يمقييا السخسل إلى الستمقي , فشجج أّف الديج الصباشبائي قج أشار إلى  أشيخ

 يرشف فإّنو كلحا, لدانية , كغيخ لدانية بسكػنات أّف الفعل اإلنجازؼ ىػ فعل الجعاء , مختبط
 مقاـ كل كفي األمخ, أسمػب تحجد التي ىي الخصاب مغ الستكمع )الصمبيات( , فسشدلة ضسغ
 . (ٖ), كيشاسبو السقاـ ذلظ يػائع أمخاً  الستكمع مغ يدتمـد

 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ كمشو أيزًا قػلو تعالى :    

 . 10الكهف: 

قاؿ الديج الصباشبائي : )) تفخيع لجعائيع عمى أكييع كأّنيع اضصخكا لفقج القػة , كانقصاع الحيمة    
 . (ٗ)السبادرة إلى السدألة ((إلى 

يطيخ مغ كبلـ صاحب السيداف أّنو نطخ إلى السدألة نطخة تجاكلية عغ شخيق فعل األمخ الحؼ     
دؿ عمى الجعاء, كالسعخفة التي يتستع بيا عغ شخيق الدياقات القخآنية , فالفعل الكبلمي السباشخ 

الكيف  ىػ فعل األمخ, كالفعل التجاكلي غيخ السباشخ ىػ الجعاء كىػ شمب إيتاء الخحسة ألصحاب
, (٘), كىػ ُيرشف ضسغ األفعاؿ ) التػجييية (, كىحا ما يشدجع مع الُبعج الِحجاجي لسشصػؽ الكبلـ

 معشاىا عغ أخخجيا لحا األمخ؛ امتثاؿ مشيا السخاد ليذ اآليات في الػاردة األمخ صيغة أفّ  يخػ  فيػ
 .الجعاء كىػ مجازؼ  غخض إلى الحؿيقي

إلى نتائج ضسغ مدارات  بت ُبعجًا ِحجاجيًا بػصفيا أدْت فزبًل عغ أّف أفعاؿ األمخ اكتد    
عمييع, فذكل األمخ ضسغ بشية الشجاء  ُحجةإنجازىا, كإّف االمتثاؿ كالتشفيح ليحه األكامخ أصبحت 

 ندجًا ِحجاجيًا مقشعًا لمتأثيخ في الستمقي كإقشاعو .

ڤ  ڤ  ڤ  چ  :قػلو تعالىغيخ مباشخ كسا في  آخخ كبلمي فعل إلنجاز كمغ أمثمة خخكج األمخ   

فصلت:  چڎ     ڌ  ڌ  ڈ   ڎڇ  ڇ  ڇ  ڇچ   چ  چ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

                                                             
 .  ٖٕٓ – ٕٕٛ/  ٘ٔ: السيداف في تفديخ القخآف يشطخ :  (ٔ)
 .  ٖٕٓ/  ٘ٔنفدو : السرجر  (ٕ)
 .  ٖٕٚ: الشحػ العخبي يشطخ : مخاعاة السخاشب في (ٖ)
 .  ٕٓٓ/  ٖٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٗ)
 .   ٜٖٗ-ٖٚٗيشطخ : استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية :  (٘)
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قاؿ :    )) سياؽ تيجيج  التػعج, ىػ( اعسمػا) األمخ فعل مغ السخاد أفّ  الديج الصباشبائي ذكخ ,40
 . (ٔ)لسمحجؼ ىحه األمة ((

 ُيفيع آخخ, كبلمي فعل بو ُأريج كإّنسا لؤلمخ, الحخفي السعشى السقرػد يطيخ مغ كبلمو أّنو ليذ   
 اإلنجازؼ  فعمو الستكمع ّكجو فقج الػعيج, السخاد أفّ  ُعِمع التيجيج, بدياؽ شبييا التي الدمصة مقاـ مغ

 مداره , كتؤشخ تػجيو أخخػ  كبلمية بأفعاؿ مختبصاً  بحلظ كيكػف , اإلنجازية مقاصجه حدبب
 (.  ) اإللتداميات ضسغ األمخ, كيرشف بمفع أنجد مباشخ, غيخ كبلمي فعل ىشا فالػعيج, اإلنجازؼ 

پ  پ   ٹ  ٹ   چ  كمشو ما خخج فعل األمخ الكبلمي غيخ السباشخ إلى التدػية, في قػلو تعالى :   

 . 16الطور:  چڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ    ڤٹ  ٹ  ڤ

قاؿ الديج الصباشبائي : )) فاصبخكا أك ال تربخكا تفخيع عغ األمخ بالسقاساة , كالتخديج بيغ     
األمخ , كالشيي كشاية عغ مداكاة الفعل, كالتخؾ, كلحا أتبعو بقػلو )سػاء عميكع(, أؼ ىحه السقاساة 

, أك يخففو , كال الزمة لكع ال تفخقكع سػاء صبختع , أك لع تربخكا فبل الربخ يخفع عشكع العحاب
 . (ٕ)الجدع , كتخؾ الربخ يشفع لكع شيئًا ((

استصاع صاحب السيداف أْف يرل إلى الفعل الكبلمي غيخ السباشخ عغ شخيق داللة الدياؽ    
المغػؼ ؛ ألّف الخصاب القخآني ىػ الفعل, إذ الربخ, كعجـ الربخ ىي أفعاؿ ال أقػاؿ, كبيحا التفت 

 التفاتة تجاكلية ِحجاجية تجاكزت حجكد الدياؽ المغػؼ ىحا مغ جانب .

خخكج فعل األمخ لمتدػية جسمة )سػاء عميكع( في الدياؽ ىحه الجاللة التي  كمغ جانب آخخ فتح   
تحاكي نطخية األعساؿ, كالجداءات, كفعل التدػية ىػ مغ صشف األفعاؿ )اإلثباتية( التي تقجـ 

 . (ٖ)الخبخ بػصفو تسثبًل لحالة مػجػدة في الخارج

  جئ  جئ  جئ  جئ,  جئ   جئ     جئ  جئ  جئ  جئ      جئ  جئ        جئ  جئچ كمشو أيزًا قػلو تعالى :    

 . 5١  -5٢ص: چ  جئ    جئ  جئ  جئ

قاؿ الديج الصباشبائي : )) كىحه الكمسة استعجاؿ مشيع لمعحاب قبل يـػ الؿيامة استيداء بحجيث    
 .  (ٗ)يـػ الحداب , كالػعيج بالعحاب ؼيو ((

                                                             
 .  ٕٕٖ/  ٚٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 .  ٓٔ/  ٜٔ:  السرجر نفدو (ٕ)
 .  ٚٗ:  (دكتػراه  أشخكحة)ي تفديخ القخآف يشطخ : األبعاد التجاكلية في السيداف ف (ٖ)
 .  ٗ٘ٔ/  ٚٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٗ)
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,  التداؤؿيثيخ بشفدو فيتزح مغ ذلظ أّف صاحب السيداف أخخج األمخ إلى فعل االستيداء, كىحا    
كالسقاربة المدانية التي نحغ برجدىا , كالحجيث عشيا , فقج َفيع الشز فيسًا ِحجاجيًا يجكر الحجيث 

 شاىج إذ , كفخىع مغ ُعِمع ما ذلظ عمى كيجؿ االستيداء, جية عمى خخج ؼيو عغ شخيق كبلميع
 لحا, ؼيو مصسػع غيخ شمبيع ككاف مغ الجداء, ليع ماحكي عمى أمخاً  شمبػا كقج كافخكف, أّنيع الحاؿ
 مغ االستيداء ىػ مباشخ غيخ كبلمياً  فعبلً  األمخ بمفع فأنجدكا , االستيداء عمى السعشى حسل

 نفدي مػقف عغ ُيعبخ بػصفو )التعبيخيات( , ضسغ الفعل ىحا يرشف كعميو السؤمشيغ, معتقجات
 .  (ٔ), كالجداء البعث مبجأ تجاه

 انُهي :   -ب

لمشيي صيغة كاحجة ىي الفعل السزارع السقخكف بػػػ )ال( الشاـية , كيؤدؼ الكف عغ الفعل عمى    
ڎ  ڳ   چ , كيكػف ذلظ لسشدلة الستكمع مغ السخاَشب , كمشو قػلو تعالى: (ٕ)كجو العمػ كاالستعبلء

 . 94طه:  چڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ     ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ     

قاؿ الديج الصباشبائي: )) كيطيخ مغ قػلو : )ال تأخْح بمحيتي كال بخأسي( إّنو أخح بمحيتو ,     
 . (ٖ)كرأسو غزبًا ليزخبو ... ((

 مغ مػسى رجع بعجما )عميو الدبلـ(, كىاركف  مػسى بيغ التي جخت ّنو أشار إلى السحاكرةإ   
, بعجه  الخميفة لكػنو ىاركف  أخاه يؤنب فجعل العجل, يعبجكف  إسخائيل بشي , ككجج ربو ميقات
 بذعخ أخح كبخو حيغ )عميو الدبلـ(مػسى بأفّ  مؤذف )عميو الدبلـ(ىاركف  لداف عمى الػارد كالشيي

 معشاه أصل عمى يكغ , فمع (ٗ)كأخيو_ األخ _ بيغ األخػيغ بيغ كاف ىشا , فالشيي ىاركف  لحية
 ىػ مباشخ غيخ كبلمياً  فعبلً  الشيي بمفع فأنجد الستكمع, جية مغ استعبلء يقتزي الحؼ الحخفي

 )الصمبيات(.  ضسغ كيرشف االلتساس,

ڭ  ڭ  چ  :تعالى قػلو مباشخة غيخ كبلمية أفعاؿ لسعشى الشرح إلنجاز الشيي خخكج مطاىخ كمغ   

 .  35البقرة:  چې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې 

                                                             
 . ٖٛٛ/ٗ( : ف )الشحاس, كمعاني القخآ ٗ٘ٔ/  ٚٔ: السرجر نفدو يشطخ :  (ٔ)
 .  ٕٖٗ/  ٕ: األفخاح في شخح تمخيز السفتاح يشطخ : عخكس (ٕ)
 .  ٚ٘ٔ/  ٗٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 .  ٚ٘ٔ/  ٗٔ:  السيداف في تفديخ القخآفيشطخ :  (ٗ)
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يخػ الديج الصباشبائي في الشيي : )) إّنسا كاف نييًا تشديييًا إرشاديًا يخشج بو إلى ما ؼيو خيخ    
 . (ٔ)السكمف , كصبلحو في مقاـ الشرح ال نييًا مػلػيًا ((

كحػاء )عمييسا الدبلـ(, فالفعل اإلنجازؼ ىػ الحث, كالتأكيج , آلدـ فالشيي ىشا لمشرح كاإلرشاد   
  حا تقخيخ السخَسل لغايات تخبػية.مغ مقاـ الشرح عمى عجـ االقتخاب لمذجخة مغ قبل السخاَشب , كى

 105آل عمران:  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ  : تعالى قػلو أيزاً  كمشو   
. 

قاؿ الديج الصباشبائي : )) ميؿ حاليع بسخأػ , كمدسع مغ  لمتححيخ, مدتعسل ىشا فالشيي   
 . (ٕ)السؤمشيغ فعمييع أْف يعتبخكا بيع كبسا آؿ إليو أمخىع فبل يجخكا مجخاىع , كال يدمكػا مدمكيع ((

يعتقج أّف اآلية في مقاـ التححيخ, فالشيي لع يقف عمى حج الشيي بل تجاكزه عغ شخيق كجػد   
في اآلية الذخيفة تبيغ نتيجة عجـ التداـ ىحا التححيخ, فالبعج االجتساعي التجاكلي حاضخ في ل يتحي

ذىشيتو عشجما يػجو الستمقيغ لبلعتبار , فالفعل اإلنجازؼ ىػ التداـ السؤمشيغ بعجـ التفخؽ , كالستكمع 
 صاب . عالع بقجرتيع عمى إنجازية ىحا الفعل , كإيجاد الفعل التأثيخؼ الحؼ يتعمق بالخ

 

 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    چ كمشو ما دؿ عمى الحث , كالخغبة في قػلو تعالى:   

 . 102آل عمران: 

قاؿ الديج الصباشبائي: )) كبالجسمة : الشيي عغ السػت إال مع اإلسبلـ إّنسا ىػ لسكاف عجه     
اختياريًا, كيخجع باآلخخة إلى الكشاية عغ لدـك اإلسبلـ في جسيع الحاالت حتى يقع السػت في 

 .  (ٖ)كاحجة مغ ىحه الحاالت , ؼيكػف السيت مات في حاؿ اإلسبلـ((

ُيدتذف أّنو أراد بحلظ الكبلـ كاقعًا عمى السػت باإلقامة عمى اإلسبلـ , كالثبات عميو, كالشاىي      
,  كالفعل السزارع ىػ هللا سبحانو كتعالى مشذئ الخصاب , كالفعل اإلنجازؼ ىػ )ال( الشاـية

تياف, فالشيي ىشا ليذ عغ اإلتياف, كلكشو نيي عغ خبلؼ الحاؿ التي شخشت عميو في كقت اإل
كفي ذلظ حث عمى االلتداـ , كتخغيب لو في حرػؿ السبتغى مغ فحػػ السشيي عشو, كمغ 

                                                             
 .  ٖٔٔ/  ٔ:  السرجر نفدو (ٔ)
 .  ٕٖٔ/  ٖ: السرجر نفدو  (ٕ)
 .  ٜٖٔ/  ٖ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
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السمفػضات التي استعيغ بيا عمى إمكانية تحقق الفعل اإلنجازؼ , كنجاحو السمفػظ الػصفي )حق 
 .  (ٔ)تقاتو(

ۆئ   ۆئ  ۈئ         چ  كمغ السعاني التي يؤدييا الشيي ىػ معشى التيئيذ , كمغ ذلظ قػلو تعالى :   

 .    7التحريم:  چىئ   ىئ  ىئ  ڈ      ڈ    ېئۈئ  ېئ  ېئ

قاؿ الديج الصباشبائي : )) السعشى : ال تعتحركا اليـػ بعج دخػؿ الشار فإّف االعتحار تػبة كالتػبة    
غيخ مقبػلة بعج دخػؿ الشار, إّنسا تجدكف ما لـد في مقابل عسمكع مغ الجداء في الحكسة , كفي 

أّف معرية هللا اتباع اآليات الدابقة بسا في ىحه اآلية مغ خصاب القيخ تيجيج ضسشي, كإشعار ب
 . (ٕ)كرسػلو ربسا أدػ إلى الكفخ ((

فُيمحع أّف قػة الفعل اإلنجازؼ تكسغ في لفت انتباه السخاَشبيغ, ككصفيع بالكفخ, ككرد ذلظ بفعل    
الشيي الحؼ دؿ عمى اليأس في عجـ قبػؿ التػبة, كىحا مشصمق الِحجاج, كمحتػاه الحؼ اشتخكت ؼيو 

 .  (ٖ)التجاكلية في أفق تحقيق الفعل التأثيخؼ مجسػعة مغ العشاصخ المغػية 

كقج اعتسج  ,(ٗ)كميا صػرهِ  عغ الشيي كالسخاد الفعل صػر مغ صػرة كقج تجخل أداة الشيي عمى    
ڇ     ڑڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑچ الديج الصباشبائي ىحا الشػع مغ الشيي في قػلو تعالى : 

 . 81طه:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 إلى راجع ؼيو ضسيخ" غزبي عميكع ؼيحل ؼيو تصغػا كال: "قاؿ الديج الصباشبائي : )) قػلو   
 . (٘)شكخه (( أداء كعجـ الشعسة بكفخاف كذلظ بالصيبات الستعمق األكل

 نػعاً  يذسل كلع جسيعيا في أنػاعو الصػياف عغ فقج أشار صاحب السيداف في تفديخه إلى الشيي   
 يسؤله الخصاب فأسمػب , حخاـ كىػ كتأكمػه عميكع هللا حـخ ما تتعجكا ال معشاه كالصػياف ,مخرػصاً 

 بعجما تعالى قػلو في الميجة حجة ؼيو( , كازدادت تصغػا لصيفة )كال ىادئة بميجة كاإلرشاد الشرح
 َفَقجْ  َغزبى َعَمْيوِ  يْحِملْ  ذلظ )َكَمغ بعج تعالى بقػلو جاء  ىادغ ليغ بأسمػب كححرىع الشيي مغ فخغ

 أفْ  في سبحانو كحاشاه( غزب) كمسة نمسح لكغ القـػ ليؤالء كتقخيع زجخ فييا الميجة َىَػػ( , كىحه
العقاب , فقاؿ الديج  بالغزب أراد ,كإنسا مثميع التغييخ عميو كيصخأ البذخ يغزب كسا يغزب

                                                             
 .  ٕٕٓ – ٜٕٔ:  (دراسة في نرػص التخغيب كالتخىيب)يشطخ : آليات الِحجاج القخآني  (ٔ)
 .  ٜٕٚ/  ٜٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٕٗٔ: قجمات كتصبيقاتيشطخ : الببلغة العخبية م (ٖ)
  . ٕٛ٘: دراسة ببلغيةيشطخ : دالالت التخاكيب  (ٗ)

 .  ٕ٘ٔ/  ٗٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (٘)
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 فقاؿ الغزب؟ ذلظ ما" ىػػ  فقج غزبي عميو يحمل كمغ"الصباشبائي محتجًا ببحثو الخكائي : ))
 إلى شيء مغ زاؿ جل ك عد هللا أف زعع مغ إنو عسخك يا العقاب ىػ(: الدبلـ عميو) جعفخ أبػ

 بميجة , فححرىع (ٔ)يغيخه (( ال ك شيء يدتفده ال جل ك عد هللا إف مخمػؽ, صفة كصفو فقج شيء
 مثمسا الخصاب في تجرج يججه الخصاب ىحا في فالستمقي ىػػ, فكأّنو العحاب عميو يحل كمغ شجيجة

 ؼيو ىػ بسا ليشبيو الكبلـ ليجة تذجيج إلى يعسج استجابة أؼ متمؿيو مغ يجج ال فعشجما بشرحو يبجأ
بو , فصخيقة الشيي ىشا  نرح الحؼ العسل عغ لمكف  استجابة أكثخ يكػف  كحتى كشػياف عشاد مغ

اإلقشاع كالحسل عمى جاءت بقجرة ىائمة عمى معاضجة الِحجاج كمدانجة الخصاب في الدعي إلى 
 . (ٕ)اإلذعاف

 

 

 

 االستفهاو :   -ث

ُيعج االستفياـ بالخؤية التجاكلية الِحجاجية ركيدة ميسة في استعساؿ األسئمة االستفيامية مغ     
اآلليات المغػية التػجييية, كيكػف عمى ىحا الحاؿ خصاب إنجازؼ مغ السخِسل يحجد بو حخكة 

مغ قبل  , فيػ )) شمب العمع بذيء لع يكغ معمػماً (ٖ)الستمقي تجاه ما يخيجه , كيكذف بو السجيػؿ
 .  (ٗ), كىػ االستخبار الحؼ قالػا ؼيو إّنو شمب خبخ ما ليذ عشجؾ , أّؼ شمب الفيع ((

كىحا يعشي أّف القجرة التي يؤدييا االستفياـ ُتديع في تكثيف الخصاب , كتػجيو الستمقي لسعاني    
ڳ  ڳ  چ تعالى : التجاكلية, كمغ ىحه السعاني التي يخخج إلييا االستفياـ, ىي األمخ كسا في قػلو 

ذكخ الديج الصباشبائي أّف صيغة ,  108األنبياء:  چں  ڻ    ڻ   ںڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱ
 هللا تػحيج مغ ىحا عمسكع عميو كقع االستفياـ )فيل أنتع مدمسػف( خخجت إلى األمخ, قاؿ: )) لسا

 .(٘)االستفياـ (( صػرة في باإلسبلـ أمخ كىػ بعمسو, نازالً  كتاباً  القخآف ىحا ككػف  سبحانو

                                                             
 .  ٔٙٔ/  ٗٔ:  السرجر نفدو (ٔ)
 .  ٖ٘ٔالِحجاج في الذعخ العخبي بشيتو كأساليبو :  (ٕ)
 .  ٕٖ٘يشطخ : استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية :  (ٖ)
  . ٛٔٔ: السعاني –الببلغة  –, الفراحة أساليب ببلغية  (ٗ)
 .  ٜٓ/  ٓٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (٘)
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 مغ الشز بشقل تقـػ إذ, الشز داخل ميسة الحػارية كأضافت عالية تقشية( ىل)بػ حفل االستفياـ   
 ذلظ الديج الصباشبائي عمى استجؿ , كقج(ٔ)الػاقعي إلى السثالي كمغ, السػضػعي إلى الحاتي

 لئليساف دعاىع ضبلليع ليع بيغ لّسا سبحانو السخِسل , كأفّ  االستفياـ عمى السعشى حسل بامتشاع
 السخاشبيغ حاؿ لتسثيل باالستفياـ فجاء, الدؤاؿ عمى اإلجابة يخد فمع أصشاميع, بالحق, كتخؾ

 أنت ىل) فريغة, نفدو في البياف ذلظ تأثيخ مقجار اختبخ ثع شيء حؿيقة الستكمع لو بيغ مغ بحاؿ
,  )أؼ أسمسػا( األمخ اآلية مغ فالسخاد االستبصاء , مقاـ في فعل عمى لمحث تدتعسل( كحا فاعل

 غيخ كبلمي فعل ىشا الستكمع, فاألمخ بسقاصج كثيقاً  ارتباشاً  مختبط كىػ اإلسبلـ, عمى كالحث
 . (ٕ))الصمبيات( ضسغ باالستفياـ , كيرشف أنجد مباشخ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ,ڃ  چ   چ  چ  چ كمشو ما خخج إلى التقخيخ, في قػلو تعالى :    

 . 18  -17 طه: چڍ  ڇ  

يخػ الديج الصباشبائي أّف االستفياـ في الشز خخج إلى التقخيخ, كغايتو إثبات صفات ىحه    
, كالغاية مغ ذلظ  (ٖ)العرا, قاؿ : )) ليدسييا كيحكخ أكصافيا فيتبيغ أّنيا جساد ال حياة ليا ((

 . (ٗ)غاية نفدية , قاؿ : )) حتى يأخح تبجيميا حية تدعى مكانة في نفدو )عميو الدبلـ(  ((

أنتج فعبًل تقخيخيًا بسا يثق الستمقي برجقو فبل يحتاج إلى مؤكجات لجعل  فقج رأػ أّف االستفياـ   
مخ في الشفذ ؛ ألّف مػسى )ع ( القػة اإلنجازية كبيخة نابعة مغ داخل الػججاف الستقخار ىحا األ

كاف مقخًا بجساد العرا, كاألكصاؼ التي كصف بيا العرا كالفعل التأثيخؼ كذفت عشو اآليات 
 .  (٘)الدابقة, كىحا التقخيخ الحؼ ُيرشف ضسغ األفعاؿ )اإلخبارية(

,   125الصافات:  چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئچ  كقج يأتي أسمػب االستفياـ لمتػبيخ, كسا في قػلو تعالى :   
ُيذيخ الديج الصباشبائي إلى ذلظ , بقػلو : )) ككبلمو )عميو الدبلـ( عمى ما ؼيو مغ التػبيخ , 

 جدء كىػ , فقج أخخجو إلى معشى التػبيخ ,(ٙ)تامة عمى تػحيجه تعالى ... (( ُحجةكالمـػ يتزسغ 
 آؿ مغ كىػ إلياس, قرة سياؽ في جاءت اآلية كىحه , يشفى بأفْ  ججيخ بعجه كقع فسا اإلنكار, مغ

 عمى ككبلمو , معبجىا في نرب( بعل) يجعى صشع باسع سسيت كالتي , بعمبظ إلى بعث , ىاركف 
                                                             

 .ٕٙٚيشطخ : فزاء الكػف الذعخؼ مغ التذكيل إلى التجليل, مدتػيات التجخبة الذعخية عشج دمحم مخداف مجسػعة مؤلفيغ:   (ٔ)
 . ٖٓٔ/٘: )الشحاس( يشطخ : معاني القخآف (ٕ)
 .  ٙٔٔ/  ٗٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 . ٙٔٔ/  ٗٔنفدو : السرجر  (ٗ)
 .  ٖ٘ٔ: دراسة ببلغية , جسالية , نقجية يشطخ : جسالية الخبخ كاإلنذاء  (٘)
 .  ٕٖٔ/  ٚٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٙ)
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 كقػتو استفيامًا, جاء الكبلمي فالفعل تعالى, تػحيجه عمى ُحجة يتزسغ كتػبيخ لـػ مغ ؼيو ما
 ففعميع , الخالقيغ أحدغ كتخؾ األصشاـ عبادة عمى تػبيخيع في تكسغ السباشخة غيخ اإلنجازية
 .  (ٔ)رأييع كسفاىة جيميع بياف في ؼيكسغ التأثيخؼ  الفعل أّما , الدميسة الفصخة عغ كخارج مدتيجغ

 بالفكخة باإلقخار الستسثمة اإلجابة يحرخ أّنو ىحا الدؤاؿ كميدة(, اليسدة)بػ الِحجاجي فالدؤاؿ   
 أفْ :)) في تتسثل الِحجاج غاية أفّ  رأػ( ديكخك)الِحجاجي؛ ألّف  الخصاب غاية كىي السعخكضة

 أفْ  لمسخاشب يسكغ التي الػحيجة الػجية باعتبارىا الشتائج مغ معيشا نسصا السخاشب عمى يفخض
 .  (ٕ)((فييا يديخ

ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ     ڍ  چ  :سبحانو قػلو كمشو التجاىل, معشى االستفياـ يؤدؼ ما ككثيخاً   

 . 60الفرقان:  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ

)صمى هللا عميو الشبي ىػ كالقائل الكفار, عمى عائج( ليع)قاؿ الديج الصباشبائي : )) فالزسيخ   
 هللا إلى استكبارىع ليتػجو اسسو يحكخ كلع ؟(تأمخنا لسا أندجج: )بعج قػلو بجليل كعمى آلو كسمع(

كماىيتو مبالغة مشيع في , كقػلو : ) قالػا : كما الخحسغ ؟ ( سؤاؿ مشيع عغ ىػيتو,  كحجه سبحانو
 االىتساـ يفيج , ّمسا(ٖ)التجاىل بو استكبارًا مشيع عمى هللا, كلػال ذلظ لقالػا : كمغ الخحسغ ؟ ((

 مبالغة ىػيتو عغ سؤاؿ( الخحسغ؟ كما) فدؤاليع الدامعيغ, نفػس في تعالى هلل االسع ىحا بتقخيخ
 السدؤكؿ مغ لو معخفة ال أّنو الدؤاؿ ىحا مثل في الدائل كمخاد مشيع, كاستكباراً  بو التجاىل في

 .  (ٗ)اسسو مغ أزيج بذيء عشو

,  لبلستفياـ الحخفي السعشى يخد فمع االستغخاب كالتجاىل, في مدتعسل ىشا فقج رأػ أّف االستفياـ   
 بحاؿ السعشى ىحا إلثبات السفدخكف  استجؿ كقج كاالستغخاب, التجاىل فعل بو أنجدكا كإّنسا

 عمى لمتحاجج قرجاً  أنكخكه القخآف مغ سسعػه كلّسا االسع, ىحا يعيجكا لع الحيغ السخاشبيغ
 جارياً  بكػنو بسجلػلو, كال جيل عغ ذلظ كليذ, , كالتعدف)صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع(الشبي
 السكػنات مغ ىػ بل لمكبلـ أساس مػجو لمستخاشبيغ الثقافي فالسدتػػ , لغتيع مقاييذ عمى

                                                             
 .  ٖٖٔ/  ٚٔنفدو : السرجر يشطخ :   (ٔ)
 . ٖٕالِحجاج في الذعخ العخبي , بشيتو كأساليبو :   (ٕ)
 .  ٛٛٔ/  ٘ٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 .  ٛٛٔ/  ٘ٔ: السرجر نفدو  يشطخ: (ٗ)
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 غيخ كبلمي فعل التجاىل , أك االستغخاب كلحا, الفعمي الكبلـ إنجاز عمى تداعج التي الخئيدة
 .  (ٔ))التعبيخيات( ضسغ , كيرشف مباشخ

 .  6القيامة:  چہ  ہ  ہ  ھ  چ  كمشو ما خخج إلى التكحيب , كسا في قػلو تعالى :   

يخػ الديج الصباشبائي أّف ىحا الدؤاؿ يجؿ عمى التكحيب, إذ قاؿ : )) كالدؤاؿ سؤاؿ تكحيب إذ    
مغ الػاجب عمى مغ يجعي إلى اإليساف , كالتقػػ , كأنحر بيحا الشبأ العطيع ... , أْف يتخح ححره , 

ما ىػ آٍت قخيب ال أْف كيتجيد باإليساف , كالتقػػ , كيتييأ لمقاء اليـػ قخيبًا كاف أك بعيجًا , فكل 
 , يجج أفّ (ٕ)يدأؿ متى تقـػ الداعة ؟ كأياف يـػ الؿيامة ؟ فميذ إال سؤاؿ مكحب مدتيدغ ((

 االستفياـ أنتج فعل التكحيب كىػ فعل كبلمي غيخ مباشخ مغ صشف األفعاؿ )التػجييية( . 

ڇ    ڇ      ڇ    ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ڈ    ڇچ  چ  چچ كأيزًا ما دؿ عمى التحزيس في قػلو تعالى :    

 . 82النساء:  چڈ  ڍ

, (ٖ)يقػؿ الديج الصباشبائي في تفديخ ىحا الشز : )) ىػ تحزيس في صػرة االستفياـ ((    
كىحا الفيع لبلستفياـ كفعل كبلمي غيخ مباشخ مفاده التحزيس, كزيادة الحث رتب عميو أثخًا 

عسمية لمتجبخ الحؼ تحث عميو اآلية الكخيسة عغ شخيق االستفياـ , كىع إنجازيًا تجاكليًا إذ قجـ نتائج 
 .  (ٗ)مغ األفعاؿ )التػجييية(

 في كإقخار تداؤؿ محل ىي لقزايا عخضو صاحب السيداف بعج عشج الِحجاجية السداءلة جاءت   
 عمييا يرادؽكل ليؤكجىا عشيا تداءؿ كإّنسا,  الستمقي عشج السدمسات مغ القزايا كىحه الستمقي ذىغ

 كإفْ  حاصمو البج كىي السخاِشب قبل مغ السرادقة حرمت اذا حتى نفدو تمقاء مغ الستمقي
 . يخيج ما بجػىخ اإلقشاع سمع في ُأخخػ  درجة لتختقي كسيمة السرادقة تمظ كانت تأخخت

 , تداؤؿ محل ىي في تفديخه  الديج الصباشبائي عشج االستفيامية الِحجاجية يتبيغ أّف السدألة   
 السرادقة حرمت اذا حتى نفدو تمقاء مغ الستمقي عمييا ليؤكجىا كليرادؽ الستمقي ذىغ في كإقخار

 سمع في ُأخخػ  درجة لتختقي كسيمة السرادقة تمظ , كإفّ  حاصمو البج , كىي السخاِشب قبل مغ
 , كالتأثيخ .  اإلقشاع

                                                             
 .  ٕٜ/ٙ: لتشديل تفديخيشطخ : معالع ا (ٔ)
 .  ٕٜ/  ٕٓ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٙٔ/  ٘: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 .  ٛٔ/  ٘:  السرجر نفدويشطخ :  (ٗ)
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 حانخًا : األفؼال انكالييت ادلشكبت : 

مجسػعة مغ اإلثباتات السػجية لتبخيخ, أك دحس رأؼ, كإلقشاع حكع عقبلني يتفاعل ىي ))     
 . (ٔ)بكيؽية معقػلة, مع درجة مقبػلية كجية الشطخ السصخكحة ((

كىحا يعشي أّف الؿيسة الحؿيقة لمجسمة ال تشحرخ في البشاء الجاللي ليا, كإّنسا تختبط بالػاقع ,     
تغل عميو السخكبة التجاكلية, كعشجما يكسغ التأكيل لجػ الستمقي , كتذكل السعصى األساسي الحؼ تذ

يثبَت االتراؿ بيغ الستكمع , كالستمقي, كىحا ما يثيخ االستجابة التأكيمية, كىي خاصية تجاكلية 
ِحجاجية , تكذف عغ جػىخ السعشى , كالقجرة عمى حسل الغخض مغ الكبلـ كامبًل , كليذ مجدءًا 

غ السقاؿ, ذلظ أّف الِحجاج يتأسذ في سمدمة االستجالالت الجاللية التي , حتى تتزح الفكخة م
 .   (ٕ)تكػنيا األفعاؿ الكبلمية داخل الخصاب العاـ

كىحه السشصػقات السخكبة تحجد قػة تػاصمية مبلئسة لتبميغ الِحجاج, كتأكيمو , إذ يسكغ لمسؤشخات    
لقػة التػاصمية لمسقػؿ , كتداعج عمى تأكيميا , الدياؾية في حالة الِحجاج غيخ السباشخ أْف تػضح ا

كىحا ال يشحرخ في مدتػػ العبارات كالجسل السفخدة , بل كفعل إنجازؼ مخكب , ال يشجُد كضيفتو 
الِحجاجية إال إذا ارتبط في مدتػػ الجسمة , أك العبارة بإنجازات أخخػ بديصة كمخكبة ُتعبخ عغ 

 . (ٖ)جكنياكجية نطخ معيشة , ال يتحقق الِحجاج ب

                                                             
 .  ٜٔٔالشطخية الِحجاجية مغ خبلؿ الجراسات الببلغية كالسشصؿية كالمدانية  :  (ٔ)
 .  ٗٚ – ٓٚيشطخ : الفمدفة كالببلغة مقاربة ِحجاجية لمخصاب الفمدفي :  (ٕ)
 .  ٕٓٔ – ٜٔٔيشطخ : الشطخية الِحجاجية مغ خبلؿ الجراسات الببلغية كالسشصؿية كالمدانية :  (ٖ)
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فالفعل اإلنجازؼ السخكب, فعل تػاصمي مذخكط بفعل استجابي إقشاعي, مؤثخ في مقبػلية    
الحجث المغػؼ السكػف لدياؽ الفعل, كأْف يكػف رسالة, أك مجاخمة, أك إنتاجًا مختبصًا بدياؽ الحياة 

 . (ٔ)الػاقعية لسدتعسمي المغة , كقج يكػف أحيانًا تعاقجياً 

داخل سياؽ صخاع اآلراء, خاصية كاضحة في إشار مدتػػ تفاعمي,  أثخهالِحجاج كىكحا يأخح    
تابعًا لػركد فعل آخخ, في الشرػص المغػية السعخكضة, كبيحا نقجـ صػرة مزبػشة لسعقػلية 

 . (ٕ)ِحجاجية مشتطخة مبلئسة لذخكط اإلنجاز, تبعًا لػجيات الشطخ السختؿبة لمستمقي

 

نخمز مغ ذلظ أّف األفعاؿ الكبلمية السخكبة تُشجد في مخحمة الحجيث الخبلفي االندجامي    
الستخابط أكلو بيخخه, التي ُتذكل شخفًا حاسسًا في حّل الخبلؼ, كبيحا تكّتسل استخاتيجية تحميل 

بلمي الخصاب الِحجاجي لؤلفعاؿ الكبلمية التي تعصي الدسات السسارسة التجاكلية في ندق نري إع
 .   (ٖ)عاٍؿ, تشتج تفاعبًل ناجحًا بيغ األفعاؿ التػاصمية السشجدة

مسػضػع فعمى صعيج الدػر القخآنية نجج الديج الصباشبائي في بجايات الدػر القخآنية يتصخؽ ل   
ليحه الدػر عغ شخيق تتبع اآليات القخآنية , كىحا يسكغ عّجه فعبًل مخكبًا , كسا في سػرة  الخئيذ

ذ يقػؿ : )) الدػرة مػضػعة لئلنحار كسا تذيج فاتحتيا , كخاتستيا , كالسقاصج الستخممة الدخخؼ, إ
إلى تساـ ست   68 -67الزخرف: چۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ,ڻ  ٹ  چ بيشيا إال ما في قػلو تعالى : 

 . (ٗ)آيات استصخاديو ((

فالفعل السخكب في ىحه الدػرة ىػ فعل اإلنحار قج ارتكد عمى مجسػعة مغ األفعاؿ البديصة    
 داخل الدػرة , كفعل اإلنحار فعل كبلمي مغ صشف )اإللداميات( .

ؼيطيخ مغ كبلـ الديج الصباشبائي أّف اعتساده الػصػؿ إلى الفعل الكبلمي السخكب لئلنحار,    
لمدػرة الذخيفة, كىحا ما شابو رؤية )فاف دايظ( التي تشز عمى  جاء عغ شخيق الدياؽ المغػؼ 

 كجػد أفعاؿ كبلمية بديصة نرل إلييا بتتابع لػجػد فعل مخكب .

                                                             
 .  ٕٓٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٔ)
  . ٕٚٓ( : : الِحجاج كالعشرخية )بحث يشطخ (ٕ)
 – ٕ٘ٔلسشصؿية كالمدانية : , كالشطخية الِحجاجية مغ خبلؿ الجراسات الببلغية كا ٕٛٓ( : كالعشرخية )بحثيشطخ : الِحجاج  (ٖ)

ٕٔٙ. 
 . ٛٙ/  ٛٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٗ)
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أّما في سػرة مخيع نججه يبخز الفعل الكبلمي لمدػرة باالعتساد عمى خاتسة الدػرة , إذ يقػؿ :         
 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ٿ   ٿ  ٿچ آخخىا  )) غخض الدػرة عمى ما يشبئ عشو قػلو تعالى في

 .  (ٔ)((97مريم: 

فالدياؽ ىشا دؿ عمى التبذيخ كاإلنحار, إذ ساقو سػقًا بجيعًا فأشار إلى قرة زكخيا كيحيى,    
كقرة مخيع, ثع عّج البياف في الدػرة أشبو شيء ببياف السجعي بإيخاد أمثمتو, فالدػرة كسا تخػ تفتتح 

لشاس إلى ثبلث بحكخ أمثمة ثع تعقبيا باستخخاج السعشى الكمي السصمػب بيانو , فالدػرة ُتقدع ا
 . (ٕ)شػائف

 األكلى : الحيغ أنعع هللا عمييع مغ الشبييغ كأىل االجتباه كاليجػ .

 الثانية : أىل البغي .

 الثالثة : الحيغ تابػا كآمشػا كعسمػا صالحًا .

فالديج الصباشبائي بيحا التفريل الحؼ ذكخه في مشيجو تػصل لمفعل السخكب كىػ فعل التبذيخ    
, كاإلنحار مغ صشف األفعاؿ اإللدامية عغ شخيق اعتساده عمى ترخيح الستكمع بحلظ إذ نطخ إلى 

اقات سي مة مغ األنبياء, كالرالحيغ, ككازف الدياقات القخآنية في اآلية فخآىا تتحجث عغ قرز جس
الدػرة بدياقات الستكمع الحؼ يدتذيج بجسمتو مغ األمثمة كيػردىا, فالشتيجة أّنو باإلمكاف أْف ترل 

 .  (ٖ)إلى الفعل الكبلمي السخكب اعتسادًا عمى ترخيح الستكمع

كفي السػرد نفدو نجج أّنو يكخر السذيج بحكخه الِحجاج في بجاية تفديخه لدػرة األنعاـ , إذ قاؿ :        
) غخض الرػرة ىػ تػحيجه تعالى بسعشاه األعع أعشي أّف لئلنداف ربًا ىػ رب العالسيغ جسيعًا ... )

, كلحلظ ندلت معطع آياتيا في صػرة الِحجاج عمى السذخكيغ في التػحيج, كالسعاد, كالشبػة ... , 
ا نجػمًا كسياقيا عمى ما يعصيو التجبخ سياؽ كاحج مترل ال دليل ؼيو عمى فرل يؤدؼ إلى ندكلي

, كىحا يجؿ عمى ندكليا جسمة كاحجة , كأّنيا مكية فإّف ذلظ ضاىخ سياقيا الحؼ كجو الكبلـ في جميا 
 . (ٗ), أك كميا إلى السذخكيغ ((

                                                             
 . ٘/  ٗٔنفدو : السرجر  (ٔ)
 .  ٙ – ٘/  ٗٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٕ)
 .  ٓ٘ – ٜٗ(  : القخآف )أشخكحة دكتػراه  ي تفديخيشطخ : األبعاد التجاكلية في السيداف ف (ٖ)
 . ٘/  ٚالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٗ)
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فقج تػصل الديج الصباشبائي لمفعل السخكب , كىػ فعل التػحيج , مغ صشف التػجيييات عغ     
إذ نطخ إلى الدياقات القخآنية في الدػرة فخآىا تتحجث  شخيق ترخيح الستكمع )هللا سبحانو كتعالى(,

جسمًة , كتفريبًل عغ مػضػع كاحج, ككحلظ سياؽ الدػرة عغ شخيق اآليات التي يػردىا الستكمع , 
 .  (ٔ)مرخحًا بحلظ أّنو ِحجاجاً 

عالى , قاؿ ت)عميو الدبلـ(كأّما عمى صعيج اآليات القخآنية ككسا في قزية انفبلؽ البحخ لسػسى    
 . 77طه:  چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ    ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٿ چ  :

 

قاؿ الديج الصباشبائي : )) اإلسخاء : الديخ بالميل, كالسخاد بعبادؼ بشػ إسخائيل, كقػلو :          
)فاضخب ليع شخيقًا في البحخ يبدًا( , قيل : السخاد الزخب بالعرا كسا يجؿ عميو كبلمو تعالى في 

, كاألصل غيخ ىحا السػضع , كأّف )شخيقًا( مفعػؿ بو ألضخب عمى االتداع كىػ مجاز عقمي
 . (ٕ)اضخب البحخ ليكػف ليع شخيقًا ((

السخكبيغ عغ شخيق الفيع  الفعميغ إلى الػصػؿ اعتسج صاحب السيداف أّنو ُيدتذف مغ كبلـ     
القخآني )اإلسخاء , كالصخيق الستسثل باإللحاؽ لفخعػف( , كىحه الجاللة كاضحة كمتجاكلة لجػ الستمقي 

كمغ  )عميو الدبلـ(لمشز , إذ تّكػف ىحا الحجث مغ فعميغ مخكبيغ: أكليسا : ىػ خخكج مػسى 
ا الفعل متػافقًا مع السعاييخ البذخية معو مغ بشي إسخائيل مغ مرخ ليبًل ىخبًا مغ فخعػف , ككاف ىح

, كما يتبعو مغ عمع بفخعػف كحكػمتو, كجسعو لجشػده, كمحاكلة اإللحاؽ ببشي إسخائيل مغ تشفيح 
خصتيع , كإعادتيع لدمصانو , كاالنتقاـ مشيع , كبمػغ الياربيغ عمى مذارؼ البحخ , فكل ذلظ فعل 

كبعجىا تأتي العسمية التػاصمية في الخصاب  , رػر, كنتيجتو محدػمة لفخعػف كمبلئوِحجاجي م
 .(ٖ)في ثقة كاشسئشاف )كبل أّني معي ربي سييجيغ( , كيأتي أمخ هللا لو )أْف اضخب بعراؾ الحجخ(

: ىػ لحاؽ فخعػف كمؤله بسػسى , ؼيقػؿ هللا )عد كجل( )فغذييع مغ اليع ما  أّما الفعل اآلخخ    
لتعصي الجاللة عمى كصف السكاف السخيف فزبًل عغ شجة غذييع( , كىشا استعسل القخآف الكشاية 

العحاب , كىحاف الفعبلف في سػرة كاحجة  مغ أفعاؿ التػجيييات المحاف يحققاف ِحجاجية عالية ؛ 
, فالسسارسة  (ٗ)ألّف الستمقي يدأؿ عغ األحجاث , كالػقائع الصبيعية مّسا يعدز التػاصل مع الشز

                                                             
  . ٘/  ٚنفدو : السرجر  (ٔ)

 .  ٓ٘ٔ/  ٗٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 . ٔٙٔ – ٓٙٔػء نطخية التػاصل: , كاإلعبلمية في الخصاب القخآني دراسة في ض ٛٙٔ -ٔ٘ٔ/  ٗٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٖ)
 .  ٓ٘ٔ/  ٗٔ: السيداف في تفديخ القخآفيشطخ :  (ٗ)
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, كالذخكط السعخفة مّسا يعصي الخصاب يات عبخ السعاييخيتمقى التػجي الصمبية تفتخض مغ
 . (ٔ)اإلنجازؼ صفة عسػمية , كىحا الشػع نججه متجاكاًل بكثخة في الخصاب القخآني

كيتسيد ىحا الشػع مغ الخصاب بالػضػح في التعبيخ عغ قرج الستكمع, فيؤمغ المبذ عغ الدامع    
مّسا يحقق االستجابة فػػػ)) ال ُيعقل أْف تخاشب العقػؿ بمغة غيخ مفيػمة, كإال النتفى أصل الغخض 

لجالة عمى , كىحا الرشف يزع كل األفعاؿ الكبلمية ا(ٕ), كىػ إفياـ الشاس , كتػصيل السعشى ((
 الصمب برخؼ الشطخ عغ صيغتيا.

ٱ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  پ  پ  پ  پ   ٹ  ٹ  ٹ  چ كخ في مػضع آخخ الحجث نفدو في قػلو تعالى: كذُ    

 . 96األعراف:  چٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ   ٿ  

أشار الشز القخآني إلى حؿيقة ميسة عغ شخيق فعل اإليساف, كفعل التقػػ, كأثخىسا في الػاقع     
االجتساعي , كىحا ىػ الػاضح مغ كبلـ الديج الصباشبائي, إذ يقػؿ : )) كتػضيحيا أّف العاَلع بسا 

ج , ؼيو مغ أجداء متعمق األبعاض مختبط األشخاؼ يترل بعزيا ببعس اتراؿ أعزاء بجف كاح
كأجدائو بعزيا ببعس في صحتيا كسقسيا كاستقامتيا في صجكر أفاعيميا, كؾياميا بالػاجبات مغ 

 . (ٖ)أعساليا فالتفاعل باآلثار كالخػاص جاٍر بيشيا عاـ شامل ليا ((

نخػ أّنو أشار إلى مشصمق ِحجاجي تجاكلي استشتاجي مختبط بفعل كاحج , كىػ فعل فتح البخكات    
رض, كعميو تدتقخ السعادلة بأّف االلتداـ بالذخيعة الحقة عقجيًا , كسمػكيًا, أّؼ أّف مغ الدساء  كاأل

 , كىحه األفعاؿ الكبلمية يتجرج ضسغ(ٗ)البخكات كانت مغمقة كفتحيا االلتداـ بالذخيعة اإلسبلمية
 .  )اإلثباتية( األفعاؿ

 1النبأ:  چٱ  ڦ   چ لو تعالى: كقج يكػف السخكب الِحجاجي عمى صعيج الجسمة الػاحجة,كسا في قػ    
. 

قاؿ الديج الصباشبائي: )) فالتداؤؿ مغ السذخكيغ , كاإلخبار عشو في صػرة االستفياـ لئلشعار    
 .  (٘)بيػانو , كحقارتو , لطيػر الجػاب , عشو ضيػرًا ما كاف يشبغي معو أْف يتداءلػا عشو ((

                                                             
 .  ٖٕٖيشطخ : استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية :  (ٔ)
 .  ٕٕ٘/  ٕ: دراسات في تفديخ الشز القخآني (ٕ)
 .  ٖٙٔ/  ٛ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 .  ٖ٘( : )أشخكحة دكتػراه ية في السيداف في تفديخ القخآف يشطخ : األبعاد التجاكل (ٗ)
 .  ٜٖٔ/  ٕٓ: السيداف في تفديخ القخآف  (٘)
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ُيمسح  مغ كبلـ صاحب السيداف أّنو أشار إلى تداؤؿ القـػ بعزيع بعزًا عمى أمٍخ, إذ إّف    
سياؽ الدػرة  سياؽ الجػاب يغمب ؼيو اإلنحار كالػعيج, ككبلىسا يرشف مغ أفعاؿ الػعجيات , 

السؤمشيغ تأييج بو أّف كفار مكة مغ السذخكيغ الشافيغ لمشبػة, كالسعاد دكف السؤمشيغ, كدكف الكفار, ك 
 . (ٔ)جسيعاً 

فيتبيغ أّف كبلمو يحقق دالالت , كمشيا : استثارة السخاَشب , كتييئتو لمحكع , كحث السخاَشب    
لمبحث عغ الجػاب التي خخجت عغ داللتيا الطاىخة إلى دالالت أخخػ أعسق, كأدؽ, كىحه الجاللة 

 ىي مخاد الدياؽ الحؼ كردت ؼيو . 

ستفياـ يفخض عمى السخاَشب إجابة محجدة يسمييا السقتزى الشاشئ ككسا يخػ )ديكخك( أّف اال   
كفق ما يخسسو البعج عمى عشو, فيتع تػجيو الحػار, كمغ ثع يأتي إلجبار السخاَشب عمى اإلجابة 

 . (ٕ)االستفيامي

إذ يتستع التخكيب االستفيامي بأىسية كبيخة في بشية الخصاب الِحجاجي, كىحا ما أشار إليو الديج    
لصباشبائي في قػلو: )) أصمو عّسا, كما استفيامية تححؼ األلف مشيا اشخادًا إذا دخل عميو حخؼ ا

, فأراد استعبلـ الستمقي بيحه الريغة لسا ؼيو (ٖ)الجخ نحػ : لَع , كّمَع , كعمى ـَ , كإلى ـَ ... ((
 .  (ٗ)مغ التأثيخ كالتذػيق, ثع التفريل لتسكغ الخبخ في نفذ الدامع

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ مػضع آخخ أيزًا في قػلو تعالى : كفي     

 . 31إبراهيم:  چڭ  ڭ   ڭ  ې  ې   ۉ 

أفاد الديج الصباشبائي مغ بشاِء الػحجات التخكيبية في الشز ليدتكذف , كيػضح السعشى     
السقرػد مغ قبل الستكمع ِحجاجيًا, إذ يقػؿ : )) كمقػؿ القػؿ مححكؼ لجاللة الفعميغ عميو, 

كػف كالتقجيخ : أؾيسػا الربلة , كأنفقػا ... , كاإلشكاؿ ؼيو بأّف السجدـك في جػاب األمخ يجب أْف ي
 . (٘)متختبًا عميو , كال يمـد مغ األمخ بالربلة , كاإلنفاؽ أْف يصيعػا ذلظ ((

                                                             
 .  ٜٖٔ/  ٕٓ:  السرجر نفدو: يشطخ (ٔ)
 .  ٜٕٔ – ٕٛٔ:  السػجو إلى بشي إسخائيل نييشطخ: الُبعج التجاكلي كالِحجاجي في الخصاب القخآ (ٕ)
 .  ٜٖٔ/  ٕٓ: السيداف في تفديخ القخآف : يشطخ (ٖ)
 .  ٚٔٔ:  جاج رؤػ نطخية كدراسات تصبيؿية : الحِ يشطخ (ٗ)
 .  ٙٗ/  ٕٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (٘)
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كىحا السعشى السححكؼ داللة عمى تصييب الشفػس , كمشاسب لزخامة األمخ, كتخؽيف ألمخ    
, فالشتيجة أّنو باإلمكاف أْف (ٔ)الحجث , عبلكة عمى الدياؽ الخاص الحؼ يقتزي ححؼ مقػؿ القػؿ

الفعل الكبلمي السخكب اعتسادًا عمى ترخيح الستكمع, فشطخية أفعاؿ الكبلـ تخػ أّف بعس نرل إلى 
الكمسات عبارة عغ أفعاؿ كبلمية, كإّنشا عشجما نتكمع بيا نشجد أفعااًل عغ شخيق الكمسات السحجدة , 

 كىحه الخصػة مفرمة في الفكخ المغػؼ , كشغل كثيخ مغ الجارسيغ.

 او احلىاسي : ادلبحج انخاَي : االستهض

, كُيخاد بو         (ٕ)ممدكمو عغ يشفظ ال ؼيو البلـز ألفّ  ؛( غخايذ)أكؿ مغ أشمق ىحا السرصمح ىػ   
 مدتسعو جاعبلً  مباشخ, غيخ بذكل الستكمع إليو يخمي ما أك األصمية, لمجاللة التابع )) السعشى

 .  (ٖ)(( آخخ معشى إلى لكبلمو الطاىخؼ  السعشى يتجاكز

فيػ ُيعّج مغ أىع الخكائد التي تعتسجىا التجاكلية , إذ تعػد نذأة البحث ؼيو إلى السحاضخات     
في جامعة ىارفارد , ككانت نقصة  (كالحػار السشصق) ـ, عشػانياٜٚٙٔالتي ألقاىا )غخايذ( عاـ 

البجاية عشجه أّف الشاس في تبادليع لمحػارات ؼيسا بيشيع قج يقرجكف ما يقػلػف , أك يقرجكف أكثخ 
مّسا يقػلػف , أك يقرجكف العكذ مّسا يقػلػف, فتخكدت دراستو عمى إيزاح االختبلؼ بيغ ما ُيقاؿ 

, كما ُيقرج ىػ ما يخيج الستكمع إببلغو عمى نحػ كما ُيقرج, فسا ُيقاؿ ىػ ما تعشيو حؿيقة المفع 
غيخ مباشخ اعتسادًا عمى كثيخ مغ السخجعيات التي يسكغ أْف يرل السخاَشب إلى مخاد 

فالسخاد مغ الشز ىػ  ,53ألعراف: ا چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  چچ  , كسا في قػلو تعالى :(ٗ)السخاِشب
عمى السعشى الحخفي ال يفزي إلى داللة الستكمع ؛ ألّف االعتساد االستفياـ الحؼ خخج لسعشى التسشي

 .(٘)كمخاده

 أفعاؿ باستعساؿ مباشخة غيخ لغػية أفعاالً  )) يشجد أفْ  السحاِجج كبيحا الفعل الكبلمي يدتصيع   
 أصمية معافٍ  عشيا فتتّػلج حؿيقتيا, في لو ُكِججت الحؼ غيخ آخخ معشى عمى لتجؿّ  أخخػ؛ لغػية
 شخكط أحج تختخؽ  إذ( الحاؿ قخائغ)بػ يدّسى ما بػاسصة ذلظ كيكػف  السقاـ, تشاسب سياقات في كتخد

                                                             
  . ٓٛ – ٚٚ: يشطخ : التعبيخ القخآني (ٔ)

 . ٗ٘ٔ/ٔ: جاج مفيػمو كمجاالتو(, بحث ضسغ كتاب )الحِ خاضو الِحجاجية في بشاء الخصاب : أدكار االقتزاء كأغيشطخ (ٕ)
 ( . )اليامر ٛٔ: االستمداـ الحػارؼ في التجاكؿ المداني مغ الػعي بالخرػصيات الشػعية لمطاىخة إلى كضع القػانيغ الزابصة ليا  (ٖ)

 . 
 .  ٕٖيشطخ : آفاؽ ججيجة في البحث المغػؼ السعاصخ  :  (ٗ)
 .  ٚٛ(  : كتحميل الخصاب )الخؤػ كالتسثبلتيشطخ : التجاكلية  (٘)
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, كيشقدع االستمداـ (ٔ)((السقاـ  يشاسب آخخ معشى كيتّػلج إجخاؤه, ؼيستشع األصمي السعشى إجخاء
 : الحػارؼ عمى

 

بالجسمة كىي السعاني ذات الجالالت التي تختبط : (ٕ)االستمدامات العخفية الحػارية السخررة -ٔ
ارتباشًا كثيقًا , كتبلزميا مبلزمة في مقاـ معيغ, كمغ أمثمة ذلظ في العخبية )لكغ(, فيي تدتمـد 

 .  (ٖ)دائسًا أْف يكػف ما بعجىا مخالفًا لسا يتػقعو السخاَشب , مثل : زيج  غشي لكشو بخيل

كُيعخؼ  (٘)الشسصي( أك ما يدسى )االستمداـ الشسػذجي أك : (ٗ)االستمدامات الحػارية السعّسسة -ٕ
بأّنو السعاني التي ُتػلج بحدب ما يعتخؼ الدياؽ مغ تغيخات , فبل ُتبلـز حالة , بل ىي متغيخة عمى 

  .(ٚ)((الدياؽ مغ الُسدتفاد السعشى)), فيػ (ٙ)كفق شبيعة الدياؽ الحؼ تخد ؼيو

 مشصقي مفيـػ االقتزاءكثسة فخؽ بيغ االستمداـ الحػارؼ كاالقتزاء البج اإلشارة إليو كىػ أّف ))    
 ضخكؼ بتغيخ يتغيخ ال بكػنو يستاز االقتزاء أفّ  ذلظ تجاكلي, لداني مفيـػ االستمداـ بيشسا

 ضخكؼ بتغيخ يتغيخ وفإنّ  االستمداـ أما كاألحػاؿ, الحاالت جسيع في ليا مبلـز فيػ العبارة استعساؿ
 .  ٛ(( المغػية العبارة إنتاج

المغة , إذ يسكغ  فييا ُتدتعسل التي الكيؽية )غخايذ( عمى عشج الحػارؼ  االستمداـ مفيـػ كيقـػ    
لمستكمع أْف يقػؿ شيئًا كيقرج مشو شيئًا آخخ, ككيف يدسع الستمقي شيئًا كيفيع شيئًا آخخ ؟ , فتسكغ 

حّل ليحه االشكالية, ؼيسا أشمق عميو بػػػ )مبجأ التعاكف( بيغ السخاِشب )غخايذ( مغ العثػر عمى 
 ليتحقق الستحاكركف؛ ليا يخزع التي القػاعج مجسػعة )), كىػ(ٜ)كالسخاَشب, كىػ مبجأ حػارؼ عاـ

                                                             
 . ٕٓ: (بحث) : -اربة تجاكلية مق -كبلمية في القخآف الكخيع دراسة األفعاؿ ال (ٔ)
 .  ٗٚيشطخ : األبعاد التجاكلية عشج األصػليغ , مجرسة الشجف الحجيثة أنسػذجًا:  (ٕ)
 .  ٔٛ – ٓٛ, كاالتجاه التجاكلي كالػضيفي في الجرس المغػؼ  :  ٖ٘يشطخ : التجاكلية عشج العمساء العخب :  (ٖ)
 .  ٘ٚيشطخ : األبعاد التجاكلية عشج األصػليغ , مجرسة الشجف الحجيثة أنسػذجًا :  (ٗ)
, كنطخية الفعل الكبلمي بيغ عمع المغة الحجيث كالسباحث المغػية في  ٕٖٗيشطخ : استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية :  (٘)

 .  ٕٙٔالتخاث العخبي كاإلسبلمي  : 
 .  ٖٖ, كأفاؽ ججيجة في البحث المغػؼ السعاصخ :  ٖ٘شج العمساء العخب : يشطخ :  التجاكلية ع (ٙ)
 .  ٙٛالشطخية البخاجساتية المدانية )التجاكلية( دراسة السفاـيع كالشذأة كالسبادغ: (ٚ)
 .  ٕإشكاؿ السعشى مغ االستعارة إلى االستمداـ الحػارؼ )بحث( :   ٛ
 .  ٖٖعاصخ : يشطخ : آفاؽ ججيجة في البحث المغػؼ الس (ٜ)
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 فّعالة مداىسة شخؼ كل يداىع ما بقجر تتصػر مذتخكة فائجة إلى كليرمػا, بيشيع التػاصل ليتحقق
 . (ٔ)((القػؿ لسقاـ مشاسباً  يخاه  كبسا, الحػار في

 

 يػلج كىحا الخخؽ ىػ الحؼ ,(ٕ)كيتحقق االستمداـ الحػارؼ عشج خخؽ أحج مبادغ التعاكف الحػارؼ    
 , كىحه السبادغ , ىي : (ٖ)الحػارؼ  االستمداـ

 .  (ٗ)تشقز َأك تديج فبل, الحػار يتصمبو الحؼ بالقجر الحػار في إسيامظ اجعل مبجأ الكع : -ٔ

 . (٘)عميو دليبلً  تستمظ ال ما تقل كال, صادقاً  قػلظ ليكغ مبجأ الكيف : -ٕ

, الحاؿ لسقتزى الكبلـ مصابقة أؼ, القػؿ مشاسبة حجكد في كبلمظ ليكغ مبجأ السشاسبة : -ٖ
 . (ٙ)الحجيث مشاسبة عغ يخخج أفْ  لمستكمع فميذ

 يكػف  كأفْ , كالمبذ, الغسػض يتجشب أفْ  القاعجة ىحه كفق عمى الستكمع عمى مبجأ الصخيقة : -ٗ
 : اآلتي خبلؿ مغ الخخؽ  حالة في القػاعج تمظ البحث , كيتشاكؿ(ٚ)التختيب كيخاعي, كاضحاً  كبلمو

  أوالً : يبذأ انكى :

كُيخخؽ مبجأ الكع بالديادة , أك الشقراف , بحدب حاجة شخفي الخصاب , فعشجما يتحقق الخخؽ     
, كقج أشار الديج الصباشبائي إلى ىحا األسمػب في مػاشغ (ٛ)لسبجأ الكع يتحقق االستمداـ الحػارؼ 

 كقف عمييا محمبًل , كمشيا : 

معيا الديج الصباشبائي في خخؽ مبجأ  مغ األساليب التي تعاملخخق مبجأ الكع بالديادة :  -ٔ
                           الكع بالديادة ىػ أسمػب )التكخار(, الحؼ كرد في الشز القخآني لغخض التػكيج في قػلو تعالى:

 . 18 طه: چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  چ 

                                                             
 .ٜٓالشطخية البخاجساتية المدانية )التجاكلية( دراسة السفاـيع كالشذأة كالسبادغ: (ٔ)
  . ٖٗيشطخ : التجاكلية عشج العمساء العخب :  (ٕ)
 . ٖ٘يشطخ : آفاؽ ججيجة في البحث المغػؼ السعاصخ: (ٖ)
 .  ٖٗنفدو : السرجر يشطخ :  (ٗ)
 . ٜٜيشطخ: االستمداـ الحػارؼ في التجاكؿ المداني مغ الػعي بالخرػصيات الشػعية لمطاىخة إلى كضع القػانيغ الزابصة ليا : (٘)
 .ٓٓٔ:السرجر نفدو  يشطخ: (ٙ)
 . ٖٗآفاؽ ججيجة في البحث المغػؼ السعاصخ: (ٚ)
 .  ٖٗيشطخ : التجاكلية عشج العمساء العخب :  (ٛ)



 
73 

)عراؼ(, إال أّنو قج تّع خخؽ ىحا السبجأ فُيمحع أّف البلـز عمى قاعجة الكع أْف يكػف الجػاب     
لفػائج , كغايات العرا فأعصت معاني ججيجة , كقج استذف الديج الصباشبائي ىحه الجالالت بقػلو 
: )) كاالستفياـ لمتقخيخ, ُسئل )عميو الدبلـ(, عّسا في يجه اليسشى ككانت عراه , ليدسييا , كيحكخ 

ة تدعى مكانو في نفدو )عميو الدبلـ( حتى يأخح تبجيميا حيّ  أكصافيا فيتبيغ أّنيا جساد ال حياة لو
, كيسكغ أْف تكػف اإلشارة بتمظ إلى العرا لكغ ال بجاعي االشبلع عمى اسسيا, كحؿيقتيا حتى 
يمغػ االستفياـ بل بجاعي أْف يحكخ ما ليا مغ األكصاؼ , كالخػاص , كيؤيجه ما في كبلـ مػسى 

خ نعػت العرا , كخػاصيا , فإّنو لسا سسع الدؤاؿ عّسا في يسيشو )عميو الدبلـ(, مغ اإلششاب بحك
ذكخ أكصافيا فأخح يحكخ اسسيا ثع أكصافيا ,  يختاب فييا َفِيع أّف السصمػب كىي عرا ال

 .(ٔ)كخػاصيا, كىحه شخيق معسػلة ؼيسا إذا ُسئل عغ أمخ كاضح ال يتػقع الجيل بو ((

 بو ُأريج استفياماً  كاف بل مػسى )عميو الدبلـ( الشبي يج في عسا لبلستعبلـ يكغ لع ىشا فالدؤاؿ    
 إلى يخجع ىشا( ما)االستفياـ  مغ الستػخاة كالفائجة لو, ؾيسة ال حقيخ شيء مغ يجه في لسا تشبييوُ 
 الدؤاؿ يكػف  أفْ  كمغ الُسحاؿ – كاضح كىحا – العاقل غيخ عغ لمدؤاؿ ُتدتعسل( ما) كػف 

 أفْ  سؤالو كتعالى قج أراد بعج هللا سبحانو أفّ  ففائجتو , العدة رب عمى محاؿ ذلظ ؛ الفّ  لبلستعبلـ
 .  (ٕ)؟ ىحا : ما كيقػؿ الحاضخيغ عمى أكالً  يعخضو نؽيداً  شيئاً  الحقيخ مغ ُيطيخ

 استعساؿ يشاسب , كال بالحيػاف رحسة , كبيا غشسو عمى بيا لييّر  العرا كمسة كقج استعسل    
التفاتات خؽية , كإشارات  ػؿ إلى فعل إنجازؼ يحسل في شياتواالستعساؿ يتحغيخىا, فيحا  كمسة

 . (ٖ)داللية؛ إلثارة الستمقي, كلفت نطخه إلى دقة التخكيب , كسخ جساليتو , كسبب مجيئو بيحا البياف

كأردؼ معمبًل ذلظ التكخار بقػلو: )) كإششابو )عميو الدبلـ( , باإلشالة في ذكخ أكصاؼ العرا     
كخػاصيا قيل: ألّف السقاـ ىػ مقاـ السشاجاة , كالسدارة مع السحبػب يقتزي ذلظ ؛ مكالسة , 

السحبػب لحيحة , كلحا ذكخ أكاًل أّنو عراه ليختب عميو مشافعيا العامة, كىحه ىي الشكتة في ذكخ 
 .  (ٗ)أّنيا عراه ((

                                                             
 .ٙٔٔ/  ٗٔ: لقخآف السيداف في تفديخ ا (ٔ)
 .  ٔ٘ٔ/  ٗٔ:  السرجر نفدويشطخ :  (ٕ)
 .ٜٗٔ: السيداف في تفديخ القخآف , كالبحث الجاللي في  ٕٗٚ/  ٔ: تشديليشطخ : لسدات بيانية في نرػص مغ ال (ٖ)
, كالتحخيخ  ٜٔٗ/  ٛ: العطيع كالدبع السثاني, كيشطخ : ركح السعاني في تفديخ القخآف  ٚٔٔ/  ٗٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٗ)

 .  ٕٙٓ/  ٙٔ: كالتشػيخ
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الشز القخآني , إذ فتح ىحا كىحه الجالالت االستمدامية اعتسجت عمى خخؽ قاعجة الكع مغ قبل     
الخخؽ اآلفاؽ أماـ الديج الصباشبائي الستحراؿ السعاني الججيجة لمشز, كىػ أحج أقداـ اإلششاب 

, كقج تعامل معو مغ ىحا الباب بقػلو :)بإششابو(؛ ألّف (ٔ)في )) كضع الطاىخ مػضع السزسخ ((
سياقو بػصفو يؤدؼ البياف عمى اإلششاب في سياقو أرجح عشج بعس العمساء مغ اإليجاز في غيخ 

 .(ٕ)أتع كجو

ِحجاجية في تحميل الشز القخآني في  نطخةكمغ ىشا يتزح أّنو كانت لجػ الديج الصباشبائي     
حجيثو عغ خخؽ الستكمع لسبجأ مغ مبادغ التعاكف الحػارؼ, كىحا ما قاؿ بو التجاكليػف في خخؽ مبجأ 

, فيع يخكف أّف ىشاؾ عبلمات يتزسشيا الخصاب يفيسيا (ٖ)الكع بالديادة لغخض يقرجه الستكمع
الستمقي, ؼيكػف عغ شخيقيا الخصاب ناجحًا, إذا فكظ الستمقي الشز الحؼ ركبو الستكمع بذكل سميع 

, كىحا ما (ٗ)بيغ الستحجثيغ , يتع بػساشتيا تػصيل األفكار شخيقة التػاصل؛ ألّنيع يعجكف المغة 
 ائي في ىحا السػضع .  نبلحطو في كبلـ الديج الصباشب

إّف خخؽ مبجأ الكع بالشقراف الحؼ أشار إليو الديج الصباشبائي خخق مبجأ الكع بالشقران :  -ٕ
عغ شخيق شخحو , كمعالجتو لبعس الشرػص القخآنية بالتحميل, كالتفديخ, ىػ شخيق الححؼ لسبجأ 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  چ  چ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  الكع بالشقراف , كمغ ذلظ ما تحجث بو في قػلو تعالى :

 .  38األعراف:  چڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ    چچ

ذكخه يؤدؼ إلى  ألفّ أشار الديج الصباشبائي إلى أّف ىشاؾ ححفًا في الشز , كعمّمو باإليجاز؛     
ال الحكخ, و؛ ألّف السقاـ مقاـ الححؼ خمل في السعشى, كال يؤدؼ الغخض الحؼ سيق الخصاب ألجم

اإليجاز,  مغ نػع ذلظ مع ؼيو ك السبلزمة, كإفادة السمدـك إلى باإلشارة التكشية فائجة ؼيفيجقاؿ : )) 
 مشا ضمسا أشج : أنتع ألكالىع قالت أخخاىع كالتقجيخ محاكرتيغ, عغ كاحجة بسحاكرة اكتفاء ؼيو فإفّ 

 ربيع إلى رجعػا ثع الشار, مغ ضعفا عحابا هللا فميعحبكع أضممتسػنا كقج أنفدكع في ضالػف  ألنكع
 .  (٘)إلخ ((... عحابا فيتيع أضمػنا ىؤالء ربشا قالػا ك عمييع بالجعاء

                                                             
 .  ٕٗٚ/  ٔ: قخاف في إعجاز القخآفمعتخؾ األ (ٔ)
 .  ٕٕٓ: كالبياف كالبجيع يشطخ : جػاىخ الببلغة في السعاني (ٕ)
 .  ٖٗيشطخ : التجاكلية عشج العمساء العخب :  (ٖ)
 .   ٔٚ – ٓٚ: لسجخل إلى عمع المغةيشطخ : ا (ٗ)
 . ٜٗ/  ٛتفديخ القخآف : السيداف في  (٘)
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لقج تعامل صاحب السيداف مع الححؼ الحؼ كرد في الشز مغ باب عمع الدامع بو , كىػ لجػ    
التجاكلييغ خخؽ لسبجأ الكع بالشقراف أّؼ : )) أْف يكػف إسيامظ في الحػار بالقجر الحؼ يتصمبو 

 , كعخض السدألة مغ باب اإليجاز بالححؼ )) كيكػف بححؼ كمسة , أك جسمة ,(ٔ)سياؽ الحػار ((
, كالسححكؼ في الشز ىػ الجسمة التي قاـ بتعيشيا إذ يقػؿ (ٕ)أك أكثخ مع قخيشة تعيغ السححكؼ ((

أنفدكع (؛ بػصفو متمؿيًا لمشز ,  في ضالػف  ألنكع مشا ضمسا أشج أنتع ألكالىع : ) قالت : أخخاىع
يغ مغ يقػؿ فقج عسل عمى معخفة معشى الشز اعتسادًا عمى الححؼ السػجػد ؼيو؛ ألّف مغ التجاكلي

: )) إّف الستكمسيغ ىع الحيغ يػصمػف السعشى عبخ التزسيشات , كإّف السدتسعيغ ىع الحيغ يتعخفػف 
عمى ىحه السعاني السػصػلة عبخ االستجالؿ , كإّف االستجالالت السختارة ىي التي ستبقى عمى 

و لمشز ؛ ألّف كتاب هللا , كىػ ما عسل عميو الديج الصباشبائي في تحميم(ٖ)إفتخاض التعاكف قائسًا ((
 تبارؾ كتعالى قج راعى كثيخًا مغ الجػانب التي يتعامل بيا العخب في لغتيع .

ذلظ أّف صاحب السيداف كانت لجيو مبلمح السقاربة التجاكلية في التعامل مع الححؼ  عمى ُيداد   
الحؼ كرد في الشز, لساذا يححؼ الستكمع؟ كما الغاية مغ الححؼ ؟ ؼيقػؿ العمساء : أّف )) الشقز 
في السعمػمة بإمكانو أْف يجعل السدتسع يفكخ, كيدتشتج بأّف ثسة نػعًا مغ القرجية السحجدة كراء 

, فػجج أّف حالة الخخؽ التي حرمت بالديادة جاءت لغخض التػكيج , (ٗ)عجـ االنتطاـ اإلخبارؼ ((
كحالة الخخؽ بالشقراف جاءت حفاضًا عمى السعشى, كالحؼ )) يتيح لمستكمع أْف يكثف السعشى في 

السخاد  أقل ألفاظ , كىحا التكثيف يجعل ؾيسة لكل لفطة مغ كل ىحه األلفاظ القميمة ؼيحرخ السعشى
إببلغو بصخيقة تفزل الكبلـ السديب الحؼ يشتذخ ؼيو السعشى انتذارًا يعدخ عمى الستمقي مثبًل أْف 

 .  (٘)يمع بو ((

فزبًل عغ أّف القػة الِحجاجية التي تحققت في الفعل الساضي بػػػ )أضمػنا( , قج جاءت متشاسبة    
زمغ  في كقع الحجث أفّ  إلى البشاء ىحا كيذيخ ,(ٙ)مع سياؽ اآلية لمجاللة عمى السعشى السخاد تحؿيقو

كسا أشار إلى ذلظ الديج الصباشبائي , قائبًل : )) يكػف الزعف عحابشا ؛  عّجة مخات زمغ الساضي

                                                             
 .  ٜٙاستخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية :  (ٔ)
 .  ٕٕٗ: ياف السعاني البجيعالببلغة الػاضحة الب (ٕ)
 .  ٔٚ: التجاكلية (ٖ)
 .  ٚٛ – ٙٛ: كف كنطخية السبلئسة كالتأكيل(مبجأ التعامجخل إلى دراسة التجاكلية ) (ٗ)
 . ٕٙٗ: السيداف في تفديخ القخآف البحث الجاللي في  (٘)
 .  ٕٕٙ: خآف الكخيع )دراسة صخؼية داللية(في الق لَ عَ يشطخ : صيغة فَ  (ٙ)
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ألّنيع ضمػا في أنفديع , كأضمػا غيخىع باإلعانة )قاؿ(, هللا سبحانو )لكل(, مغ األكلى , كاألخخػ 
 .  (ٔ))ضعف مغ العحاب(   ((

 

 

  حاَيًا : يبذأ انكيف : 

 االستمداـ َأنػاع مغ نػع إلى خخقو كيؤدؼ, قػلو في صادقاً  الستكمع يكػف  َأفْ  السبجأ ىحا كيقتزي   
, كقج تمسذ الديج الصباشبائي ىحا (ٕ)الحػارؼ حتى ُيػِصل السخاِشب ما يخيج إببلغو إلى السخاَشب

ٱ  ڦ  چ  يو خخؽ مبجأ الكيف في قػلو تعالى :الشػع في تفديخه لبعس اآليات, فسثاؿ ما اسُتعِسل ؼ

 .    16ق:  چٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ    پڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ

 عخؽ : كالػريج الحمق, في يجر عخؽ : الػريج حبل )): قػلو( ىػ٘ٚٔت)الخميل عغ الميث نقل    
 نفدو إلى أضيف بعيشو الػريج ىػ الحبل )): الفخاء كقاؿ, (ٖ)(ؼيو ( الحيػاف ال دـَ  مغ يشبس

 .  (ٗ)(كالعمباكيغ ( الحمقـػ بيغ عخؽ  ػ:كالػريج, اسسيو لفع الختبلؼ

 عغ سبحانو لتشدىو, عميو اآلية لحسل مجاؿ , كال السكاني بالقخب يخبخنا أفْ  ُيخد ُيمحع أّف هللا لع   
الػريج عخؽ بياف القخب السعشػؼ , إذ نػه إلى ذلظ الديج الصباشبائي بقػلو : ))  اآلية فسخاد, السكاف

متفخؽ في البجف ؼيو مجارؼ الجـ , كقيل ىػ العخؽ الحؼ في الحمق , ككيف كاف, فتدسيتو حببًل 
لتذبييو بو, كإضافة حبل الػريج بيانية , كالسعشى : نحغ أقخب إلى اإلنداف مغ حبل كريجه السخالط 

تقخيب لمسقرػد بجسمة , كىحا ال ؟ألعزائو السدتقخ في داخل بجنو فكيف ال نعمع بو كبسا في نفدو
, فيػ سبحانو كأعطعساذجة يديل تمقييا لعامة اإلفياـ كإال فأمخ قخبو تعالى إليو أعطع مغ ذلظ 
بيشيا كبيغ آثارىا , ك الحؼ جعميا نفدًا , كرتب عمييا آثارىا فيػ الػاسصة بيشيا , كبيغ نفديا , 

و , كلكػف ىحا السعشى دؾيقًا مفخكض حتى في نفدأمٍخ كأفعاليا فيػ أقخب إلى اإلنداف مغ كل 

                                                             
 .  ٔٗٔ/ ٔالكتاب السكشػف:  , كيشطخ : الجر السرػف في عمػـ ٜ٘/  ٛ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 .  ٖٔ: طخ : مجخل إلى الجاللة الحجيثةيش (ٕ)
 .  ٔ٘/٘, كيشطخ: تيحيب المغة :  ٖٕٙ/ٖالعيغ :  (ٖ)
 .  ٙٚ/ٖ( : معاني القخآف )الفخاء (ٗ)
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َحْبِل  ِمغْ  ِإَلْيوِ  َأْقَخبُ  يذق ترػره عمى أكثخ األفياـ عجؿ سبحانو إلى بيانو بشحػ قػلو : )َكَنْحغُ 
 .     (ٔ)اْلَػِريِج (  ((

 ىحا لصائف كمغ, االشبلع يدتمـد القخب بالحاؿ؛ ألفّ  العمع إحاشة عغ كشاية )) ىشا فالقخب   
 القخب ىحا تسثيل اختيخ فمحلظ لخفائو..., بقخبو اإلنداف يذعخ ال قخبو مع الػريج حبل أفّ  التسثيل

 . (ٕ)((الػريج  حبل بقخب

 ىػ, مدتمـد معشىً  بو ُيخاد الرػرة بيحه األخبار كتقجيع, األمكشة في حؿيقي قخب ىشاؾ يكغ فمع   
 حؿيقتو عمى الكبلـ يحسل فمع, استجاللية برػرة ذلظ الستمقي َفيع كقج, كخفاياه اإلنداف بأحػاؿ العمع

 اإلنداف بجقائق هللا عمع السقرػد أفّ  ُعمع, الشفذ بو تػسػس بسا لمعمع الدياؽ تأييج مع, السكاف في
 بيانية صػرة االستمداـ ذلظ عغ نذأت كقج, خػاشخ كأسخار مغ صجره في يكشو , كأعسالو, كما

 , ىحا مغ جانب . (ٖ)كالتسثيل بالكشاية تسثمت

, التفزيل , كاستسخارية األمخ ّف صيغة )أقخُب( التي كردت قج دلْت عمىكمغ جانب آخخ فإ   
, كديسػمػتو , بعكذ الفعل الساضي الحؼ يجؿ عمى تحقيق األمخ, أك الفعل السزارع الحؼ ه كتكخار 

 فاسع الدمغ حيث كمغ, لسحمو الػصف إثبات بالريغة ىشا يجؿ عمى الحاؿ كاالستؿباؿ , كُيخاد
 ىحا, فيحه الريغة تعارض قخيشة   تػجج لع االستسخار كالجكاـ, ما عمى صػره معطع في يجؿُّ  التفزيل

 .  (ٗ)كالتكخار كالجيسػمة االستسخارية كىي الػضع أصل في داللتو مغ ُيدتفاد استمداـ إلى تيجؼ

 لمتجليل المغػؼ  الحجاج أصحاب إلييا يدتشج التي المغػّية األدكات مغ يعجّ ( التفزيل أفعل) كإفّ    
 الخصاب, في األشخاص أك األشياء لتقػيع حجاجيا يدتعسل فيػ لمسمفػظ, المدانّية الِحجاجّية عمى

 .  (٘)الحجاجي الدمع أعمى في يقع تختيب إلى بحلظ ؼيذيخ

 باالستعارة يػصف فسا التعاكف  مبجأ عغ الخصاب خخكج بالزخكرة ال يعشي القاعجة ىحه كخخؽ    
 إلى الرخيح الخصاب مغ بقػلو يعجؿ حيغ كالستكمع, السعشى إنتاج إعادة إلى يؤدؼ الحؼ ىػ

 ما ىي االستعارة ىحه ِإفَّ  بل, اإلبياـ دائخة في كيجخل, الػضػح دائخة مغ يخخج لع االستعارة

                                                             
  . ٕٕٛ/  ٛٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٖٔٓ/ٕٙالتحخيخ كالتشػيخ :  (ٕ)
 .  ٗ٘( : بة تجاكلية )رسالة ماجدتيخيشطخ : الدػر السكية في القخاف الكخيع مقار  (ٖ)
 .  ٜٖ٘/  ٖ: ػافييشطخ :  الشحػ ال (ٗ)
 . ٕٚ٘,  ٕٙ٘,  ٛٓ٘ – ٚٓ٘يشطخ : استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية :  (٘)
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 .  (ٔ)الستمقي في أثخاً  ُيحجث مغ ىػ أَلنَّو حجاجيًا؛ شابعاً  عمييا يزفي ك, السعشى إلى زيادة زيفت

يخمز البحث مغ ذلظ إلى كجػد خخؽ لسبجأ الكيف في آلية الِحجاج التي تمسديا الديج      
الصباشبائي في بعس اآليات القخآنية بتقجيع األدلة, كالبخاىيغ عمى قػلو, كالحؼ ُيعّج لجػ التجاكلييغ 

 أحج مبادغ التعاكف الحػارؼ الحؼ نحغ برجده . 

 

 

 :يبذأ ادلُاسبت حانخًا : 
 مشاسبة عغ يخخج فبل, ؼيو يقاؿ الحؼ الدياؽ القػؿ يصابق أفْ  البج بشاًء عمى ىحه القاعجة    

بسعشى أْف يكػف الكبلـ مشاسبًا لمسػضػع , أّما إذا كاف ىشاؾ خخؽ لسبجأ السشاسبة , فإّف  ,الحجيث
 . (ٕ)الكبلـ يخخج عغ مشاسبة السػضػع لغاية ما يتخحىا السخاِشب إليراؿ السعمػمة لمسخاَشب

كيمحع أّف الديج الصباشبائي قج تعامل مع مدائل خخؽ مبجأ السشاسبة عغ شخيق تحميمو لبعس    
 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ,  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ,ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ,ڤ  ڤ  چ اآليات القخآنية , كمشيا قػلو تعالى : 

 . 13 - 10الذاريات:

عغ يـػ الجيغ كىػ  –السػضػعة لمدؤاؿ عغ زماف مجخػليا  –إذ يقػؿ ؼيو : )) كالدؤاؿ بأياف    
ضاىخ في الدماف إّنسا ىػ بعشاية أّف يـػ الجيغ لكػنو مػعػدًا ممحق بالدمانيات ؼيدأؿ عشو كسا 
يدأؿ عغ الدمانيات بأياف , كمتى ... , كيسكغ أْف يكػف مغ التػسع في معشى الطخؼية بأْف يعج 

سؤااًل عغ أّنو بعج أؼ  أكصاؼ الطخؼ الخاصة بو ضخفًا تػسعًا ؼيكػف الدؤاؿ عغ زماف الدماف
 .  (ٖ)زماف , أك قبل أؼ زماف ... ((

 سشة , أك كحا يـػ في: ُيقاؿ أفْ  جػابيع في األصل فكاف, الجيغ يـػ كقػع زمغ عغ سألػا فقج     
 مدتفيع سؤاؿ يدألػا لع أّنيع فكسا(, يفتشػف  الشار عمى ىع يـػ) :بقػلو سبحانو هللا أجابيع كلكغ, كحا

 .  (ٗ)مبيغ معمع مجيب جػاب سبحانو يجبيع لع كحلظ, العمع لحرػؿ شالب

                                                             
 .ٖٕٚ: ائية كفمدفة المغةيشطخ : الديسي (ٔ)
 .  ٖٛيشطخ: آفاؽ ججيجة في البحث المغػؼ السعاصخ:  (ٕ)
 .  ٔ٘/  ٗ,  ٕٖٔ/  ٕ,  ٖٕ٘/  ٔ, كيشطخ : مثبًل :  ٖٓٓ/  ٛٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 .    ٖ٘ٗ/ ٕٙ, كالتحخيخ كالتشػيخ:  ٜٜٕ/  ٛٔ:  السرجر نفدويشطخ :  (ٗ)
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؛  حمػلو , أك الجيغ يـػ كقػع أياف: فالتقجيخ, يجؿ عمى كقػعو  الجيغ يـػ زماف عغ فالدؤاؿ     
, الجيغ يـػ إياف: قالػا حيغ ىع إذ, لؤلزمشة ال لؤلحجاث ضخكفاً  تقع أفْ  حقيا الدماف أسساء ألفّ 

 . (ٔ)تيكسيع كقع يذفي ما الجػاب في ألفّ  مخادىع ؛ بغيخ كبلميع فتمقى, كاإلحالة,  التيكع أرادكا

 مبلءمة عجـ في الحػارؼ  االستمداـ الحؼ أنذأ األسمػب في التحػؿ نقصة ؼُيدتذف مغ ذلظ    
,  تيكسيع عغ الشيي ىػ ذلظ مغ السدتمـد كالسعشى, الحكيع األسمػب عمى لجخيانو لمدؤاؿ الجػاب
,  الشجاة شخيقة ىشا كاألىع, األىع عمى تكػف  أفْ  يشبغي التي تفكيخىع بصخيقة تعخيزاً  ليع كالػعيج
تيكسية , فاالستمداـ الحػارؼ إذف تػلج  برػرة اليـػ ذلظ كقت عغ الدؤاؿ ال هللا لسخضاة كالعسل

عغ عجـ السبلءمة , فالتعابيخ التي تخخؽ ىحا السبجأ تتزسغ , كتحيل عمى تعابيخ مزسخة تطيخ 
 في سياقات معيشة .     

فالديج الصباشبائي قج تمسذ ىحا الخخؽ في تفديخه ليحا الشز, كالحؼ يكػف لغاية يبتغييا الستكمع    
 الخصاب مشذئ إلييا يعسج خصابية( استخاتيجية) ىي مبجأ السشاسبة خخؽ  َأفّ  عشيي في تعبيخه , كىحا

    , ُيقاؿ ما عكذ بو ُيخاد خصاب كل في يتحقق انتياكو أفّ  عمى يجؿ كىحا, الدياؽ يكذفيا لغاية
 .  (ٕ)متػقع غيخ شيء قػؿ َأك

 سابؼًا : يبذأ انطشيمت : 

 غيخ كالتصػيل, الغسػض مغ خالياً  كاضحاً  كبلمو يكػف  َأفْ  القاعجة ىحه كفق عمى لمستكمع البج    
ممتبذ, كتحرل ضاىخة االستمداـ الحػارؼ إذا تّع خخؽ مبجأ الصخيقة, إليراؿ السعشى إلى السخاَشب 

, كقج أشار الديج الصباشبائي إلى ذلظ , في حجيثو عغ (ٖ), كإنجاح الحػار بيغ شخفي الخصاب
 . 5الفاتحة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ قػلو تعالى : 

 اإلشبلؽ عمى مسمػؾ كغيخه قيج كال شخط غيخ مغ اإلشبلؽ عمى مالظ تعالى إذ قاؿ : )) فيػ    
 في مقرػر كالعبج السالكية, في مقرػر الخب جيتيغ, مغ حرخ فيشاؾ قيج كال شخط غيخ مغ

 . (ٗ)العبادة (( كأشمقت السفعػؿ قجـ نعبج, حيث إياؾ: قػلو عمييا يجؿ التي ىي كىحه العبػدية,

                                                             
 .  ٗٙٔ/ ٕٛ: يشطخ : مفاتيح الغيب (ٔ)
 .  ٕٛٔ:إلى اندجاـ الخصاب يشطخ : لدانيات الشز مجخل (ٕ)
 .  ٖٗ: يشطخ : التجاكلية عشج العمساء العخب  (ٖ)
 . ٕ٘/  ٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٗ)



 
80 

     نعبج,: قػلو إشبلؽ في كالػجو السفعػؿ, تقجيع يفيجه الحؼ الحرخ في كقاؿ أيزًا : )) كالػجو   
 في كالػجو بالثانية, األكلى الجسمة تعقيب في كالػجو الغيخ, مع الستكمع لفع اختيار في كالػجو
 .  (ٔ)الدياؽ (( في الجسمتيغ تذخيظ

 في لمتقجيع الـز ىػ التخريز ىشا كالدبب لدبب, إال تؤخخ كال تقجـ ال العخب أفّ  يخػ  إذ    
 التقجيع ىحا إفّ  يخكف  فإّنيع غيخؾ, نعبج ال بالعبادة نخرظ َندَتِعيُغ" يقػلػف  َكِإّياؾ َنْعُبجُ  معشى" ِإّياؾ

 الحؼ حكسو عمى التقجيع مع أقخرتو شيء كل في كذلظ التأخيخ, نية عمى إّنو يقاؿ تقجيع))  ىػ إّنسا
 عمى قجمتو إذا كالسفعػؿ السبتجأ, عمى قجمتو إذا السبتجأ كخبخ ؼيو, كاف الحؼ جشدو كفي عميو, كاف

 بو نػؼ  الفاعل عمى ُقِجـ فإذا الفاعل, بعج يكػف  أفْ  لو يقتزي ال السفعػؿ كػف  كإنَّسا ,(ٕ)((الفاعل
 ػػػػػػ كتعالى سبحانو ػػػػػ هللا مخاد إلى لمػصػؿ الدياؽ عمى الديج الصباشبائي اعتسج كقج ,(ٖ)التأخيخ

 فظ في السخاَشب عمى يعتسجكف  الحيغ التجاكليػف  عشو يبحث ما كىحا الشز, في ُذِكخ الحؼ
 عشج بيا يقـػ التي كضيفتو في السخاَشب دكر يبخز))  أّنو يخكف  إذ الشز, تخافق التي الذفخات

 كػنو حيث مغ إيجابي دكر كىػ المغػية, الخسالة تفكيظ أؼ التفكيظ, كضيفة كىي الخصاب تمؿيو
 إنجازىا يتع تخاشب عسمية ىشاؾ ليذ ألنَّو كذلظ السخاِشب؛ بيا قاـ التي التخكيب لعسمية مكسبلً 

 .  (ٗ)((كالتفكيظ التخكيب بسخحمتي تسخ أف دكف 

 (, َندَتِعيغُ  َكِإّياؾ َنْعُبجُ  ) ِإّياؾ:  تعالى قػلو في تػصل قج الديج الصباشبائي أفّ  ُيمحع سبق مّسا   
 السفعػؿ ُيقجـ لع لػ ألّنو التخريز؛ لغاية كالفاعل الفعل عمى السفعػؿ ُقجـ إنَّسا: مفادىا نتيجة إلى

 سيق الحؼ غيخ آخخ معشى إلى بالستمقي يحىب السعشى في إشكاؿ لحرل كالفاعل الفعل عمى
 ػػػػػػػػ هللا اسع اختراص معشى السػحج يقرج أفْ  )) كجب: الكذاؼ صاحب يقػؿ إذ ألجمو, الخصاب

 صخح حيث ,  " َنْعُبجُ  " ِإّياؾ:قػلو في فعل كسا الفعل كتأخيخ بتقجيسو كذلظ باالبتجاء, ػػػػػػػػ كجل عد
 .  (٘)((لبلختراص إرادة االسع بتقجيع

 إّنسا صاحب التفديخ, يخػ  ما بحدب الصخيقة مبجأ انتياؾ مغ السخجػة كالغاية السبتغى, فاليجؼ   
ركاية اإلماـ  إلى باستشاده السدألة أّشخَ  لحلظ القزايا؛ مغ كثيخ عميو تتػقف ضخكرؼ  ألمخ جاءت

 قػلو في(: الدبلـ عميو) الرادؽ عغ عامي بصخيق إذ قاؿ : )) كركؼ  )عميو الدبلـ(الرادؽ 
                                                             

 .  ٕٚ/ ٔ: السرجر نفدو  (ٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ:عجاز في عمع السعانيدالئل اإل (ٕ)
 .  ٕٛٗ/  ٔنفدو : السرجر يشطخ:  (ٖ)
 .٘٘ٔ:  السعشى كضبلؿ السعشى أنطسة الجاللة في العخبية (ٗ)
 .ٖ/ٔالكذاؼ :  (٘)
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 الجاىمػف  يعبجؾ كسا: كالبجؿ بالعػض نعبجؾ كال غيخؾ مشظ نخيج ال: يعشي اآلية, نعبج إياؾ: تعالى
 .  (ٔ)عشظ(( السغيبػف  بظ

فالستكمع كإْف خخؽ أحج مبادغ التعاكف فإّنو متعاكف في السبجأ التخاشبي العاـ مع السخاَشب ,     
فيػ يعصيو حافدًا, كمثيخًا لمبحث عغ السعشى السزسخ ما يزسغ لو السذاركة فاعمة في الخصاب 

السعشى الحخفي الحؼ يتججد فيسًا, كتأكيبًل ,  يتػصل عبخىا إلى فيع السعشى الزسشي السدتمـد مغ 
 كااللتباس, الغسػض إلى بقرجه السبجأ فخخؽ  الخصاب في االشتخاؾ لػجػد حجث ىشا فاالستمداـ

 التي الحػارية القػاعج مجسل , ىحه(ٕ)القخائغ تكذفو كىحا ما, بالتأكيل إال إدراكو ال يسكغ لسعشى
 تجمت )غخايذ(, قج لقػاعج الخصابية الخخكقات نمحع أفْ  يسكغ إذ, في السيداف مقاربتيا تمسدشا

 كأمكششا, التػاصل , كعسمية التخاشبي الدياؽ مقتزيات كفق عمى الكخيسة اآليات في تصبيقاتيا
 بػية, كخارجو الخصاب داخل مغ معاييخ إلى تدتشج التي االستجالؿ بصخيقة ذلظ عغ الكذف
 السقاصج بدماـ السدظ الديج الصباشبائي في بخع كقج, الِحجاجي لمخصاب التجاكلي القرج إيزاح

 . االستجالؿ شخيق عغ , كتبييشيا الخصابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .  ٖٙ/ ٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 . ٜٕ: ت في فمدفة المغةيشطخ : محاضخا (ٕ)
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 ادلبحج انخانج : يتضًُاث انمىل : 

ُيعّج ىحا السفيـػ مغ السفاـيع األساسية التي يقـػ عمييا السشيج التجاكلي؛ إذ يؤلف حمقة مترمة     
 بيا قاـ التي األبحاث ضػء مع حمقات البحث التجاكلي األخخػ , كقج أخح ُبعجًا ججيجًا في

 ععبلقاتي كمغ الستكمسيغ كشخريتيع, ىػية مغ الخصاب يكتذفو ما , ليذسل )) كلّ (غخايذ)
 .  (ٔ)((المغػؼ  لمتبادؿ السختمفة الذخكط كل كمغ الستبادلة,

 مغ , كخؽية ضسشية بجػانب الستعمقة الطػاىخ مغ جسمة فستزسشات القػؿ : ىي )) رصج   
 لمبحث , أؼ أّنو معيار  (ٕ), كغيخه (( الحاؿ كدياؽ العامة الخصاب ضخكؼ تحكسيا الخصاب قػانيغ

 مغ أصيبلً  جدءاً  السعشى ىحا كُيعجّ  المغػؼ , الذكل عشيا يعبخ ال التي كمقاصجه عالستكم معشى في
 ,, كبغيتيا التػاصمية العسمية ىجؼ السعشى , أك القرج ذلظ كاف , كلسا(ٖ)لمخصاب العامة الجاللة

 .  (ٗ)كالعشاية االىتساـ ذلظ كل السعشى يمقى أفْ  عجب فبل

 األخح مع,  السعشػؼ  العسق درجات عغ الكذف في كبيخاً  أثخاً  السقاـ يؤدؼ القػؿ متزسشات كفي   
 تذابيًا, أك الجاللية الشاحية مغ يحسل إندانياً  خصاباً  لكػنو القخآني الشز خرػصية بالحدباف

 .  (٘)أخخػ  مػاقف مع تصابقاً 

 , كالقػؿ السزسخ .  نسصيغ , ىسا : االفتخاض الدابقكتتذكل متزسشات القػؿ مغ    

 
                                                             

 .  ٔٗ:  الدياؽ كالشز الذعخؼ مغ البشية إلى القخاءة (ٔ)
 .  ٖٓالتجاكلية عشج العمساء العخب :  (ٕ)
 .ٕٕٓ:  (بحث)غ الخصاب في التػاصل الخصابي يشطخ : قػاني (ٖ)
 . ٕٓٙ: لسزسخيشطخ : ا (ٗ)
 .  ٜٖٖ: معشاىا كمبشاىاة يشطخ : المغة العخبي (٘)
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 :  انسابكأوالً : االفرتاض 
 ُيعخؼ بأّنو: )) مفيـػ بخجساتيكي تتزسشو العبارة في السقاـ الحؼ تخد ؼيو مغ حيث      

لتحقيق  , أك ىػ )) الخمؽية التػاصمية الزخكرية(ٔ), كالسخاَشب ((السعمػمات السذتخكة لجػ الستكمع
 .  (ٕ)العامة ((, كىي محتػاة ضسغ الدياقات , كالبشى التخكيبية الشجاح في عسمية التػاصل

شبيعة لدانية , يسكغ إدراكو عغ شخيق العبلقات المغػية التي  قج يكػف ذا دابقفاالفتخاض ال     
يتزسشيا القػؿ , التي لع ُيفرح عشيا الستكمع فيػ ُيعج مغ عسميات التبميغ ال ُيرخح بيا الستكمسػف 

 . (ٖ), كىي تذكل خمؽية ضخكرية لشجاح العسمية التبميػية

آلية مغ آليات السشيج التجاكلي ُيعشى بجراسة السعصيات, كالسعارؼ  دابقيتزح أّف االفتخاض ال    
السذتخكة بيغ الستكمع , كالستمقي, أك بيغ ما يشبغي أْف يكػف معخكفًا, أك ُيفتخض العمع بو مدبقًا قبل 

يجخل السخاَشب , كىػ مطيخ ميع في العسمية الِحجاجية بيغ الستخاشبيغ؛ إذ (ٗ)التفػه بالخصاب
 .  (٘)ضسغ اعتقادات السخاِشب بػية فخض قػلو , كما يدتمدمو ِحجاجياً 

 كبخاصة التجاكلي, الخصاب تصػر في أسيست التي المغػية القزايا مغ الدابق االفتخاض كُيعجّ     
 في المغة استعساؿ مباشخة , أؼ غيخ بكيؽية الجسمة تبمغو الحؼ السحتػػ  بػصفو السجمجة, التجاكلية
السعشى الدياقي العاـ  , مّسا يدػغ االفتخاض الدابق(ٙ)الستكمع مقاصج عغ فزبلً  معيشة, مقامات

                                                             
 .  ٙٚٔ: يكية كالبخاجساتية عمع الجاللة الديسانيت (ٔ)
 .   ٖٔ -ٖٓالتجاكلية عشج العمساء العخب :  (ٕ)
 .  ٖٗ: العخبية كآدابيا يشطخ: مجخل إلى المدانيات التجاكلية لصمبة معاىج المغة (ٖ)
 .  ٖ٘ – ٕ٘يشطخ : التجاكلية :  (ٗ)
 .  ٖٗٚ( : اليج الغخبية مغ أرسصػ إلى اليػـأىع نطخيات الِحجاج في التقاج في المغة بحث ضسغ كتاب , )يشطخ : نطخية الِحج (٘)
: تجاكلية في البحث المغػؼ كالشقجؼ( السػرة األنعاـ بحث ضسغ كتاب ) يشطخ: االقتزاء التخاشبي دراسة تجاكلية في آيات مغ (ٙ)

ٕٗٗ. 
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 خمؽية قزايا الستخاشبيغ بيغ تكػف  أفْ  الزخكرؼ  مغ كاف ىشا , كمغ(ٔ)الحؼ يحتزغ التخاشب
 عمى قائساً  يكغ لع ما لمتػاصل كجػد ال بيشيع, إذ التػاصمي التبادؿ لعسمية السحخؾ فيي مذتخكة

 الستخاشبيغ .  بيغ مذتخكة معخؼية خمؽية

 

يػا في عسمية التػاصل كاإلببلغ, فقج كاف محط أنطار العمساء الحيغ نبّ  كألىسية االفتخاض الدابق   
تعساؿ السشصقي( كىػ االس و, بالتفخيق بيغ )االفتخاض الدابقإلى تػخي الححر كالجقة في دراست

التجاكلي( كىػ : االستعساؿ  لحياة اليػمية, ك)االفتخاض الدابقفي لغة ا العاـ لمفع االفتخاض الدابق
, كىحا ما يحاكؿ البحث إثباتو عشج الديج الصباشبائي في (ٕ)االصصبلحي في البحث التجاكلي

 .تفديخه

 التعخيف :  -ٔ

يختبط مفيـػ التعخيف ارتباشًا كثيقًا بسجػ معخفة الستكمع , كالسخاَشب , آخحًا بالترػر افتخاض      
 . (ٖ)عمع السخاَشب بالذيء السخاد , فالعمع يقتزي التعخيف

 فشحػ كالبلـ األلف كأما )): سيبػيو  يقػؿ , التعخيف بػػػ )أؿ(كمغ عبلمات التعخيف ىي       
 , كالبلـ باأللف أردت ألّنظ معخفة؛ صار كإّنسا, ذلظ أشبو كما( البعيخ)ك( الفخس)ك( الخجل)

 بػاحجٍ  مخرت إّنسا أّنظ زعست إّنسا فإّنظ بخجٍل, مخرتُ : قمت إذا ألّنظ أمتو, سائخ دكف  بعيشو الذيء
 فإّنسا األلف, كالبلـ أدخمَت  كإذا, السخاَشب يعخفو بعيشو رجبلً  تخيج ال االسع, ىحا عميو يقع مّسغ
 مغ تحكخ ما عيجه كاف الحؼ ليتػىع ككحا؛ كحا أمخه مغ الحؼ الخجل: فتقػؿ عخفو, قج رجبلً  ُتحّكخه

 .  (ٗ)أمخه ((

الستحاكريغ في ُعخِؼ التجاكلييغ,  بيغ , كالدابقة السذتخكة السعمػمات إلى تذيخ التعخيف فأداة     
يكػف بيغ الستكمع,  الحىشي, كأفْ كُيمسذ البعج التجاكلي مغ أنػاع )أؿ( التعخيؽية ىػ العيج 

, كندتصيع أْف ندتجؿ عمى ذلظ عغ شخيق كقػؼ صاحب التفديخ عمى (٘)كالسخاَشب عيج  مدبق

                                                             
 .  ٖٔٔالعقمي :كالسيداف أك التكػثخ  يشطخ : المداف (ٔ)
 .  ٜٕ – ٕٛيشطخ : آفاؽ ججيجة في البحث المغػؼ السعاصخ :  (ٕ)
 .  ٔٛ: لجاللة كالذكل, كالتعخيف كالتشكيخ بيغ ا ٛٔٔيشطخ : مخاعاة السخاشب في الشحػ العخبي :  (ٖ)
 .  ٘/  ٕالكتاب:  (ٗ)
 .  ٙٓٔ – ٘ٓٔ/  ٔ( : الشحػ يشطخ : معاني (٘)
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 چٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ى  ,ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ې          ې  ۉ      ۉ  ې  چ قػلو تعالى: 

 . 16 -15المزمل:

 السػجب الدبب أفّ  إلى إشارة بالخسػؿ مػسى عغ التعبيخ قاؿ الديج الصباشبائي : )) كفي    
 الكبلـ , كأشار إلى ذلظ في مػضٍع آخخ, إذ قاؿ : )) كيبقى(ٔ)رسالتو (( أمخ مخالفتو فخعػف  ألخح
 .  (ٕ)بالخسػؿ (( يخاشبو , كىػ مػسى عغ التعبيخ عمى

: أراد القػؿ ألّنو عخفو ؛ ثع الخسػؿ نّكخ كقج, مكة ألىل مػجو ىشا الخصاب ُيفيع مغ كبلمو أفّ    
 إلى إشارة التعخيف الـ أدخل بالحكخ معيػد كىػ أعاده فمسا الخسل, بعس فخعػف  إلى أرسمشا

 يتػقع إذ, بعج تخرز لع الحقة معمػمة إلى إشارة األكؿ( رسػالً ) لفع فتشكيخ, (ٖ)بعيشو السحكػر
 أؼ, قبل مغ محكػر ألّنو معخفًا؛ جاء( الخسػؿ) لفع في الخسػؿ ىحا عغ أكثخ يخبخ أفْ  الدامع
 جيء مخة أكؿ فخعػف  إلى السخسل الخسػؿ ذكخ جخػ  فػػ )) لسا, بو مدبقة معخفة السخاَشب يستمظ

 إذا الشكخة فإفّ , آنفاً  السحكػر الخسػؿ: أؼ, الحكخؼ  العيج كىػ العيج ببلـ معخفاً  مخة ثاني ذكخه في بو
 .(ٗ)األكلى (( عيغ مجلػليا كاف بالبلـ معخفة أعيجت

 كبيا, الستحاكريغ بيغالدابقة  السعمػمات عمى دليبًل, كإشارة التعخيف أداة  تقجـ اإلسياـ كبيحا   
 ألشكاؿ السػجو االستعساؿ شخيق عغ السعشى لفيع معيشة ضخكرية تختيب عسميات الستمقي لجػ ُتثار

إلى الغػص لتخكيب ببلغة, كيتعجػ السعشى الشحػؼ السكتدب مغ االكىحا يؤدؼ إلى , (٘)التعخيف
 شخط , كاقتشاص أدؽ السعاني مغ ثخاء داللة الشطع, كالدياؽ كالحؼ بو يصبقفي أعساؽ اآلية

 .  (ٙ)الدابق االفتخاض

في فيع الشز القخآني عغ شخيق االرتكاز  ج الصباشبائي أثخ االفتخاض الدابقلقج أدرؾ الدي   
)) في كثيخ مغ األحياف يكػف لآلية  عمى السعصيات الدياؾية السشػشة بالشز , فالسفدخ يعمع أّنو

مفيـػ إذا ُفدِخت مشفخدة, يختمف كل االختبلؼ عغ مفيػميا إذا ما كضعت جشب اآليات السذابية 
 . (ٚ)ليا في السزسػف ((

                                                             
 .  ٔٙ/  ٕٓ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 . ٓٙٔ/  ٗٔنفدو : السرجر  (ٕ)
 .  ٔٗٙ/ٗيشطخ : الكذاؼ :  (ٖ)
 .  ٕٗٚ/ٜٕالتحخيخ كالتشػيخ :  (ٗ)
 .  ٜٕيشطخ : مجخل إلى عمع المغة الشري :  (٘)
 .ٜٕٙ سة لغػية في ضػء عمع  السشاسبة:يشطخ : دالالت التختيب كالتخكيب في سػرة البقخة درا (ٙ)
 .  ٜٕٚ/  ٛالتحخيخ كالتشػيخ :  (ٚ)
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ؿ( التعخيؽية ُتدتعسل لمعيج الحىشي الحؼ يعتسج معخفة سابقة مغ دكف ذكخ لفطي سابق في فػػػػ)ا  
عسمية التخاشب , بل تػصل إلييا السفدخ عغ شخيق معخفة سابقة اعتسج عمييا بأدكات القخائغ 
 الشرية كالخارجية, الستسثمة بعبارة )رسػٍؿ( ك )الخسػؿ(, ىي استجالالت تحيل ذىشيًا عمى ما ارتدع

, أْف يأخح بخسالتو , )عميو الدبلـ(في ذىغ السخاَشب عغ أمخ هللا سبحانو كتعالى نبيو مػسى 
ككبلمو بقػٍة , فالستكمع سبحانو كتعالى, يخسل إشارات ليحفد ذىغ السخاِشب لتحكيخه بعيٍج سابٍق 

ة إال مغ خبلؿ مختبط بحلظ االسع السقتخف بتمظ العبلمة, إذ )) ال ؾيسة لمكمسات في البشية التخكيبي
الدياؽ الخارجي الحؼ يجدج فعميتيا, فؿيستيا التجاكلية ال تتعمق بجاللتيا األكلية, بل تتحقق مغ 

 . (ٔ)مبلقاتيا بالػاقع الحؼ يجدج إنجازيتيا ((

فالحجيث الػاقع محكـػ بػػػػ )) العبلقة السفتخضة بيغ الستكمع, كالسدتسع في أثشاء االتراؿ     
, كىحا يعشي أّف الستكمع (ٕ)في ذلظ ىػ درجة عمع الدامع بالذيء السخاد (( الكبلمي, كالؽيرل

عشجما يبّمغ متمقي الكبلـ خصابًا ما, فإّنو يقـػ بتػضيف المغة عمى كفق أسمػٍب معيغ بشاًء عمى قجرة 
الدابقة , كىحا ما يدسى باالفتخاضات (ٖ)الستمقي في استيعاب السعشى السقرػد مغ ذلظ الخصاب

, فاليجؼ إذف مغ التعخيف ىػ إفادة الستمقي إفادة تامة لتحجيج األبعاد الجاللية (ٗ)لمسشاسبة المغػية
 كما يختبط بيا. 

 الرفة :  -ٕ

, أؼ أّف اليجؼ مغ (٘)كُيخاد بيا : )) التابع السذتق أك السؤكؿ بو السبايغ لمفع متبػعو ((    
الدامع حتى ال تمتبذ بغيخىا ؛ ألّنيا كسيمة الػصف ىػ تعخيف األسساء , كتقخيبيا إلى ذىغ 

لئليزاح , كالبياف لبلسع الدابق , كيسكغ استجبلء تمظ السدألة التي أشار إلييا الديج الصباشبائي 
ڌ  ڎ   ڎ  ڳ    ڌڍ   ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڍڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڈ  ڈچ  في تفديخه لقػلو تعالى :

 . 80البقرة:  چڳ  ڳ  ڳ 

                                                             
 .  ٖٔ:  (بحث)غػية في الشطخية التجاكلية السخجعية الم (ٔ)
 .  ٕٛالتعخيف كالتشكيخ بيغ الجاللة كالذكل :  (ٕ)
 .  ٖٛنفدو : السرجر يشطخ :  (ٖ)
 .  ٜٚٔيشطخ : األبعاد التجاكلية عشج األصػلييغ , مجرسة الشجف الحجيثة أنسػذجًا :  (ٗ)
 .  ٖٔ:  حاشية الجسػقي عمى مغشي المبيب عغ كتب األعاريب  (٘)
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 بو يطيخ بسا خصاباً  تعالى هللا قابميع لمعجل, عبادتيع أياـ قاؿ الديج الصباشبائي : )) كىي    
 . (ٔ)كارتياب (( تخدد غيخ مغ ذلظ يعمسػف  دعػاىع , كأّنيع في كحبيع

, الدابق ُيدتذف مغ كبلمو أّنو لع يبيغ عجد األياـ في تفديخه لمشز معتسجًا عمى االفتخاض    
لع ُيحكخ مغ أجمو العجد , كىػ أّف مجة عبادتيع لمعجل كانت معمػمة عشجىع , فطغ لمدبب الحؼ 

, فبّيغ سبب عجـ ذكخ (ٕ)كىي أربعػف ليمة , فمسا كاف معشاىا مؤقتًا معمػمًا عشجىع كصفػه بسعجكدة
العجد ىػ عمع السخاَشب بيا , فيػ يخاعي السخاَشب , كمجػ بياف الخصاب لو , كما يحتاجو حتى 

, كمغ ىشا كاف ُمدّمسًا القخآنية عمى كفق االفتخاض الدابقصاب , إذ عسل في تحميمو لآلية يفيع الخ
بو مغ شخفي الخصاب؛ ليؤدؼ التفاىع, كالتػاصل بيغ أشخاؼ الخصاب , فيػ ُيعّج المحسة التي 

 .  (ٖ)يشدجع بيا الخصاب

مع السخاشبيغ فيع يعمسػف إّف التأمل في الشز ُيفرح عغ إيجاد السعخفة الخارجية الستسثمة بع   
سمفًا بعجد األياـ , التي ُتدعف الستمقي بؽيس مغ التػقعات التي تدبق عسمية التمفع ؼيديل عميو 
إدراؾ قرج الستكمع , كقج تزافخت مع ىحه السعخفة, معخفة أخخػ كىي المغة , كاستعساليا بػصفيا 

لرفة(, كاستعساليا الحؼ تحقق بعبارة أداة إجخائية في التحميل التجاكلي , كىحا ما يرجؽ عمى )ا
)معجكدة( الحؼ أعصى ُبعجًا تجاكليًا ِحجاجيًا لسا لو األثخ الػاضح في تفديخ الشز , فؽيو يكػف     

 جارية كأنيار الدالع الجسع مغ العجد حيث مغ أكثخ يكػف  باإلفخاد كاف إفْ  العاقل غيخ )) جسع
 , كىي كثخة جسع ىي , فسعجكدة(ٗ)الجاريات (( مغ العجد حيث مغ أكثخ فالجارية كأنيار جاريات,

 .  (٘)استعساؿ لفطة )معجكدات( مغ أكثخ

فالكفاية المغػية تخػ أْف يكػف الدامع عالسًا باختراص المفع بسا جخػ عميو في التخكيب    
تاف الشري, كالكفاية التجاكلية تخػ أّف مثل ىحا الحجث الجيشي مغ شأنو أال يخفى عمييع , كىا

 . (ٙ)الحؼ يبمػر نتيجة الخمؽية السعخؼيةالدابق الكفايتاف ال تخخجاف عغ مفيـػ االفتخاض 

 

                                                             
 . ٜٓٔ/  ٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 .  ٕٗعج التجاكلي : يشطخ : الخصاب القخآني دراسة في البُ  (ٕ)
 .  ٛٔٔ: عشج األصػلييغ لتجاكلية في تحميل الخصاب الذخعييشطخ : مبادغ ا (ٖ)
 . ٛٗ٘/ ٔلسدات بيانية في نرػص مغ التشديل :  (ٗ)
 .  ٛٗ٘/ ٔنفدو : السرجر يشطخ :  (٘)
 .  ٖٓٔيشطخ : التجاكلية :  (ٙ)
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إال أّف تحميبلتو لمبشى المغػية أشارت إلى الدابق فالديج الصباشبائي كإْف لع يرخح باالفتخاض   
عمى  ذلظ, كبسقتزى ذلظ نقػؿ : إّف )الرفة( مفيـػ تػاصمي يقـػ عمى عبلقة تخاشبية تبشى

السعمػمات الستبادلة بيغ السذتخكيغ في عسمية التػاصل , كعمى الحاكخة السدتسجة مغ التخاشب , 
كالدياؽ السقالي لتعييغ العشرخ السعّخؼ في البشية التخكيبية ىػ السخِجع الحؼ يشّذط االفتخاض 

 .(ٔ)لمخصاب القخآنيالدابق 

 ) مغ ( التبعيزية :  -ٖ

لمحخؼ )مغ( مجسػعة مغ السعاني, أىسيا ابتجاء الغاية, كالتبعيس كالتػكيج, كقج أشار إلييا      
سيبػيو بقػلو : )) كأّما )مغ( فتكػف البتجاء الغاية, كتكػف أيزًا لمتبعيس , تقػؿ : )ىحا مغ ثػٍب( 

ـ مدتؿيسًا , , ك)ىحا مشيع(, كأنظ قمت بعزو , كقج تجخل في مػضع لػ لع تجخل ؼيو كاف الكبل
 .(ٕ)كلكشيا تػكيج بسشدلة )ما( إال أّنيا تجخ؛ ألّنيا حخؼ إضافة, كذلظ قػلظ : ما أتاني مغ رجٍل ((

مغ خبلؿ حجيث الديج الصباشبائي في  التبعيزية( مغ)بػػػ السشػطالدابق كُيمسح االفتخاض     
 . 124النساء:  چڑ  ڑ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ    ڍ  ڇ  ڇچ تفديخه لقػلو تعالى : 

 داللتو لو )مغ يعسل الرالحات(جدء مغ كل الراِلَحاِت( بجؿ  ِمغَ  َيْعَسلْ  إّف استعساؿ )َكَمغ     
التجاكلي , في االتداع كالجقة في التعبيخ, كما ليا مغ ُبعج لمػاقع الحدي الحؼ يطيخ ؼيو  الشطخ في

السخاَشب اللتساس الفخكؽ بيغ السعاني لمحخكؼ , كما التأكيل لمسعاني السقرػدة التي يتمسديا 
في                   ُيمحع ما , كىحا تدبغيا عمى سياقاتيا مغ دالالت خاصة تكذف فييا أغخاض الشطع كدكاعيو

 تػسعة كىػ التبعيزية, بسغ , إذ تمسذ صاحب السيداف ذلظ بقػلو : )) فأتى(ٖ)التبعيزية( مغ)
 الجشة أفّ  أفاد - الجداء في الجقة مقاـ كالسقاـ - الرالحات يعسل كمغ: قيل كلػ بالجشة, الػعج في

 ببعس كأتى آمغ لسغ دغالحَ  الجداء ععسّ  اإلليي الفزل لكغ صالح, عسل كل كعسل آمغ لسغ
 .(ٗ)شفاعة (( أكبتػبة,  السعاصي مغ اقتخؼ الرالحات, أك مغ بقي ؼيسا يتجاركو فيػ الرالحات

ؼُيدتذف مغ ىحا الشز معخفة السفدخ باالستعساالت المغػية التي تتغيخ تبعًا الختبلؼ السقاصج    
التػاصمية , كمخاعاة حاؿ السخاَشب , فالسفدخ عمى عمع مدبق أّف الخصاب القخآني يمجأ إلى تغيخ 

                                                             
 .  ٓٚٔ:   اسة ببلغيةيشطخ : دالالت التخكيب در  (ٔ)
 .  ٖٚٗ/  ٗالكتاب :  (ٕ)
 .  ٕٓٔ: رة الذعخاء, كالبشى األسمػبية في سػ  ٖٖٖ: خار حخكؼ الجخ في الحكخ الحكيعيشطخ : مغ أس (ٖ)
 . ٚٚ/  ٘السيداف في تفديخ القخآف :  (ٗ)
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ي ذىغ التخاكيب المغػية لسقاصج يخيج تحؿيقيا معتسجًا عمى ما يفتخضو مغ معمػمات سابقة ف
 .  (ٕ)لمسشاسبة العقميةالدابقة , كىحا ما يدسى باالفتخاضات (ٔ)السخاَشب

ثسة مغ بقي  أفّ ( الراِلَحاِت  ِمغَ  َيْعَسلْ  َكَمغ) في الستزسغالدابق  ناـيظ عغ أّف االفتخاض    
, التػاصمية العسمية اشخاؼ بيغ مدبقة مذتخكًا, كمعخفة أمخاً  ذلظ البجَّ إدراكو, ككاف, مغ الرالحات

بأّف ىشاؾ أعساؿ صالحة لع  االفتخاض صػرة تسثيل كيسكغ, التبعيس عمى تجؿ التي( مغ) أفادتو
كيقتخؼ , العسل الرالح  يبغس مغ ىشاؾ بأفّ  مدبقاً  افتخاضاً  تزسغ قج األمخ ُتجرؾ, ككحلظ

 .  (ٖ)السعاصي

 (الراِلَحاِت  ِمغَ  َيْعَسلْ  َكَمغ)ساؿ كىحا الفيع ىػ الحؼ جعل السفدخ يعمل تعميبًل تجاكليًا في استع    
يعػد إلى قرج الستكمع )سبحانو كتعالى(, عبخ التخكيب المغػؼ السشػط بػػػ )مغ( التبعيزية؛ ألّف         

صيغٍة لفطيٍة إببلغيو تػجييا مبلبدات  بشيٍة تخكيبية معشاىا, كمقرجىا التجاكلي, كلكلِّ  )) لكلِّ 
 .  (ٗ)الخصاب , كأغخاضو , كمغ أىسيا حاؿ الدامع ((

فيحا االستعساؿ الحؼ تحقق بو الُبعج التجاكلي عغ شخيق مبجأ االىتساـ الحؼ تزسغ معشى     
االختراص باألداة , كىشا تتزح العبلقة بيغ نسط الجسمة, كصيغتيا في تأدية السصمػب مغ 

 االفتخاضات عغ خبللو مغ الكذف , الحؼ يسكششا(٘), كالستزح مغ قػؿ السفدخالدابق تخاض االف
في  كالتي, بيشيسا سمفاً  التخاشبية, كالسقخرة العسمية شخفي بيغ السذتخكة , كالسعمػماتالدابقة 

 لغػية ضػاىخ معيشة, أك نحػية بشى عغ االفتخاض يشذأ كقج, التػاصل ثع الكبلـ, كمغ ُيبشى ضػئيا
 مختمفة . 

 

 

 

 أداة الذخط ) لػ ( :  -ٗ

                                                             
 .  ٚ( : )بحثيشطخ : التجاكلية كعشاصخ السقجرة االترالية  (ٔ)
 .  ٜٙٔيشطخ : األبعاد التجاكلية عشج األصػلييغ , مجرسة الشجف الحجيثة أنسػذجًا :  (ٕ)
 .  ٚٚ/  ٘ السيداف في تفديخ القخآف يشطخ :  (ٖ)
 .  ٖٕٗ – ٖٖٕ:  كلي قخاءات في التخاث كالحجاثة الفكخ المداني التجا (ٗ)
 .  ٜٓ)بحث( :  ج سيبػيويشطخ : أثخ السكاف في فيع الجسمة عش (٘)
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, كذىب (ٔ)كىي أداة شخط غيخ جازمة تفيج تعميق الجػاب عمى الذخط في الدمغ الساضي       
 شخشيا أفّ  ذلظ مغ , أؼ امتشاع الذي المتشاع غيخه , كيفيع(ٕ)الشحاة إلى أّنيا حخؼ امتشاع المتشاع

 , كالسقجر الساضي في الػجػد مقجر جداؤىا ليكػف  مػضػعة( لػ) ألفّ  الجداء؛ المتشاع,  مستشع
 أؼ الزمو امتشاع ألجل ممدـك ىػ الحؼ الذخط ؼيستشع, ؼيو مستشعاً  يكػف  الساضي في الػجػد
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  :التي تحققت بػاسصة استعساؿ )لػ( في قػلو تعالى االفتخاضات , كمغ(ٖ)الجداء

 .  4الزمر:  چۉ  ۉ  ې  ې     ېې  ڭے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ

 عمى الجاؿ بػػػ ) لػ( صجر شخط كلجا( يتخح أف هللا أراد )لػ: قاؿ الديج الصباشبائي : )) فقػلو    
 بو تتعمق ما يخمق مسا لحلظ الختار أؼ يذاء( ما يخمق مسا )الصصفى: كقػلو لبلمتشاع , االمتشاع
 )سبحانو(: لو , كقػلو خمقا سبحانو عجاه  ما لكػف  يخمق مسا , ككػنو الدياؽ يفيجه ما عمى مذيئتو

 الػلج اتخاذ إرادة , كىػ الذخط الستحالة بياف القيار( الػاحج هللا )ىػ: كقػلو سبحانو, لو تشديو
 .  (ٗ)(( الجداء استحالة عميو ليتختب

 ساذج استثشائي ؾياس اآلية ُحجة إذ قاؿ : )) فسحرل -محتجًا بحلظ-كأشار أيزًا بقػلو      
 كلجاً  يتخح أفْ  هللا أراد لػ: قػلشا مغ نحػ كىػ التالي نؿيس ليشتج السقجـ نؿيس ؼيو يدتثشى

 قيارا كاحجا لكػنو مستشعة الػلج اتخاذ إرادتو لكغ خمقو مغ يذاء مغ بعس لحلظ الصصفى
 .  (٘)مستشع (( خمقو مغ يذاء مغ بعس لحلظ فاصصفاؤه

مغ الشرػص أّف إيساف السفدخ بأثخ عمع السخاَشب , كعبلقتو بقػؿ السخاِشب ,  يتزح    
بػصفو متمؿيًا, كمتسخسًا عمى قخائغ حالية, كمقالية مكشتو مغ التػصل إلى عشرخ االمتشاع عمى 

, جالػل التخاذ هللا إرادة بعجـ مدبقاً  افتخاضاً  تزسشت إذف هللا سبحانو كتعالى األكالد, كالبشات, فاآلية
 أفْ  يسكغ ال كمدّمسة, مؤكجة حؿيقة االفتخاض محتػػ  ككأفّ  ِحجاجية كبلمية بصخيقة ذلظ سيق كقج
 لع ثع كمغ, كلجاً  يتخح أفْ  يخد لع هللا إفّ الدابق  االفتخاض خرػصية تكسغ كىشا, فييا الشطخ ُيعاد
 .  (ٚ)العاديةلمسشاسبة الدابقة , كىحا ما يدسى باالفتخاضات (ٙ)الػلج اتخاذ مشو يقع

                                                             
 .  ٜٔٗ/  ٕ: بسزسػف التػضيح في الشحػشطخ : شخح الترخيح عمى التػضيح ي (ٔ)
 .  ٜٕٛ: ي في شخح حخكؼ السعانييشطخ : رصف السبان (ٕ)
 .  ٔ٘ٗ/ٗ:  الحاجب البغيشطخ : شخح الخضي عمى الكاؼية  (ٖ)
 . ٕٜٔ/  ٚٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٗ)
 .  ٖٜٔ/  ٚٔنفدو : السرجر  (٘)
 .  ٖٕٙ)بحث( : تجاكلي عشج سيبػيويشطخ : الُبعج ال (ٙ)
 . ٜٚٔيشطخ : األبعاد التجاكلية عشج األصػلييغ , مجرسة الشجف الحجيثة أنسػذجًا :  (ٚ)
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, , ك) لػ( التي أدت معشى إضاؼياً  كالتأخيخ التقجيع بيغ كاإلشارة األخخػ في الشز كىي الجسع    
     قػلظ بيغ الفخؽ  ما: في سؤاؿ (ٔ)الكذاؼ في الدمخذخؼ  كبلـ السيداف مغ صاحب أكرده ما كىحا

ۉ  ۉ    ېې  ڭۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓچ  :تعالى قػلو كنطيخه(, لكدػتو زيج جاءني لػ)

 أفّ  األكؿ في القرج بأفّ  فأجاب( , لكدػتو جاءني زيج لػ: )قػلو كبيغ,   4الزمر:  چې  ې   
 الحؼ الداذج التعميق عمى زائج لسعشى تعخض غيخ مغ, غيخ ال براحبو أحجىسا تعميق الفعميغ

 ذلظ عغ تعاليو , كبياف كلجاً  الخحسغ يتخح أفْ  نفي الغخض ألفّ  األكلى؛ اآلية في السعشى كىػ بيشو
 الثاني في كأّما, ذلظ بيشا كقج, عميو زائج أمخ دكف  لمتعمق الفعميغ تججيج إاّل  الغخض ىحا ألداء كليذ

 ال مكدػ زيج ىػ الحؼ السحكػر أفّ  الذبية , أك الذظ نفي أما, معشييغ بأحج التعمق إلى انزع فقج
 .  (ٕ)غيخه دكف  بحلظ السختز ىػ أّنو بياف كأّما,  يستشع كلع, السجيئ مشو كجج لػ محالة

كفي ضػء ما تقجـ سيكػف التشاسب بيغ التقجيع كالتأخيخ , ك)لػ( كاشفًا عغ مقاـ اآلية القخآنية     
 .  (ٖ)فبل ُتبشى إال تبعًا لسقاصجىا كأسبابيا , أك لسػجب تقتزيو, كتدتجعيو , كىػ االفتخاض

ىشا اتكأ عميو شخفا الخصاب في عسمية التػاصل , انصمق السخاِشب مغ الدابق  فاالفتخاض    
 (ٗ)نتاج خصابو , كاعتسج السخاَشب عمييا في تأكيمو ليتسكغ مغ فيع الخصابإالعشاصخ الدياؾية في 

, كىحا ما عسل عميو الديج الصباشبائي بػصفو متمؿيًا لمشز؛ لحا عسل عمى الػلػج إلى  (ٗ)الخصاب
 كانياتو السعخؼية .إلى عسق الشز مجركًا إياه بإم

 

 

التي ُيدتذف أّف السفدخ قج انصمق مشيا ىي )) افتخاضات الدابقة كمغ ىشا فإّف االفتخاضات    
يسكغ استشباشيا مغ الخسالة نفديا؛ ألّنيا تتزسشيا بصخيقة ال يجج الستمقي صعػبة في إدراكيا, 

ؿ محيصو االجتساعي, كترجر ىحه االفتخاضات عغ السعمػمات التي اكتدبيا الستكمع مغ خبل
 .  (٘)كاجتياداتو الذخرية ((

 الػصل والفرل : - ٘
                                                             

 .  ٘ٔٔ/  ٔ, كالبخىاف في عمػـ القخاف :  ٕٔٔ/  ٗ, كالكذاؼ :  ٖٜٔ/  ٚٔ: السيداف في تفديخ القخآف : يشطخ  (ٔ)
 .  ٖٜٔ/  ٚٔ: السيداف في تفديخ القخآف يشطخ :  (ٕ)
 .  ٕٔٙيشطخ : دالالت التختيب كالتخكيب في سػرة البقخة دراسة لغػية في ضػء عمع  السشاسبة :  (ٖ)
 .  ٕٓ:  السعاصخة يشطخ : الشطخية التجاكلية كأثخىا في الجراسات الشحػية (ٗ)
 .  ٖ٘ٔ: في العخبيةالسعشى كضبلؿ السعشى أنطسة داللية  (٘)
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الػصل  كيتع ,(ٔ)((تخكو  كأّما الفرل بعس عمى الجسل بعس أّما الػصل فُيخاد بو : ))عصف   
 دكف  مغ الفكخة لتتػاصل الخصاب مكػنات بيغ ابتػضيفي كذلظ السعخكفة العصف أدكات بإحجػ

 بإسقاط التخكيبي لمسكػف  الجاللي التشاسب ىحا مثل كجػد عجـ ىػ الفرل فّ أ نجج حيغ قصعيا, في
 .  (ٕ)الكبلـ سياؽ في معشػية بخكابط استغشاء استعسالو كتخؾ العاشف

شاكليا كحجيثًا فتًا في الجراسات المدانية قجيسًا كقج مثمت ضاىخة الفرل كالػصل جانبًا ميس   
 .(ٗ)كتجاكلية عشج السحجثيغ, كمعشػية (ٖ)كببلغية عشج القجماء, نحػية الجارسػف مغ جػانب مختمفة

عشاية فائقة بسػاضع العصف كصخحػا بو ؛ ألّنو كسيمة لمخبط  كقج اعتشى مفدخك الخصاب القخآني   
بيغ أجداء الشز , كقج تختمف تػجيياتيع باختبلؼ العشرخ الحؼ كقع العصف عميو , كيتّع ىحا 

ت مدبقة مّسا يتبشاه السفدخ مغ معتقجات كأفكار, فالسعشى القخآني في التػجيو بشاًء عمى افتخاضا
أصمو كاحج  كلكشو )) ليذ كاحجًا في أذىاف الستمقيغ فخبسا تتعجد مدتػيات فيسو عشج الستمقيغ كفقًا 

 .  (٘)لسجاخل كعييع التي تخجع إلى خمؽياتيع الثقاؼية ((

ي عصف )السبلئكة( عمى لفع الجبللة في قػلو كىحا ما يسكغ رصجه عشج الديج الصباشبائي ف    
 . 210البقرة:  چىئ  ىئ  ڈ  ڈ  ىئەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئچ تعالى : 

 التفات اآلية كفي الجبللة, لفع عمى عصف السبلئكة أفّ  اآلية قاؿ الديج الصباشبائي: )) كضاىخ   
 باإلعخاض( كسمع كآلو عميو هللا صمى) هللا رسػؿ بخصاب خصابيع كتبجيل الغيبة إلى الخصاب* مغ
 ما شبق عمى القزاء مغ بو أكعجناىع ما يشتطخ مغ حاؿ حاليع ىؤالء بأفّ  مخاشبتيع عغ

 مغ ضمل في هللا يأتييع بأفْ  كذلظ كالتسدؽ, , كاالختبلؼ الذيصاف خصػات اتباع مغ يختاركنو
 . (ٙ)((يذعخكف  ال حيث مغ األمخ كيقزي كالسبلئكة, الغساـ

ُيمحع مغ الشز أّف السفدخ قزى باشتخاؾ السبلئكة مع هللا في قزاء األمخ بالػاك العاشفة ,     
كىحا الحكع الحؼ أدلى بو السفدخ أنبشى عمى فخضية مدبقة مفادىا أّنيع ثبتػا في عمع الكتاب , 

                                                             
 )بترخؼ( .  ٖٜٔمػب: دراسة في األس, الفرل كالػصل في القخاف الكخيع  (ٔ)
 .  ٖٚٓالسعاني في ضػء أساليب القخاف: يشطخ :  (ٕ)
 .  ٕٕٕ: , كدالئل اإلعجاز ٔٙ – ٓٙ/  ٔيشطخ : الكتاب :  (ٖ)
 .  ٖٔ:  , دراسة في استخاتيجيات الخصابيشطخ : الػصائل في تحميل السحادثة  (ٗ)
, كيشطخ :  ٚٔ:  (دكتػراه  أشخكحة)القخف الدابع لميجخة أنسػذجًا  أثخ العقيجة في تػجيو الجاللة القخآنية , تفاسيخ اإلمامية إلى نياية (٘)

 .  ٓ٘الخصاب القخآني دراسة في الُبعج التجاكلي : 
 

  . ٙٛ/  ٕالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٙ)
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ة السفدخ السعخؼية التي كعخفػا دقائقو, كأّنيع مشقادكف لؤلكامخ اإلليية , كىحا يسثل جدءًا مغ ثقاف
استعاف بيا إلقشاع السخاَشب عمى صحة ما استجؿ بو ىػ اعتساد الِحجج لتػجيو الشز القخآني مغ 

 .  (ٔ)أجل التػاصل التأثيخؼ في أذىاف الستمقيغ

كقج أعزج ذلظ بالسعخفة المغػية , فبتزافخ الدياؽ الثقافي مع الدياؽ الجاخمي يتدشى لمقارغ    
لسقرج الحؿيقي مغ إدراكو أّف العصف الحاصل في القخآف ىػ عصف السفخدات , التػصل إلى ا

أّف الؿيسة الجاللية لمخبط في حخؼ العصف الدابق كليذ عصف الجسل لتّتع عسمية الػصل , لعمسو 
)الػاك( تكسغ في فيع السعاني التي يفزي إلييا ىحا الحخؼ , كأثخه في تجانذ أجداء الشز , 

 . (ٕ)كتساسكو

إلى الغيبة الحؼ ُيعّج مغ أركع  نػه إلى العجكؿ الستسثل مغ الحزػركلع يكتِف بيحا القجر بل    
أنػاع الببلغة ذات داللة مؤثخة, كىحا التغايخ ؼيو سخ لصيف مغ األسخار التي احتػاىا القخآف الكخيع 

ا االفتخاض األغخاض , كمشي , كىػ لػف مغ ألػاف الرياغة الحؼ يعيغ عمى اإليحاء بكثيخ مغ
 .  (ٖ)الدابقة

كما يجب أْف ُيقاؿ في ىحا السقاـ : إّف الديج الصباشبائي ُيحكخنا بسا رسخ في أذىاف عمساء     
التجاكلية أّف الكفاية االستجاللية تتجخل لمخبط بيغ ما يعخضو السخاِشب , كما يتػافخ لجػ السخاَشب 

 . (ٗ)شى السخادمغ كفاية لدانية , كتجاكلية بػية الػصػؿ إلى السع

كإذا كاف الػصل ىػ العصف في بشية متساسكة , فالفرل ال يعشي فظ أجداء الكبلـ ؛ بل تكػف    
, كىحه (٘)لو فائجة كبيخة ىي جعل الستمقي, كالستكمع عمى عبلقة كثيقة في عسمية التػاصل المغػؼ 

ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ى    ې   ې  ۉ  ۉچ األىسية ُتمحع في فكخ الديج الصباشبائي في قػلو تعالى: 

 . 83البقرة:  چى  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 أكالً  تبتجغ نطسيا بجيع في اآلية إسخائيل( , بشي ميثاؽ أخحنا )كإذ: تعالى إذ قاؿ : )) قػلو    
 تحكخ إّنيا ثع معخضػف, كأنتع مشكع قميبل إال تػليتع ثع: تقػؿ حيث الخصاب إلى , كتشتيي بالغيبة

 ؼيو فتبتجغ, السيثاؽ عميو أخح ما تحكي ثع بالقػؿ, إال يكػف  كال لمعيج, أخح كىػ السيثاؽ أكالً 
                                                             

 .  ٜٔ( : دكتػراه أشخكحة القخف الدابع لميجخة أنسػذجًا ) القخآنية , تفاسيخ اإلمامية إلى نيايةيشطخ : أثخ العقيجة في تػجيو الجاللة  (ٔ)
 .  ٖٕ:  إلى اندجاـ الخصاب يشطخ : لدانيات الشز , مجخل (ٕ)
 .  ٕٔٔ -ٔٔٔيشطخ : التغايخ الدياقي في القخآف الكخيع :  (ٖ)
 .  ٔٔٔ( : تأكيل)بحثكليات الايشطخ : في تج (ٗ)
 .  ٔٓٔ: السعانييشطخ : نحػ  (٘)
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 إلخ , كلعل حدشا لمشاس كقػلػا تقػؿ حيث باإلنذاء كتختتع هللا, إال تعبجكف  ال: تقػؿ حيث بالخبخ,
 اشتساليا لسكاف بالخصاب بجأت لسا إسخائيل بشي لحاؿ الستعخضة اآليات أفّ  كمو ذلظ في الػجو
 بالغيبة الخصاب تبجؿ لسا ثع الخصاب فييا الكبلـ سياؽ كاف عميو كجخت , كالتػبيخ التقخيع عمى
 لكغ بالغيبة أيزاً  فبجأت اآلية, ىحه إلى انتيت حتى مخ كسا إلييا داعية لشكتة البقخة قرة بعج

 كىػ إلخ, هللا إال تعبجكف  ال: فقيل  بالخصاب يكِ حُ  حكايتو عمى كبشي بالقػؿ كاف حيث السيثاؽ
 عجـ في يذظ ال الشاىي كاف بو, االىتساـ شجة عمى داللة ذلظ فعل الخبخ, كإّنسا صػرة في نيي

 عغ يشتيي ال سػؼ السيثاؽ عميو السأخػذ السكمف أفّ  في يختاب كال الخارج, في عشو نيى ما تحقق
 كل كالسداكيغ( , كاليتامى القخبى كذؼ إحداناً  )كبالػالجيغ: قػلو , ككحا قصعاً  الفعل يػقع فبل نييو,
 إلى لبلنتقاؿ فخصة أعصى الحكاية قبل مغ الخصاب إلى االنتقاؿ إفّ  الخبخ, ثع صػرة في أمخ ذلظ

 ثع الدكاة , كآتػا الربلة كأؾيسػا: قػلو في االتراؿ لسكاف إسخائيل بشي خصاب كىػ الكبلـ, أصل
 األمخ بسعشى خبخ أمخ, أك إحدانا(, )كبالػالجيغ: تعالى الدياؽ, كقػلو بحلظ كانتطع,  إلخ تػليتع

 بالػالجيغ كتحدشػف : التقجيخ أك كالسداكيغ, كاليتامى القخبى كذؼ إحدانا, بالػالجيغ كأحدشػا كالتقجيخ
 . (ٔ)((إلخ  إحدانًا,

 عمى فكاف سابقيا عغ عجة اختمفت اً أمػر  تزسغ إسخائيل بشي عمى ُأخح الحؼ ُيمسذ أّف السيثاؽ   
 أداة  مغ البج  , فكاف السػاثيق بعجه جاءت ثع شيئًا, بو اإلشخاؾ كعجـ كحجه هللا عبادة السيثاؽ رأس

 الجسمة كػف  في بارزاً  االختبلؼ نجج حيغ في نفدو السعشى يحسل ككأنو السيثاؽ يطيخ لئبل تخبصيا
( تعبجكا ال)معشى عمى معشًى؛ ألّنيا إنذائية )َتْعُبُجكفَ  فجسمة)اَل إنذائية,  جسمة إلى مؤكلة لكشيا خبخية

 عصفت كقج , الشيي أك باألمخ ُأكؿ خبخ بعجه كقع فإذا كالشيي األمخ يقتزي السيثاؽ أّف أخح ذلظ
 بالػالجيغ كأحدشػا) تقجيخ عمى كمعشًى؛ ألنيا لفطاً  إنذائية كىي )ِإْحَداًناً  َكِباْلَػاِلَجْيغِ ( جسمة عمييا

 األكلى عمى الثانية عصف لحا المفع, في كاختمفتا معشىً  اإلنذائية في اتفقتا فالجسمتاف( إحداناً 
 .  (ٕ)العصف مغ مانع كال جامع لػجػد

 تعالى: )َكِباْلَػاِلَجْيغِ  قػلو مغ ابتجاءً  السيثاؽ شػؿ عمى تدتسخ االتراؿ مػاشغ ُيمحع حيغ في    
بَلةَ  َكَأِؾيُسػا ُحْدًشا ِلمشَّاسِ  َكُقػُلػا َكاْلَسَداِكيغِ  َكاْلَيَتاَمى اْلُقْخَبى َكِذؼ ِإْحَداًنا  فالػصل)  الدََّكاةَ  َكآُتػا الرَّ

 الكتاب أىل عمى يجب كشأف خرػصية مشيا لكل الفّ  كذلظ آخخه ؛ كحتى الخصاب بجاية مشح
 لفطًا, كعمى الخبخ صػرة عمى كاف السيثاؽ أخح إفّ  كىػ ميع, أمخ يجسعيع حيغ في مخاعاتو,

                                                             
 .  ٗٛٔ – ٖٛٔ/  ٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 . ٖٛٔيشطخ : السعاني في ضػء أساليب القخاف :  (ٕ)
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إحدانًا,  كبالػالجيغ قػلو الخبخ, ككحا صػرة في نيي هللا( كىػ إال تعبجكف  ال) قيل معشًى, اإلنذاء
 قبل مغ الخصاب إلى االنتقاؿ الخبخ, ثع صػرة في أمخ ذلظ كل كالسداكيغ كاليتامى القخبى كذؼ

 قػلو في االتراؿ لسكاف إسخائيل بشي خصاب كىػ الكبلـ, أصل إلى لبلنتقاؿ فخصة أعصى الحكاية
بَلةَ  َكَأِؾيُسػا :(تعالى َكاةَ  َكآُتػا الرَّ  .  (ٔ)َتَػلَّْيُتْع( ُثعَّ  الدَّ

 الحكع في مذاركة ىشاؾ ككاف يدبقيا, بسا الخصاب أجداء بيغ داللية مذاركة ىشاؾ كاف فمسا    
, فالتشاكؿ (ٕ)كتقػيتيا بيشيسا العبلقة إلحكاـ الػصل أداة  إدخاؿ أكجب إنذائيتيغ الجسمتيغ كػف 

س اإلحاشة المداني الستسثل باختيار ىحا الػجو مغ العخض, كاستبعاد كجو العصف قائع عمى أسا
كالدياؽ الحاؼ بالشز لؤلشخاؼ السذاركة في اإلنجاز الكبلمي             بالعبلقة بيغ التخكيب, 

ب يفتخض ؼيو مدبقًا امتبلكًا آلليات مشصؿية شبيعية فػػ)) الستكمع يبشي معانيو , كيدػقيا إلى مخاشَ 
 . (ٖ), كاستجاللية , كقػاعج خصابية ببلغية تسكشو مغ إدراؾ ما تزسشو الكبلـ مغ معاٍف ((

فالسعخفة السػسػعية لجػ الديج الصباشبائي تجخل عامبًل حاسسًا في تفديخ البشى المدانية,    
االعتقادات الجيشية السدبقة, كىحا الفيع يقارب ما تبشتو كتذسل ىحه السعخفة التكػف الثقافي, ك 

التجاكلية أّف )) شخرية الستكمع السعخؼية , كاالجتساعية دكرًا في بشاء الفخضيات التأكيمية الحؼ يقـػ 
 .  (ٗ)بيا السخاِشب مدبقًا كعّجة يػضفيا في عسمية التأكيل ((

مغ  عمى كفق آليةاآليات القخآنية جاءْت  ُيدتذف مغ ذلظ أّف معالجات صاحب التفديخ لبعس   
بالشطخ إلى العػامل الدابق آليات السشيج التجاكلي في ضل ما يدسى لجػ التجاكلييغ باالفتخاض 

اج التي تسكغ الستكمع مغ إنتالدابقة المغػية التي تتزسغ بعس السعمػمات السذتخكة , كالسعارؼ 
؛ ألّنو الجسمة في فيع الستمقي فيسًا مخالفًا , لسا ىػ مألػؼ حجث التخاكيب المغػية مغ دكف أْف ت

 عمى عمٍع مدبق بكل تمظ التخاكيب , كما تؤديو مغ كضيفة تػاصمية . 

 حاَيًا : األلىال ادلضًشة : 

                                                             
 . ٗٛٔ/  ٔ: السيداف في تفديخ القخآف يشطخ :  (ٔ)
 .ٛٛٔيشطخ : لدانيات الشز مجخل إلى اندجاـ الخصاب : (ٕ)
 .  ٖٗٔ:  التجاكليات : عمع استعساؿ المغة (ٖ)
 .  ٖٗٔ: السرجر نفدو  (ٗ)
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ُيخاد بيا : )) كتمة السعمػمات التي يسكغ لمخصاب أْف يحتػييا, كلكغ تحؿيقيا في الػاقع يبقى    
, فيي تختبط بػضعية الخصاب كمقامو , كالػصػؿ إلييا عمى (ٔ)ؽ الحجيث ((رىغ خرػصيات سيا
 . (ٖ), التي يسكغ إدراكيا عغ شخيق العبلمات الستزسشة لؤلقػاؿ(ٕ)أساس معصيات لغػية

فاألقػاؿ السزسخة التي ُتفيع مغ الدياؽ كال ُيرخح بيا, أؼ االنتقاؿ مغ السعاني السباشخة إلى    
خة , كمخاعاة الدياؽ لمػصػؿ إلى السعاني السقرػدة مغ الخصاب , فيي غيخ السعاني غيخ السباش

ضاىخة عمى سصح السمفػظ إال أّنو يتزسشيا بيغ شياتو يخفييا ستار المفع , كيػجييا سياؽ القػؿ, 
فكل تػاصل لداني يدتعسل آليتيغ لمتعبيخ عغ أغخاضو ىسا : آلية الترخيح كاإلضيار, كآلية 

 . (ٗ)اإلضسار كاإلخفاء

 البديط السدتػػ  في حتى الترخيحي نريب مغ أكفخ الزسشي نريب في الغالب أفّ  كيبجك    
 إلى نحتاج أّنشا كسا شيء كل نقػؿ ال أّنشا ذلظ نطخت؛ حيثسا مػجػد فالزسشي, الحخفي لمسعشى
 أّنو بسا التػاصل امتشع الزسشي ىحا غاب فإفْ , داللةً  نشتج كي اجتساعية محادثات في الجخػؿ

 .  (٘)دائساً  شيء كل إضيار يجب

كتتجمى األقػاؿ السزسخة في جػانب عّجة مغ التفديخ التي أشار إلييا الديج الصباشبائي , كمغ   
 چڎ  ڎ  ڌ  ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ , چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  أمثمة ذلظ في تفديخه لقػلو تعالى :

 .    57 -56العنكبوت:

 كإضافتيا  عمييا نعير التي األرض ىحه باألرض السخاد أفّ  الدياؽ مغ يطيخ إذ قاؿ : )) الحؼ   
 مشيا قصعة أؼ في يعبج أفْ  في عشجه فخؽ  ال األرض جسيع أفّ  إلى لئلشارة التكمع ضسيخ إلى

 بو كالعسل الحق الجيغ أخح نػاحييا مغ ناحية في امتشع إفْ  أّنو عغ كشاية األرض ك كسعة كانت,
 .  (ٙ)حاؿ (( أؼ عمى بسستشعة ليدت كحجه تعالى فعبادتو ذلظ فييا يستشع ال غيخىا نػاح فيشاؾ

                                                             
 .  ٕٖالتجاكلية عشج العمساء العخب :  (ٔ)
 . ٕٖنفدو : السرجر يشطخ :  (ٕ)
 .  ٛٙيشطخ : الُبعج التجاكلي كالِحجاجي في الخصاب القخآني السػجو إلى بشي إسخائيل :  (ٖ)
 .  ٚٔٔيشطخ : التجاكلية مغ أكستغ إلى غػفساف :  (ٗ)
 .  ٘ٗٔ – ٗٗٔنفدو : السرجر يشطخ :  (٘)
 . ٚٔٔ/  ٙٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٙ)
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 مشيا ناحية في عبادتي عميكع امتشع إفْ  كاسعة أرضي أفّ : السعشى كقاؿ أيزًا : )) كمحرل  
 عبادتي يسكشكع لع فإفْ  غيخؼ  تعبجكا كال كحجؼ فاعبجكني كحلظ كاف فإذا مشيا أخخػ  لعبادتي تدعكع

 . (ٔ)فييا (( كحجؼ كاعبجكني غيخىا إلى فياجخكا مشيا قصعة في

 إلفادة" إياؼ" تقجيع أفّ  كاإلثبات بسزسػف القػؿ بتخخيجو إياىا بقػلو: )) الطاىخ ُحجةكأدرؾ ال   
    مقاـ قائع" فاعبجكف : "كقػلو اعبجكني, بل غيخؼ  تعبجكا ال: قمب, كالسعشى قرخ ؼيكػف  الحرخ

 .  (ٕ)الجداء ((

 اليجخة, عمى بسكة كانػا الحيغ السؤمشيغ تحخيس في ندلت اآليات ُيفيع مغ ذلظ أّف ىحه    
 أفْ  الرػاب بل برػاب, ليذ الكفار أذػ عمى بقعة في البقاء , كأفّ  أرضو بدعة تعالى فأخبخىع
 ألمخ تحقيخ ( ُتْخَجُعػفَ  ِإَلْيَشا ُثعَّ  اْلَسْػتِ  َذاِئَقةُ  َنْفذٍ  ُكلُّ  ): تعالى أرضو , كقػلو في هللا عبادة تمتسذ
يسػت,       أّنو كششو مغ خخكجو في تمحقو عاؾبة في نطخ السؤمشيغ بعس كأف كمخاكفيا, الجنيا

, إليشا كمحذػركف  ميتػف  محالة ال أنتع: أؼّ  الجنيا, شأف تعالى هللا فحقخ, ىحا كنحػ يجػع أك
 . (ٖ)أكلى إليو  كاليجخة تعالى هللا شاعة إلى فالتػجو

 محافطيغ فييا يأمشػف  ببلد إلى باليجخة  لمسؤمشيغ تحخيزاً  أمخًا, أك اآلية أضسخت فقج كبحلظ    
 السؤمشػف  يبلؾيو ما تيػيغ قرج( اْلَسْػِت  َذاِئَقةُ  َنْفذٍ  ُكلُّ : )سبحانو قػلو كفي كديشيع, عبادتيع عمى
 , كمخاعاة اآليات سياؽ في الشطخ لػال ليفيع ذلظ كاف كما السػت, إلى بمغ كلػ هللا في األذػ مغ

  . تجاكلياً  السزسخ عمى خبلليسا مغ استجؿ حيث, كشخػصاً  كزماناً  مكاناً  التػاصمي السقاـ

فمع يأخح الديج الصباشبائي بطاىخ اآلية فقط , كإّنسا بحث كنقب عغ اإلضسار الحؼ كرد في     
ء عمى الؿيع التجاكلية في تفديخ اآلية؛ ألّف القػؿ , إذ قاـ بالشفاذ إلى ما كراء الشز محاكاًل االتكا

 السخاَشب عشرخ ميع في التخاشب , كىػ السدؤكؿ عغ تفكيظ الشز. 

ىئ  چفي قػلو تعالى :  )عميو الدبلـ(يػسف  إخػة لداف عمى تعالى قػلو أيزاً  ذلظ يقارب كما   

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ     پ  پ  پ  ,  جئ  جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ  جئ                  جئىئ  ىئ  ڈ  ڈ  ی  ی  

 . 79 -78يوسف: چٹ  ٹ     ٹ    ٹ 

                                                             
 .  ٛٔٔ/  ٙٔ:  السرجر نفدو (ٔ)
 .  ٚٔٔ/  ٙٔ:  السرجر نفدو (ٕ)
 .ٖٜٗ/ٕ, كالكذاؼ :  ٕٔ/ٕٔ, كالتحخيخ كالتشػيخ :  ٓٔ/ٔٔ, كركح السعاني :  ٛٛٔ/  ٙٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٖ)
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 أّنو شاىجكا لسا القػؿ ىحا قالػا إّنسا أّنيع عمى يجؿ اآليات قاؿ الديج الصباشبائي: )) سياؽ    
 في يكغ فمع إليو يخجعػه أفْ  هللا مغ مػثقاً  أباىع أعصػا أّنيع كذكخكا األخح كاالستعباد, استحق
 العديد, قبل إفْ  مشيع بػاحج يفجكه أفْ  عدمػا ذلظ فعشج معيع, يكػف  كال أبييع إلى يخجعػا أفْ  مقجرتيع
    إلى ليخجعػه الستيع أخييع سبيل عغ كيخمي مشيع, شاء مغ أؼ يأخح أفْ  ذلظ في العديد ككمسػا
 .  (ٔ)أبيو ((

 صػاع كججكا الحؼ( بشياميغ) أخػىع أخح بعجما لو )عميو الدبلـ(يػسف إخػة خصاب يتزح مغ   
 كىػ ىمظ قجكلج  لو كالجه بأفّ  أخبخكه كقج, إلييع يخجعو كي يدتعصفػنو فأخحكا, كعائو في السمظ
ال  أّنو يعمسػف  ألّنيع مكانو كالتعبيخ عمى كجو السجاز؛ أحجنا فخح بأخيو, مدتأنذ كأّنو حديغ, عميو

 )عميو الدبلـ(يػسف قػؿ يتجو ىحا رقو, كعمى الدشة أحكست مغ بجؿ ليدتخؽ  حخ أخح يرح
 .  (ٕ)(هللا معاذ)

 حشاف: كىي صفات بأّنيع كصفػا أباىع بثبلث )عميو الدبلـ(كيدتذف مغ قػؿ أخػة يػسف   
 مدػقة فاألكصاؼ مشدلة, كبيخ عسخًا, أك خاشخه؛ ألّنو جبخ كاستحقاقو الذيخػخة كصفة األبػة

 يدتعصف ُأخخ, معاني ليزسخ سيق إذف فالػصف االبغ, إشبلؽ سخاح عمى كالحث عميو لمتخقيق
 استعصافيع في بالغػا ثع )بشياميغ(, أخػىع كيدخح قمبو, ليع فيخؽ  )عميو الدبلـ(يػسف خبلليا مغ
 السخاد كإّنسا, صاحب السيداف ذكخ كسا ضاىخه خبلؼ لفع كىػ مشيع, بأحجٍ  تعػيزو شمبػا بأفْ 

 أخح جػاز بعجـ التػاصمية العسمية في السذاركيغ لعمع ذلظ في كالسبالغة كالتخقيق لمعصف استشدالو
 لع مزسخة أقػاؿ كتمظ, كالتخقيق االستعصاؼ عمى فُحسل, ضاىخه خبلؼ قػليع فكاف, مكانو أحج

 . (ٖ)كالحالية الشرية اآليات سياقات في بالشطخ إال تطيخ

 

 

كُيمحع مّسا سبق أّف الديج الصباشبائي قج تمسذ في الشز القخآني مجسػعة مغ السعصيات ,    
كالشتائج التي أسفخت عّسا تػصل إليو في تعاممو مع الشز عمى كفق ما يحيط بو مغ جػانب غيخ 

,  (ٗ)بومغ السشصػؽ , كال ُيرخح  اً المغػية , بػصفيا حجثًا ببلغيًا مختبصًا بسقاـ القػؿ , كمدتشبص
                                                             

 . ٜٛٔ/  ٔٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 . ٖٜٗ/ٕ, كالكذاؼ :  ٜٛٔ/  ٔٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٕ)
 .ٖٙ/ٖٔ, كالتحخيخ كالتشػيخ :  ٜٛٔ/  ٔٔ: السيداف في تفديخ القخآف يشطخ:  (ٖ)
 .  ٕٗٙ: مغ خبلؿ أىع خرائرو األسمػبية يشطخ : الِحجاج في القخآف (ٗ)
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, ىػ الحؼ (ٔ)العديد (( مغ كاإلحداف الفتػة لرفة تخقيق كاستخحاـ كإثارة المفع فقػلو : )) كفي
أكصمو إلى سياؽ القػؿ السزسخ؛ ألّف الخصاب يقـػ بػضيفتو التػاصمية مغ خبلؿ عسمية اإلفياـ , 

الكبلـ يشصػؼ عمى معشى كفي إشار السزسخات الخصابية , فػػػ)) السدتسع يحتاج إلى أْف يعخؼ أّف 
مزسخ مخرػص, كأْف ييتجؼ إلى شخيق يػصمو إلى معخفة ما ُأضسخ كإلى التسكغ مغ      

 . (ٕ)إضياره ((

 في , أك السخالفة السػافقة بسفيـػ ما يعخؼ التجاكلييغ عشج السزسخة األقػاؿ مفيـػ يقارب كّمسا    
ما  ىػ السخالفة كمفيـػ, السصابقة بصخيقة بلـالك مغ ما يفيع ىػ السػافقة فسفيـػ, العخبي التخاث

 .(ٖ)السشصػؽ  في ما ثبت خبلؼ عمى السدكػت في الحكع إثبات ىػ كقيل االلتئاـ, بصخيقة مشو يفيع

ڻ    ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںچ تعالى :  قػلو كمغ أمثمة السػافقة في    

 . 23اإلسراء:  چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

, (ٗ)ضخباؾ (( إفْ  تشيخىسا كال أؼ ليسا تقل فبل أضجخاؾ قاؿ الديج الصباشبائي : )) إفْ     
: قاؿ( الدبلـ عميو) هللا عبج أبي عغ حكيع بغ حجيج عغ بإسشاده الكافي, كاستذيج بقػلو : )) كفي

 بدشج أيزاً  عشو كركاه : أقػؿ: عشو لشيى مشو أىػف  شيئا كجل عد هللا عمع كلػ أؼ, العقػؽ  أدنى
 تفديخه, في العياشي كركاه ( الدبلـ عميو) عشو الببلد أبي عغ بإسشاده أيزاً  السعشى ىحا آخخ, كركػ 

 عميو) عشو أبيو عغ الخضا عغ البياف, مجسع في كالصبخسي ,(الدبلـ عميو) عشو حخيد عغ
 . (٘)(( (الدبلـ

 

 معشاه يعخؼ ال صػت فيػ, " أٍؼ  " لو قمت إذا فبلناً  أففت قج تقػؿ التأؼيف مغ( أفاً )يتبيغ أّف     
 لرػت, شاؽ شاؽ سسعت: العخب قػؿ ذلظ مغ, األصػات تخفس كسا فخفزػه بو بالشصق إال

, اإليحاء أنػاع سائخ مغ السشع عمى يجؿ إّنسا المفع ىحا أفّ  داللتو في السفدخكف  كذكخ, الزخب
 أفّ  إاّل , كال يدتمدمو الزخب مغ مشعاً  يكػف  ال التأؼيف مغ كالسشع, الزخب غيخ التأؼيف أفّ  كذلظ
 َقْػاًل  َلُيَسا َكُقلْ : "قػلو بجليل الػالجيغ تعطيع في السبالغة الكبلـ ىحا مغ السقرػد أفّ  يعمع اآلية سياؽ

                                                             
 .  ٜٛٔ/  ٔٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 .  ٔ٘ٔالمداف كالسيداف أك التكػثخ العقمي :  (ٕ)
 .  ٛٛٔ: تعخيفاتيشطخ : ال (ٖ)
 . ٓٛ/  ٖٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٗ)
 .  ٓٛ/  ٖٔنفدو : السرجر  (٘)
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 الؿياس باب مغ اإليحاء أنػاع كسائخ الزخب مغ السشع عمى التأؼيف مغ السشع داللة فكانت" َكِخيًسا
 يفيع ألّنو جميًا؛ ؾياساً  اإليحاء سائخ مغ السشع عمى يجؿ ذلظ عغ كالشيي, األعمى  عمى باألدنى
, كداللتو تحخيع الذتع , كالزخب أكلى (ٔ)الخصاب , كفحػػ  السػافقة مفيـػ , كيدسى األكلى بصخيقة

 مغ تحخيع التأفف ؛ ألّنيسا أشج .
فشمحع أّف الديج الصباشبائي قج بّيغ أىسية قرج الستكمع , كإدراؾ الستمقي الحؼ يقـػ عمى    

مجسػعة مغ العسميات الحىشية الشاتجة عغ اإلضسار لدج الفجػات التي تقع عمى مدتػػ البشيات 
التخكيبية لمخصاب؛ اعتسادًا عمى معخفتو, ذلظ أّف )) فيع الخصاب يعّج باألساس عسمية سحب 

 .  (ٕ)لمسعمػمات مغ الحاكخة كربصيا مع الخصاب السػجو((
ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ   ڍ    ,ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ   ڍ   چ  كمغ أمثمة السخالفة كسا في قػلو تعالى :   

 بالغيب ربو يخذى ال بسغ بالتعخيس السخالفة مفيـػ يتجمى اآليتيغ ففي,  49 -48األنبياء: چڍ  
 كفق عمى , فالسزسخ(ٖ)كسا صخح بحلظ الديج الصباشبائي, كقػمو فخعػف  كىع هللا بكتاب ييتجؼ فبل

 . السخالفة مفيـػ اسع الستقجمػف  عميو يصمق الحؼ التعخيس ىػ اآلية ىحه في التجاكلي السفيـػ
كُيدتذف مغ ذلظ أّف السخالفة ىشا فييا تأكيج السعشى كمبالغتو , فالخذية مغ هللا مبلزمة ليع لسا    

مغ تفاٍد لمػقػع في الحنب, كبحا أفيج معشػيًا مغ الجيسػمة الجاللية التي مشحتيا الجسمة  في ذلظ
االسسية لمشز لُيفيع أّف الستقيغ ىكحا حاليع في كل األزمشة, كقج صيغت بخشاقة لغػية متيشة , 

 كىي مختبصة ارتباشاً  االحتجاج لرحة شخط   , فالسخالفة(ٗ)كسبظ لفطي , كاندياب سياقي لصيف
 الدياؽ.  مع كثيًقا
 كىػ االنصباعي, بالسعشى عميو يرصمح ما السزسخة األقػاؿ مفيـػ تحت نجرجو أفْ  يسكغ كّمسا   
 لسغ بالشدبة الفعل قبيل مغ ال الفعل رد قبيل مغ كىػ, معشى مغ متمقييا نفذ في األشياء تتخكو ما

 الستكمع قبل مغ مقرػد الكخيع القخآف في االنصباعي كالسعشى الستكمع, ال الستمقي شأف كىػ يتقبمو,
في القخآف  االنصباعي السعشى كسائل كمغ, (٘)إليو ما ييجؼ إلى ييجؼ إعجازياً  تػجيياً  كمػّجو

, ڑ   ڑ  ڈ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ   , ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ             ڌ  ,چ  چ  ڇ     چ تعالى:  الكخيع كسا في قػلو
 . 95 -91الشعراء: چڎ  ڎ    ڳ  ,ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ,ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

 

                                                             
 .  ٘٘/ٛ, كركح السعاني :  ٘ٙ/  ٖٔ: السيداف في تفديخ القخآف , ك  ٓٔٗ/ٛيشطخ : العيغ :  (ٔ)
 .  ٖٕٙ: لخصابتحميل ا (ٕ)
 . ٕٕٗ – ٕٔٗ/  ٗٔ: السيداف في تفديخ القخآف يشطخ :  (ٖ)
 .  ٜ( : )بحث قخآف الكخيعيشطخ : مطاىخ السخالفة المغػية في ال (ٗ)
 .ٖ٘ٔ -ٖٗٔ/ٕ: في المغة كاألدب يشطخ : مقاالت (٘)



 
101 

 الذيء عمى القـػ كأكبّ  قمبتو, أؼ فانكّب, لػجيو كببتو( : كب) مادة صاحب العيغ في ذكخ    
, كفي معشى اآلية (ٔ)ىػة في الذيء تجىػر كالكبكبة, كجيو عمى الذيء إسقاط: كالكب يعسمػنو,

 مخة كجيو عمى ألقاه أؼ ككبكبو كجيو عمى ألقاه أؼّ  فانكب كبو: قاؿ الديج الصباشبائي : )) يقاؿ
 . (ٕ)كدكجؾ (( كدؾ كزلدؿ كزؿ كذبحب كذب كدبجب كجب الكب تكخار يفيج فيػ أخخػ  بعج
 في يحسل فالمفع السعشى, تكخيخ مفيج المفع كتكخيخ, بالتكخيخ( كبػا) مزاعف( كبكبػا) يتزح أفّ   

 كال عشاية ببل كتداقصيع كتكفئيع تجفعيع صػت المفع جخس مغ ندسع لشكاد حتى معشاه صػتو
 . (ٖ)الجخكؼ فتتبعو الجخؼ يشيار كسا الكبكبة, مغ الشاشئ الكخكبة كصػت نطاـ,

 الجاخمي اإليقاع تثخؼ  التي الخئيدة السادة بسشدلة تعجّ  التي الحخكؼ تكخار مغ ناتج ىشا كالتكخار  
           نغسات العبارة مػسيؿية إلى يزيف إذ داللية, ؾيسة ثشاياه في ك)) يحسل خاص, بمػف  لمشّز 

 إبخاز في رغبة بعيشيا, أصػاتاً  القخآف الكخيع  يكخر إذ , السثيخات مغ التكخار , كُيعجّ (ٗ)ججيجة ((
 , كيبخز الجسمة تشػيع في يديع التذكيل في األسمػب كىحا لمتخكيب؛ الشغسي اإليقاعي الجانب
 التكخار أنػاع أبدط مغ الحخؼ األحياف, فتكخار مغ كثيخ في لمشز الشفدي , أك الجاللي الجانب

 الحؼ الحجث لسحاكاة مشو محاكلة في اإليقاع لتعديد إليو ُيمجأ كقج الجاللة, في أىسية كأقّميا
 .(٘)يتشاكلو

 
 ضاىخة: , بأّنو السػضػع تخجـ التي األلفاظ تكخار أؼ كالتحكيخ التأكيج كُيدتذف مغ التكخار ىشا   

 ليذ فيػ( الجاخمي) االندجاـ إلى السؤدية لمشز الطاىخة البشية مدتػػ  عمى الخبط بػضيفة بيانية
 داخل ككضائفيا لغػياً  التكخار مفاـيع بيغ العبلقة ىػ لكغ الشز, داخل كعبارات أللفاظ إعادة مجخد
 الشري . التساسظ ضػاىخ مغ ضاىخة ىي , كالتكخار نرياً  الشز

 كلع مخة بعج مخة الشار في الكب تكخيخ معشى أضسخ قج( كب) الفعل في إذف السقصعي فالتكخار   
 تحكخ التي الثبلث الصػائف إحجػ كاحجة صخح بحلظ الديج الصباشبائي إذ قاؿ: )) كىؤالء دفعة يكغ
 آية في كسا ذلظ عمييع السقزي الغاككف  الثانية كالصائفة الؿيامة, يـػ جيشع في تكبكب أّنيا اآلية

                                                             
 .  ٕ٘ٛ – ٕٗٛ/٘يشطخ : العيغ :  (ٔ)
  . ٖٖٕ – ٕٖٕ/  ٘ٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٕ٘ٓٙ/  ٘: يشطخ : في ضبلؿ القخآف (ٖ)
 .  ٜٗ: في لغة الذعخالسؤثخات اإليقاعية  (ٗ)
 .  ٗٗٔلغة الذعخ العخاقي السعاصخ:  (٘)
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       أّنيع القخآف يحكخ الحيغ الذياشيغ قخناء كىع إبميذ جشػد الثالثة كالصائفة آنفا, السشقػلة الحجخ
 .(ٔ)الشار (( يجخمػا حتى الغػاية أىل يفارقػف  ال

 22  -21الفجر: چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ,ى    ى  ې  ې  ې   ې  چ تعالى :  كسا في قػلو الكمسة تكخار كمغ   
. 

 الستذابو مغ تعالى إليو السجيء ندبة" صفا صفا كالسمظ ربظ قاؿ الديج الصباشبائي : )) "كجاء   
 .(ٕ)يحكسو (( الحؼ
 بعج كصفاً  دؾ, بعج دكاً  أؼ التػالي, معشى أفاد( صفاً )ك( دكاً ) في كمسة ُيمتسذ أّف التكخار   

 دؿّ  فالتكخار, مشثػراً  ـباء صارت حتى الجؾ عمييا كخر أؼّ , باباً  باباً  حدبتو تقػؿ كسا كذلظ صف,
 . (ٖ)(صفاً  صفاً ) في ككحلظ, حاؿ ىػ بل لؤلكؿ تأكيج الثاني كليذ االستيعاب عمى
 التكخار ليحا الدسعية الؿيسة تكػف  إذ بشاء إيقاعو, في كبيخاً  يستمظ أثخاً  الشز في فتكخار الكمسة    
 السفخدة ىحه أىسية عغ ناتجاً  التكخار ىحا الكمسة, كيكػف  في الػاحج الحخؼ تكخار ؾيسة مغ أكبخ

 تقـػ ما عغ فزبلً  المبذ, كلكذف التحخيس لمتأكيج, أك مخة تأتي حيث السعشى, إيراؿ في كأثخىا
 شيػعاً  كأكثخىا التكخار أنػاع أبدط مغ الشػع ك)) ىحا الذعخّؼ , الشّز  داخل صػتي إيقاع مغ بو

 لحلظ كاألحجاث الرػر في كتشامياً  امتجاداً  الشز يسشح الكمسات كتكخار (ٗ)السختمفة (( أشكالو بيغ
 .  (٘)الشز حخكة كتشامي كاألحجاث الرػر لتػالج أساسية ارتكاز نقصة يعجّ 

 
 لمكمسات استخجاـ أحدغ فإفّ  لحلظ أصػات, كشاقات مغ تتكػف  الكمسات أفّ  ؼيو الشظ كمّسا   

         بأفّ  االنتباه ىشا يفػتشا كال مػحية, كداللة إيقاعية حمية الشز عمى كىػ ما يزفي السكخرة
 كإال العاـ بالسعشى االرتباط كثيق يكػف  أفْ  يشبغي السكّخر المفع أفّ  التكخار في األساسية )) القاعجة

 عسػماً  الشز لو يخزع ما لكل يخزع أفْ  البجّ  أّنو قبػليا, كسا إلى سبيل ال متكّمفة لفطية كاف
 كمستي كتكخار, كالترشيف التػالي معشى اآلية أضسخت فقج , كعميو(ٙ)كجسالية(( ذكؾية قػاعج مغ

  . بحلظ أكحى( كصفاً  دكاً )

                                                             
 .  ٖٖٕ/  ٘ٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 . ٕٚ٘/  ٕٓ: السرجر نفدو يشطخ :  (ٕ)
 .ٔ٘ٚ/ٗ, كالكذاؼ :  ٕ٘ٙ/  ٕٓنفدو : السرجر يشطخ :  (ٖ)
 .  ٓٙ: عخ محسػد دركيرالتكخار في ش (ٗ)
 .  ٗٛيشطخ : حخكية اإليقاع في الذعخ العخبي السعاصخ :  (٘)
  .ٛ – ٗ)بحث( :  الجكتػر مجيج البجيخؼ  شية في شعخ, كيشطخ : ضاىخة التكخار كدالالتيا الف ٕٖٔ: قزايا الذعخ العخبي السعاصخ (ٙ)

ٛ.  
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 يمجأ كليحا , الستكمع حياة في كذىشية نفدية حاجة تمبي التي المدانية الطػاىخ مغ إذ إّف التكخار  
 عمى كاإلحالة الخبط كسائل أىع أحج التكخار أفّ  إلى بعيشيا, إضافة لفطة تكخار إلى السخاشب

 استسخارية القػؿ لفعل يجعل فيػ االستمداـ الحػارؼ  في ارتكاز نقصة يسثل الحؼ الكبلمي الحجث
 .  (ٔ)الشز في كاإلقشاع الِحجاج يتع شخيقو عغ الحؼ تأثيخؼ  كُبعج
بصاليا, كيتصمب فظ شفختيا إبسثابة الؿيع الستبجلة كالستقمبة التي يسكغ  األقػاؿ السزسخة تعجّ إذف    

تحجيج  يديل دائساً  في ضخكؼ معيشة ال الإ كػف ت يا النّ أ, كسا دائساً  حدابًا تأكيميًا بجرجات متفاكتة
,  فعاؿ كبلـ فخدؼ صخؼأ اال نعجىذ إمجرجة حؿيقة في القػؿ,  ؾيعّ  عمى ما يبجكمعالسيا, كلكشيا 

دكر كبيخ في  ليا لدياقات الحالية لمخصاباحػاؿ لمجاللة عمييا, فتتزافخ مجسل القخائغ كاأل كإنسا
 .زسخات القػؿ الكذف عغ م

القػؿ درجات متفاكتة في عسقيا  تليحا الشػع مغ متزسشا فّ أ يتبيغ لشاكمغ خبلؿ ما تقجـ    
الكبلـ, ككمسا استحزخنا الدياؽ التخاشبي استبانت درجات ىحا السزسخ  سياقاتالسزسخ خمف 

ندتبعجه التفديخ  كؿ ماأ ذا حاكلشا مقاربة مزسخات القػؿ في الخصاب القخآني فإفّ إشيئًا فذيئًا, ك 
ك باششية بعيجة عغ سياقات الخصاب , أسذ ذاتيةأشارات الرػؼية التي تبشى عمى بالخأؼ كاإل

لراؽ إتكذف عغ مزسخات الخصاب بقجر ما تحاكؿ  القخآني كمقاصجه الدامية, كمغ ثع فيي ال
 . (ٕ)يةك قخيبة باآلأمعاٍف بعيجة 

 

 

 

 انفصم انخاَي: احلِزاد انهغىي: 

)ديكخك( مغ مؤسدي نطخية الِحجاج المغػؼ باعتبارىا نطخية لدانية حجيثة , كحرخىا في ُيعج    
المغة كدراستيا, إذ يكػف بتقجيع الستكمع قػاًل يفزي إلى التدميع بقػؿ آخخ فيػ إنجاز لعسميتيغ : 

قرج كعسل باالستشتاج, كانصمقت ىحه الشطخية مغ فكخة مفادىا : )إّنشا نتكمع ب ُحجةعسل صخيح بال
 .(ٖ)برفة ذاتية , كىحه الػضيفة كامشة في األقػاؿ نفديا ِحجاجية التأثيخ( ؛ ألّف المغة تحسل كضيفة

                                                             
 . ٜٖ: التحميل المداني لمخصاب الذعخؼ يشطخ : مجخل إلى  (ٔ)
 .ٕٔٔ:  أكيل, كأصػؿ التفديخ كالتٕٙ٘/ٕ: يخ كالسفدخكف يشطخ : التفد (ٕ)
,  ٖٗٔ-ٕٗٔ / ٔ( : كمجاالتو وكتاب )الِحجاج مفيػم بحث ضسغاجية في بشاء الخصاب يشطخ : أدكار االقتزاء كأغخاضو الِحج (ٖ)

 .  ٗٔ – ٛ:  لمغة كالِحجاجكا
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كيخػ )ديكخك كاندكػمبخ( أّف ىحه الشطخية تشغمق عمى الشز كال تتعامل مع خارجو, كتيتّع    
ِحجاجية ما تسّكشو  بالػسائل المغػية كإمكانيات المغة الصبيعية ؛ بػية تػجيو السحاجج خصابو كجية

مغ تحقيق أىجافو, كغايتيسا مغ تأسيذ ىحه الشطخية تصػيخ نطخية األفعاؿ المغػية بإضافة فعميغ 
 . (ٔ)لغػييغ إلييسا ىسا : )فعل االقتزاء( ك )فعل الِحجاج(

 : (ٕ)كأىّع األسذ التي انصمق مشيا )ديكخك كاندكػمبخ( في نطخيتيسا الِحجاجية ىي   

 ية لمغة ىي الِحجاج .الػضيفة األساس -ٔ
 السكػف الِحجاجي في السعشى أساسي كالسكػف اإلخبارؼ ثانػؼ . -ٕ
 عجـ الفرل بيغ الجاللة كالتجاكلية , كالجعػة إلى فخضية التجاكليات السجمجة. -ٖ

ُيمحع مغ ذلظ أّف استعساؿ الحجج يدخؼ في المغة إلبخاز نطاـ كتخاتبية الحجج بالشدبة إلى    
كيختبط بسفيـػ الدمع الِحجاجي مفيـػ آخخ, ىػ , (ٖ)ى ذلظ بالدمع الِحجاجينتيجة معيشة , كيدس

الػجية أك االتجاه الِحجاجي , كيعشي ىحا السفيـػ أّنو إذ كاف قػؿ ما يسكغ مغ إنذاء فعل ِحجاجي 
االتجاه الِحجاجي كقج يكػف صخيحًا أك مزسخًا ,  جية ليحا القػؿ يتع تحجيجىا بػساشةفالؿيسة الِحجا

فإذا كاف صخيحًا أؼ مذتسبًل عمى الخكابط كالعػامل الِحجاجية , كأّما إذا كاف مزسخًا فإّف التعميسات 
السحجدة لبلتجاه الِحجاجي تدتشتج مغ األلفاظ كالسفخدات, فزبًل عغ الدياؽ التجاكلي كالخصاب 

 . (ٗ)العاـ

, كىحه السشصمقات (٘)كالشتيجة ُحجةالِحجاجية فيي بسثابة ضامغ يزسغ الخبط بيغ الأّما السبادغ    
األساسية التي يقـػ عمييا الِحجاج المغػؼ عمى اعتبار أّف الِحجاج جشذ خاص مغ الخصاب ُيبشى 
عمى قزية , أك فخضية خبلؼية يدتعيغ بيا الستكمع بالػسائل المغػية كاآلليات اإلقشاعية الستخابصة 

, كمغ ىشا (ٙ)شصؿيًا مػجيًا بيا لمتأثيخ في الستمقي عمى صجؽ دعػاه كحسمو عمى اإلذعاف كالتدميعم
 :  داف قج التسذ ىحه األلية ككسا يأتينجج أّف الديج الصباشبائي في تفديخه السي

 

                                                             
 .  ٖٙٚ( : يات الِحجاج في التقاليج الغخبيةأىع نطخ الِحجاج في المغة بحث ضسغ كتاب )يشطخ : نطخية  (ٔ)
 .  ٕٕ-ٕٔ:  لِحجاج مجاخل كنرػصيشطخ : التجاكلية كا (ٕ)
 .  ٓٗ – ٖٓ :الججيجة الببلغة في كتصبيؿية نطخية دراسات كمجاالتو مفيػمو الِحجاج يشطخ : (ٖ)
  . ٕ٘يشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٗ)

 .  ٖٔ: كالِحجاج المغةيشطخ :  (٘)
 .  ٖٚ( : يات )بحثيشطخ : الِحجاج الترػرات كالتقش (ٙ)



 
105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلبحج األول : انشوابط احلِزاريت : 

كُيخاد بيا : )) مكػنات لغػية تخبط بيغ قػليغ , أك أكثخ داخميغ في استخاتيجية ِحجاجية كاحجة    
 .(ٔ)كنتيجة, أك بيغ مجسػعة مغ الحجج (( ُحجةبحيث تدسح بالخبط بيغ الستغيخات الِحجاجية بيغ 

 يتمفع التي األقػاؿ إلى السعاني مغ معشى تدشج التي الِحجاجية السؤشخات ػحجإ ىي فالخكابط   
كنتيجة, كمشيا ما يخبط بيغ  ُحجةكنياية, فسشيا ما يخبط بيغ  بجاية الِحجاج يػجو كبيا , الستكمع بيا

مجسػعة مغ الحجج , كلكل رابط عسمو الحؼ يختز بو دكف سػاه في الجاللة كليذ ىحا فحدب بل   

                                                             
 .  ٓٓٔببلغة اإلقشاع في السشاضخة :  (ٔ)
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, كإّنسا تتعجػ ىحا الشصاؽ )) إّف كضيفة الخكابط الِحجاجية غيخ مقرػرة في ربط الحجج بالشتائج 
 . (ٔ)الزيق , لتزصمع بػضيفة مخكدية تتسثل في تػجيو القػؿ نحػ كجيتو الِحجاجية ((

 عشج تقف كال بالتأكيل, تدسح( تجاكلية مػصبلت) ُتعجّ  أّنيا الِحجاجية الخكابط يداتم كمغ    
, كقج اتكأ (ٕ)كأنساشيا أصشافيا باختبلؼ الِحجاجية العػامل عغ كتشساز الجاللة كإّنسا تتعجػ ذلظ ,

الِحجاج التجاكلي عمى الخكابط المغػية التي كانت ميستيا داخل التخاكيب كالجسل, في إشار ما 
حدب عسميا في قّدع الجكتػر )أبػ بكخ العداكؼ( ىحه الخكابط ب, ك (ٖ)ندسيو بالتجاكلية السجمجة

 : (ٗ)ما يأتي الخصاب الِحجاجي عمى

ط ّغ , السيسا (, كىحه الخكابط تخبكىي : ) حتى , بل , لك جرج ُحججا  قػية :الخوابط التي تُ   -ٔ
بيغ ِحجتيغ, أك مجسػعة حجج , كالحجج التي تأتي بعج ىحه الخكابط أقػػ مغ الحجج التي تأتي 

 قبميا .

كمشيا ) إذف , ليحا , بالتالي ( , كىشاؾ ركابط أخخػ مجرجة لمشتائج  الخوابط السجرجة لمشتائج : -ٕ
 . (٘)( , كي كىي : ) الفاء , إذ , ألّف , البلـ , إذا

 كىي ) بل , لكّغ , مع ذلظ ( . روابط التعارض الِحجاجي ) متعانجة ( : -ٖ

 بل , ثع ( .كىي ) حتى , ال سيسا , الػاك ,  روابط التداوق الِحجاجي ) متدانجة ( : -ٗ

ذسد انتي أوالً : انشوابط
ُ
ززاً  ت

ُ
 , بم حىت) ويُها :  : لىيت ح

ّ
 :  ( , نكٍ

  ) حتى ( : - ٔ

فيي عاشفة كجارة كناصبة لمفعل السزارع , كلمتعميل ,  العخبية الّمغة في معشى مغ أكثخ كليا    
األفعاؿ, كاألسساء عمى حٍج سػاء , أّما التي تأتي رابصًا ِحجاجيًا فإّنيا تجخل عمى (ٙ), كالذخط أيزاً 

, أّما التي تجُخ ما بعجىا فيي ِحجاجية بذخط أْف يكػف ما بعجىا داخبًل ؼيسا قبميا الحؼ يجؿ عمى 
, كىحا ما اصصمح عميو بالدػر الكمي, أك شبو الكمي الطاىخ في الخصاب, أك  ُحجةقػة ال

                                                             
 .  ٜٛ:  الِحجاج كالسػاششة (ٔ)
 .ٖٚٔ:  التاريخ إلى الِحجاجمشاىج الجراسات األدبية الحجيثة مغ  (ٕ)
 .  ٖٙ – ٖ٘:  األسمػبية الخرائز اىع خبلؿ مغ يشطخ : الِحجاج في القخآف (ٖ)
 .  ٖٓيشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٗ)
 .  ٕٙٔ- ٔٙٔ:داكيغ لػػ : الخافعي يشطخ : الخصاب الِحجاجي أنػاعو كخرائرو قخاءة في كتاب الس (٘)
 .  ٘ٙ – ٗٙالمغة كالِحجاج : , ك ٕٖٗ/ ٖ: السدالظ أكضحيشطخ :  (ٙ)
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 بيغ الخبط في ِحجاجي بعج مغ كثخأ في ُتَػّضف التي الِحجاجية الخكابط , كىي مغ(ٔ)السزسخ
بشتيجة , كحاصل ما ُذِكَخ أّف أكثخ الدياقات التي تخد بيا )حتى( في الغالب تكػف  لمخخكج الحجج

, كالذاىج عمى (ٕ)الحؼ تؤديو )حتى(, كغاياتيا الِحجاجية األثخِحجاجية, كيأتي الدياؽ ليحجد 
 چ  جئ  جئڈ  ی  ی    ڈېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ چ تػضيف ذلظ قػلو تعالى: 

 . 27النور: 

 كاالستيشاس إليو , القمب كسكػف  األلفة كإليو بالذيء قاؿ الديج الصباشبائي فييا : )) األنذ   
 صاحب ليتشبو ذلظ كنحػ كالتشحشح هللا بحكخ بيت لجخػؿ كاالستيشاس إليو يؤدؼ بفعل ذلظ شمب
 أحج عمييا يخاه  أفْ  يحب ال حاؿ في كاف فخبسا لحلظ ؼيدتعج عميو الجخػؿ يخيج مغ ىشاؾ أفّ  البيت
 تقجيساً " تدمسػا ك تدتأندػا حتى: "قػلو في إفّ : , كقاؿ أيزًا : )) كقيل(ٖ)مصمع (( عمييا يصمع , أك

 .  (ٗ)تخػ (( كسا تدمسػا تدتأندػا , كىػ حتى كاألصل كتأخيخاً 

 كركاه : أقػؿ ))  :قاؿ إذ الحدغ, بغ دمحم عغ ُحجةب اآلراء تمظ يعزج صاحب السيداف كُيمحع أفّ    
,  (الدبلـ عميو) عشو الخحسغ عبج عغ مخفػعاً  الحدغ بغ دمحم عغ األخبار, معاني في الرجكؽ 

 الخجل يتكمع قاؿ االستيشاس؟ ما هللا رسػؿ يا: قمشا: قاؿ األنرارؼ  أيػب أبي عغ السجسع, كفي
 .  (٘)البيت (( أىل عمى كيتشحشح,  , كالتكبيخة , كالتحسيجة بالتدبيحة

 في ميساً  أثخاً  أدت كػنيا الديج الصباشبائي, لجػ الِحجاجي التػجو بشاء في( حتى) ساىست لقج    
 ُحجةال عمى صاحب السيداف رّكد , لحا حجتيغ بيغ ربصت ألّنيا أجدائو؛ بيغ كالخبط الشز تجانذ
 بػصفيا الثانية, ُحجةال تػضيح في رأؼ مغ ألكثخ إيخاده شخيق عغ تػضيحيا عمى فعسل الثانية,

 بفزل (ٙ)قبمو تخدُ  التي ُحجةال مغ أقػػ  ُتعجّ  الخابط ىحا بعج تأتي التي ُحجةال ألفَّ  ؛ األقػػ  ُحجةال
       تكػف  العاشفة )حتى( فزبًل عغ أفّ  الِحَجاجي؛ التػجيو خاصية مغ الخابط ىحا بو يشساز ما

 كالسعتبخ كالسعصػؼ, العاشف بيغ زمشياً  تختيباً  تفيج كال. القخيشة عجـ عشج كالػاك الجسع, لسصمق)) 

                                                             
 .  ٔٛ – ٕٚ:  المغة كالِحجاجيشطخ :  (ٔ)
 .  ٕٚنفدو : السرجر يشطخ :  (ٕ)
 . ٛٛ/  ٘ٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 .  ٛٛ/  ٘ٔنفدو : السرجر  (ٗ)
 .  ٕٜ/  ٘ٔ:  السرجر نفدو (٘)
 .  ٖٓيشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٙ)
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 )حتى( في عميو عسمت ما كىػ ,(ٔ)((األقػػ  إلى األضعف مغ ذىشا قبميا ما أجداء تختيب فييا
 . قبميا التي ُحجةال مغ أقػػ ( حتى)بعج التي ُحجةال جاءت الشز إذ

 الجػاب ارتباط عغ ما ىػ ناشئ مشو مػضَعيغ في شخشي تعميق ُيصالعشا الكخيعِ  الشز كفي    
 السؤّخخ بالذخط( ال)بػ عشو مشيي( تجخل) السزارع كفعمو ُبُيػِتُكْع( َغْيخَ  ُبُيػًتا َتْجُخُمػاْ  السقجـ )ال

 عميو السعصػؼ كالفعل ,(تدتأِنُدػا) السزارع الفعل أَْىِمَيا( ذؼ َعَمى َكُتدمُِّسػاْ  َتْدَتْأِنُدػاْ  )حتَّى
 ليحيغ الغائية( حتى)ك ,(الشاـية ال) بخبط لشدتشتج قبمو, البلزمة( حّتى)بػ السدبػؽِ  ُسػا(ُتدمِّ )

 بيػًتا ادخمػا) التخكيب يشتطسيا لو العسيقة الجاللة فّ فإ( السؤّخخ الذخط)ك ,(السقّجـ الجػاب: )الصخفيغ
 بيػِتكع غيخِ  بيػٍت  أىل عمى كتدمُسػا تدتأِنُدػا إفْ ) أك ,(أىميا عمى كسمَّسُتع استأندُتع إفْ  بيػِتكع غيخَ 

 األكؿ السػضعِ  في(. فادخمػىا بيػِتكع غيخِ  بيػٍت  أىل عمى كسمَّسُتع استأندُتع إفْ ) أك ,( فادخمػىا
 . (ٕ)مشيسا

 السشيي( تجخل) السزارع الفعل ذؼ َتْجُخُمػَىا( )ال السقجـ الجػاب ارتباط كما ىػ مّكػف مغ     
 ذؼ - َلُكْع( ُيْؤَذفَ  )حتَّى السؤخخ بالذخطِ  - كالتكسيمية , اإلسشادية كصبلتو ىػ السقجـ( ال)بػ عشو

( حتى)ك ,( الشاـية ال) ربط عغ لشدتشتج - قبمو البلزمة( حتى)بػ السدبػؽ ( ُيؤَذف) السزارع الفعلِ 
 التخكيب يشتطسيا لو العسيقة الجاللة أفّ ( السؤخخ الذخط)ك ,( السقجـ الجػاب) الصخفيغ ليحيغ الغائية

 (.فادخمػىا لكع ُيؤَذفْ  إفْ ) أك ,( فادخمػىا لكع ُأِذفَ  إفْ ) أك ,( لكع ُأِذفَ  إفِ  ادخمػىا)

 

 

 يحسميا التي السزسخة الشتيجة إلى لمػصػؿ الديج الصباشبائي عمييا سار التي اأُلسذ إفّ     
في  رأؼ مغ أكثخ إيخاده شخيق عغ الثانية ُحجةال معشى إيزاح عمى ىي تخكيده الِحجاجي الخصاب

 الِحجاجي الخابط بعج جاءت التي ُحجةال إبخاز عمى عسل فمقج تػضيح معشى االستيشاس كاالستئحاف,
 أبقى , كديسػمتو أثبت الِحجاجي كنتاجو أقػػ, السخاَشب في تجاكلياً  الخابط ىحا تأثيخ ألفَّ  ؛(حتى)

 ُحجةال تكػف  كبيحا ,(ٗ)((كاحجة نتيجة تخجـ( ))حتى)فػػػػػ ,(ٖ)إليو السخاَشب عشج االقتشاع حرػؿ في
 أراد مغ عمى يجب)ىي الثانية ُحجة, كال( داره غيخ داراً  يجخل أفْ  مغ السؤمغ نيي) ىي األكلى

                                                             
 .ٜٚٔ/ٖ( :ٕ: اليامر) ضياء الدالظ إلى أكضح السدالظ (ٔ)
 .  ٖٙ( : القخآني: دراسة  تحميمية  )بحث يشطخ : التعميق الذخِشي بػ)الشفي كحتى( , كبػ)الصمب كحتى( في الشز (ٕ)
 .٘ٗٗيشطخ : استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية :  (ٖ)
 .ٖٚالمغة كالِحجاج:  (ٗ)
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 ػػػػػػ هللا فإفّ ( السؤمشيغ حـخ ىتظ عغ الشيي)  ىي السزسخة كالشتيجة( يدتأذف أفْ  داره غيخ دارٍ  دخػؿ
 يكػف  كأفْ  اإلسبلمي, الجيغ إلييا يجعػ التي باألخبلؽ التحمي السؤمشيغ مغ أراد ػػػػػ كتعالى سبحانو

 . كتعالى سبحانو البارغ  بيا أمخ التي كالشػاىي باألكامخ التسدظ في لغيخه قجكة السدمع الفخد

التي تقع بعج )حتى( ,       ُحجة( لمٕ( , ك )ح ٔالتي تقع قبل )حتى( بػػ )ح  ُحجةكسأرمد لم   
  : اآلتي الشحػ عمى كالشتيجة الحجج تختيب يكػف  ىحا ك)ف( الشتيجة , كعمى

 ( . بيػتكع َغيخَ  ُبُيػتاً  َتْجُخُمػا ال َءاَمُشػا اّلِحيغَ  ) َيَأيَيا : ٔح 

 َتَحّكُخكَف ( . َلَعّمُكعْ  ّلُكعْ  َخيخ   َذِلُكعْ  أَْىِمَيا َعمى َكُتدمُِّسػا ) َتدَتْأِندػا : ٕح 

 .  (احتخاميا  عميكع حخمات لمبيػت)  ن : 

)حتى( يكػف في الخبط بيغ أجداء القزية الِحجاجية إذ إّف الخصاب  عسليتزح مّسا تقجـ إّف     
كنتيجة فيػ بالشتيجة قزية كاحجة   ُحجةالِحجاجي , كإْف كاف يتكػف مغ حجتيغ, أك أكثخ, أك مغ 

ال يسكغ فرميا, كقج )) اخترت الخكابط بالخبط بيغ القزيتيغ البديصتيغ لتربحا قزية       
فإّف ما بعج )حتى( متعمق بسا قبميا كالدياؽ يجؿ عمى ذلظ ؛ كألّف القزية  , كمغ ثعَّ (ٔ)كبخػ ((

ل الخصاب مغ األضعف إلى األقػػ كسا الِحجاجية كاحجة فإّف دكر )حتى( ىػ تختيب الحجج داخ
 السخاِشب أىجاؼ لتحقيق السخاَشب إقشاع في ميساً  ِحجاجياً  أثخاً بحلظ  في التخصيط أعبله, مّسا أدت

 أجميا . مغ الخصاب ِسيق التي

 

 

 ) لكّغ ( :  - ٕ

كىي مغ الخكابط التي تجرج حججًا قػية, أؼ أّف ما بعجىا مغ الحجج أقػػ مّسا قبميا كيتحقق     
ذلظ إذا كقعت )لكّغ( بيغ كبلمييغ متشافييغ بػجو ما, كىي مغ الحخكؼ التي تجؿ عمى االستجراؾ 

كإيجابًا,  , كتفيج )لكّغ( االستجراؾ بذخط :)) تػسصيا بيغ كبلمييغ متغايخيغ نؽياً (ٕ), كالتػكيج

                                                             
 .  ٖٕ: ية العػامل الِحجاجبة في المغة العخب (ٔ)
 .  ٓٙ – ٜ٘( : غة دراسة داللية )رسالة ماجدتيخيشطخ : اإلضخاب كاالستجراؾ في نيج الببل (ٕ)
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, أؼ يكػف الثاني نؿيس األكؿ ,أك  (ٔ)فتدتجرؾ بيا الشفي باإليجاب , كاإليجاب بالشفي ... ((
 .  (ٕ)ضجه  أك خبلفو , كىحا كذاؾ حكسيسا كاحج , ك)) التغاييخ في السعشى بسشدلة في المفع ((

ڦ   ڦ  ڦ  پ  پ  پ    ڦ  چمغ ذلظ قػلو تعالى : تدتحق البحث , كقج ّشكل الخابط )لكّغ( ضاىخة    

 . 177البقرة:  چپ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 إلى بالكدخ البخ تعخيف عغ عجؿ باهلل , آمغ مغ الِبخ قاؿ الديج الصباشبائي : )) كلكغّ     
 أثخ ال أّنو إلى كإيساء كصفيع لذخح تزسشو مع لمخجاؿ كتعخيفاً  بياناً  ليكػف  بالفتح الِبخ تعخيف
 السقامات يبيغ فإّنو بياناتو جسيع في القخآف دأب كىحا ؼيو, فزل كال السرجاؽ عغ الخالي لمسفيـػ
 .  (ٖ)فحدب (( السفيـػ ببياف يقشع أفْ  غيخ مغ رجاليا بتعخيف األحػاؿ كيذخح

 تعخيف اآلخخ, كاليـػ باهلل آمغ مغ الِبخ كلكغّ  قػلو كأيزًا بإشبلؽ حجتو قاؿ : )) كبالجسمة   
 كاألعساؿ االعتقاد مغ الثبلث السخاتب جسيع في أكالً  عخفيع كقج حاليع, لحؿيقة كبياف لؤلبخار

      ىع كأكلئظ: بقػلو كثالثاً  صجقػا الحيغ أكلئظ: بقػلو باهلل, كثانياً  آمغ مغ: بقػلو كاألخبلؽ
 .  (ٗ)الستقػف ((

ُيدتذف مغ كبلـ صاحب السيداف أّنو لع ُيثخ شخؼ االستجراؾ األكؿ, بل ُنفي _ ابتجاًء _    
ترػر السخاَشب بانحرار الِبخ بالتػجو نحػ القبمة فتدبب الشفي بإفخاغ ذىغ السخاَشب مغ السعشى 

مػب , الحؼ كاف يعتقجه كىػ قبل )لكّغ( , ثع جاءت كضيفة االستجراؾ في ملء الحىغ بالسعشى السص
يتجو إلى استبعاد الذكل عغ معشى الِبخ , تخػ غّيخت أسمػبيا التعبيخؼ الحؼ كلحا نبلحع اآلية 

اإلثبات يشصمق في الحجيث عغ شخرية الباّر كصفتو ؛ لمتجليل عمى أّف اإلسبلـ يشطخ إلى الفكخة 
 .  (٘)سفكخمغ خبلؿ ال

كيخػ البحث أّف في ذلظ مغ فشية اإلببلغ لمستمقي , كدقتو في التعبيخ الػارد , في الشز الحؼ    
كسغ بذكمو في الشفي كاإلثبات, كىحه الػضيفة التي أدتيا )لكّغ( االستجراكية , لحا فيي مغ يػجو 

 اف . الخصاب الِحجاجي نحػ الشتيجة السقرػدة مع كجػد قزية كاحجة محػرية ىي قزية اإليس

                                                             
 .  ٖٓٓ:  لسفرل في عمع العخبيةا (ٔ)
 .  ٖٓٓنفدو : السرجر  (ٕ)
 . ٖٙ٘/  ٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 .  ٖٙ٘/  ٔ:  السرجر نفدو (ٗ)
 .  ٕٗٓ/  ٖ: كحي القخآفتفديخ مغ يشطخ :  (٘)
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كداللة )لكّغ( االستجراكية في ىحا الشز أّنيا أدت معشى مغايخ لمجسمة الػاقعة قبميا, كىحا ىػ    
 حؿيقة االستجراؾ السػضػع لػػػػ )لكّغ(, السيسا في الجسل السشؽية ؛ ألّنيا أكضح مغ السثبتة .   

غ, إذ إّف ىحا الخابط كُيمحع ىشا كيف عسل الخابط الِحجاجي )لكّغ( عمى ربط حجتيغ مختمفتي   
مشيسا ؛  ُحجة, كىشاؾ اختبلؼ في قػة  كل  (ٔ)يعبخ عغ التعارض , كالتشافي بيغ ما قبمو كما بعجه

التي بعج )لكّغ( أقػػ مغ التي قبميا, مع احتفاظ الدياؽ بالقزية السحػرية كىي  ُحجةألّف ال
 تمظ لتبخىغ جاءت, مشؽية ىاألكل متعارضتيغ نتيجتيغ بيغ الػصل عمى( لكغّ ) اإليساف, فعسمت

 اإلثبات .  بحجج( لكغّ ) بعج ما جاء ؼيسا, الجعػػ 

 ) بل ( :  - ٖ

مغ األدكات الخابصة في العسمية الِحجاجية , لكّغ الحجتيغ المتيغ تخبصيسا)بل( تكػناف  كىي    
 , كلئلضخاب في رأؼ الشحاة داللتاف ىسا : (ٕ)متغايختيغ , كىي حخؼ إضخاب

, كمغ أمثمتو قػلو (ٖ)كىػ أْف تكػف الجسمة التي بعج )بل( مبصمة لمكبلـ الحؼ قبميا إبصالي : -أ 
 . 26األنبياء:  چٹ  ٹ  ڤ   ٹٹ  ٿڤ  ٿ  ٿ  ٿچ تعالى : 

, (ٗ)كىػ االنتقاؿ مغ غخض إلى غخض مع إرادة الحفاظ عمى داللة القػؿ األكؿ انتقالي : -ب 
  ڇچ    چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ چ كمغ أمثمتو قػلو تعالى : 

 . 75النحل:  چڍ  ڍ  ڇ    ڇ    ڈڌ  ڈ  ڌڎ  ڎ

التي  ُحجةالتي تأتي بعجه أقػػ مغ ال ُحجةكمغ خرائز )بل( في اإلضخاب االنتقالي ىػ أّف ال   
 چٱ  ڦ  ڦ  ڦ   ,  جئ  جئ  جئ    جئ,      جئ  جئ  جئی  چ تأتي قبمو , كمغ ذلظ قػلو تعالى : 

 . 16 -14األعلى:

 لعامة بالخصاب إضخاب" الجنيا الحياة تؤثخكف  بل: "تعالى قاؿ الديج الصباشبائي : )) قػلو    
 كاإليثار بتعسيخىا, كاالشتغاؿ بالجنيا التاـ التعمق مغ البذخؼ  شبعيع إليو يجعػ ما عمى الشاس

 . (٘)لتأكيجه (( كااللتفات لمعتاب مدػؽ  حاؿ أؼ عمى كالكبلـ لمكفار, الخصاب: كقيل االختيار,

                                                             
 .  ٓٙيشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٔ)
 .  ٔٚ:  يشطخ : معاني الحخكؼ (ٕ)
 .  ٖٕٕ/  ٖيشطخ : معاني الشحػ :  (ٖ)
 .  ٖٕٕ/  ٖنفدو : السرجر يشطخ :  (ٗ)
 . ٖٕٗ / ٕٓ: السيداف في تفديخ القخآف  (٘)
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ُيمتسذ مغ أّف )بل( في ىحا السػرد أفادت االنتقاؿ مغ دكف إرادة إبصاؿ ما قبميا ؛ ألّف كمتا     
 الحجتيغ تختبصاف بقزية كاحجة كىي الفػز كالفبلح , كقج جاء ىحا الخصاب يتزسغ حجتيغ :

  ,(  َتَدكى َمغ َأْفَمحَ  : ) َقجْ  ٔح

 َفرمى ( . َربِّوِ  اسعَ  َذَكخَ : )َ  ٕح

 الّجْنَيا ( .  اْلَحَيػةَ  : ) ُتْؤِثُخكفَ  ٖح

 تدكى مغ أفمح قج) الخابط قبل ما ُحجةال بيغ األكلى حجاجيتيغ, عبلقتيغ بيغ( بل) كقج ربصت     
 بيغ األخخػ  كالعبلقة ,(الفػز أك الفبلح)كىي  بيا السختبصة , كالشتيجة( فرمى رّبو اسع كذكخ

      تقجيخىا يسكغ مزسخة كىي ُحجةال ىحه إلييا تؤدؼ التي كالشتيجة( الجنيا الحياة تؤثخكف ) ُحجةال
 . (ٔ)األقػػ  ىي كنتيجتيا األقػػ, ىي الثانية ُحجةإذ إّف ال ,(هللا اسع تحكخكا كلغ تتدّكػا لغ)

كىحا الشػع مغ الحجج يدسى الحجج الػاقعية , أك الحجج السؤسدة عمى بشية الػاقع , كىحه     
الحجج ال يبتكخىا الستكمع ؛ ألّف تسثبلتو مػجػدة في الػاقع كما عميو إال اإلشارة إلييا , فالستكمع     

قزية كاضحة عشج الخالق ال يبتجع شيئًا مغ عشجه كإّنسا بخصج الػقائع كالخبط بيغ األشياء , كىحه ال
 .(ٕ)سبحانو كتعالى

 

 

لتعصي إيحاًء دالليًا أكبخ لتجعيع الشتيجة التي  ُحجةج الديج الصباشبائي إلى تخميد ىحه الكقج عسَ    
الثانية ىي  ُحجةاألكلى قػة مع ذلظ بقيت ال ُحجةيخيجىا, كىي )الفػز كالفبلح(, كىحا يكدب ال

األقػػ ؛ ألّنيا كجيت الخصاب نحػ الشتيجة التي أرادىا الشز , كألّنيا جاءت بعج الخابط )بل( كىحا 
 مغ خرائريا . 

                                                             
 .  ٗٙ – ٓٙيشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٔ)
 .  ٕٗ( : بلـ اإلماـ الحديغ )عميو الدبلـ( )أشخكحة دكتػراه يشطخ : الِحجاج في ك (ٕ)
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كداللة اإلضخاب االنتقالي بػػػ )بل( أّنيا مّثمت تسييجًا إلقشاع السخاشب بالحؿيقة التي تػخاىا    
اب في الشز أْف يتعامل اإلنداف مع الجنيا تعامبًل الشز القخآني كىي العسل لآلخخة , كأفاد اإلضخ 

 .  (ٔ)كسصيًا ببل انرخاؼ إلييا , كال انرخاؼ عشيا ؛ كػنيا مدمكًا يدمظ باإلنداف إلى دار القخار

 ويُها :) إرٌ , إر , فاء انسببيت , الو انتؼهيم , كي ( : نهُتائذ ادلذسرت حاَيًا : انشوابط
 ) إذن ( :  - ٔ

كىي حخؼ معشاه الجػاب , كالجداء فبل يرحب إال جسمة ىي جػاب شخط محكػر كقػليع : إْف     
بالشتيجة, أك تخبط  ُحجة, كىي في نطخية الِحجاج مغ الخكابط التي تخبط ال(ٕ)تأتشي إذف آتظ ((

ٿ  ٿ    ڤپ  پ    پ  ٹ  ٹ        ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ حجج بالشتيجة , كمغ أمثمة ذلظ في قػلو تعالى : 

 . 91المؤمنون:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ

 ببياف التعجد نفي عمى ُحجة خمق( بسا إلو كل لحىب )إذاً : قاؿ الديج الصباشبائي : )) كقػلو    
 ألػىيتيا معشى في تتحج ال بحيث الػجػه مغ بػجو ببيشػنتيا إال اآللية تعجد يترػر ال إذ مححكره

 بحيث إليو ؼيو التجبيخ تفػيس أنػاعو مغ كنػع الكػف  مغ شصخ في اإللو ربػبية كمعشى كربػبيتيا,
 كمغ األمخ, إليو فػض مغ إلى حتى نفدو غيخ شيء إلى ؼيو يحتاج أفْ  غيخ مغ أمخه في يدتقل
 .  (ٖ)متبايشاف (( أمخاف إال مشيسا يتخشح ال الستبايشيغ أفّ  أيزاً  البيغ

 فإذا بذيء, شيء كالشتيجة السصمػبة ؛ ألّف عسمية الذخط  تعميق ُحجةىشا ليحقق الالذخط  كجاء   
, كقج (ٗ)ماىيتو عمى خارجاً  كيكػف  الذيء كجػد عميو يتػقف ىػ ما أك الثاني, كجج األكؿ كجج

 مغ ُيححؼ أفْ  يسكغ ال تكاممي أسمػب , كىػ(٘)تخكيبي أسمػبي مؤشخ أبخز الذخط أسمػب شّكل
 الذخشي التختيب يبايغُ  لو, تغييخ ال كاحجٍ  خاّص  نْطسي تختيٍب  عمى فيػ قائع   , ركغ   أجدائو

 الخبط, الجػاب, كأّف ىحا كجسمة الذخط كجسمة الذخط أداة  عمى القائع السعخكؼ االعتيادؼ التعميقي
الحؼ  الذخط ىػ يأساس جدء بتحقق إال الجػاب كىػ مشو جدء يتحقق ال الذخشي الجسعي كاالرتباط

 كىػ الكخيع, القخآف في كارد   ىػ لسا الجاللي كالتحميلِ  بالعخض ىحا بحثشا بو جاء ما كقػعاً  يدبقو
 الستحقق الخاص نطسو لو الذخشي التعميق عمى قائع   أسمػب   بػالشفي , كىػ الذخشي التعميقِ  أسمػب

                                                             
 .  ٕٗٗ – ٖٕٗ/  ٕٓ: السيداف في تفديخ القخآف يشطخ :  (ٔ)
 .  ٕٔٗ)بحث( : , كيشطخ : مدائل إذف ٜٔ/  ٗ: شخح تدييل الفػائج (ٕ)
 . ٔ٘/  ٘ٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٖ)
 .  ٖٚيشطخ : التعخيفات:  (ٗ)
 .  ٜٕٔيشطخ : عمع األسمػب مبادئو كإجخاءاتو :  (٘)
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 فيع في المبذ ألمغ إما( الخبط) إلى العخبية كالجداء, كتمجأُ  الذخط بيغ تخبط الزمةٍ  بأدكاٍت 
 . (ٔ)السعشييغ بيغ االرتباط فيع في المبذ ألمغ كإما , السعشييغ بيغ االنفراؿ

 يسثل( اإلخبار مبجأ) كػف  ,ُحجةال كإلداميع -كالييػد السذخكيغ– السخاشبيغ إخبار أفّ  كُيمحع    
 ىحه عغ تفخعت كقج جسمتيا, مزسػف  في السباشخ الدبب ىػ( إذف) قبل مشؽياً  الخبخ ككركد ,ُحجة

 عمى الػلج نفي تقجيع سبب أّما ,(العالسيغ عغ غشي هللا إف) كىي الخصاب استمدميا نتيجة ُحجةال
 السبلئكة أفّ  ذلظ كتدػيغ األصشاـ, عبجة شبية مغ أقػػ  السبلئكة عبجة شبية أفّ  بدبب الذخيظ نفي
 زعسػا الحيغ أفّ  ذلظ ضػء في نخػ  كاألصشاـ, عمييع بادية الحجكث دالئل فميذ مذاىجيغ, غيخ

 بجليل الجعػػ  ىحه ُدِعست , كقج(ٕ)هللا شخكاء الحجارة زعسػا الحيغ مغ لمتسػيو أقخب هللا بشات ىع
 األمثمة ترمح ال عشجما يدتعسل الحؼ كىػ الشطخؼ, أك االفتخاضي, السثاؿ( سيبلرز ريظ) يدسيو

 كالتغالب التجارب ككقػع خمق, بسا إلو كل استقبلؿ إلى يؤدؼ معو اآللية كجػد فافتخاض الحؿيؿية,
 .  (ٖ)السمػؾ بيغ جارٍ  ىػ كسا بيشيع

 , كمّسا ُحجةمعشى ال األداة  لتؤدؼ بيحه الذخط ُكضف يتزح مّسا تقجـ أّف الديج الصباشبائي قج   
 خاصة, برػرة( إذف) كاألداة   تػضيف الذخط عمى التخكيد كراء تكسغ أسباباً  ثسة أفّ  ؼيو ججاؿ ال

 إلى شخيقيا تأخح كالعػاشف األفكار تمظ كعػاشفو, أفكاره بثّ  يخـك الفشي عسمو في السبجعإذ إّف 
 مؤشخاً  فييا الذخط أسمػب مثل التي الدياقات صاحبو, كمغ فخادة عغ يشع كبأسمػب التعبيخ,
 االستؿباؿ في لمذخط ىي( إذف) أفّ  السعمـػ كمغ( خمق بسا إلو كل لحىب إذاً اآلية ) بارزا أسمػبياً 

 كىحا هلل كلجًا, يجعمػف  الحيغ السذخكيغ, بعس حاؿ ىشا كجل عد البارؼ  إذ يرف الػقػع, كمتحقق
 مسغ القـػ ىؤالء بحاؿ اعمع كجل عد البارؼ  كػف  مقرػد استعساؿ ىػ إذ باألداة  لمذخط االستعساؿ

 .(ٗ)محتاؿ متقمب ىػ

 ) إْذ ( :  - ٕ

                                                             
 .  ٕٔ( : القخآني: دراسة تحميمية )بحث يشطخ : التعميق الذخشي بػ)الشفي كحتى( , كبػ)الصمب كحتى( في الشزِ  (ٔ)
 .  ٕ٘/  ٘ٔ: السيداف في تفديخ القخآف يشطخ :  (ٕ)
 .  ٜٕٓيشطخ : الشز كالخصاب كاالتراؿ:  (ٖ)
      , كأسمػب الذخط في القخآف الكخيع, جسالياتو ككضائفو, سػرة الخكـ مثااًل  ٕ٘ - ٔ٘/  ٘ٔ: السيداف في تفديخ القخآف يشطخ :  (ٗ)

 .  ٔ( : )بحث
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 عمى تقع فيي الدمغ, مغ مزى ِلسا كضعت التي الطخكؼ مغ القجامى الشحػييغ عشج( إذْ ) ُتعجّ    
 اً ِحجاجي اً رابص الِحجاجييغ عشج كتسثل بعس, دكف  مغ ببعس تختز كال السبيسة, الساضية األزمشة

 .  (ٔ)بالشتيجة ُحجةال يخبط

 مغ كثيخ في ِحجاجياً  تعامبلً  الديج الصباشبائي معيا فتعامل الكخيع, القخآف في كثيخاً  كردْت  كقج    
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڎ  ڎ  ڌ  چ  :فييا, كسا في قػلو تعالى  كردْت  التي السػاشغ

 .  5٠١آل عمران:  چ

 )ككشتع: قػلو كعميو يعصف الشعسة, مغ ذكخ لسا بياف كشتع, إذ جسمة )) :قاؿ الديج الصباشبائي     
 القخآف دأب عميو ما عمى مبشي الشعسة ىحه بحكخ مشيا( , كاألمخ فأنقحكع الشار مغ حفخة شفا عمى

 . (ٕ)(( كاليجػ الخيخ إلى كيجعػ كاألسباب, العمل بياف عمى تعميسو يزع أفْ 

 إذ: قػلو كىػ أحجىسا الجليميغ مغ تعالى ذكخه بقػلو : )) كما ُحجةكأشار أيزًا في بياف تمظ ال   
 البياف شخيقة عمى حفخة, شفا عمى ككشتع: قػلو كىػ كالثاني التجخبة, أصل عمى مبتغ أعجاء, كشتع

 .  (ٖ)ضاىخ (( ىػ كسا العقمي

 كػف  في ِحجاجية ؾيسة يتزسغ ػػػػػػ كتعالى سبحانو ػػػػػػػ  هللا كبلـ أفّ  الديج الصباشبائي يخػ     
 قمػبيع بيغ ألف إذ الشعسة, تمظ عمى هللا يذكخكا لكي عمييع؛ ُحجة ُيعجّ  السدمسيغ قمػب بيغ التأليف

 أفْ  بعج اإلسبلـ بشعسة األنرار بيغ ألف قج ػػػػػ كتعالى سبحانو ػػػػػػػػ هللا فّ إ إذ أعجاء, كانػا أفْ  بعج
دليل عمى أصل التجخبة السعيػدة  ىحا أفّ  كىػ: آخخ رأياً  ليحكخ كعاد , أعجاء اإلسبلـ قبل كانػا

 لجييع . 

 كتعالى سبحانو هللا يذكخكا أفْ  البجّ  السدمسيغ أفّ  عمى لمشز صاحب السيداف قخاءة دلت لقج   
 يعػد كىحا , أعجاء كانػا أفْ  بعج قمػبيع بيغ التأليف نعسة كمشيا عمييع, بيا أنعع التي الشعع عمى

 جاء كقج لمشتائج , السجرجة الخكابط مغ فيػ كالشتيجة, ُحجةال بيغ يخبط الحؼ( إذْ ) الِحَجاجي لمخابط
 )ُكشُتعْ : تعالى قػلو ىي الشز يتزسشيا التي فالُحجة بالشتيجة, ُحجةال ربط أجل مغ الشز في

: تعالى قػلو ىي الشّز  يزسيا التي شتيجةكال ِإْخَػانًا(, ِبِشْعَسِتوِ  َفَأصَبْحُتع ُقُمػِبُكعْ  َبيغَ  َفَأّلف أَْعَجاءً 

                                                             
 . ٙٛ, كالُبعج التجاكلي كالِحجاجي في الخصاب القخآني السػجو إلى بشي إسخائيل:  ٜٕٕ/ٗ, ٕ٘ٛ/ٕيشطخ : الكتاب :  (ٔ)
 . ٜٖٔ/  ٖ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٕٖٓ/  ٖنفدو : السرجر  (ٖ)
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 التي بالشتيجة ُحجةال ربطأثخ  لو كاف حجاجياً  رابصاً ( إذْ ) مثمت َعَمْيُكْع ( فقج للاِّ  ِنْعَست )َكاْذُكُخكا
 .  (ٔ)سبقتيا

 ُأِلفت الحيغ السدمسيغ عمى أفَّ  يخػ  فيػ لمشز, تحميمو الديج الصباشبائي في عميو عسل ما كىحا   
 أؼ إخػاناً  أصبحػا ألنَّيع تمظ؛ نعستو عمى كتعالى سبحانو هللا يذكخكا أفْ  اإلسبلـ بشعسة قمػُبيع
 ألف َمغْ  ىػ كػنو كتعالى سبحانو هلل الذكخ مغ كثيخاً  يتصمب كىحا بعس, مقرج بعزيع يقرج

 قمػبيع. بيغ

 مغ ُحجةال جاءْت  التي كالشتيجة ُحجةال بيغ يخبط حجاجي رابط( إذْ )كػف  تمسذ في قج كىشا   
 :  يأتي كسا كالشتيجة ُحجةال تختيب يكػف  ىحا كعمى أجميا,

 ( .         َعَمْيُكعْ  للاِّ  ِنْعَست َكاْذُكُخكا: ) ف
 . (ِإْخَػاناً  ِبِشْعَسِتوِ  َفَأصَبْحُتع ُقُمػِبُكعْ  َبيغَ  َفَأّلف أَْعَجاءً  : )ُكشُتعْ  ح

ُيزاؼ إلى ذلظ اتفاؽ زمغ الريغة الجالة عمى الساضي )كشتع( مع الطخؼ )إذ( الجالة عمى     
اضية مجيػلة الدمغ الساضي أيزًا, مّسا يعشي أّف الطخؼ ُأكج مغ الريغة التي تعبخ عغ أحجاث م

خؼ يجؿ عمى مجيػؿ مغ الػقت , كإضافتيا إلى الفعل الساضي )كشتع( ؼيو , كذلظ إّف )إذ( ض
 .  (ٕ)داللة عمى حخكة الفعل لحا انتقل الحػار مغ اإلجساؿ إلى التفريل

 ذلظ عغ فزبلً  , كاندجامو ,الشز تساسظ عمى عسمت قج الِحجاجية الخكابط أفّ  ذلظ كخبلصة    
 تمظ عسلصاحب السيداف  ييسل فمع , مشو السبتغاة الػجية نحػ الخصاب بتػجيو ساىست أنَّيا

 ُحجة تخجيحو في مشاسباً  تػضيفاً  كّضفيا بل الكخيسة, القخآنية لآليات تحميمو في ذلظ مخَّ  كسا الخكابط
 ُحجةال إبخازه محاكلة أك الخكابط, بعس بو جاءت الحؼ اإلضخاب شخيق عغ ُأخخػ  ُحجة عمى

 مّسا الخكابط بعس أحجثتوُ  الحؼ االستجراؾ عمى اعتساده أك الخكابط, بعس في كردت التي الثانية
 عسل عمى اعتساداً  يتبشاه معيشاً  رأياً  تعديده أك غسػض, مغ الشز يعتخؼ  ما فيع عمى كثيخاً  ساعجه
 نتيجة نحػ الخصاب تػجيو أك ما, كجية كتػجييو الشّز  اتداؽ عغ تكذف التي الخكابط بعس
 . بالشتائج الحجج تخبط التي الخكابط بعس عمى باالعتساد , معيشة

  ) الفاء الدببية ( : – ٖ

                                                             
 .ٙٛالُبعج التجاكلي كالِحجاجي في الخصاب القخآني السػجو إلى بشي إسخائيل :  يشطخ : (ٔ)
ُحدغ التخمز في ك ,  ٕٗ: , كالفعل زمانو كأبشيتو  ٕٖٔ:  سمة العخبية, كالجاللة الدمشية في الج ٖٔٙيشطخ : معاني الشحػ :  (ٕ)
 .  ٖٕٙ:  لقخآف الكخيع , دراسة ببلغيةا
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 عمى نػعيغ : ط التي تخبط الحجج بالشتائج , كتكػف مغ الخكاب    

: كىي تحسل داللة الدبب أيزًا )) ُخرت الفاء بخبط الجػاب  الخابصة لفعل الذخط بجػابو –أ 
                               , كمغ أمثمة ذلظ قػلو تعالى : (ٔ)بالذخط لسا ؼيو مغ معشى الدببية, كلسشاسبتيا لمجداء معًا ((

     . ١5آل عمران:  چچ  چ  چ     ڃڦ  ڦ  ڦ    ڦ  چ   چ  چ   چ  ڃ  ڃ    ڃچ 

 الحب عمى بالبشاء عبػديتكع في هلل تخمرػا أفْ  تخيجكف  كشتع قاؿ الديج الصباشبائي : )) إفْ    
 صخاط كىػ كاإلسبلـ اإلخبلص مسثمو الحؼ الحب عمى مبشية ىي التي الذخيعة ىحه فاتبعػا حؿيقة

 هللا أحبكع الذأف ىحا كشأنو سبيمي في اتبعتسػني فإفْ  تعالى, إليو بدالكو يدمظ الحؼ السدتؿيع هللا
 ىػ ىحا بحبو, محب يبتػيو الحؼ ىػ كىحا تخيجكف, ما تججكف  ذلظ كعشج لمسحب, البذارة أعطع كىػ

 . (ٕ)بإشبلقيا (( الكخيسة اآلية تقتزيو الحؼ

 كاحجة, الخسػؿ كإشاعة هللا إشاعة بكػف  مذعخة اآلية أفّ  كأشار أيزًا إلى ذلظ بقػلو : ))عمى    
 أشيعػا: ُيقاؿ أفْ  األندب لكاف كرسػلو هللا في مختمفا اإلشاعة مػرد كاف كلػ األمخ, يكخر لع كلحا
 - الشداء": مشكع األمخ كأكلي الخسػؿ كأشيعػا هللا أشيعػا: "تعالى قػلو في كسا الخسػؿ كأشيعػا هللا

 . (ٖ)يخفى (( ال كسا ,ٜ٘

 هللا كمحبة( كسمع كآلو عميو هللا صمى) الشبي باعاتّ  أفّ  يطيخ كاحتج بقػٍؿ آخخ بقػلو : )) كبو   
 كآلو عميو هللا صمى) لشبيو متبعا كاف إذا إال عبجا هللا يحب كال هللا أحبو الشبي اتبع فسغ متبلزماف

 كالربخ كاإلحداف كالعجؿ كالتقػػ  كيخضاىا هللا يحبيا حدشة بكل اترفػا الخسػؿ اتبعػا , كإذا(كسمع
 . (ٗ)((ذلظ  كغيخ كالتصيخ كالتػبة كالتػكل كالثبات

 مغ كاف هللا أحبو كمغ هللا أحبو هللا أحب ثبت الجداء لتمظ السحبة إذ قاؿ : )) فسغكقج أ    
اآلمشيغ , أّؼ أّف السحبة كالسػدة تجسع الستفخقات كتػحج األركاح السختمفة كتتػحج بحلظ اإلدراكات 

 . (٘)كتختبط بو األخبلؽ , كتتذابو األفعاؿ ((

فيتزح أّف الخابط الِحجاجي )الفاء الدببية( الحؼ اعتسج عميو الديج الصباشبائي في تفديخه لمشز    
 يخبط الحؼ كالشتيجة, الدبب بيغ الخبط يسثل الستدمدمة الستتابعة األحجاث بيغ َعِسل عمى الشدق

                                                             
 .  ٖٖ/  ٖ الكتاب, كيشطخ:  ٜ٘ٔ:  ط كأثخه في التخكيب في العخبيةالخاب (ٔ)
 . ٓٗٔ/  ٖ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٕٗٔ – ٔٗٔ/  ٖنفدو : السرجر  (ٖ)
 .  ٖٖٔ – ٖٖٓ/  ٘:   السرجر نفدو (ٗ)
 . ٖٛٔ/  ٘,  ٖٙ/  ٔ:  السيداف في تفديخ القخآف (٘)
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 في ُيديع الدببي الػصل كىحا التختيب, عمى لجاللتيا ,(لو الدابق) بالدبب( لو التالي) السدبب بيغ
 يعبخ السشصؿية العبلقات كىحه مشصؿية , عبلقات كىي كالذخط كالدبب كالشتيجة خاصةال عبلقاتال

 أك ما لعسل التقجيع فخصة تسشح التي ُحجةال كىي : ))التجاكلية ُحجةبال( كتيتيكاه بيخلساف) عشيا
 التخابصات مغ غيخه مغ التتابعي التخابط بو يشساز كما ,(ٔ)((تتابعاتيا إلى بالشطخ كذلظ حجث

 ِحجاجية شاقة أّنيا تحسل ذلظ عغ ناـيظ ؼيو, األساس فيػ الدمشي التختيب األخخػ  السشصؿية
 تثيخ الحجاج في تقشية كىي ,  الحجاج في التفديخؼ  بالدبيل يدسى ما ضسغ تجخل لكػنيا عالية,
 .  (ٕ)القاشعة الُحجة إلى قبػؿ اإلصغاء كتدتجمب االنتباه

 ألّنيا الستمقي؛ سمػؾ تػجيو في كأقجرىا الِحجاجية, العبلقات أبخز مغ العبلقة ىحه كمغ ىشا ُتعجّ    
 ربصاً  كاألفكار األحجاث ربط عمى السحاجج فييا يحخص التتابعية العبلقات مغ مخرػص ضخب
 عبلقة عمى حججو بشاء في الِحجاج استشج كقج لمشتيجة, مباشخ استجالؿ ذلظ عغ فيتػلج سببيًا,

 .  (ٖ)الشػع ىحا أنساط كمغ التتابعي, االتراؿ عمى قائسة حجج كىي بعسمو الذخز

ې        ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ى  ى  چ , كسا في قػلو تعالى : (ٗ)الدببية: التي تجل عمى الدبب –ب 

 . ١١الحج:  چې     ى  ى  ائ    ېې    ې

 ماء الدساء مغ أندؿ هللا أفّ  تخ لع أ: "تعالى فأشار الديج الصباشبائي إلى ذلظ بقػلو: )) قػلو  
 بإنداؿ آنفا إلييا السذار القجرة عسـػ عمى استذياد" خبيخ لصيف هللا إفّ  مخزخة األرض فتربح

 هللا إف: "مخزخة , كقػلو بحلظ األرض كصيخكرة - العمػ جية بيا كالسخاد - الدساء مغ الساء
 كذاؾ التعميل ىحا نتيجة فتكػف  الدساء مغ الساء بإنداؿ مخزخة األرض لجعل تعميل" خبيخ لصيف

 . (٘)قجرتو (( بعسـػ يذيج كىػ خبيخ لصيف ؛ ألّنو كحا ؼيكػف  كحا يشدؿ هللا إف: قيل كأنو االستذياد

))(٘) . 
 ؼُيفيع مغ ذلظ أّف الفاء ربصت بيغ ندكؿ الساء , كما يشتج عشو مغ اخزخار األرض , فالخصاب   

 معيغ, سمػؾ إلى كتػجيييع السخاشبيغ دفع في تسثل جاجيحِ  بعج لو كىحاالشاس  جسيػر إلى مػجو
 الدمػؾ أفعاؿ مغ إنجازؼ  فعل االستفياـ ألفّ  استفيامي؛ بأسمػب الؿيسة ىحه تقجيع سبب يدػغ كىحا

                                                             
 . ٔٛٗاستخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية:  (ٔ)
 .٘ٙٔ: كعمع لغة الشز الشطخية كالتصبيق ,ٖٚٔ: كالسكتػب السشصػؽ يشطخ : الدبظ في العخبية السعاصخة بيغ  (ٕ)
 .ٕٖٗيشطخ: الِحجاج في الذعخ العخبي بشيتو كأساليبو:  (ٖ)
 .  ٜ٘ٔخه في التخكيب في العخبية : الخابط كأث, ك  ٗٔ /ٕ السقتزبيشطخ :  (ٗ)
 . ٕٖٛ/  ٗٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (٘)
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 اجتساعي سمػؾ عغ تشعّ  تػجييية أفعاالً  بكػنيا األفعاؿ ىحه كتترف ,(أكستغ) ترشيف بحدب
إنداؿ  ؾيسة ضسشيا كفي الؿيع بيحه يؤمشػف  ال الحيغ اآلخخيغ سمػؾ اتجاه فعل رد يكػف  تفاعمي,

 جدء فيي أعسالو, نتاج إالّ  ىي ما إيجاباً  سمبًا, أك ما شخزٍ  عمى تصمق التي األحكاـ ألف ؛ الساء
 مشافقاً  أـ مؤمشاً  تؿيسو إمكاف ثع عسمو, فيع عمى يداعجنا براحبو العسل فخبط يتجدأ, ال مشو

 مخىػف  الػعج كتحقيق كجداءً  السؤمغ, إلى تعالى هللا مغ كعجاً   الشتيجة فجاءت اإليساف يدتطيخ
 السشصقي التتابع أساس عمى القائع( التختيب مػضع) مغ انصمق فالحجاج اإلنجاز, بتحقيق

, عبلقة تحكسو الحؼ لؤلحجاث,  إنداؿ الساء , بإنجاز إالّ  يتحقق ال اخزخار األرض إفّ : أؼ التبلـز
 باإلحاالت الخصاب كيشساز األحجاث , بيغ ميمة ببل التعقيب( الفاء) الدببي الخابط أفاده ما كىحا

 سارت كقج السؤمشيغ, سمػؾ تػجيو في حافداً  تػلج ُحجةال كىحه كاندجامو, تساسكو عكدت القبمية
 السصمػب بالقجر جاء الخصاب ألفّ  التعاكف؛ مبجأ قػاعج إحجػ( السشاسبة) قاعجة عمى ُحجةال ىحه
 .  (ٔ)لمخصاب السخسػمة األىجاؼ تحقق أفْ  شأنيا مغ التي السعمػمات مغ

 ) الم التعميل ( :  -ٗ

 كتبخيخىا الشتيجة كلجعع ُحجةكال الشتيجة بيغ تخبط التي الِحجاجية الخكابط مغ( التعميل الـ) ُتعجّ     
 ما يكػف  أفْ  ))عغ  , فزبلً (ٕ)كاإلقشاع الشتيجة قبػؿ يؤسذ إلى الحؼ ىػ الدببي األسمػب كإفّ  ,

. ؼيكػف ما قبميا مقرػدًا لحرػؿ ما بعجىا, كقج شّكمت ضاىخة  (ٖ)((قبميا ؼيسا كسببا عمة بعجىا
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ٿٿ  ٿچ  متسيدة في السيداف , كمغ أمثمتيا في قػلو تعالى :

 .  44النحل:  چ

 في التفكخ بالتفكخ السخاد كأفّ  لئلنداؿ غاية" لتبيغ"إذ صخح بحلظ الديج الصباشبائي فقاؿ : ))     
 ما كافة لمشاس لتبيغ القخآف أؼ الحكخ إليظ كأندلشا: ىحا عمى اآلية كمعشى حق أّنو بحلظ ليعمع الحكخ

 جخػ  كما الساضية األمع كأحػاؿ كالذخائع كاألحكاـ السعارؼ أصػؿ مغ الحكخ ذلظ في إلييع ندؿ
 يتفكخكا أك هللا عشج مغ حق أنو إلى فييتجكا الحكخ في يتفكخكا أفْ  كلخجاء تعالى, هللا سشة مغ فييع
 ما ليع ليبيغ إليو إندالو في الحاصل تحريل شبو أكالً  ذلظ الـز بأفْ  خبيخ ليع , كأنت تبيشو ؼيسا

                                                             
 .ٕٓٔ:  ية في التخاث العخبي كاإلسبلمييشطخ: نطخية الفعل الكبلمي بيغ عمع المغة الحجيث كالسباحث المغػ  (ٔ)
 .ٜٓٔ:  ندانييشطخ : ىشجسة األقشاع في االتراؿ اإل (ٕ)
 .  ٖٚٗ/ٕالشحػ الػافي :  (ٖ)
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 لتبيشو الحكخ إليظ كأندلشا: قػلشا مثل إلى الشطع يغيخ أفْ  إال لو مجفع كال كاحج, كاإلنداؿ إلييع, ندؿ
 .  (ٔ)ليع ((

 مغ رأسية ىابصة حخكة( أندلشا) الفعل حخكة داللة ُيدتذف مغ كبلـ صاحب السيداف أّف محػر   
 بسثابة فيػ اإلرساؿ, معشى ىػ يؤديو الحؼ الػضيفي فالسعشى عباده, إلى رسػلو كمغ رسػلو إلى هللا

( كالببلغات البيانات) مشصؿية نطخ كجية فسغ اإلقخار, في اإللدامية قػتو اإلعبلـ تكسغ اإلببلغ أك
 البعج فيتزح التمفع, بػساشة الفعل ىحا إنجاز في يشجح الستكمع كػف  في تتسثل خرػصية ليا

 السخسل, الخسػؿ( ُحجةال) ىحه كُمبمِّغ عميو, ُأندؿ مغ عمى ُحجة( اإلنداؿ) كػف  في الِحجاجي
 كىحه الشاس, إلى إنداؿ ىػ الشبي إلى الحكخ إنداؿ حؿيقة ألفّ  اإلضسار؛ مقاـ في إضياراً  ؼيكػف 
 مباشخة, الشبي إلى فاإلنداؿ: اإلنداليغ بيغ الحاصل فالتفاكت الخسػؿ, إرساؿ مغ السخجػة ىي الغاية

 كضيفة ألفّ  الخسػؿ؛ىػ  كالشتيجة ُحجةال بيغ االنتقاؿ عسمية ُيؤمِّغ , كالحؼ (ٕ)إلييع إببلغو كاإلنداؿ
 كالتبياف ,ُحجة فاإلنداؿ اإلقشاع, تحريل أجل مغ أدرجت ُحجةك  نتيجة فالتبياف التبياف, الخسػؿ

  .اليجاية تحريل في كنتيجة ُحجة

 التدميع شخيق في األشياء بيغ العبلقة يّػحج أفْ  شأنو مغ ببلـ التعميل كىشا يتزح أّف الخبط   
 ليبشي أرضية مغ باالنصبلؽ السخاشب , ؼيقـػ األسباب لتمظ نتيجة حجكثو إلى تؤدؼ معيشة بأسباب

 .  (ٖ)الشتيجة بقبػؿ السدتسع إلى يػحي ثع كمغ حججو, تقػية عمى تداعج التي أدلتو عميو

استصاع الديج  كقج العقيجة, كسبلمة العقل حكسة مغ الشابع بالتفكخ مذحػف  الخصاب أفّ  فُيمحع   
 في التأثيخ إلحجاث بحلظ ساعياً  بجقة إيرالو يخيج  عّسا يعبخ أفْ  لؤللفاظ اختياره بحدغ الصباشبائي

       السػقف لػال))  فػػػػػػ السػقف كسياؽ يشدجع كما الِحجاج لتقػية كساقيا ُحجةال بيحه الستمقي , فجاء
 لتبلئع ةالتحػيمي , كال التخكيبية القػاعج , كال لو السشاسبة السفخدات يختار أفْ  لمستكمع يسكغ ال

 .  (ٗ)(( الػاقع أساس عمى مرػغة دكاؿ بل مجلػؿ, مع داؿ مبلئسة كال السػقف ىحا مع الرياغة

 ) كي ( :  -٘

 كضيفتو مزارع, فعل فعميا التي الخبخية الفعمية اإلسشادية التخاكيب عمى الجاخمة الخكابط مغ    
 األكؿ, لمتخكيب غخضاً  أك عمة الثاني التخكيب ؼيكػف  قبمو, إسشادؼ بتخكيب التخكيب ىحا ربط

                                                             
 . ٕٕٔ/ ٕٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .ٕٙ: معانييا كعسميا, كالبلـ في القخآف الكخيع  ٕٕٔ/  ٕٔ:  السرجر نفدويشطخ :  (ٕ)
 .  ٜٓٔيشطخ : ىشجسة األقشاع في االتراؿ اإلنداني :   (ٖ)
 .  ٜٛ: تػراه(أثخ التساسظ الشري في تكػيغ الرػرة البيانية شعخ خالج الكاتب إنسػذجا )أشخكحة دك (ٗ)
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 فبل( كي)بػ السرّجر الثاني اإلسشادؼ التخكيب أّما مدتقمة, فكخة يكػف  األكؿ اإلسشادؼ كالتخكيب
 اإلنجازية القػة كتفعيل بتحقيق مخىػف, السعشى ىحا كتحقيق, (ٔ)اآلخخ بالتخكيب إال لو معشى

ېئ  ېئ   ,ۆئ  ۆئ  ۈئ    ,وئ   ۇئ ,ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     چ اإلقشاع, كمغ أمثمتو قػلو تعالى :  عغ الستػلجة

 .           33  -29طه: چىئ    ىئ   ڈ   ,ېئ  

جسيعيا  الحاالت في الخصابي التفاعل يخخج كال خصابي, كتفاعل حػار مقاـ فُيمحع أّف السقاـ   
 :فقػلو تعالى  ,(كالتعاضج التعاكف ) ؾيسة يصخح )عميو الدبلـ( مػسى كالشبي الؿيسة, أحكاـ مغ

غْ  َكِزيخاً  لي )َكاْجَعل  ألّنو السعيغ؛ فصمب بالتكميف, الؿياـ عغ العجد نفدو مغ خاؼ ألّنو أَْىمي( ؛ مِّ
الجعاء , فأشار  أمخ في عطيسة مدية الػد مخالرة مع عميو كالتطاىخ الجيغ عمى لمتعاكف  أفّ  رأػ

 أّنو كيبيشو أىمو مغ كزيخاً  لو يجعل أفْ  ربو يدأؿ ىػ إلى ذلظ الديج الصباشبائي بقػلو : )) كبالجسمة
 يقـػ أفْ  مػسى يدع ال األشخاؼ متباعج الجػانب كثيخ ؛ ألّف األمخ ذلظ يدأؿ كإّنسا  أخي ىاركف 

 ىحا بو يقـػ ؼيسا عشو ؼيخفف األمخ ببعس ؼيقـػ ذلظ في يذاركو كزيخ إلى يحتاج بل كحجه بو
 كزيخا لجعمو التفديخ بسشدلة كىػ - قػلو معشى كىحا مػسى بو يقـػ ؼيسا لسػسى مؤيجا كيكػف  الػزيخ

 بو الحؼ يػحي التجاكلي لمقػؿ ذلظ متزسًشا , كقج شسل(ٕ)(( "أمخؼ  في كأشخكو أزرػ  بو اشجد" -
, إذ قاؿ صاحب (ٖ)السشاصحة في أقػػ  أخاه كبػصفو لو, الشرح مطشة أىمو مغ فبػصفو الدياؽ,

 مػسى يكغ فمع سبحانو هللا مغ الػحي تمقي بسعشى خاصة الشبػة في اإلشخاؾ السيداف :)) كأّما
 كإدارة التبميغ في التفخد يخاؼ كاف كإّنسا الذخيظ يدأؿ حتى ذلظ في التفخد نفدو عمى يخاؼ
 كأخي: "قػلو في نفدو مػسى عغ ذلظ نقل كقج بحلظ, يمحق ما ك إسخائيل بشي إنجاء في األمػر
 . (ٗ)(( ٖٗ: القرز ": يرجقشي ردءاً  معي فأرسمو لداناً  مشي أفرح ىػ ىاركف 

 صجره إلى الدياؽ ذيل يخجع كأشار إلى حجية الخابط الِحجاجي )كي( أيزًا بقػلو : )) كبحلظ   
 الذخؾ كنذب كسمصانيع عدىع كأمتو كمؤله الصاغية ىحا غخ كقج خصيخ األمخ إفّ : يقػؿ كأّنو

 يذاىجكنو بسا إسخائيل بشي أعيغ امتؤلت كقج أصمو مغ هللا ذكخ كأنداىع قمػبيع في بأعخاقو كالػثشية
 سمصتيع مغ نفػسيع كارتاعت فخعػف  آؿ سصػة مغ قمػبيع كانجىذت ممئو كشػكة فخعػف  عدة مغ

 حاجة في كمزيو نجاحو في كالجعػة الخسالة أمخ األمخ فيحا الصاغية, إال يحكخكف  هللا كال فشدػا
ية بالخبػبية ذكخؾ كإلى كثيخا الذخيظ بشفي تشدييظ إلى شجيجة  فيؤمشػا ليتبرخكا كثيخا بيشيع كاأللـػ

                                                             
 .ٓٗٔ:  تحميميا –أنػاعيا  –الجسمة العخبية: مكػناتيا , ك ٕٙٔ / ٖ السدالظ أكضحيشطخ :  (ٔ)
 . ٜٔٔ / ٗٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٜٔٔ/  ٗٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٖ)
 .  ٕٓٔ/  ٗٔ: السيداف في تفديخ القخآف (ٗ)
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 ندبحظ كي أمخؼ  في كأشخكو بو كأيجني لي كزيخاً  ىاركف  فاجعل كحجؼ عميو أقػػ  أمخ ال كىحا
 أعشي الغاية ىحه تعمق كجو يطيخ البياف تشفع , كبيحا كالجعػة يشجع الدعي لعل كثيخا كنحكخؾ كثيخاً 
 .  (ٔ)(( "ندبحظ كي: "قػلو

 ياألنّ  استؿباؿ؛ حخؼ كىي الخابط الِحجاجي )كي( في الشز أفاد التعميل ,مّسا تقجـ أّف  يتبيغ  
 كالسدتقبل .  لمحاؿ صالًحا كاف أفْ  بعج لمسدتقبل, خالًرا بعجىا اآلتي السزارع الفعل معشى ُتريِّخ

 , بم ( :  :احلِزاري  انتؼاسض سوابط : حانخاً 
ّ
 يُها ) نكٍ

 ) لكّغ ( :  -ٔ

 عميو السحكـػ يخالف السسيا, حكساً  تشدب أفْ  االستجراؾ كمعشى استجراؾ, حخؼ(:)) لكغ) ُتعجّ     
 إفْ  بخبخه فتجاركَت  ذلظ, مثل الثاني مغ يتػىع أفْ  خفت بخبخ األكؿ عغ أخبختَ  لّسا كأّنظ قبميا,
 بيغ إالّ  لكغ تقع كال ,...مقجر أك بو, ممفػظ كبلـ بعج إال يكػف  ال كلحلظ إيجابيًا, كإفْ  سمبًا,

 ضجاً  أك ,(يقع لع عسخاً  لكغ زيج قاـ:)نحػ بعجىا, لسا نؿيزاً  قبميا ما كاف ما فإفْ  بػجو متشافييغ
 .  (ٕ)((...خبلؼ ببل , جاز(أصفخ لكشو أحسخ ىحا ما)  :نحػ

 

 تجسع فيي ثعّ  كمغ الحجاجي, التعارض خاصية كليا القػية لمحجج السجرجة الخكابط مغ فيي   
, كمغ  (ٖ)حجاجييغ قػليغ بيغ الِحجاجي التعارض كعبلقة الِحجاجية القػة عبلقة عبلقتيغ, بيغ

ڇ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڈ    ڇڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ أمثمة ذلظ قػلو تعالى : 

 . 157النساء:  چڌ  ڌ  ڎ     ڍڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڈ

 صمبػه كما قتمػه كما" تعالى قػلو بعج أعشي الدياؽ مغ ؼيو كقع قاؿ الديج الصباشبائي: )) ؼيسا   
 مقاـ في اآلية تكػف  أفْ " حكيسا عديدا هللا ككاف إليو هللا رفعو بل - قاؿ أفْ  إلى - ليع وبّ شُ  كلكغّ 
 ىحه غيخ في عمييع كشيادتو االضصخارؼ  إيسانيع ببياف يتعمق ال إذ بعج حي كأّنو يست لع أّنو بياف

 .(ٗ)ضاىخ (( غخض الرػرة

                                                             
 .  ٕٓٔ/  ٗٔ:  السرجر نفدو (ٔ)
 .ٙٔ٘يشطخ : الجشى الجاني في حخكؼ السعاني: (ٕ)
, كتصبيقات الِحجاج في السيداف في تفديخ القخآف كفق نطخيتي تػلسغ ٖٚٗذعخ العخبي بشيتو كأساليبو : يشطخ: الِحجاج في ال (ٖ)

 .  ٕٚكديكخك )بحث( : 
 . ٙٔٔ/  ٘: السيداف في تفديخ القخآف  (ٗ)
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 قاـ الحؼ القخآني الشز في ِحجاجي مشطػر مغ( لكغ) الخابط إلى صاحب السيداف نطخ لقج   
 قبل التي ُحجةال تعارض التي األقػػ  ُحجةال كػنيا( لكغ)بعج التي ُحجةال يخجح فيػ بتحميمو,

 عيدى هللا رفع كقج )عميو الدبلـ( عيدى أنو تػىسػا رجبلً  قتمػا: أّنيع مفاده قػالً  أكرد فقج ,(لكغ)
, )عميو الدبلـ(عيدى الشبي يقتمػا لع أّنيع مفادىا التي الشتيجة تخجـ ُحجة يتزّسغ الكبلـ كىحا حّيًا,
 مشتؽية ُحجة عّجىا عمى( لكغ) قبل التي ُحجةال مع تعامل قج صاحب السيداف أفّ  لمقػؿ يجفعشا كىحا
 . (ٔ)الخبخ ؼيو كرد الحؼ بالدياؽ مدتعيشاً  صَمُبػُه (, َكَما َقَتُمػهُ  )َكَما: تعالى لقػلو

 أفّ  فييا فيخػ  لَيْع( , )شبِّوَ : تعالى بقػلو متسثمة( لكغ) الخابط بعج كردت التي الثانية ُحجةال أّما   
 الجشة كيجخل َؼُيقتل شبييو يكػف  أفْ  أحجىع يختار أفْ  أصحابو مغ شمب )عميو الدبلـ( عيدى
 فعخض َيِقيَشا(, َقَتُمػهُ  )َكَما: تعالى بقػلو رأيو صاحب التفديخ عّدز كقج َفُقِتل, , ذلظ أحجىع فاختار

 الحيغ كإفّ  ليع شبو كلكغّ  صمبػه كما قتمػه كما :))فقاؿ الثانية, ُحجةال إلثبات ؼيو المغة أىل قػؿ
 ككاف إليو هللا رفعو بل يقيشاً  قتمػه كما الطغ اتباع إال عمع مغ بو ليع ما مشو شظ لفي ؼيو اختمفػا

         عمييع يكػف  الؿيامة كيـػ مػتو قبل بو ليؤمشغ إال الكتاب أىل مغ كإفّ  حكيساً  عديداً  هللا
 الشتيجة فتكػف  األكلى , لمشتيجة السزادة الشتيجة تخجـ ُحجة يتزسغ الكبلـ , كىحا(ٕ)(( شييجاً 
 كبسا محمو, غيخ في ضّشيع كاف فقج ,(عيدى هللا نبي قتمػا أّنيع اعتقجكا الكفار أفّ ) السزسخة الثانية

 ُحجةال فإفّ  , األقػػ  ُحجةال كػنيا الثانية ُحجةال نحػ الخصاب يػجو( لكغ) الِحَجاجي الخابط أفّ 
 يتػخى لمِحجاج( لكغ)يدتعسل عشجما السخاِشب ؛ ألفّ (ٖ)الشتيجة اتجاه بخمتو الخصاب ستػجو الثانية

 اتجاه مػجية الثانية ُحجةكال معيشة, نتيجة اتجاه مػجية األكلى ُحجةال حجتيغ تقجيع: األكؿ أمخيغ,
 تػجو التي األقػػ  ُحجةال بػصفيا الثانية ُحجةال ُتقجـ أفْ  ىػ: اآلخخ كاألمخ ليا, السزادة الشتيجة

 الِحَجاجي الخابط عسل كقج ,(ٗ)لمشز متمؿياً  كػنو الديج الصباشبائي اتبعو ما كىحا بخمتو, الخصاب
 السزسخة كالشتيجة ُحجةال بيغ الِحَجاجي التعارض كىي بيا ُأنيط التي الػضيفة كفق عمى( لكغ)

 االندجاـ تحقق( لكغ) فإفّ  الخابط , كبيحا َتمت التي السزسخة كالشتيجة ُحجةكال الخابط تقجمت التي
 .  (٘)قبميا يأتي الحؼ الجليل مغ أقػػ  يكػف ( لكغ) بعج يخد الحؼ , كالجليل كالِحجاجي التجاكلي

 ) بل ( :  – ٕ

                                                             
 .  ٗٔٔ/  ٘:  السرجر نفدويشطخ :  (ٔ)
 .  ٕٗٔ/  ٘نفدو : السرجر  (ٕ)
 .  ٜ٘يشطخ: المغة كالِحجاج : (ٖ)
 .ٛ٘نفدو : السرجر يشطخ:  (ٗ)
 .  ٗٗ:  يشطخ: الخصاب كالِحجاج (٘)
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مغ األدكات الخابصة في العسمية الِحجاجية, لكّغ الحجتيغ المتيغ تخبصيسا )بل( تكػناف متغايختيغ    
 , كلئلضخاب في رأؼ الشحاة داللتاف ىسا : (ٔ), كىي حخؼ إضخاب

, (ٕ)كىػ االنتقاؿ مغ غخض إلى غخض مع إرادة الحفاظ عمى داللة القػؿ األكؿ انتقالي : -أ 
  ڇڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ  چ    چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ كمغ أمثمتو قػلو تعالى : 

 . 75النحل:  چڍ  ڍ  ڇ    ڇ    ڈڌ  ڈ  ڌڎ  ڎ

, كمغ أمثمتو قػلو  (ٖ)كىػ أْف تكػف الجسمة التي بعج )بل( مبصمة لمكبلـ الحؼ قبميا إبصالي : -ب 
 . 26األنبياء:  چٹ  ٹ  ڤ   ٹٹ  ٿڤ  ٿ  ٿ  ٿچ تعالى : 

كالحؼ ييسشا في ىحا البحث ىػ اإلضخاب اإلبصالي ؛ ألّف ؼيو إبصاؿ األكؿ كالخجػع عشو كىحا    
, كقج تبّجت الجاللة اإلبصالية في الشز القخآني بقػؿ الديج (ٗ)أقػػ مغ غيخه ُحجةيبجك في إثبات ال

 ضاىخ" مكخمػف  عباد بل سبحانو كلجاً  الخحسغ اتخح كقالػا: "تعالى الصباشبائي إذ قاؿ : ))  قػلو
 السبلئكة, السكخميغ بالعباد فالسخاد سبحانو أكالده السبلئكة أفّ  الػثشييغ قػؿ حكاية أّنو يذيج الدياؽ

 .  (٘)باإلضخاب (( حاليع حؿيقة ذكخ ثع" سبحانو: "بقػلو ذلظ عغ نفدو هللا نده كقج

 كقع , فإذا الشحػية صيغتو عمى اعتساداً  كالِحجاج اإلبصاؿ )بل( أدػ كضيفة الخابط يتزح أفّ    
 كانت اإلضخاب , كىحا ما صخح بو صاحب التفديخ بقػلو : ))ىشاؾ لسعشى ؼيكػف  جسمو( بل) بعج

 .  (ٙ)مكخمػف " (( عباد   بل: "قػلو لسجسػع كاضحاً  تعميبلً  الجسمة

 : ىي أمػر عمى االدعاء قاـ كقج, كاالعتخاض االدعاء نطاـ ُيدتذف أّف السحادثة ُبشِيت عمى   

 كىػ اتخاذ هللا سبحانو كتعالى الػلج .  ما يجعيو برجؽ السجعي اعتقاد -ٔ

 القػؿ  .  بػساشة بالترجيق الجعػػ  لستمقي السجعي الداـ -ٕ

 بالشز القخآني .  االستجالؿ ىاىشا كىػ الجعػػ  مزسػف  عمى الجليل إقامة -ٖ

                                                             
 .  ٔٚ:  يشطخ : معاني الحخكؼ (ٔ)
 .  ٖٕٕ/  ٖ:  القخآف تفديخ في السيدافيشطخ :  (ٕ)
 .  ٖٕٕ/  ٖيشطخ : معاني الشحػ :  (ٖ)
 .  ٗٔ( : خيع )رسالة ماجدتيخيشطخ : أساليب اإلضخاب كاالستجراؾ في القخآف الك (ٗ)
 . ٕٕٗ/  ٗٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (٘)
 .  ٗٗ:  , كيشطخ : الخصاب كالِحجاج ٕٕٙ/  ٗٔ:  السرجر نفدو (ٙ)
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 نتيجتيغ إلى تؤدياف متشاقزتيغ حجتيغ بيغ كأداة ( بل)أثخ السحادثة تحميل خبلؿ مغ فُيمحع    
 الجليل نحػ كميا السحادثة كجخ الثانية كإثبات األكلى ُحجةال إبصاؿ في دكرىا بخز إذ, متعارضتيغ

 الِحجاجي الخصاب في تعسمو الحؼ الِحجاجي االرتقاء سمع بحدب بعجىا يأتي الحؼ األقػػ 
 الستعارضة في الحجج بيغ رابصة يمةكػس الِحجاجي الخصاب في( بل)عسمت  التعارضي, كقج

 .  التػضيف خبلؿ مغ الجاحزة بحجتو كاالرتقاء الخرع ُحجة إبصاؿ

  ( . (2), حى انىاو , حىت)  ويُها( :  يتساَذة)  احلِزاري انتساوق سوابط -سابؼًا 

  : (الػاو )   -ٔ

 عشج كىػ , (ٕ)((فييا تختيب ال مصمقًا, لمجسع))  عصف حخؼ( الػاك) أفّ  القجماء الشحػيػف  يخػ     
 في أكثخ أك دالليتيغ, كحجتيغ بيغ يخبط إذ الستدانجة؛ الحجج بيغ يخبط حجاجي رابط الِحجاجييغ

 الحجج, تختيب إلى يتعجاه  بل ذلظ, عمى أثخه يقترخ كال ,(ٖ)كاحجة ِحجاجية استخاتيجية إشار
 .  (ٗ)بعجىا تخدُ  التي اأُلخخػ  ُحجةال مشيا ُحجة كلّ  كتقّػية متكامل, خصاب في كندجيا

 الديج الصباشبائي تحميل في الستدانجة الحجج بيغ يخبط الحؼ( الػاك) الِحجاجي الخابط كرد كلقج   
                          :تعالى  قػلو مشيا كتحميبًل, شخحاً  تشاكليا التي السػاشغ مغ كثيخ في كتعالى سبحانو هللا لكبلـ

      .  73يوسف:  چچ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ 

 كشا كما األرض في لشفدج جئشا ما عمستع لقج تاهلل قالػا: "تعالى قاؿ الديج الصباشبائي : )) قػلو    
 لقج: "قػليع ضاىخ, كفي اآلية كمعشى جاءكىا التي كىي مرخ أرض باألرض السخاد" سارقيغ
 لمسيخة مرخ دخمػا ما أكؿ أمخىع في كحقق فتذػا أّنيع عمى داللة" األرض في لشفدج جئشا ما عمستع
 ألغخاض بيا نازليغ , أك كعيػناً  جػاسيذ يكػنػا أفْ  مغ الخػؼ بجعػػ ( الدبلـ عميو) يػسف بأمخ

 الخكايات بعس في كرد ما يتأيج كبو ذلظ, كأمثاؿ كندبيع كمحميع شأنيع عغ فدألػا أخخػ  فاسجة
 أفّ  ذكخكا ذلظ كعشج كأىميع كمكانيع شأنيع عغ فدأليع أمخىع مغ ريب في أّنو ليع أضيخ يػسف أفّ 
 يكػنػا أفْ  نفي" سارقيغ كشا ما ك: "بو... , كقػليع بإتيانيع فأمخ أبييع مغ كأخاً  شائخاً  أبا ليع

 .  (٘)ذلظ (( البيت أىل مشيع يعيج أك قبل مغ الخذيمة الرفة بيحه مترفيغ
                                                             

 .  ٖٓ – ٜٕيشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٔ)
 . ٖٔٛ/ٗشخح الخضي عمى الكاؼية البغ الحاجب : (ٕ)
 .ٜٕيشطخ: المغة كالِحجاج :  (ٖ)
 .ٕٚٗيشطخ : استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية : (ٗ)
 . ٙٛٔ/  ٔٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (٘)
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 ػػػ الدبلـ عميو ػػػ يػسف أخػة بيا جاء التي األكلى ُحجةال تثبيت عمى صاحب السيداف عسل لقج    
       حتى إبميع أفػاه  أكّسػا كقج أحج, زرع عمى يتجاكزكف  كال أحجًا, يطمسػف  ال كانػا أّنيع يخػ  فيػ

 التي التيسة دحس أركاف مغ أساسياً  ركشاً  األّكلى ُحجةال ألفت فقج الّشاس, زركع في فداداً  تعيث ال
 الكخيسة لآلية تحميمو عشج الديج الصباشبائي عشاه ما كىحا , ػػػػػ الدبلمػ عميو ػػػػ يػسف أخػة فييا ُأِتيع

 كىحا , كتقػييا األّكلى ُحجةال تجعع التي العمل بإيخاده إلييع ُندب مّسا يػسف أخػة تبخئة أراد فقج ,
 . (ٔ)(الػاك) الخابط قبل كردت التي ُحجةال في ذكخه ما

 إلييع, السػجية التيسة مغ تبخئتيع تأكيج في لتديع جاءت فإّنيا الخابط بعج التي الثانية ُحجةال أّما  
كا قج يػسف أخػة أفّ  مفادىا ركاية عمى الديج الصباشبائي أعتسج فقج  رحاليع, في التي البزاعة ردُّ

  كاضح صاحب التفديخ أكرده الحؼ كالكبلـ ,(ٕ)سارقاً  يكػف  أفْ  يسكغ ال عسل ىكحا بسثل يقـػ كمغ
 يكػف  أفْ  يسكغ ال الرفات بيحه يتستع مغ أفّ  يخػ  فيػ إليو, الػصػؿ في ذىغ كجّ  إلى يحتاج ال

 كيقّػييا .  األّكلى ُحجةال يعزج ما كىػ سارقاً 

 إسشادىا شخيق عغ األكلى ُحجةال تقػية عمى عسل قج( الػاك) الِحجاجي الخابط يكػف  كبيحا  
 مغ الشز في كردتا المتاف كالحجتاف متدانجة, حججاً  تػرد التي الخكابط مغ ألّنو الثانية؛ ُحجةبال

 الشتيجة لتعديد سيقتا إذا متدانجتاف, إّنيسا حجتيغ عغ )) :القػؿ كبإمكانشا الستدانجة, الحجج
 قػة الخصاب فسشحتا الشتيجة, لتعديد الشز؛ سياؽ في متدقتيغ الحجتاف جاءت كقج ,(ٖ)((نفديا

 التيسة مغ بخاء ػػػػ الدبلـ عميو ػػػػ يػسف أخػة إفّ ) ىي كاحجة نتيجة إلى أفزت التي التساسظ
 ( .إلييع السػجية

 كجعميسا الحجتيغ بيغ الخبط في ِحجاجية معالع الشز عمى أضفى قج الػاكػػػػ ػػػػ الِحجاجي فالخابط   
 الديج الصباشبائي, قبل مغ الكخيسة اآلية تحميل عميو دار الحؼ األساس السحػر كىػ متدانجتيغ,

 كىي ,( سخاقاً  يكػنػا لع يػسف أخػة إفّ )مفادىا التي الحجتيغ مغ السزسخة بالشتيجة خخج فقج
 الحجج تختيب ؼيكػف  الِحجاجي, الخابط بفزل الشز في أجميا مغ الِحجتاف تدانجت التي الشتيجة

 :كاآلتي الشز في

 ( .     سخاقاً  يكػنػا لع يػسف أخػة إفّ ( : )  السزسخة)  ف 

                                                             
 .  ٚٛٔ – ٙٛٔ/  ٔٔ: السرجر نفدو : يشطخ  (ٔ)
 .  ٜٛٔ/  ٔٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٕ)
 .ٕٕٛ:  )بحث( كة عشج أندكػمبخ كديكخ الِحجاجيات المداني (ٖ)
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 ( .  اأَلْرضِ  في ِلُشْفِدجَ  ِجْئَشا ّما َعِمْسُتع َلَقجْ  َتاهللِّ  : ) َقاُلػا ٔح

 ساِرِقيَغ ( .  ُكّشا : ) َكَما ٕح

  ) حتى ( : – ٕ

 نتيجة تخجـ متداكقة الحجج كىحه نفدو, الحجاجي التػجو ليا حجتيغ بيغ تجؿ عمى الخبط    
 بيغ الجسع شخكط كمغ ,(ٔ)إنجازىا السخاد الشتيجة تحقيق في كمتزافخة متدانجة أّنيا بسعشى كاحجة,

 تخجـ بعجىا التي ُحجةكال معيشة, نتيجة تخجـ( حتى) تدبق التي ُحجةال تكػف  أفْ  الحجج ىحه
 فخةمتػ  غيخ ِحجاجية شاقة ليا ذلظ عغ فزبلً  الِحجاجية الػجية في يذتخكاف أؼّ  نفديا, الشتيجة

 تعارض, كل يجفع الحجج بيغ التدانج , كىحا(ٕ)(حتى) الحجاجي الخابط تدبق التي ُحجةال في
 السذتسل القػؿ إفّ : ))العداكؼ(  بكخ )أبػ الجكتػر قاؿ ليحا كاستسالتو, السخاشب إقشاع كيزسغ

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  :تعالى كسا في قػلو ,(ٖ)((الحجاجي كالتعارض اإلبصاؿ يقبل ال( حتى) األداة  عمى

 .   120البقرة:  چ  ٹڦ  پ  پ  پ  پ

 إلى رجػع الشرارػ, كال الييػد عشظ تخضى كلغ: تعالى قاؿ الديج الصباشبائي : )) قػلو     
 بعج فكأّنو كتذتتيا, تفخقيا عمى الكبلـ أشخاؼ جسع بسشدلة كىػ غيخىع, إلى االلتفات بعج الصائفتيغ

 تتبع حتى عشظ, بخاضيغ ليدػا ىؤالء: لو كيقػؿ رسػلو إلى يخجع ليع كالتػبيخات الخصابات ىحه
 .  (ٗ)بيرائيع (( كنطسػىا بأىػائيع ابتجعػىا التي ممتيع

 قػتو تكسغ , إقخارؼ  إنجازؼ, كبلـ فعل الّشراَرػ( َكال اْليُيػدُ  َعشظ َتْخضى )َكَلغ :ُيمحع أّف قػلو   
 جُجدِ  كىحا ,)صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع( دمحم هللا نبي ديغ عغ كالشرارػ  الييػد عدكؼ في

 أشج فؤلّنيع الييػد؛ تقجيع مغ الِحجاجي عج, كالبُ (لغ , كال) الشفي أدكات شخيق عغ القػلي بالفعل
 االعتخاؼ كىحا بالشبي, يؤمشػف  ال أّنيع إلى يذيخ القزػؼ  كالسحتػػ  الشرارػ, مغ لمسدمسيغ عجاكة

 ضعيفة. ُحجةال ليحه الِحجاجية كالصاقة عمييع, ُحجة يسثل كاإلقخار

 شخيق عغ الحجتاف كتتداكؽ  الشتيجة, عغ الكذف في األقػػ  ُحجةِمّمتُيْع( ال َتّتِبعَ  )حتى :كقػلو    
 كالتعارض لئلبصاؿ غيخ قابمة قػية ُحجة الخابط بعج ما يكػف  ليحا ؛(حتى) الِحجاجي الخابط

                                                             
 .  ٖٕٚ- ٖٕٙ( : المدانية عشج أندكػمبخ كديكخك )بحث , كالِحجاجيات ٕٚ- ٔٚيشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٔ)
 .ٖ٘٘يشطخ : الِحجاج في الذعخ العخبي بشيتو كأساليبو:  (ٕ)
 . ٖٚالمغة كالِحجاج:  (ٖ)
 . ٕٕٕ/  ٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٗ)
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 ,)صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع( الشبي عمى رضاىع نتيجتيا ُحجة القـػ ممة فاتباع الِحجاجي,
 اتبعت إذا كالشرارػ  الييػد عشظ تخضى) الذخشية العبلقة ىي تزسشتيا التي الِحجاجية فالعبلقة

 الشبي يجعػىع مسا شيء يخضييع ال كالشرارػ  الييػد إفّ : مفاده باقتزاء يػحي كىحا ,(مّمتيع
 الخصاب, فعل لسشصػؽ  اإلنجازية كالقػة ممتيع, يتبع أفْ  إالّ  إليو )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع(

 كالسبالغة كلمسدمسيغ, لو عجاكتيع شجة مغ )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع( الشبي تححيخ كمقتزاه
 يتبع حتى عشو يخضػا لع إذا فإّنيع إسبلميع, مغ )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع( الشبي إقشاط في

 كاندكػمبخ( )ديكخك قّجمو الحؼ الِحجاجي الػصف مع يشدجع , كىحا(ٔ)ممتو يتبعػف  فكيف ممتيع
 ؼيسا متعمق ما بعجىا يكػف  التي ,(mene) األداة  أؼ الفخندية, المغة في( حتى)لػ السقابمة لؤلداة 
 .  (ٕ)التخاتبي التعمق نحػ عمى قبميا

 

  ) ثع ( : -ٖ

, كىػ أْف يقع السعصػؼ بعج السعصػؼ عميو بعج (ٖ)ُيعّج ىحا الخابط أساس التختيب كالتخاخي   
انقزاء مجة بيشيسا, كىي مغ الخكابط الِحجاجية ليا الػضيفة نفديا التي يؤدييا الخابط الِحجاجي 

 .  (ٗ)في اقتزاء التختيب , كلكغ تختيبيا بسيمة متخككة لسا ىػ متعارؼ عميو)الفاء( 

 كإّف الخبط الِحجاجي بػػػ)ثع( يكػف بيغ كحجتيغ ,أك أكثخ في إشار استخاتيجية ِحجاجية كاحجة لحا   
, كقج كضفت )ثع( بتخكيب مشاسب حدب ما يقتزيو (٘)متجاندة غيخ عشاصخ بيغ الخبط يكػف  فقج

كمجػ تحؿيقيا  أثخىاتختيب, كبحلظ يمتفت الستمقي إلى معصيات السشػشة بالدياؽ كلبياف  الكبلـ مغ
ے  ۓ   ۓ  ڭ     ےھ  ھۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    چ اإلقشاع عشج السخاشب , كسا في قػلو تعالى : 

 . 153النساء:  چائ  ائ  ەئ  ەئ   ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې   ې  ې  ې  ى  ٴۇڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ   ې  ې

 أمخ مغ يذاىجكنو كانػا ما بعج الدساء مغ الكتاب تشديل قاؿ الديج الصباشبائي : )) فدؤاليع   
 ايمغػ  كإّنسا لمحؿيقة يشقاد كال لمحق يخزع ال مسغ إال يرجر ال جداؼياً  سؤاالً  إال يكغ لع القخآف
 كانت ما نطيخ أساس, عمى يثبت أك بقيج يتقيج أفْ  غيخ مغ األىػاء أيجؼ لو قجمتو بسا اكييحك 

                                                             
 .ٖٗٓ:  , كالشدق القخآني دراسة أسمػبيةٕٙٓ-ٕ٘ٓيشطخ : الُبعج التجاكلي كالِحجاجي في الخصاب القخآني:  (ٔ)
 . ٔٚيشطخ : المغة كالِحجاج:  (ٕ)
 .  ٕٗٔ/ ٔيشطخ : مغشي المبيب :  (ٖ)
 .  ٕٙٔ – ٕٗٔ/ ٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٗ)
 . ٜٕالمغة كالِحجاج : يشطخ :  (٘)
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 أندؿ لػال: "عشيع سبحانو هللا حكاه ما عمى فتقػؿ دعػتو كضيػر القخآف, ندكؿ مع قخير بو تتحكع
: نقخؤه كتابا عميشا تشدؿ حتى لخؾيظ نؤمغ كلغ الدساء في تخقى أك" ٕٓ: يػنذ": ربو مغ آية عميو

 الجيالة في متسادكف  قـػ ّبأّنيع أكالً  مدألتيع عغ سبحانو هللا أجاب ذكخناه الحؼ , كليحاٖٜ: إسخاء
 نقس كعغ البيشة, جاءت كإفْ  كالجحػد كالكفخ عطست, كإفْ  الطمع أنػاع عغ يأبػف  ال كالزبللة
 ما إلجابة يرمح ال شأنو ىحا كمغ ضمع, كأؼ الكحب كالبيتاف مغ ذلظ كغيخ غمطت كإفْ  السػاثيق

 سبحانو هللا لذيادة مقارف  القخآف كىػ هللا أندلو الحؼ الكتاب أفّ  اقتخحو, كثانياً  ما عمى كاإلؾباؿ سألو
 . (ٔ)الكخيسة (( بيياتو التحجؼ بعج التحجؼ عغ يفرح الحؼ كىػ كمبلئكتو

 

 عبادة كىحه" البيشات جاءتيع ما بعج مغ العجل اتخحكا ثع: "تعالى قاؿ كأكج ذلظ بقػلو : )) ثع  
 أفطع مغ كىػ كالحجكث, الجدسية شائبة عغ مشده سبحانو هللا أفّ  بياف أك بصبلنو ضيػر بعج الرشع

 يتػبػا أفْ  ذلظ في مػسى أمخىع كقج" مبيشاً  سمصاناً  مػسى كآتيشا ذلظ عغ فعفػنا" البذخية الجياالت
 السخاد كىػ الجسيع, يقتل كلسا التقتيل يتع كلسا عشيع هللا فعفا ؼيو فأخحكا أنفديع ؼيقتمػا بارئيع إلى

 كالقرة كعجمو, الدامخؼ  كعمى عمييع سمصو حيث مبيشاً  سمصاناً ( الدبلـ عميو) مػسى بالعفػ, كآتى
 . (ٕ)(( ٗ٘: آية البقخة سػرة في محكػرة

مغ هللا سبحانو كتعالى إلى  اً ُيمحع أّف الديج الصباشبائي أّنو أشار إلى الخصاب كػنو صادر    
تعشت ىؤالء القـػ كإصخارىع عمى بيغ لو مجػ يل )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع(رسػلو الكخيع 

, كمغ ثع جيء )عميو الدبلـ(الكفخ حتى بعج أْف بيغ هللا ليع السعجدات عغ شخيق الشبي مػسى
الفكخة التي أرادىا الخصاب كلتؤكج حالة الكفخ لتعديد كتػثيق بالخابط )ثع( في الخبط بيغ األحجاث 

ابط أّنو يداعج عمى التأثيخ في الستمقي لجػ الييػد كإصخارىع عمى الكفخ, إذ مغ خرائز ىحا الخ 
كيجعمو يتقبل نتيجة الخصاب باالعتساد عمى مفخدات تعج بسثابة الحجج , فالخبط الِحجاجي )ثع( قاـ 

كاألخخػ كتختيب الحجج لتقػية الشتيجة كتجعيسيا مع اآلخح باالعتبار  ُحجةبسيسة الػصل بيغ ال
 . (ٖ)ُحجةالفاصل الدمشي بيغ كل 

ا يكػف كل الحجج تجعع بعزيا في اتجاه ِحجاجي كاحج , كىػ إثبات تعشت ىؤالء القـػ كعمى ىح  
كبياف كفخىع السدتسخ باألنبياء , كتعديدًا التداؽ ىحا الخصاب جاء الخابط الِحجاجي )ثع( ليدتجعي 

                                                             
 . ٔٔٔ/  ٘: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 .  ٕٔٔ/  ٘: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٙٙ:  (ماجدتيخ رسالة)ي القخآف الكخيع دراسة ِحجاجية يشطخ : خصاب أىل الكتاب ف (ٖ)
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فخضية االتخاذ مع البيشات, ك)) لمتخكيد عمى حزػر السأمػر كقخبو يعكذ استخاتيجية نرية 
, إذ أدػ الخابط الِحجاجي )ثع( (ٔ)ة لمتأثيخ في السخاشب السستج عبخ الدماف كالسكاف ((مقرػد

أعمى درجة ِحجاحية كقػة كتأثيخ لسا بعج )ثع( عمى ما قبميا, كىحه البخىشة استسجت قػتيا مغ تخاخي 
 الخابط الِحجاجي لتحقيق إضاءات تأثيخية في الشز .  

 

 

 

 ادلبحج انخاَي : انؼىايم احلِزاريت : 

 لغػية عشاصخ)) :, فيي الِحجاج صخح بشاء في األساسية المبشات مغ الِحجاجية العػامل ُتعجّ    
 , ككضيفتيا...كالذخط كالشفي كالحرخ الػاحج القػؿ مكػنات بيغ تخبط معجسية, أك نحػية, إسشادية
 بيغ أك كنتيجة, ُحجة بيغ الِحجاجية الستغيخات بيغ تخبط ال , كىي(ٕ)(( اِلحجاجية اإلمكانات حرخ

 تسثل التي الِحجاجية السقػالت كتػجيو كتقييج حرخ عمى مشرب عسميا بل الحجج, مغ مجسػعة
 إاّل, ما, كثيخًا, قميبًل, كاد, تقخيبًا, ربسا,:  نحػ أدكات العػامل مقػلة لػاء تحت كيشزػؼ  ما, قػالً 

 . (ٖ)القرخ أدكات كجلّ 

 الِحجاجية اإلمكانات تقميز في أسيع الخصاب في دخل إذا مػرؼيع:))  إذف الِحجاجي فالعامل   
 شحغ عمى تقترخ ككضيفتو ما, ِحجاجية نتيجة نحػ التػجو في الِحجاجية شاقتو مغ كزاد لمكبلـ,
 في الستمقي يداعج نفدو الػقت كفي السحاجج, مقاصج مع تتبلءـ ِحجاجية كضيفة ليؤدؼ الكبلـ
 .  (ٗ)((ِحجاجياً  قزػياً  مػصبلً  العػامل ُعّجت لحا ؛ الكبلـ مغ السخاد داللة تحجيج

 أك السسكشة االحتساالت كتقصع لمخصاب الحجاجية الػجية تحجد التي ىي الِحجاجية العػامل إفّ    
 قرج لمقػؿ, يعّيغ الحؼ االتجاه )) الِحجاجية بالػجية كيعشى تقمريا, أك تأكيمو عشج الدائجة

 . (٘)((غيخه إلى أك االستشتاجات مغ القدع ىحا إلى الػصػؿ

                                                             
 .  ٕٚ:  (دكتػراه  أشخكحة)التفديخ البياني لمتخاكيب القخآنية ذكات الجالالت االحتسالية  (ٔ)
 .ٓٓٔببلغة اإلقشاع في السشاضخة : (ٕ)
 .ٙ٘, كالخصاب كالِحجاج : ٕٚيشطخ: المغة كالِحجاج: (ٖ)
 .٘ٚأشخكحة دكتػراه( : ـ اإلماـ الحديغ )عميو الدبلـ( )الِحجاج في كبل (ٗ)
 .  ٕ٘المغة كالِحجاج :  (٘)
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 الخؤػ  مغ كثيخ تػجيو في عمييا اتكأ فقج تفديخ السيداف , في كثيخاً  الِحجاجية العػامل كردت كلقج  
 : اآلتي الشحػ عمى كىي التفديخية,

 

 

 

 

 

 أوالً : انؼىايم احلِزاريت انرتكيبيت : ويُها : 

  (:القرخ  أسمػب ) بــ الِحجاجي العامل -ٔ

, كيتزح مغ ذلظ أّنو (ٔ)إّف أسمػب القرخ ىػ تخريز شيء بذيء بإحجػ شخؽ القرخ    
يختز كيحجد مجار الخصاب كتػجيو نحػ شخؼ محجد, كىحا ما يصمق عميو السحجثػف تػجيو 

خائق , كقج جعل الببلغيػف لمقرخ أربعة ش(ٕ)معشى الخصاب نحػ شيء بعيشو ؛ ألّنو مغدػ الخصاب
 .  (ٖ)ىي : ) الشفي كاالستثشاء , كإّنسا , كالعصف بػػػػ لكّغ ك بل ك ال , كتقجيع ما حقو التأخيخ(

ُعّج ىحا األسمػب مغ أساليب التػكيج؛ ألّنو يحرخ  : (واالستثشاء الشفي: )الِحجاجي العامل -أ
معشى اإلخبار بالسقرػد, كيشفي ما دكف ذلظ, كتأتي فائجتو حيشسا يكػف الستمقي مشكخًا ألمٍخ ما , 

, كىػ في الِحجاج مغ أبخز العػامل الِحجاجية كأقػاىا؛ ألّنو (ٗ)ؼيكػف ىحا األسمػب داحزًا لئلنكار
 الديج الصباشبائي بتػجيٍو آخخ لمسعشى غيخ ما يقرجه الستكمع , كقج ذكخ ال يتخؾ شكًا لجػ الستمقي

ڇ  ڇ    ڇ  چ :تعالى لقػلو تحميمو عشج مشيا في مػاشغ عّجة,( كاالستثشاء الشفي) الِحجاجي العامل

الكهف:  چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڳڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڍڇ     ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ

49    . 

                                                             
 .  ٜٙٔيشطخ : الببلغة كالتصبيق :  (ٔ)
 .  ٖٚٔيشطخ : الخصاب كخرائز المغة العخبية دراسة في الػضيفة كالبشية كالشسط :  (ٕ)
 .  ٜٙ – ٛٙيشطخ : تيحيب الببلغة :   (ٖ)
 .  ٕٙٔ/  ٕيشطخ : معاني الشحػ :  (ٗ)
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 يغادر ال الكتاب ليحا ما كيمتشا يا كيقػلػف "إذ يخػ الديج الصباشبائي في ذلظ أّف الكفار ))    
 أك الخصيئة كىػ مػصػفيسا مقاـ قامتا كصفاف كالكبيخة الرغيخة" أحراىا إال كبيخة كال صغيخة

 لمحنػب إحرائو في الكتاب سمصة مغ كالفدع لمجىذة إضيار ىحا كنحػىا, كقػليع اليشة أك السعرية
 الرغيخة تقجيع كجو يعمع كمشو التعجيبي, االستفياـ صػرة في الحنػب كمشيا الحػادث لسصمق أك

 إال صغيخة كال كبيخة يغادر ال: ُيقاؿ أفْ  الطاىخ أفّ  مع" كبيخة كال صغيخة: "قػلو في الكبيخة عمى
 الرغيخ إلى الكبيخ مغ يتجرج أفْ  ؼيو التخقي كحق اإلثبات معشى في الكبلـ أفّ  عمى بشاء أحراىا

 ككضػحيا, لكبخىا كبيخة كال كدقتيا لرغخىا صغيخة يغادر ال - أعمع وهللا - السخاد ألفّ  كذلظ ىحا,
 مغ إليو أقخب كدقتيا صغخىا عمى الرغيخة كإحراء التعجيب صػرة في االستفداع مقاـ كالسقاـ

 . (ٔ)غيخىا((

 محرػراً  ِحجاجياً  خصاباً  يكػف  أفْ  إلى فيسو بحدب القخآني الخصاب صاحب السيداف كجو لقج   
 لقػلو مرجاقاً  كأحراىا دّكنيا إاّل  كبيخة كال صغيخة يتخؾ ال الكخيع القخآف أفّ  ىي كاحجة بػجية
ڈ   ڈ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ   ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ  :تعالى

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  , ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڑ  چ كقػلو تعالى : , 3سبأ:  چڎ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ    ڌ  ڌ   ڎ 

 .8 -7الزلزلة: چڌ  ڌ    

 يجيمو مّسا)) الخصاب لتػضيح عمى دخل إذا (كاالستثشاء الشفي) الِحجاجي العامل عسل كبيحا  
 هللا أفّ  مشيع ضشاً  يفعمػف  ما حؿيقة يجيمػف  كانػا الحيغ الكفار إلى مػجو كىػ ,(ٕ)((السخاَشب

 مكػنات بيغ الِحجاجي العامل ربط قج كىشا بيا, يقػمػف  التي األعساؿ يحري ال كتعالى سبحانو
 يطشػف  كانػا الحيغ الكفار فئة كىع كاحجة , مجتسعية فئة نحػ مػجياً  كػنو الشّز  في الػاحج القػؿ

 ىػ الشز في كرد الحؼ( كاالستثشاء الشفي) أفّ  خاصةً  األمػر, مغ كثيخاً  يحري ال هللا أفّ 
 قػة لمشز يزيف ما كىحا كاحجة, ِحجاجية كجية في الِحجاج فاعمية يحرخ فيػ ,(ٖ)لمحرخ
 في كرد ما كىحا ,(ٗ)الخصاب يحسميا التي الشتيجة نحػ تػجييو في  شاقتو مغ تديج ِحجاجية
 مغ السبتغاة كالشتيجة, چ  ڍڈ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ چ  تعالى قػلو في القخآني الخصاب
 ال فيػ ككبيخة, صغيخة مغ اإلنداف يفعمو ما كل يكتب ػػػػػػػػػ كتعالى سبحانو ػػػػػػػػػ  هللا أفّ  الخصاب

 كتابيع, قخأكا إذا يقػلػف  أّنيع يعشي :))التفاسيخ في كرد كسا مبيغ, كتاب في أحراه إال شيئاً  يغادر
                                                             

 . ٕٕٙ/  ٖٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .ٙٚٔالببلغة كالتصبيق :  (ٕ)
 .ٜٛٔ/٘ٔ: كصخفو كبيانوف آلقخ يشطخ : الججكؿ في إعخاب ا (ٖ)
 .ٚٚ( : كتػراه أشخكحة داإلماـ الحديغ )عميو الدبلـ( ) يشطخ : الِحجاج في كبلـ (ٗ)
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 هللا, بعحاب أيقشػا حيغ بالػيل نادكا ككبائخىا, ذنػبيع صغائخ مغ ؼيو عمييع ُكِتب قج ما كرأكا
 يشكخكا أفْ  يقجركا كلع كتابيع, أحراىا قج التي الخبيثة أفعاليع مغ عخفػا قج مّسا كضجػا
 . (ٔ)((صحتيا

 العامل مدألة في حمل الشز مغ كجية تجاكلية ِحجاجية الديج الصباشبائي قج أفّ  ُيمحع    
 إذ ,(ٕ)كاحجة قزية في معيشة كجية كتػجييو الخصاب حرخ في( كاالستثشاء الشفي)  الِحجاجي

 في جاءت التي كتبيع أفّ  مغ فتفاجؤكا الكفار عشج اإلحراء مدألة في ُحِرخ الخصاب أفّ  يخػ 
 شخيق عغ لحلظ صاحب التفديخ تػصل كقج أحرتيا, إال كبيخة كال صغيخة ليع تغادر لع شساليع
 كاحجة . كجية نحػ كتػجيييا الِحجاجية اإلمكانات بحرخ قاـ الحؼ الِحجاجي العامل

 يسكغ التي السخكدية كاآلليات األساسية األدكات مغ( إنَّسا) ُتعجّ  ( :إّنسا )  :الِحجاجي العامل:  ب
 سػاه  لسا كنؽياً  بعجىا يحكخ لسا إثباتاً  تأتي فيي ما, كجية كتػجييو الخصاب حرخ شخيقيا عغ

 أّنيا المغة عمساء أغمب عمييا أجسع كقج ,(ٖ)كاحجة حاؿ كفي كاحجة دفعةشكل  عمى ذلظ كيكػف 
 تفيج( إّنسا) أفّ  يخػ  الحؼ الدامخائي, فاضل الجكتػر كمشيع السحجثػف, ذلظ في ككافقيع ,(ٗ)لمقرخ

 مغ عشجىع فيي ,(إّنسا) مع التعامل في الِحجاجيػف  عميو اشتغل الحؼ ىػ السبجأ كىحا ,(٘)الحرخ
 الدابقة معارفو عمى السخاَشب تشبيو إلى يدعى فييا السخاِشب كػف  الِحجاجية الؿيسة ذات العػامل

 .  (ٙ)عسػماً  اإلقشاع مبجأ ضسغ يشجرج مسا نفدو في كتأكيجىا

 كجلّ  عدّ  ػػػػػػػػػ هللا تفديخ السيداف لكبلـ في شاىج مغ أكثخ في( إّنسا) الِحجاجي العامل جاء كقج   
 . 33األحزاب:  چڈ      ڍ  ڍ  ڇ    ڇ  ڑ     ڑ  ڇ  ڇ   ڍچ : تعالى قػلو كسا في

 كيصيخكع البيت أىل الخجذ عشكع ليحىب هللا يخيج إّنسا: "تعالى قاؿ الديج الصباشبائي : )) قػلو   
 سػاء البيت أىل ككمسة كالتصييخ الخجذ إذىاب في اإلرادة حرخ عمى تجؿ" إّنسا" كمسة" تصييخا

 كالتصييخ الخجذ إذىاب اختراص عمى يجؿ نجاء أك مجحاً  أك االختراص لسجخد كاف

                                                             
 . ٛٔٗ/ٓٔ:كالجامع ألحكاـ القخآف , ٖٛ/ٛٔالصبخؼ( : جامع البياف في تأكيل القخآف ) (ٔ)
 .ٕٕ:  المغة العخبيةيشطخ : العػامل الِحجاجية  في  (ٕ)
 .ٖٕٛيشطخ : دالئل اإلعجاز :  (ٖ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ:  الببلغية يشطخ : أساليب القرخ في القخآف الكخيع كأسخارىا (ٗ)
 .ٖٓٓ/ٔيشطخ : معاني الشحػ :  (٘)
 .  ٘ٔٔ( : غة العخبية )بحثيشطخ : الؿيسة الِحجاجية ألسمػب القرخ في الم (ٙ)
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 كالتصييخ الخجذ إذىاب في اإلرادة قرخ قرخاف الحؿيقة في اآلية ففي ,"عشكع: "بقػلو بالسخاشبيغ
 . (ٔ)البيت (( أىل في كالتصييخ الخجذ إذىاب كقرخ

قاـ  الحؼ( إّنسا)الِحجاجي العامل عمى اعتساداً  كاحجة كجية كتػجييو الخصاب حرخ يطيخ أفّ     
 البيت أىل عغ الخجذ إذىاب أراد هللا أفّ  الخصاب مغصاحب السيداف  فيع فقج ,(ٕ)بحلظ الجكر

الخكاية عغ أـ سمسة إذ قالت : )) ندلت  ليع أشارْت  الحيغ ىع الخصاب في البيت بأىل كالسقرػد
كفاشسة كالحدغ كالحديغ كأنا  ىحه اآلية في بيتي ... , كفي البيت سبعة جبخئيل كميكائيل كعمي

عمى باب البيت , قمت : يا رسػؿ هللا ألدُت مغ أىل البيت ؟ : إّنِظ عمى خيخ إّنِظ مغ أزكاج 
 بيغ لمتػاصل رئيذ محخؾ فيػ الشز؛ في كرد الحؼ الِحجاجي العامل بفزل كذلظ ؛(ٖ)الشبي ((

 ,(ٗ)كتقييجىا الِحجاجية اإلمكانات حرخ في صاحب التفديخ اعتسجهُ  لحا كالسخاَشب؛ السخاِشب
 داللة تحجد لغػية قخيشة بسثابة الِحجاجي العامل ُعجّ  فقج الخكاية, ؼيو جاءْت  الحؼ الدياؽ عغ فزبلً 

 صمػات ػػػػػػ الخسدة ىؤالء عغ الخجذ إذىاب داللة( إّنسا) فحرخْت  ,(٘)الِحجاجية ككجيتو السمفػظ
 ػػػػػ لمشبي سمسة ُأـ سؤاؿ ذلظ عمى كالجليل , الِحجاجية الصباشبائيالديج  رؤية كفق عمى ػػػػػػ عمييع هللا

 عمى التحخؾ حخية لو أتاح كاضح دليل كىحا آنفًا, السحكػرة الخكاية في ػػػػػ كسمع كآلو عميو هللا صمى
 ػػػػػ الشبيّ  ىع القخآني الشّز  في السقرػديغ البيت أىل أفّ  إلى تذيخ التي الدياؽ معصيات كفق

 كالجليل ػػػػػػ الدبلـ عمييع ػػػػػ كالحديغ كالحدغ, , كفاشسة عمي, كاإلماـ ػػػػػػػػػػ كسمع كآلو عميو هللا صمى
َخكْع(( بالسيع :تعالى قػلو ذلظ عمى  هللا صمى ػػػػػػػ هللا رسػؿ ألفّ  بالشػف؛ يصيخكغّ  يقل كلع ))َكُيصيِّ
 غمب كالسؤنث السحكخ اجتسع كإذا فييع, انػاك كالحديغ كالحدغ عمي كاإلماـ ػػػػػػػػ كسمع كآلو عميو

 بو قاؿ ما كىػ ,(ٚ)التغميب بأسمػب العخبية المغة في يدسى ما كىػ ,(ٙ)السؤنث عمى السحكخ
 ميستو( إّنسا) الِحجاجي العامل ألفّ  الِحجاجي, العامل كبتأثيخ لمشز, فيسو بحدب صاحب السيداف

                                                             
 . ٕٓ٘/  ٙٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٕٚيشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٕ)
 .  ٕٙ٘/  ٙٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
, كالِحجاج في ٔٙٔ: ( دكتػراه  أشخكحة)راسة تجاكلية يشطخ : الخصاب الِحجاجي الدياسي في كتاب اإلمامة كالدياسة البغ قتيبة د (ٗ)

 .ٕٕٔ: حياف التػحيجؼ )رسالة ماجدتيخ( اإلمتاع كالسؤاندة ألبي 
 . ٖٖٕيشطخ : الِحجاجيات المدانية عشج اندكػمبخ كديكخك )بحث( : (٘)
 .ٕٛٔ/ ٗٔيشطخ : الجامع ألحكاـ القخآف :  (ٙ)
 .ٖٔ:  غ العخب في كبلميايشطخ : الراحبي في فقو المغة العخبية كمدائميا كسش (ٚ)
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 إذىاب هللا أراد الحيغ ىؤالء ىع البيت أىل أفّ  إلى صاحب السيداف فحىب ,(ٔ)السخاَشب إقشاع
 عشيع . الخجذ

 

كىحا يعشي أّف مّسا ُيمحع عمى داللة )إّنسا( في ىحا السػرد أّنيا تأتي لخبخ ال يشكخه السخاَشب مغ    
 الشز كضيفة تػجيو في التحكع عمى(إّنسا)الِحجاجي العامل عسل قبل خبخ الـز الفائجة, كقج

 تخكيب عغ السدؤكؿ فيػ القػلية, األحجاث بيغ كالتشديق الجسع شخيق , عغ(ٕ)الِحجاجية
 . (ٖ)محجدة نتيجة نحػ كتػجيييا الِحجاجية الخصابية الػضعيات

 التقجيع) مدألة إلى القجامى العخبية عمساء تصخؽ  (:والتأخيخ التقجيع)بـــ  :الِحجاجي ت : العامل
 سيبػيو يقػؿ إذ ما؛ كجية ضسغ كحرخه السعشى تػجيو في السيسة السدائل مغ كعّجكىا( كالتأخيخ

 ببيانو كىع ليع أىع بيانو الحؼ يقّجمػف  إّنسا كأنَّيع:))  بو كالسفعػؿ الفاعل بيغ التقجيع قزية في
 التقجيع) باب في الجخجاني القاىخ عبج كيخػ  ,(ٗ)((كَيْعشياِنيع ُييّساِنيع جسيعاً  كانا كإفْ  أعشى

 تعامل كقج ,(٘)((الغاية بعيج الترخؼ, كاسع السحاسغ, َجعُّ  الفػائج, كثيخ باب:)) أنَّو( كالتأخيخ
 يستج أفْ  يسكغ كػنو في العخب معو تعامل مثمسا( كالتأخيخ التقجيع)الِحجاجي العامل مع الِحجاجيػف 

 تحقيق ىي كاحجة غاية تشتطسو ميع لغػؼ  عشرخ ؛ ألّنو(ٙ)الببلغية كالطػاىخ التخكيبية األبشية إلى
, كبيحا الفيع )) يكػف التقجيع كالتأخيخ بشية خاصة تفيج داللة (ٚ)التػاصل أثشاء لئلقشاع الخصاب

, كيخػ بعس الباحثيغ أّف (ٛ)معيشة ال يفيجىا تختيب آخخ لمعشاصخ المغػية في البشية نفديا ((
كداللية, التقجيع كالتأخيخ يأتي عمى نػعيغ : األكؿ : تقجيع المفع عمى عاممو , ألغخاض فشية 

 , كقج(ٜ)ألسباب تجاكلية تترل بالدياؽ االجتساعي لمغة: تقجيع األلفاظ بعزيا عمى بعس, خكاآلخ
 القخآنية , فيػ اآليات مغ لكثيخ تفديخه في( كالتأخيخ التقجيع) تشاكؿ الديج الصباشبائي مدألة كقج
 . 14لقمان:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ ڎ  ڌ   ڌ  ڈ چ  :تعالى قػلو في يخػ 

                                                             
 .ٙٗٗربة لغػية تجاكلية : , كاستخاتيجيات الخصاب مقإٔيشطخ : العػامل الِحجاجية في المغة العخبية :  (ٔ)
 .ٓٓٔيشطخ : ببلغة اإلقشاع في السشاضخة :  (ٕ)
 .  ٕ٘يشطخ : العػامل الِحجاجية في المغة العخبية :  (ٖ)
 .ٖٗ/ٔالكتاب:  (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٔدالئل اإلعجاز : (٘)
 .ٕٔيشطخ: العػامل الِحجاجية في المغة العخبية:  (ٙ)
 .  ٕٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٚ)
 .  ٜٜٔ: مػب الحجيثالتفكيخ األسمػبي رؤية معاصخة في التخاث الشقجؼ كالببلغي في ضػء عمع األس (ٛ)
 .  ٖٗٔ, كالبشى األسمػبية في سػرة الذعخاء :  ٜٕٔ: يشطخ : مفتاح العمػـ (ٜ)
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" كصيشا: "لقػلو تفديخ" السريخ إلي كلػالجيظ لي اشكخ أفْ : "قاؿ الديج الصباشبائي : )) كقػلو    
" السريخ إلي: "كقػلو هللا, بذكخ أمخناه كسا بذكخىسا أمخنا ىػ كصيتشا كانت أؼ اآلية أكؿ في إلخ,
 كلػالجيظ لي اشكخ أفْ : "قػلو في اآلية في الػاقع االلتفات في بالذكخ , كالقػؿ لؤلمخ كتأكيج إنحار

 قػلو في االلتفات في كالقػؿ كحجه التكمع سياؽ إلى الغيخ مع التكمع سياؽ مغ إلخ," السريخ إلي
 .  (ٔ)(("هلل اشكخ أف: "الدابق

 بسدألة الخصاب حرخ قج معيا يكػف  كجية السدألة كجو صاحب السيداف أفّ  مّسا تقجـ فُيمحع   
 ككّصيشا: التخكيب في األصل كأفّ  معشى, مؤّخخ لفطاً  مقّجـ: تعالى قػلو أفَّ  يخػ  فيػ باأُلـّ, االىتساـ
 لبياف جاء إّنسا التقجيع أفّ  يخػ  إذ ,...  كىشاً  أمُّو حسمتو كلػالجيظ, لي اشكخ أفْ  بػالجيو اإلنداف

 كىحا ,(ٕ)كالتخبية  كالخضاع كالشفاس, الحسل, مغ كاألىػاؿ الذجائج تحسمت قج فيي , األـ حق أىسية
 مدألة حرخه في لمشز الديج الصباشبائي رؤية كجو قج الِحجاجي العامل أفّ  عمى يجؿ الكبلـ كىحا

 األساسية الغاية إّنسا , ما كجيو كتػجييو الخصاب حرخ شخيقة ألفّ  ِحجاجية؛ كجية باألـ االىتساـ
 يعسل إذ الشز, في الِحجاجي العامل عسل ىػ كىحا , السخاِشب بو جاء بسا السخاَشب إقشاع مشيا
 .الشز مغ الديج الصباشبائي فيسو ما كىػ ,(ٖ)التػاصل أثشاء لئلقشاع الخصاب تحقيق عمى

 في الِحجاجي العامل يستمكيا التي الِحجاجية الخاصية استغل قج السخاِشب يكػف  ىحا كعمى   
 شخكط أىعّ  مغ اإلقشاع ألفّ  ذلظ, في اإلقشاع معتسجاً  السدألة تقتزي ما كفق عمى الشز تػجيو

 باألـُ االىتساـ حرخ ىي ىشا كالغاية معيشة لغاية إال يكػف  ال كالتأخيخ التقجيع كألفّ  ؛(ٗ)الحجاج
 . السراعب تمظ كلّ  تحسمْت  التي

إذ يكػف ىحا الخخكج عغ مقتزى القاعجة ألجل تػجيو االىتساـ إلى جدء محجد مغ الخصاب   
فيتقجـ الخبخ عمى السبتجأ إذا كاف ىػ مبتغى الستكمع , ككحلظ يتقجـ السفعػؿ بو عمى فعمو , كىحا 

 .  (٘)االندياح الشحػؼ السخاد بو تذكيل عامل ِحجاجي بالتخكيب

 
                                                             

 . ٘ٚٔ/  ٙٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 .  ٘ٚٔ -ٗٚٔ/  ٙٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٕ)
 .ٕٔالعػامل الِحجاجية في المغة العخبية :  يشطخ : (ٖ)
 . ٙٗٗيشطخ : استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية :  (ٗ)
 .  ٜٖ/  ٕ, كمعاني الشحػ :  ٕٔيشطخ : العػامل الِحجاجية في المغة العخبية :  (٘)
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 أَىاع انتمذيى  : 
إّف التدمدل السشصقي لمجسمة العخبية يقتزي أْف يتأخخ  : تقجيع السفعػل بو عمى فعمو :أوال  

, كالتقجيع إّنسا يكػف لسا يقتزيو (ٔ)الفعل كالفاعل إذ ال يرح أْف يتقجـ عمييسا عغالسفعػؿ بو 
قػلو تعالى الحؼ يسثل عامبًل ِحجاجيًا, كليحا نخػ في و ضاىخة أسمػبية يفخضيا الدياؽ السقاـ, أّؼ إنّ 

 . 66الزمر:  چۋ  ۅ   ۅ  ى  ى  ې چ : 

 الشيي عغ إضخاب" الذاكخيغ مغ ككغْ  فاعبج هللا بل: "تعالى قاؿ الديج الصباشبائي : )) قػلو    
 عمى لمجاللة الجبللة اسع كتقجيع فاعبج, هللا بل هللا غيخ تعبج فبل قيل كأنو الكبلـ سابق مغ السفيـػ

 .  (ٕ)الحرخ((

 الذكخ ألفّ  بالذكخ؛ اآلية تأمخ ثعّ  الػحيج, السعبػد تكػف  أفْ  يجب السقجسة الحات أفّ  يعشي كىحا   
 مغ الشعع عمى فالذكخ هللا , معخفة إلى تؤدؼ التي ىي اإلنداف عمى أُغجقت التي الشعع عمى

 الذكخ خط ُيزاؼ إلى ذلظ إفّ  السشعع, معخفة يجب الذكخ كقبل اإلنداف, عشج الفصخية األمػر
 .  (ٖ)نعسة آية لئلنداف تعصي ال التي األصشاـ عبادة بصبلف كيشكذف التػحيج, خط إلى يؤدؼ

فيحا دليل عمى أّف العبػدية البج أْف تتػجو إلى هللا كحجه ال غيخ, فالتقجيع أعصى خرػصية    
جاجيًا , كتسيدًا هلل سبحانو كتعالى عغ سػاه مّسا يجعل ىحا الشػع مغ التخكيب الشحػؼ يأخح مشحى حِ 

, ك)) ضاىخة التقجيع (ٗ)كقج يخيج الستكمع أْف يعطع الحجث كيحيصو بيالة مغ الجبللة كالعطسة
كالتأخيخ ىي ضاىخة مختبصة باألسمػب الحؼ ىػ عسل فخدؼ في األساس بيحا يربح العجكؿ فكخة 

 . (٘)((نحػية كيربح التقجيع كالتأخيخ نذاشًا أدبيًا يشتسي إلى الكبلـ ال إلى نطاـ المغة 

كقج احتفع الخصاب بتدمدل داللي مأمػف المبذ, كأضيخ الخصاب اىتساـ الستكمع بالعبػدية    
فخرو بتقجيع السفعػؿ بو الحؼ تقجـ ىشا لغخض العشاية كاالىتساـ كالتػكيج, كىحا التحػيل في 

جالالت التي عشاصخ الجسمة الفعمية مختبط بالجاللة كأغخاض السعشى السختمفة التي ندتشصق مشيا ال
تتػجو إلييا ىحه الرػرة مغ التحػيل , فإذا أراد الستكمع أْف يجخؼ تغييخًا في السعشى عميو أْف يجخؼ 

                                                             
 .  ٜٖ/  ٕيشطخ : معاني الشحػ :  (ٔ)
 . ٖٕٙ/  ٚٔ :السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٖٗٔ/  ٘ٔ:  ؿيشطخ : األمثل في تفديخ كتاِب هللِا الُسشدَ  (ٖ)
 .  ٜٚ/ ٕيشطخ : معاني الشحػ :  (ٗ)
 .  ٙٛ:  الخبلصة الشحػية (٘)
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تغييخًا في السبشى , مشيا ما يكػف لغخض القرخ كسا في قػلو تعالى : )هللَا فأعبْج( , قجـ السفعػؿ 
شى أّف هللا ىػ السعبػد بحق ال معبػد بو كصػاًل إلى عسمية القرخ في العبادة هلل كحجه , كفييا مع

 .  (ٔ)سػاه 

إّف السعيارية الشحػية تقتزي أْف يتقجـ السبتجأ عمى الخبخ , كىحا ثانيا  : تقجيع الخبخ عمى السبتجأ : 
ناتج عغ األصل الحؼ يشز عمى تقجـ السدشج إليو عمى السدشج , بيَج أّف ىحا األصل ال يدتسخ 

المغػؼ , خاصة إذا كاف نرًا قخآنيًا, كإّف ىحا التقجيع يكػف عامبًل ِحجاجيًا في دائسًا أماـ االستعساؿ 
                       ڦ  چ  چ  چ چ  , كمغ ذلظ قػلو تعالى :(ٕ)الخصاب ؛ ألّنو يػجو الخصاب إلى حيث يخيج

 . 7الحجرات:  چ   ڃچ

 اآلية في قػلو عمى عصف" هللا رسػؿ ؼيكع أفّ  كاعمسػا: "قاؿ الديج الصباشبائي : )) فقػلو   
 اختراصيع فإفّ  الزمو ىػ ما إلى كاإلشارة الحرخ, عمى لمجاللة الخبخ كتقجيع" فتبيشػا: "الدابقة

 كيخجعػا الغي كيتجشبػا بالخشج يتعمقػا أفْ  الزمو فييع( كسمع كآلو عميو هللا صمى) هللا رسػؿ بكػف 
 .  (ٖ)أىػاؤىع (( مشيع تدتجعيو بسا يتعمقػا كال أثخه كيتبعػا كيصيعػه إليو األمػر

فيتزح مغ ذلظ أّف في ىحه البشية حجث تغييخ ما إذ تقجـ الخبخ كىػ السدشج الحؼ يتكػف مغ   
كجمية لجمب غخض ببلغي شبو جسمة عمى ما ىػ حقو التقجيع اسع )إّف( كتبجك ىحه الطاىخة بارزة 

ع بحلظ , كىحا التحػؿ في الرياغة جاء الحؼ أراد الشز إبخازه ؛ ألّف السشذئ ميت ىػ العشاية
)) ألّف تحػالت الرياغة ذات أثخ ىاـ في تغييخ السعشى كاكتدابو  (ٗ)إلحجاث التأثيخ في السعشى

دالالت ججيجة , فاألصل أْف يكػف السقجـ مقجمًا كالسؤخخ مؤخخًا , كلكغ دكاٍع فكخية كنفدية كثيخة 
 . (٘)كيؤخخ مقجمًا ((تصخأ عمى كياف السشذئ فتجعمو يقجـ مؤخخًا 

بالشطخ إلى سياؽ الشز في حالة التقجيع لتػكيج التأثيخ الحؼ أفخزتو الحالة التي يتصمبيا الشز    
كتفخضيا الطخكؼ السحيصة عشج إنذائو , كسا يقجـ دالالت نفدية تتخؾ تأثيخًا ىػ مغ قرجية 

خصاب الحؼ اقتخف بالحخؼ الشز, كإّف الرياغة التي اعتسجت ىحا الذكل بعج استعساؿ كاٍؼ لم

                                                             
 .  ٕ٘: , تػجيييا الجاللييشطخ : الجسمة الػضيؽية في القخآف الكخيع صػرىا, بشيتيا العسيقة (ٔ)
 .  ٜٛ:  (ماجدتيخ رسالة)األسمػبية في شعخ أحسج الػائمي يشطخ : البشيات  (ٕ)
 . ٕ٘٘/ٛٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 .ٙ-٘ لئلماـ عمي )عميو الدبلـ( )بحث( :يشطخ : ببلغة التقجيع كالتأخيخ في خصبة األشباح  (ٗ)
 .  ٗ٘:  ي القخآف الكخيعأسخار التذابو األسمػبي ف (٘)
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السذبو بالفعل الحؼ يفيج التػكيج كعزج ىحا التػكيج عسمية التغييخ السكاني لؤللفاظ في الجسمة 
 .  (ٔ)االسسية بسا يحسل مغ دالالت الِحجاج كداللة الثبػت كاالستسخار

قجيع السدشج عمى إّف التخكيب الشحػؼ في إسشاد الفاعمية يقتزي تثالثا  : تقجيع الفاعل عمى الفعل : 
السدشج إليو , أؼ أْف يتقجـ الفعل عمى الفاعل, فسشيع مغ يدسيو تقجيع االسع عمى الفعل , كبعزيع 

, (ٕ)يرصمح عميو تقجيع السبتجأ عمى الفعل, كمشيع مغ يصمق عميو تقجيع السدشج إليو عمى الفعل
 .  (ٖ)زه البرخيػف كالكػفيػف أجازكا ذلظ كىحا ما ال يجػِّ 

كالحؿيقة أّف القخآف الكخيع استعسل قزية تقجيع السدشج إليو عمى الفعل, ككضف ذلظ التقجيع    
كمغ ذلظ تخرز الجعػة باهلل سبحانو كتعالى مّسا أعصى التقجيع أىسيًة لسعاٍف أفاده الدياؽ 

 . 221البقرة:  چڳڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳچ , كمشو قػلو تعالى : كتفخيسًا 

 أفّ  بجعػػ  ,ٕٕٔ: البقخة:  "بإذنو كالسغفخة الجشة إلى يجعػا قاؿ الديج الصباشبائي : )) "وهللا    
 .  (ٗ)التخريز (( عغ آب لدانيا لكغ الخرػص بعج العسـػ مغ كانت كإفْ  اآلية

فُيمحع مغ الشز أّف اإلشارة كانت إلى قزية مػقع الكمسة بعبارة التخريز أؼ كل جسمة, أك     
كل كمسة, أك كل حخؼ جاء مغ أجل ىجؼ معيغ, كحخكية ِحجاجية ُتمفُت الشطخ لمستمقي, كبالبحث 

  .الجقيق يكذف عغ ضخكرة معيشة تتصمب كجػد ذلظ الذي

( السدشج إليو عمى الفعل )يجعػ( ىػ سخ تأكيج الجعػة كُيدتذف مغ تقجيع لفع الجبللة )هللا   
, فالتخكيد إذا كاف  (٘)أْف يتحقق عشج الدامع ىحا الذيء ُحجةكأىسيتيا كتفخيسيا , فكاف الغخض كال

كاف مشربًا عمى الفاعل فإّنو ُيقجـ عمى الفعل لتحقيق مقرجية الفاعمية ؼيذع التخكيب بسديج مغ 
السعاني اإليحائية فزبًل عغ كقػعيا جسمة ابتجائية, كلمجسل االبتجائية صياغتيا الخاصة السؤثخة في 

 اف مغ خبلؿ تفديخه لمشز . , كىحا ما أشار إليو صاحب السيد (ٙ)السفتاح لفيع اآلية بأسخىا

                                                             
 .  ٕٙٛ/  ٕ:  مػـ القخآفإلتقاف في عيشطخ : ا (ٔ)
: ل التعبيخ القخآني عشج الدمخذخؼ )رسالة ماجدتيخ(, كعمّ  ٓٚٔ/ ٔ, كمعاني الشحػ :  ٜ٘:  تبياف في إعخاب القخآفيشطخ : ال (ٕ)

ٖٔٓ . 
 .  ٘ٗٔ/  ٕ:  يشطخ : حاشية الرباف عمى شخح األشسػني عمى ألؽية ابغ مالظ (ٖ)
 . ٚٙ/ ٘ٔ :السيداف في تفديخ القخآف  (ٗ)
 .  ٜٗالتبياف في إعخاب القخآف :  (٘)
 .  ٕٖٕ( : )بحث يشطخ : الفاعل في ضػء االستعساؿ القخآني (ٙ)
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كنمحع أّف التقجيع كالتأخيخ في ىحا السقصع أقاـ عبلقات ججيجة لع تكغ مػجػدة في تخكيب األصل   
أدت إلى تساسظ الشز كتحػيل أجدائو إلى خصاب فعاؿ مؤثخ, كليحا يجب معخفة العبلقات 

الجسالية كأثخىا في التمقي, كمغ ىشا الججيجة كمػازنتيا مع األصل لبياف أسخارىا الجاللية كالتجاكلية ك 
يتبيغ مغدػ التقجيع كالتأخيخ في إنذاء عبلقات ججيجة تجؿ عمى دالالت ججيجة لمسفخدات, كبيحا 
يحرل تجرج في االنتقاؿ مغ الحدي إلى السعشػؼ , كىكحا يخمق التقجيع كالتأخيخ بشية داللية تفاجئ 

 .  (ٔ)الستمقي بسا ال يتػقعو

 بــ )الشفي( :  اجيالِحج العامل -ٕ

, كيسكغ أْف ُيشطخ إلى العامل الِحجاجي في الشفي بػصفو مػجيًا (ٕ)ىػ إخبار بعجـ حجكث الفعل   
البقرة:  چ  ائې  ې   ې  ې  ى  ىچ : , كسا في قػلو تعالى (ٖ)لمخصاب ؛ ألّنو إثبات شيء بإبعاد ما عجاه 

259 . 

 يحذ لع أّنو عمى يجؿ يـػ بعس أك يػماً  لبثت: قػلو أفّ : قاؿ الديج الصباشبائي : )) كذلظ    
 أك شسذ مغ الشيار حاؿ مغ شاىج بسا ذكخه ما عمى استجؿ كإّنسا ,اكقرخى السجة شػؿ مغ بذيء

 مغ ؼيو يختاب أفْ  مطشة في الجػاب كاف عاـ مائة لبثت بل: تعالى بقػلو أجيب فمسا كنحػىسا, ضل
 سشة مائة عميو كمزى مات إذا كاإلنداف بجنو, ىيئة مغ شيء يتغيخ كلع نفدو يذاىج كاف ما جية
 فجفع رميسة, كعطاماً  تخاباً  ككاف كالصخاكة الشزارة مغ عميو ىػ عسا بجنو محالة ال تغيخ شػليا عمى

 مشيسا شيء يتغيخ لع كشخابو شعامو إلى يشطخ أفْ  بأمخه ببالو يخصخ أفْ  يسكغ الحؼ ىحا تعالى هللا
 . (٘)كالياء لبلستخاحة (( يتغيخ لع معشاه يتدشو لع: أيزًا:)) كقػلو, كقاؿ (ٗ)عميو (( كاف عسا

يتبيغ أّف صاحب السيداف قج نطخ إلى الخصاب القخآني بأّنو نفى حجكث التغيخ مع إمكاف كجػده    
, كىػ الذيء األىع في عسمية الِحجاج ؛ ألّنو خز شيئًا بشفي غيخه كإبعاده, كىحا يعشي تخريز 

ني : الشفي بذيء مّسا يتيح لمخصاب الحؼ يحتػؼ عمى الشفي حرخ السعشى بذيء ما , قاؿ الجخجا

                                                             
 .  ٛٗٔ -ٚٗٔيشطخ : البشى األسمػبية في سػرة الذعخاء : (ٔ)
 .  ٕٕٚٔ/  ٕ: شػف كالعمػـيشطخ : مػسػعة كذاؼ اصصبلحات الف (ٕ)
 .  ٖٕٚٔ/  ٕنفدو : السرجر يشطخ :  (ٖ)
 . ٖٓٔ – ٜٖٓ/  ٕ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٗ)
 .  ٖٕٔ/  ٕٔنفدو : السرجر  (٘)
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)) ىيشا أصل , كىػ أّنو مغ حكع الشفي إذا دخل عمى كبلـ ثع كاف في ذلظ الكبلـ تقييج عمى 
 . (ٔ)كجيو مغ الػجػه أْف يتػجو إلى ذلظ التقييج , كأْف يقع لو خرػصًا ((

فقج حقق الخصاب مخاده بتػضيف العامل الِحجاجي بالشفي ؛ إلثبات حؿيقة الػضع مغ عجـ    
ا الشفي في الشز عمى التعجب الحؼ يثيخ الجىذة مغ األمخ كىحا ما صخح بو التغيخ, كدّؿ ىح

 ثبلث انطخ: قػلو فييا كخر فقج عجيب أمخه في الجسل ىحه سياؽ صاحب التفديخ بقػلو : )) ...
 كالطاىخ كالحسار كالذخاب الصعاـ أمخ فييا كذكخ مشيا, بػاحج يكتفي أفْ  الطاىخ ككاف مخات

 . (ٕ)حاجة ... (( ذكخىا إلى يكغ لع أّنو الحىغ إلى الدابق

كمغ جسالية أسمػب الشفي ىػ االعتساد عمى ناحية االقتراد المغػؼ فيػ يعتسج عمى تكثيف    
المغة لتعصي مجااًل أكسع مغ األفكار كالسعاني كيسكغ المغة مغ التصػر, كلكي يؤدؼ الفعل داللتو 

إلى ضسائع خاصة بو تداعج عمى إضاءة السعشى  في الدياؽ , أك التخكيب الكبلمي يحتاج دائساً 
كمعخفة السغدػ مشو , فزبًل عغ أّف كضيفة الدمغ في الدياؽ ال تختبط بريغة معيشة دائسًا , كإّنسا 
تختار الريغة التي تتػافخ ليا األداة كالقخائغ التي تعيغ عمى تحسيميا معشى الدمغ السعيغ السخاد في 

 . (ٖ)الدياؽ

 اجي بــ ) كاد ( : العامل الِحج -ٖ

, كيأتي (ٗ)إّف )كاد( تقارب الذيء سػاء أفعل أـ لع ُيفعل , كىي تفرح عغ قخب الفعل ككقػعو    
, مثل: )كاد كاف مشؽيًا أـ مثبتًا ؟ , بسعشى أّف إثباتيا نفيأالفعل )كاد( عامبًل ِحجاجيًا سػاء 

يعج فعل السقاربة )كاد( عمى كفق , كعمى ىحا (٘), مثل : )ما كاد يحىب(, كنفييا إثباتيحىب(
الشطخية الِحجاجية مغ العػامل الِحجاجية في الخصاب , كيعسل عمى تػحيج السزسػف الشري الحؼ 
يحسل فكخة ما يخاد بيا إقشاع الستمقي كحسمو عمى االعتقاد بسحتػاىا, كبالشتيجة ارتفاع درجة التخييل 

ۓ  ڭ    ,ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ تعالى :  , كسا في قػلو(ٙ)عشجه إلى مدتػػ استحزار الحجث

 . 17 -16إبراهيم: چى               ۋ   ۅ  ۅ    ۋڭ  ڭ   ڭ  ې  ې    ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ
                                                             

 .  ٕٓٛدالئل اإلعجاز :  (ٔ)
 .  ٓٔٔ( : خآف الكخيع )بحث, كيشطخ : أساليب الشفي في الق ٖٛٓ/  ٕ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
الذخيفة , صحيح  , كأسمػب الشفي في بعس األحاديث الشبػية ٕٛٗ: اىامعشاىا كمبش , كالمغة العخبية ٖٖ: يشطخ : الشقج كاإلعجاز  (ٖ)

 .  ٕٜٔ – ٜٔٔ)بحث( :  مدمع إنسػذجاً 
 . ٕٖٛ/ ٖ( : ػديشطخ : لداف العخب )ك (ٗ)
 .  ٜٕٕ/  ٘: خضي عمى الكاؼية البغ الحاجب يشطخ : شخح ال (٘)
 .  ٘ٓٔيشطخ: أسمػبية الِحجاج التجاكلي كالببلغي , تشطيخ كتصبيق عمى الدػر السكية :  (ٙ)
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 آخخ إلى" صجيج ماء مغ كيدقى جيشع كرائو مغ: "تعالى قاؿ الديج الصباشبائي : )) قػلو   
 تشاكؿ جيشع , كالتجخع في يدقػنو الحؼ لمساء بياف كىػ الجخح, مغ الدائل الؿيح اآليتيغ, الرجيج

 الذخاب ساغ: يقاؿ الحمق في الذخاب إجخاء كاإلساغة االستسخار, عمى جخعة جخعة السذخكب
 .  (ٔ)ضاىخ (( كالباقي السجسع في كحا أنا كأسغتو

 شػػ  مشو دنا فإذا فيتكخىو إليو كأكج ذلظ ببحثو الخكائي محتجًا بتفديخ القسي, إذ قاؿ : )) يقخب   
 مثل أحجىع مغ ليخخج كإّنو قجميو تحت كمدقت أمعاؤه تقصعت شخب فإذا رأسو فخكة ككقعت كجيو

 .  (ٕ)كؾيح (( صجيج الػادؼ

فُيمحع أّف صاحب السيداف اتجو بتفديخه لمشز متكًأ عمى فعل السقاربة )كال يكاد( ليقيج نفي     
االقتخاب مغ االستداغة أؼ عجـ سيػلة الذخب ؛ ألّنو مكخه عمى شخبو , فػركد الفعل )يتجخع( بجاًل 

ية مغ )يجخع( دؿ عمى أّف الرجيج يذخب عمى شكل دفعات ؛ لرعػبة قػاـ ىحا الذخاب ككخ  ـا
شعسو , لحا جاء العامل الِحجاجي )ال يكاد( مشؽيًا؛ إلثبات عجـ الذخب ليحا الرجيج, إذ قيج العامل 

الِحجاجي كحرخ إمكانية التقبل ليحا الذخاب بجليل أّف الكبلـ ما كاف ليدتؿيع لػ قيل مثبًل       
عشى كتحقق حجثو إذ )كال يديغو( , مّسا جعل العامل يجفع بالخصاب إلى مقاربة في تػصيل الس

 .  (ٖ)شحغ العامل الِحجاجي الشز بِحجاجية عالية كرفعو إلى درجة عالية مغ الحدية

كبالشتيجة قجـ العامل الِحجاجي )كال يكاد( مدتػييغ مغ التعبيخ األكؿ )التجخع( كاآلخخ)عجـ    
كإّنسا إثبات عجـ  االستداغة( مّسا جعل كقع التأثيخ عاليًا؛ ألّف الشز لع يكتِف بالتجخع فقط ,

 الذخب مغ خبلؿ كدب الشز داللة ججيجة بتػضيف العامل الِحجاجي ) كال يكاد ( . 

كسا أّف الخصاب الحؼ يحتػؼ عمى العامل الِحجاجي قج يييسغ عمى ذىغ الستمقي إلى درجة    
طه:  چڤ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  چ  ترل إلى التأمل في محتػاه , كسا في قػلو تعالى :

15 . 

 أفْ  يقخب السخاد أفّ  اإلخفاء إشبلؽ ضاىخ" أخفييا أكاد: "قاؿ الديج الصباشبائي : )) كقػلو   
 كال السفاجأة في كأشج السباغتة في أبمغ كقػعيا يكػف  حتى أصبلً  عشيا أخبخ فبل كأكتسيا أخفييا

 حتى بيا أخبخ ال أفْ  يقخب أك ,ٚٛٔ: األعخاؼ": بغتة إال تأتيكع ال: "تعالى قاؿ كسا فجأة إال تأتي

                                                             
 .  ٕٛ/  ٕٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 .  ٖٔ/  ٕٔ: السرجر نفدو  (ٕ)
 .  ٙٓٔيشطخ: أسمػبية الِحجاج التجاكلي كالببلغي , تشطيخ كتصبيق عمى الدػر السكية :  (ٖ)
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 عقابو مغ خػفا أك ثػابو في رجاء تعالى يعبجكنو إّنسا الشاس أكثخ فإفّ  غيخىع مغ السخمرػف  يتسيد
 كلػ نار مغ خػفا أك جشة في شسعا ال هللا لػجو كاف ما العسل كأصجؽ كالسعرية, لمصاعة جداء
 .  (ٔ)غيخه (( مغ العبادة بحؿيقة يأتي مغ ذلظ عشج تسيد الجداء يـػ ككتع أخفي

  نفدي مغ أكتسيا أفْ  مغ أقخب أخفييا أكاد معشى: كذكخ قػاًل آخخ بيحا السعشى إذ قاؿ : )) كقيل   
 أؼّ  نفدي مغ أخؽيو كجتُ : قاؿ شيء, كتساف في السبالغة أحجىع أراد إذا الكتساف في مبالغة كىػ

 .  (ٕ)لغيخؼ؟ (( أضيخه فكيف

ُيدتذف مغ القػليغ أّف الديج الصباشبائي قج أشار إلى أّف الداعة مخؽية الػقت كجاء العامل     
فجاءت المفطة ليذ بشفديا الِحجاجي )أكاد( ليبيغ لمشاس أّنيا قخيبة الػقػع لطيػرىا كتحققيا فعبًل 

فاء قج جعمو العامل بػػ )إّف( لتأكج ىحا التحقق كأّف اإلخبل بػػ )كاد( , كقج جاء الخصاب مؤكجًا 
   الِحجاجي يعصي معشى االقتخاب مغ الطيػر ؛ ألّف )) أخفييا مغ خفيت الذيء أخفيتو إذا 

 . (ٗ), ألّف أخفييا مغ ألفاظ األضجاد(ٖ)أضيختو ((

حالة فكخية, أك كججانية متشامية حػؿ االقتخاب, كاإليحاء  مل الِحجاجي )أكاد( أضيخكإّف العا  
تحققيا لمشاس , فالعامل الِحجاجي استميع إمكانياتو لبشاء عبلقة ِحجاجية بيغ بذجة ضيػر عبلمات 

 الستكمع كالستمقي كأعصى ُبعجًا تحؿيؿيًا نتج عشو قػتو التأثيخية التي بيشتيا داللة االقتخاب . 

 

 

 

 

 

 حاَيًا : انؼىايم احلِزاريت )ادلؼزًيت(:

                                                             
 . ٘ٔٔ/  ٗٔ: خ القخآف السيداف في تفدي (ٔ)
 .  ٘ٔٔ/  ٗٔ:  السرجر نفدو (ٕ)
 . ٖٙٛ/ ٔ: خح التدييل البغ مالظش (ٖ)
 .  ٚٓٔ, أسمػبية الِحجاج التجاكلي كالببلغي , تشطيخ كتصبيق عمى الدػر السكية :  ٖٙٚ/ ٘: ديخ القخآفيشطخ : ركح البياف في تف (ٗ)
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ُتعّج العػامل الِحجاجية )السعجسية( مغ مختكدات الجياز السفاـيسي الِحجاجي, فيي تؤلف مع      
العػامل الِحجاجية اأُلخخػ حمقة ىامة مغ حمقات حرخ كتػجيو الخصاب ضسغ نصاؽ معيغ ُيسّكغ 

, كقج قامت العػامل السعجسية بجكٍر ميع في ُحجةالسخاِشب مغ إقشاع السخاَشب بسا جاء بو مغ 
 بالذخح كالتحميل, كمغ تمظ العػامل: الديج الصباشبائيالتي عالجيا  ثيخ مغ السػاشغك

  (:اآلن:)السعجسي الِحجاجي العامل -ٔ

 التي العػامل مغ الِحجاجييغ لجػ كىي ,(ٔ)الدماف ضخكؼ مغ( اآلف) أفّ  القجامى الشحػيػف  يخػ    
صاحب  سمظ كقج, (ٕ)معيشة كجية كتػجييو السمفػظ لسحتػػ  الِحجاجية اإلمكانات حرخ يسكشيا

 تعالى قػلو يفدخ فيػ القخآنية , لآليات تفديخه عشج( السعجسية) الِحجاجية العػامل مزسار التفديخ
 .   18النساء:  چڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  :

 فإّنو اآلف: بقػلو تبت إّني قاؿ: قػلو تقييج معشى يطيخ ىشا قاؿ الديج الصباشبائي : )) كمغ    
 سػاء بتتُ  يقػؿ أفْ  لو السػجباف ىسا اآلخخة سمصاف القائل ىحا كمذاىجة السػت حزػر أفّ  يفيج
, كقاؿ أيزًا في (ٖ)الحق(( كالجداء الحق السػت شاىجت لسا تائب إّني: فالسعشى يحكخه لع أك ذكخه

 كباؿ مذاىجتو إضياره إلى اإلنداف يدػؽ  كاذب نجـ حيشئح الشجامة أفّ  تقجـ السزسار نفدو : )) كقج
 الرادؽ , كاحتج بخكايات مفادىا أّف التػبة غيخ مقبػلة, إذ قاؿ: )) كُسئل(ٗ)الببلء (( كندكؿ الحنب

 حزخ إذا حتى - الديئات يعسمػف  لمحيغ التػبة كليدت" كجل عد هللا قػؿ عغ( الدبلـ عميو)
 في ركاىا األكلى الخكاية: اآلخخة , أقػؿ أمخ عايغ إذا ذلظ: قاؿ" اآلف بتتُ  إّني قاؿ السػت أحجىع
 ركايات معشاىا كفي الدشة أىل شخؽ  مغ مخكية كىي ,(الدبلـ عميو) الرادؽ عغ مدشجاً  الكافي

 السػت حزػر عشج التػبة قبػؿ عجـ في الػاردة الخكايات كتفدخ اآلية فدختُ  الثانية أخخ , كالخكاية
 باألمخ الجاىل كأما عشجئح, تػبة كال اآلخخة آيات كمذاىجة بو العمع السػت حزػر مغ السخاد بأفّ 
 . (٘)الخكايات (( مغ يأتي ما بعس كنطيخىا تػبتو, قبػؿ مغ مانع فبل

 السعخؼية السشطػمة شخيق عغ السدألة مع تعامل قج صاحب السيداف أفّ  ُيدتذف مغ ذلظ    
, كمّسا زاد في قػة ىحا  تػجيو مغ يقتزيو ما بحدب الخصاب كجو فحرخ يستمكيا, التي التفديخية

                                                             
 .ٖٔٔ/ٖ, كشخح السفرل )ابغ يعير( : ٜٜ/ ٖيشطخ : الكتاب :  (ٔ)
 .ٓٓٔيشطخ : ببلغة اإلقشاع في السشاضخة :  (ٕ)
 . ٕٚٓ/  ٗ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 .  ٕٔٔ/  ٗنفدو : السرجر  (ٗ)
 .  ٕ٘ٔ/  ٗ: السرجر نفدو  (٘)
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السعشى ىػ كجػد قخيشة تجؿ عمى االستسخار كىػ الفعل )تبُت( الحؼ جاء بريغة السزارعة ليجؿ 
عمى الحاؿ كاالستؿباؿ, كقج تطافخت ىحه السفخدات مع العامل الِحجاجي لتجفع بالخصاب نحػ 

 معشاه. 

الديج  لجػ ِحجاجية كجية كتػجييو الخصاب حرخ مغ تسكغ قج الِحجاجي العامل أفّ  كيبجك     
 إّنا قالػا السػت حزخىع إذا الحيغ ليؤالء تػبة ال أّنو الِحجاجي العامل مغ فيع قج ألّنو الصباشبائي؛

فيسو  عمى كالجليل ػػػػػػػػػػػ كتعالى سبحانو ػػػػػػػػػػػ  هللا لجػ نفعاً  تججؼ ال التػبة ىحه ألفّ  ؛ اآلف تبشا
 قج الِحجاجي العامل يكػف  ىحا كعمى , (ٔ)فخعػف  بقزية السدألة شّبو أّنو ِحجاجياً  فيساً  لمسدألة

 ىي إنَّسا لمخصاب األساسية الغاية ألفّ  مشو؛ السخاِشب يخيج ما بحدب الخصاب تػجيو مغ تسكغ
 عمى صادقة تػبة تسثل ال تػبتيع ألفَّ  أشخاص؛ ىكحا مثل مغ تقبل ال التػبة بأفَّ  السخاَشب إقشاع
 الخصاب, بتػجيو قاـ الحؼ( اآلف)الِحجاجي العامل عميو عسل ما كىحا الحؿيؿية, التػبة معاييخ كفق
 فقج قج ؼيو اإلنداف يكػف  الحؼ الػقت كىػ التػبة ؼيو تقبل ال الحؼ الػقت بيحا الخصاب حرخ فقج
 .  (ٕ)بعج التػبة مشو تقبل ال  إذ التػبة, مقػمات كل

  (:قميال  :)السعجسي الِحجاجي العامل -ٕ

: نحػ( األحياف صفة) ضخكؼ مغ ضخؼ   ىي القجماء, الشحػيػف  ذكخىا التي الطخكؼ مغ   
 لجػ الخصاب تػجيو في مسيد أثخ لو فكاف ,(ٗ)عامبلً  الِحجاجيػف  أسساه كقج ,(ٖ)كثيخاً  قجيسًا, شػيبًل,

ٱ  ڦ  چ  :تعالى قػلو في رأػ فقج الكخيع , القخآف مغ كثيخة لشرػص تحميمو عشج الديج الصباشبائي

 . 187آل عمران:  چ  ٿڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ       ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿ

 

إذ قاؿ: )) قػلو تعالى : "كإذ أخح هللا ميثاؽ" الشبح الصخح , كنبحه كراء ضيخه كالسثل ُيخاد بو التخؾ    
 .  (٘)كعجـ االعتشاء كسا أّف قػليع : جعمو نرب عيشيو كالسثل ُيخاد بو األخح كالمدـك ((

 هللاُ  أخحه ميثاؽ كىحا , كتسػهت كال )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع( الشبي أمخ لُتَبّيُشغَّ  : السعشى إفَّ   
 الحؼ الكبلـ مغ كيتزح العمع , ككتساف كإياكع , َفْميعمِّْسوُ  شيئاً  َعِمعَ  فسغ العمع, أىل عمى كجلّ  عدّ 

                                                             
 .  ٕٔٔ/  ٗ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٔ)
 .ٕٗل الِحجاجية  في المغة العخبية : يشطخ : العػام (ٕ)
 .ٕٕٚ/ ٔيشطخ : الكتاب :  (ٖ)
 .ٕٚيشطخ : المغة كالِحجاج : (ٗ)
 . ٔٚ/  ٗ: السيداف في تفديخ القخآف  (٘)
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 صػب الديج الصباشبائي أفكار تػجيو مغ تسّكغ قج الِحجاجي العامل أفّ  صاحب التفديخ ساقو
 ذلظ شابو كما الخشا أخح مغ ػػػػػ دنياىع أمػر في يشفعيع ما الكتاب ِعمع مغ اتخحكا الحيغ ىؤالء أفعاؿ

 )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع( الشبي بأمخ الشاس تعميع كىػ فعمو عمييع يجب بسا مكتخثيغ غيخ ػػػػػ
 أؼ كتعالى, سبحانو عمييع أخحه الحؼ السيثاؽ فخالفػا ذلظ, ككتسػا بو ُيعمسػا كلع أمخه عمسػا قج فيع

 نحػ كيػجييا الِحجاجية, اإلمكانات كيقيج القزية ليحرخ كتبيع, في كرد بسا التبميغ أمخ تخكػا
 ىػ معيغ ألمخ فعمػه إنَّسا عبثاً  ىحا فعمػا ما ىؤالء أفّ  ,(ٔ)السسكغ االستشتاج فأصبح كاحجة, قزية

هللا عميو )صمى  الشبي بأمخ بالتبميغ يقػمػا لع ىؤالء أفّ  يخػ  إذ الخشا, كأخح الخياسة كحبّ  التدمط
 كانػا التي الجنيػية األمػر مغ كثيخاً  كيفقجكا رياستيع فتبصل إتباعو, كخىػا ؛ ألّنيعكعمى آلو كسمع(

 ما مع ؾياساً  قميبلً  ثسشاً  كاإلنجيل التػراة  في جاءىع الحؼ بالعمع يذتخكف  جعميع ما كىحا بيا, يتستعػف 
 شخاؤىع كُؾِبحَ  اشتخكا, ما فبئذ كسمع()صمى هللا عميو كعمى آلو  الشبي اتبعػا لػ هللا يعصييع
 . (ٕ)كخدخكا

 الِحجاجية شاقتو بحرخ تعمق فقج الشز, في( قميبلً ) الِحجاجي العامل عسل عميو قاـ ما كىحا   
 ,(ٖ)اإلقشاع غايتو إّنسا تخاشب كل ألفّ  الشز؛ في جاء بسا السخاَشب إلقشاع كتػجيييا التخاشبية

 مخضاة بحلظ فخدخكا قميبًل, ثسشاً  هللا بييات أشتخكا القـػ ىؤالء أفّ  مغ القخآني الشز في كرد ما كىػ
 فقجانيع عمى خػفاً  بو يرخحػا فمع كتبيع, في كرد الحؼ الشبي أمخ كتسانيع كالدبب كشاعتو؛ هللا

 الِحجاجي العامل عسل مغ الديج الصباشبائي فيسو ما بيا, كىحا يتستعػف  التي الخئاسية السخاكد
 هللا بييات يذتخؼ  مغ أفّ  مفادىا نتيجة نحػ الِحجاجية اإلمكانات ككجو الشز في كرد الحؼ( قميبلً )

 .كالخدخاف الخدؼ  سػػ  يشاؿ لغ قميبلً  ثسشاً 

 

  (:كثيخا  :)السعجسي الِحجاجي العامل -ٖ

              , كمغ استعساليا في السيداف كسا في قػلو تعالى : (ٗ)مغ السفخدات التي تجؿ عمى نساء العجد    

 . 269البقرة:  چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ  ىې  ې  ې  ېچ 

                                                             
 .ٖٙيشطخ : الُبعج التجاكلي كالِحجاجي في الخصاب القخآني السػجو إلى بشي إسخائيل :  (ٔ)
 .ٖٔ٘/ ٔ:  السجيجي تفديخ القخآف يشطخ : الػسيط ف (ٕ)
 .ٕٗيشطخ : العػامل الِحجاجية  في المغة العخبية :  (ٖ)
 .  ٖٛٗ/ ٘يشطخ : العيغ :  (ٗ)
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 ضاىخ, السعشى كثيخًا, خيخاً  أكتي فقج الحكسة يؤت كمغ: تعالى قاؿ الديج الصباشبائي : )) قػلو   
 عمى الكبلـ ليجؿ كتعالى تبارؾ هللا أّنو عمى تجؿ عميو الدابقة الجسمة أفّ  مع اإليتاء فاعل أبيع كقج
 إتيانو انتداب جية مغ ال الكثيخ, الخيخ يتزسغ بيا فالتمبذ الكثيخ الخيخ مشذأ بشفديا الحكسة أفّ 

 مغ كآتيشاه" قاركف  في تعالى قاؿ الساؿ, كإيتاء ذلظ ال يػجب اإلتياف انتداب مجخد فإفّ  تعالى, إليو
 ندب كإّنسا ,ٙٚ - القرز:" اآليات آخخ إلى القػة أكلي بالعربة لتشػء مفاتحو إفّ  ما الكشػز

 ألفّ  األمخ كنفاسة الذأف ارتفاع مغ الحكسة عميو ما مع مصمقا, الخيخ دكف  الكثيخ الخيخ إلييا
 . (ٔ)كالخاتسة (( بالعاؾبة مخاعى الدعادة كأمخ كتػؼيقو, هللا بعشاية مختـػ األمخ

يتبيغ مغ ذلظ أّف صاحب السيداف أراد أْف يخبخ عغ الجيسػمة السدتسخة بالعصاء مغ قبل هللا    
سبحانو كتعالى , كصخح بأّف ىحه األعساؿ مبلزمة ليحا السعشى عمى الجكاـ , ؼبإدخاؿ العامل 

ىحا  الِحجاجي )كثيخًا( في بشية الخصاب يؤدؼ بالستمقي إلى أْف ال نغفل عغ الدياؽ إذ ال يؤدؼ
؛ (ٕ)السعشى لػ استعسل عامبًل غيخه كػػػ )ربسا( أك )غالبًا ما( فمع يكغ بقػة العامل الِحجاجي )كثيخًا(

ألّنو ساىع في دفع الستمقي باإلقشاع بسصمب الديج الصباشبائي في تفديخه لمشز , كالحؼ أعصى 
 ُبعجًا مدتسخًا. 

 

 

 

 

 

 ادلبحج انخانج : انسالمل احلِزاريت :    

 أساس بذكل يتخكد الِحجاجي المغػؼ الحؼ الجانب في كاضحة الِحجاجية بللعالد قزية جكتب   
 إلى الػصػؿ أجل مغ الحجج تختيب ىحه الشطخية عمى كتعتسج الخصاب, داخل السمفػظ ؾيسة عمى

                                                             
 . ٖٖٙ/  ٕ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 .  ٕٕٗ:  ِحجاجيات المدانيةيشطخ : السطاىخ المغػية لمِحجاج , مجخل إلى ال (ٕ)
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 األقػاؿ مغ فارغة غيخ مجسػعة كىػ ,(ٔ)((لمحجج تختيبية عبلقة))ىػ الِحجاجي فالّدمع نتيجة,
 :(ٕ)اآلتييغ لمذخشيغ كمدتػؼية تختيبية بعبلقات مجيدة

 في السػجػد القػؿ عغ تمـد بحيث تحتو, يقع ما عشو يمـد معالدُ  مغ ما مختبة في يقع قػؿ كلّ  -ٔ
 .دكنو التيجسيعيا  األقػاؿ األعمى الصخؼ

 عميو .  أقػػ  دليبلً  مختبة يعمػه ما كاف معيغ, مجلػؿ عمى دليبلً  معالدُ  في كاف قػؿ كلّ  - ب

 شبيعية لغػية ضاىخة) ) ُتعج التي السخاتب أك السجارج لسبجأ كفقا الشطخية ليحه )ديكخكر( تعخض إذ  
 ىحه , كاتخحت(ٖ)(( المغة فمدفة مباحث المدانية الجراسات انبعاث مع خاصة صبغة اتخحت
 . (ٗ):ىي أشكاؿ ثبلثة السخاتب

 تختيبيا يسكغ معاف عمى الجالة الكمسات فّ أ أكجَّ  الحؼ( سابيخ إدكارد) مع : الستزادة السخاتب -ٔ
 .  (القارس البخد –الحخ – الخمزاء) مثاؿ , متقابميغ شخفيغ بيغ

 ىحا فػكػبشي( كمقتزى ك )ىػرف  مغ كل تبشاه تػجو كىحا : كسيا   تػجييا   السػجية السخاتب -ٕ
 كالػزف, عمى كاحج اتجاه في التجرج تقبل معاني عمى الجالة األلفاظ في مخاتب كجػد ىػ التػجو
 ( . ...,الخ أكؾيو مثقاؿ,) السثاؿ سبيل

 تػجو كىػ كأندكػمبخ( )ديكخك مغ كل تبشاه اتجاه كىػ:  قرجيا   تػجييا   السػجية السخاتب -ٖ
بأثخ  ؼيو السقاـ يقـػ تػاصمي قرجؼ مبجأ عمى مختكد تػجو ىػ إذ الجسل, إلى األلفاظ يتجاكز

 . ما جسبلً  تشدليا التي السخاتب اتجاه تحجيج في عامبلً  الستكمع قرج يكػف  قج إذ , كرئيذ فعاؿ

 

 تخزع ال فيي ؛ المغػؼ  فزائو مغ أكبخ فزاء في الخخكج إلى الِحجاجية كتكسغ أىسية الدبللع  
 ما غالباً  الحجج تختيب في التجرج ىحا كأفّ  التجرج, جػدة عمى تتكئ بل , كالكحب الرجؽ لذخكط
 عمى بشاءً  الحجج ىحه تختب كبالشتيجة الشرية, السمفػضات عبخ كاتجاىو السخسل مػاقف يطيخ
 إليو ذىب ما تؤكج الِحجاجية الدبللع نطخية أفّ  إلى أدػ , كىحا (٘)الشتيجة تدبق التي األقػاؿ تشطيع

                                                             
 .ٖٖالُبعج التجاكلي كالِحجاجي في الخصاب القخآني السػجو إلى بشي إسخائيل :  (ٔ)
 .  ٕٚٚيشطخ : المداف كالسيداف أك التكػثخ العقمي :  (ٕ)
 .  ٕٜ(: جي التجاكلي كآليات اشتغالو )بحثاالستجالؿ الِحجا (ٖ)
 .  ٖٜ-ٕٜالسرجر نفدو : يشطخ:  (ٗ)
 . ٜٗٔيشطخ : الفمدفة كالببلغة مقاربة ِحجاجية لمخصاب الفمدفي :  (٘)
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 الشطخية ىحه إخبارية فأخخجت تكػف  أف قبل ِحجاجية ىي لمغة, األساسية الػضيفة أفّ  )ديكخك(
 .اإلقشاعي  إلى الخبخؼ  السحتػػ  مغ األقػاؿ

 لطػاىخ عّجة مبلزمة صفة أّؼ أّف الدّمسية اإلقشاع عمييا يقـػ التي األسذ أبخز مغ فالتجرج   
 المغة سّمسية كإفّ  سّمسية, تخاتبية بكػنيا كالتجاكلية الجاللية أنطستيا بعس ُكصفت التي المغة كالسيسا
 كصؽيات السقاـ , أك عامل ُأضيف إذا سيسا كال بعزاً  بعزيا يكسلجسيعيا  أنطستيا في مبثػثة

 . (ٔ)الخصاب

 أوالً : لىاَني انسهى احلِزاري :  

كتحقق  الّدمع ىحا تجعع قػاعج بسشدلة كعجىا الِحجاجي, الدمع حػؿ ثبلثة قػانيغ )ديكخك( كضع     
 :كىي ذاتو الخصاب ضسغ الستكمع يذغميا التي كالتػجيو التأثيخ مقرجية

  قانػن الشفي : -ٔ

 القػؿ ىحا نفي فإفّ  معيشة, نتيجة ليؤدؼ ما متكمع مغ يدتعسل قػؿ أؼ أفّ  القانػف  ىحا يػّضح    
 تفديخه في قزايا ىكحا مثل الديج الصباشبائي عالج كقج ,(ٕ)السزادة الشتيجة لرالح ُحجة يكػف 

ۅ  ى  ى   ې    ۅې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ   ۉ چ كجج في قػلو تعالى :  إذ القخآنية , لآليات

 . 214البقرة:  چوئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ     وئې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ

         بل: قيل ما عمى كالسعشى اإلضخاب, تفيج مشقصعة أـ قاؿ الديج الصباشبائي : )) ككمسة    
 كأفّ  التخديج, إلفادة أـ أفّ  كالحق معخكؼ, السشقصعة أـ في كالخبلؼ ,"إلخ" الجشة تجخمػا أفْ  أحدبتع
 كضعية, داللة أّنيا ال السػرد, عمى اإلضخاب معشى انصباؽ حيث مغ اإلضخاب معشى عمى الجاللة

 نعسة عمى كالثبات اإليساف بعج التدميع مغ أمخناكع بسا انقصعتع ىل: مثبل السػرد في فالسعشى
 َخَمْػا اّلِحيغَ  ّمَثلُ  َيْأِتُكع ... )َكَلّسا "إلخ" الجشة تجخمػا أفْ  حدبتع بل ال أـ ؼيو كاالتحاد كاالتفاؽ الجيغ,

 .  (ٖ)الدامع ... (( عشج كيذخرو كيحزخه الذيء يسثل ما بو كالسخاد َقْبِمُكع( كالذبو ِمغ

 كػنيع الجشة سيجخمػف  أّنيع: قالػا أك اعتقجكا, أك ضّشػا, الحيغ ُحجة بخد تعالى قػلو جاء لقج   
 قػليع فشفى ,(ٗ)أْف ال يتخكيع حتى يسّحريع كيختبخىع ػػػػػ كتعالى سبحانو ػػػػ فأخبخىع هللا كأمشػا أسمسػا

                                                             
 .  ٕٕٔيشطخ : العػامل الِحجاجية في المغة العخبية :  (ٔ)
 .ٕٕيشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٕ)
 . ٖ٘ٔ -ٖٗٔ/  ٕ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
 .  ٖٗٔ/  ٕ: السرجر نفدو يشطخ : (ٗ)
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 سبحانو ػػػػػػػػ عمييع فخد الجشة, ضسشػا قج فإّنيع أسمسػا, ألّنيع حجتيع؛ فكانت أعبله, تعالى بقػلو
 ىحا يكػف  كال محمو, غيخ في ضشيع أفّ  كىي تعالى, حجتو كإثبات كنفييا حجتيع بجحس ػػػػػػػػػ كتعالى

 كتعالى سبحانو ػػػػػػػػ  هللا كبلـ نتيجة تكػف  ىحا كعمى , كالزخاء البأساء كتسديع يختبخىع حتى ليع
ة باختبارات السؤمغ أك السدمع اإلنداف يسخَّ  أفْ  إلى تحتاج الجشة أفّ   ػػػػػػػػػػ  بالببلء يسحز كأفْ  عجَّ

 ما َءاَمُشػا( كىحا َكاّلِحيغَ  الّخسػؿُ  َيُقػؿَ  َحتى َكُزْلِدُلػا َكالزّخاءُ  اْلَبْأساءُ  )ّمدتُيعُ  :تعالى لقػلو مرجاقاً 
 الحيغ حجيث نفى قج سبحانو هللا أفّ  يخػ  إذ , الشز في يػضحو أفْ  عمى صاحب التفديخ عسل

 يجخمػا ال أفْ  عمييع كاشتخط الجشة, يجخمػا أفْ  ليع يزسغ كحجه اإلسبلـ في دخػليع أفّ  اعتقجكا
 أنػاع مدتيع قج سبقػىع الحيغ أفّ  رأػ فقج , سبقيع بَسغْ  مخَّ  ما مثل بيع يسخَّ  حتى الجشة

 الحجج تختيب يكػف  ىحا كعمى ,(ٔ)يؤذؼ بسا كُحّخكػا كُخّػفػا كالسخض الفقخ بيع مخَّ  فقج االختبارات,
 : اآلتي الشحػ عمى

      (  أسمسػا إنَّيع) : ح    الجشة داخمػ أنَّيع ضّشػا الحيغ ُحجة -
 . (الجشة ضسشػا إنَّيع)  ف= -
 َكالزّخاُء( . اْلَبْأساءُ  ّمدتُيعُ  َقْبِمُكع ِمغ َخَمْػا اّلِحيغَ  ّمَثلُ  َيْأِتُكع هللا سبحانو كتعالى : )َكَلّسا ُحجة -
 .حجتيع   نفي أؼ ,(ف الػػػػػ) ف =  -

 الشفي عمى كفق ما يأتي:ؼيكػف تختيب الحجج عمى الّدمع الِحجاجي عمى كفق قانػف        

 = ) ال يجخمػا الجشة حتى ُيَسحرػا بالببلء ليثبت مغ يثبت عمى الجيغ, فيجخل الجشة ( .                   ٕف       

 ( .َكالزّخاءُ  اْلَبْأساءُ  ّمدتُيعُ  َقْبِمُكع ِمغ َخَمْػا اّلِحيغَ  ّمَثلُ  َيْأِتُكع َكَلّسا) ٕح              

 ) دخػليع الجشة دكف أْف تسديع البأساء كالزخاء( .   ٔف              

 ) كػنيع قج أسمسػا فإنَّيع قج ضسشػا الجشة( .  ٔح              

 ُحجةلم كمفدخة كمػضحة مكّسمة جاءْت  السزسخة كنتيجتيا الثانية ُحجةال أفّ  تقجـ مّسا ؼيطيخ    
 آلية تفديخه في الديج الصباشبائي معو تعامل ما كىػ الشفي, قانػف  كفق عمى كنتيجتيا األكلى

 . الِحجاجي الدمع أعسجة أحج ىػ الحؼ القانػف  التسذ ىحا قج يكػف  كبحلظ , آنفاً  السحكػرة الكخيسة

  : القمب قانػن  -ٕ

                                                             
 .  ٖ٘ٔ/  ٕنفدو : السرجر يشطخ :  (ٔ)



 
151 

 ىحا كيخّكد ,(ٔ)لو متسساً  نفدو الػقت في كىػ الشفي بقانػف  كثيقة صمة ذا القانػف  ىحا ُيعجّ     
 فإفّ  معيشة نتيجة عمى التجليل في األخخػ  مغ أقػػ  الحجتيغ إحجػ كانت إذا: ))  أّنوُ  عمى القانػف 
 كقج ,(ٕ)((السزادة الشتيجة عمى التجليل في األّكلى ُحجةال نؿيس مغ أقػػ  الثانية ُحجةال نؿيس
 ػػػػػ كتعالى سبحانو تفديخ الديج الصباشبائي لكبلـ هللا ػػػػػ في القمب لقانػف  تخزع شػاىج بعس كردت
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ   ,ۅ   ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    چ :تعالى قػلو كمشيا

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    پ  پ  ,  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ    جئ  جئڈ  ڈ  ی  ی       ,ېئ  ىئ  ىئ    ېئېئ

 . 36 -32الكهف: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ,پ  پ  ٹ  ٹ   ٹ  

 كجعمشا: "كقػلو حػليسا مغ حافة بيسا محيصة الشخل جعمشا قاؿ الديج الصباشبائي : )) أؼ    
 األقػات لو كاجتسعت كتست العسارة تػاصمت كبحلظ كسصيسا, ك الجشتيغ بيغ أؼ" زرعا بيشيسا

 بإيتائيسا كالسخاد السأكػؿ بزستيغ األكل اآلية" أكميا آتت الجشتيغ كمتا: "تعالى كالفػاكو , قػلو
 .  (ٖ)الشقز (( الطمع" شيئا مشو تطمع كلع: "كالشخيل كقػلو األعشاب مغ أشجارىسا إثسار األكل

 لآليات صاحب التفديخ تحميل مفاصل في َدبَّ  قج الِحجاجي الّدمع في القمب قانػف  أفّ  يبجك    
 الّدمع مغ مػاقعيا أخحت قج أّنيا لُػِجَجت ُحِممت التي القخآنية اآليات عمى الزػء ُسِمط فمػ القخآنية,

 نفي فإفّ  , ما نتيجة تحجيج في اأُلخخػ  مغ أقػػ  الحجتيغ إحجػ كانت فإذا , ُحجةال قػة كفق عمى
 .  (ٗ)الشؿيزة الشتيجة تحجيج في األّكلى ُحجةال نفي مغ أقػػ  يكػف  الثانية ُحجةال

 

 كتعالى سبحانو ػػػػ هللا أفّ  يخػ  بػسع قانػف القمب, إذ لمشرػص الديج الصباشبائي تحميل ُكِسعَ  كقج   
    بالشخيل كحػشيسا أعشاب مغ جشتيغ فأعصاهُ  يشزب ال الحؼ بعصائو الخجميغ أحج عمى َمغّ  قج ػػػػ

 نقز ثسارىسا في يكغ كلع ثسار مغ مشيسا يخجى ما الجشتاف آتت كقج , الدرع إال بيشيسا يفرل كال
 الجانب كىػ الثاني الجانب إلى صاحب السيداف انتقل ثع يدقييسا, نيخاً  الجشتيغ بيغ هللا جعل كقج ,

 :, فقاؿ جشتاه تبيج أفْ  الخجل استبعج فقج , الشعع تمظ هللا أعصاه الحؼ الخجل كفخ عمى يجؿُّ  الحؼ
 بعج مغ هللا كجػد أنكخ ثع العصايا, بتمظ عميو َمغّ  الحؼ باهلل َأَبجًا( فكفخ َىِحهِ  َتِبيجَ  َأف َأضغّ  َما )َقاؿَ 

                                                             
 .ٕٕيشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٔ)
 .ٖ٘الُبعج التجاكلي كالِحجاجي في الخصاب القخآني السػجو إلى بشي إسخائيل :  (ٕ)
 . ٕٓ٘/  ٖٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٖ)
 .ٕٕيشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٗ)
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 عمى العباد ؼيو هللا يحاسب يـػ ىشاؾ يكػف  بأفّ  فكفخ َقائَسًة( الداَعةَ  َأضغّ  )َكَما :فقاؿ ذلظ
 .  (ٔ)كالذيادة الغيب عالع إلى سيخد كأّنو الجنيا تفشى أفْ  نفى ثع شػيانيع,

 كعمى تحميل الديج الصباشبائي يكػف تختيب الحجج كالشتائج عمى كفق الّدمسيغ اآلتييغ :  

 الخجل األول : 

 . (كفخ الخجل كغخكره)ف=      

 . (َقائَسةً  الداَعةَ  َأضغّ  َكَما) ٖح     

 )ما أضغ أْف تبيج ىحه أبجًا( .    ٕح    

 ( . َنَفخاً  َكأََعدّ  َماالً  ِمشظ َأْكثخُ  َأَنا) ٔح   

 

 الخجل الثاني : 

 )نجـ الخجل عمى كفخه كغخكره ( . =ف           

 )يا ليتشي لع اشخؾ بخبي ( .  ٖح         

 )كيخسل عمييا حدبانًا مغ الدساء( . ٕح         

 )فعدى ربي أْف يؤتيشي خيخًا مغ جشتظ( . ٔح        

 

 ُأنِعع التي الشعع ألفّ  ؛ شأنو جلّ  البارؼ  لذكخ مجعاة   الشعع تمظ كلّ  عمى الخجل ىحا فحرػؿ     
 هللا لػجػد الخجل نفي أفّ  حيغ في الذكخ تدتحق فكانت اأُلخخػ, مغ أكبخ الػاحجة عميو بيا

 فقج , األّكؿ الّدمع في كردت التي الستخادفة الحجج نتيجة مغ األقػػ  الشتيجة ىي كتعالى سبحانو
 هللا لػجػد إنكار ىػ الداعة ؾياـ كإنكار الداعة ؾياـ أنكخ كقج بو, كجحج عميو أنعع مغ كجػد أنكخ

قادر عمى أبادة ىاتيغ  هللا أفَّ  بيا نفى التي األكلى ُحجةال نتيجة مغ أقػػ  كىي ػػػػػػػػ كجل عد ػػػػػػػ
الثانية  ُحجةالجشتيغ , فإذا كانت إحجػ الحجتيغ أقػػ مغ األخخػ يفيج تحجيج نتيجة ما, فإّف نفي ال

                                                             
 .  ٕٕ٘- ٕٔ٘/  ٖٔ: السيداف في تفديخ القخآف يشطخ :  (ٔ)
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 القخآنية الشرػص عميو كانت ما , كىحا(ٔ)األكلى لتفيج تحجيج الشتيجة ُحجةيكػف أقػػ مغ نفي ال
  . الِحجاجي الّدمع في القمب قانػف  كفق عمى معيا التعامل مخّ  التي

  قانػن الخفس : -ٖ

 صجؽ إذا))  بأّنو القانػف  ىحا يشساز إذ الِحجاجي؛ الّدمع قػانيغ لحمقات الستسسة الحمقة كىػ    
 كرد , كقج(ٕ)((تحتيا تقع التي السخاتب في يرجؽ نؿيزو فإفّ  , الّدمع مغ معيشة مخاتب في القػؿ

 قػلو في يخػ  فيػ عّجة, مػاضع في القخآني الشز تعامل الديج الصباشبائي مع في القانػف  ىحا
 14  -12مريم: چٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ    ,ڤ  ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ,پ  پ  پ    ڦٱ  ڦ  ڦ  ڦچ تعالى : 

. 

 األحكاـ مغ ؼيو بسا كالعسل السعارؼ مغ ؼيو بسا )) التحقق :أؼ  بقػة الكتاب خح معشى إفّ     
 قمشا يحيى لو كىبشا فمسا: كالتقجيخ لبلخترار, رعاية كإيجاز ححؼ الكبلـ كاالىتساـ , كفي بالعشاية

 بالكتاب السخاد يكػف  أفْ  يتأيج السعشى كبيحا كالعسل, العمع جانبي في بقػة الكتاب خح يحيى يا: لو
التػراة ,  ىػ يػمئح الذخيعة عمى يذتسل كاف الحؼ الكتاب فإف األنبياء كتب كسائخ ىي ,أك التػراة 

 الرادقة كبالفخاسة الخجمة آداب كبسعخفة كبالحكسة كبالعقل بالفيع الحكع خصِبّيا( فدّ  الْحْكعَ  )كآتيشاه
 .  (ٖ)((كبالشبػة 

 الحجج إثبات في أقػاؿ مغ يعارضو كما الشفي يخز ما إبانة في كاضح أثخ لمدياؽ كاف لقج   
 في اسُتْعِسل فقج نتائجيا, كبمػغ بيا جاء التي الحجج تمظ لتعديد السخاِشب يخيجىا التي كالػجية

 , جباراً  ػػػػ الدبلـ عميو ػػػػػ يحيى يكػف  بأفْ  كنفى القػؿ خفس الحؼ( الشفي) الِحجاجي العامل الشّز 
 الجبخكت تخػ  التي التأكيبلت ُتْدَتبعج ىحا كعمى (َعِرّيا َجّباراً  َيُكغ )َكَلعْ  :تعالى قاؿ عريًا, أك

 مغ العكذ عمى يكػف  سمػكو فإفّ  , ػػػػ فإذا لع يكغ كحلظ الدبلـ عميو ػػػػ يحيى سمػؾ في كالعرياف
 الشفي عميو عسل ما كىػ بػالجيو, باراً  ككاف , تؿياً  ككاف , صبياً  الحكع أكتي فقج , الرفات تمظ

 كإثبات( كالعرياف الجبخكت) نفي بإشار السدألة ُأّشخت فقج الشز, في( لع) بػػ الستسثل الرخيح
 فقج كالبخ, , كالتقى , الحكع كىي الخفس لحلظ السعارضة الِحجاجي الّدمع في ليا السشاؼية األقػاؿ

                                                             
 .ٕٕيشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٔ)
 .  ٙٓٔػػ٘ٓٔفي أصػؿ الحػار كتججيج عمع الكبلـ :  (ٕ)
 . ٙٔ/  ٗٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
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؛ (ٔ)كمداره الخصاب تحجيج في كبيخاً  أثخاً  لو ألفّ  الخصاب؛ كجية دعع في قػة الِحجاجي العامل أدػ
 . (ٕ)الِحَجاجي الّدمع مغ القػؿ مختبة تحجيج في الِحجاجية العػامل أدؽ مغ الشفي ألّف عامل

 مغ الثالث القانػف  مغ اقتخب قج أّنو الكخيسة, القخآنية لآليات الديج الصباشبائي تفديخ مغ كيبجك   
 تختيب في آنفًاػػػػػ مخَّ  كسا ػػػػػ الِحجاجيػف  سمكو الحؼ الصخيق سمظ فقج , الِحجاجي الّدمع قػانيغ
 يخػ  الحؼ الخحسغ( عبج )شو الجكتػر ذكخه ما بحدب , الخفس قانػف  في الّدمع عمى الحجج

 يرجؽ القػؿ ذلظ مغ العكذ فإفّ  , الّدمع الِحجاجي مخاتب مغ معيشة مختبة في القػؿ مرجاؾية
 الِحجاجي الّدمع كفق عمى الحجج تختيب يسكغ ىحا كعمى ,(ٖ)الّدمع في تحتو تقع التي السخاتب في

 :  (ٗ)اآلتي الشحػ عمى

 (                        )الشفي( َعِرّيا َجّباراً  َيُكغ ) َكَلعْ  ن=    

  بػَاِلَجْيِو ( ) َكَبّخا ٖح       

 َتِؿّيا (                           السخاتب التي كقعت تحت الشفي في تختيب                            ) َككافَ    ٕح       

                                                                                                                         صِبّيا ( الْحْكعَ  َكَءاَتْيَشوُ  )       ٔح       
 ككانت صادقة(الِحجاجي  الّدمع

 

 ال       كأىسيتيا الحجج تػجيو في التجرج عمى مؤسدة الِحجاجية الدبللع نطخية أفّ  نجج كبيحا    
رأيشا  كسا حججيا في فالخصايبة كضعفيا, الحجج قػة في كإّنسا كالكحب الرجؽ خبلؿ مغ تتجمى
 .ؼيو تخد الحؼ الدياؽ بحدب كذلظ كالزعف القػة حيث مغ الحجج تختب

 

هى تشتبط حاَيًا : يفاهيى
ّ
 : احلِزاري بانس

                                                             
 .  ٚٙٔيشطخ : مشاىج الجراسات األدبية الحجيثة مغ التاريخ إلى الِحجاج :  (ٔ)
 .ٜٗيشطخ : العػامل الِحجاجية في المغة العخبية :  (ٕ)
 .ٙٓٔػػػػػػ٘ٓٔيشطخ : في أصػؿ الحػار كتججيج عمع الكبلـ :  (ٖ)
 . ٕٛٚيشطخ : المداف كالسيداف أك التكػثخ العقمي :  (ٗ)
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 عغ كإضيارىا ُحجةال إثبات عمى تعسل كىي الِحجاجي بالّدمع كشيجة عبلقة ليا مفاـيع ىشالظ     
 :  (ٔ)السفاـيع تمظ كمغ الّدمع شخيق

  :  (ٕ)الِحجاجي االتجاه أو الػجية -ٔ

 ُتحجد أفْ  يسكغ الِحجاجية القػؿ ىحا ؾيسة فإفّ  حجاجي فعل إنذاء بإمكانو ما قػؿ كاف إذا    
 , الّدمع مغ درجتو تحجد التي فيي , ِحجاجية كعػامل ركابط عمى مذتسبلً  الِحجاجي الّدمع بػساشة

 الّدمع عمى الِحجاجي االتجاه تحجيج فإفّ  كالعػامل, الخكابط تمظ عمى مذتسل غيخ القػؿ كاف إذا أّما
 القػؿ كجيات مغ كثيخاً  يحجد الحؼ التجاكلي الدياؽ عغ فزبلً  كالسفخدات األلفاظ شخيق عغ يكػف 

 مدائل القخآنية الصباشبائي لآلياتالديج  معالجة عشج جاءْت  كقج ,(ٖ)الّدمع عمى كدرجاتيا الِحجاجية
 عشج نخػ  كسا التجاكلي, كالدياؽ كالسفخدات, األلفاظ شخيق عغ الّدمع عمى درجتيا أخحْت  ِحجاجية

 . 26القصص:  چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ھہ  ھ        ھ  ھچ  :تعالى لقػلو  تحميمو

 استأجخت مغ خيخ إفّ  استأجخه أبت يا إحجاىسا قالت: "تعالى قاؿ الديج الصباشبائي : )) قػلو   
 يقـػ مغ تدتجعي التي حػائجو لسصمق استخجامو السخاد أفّ  يفيج االستيجار إشبلؽ" األميغ القػؼ 
 مقاـ في إلخ," استأجخت مغ خيخ إفّ : "الغشع , كقػلو رعي السقاـ باقتزاء العيجة كانت كإفْ  مقامو

 أميغ قػؼ  ؛ ألّنو استأجخه كالتقجيخ السدبب مػضع الدبب كضع مغ كىػ" استأجخه: "لقػلو التعميل
 نحػ مغ شاىجت أّنيا عمى داللة أميغ قػؼ  بأّنو حكسيا األميغ, كفي القػؼ  ىػ استأجخت مغ كخيخ
 أغشاميسا كسقي تكميسيسا في عفتو ضيػر مغ ككحا قػتو عمى بو استجلت ما األغشاـ سقي في عسمو

 يطيخ ىشا أمانتو , كمغ عمى بو استجلت ما أتاه حتى شعيب إلى انصمق ما عشج ليا صحبتو في ثع
 ركايات بو كردت كسا لو أبييا بجعػة كأخبختو جاءتو التي ىي إلخ," استأجخه أبت يا: "القائمة ىحه أفّ 

 .  (ٗ)السفدخيغ (( مغ جسع إليو كذىب( الدبلـ عمييع) البيت أىل أئسة

 

 بشات إحجػ قالت: قاؿ القسي, تفديخ كأكج ذلظ ببحثو الخكائي مدتجاًل بتفديخ القسي: )) كفي  
 أّما(: الدبلـ عميو) شعيب ليا فقاؿ األميغ, القػؼ  استأجخت مغ خيخ إفّ  استأجخه أبت يا: شعيب

 عشي تأخخؼ : لي قاؿ لسا إّنو: فقالت أمانتو؟ عخفت ؼبع كحجه الجلػ يدتقي أّنو عخفتشيو فقج قػتو
                                                             

 .ٕٔٔالعػامل الِحجاجية في المغة العخبية  : يشطخ :  (ٔ)
 .ٖٙ:  نطخيات الِحجاجك , ٕ٘يشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٕ)
 .ٕ٘يشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٖ)
 .  ٕٔ/  ٙٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٗ)
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 يشطخكف  الحيغ مغ ليذ أّنو عخفت الشداء أدبار في يشطخكف  ال قـػ مغ فإّنا الصخيق عمى كدليشي
 .  (ٔ)(( (الدبلـ عميو) عمي عغ السجسع, في مثمو كركؼ : أقػؿ: أمانتو فيحه الشداء أعجاز

 السدألة فيع أّنو آنفاً  السحكػر القخآني لمشز تحميمو عشج صاحب السيداف كبلـ مغ الحؼ يبجك    
 حجاجياً  خصاباً  شياتو بيغ يحسل كأبييا البشت بيغ دار الحؼ الحػار أفّ  استذف فقج ِحجاجيًا, فيساً 
 األضعف مغ الحجج بتختيب صاحب التفديخ التـد فقج أبػىا, ليا كجييا التي ألسئمة شخيقا عغ
 كأمانتو ,... قػتو أّما: قالت :))قػلو في الِحجاجي الّدمع في ترشف ما كفق عمى األقػػ  إلى

 قػة قميمػف  نطائخهُ  الخجل بأفّ  ألبييا رسالة إيراؿ أرادت أّنيا البشت كبلـ مغ لو فاتزح ,(ٕ)...((
 ىي ألّنيا الرغخػ؛ تدكج أّنو: القخشبي رأػ فقج التفاسيخ, في ذلظ عمى يجؿُّ  ما كرد , كقج كشخفاً 
 اأَلِميُغ( فالحكسة اْلَقِػػ  اسَتْئَجْخت َمغِ  َخيخَ  ِإفّ  اسَتْئِجْخهُ  )َيا َأَبِت  :قالت التي كىي خمفو جاءت التي
 ميل تػقع أباىا أفّ  إال الخجاؿ إلى أحػج ىي الكبخػ  كانت كإفْ  , الكبخػ  قبل الرغخػ  تدكجيو في

 بو قاؿ ما كىحا ,(ٖ)أبييا إلى إؾبالو عشج شاىا كما رسالتو, في رآىا ألّنو إلييا؛ )عميو الدبلـ( مػسى
 )) َقاؿَ  : أبييا لداف عمى تعالى قاؿ كأبييا البشت بيغ الحػار انتيى أفْ  بعج أنَّو فحكخ , الشحاس

, إذ قاؿ ببحثو الخكائي بتحجيج  َٕٚىاَتيِغ (( سػرة القرز :  اْبَشتيّ  ِإْحَجػ ُأنِكَحظ َأفْ  ُأِريجُ  ِإني
: قاؿ( الدبلـ عميو) هللا عبج أبي عغ صفػاف عغ سعيج بغ الحدغ كركػ  السجسع, البشت : )) كفي

 كاسسيا مشيسا, أؼ الرغيخة (ٗ)بيا (( تدكج التي: قاؿ يجعػؾ؟ أبي إفّ : قالت التي أيتيسا رسائل
 :كاالتي الِحجاجي الّدمع عمى كالشتيجة الحجج تختيب يكػف  كبيحا , (٘)شػريا

 . ( صفات مغ بو يتستع لسا لمدكاج السشاسب الخجل ىػ( ) السزسخة= )  ف 

 . (الذخؼ)  ٕح   

 .(  القػة)  ٔح   

 ىػ معيشة نتيجة كراءىا مغ ُيخاد ُحجة كصيخىا الِحجاجي بعجىا السدألة مشح الحؼ أفّ  كيبجك    
 التي ىي الِحجاجي الحػار كشبيعة نفدو فخض مغ ىػ التمسيحي أك الخمدؼ, كالِحجاج الدياؽ,

                                                             
 .  ٖٕ/  ٙٔ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٔ)
 .  ٖٕ/  ٙٔ:  السرجر نفدو (ٕ)
 .ٖٕٚ, كالجامع ألحكاـ القخآف :  ٕٗ – ٖٕ/  ٙٔنفدو : السرجر يشطخ :  (ٖ)
 .  ٖٕ/  ٙٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٗ)
 .ٙٚٔ/ ٘( : قخآف )الشحاسيشطخ : معاني ال (٘)
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 قالت ما فقجمت , مباشخة بو ُترّخح لع كإفْ  تخيج, ما البشت فأكصمت , القػؿ سياؽ عمى ـيسشت
 .  (ٔ)تبتغي الػصػؿ إليو ما يؤدؼ القػؿ أفّ  عمى

 : الِحجاجي القدع -ٕ

 ُيعخفو فيػ الِحجاجية الّدبللع في مخكدياً  عشرخاً ( ديكخك) يخػ  ما بحدب الِحجاجي القدع ُيعجّ     
 كاحج ِحجاجي قدع في أكثخ أك قػليغ, يدػؽ  أفْ  معيغ خصابي مػقف في لمستكمع يسكغ:  باّنو

 مغ يتزح كالحؼ, (ٕ)نفديا الشتيجة إلى تؤدؼ األقػاؿ تمظ تكػف  أفْ  بذخط( ف) الشتيجة إلى يفزي
 تمظ أفّ  كيخػ  كاحجة, نتيجة إلى تؤدؼ األقػاؿ مغ مجسػعة ىػ الِحجاجي القدع أفّ ( ديكخك) كبلـ

 الديج الصباشبائي تعامل كقج ,(ٖ)متعجدة فئات إلى ال كاحجة ِحجاجية فئة إلى تشتسي أفْ  البجَّ  األقػاؿ
ڑ  ڑ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  چ  :تعالى قػلو في يخػ  إذ القخآنية , لآليات معالجتو عشج مدائل ىكحا مع

 40األعراف:  چٹ                      ڻ  ٹ     ڻڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
. 

, كجسعو الثقب ىػ قاؿ الديج الصباشبائي : )) الدع      اإلبخة , كالحؼ كالسخيط كالخياط الدسـػ
 أعساليع صعػد  أدعيتيع لػلػج الفتح يذسل نفدو في مصمق الدساء أبػاب تفتيح مغ تعالى هللا نفاه

 أفْ  نفي السخاد أفّ  عمى كالقخيشة إلخ," الجشة يجخمػف  كال: "بقػلو تعقيبو أفّ  غيخ أركاحيع كدخػؿ
 كفي: "قػلو في ىػ كسا الدساء في الجشة أفّ  سبحانو كبلمو ضاىخ فإفّ  الجشة لجخػليع بابيا يفتح

 التعميق مغ" الخياط سع في الجسل يمج حتى: ", كقػلوٕٕ: الحاريات": تػعجكف  كما رزقكع الدساء
 كحا أفعل ال: يقاؿ كسا كجػده مغ كإياساً  تحققو عجـ عغ كشاية بالسحاؿ األمخ يعمق كإّنسا بالسحاؿ

 ىع كما: "السعشى ىحا في آخخ مػضع في تعالى قاؿ كقج الفأر, كيبيس الغخاب يذيب حتى
       كالباقي الدابقة, اآلية مزسػف  تعميل معشى في كاآلية ,ٚٙٔ: البقخة": الشار مغ بخارجيغ
 .  (ٗ)ضاىخ ((

 مغ بتختيبيا فقاـ , كاحجة ِحجاجية فئة إلى تشتسي التي الحجج مع صاحب السيداف تعامل لقج    
        هللا أفّ  بسعشى الدساء ليع تفتح ال ىؤالء أفّ  تعالى قػلو في رأػ فقج األقػػ, إلى األضعف

 كىي الجشة يجخمػف  ال أّنيع فيي , الثانية ُحجةال أّما األّكلى, ُحجةال ىي كىحه مشيع, يتقبل ال
                                                             

 .ٕٕٛػػػػٕٕٙ, كالمداف أك السيداف كالتكػثخ العقمي: ٕٚٔالمغة كالِحجاج: يشطخ :  (ٔ)
   ٖٓٔػػػػػػػٜٕٔيشطخ : العػامل الِحجاجية في المغة العخبية :  (ٕ)
الغخبية مغ اليج أىع نطخيات الِحجاج في التقالِحجاج في المغة بحث مشذػر ضسغ كتاب ), كنطخية ٖٓٔ:  السرجر نفدويشطخ :  (ٖ)

 .ٖ٘ٙ( : أرسصػ إلى اليػـ
 .  ٜٙ – ٜ٘/  ٛ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٗ)
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 اإلليي الخصاب ُخِتع قج معيا التي ُحجةال كىي الثالثة ُحجةال ,أمَّا الثالثة ُحجةال مغ األقػػ  ُحجةال
 الدابقتيغ, لمحجتيغ مدانجة جاءت كالتي الخياط, سعّ  في الجسل دخػؿ استحالة كىػ تعجيدؼ  بأمخ

 ما كىػ الشار, سيجخمػف   السجخميغ ىؤالء أفّ  فيي الخصاب, أجميا مغ جاء التي( ف) الشتيجة أمَّا
 عمييا, كانػا التي أعساليع نتيجة كىي ,(ٔ)الجشة الَبتَّة يجخمػف  أفَّ ىؤالء ال: التفديخصاحب  بو قاؿ
 .القخآني  الشّز  لتحميل مػافقاً  يخاهُ  كما بو أقتشع ما كىػ

 بالّدمع ذلظ الُبعج الحؼ تعمق لمشز تحميمو في التسذ قج الديج الصباشبائي يكػف  ىحا كعمى    
 الّدمع عمى تخد التي الحجج أفّ ( كريبػؿ مػشبلر,) يخػ  إذ( الِحجاجي القدع)كمشيا الِحجاجي

 يختكد( الِحجاجي القدع) كأفّ  , األقػػ  إلى األضعف مغ تختيبيا كبحدب , بعزاً  ُيدانج بعزيا
 إلقشاع الحجج تمظ تػلجىا التي كالشتائج السخاِشب يدػقيا التي الحجج ىسا أساسيغ عمى

 .  (ٕ)السخاَشب

كتختيب الحجج كالشتيجة السزسخة التي جاءت عغ تمظ الحجج عمى الّدمع الِحَجاجي عمى كفق    
 )القدع الِحَجاجي(, يكػف عمى الشحػ اآلتي:      

 ف = )السزسخة( ) استحالة دخػليع الجشة(           

 ( الْخَياطِ  سعِّ  في الْجَسلُ  َيِمجَ  ) َحتى   ٖح           

 (                        ) القدع الِحجاجي عشج ديكخك( اْلَجّشةَ  َيْجُخُمػفَ  َكال)  ٕح           

 ( الدَساءِ  َأْبَػب لَيعْ  ُتَفّتحُ  ) ال  ٔح           

 

 

 

  ( :التفزيل أفعل:) الرخفية الريغ -ٖ

 ليا كاف التي الريغ تمظ كمغ الِحجاجي, الّدمع عمى الحجج تختيب في أثخ الرخؼية لمريغ    
 عمى ػػػػػ األغمب في يجؿ( أفعل: )كزف  عمى مذتق, اسع,:)) أّنو كتعخيفو ,(التفزيل أفعل)األثخ ىحا

                                                             
 .  ٜٙ/  ٛ: السيداف في تفديخ القخآف يشطخ :  (ٔ)
 . ٖٖٔػػػػػػػػػػػٜٕٔيشطخ : العػامل الِحجاجية في المغة العخبية : (ٕ)
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 كاآلخخ( السفزل: )يدسى زاد كالحؼ ,...ؼيو اآلخخ عمى أحجىسا كزاد معشى, في اشتخكا شيئيغ أفّ 
 حسيًجا, يكػف أمًخا أفْ  بيغ ؼيو كالديادة السعشى في فخؽ  كال ,(السفزػؿ:)أك(عميو السفزل: )يدسى

 تعارض قخيشة تػجج ,مالع كالجكاـ االستسخار عمى ػػػػػ صػره أغمب في التفزيل أفعل كيجؿ ذميًسا, أك
 . (ٔ)((ىحا

 عالج كقج الِحجاجي الّدمع في ُأخخػ  عمى ُحجة تقّجـ في كاضح أثخ( التفزيل ألفعل) كاف كقج   
 قػلو في جاء ما بّيغ فقج األثخ, ذلظ فييا مخاعياً  الرجد بيحا اآليات مغ الديج الصباشبائي بعس

 . 10غافر:  چچ     چ  چ        چ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  :تعالى

 إلى تجعػف  إذ أنفدكع مقتكع مغ أكبخ هللا لسقت يشادكف  كفخكا الحيغ إفّ : "تعالى إذ قاؿ : )) قػلو   
 إلى رجع إيسانيع جية مغ ليع ما ببعس السؤمشيغ ذكخ البغس , لسا أشج السقت" فتكفخكف  اإليساف

 السحكػر الشجاء ىحا أفّ  التالية كاآلية اآلية كفخىع, كضاىخ جية مغ عمييع ما ببعس الكافخيغ ذكخ
 كفخىع أف ليع ؼيطيخ لكفخىع العحاب يحكقػف  حيغ الشار دخػؿ بعج اآلخخة في بو يشادكف  إنسا فييا
 حيث ألنفديع مشيع بغس شجة ك مقتا كاف اإليساف إلى األنبياء قبل مغ جعػف يُ  كانػا إذ الجنيا في

 كشجة هللا لسقت أقدع: ليع ؼيقاؿ سبحانو هللا جانب مغ الجائع, كيشادكف  اليبلؾ مػرد بحلظ أكردكىا
 إلى - ماضية حاؿ حكاية - تجعػف  إذ ليا بغزكع كشجة أنفدكع مقتكع مغ أكبخ لكع بغزو

 . (ٕ)فتكفخكف (( األنبياء قبل مغ اإليساف

 الشز, يكتشفيا التي السعصيات كفق عمى القخآني الشز مع تعامل قج صاحب السيداف أفّ  يبجك    
 ُحجةال ؼيو رّجح عسلٍ  مغ( أكبخ) التفزيل أفعل أّداهُ  كما تخكيب, مغ ؼيو جاء بسا يبػح فيػ

 مغ أكبخ هللا مقت الديج الصباشبائي أفّ  بّيغ فقج ,(مقتيع مغ أكبخ هللا مقت)  أفّ  كىي األقػػ,
 أفعل فعسل التفديخ, أىل عغ بو جاء ما لتأكيج ذلظ في قػليغ نقل كقج ألنفديع, الكافخيغ مقت

 لحا الكافخيغ ُحجة عمى ػػػػػ كتعالى سبحانو ػػػػػػ هللا ُحجة كىي األقػػ  ُحجةال تخجيح عمى التفزيل
 تججؼ ال ؛ألّنيا مختبة أسفل في الكافخيغ ُحجة جاءت كقج الّدمع مخاتب مغ مختبة أعمى في جاءت
 .األكاف فػات بدبب نفعًا؛

كعمى ىحا يكػف تختيب الحجج عمى الّدمع الِحَجاجي عمى كفق ما عسل أفعل التفزيل عمى      
 تخجيحو كاآلتي:

                                                             
 .ٜٖ٘/ٖالشحػ الػافي :  (ٔ)
 .  ٕ٘٘ -ٕٗ٘: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
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 ف = )السزسخة( ) ال تػبة لكع ( .                  

 ( . َأنُفدكعْ  ّمْقِتُكعْ  ِمغ َأْكبخُ  للاِّ  َلَسْقت)  ٕح                  

 ) إنَّكع تسقتػف أنفدكع (. ٔح                  

 ُتْجَعْػفَ  نفديا )ِإذْ  اآلية مغ تعالى قاؿ الجنيا الحياة في األكاف فػات قبل جاء ليع هللا مقت ألفّ    
 سيحل ما شاىجكا بعجما الشار في األكاف فػات بعج جاء ألنفديع كمقتيع َفَتْكُفُخكَف( , اإليساف ِإلى
 دعاىع بسا يمتدمػا لع ألّنيع ؛ أنفديع فسقتػا ػػػػػ كعبل جلّ  ػػػػ هللا ليع أعجىا التي العحاب أنػاع مغ بيع
 ىحه قػة زيادة في ساىع قج التفزيل أفعل فإفّ  ىحا , كعمى(ٔ)اإليساف مغ لو ػػػػ كتعالى سبحانو ػػػػ هللا
 لقبػؿ بالسخاَشب األخح في الِحجاجية القػة زيادة عمى ساعج مّسا الشتيجة صػب كتػجيييا ,ُحجةال
 . (ٕ)ليا التدميع ك كاإلذعاف ُحجةال

  : السبالغة صيغ -ٗ

 سّمع بشاء يدتصيع الستكمع لحلظ ؛ الرخفي بشائيا في التختيب لدسة السبالغة حاممة إّف صيغ    
 ما مشيا ؼيدتعسل , بيشيا ؼيسا تتفاضل ألّنيا ؛( السبالغة صيغ) الريغ كمغ ىحه مشيا, ِحجاجي

 عمى الكخيع القخآف السبالغة في صيغ , ككردت (ٖ)الخصاب في عشيا السعبخ ُحجةال درجة عغ يعبخ
 اثشتيغ, مختيغ سػػ  تخد فمع( ِمفعاؿ) أّما ,(فّعاؿ) صيغة كركداً  أكثخىا كلعلّ  أكزانيا, اختبلؼ
  ۓھ  ھ    ے  ےچ  :تعالى قػلو التي أشار إلييا الديج الصباشبائي في حػار,ال آيات في إحجاىسا

ې    ى  ى        ائ  ائ    ېۅ  ى     ى  ې     ې ,ې      ٴۇ  ۋ      ۋ    ېۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ       ۉ

  -50هود: چ    جئ    جئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ڈ  ڈ    ی  ی    ,وئ   وئ    ەئەئ

52 . 

 أؼ إلخ," ربكع استغفخكا: "لقػلو الجداء مػقع في" مجرارا عميكع الدساء يخسل: "إذ قاؿ : )) كقػلو   
 كأضل عبل ما كل فإف الدحاب بالدساء كالسخاد مجرارا, عميكع الدساء يخسل إليو كتتػبػا تدتغفخكه إفْ 

 ثع المبغ الجر كأصل الجر, مغ مبالغة كالسجرار االستعساؿ, في شائع كىػ السصخ كقيل سساء, فيػ

                                                             
 .  ٕ٘٘: السيداف في تفديخ القخآف يشطخ :  (ٔ)
 .ٕٛ( : الِحجاج في كبلـ اإلماـ الحديغ )عميو الدبلـ( )أشخكحة دكتػراه يشطخ :  (ٕ)
 . ٜٕ٘يشطخ : استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية :  (ٖ)
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 نافعة متتابعة أمصاراً  تسصخ سحب إرساؿ مجرارا الدساء فإرساؿ كنفع فائجة كلكل لمسصخ استعيخ
 . (ٔ)كالبداتيغ (( الجشات بيا كتشزخ كالعذب,  الدرع كيشبت األرض بيا تحيى

 إلييع هللا ؼبعث مذخكػف, )عميو الدبلـ( ىػد قـػ أشار صاحب السيداف في تفديخه لمشز أفّ  فقج   
 يخيج ما لصخح تسييج ذلظ كفي ؛ أجخاّ  مشيع يخيج ال ليع بجعػتو كىػ , كحجه هللا لعبادة يجعػىع ىػداً 
 ثع االستغفار مشيع فصمب , نػعيا كاف ميسا لو خاصة مشفعة دعػتيع كراء مغ يخيج ال فيػ قػلو

 ذلظ فعمػا فإف , تػبتيع ستقبل ثّسة كمغ اإليساف بعج إال يكػف  ال فاالستغفار , صشعػا عسا التػبة
 أصحاب كانػا القـػ در المبغ؛ ألفّ :  كالِسجرار"  ,(مجرارا)عمييع  الدساء إرساؿ الجنيػؼ  جدائيع كاف

كإّف  , باهلل اإليساف في كيخغبيع ليقشعيع ُحجةك( ِمجرار) السبالغة صّيغة فاستعسل (ٕ)كبداتيغ زركع
 المغة مغ تدتسجىا ذاتيا في خرائز لسا ليا مغ الِحجاجية لمحخكة مثاؿ ىحه الريغة ىي

 في كأقخب الِحجاج في كتكػف أكغل ِحجاجية صبغة ذات لتكػف  بصبيعتيا مؤىمة تجعميا كالتجاكؿ
 الكثخة مغ الكمسة تػحيو لسا كبخػ  ِحجاجية شاقة أعصاه الخصاب في( ِمجرار) فاستعساؿ ,(ٖ)اإلقشاع

 تحقيق ثّسة كمغ , كإقشاعيع استسالتيع ثع كمغ التخغيب مغ السبالغة تمظ يدتتبع كما كالسبالغة
 : اآلتية الخصاشة في لحلظ التسثيل , كيسكغ الخصاب مغ الغخض
 ( .االستغفار ّالتْبةى = )      
 ( . زيادة القْة على قْتكنب )        

 ( .                                             ) إرسال السواء عليكن هذرار أ         

 ) أ ، ب ( حجج ّأدلة تخذم الٌتيجة ) ى ( .       

 

 

 

 

 :   الخصاب فحػى  -٘   

 أفّ  كيعشي , الخصاب فحػػ   بجاللة يكػف  ما , الِحجاجي الدّمع عبخ الِحجاج أكجو أىع إّف مغ    
 في العميا بالجرجة التمفع كمشيا عجة تجميات كلو العكذ, أك األدنى, عمى كيشّبو األعمى عمى يشزَّ 

                                                             
 .  ٖٕٙ/  ٓٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٔ)
 . ٖٕٙ/  ٓٔ:  السرجر نفدويشطخ :  (ٕ)
 . ٗٚ:  خرائرو األسمػبيةيشطخ : الِحجاج في القخآف مغ خبلؿ أىع  (ٖ)
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ڻ  ڻ  چ   : تعالى ذلظ عشج الديج الصباشبائي في قػلو مغ كرد كمّسا ,(ٔ)ضسشا عجاىا ما كنفي الدّمع

 .161األنعام:  چھ  ے   ے   ۓ   ھٹ  ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ

 بالكدخ اآليتيغ, الؿيع آخخ إلى" مدتؿيع صخاط إلى ربي ىجاني إنشي قل: "تعالى قاؿ : )) قػلوإذ   
 بسعشى كصف: كقيل العباد, مرالح عمى ؾيامو في لمسبالغة الجيغ بو كصف الؿياـ مخفف فالفتح
 إلى إليية بيجاية ىجاه  إليو يجعػ الحؼ ربو بأف يخبخىع أفْ  سبحانو هللا األمخ, يأمخ عمى الؿيع

 مرالح عمى قائسا ديشا اختبلؼ كال ؼيو تخمف ال سالكيو عمى ؾيع كاضح كسبيل مدتؿيع صخاط
يع ممة - الفصخة عمى مبشيا لكػنو - الؿياـ أحدغ كاآلخخة الجنيا  التصخؼ عغ مائبلً  حشيفاً  إبخـا

 . (ٕ)السذخكيغ (( مغ كاف كما  التػحيج اعتجاؿ إلى بالذخؾ

 , قائبًل : )) في )عميو الدبلـ(كأشار إلى ذلظ ببحثو الخكائي محتجًا بخكاية اإلماـ الرادؽ   
: قاؿ" مدمساً  حشيفاً : "هللا قػؿ في(: الدبلـ عميو) هللا عبج أبي عغ مدكاف ابغ عغ بإسشاده الكافي,
 عغ بإسشاده البخقي البخىاف, في كركاه : أقػؿ:. األكثاف عبادة مغ شيء ؼيو ليذ مخمراً  خالراً 

 بياف كىػ" شيء يذػبو ال مخمراً  خالراً : "كؼيو(: كسمع كآلو عميو هللا صمى) عشو مدكاف ابغ
 .  (ٖ)بالسعشى (( تفديخ ال السخاد

 أّنو كذكخ , السدتؿيع الجيغ كىػ الدّمع في العميا الديج الصباشبائي في تفديخه الجرجة استعسل فقج   
يع  ديغ  ما كنفى الدمع في العميا الجرجة عمى نّبو التمفع فيحا الحشؽية كىػ , الدبلـ()عميو إبخـا

 كما: ) قػلو في عشو الذخؾ بشفي الترخيح عغ فزبلً  كالشرخانية الييػدية بيا كيخاد ضسشاً  عجاىا
 مسا , ديشو عمى )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع( الخسػؿ أفّ  إثبات ثّسة كمغ ,( السذخكيغ مغ كاف

 : اآلتية الخصاشة كفق عمى الدّمع في الحجج تختيب فجاء , الؿّيع الجيغ ىػ اإلسبلـ ديغ أفّ  يعشي

 

 
 ى = ) ديي اإلسالم ُْ الصراط الوستقين ّالذيي القين ( .

 ( . )عليَ السالم(د = ) الرسْل ُذاٍ هللا إلى هلّة إبراُين    

 ج = )كاى إبراُين على الحٌفية ( .  

                                                             
 . ٖٓ٘يشطخ : استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية  :  (ٔ)
 .  ٖٖٗ-ٖٖٖ/  ٚ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٖٖٙ/  ٚ:  السرجر نفدو (ٖ)
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 ب = )لن يكي إبراُين على اليِْدية أّ الٌصراًية ( .  

 = لن يكي إبراُين هي الوشركيي( .  أ  

 ) أ ، ب ، ج ، د ( حجج ّأدلة تخذم الٌتيجة ) ى ( .

  الكياس الِحجاجي : -ٙ

ُيعج مػافقًا لخصاب خاص مغ خصابات الِحجاج القاعجية فيػ فعبًل خصاب متكػف مغ     
بديصة ُيدتجؿ عمى إحجاىا أؼ الشتيجة بالقزيتيغ األخخييغ, )السقجمات( ممفػضات )قزايا( 

, كمغ أنػاع الؿياس الِحجاجي (ٔ)كتتزسغ لفطًا تذتخؾ ؼيو مع األخخػ , كلفطًا مذتخكًا مع الشتيجة
كسيمة مثالية , بسعشى أّنو (ٕ)ىػ الحؼ ُنخفي ؼيو السقجمة األكلى ((ما يدسى بالِحجاج الزسشي : )) 

السقشع القائع عمى مشاشجة العقل, فيػ يبدط الذكل السشصقي لمؿياس حتى يسكغ تػضيفو  لمخصاب
, كقج  في الفكخ كالتعبيخ ةمقشعك  ةضحاتكػف الشتيجة ك ك  في الكبلـ العادؼ لمسشصق السشيجي

ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  چ استعسمو الديج الصباشبائي في تفديخه ليحا الشػع مغ الؿياس في قػلو تعالى : 

 .88القصص:  چڱ    ڱ    ں  ں     ڱڱ

 أمخ كل عمى كيصمق لمسػجػد مداك الذيء" كجيو إال ىالظ شيء كل: "إذ قاؿ : )) كقػلو   
 ,ٜٔ: األنعاـ": هللا قل شيادة أكبخ شيء أؼ قل: "قػلو عميو يجؿ كسا تعالى عميو حتى مػجػد

 . (ٖ)كاالنعجاـ (( البصبلف كاليبلؾ

 يقـػ الحؼ االستجالؿ تقـػ عمى العسمية ُيدتذف مغ كبلـ صاحب السيداف أّنو يذيخ إلى أّف ىحه   
 يدداد بذكل الشتائج إلى السقجمات كمغ الجدئية الحؿيقة إلى العامة الحؿيقة مغ االنتقاؿ عمى

 الستشتاجاتا كمقارنة السقجمات, كتخجسة البخاىيغ, بتقػيع يتعمق أّنو كسا  فيساً  كأكثخ, كضػحاً 
 إلى لمػصػؿ الدابقة السعمػمات عمى الحالية السعمػمات بيشيا, كؾياس التػافق إليجاد السحتسمة

 كسا يمي :   الدّمع في الحجج تختيب استشتاجات, فجاء

 = ) ال يسكغ الفخار مغ حكػمة كقجرة هللا سبحانو كتعالى ( .  ف  
 هللا ( .  كجو إال ىالظ شيء كلّ  ) ٗح  
 ( . كىمكػا ماتػا كميع كاألكلياء البيت كأىل كالخسل األنبياء)  ٖح  
  ( .  يبقػف  ال الدساء ) أىل ٕح  

                                                             
 .  ٜٖ- ٖٛ:  ب البخبلء لمجاحعغ خبلؿ كتايشطخ : نقج الِحجاج كسيسيائيات األىػاء م (ٔ)
 .  ٓٓٔ – ٜٜ:  قخأ فبلسفة العخبلساذا ن (ٕ)
 .  ٖٚ/  ٙٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖ)
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 ( .  يسػتػف  األرض ) أىل ٔح  
إذف أنا   أنا مخمػؽ  الزسشي في ىحا الكبلـ: كلُّ شيٍء ىالظ إال كجو هللا   فالؿياس     
 ىالظ.

ككحلظ مغ الؿياس الِحجاجي ما يدسى بالؿياس الستجرج : الحؼ ُيعج )) امتجاد لمتعميل القائع     
, أؼ بسعشى أّنو ُيبشى عمى عجد مغ الؿياسات السشصؿية التي تختبط مع (ٔ)عمى الؿياس السشصقي ((

أثشاء الخصاب بعزيا لتذكل السقجمة الكبخػ التي تكػف نتيجة لمؿياس الستجرج مغ مجسػعة األقػاؿ 
  ېى  ې  ې   ېچ  الِحجاجي , كقج استعسل الديج الصباشبائي ىحا الشػع مغ الؿياس في قػلو تعالى :

 .219البقرة:  چ  ۆئى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ

 كل ىػ المغة مغ يدتفاد ما عمى الخسخ كالسيدخ, الخسخ عغ يدئمػنظ: تعالى إذ قاؿ : )) قػلو   
 الحدغ يسيد يجعو كال العقل يدتخ ؛ألّنو بو كسسي الدتخ, معشاه في كاألصل لمدكخ, معسػؿ مائع
 إذا اإلناء خسخت: كيقاؿ الخسار, رأسيا السخأة  بو تغصي لسا: كيقاؿ الذخ, مغ كالخيخ الؿبح مغ

 تعجغ ألّنيا خسيخة الخسيخة كسسيت الخسيخ, ؼيو أدخمت إذا العجيغ أخسخت: كيقاؿ رأسيا, غصيت
 مغ السعسػؿ الخسخ إال أقدامو مغ تعخؼ ال العخب كانت كقج قبل, مغ كتخسخ تغصى ثع أكالً 

 مخاتب ذات كثيخة أنػاعاً  اليـػ فرارت تجريجا أقدامو في الشاس زاد ثع كالذعيخ, كالتسخ العشب
 .  (ٕ)خسخ (( كالجسيع الدكخ, درجات بحدب

 شخب الديئة الذائعة العادات تمظ جسمة كأشار إلى ؾياس تجريج التحخيع لمخسخ بقػلو : )) كمغ   
 أربع ندلت فقج بو السخبػشة اآليات في التجبخ يعصيو ما عمى بالتجريج تحخيسو في أخح فقج الخسخ
 بغيخ كالبغي كاإلثع بصغ كما مشيا ضيخ ما الفػاحر ربي حـخ إّنسا قل: "تعالى قػلو: إحجاىا: مخات
 أفّ  يبيغ لع أّنو غيخ إثع الخسخ كفي صخيحًا, اإلثع فييا حـخ مكية كاآلية ,ٖٖ - األعخاؼ:" الحق
 .  (ٖ)كبيخًا (( إثساً  الخسخ في كأفّ  ىػ ما اإلثع

ُيفيع مغ كبلـ الديج الصباشبائي أّف الدياؽ في اآليات الكخيسة يجؿ عمى الشيي السصمق ,         
 اآليات ىحه مغ السفيـػ التجريج يشافي أّنو عمى السصمق, الشيي كركد بعج الخاص لمشيي معشى كال

 . (ٗ)بالعكذ ال األشق إلى األسيل مغ سمػؾ التجريج فإفّ 

                                                             
 .  ٗٗ:  (ماجدتيخ رسالة)حسادؼ "مقارنة في كسائل اإلقشاع" الِحجاج في دمػع في عيػف عخاؾية لخيخ الجيغ  (ٔ)
 .  ٖٙٔ/  ٕ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ)
 .  ٘ٙٔ/  ٕ: السرجر نفدو  (ٖ)
 .  ٘ٙٔ/  القخآف تفديخ في السيداف (ٗ)
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كيتزح مغ ذلظ القرج في التجرج ىي قزية التحخيع في مخاشبة الستمقي, كإّف هللا سبحانو    
كتعالى خاشب الشاس جسيعًا عمى قجر عقػليع كفيسيع لمكبلـ, كمغ ىشا يتحػؿ الخصاب عمى 
اإلفياـ التجريجي إذ إّف تحػالت الخصاب القخآني ما ىي إال ؾياس متجرج لصاقة اإلنداف عمى 

 , كعمى ىحا يكػف الدمع الِحجاجي الستجرج كاآلتي : (ٔ)إرادة الخصاب كالتػافق مع قػتو استيعاب

 ف = ) االبتعاد عغ الخسخ ؛ ألّنو محـخ يؤدؼ إلى معرية هللا سبحانو تعالى السػجب لمعقاب (. 
 ) الخسخ معرية تػجب العقاب ( .  ٖح
 ( .  ) الخسخ إثع كبيخ ٕح
 ( . ) الخسخ مدكخ ٔح

لؿياس الستجرج جاء كفق السقجمة الكبخػ كالسقجمة الرغخػ كالعبلقة بيشيسا لتحجيج الشتيجة فا    
الستػخاة مغ ذلظ , كىحه الرػرة التي جاءت في تفديخ الشز لراحب التفديخ كالحؼ أشار إلييا 

 : (ٕ)في أكثخ مغ مػرد كفق معصيات معخؼية كسياؾية التي دلت عمى ذلظ , كجاء بالتجرج بقػلو
 ح اإلثع بسعشى الزخر مصمقًا .أخ -ٔ
 تعمل اآلية الزخر بغمبو عمى السشفعة .  -ٕ

 إّف اآلية قاصخة الجاللة عمى الحخمة بمفطة اإلثع .  -ٖ
ا سبق : إّف الديج الصباشبائي في تفديخه لمشرػص القخآنية عسج إلى استعساؿ خمز مسّ ي     

كتػضيف أغمب تقشيات الِحجاج في خصابو, إذ سػغت لو تقجيع حججو كبشائيا لمػصػؿ إلى الشتائج 
, كاعتسج عمى اآلليات الببلغية كما تؤديو مغ  السختمفةالسشذػدة , فقج استعسل األدكات المغػية 

الستمقي, فزبًل عغ استعسالو اآلليات شبو السشصؿية, متسثمة بالدّمع الحجاجي, فجاء تأثيخ في 
, كلع يتخؾ شاقة ِحجاجية  إال كاستخخجيا لمػصػؿ إلى  ُحجةبال ُحجةِحجاجو مفحسًا , فقارع ال

جيشية إقشاع الستمقي كالتأثيخ ؼيو , كىػ مع ذلظ جاء مخاعيًا لو, مدتثسخًا ثقافة الستمقي كمخجعياتو ال
 .كاالجتساعية , ليحقق بحلظ الغخض مغ الخصاب أال كىػ ىجاية الشاس إلى عبادة هللا 

 

  : : احلِزاد انبالغي انفصم انخانج

إّف الِحجاج الببلغي يتخح مغ الببلغة مجااًل لو ؛ كذلظ العتساده عمى االستسالة كالتأثيخ عغ     
شخيق الِحجاج بالرػرة البيانية كالجسالية أؼ إقشاع الستمقي عغ شخيق إشباع فكخه كمذاعخه حتى 

                                                             
 .  ٔٚٔ: ػ القخآني في ضػء لدانيات الشز, كالشح ٚٔ:  القخآني مغ الجسمة إلى العالع يشطخ : الشز (ٔ)
  . ٙٙٔ/ ٕ: السيداف في تفديخ القخآف يشطخ :  (ٕ)
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 بجء عمى تداعج التي الذخكط كاختبار بفحز الشطخية ىحه تيتع يتقبل مػضػع الخصاب, كحلظ
, كيشساز الِحجاج الببلغي عشج )بيخلساف( بخسدة (ٔ)أيزاً  عشو الشاتجة كاآلثار كتصػيخه, جاجالحِ 

 . (ٕ)خرائز ىي

 أْف يتػجو إلى مدتسع .  -ٔ
 أْف يعّبخ عشو بمغة شبيعية . -ٕ
 مدمساتو ال تعجك أْف تكػف احتسالية . -ٖ
 ال يفتقخ تقجيسو إلى ضخكرة مشصؿية بسعشى الكمسة . -ٗ
 ممدمة . ليدت نتائجو   -٘

كتسثل ىحه الخرائز الرػر الببلغية السحػرية التي تبشاىا الخصاب الِحجاجي ؛ ألّنيا تحقق     
كضيفة إقشاعية اعتسادًا عمى بعس السعصيات الخاصة بكل مغ السحاجج كالسقاـ الحؼ يتػلج ؼيو 

, مّسا جعمو , كمغ ىشا أصبحت نطخية الِحجاج الببلغي ذات أثخ بالغ عشج )بيخلساف( (ٖ)الخصاب
يصابق بيغ الببلغة كنطخية الِحجاج , كىحا يعشي أّف أىجاؼ الببلغة تتخكد في مجسميا في الػصػؿ 
إلى القػاعج التي يدتصيع بيا الستكمع أْف يؤثخ في جسيػره بحججو السقشعة , فالببلغة الِحجاجية 

كلية , كالببلغة األدبية تيتع تيتع بالػضيفة التػاصمية اإلقشاعية التي تشصػؼ عمييا الخصابات التجا
, كإذا أراد الجارس أْف يخصج الِحجاج مغ الشاحية (ٗ)بالػضيفة الجسالية تقـػ عمييا الخصابات التخيمية

الببلغية يججه ضسغ عمـػ )البياف كالبجيع(؛ ألّنيا تجخل في جسيع أنػاع الخصابات األدبية 
الببلغة الججيجة التي ال تأتي لسغ يستمظ سحخ كفق ما تخاه عمى كاالجتساعية كالجيشية كالدياسية 

, فستى قامت األساليب الببلغية (٘)الببلغة فقط بل لسغ يستمظ قػة اإلقشاع كالتأثيخ كسمصة الِحجاج
بجكر اإلقشاع كزيادة درجة اإلذعاف كانت أداة ِحجاجية , لحا سار التػجو إلى تمُسذ الِحجاج 

 :  يأتييخه ككسا الببلغي عشج الديج الصباشبائي في تفد

 :  يانبياَ : احلِزادادلبحج األول 

                                                             
 .  ٖٚٔ( :  بياف كنطخية البخىاف )بحثنطخية الليات تذكل الخصاب الِحجاجي بيغ يشطخ : آ (ٔ)
 .  ٔٙ:  )بحث(صخة كتصػره في الببلغة السعا عشج )بيخلساف( يشطخ : مفيػـ الِحجاج (ٕ)
 . ٜٗٔ( : االجتساعية )مقاربة سػسيػلدانية( )بحثيشطخ : الخصاب الِحجاجي كصبلتو  (ٖ)
 .  ٔ٘:  الخصاب لتحميل جاجيةحِ  ببلغية مقاربة نحػ ِحجاج ل: في ببلغة ا يشطخ (ٗ)
 .  ٔٔ/  ٔ:  دراسات نطخية كتصبيؿية في الببلغة الججيجة كمجاالتو ويشطخ : الِحجاج مفيػم (٘)
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ُيقرج بعمع البياف أّنو )) أصػؿ كقػاعج ُيعخؼ بيا إيخاد السعشى الػاحج بصخؽ يختمف بعزيا     
عغ بعس في كضػح الجاللة عمى نفذ ذلظ السعشى , كال بجَّ مغ اعتبار السصابقة لسقتزى الحاؿ    

 . (ٔ)دائسًا ((

في الشز القخآني  كىػ عشرخ أساس , كاإلفياـ الفيع ىػ البيافعمع  مغ الغاية أفّ  ُيمحع كىشا   
بسا يزؽيو السشذئ عمى كاقع السعشى كحؿيقة السػضػع ؼيزفي عمى الرػرة عالسًا أكسع , بػية 

 حميلبالت يتشاكؿ الديج الصباشبائي أفّ  نجج, لحا (ٕ)الػصػؿ إلى ذىغ الدامع كإقشاعو بسا يخيج
 :  ككسا يأتي تفديخه في ِحجاجياً  كتػضيفوالببلغي  المػف  ليحا شةالستزس السػاضع

  أوال  : السجاز :

 كاألّكؿ الّثاني بيغ لسبلحطة كاضعيا كضع في لو كقعت ما غيخ بيا أريج كمسة كلكُيخاد بو ))     
 مغ لو تػضع لع ما إلى الػاضع كضع في لو كقعت ما بيا جدت كمسة كلّ :  قمت شئت كإف... 
 في لو كضعت اّلحؼ أصميا كبيغ إليو بيا تجػز ما بيغ ما لسبلحطة كضعاً  فييا تدتأنف أف غيخ

 . (ٖ)(( كاضعيا كضع

فالسجاز شكل مغ أشكاؿ تجاعي السعاني لمفع يخد إلى األذىاف , تتابعو معاٍف ذات عبلقة    
 كبحلظمقرػدة فتتعجد العبلقات ليطيخ لشا أنػاع مغ السجاز كالسجاز العقمي كالسجاز السخسل , 

 بويدتػع ال ما السدتحجثة السعاني مغ كتحسيمو فعالم لجاللة تصػيخ )):  السجاز أفّ  القػؿ يرح
 .  (ٗ)(( كضعو أصل في فعالم نفذ

 ججيجٍ  معشىً  بإضافة الحؿيقي لمسعشى كاستيعاب الفائجة, في زيادة ؼيو كاف إذا السجاز إلى ؿعجَ يُ ك    
 .(٘)المفع شسػلية في ةفشي ؾيسة ذك الدامع بحىغ االنتقاؿ كىحا الدامع, ذىغ ليوإ يشتقل

 

ق( عمى أّف االستجالؿ البياني في السجاز أكثخ تأثيخًا مغ غيخه أؼ مغ ٜٖٛكيؤكج الدكاكي )ت    
 .(ٔ)الحؿيقة

                                                             
 .  ٕٙٔ:  جػاىخ الببلغة في السعاني كالبياف كالبجيع (ٔ)
 .  ٚٚ:  يشطخ : تيحيب الببلغة (ٕ)
 .  ٜٖٛ:  أسخار الببلغة (ٖ)
 . ٘ٔٔ:  ثل القخآني دراسة نقجية ببلغيةالرػرة الفشية في الس (ٗ)
 .  ٗٙٔنفدو : السرجر يشطخ :  (٘)
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ّف  لمسجاز دكرًا كبيخًا في الِحجاج كاإلقشاع ؛ ألّنو يؤدؼ كضيفة استجاللية يتػجو إكخبلصة القػؿ   
 كفيفي نفدية السخاَشب,  بيا إلى عقل السخاَشب , ككحا يؤدؼ كضيفة نفدية كيدتيجؼ التأثيخ

السجازؼ الِحجاجي فييا  الػجوكإبخاز  اآلياتلبعس  تحميمو في الديج الصباشبائي ذلظ تصخؽ  ضػء
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڍڈ    چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈچ , كمشو قػلو تعالى : 

 .165البقرة:  چڎ   ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 -الحب إفّ : قاؿ لسغ خبلفاً  حؿيقة تعالى باهلل يتعمق الحب أفّ  عمى دليل اآلية كفيإذ قاؿ : ))    
 كرد ما معشى كإفّ  حؿيقة سبحانو بو يتعمق كال كالجدسانيات, باألجداـ يتعمق -شيػاني كصف كىػ
 تحبػف  كشتع إفْ  قل: "تعالى كقػلو تجػزاً  الشيي عغ كاالنتياء باألمخ باإلئتسار اإلشاعة لو الحب مغ
 . (ٕ)(( .ٖٔ - عسخاف آؿ": هللا يحببكع فاتبعػني هللا

 قػلو فإفّ  عمييع ُحجة كاآليةؼيرخح صاحب السيداف أّف الحب مجازًا في القػؿ إذ قاؿ : ))     
 في مشو أشج السؤمشيغ في كىػ االشتجاد, يقبل تعالى حبو أفّ  عمى يجؿ هلل حباً  أشج: تعالى

 هلل أشػع آمشػا كالحيغ السعشى كاف مجازاً  اإلشاعة ىػ بالحب السخاد كاف كلػ ,أنجاداً  هلل الستخحيغ
 معشاه بالحب فالسخاد سبحانو هللا عشج بصاعة ليدت غيخىع شاعة ألفّ ؛  التفزيل معشى يدتقع كلع

 مغ إليكع أحب - قػلو إلى - كأبشاؤكع آباؤكع كاف إفْ  قل: "تعالى قػلو أيزاً  عميو كيجؿ,  الحؿيقي
 كالحب بخسػلو الستعمق كالحب باهلل الستعمق الحب أفّ  في ضاىخ وفإنّ  ,ٕ٘ - التػبة": كرسػلو هللا

 كأفعل إليكع, أحب قػلو لسكاف كاحج سشخ مغ جسيعاً  كغيخىا كاألمػاؿ كاألبشاء باآلباء الستعمق
 الديادة حيث مغ كاختبلفيسا السعشى أصل في عميو كالسفزل السفزل اشتخاؾ يقتزي التفزيل

 .  (ٖ)(( كالشقراف

 

 

 عمى حسليُ  أفْ  بج ال المفع أفّ  عجيجة مػاضع كفي يخػ  أّنو نجج السيداف صاحب متابعة كعشج   
, كمشو السجاز العقمي كالحؼ يبخز الِحجاج ؼيو باإلسشاد غيخ الحؿيقي كيجرؾ  الحؿيقة دكف  السجاز

                                                                                                                                                                                              
 .  ٕٔٗ:  يشطخ : مفتاح العمػـ (ٔ)
 . ٖٖٛ/ ٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٕ)
 .  ٖٖٛ/ ٔنفدو : السرجر  (ٖ)
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معشاه إلى غيخ ما ىػ لو مع قخيشة مانعة مغ إرادة بالعقل , كُيخاد بو : )) إسشاد الفعل أك ما في 
 .  (ٔ)اإلسشاد الحؿيقي ((

 الجسمة في فّ أ عمى الجالة القخيشة: ىسا أساسياف ركشاف ؼيو فخايتػ  أفْ  يشبغي العقمي كالسجاز    
 التدسية ىحه صاحب السيداف يصمق فقج, (ٕ)كالحكؽ  العقل في السجاز ذلظ تدػغ التي كالعبلقة مجازاً 
 مشو, تدتفاد أفْ  يسكغ التي العبلقات عغ يكذف أّنو عمى زيادة صخاحة السجاز مغ المػف  ىحا عمى

               ې         ۉڭ  ڭ  ې  ې    ۉچ :  تعالى قػلو ففي كغيخىا, كالدببية كالدمانية السكانية كمشيا

 . 9فاطر:  چې  

فُيمحع أّنو استشج في ذلظ إلى المغة, فالفعل )أحيا( الحؼ كقع ؼيو الفعل أؼ مجازًا عقميًا مكانيًا,    
كالمغة ىي التي اقتزت أْف تكػف الحياة اسسًا لمرفة التي ىي ضج السػت ؛ ألّف شخيق السجاز أْف 

ديج الصباشبائي بقػلو : يجخػ اسع الحياة عمى ما ليذ بحياة تذبييًا كتسثيبًل , كىحا ما صخح بو ال
 كإفْ  األرض إلى اإلحياء كندبة تكغ, لع ما بعج نباتاً  فييا كأنبتشا" مػتيا بعج األرض بو فأحييشا")) 

 كما السثل كتػليج كالشسػ التغحية مغ الشبات كأعساؿ حؿيؿية الشبات إلى ندبتو لكغ مجازية كانت
 مػتيع بعج األمػات كإحياء البعث شبو كلحلظ, الحياة أصل مغ تشبعث حيػية أعساؿ بحلظ يتعمق
 كحلظ: "فقاؿ الذتاء في كركػده العسل عغ تػقفو بعج الشبات إنبات أؼ مػتيا بعج األرض بإحياء
, (ٖ)(( القبػر مغ كإخخاجيع إحيائيع بعج الؿيامة يـػ األمػات بدط فالشذػر البعث أؼ" الشذػر

 السجاز ىحا فعبلقة القػؿ, إلى مشدػبة الحؿيقة في كىي األرض إلى حياءاإل ندبة أفّ  فالطاىخ
 .بيا يرخح لع كإفْ  مكانية

 

 

 

 

 .6النساء:  چ  ۆئې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئچ كفي قػلو تعالى:   

                                                             
 . ٕٙٗ -ٕ٘ٗ:   أسخار الببلغة (ٔ)
 .  ٖٓٗ : : الببلغة كالتصبيقيشطخ  (ٕ)
 .  ٚٔ/  ٚٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٖ)
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    مجاز فؽيو أكانو بمػغ الشكاح بمػغ مغ كالسخاد االمتحاف االبتبلء)) قاؿ الديج الصباشبائي :    
 الشكاحإذ إّف  , الحؿيقة عمى ليدت الشكاح إلى( بمغ) الفعل إسشاد ندبة أفّ  يعتقج فيػ, (ٔ)(( عقمي

 عبلقتيا مجازية ندبة الشدبة فيحه يحرل الحؼ ىػ الشكاح بمػغ زمغ إلى اليتيع كصػؿ كإّنسا يبمغ ال
 .  الدمانية

چ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ   چ : تعالى قػلو في العقمي السجاز لصائف مغ أخخػ  لصيفة إلى كيمتفت   

 . 95األنبياء:  چ

 يعإنّ : يقاؿ أفْ  الطاىخ ككاف" يخجعػف  ال يعأنّ : "قػلو كأماإذ صخح الديج الصباشبائي بقػلو : ))   
 حاؿ إليو يؤكؿ ما أعشي - بذيء الفعل تعمق نتيجة ؼيو كضع عقمي مجاز وأنّ  فالحق يخجعػف 
 فػضعت الخجػع عجـ بخجػعيع الحخمة تعمق فشتيجة الستعمق نفذ مػضع - بو تعمقو بعج الستعمق

 كأفّ  الفعل نفػذ إفادة الرشع ىحا كفي الحخمة متعمق ىػ الحؼ الخجػع نفذ مػضع الشتيجة ىحه
 . (ٕ)(( فرل تخمل غيخ مغ رجػع عجـ الحخمة تعمق بسجخد يريخ الخجػع

:" أمختظ إذ تدجج أال مشعظ ما: "قػلو أيزا كنطيخهكأكج حجتو بسػاضع مغ اآليات إذ قاؿ : ))    
 ىػ الحؼ الدججة عجـ فػضع الدججة عجـ إلى يؤكؿ بالدججة السشع تعمق إفّ  حيث ٕٔ: األعخاؼ

 حـخ ما أتل تعالػا قل: "قػلو أيزا كنطيخه,  السشع متعمق ىي التي الدججة نفذ مػضع الشتيجة
 الذخؾ عجـ يشتج بالذخؾ التحخيع تعمق إفّ  حيث ٔ٘ٔ: األنعاـ:" شيئا بو تذخكػا أال عميكع ربكع

 . (ٖ)(( الستعمق ىػ الحؼ الذخؾ نفذ مكاف الشتيجة ىػ الحؼ الذخؾ عجـ فػضع

 فالعبلقة نفدو, الفعل مػضع كضعت ليوإ يؤكؿ ما أؼ الفعل تعمق نتيجة أفّ ُيدتذف مغ ذلظ    
 فالحق يخجعػف  أّنيع: يقاؿ أفْ  الطاىخ ككاف(( يخجعػف  ال أّنيع: ))قػلو كأّما:) قػػاؿ السدتقبمية, ىي
 تعمقو بعج الستعمق حاؿ ليوإ يؤكؿ ما أعشي -بذيء الفعل تعمق نتيجة ؼيو كضع عقمي مجاز أّنو
 مػضع الشتيجة ىحه فػضعت الخجػع عجـ بخجػعيع الحخمة تعمق فشتيجة الستعمق نفذ مػضع -بو

 .  (ٗ)(الحخمة متعمق ىػ الحؼ الخجػع نفذ

                                                             
 .  ٛٗٔ/  ٗ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٔ)
 .  ٕ٘ٙ/  ٗٔ:  السرجر نفدو (ٕ)
 .  ٕ٘ٙ/  ٗٔنفدو : السرجر  (ٖ)
 .  ٕٙٙ – ٕ٘ٙ/  ٗٔنفدو : السرجر  (ٗ)
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 كىػ الستعمق نفذ مػضع كضعت قج الخجػع كىي الفعل نتيجة أفّ  السفدخ كبلـ مغ يتزح   
 ببياف كمتعمقاتيا الشتيجة إسشاد قبيل مغ بل الفعل إسشاد مغ ليذ السجاز كىحا الخجػع, حخمة

 , كىحا ما يدسى بالسجاز العقمي بعبلقة سببية .  الحؿيقي مرجاقيا

كانصبلقًا مغ ىحا القػؿ  فالِحجاج العقمي ما أشار إليو صاحب السيداف يذكل سبيبًل مع السجاز     
إلى اإلقشاع الحؼ يؤدؼ كضيفة ِحجاجية في تأدية السعشى السقرػد بإيجاز , كالسطيخ الخارجي 

ة الستمقي مّسا الحؼ ُيمحع في ىحيغ الشرييغ ىي السبالغة البجيعية التي تشتج أثخًا رائعًا عمى نفدي
 . (ٔ)يجعمو يقتشع بعج التأثخ بجسالية القػؿ كركعة السعشى

أما الشػع اآلخخ مغ السجاز كما يدسى بالسجاز السخسل الحؼ ُيخاد بو : )) المفع السدتعسل في    
غيخ ما كضع لو مغ معشى لػجػد عبلقة بيغ السعشى السػضػع لو كالسعشى السدتعسل ؼيو , كلؿياـ 

, كسسي مخسبًل مغ اإلرساؿ أؼ اإلشبلؽ ؛ ألّنو لع يقيج بعبلقة كاحجة (ٕ)زية لحلظ ((مشاسبة مقت
, كقج تصخؽ صاحب (ٖ)كإّنسا لو عبلقات كثيخة , كىحا ما يكػف ضسغ حجكد مػضػع الِحجاج

كإقشاع الستمقي بسا يقػلو مغ  ُحجةالسيداف كثيخًا ليحا الشػع مغ السجاز في تفديخه مخاد بحلظ إثبات ال
ڳ     ڳڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڍڎ  ڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڑ  ڑ  ڇ  ڇچ فديخ , كمشو قػلو تعالى : ت

 . 92األنعام:  چڳ  ڳ  ڱ  

 إليية عشاية عمى يجؿ كالكبلـ ُسسيت مكة بأـ القخػ تذخيفًا ليا , كبيانًا لسكانتيا بيغ سائخ األماكغ  
( , فقج اْلُقَخػ  ُأـّ  َكِلُتشِحرَ السجاز السخسل في قػلو تعالى : ), كيتجمى (ٗ)اإلليي الحـخ كىي القخػ  بأـ

ُأشمق ىحا المفع كُأريج بو أىل السكاف , أؼ لتشحر أىل أـ القخػ ؛ ألّف الجيار كاألبشية ال ُتشحر , كىحا 
 كمغ القخػ  أـ كلتشحر: "قػلوما أشار إليو الديج الصباشبائي تمػيحًا بالسجاز السخسل بقػلو : )) 

 سائخ حػليا بسا كالسخاد" حػليا كمغ: "قػلو بجليل أىميا كالسخاد السذخفة, مكة ىي القخػ  فأـ" ػلياح
 .  (٘)(( قيل كسا تجاكرىا التي أك بيا يحيط التي األرض ببلد

 

                                                             
 .  ٖٚٔ( : يذ)رسالة ماجدتيخيشطخ : الخصاب الِحجاجي في مختارات مغ أدب العبلمة عبج الحسيج بغ باد (ٔ)
 .  ٚٛتيحيب الببلغة :  (ٕ)
 .  ٕٗ٘يشطخ : ببلغة أساليب البياف في اآليات الستحجثة عغ القخآف)بحث( :  (ٖ)
 .  ٖٕٛ/  ٚيشطخ : السيداف في تفديخ القخآف :  (ٗ)
 .  ٖٕٛ/  ٚنفدو : السرجر  (٘)
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كتكسغ ببلغة ىحا السجاز أّف ؼيو داللة عمى عطع ىحا اإلنحار , كسا أّف ؼيو داللة عمى عطع ىحا   
فكاف السخاد مشو غاية اإلنحار دكف  )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع(األمخ السمقى عمى عاتق الشبي 

لسعشى كيعزجه , البذارة ليتبلءـ كيتػافق مع حاؿ السذخكيغ , كسا أّف ححؼ السشحر بو يؤكج ىحا ا
إلى جانب ىحا السعشى ذكخ هللا سبحانو كتعالى مػقف السؤمشيغ مغ ىحا الكتاب الحؼ أندلو في قػلو 

( , إذ قاؿ صاحب السيداف يَحاِفطػفَ  صبلتِيعْ  َعمى َكُىعْ  ِبوِ  ُيْؤِمُشػفَ  باآلخخة ُيْؤِمُشػفَ  َكاّلِحيغَ تعالى : )
 أكصاؼ مغ سبحانو هللا عجه لسا تفخيع وكأنّ  إلخ," يؤمشػف  باآلخخة يؤمشػف  كالحيغ: "تعالى قػلو: )) 

 لغاية نازال يجيو بيغ لسا كمرجقاً  مباركاً  أندلشاه الحؼ الكتاب ىحا كاف لسا أؼ أندلو الحؼ الكتاب ىحا
 مغ يححرىع ك دائع أخخكؼ  أمغ إلى يجعػ وألنّ ؛  بو يؤمشػف  باآلخخة فالسؤمشػف  األرض أىل إنحار

 أنيع كىػ السؤمشيغ صفات أخز مغ ىػ بسا باآلخخة السؤمشيغ ىؤالء تعالى عخؼ ثع, خالج عحاب
 بو هللا ختع التي الرفة ىي كىحه يحافطػف, ربيع فييا يحكخكف  التي عبادتيع كىي صبلتيع عمى

 صمػاتيع عمى ىع الحيغ: "قاؿ إذ السؤمشيغ سػرة أكؿ في بيا كصفيع التي السؤمشيغ صفات
": خاشعػف  صبلتيع في ىع الحيغ" فقاؿ أكليا في بسعشاىا بجأ كسا,  ٜ: السؤمشػف ": يحافطػف 
 كىػ الربلة في الخذػع ىػ اآلية ىحه في بالسحافطة السخاد أفّ  يؤيج الحؼ ىػ كىحا, ٕ: السؤمشػف 

 مغ السعخكؼ لكغ العبػدية مقاـ في االنتراب عشج اإلليية العطسة عغ باششي كتأثخ تحلل نحػ
 . (ٔ)(( كقتيا عمى السحافطة الربلة عمى بالسحافطة السخاد أفّ  تفديخه

كقج جاء اإلخبار عشيع بريغة السزارع )يؤمشػف( داللة عمى تججد إيسانيع بالقخآف كباعث    
إيسانيع ىػ يـػ الحداب كالبعث, كالقخآف الكخيع ىػ الشجاة السػصل إلى َبّخ األماف في الجنيا 

ة السشتَطخة كسػء السريخ , ثع ذكخ هللا سبحانو كتعالى صفة كاألخخة , أّما الكافخ ال يخاؼ العاؾب
(, داللة عمى عطع الربلة ؛ يَحاِفطػفَ  صبلتِيعْ  َعمى َكُىعْ أخخػ لمسؤمشيغ كذلظ في قػلو تعالى : )

ألّنيا أشخؼ العبادات بعج اإليساف باهلل تعالى, كقج جاءت لفطة )يحافطػف( مزارعًا؛ لتججد حجكث 
 . (ٕ)كمجح لمسؤمشيغ الحؼ يحافطػف عمى إداء صبلتيع بأحدغ كجوالفعل, كؼيو ثشاء 

مغ ىشا يتزح ما ليحا الشػع مغ السجاز مغ تأثيخ بالغ , كأثخ جمي في استسالة الستمقي , مغ   
خبلؿ اعتساده عمى العبلقات السجازية كػسيمة ِحجاجية تحعغ الستمقي كتدتفد شعػره كتؤثخ ؼيو, 

 .   (ٖ)فالسجاز ليذ مجخد كسيمة , بل ىػ مكػف أساسي في بشاء السعشى
                                                             

 .  ٖٕٛ/  ٚالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
ببلغة أساليب , ك  ٜ٘التحميل المغػؼ في ضػء عمع الجاللة , دراسة في الجاللة الرػتية كالرخؼية كالشحػية كالسعجسية : يشطخ :  (ٕ)

 .  ٕٚ٘البياف في اآليات الستحجثة عغ القخآف )بحث( : 
 .  ٓٗٔ( : )رسالة ماجدتيخ -أنسػذجاً  –يشطخ : تجميات الِحجاج في القخآف الكخيع سػرة يػسف  (ٖ)
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 : ثانيا : التذبيو

, أؼ بسعشى أّف الصخؼ الثاني يكػف (ٔ)ُيقرج بو )) السساثمة بيغ شيئيغ في صفة أك أكثخ ((     
عمى الصخؼ األكؿ , كىحا ِحجاج عمى صحة السقجمة , كالتذبيو يقـػ بػضيفة ِحجاجية  ُحجة

 . (ٕ)تكذف عغ غخضو , بسا يعسمو مغ تقخيب صػرة السػصػؼ إلى ذىغ الستمقي

لحا لع يعج التذبيو لمحمية فقط , بل لو ؾيسة ِحجاجية في تقخيب السدافات بيغ السعاني السجخدة   
كالسعاني السحدػسة؛ ليجعل العقل يقبل العبلقات القائسة بيغ األشياء, كالسحاجج يمجأ إلى التذبيو 

الستكمع الحؼ يحاكؿ  , لػػػ )) يجرؾ الستمقي بالتذبيو مقاصج(ٖ)إلى ذىغ الستمقي ُحجةبػية إيراؿ ال
 .  (ٗ)تثبيت حجتو باستسالة الستمقي كالتأثيخ بو ((

 مغ يحسل لسا , اآلية داللة في اً ميس عشرخاً  يعجُّ  الكخيع القخآف في ذبيوالت أفّ  نفيع ىشا كمغ  
 السدتػػ  مغ حػؿالت مغ بو ؼتؤد كما العبلئق ىحه لخصج يالستمق عشاية وتػج ةداللي شحشات

الِحجاجية  ةالببلغي ذبيوالت مكانة مع كاندجاماً ,  (٘)بالعكذ أك يالحد السدتػػ  إلى لمجاللة ىشيالح
 سعى حؼال الغخض يخجـ بسا البياني األسمػب ىحا إلى عشايتو وكج قج الديج الصباشبائي  أفّ  ُيمحع

 تفديخه كىػ إقشاع الستمقي لسزاميغ حجيثة .  في تحؿيقو إلى

 ,ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ,ڤ  ڤ  ٿ   , ٹ  ٹ   ڤ ,پ  پ  پ  پ  ٹ   چ :  تعالى قػلو ففي   
 . 53 -49المدثر: چڦ  ڦ  چ   چ     ڦڦ

يتزح مغ الشز أّف القـػ في إعخاضيع عغ القخآف الكخيع كالتشفيخ عشو بيحه الرػرة البيانية ما    
ىػ إال بياف لمستمقي لسا ؼيو مغ تذبيو بميغ أكج الخؤيا الدساكية ليع أّف ىحا الفخار كاإلعخاض      

 مدتشفخة حسخ كأنيع": تعالى قػلوال يديجىع إال حدخة , إذ صخح بحلظ الديج الصباشبائي بقػلو : )) 
 كالسخاد حسار, جسع كالحسخ التحكخة, عغ اإلعخاض في حاليع حيث مغ ليع تذبيو" قدػرة مغ فخت

,  السعشييغ مغ بكل فدخ كقج كالرائج, األسج كالقدػرة الشفخة بسعشى كاالستشفار الػحذية الحسخ
 بل: "تعالى قػلو,  الرائج مغ أك أسج مغ نفخت كحذية حسخ كأنيع التحكخة عغ معخضيغ: كالسعشى

 عمى السذتسل الدساكؼ  الكتاب السشذخة بالرحف السخاد" مشذخة صحفاً  يؤتى أفْ  مشيع أمخغ  كل يخيج
                                                             

 .  ٓٛيحيب الببلغة : ت (ٔ)
 .  ٘ٗٔ:  خ : مغ ببلغة القخآفيشط (ٕ)
 .  ٕٓٔ( : ماـ الحديغ )عميو الدبلـ( )أشخكحة دكتػراه يشطخ : الِحجاج في كبلـ اإل (ٖ)
 .  ٙٚ( : ي حياف التػحيجؼ )رسالة ماجدتيخالِحجاج في اإلمتاع كالسؤاندة ألب (ٗ)
 .  ٜٙ( : )أشخكحة دكتػراه  السيدافي تفديخ يشطخ : البحث الببلغي ف (٘)



 
174 

 التحكخة عغ إعخاضيع ليذ كالسعشى إعخاضيع, مغ ذكخ عسا إضخاب الكبلـ كفي,  الحقة الجعػة
 عميو تذتسل ما عمى مذتسل هللا عشج مغ كتاب عميو يشدؿ أفْ  مشيع أمخغ  كل يخيج بل الشفخة لسجخد
 .  (ٔ)(( القخآف دعػة

إذف في ىحا التذبيو أسخار ببلغية كِحجاجية ُتمفت الشطخ , إذ شبو القـػ في إعخاضيع بالُحسخ    
مغ دكف الحيػانات كىػ إشارة إلى الجيل كالػباء , كالدخ اآلخخ أّف تذبيو القـػ بالُحسخ في خفتيا 

سعخضيغ عغ القخآف الكخيع , فسا إْف سسعػا آيات هللا إال كنخاىع يفخكف داللة عمى مػقف أكلئظ ال
 . (ٕ)مشيا في خفٍة كشيرٍ 

 يخافػف  ال بل كبل: "تعالى قػلوكلراحب السيداف كقفة ِحجاجية مع ىحا التذبيو , يقػؿ : ))    
 مؤيجة الخسالة دعػة فإفّ  مشيع كاحج كل عمى سساكؼ  كتاب ندكؿ مغ يخيجكنو بسا ليع ردع" اآلخخة
 سػاء حج عمى كغيخه الخسػؿ عمى قائسة تامة ُحجةفال لسختاب ريباً  تجع ال قاشعة كحجج بيشة بييات

 تحتاج الخسالة أفّ  عمى,  مشذخة صحفاً  السجعػيغ الشاس مغ كاحج كل يؤتى أفْ  إلى حاجة غيخ مغ
 في تعالى جػابو مجلػؿ ىػ كسا الشاس سائخ نفػس يفقجه ما إلى الشفذ كصبلحية الحات شيارة مغ

      يجعل حيث أعمع هللا: "بقػلو" هللا رسل أكتي ما مثل نؤتى حتى نؤمغ لغ: "قػليع عغ األنعاـ سػرة
 .  (ٖ)(( "رسالتو

كقج دؿ الدياؽ عمى لفطة )قدػرة( مغ غيخىا مغ أسساء األسج لسا فييا مغ دالالت ما ليذ في    
غيخىا مغ األلفاظ مغ القدخ كالقيخ كالغمبة , فزبًل عّسا فييا مغ اإليقاع كالجخس القػؼ الخاص 

, كىحا تقخيب  لرػرة السذبو إلى ذىغ  (ٗ)في القمػب يديج الييبة كالعطسة لتحل مكانتو بيا مّسا
 الستمقي عغ شخيق التذبيو إذ كاف أكثخ كضػحًا كأضيخ مغ غيخه مغ األلفاظ . 

حيث شبيشو بػاحج مغ السبلئكة بصخيقة الحرخ  )عميو الدبلـ(كمشو قػؿ الشدػة لسا رأيغ يػسف    
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ في قػلو تعالى :  تذبييًا بميغًا مؤكجًا , كىحا مغ التذبيو السحدػس بالسدتحيل كسا

 . 31يوسف:  چ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ

                                                             
 .  ٚٛ – ٙٛ/  ٕٓالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٖٕ٘( : في اآليات الستحجثة عغ القخآف )بحث يشطخ : ببلغة أساليب البياف (ٕ)
 .  ٚٛ/  ٕٓالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٖ)
 .  ٕٔٓيشطخ : مغ ببلغة القخآف :  (ٗ)
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   الجساؿ, غاشية قمػبيغ فغذيت بو فػجئغُيفيع مغ كبلـ الشدػة لع يخيّغ مغ البذخ مثمو فقج    
 إال ىحا إف بذخا ىحا ما هلل حاش: "كقمغ كاصصبار, تجمج كل كتخكغ أيجييغ كقصعغ الفاكية فشديغ

 . (ٔ)"كخيع ممظ

ما ىػ إال ممظ كخيع مغ  )عميو الدبلـ(كىحا التذبيو عمى ألدشة الشدػة أكْجَف بو أّف يػسف    
السبلئكة تسثل في صػرة البذخ , كالسقرػد إثبات الحدغ العطيع لو ؛ ألّنو ال حّي أحدغ مغ 

 كتذبيوإذ احتج الديج الصباشبائي بحلظ ببحثو الخكائي بقػلو : ))  (ٕ)السمظ كال أؾبح مغ الذيصاف
 ترػر كسا صػرة أؾبح في الذيصاف ترػر العامية األكىاـ أفّ  بعشاية الذياشيغ بخؤكس الدقـػ ثسخة

 ,ٖٔ -: يػسف:" كخيع ممظ إال ىحا إفْ  بذخا ىحا ما: "تعالى قاؿ كأجسميا صػرة أحدغ في السمظ
 . (ٖ)(( الذياشيغ بخؤكس ألحج معخفة كال يعخؼ بسا يذبو ساإنّ  الذيء إفّ : قيل ما يشجفع كبحلظ

 ذاؾ قػليغ بعج ىحا ككبلميغكعّمل صاحب السيداف ذلظ التذبيو مغ قبل الشدػة بقػلو : ))    
 يحـ ساكإنّ  بو كليذ بذخاً  ىحا كاف لػ حق ىػ ساإنّ  قبل نقػلو كشا الحؼ أفّ  فسفاده مشيغ إعحار

 كيغشي يكافئو بسا عشو يكتفي أفْ  كسعو في ككاف كمخاكدتو بذخ بيػػ  ابتمي لػ عابكيُ  اإلنداف
 في ذـ كال,  ىػاه  عمى لـػ فبل كاختيار, حـد كل كيدمب جساؿ, يعادلو ال الحؼ الجساؿ كأما عشو,

 .  (ٗ)(( غخامو

عمسًا أّف التذبيو في قػؿ الديج الصباشبائي أعصى ُبعجًا ماديًا كمعشػيًا أؼ ضاىخًا كباششًا لسا    
 أفْ  نفي" كخيع ممظ إال ىحا إفْ  بذخاً  ىحا ما: "قػلوبقػلو : )) ك  )عميو الدبلـ(يحسمو الشبي يػسف 

 كمشيع السميػف  يعتقجه ما عمى بشاء كىحا كخيع, ممظ وأنّ  كإثبات بذخاً ( الدبلـ عميو) يػسف يكػف 
 حياة كل يتخشح مشيع العالع في كسعادة خيخ كل مبادغ ىع شخيفة مػجػدات السبلئكة أفّ  الػثشيػف 

 كمعشػؼ, صػرؼ  جساؿ كل ففييع األمػر مغ كيؤمل يتسشى ما كسائخ كسخكر كبياء كحدغ كعمع
 بيية حدشة إندانية صػر في األصشاـ أصحاب كيترػره بقجر, يقجر ال حدغ في تخيمػا مثمػا كإذا
 حدغ عمى يجؿ بسا يرفشو لع حيث" كخيع ممظ إال ىحا إفْ : "قػليغ في الدبب ىػ ىحا كلعل, 

 سسيشو بل صػرتو كاعتجاؿ كجيو حدغ ىػ فعل ما بيغ فعل الحؼ أفّ  مع السشطخ كجساؿ الػجو

                                                             
 .  ٕٗٔ/  ٔٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٕ٘٘:  كالسشيج كالذخيعة العقيجة في: التفديخ السشيخ يشطخ  (ٕ)
 .  ٚٔٔ/  ٚٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٖ)
 .  ٕٗٔ/  ٔٔ:  السرجر نفدو (ٗ)
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       كباششو كضاىخه كخمقو خمقو كجساؿ ,معاً  كسيختو صػرتو حدغ إلى إشارة ؼيو لتكػف  كخيساً  ممكاً 
 .  (ٔ)(( جسيعاً 

كمّسا يقػؼ الِحجاج في تذبيو الشدػة أّف السذبو بو معخكؼ كمدمع بو مغ قبل الجسيع فاإلقشاع    
, فجسالو غيخ معيػد )عميو الدبلـ(بأّف ال حّي أحدغ مغ السمظ يؤدؼ باإلقشاع إلى حدغ يػسف 

بالسمظ لسا ؼيو مغ الجساؿ كالييبة كالػقار الحؼ أبيخ  )عميو الدبلـ(في البذخ , كتذبيو يػسف 
الشدػة كمغ شاىجه مغ البذخ , كىحا التذبيو ُيعج مغ أىع شخؽ االستجالؿ كالسحاججة في سبيل 

ليمقى قبػاًل كاستجابة مغ الستمقي , فيجرؾ  ُحجةالػصػؿ إلى اإلقشاع ؼُيقجـ الخبخ مقخكنًا بال
, كػف الرػرة التي دّؿ عمييا التذبيو أكثخ (ٕ)لسذبو كالسذبو بوالسقرػد مغ إدراؾ العبلقة بيغ ا

بيانًا كأكضح داللة كأدؽ أداًء مغ الكمسات التي تجؿ عمى السعشى السباشخ دكف استعساؿ التذبيو 
 مباشخًة . 

  ٹڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ       ڤ   ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڦٱ  ڦ  ڦچ  : تعالى قػلػو كفي   

 . 14الرعد:  چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

 يذبو ما كىي فقط كاحجة صػرة االستجابة نفي عسـػ مغ استثشىقاؿ الديج الصباشبائي : )) ثع   
 .(ٖ)(( ( ِبَباِلِغوِ  ُىػَ  َكَما َفاهُ  ِلَيْبُمغَ  اْلَساء ِإَلى َكؽَّْيوِ  َكَباِسطِ : ) بقػلو السزخكب السثل مػرد

 الساء إلى كّؽيو الباسط ىحا مثل سبحانو هللا غيخ يجعػ سغكُيفيع مغ كبلمو أّنو أراد التذبيو ب  
 فيؤالء ؛ ىمدس غيخ مغ كاسسو السعشى مغ الخالية صػرتو إال عاءالج مغ لو كليذ فاه ليبمغ

 يدتجاب كسا إالّ  حاجتيع يقزػف  كال بذيء يجعػنيع حيغلم يدتجيبػف  ال هللا دكف  مغ كف السجعػ 
 يحرل ال كسا الّجعاء صػرة إالّ  ليع يحرل ال أؼ حاجتو كيقزي فاه ليبمغ الساء إلى كّؽيو لباسط
 , (َكؽَّْيوِ  َكَباِسطِ  ِإالَّ ) االستثشاء ىحا أفّ  يعمع ىشا كمغ,  يغالكف ببدط مبالص صػرة إال الباسط لحلظ

 الحكع تقػية يفيج فيػ ؛ االستثشاء صػرة إال غيتزس كال مشو السدتثشى في فيالش عسـػ بو يشتقس ال
 يدتجاب كسا إال ليع يدتجاب ال هللا دكف  مغ يجعػف  اّلحيغ أفّ  مفاده فإفّ  مشو السدتثشى جانب في

 أؼ ؛ شيئاً  يشالػا ال أفْ  إالّ  بجعائيع يشالػا لغ أخخػ  كبعبارة لو, يدتجاب كلغ الساء إلى يوكؽ لباسط
 . (ٗ)تعالى كبلمو لصيف مغ كىحا , ألبتو شيئاً  يشالػا لغ

                                                             
 .  ٕٚٔ/  ٔٔ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٔ)
 .  ٘ٗٔ( : )رسالة ماجدتيخ -أنسػذجاً  –الكخيع سػرة يػسف  يشطخ : تجميات الِحجاج في القخآف (ٕ)
 .  ٕٔٙ/  ٔٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٖ)
 .  ٙٓٔ – ٘ٓٔ( : )أشخكحة دكتػراه  السيدافغي في تفديخ , كيشطخ : البحث الببل ٕٕٙ – ٕٔٙ/  ٔٔنفدو : السرجر  (ٗ)
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 مجيء مغ الغخض عمى كبلمو بجء مشح درك أّنوُيدتذف مغ تحميل الديج الصباشبائي لمشز     
 تقخيب إلى يحتاج , اً معشػي أمخاً  والسذب يكػف  حيغ ساكالسي , والسذب حاؿ تقخيخ كىػ ذبيوالت ىحا
 , األمخ ىحا لبياف تحميمو في صاحب السيداف درك كلحا , السحدػسات شخيق عغ يالستمق ذىغ إلى
 حيغال مقابل , مشو السدتثشى جانب في الحكع تقػية يفيج( َكؽَّْيوِ  َكَباِسطِ  ِإالَّ ) في االستثشاء ىحا بأفّ 

 عجـ إلى إشارة( السعشى مغ الخالية صػرتو) بقػلو عّبخ كلحا ؛ ليع يدتجاب فبل هللا دكف  مغ يجعػف 
 الساء تشاكؿ فتجخبة ؛ جسيعاً  اسالش لجػ مألػفة خبخة إلى يدتشج ذبيوالت فيحا. اإلجابة حرػؿ
 مثل ألّنو؛  بو يدسع مغ كل يفيسو أمخاً  اغتخافو أّكؿ مغ مشو الساء يشداب الحؼ السبدػط بالكف

,  (ٔ)تعالى هللا كبلـ لصيف مغ الصباشبائي تعبيخ بحدب ذبيوالت ىحا يعجُّ  لحا,  شُمعا محدػس
كىحا ما يكػف في شحح ذىغ الستمقي كتحخيظ شاقاتو الفكخية حتى يتأمل كيتفكخ كيرل إلى إدراؾ 

 السخاد كالتذبيو الحؼ كرد في الشز أعبله .   

 ثالثا  : االستعارة : 

األخخػ : االستعارة البجيعية , لى : االستعارة الِحجاجية , ك األك ىشاؾ نػعاف مغ االستعارة ,     
, بسعشى (ٕ)ة الِحجاجية , ىي )) ادعاء معشى االسع لمذيء , ال نقل االسع عغ الذيء ((فاالستعار 

)) شخيقة مغ شخائق إثبات السعشى كتأكيجه ... كأّف السعشى الحؼ نحرمو مغ االستعارة ليذ ىػ 
    نا السعشى األصمي السدعـػ كإّنسا ىػ معشى ججيج نبع مغ تفاعل كبل الصخفيغ المحيغ يكػّ 

 .  (ٖ)عارة ((االست

ُيفيع مغ ذلظ أّنيا تؤدؼ كضيفة ِحجاجية إقشاعية مغ خبلؿ الزغط عمى ذىغ الستمقي لمػصػؿ   
, (ٗ)لؤلىجاؼ الِحجاجية , كتختبط بالدياقات التخاشبية كالتػاصمية لتكػف أداة تػاصل كتخاشب

كة في السعاني فاالستعارة الِحجاجية ليدْت حخكة في األلفاظ, كال مجخد زيشة, كإّنسا ىي حخ 
كالجالالت , كتجعل السعشى أكثخ حيػية , مغ ىشا يتزح أّف القػؿ االستعارؼ تجتسع لو أكصاؼ 

 :  (٘)ثبلثة ىي

                                                             
 .  ٕٕٙ/ ٔٔيشطخ : السيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٖٚٗ:  السعاني عمع في دالئل اإلعجاز (ٕ)
 .  ٕٕٙ:  خاث الشقجؼ كالببلغي عشج العخبالرػرة الفشية في الت (ٖ)
 .  ٖٓٔ( : حػاميع أنسػذجًا )رسالة ماجدتيخيشطخ : الِحجاج في الشز القخآني , سػر ال (ٗ)
 .  ٙٙٔ:  االستعارة كالسجاز , كِحجاجية ٖٙ:  )بحث(كنطخية الِحجاج  يشطخ : االستعارة بيغ حداب السشصق (٘)
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إّنو مذتسل عمى بشية  -ٖإّنو قابل لؤلخح عمى جية الحؿيقة  -ٕإّنو تخكيب خبخؼ ,   -ٔ
 تجليمية .

تغييخ في السػقف الفكخؼ أك العاشفي ُيفيع مغ ذلظ أّف االستعارة الِحجاجية تيجؼ إلى إحجاث    
لمستمقي كىػ ما يػد الستكمع تحؿيقو , فيي تجخل ضسغ الػسائل المغػية التي يذغميا الستكمع بقرج 

كالشػع األكثخ انتذارًا الرتباشيا بسقاصج الستكمسيغ كبدياقاتيع التػاصمية  تػجيو خصابو,
 .(ٔ)كالتخاشبية

 شاقة مغ تحػيو لسا , يالستمق إثارة في االستعارة يياتؤد تيال الػضيفة ةيأىس لشا يتبّيغ ىشا كمغ  
 صار أّنو لالسذبو, كتخي حؿيقة تغييخ تدتصيع اقةالص كىحه , السعشى أداء في ةكترػيخي ةإيحائي

 . (ٕ)جشدو غيخ إلى

كيخػ )شو عبج الخحسغ( مغ خبلؿ مقاربتو التجاكلية أّف )) القػؿ االستعارؼ قػؿ حػارؼ كحػاريتو   
صفة ذاتية ؼيو , كأّنو قػؿ ِحجاجي كِحجاجيتو مغ الرشف التفاعمي نخرو باسع التحاج كىػ 

حاثو حػؿ , كىحا ما اعتقجه )بيخلساف( في أب(ٖ)مختبة ثالثة مغ االستجالؿ بعج البخىاف كالِحجاج ((
االستعارة , إذ عجىا مقػمًا ِحجاجيًا إقشاعيًا , كيخػ أّف دراسة لسجسػع الِحجاج البج أْف تأخح بعيغ 

 . (ٗ)ُحجةاالعتبار أّف االستعارة كالتسثيل مغ عشاصخ ال

كيتزح مّسا تقجـ أّف االستعارة تعج كسيمة ميسة مغ كسائل التأثيخ في الستمقي لسا ليا مغ قجرة     
عمى الترػيخ كالتشاسب مغ مقتزيات الدياؽ, كىحا ما جعميا أداة ببلغية ِحجاجية يدتعسميا 

خكنيا مغ أىّع الستكمع لمػصػؿ إلى أىجافو, كىحا الجكر الفّعاؿ لبلستعارة جعل الببلغييغ الججد يعتب
عمى ىحا الشػع مغ االستعارة كأثخه الِحجاجي عشج  ؼسشتعخ  السشصمق ىحا كمغ, (٘)الػسائل الِحجاجية

 . السيداف هتفديخ  في , عشج الديج الصباشبائي

 

                                                             
 .  ٛٓٔيشطخ : المغة كالِحجاج :  (ٔ)
 .  ٗٛٔ:  ي دراسة تحميمية لسدائل البيافيشطخ : الترػيخ البيان (ٕ)
 .  ٖٓٔالمداف كالسيداف أك التكػثخ العقمي :  (ٖ)
 . ٔٚٔيشطخ : ِحجاجية االستعارة كالسجاز :  (ٗ)
  -أنسػذجاً  –سف , كتجميات الِحجاج في القخآف الكخيع سػرة يػ  ٛ٘ٗ:  نية كعخبية كغخبيةفي محصات يػنايشطخ : االستعارة  (٘)

 .  ٜٗٔ( : )رسالة ماجدتيخ



 
179 

 أك السعشى أك الدياؽ خبلؿ مغ ذلظ إلى تػصمو قخيشةمع  ستعارةالبا يرخح الصباشبائيالديج ك     
, فيتزح مغ كبلمو (ٔ)((قخيشة مع الإ ترح ال السجازات كدائخ فاالستعارة )): قاؿإذ  المفع, داللة

 المفع أصل بيغ الػاضح الجليل أك الخابط الدبب القخيشة كاعتساده السجازات حجأ االستعارةأّنو يعج 
 الخأس, في الذيب ضيػر القخآف ؼيو يرف الحؼ السػقف السيداف صاحب كيدتػقف, كاستعارتو

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ چ  :تعالى قػلو يفدخ كىػ االستعارات احدغ مغ أنو كيخػ 

 . 4مريم:  چڤ   ڤ 

 عغ خخجت يانّ أ يعتقج التي اآليات كيتحخػ  القخآنية لآليات تفديخه في السشيج ىحا تخحا فقج    
 الذيء في كلييبيا الشار شػاظ انتذار االشتعاؿ, إذ قاؿ : ))  مدتعارة معافٍ  إلى الحؿيقي معشاىا

 شعاع يشتذخ كسا كانتذخ الخأس في الذيب اشتعل كالسعشى االستعارات احدغ مغ كىػ السحتخؽ,
 .  (ٕ)(( الشار

كُيمحع أّف انتذار الذيب نقل فكخة مفادىا كبخ الدغ , كإضيار حالة الزعف ؛ ألّف االستعارة   
تعج كسيصًا لغػيًا يشقل فكخة السشذئ إلى الستمقي لمشز , كالفكخة ىشا عجـ رجػع الذباب بعج انتذار 

هللا مباشخة بجكف الذيب , كجاء التػكيج بػػػ )أّف( لبث الذكػػ السباشخة مغ الػججاف الستألع إلى 
كاسصة, فاالستعارة انتقمت بشا إلى إثبات مبجأ رباني متسثل باشتعاؿ الخأس مغ خبلؿ السمفػظ 
الترػيخؼ , السػجو إلى نحػ ذىغ الستمقي تحثو عمى التفكيخ كإعساؿ العقل مغ خبلؿ تفاعمو مع 

خباني, كتكسغ القػة االستجاللية ىحا الشػع مغ االستعارة التي ُتػصمو لحؿيقة التذبيو الستسثل بالقػؿ ال
في ىحه االستعارة في القػؿ االستعارؼ بتحػيل عسمية الذيب الحؼ يدتمـد اإلذعاف كالشطخ في 

 . (ٖ)إثباتو

 في قػلو بحدب (ٗ)كلػ تأممشا في عبارات الديج الصباشبائي نججه يصمق تدسيو االستعارة بالكشاية   
 . 37يس:  چٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ   ې  ۉ  ۉ   ې  ې چ  تفديخ قػلو تعالى :

 

, إذ قاؿ :     لكشايةبا االستعارة بيغ الببلغي لمفغ تحجيجه يتبايغ صاحب السيداف فإفّ  ىشا كمغ   
, ؼيذيخ إلى أّف الفعل )ندمخ( بسعشى اإلخخاج يحسل (ٔ)(( بالكشاية االستعارة مغ نػع الكبلـ ففي)) 

                                                             
 .  ٗٔٔ/  ٖٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٚ/  ٗٔ:  السرجر نفدو  (ٕ)
 .  ٘ٛٔأسمػبية الِحجاج التجاكلي كالببلغي , تشطيخ كتصبيق عمى الدػر السكية : ك ,  ٕٓ:  اءة كالتأكيليشطخ : إشكالية القخ  (ٖ)
 .  ٗٚ/  ٚٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٗ)
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فزاء برخؼ مدتسخ ضسغ آلية تعاقب الميل كالشيار؛ ألّف استعارة الدمخ مغ الميل يؤدؼ إلى 
إضيار ما خفي تحتو فالشػر كالطمسة أصل فجاء الفعل بيحه الريغة ليطيخ معالع الخفي , كسا أّف 

رل الجمج عغ الجابة , إذ صخح بحلظ الديج الصباشبائي الفعل يسارسػنو في حياتيع اليػمية مغ ف
 بسعشى اآلية في كالدمخ الشيار, ذىاب عقيب الميل مفاجأة إلى تذيخ اآلية أفّ  شظ كالبقػلو :)) 

 تعيغ الذاة عغ اإلىاب سمخت: قػلشا في كسا الشدع بسعشى كاف كلػ بسغ عجؼ كلحلظ اإلخخاج
 الميل مغ كل كركد عغ كبلمو مغ مػاضع في عبخ تعالى أنو ذلظ كيؤيج, مغ دكف  بعغ تعجيو

 الشيار كيػلج الشيار في الميل يػلج: "كبلمو مغ مػاضع في فقاؿ ؼيو بإيبلجو اآلخخ عقيب كالشيار
 مفاجأة كاف اعتباراً  الميل في لمشيار إيبلجاً  الميل بعج الشيار كركد كاف فإذا ٔٙ -: الحج:" الميل في

 . (ٕ)(( اعتباراً  الميل مغ لمشيار إخخاجاً  الشيار بعج الميل

ؼُيدتذف مغ ذلظ أّف االستعارة بيحه التدسية كاف ليا دكر ِحجاجي في الخصاب مغ خبلؿ تشػع    
ىحا  الديج الصباشبائي اختيار سبب أفّ كضائفيا داخل الشز , لتكػف متكمفة في التأثيخ كاإلقشاع , ك 

 لقبػؿ ياؽالد كمداعجة , )الدمخ( لكمسة السصخكحة الالتكالج ,السعجسي االستعساؿ ىػ ,السعشى
, إذ كانت االستعارة الِحجاجية ىشا (ٖ)الكخيسة اآلية تفديخ في يخلّ  أفْ  دكف  مغ الالت,الج ىحه

, )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع(تشاغي الخكح كالسذاعخ مغ خبلؿ الخصاب السػجو إلى الشبي 
كامتجاد زمشيًا مدتسخًا كفزاء كاسعًا , فكانت االستعارة دليبًل  فأكحت بسا في ذلظ التعبيخ شسػلية

 (ٗ)قػيًا في إثبات الجعػػ كحث الشاس عمى الشعع اإلليية الستسثمة في إحجاث التغيخ الكػني كغيخه

ڳ  ڳ            چ كىجفت االستعارة إلى تأكيج السعشى الِحجاجي كإثباتو عشج الستمقي في قػلو تعالى :     

األنعام:  چے    ھ  ھ  ھ  ے        ھ  ہڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ         ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہڳ  

122 . 

 

فاالستعارة السكشية في لفع )السػت , كالحياة , كالشػر , الطمسة( , قامت بإثبات فعل ِحجاجي    
 اليجػ ويسد أف قبل فاإلندافيؤكج ثبات الرفة السذتخكة بيغ شخفي االستعارة لتأكيج السعشى , 

 إيساناً  وبخب آمغ فإف , حخكة كال لو حذ ال حؼال , الحياة نعسة مغ السحخـك تكالسي اإلليي

                                                                                                                                                                                              
 . ٗٚ/  ٚٔ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٔ)
 .  ٗٚ/  ٚٔ: السرجر نفدو  (ٕ)
 .  ٔ٘يشطخ : أسخار الببلغة :  (ٖ)
 .  ٛٓٔ( : ػر الحػاميع أنسػذجًا )رسالة ماجدتيخقخآني , سيشطخ : الِحجاج في الشز ال (ٗ)
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 , شعاعو في يبرخه , دار حيث معو يجكر نػراً  لو كجعل , مػتو بعج هللا أحياه كسغ كاف يختزيو
, الحياة مديخة في يديخ كىكحا يزخه ما كيجع يشفعو ما ؼيأخح , ضخه مغ كنفعو , شخه مغ خيخه
 بعج كما السػت ضمسة عشيا لو مشاص كال مشيا لو مخخج ال ضمسات في كقع كسغ فيػ الكافخ كأّما
, إذ صخح بحلظ  (ٔ)الزار مغ افعكالش الذخ مغ الخيخ تسييد مخحمة في الجيل ضمسات مغ ذلظ

 أك لئليساف الحياة كاستعارة , بلؿلمز السػت استعارة الكبلـ ففيالديج الصباشبائي بقػلو : )) 
...  لمجيل مسةكالط , الحةالر باألعساؿ برخلمت ػركالش , اإليساف إلى لميجاية كاإلحياء , االىتجاء

 .  (ٕ)(( السقرػد السعشى حؿيقة بيا ليسث ةتسثيمي كاستعارة ةتخييمي عشاية عمى اً مبتشي إال ليذ

 استعارة ففي,  السػاضع ىحه في االستعارة تسييد استصاع صاحب السيداف أفّ ُيفيع مغ ذلظ     
 السيت بحاؿ الحق إلى بو لليتػص حػلو بسا االنتفاع عجـ في الكافخ تذبيو جخػ  بلؿلمز السػت

 في االستعارة دخػؿ فكاف , اً ضخ  عشيا يجفع كال , نفعاً  لشفدو يجمب فبل , بذيء يذعخ ال الحؼ
 , الزاؿ الكافخ حالة لػصف جاءت , ةترخيحي ةأصمي فيي( ميتاً ) أؼ( السػت) مغ السذتق
 مشحو بسا االنتفاع في السيتجؼ تذبيو جخػ  لميجاية الحياة استعارة كفي, لسعقػؿ محدػس باستعارة

 فيػ , مػت بعج الحياة لو سبحانو هللا أعاد مغ بحاؿ الحق إلى لليتػص جّسة ِنعع مغ سبحانو هللا
 في االستعارة دخػؿ فكاف ,الذخ مغ كالخيخ , افعالش مغ ارالز دكيسي كيدسع كيبرخ يجرؾ

 استعارة أيزاً  كىي , الفعل في لجخيانيا , ةترخيحي ةتبعي فيي( أحيا) أؼ ,( الحياة) مغ السذتق
 .  (ٖ)لسعقػؿ محذ

لئلقشاع كالتأثيخ في ذىغ الستمقي لمػصػؿ بو لئلذعاف إلى القجرة  ُحجةفقامت االستعارة بجكر ال   
اإلليية في تغييخ الػاقع ؛ لتطيخ القػة الِحجاجية في ىحه االستعارة مغ خبلؿ إبخازىا لذيء خفي 

 . (ٗ)معشػؼ كىػ انتقاؿ اإلنداف مغ حاؿ إلى حاؿ  كجخيانو مجخػ الحذ

يل الخصاب برػرة مؤثخة , كسا في قػلو تعالى :      ككضفْت االستعارة الِحجاجية مقرجية تػص   
النحل:  چچ      چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ چ 

112 . 

                                                             
 . ٕٙٛ/  ٚيشطخ : السيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٕٙٛ/  ٚنفدو : السرجر  (ٕ)
 .  ٘ٔٔ( : )أشخكحة دكتػراه  السيداف غي في تفديخيشطخ : البحث الببل (ٖ)
 .  ٘ٓٔ( : ماجدتيخحػاميع أنسػذجًا )رسالة يشطخ : الِحجاج في الشز القخآني , سػر ال (ٗ)
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ُيمحع أّف القػؿ االستعارؼ الِحجاجي أثخ عمى القػؿ الحؿيقي ليكػف اإلحداس بالخصاب مقشعًا    
, كازدادت الجرجة (ٔ)ألّف التحكؽ يتّع بدخعة فائقة لذجة أثخ الحكؽ في الستمقيكمؤثخًا بالشفذ؛ 

اإلقشاعية باستعارة المباس لمجػع كالخػؼ كلع يقل : شعع الجػع كالخػؼ ؛ كذلظ لمذسػؿ كالتشاسب 
 قةفإذا اليديخ لئليراؿ استعارة كاإلذاقةفي الفكخة , كىحا ما ذىب إليو الديج الصباشبائي بقػلو : )) 

 كيف بقجر يقجر ال بسا كتكثيخه ذلظ تزعيف عمى قادر يػصميسا الحؼ بأف مذعخ كالخػؼ الجػع
 الذسػؿ عمى داللة كفييا كالخػؼ الجػع إلى المباس إضافة ثع, كميا القجرة لو الحؼ هللا كىػ ؟ ال

 كالخػؼ الجػع مغ اليديخ السقجار ىحا بأفّ  تذعخ بو, كيحيط البجف, المباس يذسل كسا كاإلحاشة
 فيػ ذلظ عمى يديج أفْ  عمى قادر سبحانو كىػ اإلنداف بجف المباس يذسل كسا شسميع أذاقيع الحؼ

 . (ٕ)(( كىػانيع ذلتيع في الستشاىػف  كىع كغمبتو قيخه في الستشاىي

كالحؼ يطيخ مغ كبلـ الديج الصباشبائي ىػ تػليج ِحجاجي لمستمقي بػساشة فكخة مخكبة بصخيق    
اإلحداس السباشخ ال عغ شخيق التحميل فقط , مّسا ُيديج اإلقشاع عشج الستمقي عغ شخيق االستعارة 

ستعارة , إلحجاث تغييخ في السػاقف , فعبخت عغ ذلظ باإلذاقة , كمغ خبلؿ ذلظ يتزح أىسية اال
في الكبلـ كِحجاجيتيا في إبخاز السعاني كالكذف عشيا كؾيستيا في اإلقشاع كالتأثيخ في الستمقي , 
كىي لػف مغ ألػاف الترػيخ كأداة مغ األدكات في التعبيخ ؛ ذلظ أّف كل استعارة ِحجاجية ىي 

سائل الِحجاج التي استعارة جسالية ؛ ألّف الِحجاج ال يكػف عاريًا مغ الجساؿ , كبيحا ُعجْت مغ ك 
 . (ٖ)يسارس الستكمع مغ خبلليا نػعًا مغ الزغط إلقشاع الستمقي كالتأثيخ ؼيو

 رابعا  : الكشاية : 

       كخ ما يمدمو ليتشقل مغ السحكػر إلى إلى ذِ  ءُيخاد بيا )) تخؾ الترخيح بحكخ الذي    
 بيغ) االستمداـ شخيق عغ كالبخىشة االستجالؿ لىإ اقخب مشصؿية قاعجة, بسعشى تكّػف  (ٗ)الستخكؾ ((

 مغ ليشتقل) فقػلو الكشاية بيا تتستع التي الحجاجية القػة مبلحطة يسكغ كمشيا, (كالسمدـك البلـز
 عمـػ ضسغ بحاتو خاص   ىي مقػـ   إذف,  بالستمقي خاصة ذىشية عسمية, (الستخكؾ لىإ السحكػر

 . (٘)البياف

                                                             
 .  ٜ٘٘:  يشطخ : أساليب البياف في القخآف (ٔ)
 .  ٜٕٙ/  ٕٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٕ)
 .  ٕٗٔ -ٖٕٔ( : ني " سػرة األنبياء أنسػذجًا " )رسالة ماجدتيخيشطخ : اِلِحجاج في الشز القخآ (ٖ)
 .  ٜ٘, كيشطخ : تيحيب الببلغة : ٖٚٙمفتاح العمـػ :  (ٗ)
 .  ٖٖٓ: نيشطخ : مغ ببلغة الشطع القخآي (٘)



 
183 

كتكسغ ِحجاجية الكشاية بأّنيا : )) تجعل الستمقي يقـػ بعسمية ذىشية عقمية إلدراؾ العبلقة الجاللية    
التبلزمية ما بيغ السعشى الدصحي )السكشى بو( كالسعشى الخفي الحؼ يخيج السحاج التػصل إليو      

كتػصل الستمقي إلى ما )السكشى عشو(, مّسا يجعمو يتػصل إلى الفكخة التي يخيجىا السحاج بشفدو 
 . (ٔ)يخيجه السحاج يجعل تقبميا كاإلقتشاع بيا أقػػ مغ الترخيح ((

فاستعساؿ الكشاية في الِحجاج لو دكر ميع في إقشاع الستمقي لتقبل الخصاب؛ ألّف الستكمع يجرؾ    
في تغييخ  أّف القػؿ الكشائي في بعس األحياف أقػػ تأثيخًا مغ الحؿيقة مغ أجل بمػغ غاية ِحجاجية

 أفّ  يبجك, ك (ٕ)البميغ طعالش مغ تكتذف التي كالسعاني األفكار صشاعة الكشاية فػضيفةزاكية الشطخ, 
 عشو السكشى غيخ الكشاية في يقرج ال )): ونّ أ يخػ  كىػيبتعج عغ ىحا السعشى  لع الصباشبائيالديج 
 كالمجػء الذيء ذكخ تخؾ ىػ الكشاية معشى , أؼ أفّ  (ٖ)((سخي وأنّ  تخيج الخماد كثيخ فبلف:  كقػلظ

 قػلو ففي, أمثمة مغ ضخبو ما ذلظ عمى كالجليل السقرػد السعشى عمى يجلظ أفْ  شانو مغ ما إلى
 . 187البقرة:  چ  پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ    پچ  :تعالى

 ىػ فثكالخ  العقج, مقابل الحلّ  مغ كأصمو , اإلجازة بسعشى اإلحبلؿقاؿ الديج الصباشبائي : ))  
 ىكش كقج , داءالش مباشخة عشيا تخمػ ال تيال األلفاظ مغ ذكخه يدتؿبح مّسا عشو يكشى بسا رخيحالت
 القخآف في ؼيو السدتعسمة األلفاظ سائخ ككحا الكخيع القخآف أدب مغ كىػ , الجساع عسل عغ ىيشا بو

 ككحا , كشيةالت شخيق عمى مدتعسمة ألفاظ ياكم كالقخب كاإلتياف سذكالم كالسذ خػؿكالج كالسباشخة
 االستعساؿ كثخة أخخج كإفْ  , كشائّية ألفاظ القخآف غيخ في السدتعسمة كغيخىسا كالجساع الػطء لفع

 ىحا مغ اليـػ السعخكؼ بسعشاىا كالغائط الفخج ألفاظ أفّ  كسا , رخيحالت إلى الكشاية حجّ  مغ بعزيا
 .  (ٗ)(( قيل ما عمى اإلفزاء معشى لتزسيشو لىبػػ ا الّخفث كتعجية , القبيل

 

 ليدتعخض سانحة فخصة ؼيو كججصاحب السيداف  أفّ  السػضع ليحا حميلالت ىحا مغ يبجك   
 الديج الصباشبائي إلساـ عمى حميبلتالت ىحه كتشعّ ,  ذكخه يدتؿبح ما عشػاف في تجخل تيال الكشايات
,  (٘)تفديخه صفحات أكؿ مغ القارغ  أماـ كاضحة ػرةالر ليجعل , قيقالج عوكتتب تحميمو ةكشسػلي

                                                             
 .  ٚٔٔ( : الدبلـ( )أشخكحة دكتػراه الِحجاج في كبلـ اإلماـ الحديغ )عميو  (ٔ)
 .  ٔ٘:  لِحجاج مجاخل كنرػصيشطخ : التجاكلية كا (ٕ)
 .  ٕٚٓ/  ٕالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٖ)
 .  ٜٖ – ٖٛ/  ٕ:  السرجر نفدو (ٗ)
 .  ٘ٗٔ( : )أشخكحة دكتػراه  السيدافتفديخ شطخ : البحث الببلغي في ي (٘)
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چ         :تعالى قػلو في السخاشبة في نفدو األسمػب القخآف استخجـ إذ أخخػ  آية في يخاه  ما كىحا

 چ   ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۉۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې  ۓھ  ھ  ے  ے   ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ٹڻ   ڻ  ٹ

 بعج لػقػعو الجػاز يفيج أمخ ( أمخكع حيث مغ فأتػىغ)  :تعالى قػػػلوإذ قاؿ : )) , 222البقرة: 
 اإلليي األدب كمغ الذخيف بالقخآف يميق ما عمى بالجساع األمخ عغ كشاية كىػ الحطخ,

 باألدب يميق ما ذلظ أف كيخػ  القخآف استخجميا التي الػاردة الكشايات ىشا يخصج فيػ, (ٔ)((البارع
 . (ٕ)الحياء يخجش ال انو عغ فزبلً  ميحب بأسمػب القخآف صاغيا فقج اإلليي

فالرػرة الكشائية ىشا مؤدية إلى إقشاع السخاَشب بترػيخ دقيق ككامل لمسعاني , فقجمت صػرة   
مػحية كميحبة ؛ كذلظ لمخغبة عغ المفع الفاحر إلى ما يجؿ عمى معشاه لحلظ استعسل لفطًا آخخ, 

أقػػ في التجليل؛ ألّف لمكشاية في تحريل غخضيا )) سببًل  ُحجةفبحلظ يكػف القػؿ أبمغ كال
 . (ٖ)استجاللية متشػعة تجخ الغيخ إلى اإلقتشاع بخأؼ السحاكر كتػجيو سمػكو((

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڳ   چ كمغ الرػر السؤدية إلى الِحجاج , قػلو تعالى :    

 . 9يوسف:  چڻ    ڻ  ٹ  ٹ 

 يخمػ حتى األمخيغ أحج بو افعمػا أؼ" أبيكع كجو لكع يخل: "كقػلوقاؿ الديج الصباشبائي : ))    
 نفدو إلى كالعصف الحب يجمب الحؼ السانع بارتفاع ليع حبو خمػص عغ كشاية كىػ أبيكع كجو لكع
 خبل ارتفع فإذا نفدو إلى كجيو كصخؼ كبيشيع بيشو يػسف حاؿ كأباىع اجتسعػا إذا كيػسف يعكأنّ 

 .  (ٗ)(( عمييع إؾبالو كانحرخ بيع حبو كاختز ليع أبييع كجو

ُيمحع أّف السخاد مغ كبلـ صاحب السيداف بخمػ كجو أبييع إؾباليع عمييع كاصصفاؤىع بالسحبة    
كشاية عغ خمػص محبتو إلييع , كال يأتي ىحا إال بإؾباؿ كجيو عمييع , كىحا اإلؾباؿ بػجيو عمى 

الػجو أبشائو الـز لخمػص محبتو إلييع كانذغالو بيع , فيتػصل عغ شخيق البلـز كىػ اإلؾباؿ ب
مقجمة تفزي  )عميو الدبلـ(, فكانت ذريعتيع لقتل يػسف (٘)عمييع إلى المدـك كىػ خمػص السحبة
لمكشاية عغ ( كجو) لفطة القخآف استعسلإلييع ,  )عميو الدبلـ(إلى نتيجة كاحجة ىي تػجيو يعقػب 

                                                             
 .  ٓٛٔ/  ٕنفدو : السرجر  (ٔ)
 .  ٖٗٔ(  : )رسالة ماجدتيخ السيدافغي في تفديخ يشطخ : البحث الببل (ٕ)
( : ِحجاجية )رسالة ماجدتيخي القخآف الكخيع دراسة , كيشطخ : خصاب أىل الكتاب ف ٖٛفي أصػؿ الحػار كتججيج عمع الكبلـ :  (ٖ)

ٔٗٔ  . 
 .  ٕٛ/  ٔٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٗ)
 .  ٜٗ:  –عميو الدبلـ  –حاب سػرة يػسف يشطخ : الجاللة اإلعجازية في ر  (٘)
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 ,كشع كبرخ, , سسع مغ , السعخفة اكتداب كسائل ىي التي وحػاس ؼيو تجتسع الػجوالحات ؛ ألّف 
 :  اية الِحجاجية ليحا القػؿ بسا يأتي, كيسكغ تسثيل الكش (ٔ)كنصق , كذكؽ 

 ) يخُل لكع كجو أبيكع ( .  ونتيجة متسثمة بـــ) اقتمػا يػسف ( ,  مقجمة : متسثمة بـــ   

ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   چ كإذا تأممشا ىحه اآلية في عبلقتيا في اآلية التي قبميا    

ففي الشز استئشاؼ  بياني  ؛ ألّف الكبلـ الستقجـ يثيخ الستمقي عغ غخض ,  8يوسف:  چڌ  ڌ  ڎ    
القائميغ مّسا قالػا , كىحا الفغ مغ صشاعة الخصابة , فإّف حالة تأثخ الشفػس ُتغشي الستكمع كثيخًا في 

لئلقتشاع بقتل  )عميو الدبلـ(يػسف  بياف العمل , إذف ىحه الكشاية تزسشت كلخرت حجج إخػة
 .(ٕ))عميو الدبلـ(أخييع يػسف 

فالفيع الػاسع لمرػرة الكشائية يجعميا تتجاكز الػضيفة التديشية إلى تحخيظ الخصاب كالتأثيخ في    
, كىحا  (ٖ)الستمقي فأىسيتيا تكسغ في )) شخيقتيا الخاصة في تقجيع السعشى كتأثيخىا في الستمقي ((

ما ُيمحع مغ خبلؿ تقجيع هللا سبحانو كتعالى لقػلو )يخُل( فعبًل مزارعًا داللة عمى التججد 
كاالستسخارية يتشاسب مع داللة الكشاية ؛ ألّف )) تأثيخىا التجاكلي في السخسل إليو أقػػ كنتاجيا أثبت 

اجي ُيحيل عميو القػؿ , فالُبعج الِحج )عميو الدبلـ(لقػؿ أخػة يػسف  (ٗ)كديسػمتيا أبقى ((
ال يشطخ إلييع لدخصو عمييع ( , كىحا السعشى يأتي إلبخاز  )عميو الدبلـ(السزسخ كىػ أّف يعقػب 

كتجمياتيا لذجة انتباه الستمقي , ؼيجعل مشو بشية ِحجاجية تخبط الخصاب بالقرجية التي  ُحجةال
 . (٘)تمؿيويدعى مغ خبلليا الستكمع إلى إثبات ما يحسمو مغ خصاب في ذىغ م

كتديع الرػرة الجسالية لمببلغة مع الِحجاج في تحقيق السقرج , كيسكغ مبلحطة ذلظ في قػلو    
 .64المائدة:  چ  ۈئۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىى  ې  ې  ې  ېچ تعالى : 

 كىػ القجرة, ثبػت عغ كشاية" مبدػشتاف يجاه : "قػلو أعشي كالجسمةقاؿ الديج الصباشبائي : ))     
 هللا يج: "قػليع في أتػا ساإنّ  الييػد كػف  مع التثشية بريغة" يجاه : "قيل ساكإنّ , االستعساؿ في شائع

 إبميذ يا قاؿ: "تعالى قػلو نحػ مغ يدتفاد ربسا كسا القجرة كساؿ عمى ليجؿ اإلفخاد بريغة" مغمػلة

                                                             
 .  ٙٗٔ – ٘ٗٔ( : )أشخكحة دكتػراه السيداف تفديخ يشطخ: البحث الببلغي في  (ٔ)
رسالة )  -أنسػذجاً  –, كتجميات الِحجاج في القخآف الكخيع سػرة يػسف  ٖٛ – ٓٛ/  ٔٔيشطخ : السيداف في تفديخ القخآف :  (ٕ)

 .  ٖٚٔ( : ماجدتيخ
 . ٕٖٛالرػرة الفشية في التخاث الشقجؼ كالببلغي عشج العخب :  (ٖ)
 . ٘ٗٗاستخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية :  (ٗ)
 .  ٕٗٔ – ٔٗٔ( : جية )رسالة ماجدتيخي القخآف الكخيع دراسة ِحجاخصاب أىل الكتاب ف (٘)
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 مغ ؼيو لسا" ٘ٚ - ص": "العاليغ مغ كشت أـ أستكبخت بيجؼ خمقت لسا تدجج أفْ  مشعظ ما
 نفي في مبالغة ذلظ فإفّ " لظ بيا يجيغ ال: "قػليع كنحػ القجرة, كساؿ إعساؿ عمى الجاللة أك اإلشعار

 كالشعسة كالقػة كالقجرة الجارحة غيخ المغة في مختمفة معاني لميج ذكخكا كربسا, كنعسة قجرة كل
 غيخىا في استعسمت ساكإنّ  لمجارحة, األصل في مػضػعة المفطة أفّ  الحق لكغ ذلظ, كغيخ كالسمظ

 االنتداب مغ نػعاً  الجارحة إلى السشتدبة الذئػف  مغ لكػنيا االستعارة نحػ عمى السعاني مغ
 الترخؼ حيث مغ إلييا السمظ كانتداب بدصيا, حيث مغ اليج إلى كالجػد اإلنفاؽ كانتداب
 .(ٔ)(( ذلظ كغيخ كالخفع كالػضع

 السقرػدة اللةالج تخسيخ في كيحه كشاية استعساؿ أثخ ىحا تحميمو مغصاحب السيداف  يقرج كقج  
, بالسعقػالت عبيخالت مغ اللةلمج أثبت كاف السحدػسة باألشياء عبيخالت الستكمع استعسل سافكم ,

فالتعبيخ عغ البخل باليج السغمػلة ؼيو ترػيخ محدػس كىحا يجعميا أرسخ في الحىغ كأكثخ تأكيجًا؛ 
ّف )) اإلحداسات التي يرح نعتيا بالجساؿ عمى أتّع كجو في اإلحداسات البرخية , كلسا كاف أل

ىسا بدط اليج الجػد كالبخل معشػييغ ال يجركاف بالحذ كتبلزميسا صػرتاف تجركاف بالحذ , ك 
, عّبخ عشيسا ببلزميسا لفائجة اإليزاح كاالنتقاؿ إلى السحدػسات مغ لمجػد, كغميا لمبخل

 . (ٕ)يات ((السعشػ 

فالرػرة الكشائية أعصت لبدط اليج كضيفة ججيجة لتقخيب الرػرة إلى الستمقي كبياف مجػ بذاعة   
الكشائية ذاتيا عمى أّنيا أقػػ الحجج في       ُحجة, كبحلظ فخضت ال(ٖ)الييػد كتجخئيع عمى هللا

الكشاية في عسمية الِحجاج , كىحا ما عسق اإلقشاع في الخصاب بػصفو تأثيخًا يدانج (ٗ)الدياؽ
باإلشارة إلى كاقع الييػد ككفخىع باهلل تعالى كإعخاضيع عشو , لحلظ يبقى الجدء الزسشي مغ الرػرة 
الكشائية يسثل بؤرة الِحجاج ؛ ألّف بقاؤه )) ضسشيًا مخؽيًا يجعػ الستمقي إلى إماشة المثاـ عشو انصبلقًا 

 . (٘)مغ عشاصخ الرػرة ((

قجـ تطيخ أىسية الكشاية في الكبلـ كِحجاجيتيا كفزميا في إبخاز السعاني كاألفكار كمغ خبلؿ ما ت  
, كؾيستيا الببلغية في الِحجاج , فالكشاية ليدْت حخكة في األلفاظ فقط , كإّنسا يتخحىا الستكمع 

 شخيقة مغ شخائق اإلثبات كاإلقشاع لجؼ الستمقي . 
                                                             

 .  ٜٕ – ٕٛ/  ٙالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٜٔ٘/  ٕ:  إعخاب القخآف كبيانو (ٕ)
 .  ٗٗٔ( : ع دراسة ِحجاجية )رسالة ماجدتيخخصاب أىل الكتاب في القخآف الكخي (ٖ)
 .  ٓٓ٘استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية : يشطخ :  (ٗ)
 .  ٘٘٘الِحجاج في القخآف مغ خبلؿ أىع خرائرو األسمػبية :  (٘)
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 :  خامدا  : التسثيل

دتيمظ , حيث ال يختبط يقة ِحجاجية تعمػ ؾيستيا عمى مفيـػ السذابية* السُ كُيخاد بو : )) شخ     
التسثيل بعبلقة السذابية دائسًا, كإّنسا يختبط بتذابو العبلقة بيغ األشياء ما كاف أْف تكػف متخابصة 

, كثسة فخؽ بيشو كبيغ السثل, فالسثل : )) قػؿ مػجد مذيػر , لو مػرد كمزخب ُيخدد (ٔ)أبجًا... ((
ؼيو, كالتسثيل: ال يذتخط ؼيو اإليجاز كال الذيخة , كليذ لو مزخب ُيحكخ ؼيو, كإْف كاف لو      

, كجعمو )شو عبج الحسغ( مغ األدكات الِحجاجية إذ قاؿ : )) ال أحج يشازع أّف آليات (ٕ)مػرد ((
 .(ٖ)ندانية ((التسثيل مغ أكسع الصخؽ االستجاللية استعسااًل كمغ أشجىا تأثيخًا في الخصابات اإل

كيعج الِحجاج التسثيمي ىػ األندب لمخصاب المغػؼ كلمستمقي إذ أفخد لو الجخجاني بابًا مبيشًا قػتو    
في االستجالؿ في مجاؿ الشقاش, كلحلظ كصفو بقػلو : )) إْف كاف ِحجاجًا كاف بخىانو أنػر , 

 . (ٗ)كسمصانو أقيخ , كبيانو أبيخ ((

قشية أىسية بالغة ؛ ألّنيا تزصمع بسياـ كبيخة في اإلقشاع )) إّف تقشية كيػلي )بيخلساف( ىحه الت   
التسثيل كفاعميتو اإلقشاعية في الخصاب الِحجاجي كانت مشاط تخكيد كبحث مػسع مغ قبل 
)بيخلساف( كغيخه مسغ كتب في الِحجاج , إذ ىي عسجة في كثيخ مغ السحاجات مغ جية , كذات 

, فيختبط التسثيل في الجرس الببلغي الِحجاجي بقجرتو عمى (٘)نية ((قػة إقشاعية كبيخة مغ جية ثا
التأثيخ في الستمقي إلى حّج اإلقشاع لسا لو مغ )) قجرة عمى إثارة الخياؿ كإحجاث تأثيخ السفاجأة , 

 . (ٙ)فيػ كسيمة التي تحسل عمى اإلقتشاع ((

تيغ يتسكغ مغ خبلؿ كتقـػ آلية عسل التسثيل في الشز الِحجاجي بعقج صمة بيغ صػر   
اجتساعيسا ببياف حجتو؛ ألّف ؾيسة التسثيل تعتسج عمى ىحا االجتساع كمجػ تأثيخه في الشفذ التي 

 .   (ٚ)تسيل إلى اإلقشاع بالرػرة التسثيمية الػاقعية

                                                             
 .ٜٚ: الذخؽ  أفخيؿيا معخؼية ألليات التػاصل كالِحجاجعشجما نتػاصل نغيخ , مقاربة تجاكلية  (ٔ)

 .  ٓٚ:  الببلغةلغخابة , يشطخ : أسخار * التذبيو : يكػف في السحدػسات كالرػر السألػفة , كالتسثيل : يستاز بالػعج الخيالي كا
 .  ِٛٓٔحجاج التسثيل في اآلداب الدمصانية , مقاربة تجاكلية :  (ٕ)
 . ٘ٚٔ -ٗٚٔفي تقػيع التخاث : تججيج السشيج  (ٖ)
 .  ٘ٔٔأسخار الببلغة :  (ٗ)
 .  ٕٕٔالببلغة كاالتراؿ:  (٘)
 .  ٕٙٔ:  ِحجاج في التػاصلال (ٙ)
 .  ٕٗٔ( : الحػاميع أنسػذجًا )رسالة ماجدتيخقخآني , سػر يشطخ : الِحجاج في الشز ال (ٚ)
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, فالديج ُحجةكقج استعسل الشز القخآني التسثيل كأداة لمتأثيخ كاإلقشاع مغ خبلؿ إقامة ال  
حخص عمى تػضيفو برػرة أقخب إلى الحؿيؿية لفخز الحجج التي تقجـ تسثيبًل عغ الصباشبائي ي

 الصيبة بالكمسة السخاد : )) إفّ بأكثخ مغ مخة , كمشو قػلوالتسثيل إلى مدألة كقج أشار قزية معيشة , 
 كىػ بعج يقػؿ تعالى فإّنو الثابت الحق االعتقاد ىػ ككحا كحا صفتيا مغ شيبة بذجخة شبيت التي

" اآلخخة كفي الجنيا الحياة في الثابت بالقػؿ آمشػا الحيغ هللا يثبت: "التسثيل مغ السأخػذة كالشتيجة
 عميو يدتؿيع كعـد اعتقاد عمى معتسجة ىي بسا بل لفع ىي بسا كمسة كل كال الكمسة ىي كالقػؿ اآلية

 .  (ٔ)عسبًل (( عشو يديغ كال اإلنداف

اإلشارة  عغ شخيقيحقق أغخاضًا متعجدة , كمعاني جمية تتزح  صاحب السيدافكالتسثيل عشج     
, فسغ خبلؿ السقاربة بيغ الرػرتيغ  الفكخة تأكيج كمغ ىحه السعاني ىيإلييا في مػاضع تفديخه , 

ڈ  ڈ  ڍ     ڌ  ڌچ  يدتصيع الُسجعي مغ تقجيع حججو في العسمية االحتجاجية , كسا في قػلو تعالى:

 . 48العنكبوت:  چڇ  ڍ  ڍ   ڇڇ  ڑ  ڑ   ڍ  ڇ

فقج رسع التسثيل ىشا صػرة حدية لذي مادؼ ُحرغ مغ جسيع الجيات أال كىػ كتاب هللا بحيث    
يرعب عمى أؼ شيء ميسا كاف االقتخاب مشو أك اختخاؽ ىحه التحريشات , فالستأمل في ىحا 

مّسا اعتاد الستمقي عمى التسثيل يرل لرػرة شيء ميع ججًا كىػ أّف التسثيل ككأّنو برػرة حية 
معايشتيا في حياتو اليػمية مغ خبلؿ حخصو عمى األشياء الثسيشة لجيو , ليقشعو بأّف ىحا القخآف 

(, إذ أشار الديج اْلُسْبِصُمػفَ  الْرَتاب ِإذاً ثسيغ ججًا كإّف هللا حخيز عمى حفطو كاستعسل القخآف عبارة )
 التأكيج يفيج التسثيل مغ نػع" بيسيشظ: "بقػلو" تخصو كال" :قػلو )) كتقييجالصباشبائي إلى ذلظ بقػلو : 

 .  (ٕ)بأذني (( كسسعتو بعيشي رأيتو: القائل كقػؿ

ُيفيع مغ ذلظ أّف الغاية الِحجاجية لمتسثيل تكسغ في إقشاع الستمقي بأّف القخآف الكخيع مغ عشج هللا    
سبحانو كتعالى كحجه, كمحفػظ مغ الديادة كالشقراف, فػقع االستجالؿ بػساشة السمفػظ الترػيخؼ 

 لمتسثيل الحؼ يرعب إبصالو . 

 .19فاطر:  چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  چ قػلو تعالى:  كسا فيلمفكخة , كقج يكػف التسثيل تعميبًل    

جاء التسثيل مذيخًا إلى الجانب الحدي السقتخف باأللفاظ , كإّف استحزار األعسى كالبريخ جاء    
تثبيتًا لمفكخة كىي عجـ االستػاء كالسداكاة بيشيسا عخفًا كعقبًل , مّسا أدػ بالتسثيل إلى الفاعمية 

                                                             
 .  ٔٗ/  ٕٔتفديخ القخآف : السيداف في  (ٔ)
 . ٖٔٔ/  ٙٔ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٕ)
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د التسثيل عغ شخيق اإلقشاعية بػصفو مؤثخًا في الشفذ مغ خبلؿ سخعتو في الخؤية التأكيمية إذ حج
السقارنة بيغ الزجيغ ؛ إلقشاع الستمقي بالفخؽ الػاسع بيغ االثشيغ , كأّف تػضيف حاسة البرخ 
ألىسيتيا في إدراؾ عسق األشياء كعسمية إزالة البرخ يؤدؼ إلى شسذ الحقائق كمعخفتيا , كمغ 

 )) قػلواشبائي ذلظ بقػلو : , لحا التسذ الديج الصب(ٔ)ىشا جاء التسثيل لتعسيق التساثل بيغ الزجيغ
 في تعميل" السريخ هللا كإلى: "قػلو عمى عصف أّنو الطاىخ" كالبريخ األعسى يدتػؼ  كما: "تعالى
 كما: "الدابق قػلو عمى عصف: كقيل السكحبيغ, ألكلئظ الستدكيغ ىؤالء مداكاة  لعجـ التسثيل صػرة
 . (ٕ)(( "البحخاف يدتػؼ 

( , الستدكيغ( مع مقارنتو بالفخيق الثاني )السكحبيغُيدتذف مغ ذلظ أّف بياف حاؿ الفخيق األكؿ )   
فػرد التسثيل الفخيق األكؿ باألعسى كالفخيق الثاني بالبريخ , فالعبلقة القائسة بيغ األعسى كالبريخ 

السساثمة بيشسا عغ شخيق ىي عجـ االستػاء كتبايشيسا في الحاؿ قج رفع مغ مدتػػ التأثيخ بعقج 
الحػاس , كمغ ىشا تحػلت الفكخة عغ شخيق التسثيل إلى شيء نذاىجه كنخاه كىحا ما يعصي كضػحًا 

 .  (ٖ)لمسعشى كيديجه إقشاعًا لجػ الستمقي لمرػرة

 

كتشاكؿ التسثيل حاؿ الكفار يـػ الؿيامة في ترػيخ مذيج غائب ال نعمع شبيعتو بسذيج آخخ    
, فقارب التسثيل بيغ صػر الغائب الحؼ اختز هللا بعمسو بسذيج حياتي مّسا كاف نعيذو كل يـػ 

ې  ې  چ  كسا في قػلو تعالى :, مغ باب السشاسبة لمقػؿ لو أثخ في تقخيب الرػرة في ذىغ الستمقي 

 .  106آل عمران:      چى          ې  ې  ې  ې   ى    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ېۉ  ۉ    ې

السدتقبمي مغ العحاب كنػعو مغ بياض الػجػه كاسػدادىا يـػ الؿيامة بسا جاء التسثيل لحاليع     
جاء مغ كفخىع كعشادىع بعجما تمبدػا بثػب اإليساف , فإّف التسثيل جعل مغ الغائب شاىجًا محدػسًا 

بة كخيبة األمل في الشفي , الديج قاؿ  إذ لمتأثيخ في الستمقي كتخىيبو مغ عرياف هللا فأكقع الـخ
 كاف لسا اآليتيغ, آخخ إلى كجػه كتدػد كجػه تبيس يـػ: تعالى : )) قػلوالصباشبائي في ذلظ 

 مغ سبحانو ذكخ كالخجل االنفعاؿ خدة يػجب مّسا الخيانة نطيخ كىػ بالشعسة الكفخ مقاـ السقاـ
 عغ الجنيا في بو يكشى الحؼ الػجو سػاد كىػ التسثيل بحدب يشاسبيا ما اآلخخة عحاب أنػاع بيغ

     كجػىيع اسػدت الحيغ فأّما: تعالى قػلو ذلظ عمى يجؿ أك يذعخ كسا كنحػىسا كالخجل االنفعاؿ
                                                             

 .  ٕٚٔيشطخ : أسمػبية الِحجاج التجاكلي كالببلغي , تشطيخ كتصبيق عمى الدػر السكية :  (ٔ)
 .  ٜٕ/  ٚٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٕ)
 . ٕٚٔيشطخ : أسمػبية الِحجاج التجاكلي كالببلغي , تشطيخ كتصبيق عمى الدػر السكية :  (ٖ)



 
190 

 الػجو بياض كىػ الذكخ يشاسب ما الشعسة ليحه الذاكخيغ ثػاب مغ ذكخ إيسانكع , ككحا بعج كفختع أ
 .  (ٔ)كالخضا ((االرتزاء  عغ الجنيا في بو السكشى

 ُكشُتعْ  ِبَسا اْلَعَحاب َفُحكُقػاكلع ُييسل التسثيل الحؿيقة كالسذيج الختامي لحياة اإلنداف فقاؿ تعالى : )  
( , ذلظ استجالؿ بإثبات حؿيقة مكػث اإلنداف بالعحاب في اآلخخة ؛ إلقشاعيع بأّف الجنيا َتْكُفُخكفَ 

اب الجحيع , فَحسل التسثيل قػة مشتيية ال محالة كما ىي إال زمغ كيشتيي مقابل مكػثيع في عح
تخىيبية حققْت إثبات دعػة الدساء كأّف اآلخخة ىي دار الخمػد, مغ خبلؿ جبلء فكخة زكاؿ ىحه الجنيا 
 بػية تأديبو كتححيخه بكػامغ األمػر, إذ ُيعشي التسثيل باالقتخاب مغ الستمقي كمحاكاة يػمياتو لمتأثيخ. 

ىئ  ىئ   چ بياف السزسػف, كسا في قػلو تعالى : ك كرد التسثيل في االستعساؿ الِحجاجي لغخض    

  جئ  جئ   جئ  جئ   جئ  جئ  جئجئ  جئ  جئ    جئ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئجئ  جئ   جئ  جئڈ  ڈ  ی  ی  

ٹ  ڤ           ٹٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ   ٹ  ٹ,جئ  جئ   جئ  جئ      جئ  جئجئ  جئ   جئ  جئ  جئ

 . 12 -11فاطر: چڤ  ڤ   ڤ  ڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ٿڤ  ڤ  ڤ  ٿ   ٿ  ٿ

إّف التسثيل في الشز اختدؿ سخعة الحجث بتتابع حخؼ العصف )الػاك( بيغ اآليتيغ الحؼ دؿ    
عمى التعقيب, كمغ السبلحع ذكخ تفاصيل البحخيغ يجؿ عمى اكتساؿ الرػرة التي أراد رسسيا 

مغ بياف األمػر الخؽية كالخارجة عغ إرادة اإلنداف, كأّف الدياؽ استحزخ الفعل السزارع لئلنداف 
)يدتػؼ( لبلستسخار كالجكاـ مغ ىحا الفعل؛ لكي يكػف أكثخ تأثيخًا كتػجييًا في الشفذ , كال سيسا 

, (ٕ)لئلقشاعالتسثيل مّسا يتخؾ لمعيغ مجة كاؼية لمتأمل كاالنجىاش, كلمشفذ مجة كاؼية لمتأثخ كجمبيا 
 مغ ثع تخاب مغ خمقكع وهللا: "تعالى إذ قاؿ : )) قػلوكىحا ما ككجيو الديج الصباشبائي بقػلو : 

 مغ يشقز كال معسخ مغ يعسخ كما بعمسو إال تزع كال أنثى مغ تحسل كما أزكاجاً  جعمكع ثع نصفة
 كىحا شخابو سائغ فخات عحب ىحا البحخاف يدتػؼ  يديخ, كما هللا عمى ذلظ إف كتاب في إال عسخه
 لتبتغػا مػاخخ ؼيو الفمظ كتخػ  تمبدػنيا حمية كتدتخخجػف  شخياً  لحساً  تأكمػف  كل كمغ أجاج ممح
 كأّنيا األكلى, مغ الثانية اآلية مػقع تخػ  كأنت ,ٕٔ -ٔٔ الفاشخ": تذكخكف  كلعمكع فزمو مغ

 اإلندانية في اتحادىع عيغ في أنفديع في الشاس اختبلؼ كشخح اآلية مزسػف  لبياف التسثيل بسشدلة
 . (ٖ)كاآلثار (( السشافع بعس في كاشتخاكيع

                                                             
 . ٕٖٗ/  ٖالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٓٔٔ:  يشطخ : الترػيخ الفشي في القخآف (ٕ)
 . ٙٛ – ٘ٛ/  ٛتفديخ القخآف : السيداف في  (ٖ)
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ُيفيع مغ ذلظ أّف هللا سبحانو كتعالى أراد بياف السزسػف , كىحا ما تبيغ عشج صاحب السيداف    
مغ تسثيل , كليكػف التسثيل أقخب لبلستذياد التاريخي عمى ىحه السػاقف , فالغاية الِحجاجية التي 

شى مغ الحالة ىجؼ التسثيل مغ تحؿيقيا ىي السػعطة كبياف الحالة لمسعانجيغ , فالتسثيل نقل السع
 السجخدة إلى الحالة السحدػسة السألػفة ليع ليسّج الشز بصاقة ِحجاجية إقشاعية بتػضيفو التسثيل . 

 تػضيح في عميو سار الحؼ الِحجاجي التسثيل في الصباشبائي الديج أفّ  ذلظ كل مغ ُيدتذف     
 الخؤيا كىحه, عّجة مػاضع في تشاكلو فقج الستمقي إلقشاع ؛ بالغة ُحجة مغ افيي لسا السفاـيع بعس

 السعخفي كاالستيعاب القجرة كلو, ونفدفي الػقت  كمحاججة كشاممة كاسعة عقمية ذك وأنّ  تعصي لجيو
 كىحه,  عشاء غيخ مغ كمفرمة بديصة برػرة كإيراليا األشخكحة يخجـ الحؼ كالتشاكؿ الصخح في

 . التسثيل السيسا القخآنية الشرػص مغ كثيخ في مشيجيتو في بارزة كانت الدسة

 

 

 

 :  يانبذيؼ : احلِزاد ادلبحج انخاَي

أّنو )) العمع الحؼ يبحث ؼيو عغ الرػر السعشػية كالمفطية التي تكدب الكبلـ  كُيخاد بعمع البجيع    
, بسعشى ما ُيعخؼ بو تحديغ الكبلـ كتصبيقو عمى مقتزى الحاؿ ككضػح الجاللة (ٔ)قػًة كمجااًل ((

 . (ٕ)ركعة البياف كقػة تأثيخ بالخصاب , كىػ ضخباف لفطي كمعشػؼ يزفي عمى الكبلـ 

كالبجيع لو دكر  ِحجاجي ال عمى سبيل زخخفة الخصاب كلكغ بيجؼ اإلقشاع , كيؤدؼ كضيفتو    
الِحجاجية , يقػؿ صابخ حباشة : )) إّف محدشًا ليػ ِحجاجي إذا كاف استعسالو , كىػ يؤدؼ دكره 

يبجك معتادًا عبلقتو بالحالة الججيجة السقتخحة , كعمى العكذ مغ ذلظ فإذا في تغييخ زاكية الشطخ , ك 
لع يشتج عغ الخصاب استسالة السخاَشب , فإّف السحدغ سيتع إدراكو باعتباره زخخفة , أؼ باعتباره 

 .  (ٖ)محدغ أسمػب , كيعػد ذلظ إلى تقريخه عمى أداء دكر اإلقشاع ((

                                                             
 .  ٜٜتيحيب الببلغة :  (ٔ) 
 .  ٕ٘٘:  كالبجيع كالبياف السعانيالببلغة في عمـػ يشطخ : اإليزاح  (ٕ)
 .  ٔ٘:  كنرػص مجاخلالتجاكلية كالِحجاج  (ٖ)
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القابمة لبلستعساؿ في سياقات مختمفة؛ ذلظ أّف لؤلشكاؿ  لحا ُيعج البجيع مغ كحجات الشز   
الرػتية كالسػسيؿية دكرًا في اإلقشاع الشري بػصفو نذاشًا يجخؼ كيبحث كيكػف قادرًا عمى إنتاج 

 . (ٔ)دالالت أساسية في بشاء ِحجاجية الشز لقجرتيا عمى إقشاع العقػؿ كاإلذعاف كاستسالة الشفػس

دشات , محدشات تدييشية زخخفة متعمقة باألسمػب , كأخخػ ِحجاجية إذف ىشاؾ نػعاف مغ السح  
 متعمقة باإلقشاع , كما نمحطو في ذلظ عشج الديج الصباشبائي في تفديخه : 

 :  *أوال  : السحىب الكالمي

 ُحجةكُيقرج بو )) إثبات الجيغ بالبخاىيغ العقمية , أك احتجاج الستكمع عمى السعشى السقرػد ب   
 . (ٖ)(( ُحجة, كعخض لو الدركذي بقػلو : )) إلجاـ الخرع بال(ٕ)السعانج لو ؼيو (( عميو تقصع

كمغ خبلؿ ما تقجـ يسكغ أْف يكػف السحىب الكبلمي لػف مغ ألػاف الِحجاج يخمي إليو الستكمع   
كالبخىاف, كمغ كسائل السحىب الكبلمي عشج الديج الصباشبائي في تفديخه  ُحجةإلى إقشاع خرسو بال

 :  خ في مػقفو كسمػكو كمغ ذلظ ما يأتيما ُيخاد بو إقشاع السخاَشب كالتأثي

 اإلييام وإثارة الحىغ :  -ٔ

في كثيخ مغ السػاضع عغ عرسة األنبياء كدكرىع في تأدية الخسالة  تحجث القخآف الكخيع     
الدساكية , حتى جعل هللا تعالى سػرة مخرػصة باألنبياء , كجعل مشدلتيع فػؽ مشدلة السخمػقيغ , 
فػردت بحقيع آيات كثيخة إال أّف بعس اآليات مػرد خبلؼ بيغ السفدخيغ ؛ ألّف ضاىخىا يػحي 

كاف الستذابو الدبيل لحل ىحا الخبلؼ ففي  ا يحسل معشى آخخ , لحاعشيع كباششيبشفي العرسة 
 . 7الضحى:  چڇ  ڇ   ڍ  چ تفديخ قػلو تعالى : 

 بيجػ أىتج لع : )) أؼ ف السفدخكف في معشى الزبللة بقػؿ الديج الصباشبائي , إذ قاؿاختم   
 تزل أفْ : "قػلو في كسا العمع مغ الحىاب بالزبلؿ السخاد إفّ : قيل ما مشو بعج , كيقخب الخسالة
": الغافميغ لسغ قبمو مغ كشت كإفْ : "قػلو كيؤيجه ,ٕٕٛ: البقخة": األخخػ  إحجاىسا فتحكخ إحجاىسا

                                                             
 .  ٛٛ( : )رسالة ماجدتيخ أنسػذجاً  الحػاميع سػر, في الشز القخآني يشطخ : الِحجاج  (ٔ)

الشػع الثامغ كالعذخكف مغ أنػاع البجيع عشج أبي * السحىب الكبلمي : كىػ الباب الخامذ الحؼ ختع بو ابغ السعتد أبػاب البجيع , كىػ 
" مشقػؿ عغ البجيع , كىػ ٕ/ ٘ٚكراجع ىحا الباب أيًزا في العسجة " (كالذعخ الكتابة) الرشاعتيغ ٜٜٖ, ٜٖٛىبلؿ العدكخؼ "راجع 

 .  ٔٙ,  ٜٗ,  ٖٔ: اج  , يشطخ : البجيع في البجيع محىب سساه الجاحع السحىب الكبلمي في استعساؿ أساليب الججؿ كاالحتج
 .  ٙٚ:  ع في ضػء أساليب القخآف الكخيعالبجي (ٕ)
 .  ٛٙٗ/  ٖالبخىاف في عمـػ القخآف :  (ٖ)
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عميظ ,  كدليع إليظ فيجاىع حقظ يعخفػف  ال الشاس بيغ ضاالً  كججؾ السعشى , كقيل ٖ: يػسف
 البجك مغ ذؤيب أبي بشت حميسة بو تجيء كانت حيشسا مكة شخيق في ضبللو إلى إشارة إّنو: كقيل
صغيخًا  مكة شعاب في ضبللو مغ ركؼ  ما إلى إشارة: ركؼ , كقيل ما عمى السصمب عبج ججه إلى

 ميدخة قافمة في شالب أبي عسو مع الذاـ إلى مديخه في ضبللو مغ ركؼ  ما إلى إشارة: , كقيل
 . (ٔ)الزعف (( ضاىخة ضعيفة كجػه كىي ذلظ غيخ: خجيجة , كقيل غبلـ

كنفي  )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع(قف الديج الصباشبائي مجافعًا عغ عرسة الشبي فػ    
 , إذ قاؿ : )) كفي)عميو الدبلـ(مدتذيجًا بقػؿ اإلماـ الخضا  الزبللة عشو في تفديخه لمشز

 مجمذ في( الدبلـ عميو) الخضا عغ الجيع ابغ عغ بإسشاده بابػيو ابغ عغ البخىاف, تفديخ
 ألع: يقػؿ" فيكػ  يتيساً  يججؾ ألع(: "كسمع كآلو عميو هللا صمى) دمحم لشبيو تعالى هللا قاؿ: قاؿ السأمػف 

 معخفتظ؟ إلى ىجاىع أؼّ " فيجػ" قػمظ عشج يعشي" ضاالً  ككججؾ" الشاس؟ إليظ فيكػ  كحيجاً  يججؾ
 ابغ يا ؼيظ هللا بارؾ: السأمػف  فقاؿ ؟مدتجاباً  دعاءؾ جعل بأفْ  أغشاؾ: يقػؿ" فأغشى عائبلً  ككججؾ"

 .  (ٕ)هللا (( رسػؿ

خ الديج فدّ , 100يوسف:  چ  ڍڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڇ     ڇ     ڍچ كفي تفديخ قػلو تعالى :    
الصباشبائي لفطة الدجػد الػاردة في اآلية عمى غيخ الحؿيقة ؛ ألّف الدجػد ال يرح لغيخ هللا 

 عبادة سججة مشيع تكغ لع أّنيا عمى )) كالجليلكعبة بقػلو : تعالى , كأعصاىا ُبعج االتجاه كال
 كػنو عمى الكخيع القخآف نز مسغ كىػ( الدبلـ عميو) يعقػب الداججيغ ىؤالء بيغ أفّ  ليػسف
 بشز مشيع - لو السدجػد كىػ -( الدبلـ عميو) كيػسف شيئًا, بو يذخؾ ال هلل - بالفتح - مخمراً 

 إال يخدعيع , فميذ كلع شيء مغ باهلل نذخؾ أفْ  لشا كاف ما: الدجغ في لراحبيو القائل كىػ القخآف
 تؤخح التي كالكعبة غيخ ال بيا هللا كعبجكا سججتيع في قبمة فاتخحكه هلل آية يػسف أخحكا إّنسا أّنيع
 ليا نفدية ال آية إّنيا حيث مغ اآلية أفّ  السعمـػ كمغ الكعبة, دكف  هللا بيا ؼيعبج إلييا ؼيرمي قبمة

 .  (ٖ)كتعالى (( سبحانو هللا إال عشجىا السعبػد فميذ أصبلً 

 مغ فدخ الدجػد بسجسػعة مغ اآلراء ككجيا بأّنيا غيخ صحيحة إذ قاؿ : )) كمغ عمى كقج ردّ    
 كسا الدججة ىي كانت يػمئح الشاس تحية إفّ : بعزيع كقػؿ اآلية تػجيو في ذكخكه ما أفّ  يطيخ ىشا
 لغيخ عشيا يشو كلع الدججة ذاؾ إذ كانت العطيع سشة إفّ : بعزيع كقػؿ الدبلـ, اإلسبلـ في أّنيا

                                                             
 .  ٖٕٛ/  ٕٓ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٔ)
 .  ٕٗٛ/  ٕٓ:  السرجر نفدو (ٕ)
 .  ٖٕٓ/  ٔٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٖ)
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ذلظ  كل األعاجع يفعمو كسا الخكػع كييئة سجػدىع كاف: بعزيع كقػؿ اإلسبلـ, في كسا بعج هللا
 . (ٔ)كجيو (( غيخ

 التػجيو :  -ٕ

لمبعس ُيمحع أّف الديج الصباشبائي ُيكثخ مغ ذكخ أراء السفدخيغ ؼيفيج مغ بعزيا , كيتعخض      
اآلخخ بالسشاقذة كالتحميل مّسا أدػ ذلظ إلى مخالفة جسيػر السفدخيغ في ذلظ , إذ أفاد مغ قػؿ 

      .     228البقرة:  چ  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ المغػييغ كالسفدخيغ كسا في قػلو تعالى :

 عمى يصمق لفع كىػ القخء, جسع في تػجيو لفطة القخكء: )) كالقخكءصاحب السيداف إذ قاؿ     
 لكغ الجسع ىػ قخء مادة في األصل أفّ  غيخ األضجاد, مغ قيل ما عمى فيػ معا, كالحيس الصيخ

 معشاه يكػف  أفْ  فاألضيخ ىحا كعمى كنحػه, كالتحػيل الرخؼ يتمػه الحؼ الجسع بل جسع كل ال
 العشاية كبيحه الجسع, بعج قحفو حالة لكػنو الحيس في استعسل ثع الجـ جسع حالة لكػنو الصيخ
ىػ  معشاه بكػف  المغة أىل صخح كقج القخاءة, معشى عمى لمجاللة الحخكؼ بيغ الجسع عمى أشمق

 إفْ  بو لتعجل لدانظ بو تحخؾ ال: "تعالى قػلو الجسع, قخء مادة في األصل بأفّ  كيذعخ الجسع,
 عمى لتقخأه  فخقشاه كقخآنا: "تعالى كقػلو ,ٛٔ - الؿيامة": قخءانو فاتبع قخأناه فإذا كقخأنو جسعو عميشا

 بالكتاب يعبخ كلع بالقخآف, اآليتيغ في تعالى عبخ حيث ,ٙٓٔ - إسخائيل بشي:" مكث عمى الشاس
 اسع الحؿيقة في كالقخء: مفخداتو في الخاغب قخآنا , قاؿ القخآف سسي كبو يذبييسا, ما أك الفخقاف أك

 أشمق لو الستعقب كالحيس الصيخ: لؤلمخيغ اً جامع اسساً  كاف كلسا شيخ عغ الحيس في لمجخػؿ
 كالسائجة انفخد, إذا مشيسا كاحج كل عمى يصمق معا لسعشييغ مػضػع اسع كل كاحج؛ ألفّ  كل عمى

         مجخدا لمصيخ اسسا القخء كليذ بو, بانفخاده مشيسا كاحج كل يدسى قج ثع كالصعاـ, لمخػاف
 الحائس ككحا قخء, ذات: ليا يقاؿ ال الجـ أثخ تخ لع التي الصاىخ أفّ  بجليل مجخدا, لمحيس كال

 . (ٕ)ذلظ ((: ليا يقاؿ ال الجـ بيا استسخ التي

 كالسصمقات: تعالى قػلو في: العياشي, تفديخ ج عمى السدألة ببحثو الخكائي بقػلو : )) كفيكعخّ     
 أفّ  رأيي مغ إفّ : يقػؿ كىػ الخأؼ ربيعة سسعت: قاؿ زرارة, عغ: قخكء, ثبلثة بأنفديغ يتخبرغ

 فجخمت قاؿ بالحيس, كليذ الحيزتيغ بيغ ؼيسا الصيخ ىي إّنسا القخآف في هللا سسى التي األقخاء
 عميو) عمي عغ بمغو إّنسا بخأيو يقل كلع: فقاؿ ربيعة قاؿ بسا فحجثتو( الدبلـ عميو) جعفخ أبي عمى

 القخء إّنسا: يقػؿ كاف نعع,: قاؿ ذلظ؟ يقػؿ( الدبلـ عميو) عمي كاف أ هللا أصمحظ: فقمت( الدبلـ
                                                             

 .  ٕ٘ٓ/  ٔٔنفدو : السرجر  (ٔ)
 .  ٜٚٔ/  ٕالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٕ)
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 مغ شاىخاً  امخأتو شمق رجل هللا أصمحظ: قمت دفعتو, جاءت فإذا فتجسعو الجـ ؼيو تقخأ الصيخ,
      كحمت عجتيا انقزت فقج الثالثة الحيزة في دخمت إذا: قاؿ عجليغ؟ بذيادة جساع غيخ

 .  (ٔ)لؤلزكاج ((

ُيدتذف مغ تمظ األقػاؿ أّف الديج الصباشبائي أكاًل : يحىب إلى أّف معشى القخكء ىػ الصيخ ,    
 ُحجة, فتصخؽ إلى ذلظ لبياف ال(ٕ)كالثاني : قج أفاد مغ المغػييغ كالسفدخيغ لتأييج ما ذىب إليو بقػلو

إلى التفاسيخ  كصحتيا ؛ ألّف الحكع الذخعي يؤخح مغ داللة المفع عمى الحكع , فيػ لع يخكغ
السخالفة في ىحه السدألة مدتعيشًا بالسػركث المغػؼ كثقافة العخب , كمغ ىشا يطيخ الديج 

 الصباشبائي مفدخًا يعتج بخأيو إذا ما ُقػرف باآلخخيغ .

 

كما يتعخض لبعزيا اآلخخ بالسشاقذة كالتحميل مّسا دعاه أْف يخالف جسيػر السفدخيغ, كسا في    
ې    ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ى       ۉھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ ھ چ قػلو تعالى : 

 .116النحل:  چ

      أؼّ " ترف" مفعػؿ كالكحب مرجرية ترف لسا: "قػلو في" ما": )) الديج الصباشبائي قاؿ   
 الخصاب هللا , ككػف  عمى الكحب افتخاء لغاية ألدشتكع كصف بدبب حخاـ كىحا حبلؿ ىحا تقػلػا ال

: بقػلو السخاد يكػف  أفْ  يؤيج الشاس لعامة أك - مخ كسا سياقيا يؤيجه ما عمى - لمسؤمشيغ اآليات في
 أك حبلؿ بإدخاؿ االبتجاع عغ الشيي" حخاـ كىحا حبلؿ ىحا الكحب ألدشتكع ترف لسا تقػلػا كال"

 مغ ذلظ فإفّ  الػحي بو يشدؿ أفْ  دكف  مغ بيشيع السعسػلة السجتسع في الجارية األحكاـ في حخاـ
 أفّ  تعالى , كذلظ إليو كاضعو يشدبو لع كإفْ  هللا عمى كافتخاء الجيغ في الجيغ مغ ليذ ما إدخاؿ
 كيبغػنيا هللا سبيل عغ يرجكف : "قػلو سبحانو مشو تكخر كقج الحياة سشة ىػ القخآف ؼخِ عُ  في الجيغ
 سكت كإفْ  عميو افتخاء تعالى إليو ندبو فقج شيئا ؼيو زاد كمغ هلل فالجيغ مشو, يقخب ما أك" عػجاً 

 يحمػنو السذخكػف  كاف اعسّ  الشيي باآلية السخاد أفّ  الجسيػر بمدانو , كذكخ ذلظ نفى أك اإلسشاد عغ
    - مخ كسا - كالدياؽ كغيخىسا كالدائبة كالبحيخة يحخمػنو أك بو هللا لغيخ أىل كما كالجـ كالسيتة

                                                             
 .  ٕٗٔ/  ٕنفدو : السرجر  (ٔ)
 ( . )ابغ عباس , كالشحاس ٕٛٗ/  ٗ:  نفدوالسرجر يشطخ :  (ٕ)
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 ثع" يفمحػف  ال الكحب هللا عمى يفتخكف  الحيغ إفّ : "الشيي تعميل مقاـ في سبحانو قاؿ يؤيجه , ثع ال
 . (ٔ)أليع (( عحاب كليع قميل متاع: "بقػلو الفبلح مغ حخمانيع بيغ

السخاد بالشيي في اآلية يشرػف عمى أّف ُيفيع مغ تفديخ الديج الصباشبائي أّف جسيػر السفدخيغ    
 كالدائبة كالبحيخة يحخمػنو أك بو هللا لغيخ أىل كما كالجـ ا كاف السذخكػف يحمػنو كالسيتةعسّ 

قػػ كغيخىسا , كلكغ الدياؽ يجؿ عمى أّف الخصاب لمسؤمشيغ أك لعامة الشاس , كالخصاب لمسؤمشيغ أ
, فالسؤمشػف ىع الحيغ يعبجكف هللا , كالسذخكػف َتْعُبُجكَف( ِإّياهُ  ُكشُتعْ  : )ِإفلسا كرد قبميا في قػلو تعالى

صشاـ مغ دكف هللا , إذف السخاد بالشيي عغ االبتجاع بإدخاؿ حبلؿ أك حخاـ في األحكاـ يعبجكف األ
   .  (ٕ)الجارية في السجتسع مغ دكف أف يشدؿ بو الػحي فإف في ذلظ افتخاء عمى هللا

 

 

 

 : االلتفات :  ثانيا   

, كُيعج (ٖ)أسمػب في الكبلـ إلى أسمػب آخخ مخالف لؤلكؿ ((مغ كُيقرج بو : )) العجكؿ     
, كأقخب تعخيفات االلتفات لمجرس الرادؽ كالػججاف الدميع الحكؽ  مبلكوُ  الببلغة فشػف  مغااللتفات 

ق, ىػ : )) االلتفات عمى ضخبيغ ؛ فػاحج أْف يفدع ٜٖ٘الِحجاجي ما قالو أبػ ىبلؿ العدكخؼ )ت
غيخ ما تقجـ ذكخه بو , الستكمع مغ السعشى فإذا ضششت أّنو يخيج أْف يجاكزه يمتفت إليو فيحكخه ب

كالزخب اآلخخ : أْف يكػف الذاعخ آخحًا في السعشى ككأّنو يعتخضو شظ أك ضغ أْف رادًا يخد قػلو 
أك سائبًل يدألو عغ سببو ؼيعػد راجعًا إلى ما قجمو , فإّما أْف يؤكجه أك يحكخ سببو أك ُيديل الذظ      

 . (ٗ)مشو ((

و بالِحجاج بسدتػػ الزسائخ كالدماف؛ لتعديد السػضػع في ذىغ كأىتّع )بيخلساف( بااللتفات كربص   
الستمقي مغ خبلؿ التشػع في الزسائخ, كأزمشة األفعاؿ في الخصاب مغ أجل أْف يتفاعل الستمقي 

                                                             
 .  ٜٜٕ – ٜٕٛ/  ٕٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٛٔٔ – ٚٔٔي تفديخه السيداف : يشطخ : الصباشبائي كمشيجو ف (ٕ)
 .  ٖٔ/  ٕ: اإلعجاز حقائق كعمـػ الببلغة أسخار الستزسغالصخاز  (ٖ)
 .  ٕٜٗ:  (الكتابة كالذعخ)الرشاعتيغ  (ٗ)
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؛ ألّف االلتفات الِحجاجي )) يقـػ عمى مقتزيات الخصي كاالنحخاؼ عغ األنساط السعتادة (ٔ)معو
شاقات إيحائية ُيبشى عمى االندياح عغ الشدق المغػؼ السألػؼ فيػ كىػ خاصية تعبيخية ذات 

 .  (ٕ)ضاىخة أسمػبية تعتسج عمى انتياؾ الشدق المغػؼ كتجاكزه معتسجًا عمى االندياح ((

كلبللتفات كضائف ِحجاجية في الشز القخآني مشيا تقػية الحزػر, كعّج الذيء مجار االلتفات    
 يخػ ك االلتفات  أسمػب إلى الصباشبائيالديج  أشار كقج,  (ٖ)ى الخرـػكأّنو قج تحقق , كالتذشج عم

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     چيكػف لغخض ِحجاجي كسا في قػلو تعالى :  نرػص بعس في مجيئو أفّ 

 . 97البقرة:  چڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 الخصاب فييا األساس كاف كإفْ  االلتفات أنػاع أكاخخىا, في اآليات ىحه أفّ  كاعمعإذ قاؿ : ))    
 استسبلؿ مقاـ السقاـ صار الكبلـ كشاؿ كتػبيخ لـػ خصاب كاف إذا الخصاب أفّ  غيخ إسخائيل, لبشي

 تارة السخاشبة عغ اإلعخاض البميغ لمستكمع الحخؼ  مغ فكاف لذأنو كاستحقار السخاشب مع لمحجيث
 نفػسيع كخدة سسعيع لخداءة بخصابيع يخضى ال وأنّ  عمى لمجاللة االلتفات بعج بااللتفات أخخػ  بعج
 . (ٗ)(( عمييع القزاء لحق إضيارا خصابيع بتخؾ يخضى كال

 :  ت في الزسائخ كاألزمشة عمى ما يأتيكيتشػع االلتفات عشج صاحب السيداف بيغ التفا  

  االلتفات في نػع الزسيخ : -ٔ

قج كقع ىحا الشػع مغ االلتفات في دائخة الديج الصباشبائي بكثخة في نرػصو ال يسكغ      
عشيا ؛ ألّنيا تسثل نقصة ابتجاء لسػضػع االلتفات الِحجاجي الحؼ نخـك دراستو في ىحا  االستغشاء

ت غاية يحقق ىحا الشسط مغ االلتفا إذ مغ الخصاب إلى الغيبةالسبحث ككسغ ذلظ بااللتفات أكاًل : 
ِحجاجية مغ خبلؿ االختراص بفئة معيشة فتحقق مغ السخاشب في )أزكاجكع( إلى الغيبة في   

 71 -70الزخرف: چى  ى   ائ       ۅۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ,ڭ  ڭ  ڭ  ې   ې  چ  )عمييع( , في قػلو تعالى :
. 

                                                             
 .  ٜٛٔأسمػبية الِحجاج التجاكلي كالببلغي تشطيخ كتصبيق عمى الدػر السكية :  يشطخ : (ٔ)
 .  ٕٔ:  التخكيبي السدتػػ  في أسمػبية دراسةجساليات الشز القخآني  (ٕ)
 .  ٚ٘ٗيشطخ : الِحجاج في القخآف مغ خبلؿ أىع خرائرو األسمػبية :  (ٖ)
 .  ٖٜٔ/  ٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٗ)
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" الجشة ادخمػا" الخصابيغ بيغ" عمييع يصاؼ: "قػلو في الغيبة إلى االلتفات كفيإذ قاؿ : ))    
 بو ليديج لغيخىع يحكخ أفْ  يشبغي بحيث ذلظ أفّ  كإنعاميع إلكخاميع تفخيع" خالجكف  فييا أنتع"ك

 . (ٔ)(( بو كعجكا ما صجؽ بو كيطيخ اغتباشيع

( ليشقل االلتفات الستمقي في الدياؽ الِحجاجي مغ مختبة فيع مغ ذلظ أْف تكػف )ُيصاؼ عمييعيُ    
مختبة السخَبخ لسا ؼيو مغ عمػ لجرجتيع بقرج تعطيع شأف السخاَشب , ما يحقق  السخاَشب إلى

تفاعل الستمقي مع الشز كاستحزخ االلتفات الِحجاجي صػرة السػقف السدتقبمي كتقخيبو لحىغ 
 .  (ٕ)الستمقي إلقشاعيع بعطع الجائدة التي تشتطخه يـػ الؿيامة

الصباشبائي كججنا نساذج تكسغ فييا أغخاض ببلغية كإذا تأممشا خرػصية االلتفات عشج الديج    
ڦ  چ  چ          ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  ِحجاجية , كمغ ذلظ ما يكػف لمسبالغة كسا في قػلو تعالى :

ڍ    ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ    ڍچ  چ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڎ       ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ

 . 22يونس:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ   

 في الغيبة إلى الخصاب مغ االلتفات االلتفات عجيب مغ : )) كفييا الديج الصباشبائي قاؿ   
 الغيبة إلى إرجاعيع ؼيو الشكتة كلعل" الحق بغيخ - قػلو إلى - شيبة بخيح بيع كجخيغ: "قػلو

 القرة ىحه مغ جدء أعجب ككصف( كسمع كآلو عميو هللا صمى) الشبي إلى الخصاب كتػجيو
      ألّنيع بسخاشبتيع األمخ عغ إعخاض ذلظ مع ؼيو كيكػف  مشو, كيتعجب ليدسعو لو السػصػفة

 . (ٖ)القػؿ (( يفقيػف  ال

أّف اآلية فييا بياف مغ هللا سبحانو كتعالى بالشعع التي أعصاىا  صاحب السيدافيتزح مغ كبلـ    
بِيْع(  اْلُفْمِظ( إلى الغيبة في قػلو )َكَجَخْيغَ  في ُكشُتعْ  ِإَذا لعباده , ففي اآلية التفات مغ الخصاب )َحتى

, كااللتفات ىشا لئليحاف بسا ليع مغ سػء الحاؿ السػجب لئلعخاض عشيع , كتعديدًا لسا كرد مغ قػؿ 
 .  (ٗ)أّف داللة االلتفات ىػ السبالغةصاحب السيداف 

ڇ    ڑڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑچ  قػلو تعالى : , كسا فيااللتفات لغخض اإلعخاض كقج أشار إلى أْف يكػف    

 . 1النحل:  چڇ  ڍ  ڍ  

                                                             
 .  ٜٜ/  ٛٔ:  السرجر نفدو (ٔ)
 .  ٖٜ( : قخآني , سػر الحػاميع أنسػذجًا )رسالة ماجدتيخيشطخ : الِحجاج في الشز ال (ٕ)
  . ٜٕ/  ٓٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٖ)
 .  ٖٕٔ/  ٕيشطخ : الكذاؼ :  (ٗ)
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 قبيل مغ" يذخكػف  عسا كتعالى سبحانو: "قػلو يكػف  أيزاً  ىحا : )) كعمى الديج الصباشبائي قاؿ   
 كمذافيتيع مخاشبتيع عغ يعخض أفْ  يشبغي يعأنّ  إلى إشارة الغيبة إلى الخصاب مغ االلتفات

 . (ٔ)كسخخية (( استيداء لذخكيع إال األمخ ندكؿ يدتعجمػا كلع لذخكيع أفياميع النحصاط

 فبل للاّ  أمخ أتى) بقػؿ ُأكلئظ أكىاـ ُتبصل الدػرة مغ آية إلى أّف أكؿ صاحب السيدافكىشا يذيخ   
 عّسا كتعالى سبحانو) الطغ أخصأتع فقج هللا عشج لكع شافعة األصشاـ أفّ  اعتقادىع كِإفْ  ,(تدتعجمػه
 الحتسي السدتقبل مشو فالسخاد )أتى( الفعل أّما لمسذخكيغ, العحاب أمخ: ىشا «للاّ  أمخ» , فػ(يذخكػف 

 .(ٕ)لمقخآف الببلغي األسمػب في كثيخ ىحا كمثل الساضي, بريغة كقػعو مغ الخغع عمى الػقػع

ڦ    ڤ  ڤ   چ كسا يؤدؼ االلتفات كضيفة ِحجاجية مجارىا التػبيخ كاإلىانة , كسا في قػلو تعالى :    

 . 35الجاثية:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  چ

 الخصاب صخؼ" يدتعتبػف  ىع كال مشيا يخخجػف  ال فاليـػ: "كقػلو : ))الديج الصباشبائي قاؿ    
 مغ يريبيع ؼيسا القػؿ خبلصة الكبلـ كيتزسغ ,(كسمع كآلو عميو هللا صمى) الشبي إلى عشيع

 .(ٖ)(( مشيع العحر قبػؿ عجـ ك الشار في الخمػد كىػ يػمئح العحاب

( إلى ياء الغيبة في اتَخْحتعْ ُيدتذف مغ كبلـ صاحب السيداف أّنو قج عجؿ عغ الخصاب في )   
( ككاف حقيا )تخخجػف( , كتبخز ؾيستيا الِحجاجية في اإلعخاض عشيع بعج تػبيخيع يْخَخُجػفَ )

 )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع(كتأنيبيع كصخؼ بؿية اإلخبار إلى مخاَشب آخخ كىػ الشبي 
 . (ٗ)لمسبالغة في تػبيخ الكفار

لتػبيخ كتأكيجه عمى كقج أكرد سبحانو كتعالى في القػؿ )لػال( التحزيزية لسا فييا مغ تذجيج ا  
الخاشئيغ في إعخاض السؤمشيغ ككاف حخيًا بالسؤمشيغ أْف ال يخػضػا في مثل ىحا كسا في قػلو 

 .12النور:  چچ  چ   چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  چ : تعالى 

 الطاىخ كضع مغ" بأنفديع كالسؤمشات السؤمشػف  ضغ: "كقػلو : )) الديج الصباشبائي قاؿ    
 الحكع عمة عمى الجاللة كصفاً  الزسيخ تبجيل في كالػجو" بأنفدكع ضششتع" كاألصل السزسخ, مػضع

 فعمى كالفعل القػؿ في كالسشكخ الفحذاء عغ بيا الستمبذ تخدع بالصبع رادعة اإليساف صفة فإفّ 

                                                             
 .  ٙٙٔ/  ٕٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٖٜٔيشطخ : أسمػبية الِحجاج التجاكلي كالببلغي تشطيخ كتصبيق عمى الدػر السكية :  (ٕ)
 .  ٜٗٔ/  ٛٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٖ)
 .  ٜٗٔ/  ٛٔنفدو : السرجر  (ٗ)
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 كشفذ جسيعاً  يعفإنّ  عمع بغيخ فييع القػؿ يجتشب كأفْ  ,خيخاً  بيا الستمبديغ عمى يطغ أفْ  بيا الستمبذ
 خيخاً  بو رمي بسغ ضششتع اإلفظ سسعتع إذ كلػال: فالسعشى كآثاره كلػازمو باإليساف التمبذ في كاحجة

 بالسؤمغ يطغ أفْ  السؤمغ كعمى أنفدكع مغ بو كالسخمي بعس مغ بعزكع مؤمشػف  جسيعاً  كعفإنّ 
 . (ٔ)(( بو لو عمع ال بسا يرفو كال خيخاً 

يتزح مغ كبلـ صاحب السيداف أّف هللا سبحانو أكرد ىحه القرة بأعحب كبلـ العخب كأبمغو    
( إلى الغيبة في قػلو سِسْعُتُسػهُ  ِإذْ  ّلْػالكأدلو عمى السخاـ بأسمػب االلتفات مغ الخصاب في قػلو )

)صمى هللا عميو كعمى ( تمػيغ لمخصاب برفة ِحجاجية كصخفو عغ الشبي َكاْلُسْؤِمَشات اْلُسْؤِمُشػفَ  ضغّ )
كاتباعو بصخيقة االلتفات ككل ىحا القرج ما دؿ عميو كنبو إليو في معخض كبلمو  آلو كسمع(

 . (ٕ)بأسمػبو الِحجاجي

 

كيؤدؼ ىحا االلتفات أىجاؼ ِحجاجية  مغ الغيبة إلى الخصاب أيزاً كتحقق االلتفات بالزسيخ     
تتسثل في حزػر ذات الذخز , كتقجيع الشريحة مع السبلشفة في تقجيسيا , كالتػبيخ في مػاقف 

ٹ   ٹ   ,ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ,ڤ  ڤ    ڤ   ,ٹ  ٹ  ,پ  پ  پ  پ  چ محجدة كإنكارىا , كسا في قػلو تعالى : 

 .    7 -2الفاتحة: چ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ  چ   ,ٹ  

( التفات مغ الغيبة إلى الخصاب , فقج سمف َندَتِعيغُ  َكِإّياؾ َنْعُبجُ  ِإّياؾ) يتزح في قػلو تعالى :   
أْف افتتح السػلى عد كجل الدػرة بخصاب الغيبة ثع عجؿ إلى الخصاب , إذ قاؿ صاحب السيداف : 

 الغيبة مغ االلتفات في الػجو اآلية ندتعيغ كإياؾ نعبج إياؾ قػلو في البياف مغ مخ بسا باف فقج)) 
 كالػجو نعبج,: قػلو إشبلؽ في كالػجو السفعػؿ, تقجيع يفيجه الحؼ الحرخ في كالػجو الحزػر, إلى
 تذخيظ في كالػجو بالثانية, األكلى الجسمة تعقيب في كالػجو الغيخ, مع الستكمع لفع اختيار في

 . (ٖ)((الدياؽ في الجسمتيغ

 ثعفيحا ىػ السقرج العاـ مغ االلتفات , أّما السقرج الخاص في ىحا الذاىج فقج قاؿ عشو : ))    
 العبج, كبلـ مغ الدػرة أفّ  اآلية" نعبج إياؾ: "قػلو في الحؼ االلتفات كبقخيشة الدياؽ مغ الطاىخ إفّ 

                                                             
 .  ٗٚ/  ٘ٔ:  السرجر نفدو (ٔ)
 .  ٗٚ/  ٘ٔنفدو : السرجر  (ٕ)
 .  ٕٚ/  ٔ: القخآف تفديخ في السيداف (ٖ)
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 نفدو نرب عشج العبج بو يتأدب أفْ  يشبغي كما نفدو حسج عبجه يمقغ الدػرة ىحه في سبحانو وكأنّ 
 . (ٔ)(( "هلل الحسج: "قػلو يؤيجه الحؼ كىػ العبػدية, مقاـ في

ُيدتذف مغ ذلظ أّف االلتفات مغ الغيبة إلى الخصاب ىػ دعػة ِحجاجية كتخريز كتمػيغ     
لمشطع مغ باب إلى باب جاٍر عمى نيج الببلغة؛ إلثارة الستمقي كإقشاعو, كاستجبلب الشفػس 

ػب , لسا في الدياؽ مغ الشكت الجالة عمى أّف تخريز العبادة كاالستعانة هلل تعالى كاستسالة القم
كحجه , بحيث تبجؿ خفاء الغيبة إلى الحزػر مّسا استمـد استعساؿ صيغة الخصاب كىحا ما يقتزيو 

 . (ٕ)السقاـ

ڍ   ,ڈ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڑ  ڑ     ڇ  چ كمغ األمثمة ذلظ االعتشاء بالسزسػف كسا في قػلو تعالى :    

 . 71 -70مريم: چڳ  ڳ  ڳ  ڳ       ڎ  ڎڍ  ڌ   ڌ

 ربظ عمى كاف كاردىا إال مشكع كإفْ : "تعالى قػلوذكخ الديج الصباشبائي االلتفات بقػلو : ))    
 الحيغ نشجي ثع: "التالية اآلية في قػلو بجليل ككافخييع مؤمشييع عامة لمشاس الخصاب" مقزيا حتساً 
 الثبلث اآليات في السحكػريغ لمكفار الخصاب إفّ : قيل كربسا لمشار," كاردىا" في كالزسيخ "اتقػا

 . (ٖ)(( ذلظ يأبى التالية اآلية سياؽ أفْ  كؼيو الحزػر إلى الغيبة مغ التفات الكبلـ كفي الساضية

 إال مشكع كإفْ في قػلو )( إلى الخصاب َأْكلى ُىعْ فيتزح أّف ىشاؾ التفات مغ الغيبة في قػلو )   
 .  (ٗ)كمديج االعتشاء بسزسػف الكبلـ فقاؿ )كإْف مشكع( ُحجة( كإّف الغخض ىيشا ىػ إضيار الكاردىا

ٹ  ڤ  ڤ  چ  كفي سياؽ االلتفات مغ الغيبة إلى الخصاب لتذجيج التقخيع , كسا في قػلو تعالى :   

 . 90النمل:  چٹ      ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ

 ىل: قػلو في الخصاب إلى الغيبة مغ كااللتفاتأشار الديج الصباشبائي إلى ذلظ بقػلو : ))    
 .  (٘)(( كالتأنيب التقخيع لتذجيج إلخ, تجدكف 

ُيفيع مغ ذلظ أّف في ىحه اآلية يبيغ هللا سبحانو كتعالى مريخ الحيغ اجتخحػا الديئات أّنيع    
بسا كدبػا , كتأتي ىحه الحكاية بأسمػب ِحجاجي ببلغي  يكبكبػف في نار جيشع عمى كجػىيع جداء

                                                             
 .  ٜٔ/  ٔ:  السرجر نفدو (ٔ)
 .  ٕٗ/  ٔ:  الكخيع الكتاب مدايا إلىإرشاد العقل الدميع يشطخ :  (ٕ)
 .  ٕٚ/  ٗٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٖ)
 .  ٘ٚ٘/  ٗ:  الكخيع الكتاب مدايا إلى يشطخ : إرشاد العقل الدميع (ٗ)
 .  ٖٕٖ/  ٘ٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (٘)
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(, كالقرج تْجَدْكفَ ( إلى السخاشب في قػلو )ُكُجػُىُيعْ راٍؽ إذ يشصػؼ عمى التفات مغ الغيبة في قػلو )
في ذلظ ىػ إضيار الييئة التي ُيمقى فييا مقتخفػ الديئات في نار جيشع عمى االلتفات لتذجيج 

 . (ٔ)كالتأنيب التقخيع

ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ      چ  : كسا في قػلو تعالى, ككرد االلتفات ألمغ المبذ   

 . 6األنعام:  چہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  

 قػلو كفيبقػلو : ))  الػارد االلتفات معشى إيزاح في اآلية سياؽ عمى إذ قاؿ كىػ يعتسج   
 رفع ضاىخاً  ؼيو كالػجو الحزػر, إلى الغيبة مغ التفات" لكع نسكغ لع ما األرض في مكشاىع: "تعالى
 الدياؽ أكىع" لكع نسكغ لع ما: "قػلو في الحزػر إلى االلتفات فمػال الزسيخ مخجع جية مغ المبذ

 لمغيبة, الدػرة مفتتح في الدياؽ فأصل كإال" مكشاىع: "قػلو في الزسيخ إليو يخجع ما إلى رجػعو
 .  (ٕ)(( "شيغ مغ خمقكع الحؼ ىػ: "قػلو في الػاقع االلتفات في الكبلـ تقجـ كقج

 ٹ  ڤ , ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  چ  كسا في قػلو تعالى : , كالتبكيت االلتفات لمسبالغة في اإللداـكجاء   
 . 8 -6النبأ: چڤ  ڤ    ,

 االلتفات: قيل (أزكاجاً  كخمقشاكع: )تعالى : )) قػلوالتسذ ذلظ الديج الصباشبائي, إذ قاؿ كقج    
 .  (ٖ)كالتبكيت (( اإللداـ في لمسبالغة الخصاب إلى الغيبة مغ ؼيو

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ې  چ :  في قػلو تعالىكقع االلتفات باالنتقاؿ مغ التكمع إلى الخصاب  كحلظ   

 . 22يس:  چې 

 كاختار آيتيغ في اآللية كنفي التػحيج عمى ُحجةال استفخاغ في شخعقاؿ الديج الصباشبائي : ))    
 كذلظ" تخجعػف  كإليو: "قػلو كىي الكبلـ خبلؿ في بيا اعتخض جسمة في إال كحجه التكمع سياؽ لحلظ

 كاألفخاد مثمو ىػ إنداف كل في يجخؼ  حتى كفصخه هللا أكججه إنداف وأنّ  بسا نفدو في الحكع بإجخاء
 .(ٗ)(( "أعبج ال لي كما: "فقػلو أمثاؿ

 الحؼ أعبج ال لي كما) قػلو في التكمع مغ التفت يتزح مغ كبلـ صاحب السيداف أّف الخصاب  
 , لشفدو مشاصحتو معخض في الكبلـ يخخج لكى ,(تخجعػف  كإليو) قػلو في الخصاب إلى (فصخني

                                                             
 .  ٖٕٖ/  ٘ٔ:   السرجر نفدو (ٔ)
 .  ٙٔ/  ٚ:  القخآف تفديخ في السيداف (ٕ)
 .  ٕٗٔ/ ٕنفدو : السرجر  (ٖ)
 .  ٗٙ/  ٚٔ: السرجر نفدو (ٗ)
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 , تخػيفيع مقاـ في لكػنو , إلييع التفت ثع , لشفدو يخيجه وبأنّ  كإعبلماً  تمصفاً  , قػمو نرح يخيج كىػ
 حاليع بحدب معيع الكبلـ أخخج  هلل عبادتو عميو أنكخكا لسا , قػمو فإفّ  كأيزاً  , هللا إلى كدعػتيع

 .(ٔ)(تخجعػف  كإليو) : بقػلو ححرىع ثع , كمبجعو فاشخه يعبج أال مشو يؿبح وبأنّ  عمييع فاحتج ,

 في ليع الكبلـ أبخز وألنّ ؛  خصابيع إلى نفدو خصاب عغ الكبلـ صخؼ كعمى ىحا يكػف    
 لشفدو يخيج ما إال ليع يخيج ال ؛ إذ كيجارييع بيع ليتمصف مشاصحتيع يخيج كىػ , السشاصحة معخض

 (فصخكع الحؼ تعبجكف  ال لكع كما) قػلو مكاف( َفَصَخِني الَِّحؼ أَْعُبجُ  ال ِليَ  َكما) قػلو كضع كقج, 
 .(ٕ)(أرجع كإليو فصخني الحؼ) لقاؿ ذلظ قرج وأنّ  كلػال( ُتْخَجُعػفَ  َكِإَلْيوِ )قػلو بجليل

 عشاية فزل أَعصاه ّنوأَ ك  ويعم عمكستال َأقبل حيث االستساع ىعم كبعثو عالدام حث ككجو  
 َكِإَلْيوِ : )األصل ,(تخجعػف  كإليو َفَصَخِني الَِّحؼ أَْعُبجُ  اَل  ِليَ  َكَما): ىتعال كقػلو ةبالسػاجي كتخريز

 يعيعم جفاحت عيحال دبحب عيمع الكبلـ جأخخ  هلل عبادتو ويعم كاَأنكخ  الس قػمو فّ إِ ف ًزاكأي (َأْرِجعُ 
(, فثسة مقتزى ِحجاجي تخجعػف  كإليو): بقػلو ححرىع ثع كمبجعو فاشخه يعبج ال أّنو مشو يؿبح بَأّنو

 .(ٖ)مغ الشز تػاصمية حزػر السخجع الحؼ نخجع إليو ليؤدؼ دكرًا إقشاعيًا يتبلءـ مع عبادة الخالق

كقج استعسل الديج الصباشبائي ىحا المػف الببلغي  , كجاء االلتفات بالتحػؿ مغ الغيبة إلى التكمع   
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ     پ     ٹ  چ  كمشو قػلو تعالى :, كثيخًا لسا ؼيو مغ بالػية الِحجاج لمستمقي

 .1اإلسراء:  چ ٿ  ٿ  ٹ     ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ

 في الغيخ مع التكمع إلى الغيبة مغ التفات اآلية كفيفقج فّدخ صاحب السيداف الشز بقػلو : ))    
     اإلسخاء أفّ  إلى اإلشارة ؼيو كالػجو الدابقة الغيبة إلى رجػع ثع" آياتشا مغ لشخيو حػلو باركشا: "قػلو
 كالجبخكت العدة كمػشغ كالكبخياء العطسة ساحة عغ صجر ساإنّ  اآليات إراءة مغ عميو تختب كما

 لفاتت ذلظ غيخ أك آياتو مغ ليخيو قيل كلػ الكبخػ  بيياتو لو هللا كتجمى العطسى الدمصشة ؼيو فعسمت
 . (ٗ)(( الشكتة

الحات عغ التذبيو كالشطيخ صاغ ىحا السعشى بأسمػب االلتفات مغ الغيبة  ُيفيع مغ ذلظ أّف تشديو   
 مغ تشدييا ليشده كالسعشى( , آَياِتَشا ِمغْ  ِلشِخَيوُ ( إلى التكمع في قػلو )ِبَعْبِجهِ  َأسَخػ  اّلِحػ سْبَحافَ في قػلو )

 جػؼ في )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع( دمحم بعبجه كسمصانو قجرتو كبالغ ككبخيائو بعطستو أسخػ 
                                                             

 .  ٕٛٔ: مػضػعيةرة يذ , دراسة تحميمية يشطخ : الجر الخصيغ في تفديخ سػ  (ٔ)
 .  ٕٚ – ٔٚ: يشطخ : قمب القخآف (ٕ)
 .  ٖٜيشطخ : أسمػبية الِحجاج التجاكلي كالببلغي تشطيخ كتصبيق عمى الدػر السكية :  (ٖ)
 . ٚ/  ٖٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٗ)
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 ليخيو حػلو بارؾ الحؼ السقجس بيت كىػ األقرى السدجج إلى الحخاـ السدجج مغ كاحجة ليمة
 كرأػ مقالو مغ سسع بسا عمع بريخ سسيع وألنّ ؛ ذلظ بو فعل ساكإنّ  الكبخػ  آياتو ككبخيائو بعطستو

 . (ٔ)يدتحق ذلظ وأنّ  حالو مغ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  چ كقػلو تعالى االلتفات لمعطسة الخالق :   

 . 53طه:  چڦ  ڦ  ڦ

 

 نبات مغ أزكاجاً  بو فأخخجشا: "كقػلويرخح الديج الصباشبائي أّف في ذلظ التفات بقػلو : ))    
 كإبجاع العجيب الرشع ىحا في ما ؼيو كالػجو: قيل بالغيخ, التكمع إلى الغيبة مغ التفات ؼيو" شتى

 كالرشع العطسة مغ كاحج, ماء مغ الحياة تشػع مغ فييا ما عمى السختمفة كاألزكاج الستذتتة الرػر
 االلتفات كرد كقج أعػانيع مغ غيخىع كعغ عشيع يتكمسػف  كالعطساء العطيع مغ إال يرجر ال العطيع

 الدساء مغ أندؿ هللا أفّ  تخ ألع: "كقػلو تعالى كبلمو مغ مػاضع في بالساء الشبات إخخاج معشى في
 بو فأنبتشا ماء الدساء مغ لكع كأندؿ: "كقػلو ,ٕٚ: فاشخ": ألػانيا مختمفاً  ثسخات بو فأخخجشا ماء

 كل نبات بو فأخخجشا ماء الدساء مغ أندؿ الحؼ كىػ: "كقػلو ,ٓٙ: الشسل": بيجة ذات حجائق
 .(ٕ)(( ٜٜ: األنعاـ:" شيء

 ِبوِ  َفَأْخَخْجَشا( إلى التكمع في قػلو )َماءً  الدَساءِ  ِمغَ  َكَأنَدؿَ كفي ىحا التفات مغ الغيبة في قػلو )   
غ َأْزَكجاً  مغ  ُحجة( , نمحع أّنو انتقل مغ لفع الغيبة إلى لفع الستكمع لسا في ذلظ مغ شتى ّنَباٍت  مِّ

االفتشاف كاإليحاف بأّنو مصاع تشقاد األشياء السختمفة إلمخه كتحعغ األجشاس الستفاكتة لسذيئتو, 
اف كالقرج مغ ذلظ ىػ لمتشبيو عمى ضيػر ؼيو مغ داللة عمى كساؿ القجرة كالحكسة كاإليح

 .(ٖ)لعطستو

ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ       ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  كفي قػلو تعالى االلتفات لمتػبيخ :   

 .60النمل:  چڱ  ڱ  ڱ      ڱ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڎڌ  ڌ  ڎ

 إلى بالشدبة الخصاب إلى الغيبة مغ التفات اآلية كفي إذ نػه إلى ذلظ صاحب السيداف بقػلو : ))   
 اآلية ىحه عمى الدابقة اآليات مقاـ فإفّ  حزػرا الغيبة بتبجيل التػبيخ تذجيج ؼيو كالشكتة السذخكيغ

                                                             
 .  ٚ/  ٖٔ:  السرجر نفدويشطخ :  (ٔ)
 .  ٜٖٔ/  ٗٔ:  القخآف تفديخ في السيداف (ٕ)
 .  ٘ٔٙ/  ٗ: الكخيع الكتاب مدايا إلى, كإرشاد العقل الدميع  ٜٖٔ/  ٗٔ: السرجر نفدو  يشطخ : (ٖ)
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 يبث عبػديتو عغ السعخضيغ الستسخديغ عبيجه مغ بحزخة خػاصو أحج يخاشب مسغ التكمع مقاـ
" يذخكػف  اأمّ  خيخ أهللا: "قػلو في كسا البيشة كقامت ُحجةال تست إذا حتى يدسعيع كىػ الذكػػ  إليو
 آية بحكخ بالحق اإلقخار عمى حسميع في فأخح اإلعخاض بعج إلييع فتػجو كاألسف الػجج بو ىاج
 مع تحكخىع كقمة أكثخىع عمع كعجـ غيخه إلى عشو بعجكليع عميو كتػبيخيع شخكيع كإنكار آية بعج

 .  (ٔ)(( يجعػف  ما عمى مشيع بخىاف كعجـ شخكيع عغ تعاليو

 

كحجانية هللا سبحانو كتعالى مغ أبجاع الكائشات  ُحجةكقج أشار الديج الصباشبائي إلى بخىاف ك    
فخمق الدسػات كما فييا كاألرض كما فييا كأندؿ بقجرتو السصخ مغ الدحاب كاخخج بو الحجائق 
كالبداتيغ كالخزخة كالسشطخ الحدغ , كىحا ال يكػف بسقجكر كاستصاعة البذخ, كقج صاغ كل ذلظ 

 َكَأنَدؿَ  َكاأَلْرض الدَسَػاتِ  َخَمقَ  َأّمغْ لغيبة في قػلو )بأسمػب ببلغي ِحجاجي أال كىػ االلتفات مغ ا
( بذيء مغ تشاغع المفع كدقت العبارة لتأكيج َفَأنَبْتَشا( إلى التكمع في قػلو )َماءً  الدَساءِ  مِّغَ  َلكع

اختراص الفعل بحاتو إلى هللا سبحانو كتعالى كاإليحاف بأّف إنبات تمظ الحجائق السختمفة ال يقجر 
 .  (ٕ)السخمػؽ بل الخالق كحجه رب العالسيغ عميو

   ٹٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ    پ  پ  پ  ٹچ  كقج يكػف االلتفات إلضيار العشاية كسا في قػلو تعالى :   

 . 11الزخرف:  چٹ  ٹ  

 بقجر ماء الدساء مغ ندؿ كالحؼ: "تعالى قػلو إذ التفت الديج الصباشبائي إلى ذلظ بقػلو : ))   
 كيف ال كتجبيخ إرادة عغ وأنّ  إلى لئلشارة بقجر الساء تشديل قيج" تخخجػف  كحلظ ميتا بمجة بو فأنذخنا

؛  مكاف ياأنّ  باعتبار بو البمجة كتػصيف بالتذجيج, السيت مخفف كالسيت اإلحياء, كاإلنذار اتفق
 مع التكمع إلى الغيبة عغ كااللتفات مكاف, ياأنّ  باعتبار كالحياة بالسػت تترف ساإنّ  أيزاً  البمجة ألفّ 

 .  (ٖ)(( العشاية إلضيار" أنذخنا" في الغيخ

بسعشى مقجار ما تقتزيو مذيئتو السبشية عمى السرمحة , كااللتفات إلى نػف العطسة إلضيار    
كساؿ العشاية بأمخ اإلحياء , كاإلشعار بعطع خصخه , كفي التعبيخ عغ إخخاج الشبات باإلنذار الحؼ 

يائيع باإلخخاج تفخيع لذأف اإلنبات كتيػيغ ألمخ البعث لتقػيع سشغ ىػ إحياء السػتى كعغ إح

                                                             
 .  ٖٗٓ/  ٘ٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٗٔٗ/  ٕ: , كصفػة التفاسيخ ٖٗٓ/  ٘ٔ:  السيداف في تفديخ القخآفيشطخ :  (ٕ)
 . ٕٚ/  ٛٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٖ)
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االستجالؿ كالِحجاج كتػضيح مشاىج الؿياس , مبخزًا في ذلظ صػرة االلتفات مغ الغيبة في قػلو 
( كاضعًا يجه عمى القرج كىػ العشاية بأمخ اإلحياء َفَأنذْخَنا( إلى التكمع في قػلو )َنّدؿَ  َكاّلِحػ)

 .(ٔ)بعطسة الخصخكاإلشعار 

 

 

فقج تشاكؿ ىحا الشػع الديج الصباشبائي بكثخة ,  , كيمتسذ االلتفات مغ التكمع إلى الغيبة أيزاً   
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ  ڤ   ٹپ  ٹ  ٹ       ٹ  پڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  چكمشو قػلو تعالى : 

ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڈ    ڇڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڤٹ

 . 253البقرة:  چڈ  ڍ  ڍ  ڇ   

ز سبحانو كتعالى مدية رسػؿ عمى رسػؿ كسا بّيغ ذلظ صاحب السيداف إذ أكرده بذيء مغ     كيبخِّ
ْشُيعبقػلو )( إلى الغيبة َفزْمَشاااللتفات مغ التكمع بقػلو ) : تعالى قػلو( إذ قاؿ : )) للاُّ  كّمعَ  ّمغ مِّ

 ؼيو كالػجو الغيبة, إلى الحزػر مغ التفات الجسمتيغ في درجات, بعزيع رفع ك هللا كمع مغ مشيع
 عمى يجؿ االسع مجلػؿ نفذ بحدب ىػ ما مشيا: قدسيغ عمى الفاضمة الرفات أفّ  - أعمع وهللا

 الخراؿ ىحه فإفّ ( الدبلـ عميو) لعيدى ذكخ كسا القجس بخكح ككالتأييج البيشات, كاآليات الفزيمة
 بػاسصة السشؿبة كيدتمـد الفزيمة عمى يجؿ ساكإنّ  كحلظ, ليذ ما: كمشيا سامية, غالية بشفديا

 البياء مشو ؼيكتدب شيء إلى يزاؼ أفْ  إال كفزيمة مشؿبة نفدو في يعج ال وفإنّ  كالتكميع, اإلضافة
 هللا رفع: يقاؿ أفْ  إال بشفدو ؼيو فزيمة ال الجرجات رفع ككحا اسسو, عد هللا إلى كإضافتو كالفزل
 مغ االلتفات في الػجو ىػ ىحا أفّ : عمست ىحا عخفت إذا هللا, إلى الخفع فيشدب مثبل الجرجات
 رفع ك هللا كمع مغ فسشيع: تعالى قاؿ حيث الثبلث الجسل مغ اثشتيغ في الغيبة إلى الحزػر
 الجسمتيغ في الغيبة إلى التكمع مغ الكبلـ كجو فحػؿ البيشات, مخيع بغ عيدى كآتيشا درجات بعزيع
 عيدى كآتيشا: تعالى فقاؿ التكمع كىػ األكؿ الكبلـ كجو إلى عاد الغخض استػفى إذا حتى األكلييغ

 . (ٕ)(( مخيع بغ

 . 131البقرة:  چڻ  ٹ  ٹ  ۀ     ڻڱ  ڱ  ڱ    ں  ںچ  كفي قػلو تعالى :   

                                                             
 .  ٓٛ/ ٙ:  الكخيع الكتاب مدايا إلى , كإرشاد العقل الدميع ٕٚ – ٔٚ/  ٛٔنفدو : السرجر  يشطخ : (ٔ)
 .  ٕ٘ٙ – ٕٗٙ/  ٕالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٕ)
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: قػلو في الغيبة إلى التكمع مغ التفات الكبلـ كفي: ))  بقػلو ذلظ إلى الصباشبائي الديج أشار    
 مغ السحكي في الغيبة إلى الخصاب مغ آخخ كالتفات أسمع, لو قمشا إذ يقل كلع أسمع, ربو لو قاؿ إذ

يع قػؿ  إلى اإلشارة ؼيو فالشكتة األكؿ, أما لظ أسمست قاؿ: يقل كلع العالسيغ, لخب أسمست قاؿ: إبخـا
 بالستكمع اتراال السخاشب لمدامع فإفّ  معو بو خمى ؼيسا إليو أسخه إذ ربو بو استدخ سخاً  كاف وأنّ 

 مغ لمستكمع ما غكبيّ  بيشو ككاف مقامو عغ السخاشب انقصع حزػره صفة عغ الستكمع غاب فإذا
 اكأمّ ,  الخمػة كخرائز األنذ,  مدامخات مغ القرة أفّ  فأفاد مزخكب, ستخ كالقرة الذأف
 السدارة في كاالستخساؿ بالمصف االختراص معشى يفيج ربو, لو قاؿ إذ: تعالى قػلو فؤلف الثاني

يع مغ يقتزي كاف الحزػر أدب لكغ    يدتخسل, ال أفْ  كالتػاضع الحلة شابع عميو عبج كىػ إبخـا
 األذالء العبيج مغ كاحجاً  يخاىا بل األنذ, بحطيخة متذخفاً  القخب بكخامة مختراً  نفدو يعج كال

 . (ٔ)(( العالسيغ لخب أسمست: ؼيقػؿ العالسيغ جسيع إليو يدتكيغ لخب ؼيدمع السخبػبيغ,

 صيغة في نفتقجه الحؼ كاالتداع الذسػؿ ىحا دائًسا تحسل الَغْيبة صيغةيتزح مغ كل ذلظ أّف    
 إخخاج إلى يخمي الحؼ التداؤؿ ىحا مع تتبلءـ الَغيبة صيغة كانت ىشا كمغ الخصاب, أك التكّمع

 داخل أنفدشا فشجج التكمع بريغة التعبيخ يكػف  كفجأة الجية, كحجة مغ أك دالتحجّ  إسار مغ السعشى
 صيغة كانت التي األخخػ  لبلحتساالت أثخ أؼ فييا نخػ  ال كاحجة جية أماـ أك مغمقة, محّجدة دائخة

 الستمقي ألحػاؿ مخاعاةً  يأتي الديج الصباشبائي يخاه  كسا االلتفات أفّ  يعشي كىحا, إلييا تذيخ الَغْيبة
 . الدامع نفذ في السمل عمى تبعث التي ابةالخت مغ الكبلـ كتخميز ة,الشفدي

  االلتفات في نػع العجد : -ٕ

شكمت ىحه الطاىخة عشج الديج الصباشبائي في تفديخه دكرًا ىامًا ال يسكغ االستغشاء عشيا كمشو     
   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئىئ  ڈ  ڈ  ی  ی    چ  االلتفات مغ اإلفخاد إلى الجسع , كمشو قػلو تعالى :

فصلت:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ                 ٿ  ٹچ  كقػلو تعالى : ,20فصلت:  چ جئ

 .26األحقاف:  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې  چ كقػلو تعالى :  ,22

ُيمحع مغ ذلظ أّنو ُأفخد الدسع كُجسع األبرار كاألفئجة , فتذكل ندق االلتفات في االنتقاؿ مغ    
       سسعاً : "قػلو نطائخ في تقجـ كقجه إلى ذلظ صاحب السيداف بقػلو : )) السفخد إلى الجسع , إذ نػّ 

      الزيف نطيخ األصل في مرجريتو لسكاف - الجسع مشو كالسخاد - الدسع إفخاد أفّ " كأفئجة كأبراراً 

                                                             

 .  ٕٕ٘ – ٕٔ٘/  ٔ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٔ) 
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يع ضيف: "تعالى قاؿ كالجشب, كالقخباف ": قخباناً  قخبا إذ: "كقاؿ ٕٗ: الحاريات": السكخميغ إبخـا
 .  (ٔ)(( .ٙ: السائجة": جشباً  كشتع كإفْ : "كقاؿ ,ٕٚ: السائجة

 

 

كتحسل ىحه الطاىخة ِحجاجًا كداللًة تذيخ إلى تػحج كسيمة اإلدراؾ في حاسة الدسع كتعجدىا في    
حاسة البرخ كالمسذ , فقج اثبت عمساء التذخيح أّف مخكد الحذ الدسعي في السخ يسجه عرب 

 تحجٍ  مغ ؼيو كما خمقو كإبجاع الخالق قجرة االلتفات فطيخ, (ٕ)دماغي كاحج يدسى العرب الثامغ
 . لمبذخ

ٹ   ٹ    چككضف الديج الصباشبائي االلتفات في العجكؿ عغ الجسع إلى اإلفخاد في قػلو تعالى :   

تحققت غاية ِحجاجية بإفخاد شفبًل ؛ ألّنو مػضع ترغيخ لذأف اإلنداف كتحقيخ , 67غافر:  چڤ
 ,أشفاالً  أؼ" شفبل" أمياتكع بصػف  مغ" يخخجكع ثع"كقج تمسذ صاحب السيداف ذلظ بقػلو )) (ٖ)ألمخه

 عمى يطيخكا لع الحيغ الصفل أك: "تعالى قاؿ كالجسع الػاحج عمى يصمق - قيل كسا - كالصفل
 چڇ     ڑ   ڑ  ڇ    ڇڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍچ  , كفي قػلو تعالى :(ٗ)(( ٖٔ -: الشػر:" الشداء عػرات

( إلى اإلفخاد في َكَجَعُمػاالجسع في ) فؽيو قػة تػبيخية ِحجاجية مغ خبلؿ العجكؿ عغ, 15الزخرف: 
( , فذكل التفاتًا دؿ عمى استشكار زعع السذخكيغ معخفة هللا سبحانو كتعالى كمع ىحا اإلنداف)

 الػلج عغ عبخ ساكإنّ ))    جعمػا لو شخكاء , إذ اخح صاحب السيداف ذلظ بشطخ االعتبار بقػلو :
 بتخكب إال تتع ال ترػرت كيفسا شيء مغ شيء جدئية فإفّ  دعػاىع, استحالة إلى لئلشارة بالجدء

 بياف" عباده مغ" أفّ  تقجـ بسا بافّ  كقج,  الجيات جسيع مغ كاحج سبحانو وهللا الذيء ذلظ في
 السبيغ كإفخاد البياف جسعية في كال السبيغ عمى البياف مغ الشػع ىحا تقجـ في ضيخ كال" جدء: "لقػلو

))(٘)  . 

كُيمحع أّف الديج الصباشبائي تشبو إلى التفاتات متكخرة في اآليتيغ مئتي كثسانية كعذخيغ كمئتي   
 كفيكتدعو كعذخيغ مغ سػرة البقخة كمعمبًل الػجو الِحجاجي كالببلغي مغ كراء ذلظ بقػلو : )) 

                                                             

 .  ٙٚٔ/  ٛٔ: السرجر نفدو  (ٔ) 
 .  ٕٔٔ:  ت في الببلغة القخآنيةيشطخ : أسمػب االلتفا (ٕ)
 .  ٕٚٙ/  ٕ: لقخاءات كاإليزاح عشيايشطخ : السحتدب في تبيغ كجػه شػاذ ا (ٖ)
 .  ٕٕٛ/  ٚٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٗ)
 .  ٗٚ/  ٛٔنفدو : السرجر  (٘)
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 في السفخد خصاب إلى خفتع فإفْ : كقػلو لكع, يحل كال: قػلو في الجسع خصاب عغ التفات اآلية
 ىع فأكلئظ: قػلو في السفخد إلى ثع تعتجكىا, فبل: قػلو في الجسع إلى ثع هللا, حجكد تمظ: قػلو

 .  (ٔ)(( اإلصغاء في الكدل كرفع لمتيقع كتشبييو السخاشب ذىغ تشذيط ؼيفيج الطالسػف,

  ەئې  ى  ى  ائ   ائ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ېچ  كقج تّع االلتفات مغ التثشية إلى الجسع في قػلو تعالى:   

 . 229البقرة:  چۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ   ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

كتكسغ شاقة الشز الِحجاجية في لفت انتباه الستمقي بيحا التحػؿ السفاجئ في اآلية في التأكيج   
 فإفْ : تعالى قػلوعمى الجالالت كاإلخبار متزسشًا التعخيس بيؤالء , إذ قاؿ الديج الصباشبائي : )) 

: قػلو في الجسع إلى التثشية عغ العجكؿ بو, افتجت ؼيسا عمييسا جشاح فبل هللا حجكد يؿيسا أال خفتع
 يحرل ربسا ما ال كالعادة, العخؼ يعخفو خػفاً  الخػؼ يكػف  أفْ  لدـك إلى لئلشارة وكأنّ  خفتع,

 هللا, حجكد يؿيسا أال فقيل اإلضسار عغ أيزاً  عجؿ كلحلظ كنحػىا, بالػسػسة أك كالتميي بالتيػس
 .  (ٕ)(( المبذ لسكاف ذلظ خفتع فإفْ  يقل كلع

 االلتفات في صيغ زمغ الفعل :  -ٖ

إّف مغ ضػاىخ االلتفات الِحجاجية التي تمسديا الديج الصباشبائي في تفديخه ىي ضاىخة     
االلتفات في أزمشة الفعل التي تشػعت عمى األفعاؿ السختمفة , كمشو االلتفات مغ الفعل الساضي 

 87قرة: الب چى  ې   ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ىچ  إلى الفعل السزارع , كسا في قػلو تعالى:
. 

ُيمحع أّف في الدياؽ حرل التفات عغ الفعل الساضي )قتمتع( إلى الفعل السزارع )تقتمػف( ,    
ككاف باألحخػ مصابقة الدياؽ )ففخيقًا كحبتع كفخيقًا قتمتع( , ال سيسا أّنو يتحجث عغ أمٍخ حجث في 

 كلعلاؿ : )) الدمغ الساضي مغ تكحيب الييػد لؤلنبياء كسا أشار إلى ذلظ الديج الصباشبائي إذ ق
 اشتساليا لسكاف بالخصاب بجأت لسا إسخائيل بشي لحاؿ الستعخضة اآليات أفّ  كمو ذلظ في الػجو
 . (ٖ)(( كالتػبيخ التقخيع عمى

ُيدتذف أّف الدياؽ تحػؿ عغ الساضي إلى السزارع؛ ألّف قتل األنبياء أمخ فزيع فأراد    
 كاف بو, االىتساـ شجة عمى داللة ذلظ فعل ساكإنّ استحزاره في الشفػس كترػيخه في القمػب )) 

                                                             
 .  ٕٔٓ/  ٕ:  السرجر نفدو (ٔ)
 .  ٕٓٓ/  ٕ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٕ)
 .  ٖٛٔ/  ٔ:  السرجر نفدو (ٖ)
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 عميو السأخػذ السكمف أفّ  في يختاب كال الخارج, في عشو نيى ما تحقق عجـ في يذظ ال الشاىي
, فالفعل الساضي لو زمشاف , زمغ  (ٔ)(( قصعاً  الفعل يػقع فبل نييو, عغ يشتيي ال سػؼ السيثاؽ

الساضي كانت داللة الفعل )تقتمػف( تفيج استحزار  , فإذا أخحنا بجاللة(ٕ)حجكث الفعل كزمغ كقػعو
الرػرة لحجث مزى , كإذا أخحنا بسا تػحيو الحادثة مغ استحالة حرػؿ الفعل كتحققو بالشدبة 
إلى ىحا الشبي كانت داللة الفعل )تقتمػف( تفيج تججد محاكلة الفعل كاستسخاره , كالجسع بيشيسا نػع 

, كىحا ُيعج مبجًأ ِحجاجيًا ببلغيًا في تػضيف الؿيسة الدمشية في  مغ االنفتاح الجاللي لمشز القخآني
 .  (ٖ)صياغة الفعل لمحرػؿ عمى فخكع تتعجد فييا دالالت الفعل كتتدع

كيقخر الببلغيػف أّف مجيء السزارع لمجاللة عمى الحاؿ كاالستؿباؿ يفيج التججد كالحجكث , كأّف    
ّف )) عصف السدتقبل عمى الساضي يشقدع إلى ضخبيغ ىحا الحجث مدتسخ الػجػد, كلع يسِس أؼ أ

: أحجىسا ببلغي, كىػ إخبار عغ ماٍض بسدتقبل , كاآلخخ غيخ ببلغي : كليذ إخبارًا بسدتقبل 
عغ ماٍض , كإّنسا ىػ مدتقبل دؿ عمى معشى مدتقبل غيخ ماٍض , كُيخاد بو أّف ذلظ الفعل مدتسخ 

 . (ٗ)الػجػد لع يسِس ((

 الخصاب إلى االنتقاؿ إفّ  يداف أّف السدية كالغاية الِحجاجية مغ كراء ذلظ ىػ ))كيبيغ صاحب الس  
   لسكاف إسخائيل بشي خصاب كىػ الكبلـ, أصل إلى لبلنتقاؿ فخصة أعصى الحكاية قبل مغ

,  فأراد بحلظ أّف التخكيب القخآني لػ جخػ عمى نسط كاحج ؛ لكاف الحجث عاديًا ليذ (٘)(( االتراؿ
لبلنتباه , كبالعجكؿ أصبح لمتخكيب جسالية )) فشقل الكبلـ مغ أسمػب إلى أسمػب آخخ  ؼيو أؼ لفت

أنذط لئلصغاء كأعطع شػقًا لمدامع إلى سساعو , كأكثخ تحخيكًا لمجاعية إلى قبػلو مغ أْف يكػف 
 . (ٙ)عمى أسمػب كاحج ((

سقاـ , ذلظ أّف االلتفات فاإلشارة في الشز أعبله إلى أّف االلتفات يبقى رىيغ اختبلؼ سياؽ ال  
مغ الساضي إلى السزارع ما ىػ إال محخكات زمشية داخل الخصاب تحخص عمى تحقيق االستسخار 
كحتسية الحرػؿ , فِحجاجية االلتفات مغ الساضي إلى السزارع ؛ لتحقيق التأثيخ كاإلقشاع , 

                                                             
 . ٗٛٔ/  ٔنفدو : السرجر  (ٔ)
 .  ٚٛ:  اإليزاح في عمل الشحػ يشطخ : (ٕ)
 .  ٕ٘( : )بحثدراسة نطخية تصبيؿية يشطخ : داللة العجكؿ في صيغ األفعاؿ  (ٖ)
 .  ٜٗٔ/  ٕ: أدب الكاتب كالذاعخالسثل الدائخ في  (ٗ)
 .  ٗٛٔ/  ٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (٘)
 .  ٖ٘ٗ:  اإليجاز ألسخار كتاب الصخاز في عمػـ حقائق اإلعجاز مغ العمػـ البيانية كاألسخار القخآنية (ٙ)
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يدتحزخ الرػرة كتقخيب الرػرة في ذىغ الستمقي , ليدتثسخ الرػرة التي رسسيا الساضي كل
 ككأّنو يخاىا ؼيدتػعبيا . 

كسا ُيبشى االلتفات مغ السزارع إلى الساضي في سياؽ القخآف الكخيع , كسا في قػلو تعالى :       
 .2الممتحنة:  چڍ     ڌ      ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڑ  ڑ    ڇ  ڇ  ڍچ 

االلتفات مغ الفعل السزارع )يػدكا( إلى الفعل الساضي )كدكا( الحؼ حقو أْف يكػف فعبًل  ُيمحع   
مزارعًا معصػفًا عمى جػاب الذخط : )يكػنػا( ك )يبدصػا( , أشار إلى ذلظ الديج الصباشبائي 
كذكخ أّف االلتفات مغ السزارع إلى الساضي في نكتة كىي التشبيو لمدمغ , فالساضي أسبق في 

 لػ كدكا ك بالدػء كألدشتيع أيجييع إليكع كيبدصػا: "كقػلوؿ مغ السزارع إذ قاؿ : )) الحرػ 
 القتل عغ كشاية بالدػء األيجؼ كبدط" أعجاء لكع يكػنػا: "لقػلو التفديخ عصف بسشدلة" تكفخكف 
 ك: "قػلو أفّ  كالطاىخ,  كالذتع الدب عغ كشاية بالدػء األلدغ كبدط التعحيب أنحاء كسائخ كالدبي

 كالجداء, الذخط يقتزيو كسا السدتقبل بسعشى كالساضي الجداء عمى عصف" تكفخكف  لػ كدكا
 يفتشػف  كانػا كسا تكفخكف  لػ بحلظ كيػدكف  بالدػء كاأللدغ األيجؼ إليكع يبدصػف  يعأنّ : كالسعشى

 . (ٔ)(( ديشيع عغ يختجكا أفْ  بحلظ يػدكف  كيعحبػنيع بسكة السؤمشيغ

ُيفيع مغ ذلظ أّف صيغة الساضي ىشا تجؿ عمى تحقق الحجث كحرػلو ال محالة فالعجكؿ عغ            
( إلى الساضي , إذ لع تكغ تحتسل كدادتيع لكفخىع مغ الذبية ما كاف يحتسميا كػنيع أؼ  )يػدُّ

غ السزارع يثقفػنيع أعجاء ليع كباسصي األيجؼ كاأللدشة إلييع لمقتل كالذتع , كقج يكػف العجكؿ ع
بقخيشة لفطية داللية عمى تػقع الحجكث أك الثقة بػقػعو كىحا ما أشار إليو صاحب السيداف , فجاللة 
االلتفات مغ الفعل السزارع إلى الفعل الساضي تفيع مغ الدياؽ نفدو مقارنو بيغ الفعميغ الفعل 

 . (ٕ)ل فعلاألصمي السعجكؿ مشو, كالفعل السعجكؿ إليو , كالجالالت التي يحتسميا ك

ككقع االلتفات مغ الفعل الساضي إلى فعل األمخ لتحقيق أغخاض ِحجاجية كببلغية , كمغ ذلظ    
ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ھڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھچ  قػلو تعالى :

 . 243البقرة:  چۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ې  

إّف سياؽ اآلية القخآنية يجؿ عمى أحجاث قج مزت مثل : )خخجػا ك قاؿ( ثع ُعِجَؿ إلى األمخ :        
 باألمخ, عبخ ساكإنّ )مػتػا( لجاللة عمى أّف الحجث قج كقع بدخعة , إذ قاؿ الديج الصباشبائي : )) 

                                                             
 .  ٕٕٓ – ٕٔٓ/  ٜٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٖٔ( : )بحث تصبيؿية نطخية دراسة يشطخ : داللة العجكؿ في صيغ األفعاؿ (ٕ)
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 باإلنذاء التعبيخ فإفّ  ألمخ,ا كغمبة القجرة نفػذ عمى أدؿ ليكػف  أحياىع ثع هللا فأماتيع: يقاؿ أفْ  دكف 
 في الػقػع عمى الجاؿ اإلخبار برػرة التعبيخ أفّ  كسا باإلخبار التعبيخ مغ كجآك  أقػػ  التكػيشيات في

 أحياىع هللا أفّ  عمى الجاللة عغ أحياىع ثع: تعالى قػلو يخمػ كال اإلنذاء, مغ كآكج أقػػ  التذخيعيات
 لبياف أك ُحجة إلتساـ أك غيخىع بيا يعتبخ لعبخة إحياؤىع كاف لػ إذ حياتيع, بعج فعاشػا ليعيذػا
 قػلو أفّ  عمى الكيف, أصحاب قرة في كسا ببلغتو في القخآف دأب ىػ ما عمى ذلظ لحكخ حؿيقة
 . (ٔ)(( أيزاً  بحلظ يذعخ الشاس, عمى فزل لحك هللا إف: بعج تعالى

كقج يكػف االلتفات مغ الساضي إلى األمخ ىػ إضيار العشاية كاالىتساـ بالذيء السمتفت عشو في    
ڳ       ڳ  ڳ     ڳ    ڎڇ  ڇ     ڍ  ڍ       ڌ  ڌ  ڎچ  الدياؽ المغػؼ , كسا في قػلو تعالى :

 .   41هود:  چ

ُيمحع مغ ذلظ أّف صيغة الفعل )اركبػا( فعل إنذائي جاء عمى صيغة األمخ, كالسقرػد خبلؼ     
ذلظ؛ ألّف السقاـ مقاـ إخبار, كأّنو قاؿ : )فخكبػا فييا يقػلػف : بدع هللا كىي تجخؼ بيع( فعجؿ عغ 

الحجث ىشا  الساضي : )ركبػا( إلى األمخ )اركبػا( لمعشاية كاالىتساـ بأمخ نػح كمغ معو إذ إفّ 
 ساكإنّ متحقق كال يتػقف األمخ عمى انتطار كقػعو , إذ أشار إلى ذلظ صاحب السيداف بقػلو : )) 

 اإلليية السغفخة بذسػؿ العشاية تذسل ساكإنّ  ركبيا, مغ اإلليية العشاية شسمت لػ الدبباف ىحاف يشجح
 لعمّ  كلحلظ األرض, في رسميع عمى كيعيذػا الغخؽ  مغ ليشجػا ليع اإلليية كالخحسة ركابيا لخصايا

         سفيشتي مجخػ  عمى هللا اسع أذكخ ساإنّ  أؼ" رحيع لغفػر ربي إفّ : "بقػلو تدسيتو( الدبلـ عميو)
 نشجػ حتى كالتخبط االختبلؿ مغ كمخساىا مجخاىا يحفع أفْ  لو الخحيع, الغفػر ربي وألنّ ؛  كمخساىا

 .  (ٕ)(( رحستو ك بسغفختو الغخؽ  مغ بحلظ

ُيفيع مغ ذلظ أّف الغاية الِحجاجية قائسة عمى عبلقة تبادلية بيغ الساضي كاألمخ , فالفعل األمخ   
قاصج  العشاية الجائسة كالسدتسخة , فحقق االلتفات تأكيج حجكث العبلقة , فالصاقة الِحجاجية في 

 االلتفات مغ الساضي إلى األمخ تتسحػر حػؿ تأكيج الساضي باألمخ . 

ع االلتفات بالعجكؿ مغ الفعل السزارع إلى األمخ في الدياؽ لمجاللة عمى اختبلؼ كحلظ يق   
پ  ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پچ  الفعميغ لفطًا كمعشًى, كسا في قػلو تعالى :

 . 54هود:  چ

                                                             
 .  ٖٕٛ – ٖٕٚ/  ٕالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٚٚٔ/  ٓٔ:  السرجر نفدو (ٕ)
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فقج أتى بالفعل السزارع )أشيُج( ثع عجؿ إلى األمخ )اشيجكا( , كالسفخكض أْف يكػف مزارعًا    
ليرح العصف لفطًا كمعشًى , كلكغ نجج أّف الفخؽ بيغ الذيادتيغ فذيادة هللا ثابتة كشيادتيع سخخية 

 مخاده أفّ  إلى ارةإش" جسيعاً : "قػلو في كالذخكاء ,  بصبلف عمى ةمذتسمالعقمية  ُحجةكاستيانة , كال
, كقج  (ٔ)الباشل عمى ككػنيع الحق عمى كػنو عمى داللة أتع ؼيكػف  جسيعاً  آليتيع كتعجيد تعجيدىع

 صػرة في الحؼ األمخ كاف لساالتسذ الديج الصباشبائي الحجية مغ كراء ذلظ العجكؿ بقػلو : )) 
 أفّ  بجاعي يرجر ألفْ  كصالحاً  قجرتو, كعجـ الخرع عجد إضيار بجاعي يكػف  ألفْ  صالحاً  التعجيد

 عمى قادر غيخ لكشو بو يؤمخ بسا اإلتياف عمى قادراً  الخرع كاف كإفْ  الخرع يخاؼ ال اآلمخ
 قاض أنت ما فاقس: "لفخعػف  الدحخة كقػؿ مشو يخيج ما عمى كحسمو الصاعة عمى كإكخاىو تخػيفو

 .  (ٕ)(( ٕٚ -: شو:" الجنيا الحياة ىحه تقزي ساإنّ 

ى  ې         ۅ  ۅ   ىچ كيقع االلتفات بالعجكؿ مغ األمخ إلى السزارع , كسا في قػلو تعالى :     

   جئىئ  ڈ  ڈ  ی  ی ,ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ  ىئ    ىې  ې   ې     ى

 .76 -75مريم: چ جئ    جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ

جاء الدياؽ القخآني بريغة األمخ)فميسجْد( ثع عجؿ عغ األمخ إلى الخبخ بالفعل السزارع           
ىشا  ُحجة, كتكسغ ال (فميسجدْ ))يديُج( لمجاللة عمى أّف السخاد ؼيو الخبخ كىػ معصػؼ عمى مػضع 

ي بقػلو :      في السبالغة في الصمب لمتشبيو عمى سخعة االمتثاؿ , كىحا ما صخح بو الديج الصباشبائ
 في كاف لفطة اآلية, آخخ إلى" مجاً  الخحسغ لو فميسجد الزبللة في كاف مغ قل: "تعالى قػلو)) 
 كبحلظ ما, ضبللة تحقق مجخد ال الزبللة في استسخارىع عمى تجؿ" الزبللة في كاف مغ: "قػلو
 صيغة" فميسجد: "كقػلو,  الزبلؿ بعج إضبلؿ ىػ الحؼ كاالستجراج باإلمجاد بسجازاتيع التيجيج يتع

 أفْ  مخاشبو الستكمع أمخ فإفّ  ,مجاً  يسجه أفْ  الخحسغ عمى الػاجب مغ أفّ  إلى معشاه كيئػؿ غائب أمخ
 . (ٖ)(( نفدو عمى ذلظ الستكمع إيجاب معشاه بذيء يأمخه

 چھ  ھ  ھ      ,ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   چ كفي سػرة الرف في قػلو تعالى :    

 . 11 -10الصف:

                                                             
 . ٖٕٛ/  ٓٔ: القخآف تفديخ في السيداف (ٔ)
 . ٖٕٛ/  ٓٔنفدو : السرجر  (ٕ)
 .  ٕٛ/  ٗٔ: السرجر نفدو  (ٖ)
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كىحا يجؿ لئليحاف , , كليحا ُأجيب بقػلو )يغفخ لكع(( ىي خبخ في معشى األمخُيمحع أّف )تؤمشػف    
بأّنو مسا يجب  اً لئلمخ كإشعار  خخاج األمخ في صػرة الخبخ تأكيجاً , كإبػجػب االمتثاؿ, ككأّنو امتثل

 ما ككثيخاً  إلى ذلظ الديج الصباشبائي بقػلو : )) , كاحتج بالجليل أْف يتمقى بالسدارعة إلى امتثالو
: تعالى كقػلو عشو يخبخ كاقع وكأنّ  االمتثاؿ كجػب في مبالغة الخبخ صػرة في باألمخ يؤتى

 حرجتع فسا: "بعج قػلو عميو كالجليل ,ٔٔ: الرف": هللا سبيل في كتجاىجكف  كرسػلو باهلل تؤمشػف "
 ييمظ كال سػس ؼيو يقع ال الدشبل ألفّ ؛ سشبمو في كتخكو بػضعو أمخ ساكإنّ : قيل ,"سشبمو في فحركه

 متػاليات سشيغ سبع ازرعػا: كالسعشى, اليبلؾ إليو أسخع كصفي ديذ كإذا الدماف, مغ مجة بقي كإفْ 
        ىحه في تأكمػف  ما كىػ قميبلً  إال كحلظ كأحفطػه ييمظ لئبل سشبمو في فحركه حرجتع فسا

 . (ٔ)(( الدشيغ

  ثالثا  : السقابمة* :

, كالسقابمة بيحا السعشى (ٕ)كُيخاد بيا )) الجسع بيغ الستزاديغ أؼ معشييغ متقابميغ في الجسمة ((    
تؤدؼ دكرًا ِحجاجيًا ؛ ألّف التقابل يجسع بيغ األضجاد في سياؽ خصابي, ؼيقـػ بالسػازنة بيشيسا لكي 

 . (ٖ)غ خبلؿ إثبات أحجىسايطيخ الرحيح مشيا لمتأثيخ بالستمقي م

كييتع أىل الِحجاج في السقابمة بخاصية السخالفة بيغ األلفاظ فبل يسكغ أْف يجتسع الشؿيزاف في    
معشى كاحج , فالتقابل قائع عمى االختبلؼ في األشخكحات التي )) تشدع إلثبات صحتيا عغ شخيق 

في شبكة الرخاع مع أشخكحات مختمفة عشيا, إّنو نػع مغ التػاصل كالحػار السفزي إلى االتراؿ 
 . (ٗ)مغ األنداؽ الفكخية الحاممة لخصابات متشػعة ((

فالستمقي في التقابل يكػف أكثخ تسحيرًا لمفكخة السخاد إقشاعو بيا , كبحلظ ُيحتج عميو بتػضيف    
التقابل الحؼ يفتح مشافح لثشائيات ضجية تخمق عشج الستمقي فيع ججيج , كقج أسيست السقابمة عشج 

في تفديخه اسيامًا ىامًا ال يسكغ التغافل عشو, كمشو لبياف حؿيقة الكػف كالحرػؿ الديج الصباشبائي 
 .     11النبأ:  چڃ      ڃ  ڃ,چ  چ  چ  چ  عمى فاعمية ِحجاجية في الخصاب , كسا في قػلو تعالى :

                                                             
 .  ٜ٘ٔ/  ٔٔ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٔ)
 .  ٕٚٛ:  كالبجيع كالبياف السعاني اإليزاح في عمـػ الببلغة (ٕ)
 .  ٚٔٔ( : حػاميع أنسػذجًا )رسالة ماجدتيخيشطخ : الِحجاج في الشز القخآني , سػر ال (ٖ)

( : كالتفخيق بيشيسا عمى أساس الكع , فكل مقابمة شباؽ , كليذ كل شباؽ مقابمة , يشطخ :  دسى أيزًا )الصباؽت( ك دسى )التقابلت* ك 
 . ٜٙٔالببلغي , تشطيخ كتصبيق عمى الدػر السكية : أسمػبية الِحجاج التجاكلي ك 

 .  ٗٓٔ:  تجاكلية سخدية مقاربةالِحجاج في قرز األمثاؿ القجيسة  (ٗ)
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 يدتخ كسا لمسبرخات الداتخة الطمسة مغ ؼيو بسا األشياء يدتخ ساتخٍ  : أؼّ  إّف معشى لباس       
 إلى كالخجػع كالجعة الدكغ إلى كالسيل كالحخكة التقمب تخؾ إلى يجعػ إليي سبب كىحا البجف المباس
 مشو إخخاجو يديل لمشيار كالمباس كػنو لباساً  الميل بكػف  السخاد أفّ  بعزيع كالسشدؿ , كعغ األىل

 تتقمب ربكع, كىكحا فزل مغ ؼيو تبتغػف  لحياتكع مػضعاً  أك لحياتكع زماناً  الشيار كجعمشا كالسعشى
 . (ٔ)معاشو لصمب يكجح كتارة الداتخ, الميل جشح تحت تارة كىػ باإلنداف الحياة

فالسقابمة استػعبت تػضيح عبلقة اإلنداف بيغ نرفي يػمو, فبجأت بالميل الحؼ عّبخ عشو     
كالفعل  بالمباس, ثع الشيار شمبًا لمسعاش الحؼ يكػف بالحخكة كالدعي كالخابط بيشيسا ىػ الدمغ

الكبلمي )جعل( الحؼ مّج الشز بالبعج الِحجاجي بإضافة الزسيخ )نا( فزبًل عغ أّف الفعل مغ 
 بعشاية إال الشيار يدتعسل ال لحلظ كلعموأفعاؿ التحػيل, كىحا ما التسدو الديج الصباشبائي بقػلو: )) 

 عذخة: يقاؿ اإلحراء مػرد في كسا بحلظ ؼيو عشاية ال ؼيسا يدتعسل فإنو اليـػ بخبلؼ الميل مقابمتو
 ُحجة عمى تذتسل كاآلية, كىكحا نيارا كعذخيغ نيارات عذخة: يقاؿ كال كىكحا, يػما كعذخيغ أياـ

 كاألرض الدساكات في هللا خمق كما كالشيار الميل اختبلؼ فإف ربػبيتو في تعالى تػحجه عمى تامة
 اإلنداني العالع كخاصة كالدساكية األرضية السػجػدات أمخ بو يجبخ متقشا عاما كاحجاً  نطاماً  يحسل
 كاحجة ربػبية عغ يكذف كىػ, يترػر ما أحدغ عمى ببعس أجدائو بعس يترل كاحجاً  تجبيخاً 
 أفْ  السحتسل كمغ,  ربػبيتو في لو شخيظ ال سبحانو هللا إال رب فبل اإلنداف كمشو شيء كل تخب

 يفرل: "الدابقة اآلية في لقػلو التعميل مقاـ في إلخ," كالشيار الميل اختبلؼ في إفّ : "قػلو يكػف 
 تػالييسا كالشيار الميل باختبلؼ السخاد يكػف  أفْ  ىحا عمى كاألندب ,إفّ  لسكاف" يعمسػف  لقـػ اآليات

 إلى يدبق الحؼ ىػ االختبلؼ مغ السعشى ىحا فإفّ  اآلخخ بالسعشى االختبلؼ دكف  األرض عمى
 .  (ٕ)(( ضاىخ كىػ" مشازؿ كقجره نػراً  كالقسخ ضياء الذسذ جعل: "الدابقة اآلية في قػلو مغ الحىغ

ُيمحع أّف مخجعية الميل كالشيار مخدىا إلى هللا سبحانو كتعالى , كترشيفو التقابمي لسا يشفع الشاس    
فزبًل عغ حالة االستئشاس التي تريب اإلنداف , ككل ذلظ في سياؽ تخاشبي ميع مغ خبلؿ 

 يث تعاقبيسا . السداكجة بيغ األضجاد مغ ح

 

كتترجػ السقابمة لؤلفكار الباشمة التي يتخحىا الكافخكف كيجعميا مقامًا لمدخخية مغ أصحابيا ,   
ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  , ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڳ  چ الكافخيغ , كسا في قػلو تعالى :  ُحجةفتبصل 

                                                             
 .  ٖٗٔ/  ٕٓيشطخ : السيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٕٔ/  ٓٔ:  لسرجر نفدوا (ٕ)
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ې     ۉې  ۉ  ېے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ,ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ   ,       ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ

 .   19  -16الزخرف: چ ې  ٴۇ  

ُيمحع أّف السقابمة بيغ )السبلئكة البشات( ك )األبشاء الحكػر( ردت عمى قدسة السذخكيغ في جعل    
 أؼالبشات هلل تعالى كاختيار األبشاء ليع كسا دّؿ عمى ذلظ قػؿ الديج الصباشبائي بقػلو : )) 

 لو فتثبتػف  االبغ مغ أخذ البشت أف تخكف  كأنتع البشات إال لو كليذ بشػف  فمكع لمبشيغ أخمركع
 ضاىخة كإىانة إزراء نفدو في محاال قػال كػنو مع كىحا بأشخفيسا أنفدكع كتخرػف  الرشفيغ أخذ

 ربػبيتيع عمى - السبلئكة بكػف  قائميغ لكػنيع يخمق مسا بكػنو البشات اتخاذ كتقييج,  ككفخاف
 كالتشكيخ التػبيخ, كتثبيت اإللداـ لتأكيج خصابيع إلى اآلية في كااللتفات هلل, مخمػقيغ - كألػىيتيع
 . (ٔ)(( كالتفخيع لمتحقيخ" البشيغ"ك" بشات" في كالتعخيف

ُيدتذف مغ ذلظ أّف العخض القخآني الرادؽ الحؼ يخػ فييع جسيعًا خمق هللا , كال ترجيق    
 لقػليع رداً " الخحسغ عباد ىع الحيغ: "بقػلو السبلئكة كصف ساكإنّ لجعػاىع بالتقديع إذ قاؿ: )) 

 يترف الحؼ بالسعشى بالحكػرة اترافيع مشو يمـد كال العباد, عمييغ يصمق ال اإلناث ألفّ ؛  بأنػثتيع
 كتػليج لمتشاسل السجيد السادؼ كجػده لػاـز مغ الحيػاف في المتيغ كاألنػثة الحكػرة فإفّ  الحيػاف بو

 لجعػاىع رد" كيدألػف  شيادتيع ستكتب خمقيع شيجكا أ: "كقػلو, ذلظ مغ معدؿ في كالسبلئكة السثل,
 يكػنػا فمع بيا يعمسػا حتى يخكىع لع كىع الحذ بحلظ العمع إلى الصخيق بأفّ  السبلئكة في األنػثة

 كعيج ك إنكارؼ  استفياـ" إلخ خمقيع شيجكا أ: "فقػلو,  ذلظ مشيع يذاىجكا حتى خمقيع عشج حاضخيغ
 عمييع الذيادة ىحه أعساليع صحائف في كستكتب خمقيع يذيجكا لع أؼ عمع بغيخ قػليع عمى

 . (ٕ)(( الؿيامة يـػ عشو كيدألػف 

عمى صجؽ الصخح القخآني كضعف أقػاؿ السذخكيغ  ُحجةُيدتذف مغ ذلظ أّف السقابمة قجمت ال   
بأّنيع لع يذيجكا خمقيع كال يعخفػف جشديع كأّف ىحا مغ عمع هللا كحجه , كىحا ما أدلى بو صاحب 

 قػليع كىػ بالشعع كالكفخ اإلسخاؼ بيا القػؿ إلى دعاىع التي أقػاليع بعس بقػلو : )) حكايةالسيداف 
 قػلو, ك  عمييع كرده السبلئكة عبادتيع عمى كاحتجاجيع سبحانو, هللا بشات السبلئكة كأفّ  بالػلج
 ىي ساإنّ  الػالدة فإفّ  الػلج بالجدء السخاد" مبيغ لكفػر اإلنداف إفّ  جدءاً  عباده مغ لو كجعمػا : "تعالى

 لئلشارة بالجدء الػلج عغ عبخ ساكإنّ ,  برػرتو مترػر مشو مشفرل كالجه مغ جدء فالػلج االشتقاؽ
 الذيء ذلظ في بتخكب إال تتع ال ترػرت كيفسا شيء مغ شيء جدئية فإفّ  دعػاىع, استحالة إلى

                                                             
 .  ٗٚ/  ٛٔ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٔ)
 .  ٘ٚ/  ٛٔ:  السرجر نفدو (ٕ)
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 كال" جدء: "لقػلو بياف" عباده مغ" أفّ  تقجـ بسا بافّ  كقج,  الجيات جسيع مغ كاحج سبحانو وهللا
 . (ٔ)(( السبيغ كإفخاد البياف جسعية في كال السبيغ عمى البياف مغ الشػع ىحا تقجـ في ضيخ

مشيجًا ربانيًا في التعامل مع الذجائج في  )صمى هللا عميو كعمى آلو كسمع(كرسست السقابمة لمشبي    
                             بجايات الجعػة اإلسبلمية بالتقخب هلل ليدتسج العػف في دعػتو لمكافخيغ , كسا في قػلو تعالى :

 .   55غافر:  چڇ  ڑ  ڑ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڳ  چ 

فيتبيغ أّف السقابمة قج كقعت بيغ التدبيح كالربلة عمى كجو التشطيخ ؛ ألّف التدبيح كالربلة     
مغ العبادات التي تقخب العبج إلى هللا سبحانو كتعالى , ككسشت تمظ اإلحاشة بالدمغ مغ خبلؿ 

(, فالسقابمة بيشيسا تؤثخ في الحالة الشفدية كسا صخح بحلظ الديج الصباشبائي بقػلو كاإلبكار اْلَعذىِّ )
, كعمى ىحا يكػف التأثيخ عمى (ٕ)(( ؼيو خاص كترخؼ كلدانو الشبي نفذ عمى كاقعة آية كىحه:)) 

الحالة الشفدية لمستمقي فيبقى متربًل باهلل سبحانو كتعالى مغ خبلؿ التدبيح كالربلة ؼيدتسج 
تمقي القػة السعشػية كالخكحية مغ ربو لسا يفعل مغ عبادات مدتسخة , إذ قاؿ صاحب السيداف الس

 جسيل عمى لحسجه مراحباً  سبحانو ندىو أؼ" كاإلبكار بالعذي ربظ بحسج كسبح: "كقػلوبحلظ : )) 
 السعشى عمى كاإلبكار بالعذي ككػنو كمداء, صباح كل في أك األياـ بتػالي متػالياً  مدتسخاً  آالئو
 . (ٖ)* ((الكشاية قبيل مغ األكؿ

                            ڭ  ڭ  چ  كاسُتعسمْت السقابمة الخبلؼية لتفزيل أحج الستقابميغ عمى اآلخخ في قػلو تعالى :    

  .   106 -105هود: چې  ې  ې  ى    ۅ  ۅ  ى  ى   ې,ې  ٴۇ  ۋ    ېڭ  ې  ې    ۉ  ۉ

 

( فأثخت السقابمة عمى سِعيج  كانت جػاب عغ نتيجة الجسع بأّف )شِقي( ك)ُيمحع أّف السقابمة      
 عميو تجؿ كالحؼإذ قاؿ الديج الصباشبائي ))  -يـػ الجسع -ذىشية الستمقي, كنبيتو عمى ذلظ اليـػ 

 اكأمّ  بالدعادة متمبذ سعيج اكإمّ  بالذقاء مترف شقي اإمّ  الجسع أىل مغ ىشاؾ كاف مغ أفّ  اآلية
 بإرادة ثابتاف أك لسػصػفييسا ذاتياف ىسا ىل يساكأنّ  لسػضػعييسا؟ ثبتا ذا بسا الػصفيغ ىحيغ إفّ 

 عشيسا خالييغ السػضػعيغ كػف  مع كعسل اكتداب عغ ليسا يثبتاف أك عشيا مخادىا يتخمف ال أزلية
 إلى الجعػة سياؽ في اآلية كقػع أفّ  غيخ ذلظ مغ شيء إلى اآلية في نطخ فبل ذاتيسا؟ إلى بالشطخ

                                                             
 .  ٗٚ/  ٛٔ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٔ)
 . ٛ٘ٔ/  ٖ:  السرجر نفدو (ٕ)
 .  ٕٚٚ/  ٚٔ:  السرجر نفدو (ٖ)

 يقرج بحلظ السقابمة . *
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 سبيل تيديخ عمى يجؿ السعرية كتخؾ الصاعة اختيار إلى كالشجب الرالح, كالعسل اإليساف
 .  (ٔ)(( .ٕٓ: عبذ": يدخه الدبيل ثع: "تعالى قاؿ كسا الدعادة إلى الػصػؿ

فقجمت السقابمة لمخصاب قػة ِحجاجية عمى شكل ثشائية متزادة تجفع بالستمقي إلى اإلقشاع     
بزخكرة ُحدغ االختيار مغ خبلؿ السفاضمة بيغ شخحيغ في عبلقة ضجية إذ نػه صاحب السيداف 

 ما يشاؿ أفْ  شيء كل فدعادة متقاببلف كالذقاكة الدعادة" كسعيج شقي فسشيع"إلى ذلظ بقػلو : ))
 أفْ  - بجف ك ركح مغ مخكب كىػ - اإلنداف في فيي بو كيمتح بدببو يكسل الحؼ الخيخ مغ لػجػده

 فيسا مشو, كيحـخ ذلظ يفقج أفْ  كشقاكتو كيمتح, بو فيتشعع كالخكحية البجنية قػاه  بحدب الخيخ يشاؿ
 الخاص الخيخ ىي الدعادة إف كالخيخ الدعادة بيغ كالفخؽ  كالسمكة, العجـ مغ االصصبلح بحدب
 الجسع أىل حرخ تفيج ال" كسعيج شقي فسشيع: "تعالى قػلو كضاىخ, أعع كالخيخ الذخز أك بالشػع

 .  (ٕ)((الفخيقيغ في

 الشاس تعالى لتقديسو ضاىخاً  السبلئع كىػكعّمل ِحجاجيًا ىحا الشػع مغ اختيار األلفاظ بقػلو : ))    
 أفّ  إال الجنيا في ُحجةال عميو تتع لع مغ ككل كالسجانيغ كاألشفاؿ كمدتزعف ككافخ مؤمغ إلى

 شأف حيث مغ بل كاالستحقاؽ العسل بحدب الشاس أصشاؼ بياف ليذ اآليات لو السدخكدة الغخض
 أك جشة إلى يشتيي وكأنّ  أحج, عشو يتخمف ال مذيػد كيـػ الشاس لو مجسػع يـػ وأنّ  كىػ اليـػ ىحا
 . (ٖ)(( نار

 

 

 كعسل آمغ مغ بيغيتزح مغ ذلظ أّف السقابمة تخغيب لمسؤمغ كتخىيب لمكافخ, كىحا إقخار    
 يكػف  كلحا ملايذ عاـ فييا الخصاب أفّ  ليؤكج بالسقابمة أتت كلحا ؛ كحلظ يكغ لع مغ كبيغ صالحاً 

 , كالسفدجكف  السرمحػف  الستػػ  يجب لع لػ إذ , كالجداء البعث لػجػب تقخيخ   )):  ىشا الخصاب
 ىحه كفي , الجسيع عمى جارٍ  كالجداء لمحداب السعاد ىحا كإفّ  ,(ٗ)(( محاؿ كذلظ كالفّجار؛ كالسّتقػف 
  . أقػػ  االستقامة في خغيبكالت أشجّ  االنحخاؼ مغ ححيخكالت أبمغ العطة تكػف  السقابمة

                                                             
 .  ٚٔ/  ٔٔ:  السيداف في تفديخ القخآف (ٔ)
 . ٙٔ/  ٔٔ:  السرجر نفدو (ٕ)
 .  ٙٔ/  ٔٔ:  السرجر نفدو (ٖ)
 .ٜٚ٘:  صفػة البياف لسعاني القخآف (ٗ)
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 :  *: االعتخاض رابعا  

 أسشاد مع خمبًل, فييا ... أفّ  السدائل ألحج كترحيح كمجارسة كنقسٍ  نقجٍ  كُيقرج بو ))عسمية    
 .  (ٔ)عميو (( الُسعتخض دليل خبلؼ عمى الػاضح الجليل بإقامة ذلظ

 لجاللتو إضاؼية داللة الدياؽ ييب آخخ تخكيب بإضافة بأكسمو التخكيب قصع ىػ فاالعتخاض   
 إرباؾ أؼ التخكيبيغ بيغ إقحاميا يذكل ال بحيث , الخصاب مػضػع في التشاسب بذخط األصمية

 . (ٕ)األصمية الخصاب داللة في

 الكبلمية العسمية بعشاصخ كإّف ما يسيد الِحجاج عشج الديج الصباشبائي في تفديخه أّنو يعتشي   
 بيا يرصبغ التي الِحجاجية الججلية الشدعة إلى كالدياؽ , باإلضافة كالسخاَشب الستكمع ِمغ الستكػنة
 يقػؿ , كمغ ما برجؽ الجامغة الحجج شخيق مغ إلقشاعيع, اآلخخيغ؛ معصاحب السيداف  خصاب

كيجحزيا ,  بعس اآلراء, عمى يعتخض عشجما حػارياتو في استعسميا التي الحجاجية ذلظ األساليب
كمغ ذلظ اعتخاضو كرفزو عمى اإلسخائيميات , كقج ححر كنبو إلى أّف جسمة مغ السفدخيغ ركشػا 

ڦ  ڦ      چ    ڦڤ  ڤ  ڦچ  اإلسخائيميات , ففي قػلو تعالى : إلى السأثػر دكف الشطخ ؼيو فػقػا في

 .24يوسف:  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ     چ  ڃچ  چ  چ  ڃ

ذكخ الديج الصباشبائي أّف معشى اآلية عشج بعس السفدخيغ إّنيا ىست بالفاحذة كأّنو ىع بسثميا    
صاحب السيداف , كعمق  (ٖ)كالحدغ كغيخىع, كُندب ذلظ إلى ابغ عباس كمجاىج كقتادة كعكخمة 

 يتيسػف  إذ السػضػعة كاآلثار كاإلسخائيميات السختمفة األقاكيل بيحه الستعمقيغ ىؤالء بقػلو : )) لكغ
يع ججه     زكجة في( الدبلـ عميو) نجمو يتيسػا أفْ  يبالػف  ال سارة زكجتو في( الدبلـ عميو) إبخـا

 . (ٗ)غيخه ((

       تػبتو كذكخت عميو لشعيت زلة أدنى( الدبلـ عميو) يػسف مغ كججت كأضاؼ قائبًل : )) كلػ    
 كذكخت الشػف  ذؼ كعمى أيػب كعمى نػح كعمى داكد كعمى زلتو, آدـ عمى نعيت كسا كاستغفاره

 .  (٘)مخمرا؟ (( كسسي عميو أثشى كقج كيف كاستغفارىع تػبتيع

                                                             

 .  ٜٖٗ:  ( كالذعخ الكتابة) * لػف ببلغي أكرده أبػ اليبلؿ العدكخؼ في حجيثو عغ فشػف البجيع , يشطخ : الرشاعتيغ
 . ٓ٘ٔالتعخيفات :  (ٔ)
 .  ٖٙٙ:  ب كغاية اإلربيشطخ : خدانة األد (ٕ)
 .  ٚٙٔ, كالصباشبائي كمشيجو في تفديخه السيداف :  ٓٔٔ/  ٔٔتفديخ القخآف : السيداف في يشطخ :  (ٖ)
 .  ٕٔٔ/  ٔٔتفديخ القخآف : السيداف في  (ٗ)
 .  ٖٔٔ – ٕٔٔ/  ٔٔنفدو : السرجر  (٘)
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 كالصاككس الحية ذكخ األخبار بعس : )) كفيصاحب السيدافكعغ الحية كالصاككس يقػؿ     
 الجخيمة, األخبار مغ ككأنيا ذكخىا عغ أضخبشا معتبخة, غيخ لكشيا إياىسا إغػائو في إلبميذ عػنيغ

 .  (ٔ)بعيشو (( القرة في التػراة  لفع كىاؾ التػراة  مغ مأخػذة كالقرة

أّف الديج الصباشبائي يتخؾ كيعخض عغ األمػر غيخ السيسة : كما يشساز بو ىحا التفديخ ىػ    
التي ترخؼ السفدخ عغ ىجفو ككضيفتو األساسية في التفديخ , كقج أسيع اىتسامو في عجـ اعتشائو 
 بالخكايات التي تيتع بأخبار ال فائجة فييا في عسمية التفديخ كالتي تشصػؼ عمى اإلسخائيميات

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ڈ  ڈ           ۆئ  ۆئ  ۈئچ  كاألخبار السػضػعة , كسا في قػلو تعالى :

 .25 -24إبراهيم: چپ  پ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ    پڦ  ڦ  پ   ٱ  ڦ  ڦ ,  جئی  ی  

أشار الديج الصباشبائي إلى أّف الكمسة الصيبة كالذجخة اختمف السفدخكف في تعييشيا , كبعج أّف     
 مسا السذاجخات ىحه بأمثاؿ التسذ معشاىا مغ خبلؿ المفع , عمق عمييا بقػلو : )) كاالشتغاؿ

 اآليات مقاصج عمى كالحرػؿ هللا كتاب معارؼ عغ البحث مغ ييسو عسا اإلنداف يرخؼ
 . (ٕ)كأغخاضيا (( الكخيسة

كخدائغ األرض كعبلقتو  )عميو الدبلـ(كقج أعخض أيزًا عغ الخكايات الستعمقة بقرة يػسف    
 تفديخ بغخض مختبصة غيخ أغمبيا كثيخة السقاـ ىحا في كالخكايات: بسمظ مرخ فقاؿ : )) أقػؿ

 .  (ٖ)نقميا (( تخكشا كلحلظ اآليات

يخفس اإلسخائيميات حتى كلػ كانت مخكية في كتب الذيعة  ككحلظ ُيمحع أّف صاحب السيداف   
 كابغ كعائذة كعسخ الجرداء كأبي كعمي مدعػد كابغ عباس كمدشجة مغ الرحابة كالتابعيغ كابغ

 السكخميغ السبلئكة إلى تشدب خخاؼية قرة عسخ كسا في قرة ىاركت كماركت , إذ قاؿ : )) كىحه
 كأؾبح الذخؾ أغمع كالسعرية الذخؾ عغ كجػدىع كشيارة ساحتيع نداىة عمى القخآف نز الحيغ

 زانية امخأة  أنيا الدىخة كػكبة إلى كتشدب الخسخ كشخب كالدنا كالقتل الرشع عبادة: كىػ السعرية,
 عمييا تعالى هللا أقدع كصشعيا شميعتيا في شاىخة سساكية كػكبة كىي - أضحػكة كأّنيا - مدخت

 عغ ككذف ىػيتيا اليـػ أضيخ الفمظ عمع أفّ  عمى ٙٔ - التكػيخ": الكشذ الجػار: "قػلو في
 الدابقة الخكاية في السحكػرة قبميا كالتي القرة شئػنيا , فيحه كسائخ ككيفيتيا ككسيتيا عشرخىا

                                                             
 .  ٕٔٔ/  ٔنفدو : السرجر  (ٔ)
 .  ٓٗ/  ٕٔ:  السرجر نفدو (ٕ)
 .  ٖٚٔ/  ٔٔ:  السرجر نفدو (ٖ)
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 تذبو التي الخخاؼية القرة تمظ كماركت, ىاركت قرة مغ: قيل ما عمى الييػد عشج ما تصابق
 . (ٔ)كالشجـػ (( الكػاكب في يػناف خخافات

 األحاديث ىحه أف: الستأمل لمباحث يطيخ ىاىشا مغ كعّمل ذلظ الخفس كاالعتخاض بقػلو : ))ك   
 تدخبيع عغ كتكذف فييا الييػد دستو دس مغ تخمػ ال كعثخاتيع األنبياء مصاعغ في الػاردة كغيخىا
 شاءكا ما بكل ركاياتيع في لعبػا فقج األكؿ الرجر في الحجيث أصحاب بيغ العسيق كنفػذىع الجقيق

 .  (ٕ)آخخكف (( قـػ ذلظ عمى كأعانيع كالخمط الجس مغ

ُيفيع مغ ذلظ أّف الديج الصباشبائي يحتكع إلى العقل كالسدمسات اإلسبلمية كداللة السعاني التي    
 يقف عمييا مغ خبلؿ معصيات الشرػص القخآنية كىحا مّسا أدػ العتخاضو عمى اإلسخائيميات . 

تفديخه يعتخض كال يخكغ إلى الشطخيات العمسية الحجيثة في صاحب السيداف كمّسا ُيمحع أّف    
لبعس الشرػص , كلع يثقل التفديخ بيحه الشطخيات , كلع يجلل باآليات عمى صحة ىحه الشطخيات 

, كقج رد عمى الذيخ ششصاكؼ جػىخؼ في (ٖ), كلع يجافع عسغ سمظ ىحا السدمظ مغ السفدخيغ
ڭ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     چ  قزية استفادة الدكجية كسا في قػلو تعالى :

 . 36يس:  چ

 

 أفّ  إال عمييا غبار ال التي العمسية الحقائق مغ كاف كإفْ  ذكخه* : )) كما الديج الصباشبائي قاؿ   
 مغ مخمػقة أّنيا ال اثشاف زكجاف الثسخات نفذ أفّ  ضاىخىا فإفّ  عميو يداعج ال الكخيسة اآلية ضاىخ

     زكجيغ مغ فييا جعل الثسخات ككل: يقاؿ أفْ  بو األندب لكاف ذلظ السخاد كاف كلػ اثشيغ زكجيغ
 .  (ٗ)اثشيغ ((

 .38يس:  چائ      ې  ى   ى   ېى  ى  ې       ېچ تعالى :  كفي تفديخه لقػلو   

 دكرية حخكة ليا يثبت الحدي الشطخ فطاىخ حخكتيا كىػ جخييا : )) كأّما الديج الصباشبائي قاؿ   
 نحػ انتقالية حخكة سياراتيا مع ليا أفّ  كتكذف بالعكذ تقزي العمسية األبحاث لكغ األرض حػؿ

                                                             
 .  ٕٓٓ/  ٔ:  تفديخ القخآفالسيداف في  (ٔ)
 . ٕٓٓ/  ٔ:  السرجر نفدو (ٕ)
 .  ٕٛٔيشطخ : الصباشبائي كمشيجو في تفديخه السيداف :  (ٖ)
 . ٕٓٗ/  ٔٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٗ)

 * أؼ صاحب تفديخ الجػاىخ , ششصاكؼ . 
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 عمى الجنيػؼ  الشطاـ داـ ما تجخؼ  تداؿ ال الذسذ أفّ  السعشى فسحرل كاف الػاقع , ككيف الشدخ
 يخجع السعشى كىحا الشطاـ, ىحا كيبصل الجنيا فتخخب أجميا بانقزاء كتدكغ تدتقخ حتى حالو
قيل  كسا" ليا مدتقخ ال تجخؼ  كالذسذ: "كغيخىع البيت أىل إلى السشدػبة القخاءة معشى إلى ؿبالسي

 عمى الجاؿ الجخؼ  ضاىخ خبلؼ فيػ مخكدىا حػؿ الػضعية حخكتيا عمى جخييا حسل , كأّما
 . (ٔ)مكاف (( إلى مكاف مغ االنتقاؿ

كاف يعتشي باآلية مغ حيث داللة ألفاضيا كضػاىخىا مبدصًا صاحب السيداف ُيدتذف مغ ذلظ أّف    
  (ٕ)القػؿ فييا دكف المجػء إلى الشطخيات العمسية الحجيثة بل يكتفي بالتمػيح لحلظ

 خامدا  : التقديع*: 

كُيخاد بو: )) أْف تقدع الكبلـ قدسة مدتػية, تحتػؼ عمى جسيع أنػاعو كال يخخج مشيا جشذ مغ      
 . (ٖ)أجشاسو ((

 

 ألؼ شخز ليذ لمفكخة, كىػ عسيق كغػر خبخة يتصمب السشاؿ, صعب ببلغي أسمػب كالتقديع   
 يزع الستكمع ألفّ  أزمتيا؛ يقػدكف  كيف فعخفػا بخباياىا كألسػا المغة, ناصية امتمكػا لمحيغ إال ,

 كحرخىا األفكار لسمسة عمى القجرة في فشو, ركعة تبجك ىشا كمغ كالتزييق, الحرخ زاكية في نفدو
 الحيغ كالتبػيب باالنتطاـ ألنديا التقديع إلى الشفػس ميل أفّ  جياتيا, كيبجك جسيع مغ بيا كاإلحاشة

 الفكخ تشامي إلى يذيخ كاستعسالو مدتػياتو, أرفع في متسثبلً  )البجيع( البياني الفغ ىحا أساس ىسا
 .  (ٗ)كميا جياتيا تدتػفي مشتطسة بفقخ الفكخة حرخ في الخكية مغ نػعاً  يدتجعي كػنو

التقديع كسيمة ِحجاجية ؛ ألّنو يقـػ عمى أساس تقديع السعشى إلى أقداـ متداكية مغ غيخ  كُيعجّ    
زيادة فييا أك نقراف ؛ ليعصي لكل قدع مغ أقدامو كضيفة تأدية السعشى بشفدو مغ غيخ مذاركة 

                                                             
 .  ٘ٚ – ٗٚ/  ٚٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔ)
 .  ٕٛٔيشطخ : الصباشبائي كمشيجو في تفديخه السيداف :  (ٕ)

تجاكلية : لغػية , كاستخاتيجيات الخصاب مقاربة  ٗٙكيدسى )التفخيع( أيزًا: يشطخ: معجع السرصمحات العخبية في المغة كاألدب:  *
ٜٗٗ . 

 .  ٖٓ٘:  (الذعخالكتابة ك )الرشاعتيغ  (ٖ) 
 

 .  ٔ( : )بحث ةيشطخ : فغ التقديع في نيج الببلغ (ٗ)
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, كسبب عج التقديع كسيمة ِحجاجية ىػ أّف السفدخ عشجما يقدع حججو عمى شكل أجداء (ٔ)غيخه
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ كسا في قػلو تعالى :  (ٕ)يحافع عمى قػتيا فإّنو

 .32فاطر:  چڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چچ  چ  چ

الكمية لمشز قج تسحػرت ثع تفخعت إلى أقداـ ؛ لكي تكػف ىحه األقداـ حججًا , إذ فالبشية     
 كىػ الديئات مغ شيء عميو مغ لشفدو بالطالع السخاد )) إفّ التسذ الديج الصباشبائي ذلظ بقػلو : 

 الدبيل قرج في ىػ الحؼ الستػسط بالسقترج كالسخاد ككارثا, مرصفى لكػنو القخآف أىل مغ مدمع
 فيػ القخب درجات إلى كالسقترج الطالع سبق مغ هللا بإذف بالخيخات بالدابق كالسخاد الصخيق كسػاء

: الػاقعة:" السقخبػف  أكلئظ الدابقػف  كالدابقػف : "تعالى قاؿ الخيخات فعل بدبب هللا بإذف غيخه إماـ
- ٔٔ ))(ٖ) .  

 .14األنعام:  چ  ھں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہچ كفي تفديخ قػلو تعالى:    

حاكؿ الديج الصباشبائي تقجيع حججو متتالية إلثبات صحة دعػاه , كىي كركد اآلية عمى سبيل    
 أمخاً  السخاشب ليفيع جانب إلى بالكبلـ السيل دكف الترخيح , فالتعخيس بخأيو ))ىػ التعخيس
, إذ (ٗ)الترخيح (( خبلؼ فيػ الجانب بسعشى العخض مغ بو, الترخيح يخيج ال لمستكمع مقرػدا

 انحرار سبب لبياف ىػ إّنسا" كاألرض الدساكات فاشخ: "بقػلو التعمق )) إفّ الشز  قاؿ في تفديخه
 فإفّ " يصعع كال: "قػلو في الحؼ التعخيس مغ ذلظ استفيج كربسا تقخيخه, تقجـ كسا تعالى بو اإلشعاـ

       يجخؼ  ما أك إشعاـ إلى كغيخه كعيدى محتاجيغ آلية اتخحكىع مغ سائخ بكػف  تعخيزاً  ؼيو
 .  (٘)مجخاه ((

 . 4 -1الرحمن: چڇ  ڇ   ,چ  چ   ,ڃ  چ  ,ڃ  چ كفي قػلو تعالى:    

: )) كقػلوسة مغ نعع هللا تعالى بقػلو : نع ع القخآف بػصفوخ الديج الصباشبائي سبب تقجيفدّ  لقج   
 - مكانا كأرفعيا كشأناً  قجراً  الشعع أعطع القخآف كاف كلسا اإلليية, الشعع عج في شخكع" القخآف عمع"

 آمل يأممو ما غاية ىي التي الدعادة نيج بياف كيتزسغ السدتؿيع صخاشو يخط الحؼ هللا كبلـ ألّنو

                                                             
 .  ٔٚ: مو نسػذجاً يشطخ : كتابة الجاحع في ضػء نطخيات الِحجاج , رسائ (ٔ)
 .  ٜٗٗيشطخ : استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاكلية :  (ٕ)
 .  ٖٛ/  ٚٔالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٖ)
 .  ٕٚٓ/  ٕنفدو : السرجر  (ٗ)
 .  ٜٕ/  ٚ:  السيداف في تفديخ القخآف (٘)
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 ندؿ المحيغ كالجغ اإلنذ خمق عمى حتى الشعع سائخ عمى تعميسو ذكخ قجـ - سائل يدألو ما كنياية
 .  (ٔ)تعميسيسا (( ألجل القخآف

 . 3 -1 الواقعة: چڎ  ڳ   ,  ڍ  ڌ  ڌ, ڑ   ڇ  ڇ  چ كفي تفديخ قػلو تعالى :    

 كصف األخخة بالخافزة كالخافعة فقاؿ : )) قػلوالتسذ الديج الصباشبائي استقراء معشى    
 ككػنيا الخفع خبلؼ كالخفس الػاقعة, إلى الخاجع الزسيخ مبتجؤىسا خبخاف" رافعة خافزة: "تعالى

 كتحجب اليـػ محجػبة كىي الدخائخ فتطيخ السذيػد الجنيا نطاـ تقميبيا عغ كشاية رافعة خافزة
    كتعد كالفدق الكفخ أىل مغ األعدة كتحؿ اليـػ ضاىخة كىي كركابصيا األسباب آثار كتدتخ

 . (ٕ)الستقيغ ((

إلى التقديع بػية تقجيع الحجج صاحب السيداف ُيمحع أّف في ىحه اآلية كغيخىا مغ اآليات يمجأ    
سيعيا محتسمة في درجات اإلقشاع , كأّف كاستقراء السعشى كتقجيع الػجػه الستعجدة أما الستمقي كج

الػاردة عغ شخيق تقديع الكل إلى أجدائو تتعمق بالؿيسة الحاتية التي تدشج إلى كل جدء مغ  ُحجةال
 . (ٖ)األجداء بسعشى أّف الكل يذبو بأجدائو السكػنة لو فؿيسة الكل ىي مغ ؾيسة األجداء

 

 
 وابخز نتائج البحث الخاتسة

ُتعّج الخاتسة أجػبة لمترػرات التي دؿ عمييا البحث لمتخابط السشصقي بيغ التسييج كالستغ      
كالخاتسة لتجعل مغ البحث عسبًل متساسكًا عمى السدتػػ الشطخؼ كالتصبيقي, كبعج ىحه السديخة 

قاربة التجاكلية السستعة كالصػيمة التي قزيتيا مع تفديخ السيداف في تقخيخ الُبعج الِحجاجي كإثبات الس
في تحميل الشرػص عمى كفق معصيات الجرس المغػؼ السعاصخ, فحاف الػقت لشزخب الخباء 
فشخػ ما تزسشو البحث مغ مػضػعات ِحجاجية كذفت عغ جيج السؤلف في ىحا السجاؿ, كقج 

 :  ل الباحث إلى نتائج عّجة ككسا يأتيتػص

                                                             
 .  ٖٛ/  ٜٔ:  السرجر نفدو (ٔ)
 .  ٕٓٔ/  ٜٔ:  السرجر نفدو (ٕ)
, كأسمػبية الِحجاج التجاكلي كالببلغي , تشطيخ كتصبيق عمى الدػر السكية  ٕٚٓيشطخ : الِحجاج في الذعخ العخبي بشيتو كأساليبو :  (ٖ)

 :ٕٕٓ .  
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  مشحت الحػارية الشز شاقة ِحجاجية , إذ كانت حاضخة كبقػة في تفديخ السيداف مغ خبلؿ
 تػضيف الديج الصباشبائي الحػار في صفحات عّجة . 

   عسل الديج الصباشبائي في قزاياه الِحجاجية عمى إقشاع الستمقي كتغييخ في أفكاره بكل ما
 تػفخ مغ تقشيات تجاكلية كلغػية كببلغية .

  لخصاب عشج الديج الصباشبائي مسارسة كبلمية تجاكلية تتخح بشية كأساليب استجاللية إّف ا
 تحسل الستمقي عمى اإلذعاف كالقبػؿ باآلراء مغ خبلؿ استعسالو لمحجج . 

   ُيمحع التشػع في دالالت الخصاب عشج الديج الصباشبائي الِحجاجية , كىحا جاء لسقاصج
 كرغبة في الػصػؿ إلى اليجؼ السشذػد .إقشاعية تدتسيل السخاَشب تأثيخًا 

   ضيخ الِحجاج لجػ الديج الصباشبائي بسعاٍف مختمفة ككميا تيجؼ إلى إقشاع الستمقي
 كتػجييو نحػ الخصاب السقرػد .

   يتبيغ أّف الفكخ التجاكلي يقتخب كثيخًا مغ الفكخ التفديخؼ لمديج الصباشبائي في سمصة
 إنجاز األفعاؿ الكبلمية كالتأثيخ في الستمقي . ياعغ شخيقالستكمع لمخصاب التي يتّع 

  اإلنجازية قػتيا أساس عمى , السباشخة الكبلمية األفعاؿ مع الديج الصباشبائي تعامل , 
 الكبلمي الفعل تحقق في كيعتسج الػاقع مدتػػ  عمى الدياؽ بسخاعاة الحكع إلى لمػصػؿ
 مباشخ كبلمي فعل مغ الشز في كرد ما لتفديخ المغة في السعجسي الجانب عمى السباشخ

 أفْ  شأنيا مغ التي اإلنجازية القػة يستمظ السعجسي الجانب ألفَّ  لغػيًا, ؼيو ما فيػضح ,
 الدياؽ . في استعساليا عشج ميساً  أثخاً  تتخؾ

   يطيخ أّف الدياقات اإلنتاجية التي خخجت إلييا األساليب الخبخية كاإلنذائية , السيسا
ستفياـ , أخحت مداحة كاسعة في مجكنتو التفديخية , كىحا ُيؤكج أّف الديج األمخ كالشيي كاال

 الصباشبائي قج أعصى لؤلفعاؿ الكبلمية غيخ السباشخة ميجانيا اإلنجازؼ كالتأثيخؼ . 
  أثبت البحث أّف الدياؽ قج يذيخ إلى أكثخ مغ معشى , فيػ يقجـ أماـ الستمقي اختيارات لفيع

 الشز القخآني .
   ذلظ سػػ  شيء مشو يخاد ال اإلخبار لسجخد يأتي الحؼ الخبخ بيغ الديج الصباشبائي فّخؽ , 

 القػة عغ يبحثػف  الحيغ التجاكلييغ مغ بحلظ فاقتخب , اإلنذاء معشى يحسل الحؼ كالخبخ
 لسا بإخباره معيغ عسل إنجاز الستمقي مغ الستكمع يخيج ككيف اإلخبار, في التي اإلنجازية

 .  لمشرػص تحميبلتو مغ كثيخ في نخاه ما  كىحا , إنجازية قػة مغ الخبخ يحسمو



 
226 

  يتزح أّف األفعاؿ الكبلمية السخكبة ىي كسيمة إقشاعية كتأثيخية لجػ الستمقي التي يتمقاىا
مغ الستكمع بػية الػصػؿ إلى درجة مغ درجات القبػؿ في القػؿ , فَحْسُل الشرػص ليحه 

 و مغ مػضػعات تشصػؼ تحت األفعاؿ السخكبة. األفعاؿ لو رؤية ِحجاجية بكل ما تحسم
   اشتغل الديج الصباشبائي عمى مّج جدػر التػاصل بيغ الستكمع كالستمقي مغ أجل إنجاح

مخاعاة الستمقي كالػصػؿ  عغ شخيقعسمية التخاشب , كىحا ما كاف في االستمداـ الحػارؼ 
 بو إلى أعمى مخاتب الفيع كدرجات التمقي كالتأثيخ . 

 أّف )مبادغ التعاكف الحػارؼ( الستسثمة بػػػ )الكع كالكيف كالسشاسبة كالصخيقة( راعى  ُيدتذف
     , فالستكمع  ُحجةلمشز مغ أجل إقامة ال اً فييا الديج الصباشبائي السخاَشب كػنو متمؿي

ؼيعسل عمى إضيار أمٍخ يخيجه, فبيغ خخؽ تمظ السبادغ في تفديخه  ُحجةال يسكشو القػؿ ببل 
 لمشرػص مغ أجل تحقيق الػتأثيخ في الستمقي . 

 في الكبلـ , كىحا يجؿ عمى قجرة  ف االفتخاضات الدابقةُعشي الديج الصباشبائي بكذ
 غيخ ممحػضةالدابقة صاحب السيداف التجاكلية في فظ رمػز الخصاب, كبياف تمظ الفخكض 

 في بيا يتستع التي الثقاؼية مخجعياتو شخيق عغ نفدو الشز مغ ذلظ ؼيدتشبطفي الشز , 
 .  الخصاب أشخاؼ بيغ التػاصل ألجل؛  السيجاف ىحا

  كّضف الديج الصباشبائي ُبعج )األقػاؿ السزسخة( في الكبلـ في كثيخ مغ تفديخاتو لمشرػص
بسعايشتو لمدياؽ؛ ألّف األقػاؿ السزسخة مػجػدة في الجسمة كلكشيا ُأخفيت بمحاظ أّف الستمقي 

 مجرؾ كمدتشبط لو كعمى عمٍع مدبٍق بكل تمظ التخاكيب كما تؤيو مغ كضيفة تػاصمية . 
 اج المغػؼ عشج الديج الصباشبائي لو خاصية متسيدة في ربط أجداء الخصاب مّسا إّف الِحج

يؤدؼ إلى تساسظ الشز , فالحجج الستجاعية كالشتائج التي تمييا كما بيشيا مغ أدكات ربط 
َتعُج عػامل نجاح في تخابط مفاصل الخصاب الِحجاجي, فزبًل عغ الخاصية التجاكلية التي 

 ػؼ . يؤدييا االستعساؿ المغ
  أشار الديج الصباشبائي إلى أّف الخصاب بالخكابط الِحجاجية بذتى أنػاعيا مشح الشز

شخيقة مشيجية كأسمػبية في تػضيف ىحه الػسائل بسا تذكمو مغ مؤشخات كمحجدات لمسعشى 
 الػجية نحػ الخصاب بتػجيو ساىست ياأنّ  ذلظ عغ فزبلً عمى كفق الصاقة اإلقشاعية, 

 لآليات تحميمو في ذلظ مخَّ  كسا الخكابط تمظ عسل صاحب السيداف ييسل فمع , مشو السبتغاة
 شخيق عغ ُأخخػ  ُحجة عمى ُحجة تخجيحو في مشاسباً  تػضيفاً  كّضفيا بل الكخيسة, القخآنية

 في كردت التي الثانية ُحجةال إضياره محاكلة أك , الخكابط بعس بو جاءت الحؼ اإلضخاب
 كثيخاً  ساعجه مّسا الخكابط بعس أحجثتو الحؼ االستجراؾ عمى اعتساده أك , الخكابط بعس
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 عسل عمى اعتساداً  يتبشاه معيشاً  رأياً  تعديده أك , غسػض مغ الشز يعتخؼ  ما يعف عمى
 نحػ الخصاب تػجييو أك ما, كجية كتػجييو الشز اتداؽ عغ تكذف التي الخكابط بعس
  . بالشتائج الحجج تخبط التي الخكابط بعس عمى باالعتساد , معيشة نتيجة

 كتػجيو كتقييج حرخ أساسو كاف بإشار الحجاجية العػامل مع عسمو الديج الصباشبائي أّشخ 
 تػجيو في الحجاجية العػامل يدتغل أفْ  لمسخاِشب يسكغ ككيف معيشة, كجية نحػ الخصاب

 أىع أحج اإلقشاع ألفّ  ؛ ذلظ في اإلقشاع آلية معتسجاً  السدألة تقتزي ما كفق عمى الشز
 . جاجالحِ  في الذخكط

  ِمغلتختيب الحجج السيسة التقشيات  جاجي عشج الديج الصباشبائي مغُيعج الدمع الح 
أك  الخصاب, مغ الشتيجة أك األقػػ, بالخأؼ الخخكج مغ ليتسكغ األقػػ  إلى األضعف

, كفق شخيقة معيشة يسشح الشز قػة تأثيخية  الخصاب مغ الغاية أك , الشتيجة إلى لػصػؿا
 كإقشاعية . 

  اعتسج الديج الصباشبائي عمى الِحجاج الببلغي بشػعيو )البياني كالبجيعي( الحؼ جعل مشو
ِحجاجًا مقشعًا كمؤثخًا ؛ ألّف ؼيو شاقة ِحجاجية عالية , كقج رأيشا ذلظ مغ خبلؿ تحميمشا 

داف التي أكدبت الخصاب درجة عالية مغ لبعس الشرػص التي تصخؽ إلييا صاحب السي
اإلقشاع كالتأثيخ البالغ في الستمقيغ, فزبًل عغ أثخ الدياؽ في الكذف عغ األغخاض 

 السجازية لجعميا محػر التفاعل كاإلذعاف لجػ الستمقي . 
  ُيسثل الِحجاج البياني لجػ الديج الصباشبائي الستسثل بػػ )السجاز كالتذبيو كاالستعارة كالكشاية

كالتسثيل(, ُبعجًا ِحجاجيًا عمى تخسيخ الفكخة في األذىاف كاستسالة الستمقي كارتباشو العسيق 
ىػ  بسقاصج الخصاب , مّسا يزفي عمى الشز تخابصًا كاتداقًا كاضحًا, كسبب ىحا التأثيخ

ما تػحي بو الرػرة البيانية مغ خياالت في ذىغ الستمقي ال يسكغ إنكارىا أك الذظ في 
 حؿيقتيا . 

  أخح الِحجاج البجيعي عشج الديج الصباشبائي الستسثل في )السحىب الكبلمي كااللتفات
حيا كالسقابمة كاالعتخاض كالتقديع(, كضيفة ِحجاجية ُتطيخ ىخمية الؿيع التي ُيخيج الستكمع شخ 

في تأثيخ كاستسالة الستمقي بسا يتبلءـ مع قرج الستكمع ؛ ليذكل رؤية فكخية متكاممة 
 الجػانب تدتسج أصالتيا مغ تخاثشا الببلغي كتػاكب تصػرات عمع المغة بذتى مشاىجيا . 

الى كبيحه الحؿيقة العمسية نختع دراستشا بأىّع الشتائج التي تػصمشا إلييا نخجػ مغ هللا سبحانو كتع   
أْف نكػف قج كفقشا في اإلجابة عمى التداؤالت كاإلشكاليات السعخكضة في البحث , كنتسشى أْف 
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يكػف بحثشا فاتحة خيخ لبحػث أخخػ نطخًا لثخاء ىحا السػضػع كتذعبو , كالحسج هلل أكاًل كآخخًا , 
 كصمى هللا عمى سيجنا دمحم كآلو الصاىخيغ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 السرادر والسخاجع

 ادلشارغ :وأوالً : ادلصادس 

 . القخآن الكخيع 
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 غميع ذياب فزاء أنسػذجا , الحجيثة الشجف مجرسة, األصػلييغ عشج التجاولية األبعاد 
, مخكد الحزارة لتشسية الفكخ اإلسبلمي, سمدمة الجراسات الحزارية , ٔ, ط الحدشاكؼ 
 ـ . ٕٙٔٓبيخكت , 

  مؤسدة حػرس ٔنادية رمزاف الشجار, ط المغػي,االتجاه التجاولي والػضيفي في الجرس ,
 ـ . ٖٕٔٓالجكلية , 

 ,ق( , ٜٔٔ)ت الديػشي الجيغ جبلؿ بكخ, أبي بغ الخحسغ عبج اإلتقان في عمػم القخآن
, مؤسدة الخسالة ناشخكف ٔتحقيق: شعيب األرنؤكط, تعميق : مرصفى شيخ مرصفى , ط

 ـ . ٕٛٓٓ –ق ٜٕٗٔسػريا ,  –, دمذق 
 كتاب ضسغ بحث , كخـك أحسج الخصاب, بشاء في الِحجاجية وأغخاضو االقتزاء أدوار 

 لمشذخ الحجيث الكتب عالع,  ٔط, عمػؼ  إسساعيمي حافع.  كمجاالتو , د مفيػمو الحجاج
 .  ـٕٓٔٓ,  األردف – إربج,  كالتػزيع

 العسادؼ )د.ط( ,  الدعػد أبػدمحم بغ دمحم  إلى مدايا الكتاب الكخيع , الدميع العقل إرشاد
 دار إحياء التخاث العخبي , بيخكت, ) د. ت( .

 ,ق( , تحقيق: ٖٛ٘أبػ القاسع محسػد بغ عسخك بغ أحسج الدمخذخؼ )ت أساس البالغة
 ـ .ٜٜٛٔلبشاف ,  –, دار الكتب العمسية , بيخكت  ٔدمحم باسل عيػف الدػد, ط

 دار الذعب, القاىخة , )د.ت(.  دهفػ  سيج العميع عبج الكخيع, القخآن في االستفيام أساليب , 
 الشاصخؼ  مصمػب أحسج أحسج,  السعاني – البالغة – الفراحة,  بالغية أساليب 

 ـ .ٜٓٛٔالكػيت ,  – السصبػعات , ككالة ٔالخفاعي , ط الريادؼ
 كتاب بػستاف مؤسدة,  ٔط, الحدشي باقخ الديج جعفخ الديج , القخآن في البيان أساليب 

 .  قٕٚٗٔ,  اإلسبلمي اإلعبلـ لسكتب التابع كالشذخ الصباعة مخكد
 كالشذخ لمصباعة العخبي الفكخ دار,  ٔ, ط ديب الياس العخبية, المغة في التأكيج أساليب ,

 ـ. ٖٜٜٔبيخكت , 
 مصبعة ٔدراز , ط عبيج صباحد .  البالغية, وأسخارىا الكخيع القخآن في القرخ أساليب ,

 ـ .ٜٙٛٔ –ق ٙٓٗٔاألمانة , مرخ , 
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 ,دار ٔعبج اليادؼ بغ ضافخ الذيخؼ , ط استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاولية ,
 ـ . ٕٗٓٓلبشاف ,  –الكتاب الججيج الستحجة , بيخكت 

 دار األماف الخباط ,  ٔ, ط السػلى دمحم , وغخبية وعخبية يػنانية محصات في االستعارة ,
 ـ . ٕ٘ٓٓالسغخب , 

 مغ الػعي بالخرػصيات الشػعية لمطاىخة إلى  المداني التجاول في الحػاري  االستمدام
, دار األماف, الخباط , الجدائخ ٔ, ط أدكارؼ  العياشي,  وضع القػانيغ الزابصة ليا

 ـ . ٕٔٔٓالجدائخ ,  –العاصسة 
 , مكتبة ٔق( , تحقيق: محسػد شاكخ , طٔٚٗعبج القاىخ الجخجاني )ت أسخار البالغة ,

 ـ . ٜٜٔٔالخاجي , 
 البيزاء  ُحجة, دار السٔ, ط عبػد شمتاغ. د  الكخيع, القخآن في األسمػبي التذابو أسخار

 ـ .ٖٕٓٓ –ق ٕٗٗٔلبشاف ,  –لمصباعة كالشذخ كالتػزيع , بيخكت 
 دار الفكخ العخبي , القاىخة , ٔ, ط شبل حدغد.  , القخآنية البالغة في االلتفات أسمػب ,

 ـ . ٜٜٛٔ
 د . مثشى كاضع  والبالغي تشطيخ وتصبيق عمى الدػر السكية , أسمػبية الِحجاج التجاولي

 ـ . ٕ٘ٔٓق ,  ٖٙٗٔلبشاف ,  –, مشذػرات ضفاؼ , بيخكت  ٔصادؽ , ط
 عالع الكتب الحجيثٔ, طحباشو صابخ,  الخصاب لتحميل مجاخل والتجاولية األسمػبية , 

 ـ . ٕٔٔٓ, إربج _ األردف ,  كالتػزيع لمشذخ
 السخكد الثقافي العخبي ٔ, ط الكخيع عبج بغ جسعاف نرية, لدانية دراسة الشز إشكاالت ,

 ـ . ٜٕٓٓ, الشادؼ األدبي , 
 ـ . ٕٗٔٓ, دار البيزاء , السغخب ,  ٔ, طزيج أبػ حامج نرخ , والتأويل القخاءة إشكالية 
 عميو  الجػاد اإلماـ مؤسدة, )د.ط(,  الحيجرؼ  كساؿ الديج والتأويل, التفديخ أصػل(

 ـ . ٕٛٔٓ, كالثقافة لمفكخ الدبلـ(
 السفدخيغ, الديج وأبخز الصباشبائي آراء بيغ مشيجية مقارنة والتأويل التفديخ أصػل 

 . ـٕٙٓٓ ػ ىػٕٚٗٔ , لبشاف - بيخكت , العخبي التأريخ مؤسدة ,ٔطالحيجري ,  كسال
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 د. دمحم الديج مػسى , )د.ط( ,     لمسجيػل السبشي الفعل استخجام في البالغي اإلعجاز ,
 )د.ت( . 

 لريغة البالغي تصبيكية, التػضيف نطخية , دراسة الكخيع القخآن في الرخفي اإلعجاز 
ق, ٜٕٗٔ, السكتبة العرخية, بيخكت , ٔ, ط ىشجاكؼ  يػسف أحسج الحسيج عبجد.  ,الكمسة
 ـ . ٕٛٓٓ

 ,دار ابغ كثيخ, دمذق, بيخكت , ٚمحي الجيغ الجركير , ط إعخاب القخآن وبيانو ,
 ـ . ٜٜٜٔ –ق ٕٓٗٔ

 , د . زىخاء البخقعاكؼ ,  اإلعالمية في الخصاب القخآني دراسة في ضػء نطخية التػاصل
 ـ . ٕٛٔٓق , ٜٖٗٔ, دار كشػز السعخفة لمشذخ كالتػزيع , عساف ,  ٔط
 ,سج نحمة, )د.ط(, دار السعخفة محسػد أح آفاق ججيجة في البحث المغػي السعاصخ

 ـ . ٕٕٓٓالجامعية , 
 بحث , كليج نػر . ـ. ـ , األنعام سػرة مغ آيات في تجاولية دراسة التخاشبي االقتزاء 

, مؤسدة  ٔ, د. بذخػ البدتاني , ط كالشقجؼ المغػؼ  البحث في التجاكلية كتاب ضسغ
 ـ . ٕٕٔٓالدياب لمصباعة كالشذخ كالتػزيع , لشجف , 

 العذخاكؼ  الجميل عبج.  د والتخىيب, التخغيب نرػص في دراسة, القخآني الِحجاج آليات ,
 ـ . ٕٙٔٓاألردف ,  –, عالع الكتب الحجيث لمشذخ كالتػزيع, إربج  ٔط
 اإلماـ مجرسة, ٔطالذيخازؼ ,  مكاـر ناصخ:  الذيخ الُسشَدل , هللا كتاب تفديخ في األمثل 

 . ىػٕٙٗٔ قع , –إيخاف  ,(الدبلـ عميو) شالب أبي بغ عمي
 ٔخالج ميبلد , ط ,يب والجاللة دراسة نحػية تجاوليةاإلنذاء في العخبية بيغ التخك  ,

 ـ .ٕٔٓٓالسؤسدة العخبية لمتػزيع , تػنذ , 
 ىذاـ ابغ أحسج بغ يػسف بغ عبجهللا الجيغ جساؿ مالظ, ابغ ألفية إلى السدالظ أوضح 

 كالشذخ لمصباعة الفكخ دار, البقاعي دمحم الذيخ يػسف , تحقيق : (قٙٔٚت) األنرارؼ 
 , )د.ت( . كالتػزيع
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 القخآنية واألسخار البيانية العمػم مغ اإلعجاز حقائق عمػم في الصخاز كتاب ألسخار اإليجاز 
, دار السجار اإلسبلمي , ٔ, يحيى بغ حسدة العمػؼ , تحقيق : بغ عيدى باشاىخ, ط

 ـ.ٕٚٓٓبيخكت , 
 ق( , تحقيق : د. مازف السبارؾ , ٖٖٚ)ت الدجاجيأبػ القاسع  , شحػال عمل في اإليزاح

 ـ . ٜٜٙٔ –ق ٙٔٗٔلبشاف ,  –, دار الشفائذ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع , بيخكت  ٙط
 جبلؿ الجيغ دمحم بغ عبج الخحسغ  السعاني والبيان والبجيع , البالغة عمػم في اإليزاح

يع شسذ الجيغ , طٜٖٚ)تالقدكيشي , دار الكتب العمسية , ٔق( , كضع حػاشيو : إبخـا
 ـ . ٖٕٓٓ –ق ٕٗٗٔلبشاف ,  -بيخكت 

 د. مذكػر كاضع العػادؼ ,  ,ديخ السيدان دراسة في تحميل الشزالبحث الجاللي في تف
 ـ . ٖٕٓٓق , ٕٗٗٔلبشاف ,  -, مؤسدة الببلغ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع , بيخكت ٔط
 رجبي, تخجسة كتحقيق : حديغ  الذيخ محسػد الكخيع, القخآن تفديخ مشيج في بحػث

,      ٕط, القخآنية الجراسات سمدمة, اإلسبلمي الفكخ لتشسية الحزارة , مخكدالرافي
 ـ.  ٕٓٔٓ

 ط مصخجي عخفافق( , تحقيق : ٜٜٖ)تالسعتد بغ هللا عبج البجيع , في البجيع ,ٔ ,
 ـ . ٕٕٔٓ – قٖٖٗٔلبشاف ,  -مؤسدة الكتب الثقاؼية لمصباعة كالشذخ , بيخكت 

 دار الفكخ العخبي,  ٔ, ط الشيغ الفتاح عبج الكخيع, القخآن أساليب ضػء في البجيع ,
 ـ . ٜٜٜٔ –ق ٜٔٗٔالقاىخة , 

 والسمظ تخامب خصابا  )  الدياسي الخصاب أفعال تحميل في(  القػلفعمية)  البخاغساتية 
 ـ . ٕٚٔٓلبشاف ,  –, دار الفارابي , بيخكت  ٔ, ط كميب سامي.  د,  ( أنسػذجا   سمسان

 , أبػ عبجهللا بجر الجيغ دمحم بغ عبجهللا بغ بيادر الدركذي  البخىان في عمػم القخآن
يع , طٜٗٚ)ت لبشاف ,  –, دار السعخفة , بيخكت  ٔق( , تحقيق : دمحم أبػ الفزل إبخـا

 ـ .ٜٚ٘ٔ
 الِحجاج كتاب ضسغ , بحث أزاييط بشعيدى د. المداني, الِحجاج في التجاولي الُبعج 

 لمشذخ الحجيث الكتب عالع, ٔط,  عمػؼ  إسساعيمي حافع:  كتقجيع , إعجادكمجاالتو مفيػمو
 .  ـٕٓٔٓ,  األردف – إربج,  كالتػزيع
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 د. قجكر عسخاف  إسخائيل بشي إلى السػجو الُبعج التجاولي والِحجاجي في الخصاب القخآني ,
 ـ .ٕٕٔٓاألردف ,  –, عالع الكتب الحجيث لمشذخ كالتػزيع , إربج  ٔ, ط

 دار األماف , الخباط ,  ٔعبج المصيف عادؿ , ط السشاضخة , في اإلقشاع بالغة ,
 ـ  .ٖٕٔٓ -قٖٗٗٔ

 ,ـ. ٜٜٓٔد. صبلح فزل , )د.ط( عالع السعخفة , الكػيت ,  بالغة الخصاب وعمع الشز 
 دار الكتاب الججيجة الستحجة  ٕ, طباشاىخ عيدى بغ وتصبيقات, مقجمات العخبية البالغة ,

 ـ . ٕٙٔٓلبشاف ,  –, بيخكت 
 دار  ٕٔ, كمرصفى أميغ , ط الجاـز عمي , البجيع السعاني البيان الػاضحة البالغة ,

 ـ . ٜٜٙٔالسعارؼ , لبشاف , 
 ,دار غخيب لمصباعة كالشذخ, القاىخة , ٔجسيل عبج السجيج , ط البالغة واالترال ,

 ـ.ٕٓٓٓ
 كزارة مشذػرات,  ٕ, طالبريخ حدغ كامل. د,  مصمػب أحسج. د والتصبيق, البالغة 

 . ـ ٜٜٜٔ - ىػ ٕٓٗٔ,  العخاؽ -العمسي كالبحث العالي التعميع
 , دار اليجػ , الشجف ٔتػماف غازؼ الخفاجي , ط البشى األسمػبية في سػرة الذعخاء ,

 ـ . ٕٕٔٓاألشخؼ , 
 بلـالد عبج: تحقيق ,( ىػٕ٘٘ ت) الجاحع بحخ بغ عسخك عثساف أبػ , والتبيغ البيان 

 . ـٜٛٗٔ مرخ, ,القاىخة,  ٖط , الخانجي مكتبة , ىاركف 
 ق( , تحقيق : ٙٔٙأبػ البقاء عبج هللا بغ الحديغ العكبخؼ )ت القخآن , إعخاب في التبيان

 ـ . ٕٔٓٓ –ق ٕٕٗٔ, دار اليقيغ لمشذخ كالتػزيع , السشرػرة ,  ٔسعج كخيع الفقي , ط
 الجار البيزاء , بيخكت , )د.ت(.ٕ, طالخحسغ عبج شو التخاث, تقػيع في السشيج تججيج , 
  وتشػيخ العقل الججيج مغ تفديخ الكتاب السجيج,التحخيخ والتشػيخ تحخيخ السعشى الدجيج 

ق( , الجار التػندية ٖٜٖٔدمحم الصاىخ بغ دمحم بغ دمحم الصاىخ بغ عاشػر التػندي )ت
 ـ . ٜٗٛٔتػنذ ,  -لمشذخ

 مشيخ,       ك الدليصي لصفي دمحم.  د: تخجسو,  يػؿ,  ج, بخكاف,  ب,  ج الخصاب, تحميل 
 .  ـٜٜٚٔ , ىػٛٔٗٔ, دار الفجخ لمشذخ كالتػزيع , ٔ, ط التخيكي
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 مشذػرات ٔعسخ بمخيخ, ط ,لسدخحي في ضػء الشطخية التجاوليةتحميل الخصاب ا ,
 ـ .ٖٕٓٓالجدائخ ,  –االختبلؼ , الجدائخ العاصسة 

 دراسة في الجاللة الرػتية والرخفية والشحػية تحميل المغػي في ضػء عمع الجاللةال ,
 –ق ٕٖٗٔ, د . محسػد عكاشة , )د.ط( , دار الشذخ لمجامعات , القاىخة , والسعجسية 

 ـ . ٕٔٔٓ
 الحجيث الكتب , عالع ٔد. حافع إسساعيمي عمػؼ , ط المغة , استعسال عمع:  التجاوليات 

 .  ـٕٔٔٓ -ق ٕٖٗٔ , األردف -إربج ,  لمشذخ كالتػزيع
 , ـ .ٕٓٔٓ, دار األماف , الخباط ,  ٔجػرج يػؿ , تخجسة : قري العتابي , ط التجاولية 
 ( في التخاث المداني اولية لطاىخة )األفعال الكالميةالتجاولية عشج العمساء العخب دراسة تج

 ـ . ٕ٘ٓٓلبشاف ,  –, دار الصميعة , بيخكت  ٔمدعػد صحخاكؼ , ط العخبي ,
  دار  ٔفيميب ببلنذية , تخجسة : صابخ الحباشة , ط أوستغ إلى غػفسان ,التجاولية مغ ,

 ـ . ٕٚٓٓالبلذؾية ,  –الحػار , سػرية 
  الذخكة  ٔ, د . باسع خيخؼ خزيخ , ط (وتحميل الخصاب )الخؤى والتسثالتالتجاولية ,

 ـ .ٕ٘ٔٓق , ٖٙٗٔالقاىخة ,  –العخبية الستحجة لمتدػيق كالتػريجات , مرخ 
  صفحات لمجراسات كالشذخ ,  ٔ, ط حباشة صابخ , ونرػص مجاخل والِحجاج ليةالتجاو ,

 ـ .ٕٛٓٓدمذق , 
 , آف ركبػؿ كجاؾ مػشبلر , تخجسة : سيف الجيغ  التجاولية اليػم عمع ججيج في التػاصل

 ـ. ٖٕٓٓلبشاف ,  –, السشطسة العخبية لمتخجسة , بيخكت  ٔدغفػس , ودمحم الذيباني , ط
 مكتبة  ٛ, ط مػسى أبػدمحم  دمحم. د , البيان لسدائل تحميمية دراسة البياني الترػيخ ,

بة لمصباعة كالشذخ ,   ـ . ٕٚٔٓـك
 , سيج قصب , )د.ط(, دار الذخكؽ , بيخكت / لبشاف )د.ت( . الترػيخ الفشي في القخآن 
 مؤسدة)د.ط(,  ,الخفاعي الجبار عبج العمسية, الحػزة في الفمدفي الجرس تصػر 

 .  ـٜٜٜٔ ػ ىػٕٓٗٔ األعخاؼ,
 , ( .ت.د)د. فاضل صالح الدامخائي , )د.ط( , دار البذائخ , األردف , التعبيخ القخآني 
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 ,دار الفكخ لمصباعة كالشذخ , بيخكت ٔق( , طٕٙٛعمي بغ دمحم الجخجاني )ت التعخيفات ,
 ـ . ٕ٘ٓٓ, 

 لمصباعة التػني دار, )د.ط( ,  نحمة أحسج محسػد , والذكل الجاللة بيغ والتشكيخ التعخيف   
 ـ .ٜٜٚٔ,  كالشذخ

 , ق , ٖٓٗٔ,  ٔحاـز ذنػف إسساعيل , الدبعاكؼ , ط التغايخ الدياقي في القخآن الكخيع
 ـ . ٜٕٓٓ

 كالشذخ لمصباعة السبلؾ دار,  ٕ, ط هللا فزل حديغ دمحم الديج القخآن, وحي مغ تفديخ 
 ـ . ٜٜٛٔ,  كالتػزيع

 بة الدحيمي , ط ,العقيجة والذخيعة والسشيجشيخ في التفديخ الس , دار الفكخ السعاصخ  ٔـك
 ـ . ٜٚٙٔ -قٛٔٗٔ, بيخكت , 

 ىػٔٔٗٔ بالعخبية, الخكضة, دار, ٔ, طخخمذاىي الجيغ بياء الحجيثة, والتفاسيخ التفديخ 
 .  ـٜٜٔٔ -
 لمصباعة مرخ نيزة ار, د ٔ, ط ششصاكؼ  سيج دمحم الكخيع, لمقخآن الػسيط التفديخ 

 ـ . ٜٜٚٔ,  القاىخة كالتػزيع, كالشذخ
 بة, مكتبة,  ٚ, طالحىبي حديغ الديج دمحمد.  , والسفدخون  التفديخ ـ ٕٓٓٓ,  القاىخة ـك

 . 
 األسمػب عمع ضػء في والبالغي الشقجي التخاث في معاصخة رؤية األسمػبي التفكيخ 

 ـ . ٕٓٔٓ, عالع الكتب الحجيث , عساف ,  ٕ, ط عبابشة دمحم سامي. د,  الحجيث
 السؤسدة العخبية لمجراسات  ٔ, ط عاشػر ناصخ فيج , دروير محسػد شعخ في التكخار ,

 ـ . ٕٗٓٓكالشذخ , 
 , يع شيخاف كسيت , ط التسشي في القخآن الكخيع دراسة أسمػبية , دار السجيشة  ٔد . إبخـا

 ـ .ٖٕٔٓبغجاد ,  –عخاؽ الفاضمة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع , ال
 , ق . ٕٕٗٔ, مصبعة األميخ , قع ,  ٓٔعبج اليادؼ الفزمي , ط تيحيب البالغة 
 , ق( , تحقيق : دمحم ٖٓٚدمحم بغ أحسج بغ األزىخؼ اليخكؼ أبػ مشرػر )ت تيحيب المغة

 ـ .ٕٔٓٓبيخكت ,  –, دار إحياء التخاث العخبي  ٔعػض مخعب , ط
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 دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اآلممي أبػ جعفخ  ,نجامع البيان في تأويل القخآ
 ـ. ٕٓٓٓ, مؤسدة الخسالة , ٔق( , تحقيق: أحسج دمحم شاكخ, طٖٓٔالصبخؼ )ت

 ,أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ بغ فخح األنرارؼ الخدرجي  الجامع ألحكام القخآن
يع أشؽير , طٔٚٙشسذ القخشبي )ت , دار الكتب  ٕق( , تح : أحسج البخدكني , إبخـا

 ـ . ٜٗٙٔالسرخية , القاىخة , 
 مؤسدة,  الخشيج دار,  ٖ, ط صافي محسػد وبيانو, وصخفو القخان إعخاب في الججول 

 ـ . ٜٜ٘ٔ –ق ٙٔٗٔ,  اإليساف
 حسج خزخ عبجهللا. د التخكيبي, السدتػى  في أسمػبية دراسة القخآني الشز جساليات ,

 ـ . ٕٚٔٓ, دار القمع , دمذق ,   ٔط
 د.ط(, دار مؤسدة جسعة حديغ نقجية,, جسالية, بالغية دراسة واإلنذاء الخبخ جسالية(,

 ـ . ٖٕٔٓرسبلف , دمذق , 
 يع دمحم. د , تحميميا – أنػاعيا – مكػناتيا: العخبية الجسمة  مكتبة,  ٕ, ط عبادة إبخـا

 ـ . ٕٔٓٓ, القاىخة ,  كالتػزيع كالشذخ لمصباعة اآلداب
 بػمعدة رابح الجاللي, تػجيييا العسيقة, بشيتيا صػرىا, الكخيع القخآن في الػضيفية الجسمة 

 ـ . ٜٕٓٓ, عالع الكتب الحجيث , ٔ, ط
 ,أبػ دمحم بجر الجيغ حدغ بغ قاسع بغ عبجهللا بغ عمي  الجشى الجاني في حخوف السعاني

ق( , تحقيق : فخخ الجيغ ؾباكة , ودمحم نجيع فاضل , ٜٗٚالسخادؼ السرخؼ السالكي )ت
 ـ . ٕٜٜٔلبشاف ,  –, دار الكتب العمسية , بيخكت  ٔط
 ,ية , السكتبة العرخ ٔالديج أحسج الياشسي, ط جػاىخ البالغة في السعاني والبيان والبجيع

 ـ . ٜٜٜٔ, بيخكت , 
  جساؿ الجيغ عبجهللا بغ يػسف بغ  ,عمى مغشي المبيب عغ كتب األعاريبحاشية الجسػقي

ق( , ضبصو كصححو ككضع حػاشيو : عبج الدبلـ ٙٔٚأحسج ابغ ىذاـ األنرارؼ )ت
 ـ . ٜٔٚٔدمحم أميغ , )د.ط( , دار الكتب العمسية , بيخكت _ لبشاف , 
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  األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ ومعو شخح الذػاىج لمعيشي,حاشية الربان عمى شخح 
, مكتبة الرفا , ٔق( , تحقيق : دمحم بغ الجسيل , طٕٙٓٔدمحم بغ عمي الرباف )ت

 ـ . ٕٕٓٓالقاىخة , 
 تخجسة :  شاركدك باتخيظ والسبشى, السعشى نحػ كتاب مغ واألسمػب الشطخية بيغ الِحجاج ,

 ـ .ٜٕٓٓلبشاف ,  -, دار الكتاب الججيج الستحجة , بيخكت ٔد. أحسج الػدرني , ط
 السقفع, البغ, ودمشة كميمة لكتاب تجاولية الدمصانية, مقاربة اآلداب في التسثيل ِحجاج    

 ـ . ٕٗٔٓق , ٖ٘ٗٔ, دار الشابغة لمشذخ كالتػزيع  ٔ, ط مجقغ ىاجخ.  د
  أحسج اكالصػؼ , أميخ فاضل سعج , حدغ بجكح , ودراسات تصبيكيةالِحجاج رؤى نطخية ,

حدغ خسيذ السمخ , شييجة العدكزؼ , عبج هللا بيـخ يػنذ الخاشجؼ , عمي عسخاف , دمحم 
 الكتب , عالع ٔالغخيدي , مدعػد بػدكخة , إشخاؼ كتحخيخ : حدغ خسيذ السمخ , ط

 . ـٕ٘ٔٓ,  األردف – إربج,  كالتػزيع لمشذخ الحجيث
 األميغ دمحم سالع دمحم. د السعاصخ, الشقج بالغة في السعاصخة, بحث البالغة في الِحجاج  ,

 ـ . ٕٛٓٓلبشاف ,  -, دار الكتاب الججيج الستحجة , بيخكت  ٔط
 ,تخجسة : دمحم مذباؿ , عبج الػاحج التيامي العمسي ػف بخكش فيميب الِحجاج في التػاصل ,

 ـ . ٖٕٔٓ, الييأة العامة السرخية لمكتاب , القاىخة , ٔط
 دار ٔ, ط السغامدي يػسف آماؿ. د تجاولية, دراسة الشبػي  الحجيث في الِحجاج ,

 ـ . ٕٙٔٓالستػسصية لمشذخ , تػنذ , 
 ,الحجيث الكتب عالع,  ٕد. سامية الجريجؼ , ط الِحجاج في الذعخ العخبي بشيتو وأساليبو 

 . ـٕٔٔٓ,  األردف – إربج,  كالتػزيع لمشذخ
 دار الفارابي  ٔ, طصػلة عبجهللا األسمػبية, خرائرو أىع خالل مغ القخآن في الِحجاج ,

 ـ . ٕٔٓٓلبشاف ,  –, بيخكت 
 الغامجؼ عمي بغ عادؿ. د , تجاولية سخدية مقاربة القجيسة األمثال قرز في الِحجاج  ,

 ـ . ٕٙٔٓ, دار الكشػز السعخفة , عساف ,  ٔط
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 إعجاد كتقجيع :  الججيجة البالغة في وتصبيكية نطخية دراسات ومجاالتو مفيػمو الِحجاج ,
,  األردف – إربج,  كالتػزيع لمشذخ الحجيث الكتب عالع, ٔحافع إسساعيمي عمػؼ , ط

 . ـٕٓٔٓ
 ـ . ٕٗٔٓ, رؤية لمشذخ كالتػزيع , القاىخة ,  ٔد. تػبي لحدغ , ط والسػاششة , الِحجاج 
 ومجاالتو مفيػمو الِحجاج, كتاب ضسغ السػدن, بحث حدغ, والسجاز االستعارة ِحجاجية 

,  األردف – إربج,  كالتػزيع لمشذخ الحجيث الكتب عالع,  ٔط, عمػؼ  إسساعيمي حافع.  د ,
 . ـٕٓٔٓ

 ـ. ٕٔٓٓ, أفخيؿيا الذخؽ , ٔ, طالغخفي حدغ السعاصخ, العخبي الذعخ في اإليقاع حخكية 
 دار غيجاء  ٔ, ط حدغ أحسج آالء.  د بالغية, دراسة, الكخيع القخآن في التخمز ُحدغ ,

 ـ . ٕ٘ٔٓلمشذخ كالتػزيع , عساف , 
 ُحجةال هللا ابغ عبج بغ عمي بغ بكخ أبػ الجيغ تقي اإلرب, وغاية األدب خدانة 

,  بيخكت, البحار دار بيخكت,, اليبلؿ كمكتبة دارق(, ط األخيخة , ٖٚٛ)تالحسػؼ 
 ـ. ٕٗٓٓ

 مجقغ ىاجخ : الخافعي ,قخاءة في كتاب السداكيغ لــ وخرائرو أنػاعو الِحجاجي الخصاب 
 ـ . ٖٕٔٓ –ق ٖٗٗٔ, دار األماف , الخباط ,  ٔ, ط

 ,مكتبة الحزارة ,  ٔمؤيج آؿ صػيشت , ط الخصاب القخآني دراسة في الُبعج التجاولي ,
 ـ . ٕٓٔٓلبشاف ,  –بيخكت 

 الخالجؼ ناصح حديغ كخيع.  د ,دراسة داللية أسمػبية الكخيع القخآن في الشفدي الخصاب 
 ـ . ٕٚٓٓ, دار صفاء لمشذخ كالتػزيع , عساف ,  ٔ, ط

 لبشاف  –, مؤسدة الخحاب الحجيثة , بيخكت  ٔد. أبػ بكخ العداكؼ , ط والِحجاج , الخصاب
 ـ . ٕٓٔٓ, 

 الستػكل أحسج. د , والشسط والبشية الػضيفة في دراسة العخبية المغة وخرائز الخصاب  ,
 ـ .ٕٓٔٓ –ق ٖٔٗٔ, مشذػرات االختبلؼ , الجدائخ ,  ٔط
 د.ط( ,  الغحامي عبجهللا وتصبيق, نطخية التذخيحية, إلى البشيػية مغ والتكفيخ الخصيئة( ,

 ـ . ٕٙٓٓ,  العخبي الثقافي السخكد
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 ,ق ٕٓٗٔ, عالع الكتب لمشذخ كالتػزيع كالصباعة, ٔد . تساـ حداف , ط الخالصة الشحػية
 ـ . ٕٓٓٓ –
 مخكد الحزارة لتشسية ( ط.د),  الباحثيغ مغ مجسػعة القخآني, الشز تفديخ في دراسات ,

 سمدمة الجراسات القخآنية , )د.ت( .الفكخ اإلسبلمي , 
 ,د . صّجيق خميل الرالح  الجر الخصيغ في تفديخ سػرة يذ, دراسة تحميمية مػضػعية

 لبشاف , )د.ت( . -الجسيمي , )د.ط( , دار الكتب العمسية , بيخكت 
 أبػ العباس شياب الجيغ أحسج بغ يػسف بغ  السرػن في عمػم الكتاب السكشػن, الجر

ق( , تحقيق : أحسج دمحم الخخاط, )د.ط( , ٙ٘ٚالسعخكؼ بالدسيغ الحمبي )تعبج الجائع 
 دار القمع , دمذق , )د.ت( .

  زىخاء خالج  ,دراسة لغػية في ضػء عمع السشاسبةدالالت التختيب والتخكيب في سػرة البقخة
 ـ . ٕٕٔٓق , ٖٖٗٔ, دار الكتب كالػثائق , بغجاد ,  ٕسعج هللا العبيجؼ , ط

 بة مكتبة,  ٕ, ط مػسى أبػ دمحم دمحم بالغية, دراسة التخكيب دالالت ,  القاىخة – ـك
 .  ـٜٚٛٔ-ىػٛٓٗٔ

  , أبػ بكخ عبج القاىخ بغ عبج الخحسغ بغ دمحم الفارسي دالئل اإلعجاز في عمع السعاني
, مصبعة  ٖق( , تحقيق : محسػد شاكخ أبػ فيخ , طٔٚٗاألصل , الجخجاني الجار )ت

 ـ .ٕٔٓٓججة ,  –, دار السجني القاىخة  –السجني 
 باحاذؽ عسخ دمحم عسخ, – الدالم عميو – يػسف سػرة رحاب في اإلعجازية الجاللة ,

 ـ . ٜٜٚٔ –ق ٚٔٗٔسػريا ,  –, دار السأمػف لمتخاث , دمذق ٔط
 الجكلية العمسية الجار, ٔ, ط السشرػرؼ  جابخ عمي العخبية, الجسمة في الدمشية الجاللة 

 .  ٕٕٓٓ,  األردف لمشذخ, الثقافة كدار
 اإلسبلمية الجامعة, الشذختي هللا عبج حسدة.  د العخبية, في التخكيب في وأثخه الخابط 

 ـ .ٜ٘ٛٔ –ق ٘ٓٗٔ,  السشػرة بالسجيشة
 ق( , تحقيق : ٕٓٚأحسج عبج الشػر السالقي )ت السعاني, حخوف شخح في السباني رصف

 ـ . ٕٕٓٓق , ٖٕٗٔ, دار القمع , دمذق ,  ٖد. أحسج دمحم الخخاط , ط
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 , الخمػتي الحشفي اإلستانبػلي مرصفى بغ حقي إسساعيل روح البيان في تفديخ القخآن  ,
 لبشاف , )د.ت( .  –ق( , دار إحياء التخاث العخبي , بيخكت ٕٚٔٔت) الفجاء أبػ السػلى

 ق( ٕٓٚٔأبػ الفزل األلػسي )ت السعاني في تفديخ القخآن العطيع والدبع السثاني, روح
 , دار إحياء التخاث العخبي , بيخكت , )د.ت( . ( ط.د), 

 (ىػٜٖٗٔ ت) زىخة بأبي السعخكؼ أحسج بغ مرصفى بغ أحسج بغ دمحم التفاسيخ, زىخة ,
 , مرخ , )د.ت( .  العخبي الفكخ دار)د.ط( , 

 مكتبة  ٔأبػ غفخة , ط سالع دمحم. د والسكتػب, السشصػق  بيغ السعاصخة العخبية في الدبظ ,
 ـ . ٕٓٔٓاآلداب , القاىخة , 

 ٔط السشاع, ؼيرل عخفات .د العخبي, الشحػ أساليب في دراسة والسعشى الدياق  ,
 .ـٖٕٔٓ ,لشجف  الدياؽ, مؤسدة

 دار الثقافة ,  ٔ, ط أكشاف آيت عمي , القخاءة إلى البشية مغ الذعخي  والشز الدياق ,
 ـ . ٕٓٓٓق , ٕٔٗٔالجار البيزاء , 

 السشطسة  ٔ, ط الرسعي أحسج.  د, تخجسة : أيكػ أمبختػ المغة, وفمدفة الديسيائية ,
 ـ . ٕ٘ٓٓالعخبية لمتخجسة , مخكد دراسات الػحجة العخبية , 

 الصائي مالظ بغ هللا عبج بغ هللا عبج بغ دمحم الجيغ جساؿ التدييل البغ مالظ , شخح 
, دار ىجخ  السختػف  دمحم - الديج الخحسغ عبجق( , تحقيق : ٕٚٙ)ت األنجلدي الجياني

 لمصباعة كالشذخ كالتػزيع , )د.ت( . 
  خالج بغ عبج  ,الترخيح بسزسػن التػضيح في الشحػشخح الترخيح عمى التػضيح أو

, دار الكتب العمسية , ٔق( , تحقيق : دمحم باسل أبػ عيػف الدػد , طٜ٘ٓهللا األزىخؼ )ت
 ـ .ٕٓٓٓلبشاف ,  –بيخكت 

 رضي الجيغ دمحم بغ الحدغ اإلستخاباذؼ  الحاجب, شخح الخضي عمى الكافية البغ
 – , مشذػرات جامعة قاريػنذ ٕق( , ترحيح كتعميق : يػسف حدغ عسخ , طٙٛٙ)ت

 ـ . ٜٜٙٔبشغازؼ , 
 , ق( ٖٗٙمػفق الجيغ أبػ البقاء يعير بغ عمي بغ يعير السػصمي )ت شخح السفرل

 ـ .ٕٔٓٓلبشاف,  -, دار الكتب العمسية , بيخكت  ٔتحقيق : إميل يعقػب , ط
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 (ىػ ٖٛٙ ت) السخزباف بغ هللا عبج بغ الحدغ الديخافي سعيج أبػ سيبػيو , كتاب شخح  ,
 لبشاف – بيخكت العمسية, الكتب دار,  ٔ, ط عمي سيج عميك  ميجلي, حدغ أحسجتحقيق : 

 ـ . ٕٛٓٓ, 
 دمحم والجالالت, لألبشية السػلجة البديصة األسذ في بحث لمكػن   الشحػي  اإلنذاء الذخط 

 ـ . ٕٕٓٓ,  كالتػزيع كالشذخ لمصباعة السعخفة بدتاف مكتبة, )د.ط( , شخيف الجيغ صبلح
 بغ فارس بغ أحسج كالميا, في العخب وسشغ العخبية المغة فقو في الراحبي 

,  القاىخة,   العخبية الكتب إحياء دار, ٔط,  صقخ أحسج: تحقيق( , قٜٖ٘ت)زكخيا
 .ـٜٚٚٔ

 ( .ت.د), الفكخ دار,  ٖط , مخمػؼ دمحم حدشيغ يخالذ القخآن , لسعاني البيان صفػة 
 ,كالتػزيع كالشذخ لمصباعة الرابػني دار,  ٔدمحم عمي الرابػني , ط صفػة التفاسيخ  ,

 . ـ ٜٜٚٔ - ىػ ٚٔٗٔ,  القاىخة
 السخكد  ٖ, ط عرفػر جابخ , العخب عشج والبالغي الشقجي التخاث في الفشية الرػرة ,

 ـ . ٕٜٜٔالثقافي , لبشاف , 
 دار ,الرغيخ عمي حديغ دمحم.  د بالغية , نقجية دراسة القخآني السثل في الفشية الرػرة 

 .ـٜٔٛٔ , العخاؽ / بغجاد , لمشذخ شيجالخ 
 د.ط(  حسيج دمحم ماىخ أحبلـ.  د , داللية صخفية الكخيع, دراسة القخآن في َفَعلَ  صيغة( ,

 ـ . ٕٛٓٓٓلبشاف ,  –دار الكتب العمسية , بيخكت 
 مؤسدة الخسالة ,  ٔ, ط الشجار العديد عبج بغ دمحم , السدالظ أوضح إلى الدالظ ضياء ,

 .   ـٕٔٓٓ - ىػٕٕٗٔ
 شيخاف ,سبيخ مصبعة ,٘ط األكسي, عمي القخآن, تفديخ في ومشيجو الصباشبائي 

 .ىػ٘ٓٗٔ,
 العمػؼّ  حسدة بغ يحيى اإلعجاز, حقائق وعمػم البالغة أسخار الستزسغ الصخاز         

 دار)د.ط( ,  , العمساء مغ جساعة كتجؾيقو كضبصو مخاجعتو عمى أشخفت ,( ىػٜٗٚ ت)
 . ـٕٜٛٔ , لبشاف - بيخكت , ةالعمسي الكتب
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 عمي بغ أحسج حامج أبػ الجيغ بياء السفتاح, تمخيز شخح في األفخاح عخوس 
 كالشذخ, لمصباعة العرخية لسكتبة, ا ٔق( , تحقيق: عبج الحسيج ىشجاكؼ , طٖٚٚ)ت

 ـ . ٖٕٓٓق , ٖٕٗٔ,  لبشاف – بيخكت
 تخجسة : سعيج الغانسي ,  سيخؿ جػف  الػاقعي, العالع في الفمدفة والسجتسع والمغة العقل ,

 ـ . ٕٙٓٓالجدائخ ,  –, مشذػرات االختبلؼ , الجدائخ , العاصسة  ٔط
 ـ .ٜٜٛٔ, دار الذخكؽ , مرخ, ٔ, طفزل صبلح.  د وإجخاءاتو, مبادئو األسمػب عمع 
 دمحم دمحم الشز, فيع في األصػل عمساء لسشاىج لدانية دراسة اإلسالمي التخاشب عمع 

 ـ .ٕٙٓٓلبشاف ,  –, دار السجار اإلسبلمي , بيخكت  ٔ, ط عمي يػنذ
 تقجيع : د. عمي حسيج , طنيخ ىادؼد.  العخبي, التخاث في التصبيقي الجاللة عمع  ,ٔ  ,

 ـ . ٕٚٓٓق , ٕٚٗٔدار األمل لمشذخ كالتػزيع , األردف , 
 دار الفكخ لمشذخ كالتػزيع  ٔ, ط حدغ شاىخ. د , والبخاجساتية الديسانيتيكية الجاللة عمع ,

 ـ . ٕٔٓٓ, عساف , 
 مكتبة اآلداب لمصباعة كالشذخ  ٖ, ط شبل عده. د والتصبيق , عمع لغة الشز الشطخية ,

 ـ . ٜٕٔٓكالتػزيع , مرخ , 
 والِحجاج أفخيكيا الذخق, التػاصل ألليات معخفية تجاولية مقاربة, نغيخ نتػاصل عشجما 

 ـ . ٕٚٓٓ, الجار البيزاء , السغخب ,  ٔ, طعذيخ الدبلـ عبج
 مكتبة عبلء الجيغ ٔ, ط الشاجح الجيغ عد.  د العخبية, المغة في الِحجاجبة العػامل ,

 ـ . ٕٔٔٓتػنذ ,  –لمشذخ كالتػزيع , صفاقذ 
 , ق( , تحقيق : ميجؼ ٘ٚٔأبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ )ت العيغ

يع الدامخائي , )د.ط( , دار كمكتبة اليبلؿ , )د.ت( .   السخدكمي , كإبخـا
 مؤسدة  ٕ, ط سمصاف مشيخ. د , األسمػب في , دراسة الكخيع القخان في والػصل الفرل ,

  ـ .ٕٓٓٓالسعارؼ لمصباعة كالشذخ , اإلسكشجرية , 
 مخدان دمحم عشج الذعخية التجخبة مدتػيات, التجليل إلى التذكيل مغ الذعخي  الكػن  فزاء 

, دار نيشػػ لمجراسات كالشذخ ٔ, ط عبيج صابخ دمحم, مجسػعة مؤلفيغ , إعجاد كتقجيع : 
 ـ . ٕٓٔٓكالتػزيع , سػريا , 
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 لجى فالسفة عخض وتأصيل السفيػم الفعمي المغػي  والشحػ الفمدفة بيغ المغػي  الفعل
 وعمع كتاب, التجاوليات ضسغ , بحث, يحيى بعيصيرالمغة ونطخية الشحػ الػضيفي

 إسساعيمي حافع:  الجكتػر:  كتقجيع إعجاد,  عمػؼ  إسساعيمي حافع.  د المغة, استعسال
 . ـٕٔٔٓ,  األردف – إربج,  كالتػزيع لمشذخ الحجيث الكتب عالع,  ٔط,  عمػؼ 

 عمع التجاوليات:  كتاب ضسغ بعيصير , بحث والشحػ, يحي الفمدفة بيغ المغػي  الفعل 
,  كالتػزيع لمشذخ الحجيث الكتب عالع,  ٔعمػؼ , ط إسساعيمي حافع.  د المغة, استعسال

 . ـٕٔٔٓ,  األردف – إربج
 يعد.  وأبشيتو, زمانو الفعل  –ق ٖٓٗٔ, مؤسدة الخسالة , بيخكت ,  ٖ, ط الدامخائي إبخـا

 ـ . ٖٜٛٔ
 ط عمي العديد عبج عجيل دمحم.  د والحجاثة, التخاث في قخاءات التجاولي المداني الفكخ ,ٔ 

 ـ . ٕٙٔٓ,  األردف – إربج,  كالتػزيع لمشذخ, عالع الكتب الحجيث 
 ,الجار ٔد . عسارة ناصخ , ط الفمدفة والبالغة مقاربة ِحجاجية لمخصاب الفمدفي ,

 ـ .ٜٕٓٓلبشاف ,  –العخبية لمعمـػ ناشخكف , بيخكت 
 , السخكد الثقافي العخبي ,  ٕشو عبج الخحسغ , ط في أصػل الحػار وتججيج عمع الكالم ,

 ـ .ٕٓٓٓبيخكت , 
 د. ثخكت  التأويمية, والديخورات السفاليع في تأصيمية قخاءة االستجاللية التجاوليات في

 ـ .ٕٛٔٓق , ٜٖٗٔ, دار كشػز السعخفة لمشذخ كالتػزيع , األردف ,  ٔمخسي , ط
  التجاوليات ضسغ كتاب , بحث مدعػد صحخاوي , في الجياز السفاليسي لمجرس المغػي

 الحجيث الكتب عالع,  ٔ, ط عمػؼ  إسساعيمي حافعإعجاد كتقجيع : د.  عمع استعسال المغة,
 . ـٕٔٔٓ,  األردف – إربج,  كالتػزيع لمشذخ

 خميفة بػ جادؼ ,  القجيع العخبي الجرس في لتأصيمو محاولة مع التجاولية المدانيات في ,
 ـ . ٜٕٓٓ, بيت الحكسة ,  ٔط
 دار, مذباؿ دمحم, د.  الخصاب لتحميل ِحجاجية بالغية مقاربة نحػ  الِحجاج بالغة في 

 ـ . ٕٚٔٓكالتػزيع ,  لمشذخ العمسية السعخفة كشػز
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 يع بغ قصب سيج القخآن, ضالل في لبشاف ,  –, بيخكت  ٚق( , طٖٙٛٔت,) الذاذلي إبخـا
 ـ . ٜٔٚٔ –ق ٜٖٔٔ

 ( , ىػٚٔٛت) آبادؼ الفيخكز يعقػب بغ دمحم شاىخ أبػ الجيغ مجج , السحيط القامػس
 الخسالة مؤسدة,  ٛط, العخقُدػسي نعيع دمحم:  بإشخاؼ, الخسالة مؤسدة في التخاثتحقيق: 
 .  ـ ٕ٘ٓٓ - ىػ ٕٙٗٔ,  لبشاف – بيخكت كالتػزيع, كالشذخ لمصباعة

 تخجسة : مجسػعة مغ األساتحة  ربػؿ آف, مػلذخ جاؾ, لمتجاولية السػسػعي القامػس ,
كالباحثيغ مغ الجامعات التػندية , بإشخاؼ : عد الجيغ السجمػب , مخاجعة : خالج ميبلد , 

 ـ .ٕٓٔٓ, مذػرات دار سيشاتخا , تػنذ ,  ٕط
 بيخكت  لمسبلييغ العمع دار,  ٘, ط السبلئكةصادؽ  نازؾ السعاصخ, العخبي الذعخ قزايا ,

 ـ . ٕٓٔٓ, لبشاف , 
  دار الببلغة  ٔ, تخجسة : لجشة اليجػ , ط دستغيب الحديغ عبج الديج القخآن, مبق ,

 ـ . ٖٕٔٓ –ق ٖٗٗٔلمصباعة كالشذخ , لبشاف , 
  ق( , تحقيق : عبج الدبلـ ىاركف , ٓٛٔأبػ بذيخ عسخك بغ عثساف بغ قشبخ )ت ,الكتاب

 ـ  .ٜٛٛٔ, مكتبة الخانجي , القاىخة ,  ٖط
 ط سمساف عمي دمحم عمي نسػذجا , رسائمو,  الِحجاج نطخيات ضػء في الجاحظ كتابة ,ٔ  ,

 كالتخاث الثقافة,  كاإلعبلـ الثقافة كزارة,  كالبحخيغ السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ,
 ـ . ٕٓٔٓ,  الػششي

 ,جار هللا أبي  الكذاف عغ حقائق غػامس التشديل وعيػن األقاويل في وجػه التأويل
ق( , تحقيق : الذيخ عادؿ أحسج عبج السػجػد ٖٛ٘القاسع محسػد بغ عسخ الدمخذخؼ )ت

 ـ .ٜٜٛٔ, مكتبة العبيكاف , الخياض ,  ٔ, كالذيخ عمي دمحم معػض , ط
 دار البيارؽ , ٔ, ط الػحيجؼ إسساعيل أحسج وعسميا, معانييا الكخيع القخآن في الالم ,

 . ـٜٜٜٔ - ىػٕٓٗٔاألردف , 
 , ق . ٗٔٗٔ, دار صادر بيخكت ,  ٖق( , طٔٔٚابغ مشطػر)ت لدان العخب 
 الجار البيزاء , السغخب ,  ٕ, شو عبج الخحسغ , طالمدان والسيدان أو التكػثخ العقمي ,

 ـ . ٕٙٓٓ
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 السخكد الثقافي العخبي , ٔ, طخصابي دمحم , الخصاب اندجام إلى مجخل الشز لدانيات ,
 ـ . ٜٜٔٔبيخكت , 

 بإشخاؼ : سييخ القمساكؼ ,  الكبيدي حسيج خزيخ عسخاف السعاصخ, العخاقي الذعخ لغة ,
 ـ . ٕٜٛٔ, ككالة السصبػعات ,  ٔط
 ـ.ٜٜٗٔ, )د.ط( , دار الثقافة , السغخب , حداف تساـ. د , ومبشاىا معشاىا العخبية المغة 
 , ـ.ٕٙٓٓق , ٕٙٗٔ, الجار البيزاء ,  ٔد. أبػ بكخ العداكؼ , ط المغة والِحجاج 
 مخاجعة :          الػىاب صادؽ عباس.  د:  تخجسة , اليشد جػف  والدياق, والسعشى المغة ,

 ـ .ٜٚٛٔبغجاد ,  –, دار الذؤكف الثقاؼية العامة , العخاؽ  ٔد . يػئيل عديد , ط
 تخجسة : د . أنػر مغيث , دار أفاؽ لمشذخ  مخمػؼ بغ عمي , العخب فالسفة نقخأ لساذا ,

 ـ . ٕٛٔٓالقاىخة ,  –كالتػزيع 
 دار عسار  ٖ, ط الدامخائي صالح فاضل.  د , التشديل مغ نرػص في بيانية لسدات ,

 ـ . ٖٕٓٓق , ٖٕٗٔلمشذخ كالتػزيع , عساف , األردف , 
 ط شمحة محسػد.  د , األصػلييغ عشج الذخعي الخصاب تحميل في التجاولية مبادئ ,ٔ ,

 ـ .ٕٗٔٓاألردف ,  –عالع الكتب الحجيث لمشذخ كالتػزيع , عساف 
 ق( , تح ٖٚٙ)تاألثيخ ابغأبػ الفتح ضياء الجيغ  والذاعخ, الكاتب أدب في الدائخ السثل

,  القاىخة كالتػزيع, كالشذخ مصباعةل  نيزة دار, )د.ط( , شبانة بجكؼ , ك الحػفي أحسج: 
 )د.ت( . 

 دار الكتاب الججيج الستحجة , بيخكت  ٔ, ط فاخػرؼ  عادؿ , المغة فمدفة في محاضخات ,
 ـ . ٖٕٔٓلبشاف ,  –
 جشي ابغأبػ الفتح عثساف  عشيا, واإليزاح القخاءات شػاذ وجػه تبيغ في السحتدب 

, السجمذ األعمى ٔق( , تحقيق: عمي الشججؼ ناصف , د. عبج الفتاح شمبي , طٕٜٖ)ت
 ق . ٖٖٙٔلمذؤكف اإلسبلمية , القاىخة , 

 عالع الكتب  ٔ, ط بػقخة نعساف. د , الذعخي  لمخصاب المداني التحميل إلى مجخل ,
 ـ . ٜٕٓٓلبشاف ,  –الحجيث , بيخكت 
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 رامػس فخانثيكػس والتأويل, السالئسة ونطخية التعاون  التجاولية, مبجأ دراسة إلى مجخل , 
العخاؽ ,  –, دار نيبػر لمصباعة كالشذخ كالتػزيع , الجيػانية  ٔ, ط حسجاؼ يحيى : تخجسة

 ـ . ٕٗٔٓ
 دار تػبقاؿ لمشذخ , الجار البيزاء  ٔ, ط جحفة السجيج عبج,  الحجيثة الجاللة إلى مجخل ,

 ـ .ٕٓٓٓ, الغخب , 
 الجيبللي دالش, تخجسة  ,مبة معاىج المغة العخبية وآدابيالص التجاولية المدانيات إلى مجخل

 ـ . ٕٜٜٔ, )د.ط( , ديػاف السصبػعات الجامعية , الجدائخ , غييحيات دمحم: 
 مؤسدة  ٕ, ط بحيخؼ  حدغ سعيج.  د , تخجسة,  كيتخ كارؿ المغة, عمع إلى السجخل ,

 ـ . ٕٓٔٓالسختار لمشذخ كالتػزيع , 
 بغ فالح .د:  تخجسة,  فييؽيجخ كديتخ مغ ىايشو فػلفجانجالشري,  المغة عمع إلى مجخل 

 ـ . ٜٜٜٔالشذخ العمسي كالسصابع ,  سعػد السمظ جامعة, )د.ط( ,  العجسي شبيب
 دار الكتب العمسية , بيخكت ٔ, ط الخفاجي باف.  د , العخبي الشحػ في السخاشب مخاعاة ,

 ـ .ٕٛٓٓلبشاف ,  –
 مكتبة,  ٔ, ط قشيبي صادؽ حامج. د , وصفية تحميمية دراسة الكخيع القخآن في السذاىج 

 ـ . ٜٗٛٔ,  األردف – السشار
 ,السشطسة العخبية لمتخجسة  ٔ, طخاشخ ريتا , تخجسة :اكريكيػني كيخبخات كاتخيغ السزسخ ,

 ـ . ٕٛٓٓلبشاف ,  –, مخكد دراسات الػحجة العخبية , بيخكت 
 في هللا فزل الديج"  القخآن وحي مغ" تفديخ في دراسة قخآنية قزايا في مصارحات 

 كالّشذخ لمّصباعة السبلؾ دار,  ٔط , الحديشي ػجمحس , الدائجة الّتفديخ مشاىج سياق
 . ـٕٓٓٓ ػ ىػٕٓٗٔ لبشػاف, ػ بيخكت , كالّتػزيع

 ط الخاضي رشجؼ المدانية, الِحجاجيات إلى مجخل, لمِحجاج المغػية السطاىخ ,ٔ  ,
 ـ . ٕٗٔٓالسخكد الثقافي العخبي , 

 ق( , تحقيق : ٙٔ٘)ت دمحم أبػ البغػؼ  مدعػد بغ لحديغا ,(البغػي  تفديخ) التشديل معالع
, )د.ط( , دار شيبة  الحخش مدمع سميساف, ك  ضسيخية جسعة عثساف, ك  الشسخ هللا عبج دمحم

 .  ـ ٜٜٛٔ - ىػ ٜٓٗٔلمشذخ كالتػزيع , الخياض , 
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  ق( , تحقيق :      ٖٗٛأبػ الحدغ عمي بغ عيدى الخماني الشحػؼ )ت الحخوف ,معاني
, دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع كالصباعة , الدعػدية ,  ٕد. عبج الفتاح إسساعيل شمبي , ط

 ـ .ٜٔٛٔ –ق ٔٓٗٔ
 ٔق( , تحقيق : الذيخ دمحم عمي الرابػني , طٖٖٛأبػ جعفخ الشحاس)ت ,معاني القخآن 

قخػ , معيج البحػث العمسية كإحياء التخاث اإلسبلمي , مخكد إحياء التخاث , جامعة أـ ال
 ـ .ٜٛٛٔاإلسبلمي مكة السكخمة , السسمكة العخبية الدعػدية , 

 ,ق( , تحقيق ٕٚٓأبػ زكخيا يحيى بغ زياد بغ عبج هللا بغ مشطػر الفخاء )ت معاني القخآن
, الجار  ٔإسساعيل شمبي , ط : أحسج يػسف نجاتي, ودمحم عمي الشجار, كعبج الفتاح

السرخية لمتأليف كالتخجسة , مرخ,)د.ط( , مؤسدة الخحاب الحجيثة لمصباعة كالشذخ 
 ـ . ٕٓٔٓلبشاف ,  -كالتػزيع , بيخكت

 ,دار إحياء التخاث العخبي , بيخكت  ٔد . فاضل صالح الدامخائي , ط معاني الشحػ ,– 
 ـ . ٕٚٓٓلبشاف , 

 دار الفكخ العخبي , سمدة  ٗ, ط الشيغ الفتاح عبج قخان,ال أساليب ضػء في السعاني ,
 ـ . ٖٕٓٓالببلغة القخآنية , 

 قيقجبلؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي , تح القخآن, إعجاز في األقخان معتخك 
 : عمي دمحم البجاكؼ , )د.ط( , دار الفكخ العخبي , )د.ت( . 

 بة مججؼ واألدب, المغة في العخبية السرصمحات معجع , مكتبة ٕ, طالسيشجس ككامل ـك
 ـ . ٜٗٛٔبيخكت ,  -لبشاف 

 دار السجار  ٕدمحم دمحم يػنذ عمي, ط العخبية, في الجاللة أنطسة السعشى وضالل السعشى ,
 ـ .ٕٚٓٓلبشاف ,  –اإلسبلمي , بيخكت 

 ,ق( , تحقيق : ٙٔٚجساؿ الجيغ بغ ىذاـ األنرارؼ )ت مغشي المبيب عغ كتب األعاريب
, التخاث العخبي, السجمذ الػششي لمثقافة كالفشػف كاآلداب , ٔعبج المصيف دمحم الخصيب , ط

 ـ .ٕٓٓٓالكػيت , 
 ,دار الفكخ, مرخ ٔق( , طٙٓٙفخخ الجيغ الخازؼ )ت مفاتيح الغيب أو التفديخ الكبيخ ,

 ـ .ٜٔٛٔق , ٔٓٗٔ, 
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 ق( , تحقيق : نعيع ٕٙٙيػسف بغ أبي بكخ بغ دمحم بغ عمي الدكاكي )ت ,مفتاح العمػم
 ـ . ٜٚٛٔلبشاف ,  –, دار الكتب العمسية , بيخكت  ٕزرزكر , ط

 (قٖٛ٘ت) الدمخذخؼ  عسخ بغ محسػد القاسع أبي هللا جار العخبية, عمع في السفرل  ,
 ق . ٖٕٖٔ, مصبعة التقجـ , مرخ ,  ٔط
  مكتبة ٔعبلء الدامي, ط ه(,ٖٖٛمعاني القخآن لمشحاس )تمقاربات تجاولية في كتاب ,

 ـ . ٕٚٔٓق , ٖٛٗٔتشػيخ لمصباعة كالشذخ , 
 ,ـ.ٕ٘ٓٓخيخ الجيغ ىشي, )د.ط(, مصبعة التشػيخ , الجدائخ,  مقاربة التجريذ بالكفاءات 
 ٕط تػفيق خالج: تعخيب , الصباشبائي حديغ دمحم اإلسالمي, الفكخ في تأسيدية مقاالت, 

 . ىػٛٔٗٔ ,كالّشذخ لمتحقيق القخػ  أـّ  مؤّسدة
 ق ٕٚٗٔ, مرخ - القاىخة, عالع الكتب , ٔ, ط حداف تساـ. د واألدب, المغة في مقاالت

 ـ . ٕٙٓٓ, 
 , بالسبخد السعخكؼ العباس, أبػ األزدؼ, يالثسال األكبخ عبج بغ يديج بغ دمحم السقتزب   

,   بيخكت -الكتب عالع, )د.ط( ,  عطيسة الخالق عبج دمحم:  قيق, تح (ىػٕ٘ٛ ت)
 ـ .ٕٓٔٓ

 بة مكتبة,  ٔ, ط الخزخؼ  األميغ دمحم.  د الحكيع, الحكخ في الجخ حخوف أسخار مغ  – ـك
 .  ـٜٜٛٔ - ىػٜٓٗٔ,  مرخ

 مديج دمحم الجيغ بياء.  د ,, تبديط التجاوليةالدياسي الخصاب بالغة إلى المغة أفعال مغ  ,
 ـ . ٕٓٔٓ, شسذ لمشذخ كالتػزيع , القاىخة ,  ٔط
 ىػٖٓٚٔ القاىخة, مرخ, نيزة دار مصبعة بجكؼ, حسجأ حسجأ القخآن, بالغة مغ- 

 , )د.ت( . ـٜٓ٘ٔ
 مؤسدة السختار لمشذخ ٔ, طفيػد الفتاح عبج بديػني. د القخآني, الشطع بالغة مغ ,

 كالتػزيع , )د.ت( . 
 مؤسدة  ٔ, ط مدكيغ حدغ,  الِحجاج إلى التاريخ مغ الحجيثة األدبية الجراسات مشاىج ,

 ـ . ٕٓٔٓلبشاف ,  –الخحاب لمصباعة كالشذخ , بيخكت 
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 ( , ط.د) ,األعخجي حسػد جبخ ستارد .  القخآني, الشز فيع في الستكمسيغ مشاىج      
 ( .ت.د)
 دار السعخفة الجامعيةٔ, ط مسجكح الخحسغ عبج الذعخ, لغة في اإليقاعية السؤثخات , 

 ـ . ٜٜٗٔاإلسكشجرية ,  ,كالتػزيع كالشذخ لمصبع
 بغ حامج دمحم القاضي ابغ عمي بغ دمحم والعمػم , الفشػن  اصصالحات مػسػعة كذاف 

 عمي - العجع رفيقق( , تحقيق : ٛ٘ٔٔ)ت التيانػؼ  الحشفي الفاركقي صابخ محّسج
 لبشاف مكتبة,  ٔ, طزيشاني  جػرج. د, تخجسة :  الخالجؼ  هللا عبج. د, تعخيب :  دحخكج

 ـ . ٜٜٙٔ,  بيخكت – ناشخكف 
 ,ق( , تحقيق : ٕٓٗٔالعبلمة الديج دمحم حديغ الصباشبائي )ت السيدان في تفديخ القخآن

, دار إحياء التخاث العخبي ,  ٔالذيخ أياد باقخ سمساف , قجـ لو : الديج كساؿ الحيجرؼ , ط
 ـ . ٕٙٓٓ – قٕٚٗٔلبشاف ,  –بيخكت 

 تقجيع : د. كخيع  إسساعيل محسػد ىشاء.  د الشز, لدانيات ضػء في القخآني الشحػ ,
 ـ . ٜٔٚٔلبشاف ,  –حديغ ناصح الخالجؼ , )د.ط( , دار الكتب العمسية , بيخكت 

 بغجاد ,  العخاقي العمسي السجسع مصبعة, ٔ, ط جػارؼ  الدتار عبج أحسج السعاني, نحػ ,
 ـ . ٜٚٛٔ

 دار السعارؼ , مرخ ,)د.ت( . ٖ, ط حدغ عباس الػافي, الشحػ , 
 مؤسدة عمـػ القخآف , بيخكت ,  الجاجي ديب دمحم. د أسمػبية, دراسة القخآني الشدق ,

 ـ . ٕٓٔٓ
 الِحجاج كتاب ضسغ بحث العبج, اإلقشاع, دمحم وسائل في دراسة العخبي الِحجاجي الشز 

 كالتػزيع لمشذخ الحجيث الكتب عالع, ٔط, عمػؼ  إسساعيمي حافع.  د ومجاالتو , مفيػمو
  . ـٕٓٔٓ,  األردف – إربج, 

 لمفكخ العالسي السعيج, )د.ط( ,  مشيخ كليجد.  العالع, إلى الجسمة مغ القخآني الشز 
 ـ . ٜٜٚٔق , ٛٔٗٔ,  القاىخة مكتب,  اإلسبلمي

 األكاديسية الحجيثة لمكتاب الجامعي , القاىخة , ٕدمحم العبج, ط واالترال, والخصاب الشز ,
 ـ . ٕ٘ٓٓ -قٕٙٗٔ
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 د.ط( , شبكة اآللػكة , )د.ت( .  حسجاكؼ  جسيل.  د , الِحجاج نطخيات( , 
 ىاشع سيج شالب العخب, والبالغييغ السعاصخيغ المغة فالسفة بيغ الكالمية األفعال نطخية 

 ـ .ٜٜٗٔالكػيت ,  –, )د.ط( , مصبػعات جامعة الكػيت  الصبصبائي
 محسػد,  والسبادئ والشذأة السفاليع دراسة( التجاولية) المدانية البخاجساتية الشطخية 

 ـ . ٖٕٔٓ, مكتبة اآلداب , ميجاف األكبخا , القاىخة ,  ٔ, ط عكاشة
 ط شاىيغ صالح فيج أحسج , السعاصخة الشحػية الجراسات في وأثخىا التجاولية الشطخية ,ٔ 

 ـ . ٕ٘ٔٓلبشاف ,  –, عالع الكتب الحجيث , بيخكت 
  أىع نطخيات الِحجاج في الِحجاج في المغة , شكخي السبخػت, بحث ضسغ كتابنطخية ,

, سمدمة آداب كمية (ط.د)إشخاؼ : حسادؼ صسػد,  التقاليج الغخبية مغ أرسصػ إلى اليػم,
 ة لمجسيػرية التػندية , )د.ت( . اآلداب مشػبة , تػنذ السصبعة الخسسي

 ,د . دمحم شخكس ,  الشطخية الِحجاجية مغ خالل الجراسات البالغية والسشصكية والمدانية
 ـ . ٕ٘ٓٓق , ٕٙٗٔ, الجار الثقافة لمشذخ كالتػزيع , ٔط
 العخبي التخاث في المغػية والسباحث الحجيث المغة عمع بيغ الكالمي الفعل نطخية 

ـ ٕٚٓٓلبشاف ,  –, مكتبة لبشاف ناشخكف , بيخكت  ٔ, طالخميفة عبجهللا, ىذاـ واإلسالمي,
. 
 صفاء دار,  ٕ, ط الخالجؼ ناصح حديغ كخيع.  د,  الشحػية الجراسات في السعشى نطخية 

 ـ .ٕ٘ٔٓ,  عساف,  كالتػزيع لمشذخلمصباعة 
 صباط بػ ماىخ , لمجاحظ البخالء كتاب خالل مغ األىػاء وسيسيائيات الِحجاج نقج  ,

 ـ . ٕ٘ٔٓ)د.ط( دار التػندية لمكتاب , 
 ـ . ٕٗٓٓ,  العخب الكتاب اتحاد مشذػرات,  ٔ, ط تحخيذي دمحم.  د , واإلعجاز الشقج 
 د.ط( , مكتبة دار  حبيب عبجالكخيع راكاف. د اإلنداني, االترال في األقشاع ىشجسة( ,

 ججة , )د.ت( .
 ,أبػ الحدغ عمي بغ أحسج الػاحجؼ الشيدابػرؼ  الػسيط في تفديخ القخآن السجيج

ق( , تحقيق كتعميق : الذيخ :عادؿ أحسج عبج السػجػد , كالذيخ :عمي دمحم ٛٙٗ)ت
معػض , كالجكتػر : أحسج دمحم صيخة , كالجكتػر : أحسج عبج الغشي الجسل , كالجكتػر : 
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دار الكتب العمسية , ,  ٔعبج الخحسغ عػيذ , تقجيع : الجكتػر : عبج الحي الغخباكؼ , ط
 ـ . ٜٜٗٔ –ق ٘ٔٗٔلبشاف ,  –بيخكت 

 ط السيداكؼ  خميفة , الخصاب استخاتيجيات في دراسة,  السحادثة تحميل في الػصائل ,ٔ  ,
 ـ .ٕٕٔٓلبشاف ,  –عالع الكتب الحجيث , بيخكت 

 حاَيًا : انشسائم واألطاسيح اجلايؼيت : 

 أشخكحة دكتػراه ,  حديغ لصيف حيجر القخآن, تفديخ في السيدان في التجاولية األبعاد ,
 ـ . ٕٛٔٓ –ق ٜٖٗٔكمية اآلداب ,  –جامعة البرخة 

 عبج كاضع,  إنسػذجا   الكاتب خالج شعخ البيانية الرػرة تكػيغ في الشري التساسظ أثخ 
 ـ . ٖٕٔٓكمية اآلداب ,  –, أشخكحة دكتػراه , جامعة الكػفة  الشبي عبج هللا

 لميجخة الدابع القخن  نياية إلى اإلمامية تفاسيخ, القخآنية الجاللة تػجيو في العقيجة أثخ 
 كمية التخبية . –, أشخكحة دكتػراه , جامعة كخببلء  الػائمي عبيج قابل ليث أنسػذجا  ,

 ,مججؼ مرصفى ياقػب ,  األداة وزمغ الفعل الساضي والسزارع في القخآن الكخيع
 أشخكحة دكتػراه , عيغ الذسذ , البشات , المغة العخبية كآدابيا . 

 يع إنجا الكخيع, القخآن في واالستجراك اإلضخاب أساليب  رسالة, اليساني يحيى إبخـا
 ـ . ٜٜٓٔ –ق ٓٔٗٔ, جامعة أـ القخػ , كمية المغة العخبية , ماجدتيخ

 سساح  كنػاؿ,  سساح سياـ , أنسػذجا   الكيف سػرة"  الكخيع القخآن في الِحجاجي األسمػب
بجاية , كمية اآلداب كالمغات , الجدائخ ,  – ميخة الخحسغ عبج جامعة, رسالة ماجدتيخ , 

 ـ .ٕٙٔٓ –ـ ٕ٘ٔٓ
 رسالة  محسػد جابخ معترع داللية, دراسة البالغة نيج في واالستجراك اإلضخاب ,

 ـ . ٕٗٔٓ –ق ٖ٘ٗٔكمية اآلداب ,  –ماجدتيخ , جامعة القادسية 
 أشخكحة دكتػراه, جامعة أحسػػػج ىادؼ حيجرالسيدان,  تفديخ في البالغي البحث ,

 ـ . ٕٚٓٓ –ق ٕٛٗٔالسدتشرخية , كمية التخبية , 
 جامعة ماجدتيخ رسالة, السخشجؼ خدؼ  خمف رياض , السيدان تفديخ في البالغي البحث ,

 ـ . ٕٙٓٓ –ق ٕٚٗٔالقادسية , كمية التخبية , 
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 رسالة ماجدتيخ , جامعة  عػدة يػنذ عمي , الػائمي أحسج شعخ في األسمػبية البشيات ,
 ـ .ٕٔٔٓ –ق ٕٖٗٔكمية التخبية ,  –البرخة 

 ىذاـ  أنسػذجا  , الشػوية األربعػن  اإلقشاع وسائل في الشبػي  الخصاب في الِحجاج تجميات
بانتو , كمية اآلداب كالعمـػ اإلندانية ,  –فخـك , رسالة ماجدتيخ , جامعة الحاج لخزخ 

 ـ . ٜٕٓٓ -ـٕٛٓٓالجدائخ , , 
 ماجدتيخ رسالةحياة دحساف,  أنسػذجا , يػسف سػرة الكخيع القخآن في الِحجاج تجميات ,

 ـ .ٖٕٔٓ –ق ٖٗٗٔالجدائخ , كمية اآلداب كالمغات ,  –باتشة  –جامعة الحاج لخزخ 
 الحيالػػي إسساعيػل محسػج نػػار االحتسالية, الجالالت ذوات القخآنية لمتخاكيب البياني التفديخ 

 ـ . ٕٗٓٓ –ق ٕ٘ٗٔكمية اآلداب ,  –, جامعة السػصل  دكتػراه  أشخكحة, 
 الحاج جامعة,  بمػشة بػ حديغ ألبي حيان التػحيجي , والسؤاندة اإلمتاع في الِحجاج 

 ـ . ٕٓٔٓ –ـ ٜٕٓٓ,  اإلندانية كالعمـػ اآلداب كميةالجدائخ , ,  بانتو – لخزخ
 اإلقشاع وسائل في مقارنة"  حسادي الجيغ لخيخ عخاقية عيػن  في دمػع في الِحجاج "  ,

 –, جامعة الذييج حسو لخزخ الػادؼ  ماجدتيخ رسالة,  شيباني كخيخة,  شيباني إلياـ
 ـ . ٕٚٔٓ -ـٕٙٔٓكمية اآلداب كالمغات , 

 صبلح جبارؼ ششاكة العبػدؼ , رسالة ماجدتيخ , جامعة  الػائمي , أحسج شعخ في الِحجاج
 ـ . ٕٙٔٓ -ق ٖٛٗٔالسثشى , كمية التخبية لمعمـػ اإلندانية , 

 عايج ججكع حشػف , أشخكحة دكتػراه ,  , (الدالم عميو) الحديغ اإلمام كالم في الِحجاج
 ـ . ٖٕٔٓ -ق ٖٗٗٔكمية التخبية , لمعمـػ اإلندانية ,  –جامعة البرخة 

 إيساف درنػني , رسالة ماجدتيخ ,  " أنسػذجا   األنبياء سػرة"  القخآني الشز في الِحجاج ,
-ـ ٕٕٔٓ, الجدائخ ,  اإلندانية كالعمـػ اآلداب كمية,  بانتو – لخزخ الحاج جامعة
 ـ. ٖٕٔٓ

 رسالةىاني يػسف أبػ غميػف ,  أنسػذجا , الحػاميع سػر, القخآني الشز في الِحجاج 
 ـ . ٕٛٔٓ, جامعة مؤتو , كمية الجراسات العميا , ماجدتيخ
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 ابتداـ تجاولية, دراسة قتيبة البغ والدياسة اإلمامة كتاب في الدياسي الِحجاجي الخصاب 
 كالعمـػ اآلداب كمية,  بانتو – لخزخ الحاج جامعة,  دكتػراه  أشخكحة,  خخاؼ بغ

 ـ . ٕٓٔٓ -ـٜٕٓٓ,  الجدائخ,  اإلندانية
 حذاني عباس باديذ, بغ الحسيج عبج العالمة أدب مغ مختارات في الِحجاجي الخصاب  ,

 ـ. ٕٔٔٓ –ق ٕٖٗٔرسالة ماجدتيخ , كمية اآلداب كالمغات , جامعة مج خيزخ بدكخة , 
 رسالة الػائمي عمي حدغ أرجػاف ِحجاجية, دراسة الكخيع القخآن في الكتاب أىل خصاب ,

 ـ .ٕٙٔٓ –ق ٖٚٗٔكمية اآلداب ,  –ماجدتيخ , جامعة ذؼ قار 
 كمية,  ماجدتيخ رسالة الذخيفي, عمي كخيع رحيع السيدان, تفديخ في الشحػي  الجرس 

 . ـٕٔٓٓ , بابل جامعة,  التخبية
 رسالة ماجدتيخ , ,  ىادؼ فاضل كاضع تجاولية, مقاربة الكخيع القخان في السكية الدػر

 ـ . ٕ٘ٔٓ -ق ٖٙٗٔ,  القادسية جامعة_  التخبية كمية
 العمـػ  ماجدتيخ رسالة,  الدعجؼ العميع عبج أسعج , الدمخذخي  عشج القخآني التعبيخ عّمل ,

 ـ .ٜٜٜٔاإلسبلمية , 

 حانخًا : انبحىث ادلُشىسة يف انذوسياث واجملالث :

 عجد خاص, مجمة األسجؼ الغشي عبج حدغ سيبػيو, عشج الجسمة فيع في السكان أثخ ,
 .ـٕٕٔٓنيداف اإلندانية, لمعمـػ التخبية لكمية الخامذ السؤتسخكمية التخبية, جامعة كاسط, 

 مجمة جامعة البحخ األحسخ ,  عبجهللا رمزاف بلحص , الكخيع القخآن في الشفي أساليب ,
 ـ . ٕٗٔٓ,  ٘الدػداف , العجد : 

 د. رضػاف الخقبي, مجمة عالع الفكخ,  اشتغالو, وآليات التجاولي الِحجاجي االستجالل
 ـ . ٕٔٔٓ, الكػيت ,  ٕ, العجد :  ٓٗالسجمج : 

 الدشة,  السشاضخة مجمة, الخحسغ عبج شو , الِحجاج ونطخية السشصق حداب بيغ االستعارة 
 . ـٜٜٔٔ,  ٗ: العجد,  ٕ: 
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 الخوم سػرة ووضائفو, جسالياتو الكخيع, القخآن في الذخط أسمػب ,  فاضل حديغ مثاال 
لمخجاؿ, العتبة العباسية السقجسة, شبكة السعارؼ لمتخاث  الكخيع القخآف معيج, الحمػ

 اإلسبلمي .
 عبج أسساء إنسػذجا , مدمع صحيح,  الذخيفة الشبػية األحاديث بعس في الشفي أسمػب 

,         ٕٓٔ, العجد :  ٕٕٔٓجامعة بغجاد , السجمج :  –, مجمة كمية اآلداب  دمحم الباقي
 ـ.ٕٕٔٓ

 مجمة  بمعمي آمشة والحجيث, القخآن مغ نساذج, والحػار لمتػاصل األمثل السشيج اإلقشاع ,
 ـ . ٖٕٓٓ –ق ٕٗٗٔ,  ٖٕ, الدشة :  ٜٛالتخاث العخبي , العجد : 

 مجمة  مجقغ ىاجخ , البخىان ونطخية البيان نطخية بيغ الِحجاجي الخصاب تذكل آليات ,
 ـ . ٜٜٕ٘,  ٔاألثخ , الجدائخ , ط

 العجد :  ٖٖ, مجمة عالع الفكخ , السجمج :  إدريذ مقبػؿ سيبػيو, عشج التجاولي الُبعج ,ٔ 
 ـ .ٕٔٓٓ, الكػيت , 

 د. زيشة غشي عبج الحديغ الخفاجي  القخآن, عغ الستحجثة اآليات في البيان أساليب بالغة
 , كمية التخبية األساسية . 

 األردف ,  –د. نادية رمزاف الشجار, مجمة إربج  االترالية, السقجرة وعشاصخ التجاولية
 ـ . ٕ٘ٓٓ

 حيجر. ـ.ـ,  وديكخو تػلسغ نطخيتي وفق القخآن تفديخ في السيدان في الِحجاج تصبيقات 
,  كالثقافة الفكخ ألبحاث الػششي السشتجػ مجمة, صحغ رسغ أحسج. د. أ,  حديغ لصيف
 .  ـٜٕٔٓ,  كاألدبية المغػية بالجراسات خاص محمق,  ٖٛ:  العجد,  ٔ:  السجمج

 تحميمية, دراسة: القخآني الشز في( وحتى الصمب)وبـ ,( وحتى الشفي)بـ الذخشي التعميق 
,   كاإلندانية التخبػية لمعمـػ األساسية التخبية كمية, مجمة جامعة بابل ,  الفتاح عبج عمي

 ـ . ٕٙٔٓأ ,  – ٔالعجد : 
 قدع المغة كاآلدب  الحزخؼ  جساؿ.  د.  أ , القخآني األسمػب في اإلقشاع جساليات ,

 ـ . ٕٛٔٓالعخبي , كمية اآلداب كالمغات , جامعة السديمة , 
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 مجمة أداب السدتشرخية ,  صػيشت آؿعبيج  مؤيج.  د , والتقشيات الترػرات الِحجاج ,
 ـ . ٕٔٔٓ

 عالع أحسج بغ.  د , الكخيع القخآن مغ لشساذج دراسة, التجاولية المدانيات في الِحجاج 
, مشتجػ الكمسة لمجراسات كاألبحاث , لبشاف ٘ٚ, العجد: ٜٔ. مجمة الكمسة , السجمج :  فايدة

 ـ . ٕٕٔٓ, 
 تخجسة : دمحم شخكس , مجمة الحكسة , العجد :  دايظ فاف والعشرخية, الِحجاج ,ٕ  ,

 مصبعة السعارؼ الججيجة , الجار البيزاء . 
 الخاضي , مجمة عالع الفكخ ,  د . رشيج وديكخو, أندكػمبخ عشج المدانية الِحجاجيات

 . ـٕٔٓٓ,  , الكػيت ٔالعجد :   ٖٖالسجمج : 
 د. نعسة دىر فخحاف  , (سػسيػلدانية مقاربة) االجتساعية وصالتو الِحجاجي الخصاب

ابغ رشج لمعمـػ اإلندانية , مجمة اإلستاد , السجمج  التخبية كمية,  بغجاد جامعةالصائي , 
 ـ .  ٕٚٔٓ –ق ٖٛٗٔ.  ٕٕٓاألكؿ , العجد : 

 مجمة  حكيسة بػڤخكمة , - تجاولية مقاربة - الكخيع القخآن في الكالمية األفعال دراسة ,
الخصاب , دكرية أكاديسية محكسة تعشى بالجراسات كالبحػث العمسية في المغة كاآلدب , 

تيدؼ كزك , دار  –, مشذػرات مخبخ تحميل الخصاب , جامعة مػلػد معسخؼ  ٖالعجد : 
 ـ . ٕٛٓٓتيدؼ كزك , الجدائخ ,  –األمل لمصباعة كالشذخ , السجيشة الججيجة 

 مجمة دراسات في  بابػ غياث , تصبيكية نطخية دراسة فعالاأل صيغ في العجول داللة ,
 .  ٖٕٔٓ –ق ٜٔٗٔالمغة العخبية كآدابيا , فرمية محكسة , العجد : الثاني عذخ , 

 , د. رسػؿ ببلكؼ ,  ضاىخة التكخار ودالالتيا الفشية في شعخ الجكتػر عمي مجيج البجيخي
مجمة األستاذ لمعمـػ اإلندانية كاالجتساعية , جامعة بغجاد , كمية التخبية لمعمـػ اإلندانية   

 ـ .ٕٛٔٓ,  ٕٕٗ, العجد :  ٔابغ رشج , مجمج :  -
 يع يحيى شبلؿ. د القخآني, االستعسال ضػء في الفاعل , مجمة التخبية  الصػبجي إبخـا

 ـ . ٜٕٓٓ,  ٙٔكمية اآلداب , العجد :  –كالعمع , جامعة السػصل 
 مجمة الكمسة مجمة أدبية فكخية  شيخية عمػؼ  إسساعيل الدبلـ عبج , التأويل تجاوليات في ,

 ـ .  ٕٕٓٓ,  ٘٘ٔ, العجد : 
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 دكرية,  الخصاب,  ذىبية الحاج حسػاألستاذة :  الخصابي , التػاصل في الخصاب قػانيغ 
,  ٕ : العجد,  كاآلدب المغة في العمسية كالبحػث بالجراسات تعشى محكسة أكاديسية
 ـ.  ٕٚٓٓ

 الخصاب , دكرية  شمحة محسػد العخبية, المغة في القرخ ألسمػب الِحجاجية الكيسة ,
أكاديسية محكسة تعشى بالجراسات كالبحػث العمسية في المغة كاآلدب , جامعة مػلػد معسخؼ 

تيدؼ كزك , العجد :  –, تيدؼ كزك , دار األمل لمصباعة كالشذخ كالتػزيع , السجيشة الججيجة 
 ـ .  ٕٛٓٓ,  ٖ
 د. عبج الحميع بغ عيدى , دراسات أدبية ,   التجاولية , الشطخية في المغػية السخجعية

دكرية فرمية محكسة ترجر عغ مخكد البريخة لمبحػث كاالستذارات الخجمات التعمسية , 
 ـ . ٕٛٓٓ, الجدائخ ,  ٔالعجد : 

 السشػرة بالسجيشة اإلسبلمية الجامعة مجمة,  القخشي أحسج بغ دمحم بغ أحسج , إذن مدائل  ,
 .  ىػٖٕٗٔ,  ٜٔٔ العجد

 مجمة آداب  أحسج جسيل عمي.  د الكخيع, القخآن في المغػية السخالفة مطاىخ ,
 ـ . ٜٕٓٓ,  ٓ٘السدتشرخية , كمية اآلداب , العجد : 

 األميغ دمحم كلج سالع دمحم , السعاصخة البالغة في وتصػره( بيخلسان) عشج الِحجاج مفيػم ,
,  ٕ:  العجد,  ٕٛ:  مجمج,  الكػيت,  كاآلداب لمثقافة الػششي السجمذ, الفكخ عالع مجمة

 .   ـٕٓٓٓ
 مؤسذ - الصباشبائي الحدشي حديغ دمحم الديج اإلسالمي الفيمدػف) ورجال مػاقف 

 جفالش في ترجر الكػثخ, ةمشقح الذسخؼ, مجم , (القخآن تفديخ في ججيجة مجرسة
 . ـٖٕٓٓ , ىػٕٗٗٔ, ٘ٙ :العجد , ةالعام قاؼيةالث البيت أىل دةمؤس عغ األشخؼ

 سابؼًا : انبحىث اإلنكرتوَيت :  

 ,دمحم الديجؼ, السػقع :  إشكال السعشى مغ االستعارة إلى االستمدام الحػاري
https://www.aljabriabed.net/n25_07sayidi.htm  

https://www.aljabriabed.net/n25_07sayidi.htm
https://www.aljabriabed.net/n25_07sayidi.htm
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 عبج اليادؼ عبج, ( الدالم عميو) عمي لإلمام األشباح خصبة في والتأخيخ التقجيع بالغة 
  https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/596.pdf, السػقع :  الذاكؼ  الخحسغ

 , د. عبػػػػاس عمػػػػي الفحػػػػاـ , مػقػػػػع خػػػػاص تػػػػع افتتاحػػػػو  فــــغ التقدــــيع فــــي نيــــج البالغــــة
ميبلديػػػػػػػة, كىػػػػػػػ مػػػػػػػغ  ٕٗٓٓىجخيػػػػػػة السرػػػػػػادؼ  ٕ٘ٗٔفػػػػػػي يػػػػػػـػ الغػػػػػػػجيخ األغػػػػػػخ سػػػػػػػشة 

السػاقػػػػػػػػػػػػػػع التابعػػػػػػػػػػػػػػة لسخعػػػػػػػػػػػػػػد آؿ البيػػػػػػػػػػػػػػػت )عمػػػػػػػػػػػػػػييع الدػػػػػػػػػػػػػػبلـ( العػػػػػػػػػػػػػػالسي لمسعمػمػػػػػػػػػػػػػػػات, 
http://arabic.balaghah.net/content 
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Conclusion 

Choosing the interpretation of Libra as a research blog; The fact 

that most of his texts are pilgrimage, as Mr. Tabatabai engages 

his readers in the speech, present and absent, and what he calls 

the global recipient. The idea since the days of studying the 

masters, and this desire took root in the preparatory year in the 

doctorate, and based on the above I wanted to make a modest 
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attempt to research the topic of pilgrims, as pilgrims in recent 

decades became  . 

The interest of learners; And that is through the many writings 

and research formulated about it. As it was not limited to one 

field, but it is concerned with various fields such as philosophy, 

logic and various human sciences, including that discourse in all 

its forms is a wide area for pilgrims, especially the explanatory 

discourse and this is what made it related to the problems raised 

by rhetoric and the linguistics of discourse and communication  . 

I divided this research into a preamble, three chapters, and a 

conclusion. The preamble included a set of sub-titles: (linguistic 

and idiomatic significance of the concept of deliberation), 

(linguistic and idiomatic significance of the concept of pilgrims), 

(linguistic and idiomatic significance of the concept of approach) 

and (the relationship of communication with the pilgrimage text) 

and (impact Deliberative in the pilgrims in the text) and (Hajj 

communicative influences of Mr. Tabatabai in his interpretation)  

The first chapter was entitled (The Pilgrim Pilgrimage), which 

included three topics, I studied in the first (verbal verbs: direct, 

indirect and complex) and dealt with in the second (dialogic 

continuation), and I examined in the third (the implications of 

saying the two types: presumption and implicit sayings ) . 

The title of the second chapter (Linguistic Pilgrims) contained three 

topics, which dealt with in the first (Pilgrim Links) and it branched into 

the titles are (links that include strong arguments) and (links included 

 _A  _ 

for results) and (Pilgrimic Conflict Links) and (Pilgrim Marketing Links), 

The second topic included (Hajj pilgrimage factors and lexical) and 

referred to in the third topic (the laws and concepts of Hajj pilgrimage ) .  
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I studied in the third semester (rhetorical pilgrims) and it was with two 

researches, the first was (graphic pilgrims and includes: metaphor and 

metaphor and metonymy and representation) and the second I devoted 

it to (pilgrims Budaiyah and includes: verbal doctrine and turn around 

and interview and objection and division  ) .   

I ended my research with a conclusion in which I summarized what I 

ended up with in the course of the research, and I do not claim that I 

fulfilled everything the owner of the scale wanted, but I made an effort 

that was not easy so that I could not miss anything from it, and the 

choice was for specific models for each research issue; The capacity of 

the subject and I am limited by time and size of the message, and if 

there is a disparity in the size of the chapters and investigations, it is due 

to the unevenness of the research subject . 

The result was that Mr. Al-Tabatabai’s discourse is a deliberative, 

verbal practice that takes the structure and inferential methods 

that compel the recipient to acquiesce in and accept opinions 

through his use of arguments, and the diversity in the 

connotations of the speech is observed by Mr. Al-Tabatabai Al-

Hajjaji, and this came to persuasive purposes that use the 

addresser with influence and desire to reach the desired goal, 

Likewise, pilgrims appeared to Mr. Tabatabai with various 

meanings, all of which aim to persuade the recipient and direct 

him towards the intended speech, knowing that deliberative 

thought closely approaches the explanatory thought of Mr. 

Tabatabaei in the speaker's authority of speech through which 

verbal actions and influence in the recipient are accomplished   .  

_B   _ 

 


