


 

 

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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 بحىث

(2) 

 ادلهخص:

ح بآسؿ يف الؿقضع الذي  قد يخالِػ البؾقُغ ُمؼتضك الظاهر، فُقصرِّ

وذلؽ ٕغراض ٓ  :ِؿُره يف الؿقضع الذي يؼتضل إضفارهوُيْض يؼتضل إضؿاره، 

يتلتَّك مراطاهتا أو التـبقف طؾقفا بآلتزام بؿؼتضك الظاهر. ومؿا ٓ يعسر إدراكف 

ر لؾؼرآن الؽريؿ وغقره مـ الـصقص العربقة الؿقسقمة بالبالغة طؾك الؿستظفِ 

ا يؼع يف غقره مـ الؽالم أنَّ هذا إسؾقب يجري يف الؼرآن الؽريؿ أكثر بؽثقر مؿ

ٓ سقؿا آسؿ -العربل البؾقِغ، وأكَّف أكثر ما يؽقن بنضفار إسؿاء الحسـك 

ا كان اإلضفار يف مؼام اإلضؿار يف مؼامات إضؿارها. ول -إَجّؾ واسؿ الرّب  ؿَّ

 ُؿعاداِت:كت الـػقس مجبقلة طؾك ُمعاداة الكقًطا مـ التؽرار إسؾقبل، وكا

ر  ـ قؾَّ يف البالغة حظُّف، وكبا طـ البقان لػُظف: أكَّف يؿؽـف الحطُّ طؾك مؿَّ  بعٌض تصقَّ

البالغة الؼرآكقة مـ جفة هذا إسؾقب، فجاء هذا البحث كاشًػا طـ جؿالقات 

إضفار إسؿاء الحسـك يف مقضع إضؿارها: برتسقؿ حدوده واستـباط معايقر 

طـ دقائؼف ولطائػف: ُمـبًِّفا طؾك  أغراضف، والتـؼقِب  استحساكف واستفجاكف، وتتبُّعِ 

أنَّ ٕسؿاء اهلل تعالك خصقصقة لقست لغقرها فقؿا يتعؾَّؼ بتعؾقؾ أغراض 

إضفارها يف مؼام إضؿارها، وإذا كان القاجب طؾك الؿتدبِّر لؾؼرآن أن يجتفد غاية 

ؾ يف قبقل ما يؼع لف مـ ثؿرات تلمُّ آجتفاد يف تلمّ  ف: حتك يخترب ؾِ ؾف، ثؿ يتؿفَّ

ًؼا بلسؿاء اهلل الحسـك أحؼُّ بالتدققؼ والتحؼقؼ.   جقازه: فننَّ ما كان مـ ذلؽ متعؾِّ
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 بحىث

(3) 

ة الؿستـبطة لإلضفار يف مؼام اإلضؿار  ؿ البحُث إغراض العامَّ وطؾقف: قسَّ

مـ حقث صالحقتفا لتػسقر التصريح بإسؿاء الحسـك يف مقاضع اإلضؿار إلك 

ؽـ أن ُيؼال هبا يف جؿقع مقاضع إضفار إسؿاء أربعة أقسام: أغراٌض يؿ

ال هبا، وٓ تؼع يف كالم ؼَ الحسـك يف مؼام اإلضؿار، وأغراض ٓ يؿؽـ أن يُ 

 -يف حدود البحث-الؿممـقـ العارفقـ باهلل وأسؿائف وصػاتف، وأغراض لؿ تؼع 

 يف هذا الباب، وأغراض تحتؿؾ أن تؽقن مرادة يف مقاضع دون مقاضع.

 أغراض إضفار إسؿاء الحسـك يف مؼام وتتبَّع الب
ّ
حث يف معؼده التطبقؼل

إضؿارها يف الؼرآن الؽريؿ، بالشرح القايف والتؿثقؾ الؽايف: مضقًػا أغراًضا 

صالحة لتػسقر إضفار أسؿاء اهلل الحسـك يف مقضع إضؿارها، لؿ تتـاولفا 

 الدراسات السابؼة: مع تؼديؿ إمثؾة طؾقفا.
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 بحىث

(4) 

 ادلقذيت:

 الصالحقـ، وأشفد  هلل رّب الحؿد 
ُّ
العالؿقـ، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل ولل

ف الؿجتبك إمام الؿرسؾقـ، ورحؿة اهلل لؾعالؿقـ، أنَّ محؿًدا طبده الؿصطػك وكبقّ 

ّر يـ، صؾقات ربل وتسؾقؿاتف طؾقف وطؾك آلف وأصحابف الغُ وشػقع إمة يقم الدِّ 

 الؿقامقـ.

ُؿ التعبقَر طـ اسٍؿ َطَؾٍؿ  : فإصُؾ يف الؽالم البؾقغوبعدُ  أكَّف إذا أراد الؿتؽؾِّ

ر ِذْكُره يف الؽالم بعد ذلؽ، فنكف يذكره بالضؿقر  فنكَّف ُيظفره صريًحا، فنذا تؽرَّ

وبلنَّ  الؿـاسب الذي يعقد طؾقف: اختصاًرا واستغـاًء طـف بالظاهر السابؼ،

قؿا يتعؾَّؼ باإلضفار الؿستؿع يػفؿ مـ السقاق ما َيعقد طؾقف الضؿقر. فالؼاطدة ف

ل مرّ   ُره بعد ذلؽ.كْ َؿُر إذا جرى ذِ ة ثؿ ُيْض واإلضؿار أنَّ آسؿ ُيظَفُر أوَّ

ولؽـ كثقًرا ما ُيَخاَلػ يف الؽالم الػصقح البؾقغ تؾؽ الؼاطدة، فُقظَفر آسُؿ 

َؿر يف الؿقضع الذي يؼتضل يف الؿقضع الذي يؼتضل يف الظاهِر اإلضؿاَر، وُيْض 

ذلؽ ٕغراض ٓ يتلتَّك مراطاهتا أو التـبقف طؾقفا إٓ بؿخالػة مؼتضك و :اإلضفارَ 

 الظاهر، وهـا يخالػ مؼتضك الحاِل مؼتضك الظاهر. 

والـاضر يف كالم العرب وأشعارهؿ يجدهؿ يضعقن الظاهر مقضع 

ؾ يؽتشػ أكف ٓ يؿؽـ أن يقازن بقـ شققطف يف  الؿضؿر كثقًرا، ولؽـ بلدكك تلمُّ

طف يف الؼرآن الؽريؿ، فػل الؼرآن الؽريؿ ٓ تؽاد تػؼده يف كالمفؿ وبقـ شقق

ة القاحدة مِراًرا، وٓ يحتاج صػحة مـ الؿصحػ، بؾ ربؿا جرى يف أي
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 بحىث

(5) 

إلك كبقر مجفقٍد =ًرا عْ مـ كالم العرب كثًرا وِش  ر لؾـصِّ الؼرآين ولؽثقرٍ ُؿستظفِ ال

 لقؼطع أنَّ هذا إسؾقب يف الؼرآن الؽريؿ أجرى مـف بؽثقر يف سائر كالم العرب. 

ا كان التصريح بآسؿ يف مؼام إضؿاره تؽراًرا يف ضاهره، وكاكت ول ؿَّ

الـػقس مجبقلًة طؾك استثؼال التؽرار: فننَّ بعض َمـ لؿ يـشغؾ بالتـؼقب طـ 

والبالغة الؼرآكقة خصقًصا: يبادرون إلك طدِّ هذا  أسرار البالغة العربقة طؿقًما

طقن بذلؽ إلك الطعـ  التؽرار طقًبا يف الؽالم، فقعقبقن بف الؼرآن الؽريؿ، ويتذرَّ

 يف بالغتف.

ر-مـ جفة أخرى: فننَّ هذا إسؾقب  هقا وإن كان بعض الؿػسِّ يـ قد كقَّ

ف مـ الـَّظر والتلصقتسلؿ ي -عقا أغراضفبف وتتبّ  ؾ، فتجد بعَض َمـ قِف حؼَّ

ل الـََّػس يف تتبُّع أغراِضف، واستـباطِ  ريـ لؿ يطقِّ  تعّرض لف مـ البالغققـ والؿػسِّ

فؿ اكتػك باإلشارة إلك أشقاء مـ ذلؽ يف بعض الؿقاضع جؿالقاتف، وبعَض 

 الؼؾقؾة، ثؿ تجد إكثريـ لؿ يؼػقا طـده مـ إساس.

لؼرآن الؽريؿ بعُض إبحاث وقد ُكتَِب يف اإلضفار يف مؼام اإلضؿار يف ا

ؽ ما سطره لؿ تخرج كثقًرا طـ فؾَ  -يف تؼدير الباحث-إكاديؿقة، ولؽـفا 

ُروهؿ، ولؿ ُتطَ  ر البحَث البالغققن أوائُؾفؿ ومتلخِّ يف أغراضف وجؿالقاتف، ولؿ  قِّ

طؾك ما فقفا مـ -َتطُرق يف جقاكبف التطبقؼقة مجال الؿقضقطات الؼرآكقة، ففل 

ريـ كلبل السعقد رج طـ تـاولف مـ خالل رؤية ُمػٓ تخ -فقائد ٍر مـ الؿػسِّ سِّ

ـة. فؿـ أمثؾة إول بحث: بـ طاشقر، أو يف كطاق سقرة معقّ العؿادي والطاهر ا
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 بحىث

(6) 

دراسة  :أغراضف وبالغتف :أسؾقب اإلضفار يف مؼام اإلضؿار يف الؼرآن الؽريؿ)

، لؾدكتقر/ (♫ي كظرية تطبقؼقة مـ خالل تػسقر اإلمام أبل السعقد العؿاد

محؿد أحؿد محؿقد شؾبل، ُكشر بؿجؾة كؾقة أصقل الديـ والدطقة، العدد 

 .م2109السابع والثالثقـ، 

دراسة كظرية  :اإلضفار يف مؼام اإلضؿار وأسراره)ومـ أمثؾة الثاين بحث: 

، لؾدكتقر/ أحؿد إمام طبد العزيز طبقد، كشر بؿجؾة (تطبقؼقة طؾك سقرة إكػال

الؿجؾد  -ات اإلسالمقة والعربقة لؾبـات بؽػر الشقخ، العدد إول كؾقة الدراس

 .م2107السادس، 

ا كان الؿتلمّ ول ُؾ لؾـصِّ الؼرآين ٓ يؾبث أن يؽتشػ بُقسٍر أنَّ اإلضفاَر يف ؿَّ

تطبقًؼا مقضقطقًّا مـ  مؼام اإلضؿار أكثر ما َيِرد يف إسؿاء الحسـك: فتـاوُلفُ 

ر بـتائج صقبة.  خالل إسؿاء الحسـك َيِعُد بثروة كػقسة، ويبشِّ

َؼ، وٕنَّ الحديث يف إسؿاء الحسـك أشرُف العؾؿ لشرِف فؾَِؿا سبَ 

مقضقطف، فننَّ البحث الذي بقـ يدي الؼارئ الؽريؿ قد أخذ طؾك طاتؼف 

سؿاء الحسـك يف مقاضع طؾك التـؼقب طـ مؽـقن جؿالقات إضفار إ العؽقَف 

ـَ طؾؿقٍة مـضبط ة بعقدة طـ العاصػة طـ إضؿارها: لقجقَب مـ خالل ققاكق

س أغراضف، ويحاول أن  كثرةَ  فؿبعضاستشؽال  وققطف يف الؼرآن الؽريؿ، ويتؾؿَّ

 ُيصـّػفا تصـقًػا ُيبـك طؾقف، وُيحتذى يف البحقث الؿستؼبؾقة.
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 بحىث

(7) 

 أسئهت انبحث:

قسة التل يـطؾؼ مـفا هذا البحث، ويتغقَّا اإلجابة يؿؽـ إجؿال إسئؾة الرئ

 طـفا: فقؿا يليت:

ما الذي أشاع اإلضفار يف مؼام اإلضؿار يف الؼرآن الؽريؿ أكثر مـ  -0

 البؾقغ؟
ّ
 شققطف يف سائر الؽالم العربل

داٍت ققاسقة ُيرَتَػُؼ طؾقفا يف الحؽؿ طؾك رتبة  هؾ يؿؽـ استـباطُ  -2 ُمحدِّ

 ؿار استحساًكا واستؼباًحا؟اإلضفار مؼام اإلض

 أغراض إضفار إسؿاء الحسـك يف مؼام إضؿارها؟ وما جؿالقاتف؟  ما -3

 :مبحثقـ ولإلجابة طـ هذه إسئؾة ُرِسَؿت خطة البحث يف

 طالَج الؿقضقطات أتقة: ألول:االؿبحث 

 الؿطؾب إول: اإلضفار واإلضؿار بقـ إصالة والـقابة.

التحسقـ والتؼبقح لإلضفار واإلضؿار يف الؽالم  الؿطؾب الثاين: معايقر

 البؾقغ.

 شققع اإلضفار يف مؼام اإلضؿار يف الؼرآن الؽريؿ. رّ الؿطؾب الثالث: ِس 

 كظرة تاريخقة. :الؿطؾب الرابع: أغراض اإلضفار يف مؼام اإلضؿار

 الصالحة إلضفار إسؿاء الحسـك يف مؼام اإلضؿار.إغراض 
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 بحىث

(8) 

ُرتِّب طؾك تتبُّع أغراض إضفار إسؿاء الحسـك يف مقاضع  الؿبحث الثاين:

إضؿارها يف الؼرآن الؽريؿ: مع التؿثقؾ القايف لؽؾِّ غرٍض مـفا، وتحؾقؾ 

 جؿالقاتف.

 يؾد لؿ الذي الصؿد إحد القاحداهلل لين أشفد أكَّؽ أكت الؾفؿ إين أسللؽ ب

ـَ الؿدَد، : ُح ا أحدكػقً  لف يؽـ ولؿ يقلد ولؿ َشد، إكَّؽ أكت إجؾُّ س وهتقئَة الرَّ

 إمجد.

  



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(9) 

 ادلبحث األول

 :ادلطهب األول: اإلظهبس واإلضًبس بني األصبنت وانُيببت

ُؿ التعبقَر طـ اسٍؿ َطَؾٍؿ فنكَّف ُيظفره صريًحا، فنذا  إصُؾ أكَّف إذا أراد الؿتؽؾِّ

ر ِذْكُره يف الؽالم بعد ذلؽ، فنكف يذكره بالضؿقر الؿـاسب الذي يعقد طؾقف:  تؽرَّ

وبلنَّ الؿستؿع يػفؿ مـ السقاق ما َيعقد  اختصاًرا واستغـاًء طـف بالظاهر السابؼ،

ل مرة  طؾقف الضؿقر. فالؼاطدة فقؿا يتعؾَّؼ باإلضفار واإلضؿار أنَّ آسؿ ُيظَفُر أوَّ

 ُره بعد ذلؽ.كْ ثؿ ُيضَؿُر إذا جرى ذِ 

بؾقغ تؾؽ الؼاطدة، فُقظَفر آسُؿ ولؽـ كثقًرا ما ُيَخاَلػ يف الؽالم الػصقح ال

َؿر يف الؿقضع الذي يؼتضل اإلضفار. يف الؿقضع الذي يؼتضل اإلضؿار، وُيْض 

 وذلؽ ٕغراض ٓ يتلّتك مراطاهتا أو التـبقف طؾقفا بآلتزام بؿؼتضك الظاهر.

ـا يف هذا الؿؼام: اإلضفار يف مؼام اإلضؿار، وأمّ  ا اإلضؿار يف والذي ُيفؿُّ

دَ مؼام  ـا ُكػِرد لف بحًثا بنذن ف الدراسة يف هذا الؿؼام، ولعؾّ تْ اإلضفار فخارج ما تؼصَّ

ز فقف طؾك إضؿار آسؿ إجّؾ يف مقاضع إضفاره.  اهلل تعالك: كركِّ

ومـ ُمسّقغات التصريح بالؿظفر يف مقضع الؿضؿر أنَّ آسؿ الظاهر أشدُّ 

ـًا مـ الضؿقر، وأنَّ الؿراد مـف ٓ يحتؿؾ س ما يحتؿؾف مرجع بْ مـ الؾَّ  تؿؽُّ

 الضؿقر. 

رة الذهـقة لالسؿ وإن أدَّى وضقػَتف يف استحضار الصق-ثؿ إنَّ الضؿقر 

لقس لف وقع آسؿ الظاهر يف السؿع، فننَّ يف لػظ هذا آسؿ  -الذي يعقد طؾقف
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 بحىث

(01) 

ْت يف كػس السامع مـذ َصَرق هذا وجرسف ووقعف يف أذان، وارتباصاتف التل كؿَ 

ة سؿعف فقفا، مع ما يرتبط هبا مـ أحداث ة إولك، ثؿ يف كؾِّ مرّ ذكف لؾؿرّ الؾػظ أُ 

 .ومقاقػ = تلثقًرا ٓ يبؾغف الؿضَؿر

ص لرفقؼف إنَّ َمَثَؾ الضؿقر وآسؿ الظاهر يف هذا كؿثؾ رَ  ُجٍؾ أراد أن ُيخصِّ

ما، فقضع حؼقبة طؾك هذا الؿؼعد لئال يجؾس  الغائب مؼعًدا بجقاره يف مجؾسٍ 

 ط
َ
ل الحؼقبة، ويجؾس مؽاهنا. فنذا كظر قبؾ  ؾقف أحٌد: حتك يحضر رفقؼف، فُقـحِّ

ره لف واستحضاره  ر رفقؼف، ولؽـ تذكُّ حضقره إلك الؿؼعد ورأى الحؼقبة تذكَّ

لصقرتف وخصالف ٓ يرقك لؿا يحصؾ لف مـ ذلؽ إذا كظر إلك رفقؼف بشحؿف 

الـقابة طـف يف مؼام معقـ كقابًة  ولحؿف، مع التسؾقؿ بلنَّ الحؼقبة قد أدَّت غرضفا يف

ًة.  تامَّ

فنذا كان الضؿقر يػقد آختصار، وُيجـِّب البؾقَغ ارتؽاب التؽرار 

الـُؿستثَؼؾ: فننَّ جؿالقات التصريح بآسؿ الظاهر كػسف يف بعض الؿقاضع قد 

تؽقن أكرب بؽثقر مـ معايب التؽرار واإلصـاب. وطؾك البؾقغ أن يتخقَّر لذلؽ 

، فبذا  مقاضَعف، وأن يراقب مؼاماتِف: متك ُيظِفر، ومتك ُيضِؿر، وكقػ يػعؾ ُكالًّ

، والصريُح  يتبقَّـ البؾقغُ 
ّ
طِ  مـ الَعقِل . مـ الدَّ

ِّ
 ل

                                                     

 .248ص ،م0996هـ= 0406، 4اكظر: خصائص الرتكقب، ٕبل مقسك، مؽتبة وهبة، الؼاهرة، ط (0)
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 بحىث

(00) 

والـاضر يف كالم العرب البؾقغ وأشعارهؿ العالقة يجدهؿ يضعقن الظاهر 

ؾ يؽتشػ أكف ٓ يؿؽـ أن يقازن بقـ مقضع الؿضؿر كثقًرا، ولؽـ بلدكك تلمّ 

شققطف يف كالمفؿ وبقـ شققطف يف الؼرآن الؽريؿ، فػل الؼرآن الؽريؿ ٓ تؽاد 

تػؼده يف صػحة مـ الؿصحػ، بؾ ربؿا جرى يف أية القاحدة مِراًرا، وٓ 

ٍع لتؼطع أنَّ هذا إسؾقب يف الؼرآن الؽريؿ أجرى  يحتاج إمر إلك استؼراء ُمقسَّ

 يف سائر كالم العرب.  مـف بؽثقرٍ 
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 بحىث

(02) 

 :انثبين: يؼبيري انخحسني وانخقبيح نإلظهبس واإلضًبس يف انكالو انبهيغ ادلطهب

ـ يف مقاضَع، وهذه العالقة بقـ الظاهر والؿضؿر أنَّ ُكالًّ مـفؿا يتعقّ  إنّ 

ث فقفا أن يؽقن طؾك دراية بؼقاكقـ الؾغة والـحق  الؿقاضع يؽػل الؿتحدِّ

ـ بف قدر ئؼ بف، ومثؾ هذا ٓ يتبقّ وققاكقـ البقان إولقة: لقضع ُكالًّ يف مقضعف الال

ـ قدر ما بقـ كالم وكالم هق الؼرار الذي يتخذه ما بقـ الؽالمقـ، وإكؿا الذي يبقّ 

الؿضؿر  مقضعَ  الظاهرِ  عُ ْض الؿبقـ يف الؿقاضع التل يجقز فقفا كالهؿا، فقَ 

ا ؼُّ البالغة هـؿ أو الؽاتب: هؾ َح يؼضقف الؿتؽؾّ  -إن جاز التعبقر-قضاٌء بقاينٌّ 

اإلضفار أم اإلضؿار؟ وهذا الُحؽؿ يتققػ طؾك أمقٍر ِجؿاُطفا يف الؿقازكة بقـ 

ـ جفة، وبقـ آستػادة مـ ققة اإلصـاب والتؽرار وما قد يالبسفؿا مـ العقب م

ولفذا كان اإلضفار يف مقضع اإلضؿار  :ُؿضَؿر مـ جفة أخرىالُؿظَفِر مؽان ال

 هتا.يف الؿقاضع الجائزة مخاصرًة لفا َتبَِعا

ّ الذي مـ أجؾف أصؾؼ ابـ ِجـِّل طؾك بعض 
ولعؾَّ هذا هق السبب الحؼقؼل

إسالقب: مثؾ الحذف والزيادة والتؼديؿ والتلخقر والحؿؾ طؾك الؿعـك: 

، وقصره ابـ إثقر الجزري طؾك أسؾقب «شجاطة العربقة»مصطؾح 

ل بذلؽ: ٕن الشجاطة هل اإلقدام، وذاك أن الرجؾ »آلتػات، قال:  وإكؿا ُسؿِّ

                                                     

 (.362/ 2)، 4لفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، طالخصائص، ٓبـ جـل، ا (0)
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 بحىث

(03) 

ده سقاه، وكذلؽ هذا  د ما ٓ يتقرَّ الشجاع يركب ما ٓ يستطقعف غقره، ويتقرَّ

 .«بف دون غقرها مـ الؾغات آلتػات يف الؽالم، فنن الؾغة العربقة تختّص 

أنَّ وضع الظاهر مقضع الؿضؿر مـ أحؼِّ إسالقب هبذا  ى الباحُث وير

 ٓ ُيؼدم طؾقفا إٓ شجاٌع، ويتققَّػ يف شلهنا  القصػ، ففق كؿا قؾـا مخاصرةٌ 

ًٓ وتؼقيًؿا- َمـ هق دوكف، حتك رأيـا َمـ يتققَّػ يف تػصقح هذا  -استعؿا

 مقضع اإلضؿار: كؿا إسؾقب، بؾ يردُّون قراءات طشرية بلنَّ فقفا إضفاًرا يف

بػتح  :[09]آل طؿران:  َّمبزبربيئ حمُّضعَّػ بعضفؿ قراءة الؽسائل: 

) ح بآسؿ  ،[08]آل طؿران:  َّجييهُّ ، قالقا: ٕنَّ قبؾفا:هؿزة )إنَّ فصرَّ

، فؾؿا ُفتحت الفؿزة اتصؾت الجؿؾتان، وكان مؼتضك اتصالفؿا أن ُيعاد  إجؾِّ

 .(الديـ طـده اإلسالم أنَّ )لػظ الجاللة مضؿًرا، فقؼال: 

                                                     

(. 3/ 2هـ )0421الؿثؾ السائر يف أدب الؽاتب والشاطر، ٓبـ إثقر الجزري، الؿؽتبة العصرية، بقروت،  (0)

. واختصاص العربقة بف محؾُّ كظٍر: فالحؽؿ بذلؽ يحتاج 008ص ،واكظر: جقهر الؽـز، ٓبـ إثقر الحؾبل

يف كػسف ما يجده العربلُّ فقحؿؾف طؾك لغات البشر، والؾغة ضاهرة إكساكقة، وكؾُّ إكسان قد يجد  ٓستؼصاء كّؾ 

تؾقيـ الخطاب بصقره الؿختؾػة. اكظر: تؾقيـ الخطاب: دراسة يف أسؾقب الؼرآن الؽريؿ، ٕحؿد تقجان 

، 0(، ط86ون اإلسالمقة، الؽقيت، اإلصدار )مصالح، كشرة القطل اإلسالمل، وزارة إوقاف والش

 .84، 83ص ،م2104هـ= 0435

ـ العشرة بؼراءهتا بػتح الفؿزة، وقرأ سائرهؿ بؽسرها: )إنِّ الديـ(. اكظر الـشر يف اكػرد الؽسائل ط(2)

(.0651/ 5الؼراءات العشر، ٓبـ الجزري )

ه يف الؼطع وآئتـاف، دار طالؿ الؽتب، الؿؿؾؽة السعقدية، ط (3) هـ= 0403، 0كؼؾف أبق جعػر الـحاس وردَّ

 .031ص، م0992
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 بحىث

(04) 

 [41]التقبة:  َّجفمغجغمعُّ فؿ قراءة يعؼقب: وكذلؽ: ردَّ بعُض 

خضحضُّ ( إولك مـ ققلف: : ططًػا طؾك )كؾؿةَ (كؾؿةَ )بػتح التاء مـ 

، (وَجَعَؾ كؾؿَة اهلل هل العؾقا): أي: [41]التقبة:  َّمظحطمض

فاطرتضقا طؾك ذلؽ ٕسباب: مـفا: أكَّف أضفر يف مؼام اإلضؿار، وكان يجب أن 

 .: أي: وجعؾ كؾؿَتف(وكؾؿَتف هل العؾقا)ُيؼال: 

ر بؿجّرد إقامة القزن، عْ وبعضفؿ يعؾِّؾ اإلضفار يف مقضع اإلضؿار يف الشِّ 

ؾِّؼ طؾك ُيعَ هـ( 391ولق وقع مثؾف يف الـثر ُٕضفر، ففذا أبق الػرج الـفرواين )ت 

 بقت أبل الـشـاش الـَّفشؾل:

 فؿتتْت دعتت ًدا أو ِ تتْش كفإًؿتتا فتتنكـل 

 

 أرى الؿقَت ٓ إـجق دـ الؿقت هاربتف  

 

                                                     

الـشر يف  :اكػرد يعؼقب طـ العشرة بؼراءة )وكؾؿة اهلل( بـصب تاء التلكقث، ورفعفا سائرهؿ. اكظر (0)

 (.0724/ 5الؼراءات العشر، ٓبـ الجزري )

ه أبق جعػر  (2) وهذا ]يعـل قراءة الـصب[ جقد »[ بؼقلف: 021 -009/ 2]إطراب الؼرآن  الـّحاسوردَّ

كر يف مثؾ هذا فائدًة، وهل أنَّ فقف حقيقن الحذاق: إنَّ يف إطادة الذِّ حسـ: ٕكف ٓ إشؽال فقف، بؾ يؼقل الـ

ا  ُزلۡزِلَِج  إَِذا حمسمعـك التعظقؿ. قال اهلل جؾ وطز:  ٍَ َ ۡرُض زِلَۡزال
َ
ا ١ٱۡۡل ٍَ َ ۡثَلال

َ
ۡرُض أ

َ
ۡخرََجِج ٱۡۡل

َ
 -0]الزلزلة: ىجسَوأ

 «.ففذا ٓ إشؽال فقف [2
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 بحىث

(05) 

فلتك بالؿقت ثاكًقا باإلضفار يف الؿقضع الذي باُبف »فقؼقل الـفرواين: 

 ر، ولق أتك بف يف مـثقر الؽالمعْ م اسؿف ضاهًرا: إلقامة وزن الشِّ اإلضؿار: لتؼدّ 

 .«لؽان َأْضَفَر، وكحق هذا أن تؼقل: فنكـل أرى الؿقت ٓ يـجق مـف هاربف

سـف هق وٓ كقافُِؼ الـفرواينَّ طؾك مذهبف، فننَّ جؿال هذا البقت ومعؼد ُح 

إضفار لػظة الؿقت ثاكًقا، فػقف مـ الػخامة ما فقف. ولق َأضؿر لؿا كان لف هذه 

أرى  فنكـل)فؾة مقسقرة لق قال مثاًل: السطقة، ولق استؼام يف القزن، وإقامتف س

القزن بغقر إضفار  ، أو كحق ذلؽ. فؿا كاكت إقامةُ (الؿقت ٓ يـجق هـالؽ هارُبف

 شاطًرا مطبقًطا. (الؿقت)
َ
 ثاكقة لُِتعـِّل

هـ( مؿا يجقز لؾشاطر يف 402وَطدَّ محؿد بـ جعػر الؼقرواين )ت 

ـٍ طـ إضفاره فقف: وذلؽ الضرورة إضفار الضؿقر يف الؿقضع الذي أكت  ُمْسَتْغ

ـٍ هبا طـ  مثؾ ققلؽ: ما زيٌد مـطؾًؼا أبقه، فالفاء يف أبقف ضؿقر زيد، فلكت ُمستغ

إضفاره، فؾق أضفرتف فؼؾت: ما زيٌد مـطؾًؼا أبق زيد، وزيٌد إول زيٌد الثاين، لؿ 

 :عر، ومـف ققل الشاطريجز يف الؽالم، وجاز يف ضرورة الشِّ 

 ٓ أرى الؿقَت إسبُؼ الؿقَت شلٌء 

 

 َكغََّص الؿقُت ذا الِغـَك والَػِؼقَفا  

 
                                                     

، 0لح الؽايف وإكقس الـاصح الشايف، لؾـفرواين، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، طالجؾقس الصا (0)

 .520ص ،م2115هـ= 0426

 .65ص، هق طدي بـ زيد العبادي، اكظر ديقاكف (2)
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 بحىث

(06) 

وكان القجف أن يؼقل: ٓ أَرى الؿقَت يسبُؼف شلٌء، ولؽـ أضفر الضؿقر 

 .اضطراًرا

ه الحُ  ه الؼقرواين ضرورًة طدَّ ؼقن أكف ذّ وما طدَّ اق بالغًة، فؼد ذهب الؿحؼِّ

 . يًرا وتخقيًػار الؿقت تػخقًؿا وتؼركْ أطاد ذِ 

ر العرُب »هـ(: 520السقد البطؾققسل )ت  ابـوقال  كر آسؿ، ذِ  وقد ُتؽرِّ

ذ[، ولؽـ لضرب مـ الؿبالغة، أو طؾك غقر وجف اإلشارة وآستطابة ]يعـل التؾذّ 

 ٕن واإلضؿار: اإلضفار حسـطؾك وجف الضرورة، فنذا كان ذلؽ يف جؿؾتقـ 

قؾت:   زيد، وزيد رجؾ فاضؾ. وإن شئَت جاءين: كؼقلؽ بـػسفا، تؼقم جؿؾة كّؾ 

وهق رجؾ فاضؾ. وإذا كان يف جؿؾة واحدة قبح اإلضفار، ولؿ يؽد يقجد إٓ يف 

 .«رعْ الشِّ 

                                                     

 . 074، 073ص ،ما يجقز لؾشاطر يف الضرورة، لؿحؿد بـ جعػر الؼقرواين (0)

/ 0اس )(، ومعاين الؼرآن، لؾـحّ 456/ 0اكظر طؾك سبقؾ الؿثال: معاين الؼرآن وإطرابف، لؾزجاج ) (2)

(، 564 -563/ 2(، والتػسقر البسقط، لؾقاحدي )43(، والؼطع وآئتـاف، لف )ص385 -384

 ،، والربهان يف متشابف الؼرآن، لؾؽرماين569، 568، 88، 29ص، وشرح ديقان الحؿاسة لؾؿرزوقل

 -371/ 0، وأمالل ابـ الشجري )86، 85ص ،، وشرح أدب الؽاتب، لؾجقالقؼل329 -328ص

370.) 

الؽتاب، ٓبـ السقد البطؾققسل، مطبعة دار الؽتب الؿصرية بالؼاهرة،  أدبآقتضاب يف شرح  (3)

 (.095/ 3م )0996
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 بحىث

(07) 

دُّ طؾقف بقققطف يف الؼرآن كثقًرا يف جؿؾة واحدٍة، فصار إمر بحاجة إلك وُيرَ 

اإلضفار يف مؼام اإلضؿار ؿ طؾك ؽْ َكَظر ثاقٍب ُمتلنٍّ ٓستـباط معايقر ققيؿة لؾحُ 

بآستحسان أو آستؼباح. وكحـ كقافؼ أنَّ بعض اإلضفار يف مقضع اإلضؿار 

 َمعقٌب مستؼَبٌح، ٓ يتققَّػ يف استفجاكف ذو ذائؼة.

وقد حاول الراغب إصػفاين )مـ طؾؿاء الؼرن الخامس الفجري( أن 

إن ققؾ: كقػ »، فؼال: ـ مـ ذلؽـ والؿستفجَ يضع قاكقًكا ُيػّرق بف بقـ الؿستحَس 

ر ، وكرّ [282]البؼرة:  َّحمجمهلملحلخلجلمكلكخكُّ قال:

لػظ )اهلل( ثالث مرات، ولؿ يعدل إلك الؽـاية، وهؾ ذلؽ يف استؼباح َخّط 

ع طِ ذَّ الـقى قُ فؿا لؾـقى ُج )اإلطادة لقٓ شرف لػظ )اهلل(؟ كؼقل الشاطر: 

، وكؼقل (ترطك مـف الـقى! ؾَّط اهلُل طؾك هذا البقت شاةً َس ): حتك ققؾ: (الـقى

 :خرأ

                                                     

الشطر هبذه الرواية لؿ أقػ طؾك قائؾف، وقد أورده الصاحب ابـ طّباد يف الؽشػ طـ مساوئ شعر  (0)

وما أحسـ ما قال إصؿعل »، فؼال: 52ص ،م0965هـ= 0385، 0الؿتـبل، مؽتبة الـفضة، بغداد، ط

 لؿـ أكشده:

 التتتٌة لقصتتتذاك الـقى قطا تتك     لؾـقى ُجذَّ الـقى ُقطِع الـقى فؿا 

 «.فهذا الـقى كؾّ  طؾك هذا البقت شاة ٕكؾْت  اهلللق سؾط 

اح:   ولؾطِِرمَّ

 ـِ تتـفا َكَفؿِّ التُؿفاهِ تا دتتوهؿٍّ لـ  فؿا لؾـقى ٓ بارك اهلل يف الـقى

= 
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(08) 

 بجفؾ كجفؾ السقػ والسقػ ُدـتًضك 

 

 وحؾؿ كحؾؿ السقػ والسقُػ ُدغَؿٌ    

 مراًرا. (السقػ)فاسُترذل البقت إلطادة لػظ  

البقت إول اسُتؼبح ٓ إلطادة الـقى  ذلؽ بعقد طـ أية، فننّ  ققؾ: إنّ 

 بؿـزلة واحدة. (الـقىجذَّ الـقى قطع )فؼط: بؾ لف، وٕن ققل: 

تؽرير  ف بف الؿستؼَبح مـ الؿستحَسـ، وهق أنَّ كّؾ رَ عْ ولفذا الباب قاكقن يُ 

ة جؿؾة مـفا مستؼؾّ  طؾك صريؼ تعظقؿ إمر وتحؼقره يف جؿؾ مقالقات، كّؾ 

ؿؾ يف معـك بـػسفا: فذلؽ غقر مستؼبح. وإذا كان ذلؽ يف جؿؾف واحدة أو يف ُج 

قؿ أو التحؼقر، فذلؽ ُمستؼبح. وهذا ضاهر يف أية واحد، أو لؿ يؽـ فقف التعظ

جمهلملحلخلجلمكلكخكُّ وإبقات الؿذكقرة، فنكؿا ققلف:

إول: حثٌّ طؾك تؼقى اهلل،  فننّ  :ُجَؿٌؾ يف معاٍن مػرتقة [282]البؼرة:  َّحم

ـ لقطد ووطقد شديد، وُقِصَد والثاين: تذكقر بـعؿف، والثالث: تعظقؿ لف متضؿّ 

 طقد لػظ )اهلل( فقفا.واحد مـ هذه إحؽام، فلُ تعظقُؿ كؾِّ 

                                                     
= 

 .263ص، اكظر ديقاكف

 (.377/ 0هق ابـ الرومل، اكظر ديقاكف ) (0)
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(09) 

ققلف: كجفؾ السقػ يف مقضع  ا البقت الثاين: ففق جؿؾة واحدة: ٕنّ فلمّ 

[ لؼقلف:  (والسقػ مغؿد)]الصػة[ لؼقلف: بجفٍؾ، وكذلؽ ققلف:  ًٓ جاء ]حا

 كحؾؿ السقػ.

يسبؼ ): فنن ققلف: (ٓ أرى الؿقت يسبؼ الؿقَت شلءٌ )وطؾك ققل أخر: 

ف جؿؾة واحدة، وهذا ، والؽالم كؾّ (ٓ أرى)مػعقل ثاٍن، لؼقلف:  (لؿقتا

 .«ضاهر

واستفجان الراغب لبقت الـقى ٓ خالف فقف، والبقت ساقٌط مصـقٌع غقر 

 مطبقٍع: لؿا فقف مـ التؽرار الؿبالغ فقف مـ غقر ضرورة يؼتضقفا الؿعـك.

ا بقت  العؾؿ طؾك استحساكف،  ؼ طؾقف، بؾ ِجؾَّة أهؾفال يقافَ  (الؿقت)وأمَّ

واستحسان تؽرار إضفار لػظ الؿقت فقف، كؿا ُأشقَر إلك ذلؽ قريًبا، فالؿؼام 

 يحتؿؾف.

ر الجرجاين أنَّ كَ ؼقن، ذَ وكذا بقت ابـ الرومل هق مؿا استحسـف الؿحؼّ 

الصاحب ُحؽل طـف أكَّف قال: كان إستاُذ أبق الَػْضؾ ]ابـ العؿقد[ يختار مـ 

 الؼصقدَة التل أوّ  ِشعر ابـ الرومل،
َّ
ط طؾقف. قال: فدفع إلل أتْحَت )لفا: وُيـَؼِّ

ْؾُتفا، فؽان قد تَرك خقَر بقٍت فقفا وُهق:، وقال: تلمّ (ضؾقطل جؿرٌة تَتققدُ   ْؾفا! فتلمَّ

                                                     

 (.590/ 0صػفاين )إتػسقر الراغب  (0)
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(21) 

ْقِػ والسقُػ ُدـَْتًضك  بَجْفٍؾ َكَجْفِؾ السَّ

 

 وِحْؾٍؿ َكِحْؾِؿ السقِػ والسقُػ ُدْغَؿُ    

ترك إستاذ هذا البقت؟ فؼال: لعؾَّ الؼؾؿ تجاوزه. قال: ثؿ رآين  ؿَ ـفؼؾُت: لِ  

ا مـ تركف. قال: إكؿا تركُتف ٕكف أطاد   (السقػ)مـ بعُد، فاطتذر بعذر كان شرًّ

بجفؾ كجفؾ السقػ )لق لؿ ُيِعده أربع مرات فؼال: » :أربع مرات. قال الصاحب

 .«سد البقت: لػ(وحؾؿ كحؾؿ السقػ َوْهق مغؿد..  تًضكَوْهَق مـ

ًبا:  وإمر كؿا قال الصاحب، والسبب يف ذلؽ أكؽ إذا »قال الجرجاين ُمعؼِّ

حدثت طـ اسؿ مضاف ثؿ أردت أن تذكر الؿضاف إلقف: فنن البالغة تؼتضل أن 

 .«تذكره باسؿف الظاهر وٓ تضؿره

خئحئجئييُّ  ويف كالم الجرجاين إخقر كظر: فؼد قال اهلل تعالك:

إلك لػظ الجاللة ثؿ أضؿره، ولؿ  ، فلضاف[88]إكعام:  َّخبحبجبهئمئ

يفىفيثىثنثُّ  ، وقال يف حؽاية ققل فرطقن:(يفدي اهلل بف)يؼؾ: 

ُـّ مقسك)، ولؿ يؼؾ: [38]الؼصص:  َّلكاكيقىق ، وقال (ٕض

ولؿ يؼؾ:  ،[21]الشقرى:  َّىينيميزيريٰىينُّ تعالك: 

، فلطاد الؿضاف إلقف يف كؾِّ هذا ُمضؿًرا، وإمثؾة طؾك ذلؽ (كمتف مـ الدكقا)

 كثقرة. 

                                                     

 . 555ص، دٓئؾ اإلطجاز، لؾجرجاين (0)



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(20) 

ر تؼضل بحسـ اإلضفار يف مقضع عْ ثؿ ذكر الجرجاين شقاهد مـ الشِّ 

 طؾك َمـ لف ذوق أكف لق أتك مقضع الظَّاهر »اإلضؿار، ثؿ قال بعدها: 
ّ
لقس بخػل

ـٌ وَمزّيٌة ٓ خػاء بليف ذلؽ كؾّ  ر عْ مرهؿا، ولقس ٕنَّ الشِّ ف بالضؿقر... لُعِدَم ُحس

 يـؽسر، ولؽـ ُتـؽره الـػس...

ا طؾؿت أن ق بـ حسان الخريؿل ققلف: أمَ اثؿ ذكر طـ أبل يعؼقب إسح

 .«الؽـاية والتعريض ٓ يعؿالن يف العؼقل طؿؾ اإلفصاح والتؽشقػ؟

ا استحسان الراغب ما كان يف جؿؾتقـ، واستؼباحف ما كان يف جؿؾة  وأمَّ

خلُّ  ود بقققطف يف الؼرآن يف جؿؾة واحدٍة، يف مثؾ ققلف تعالك:واحدة: فؿرد

 َّينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجمىليلمل

يقىقيفىفيثىثنثمثزثُّ ، وققلف تعالك: [097]البؼرة: 

مبخبحبجبُّ، وققلف تعالك: [041]إكعام:  َّمليكىكمكلكاك

جحمجحجمثهتمتختحتجتهب
 ُيحصك.وهذا يف الؼرآن أكثر مـ أن  .[64]الـساء:  َّمح

دات والؿعايقر التل ذكرها الراغب لتؼقيؿ ولؽـ يؿؽـ أن ُيبـك طؾك الؿحدّ 

 بالغة اإلضفار يف مؼام اإلضؿار:

                                                     

 .556ص ،دٓئؾ اإلطجاز، لؾجرجاين (0)
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(22) 

ًٓ فنذا أطقد آسؿ يف جؿؾة مستؼؾّ . 0 ة لػظقًّا طـ الجؿؾة التل ُذكِر فقفا أو

 يعـل] الؿضؿر مقضع الظاهر وضعسمال »كان إضفاره ُمحتؿاًل. قال الزركشل: 

ف[ ذلؽ مـ ُيستشؽؾ ما جتهبمبُّ  :كحق القاحدة الجؿؾة يف يؽقن أن حؼُّ

ا إذا وقع يف جؿؾتقـ فلمره سفؾ، وهق أفصح مـ ، فلمّ [2 -0]الحاقة:  َّحت

الؽالم جؿؾتان، فحسـ فقفؿا ما ٓ يحسـ يف  وققطف يف الجؿؾة القاحدة: ٕنّ 

 الجؿؾة القاحدة، أٓ ترى إلك ققلف:

 شلءٓ أرى الؿقت إسبؼ الؿقت 

 

 كغص الؿقت ذا الغـك والػؼقفا  

ا إذا طؾَّؾـا هذا فتؽرار الؿقت يف طجز البقت أوسع مـ تؽراره يف صدره: ٕكّ  

ا أراد مـ تعظقؿ الؿقت وهتقيؾ أمره، إكؿا كؼقل: أطاد الظاهر مقضع الؿضؿر لِؿَ 

الؽالم جؿؾتان. إذا طؾؿت هذا  ؾـاه هبذا، وبلنّ ؾفا مؽررة يف طجزه طؾّ فنذا طؾّ 

، [282]البؼرة:  َّحلجلمكلكخكُّ  فؿثالف يف الجؿؾتقـ كؼقلف تعالك:

]العـؽبقت:  َّينىنمنخنجنحنيمىمممخمُّ: وققلف

30]». 

ذ باسؿ . 2 وكؾؿا كان هـاك مـاسبة ضاهرة لؾتؽرار كالتػخقؿ والتؼرير والتؾذُّ

ؿا اجتؿع لذلؽ أحسـ. وكؾّ ره: كان اإلضفار كْ الؿذكقر وكحق ذلؽ مؿا يليت ذِ 

                                                     

 (.510/ 2الربهان يف طؾقم الؼرآن، لؾزركشل ) (0)
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 بحىث

(23) 

د غَرٌض مـفا وكان شديد ؿا تلكّ زداد اإلضفار ُحسـًا، وكؾّ أكثر مـ غَرض ا

 آطتبار: كان اإلضفار كذلؽ أحسـ.

ؿ يف مرجع الضؿقر محتؿاًل كان اإلضفار ُمتعقَّـًا.وكؾّ . 3  ؿا كان التقهُّ

 ويؿؽـ أن كضقػ إلقفا ثالثًة أخرى:

 م الؿّتصؾ لػًظا كان اإلضفار أحسـ.ؿا صال الػصؾ يف الؽالفؽؾّ . 4

ُؿظفر يف الرتكقب أوقع يف السؿع كان وكؾؿا كان الجرس الصقيت لؾ. 5

]البؾد:  َّيتىتنتمتزترتيبىبنبُّ  اإلضفار أحسـ، كؿا يف ققلف تعالك:

 بف. ملسو هيلع هللا ىلص الـبلتػخقؿ البؾد، وتػخقؿ حؾقل  ، مع ما فقف مـ[2 -0

الؼرائـ أقرب إلك التساوي باإلضفار، وُيؾحؼ بآطتبار الصقيت أن تؽقن 

 -0]الزلزلة:  َّيفىفيثىثنثمثزثرثيتُّ  كؿا يف ققلف تعالك:

، فنضفار )إرض( يف أية الثاكقة يجعؾ )زلزلت( بنزاء )أخرجت(، وإرض [2

إولك بنزاء الثاكقة، و)زلزالفا( بنزاء )أثؼالفا(. ولق أضؿر لؼال: وأخرجت 

  طدم تساوي الؼرائـ. واهلل أطؾؿ.أثؼالفا: ولرتتَّب طؾقف 

، وكان هذا . 6 ًٓ وكؾؿا أمؽـ اإلضفار ثاكقًة بؾػٍظ مراِدٍف لؾُؿظَفر أوَّ

 الؿرادف ُيضقػ معـًك مـاسًبا لؾسقاق: كان اإلضفار أجؿؾ، وذلؽ كؼقلف تعالك:

ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجيىهيهمهجهينىنمنُّ 

والَغرور هق الشقطان، وكان مؼتضك الظاهر أن  ،[6 -5]فاصر:  َُِّّّّٰ



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث
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، فلطاده بؾػظ  زيادة يف التؼرير، وُمبالغة يف  (الشقطان)ُيؼال: إكف لؽؿ طدوٌّ

ُمبتَدٌأ َقْصًدا، ٓ مستلكٌػ، فتؼدير  التحذير، وتلصقاًل لؾبقان باإلشعار بلكَّف بقانٌ 

العبارة الؿذكقرة، وما ، وأبعُد طؾك (إكَّف لؽؿ)آستػفام البقاين أسقُغ لق قال: 

 كان هذا سبقؾف كان تؼرير أهؿقتف أوضح وأبقـ. واهلل أطؾؿ.

  



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(25) 

 :ادلطهب انثبنث: سش شيىع اإلظهبس يف يقبو اإلضًبس يف انقشآٌ انكشمي

دات الستة الؿذكقرة ٓستحسان اإلضفار يف الؿقازكة بقـ هذه الؿحدّ  إنّ 

ـا: إن اإلضفار يف مقضع اإلضؿار مؼام اإلضؿار يتجؾَّك فقفا طؿُؾ البؾقغ، ولذا قؾ

قضاء يؼضل بف الؿتؽّؾؿ، فؽؾؿا كان هذا الؿتؽّؾؿ بؾقًغا كان أحرى أن ُيصقب يف 

ًدا، وكان إمر  قضائف، وكؾؿا كان الؽالُم مـظقًرا إلقف كان التعـِّل لذلؽ ممكَّ

 جديًرا بحسبان الؿخاصرة.

الؼرآن بلكثر مـ وٓ كشؽُّ أنَّ السبب الرئقَس لشققع هذا إسؾقب يف 

شققطف يف كالم العرب أكَّف أسؾقٌب بؾقٌغ، والباحث طـ مؽامـ البالغة يف 

آستعؿال الؼرآين لف ٓ يػتل يؽشػ طـ الجديد والطريػ، فلغراضف متـقطة، 

ة أغراٍض يؽتشػفا الـاضر وصرائؼف متجدّ  دة، وٓ يؽاد يخؾق مقضٌع مـفا طـ طدَّ

 حتك يسرب أغقاره ويؽشػ بجفد يسقر، وبعضفا يحتاج إلك ال
ِّ
ؾ الؿؾل تلمُّ

أسراره. وكثقًرا ما يؼع اإلضفار يف مؼام اإلضؿار مع آلتػات مـ التؽؾُّؿ لؾغقبة 

 مـ ذلؽ، بؿا يمكّ 
ّ
 د أنّ أو الخطاب أو كحق ذلؽ، فقعظؿ الؿحصقل البالغل

 ك، والقد الطقلك يف مقدان البالغة ومضؿارها.ح الؿعؾَّ دْ لؾؼرآن الؼِ 

لجفة كاكت جؿالقاتف داطقة إلك تقاتر استعؿالف وكثرة صرقف يف فؿـ هذه ا

الؽالم البؾقغ، ولؽـ مـ جفة أخرى كاكت مخاصرة التؽراِر داطقة إلك اإلحجام 

 الذي أحؽؿ كّؾ  طـ آستؽثار مـف، وٕنَّ الؼرآن الؽريؿ كالُم الحؽقؿ الخبقر 

ؿ، وإكؿا هق ا الؿتؽؾّ رهشلء طؾًؿا، فؾقس ثؿَّ مخاصرٌة ُيؼرّ  شلء، وأحاط بؽّؾ 
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(26) 

 -سبحاكف-والؿقزان، ولق كان مـ طـد غقره  مقزان الذي أكزل الؽتاب بالحّؼ 

 لققع فقف اختالف كثقٌر.

ؾ يف الؼرآن الؽريؿ يجد هذا إسؾقب سارًيا بطقل الـّص الؿبارك  والؿتلمِّ

وطرضف، ٓ تؽاد تخؾق مـف صػحة: بؾ ربؿا وقع مـف يف أية القاحدة أكثر مـ 

 ّٓ   ما كان الؼرآن لُقؽثر مـف.مقضع: بؿا ُيبقـ أصالتف، وُسؿّق بالغتف، وإ

وأكثر ما يؼع هذا إسؾقب يف الؼرآن الؽريؿ يف إضفار إسؿاء الحسـك يف 

الؿضاف إلك  (الرّب )، واسؿ (اهلل)مقاضع إضؿارها، ٓ سقؿا آسؿ إجّؾ 

 آسؿ الظاهر تارة، وإلك الضؿائر تارة أخرى. 

السبب يف شققطف يف إسؿاء الحسـك أكَّف لؿا كان الؿقضقع إكثر  ولعّؾ 

حضقًرا يف الؼرآن الؽريؿ هق الحديث طـ أسؿاء اهلل تعالك وصػاتف، وكاكت 

أسؿاؤه أطظؿ إسؿاء وأشرففا وأفخؿفا، وأققمفا برتبقة الؿفابة، وتؼقية 

ذ بتؽريرها، والتشّرف باإلضافة إل قفا كان شققع هذا الرجاء، وأحّؼفا بالتؾذُّ

 إسؾقب فقفا جارًيا طؾك مقاقع التققُّع.

طة، دة وصػات متـقّ َؾٍؿ لف أساٍم متعدّ وكذا: فؼد يؽقن الضؿقر طائًدا طؾك طَ 

فنذا ُطبِّر يف مقضع الضؿقر بقاحد مـفا بخصقصف: استدطك التصريُح هبذا آسؿ 

ا أراده الؿتؽؾِّ  ؿ، وهذا ما ٓ يستطقع الؿعّقـ أو القصِػ الؿخصقِص معـًك خاصًّ

الؿضَؿر أن يستدطقف، وٓ أن يثقره. وهذا حاضٌر بقضقح يف طبارات إسؿاء 



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(27) 

ات اإللفقة، وإن كان لؽؾٍّ مـفا معـًك خاصٌّ فا أطالٌم طؾك الذّ الحسـك، فؽؾّ 

 يختؾػ بف طـ غقره مـ إسؿاء الحسـك بعض آختالف.

ذا إسؾقب البؾقغ يف فا مـ دواطل شققع هففذه بعض إسباب التل لعؾّ 

 الؼرآن الؽريؿ أكثر مـف يف سائر الؽالم العربل البؾقغ.
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 :َظشة حبسخييت ؛ادلطهب انشابغ: أغشاض اإلظهبس يف يقبو اإلضًبس

هقا بف مـ قديؿ، ففذا  وقد تـبَّف العؾؿاُء إلك هذا إسؾقب الؼرآين وكقَّ

خمممحمجميلىلملخلُّ :هـ( يؼػ طـد ققل اهلل 205إخػش )ت 

فثـَّك آسؿ وأضفره ]يعـل »، فُقعؾِّؼ قائاًل: [019]آل طؿران:  َّحنجنيمىم

: قال (أما زيد فؼد ذهب زيد)لؿ يؼؾ: )وإلقف ترجع إمقر([، وهذا مثؾ: 

 الشاطر: 

  شلء الؿقَت  إسبؼ الؿقَت  أرى ٓ

 

 َكغَّص الؿقُت ذا الغـك والػؼقفا  

 .«فلضفر يف مقضع آضؿار 

 ٓ أرى الؿقَت يسبؼف شلٌء.يريد: 

                                                     

(. ورأى 229/ 0) ،م0991هـ= 0400، 0معاين الؼرآن، لألخػش، مؽتبة الخاكجل، الؼاهرة، ط (0)

الطربي أنَّ آستشفاد بالبقت لؿا يف أية غقر دققؼ: ٕنَّ لػظ الؿقت الثاين يف البقت واقٌع يف الجؿؾة 

ِ  حمسا أية فؼقلف: كػسفا التل وقع فقفا لػظ الؿقت إول، وأمّ  ۡرِض  ِِف  َنا  َوّلِِله
َ
َِٰت َوَنا ِِف ٱۡۡل َمََٰو خرب لقس  ىجسٱلصه

ُمَرُ ِإَوََل حمسمـ ققلف: 
ُ
ِ حُرَۡجُع ٱۡۡل واحدة مـ الؼصتقـ مػارق معـاها معـك  يف شلء، وذلؽ أن كّؾ  ىجسٱّلِله

 (.671/ 5إخرى، مؽتػقة كؾ واحدة مـفؿا بـػسفا غقر محتاجة إلك إخرى. اكظر: جامع البقان )

إِن ُنيُخۡم حمس وإن ُسؾِّؿ بلنَّ إمر كذلؽ يف هذا الؿقضع مـ سقرة آل طؿران، فؾقس كذلؽ يف ققلف تعالك:
َ فَٱحه  ُُتِتََُّن   ُ ٱّلِله ْ  حمس، وٓ يف ققلف تعالك: ىجستُِػَِِن ُُيۡتِۡتُلُم ٱّلِله َا ُم ِ  َنا  وََحره آًء لََعَ ٱّلِله ُ ٱۡفِِتَ ُم ٱّلِله ٍُ ، وٓ يف ىجسَرزََق

َ حمسققلف تعالك:  ُم ٱلرهُشَُل  َوٱۡشَخۡغَفَر  َجآُءوَك فَٱۡشَخۡغَفُرواْ ٱّلِله ٍُ َ ا كؿا سقليت يف ثـايا البحث.، وهذا ىجسل  كثقر جدًّ
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ولق »هـ( معّؾًؼا طؾك أية كػسفا: 300وقال أبق إسحاق الزّجاج )ت 

لؽان حسـًا، ولؽـ إطادة اسؿ اهلل أفخؿ وأوكد،  (ُع إمقرْرَج وإلقف تُ )كاكت: 

ؿ أطادوا لػظف ُمظَفًرا غقر مضَؿر  .«والعرب إذا جرى ذكر شلء ُمػخَّ

هـ( يف بقان هذا إسؾقب بالؿقازكة بؿـ 338وأكثر أبق جعػر الـحاس )ت 

مئخئحئُّ  قبؾف مـ طؾؿاء الؼرآن، فلجاز أن يؽقن الؿقصقل مـ ققلف تعالك:

]البؼرة:  َّجسمخجخمحُّ خربه:  ويؽقن مبتدأ،، [22]البؼرة:  َّجبهئ

 قال كؿا والتعظقؿ، التػخقؿ طؾك آسؿ طقدوأُ  ،(لف تجعؾقا فال) معـاه: ، فننّ [22

:  ٌٍَُُِّّّّّّّٰفلضفر يف [30]آل طؿران:  َّزئرئ ،

 .(يحببؽؿ ويغػر)مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: 

 َّىقيفىفيثىثنثمثزثرثُّ وطـد ققلف تعالك:

 . ، ذهب إلك أنَّ يف تؽرير آسؿ إجّؾ معـك التعظقؿ[98]الؿائدة: 

مخجسجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتُّ وكذا طـد ققلف تعالك: 

وهق )بقَّـ أنَّ الؿعـك: [ 40]الـقر:  َّمضخضحضجضخصمصحصمسخسحس

 .، ولؽـ إضفار الؿضؿر يف مثؾف أفخؿ(طؾقؿ بؿا يػعؾقن

                                                     

 (.384/ 0اس )(، واكظر: معاين الؼرآن، لؾـحّ 455/ 0اج )معاين الؼرآن وإطرابف، لؾزّج  (0)

 .43ص، الؼطع وآئتـاف، لؾـحاس (2)

 .202ص، الؼطع وآئتـاف، لؾـحاس (3)

 .472ص، الؼطع وآئتـاف، لؾـحاس (4)
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خيحيجيمهٰهجههنمنخنحنجنممُّ  وطـد ققلف تعالك:

قَّـ ، بَ [02]الطالق:  َّهشمشهسمسهثمثهتمتهبمبهئمئهيمي

 .: ٕنَّ اإلضفار أفخؿ(وأكَّف قد أحاط)أكَّف جاز إضفار اسؿ الجاللة فؾؿ يؼؾ: 

، [2 -0]اإلخالص:  َّخمحمجميلىلملخلُّ وطـد ققلف تعالك: 

أجاب طـ السمال طـ معـك تؽرير الجاللة بلنَّ فقف التعظقؿ، وهق جاٍر طؾك كالم 

]الؿزمؾ:   َّحئجئييىيمينيزيُّ  العرب، ومثؾف يف الؼرآن ققلف اهلل تعالك:

21 .] 

الـَّظر إلك أسؾقب  ت فقفا أبق جعػر الـحاسففذه بعض الؿقاضع التل لػَ 

قَّـ جرياكف طؾك اإلضفار يف مؼام اإلضؿار، وجعؾ غرضف التػخقؿ والتعظقؿ، وبَ 

 أسؾقب العرب وصريؼتفؿ يف بؾقغ الؽالم.

  ولعّؾ 
ّ
ه بلسؾقب اإلضفار 437بـ أبل صالب )ت  مؽل ل َمـ كقَّ هـ( مِـ أوَّ

خكحكُّ  يف مؼام اإلضؿار مـ الؿػّسريـ، ومـ ذلؽ تقجقفف لؼقل اهلل تعالك:

، بلنَّ آسؿ [018]آل طؿران:  َّخمحمجمهلملحلخلجلمكلك

                                                     

 (.310/ 4إطراب الؼرآن، لؾـحاس ) (0)



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(30) 

هذا آسؿ إكؿا هق لؾربِّ  ذْ طقد ٕكف أفخؿ، وٕكف ٓ يؼع فقف إشؽال، إِ إجؾَّ قد أُ 

 .ٓ يشركف فقف أحد

لؿ يتقّسع يف التـقيف  -وإن اكتبف لفذا إسؾقب-مؽقًّا  ويالحظ أنَّ 

ـ سبؼف، إِ  غرضف طـدهؿ التػخقؿ  ذْ بؿقاضعف، ولؿ يخرج يف طدِّ أغراضف طؿَّ

 والتعظقؿ، ٓ يزيدون طؾك ذلؽ.

ف أغراًضا حؿؾفا هـ( مقاضع، وأضاف ل528ثؿ زاد طؾقف الزمخشرّي )ت 

ييىيميحيخيجييهىهمهجهُّ  طـف َمـ جاء بعده، فؼقل اهلل تعالك:

، (فؾعـة اهلل طؾقفؿ)كان مؼتضك الظاهر أن يؼال فقف: ، [89]البؼرة:  َّٰذ

 .ولؽـ وضع الظاهر مقضع الؿضؿر لؾدٓلة طؾك أنَّ الؾعـة لحؼتفؿ لؽػرهؿ

ننمنرنزنمماميلىلمليكىكمكُّ  وققلف تعالك:

وٓ )، لؿ يؼؾ: [051]إكعام:  َّجئييىينيميزيٰىريينىن

 اهلل بآيات كذب كؿا هق مؼتضك الظاهر: لؾدٓلة طؾك أنَّ َمـ (تتبع أهقاءهؿ

 مصدًقا إٓ يؽـ لؿ الدلقؾ بعاتّ  لق ٕكف غقر: ٓ لؾفقى بعمتّ  ففق غقره: بف وطدل

تعالك هلل ًدامقحِّ  بأيات
(3)

. 

                                                     

(، 5028/ 8(، )3114/ 4(، )977/ 2(، واكظر: )0193/ 2الفداية إلك بؾقغ الـفاية، لؿؽل ) (0)

 (.391/ 0ومشؽؾ إطراب الؼرآن، لف )

 (.065 -064/ 0الؽشاف، لؾزمخشري ) (2)

 (.78/ 2الؽشاف، لؾزمخشري ) (3)
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زنرنمماميلىلمليكىكمكُّ  وققلف تعالك:

جبحبهئمئخئحئجئييىينيميزيريٰىينىنننمن
 وقالقا إنْ )، لؿ يؼؾ: [8-7]الػرقان:  َّمتختحتجتهبمبخب

مع أكَّف مؼتضك الظاهر: لُقسّجؾ طؾقفؿ الظؾؿ فقؿا قالقا (قنعُ بِ تتّ 
(1)

. 

 ر أغراض أخرى أبدطفا الزمخشري.كْ وسقليت بعد قؾقؾ ذِ 

، وإن طؾقف مقاضع هـ( معظؿ ما قال، وزاد616ومـف تؾؼَّػ الرازي )ت 

 لؿ يخرج يف الجؿؾة طـ إغراض التل يذكرها الزمخشري.

ريـ والؿعربقـ، فلكثَر مـف العؽربي )ت ثؿ شاع بعد ذلؽ يف تـاول الؿػسِّ 

هـ(، والبقضاوي )ت 643هـ(، وطؾك خطاه الؿـتجب الفؿذاين )ت 606

)ت  قبلوالطِّ  هـ(،740)ت  (، وابـ جزّي 701هـ(، والـََّسػل )ت 685

هـ(، وكظام الديـ 756هـ(، والسؿقـ الحؾبل )ت 745هـ(، وأبق حقان )ت 743

هـ(، والخطقب 885هـ(، وبرهان الديـ البؼاطل )ت 851الـقسابقري )ت 

جاء  ـهـ(، وغقرهؿ مؿ982قد العؿادي )ت هـ(، وأبق السع977الشربقـل )ت 

 ر هبؿ أو ببعضفؿ.بعدهؿ وتلثّ 

                                                     

 (.265/ 3الؽشاف، لؾزمخشري ) (0)

(، 654/ 27(، )240/ 23(، )048، 021/ 22اكظر طؾك سبقؾ الؿثال: التػسقر الؽبقر، لؾرازي ) (2)

(31 /621.) 
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ا وطؾك تلثُّر الالحؼقـ  بالسابؼقـ، فننَّ ٕبل السعقد العؿادي اطتـاًء خاصًّ

ع مقاضعف يف الؼرآن الؽريؿ، وتجؾقة أغراضف، مع هبذا إسؾقب، واهتؿاًما بتتبّ 

ابتؽار بعضفا: كؼصد هتقيؾ الخطب وآستػظاع، فؽان تػسقره مقداًكا رحًبا لؿـ 

ؿ طبؼ هذا إسؾقب.   أراد أن يتـسَّ

َكر، هـ( مؿـ لف فقف إضافاٌت ُتذْ 0393ت بـ طاشقر )اوكذا الطاهر 

 َشر، واستدراكاٌت ُتـَصر.وإشارات ُتـْ 

غقر أكَّف يحسـ بـا يف هذا الؿؼام أن كتققػ طـد بدر الديـ الزركشل )ت 

هـ( حقث ذكر اإلضفار يف مؼام اإلضؿار تحت الـقع السادس وإربعقـ 794

ف البؾقغة. ومـ اإلضافات مـ أكقاع طؾقم الؼرآن، وهق يف أسالقب الؼرآن وفـقك

ع يف ذكر أسباب  مـ جاء بعده أنْ  ر هبا كّؾ الؼقؿة التل أضاففا الزركشل وتلثّ  تقسَّ

اإلضفار يف مؼام اإلضؿار وأغراضف، فعدَّ مـفا سبعة طشر غرًضا، وكحـ كسققفا 

رة، مع التعؾقؼ طؾقفا ببعض الػقائد، محاولقـ كسبة كّؾ  صة ُمحرَّ غرض إلك  ُمؾخَّ

ل مَ   ـ قال بف ما أمؽـ ذلؽ:أوَّ

حلخلجلمكلكخكُّ  كؿا يف ققلف تعالك:، األول: قص  التعظقؿ

ىئنئزئمئرئُّ ، وققلف تعالك:[282]البؼرة:  َّحمجمهلمل

                                                     

رون وقًتا ؿقن يف معاين الؼرآن والؿعربقن والؿػسِّ وهق أقدم إغراض ذكًرا، وطؾقف اقتصر الؿتؽؾِّ  (0)

 الزّجاج والـّحاس وغقرهؿ. صقياًل. اكظر آستعراض الؿتؼّدم قريًبا لظفقر الؿػفقم طـد إخػش و

= 
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، وققلف (إكف كان مشفقًدا)الؼقاس:  ، كان[78]اإلسراء:  َّزبربيئ

ما ): كان الؼقاس: [3 -0]الحاقة:  َّحجمثهتمتختحتجتهبمبُّ  تعالك:

 ريد باإلضفار مـ التعظقؿ والتػخقؿ.لقٓ ما أُ  (أدراك ما هلهل وما 

جنممحمخمجمهلُّ كؿا يف ققلف تعالك: ، الثاين: قص  اإلهاكة والتحؼقف

حمجميلىلملُّ  ، وققلف تعالك:[09]الؿجادلة:  َّهنمنخنحن

، [20]الـقر:  َّجهينىنمنخنحنجنيمممىمخم

 .(ومـ يّتبع خطقاتف)، أو: (وَمـ يتبعفا)ولؿ يؼؾ: 

                                                     
= 

ق الزركشل بقـ التعظقؿ وتعظقؿ إمر، فعدَّ تعظقؿ إمر الغرض الثامـ كؿا سقليت.   هذا، وقد فرَّ

إشبف يف هذا الؿثال أنَّ غرض اإلضفار الؿبالغة يف التحذير مـ اتباع خطقات الشقطان لخػائفا،  لعّؾ  (0)

قلغ يف التحذير مـفا باإلضفار يف مؼام اإلضؿار. ففذا السقاق وسفقلة وققع الؿرء فقفا دون أن يشعر، فبُ 

 ٓ ُيػفؿ مـف التحؼقر بحاٍل. واهلل أطؾؿ. 

ٌُم حمسولعؾَّ مـ إمثؾة الصالحة لفذا الغرض ققلف تعالك:  ن َجآَء
َ
ْ أ َٓا يِذرٞ  وََغِجُت َٰفُِروَن َهََٰذا  نُّ ۡمۖۡ َوكَاَل ٱۡلَك ٍُ ّنِۡي

اٌب  وقالقا هذا )الظاهر )الؽافرون( مقضع ضؿقرهؿ، فؾؿ يؼؾ: آسؿ وضع  ، حقث[4]ص:  ىجسَسَِٰحٞر َنذه

ا لفؿ بالؽػر، وإشعاًرا لِعؾَّة تجاسرهؿ طؾك هذا الؼقل، وهق الُؽػر. واكظر: (ساحر كذاب ، إهاكًة وذمًّ

 (.24/ 5أكقار التـزيؾ، لؾبقضاوي )

ِِت حمس التبؽقت، ومثالف ققل اهلل تعالك: غرُض  ويؿؽـ أن ُيؾحؼ هبذا الغرضِ 
ۡ
ََۡم يَأ ۥۚ يَ ًُ وِيلَ

ۡ
ۡل يَيُظُروَن إَِّله حَأ ٌَ

ِيَو  ۥ َحُلَُل ٱَّله ًُ وِيلُ
ۡ
َهُ ِنو َقۡتُل كَۡد َجآَءۡت رُُشُل َرّبَِيا ةِٱۡۡلَقِّ  حَأ ، فقضع آسؿ [53]إطراف: ىجسنَُص

ؾ بالقصػ بالؿقصقل وِص (يؼقلقن قد جاءت)الؿقصقل مقضع الضؿقر، ولؿ يؼؾ:   ؾتف إلك: لقتقصَّ

 الؾبـ! واهلل أطؾؿ. تبؽقتفؿ طؾك كسقاهنؿ إّياه يف الدكقا، فالصقَػ ضقعِت 
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 بحىث

(35) 

 َّيلىلملخلُّ كؿا يف ققلف تعالك:، الثالث: آستؾذاذ بذكفه

 .[01]فاصر:  َّخصحصمسخسحسجسمخُّ ، وققلف تعالك: [015]اإلسراء: 

 َّخمحمجميلىلملخلُّ  كؼقلف تعالك:، الفابع: زإادة التؼفإف

كزولفا، أنَّ قريًشا قالت: يا  ، ودلَّؾ طؾك إرادة التؼرير سبُب [2 -0]اإلخالص: 

                                                     

ر هذا الغرض فقؿا وقػُت طؾقف ابـ السقد البطؾققسل، اكظر: آقتضاب يف شرح أدب ل َمـ ذكَ أوّ  (0)

 (. وسقليت إيراده يف محؾف مـ البحث.095/ 3الؽتاب )

ذ بذِ قؾُت  (2) قح صريح لإلضفار مقضع اإلضؿار، وإن كاكت إمثؾة ر الؿحبقب قصد صحكْ : وقصد التؾذُّ

التل ذكرها اإلمام الزركشل لقست قريبة الؿلخذ، وقد يؽقن هـاك أمثؾ مـفا وأدّل، وسقليت يف مقضعف 

 بنذن اهلل.

، وتلثَّر بف كثقٌر مـ الؿعاصريـ الـاقؾقـ طـ «التؼدير»وقع يف جؿقع الطبعات التل بقـ يديَّ لؾربهان:  (3)

ـ. قال الزرك شل، والصقاب التؼرير بالراء، وهق ما ُيعبِّر طـف البالغققن بزيادة التؿؽقـ أو زيادة التؿؽُّ

وذلؽ أنَّ السامع متك لؿ يػفؿ مِـ الضؿقر معـًك بؼل مـتظًرا لُعؼبك »السّؽاكل يف شرح هذا الغرض: 

ـ يف ذهـف. وهق السِّ  يف التزام تؼديؿف. قال اهلل  رالؽالم كقػ تؽقن، فقتؿؽـ الؿسؿقع بعده فضَؾ تؿؽُّ

ََ  كُۡل  حمستعالك:  َحدٌ  ٌُ
َ
ُ أ ا حمس، وقال: ىجسٱّلِله ٍَ ةَۡصَُٰر َوَلَِٰلو َتۡػََم ٱۡلُللَُُب  ََّل  فَإِجه

َ
، كؿا ُيقضع ىجسَتۡػََم ٱۡۡل

سائؾف،  ُكعِط الحّؼ  الؿظفر مقضع الؿضؿر إذا أريد تؿؽقـ كػسف زيادة تؿؽقـ: كؼقلف: إن تسللقا الحّؼ 

َهدُ حمسوققلف طز قائاًل:  ُ ٱلصه ََ  كُۡل  حمس، بعد ققلف: ىجسٱّلِله َحدٌ  ٌُ
َ
ُ أ ، . اكظر: مػتاح العؾقم، لؾسؽاكلىجسٱّلِله

ػ طؾك الـاسخقـ أو الؿحؼّ 098ص ؼقـ أكَّف قال قبؾ بداية هذا . ويمّكد أن هذا مراد الزركشل وأكف تصحَّ

، وكذا هق يف اإلتؼان يف «الؿضؿر لزيادة التؼريرالؼسؿ التاسع: وضع الظاهر مقضع »الؿقضع بؼؾقؾ: 

(، والزيادة واإلحسان يف طؾقم 274/ 0(، ومعرتك إقران، لف )244/ 3طؾقم الؼرآن، لؾسققصل )

 (.063/ 6الؼرآن، ٓبـ طؼقؾة الؿؽل )
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 بحىث

(36) 

الذي  ؽ الذي تدطقكا إلقف. فـزلت السقرة، والؿعـك: أنّ ػ لـا ربَّ محؿد: ِص 

طقد بؾػظ الظاهر دون ريد تؼرير كقكف اهلل أُ سللتؿقين وصػف هق اهلل أحد، ثؿ لؿا أُ 

 ضؿقره.

حقث يؽقن الضؿقر يقهؿ أكف غقر الؿراد، كؼقلف ، الخادس: إزالة الؾبس

 (تمتقف): قال ، لق[26طؿران: ]آل  َّىقيفىفيثىثنثمثزثُّ تعالك:

 َّزبربيئىئنئزئمئرئُّ إول، وكؼقلف تعالك: أكف ٕوهؿ

هـ إلك الػجر ٓ إلك : ٓكصرف الذِّ (إكَّف كان مشفقًدا)، ولق قال: [78]اإلسراء: 

 قرآكف. 

السادس: تفبقة الؿفابة وإدخال الفو ة يف ضؿقف السادع
(2)

بذكر آسؿ  

 «بؽذا يلمرك الؿممـقـ أمقر»بلمٍر:  يلمره لؿـ الخؾقػة يؼقل كؿا لذلؽ: الؿؼتضل

                                                     

 وهذا الغرض مـ أقدم إغراض التل ذكرها الـحاة والؿػّسرون لقضع الظاهر مقضع الؿضؿر، فعـد (0)

ُؤهُۥ حمسققل اهلل تعالك:  ْ َجَزَٰٓ َا ُ ُؤهُۥ وُِجَد  َنو  كَال ََ َجَزَٰٓ ٍُ : قال الزجاج ]معاين الؼرآن وإطرابف ىجسِِف رَۡحلًِِۦ َف

، كلكَّف (ففق)الذي بعد ققلف  (َجَزاُؤهُ )هذه الجؿؾة خرب الجزاء، والعائد طؾقف مـ الجؿؾة [: »022/ 3

، أْي ففق الجزاء، ولؽـ اإلضفار كان أحسـ هفـا: لئال يؼع جد يف رحؾف ففق هقققؾ: قالقا جزاؤه مـ وُ 

طؾك أكَّف استشفد يف «. )هق( إذا طادت ثاكقة فؾقست براجعة طؾك الجزاء يف الؽالم لبس، ولئال يتقهؿ أنّ 

هذا الؿقضع بالبقت الؿشفقر: ٓ أرى الؿقَت يسبؼ الؿقَت شلٌء، وهق استشفاد غقر دققؼ: ٕنَّ 

 لؾتعظقؿ والتػخقؿ: ٓ لرفع الؾبس. واهلل أطؾؿ.اإلضفار يف البقت 

ل َمـ ذكَ  (2) ر هذا الَغَرَض والذي بعده يف أغراض اإلضفار يف مؼام اإلضؿار فقؿا وقػُت طؾقف هق أوَّ

وُترتك الحؽاية طؾك الؿظفر إذا تعؾؼ بف غرض فعؾ »(، حقث قال: 098السؽاكل يف مػتاح العؾقم )ص

= 
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 بحىث

(37) 

 َّمقحقمفخفحفجفُّ . ومـف ققلف تعالك:«بؽذا آمرك أكا»مؽان: 

 ر الـار.كْ ر جفـؿ بعد ذِ كْ : إلدخال الروطة بذِ (لخزكتفا)، ولؿ يؼؾ: [49]غافر: 

ينمنىنخنحنجنيمىمُّ  كؼقلف تعالك:، السابع: تؼقإة دا ل الؿلدقر

ٌٍَُّّّّٰىٰرٰذييىيخيميحيجييهىهمهجه

 )، ولؿ يؼؾ: [059]آل طؿران:  َّربيئىئنئزئمئرئِّّٰ
َّ
ؾ طؾل ، (فتقكَّ

ؾ، بالتصريح باسؿ ، وذلؽ لتؼقية داطقة الؿلمقر بالتقكّ (ل أحبإكِّ )ولؿ يؼؾ: 

ؾ طؾقف   .الؿتقكَّ

رنمماميلىلمليكُّ  كؼقلف تعالك:، الثادـ: تعظقؿ األدف

 َّمئخئحئجئييىينيميزيريٰىينىنننزنمن

                                                     
= 

، وهق إدخال الروطة يف ضؿقر (أكا أرسؿ)مؽان:  (لؿممـقـ يرسؿ لؽأمقر ا)الخؾػاء، حقث يؼقلقن: 

 «.السامع وتربقة الؿفابة، أو تؼقية داطل الؿلمقر

ذكر الزركشل التعظقؿ أول أغراض اإلضفار يف مؼام اإلضؿار، ثؿ ذكر هـا تعظقؿ إمر، والظاهر أكَّف  (0)

وتعظقؿ قرآن الػجر، وتعظقؿ الحاقة يف إمثؾة ، يؼصد بالتعظقؿ تعظقؿ الؿظَفر كػسف، كتعظقؿ اهلل 

ا تعظقؿ إمر، فَقؼصد بف تعظقؿ إمر الؿتعؾِّؼ بالؿظَفر، فؾؿا أطاد ذكر الؿذكقرة يف الغرض إول، أمّ 

الخؾؼ يف آية سقرة العـؽبقت أراد تعظقؿ بداية الخؾؼ، ولؿا أطاد ذكر اإلكسان يف آية سقرة اإلكسان أراد 

. ولعؾَّ إوفؼ طّد الغرضقـ غرًضا ان، والعظؿة يف إمريـ طائدة طؾك اهلل الخالؼ تعظقؿ خؾؼ اإلكس

 واحًدا، مع تقضقح مظفر العظؿة ومعادها. وسقليت مزيد تقضقح لذلؽ يف محؾف مـ البحث بنذن اهلل.
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 بحىث

(38) 

حطمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخُّ  ، وققلف:[21 -09]العـؽبقت: 

 لإلكسان. خؾؼف طظؿ طؾك لؾتـبقف (خؾؼـاه): يؼؾ ، ولؿ[2 -0]اإلكسان:  َّ مظ

القصػ إلك بآسؿ التُؿظَفف التقصؾ إؼص  أن: التاسع
(1)

 :تعالك كؼقلف، 

، [058]إطراف:  َّحسجسمخجخمحجحمجحجمثُّ

، ولؿ [058]إطراف:  َّحئجئييىينيُّ  :أية صدر يف ققلف بعد

 لإمّ  لؾـبل ذكرها التل الصػات إجراء مـ لقتؿؽـ :(وبل باهلل فآمـقا) يؼؾ:

 يقصػ، ٓ الضؿقر ٕنّ  ذلؽ: يتلتَّ  لؿ (وبل) قال: لق فنكف باهلل، يممـ الذي

 كائـًا الصػات هبذه ُوصػ َمـ هق لف وآتباع بف اإليؿان وجب الذي أنَّ  لقعؾؿ

 لـػسف. التعصب طـ وُبعًدا لؾـََّصَػِة، إططاءً  غقري: أو أكا كان، مـ

ييىيميخيُّ  كؼقلف تعالك:، ؾَّة الحؽؿالعاشف: التـبقف  ؾك  ِ 

، ولؿ يؼؾ: [59]البؼرة:  َّزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذ

 ـ طّؾة إكزال العذاب طؾقفؿ، وهل الظؾؿ.: لُقبقِّ (فلكزلـا طؾقفؿ)

                                                     

ِ حمس ومثالف ققلف تعالك: (0) رََءۡحُخۡم إِن ََكَن ِنۡو ِغيِد ٱّلِله
َ
ََ ِِف ِشَلاقِۭ َكَفۡرحُ  ُثمه  كُۡل أ ٌُ ۡو  َضلُّ ِمهه

َ
م ةًِِۦ َنۡو أ

 شرًحا الضؿقر: مقضعأي )َمـ أضؾُّ مـؽؿ(، فقضع الؿقصقل »، قال البقضاوي: [52]فصؾت:  ىجسةَػِيد  

 (.75/ 5، اكظر: أكقار التـزيؾ )«ضاللفؿ لؿزيد وتعؾقاًل  لحالفؿ،

ـ أكثر مِ  ذْ أغراض اإلضفار يف مؼام اإلضؿار، إِ : ولعؾَّ الزمخشريَّ هق أول َمـ ذكر هذا الغرض يف قؾُت  (2)

(. وقد أشار 270/ 4(، )512/ 2ذكره يف كّشافف. واهلل أطؾؿ. واكظر طؾك سبقؾ الؿثال: الؽشاف )

 الزركشل إلك استػادتف بعض الؿقاضع التل مثَّؾ هبا لفذا الغرض مـ الزمخشري. 
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 بحىث

(39) 

حمجمهلملخلحلجلمكلكُّ  وققلف تعالك:

 طؾة صالحفؿ أنّ  طؾك تـبقًفا :(أجرهؿ): يؼؾ ، ولؿ[071]إطراف:  َّخم

 لـجاهتؿ.

خئحئجئييىينيُّ  كؼقلف تعالك:، الحادي  شف: قص  العؿقم

، [48]الشقرى:  َّهتمتختحتجتهبمبخبحبهئجبمئ

 الـعؿ. كػران شلكف الجـس هذا أنَّ  إثبات يف مبالغة (فنكف) يؼؾ: ولؿ

مجحجمثهتمتُّ  :تعالك كؼقلف ،الخصقص قص :  شف الثاين

 جقازه ٕخذ بالضؿقر أتك لق ٕكف :(لؽ): يؼؾ ، ولؿ[51]إحزاب:  َّجح

فعدل طـف إلك الظاهر  :[51]إحزاب:   َّمئخئُّ  :تعالك ققلف يف لغقره، كؿا

 لؾتـبقف طؾك الخصقصقة، وأكف لقس لغقره ذلؽ.

: [0]الـاس:  َّنتمتزترتُّ ومـف: ، الثالث  شف: دفا اة التجـقس

السقرة
(1)

.  

ٌٍَُّّّّ كؼقلف تعالك:، دـف ب  ٓ ضؿقًفا إتحؿؾ الفابع  شف: أن

لعاد الضؿقر طؾك  (استطعؿاهؿ)، ٕكف لق قال: [77]الؽفػ:  َُِّّّ

                                                     

 .♫طزاه الزركشل لؾشقخ طز الديـ ابـ طبد السالم  (0)
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 بحىث

(41) 

، وإكؿا أراد العؿقم: ا طؾقفؿ أوّ يـ أتقَ ة واحدة مـ أهؾ الؼرية، وهؿ الَّذِ جؿاط ًٓ

أي استطعؿا جؿقع أهؾفا
(1)

 . 

                                                     

ا حمس: ( شرٌح بديع لتَعقُّـ ذكر آسؿ يف207/ 0وٓبـ الحاجب يف أمالقف ) (0) ٍَ لَ ٌۡ
َ
ٓ أ ضاهًرا،  ىجسٱۡشَخۡطَػَها

بؽل يف جقابف البديع طـ  دون: )استطعؿاهؿ(، ووقع بـحقه مع زيادة تحريٍر وفقائد لتؼل الديـ السُّ

بؽل )  (. 68 -65/ 0سماٍل مـظقٍم لصالح الديـ الصػدي. اكظر: فتاوى السُّ

بؽل، ووقع يف  لاستػتك فقف اثـقـ مـ العؾؿاء سقى تؼ الصػديوهذا السمال الذي كظؿف  الديـ السُّ

 
ّ
ٌة يؿؽـ إفرادها يف جزء لطقػ، فؼد سلل طـف الشقَخ اإلمام طؾل بـ الحسقـ بـ  جقاهبؿ آداٌب وفقائد َجؿَّ

(، فلجابف الشقخ كظًؿا 343 -337/ 3قاسؿ الؿقصؾل، )اكظر: أطقان العصر وأطقان الـصر، لؾصػدي 

 مختصًرا، وكثًرا مبسقًصا، ومـ لطقػ ما وقع يف كظؿف مـ التقجقف:

 .«دانِ ــض يــالؼريـؾٍّ بـــس لؽـفؾق فال تؿتحـ بالـَّظؿ مِـ بعُد طالـًؿا»

 وفقف فقائُد جؾقؾٌة، وكذا يف بعضف َكَظٌر.

  الصػديُّ وسلل طـف 
ّ
مَة كجؿ الديـ طؾل ، والقايف 371 -368/ 3بـ داود الؼحػازي ]أطقان العصر  العالَّ

وقصد الؿتؽؾؿ هـا اإلخبار طـ الذيـ صؾب »[، ومـ بديع ما جاء يف جقابف: 67 -66/ 20بالقفقات 

مـفؿ اإلصعام أهنؿ أهؾ الؼرية: ٕنَّ َمـ َغشقف الضقُػ يف مـزلف ولؿ يعتذر بعذر طـ إكرامف: بؾ قابؾف 

التل أوجبت لف أن يسلل مـف ذلؽ: ٕن الؿسللة آخر أسباب الؽسب= يعؾؿ  بالؿـع مع ضفقر حاجتف

بذلؽ أن الحامؾ لف طؾك آمتـاع مـ إضافتف لمم الطباع واتباع مذمقم البخؾ والشّح الؿطاع... وَمـ 

 كاكت هذه سجقتف كان حريًّا باإلطراض طـف، وطدم مؼابؾتف باإلحسان إلقف، فؾؿا رأى مقسك 

لجداٍر ُمشرٍف طؾك السؼقط يف الؼرية التل همٓء أهؾفا مـ  ڠإصالح الخضر  -قفصؾقات اهلل طؾ-

مف مِ  ،غقر صؾب أجر ذلؽ مـفؿ ـ مع الحاجة إلك ذلؽ: طجب مـ ذلؽ، وأكؽره حتك كلكف كسل ما قدَّ

ؿ مـف، ه إياه بالصرب، وبعدم الؿصاحبة إن سللف طـ شلء بعد ذلؽ، مع حرصف طؾك صحبتف والتعؾّ وطدِ 

يف آطرتاض يف هذه الحالة: ٕهنا  ڠ إطادة لػظ إهؾ يف أية الؽريؿة إقامٌة لعذر مقسك فؽان يف

بذل إجر يف إصالح أمر دكقاوي لحرصفؿ  لحالفؿ يؼتض حالة ٓ يصرب طـ آطرتاض فقفا: ٕنّ 

= 
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 بحىث

(40) 

رنممامُّ  كؼقلف تعالك:،  شف: كقكف أهؿ دـ الضؿقف الخادس

[282]البؼرة:  َّننمنزن
(1)

. 

                                                     
= 

يـ فؿ، فرتُك صؾِب إجرة طؾك إصالح ذلؽ مع الضرورة والحاجة وقع إحساًكا إلك أهؾفا الذوشحّ 

ة متعؾؼة بؾػظ إهؾ التل هل الحامؾة طؾك آطرتاض غقابؾقهؿا بالؿـع طـ الضقافة، فؽاكت البال

قـ مـ أهؾفا، والقتقؿ محؾ الؿرحؿة، ولقس محالًّ بلن الجدار إكؿا كان لقتقؿَ  ڠضاهًرا، فاطتؾَّ الخضر 

فف يف مالف، ولفذا قال: تصرّ ا لعجزه، أو لػؼره وهق الظاهر، أو ٕكف ٓ يجقز ٕن يطؾب مـف أجرة، إمّ 

ّبَِم  ّنِو  رَۡۡحَٗث  حمس  «. قا أن يضقػقهؿا، ولؿ يؽـ ٕهؾفا الذيـ أبَ ىجسره

ف يجقز طؾك كّؾ واحدة مـفؿا الـسقان، فؾقست إلحداهؿا يف وضع الظاهر مقضع الؿضؿر هفـا: ٕكّ  (0)

أن تعتؼبا طؾك الـسقان والتذكقر، وهذا  ذلؽ مقزة طؾك الثاكقة، وإن كاكت الشفادة ذات أجزاء فقصّح 

الشلن يف طامة الـساء: حتك ٓ ُيػفؿ وجقب أن تؽقن واحدة مـفؿا أذكَر مـ إخرى. قال أبق حّقان: 

ا أهبؿ الػاطؾ يف: » ن  حمسولـؿَّ
َ
َهاحمسبؼقلف:  ىجسحَِضله  أ ٍُ َٰ بؼقلف:  ىجسَفُخَذّنِرَ حمس: أهبؿ الػاطؾ يف: ىجسإِۡحَدى

َهاحمس ٍُ َٰ مـ الؿرأتقـ يجقز طؾقفا الضالل واإلذكار، فؾؿ يرد بنحداهؿا معقـة. والؿعـك: إن  كؾ ذْ ، إِ ىجسإِۡحَدى

ـ ت هذه أذكرهتا هذه، فدخؾ الؽالم معـك العؿقم، وكلكف ققؾ: مَ ت هذه أذكرهتا هذه، وإن ضؾّ ضؾّ 

 [.734/ 2]البحر الؿحقط «. ضؾَّت مـفؿا أذكرهتا إخرى

ّٓ ا كان آسؿ الظاهر قد أدَّى م: ولؿّ قؾُت  دَّ هذا الؿقضع مـ مقاضع  ُيعَ عـًك ٓ يمديف الضؿقر جاز أ

ولذا قال  .الضؿقر يف الحؼقؼة ٓ يـقب طـ آسؿ الظاهر يف هذا الؿعـك اإلضفار مقضع اإلضؿار: ٕنّ 

رها إخرى؟ ققؾ: فقف فنن ققؾ: لَِؿ لْؿ يَ (: »231/ 0العؽربي )التبقان يف إطراب الؼرآن  ُؼؾ فتذكِّ

ـ طقده إلك كر والـسقان، ولق أضؿر لتعقّ ؿا: أكف أطاد الظاهر لقدلَّ طؾك اإليفام يف الذِّ أحده :وجفان

طؾك أن إحداهؿا الثاكقة  تؼديره: فتذكرها، وهذا يدّل  الؿضؿرالؿذكقر، والثاين: أكف وضع الظاهر مقضع 

م، وٓ يجقز أن يؽقن فاطاًل يف هذا القجف: ٕنَّ الضؿقر هق الؿظفر بعقـف، والؿظفر إول  مػعقل مؼدَّ

والتػريؼ بقـ «. ، فؾق جعؾ الضؿقر لذلؽ الؿظفر لؽاكت الـاسقة هل الؿذكرة وذا محالفاطؾ تضّؾ 

= 
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(42) 

 كؼقلف تعالك: ،لف د لؿ ُإَسِؼ الؽالمُ قْ السادس  شف: كقن دا إصؾح لؾعَ 

 .[024]إكعام:   َّمفخفجفحفمغُّ

                                                     
= 

ـِ راجعاِن لقجٍف د يتباَدُر إلك الذِّ وق»ؾ: ولذا قال السؿقـ الحؾبل: القجفقـ يحتاج لتلمّ  ـِ أنَّ القجفق ه

ِؾ: ٕنَّ ققَلف:   «. َوَضَع الظاهَر َمْقِضَع الؿضؿرِ »قريٌب مـ ققلف: « أطاَد الظاهرَ »واحٍد قبَؾ التلمُّ

بنثبات واو  «ؼ الؽالم لفَس كقن ما يصؾح لؾَعْقد )ولؿ( يُ »يف الـسخ الؿطبقطة التل بقـ يديَّ لؾربهان:  

ػ أو الـّساخ أو سفًقا مـ الؿملِّ  ُمؼحؿةالصقاب ما أثبتـاه، والقاو  فؾعّؾ بؾ )لؿ(، وٓ أدري ما وجففا. ق

الؿحّؼؼقـ. واهلل أطؾؿ. ومعـك الؽالم أنَّ آسؿ الظاهر الؿذكقر ثاكقة اكػصؾ بعؾَّة طـ آسؿ الظاهر 

، فؼقلف تعالك:  ًٓ َٰ حمسالؿذكقر أوَّ ْ لَو ىُّۡؤِنَو َحّته َا ُ ِه  َنآ  ِنۡثَل  ىُۡؤََتَٰ  كَال وَِتَ رُُشُل ٱّلِله
ُ
حؽاية لؽالم الؽّػار  ىجسأ

ۡغلَ حمسالؿؽذبقـ بآيات اهلل تعالك، وققلف تعالك: 
َ
ُ أ ۥٱّلِله ًُ كالم مستلكػ مـ مؼقل اهلل  ىجسُم َحۡيُد ََيَۡػُل رَِشاََلَ

ُ حمسهر: ٕن ققلف: فلطاد الظا(: »335/ 0تعالك يف الرّد طؾقفؿ، قال السقرايف )شرح كتاب سقبقيف  ٱّلِله
ۡغلَمُ 

َ
فاكػصؾت الجؿؾتان مـ هذه الحقثقة، فإولك «. ت الجؿؾة إولكجؿؾة ابتداء وخرب، وقد مرّ  ىجسأ

ولذا  :سقؼت لحؽاية كالم الؽػار، والثاكقة سقؼت يف الرّد طؾقفؿ، وقائؾ هذه يف الحؼقؼة غقر قائؾ تؾؽ

 عر الذي مثَّؾ بف الزركشل لفذا الغرض:أطاد. وهذا مراد الزركشل. واهلل أطؾؿ. ويميده بقت الشِّ 

 بريء مـ الحؿل سؾقؿ الجقاكح        تبؽل طؾك زيد وٓ زيد مثؾف

 ولذا أضفره.  :فزيد الثاين لقس هق إول، والؽالم لؿ ُيَسْؼ لف

 )ولؿ( زيادة سفٍق: فننَّ البقت يختؾػ طـ أية بعض ومع وضقح قصد الزركشل وتعقُّـ أن القاو يف

 سقاء كان ذكره جائًقا يف الحؽاية أو يف الرّد 
ٌّ
آختالف: ذلؽ أنَّ اهلل سبحاكف وتعالك واحٌد لقس لف سؿل

 طؾقفا، ولقس كذلؽ )زيد( يف البقت الؿؿثؾ بف. فتلمؾ! واهلل أطؾؿ.

، وهق أن ُتقِرد الؾػظة لؿعـك مـ (الرتديد)تحت مصطؾح أية الؽريؿة مـ البديع ما ُيذكر  ويفهذا، 

ۡكََثَ ٱنلهاِس ََّل َحۡػلَُهََن حمسالؿعاين، ثؿ ُتردِّدها بعقـفا، وُتعؾِّؼ هبا معـًك آخر. كؿا يف ققلف تعالك: 
َ
َوَلَِٰلوه أ

ٍِٗرا َحۡػلَُهََن  ٦ ۡصَحَُٰب  ََّل يَۡصَخَِٓي حمس :، وققلف تعالك[7 -6 ]الروم:ىجسَظَٰ
َ
ۡصَحَُٰب  ارِ ٱنله  أ

َ
ِۚ أ ۡصَحَُٰب ٱۡۡلَيهثِ

َ
َوأ

= 
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(43) 

 كؼقلف، األولك حؽؿ يف الجؿؾة دخقل   م إلك اإلشارة:  شف السابع

ققلف:  ، فنن[24]الشقرى:  َّمتزترتىبيبنبمبزبربيئُّ :تعالك

ؼ طؾك الشرط ُطِدَم قبؾ الؿعؾّ  ٕنّ  الجقاب: طؾك ولقس )ويؿُح( استئـاٌف،

 يف: صحقًحا ، ولقس[24]الشقرى:  َّىبنبمبُّ وجقده، وهذا صحقح يف:

 الظاهر. طقدأُ  فؾذلؽ :ثابت الباصؾ محق : ٕنّ [24]الشقرى:  َّمتزترتُّ 

دَّ غرًضا لإلضفار يف مؼام اإلضؿار وإن لؿ ُيعَ ر الزركشل ما يصحُّ أن وقد َذكَ 

د اإلضفار لؼطع التشاغؾ  ُيصـّػف مع إغراض السبعة طشر الؿتؼدمة، وهق تعؿُّ

 الظاهر إيؼاع حسـ الؽالم صال متك أكف واطؾؿ»بؿرجع الضؿقر، وذلؽ ققلف: 

 ما فقػقتف الؾػظ، طؾقف يعقد ما بسبب متشاغاًل  هـالذِّ  يبؼك ٓ كل الؿضؿر مقضع

«أخرى آية ابتداء يف ذلؽ كان إذا كؿا فقف، شرع
(1)

. 

خنحنجنممُّ  ومـ إمثؾة الصالحة التل ذكرها لذلؽ ققل اهلل تعالك:

خمحمجميلىلملخلمئهيميخيحيجيٰهمهجههنمن

                                                     
= 

ُم ٱۡلَفآنُِزونَ  ٌُ هَهۡصِجٌد حمسوققلف تعالك:  ،[21]الحشر:  ىجسٱۡۡلَيهثِ  ن  ل
َ
َحقُّ أ

َ
ٍم أ َۡ ِل يَ وه

َ
ىَٰ ِنۡو أ ََ َس لََعَ ٱَلهۡل ّشِ

ُ
أ

طجاز، لؾعؾقي اكظر: الطراز ٕسرار البالغة وطؾقم حؼائؼ اإل ،[018]التقبة:  ىجسَتُلََم فِيًِِۚ فِيًِ رَِجالٞ 

 (.310/ 3(، والربهان يف طؾقم الؼرآن )211/ 3)

 (.512/ 2الربهان يف طؾقم الؼرآن، لؾزركشل ) (0)
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(44) 

، فلطاد آسؿ إجّؾ ضاهًرا: يف [37 -36]الـقر:  َّخنحنجنيمىممم

 لطقل الػصؾ. (طـ ذكره)أية الثاكقة، ولؿ يؼؾ: 

ىنمنخنُّ مثاًل أوضح بؼقلف تعالك: ومثَّؾ لف السققصل

ضاهًرا، مع جقاز  ملسو هيلع هللا ىلص ، فلطاد ذكر إبراهقؿ[83]إكعام:  َّمهجهين

م آسؿ الظاهر قبؾ طدة  إضؿاره، ولؽـ اإلضفار أحسـ لطقل الػصؾ، فؼد تؼدَّ

]إكعام:  َّحيجييهىهمهجهُّ  آيات يف ققلف تعالك:

 مراًرا مضؿًرا يف أيات الالحؼة.طقد ، ثؿ أُ [75

ومؿا يؾػت الـَّظر أنَّ ُجؾَّ هذه إغراض قد كشل يف َرِحؿ الدرس التػسقرّي 

 
ّ
بعقًدا طـ تـظقرات البالغققـ التل لؿ تستطع مقاكبة هذه الثروة الطائؾة:  التطبقؼل

بؾ ما زالت كتب البالغة الؿدرسقة تؼتصر يف طّد أغراضف طؾك ما ٓ يزيد طؾك 

تستػد أصابع القد القاحدة، وتؼتصر طؾك بعض إمثؾة الؿؽّررة الؿعادة، ولؿ 

الَعَجب أنَّ بعض العؾؿاء  كبقر استػادٍة مؿا سطره الؿػّسرون. والذي يستدرُّ 

ـِ ٓ َيبُدو أهنؿ استػادوا كثقًرا يف تـظقراهتؿ البالغقةال مؿا سطروه  ُؿصـِّػقـ يف الػـَّْق

 .يف تػسقراهتؿ

                                                     

  (.249/ 3اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن، لؾسققصل ) (0)

ؾ إستاذ البالغل الؽبقر الدكتقر (2) كحًقا مـ هذه الؿؾحقضة يف  ♫محؿد أمقـ الخضري  /وقد سجَّ

وقد أدهشـل أنَّ رّواد »(، حقث قال: 00 -01بعض مصـّػاتف )اكظر: القاو ومقاقعفا يف الـظؿ الؼرآين ص

= 
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 بحىث

(45) 

أغررشاض اإلظهرربس يف يقرربو اإلضررًبس األذررشي انررم ر شملررب انؼهًررب  و  يررز شملب       

 انضس شي: 

مقا الزركشل، ولؽـف لؿ  ـْ تؼدَّ هذا، وهـاك أغراض أخرى كصَّ طؾقفا َم

 فؿـ ذلؽ:  ،ُيقفَّؼ إلك استخراجفا مـ كالمفؿ

 األول: االسخؼطبف:

فقفا بآسؿ الظاهر يف  طدَّ مـ إغراض التل يعبَّر ذْ كبَّف طؾقف السّؽاكل، إِ 

مؽان:  (ع إلقؽأسقرك يتضرّ )فعؾ الؿستعطػ، حقث يؼقل: »مقضع اإلضؿار 

: لقؽقن أدخؾ يف آستعطاف. وطؾقف ققلف: إلفل طبدك (أكا أتضرع إلقؽ)

 .«العاصل أتاكَ 

  

                                                     
= 

البالغة وأطالم البقان مؿـ جؿعقا بقـ التللقػ يف البالغة والؽتابة يف التػسقر: قد أثبتقا يف تػاسقرهؿ 

ة والؿؿتعة يف بالغة العطػ بالقاو، دون أن تجد لفا أثًرا يف وحقاشقفؿ طؾقفا الؽثقر مـ الؿباحث الشائؼ

ؿ الؿـاهج البالغقة والصرامة يف تطبقؼفا،  وَغْقبة الؼفآن مصـػاهتؿ البالغقة... ولقس لذلؽ مـ سبٍب إٓ تحؽُّ

 «.  ـ تقجقف هذه ال راسة

الؼقاكقـ البالغقة، والؿق ان فؾعؾ هذا إققػـا  ؾك ضفورة أن إؽقن الؼفآن الؽفإؿ الؿص ر الفئقس ٓستؼفاء 

ع ال ارس بالذائؼة  ، وسؾؿت لف الؿؾؽة البالغقة؛ السؾقؿةالفحب لؿؿارسة تطبقؼاتفا تؿثقاًل وت رإًسا، فنذا تذرَّ

ودـ - اد دقازًكا بقـ الؼفآن وغقفه دـ سائف الـصقص الؿقصقفة بالبالغة، و ـ ها إستطقع بُقْسفٍ أن إستبقـ 

 .ففق دا بقـ الؼفآن وغقفه، ودا الذي تؿقَّز بف الؼفآن و جز  ـف العفب -ثؿَّ ُإبّقـ لؾـاس

 .099ص، مػتاح العؾقم، لؾسؽاكل (0)
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 انثبين: حتقيق انىصف:

 كبَّف لؿعـاه الزمخشري وتبعف كثقٌر مـ العؾؿاء. 

جعمظحطمضُّ  ما ذكره طـد تػسقره لؼقل اهلل تعالك: :ودثال ذلؽ

 عفقَض  لؽؿ، خقر صربكؿلَ  صربتؿ ولئـ: أي»، قال: [026]الـحؾ:  َّمع

 أو الشدائد، طؾك صابرون بلهنؿ طؾقفؿ اهلل مـ ثـاءً  الضؿقر: مقضع (الصابريـ)

«الؿعاقبة طـ صربوا إذا لفؿ تحصؾ التل بالصػة وصػفؿ
(1)

. 

مصخصحصمسخسحسجسمخجخمحُّ  وطـد ققلف تعالك:

 َطُضًدا: ُمتخَذهؿ كـت وما بؿعـك:»، قال: [50]الؽفػ:  َّخضحضجض

ا الضؿقر: مقضع (الؿضؾقـ) فقضع أطقاًكا، أي: «باإلضالل لفؿ ذمًّ
(2)

. 

خبحبجبهئمئخئحئجئييىيُّ  وطـد ققلف تعالك:

 َّحتجتُّ»، قال: [53]الحج:  َّهتمتختحتجتمبهب

 فقضع ،(وإهنؿ): وأصؾف. والؿشركقـ الؿـافؼقـ همٓء وإنّ : يريد

«ؾؿبالظُّ  طؾقفؿ قضاءً  الضؿقر مقضع الظاهر
(3)

. 

                                                     

 (.645/ 2الؽشاف، لؾزمخشري ) (0)

 (.728/ 2الؽشاف، لؾزمخشري ) (2)

 (.066/ 3الؽشاف، لؾزمخشري ) (3)



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(47) 

]ق:  َّينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمُّ  وققلف تعالك:

: (فؼالقا هذا شلء طجقب)لؾظاهر مقضع الضؿقر، فؾؿ يؼؾ:  عٌ ، فقف وْض [2

العظقؿ الؽػر طؾك مقنُمؼدِ  هذا ققلفؿ يف أهنؿ طؾك لؾشفادة
(1)

. 

 َّخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفُّ تعالك:وققلف 

 فنهنؿ أي: )َمـ(: إلك العائد الضؿقر مقضع الظاهر وْضعِ  باب ، مـ[56]الؿائدة: 

 لغؾبتفؿ وإثباًتا لفؿ، تعظقًؿا تعالك: اهلل لؽـ أضفرهؿ بقصػفؿ حزب الغالبقن،

 هؿ اهلل وحزب اهلل، حزب فنهنؿ همٓء يتقلَّ  ومـ ققؾ: كلكف الربهاين، بالطريؼ

 .(2)الغالبقن

وقد يػقد اإلضفار مقضع اإلضؿار ٓ مجّرد تحؼقؼ القصػ، وإكؿا تحؼقؼ 

 راد ٓزمف. ومثال ذلؽ ققلف تعالك:راد بذاتف بؼدر ما يُ مستتبعاتف، فالقصػ ٓ يُ 

خفحفجفمغجغمعجعمظحطمضحضخضجضمصخصُّ
خمحمجمهلملخلحلجللكمكخكحكجكمقحقمف
جمهلُّ، دائًؿا ما كـُت أصرُب لؼقلف تعالك: [25]إكعام:   َّخنحنجنمم

يف مقضعفا هذا دون أن أتعـَّك تحؾقؾ سبب ذلؽ، حتك درسُت هذا  َّ حم

كان مؼتضك  ذْ إسؾقَب البديَع فرأيُت فقفا إضفاًرا بديًعا يف مقضع اإلضؿار، إِ 

، ولؽـف طدل طـ ذلؽ إلك اإلضفار (يجادلقكؽ يؼقلقن)الظاهر أن يؼال: 

                                                     

 (.381/ 4الؽشاف لؾزمخشري ) (0)

 (.53/ 3بل السعقد )اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕ (2)
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ؾة: تحؼقًؼا لؽػر الؿجادلقـ، وبقاًكا لعؾَّة ققلفؿ، وهل الؽػر، بالؿقصقل والصِّ 

وإلطػ مـ ذلؽ ما يستتبعف وْصُػفؿ بالؽػر، أٓ وهق كذهبؿ فقؿا يؼقلقن. فلبطؾف 

 قبؾ أن يحؽقف بلْن أضفر يف مقضع اإلضؿار. فتلمؾ!

ع )الذيـ فقَض »قبل: قال: ثؿ رأيُت قريًبا مـف فقؿا ذكره الطِّ 

مجقئفؿ طؾك تؾؽ الحالة كػر وطـاد، وققلفؿ  بلنّ  لقشعر الضؿقر: عمقضكػروا( 

 .«كذب بحت

 انثبنث: انخقبيح وانخفظيغ وهتىيم اخلطب:

حمجمملهلخلحلجلمكلكُّ  ذكر الزمخشري طـد ققل اهلل تعالك:

فقف ، [84]الؼصص:  َّٰهمهجههنمنخنحنجنممخم

، (ون إٓجزَ فال يُ )إضفار يف مقضع اإلضؿار، وكان مؼتضك الظاهر أن يؼقل: 

 السقئة طؿؾ إسـاد يف ٕنّ  الضؿقر: مقضع السقئات طؿؾقا الذيـ ولؽـ وضع

ـٍ  فضَؾ  مؽرًرا إلقفؿ  قؾقب إلك لؾسقئة تبغقض وزيادة لحالفؿ، هتجق

السامعقـ
(2)

. 

ٰىينىنننمنُّ ويف تعؾقؼف طؾك ققل اهلل تعالك:

، قال: [89]إطراف:  َّخئحئجئييىينيميزيري

                                                     

 (.58/ 6فتقح الغقب، لؾطقبل ) (0)

 (.436/ 3الؽشاف، الزمخشري ) (2)
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 سبقؾ) هق الذي الظاهر طـف، فقضع ونوتصدُّ  بف، آمـ مـ تقطدون: تؼديره»

 يصّدون ما طظؿ طؾك ودٓلة أمرهؿ، تؼبقح يف زيادة الضؿقر: مقضع (اهلل

«طـف
(1)

. 

رت طؾك يدي أبل السعقد  ثؿ كضجت اإلشارة إلك هذا الغرض وتؼرَّ

خصحصمسخسُّ  لؼقل اهلل تعالك: هالعؿادي، فؿـ ذلؽ ما أشار إلقف طـد تػسقر

 وإضفار»، قال: [98]آل طؿران:  َّجعمظحطمضخضحضجضمص

«الخطب وهتقيؾ الؿفابة لرتبقة اإلضؿار مققع يف الجاللة
(2)

. 

 انشابغ: حقىيت اسخقالل اجلًم:

زثرثيتىتُّ ذكره أبق السعقد العؿادي طـد ققل اهلل تعالك: 

اميلىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمث
 مقضعَ  الجؾقؾِ  آسؿِ  ، ووضعُ [47]الـساء:  َّٰىينىنننزنمنرنمم

 آطرتاض يف ما وتؼقية الحؽِؿ، وتعؾقؾِ  الؿفابِة، لرتبقةِ  آلتػاِت: بطريؼ الضؿقرِ 

آستؼالل مـ
(3)

. 

 وٓبـ طاشقر اطتـاء بنبراز هذا الغرض.

                                                     

 (.028/ 2الؽشاف، لؾزمخشري ) (0)

 (.63/ 2إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)

 (.087/ 2إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (3)
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 اخلبيس: حسيري اجلًم جمشي ادلثم:

 اهلل تعالك:اطتـك هبذا الغرض ابـ طاشقر، فؼّرره أحسـ تؼرير طـد ققل 

، [38]البؼرة:  َّمهجهينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمُّ

 لـِّ )مِ : ققلف يف الفدى طقـ وهق )هداي(: ققلف يف الفدى لػظ وأضفرَ »فؼال: 

 اهتؿاًما أضفر لؽـف بإولك، الثاكقة لؾشرصقة الرابط لؾضؿقر الؿؼام فؽان ى(دً هُ 

جحمجحجمثُّ  حد ققلف: طؾك الؿخاصبقـ أذهان يف رسقًخا لقزيد بالفدى

 هاتف ولتؽقن ،[06 -05: الؿزمؾ]  َّحصمسخسحسجسمخجخمح

 يتلتك حتك معاد: كرذِ  إلك يحتاج طائد طؾك تشتؿؾ ٓ بـػسفا مستؼؾة الجؿؾة

 لتفذب الـػقس وتتذكرها فُتحػظ فُتؾحظ الـصقحة أو الؿثؾ مسقر تسققرها

 َّزيريٰىينننىنمنزنرنممُّ :ققلف يف أضفر كؿا وترتاض،

 :بشار ققل ومـف الؿثؾ. مسقر إخقرة الجؿؾة هذه لتسقر [80: اإلسراء]

 إذا بؾتتتغ التتتفأي الؿشتتتقرة فاستتتتعـ 

 

 بتتتفأي كصتتتقح أو كصتتتقحة حتتتازم 

 وٓ تجعؾ الشقرى  ؾقؽ غضاضتة  

 

 دؽتتتتان الختتتتقايف قتتتتقة لؾؼتتتتقادم 

 وأدن إلتتتك الشتتتقرى الؿستتت د رأإتتتف  

 

 وٓ ُتشف  الشقرى ادَفًأ غقتف كتاتؿ 

 كصػ كؾُّ  لقؽقن والثالث: الثاين البقتقـ يف مرات ثالث الشقرى رفؽرّ  

 لضؿقر باإلضافة الثاين الفدى تعريػ وجف يظفر وهبذا الؿثؾ، مسقر سائًرا

 معاًدا: القاقع الضؿقر مقضع الظاهر وضع يف إصؾ أهنا مع )الـ( دون الجاللة

 الجؿؾة إذ إولك، الجؿؾة ـتفتضؿّ  شلءٌ  الؿستؼؾةَ  الجؿؾةَ  هاتف يػقت لئال
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(50) 

 تػقد الثاكقة الجؿؾة يف واإلضافة اهلل، مـ آٍت  بلكف الفدى وصػ ـتتضؿّ  إولك

«الؿػاد هذا
(1)

. 

ثؿ كبَّف ابـ طاشقر إلك كثقر مـ مقاضعف يف ثـايا تػسقره، وسقليت جاكٌب مـفا 

 يف مقضعف مـ البحث بنذن اهلل. 

ة اثـقـ وطشريـ غرًضا لإلضفار يف مؼام اإلضؿار ذكرها فبؾغت العدّ 

العؾؿاء، ٓ طؾك سبقؾ الحصر، وإن كاكت تـتظؿ معظؿ ما ُيؿؽـ أن ُيعؾَّؾ بف هذا 

 إسؾقب البؾقغ.

بعض إغراض إخرى  -بنذن اهلل-سقف يضقػ هذا البحث و

 الؿحتؿؾة لتػسقر إضفار أسؿاء اهلل الحسـك يف مقاضع اإلضؿار. وباهلل التقفقؼ.

  

                                                     

 (.442/ 0التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)
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 :يف يقبو اإلضًبساألغشاض انصبحلت إلظهبس األمسب  احلسىن 

لقست لغقرها، وإذا كان القاجب طؾك  إنَّ ٕسؿاء اهلل تعالك خصقصقةً 

ؾ يف قبقل ما الؿتدبِّر لؽتاب اهلل تعالك أن يجتفد غاية آجتفاد يف تلمّ  ؾف، ثؿ يتؿفَّ

ًؼا يؼع لف مـ ثؿرات تلمّ  ؾف: حتك يطؿئـ إلك جقازه، فننَّ ما كان مـ ذلؽ متعؾِّ

 ك أحؼُّ بالتدققؼ والتحؼقؼ.بلسؿاء اهلل الحسـ

وطؾقف: يؿؽـ تؼسقؿ إغراض الؿذكقرة مـ حقث صالحقتفا لتػسقر 

 التصريح بإسؿاء الحسـك يف مقاضع اإلضؿار إلك أقسام:

أغراٌض يؿؽـ أن ُيؼال هبا يف جؿقع مقاضع إضفار إسؿاء الحسـك  األول:

الؿفابة. ومـ إغراض  يف مؼام اإلضؿار، وهل التعظقؿ، وزيادة التؼرير، وتربقة

الصالحة يف ُجؾِّ مقاضع إضفار إسؿاء الحسـك يف مؼام إضؿارها غرض 

 اإلشعار بعّؾة الُحؽؿ أو القصػ.

يؼصدها إٓ َمـ لؿ يممـ باهلل تعالك وأسؿائف وصػاتف،  ٓأغراض  الثاين:

ففل ٓ تؼع يف كالم الؿممـ، الؾفؿ إٓ طؾك سبقؾ حؽاية كالم الؽافر: مثؾ 

يثىثنثمثُّ  ستفزاء أو التحؼقر. وطؾقف يؿؽـ أن ُيحؿؾ ققلف تعالك:آ

وما )يؼقلقا:  لؿ، فلضفروا آسؿ إحسـ، و[61]الػرقان:  َّاكيقىقيف

فؿ أضفروا آسؿ مع إمؽاكف: ٓكػصال الجؿؾتقـ مـ مؼقل غقر واحٍد، ولعؾّ  (هق

وتجاهاًل، تعالك اهلل طؿا إحسـ تجفقاًل وتؼؾقاًل أو استفزاًء: سػًفا مـفؿ وكِْبًرا 

ا كبقًرا.  يؼقلقن طؾقًّ
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يف هذا الباب. وهل قصد  -يف حدود بحثل-أغراض لؿ تؼع : الثالث

ًٓ صالًحا لفا. واهلل أطؾؿ.  العؿقم، وقصد الخصقص. وٓ أتخقَّؾ مثا

أغراض تحتؿؾ أن تؽقن مرادة يف مقاضع دون مقاضع، ومثالفا : الفابع

ذ، وتؼقية داطل الؿلمقر.باقل إغراض: كتػظقع إم  ر وهتقيؾف، والتؾذُّ

وبعد هذا العرض يؿؽـ تؾخقص أغراض إضفار إسؿاء الحسـك يف مؼام 

 :يتيف الؿسرد أ -وتحرير الػروقمع ضؿ الـظائر -اإلضؿار 

 التعظقؿ، وتعظقؿ إمر.. 0

 زيادة التؼرير والتؿؽقـ والتلكقد.. 2

 ؽؿ أو القصػ.ة الحُ اإلشعار بعؾّ . 3

 ؾ.ؿَ اإلشعار باستؼالل الجُ . 4

زة.ؾِ إجراء الجؿؾة مجرى الؿثؾ والؽَ . 5  ؿ الجقامع والتذكرة الؿركَّ
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(54) 

 التؾذيذ والتلكقس.. 02

 س.بْ رفع الؾَّ . 03

 ؿ التشريؽ يف مؼام التقحقد.دفع تقهُّ . 04

ط والتػصقؾ، والشرح والتؿثقؾ ْس ويف الؿبحث الثاين كتـاول بشلء مـ البَ 

 ٕغراض اإلضفار يف مؼام اإلضؿار يف إسؿاء الحسـك يف الؼرآن الؽريؿ.
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 بحىث

(55) 

 ادلبحث انثبين

 بًب ػهً األغشاضاإلضًبس يشحب  احلسىن يف يقبو إظهبس األمس

قرد أمثؾة إلضفار إسؿاء الحسـك يف مؼام إضؿارها، يف هذا الؿبحث كُ 

مرتَّبة طؾك إغراض: إلضفار جؿالقات هذا إسؾقب الؼرآين البؾقغ. ولقس مـ 

مؼصقد البحث استقػاُء كؾِّ ما ورد يف الؼرآن الؽريؿ تحت كؾِّ غرٍض، ففذا مـ 

اكف يف الؼرآن بؽثرة: حتك ٓ تؽاد صػحة مـ الؿصحػ الصعقبة بؿؽان: لدور

 تخؾق مـف.

د أغراض اإلضفار يف مؼام اإلضؿار يف الؿقضع القاحد، فـجتفد  وقد تتعدَّ

 يف ذكرها تحت أكثر إغراض وضقًحا ومـاسبة.

وقد يؽقن بالؿؼطع القاحد مـ أية أكثر مـ مقضع لإلضفار يف مؼام 

ك رسؿ آختصار يف مؽان واحٍد: تجـًُّبا لؽثرة اإلضؿار، فـجتفد يف ذكرها طؾ

اإلحالة، ورغبة يف بقان جؿالقات الؿؼطع الؿذكقر بقاًكا شاماًل، فبف يتجؾَّك 

 ائتالف الؼرآن الؽريؿ، ويستبقـ تساوقف.

 :الغفض األول: التعظقؿ وتعظقؿ األدف

سؿ ضقػ إلقف آويؼصد بف تعظقؿ آسؿ الُؿظَفر وتػخقؿف، أو تعظقؿ ما أُ 

ة ر وتشريػف، أو تعظقؿ شلن الؼضقة التل أخرب هبا طـ الذات العؾقّ الؿظفَ 

 وتػخقؿفا.
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 بحىث

(56) 

وٓ يؼقم الؿضؿر لفذا الغرض كؿا يؼقم آسؿ الظاهر، أٓ ترى إلك ققلف 

، لق قال: ما هل وما [3 -0]الحاقة:  َّحجمثهتمتختحتجتهبمبُّ  تعالك:

 هذا يف الظاهر آسؿ تؽرير حّسـ وإكؿا»أدراك ما هل؟ ما كان لف هذا الُحسـ، 

 طـ هبا فاستغـقا الؿضؿرات، استعؿؾقا إصؾ، ولؽـفؿ هق تؽريره أنّ  الـحق

 جعؾقا التػخقؿ، طؾك الدٓلة أرادوا افؾؿّ  واختصاًرا، إيجاًزا الؿظفرات، تؽرير

«ذلؽ مـ أرادوه لؿا أمارة الظاهر تؽرير
(1)

. 

هذه  هق اهلل تعالك العظقؿ إطظؿ، ولعّؾ  -وٓ شؽَّ -وأطظؿ مذكقر 

ر فُش الحؼقؼة ُتػَ  قَّ إضفار إسؿاء الحسـك يف مؼام اإلضؿار، فؿا مـ مؼام أضفر سِّ

 فقف إٓ وأفاد التعظقؿ والتػخقؿ، مع ما يـضاف لذلؽ مـ أغراض أخرى.

منزنُّ :ملسو هيلع هللا ىلص ومثال ذلؽ ققلف تعالك يف معرض حديثف طـ الخؾقؾ إبراهقؿ

، فؼد كان مؼتضك الظاهر أن [030]البؼرة:   َّنيميزيريينٰىىننن

ح باسؿ الربِّ تعظقًؿا، وإشعاًرا بالعؾة: إِ   ذْ يؼقل الخؾقؾ: أسؾؿُت لؽ، ولؽـف صرَّ

إنَّ ربَّ العالؿقـ هق الؿستحؼُّ وحده اإلسالم لف، ولقس لذي ُلبٍّ أن يرتك 

نن يف إضفار اسؿ اإلسالم لف، وقد أسؾؿ لف كؾُّ شلٍء، وهق ربُّ العالؿقـ. وكذا ف

 ًذا واستئـاًسا بذكره. واهلل أطؾؿ.الربِّ يف هذا الؿؼام تؾذُّ 

                                                     

 (.7 -6/ 2أمالل ابـ الشجري ) (0)
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(57) 

رثيتىتنتمتزترتيبىبنبُّ  ومثال ذلؽ ققلف تعالك:

ح بآسؿ الظاهر، [065]البؼرة:  َّيفىفيثىثنثزثمث ، حقث صرَّ

عظقًؿا لؿؼام الؿحبقب، ، وذلؽ ت(أشّد حبًّا لف)ومؼتضك الظاهر أن يؼقل: 

ُؿحّب بتعظقؿ مؼام محبقبفوتعظقؿ ال
(1)

، وتشريػف بحبف، وتػخقًؿا لؾُحبِّ 

. واهلل أطؾؿ.  بنضافتف إلك آسؿ إجؾِّ

]آل  َّخسحسجسمخجخمحجحمجحجمثهتُّ  وققلف تعالك:

ََّوَضْعُت ُّ: ـ قرأ، طؾك قراءة مَ [36طؿران: 
(2)

مريؿ قد أضفرت  تؽقن أمّ  ،

: (وأكت أطؾؿ)آسؿ إجؾَّ يف مقضع اإلضؿار طؾك سبقؾ آلتػات، فؾؿ تؼؾ: 

تعظقًؿا وتػخقًؿا
(3)

 . 

 َّخمحمجمهلملحلخلجلمكلكخكحكُّ  وققلف تعالك:

، بؾ أضاف أيات إلك آسؿ إجّؾ (ـاتُ اآيَ  تؾَؽ )، لؿ يؼؾ: [018]آل طؿران: 

: وذلؽ لتعظقؿ طدل اهلل تعالك، (ضؾًؿا كريدُ وٓ )تعظقًؿا وتػخقًؿا. ولؿ يؼؾ: 

                                                     

 (.086/ 0واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

عبة بنسؽان العقـ وضؿ التاء، وقرأ الباققن بػتح العقـ وإسؽان التاء. اكظر: قرأ ابـ طامر ويعؼقب وُش  (2)

 (.0650/ 0الـشر يف الؼراءات العشر، ٓبـ الجزري )

/ 2(، وإرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد )254/ 0الؼرآن، لؾعؽربي ) واكظر: التبقان يف إطراب (3)

28.) 
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(58) 

ـ مؼتضك إلفقتف الحّؼة أكف ٓ يريد ضؾًؿا لعبقده، إنَّ مِ  ذْ ولإلشعار بعّؾة الحؽؿ: إِ 

وأكَّف إذا أراد كػذت مشقئتف. واهلل أطؾؿ
(1)

. 

مسخسحسمخجسجخمحجحمجحجمثهتُّوققلف تعالك: 

حفجفمغجغمعمظجعحطمضخضحضجضمصخصحص

فقف أكثر مـ ، [040 -041طؿران: ]آل  َّحمجميلىلملخل

وذلؽ  :(ولـعؾؿ الذيـ آمـقا)مقضع لإلضفار يف مؼام اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

مؼتضك طؾؿف هبؿ تؿؽقـُفؿ  ذْ تعظقًؿا لعؾؿف وتلكقًدا لف، وتحؼقًؼا لؿؼتضاه: إِ 

شلن الؿعؾقم،  وكصُرهؿ يف الدكقا، وإحسان ثقاهبؿ يف أخرة، وفقف ضؿـًا تػخقؿُ 

  وهؿ الذيـ آمـقا.

، وذلؽ (وٓ يحب الظالؿقـ)، أو: (وهق ٓ يحب الظالؿقـ)وكذا لؿ يؼؾ: 

تعظقًؿا وزيادة تؼرير، وتلكقد استؼالل الجؿؾتقـ، وإجراء الثاكقة مجرى الؿثؾ، 

 ؿ باإلخبار بُبغض الجؾقؾ لف.ؾْ وتربقًة لؾؿفابة بذكر آسؿ إجّؾ، وتؼبقًحا لؾظُّ 

ح بالػاطؾ إجؾِّ (ولقؿحص الذيـ آمـقا)ؾ: ولؿ يؼ : تعظقًؿا ، بؾ صرَّ

ت أسؿاؤه، وتػخقًؿا لشلن التؿحقص، وتشريًػا لؾؿممـقـ الذيـ ثبتقا لف تؼّدَس 

 بعد هذا التؿحقص. واهلل أطؾؿ.

                                                     

 (.0353 -0352/ 3واكظر: زهرة التػاسقر، ٕبل زهرة ) (0)
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(59) 

ٌٍَُّّّّٰىٰرٰذييىيُّ وققلف تعالك:

نتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئّٰرئِّ

لتعؾؿقا )، فقف مقضعان لإلضفار يف مؼام اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [97]الؿائدة:  َّىت

 : تعظقًؿا وتربقة لؾؿفابة، وتعؾقاًل لؾعؾؿ بلكَّف مـ مؼتضك اإللفقة.(أكَّف يعؾؿ

، فجرى طؾك خالف مؼتضك (وأكف بؽّؾ شلء طؾقؿ): وكذلؽ لؿ يؼؾ

التعظقؿ بتؽرار ذكر الجاللة، وتعظقؿ  :مـفا ،الظاهر، وقد أفاد ذلؽ أمقًرا

شلء بعد بقان شؿقلفا ما يف السؿاوات وما يف  ببقان شؿقلفا كؾَّ  معؾقماتف 

 :
ّ
 -(وأكف)ولؿ يؼؾ: - َّزترتُّويف تؽرير آسؿ يف ققلف: »إرض. قال مؽل

 . «معـك التعظقؿ

الؿستػادة ؿ اإلضفار كذلؽ: تؿؽقـ الػصؾ بقـ معاٍن: الحؽؿة ـ ِحؽَ ومِ 

ـ جعؾف البقَت الحراَم والشفَر الحراَم والفدَي والؼالئَد ققاًما لؾـاس، والعؾؿ مِ 

شلٍء وهق مـ مؼتضك اإللفقة، وهذا يستتبع رقابتف طؾقفؿ، والؼدرة  بؽّؾ 

شلٍء، ويف هذا تربقة لؾؿفابة. وهذا الػصؾ بقـ هذا  الؿػفقمة مـ طؾؿف بؽّؾ 

 فجرى الػصؾ مجرى التلكقد. الؿعاين ُيشعر بلهؿقتفا البالغة،

                                                     

 بـ أبل صالب ) (0)
ّ
 (.0885/ 3الفداية إلك بؾقغ الـفاية، لؿؽل
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(61) 

متزترتىبيبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئُّّٰ  وققلف تعالك:

، فصرح بآسؿ الظاهر طؾك [38]إكعام:  َّىثنثمثزثيترثىتنت

: لؾتعظقؿ، ولتػخقؿ الُؼدرة، (ثؿ إلقـا يحشرون)صريؼة آلتػات، ولؿ يؼؾ: 

 ولرتبقة الؿفابة.

ىيمينيزيريٰىينىنننمنزنُّ وققلف تعالك:

هتمتحتختجتهبخبمبحبجبهئمئخئحئجئيي
، أضفر اسؿ الرّب يف الؿقضع إول طؾك صريؼة [005 -004]إكعام:  َّمث

ل مـّ )قبة، فؾؿ يؼؾ: آلتػات مـ التؽؾُّؿ لؾغَ  كؿا هق مؼتضك الظاهر، وذلؽ  (امـزَّ

لؾتشريػ واإلكرام، ولؾتسجقؾ طؾقفؿ  ملسو هيلع هللا ىلص لؾتعظقؿ، وأضافف إلك ضؿقر الـبل

ًدا  ل مـ طـد اهلل، فنهنؿ يعؾؿقن أنَّ محؿَّ مربقٌب،  ملسو هيلع هللا ىلصأكَّفؿ كؿا يعؾؿقن أكَّف مـزَّ

 وأكَّف ٓ يتسـَّك لؿـ كان مربقًبا أن يليت بآية مؿا صؾبقا إٓ بنذن ربِّف. 

 :(كؾؿاتـا)أو  (وتؿت كؾؿاتف)ثؿ أضفر ثاكقة يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

ر اسؿ الرّب الؿضاف إلك كْ تػخقًؿا لؾؽؾؿات وتعظقًؿا، وتؾذيًذا وتلكقًسا بذِ 

مـ  ملسو هيلع هللا ىلصف ، وتذكقًرا بعد تذكقر بؿا لف سبحاكف طؾك طبده وكبقّ ملسو هيلع هللا ىلصضؿقر الـبل 

 .اإلحسان، وتـبقًفا بعد تـبقف طؾك ما يريد بف مـ التشريػ واإلكرام

                                                     

 (.238/ 7واكظر: كظؿ الدرر، لؾبؼاطل ) (0)
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(60) 

يثىثنثمثزثرثيتُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص كقٍح  وققلف تعالك يف حؽاية ققلِ 

 َّمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىف

جمهلملخلُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص، وققلف تعالك يف حؽاية ققل هقد [62 -60]إطراف: 

]إطراف:   َّخمحمجميلىلملخلمنخنحنجنممخمحم

، صّرح بالظاهر فقفؿا يف مقضع الضؿقر يف مؼقلفؿا، فؾؿ يؼقٓ: [68 -67

ؿ مـ إلك ضؿقر الؿتؽؾِّ ا ُتمِذن بف إضافة الربِّ ؿَ وذلؽ لِ  :(ؿ رسآتفغؽُ أبؾِّ )

تعظقؿف ومـ لزوم صاطتف، وأكف ٓ َيسعف إٓ تبؾقغ ما أمره بتبؾقغف، وإن كره 

 . ققمف

 :بعد ققلف ،(ربل) :مربقب، فؼال ملسو هيلع هللا ىلصوفقف كذلؽ التصريح بلنَّ الرسقل 

ؿؾة همٓء العالؿقـ، ولقس لف مزية طؾقفؿ إلك أكَّف مـ ُج  : إشارةً (رّب العالؿقـ)

ـٌ لـػسف بؿعقّ إٓ أنَّ  ة اهلل تعالك اهلل اصطػاه لتبؾقغ رسالتف إلقفؿ. وفقف كذلؽ تطؿق

 الخاصة لف ولؾؿممـقـ وكاِلءتف لفؿ.

. ذ وآستئـاس بتؽرير ذكر اسؿ الربِّ  وفقف أيًضا التؾذُّ

كذلؽ تصريٌح ، [62]إطراف:  َّمماميلىلمليكُّ  :ويف ققل كقٍح 

لؾتعظقؿ،  :(ؾؿ مـف ما ٓ تعؾؿقنوأط) :بالظاهر يف مقضع الضؿقر، فؾؿ يؼؾ

                                                     

 (.094ب/  -8التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)
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 بحىث

(62) 

، ولتعؾقؾ العؾؿ الذي اخُتصَّ بف ولتػخقؿ الؿعؾقم بتؼرير كقكف مـ طـد اهلل 

 دوهنؿ. واهلل أطؾؿ.

حضجضمصخصحصمسخسحسجسُّ  وققلف تعالك:

 َّحقمفخفجفحفمغجغمعمظجعحطمضخض

، قرأ الجؿفقر: وكؾؿُة اهلل، بالرفع طؾك آبتداء، وقرأ يعؼقب [41]التقبة: 

بالـصب طؾك العطػ
(1)

ف. وطؾك الؼراءتقـ فؼد أضفر يف مؼام تَ كؾؿَ  َؾ ، أي: وجعَ 

 اإلضؿار. 

اء قراءة الـصب: ٕكف  لق كصب لؽان  -مـ وجفة كظره-ولؿ يستحبَّ الػرَّ

 لق ٕكف وتعالك: تبارك اهلل لظفقر ذلؽ: أستحبُّ  ولسُت »إجقد أن ُيضؿر، قال: 

 ترى أٓ :(العؾقا هل وكؾؿتف): ؼاليُ  أن لؽالما أجقد كان -فعُؾف والػعُؾ -كصبفا 

 . (2)«أبقؽ غالمَ  أبقك أطتؼ: يؼقلقن يؽادون وٓ غالَمف، أبقك أطتؼ قد: تؼقل أكؽ

وبـحق هذا طـ أبل حاتؿ السجستاين
(3)

زها أبق بؽر ابـ إكباري  ، وجقَّ

طؾك ُقبح
(4)

ـٌ ٓ إشؽال فقف، بؾ يؼقل  . وردَّ الـّحاس طؾقفؿ بلنَّ الـصب جقدٌ  حس

                                                     

الـشر يف  :عفا سائرهؿ. اكظراهلل( بـصب تاء التلكقث، ورفَ  اكػرد يعؼقب طـ العشرة بؼراءة )وكؾؿةَ  (0)

 (.0724/ 5الؼراءات العشر، ٓبـ الجزري )

 (.438/ 0معاين الؼرآن، لؾػّراء ) (2)

 (.009/ 2الؼرآن لف ) اس، وإطراباكظر: الؼطع وآئتـاف، لؾـحّ  (3)

(.693/ 2إيضاح الققػ وآبتداء، ٓبـ إكباري ) (4)
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 بحىث

(63) 

كر يف الـحقيقن الحّذاق: إنّ   معـك فقف أنّ  وهل فائدة، هذا مثؾ يف إطادة الذِّ

 -0: الزلزلة] َّ ىفيثىثنثمثزثرثيتُّ  : اهلل قال. التعظقؿ

فقف إشؽال ٓ ففذا، [2
(1)

. 

ػفا العؽربي مـ ثالثة أوجف: أحدها: أنّ  الظاهر مقضع  عَ فقف وْض  وضعَّ

طؾك أن كؾؿة اهلل  فقف دٓلةً  والثاين: أنّ  .(كؾؿتف)الؿضؿر: إذ القجف أن تؼقل: 

كاكت سػؾك، فصارت طؾقا، ولقس كذلؽ. والثالث: أن تقكقد مثؾ ذلؽ بـ)هل( 

 .اهابعقد: إذ الؼقاس أن يؽقن إيّ 

من ا إول فال ضعػ فقف: ٕن الؼرآن مأمّ »وأجابف السؿقـ الحؾبل بؼقلف: 

ا الثاين . وأمّ مـ هذا الـقع وهق مـ أحسـ ما يؽقن: ٕن فقف تعظقًؿا وتػخقًؿا

: بؾ يدلُّ فال يؾزم ما ذكر، وهق أن يؽقن الشلء الـُؿصقَّر طؾك الضد الخاّص 

ا ما إلك هذه الصػة. وأمّ  ُؿصقَّر طـ صػةٍ التصققر طؾك اكتؼال ذلؽ الشلء ال

لقست تلكقًدا البتة، إكؿا هل ضؿقر فصؾ طؾك حالفا، وكقػ  (هل)الثالث فـ

 . «د الؿظفر؟!الـحقيقن طؾك أن الؿضؿر ٓ يمكّ  تؽقن تلكقًدا وقد كّص 

                                                     

 (.021 -009/ 2اس )إطراب الؼرآن، لؾـحّ  (0)

 .(645/ 2التبقان يف إطراب الؼرآن، لؾعؽربي ) (2)

وإن تعجب فعجٌب هذا الؼقل مـ العؽربي، وهق بـػسف ُيؽثر مـ التقققػ طؾك هذا إسؾقب الؼرآين  (3)

 ؾَّ َمـ ٓ يسفق.وآطتالل وآستشفاد لف. وَج 

 (.53/ 6الدر الؿصقن، لؾسؿقـ الحؾبل ) (4)
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 بحىث

(64) 

فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار كذلؽ،  ،ىجسحقمفخفحمسوققلف: 

ة الحؽؿ بسػقل كؾؿة والغرض مـف تؼقية استؼالل جؿؾة التذيقؾ، واإلشعار بعؾّ 

مـ مؼتضقات إلفقتف طزُتف فال يغؾبف شلء،  ذْ ؾّق كؾؿة اهلل: إِ الذيـ كػروا، وط

وحؽؿُتف فال يػقتف مؼصد، فال جرم أن تؽقن كؾؿتف هل العؾقا وكؾؿة ضده هل 

 . السػؾك

خمحمجميلىلملخلُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف تعالك يف حؽاية ققم صالٍح 

، أضفر يف [63]هقد:  َّمهجهينىنمنخنحنجنيمىممم

بآسؿ إجّؾ بعد التعبقر باسؿ الرّب تعظقًؿا، وتربقة مقضع اإلضؿار، وطبَّر 

ا يريدوكف مـ طصقان اهلل تعالك برتك ؿَ وع، وهتقياًل وتػظقًعا لِ لؾؿفابة، وإدخال الرَّ 

تبؾقغ ما أرسؾ بف إلقفؿ
(2)

. 

مبزبربيئىئنئمئزئرئَُُِّّّّّٰ  وققلف تعالك:

اكيقىقيفيثىفىثنثمثزثيترثىتنتمتزترتيبىبنب

لتعظقؿ  :(قد جاء أمري أو قد جاء أمركا)، ولؿ يؼؾ: [76 -74]هقد:  َّلك

أن يرتك آستشػاع لؼقم  ملسو هيلع هللا ىلص إمر وتربقة الؿفابة، بؿا يجب معف طؾك إبراهقؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص. وفقف كذلؽ إضافة الربِّ إلك ضؿقر الؿخاصب العائد طؾك إبراهقؿ ملسو هيلع هللا ىلص لقط

                                                     

 (.216/ 01اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)

(.320/ 9واكظر: كظؿ الدرر، لؾبؼاطل ) (2)
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 بحىث

(65) 

ا ردَّ شػاطتف فقفؿ: فَؿـ كان  لإلشعار بقجقب صاطتف، ولؾؿقاساة: ٕكَّف لـؿَّ

قد يعقد طؾك كػسف بالالئؿة، فؼام هذا التشريػ مؼام الؿقاساة لردِّ  ملسو هيلع هللا ىلصكنبراهقؿ 

 شػاطتف. واهلل أطؾؿ.

نتمتُّ  :وجؿؾة»ك طـدي مـ ققل ابـ طاشقر: لَ وْ وهذا التخريج أَ 

ام وهق مـ بديع اإليجاز، وهق وحل طؾقف الؿؼ مؼقل محذوف دّل  َّيتىت

فنذا كان مـ كالم اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأو جقاب الؿالئؽِة إبراهقَؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل إلك إبراهقؿ مـ

وع يف ضؿقر إلدخال الرَّ  :اإلضؿار مؼام يف إضفار ،َّيثىثُّ فؼقلف: 

 . «السامع

ع، بؾ يؽػل أن يؼال لف ٓ ) :فنبراهقؿ مستشِػع، والؿستشِػع ٓ ُيروَّ

. وُيستلكس لذلؽ بلكَّف ملسو هيلع هللا ىلص ، ٓ سقؿا الخؾقؾ إبراهقؿ الذي وفَّك(فقفؿتخاصبـل 

]هقد:   َّييىيميخيحيجيُّ  جاء يف طؼب تبشقره بؼقلف تعالك:

وع طـف، والرحؿة تـايف إدخال الروع طؾقف بعتابف بعد ، وبعد ذكر إذهاب الرَّ [73

 أذهبف طـف. واهلل أطؾؿ.  أنْ 

مبزبربيئىئمئنئزئرئُِّّّٰ وققلف تعالك: 

اكيقىقيفىفيثىثنثمثرثزثيتىتنتمتزترتيبىبنب

                                                     

 .(024/ 02التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)
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 بحىث

(66) 

، ذكر آسؿ الظاهر [012 -010]هقد:  َّمماميلىليكملىكمكلك

التل يدطقن )يف مقضع الؿضؿر طؾك صريؼة آلتػات، وكان مؼتضك الظاهر: 

 .(وكذلؽ أمركا)، (ا جاء أمركامـ دوكـا مـ شلء لؿّ 

فتؾؽ ثالثة مقاضع، الثاين والثالث مـفا أفاد فقفا التصريح بآسؿ الظاهر 

، وإضافُة اسؿ َّ يقىقُّ، وَّرثيتُّيف مقضع الؿضؿر التعظقؿ والتػخقؿ: 

 ، وإشعاٌر بالعـاية وتلكقٌد لؾـُّصرة.ملسو هيلع هللا ىلصتشريٌػ لؾـبل  ملسو هيلع هللا ىلصالرب إلك ضؿقر الـبل 

هقد: ] َّرتيبىبنبمبُّ ا يف الؿقضع إول، وهق ققلف تعالك:وأمّ 

بآسؿ إجّؾ طؾك صريؼة آلتػات: لتفقيؾ الخطب، وزيادة  ، فصّرح[010

قا مـ دون اهلل ما ٓ يغـل طـفؿ شقًئا، وٓ التشـقع طؾقفؿ، واستؼباح فعؾفؿ: إذ دطَ 

 يستطقعقن لفؿ كصًرا، وٓ أكػسفؿ يـصرون. واهلل أطؾؿ.

ٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهُّ وققلف تعالك: 

 َّمبزبربيئىئنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰ

، وإكؿا أضاف (إلك صراصف)، أضفر يف مقضع الضؿقر، فؾؿ يؼؾ: [2 -0]إبراهقؿ: 

إحسـقـ العزيز الحؿقد، وططػ طؾقفؿا  الصراط تشريًػا لف إلك آسؿقـ

ة الؿذكقرة الدالة طؾك تؿام مؾؽفؾَ آسؿ إجؾَّ الؿقصقف بالصِّ 
(1)

. وتشريػ 

                                                     

ـَ طامر، وأما َمـ قرأه وذلؽ طؾك قراءة مَ  (0) ـِ واب ـ قرأ لػظ الجاللة بالجر، وهؿ الجؿفقر إٓ الؿدكقَّْق

ُُّّ بالرفع، وهؿ الؿدكقان وابـ طامر: ففق مبتدأ مستلكٌػ، ويؽقن الؿظفر يف مقضع الؿضؿر 
= 
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 بحىث

(67) 

 الؿـَزل لغاية الفداية إلقف وهق الؼرآن الؽريؿ، وتشريَػ  الصراط يؼتضل تشريَػ 

. وٕجؾ ذلؽ أضفر إسؿاء الحسـك الثالثة طؾك ملسو هيلع هللا ىلص الؿـَزل إلقف، وهق الـبل

 رسؿ الغاية يف التعظقؿ والتػخقؿ. واهلل أطؾؿ.

ـ صػة هذا الؽتاب لفذا الؿقضع أنَّ مِ  َُُِّّّّ كر ومـاسبة ذِ 

رة بلكف ٓ يلتقف الباصؾ مـ بقـ يديف وٓ مـ خؾػف، قال تعالك: العزةَ  زثُّ الؿػسَّ

 َّرنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقىفيفيثىثنثمث

وكقُكف كذلؽ قاٍض بصالحقتف إلخراج الـاس مـ الظؾؿات ، [42 -40]فصؾت: 

إلك الـقر، كذلؽ فننَّ إخراَجفؿ مـ الظؾؿات إطزاز لفؿ، وهق مـ آثار طّزة اهلل 

وما يف ضؿـفا مـ الؼدرة، وإكزال الؽتاب برهان طؾك أحؼقة ما أراده اهلل  تعالك

مـ الـاس ففق بف غالب لؾؿخالػقـ مؼقؿ الحجة طؾقفؿ. واستقجاب الحؿد مـ 

جفة بثِّ هذه الـعؿ طؾك العالؿ يف كصب هدايتفؿ هبذا الؽتاب، ففق كعؿة طظقؿة 

 .ـِّعؿترشد إلك حؿده طؾقف وطؾك ما ُيعّرف بف مـ سائر ال

ٌٍّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجيُّ وققلف تعالك:

يف مقضع الؿضؿر  ، فقف ذكر لالسؿ إجّؾ [96 -95]الحجر:  ََُّّّ

                                                     
= 

/ 5اختالف الؼراء يف هذا الحرف يف الـشر، ٓبـ الجزري ) :فؼط. واهلل أطؾؿ. واكظر َِّّ

0760.) 

 (.080/ 03(، والتحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر )322/ 3واكظر: الؿحرر القجقز، ٓبـ ططقة ) (0)
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 بحىث

(68) 

: لؾتعظقؿ، ولتفقيؾ (الذيـ يجعؾقن معـا)طؾك صريؼة آلتػات، فؾؿ يؼؾ: 

 الخطب، واستؼباح فعؾفؿ بجعؾفؿ مع اهلل إلًفا آخر.

وتسؾقتف بلهنؿ ما اقتصروا يف  ملسو هيلع هللا ىلصوفقف مؾؿح لطقػ، وهق مقاساة الـبل 

آفرتاء طؾقف وآستفزاء بف: بؾ بؾغت هبؿ الجراءة أن افرتوا طؾك اهلل تعالك 

وادَّطقا أن معف آلفة أخرى
(1)

. وإضفار آسؿ إجّؾ يف هذا أدلُّ طؾك هذا الؿراد 

 مـ اإلضؿار. واهلل أطؾؿ.

مبزبربيئنئىئمئزئرئُُِّّّّٰ وققلف تعالك:

، فقف تصريح بالظاهر يف مقضع اإلضؿار، فؿؼتضك [21]اإلسراء:  َّنب

، ولؽـ أطاده تػخقًؿا وتعظقًؿا، وإصؿاًطا، (وما كان ططاؤه محظقًرا)الظاهر: 

وتؾذيًذا بذكره. وأخرجف طؾك صريؼة آلتػات لزيادة التػخقؿ، ولؾتـبقف بالشرف 

 البالغ. واهلل أطؾؿ.

 هق  فاهلل يـتفل، وٓ يـػد ٓ اءطط أكَّف تـبقف طؾك وإضافة العطاء إلك الربِّ 

يـؼطع ٓ الؿستؿر الذي بالؿدد ويؿده بالحقاة، يؿده الذي وهق القجقد، رب
(2)

 .

 
ّ
، ملسو هيلع هللا ىلصمػقدة لالختصاص: تؽريًؿا لؾـبل  ملسو هيلع هللا ىلصوإضافة الؽؾِّ إلك ضؿقر الـبل

وتـقيًفا بشرفف، وإلؿاًحا إلك أنَّ َمـ أراد أشرف العطاَءيـ فؾقـظر إلك أيفؿا ُأقِقؿ 

                                                     

 (.91/ 04اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)

 (.4358/ 8اكظر: تػسقر الؿراغل ) (2)
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 بحىث

(69) 

فف اهلل تعالك، ففق العطاء الجدير بلن ُيحرص طؾقف وُيسعك يف  فقف هذا الذي شرَّ

 تحصقؾ أسبابف. 

فاكظر إلك هذه الؿعاين الجؾقؾة: هؾ كاكت لتػفؿ لق خرج الؽالم باإلضؿار 

 دون التػات؟ 

]اإلسراء:  َّنثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبُّ  وققلف تعالك:

، وذلؽ (ٓبتغقا إلقف سبقاًل )، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [42

لؾتعظقؿ والتػخقؿ، وبقان أنَّ ذا العرش هق َمـ لف السؾطان الؽامؾ يف مؾؽف، وأكَّف 

لف شريؽ الؿؼتدر الؿتػرد بالؿؾؽقت ٓ
(1)

. 

ىيخيميحيجييهىهمهجهينىنمنخنُّوققلف تعالك: 

نئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذيي
ر آسؿ [41]الحج:  َّمتزترتيبنبىبمبزبربىئيئ ، كرَّ

تعظقًؿا  :(يذكر فقفا اسؿف)إجؾَّ طؾك خالف مؼتضك الظاهر، فؾؿ يؼؾ: 

كر. اكِ لؾؿذكقر، وتشريًػا لؾذَّ   ر، وتػخقًؿا لؾذِّ

: تعظقًؿا وتحؼقًؼا وتؼقية لرجاء (رهنَّ َمـ يـُص ولقـصرَ )ولؿ يؼؾ: 

ـ، ولتلكقد  ذْ ة الُحؽؿ: إِ ؾ، وإشعاًرا بعؾّ ؿَ استؼالل الجُ  الؿجاهديـ، ولزيادة التؿؽُّ

                                                     

 (.4389/ 8اكظر: زهرة التػاسقر، ٕبل زهرة ) (0)
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 بحىث

(71) 

كصره ٕولقائف. وكاسب التصريح بآسؿ إجؾِّ تقكقد  مـ مؼتضقات إلفقتف 

(. واهلل أطؾؿ.الػعؾ )ولقـصرَ   نَّ

 ؾ، وإجراءَ ؿَ : تعظقًؿا، وتلكقًدا ٓستؼالل الجُ (طزيز ف لؼقّي إكّ )ولؿ يؼؾ: 

تف ققّ  مـ مؼتضقات إلفقتف  ذْ لُحؽؿ: إِ ة االتذيقؾ مجرى الؿثؾ، وإشعاًرا بعؾّ 

البالغة وطّزتف الؿاكعة. وكاسب أيًضا التصريح بآسؿ إجّؾ تلكقد الخرب بالم 

التلكقد. ففذه مـ الؿـاسبة الؾػظقة والرتكقبقة الدققؼة الؿرطقة يف اختقار إلػاظ 

 ؾ! واهلل أطؾؿ.الؼرآكقة، فتلمّ 

اكيقىقيفىفيثىثنثمثُّ  ؼال يف ققلف تعالك:ومثؾ ذلؽ يُ 

 .[61]الحج:  َّيلىلمليكمكىكلك

ختحتجتهبمبخبحبجبهئمئُّ وققلف تعالك: 

 َّحضجضمصخصمسحصخسحسجسمخجخمحمججححجمثهتمت

َـّ طؾقـا)، أضفروا يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼقلقا: [82]الؼصص:   :(لقٓ أن م

مـفؿا مـ ِؿـَّة، وٓستؼالل الجؿؾتقـ، واحتؿال أن تؽقن كؾٌّ لؾتعظقؿ، وتػخقؿ ال

 حؽاية بعضفؿ دون بعض. واهلل أطؾؿ.

هلملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقُّ وققلف تعالك: 

مبمئهئهيميخيحيجيٰهمهجههنمنخنجنحنممخمحمجم

منخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلمثهتمتهب
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(70) 

ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهىنين

ا كان الؿؼام ، لؿّ [31 -27]لؼؿان:  َّزبربيئىئنئمئزئرئّٰ

هلل تعالك، وتلكقٍد طؾك وحداكقتف، واستدٍٓل طؾك كؿال ألقهقتف،  تعظقؿٍ  مؼامَ 

وطؾؿف الؿحقط وقدرتف الؿطؾؼة، وكحق ذلؽ: أكثَر إضفار آسؿ إجؾَّ هفـا يف 

 . مقضع اإلضؿار مراًرا

خنحنجنيمممىمخمحمجميلىلملخلُّ  وققلف تعالك:

جئييُّ  ، وققلف تعالك:[21]إبراهقؿ:  َّجييهىهمهجهينىنمن

مجحجمثهتمتختحتجتهبمبخبحبهئجبمئخئحئ

 .[07]فاصر:  َّجسمخجخمحجح

ؿا يف ذكر آسؿ إجّؾ مـ لِ  :(وما ذلؽ طؾقف بعزيز)ولؿ يؼؾ فقفؿا: 

الػخامة والعظؿة، وتـقيًفا بؼدرتف طؾك كّؾ شلٍء، وإشعاًرا بعّؾة الحؽؿ: ذلؽ أنَّ 

 قدرتف وطزتف وحؽؿتف مـ مؼتضقات إلفقتف.

وفقف كذلؽ فصؾ الجؿؾتقـ لتتقازكا يف الؿعـك، ولتتؽامال يف الدٓلة طؾك 

 الؿطؾؼة: ببقان افتؼار الـاس إلقف، وغـاه طـفؿ. واهلل أطؾؿ. قدرة اهلل 

                                                     

 (.213/ 05واكظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر، لؾبؼاطل ) (0)
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خنحنجنيمممىمخمحمجميلىلملخلُّ وققلف تعالك: 

ٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهينجهىنمن
لقجزي )، لؿ يؼؾ: [24 -23]إحزاب:  َّمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰ

ح بآسؿ إجّؾ لتعظقؿ الجزاء(الصادققـ ، ولتؼقية جاكب الرجاء، : بؾ صرَّ

 ولإلشعار بعؾَّة الحؽؿ.

 َّجههنمنخنحنجنممخمحمجمهلُّ وققلف تعالك:

فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات، وكان مؼتضك  ،[40]ص: 

 بنضافة الرّب  ملسو هيلع هللا ىلص وذلؽ لؾتعظقؿ، ولتشريػ أيقب :(كاداكا إذ)الظاهر أن يؼال: 

ة ؾّ إلك ضؿقره بعد وصػف بالعبقدية، وتػخقؿ كدائف ودطائف، وفقف كذلؽ إشعار بعِ 

 مربقبِ  ػزعَ مـ مؼتضقات ربقبقتف أن يؽقن مَ  ذْ تقجفف إلقف بالدطاء: إِ 
َ
قف، وقاضل

 حاجاهتؿ. واهلل أطؾؿ.

رثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبُّ  وققلف تعالك:

ىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفيثنثىثمثزث
 َّحئجئييىينيميزيريينٰىىنننمنزنرنمماميل

 :(أٓ لف الديـ الخالص)، فقف خروج طـ مؼتضك الظاهر، فؾؿ يؼؾ: [3 -2]الزمر: 

                                                     

 (.319/ 20اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(73) 

. خقر يـ الذي هق أساس كّؾ وذلؽ مػقد لؾتعظقؿ والتػخقؿ، وآطتـاء بالدِّ 

ـ، وإشعار بعؾّ  إذ القحداكقة مـ مؼتضقات اإللفقة، ة الحؽؿ: وفقف أيًضا زيادة تؿؽُّ

 واإللف القاحد يجب أن يؽقن لف الديـ الخالص.

: فؾقس فقف [3]الزمر:  َّىلمليكىكمكلكاكُّ  ا ققلفؿ:وأمّ 

يؼقلقن ما إكَّف حؽاية لؼقلفؿ، والؿعـك:  ذْ وضع لؾظاهر يف مقضع الؿضؿر: إِ 

 إٓ لـتؼّرب بعبادهتؿ إلك اهلل.  -زطؿقا-كعبد همٓء إولقاء 

تصريح بالظاهر يف مقضع  ،[3]الزمر:  َّرنمماميلُّ ويف ققلف:

: وذلؽ لؾتعظقؿ والتؼرير، وتربقة الؿفابة، (إكف يحؽؿ بقـفؿ)الؿضؿر، فؾؿ يؼؾ: 

قكؽؿ إلك اهلل، فاهلل الذي زطؿتؿ أكف بُ والتسجقؾ طؾقفؿ: كلكف قال: زطؿتؿ أّكفؿ يؼرّ 

بقساصتفؿ هق يحؽؿ بقـؽؿ، فؾرتضقا بف َحَؽًؿا، وهق غاية اّتخاذكؿ يرضك 

الشركاء مـ دوكف، فبؼقاس إَْولك ارضقا بُحؽؿف فقؽؿ إذن يقم الؼقامة، وهق 

 مـطٍق طؾك شلٍء مـ التفديد.

فقف تصريح  ،[3]الزمر:  َّحئجئييىينيميزيريُّ  وققلف:

وذلؽ غرضف التعظقؿ،  :(إكف ٓ يفدي)بالظاهر يف مقضع الؿضؿر، فؾؿ يؼؾ: 

جؿؾة التذيقؾ فتخرج مخرج الؿثؾ،  ـ، وتربقة الؿفابة، ولتستؼّؾ وزيادة التؿؽّ 

                                                     

 (.225/ 02اكظر: روح الؿعاين، لأللقسل ) (0)
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ار، وذلؽ مـ مَ  ذْ ة الُحؽؿ: إِ ولإلشعار بعؾّ  ـ كان إلًفا ٓ يفدي الؽذبة الُؽػَّ

 مؼتضقات إلفقتف. واهلل أطؾؿ.

نئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرُّ وققلف تعالك: 

 -34]الزمر:  َّزترتيبىبنبمبزبربيئىئ

: وذلؽ لؾتعظقؿ، (لُقؽّػر طـفؿ)، فقف إضفار يف مؼام اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [35

وإلبراز العـاية بؿضؿقن الؽالم
(1)

، ولتؼقية رجاء إولقاء يف حسـ الجزاء، 

هذا  ف طؾك الؿجازاة، وإحؽامَ ولتعؾقؾ الحؽؿ: باستتباع مؼام اإللفقة قدرتَ 

ل مـ التعؾقؾ بالربقبقة الؿتـاسب مع ولذا طد :مقضعف الجزاء، وحسـ وضعف

إلك التعؾقؾ باإللفقة الؿؼتضقة كؿال صػات الؼدرة والحؽؿة  (طـد رهبؿ)ققلف: 

 واإلحسان. واهلل أطؾؿ. 

ومـ لطقػ ما وقع مـ ذلؽ كقن الؿظفر اسًؿا مـ إسؿاء الحسـك غقر 

يمجنىمممخمحمجميلىلملخلُّ الجاللة، وذلؽ كؼقلف تعالك:

، فلضفر يف [02]فصؾت:  َّجييهىهمهينجهىنمنخنحن

ذلؽ )مقضع اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات، وكان مؼتضك الظاهر أن يؼقل: 

ر، وتػخقؿ التؼدير بنسـاده إلك والغرض مـ ذلؽ تعظقُؿ ال :(تؼديركا ُؿؼدِّ

ٌر واقٌع ٓ محالة:  لُقعؾؿ أنّ  :َّجييهُّآسؿقـ إحسـقـ  هذا التؼدير مؼدَّ

                                                     

 (.255/ 7إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)
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(75) 

هق تؼدير العزيز الذي ٓ يغاَلب وٓ يؿاَكع طـ أمره، وٓ يجري شلء يف  ذْ إِ 

مؾؽقتف إٓ بنذكف، العؾقؿ الذي يعؾؿ ما يؼقل وما يؼضل بف، ويعؾؿ كقػ ُيسقِّر 

 مؾؽقتف: فال يجري شلء يف مؾؽقتف إٓ بعؾؿف.

مسخسحسجسجخمخمحجحمجحجمثُّ  وققلف تعالك:

جفمغجغمعجعمظحطمضخضجضخصحص

، [38 -37]فصؾت:  َّمكلكخكحكجكمقحقمفخفحف

 طظؿتف: أي مزيد طؾك : تـبقًفا(واسجدوا لف)أضفر يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

كؿال، فال يلفؾ كالشؿس والؼؿر، وٓ يػـك وٓ يبقد: بؾ هق الذي  كّؾ  لف الذي

َـّ إلك أَج  َـّ وسّقره ؾ إلك هذا القصػ بنضفار  ؾٍ خؾؼف ك. وتقصَّ مسؿًّ

 الؿقصقف، ولق أضؿر ما تسـَّك القصػ.

وطبَّر باسؿ  :(فالذيـ طـده)ثؿ أضفر يف مقضع اإلضؿار ثاكقة، فؾؿ يؼؾ: 

وإن أضفروا  -سبحاكف-الؽؾَّ مربقٌب خاضٌع لف  الرّب تعظقًؿا، وإشعاًرا بلنَّ 

إكراًما، وتعريًضا لفؿ بلنَّ َمـ هق تشريًػا و ملسو هيلع هللا ىلصالؽِْبَر، وأضافف إلك ضؿقر الـبل 

مربقٌب ٓ يتؽبَّر، وٓ يستـؽػ أن يؽقن طبًدا لف، ولق  أكرم مـفؿ طؾك اهلل 

َرف والؿـزلة طـد اهلل تعالك داطقًة لؾؽِْبر فغقركؿ أحؼُّ بف مـؽؿ. واهلل  كان الشَّ

 أطؾؿ.

محجححجمجمثهتمتختحتجتُّ  وققلف تعالك: 

 ، ِذكر[57 -56]الدخان:  َّجضمصخصحصخسمسحسجسمخجخ
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 ولعّؾ  .(مـف فضاًل ): يؼال أن الظاهر ومؼتضك اإلضؿار، مؼام يف إضفار الرّب 

 لف: إكرامٌ  ذلؽ أنّ  إلك واإليؿاءُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مؼام التعظقُؿ والتػخقُؿ، وتشريُػ  كؽَتَتف

 . واهلل أطؾؿ.ملسو هيلع هللا ىلص برسالتف واتباطفؿ لفديف إليؿاهنؿ

 َّىفيثىثنثمثزثيترثىتنتمتزترتُّ وققلف تعالك:

فبلي حديث بعده )، فقف كذلؽ إضفار يف مؼام اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [6]الجاثقة: 

تعظقًؿا وتػخقًؿا. وققؾ: الؿراد: بعد آيات اهلل، ولؽـف  :(وبعد آياتف يممـقن

كؿا تؼقل: أطجبـل زيٌد وكرُمف، وأكت تريد: أطجبـل كرُم  ،أخرجفا طؾك التعظقؿ

مـف كقاًكا ُمعِجًبا هق  دَت جاب والتػخقؿ: كلكَّؽ جرّ زيد: طدلقا طـف مبالغًة يف اإلط

 هذه مـ أدّل  آية وٓ البقان، هذا مـ أزيد بقان ٓ أكف طؾك دٓلة الَؽَرُم بعقـف. وفقف

 وجعؾ ، اهلل إلك وإضافتفا َّرتُّ باإلشارة إلقفا بـ أيات شلن وتػخقؿ أية.

ًٓ  َّنتُّ  بقاسطة إلقف وإضافتفا الجؾقؾ آسؿ تؽرير ثؿ التعظقؿ ضؿقر مع حا

الؿذكقرة أخرى لؾـؽتة مرة الضؿقر
(1)

. 

ينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ وققلف تعالك:

، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار [2 -0]الػتح:  َّجييهىهمهجه

وذلؽ  :(لـغػر لؽ)قبة، فؾؿ يؼؾ: طؾك صريؼة آلتػات مـ الؽالم إلك الغَ 

                                                     

 (.041/ 03(، وروح الؿعاين، لأللقسل )285/ 4اكظر: الؽشاف، لؾزمخشري ) (0)
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م مـ ذكبف وما باخ ملسو هيلع هللا ىلصبل لتعظقؿ الؿغػرة، ولتشريػ الـ تصاصف بغػران ما تؼدَّ

ؼ إمر. ـ والتؼرير وتلكقد تحؼُّ  تلخر، ولزيادة التؿؽُّ

 وكان الَعَؾؿ، الجاللة اسؿ إلك )لقغػر( فعؾ أسـد وإكؿا»قال ابـ طاشقر: 

 ٕن الؿغػرة: هبذه لؾتـقيف قصًدا الؿسترت: الضؿقر إلك يسـد أن الظاهر مؼتضك

 ؼف:وبؿتعؾّ  بالؿسـد لالهتؿام وذلؽ لؾتـبقف، وأجؾُب  السؿع يف أكػذُ  الظاهر آسؿ

 يف: الػاطؾ يربز لؿ ولذلؽ بف، طؾؿٌ  ملسو هيلع هللا ىلص يؽـ لؾرسقل لؿ ُأُكٌػ  الخرب هذا ٕن

 وهدايتف معؾقم، طؾقف اهلل إكعام ٕن :[2]الػتح:  َّىهمهجهينُّ

«بازديادهؿا أخرب وإكؿا معؾقمة،
(1)

. 

ح تقجقَف ابـ طاشقر أنَّ اهلل  ىيميخيُّ  قال بعدها: ومؿا يرجِّ

ْيـ ذَ يف طام الحديبقة استبطل الؿسؾؿقن الػتَح والـصَر الؾَّ  ذْ ، إِ [3]الػتح:  َّيي

روا هبؿا وُوِطُدوهؿا، فِس  قؼ الؽالم لتلكقد وققطفؿا، وهق ما اقتضك إضفار ُبشِّ

. واهلل أطؾؿ.   آسؿ إجؾِّ

ننمنزنرنمميلامىلمليكىكمكلكاكُّ  وققلف تعالك:

، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ [0]الؿـافؼقن:  َّريٰىينىن

: لؾتؿؽقـ، ولتعظقؿ الشاهد، وتػخقؿ (يشفد وهق يعؾؿ إكَّؽ لرسقلف، وهق)يؼؾ: 
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 بحىث

(78) 

شفادتف، فؾقست شفادة همٓء الؿـافؼقـ بنزاء شفادة اهلل تعالك شقًئا. وفقف تعظقؿ 

 رسقلف. ملسو هيلع هللا ىلصلف أكف  بشفادة اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصلؾرسقل 

مكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغُّ  وققلف تعالك:

قد )، أضفر يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [00]الطالق:  َّحمجمهلملخلجلحل

ـَ   : لؾتعظقؿ، وإلضفار آطتـاء بحسـ ثقاب الؿممـقـ وتػخقؿف.(لف رزًقا أحس

متزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئُّ  وققلف تعالك:

مكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنت
، أضفر آسؿ إجؾَّ طؾك صريؼة آلتػات، فؾؿ يؼؾ: [8 -4]التقـ:  َّىك

كؿا يؼتضل الظاهر: وذلؽ لؾتعظقؿ والتػخقؿ، وتلكقد  (الحاكؿقـ ا بلحؽؿِ ـَ ْس ألَ )

ؿ التشريؽ. واهلل أطؾؿ.  استؼالل جؿؾة التذيقؾ لتجري مجرى الؿثؾ، ولدفع تقهُّ

ـ:الغفض الثاين: زإادة التؼفإف   والتلكق  والتؿؽُّ

زيادة التؼرير مـ إغراض إساسقة التل يصحُّ أن تؽقن ُمرادة يف كؾِّ 

ر الؿعـك الؿسقق، ويمّكده، ويػقد  إضفار يف مقاضع اإلضؿار، فاإلضفار ُيؼرِّ

 إفراد الؿظفر بإمر الؿسـد إلقف.

ـ أكثر مـ الؿضؿر: ومـ أسباب إفادة الظاهر زيادة التؼرير  والتلكقد والتؿؽُّ

دٓلتف طؾك ما يعقد إلقف، وهق يف  أنَّ الؿضَؿر ٓ يخؾق طـ إهبام يف األول:

كؾٍّ مػتؼر إلك ما يعقد إلقف: بخالف الؿظَفر، فنذا ُألؼل طؾك السامع ما ٓ إهبام فقف 

ـ مـ ذهـف.  تؿؽَّ
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(79) 

ا أتك طؾك خالف مؼتضك الظ الثاين: وع اهر، فققع مققعف يف رُ أنَّ الؿظَفر لـؿَّ

ر يف الـػس تلثقًرا ع، فقسرتطل آكتباه، فقمثّ السامع: كان كحدوث شلء غقر متققّ 

 بؾقًغا، ويستقلل طؾقفا. 

أنَّ يف اإلضفار مـ الػخامة والتعظقؿ ما لقس يف الضؿقر،  الثالث:

ل وخصقًصا إذا كان الؿظَفر طظقًؿا شريًػا جؾقاًل، وهذه الػخامة بذاهتا تؼتض

التؼرير والتلكقد والتؿؽقـ بنضفاره، فقؽقن آطتـاء بالعبارة طـف مؽافًئا لبعض ما 

ف مـ التػخقؿ واإلجالل.  يستحؼُّ

ُؿظَفر زيادة وصٍػ طـ الضؿقر، وفقف معـًك قد يؽقن التلكقد أنَّ يف ال الفابع:

 َّمسخسحسجسمخجخُّ  طؾقف ٓزًما لؾؿؼام، كؿا يف ققلف تعالك:

كؿا  (بقـفؿ)، وما لق قال: َّمسخسُّ، فشّتان ما بقـ ققلف: [01]الحجرات: 

 شجرَ  بذلؽ، وإنْ  هق مؼتضك الظاهر، فننَّ فقف تؼريًرا إليؿاهنؿ، وتحؼقًؼا لقصػفؿ

ة بقـفؿ، وفقف تعطقُػ بعضفؿ طؾك  بقـفؿ خالٌف ففذا ٓ ُيسؼط وصػ إُخقَّ

ة، وفقف تعؾقؾ لألمر: فنن مـ مؼتضقات إخقّ  ة الحّؼة أن بعٍض بذكر إُخقَّ

 ُيسعك لتصػقة ما قد يعرتيفا مـ كدر. واهلل أطؾؿ.

 َّرئٌٍَُِّّّّّّٰٰرٰىٰذييىيميُّ ومثؾف ققلف تعالك:

: زيادة لتؼرير أنَّ اهلل تعالك هق (ما ترى فقفا مـ تػاوت)، لؿ يؼؾ: [3]الؿؾؽ: 

إن لؿ تر يف هذه البـقة العظقؿة  خالؼ السؿاوات وإرض، ولتعؿقؿ الُحؽؿ، أْي 
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تػاوًتا فؽذلؽ لـ ترى شقًئا مـ ذلؽ يف شلء مـ خؾؼف تعالك، ولؾتػخقؿ 

اسؿ الرحؿـ والتعظقؿ لفذا الخؾؼ بنضافتف إلك اسؿ الرحؿـ. ويف إيثار التعبقر ب

 إبداطفا يف وأنّ  وتػضاًل، رحؿة الباهرة بؼدرتف ذلؽ مثؾ يخؾؼ تعالك إشعاٌر بلكف

 أكظار مسارح ٕهنا كظرها: طؾك لؾحؿد ُتحصك، وذلؽ مقجب ٓ جؾقؾة كعًؿا

العالؿقـ رب أكقار ومفابط ريـ،الؿتػؽّ 
(1)

فقف إيؿاًء كذلؽ إلك أنَّ وققع  . ولعّؾ 

التػاُوت يف هذا الخؾؼ يستؾزم الـؼص، والـاقص ٓ ُيقصػ بؽؿال الرحؿِة، 

 وإكؿا كؿال الرحؿة يف كؿال الؼدرة، فقؼدر أن يقصؾ رحؿاتِف إلقفؿ.
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ادلىاضغ انم حيسٍ فيهب اإلظهبس يف يقبو اإلضًبس بغشض صيبدة انخقشيش وانخأ يذ 

 وانخًكٍ:

 َفف بالُحؽؿ:ظْ رادة التلكق   ؾك اكػفاد الؿُ  ـ  إ. 1

ـ هق كقن الغرض مـ اطؾؿ أن الؿؼام الذي يؼتضل زيادة التؼرير والتؿؽّ  

ح فقفا ، أو يف الؿقاضع التل يصرّ الخطاب تعظقؿ الؿسـد إلقف وإفراده بالحؽؿ

 بالحؽؿ لف طؾك غقره بالخقرية، أو بلنَّ أفعالف لفا الؿـتفك يف الحسـ، أو كحق

 ذلؽ، مـ معاين التػضقؾ.

نيميزيريٰىينىنننمنُّ   ومثالف ققل اهلل تعالك:

هتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىي
 .[22]البؼرة:  َّخسحسجسمخجخمحمججححجمث

، ولؽـ أضفر يف مقضع اإلضؿار، لزيادة (فال تجعؾقا لف) :ولؿ يؼؾ

ـ، ببقان أن الربَّ الؿـعِ  ، هق اهلل التؿؽُّ ـَ إلفراده بالعبادة،  الؿستحّؼ َؿ الؿحس

ـَ  وتـزيفف طـ إكداد، فلفاد التعبقرُ  الؿعبقد بالذات إثر تعققـف  بآسؿ إجّؾ تعقق

بالصػات، وتعؾقؾ الحؽؿ بقصػ إلقهقة التل طؾقفا يدور أمر القحداكقة 

 .واستحالة الشركة، واإليذان باستتباطفا لسائر الصػات
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خنمنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ  :وققلف تعالك

ٰرٰذييىيميخيحيجييهىهجهمهينىن
يئربىئنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰى
 .[095]آل طؿران:  َّىبنبمبزب

ثقاًبا مـ )فلضفر يف مقضع اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات، ولؿ يؼؾ: 

ُؿثقب، ولتػخقؿ الثقاب، وتشريػ الؿثقبقـ، وتؼقية وذلؽ لتعظقؿ ال :(طـدي

ـ والتحؼقؼ بـسبة الثقاب إلك َمـ رجائفؿ فقؿا طـده مـ الثقاب،  وزيادة يف التؿؽُّ

 لف كؿال إلقهقة.

زيادة يف التؼرير والتحؼقؼ واإليغال  :(وطـده حسـ الثقاب)وكذا لؿ يؼؾ: 

يعامؾفؿ بؿؼتضك كرمف قضاًء، وبؿؼتضك إحساكف جزاًء،  ذْ ببقان حسـ ثقابف، إِ 

سان: حسـ إضفار ولؿا كاكت صػات إلقهقة تستتبع هذا الؽرم وذلؽ اإلح

آسؿ إجؾ والتصدير بف، مع ما يػقده هذا التصدير مـ آختصاص، فؽلكف 

وطـده حسـ )قال: واهلل وحده طـده حسـ الثقاب، وهذا ٓ ُيستػاد مـ طبارة: 

 .(الثقاب

ؿثؾ والتذكرة التذيقؾ لتستؼؾَّ فتسقر مسقر ال وفقف كذلؽ هتقئة جؿؾة 

 الجامعة. واهلل أطؾؿ.



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(83) 

زنممرناميلىلمليكىكمكلكاكُّ  الك:وققلف تع

أضفر يف مقضع اإلضؿار تربقة : [31]إكػال:  َّريٰىينننىنمن

لؾؿفابة، وتؼقية لرجاء الؿسؾؿقـ يف كصر اهلل تعالك لفؿ، وتلكقًدا، وتحؼقًؼا 

لؿجازاة اهلل تعالك لؾذيـ كػروا بؿؽرهؿ بؿا يؾقؼ بقصػ إلقهقة، وبؿا ٓ 

هذه الؿجازاة بؿؽرهؿ طدم الغػؾة طـ مؽرهؿ، يضاهقف فقف أحد، فؿـ لقازم 

وإن ضـُّقا طؽس ذلؽ إلمفال اهلل تعالك لفؿ، ومـ لقازمفا أن يالققا وبال 

ولذا وقع التصدير بآسؿ إجّؾ مققع التعظقؿ  :مؽرهؿ مـ حقث لؿ يحتسبقا

والتلكقد والتحؼقؼ، وهقَّل باإلضفار جؿؾة التذيقؾ لالستؼالل فتسقر مسقر الؿثؾ. 

 اهلل أطؾؿ. و

حسجسمخجخمحجحمجحجمثهتختمتحتجتهبُّ  :وققلف تعالك

حقمفخفحفمغجفجغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصمسحصخس
حنجنممخمحمجمهلملحلخلجلمكلكخكحكجكمق
هئهيمئميخيحيجيٰهمهجههنمنخن
 .[72 -71]الـحؾ:  َّمثهتمتهبمب

 اسؿ تؽريرأطاد اسؿ الجاللة هـا دون إضؿار: ٕنَّ مؼام آستدٓل يؼتضل 

طؾك إثبات صػاتف تصريًحا، فاإلضفار هـا زيادة يف  -بػتح الدال- الؿستَدّل 

ـ: ٕنَّ دٓلة آسؿ الَعَؾؿ أوضح وأصرح، ففق مؼتضك   تحؼقؼ اكػراده  التؿؽُّ
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بالخؾؼ واإلكعام دون غقره مـ شركائفؿ: ٕنَّ الؿشركقـ  -سبحاكف وتعالك-

ون بلن اهلل هق فاطؾ هذه إشقاء  .ُيؼرُّ

خصحصُّ  ثؾ هذا يؼال يف هذه السقرة الؽريؿة يف ققلف تعالك:وم

جفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمص

ممخمحمجميلىلملخلُّ  ، وققلف تعالك:[78]الـحؾ:  َّحف

يهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىم
ٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيميخيحيجي
نبىبمبزبربيئىئنئمئزئرئ
 . واهلل أطؾؿ.[80 -81]الـحؾ:  َّىتنتمتزترتيب

 ، وضع[74]الحج:  َّربيئىئنئزئمئرئُُِّّّّٰوققلف تعالك: 

لتػرده سبحاكف  تؼريًرا الضؿقر: مقضع الحسـك ٕسؿائف الجامع إطظؿ اسؿف

الؼاهرة والعزة الؽامؾة بالؼقة
(2)

. 

هنمنملمكلكهشمشهسُّ وققلف تعالك حؽاية طـ بؾؼقس: 

اإلضؿار طؾك سبقؾ آلتػات،  ، فقف إضفار يف محّؾ [44]الـؿؾ:  ََّّـهيمي

: كؿا هق مؼتضك الظاهر، وذلؽ لزيادة (مع سؾقؿان لؽ وأسؾؿُت )فؾؿ تؼؾ: 
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ـ باإلقرار لف وحده بإلقهقة والربقبقة لؽّؾ  ما يف الؽقن مـ مربقباٍت  التؿؽُّ

فا يسجدون لفا مـ دون اهللومـفا الشؿس التل كاكت وققمُ 
(1)

 . 

ـ ذلؽ أيًضا معـك  آستئـاف يف الجؿؾة الثاكقة: أي: ضؾؿُت كػسل وحسَّ

فؼالت: وقد أسؾؿُت مـ أن مع سؾقؿان  ْت فقؿا مضك بعباديت الشؿس، واستلكػَ 

ل(، وآستئـاف هلل رب العالؿقـ. ولذا يحسـ لؾؼارئ وقػ البقان طؾك )كػِس 

(. واهلل أطؾؿبـ)وأسؾؿُت 
(2)

. 

مصخصمسحصخسحسجسمخجخمحجحمجحجُّ  وققلف تعالك:

ح فقفؿا بآسؿ الظاهر يف مقضع ، [39]إحزاب:  َّجض فقف مقضعان ُصرِّ

، وأفاد ذلؽ (وٓ يخشقن أحًدا إٓ هق، وكػل بف حسقًبا)الضؿقر، فؾؿ يؼؾ: 

ـ بالتصريح بآسؿ الؿستحّؼ وحده أن ُيخشك دون  التعظقَؿ، وزيادَة التؿؽُّ

 الؿثؾ. غقره، وتربقَة الؿفابة، واستؼالَل جؿؾة التذيقؾ فتخرج مخرج

مخجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتهبُّ  وققلف تعالك:

، فقف تصريح بآسؿ الظاهر يف مقضع الضؿقر، فؾؿ [7 -3]الؿدثر:  َّحسجس

ـ: : لطقل الػصؾ، فحُس (ولف فاصرب)يؼؾ:  ـ مققع آسؿ الظاهر، ولزيادة التؿؽُّ

إذ الؽالم ُمراٌد بف إمر باإلخالص يف صربه هلل تعالك، ٓ مجّرد الصرب، وفقف 
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 .078ص ،اكظر: التلصقؾ والتؼعقد ٕقسام الققػ وآبتداء، لؿحؿقد روزن (2)
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هؿ بغقر حساب، َؿـ يقفِّل الصابريـ أجرَ داطل الؿلمقر إذا أيؼـ أن صربه لِ تؼقية 

، مع إضافتف لضؿقر الؿخاصب  : ملسو هيلع هللا ىلصوفقف كذلؽ التلكقس بتؽرار ذكر الربِّ

 دٓلة طؾك كؿال العـاية.لؾ

د فقفا أغفاض اإلظفار يف دؼام اإلضؿار: . يف2  الؿقاضع التل تتع َّ

وذلؽ أنَّ الؿحصقل البالغل لؾتعبقر بآسؿ الصريح والتعبقر بالضؿقر 

ا إن كان اإلضفار يقيف بالعديد مـ  يظؾُّ متؼارًبا إن كان لإلضفار غرٌض واحٌد، وأمَّ

 آسؿ الظاهر يؼع حقـئذ مؿّؽـًا مؼرًرا.إغراض البالغقة: فننَّ 

جئحئييىينيميزيريٰىُّ  ومثال ذلؽ ققلف تعالك:

وهق )، فلضفر يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: [217]البؼرة:  َّهئمئخئ

ح بآسؿ إجّؾ يف مقضع الضؿقر، تعظقًؿا، وزيادة يف (رؤوف هبؿ ، فصرَّ

ـ، وتعؾقاًل بتؼرير أنَّ الرأفة مـ لقازم  إلقهقة، ولتستؼؾَّ الجؿؾة بنضفار التؿؽُّ

 آسؿقـ فتخرج طؾك صريؼة إمثال. واهلل أطؾؿ.

ا شروا أكػسفؿ إلك أكَّفؿ لؿّ  إشارةً  (هبؿ)مقضع ضؿقر  (العباد)وكذا وضع 

إضفاُر آسؿ إجّؾ يف  ابتغاء مرضاة اهلل فؼد حّؼؼقا مـاط العبقدية. وكاسب

ضؿقرهؿ. ففذا ضرب مـ ضروب  ُؿضَؿر إضفاَر العباد يف مقضعمقضع ال

 ؾ!آئتالف، فتلمّ 
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حبجبهئمئخئحئجئييىينيميزيريُّ  وققلف تعالك:

، أضفر [23 -22]إكػال:  َّحجمثهتمتختجتحتهبمبخب

، وذلؽ لؾتعظقؿ، (ولق طؾؿ فقفؿ)آسؿ إجؾَّ يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

اكتػاطفؿ بالفدى، ولرتبقة الؿفابة، ولؾتشـقع طؾقفؿ، ولؾتلكقد طؾك اكتػاء 

مـ مؼتضك إلقهقة العؾؿ الؿحقط بؿا كان وما يؽقن  ذْ وإشعاًرا بعؾة الحؽؿ: إِ 

وما لؿ يؽـ لق كان كقػ كان يؽقن، والحؽؿة يف التؼدير، والؼدرة طؾك إكػاذ 

ُـّ أكَّف ُيعجِ  فا أمقر ٓ يـاسبفا إٓ إضفار آسؿ ز اهلَل هرًبا. فؽؾّ الؿشقئة طؾك َمـ يُظ

 إجّؾ.

ؿ الجقامع، وإمثال. وقد كانؾِ وفقف كذلؽ تسققر الجؿؾة مسقر الؽَ 
(1)

. 

حيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجنُّ  وققلف تعالك:

وأكف مخزي )، فقف إضفار يف مؼام اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [2]التقبة:  َّميخي

دهؿ مـ الخزي، وتلكقًدا طَ وْ ؿا أَ زيادة يف التؿّؽـ، وتؼريًرا وتحؼقًؼا لِ  :(الؽافريـ

يف  َّميُّلؽػرهؿ، ولذا طبَّر بـ طؾك أنَّ الحؽؿ فقفؿ صادٌر مـ اهلل 

: تعؾقاًل لألمريـ: أنَّ ُحؽؿف فقفؿ واقتداره (يخزيفؿ)مقضع ضؿقرهؿ، ولؿ يؼؾ: 

 طؾقفؿ مـ مؼتضقات ألقهقتف، وأنَّ خزيفؿ إكؿا كان بسبب كػرهؿ. واهلل أطؾؿ.

                                                     

َۡ  حمسذكر جعػر بـ محؿد شؿس الخالفة ققل اهلل تعالك:  (0) َ مۡ  َغلَِم  َول ٍُ ۡشَهَػ
َ ا ۡله ٍِۡم َخۡۡيٗ ُ فِي مـ إلػاظ  ىجسٱّلِله

 .62ص ،م0993هـ= 0404 ،2التل ُيتؿثَّؾ هبا مـ الؼرآن، اكظر: أداب، مؽتبة الخاكجل، الؼاهرة، ط
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منخنحنجنيمىمممحمخمجميلىلملخلُّ  وققلف تعالك:

ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيخيميحيجييهىهمهجهينىن
، أضفر [53 -52]الشقرى:  َّىبنبمبزبربىئيئنئمئزئرئُِّّّٰ

يف مقضع اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات مـ التؽؾُّؿ إلك الغقبة، فؾؿ يؼؾ: 

ـ ولقتلتك القصػ بجؿؾة الصؾة، ولتػخقؿ (صراصـا) : وذلؽ زيادة يف التؿؽُّ

 بنضافتف إلك آسؿ إجّؾ.الصراط 

ـ والتحؼقؼ، ولرتبقة (إلقف تصقر إمقر)وكذا لؿ يؼؾ:  : لزيادة التؿؽُّ

ف إلقف، مـ مؼتضك إلقهقة صقرورة إمر كؾّ  ذْ الؿفابة، ولتعؾقؾ الحؽؿ إِ 

 ولتستؼؾ جؿؾة التذيقؾ فقتفقل تسققرها مسقر الؿثؾ. واهلل أطؾؿ. 

 ؼتضك تؼفإفه والتلكق   ؾقف:ؿُ .  ـ  التشؽقؽ يف أدفٍ إؽقن ال3

ُؿتؽؾِّؿ يؼتضل أن يبالغ يف ت يف اطتؼاد الوهذا واضح، فالتشؽقؽ يف أمٍر ثاب

ؽقـ ومِرائِفؿ  تلكقده وتؼريره بؼدِر صدقف يف ذات إمر، وبؼدر تشؽقؽ الؿشؽِّ

 فقف. 

حصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجمثهتُّ  ومثالف ققلف تعالك:

، [014]يقكس:  َّحفجفمغجغمعمظجعحطمضخضحضجضمصخص

ده بلكَّف فؼد كان يؽػقف أن يـػل طبقديتف لؿا يعبدون مـ دون اهلل  ، ولؽـف أكَّ

ح بآسؿ الظاهر: فؾؿ يؼؾ مثاًل:  : (ولؽـ أطبده)يعبده سبحاكف وحده، وصرَّ

ؾ باإلضفار إلك القصػ، فؼد كان  زيادة يف التؼرير والتلكقد، ولؿ ُيظفر لقتقصَّ
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، فُعؾِؿ أنَّ اإلضفار جاء تؼريًرا (أطبُد الذي يتقفَّاكؿولؽـ )يؿؽـ أن يؼقل: 

هق الذي يتقفَّاهؿ: ٕنَّ  بالعبقدية، وطؾك أنَّ اهلل  وتلكقًدا طؾك إفراده اهلل 

ُؿقا أهنؿ يؿقتُ  ؿ إٓ الدهر: كؿا دلَّ طؾقف ققلف ففؾؽقن وما يُ قن ويحقَ بعضفؿ تقهَّ

رتيبىبمبنبزبربيئىئمئنئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذُّ  تعالك:

. ويستتبع ذلؽ أنَّ إقرارهؿ بلكَّف هق الذي يتقفَّاهؿ يؼتضل أن [24]الجاثقة:  َّزت

ا وٓ كػًعا، وٓ مقًتا وٓ حقاًة وٓ كشقًرا.  يعبدوه وحده دون ما ٓ يؿؾؽ لفؿ ضرًّ

ـت يف ففؿ السامع بنضفار آسؿ  فاكظر كقػ استباكت تؾؽ إغراض وتؿؽَّ

 إجّؾ. 

 أدفٍ وقع التؾبقس بنثباتف: ـ  كػل . 4

، فقؼتضل دفع آدِّطاء  ذْ وهق طؽس السابؼ، إِ  ـٍ ُيؾبَّس بنثبات أمٍر غقر كائ

 التلكقد والتؼرير، ومؿا يساطد طؾك ذلؽ اإلضفار يف مؼام اإلضؿار.

ممخمحمجميلىلملخلُّ  ومثالف ققلف تعالك:

ىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىم

، أضفر آسؿ الجؾقؾ والؽتاَب يف [78]آل طؿران:  َّٰىٰرٰذيي

، وذلؽ لتفقيؾ ما (وما هق مـ طـده)، (وما هق مـف)محؾ اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: 

أقدمقا طؾقف مـ الؼقل
(1)

، وتؼريًرا وتلكقًدا يؽافئ ما أوقعقه مـ التؾبقس بلنَّ ما 
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ألسـتفؿ إكؿا أكزلف اهلل ففق مـ جؿؾة الؽتاب الؿـَزل، ولقس إمر  يؾقون بف

 : فؿا هق مـ الؽتاب، وما هق مـ طـد اهلل.كذلؽ

 دا:  ـ  إرادة إبفاز دزإ   ـاإة بلدفٍ . 5

نيميزيٰىريينىنننمنزنُّ  ومثالف ققلف تعالك:

 ، وضع[43]إكػال:  َّهئمئخئحئجئييىي

 :(سؾَّؿ ولؽـف): فؾؿ يؼؾ، َّهئمئخئُّ: ققلف يف الؿضؿر مقضع الظاهر

ـٌ بعـايتف، وأكف اهلل، إلك ذلؽ إسـاد زيادة لؼصد الحادث هبذا واهتؿاًما كائ
(1)

. 

ىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئُّ : وققلف تعالك

يفىفيثىثنثمثزثرثيتىتمتنتزترتيب
 .[48]إكػال:  َّمماميلملىليكىكمكلكاكيقىق

، فنن كان الؼقل مـ اهلل تعالك، فؾقس فقفا (وهق شديد العؼاب)ولؿ يؼؾ: 

الذي يؼتضل أن يؽقن كؾُّ  تصريح بالظاهر يف مقضع الؿضؿر، إٓ بالؿعـك

ؿ، فقؽقن فقف هبذا آطتبار إضفاٌر طؾك صريؼة وحل مـ اهلل طـ كػسف بصقغة التؽؾّ 

آلتػات مـ التؽؾُّؿ إلك الغقبة أوجبف رفع الؾبس حتك ٓ يعقد الضؿقر إلك 

 الشقطان الرجقؿ.

                                                     

 (.24/ 01التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)
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وإن كاكت الجؿؾة مـ تؿام حؽاية كالم الشقطان: فػقفا تصريٌح بآسؿ 

: ولؽـّف (وهق شديد العؼاب)ّؾ يف مقضع الضؿقر، وكان حّؼ الؽالم حقـئذ: إج

ؾٍ  مؼامُ  صّرح بآسؿ إجؾ تحؼقًؼا وتلكقًدا: ٕن الؿؼامَ  وتعؾقٍؾ لـؽقصف،  تـصُّ

ـُ  لعجزه، وأكَّف لؿ يؽـ  لُعذر الشقطان يف كؽقصف وأضفرُ  وإبراز آسؿ إجّؾ أبق

إلجارة، والحال أنَّ اهلل شديد العؼاب، فؽان لقستطقع أن يػعؾ ما َوطدهؿ بف مـ ا

ذكر إلقهقة إشعاًرا بعّؾة كؽقص الشقطان تعـَّك إضفارها صادًقا وهق كذوب. 

 فاقتضك إمر التؿؽقـ بنضفار آسؿ إجّؾ.

ٰىينىنننزنمنرنمماميلىلمليكُّ  وققلف تعالك:

متختحتهبجتمبخبحبجبمئهئخئحئجئييىينيميزيري
فقف تصريح بآسؿ الظاهر يف مقضع  [21 -09]العـؽبقت:  َّحجمثهت

 إكَّف طؾك كّؾ )، ولؿ يؼؾ: (ئـِش ثؿ هق يُ )، أو: (ئـِش ثؿ يُ )الضؿقر مرتقـ، فؾؿ يؼؾ: 

ـ: لخطقرة الؼضقة التل سقؼ لفا الؽالم، وهل قضقة (شلء قدير : زيادة يف التؿؽُّ

 تلكقد البعث.

 اإلفصاح معـك ما: قؾت فنن»ووّضحف الزمخشري تقضقًحا حسـًا، فؼال: 

 :ققلف يف إضؿاره بعد َّ هبمبخبحبجبُّ ققلف:  يف مبتدأ إيؼاطف مع باسؿف

 ُيـشئ ثؿ الخؾؼ اهلل بدأ كقػ: يؼال أن الؼقاس وكان ،َّمئخئحئُّ 

 َتصطؽُّ  كاكت وفقفا اإلطادة، يف واقًعا كان معفؿ الؽالم: قؾت أخرة؟ الـشلة

َكب،  مثؾ إكشاء اإلطادة بلن طؾقفؿ احتجَّ  اهلل: مـ بلكف اإلبداء يف قّررهؿ فؾؿا الرُّ
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 الذي ففق اإلبداء، يعجزه لؿ الذي هق شلء يعجزه ٓ الذي اهلل كان فنذا اإلبداء،

 هق إولك الـشلة أكشل الذي ذاك ثؿ: قال ففؽلكّ  اإلطادة، تعجزه ٓ أن وجب

 وأوقعف اسؿف أبرز الؿعـك هذا طؾك والتـبقف فؾؾدٓلة أخرة، الـشلة يـشئ الذي

«مبتدأ
(1)

. 

 ذْ كذلؽ أفاد ذلؽ تػخقؿ أمر اإلطادة، وتلكقد اإلكباء بقققطفا ٓ محالة، إِ 

ولذا أضفر آسؿ إجؾَّ يف ذكرها :كاكت هل الؿـَؽَرة طـدهؿ
(2)

. 

 كذلؽ أفاد اإلضفار يف مقضع اإلضؿار تؿؽقـ استؼالل الجؿؾة: حتك

 إحضاًرا الجاللة اسؿ يف ٕن رة:الؿثؾ، وتعؾقاًل لؾؼد بؿـزلة اطتؼاد طـقان تؽقن

التؽقيـ هبا التل الذاتقة الصػات لجؿقع
(3)

. 

زئّٰرئٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىيميخيُّ  وققلف تعالك:

د إخبار بنضفار اسؿ اهلل إجّؾ يف كّؾ [7]الؿؿتحـة:  َّنئمئ خرب:  ، أكَّ

لتؼقية رجائفؿ بتبديؾ إحقال، وتصريػ قؾقب أطدائفؿ إلك اإليؿان، لتـؼؾب 

ؿا يرى مـ ة آستبعاد مـ بعضفؿ: لِ ا كان هذا إمر مظـّ طداوهتؿ مقدة. ولؿّ 

                                                     

 (.35/ 7(، واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد )449/ 3الؽشاف، لؾزمخشري ) (0)

الؿتضؿـ ٕسرار البالغة، لقحقك ، والطراز 393ص ،اكظر: أكؿقذج جؾقؾ، ٕبل طبد اهلل الرازي (2)

 (.048/ 2العؾقي )

 (.230/ 21اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (3)
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ده بؼقلف:  مظفًرا  ،َُِّّّّٰشّدة طداوة الؽّػار ومحاّدهتؿ هلل ورسقلف: أكَّ

آسؿ إجّؾ: تعظقًؿا وإشعاًرا بعّؾة القصػ والحؽؿ، وإمعاًكا يف تؼقية رجائفؿ 

بنيؿان صـاديد الؽػر وأئؿتف. فنذا سؾَّؿقا بالؼدرة اإللفقة طؾك تؼؾقب قؾقهبؿ فؼد 

ؾ: وهؾ ُيؼبؾ مـفؿ بعد ما فعؾقه يف الؿممـقـ والؿممـات وما ئيتساءل متسا

ًدا: إياه؟ فقليت الجقا كّبدوهؿ ًرا ممكِّ ، مع ما فقف مـ َّنئمئزئُّب مؼرِّ

ر كْ ة بذِ وصؾ اإلمعان بتؼقية رجائفؿ، مرة بالتعبقر بالؾػظ الؿرّجل )طسك(، ومرّ 

 ر الؿغػرة والرحؿة. كْ الؼدرة، ومرة بذِ 

فاكظر كقػ ُكظؿت أية طؾك مؼتضك ما ُيثقره الخرب إول مـتؼاًل مـف إلك 

ج الذي ٓ بد أكَّف يؼع يف كػس السامع الؿتدبِّر لفذا الخرب الثاين فالثالث، بالتدرُّ 

 الؽالم. واهلل أطؾؿ.

 لؾتلكق   ؾك إإؼا ف ظاهًفا يف الحؽاإة:. 6

زئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييُّ  ومثالف ققلف تعالك:

 َّرثيتىتنتمتزترتىبيبنبمبزبربيئىئنئمئ
، (ورسقلف أكف بريء مـ الؿشركقـ)، إذ كان مؼتضك الظاهر أن يؼقل: [3]التقبة: 

ـ: ٕكف يؼع مـ  ولؽـ صّرح يف الؿقضعقـ بآسؿقـ الظاهريـ لزيادة التؿؽُّ

ًحا فقف بآسؿقـ الظاهريـ. واهلل أطؾؿ.  مؼقل الُؿَمذِّن مصرَّ

، فقف [2 -0]اإلخالص:  َّخمحمجميلىلملخلُّ  وققلف تعالك:

 مع أكف ،(هق الصؿد)تصريح بآسؿ الظاهر يف مقضع الضؿقر، ولؿ يؼؾ: 
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(94) 

ـ، ولؽقن الؿؼام مؼام تعظقؿ، وٕنَّ الجؿؾة  :الظاهر ؼتضكم وذلؽ لزيادة التؿؽُّ

ا مع طدم العطػ جاءت غقر معطقفة، والضؿقر أوقع لق كان َثؿَّ ططٌػ، أمّ 

 فالتعبقر بآسؿ الظاهر أوقع. 

د الخرب، والخرب  ُفصؾ وإكؿا وفصؾف، ططػف يجقز دالؿتعدّ  ولؿ يعطػ لتعدُّ

 كؾُّ  تؽقن بلن جديرة فؽاكت السامعقـ، لتؾؼقـ مسققة الجؿؾة هذه ٕنّ  هفـا:

 الؿسائؾ إلؼاء صريؼة طؾك بالعطػ، قبؾفا بالتل مؾحؼة غقر بذاهتا مستؼؾةً  جؿؾة

التجقيد حؾقة التالوة، التجقيد تحؼقؼ مخارج : يؼقل أن كحق الؿتعؾؿ طؾك

الحروف وصػاهتا
(1)

. 

الؿشركقـ أو القفقد سللقا  الؽريؿة أنَّ ده ما ققؾ يف سبب كزول السقرة ويميّ 

شلء هق؟ فـزلت  ػ لـا ربَّؽ، أو اكسب لـا ربَّؽ، ومـ أّي ، فؼالقا: ِص ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

السقرة الؽريؿة تعؾقًؿا لفؿ وتؾؼقـًا
(2)

. 

َ  بف كظقفه أو ضّ ه:. 7   ـ  إرادة تلكق  الخبف بؿا ُأكِّ

ؿؾ شطر قضقة، وذلؽ بلن تؽقن جؿؾتان كؾٌّ مـفؿا تـبئ بلحد خربيـ يح

وقد يبدوان يف الظاهر متضاديـ، ولؽـ بقضعفؿا بنزاء بعضفؿا تؽتؿؾ الصقرة، 
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(95) 

ُحؽؿ مـفؿا إلك آسؿ الظاهر، فقؼع كالهؿا  فؿـ تؿام الؿقازكة أن يسـد كّؾ 

ًدا.  ممكَّ

منزنممرناميلىلمليكىكمكُّ  ومـ أمثؾة ذلؽ تعالك:

ًٓ يف ققلف: [235]البؼرة:  َّينىننن يلىلمليكىكمكُّ ، أضفر أو

نبمبزبُّ لطقل الػصؾ، فؼد قال قبؾ: َّممام

، وهذا بعقد شقًئا ما، فحسـ اإلضفار، وكذا لق [235]البؼرة:  َّىب

ؿ طقد الضؿقر طؾك الؽتاب طؾك صريؼ الؿجاز، ففق أقرب مذكقر.   أضؿر لتُقهِّ

 .وكذا حسـ اإلضفار يف هذا الؿقضع لرتبقة الؿفابة، وإدخال الروطة

، [235]البؼرة:  َّينىنننمنزنُّ  يف الؿقضع الثاين:ا اإلضفار وأمّ 

: ما دلَّ طؾك ـ أخطل ثؿ تاب وأكاب، ولقتؽافل الخربان طـ اهلل فؾتؼقية رجاء مَ 

شدة مماخذتف لؾعاصل، وما دلَّ طؾك سعة مغػرتف وحؾؿف، فال يغرتّ طاٍص، وٓ 

 يؼـط تائب. واهلل أطؾؿ.

، [31طؿران: ]آل  َّٰرٰذييميىيخيحيُّ وكذا ققلف تعالك:

د التحذير (وهق رؤوف بالعباد)فؾؿ يؼؾ:  ي الرجاء، كؿا شدَّ : وذلؽ لقؼقِّ

 بالتصريح بآسؿ الظاهر.
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رتيبىبنبزبمبربيئىئنئمئزئرئُّّٰ وققلف تعالك: 

يقىقىفيفيثىثنثمثزثرثيتنتىتمتزت
وسقجري )، أضفر يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: [044]آل طؿران:  َّاك

الخربان طـ الؿـؼؾبقـ طؾك أطؼاهبؿ والشاكريـ، وفقف كذلؽ : لقتقازن (الشاكريـ

إبراز مزيد آطتـاء بشلن الشاكريـ وبجزائفؿ
(1)

. 

]الؿائدة:  َّىقيفىفيثىثنثمثزثرثُّ وققلف تعالك: 

 يف اإلخبار طـ : لقتقازن الحؽؿان، ويتؽاماَل (وأكف غػقر رحقؿ)، ولؿ يؼؾ: [98

 قدرة اهلل ورحؿتف. واهلل أطؾؿ.

ٌٍَُّّّّٰىٰرييٰذىيميخيحيجييهىهُّ  تعالك:وققلف 

 -80]يقكس:   َّمبزبربيئىئنئمئزئرئِّّٰ

لرتبقة  :(ح طؿؾ الؿػسديـصؾِ إكف ٓ يُ )، أضفر يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [82

الؿفابة وإلؼاء الروع يف قؾقب الؿػسديـ، ولتعؾقؾ الُحؽؿ ببطالن السحر، فؿـ 

مؼتضقات اإللفقة أٓ ُيصؾح طؿؾ الؿػسديـ، والسحرة أئؿة الؿػسديـ يف 

 إرض.
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لتعظقؿ  (الحّؼ  ويحّؼ )ة أخرى، فؾؿ يؼؾ: ثؿ أضفر يف مقضع اإلضؿار مرّ 

الحّؼ، وتعظقؿ شلن إضفاره، وإمعاًكا يف التعؾقؾ، ولتتؽافل الجؿؾتان الؿخربتان 

مـفؿا بحؽؿفا. ومؿا يمّكد إرادة  بؿصقر الػساد وبؿصقر الحّؼ، ولتستؼّؾ كّؾ 

 كظؿفؿا طؾك رسؿ آستؼالل مؽان الػاصؾة بعد الجؿؾة إولك. واهلل أطؾؿ. 

 َّحيجييهىهجهمهينىنمنخنحنجنُّ  وققلف تعالك:

: لقتؽافل (وإكف لشديد العؼاب)، فلضفر يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: [6]الرطد: 

 َٓ  . ويصحُّ أن يؽقن اإلضفار يف مقضع اإلضؿار تربقةً  ويتؽاماَل الخربان، ويتعاد

ة العؼاب بعد ذكر الؿغػرة لفؿ مع ضؾؿفؿ: لئال يغرتوا لؾؿفابة، وتقكقًدا لشدّ 

 واهلل أطؾؿ.بنمفال اهلل تعالك لفؿ. 

رئٌٍَُِّّّّّّٰٰىُّ ومـ ذلؽ أيًضا ققلف تعالك: 

، فػقف [27]إبراهقؿ:  َّرتيبىبنبزبمبربيئنئىئمئزئ

ر (الظالؿقـ ويػعؾ ما يشاء ويضّؾ )إضفار يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ:  : بؾ كرَّ

آسؿ إجؾ يف كؾِّ جؿؾة: تعظقًؿا
(1)

ؾ، ويتؿّؽـ إجراُؤها ؿَ ، ولتستؼؾَّ الجُ 

إمثالمجرى 
(2)

، ولتؼرير الؼطع بُحْؽؿ اهلل يف التثبقت واإلضالل وجريان فعؾف 

إنَّ هذه إحؽام الدالة طؾك حؽؿتف  ذْ طؾك مؼتضك مشقئتف، ولتعؾقؾ الُحؽؿ: إِ 
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ؾ وتتؽامؾ لبقان قدرة اهلل ؿَ وقدرتف وطزتف مـ مؼتضقات ألقهقتف، ولتتقازن الجُ 

ة تعالك التامَّ
(1)

رجاء بإول وتربقة الؿفابة بالثاين . وفقف مع ذلؽ تؼقية ال

 والثالث. واهلل أطؾؿ.

 َّجيٰهمهجههنمنخنجنحنممخمحمجمهلُّ وققلف تعالك:

ر الجؿؾتقـ بؼقلف: [38]الحج:  ، ولؿ يضؿر يف الثاكقة: وذلؽ َّجمهلُّ، صدَّ

طـ الذيـ آمـقا،  لتتقازن الجؿؾتان، ويتؽامؾ الحؽؿان باإلخبار طـ دفاطف 

 وسخطف طؾك الخّقاكقـ الؽػرة. واهلل أطؾؿ.

مضخضحضجضمصخصحصمسخسحسُّوققلف تعالك:

حكجكمقحقمفخفحفجفمغمعجغجعمظحط
خمحمجمملهلخلحلجلمكلكخك
[73 -72]إحزاب: َّمم

َب، وأطاد آسؿ فلضفر آسؿ إجؾَّ طؾك صريؼة آلتػات، ولؿ يؼؾ لـعذِّ 

وذلؽ  :باإلضؿار طؾك مؼتضك الظاهر (طؾك الؿممـقـويتقب )ولؿ يؼؾ:  إجّؾ 

 لتتقازن الجؿؾتان، ولقتؽافل الحؽؿان، ولقتؽامؾ هبؿا بقان قدرة اهلل تعالك.
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ًٓ لتفقيؾ آسؿ إلك وآلتػات»قال أبق السعقد:   الخطب الجؾقؾ أو

 بلمر آطتـاء مزيد إلبراز ثاكًقا اإلضؿار مققع يف واإلضفار الؿفابة، وتربقة

«أطؾؿ تعالك واهلل ف.حؼَّ  والقطد القطقد مؼامل مـ لؽؾٍّ  تقفقةً  لؿممـقـا
(1)

. 

]فاصر:  َّهبمبخبحبهئجبمئخئحئجئييُّ  وققلف تعالك:

، ولؿ يؼؾ: [05 : لؾتعظقؿ، وزيادة (وهق الغـل الحؿقد)، فلضفر آسؿ إجؾَّ

فؾؿ يلت بضؿقر  (وهق الغـل الحؿقد)لق أضؿر لؼال:  ذْ التؿؽقـ بالتلكقد، إِ 

، ولقس يف التقكقد الؾػظل (وهق هق الغـل الحؿقد)الػصؾ، إٓ أن يؼقل: 

 ؾ!بالضؿقريـ ما يف التقكقد بآسؿ الظاهر وضؿقر الػصؾ. فتلمّ 

ـ استؼالل الجؿؾتقـ، فحسـتا يف  كذلؽ: فننَّ التصريح بآسؿ الظاهر مؽَّ

 أطؾؿ.آزدواج، وهقلت تسققر التذيقؾ مسقر الؿثؾ. واهلل 

ىقيفيثىفىثنثمثرثزثيتىتنتُّ وققلف تعالك:

 َّريٰىينىنننزنمنرنمماميلىلمليكىكمكلكاكيق

[.37 -36]الزمر: 

مؼتضك اإللفقة  ذْ إِ  :: لزيادة التؿّؽـ، وتعؾقؾ الحؽؿ(ومـ يضؾؾ)لؿ يؼؾ: 

 الحؽؿة والؼدرة بؿا يستتبع كػاذ الحؽؿ، وتربقة الؿفابة.
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الجؿؾتان، ويتؽافل الخربان طـ اهلل تعالك، : لتتقازن (ومـ يفد)ولؿ يؼؾ: 

مـفؿا لؾؿسقر سقر الؿثؾ،  ل كؾٌّ ويف مجؿقطفؿا بقان كؿال الؼدرة، ولتتقصّ 

 ولإلشعار بعؾة الحؽؿ.

التؼرير، لؾتعظقؿ والتلكقد و: (ألقس هق بعزير ذي اكتؼام؟) ولؿ يؼؾ:

 ولتـػصؾ الجؿؾ، ولرتبقة الؿفابة، ولتعؾقؾ القصػ.

 :ة الحؽؿاإلشعار بعؾّ  الغفض الثالث:

قَّة: أنَّ التعبقر والؿراد باإلشعار بعؾّ  ة الحؽؿ أو القصػ، أو اإلشعار بالِعؾِّ

بآسؿ الظاهر ُيػقد ما َحَؽؿ بف، أو ُحؽِؿ لف بف، وُحؽِؿ طؾقف بف، والضؿقر ٓ يػقد 

 ذلؽ.

ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىيميخيُّ  فؼقلف تعالك:

فقف إضفار آسؿ الؿقصقل يف ، [59]البؼرة:  َّىئنئمئزئرئّٰ

م ذكرهؿ قريًبا، وذلؽ  ذْ ، إِ (فلكزلـا طؾقفؿ رجًزا)مقضع الضؿقر، فؾؿ يؼؾ:  تؼدَّ

هبؿ مـ العذاب، فنكؿا كان ذلؽ ٕهنؿ ضؾؿقا، وهق  لإلشعار بعّؾة ما أكزلف اهلل 

ؾ إلك تؼرير  ستػاد مـ اإلضؿار.قُ ه بالؿقصقل وصؾتف، وما كان هذا لما تقصَّ

تؼؾـا إلك إسؿاء الحسـك، فنهنا أوصاٌف لفا مدلقٌٓت معّقـٌة، فنذا فنذا اك

بلنَّ اإللفقة الحّؼة  ُطبِّر بآسؿ إجّؾ يف مؼام يؼتضل اإلضؿار كان فقف إشعارٌ 

تؼتضل ما حؽؿ بف سبحاكف، وإذا ُطبِّر باسؿ الربِّ يف مؼام يؼتضل اإلضؿار كان 

 لحؽؿ وتؼتضقف.فقف إشعار بلنَّ الربقبقة تستتبع هذا ا
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 بحىث

(010) 

 غقره، إلف ٓ الذي اإللف الَعَؾؿ القاحد أي اإللف، أصؾف الجاللة فننَّ اسؿ

اه أن إلك مشقر فاشتؼاقف لؿا يؼتضقف  تؼريًرا ؾك:العُ  الصػات كؾَّ  يجؿع ُمسؿَّ

 السقاق مـفا، ٓ سقؿا إذا اقتضك السقاق أكثر مـ صػة مـ صػات ذاتف وأفعالف.

بب كقن هذا الغرض مـ أكثر أغراض إضفار فنذا تلمؾت ذلؽ اتضح لؽ س

 إسؿاء الحسـك يف مؼام اإلضؿار.

ح بف يف مقضع الضؿقر هق اسؿ الجاللة  وغالًبا ما يؽقن آسؿ الؿصرَّ

، وغالًبا ما يؽقن مضاًفا لضؿقر (الرّب )، يؾقف يف تقاتر القرود اسؿ (اهلل)

 . ملسو هيلع هللا ىلص الؿخاَصب الذي هق الرسقل

وإفادة التصريح باسؿ اهلل أو الرّب يف مقضع الضؿقر إكؿا كاكت ٕنَّ اسؿ 

ؾك، ففق دالٌّ طؾك إلفقتف سـك والصػات العُ دالٌّ طؾك جؿقع إسؿاء الحُ  (اهلل)

ـة لثبقت صػات اإللفقة لف، وهل صػات الؽؿال والجالل، وصػات الؿتضؿّ 

الذات وإفعال، مع كػل أضدادها طـف
(1)

 . 

 طؾقفا دالٌّ  الحسـك، إسؿاء معاين لجؿقع مستؾزم (اهلل)ٕجؾُّ فآسؿ ا

 مـفا اشتّؼ  التل اإللفقة لصػات وتبققـ تػصقؾ الحسـك وإسؿاء. باإلجؿال

محبًة  الخالئؼ َتْلَلُفف معبقًدا، مللقًها كقكف طؾك داّل  (اهلل) واسؿ. (اهلل) اسؿ

                                                     

محؿد الـجدي، مؽتبة اإلمام الذهبل،  /اكظر: الـفج إسؿك يف شرح أسؿاء اهلل الحسـك، لؾدكتقر (0)

 .49ص ،م2104هـ= 0435، 5الؽقيت، ط
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 بحىث

(012) 

 لؽؿال مستؾزم وذلؽ. والـقائب الحقائج يف إلقف وفزًطا وخضقًطا، وتعظقًؿا

 ورحؿاكقتف وربقبقتف وإلفقتف. والحؿد الؿؾؽ لؽؿال الؿتضؿـتقـ ورحؿتف ربقبقتف

  لقس ـؿَ لِ  ذلؽ ثبقت يستحقؾ ذْ إِ  كؿالف، صػات لجؿقع مستؾزمة ومؾؽف
ٍّ
 بحل

 يف حؽقؿ وٓ يريد، اؿَ لِ  الفعّ  وٓ ؿ،متؽؾّ  وٓ قادر وٓ بصقر وٓ سؿقع وٓ

 .أفعالف

 والؼدرة، الػعؾ وصػات. (اهلل) باسؿ أخّص  والجؿال الجالل فصػات

 أمر وتدبقر الؼقة، وكؿال الؿشقئة وكػقذ والؿـع، والضّر والعطاء بالـػع والتػرد

 .(الرّب ) باسؿ أخّص = الخؾقؼة

 باسؿ أخّص = والؾطػ والرأفة والحـان والرب والجقد اإلحسان وصػات

(الرحؿـ)
(1)

. 

ح باسؿ  يف مقضع الضؿقر: ففق  (الرحؿـ)أو  (الرّب )أو  (اهلل)فنذا ُصرِّ

وجؿالف كالتعؾقؾ لؿا ُأسـِد إلقف مـ الػعؾ الراجع إلك صػة مـ صػات جاللف 

 إلخ. وقدرتف وإحساكف ورحؿتف...

نثزثمثرثيتىتنتمتزتُّ  ومـ أمثؾة ذلؽ ققلف تعالك:

 َّمماميلىلمليكىكلكمكاكيقىقيفىفيثىث

                                                     

 (.51/ 0اكظر: مدارج السالؽقـ، ٓبـ الؼقؿ ) (0)
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(013) 

: لإلشعار (فؾـ ُيخؾػ طفده)أضفر يف مؼام اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ:  ،[81]البؼرة: 

بعؾَّة الُحؽؿ، فنن طدم اإلخالف مـ مؼتضقات إلقهقة
(1)

أم )، ولؿ يؼؾ: 

، لإلشعار بجراءهتؿ البالغة يف اّدطائفؿ هذا، ولبقان قبح فعؾفؿ (تؼقلقن طؾقف

بآسؿ الظاهر يف مثؾ ما ٓ يعؾؿقن، والتصريح  قالقا طؾك اهلل ذْ وتػظقع أمرهؿ إِ 

ـُ   يف تصقير ما ارتؽبقه مـ الفقل، وما أقدمقا طؾقف مـ الجـاية العظقؿة. هذا أبق

مبخبحبجبهئخئمئحئجئييىينيُّ  وققلف تعالك:

، أضفر يف مقضع اإلضؿار، فلطاد آسؿ إجؾَّ تؼقية [019]البؼرة:  َّهب

ة الُحؽؿ وإشعاًرا بعؾّ لؾرجاء بتحؼقؼ البشرى بؿجلء إمر وحصقل الَػَرج، 

الؼدرة الؿطؾؼة صػات مـ إطظؿ آسؿ هذا طؾقف يدّل  باستحضار ما
(2)

. 

 َّرنمماميلىليكملىكمكلكاكُّ  وققلف تعالك:

 وٌف ؤلر إكف بالـاسِ )فقف إضفار يف مؼام اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ:  ،[043]البؼرة: 

رؤوًفا رحقًؿا، كؿا : ٕنَّ مـ مؼتضقات ألقهقتف سبحاكف أن يؽقن بالـاس (رحقؿٌ 

، فؽان التصريح بآسؿ [54]إكعام:  ٌٍَّّّٰىٰرٰذُّ  قال:

ْقا قبؾ  إجؾِّ كالتعؾقؾ لحؽؿتف يف قضائف  بؽتابتف أجرهؿ كاماًل: ٕهنؿ صؾَّ

بؾة سبؼ يف طؾؿف سبحاكف أكَّفا سُتـسخ وأنَّ َمـ بؼل مـفؿ تحقيؾ الِؼبؾة إلك قِ 

                                                     

 (.020/ 0ٕبل السعقد ) ،إرشاد العؼؾ السؾقؿ :اكظر (0)

 (.017/ 2واكظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر، لؾبؼاطل ) (2)



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(014) 

ل طـفا، ولؽـَّف تع ل طـفا سقممر بالتحقُّ بَّدهؿ بالصالة إلقفا، ثؿ تعبَّدهؿ بالتحقُّ

 بعد ذلؽ، فؽاكقا يف كؾٍّ مطقعقـ مستسؾؿقـ.

كذلؽ: فننَّ فقف تؼقيًة لرجائفؿ بؽتابة أجرهؿ كاماًل، فاهلل سبحاكف إذا وطد 

 ففق أحؼُّ َمـ َوَطد بالقفاء وأقدره طؾك ذلؽ. 

م ققُلف تعالك: نئمئزئرئَُُِّّّّّٰ ومثال ما تؼدَّ

نثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئ
فنكف )، فلضفر ولؿ يؼؾ: [47]الـحؾ:  َّاكيقىقيفىفيثىث

، فؽان التصريح باسؿ الربِّ كالتعؾقؾ لرأفتف ورحؿتف، وفقف (لرؤوف رحقؿ

كذلؽ تؼقية لرجائفؿ فقؿا ُوطدوا مـ الرحؿة. وإضافة الرّب إلك ضؿقر 

 لإلكسان. الءتف وقّققمقتف وتؽريؿف الؿخاصبقـ إشعاٌر بؽِ 

]آل  َّمهجههنمنخنجنحنممخمحمجمهلملخلُّ  وققلف تعالك:

إكؽ ٓ )، وفقف إضفار يف مؼام اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات، فؾؿ يؼؾ: [9طؿران: 

 واإلجالل التعظقؿ كؿال إلبراز وذلؽ :كؿا يؼتضقف الظاهر (تخؾػ الؿقعاد

الفائؾ، ولؿ يخرج طؾك هذه الصقرة يف ققلف  الؿفقب الققم كرذِ  ـمِ  الـاشئ

 َّملخلحلجللكمكخكحكجكمقحقمفخفحفجفُّ  تعالك:

إكجاز القطد باإلكعام، كذلؽ فنّن التصريح  صؾب مؼام فنكف ،[094]آل طؿران: 
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(015) 

ز وقد لإلخالف. مـافقة إلقهقة فننّ  الحؽؿ: ةبعؾّ  بآسؿ إجّؾ فقف إشعار  ُجقِّ

الراسخقـ ققل لتؼرير تعالك جفتف مـ مسققة الجؿؾة تؽقن أن
(1)

. 

حنجنيمممىمخمحمجميلىلملخلُّ : وققلف تعالك

ؾ الؿممـقن)، ولؿ يؼؾ: [022]آل طؿران:  َّخن  ،لؾتعؾقؾ :(وطؾقف فؾقتقكَّ

ؾ طؾقف فإلقهقة مـ مقجبات التقكُّ
(2)

، ولؾتعظقؿ، ولتؼقية الرجاء، ولزيادة 

ـ، ولتلكقد استؼالل الجؿؾتقـ فتتفقل   الثاكقة لتسقر مسقر الؿثؾ.التؿؽُّ

زئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىُّ: وققلف تعالك

 َّنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئ
 :(ومـ يغػر الذكقب إٓ هق)، صّرح بآسؿ إجّؾ، ولؿ يؼؾ: [035]آل طؿران: 

لؾتعظقؿ، وزيادة التؿؽـ، ولؾتعؾقؾ: فننَّ مغػرة الذكقب مـ آثار رحؿتف، ورحؿتف 

 مـ صػات إلفقتف، ولتستؼؾ الجؿؾة الؿعرتضة، فقؿؽـ إجراؤها مجرى الؿثؾ. 

حيجييهىهمهجهينمنىنخنحنجنيمىمُّ وققلف تعالك:

يئىئنئزئمئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيخيمي
[.059]آل طؿران:  َّرب

                                                     

 (.9/ 2إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.79/ 2إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(016) 

ؾ طؾقف إكف يحب الؿتقكّ )ولؿ يؼؾ:   ، ووضع آسؿ الظاهر،(ؾقـفتقكَّ

الجاللة يجؿع كّؾ  إول مـفؿا: كظًرا إلك أنَّ اسؿ الضؿقر يف الؿقضع مقضع

، باطتباره اسًؿا َطَؾًؿا لؾذات الَعؾّقة، وما هق اسؿ َطَؾؿ لؾذات صػات كؿال اهلل 

يؽقن جامًعا لؽؾ صػات الؽؿال
(1)

. 

لثاين لتؼقية الرجاء، وتقصئة استؼالل الجؿؾتقـ، واإلضفار يف الؿقضع ا

 فقحسـ إخراج التذيقؾ مخرج الؿثؾ.

وِع غرًضا مـ أغراض التصريح بآسؿ وَذكر الشقخ الؿقداين إدخال الرَّ 

الظاهر يف مؼام اإلضؿار يف هذا الؿقضع
(2)

، ولسُت أّتػؼ معف يف ذلؽ، فالؿؼام 

 بتؼقية الرجاء أشبُف. واهلل أطؾؿ.

مثهتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئُّ  تعالك:وققلف 

 َّمظحطمضحضخضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجححجمج

وما كان )، فلضفر آسؿ إجؾَّ يف مقضع الضؿقر، ولؿ يؼؾ: [079]آل طؿران: 

فنضفار  :(فآمـقا بف وبرسؾف)، وكذا: (ولؽـف يجتبل)، وكذا لؿ يؼؾ: (لقطؾعؽؿ

آسؿ إجؾِّ فقفا لؾتعظقؿ، ويف الؿقضع إول لؾتعؾقؾ، وكذا كؾُّ ما جرى 

                                                     

 ،م0996هـ= 0406، 0اكظر: البالغة العربقة، لؾؿقداين، دار الؼؾؿ )دمشؼ(، الدار الشامقة )بقروت(، ط (0)

(0 /516.) 

 (.516/ 0البالغة العربقة، لؾؿقداين ) (2)
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 بحىث

(017) 

، ففق مثال صالٌح لؾتـبقف طؾك طّؾة (وما كان اهلل لقػعَؾ كذا)مجراه مؿا فقف: 

صػ بصػات الجالل والؽؿال ما كان لقػعؾ لؽقكف وحده الؿتّ  الُحؽؿ، فاهلل 

الصػة، فنكؿا كان ذلؽ كذلؽ: ٕكَّف مؼتضك هذا، أو ما كان لقػعؾف إٓ طؾك هذه 

 أسؿائف الحسـك، وصػاتف العؾك. واهلل أطؾؿ.

السؾطان ما يتؼّقلف بعض  كؿا لق كؿا إلك طؾؿِ  -وهلل الؿثؾ إطؾك-وهذا 

الـاس طؾقف أكَّف يػعؾ أمًرا خسقًسا دكقًئا، فقؼقل ُمـؽًِرا: السؾطان يػعؾ كذا؟! يعـل 

أن يػعؾ هذا إمر، وذلؽ يدلُّ بداهة طؾك أمريـ:  ٓ يـبغل لؿـ كان سؾطاًكا

طظؿة هذا السؾطان، واإلشعار بعّؾة آمتـاع، وذلؽ أكَّف سؾطان ٓ يـبغل لؿـ 

 كاكت تؾؽ صػتف أن يػعؾ ما ُأكؽر طؾقف.

فألكف  :ومـ أغراضف يف الؿقضع الثاين التعظقؿ والتػخقؿ، والتعؾقؾ كذلؽ

 رسؾف مـ يشاء. صػ بصػات اإللفقة يجتبل مـ الؿتّ 

ومـ أغراضف يف الؿقضع الثالث تؼقية داطل الؿلمقر، وتربقة الؿفابة. واهلل 

 أطؾؿ.

جغمعجعمظُّ  ومـ إمثؾة الؼريبة مـ هذا الؿثال ققلف تعالك:

 .[33]إكػال:  َّحكجكمقحقمفخفجفحفمغ

ـ، (فؿبَ عذِّ وما كان م)ولؿ يؼؾ:  : لؾتعظقؿ والتػخقؿ، ولزيادة التؿؽُّ

 ولتزدوج الجؿؾتان، ولتستؼّؾ الثاكقة مـفؿا، فتجري كؾٌّ مـفؿا مجرى الؿثؾ. 
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 بحىث

(018) 

ة هذا وفقق هذا، فننَّ التصريح بآسؿ إجّؾ يف مقضع الضؿقر إشعار بعؾّ 

ـة الؿاضقة: أنَّ مـ مؼتضقات إلفقتف أكف ٓ يعذهبؿ وهؿ  الُحؽؿ اإللفل والسُّ

وحده الؿتػرد بؽّؾ  يستغػروكف، وهؽذا َمـ كان حؽقًؿا رحقًؿا رؤوًفا، وهق 

 هذا. واهلل أطؾؿ.

ييىيميخيحيجييهمهىهجهينُّ  وققلف تعالك:

ىئنئمئرئزئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذ
: صّرح فقف بآسؿ [41]العـؽبقت:  َّنبمبزبربيئ

، (ا لـظؾؿفؿوما كـّ )الظاهر يف مقضع الضؿقر طؾك صريؼة آلتػات، فؾؿ يؼؾ: 

، فنن كان (وما كان الؼاضل العادل لقظؾؿ)إشعاًرا بعّؾة الحؽؿ: كؿا تؼقل: 

الؼاضل الؿشفقر بالعدل ٓ يتلتك مـف الظؾؿ: فاهلل الؿتػّرد بصػات الؽؿال 

 ؿ الـاس شقًئا.والجؿال والجالل ما كان لقظؾ

نتمتزترتيبىبنبمبزبربُّ وققلف تعالك:

، [07]الـساء:  َّىقيفىفيثنثىثمثزثرثيتىت

 إلقهقة فنن الحؽؿ، ةبعؾّ  أضفر فقف آسؿ الجؾقؾ يف مقضع اإلضؿار: لإلشعار

الؽؿال بصػات تعالك ٓتصافف مـشل
(1)

. 

                                                     

 (.056/ 2اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(019) 

ىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثُّ  وققلف تعالك:

 أضفر، [56]الـساء:  َّىنننمنزنرناممميلىلمليك

 وتربقة إمر، لتفقيؾ آلتػات بطريؼ الجؾقؾ يف مقضع اإلضؿار آسؿ فقف

 كؿالف صػات لجؿقع مـاط إلقهقة طـقان فننّ  الحؽؿ: وتعؾقؾ الؿفابة،

تعالك
(1)

. 

حيجييهىهمهجهينىنُّ  :وققلف تعالك

صّرح بآسؿ الظاهر يف مقضع الضؿقر، ، [38]الؿائدة:  َّٰرٰذييميىيخي

إنَّ مـ  ذْ : لرتبقة الؿفابة، واإلشعار بعّؾة الحؽؿ، إِ (وهق طزيز حؽقؿ)ولؿ يؼؾ: 

 مؼتضقات إلقهقة العزة والحؽؿة. واهلل أطؾؿ.

ربيئنئىئمئزئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰ  ومثؾف ققلف تعالك:

فلضفر آسؿ الجؾقؾ يف مقضع الضؿقر لإلشعار  :[39]الؿائدة:  َّمبزب

 ة الحؽؿ، وتلكقد استؼالل الجؿؾة.بعؾّ 

مثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبُّ  ومثؾف ققلف تعالك:

 إلقهقة طـقان ، فنن[41]الؿائدة:  َّلكاكيقىقيفيثىفىثنث

مؾؽقهتؿا أحؽام مدار
(2)

. 

                                                     

 (.092/ 2اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.35 -34/ 3إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(001) 

جئييىينيميزيريٰىينىنننمنزنُّ  وققلف تعالك:

جحمجمثحجهتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئ
، أضفر يف مقضع الضؿقر يف ثالثة [54]الؿائدة:  َّحصمسخسجسحسمخجخمح

وهق )، وكذا: (ذلؽ فضؾف)، وكذا: (يجاهدون يف سبقؾف)مقاضع، فؾؿ يؼؾ: 

 .(واسع طؾقؿ

ؿ عظُ ومـ أغراضف التعظقؿ، وتػخقؿ السبقؾ بنضافتف إلك آسؿ إجّؾ، فقَ 

الػضؾ بنضافتف إلك آسؿ إجّؾ، فقؼّقي الؿجاهدون يف سبقؾف، وكذا تػخقؿ 

إنَّ سعتف وطؾؿف مـ مؼتضقات  ذْ قؾف، وفقف كذلؽ إشعار بالعّؾة، إِ الرجاء يف كَ 

ألقهقتف. وفقف كذلؽ تؼقية استؼالل الجؿؾة آطرتاضقة
(1)

، وتقصئة إجراء جؿؾة 

 التذيقؾ مجرى الؿثؾ.

حئجئييىيمينيزيريٰىينىنننمنُّ وققلف تعالك:

 َّمجحجمثمتهتختحتجتهبمبخبحبهئجبمئخئ

لتؼقية  :(وهق مع الصابريـ)، أضفر يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [66]إكػال: 

تف الخاصة ة الُحؽؿ، فؿعقّ الرجاء، وتقصئة اكػصال جؿؾة التذيقؾ، ولإلشعار بعؾّ 

ة الحؽؿ، حقث لؾصابريـ مـ مؼتضقات ألقهقتف، وفقف مقضع آخر لإلشعار بعؾّ 

 إشارة إلك أنَّ كصره لفؿ إكؿا كان لؽقهنؿ صابريـ. ،(واهلل معفؿ)لؿ يؼؾ: 

                                                     

 (.52/ 3واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(000) 

ٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهُّ  وققلف تعالك:

، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار طؾك [0]إبراهقؿ:  ٌٍََُِّّّّّّ

 :ٌَُّّّ: ققلف الضؿقر مقضع ووضع ،(اـَ بنذكِ )صريؼة آلتػات، فؾؿ يؼؾ: 

محض لطٌػ  الفداية وبلن والػضؾ، والؾطػ بالرتبقة لإلشعار
(1)

. 

مسخسحسجسمخجخمحجحمجُّ وققلف تعالك:

حقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصحص

.[93 -91]مريؿ:   َّلكخكحكجكمق

 كؾ أن طؾك بالتـبقف الحؽؿ ة: تعظقًؿا، وإشعاًرا بعؾّ (وما يـبغل لف)لؿ يؼؾ: 

 ُمبدُئ  هق َمـ يجاكس أن يتسـك فؽقػ طؾقف، ُمـَعؿ أو كعؿة اإمّ  تعالك سقاه ما

ولًدا يتخذه أن ؿيتقهّ  حتك وفروطفا أصقلفا ومقلك الـعؿ
(2)

 ؟!

 وذلؽ تربقة لؾؿفابة وإدخال الروع. :(إٓ ءاتقف طبًدا)ولؿ يؼؾ: 

 َّمعجعمظحطمضخضجضحضمصخصحصمسخسحسُّ  وققلف تعالك:

 (فسبحاكف) يؼؾ: فؾؿ اإلضؿار، مقضع يف آسؿ إجؾَّ  ، أورد[22]إكبقاء: 

ّقة لإلشعار  جؿؾتفا مـ التل كؿالف، صػات لجؿقع مـاط إلقهقة فنن الحؽؿ، بعؾِّ

الروطة وإدخال الؿفابة ولرتبقة بف، يؾقؼ ٓ طؿا تعالك تـزهف
(3)

. 

                                                     

 (.542/ 8اكظر: فتقح الغقب، لؾطقبل ) (0)

 (.283/ 5اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)
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 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(002) 

مليكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثُّ  وققلف تعالك:

، [52]الحج:  َّميزيريينٰىىنننمنزنرنمماميلىل

ـ والتؼرير، لؾتعظقؿ، وزيادة اإلضؿار مققع يف أضفر آسؿ إجؾَّ   التؿؽُّ

الباهرة آياتف أحؽام مقجبات مـ إلقهقة بلن واإليذان
(1)

. 

ىبنبمبزبربيئىئنئزئمئرئُُِّّّّٰ  وققلف تعالك:

، صّرح [75 -74]الحج:  َّزثرثيتىتمتنتزترتيب

ًٓ  : تربقةً (طزيز إكف لؼقّي )بالظاهر يف مؼام الؿضؿر، فؾؿ يؼؾ:  لؾؿفابة وإدخا

هق )ة. وكذا لؿ يؼؾ: ة والعزّ لؾروِع، وإشعاًرا بعّؾة القصػ، فاإللفقة تؼتضل الؼقّ 

ـَ لفا، تػخقؿ شلن الرسالة وتعظقؿ شلن ال: لؾتعظقؿ و(يصطػل ُؿصَطَػْق

فآصطػاء اختقار الؼدير الحؽقؿ الذي يعؾؿ حقث  ة الُحؽؿ،ولإلشعار بعؾّ 

: لرتبقة الؿفابة، وتؼقية داطل (سؿقع بصقر إكف)يجعؾ رسآتف. ولؿ يؼؾ: 

 الؿلمقر ضؿـًا بطاطة الرسؾ وآستجابة لفؿ. 

كؿا أنَّ فقف تؼقية استؼالل الجؿؾ، وتقصئة جؿؾ التذيقؾ لتسقر مسقر 

رات الجقامع.  الؿثؾ، والؿقاطظ والؿذكِّ

                                                     

 (.003/ 6اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(003) 

، وكذا [08]الـقر:  َّخفحفجفجغمغمعجعمظُّ  وققلف تعالك:

، وققلف [58]الـقر:  َّجنممخمجمحمهلملخلحلُّ ققلف تعالك:

، أضفر [59]الـقر:  َّجييهىهجهمهينىنمنخنُّ تعالك:

فا لؾعؾؿ ة اإللفقة واقتضائِ فقفا آسؿ إجؾ يف مقضع اإلضؿار لإلشعار بعؾّ 

والحؽؿة، ولتلكقد استؼالل جؿؾة التذيقؾ
(1)

. 

]الـقر:  َّهئمئهيميخيحيجيٰهمهُّ  وققلف تعالك:

 إجؾَّ يف مقضع اإلضؿار لرتبقة الؿفابة، واإلشعارِ ، أضفر فقف آسؿ [21

أفة إُلقهقة صػةِ  باستتباع حؿِة. لؾرَّ  التحؼقؼ بحرِف  وتصديُره سبؽِف وتغققرُ  والرَّ

أفةِ  ذاتِف يف تعالك اتِّصافِف لبقان حؿِة، كؿاُل  هل التل بالرَّ حقؿقةِ  الرَّ  هل التل والرَّ

وامِ  طؾك فقفا الؿبالغةُ  هبؿ ورحؿتِف رأفتِف وآستؿراِر، ٓ لتعؾُّؼ الدَّ
(2)

. 

جمهلملحلخلجلمكلكحكخكجكمقحقمفُّ وققلف تعالك: 

، أضفر آسؿ إجؾَّ يف مقضع الضؿقر يف مقضعقـ، فؾؿ يؼؾ: [35]الـقر:  َّحم

وغرضف يف الؿقضع  :(شلء طؾقؿ وهق بؽّؾ )، ولؿ يؼؾ: (ويضرب إمثال)

ويف الؿقضع  .إول تعظقؿ التعؾقؿ بضرب إمثال، وزيادة التؿؽقـ والتؼرير

ة الحؽؿ: ذلؽ أنَّ مـ لقازم الثاين لتقصئة استؼالل الجؿؾة، ولإلشارة إلك طؾّ 

                                                     

 (.063/ 6واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.064/ 6واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(004) 

شلٍء، ومـفا طؾؿف بتقققع إمثال طؾك الؿراد مـ  اإللفقة كؿال العؾؿ بؽّؾ 

ة مـ كؾِّ وجٍف. واهلل أطؾؿالتؿثقؾ مـ غقر اقتضاء لؾؿؿ اثؾة التامَّ
(1)

. 

ٰرٰذييىيميخيحيجييهمهىهجهينىنمنخنُّ  وققلف تعالك:

، [45]الـقر:  َّىبنبمبزبربيئنئىئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰى

 الخؾِؼ  شلنِ  إول: لتػخقؿِ  يف الؿقضع اإلضؿارِ  مؼام يف أضفر آسؿ إجؾَّ 

 استؼالل لتلكقد إُلقهقَِّة، ويف الؿقضع الثاين أحؽامِ  مـ بلكَّف واإليذانِ  الؿذكقِر،

  آستئـاِف 
ِّ
التعؾقؾل
(2)

. 

، أضفر [63]الـؿؾ:  َّحمجمهلملحلخلجلمكُّ  وققلف تعالك:

ـ  :(ا يشركقنتعالك طؿّ )يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ:  لؾتعظقؿ، ولزيادة التؿؽُّ

يؼقم فقف  ة آستػفام آستـؽاري، وهذا ٓفتخرج وكادة الخرب طؾك قدر شدّ 

 الضؿقر مؼام آسؿ الظاهر.

ه تعالك أي: القصػ: وهق مع ذلؽ ُمشعٌر بعؾةِ   الؿـػردةِ  بذاتِف اهلل وتـزَّ

 الؿؼتضقةِ  والجاللِ  الجؿال وكعقت الؽؿال صػات لجؿقع الؿستتبعةِ  بإُلقهقةِ 

ُقدرتِف تحَت  مؼُفقًرا الؿخؾققاِت  كؾِّ  لؽقنِ 
(3)

. 

                                                     

 .(078/ 6واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)
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 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(005) 

ؿؾ: إلجراء إخقرة مجرى وتقصئة استؼالل الجُ وفقف أيًضا تربقة الؿفابة، 

 الؿثؾ.

، فقف إضفار يف مؼام [6]الروم:  َّخمحمجميلملىلخلُّ  وققلف تعالك:

إيذاًكا بلنَّ مـ مؼتضقات إلقهقة صدق  :(ٓ يخؾػ وطده)اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: 

القطد مفؿا كان، وإن استحال القفاء بؿثؾف طؾك غقره، ٓستحالة الؽذب طؾقف 

سبحاكف
(1)

، وفقف كذلؽ تػخقؿ القطد بنضافتف إلك آسؿ إجّؾ، وفقف تؿؽقـ 

 استؼالل الجؿؾة الثاكقة، لتجري مجرى الؿثؾ.

، أضفر [3]إحزاب:  َّرئٌٍَُُِّّّّّّّٰ وققلف تعالك:

آسؿ إجؾَّ فقؿا يؼتضل ضاهره اإلضؿار، لتؼقية داطل الؿلمقر، ولتعؾقؾ 

الُحؽؿ، ولتلكقد استؼالل جؿؾة التذيقؾ وإخراجفا مخرج الؿثؾ
(2)

. 

ٰىٰرٰذىيييميخيحيجييهىهُّ وققلف تعالك: 

]فاصر:  َّيئىئنئمئرئزئٌٍَُِّّّّّّٰ

، صّرح بآسؿ الظاهر يف مقضع الضؿقر طؾك صريؼة آلتػات، فؾؿ يؼؾ: [32

الحؽؿ:  لؾتعظقؿ، وتػخقؿ اإلذن بنضافتف إلك آسؿ إجّؾ، ولتعؾقؾ :(بنذين)

                                                     

 (.51/ 7واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)
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 بحىث

(006) 

ف مـ أفعال أهنؿ إكؿا سبؼقا بنذن اهلل، ولق لؿ يلذن لفؿ يف صاطتف ما سبؼقا، فنذكُ 

 كؾَّ ذلؽ. واهلل أطؾؿ.قدرتف وحؽؿتف وطؾؿف، واإللفقة الحّؼ تؼتضل 

مبزبيئربىئنئمئزئرئُِّّّٰ  وققلف تعالك:

، أضفر آسؿ إجؾَّ يف مؼام اإلضؿار، فؾؿ [5]الشقرى:  َّرتيبىبنب

ة الحؽؿ، فننَّ مـ : وذلؽ لإلشعار بعؾّ (أٓ إكف هق الغػقر الرحقؿ)يؼؾ: 

 مؼتضقات إلفقتف أن يستجقب لؾؿستغػريـ.

حنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ  وققلف تعالك:

حجتفؿ داحضة )، أضفر يف مؼام اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [06]الشقرى:  َّخن

مـ مؼتضقات ربقبقتف ققامف بالؼسط، وقدرتف  ذْ ة الحؽؿ: إِ : لإلشعار بعؾّ (طـده

،  ذْ طؾك إكػاذ ُحؽؿف وقضائف: إِ  قد يغالِب همٓء الؿجادلقن بالباصؾ أهَؾ الحؼِّ

فقظفرون طؾقفؿ بغقر سبقؾ الربهان الؼّقؿ: إلجالهبؿ بخقؾفؿ ورجؾفؿ، أو ٕهنؿ 

يجادلفؿ  ِـّ الؿعايقر الحاكؿة، أو ٕنَّ الذيكػقًرا، أو ٕهنؿ الؿتحّؽؿقن يف َس  أكثرُ 

ة:  -وإن كان مـ أهؾ الحّؼ - يف طؾؿف أو ففؿف أو يف  لضعٍػ فنكَّف غقر َققِّؿ بالُحجَّ

تفؿ بعض الظفقر طـد وإن ضفرت حجّ -الحقار والؿجادلة لديف. ففمٓء ؽة مؾَ 

فنكَّفا داحضة طـد َمـ قام يف  -مـ الغقغاء والحؿؼك والؿخدوطقـ الـاس

 بالحّؼ والؿقزاَن. مؾؽقتف بالؼسط، وأكزل الؽتاَب 

 يف التصريح بآسؿ الظاهر تربقة لؾؿفا وكذا: فننّ 
ِّ
بة، وتؼقية لقازع الؿـفل

 طـ الؿجادلة بالباصؾ: لقـال هبا كصًرا صغقًرا يعؼبف كدٌم صقيؾ.
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 بحىث

(007) 

ا بؿا  وكذا يف التصريح باسؿ الرّب  مضاًفا إلك ضؿقرهؿ: حطًّا طؾقفؿ وذمًّ

 يؼابؾقن بف إكعامف طؾقفؿ، وإحساكف إلقفؿ مـ الؿجادلة بالباصؾ. واهلل أطؾؿ.

ىهمهجهينىنمنخنحنيمجنىمممخمحمُّ وققلف تعالك:

 َّزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييميىيخيحيجييه

[.6 -3]الدخان: 

اإلضؿار طؾك صريؼة  مؼام يف إضفار ٍََُّّّّ: ققلف يف الرّب  لػظ وإيراد

وفقف . (امـّ  رحؿة): يؼقل أن الظاهر مؼتضك ٕنّ  آلتػات مـ التؽؾُّؿ لؾغقبة:

 الرحؿة تؾؽ أن ـبقَّ  ثؿبالؿربقبقـ،  الرحؿة يستدطل الربقبقة معـك بلن إشعار

 أكقاع ويعؾؿ طاهتؿ،تضرّ  يسؿع تعالك ٕكف الؿحتاجقـ: حاجات ؼَوفْ  طؾك توقعَ 

َّزئرئُِّّّٰ: قال فؾفذا حاجاهتؿ،
(1)

 ضؿقر إلك( رّب ) وإضافة .

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل مقاجفة إلك الؿشركقـ مقاجفة طـ لؾؽالم صرف ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل

 تقجقف طـد معفؿ كحاضر ففق بقاسطتف، خطاهبؿ جرى قد ملسو هيلع هللا ىلص ٕكف بالخطاب:

 بشلن التـقيف بعد بشلكف التـقيف لؼصد إلقف الؽالم وجف فصرف إلقفؿ، الخطاب

 .بف جاء الذي الؽتاب

إيؿاٌء إلك أنَّ هذا الؽتاب، وما بف مـ  ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل ضؿقر إلك الرّب  وإضافة

 كان رحؿةً  اإلرسال كان فنذا ،ملسو هيلع هللا ىلصف وبقاسطة الـبل ربّ  مـ فكؾّ  تشريعات سامقة

                                                     

 (.654/ 27(، والتػسقر الؽبقر، لؾرازي )270/ 4اكظر: الؽشاف، لؾزمخشري ) (0)
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 بحىث

(008) 

 ٓ إذ فؿ:كؾِّ  الـاس رّب  ُطؾِؿ أكف ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل رّب  رحؿة، وإذ ُطؾِؿ كقكف ملسو هيلع هللا ىلص هق

 ربؽ مـ رحؿة) :يؼقل أن طـ فلغـك بعض، دون الـاس بعض ربَّ  الربُّ  يؽقن

ذلؽ يلبك ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل ضؿقر إلك رب إضافة غرض ٕن :(ورهبؿ
(1)

. 

]الطقر:  ٌٍََُِّّّّّّّٰٰىٰرُّ  ققلف تعالك:

 لؾتشريػ ضؿقرهؿ إلك مضاًفا اإلضؿار مققع يف الرب أضفر اسؿ :[08

والتعؾقؾ
(2)

 ، ولؾتلكقس.

خنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ وققلف تعالك: 

فقف تصريح بآسؿ الظاهر يف مقضع ، [0]الؿجادلة:  َّىهمهجهينمنىن

. وفقف (إكف سؿقع بصقر)، ولؿ يؼؾ: (وهق يسؿع تحاوركؿا)الضؿقر، فؾؿ يؼؾ: 

مـ  ذْ وفقف تعظقؿ ٕمر الؿجاِدلة، ويف الثاين تعؾقؾ لؾحؽؿ: إِ زيادة تؿؽقـ وتؼرير، 

مؼتضقات إلقهقة أن يؽقن سؿقًعا بصقًرا، وفقف كذلؽ تؼقية الرجاء، وتربقة 

الؿفابة، وتلكقد استؼالل الجؿؾتقـ
(3)

 . 

نثمثرثزثيتىتنتمتزترتيبىبنبُّ  وققلف تعالك:

: (وهق طؾقؿ)، أضفر يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: [4]التغابـ:  َّيثىث

                                                     

 (.282/ 25اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)

 (.048/ 8إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)

 (.206/ 8واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (3)
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 بحىث

(009) 

ة بؿا يف الصدور، فننّ وذلؽ تعؾقاًل لدقّ  ذلؽ مـ مؼتضك  ة طؾؿف وإحاصتف التامَّ

ألقهقتف 
(1)

 . 

ؾ، كؿا أن فقف ثَ وفقف كذلؽ تلكقد استؼالل جؿؾة التذيقؾ لتجري مجرى الؿَ 

مـ اإلخبار بعؾؿ اهلل تعالك تربقة لؾؿفابة، وتربقة لؾتؼقى الؿستػاد إمر هبا ضؿـًا 

 لؾسر والعالكقة. واهلل أطؾؿ.

ىييينيميزيريٰىينىنننمنزنُّ  وققلف تعالك:

وهق )، فقف التصريح بآسؿ الظاهر فؾؿ يؼؾ: [6]التغابـ:  َّجبهئمئحئخئجئ

ة الحؽؿ، مع ما فقف مـ زيادة التؿؽقـ، وتلكقد ، إشارة إلك طؾّ (غـل حؿقد

 التذيقؾ مجرى الؿثؾ.استؼالل الجؿؾتقـ، وإجراء 

ىكمكلكاكيقىقيفيثىفىثنثمثزثرثُّ وققلف تعالك: 

زيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمليك
مثهتمتختحتجتهبمبخبجبحبهئمئخئحئجئييىينيمي
الظاهر ، فصّرح بآسؿ [30]الؿدثر:  َّخصحصمسخسحسمخجسجخمحجحمجحج

 ؾ َمـ كشاءُ ُكِض كذلؽ )بدل الضؿقر طؾك صريؼة آلتػات، وكان مؼتضك الظاهر: 

ـُ جـقدَ  ، وما يعؾؿُ ي َمـ كشاءُ فدِ وكَ  مئخئحئُّ. وذلؽ أهنؿ سللقا: (كا إٓ كح

                                                     

 (.001/ 21واكظر: كظؿ الدرر، لؾبؼاطل ) (0)
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 بحىث

(021) 

ـ،  َّ جبهئ فؽان يف التصريح بآسؿ إجّؾ يف الرّد طؾقفؿ زيادة تؿؽُّ

 وتعظقؿ، مع ما فقف مـ تـبقف طؾك طّؾة الحؽؿ، فننَّ مِـ مؼتضقات اإللفقة الحؽؿة

 والؼدرة، فبفؿا يؼدر طؾك وضع الشلء مقضعف.

تعظقؿ، وتؿؽقـ، وتؼقية رجائف وتطؿقـف بحتؿقة الـصر،  ،َّمحُّ: ويف ققلف

هذه الجـقد مـ  ؿ، فؽلنّ بنضافة الجـقد إلك الرب الؿضاف إلك ضؿقر الؿتؽؾّ 

 لف بالربقبقة. واهلل أطؾؿ. ث يف كصر هذا الؿربقب الؿؼرّ وضقػتفا أكَّفا ُتبعَ 

ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجيُّ  تعالك: وققلف

ىتنتمتزترتيبىبنبزبمبربيئىئنئمئزئرئّٰ

ح باسؿ الرحؿـ،  ذْ ، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار إِ [38 -36]الـبل:  َّيت صرَّ

ـِ  وإضفارُ »قال أبق السعقد:   مـاطَ  بلنَّ  لإليذانِ  اإلضؿارِ  مقضعِ  يف ]اسؿ[ الرحؿ

ف أحًدا أنَّ  ٓ البالغُة، الرحؿةُ  هق اإلذن «وتعالك سبحاَكف طؾقفِ  يستحؼُّ
(1)

. 

 :ؾؿَ الغفض الفابع: اإلشارة إلك استؼالل الُج 

م أنَّ اإلضفار يف مؼام اإلضؿار يؽقن أيسَر ما كان يف جؿؾتقـ. قال  تؼدَّ

ر العرُب »البطؾققسل:  كر آسؿ طؾك غقر وجف اإلشارة وآستطابة، ذِ  وقد ُتؽرِّ

مـ الؿبالغة، أو طؾك وجف الضرورة، فنذا كان ذلؽ يف  ولؽـ لضرٍب 

                                                     

 (.94/ 9إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)
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 بحىث

(020) 

جؿؾة تؼقم بـػسفا، كؼقلؽ: جاءين  كّؾ  ضؿار: ٕنّ واإل اإلضفار حسـجؿؾتقـ 

 .«زيد، وزيد رجؾ فاضؾ. وإن شئت قؾت: وهق رجؾ فاضؾ

م طؾك اإلضؿار يف هذه الحالة: لزيادة التـقيف  مـفا جؿؾة بؽّؾ  فاإلضفار ُيؼدَّ

 مرجع طؾك الؿشتؿؾ غقرها إلك محتاجة غقر الدٓلة، ةمستؼؾّ  تؽقن حتك

، طؾؿ لف حصؾ مـفا واحدة كّؾ  السامع سؿع إذا حتك ضؿقرها،  ٓ وقد ُمستؼؾٌّ

خراهاأُ  ففؿ يف ذلؽ هيضرّ  فال ُأوٓها يسؿع
(2)

. 

 ُسـ هذا لألمقر أتقة:وَيحْ 

 األول: لتلكق  استئـاف دعـًك ج إ :

مضخضحضجضمصخصحصمسُّ  مثالف ققل اهلل تعالك:

حكخكجكمقحقمفحفخفجفمغجغمعجعمظحط

وتصديُر الجؿؾتقـ »: قال أبق السعقد: [015]البؼرة:  َّحلجلمكلك

بآسؿ الجؾقؾ لإليذان بػخامة مضؿقَكْقفؿا، وكقِن كؾٍّ مـفؿا مستؼؾًة بشلهنا، 

ِػفا طؾك إولك فننّ   .«اإلضؿاَر يف الثاكقة ُمـبئ طـ تققُّ

                                                     

 (.095/ 3آقتضاب يف شرح أدب الؽتاب، ٓبـ السقد البطؾققسل ) (0)

 (.008/ 3لتحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر )اكظر: ا (2)

 (.042/ 0إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (3)
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 بحىث

(022) 

 َّحمجمهلملحلخلجلمكلكخكُّ  وققلف تعالك:

 (ؽؿؿُ ؾِّ عَ وهق يُ )، أضفر آسؿ إجؾَّ يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: [282]البؼرة: 

هذه أية مـ العؾؿ الذي يجدر أن  أو كحق ذلؽ، كلكَّف أراد أمًرا جديًدا: أنّ 

ؽؿ اهلل، وأشار بعطػفا طؾك الجؿؾة السابؼة إلك أنَّ ؿُ ؾِّ عَ تلخذوا بف، ففق مؿا يُ 

، َّحمجمهلملُّ التؼقى تػتح لؾؿرء مغالقؼ العؾؿ والػؼف. ثؿ قال: 

: لتعظقؿ العؾقؿ، وتػخقؿ العؾؿ، وتشريػ (طؾقؿٌ  شلءٍ  وهق بؽؾِّ )ولؿ يؼؾ: 

العؾؿاء، ولتعؾقؾ الجؿؾة السابؼة، ففق العؾقؿ ُيعؾِّؿفؿ ما يصؾحفؿ، وهق العؾقؿ 

قػ يعّؾؿفؿ. ثؿ يؿؽـ أن يرّد معـك جؿؾة التذيقؾ طؾك إمر بالتؼقى: كلكف ك

ا فشّر،  خقًرا فخقر وإنْ  جازيؽؿ طؾقفا إنْ قال: واهلل طؾقؿ بلطؿالؽؿ وكّقاتؽؿ مُ  شرًّ

فقؽقن مـ أغراض اإلضفار تربقة الؿفابة وتؼقية داطل الؿلمقر، مع ما يف ذلؽ 

 .مـفا لتسقر مسقر الؿثؾ. واهلل أطؾؿ ّؾ ؾ، وهتقئة كؿَ مـ تلكقد استؼالل الجُ 

حطمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجسُّ  وققلف تعالك:

جلحلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظ
، أضفر يف مقضع اإلضؿار، [056]آل طؿران:   َّجنممخمحمجمهلملخل

كّقهت بؿعـًك جديد:  ذْ : ٓستؼالل الثاكقة إِ (وهق بؿا تعؿؾقن بصقر)ولؿ يؼؾ: 

                                                     

(، وإرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل 350/ 2طؾك تػسقر البقضاوي )الخػاجل واكظر: حاشقة الشفاب  (0)

 (.008/ 3(، والتحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر )270/ 0السعقد )
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 بحىث

(023) 

ا ذكر الؿقت ذكر الرجقع إلك اهلل، فذكر بصره بعؿؾفؿ فقجازيفؿ طؾقف. لؿّ كلكف 

 واهلل أطؾؿ.

]آل  َّزثرثيتىتنتزتمترتيبىبُّوققلف تعالك: 

 الؿفابة، لرتبقة اإلضؿار: مققع يف إجؾَّ  آسؿ، أضفر فقف [089طؿران: 

شؿقل الؼدرة لجؿقع إشقاء مـ أحؽام إلقهقة،  فننّ  الحؽؿ: بؿـاط واإلشعار

 .مـ الجؿؾتقـ بالتؼرير مع ما فقف مـ اإلشعار باستؼالل كّؾ 

نبمبزبربيئىئنئمئزئرئُّ وققلف تعالك: 

، فقف إضفار يف مؼام اإلضؿار طؾك [02]الؿائدة:  َّنتمتزترتىبيب

ؿ، ويف كؿا يؼتضل ضاهر الـَّظْ  ،(ا معؽؿوقؾـا إكّ )صريؼة آلتػات، فؾؿ يؼؾ مثاًل: 

ـ، واستئـاف الؽالم، مع ما يف قْ اإلضفار مع آلتػات إشعار باستؼالل الؼضقتَ 

 إضفار آسؿ إجّؾ مـ تربقة لؾؿفابة، وتؼقية لداطل الؿلمقر. واهلل أطؾؿ.

خسمسحسجسجخمخمحجحمجحجمثُّ  وققلف تعالك:

، أضفر آسؿ إجؾَّ يف مقضع [07]الؿائدة:  َّحضجضمصخصحص

مـ مؼتضقات  ذْ إِ  ،: لؾتعؾقؾ(وهق طؾك كّؾ شلء قدير)اإلضؿار فؾؿ يؼؾ: 

. إلقهقة شؿقل قدرتف وإكػاذ إرادتف، وفقف كذلؽ تؼقيُة استؼالل الجؿؾة

                                                     

 (.027/ 2إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.21/ 3واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٓبل السعقد ) (2)
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 بحىث

(024) 

ط ققلف  ،َّخسحسجسُّ :ولعّؾ مؿا يرّشح إرادة استؼالل الجؿؾة تقسُّ

 باإلضؿار بقـفؿا، فققع اإلضفار قبؾ اإلضؿار وبعده. واهلل أطؾؿ.

ىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفُّ  وققلف تعالك:

، لقس مـ َّمليكُّ ققلف:، [59]التقبة:  َّىنننمنزنرنمماميل

اإلضفار يف مقضع اإلضؿار: ٕكف بداية الؽالم الؿحؽّل، ولؿ يتؼّدمف يف الحؽاية ما 

سقمتقـا مـ )يصؾح مرجًعا لؾؿضؿر، ثؿ أضفر يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

: لؾتعظقؿ، ولتؼقية الرجاء، ولزيادة التؿؽـ بتقصئة ططػ الؿظفر طؾك (فضؾف

أضفر مرة أخرى يف مقضع . ثؿ َّرنمماميلىلُّالؿظفر يف ققلف: 

ؿ لعقد الضؿقر طؾك الرسقل  : لرفع أّي (ا إلقف راغبقنإكّ )اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ:  تقهُّ

 ، ولتؼقية الرجاء، ولؾتعظقؿ، ولتػخقؿ الرغبة فقؿا طـده سبحاكف.ملسو هيلع هللا ىلص

ثؿ أفاد تؽراُر إضفار آسؿ إجّؾ يف مقاضع اإلضؿار اإلشعاَر باستؼالل 

أققال ُكِدبقا إلك ققلفا: إطالًكا لصدق إيؿاهنؿ وكؼاء ؾ كقع استؼالل، ففل ؿَ الجُ 

سرائرهؿ، وكؾٌّ مـفا إن ققؾ فنكف يصؾح بؿػرده لؾتعبقر طـ ذلؽ، وإن كان كؿال 

، َّمليكُّ الؽشػ طـف يف إطالهنا مجتؿعة. وهل ُمرتبة يف الدٓلة، فلطالها

 ٕهنؿا صػا:يتعا لؿ وهل الؼضقة الرئقسة، والجؿؾتان أتقتان كالشرح لفا، فؾذلؽ

 َّيلىلُّ ، ولعؾَّ أطالهؿا(1)العطػ مـَعت آتصال ةفِشدَّ  القاحد، كالشلء

                                                     

(، والتحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر 326/ 5اكظر: فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن، لؿحؿد صديؼ خان ) (0)

 (.258 -257/ 01(، والتػسقر الؿـقر، لؾزحقؾل )234/ 01)
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 بحىث

(025) 

والرغبة لقست كالجزم. فنن لؿ ، َّىنننمنزنُّ طؾك الجزم والتحؼقؼ، ثؿ

هذه  يؼقلقا إُولك فؾقؼقلقا الثاكقة، فنن لؿ يؼقلقا الثاكقة فؾقؼقلقا الثالثة، فؽلنّ 

 قال الثاكقة؟ فنن إققال ُصؾبت مـفؿ طؾك صريؼة التدّلل، فنن لؿ يؼؾ إولك ففاّل 

  قال الثالثة؟ فنن جؿعفا ففق خقر. واهلل أطؾؿ.لؿ يؼؾ الثاكقة ففاّل 

 .ره كْ طؾك آستئـاس وآلتذاذ بذِ  ويف تؽرار آسؿ إجؾِّ تربقةٌ 

نثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبُّ  وققلف تعالك:

، فقف إضفار يف مؼام اإلضؿار طؾك صريؼة [46]يقكس:  َّيفىفيثىث

ـُ )آلتػات، فؾؿ يؼؾ:  ، لعدم جرياكف طؾك كسؼ (ػعؾقنا يَ طؾك مَ  شفداءُ  ثؿ كح

التعبقر الؼرآين، والظاهر اطتباره غرًضا مـ أغراض اإلضفار يف مقضع اإلضؿار. 

 وفقف أيًضا تربقة لؾؿفابة وإدخال الروع.

تبلواختؾػقا يف  ( هؾ هل طؾك أصؾفا يف العطػ، أم هل لؾرتاخل الرُّ  :)ُثؿَّ

فنن كاكت طؾك ضاهرها وجب تلويؾ الشفادة بالؿعاقبة أو بتحؼقؼ الشفادة 

بنكطاق الشفداء كالجقارح وغقرها، فقؽقن الؿعـك: ثؿ إلقـا مرجعفؿ فـعاقبفؿ 

نَّ اهلل شفقد بؿؼتضك شفادتـا طؾقفؿ، أو فـُـطؼ الشفداء بؿا فعؾ همٓء. وذلؽ أ

 طؾك ما يػعؾقن يف كؾِّ وقٍت.

تبل كان الؿعـك: ومع ذلؽ: فننَّ اهلل تعالك رققٌب  وإن كاكت لؾرتاخل الرُّ

 طؾقفؿ. 
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 بحىث

(026) 

تبل طؾك خالف الظاهر خروج الؽالم طؾك خالف وُيرّجح أهنا لؾرتاخل الرُّ 

لقـا فن)مؼتضك الظاهر بنقامة لػظ الجاللة مؼام الضؿقر مع آلتػات، فؾؿ يؼؾ: 

، فؽان أفضؾ تـبقف طؾك اكػصال (طؾك ما يػعؾقن فؿ ثؿ كحـ شفداءُ رجعُ مَ 

مـ ضروب آئتالف  الجؿؾتقـ، فالثاكقة مستلكػة ٓ معطقفة. وهذا ضرٌب 

 الؼرآين.

وفائدة آستئـاف التـبقف طؾك أنَّ إمفال اهلل تعالك لقس غػؾة طـفؿ، 

طؾك ما  قٌب طؾقفؿ شفقدٌ ومعاقبتف لفؿ لقست ضؾًؿا لفؿ، ففق مع إمفالف رق

يػعؾقن، وهق يف تعجقؾ بعض العؼقبة لفؿ يحؽؿ فقفؿ بؿؼتضك رقابتف طؾقفؿ 

ا كان هذا راجًعا إلك مجؿقع صػات مع حؽؿتف يف تصريػ أياِت والـُُّذر. ولؿّ 

ُسـ التعبقر ألقهقتف مـ الشفادة والرقابة والعؾؿ والحؽؿة والؼدرة وغقر ذلؽ َح 

ـ آلتػات: لقؼع ما أراده مـ التـبقف مققعف. واهلل ُس وَح  (اهلل)بآسؿ إجّؾ 

 أطؾؿ.

]التغابـ:  َّزثرثيتىتمتنتزترتيبىبُّ  وققلف تعالك:

ا ذكر شعار وحداكقتف سبحاكف وتعالك، وهق ُمؼتٍض لؼفره إضداد: ، لؿّ [03

ؾ طؾقف، فاقتضك التصريح بآسؿ الظاهر أوغؾ يف بقان أكف وحده الحؼقؼ أن ُيتَ  قكَّ

فؾقتقكؾ  -وطؾقف وحده-وطؾك اهلل  :وتؼديؿ الجار والؿجرور إلفادة الؼصر، أي

 . الؿممـقن
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 بحىث

(027) 

قر مسقر الؿثؾ، كؿا أفاد التصريح ؾ صالحقتفا لؾّس ؿَ وأفاد استؼالل الجُ 

ؾ طؾقف، وتشريػ بالظاهر مقضع الؿضؿر تعظقؿ القكقؾ  ، وتػخقؿ التقكُّ

ؾقـ طؾقف، وكذا أشعر  إلقهقة مؼتضقٌة لؾتبتِؾ  وإمِر بف فننّ  ؾِ بعؾة التقكّ »الؿتقكِّ

 .«ةِؼ طؿا سقاه بالؿرّ إلقف تعالك بالؽؾقة، وقطِع التعؾّ 

 الثاين: لفّد التذإقؾ  ؾك السقاق كّؾف:

قد يراد لؾجؿؾة التذيقؾقة أن تؽقن مردودة طؾك السقاق كّؾف: ٓ طؾك آخر 

ا، فقؼع التذيقؾ فذلؽًة لجؿؾة الؿعاين الؼريبة الؿذكقرة، فُقعاد الؿسـد إلقف ُمظفرً 

 الؿعـك.

مجحجهتمثمتختحتُّ ومثال ذلؽ ققلف تعالك:

، أضفر يف [001]البؼرة:  َّجضمصخصحصمسحسخسجسمخجخمحجح

، وكؼؾ البؼاطل طـ أبل (ف بؿا تعؿؾقن بصقرإكّ )مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

الحسـ الحرالل أنَّ إضفار آسؿ إجّؾ يف مقضع اإلضؿار لإلشعار 

بآستئـاف لقؽقن ختًؿا جامًعا: ٕكف لق طاد طؾك خصقص هذا الخطاب لؽان 

ختؿ الخطاب طؾك إحاصة  ، وذلؽ ٕن تجديد اإلضفار يؼع بؿعـك ردّ (فإكّ )

م مـ ؾؿف بحقثقة ما تؼدّ ففؿ تؼققد طِ جؿؾتف. والؿعـك أكف لق أضؿر لؽان ربؿا أ

                                                     

 (.258/ 8اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)
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 بحىث

(028) 

مة شؿس الديـ الغزي يف أول شرحف ققل العاّل  طؿؾ الخقر: وطؾك مثؾ هذا دّل 

 .إليساغقجل: الغالب يف الؿضؿر إرادة الؿعـك إول

حفجفمغجغجعمعمظحطمضخضُّ ومـ أمثؾتف أيًضا ققلف تعالك:

، ولؿ يؼؾ: [26]لؼؿان:  َّخف : إشعاًرا (هقف إكّ )، أضفر آسؿ إجؾَّ

 ل ققلف تعالك:ا مرَّ مـ معاٍن مـ أوّ ؿَ لِ  باستؼالل جؿؾة التذيقؾ، فتؽقن فذلؽةً 

مهجهينىنخنمنحنجنيمىمخمممحمجميلىلملخلُّ
ف القصػقـ يف الثاكقة بعد تـؽقرهؿا يف  :[02]لؼؿان:  َّيهىه ولذا طرَّ

 إولك. واهلل أطؾؿ.

ينىنننمنزنرنممامُّ وقريب مـف ققلف تعالك: 

خئمئحئجئىييينيميزيريٰى
جحمحمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئ
يف مقضع  ، أضفر اسؿل اهلل والرّب [65 -64]غافر:  َّحسجسمخجخ

ر الـعؿ الؿتقاترة وأٓء كْ الؿؼام مؼام تعظقؿ وامتـان بذِ  اإلضؿار مراًرا: ٕنّ 

: لقعقد الحؿد [65]غافر:  َّحسجسمخجخُّالباهرة، ثؿ قال ُمظفًرا: 

الـعؿ الؿذكقرة، والدٓئؾ الؿـصقبة طؾك ألقهقتف ووحداكقتف طؾك جؿقع 

 وربقبقتف. واهلل أطؾؿ.

                                                     

 (.001 -019/ 2اكظر: كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر، لؾبؼاطل ) (0)
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(029) 

 ؾ:ؿَ الثالث: لبقان ا تفاض الُج 

د فقفا اإلضفار يف مؼام اإلضؿار لبقان استؼالل  ومـ الؿقاصـ التل يتلكَّ

 كان فؾق ة،مستؼؾّ  جؿؾة آطرتاض ؾ معرتضة: ٕنؾ أن تؽقن تؾؽ الُجؿَ الُجؿَ 

 يف التضؿقـ طقب شبف الـثر يف لؽان أخرى جؿؾة يف ما إلك طائد ضؿقرٌ  فقفا

 اشتؿالفا يحسـ فال الؿثؾ، مجرى جارية وقد تؽقن الجؿؾة آطرتاضقة ر،عْ الشِّ 

أجزائفا مـ لقس ضؿقر طؾك
(1)

. 

ٌٍَُِّّّّّّٰٰىُّ ومـ أمثؾة ذلؽ ققلف تعالك: 

زترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئ
]آل طؿران:  َّمبزبربيئىئُّ  ، فجؿؾة:[035]آل طؿران:  َّنتمت

جؿؾة معرتضة، أضفر فقفا آسؿ إجّؾ لؾتعظقؿ والتلكقد والتحؼقؼ،  ،[035

 ولتؼقية الرجاء، ولقتؿّؽـ بقان استؼاللفا، ولتجري مجرى الؿثؾ. واهلل أطؾؿ.

مصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحُّ وققلف تعالك: 

، فقف جؿؾة معرتضة لالحرتاس، [010]الـحؾ:   َّجعمظحطمضحضخضجض

: بؾ (لبؿا كـزِّ  وكحـ أطؾؿُ )، ولؿ يؼؾ: َّحصمسخسحسُّوهل ققلف تعالك: 

 أضفر يف مقضع اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات مـ التؽؾُّؿ لؾغقبة: تؼقيةً 

                                                     

 (.055/ 05اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)
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 بحىث

(031) 

د، وإشعاًرا بالعؾّ  ؿ التعدُّ ة: فننَّ إلقهقة مستؾزمة لؾعؾؿ لالطرتاض، ودفًعا لتقهُّ

 أطؾؿ.والحؽؿة. واهلل 

جيٰهمهجههنخنمنحنجنممخمحمُّ وققلف تعالك:

، أضفر يف [01]الزمر:  َّهثمثهتمتهبمبمئهئهيميحيخي

: لتؼقية داطل الؿلمقر، ولزيادة (ف واسعةوأرُض )محّؾ اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: 

ـ.  والقاو  ،معرتضة ،َّمئهيميُّوالقجف أن تؽقن جؿؾة: »التؿؽُّ

 .«الؿثؾ مجرىت اطرتاضقة: ٕن تؾؽ الجؿؾة جرَ 

 الفابع: إلخفاج أح  الحؽؿقـ أو كؾقفؿا دخفج العؿقم:

مئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيُّ  ومثالف ققلف تعالك:

: لزيادة استؼالل (أٓ إنَّ وطده)، ولؿ يؼؾ: [55]يقكس:  َّيئىئنئ

الجؿؾتقـ، وتعؿقؿ الحؽؿ طؾك ما وطد بف اهلل تعالك، وتػخقؿ القطد بنضافتف إلك 

آسؿ إجّؾ، وتربقة الؿفابة لدى َمـ يرتاب يف هذا القطد، وتؼقية رجاء 

مجرى الؿثؾ بعد أن خرج مخرج  َّزئرئُِّّّٰالؿممـقـ بف، ولقجري ققلف: 

 الؼاطدة الؽؾقة. 

                                                     

 (.354/ 23التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)
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(030) 

 حرف وإطادة التـبقف، بحرف التذيقؾ هذا الغرض افتتاحويرّشحف لفذا 

 الغرض حقصؾة هق جامع كالم أكف طؾك ولؾتـبقف طؾك سؿاطف، لؾتلكقد التـبقف

آكًػا تػصقؾف سؿعقا الذي
(1)

. 

 س باتصالفؿا: بْ الخادس: لبقان اكػصال الحؽؿقـ، ورفع الؾَّ 

نبمبزبربيئنئىئمئزئرئُِّّّٰ  ومثال ذلؽ ققلف تعالك:

، [24]الشقرى:  َّىثنثمثزثيترثىتنتمتزترتىبيب

فا طؾك ؿ ططػَ هَ وْ ، ولق قال َٕ (الباصَؾ  ويؿُح )وكان مؼتضك الظاهر أن يؼقل: 

جؿؾة جقاب الشرط، وهق معـًك غقر مراٍد قطًعا، بؾ الؿراد آستئـاُف، فؾقس 

مرفقع، وإن لؿ  ٌػ ( فقؽقن مجزوًما، بؾ هق مستلكَ ؿْ ختِ ( بؿعطقف طؾك )يَ )يؿُح 

يؽـ فقف واو يف رسؿ الؿصحػ
(2)

. 

ى إضفار آسؿ إجّؾ يف مقضع اإلضؿار مـ الػصؾ بقـ  وقد ققَّ

 الجؿؾتقـ. واهلل أطؾؿ.

 السادس: لؾتـبقف إلك اختالف الؼائؾقـ:

مغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصُّ ومثالف ققلف تعالك: 

معجعمظحطمضخضُّ  ، فجؿؾة:[024]إكعام:  َّجكمقحقمفخفجفحف

                                                     

 (.099/ 00اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)

 (.23/ 3اكظر: معاين الؼرآن، لؾػراء ) (2)
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 بحىث

(032) 

ار، وجؿؾة: َّجفحفمغجغ  َّجكمقحقمفخفُّ مـ مؼقل الؽػَّ

 .استئـاف مـ اهلل تعالك يف الرّد طؾقفؿ

جههنخنمنحنجنممخمحمجمهلملخلحلُّ  وققلف تعالك:

 -49]الذاريات:   َّمسهثمثهتمتمبهبهئمئهيميخيحيجيٰهمه

 تػؽرتؿ إذا: يعـل الضؿقر، مقضعووضع آسؿ الجامع »، قال الطقبل: [50

ـ لؽؿ أكف هق الؼفار الصؿد، وإلقف الؿرجع والؿؾجل، وتبقَّ  وتذكرتؿ، واطتربتؿ

 .«ؾقا طؾقف، وٓ تشركقا بف شقًئا، والعبادة مـ لقازم ذلؽفؾقذوا إلقف وتقكّ 

أن يؼقل  ملسو هيلع هللا ىلصر كبقف أمَ  وحؽك القاحدّي إجؿاع الؿػّسريـ طؾك أنَّ اهلل 

طائد طؾك اسؿ اهلل تعالك. وطؾك هذا يؽقن  َّمثُّهذا لؾـاس، والضؿقر يف 

وا إلك اهللؾ لفؿ: فِ فؼُ )تؼدير الؽالم:   .طؾك إضؿار إمر بالؼقل (،رُّ

 فائدة، الؽالم عتـقّ  يف»وذهب فقف الرازي مذهًبا حسـًا ُمحتؿاًل فؼال: 

حكُّ  ، وقال:[47: الذاريات] َّخفحفُّ :قال تعالك اهلل أن هق وبقاهنا

 جعؾ ثؿ ،[49: الذاريات] َّهلملخلحلُّ ، وقال:[48: الذاريات] َّخك

 ، ولؿ[51]الذاريات:  َّجيٰهمهجههنخنمنحنجنُّ  :، وقالملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل الؽالم

 وكذلؽ ٓختالف تلثقًرا، الؽالم ٓختالف ٕنّ  وذلؽ :(إلقـا وارُّ ػِ فَ )ؾ: يؼُ 

                                                     

 (.34/ 05فتقح الغقب، لؾطقبل ) (0)

 (.09/ 27(، والتحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر )415/ 4اكظر: الؽشاف، لؾزمخشري ) (2)
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 بحىث

(033) 

 الجادة، طـ حاد الذي ولده مع الـصائح مـ اإلكسان ُيؽثر ولفذا الؿتؽؾؿقـ،

 يؼقل ثؿ بالحؽاية، وتـبقًفا ترهقًبا، وكقًطا ترغقًبا كقًطا مختؾًػا: الؽالم ويجعؾ

 الؿتؽؾؿقـ اختالف أن الـاس أذهان يف اؿَ لِ  يـػع: كالمؽ لعّؾ  معف تؽؾَّؿ لغقره:

 مـ اوكثقرً  الؽالم، مـ أكقاًطا ذكر تعالك واهلل ر.ممثِّ  كالهؿا الؽالم واختالف

 مـ كالًما ذكر ثؿ الحؽايات، مـ صالًحا صرًفا وذكر وأيات، آستدٓٓت

«وارُّ فػِ  لفؿ فؼؾ تؼديره: يؼقل مـ ريـالؿػّس  ومـ .ملسو هيلع هللا ىلص الـبل هق آخر ؿمتؽؾِّ 
(1)

.  

، (ٓ تجعؾقا)، وقؾ لفؿ: (وارُّ قؾ لفؿ: فػِ )ويجقز أن يؽقن قال لف: 

  يف أيتقـ.[ 31]الذاريات:  َّجيٰهمهجههنُّ ويعضده تؽرار ققلف: 

، [51]الذاريات:  َّخنحنجنُّ  أمر: فننَّ اإلضفار يف ققلف:ومفؿا يؽـ مـ 

طالمة طؾك اختالف الؼائؾ [ 50]الذاريات:  َّمبهئمئهيميخيُّ  وققلف:

ا قبؾف. واهلل أطؾؿ.  لفذا الؽالم طؿَّ

ؿ الجقادع والتذكفة ؾِ الغفض الخادس: إجفاء الجؿؾة دجفى الؿثؾ والؽَ 

زة  :الؿفكَّ

ًؼا وثقًؼا إرادُة إجراء إحدى الجؿؾتقـ أو ويتعؾَّؼ بالغرض السابؼ  تعؾُّ

زة، أو الِحَؽؿ الـصقحة الجامعة، أو التذكرة ال كؾتقفؿا مجرى الؿثؾ أو ُؿركَّ

                                                     

 (.09/ 27(. واكظر التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر )089/ 28التػسقر الؽبقر، لؾرازي ) (0)
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 بحىث

(034) 

َؿا صؾحت لفذا الغرض: ٓفتؼار . ولق ُأضؿر الؿسـد إلقف فقفا لَ وجقامع الَؽؾِؿ

 الضؿقر إلك ما يعقد إلقف.

الؽريؿ، وهق تؿؽقـ اإليؿان ويـسجؿ هذا الغرض مع أهّؿ مؼاصد الؼرآن 

زة،  بلسؿاء اهلل وصػاتف، وتربقة الـاس طؾك ذلؽ. وكثرة الؿقاطظ الؼصقرة الؿركَّ

 والحؽؿ الجقامع، وإمثال السائرة التل تربط الؿتحّدث والسامع باهلل 

 وبلسؿائف وصػاتف صريؼة قرآكقة مطروقة لتحؼقؼ هذا الغرض. 

 بؾقٌغ مـ أسال
ٌّ
قب تؼرير الؿعاين يف الـػقس، وترسقخ ففق أسؾقٌب جؿالل

 العؼائد يف الصدور.

 وكثقر مـ إمثؾة الؿذكقرة بالغرض السابؼ صالحة لؾتؿثقؾ لفذا الغرض.

مقحقمفخفحفجفمغجغمعُّومـ أمثؾتف أيًضا ققلف تعالك: 

، فلضفر [201]البؼرة:  َّملخلحلجللكمكخكحكجك

، ولؿ يؼؾ:  مـ مؼتضقات  ذْ لتعؾقؾ الُحؽؿ: إِ : (وإلقف ترجع إمقر)آسؿ إجؾَّ

جؿؾة التذيقؾ فتسقر  ألقهقتف رجقع إمر إلقف وحده، ولرتبقة الؿفابة، ولتستؼّؾ 

 مسقر الؿثؾ والِحَؽِؿ الجقامع. 

، [28]آل طؿران:  َّمكلكخكجكحكمقحقُّ وققلف تعالك: 

لرتبقة  :(وإلقف الؿصقر)أضفر آسؿ إجؾَّ يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: 
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 بحىث

(035) 

، ولتعؾقؾ الحؽؿ، ولتستؼّؾ 
ِّ
جؿؾة التذيقؾ فتسقر  الؿفابة، وتؼقية وازع الؿـفل

زة. واهلل أطؾؿ.  مسقر الؿثؾ والؿقطظة الجامعة، والتذكرة الؿركَّ

جههنمنحنخنجنممخمحمجمهلملخلحلُّ  وققلف تعالك:

، فلضفر آسؿ إجؾَّ [29]آل طؿران:  َّمبهئمئهيميحيخيجيٰهمه

ة، : لتؽقن الجؿؾة مستؼؾّ (شلء قدير وهق طؾك كّؾ )دون الضؿقر، فؾؿ يؼؾ: 

زة.الؿثؾ مجرىفتجري   ، والتذكرة الؿركَّ

جخمحجحمجحجمثهتمتختُّ  وققلف تعالك:

]التقبة:   َّجغمعجعمظحطخضمضحضجضمصحصخصمسخسحسجسمخ

: لتػخقؿ السبقؾ (د يف سبقؾفوجاهَ )ؾ: ، أضفر يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼُ [09

ٓ )ؾ: إجّؾ، ولتشريػ الؿجاهديـ فقف، ثؿ أضفر ولؿ يؼُ بنضافتف إلك آسؿ 

: لؾتعظقؿ، ولرتبقة الؿفابة، ولتؼقية داطل الؿلمقر بالؿستػاد مـ (يستقون طـده

الؿػاضؾة، ولتعؾقؾ الحؽؿ: فننَّ مـ مؼتضقات إلقهقة العؾؿ والحؽؿة. ثؿ 

الؼقم وٓ يفدي )أو:  (وهق ٓ يفدي)أضفر يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: 

ؾ، ولتتفقل جؿؾة التذيقؾ لتسقر ؿَ : لرتبقة الؿفابة، وبقان استؼالل الجُ (الظالؿقـ

 مسقر الؿثؾ.

                                                     

 (.222/ 3اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)
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 بحىث

(036) 

ييىينيميزيريٰىُّ ومـ أمثؾتف الظاهرة ققلف تعالك: 

جخمحجحمجحجهتمثمتختحتجتهبمبخبحبجبمئهئخئحئجئ
، فلضفر يف مقضع اإلضؿار، [00]الرطد:  َّحضجضمصخصحصمسحسخسجسمخ

، وذلؽ لزيادة التؿؽقـ، ولتستؼؾ الجؿؾة فتسقر مسقر (ف ٓ ُيغّقرإكّ )ولؿ يؼؾ: 

ـ مؼتضك ة الحؽؿ، فؿِ الؿثؾ، وهل مـ إمثال السائرة. وفقف أيًضا اإلشعار بعؾّ 

إلقهقة أنَّ اهلل تعالك حؽقٌؿ ٓ يظؾؿ الـاس شقًئا، فال يغقِّر كعؿة أكعؿفا طؾقفؿ 

ْؽر.حتك يغقروا ما بلكػسفؿ مـ الخقر   والشُّ

: فقف أيًضا [00]الرطد:  َّحسجسمخجخمحجحمجحجُّ وققلف تعالك: 

ؿا يف : لتستؼؾَّ الجؿؾتان: لِ (وإذا أراد بؼقم)إضفار يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

ة اهلل يف التغققر، والثاكقة بّقـت قدرتف ت سـّ ولك بّقـَ إضايفٍّ، فإُ  الثاكقة مـ ُحؽؿٍ 

ـ التعبقر بآسؿ إجؾِّ ضاهًرا يف كّؾ تضاها، فحُس طؾك إكػاذ إرادتف إذا حصؾ مؼ

 جؿؾة. واهلل أطؾؿ.

، كان مؼتضك الظاهر أن [04]فاصر:  َّميزيريٰىُّ وققلف تعالك: 

، وبالـظر بالـظر إلك أنَّ الؿتؽؾؿ هق اهلل  (مثؾل خبقرٌ  وٓ يـبئؽ أحدٌ )يؼال: 

وٓ )، فؽان يجقز: [03]فاصر:  َّنتمتزتُّ لؼقلف يف أية السابؼة: 

، ولؽـ أقام الظاهر مؼام الؿضؿر: لؾتػخقؿ، ولإلشعار (مثؾف خبقرٌ  يـبئؽ أحدٌ 

ُـّ برّب بعؾّ  ة الحؽؿ: فالخبقر هق الحؼقؼ باإلكباء يف مجال خربتف، فؿا الظ

 العالؿقـ الذي لف كؿال الخربة بؽّؾ شلء؟
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 بحىث

(037) 

وفقف كذلؽ تؼريره لقسقر مسقر الؿثؾ، وقد كان
(1)

 . 

]غافر:   َّخبحبجبهئخئمئحئجئُّ  الك:وققلف تع

م مع بالضؿقر اإلتقان دون (كارَ تبَ )، أضفر فقف آسؿ إجؾَّ مع فعؾ [64  تؼدُّ

مستؼؾة ثـاء كؾؿة الجؿؾة لتؽقن وذلؽ اسؿف ضاهًرا،
(2)

 . 

زترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئُّّٰ  وققلف تعالك:

أضفر يف مؼام ، [58 -56]الذاريات:  َّىثنثمثزثرثيتىتنتمت

: وذلؽ لزيادة (اقا الرزّ أكَ  إكِّل)اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات، فؾؿ يؼؾ: 

ـ، ولإلشعار بالعؾّ   رتُسقّ  ٕهنا بالدٓلة: ةمستؼؾّ  الجؿؾة هذه ة، ولتؽقنالتؿؽُّ

وإمثال الجامع الؽالم مسقر
(3)

. 

]التغابـ:  َّمغجغمعجعحطمظمضخضحضجضمصُّ  وققلف تعالك:

، أضفر يف مؼام اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات، ولق التزم مؼتضك الظاهر [8

، أو كحق ذلؽ. (وكحـ بؿا تعؿؾقن خرباء)لخرج طـ التعبقر الؼرآين، فؾقس فقف: 

                                                     

( ضؿـ إلػاظ التل يتؿثؾ هبا مـ الؼرآن 62ذكره جعػر بـ شؿس الخالفة يف كتاب أداب )ص (0)

 (.284/ 22شقر )الؽريؿ. واكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طا

 (.092 -090/ 24اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (2)

 (.29/ 27اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (3)
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 بحىث

(038) 

وأرى أنَّ ذلؽ يف ذاتف َغَرٌض ُمعتَبر: لؾخروج طـ مؼتضك الظاهر، يؿؽـ إضافتف 

 بالبالغة الؼرآكقة. رون الؿعتـقن إلك إغراض التل يذكرها الؿػسِّ 

جضمصُّ  لجؿؾة: تذيقاًل  َّمغجغمعجعُّ ولؿا كاكت جؿؾة: 

فآمـقا،  فنن هذا التذيقؾ يؿؽـ حؿؾف طؾك القطد لؾذيـ امتثؾقا إمرَ  :َّحض

فؽػروا، فصؾح إضفار كؿا يؿؽـ حؿؾف طؾك القطقد لؾذيـ لؿ يؿتثؾقا إمر 

داطل الؿلمقر. كؿا أنَّ يف آسؿ إجّؾ يف هذا الؿقضع لرتبقة الؿفابة وتؼقية 

، ويرّشحف لفذا إضفاره هتقئة جؿؾة التذيقؾ لالستؼالل فتجري مجرى الؿثؾ

 الغرض مؽان آلتػات فقف. واهلل أطؾؿ.

ربيئىئنئزئمئرئٍَُِّّّّّٰٰىٌّٰرٰذُّ  ققلف تعالك:

، أضفر يف مقضع اإلضؿار يف لػظقـ، فؾؿ يؼؾ: [0]الطالق:  َّىبنبمبزب

ها) : ٕنَّ إضفار آسؿ إجّؾ فقف تربقة (ومـ يتعدَّ حدوده)، ولؿ يؼؾ: (ومـ يتعدَّ

ؿ بَعْقد  : لرفع أّي (ثف ُيحدِ لعؾّ )لؾؿفابة ومبالغة يف الرتهقب. ولؿ يؼؾ:  تقهُّ

ـ الؿعـك، ولتسقر جؿؾة التذيقؾ مسقر الؿَ  ؾ، وهل ثَ الضؿقر طؾك )َمـ(، ولقتؿؽَّ

  الـصائح والؿقاطظ. واهلل أطؾؿ.مـ الؽؾؿات الجقامع التل ُتستدطك كثقًرا يف

  

                                                     

 (.273/ 28اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)
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 بحىث

(039) 

ْوع يف ُروع السادع  :الغفض السادس: تفبقة الؿفابة وإدخال الفَّ

تـشل الؿفابة طـ اإلجالل والتقققر، كؿا تـشل طـ الخشقة والرهبة، وقد 

ْوع يف الـػس، وهبؿا ترتبَّك الؿفابة  :يغؾب جاكب الخشقة والرهبة، فقدخؾ الرَّ

ان يف الشعقر  ْوع. وهؿا ٓ يـػؽَّ ولذا يجؿع العؾؿاء بقـ تربقة الؿفابة وإدخال الرَّ

طادًة، واطترب بحال اإلكسان طـد مخاصبة الؿؾقك وما يداخؾف مـ شعقر التعظقؿ 

رر مـ شلء واإلجالل، والروطة التل تداخؾف مخافًة مـف، وخشقة لحقق الّض 

 .يستتبعفا إجاللف وتعظقؿف يف الؼؾب

ُؿعظَّؿ بآسؿ الظاهر ُيـشئ مـ الؿفابة يف قؾب السامع وٓ شؽَّ أنَّ ذكر ال

 ما ٓ يـشئف الؿضَؿر، وخصقًصا إذا كان السقاق سقاق تحذير وهتديد.

ا كاكت تربقة الؿفابة تثؿر القؼظة وتزطج الؼؾب طـ الغػؾة: فؼد ول ؿَّ

دها الؼرآن الؽريؿ بالتصريح والتؾؿقح. ومـ ُصُرقِفا إضفاُر آسؿ إجؾِّ  تؼصَّ

 كثقًرا يف الؿقاضع التل يؼتضل الظاهر اإلضؿار فقفا. 

مقضع تشاء  وخذ الؿصحػ، واقرأ فقف مـ أّي »يؼقل الدكتقر أبق مقسك: 

اهلل تجد هذا إسؾقب وكلكف أصؾ مـ أصقل البالغة الؼرآكقة، تجد أسؿاء

ؾ ؿَ ر مـ الجُ الحسـك وخصقًصا هذا آسؿ إطظؿ يؼع هذا الؿققع يف كثق

                                                     

 (.705 -704/ 0اكظر: حاشقة الدسققل طؾك مختصر الؿعاين ) (0)



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(041) 

ـ مـ الـػقس الؼرآكقة: لقـساب كقرها الغامر يف الؼؾقب، وتشقع مدلقٓهتا فتتؿؽّ 

وحده يف  ر يف السرائر أحسـ قرار، وبذلؽ ترتبك مفابة الحّؼ ـ وتتؼرّ زيادة تؿؽّ 

 .«إمة التل يربقفا الؼرآن، فال يؽقن يف صدرها خشقة إٓ هلل ولؾحّؼ 

يتىتنتمتزترتيبىبنبُّ  ومـ أمثؾة ذلؽ ققلف تعالك:

، أضفر آسؿ الجؾقؾ يف مؼام [065]البؼرة:  َّيفىفيثىثنثزثمثرث

ارتؽبف  ما قبح كؿال وإباكة الؿفابة، : لرتبقة(يحبقهنؿ كحبف)اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

الذيـ اتخذوا مـ دوكف أكداًدا
(2)

. 

يلىلمليكىكمكلكاكيقُّ  وققلف تعالك يف أية ذاهتا:

ح بآسؿ الظاهر، ومؼتضك [065]البؼرة:  َّننمنزنرنممام ، صرَّ

، ولؽـَّف أضفر لرتبقة الؿفابة، وإدخال (وأكَّف شديد العؼاب)الظاهر أن يؼقل: 

ْوع. واهلل أطؾؿ.   الرَّ

جتهبمبخبحبجبهئمئخئحئُّ وققلف تعالك: 

مسخسحسجسمخجخمحجحمجحجمثهتمتختحت

، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار، إذ لؿ [074]البؼرة:  َّجضمصخصحص

: وإكؿا حسـ ذلؽ لطقل الؽالم مع طدم اكؼضاء (ؿفؿ يقم الؼقامةوٓ يؽؾّ )يؼؾ: 

                                                     

 .247ص ،خصائص الرتاكقب، ٕبل مقسك (0)

 (.086/ 0اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)
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 بحىث

(040) 

الخرب، كؿا أنَّ التصريح بآسؿ إجّؾ يف مقضع اإلضؿار فقف تربقة لؾؿفابة، 

ْوع يف قؾقب َمـ ُتزَ  الرسالة، وبقع الُحْؽؿ. واهلل  ف كتؿانَ ـ لف كػُس يِّ وإدخال الرَّ

 أطؾؿ.

 ، تحذير[096]البؼرة:  َّميهنمنملمكلكهشُّ  وققلف تعالك:

 مقضع يف اإلضفار ، فػقف(فواطؾؿقا أكّ )سبحاكف، ولؿ يؼؾ:  اهلل طؼاب شدة مـ

وإدخال الروع يف كػس السامع الؿفابة اإلضؿار: بغرض تربقة
(1)

. 

منخنحنجنيمممىمخمحمجميلىلملخلُّ  وققلف تعالك:

، ذكر آسؿ الظاهر يف مقضع [200]البؼرة:  َّجييهىهمهجهينىن

يؼتضل الظاهر، ومـ أغراضف  كؿا (فنكف شديد العؼاب)الضؿقر، فؾؿ يؼؾ: 

وطة يف السامع مـ كػران الـعؿة،  ضؿقر البالغقة تربقة الؿفابة وإدخال الرَّ

الؿثؾ بؿـزلة ٕهنابـػسف:  مستؼالًّ  الجامع كالؽالم الجؿؾة هذه ولتؽقن
(2)

. 

، [28]آل طؿران:  َّمكلكخكجكحكمقحقُّ  تعالك: وققلف

 ، لرتبقة الؿفابة وإدخال الروطة.(وإلقف الؿصقر)ولؿ يؼؾ: 

                                                     

(، وفتح البقان يف مؼاصد الؼرآن، لؿحؿد صديؼ 217/ 0اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.411/ 0خان )

 (.293/ 2(، والتحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر )203/ 0اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)
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 بحىث

(042) 

نتمتزترتيبىبمبنبزبربيئىئُّ وققلف تعالك: 

 َّىكمكلكاكيقىقيفىفىثيثنثمثزثرثيتىت

 وإدخالِ  الؿفابة ، أضفر اسؿ الجاللة يف مقضع اإلضؿار لرتبقة[09]آل طؿران: 

الروطة
(1)

. 

جههنمنحنخنجنممخمحمجمهلملخلحلُّ وققلف تعالك: 

وإضفاُر آسِؿ . [29]آل طؿران:  َّمبهئمئهيميحيخيجيٰهمه

الجؾقِؾ يف مقضع اإلضؿار لرتبقة الؿفابةِ 
(2)

ة ، ولزيادة التحذير، ولإلشعار بعؾّ 

 ؿ.ؽْ الحُ 

، [54]آل طؿران:  َّجهينىنخنمنحنجنُّ  وققلف تعالك:

 فؼقلف: خقر الؿاكريـ: أي: أققاهؿ مجازاة، وأكػذهؿ طؼقبة لؾؿاكريـ، وأقدرهؿ

 مققع يف آسؿ إجّؾ  وإضفار يحتسبقن. ٓ حقث إلقفؿ مـ ررالّض  إيصال طؾك

وإدخال الروع الؿفابة لرتبقة اإلضؿار:
(3)

. 

خضحضجضمصخصحصمسخسحسجسُّ  عالك:ت وققلف

لكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمض

                                                     

 (.08/ 2إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.24 -23/ 2اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)

(.43/ 2اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (3)
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 بحىث

(043) 

، [056]آل طؿران:  َّجنممخمحمهلجمملخلجلحلمك

لزيادة  :(ويؿقت لوهق يحق): يؼؾ فؾؿ اإلضؿار مققع يف الجؾقؾ آسؿأضفر 

ـ، ولتستؼؾ الجؿؾ، فتسقر جؿؾة مسقر الؿثؾ، ولؿ  َّهلملخلُّ :التؿؽُّ

وذلؽ لرتبقة الؿفابة وإلؼاء الروطة والؿبالغة يف  :(وهق بؿا تعؿؾقن بصقر) يؼؾ:

ا ذكر اإلحقاء واإلماتة: كلكف لؿّ  ذْ ، وفقف تتؿقؿ إِ التفديد والتشديد يف القطقد

رهؿ ببصر اهلل تعالك  أشار إلك ما بعد الؿقت، وهق البعث والجزاء، فذكَّ

 بلطؿالفؿ. واهلل أطؾؿ.

هتختمتحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئُّ  وققلف تعالك:

ار إلدخال اإلضؿ مقضع يف إجؾَّ  آسؿ أضفر، [062]آل طؿران:  َّمث

وهتقيؾ العؼقبة، ولتتقازن الجؿؾتان، فتتضح الؿقازكة  الروطة وتربقة الؿفابة

 طـفؿ، والؿغضقب طؾقفؿ. واهلل أطؾؿ.
ّ
 بقـ الؿرضل

حمهلجمملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقُّ وققلف تعالك: 

مبهئهيمئميخيحيٰهجيمهجههنمنخنجنحنممخم
، أضفر آسؿ إجؾَّ يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ [081]آل طؿران:  َّمتهب

ـ التعبقر بآسؿ لطقل الػصؾ، فحُس  :(السؿاوات وإرض ولف مقراُث )يؼؾ: 

                                                     

 (.014/ 2اكظر: إرشاد العؼؾ السؾؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.017/ 2اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)
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 بحىث

(044) 

ـ، ولتعؾقؾ القصػ، فننّ  مـ مؼتضك إلفقتف تػّرده بؿقراث  الظاهر لزيادة التؿؽُّ

: لرتبقة الؿفابة بالؿبالغة (تعؿؾقن خبقروهق بؿا )السؿاوات وإرض. ولؿ يؼؾ: 

، يف القطقد، واإلشعار باشتداد غضب الرحؿـ الـاشئ مـ ذكر قبائحفؿ

 ولتستؼّؾ جؿؾة التذيقؾ فتسقر مسقر الؿثؾ. واهلل أطؾؿ.

ىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتُّ وققلف تعالك: 

 ، أضفر آسؿ إجؾَّ بطريؼ آلتػات، فؾؿ[31]الـساء:  َّاكيقىقيف

وذلؽ لرتبقة الؿفابة، وتلكقد استؼالل آطرتاض  :(وكان ذلؽ طؾقـا يسقًرا) يؼؾ:

، ولتعؾقؾ الُحؽؿ، فننَّ مـ مؼتضقات اإللفقة آقتدار التاّم طؾك فعؾ التذيقؾل

 ما يريد. واهلل أطؾؿ.

جحمجحجهتمثمتحتختجتهبمبخبحبجبهئُّ وققلف تعالك: 

، أضفر آسؿ [84]الـساء:  َّمصخصحصمسخسجسحسمخجخمح

وذلؽ لرتبقة الؿفابة،  :(بلًسا وهق أشدّ )إجؾَّ يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

خصُّة استؼالل الجؿؾة. وتؽرير الخرب ؽؿ، وتؼقيوتشديد القطقد، وتعؾقؾ الحُ 

 .لتلكقد التشديد : َّمص

                                                     

 (.020 -021/ 2اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.071/ 2اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)

 (.201/ 2إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (3)
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 بحىث

(045) 

ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيُّ  وققلف تعالك:

، أضفر آسؿ [88]الـساء:  َّنبمبزبربيئىئنئزئمئرئُِّّّٰ

لالستعظام، وبقان  فدوا َمـ أضّؾ؟(:تَ  أنْ )ؾَّ يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: إج

طجزهؿ التاّم يف مؼابؾ قدرتف الؿطؾؼة التل هل مـ مستتبعات ألقهقتف. ولؿ يؼؾ: 

، فؼال:  ،(ـ يضؾؾومَ ) وذلؽ لرتبقة  :َّيئىئنئُّبؾ أضفر آسؿ إجؾَّ

مـ مؼتضك إلقهقة كػاذ مشقئتف  ذْ ُحؽؿ اهلل، ولتعؾقؾ الُحؽؿ: إِ الؿفابة، ولتعظقؿ 

 تف وقدرتف.الراجع إلك حؽؿتف وطزّ 

 :[2]الؿائدة:  َّهلملخلحلمكجللكُّ وققلف تعالك:

 .الجؿؾة استؼالل وتؼقية الؿفابة، وتربقة الروطة إلدخال الجؾقؾ آسؿأضفر 

 آسؿ أضفر :[4]الؿائدة:  َّهتمتختحتهبجتمبُّ وققلف تعالك: 

الحؽؿ وتعؾقؾ الؿفابة لرتبقة اإلضؿار مققع يف إجؾَّ 
(2)

. 

، أضفر [7]الؿائدة:  َّييىينيميزيٰىريينُّ  وققلف تعالك:

آسؿ إجؾَّ يف مققع آضؿار: لرتبقة الؿفابة، وتعؾقؾ الحؽؿ، وتؼقية استؼالل 

 .الجؿؾة

                                                     

 (.5/ 3إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.8/ 3إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)

 (.02/ 3إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (3)
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 بحىث

(046) 

مبزبربىئيئنئمئزئرئُُِّّّّٰ وققلف تعالك: 

، أضفر آسؿ إجؾَّ [72]الؿائدة:  َّىتنتمتزترتيبىبنب

: تػظقًعا وتؼبقًحا لؾشرك باهلل (إكف مـ يشرك بف)يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

م طؾقف)العظقؿ، وأضفر ثاكقة، ولؿ يؼؾ:  : لزيادة التؼرير، ولتفقيؾ إمر، (فؼد حرَّ

 .وتربقة الؿفابة

مماميلىلمليكىكمكلكاكُّ  وققلف تعالك:

، أضفر آسؿ إجؾَّ يف مققع [94]الؿائدة:  َّينىنننمنزنرن

 .: لرتبقة الؿفابِة، وإدخاِل الروطة(لقعؾؿ َمـ يخافف)اإلضؿاِر فؾؿ يؼؾ: 

زيريٰىىنينننمنزنرنممُّوققلف تعالك: 

 َّجتهبمبخبحبجبمئهئخئحئجئييىينيمي

، أضفر آسؿ إجؾَّ يف مقضع اإلضؿار بطريؼ آلتػات، فؾؿ [010]إطراف: 

وذلؽ لرتبقة الؿفابة وإدخال  :(طؾك قؾقب الؽافريـ كذلؽ كطبعُ )يؼؾ: 

 .الروطة

                                                     

 (.66/ 3واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.78/ 3إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)

 (.256/ 3إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (3)
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 بحىث

(047) 

ننمنزنرنُّ  وطؾك مؼتضك الظاهر جاء كظقر هذه أية يف ققلف تعالك:

مبخبحبجبمئهئخئحئجئييىينيميزيريٰىينىن

َؿ خالػت آية إطراف وجف ذلؽ: لِ ، وقد ُيسلل طـ [74]يقكس:  َّهب

َٰفِرِيوَ  كُلَُِب  حمسيف آية إطراف:  ولَِؿ قال ؟مؼتضك الظاهر، ووافؼتف آية يقكس ، ىجسٱۡلَك

 ؟َّهبمبُّويف يقكس: 

 أيات، مفا مـة طؾك ما تؼدّ جقب طـ ذلؽ بلنَّ آية سقرة إطراف مبـقّ وأُ 

 إلك اإلضفار ومـ اإلضفار، إلك اإلضؿار يف اإلخبار طـ اهلل تعالك مـ تـتؼؾ وهل

: ]إطراف َّٰرٰذييىيميخيحيجييهُّ :اإلضؿار، فؼال

: ]إطراف َّمئزئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰ ، وقال:[97

زترتيبىبنبمبربزبيئىئُّ ، فلضؿر، ثؿ قال بعُد:[98

، فلضفر طؾك خالف مؼتضك الظاهر، ولؿ يؼؾ: [99]إطراف:  َّمت

نثمثزثرثيتىتُّ  لإلضؿار، فؼال بعده:، ثؿ طاد (كاـقا مؽرَ أفلمِ )

 َّيلىلمليكىكمكاكلكيقىقيفىفيثىث

زنرنممُّ ، واستؿرَّ مطؾع أية الالحؼة طؾك اإلضؿار: [011]إطراف: 

، ثؿ طاد إلك ذكر الطبع، فلجراه طؾك [010]إطراف:  َّىنننمن

 إلك اإلضؿار مـ آكتؼال مـ مةالؿتؼدّ  أيات طؾقف بـقت بؿا اإلضفار: تشبقًفا

 .اإلضفار
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 بحىث

(048) 

ـٍ  واحد كسٍؼ  طؾك جارٍ  قبؾفا فؿا يقكس سقرة آية اوأمّ   وهق ٓحب، وَسـَ

ىقيفىفيثىثنثمثزثُّ اإلضؿار، فؼال يف شلن كقح:

، ثؿ استؿر طؾك [73]يقكس:  َّاميلىلمليكمكىكلكاكيق

ييىينيميزيريٰىينىنننمنزنرنُّ  :بعده ذلؽ، فؼال

 يخالػ ما مفيتؼدّ  ولؿ ،[74: ]يقكس َّهبمبخبحبجبمئهئخئحئجئ

فلضؿر طؾك مؼتضك الظاهر الطريؼقـ، طؾك يبـ ولؿ الؿـفج، هذا
(1)

. 

ا قال يف آية إطراف: وضفر لل فقف وجٌف وجقٌف بنذن اهلل: ذلؽ أكف لؿّ 

كر الطبع طؾك ، وأطاد ذِ [011]إطراف:  َّيلىلمليكىكمكُّ 

ً  :ة أخرىقؾقهبؿ مرّ  ًدا طؾك مؼتضك ا، أطاده تـقيًعا يف إسؾقب وتػـُـّ وأوقعف ممكَّ

ر إِ ال كان يف مؼام القطقد، فـاسب هذا التلكقَد اإلضفاُر يف مؼام  ذْ ُؿعاد والؿؽرَّ

، وكاسب [010]إطراف:  َّجتهبمبخبحبجبُّ اإلضؿار، فؼال:

يطبع طؾك )يف مؼام ضؿقرهؿ، فؾؿ يؼؾ:  َّجتُّمـ جفة أخرى إقامتف 

: تحؼقًؼا لؾقصػ: أكَّفؿ بعدم سؿاطفؿ سؿاع استجابٍة استحؼقا وصػ (قؾقهبؿ

الؽػر. فـاسب اإلضفار يف مؼام اإلضؿار يف آسؿ إجّؾ، ويف اسؿ الؽافريـ، 

 فتلمؾ! 

                                                     

 .92 -90ص، اكظر: درة التـزيؾ وغرة التلويؾ، لؾخطقب اإلسؽايف (0)
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 بحىث

(049) 

كُلَُِب  حمسا الجقاب طـ سبب اختصاص سقرة إطراف بؼقلف: وأمّ 

َٰفِرِيوَ    مفاتؼدّ  إطراف آية : أنّ َّهبمبُّ: بؼقلف يقكس سقرة، وىجسٱۡلَك

 فحصؾ بف، وخاصبقهؿ طؾقفؿ واردُّ  وما هؿأكبقاءَ  إمؿ بلقصص مؽذِّ  تػصقُؾ 

 الؿذكقريـ مـ مفؿتؼدّ  ـمَ  مسؾؽ سؾؽ مؿـ غقرهؿ بحال التعريػ ذكرهؿ مـ

 َّجتهبمبخبحبجبُّ :جؿقعفا طؼب تعالك ققلف كاسبف ما

كالقاقع يف ا آية يقكس فؾؿ يتؼدم قبؾفا تػصقؾ وٓ إفصاح . وأمّ [010]إطراف: 

لؿ  ذْ إِ  :سقرة إطراف، بؾ ورد ذلؽ مقرد اإلجؿال فـاسبف وصػفؿ بآطتداء

 .يؼع إفصاح بؽػرهؿ، مع أهنؿ كػار كؿا هق حاصؾ مـ مجؿؾ ذكرهؿ

جنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ  وققلف تعالك:

، أضفر يف [0]إكػال:   َّجييهىهمهجهينمنىنخنحن

وذلؽ لرتبقة الؿفابة، وتؼقية داطل  :(فاتؼقه)مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

 فقف كـتؿ ما واجتـبقا فاتؼقه، ورسقلف تعالك هلل الغـائؿ أمرُ  كان إذا الؿلمقر، أي

 ما كّؾ  يف واتؼقه تعالك، اهلل لسخط الؿقِجِب  وآختالِف  فقفا الؿشاجرة مـ

ونرُ تذَ  وما قنتلتُ 
(2)

ـ، ولتؼقية  :(وأصقعقه ورسقلف). ولؿ يؼؾ:  لزيادة التؿؽُّ

 الجؿؾة. داطل الؿلمقر، ولتستؼّؾ 

                                                     

 (.203/ 0اكظر: ماِلك التلويؾ، ٕبل جعػر الغركاصل ) (0)

 (.3/ 4واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)
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 بحىث

(051) 

ٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهُّ  وققلف تعالك:

، أضفر يف مقضع اإلضؿار، [47]إكػال:  ٍََُِّّّّّٰىٌّٰر

الجؿؾتان، وتتفقل جؿؾة التذيقؾ  لتستؼّؾ  :(وهق بؿا يعؿؾقن محقط)ولؿ يؼؾ: 

لتسقر مسقر الؿثؾ، ولؾتفديد وتلكقد القطقد، ولرتبقة الؿفابة، ولتعؾقؾ وصػ 

 ذ ذلؽ مـ مستتبعات إلفقتف. واهلل أطؾؿ.اإلحاصة، إِ 

جنيمىمممخمجمحميلىلملخلُّ  وقال تعالك:

ٰذييىيميخيحيجييهىهجهمهينىنمنخنحن
اإلضؿار يف  ، فلضفر يف مقضع[94]التقبة:  ٌٍََّّّّٰىٰر

وذلؽ لرتبقة  :(ون إلقفثؿ تردّ )، ولؿ يؼؾ: (وسقرى طؿؾؽؿ) مقضعقـ، فؾؿ يُؼؾ:

ْوع يف كػقسفؿ إذا تػؽروا يف مرّدهؿ إلك َمـ ٓ تخػك طؾقف  الؿفابة، وإدخال الرَّ

كقكف  ة الُحؽؿ: فننّ سرائرهؿ، وٓ تغقب طـف أطؿالفؿ. كذلؽ فننَّ فقف إشارة إلك طؾّ 

 هؿ وطالكقتفؿ ومجازيفؿ طؾقفا.ؾع طؾك سرّ ادة يؼتضل أكَّف مطّ طالؿ الغقب والشف

مسخسحسجسُّ  والػرق بقـ هذا الؿقضع وكظقره يف ققلف تعالك:

 َّمغجغمعجعمظحطمضخضحضمصجضخصحص

أنَّ الخطاب يف إول لؾؿـافؼقـ، ويف الثاين لؾؿممـقـ، وإشارتف  ،[015]التقبة: 

بلكف ٓ يضقع أطؿالفؿ، وإكؿا يثقبفؿ ؾؿف لؾغقب والشفادة كلكَّف يخربهؿ إلك طِ 

. ولذا فنن كؽتة اإلضفار  ًٓ طؾقفا وإن كاكت كّقاٍت قعد هبؿ الػؼر طـ إيؼاطفا أطؿا

ا يف إول. واهلل أطؾؿ. الرجاء زيادةً  يف الثاين تؼقيةُ   طؿَّ
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 بحىث

(050) 

مغجغمعجعمظحطمضخضحضجضُّ  وققلف تعالك:

، أضفر يف مقضع [57]اإلسراء:  َّخكحكجكمقحقخفمفحفجف

تربقة لؾؿفابة وإدخال الروع،  :(طذابف كان محذوًرا إنّ )اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

قف. وهل مـ الؿقاضع التل اجتؿع فقفا تربقة الؿفابة وتؼقية قِّ وتؼقية لرجاء تقَ 

ؿا يف ؿا يف لػظ الربِّ مـ معاين الرتبقة واإلكعام واإلحسان، ولِ الرجاء مًعا: لِ 

 ُيرجك لتجـقب طذابف.  إضافتف إلك ضؿقر الؿخاصب. فؿثؾف 

وإلك ذلؽ: فػل اإلضفار يف هذا الؿقضع تؼقية استؼالل جؿؾة التذيقؾ: 

زة. واهلل أطؾؿ.  لتتؿحض لالقتباس كؿقطظة مختصرة جامعة، وتذكرة مركَّ

 َّجغمعجعحطمظمضخضحضجضمصُّوققلف تعالك: 

، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات، فؾؿ يؼؾ: [65]اإلسراء: 

 خطابف كاُف  فتؽقن الشقطان، لتقبقخ تؽؿؾة تؽقن أن ، ويجقز(وكػك بل وكقاًل )

 أن ويجقز ، ولرتبقة الؿفابة لؾؿغروريـ بف،مربقب هلل  طبد بلكف طؾقف تسجقاًل 

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبل رَ ضؿق الخطاب كاُف  فتؽقن الؽالم آخر يف الجؿؾة معرتضة تؽقن

، ويؽقن اإلضفار يف مؼام اإلضؿار اهلل  ضؿقر إلك باإلضافة ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل  اتؼريبً 

بنضافة الرب إلك ضؿقر  ملسو هيلع هللا ىلصغرضف تؿؽقـ اطرتاض الجؿؾة، وتشريػ الـبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
(1)

. 

                                                     

 (.057/ 05واكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)
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 بحىث

(052) 

فقف  ،[42]الـقر:  َّخفحفجفجغمغمعجعمظُّ  وققلف تعالك:

ـ، ولتتقازن  :(وإلقف الؿصقر)إضفار يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ:  لزيادة التؿؽُّ

ؾؽ أخرة، ؿُ ُؿؾؽ الدكقا، والثاكقة أشارت لإحداهؿا أشارت ل الجؿؾتان، كلنّ 

مـفؿا فتتفقل لتسقر مسقر الؿثؾ، وفقف إلك ذلؽ تربقة الؿفابة، وتؼقية  كّؾ  ولتستؼّؾ 

يقم الديـ.  َؽ ؾْ ـ مؼتضك ألقهقتف مُ مِ  ؿ، فننّ ة الُحؽْ داطل الؿلمقر، واإلشعار بعؾّ 

واهلل أطؾؿ
(1)

. 

جغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصحصُّ وققلف تعالك: 

 إلك ، َذَكَر )رّب( مضاًفا[66]غافر:  َّجكمقحقمفخفحفجفمغ

 إضفاًرا الجاللة: اسؿ طؾك يعقد ضؿقًرا مجرورها يجعؾ أن دون ؿالؿتؽؾّ  ضؿقر

ضكػقس ال يف الؿفابة لرتبقة الظاهر: مؼتضك خالف طؾك اإلضؿار مؼام يف  ُؿعرَّ

 يسعفؿ فؿا ربِّف ورّبفؿ، جاكب مـ هق البقـات ومجلء الـفل هذا أنَّ  لقعؾؿقا هبؿ:

حقمفخفُّ: ققلف يف الجؿقع إلك الرّب  بنضافة زهطزّ  ولذلؽ يطقعقه. أن إٓ

 ورّب  ربؽؿ أراد :(ؿ لفسؾِ أُ  أنْ )، وكان مؼتضك الظاهر أن يؼقل:  َّجكمق

صاطتف طـ لؽؿ مـصرف فال غقركؿ،
(2)

 . 

 وأيًضا فػل تؽرير اسؿ الرّب تؾذيذ وتلكقس. واهلل أطؾؿ

                                                     

 (.084/ 6واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.097 -096/ 24اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (2)
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 بحىث

(053) 

 :الغفض السابع: آستؼباح وتفقإؾ الخطب

مـ إغراض البالغقة لؾتصريح بآسؿ الظاهر يف مقضع الضؿقر 

ؿا كان َطَؾًؿا طؾك طظقٍؿ: آستؼباح وهتقيؾ الخطب. وذلؽ أنَّ آسؿ الظاهر كؾّ 

ر َترف مـ جـايٍة يف حؼِّ هذا العظقؿ ُيْشعِ بؿا ُيؼْ فننَّ التصريح بف يف سقاق اإلخبار 

بح فعؾف. ومثال ذلؽ أن يؼقل ف، ومدى طظقؿ قُ هبَْقل ما اقرتف الؿؼرتِف يف حؼّ 

ت لػظة السؾطان الؼائؾ: طصقَت أمَر السؾطاِن، والسؾطاُن يـظر إلقؽ؟! فققعَ 

الذي كان الثاكقة طؾك خالف مؼتضك الظاهر لؿا فقفا مـ إشعاٍر هبَْقل الخطب 

مـ العاصل، ومثؾ هذا ٓ يؼقم فقف الضؿقر بؿا يؼقم بف آسؿ الظاهر مـ 

 الؿعـك.

: ڤلعبد اهلل بـ طؿرو  ملسو هيلع هللا ىلص ولتشعر هبقل الخطب استؿع إلك ققل الـبل

. ولق قالف طؾك «الؾقؾ ققام فرتكيا طبد اهلل، ٓ تؽـ مثؾ فالن كان يؼقم الؾقؾ، »

، ولؽـ لقس فقفؿا ما يف (فرتك ققامف)، أو لؼال: (فرتكف)مؼتضك الظاهر، لؼال: 

ف: ـ بف تركُ مـ اإلشعار هبقل الخطب، وبلكَّف ما كان يحُس  «فرتك ققام الؾقؾ»ققلف: 

ا كان يف تركف مع أكَّف مـدوب طؾك سبقؾ آستحباب ٓ القجقب، ولؽـ لؿّ 

 ف أمًرا جؾاًل.العؿقؿ: كان تركُ  إجر العظقؿ والخقرِ  تػقيُت 

                                                     

(.0059:(، ومسؾؿ يف صحقحف )ح0052:أخرجف البخاري يف صحقحف )ح (0)
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 بحىث

(054) 

ل َمـ كبَّف لفذا الغرض الزمخشري، وذلؽ يف تعؾقؼف طؾك ققل اهلل  ولعؾَّ  أوَّ

ييىينيميزيريٰىينىنننمنُّ  تعالك:

ون ـ آمـ بف وتصدُّ دون مَ قطِ ، قال: تؼديره: تُ [89]إطراف:  َّخئحئجئ

يف تؼبقح أمرهؿ،  زيادةً  الضؿقر: مقضع (سبقؾ اهلل)طـف، فقضع الظاهر الذي هق 

 .«ودٓلة طؾك طظؿ ما يصّدون طـف

ولؽـّف كضج واستقى طؾك يدي أبل السعقد العؿادي، فؼد كبَّف طؾقف يف 

 تػسقره مراًرا: غرًضا مـ أغراض اإلضفار يف مقضع اإلضؿار.

 ومـ إمثؾة التل يؿؽـ تخريجفا طؾك إرادة هتقيؾ الخطب ققلف تعالك:

ختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىيُّ 
حبجبهئمئخئحئجئُّ  ، وققلف تعالك:[27]البؼرة:  َّهتمت

 َّجسمخجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخب

 :(ر بفويؼطعقن ما أمَ )، أضفر فقفؿا يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: [25]الرطد: 

، ولتفقيؾ الخطب، وتعظقؿ ما أقدمقا  لتعظقؿ إمر بنضافتف إلك آسؿ إجؾِّ

 ؾف. واهلل أطؾؿ.ْص طؾقف مـ الذكب، بؼطعفؿ ما أمر اهلل بقَ 

                                                     

 (. 028/ 2الؽشاف، لؾزمخشري ) (0)
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 بحىث

(055) 

مظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسُّ وققلف تعالك: 

وهق شفقد )اإلضؿار، ولؿ يؼؾ:  ، فلضفر يف محّؾ [98]آل طؿران:  َّجع

لإلكؽار، وتربقة لؾؿفابة، وهتقياًل  وتلكقًدا لؾتقبقخ، تشديًدا (طؾك ما تعؿؾقن

لؾخطب
(1)

. 

ٌٍّّٰىٰرٰذييىيميخيحيُّ وققلف تعالك: 

ح بآسؿ إجؾ يف مقضع الضؿقر ، َص [050]آل طؿران:  ََُِّّّّّٰ رَّ

، وذلؽ لتفقيؾ الخطب، وبقان (بؿا أشركقا بـا)طؾك صريؼة آلتػات، فؾؿ يؼؾ: 

د، فػل مؼام إخالص العبقدية ٓ طظؿ الذكب وقبحف. وفقف  كذلؽ دفع إيفام التعدُّ

د.  ُيستخدم ضؿقر الَعَظؿة: حتك ٓ ُيقهؿ الجؿع والتعدُّ

جتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىينيميزيُّ وققلف تعالك:

، أضفر يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: [48]الـساء:  َّمثهتمتختحت

ْوع :(ومـ يشرك بف) لرتبقة الؿفابة، وإدخال الرَّ
، وهتقيؾ الخطب بؿا اقرتفقا (2)

ج التذيقؾ ؾ: لقخرؿَ مـ طظقؿ الذكب الذي لقس بعده ذكب، وتؿؽقـ اكػصال الجُ 

 َؿَثؾ. واهلل أطؾؿ.مستؼالًّ طؾك صريؼة ال

                                                     

 (.63/ 2اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.044/ 3فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن، لؿحؿد صديؼ خان ) (2)
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 بحىث

(056) 

متزترتيبىبمبنبزبربيئىئنئمئزئرئُّ  وققلف تعالك:

، أضفر آسؿ إجؾَّ يف مؼام [61]الؿائدة:  َّمثزثرثيتىتنت

، وذلؽ لتفقيؾ إمر، وإدخال (َمـ لعـف وغضب طؾقف)اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

الروطة، وتربقة الؿفابة
(1)

. 

جنىميمممخمحمجميلىلملخلُّ وققلف تعالك: 

مقضع  ، فقف تصريح باسؿ الرّب [0]إكعام:  َّىنمنخنحن

 تؼبقح فعؾفؿ، والتشـقع ، وأفاد ذلؽ زيادة(لقنبف يعدِ )الضؿقر، فؾؿ يؼؾ: 

طؾقفؿ
(2)

خرب مستعؿؾ  ،[0]إكعام:  َّىنمنخنحنجنُّ  . وققلف:

 بلكف طؾؿفؿ مع  اهلل طبادة طـ الؿشركقـ طدول يف التعجقب مـ فعؾفؿ، فننّ 

بذلؽ طؾؿفؿ مـ أطجب فقفؿ غريب أمر إشقاء خالؼ
(3)

. 

منرنزنمماميلىلمليكىكمكُّ ومثؾف ققلف تعالك: 

مئخئحئجئييىينيميزيٰىريينىننن

، فجاء الظاهر يف مقضع الؿضؿر [051]إكعام:  َّخبحبجبهئ

لزيادة التشـقع طؾقفؿ،  :(لقنوهؿ بـا يعدِ )طؾك صريؼة آلتػات، فؾؿ يؼؾ: 

                                                     

 (.55/ 3اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.015/ 3اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)

 .(028/ 7اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (3)
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 بحىث

(057) 

 طؾك ططػ َّهئمئخئحئُّ :ده أنَّ ققلفوتؼبقح فعؾفؿ، ويمكّ 

 الصؾتقـ أصحاب ٕنّ  الصؾة: طؾك الصؾة ططػ والؿؼصقد ،َّييىيُّ

الذيـ كذبقا بآياتـا وهؿ ٓ يممـقن )دون، فؽان مؼتضك الظاهر أن يؼقل: حِ متَّ 

 التشفقر لزيادة الظاهر مؼتضك خالف طؾك الؽالم أجري ولؽـ :(بأخرة

هبؿ
(1)

. 

 طؾك الؿشركقـ. واهلل أطؾؿ.
ٌّ
د: ٕنَّ الؿؼام كعل  وفقف كذلؽ دفع إيفام التعدُّ

اكيقىقيفىفيثىثنثمثزثُّ  وققلف تعالك:

ح فقف [041]إكعام:  َّزنرنمماميلملىليكىكمكلك ، صرَّ

 :(مقا ما رزقفؿ اهلل افرتاء طؾقفوحرّ )بآسؿ الظاهر يف مقضع الضؿقر، ولؿ يؼؾ: 

هؿ  لتفقيؾ الخطب، وتؼبقح ما اقرتفقا مـ الذكب، وإلضفار كؿال ُطتقِّ

وصغقاهنؿ
(2)

. 

ينىنُّ  واحدة:ومـ لطائػ الـَّظؿ وجؿالقاتف أكف قال قبؾ هذه أية بآية 

، فخرجت طؾك مؼتضك [038]إكعام:  َّحيجييهىهمهجه

طؾك صريؼة أية الثاكقة يف التصريح بآسؿ الظاهر يف مقضع  الظاهر، ولؿ تلِت 

                                                     

 (.055أ/ -8اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)

 (.090/ 3واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)
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 بحىث

(058) 

الضؿقر: ٕن طدم التسؿقة طؾك ذبائحفؿ، وإن كان ذكًبا طظقًؿا قد يصؾ إلك 

والتحؾقؾ بلهقائفؿ،  رك إذا ُأضقػ إلقف التحريؿاإلشراك بف: فؾقس يف طظؿ الشِّ 

: كؿا ُيستـبط مـ  فنكف حقـئذ يؽقن مـ جـس الؼقل طؾك اهلل بغقر طؾؿ، وهق أشدُّ

ىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتمتزترتُّ ققلف تعالك:

، فإول [33]إطراف:  َّمنزنرنمماميلىلمليكىكمكلكاكيق

، فجاء آسؿ إجؾُّ يف أية الثاكقة  ُمشعًرا هبقل شرٌك، والثاين ِشرٌك وتللٍّ

 ؾ! واهلل أطؾؿ.الخطب، وَطظقِؿ الذكب الذي اقرتفقه. فتلمّ 

حبجبهئمئخئحئييجئىينيميزيُّ  وققلف تعالك:

ومـ )يؼؾ:  ولؿ ،اإلضؿار مقضع يف ، أضفر[03]إكػال:  َّمبخب

 لعظؿ وتؼريرٌ  هبؿ، تـديد ففق يؼرتفقن، ما طظقؿ لبقان وذلؽ :(يشاقؼفؿا

جرمفؿ
(1)

. 

 َّخنحنجنيمىمممخمجمحميلىلملخلُّ تعالك:ا ققلف وأمّ 

لق أضؿر  ذْ س: إِ بْ ، فنن اإلضفار يف ققلف: )ومـ يشاق اهلل(: فؾرفع الؾّ [4]الحشر: 

ؿ طقد الضؿقر إلك الرسقل ، وهق أقرب مذكقر. ويف اإلضفار ملسو هيلع هللا ىلص ٓحتؿؾ تقهُّ

كذلؽ هتقيؾ الخطب، وتػظقع الذكب. ولؿ يجؿعفؿا كآية إكػال: لبقان أنَّ مـ 

 .فؼد شاقَّ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصشاقَّ رسقل اهلل 

                                                     

 (.3180/ 6اكظر: زهرة التػاسقر، ٕبل زهرة ) (0)
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 بحىث

(059) 

، لزيادة (فنكف شديد العؼاب)وأضفر ثاكقة يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

 وإدخال الروع. واهلل أطؾؿ.التؼرير، وتربقة الؿفابة، 

جييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمُّ قلف تعالك:وق

]الرطد:  َّمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرييٰذىيميخيحي

31.]

وهؿ )ؾ: وفقف إضفار بديٌع طؾك صريؼة آلتػات يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼُ 

، وذلؽ لؾتػخقؿ والتعظقؿ، ولؾتعجقب مـ شلهنؿ، وتؼبقح فعؾفؿ، (يؽػرون بـا

اختقار الرحؿـ مـ  يؽػرون بف وهق الرحؿـ؟! ولعّؾ  كقػ ذْ وتعظقؿ جرمفؿ، إِ 

 بقـ إسؿاء الحسـك يف هذا الؿقضع لسببقـ:

ٕهنؿ كاكقا يّدطقن أهنؿ ٓ يعرفقن الرحؿـ، كؿا دلَّ طؾقف ققلف  األول:

 َّمليكىكمكلكاكيقىقيفيثىثنثمثُّ تعالك:

 .[61]الػرقان: 

بالغة مـ اهلل تعالك ، وإكزال الؽتاب رحؿة ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ إرسال الرسقل  الثاين:

ىكمكلكاكُّ : ملسو هيلع هللا ىلص إلك البشر، كؿا قال تعالك يف شلن الرسقل

مجحجمثهتُّ ، وقال تعالك يف شلن الؼرآن: [017]إكبقاء:  َّيك

]العـؽبقت:  َّجضمصخصحصمسخسحسمخجسجخمحجح

]إطراف:  َّيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ  ،[50

 ، وأيات يف هذا الؿعـك كثقرة.[52
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 بحىث

(061) 

أرسؾـاك لتؼرأ طؾقفؿ الؽتاب العظقؿ الذي أوحقـا إلقؽ، فؽلكف قال: كذلؽ 

 وحال همٓء أهنؿ يؽػرون بالرحؿـ البؾقغ الرحؿة الذي وسعت رحؿتف كّؾ 

شلء، وأحاصت هبؿ كعؿتف، فؿا هبؿ مـ كعؿة فؿـف، فؽػروا بـعؿتف يف إرسال 

مثؾؽ إلقفؿ، وإكزال هذا الؼرآن الؿعجز الذي هق مـاط الؿصالح الديـقة 

ققية طؾقفؿ. وإقامة آسؿ الؿظفر )الرحؿـ( محّؾ الؿضؿر تـقيٌف بلنَّ هذا والدك

 . مـ تؾؽ الرحؿة ٌئ واإلرسال والتؽؾقػ بالبالِغ كاشالقحل 

معجعمظحطخضمضحضجضمصخصحصمسخسُّ وققلف تعالك: 

، فقف إضفار اسؿ الجاللة يف مؼام اإلتقان بضؿقر )مـ هق [33]الرطد:  َّجغ

 :، وغرضف تػظقع جرمفؿ(وجعؾقا لف شركاء)ؼال: أن يُ  قائؿ(، فؿؼتضك الظاهر

  ذْ إِ 
ٌّ
 .جعؾقا شركاء لإللف الحّؼ الؿتػّرد بالخؾؼ وإمر الذي لقس لف سِؿل

ك باسؿف الَعَؾؿ الذي هق وكذا فؿِ  ـ فائدة هذا اإلضفار التعبقر طـ الؿسؿَّ

الجؿؾة العدول طـف إلك الؿقصقل يف  كان قد وقع اإليػاء بحّؼ  ذْ إصؾ، إِ 

السابؼة، فتفقل الؿؼام لالسؿ الَعَؾؿ، فػقف زيادة تؿؽقـ، ولقؽقن تصريًحا بلكف 

 .ةجّ الؿراد مـ الؿقصقل السابؼ زيادة يف التصريح بالحُ 

                                                     

(، ومحاسـ التلويؾ، 20/ 5اكظر: الؽشاف، لؾزمخشري، وإرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)

 (.283/ 6لؾؼاسؿل )

 (.525/ 8واكظر: فتقح الغقب، لؾطقبل ) (2)

 (.050/ 03اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (3)
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 بحىث

(060) 

، [69]مريؿ:  َّيتىتنتمتزترتيبىبنبمبُّ  وققلف تعالك:

، وذكر (أشدُّ طؾقـا)أضفر يف مقضع اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات، فؾؿ يؼؾ: 

هؿ: ّٕن شديد الرحؿة بالخؾؼ حؼقؼ بالشؽر لف هـا لتػظقع طتقّ  اسؿ الرحؿـ 

 .واإلحسان، ٓ بالؽػر بف والطغقان

ريٰىينىنننمنزنرنمماميلُّ  وققلف تعالك:

 [.67]إكبقاء:  َّجبهئخئمئحئجئييىينيميزي

ر إبراهقؿ  ـُتبقِّ  ـ، مـ إصرار ققمف طؾك الباصؾ البقِّ  ملسو هيلع هللا ىلصأية الؽريؿة تضجُّ

: (ؿا تعبدون مـ دوكفولِ )وأضفر آسؿ الجؾقؾ يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: 

 . واهلل أطؾؿ.لتفقيؾ جرمفؿ واستؼباح ما فعؾقا

ملخلخفحفجفمغجغمعجعمظُّ  وققلف تعالك:

يهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىمممخمجمحميلىل

ومـ يشرك ) :مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ ، أضفر يف[30 -31]الحج:  َّحيجي

كؿال التل هل مؼتضك -قيؾ الػعؾ، فاإلشراك بقحداكقتف وذلؽ لتف :(بف

ْوع وتربقة الؿفابة:  -ألقهقتف فعؾ قبقح، وجرم شـقع. وفقف أيًضا إدخال الرَّ

 ـ يف قؾبف بؼقة مـ تؼقى، فقؽػَّ طـ اإلشراك باهلل تعالك.لقزدجر كؾُّ مَ 

                                                     

 (.048/ 06التـقير، ٓبـ طاشقر )اكظر: التحرير و (0)

 (.76/ 6واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (2)
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 بحىث

(062) 

ٰرٰذييىيميخيُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص ية ققل إبراهقؿوققلف تعالك يف حؽا

نبمبزبربيئىئنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰى

إنَّ ) أضفر يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ:، [07]العـؽبقت:   َّرتيبىب

فابتغقا طـده ): لتػظقع فعؾفؿ واستؼباحف، ولؿ يؼؾ: (الذيـ تعبدون مـ دوكف

إنَّ اإللف الحّؼ هق الحؼقؼ بلن ُيبتَغك طـده الرزق،  ذْ ة إمر: إِ ، لإلشعار بعؾّ (الرزق

 ٓ الذيـ ٓ يؿؾؽقن لفؿ رزًقا، وفقف ضؿـًا تؼقية داطل الؿلمقر.

خنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ  وققلف تعالك:

ٰرٰذييميىيخيحيجييهىهمهجهينىنمن

ح باسؿ الجاللة ، [74 -70]يس:  ٌٍََُِّّّّّّّٰٰى صرَّ

اسؿف الَعَؾُؿ مـ طظؿة اإللفقة: إيؿاًء إلك أن اتخاذهؿ دون الضؿقر: لؿا يشعر بف 

آلفة مـ دوكف جراءة طظقؿة، فػقف هتقيؾ لػعؾفؿ هذا: لقؽقن ذلؽ تقصئة لؼقلف 

أي: إن كاكقا قد قالقا ذلؽ، فؼد فعؾقا ما هق  ،[76]يس:  َّيبرتىبنبُّ  بعده:

 أشد ُكؽًرا باّدطائفؿ أنَّ هلل شركاء.

حمجميلىلملخلُّ  سقرة الػرقان:ا اإلضؿار يف ققلف يف وأمّ 

 :ققلف مـ صريًحا باإللفقة اكػراده ذكر تؼدم : فألكف[3]الػرقان:  َّىمممخم

مغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجسُّ 
[2: الػرقان] َّحفجف

(1)
. 

                                                     

 (.71/ 23اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)
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 بحىث

(063) 

ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىيميخيُّ  وققلف تعالك:

مثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبربزبيئىئنئزئمئرئّٰ
ما يجادل يف )، أضفر يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [4 -2]غافر:  َّيثىثنث

 تعظقًؿا لميات بنضافتفا إلك آسؿ إجّؾ، وهتقياًل لخطب الجدال فقفا. :(آيتف

جمهلملخلحلجلمكلكخكحكُّ: وققلف تعالك

، فلضفر يف مؼام [33]الزخرف:  َّمنخنحنجنممخمحم

لجعؾـا لؿـ )اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات مـ التؽؾؿ إلك الغقبة، ولؿ يؼؾ: 

 ، وذلؽ لتفقيؾ الخطب، كلكَّف يؼقل: كقػ يؽػرون بف وهق الرحؿـ؟!(يؽػر بـا

 :الغفض الثادـ: تؼقإة دا ل الؿلدقر

والداطل هق ما يؼقُم بالؿلمقر مـ مشاطر أو دوافع َتدفعف ٓمتثال إمر. 

ها إلك الرغبة والرهبة، فؾقس ققل السؾطان لبعض رطقَّتف:  افعؾ كذا )ومردُّ

: يعـل كػسف، فؾػظ السؾطان يف مثؾ (السؾطان يلمرك بؽذا وكذا)، كؼقلف: (وكذا

أكا )أو:  (آمرك)ن حؼُّ الؽالم: هذا إسؾقب ُمظَفٌر ُوِضَع مقضع الؿضؿر، إذ كا

 . (آمرك بؽذا وكذا

  

                                                     

(، وحاشقة الدسققل طؾك 267/ 0اكظر: طروس إفراح يف شرح تؾخقص الؿػتاح، لؾسبؽل ) (0)

 (.706 -705/ 0مختصر الؿعاين )
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(064) 

 ولف طـد التدققؼ مسؾؽان:

ك تؼقية داطل الؿلمقر :األول  .ما يؼع يف الرتغقب، وهق ما يؿؽـ أن يسؿَّ

، وهق  والثاين:
ِّ
ك تؼقية وازع الؿـفل ما يؼع يف الرتهقب، ويؿؽـ أن ُيسؿَّ

 ضرب مـ ضروب تربقة الؿفابة.

جرى طؾك خالف مؼتضك الظاهر بقضع الؿظفر يف مقضع ومـ أمثؾة ما 

ٰىينىنننمنزنرنممامُّ  ققل اهلل تعالك: ،الضؿقر لفذا الغرض

، [095 -094]البؼرة:  َّخبحبجبهئمئخئحئجئييىينيميزيري

واطؾؿقا أكَّف مع )حقث أضفر آسؿ إجؾَّ يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: 

لتؼقية داطل الؿلمقر ووازطف، ولرتبقة الؿفابة، ولتشريػ الؿتؼقـ  :(الؿتؼقـ

بصريح الؿعّقة الخاّصة، ولؾتعؾقؾ: فنن مـ مؼتضقات اإللفقة اختصاص الؿتؼقـ 

 ة، وإٓ استقى الؿتؼقن وغقر الؿتؼقـ. بالؿعّقة الخاّص 

لتػخقؿ  :(وأكػؼقا يف سبقؾف)وكذا أضفر يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: 

نضافتف إلك آسؿ إجّؾ، وتشريػ الؿـػؼقـ فقف، ولتؼقية داطل السبقؾ ب

 الؿلمقر.

لتؼقية  :(إكف يحب الؿحسـقـ)وأيًضا أضفر يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: 

مـ مؼتضقات اإللفقة تؼريب  ذْ ة الُحؽؿ: إِ داطل الؿلمقر، ولإلشعار بعؾّ 

مسقر الؿثؾ. واهلل  قرل لؾّس الؿحسـقـ وتشريػفؿ، ولتستؼؾَّ جؿؾة التذيقؾ فتتفقّ 

 أطؾؿ.
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(065) 

رثيتىتنتمتزترتيبىبنبُّ  وققلف تعالك:

، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار طؾك [072]البؼرة:  َّىثنثمثزث

، لتؼقية داطل الؿلمقر بالشؽر حقـ (واشؽروا لـا)صريؼة آلتػات: فؾؿ يؼؾ: 

الشؽر، ؽقر الحؿقد فقستـفض كػسف لشؽره، ولتػخقؿ أمر يعؾؿ أكَّف يشؽر اهلل الشَّ 

وتشريػ الشاكريـ، ولتعؾقؾ الحؽؿ، فاهلل الحّؼ هق أحؼُّ مـ ُشؽَِر، وكلكف يقمئ 

خؾؼ شقًئا مؿا طؾك إرض: باطرتاف إلك أٓ ُتشؽر إصـام: ٕهنا لؿ تَ 

شؽًرا. وهذا مـ جعؾ الؾؼب ذا مػفقم بالؼريـة:  الؿشركقـ أكػسفؿ فال تستحّؼ 

ىقُّ إذ الضؿقر ٓ يصؾح لذلؽ إٓ يف مقاضع. ولذلؽ جاء بالشرط فؼال:

 ٓ بلكف صػيتّ  مؿـ كـتؿ إن رزقؽؿ ما طؾك اشؽروه أي :َّلكاكيق

تؽؿسجقّ  وهذه الػريؼ مـ هذا كـتؿ إن أي: اهلل، إٓ يعبد
(1)

. 

يفىفيثىثنثمثزثرثيتُّ  ومثؾف ققلف تعالك:

أضفر يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ  ذْ ، إِ [004]الـحؾ:  َّلكاكيقىق

: لتعظقؿ الـعؿة بنضافتفا إلك آسؿ إجّؾ، ويف هذا (واشؽروا كعؿتف)يؼؾ: 

 تؼقية داطل الؿلمقر. واهلل أطؾؿ.

، [059]آل طؿران:   َّربيئىئنئزئمئرئُُِّّّّٰ وققلف تعالك: 

ْؾ طؾقف): يؼؾ ولؿ ]آل   َّمنخنحنجنيمىمُّ : ٕكف أضفر قبُؾ يف ققلف: (فتقكَّ

                                                     

 (.004/ 2(، والتحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر )019/ 2واكظر: البحر الؿحقط، ٕبل حقان ) (0)
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(066) 

ؾ، ولؾتشريػ،  إلك الداطل تؼقية مـ (اهلل) لػظ يف ؿالِ  وذلؽ :[059طؿران:  التقكُّ

مـ مستتبعات إلقهقة  ذْ ة الحؽؿ: إِ ؾ، ولإلشعار بعؾّ ولبقان آطتـاء بشلن التقكّ 

ؾ طؾقف.  التقكُّ

ؾ، : (إكف يحب الؿتقّكؾقـ)وكذا لؿ يؼؾ:  لتؼقية داطل الؿلمقر بالتقكُّ

ة الُحؽؿ، ولتستؼؾَّ جؿؾة التذيقؾ فتجري مجرى الؿثؾ. واهلل ولإلشعار بعؾّ 

 أطؾؿ.

مصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجُّ وققلف تعالك:

ر [58]الـساء:  َّحقمفخفحفجفجغمغمعجعمظحطخضمضحضجض ، صدَّ

ع معاكقفا، فإُ  :(اهلل إنّ )ؾ الثالث بؼقلف: ؿَ الجُ  ولك يف لإلشعار باستؼاللفا، وتـقُّ

يف بقان ُحسـ الشريعة،  ةملمقر معقَّـ وهق أداء إماكة والحؽؿ بالعدل، والثاكق

،  ، وإنْ خقًرا فخقرٌ  والثالثة يف بقان إحاصة اهلل تعالك بعؿؾ العامؾقـ إنْ  ا فشرٌّ شرًّ

 ويستتبع ذلؽ إفادهتا معـك القطد والقطقد.

وأضفر يف مقضع اإلضؿار يف الجؿؾتقـ الثاكقة والثالثة: لتؿؽقـ هذا 

آستؼالل، ولتؼقية داطل الؿلمقر، ولرتبقة الؿفابة، وتؿؽقـ القازع، ولتعؾقؾ 

الؼدرة، وتؿام والُحؽؿ، فؿـ مؼتضقات اإللفقة حسـ التشريع، وكؿال الحؽؿة 

 اإلحاصة. واهلل أطؾؿ.
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(067) 

، [00لؿائدة: ]ا ٌٍََُّّّّّٰرٰىٰذُّققلف تعالك: و

ضؿار: لرتبقة الؿفابة، وتؼقية داطل الؿلمقر اإل مققع يف إجّؾ  آسؿأضفر 

ؾتذيقؾ فتسقر مسقر لؾ الحؽؿ، وتؼقية استؼالل الجؿؾة بالتؼقى، ولتعؾق

 .الؿثؾ

مثزثرثيتىتنتمتزترتيبُّ  وققلف تعالك:

منزنرناممميلىلمليكىكمكاكلكيقىقيفىفىثيثنث

جبمئهئخئحئجئييىينيميزيريٰىىنيننن

، أضفر [48]الؿائدة:  َّحجمثهتمتختحتجتهبمبحبخب

آسؿ الؿقصقل، كؿا أضفر آسؿ إجؾَّ يف مقضع اإلضؿار بطريؼة آلتػات، 

ـِزل وتػخقؿ وذلؽ لتعظقؿ الؿُ  :(بؿا أكزلـا)، أو: (فاحؽؿ بقـفؿ بف)فؾؿ يؼؾ: 

 ـَزل، وتؼقية داطل الؿلمقر بالحؽؿ بف. الؿُ 

إضفار يف مقضع اإلضؿار طؾك صريؼة  ،َّزيريٰىُّوكذا يف ققلف تعالك: 

: وفقف التعظقؿ وزيادة (ولق شئـا لجعؾـاكؿ)آلتػات، فؿؼتضك الظاهر أن يؼال: 

 ـ مؼتضقات إلفقتف كػاذ مشقئتف، وكؿال قدرتف.ؿِ فؽؿ ة الحُ التؼرير واإلشعار بعؾّ 

: لرتبقة الؿفابة، َّجتهبمبُّف تعالك: وأضفر آسؿ إجؾَّ يف ققل

 ؿؾ. واهلل أطؾؿ.داطل الؿلمقر باستباق الخقرات، وتؼقية استؼالل الجُ  وتؼقية

                                                     

 (.04/ 3واكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)
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(068) 

جححجمجمثهتمتختحتجتهبمبخبحبجبُّ وققلف تعالك: 

أضفر : [018]إكعام:  َّحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمح

: لرتبقة الؿفابة، وتؼقية وازع (فقسبُّقه)فقف طؾك خالف مؼتضك الظاهر، فؾؿ يؼؾ: 

، ولؿ يؼؾ: 
ّ
: لرتبقة الؿفابة، وتعظقؿ إمر وتحؼقؼف، وتشديد إلقـا(ثؿ )الؿـفل

 القطقد.

جييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىمممخمُّ وققلف تعالك: 

أضفر يف مؼام ، [58 -57]الػرقان:  َّٰىٰرٰذييىيميخيحي

م ذكر  ؾ طؾقف وسّبح بحؿده(: لتؼدُّ اإلضؿار، وكان مؼتضك الظاهر أن ُيؼال: )وتقكَّ

أضفره باسؿف الحّل وما هق مقصقف بف مـ الّصؾة )الذي ٓ  اسؿ الرّب قبُؾ، ولؽـَّف

ؾ، ولتعؾقؾ إمر: فؼد وصػ كػسف بالصػة  يؿقت(: لتؼقية داطل الؿلمقر بالتقكُّ

 الحلَّ الذي ٓ يؿقت حؼقؼ بلن 
ؾ طؾقف وحده دون سقاه، فننَّ التل تؼتضل التقكُّ

  .يؿقتقن ؾ طؾك غقره مـ إحقاء الذيـؾ طؾقف وحده، وٓ يتقكّ يتقكّ 

هؿ،  وفقف تعريٌض بالؽػار الذيـ يعبدون مـ دون اهلل ما ٓ يـػعفؿ وٓ يضرُّ

ا طؾك أحقاء يؿقتقن ٓ محالة، فنذا  ؾفؿ إّما طؾك أمقاٍت غقر أحقاء، وإمَّ فننَّ تقكُّ

ؾ ضائًعا ؾ طؾقف صار الؿتقكِّ  .مات الؿتقكَّ

                                                     

 (.206/ 4(، والؿحرر القجقز، ٓبـ ططقة )288/ 3اكظر: الؽشاف، لؾزمخشري ) (0)

 (.447 -446/ 24واكظر: التػسقر الؽبقر، لؾرازي ) (2)
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حنجنيمممىمخمحمجميلىلملخلُّ  وققلف تعالك:

 َّٰرٰذييىيميخيجيحييهىهمهجهينىنمنخن

واتبع ما يقحك إلقؽ )، أضفر يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [2 -0]إحزاب: 

، وصّرح بقصػ الربقبقة الداّل طؾك اإلحسان يف الرتبقة: لقؼقى طؾك امتثال (مـف

: أي: الؿحسـ إلقؽ بصالح جؿقع َّجييهُّما ُأمَِر بف يف أية السالػة، فؼال: 

بف فافعؾف لربؽ ٓ لفؿ، ومفؿا هناك طـف فؽذلؽ، سقاء كان رك ك، فؿفؿا أمَ أمرِ 

ًٓ طؾقفؿ أو إطراًضا طـفؿ أو غقر ذلؽ  .إقبا

خضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخُّ وققلف تعالك:

حكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمض
كر اسؿ الرّب يف مقضع اإلضؿار، ، أطاد ذِ [55 -54]الزمر:  َّمكلكخك

إنَّ مؼام  ذْ الؿخاصبقـ: تؼقية لداطل الؿلمقريـ باإلحسان: إِ وأضافف إلك ضؿقر 

 . اإلحسان رفقٌع ٓ ُيـال إٓ بشحذ الِفَؿؿ

حقمفحفخفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضُّ  وققلف تعالك:

هنمنحنخنجنممخمحمجمهلملخلجلحلمكلكخكحكجكمق
، أضفر يف مقضع اإلضؿار، ولؿ [01]الحديد:   َّميخيحيجيمهٰهجه

                                                     

 (.282/ 05كظؿ الدرر، لؾبؼاطل ) (0)

 (.537/ 06واكظر: كظؿ الدرر، لؾبؼاطل ) (2)
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ـ والتعظقؿ، ولرتبقة  :(السؿاوات وإرضولف مقراث )يؼؾ:  لزيادة التؿؽُّ

 الؿفابة، وتؼقية داطل الؿلمقر بالـػؼة.

لطقل الػصؾ،  :[01]الحديد:  َّمهجههنمنُّ  وأضفر كذا يف ققلف:

 ولتحؼقؼ القطد وتػخقؿف، ولتؼقية الرجاء.

، لرتبقة الؿفابة، [01]الحديد:  َّميخيحيجيُّ  وأضفر يف ققلف:

 الؿلمقر، ولتستؼّؾ الجؿؾة فتسقر مسقر الؿثؾ.ولتؼقية داطل 

جنحنممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكخكُّ وققلف تعالك: 

هتمتهبهئمبمئهيميخيحيجيٰهمهجههنمنخن
مهُّ يف الضؿقر مقضع، طرب بالجاللة وأطاد إضفارها [00]الؿجادلة:   َّمث

 .بؿا يخالػ الؿللقف ؿا لؾـػس مـ الشّح : ترغقًبا يف آمتثال: لِ َّٰه

حنجنىميمممخمحمجميلىلملخلُّ وققلف تعالك:

ٍَّّٰىٌّٰرٰذىيييميخيحيجييهىهمهجهينىنخنمن

نتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئزئمئرئُِّّّٰ

يكىكمكلكاكىقيقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىت

حئجئىييينيميزيريٰىينىنننمنزنرناممميلىلمل

                                                     

 (.376/ 09واكظر: كظؿ الدرر، لؾبؼاطل ) (0)
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(070) 

فقف ، [3 -0]الطالق:  َّمجحجمثهتمتختجتحتهبمبخبجبحبهئمئخئ

وذلؽ يدلُّ طؾك خطقرة إمر، واسرتطاء  :اإلضؿار أكثر مـ مرةإضفار يف مؼام 

أسؿاطفؿ إلقف، وهتقياًل لتعّدي حدود اهلل، وتربقة لؾؿفابة، وتؼقية لداطل الؿلمقر 

ؾ، وتؼقية لؾرجاء يف رزق اهلل تعالك، ويف  بنقامة الشفادة هلل، وبالتؼقى والتقكُّ

 تػريجف الؽروب. واهلل أطؾؿ.

ؾالغفض التاسع: ال  :تقسُّ

اًل بف، كؿا يف ققل  وُيذكر آسؿ الظاهر يف مؼام الؿضؿر يف الدطاء تقسُّ

، ولؿ [018]اإلسراء:  َّىتنتمتزترتيبىبنبُّ الذيـ أوتقا العؾؿ:

ؾ بلهنؿ (إن كان وطده)يؼقلقا:  ، كؿا أضافقه إلك ضؿقرهؿ: لحسـ التقسُّ

بالتقحقد، ففق ربُّفؿ ٓ ربَّ ، وأكَّف هق ربُّفؿ، ولؿا فقف مـ إشعار مربقبقن لف 

 لفؿ غقره. واهلل أطؾؿ.

حضجضمصُّ  ومثؾف ققل تعالك يف حؽاية ققل مممـل الـصارى:

منخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلمظحطمضخض
ىمممخمحمجميلىلملخلُّ  ، فؼقلفؿ:[84 -83]الؿائدة:  َّينىن

: إذا كان مـ جؿؾة دطائفؿ: [84]الؿائدة:  َّينىنمنخنحنجنيم

، (وما لـا ٓ كممـ بؽ)ففق إضفار يف مؼام اإلضؿار، فعدلقا طـ أن يؼقلقا: 

ة اإلضفار يف إول إلك الؼقل الؿحؽل طـفؿ. وطؾّ  ،(وكطؿع أن تدخؾـا)

هق اهلل الحؼُّ الؿستحؼُّ إلفراده بالعبقدية  ذْ التعظقؿ، واإلشعار بعؾَّة إيؿاهنؿ بف: إِ 
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ؾ وطؾّ دون غقره،  ة إضفار الثاين مع التصريح باسؿ الرّب بعد آسؿ إجّؾ التقسُّ

ده إضافتف إلك ِعؿ طؾقفؿ، ويمكّ بلهنؿ مربقبقن لف سبحاكف، وهق ُمربٍّ لفؿ ُمـْ 

ؾ  ضؿقرهؿ مع ما فقف مـ إشعار بآختصاص والعـاية، ففق يف الحؼقؼة تقسُّ

فؿ يف زمرة الصالحقـ. فـاسب بسابؼ إكعامف طؾقفؿ أن ُيتّؿ طؾقفؿ الـعؿة بندخال

ذكر آسؿ إجّؾ يف مقضعف، وذكر اسؿ الرّب يف مقضعف. ويف الجؿع بقـفؿا 

ٌذ بذِ   كره. واهلل أطؾؿ.تؾذُّ

اميلىليكملىكمكلكاكيقىقُّ  ومثؾف ققلف تعالك:

، ولؽـ (إكف غػقر رحقؿ)، كان مؼتضك الظاهر أن يؼقل: [40]هقد:  َّمم

ح بآسؿ إجّؾ:  اًل، وتؼقية لرجائفؿ يف الـجاة، وتلكقًسا، ومؼام الشّدة صرَّ تقسُّ

ؿ التل هؿ فقفا يؼتضقف. ويف العدول إلك اسؿ الرّب وإضافتف إلك ضؿقر الؿتؽؾّ 

: تستتبع اإلحسان إشعاٌر بالعؾّ  ًٓ ة، فؽؿا استتبعت الربقبقة اإلكعام باإليؿان أو

 واإلكجاء ٕولقائف ثاكًقا.

غػار وآطتذار طـ الذكب: فنكف يحسـ تؽرير اسؿ فنذا كان يف مؼام آست

اًل بف واسرتحاًما، كؿا يف ققل يقسػ  الرّب  ملسو هيلع هللا ىلصتقسُّ
(1)

حميلجمىلملُّ :
                                                     

تف القاضحة صريؼة إيراد  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا هق الذي ُيرّجحف الباحث أنَّ يقسػ   هق قائؾ هذه العبارة، ومـ أدلَّ

أسؿاء اهلل تعالك وصػاتف، فإشبف أنَّ هذا كالُم طارٍف باهلل وأسؿائف وصػاتف، وبُسـَـِف الؽقكقة، ٓ كالم 

كشػ الريب طـ قائؾ: »امرأة مـ ققم مشركقـ كان مـ شلهنا ما أخربت بف السقرة الؽريؿة. اكظر: 

َٰلَِم حمس ِ  ۡػلََم ِلَ  َذ ًُ ة ُخۡي
َ
ّّنِ لَۡم أ

َ
:: لؾباحث. مـشقر بؿركز تػسقر طؾك هذا الرابط«ىجسۡلَغۡيبِ ٱأ

= 
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، فلضفر يف مؼام [53]يقسػ:  َّمهجهينىنخنمنحنجنيمىمممخم

ًذا واستئـاًسا بذكر اسؿ الربِّ  :(إكف غػقر رحقؿ)اإلضؿار، ولؿ يؼؾ:  تؾذُّ

اًل بذكر اسؿ الرّب سبحاكف،  الؿحبقب، وتؼقية لؾرجاء يف الؿغػرة، وتقسُّ

ًفا وإقراًرا بربقبقتف إّياه، وإشعاًرا بعؾّ  ة وأضاف اسؿ الرّب إلك ضؿقر الؿتؽّؾؿ تشرُّ

أنَّ الحؽؿ: أنَّ مـ مؼتضك الربقبقة الؿغػرة والرحؿة القاسعة، وتعؾقًؿا لفؿ 

 ط طـ الؿذكب أكف مربقب.الذكب ٓ ُيسؼِ 

:صالحة لذلؽ ققلف تعالك طـ بعض المـ إمثؾة ال ولعّؾ  ـَ ىينيُّ  ُؿبَتَؾْق

، فؽّرروا [32 -30]الؼؾؿ:  َّختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئيي

طسك أن )حقـ بف طؾك خالف مؼتضك الظاهر، ولؿ يؼقلقا: اسؿ الرّب مصرّ 

ؾ إلك اهلل تعالك وأضافقه إلك ضؿقرهؿ لِ  :(يبدلـا ؿا فقف مـ صريح التقسُّ

 ؾٍ ـ تذلُّ ؿا يف ذلؽ مِ أهنؿ مربقبقن لف محؾٌّ لرحؿتف، ولِ  بربقبقتف، وإضفارُ 

ؾ ، ولِ عٍ وتخضُّ  ؿا مـ مؼتضقات هذه الربقبقة مـ الرحؿة، ففق أدلُّ طؾك التقسُّ

 وآسرتحام. واهلل أطؾؿ.

  

                                                     
= 

https://tafsir.net/research/84 /  

https://tafsir.net/research/84
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 :فجاءالغفض العاشف: تؼقإة ال

قد يػقد التصريح بآسؿ الظاهر يف مقضع الضؿقر تؼقية الرجاء، كؿا تؼقل 

كؿا هق مؼتضك  (سلططقؽ)، بدل: (ستعطقؽ أمُّؽ كذا وكذا)إم ٓبـفا: 

 الظاهر، فالتعبقر بإمقمة يؼّقي رجاءه يف مقطقدها. وهلل الؿثؾ إطؾك.

ؾ بف وآستعطاف كائـً  ؾ: وإذا كان تؽرار آسؿ لؾتقسُّ فننَّ ا مـ الؿتقسِّ

ل أو الؿبؾِّغ طـف.تؼقية الرجاء كائـٌة مـ ال  ُؿرجِّ

ىلمليكىكمكلكاكيقىقُّ  ومـ ذلؽ ققل اهلل تعالك:

]البؼرة:  َّريٰىينىنننمنزنرنمماميل

: تؼقية لرجائفؿ قبقَل تقبتفؿ وتعظقًؿا، دلَّ طؾقف ، أطاد ذكر البارئ [54

 إضافتف إلك ضؿقر الؿخاصبقـ.

ؿ طقُده لغقر البارئ  ولقس ثؿَّ ما يؾتبس يف َطْقد الضؿقر، فؾق أضؿر ما ُتقهِّ

 م ذكر مقسك ولذا ٓ يقاَفُؼ الراغب يف بعض  :، وذكر العجؾملسو هيلع هللا ىلص، وإن تؼدَّ

، واإلتقان بالضؿقر يف مثؾف أحسـ؟ ققؾ: (بارئؽؿ)كر أطاد ذِ  ؿَ ـإن ققؾ: لِ »ققلف: 

د بالتؽرير تعظقؿ إمر، وكان ذلؽ يف إكؿا يحسـ الضؿقر إذا لؿ يشتبف ولؿ يؼص

ا إذا لؿ يؽـ كذلؽ فتؽريره جؿؾة واحدة أو ما حؽُؿف حؽُؿ الجؿؾة القاحدة، فلمّ 

ؾ، فؾق جْ أحسـ. وقد حصؾ هفـا إحقال الثالث فنكف جرى ذكر مقسك والعِ 
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ؿ إرادة أحدهؿا، ثؿ قد طؾؿ أنّ (طـده)ققؾ:  ؼصقد يف مثؾ هذا الؿ : يصح َتقهُّ

 .«مرػخقؿ إالؿقضع ت

مظحطمضخضحضجضمصخصُّ  ومـ أمثؾة ذلؽ ققلف تعالك:

]آل  َّحكجكمقمفحقخفحفجفمغجغمعجع

: لتؼقية رجائفؿ، ولتػخقؿ (ورضقان مـف)، حقث أضفر فؾؿ يؼؾ: [05طؿران: 

 طـفؿ. ولؿ يؼؾ: 
ّ
: تربقة لؾؿفابة (وهق بصقر هبؿ)الرضقان، وتشريػ الؿرضل

رة شلن التؼقى، ولتعؾقؾ  مـ مؼتضقات إلفقتف بصره بعباده،  ؽؿ، أي إنّ الحُ الؿقسِّ

وأضفر العباد يف مقضع اإلضؿار: لبقان أنَّ َمـ فعؾ ذلؽ كان محّؼًؼا لرسؿ 

 العبقدية.

يلىلمليكمكىكلكاكيقىقيفىفيثىثُّ : ققلف تعالكو

، أضفر يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: [026]آل طؿران:  َّزنرنممام

لقتلتك تؼقية رجائفؿ بذكر إسؿاء الحسـك الثالثة: : (وما الـصر إٓ مـ طـده)

 لؾتـقيف بالعـاية البالغة هبؿ.

حبجبهئمئخئحئجئييىينيميزيُّ  وققلف تعالك:

، ولؽـ ذكر (كذلؽ قؾُت )ؼال: ، وكان مؼتضك الظاهر أن يُ [9]مريؿ:  َّمبخب

                                                     

 (.094/ 0تػسقر الراغب إصػفاين ) (0)
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: تؼقية لرجائف حصقَل القلد، فؼقل ملسو هيلع هللا ىلصاسؿ الرب الؿضاف إلك ضؿقر زكريا 

 . واهلل أطؾؿ.حؼٌّ ووطده صدقالرب 

نئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرُّ وققلف تعالك: 

، [35]الزمر:  َّزترتيبىبنبمبزبربيئىئ

م  ذْ طؾك مؼتضك الظاهر: إِ  (لقؽػر طـفؿ)أضفر يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ:  تؼدَّ

إضفار اسؿ الرّب يف أية السابؼة: وذلؽ لتؼقية رجائفؿ تؽػقَر أسقأ ما طؿؾقا 

. وتقفقتفؿ أجرهؿ بلحسـ ما طؿؾقا، تؿؽقـًا ٓصؿئـان كػقسفؿ بقطد رهبؿ

وكاسب تؼقية رجائفؿ بنضفار آسؿ إجّؾ أكَّف وطدهؿ بتؽػقر إسقأ، وإثابتفؿ 

 بإحسـ. واهلل أطؾؿ.

هبخبمبحبجبهئمئخئحئجئييىينيُّ وققلف تعالك: 

: خرج كظؿ أية [53]الزمر:  َّجحمجحجمثمتهتختحتجت

ًٓ يف مقضع اإلضفار طؾك صريؼة  مخرًجا يف غاية الحسـ، حقث أضؿر أوَّ

قؾ يا طباد )أن يؽقن:  َّنيُّ آلتػات، فؿؼتضك ضاهر الؽالم الؿحؽل بعد 

ؿ: إشعاًرا بلنَّ إضافتفؿ إلك ضؿقر الؿتؽؾّ ، ولؽـّف حؽاه بالؿعـك لقتلتك (اهلل

                                                     

 (.581/ 9واكظر: فتقح الغقب، لؾطقبل ) (0)

 (.00/ 24واكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (2)
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الخطاب مـف إلقفؿ مباشرة دون واسطة. ووصػفؿ يف هذا الؿؼام بالعباد لإلشعار 

 كب ٓ ُيخرجف طـ كقكف طبًدا هلل تعالك.بلنَّ الذّ 

ثؿ طاد إلك اإلضفار يف مقضع اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات أيًضا، ولؿ 

ٓلة طؾك أنَّ ذكر آسؿ إجّؾ مؼصقٌد يف : لؾد(ٓ تؼـطقا مـ رحؿتل)يؼؾ: 

ػظ لؽان الحؽاية وٓ ُيجزئ أن يؽـَّك طـف بالضؿقر، ٕكف لق خرج محؽقًّا بالؾّ 

ف:  ، فُعؾِؿ أنَّ (يا طباد اهلل الذيـ أسرفقا طؾك أكػسفؿ ٓ تؼـطقا مـ رحؿتف)حؼُّ

ك آسؿ ضقػت الرحؿة إلاإلضفار يف مقضع اإلضؿار مراد يف الحؽاية. وإكؿا أُ 

إجّؾ لتػخقؿفا، وتحؼقؼفا، ولتؼقية داطل الؿلمقر بالتقبة، ولتؼقية رجائف 

 قبقَلفا.

: لزيادة (إكف يغػر الذكقب جؿقًعا)ثؿ استؿّر طؾك اإلضفار، فؾؿ يؼؾ: 

ـ، وتعظقؿ أمر الؿغػرة، ولتعؾقؾ الحؽؿ، واإلشعار أّن ذلؽ مـ مؼتضقات  التؿؽُّ

، ولتسقر الجؿؾة مسقر [02]الزمر:  َّزترتيبىبُّ  اإللفقة: كؿا قال:

 ة. واهلل أطؾؿ.الؿقطظة الجامعة الؿستؼؾّ 

دات الرحؿة: أّولفا: وٓ يخػك ما يف أية مـ ممكِّ »قال الـقسابقري: 

ب طبًدا، والعبقدية ُتشعر بآختصاص مع الحاجة، والالئؼ بالؽريؿ تسؿقة الؿذكِ 

وثاكقفا: مـ جفة اإلضافة الرحقؿ إفاضة الجقد والرحؿة طؾك الؿساكقـ. 

حئجئييُّ الؿقجبة لؾتشريػ. وثالثفا: مـ جفة وصػفؿ بؼقلف:
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  ٓ طؾقفؿ هتامضرّ  طقد الذكقب تؾؽ مـ يؽػقفؿ قال: كلكف :َّخئ
ّ
. طؾل

. الؽرم إٓ بف يؾقؼ فال بالرجاء أمر إذا والؽريؿ الؼـقط، طـ هناهؿ ورابعفا:

 يؼقل: بلن الضؿقر، طؾك آقتصار إمؽان مع َّخبحبجبُّ  ققلف: وخامسفا:

 الؽرم أكقاع أطظؿ طؾك يدّل  الؿؼام هذا يف إسؿاء أشرف فنيراد ،(رحؿتل مـ)

ختحتجتهبُّ ققلف: يف تعالك اهلل اسؿ تؽرير وسادسفا:. والؾطػ

 طـ الؿـبئة الؿضارع صقغة إيراد ومع ،َّهبُّ بـ الجؿؾة تصدير مع ،َّمت

. مجؿقطة كقهنا حال أي َّمتُّ :بؼقلف الذكقب تلكقد ومع آستؿرار،

 .«َّجحمجحجمثُّ  بؼقلف: الجؿؾة إرداف وسابعفا:

نثمثزثرثيتىتنتزتمترتيبىبنبمبزبُّ  وققلف تعالك:

وطؾقف )، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [36]الشقرى:  َّىفيثىث

ؾ (يتقكؾقن : لقتلتك إضافة اسؿ الرّب إلك ضؿقرهؿ: تعظقًؿا لف، وتػخقًؿا لؾتقكُّ

ؾفؿ. واهلل أطؾؿ.وشلكف،   وتشريًػا لفؿ، وتؼقية لرجائفؿ ثقاَب تقكُّ

حنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ  وققلف تعالك:

ييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخن

طسك أن )تقـ، فؾؿ يؼؾ: ، أضفر يف مقضع اإلضؿار مرّ [8]التحريؿ:  َّٰرٰذ

                                                     

 (.01/ 6غرائب الؼرآن ورغائب الػرقان، لؾـقسابقري ) (0)
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 بحىث

(079) 

ح باسؿ الرّب الؿضاف إلك  ،(يؽػر طـؽؿ كؿا هق مؼتضك الظاهر: بؾ صرَّ

ضؿقرهؿ، وذكر الربقبقة بعد إلقهقة، ويف ذلؽ تؼقيٌة لرجائفؿ تؽػقَر سقئاهتؿ، 

ة وتشريٌػ لفؿ بنضافتفؿ ٓسؿ الرّب الداّل طؾك كؿال العـاية، وإشعاٌر بعؾّ 

 ف إذا تابقا وأكابقا. الحؽؿ، فؿـ مستتبعات الربقبقة الحّؼة أن يؽّػر سقئات مربقبق

 ثؿ أضفر يف مقضع اإلضؿار مع آكتؼال مـ الربقبقة إلك إلقهقة، فؼال:

 )ولؿ يؼؾ:  َّىي ميخيحيجيُّ
َّ
يف  وذلؽ لؾزيادة :(يقم ٓ يخزي الـبل

 لرجاء، ولإلشعار بعؾة الُحؽؿ. واهلل أطؾؿ.التؿؽقـ، والتعظقؿ، ولتؼقية ا

  :الغفض الحادي  شف: التؾذذ وآستئـاس

أحبَّ تؽرير اسؿ محبقبف، تؾؽ حؼقؼٌة ٓ يختؾػ يف صّحتفا  إذا أحبَّ الؿرءُ 

 طاقالن. 

أطظؿ محبقب لؾؿممـقـ بف، وحبُّفؿ لف يػقق حبَّ كؾِّ محبٍّ  واهلل 

يتىتنتمتزترتيبىبنبُّ سقاهؿ لؿحبقهبؿ، قال تعالك: 

حبًّا  ، أي أنَّ الؿممـقـ باهلل أشد[065]البؼرة:  َّيفىفيثىثنثزثمثرث

 .هلل مـ متخذي هذه إكداد ٕكدادهؿ

                                                     

 (.06/ 3اكظر: جامع البقان، لؾطربي ) (0)
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 بحىث

(081) 

ومـ إغراض الؿرطّقة لقضع آسؿ الظاهر مقضع الضؿقر طؾك خالف 

ًذا بتؽرير اسؿف، مؼتضك الظاهر: أنَّ يؽقن الؿتؽؾّ  ؿ ُمعظًِّؿا لؾؿذكقر ُمحبًّا متؾذِّ

 
ّ
 :طؾك حّد ققل مفقار الديؾؿل

 َأِ تتْ  ذكتتف كعؿتتاٍن َأِ تتْ  إّن ِذكتتَفه

 

عُ   رتتتتف إتضتتتقَّ  دتتتـ الطِقتتتب دتتتا كفَّ

ح، وهذا كثقر يف أشعار العذريقـ، ولعؾَّ أكثرهؿ يف ذلؽ ققس بـ الؿؾقّ  

 فؿـ ذلؽ ققلف:

 و ف ي بؾقؾك وهل ذات دمّص  

 

 تفدُّ  ؾقـا بالعشّل الؿقاشقا  

 فشبَّ بـق لقؾك وشبَّ بـق ابـفا  

 

 وأ الق لقؾك يف فمادي كؿا هقا  

 يف مثؾ هذا أبؾغ مـ التعبقر بالؿضؿر.والتعبقر بالظاهر  

ًؼا طؾك ققل جرير:  قال ابـ السقد البطؾققسل معؾِّ

تتتتْع بػضتتتتؾ دئزرهتتتتا  لتتتتؿ تتؾػَّ

 

 َدْ تتُ  ولتتؿ ُتْستتَؼ دْ تتُ  يف الُعَؾتتب  

 والُعؾب: جؿع طؾبة، وهق إكاء ُيصـع مـ جؾقد اإلبؾ. وصػ أنّ »قال:  

دطًدا كشلت يف الرفاهقة والـعؿة، ولؿ تؽـ مـ البدويات الؾقايت يتؾػعـ بالؿآزر، 

ر ذكر دطد ولؿ يضؿرها: تـقيًفا بذِ  كرها، ويشربـ إلبان يف الُعؾب... وكرَّ

 وإشارة أو تؾذًذا ٓسؿفا واستطابة، كؿا قال أخر:

                                                     

 (، وهذه رواية الديقان. ويف بعض الؿصادر: 084/ 2اكظر ديقاكف ) (0)

 عرتف إتضقدـ الؿسؽ دا كفّ    ذكفه   ذكف كعؿان لـا إنّ أ ِ 
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 بحىث

(080) 

 ِ ذاب  ؾك األفقاه دا لؿ إذقفُؿ 

 

«ؿ تحؾق ُ وٌّ وباألفقاه أسؿاؤه  
(1)

. 

 وكؼؾ الخػاجل طـ شقخف أبل العالء الؿعري تعؾقؼف طؾك بقت الحطقئة: 

 أٓ حبتتتذا هـتتتٌ  وأرض بفتتتا هـتتتٌ  

 

 وهـٌ  أتك دـ دوكفتا الـتلي والُبعت   

مِـ حبف لفذه الؿرأة لؿ يَر تؽريَر اسؿفا طقًبا، وٕكف يجد لؾتؾػظ »قال:  

 .«لؾتؽرير إٓ هذا العذرباسؿفا حالوًة: فؾؿ َيَر مِـ آطتذار 

ـ تؽرارها مِ  وجعؾ الؼاضل طقاض مـ ذلؽ ما ورد يف حديث أم زرع

م بف غقر مضؿرة لف، وٓ مؽتػقة بؿا تؼدَّ  حةً ٓسؿ أبل زرع يف فصقل كالمفا مصرِّ 

كره يف فؿفا، ها بف وفخرها، أو لحالوة ذِ وِ لْ ف يف كػسفا، وبَ ؿِ ظَ ا لعِ مـ إضفاره: إمّ 

 . بف الـاصؼ قؾبفا، فتؽرار اسؿ الحبقب مؿا يستؾذّ ومؽاكتف مـ 

ذ بذِ  كر أسؿاء اهلل تعالك وتؽريرها مظفرة يصؾح أن يؽقن مراًدا فقؿا والتؾذُّ

 وقع يف الؼرآن مـ حؽاية كالم إكبقاء والصالحقـ والؿممـقـ وكحق ذلؽ.

                                                     

 (. والبقت يف ديقان الحؿاسة.095/ 3آقتضاب يف شرح أدب الؽتاب، ٓبـ السقد البطؾققسل ) (0)

 .013ص ،سر الػصاحة، لؾخػاجل (2)

 (.2448 :(، ومسؾؿ يف صحقحف )ح5089 :أخرجف البخاري يف صحقحف )ح (3)

ـف حديث أم زرع مـ الػقائد، لؾؼاضل طقاض، دار الذخائر، الؼاهرة، ط (4) ، 0اكظر: بغقة الرائد لؿا تضؿَّ

 .371ص ،م2108 هـ=0439
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(082) 

نبمبُّ  فؿـ ذلؽ ققل الرجؾ الصالح لصاحب الجـتقـ وهق يحاوره:

ًذا، كؿا تؾّذذ صاحب [38]الؽفػ:  َّنتمتزترتيبىب ر اسؿ الرّب تؾذُّ ، فؽرَّ

ذ ضؿِ  ا الػصؾ قرَ الجـتقـ بآطتزاء لجـتقف ومالف وكػره. ومؿا يرّشح غرض التؾذُّ

ـْ أكا هق اهلل ربل)معـك الؽالم:  ذْ مع ما يشعران بف مـ آختصاص: إِ  ، فذكره (لؽ

ؿ، ثؿ كّرره ضاف إلك ضؿقر الؿتؽؾّ بالضؿقر وبآسؿ إجّؾ وبشعار الربقبقة الؿ

 مرة أخرى. واهلل أطؾؿ.

ىتنتمتزترتيبىبُّ  مـ آستئـاس ققلف تعالك: ولعّؾ 

، [249]البؼرة:  َّاكيقىقىفيفيثىثنثمثزثرثيت

مـ مؼقل الذيـ ثبتقا مع صالقت فػقف تؼقية  َّاكيقىقُّ إن كان ققلف:

مـ كرٍب، وفقف كذلؽ  لرجائفؿ الـصَر مع قّؾتفؿ وكثرة َطدّوهؿ، ومع ما هؿ فقف

ف الخاصة لؾؿصابريـ يف كصرة تُ مؼتضك ألقهقتف معقَّ  إشعار بعّؾة الحؽؿ، فننّ 

ديـف. وفقف تؼقية استؼالل التذيقؾ لقخرج مخرج الؿثؾ. وإلك هذه إغراض 

. واهلل أطؾؿ.يؿؽـ حؿؾف طؾك تؾذّ   ذهؿ واستئـاسفؿ بذكر آسؿ إجؾِّ

مخمحجخجحمجحجمثهتختمتحتُّ ومـ ذلؽ أيًضا ققلف تعالك: 

 ،[81]إكعام:  َّمعجعمظحطمضحضخضجضمصخصحصمسخسحسجس

جسمخُّ، حقث قال: ملسو هيلع هللا ىلصفقف إضفار يف مقضع اإلضؿار يف حؽاية ققل إبراهقؿ 

، ولؿ [81]إكعام:  َّمعجعمظحطمضحضخضجضمصخصحصمسخسحس
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 بحىث

(083) 

وٓ أخاف ما تشركقن بف إٓ أن يشاء شقًئا وسع )يؼؾ كؿا هق مؼتضك الظاهر: 

ست أسؿاؤه-ح باسؿ الرّب ، فصرّ (طؾًؿاكؾَّ شلء  الؿضاف إلك ضؿقر  -تؼدَّ

يف الؿقضعقـ: إضفاًرا لرباصة جلشف وققة يؼقـف يف اهلل تعالك رّبف أكَّف  ملسو هيلع هللا ىلصإبراهقؿ 

ذه واستئـاسف بتؽرير اسؿ الربِّ  يؽؾمه مـفؿ ويحػظف مـ كقدهؿ. وفقف إشعاٌر بتؾذُّ

.واهلل أطؾؿ . 

خفحفجفمغُّ  يف حؽاية ققل أهؾ الجـة:ومـف أيًضا ققل اهلل تعالك 

، [43]إطراف:  َّحمجمهلملخلجلحلمكلكخكحكجكمقحقمف

ا لـفتدي لقٓ أن هداكا لؼد جاءت وما كـّ )أضفروا يف مؼام اإلضؿار، فؾؿ يؼقلقا: 

ًذا بذكر اسؿف، ومـاسبًة لؾثـاء طؾقف، ومؼام الحؿد يؼتضل  :(رسؾف بالحّؼ  تؾذُّ

ؿا يف التصريح بآسؿقـ إحسـقـ مـ اإلكثار مـ ذكر اسؿ الؿحؿقد، ولِ 

إكعامف طؾقفؿ بالفداية، وإرسال رسؾف إلقفؿ مـ مستتبعات  ذْ ة: إِ اإلشعار بالعؾّ 

ة. واهلل أطؾؿ.  ألقهقتف وربقبقتف الحؼَّ

يمىمممخمحمجميلىلملُّ ومـف ققلف تعالك:

ٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجن
زترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰ
مليكىكمكلكاكيقىقىفيفيثىثمثنثزثرثيتىتمتنت

.[89 -88]إطراف:  َّىل
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 بحىث

(084) 

والذيـ آمـقا معف اإلضفار يف مؼام اإلضؿار،  ملسو هيلع هللا ىلصوقع يف حؽاية ققل شعقب 

شلء طؾًؿا،  إٓ أن يشاء، وسع كّؾ )، ولؿ يؼقلقا: (بعد إذ كجاكا مـفا)فؾؿ يؼقلقا: 

رون آسؿ إجؾَّ واسَؿ الربِّ مراًرا: حتك ، بؾ ما زالقا يؽرّ (ؾـاطؾقف تقكّ 

ذ وآستئـاس بذِ َّمتزتُّجؿعقهؿا فؼالقا:  ر كْ . ومـ أغراض ذلؽ التؾذُّ

 .  آسؿقـ إجّؾقـ الدالقـ طؾك كؿال ألقهقتف وكؿال ربقبقتف

رئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف تعالك يف حؽاية ققل هقد

زثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبيئربىئنئمئزئ

، [57 -56]هقد:  َّيلىلمليكىكمكاكلكيقىقيفىفيثىثمثنث

أربع مراٍت مضاًفا إلك ضؿقره، وفقف مـ  اسؿ الرّب  ملسو هيلع هللا ىلصاكظر كقػ كّرر هقد 

ذ ما فقف، وقراءة أيتقـ طؾك كظؿفؿا تبعث يف الـػس سؽقـة  آستئـاس والتؾذُّ

ـٍ ٓ تخطئف آذانُ  الؼؾقب، ولق حاولَت أن تضع الضؿقر يف  واصؿئـاًكا وقّقة يؼق

 مقضع آسؿ الظاهر فقفا أو يف بعضفا لؿا كان لف كػس إثر. 

جلمكلكخكحكجكُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص حؽاية طـ يقسػوققلف تعالك 

حيجيٰهمهجههنمنحنخنجنممخمجمحمهلملخلحل
جنيمىمممحمخمجميلىلملخلهئمئهيميخي
ٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهىنينمنخنحن

، فقف إضفار يف محّؾ اإلضؿار يف أكثر مـ مقضع، [38 -37]يقسػ:  َّٰر

: هتقياًل (ٓ يممـقن بف)ولؿ يؼؾ:  َّحيجيٰهمهجههنمنُّ فؼال:
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(085) 

تعظقًؿا،  :(ما كان لـا أن كشرك بف)لؾخطب، واستؼباًحا لػعؾفؿ. ولؿ يؼؾ: 

ؾ  :(ـ فضؾفمِ )ة الحؽؿ. ولؿ يؼؾ: وإشعاًرا بعؾّ  ، وتػخقًؿا تعظقًؿا لؾؿتػضِّ

ٌذ  ؾ طؾقفؿ. ويف تؽرار ذكر آسؿقـ إحسـقـ تؾذُّ لؾػضؾ، وتشريًػا لؾؿتػضَّ

ذ مؼام الدطقة إلك اهلل، ومؼام الؽرب واستئـاٌس. وكاسب إضفار ذلؽ التؾذُّ 

 لؿؽاهنؿ يف السجـ. واهلل أطؾؿ.

ملخلحلجلمكلكُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف تعالك يف حؽاية ققل يعؼقب

خمحمجميلىلملخلخنحنجنممخمحمجمهل

]يقسػ:  َّجييهىهمهجهينىنمنخنجنحنيمىممم

ر آسؿ إجّؾ يف مقضع اكظر كقػ تؽرّ  ،ا كان الؿؼام مؼام حزن: لؿّ [87 -86

، (وٓ تقلسقا مـ َرْوحف)، ولؿ يؼؾ: (مـف وأطؾؿُ )الؿضؿر أكثر مـ مرة، فؾؿ يؼؾ: 

ٍـّ وتلمقؾ، فؽلكف يستلكس بذكر اهلل تعالك ويمكِّس  وكذا فالؿؼام مؼام رغبٍة وتؿ

 ه بف. واهلل أطؾؿ.أبـاءَ 

حنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ وققلف تعالك: 

ٌّٰىٰرييٰذىيميخيحيجييهىهمهينجهىنمنخن
ىبيبنبمبزبيئربىئنئمئزئرئٍَُِّّّّّٰ
كر آسؿ إجؾِّ ر ذِ ، فتؽرّ [02 -00]إبراهقؿ:  َّنتمتزترت

دهؿ كػاُر أققامفؿ كان الؿؼام مؼام لؿّ  ذْ مراًرا مصرًحا بف يف مؼام الؿضؿر: إِ  ا هدَّ

 كرٍب وخقف، فاستلكسقا بتؽرير ذكر آسؿ إجؾ. واهلل أطؾؿ.
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 بحىث

(086) 

هتُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف تعالك يف حؽاية ققل إبراهقؿ جخمخمحجححجمجمث

جغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجس
، أضفر آسؿ إجؾَّ يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [48]مريؿ:  َّحفجفمغ

ـ، وٓستعظام شركفؿ، وتؼبقح فعؾفؿ، ثؿ (وما تدطقن مـ دوكف) : لزيادة التؿؽُّ

ؿ: تعؾقاًل لدطائف وإخالصف، ضؿقر الؿتؽؾّ  كّرر ذكر اسؿ الرّب الؿضاف إلك

ًفا واطتزاًزا بربقبقة اهلل إّياه ًذا بتؽريره، واستئـاًسا وتشرُّ اًل بف، وتؾذُّ ، وتقسُّ

 بذكره. 

 .وفقف كذلؽ تعريٌض بشؼاوهتؿ بدطاء آلفتفؿ

ممحمخمجميلىلملخلُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف تعالك يف حؽاية ققل مقسك

ؿ: أضفر اسؿ الرّب الؿضاف إلك ضؿقر الؿتؽؾّ ، [52]صف:  َّحنجنيمىم

ًفا بربق جيٰهُّ قة اهلل إّياه، لؿا تؼّدم مـ ققل فرطقن: بتعظقًؿا، واطتزاًزا وتشرُّ

، وفقف استئـاس [51 -49]صف:  َّمثهتمتهبمبهئمئهيميخيحي

ذ بتؽرير ذكره: لؿا يف الؿققػ مـ شّدة، وفقف إشعار بعّؾة القصػ: إِ  إنَّ  ذْ وتؾذُّ

 ّٓ ، وفقف تؼقية استؼالل جؿؾة  يضّؾ وٓ يـسكمـ مؼتضك كؿال ربقبقتف أ

 التذيقؾ فتصؾح لتجري مجرى الؿثؾ والِحَؽؿ الجقامع. واهلل أطؾؿ.

                                                     

 (.023/ 06اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)

 (.22/ 3اكظر: الؽشاف، لؾزمخشري ) (2)

 (.394/ 3طجقبة )واكظر: البحر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقد، ٓبـ  (3)
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 بحىث

(087) 

رنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقُّ  وققلف تعالك:

خئمئحئجئييىينيميزيريٰىينىنننزنمن حبجبهئ
، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار [41]الـؿؾ:   َّمثهتمتختحتجتمبهبخب

فنكف غـل )ولؿ يؼؾ:  َّىيُّ: حقث كرر ققلف: ملسو هيلع هللا ىلص واقع يف حؽاية ققل سؾقؿان

نيُّض الػضؾ الؿستػاد مـ ققلف: ، وفقف تلكقد لالطرتاف بتؿحُّ (كريؿ

الؿضاف إلك ضؿقر  بتؽرير اسؿ الرب  ملسو هيلع هللا ىلصذه ، وفقف إلك ذلؽ تؾذّ َّىي

 الؿتؽّؾؿ الؿشعر بخصقص العـاية. واهلل أطؾؿ.

]فاصر:  َّيكىكمكاكلكيقىقيفىفيثىثُّ  وققلف تعالك:

، وهق واقع يف سقاق حؽاية كالم أهؾ الجـة، ويف تصريح بالظاهر يف مقضع [34

طؾك مؼتضك الظاهر. ومـ أغراض ذلؽ  (إكف غػقر شؽقر)الضؿقر، فؾؿ يؼقلقا: 

ؽقر الُحؽؿ، فؿـ مؼتضك ربقبقتف أّكف غػقر لذكقهبؿ وتؼصقرهؿ، َش ة اإلشعار بعؾّ 

ٕطؿالفؿ، ويف إضافتف إلك ضؿقرهؿ إشعار بخصقصقة الـسبة، وفقف كذلؽ 

ذ بتؽرير ذكر اسؿ محبقهبؿ   . واهلل أطؾؿ.التؾذُّ

                                                     

 (.272/ 09اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)
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 بحىث

(088) 

ؾ صريؼة الؼرآن الؽريؿ يف  سابؼ هذا، وقد أشركا يف بحٍث  إلك أنَّ تلمُّ

 حؽاية أققال إكبقاء وإولقاء والصالحقـ ُيػضل إلك اإلقرار بلنَّ ققلف تعالك:

حميلجمىلملهيميخيحيجيٰهمهجههنمنخنحنجنُّ

ر [53 -52]يقسػ:  َّمهجهينىنخنمنحنجنيمىمممخم : ٓ ُيتصقَّ

 سٍ بؿحبة اهلل تعالك، ففل طبارة مستلكِ  ه هبذه العبارة إٓ مؿـ امتأل قؾبفروصد

ذ بذكر اسؿ الربِّ  ره ضاهًرا مضاًفا إلك ضؿقر الؿتؽؾِّؿ، وهذا ، فقؽرّ باهلل، متؾذِّ

حت بذلؽ السقرة  ر أن تؼقلف امرأة العزيز ففل مـ ققٍم مشركقـ كؿا صرَّ ٓ يتصقَّ

ـا طـف بلكَّا ُكسؾِّؿ بلنَّ بْ الؿشرك قد يعرف اهلل تعالك: أَج  الؽريؿة، فنن ققؾ: إنّ 

ة، وُيِؼرُّ هلل  الؿشرك يعرف اهلل  بلكَّف الخالؼ، ولؽـ طباراتف طـ  معرفة طامَّ

ف يف خؾؼف، وهذا الؿشرك الذي ، وُسـَّتِ باهلل  هذا الربِّ لـ تػقض إيؿاًكا ومعرفةً 

دها وُيضقػفا لضؿقر الؿتؽؾِّؿ َّخنُّيعبد أرباًبا متػّرققـ ٓ يؼقل:  ويؽّررها  ُيقحِّ

ًحا بآسؿ الظاهر يف مقضع الضؿقر، مع ما يـضقي طؾقف مـ إيؿاٍن طؿقؼ،  ُمصرِّ

قفا بؿا تقارثف طـ آبائف وأجداده أن يؿتؾئ قؾبف  ثؿ أكَّك لؿـ كان يعبُد أسؿاًء ُيسؿِّ

 بلسؿائف وصػاتف؟ بؿعرفة اهلل 

                                                     

َٰلَِم حمسكشػ الريب طـ قائؾ: » (0) ًُ ةِٱۡلَغۡيبِ  ِلَۡػلََم  َذ ُخۡي
َ
ّّنِ لَۡم أ

َ
، لؾباحث. مـشقر بؿققع مركز تػسقر طؾك «ىجسأ

https://tafsir.net/research/84 هذا الرابط:

https://tafsir.net/research/84
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 بحىث

(089) 

ذ بذكر أسؿاء اهلل تعالك وتؽريرها ُمظَفرة يف مقضع اإلض ؿار إكؿا والتؾذُّ

يؼع يف الؼرآن الؽريؿ مـ حؽاية كالم إكبقاء والصالحقـ والؿممـقـ، وققلف 

ٓ  ،[53]يقسػ:  َّمهجهينىنخنمنحنجنيمىمممخمحمُّ  تعالك:

ـُ الؼؾب البصقر الُحؽَؿ لف بلكَّف ُمؼتبَ  س مـ الؿشؽاة كػسفا التل اقتبست ُتخطئ طق

د يف كسبتفا  مـفا طبارات إكبقاء والصالحقـ السابؼة، والذي ؾ ذلؽ ٓ يرتدَّ يتلمَّ

 أو طبدٍ 
ٍّ
 أو ولل

ٍّ
طؾقف مشاطره. فؼد أضفر  َؽ ؾَ قؾبف، ومَ  صالٍح مأل اإليؿانُ  إلك كبل

ًفا  الربِّ الؿضاَف  اسؿَ  اًل واستئـاًسا والتذاًذا وتشرُّ ره تقسُّ إلك ضؿقر الؿتؽؾِّؿ وكرَّ

ؿستغػريـ، وإشعاًرا بعؾَّة واطتزاًزا، وإشعاًرا بخصقصقة العـاية، وتؼقيًة لرجاء ال

بالؿربقب وجربُ خطئف بػتح الباب مـ مؼتضك الربقبقة الرحؿُة  ذْ إِ  :الُحؽؿ

ؾ بؼبقلفا مـ التائبقـ. ففق ققل صادٌر مـ محبقٍب يتؽؾَّؿ بؿؾء ل ؾتقبة، والتػضُّ

قؾبف طـ محبقبف، فلكَّك مثؾ هذا الؼقل الرفقع ٓمرأٍة ققمفا يعبدون أرباًبا 

ققـ؟  قَ متػرِّ  ر، واستغرقتفا الغػؾة؟!وأكَّك هذه الؿحبة الػقَّاضة ٓمرأة شغؾتفا الصُّ

 :الغفض الثاين  شف: التؾذإذ والتلكقس

ذ  ذ وآستئـاس: التلكقس والتؾذيذ، فالتؾذُّ ومؿا يؿؽـ إلحاقف بالتؾذُّ

وآستئـاس يؼعان يف كالم الؿحبقـ، والتلكقس والتؾذيذ مـ كالم الؿحبقب طـ 

ون ويستلكسقن بذِ  ذْ كػسف إِ  ا كان الؿتؽؾِّؿ هق َمـ ر اسؿف، ولكْ ُطؾِؿ أكَّفؿ يؾتذُّ ؿَّ

يعؾؿ السّر وأخػك، وهق َمـ ٓ يخػك طؾك طؾؿف شلء يف إرض وٓ السؿاء: 
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 بحىث

(091) 

ر اسؿ محبقهبؿ مؿا يصحُّ أن يؽقن غرًضا لإلضفار يف كْ فؼد استؼام أنَّ تلكقسفؿ بذِ 

 مؼام اإلضؿار.

نبُّ حتؿؾ التخريج طؾك هذا الغرض ققلف تعالك:مـ أيات التل ت ولعّؾ 

اكيقيفىقىفيثىثنثزثمثرثيتىتنتمتزترتيبىب
]البؼرة:  َّننمنزنرنمماميلىلمليكىكمكلك

ح فقفا بآسؿ إجّؾ يف مقضع الضؿقر، وهبا  ذْ ، إِ [065 فقفا أربعة مقاضع ُصرِّ

يؽقن آسؿ إجؾُّ قد تؽّرر يف أية الؽريؿة خؿس مرات، ومع أنَّ لؿخالػة 

الظاهر يف كؾٍّ مـفا أغراًضا متـّقطة، فؾعؾَّ مؿا يصّح أن يؽقن غرًضا لفذا التؽرار 

، والؿـاسبة ضاهرة إِ كر اسؿ محبقهبؿ إتلكقس الذيـ آمـقا بذِ  أخرب طـفؿ  ذْ جؾِّ

مـ ُحبِّ الؿشركقـ لشركائفؿ مـ دون اهلل. واهلل  أكَّفؿ أشدُّ حبًّا لؿحبقهبؿ 

 أطؾؿ.

ىلملخلُّ  ومؿا يؿؽـ أن تستشعره قؾقب الؿحبقـ مـ ذلؽ ققلف تعالك:

جهىنينمنخنحنجنيمىمممخمحمجميل

، فؾتؽرير [033]إكعام:  َّييىيميخيحيجييهىهمه

اذ ٓ يخطئف َمـ كان لف قؾٌب ثالث مرّ  َّجمُّققلف:  ات َوْقع طجقب، وتلثقر أخَّ

مـ أغراض هذا التؽرار ومخالػة مؼتضك  أو ألؼك السؿع وهق شفقد. فؾعّؾ 

تلكقسف وتلكقس  ملسو هيلع هللا ىلصالظاهر بالتصريح باسؿ الرّب الؿضاف إلك ضؿقر الـبل 

 َأتباطف بذلؽ. واهلل أطؾؿ.
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 بحىث

(090) 

مئهيميحيخيجيٰهمهجههنُّ تعالك: ومؿا هق ضاهٌر ققلف

فؾؿ يؼؾ: )بذكره(، ولؿ يؼؾ: )بف(: ولؽـ أطاد )ذكر ، [28]الرطد:   َّمبهئ

اهلل( ضاهًرا: تلكقًسا لفؿ، وتطؿقـًا لؼؾقهبؿ بف، وأية مبّقـة لؽقن قؾقهبؿ تطؿئـ بذكر 

اهلل. وشّتان ما بقـ كظؿ أية طؾك ما هل طؾقف، وطؾك ما لق خرجت طؾك مؼتضك 

. فتلمؾ!  الظاهر، بنضؿار ذكر اهلل، أو بنضؿار آسؿ إجؾِّ

زئرئُّّٰ  :ملسو هيلع هللا ىلص ومـ إمثؾة الصالحة لؾتلكقس ققلف تعالك مخاصًبا كبقف

يتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئ

ذكر آسؿ الظاهر يف مقضع الؿضؿر طؾك صريؼة ، [99 -97]الحجر:  َّرث

دكا(، ومـ كا(، )واطبُ سّبح بحؿدِ آلتػات يف مقضعقـ، وكان مؼتضك الظاهر: )ف

أغراض هذا: التلكقُس بذكر آسؿ إحسـ: لؿا ضاق صدره مـ أققالفؿ 

إشعار بالعـاية وآختصاص. ومـ  ملسو هيلع هللا ىلصوتؽذيبفؿ. وإضافتف إلك ضؿقر الـبل 

 أغراضف كذلؽ: دفع إيفام التشريؽ، كؿا يليت بقاكف يف مقضعف بنذن اهلل.

هلملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفُّ  وققلف تعالك:

لؿ يؼؾ: )قبؾ أن تـػد( أو: )قبؾ أن تـػد  ،[019]الؽفػ:  َّممخمحمجم

، وفقف أيًضا ملسو هيلع هللا ىلصكؾؿاتف(: تؾذيًذا بتؽرير ذكر اسؿ الرب الؿضاف إلك ضؿقر الـبل 

إشعار بالِعؾَّة، وأن الؽؾؿات بنضافتفا إلك اسؿ الربِّ حؼقؼ بلن تؽقن غقر 

 .متـاهقة

                                                     

 (.556/ 9واكظر: فتقح الغقب، لؾطقبل ) (0)
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 بحىث

(092) 

لكاكيقىقيفىفيثىثنثُّ  الؿثال ققلف تعالك:وشبقف هبذا 

زيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمليكىكمك
حتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىينيمي
لؿا كان الؿؼام مؼام  ذْ ، إِ ]سقرة الضحك[ َّمحجحمجحجمثهتمتخت

باكؼطاع القحل طـف، وضـّف أنَّ ربَّف قاله: كزلت السقرة  ملسو هيلع هللا ىلصشّدة طؾك الـبل 

مضاًفا إلك  )الرّب(، فـاسب تؽرير ذكر آسؿ إحسـ ملسو هيلع هللا ىلصالؽريؿة ممكسة لف 

 . واهلل أطؾؿ.ملسو هيلع هللا ىلص ضؿقر الـبل

ىنننمنزنرنمماميلىلملُّ  مـف أيًضا ققل اهلل تعالك: ولعّؾ 

، حقث أضفر يف مؼام اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [3 -0]العؾؼ:  َّزيريٰىين

بذكر اسؿ الرّب الؿضاف إلك ضؿقر  ملسو هيلع هللا ىلص: وذلؽ لتلكقس الـبل (اقرأ وهق إكرم)

ة وَجْفد ورجػة كؿا وصػف الـبلملسو هيلع هللا ىلص الـبل فلخذين : »ملسو هيلع هللا ىلص ، والؿؼام مؼام ِشدَّ

فرجع »، وفقف: : الحديث«[ فغّطـل، حتك بؾغ مـل الَجْفدڠ]يعـل جربيؾ 

 «.َيرُجػ فماُده ملسو هيلع هللا ىلصهبا رسقل اهلل 

 :الغفض الثالث  شف: رفع الؾبس

ومـ أغراض التصريح بآسؿ الظاهر يف مقضع الؿضؿر أن يؽقن مجلء 

ؿ فقف َطْقد الضؿقر طؾك  الؽالم باإلضؿار طؾك مؼتضك الظاهر مؿا ُيؿؽـ أن ُيتقهَّ

                                                     

 (.061 (، ومسؾؿ يف صحقحف )ح:3 أخرجف البخاري يف صحقحف )ح: (0)
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 بحىث

(093) 

ما ٓ يعقد طؾقف، فؾق أضؿر َْٕوهؿ، وحقـئذ يؽقن مؼتضك الحال أن ُيظفر: رفًعا 

 لِؾَّْبس وتتؿقًؿا لؾبقان.

ميزيريٰىينىنننُّ  ك:ومثال ذلؽ ققلف تعال

، فؿؼتضك الظاهر أن يؼقل: [98]البؼرة:  َّحئجئييىيني

ـ معف الؾبس، فؼد ، ولق جاء طؾك مؼتضك الظاهر لؿ ُيممَ (فنكف طدوٌّ لؾؽافريـ)

ؿ أن الضؿقر طائد طؾك أقرب مذكقر  أو طؾك  ،(جربيؾ)أو حتك  ،(مقؽال)يتقهَّ

وجربيؾ صحقح فعداوهتؿا ، ومع أنَّ الؿعـك يف مقؽال َّننُّاسؿ الشرط 

لؾؽافريـ ثابتة: فننَّ الؿراد أنَّ اهلل طدوٌّ لؾؽافريـ، فؽان يف التصريح هبذا الؿراد 

 رفٌع لِؾَّبس الؿحتؿؾ.

 :(لؾؽافريـ أكف طدوّ ) :وأتك باسؿ اهلل ضاهًرا، ولؿ يؼؾ»قال أبق حقان: 

أو طائد ػفؿ أن الضؿقر طائد طؾك اسؿ الشرط فقـؼؾب الؿعـك، ٓحتؿال أن يُ 

س، أو لؾتعظقؿ بْ طؾك أقرب مذكقر، وهق مقؽال، فلضفر آسؿ لزوال الؾَّ 

 .«م لفت شقًئا كررتف بآسؿ الذي تؼدّ ؿَ والتػخقؿ: ٕن العرب إذا فخّ 

حصمسخسحسجسمخجخمحجحُّ  وققلف تعالك:

، [24]إكػال:  َّمغجغمعجعمظحطمضخضحضجضخصمص

                                                     

(، والتحرير 312/ 0(، واكظر: الؿحرر القجقز، ٓبـ ططقة )506/ 0البحر الؿحقط، ٕبل حقان ) (0)

 (.624/ 0والتـقير، ٓبـ طاشقر )
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 بحىث

(094) 

ولق قالف فال يؽاد  ،(أكف يحقل واطؾؿقا)أضفر يف مؼام اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: 

، وإن كان يغؿض يف ففؿ السامع أنَّ الذي يحقل بقـ الؿرء وقؾبف هق اهلل 

أقرب مذكقر، فؽان اإلضفار يف هذا الؿؼام رافًعا ٕدكك احتؿاٍل  ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

ـ، وتربقة الؿفابة  لِؾَّْبس. وحُسـ كذلؽ: ٕنَّ لف أغراًضا أخرى: مـفا زيادة التؿؽُّ

ة الُحؽؿ فنن مـ مؼتضقات اإللفقة الؼدرة وتؼقية القازع، ومـفا اإلشعار بعؾّ 

الثبات طؾك الحّؼ والطاطة.  الؿطؾؼة طؾك تصريػ الؼؾقب وتؼؾقبفا. كسلل اهللَ 

 آمقـ. 

  َّخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلُّ وققلف تعالك:

 ذْ إِ )كان مؼتضك الظاهر أن ُيؼال:  ذْ إِ  :، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار[3 -2]مريؿ: 

ي ي هق الرّب، فصّرح لقستبقـ الؿـادِ ، ولؽـ قد يتقّهؿ أن الؿـادِ (خػقًّا كاداه كداءً 

الـداء،  الؿـاَدى، وتػخقؿَ  مـ أغراض هذا اإلضفار تعظقؿَ  ى. وكذلؽ فننّ والؿـادَ 

: بنضافة الرّب إلك ضؿقره، بعد وصػف ملسو هيلع هللا ىلصي وهق زكريا الؿـادِ  وتشريَػ 

أن  إنَّ مـ مؼتضقات ربقبقتف  ذْ بالعبقدية. وفقف كذلؽ إشعار بعؾة الـداء: إِ 

 حاجاهتؿ. واهلل أطؾؿ.  يؽقن مػزعَ 
َ
 مربقبقف وقاضل

زنرنمماميلىلمليكمكىكلكاكيقُّ  وققلف تعالك:

، لؿ يضؿر [45 -44]مريؿ:  َّنيميزيريٰىينىنننمن

اسؿ الرحؿـ يف أية الثاكقة: لتعقُّـ إضفار اسؿ الؾعقـ، وهذا ٓ يؾقؼ، ولق 
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 بحىث

(095) 

ؿ ٓ محالة، فؾؿ يبؼ إٓ إضفار اسؿ الرحؿـ، ظْ أضؿرهؿا َلَقَقع الؾبس وَلَػسد الـَّ 

 واسؿ الؾعقـ. وهذا مـ ضروب آئتالف.

ثؿ إنَّ التعبقر باسؿ الرحؿـ فقف إشعاٌر بلن وصػ الرحؿاكقة ٓ يعـل تعقُّـ 

، وفقف تػظقٌع لذكب أبل إبراهقؿ بعبادتف ما ٓ مـع حؾقل العذاب بالعاصقـ

 يسؿع وٓ يبصر وٓ يغـل طـ طابديف شقًئا. 

ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىيميُّ  وققلف تعالك:

نتىتمتزترتيبىبنبزبمبربيئىئنئمئزئرئّٰ
، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار أكثر مـ [23]الزمر:  َّيثىثنثمثزثرثيت

، وذلؽ (يخشقكف)ولؿ يؼؾ:  ،َّرئٍَُُِّّّّّّٰ مرة، فؼال: 

لرتبقة الؿفابة، ولتؼقية الرجاء، ولتشريػفؿ بنضافة اسؿ الرب إلك ضؿقرهؿ، 

ؿ طقد الضؿقر إلك الؽتاب طؾك صريؼ الؿجاز، وهق أقرب ولرفع الؾّ  بس بتقهُّ

 مذكقر. 

لتعظقؿ الؿذكقر، وتػخقؿ  :، ولؿ يؼؾ: )إلك ذكره(َّزبربيئُّ وقال: 

ؿ كر بنضافتف لالسؿ إجّؾ الذِّ  ، وتشريػ الؿذكقر، وفقف أيًضا رفع الؾبس بتقهُّ

 طقد الضؿقر إلك الؽتاب.

                                                     

 (.336/ 3واكظر: البحر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقد، ٓبـ طجقبة ) (0)
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 بحىث

(096) 

، لؾتعظقؿ والتػخقؿ، وقال: (هداهُ )، ولؿ يؼؾ: َّيبىبنبُّ  وقال:

لرتبقة الؿفابة، وتؼقية داطل الؿلمقر بف مـ ذكر  ؾ(:ؾِ ْض يُ : ولؿ يؼؾ )َّزثرثُّ

 اهلل تعالك. واهلل أطؾؿ.

محجحمجحجهتمثمتختحتجتهبُّ وققلف تعالك: 

شاء  إنْ )، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار، فؾؿ يؼؾ: [27]الػتح:  َّجسمخجخ

، ففق أقرب مذكقر. ملسو هيلع هللا ىلص: حتك ٓ يتقّهؿ أن الضؿقر طائد إلك الرسقل (آمـقـ

 واهلل أطؾؿ.

 ومـ أغراضف أيًضا يف هذا الؿقضع بقان اكػصال الجؿؾتقـ، فجؿؾة:

، لقست بقاًكا لؾرؤيا: ٕن [27]الػتح:  َّجسمخجخمحجحمجحجُّ 

 ا طـ جؿؾة:صقغة الَؼَسؿ ٓ ُتالئؿ ذلؽ. وإحسـ أن تؽقن مستلكػة استئـاًفا بقاكقًّ 

 :: أي: سقؽقن ذلؽ يف الؿستؼبؾ ٓ محالة[27]الػتح:  َّختحتجتُّ 

 .َّحجُّ، ويستلكػ: َّهتُّولذا ُيستحسـ أن ُيقَقػ طؾك 

حبجبهئمئخئحئجئييىينيميزيُّ وققلف تعالك: 

والرسقل )، فلضفر يف مقضع اإلضؿار، ولؿ يؼؾ: [8]الحديد:  َّهبمبخب

ؿ أنَّ الضؿقر طائد طؾك الرسقل (يدطقكؿ لتممـقا بف ا ، بدلقؾ أكَّف لؿّ ملسو هيلع هللا ىلص: لئال ُيتقهَّ

                                                     

 (.099/ 26اكظر: التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)
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 بحىث

(097) 

مجحجمثهتمتختحتُّ كان آلتباس ملمقًكا بعُد أضؿَر يف ققلف:

 .[9]الحديد:   َّجسمخجخمحجح

وطبَّر بالربِّ وأضافف إلك ضؿقر الؿخاصبقـ: إشعاًرا برحؿتف هبؿ بؿا 

ُـّ طؾقفؿ بف مـ القحل، ومخاصبة لؿا هق مركقز يف  يغذوهؿ بف مـ الـعؿ، ويؿ

، [072]إطراف:  َُِّّّّٰ فَِطرهؿ مـ فحقى الؿقثاق الذي أخذه طؾقفؿ: 

أكزل طؾك طبده فنّكف هق الرب الذي أخذ مقثاقفؿ طؾك ربقبقتف لفؿ، وهق الذي 

 أيات البقـات لقخرجفؿ مـ الظؾؿات إلك الـقر. واهلل أطؾؿ.

ؿ التشفإؽ يف دؼام التقحق   :الغفض الفابع  شف: دفع تقهُّ

وهق مـ إغراض التل لؿ يـصَّ طؾقف الؿتؼّدمقن صراحًة، وإن ألؿح إلقف 

يف الظاهر أن كان إلقؼ »الػخر الرازي، يف أثـاء تػسقر سقرة الؽقثر، حقث قال: 

ىثُّ ا واكحر(: لؽـف ترك ذلؽ إلك ققلف: يؼقل: )إكَّا أططقـاك الؽقثر فصؾ لـَ 

 أبقاب فاتأمّ  مـ آلتػات صريؼ طؾك وروده أنّ  :إح اها لػقائد: :َّيث

 طظؿة كقع يقجب الؿظفر إلك الؿضؿر مـ الؽالم صرف أنَّ  :وثاكقفا الػصاحة،

 أمقر ويـفاك الؿممـقـ، أمقر يلمرك: يخاصبقهنؿ لؿـ الخؾػاء ققل ومـف ومفابة،

لقس يف صفإح لػظِف أنَّ هذا الؼائؾ  َّزثرثُّ : ققلف أنّ : وثالثفا الؿممـقـ،

هق اهلل أو غقفه، وأإًضا كؾؿة )إّكا( تحتؿؾ الجؿع كؿا تحتؿؾ القاح  الؿعظِّؿ 

كػَسف، فؾق قال: )صؾِّ لـا(؛ دا كػك ذلؽ آحتؿال، وهق أكف دا كان إعفف أن هذه 
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 بحىث

(098) 

ُّ الصالة هلل وح ه أم لف ولغقفه  ؾك سبقؾ التشفإؽ، فؾفذا تفك الؾػظ، وقال: 

؛ لقؽقن ذلؽ إزالة لذلؽ آحتؿال، وتصفإًحا بالتقحق  يف الطا ة َّيثىث

 .«والعؿؾ هلل تعالك

ا( إلك ؿ )إكّ طـ ضؿقر التؽؾّ  فعدل»وقال الباحث أحؿد تقجان صالح: 

 ؾِّ َص فَ )لق جرى طؾك إصؾ لؽان:  ذْ ( حؿاية لؾتقحقد: إِ آسؿ الظاهر )رّب 

ولذلؽ فنكـا كجد  :معف آلفة أخرى الؿتقّهؿقن أنّ ، ولق كان كذلؽ لتقّهؿ (الـَ 

ٕكف إكؿا كزل لغاية كربى هل إفراد اهلل بالعبادة،  ،الؼرآن يدفع هذه الشبفات

د ألفة. ولفذا فنن ضؿائر العظؿة  وهل -فحاشاه أن يليت يف أسؾقبف ما ُيقهؿ تعدُّ

طؾك قدرة اهلل  ٓ تجدها يف الؼرآن إٓ فقؿا يدّل  -التل تليت طؾك صقرة الجؿع

تعالك وطظقؿ كعؿائف طؾك طباده. والؼرآن حقـ يدطق إلك طبادة اهلل يف سقاق 

ل إلك اإلفراد  -كؿا يف أيات السابؼة-العظؿة مبدوء بضؿقر  فنكؽ تجده يتحقَّ

لقـاسب التقحقُد التقحقَد. وتؾؽ فائدة أخرى مـ فقائد آلتػات لؿ أجد مـ 

 .«كصَّ طؾقفا

ذهب إلقف: فنكَّف مسبقٌق يف اإلشارة إلك هذا الغرض مـ ومع وجاهة ما 

 أغراض آلتػات بؿا كؼؾـاه طـ الرازي. واهلل أطؾؿ.

                                                     

 (. 309/ 32التػسقر الؽبقر، لؾرازي ) (0)

 .95ص، تؾقيـ الخطاب: دراسة يف أسؾقب الؼرآن الؽريؿ، ٕحؿد تقجان (2)
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 بحىث

(099) 

زثرثُّ  ومفؿا يؽـ مـ أمر: فالؿقضع الؿراد وهق ققلف تعالك:

، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار [2 -0]الؽقثر:  َّىفيثىثنثمث

طؾك صريؼة آلتػات مـ التؽّؾؿ إلك الغقبة، وكان مؼتضك الظاهر أن يؼقل: 

ح بآسؿ الظاهر دون (اَفَصؾِّ لـَ )  لؾرّب  وتػخقًؿا تعظقًؿا الضؿقر:، فصرَّ

ؿا يف لػظ الرّب مـ اإليؿاء إلك استحؼاقف العبادة، ٕجؾ ربقبقتف: لِ  :لف ولؾصالة

 .إكعامف البالغفضاًل طـ 

بقبّقة دواًما، فؿِ  ـ وفقف كذلؽ إشعار بلّن الؿتؽّؾؿ هق ربٌّ ُيِؿدُّ بعطاءات الرُّ

ِف طؾك َمْرُبقبقف أن َيْعُبدوه بؿختؾػ أكقاع العبادا لف، وَكْحُر  ت، ومـفا الصالةُ حؼِّ

 .ْدِي ابتغاَء مرضاتففَ ال

، إذ الؿؼام ملسو هيلع هللا ىلصوفقف أيًضا التلكقس بذكر اسؿ الرّب وإضافتف إلك ضؿقر الـبل 

 الشاكئقـ.  له بعُض شـَ  ؿا داخؾف مـ الحزن أنْ فقف كقع تسؾقة لِ 

ر طؾك صريؼة الؼرآن يف قْ مـ الّس  وفقف ما أشار إلقف الرازي يف هذا الـّص 

قد والعبادة لؿ حراسة التقحقد وحقاصتف، وذلؽ أكَّف إذا أمر باإلخالص والتقح

د والتشريؽ،  ُيعبِّر بضؿقر )كا( الداّل طؾك القاحد الؿعّظؿ، لرفع احتؿال التعدُّ

 ولؾتصريح بالتقحقد يف العبادة.

                                                     

 (.574/ 31التحرير والتـقير، ٓبـ طاشقر ) (0)

 (.496/ 0البالغة العربقة، لؾؿقداين ) (2)
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 بحىث

(211) 

مهىهجهينىنمنخنُّ ومـ أمثؾة ذلؽ أيًضا ققلف تعالك: 

، أضفر يف مقضع اإلضؿار [83]إكعام:  َّٰرٰذييىيخيميحيجييه

أو كحق ذلؽ، كؿا  (ا حؽؿاءإكّ )طؾك صريؼة آلتػات مـ التؽؾُّؿ لؾغقبة، فؾؿ يؼؾ: 

هق مؼتضك الظاهر. ولعؾَّ السبب يف ذلؽ أكَّف غقر جاٍر طؾك إسؾقب الؼرآين، 

ٓقتضاء الؿؼام التقحقد، وقؾَّؿا ُتجؿع إوصاف الحسـك. فنن ققؾ: فؾَِؿ لؿ 

لتػات، وكان مؼتضك ذلؽ أن يؼال: إكف حؽقؿ طؾقؿ؟ فالجقاب: ُيضؿر مع آ

هق أقرب  ذْ ْقد الضؿقر طؾك إبراهقؿ: إِ لعؾَّف أضفر لعؾَّتقـ: إولك: رفع القهؿ بعَ 

والثاكقة: أنَّ يف اإلضفار تعظقًؿا لؾرّب  .مذكقر يصؾح طقد الضؿقر الؿػرد طؾقف

الرّب إلك ضؿقره، واسرتطاًء ؽؿ، وتشريًػا لؾؿربقب الؿضاف اسؿ وتؼريًرا لؾحُ 

ٓكتباه السامع هبذيـ إمريـ: آلتػات واإلضفار يف مقضع اإلضؿار، وفقف 

مـ مؼتضك الربقبقة الحّؼة كؿال الحؽؿة،  ذْ ة الُحؽؿ: إِ كذلؽ اإلشعار بعؾّ 

 والعؾؿ الؿحقط. واهلل أطؾؿ

مكلكخكجكحكمقحقمفخفحفجفمغُّ وققلف تعالك: 

، فقف التػات مـ التؽؾُّؿ إلك الغقبة، [40]الرطد:  َّجمهلملحلخلجل

مع التصريح بآسؿ إجّؾ يف مقضع اإلضؿار: تعظقًؿا وتػخقًؿا، وتربقة 

. وفقف إلك ذلؽ ما ةلؾؿفابة، وتحؼقًؼا لؿضؿقن الخرب باإلشارة إلك العؾّ 

                                                     

 (.28/ 5اكظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ٕبل السعقد ) (0)
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 بحىث

(210) 

 :(وكحـ كحؽؿ ٓ معؼب لحؽؿـا)اقتضتف العبارة طـ التقحقد: فؾق كان ققؾ: 

 ٕوهؿ التشريؽ. واهلل أطؾؿ.

ىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئُّّٰ وققلف تعالك: 

، ذكر آسؿ [99 -97]الحجر:  َّرثيتىتنتمتزترتيب

الظاهر يف مقضع الؿضؿر طؾك صريؼة آلتػات يف مقضعقـ، وكان مؼتضك 

، ولإلضافة إلك ما فقف مـ التلكقس الؿذكقر (كادْ واطبُ )، (كافسّبح بحؿدِ )الظاهر: 

ؿ التشريؽ، بجؿع ضؿقر الؿعبقد. واهلل أطؾؿ. عَ يف مقضعف، فننَّ فقف دفْ   تقهُّ

نبمبزبربيئىئنئمئزئرئُّ وققلف تعالك: 

لؿؽان  واإلضفارَ  ، فقف اإلضفار يف مؼاٍم يحتؿؾ اإلضؿارَ [36]الـحؾ:  َّىب

(، "اطبدوا اهلل"الحؽاية، فتؼدير الؽالم: بعثـاهؿ فؼؾـا لفؿ: )ققلقا لؾـاس: 

أن )ـ كذلؽ: ٕكف لق أضؿر لؼال: ـ اإلضفار. وحُس ؽان الحؽاية حُس ؿَ ؾِ فَ 

فلوهؿ التشريؽ. ولذا كان اإلضفار يف هذا الؿقضع هق الؿؼتضك.  :(اطبدوكا

 واهلل أطؾؿ.

محجحمجحجهتمثمتختحتجتُّ وققلف تعالك: 

، أضفر يف مقضع اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات: [03]الؽفػ:  َّمخجخ

ؿ التشريؽ، فؾؿ يؼؾ:  م اإلخباُر طـ (إهنؿ فتقة آمـقا بـا)دفًعا لتقهُّ ، وقد تؼدَّ
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 بحىث

(212) 

ر اإلخبار طـ زيادة هدايتفؿ بضؿقر  ة، وتلخَّ الَؼصِّ بضؿقر العظؿة تػخقًؿا لؾِؼصَّ

 العظؿة أيًضا تػخقًؿا لؾفداية.

مظحطمضخضحضجضمصخصحصُّوققلف تعالك: 

حكجكحقمقمفخفحفجفجغمغمعجع
، أضفر اسؿ الرّب يف مقضع اإلضؿار طؾك صريؼ آلتػات [21]الػرقان:  َّخك

ؿ إلك الغقبة: لرتبقة الؿفابة، وإدخال الروع، وتؼقية داطل الؿلمقر مـ التؽؾّ 

تعريًضا بالصرب، وتؼقية الرجاء لؾـجاة مـ الػتـة، وأيًضا لقتلتك مجقئفا طؾك 

. واهلل بالتقحقد، وطدم جؿع وصػ البصقر يف حّؼ الرّب  إسؾقب الؼرآين

 أطؾؿ.

 َّىتنتمتزترتيبىبنبمبزبُّوققلف تعالك: 

، فقف إضفار يف مقضع اإلضؿار طؾك صريؼة آلتػات، فؾؿ يؼؾ: [2]الزمر: 

 إيفام التشريؽ. واهلل تعالك أطؾؿ. : لدفعِ (كادْ فاطبُ )

*** 
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(213) 

 :اخلبمتت

أن أختؿ بحثل باستخالص أهؿِّ كتائجف، وما يف ختام هذه الرحؾة يطقب لل 

 يرتتَّب طؾقف مـ تقصقات.

 أونًب: أملى انُخبئج:

. بقَّـت الدراسة أنَّ أسؾقب اإلضفار يف مؼام اإلضؿار كقٌع مـ التؽرار 0

 الؿظاهر إسؾقبقة ٓئتالف الؼرآن الؽريؿ وتساوقف. ـ أبرزِ إسؾقبل. وهق مِ 

كان دائًرا  وإنْ  ،اإلضفار يف مؼام اإلضؿار ت الدراسة أنَّ أسؾقب. استظفرَ 2

ٓ ُيقاَزن بقـ شققطف يف كالمفؿ وبقـ شققطف يف  ،يف كالم العرب وأشعارهؿ

فػل الؼرآن ٓ تؽاد تػؼده يف صػحة مـ الؿصحػ: بؾ ربؿا  :الؼرآن الؽريؿ

 جرى يف أية القاحدة مِراًرا.

غة اإلضفار يف ت الدراسة مجؿقطة مـ الؿحددات لتؼقيؿ بال. اقرتَح 3

 مؼام اإلضؿار وجؿالقاتف، وهل:

ًّٓ كان أ.  إذا أطقد آسؿ يف جؿؾة مستؼؾة لػظقًّا طـ الجؿؾة التل ُذكِر فقفا أو

 إضفاره ُمحتؿاًل.

ذ باسؿ كؾّ ب.  ؿا كان هـاك مـاسبة ضاهرة لؾتؽرار كالتػخقؿ والتؼرير والتؾذُّ

اجتؿع لذلؽ أكثر مـ غَرض ؿا الؿذكقر وكحق ذلؽ: كان اإلضفار أحسـ. وكؾّ 

د غَرٌض مـفا وكان شديد آطتبار: كان اإلضفار ؿا تلكّ زداد اإلضفار ُحسـًا، وكؾّ ا

 كذلؽ أحسـ.
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 بحىث

(214) 

ؿ يف مرجع الضؿقر محتؿاًل كان اإلضفار ُمتعقَّـًا.وكؾّ ج.   ؿا كان التقهُّ

 ؿا صال الػصؾ يف الؽالم الؿّتصؾ لػًظا كان اإلضفار أحسـ.كؾّ د. 

ن الجرس الصقيت لؾُؿظفر يف الرتكقب أوقع يف السؿع كان ؿا كاكؾّ هـ. 

 اإلضفار أحسـ.

، وكان هذا الؿرادف كؾّ و.  ًٓ ؿا أمؽـ اإلضفار ثاكقًة بؾػظ مراِدٍف لؾُؿظَفر أوَّ

 ُيضقػ معـًك مـاسًبا لؾسقاق: كان اإلضفار أجؿؾ.

ن ولذا كا :دات الستة يتجؾَّك فقفا طؿُؾ البؾقغوالؿقازكة بقـ هذه الؿحدّ 

ؿا كان هذا الؿتؽّؾؿ اإلضفار يف مقضع اإلضؿار قضاًء يؼضل بف الؿتؽّؾؿ، فؽؾّ 

ؿا كان الؽالُم مـظقًرا إلقف كان التعـّل بؾقًغا كان أحرى أن ُيصقب يف قضائف، وكؾّ 

ًدا، وكان إمر جديًرا بحسبان الؿخاصرة.  لذلؽ ممكَّ

رآن بلكثر مـ . وطؾقف فننَّ الدراسة تعؾِّؾ شققع هذا إسؾقب يف الؼ4

شلء،  شققطف يف كالم العرب بلنَّ الؼرآن كالم الحؽقؿ الخبقر الذي أحؽؿ كّؾ 

ؿ، وإكؿا هق مقزان رها الؿتؽؾِّ ًؿا، فؾقس ثؿَّ مخاصرة يؼرّ ؾْ شلء طِ  وأحاط بؽّؾ 

 الذي أكزل الؽتاَب بالحؼِّ والؿقزاَن.

رت الدراسة أنَّ أكثر ما يؼع هذا إسؾقب يف الؼرآن الؽ5 ريؿ يف إضفار . قدَّ

، واسؿ (اهلل)إسؿاء الحسـك يف مقاضع إضؿارها، ٓ سقؿا آسؿ إجّؾ 

الؿضاف إلك آسؿ الظاهر تارة، وإلك الضؿائر تارة أخرى. وإكؿا كان  (الرّب )

 ٕمريـ: -يف تؼدير الباحث-هبذه الؽثرة  مجقئف يف إسؿاء الحسـك
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 بحىث

(215) 

مـعؼد حقل إسؿاء والصػات، ففل قضقتف  أنَّ الخطاب الؼرآينّ األول:

 إولك، ومؼصده إجؾك.

د إغراض الؽامـة يف إضفار إسؿاء مؼام إضؿارها بؿا ٓ يتلتّ : الثاين ك تعدُّ

لغقرها، فإسؿاء الحسـك تؼتضل مـ التعظقؿ وتربقة الؿفابة وتؼقية الرجاء 

ا لقس يف غقرها، وهذا ذ وآستئـاس والتؾذيذ والتلكقس مذُّ مـ التؾ وتستجؾب

وحده كاٍف لتحسقـ إضفارها أكثر مـ غقرها، كذلؽ: فننَّ آسؿ إجّؾ يـعؼد 

طؾك معاين إسؿاء والصػات ويؼقم مؼامفا، فؽثر إضفاره يف مؼام اإلضؿار 

 إضفاًرا لعّؾة إحؽام وإوصاف.

مع  . أشارت الدراسة إلك أكَّف كثقًرا ما يؼع اإلضفار يف مؼام اإلضؿار6

 
ّ
آلتػات مـ التؽؾُّؿ لؾغقبة أو الخطاب أو كحق ذلؽ، فقعظؿ الؿحصقل البالغل

ّؾك، والقد الطقلك يف مقدان البالغة عَ ح الؿُ دْ د أن لؾؼرآن الؼِ مـ ذلؽ، بؿا يمكّ 

 ومضؿارها.

ت الدراسة التلريخ لتـاول هذا إسؾقب يف كالم العؾؿاء، وبقَّـت . حاولَ 7

هق ا بف مـ قديؿ، وإن لؿ يتقّسعقا يف التـقيف بؿقاضعف يف الؼرآن أنَّ العؾؿاء قد كقَّ

 الؽريؿ، ولؿ يزيدوا يف طدِّ أغراضف طؾك التػخقؿ والتعظقؿ.

روا البحث يف هذا 8 . كشػت الدراسة أنَّ الزمخشري أحد الذيـ صقَّ

إسؾقب، فزاد يف تػسقره مقاضع طديدة، وأضاف لف أغراًضا حؿؾفا طـف َمـ 



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(216) 

ن أول مسرد جامع بؽثقر مـ هذه إغراض جاء بعده، وأ ّ دوَّ
نَّ الزركشل

الؿحّررة مع التؿثقؾ لفا، وأنَّ أبا السعقد العؿادي مؿـ أصالقا الـََّػس يف تتبُّع كثقر 

 مـ مقاضعف وتحرير أغراضف.

دت الدراسة أنَّ البحث البالغل مـ خالل التـاول  وبالجؿؾة: فؼد أكَّ

اوز كثقًرا الؼقاكقـ البالغقة التل امتألت هبا كتب التطبقؼل لميات الؼرآكقة يتج

رون لتجاوز كثقًرا مـ أوجف  كف الؿػسِّ البالغققـ، ولق واكب التؼعقد البالغل ما دوَّ

الؼصقر التل تمخذ طؾقف. والعجب أنَّ بعض العؾؿاء الذيـ جؿعقا بقـ التصـقػ 

  يتجاوزوكف يف تػاسقرهؿ.دون يف كتاباهتؿ البالغقة ما يف البالغة ويف التػسقر ُيؼعِّ 

. أحصت الدراسة لإلضفار يف مؼام اإلضؿار أغراًضا طديدة مـ كالم 9

ر كْ العؾؿاء: مـفا: قصد التعظقؿ، وقصد اإلهاكة والتحؼقر، وآستؾذاذ بذِ 

ْوطة، وتؼقية بْ ؿظَفر، وزيادة التؼرير، وإزالة الؾَّ ال س، وتربقة الؿفابة وإدخال الرَّ

والتـبقف طؾك طؾَّة الحؽؿ، وقصد العؿقم، وقصد الخصقص، داطل الؿلمقر، 

وآستعطاف، وتحؼقؼ القصػ، والتؼبقح والتػظقع وهتقيؾ الخطب، وتؼقية 

 ؾ مجرى الؿثؾ.ؾ، وتسققر الُجؿَ ؿَ استؼالل الجُ 

. بقَّـت الدراسة أنَّ ٕسؿاء اهلل تعالك خصقصقة لقست لغقرها فقؿا 01

يف مؼام اإلضؿار، وإذا كان القاجب طؾك الؿتدبِّر يتعؾَّؼ بتعؾقؾ أغراض إضفارها 

ؾ يف قبقل ما يؼع لف: حتك لؽتاب اهلل أن يجتفد غاية آجتفاد يف تلمّ  ؾف، ثؿ يتؿفَّ



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(217) 

ًؼا بلسؿاء اهلل الحسـك أحؼُّ  يطؿئـ لجقازه ومـاسبتف: فننَّ ما كان مـ ذلؽ متعؾِّ

 بالتدققؼ والتحؼقؼ.

ؿت الدراسة إغراض الؿذكق00 رة مـ حقث صالحقتفا لتػسقر . قسَّ

 التصريح بإسؿاء الحسـك يف مقاضع اإلضؿار إلك أقسام:

أغراٌض يؿؽـ أن ُيؼال هبا يف جؿقع مقاضع إضفار إسؿاء الحسـك  األول:

التعظقؿ، وزيادة التؼرير، وتربقة الؿفابة. ومـ إغراض  :يف مؼام اإلضؿار، وهل

الحسـك يف مؼام إضؿارها: اإلشعار  الصالحة يف ُجؾِّ مقاضع إضفار إسؿاء

 بعّؾة الُحؽؿ أو القصػ.

أغراض ٓ يؿؽـ أن تؼع يف كالم الؿممـ باهلل وبلسؿائف وصػاتف،  الثاين:

 مثؾ التحؼقر أو آستفزاء، وقد تؼع يف كالم الؽافر الؿـؽر ٕسؿاء اهلل 

 وصػاتف.

قصد يف هذا الباب. وهل  -يف حدود البحث-أغراض لؿ تؼع  الثالث:

 العؿقم، وقصد الخصقص. 

أغراض تحتؿؾ أن تؽقن مرادة يف مقاضع دون مقاضع، ومثالفا : الفابع

ذ، وتؼقية داطل الؿلمقر.  باقل إغراض: كتػظقع إمر وهتقيؾف، والتؾذُّ

ت الدراسة أغراض إضفار إسؿاء الحسـك يف مؼام اإلضؿار02   . لخصَّ

: التعظقؿ وتعظقؿ إمر، وزيادة ليتفقؿا ي -مع ضؿ الـظائر وتحرير الػروق-
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(218) 

التؼرير والتؿؽقـ والتلكقد، واإلشعار بعؾة الحؽؿ أو القصػ، واإلشعار 

باستؼالل الجؿؾ، وإجراء الجؿؾة مجرى الؿثؾ والؽؾؿ الجقامع والتذكرة 

ْوع يف ُروع السامع، وآستؼباح وهتقيؾ  زة، وتربقة الؿفابة وإدخال الرَّ الؿركَّ

 اطل الؿلمقر، والتؾذذ وآستئـاس، ورفع الؾبس.الخطب، وتؼقية د

ت الدراسة أغراًضا صالحة لتػسقر إضفار أسؿاء اهلل الحسـك يف . أضافَ 03

ؾ، وتؼقية الرجاء، مقضع إضؿارها، مع تؼديؿ إمثؾة طؾقفا، وهل: التقسُّ 

 ؿ التشريؽ يف مؼام التقحقد.تقهُّ  والتؾذيذ والتلكقس، ودفعُ 

ؾت الدراسة 04 بعض مظاهر ائتالف الؼرآن الؿتعّؾؼة باإلضفار يف . سجَّ

يلتؾػ إضفار إسؿاء الحسـك يف مؼام اإلضؿار مع إضفار  مقضع اإلضؿار: كلنْ 

بعض إسؿاء إخرى يف أية الؽريؿة يف مؼام اإلضؿار، فقلتؾػ اإلضفار مع 

ؾة اإلضفار. وكذا أن يلتؾػ إضفار أسؿاء اهلل تعالك يف جؿؾة القطد بنزاء جؿ

القطقد، أو بجؿؾة الرتغقب بنزاء جؿؾة الرتهقب، أو بجؿؾة اإليجاب بنزاء جؿؾة 

. وكذا يحصؾ آئتالف بالخروج  يف بقان قدرة اهلل وتتؽاماَل  َفَئاب: لتتؽاالسؾ

 طؾك مؼتضك الظاهر بلمٍر آخر غقر اإلضفار يف مؼام اإلضؿار: كآلتػات.

 ثبَيًب: انخىصيبث:

ْتفا هذه الدراسة مؿا يؿؽـ استؽؿال بحثف . مـ الؿسائؾ الدقق0 ؼة التل َمسَّ

واستقػاء أمثؾتف والؽشػ طـ الؿزيد مـ جؿالقاتف يف أغراض إضفار إسؿاء 
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الحسـك يف مؼام إضؿارها: العادة إسؾقبقة لؾؼرآن الؽريؿ يف التعبقر طـ كثقٍر 

كادًرا، ولعؾَّ مـ أسؿاء اهلل وصػاتف، فؾؿ يجِر إسؾقب الؼرآين طؾك جؿعفا إٓ 

ؿ التشريؽ. ولق التزم مؼتضك الظاهر يف كثقر مـ مقاضع  ذلؽ إمعاٌن يف دفع تقهُّ

اإلضفار يف مؼام اإلضؿار لخرج طـ هذه العادة إسؾقبقة الؼرآكقة. فَقؼرتح 

الباحث دراسة صريؼة إيراد إسؿاء وصػاتف بقـ اإلفراد والجؿع، بنحصاء ما 

ـ جؿالقاتف، وإحصاء ما ُأفِرد مؿا كان يؼتضل ورد مـفا مجؿقًطا، والؽشػ ط

الظاهر جؿعف، وما أسبابف وجؿالقاتف. ففذا الؿقضقع مؿا ُيستخرج مـف بحٌث 

 صريٌػ بنذن اهلل.

. مـ الؿقضقطات التل لؿ ُيَتح لفذه الدراسة بحثفا إٓ بتؼاصعفا مع 2

القات بعض الؿقاضع القسقرة فقفا: جؿالقات اإلضؿار يف مؼام اإلضفار، وجؿ

آلتػات الؿتعؾِّؼة بإسؿاء الحسـك يف الؼرآن الؽريؿ. ففذا أيًضا مؿا يؿؽـ 

 مقاصؾة البحث فقف.

. يؿؽـ أن ُيػرد بعض الؿقضقطات بالبحث يف جؿالقات إضفاره يف مؼام 3

إضؿاره طؾك غرار هذا البحث: مثؾ: إضفار الؿممـقـ يف مؼام إضؿارهؿ، 

ؿارهؿ، وجؿالقات التصريح بالؿقصقل وإضفار أصـاف العصاة يف مؼام إض

 ؾة يف مقضع اإلضؿار وأغراضف. والصِّ 

ؼ يف هذه الؿقضقطات مع الرتكقز 4 . ويف الجؿؾة: يرى الباحث أنَّ التعؿُّ

 الؼرآين طؿقًما، 
ّ
الشديد بتضققؼ كطاقفا الؿقضقطل مؿا يثري البحث البالغل



 

 

 األسامء الحسنى منىذًجا -اإلظهار يف مقام اإلضامر يف القرآن الكريم؛ ُمحّددات استحسانه، ورس شيىعه، وأغراضه
  

 بحىث

(201) 

احث يف هذا البحث والبحث البالغل يف هذا الؿقضقع خصقًصا. وقد أثبت الب

ويف بحث سابؼ أنَّ استظفار ففؿ هذا إسؾقب الؼرآين مػقٌد يف ترجقح بعض 

ح بآرتػاق طؾقف، وطؾك غقره مـ إدلة: أنَّ  إققال التػسقرية الؿشؽؾة: فرجَّ

ىلملهيميخيحيجيٰهمهجههنمنخنحنجنُّ  قائؾ طبارة:

 ،[53 -52]يقسػ:  َّمهجهينىنخنمنحنجنيمىمممخمحميلجم

ٓ امرأة العزيز. فال شؽَّ أن هذا التدققؼ البحثل يف إسالقب  ملسو هيلع هللا ىلصهق يقسػ 

 الؼرآكقة السائرة مػقٌد يف تلسقس إققال التػسقرية والرتجقح بقـفا.

، ولف الحؿد والشؽر  ُـّ هذا، وما كان مـ تقفقٍؼ َفِؿـ اهلل العطاُء والؿ

فؿـّل وبذكبل، أسلل اهلل بالَغ العػق، الحسـ، وما كان مـ خطل أو سفٍق أو هػقٍة 

سـ الؼقام سـ البالغ طـف، وُح سـ الػفؿ طـف، وُح وسابَغ السرت، وأن يرزقـا ُح 

 بحؼقق الؼرآن طؾًؿا وطؿاًل وتعظقًؿا وتعؿقًؿا. والحؿد هلل ربِّ العالؿقـ.

│ 
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 ثبج ادلصبدس وادلشاجغ

اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن، جالل الديـ طبد الرحؿـ بــ أبـل بؽـر السـققصل  .0

هـ(، تحؼقؼ: محؿد أبق الػضؾ إبـراهقؿ، الفقئـة الؿصـرية العامـة 900)ت 

 م.0974هـ= 0394لؾؽتاب، 

 :هـ(، اطتـاء622أداب، أبق الػضؾ جعػر بـ محؿد شؿس الخالفة )ت  .2

هـ= 0404محؿد أمقـ الخاكجل، مؽتبة الخاكجل، الؼاهرة، الطبعة الثاكقة، 

 م.0993

إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ، أبق السعقد العؿادي محؿد  .3

 هـ(، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت.982بـ محؿد بـ مصطػك )ت ا

ّحــاس )ت إطــراب الؼــرآن، أبــق جعػــر أحؿــد بـــ محؿــد بـــ إســؿاطقؾ الـَّ  .4

هـ(، اطتـاء: طبد الؿـعؿ خؾقؾ إبراهقؿ، دار الؽتـب العؾؿقـة، بقـروت، 338

 هـ.0420الطبعة إولك، 

أطقان العصر وأطقان الـصر، صالح الـديـ خؾقـؾ بــ أيبـؽ الصـػدي )ت  .5

هـ(، تحؼقؼ: د. طؾل أبق زيد وآخريـ، دار الػؽر الؿعاصر )بقروت(، 764

 م.0998هـ= 0408 دار الػؽر )دمشؼ(، الطبعة: إولك،
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ـقد  .6 آقتضاب يف شرح أدب الؽتاب، أبق محؿد طبد اهلل بــ محؿـد بــ السِّ

هـ(، تحؼقؼ: مصطػك السؼا، د. حامد طبـد الؿجقـد، 520الَبَطْؾَققسل )ت 

 م.0996مطبعة دار الؽتب الؿصرية بالؼاهرة، 

إمالل، جؿال الديـ ابـ الحاجب طثؿان بـ طؿر بـ أبل بؽـر بــ يـقكس  .7

هـ(، دراسـة وتحؼقـؼ: د. فخـر صـالح سـؾقؿان قـدارة، دار طّؿـار 646)ت 

 م.0989=  هـ0419)إردن(، دار الجقؾ )بقروت(، 

 بــ حؿـزة، الؿعـروف  .8
ّ
إمالل، ضقاء الديـ أبق السعادات هبة اهلل بـ طؾـل

هـ(، تحؼقـؼ: د. محؿـقد محؿـد الطــاحل، مؽتبـة 542بابـ الشجري )ت 

 م.0990=  هـ0403ك، الخاكجل، الؼاهرة، الطبعة إول

أكؿقذج جؾقـؾ يف أسـئؾة وأجقبـة طــ غرائـب آي التـزيـؾ، زيــ الـديـ أبـق  .9

هــ(، 666اهلل محؿد بـ أبل بؽر بــ طبـد الؼـادر الحـػـل الـرازي )ت طبد

تحؼقـــؼ: د. طبـــد الـــرحؿـ بــــ إبـــراهقؿ الؿطـــرودي، دار طـــالؿ الؽتـــب، 

 م.0990=  هـ0403الرياض، الطبعة إولك، 

وأسـرار التلويـؾ، كاصـر الـديـ أبـق سـعقد طبـد اهلل بــ طؿـر  أكقار التـزيؾ .01

هـــ(، تحؼقــؼ: محؿــد طبــد الــرحؿـ الؿرطشــؾل، دار 685البقضــاوي )ت 

 هـ.0408إحقاء الرتاث العربل، بقروت، الطبعة إولك، 
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إيضاح الققػ وآبتداء، أبق بؽر محؿد بـ الؼاسـؿ بــ محؿـد بــ بشـار  .00

ل الــديـ طبــد الــرحؿـ رمضــان، هـــ(، تحؼقــؼ: د. محقــ328إكبــاري )ت 

 م.0970هـ= 0391مطبقطات مجؿع الؾغة العربقة بدمشؼ، 

 إكدلسل  .02
ّ
البحر الؿحقط يف التػسقر، أبق حقان محؿد بـ يقسػ بـ طؾل

هـ(، تحؼقؼ: صدقل محؿد جؿقـؾ، دار الػؽـر، بقـروت، الطبعـة 745)ت 

 هـ.0421إولك، 

لعباس أحؿـد بــ محؿـد بــ البحر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقد، أبق ا .03

هـــ(، تحؼقــؼ: أحؿــد طبــد اهلل الؼرشــل 0224الؿفــدي بـــ طجقبــة )ت 

 هـ.0409حسـ طباس زكل، الؼاهرة،  /رسالن، كشرة الدكتقر

الربهان يف طؾقم الؼـرآن، أبـق طبـد اهلل بـدر الـديـ محؿـد بــ طبـد اهلل بــ  .04

 هـــ(، تحؼقــؼ: محؿــد أبــق الػضــؾ إبــراهقؿ، دار794هبــادر الزركشــل )ت 

هــ= 0376إحقاء الؽتـب العربقـة طقسـك البـابل الحؾبـل، الطبعـة إولـك، 

 م.0957

الربهان يف متشابف الؼرآن، محؿقد بـ حؿـزة بــ كصـر الؽرمـاين )ت بعـد  .05

ــاء، الؿـصــقرة، 515 ــديـ خؾــػ اهلل، دار القف ــؼ: أحؿــد طــز ال هـــ(، تحؼق

 م.0998=  هـ0408مصر، الطبعة الثاكقة، 
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ديث أم زرع مـ الػقائد، أبق الػضـؾ طقـاض بــ بغقة الرائد لؿا تضّؿـف ح .06

هـ(، تحؼقؼ: أيؿـ بـ حامـد بــ كصـقر 544مقسك القحصبل السبتل )ت: 

 م.2108=  هـ0439الدسققل، دار الذخائر، الؼاهرة، الطبعة إولك، 

هــ(، 0425البالغة العربقة، طبد الرحؿـ بـ حسـ َحَبـََّؽـة الؿقـداين )ت  .07

هــ= 0406شـامقة )بقـروت(، الطبعـة إولـك، دار الؼؾؿ )دمشؼ(، الـدار ال

 م.0996

التلصقؾ والتؼعقد ٕقسام الققػ وآبتداء ومراتبف، محؿقد طبد الجؾقـؾ  .08

روزن، الؿؽتبــة الخقريــة، الؼــاهرة، ومركــز إحؽــام لؾبحــقث والدراســات 

 م.2120هـ= 0442 ،الؼرآكقة، الطبعة إولك

اهلل بـــ الحســقـ بـــ طبــد التبقــان يف إطــراب الؼــرآن، أبــق البؼــاء طبــد اهلل .09

هـــ(، تحؼقــؼ: طؾــل محؿــد البجــاوي، مطبعــة طقســك 606العؽــربي )ت 

 البابل الحؾبل.

ـــ طاشــقر )ت  .21 ــاهر اب ــد الط ــقير، محؿ ــر والتـ ــدار 0393التحري ـــ(، ال ه

 هـ.0984التقكسقة لؾـشر، تقكس، 

ــدي  .20 ــد القاح ـــ محؿ ــد ب ـــ أحؿ  ب
ّ
ــل ـــ طؾ ــق الحس ــقط، أب ــقر البس التػس

، أصـؾ تحؼقؼـف يف خؿـس طشـرة رسـالة دكتـقراه هـ(468الـقسابقري )ت 
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ــادة البحــث  ــك كشــره طؿ ـــ ســعقد، أشــرفت طؾ ــد ب ــام محؿ ــة اإلم بجامع

ــك،  -العؾؿــل ـــ ســعقد اإلســالمقة. الطبعــة إول ــام محؿــد ب جامعــة اإلم

 هـ.0431

 003تػسقر الراغب إصػفاين مــ أول سـقرة آل طؿـران، وحتـك أيـة  .22

لؼاسؿ الحسقـ بـ محؿد الؿعروف مـ سقرة الـساء، جزء مـ تػسقر أبل ا

بالراغــب إصــػفاين )مــــ طؾؿــاء الؼــرن الخـــامس الفجــرّي(، تحؼقـــؼ 

ِدي، دار القصـ، الريـاض، الطبعـة إولـك  الشِّ
ّ
 ،ودراسة: د. طادل بـ طؾل

 م. 2113=  هـ0424

التػسقر الؽبقر = مػاتح الغقب، فخر الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر بـ  .23

هـ(، دار إحقـاء الـرتاث العربـل، بقـروت، الطبعـة 616الحسـ الرازي )ت 

 هـ.0421الثالثة، 

هـــ(، مطبعــة 0370تػســقر الؿراغــل، أحؿــد بـــ مصــطػك الؿراغــل )ت  .24

 م.0946=  هـ0365مصطػك البابل الحؾبل، مصر، الطبعة إولك، 

ـــ مصــطػك  .25 ــة ب ـــفج، د. وهب ــدة والشــريعة والؿ ــر يف العؼق التػســقر الؿـق

 هـ.0408الؿعاصر، دمشؼ، الطبعة الثاكقة، الزحقؾل، دار الػؽر 
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تؾقيـ الخطاب: دراسة يف أسؾقب الؼـرآن الؽـريؿ، أحؿـد تقجـان أحؿـد  .26

ــقطل اإلســالمل، وزارة إوقــاف والشــئقن اإلســالمقة،  صــالح، كشــرة ال

هــــ= 0435الؽقيـــت، اإلصـــدار الســـادس والثؿـــاكقن، الطبعـــة إولـــك، 

 م.2104

بـق جعػـر محؿـد بــ جريـر بــ يزيـد جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن، أ .27

 ،طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل /هـ(، تحؼقؼ: الدكتقر301الطربي )ت 

بالتعاون مع مركز البحـقث والدراسـات اإلسـالمقة بـدار هجـر، كشـرة دار 

 م.2110=  هـ0422هجر، الطبعة إولك، 

بــ الجؾقس الصالح الؽايف وإكقس الـاصح الشايف، أبـق الػـرج الؿعـا   .28

الؽـريؿ هــ(، تحؼقـؼ: طبـد391زكريا بــ يحقـك الجريـري الـفـرواين )ت 

هــ= 0426سامل الجـدي، دار الؽتب العؾؿقـة، بقـروت، الطبعـة إولـك، 

 م.2115

جقهر الؽـز: تؾخـقص كــز الرباطـة يف أدوات ذوي القراطـة، كجـؿ الـديـ  .29

هــ(، تحؼقـؼ: د. محؿـد 737أحؿد بــ إسـؿاطقؾ ابــ إثقـر الحؾبـل )ت 

 غؾقل سالم، مـشلة الؿعارف، اإلسؽـدرية.ز
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(207) 

حاشقة الدسققل طؾك مختصر الؿعـاين، محؿـد بــ طرفـة الدسـققل )ت  .31

هـ(، تحؼقؼ: د. طبد الحؿقـد هــداوي، الؿؽتبـة العصـرية، بقـروت، 0232

 م.2117=  هـ0428الطبعة إولك، 

اة: طـايـة الؼاضـل وكػايـة  .30 حاشقة الشفاب طؾك تػسقر البقضاوي، الؿسؿَّ

ضل طؾك تػسقر البقضاوي، شـفاب الـديـ أحؿـد بــ محؿـد بــ طؿـر الرا

 هـ(، دار صادر، بقروت.0169الخػاجل الؿصري )ت 

خصــائص الرتاكقــب: دراســة تحؾقؾقــة لؿســائؾ طؾــؿ الؿعــاين، د. محؿــد  .32

ــة،  ــة الرابع ــاهرة، الطبع ــة، الؼ ــة وهب ــق مقســك، مؽتب هـــ= 0406محؿــد أب

 م.0996

هــ(، الفقئـة 392الؿقصـؾل )ت الخصائص، أبق الػتح طثؿـان بــ جـّـل  .33

 الؿصرية العامة لؾؽتاب، الطبعة الرابعة.

ر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن، أبق العباس شفاب الديـ أحؿد  .34 الدُّ

هـــ(، 756بـــ يقســػ بـــ طبــد الــدائؿ، الؿعــروف بالســؿقـ الحؾبــل )ت ا

 تحؼقؼ: د. أحؿد محؿد الخراط، دار الؼؾؿ، دمشؼ. 
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ويــؾ، أبــق طبــد اهلل محؿــد بـــ طبــد اهلل إصــبفاين دّرة التـزيــؾ وغــرة التل .35

هـ(، دار الؽتب العؾؿقة، بقـروت، 421الؿعروف بالخطقب اإلسؽايف )ت 

 م.0995هـ= 0406الطبعة إولك، 

دٓئؾ اإلطجاز يف طؾؿ الؿعاين، أبق بؽر طبد الؼاهر بـ طبـد الـرحؿـ بــ  .36

كر، هــ(، تحؼقـؼ: إسـتاذ محؿـقد محؿـد شـا470محؿد الجرجـاين )ت 

ــة،  -مطبعــة الؿــدين بالؼــاهرة هـــ= 0403دار الؿــدين بجــدة، الطبعــة الثالث

 م.0992

ديقان ابـ الرومل، شرح أحؿد حسـ بسج، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت،  .37

 م.2112هـ= 0423الطبعة الثالثة، 

ــاح، تحؼقــؼ: د. طــزة حســـ، دار الشــرق العربــل، بقــروت،  .38 ديــقان الطرمَّ

 م.0994=  هـ0404الطبعة الثاكقة، 

ديقان طدي بـ زيد العبادي، تحؼقؼ وجؿع: محؿد جّبار الؿعقبد، شركة  .39

 م.0965=  هـ0385دار الجؿفقرية لؾـشر والطبع، بغداد، 

ــة  .41 ــاهرة، الطبع ــب الؿصــرية بالؼ ــديؾؿل، مطبعــة دار الؽت ــار ال ــقان مفق دي

 م.0925=  هـ0344إولك، 
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ــاين،  .40 شــفاب الــديـ روح الؿعــاين يف تػســقر الؼــرآن العظــقؿ والســبع الؿث

ــد اهلل الحســقـل إلقســل )ت  ـــ طب ــل 0271محؿــقد ب ــؼ: طؾ هـــ(، تحؼق

 هـ.0405الباري ططقة، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك، طبد

زهرة التػاسقر، محؿد بـ أحؿد بـ مصطػك بــ أحؿـد، الؿعـروف بـلبل  .42

 هـ(، دار الػؽر العربل.0394زهرة )ت 

رآن، ابـ طؼقؾة محؿد بـ أحؿـد بــ سـعقد الزيادة واإلحسان يف طؾقم الؼ .43

 )ت 
ّ
ة رســائؾ هـــ(، تحؼقــؼ: مجؿقطــة مـــ البــاحثقـ يف طــدّ 0051الؿؽــل

جامعـة الشـارقة، اإلمـارات،  -جامعقة، كشرة مركـز البحـقث والدراسـات

 هـ.0427الطبعة إولك، 

سر الػصاحة، أبق محؿد طبد اهلل بـ محؿد بـ سعقد بـ ســان الخػـاجل  .44

هـــ= 0412الؽتــب العؾؿقــة، بقــروت، الطبعــة إولــك، هـــ(، دار 466)ت 

 م.0982

شرح أدب الؽاتب، أبق مـصقر مقهقب بـ أحؿد بـ محؿـد الجـقالقؼل  .45

 هـ(، دار الؽتاب العربل، بقروت.541)ت 
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 أحؿد بــ محؿـد بــ الحســ الؿرزوقـل  .46
ّ
شرح ديقان الحؿاسة، أبق طؾل

العؾؿقـــة، هــــ(، تحؼقــؼ: فريـــد الشــقخ، دار الؽتـــب 420إصــػفاين )ت 

 م.2113=  هـ0424بقروت، الطبعة إولك، 

شرح كتاب سقبقيف، أبق سعقد السقرايف الحسـ بـ طبـد اهلل بــ الؿرزبـان  .47

، دار الؽتـب 368)ت 
ّ
 سـقد طؾـل

ّ
هـ(، تحؼقؼ: أحؿد حسـ مفدلل، وطؾل

 م.2118العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك، 

طقؾ البخـاري )ت صحقح البخاري، اإلمام أبق طبد اهلل محؿـد بــ إسـؿا .48

 م.2112=  هـ0423، 0بقروت، ط -هـ(، دار ابـ كثقر: دمشؼ256

هـ(، صبعة 260صحقح مسؾؿ، اإلمام مسؾؿ بـ الحّجاج الـقسابقري )ت  .49

 .م0990= هـ 0402: 0محؿد فماد طبد الباقل، دار الحديث، الؼاهرة ط

51.  
ّ
 الطراز ٕسرار البالغة وطؾقم حؼائؼ اإلطجاز، يحقك بـ حؿزة بــ طؾـل

ـــقّي )ت  ـــك، 745العؾ ـــة إول ـــروت، الطبع ـــة العصـــرية، بق هــــ(، الؿؽتب

 هـ.0423

طروس إفراح يف شرح تؾخقص الؿػتاح، أبق حامد هباء الديـ أحؿد بـ  .50

 الســبؽل )ت 
ّ
هـــ(، تحؼقــؼ: د. طبــد الحؿقــد هـــداوي، الؿؽتبــة 773طؾــل

 م.2113=  هـ0423العصرية لؾطباطة والـشر، بقروت، الطبعة إولك، 
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ب الؼرآن ورغائب الػرقان، كظام الديـ الحسـ بـ محؿد بـ حسقـ غرائ .52

ــرات، دار الؽتــب 851الؼؿــل الـقســابقري )ت  ــا طؿق ــؼ: زكري هـــ(، تحؼق

 هـ.0406العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك، 

 بـ طبـد الؽـايف السـبؽل )ت  .53
ّ
 الديـ طؾل

ّ
فتاوى السبؽل، أبق الحسـ تؼل

 هـ(، دار الؿعارف.756

ؼاصد الؼرآن، أبـق الطقـب محؿـد صـديؼ خـان بــ حســ فتح البقان يف م .54

هـ(، طـاية: طبـد اهلل بــ إبـراهقؿ إكصـاري، الؿؽتبـة 0317الِؼـَّقجل )ت 

 م.0992=  هـ0402العصرية، بقروت، 

فتقح الغقب يف الؽشػ طـ قـاع الريب )حاشقة الطقبل طؾك الؽشـاف(،  .55

هــ(، تحؼقـؼ: د. جؿقـؾ 743شرف الديـ الحسقـ بـ طبد اهلل الطقبل )ت 

هــ= 0434بـل ططا، جائزة دبل الدولقـة لؾؼـرآن الؽـريؿ، الطبعـة إولـك، 

 م.2103

ت الؼطع وآئتـاف، أبق جعػر أحؿد بـ محؿد بــ إسـؿاطقؾ الـَّّحـاس ) .56

ــالؿ 338 ــراهقؿ الؿطــرودي، دار ط ـــ إب ــرحؿـ ب ــد ال ــؼ: د. طب ـــ(، تحؼق ه

 م.0992=  هـ0403الؽتب، الؿؿؾؽة السعقدية، الطبعة إولك، 
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الؽشــاف طـــ حؼــائؼ غــقامض التـزيــؾ، أبــق الؼاســؿ محؿــقد بـــ طؿــرو  .57

هـــ(، وبحاشــقتف: آكتصــاف فقؿــا تضــّؿـف 538الزمخشــري جــار اهلل )ت 

هـــ(، وتخــريج أحاديــث 683ســؽـدري )ت الؽشــاف، ٓبـــ الؿـّقــر اإل

 هـ.0417الؽشاف لؾزيؾعل، دار الؽتاب العربل، بقروت، الطبعة الثالثة، 

َٰلَِم حمسكشػ الريب طـ قائؾ:  .58 ًُ ةِٱۡلَغۡيبِ  ِلَۡػلََم  َذ ُخۡي
َ
ّّنِ لَۡم أ

َ
، د. محؿقد ىجسأ

ـــــــرابط: ـــــــك هـــــــذا ال ـــــــؾ روزن، مركـــــــز تػســـــــقر، طؾ ـــــــد الجؾق  طب

https://tafsir.net/research/84/ 

الؽشػ طـ مساوئ شعر الؿتـبل، الصـاحب ابــ طبـاد، مؽتبـة الـفضـة،  .59

 م.0965=  هـ0385، 0بغداد، ط

ــزاز  .61 ــر الؼ ـــ جعػ ــد اهلل محؿــد ب ــق طب ــا يجــقز لؾشــاطر يف الضــرورة، أب م

هـ(، تحؼقؼ: د. رمضان طبـد التـقاب، د. صـالح الـديـ 402التؿقؿل )ت 

 الفادي، دار العروبة، الؽقيت.

الؿثؾ السائر يف أدب الؽاتب والشاطر، أبق الػتح كصر اهلل بــ محؿـد بــ  .60

ــر الؽاتــب )ت  محؿــد بـــ طبــد الؽــريؿ الجــزري، ضــقاء الــديـ ابـــ إثق

هـــ(، محؿــد محقــل الــديـ طبــد الحؿقــد، الؿؽتبــة العصــرية لؾطباطــة 637

 هـ.0421والـشر، بقروت، 
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ـــد الؼاســـؿل ) .62 ــــ محؿ ـــديـ ب ـــال ال ـــد جؿ ـــؾ، محؿ ت محاســــ التلوي

ــة، 0332 ــب العؾؿق ــقد، دار الؽت ــقن الس ــؾ طق ــد باس ــؼ: محؿ ـــ(، تحؼق ه

 هـ.0408بقروت، الطبعة إولك، 

ر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز، أبق محؿد طبد الحّؼ بــ غالـب الؿحرّ  .63

هـ(، تحؼقؼ: طبد السالم طبد الشايف محؿـد، 542ابـ ططقة إكدلسل )ت 

 هـ.0422لك، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة إو

مدارج السالؽقـ يف مـازل السائريـ، أبق طبد اهلل محؿد بــ أبـل بؽـر بــ  .64

دار  -هــ(، دار ططـاءات العؾـؿ، الريـاض750أيقب ابـ ققؿ الجقزيـة )ت 

 م.2109=  هـ0440ابـ حزم، بقروت، الطبعة الثاكقة، 

 بــ أبـل صالـب إكدلسـل )ت  .65
ّ
مشؽؾ إطـراب الؼـرآن، أبـق محؿـد مؽـل

قــؼ: د. حــاتؿ صــالح الضــامـ، ممسســة الرســالة، بقــروت، هـــ(، تحؼ437

 هـ.0415الطبعة الثاكقة، 

ــاج )ت  .66 ـــ الســري الزجَّ ــراهقؿ ب ــق إســحاق إب ــف، أب ــرآن وإطراب معــاين الؼ

هـــ(، تحؼقــؼ: د. طبــد الجؾقــؾ طبــده شــؾبل، طــالؿ الؽتــب، بقــروت، 300

 م.0988=  هـ0418الطبعة إولك، 
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ــ .67 ــق الحســـ الؿجاشــعل ب ــإخػش معــاين الؼــرآن، أب القٓء، الؿعــروف ب

هـ(، تحؼقؼ: د. هدى محؿقد قراطـة، مؽتبـة الخـاكجل، 205إوسط )ت 

 م.0991=  هـ0400الؼاهرة، الطبعة إولك، 

معــاين الؼــرآن، أبــق جعػــر أحؿــد بـــ محؿــد بـــ إســؿاطقؾ الـَّّحــاس )ت  .68

 الصــابقين، كشــرة جامعــة أم الؼــرى، مؽــة 338
ّ
هـــ(، تحؼقــؼ: محؿــد طؾــل

 هـ.0419بعة إولك، الؿؽرمة، الط

هـــ(، تحؼقــؼ: 217اء )ت معــاين الؼــرآن، أبــق زكريــا يحقــك بـــ زيــاد الػــرّ  .69

 الـجــار ،أحؿــد يقســػ الـجــايت
ّ
ــل ــاح إســؿاطقؾ  ،ومحؿــد طؾ ــد الػت وطب

 الشؾبل، دار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة، مصر، الطبعة إولك.

بـل بؽـر معرتك إقران يف إطجاز الؼرآن، جالل الديـ طبد الـرحؿـ بــ أ .71

ــك، 900الســققصل )ت  ــة إول ــروت، الطبع ــة، بق ــب العؾؿق هـــ(، دار الؽت

 م.0988=  هـ0418

70.  
ّ
مػتــاح العؾــقم، أبــق يعؼــقب يقســػ بـــ أبــل بؽــر بـــ محؿــد بـــ طؾــل

هـ(، اطتـاء: كعقؿ زرزور، دار الؽتب العؾؿقة، بقـروت، 626السؽاكل )ت 

 م.0987=  هـ0417الطبعة الثاكقة، 
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 بحىث

(225) 

بذوي اإللحاد والتعطقؾ يف تقجقـف الؿتشـابف الؾػـظ مالك التلويؾ الؼاصع  .72

مـ آي التـزيؾ. أبق جعػر: أحؿد بــ إبـراهقؿ بــ الزبقـر الثؼػـل الغركـاصل 

هـ(، تحؼقؼ: سعقد الػالح، الطبعة الثاكقة، دار الغرب اإلسالمل، 718)ت 

 م.2117=  هـ0428بقروت، 

ؿــد بـــ الـشــر يف الؼــراءات العشــر، أبــق الخقــر محؿــد بـــ محؿــد بـــ مح .73

(، تحؼقؼ: د. السالؿ محؿد محؿقد الشــؼقطل، مجؿـع 833الجزري )ت 

 هـ.0435الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، الؿديـة الؿـقرة، 

قر، إبراهقؿ بـ طؿر بـ حسـ البؼـاطل  .74 كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسُّ

 هـ(، دار الؽتاب اإلسالمل، الؼاهرة.885)ت 

هلل الحسـك، د. محؿد الحؿـقد الـجـدي، الـفج إسؿك يف شرح أسؿاء ا .75

 م.2104=  هـ0435مؽتبة اإلمام الذهبل، الؽقيت، الطبعة الخامسة، 

الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معاين الؼرآن وتػسقره، وأحؽامف، وجؿؾ  .76

 بــ أبـل صالـب )ت 
ّ
هــ(، مجؿقطـة 437مـ فـقن طؾقمف، أبق محؿد مؽـل

جامعـة الشـارقة،  -ا والبحث العؾؿلرسائؾ جامعقة بؽؾقة الدراسات العؾق

 -الشاهد البقشقخل، كشرة: مجؿقطة بحقث الؽتاب والسـّة .بنشراف أ.د
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 بحىث

(226) 

جامعـة الشــارقة، الطبعـة إولــك،  -كؾقـة الشــريعة والدراسـات اإلســالمقة

 م.2118=  هـ0429

هــ(، 764القايف بالقفقات، صالح الـديـ خؾقـؾ بــ أيبـؽ الصـػدي )ت  .77

وتركـل مصـطػك، دار إحقـاء الـرتاث، بقـروت،  ،تحؼقؼ: أحؿد إركاؤوط

 م.2111=  هـ0421

ؿ الؼرآين، د. محؿد أمقـ الخضري، مؽتبة وهبة، ظْ القاو ومقاقعفا مـ الـَّ  .78

 م.2105=  هـ0436الؼاهرة، الطبعة إولك، 

│ 


