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 أ.م.د جاسم محمد سهيل

جامعة األنبار ـ كلية التربية للعلوم 

 اإلنسانية
مننروائع ننبوعن اننرآوعنالمعنن وعنه يننروععفننفو ننضعلو ليننروينن ومضعننبو وئ رضيننفوينن ومضعننبوم ننلو و ل نن وينن و   

نرلفوأئو ضيفوناسوععت رطانروأئومصنرةيةو وئمعهنروعنصارغةوئعنت  الوئعنه نىومروعنهضعبوعنسربقوئذعلوهضعوع
جننرلونرةهننةوماصننضةرو وااننلافوعنه نننىوعنهننلعةوو وئاراننقوع،عيننرنوعن اننرع و ومذومآفوععنت  اننلوعنالمعنن وا  اننلويننن و
ماصضةو.علفونفظةوبلوعلفو لفويافوُئعبوئع رًوينارًوماصنضةعًو وئننتواُنلعفووين وهنضعوعنضعنبوعد نةوئ ن هروئ و

و.و(1علوُائع وي وهضعوعنضعبوعنت  الوعنالمع وعلفف(عنسضاروئ  هروب
ثلوع الوي وذعلوعنرلفوأئو ضيفو وي ن مرو ضعلوعنالعآو لينرًوأئو رضينفوين وعد نةوأمذآوعنه نىوأئوعنسارقونفو

؛ويننّآفوذنننفو تفنننقومننبو ننارقوعد نننةوعنت  اننلقوئعنه نننضقو وينننرنالعآوة اننقوئم يننروياهنننرو ننضعلوئياهننرو رنننضفو
عنانننلعآوم ينننرويننن ومضعننن فو؛ولعنننفو هسنننفوعنةلهنننةوعنتننن وهنننضويا نننروناهسنننفوب نننروعد نننةوعينننرنرلفوعنضع ننن ومنننرو

ئعد رتوعنةثالرو وئهضعوهضوعنسفلوي ومعيرنوجهلتفومعيرنعوأب  رً(
و.و(2ع

آووعنةنل تو و بن فوأآوعان فمومئ  لوأآوأ  ِّموأمثلةوأعللويا نرو ةهنةوذعنلوعنرنلفوأئو ضينفوين وأنفنرقومنروعنانلو
و وئاةتوي وعنضعآوعن رثوئه و:ا ل فرًوبرنهصطلررتوعنت

وعنه نىوئعنرلفوئعنضعلوئعنرضفوئعنالعآوعنةل تو وبإ يرنوئبهرو نر  وهضعوعن رثو.
أئوهضوعنت  انلوبنرنلفظوعهفنرو تصنضا وو(3عأمروعنه نىوي ضوعنهف ضمومروظرهلوعنلفظوئعنضقواصلومنافوبغالوئع طةو

و.(4ععنضهرو وأئوهضوعنصنضاروعنضهنانةومرو اثوااص ومروعنلفنظو
و.(5عئم نىوعلوعالموماص  و؛وئنضنفو وم نىومروغالوغر ةو وأئوغلضوأئوه فو

عننفومأقومآفوعن  نننةوينن وعن اع ننرتوعن لباننةوملا طننةوب اع ننةوعنه نننىو وئوو(6عئ طلنقوعلننىوةاع ننةوعنه نننىو:وعن  نننةو
فوئعننبوبإنع  ننرومننرو اننثومعفننعنسنن الوعنهية ننةومنننىوعنه ليننةو وئجه ننفوم ننرآو وئعنه ننرع وهنن و:عععنصفننضاوعنضهناننةو

و.و(7عتومف ضمرً(( وئعنصضاروعنررصلةوي وعن الويهرو اثومع روااص وبرنلفظو هافوعلنفرق

                                                 
 .  8التعبري القرآين  (1)
 .052إعجاز القران والبالغة النبوية   (2)
 .222دالئل األعجاز  (3)
 .88جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  (4)
 .10مفهوم املعىن بني األدب والبالغة  (5)
 .31ية املتقدمني ، والتفكري اللغوي الداليل عند علماء العرب00علم الداللة  (6)
 .280التعريفات  (7)
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أمفروعنرلفويف وعنلغةونفوم رآٍووعثانلرو ويان و ن ا وبه ننىوعنطنلفوئعنونفالوئعنرن فو و نريوعنينضهلقو:ععو نلفوو
ئ ننن ا وبه ننننىوعنيرعننن وو(1ع(عنننلفو ننن لو:طلينننفوئ نننفال وئ ننن ف و وئمننننفوطنننلفوعني نننلو وئهنننضوأعنننال وعنهرننن فةو(

ئعننر انننةو و نننريوعبنننرومنظنننضاو:ععوئعنرنننلفويننن وعلصنننلو:عنطنننلفوئعنيرعننن  وئبنننفو نننهف وعنرنننلفومنننرو نننلئفو
(2ععن يرلو...وئ لفوعنو لوعر اتفو وئيالآوعلىو لفومروأمل و.وأقو:عر انةومننفو((

ئمنروهنضعوعنه ننىو ضننفو 
(3){ رْفٍوَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَ} ا رنىو:

أقو:علىوجرع وئطلفومروعن  رو.وئ  و ست هلوعنرنلفو 
به نىوعنةلهةو و اريو:وهضعوعنرلفونناسومنرونسنرآوعن نلوو وئ ن و نلعةوبنفوعنل ينةو وأئوعنلغنةو وأئوعنطل انةو و

   .(5عئ  و  ا وبه رآٍووأ لىو(4عأئوعنضجف
وئي وع صطالحو طلقوعنرلفوئ لعةوبفوع  وأمل رو:و

ع ن و نلئفوعنت ين و وئاسنهىو نلئفوعنه ينتو؛و آفوعنه ينتو لافن وعلنىوأ نر والاا  نرووعلئي:وأآو لعةوبنف
ئ  و هاتو نلئفوعنه ينتو لئينرًو؛ آفو:عععنرنلفو ن طومناطنبوعنصنضتوئغر تنفوئطلينفو وعرنلفوعني نلو(و6ع

ئعرننض و وئ يننضنوأآواةننضآو ننهفاتو لئيننرًولع ننروج ننرتونلةلننتوئعننضعحٍوو وعرننلئفوعنونن لوئج راننفوعنهر  ننةو
و.و(7ع(بف(

عنثرع :وأآو لعةوبفوع  و لئفوعنه رع و وئ  لفيفوعننررروب عففوعلهةوا يوعلىوم نىوين وغالهنرويان و
.وئهنضعوو(8ع

وعن رثوم نف وب اع ةوعثلوعنه نىوي وذعلوعنرلئفوعنهفلةروئ ضي روي وعنالعآوعنةل تو.و
آوعن نلو(:ووععو نضفوعنون لوأمروعنرضفويفن وعنلغنةوننفوم نرآٍووعثانلرومن نروعناطنبوئع، نارفو وجنرلوين وعنسنر

.وئأمننروينن وع صننطالحويانن وعلفيننفوعن لننضقو(9عمننروطليننفو...وئ ننضفوعنو ل:م ننارطفو((وةُو رضيننفو ننضيرًو: ط  نن
أمنروعننضعلوي نضوين وعنلغنةوو(10عباضنفو:ععهضوع راروعروعنتين ون  ضو لئفوعنه يتوعروم لعة وين وعنةنالمو((

ئين وع صنطالحوهنضو نالفوو(11عنلون لوانضعل و((عنرفظونلون لو وجنرلوين ونسنرآوعن نلووعععننضعلو:عنرفنظو
                                                 

 .8/0182تاج اللغة وصحاح العربية مادة )حرف (  (1)
 .9/80لسان العرب مادة )حرف( (2)
 و.                  00سورة احلج ، من اآلية  (3)
 .0/063املعجم الوسيط مادة )حرف( (4)
 .20-09انظر حروف اجلّر وأثرها يف الدالالت  (5)
 .8/810الكتاب  (6)
 .0/06سّر صناعة اإلعراب   (7)
 .22اجلين الداين يف حروف املعاين  (8)
 .82-0/19لسان العرب ، مادة )حذف(  (9)
 .1/035الطراز  10))
 .8/128لسان العرب ،مادة )ذكر(  (11)
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ئ  نن ئوأآوأ سننروو(2عأمننروعناننلعآويانن و اننلوينن وم نننر وعنلغننضقوأ ننضعيوعثاننلروو(1ععنرننضفو وأقو رنننةومننروعنضجننضةو
ي نإذذ عوعل ضعيوئأاجر روأعفومص اومثلوعنخسلعآو وئعنةفلعآو وئعنغفلعآو وئهضوبه نىوعنالعلرو و نريوا نرنىو: و

ععصنلىوعهللوعلانفوأقوو لعلافو.وئ  و ه وب ضعوعنهص اوعالموعهللوعنهنريوعلىوع انرومره وو(3ع{وْبو ُنْلمع فُو ن ل ْأع رُ وي راَّ ذو

عنهسهفىوأ ضرًوبرنضعلو وئعنةتروو وئعنفل رآو ويرنالعآوبه نىوعنهالئلوعرنةتربةوبه نىوعنهةتضووئ لت((و
و.و(4ع

ععننعوعننن وعنهسننلهاروئ وأآو تننلةةوأ نن ويننن وأمفننروعنه نننىوع صننطال  ونلاننلعآويا نن ئوننن وأآفوم نننىوعناننلعآوئو
م ليتنننفو وننننضعوععتفننن وبت ل نننهوعنيلجنننرع وننننفو ومذو انننضيويننن وا ل فنننفو:ووععوعنانننلعآوهنننضوعنهننننرفيوعلنننىوعنل نننضيو و

و.و(5ععنهةتضووي وعنهصر هو وعنهناضيوعنفوعااًلومتضعالعًوبالو   فو((و
أئو ضيفوي وعنالعآوعنةل توععنال تون رةوب نروئأ  موعدآوب ضوعلمثلةوعنت وا افروعثلوعنه نىوي وذعلوعنرلفو

علىوائعةوعظنتوعنانلعآوعنةنل تو وئعلنضوبالغتنفو وئ نهضف وعلنىوعنالموعنننر وئأ نرنا  توب نضعوعنننظتوعنهرةنتو و
ئهنن وعلننىوو(6عئالننفون الغتننفوعنه يننرروعنتنن وايلفننتوينن وجهاننبو ننضا وئم راننفو وبننلوئعننبو لئيننفومننروأنفرظننفو((

وعننرضوعلا و:
ونهوئ ضي رو.أئ ًو:وذعلوعل

وعنضقو ال ظوعنت  الوعنالمع و لىوأآفوعلنهو  وارضفومروم رتوئاضعلوي وم رتوأ لىو ومروذنفو:و
وَتَظُنُّووو بَ لِاللَّوووهِ  } ذعنننلو نننلفوعلننننهويننن وعلهنننةوععنظننننضآو(وئععنل نننضي(وئععنسننن ال(ويننن و ضننننفووا نننرنىو:و-1

(7ع{ الظُّنُ نَووا
إِنَّووا عَنَعْنَووا وَووااَتَنَا   }ئ ضنننفوا ننرنىو: (8عال {هَ وَعَنَعْنَووا الرَّوُوو  يَووا لَتْنَنَووا عَنَعْنَووا اللَّوو   }ئ ضنننفوا ننرنىو: 

وَاللَّووهُ يَوُوو لُ الَّ َووَُّ وََُوو َ يَ ْوودِ    } ينن و ننارونننتواننرةوعلنننهوينن و ضنننفوا ننرنىو:و(9عال {وَكُبَرَاءنَووا أَضَلَوولُّ نَا اليَّووبِت

(10ع{ اليَّبِتلَ
 . 

                                                 
 .532املعجم املفصل يف علوم البالغة  (1)
 .28-0/09انظر هذه األقوال يف : النحو وكتب التفسري  (2)
08سورة القيامة ، اآلية  (3)

. 

 و. 059، واإلعراب واالحتجاج للقراءات يف تفسري القرطيب 0/98انظر يف تفصيل هذا : جامع البيان عن تأويل أي القران  (4)
 .12-0/25. وانظر تعريفات أخرى للقران الكرمي يف النحو وكتب التفسري 221التعريفات  (5)
 .68العرب  فنون البالغة بني القران وكالم (6)
 .02سورة األحزاب ، من اآلية  (7)
 . 66سورة األحزاب ، من اآلية  (8)
 .63سورة األحزاب ، من اآلية  (9)
 .8سورة األحزاب ، من اآلية  (10)
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ينن وعنةلهننرتوعنننثالبوعنسننرباةومننروعجننلوعننسننقوع، اننرع وينن ووذهنن وب ننضوعن لهننرلومنننىوعناننضيوبر ننرةروعلنننه
عنسنضارو وئاهرثننلوا ئ وعدقو.و اننضيوعنالط نن و:وععئهنض وعلنننهوااننبوينن وعنفضعصنلوياض ننهوعلا ننروئ و ضصننلو

و.و(1عب رو((
ئمروعنهر ثاروعنار لاروبر رةرو لفوعلننهوين وعنةلهنرتوعننثالبونلعر نةوعنفرصنلةوعنن عتضاواهنرمو سنرآو ومذو

:ععئ  و ةضآوهنضعوعن ن ئيوعنروعلصنلوأئوذعتوعنتنل فاوين وعنارعن رونلعر نةوعنفرصنلةو.يهنروعنهانلفاوين و اضيو
أَوالَ يُْْمِنُو بَ    }عناضعع وأآوعلنهوانضووعروعنتنض روعنضقوب  وعنفترةوعن وعنض هو وعهرو  قوي و ضننفوا نرنىو:

هبومبوأةعروعنت ل نهوعأي(و لنتوعننصنضلوعن لبانةو وئ آفوعنتنض روعنضقوعربتوعنفوعلنهو و يتو(2ع{ إِالَّ قَلِتالً
مننروعنيهننبوبان هننرو تننىوينن و ننضعي وعنونن لو و آفوعلنننهوعنتنن وايننرمبوعأي(وينن و ننضعي وعنونن لوأنننهومطننالقو
ئناستوأنهومب عيوأئوا ض ضو.وئمبوذنفوا ا وأنهوع،ب عيوي وعنالعآوي وعلهرتوع تلعتوبن ةعروعنت ل نهو و

و.ووو(3ع ةوعنفرصلةو((ئعرعتوعلنهوي وهض وعنررنةونلعر
و

ئ نن وئعياننفوعننن عتضاوعهننريوعننن  روع نن وعنغننن وعنهل نن و وم لاننرًوعلننىواضجاننفوعننن عتضاواهننرموباضنف:ععئ نن وأصننروو
و.و(4ععن عتضاواهرمو سرآوي وهضعوعنتضجاف((

ئنننتواةننرواعر ننةوعنفرصننلةوئ نن هروهنن وعنسنن  وينن ون ننرةروعلنننهوينن وعنةلهننرتوعنننثالبوععنظنننضآ(وئععنل ننضي(و
نتنن واراننقوع عسننيرموعنهض نناا و وعلننىوععت ننراوأآوأغلنن ويضعصننلو ننضاروعل ننرعووانت نن وبرننلفوئععنسنن ال(وع

علنننهو.ئنةننروعنه نننىوأئ ًوهننضوعنننضقوةعننرومنننىون ننرةروهننض وعلنننهو ويننرنه نىو تطلنن ومنن فوعنظنننضآوذنننفولآفو
ععنظنننضآو(ووعنهننيمناروعظنننضعوظنضعننرًوعثاننلرومختلفننةوي طلا ننروينن وعنصننضتومنر نن ةونت نن ةهروئمطال  ننرو.وئنننضو ننري

نض ننهوعلننىو ننرعرو وئعنسننرعروماافنن و وينر نن ومطننالقوعلنننهومطننالقوعنظنننضآو وئعنهيمنننضآوه نننروينن ومض ننهو
عننافقوئ ننضفو نن    روئننرنننةوعظاهننةو وعهننروأ  ننلوعننن توابنننرو ويغهننلا توعنظنننضآوئ ننل ضعوئغلبننضعويا ننروينن طلقو

عنل نضي(وئوععنسن ال(و تطل نفوعنه ننىو وئن رةروعلنهوين وعلهتن وعو(5ععنصضتومنر  ةو،طالقوعنظنضآوئا  ةفهر
أ ضننرًو وي ننضومننرو ننضيوأهننلوعننننراو وئهننتو صننطل ضآويا ننرو وئ هنن ئآوأصننضعا توبرن ةننرلو وعهننروأ  ننلوعننن توابنننرو

                                                 
 .08/289اجلامع ألحكام القران  (1)
 .86سورة النساء ، من اآلية  (2)
 و.0/222البيان يف روائع القران  (3)
 .026لقرآنية فواصل اآليات ا (4)
 .18بالغة الكلمة يف التعبري القرآين   (5)
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(1ع{ كُنَّوا نَعََْولُ    وََُمْ يَصْطَرِخُ بَ أِت َا رَلَّنَا عَخْرِجْنَوا نَعََْولَّ اَوالِ اَ َْتْورَ الَّو ِ      }باضنفو:
مو ويرنهانرموهننرومانر 

و.و(2عصلعخوئم فوعنصضتو نر  وذنف
مَّوا جَعَولَ اللَّوهُ     :))أمفروعد ةوعل لىويلاستوعضنفو وئمعهروهن و نضيوعهللومانلاعًو ااانةوعالانةوم لضمنةوي نضو انضيو

َُِروَب ِموْنُ نَّ ُعمََّ واِتُ ْم َو          مَوا جَعَولَ عَاْعِتَواءكُمْ    ِلَرُجٍل مِّن َقلََّبْتِن ِأو  َجْ ِأوِه َوَموا َجَعوَل َعاََّواَجُ وُم اللَّواِظ  ُتَظوا

(3)(( عَلْنَاءكُمْ ذَلِ ُمْ قَ ْلُ ُم لِضَأَّ َاَِ ُمْ وَاللَّهُ يَوُ لُ الَّ ََُّ وََُ َ يَ ْدِ  اليَّبِتلَ
 . 

ويرنهارموهنرو و اتض وعنه فو ويلتوارةوعلنهوعلىوععنس ال(وبخالفون رةا روي وعنةلهرتوعنثالبوعنسرباةو.
وَيُطَوافُ   }علنهوي وعلهةوع نضعا ل(وئ نضي رومن نروين وم تنارو وئههنرو ضننفوا نرنىو:ئمروذنفوأ ضرًون رةروو-2

(4){ ٍ قَدَّرُوََا تَوَّدِيراَ   قَ َارِيرَ مِن أِضَّة*  عَلَتْ ِم لِآنِتَةٍ مِّن أِضَّةٍ وَعَكَّ َابٍ كَانَتْ قَ َارِيرَا
  . 

(و وئع تون  ئعوعلنىو5نلفرصنلةوعنالمعانةعملععنررووفئ  وج لوب ضوعن لهرلوعنا عمىو اضيوبصلفومرو و نصنلو
و(و.6ذنفوبرد تاروعنسرباتارو وئا   توي وذنفوب ضوعنهر ثارع

ئنتواةروعنفرصلةوعنالمعاةوه وعنس  وعنض ا وي ون رةرو لفوعلنهوي وع نضعا لع(وئمطال  نرو.وئنةنروعنه ننىو
 روئعضع ننرو وي ننضونننتو  ننافروعننضفوهنضوعنننضقواطلنن وذنننفو ومذومعفننفوأطلنقوعو ننضعا لع(وعلئنننىومنر نن ةو،طننالقوجنسن

عناضعا لو وئ ومروأقوجنسوه و وي طلا رونضنفو وئنهفرو اف وجنس روي وعد ةوعنت والا روياريو:ععو نضعا لومنرو
و(و.7يضة((وونتو طلا رع

م مََِّّا وَإِبَّ لَ ُمْ أِ  األَنَّعَامِ لَعِبْرَةً نُّيْوِت ُ }ئعضنفو ضفوعلنهومروعلهةوعبطضعف(وي و ضنفوا رنىو:و-3

أ نلىومتونرب ةو وئهن ووم نةنةنفوأث نتوعلننهوين وو(8) { أِ  لُطُ نِهِ مِن لَتْنِ أَرْثٍ وَاَمٍ لَّبَناَ خَالِصاَ وَآظِغاَ لِلشَّارِلِنيَ

                                                 
 .13سورة فاطر ، من اآلية   (1)
 .18بالغة الكلمة يف التعبري القرآين  (2)
 .8سورة األحزاب ، اآلية ( 3)
 .                                                      06 -05سورة اإلنسان ، اآليتان  (4)

 .2/982، واإلتقان يف علوم القران  0/23يل املثال : معرتك األقران يف إعجاز القران انظر على سب ((5
 و.98فواصل اآليات القرآنية  (6)
 .18بالغة الكلمة يف التعبري القرآين  (7)
 .66سورة النحل ، اآلية  (8)
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كَوََِِة  وَمِنْ َووا  وَإِبَّ لَ ُوومْ أِو  الَّضَنَّعَووامِ لَعِبْورَةً نُّيوووِت ُم مََِّّوا أِوو  لُطُ نِ َوا وَلَ ُوومْ أِت َوا مَنَوواأِ ُ       } ضننفوا نرنىو:

(1ع{ تَضَّكُلُ بَ
 . 

(وأقوعنهاصننضةو2ئعنه نننىوينن وعد ننةوعلئنننىوهننضوعنننضقوةعننرومنننىوميننلعةوعنضننهالوئاننضعال وئعنهننلعةوبننفوعنينننسع
(و.وئ نن و ةننىو ننا ض فوأآفومننروعن ننلوومننرو اننضيو:وهننضوعلع ننرمو و3برنننضعلوهننضوعنلنن رويانن وي ننضوب ننضومنري  ننرع

و(و.4نضهالعئعلافو هلتوم ةوعلع رموي واضعالوع
أمرومث رتوعلنهوي و ضاروععنهيمنضآ(وئعنهي لوب روعلىوعنت عاثوأعفوذعلوبااةوعنهنريننبو وئذعنلوباانةوعنهننريبو

(و.ون نرةروعلنىوذننفومآومين لوعنضنهالوين وعبطضع نر(وبرنت عانثو نر ن ومنرو5 نر  فوم نرةوعن طضآومنىوعنيهبع
ا رو وئمن نرو وئعلا نرو وننضعوئاةوعنضنهالوبصنضاروعنت عانثوعا بوبفومروعنضهر لوعنضعاةروي وعد ةو وئه و ضنفو:وي

و(و.وو6ئعنيهبع
وَمَووا ذَرَعَ لَ ُوومْ أِوو  األَرِْْ مُفَّنَلِ وواَ     }ئعننضنفو ننضفوعلنننهومننروعلهننةو وأنضععننفو وينن و ضنننفوا ننرنىو:و-4

(7) { عَلَّ َانُهُ
ين و ناروأث نتوعلننهوين و ضننفو( 8) { يَفَّرُجُ مِن لُطُ نِ َا شَرَاب  مُّفَّنَلِف  عَلَّ َانُوهُ  :}وقوله تعالى  

 .و(9) { عَلَّ َانُ َا جُدَا  لِتض  وَحَُْر  مُّفَّنَلِف  }ا رنىو:

ئعنه نننىوهننضوعنننضقوةعننرومنننىوذعننلوعلنننهوأئو ننضي رو وئ اننضيوعبننروعنرباننلوعنغلعننرط وينن وعلننةو ننضفوعلنننهوأعننفو
علاضو ونتهلوعلنىوأعنضعفووععميلعةوهضعوعنضهالوأ ضرًونلجضعفومننىو منر وعنضع  نةوعلنىوجننسوئع ن وم ثنضبوين 

عنضنهالونض نضفوذننفوعلنىوعنيننسوعننضقوع نلتو مختلفةوي وعنط ضموئعلنضعآو وي يلةونفظوعد ةونهروأيلةونفظ
 .و(10ععنفو ومرو وئهضوجنسوئع  و وير تضىوذنفوميلعةوعد ةو((

                                                 
 .20سورة املؤمنون ، اآلية  (1)
 .2/388مالك التأويل  (2)
 .261شاهبات من أسرار اآليات املت (3)
 .2/22انظر : الكتاب  (4)
 . 261من أسرار اآليات املتشاهبات  (5)
 .2/388مالك التأويل  (6)
 .01سورة النحل ، من اآلية  (7)
 .69سورة النحل ، من اآلية  (8)
 .23سورة فاطر ، من اآلية  (9)
 . 2/312مالك التأويل  (10)
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 .و(1عأمروم نرةوعلنضعآوي وعني ريومنىوعنيهبوي و ضارويرطلوي ضومنر  ونهيهضع ر
(2) { الَّعَالََِنيَ   إِنَّا رَوُ لُ رَبِّ }ذنفو ضفوأنهوعنتثناةومروعلهةو وا ضي وي و ضنفوا رنىو:ئمروو-5

منبومآو 
عن  ننةوعلنىوأع هنرو رهنالآوا نرنةوئع ن رومضج نةومننىو ضم هنرو و عد ةوي ومض ىوئهرائآو.وئعن لةوي وذنفوهنض

                                    ناروجنرلوعلنىوعلصنلوين و ضننفوا نرنىو:(و.وين و3ئههروأ ضعآومت رع عآوعلىو هل رو وئع ع هنروا نضيوئع ن ع
(4) { رَلِّكَ إِنَّا رَوُ ال }

  . 

ئ  نن ئوننن وأآوعنسننارقوهننضوعنننضقوأثفننلوينن و ننضفوعلنننهوأئوذعلهننرو.ويرننضفوعلنننهوينن و ننضاروعنونن لعلو تطل ننفو
وىوع،يلعة.ومروذنفوعنسارقو ويرنسضاروم ناةوعلىوع،يلعةو ومذومآفوعد رتوعنت و  ل روعل

(5){ وَإِذَّ نَااَى رَلُّكَ مُ وَى عَبِ اظَّتِ الَّوَ ْمَ الظَّالَِِنيَ }يرنن علوعرآونهض ىوئ   و و ريوا رنى:و-أ
 . 

(6){ قَالَ رَبِّ إِنِّ  عَخَافُ عَب يُ َ ِّلُ بِ }ئعناضيوئعنخضفوعرآومرومض ىوئ   و:و-و
  

يَنطَلِوووُُ  الوَيَضِوووتُُ اَووودْرِ  وَ }مض نننىو و نننريوا نننرنىو:وئعننناقوعنصننن اوئعننن موععطنننالقوعنلسنننرآوعنننرآومنننرو-ج

(7){ لِيَانِ 
 . 

(8){ يَوَّنُلُ بِ  وَلَ ُمْ عَلَ َّ ذَنب  أَضَخَافُ عَب }ئعنضع وعرآوعلىومض ىوئ   و و ريوا رنىو:و-ة
 . 

وو:ئعد رتوعنت وب  هروعلىوع،يلعةوأ ضرً ومروذنف

                                                 
 . 261من أسرار اآليات املتشاهبات  (1)
 .06الشعراء ، من اآلية  سورة (2)
 .268من أسرار اآليات املتشاهبات  (3)
 .83سورة طه ، من اآلية  (4)
 .05سورة الشعراء ، اآلية  (5)
 .02سورة الشعراء ، اآلية  (6)
 .01سورة الشعراء ، من اآلية  (7)
 .08سورة الشعراء ، اآلية  (8)
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َِّوَت ِأتَنوا ِموْن          }  و و نريوا نرنىو:يخطرووعنتلباةومرويلعضآوعنرآونهض نىوئ نو-أ َقواَل َعَلوْم ُنَرلِّوَك ِأتَنوا َوِلتودَا َوَلِب

(1) { عَُُرِكَ وِنِنيَ
 . 

قَوالَ  *  َوَأَعلَّوَت َأْعَلَنوَك الَِّنو  َأَعلَّوَت َوَعنوَت ِموَن الََّ واِأِريَن        }ئعنف لوعرآومرومض نىوئ ن  و و نريوا نرنىو:و-و

(2) { الِّنيَأَعَلَّنُ َا إِذاَ وَعَنَا مِنَ الضَّ
 . 

أَ َورَرُُْ  }ئعنفلعاوئعنخضفوعرآومرومض ىوئ   وئعنرةتوئعنل رنةوئه  روعهللومنىومض ىو وا نرنىو نري:و-ج

(3){مِن ُمْ لَََّا خِ َّنُ ُمْ أَ َََبَ لِ  رَلِّ  حُ ََّاَ وَجَعَلَنِ  مِنَ الََُّرْوَلِنيَ
 . 

تثنانةوعلنىوعلصنلو ويرنخطنرووعنرآونهض نىوئهنرائآوي و ارو ضارو طف وم ناةوعلىوعنتثناةو ونضعوجرلوب نهوعن
اذَََّبَوا   * اذَََّبْ عَنتَ وَعَخُ كَ لِآيَاتِ  وَلَا تَنِتَا أِو  ذِكَّورِ   } وئعنضهر لو  لوعد ةوعل روعلىوعنتثناةو  ريوا نرنىو:

*  قَالَا رَلَّنَا إِنَّنَا نَفَافُ عَب يَ َّرُطَ عَلَتْنَا عَوْ عَب يَطَّغَى * يَفَّشَى أَوُ لَا لَهُ قَ ْالَ لَّتِّناَ لَّعَلَّهُ يَنَ َكَّرُ عَوْ * إِلَى أِرْعَ ْبَ إِنَّهُ نَغَى

(4){ قَالَ لَا تَفَاأَا إِنَّنِ  مَعَ ََُا عَوََْ ُ وَعَرَى
 . 

وثرعارًو:وذعلوعن رلوئ ضي رو.
آونله ننىوعثنل ونا وئاةتوم رتوي وعنالعآوعنةل تو وذعلتوعن رلوي وب ضن روئ نضيتومنروب ضن روعل نلو.وئعنر

وي وذعلوعن رلوأئو ضي رو.ومروذنفو:
وَمَووا مَوونَعَ ُمْ عَب تُوَّبَوولَ مِوونْ ُمْ نَ َوَوواتُ ُمْ إِالَّ عَنَّ ُوومْ    }  نن وذعننلتوعن ننرلوينن وعلهننفوعا ننضنف(وينن و ضنننفوا ننرنىو:و-1

(5){ كَ َرُواَّ لِاللّهِ وَلِرَوُ لِهِ
مْ وَبْعِنيَ مَرَّةً أَلَن يَغَّ ِرَ اللّهُ لَ ُمْ إِب تَيْنَغَّ ِرْ لَ ُ} .وئ ضيتومن روي و ضنفوا رنىو: 

                                                 
 .08سورة الشعراء ، اآلية  (1)
 .22-09يتان سورة الشعراء ، اآل (2)
 و.20سورة الشعراء ، اآلية  (3)
 .86  -82سورة طه ، اآليات  (4)
 .58سورة التوبة ، من اآلية  (5)
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(1){ ذَلِكَ لِضَنَّ ُمْ كَ َرُواَّ لِاللّهِ وَرَوُ لِهِ
وَالَ تُصَلِّ عَلَى عَحَدٍ مِّنْ ُم مَّواَُ عَلَوداَ وَالَ تَوُومْ عَلَوىَ      }: .وئ ضنفوا رنى 

(2){ قَبْرِهِ إِنَّ ُمْ كَ َرُواَّ لِاللّهِ وَرَوُ لِهِ
 . 

وذنفوع  تالفو ويااضيو:ععلآفوعنةالموي وعد نةوعلئننىوم ينرووب ن وعفن و وئهنضووئ ضعفع عنةلمرع وبارآو لف
عنغر ةوي وبنرووعنت عان و وئهنضو نضن تو:وئمنرومنن  تو وي عن وعنه طنضفوأ ضنرًو وناةنضآوعنةنلفوين وعنت عان وعلنىو

(3)من رجوئع  و وئناسوعضنفوعد ترآوب   و((
 . 

جَوآُُوا لِالَّبَتِّنَوواُِ وَالُُّلُوورِ وَالَّ ِنَووابِ   }ععنربنل(وئععنةتنرو(وينن و ضننفوا ننرنىو:وئ ن و نضيتوعن ننرلومنروعلهننةو-2

ُِ وَلِالُُّلُرِ وَلِالَّ ِنَابِ الََُّنَِِ }.وي و اروذعلتوي و ضنفوا رنىو:(5){الََُّنَِِ (4){جَاءتَّ ُمْ رُوُلُ ُم لِالَّبَتِّنَا
 . 

روميوعهنلعآوئ  تنروين وعنالموبنن وعلنىوع  تصنراو وئع عتفنرلومآوعلهةوععنربل(وئععنةترو(وعنت وئاةاروي و نضاو
يافوبرنالالوعروعنةثالومبوئعنضحوعنه ننىو.وأمفنروم نةوينرطلويان وُصن اتوبهنرو خنرنهوذننفو؛ولآفوعنونلفوجنرلو
ب روبلفظوعنهستا لوئهضو:وئمآو ةضبضتو وئجرلوجضعووعنولفوم نارًونلفرعلو ويلتو رضفومنفومنرو نضفومنرو

(5)علئي
عنراعونن ومضعننررًوذنننفوع  ننتالفو:وععوئعنفننلقوأآوعلئنننىو ننضيتوعن ننرلويا ننرونال تصنننراو.و اننضيو 

ع تغنرلوبرنت و  ل رو وئعنثرعاةو لجتوعروعلصلونلتضعان و وئاان  لوعنه ننىوعهنروواانضيو:ومنلاُتوبنفوئب  انفو
  ومذعوع تصلت((

(6)
 . 

 

(7){جَواء لِالَّ ُودَى    ى رَلِّ  عَعْلَمُ لََِون وَقَالَ مُ وَ }ئذعلتوعن رلومبوعم ر(وعنهضصضنةوي و ضنفوا رنىو:و-3
ين و 

إِبَّ الَّ ِ  أَرََْ عَلَتْكَ الَّوُرْآبَ لَرَااُّكَ إِلَى مَعَااٍ قُل رَّلِّ   }    ارو ضيتوعن رلومروعم ر(وعنهضصضنةوي و ضنفوا رنىو:

(8){عَعْلَمُ مَن جَاء لِالَّ ُدَى
  . 

                                                 
 . 82سورة التوبة ، من اآلية  (1)
 . 88سورة التوبة ، من اآلية  (2)
 . 88الربهان يف توجيه متشابه القران  (3)
 .25سورة فاطر ، من اآلية  (4)
 .35درة التنزيل  (5)
 . 1/208الربهان يف علوم القران  (6)
 .13سورة القصص ، من اآلية  (7)
 . 85سورة القصص ، من اآلية  (8)



                            مجلة جامعة األنبار للغات واآلداب    أثر المعنى في ذكر الحروف وحذفه في القرآن الكريم                    
 2202ـ لسنة  2العدد/

 

                                                                   222 

ناضنفوب  وذنفوعمروعن  (وئهضومض ىوعلافوعنسالمو.أمروعد ةوئعد ةوعلئنىوائع ويا رو ريوعن عع وئ   و
عنثرعاةويا وائع ويا رو ريوجهابوعن ععارومره وعصلىوعهللوعلافوئ لت(وئمروم فومروعنه ت  رو ويرضيتو

عن رلونت اىعم ر(مطلاةوي  هضم روغالوماا ر
(1)

. 

 

وئ ضي رو.وعنترلوثرنثرً:ذعل
آوعنةل تو وئ ضي رومروم رتوأ لىو وئ  وعرآونله نىوأثلوي وذعلوئأعن وبفوذعلوعنترلوي وم رتومروعنالع

وعنترلوأئو ضي رومروذنفو:
(2){ اَبْراَ    وَضُنَبِّئُكَ لِنَضَّوِيلِ مَا لَمْ تَيْنَطِ  عَّلَتْهِ}ذعلوعنترلوي وعنف لوعاستطب(وي و ضنفوا رنىو:و-1

ئ ضي رو 

(3) { اَبْراَ يْطِ  عَّلَتْهِ ذَلِكَ تَضَّوِيلُ مَا لَمْ تَ }منفوي و ضنفوا رنىو:
 

ين وثالثنةوأي نريوغل  نةو نرموب نروو-علا هنروعنسنالموو-ئهرارآوعد تنرآوعرنتنروبخصنضلو صنةومض نىومنبوعنخضنلو
 وئعلي ننريوعنثالثننةوهنن و:و ننلقوعنخضننلونلسننفانةو وئ تلُننفونلغننالمو ووفعنخضننلو وأثننراتومعةننراومض ننىوئععتلععنن

 وئ  ننلوأآو فرا ننُفوبننافر ونننفو ةهننةوعلي ننريوو-علا هننروعنسننالموو-ئبنننر  ونلينن عاو.وئ نن ويننراقوعنخضنننلومض ننىو
علا هنروعنسنالموو-عنثالثةو وي لفومض ىوأآوعنخضلوعلىوصضعووياهروي لو وئ  لوأآو يئيوعنخضنلونهض نىو

(4){ وَضُنَبِّئُكَ لِنَضَّوِيلِ مَا لَمْ تَيْنَطِ  عَّلَتْهِ اَبْراَ }  علي ريوعنثالثةو ريونفو:و–
 وعاستطب(ي وعنف لوي ث توعنترلو 

و-علانفوعنسنالموو- ره وثالثةوأي ريومثانلرونلخضنلوو-علانفووعنسنالموو-ئعنه نىو اتض ومث را رو ولآفومض نىو
ئ نن وئ ننبومض ننىوينن و اننلروئهننضو رننرئيوافسننالهرو وئع عننفوصننرا وينن و هننتا وعفسنن وئ نن ضاقوثااننلو وئصننراوينن و

نهثاننلرو.وئ نن واععننىوعنت  اننلوعنالمعنن وعنثاننلوعننفسنن و ننضقوع اننلونه ليننةو اااتننفوئ ةهننةوالننفوعلي ننريوعنثالثننةوع
وعنضقو  اوفومض ىو وي ث توعنترلوي وعنف لوعاستطب(وئبضنفوانر  وثالوعن توعننفس و

(و ويرنهانرمو5مبوعنثالوعن نر  وي و لئفوعنف لو وعنهةنضفآومنرو هسنةوأ نلفعو-علافوعنسالموو-عن ومض ىو
(6)مارمو لحوئم ضرحويلتو رضفومروعنف ل

   . 

                                                 
 .263من أسرار اآليات املتشاهبات  (1)
 .38سورة الكهف ، من اآلية  (2)
 . 82سورة الكهف ، من اآلية ( 3)
 .38سورة الكهف ، من اآلية  (4)
 .281 -282رمي بني النحويني والبالغيني احلروف العاملة يف القران الك (5)
 .09بالغة الكلمة يف التعبري القرآين  (6)
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وَمَا أَعَلَّنُهُ عَنْ عَمْرِ  ذَلِكَ تَضَّوِيولُ مَوا   }  اااةوأي رنفوعنثالثةو ريو:و-علا هروعنسالموو-نهفروأئفيوعنخضلونهض ىوئو

(1){ لَمْ تَيْطِ  عَّلَتْهِ اَبْراَ
مونرعلو يرضفوعنترلومنروعنف نلوعاسنتطب(وئهنضعوعنتخفانهو نر ن وعنتخفانهوين  

(2)لوعنننضقو فةننلوياننفئنئعيوعن ننتوئعنثاننو-علاننفوعنسننالموو-مض ننىو
ماننرمومفرا ننةوئنننتو ننتةلتوو-هنننروو-يرنهاننرمو 

(3)ب  هروبةلهةوئيرا فويرضفومرووعنف ل
 . 

(4){ لَهُ نَوَّباَ  أَََا اوْطَاعُ ا عَب يَظَّ َرُوهُ وَمَا اوْنَطَاعُ ا }ئمروذنفوأ ضرًو ضنفوا رنىو:و-2
 . 

ين وعنهنلروعلئننىو وئذعنلتوين وعنهنلروعنثرعانةوونا وعلاوعنف لوعع تطرعضع(وي وعد ةوملاارو ونةنروعنتنرلو نضيت
ويهرو ةهةوذنف؟

ينن وعنسنن فوعنننضقوصننن فوذئوعناننلعارومننرو طننبوعنر  نن وئعننرننر وو- نن ررعفوئا ننرنىو-مآوهننض وعد ننةو رن ننروعهللو
قَوالَ ان ُفُو ا    آتُ نِ  اُلَورَ الَّ َدِيودِ حَنَّوى إِذَا وَواوَى لَوتْنَ الصَّودَأَتْنِ       }عنهضعوو و ريوا رنىوعلىونسرآوذقوعنانلعارو:

(5){ أَََا اوْطَاعُ ا عَب يَظَّ َرُوهُ وَمَا اوْنَطَاعُ ا لَهُ نَوَّباَ*  حَنَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراَ قَالَ آتُ نِ  عُأَّرِغَّ عَلَتْهِ قِطَّراَ
أَََا }  ياريو: 

وَمَوووا  }  نننريو:أقو:و صننن  ئعوعلانننفو ويرنننضفووعنتنننرلو وئعلصنننلوعع نننتطرعضع(وثنننتو { اوْوووطَاعُ ا عَب يَظَّ َووورُوهُ 

ئذنننفوأعننفونهننروعننرآوصنن ضةوعنسنن فوأ سننلومننروعا ننفوئع ننهوعهننالًو و فننهوعنف ننلونل هننلو { اوْوونَطَاعُ ا لَووهُ نَوَّبوواَ 

{و.و اضيوعبنرو وَمَا اوْنَطَاعُ ا لَهُ نَوَّباَ }عنخفاهو ويرضفوعنترلو وئطضفيوعنف لوي وعن هلوعنثاالوعنطض لوياريو:
ئع ننطرفوئعلئيوعلصننلو وثننتو رننضيضآوع نن وعنرننليارواخفافننرًو ويهينن لوعنرباننلووعنغلعننرط و:ععع ننتطرفوئع ننترفو

أئ ًوبرنف ننلومخففننرًوعننن وماعةروعفنن و نن اا توعلننىوعنظ ننضاوعلننىوعنسنن فوئعنصنن ضةويض ننفو وثننتوجنن لوب صننلوعنف ننلو
مستضي وعنرلئفوعن وعف و  اا توعلنىوعا نفوئ ل نفو وئ و نفوأآوعنظ نضاوأ سنلومنروعننان و وئعننان وأ ن و

(6) ويي لوبرنف لومخففًرومبوعل هو وئج لوبفواهرمرًومستضي ومبوعلثالويتنر  و((وعلا توئأثال
 . 

                                                 
 .82سورة الكهف ، من اآلية  (1)
 .281احلروف العاملة يف القران الكرمي بني النحويني والبالغيني  (2)
 .09بالغة الكلمة يف التعبري القرآين  (3)
 .93سورة الكهف ، اآلية  (4)
 .93-96اآليتان  سورة الكهف ، (5)
 .2/392مالك التأويل  (6)
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يَا عَيُّ َا الَّ ِينَ آمَنُ اَّ اتَّوُ اَّ اللّهَ حََُّ  }ئمروذنفوأ ضرًو ضفوم  ىوعنتر ارومروعنف لوعافل ضع(وي و ضنفوا رنىو:و-3

(1){ وَاعْنَصَُِ اَّ لِ َبْلِ اللّهِ جََِتعاَ وَالَ تَ َرَّقُ اَّ *  بَتُوَاتِهِ وَالَ تََُ تُنَّ إِالَّ وَعَننُم مُّيْلَُِ
ئنتو رضفوم  ىوعنتر اروي و 

َشَرَع َلُ م مَِّن الدِّيِن َما َواَّى ِلوِه ُن حوَا َوالَّوِ   َعْوَحْتَنوا ِإَلْتوَك َوَموا َواَّوْتَنا ِلوِه         } عنف لوعاتفل ضع(وي و ضنفوا نرنىو:

  إِلَتْهِ عِتيَى عَبْ عَقِتَُ ا الدِّينَ وَلَا تَنَ َرَّقُ ا أِتهِ كَبُرَ عَلَى الََُّشْرِكِنيَ مَا تَدْعُ َُمْ إِلَتْهِ اللَّهُ يَجْنَبِإِلْرَاَِتمَ وَمُ وَى وَ

(2){ نَ ُمْلَغَّتواَ لَتْو      وَمَا تَ َرَّقُ ا إِلَّا مِن لَعْدِ مَا جَاءَُمُ الَّعِلَّومُ *  مَن يَشَاءُ وَيَ ْدِ  إِلَتْهِ مَن يُنِتبُ
ئنله ننىوأثنلوئععنعو 

وي و ضفوعنترلوأئوذعلهروعلىوعننرضوعلا و:
عنخطرووي وم ةو ضاروميوعهلعآونّمةوعنهسلهةو وئهن وعمفنةوئع ن روئننضنفوعر ن وأآو ةنضآوعنف نلوبتنرلوو-أ

((و.وينن و نناروعنسننارقوينن وم ننةو ننضاروعنوننضاىوهننضوعنةننالمويا ننروعلننىوأمننتومختلفننةوعئع نن روياننريوععئ وافل ننضو
علننا توعنصننالروو- بومت نن ةروذعننلومن ننرو ننل  ةوعننضحو وئ ننل  ةو ننا عرومرهنن وئمبننلعهاتوئمض ننىوئعاسننىوئ ننلع

وئهض وأمتوع   روينر  وا  ةوعلمتوا  ةوعنترلعتوي وعنف لو.و-ئعنسالم
مآفوعلمةوع، الماةوارا خ رو ل ن ومذعومنرو اسنتوبنرلمتوعن   ن رو وئهنض وعلمنتوعن   ن روع نتغل تومن روو-و

ور  وطضيوعنرمرآوعنضقوعر تفوهض وعلمتواطض لوعنف لوبإعريةو لفوم لونفو.طض لةو وين
مآوعهللوع ننىوعلمننةوع، ننالماةوعننروعنتفننلقو وم هننروعننرآو لنناالًوأئوجر اننرًو و آفوأقوافننلقويا ننروم هننرو لننتوو-ج

وعسنن تفو ننيثلويا ننروئ ضنن ف رو وئنننضنفوع تطننبوعنسننارقومننروعنف ننلو ليننرًو وئ ننضفوعنتننرلومنننفو وينن يوذنننفوعلننى
ارنننل توأقو ننن لومنننروعنتفنننلقو وم هنننرو نننلفو وئهنننضعوعنه ننننىوغانننلومنننلعةويننن وعلمنننتوعنسنننرباةو ولع نننروععاضنننتو

وئأص رتوارا خرًو ويلتو رضفومروي ل رو  لوئبااتوعنترلعتويافوعلىوعلصلو.
عَبْ } نا وذعلوعنف لوي وم ةو ضاروعنوضاىوملاارو وملروبصاغةوعنهضنرافو وئمنلروبصناغةوعنهرعن ويانريو:و-ة

.وأمنرو نارقو { لَتْونَ ُمْ     وَمَا تَ َرَّقُ ا إِلَّا مِن لَعْدِ مَوا جَواءَُمُ الَّعِلَّومُ لَغَّتواَ     } ئ نريو:و{تَُ ا الدِّينَ وَلَا تَنَ َرَّقُ ا أِتهِعَقِ
(3)عد رتوي و ضاروميوعهلعآويا وذعلتوعنةلهةويافوملروئع  رو وئنضعوجرلوعنف لوبترلوئع  ر

 . 

َُُّل         }ي وعنف لوعاتنري(وي و ضنفوا نرنىو:ئمروذنفوذعلوعنتر اروو-4 ِإبَّ الَّوِ يَن َقواُل ا َرلَُّنوا اللَّوُه ُ ومَّ اْووَنَواُم ا َتَنَنو

(وووين و نارو نضفوم ن ىو4{ع عَلَتْ ِمُ الَََّلَاظِ َةُ عَلَّا تَفَاأُ ا وَلَا تَ َُْنُ ا وَعَلْشِرُوا لِالَّجَنَّةِ الَّنِو  كُنونُمْ تُ عَودُوبَ   

                                                 
 و.021-022سورة آل عمران ، اآليتان  (1)
 .08-01سورة الشورى ، اآليتان  (2)
 .  250-252، واحلروف العاملة يف القران الكرمي بني النحويني والبالغيني 05انظر : بالغة الكلمة يف التعبري القرآين  (3)
 .15سورة فصلت ، اآلية  (4)
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تَنَوَُّلُ عَلَوى كُولِّ عَأَّواكٍ     *  ََولَّ عُنَبِّوئُ ُمْ عَلَوى مَون تَنَوَُّلُ الشَّوتَانِنيُ       } لوعانري(وي و ضنفوا رنىو:عنتر ارومروعنف

(1){ عَ ِتمٍ
(2){ تَنََُّلُ الَََّلَاظِ َةُ وَالرُّوحُ أِت َا لِإِذَّبِ رَلِّ ِم مِّن كُلِّ عَمْرٍ }.وئ ضنفوا رنىو: 

.وئ  نفوين وأآو 
 عل ننل اروذنننفوأآ ينن وم ننةو ننضارويصننلتوأعثننلومننروعد تننارولعننلوعنتننرلوأئو ننضي رو ويرنتنر نننله نننىوأثننلوينن وذو

عنهاصننضةوب ننرو:ومآوعنهال ةننةوانننريوعلننىوعنهننيمناروعننن وعنهننضتونت وننلهتوبرنينننةو وئهننضعو رنن بوعلننىومنن عاو
وعننلونرظننةو.ويفنن وعننلونرظننةو هننضتومننيمرومسننتااتو ويتتنننريونت وننل وبرنينننةو.وينن عطىوعنف ننلوعننلفو عنسنننةوينن 

علنىوعنلوويصاغتفوئنتو رضفومنفو ائرًوئأمروم ةو ضاروعنو لعلو.ويرآوعنتنريويا روع لو و آفوعنوارطارو واتننرو
تَنَوَُّلُ عَلَوى كُولِّ عَأَّواكٍ      }عنةفلرو.وئمعهروانريوعلىوعنة نةو.وأئوعلىو ستومنن تو وئهننتوعنهضصضيننضآوباضنننفو:

هض لوناسضعوعثالعوي وعننر و وئهتوناسضعوبةثنلروعلئنناروئ و نطلهتوو{وووئ  فوي وأآَّو يُلَّوُ بَ اليََّْ َ*  عَ ِتمٍ
بلوهتو لةو وير تطبومروعنر بو وياريوعانري(وبرضفوم ن ىوعنتنر ارو.وئعنضعوعنرنريوين وم نةو نضاروعنان او و

عننضقو رن بووييرآوانريوعنهال ةةو ومعهروهضوي ونالةوئع  روي وعن رمو وئه ونالةوعنا او وي ضوع لومنروعنتننرو
(3)بر تهلعاوعلىومرو رضل وعنهضتو وير تطبومروعنر ب

 . 

يَوا عَيُّ َوا الَّو ِينَ آمَنُو اَّ عَنِتعُو اَّ اللّوهَ        }ئمروذنفوأ ضرًو ضفوم  ىوعنتر ارومروعنف لوعاضننضع(وين و ضننفوا نرنىو:و-5

(4){ وَرَوُ لَهُ وَالَ تَ َلَّ ْا عَنْهُ وَعَننُمْ تَيََْعُ بَ
وَيَوا   }ةئآو نضفوعنتنرلوين و ضننفوا نرنىو:.وبانهرو ريوعاتضنضع(ومرو 

 َّتِ ُمْ وَالَ تَنَ َلَّ ْاَّ قَ ْمِ اوْنَغَّ ِرُواَّ رَلَّ ُمْ  ُمَّ تُ لُ اَّ إِلَتْهِ يُرْوِلِ اليَََّاء عَلَتْ ُم مِّدْرَاراَ وَيَُِاْكُمْ قُ َّةً إِلَى قُ

(5){ مُجْرِمِنيَ
 يهرو ةهةوذنفو؟.   

نلهننيمنارو وينن و نناروم ننةو ننضاروهننضةو طننروونلةننريل رو وئم لننضموأآواننضن ومآوم ننةو ننضاروعلعفننريو طننرووو-أ
عنهنننيمناروع نننلومنننروانننضن وعنةنننريل رو وئذننننفولآفوعنهنننيمنارومطا نننضآوهللو وبخنننالفوعنةفنننلرو.ويلهنننروعنننرآوانننضن و
عنهنيمناروع نلو ننضفومنروعنرن بونل  نننةوعلنىو لننةوانضنا تو وبخنالفواننضن وعنةنريل رويإعنفوعننرمو نرملو وي ننضو

وعنهيمناروئن رةرويرعةوي وعنف لونل  نةوعلىون رةرواضنفا تو.و وهلواضن و

                                                 
 .222-220سورة الشعراء ، اآليتان  (1)
 و.8سورة القدر ، اآلية  (2)
 .01-02بالغة الكلمة يف التعبري القرآين  (3)
 .22سورة األنفال ، اآلية  (4)
 .52سورة هود ، اآلية  (5)
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مآوعهللو ن ىوعنهيمناروعروعنتضن وم هروعرآو لاالًو وير تطبومنروعنف نلونل  ننةوعلنىوعنن ن وعنروأقوانضن وو-و
م هرو لفو
(1)

 . 

واعب رًو:وذعلوعنالموئ ضي رو.
وين وذننفو وئمنرو  واضعلوعنالموي وم رتومروعنانلعآوعنةنل تو وئ ن وارنضفوين وم نرو توأ نلىو وئنله ننىوأثنل 

وعنهضعطروعنالمعاةوعنت و تهثلويا روهضعوعنرضفوئعنضعلوعدا و:
عَعَنونُمْ  * أَرَعَيْنُم مَّوا تَ ْرُ ُو بَ   } ع  َئمروعنهضعطروعنالمعاةوعنت و ضيتويا روعنالموب  وذعلهرو ضنفوا رنىو:و-1

 *لَلَّ نَ ْونُ مَ ْرُومُو بَ    *إِنَّا لََُغَّرَمُ بَ  *شَاء لَجَعَلَّنَاهُ حُطَاماَ أَظَلَّنُمْ تَ َ َّ ُ بَ لَ ْ نَ*  تَُْرَعُ نَهُ عَمْ نَ ْنُ الَُّارِعُ بَ

 ال  لَوو ْ نَشَوواء جَعَلَّنَوواهُ عُجَاجوواَ أَلَوو ْ   *عَعَنوونُمْ عَنَُلَّنَُُوو هُ مِوونَ الََُّووُْبِ عَمْ نَ ْوونُ الََُّنُِلُوو بَ    *عَأَوورَعَيْنُمُ الَََّوواء الَّوو ِ  تَشْوورَلُ بَ  

(2){تَشْ ُرُوبَ 
 . 

يانن و ننضيتو موعنتضعانن ومننروعنيننضعوو ونننضو ومننبوم ننةوعنهننرلو وئج لنننر وأجرجننرً وئب نن وذعلهننروينن وم ننةوعنرننلبو
وي وهض وعنهخرنفةوئجضهرًومروأبلنهرو: وئع،ع رتو وني لنر و طرمرً و.وئ  وذعلوعن لهرلوي وبارآوعنسلف

نرننلبو طرمننرًو؛ومذوعنهننرلوعن ننضوو هننلوبننرلاضوعنسنن خةومآفوصننالئاروعنهننرلوملرننرًوأ نن لوئأعثننلومننروج ننلوعو-أ
وياصالومرنررًو ويرنتضع وبفو و رترجومنىواضعا و.

مآفوج ننلوعنرننلفو طرمننرًو لنن ونلهننرةروئعنصننضارو وئج ننلوعنهننرلوأجرجننرًو لنن ونلةافاننةويانن وئهننضوأ نن لوو-و
وئأ سلو.

وننلئووئمآفوعنضعانن وبفانن  وأ نن ومآفوعنننالموأة لننتوينن وم ننةوعنهط ننضمونل  نننةوعلننىوأعننفو انن موعلننىوأمننلوعنهو-ج
ئأصننن  ومنننرو  نننلوأآفوعنهونننلئوومعهنننرو رتنننرجومنانننفوا  نننرًونلهط نننضمو وئن نننضعو ننن متوم نننةوعنهط نننضموعلنننىوم نننةو

وعنهولئوو.
مآفوعنرننلبوئعنننرافوعثاننلعًومننروئ ننبوعضعننفو طرمننرًو ويلننضو ننريوج لنننر و طرمننرًوعننرآو تننضهتومنننفوع،  ننراوياننريو:وو-ة

عنضع نبوئهنضوعنرطرمانةو وئ نريوين وعنهنرلوعنهننريومنروعنهنرآو وج لننر  ووني لنر وناخلجفوعهروهضوصنرنعوننفوين 
(3)لعففو و تضهتوذنةتوير تغنىوعروعنالم

 . 

ئعلىوعنلغتومروئجرهةوهض وعنتفسالعتوم وأعننروعنلىوملجنبوذننفومننىونعئ نةوعنتن نالوبةنلومن هنروعلنىوافنلة و 
عنننرو ااانننةوعنفرعنننلونف نننلوعننننرافو وأأعنننتتووجنننلفو ننن عفوبف نننلوعنخنننرنقو وئننننضعوئاةتوصننناغةوع  نننتف رموعنتال نننلق

                                                 
 .03انظر بالغة الكلمة يف التعبري القرآين  (1)
                                               .32 -61سورة الواقعة ، اآليات  (2)
 .8/06، والكشاف 1/89انظر: الربهان يف علوم القران  (3)
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اراعضعننفوأموعرننروعنرعاعننضآ وئنف ننلومعننرعيوعنهننرلومننروعنسننهرلو وأأعننتتوأعرنتهننض ومننروعنهننرآوأموعرننروعنهنرنننضآ و
عرعنتووو-ئعهللوأعلنتو–ئ ن  و؛وئن نضعوع، نلعاوو–عنروئجنلوو–ئذنفو، لعاوعس ةوعنلومنروعنف لنارومننىوعنخنرنقو

ةوعنننرافو ونننضوعوننرلوني لنننر و ووةئآوم ننةوعنهننرلو ونننضوعوننرلوج لنننر  و ومذوعنهخرنفننةوبننضعلو موعنتضعانن وينن وم نن
برنت ملوعي وأآوعس ةومعرعيوعنهرلومنىوعنخرنقو و  الومنىومعةراهنرونهنةنلو ويلناسوهننرتومنرو سنتطابوعةعنرلو

.وأمرومنبوعنا اروعلىومعرعيوعنهرلومروعنسهرلوعضبرًوعرآوأئوأجرجرًو..وئمروثتفونتواةروهنرتو رجةومنىوعنتضعا و
عسن ةوعنننرافومناننفو نن ررعفويننرلملومختلننهو؛ومذومآوهننض وعننسنن ةو نن و نةلهننروع،عسننرآوأئو يننرةيويا ننرونععهننرًومآو
ي ننلوععنننراف(وأئوع،ع ننرتوهننضوعتايننةوط ا اننةونف ننلوعوعنرننلب(وعنننضقو رعئنننفو وئنننضعوئاةوعنتضعانن وينن وم ننةوعنننرافو

مننروأ نن رووينن و ننلبوعلاضوئمناننرلوعنرنن ويا ننروئا عانن عًومننروأآوع،عسننرآوئمننرو رعئنننفو ة ضننرًون ننضعوعنننرعتو 
عنانرةاوننضو نرلوني نلووو-عنروئجنلو–ئ اا رو وناسوهضوعنفرعنلوعنرااان ونلنرافوبنلوعنفرعنلوعنرااان وهنضوعهللو

(وئنننننضعوئاةوينننن وعنرنننن  ثوعنن ننننضقوعنوننننل هو ضنننننفوصننننلىوعهللوعلاننننفو1عننننلومن هننننروينننن وبننننرطروعلاضو طرمننننرًع
(2){}اليو لنّ عحدكم ارعتُ ولتول حر تُ ئ لتو:

    . 

 ُوومَّ إِنَّ ُوومْ لَعْوودَ ذَلِووكَ  } ئمنروعنهنضعطروعنالمعاننةوعنتن و ننضيتويا نروعنننالموب ن وأآوذعننلتو ضننفوا ننرنىو:و-2

(3){  ُمَّ إِنَّ ُمْ يَ ْمَ الَّوِتَامَةِ تُبْعَُِ بَ*  لَََتِّنُ بَ
أعف ومث رتوعنهنضتوعننضقو وا ن ويانفوثالثنةوو–  ررعفوو–يإعفو 

ث رتوعن  ثوعنضقوأعةلئ وا عان عًوئع ن عًو وئعنرآوعنهت نرةاوعن ةنسو ولآوعنت عان ومعهنرو(و وئأعف وم4اضعا عتوع
و ةضآو اثو ةضآوع،عةراو.

 نا وذعلوع،مرموعنراعو وأاب ةوافسالعت
(5)

   :ي وذنف 
نل ن   ارتو ويلنتو رنتلومننىووأ  هرو:ومآفوعن  نثونهنرو رمنتوعن نلعهاروعناط انةوعلانفوصنراوعنهنةنلوننفوعنرنهنةل

نةنروننتو  لهنضعومنروب ن  وعرفننفومنرننةومنروننتو انلوبنفو وير تنرجومننىوو–ئمآوأ نلئعوبنفوو–ئأمروعنهضتويإعنفو وا عا 
وا عا وذنفو.

عنثننرع و:ومآوة ننضيوعنننالموعلننىوعماتننضآ(وأ ننقو؛ولعننفوا ننرنىو ننلةوعلننىوعننن هل اروعناننر لاروب اننرلوعننننضفوع،عسننرع و
نانننلعآو وئأعننن  وئعنننضوومنةنننلئ و وعاضننننفو لفننرًومنننرو نننلهو وئ ننن وأ  نننلوا نننرنىوعنننروعن  نننثوينن ومضععنننبومنننروع

(1){ اَعَمَ الَّ ِينَ كَ َرُوا عَب لَّن يُبْعَُِ ا قُلَّ لَلَى وَرَلِّ  لَنُبْعَُِنَّ }ا رنىو:
 . 

                                                 
 .038 -033انظر: أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية  (1)
 .8/102شعب اإلميان  (2)
 .06 -05سورة املؤمنون ، اآليتان  (3)
 الفعل "متوتون" .وهي إّن والالم ، وإيراد اخلرب بصيغة االسم " ميتون" دون صيغة  (4)
 . 88 -1/83الربهان يف علوم القران  (5)
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عنثرنثو:ومعفوذعلوعنالموي وعنهلروعلئنىوير تغنىوعن روي وعنهلروعنثرعاةو ومذومآوعن طهو اتض وع  نتلعتوين و
و.وعنرةتوية عفو الو:ونت  ثضآ

عنلعببو:وبضنغوي وا عا وعنهضتو وان ا رًونإلعسرآوعلنىوأآو ةنضآوعنهنضتوعصن وووعانانفو وئ و غفنلوعنروال انفو
؛ويإآومرنفومنافو؛وية عفوأعن توجهلتنفوثنالبومنلعتو؛ون نضعوعنه ننىولآفوع،عسنرآوين وعنن عارو سن ىويا نروغر نةو

عننفوأبننلنوينن وصننضاروعنهاطننضفوبننفوعنننضقو وعنسنن  و؛و تننىوع عننفومخلفنن و وئنننتو يعنن وجهلننةوعن  ننثوم وبنننو مآف ول
و هةرويافوعرعفوئ و ا لوومعةراعًو.

ئعنلأقوعل الوهضوعنضقوأمالومنافو وئهضوأآو ي لوع،عسنرآوعنهنضتوعصن وعانانفو وي لنىوعننلغتومنروأآوعن مو
وتو.معةراوعننر ونلهضتونةن توي وغفلٍةوعنفو وهض وعنغفلةوأةتومنىوأآو يع وعنهضتوي وعد ةوثالثةواضعا ع

قَالَ أِرْعَ ْبُ آمَنْنُمْ لِهِ قَبْلَ عَبْ آذَبَ لَ ُومْ إِبَّ  } ئعضنفوعال ظو ضفوعنالمومبوع ضف(وي و ضنفووا رنىو:و-3

 ُومْ مِونْ   لَضُقَطِّعَنَّ عَيْودِيَ ُمْ وَعَرْجُلَ * ََ َا لَََ َّر  مَ َرْتَُُ هُ أِ  الَََّدِينَةِ لِنُفَّرِجُ ا مِنْ َا عََْلَ َا أَيَ ْفَ تَعْلََُ بَ

(2){خِالفٍ  ُمَّ لَضُاَلِّبَنَّ ُمْ عَجََْعِنيَ
قَالَ آمَنْنُمْ لَهُ قَبْلَ عَبْ آذَبَ } وئعث رتوعنالمومبوع ضف(وي و ضنفوا نرنى: 

 ُمْ مِنْ خِالفٍ لَ ُمْ إِنَّهُ لَ َبَُِكُمُ الَّ ِ  عَلَََّ ُمُ اليِّ ْرَ أَلَيَ ْفَ تَعْلََُ بَ لَضُقَطِّعَنَّ عَيْدِيَ ُمْ وَعَرْجُلَ

(3){وَلَضُاَلِّبَنَّ ُمْ عَجََْعِنيَ
 . 

  لنننننلوعنخطاننننن ووع  نننننةري وذعنننننلوعننننننالمويننننن و نننننضاروعنوننننن لعلوباضننننننف: وي منننننروع تصنننننرلو نننننضاروعنوننننن لعلو
باضنف يلسننضف وئن ننرةروعنننالمويلتال نن ومننرو ننضي توبننفومننرومطالعننفوعلننا توئ لبننفوعننن تو تننىوع عننفوينن وعنرننريوو

بوبان هننروئبننارو ننضفوعنتنن ونال ننتا ريومعهننروهننضونترااننقوعنفرعننلوئأةعر ننفومننرومضجننضةعًوئعنننالمونلرننريو ئعنيهنن
 ضفوعنالموي و ضاروعلعلعفوباضننف: وينطنقوعنانلعآوبرةر نةوعنت نل ضوبرنضعان وئع، ضنرحوو(وئ  لل4عنض ضف ع

(5)برنت    وم رً 
. 

قَوالُ ا إِنَّوا إِلَوى رَلِّنَوا     }:ئجرلتوعلهةوعمنال ضآ(وبغالو موي و ضنفوا رنىوعلىونسنرآوعنسنرلرووعننض روعمننضعوو-4

(6) {مُنْولِبُوو بَ
ينن و نناروذعننلتوعنننالمومننبوعلهننةو( 1){ بَقَووالُ ا ال لَووتْرَ إِنَّووا إِلَووى رَلِّنَووا مُنْوَلِبُوو    }ئ ضنننفوا ننرنىو: 

                                                                                                                                                         
 .3سورة التغابن ، من اآلية (  1)
 .028-021سورة األعراف ، اآليتان  (2)
 .89سورة الشعراء ،اآلية  (3)
 .038درة التنزيل   (4)
 املصدر نفسه والصفحة نفسها . (5)

 025سورة األعراف ،من اآلية  (6)
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وَتَوُ لُو ا  }عمنال ضآو(وين و نضاروعنر نلفوا لاهنرًونلهنيمناروعنونرعل روعلنىوع هنةوعنلعنضووو وين و ضننفوا نرنىوو:

(2){وَإِنَّا إِلَى رَلِّنَا لََُنْوَلِبُ بَ*  بَ الَّ ِ  وَفَّرَ لَنَا ََ َا وَمَا كُنَّا لَهُ مُوَّرِنِنيَوُبْ َا
. 

ئذنفولآفوعنهيمنارومروعنسرلرو  وع تلووأجل توي توأعثلوا لارًوبرد لروئمرويا رومروعنثضعوو وينالو رتنرجو
نلعضووي تو  و غفلضآوعروذعلوعنهصالو وينر ن وا عان وعلملومنىوا عا و وئأمروعنهيمنضآوعنهتهت ضآوبن هةوع

(3)ععاالب تومنىواب توبرنالم
 . 

ئمننرو ننضفوعنننالموئمث را ننروينن وعناننلعآوعنةننل توي ننلوعنتسنن اعو ويانن و ت نن ىوم ر ننلرومنننىومف ضنننفومننروةئآوو-5
ا ن ىوعنف ننلووعننالمو.وئأ ارعنرًو ت نن ىوبنرنالمو وئعد ننرتوعنتن واترن بوعننروعنتسن اعوينن وعنانلعآوعنةنل توعثاننلرو 

إِبَّ الَّ ِينَ عِندَ رَلِّكَ الَ يَيْنَ َّبِرُوبَ عَنْ عِبَااَتِهِ وَيُيَبِّ ُ نَهُ وَلَهُ } يا روم ر لرومنىومف ضنفو.ومروذنفو ضنفوا رنىو:

(4){ يَيْوووجُدُوبَ
يرن نننرلويننن وع سننن رضعف(ويننن ومرنننلوعصننن ومف نننضيوبنننفو وأق:و سننن رضآوووعهللو.وئمن نننرو ضننننفوووو 

( 5) { وَوَوبِّ ُ هُ لُ َّورَةً وَعَاِوتالً   *  يُّ َا الَّ ِينَ آمَنُ ا اذَّكُورُوا اللَّوهَ ذِكَّوراَ كَوَِِاَ    يَا عَ }ا نرنىو:
أقوو ن رضعو 

(6){ وَبِّحِ اوْمَ رَلِّكَ الَّضَعْلَى}عهللو.وئمن رو ضنفوا رنىو:
 . 

و(و.7عنخهسوعوووووئمروعد رتوعنت وا  ىويا روعنف لوبرلفوعنالموع  عوهلل(وعيتترحوعنسضاوعنهس ررتووو
وبناروأآوو ئنهرو س يوعرومث رتوعنالموي وع  عوعهلل(وئ ضي روي وعد رتوعلئنىوعنت وذعلعرهنروينانضيو:وئينلق 

وبناروأآو انضيو:و  ت  ىوي لوع  فع (ومننىوعنهف نضيوبنفوبنفسنفو وئبناروأآو ت ن ىومنانفوبرنلفوعننالمو وأقو:وينلق 
} ووبح   موا     رغةووئين وعنه ننىوينرنالموين و ضننفوا نرنىو:  فع وعهللو وئأآو انضيو ن عوهللو.وينلقوين ووعنصنا

اسننهىوع موعنتاض ننةو(أئوع موعنت   ننةو(و لع ننروااننضقووئصننضيووعنف ننلومنننىووعنهف ننضيوبننفو وي ننضو اليووَاواُ{
 صلومنىوعنهف ضيوبفوبضع طت رو وئ ت  ىومنىوعنهف ضيووبفوعروطل ا نرو.هنض وهن وئظافنةوعننالموعننرض نةو وأمنرو

الغاةوي  ونلت لالوئنلت ا روئنلتضعا و وئ سه وعن عتضاووعنخرنن قووهنض وعننالمو  موع، ناللو ومذوئظافت روعن 

                                                                                                                                                         
 . 52ن اآلية سورة الشعراء ، م (1)
 .08-01سورة الزخرف ، اآليتان  (2)
 .231-232من أسرار اآليات املتشاهبات  (3)
 .226سورة األعراف ، اآلية  (4)
 .82-80سورة األحزاب ، اآليتان  (5)
 .0سورة األعلى ، اآلية  (6)
 وهي سورة احلديد وسورة احلشر وسورة الصف وسورة اجلمعة وسورة التغابن . (7)
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هننضواضجننفوعنهسنن عوو{} وووبح   مووا   اليووَاواُ ومووا   األرْ مآفوعنه ننىوعنننضقووااننل ا وعنننالموينن وعد نة:
بتسنن ارفوهللو وبننرآو ي لننفوو رنصننرًوهللوو وم تغاننرًوبننفووئجننفوعهللو وطرن ننرًومنننفوئ نن  وعلجننلوئعنثننضعووو.ومآوهننض و
عننننالموالاننن وظننناليووع، ننناللووهللويننن وعن هنننلووعننننضعلوئعنتسننن اعوو ووئاننن عضوعنهسنننلتوومننننىووأآو رانننقوهنننض و

(و اننننننضيوووو1عسننننننها روع موع، ننننننالل(ع  هةننننننروأآعنه ننننننرع ووئهننننننضو سنننننن عوعهللوئهننننننضعوبُ نننننن والبننننننضقوونننننننالمو وئو
عنرمخولقوو:عععنالموي و ضنفو:ع  عوهلل(ممروأآواةضآومثلوعننالموين و:وعصنرتفو وئعصنرتوننف.وئممنروأآو نلعةو

(2)باضنفوع  عوهللو(و:وأ  بووعنتس اعولجلوعهللو وئنضج فو رنصرً((
 . 

اترن بووعنروعنضفو نرلوومنروعنهسن رارو وئهنتومآوعد رتوعنت ووا  ىويا روعنتسن اعومننىومنروب ن  وبنرنالمو و
عنهسنن رضآوعنننض رو ةننضآوعنتسنن اعوون ننتو ننياًةوئط ا ننًةو ويرد ننرتوعنتنن ووع تلعننتووبننرنالموعننرآوعنتسنن اعويا ننرو
نلهسنن عو ننياًةوئط ا ننًةو وي نن ومناننرةروبي لت ننرو وم افنن روبتةض ن ننرون ننضعوعنتسنن اعو ويةنن آواسنن اعوعنسننهرئعتو

 ياةون رو و و فرا  روعن تةعنس بوئعلاضووئمرويا روصراوو 
(3)

  . 

وئي وعنالعآوعنةل تووعي وم رتومتورب ةو:و-6
ا نن أوأ نن عههروبنننوعنانن (وبإث ننرتوعنننالمو وئب ضنن روبنننوع نن (ومننروةئآوع م(و ئمننروذنننفو ضنننفوا ننرنىوينن واصننض لوو

(4){اللَّهَ أَوَِ  وَنَ ْنُ عََّْنِتَاءُ   لَوَدْ وََِ َ اللَّهُ قَ ْلَ الَّ ِينَ قَالُ ا إِبَّ}عيتلعلوعنا ضةوئ ضلوأةب تومبواعن  نتو:
ئ انضيوعهللو 

(5){ قَوودْ وَووَِ َ اللَّووهُ قَوو ْلَ الَّنِوو  تُجَااِلُووكَ أِوو  اَوْجِ َووا}عنروئجننلوين وأئيو ننضاروعنهيرةننةو:
.وئذنننفولآوعةعننرلو 

عنهيرةننةوعنا ضةو رسروا عا وعلتوعهللوبفو و تىو نضه وانضهه توبن آوعهللو و  لنتوم نلعاهتو ين و نارو نضارو
(6)عرنتوي و  آوميمروئميمنةوناستوي و رجةومنىون رةرووا عا وعنالم

   . 

و رمسرً:وذعلوعننضآوئ ضي رو.
  واضعلوعننضآوي وم رتومروعنالعآوعنةل تو وئ  وارضفوي وم رتوأ لىو وئنله ننىوأثنلوين وذننفو وئمنرووو

وعنهضعطروعنالمعاةوعنت و تهثلويا روهضعوعنرضفوئعنضعلوعدا و:و
و ضفوعضآو ةروئمث را رو.و-1

                                                 
 .089از القران البياين ودالئل مصدره الرباين  إعج (1)
 .8/832الكشاف   (2)
 .089اين  ودالئل مصدره الرباين  إعجاز القران البي (3)
 .080سورة آل عمران  ، من اآلية   (4)
 .0سورة اجملادلة ، من اآلية   (5)
 .231من أسرار اآليات املتشاهبات   (6)
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 اضيوعننرررومآوعضآوعرآو  وارضفواخفافرًونةثلروع  ت هريوبولفوأآو ةضآوعنف لوميرئمرًوبرنسنةضآوئأ وو
 لاننفو ننلفو ننرعرو وو ننريوعبننروعااننلو:ععو ننضيضعوعننننضآوب نن ووذنننفوونةثننلروع  ننت هريوياننرنضعوعنننتو ننف(ئهضو

 وعنننضآو وارنضفوعنن ومال نررو نرعروينالوعانضي:وننتو ضفوجر رو و نمو.وئمضه و ا ض فوئمروارب نفوأآوهنض
 فوعنلجلو ر هرًوئأجرنوذنفو ضعسو...وئأمرومذعو  تومترلعرًويالو خلضوممفروأآو ةضآوذنفوعنهترنلتوعنهالعًو

(1)متصاًلوأئو ويإآوعرآوعهالًعومتصاًلونتوعرضفوعننضآوعافر رً((
  

لةوعنتخفانننهو وئمعهنننرونغنننلضوبالغننن و اتضنننافوعانننضيو:وئهنننضعوعنةنننالموصنننراعوغانننلوأآفوعن لانننغو و رنننضفونهيننن
وعنسارقو.

نا و ضيتوعننضآومروعرآوعنهيرئمةو  بوعولروملروي وعنالعآوعنةل تو وئنتوارضفومبوأمةرآوعنرضفوين و
(2)   ةوئ هسارومضطنرًوئمروذنفوم ونس  وبالغ و اتضافوعنهارم

 . 

ونرضفوأئوع،ث رتو.ئ  ذعلوثالثةوأمثلةوعبارويا روأآَّونله نىوئعنسارقوأثلعًوي وع
وَالَ تَ َُْبْ عَلَتْ ِمْ وَالَ تَكُ أِ  لَتٍُْ }يا و ضيتوعضآوعاةر(وياريوعاف(وي و ضاروعننرلو و ريوا رنىو:و-أ

(3) { مََِّّا يََْ ُرُوبَ
 . 

(4){ وبَيََْ ُرُ   وَلَا تَ َُْبْ عَلَتْ ِمْ وَلَا تَ ُن أِ  لَتٍُْ مََِّّا }ي و اروأث ت روي و ضاروعننهلوياريو:
 . 

وينن وعنسننضااارو وئهننضوعنننضقوةعننرومنننىوعنرننضفوأئوع،ث ننرتو ويسنن  وعننرئيوم ننةو ننضاروعننرننلو عنسننارقومختلننه 
(و ويانن وأعننريوعهللوعد ننرتوعل اننلرومننرو ننضاروعننرننلوب نن مرووئ   وا ننُفويذنن وع ننْاقٍوعنننضقوةعننرومنننىو ننضفوعننننضآوع

ع اننلعًو ومذو "صلل ا  ع ي  للل " لل  "  يوأصننرووعنهسننلهارومننروأصننرب توينن وغننرئروأ نن و.وئ نن وعننرآومصننرووعنل ننضو
ع تو  وعهفو هرروو اع وعهللوعنف و وئبُالوبطنفو وئأ لج ومنفوع   و وئمثفل وعنهولعضآوبفو ويلهفنروام وا نضيو

 نننرآو رعنننرًو ننن   عًو وئ نننري:عوأمنننروئعهللوننننئروأظفلعننن وعهللوب نننتولمنننثِّلرَّوبسننن  ارواجنننالًو "صللل ا  ع ي  لللل " للل  " عهلل
ومةرعف(.
ئةععانرًوننفومننىوعنصن لو "صل ا  ع ي  لل " ل  "    عهللوعد رتوعل الرومرو ضاروعننرلو ومضع ارًوئمسنلارًوا نضنفي عريو

وَإِبْ عَوواقَبْنُمْ أَعَوواقِبُ ا لََِِِّوولِ مَووا   }ئع  تهننريو وئعنتلعجننبوعننروعنتهثاننلوب ننتومآوأمةنننفوعهللومننن تو و ننريوا ننرنىو:

وَااْبِرْ وَمَا اَبْرُكَ إِلَّا لِاللَّهِ وَال تَ َُْبْ عَلَتْ ِمْ وَال تَكُ أِ  لَتٍُْ مََِّا *  خَتْر  لِلصَّالِرِينَ عُ قِبْنُمْ لِهِ وَلَئِنْ اَبَرْتُمْ لَ ُ َ

                                                 
 .0/008شرح ابن عقيل   (1)
 .0/288ين النحو معا  (2)
 .023سورة النحل ، من اآلية   (3)
 .32سورة النمل ، من اآلية   (4)
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(1){إِبَّ اللّهَ مَ َ الَّ ِينَ اتَّوَ اَّ وَّالَّ ِينَ َُم مُّ ْيِنُ بَ *  يََْ ُرُوبَ
وعهنروأاعة ع  (ويان وأئصنر و2يةفَّلوعرو هانفوئعهف

 أقو و ةنر{  والتك   لوتُ اوا ر وروب   }  برنص لوثتوع ر وأآو ةضآوي وعاقومرومةلهتو ويانريو:ابنرو

ي وص اتوأةعىوةاجرتوعنضاقومرومةلهتو ويرنضفوعنننضآومنروعنف نلوم نرارومننىوعنلئارو نضفوعنضناقومنرو
(3)عننفسوأصالًو

 . 

و ننن عضومننننىوع انننلوعنصننن لوأمنننروم نننرتو نننضاروعننهنننلويلننناسويا نننروهنننضعوعنتصننن الوئعنهضع نننررو وئعنسنننارقويا نننرو 
لآفو،  }والت وون   لووتُ اووا ر ووروب {  ئع  تهننريو وئنننضنفوبااننتوعننننضآوينن وعنف ننلوعلننىوعلصننل

عد ننرتوينن ومعةننراوعنهوننلعارونل  ننثو.وئهننضعو نر نن فوميننلةوع نن وعنل ننضيو صننلىوعهللوعلاننفوئ ننلت وعننروعنرننرآو
نَ كَ َرُوا عَظِ َا كُنَّا تُرَالاَ وَآلَاُُنَا عَظِنَّا لََُفَّرَجُ بَ َقَالَ الَّ ِي }علا تو وئعروعنضاقومرومةلهتو.وو ريوا رنى:وووو

قُلَّ وَُِوا أِو  الَّوضَرِْْ أَوانظُرُوا كَتْوفَ كَوابَ      * لَوَدْ وُعِدْنَا ََ َا نَ ْنُ وَآلَاُُنَا مِن قَبْلُ إِبْ ََ َا إِلَّا عَوَانَُِ الَّضَوَّلِنيَ * 

(4){ يََْ ُرُوبَ تَ َُْبْ عَلَتْ ِمْ وَلَا تَ ُن أِ  لَتٍُْ مََِّّاوَلَا  * عَاقِبَةُ الََُّجْرِمِنيَ 
 . 

عَأَََن كَابَ عَلَى لَتِّنَةٍ مِّن رَّلِّهِ وَيَنَّلُ هُ شَاَِد  مِّنْهُ وَمِن  }ئمروذنفو ضفوعننضآوي و ضاروهضةو و ريوا رنىو:و-و

مِنُ بَ لِهِ وَمَن يَ َّ ُرْ لِهِ مِنَ األَحَُْابِ أَالنَّارُ مَ ْعِدُهُ أَالَ تَكُ أِ  مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ قَبْلِهِ كِنَابُ مُ وَى إَمَاماَ وَرَحََْةَ عُوْلَوئِكَ يُْْ

(5){الَّ َُُّ مِن رَّلِّكَ وَلَو ِنَّ عَكََِّرَ النَّاسِ الَ يُْْمِنُ بَ 
 . 

وَى الَّ ِنَابَ أَلَا تَ ُن أِ  مِرْيَةٍ مِّن لِّوَاظِوهِ  وَلَوَدْ آتَتْنَا مُ  }ي و اروأث توعننضآوي و ضاروعنسي رو وياريوا نرنىو:

(6){وَجَعَلَّنَا مِنْ ُمْ عَظََِّةَ يَ ْدُوبَ لِضَمْرِنَا لَََّا اَبَرُوا وَكَانُ ا لِآيَاتِنَا يُ قِنُ بَ * وَجَعَلَّنَاهُ َُدًى لِّبَنِ  إِوْرَاظِتلَ 
 . 

ننضآوين و نضاروهنضةو وئمث را نروين و نضاروعنسني رو ومآو ارقوعد تارومختلهو وئهضوعننضقوةعنرومننىو نضفوعن
يرلئنىواث اتونلل ضيوباضروئع افوعروعنل  وئعنهل ةو ويا وب أوعنةالموباضننفومعنفوعنرآوعلنىوباننةومنروابفنفو.وثنتو

                                                 
 .028 -026سورة النحل ، اآليات   (1)
 .2/592تفسري ابن كثري   (2)
 .286، واحلروف العاملة يف القران الكرمي بني النحويني والبالغيني  38-31انظر التعبري القرآين   (3)
 .32-63آليات سورة النمل ، ا  (4)
 .03سورة هود ، اآلية   (5)
 .28-21سورة السجدة ، اآليتان   (6)
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)أوال توكُ      تلض و ره ومنفو وثتو  لفوعتروومض ىوئ تهفوباضنفومعنفوعنرنقومنروابنفوينر ن وذننفوأآو انريو:

(1)عد ةوعل لىويإع روناسويا رومثلوهض وعن ئعع بخالفو مرية منه(
 . 

(2){عَوَلَومْ تَوكُ تَوضَّتِت ُمْ رُوُولُ ُم     }ئعنضنفو نضفوعنننضآوين و نضاروغنريلو و نريوا نرنى:و-ج
ين و ننارو 

(3) { عَلَمْ تَ ُنْ آيَاتِ  تُنَّلَى عَلَتْ ُمْ }أث ت روي و ضاروعنهيمنضآوياريو:
 . 

نل لوجرلا تومروأ لوو  لوين وعن انرآوعننضقوأ نلومنروم ن أويانفوئهنضوئعلةو ضفوعننضآوي و ضاروغريلوأآفوع
عنرسرومنىوعن انلومننىوعننضعلوئا نا تومنروأ فنضواا نةوئهن وعني نلومننىوأاينبوةاجنةوين وعن لنتوئهنضوعناانارو و

(4)ئهضعوبخالفو ضارو وعنهيمنضآ ويإآوعضآواالئروعد رتو  وأعهلوعضعفوئات
 . 

ََّوا َعَحو َّ ِعتَيوى ِموْنُ ُم الَُّ  َّوَر َقواَل َموْن         }آوعنةنل تو ضننفوا نرنىو:ئمرو ضفوعننضآوئمث را روين وعنانلعو-2 َأَل

 (5){ عَنَّصَارِ  إِلَى اللَّهِ قَالَ الَّ َ َارِيُّ بَ نَ ْنُ عَنَّصَارُ اللَّهِ آمَنَّا لِاللَّهِ وَاشْ َدْ لِضَنَّا مُيْلَُِ بَ

 (6){  نيَ عَبْ آمِنُ ا لِ  وَلِرَوُ لِ  قَالُ ا آمَنَّا وَاشْ َدْ لِضَنَّنَوا مُيْولَُِ بَ  وَإِذَّ عَوْحَتْتُ إِلَى الَّ َ َارِيِّ }ئ ضنفووا نرنىو:
يرنضيتو 

عننضآوومروعأعرو(وي وم ةو ضاروميوعهلعآو وئث تتوي وم ةو نضاروعنهر ن روياانلوعأعننرو(و وئعلنةوذننفو وأآفوم نةو
يينرلوعلنىوأانتو} عب امن ا ل  ولرو يل {  فعنهر  رونهروئاةويا روعنتفضالوياهرو ي وع، هرآوبفو وئذنفو ضن

ع راروي وعنهطلنضووئأئيرهنروعر ن وذننفوعأعننر(وعلنىوأئينىوعنرنرناروئهنضوعننضائةوعلنىوعلصنلو.وئبهنروننتو انبو
يلنتوو، } قال احل اري ب حنن عنصار ا   آمنا لا  { ميصرحوب ضعوعنتفضالوي وو ضاروميوعهلعآومذو ريوا رنىو:

رنعًوونل لنتوبنفوئ ن رةروعنسنارقووعر ن ووهنضعوع، ينرنوع، ينرنوعهنروعهنروعر ن وعلع نرمو ابوهننروعئبل نضنف(وم ين
ئجننرلووعننلوعلننىومننرو ينن وئنننضو نن فاوئائةو } واشوو د لانّووا  ميوولَ ب {  ينن وم ننةوعنهر نن رو ئع،اهننرمويااننلوهنننرو

:ومآوعهللووأق } وإذ اوحتوتُ  إ  احلو اريني {  (و.و رعةوعلىوذنفوععفو ريوي وعنهر  رو7عن ةسونهروعر  و((ع

                                                 
 .35 -38، والتعبري القرآين  0/520معاين النحو   (1)
 .52سورة غافر ، من اآلية   (2)
 .025سورة املؤمنون ، من اآلية   (3)
 .2/289معاين النحو   (4)
 . 52سورة آل عمران ، اآلية   (5)
 .000ائدة ، اآلية سورة امل (6)
 .066-065مالك التأويل  (7)
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(1)هضوعنضقوأئ ىومنا توئث ت تو وينر  وذنفون رةروعننضآوا عا عًو ولآوعننضآو  وا ا وي ومارموعنت عا 
  . 

(2){ أَووال تَ ُوو نَنَّ مِوونَ الَََُّْنَوورِينَ }ئمننروذنننفون ننرةروعننننضآوينن و ضنننفوا ننرنىو:و-3
ينن و ننارو ننضيتوينن و ضنننفو 

(3){ أَال تَ ُنْ مِنَ الَََُّْنَرِينَ }ا رنىو:
  

ئعنسننارقووينن ووعد تننارومختلننهو وئهننضوعنننضقوةعننرومنننىوون ننرةروعننننضآوأئو ننضي رو ومذوعد ننةوعلئيوئاةتوينن و
 ننارقووعنتضجننفوعرننضوعنا لننةوعنهرضنننةومنننىومةننةومننروباننتوعنهانن  و وئذنننفوأمننلو نن و ثاننلوينن وعننفننض وع،ا ننرفوو

عننرهر وبنننضآوعنتضعانن و ي ئجنن ووير تننرجومنننىوعنتضعانن و وعننضنفوععيننإآويا ننروينن ووأئيووعناصننةو يلنضنانننفو  لننةوالو
} أووووال ت وووو ننّ موووون    ع نةئعجومة ننننريوعننننننضآوينننن وعنةلهننننةو وياصننننالوعنتانننن  لو ويلنضنانننننفو  لننننًةوالعننننرهر

(( املَرتين {
(4)

أمروعلةو ضفوعننضآوي وعد ةووعنثرعاةو ويّآَّومروي وعنسنضاروجنرلوعلنىوعلصنلوئننتو ةنرومنروو 
 أئج ومة ريوعضآوعنت عا وي وعنةلهة

(5)
 . 

وة رًو:وذعلوعنضعئوئ ضي رو. ر
  واضعلوعنضعئووي وم رتومروعنالعآووعنةل توو وئ  ووارضفووي وم رتووأ لىو وئنله نىوأثلووين وذننفو ووو

وئمروعنهضعطروعنالمعاةوعنت وو تهثلويا روهضعوعنرضفوئعنضعلووعدا و:و
(6) {ا وَإِبْ نَظُنُّكَ لََِنَ الَّ َاذِلِنيَوَمَا عَنَّتَ إِلَّا لَشَر  مَِِّلُنَ}يا وذعلتوعنضعئوي و ضنفووا رنىو:و-1

   

(7){الصَّوااِقِنيَ     مَا عَنَّتَ إِلَّا لَشَر  مَِِّلُنَا أَضَُِّ لِآيَةٍ إِبْ كُنْتَ مِونَ  }ي و ارو ضيتوعنضعئوي و ضنفوا رنى:
يرن لنةو.  

عد نننةو ولع نننرووينن وذعنننلوعننننضعئوينن وعد نننةووعلئننننىو ولع ننرومنننرومارننننةوأهنننلومنن  رونوننن ا وئاعيانننتوعنننضعئوهنننض 
(8){وَإِبْ نَظُنُّكَ لََِنَ الَّ َاذِلِنيَ }م طضفوعلا رو ضنفوا رنىو:

 وئه ومارنةوأ لىون توثنتفوذعنلتوعننتاينةوين و 

(9){ أَضَوْوِطَّ عَلَتْنَا كِيَ اَ مِنَ اليَََّاءِ إِبْ كُنْتَ مِنَ الصَّااِقِنيَ}ووعد ةوعنال اةو:
 . 

                                                 
 .36التعبري القرآين   (1)
 .083سورة البقرة ، من اآلية  (2)
 .62سورة  آل عمران  ،اآلية  (3)
 .83الربهان يف متشابه القران  (4)
 2املصدر نفسه (5)
 .086سورة الشعراء  ، من اآلية  (6)
 .058سورة الشعراء  ، من اآلية  (7)

 .086رة الشعراء ،من اآلية سو  (8)
 .083سورة الشعراء ، اآلية  (9)
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ةو وئذنفولع روي ومارنةوثهضةول ا توصنرنعويخلنتوهنض وعد نةومنروعننضعئو وئأمفروعلةوعنرضفوي وعد ةوعنثرعا
(1) {أَوضَُِّ لِآيَوةٍ إِبْ كُنْوتَ مِونَ الصَّوااِقِنيَ     } لع رومتصلةوبهروب  هروعاصرً وارمنرًو وئهنضو ضننفوا نرنىو:

فحذفف   

(2)عنضعئونترااقواهرموع اصريوباروعد ةوئمرو  ل ر
. 

وَوِتَُ الَّ ِينَ كَ َرُوا إِلَى جَ َنَّمَ اُمَراَ حَنَّوى  } أبضعب رو(وي و ضنفوا رنىو:وئ  و ضيتوعنضعئومروعيترتو-2

وَوِوتَُ الَّو ِينَ اتَّوَو ْا رَلَّ ُومْ إِلَوى الَّجَنَّوةِ       }ين و ناروذعنلتوعننضعئوين و ضننفوا نرنى:(3) { إِذَا جَاءُوََا أُنِ َتْ عَلْ َالُ َا

(4) {تْ عَلْ َالُ َااُمَراَ حَنَّى إِذَا جَاءُوََا وَأُنِ َ
ئعن لُةوي و ضفوعنضعئوي وعد ةوعلئنىو.ولآفوعننراوونضويترتوو. 

أبضعب رو  لوأآو صلومنا روعنت سرلوومروأصررب رو عتولوعنل ا وين وعنلوومةنرآو وئنخنلجوعنونضعقوعنهتن جلو
لومفتض ننةو تننىونارنلقوومننرو ضنننفو وئععتاننلو طننل ومننروعننننراوومنننىومننروعنن عهرو وئنننضنفواظننلوأبضعب ننرومضصنن روغانن

  ا ووعنهضع ضآومنىومستالهتوب روو وئهنروافتعوعلبنضعوويين رو.وئأمنروعلنةون رةا نروين وعد نةوعنثرعانةو وهن ولآو
عنينةوبهنظلهروعنفترآو وئعطضاهروعنفر رةوعرعنتومفترنةوعلبنضعووو  نلوأآو ن ا ومنا نروعنهتانضآو وناةنضآوملمهنروو

أبضعب روعن و ضضاهتو ومذوعرعتوين وون نت نروعنهل انةومنرووعلىوب  ووأ ضقووئأجضووئأ ل  وئنضنفونتوافتع
جَنَّووواُِ عَووودْبٍ مُ َنَّ َوووةَ لَ ُووومُ }عننن ع لوعلننىوأعهنننلوومنظننلو ننن  لوعننننفسو وئا عاننن عًونننضنفو انننضيوعهللوا ننرنىو:

( 5){ الَّضَلْ َابُ
 ي  وةع هةوع، لعقووةع الًوئ راجرًو 

(6)
  

.وين و نارو نضيتوعننضعئوومنرو (7){ قَرِينُهُ ََ َا مَا لَودَ َّ عَنِتود   وَقَالَ }يا وذعلتووعنضعئووي و ضنفوا رنىو:و-3

(8) { قَالَ قَرِينُهُ رَلَّنَا مَا عَنَّغَتْنُهُ} ضنفوا رنىو:
 . 

ئ  لننلوعنننلعنقوعلننةوعنرننضفوئعنننضعلوينن وهننرااروعد تنناروباضنننفو:ععوئذنننفوعنض ننتوينن وعد ننةوعلئنننىوم ننرارومنننىو
عنض ننتواين لوئم  ننرو ننر قو وئ انضيوعنونن ا وذننفوعناننضيو.وئأمننرووم ناناروميته ننارو وئأآوعنلوعفننسوينن وذننف

                                                 
 .058سورة الشعراء ،من اآلية  (1)

 .236،ومن أسرار اآليات املتشاهبات  896-2/895ينظر مالك التأويل  (2)
 .30سورة الزمر ،من اآلية  (3)
 .31سورة الزمر ، من اآلية  (4)

 . 52سورة ص ، اآلية  (5)
 .250-252البيان القرآين  (6)
 .21سورة ق ، اآلية  (7)
 .23سورة ق، اآلية  (8)
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(ويرننضيتوعنننضعئوهنننروبننن وعلننىو1ينن وعد ننةوعنثرعاننةو ونننتو ضجنن وهنننرتوم ناننرآووميته ننرآو تننىو ننضعلوعنننضعئو((ع
عبتنن علوم نننىو اصننرنفوبهننرو نن قو وئأمفننروذعلهننرويةننرآومننروأجننلووعن  نننةوعلننىوم نننىوموننتلتو و ننريوأبننضوج فننلو

يو ل نننف......وي ننض وم  ننراعتوعننرو نن ع  وب ضنن روالننضوب ننضوو ويطننربقوذنننفوئائةوب ضنن روعنغلعننرط :ععوئ ننر
م طضيننرًوعلننىوب ننضوو.وئأمننرو ضنننفو  ننريو ل نننف وي ننضوم  ننراووم تنن أومسننت عهوم ننلفوبت ننلىلو ل نننفومننروجهلننةومننرو

اروعلنىومنروا بطفوئمجتلمف وئ وطل قون طهوذنفوعلىومرو  لفو ومعهروهضوع تئنرفوم  راو ويضاةوعلوومروعد ت
(2) ي ووئ نر  و((

  . 

                                                 
 .28/085التفسري الكبري  (1)
 .0212-2/0229مالك التأويل  (2)
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و رب رًو:وذعلوعنارلووئ ضي رو.
ئاةتوم رتوي وعنالعآوعنةل تو وذعلتوعنارلووي وب ض رو ئ ضيتومروب ض روعد لو.وئعنرآونله ننىوأثنلووووو

وي وعنرضفوأئووعنضعلو.ومروذنفو:و
(وين و ضننفوا نرنىو:و-1   (1){نَبْوِِ    كُنَّوا   لِوكَ مَوا  قَوالَ ذَ }يا و ضيتوعنانرلومنروعنف نلوعع غن (ويانريوعع نغذ

ين و 

(2){ رُاَُّْ إِلَتْنَا  قَالُ ا يَا عَلَانَا مَا نَبْغِ  ََ ِهِ لِضَاعَنُنَا }  اروذعلوعنارلووي و ضنفوا رنىو:
 

ئعنه نننىوهننضوعنننضقوأئجنن وعنننضعلوأئوعنرننضفو وذنننفوأآوعنرنن بومختلننهوينن وعد تننارو وئأآوعنسننارقو ضعننعو
َُ َوَموا َعنََّيواِنتُه ِإلَّوا            } نة نهو:ذنفو.و نريوا نرنىوين و نضاروع َقواَل َعَرَعْيوَت ِإذَّ َعَوْيَنوا ِإَلوى الصَّوفََّرِة َأوِإنِّ  َنِيوتُت الَُّ و 

   قَوووالَ ذَلِوووكَ مَوووا كُنَّوووا نَبْوووِِ أَارْتَووودَّا عَلَوووى آ َارَََِِوووا   *  الشَّوووتْطَابُ عَبْ عَذَّكُووورَهُ وَاتَّفَووو َ وَوووبِتلَهُ أِووو  الَّبَ ْووورِ عَجَبووواَ  

(3){ قَصَصاَ
.ئعسارآوعنرضتوناسوهضومنرو  غانفومض نىوعلنىوئجنفوعنرااانةوئمعهنرو  غن وعنونخاوعننضقو ل ن و 

ومض ىوأآو ت لتومنف.و
ئأمنروين و نضارو ض نهو ويرنط ننرموهنضومنرو  غنضآو وئهننضو ن  وا لنت تو ويفنلفقوبناروعن غاتننار.ويلهفنروعنرآومنروينن و

هننضعوعنرنن بوعلننىوئجننفوعنتهننرمو وو ننضاروعنة ننهوننناسوهننضومننر  غضآو ننضفومننروعنرنن بوم ننرارومنننىوعنن موماعةر
ئمعهننروهننضوعالمننةوعلننىوعنهضعننبوعنننضقوو ينن ئآوياننفوبغاننت ت.وئنهننروعننرآومننروينن و ننضارو ض ننهوهننضوبغاننت توذعننلو

 عنف لوعرماًلوئنتو رضفومنف
(4)

   . 

(5){أَووال تَفَّشَوو َُْمْ وَاخْشَوو ْنِ  } نن واننضعلوو ننرلوعنهننتةلتووينن ومضععننبومننروعناننلمآو ويانن و ننريوا ننرنىو:و-2
  

 }أال ختش َم واخش ن {نىو:ئ ريوا ر
(6)

 ضننفو ي و ارو رضفو رلوعنهتةلتوئ يترأوعن نروبرنةسنلروين    

( 7) {أَال تَفَّشَ َُْمْ وَاخْشَ ْبِ} ا رنىو:
  

ننروععوعث ننتويا ننروعناننرلووئنننتواث ننتوينن وغالهننرو وئعننلوذنننفو  اننضيوعنفننلعلووينن و ضنننفوا ننرنىوععوئع وننضع ((وأعهف
 ولآفوعسنلروعنننضآوان يوعلا نرو وئناسنتوا افنُ وعن نلوو نضفوعنانرلووصضعوو وئمعهنروم نتيرنئعوو نضفوعنانرلو

                                                 
 .68سورة الكهف ،من اآلية  (1)
 .65سورة يوسف ، من اآلية  (2)

 .68-61سورة الكهف ، اآليتان  (3)
 .28بالغة الكلمة يف التعبري القرآين  (4)

 .052، من اآلية  سورة البقرة (5)
 .88سورة املائدة ،من اآلية  (6)

 .1سورة املائدة ، من اآلية  (7)
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(ووئعن لننةوينن و ننضفوعناننرلووئمث را ننروعننن وعنةلمننرع وهنن وأآفو1ع مننروم ننلوعنةننالمومذعوعننرآومننرو  ل ننرومةسننضاعًو((
ننرو ننضيتومننروعنلفننظو وئ ننضيتومننرو ععع،ث ننرتوهننضوعلصننلو وئ ننضيتووعناننرلومننروعئع وننضآ(ومننروعنخنن ونهف

 لئعو(ومضعياةونهرو  ل نرو((عئع وضآوئ واوت
(2)

ئعنن مروئ نهوأ نترذعروعنن عتضاويرعنلوعنسنرملع  وأمنرمووهنض و  
وعد رتوأاجبوعن لةومنىووع روأ  روو ه و:و

مآومارموع،طرنةوئعنتفصالوي و نضاروعن انلرووأعثنلوبةثانلومنرو نارقوعد تناروعل نل ارو.وينإآوعنةنالموعلنىوو-1
وَتَوُ لُ اليُّ َ َاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاَُمْ عَونْ  }ةو وئهضو   أوباضنفوا رنىو:ارض لوعنا لةومروباتوعنها  ومنىوعنة  

(3){ قِبْلَنِ ِمُ الَّنِ  كَانُ ا عَلَتْ َا
        

 ووي  وم ةوئع  روي وعلط هنةوعنهرلمنةو وهنضو ضننفوو3.وأمروم ةوعنهر  روذعتوعنل توو151ئ ستهلومنىوعد ةو
َُنَرَاِّيَوةُ   ُمُ الَََّتْنَةُ وَالدَّمُ وَلَ ْمُ الَّفِنُِْيرِ وَمَا عَُِولَّ لِغَتْورِ اللَّوهِ لِوهِ وَالََُّنْفَنِوَوةُ وَالَََّ ْقُو ذَةُ وَالَّ      حُرِّمَتْ عَلَتْ }ا نرنىو:

ضَاَّالمِ ذَلِ ُمْ أِيُْ  الَّتَ ْمَ يَئِ َ وَالنَّطِت َةُ وَمَا عَكَلَ اليَّبُ ُ إِلَّا مَا ذَكَّتْنُمْ وَمَا ذُلِحَ عَلَى النُّصُبِ وَعَبْ تَيْنَوَّيَُِ ا لِالَّ

 الَّ ِينَ كَ َرُوا مِنْ اِينِ ُمْ أَال تَفَّشَ َُْمْ وَاخْشَ ْبِ الَّتَو ْمَ عَكَََّلَّوتُ لَ ُومْ اِيونَ ُمْ وَعَتََََّْوتُ عَلَوتْ ُمْ      

(4){جَانِفٍ إلِ َّمٍ أَإِبَّ اللَّهَ َْ ُ ر  رَحِوتم  نِعََْنِ  وَرَلِتتُ لَ ُمُ الَّضِوْالمَ اِيناَ أَََنِ الَّطُرَّ أِ  مَفَََّصَةٍ َْتْرَ مُنَ
  

إِنَّوا  } وأّما اآلية األخرى ، فهي في سياق الكالم على التوراة في آيتذي,، وماذا قولذه تعذالى   

ا وَالرَّلَّانِتُّ بَ وَالَّضَحْبَارُ لََِا اوْنُ ْ ِظُ ا مِنْ عَنََُّلَّنَا النَّ ْرَاةَ أِت َا َُدىً وَنُ ر  يَ ْ ُمُ لِ َا النَّبِتُّ بَ الَّ ِينَ عَوْلََُ ا لِلَّ ِينَ ََااُو

مَنْ لَومْ يَ ْ ُومْ لََِوا    كِنَابِ اللَّهِ وَكَانُ ا عَلَتْهِ شُ َدَاءَ أَال تَفَّشَ ُا النَّاسَ وَاخْشَ ْبِ وَال تَشْنَرُوا لِآيَاتِ   َََناَ قَلِتالً وَ

(5){وَكَنَبْنَا عَلَتْ ِمْ أِت َا عَبَّ النَّ َّ َ لِالنَّ َّ ِ * وبَعَنََُّلَ اللَّهُ أَضُولَئِكَ َُمُ الَّ َاأِرُ
فتقتضى ذلك الزيادة في  

وعن نرلوعع وضع (وي وعن الروةئآوعد تاروعل ل ارو.
مآفوم ةوعن الروي وارض لوعنا لةومروبانتوعنهان  و وئ ن وأثنراوذننفويتننةوئمال نرروئماجرينرًومنروعنهونلعاروو-2

(وأمروم ةوعلط هةوعنهرلمةو ويلاسويا نرومال نررو وئ وماجنرفو6نالعآوعنةل توهضعوعلملعئعنا ضةو وئ  وذعلوع
                                                 

 .0/92معاين القران للفراء  (1)
 .55الربهان يف متشابه القران  (2)
 .082سورة البقرة ، من اآلية   (3)
 .1سورة املائدة ، اآلية   (4)
 .85-88سورة املائدة ، اآليتان   (5)
 .083-082بقرة ، اآليات انظر سورة ال  (6)
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ئ ومثرارو وثتوه وب  وععتصراوعنهسلهاروئعرروع، الموئععتهنريوعنن  رو.وئعنضنفوم تنروعنتنضاعرونناسويا نرومثنرارو
روأ نلهضعونلا نضةو وئ رةنتوئ و صضمةو ويا وذعلوأآفوعنتضاعروأعرنتويا روهً ىوئعنضاو رةنتوب نروعنن انضآوعننض 

ب روعنلبرعاضآووئعل  راو.وئناسويا رومرو ست ع ومال رروئ ويتنةو.وير تضىوعنه نىوي وم ةوعن انلروذعنلوعفسنفو
وئعنتخض هومنفوئمظ راووعفسفونخواتفوأعثلوومروعد تاروعل ل ار.وو-  ررعفو–
 ُطلن ومننفوعناانرموبنفو وأئوُ رنضاومنروعناانرموومآفوعنوخاو ُضعفُلوبرهللو وئُ خضفُفومنفوعلىو  اوعن هلوعننضقو-3

بننفو وئ و ننفوينن وأآفوعنترننضيوينن وعنا لننةومننروباننتوعنهانن  ومنننىوعنة  ننةوعنهوننليةوياننفومننروع،اجننرفوئعنفتنننةو وو
ئمظنةوع اا عةوعروعن  رومروناسوي وعلمل روعد ل رو وير تضىوذنفومظ نراوعهللوننفسنفوبنضعلوعنانرلوو ويانريو

ولوبرنةسلروم رارومنىوعنهتةلتوي وعنهضطناروعد ل ر.عوئع وضع (وئأآو يترى
وَإِب كَانَووتْ }  مآفوم نرتو نضاروعن انلرويا نرواضعانن عتو وئهن وانر ن وهنضعوع،ظ نراو ومن ننرو ضننفوا نرنىو:و-4

(1){لَ َوووبََِةً إِالَّ عَلَوووى الَّووو ِينَ ََووودَى اللّوووهُ 
(2){نَوووابَ وَلَوووئِنْ عَتَتْوووتَ الَّووو ِينَ عُوْتُووو اَّ الَّ ِ}ئ ضننننفوا ننرنىو: 

ئ ضننننفو 

(3){الَّ َُُّ مِن رَّلِّكَ أَالَ تَ ُ نَنَّ مِنَ الَََُّْنَرِينَ } ا رنىو:
ئغالهرو.وير تضىوذننفومظ نراوعنانرلوين و نضاروعن انلرو 

(4)ةئآوعد تاروعل ل ار
 . 

 وي ةذاننُ ئعذوئمننروذعننلوعناننرلوئ ننضي روينن وعناننلعآوعنةننل تو وذعلهننروينن وعلهننةوععانن ئع (وينن و ضنننفوا ننرنىو:و وو-3
و قُوولِ ااْعُوو اَّ شُوورَكَاءكُمْ  ُوومَّ  (وئ ننضي رومننروعلهننةوععانن ئآ(وينن و ضنننفوا ننرنى: و5{عج هذا ننرًوثُننتَّو  واُنظذننُلئآذ

(6) {كِتدُوبِ أَالَ تُنظِرُوبِ 
 . 

ٍ،وع اننلوئمضعج ننةو وينن ظ لوعفسننفون ننرةروينن و ،ف ئعن لننةوينن وذعننلوعناننرلوينن وعد ننةوعلئنننىوأآفوعنهاننرموماننرموارنن ف،ف
وعنتر قو.
ي روئع جتننرعلوعن ننروبرنةسننلروينن و ننضاروعلعننلعفو وأعفننفوعر نن وبنناروطننضيوعنةلهننةوئعنسننارقويي ننلوئأمفننرو ننض

عنةلهننةوعنطض لننةونلسننارقوعنطض ننلو وئعنةلهننةوعنهيتننرأرونلسننارقوعنهيتننرأو وئعننضنفوطلنن ومننن توينن وهننض وعد ننةو
(7)لع موعنه لةوي وعلعظراوئع موع،عظراوهضوعنهنر  ونسارقو ضاروع،علعفوئنضنفو ضيتوعنار

   . 

                                                 
 .081سورة البقرة ، من اآلية   (1)
 .085سورة البقرة ، من اآلية   (2)
 .083سورة البقرة ، اآلية   (3)
 .23-28بالغة الكلمة يف التعبري القرآين   (4)
 .55سورة هود ، من اآلية   (5)
 .095سورة األعراف ، من اآلية   (6)
 .2/39اإلتقان يف علوم القران   (7)
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(1)ئهنرتوأمثلةوأ لىوانرئن روعن عتضاويرعلوعنسرملع  ويالوعل  واةلعاهر
وووو. 

ينن وع ر ننةوهننضعوعن رننثو بنن فوأآوعاننضيومآوعنسننارقوعنالمعنن وعنه يننروهننضوعنرةننتو وي ننضوعنننضقو وننالومنننىوذعننلو
ذعننلو ننلفوينن وم ننةو؛ولآفوو–مننرو اننثوعل ننلضووئعنهضننهضآوو–عنرننلفوئعنننىو ضيننفو ويانن و ةننضآوعلعسنن و

ضعو تفقومبو ار  روعنت  القوئعنه نضقو وئ  و ةضآوعلعس و ضفوعنرلفوعفسنفوين وم نةوأ نلىومونرب ةو وه
لآفوهننضعوعنرننضفو تفننقومننبوعنسننارقوعل ننلوعنت  اننلقوئعنه نننضقو.ويننرنالعآوعنةننل توة اننقوئم يننروياهننرو ننضعلو و

 ئياهرو رضفومروعنرلئفو وئعنسارقوهضوعنرةتوي وهضعوعنتضعنآوعن  اقو.و

 

 ادر البحث ومراجعهصم

وعنالعآوعنةل توبلئع ةو فاوعروعرصتو.و -1
هن(و واراانقوعنن عتضاومصنطفىوة ن وعنُ غنرو و111جاليوعن  روعنساضط وعتو–ع،اارآوي وعلضموعنالعآوو -2

 ةعاوعن  ىو وعنيرع لوعةئآوارا خ(.و

 مو.1111-هنو1411عن عتنضاو سنروط نلو وبانلئتوو–أ لضووع،نتفرتوي وعن الغةوعنالمعاةوو -3

 مو.1191عن عتضاروعر وةوع  وعنل هرو وةعاوعنه رافو وعنارهلروو–علعيرنوعن ارع ونلالعآوو -4

و1عن عتضاوصالحوع  وعنفترحوعنخرن قو وةعاوعهنراو وفو–معيرنوعنالعآوعن ارع وئة  لومص ا وعنلبرع وو -5
 مو.2111و-هنو1421 وعهرآو

 وو1هنن(و وارااننقوع ن وعناننرةاوعطننرو وف515 هننرروعتومرهننضةوبنرو–عن لهنرآوينن واضجانفومتوننربفوعنانلعآو -6
 مو.1196-1416ةعاوعنةت وعن لهاةو وبالئتو

هنن(و واراانقو:مرهن وأبنضوعنفضنلو914ب اوعنن  روبنروع ن وعهللوعنراعون وعتو–عن لهرآوي وعلضموعنالعآوو -9
 مو.1199و-هنو1419مبلعهاتو وةعاوعنيالو وبالئتو

  وةعاوعنه رافو ومصلوعةئآوارا خ(و.و1 وفوعن عتضاو ض  وعاهو–عن الغةوارا خوئاطضاو -9

 وةعاوعهنننراو وعهنننرآوو1عنننن عتضاويرعنننلوصنننرنعوعنسنننرملع  و وفو–بالغنننةوعنةلهنننةويننن وعنت  انننلوعنالمعننن وو -1
 مو.1111-هنو1421

و-هنننننو1421 وعننننرنتوعنةتنننن و باننننلئتوو2عننننن عتضاواهنننننرمو سنننننرآو وفو–عن اننننرآوينننن وائع ننننبوعناننننلعآوو -11
 مو.2111

هننو1421 وعنن عاوعنهصنل ةوعنل نرعانةو وعنانرهلروو1مرهن واجن وعن انضم و وفعنن عتضاوو–عن ارآوعنالمع وو -11
 مو.2111

                                                 
 .12-28انظر بالغة الكلمة يف التعبري القرآين   (1)
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هن(و وارااقو:وع ه وع  وعنغفنضاو319م هرعالوبرو هرةوعنيضهلقوعتو–ارجوعنلغةوئصررحوعن لباةوو -12
 مو.1194و-هنو1414 وةعاوعن نلتونلهال انرو وبانلئتوو3عطراو وف

 الئتوعةئآوارا خ(و. ا و ط و وبو–عنتصض لوعنفن وي وعنالعآوو -13

 مو.1111و-هنو1419 وةعاوعهنراو وعهرآوو1عن عتنضاويرعنلوعنسرمنلع  و وفو–عنت  انلوعنالمعن وو -14

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهنننننننننننننننن(و واراانننننننننننننننقو:ومبنننننننننننننننلعهاتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو916علننننننننننننننن وبنننننننننننننننرومرهننننننننننننننن وعنيلجنننننننننننننننرع وعتو–عنت ل فنننننننننننننننرتوو -15
 مو.و1112و-هنو1413 وةعاوعنةترووعن لب و وبالئتوو2ع باراقو وف

هننن(و وةعاوعنهفاننن و وباننلئتو وعةئآو994أبننضوعنفنن علوم ننهرعالوبننروعثانننلوعتو–افسننالوعناننلعآوعنةننل تو -16
 ارا خ(و.

 وةعاووم انننرلوعنتنننلعبو وو3هنننن(و وف616يخنننلوعنننن  روعننننلعنقوعتو–عنتفسنننالوعنة انننلوعمفنننرااعوعنغاننن (و -19
 بالئتو وعةئآوارا خ(و.

 ومنوننضاعتوو1 هن عآو سنارومرهن و وفو–عنتفةانلوعنلغننضقوعن  ننن وعننن وعلهنرلوعن لبانةوعنهتان ماروو -19
 مو.2111علانةوعن عنضروع، المانةوعنيهرهانل ةوعن ظهنىو وطلعبلنسو

 وةعاوعنةتننرووعن لبنن و وباننلئتوو2هننن(و وف691ع نن وعهللوعنالط نن وعتأبننضوو–عنيننرمبول ةننرموعناننلعآوو -11
 مو.1191و-هنو1419

 وةعاوم انرلوعنتنلعبوعن لبن و وو12ع هن وعن ر نه و وفو–جضعهلوعن الغةوي وعنه رع وئعن ارآوئعن ن  بوو -21
 ن نرآوعةئآوارا خ(و.و–بالئتو

وئأثلهننروينن وعننن   توو -21  ومنوننضاعتوعلاننةوعننن عضروو1مرهنن وطانن ويرعةننروعننننرغضقو وفو– ننلئفوعنيننلف
 مو.2112ع، الماةووعنيهرهال ةوعن ظهىو وطلعبلسو

عن عتضاوهرةقوعطانةو وعنرنتوعنةتن و وو–عنرلئفوعن رملةوي وعنالعآوعنةل توباروعننرض اروئعن الغااروو -22
 مةت ةوعنن ضةوعناصل ةو وبالئتوعةئآوارا خ(و.

 وةعاوعدينرقوعني  ن رو وبانلئتوو3 وفهنن(و421عنخطا وع  ةري وعتو–ةاروعنتنر لوئغلروعنت ئ لوو -23
 مو.1191

هننن(و وجهننبوأصننلفومرهنن وع نن  وئمرهنن ومرهننضةو491ع نن وعناننرهلوعنيلجننرع وعتو–ة  ننلوع،عيننرنوو -24
 مو.1161و-هنو1391عنتلعرقو واصراعومره وا ا واعرو و لعةوعنط رعةوعنفناةوعنهتر رو

و21عنن  روع ن وعنرهان و وفوهنن(و واراانقو:ومران 961ب رلوعنن  روبنروعاانلوعتو– لحوعبروعاالوو -25
 مو.1191و-هنو1411 وةعاوعنتلعبو ومصلو

هننن(و وارااننقو:وأبننن وهرجنننلومرهننن و459أبننضوبةننلوع هنن وبننروعنرسنناروعن ا انن وعتو– نن  وع، هننرآوو -26
 مو.2111و-هنو1421ن نرآوو– وةعاوعنةتن وعن لهانةو وبالئتوو1عنس ان و وف
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 هنو.وو1113رنتوعنةت و وعنارهلرو وعو4عن عتضاوع ه ومختراوعهلو وفو–علتوعن  نةوو -29

 وعنهةتننن وعنينننرم  وو1عنننن عتضاوعهنننريوعنننن  روع ننن وعنغنننن وعنهل ننن و وفو–يضعصنننلوعد نننرتوعنالمعانننةوو -29
 مو.1111و-هنو1421عنر  ثو وع، ةن ا ةو

هننن(و وارااننقو:وع نن وعنسننالمومرهنن وهننرائآو و191 ننا ض فوأبننضوبوننلوعهننلئوبننروعثهننرآوعتو–عنةتننرووو -21
 ارا خ(و.وعرنتوعنةت و وبالئتوعةئآ

هنن(و و539جنراوعهللوعنرمخونلقوعتو–عنةورفوعرو ار قوعنتنر لوئعاضآوعل رئ لوي وئجض وعنت ئ لوو -31
 عةئآوارا خ(و.

 وةعاوصنننرةاو وبانننلئتوو1هنننن(و وف911أبنننضوعنفضنننلوجهنننريوعنننن  روعبنننرومنظنننضاوعتو–نسنننرآوعن نننلووو -31
 مو.1155و-هنو1394

و–مو1191عنت لننناتوعن نننرن و وعنهضصنننلووعنننن عتضاويرعنننلوصنننرنعوعنسنننرملع  و ومط  نننةو–م نننرع وعننرنننضوو -32
 مو.1111

هننن(و وعنن  وئاصننراعوع هنن و111جنناليوعننن  روعنسنناضط وعتو–م تننلتوعل ننلعآوينن ومعيننرنوعناننلعآوو -33
  هسوعن  رو وةعاوعنةت وعن لهاةو وبالئتوعةئآوارا خ(و.و

 ميهبوعنلغةوعن لباةو وعنارهلرو وعةئآوارا خ(و.و–عنه يتوعنض ا و -34

علاةآوو–عن عتضاومره وبلعنرتو هن قو وةعاوعن ونالو وعهنرآوو–ووئعن الغةومف ضموعنه نىوباروعلةو -35
 مو.1199و-هنو1419

أبنضوج فنلوو–مالتوعنت ئ لوعنارطبوبضئقوع،نررةوئعنت طالوين واضجانفوعنهتونربفوعنلفنظومنرومقوعنتنر نلو -36
و-هننو1413 وبانلئتوو1هن(و وارااقو:و ن ا وعنفنالحو وةعاوعنغنلووع، نالم و وف919عنغلعرط وعت

 مو.1193

عنننن عتضاو ننن ا ويرعننن قو وبرنننثومنونننضاويننن وميلنننةوعلانننةوعنننن عضروو–منننروأ نننلعاوعد نننرتوعنهتونننرب رتوو -39
 مو.1116طلعبلسوو– وعنيهرهال ةوعن ظهىوو13ع، الماةو وعن  ة

 وعننن عاوعنيهرهال ننةونلنوننلوئعنتضن ننبو3عننن عتضاومبننلعهاتوع نن وعهللوايانن رو وفو–عننرننضوئعتنن وعنتفسننالوو -39
 مو.و1111ل ةوعن ظهىوئع،عالآو وعنيهرها


