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 نيةالقصر وتجلياته في البالغة القرآ

 د . مصطفى رجب الخمري
 جامعة المرقب ــ كلية التربية ــ الخمس

 

 اغبمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل . كبعد 

إف علم الببلغة القرآنية ، علم عظيم النفع ، جليل القدر ، اعتىت بو علماء العربية على ـبتلف مقاصدىم ، كحفلت بو كتب التفسرث ،   
كأغنت بو كتب علـو القرآف ، كغرثىا من علـو الشريعة ، ككاف لشرؼ علمي البياف كاؼبعاين منزلة لدل علماء السلف ، كالقرآف الكرًن ىو 

لوب كأظبى كبلـ ، ربققت فيو غاية الببلغة كذركة البياف ، كىو أجلُّ ما يبكن أف يبحث فيو عن أسرار اعبماؿ اللغوم ، فعجائبو أعلى أس
 ال تنقضي ، كمنابعو ال تنضب ، كليس من حسن نظم كبراعة سبك إال كللكتاب الكرًن منها اغبظ األكىف كاؼبقاـ األعلى . 

ساليب كتنوعها ، مراعاة ؼبا يقتضيو أحواؿ اؼبخاطبزث ، إذ كاف خطابان للبشر مؤمنهم ككافرىم ، ككانت األكقد كثر يف كتاب اهلل تعدد   
فهي تقتضي ـبالفة الظاىر يف مواضع كثرثة منها ، فردبا كاف ظاىر الكبلـ غرث ، تتنزؿ اآليات فيو على مقتضى اختبلؼ تلك األحواؿ 

مناسب ؼبا يقتضيو حاؿ اؼبخاطب ، فيتحوؿ السياؽ من طريقة إذل طريقة أخرل ، كمن كجهة إذل كجهة غرثىا ، حزت تبدك تلك اؼبخالفة 
 يف غاية الوضوح .  يف ظاىرىا كأهنا من اؼبشكل ، كىي يف غاية البياف ، ككأهنا غامضة كىي

كلو كرد الكبلـ على غرث تلك الطريقة ، ؼبا كاف مبينان ، كؼبا كانت عجائبو كفرائده ، فهو ال يظهر إعجازه إال على ذلك النظم ، كال   
اإلشكاؿ أحسب أف يف القرآف موطنا ظاىره مشكبل إال كراءه سر بياين عظيم ، كإف عجز عنو فهم ، كقصر دكنو نظر ، فبل وبتاج موطن 

 يف اآلم إذل تأكيل يلويو عن ركعة نظامو ، أك زبريج ىبرجو عن سر صبالو ، كإمبا ىي مواىب يبنحها اهلل ؼبن يشاء ، كوبجبها عمن يشاء ،
 كىي لطائف ربتاج إذل لطف كتنقيب ، كمطالعة كتأمل ، كطوؿ مراجعة ، كدكاـ استقراء كسبرس . 

األبواب مسلكان ، كأكثرىا عمقان ، هبمع فنوف شزت من علـو الببلغة القرآنية  ، فهو ال يقف عند  من أدؽالعربية كباب القصر يف الببلغة 
فيستخدـ القرآف ألوانا منو عندما يراد إثبات اغبكم ؼبذكور كنفيو عما عداه ، فقد  ألصل فيو حبث يف علم اؼبعاين ،كاحد منها ، كإف كاف ا

كقد ال يراد ىذا القصر اغبقيقي بل يبغي  ذه الصفة إال ذلك اؼبوصوؼ كحده ال يتصف هب يقصر صفة على موصوؼ قصران حقيقيان حبيث
ؿ إثبات اغبكم ؼبوصوفات يعتقد اتصافها بغرث ىذه الصفة ، كىكذا . كحوؿ ىذه اؼبناقشات المت يتعرض ؽبا البيانيوف آليات قرآنية ، سنتناك 

رت يف اؼبقدمة المت بينت فيها أسباب اختيار اؼبوضوع كأنبيتو يف الببلغة القرآنية ، موضوع القصر من خبلؿ ببلغة اآليات القرآنية ، فاكبص
 كثبلثة مباحث ، كخاسبة . 

 مدخل

في معان ، تفيد إثبات نالقصر ػػ كما عرفو الببلغيوف ػػ : زبصيص شيء بشيء بطريق ـبصوص . فاعبملة الدالة على القصر تفيد اإلثبات كال
، كقولك : إمبا قبح ؿبمد ، فقد أثبت (1) شيء لشيء كنفيو عن غرثه ، كغالبان ما يكوف اإلثبات صروبان منصوصان عليو ، كالنفي متضمنان 

 قولنا : ما النجاح حملمد نصان ، كنفى عن غرثه ضمنان ، كقد يكوف األمر على عكس ذلك ، فيصرح بالنفي كيكوف اإلثبات ضمنان ، كما يف
لقصر أنا فعلت ىذا ، حيث نفى الفعل عن اؼبسند إليو اؼبقدـ نصان ، كأثبت لغرثه ضمنان ، كقد يصرح باؼبثبت لو كاؼبنفي عنو معان ، كما يف ا

ف كىذا الشيء الذم أثبت كنفى يسمى مقصوران ، كىو إما أف يكوف صفة ، كإما أف يكو ، بطريق العطف كبو : ما قتل زيد بل عمرك 
                                                           

انظر : حاشية الدسوقي ـــ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ــــ عمى مختصر السعد ــــــ سعد الدين مسعود التفتازاني ـــ شرح تمخيص  ( (1
بيضون ـــ دار الكتب العممية ـــ بيروت لبنان ـــ الطبعة : األولى ـــ  عليالمفتاح ــــ تحقيق : د . خميل إبراىيم خميل ـــ منشورات محمد 
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أك موصوفان ، فالقصر باعتبار طرفيو : اؼبقصور كاؼبقصور ، موصوفان ، كالذم أثبت لو يسمى مقصوران عليو ، كىو أيضان إما أف يكوف صفة 
كالشيء الذم نفى عنو اؼبقصور قد يكوف عامان ، كما يف قولنا : ال  موصوؼ ، أك قصر موصوؼ على صفة ، عليو ، إما قصر صفة على

كنفيت عن صبيع ما عداه ، كيعرؼ ىذا القصر بالقصر اغبقيقي ، كقد يكوف ، حيث قصرت صفة األلوىية على اهلل تعاذل ، إلو إال اهلل 
اؼبنفي عنو خاصان  كما يف قولنا : زىرث شاعر ال زياد ، فقد أثبت صفة الشعر لزىرث ، كنفيت عن زياد  كيعرؼ ىذا بالقصر اإلضايف . 

ه دان للواقع اػبارجي كاف القصر قصران ربقيقيان ، كإذا كاف ـبالفان للواقع ، قائمان على ادعاء اؼبتكلم ، كعدـ اعتداكاؼبنفي العاـ إذا كاف مطابق
 كاف قصرأن حقيقيا ادعائيان ، أك ؾبازيان ، أك غرث ربقيقي ؛ لبنائو على االدعاء كاؼببالغة .   ؛باؼبذكور 

كلكن ، ىذه أشهر الطرؽ اليت ، كبل ، نفي كاالستثناء ، كإمبا ، كالتقدًن ، كالعطف ببل كللقصر طرؽ اصطلح عليها الببلغيوف ، كىي : ال  
كيت اعبملة ،  ، نبا : ضمرث الفصل ، كتعريف ر ، كأضاؼ بعضهم طريقتزث أخريزث( 1)اصطلح صبهور الببلغيزث يف داللتها على القصر 
الببلغيزث دل يلتفتوا إال إذل تلك الطرؽ اؼبشار إليها ؛ ألهنا ىي الغنية باؼببلحظات كلكن ، حبيث يكوف أحدنبا معرفان ) بأؿ ( المت للجنس 

ن كاالعتبارات ، المت ربتاج من الدارس إذل مزيد من العناية كي يقف عليها ، كيكشف عما كراء التعبرث هبذه الطرؽ يف النتاكيب اعبديدة م
  .معاف كأسرار

و لو ، ربديد موطن اؼبقصور كاؼبقصر عليو ، يف كل طريق من طرؽ القصر اؼبشهورة ، ففي ) النفي كفبا ذبدر اإلشارة إليو ، كالتنبي  
و اؼبقدـ  كاالستثناء ( اؼبقصور عليو ىو الواقع بعد أداة االستثناء ، كيف ) إمبا ( اؼبقصور عليو ىو اؼبؤخر ، كيف ) التقدًن ( اؼبقصور عليو ى

)ال ( اؼبقصور عليو ىو اؼبقابل ؼبا بعدىا ، كيف ) ضمرث بػػ عليو ىو الواقع بعد كل منهما ، كيف العطف )بل كلكن ( اؼبقصور بػػ كيف العطف 
 الفصل ( اؼبقصور عليو ىو اؼبسند إليو ، كيف ) التعريف ( اؼبقصور ىو اؼبقنتف ) بأؿ ( كاؼبقصور عليو ىو اػبارل منها . 

إليها ؛ لتكوف يف ذىن الدارس ، كىو يدرس القصر يف النظم القرآين ، كيريد أف ىذه األسس كضوابط كضعها الببلغيوف أردت أف أشرث 
كغايات يقصد إذل ربقيقها ، كقد يقتضي سياؽ النظم القرآين ـبالفة ىذه الضوابط كتلك األسس ػػػ ، يقف على ما كراءه من معاف جليلة 

 طع كاإلطبلؽ . على كبو ما سنرل ػػ ؛ ألهنا مبنة على الغالب كاألكثر ال على الق

 المبحث األول : 

 : التقديم ومقاماته داللة لب األول : تفاوت طرق القصر في المط

لقد كثر القصر يف النظم القرآين ، كتنوعت طرقو ، كبزث ىذه الطرؽ فركؽ دقيقة ، فداللة التقدًن على القصر زبتلف عن داللة النفي   
لة إمبا ، كىكذا ؛ ألف من كراء التعبرث بكل طريق منها معاين كأغراضان يؤثر التعبرث بو الكاالستثناء ، كداللة النفي كاالستثناء زبتلف عن د

لداللة عليها ، كما عرب فيو هبذا الطريق ال يصلح أف يعرب فيو بذلك ، كلكي يقف الدارس على تلك الفركؽ ، كيتجلى لو ما كراء القصر ل
ف يهيء حواسو ، كيتدبر بوعي ؛ ليحيط بالسياؽ الذم كرد فيو أيف الببلغة القرآنية من معاف كأغراض ، هبب عليو أف بستحضر فكره ، ك 

لقد دؿ على  (2) َّ جي يه ىه مه ٱُّٱ انظر إذل التقدًن يف آية الفاربة ، ئذ يتجلى لو ما كراءهصر ، فعندالق

ران كقص َّىه مه ُّٱالقصر ، قصر العبادة كاالستعانة على اهلل تعاذل قصر صفة على موصوؼ قصران حقيقيان ربقيقيان ، يف قولو : 

؛ ألنو قد يستعاف بغرث اهلل تعاذل ، كقد أقر اإلسبلـ بعض صور االستعانة بغرث  َّ جي يه ُّ:حقيقيان غرث ربقيقي يف قولو
ف اهلل بزث اؼبسلمزث كحث عليها ، كاستعانة اعبار جباره ، كاؼبسلم بأخيو اؼبسلم ، كلكن دل يعتد بتلك االستعانات يف اآلية الكريبة ؛ أل

ستعانة بغرث اهلل كبل استعانة ، أما العبادة فهي مقصورة على اهلل تعاذل قصران حقيقيان اؼبؤمن ال يستعزث يف عظائم األمور إال باهلل تعاذل ، كاال
عار هبذا الفرؽ الذم بزث ربقيقيان ، كمن أجل ذلك أيعيد الضمرث ) إياؾ ( مع طلب االستعانة ، فلم يقل : إياؾ نعبد كنستعزث ، لئلش

                                                           
لطبعة : انظر : جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع ـــــ تأليف : أحمد الياشمي ــــ دار إحياء التراث العربي ـــ بيروت لبنان ـــ ا ( (1

 .            3:4بال ـــت التاريخ : بال .  ص : 
 .            7الفاتحة : اآلية :  ( (2
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على القصر ، دكف غرثه من الطرؽ األخرل ، لو مغزل ، ككراءه معىت ، يتجلى لنا عندما كإيثار التقدًن يف اآلية الكريبة للداللة  ،القصرين 
 .نتأمل السياؽ الكرًن الذم كردت بو اآلية ككبيط بو

 مم ُّ مث أجريت عليو تعاذل صفات اعببلؿ تلك : َّ  خم حم ُّٱ  فالسورة الكريبة بدأت باغبمد كالثناء على اهلل تعاذل ،   
كىذه الصفات قد أخذت من اؼبؤمن كل مأخذ ، كرقت بو قربان إذل اهلل  َّ ين ىن من حن جن ىم

تعاذل ، كجعلتو يذكب كينصهر يف بوثقة اػبضوع كاػبشوع ، لقد غاب يف جناب ربو ، كاشتشعر القرب منو تعاذل ، فالتفت إليو ـبلصان إياه 
تداء بو إشعار بأنو تعاذل مقدـ يف الوجود ، كداللة على أف اؼبؤمن ففي االب؛ بالعبادة كاالستعانة ، مبتدئان بضمرث االسم الكرًن ) إياؾ ( 

معلنا أف تعلقو كتوجهو أكالن ، الذم كقف على صفات اعببلؿ يف السورة كأدرؾ ما كراءىا ال يبلك إال أف يبادر إذل االسم الكرًن ) إياؾ ( 
، فإف العارؼ إمبا وبق كصولو إذا استغرؽ يف ػػ عز كجل ػػ كبزث اهلل  كبالذات إذل اؼبعبود  ، كمنو إذل العبادة المت ىي الصلة القوية بينو

كاالبتداء بو يف تقديبو على فعل العبادة ، كعلى فعل ،  الضمرث ) إياؾ ( مبلحظة جنبات ربو ، كغاب عما عداه ، كمرجع ذلك إذل تقدًن
 (1) فلم يقل : إيانا اىد ، كما قاؿ يف األكليزث ، كسبب ذلك : أف العبادة كاالستعانة ـبتصاف باهلل تعاذل  ،االستعانة دكف فعل اؽبداية 

ال  كىكذا يتجلى لنا أف كراء التقدًن كالتأخرث يف الببلغة القرآنية أسراران كأغراضان ، كأف تقدًن اللفظ يف موضع كتأخرثه يف موضع آخر ،
كتلك الغايات كاؼبعاين ال تظهر إال ؼبن أمعن النظر يف النظم الكرًن ، كتأىن يف الفهم كالتدبر ، كأحاط  ،قصد إليو يكوف إال لغاية ، كؼبعىت ي

 بالسياؽ كمقاماتو ، ككقف على اؼبراد منو . 

لتقدًن يف نطاؽ اعبملة كإذا كاف ىذا ىو شأف التقدًن عند النظر إليو يف نطاؽ اآليات الكريبة ، كيف ميداف النظم القرآين كلو ؛ فإف ا  
يكمن كراءه من األغراض كاألسرار ما يستلـز من الدارس أف يصرب لفهمها ، كأف يقف طويبلن لئلحاطة هبا كذبليتها ، فإف ، القرآنية الواحدة 

كفبا ينبغي مبلحظتو يف اآلية ، تحقيق غرض ، كالداللة على معىت بناء اعبملة بتقدًن كلمة فيها ، كربويلها عن مكاهنا ، ال يكوف إال ل تغيرث
االلتفات إذل اػبطاب ، اؼبشعر بالنتقي من الربىاف ، يف إجراء الصفات اؼبتقدمة  َّ جي يه ىه مه ٱُّٱ الكريبة :

وران حيث تأخذ ىذه الصفات بلب ضعليو تعاذل ، إذل العياف كاؼبناجاة عن قرب ، ككأف اؼبعلـو صار عيانان ، كاؼبعقوؿ مشاىدان ، كالغيبة ح
قارئ كتدنيو من خالقو ، فيتعلق بو كجدانو الذم ذاب يف صفات اعببلؿ ، كيتناجى عن قرب : إياؾ يا من ىذه صفاتو لبصك بالعبادة ال

ر كاالستعانة ، كيف إيثار صيغة اعبمع ، أم : اؼبتكلمزث يف الفعلزث : ) نعبد كنستعزث ( على صيغة اإلفراد ) أعبد كأستعزث ( إيذاف بقصو 
كلذا شرعت اعبماعة ؛ لعل ذلك ،  ؼبزث  بناء على تعاضد األدلة اؼبلجئة إذلاؾ سائر اؼبوجودين لو يف حالة اػبضوع هلل رب العاالعابد باشنت 

كقد قرنت  ػػػػػػػػػ كما يقولوف ػػػػػ اندماج العبادة ، كاالستعانة يكوف سببان يف القبوؿ كاإلجابة ، فقد تقبل عبادة اؼبتقاصر بربكة عبادة الواصل
تقدًن االستعانة بالعبادة ؛ ليجمع بزث ما يتقرب بو العبد إذل ربو ، كما يطلبو كوبتاج إليو من جهتو ، كقدمت العبادة على االستعانة ؛ ألف 

ى يف ىذا السياؽ من أجل ىذا كاف إيثار التعبرث بالتقدًن للداللة على القصر ، كال يتأت (2اؼبعرفة بالعبودية يكوف أدعى لتحقيق اإلجابة . )
السياؽ التعبرث بغرثه من طرؽ القصر ؛ ألنو لو عرب ػػ مثبل ػػ بالنفي كاالستثناء فقيل : ما نعبد إال إياؾ ، لذىبت تلك اؼبعاين المت اقتضى 

 حج ُّٱحزث قاؿ :  ػػػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػذا فضل ما حكى اهلل عن حبيبو ػػكؽب (3)الكرًن تقدًن ضمرث االسم اعبليل للداللة عليها .

  (5)َّ ين ىن من خن حنجن  يم  ُّٱ على ما حكاه عن كليمو ػػ عليو السبلـ ػػ حزث قاؿ :(4)َّ مخجخ مح جح مج
ػ صلى ػػػػفيما حكاه اهلل عن حبيبو ػ البتداء بلفظ اعببللة ، كتصديره اؼبعية بو ، كفبا يبلحظ يف التفضيل أيضان باإلضافة إذل التقدًن ، التعبرث

                                                           
 .            36انظر : لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ـــ د . فاضل صالح السمرائي ص :  ( (1
انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ـوعيون األقاويل في وجوه التأويل ــــ اإلمام محمود بن عمر الزمخشري ــــ دار الكتاب  ( (2

 .              3/36التاريخ : بال .  العربي ــــ الطبعة : بال ـــ
انظر : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ـــ اإلمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ــــ منشورات محمد عمي بيضون ـــ دار الكتب  ( (3

 ا . بتصرف .            وما بعدى ;;3/3م .  4000ه ـــــ 3643العممية ـــ بيروت لبنان ــــ الطبعة : األولى ـــ التاريخ : 
 .              60التوبة : اآلية :  ( (4
 .             84الشعراء : اآلية :  ( (5
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فقد عرب فيو  ػػػػػػ عليو السبلـ ػػػػػػػػصفات اعببلؿ ، كأما ما حكاه عن كليمو لبلفظ اعببللة ) اهلل ( فقد أتى باالسم اعبامع  ػػػػػػػعليو كسلم ػػاهلل 

قيدت فيو  َّ ين ىن من خن ُّ بلفظ ) الرب ( كىو اسم مشعر فيو بصفة كاحدة ، صفة النتبية ، كأيضان : أف قولو تعاذل :

فقد أطلقت فيو اؼبعية ، فلم  َّ مخجخ مح جح ُّ كاحدة ، كزمن كاحد ، صفة اؽبداية ، كالزمن اؼبستقبل ، كأما قولو تعاذل : اؼبعية بصفة
 (1كناصران ، إذل آخر ما يبرت اهلل بو على عبده .)ماف ، حافظا ، كمعينا ، كىاديان ، تقيد بصفة كال زمن ، فأفادت أف اهلل معهما يف كل ز 

 ٰر ُّٱٱ(2)َّ ىث نث مث زث رث يت ُّٱ :كفبا جاء التقدًن فيو للداللة على االختصاص قولو تعاذل 

فقد دؿ التقدًن يف اآليات الكريبة على االختصاص ، اختصاصو  (4)َّ رت يب ىب نب ُّٱ(3)َّ ٍّ ٌّ ٰى
ػػ بدينو الذم ىو ػػػػػػصلى اهلل عليو كسلم ػ ػػػػػتعاذل بالعبادة ، كاختصاص اؼبشركزث بدينهم كىو الشرؾ ، كعبادة غرث اهلل ، كاختصاص النيب ػػػ

 ففي قولو :ػػ كحده للحساب كاعبزاء . ػػػػػػػػػػ تعاذل ػػػػػػػػ باؼبساؽ إليو ، فالعباد يومئذ يساقوف صبيعان إليو ػػػػػػعز كجل ػػ ػػػكاختصاص اؼبوذل ػػػالتوحيد ، 

إليو ؛ ليفيد قصر اؼبسند إليو على اؼبسند ، أم دينكم قدـ يف كلتا اعبملتزث اؼبسند على اؼبسند  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ
مقصور على الكوف بأنو ال يتجاكزين إذل كونو لكم ؛ أم ألهنم ؿبقق عدـ إسبلمهم ، فالقصر قصر إفراد ، كالبلـ يف اؼبوضعزث لشبو اؼبلك 

ف السورة احتوت أرقى كأكىف ما عرفت البشرية ، فكل ما جاء يف سورة الفاربة من سباـ اؽبداية ؛ أل(5كىو االختصاص ، أك االستحقاؽ . )
لناس ، كانتظمت كل ما وبتاج إليو اػبلق يف العقائد ، كاألخبلؽ ، كالعبادات ، كاؼبعامبلت على ل، كعرؼ التاريخ من ىدايات اهلل 

ف الذم يعيش فيو ، ككفقت اختبلؼ أنواعها ، كصبعت بزث مصاحل البشر يف العاجلة كاآلجلة ، كنظمت عبلقات اإلنساف بربو ، كبالكو 
ػػ جعل اغبكمة يف فرضية قراءهتا يف كل ركعة من ػػػػتعاذل  ػػػػبطريقة حكيمة بزث مطالب الركح كاعبسد ، كؽبذه االعتبارات كلها ؛ لعل اهلل ػػ

 مه ٱُّٱاثل يف قولو سبحانو : الصلوات جبميع أنواعها ، كمنها استفادة التوحيد بنوعيو : توحيد اللوىية ، كتوحيد الربوبية من القصر اؼب
 .  َّ جي يه ىه

حيث قصر ملك  (6) َّ ملمك لك هش مش هس مس ٱُّٱ اآلية الكريبة :تقدًن اعبار كاجملركر يف ككذا القوؿ يف   

 ُّتقدًن اعبار كاجملركر ) هلل ( على اؼبسند إليو ، كجاء القصر بطريقالسموات كاألرض كما فيهن على كونو هلل تعاذل قصران حقيقيان ربقيقيان 

إف اؼبسيح ابن اهلل ، كازباذىم : ؛ ألف السياؽ الكرًن قد تناكؿ إبطاؿ مزاعم النصارل ، كقوؽبم  َّ ملمك لك هش مش هس
اعبملة إيذانان بأنو اإللو لو إؽبان من دكف اهلل ، فقد اقتضى ىذا السياؽ إيثار الداللة على القصر بطريق التقدًن ؛ ليتصدر لفظ اعببللة ) هلل ( 

ة ، ككل ما يف السموات كاألرض ملك لو تبارؾ اغبق ، الذم ال إلو غرثه ، فهو األكؿ اؼبقدـ يف الوجود ، اؼبستحق لؤللوؽبية ، اعبدير بالعباد

 ري ٰى  ين  ٱُّٱ كمن ذلك قولو تعاذل :، ( 7)كإبطاؿ الفنتائهم على اهلل الكذب كتعاذل ، كيف ىذا دحض ؼبزاعم النصارل ، 

 مت  خت حت جت هب حبمب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

                                                           
انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ــــــ تأليف محمود األلوسي البغدادي ضبطو وصححو عمي عبد الباري  ( (1

 .            ;:/3م  4003ه ــــ  3644يضون ـــ دار الكتب العممية ـــ بيروت لبنان ــــ الطبعة األولى ــــ عطية ــــ منشورات محمد عمي ب
 .              394البقرة : اآلية :  ( (2
 .              8الكافرون  : اآلية :  ( (3
 .              50القيامة : اآلية :  ( (4
 .            50/7:6،  . م 6:;3انظر : التحرير والتنوير ـ تأليف محمد الطاىر بن عاشور ـ الطبعة بال ـ الدار التونسية لمنشر ـ تونس ـ  ( (5
 .              340المائدة : اآلية :  ( (6
 8:;3ه ـــ  3608انظر : دراسات في التفسير الموضوعي لمقصص القرآني ـــ د . أحمد جمال العمري ـــــ مكتبة الخانجي ــ القاىرة ـــ  ( (7

 .    3;4م . ص :  8:;3
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للداللة على قصر  َّ جت هب مبٱُّ حيث قدـ ضمرث االسم اعبليل يف قولو : (1)َّ مح جح مج حج مث هت
فهو الذم يكشف ما  رثه دعواىم عندئذ عليو تعاذل ، فهم إذا أتاىم العذاب ، أك مسهم الضر عبأكا إليو تعاذل بالدعاء ، كال يدعوف غ

اؼببلئم يف ىذا السياؽ أف يتقدـ ضمرث االسم اعبليل ، كأف تتصدر بو اعبملة ، إبرازا لو كإشعاران بتعلق القلوب بو ،  ،يدعوف إليو إف شاء 
 كتطلعها إليو ، يف ىذا اؼبقاـ ، مقاـ مس الضر ، لذا أكثر طريق التقدًن للداللة على القصر يف اآلية الكريبة . 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱذلك مثبلن قولو تعاذل : ككذلك التقدًن يف مواضع االستفهاـ ، خذ ل

،  (2)َّ حج مث هت  مت ختحت جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي
بإفراده  ففي اآلية األكذل اذبو اإلنكار  إذل ازباذ غرث اهلل كليا ، كيف اآلية الثانية ال يسألوف عن مطلق الدعاء ، كلكن عن دعاء غرث اهلل ،

حصل بالتقدًن معىت قولك أيكوف غرث اهلل دبثابة أف يتخذ كليا ؟ كمعىت قولك أيكوف غرث اهلل دبثابة أف بالدعاء ، أك بإشراكو مع اهلل ، فقد 
 َّ مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف ُّ يكوف موضعا لدعائكم ، ككذلك اغبكم يف قولو تعاذل :

(3)(4)  . 

 (5)َّ خفحف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱٱالظرؼ يف قولو تعاذل : ؛ كخذ ما يفيد االختصاص من حيث التقدًن 

كالقصر  َّ خفحف جف مغ جغ ُّٱ ثناءتكالنفي كاالس َّٱمع جع مظ ُّٱ ذبد طريقزث للقصر ؛ التقدًن يف قولو :
ػ أف ىبربىم بأف اغبكم هلل كحده ، كأنو ػػػػػػػصلى اهلل عليو كسلم  ػػػػالثاين تأكيد لؤلكؿ ، كقد اقتضى السياؽ ذلك ؛ ألنو أبرز تكذيبهم النيب ػػ

 .ػػ ليس عنده ما يستعجلوف بو ، كلو كاف عنده ما يستعجلوف بو لقضي األمر بينو كبينهم ػػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػػ

 خب حب جب هئمئ خئ  حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ: قولو تعاذل كلنقرأ  

 جض مصخص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱ  مث  هت مت ختحت جت هبمب

للداللة على  َّٱمع جع مظ ٱُّٱ ىنا قد أبرزت ، فاقتضى السياؽ تقديبها يف قولو : العندية  (6)َّ خض حض
كؼبا كاف القـو ينكركف كهبحدكف ما  ، ى كوهنا عنده تعاذل ، أكثر طريق التقدًن إبرازان للعندية المت أبرزىا السياؽقصر " مفاتح الغيب " عل

اقتضى اؼبقاـ أف يؤكد ىذا القصر بقصر آخر يعرب فيو بطريق النفي كاالستثناء الذم يستخدـ فيما  ػػ بوػػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػجاءىم ػ

علم الغيب على  مؤكدا للقصر األكؿ حيث دؿ على قصر َّ خفحف جف مغ جغ ُّٱينكره اؼبخاطب كهبحده ، فجاء قولو تعاذل : 
 (7)اهلل تعاذل قصران حقيقيان ربقيقيان 

                                                           
 .            63،  60األنعام : اآليتان :  ( (1
 .             36األنعام : اآلية :  ( (2
لالستفيام في القرآن الحكيم ـــ الدكتور عبد العظيم إبراىيم المطعني ـــــ مكتبة وىبة ــــ القاىرة ـــــالطبعة : انظر : التفسير البالغي  ( (3

 .                :;3/3م .  4009ه ــ  :364الثانية ــــ 
 .             46القمر  : اآلية : ( (4
 .             ;7األنعام : اآلية :  ( (5
 .             :7،  79: اآليتان : األنعام  ( (6
انظر : البرىان في عموم القرآن ــ لإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي ـــــ قدم لو وعمق عميو مصطفى عبد القادر عطا ـــ  ( (7

 .             5/499دار القمم ــ بيروت لبنان ـــــ الطبعة : بال ـــ التاريخ : بال . 
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كهبذا يتجلى لنا أف القصر يف الببلغة القرآنية خاضع للسياؽ الذم يكوف فيو ، فالسياؽ ىو الذم يقتضي استخداـ ىذا الطريق ، أك ذاؾ 
ففي اآلية  ، ، كىو الذم وبدد االكتفاء يف الداللة على القصر بطريق كاحد ، أك إتباعو بطريق آخر تأكيدان كتقريران للداللة على القصر 

ػ بل ىو ػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػليس عند النيب ة أبرز السياؽ كأكد ، أف العذاب الذم يستعجلوف بو ، تكذيبان كإنكاران كجحودان ، الكريب
عند اهلل تعاذل ، إذ اغبكم مقصور عليو كحده " إف اغبكم إال هلل " كاقتضى ذلك أف يقصر علم الغيب على اهلل تعاذل ، كلذا يكوف أنسب 

أف يؤكد ىذا القصر بقصر آخر يعرب فيو  ػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػػػجاء بو النيب  تقدـ  أف يقدـ الظرؼ ) عند ( كىوالطرؽ من السياؽ اؼب

ألنو ىو الطريق الذم يستخدـ ؛ كأكثر فيو التعبرث بالنفي كاالستثناء  َّ خفحف جف مغ جغ ُّٱٱبالنفي كاالستثناء ، فجاء قولو تعاذل :

 يف مقامات التكذيب ، كاإلنكار ، كاعبحود .يف الداللة على القصر 

 المطلب الثاني : بين إنما والنفي واالستثناء : 

لة من الفركؽ الدقيقة بزث طرؽ القصر أف طريق ) النفي كاالستثناء ( يعرب بو فيما ينكره اؼبخاطب كهبحده ، أك فيما ينزؿ ىذه اؼبنز   
نكار ، أك جحود ، أك فيما ينزؿ ين الواضحة المت يعلمها اؼبخاطب ، كليست موضع إالعتبارات مناسبة ، كطريق ) إمبا ( يعرب بو يف اؼبعا

 ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىنُّٱ:كيتجلى لنا ذلك يف ىذه اآليات الكريبة  ك اؼبنزلة العتبار ببلغي مناسب ،تل

     (1)َّ متخت حت جت هب مب خب  حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 مه جه هن خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱكقاؿ تعاذل :  

 جخ محجح مج حج مث هت ُّٱٱكقاؿ تعاذل : (2)َّمب هئ مئ هي مي  خي حيجي ٰه

حيث عرب بالنفي كاالستثناء يف  (4)َّ  ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ٱُّٱكقاؿ تعاذل :(3)َّ مسخس  حس جس مخ

زعموف أف ما جاء بو أساطرث كيػػ كحيا يوحى إليو ، ػػػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػػاؼبعاين المت ينكرىا اؼبخاطب كهبحدىا  فالكفار ينكركف اتباعو 

كلذا أكثر التعبرث بالنفي  (5)َّ مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب ُّٱٱ  كلزثاأل

ػ على الذم يوحى إليو من ػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػللداللة على قصر اتباعو ػ  َّ متخت حت جت هب مب خب ُّ كاالستثناء يف قولو :

ينكر أف يكوف ما جاءه من عند اهلل تعاذل أساطرث األكلزث ، كلذا  ػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػربو ، ردعان ؽبم ، كدفعان إلنكارىم، كالرسوؿ 

ػ على كونو ػػػػػػلم ػػ صلى اهلل عليو كسػػػػػػبالنفي كاالستثناء داال على قصرىم ما جاء بو  َّٱخن حن جن  مم خم ُّ قولو :جاء 

كالكفرة اؼبعاندكف ، الذين أعرضوا عن ، ػ ذلك دفعا لو ، قاتلهم اهلل أىن يؤفكوف ػػػػػػصلى اهلل عليو كسلم  ػػػػػػأساطرث األكلزث ، ردا إلنكاره ػػ
أهنم يهلكوف أنفسهم ، فجاء اغبق ، كانغمسوا يف الكفر كالضبلؿ ، يعتقدكف أهنم هبذا الصنيع يهلكوف الرسالة كصاحبها ، كينكركف 

بالنفي كاالستثناء ، للداللة على قصر اإلىبلؾ على أنفسهم ، دفعان إلنكارىم ، كإبطاال ؼبا  َّٱمئ هي مي  خيُّ القصر

                                                           
 .             70ام : اآلية : األنع ( (1
 .             48،  47األنعام : اآليتان :  ( (2
 .             37اإلسراء : اآلية :  ( (3
 .                9الرعد   : اآلية :  ( (4
 .             7الفرقان : اآلية :  ( (5
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سلم صلى اهلل عليو ك  ػػػػػيب ػػالن، كالقصر قصر إضايف ، يفيد قلب اعتقادىم ؛ ألهنم يظنوف بالنهي كالنأم عن القرآف أهنم يضركف ايعتقدكف 
س ، كيف ىذه اآلية تسلية االناس ، كىم إمبا يهلكوف أنفسهم بدكاـ الضبلؿ ، كبتضليل الناس ، فيحملوف أكزارىم كأكزار الن ؛ لئبل يتبعو ػػػػػػػػػ

 ( 1كأف ما أرادكا بو نكايتو ، إمبا يضركف بو أنفسهم . ) ػػػػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػللرسوؿ ػ

 حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ٱُّٱٱتعاذل : ككذلك قبده يف قولو

ػػػػػػػ صلى اهلل عليو  أال ترل أف الظاؼبزث ىباطبوف بذلك قومان آمنوا  كينكركف دعول سحر الرسوؿ (2)َّ جم هل مل خل

  .  كسلم ػػػػػػ

فالتخويف يبعث يف النفس الشك يف أهنم ينصرفوف عن   (3)  َّ نت مت زت رت يب ىب ٱُّٱٱكقولو تعاذل :
  طغياهنم .كفرىم ، فكاف شبة مدعاة لتأكيد زيادة 

فهذا القرآف  (4)َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱكقولو تعاذل :
. فإذا جاء أمر من ( إال ) ك ( ما)بػ  الذم ىو شفاء كرضبة ، ؾباؿ لشك النفس يف أنو خسار للظاؼبزث ، فكاف اجملاؿ ؾباؿ تاكيد ذلك

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ : األمور اؼبسلم هبا بالنفي كاإلثبات ، فذلك لتقدير أمر صار بو يف حكم اؼبشكوؾ فيو ، كقولو سبحانو

ػػ قد خوطب خطاب من يظن أف ػػػػػػػصلى اهلل عليو كسلم  ػػػػفاجمليء ىنا بالنفي كاإلثبات ؛ ألف النيب ػػ (5)َّ مئ زئ رئ  ّٰ ُّ
وبوؿ قلوب اؼبشركزث عما ىي عليو ، من اإلباء كالعناد ، كال يعلم علم اليقزث أف ليس يف كسعو شيء أكثر من التحذير أف يستطيع أف 

 (6). َّ مئ زئ رئ  ّٰ ُّٱٱكاإلنذار ، فجرل األسلوب كما هبرم يف خطاب الشاؾ ، فقيل :

فمعىت  (7)َّ مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ٱٱىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٱُّٱٱ ككقولو تعاذل :
، ككلمات فيها خفية ، كالذم يستخلص منها أهنا إظهار اػبضوع حدكث اؼبصطلحات الشرعية دقيق الداللة  ليف اللغة العربية قب العبادة

 مت زت ُّٱ : للمعبود ، كاعتقاد أنو يبلك نفع العابد كضيٌره ملكان ذاتيان مستمران ، فاؼبعبود إلو للعابد ، كما حكى اهلل قوؿ فرعوف
ٱَّىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ فاغبصر اؼبستفاد من قولو : (8)َّ زث رث يت  ىت نت  ٱٱ

نو قصر قلب أقصر عٌلة خلق اهلل اإلنس كاعبن على إرادتو أف يعبدكه ، كالظاىر أنو قصر إضايف كأنو من قصر اؼبوصوؼ على الصفة ، ك 
يس ىو قصران حقيقيان ،فإنا دل نطلع على باعتبار مفعوؿ ) يعبدكف ( أم ليعبدكين كحدم ال يشركوا غرثم يف العبادة ، فهو رد لئلشراؾ ، كل

ة مقادير ًحكىًم اهلل تعاذل من خلق اػببلئق ، لكنا نعلم أف اغبكمة من خلقهم ليست ؾبرد أف يعبدكه ؛ ألف حكم اهلل تعاذل من أفعالو كثرث 

 خل ُّٱ ق غرث ىذه كقولو تعاذل :، كذكر بعضها ىنا ؼبا يقتضي عدـ كجود حكمة أخرل ، أال ترل أف اهلل ذكر حكمان للخلال كبيط هبا 
  (1)(9)َّ يهىه مه جهين ىن من خن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل

                                                           
 .               9/3:5انظر  : التحرير والتنوير  ( (1
 .                69اإلسراء : اآلية :  ( (2
 .               80اإلسراء : اآلية :  ( (3
 .               4:اإلسراء : اآلية :  ( (4
 .  45،  44اآليتان : :  فاطر ( (5
 .             :5/80انظر : الكشاف :  ( (6
 .             79،  78الذاريات : اآليتان   ( (7
 .              69ن : اآلية : المؤمنو  ( (8
 .             :33ىود اآلية :  ( (9
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 مه جه ين ىن  من خن حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ككقولو تعاذل :  

 يبلك ـبلوقا فهو ىباطب قومان يركف يف الرسوؿ (2) َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه
ػػ أف يأيت من أدكات القصر بالنفي كاالستثناء ، يزيل هبا بذكر ػػػػػػكتلك حاؽبم  ػػػػػػلنفسو الضر كالنفع ، كيعلم الغيب ، فكاف من اؼبناسب 

 (3)الشك من نفوس سامعيو . 

 جس مخ جخ مح  جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب ُّٱٱككقولو تعاذل :  
 خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خصحص  مس خس حس
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حق مف

جعلوا الرسل كأهنم بادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أف يكونوا بشران مثلهم ، كادعوا أمران ال هبوز أف فإف ىؤالء اؼبشركزث ؛  (4)َّ
يكوف ؼبن ىو بشر ، كؼبا كاف األمر كذلك أخرج اللفظ ـبرجو ، حيث يراد إثبات أمر يدفعو اؼبخاطب كيدعى خبلفو ، مث جاء اعبواب من 

 (5)  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ  الرسل الذم ىو قولو تعاذل :

حكم من ادعى عليو خصمو اػببلؼ يف أمر ىو ال ىبالف فيو ، أف يعيد كبلـ اػبصم كذلك ، بػ )إف ( ك ) إال ( دكف ) إمبا ( ؛ ألف من 
كما يف قولو   . كهبيء النفي كاالستثناء أيضا لبياف تأكيد األمر يف نفس قائلو ،(6)على كجهو ، كهبيء بو على ىيئتو ، كوبكيو كما ىو 

فهذا تعبرث صادؽ لشعور اؼببعوثزث يـو   (7) َّ ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱسبحانو :

كما هبيء لئلجابة على سؤاؿ ؿبقق ، أك مقدر لتأكيد ؽبذا اعبواب ، كما يف ،  القيامة ، بأنو ما انقضى عليهم منذ كفاهتم سول أمد يسرث 

 يف ىف يثىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱٱقولو تعاذل :

 حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق

كؼبا كاف من الواضح البزث أف من  (8)  َّ جحمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب هئ مئ خئ

)إمبا ( يف قولو بػ كال يرتاب فيو ، فقد جاء القصر ، ال أحد ينكر ذلك ، كأف من ضل يرجع إليو إمث ضبللو  اىتدل يناؿ ثواب ىدايتو ،

؛ ألف ىذا من اؼبعاين الواضحة اعبلية المت ال  َّ مسخس  حس جس مخ جخ محجح مج حج مث هت ٱُّٱ :تعاذل 

                                                                                                                                                                      
 بتصرف  .               36/44انظر : روح المعاني  ( (1
 .   ::3األعراف : اآلية :  ( (2
ميم البردوني ـــــــ  انظر : الجامع ألحكام القرآن ــ تفسير القرطبي ـ محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ـ تحقيق أحمد بن عبد الع ( (3

                                            9/559ىـ . ــ  3594الطبعة الثانية ـ مكتبة الشعب بالقاىرة ـ 
 .             34،  30إبراىيم  : اآليتان :  ( (4
 .             33إبراىيم : اآلية :  ( (5
نان دالئل اإلعجاز في عمم المعاني ــــ تأليف عبد القاىر الجرجاني ــــ عمق عميو : السيد محمد رشيد رضا ــــ دار المعرفة ـــ بيروت لب ( (6

 .             478م ـــــ ص :  4003ه ـــــ  3644ـــالطبعة : الثالثة ــــ 
 .               74اإلسراء اآلية :  ( (7
 .             339،  338المائدة  : اآليتان : ( (8
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 ، ال ينكر ذلك ، كاليعلم أنو منذر  ػػػػػػػصلى اهلل عليو كسلم  ػػػػػػفالنيب ػػ َّ زئرئ ّٰ ِّ ٱُّٱ: يتأتى فيها اإلنكار  ككذا قولو تعاذل

 (1)اإلنذار . )إمبا ( على صفة ر بػ يعتقد غرثه ، كلذا جاء القص

 ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱٱ المت جاء فيها القصر قولو تعاذل : كمن اؼبعاين التنزيلية 

 َّ اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب
على كونو رسوال ىبلو كما خلت الرسل  ػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػ، فقد جاء النفي كاالستثناء يف اآلية الكريبة للداللة على قصر ؿبمد ػػ (2)

ال ينكركف ذلك ،  ػػػػػػرضواف اهلل عليهم أصبعزث ػػ ػػػػػالرسل من قبلو ، فهو ال هبمع بزث الرسالة كالتربم من اؽببلؾ ، كاؼبخاطبوف ىم الصحابة ػػػ
ػ كتعلقهم بو ، كاستعظامهم موتو ، نزلوا منزلة من يعتقد أنو رسوؿ ـبلد ، ال ىبلو كما ػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػػكلكن لشدة حبهم للنيب ػ

ػ على صفة ػػػػػػػػصلى اهلل عليو كسلم ػ ػػػػػػػػػخلت الرسل من قبلو ، كينكر أنو رسوؿ ىبلو ؛ فجاء القصر بالنفي كاالستثناء داال على قصره 
ػ صلى اهلل عليو ػػػػػػؾ ، فهو قصر إفراد ، إذ اعتقد الصحابة تنزيبلن أنو هبمع بزث الصفتزث ، فقصر ػػالرسالة ، ال يتجاكزىا إذل التربم من اؽببل

 (3)ػػ على إحدانبا . ػػػػػػكسلم ػ

ػػ ػػػػػيو كسلم ػ صلى اهلل علػػػػػػككراء الداللة على القصر بالنفي كاالستثناء يف اآلية الكريبة معاف جليلة ، حيث تلفت كتنبو إذل بشرية ؿبمد ػ    
ف ف ؿبمدان رسوؿ هبرم عليو ما جرل على الرسل من قبلو ، كينبغي عليهم أأعظموا موتو قد جهلوا يف دينهم أمران جلبلن  تككأهنم عندما اس

، كأف يتمسكوا بو ، كأف هبتهدكا يف نشر دعوتو ، كتبليغ رسالتو ، فبل ينقلبوا بعد موتو على على اؼبنهج الذم أقامو ؽبم  لوا بعد فباتو ضي
كؽبذا القصر بالنفي كاالستثناء ، كىو قصر إفراد ػػ كما أكضحنا ػػ ُّٱ نب ىب يب نت َّ  األعقاب ؛ كلذا جاء بعد القصر ىذا االستفهاـ اإلنكارم 

 ى صفة الرسالة ال يتجاكزىا إذل التربم من اؽببلؾ . عليدؿ على قصره ػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػ 

 من زن رنمم ام يل ىل  مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّ كنقرأ قولو تعاذل :  

 خب حب جبهئ مئ خئ  حئ جئ ٱ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن

فنجد   (4) َّ  خصحص مس خس حسجس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت: مب

ػ رسوالن ، ػػػػػػػػعليو السبلـ ػ ػػػػػالنصارل قد أنكركا أف يكوف عيسى ػػف القصر يف اآلية قصر قلب ؛ ألف اؼبخاطبزث كىم أفنجد السياؽ يقتضي ب
بالعذاب األليم ، إف دل ينتهوا عما يقولوف ، كيتوبوف إذل اهلل تعاذل  ػػػػػػػػعز كجل ػػ ػػػػػإؽباى ، كىم هبذا قد كفركا ، كقد توعدىم اهلل ػػه كجعلو 

مقصور على كونو رسوالن ، ىبلو كما خلت  ػػػػػػعليو السبلـ ػػػػػػػػػ كاالستثناء ، فيدؿ على أنو كيستغفركنو ، مث يأيت بعد ذلك القصر بالنفي 
ػ عليو السبلـ ػػػػػز تلك الصفة إذل كونو إؽبان ، كما اعتقدكا ، فالقصر قصر قلب ، كينبو النظم الكرًن على بشريتو ػك الرسل من قبلو ، ال يتجا

صلى اهلل عليو كسلم  ػػػػػكعندما نتمعن بالنظر يف سياؽ القصرين قصر ؿبمد ػػ،   (5)َّ  خصحص مس خسُّػ بتلك الكناية اؼبوحية ػػػػػػ

، يتجلى لنا أف سياؽ القصر على كونو كذلك  ػػػػػػعليو السبلـ ػػ ػػػػػػػ على كونو رسوال ىبلو كما خلت الرسل من قبلو ، كقصر عيسى ػػػػػػػكسلم ػ
                                                           

            3/499انظر : التفسير البالغي لالستفيام في القرآن الحكيم  ( (1
 .             366آل عمران : اآلية :  ( (2
بيروت لبنان ـــ  الطبعة : الثانية ــــ انظر : تفسير القرآن الحكيم ــــ الشيير بتفسي المنار تأليف محمد رشيد رضا ـــ دار المعرفة ـــ  ( (3

 .                6/380التاريخ : بال .  
 .               97،  96،  95،  94المائدة : اآليات :  ( (4
 .  5/595انظر : روح المعاني  ( (5
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ػ ػػػػػػكلذا نرل اؼبوذل ػ  ػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػػحثه للمؤمنزث على اؼبضي على اؼبنهج ، كربذيرىم من االرتداد بعد حياة الرسوؿ فيو األكؿ 

 ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم  ُّٱ ػ مقببل عليهم باػبطاب :ػػػػػػعز كجل ػ

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي ٱ يه

 . (1) َّ  ىتنت مت زت  رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ

 يث ُّٱ إؽبان ، لقد صرح النظم القرآين بكفرىم ػػػػػػعليو السبلـ ػ ػػػػػالذين جعلوا عيسى ػػللنصارل كأما سياؽ القصر الثاين : فهو كعيد شديد  

؛ ألهنم دبا صنعوا دل يكونوا كتوعدىم بالعذاب األليم ، كالتفت عنهم فكانوا غائبزث  َّٱىكمك لك اك يق ىق يف ىف
 للخطاب .أىبل 

 ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جييه ىه مه جه ين ُّٱ  كنعود إذل اؼبعاين التنزيلية فننظر يف قولو تعاذل : 

على صفة اإلنذار ال يتجاكزىا  ػػػػػػصلى اهلل عليو كسلم ػ ػػػػػحيث قصر ػ (2)َّ   مئ زئ رئ  ّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

، ال ينكره كال هبهلو يعلم ذلك  ػػػػػػػصلى اهلل عليو كسلم ػ ػػػػػػإذل صفة اؽبداية ، فهو قصر إفراد ، كقد جاء بطريق النفي كاالستثناء ، كالرسوؿ ػػ
على ىداية ػ ػػػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػػرص النيب ، تنزيبل لو منزلة من يعتقد أنو هبمع بزث صفمت اإلنذار كاؽبداية ، كيف ىذا القصر تصوير غب

القـو ، حيث تفاىن يف دعوهتم ، كأحل إغباحان شديدان يف توجيههم كإنذارىم ، كما أف فيو تسلية لو كتسرية عنو ، حيث قوبل ىذا اغبرص 

 حي  ُّٱ  ورىم ، كأىن ؼبيت أف يسمع كيستجيبالشديد منو على ىدايتهم ، باإلعراض عنو ، كالرفض لدعوتو ، فهم كاألموات يف قب

ػػ ال يبلك إال ػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػفالقصر قد دؿ على أنو ػ (3)َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي

  يك ىك مك لك اك يق ُّٱ  اإلنذار كالتبليغ ، فتلك مهمتو المت كلف هبا ، أما اؽبداية فليست لو ؛ ألهنا من اهلل :

ف ؛ ألنك  ال سبلك ربويل قلوهبم ، فبهذا ال تستطيع ىدم من أحببت من أعرضوا عنك فبل ربز فإف  (4)َّ َّ ممام يل ىل مل

، كإمبا عليك الببلغ ، كاهلل يهدم من يشاء ، قومك ، أك من غرثىم ىدل موصبل إذل البغية ، فتدخلو يف دينك ، كإف بذلت كل ؾبهود 
                         ( 5) كلو اغبكمة البالغة ، كاغبجة الدامغة . 

 مخ جخ مح  جح مجحج مث هت مت خت حت جت  هب ٱُّٱ كانظر يف قولو تعاذل :    

 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خصحص  مس خس حس جس

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلحق مف خف حف

 حم جم يلُّ... ٱَّٱحط مض خض حض جضُّذبد يف ىذا اغبوار الذم دار بزث الرسل كالكفرة قصرين :  ( 6)َّ جهين ىن
                                                           

 .               366،  365،  364آل عمران : اآليات :  ( (1
 .               45،  44فاطر : اآليات :  ( (2
 .   44فاطر : اآلية :  ( (3
 .   78القصص : اآلية :  ( (4
 .   40/3:5انظر : تفسير المراغي  ( (5
 .   33،  30إبراىيم: اآليتان :  ( (6
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للداللة على القصر يف اؼبوضعزث ، مع أف اؼبعىت كاضح كليس منكران ، فالرسل يعلموف أهنم كقد أكثر التعبرث بالنفي كاالستثناء  َّٱخم حم
  بشر ، ال ينكركف ذلك كال يدفعونو ، ككذلك الكفار يعلموف بشرية الرسل ، كقد أنكركا رسالتهم كجحدكىا من أجل ذلك .

أف الرسوؿ ال يكوف بشران ، كأف الرسل بادعائهم الرسالة كىم بشر قد أنكركا رة الفاسد ، حيث اعتقدكا إف األمر يرجع إذل اعتقاد الكف
بشريتهم ، كاعتقدكا أهنم رسل ، من أجل ىذا جاء القصر بالنفي كاالستثناء ، كىو قصر قلب ، حيث قلب ما اعتقده الرسل ، فقد 

ػػ كلذا جاء القصر قلبان العتقاد الرسل ، كداال على قصرىم على ػػػػػػػػػػ يف زعم الكفرة ػػػػػػة اعتقدكا أهنم رسل ، كالرسالة ال ذبتمع مع البشري

فمن  َّٱخم حم جم يلُّأما قوؿ الرسل ؽبم  (1)البشرية ال يتجاكزكهنا إذل الرسالة المت اعتقدكىا ... كىذا الزعم باطل ال ؿبالة .  
من عادة عليو خصمو خبلفان يف أمر ال ىبالف فيو ، أف يعيد كبلمو على كجهو بلفظو  الستمالتو كإلزامو اغبجة ؛ ألفباب ؾباراة للخصم 

قالوا : إف ما قلتم نقره كال ننكره ، فنحن  ػػػػػػعليهم السبلـ ػػ ػػػػكمعناه استمالة للخصم ، كداللة على أف ما ذكره غرث ملـز ، فكأف الرسل ػػ
 م الرسل بتلك اؼبقدمةسلَّ ، فقد قد من علينا بالرسالة ، فاهلل يبن على من يشاء من عباده بشر مثلكم ، كلكن ذلك ال يبنع أف يكوف اهلل 

بألفاظها كمعانيها ، كيف ىذا ما يؤنس الكفرة ، كيستميل نفوسهم كبو اؽبدل ، كلكنو ال يستلـز مقصودىم  َّٱخم حم جم يلُّ
س كىو أف اإلنساف ال يرقى إذل أىلية الرسالة ، إذ ال منافاة عند العقوؿ السليمة ، كاالعتقادات الصحيحة ، بزث الرسالة كالبشرية ، فلي

 (2)يسمو فيصرث أىبل للرسالة كتلقي الوحي . ىناؾ ما يبنع من أف يرقى اإلنساف ك 

 مب زب رب يئٱ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱٱ: كخذ قولو تعاذل

ذبد أف القـو يكفركف باهلل ، كمصركف على عبادة األصناـ ،  ٱ(3)َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب
كلكن النظم القرآين الكرًن آثر التعبرثبػػ ) إمبا ( للداللة على قصر العلم دبجيء   ػػػػػػػػ عليو السبلـ ػػػػػكيستعجلوف العذاب الذم أنذرىم، ىود 

، العذاب على كونو عند اهلل تعاذل ، كذلك لئلشعار بأف ىذا من األمور اؼبعلومة الواضحة ، المت ال ينكرىا منكر ،  كال يرتاب فيها أحد 
وضوح األمر كجبلئو ، كيف ىذا من التوبيخ كالتبكيت ؽبم ما ال ىبفى ، إذ أنكركا أمران فقد نزؿ الكفرة اؼبنكركف منزلة من يعلم كال ينكر ؛ ل

 نن زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ٱُّٱٱكمن ذلك قولو تعاذل :،  ( 4)بينان ال هبهل ، كال ينكر

قد جرل أسلوب اغبوار بأسلوب الفعل اغبكائي ) قيل ( مصوران حاؿ  (5)َّ مي زي ري ٰى ين ىن
صفة اإلصبلح احملض ،  حيث قصر اؼبنافقوف أنفسهم علىاآليات اؼبباركات على اغبوار ،  ركز الوصف اؼبشهدم يف ىذه، فقد اؼبنافقزث 

ا أهنم قد حكم عليهم خبلطهم و الذم ال يشوبو شيء من كجوه الفساد ، فهو قصر إفراد ؛ ألهنم ؼبا هنوا عن اإلفساد يف األرض كتونب
 فساد . قصوركف على ؿبض اإلصبلح الذم ال يشوبو شيء من كجوه اإلاإلصبلح باإلفساد ، أجابوا بأهنم م

الظاىر  فهم يدعوف أف كوهنم مصلحزث أمر ظاىر بٌزث كقد أكثر التعبرث بػػ ) إمبا ( للداللة على القصر ، تنزيبلن ؽبذا اػبرب منزلة األمر اؼبعلـو   

 ري ٰى ين ىن ننُّ دبكاف ، كلذا جاء الرد عليهم، ينبغي أال هبهلو أحد ، كأال ينكره منكر ؛ ألنو من الوضوح 

 األذىاف ؼبا يلقىالتنبيو كهتيئة  مبطبلن دعواىم بأبلغ كجو كآكده ، ؛ حيث بدأ بػ ) أال ( االستفتاحية ، المت تفيد َّ مي زي
 ؿالذم د َّ ٰى ين ىنُّ ف ذبيء بالقصرأبعدىا ، فهي ال تستخدـ إال يف األمور اؼبهمة ، المت ربتاج إذل هتيئة كتنبيو ، 

ص بػػ ) إف ( مث جاء نعلى قصرىم على صفة اإلفساد قصر قلب ؼبا ادعوه من اختصاصهم باإلصبلح دكف اإلفساد ، كقد أكد ىذا ال

                                                           
 .    344م ص :  4033بدوي ـــ دار نيضة مصر لمنشر ــــ الطبعة السادسة ـــــ  انظر : من بالغة القرآن الكريم ـــ د . أحمد أحمد ( (1
 8:;3ه ـــــــ  3609ــ انظر : إعجاز القرآن وعمم المعاني ـــــــ د . عمر المالحويش ــــــــ مكتبة الفالح ــــــ الكويت ــــــــ الطبعة : األولى ـــــ ( (2

 .    474م . ص : 
 .  45،  44ف : اآليتان  : األحقا ( (3
 .    5/508انظر : الكشاف   ( (4
 .   34،  33البقرة : اآليتان :  ( (5
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فدؿ على أف خفاء تلك اغبقيقة عليهم ، مرده إذل فقداهنم الشعور ، فهم قـو ال يشعركف  َّ مي زي ري ُّٱاالستدراؾ 
 وا حقيقة ما ىم فيو من إفساد ، كألقلعوا عنو . كلو كاف عندىم قدر من شعور ألدرك، 

ضمرث الفصل : معرؼ بػ ) أؿ ( المت للجنس ، كالثاين  :طريقو تعريف الطرفزث : أحدنبا  َّ ٰى ين ىنُّ :كالقصر يف قولو 
صفة اإلفساد ، كما ) ىم ( مؤكد للداللة على القصر ، كقد اقتضى السياؽ أف يكوف ىذا القصر قصران للموصوؼ ؛ ىم اؼبنافقوف ، على 

 (1)أؿ ( كاؼبقصور ىو اؼبعرؼ هبا .  قرره الببلغيوف عند الداللة على القصر هبذا الطريق ؛ أف اؼبقصور عليو ىو اػبارل من )
 

 المبحث الثاني

 المطلب األول : القصر بالتعريف وضمير الفصل :  

 كبعد أف ذكرنا القصر بالتقدًن ، كبالنفي كاالستثناء ، كإمبا ، ككضحنا الفرؽ بينها يف االستعماؿ ؛ فقد حاف أف نذكره بزث غرثىم ، يف  

قصر  ( 2)َّ جن يم ىممم خمحم جم يل ىلألم  ُّٱ القصر بالتعريف كضمرث الفصل ، فقد جاء يف قوؿ اهلل تعاذل :
كاؼبعىت : ذلك ىو الكتاب الكامل ، فصفة الكماؿ الكتاب على اسم  اإلشارة ) ذلك ( اؼبشار بو إذل القرآف قصران حقيقيا ربقيقيان ، 

إمبا ، مقصورة على القرآف ال تتعداه إذل غرثه ، كىذا ال يقدح يف كتب اهلل األخرل ، فيقاؿ : إهنا دل تبلغ الكماؿ ؛ ألف عدـ بلوغها إياه 
، كأنو الذم يستأىل أف بكوف كتابان ؛ كما تقوؿ : ىو الرجل : أم ىو بالنسبة للقرآف ، فما عداه من كتب اهلل يف مقابلتو دل يبلغ ما بلغو .

يقوؿ الزـبشرم : " كمعناه أف ذلك الكتاب ىو الكتاب  (3اعبامع ؼبا يكوف يف الرجاؿ من مرضيات اػبصاؿ . )، الكامل يف الرجولية 
فإف قاؿ قائل : دل صحت اإلشارة بذلك إذل ما ليس ببعيد ؟ قلت : ألف البعد ىنا ،  ا عداه من الكتب يف مقابلتو ناقصالكامل ، كأف م

) اسم اإلشارة ..... ؟ قلت : كقعت اإلشارة إذل  باعتبار علو اؼبنزلة  كبعد مرتبة اؼبشار إليو من مرتبة كل كتاب سواه ، فإف قلت : دل ذكر
الرجل حبديث مث يقوؿ : كذلك ما الشك  بعد ما سبق التكلم بو كتقضى ، كاؼبقتضى يف حكم اؼبتباعد ، كىذا يف كل كبلـ ، وبدث ( آدل

؛ كألنو ؼبا  (4)َّ جغمع جع مظ حط مض  خض حض ٱُّٱ كقاؿ اهلل تعاذل : فيو ، كوبسب اغباسب مث يقوؿ : كذا ككذا 
كقد شاع يف الكبلـ  (5)  ": احتفظ بذلك كقد أعطيتو شيئان كصل من اؼبرسل إذل اؼبرسل إليو كقع يف حد البعيد ، كما تقوؿ لصاحبك 

صونا لو البليغ سبثيل األمر الشريف بالشيء اؼبرفوع يف عزة اؼبناؿ ؛ ألف الشيء النفيس عزيز على أىلو ، فمن العادة أف هبعلوه يف اؼبرتفعات 
االبتذاؿ ، فالكتاب ىنا ؼبا ذكر يف مقاـ التحدم دبعارضتو دبا دلت عليو حركؼ التهجي يف ) آدل ( كاف  ك عن الدركس كتناكؿ كثرة األيدم 

 كالشيء العزيز اؼبناؿ بالنسبة إذل تناكؽبم إياه باؼبعارضة ، أك لصدؽ معانيو كنفع إرشاده بعيد عمن يتناكلو هبيجر القوؿ . 
 كطريق القصر ػػ كما ىو كاضح ػػ تعريف الطرفزث ، كأحدنبا كىو اؼبسند ) الكتاب ( معرؼ بػ ) أؿ ( المت للجنس ، كىو اؼبقصور ، كاؼبسند

 إليو اػبارل من ) أؿ ( ىو اؼبقصور عليو . 
ريف بالبلـ يفيد اعبنسية ، فقولنا : كالداللة على القصر هبذا الطريق تتولد من شيء خفي لطيف ، كليست داللة لغوية ، كذلك أف التع  

عىت ، الشجاع يفيد جنس الشجاع ، كلذا اتسعت الكلمة بػػ ) أؿ ( فاستغرقت األفراد فردان فردان ، كؼبا كانت ىذه األداة ) أؿ ( ربمل ىذا اؼب

                                                           
ر انظر : الوصف في القرآن الكريم ــــــ دراسة بالغية ـــــــ تأليف د . موسى سموم عباس األمير ـــــ منشورات محمد عمي بيضون ـــ دا ( (1

 . بتصرف .    488م . ص :  4009ه ــــــ  :364ــــ بيروت لبنان ــــــ الطبعة األولى ـــ  الكتب العمميبة
 .   4،  3البقرة : اآليتان :  ( (2
 .                4/39انظر : التفسير الكبير ، أو مفاتيح الغيب  ( (3
 .                :8البقرة : االية :  ( (4
               .  3/54انظر : الكشاف  ( (5
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ف زيدان ىو كل شجاع ، كأف ما عداه هبا يف كبو : زيد الشجاع ، داال على أكتفرغ على الكلمة ىذا العمـو الواسع ، كاف إسناد ما عرؼ 
  (1) . رليس من الشجاعة يف شيء ، كذلك ىو معىت القص

  ُّٱ  (2)َّزث رث يت ىت نتمت  زت رت يب ىب نبُّٱكتأمل اآليات الكريبة :   

ذبد الداللة على القصر   (4)َّ  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ (3)َّ مضخض  حض جض مص خص حص
كنفيو عن أصحاب النار ، ، ( المت للجنس ، فدؿ ذلك على قصر الفوز على أصحاب اعبنة  اؿيف كل آية منها ، حيث عرؼ اؼبسند بػػ )

، كفيها كناية عن كوف اؼبؤمنزث ىم أصحاب اعبنة ، ككوف الذين نسوا اهلل ، ىم كىذا بياف لنفي االستواء اؼبصرح بو يف أكؿ اآلية الكريبة 

قصر  َّٱيت ىت ُّٱ : لفاسقزث ، كالقصر اؼبستفاد من ضمرث الفصل يف قولوفتضمنت اآلية كعدان للمتقزث ، ككعيدان ل ،أىل النار
كلعل تقدًن  أصحاب النار يف الذكر  لئليذاف من أكؿ  (5)ادعائي ؛ ألف فوزىم أبدمُّ ، فاعترب فوز غرثىم ببعض أمور الدنيا كالعدـ . 

دة األمر بأف القصور الذم ينبئ عنو عدـ االستواء من جهتهم ال من جهة مقابليهم ، فإف اؼبفهـو عدـ االستواء بزث الشيئزث اؼبتفاكتزث زيا
  (6) الناقص . فتدبر .كنقصانان ، كإف جاز اعتباره حبسب زيادة الزائد  لكن اؼبتبادر اعتباره حبسب نقصاف 

ػػ كقد كاف شهيدان عليهم ، ػػػػػػػ عليو السبلـ ػػػػػكاهلل عز كجل كاف كدل يزؿ رقيبان عليهم يف صبيع األحواؿ كاألزماف ، كلكن بتوفيتو عيسى ػ    
كاؼبعىت : أنك ؼبا توفيتيت قد صارت الوفاة حائبل بييت كبينهم ػ ػػػػ سبحانو كتعاذل ػػػػػػػيراقبهم كيأمرىم بعبادة اهلل تعاذل ، دل يبق ؽبم رقيب إال اهلل 

فجاء بضمرث الفصل الداؿ على القصر ؛ أم   َّ مضخض  حض جض مصُّ فلم يكن رل أف أنكر عليهم ضبلؽبم ، كلذلك قاؿ :، 
كلذا حسن القصر  شئت ، كنت أنت الرقيب ال أنا إذ دل يبق بييت كبزث الدنيا اتصاؿ ، كبذلك تعلم أمرىم كترسل إليهم من يهديهم مزت

 َّ  خص حص  ُّٱ يف قولو :

ككاضح أف طريق القصر يف    َّ ىث نث مث زث رث يت ىتُّ كما قصر جنس الرزؽ على اهلل تعاذل يف قولو :  
ؿ اؿ ( المت للجنس ، كأف ضمرث الفصل مؤكد للداللة على القصر ، كأف اؼبقصور عليو ىو اػبارل من ) ااآليات الكريبة تعريف اؼبسند بػ ) 

كتفرغو يف الكلمة اؼبقنتنة هبا على الطرؼ اآلخر اػبارل  (ؿ ا( كاؼبقصور ىو اؼبقنتف هبا ، حيث دؿ اإلسناد على قصر اعبنس الذم ربملو ) 
 ؿ ( ىذا ىو األصل يف داللة ىذا الطريق على القصر . امن ) 

الظاىر ؛ ألف  إخراج للكبلـ على خبلؼ مقتضىَّ  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱٱكإظهار اسم اعببللة يف  
مع مقتضاه : إين أنا الرزَّاؽ ، فعدؿ عن اإلضمار إذل االسم الظاىر ؛ لتكوف ىذه اعبملة مستقلة بالداللة ؛ ألهنا سرثت مسرث الكبلـ اعبا

ضايف أم دكف كاألمثاؿ ، كيف ىذه اآلية طريق قصر لوجود ضمرث الفصل ، أم : ال رزَّاؽ ، كال ذا القوة ، كال متزث إال اهلل ، كىو قصر إ
 األصناـ المت يعبدكهنا .

المت منها : اإلرزاؽ ، كالقوة ، اتو ف األصناـ شركاء هلل يف صفأفالقصر قصر إفراد بتنزيل اؼبشركزث يف إشراكهم أصنامهم باهلل منزلة من يدعي 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ ، قاؿ تعاذل :وؿفأبطل ذلك هبذا القكالشدة ، 
 (8) (7)َّ نت مت زترت يب ىب  نب مب زب

                                                           
 6:;3ه   ــــــ  :360انظر دالالت التراكيب ـــــ دراسة بالغية ـــــ د محمد محمد أبو موسى ـــ مكتبة وىبة ــــ القاىرة ـــــ الطبعة الثانية ــــــ  ( (1

 .               8:،  7:م ــــــــ  ص 
 .               40الحشر: االية :  ( (2
 .                339االية : المائدة :  ( (3
 .                :7الذاريات : االية :  ( (4
 .              49/337انظر : التحرير والتنوير  ( (5
 .               36/476انظر : روح المعاني  ( (6
 .                39العنكبوت : االية :  ( (7
 .  50،  ;49/4اانظر : التحرير والتنوير  ( (8
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 نن ٱُّٱٱؿ ( إذا ما اقتضى السياؽ ذلك على كبو ما رأينا يف اآلية الكريبة :اكقد ىبالف ىذا األصل فيكوف اؼبقصور عليو ىو اؼبقنتف بػ )   

رد عليهم يف غركرىم كحصرىم أنفسهم يف الصبلح ، فرد عليهم بطريق من طرؽ القصر ىو أبلغ فيو من   َّٱٰى ين ىن
حبيث ال يوجد يف ، الطريق الذم قالوه ؛ ألف تعريف اؼبسند يفيد قصر اؼبسند على اؼبسند إليو ، فيفيد القوؿ يف اآلية قصر اإلفساد عليهم 

كينقضو ، كىو جار على قانوف النقض ، كعلى أسلوب القصر اغباصل بتعريف اعبنس ،  غرثىم ، كذلك ينفي حصر أنفسهم يف اإلصبلح
كإف كاف الرد قد يكفي فيو أف يقاؿ : إهنم مفسدكف ، بدكف صيغة قصر ، إال أنو قصر ليفيد ادعاء نفي اإلفساد عن غرثىم  كقد يفيد 

ؼبفسد عرفان أف ال يكوف مصلحان ، إذ اإلفساد ىزث اغبصوؿ ، كإمبا يصد ذلك أف اؼبنافقزث ليسوا فبن ينتظم يف عداد اؼبصلحزث ؛ ألف شأف ا
 حزت يصبح سجية كدأبان ال يكاد يفارؽ موصوفو عنو الوازع ، فإذا خلع اؼبرء عنو الوازع ، كأخذ يف اإلفساد ؛ ىاف عليو اإلفساد ، مث تكرر 

ساد عليهم بضمرث الفصل كدخوؿ ) إف ( على اعبملة كقرهنا بػ ) أال ( كحرؼ ) أال ( للتنبيو إعبلنا لوصفهم باإلفساد ، كقد أكد قصر الف
ا كاف اؼبفيدة للتنبيو ؛ كذلك من االىتماـ باػبرب كتقويتو داللةن على سخط اهلل تعاذل عليهم ، فإف أدكات االستفتاح مثل : أال ، كأما ، ؼب

كإعبلنو ، فبل جـر أف تدؿ على أبلغية ما تضمنو اػبرب من مدح ، أك  من شأهنا أف ينبو هبا السامعوف دلت على االىتماـ باػبرب كإشاعتو
ذـ ، أك غرثنبا ، كيدؿ ذلك أيضان على كماؿ ظهور مضموف اعبملة للعياف ؛ ألف أدكات التنبيو شاركت أظباء اإلشارة يف تنبيو اؼبخاطب . 

(1)  

 خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ُّٱٱككذا القوؿ يف اآلية الكريبة : 

 خت حت ُّ حيث ادعوا أف اؼبؤمنزث سفهاء ، فرد ذلك عليهم ، كجاء قولو تعاذل : (2)َّ مج حج مث هت مت
 ُّٱ مبينان كجو اؼببالغة يف قولو تعاذل :( 3)يقوؿ السيد الشريف اعبرجاين ، داال على قصرىم على السفاىة  َّ هت مت خت

كأما كجو اؼببالغة يف تعريف اػبرب كتوسيط الفصل ، فقد قيل : األكؿ يفيد حصر اؼبسند إليو على اؼبسند   َّ َّٱٰى ين ىن نن
يف كالثاين يفيد تأكيد ىذا اغبصر ، كىذا كإف كاف مناسبان لرد دعواىم الكاذبة ، فإهنم ؼبا قصركا أنفسهم على اإلصبلح قصر إفراد ، ناسب 

ال حظ ؽبم يف اإلصبلح " لكن يرٌد عليو أف تعريف اػبرب ، قلب ، أم : ىم مقصوركف على اإلفساد ردىم أف يقصركا على اإلفساد قصر 
ببلـ اعبنس يفيد حصره يف اؼببتدأ ، كما ىو مذكور يف مفتاح العلـو ، كاؼبشهور يف االستعماؿ ، كأف ضمرث الفصل يفيد ىذا اغبصر أيضان 

 (4)كيؤكده . 

تعارض الضوابط الببلغية مع دالالت النتكيب يف النصوص اعبيدة ، فيشرث إذل أف اؼبناسب لرد إف السيد الشريف اعبرجاين يثرث ىنا قضية   
لعلـو كلكنو يتعارض مع اؼبذكور يف مفتاح ا ػػػػػ ىذا ما يقتضيو السياؽ ػػػػػػدعواىم الكاذبة يف اآلية الكريبة ، أف يقصركا على صفة اإلفساد ػػ

، فبهذا التناسب بزث معاين السياؽ يف النظم القرآين ، يتناقض مع ما ذكر يف اؼبفتاح ، كاشتهر (5)للسكاكي ، كمع اؼبشهور يف االستعماؿ
 كاشتهر يف االستعماؿ . 

ببلغية ، كـبالفة ما الرأم عند الباحث : أف ما يعتد بو ىو السياؽ ، كمراعاة التناسب بزث معانيو ، كإف أدل ذلك إذل البراـ الضوابط ال 
 ذكر يف اؼبفتاح ، كاشتهر يف االستعماؿ ؛ ألف ىذه الضوابط مبنية على األكثر كالغالب ، ال على القطع كاإلطبلؽ . 

لك نا ذفنحن نعلم أف طريق ) النفي كاالستثناء ( يعرب بو يف اؼبعاين المت هبهلها اؼبخاطب كينكرىا ، أك فيما ينزؿ تلك اؼبنزلة ، كقد ذبلى ل
 ، أك تنزلو منزلة اؼبنكر . يف آيات كثرثة ، كلكنا قبد ىذا الطريق قد يعرب بو للداللة على القصر فيما ال يتصور فيو إنكار اؼبخاطب 

                                                           
 .                 3/4:7نفس المصدر :  ( (1
 .                35البقرة : اآلية :  ( (2
الشريف الجرجاني ىو عمي بن محمد بن عمي الشريف الحسني الجرجاني ، المعروف بسيد مير شريف ، فمكي ، وفقيو ، وفيمسوف  ( (3

ه .لو عدة كتب 3636ه، وتوفي سنة  ;355وفيمسوف لغوي ، عاش في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع اليجري ولد سنة 
 رآن ، وفقو المغة ، وفمسفة تصوف ، وغيرىا .               منيا : كتاب التعريفات ، ومصطمحات عموم الق

 .                3/3:3انظر : حاشية السيد الشريف عمى شرح الرضي عمى الكافية  ( (4
ات انظر : مفتاح العموم ـــ تأليف أبي يعقوب يوزسف بن محمد بن عمي السكاكي ــ تحقيق الدكتور عبد الحميد الينداوي ــ منشور  ( (5

 .   600م . ص  4000ه ـ 3640محمد عمي بيضون ـــ دار الكتب العممية ـــ الطبعة : األولى ـــ 
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 حس جس مخ جخ  مح جحمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱمن ذلك قولو تعاذل : 
حيث قصر الذم قالو ؽبم على ما أمره اهلل تعاذل  (1)َّ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص مسخس

ػػ ىباطب رب العزة ، كقد ألقى ػػػػػػػػػػ عليو السبلـ ػػػػػػ؛ ألف عيسى بو ، كطريق القصر النفي كاالستثناء ، كال يتأتى ىنا تصوير حاؿ للمخاطب 
كأمو إؽبزث من دكف اهلل ، إهنا دعول غريبة تقتضي اػبرب مؤكدا ؛ ألنو بصدد اإلجابة على أمر عجيب ، كدعول غريبة ، كىي : ازباذه 

بالنفي كاالستثناء ، كال يبكن ػػ كما قلت ػػ تصور إنكار ـباطب ، أك تنزيل منزلة  رالتوكيد دفعان لتلك الغرابة ، كمن أجل ذلك جاء القص
 اإلنكار . 

 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّ ككذا نقوؿ يف اآلية الكريبة :  
حيث قصرت صفة األلوىية على اهلل تعاذل قصران حقيقيان  (2)َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من

ػ يضرع إذل اهلل هبذا التهليل ػػػػػػػ عليو السبلـ ػػػػػربقيقيان بالنفي كاالستثناء ، كال يتأتى تصور ـباطب منكر  أك منزؿ منزلة اؼبنكر ، كيف كيونس 
 بداخلو .  قد امتؤلت نفسو باػبرب ، كاستقر يف كجدانو ، ففاض بو مؤكدان كما استقر ػػػػػعليو السبلـ ػػ ػػػػػمرجع التوكيد إذل أف يونس ػػػإف ، ف
، حيث اكتفى بذكر اؼبسن يف الضر ، كأدخل الـ  كقد تلطف أيوب يف السؤاؿ ، كأؼبح إذل ما يعانيو من ببلء ، دكف أف يصرح دبطلوبو  

اء ، اعبنسية على الضر ؛ لتشمل أنواعو اؼبتقدمة ، ككصف ربو بغاية الرضبة بعد ما ذكر نفسو دبا يوجبها ، فكاف درسان لكل من تتعاكره األرز 
 (3كتنتابو األكاء . )

كما مر بنا يف اآليات الكريبة المت اجتمع فيها  أحدنبا مؤكدا لآلخر كعندما يلتقي طريقاف من طرؽ القصر ، فإف اربدت داللتهما ، كاف  
ؿ ( المت للجنس  كإف اختلفت داللتهما كجب إلغاء أحدنبا كبقاء اآلخر ، كالذم يبقى داال على اضمرث الفصل كتعريف اؼبسند بػ ) 

  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱىو ما يقضي بو السياؽ .، انظر إذل قولو تعاذل : رالقص
كتناقضت داللتهما  َّ مظ  حط مضُّٱ كالتقدًن يف صبلة كاحدة( إمبا ) فقد اجتمعت   (4) َّ مع جع مظ

أف على القصر ؛ ألف اؼبقصور عليو بػ ) إمبا ( ىو اؼبؤخر ، كاؼبقصور عليو يف التقدًن ىو اؼبقدـ ، عندئذ ننظر يف السياؽ ، فنجده يقتضي 
على الببلغ ال يتجاكزه إذل غرثه ، كىذا معناه  ػػػػػػصلى اهلل عليو كسلم ػػ ػػػػػكاؼبقصور عليو ) الببلغ ( إذ اؼبراد مهمتو ػػيكوف اؼبقصور ) عليك ( 

 أف الداؿ على القصر ) إمبا ( كأف التقدًن جملرد التوكيد كتقوية اغبكم . 
قىةه ،و مىعىاًشرى األىنًٍبيىاًء الى ني كبىٍني " ػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػػػػكيف قولو :    اًؿ ، لىٍيسى ؽبىيٍم ًفيًو  رىٍث ، مىا تػىرىٍكنىا صىدى ا اٍلمى إِّمبَّىا يىٍأكيلي آؿي ؿبيٌمَّدو ًمٍن ٌىذى

ذا اؼباؿ ، كيدؿ ) تتناقض داللتا ) إمبا ( ك ) النفي كاالستثناء ( إذ تدؿ ) إمبا ( على قصر أكل آؿ ؿبمد على كونو من ى (5ًإالَّ اٍلمىٍأكىلي "
) النفي كاالستثناء ( على قصر ما آلؿ ؿبمد يف ىذا اؼباؿ على اؼبأكل ككاضح أف اؼبعىت يرفض داللة ) إمبا ( كيوجب داللة ) النفي 

 كاالستثناء ( . 
عارضها مع ما ت إليها عندكهبذا يتجلى لنا أف السياؽ ىو الذم يعتد بو ، كيعوؿ عليو ، كأنو ال ينظر إذل الضوابط الببلغية كال يلتفت   

 ؛ ألهنا مبنية على األكثر كالغالب ، ال على القطع كاإلطبلؽ . يف القرآف الكرًن يقتضيو السياؽ 
 

 

                                                           
 .                339المائدة : اآلية :  ( (1
 .                9:األنبياء : اآلية :  ( (2
طبع والنشر والتوزيع ـــ دمشق ـــ بيروت ـــ دار ابن كثير ــــ انظر : إعراب القرآن الكريم وبيانو ــ محيي الدين الدرويش ـــــ اليمامة لم ( (3

 .                7/89م .  4005ه ـــ  3646دمشق ـــ بيروت ـــ الطبعة : التاسعة ـــ 
 .                 60الرعد : اآلية :  ( (4
انظر : موسوعة أطراف الحديث ــــ إعداد : أبو ىاجر محمد السعيد بن بسيوني زغمول ــــ منشورات محمد عمي بيضون ـــ دار الكتب  ( (5

 .                 7/806وكنز العمال   3/63563العممية ــــــ بيروت لبنان ـــــ الطبعة : بال ـــ التاريخ : بال . 
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 نوعا القصر الحقيقي : المطلب الثاني : 

 ، كقد مرت بنا شواىد من النظم القرآين كثرثة .  عرفنا أف القصر اغبقيقي التحقيقي ىو : ما كاف اؼبنفي العاـ فيو مطابقان للواقع اػبرجي   
 دعاء . كعرفنا أيضان أف القصر اغبقيقي غرث التحقيقي ىو : ما كاف اؼبنفي العاـ فيو غرث مطابق للواقع اػبارجي ، فهو قائم على اؼببالغة كاال  

 حص مس خس حس جس مخجخ مح جح  مج حج مث هت ُّٱ انظر إذل قولو تعاذل : 

حيث قصرت خشية اهلل تعاذل على العلماء قصران حقيقيا غرث ربقيقي ؛ ألف غرث العادل ىبشى   (1)َّ مض خض حض جض  مصخص
حث اهلل ، بل قد يوجد غرث عادل يكوف أشد خشية هلل من العادل  كلكن السياؽ يف النظم القرآين قد نوه بشأف العلماء ، كأشاد دبنزلتهم ، ك 

خشي ، كالعادل يعرؼ اهلل فيخافو كيرجوه ، كىذا دليل على أف العادل أعلى درجة من العابد كألف اػبشية بقدر معرفة اؼب؛ على النظر كالتأمل 
، فبزث أف الكرامة بقدر التقول ، كالتقول بقدر العلم ، فالكرامة  (2)َّ  رثيت ىت نت مت زت ُّٱ ؛ ألف اهلل تعاذل يقوؿ :

كالقصر اؼبستفاد من ) إمبا ( قصر إضايف ، أم ال ىبشاه اعبهاؿ ، كىم أىل الشرؾ ، فإف من أخص أكصافهم بقدر العلم ال بقدر العمل ، 
أهنم أىل جاىلية ، أم عدـ العلم ، فاؼبؤمنوف يومئذ ىم العلماء ، كاؼبشركوف جاىليوف نفيت عنهم خشية اهلل ، مث إف العلماء يف مراتب 

كبرثان ، كتقدًن مفعوؿ ) ىبشى ( على فاعلو ؛ ألف احملصور فيهم خشية اهلل ىم العلماء فوجب تأخرثه اػبشية متفاكتوف يف الدرجات تفاكتان  
 على سنة تأخرث احملصور فيو . 

فأما العلماء بعلـو ال تتعلق  ػػػػػػػػ كما ذكرنا ػػػػػكاؼبراد بالعلماء : العلماء باهلل كبالشريعة ، كعلى حسب مقدار العلم يف ذلك تقول اػبشية ػػ  
، ذلك ألف العادل بالشريعة ال تلتبس عليو حقائق دبعرفة اهلل كثوابو كعقابو معرفة على كجهها ، فليست علومهم دبقربة ؽبم من خشية اهلل 

كيدع من األعماؿ ما فيو مراد  عواقبها من خرث أك شر ، فهو يأيتلم األظباء الشرعية فهو يفهم مواقعها حق الفهم كيرعاىا يف مواقعها ، كيع
اهلل ، كمقصد شرعو ، فإف ىو خالف ما دعت إليو الشريعة يف بعض األحواؿ ، أك يف بعض األكقات لداعي شهوة ، أك ىول ، أك تعجل 

يف اؼبخالفة  نفع دنيوم ؛ كاف حاؿ اؼبخالفة موقنا أنو مورط فيما ال وبمد عقباه ، فذلك اإليقاف ال يلبث أف ينصرؼ بو عن االسنتساؿ
دل باإلقبلع ، أك اإلقبلؿ ، نعم العادل إذا ترؾ العمل قدح ذلك يف علمو ، فإف من يراه يقوؿ : " لو علم دبا علم " ، كغرث العادل إف اىت

  بالعلماء ، فسعيو مثل سعي العلماء ، كخشيتو متولدة عن خشية العلماء .
ذكر دبا يوجب ف اهلل تعاذل عن إيباف اؼبشركزث كلكنو يريد ؽبم اػبرث ،تكميل للداللة على استغناء  َّ مض خض حض جضُّ مث قاؿ :

أف  على إف تابوا إذل ما دعاىم إليو ،ككونو غفوران ؼبا دكف ذلك يوجب الرجاء  اػبوؼ كالرجاء ، فكونو عزيزان ذا انتقاـ يوجب اػبوؼ التاـ ،

 ين ىن نن ُّٱ قرأ سياؽ اآلية الكريبة :نك  (3) . م غفور ؽبم . يف صفة ) غفور ( حظان عظيمان ألحد طريف القصر كىم العلماء ، أ
 هب مب خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 حص مس خس حس جس مخجخ مح جح  مج حج مث ختهت حت  جت

ال يعتد هبا يف مثل ىذا السياؽ الذم وبث على النظر ، كتدبر آيات اهلل ، فخشية غرث العادل َّ    مض خض حض جض  مصخص
 كعظيم صنعو ، كبديع خلقو ، كلذا قصرت اػبشية على العلماء قصر حقيقيا غرث ربقيقي . 

ىذا  (4)َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه  ىه مه ُّٱٱٱكمثلو قولو تعاذل :
مع  فهو من بث اغبزف كالشكول إذل اهلل ، كاالعتذار إليو ، ػػ صورتو خرب ، كمعناه إنشاء ،ػػػػػػػعليو السبلـ  ػػػػػالقوؿ جاء على لساف موسى ػػ

، ككذا كل خرب ىباطب بو عبلـ الغيوب يقصد بو معىت سول إفادة اغبكم ، أك الزمو ، كتستنزؿ النصرة  رقة القلب المت تستجلب الرضبة ،

                                                           
  .  49فاطر : اآلية :  ( (1
 .   35الحجرات : اآلية :  ( (2
 .                48/40انظر : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  ( (3
 .   47المائدة  : اآلية : ( (4
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من فسق قومو عن أمره ، الذم يبلغو عن ربو ، كمعىت  إمبا عدـ الرضاك  كال اعتذاران عن عدـ الدخوؿ ،فليس قولو ردان ؼبا أمر اهلل تعاذل بو ، 
كاؼبكره  رضااآلية : إنيت ال أملك أمر أحد أضبلو على طاعتك إال أمر نفسي ، كأمر أخي ، كال أثق بغرثنا أف يطيعك يف اليسر كالعسر ، كال

؛ ألنو خشي أف يصيبهم عذاب يف الدنيا ، فيهلك اعبميع َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّٱ، كؽبذا طلب من ربو : 
و من ، فطلب النجاة ، كال يصح أف يريد الفرؽ بينهم يف اآلخرة ؛ ألنو معلـو أف اهلل ال يؤاخذ الربمء بذنب اجملـر ؛ كألف براءة موسى كأخي

قصرت اؼبلكية  ( كؽبذا1نهم  كإيقاؼ الضالزث على غلطهم . )الرضا دبا فعلو قومهم أمر يعلمو اهلل ، كهبوز أف يراد بالفرؽ بينهم اغبكم بي
على نفسو كأخيو ، كنفيت عن كل من عدانبا ، قصران حقيقيا غرث ربقيقي ؛ ألف السياؽ يدؿ على أنو كاف ىناؾ رجبلف أنعم اهلل عليهما 

دل  ػػػػػػػػ عليو السبلـ ػػػػػػػكلكن موسى ػ كإف كانا يوافقانو إذا دعا ؼبا رأل من تلوف القـو ، كتقلب آرائهم  ػػػػػػعليو السبلـ ػػ ػػػػػػكدل يذكرنبا موسى ػػ
 نظران لتقلب قومو  كتقلب أحواؽبم .  فكأنو دل يثق هبما ، كدل يعتمد عليها ؛ يعتد هبما

كإف يف ىذا العقاب اإلؽبي لعربة ألكرل األلباب ، يستفيدكف منها أف الشعوب المت تنشأ يف مهد االستعباد ، تذىب أخبلقها ، كيذىب   
فإذا بأسها ، كتضرب عليها الذلة كاؼبسكنة ، كتأنس باؼبهانة ، كإذا طاؿ عليها األمد ، أصبحت تلك الصفات غرائز كطباعان ًخٍلًقيَّة ؽبا ، 

حنُّوا إذل ما كانوا فيو ، كتاقت نفوسهم إذل الرجوع إليو ، كىذا شأف البشر يف صبيع ما ؛ من بيئتهم كريًفع عنهم نرث الظلم كاالستعباد  خرجوا
فكاف  كأخوه من العقاب اإلؽبي ، ػػػػعليو السبلـ ػػػ ػػػػػػػيألفوف ، كهبركف عليو من خرث ، أك شر ، كؽبذا كلو حسن القصر ، حزت ىبرج موسى ػ

 قصرا حقيقيا غرث ربقيقي .  

 مسهس مث هت مت هب ُّٱ :أما النوع الثاين من القصر ، كىو القصر اغبقيقي التحقيقي ، فقد جاء يف قوؿ اهلل تعاذل    

 خن  حن  ٱ يم ىم مم خم  جم يل ىل مل خل هن من مل مك هش مش
جاء القصر يف اؼبعاين المت  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱٱىي  مي خي حي  يه ىه مه جه  ىن من

 هت مت هب ُّٱ بالتقدًن يف قولو : القصر أنكرىا اؼبشركوف كجحدكىا ، كيف األفعاؿ المت ادعوا نسبتها إذل غرث اهلل تعاذل ، كقد جاء 
كتعريض بالتهديد  ػػػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػػالتعبرث عن اهلل بلفظ ) ربك ( تشريف للنيب  َّىن من خن  حن ُّٱٱَّمث

ؼبكذبيو ؛ ألف شأف الرب الدفاع عن مربوبو ، كيف اآلية معىت آخر ؛ كىو أف يكوف اؼبنتهى ؾباز عن انتهاء السرث ؛ دبعىت الوقوؼ  ألف 
كما عرب عن ىذا الوقوؼ انتهاء سرث السائر ، كيكوف الوقوؼ سبثيبل غباؿ اؼبطيع ألمر اهلل ، تشبيها ألمر اهلل باغبد الذم وبدد بو األرض ،  

ٱ(2)َّ مك لك  خك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ ُّٱاؼبعىت بالوقوؼ عند اغبد يف قولو تعاذل :
حيث قصرت قصر االنتهاء على كونو إذل ربك ، كقصرت النشأة األخرل ،  كاؼبعىت ػػ كاهلل أعلم ػػ التحذير من اؼبخالفة دل أىمىرى اهلل كنػىهىى 

 فجاء قصران حقيقيا ربقيقيان .، كأنكركا الرجوع إليو تبارؾ كتعاذل . عليو تعاذل ، كاؼبشركوف قد أنكركا ذلك ، أنكركا البعث 

اآلخرة إذل االعتبار بأحواؿ انتقاؿ من االعتبار بأحواؿ ٱَّهش مش مسهس ُّٱ كجاء القصر بضمرث الفصل يف قولو :    
 سركر النفس ، كالبكاء : أثر اغبزف ، اغبياة الدنيا ، كضمرث ) ىو ( عائد إذل ) ربك ( من قولو : ) كأف إذل ربك اؼبنتهى ، كالضحك : أثر

اف من حارل حزف ككل من الضحك كالبكاء من خواص اإلنساف ، ككبلنبا خلق عجيب داؿ على انفعاؿ عظيم يف النفس ، كال ىبلو اإلنس
لئلنساف بسبب سبلمة مزاجو كإدراكو ؛  فمبلزمان  كسركر ؛ ألنو إذا دل يكن حزينان مغمومان كاف مسركران ؛ ألف اهلل خلق السركر كاالنشراح 

نشأ عنو اؼبسرة يف اعبملة ، كإف كانت متفاكتة يف الضعف كالقوة ، فذكر يألنو إذا كاف ساؼبان كاف نشيط األعصاب ، كذلك النشاط 
الفرح كاغبزف ، كيذكر بالصانع اغبكيم ، كإمبا جرل ذكر ىذا الضحك كالبكاء ، يفيد اإلحاطة بأحواؿ اإلنساف بإهباز ، كيرمز إذل أسباب 

 لفريق ، كبعضو ؿبزف لفريق آخر .  يف ىذا اؼبقاـ ؛ ؼبناسبة أف اعبزاء األكىف لسعي الناس : بعضو سار  

                                                           
 .  8/557انظر : تفسير القرآن الحكيم الشيير بالمنار  ( (1
 .   ;44البقرة  : اآلية : ( (2
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بطل الشركة يف اإلؽبية ، كىو أكأفاد ضمرث الفصل قصران لصفة خلق أسباب الضحك كالبكاء على اهلل تعاذل ؛ إلبطاؿ الشريك يف التصرؼ ف
ا ربقيقيا ؛ إلبطاؿ معتقد قصر إفراد ؛ ألف اؼبقصود نفي تصرؼ غرث اهلل تعاذل ، كإف كاف ىذا القصر بالنظر إذل نفس األمر قصران حقيقي

 (1)اؼبشركزث . 

من االعتبار بانفراد اهلل بالقدرة على إهباد أسباب اؼبسرة كاغبزف ، كنبا حالتاف ال زبلو عن  انتقاؿ أيضان  َّهن من مل مكُّٱٱٱٱٱٱ
ردان على  إحدانبا نفس اإلنساف إذل العربة بانفراده تعاذل بالقدرة على اإلحياء كاإلماتة ، فضمرث الفصل يف ىذه اآلية مثلو يف اآلية السابقة ،

ف فليس اؼبراد اغبياة اآلخرة ؛ أل (2)َّ نئمئ زئ  رئ ُّّٰء كاإلماتة إذل الدىر فقالوا : أىل اعباىلية الذين يسندكف اإلحيا
كيف اآليتزث السابقتزث ؿبسن بديعي طباؽ ، حيث طابق ما بزث الضحك كالبكاء ، كما بزث اغبياة كاؼبوت   اؼبتحدث عنهم ال يؤمنوف هبا .

 . ، ككبل االثنزث سر صباؽبما : إظهار اؼبعىت بالتضاد 

ٱَّٱىي  مي خي حي  يه ىه مه جه ُّٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ . كمعىت ) أغىت ( جعل غنيان أم أعطيا بو الغىت كيظهر أف معىت ) أقىت (    ٱ
ضد معىت ) أغىت مراعاة لنظائره المت زاكجت بزث الضدين ، اللذين ظهر فيهما ؿبسن الطباؽ ، من قولو : ) أضحك كأبكى ( ) أمات 

نو أتى يف معرض أحسنا ىذا الطباؽ اؼبتعدد يف السورة صبيعها ؛ يدخل يف باب اؼبقابلة ، كقد زاد ىذا الطباؽ  كأحيا ( ) الذكر كاألنثى (
 مع سر صبالو يف إظهار اؼبعىت بالتضاد .  م .اآلالتسجيع الفصيح ؛ جمليء اؼبناسبة التامة يف فواصل 

دكف غرثه ، كىو قصر ؾبازم ؼبقابلة ذىوؿ الناس عن شكر نعمة اهلل تعاذل كاإلتياف بضمرث الفصل لقصر صفة األغناء كاإلقناء عليو تعاذل   
ضمرث الفصل يفيد قصر ، ك بإسنادىم األرزاؽ لوسائلو العادية ، مع عدـ التنبو إذل أف اهلل أكجد مواد اإلرزاؽ كأسباهبا ، كصرؼ موانعها 

، ف أنو من تصرفات الشعرل ، أم ىو رب تلك اآلثار كمقدرىا مربوبية الشعرل على اهلل تعاذل ، كذلك كناية عن كونو رب ما يعتقدك 
كليست الشعرل ربة تلك االثار اؼبسندة إليها يف مزاعمهم ، كليس لقصر كوف رب الشعرل على اهلل تعاذل دكف غرثه ؛ ألهنم دل يعتقدكا أف 

 هذهيعتقد أهنا تتصرؼ بقطع النظر عن صفتها ، فللشعرل ربان غرث اهلل ضركرة أف منهم من يزعم أف الشعرل ربةه معبودة ، كمنهم من 
ادعى اؼبشركوف نسبتها إذل غرث اهلل ، كعبد بعضهم الشعرل من دكف اهلل ، فجاء قصرىا بضمرث الفصل عليو تعاذل ، كالقصر يف  داألفعاؿ ق

 ٰرُّ ..َّٱ.ىل ملُّ: كىي  صبيع تلك اؼبواطن قصر حقيقي ربقيقي . أما األفعاؿ المت دل يدع نسبتها إذل غرث اهلل تعاذل ،
ػ حيث دل ينكرىا لو أحد ، ػػػػعز كجل ػػ ػػػفقد جاءت مثبتة لو تعاذل ببل قصر ؛ ألنو ليس ىناؾ ما يقتضي قصرىا عليو ػػػ َّ ٌّ ٰى

 (3ػػ تعاذل ػػ مدع . )كدل يدع نسبتها إذل غرثه 
 

 المطلب الثالث : العطف ) بال ، وبل ، ولكن ( : 

كن ( يشنتط يف كل منهما أف تسبق بنفي أك هني ، كأف يكوف اؼبعطوؼ هبما مفردان ، كأال لالبلغاء أف ) بل ػػػ ك كما ىو معلـو عند   
 تقنتف ) لكن ( بالواك . ىذه ىي القعدة العامة . 

قبلها . كىذا القصر هبذه أما ) ال ( فيشنتط يف القصر هبا : إفراد معطوفيها ، كأف تسبق بإثبات ، كأال يكوف ما بعدىا داخبل يف عمـو ما 
 الطريقة موجود بكثرة يف القرآف الكرًن .

 حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱٱٱفلنتأمل قوؿ اهلل تعاذل :

ػػ على كونو رسوؿ اهلل ، كخامت النبيزث ، ال يتجاكز ذلك إذل أبوة أحد من ػػػػػػصلى اهلل عليو كسلم  ػػػػػحيث قصر ؿبمد ػػ (4)َّ لك خك
وكيد الرجاؿ ، كقد جاء القصر بطريق العطف ؛ ألنو أقول طرؽ القصر ، إذ صرح فيو بالطرفزث اؼبثبت كاؼبنفي معان ، كاألمر وبتاج إذل ىذا الت

ن اؼبتبىت معاملة االبن من الصلب ، فحـر اإلسبلـ ذلك ، كأمر أف يدعى اؼبتبىت ؛ ألنو يتعلق بقضية التبيت ، ككانت عادة العرب معاملة االب
                                                           

 .    36/89انظر : روح المعاني  ( (1
 .   46الجاثية : اآلية :  ( (2
 .    5/375انظر : اإلتقان  ( (3
 .    60األحزاب : اآلية : ( (4
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 ييىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ُّٱ ألبيو ، قاؿ تعاذل :
َّ(1) 

ػػ من زينب بنت جحش ، بعد أف قضى زيد منها كطران ، كزيد ىو زيد بن ػػػػػػصلى اهلل عليو كسلم  ػػػػػػػكقد جاء التحرًن فبثبل يف زكاج النيب ػػ  
 ككاف ىذا الزكاج تشريعان لؤلمة .  ػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػػحارثة موذل النيب 

 رئ ّٰ ُّٱصل تلك العادة يف نفوس الناس ، فكاف يقوؿ لزيد : ػ يدرؾ مدل تأػػػػػلى اهلل عليو كسلم ػص ػػػػػلقد كاف النيب ػػ  

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱفعاتبو ربو ػػػ عز كجل فقاؿ : (2)َّ ىت نئ مئ زئ

  زث رث يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

فقد جاء تقرير ىذه اغبقيقة بطريق العطف الذم ىو أقول أنواع طرؽ القصر ، ؼبا كاف األمر على ىذه الدرجة من األنبية   (3)َّ من
ػػ رسوؿ اهلل كخامت النبيزث ، ال يتجاكز ذلك إذل أبوة أحد على جهة اغبقيقة ، حزت ػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػػ؛ ليؤكد يف النفوس أف ؿبمدان 

ػ أبو أمتو صبيعان ، فيما هبب لو من ػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػر كالنكاح ، كلكنو يثبت بينو كبزث ما يثبت بزث األب ككلده من حرمة الصه
أكذل  ػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػالتعظيم كالتوقرث ، كأزكاجو أمهاهتم  فيما هبب ؽبن من التقدير كالتعظيم ، كربرًن نكاحهن من بعده ، كىو ػػ

زكج تمن األمة يف ذلك ، فليس ىنالك ما يثرث العجب ، كيدعو للغرابة عندما يباؼبؤمنزث من أنفسهم ، كحكم زيد بن حارثة حكم الواحد 
 (4) . ػػ من زينب بنت جحش مطلقة زيدػػػػػػػػ صلى اهلل عليو كسلم ػػػػػ

اآلية : فن التلفيف ، كيف ؿبيط احمليط :  َّٱجغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱكمن جانب آخر من فن الببلغة يف قولو :   
التلفيف عند البلغاء : ىو التناسب ، كىو عبارة عن إخراج الكبلـ ـبرج التعليم حبكم ، أك أدب دل يرد اؼبتكلم ذكره ، كإمبا قصد ذكر 

من أنواع جنس تدعو  حكم داخل يف عمـو اغبكم اؼبذكور الذم صرح بتعليمو ، كأكضح من ىذا أف يقاؿ : إنو جواب عاـ عن نوع
اغباجة إذل بياهنا كلها ، فيعدؿ اجمليب عن اعبواب اػباص عما سئل عنو من تبيزث ذلك النوع إذل جواب عاـ يتضمن اإلبانة على اغبكم 

اؿ مقدر ، كىو قوؿ ... إخل جواب عن سؤ  َّٱحط مض خض ُّٱ، فإف قولو : اؼبسؤكؿ عنو كعن غرثه ، فبا تدعو اغباجة إذل بيانو 

ككاف مقتضى اعبواب أف  َّٱجغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ : أليس ؿبمد أبا زيد بن حارثة ؟ فأتى اعبواب يقوؿ : القائل
ػ خامت ػػػػػػصلى اهلل عليو كسلم ػ ػػػػػػػػيقوؿ : " ما كاف ؿبمد أبا زيد " ككاف يكفي أف يقاؿ ذلك ، كلكنو عدؿ عنو ترشيحاى لئلخبار بأف ؿبمدان ػ

قد بلغ ، فبل يرد  النبيزث ، كال يتم ىذا النتشيح إال بنفي أبوتو ألحد من الرجاؿ ، فإنو ال يكوف خامت النبيزث إال بشرط أف ال يكوف لو كلد 

فأضاؼ الرجاؿ إليهم  َّٱجغ مع ُّٱأف لو : الطاىر ، كالطيب ، كالقاسم ؛ ألهنم دل يبلغوا مبلغ الرجاؿ ، مث احتاط لذلك بقولو :
ىناؾ ال إليو ، فالتف اؼبعىت اػباص يف اؼبعىت العاـ ، كأفاد نفي األبوة الكلية ألحد من رجاؽبم ، كانطول يف ذلك نفي األبوة لزيد، مث إف 

فعدؿ عن لفظ نيب ، إذل لفظة رسوؿ لزيادة اؼبدح ؛ ألف كل رسوؿ نيب كال العكس  َّٱحف جف  مغ ُّ تلفيفان آخر ، كىو قولو :
 (5)تلفيف . ، فهذا تلفيف بعد 

                                                           
 .    7األحزاب : اآلية : ( (1
 .    59األحزاب : اآلية : ( (2
 .    59األحزاب : اآلية : ( (3
 .    5/503انظر : الكشاف  ( (4
 .  3:4/ 8انظر : إعراب القرآن وبيانو ، لمدرويش  ( (5
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 ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىهمه جه ين ُّٱ  :منو قولو عز كجل ك 
 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى
  (1) َّنب

 أم أىلك اهلل األمم اؼبكذبة بأربعة ألواف من العذاب :      

فجاءهتم ريح صرصر عاتية باردة شديدة كقـو عاد ، إذ قالوا من أشد منا قوة ؟  َّ مي خي حي جي يه ُّٱٱ ـ 1 
 اؽببوب ربمل اغبصباء ، فألقتها عليهم . 

كقـو شبود حزث قامت عليهم اغبجة كدل يؤمنوا ، بل استمركا يف طغياهنم ككفرىم ،  َّٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱ ـ 2
 كىددكا نيب اهلل صاغبان كمن آمن معو ، فجاءهتم صيحة أطبدت منهم األصوات كاغبركات . 

كقاركف الذم طغى كبغى ، كعصى الرب األعلى ، كمشى يف األرض مرحان ، كتاه  ََُّّّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱ ـ 3
  بنفسو عجبان ، فخسف اهلل بو كبداره األرض .

قصر  ( فجاء2كقـو نوح أغرقوا بالطوفاف ، كفرعوف كىاماف كجنودنبا أغرقوا يف صبيحة يـو كاحد . ) َّ زئرئ ّٰ ِّ ُّٱٱ ـ 4
فالعذاب الذم أخذىم اهلل بو اهلل تعاذل ، سببو ما ارتكبوا من  الظلم ، ػػػػػػػػعز كجل ػ ػػػػػالعذاب النازؿ هبم على ما ارتكبوا ، كنفى عن اهلل ػػ

 الذنوب كاؼبعاصي ، كالبغي كالطغياف ، ىم الذين ظلموا أنفسهم ، كأكردكىا موارد اؽببلؾ ، كما ربك بظبلـ للعبيد . 
كيدان ؽبذه اغبقيقة ، ككشفان لعاقبة البغي كالطغياف يف الكفر كالضبلؿ ، كحثان على امتثاؿ أمر اهلل ، د جاء القصر بطريق العطف تأقك   

مث بزث ىذه العقوبة جزاء ما اجنتحوا من اآلثاـ كالغواية ، ففي ذلك الفوز كالنجاة .  كاتباع الصراط اؼبستقيم ، كالبعد عن سبل الضبلؿ

 .  َّنب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱكدل تكن ظلمان ؽبم فقاؿ :، ب كالذنو 

على أف النفي كاإلثبات معان ، خببلؼ بقية الطرائق المت يفهم النفي فقد نص ىذا أنا أفعل ىذا رغبة ال رىبة . كيف العطف بػ ) ال ( مثل : 
: فيها باؼبعىت . أما ) بل ( ال تفيد العطف إال إذا كقعت بعد نفي ، مثل : ما جاءين زيد بل خالد ، كأما بعد اإلثبات ال تفيد ، كقولك 

جعلت اؼبتبوع الذم ىو زيد يف حكم اؼبسكوت عنو ، كبذلك جاء زيد بل خالد ؛ ألنك نقلت حكم اجمليء إذل التابع الذم ىو خالد  ك 
 تفيد اعبملة اإلثبات فقط ؛ ألف اؼبسكوت عنو ال يوصف بنفي كال إثبات . 

فالذم بعد ) ال ( منفي عنو اغبكم ، كالذم بعد ) لكن ( ثابت  ؛ فالفرؽ بزث ) ال ( ك ) لكن ( من حيث الداللة يف اإلثبات كالنفي   
 لو اغبكم . 

أرل : أنو من اؼبعلـو أف الكبلـ يوجو ؼبن يراد إعبلمو دبضمونو كىو خارل الذىن ، أك يراد تصحيح كمن خبلؿ دراسمت ألسلوب القصر  
 تصوره الذم ىو ـبطئه فيو حبسب اعتقاده موجو القوؿ ، أك يراد رفع الشك كتردده ، كيستخلص من ىذا أربعة أقساـ يف القصر : 

أف يكوف الكبلـ اؼبشتمل على القصر موجهان ػبارل الذىن ، أك إعبلنان عن اعتقاد اؼبتكلم ، أك اعنتافو دبضموف ما يقوؿ ،  الفسم األول :
 أك تعبرثه عما يف نفسو جملرد اإلعبلـ بو ، كأظبيو إعبلميان ابتدائيان . 

 كفة من توجيو الكبلـ . كأشرث إذل أف الببلغيزث دل يذكركا ىذا القسم اكتفاءن باؼبفاىيم العامة اؼبعر 
أف يكوف الكبلـ اؼبشتمل على القصر موجهان ؼبن يراد إعبلمو خبطأ تصوره مشاركة غرث اؼبقصور عليو اؼبقصور ، كيسمي  :القسم الثاني 

 الببلغيوف ىذا : " قصر إفراد " . 
زبىٍليقي ، كما أف اهلل تعاذل ىبىٍليقي ، فنقوؿ لو : " ال خالق إال اهلل " ىذا قصر حقيقي ، من هبا مثالو : يعتقد اؼبشرؾ أف األرباب المت يؤمن 

ف قصر الصفة على اؼبوصوؼ ، كيراد منو إفراد اهلل ػػ عز كجل ػػ باػبلق ، كنفي صفة اػبلق عن كل ما سواه ، كمن سواه من الشركاء ؛ لتعري
 ، فهو : " قصر إفراد " . اهلل لًلو يف اػبلق اؼبخالف بأنو ـبطئ يف تصوره مشاركة غرث 

                                                           
 .    60العنكبوت : اآلية :  ( (1
انظر : تفسير المراغي ــــ تأليف أحمد مصطفى المراغي ــــ منشورات محمد عمي بيضون ـــــ دار الكتب العممية ـــ بيروت لبنان ــــ  ( (2

 .    459ــ/40.   :;;3ه ــــ  :363الطبعة األولى ــــ 
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: أف يكوف الكبلـ اؼبشتمل على القصر موجَّهان ؼبن أراد إعبلمو خبطأ تصوره نسبة اؼبقصور إذل غرث اؼبقصور عليو ، كيسمي القسم الثالث 
 الببلغيوف ىذا : " قصر قلب " . 

ينسب أحداث الكوف اؼبتقنة العجيبة إذل التطور الذايت ، كإذل اؼبصادفات ، فنقوؿ مثالو : يعتقد اؼبلحد الذم هبحد كجود اهلل ػػ عز كجل ػػ ك 
وصوؼ كاحد ىو ملو : " ال ؿبدث ألحداث الكوف إال اهلل " ىذا قصر حقيقي ، من قصر الصفة المت ىي : إحداث أحداث الكوف على 

أف ما ينسبو إذل التطور الذايت ، كإذل اؼبصادفات ، ىو اهلل كحده ، اهلل ػػ عز كجل ػػ كيراد منو قلب تصور من يوجو لو اػبطاب ، كتعريفو ب
 فهو : " قصر قلب " . 

أف يكوف الكبلـ اؼبشتمل على القصر موجَّهان ؼبن يراد إزالة تردده كشكو ، ىل اؼبقصور منسوب إذل اؼبقصور عليو ، أـ إذل  القسم الرابع :
 كيسمي الببلغيوف ىذا : " قصر تعيزث " غرثه ؟ 

مثالو : يسأؿ منتدد شاؾ : ىل لفظ الكسوؼ يستعمل الختفاء كنقصاف ضوء الشمس ، أك نور القمر ؟ فنقوؿ لو : " ال يستعمل لفظ 
للشمس ، أما ما وبدث للقمر فيسمى اػبسوؼ " ىذا قصر إضايف ؛ ألف كلمة الكسوؼ تستعمل ؼبعاف أخرل غرث ما  الالكسوؼ إ

وبدث للشمس ، كىو قصر الصفة على اؼبوصوؼ ، كيراد منو إزالة الشك كتردد من يوجو لو القوؿ بتعيزث اؼبقصور عليو ، فهو " قصر 
 تعيزث " . 

أقساـ للقصر اإلضايف فقط ، إال أين لست أرل ىذا ، قصر اإلفراد ، كقصر القلب ، كقصر التعيزث ،  من ىذا كلو يرل الببلغيوف : أف
 ففي األمثلة المت أكردهتا لؤلقساـ ، منها ما ىو قصر حقيقي ، كمنها ما قصر إضايف . 
يو الكبلـ لو ، ىي المت تردد كوف القصر قصر بتوج دفاألقساـ األربعة السابقة نستطيع أف نعتربىا أقسامان للقصر بوجو عاـ ، كحاؿ اؼبقصو 

 إعبلـ ابتدائي ، أك قصر إفراد ، أك قصر قلب ، أك قصر تعيزث . 
 كاغبمد هلل الذم ىدانا ؽبذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل . 

 
 الخاتمة

 من خبلؿ دراستنا ؼبوضوع القصر تبزث لنا اآليت : 
 كامبلن ، كلذا كثرثان ما يستفاد منو يف التعريفات العلمية كغرثىا .ػ القصر وبدد اؼبعىت ربديدا   1
 ز ، فاعبملة الواحدة تتضمن حكمزث، أحدنبا : إثبات ، كاآلخر: نفي.ف القصر يفيد اإلهباإ 2
مبالغة يف اقتصار اؼبقصور عدا اؼبقصور عليو ػػ منزلة اؼبعدـك  ما ػ اؼببالغة : كأكثر ما تكوف يف القصر االدعائي ، حيث ينزؿ اؼبتكلم ػػ 3

، إال باؼبقصور عليو ، كقولك : " ال عادل يف النحو إال سيبويو ، كال بالببلغة إال عبد القاىر " مع أف اؼبشتغلزث بالنحو كالببلغة كثرثكف 
  كماؿ ىاتزث الصفتزث هبما . أنك ادعيت أف من عدا سيبويو يف النحو ، كعبد القاىر يف الببلغة ، ال يعتد هبم بالقياس إليهما ، مبالغة يف

أسلوب القصر يف حكم معلـو للمخاطب ، فبل يكوف الغرض إفادة اؼبخاطب حكما هبهلو ، كإمبا ػ التعريض : كذلك حينما يستعمل  4
 يكوف الغرض التعريض دبعىت آخر يفهم من السياؽ كاؼبقاـ . 

عليو ال يتعداه إذل غرثه مطلقان فيكوف فيو النفي عاما لكل ما عدا اؼبقصور ػ إف القصر اغبقيقي كالتحقيقي ىبتص فيو اؼبقصور باؼبقصور  5
اقع ، بأف تطابق النسبة عليو ، كقولو تعاذل : ) كعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال ىو ( كىذا جار يف التحقيقي ما كاف يف اغبقيقة كالو 

 كالنسبة اػبارجية مطابقة تامة . الكبلمية،
رباشيان من كصف ، ي ىو القصر اؼببيت على اؼببالغة ، أك القصر اجملازم ، كما يسمى يف دراسة ببلغة القرآف الكرًن ػػ القصر االدعائ 6

بقة دقيقة ؛ القرآف باالدعاء كاؼببالغة ، كىذا القصر ال يقـو على اؼبطابقة اغبقيقية للواقع ، فالنسبة الكبلمية ال تطابقها النسبة اػبارجية مطا
 لغة . ألف فيها مبا

باؼبقصور عليو بالنسبة إذل شيء آخر معزث ، أم باإلضافة إليو ، بأف ال يتجاكز اؼبقصور اؼبقصور ػػ القصر اإلضايف : أف ىبتص اؼبقصور  7
 عليو إذل ذلك الشيء اؼبعزث ، كإف أمكن أف يتجاكزه إذل غرثه . 

 كصلى اهلل كسلم كبارؾ على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو أصبعزث . 
 كآخر دعوانا أف اغبمد هلل رب العاؼبزث . 
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 المصادر والمراجع

 القرآف الكرًن بالرسم العثماين كما يوافق مصحف اؼبدينة اؼبنورة من حيث الرسم كعبلمات الوقف .     
ين ػ الطبعة ببل ػ دار مكتبة ػػػػػػػ اإلتقاف يف علـو القرآف ػ لئلماـ جبلؿ الدين السيوطي ػ هبامشو إعجاز القرآف للقاضي أيب بكر الباقبل 1

 اؽببلؿ ػ برثكت لبناف ػ التاريخ ببل .
ر القلم ػ ػػػػػػػ الربىاف يف علـو القرآف ػ بدر الدين ؿبمد بن عبد اهلل الزركشي ػ قدـ لو كعلق عليو مصطفى عبد القادر عطا ػ الطبعة ببل ػ دا 2

 برثكت لبناف ػ التاريخ ببل .  
 ـ .    1984ػػػػػػ التحرير كالتنوير ػ تأليف ؿبمد الطاىر بن عاشور ػ الطبعة ببل ػ الدار التونسية للنشر ػ تونس ػ  3
اىرة ػ ػػػػػ التفسرث الببلغي لبلستفهاـ يف القرآف اغبكيم ػ د. عبد العظيم إبراىيم اؼبطعيت ػ الطبعة الثانية ػ   الناشر مكتبة كىبة ػ الق 4  

 ـ .  2007ىػ  1428
ية ػ ػػػػػ التفسرث الكبرث أك مفاتيح الغيب ػ لئلماـ فخر الدين ؿبمد بن عمر بن اغبسزث البكرم الرازم ػ الطبعة األكذل ػ دار الكتب العلم 5

 ـ .  2000ىػ ػ 1421برثكت لبناف ػ 
ألمرث ػػػػ منشورات ؿبمد علي بيضوف ػػػػ دار الكتب العلمية ػػػػ ػػػػػػ الوصف يف القرآف الكرًن ػػػػ دراسة ببلغية ػػػػ تأليف د . موسى سلـو عباس ا 6

 ـ .  2007ق ػػػ  1428برثكت لبناف ػػػػ الطبعة : األكذل ػػػ 
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