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 مقدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم علي أشرف األنبياا  وسايد املرسالني سايدد وماد وعلاي  لا 
 ابإلحسان إيل يوم الدين.وأصحاب  والتابعني هلم 

 ،وبعد
سااااو املوا اااا   تساااااير األسااااالية املختلفاااا  وتتماشاااا  فااااانن ساااان أساااارار البالغاااا  العربياااا  و و هااااا أن

 إضاف  إيل كوهنا الكالم املكتوب –والسيا ات حسبما يتطلة املقام اللغوي والنفسي, " والبالغ  احلق 
ل  ي حاق حقا , ساوا  أكانار شاعر ا أم ن ار ا, املسموع, هي اليت تقدر الظاروف واملوا ا , وتعطاي كا أو

  (1)سقاال أم  ص , سسرحي  أم حكاي , سدحيا أم هجا , غزال أم استعطافا" 
والقر ن الكرمي لا  نظما  العجياة وتركيبا  الفرياد الا ي لبا  ابأللبااب ويساون إليا  أعناان البياان " 

سسااتندة إال علااي سااا بينهااا ساان تناسااق فكااان ساان إعجاااز القاار ن أناا  أ ااام أبنياا  ساان الاانظم الكالسااي غاا  
يف القر ن الكرمي صور ك  ة سن  ،احكم  احلكيم العليم, و دره اللطي  اخلب  ،هندسي, وجتا ب روحي

هاا ا الاانظم الاا ي يعتمااد علااي جتااا ب الكلمااات وتعااانق اابطت, فيكااون  لاا  راب هااا الاا ي  ساا   ااا 
 .(2)بعضها إيل بعض يف واث   وإحكام ويشد 

علوم أن سيا ات الكالم ختتل  اببتالف املقاام, فتختلا  األلفااا وا مال تبعاا لا ل , وساا وسن امل
 .والدالل  ، وال يؤدي نفس املعىنيصلح سن لفظ يف سيان ال يصلح يف غ ه

أوالفعلياا  الاايت تاادل علااي احلاادل وتشااتمل علااي  االمسياا وكاا ا الشاا ن يف اسااتدعا  الاان  للجملاا  
" بعضاااها لفظاااي, كالرغبااا  يف  : ف سااان ا ملااا  لااادواع يقتضااايها املقاااامداللتهاااا وفاعلهاااا الااا ي  اااد حيااا

اابان, ساا ال :االبتصااار يف س اال اابان كااوفف, أي كافاا ت احلكوساا  الس  وكاملماثلاا  بااني حركااات  ،ملااا فاااز الس 
وبعضاها سعناوي,   ،الشاعري  كالضارورةو  ،احلروف األب ة يف السجو, حنو: سن َحُسن عملُا  ُعارف فضاُل 

فاالن, سان غا    ُتِالَ  :ل, وكاخلوف سن , أوعلي  )وساا يصالح لكال واحاد سان ال الثا   ولنااكا هل ابلفاع

                                         

 –يوت ب رر –دار الرلررل لليال ر    –الطبرر  اليابرر   -البالغر  الريب ر   ررب ا بلرد ال   رر   –د. بكري  ير أ ينرر    (1)

1995 – 1/15. 

 .2/269 – 1964 –نصي  –دار الفكي الريبب  –الطبر  األولب  –إع دز القيآن  –عب  الكي ل الخط ب  (2)
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 كر اسم الفاعل( وكإ اس , أوتعظيم  بعادم  كار امسا  علاي األلسان  صايان  لا , أواقا ه كعالا , وكعادم 
فاو  علاي ُجبلر الن :وكشيوع  وسعرفت  يف س ل ،تعلق الغرض ب كره, حني يكون الغرض املهم هوالفعل

  (1).جبلها هللا وبلقها " :أي ،حة سن أحسن إليها
وسقاسااات الكااالم وساايا ات  هااي الاايت اماال داللاا  تلاا  األغااراض السااابق  الاايت ختتلاا  ساان سوضااو 

داال سان حيال لفظتا  املفاردة, ولكنا  لا سان النظار يف العكياة وتعلاق  اببر, فلايس الغارض ستعلقاا أو
ما ي كر عبد القاهر ا رجاين " أن  ليس إ ا را   التنكا  يف )ساؤدد( " األلفاا ببعضها, وتفس  ه ا ك

فانا  باة أن يرو ا   (3) إ  بناا دهار( )فلاو :)تنقل يف بلقي ساؤدد( ويف )دهار( سان  ولا  :سن  ول  (2)
أنكارت  :مل يقال}أبدا ويف كل شف, وال إ ا استحسنر لفظ سا مل يسم فاعل  يف  ول  )وأنكر صاحة(, 

بل ليس سن فضال وسزيا  إال ؛ إن  ينبغي أن ال تراه يف سكان إال أعطيت  سن استحسان  ههنا, ف{صاحبا
 . (4)ال ي تريد, والغرض ال ي تؤم "  أو حبسة املعىن حبسة املوضو,

و ااد ااادل البالغيااون القااداس  عاان الفعاال الاا ي مل يساام فاعلاا  ونظااروا يف داللتاا  وسوا عاا  املتبايناا , 
اري  تعد مب اب  اللمح  اخلا ف  ال التحليلي  العميق , إال أهنا تدل علي  و هام شإوهي وإن كانر نظرات 

البالغااي وحسااهم املرهاا  مبوا ااو الكااالم وأدوات التعباا , وإ ا " كاناار التيااارات ا دياادة  ااد شااغلر 
هم  نفسها نفسها بتحليل أدوات اللغ  بكل  ا اهتا الت ث ي  واالن ناعي , وبكل سهاسها االنفعالي , فانن امل

                                         

 ..2/97 – 1995 –القدهية  –دار اليردرف  –الطبر  الثدن   عشية  –النح ال ا ب  –عبدس حس   (1)

رب وب سرد  تي : )سؤدد(  قص  الش أ الب ت الذ  استشل  به ن  ق ل البح (2) تنقل  ب ُخلقرب سرؤدد   سريدحد ني و

 .نل بد

ن  الب ت الذ  استشل  به الش أ عب  القدهي نر  قر ل إبرياه ل بر  الربردس الصر لب  ير ب نحير  بر  عبر   ه  (3)

 اليلك الز دت: 

 وسلط يع اء وغدب نص ي  إذ نبد دهي وينكَي صدحب   ل 

  يت وين رولك  نقدد ي   تك ن ع  األه از دار  بن  ة 

وق  علق الش أ عب  القدهي علب طالوة هرذا األسرل ب نر  ي رل تقر  ل الإريف )إذا نبرد( علرب عدنلره )تكر ن( دون   

)انإي دالئرل اعع ردز )كدن( وتنك ي دهي الذ  سدقه  ب  ي ع ند يتب به ن  بر , وبنردء الفررل )ينكري( للي لر ل.

 .(127,ص126ص

ص  – 1980 –نصري  –نكتبر  القردهية  –تحق ق عب  الينرل خفد ب  –ع دز دالئل اع –عب  القدهي ال يحدنب  (4)

128. 
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باال  –اخلطااب األد  العاثاي, وساوف يفياد  –باال شا   – د شاغلر البالغا  القد ا , و اد أفااد سنهاا 
 .(1)"اخلطاب األد  احلديل –ش  أيضا 

النحاة والبالغيني  د اشاعكر يف تعياني أغاراض عادم تسامي  الفاعال, سان العلام با   وإ ا كانر نظرة
سناسب  سا تقدم, أوكما  كر السيو ي  سناسب  الفواصل أو أو ستهاناالبت ال واالأوتعظيم  أوصيانت  عن 

شااتغال باا كره ان ابحملاا وف أوأن االالتنبياا  علااي أن الزسااان يتقاصاار علااي اإلتياا أو لالبتصااارساان أغااراض 
  (2) .يفضي إيل تفوير املهم

الساايان  ااد حيماال ألن  حلياااة النابضاا  اابباا ة بلااة الساايان؛فاننا  ينبغااي النظاار إيل الااروي الساااري  أوا
ن األغراض سا يتطلبا  سع  س حاسال  جوهرطا أو  اا أساسي  غرض  أك ر سن غرض لعدم تسمي  الفاعل, أويربز 

 .ويقتضي  املقام املعىن
لمجهول يف سيا   نظارة التناساة ساو ساا تقادم, و لا  يف لو د نظر الزركشي إيل بنا  الفعل ) بو( 

ِه َوَجاِهُدوا َمَع َرُسووِلِه اْسوَأذَْذَنَ  َوإَِذا ُأْنِزَلْت ُسو} :تعااى ول   رٌَة أَْن آِمُنوا ِباللَّ

ْوِل ِمْنُهْم َوَقاُلوا َذْرَنا َنُكْن َمَع اْلَقاِعوِدننَ  ْن نَُكوُنووا َموَع  ُأوُلوا الطَّ
رَُضووا ِبوذَ

 [87 – 86التوب ]{اْلَخَواِلِف َوُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم لا نَْفَقُهونَ 

(, فتناسااق اخلتااام سااو البااد  وجااا  الفعاال أُْنزِلَااْر ُسااورَة    الكر اا  جااا  ابلبنااا  للمفعااول )فصاادر اابياا
َو ُبِااَو َعلَاا   ُالُااوِ ِْم فَاُهااْم ال ) :للمجهااول, وهاا ا قااالف  ولاا  تعاااى سااا بعاادها – أيض ااا–) بااو( سبنيااا 

  (3) .األصل  بلها سا يقتضي البنا , فجا ت عل (, فانن  مل يقو يَاْفَقُهونَ 
, حيال اساتخدم ها ا الفعال أبار فه ا الغرض وإن كان ك ل , إال أن  ينبغي النظر إلي  سن دحي  

يف سقام ال م و دي الكافرين فقط, ومل لت ه ا الفعل سبنيا للمجهاول إال يف سوضاعني فقاط, و اد  ار 
 .اإلشارة إيل  ل  يف سوضعها سن البحل

                                         

 –الشريك  اليصري   الردلي ر  للنشري  –الطبرر  األولرب  –البالغ  الريب  .قياءة يخري   –نحي  عب  اليطلب  /د (1)

 .7ص  1997 –القدهية 

 – 1997 –القردهية  –دار التريا   – تحق رق نحير  يب الف رل إبرياه ل –اعتقدن  ب علر   القريآن  –الس  طب  (2)

3/170. 

 –دار الترريا   –الطبررر  الثدن رر   –تحق ررق نحيرر  يب الف ررل إبررياه ل  –البيهرردن  ررب علرر   القرريآن  –الزركشررب  (3)

 .3/145 –القدهية 
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لتفااات يف بنااا  الفعاال  الاان , عناادسا و اا  سااو االلساااري  يفو ااد و اا  اباان األثاا  سااو هاا ه الااروي ا
ومل يقال  ,أَنْاَعْماَر(, بعاد )غَاْ ِ اْلَمْغُضاوِب َعلَاْيِهْم() :للمفعول بعد بطااب فاعلا  أوتكلما  يف  ولا  تعااى

 .،ألن اسم املفعول سشتق سن الفعل املبين للمجهول )غ  ال ين غضبر عليهم(؛
ول سوضاو التقارب سان هللا باا كر نعما , فلماا صاار إيل  كاار ألن األ ؛ا علااي األولعطف افااعترب  لا  

الغضة جا  ابللفظ سنحرفا عن  كر الغاضة, ف سند النعم  إليا  لفظاا, وَزَوي عنا  لفاظ الغضاة انناا 
  (1).ولطفا "

التا ب  عان  وُعْمديتا  ووجاوب ه ا وإن الفاعل عندسا حي ف سان ا ملا  فإ اا يناوب عنا  " يف رَْفِعا 
َوِقيَل }املفعول ب  حناو:  :األول :لت ني   واحد  سن أربع ؛ تصال ب , وأتنيل الفعلقا   لالفعل , واستح

َُ َوُقِ ووَ  اْلوو َْمُ   َُ أَْقِلِيووا َوِءوويَق اْلَلووا َِ َونَووا َسووَلا ََ نَووا أَرُْ  ابَْلِيووا َمووا

اِلِلينَ  ِ َوِقيَل ُبْيداً ِلْلَقْوِم الظَّ  .[44هود] {َواْسَأَوْت َعَلى اْلُجوِدي 

وا َقاُلوا َلئِْن َلْم }وال اين اجملرور حنو:  ُهْم َقْد َضلُّ َوَللَّا ُسِقَط ِفا أَنِْدنِهمْ َورَأَْوا أَنَّ

سصادر تات ,  :, وال الال[149ألعاراف]ا {نَْ َحْلَنا َربَُّنا َونَْغِفْ  َلَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرننَ 
ظارف ستصارف تات , حناو:  :والراباو ,[13احلا ا ]{اِحَدةٌ َفإَِذا ُنِفَخ ِفا الصُّوِر َنْفَخٌة وَ }حناو: 

 (2).صيم رسضان, وُجلس أسام األس 

                                         

 – 1995 –ب ريوت  –اليكتبر  الرصري    –تحق ق ن ير  نحرب الر    عبر  الحي ر   –اليثل السدئي  –اب  األا ي  (1)

 .3/325 –.وينإي البيهدن  ب عل   القيآن 2/5

 .2/120 – 2004 –القدهية  –دار الطالئع  –اليسدلك إلب يلف   اب  ندلك  يوضح –اب  هشد  االنصدر   (2)
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  ي     ص  الت  وَ   ل  لُ    يَ ل  ل   دءُ نَ الب  

سان تصااوير ألحاادال املشاهد الغياا  الاا   يقصاد ابلتصااوير هنااا ساا يقااوم باا  الفعال املبااىن للمجهااول 
 عن  هن  وبيال .غابر د ائق  عن املتلق  أو بف  

  ُ    ب     الغَ   ُ ده  اليشَ الً: و  يَ 

لقي كينون  املشهد تعمل األسالية القر ني  يف املشاهد الغيبي  عمال حيا يساعد نفس امللتقي علي ت
ليتدارك بيالا  ساا  صارت عنا  حواسا  املاديا , فتتغااير األفعاال وا مال بتغااير األحادال  مبعناه العميق؛

ليقاارر احلقيقاا  داسغاا   ور يف املواضااو الك اا ة سبينااا للمعلااومفنجااد فعااال بعيناا  يااد ،واألشااخا  والو ااائو
جااا  سعلوسااا يف كاال  وا عاا  شابصاا  للعيااان, ال جاادال فيهااا وال ساارا , و لاا  كالفعاال )رزن( ساا ال الاا ي

ْن نَبْدأُ اْلَخْلقَ ُثمَّ ُنِييُدُه َوَمْن نَْ ُزُقُكْم } :تعاىو, كقول  املواضو القر ني  إال أربع  سواض أَمَّ

ِه ُقْل َهاُتوا ُب َْهاَنكُْم إِْن ُكْنُأْم َصاِدِقينَ مِ  َِ َوالْ َرِْ  أَإَِلٌه َمَع اللَّ َلا  النمل] {َن السَّ

64]. 
َتَأَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَلَضاِجِع نَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفواً َوَطَليواً } :تعاىوكقول  

ا َرَزْقَناُهْم ُنْنِفُقونَ    .[16 السجدة] {َوِملَّ
 :تعاااىحلكما  يقتضايها السايان كماا يف  ولا   ؛و اد تغااير ها ا الفعال سان املعلاوم إيل البنااا  للمفعاول

ِذي ُرزِْقَنا ِمْن َقبْوُل َوُأُتووا ِبوهِ } َلا ُرزُِقوا ِمْنَها ِمْن َثَل ٍَة ِرْزقاً َقاُلوا َهَذا الَّ  {ُكلَّ
 [25البقرة]

ِذي ُرزِْقَنا ِمْن َقبْلُ َقاُلوا َهَذا )أ عموا,  :( هنا مبعىنُرزُِ وا)  (1).أ عمنا سن  بل :أي ( الَّ
(, َوأُتُااواوال حقيقاا  اإلتيااان ) ،وهاا ه اللوحاا  ساان سشاااهد ا ناا  الغيبياا , فااال تعلاام حقيقاا  الاارزن فيهااا

ويف بنااا  الفعاال  ،فيضاام املشااهد حاادل الفعاال ساان الاارزن سااو املتمتااو باا , وكاا ا اإلتيااان سااو املنتفعااني باا 
وهااي أن هاا ا الاارزن لتاايهم دون جهااد أوعنااا  أوحباال  دالئاال أباار  ( َوأُتُااوا - ِرْز ااا   - ُرزِ ُااواللمفعااول )
 - ِرْز اا   - ُرزِ ُاوا :اابي  جر  سوسيقي أحدل إيقاعا ستناغما سن تكرار الارزن و د شاع يف جو أوشقا ,

َنا  .الوارد يف سيان النكرة املفيدة للعموم )سن مثرة رز ا( ،ُرزِ اْ
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َفُذوَلئِووَ  } :تعاااىساان سشاااهد ا ناا  يف  ولاا   يان سشااهد اابباارة الغياا  وهااووس لاا  سااا جااا  يف ساا

َة ُنْ َزُقوَن ِفيَها ِبَغيِْ  ِحَسابٍ   .[40غافر] {نَْدُخُلوَن اْلَجنَّ
ِذنَن ُقأُِلوا } :تعاىو د جا  فعل الرزن سبنيا ملفعول  يف سوضو اثلل سن  ول   َولا َتْحَسبَنَّ الَّ

هِ  ِهْم ُنْ َزُقون ِفا َسِبيِل اللَّ ٌَ ِعْنَد َرب ِ  .[169 ل عمران] { َأَْمَواتاً بَْل أَْحيَا
ِامْ فهي حياة باص  سغايرة للحياة املعهودة, ول ل  بصصها بقول  ) ( يُاْرزَ ُاون( وباين الفعال )ِعْناَد َر ِ 

ا باري وأهنا سان ناوع باا  باري الارزن علايهم ولا إلايهم, كما ،إشارة البتالف ه ه احلياة ؛للمفعول
 .فهي إ ا  د وردت  ي سيان املشهد الغي  سن حياة الدار ااببرة ،الرزن ألهل الدنيا

َقواَل لوا نَذْتِيُكَلوا َطَيواٌم } :تعااىو د جا  فعل الرزن سبينا ملفعول  يف سوضو راباو سان  ولا  

ْن نَذْتِيَُكَلا َذلِ 
ِونِلِه َقبَْل أَ

ِوا ُتْ َزَقانِِه إِلَّا َنبَّذُْتُكَلا ِبَأذْ َلنِوا َرب ِوا إِن  ا َعلَّ ُكَلا ِملَّ

ِه َوُهْم ِباْلآِخ َِة ُهْم كَاِفُ ونَ  َة َقْوٍم لا ُنْؤِمُنوَن ِباللَّ  .[37يوس ]{َتَ كُْت ِملَّ
العمااوم والشاامول كمااا دلاار النكاارة يف ساايان النفااي, و ااد زاد  لاا  يف إبااراز إعجاااز   عااام سااا علاا 

 وصا  نفسا  مباا هاو"  ×( للمفعاول, و لا  أن يوسا  ْرزََ انِا ِ تاُ املو   الغي  ال ي تطلة بنا  الفعل )
مبااا  –دبااال سعا  السااجن  نوعااا الفتياان اللاا ا –وانا  ينبههمااا  وهواإلببااار ابلغيااة, فاون علاام العلماا ,

الياوم لتيكماا  عاام سان صافت    :حيمل إليهما سن الطعام يف السجن  بل أن لتيهماا ويصاف  هلماا, ويقاول
ويف سايان احلاديل عان ا نا  والنااار وهاي سان سشااهد القياساا   (1)."كماا أبربعااا  انا فيجد كيار وكيار,
جااا  التعبا  عنهااا ابلفعاال املباين ملفعولاا , و لاا  سعاارض  ؛جمهولاا  العاامل أوالوا ااو امللمااو  ،الغيبيا  اخلفياا 

اَر َفإِْن َلْم َتْفَيُلوا َوَلْن َتْفَيُلو} :تعاىو ل  يف  ول    كر ا ن  سقابل  كر النار, ا َفاتَُّقوا النَّ

ْت ِلْلكَاِفِ نن اُس َواْلِحَجارَُة ُأِعدَّ أِا َوُقوُدَها النَّ   .[24البقرة] { َالَّ
ْت ِلْلكَاِفِ ننَ } :تعاىو ول   أِا ُأِعدَّ اَر الَّ ُقوا النَّ   .[131  ل عمران]{َواتَّ
وةٍ } :تعاىو ول   ُكوْم َوَجنَّ وَلاَواُت  َوَسوارُِعوا إَِلوى َمْغِفو ٍَة ِموْن َرب ِ َع ُْضوَها السَّ

ِقينَ  ْت ِلْلُلأَّ  .[133 ل عمران] {َواْل َرُْ  ُأِعدَّ

                                         

 .26ص  – 2003 –ب يوت  –دار الكتب الرلي    –ط –ال   ه والنإدئي أللفدظ كتدب هللا الرز ز  –ال انغدنب  (1)
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َِ } :تعاىو ول   وَلا ٍة َع ُْضَها كََيو ِْ  السَّ ُكْم َوَجنَّ َساِبُقوا إَِلى َمْغِف ٍَة ِمْن َرب ِ

هِ  ِه َوُرُسِلِه َذِلَ  َفْضُل اللَّ ِذنَن آَمُنوا ِباللَّ ْت ِللَّ َُ َواْل َرِْ  ُأِعدَّ  ُنْؤتِيِه َمْن نََشا

ُه ُذواْلَفْضِل اْلَيِظيمِ   .[21احلديد] {َواللَّ
فلفااظ اإلعاااداد هناااا مبعنااااه اللغاااوي املاااوحي ابملتانااا  واإلتقاااان, ومباااا حلاااق اللفاااظ سااان تضاااعي  وبناااا  

 ،" مث يرتقاااي ابلصاااورة الااايت يرمسهاااا فيمنحهاااا احليااااة الشابصااا  للمفعاااول, يعمااال علاااي إحضاااار املشاااهد
وإ ا النماو    ،سشاهد وإ ا احلالا  النفساي  لوحا  أو ،أوحرك  هيه تجددة, فإ ا املعين ال هين أواحلرك  امل

 (1)اإلنساين شاب  حي, وإ ا الطبيع  البشري  جمسم  سرئي  ".
  سان سعااين ا نا  والناار أو م عند احلديل عان اسام أوصاف  أوسعاىنو د جا  الفعل نفس  سبينا للمعلو 

واٍت َتْجو ِي ِموْن َتْحأَِهوا } :تعاىوجهنم, كقول  كاألجر والع اب والسع   ُه َلُهْم َجنَّ أََعدَّ اللَّ

فهي جنان ودرجات دابل ا ن  اليت  ,[89التوب ] { ُاْل َْنَهاُر َخاِلِدنَن ِفيَها َذِلَ  اْلَفْوُز اْلَيِظيم
 .أعالها الفردو  األعل 

ُه َلُهْم َمْغِف ًَة }  .[35األحزاب] {اَعِظيلً  َوأَْجرا  أََعدَّ اللَّ
َه َلَيَن اْلكَاِفِ نَن َوأََعدَّ َلُهْم َسِييً  }  .[64األحزاب] {اإِنَّ اللَّ

 فالسع  اسم سن أمسا  النار وسن دركاهتا
ِه } ِيَن ِباللَّ ان  َب اْلُلَناِفِقيَن َواْلُلَناِفَقاِت َواْلُلشْرِِكيَن َواْلُلشْرِكَاِت الظَّ َوُنَيذ ِ

َِ َعَليْ  ْو وُه َعَلويِْهْم َوَلَيوَنُهْم َوأََعودَّ َلُهوْم َظنَّ السَّ َِ َوَءِضَب اللَّ ْو ِهْم َدائِ َُة السَّ

ََْت َمِصي اً  َم َوَسا سن دركات النار, وسنها الدرك األسافل,   –عيا ا ابهلل –وجهنم  [6الفاتح] {َجَهنَّ
و} :تعاىكما يف  ول   َِ اْل َْسَفِل ِمَن النَّ ْر اِر َوَلوْن َتِجوَد َلُهوْم إِنَّ اْلُلَناِفِقيَن ِفا الدَّ

 .[145النسا ] {َنِصي ا
( بصيغ  البنا  للمفعول مل ترد إال يف سعرض احلاديل عان ا نا  والناار َأَعد  فيتضح مما سبق أن لفظ )َ 

 .ابمسها العام ال ي   ل اإل ار العام للجن  والنار
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, ة، وسبنياا للمعلاوم سارة أبار جهاول سار ( سبنياا للميُطَاافُ ويف سيان احلديل عن ا ن  جاا  الفعال )َ 
ٍة َوأَكَْواٍب كَاَنوْت َقوَواِرنَ ا} :تعاىيقول   ,[15اإلنساان] {َوُنَطاُف َعَليِْهْم ِبآنِيٍَة ِمْن ِفضَّ

ُدوَن إَِذا َرأَنْوَأُهْم َحِسو} :ويقول جل شا ن  بَْأُهْم ُلْؤُلوؤاً َونَُطوُف َعَليِْهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَّ

 .[19اإلنسان] {اَمْنُثوًر 
حلكماا  ا تضاااها الساايان, وتاادبلر الصاايغ  اللغوياا  لتصااوير  يرة ساان اجملهااول إيل املعلااومافهاا ه املغاا

( ولكاان "  كاار األول بلفااظ َعلَااْيِهمْ املشااهد, فااالطواف يف كااال املشااهدين بااا   هاال النعاايم ساان ا ناا  )
و} :املقصاود ساا يطااف با  ال الطااائفون, وهلا ا  االألن جمهاول  مث  كار الطااائفني  {ةٍ ِبآنِيَوٍة ِمووْن ِفضَّ
ُدونَ } :فقال   (1) .{َونَُطوُف َعَليِْهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَّ

 ليظهر حقيق  الفاعل يف وضاوي وجاال , ؛لكرمي سعلوسالعلم جا  الفعل )علم( يف القر ن اويف جمال ا
َه ُنْحِيوا اْلو َ } :تعااىويتسلط الضو  علي  ويربز االهتمام ب , كقول   رَْ  بَْيوَد اْعَلُلوا أَنَّ اللَّ

ُكْم َتْيِقُلونَ  ا َلُكُم اْلآناِت َلَيلَّ ( اْعَلُماوافالبشر )واوا ماعا ( يف ) ,[17احلدياد] {َمْوتَِها َقْد بَيَّنَّ
 .ليصل  م إيل اإل ان والتوحيد ؛هم املعنيون ابلعلم

ِذي اْشَأَ اُه ِمْن ِمْصَر لِاْمَ أَتِِه أَكْ ِِما مَ } :و ول  جال شا ن  ْثَواُه َعَسى َوَقاَل الَّ

َلوُه ِموْن  ا ِلُيوُسَف ِفوا اْلو َرِْ  َوِلُنَيل ِ ِخَذُه َوَلداً َوكََذِلَ  َمكَّنَّ ْن نَْنَفَيَنا أَوَنأَّ
أَ

واِس لوا نَْيَلُلوونَ  ُه َءاِلٌب َعَلوى أَْمو ِِه َوَلِكونَّ أَكَْثوَ  النَّ  {َتذِْونِل اْل ََحاِدنِث َواللَّ
 وبع ت  لقوس . ×يوس    ليتحقق جانة النبوة عند – تعاى  و سبحان –فيظهر فاعل العلم  ،[21يوس ]

يف تقرية املعاين اخلفاي  و د جا  الفعل )علم( سبينا ملفعول  يف أربع  سواضو حلكم  ا تضاها السيان
َه َحوقَّ َقوْدرِِه إِْذ َقواُلوا َموا } :تعاىيقول  ،وحقيقت  اليت توارت بل  الستار َوَما َقَدُروا اللَّ

ََ ِبِه ُموَسى ُنوراً أَْنَزَل  ِذي َجا
ٍَ ُقْل َمْن أَْنَزَل اْلِكَأاَب الَّ ُه َعَلى بَشَرٍ ِمْن شَْ  اللَّ

ْلوُأْم َموا َلوْم  اِس َتْجَيُلوَنُه َقَ اِطيَس ُتبُْدوَنَها َوُتْخُفوَن كَثِيو اً َوُعل ِ َوُهدًى ِللنَّ

وُه ُثومَّ َذْرُهو  [91األنعاام]{ْم ِفوا َخْوِضوِهْم نَْلَيُبوونَ َتْيَلُلوا أَْنُأْم َولا آبَاُؤُكْم ُقِل اللَّ
 – جَتَْعُلونَا ُ  - أَنْااَزلَ  - َ َساا أَنْااَزل - َوَساا  َاَدُروافاألفعال الواردة يف ه ه اابي  كلها جا ت سبنيا  للمعلاوم )
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شاهد املعلااوم, ا ملفعولاا  يف وساط هاا ا املا سبين اا فريااد  ( وحياد  ُعلِ ْمااُتمْ وجاا  هاا ا الفعال ) ،(َوخُتُْفااونَ  تُاْباُدوهَنَا
وهوسصادر غيا  بفاي عان  ولعل  ل  يش  إيل حكم  بليغا  وهاي لفار الا هن إيل سصادر ها ا العلام,

, " واخلطااب لليهاود, أي علماتم تعااىاألبصار وساادطت احليااة الادنيا املتعاارف عليهاا, فهاوسن عناد هللا 
 نوراة, ومل تعلما   ابككام األ اادسو مماا أوحاي إليا  ساا مل تعلمااوا أناتم, وأناتم  لا  التا" Sعلاي لساان وماد "

ِإن  َهاااَ ا اْلُقاااْر َن يَاُقاااَ  َعلَااا  بَااايِن ِإْسااارائيَل َأْك َااااَر ال اااِ ي ُهاااْم ِفياااِ  َ َْتِلُفاااوَن( ) الااا ين كاااانوا أعلااام سااانكم,
  (1).سن  ريش " سن و بل اخلطاب ملن  (,76)النمل:

, جاا  فعال م غي  يصدر عن املاويل ويف جمال ه ا العلم اخلفي, غ  املتاي لكل أحد, وإ ا هوعل
ِبُيوَ  َعَلوى أَْن } :تعااىالعلم سبينا ملفعول  يف سوضو اثن سن  ولا   َقواَل َلوُه ُموَسوى َهوْل أَتَّ

ْلَت ُرْشداً  ا ُعل ِ سن ه ا العبد الصاحل أن يتبع   ×وهنا يطلة بين سوسي  ,[66الكه ] {ُتَيل َِلِن ِملَّ
ملوسا  أن يفعال  لا  ويتباو ها ا العباد  -تعاى –وه ا توجي  سن هللا  ليتعلم سن علم  ال ي علم  إطه,

 :فقاال ؟سنا أعلام  كما أوردت كتة التفاس , هل يف األرض سن هاو, ×الصاحل, بعد أن سهل سوسي 
 .ال

ا ُعل ِْلَت ُرْشداً  َعَلى أَنْ } ( يف  ول  تعاى:َعَل واستعملر ) استعمال أدوات  {ُتَيل َِلِن ِملَّ
؛ فاإن مل تعلماين ال أتبعا , ووجا  داللا  أن تعلماين بشارطأتبعا  هال  :كان سعين الكالم سعهاالشرط, ف

وسعااين الشاارط اإللاازام فبااني املعنيااني ، ن سعناهااا العااام هااواإللزامالشاارط بعااض األئماا    هنااا علاا  (علاا )
أنا  ألصاح بالف غ  ستكاافف وا ؟الشرط حقيق  أوجماز ( عل َعَل وهي دالل  )َ  ،تناسة سن ه ه ا ه 

 . (2)جماز " 
ْلَنوا } :واملوضو ال الل يف  ول  تعاى اُس ُعل ِ َوَورَِث ُسَليَْلاُن َداُوَد َوَقاَل نَا أَنَُّها النَّ

ٍَ إِنَّ َهَذا َلُهواْلَفْضُل اْلُلِبينُ  يِْ  َوُأوتِيَنا ِمْن ُكل ِ شَْ   .[16النمل] {َمْنِطَق الطَّ
إ ااا جااا ت الصاايغتان ابلبنااا  للمفعااول, وحاا ف لفااظ الفاعاال مل يقاال )علمنااا( أو)ألد كاال شااف (, و 

فالا ي علما  ها ا العلام الغيا  اخلفاي, و له سان كال  ،ستبادر يف س ال ها ه السايا ات للعلم ب , كما هو
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فه ا سن " التمكاني العظايم, حاٍ اننا  ساخر لا  اإلناس وا ان والطا , وكاان يعارف  – تعاىهللا  شف هو
ممااا أباارب هللا باا   –فيمااا علمناااه  –, وهاا ا شااف مل يعطاا  أحااد ساان البشاار -أيضااا  –لغاا  الطاا  واحليااوان 

 . (1)ورسول  " 
التعجيزياا  الاايت تظهاار فيهااا اخلصوصااي  للمو اا  واملشااهد وصاااحب , تسااتلزم ساايا ا   وهاا ه املوا اا

 :تعاااىيقااول  :باصااا ونساايجا لغااوط لاا  داللتاا , ولاا ل  جااا ت تتماا  املشااهد بفعلااني سبنيااني للمفعااول
يْ ِ َفُهمْ ُنوزَُعونَ } , فه ا [17النمل] {َوُحِشَر ِلُسَليَْلاَن ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجن ِ َوالِْ ْنِس َوالطَّ

وهوتساخ  لتيا  سان  ×هللا سليمان ِ   نالبشر سو   ( ال ينبغي ألحد سنيُوزَُعونَ  - ُحِشرَ التسخ  يف )
 .تعاىر سن هللا ال  ا   ل  ب , فهو وة غيبي  سصدرها املباش   بل هللا

اننا    ال القيما  األبال يا   ، بار و  ل املوضاو الراباو للفعال املباين للمفعاول سشاهدا غيبياا سان ناوع
 .اليت   ل الصفات والطهر يف النفس واجملتمو احمليط

َوُقْل ِلْلُلْؤِمَناِت نَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصارِِهنَّ َونَْحَفْظوَن ُفوُ وَجُهنَّ } :تعااىيقول 

ُنبِْدنَن ِزنَنَأُهنَّ إِلَّا َما َظَهَ  ِمْنَها َوْليَْ ِربَْن ِبُخُل ِِهنَّ َعَلى ُجُيووِبِهنَّ َولوا  َولا

 َِ وأَبَْنووا
وأَبَْنوائِِهنَّ أَ

َِ ُبُيووَلأِِهنَّ أَ وآبَوا
وآبَوائِِهنَّ أَ

ُنبْوِدنَن ِزنَنوَأُهنَّ إِلَّوا ِلُبُيووَلأِِهنَّ أَ

وبَنِا أََخَواتِِهنَّ أَونَِسائِِهنَّ أَوَما َمَلكَْت ُبُيوَلأِِهنَّ أَوإِْخَوانِِهنَّ أَ 
وبَنِا إِْخَوانِِهنَّ أَ

ِذنَن َلْم نَْظَهُ وا  ْفِل الَّ ِ والط 
َِجاِل أَ والأَّاِبِييَن َءيْ ِ ُأوِلا اْلِ ْربَِة ِمَن ال  

أَنَْلاُنُهنَّ أَ

َِ َولا نَْ وِربَْن ِبوذَْرُجِلِهنَّ ِلوُييْ  َِسا َلَم َموا ُنْخِفويَن ِموْن ِزنَنوأِِهنَّ َعَلى َعْوَراِت الن 

ُكْم ُتْفِلُحونَ  ِه َجِليياً أَنَُّها اْلُلْؤِمُنوَن َلَيلَّ  .[31النور] {َوُتوُبوا إَِلى اللَّ

( لِاايُاْعَلمَ فها ه اابياا  الكر ا   لاار العدياد ساان األفعااال, وهاي كلهااا سبنيا  للمعلااوم إال ها ا املوضااو )
زين  املارأة الايت باة عليهاا أن ختفيهاا إال ساا جاا  با  االسات نا   هوإبفاكه  الواجة هو والشف اخلفي أو

  .اشخص  يف اابي  الكر   الثين عشر 
ولعاال الساار يف كااون هاا ا الوضاااو الوحيااد يف اابياا  كلهااا فعاااال سبنيااا للمجهااول, هوتعلقاا  ابلساااماع 

ألرض برجلهااا وسااا وتا باا  حاساا  األ ن, فيهتااز القلااة تطلعااا هلاا ه الزيناا  الصااادرة عاان ضاارب املاارأة لاا

                                         

 –نكتبر  وهبرر   –الطبرر  األولررب  –التفسر ي البالغرب لالسررتفلد   رب القرريآن الكري ل  –عبر  الرإر ل اليطرنررب  /د (1)

 .256\2 – 1999 –القدهية 
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" مسااع  :يؤيد  ل  سا  ال  الزجاا  ،تلبس  سن بلخال أوسا يقوم مبهمت  ودوره بتطوير األزسان واألحوال
  (1).ه ه الزين  أشد اريكا للشهوة سن إبدائها "

االنفعاايل  و د جا  الفعل سبينا ملفعول  لتصوير املشهد بو ائع  غ  املرئيا  وإباراز عنصار اخلفاا  وأثاره
اِر َوَمْن َحْوَلَها } :تعاىسن واجه , يقول   لع ََ َمْن ِفا النَّ َفَللَّا َجاَََها ُنوِدَي أَْن ُبوِر

ِ اْلَياَلِلينَ  ِه َرب  ُه اْلَيِزنُز اْلَحِكيمُ م ناُ  َ َوُسبَْحاَن اللَّ ُه أََنا اللَّ ََ  وَسى إِنَّ أَْلِق َعَصا

َها َجانٌّ وَ  ِا لا َفَللَّا َرآَها َتْهَأزُّ كَذَنَّ ْب نَا ُموَسى لا َتَخْف إِن  ِ لَّى ُمْدِب اً َوَلْم ُنَيق 

  [10- 8النمل] {نََخاُف َلَديَّ اْلُلْ َسُلونَ 
َفَللَّا أََتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْل َنَْلِن ِفا اْلُبْقَيِة اْلُلبَارَكَِة } :تعاىو ول  

ِا أَ  ْن نَا ُموَسى إِن 
َج َِة أَ ُه َربُّ اْلَياَلِلينَ ِمَن الشَّ ا  َنا اللَّ ََ َفَللَّ َوأَْن أَْلِق َعَصا

وَ   ْب نَا ُموَسى أَْقِبْل َولا َتَخْف إِنَّ ِ َها َجانٌّ َولَّى ُمْدِب اً َوَلْم ُنَيق  َرآَها َتْهَأزُّ كَذَنَّ

 .[31-30القص :] {ِمَن اْلآِمنِينَ 
سشاهد القياسا , وعاا سان  يف –أيضا  –أتا  جندها للمجهولوابستقرا  ه ه األفعال اليت أتا سبني  

سشاهد الغية البعيدة عن امللمو  املادي, فهو  ل املشهد قفاطه ود ائق , ويعمل علاي إباراز فخاستا  
نَْومَ َتذْتِا ُكلُّ َنْفٍس ُتَجاِدُل َعْن َنْفِسَها َوُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس َما } :تعاىيقول  ،أورهبت 

 [111النحل] {ُنْظَلُلونَ  َعِلَلْت َوُهْم لا
االهتمااام علااي  ة  فيتحضاار الاا هن سشااهد الوفااا  )تااويف( ومل أتت تساامي  الفاعاال للعلاام باا , ولينَصاا

( يَاااْومَ سشااهد وفااا  األعمااال  يبتاا  ورهبتاا , و ااد زاد ساان رهباا  املشااهد جمااف صاادر اابياا  الكر اا  بكلماا  )
بصاار, لتظهار األشاخا  يف سشاهد جلاي, ال لتؤدي دورها احليوي يف إبراز املو   اخلفي عان األ ؛نكرة
سنفااردة, وهااي يف وسااط  " فكال نفااس ال يشااغلها إال نفسااها, و اد جااا ت ،كاال شااخ  إال بنفساا   ميهات
اااول الادفاع,  إال با اهتا, فهاي جتاادل عان نفساها, تادافو أو  ا اخلضام سان احملشاورين ال ااس بشاي ه

  (2).هناك للخال  " لوتروم اخلال , وال جما

                                         

 – دار ال  ردء –الطبر  األولب  –وين ر البدز  اختصدر وتحق ق احي  يدكي  –تفس ي القيآن الرإ ل  –اب  كث ي  (1)

 .2/653 – 2003 –الينص رة 

 –الي لرر  السررددس  – 1999 –ب رريوت  –دار الفكرري  –الطبررر  األولررب  –ال رردنع ألحكررد  القرريآن  –القيطبررب  (2)

12/181. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 15 اإلعجاز البالغي يف استخدام الفعل املبين للمجهول

كااان دهسااوا   يااتم تصااوير دهاس املعرضااني املنكاارين, ويظهاار ساادي نادسهم, كمااا لااو  باارشاهد ويف س
َفكَيْوَف إَِذا ِجْئَنوا ِموْن ُكول ِ } :تعااىيقاول  وسووا األرض لكان أهون علايهم سان ها ا اإلعاراض,

َِ َشِهيداً  ٍة ِبَشِهيٍد َوِجْئَنا ِبَ  َعَلى َهُؤلا ِذنَن كَفَ  ُأمَّ ُ وا َوَعَصُوا نَْوَمئٍِذ نََودُّ الَّ

َه َحِدنثاً  ى ِبِهُم اْل َرُْ  َولا نَكُْأُلوَن اللَّ  .[24 – 41النسا ] {ال َُّسوَل َلوُتَسوَّ
الفازع والرعاة, وإحياا  بنوعيا  العا اب  ( في  إبراز  وَكْي َ فتصدير املشهد ابالستفهام عن احلال )

يكشا  عان سكناون القلاة واعتماال احلالا  ( ليَااَودَ اهلائل ال ي ال يوص , ول ل  جاا  التعبا  ابلفعال )
نَاا ِساْن املشاهد حبركا  اجملاف ) ا سنهاا, فيبادووصاروا جز    ،كانر األرض  د سوير هلم  النفسي  فيما لو ِجهاْ

َنا ِب َ ، ُكل ِ  ( وإبراز املعادة النفسي  اليت تص  فيهاا تساوي  األرض  ام إيل حاد األسنيا  الغاليا  واملاودة ِجهاْ
ل لداللاا  رغبااتهم يف دهسااهم وتساااويتهم ابلبناااا  للمجهااو  (ُتَسااو  الاادهس والتسااوي  ) الغائباا , فيتمنااون

ابألرض سن أي  جه  و ي   ريق  " سنطق  اخلا  و ريقت  املميزة يف التعب  عن سوضاوعات , فقاد التفار 
وملنطاق القر ن عن تا ب  ال هن البشري إيل تا ب  احلس والوجدان, و ل  مبنطق التصوير ال التقرير, 

ملختلاا  املوضااوعات اإلهلياا  التشااريعي  والعقائدياا  القاار ن التصااوير وساايلت  الاايت سياازت أساالوب تناااول 
  (1).والتعب  عنها "

لياااؤدي دورا بليغااا يف سااايان  ؛باار سااان القااران الكااارمي لا الفعاال الاا ي مل يسااام فاعلاا ويف سوضااو  
ووِر َوَنْحُشوُر نَو} :تعااىيقول .. املشهد الغي  سن ساح  العرض واحلساب ْوَم ُنوْنَفُخ ِفوا الصُّ

 .[103 -102  ] {نََأَخاَفُأوَن بَيَْنُهْم إِْن َلِبْثُأْم إِلَّا َعشْراً  اْلُلْج ِِميَن نَْوَمئٍِذ ُزْرقاً 
َفخُ فالغرض يتعلق بعال   احلدل ) ( وو ع  وأثره يف الصور لتقو األهوال, وال جمال لظهاور الفاعال يُاناْ

 ،( نكاارة للتهويااليَاااْومَ و) ،سساااح  حيتاجهااا املشااهد هزئياتاا  وبطو اا  شااغل حياازا أويف املشااهد حااٍ ال ي
وز أن يكاون ظارف املضامر حا ف لنيا ان بضايق العباارة عان حصاره بو  ،وهو" سنصوب كضمار ا كر

واباان ويصاان )ناانفخ(  و اارأ أبااوعمرو (يتخااافتون)ظرفااا ل بياااد لاا  أو باادال ساان )يااوم القياساا ( أو وبيانا  أو
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تعظيماا للانفخ, ألن ساا يصادر  –سابحان  وتعااى  –األسر با  وهاوهللا  العظم  عل  إسناد الفعل إى بنون
  (1)سن العظيم عظيم "

ََُلونَ } :تعاىويقول   {َفإِذَا ُنِفَخ ِفا الصُّورِ َفلا أَْنَساَب بَيَْنُهْم نَْوَمئٍِذ َولا نََأَسا

 .[101املؤسنون]

َلاَواِت َوَمْن ِفا اْل َرِْ  َوُنِفَخ ِفا الصُّ } :تعاىو ول   ورِ َفَصِيقَ َمْن ِفا السَّ

ُه ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَ ى َفإَِذا ُهْم ِقيَاٌم نَْنُظُ ونَ  ََ اللَّ ا َمْن َشا
 [68الزسر] {إِلَّ

 .[18النب ] {نَْوَم ُنْنَفُخ ِفا الصُّوِر َفَأذُْتوَن أَْفَواجاً } :تعاىو ول  
َفخُ  - نُِفاخَ ع اثين عشر سوضاعا للفعال )َ سواضو سن جممو  فه ه أربع  ن  ( هاي كال ساا جاا  يف القار يُااناْ

؛ الكاارمي يف سشاااهد القياساا  الغيبياا , و ااد غاااب لفااظ الفاعاال لعاادم تعلااق الغاارض باا  س اال إبااراز الفاعاال
إبراز احلادل  ولا   عل  االهتمام ة  صَ ( انْ نُِفخَ ولكن يف )َ  النا  وهم لتون أفواجا, ليتسلط الضو  عل 

تساامعها ااب ان, وساان ال اباار علميااا أن الصااوت إ ا عااال وارتفااو كااان سااببا يف تكاااد شاادة صااوت  الاايت و 
درجا  مل يعاد يتحملهاا  فإ ا زاد عل  حاده إى إصاب  اإلنسان ابلتوتر العص  وسرع  الغضة واالنفعال,

ساان األ ن درك ! فالساامو لاا  حاادود " فااال تاايت اااس اإلنسااان, أصااية ابلصاامم, فااإ ا ظاال يف االرتفاااع باار  
ابملوجات الصاوتي , بينماا ال تشاعر مبوجاات الالسالكي  سا كانر  ب ابت  يف املد  املسم  األصوات إال

وال املوجات فاون الصاوتي , وحساساي  األ ن أيضاا وادودة لشادة الصاوت, فاال  ياز األصاوات لو لار 
الايت تزياد شادهتا عان  )بداي  سقيا  الديسيبل(, وال تتحمال األصاوات 2وات/م 120(10شدهتا عن )

  (2)الفور "  زادت لصعق اإلنسان وسات عل  ديسيبل, ولو 200
بال تنقلاة ن الكرمي إثبات تل  احلقيق   ر د يتل  سن  أك ر سن أربعا  عشار  ارد, وسن إعجاز القر 

 .!ر اخلالئق, إيل نفخ  بعل وحياةضدها, فتتحول تل  النفخ  اليت أفن تل  الصاعق  املميت  إى

                                         

 – 2006 –القرردهية  –عرردلل الكتررب  –الطبررر  األولررب  –آن الكرري ل  ررب القرري بالتصرر  ي ال يرردل –ع رر   رر ن  /د (1)

 .130-129ص

 ..16/260 –القدهية  –دار التيا   –روب اليردنب  ب تفس ي القيآن الرإ ل والسبع اليثدنب  –األل سب  (2)
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َلاَواِت َوَمْن ِفا اْل َرِْ  } :تعاىل  ا َوُنِفَخ ِفا الصُّورِ َفَصِيقَ َمْن ِفا السَّ

ُه ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه ُأْخ َى َفإِذَا ُهمْ ِقيَاٌم نَْنُظُ ونَ  أدت إى  (مثُ  ) ,[68الزسر] {إِلَّا َمْن َشاََ اللَّ
وحيادل  ،أن النفخ يف الصاور نفختاان دل عل ( ُأْبَر ) :تعاىالعابي الزسين بني النفختني, و ول   سعىن

 .( الفجائي ِإَ االقيام والنظر كما دلر ) ؛ إىاملوت  سريو املفاجف عقة إرسال النفخ إىالتحول ال
مل لت إال سبنياا للمعلاوم, س ال  (نُِفاخَ احملسو , فانن الفعل ) الوا و امللمو  أو أسا سشاهد املادة أو

اهُ } :تعااى ولا   وْلَع َواْل َبَْصواَر ُثومَّ َسووَّ  َوَنَفوَخ ِفيوِه ِموْن ُروِحوِه َوَجَيوَل َلُكوُم السَّ

 .[9السجدة] {َواْل َْفئَِدَة َقِليلاً َما َتْشُكُ ونَ 
أِا أَْحَصوَنْت َفْ َجَهوا َفَنَفْخَنوا ِفيوِه ِموْن } :تعااىو ول   َوَمْ نََم ابَْنَت ِعْلَ اَن الَّ

َقْت ِبكَِلَلاِت َرب ِ   .[12التحرمي] {َها َوُكُأِبِه َوكَاَنْت ِمَن اْلَقانِأِينَ ُروِحَنا َوَصدَّ
ِوا }َ :تعااىو ول   ُكوْم أَن  ِا َقْد ِجْئُأُكْم ِبآنٍَة ِمْن َرب ِ َرُسولاً إَِلى بَنِا إِْسرائيَل أَن 

يْ ِ َفذَْنُفُخ ِفيِه َفيَُكوُن َطيْ اً ِبإِْذِن ال يِن كََهيَْئِة الطَّ ِ ِه َوُأبْ ُِئ أَْخُلُق َلُكمْ ِمَن الط  لَّ

ِخُ وَن  ِه َوُأَنب ُِئكُمْ ِبَلا َتذُْكُلوَن َوَما َتدَّ اْل َكَْلَه َواْل َبْ ََص َوُأْحِيا اْلَلْوَتى ِبإِذِْن اللَّ

 .[49 ل عمران] {ِفا ُبُيوتُِكْم إِنَّ ِفا َذِلَ  َلآنًَة َلُكْم إِْن ُكْنُأْم ُمْؤِمنِينَ 
َدَفيِْن َقاَل اْنُفُخوا آُتونِا ُزبََ  اْلحَ } :تعاىو ول   ِدنِد َحأَّى إَِذا َساَوى بَيَْن الصَّ

ْغ َعَليِْه ِقْط اً   .[96الكه ] {َحأَّى إَِذا َجَيَلُه َناراً َقاَل آُتونِا ُأْفِ 
إيل  ×وا او بشاري سلماو , تلمسا  البشاري  سنا   دم  ×عيساي  فاالنفخ سان روي هللا خللاق  دم أو 

ستعااني  –جاال شاا ن   –ا غاا  أن فاعلهااا بااروي هللا دون أن ياادري هلااا ساارا ليعاايش اإلنسااان  يااوم القياساا ؛
يا   ل عماران ، ويف  ابلقدرة والوحداني , ول ل  جا ت ا مل  اللغوي  دصاع  التحدياد يف إباراز الفاعال

وجاود الفاعال وإبارازه  قاران إىو ي القارنني يفت –الساالم  عليا  –والكه  جند سشهد عيساي بان سارمي 
 .وابتالط شخو  املشهد جنة اللبس والغموض ال ي يؤدي إى فساد املعىنتل ؛وددا

 َوأَْخَ َجِت اْل َرُْ  أَْثَقاَلَها إَِذا ُزْلزَِلِت اْل َرُْ  ِزْلزَاَلَها} :يف سشهد القياس  تعاىو ول  

ُث أَْخبَاَرَهوا َوَقاَل اْلِ ْنَساُن َما َلَها نَْوَمئِوٍذ  َحوى َلَهواِبوذَنَّ َربَّوَ  أَوْ  نَْوَمئٍِذ ُتَحود ِ

اُس أَْشَأاتاً ِلُيَ ْوا أَْعَلاَلُهمْ   .[6-1الزلزل  ] {نَْصُدُر النَّ
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ومل  ،فالزلزل  سشهد بفي غي , و د جاا ت يف سايان بال الفازع والرجفا  النفساي  والتصادع القبلاي
نقالب الكوين   ل الوج  ( فه ا االِلُ َْوا - زُْلزَِلرِ لت يف ه ه السورة الكر   فعل سبين للمجهول إال )

وإ ا   ،جمسااد يف ركياا  األعمااال الاايت ساان أجلهااا انقااالب هاا ا الكااون وابتاال نظاساا  اابباار للمشااهد وهااو
" سايت السااع   :كانر )إ ا( للو ر, وسو  لا   اد صادرت  اا الساورة, فهاي مب ابا  اإلجابا  عان ساؤال

تعيين  حبسة و ت  ولكن أعين   إى لال سبي : ال تعاىك ن    {إِذَا ُزْلِزَلِت اْل َرُْ  ِزْلَزاَلَها} :فقال
أراد أن  رب املكل  أن األرض ادل وتشهد يوم القياسا  ساو أهناا يف ها ه  تعاى إن هللا ،حبسة عالسات 

  (1) .األرض( ر)إ ا زلزل :فقال ؟سيت يكون  ل  :الساع  مجاد, فك ن   يل
سان  :صالي هللا عليا  وسالم اال فيهاا رساول هللا  ويف سشهد سن سشاهد القياس  يف سورة التكوير" الا ي

" إ ا الشامس كاورت " و" إ ا الساما  انفطارت " و"  :سره أن ينظر إيل يوم  ياسا  ك نا  رأي عاني فليقارأ
ِرَت} :تعاى ال  . (2)"  إ ا السما  انشقر " َوإَِذا  َوإَِذا النُُّجوُم اْنكََدرَت إِذَا الشَّْلُس ُكو 

َ تْ  َلووتْ  اْلِجبَوواُل ُسووي ِ ِ َوإَِذا اْلِبَحوواُر  َوإَِذا اْلُوُحوووُ  ُحِشووَرتْ  َوإَِذا اْلِيَشوواُر ُعط 

َ تْ  َجْأوَوإَِذا اْلَلوْوُؤوَدُة ُسوئَِلتْ  ُسج ِ ِ ُفوُس ُزو  ِ َذْنوٍب ُقأَِلوتْ  َوإَِذا النُّ َوإَِذا  ِبوذَي 

َ تْ  الصُُّحُف ُنِشَرتْ  ُة ُأْزِلَفت َوإَِذا اْلَجِحيُم ُسي ِ َعِلَلوْت َنْفوٌس َموا  َوإَِذا اْلَجنَّ

 .[14 – 1رالتكوي]{أَْحَ َرتْ 
فاملشاهد هناا زابار ابحلركا  العنيفا  املنفلتا  سان ساايا ها ونظاسهاا الايت كانار تسا  يف فلكا  سنا  أسااد 
بعيااد, انناا  " سشااهد انقااالب لم لكاال سعهااود, وثااورة شاااسل  لكاال سوجااود تشااعك يف االنقااالب وال ااورة 

 ،نفااو  البشاار, وأوضاااع األسااور الوحااوا النااافرة, والاادواجن األليفاا , أواألجاارام السااماوي  واألرضااي , و 
ويبادأ املشااهد حبركاا  جائحا , وثااورة اثئاارة, وك  اا انطلقاار ساان عقاهلاا املااردة املاادسرة, فراحار تقلااة كاال 

املصااحب  للمشاهد ساريع  احلركا , اله ا   واملوسايق  ،سانهتييج الساكن, وترويو ااب ،وتن ر كل شف ،شف
 . (3)تشعك كيقاعها السريو يف تصوير املشهد و  يل  يف اإلحسا  "  اإليقاع,

                                         

دار  –األولب الطبر   –الي س ع  الذهب    ب إع دز القيآن الكي ل والسن  النب     –احي  نصطفب نت لب  /د (1)

 .293ص  – 2005 –القدهية  –اب  ال  ز  

   11/235 – 1997 –ب يوت  –دار إح دء التيا  الريبب  –الطبر  الثدن    –التفس ي الكب ي  –الفخي الياز   (2)

 .67ص  -نشده  الق دن   ب القيآن  –س   قطب  (3)
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هد بادأ و د س ل الفعل ال ي مل يسم فاعل  دورا ابرزا يف تصوير احلرك  اجملهول  يف  اي الزساان, فاملشا
الشامس, النجاوم, ا باال, العشاار,  :ابلكائناات غا  العا لا  ،أسافل بف  الكاون وتادس ه سان أعلا  إى

الصااح  الاايت  مث رجوعهااا ساره أباار  إى , البحااار, مث الكائنااات العا لاا  سان النفااو  واملااؤودة,الوحاوا
كائنات  العليا    سظاهره أو ؛ ليعود املشهد إىتنشر والسما  اليت تكشط, و ل  سن الكائنات غ  العا ل 

 :س لهاا الباد  ب كما بدأ, وك ن  سشهد يكور يف دائرة انقالب وانفالت للنظام يف سرع  فجائيا  صاارس 
وساان املالحااظ أن كلماا  )البحااار( اب مااو مل  ،( للزسااان املفاااجف, مث تكرارهااا سااو كاال حاادل ساادسرِإَ ا)

َ تْ } :تعاااىيقااول ، ن الكاارمي إال للحااديل عاان يااوم القياساا  تسااتخدم يف القاار   {َوإَِذا اْلِبَحوواُر ُسووج ِ
َ تْ } .[6التكوير]  .[3االنفطار] {َوإَِذا اْلِبَحاُر ُفج ِ

 :ن يتناسة سو املفهوم العلمي ونالحظ تسلسل اابيتني يف القر 
َرتْ االشااتعال مث االنفجااار ولاايس العكااس, فجااا  تسلساال اابيتااني أوال ) نيكااو  :فاا وال  ( واثنياااُسااجِ 

َرتْ )   (1) .(, وه ا سطابق للحقائق العلمي  احلدي  ُفجِ 
   ابلفعااال الااا ي مل يسااام فاعلااا  هاااووإ ا نظااارد إيل هااا ا املشاااهد بكائناتااا  وجزئياتااا , جناااد أن التعبااا

َوِإَ ا ) األساالوب السااائر يف كاال املشااهد عاادا جزئياا  واحاادة فقااط هااي صااورة انصااباب النجااوم وتنافرهااا
! ولعاال الساار يف  لاا  أن ا املشااهد ابلفعاال املبااين للمعلااوم( و ااد جااا  التعباا  عاان هاا الَنُجااوُم اْنَكااَدَرت

 تتكد  علا  يالد والشباب والشيخوب   بل أن تنفجر أوالنجوم يف سراحل انكدارها  ر مبراحل سن امل
النجوم االبتدائي  مث العادي  مث العماليق احلمر مث السادم الكوكبيا  مث األ ازام  : اهتا فتطمس  مسا كاسال

الباايض مث فااون سسااتعر ساان الطااراز األول مث ال اااين مث النجااوم النيعونياا  النابضاا  وغاا  النابضاا  وال قااوب 
والنجاااوم أفاااران كونيااا  ياااتم يف دابلهاااا سالسااال سااان  ،نجاااوم املفاااردة واملزدوجااا  واملتعاااددةالساااودا  وال

  (2) .التفاعالت النووي  اليت تعرف ابسم عملي  االندسا  النووي
فيتضح مما سابق أن النجاوم تنفارد قاصاي  هائلا  سان  بيعا  التكاوين والتكاون واالنتشاار واالنشاطار 

أثبار فيماا عارف سان الوجاود, و اد   بيعا  كونيا  أبار  ا  الايت ال  اثلهاواالنفجار, فلها  بيعتها الكوني

                                         

ن سررر ع  اعع ررردز  رررب القررريآن والسرررن   –ي ل التندسرررق الب ررردنب لكليررردت القررريآن الكررر -عبررر  الررر ائل الكح رررل  (1)
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درجا  س هلا , العلم حدي ا أن النجوم علي انتشارها اهلائال يف الساما  تشاتمل علاي درجا  حارارة عاليا  ب
جناوم صافرا   –جنوم برتقالي   –درج  سطلق (  3200 لها حرارة وتنقسم تبعا ل ل  إى " جنوم  را  )أ

الشامس سان  –درجا  سطلقا ( ألا   300)أشادها حارارة جناوم زر اا   –بيضا  سائلا  إيل الزر ا  جنوم  –
 (1)".الف درج  سطلق  بلغ درج  حرارة سطحها حوايل ست   النجوم الصفرا  ستوسط  احلرارة, إ  ت

  ُ    ف  الخَ   ُ ه  ديشَ : ال ًددن  اَ 

يفاجا  ابلنادا  الا ي لتيا   ×سوساي بسد الفعل الا ي مل يسام فاعلا  أجازا  املشاهد الا ي ناري فيا  
؛ ليقا  فنراه و د اععت  الدهش  وهول املفاج ة وأب  يتلفر هنا وهناك ةوال حيتس يسن حيل ال يدر 

ا أََتاَها ُنوِدَي نَا ُموَسى}:تعاىحقيق  الصوت يقول  عل    [11  ] {َفَللَّ
اِر وَ } ََ َمْن ِفا النَّ َََها ُنوِدَي أَْن ُبوِر ِ َفَللَّا َجا ِه َرب  َمْن َحْوَلَها َوُسبَْحاَن اللَّ

 [8النمل] {اْلَياَلِلينَ 
ا أََتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْلو َنَْلِن ِفوا اْلُبْقَيوِة اْلُلبَاَركَوِة ِموَن } َفَللَّ

ُه َربُّ اْلَياَلِلينَ  ِا أََنا اللَّ ْن نَا ُموَسى إِن 
َج َِة أَ  [30القص ] {الشَّ

(, ألن))"أا" و"جا " مبعين واحد, لكن لك رة دور أن لفاظ َجاَ َها( إيل )َأَلَهال سن )و د تغاير الفع
" حيال أا ", كاان لفاظ )ألهاا(  ،ا "فا وا َصااإلتيان يف    حنو: " ف تياه", " فلن تين ", " مث أا"," مث أتُ 

فلمااا جااا  ", " ساابإ باا  أليااق, ولفااظ " جااا  " يف )النماال( أك اار حنااو: " فلمااا جااا هتم ", " وجهتاا  ساان
أي القاارب  –"  اا  " لقاارب سااا بينهمااا  :سااليمان ", كااان لفااظ )جا هااا( باا  أليااق, وأحلااق القصاا  ب

  (2) (اللفظي يف ه ا املوضو

                                         

 .106الي س ع  الذهب    ب إع دز القيآن الكي ل والسن  النب    ص  (1)
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     يُ الرُ  ة  ددَ  َ إ  وَ   ل  لُ    يَ ل  ل   دءُ نَ الب  

نابضا  ابملرونا  واالتساان ساو املشااهد واللوحاات ال –فيماا يتسام  –يتسم األسالوب القار ين الكارمي 
حبياة املو  , حٍ إننا لنجد الكلم  ب اهتا أتا يف عدة سيا ات وهلا داللا  تتلفا  يف كال سايان حبساة 
سااا يقتضااي  املعااين ويتطلباا  املقااام, وكلمااا ازداد الزسااان عماارا, وبلااغ الاادهر شاا وا وغاياا  انب قاار أسااالية 

راسيا  و داللتا , " وساا أشاب  دياد مبلتنطلاق كائناات الوجاود سان ج ؛لتشو بضوئها ونورها ؛القر ن وكلمات 
ن الكاارمي يف تركيااة إعجااازه, وإعجاااز تركيباا  بصااورة كالسياا  ساان نظااام هاا ا الكااون الاا ي اكتنفاا  القاار 

بعاد ال يازال عنادهم  العلما  سن كل جه , وتعاوروه سن كل دحي , وأبلقوا جوانب  حب اا وتفتيشاا, مث هاو
 .(1)ا شديدا "عل  كل  ل  بلقا جديدا, وسراسا بعيدا, وصعب

ن فاعل   د جا  يف سواضو ك  ة سن القر ن ليدل علي دالل  سعين  يف كال سايا والفعل ال ي مل يسم
وسان  ،رسام واضاح إ ا جاا  الفعال سبنياا للمعلاوم الا ي ساا كاان لياربز يف جاال  أو حساة ا تضاا  املعاىن

لاا  باادور ابرز يف إفااادة  لاا  تلاا  الساايا ات املفياادة للعمااوم سااا  ااام فياا   لاا  الفعاال الاا ي مل يساام فاع
ًى } :تعااىيقول  ،املعىن وِذنَن آَمُنووا إَِذا َتوَدانَْنُأْم ِبوَدنٍْن إَِلوى أََجوٍل ُمَسول  نَوا أَنَُّهوا الَّ

َلُه  ْن نَكُْأَب كََلا َعلَّ
َفاكُْأُبوُه َوْليَكُْأْب بَيَْنُكْم كَاتٌِب ِباْلَيْدِل َولا نَذَْب كَاتٌِب أَ

ُه َفْليَكُْأبْ  َه َربَُّه َولا نَبَْخْس ِمْنُه َشيْئاً  اللَّ ِق اللَّ ِذي َعَليِْه اْلَحقُّ َوْليَأَّ َوْلُيْلِلِل الَّ

ولووا نَْسووَأِطيُع أَْن ُنِلوولَّ 
ووِذي َعَليْووِه اْلَحووقُّ َسووِفيهاً أَوَضووِييفاً أَ َفووإِْن كَوواَن الَّ

ْن ِرَجاِلُكْم َفإِْن َلوْم نَُكوَنوا ُهوَفْلُيْلِلْل َوِليُُّه ِباْلَيْدِل َواْسَأْشِهُدوا َشِهيَدنِْن مِ 

  َ َِ أَْن َتِضلَّ إِْحَداُهَلا َفُأَذك ِ ْن َت َْضْوَن ِمَن الشَُّهَدا َرُجَليِْن َفَ ُجٌل َواْم َأََتاِن ِملَّ

َُ إَِذا َموا ُدُعووا َولوا َتْسوذَُموا أَْن َتكُْأُبووُه  وَهَدا َب الشُّ
إِْحَداُهَلا اْلُ ْخَ ى َولوا نَوذْ

َهاَدِة َوأَْدَنى أَلَّا َصِغي اً أَ  ِه َوأَْقَوُم ِللشَّ وكَِبي اً إَِلى أََجِلِه َذِلُكْم أَْقَسُط ِعْنَد اللَّ

ٌٌ أَلَّوا  ْن َتُكوَن تَِجارًَة َحاِضَرَة ُتِدنُ وَنَها بَيَْنُكْم َفَليَْس َعَليُْكْم ُجَنوا
َتْ َتاُبوا إِلَّا أَ

ُه َتكُْأُبوَها َوأَْشِهُدوا إَِذا َتبَانَْيُأمْ   َولا ُنَضارَّ كَاتٌِب َولا َشِهيٌد َوإِْن َتْفَيُلوا َفإِنَّ

ٍَ َعِليمٌ  ُه ِبُكل ِ شَْ  ُه َواللَّ ُلُكُم اللَّ َه َوُنَيل ِ ُقوا اللَّ  [282البقرة] {ُفُسوٌق ِبُكْم َواتَّ

                                         

ص  –( 1945نطبرر  االسرتقدن  بدلقردهية ) -4ط -إع دز القريان والبالغر  النب  ر   –نصطفب صددق اليا رب  (1)
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باتا  عن الدعوة وتلبيها لندال  ابلشاهادة أط كاان الاداعي إليهاا واحلاق املطلاوب إثالتقاعس هني عن 
َلا } :تعاىغ عا ممن ال تربط  ابلشهيد رابط  سا, ويقول  سوا  كان الداعي سن القرية أوالصديق أو إِنَّ

ْن نَُقوُلووا 
وِه َوَرُسووِلِه ِلويَْحُكَم بَيْوَنُهْم أَ كَاَن َقْوَل اْلُلْؤِمنِيَن إَِذا ُدُعوا إَِلى اللَّ

  فالدعوة إيل هللا ورسول  عاس , ال ختت, [51النور] {ُحونَ َسِلْيَنا َوأََطْيَنا َوُأوَلئَِ  ُهُم اْلُلْفلِ 
 ،سكاان دون غ عاا, وإ اا باة اإل عاان هلل ورساول  وسارع  التلبيا  بشاخ  دون شاخ , وال زساان أو

وتصاادير اابياا   ساالوب القصاار )إ ااا( والفعاال املاضااي )كااان( فياا  ساادي للمااؤسنني وإاثرة حلمياا  اإل ااان 
 .وبعل حفيظت  يف نفوسهم

وِه اْلكَوِذَب َوُهوُنوْدَعى إَِلوى } :تعااىويقول  ِن اْفَأَ ى َعَلوى اللَّ َوَمْن أَْظَلُم ِملَّ

اِلِلينَ  ُه لا نَْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ال أحد أظلم ممن يفعي الك ب  :أي ,[7الص ] {اْلِ ْسلاِم َواللَّ
؛ كااان الااداعي, وأينمااا كااان  أط (1)التوحيااد واإلبااال  ياادع  علااي هللا, وبعاال لاا  أناادادا وشااركا , وهااو

لاِة ِمْن نَْوِم اْلُجُلَيِة َفاَسوَيْوا } :تعااىويقاول  ِذنَن آَمُنوا إَِذا ُنوِدَي ِللصَّ نَا أَنَُّها الَّ

ِه َوذَُروا اْلبَيَْع َذِلُكمْ َخيٌْ  َلُكمْ إِْن ُكْنُأمْ َتْيَلُلونَ  فهنا بصوصي   [9ا مع ] {إَِلى ِذكْ ِ اللَّ
 :وعموسيااا  املناااادي أط كاااان املناااادي, وبصوصاااي  النااادا  املقيااادة ب ،وهااام املؤسناااون املناااادي علااايهم,
والفعاال )ناودي( سقياادة ابلشاارط )إ ا(, وهاي أداة نقلاار الفعاال ساان  ،ناادا  وصاور فيهااا )الصاالة(, فهااو

  وهلا ا جاا  التعبا   اا دون )أن( الشار ي ،املاضي إيل املستقبل املطلق املقطاوع حبدوثا  كماا دلار )إ ا(
 .اليت ال تفيد القطو بو وع احلدل

الادعوة إيل  فالادعا  يف اابطت الساابق  مبعاىن ن الكارمي,وِد الدعا  والنادا  باصاي  يف القار رُ ه ا ولوُ 
البهجا  والسارور, كماا " أن للنادا  يف  والنادا  يشاتمل علا   هللا الدعوة إى إلدال  بشهادة أوب  كا

كمااا رشااحت  ليكااون )عنااواد( علاا    –بااال حاار   –هللا فاااعال لاا   رشااحت  ألن يكااون ؛لغاا  القااران باصااي 
 اإل ان. )ااب ان(, وأن يكون )عنواد( عل   لة اإل بال عل  الصالة  لة اإل بال عل 
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"  يد أن اخل  يف الندا  أبل  وأصغ , وأظهر تفاكال, وأنقا  سعاىنيف كل سن الدعا  والندا  ب , ب
(1) . 

يقاول  –أيضاا–إلفاادة العماوم  ؛املاضاي واملضاارع ل املباين ملفعولا  بصايغ ويف سادة )ظلم( جاا  الفعا
ُه َسِليياً } :تعاى َِ ِمَن اْلَقْوِل إِلَّا َمْن ُظِلَم َوكَاَن اللَّ و ُه اْلَجْهَ  ِبالسُّ لا ُنِحبُّ اللَّ

 .[148النسا ]{َعِليلاً 
 اابي  لكر   ل  دالل  باص  يف  وه ا االست نا ،دون اديد يعين عموس  ألنواع الظلم فإ الن الظلم

، الظلاام أناا  أابي ا هار ابلسااو  للقضااا  علاا للظلام وصاااحب , لدرجاا   – تعاااى –إظهااار بغااض هللا  علا 
َوَنضَُع اْلَلَواِزنَن اْلِقْسَط ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة َفلا ُتْظَلُم َنْفٌس َشيْئاً َوإِْن } :تعاىو ول  

 .[47األنبيا ] {ْ َدٍل أََتيَْنا ِبَها َوكََفى ِبَنا َحاِسِبينَ كَاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن خَ 
اابي  كلها يوحي ابلعموم والشمول, عموم النفي للظلم, أوعموم الظلام  ( فجوَفال ُتْظَلُم نَاْفس  َشْيها  )
 رواملصااد (اْلَماَوازِينَ والتعبا  اب مااو ) ،سااا سان األشاايا  الشاااسل لكال نفااس سان النفااو , يف شاي  املنفاي

 .تناهي العدل املطلق عل   للدالل (اْلِقْسطَ )
يَن }َ :تعاىو ول   ِبي ِ ََ ِبوالنَّ َهوا َوُوِضوَع اْلِكَأواُب َوِجوا أَشْوَرَقِت اْلو َرُْ  ِبُنووِر َرب ِ

َِ َوُقِ َ  بَيَْنُهْم ِباْلَحق ِ َوُهْم لا ُنْظَلُلونَ  ه ا املشهد يزبر ابحلرك  ف [69الزسر] {َوالشَُّهَدا
 .إشران احلق والعدل ،ا سن ا الل واإلشرانيبعل يف النفس جوا  واملهيب  أ

أن  ر ااا, واملعااىن: بعاادل ر ااا, أوحبكاام :أي فاااألرض كلهااا تشاارن فتظهاار سضاايه  بنااور ر ااا وبالقهااا
أن هللا  لااق نااورا يااوم القياساا  يلبساا   :و ياال ،األرض أضاا ت وأدرت مبااا أ اساا  هللا ساان العاادل بااني أهلهااا

وإلبااراز  ,(2)احلقيقاي وال ساانو ساان احلمال علا  املعااىن ،شارن باا  غا  ناور الشاامس والقماروجا  األرض فت
 تغاايرت األفعاال وجاا ت مث ،صورة األرض رأي عني, جاا  لفاظ اإلشاران يف وعاا  الفعال املباين للمعلاوم

( فينصارف الا هن وتشاخ  األبصاار إيل نال يظلماو  –و ضاي  –وجاف  –)ووضاو  الفاعال غ  سسماة

                                         

 – القردهية –نكتبره وهبر   –الطبرر  األولرب –   ر ة  رب إع ردز القريان  تدراسد –دكت ر عب  الرإ ل اليطرنب  (1)

 .268ص  -1996
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 و  ااال صاااورة النبياااني –كتااااب األعماااال   شاااهد, فيتسااالط الضاااو  علاااي وضاااو الكتااااب وهاااوأجااازا  امل
األسام سان  الا ين يشاهدون علا  أو ،(1)أعماال العبااد سان با  وشار والشهدا  سن املالئك  احلفظ  علا 

ليتسلط الضو  علاي  ؛هناي  املطاف وبا   سشهد أهل ا زا  واإلحسان هل ه الفه  ،S(2)أس  الن  ومد 
 الوفا , ول ل  بين الفعل ملا مل يسم فاعل  )و ض ( لينفي عانهم الظلام علاي إ ال ا  أو  ل  القضا  أو

 .يف جنس سن أجناس  وأشكال 
ويف سااادة )عفااا( ورد هااا ا الفعاال ك اا ا يف القااار ن الكاارمي بصاايغ  املاضاااي واملضااارع اجملاارد واملساااند 

نَا أَنَُّها } :تعاىو ل  يف  ول   ،سوضو واحد فقط للضم , ولكن  مل يرد بصيغ  املبين للمجهول إال يف

ِ َواْلَيبُْد ِباْلَيبْوِد  ِذنَن آَمُنوا ُكأَِب َعَليُْكُم اْلِقَصاُص ِفا اْلَقْأَلى اْلُح ُّ ِباْلُح   الَّ

 ٌَ ِبَاٌع ِباْلَلْيُ وِف َوأََدا ٌَ َفات   إَِلْيِه َوالُْ ْنَثى ِبالْ ُْنَثى َفَلْن ُعِفَا َلُه ِمْن أَِخيِه شَْ 

ُكْم َوَرْحَلٌة َفَلِن اْعَأَدى بَْيَد َذِلَ  َفَلُه َعَذاٌب  ِبإِْحَساٍن َذِلَ  َتْخِفيٌف ِمْن َرب ِ

والعفاو:  ،علا  إ ال ا , أط كاان الغارض  كار فاعال العفاو, بال هاو فلايس املقصاود أو [178البقرة] {أَِليمٌ 
و)عفاوت عنا (  صادت إزالاا   ،وال ساا عناده صاده ستناا :القصاد لتنااول الشاف, يقاال عفااه واعتفااه, أي

 . (3)التجايف عن ال نة هو  نب  صارفا عن , فاملفعول يف احلقيق  سعوك, وعن ستعلق مبضمر, فالعفو

ُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم } :تعاىوسن  ل  العموم  ول   ِذنَن إَِذا ُذِكَ  اللَّ إِنََّلا اْلُلْؤِمُنوَن الَّ

ِهْم نََأَوكَُّلونَ َوإَِذا ُتِليَْت َعَليْهِ  فليس الغرض  [2ألنفال] {مْ آنَاُتُه َزادَْتُهمْ إِنَلاناً َوَعَلى َرب ِ
ستعلقااا مباان  كاار هللا اوالشااخ  الاا ي تااال  طت هللا باال هااوعلي إ ال اا  أط كااان  لاا  الشااخ  وإ ااا 

 .يتسلط الضو  علي ال كر نفس  وعلي التالوة نفسها وسا ادث  سن بشي  وإ ان
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  دن   يَ اع  وَ  در  كَ ن  اع   بدنَ قَ نَ  ب     ل  لُ    يَ ل  ل   ءُ دنَ الب  

وساااا ابلناااا إ ا كانااار تلااا   ،وسااايا ات  ختتلااا  الكلماااات املختاااارة وتتغااا  حساااة سقاساااات الكاااالم
 طت هللا  فيلقي القاار  أوالسااسو ،السيا ات هي سيا ات القر ن الكرمي اليت امل املشاهد والدالالت

الروي اليت تساري  عرفها ويرددها يف  ول , ولكن تبق أتلف  نفس , وكلمات ي تتل  علي  مبعىن – تعاى –
 يف ا سد سن أجل أن هتب  احلياة واحلرك  الباع  .

عان هاؤال  املعرضاني واملنكارين با بناا بكلماات هلاا جرساها وإيقاعهاا ونغمهاا   وعندسا حادثنا هللا
لا  اإلنكاار وعادم االعاعاف الايت يعيشاها هاؤال  الالئق يف النفس, فجا  الفعال املباين للمجهاول   ال حا

وا } :تعااىيقاول  ،الكافرون وينغمساون  اا يف عاامل الطاي والكتماان أَْم َحِسوبُْأْم أَْن ُتْأَ ُكووا َوَللَّ

ِه َولوا َرُسووِلِه َولوا  ِخُذوا ِمْن ُدوِن اللَّ ِذنَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَلْم نَأَّ ُه الَّ نَْيَلِم اللَّ

ُه َخِبيٌ  ِبَلا َتْيَلُلونَ اْلُلْؤِمنِ    [16التوب ]{يَن َوِليَجًة َواللَّ
 [146الشعرا ]{أَُتْأَ ُكوَن ِفا َما َهاُهَنا آِمنِينَ }
ََ ُسدىً }  [36القياس ]{أَنَْحَسُب اْلِ ْنَساُن أَْن ُنْأَ 
ا َوُهْم لا ُنْفَأُنونَ } ْن نَُقوُلوا آَمنَّ

اُس أَْن ُنْأَ ُكوا أَ  [2لعنكبوتا]{أََحِسَب النَّ

ورد الفعاال )تاارك( يف القاار ن الكاارمي ك اا ا, ولكناا  جااا  سبينااا للمعلااوم يف املاضااي واملضااارع, سسااندا 
ولكنا  ساا جاا  بصايغ  الفعال الا ي مل يسام فاعلا   ،ا ماو وأابسام الفاعال للمفارد  جمردا, أو للضم  أو

 سيان االستفهام املفياد لننكاار إال يف ه ه اابطت السابق , وكلها بصيغ  املضارع, اليت جا ت كلها يف
 – تعاااى –الاا ين توعااوا أن يااعكهم هللا  –ياا  التوباا   كمااا يف   –إنكااار وعتاااب للمااؤسنني  فهااو ،والتاوبيخ

 –" وهم ال ين جاهدوا يف سبيل هللا لوج  هللا, ومل يتخا وا وليجا  ،حٍ يتبني اخلل  سنهم ؛دون ابتبار
أن تبني  )ملا( سعناها التو و, و د دلر عل رضوان هللا عليهم, و يضادون الرسول واملؤسنني –أي بطان  

 (1) ل , وإيضاح  ستو و كائن "
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ل مود و وس  ال ين أعرضوا عن دعوت  و د غرهتم الادنيا  ×ي  الشعرا  إنكار سن ن  هللا صاحل  ويف 
والساار يف إي ااار  ،×صااحل  )يف ساا هااا هنااا( " كنايا  عاان  رياا  :تعاااىوفتناتهم مبلاا اهتا وسادطهتاا, ويف  ولاا  

سناني( حاال سان )  ،اسم اإلشارة )ها هناا( لفار أنظاارهم لفتاا  اوط ملظااهر الانعم الايت كاانوا غاار ني فيهاا
الااعك   ساايم الااعك يف اإلنكااار, إ  لاايس سااا ساالط علياا  اإلنكااار هااو ا ماعاا  وهااو واو –دئااة الفاعاال 

  (1).وحده, بل العك املقرون ابألسن سن كل املخاوف "
نا  ياعك دون استحاان وابتباار جملارد أنا  نطاق إنكاار علاي سان تاوهم سان املاؤسنني أ ي  العنكبوتويف  
كاار وا او )أحسة النا ( إي ار املاضي " ألن حسبان الا ي سالط عليا  اإلن :تعاىويف  ول   ،ابلشهادة

كار؛ ألن احلسابان اسة بالغ  يف سقام اإلناملن )ظن( يف ه ه املواضو هو ستحقق, وإي ار )حسة( عل 
حياال ؛ لويف الناا  جمااز سرسا، سان الظان, فاالنفس ساو احلسابان يف ا مهنااان, وساو الظان يف  لاق أ او 

وهام الاا ين حسابوا ها ا احلسابان سان املااؤسنني ، أ لاق العاام املناتظم  مياو أفااراد الناا , مث أرياد اخلاا 
".(2)  

قصاود هناا إثباات وامل ،(3)لال يبعا :أي سن توهم أن يعك سدي, ويف  ي  اإلنسان لا اإلنكار عل 
  (4) .سن أنكره سن أهل الزيغ وا هل والعناد املعاد, والرد عل 

ألناا  يف سوضااو التااوبيخ واإلنكااار,  ؛تبااني ممااا ساابق أن الفعاال )يااعك( جااا  بصاايغ  املبااين للمجهااول
يف س ال ها ه املوا ا , فيتطلة ال ون البالغي أال ي كر لفظ الفاعل تشريفا وتعظيما وتنزيها عن الا كر 

 وأثااره علاا  –الااعك  وهااو –احلاادل  أن يتساالط الضااو  ويلتفاار الاا هن إى –أيضااا  –وسان شاا ن  لاا  
 .أهل 

( ال ي جا  يف القر ن الكرمي غ  سسم  الفاعل, وجدده  اد جاا  وإ ا نظرد إيل الفعل )يتل , تتل 
يف سعاارض احلاااديل عااان  –أيضاااا  –يف سوضااو اإلنكاااار واحلااديل عااان املعرضااني واملنكااارين, و اااد جااا  

َوإَِذا ُتْأَلى } :تعاىيقول ، يف حق املنكرين واملعرضني أك ر  ال ين أ عنوا للحق, وأن   د أت املؤسنني

                                         

 .3/112 –التفس ي البالغب لالستفلد   ب القيآن الكي ل  –عب  الرإ ل اليطرنب /د (1)

 .2/112 -التفس ي البالغب لالستفلد   ب القيآن الكي ل  –عب  الرإ ل اليطرنب /د (2)

 – 1993 –الينص رة  –دار ال  دء  –الطبر  األولب  –د. نحي  عطدر  تحق ق –تفس ي الس   الكب ي  –الس    (3)

486. 

 .3/541 –اب  كث ي  (4)
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َُ َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا إِْن َهَذا إِلَّوا أََسواِطيُ   َعَليِْهْم آنَاُتَنا َقاُلوا َقْد َسِلْيَنا َلوَنَشا

ِلينَ  فالفعال املبااين للمجهاول يصااور إنكاارهم وإعراضااهم, وك نناا نساامو أصاواهتم عالياا   [31ألنفاال]{اْلوو َوَّ
حناان جنهاال هاا ا الكااالم وسصاادره, و ااد جااا ت كلماا  ) طتنااا( سضاااف  إيل الضاام  )د( لتقااريعهم  :تقااول

، و ااد نزلاار هاا ه اابياا  الكر اا  يف النضاار باان احلااارل, " وكااان باار  إيل احلاا ة يف التجااارة ،وتبكيااتهم
 : اال النضار أبباار سان سضا , Sو يصر, فلما    رساول هللا    أحاديل كليل  ودسن , وكسر فاشع 

 :تعاىو ول    (1)أهنم توعوا أهنم لتون مب ل  "  :وكان ه ا و اح  وك اب, و يل، شهر لقلر س ل ه ا لو
ُبونَ } َلْم َتُكْن آنَاتِا ُتْأَلى َعَليُْكْم َفُكْنُأْم ِبَها ُتكَذ ِ
 [105ؤسنونامل] {أَ

هؤال  القوم املخا بون هم أهل النار, وفي  ترهية سن سص هم واا ير سان الو او يف س ال ساا و عاوا 
تعباا  بصاايغ  املبااين للمجهااول فياا  ساان جاارا  إعراضااهم وإنكااار تااالوة  طت هللا علاايهم, ولاا ل  جااا  ال

 .( لتصور  بيع  املو   وسا كانوا علي  يف دنياهم)تتل 
 :( يف سيان اابي  املصدرة ابالساتفهام املفياد للتقريار واإلنا ار, و ولا يغ  )تتل و د جا ت تل  الص

ح, سا فيهاا سان بصوصاي  الداللا  االسم الصري  ن, والسر البالغي يف إي ارها عل ) طا( كناي  عن القر 
ساز )علايكم( دون )إلايكم( للر  :حرف الاالم فقاال وأوثر حرف ا ر )عل ( عل  ،املعجزات الباهرة عل 
)فكنااتم  ااا تكاا بون( للتشاانيو  اإللاازام والعطاا  ابلفااا  يف وسااا فيهااا ساان اإلحيااا  مبعااىن شاا ن اابياا , بعلااو

وِذنَن } :و ول  تعااى (2) .عليهم يف سرع  التك ية َناٍت َقواَل الَّ َوإَِذا ُتْأَلى َعَليِْهْم آنَاُتَنا بَي ِ

ِذنَن آَمُنوا أَيُّ اْلَفِ نَقيِْن َخيْ ٌ   [73سرمي] { َمَقاماً َوأَْحَسُن َنِدن اً كََفُ وا ِللَّ
)إ ا( ألن الااتالوة سقطااوع بو وعهااا, وهااي وإن كاناار و وفاا  الفاعاال  :وصاادرت اابياا  الكر اا  ب 

وإ ا  ؛والتبكيار, " وأتويال الكاالم التوبيخ وال م لعدم تعلق الغرض ب , إال أن  ل  احل ف يوح  مبقام
وا للا ين  سناوا أي الفاريقني سناا وسانكم أوساو عيشاا وأنعام ابال تتلي عليهم  طتناا بيناات  اال الا ين كفار 

 .(3)وأفضل سسكنا وأحسن جملسا وأمجو عددا وغاشيت  يف اجمللس حنن أم أنتم "

                                         

 .4/285 –القيطبب  (1)

 .29 -28 /3التفس ي البالغب لالستفلد   ب القيآن الكي ل  (2)

 .8/87 – 1972 –ب يوت  –دار اليري    –الطبر  الثدن    – دنع البن دن  ب تفس ي القيآن  –الطبي   (3)
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ٍَ أَثِيمٍ } :تعااىو ول   ا وِه ُتْأَلوى َعَليْوِه ُثومَّ ُنِصورُّ  َونٌْل ِلُكل ِ أَفَّ نَْسوَلُع آنَواِت اللَّ

ْرُه ِبَيَذاٍب أَِليمٍ ُمْسَأكِْب اً كَذَْن َلْم   فهوأفاك ك اب, ال يكتفي [8 -7ا اثي ] {نَْسَلْيَها َفبَش ِ
تل  اابطت وس يلتها الايت  أنه ا وسن املالحظ  ،الكرب واالستكبار ابإلعراض والتويل, ولكن  يصر عل 

لكنايا  يتلا ( سقارود اب –جا ت يف سعرض احلديل عن املعرضني جا  الفعل الا ي مل يسام فاعلا  )تتلا  
فنازل  –سابحان   –عظما  هللا  تصل  ابلضم  التفخيماي الادال علا عن القر ن الكرمي بكلم  اابطت امل

  طا(. –) طتنا  اابطت, حنو
َذِلَ  َوَمْن } :تعاىبينما مل يطرد  ل  االتصال يف سعرض احلديل عن املؤسنني املو نني س ل  ول  

ِه َفُهوخَ  ْم ُحُ َماِت اللَّ ِ ْت َلُكُم اْل َْنَياُم إِلَّوا َموا ُنْأَلوى ُنَيظ  ِه َوُأِحلَّ يٌْ  َلُه ِعْنَد َرب ِ

ورِ  ِْجَس ِمَن اْل َْوَثاِن َواْجَأنُِبوا َقوْوَل الوزُّ فسايان اابيا   [30احلاج]{َعَليُْكْم َفاْجَأنُِبوا ال  
خ  وإ ااان يتحاادل عاان املااؤسنني وأدائهاام سناساا  احلااج, وهاام أصااحاب عقياادة راساا االكر اا  وسااا  بلهاا

ستعلقااا باا  بقاادر سااا يتعلااق حباادل  ضابلغيااة, فلاام تكاان هناااك حاجاا  لاا كر لفااظ الفاعاال, فلاام يعااد الغاار 
َواْذُكْ َن } :تعاى ول   –أيضا  –باص  ابملؤسنني, وسن   تعاىالتالوة وسا اشتملر علي  سن تنبيهات و 

وِه َواْلِحكَْلوِة  وَه كَواَن َلِطيفواً َخِبيو اً إِنَّ َما ُنْأَلى ِفا ُبُيوتُِكنَّ ِمْن آنَاِت اللَّ  {اللَّ
 [34األحزاب]

 ورمبا جا  فاعل التالوة ظااهر العياان س بار الوجاود ساوا  كاان يف سعارض احلاديل عان املعرضاني أو
 :تعاااىظاااهرا يف  ولاا   –ساا ال  –املااؤسنني, و لاا  حسااة سااا يقتضااي  الساايان ويتطلباا  املقااام, فقااد جااا  

بَُيوا َما َتْأُلوا ال} يَاِطيُن َعَلى ُمْلِ  ُسَليَْلاَن َوَما كََفَ  ُسوَليَْلاُن َوَلِكونَّ َواتَّ شَّ

وْحَ  َوَموا ُأْنوِزَل َعَلوى اْلَلَلكَويِْن ِببَاِبوَل  اَس الس ِ ُلوَن النَّ يَاِطيَن كََفُ وا ُنَيل ِ الشَّ

َلا َنْحُن فِ  َلاِن ِمْن أََحٍد َحأَّى نَُقولا إِنَّ ْأَنٌة َفلا َتكُْفْ  َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُنَيل ِ

نَن ِبِه ِمْن  ِ َِ َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضار  ُلوَن ِمْنُهَلا َما ُنَف  ُِقوَن ِبِه بَيَْن اْلَلْ 
َفيََأَيلَّ

ُلووَن َموا نَُ ورُُّهْم َولوا نَوْنَفُيُهْم َوَلَقوْد َعِلُلووا َلَلوِن  ِه َونََأَيلَّ أََحٍد إِلَّا ِبإِْذِن اللَّ

 ِفا اْلآِخ َِة ِمْن َخلاٍق َوَلِبْئَس َما شَوَرْوا ِبوِه أَْنُفَسوُهْم َلوكَواُنوا اْشَأَ اُه َما َلهُ 

 .[102البقرة] {نَْيَلُلونَ 
شااايا ني( الااا ين حيااادثون فتعاااني هناااا بناااا  الفعااال للمعلاااوم ال تضاااا  املقاااام إظهاااار  لااا  الفاعااال )ال

 .ر يف األ هانسل  سليمان, فتظهر تل  التالوة جلي  واضح  ستقررة األث ويتسلون عل 
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وَ  َلِلوَن اْلُلْ َسوِلينَ } :تعاىو ول   ِه َنْأُلوَهوا َعَليْوَ  ِبواْلَحق ِ َوإِنَّ  {تِْلَ  آنَاُت اللَّ
 Sواقياق رساال  النا   بنا  الفعل للمعلوم لتحقيق أسار العقيادة وإثباات الاوحي سان هللا تعااى, [252البقرة]

َذِلووَ  } :تعاااىو ولاا  ، ال هاا ه املقاسااات بصوص ااوأناا  ال ينطااق عاان اهلااو , فيظهاار  لاا  جليااا يف س اا

كِْ  اْلَحِكيمِ   [58 ل عمران] {َنْأُلوُه َعَليَْ  ِمَن اْلآناِت َوالذ ِ
يف  ورمبا يكون سن الصواب أن سا الحظناها يف صيغ  املبين للمجهول ساو الفعال )يتلا ( جناده يطارد

ووِذنَن } :تعاااىيقااول هللا  ،ل )أرساال(كالفعاال )ناازل( والفعاا  عااال أباار حااق املااؤسنني واملنكاارين يف أف َوالَّ

 [4البقرة]{ُنْؤِمُنوَن ِبَلا ُأْنِزَل إَِليَْ  َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقبِْلَ  َوِباْلآِخ َِة ُهْم ُنوِقُنونَ 
الارغم سان عادم اكتماال الشاريع   اضاي دون املضاارع )ينازل( سا ال علا جا  الفعل )أنازل( بصايغ  امل

 بعضا  سع باا, تغليباا للموجاود علا  زل كل , وإ ا عرب عن  بلفاظ املضاي وإن كاانألن " املراد املن ؛و تها
ك ن كلا    ،الغائة, فيقال أد وأنر فعلنا ملتكلم علي املخا ة, واملخا ة عل سا مل يوجد, كما يغلة ا

ومل  { ُموَسىإِنَّا َسِلْيَنا ِكَأاباً ُأْنِزَل ِمْن بَْيدِ } :تعاىبنزول , ويدل علي   ول    د نزل وانته 
 .(9) (1)يسمعوا مجيو الكتاب وال كان كل  نزوال "

عان  كار لفاظ الفاعال تعظيماا ليقيانهم )يو ناون(, "  فه ا سادي للماؤسنني, وإثباات اإل اان هلام أغاىن
ثبااات أساار )هاام( تعااريض  هاال الكتاااب ومبااا كااانوا علياا  ساان إ قاادمي )اابباارة( وبنااا  )يؤسنااون( علاا ويف ت

 .(2) ".قيقت  وأن  وهلم ليس بصادر عن إيقانبالف ح ااببرة عل 
ْغ َما ُأْنِزَل إَِليَْ  ِمْن َرب َِ  َوإِْن َلْم َتْفَيْل َفَلا } :تعاىويقول  نَا أَنَُّها ال َُّسوُل بَل ِ

َه لا نَْهِدي اْلَقْوَم اْلكَاِفِ ننَ  اِس إِنَّ اللَّ ْغَت رَِساَلَأُه َواللَُّه نَْيِصُلَ  ِمَن النَّ  {بَلَّ
ويقااول ، عاان  كاار لفااظ الفاعاال للعلاام والتسااليم باا  بلفااظ الرسااال  أغااىن Sفاخلطاااب للرسااول  [67املائاادة]

ُه َقاُلوا ُنْؤِمُن ِبَلا ُأْنزَِل َعَليَْنا َونَكُْفُ وَن } :تعاى َوإِذَا ِقيَل َلُهمْ آِمُنوا ِبَلا أَْنَزَل اللَّ

قاً ِلَلا مَ  ِه ِمْن َقبُْل ِبَلا َورَاََُه َوُهواْلَحقُّ ُمَصد ِ ََ اللَّ َيُهمْ ُقْل َفِلمَ َتْقُأُلوَن أَْنِبيَا

 .[91البقرة] {إِْن ُكْنُأْم ُمْؤِمنِينَ 

                                         

 .1/42الكشدف  (1)

 .1/42 –الكشدف  (2)
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) يل( ابلبنا  للمجهول ولفظ املاضي, ألن   د  لا  سارارا وتكارارا ولايس الغارض ستعلقاا ابلشاخ  
لفااظ  لفااظ ا اللاا  )هللا( علاا وأوثار  – تعاااى –الا ي  ااام باادعوهتم, وإ ااا تعلاق الغاارض ابملناازل عنااد هللا 

ٌَ بَْيوَق } :تعاىويقول ، ألن  سقام عقيدة وتوحيد وإثبات الوحي سن السما الربوبي   َ  َتاِر َفَلَيلَّ

ََ َمَيُه  وَجا
ْن نَُقوُلوا َلْولا ُأْنزَِل َعَليِْه كَْنٌز أَ

ََ أَ َما ُنوَحى إَِليَْ  َوَضائٌِق ِبِه َصْدُر

َلا أَْنَت نَ  ٍَ َوِكيلٌ َمَلٌ  إِنَّ ُه َعَلى ُكل ِ شَْ   [12هود] {ِذنٌ  َواللَّ
وَه } :تعاىويقول  وِه ُقوْل إِنَّ اللَّ ِذنَن كََفُ وا َلْولا ُأْنِزَل َعَليِْه آنٌَة ِمْن َرب ِ َونَُقوُل الَّ

َُ َونَْهِدي إَِليِْه َمْن أََنابَ   [27الرعد] {ُنِضلُّ َمْن نََشا
ا أَأُْنزَِل َعَليِْه } :تعاىويقول  كُْ  ِمْن بَيْنَِنا بَْل ُهمْ ِفا َش  ٍ ِمْن ِذكْ ِي بَْل َللَّ الذ ِ

 [8   ] {نَُذوُقوا َعَذابِ 

فبناا  ها ه الصاايغ للمجهاول ينبااف عان سكنااون نفوساهم ساان نفاي الااوحي وإنكااره ويف  ياا  هاود جااا  
ركيت  وسعاينتا  ثبر فاعل )جا (, )جا  سع  سل ( إلرادهتم   ل , نزل( ابلبنا  للمجهول للدالل  عل )أ

 أعلم. تعاىوهللا  .رأي عني
ووِذنَن كََفووُ وا أَنَّ أَ } :وساار الوجااود – تعاااى –املااا  دلياال داسااغ علااي  اادرة هللا  َوَلووْم نَووَ  الَّ

 ٍ ٍَ َحا  َِ ُكلَّ شَْ  َلاَواِت َواْل َرَْ  كَاَنَأا َرْتقاً َفَفَأْقَناُهَلا َوَجَيْلَنا ِمَن اْلَلا السَّ

َوِموْن } :ب  أحيا هللا الكائنات وبعل فيهم الروي واحلياة واحلرك  الاد وب ،[30األنبيا ]{أََفلا ُنْؤِمُنونَ 

ًَ َفُيْحِيا ِبِه اْل َرَْ   َِ َما َلا ُِل ِمَن السَّ آنَاتِِه ُنِ نُكُم اْلبَْ َق َخْوفاً َوَطَلياً َوُنَنز 

سان الساما    املاا)أنزل( وانزل  [24الاروم] {بَْيَد َمْوتَِها إِنَّ ِفا َذِلَ  َلآناٍت ِلَقْوٍم نَْيِقُلونَ 
ْلَنوا ِموَن } :فجعل  سصدر احلياة علي األرض اليت ترتوي ب  فتنبر الزرع والنخل وال مار وا نات َوَنزَّ

اٍت َوَحبَّ اْلَحِصيدِ  ًَ ُمبَاَركاً َفذَْنبَْأَنا ِبِه َجنَّ َِ َما َلا  [9ن  ] {السَّ
سن السما , جا  ابلفعال املباين للمعلاوم,   و  إنزال املاقص – تعاى –ل ل  سا جا  يف كتاب هللا 

ة, اإلنشاائي, لتتقاارر حقيقاا   اادرة هللا ظااهرة سعلوساا  لكاال  ي  لاا ساوا  يف ساايان األساالوب اخلااربي أو
 .دالل  وجود هللا و درت   ب ة بعنان لب , واضع  يده عل 
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لمجهول يف أربع  سواضو هي  ولا  إ ا و فنا أسام سادة )بل ( جند أهنا جا ت بصيغ  الفعل املبين ل
ُفوا َحأَّى إَِذا َضاَقْت َعَليِْهُم اْل َرُْ  ِبَلا َرُحبَْت }: تعاى ِذنَن ُخل ِ لاَثِة الَّ َوَعَلى الثَّ

ِه إِلَّا إَِليِْه ُثمَّ َتاَب َعَليِْهْم  ْن لا َمْلَجذَ ِمَن اللَّ
َوَضاَقْت َعَليِْهمْ أَْنُفُسُهمْ َوَظنُّوا أَ

ِحيمُ ِليَُأوبُ  اُب ال َّ وَّ َه ُهوالأَّ  [118التوب ]{وا إِنَّ اللَّ

اَل َفاذَْهْب َفإِنَّ َلَ  ِفا اْلَحيَاِة أَْن َتُقوَل لا ِمَساَس َوإِنَّ َلَ  ق}َ :و ول  تعاى

وُه ُثومَّ  ِذي َظْلوَت َعَليْوِه َعاِكفواً َلُنَح  َِقنَّ
 َمْوِعداً َلْن ُتْخَلَفُه َواْنُظْ  إَِلى إَِلِهَ  الَّ

ُه ِفا اْليَم ِ َنْسفاً   [97  ] {َلَنْنِسَفنَّ
َوَلَقدْ آَتيَْنا ُموَسى اْلِكَأاَب َفاْخُأِلَف ِفيِه َوَلْولا كَِلَلٌة َسبََقْت ِمْن } :تعاىو ول  

ُهْم َلِفا َش  ٍ ِمْنُه ُمِ نبٍ   [110هود] {َرب َِ  َلُقِ َ  بَيَْنُهْم َوإِنَّ
َسى اْلِكَأاَب َفاْخُأِلَف ِفيِه َوَلْولا كَِلَلٌة َسبََقْت ِمْن َقْد آَتيَْنا ُمو}َ :و ول  تعااى

ُهْم َلِفا َش  ٍ ِمْنُه ُمِ نبٍ   [45فصلر] {َرب َِ  َلُقِ َ  بَيَْنُهْم َوإِنَّ
 ولا , واخلاالف أعام سان  االبتالف واملخالف  أن لب  كل واحد  ريقا غ   ريق ااببر يف حال  أو

وملاا كاان االباتالف باني الناا  يف القاول  اد  ضادانولايس كال تتلفاني تتلفاان الضد, ألن كال ضادين 
 –وال يزالاااون تتلفاااني  –)فاااابتل  األحااازاب  :يقتضاااي التناااازع اساااتع   لااا  للمنازعااا  واجملادلااا   اااال

وهاااا ه الصاااايغ  املبنيااا  للمجهااااول الاااايت وردت يف تلاااا  املواضااااو   (1)( ،واباااتالف ألساااانتكم وألااااوانكم
أسا  ي  التوب  فجا ت يف حق  ،ال م للمنكرين واملعرضني يف سيان العتاب أو السابق , جندها  د جا ت

وهم مجيعاا سان  ،كعة بن سال , وسرارة بن ربيع  العاسري, وهالل بن أسي  الوا في  :ال الث  ال ين بلفوا
ل األنصار املؤسنني, و د جا ت الصيغ  يف حقهم )بلفوا( دون )ختلفاوا( سا ال إشاارة إيل  ابح  لا  الفعا

وأن ه ا العمل سا كان ليصدر سن ساؤسن ساو ن سا لهم, وإ اا يصادر , Sوفداح  التخل  عن رسول هللا 
 هاو –أن ها ا التخليا   )بلفوا( للمفعول في  دليال  بار علا وبنا  الفعل  ،سنكر جاحد سن سنافق أو

رضاي هللا عانهم  –في  يعيش هاؤال  الصاحاب   ،رغبتهم وا و عليهم دون إرادهتم أو –أتب   بول التوب  
 .انتظارا لتوب  هللا عليهم ؛ا سعنوي جماهدة نفسي  و الس   –
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وإ ا كااان الفعاال )بلفااوا(  ااد جااا  سبنيااا  (1)سعااين )بلفااوا( فساادوا, ساا بو  ساان بلااوف الفاام :و ياال
)ضااا ر( سبينااا للمعلااوم وسكااررا, يف ساايان الطبااان  :ملفعولاا , فقااد جااا  يف ساايان اابياا  نفسااها الفعاال

املعادة والعنر النفساي الا ي يعانونا , حاٍ صاارت  رحبر( و ل  ليظهر سد  –ضا ر اللفظي بني )
ا ت شاب  ا ملا  )علايهم( األرض الرحب  الواسع  أسام األعني ضائق   ام, وهام ضاائقون  اا, ولا ل  جا

 )وضا ر عليهم أنفسهم(. :الفاعل )األرض(, وهي نفس الصيغ  العكيبي  يف سقدسا عل 
للسااسري الا ي  ×سبنيا ملفعولا , وها ه اابيا  بطااب سان سوساي  –أيضا  –الفعل ويف  ي     جا  

 .فنت النا  ابلعجل, فكان وعيده ابلع اب يوم القاس  جزا  وفا ا ملا فعل وضل وأضل
وهللا  –أسا  ي  )هود( و ي  )فصلر( فقد جا  الفعل فيهما )فابتل ( غ  سسمي الفاعل, للدالل  

الا ي  له هللا سوساي  -التاوراة وهاو –تالف دشاف سان باار   لا  الكتااب علي أن ه ا االبا –أعلم 
 ،سن باا   ااومالف " يف شاا ن  وتفاصاايل أحكاساا , فاا و ااد و ااو االباات ،ولاايس بالفااا دشااها ساان دابلاا , ×

مباا  Sوكفر ب   بارون, وعمال  حكاسا   اوم, تارك العمال ببعضاها  بارون, فاال يضايق صادرك ط وماد 
 .(2)"نو و سن هؤال  يف القر 

احلجا  أوالبينا  الايت   لا  الشاي  الناشاف أوالطاار  علا  –أيضاا  –ويصور الفعال املباين للمجهاول 
َنوٍة ِموْن َرب ِوا قو}َ :تعااىيقاول  ×ألها هللا نوحاا  َرأَنْوُأْم إِْن ُكْنوُت َعَلوى بَي ِ

اَل نَوا َقوْوِم أَ

يَْت َعَليُْكْم أَُنلْ   {زُِمُكُلوَها َوأَْنوُأْم َلَهوا كَوارُِهونَ َوآَتانِا َرْحَلًة ِمْن ِعْنِدِه َفُيل ِ
 [28هود]

فالبين  واضح  ب اهتا, دصع  البيان والربهان, وإ ا  ام الفعل املبين للمجهول بتصاوير  لا  التطاور 
احلجاا   اهتااا,  ن العماا  علاا جااواز إ ااال ارجهااا, ولاايس كمااا  هااة الزتشااري إىالطااار  عليهااا ساان ب

" أن التعميا   فالفعل املباين للمجهاول دل علا  ،بص ة حج  ظاهرة أو :حج  عميا   ياسا عل  :فيقال
ابلتعميا , هااسو عادم الركيا  اإلبفاا  وا ع  عليها ال سنها, ويف )عمير( حينه  استعارة تبعي  حيل شب  

 املعجازة, الوحي أو رسالت  إ ا كان املراد سن البين  هي النبوة أو الالئق مبعجزات هللا أو ه ا هو، يف كل
ال سعجازة ساان احلاق, ملااا سالم كتااب مساااوي وال نباوة و  ملعجازة تكاون عميااا  إ ا مل هتاد إىولوسالمنا  ن ا
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سان ابب القلاة,  وهاو  يال، فهما أإ ا مل  :كا ا  ويقال عميار عان كا ا, وعماي علا  ،(1)ه ه الوصم  "
وهاا ا الفعاال (2)أساايأدبلاار القلنسااوة ر  :كقااوهلم  , وإ ااا يعمااي عنهااا, فهااويالر اا  ال تعماا ألن البيناا  أو

 .)عمير(   ه الصيغ ,  د جا  سنفردا وحيدا يف القر ن الكرمي كل 
يف سقاام احلاديل عان املنكارين واملعرضاني الا ين يزعماون  –أيضاا  –ويصور الفعل املبين للمجهاول 

وووا ِفيووهِ } :تعاااىيقااول  ،إهناام سسااحورون َِ َفَظلُّ ووَلا  َوَلوَفَأْحَنووا َعَلوويِْهْم بَابوواً ِمووَن السَّ

َ ْت أَبَْصاُرَنا بَْل َنْحُن َقْوٌم َمْسُحوُرونَ  َنَْيُ ُجون َلا ُسك ِ  [15-14احلجر] {َلَقاُلوا إِنَّ
سنااوا, وإ ااا يزعمااون أهناام سااحروا فخرجاار أبصااارهم عاان إرادهتاام ف غلقاار رغمااا لوحاادل هاا ا ملااا  

 . وه ا الفعل )سكرت(   ه الصيغ , جا  سنفردا وحيدا يف القران الكرمي كل، عنهم
ومما جا  سن صيغ بنا  للمجهاول الفعال ) طاو( و لا  يف سعارض احلاديل عان املنكارين واملعرضاني 

 (45)األنعام:فَاُقِطَو َداِبُر اْلَقْوِم ال ِ يَن ظََلُموا َواحْلَْمُد ّلِِلِ  َربِ  اْلَعاَلِمنَي( ) :تعاى سا هلم وتقبيحا,  ول  
ل القطاو وظهاوره يف حاد فينصارف الا هن إى (3) .غابرهم و برهم, أصالهم و بارهم :دابرهم يعين

 .أسام العني سو سن يقو عليهم  ل  القطو شكل حسي يعا  
َه َوَرُسوَلُه َونَْسوَيْوَن ِفوا } :تعااىوسن  ل   ولا   ِذنَن ُنَحاِرُبوَن اللَّ َُ الَّ َلا َجَزا إِنَّ

وعَ  ُبوا أَوُتَقطَّ ُلوا أَوُنَصولَّ  أَنْوِدنِهْم َوأَْرُجُلُهوْم ِموْن ِخلواٍف اْل َرِْ  َفَساداً أَْن ُنَقأَّ

ْنيَا َوَلُهوْم ِفوا اْلوآِخ َِة َعوَذاٌب  أَوُنْنَفْوا ِمَن اْل َرِْ  َذِلَ  َلُهوْم ِخوْزٌي ِفوا الودُّ

 [33املائدة] {َعِظيمٌ 
َيْت َلُهْم } :تعاىو ول   ِ ِذنَن كََفُ وا ُقط  َهَذاِن َخْصَلاِن اْخَأَصُلوا ِفا َرب ِِهمْ َفالَّ

ُنْصَهُ  ِبِه َما ِفا ُبُطونِِهْم  يَاٌب ِمْن َناٍر ُنَصبُّ ِمْن َفْوِق ُرُؤوِسِهُم اْلَحِليمُ ثِ 

 [20 -19احلج] {َواْلُجُلودُ 
 ( عل  سعىناْبَتَصُمواعا الكافرون واملؤسنون, و ال ) َهَ اِن َبْصَماِن(بدأت اابي  الكر   ابإلمجال )

 -ُ طِ َعارْ ن كفاروا, وجاا ت األفعاال يف حقهام سبنيا  للمجهاول )ا مو مث التفصيل ال ي بادأ با كر الا ي
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ن ال م والتقبيح وهم يف سقام التجهيال واإلعاال, فينصارف الا ه أعيدوا( للدالل  عل  -ُيْصَهرُ  -ُيَصةَ 
  .أسام العني سشهد التقطيو بصوت  املدوي )ومل يقل  طعر ابلتخفي ( ملتابع  احلدل وسعمول , فيعا  

فاون  –هللا  عافااد –املا  املغلي  ياب املقطع , مث يربز سن بعده سشهد صة احلميم وهووسشهد ال 
ن الغارض ( ألُيَصاَة ِساْن فَااْوِن ُرُكوِساِهُم احْلَِمايمُ ) :و د تقدم  كر الار و  علاي احلمايم يف  ولا  ،الر و 

وااولتهم اهلاروب مث لا سشهد الصاهر وسشاهد اإلعاادة يف عنا  بعاد  ،ستعلق  ثر الصة علي الر و 
فه ا املشهد  جزائ  " سشهد عني  صابة, حافال ابحلركا  املتكاررة, سطاول  ،وظنهم استطاع  اخلرو 

 . (1)ابلتخييل ال ي يبع   النسق, فال يكاد ينتهي اخليال سن تتبع  يف جتدده" 
رة حاضارة لتتم ال الصاو  ؛اسام ظااهر ضم ا يعاود علا  و د يقتضي املقام  كر الفاعل امسا ظاهرا أو

ِبُيوووا ِمووَن } :تعاااىيف أمت وضاوي فتااؤدي الغارض الاا ي سان أجلاا  جااا , كقولا   ووِذنَن اتُّ إِْذ َتبَوو َّأَ الَّ

َيْت ِبِهُم اْل َْسبَابُ  ُوا اْلَيَذاَب َوَتَقطَّ
بَُيوا َوَرأَ ِذنَن اتَّ  .[166البقرة] {الَّ

ُقونَ } :تعاىو ول   أِا ُوِعَد اْلُلأَّ ِة الَّ ٍَ َءيْوِ  آِسوٍن  َمَثُل اْلَجنَّ ِفيَها أَْنَهاٌر ِمْن َما

اِرِبيَن َوأَْنَهاٌر ِمْن  ٍة ِللشَّ َوأَْنَهاٌر ِمْن َلبٍَن َلْم نََأَغيَّْ  َطْيُلُه َوأَْنَهاٌر ِمْن َخْلٍ  َلذَّ

 َعَسٍل ُمَصف ًى َوَلُهمْ ِفيَها ِمْن ُكل ِ الثََّل َاِت َوَمْغِف ٌَة ِمْن َرب ِِهْم كََلْن ُهوَخاِلدٌ 

ََُهمْ  َع أَْمَيا ًَ َحِليلاً َفَقطَّ اِر َوُسُقوا َما و اد ظهار  لا  جلياا كماا يف  [15وماد] {ِفا النَّ
اابيتااني السااابقتني يف احلااديل عاان سشاااهد العاا اب وسااا ختلفاا  ساان هتوياال وترهيااة تقشااعر سناا  ا لااود 

  .واألبدان

                                         

 .257ص –نشده  الق دن   ب القيآن  –س   قطب  (1)
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 ي  ك  الذ       عَ   ه  ز  ن  الت   د   قَ ب نَ      ل  لُ    يَ ل  ل   دءُ نَ الب  

 ااد لا املقااام سقتضاايا عاادم  كاار لفااظ الفاعاال تنزيهااا لاا  وصاايان  وحفظااا, وال ساايما أناا  سعلااوم ساان  
 :تعاااىن الكاارمي, يقااول  و ااد جااا   لاا  يف عاادة ساايا ات ساان  طت القاار  ،الساايان واضااح يف األ هااان

َخووُذوا ِمووْن ُدونِووِه آِلَهووًة لووا نَْخُلُقوووَن َشوويْئاً َوُهووْم ُنْخَلُقوووَن َولوو} ا نَْلِلُكوووَن َواتَّ

 [3الفر ان] {لِ َْنُفِسِهْم َضر اً َولا َنْفياً َولا نَْلِلُكوَن َمْوتاً َولا َحيَاًة َولا ُنُشوراً 
َف َعْنُكْم َوُخِلَق اْلِإْنَساُن َضِييفاً } ُه أَْن ُنَخف ِ  [28النسا ] {ُنِ نُد اللَّ
 [37األنبيا ] {ْسَأْيِجُلونِ ُخِلَق اْلِ ْنَساُن ِمْن َعَجٍل َسُذِرنُكْم آنَاتِا َفلا تَ }
 [19املعار ] {إِنَّ اْلِ ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعاً }

ٍَ َداِفقٍ } :تعاىو ول    [6 -5الطارن] {َفْليَْنُظِ  اْلِ ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق ُخِلَق ِمْن َما
كََ  َواْلُ ْنَثى} :تعاىو ول   ْوَجيِْن الذَّ ُه َخَلَق الزَّ  [45لنجم] {َوأَنَّ
ٍ ُنْلَنى} :عاىتو ول   َلْم نَُ  ُنْطَفًة ِمْن َمنِا 

 [37القياس ] {أَ
فه ه سقاسات توج  نظر اإلنسان وتدفع  إيل التدبر والت سل, ل ي حقيق  كون  وبداي  بلق  وتكوين  

 سهني سستق ر! ضع  وهلو وشي  سن
َوَلَقوْد َخَلْقَنوا } :تعااىه ا قالف التصريح والبنا  للمعلوم للفعل )بلق( يف سوضو  بار كقولا  

ُثومَّ َخَلْقَنوا  ُثمَّ َجَيْلَناُه ُنْطَفًة ِفا َقَ اٍر َمِكينٍ  اْلِ ْنَساَن ِمْن ُسلاَلٍة ِمْن ِطين

ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنوا اْلَيَلَقوَة ُمْضوَغًة َفَخَلْقَنوا اْلُلْضوَغَة ِعَظامواً َفكََسوْوَنا  النُّ

ُه أَْحَسُن اْلَخاِلِقينَ  اْلِيَظامَ َلْحلاً ُثمَّ أَْنَشذَْناهُ  ََ اللَّ  [14 -12 املؤسنون] {َخْلقاً آَخَ  َفَأبَاَر
ا َخَلْقَنواُهْم ِموْن ِطويٍن } :تعااىو ول   َفاْسَأْفأِِهْم أَُهْم أََشدُّ َخْلقاً أَْم َمْن َخَلْقَنا إِنَّ

 [11الصافات] {لازِبٍ 
َفَ أَنُْأْم َما ُتْلُنونَ } :تعاىو ول  

  [58الوا ع ] {أَ
ا َخَلْقَنا اْلِ ْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة أَْمَشاٍج َنبَْأِليِه َفَجَيْلَنواُه َسوِليياً } :تعاىو ول   إِنَّ

 [2اإلنسان] {بَِصي اً 
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 اهتا   اال سقااام فتعااني يف هاا ه اابطت بنااا  الفعاال للمعلااوم وإظهااار الفاعاال, ألن هاا ه اابطت بساايا
 .قا ابرائوإفراده ابلوحداني  بال  إثبات  درة هللا
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  ُ يَ دت  لخَ ا

بعض النتاائج املساتقاة سان تفاعال الكلام القار ين وتعا فا  ساو  أن نلخ  إيل -بفضل هللا-نستطيو 
ليلقاي يف  ؛سيان املو   وسيا  املشهد الا ي با اة العقال والقلاة وهاز الوجادان يف تضارع وبشاوع

  :الروع ببعض نفحات اإلعجاز وعسات البيان, وسن  ل 
 للمجهول يتطلة سيا ا  ا دالل  باص  تنباف عان سكناون املشاهد وبفااطه املطويا , إن الفعل املبىن

أضاامر فيهااا, كتصااويره بباااط الاانفس وبفااي النيااات يف  ليصااور جمهااول الاانفس وسااا  ااوي أو ؛فقااد لا
بَوا} :تعااىدروب البا ن, كما يف  ولا   ُقْ بَانواً  َواْتُل َعَليِْهْم َنبَذَ ابَْنْا آَدَم ِبواْلَحق ِ إِْذ َق َّ

ُه  َلا نََأَقبَُّل اللَّ َ  َقاَل إِنَّ ْقُأَلنَّ
َفُأُقب َِل ِمْن أََحِدِهَلا َوَلمْ ُنَأَقبَّْل ِمَن اْلآَخِ  َقاَل َل َ

ِقينَ  انطاوي  ( بعادم تسامي  الفاعال إشاارة لتعلياق  باول العمال علاي ساافَاتُاُقب ِالَ ) ,[27املائادة] {ِمَن اْلُلأَّ
حاادعا )هابياال( إل اناا  وتقااواه, ومل يتقباال ساان فتقباال هللا ساان أ ،وإ ااان و علياا  القلااة ساان إبااال  وتقاا

 .ااببر ) ابيل( لكفره وحسده, وه ا و اك ول  القلة
 روة احلركا  وعنفهاا,   املشاهد إى  د لا الفعل املبين للمجهول ليم ل عنصر املفاج ة وليصاعد هاو

ُِلووا َتْقأِيلواً َمْلُيوونِيَن أَنَْنَلوا ُثقِ } :تعااىكماا يف  ولا   فاللعنا   [61األحازاب] {ُفووا ُأِخوُذوا َوُقأ 
 .و تلوا تقتيال ،أب وا ،ثقفوا ،تالحقهم يف كل سكان وجدوا في , مث لب ون عنوة ويقتلون تقتيال

و د تبني  لا   الشرط أفاد العموم, النفي أو إ ا جا  الفعل املبين للمجهول يف سيان االستفهام أو
 .الواردة يف س ل ه ه السيا ات (دعي, نودي, ظلم, عفي) :األفعال  سن بالل الو وف عل

لا املباااين للمجهاااول ليسااالط الضاااو  ويلفااار االنتبااااه إيل حقيقتااا  احلااادل و بيعتااا  وسااادي عال تااا  
وتعلقاا  ابملفعااول األصاالي, فيحقااق الغاارض األساسااي ساان إبااراز عناصاار املشااهد ويتاايح هلااا اجملااال األكاارب 

 اد لا الفعال ، حضاور لغاوي ال يتعلاق الغارض با  ووضاوي, دون سزا ا  لفظيا  أولت ديا  دورهاا يف  اوة 
كقول    ،انتظام السيا ات وتوافقها اللفظي واملعنوي  سو سيان اابطت ستوافقا عل املبين للمجهول جارط  

َيْت ِبِه اْل َرُْ  أَوُكل ِ } :تعاى ِ َ ْت ِبِه اْلِجبَاُل أَوُقط  نَّ ُقْ آناً ُسي ِ
َم ِبِه اْلَلْوَتى َوَلوأَ

ِه اْل َْمُ  َجِليياً  سبني  للمجهاول  ُكلِ َم(  -ُ طِ َعْر  - ُس ِ َتْ فجا ت ه ه األفعال ) [31الرعد ]{بَْل ِللَّ
وِذنَن كََفوُ وا َلْولوا } يا  عان  اول الكاافرين  بال ها ه اابيا :حكا تعاىاتسا ا سو  ول   َونَُقووُل الَّ
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َُ َونَْهِدي إَِليِْه َمْن أََنوابَ ُأْنِزَل َعَليِْه آنٌَة ِمْن َرب ِ  َه ُنِضلُّ َمْن نََشا  {ِه ُقْل إِنَّ اللَّ
 .[27الرعد]
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  عُ ا   الييَ 

   با وت  –املكتبا  العصاري   –اقيق: ومد وي الدين عباد احلمياد  –امل ل السائر  –ابن األث
– 1995. 

    الطبعا  األويل  –ناور البااز ابتصاار واقياق: أ اد شااكر وأ –تفس  القر ن العظايم  –ابن ك
 .2003 –املنصورة  –دار الوفا   –

  القااااهرة  –دار الطالئاااو  –أوضاااح املساااال  ايل ألفيااا  إبااان سالااا   –ابااان هشاااام األنصااااري– 
2004 . 

  القاهرة. –دار العال  –يف تفس  القر ن العظيم والسبو امل اين  –روي املعاين  –األلوسي 
  دار العلام للمالياني  –الطبعا  الرابعا   –العربيا  يف ثو اا ا دياد البالغا   –د. بكري شيخ أساني

 .1995 –ب وت  –
  سكتبا  وهبا   –الطبعا  األويل  -دراسات جديدة يف إعجاز القر ن –د. عبد العظيم املطعين– 

 .1996 –القاهرة 
  ري  الشاارك  املصاا –الطبعاا  األويل  – اارا ة أبااري  –البالغاا  العربياا   –د. ومااد عبااد املطلااة

 .1997 –القاهرة  –العلمي  للنشر 
  الطبعا   –املوساوع  ال هبيا  يف إعجااز القار ن الكارمي والسان  النبويا   –د.أ د سصطفي ستاويل

 .2005 –القاهرة  –دار إبن ا وزي  –األويل 
  الطبعااا  األويل  –التفسااا  البالغااا  لنساااتفهام يف القااار ن الكااارمي  –د.عباااد العظااايم املطعاااين– 

 .1999 –القاهرة  –  سكتب  وهب
  القاهرة  -عامل الكتة  –الطبع  األويل  –التصوير ا مايل يف القر ن الكرمي  –د.عيد يونس– 

2006. 
  دار الكتاة العلميا   –الطبعا  األويل  –الوجوه والنظائرأللفااا كتااب هللا العزياز  –الداسغاين– 

 . 2003 -ب وت 
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  املكتبا  التوفيقيا   –ر ن.اقياق: وائال عباد الار ن املفردات يف غرية الق –الراغة األصفهاين
 .2003 –القاهرة  –

  دار  –الطبعا  ال انيا   –اقياق: وماد أبوالفضال إباراهيم  –الربهان يف علوم القر ن  –الزركشي
 القاهرة. –العال 

  القااهرة  –دار الارطن  –الطبعا  ال ال ا   –اقياق: سصاطف  حساني  –الكشاف  –الزتشري– 
1987. 

  دار الوفااااا   –الطبعاااا  األويل  –اقيااااق: ومااااد عطااااا  –تفساااا  الساااادي الكباااا   –الساااادي– 
 .1993 –املنصورة 

  1993 –القاهرة  –دار الشرون  – 14ط -التصوير الفين يف القر ن  –سيد  طة. 
  1993 –القاهرة  –دار الشرون  – 12ط –سشاهد القياس  يف القر ن  –سيد  طة. 
  القاهرة  –دار العال  –اقيق: ومد ابوالفضل إبراهيم  –علوم القر ن اإلتقان يف  –السيو ي

– 1997. 
  دار الوفاا   –الطبعا  ال انيا   –اقيق: دكتور/ عبد الار ن عما ة  –فتح القدير  –الشوكاين– 

 .1997 –املنصورة 
  1972 –ب وت  –دار املعرف   –الطبع  ال اني   –جاسو البيان يف تفس  القر ن  –الطربي. 
  1995 –القاهرة  –دار املعارف  –الطبع  ال اني  عشر  –النحوالوايف  –عبا  حسن. 
  سوساوع  اإلعجااز يف القار ن  –التناساق البيااين لكلماات القار ن الكارمي  –عبد الدائم الكحيال

 www.55a.net –والسن  

  سصار  –سكتب  القاهرة  –اقيق: عبد املنعم بفاجي  –از دالئل اإلعج –عبد القاهر ا رحاين
– 1980. 

  سصاااار  –دار الفكاااار العاااار   –الطبعاااا  األويل  –إعجاااااز القاااار ن  –عبااااد الكاااارمي اخلطيااااة– 
1964. 
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  بااا وت  –دار إحياااا  الاااعال العااار   –الطبعااا  ال انيااا   –التفسااا  الكبااا   –الفخااار الااارازي– 
1997. 

    1999 –ب وت  –دار الفكر  –الطبع  األويل  –قر ن ا اسو ألحكام ال –القر. 
  دار الوفاا   –الطبعا  ال انيا   –اقياق: أ اد بااف هللا  –الربهان يف ستشاب  القر ن  –الكرساين

 .1998 –املنصورة  –
  سطبعا  اإلساتقاس   –الطبع  الرابع   –إعجاز القر ن والبالغ  النبوي   –سصطفي صادن الرافعي

 .1945 –القاهرة  –
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 فهرس

 4 .................................................................................. مقدمة

 8 ................................................................ الِبَناُ  ِلْلَمْجُهوِل َوالت ْصوِيرِ 
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 37 ................................................................................ اخلَاِ َ ُ 
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