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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

                                         

 –روت بيا –دار العلا  للمالياين  –الطبعاة الرابعاة  -البالغة العربية في ثوبها  الددياد  –د. بكري شيخ أمين  (1)
1995 – 1/15. 

 .2/269 – 1964 –مصر  –دار الفكر العربي  –الطبعة األولي  –إعد ز القرآن  –عبد الكري  الخطيب  (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 –الق هرة  –دار المع رف  –الطبعة الث نية عشرة  –النحوالوافي  –عب س حسن  (1)
ي وبأسا   تري: )سؤدد( يقصد الشيخ البيت الذي استشهد به من قول البح (2) تنقل في ُخلقي سؤدد   سم ح  مردًّ

 .مهيب 
من البيت الذي استشهد به الشيخ عبد الق هر من قول إبراهي  بان العبا س الصاولي يمادم محماد بان عباد  هو (3)

 الملك الزي ت: 
 وسلط أعداء وغ ب نصير  إذ نب  دهر وأنكَر ص حب  فلو

 درت وأمورولكن مق دير   تكون عن األهواز داري بندوة 
وقد علق الشيخ عبد الق هر علي طالوة هذا األسلوب من أدال تقادي  الفارف )إذا نبا ( علاي ع ملاه )تكاون( دون   

)انفر دالئال اععدا ز )ك ن( وتنكير دهر الذي س قه في دميع م  أتي به من بعد, وبن ء الفعل )أنكر( للمدهاول.
 .(127,ص126ص

 – 1980 –مصار  –مكتباة القا هرة  –تحقياق عباد المانع  خفا دي  –عد ز دالئل اع –عبد الق هر الدرح ني  (4)
 .128ص 
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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( 

ِ َوَد ِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْستَأْذَنََك أُولُوا الطهْوِل َوإِذَا أُْنِزلَْت ُسو} :تعااى ول   َرةٌ أَْن آِمنُوا بِ َّلله

َرُضوا بِأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوُطبَِع َعلَى قُلُوبِِهْ   ِمْنُهْ  َوقَ لُوا ذَْرنَ  نَُكْن َمَع اْلقَ ِعِدينَ 

 [87 – 86التوب ]{فَُهْ  ال يَْفقَُهونَ 

(, 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

                                         

 –الشركة المصرية الع لمية للنشار  –الطبعة األولي  –البالغة العربية.قراءة أخري  –محمد عبد المطلب  /د (1)
 .7ص  1997 –الق هرة 

 – 1997 –القا هرة  –دار التارا   – تحقيق محمد أبوالفضل إبراهي  –اعتق ن في علو  القرآن  –السيوطي  (2)
3/170. 

 –دار التارا   –الطبعاة الث نياة  –تحقياق محماد أبوالفضال إباراهي   –البره ن في علو  القارآن  –الزركشي  (3)
 .3/145 –الق هرة 
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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 
َوقِياَل }املفعاول با  حناو:  :األول :لت ني   واحاد  سان أربعا ؛ تصال ب , وأتنيل الفعلقا   لالفعل , واستح

يَاا  أَْرُ  اْبلَِعااي َماا َءِك َويَاا  َسااَم ُء أَْقِلِعااي َوِغاايَ  اْلَماا ُء َوقُِضااَي اأْلَْمااُر َواْسااتََوْت َعلَااى 

ِ َوقِيَل بُْعداً ِلْلقَْوِ  الفه ِلِمينَ   .[44هود] {اْلُدوِدي 

َولَمه  ُسِقَط فِي أَْياِديِهْ  َوَرأَْوا أَنهُهاْ  قَاْد َضالقوا قَا لُوا لَائِْن لَاْ  يَْرَحْمنَا  }وال اين اجملرور حنو: 

ِِذَا نُِفاَخ }سصادر تات , حناو:  :, وال الال[149ألعاراف]ا {َربقنَ  َويَْغِفْر لَنَ  لَنَُكونَنه ِمَن اْلَخ ِسِرينَ  فَا

وِر نَْفَخةٌ وَ  ظرف ستصرف تت , حنو: صيم رسضان, وُجلاس أساام  :والرابو ,[13احلا  ]{اِحَدةٌ فِي الصق
 (2).األس 

                                         

 – 1995 –بياروت  –المكتبة العصرية  –تحقيق مدمد محي الدين عبد الحميد  –المثل الس ئر  –ابن األثير  (1)
 .3/325 –.وأنفر البره ن في علو  القرآن 2/5

 .2/120 – 2004 –الق هرة  –دار الطالئع  –المس لك إلي ألفية ابن م لك  أوضح –ابن هش   االنص ري  (2)
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 يرِ وِ صْ الته وَ  ولِ هُ دْ مَ لْ لِ   ءُ نَ البِ 

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  

 ةُ يه بِ يْ الغَ  دُ  هِ المشَ الً: وه أَ 

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

اْن يَْبادأُ اْلَخْلاَق ثُا ه يُِعياُدمُ َوَماْن يَاْرُزقُُكْ  ِما} :تعااىو, كقولا  املواضو القر ني  إال أربع  سواض َن أَمه

ِ قُْل َه تُوا بُْرَه نَُكْ  إِْن ُكْنتُْ  َص ِدقِينَ   .[64 النمل] {السهَم ِء َواأْلَْرِ  أَإِلَهٌ َمَع َّللاه
اا  } :تعاااىوكقولاا   تَتََداا فَى ُدنُااوبُُهْ  َعااِن اْلَمَضاا ِدعِ يَااْدُعوَن َربهُهااْ  َخْوفاا ً َوَطَمعاا ً َوِممه

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

 [25البقرة] {ُكلهَم  ُرِزقُوا ِمْنَه  ِمْن ثََمَرٍة ِرْزق ً قَ لُوا َهذَا الهِذي ُرِزْقنَ  ِمْن قَْبُل َوأُتُوا بِهِ }
 (1).أ عمنا سن  بل :أي ( الهِذي ُرِزْقنَ  ِمْن قَْبلُ قَ لُوا َهذَا )أ عموا,  :( هنا مبعىنُرزُِ وا)

(, َ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
فَأُولَئِاااَك } :تعاااىساان سشاااهد ا ناا  يف  ولاا   يان سشااهد اابباارة الغياا  وهاااووس لاا  سااا جااا  يف ساا

 .[40غافر] {يَْدُخلُوَن اْلَدنهةَ يُْرَزقُوَن فِيَه  بِغَْيِر ِحَس بٍ 
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َوال تَْحَسبَنه الهِذيَن قُتِلُوا فِاي } :تعاىو د جا  فعل الرزن سبنيا ملفعول  يف سوضو اثلل سن  ول  

 .[169 ل عمران] { َأَْمَوات ً بَْل أَْحيَ ٌء ِعْنَد َرب ِِهْ  يُْرَزقُون َسبِيِل َّللاهِ 
ِ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

قَ َل ال يَأْتِيُكَم  َطعَ ٌ  تُْرَزقَ نِاِه } :تعااىو د جا  فعل الرزن سبينا ملفعول  يف سوضو رابو سن  ول  

ُكَم  ِممه  َعلهَمنِي َرب ِي إِن ِي تََرْكُت ِملهةَ قَْوٍ  ال يُْؤِمنُوَن إِاله نَبهأْتُُكَم  بِتَأِْويِلِه قَْبَل أَْن يَأْتِيَُكَم  ذَلِ 

ِ َوهُْ  بِ ْْلِخَرِة هُْ  َك فُِرونَ   .[37يوس ]{بِ َّلله
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 

ِِْن لَْ  تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُو} :تعااىو ل  يف  ول    كر ا ن  سقابل  كر النار, ا فَ تهقُوا النها َر الهتِاي فَ

ْت ِلْلَك فِِرين   .[24البقرة] { ََوقُوُدَه  النه ُس َواْلِحَد َرةُ أُِعده
ْت ِلْلَك فِِرينَ } :تعاىو ول     .[131  ل عمران]{َواتهقُوا النه َر الهتِي أُِعده
ااَم َواُت َواأْلَْرُ   َوَساا ِرُعوا إِلَااى َمْغِفااَرٍة ِمااْن َرب ُِكااْ  َوَدنهااةٍ } :تعاااىو ولاا   َعْرُضااَه  السه

ْت ِلْلُمتهِقينَ   .[133 ل عمران] {أُِعده
َس بِقُوا إِلَى َمْغِفاَرٍة ِماْن َرب ُِكاْ  َوَدنهاٍة َعْرُضاَه  َكعَاْرِ  السهاَم ِء َواأْلَْرِ  } :تعااىو ول  

ِ َوُرُسِلِه ذَِلَك فَْضُل َّللاهِ  ْت ِللهِذيَن آَمنُوا بِ َّلله ُ ذُواْلفَْضاِل اْلعَِفاي ِ أُِعده  { يُْؤتِيِه َماْن يََشا ُء َوَّللاه
 .[21احلديد]

                                         

 .26ص  – 2003 –بيروت  –دار الكتب العلمية  –ط –الودوم والنف ئر أللف ف كت ب هللا العزيز  –الدامغ ني  (1)
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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 
ُ لَُهْ  َدنه ٍت تَْداِري ِماْن تَْحتَِها  اأْلَْنَها ُر } :تعاىوجهنم, كقول  كاألجر والع اب والسع   أََعده َّللاه

فهي جنان ودرجات دابل ا ن  اليت أعالها الفاردو   ,[89التوب ] { َُخ ِلِديَن فِيَه  ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِفي 
 .األعل 
ُ لَُهْ  َمْغِفَرةً }  .[35األحزاب] { َعِفيمً  َوأَْجرا  أََعده َّللاه
َ لَعََن اْلَك فِِريَن َوأََعده لَُهْ  َسِعيرً }  .[64األحزاب] {اإِنه َّللاه

 فالسع  اسم سن أمسا  النار وسن دركاهتا
ااْوِء } ِ َفانه السه َب اْلُمنَا فِِقيَن َواْلُمنَ فِقَا ِت َواْلُمْشاِرِكيَن َواْلُمْشااِرَك ِت الفها ن ِيَن بِا َّلله َويُعَاذ ِ

ُ َعلَْيِهْ  َولَعَنَُهْ  َوأََعده لَُهْ  َدَهنهَ  َوَس َءْت َمِصيراً َعلَيْ   [6الفتح] {ِهْ  َدائَِرةُ السهْوِء َوَغِضَب َّللاه
إِنه اْلُمنَ فِِقيَن فِي } :تعاىسن دركات النار, وسنها الدرك األسفل, كما يف  ول   –عيا ا ابهلل –وجهنم 

ْرِك اأْلَْسفَِل ِمَن النه   .[145النسا ] { ِر َولَْن تَِدَد لَُهْ  نَِصيراالده
( 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
, ة، وسبنياا للمعلاوم سارة أبار جهاول سار ( سبنياا للميُطَاافُ ويف سيان احلديل عن ا ن  جاا  الفعال )َ 

ٍة َوأَْكاَواٍب َك نَاْت قَاَواِريَرا} :تعاىيقول  ويقاول جال  ,[15اإلنساان] {َويَُط ُف َعلَْيِهْ  بِآنِيٍَة ِمْن فِضه
 .[19اإلنسان] {اْبتَُهْ  لُْؤلُؤاً َمْنثُورً َويَُطوُف َعلَْيِهْ  ِوْلَداٌن ُمَخلهُدوَن إِذَا َرأَْيتَُهْ  َحسِ } :ش ن 

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  )

                                         

 .2/470 – 1987 –الق هرة  –دار الري ن للترا   – 3ط –كش ف ال –الزمخشري  (1)
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ا} :املقصود سا يطاف ب  ال الطائفون, وهل ا  الألن جمهول   :مث  كار الطاائفني فقاال {ةٍ بِآنِيٍَة ِمْن فِضه
  (1) .{َويَُطوُف َعلَْيِهْ  ِوْلَداٌن ُمَخلهُدونَ }

 ليظهر حقيق  الفاعل يف وضاوي وجاال , ؛لكرمي سعلوسالعلم جا  الفعل )علم( يف القر ن اويف جمال ا
َ يُْحيِاي اأْلَ } :تعااىويتسلط الضو  علي  ويربز االهتمام ب , كقول   ْرَ  بَْعاَد َمْوتَِها  اْعلَُماوا أَنه َّللاه

 ؛( هم املعنياون ابلعلاماْعَلُموافالبشر )واوا ماع ( يف ) ,[17احلدياد] {قَْد بَيهنه  لَُكُ  اْْلي ِت لَعَلهُكْ  تَْعِقلُونَ 
 .ليصل  م إيل اإل ان والتوحيد

ثَْوامُ َعَساى أَْن يَْنفَعَنَا  َوقَ َل الهِذي اْشتََرامُ ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأَتِِه أَْكِرِمي مَ } :و ول  جل ش ن 

ُ غَ   ِلاٌب أَونَتهِخذَمُ َولَداً َوَكذَِلَك َمكهنه  ِليُوُسَف فِي اأْلَْرِ  َوِلنُعَل َِمهُ ِمْن تَأِْويِل اأْلََح ِدياِ  َوَّللاه

 – تعاااى  و ساابحان –فيظهاار فاعاال العلاام  ،[21يوساا ] {َعلَااى أَْمااِرِم َولَِكاانه أَْكثَااَر النهاا ِس ال يَْعلَُمااونَ 
 وبع ت  لقوس . ×يوس    ليتحقق جانة النبوة عند

يف تقرية املعاين اخلفاي  و د جا  الفعل )علم( سبينا ملفعول  يف أربع  سواضو حلكم  ا تضاها السيان
َ َحقه قَْدِرِم إِْذ قَ لُوا َما  أَْناَزَل } :تعاىيقول  ،وحقيقت  اليت توارت بل  الستار ُ َوَم  قََدُروا َّللاه َّللاه

َعلَاى بََشااٍر ِمااْن َشااْيٍء قُااْل َماْن أَْنااَزَل اْلِكتَاا َب الهااِذي َداا َء بِاِه ُموَسااى نُااوراً َوهُاادً  ِللنهاا ِس 
 ُ ْمتُْ  َم  لَْ  تَْعلَُماوا أَْناتُْ  َوال آبَا ُؤُكْ  قُاِل َّللاه  تَْدعَلُونَهُ قََراِطيَس تُْبُدونََه  َوتُْخفُوَن َكثِيراً َوُعل ِ

فاألفعال الواردة يف ه ه اابيا  كلهاا جاا ت سبنيا  للمعلاوم  [91األنعاام]{ْ  فِي َخْوِضِهْ  يَْلعَبُونَ ثُ ه ذَْرهُ 
ا ا فرياد  ( وحياد  ُعلِ ْماُتمْ وجاا  ها ا الفعال ) ،(َوخُتُْفاونَ  تُاْباُدوهَنَا – جَتَْعُلونَ ُ  - أَنْاَزلَ  - َ َسا أَنْاَزل - َوَسا َ َدُروا)

شااهد املعلااوم, ولعاال  لاا  يشاا  إيل حكماا  بليغاا  وهااي لفاار الاا هن إيل ا ملفعولاا  يف وسااط هاا ا املسبين اا
وهوسصادر غيا  بفاي عان األبصاار وساادطت احليااة الادنيا املتعاارف عليهاا, فهاوسن  سصدر ها ا العلام,

ممااا أوحااي إلياا  سااا مل تعلمااوا أنااتم, " S, " واخلطاااب لليهااود, أي علمااتم علااي لسااان ومااد "تعاااىعناد هللا 
ِإن  َهاَ ا اْلُقاْر َن يَاُقاَ  َعلَا  بَايِن ) ال ين كانوا أعلم سانكم, نوراة, ومل تعلم   ابؤكم األ دسو وأنتم محل  الت

  (2).سن  ريش " سن و بل اخلطاب ملن  (,76)النمل:ِإْسرائيَل َأْك َاَر ال ِ ي ُهْم ِفيِ  ََيَْتِلُفوَن( 

                                         

 .36ص  – 1993 –الق هرة  -دار الشروق  – 14ط  –التصوير الفني في القرآن –سيد قطب  (1)
 1998 –المنصورة  –دار الوف ء  – 2ط –تحقيق: احمد خلف هللا  –البره ن في متش به القرآن  –الكرم ني  (2)

 .319ص  –
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, جاا  فعال م غي  يصدر عن املاويل ويف جمال ه ا العلم اخلفي, غ  املتاي لكل أحد, وإ ا هوعل
ا  } :تعااىالعلم سبينا ملفعول  يف سوضو اثن سن  ول   َماِن ِممه قَ َل لَهُ ُموَسى َهْل أَتهبِعَُك َعلَى أَْن تُعَل ِ

سان ها ا العباد الصاا  أن يتبعا  لياتعلم سان علما   ×وهناا يطلاة باين سوساي  ,[66الكها ] {ُعل ِْمَت ُرْشداً 
ملوس  أن يفعل  لا  ويتباو ها ا العباد الصاا , بعاد أن  -تعاى –وه ا توجي  سن هللا  ال ي علم  إطه,

 .ال :فقال ؟سن أعلم  كما أوردت كتة التفاس , هل يف األرض سن هو, ×سهل سوسي 
ْمااَت ُرْشااداً  َعلَااى أَنْ } ( يف  ولاا  تعاااى:َعلَاا واسااتعملر ) اا  ُعل ِ َمااِن ِممه اسااتعمال أدوات  {تُعَل ِ

؛ 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 
 . (1)جماز " 

ْمنَا  َمْنِطاَق } :واملوضو ال الل يف  ول  تعااى َوَوِرَ  ُسلَْيَم ُن َداُوَد َوقَا َل يَا  أَيقَها  النها ُس ُعل ِ

 .[16النمل] {الطهْيِر َوأُوتِينَ  ِمْن ُكل ِ َشْيٍء إِنه َهذَا لَُهواْلفَْضُل اْلُمبِينُ 
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
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 
 . (2)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

ْنِس َوالطهْيِر فَُهْ  يُوَزُعونَ } , فها ا التساخ  [17النمال] {َوُحِشَر ِلُسلَْيَم َن ُدنُوُدمُ ِمَن اْلِدن ِ َواأْلِ

                                         

  .2/44 – 1987 –الكش ف  –ري الزمخش (1)
 –مكتباة وهباة  –الطبعاة األولاي  –التفسير البالغي لالساتفه   فاي القارآن الكاري   –عبد العفي  المطعني  /د (2)

 .256\2 – 1999 –الق هرة 
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 وهوتساخ  لتيا  سان  بال هللا ×هللا ساليمان ِ   ناالبشر ساو   ( ال ينبغي ألحد سنيُوزَُعونَ  - ُحِشرَ يف )
 تعاىر سن هللا ال  ا   ل  ب , فهو وة غيبي  سصدرها املباش. 

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

يُْبااِديَن  َوقُاْل ِلْلُمْؤِمنَاا ِت يَْغُضْضاَن ِمااْن أَْبَصا ِرِهنه َويَْحفَْفااَن فُاُروَدُهنه َوال} :تعااىيقاول 

ِزينَااتَُهنه إِاله َماا  َفَهااَر ِمْنَهاا  َوْليَْضااِرْبَن بُِخُمااِرِهنه َعلَااى ُديُااوبِِهنه َوال يُْبااِديَن ِزينَااتَُهنه إِاله 
وبَنِااي ِلبُعُااولَتِِهنه أَوآبَاا ئِِهنه أَوآبَاا ِء بُعُااولَتِِهنه أَوأَْبنَاا ئِِهنه أَوأَْبنَاا ِء بُعُااولَتِِهنه أَوإِْخااَوانِِهنه أَ 

ْربَا ِة إِْخَوانِِهنه أَوبَنِي أََخَواتِِهنه أَونَِس ئِِهنه أَوَم  َملََكاْت أَْيَما نُُهنه أَوالتها بِِعيَن َغْياِر أُوِلاي اأْلِ
ْفِل الهِذيَن لَْ  يَْفَهُروا َعلَى َعْوَراِت الن َِس ِء َوال يَْضِرْبَن بِاأَْرُدِلِهنه ِلايُعْ  َد ِل أَوالط ِ لََ  ِمَن الر ِ

ِ َدِميع ً أَيقَه  اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلهُكْ  تُْفِلُحونَ   .[31النور] {َم  يُْخِفيَن ِمْن ِزينَتِِهنه َوتُوبُوا إِلَى َّللاه

( لِاايُاْعَلمَ فها ه اابياا  الكر ا  محلاار العدياد ساان األفعااال, وهاي كلهااا سبنيا  للمعلااوم إال ها ا املوضااو )
زين  املارأة الايت باة عليهاا أن ختفيهاا إال ساا جاا  با  االسات نا   هوإبفاؤه  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
" 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
اا  َد َءَهاا  نُااوِدَي أَْن بُااوِرَك َمااْن فِااي النهاا ِر َوَمااْن َحْولََهاا  } :تعاااىساان واجهاا , يقااول   لااع فَلَمه

ِ اْلعَ لَِمينَ  ِ َرب  ُ  َ َوُسْبَح َن َّللاه ُ اْلعَِزياُز اْلَحِكاي ُ م ي  ا  َرآَها   وَسى إِنهاهُ أَنَا  َّللاه أَْلاِق َعَصا َك فَلَمه
 {لهى ُمْدبِراً َولَْ  يُعَق ِْب يَ  ُموَسى ال تََخْف إِن ِي ال يََخ ُف لََديه اْلُمْرَسلُونَ تَْهتَزق َكأَنهَه  َد نٌّ وَ 

  [10- 8النمل]

                                         

 دار الوفا ء –الطبعة األولي  –وأنور الب ز  اختص ر وتحقيق احمد ش كر  –تفسير القرآن العفي   –ابن كثير  (1)
 .2/653 – 2003 –المنصورة  –
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ِِ اْلااَواِد اأْلَْيَمااِن فِااي اْلبُْقعَااِة اْلُمبَ َرَكااِة ِمااَن } :تعاااىو ولاا   اا  أَتَ َهاا  نُااوِدَي ِمااْن َشاا ِط فَلَمه

ُ َربق اْلعَ لَِمينَ الشهَدَرِة أَْن يَ  ُموَسى إِن ِي أَ  ا  َرآَها  تَْهتَازق َكأَنهَها   نَ  َّللاه َوأَْن أَْلِق َعَصا َك فَلَمه

 .[31-30القص :] {َد نٌّ َولهى ُمْدبِراً َولَْ  يُعَق ِْب يَ  ُموَسى أَْقبِْل َوال تََخْف إِنهَك ِمَن اْْلِمنِينَ 
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  
يَْوَ  تَاأْتِي ُكالق نَْفاٍس تَُدا ِدُل َعاْن نَْفِساَه  َوتُاَوفهى ُكالق نَْفاٍس َما  َعِملَاْت } :تعااىيقول  ،أورهبت 

 [111النحل] {يُْفلَُمونَ  َوهُْ  ال
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

  (1).هناك للخال  " لوتروم اخلال , وال جما
كااان دهسااوا   يااتم تصااوير دهاس املعرضااني املنكاارين, ويظهاار ساادي نادسهم, كمااا لااو  باارشاهد ويف س

ااٍة } :تعااىيقااول  وساووا األرض لكااان أهااون علاايهم ساان هاا ا اإلعااراض, فََكْيااَف إِذَا ِدئْنَاا  ِمااْن ُكاال ِ أُمه

ُسوَل لَوتَُسوه  يَْوَمئٍِذ يََودق الهِذيَن َكفَ  بَِشِهيٍد َوِدئْنَ  بَِك َعلَى َهُؤالِء َشِهيداً  ُروا َوَعَصُوا الره

 ً َ َحِديث   .[24 – 41النسا ] {بِِهُ  اأْلَْرُ  َوال يَْكتُُموَن َّللاه
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

                                         
 –المدلااد الساا دس  – 1999 –بيااروت  –دار الفكاار  –الطبعااة األولااي  –الداا مع ألحكاا   القاارآن  –القرطبااي  (1)

12/181. 
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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  
اااوِر َونَْحُشاااُر يَااا} :تعااااىيقاااول .. املشااهد الغيااا  سااان سااااح  العااارض واحلساااب ْوَ  يُاااْنفَُخ فِاااي الصق

 ً  .[103 -102  ] {يَتََخ فَتُوَن بَْينَُهْ  إِْن لَبِثْتُْ  إِاله َعْشراً  اْلُمْدِرِميَن يَْوَمئٍِذ ُزْرق 
َ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
تعظيماا للانفخ, ألن ساا يصادر  –سابحان  وتعااى  –األسر با  وهاوهللا  العظم  عل  إسناد الفعل إى بنون

  (2)سن العظيم عظيم "
وِر فاَل أَْنَس َب بَْينَُهْ  يَْوَمئٍِذ َوال يَتََس َءلُونَ } :تعاىويقول  ِِذَا نُِفَخ فِي الصق  .[101املؤسنون] {فَ

ا} :تعااىو ول   وِر فََصاِعَق َماْن فِاي السهاَم َواِت َوَماْن فِاي اأْلَْرِ  إِاله َماْن َونُِفَخ فِاي الصق

ِِذَا هُْ  قِيَ ٌ  يَْنُفُرونَ  ُ ثُ ه نُِفَخ فِيِه أُْخَر  فَ  [68الزسر] {َش َء َّللاه
وِر فَتَأْتُوَن أَْفَواد ً } :تعاىو ول    .[18النب ] {يَْوَ  يُْنفَُخ فِي الصق

َ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 

                                         

 .192ص  – 1993 –الق هرة  –دار الشروق  – 12ط  –مش هد القي مة في القرآن  –سيد قطب  (1)
 – 2006 –القا هرة  –عا ل  الكتاب  –الطبعاة األولاي  –آن الكاري  في القار يالتصوير الدم ل –عيد يونس /د (2)

 .130-129ص
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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 )
  (1)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

وِر فََصِعَق َمْن فِي السهَم َواِت َوَمْن فِي اأْلَْرِ  إِاله َمْن َش َء } :تعاىل  ا َونُِفَخ فِي الصق

ِِذَا هُْ  قِيَا ٌ  يَْنُفاُرونَ  ُ ثُ ه نُِفَخ فِيِه أُْخَر  فَ العاباي الازسين باني  أدت إى سعاىن (مثُ  ) ,[68الزسار] {َّللاه
ساريو املفااجف وحيدل التحاول ال ،أن النفخ يف الصور نفختان دل عل ( ُأْبَر ) :تعاىالنفختني, و ول  

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

امُ } :تعاى ول    َونَفََخ فِيِه ِمْن ُروِحِه َوَدعََل لَُكُ  السهْمَع َواأْلَْبَص َر َواأْلَْفئِاَدةَ قَِلايالً َما  ثُ ه َسوه

 .[9السجدة] {تَْشُكُرونَ 
َوَمااْريََ  اْبنَااَت ِعْمااَراَن الهتِااي أَْحَصاانَْت فَْرَدَهاا  فَنَفَْخنَاا  فِيااِه ِمااْن ُروِحنَاا  } :تعاااىو ولاا  

قَْت بَِكِلَم ِت َرب ِ   .[12التحرمي] {َه  َوُكتُبِِه َوَك نَْت ِمَن اْلقَ نِتِينَ َوَصده
َرُسوالً إِلَى بَنِي إِْسرائيَل أَن ِي قَْد ِدئْتُُكْ  بِآيٍَة ِمْن َرب ُِكْ  أَن ِي أَْخلُُق لَُكْ  ِمَن }َ :تعاىو ول  

ِِْذِن َّللاهِ  ْيِر فَأَْنفُُخ فِياِه فَيَُكاوُن َطْياراً بِا يِن َكَهْيئَِة الطه ُُ اأْلَْكَماهَ َواأْلَْباَرَص َوأُْحيِاي الط ِ  َوأُْباِر
ِخُروَن فِاي بُيُاوتُِكْ  إِنه فِاي ذَِلاَك َْليَاةً لَُكا ِ َوأُنَب ِئُُكْ  بَِم  تَأُْكلُوَن َوَم  تَده ِِْذِن َّللاه ْ  إِْن اْلَمْوتَى بِ

 .[49 ل عمران] {ُكْنتُْ  ُمْؤِمنِينَ 

                                         

 ..16/260 –الق هرة  –دار الترا   –روم المع ني في تفسير القرآن العفي  والسبع المث ني  –األلوسي  (1)
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اَدفَْيِن قَا َل اْنفُُخاوا َحتهاى إِذَا آتُونِي ُزبََر اْلحَ } :تعااىو ول   ِدياِد َحتهاى إِذَا َسا َو  بَاْيَن الصه

 .[96الكه ] {َدعَلَهُ نَ راً قَ َل آتُونِي أُْفِرْغ َعلَْيِه قِْطراً 
إيل  ×وا او بشاري سلماو , تلمسا  البشاري  سنا   دم  ×عيساي  فالنفخ 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

َوقَ َل  َوأَْخَرَدِت اأْلَْرُ  أَثْقَ لََه  إِذَا ُزْلِزلَِت اأْلَْرُ  ِزْلَزالََه } :يف سشهد القياس  تعاىو ول  

ْنَس ُن َم  لََه  ُ  أَْخبَ َرَه  اأْلِ يَْوَمئِاٍذ يَْصاُدُر النها ُس أَْشاتَ ت ً  َحاى لََها بِاأَنه َربهاَك أَوْ  يَْوَمئٍِذ تَُحد ِ

 .[6-1الزلزل  ] {ِليَُرْوا أَْعَم لَُه ْ 
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 رؤياا  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
تعيينا  حبساة و تا  ولكان أعينا   إى لال سابي : اال تعااىك ن    {إِذَا ُزْلِزلَِت اأْلَْرُ  ِزْلَزالََه } :فقال

أراد أن َيرب 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

َرت} :تعاى ال  . (2)"  إ ا السما  انشقر " ِ َوإِذَا اْلِدبَ ُل  َوإِذَا النقُدوُ  اْنَكَدَرت إِذَا الشهْمُس ُكو 

لَااتْ  ُسااي َِرتْ  َرتْ  َوإِذَا اْلُوُحااوُ  ُحِشااَرتْ  َوإِذَا اْلِعَشاا ُر ُعط ِ َوإِذَا النقفُااوُس  َوإِذَا اْلبَِحاا ُر ُسااد ِ

                                         

 –األولاي الطبعاة  –الموسوعة الذهبية في إعد ز القارآن الكاري  والسانة النبوياة  –احمد مصطفي متولي  /د (1)
 .293ص  – 2005 –الق هرة  –دار ابن الدوزي 

   11/235 – 1997 –بيروت  –دار إحي ء الترا  العربي  –الطبعة الث نية  –التفسير الكبير  –الفخر الرازي  (2)
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َدتَْوإِذَا اْلَمْوُؤوَدةُ ُسائِلَتْ  ِ ِ ذَْناٍب قُتِلَاتْ  ُزو  اُحُف نُِشاَرتْ  بِاأَي  َرتْ  َوإِذَا الصق  َوإِذَا اْلَدِحايُ  ُساع ِ

 .[14 – 1رالتكوي]{َعِلَمْت نَْفٌس َم  أَْحَضَرتْ  َوإِذَا اْلَدنهةُ أُْزِلفَت
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
 . (1)تشعك كيقاعها السريو يف تصوير املشهد و  يل  يف اإلحسا  "  اإليقاع,

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)

َرتْ } :تعااااىيقاااول ، ن الكااارمي إال للحاااديل عااان ياااوم القياسااا  تساااتخدم يف القااار   {َوإِذَا اْلبَِحااا ُر ُساااد ِ
َرتْ } .[6التكوير]  .[3االنفطار] {َوإِذَا اْلبَِح ُر فُد ِ

 :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 )   (2) .(, 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

                                         

 .67ص  -مش هد القي مة في القرآن  –سيد قطب  (1)
موساااوعة اععدااا ز فاااي القااارآن والسااانة  –ري  التن ساااق البيااا ني لكلمااا ت القااارآن الكااا -عباااد الااادائ  الكحيااال  (2)
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! 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
  (1) .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

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 محرا  )أ

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

 ةُ يه فِ الخَ  دُ هِ  مشَ : اليً  نِ ثَ 

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 

  [11  ] {فَلَمه  أَتَ َه  نُوِدَي يَ  ُموَسى}:تعاىحقيق  الصوت يقول  عل 
ِ فَلَمه  َد َءَه  نُوِدَي أَْن بُوِرَك َمْن فِي النه ِر وَ } ِ َرب   {اْلعَا لَِمينَ َمْن َحْولََها  َوُساْبَح َن َّللاه

 [8النمل]
ِِ اْلاَواِد اأْلَْيَماِن فِاي اْلبُْقعَاِة اْلُمبَ َرَكاِة ِماَن الشهاَدَرِة أَْن يَا  } فَلَمه  أَتَ َه  نُوِدَي ِمْن َشا ِط

ُ َربق اْلعَ لَِمينَ   [30القص ] {ُموَسى إِن ِي أَنَ  َّللاه
(, 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 
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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

  (1) (اللفظي يف ه ا املوضو

                                         

 .236ص  –رآن البره ن في متش به الق –الكرم ني  (1)
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 و ِ مُ العُ  ةِ  دَ فَ إِ وَ  ولِ هُ دْ مَ لْ لِ   ءُ نَ البِ 

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 فَا ْكتُبُومُ َوْليَْكتُاْب } :تعااىيقول  ،املعىن يَ  أَيقَه  الهِذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَْنتُْ  بَِدْيٍن إِلَى أََدٍل ُمَسم 

ُ فَْليَْكتُابْ  َوْليُْمِلاِل الهاِذي َعلَْياِه  بَْينَُكْ  َك تِاٌب بِ ْلعَاْدِل َوال يَاأَْب َك تِاٌب أَْن يَْكتُاَب َكَما  َعلهَماهُ َّللاه
 ً ِِْن َكا َن الهاِذي َعلَْياِه اْلَحاقق َساِفيه ً أَوَضاِعيف  َ َربههُ َوال يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئ ً فَ  اْلَحقق َوْليَتهِق َّللاه

ِِْن لَاْ  أَوال يَْستَِطيُع أَْن يُِمله هُوفَْليُْمِلْل َوِليقهُ بِ ْلعَاْدِل َواْستَْشاِهُدوا َشاِهيَدْيِن ِما ْن ِرَدا ِلُكْ  فَا
َر  ااَهَداِء أَْن تَِضااله إِْحااَداهَُم  فَتُااذَك ِ ااْن تَْرَضااْوَن ِمااَن الشق يَُكونَاا  َرُدلَااْيِن فََرُدااٌل َواْمَرأَتَاا ِن ِممه

وَكبِياراً إِْحَداهَُم  اأْلُْخَر  َوال يَأَْب الشقَهَداُء إِذَا َم  ُدُعوا َوال تَْساأَُموا أَْن تَْكتُبُاومُ َصاِغيراً أَ 
ااَه َدِة َوأَْدنَااى أاَله تَْرتَاا بُوا إِاله أَْن تَُكااوَن تَِداا ِ َوأَْقااَوُ  ِللشه  َرةً إِلَااى أََدِلااِه ذَِلُكااْ  أَْقَسااُط ِعْنااَد َّللاه

 َوال يَُضا ره َح ِضَرةَ تُِديُرونََه  بَْينَُكْ  فَلَْيَس َعلَْيُكْ  ُدنَ ٌم أاَله تَْكتُبُوَها  َوأَْشاِهُدوا إِذَا تَبَا يَْعتُ ْ 
ُ بُِكاال ِ  ُ َوَّللاه ُمُكااُ  َّللاه َ َويُعَل ِ نهااهُ فُُسااوٌق بُِكاْ  َواتهقُااوا َّللاه ِِ َشااْيٍء َك تِاٌب َوال َشااِهيٌد َوإِْن تَْفعَلُااوا فَ

 [282البقرة] {َعِلي ٌ 
باتا  عن الدعوة وتلبيها لندال  ابلشاهادة أط كاان الاداعي إليهاا واحلاق املطلاوب إثالتقاعس هني عن 

إِنهَما  } :تعااىغ عا ممن ال تربط  ابلشهيد رابط  سا, ويقول  سوا  كان الداعي سن القرية أوالصديق أو

ِ َوَرُساوِلِه ِلايَْحُكَ  بَْيانَُهْ  أَْن يَقُولُاوا َساِمْعنَ  َوأََطْعنَا   َك َن قَْوَل اْلُماْؤِمنِيَن إِذَا ُدُعاوا إِلَاى َّللاه

                                         
ص  –( 1945مطبعة االساتق مة ب لقا هرة ) -4ط -إعد ز القران والبالغة النبوية  –مصطفي ص دق الرافعي  (1)

157. 
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بشخ  دون شخ , وال   فالدعوة إيل هللا ورسول  عاس , ال ختت, [51الناور] {ُحونَ َوأُولَئَِك هُُ  اْلُمْفلِ 
وتصااادير اابياا   سااالوب  ،سكاااان دون غ عااا, وإ اااا بااة اإل عاااان هلل ورسااول  وسااارع  التلبياا  زسااان أو

 .القصر )إ ا( والفعل املاضي )كان( في  سدي للمؤسنني وإاثرة حلمي  اإل ان وبعل حفيظت  يف نفوسهم
ُ ال } :تعاىويقول  ْساالِ  َوَّللاه ِ اْلَكاِذَب َوهُويُاْدَعى إِلَاى اأْلِ ِن اْفتََر  َعلَاى َّللاه َوَمْن أَْفلَُ  ِممه

ال أحاد أظلام ممان يفاعي الكا ب علاي هللا, وبعال لا  أنادادا  :أي ,[7الصا ] {يَْهِدي اْلقَاْوَ  الفها ِلِمينَ 
يَ  أَيقَه  الهاِذيَن } :تعااىويقول ؛ كان الداعي, وأينما كان  أط (1)التوحيد واإلبال  يدع  وشركا , وهو

ِ َوذَُروا اْلبَْيَع ذَِلُكْ  َخْيٌر لَ  ُكْ  آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصهالِة ِمْن يَْوِ  اْلُدُمعَِة فَ َسعَْوا إِلَى ِذْكِر َّللاه

وعموسيا  املناادي أط كاان  ،وهام املؤسناون فهناا بصوصاي  املناادي علايهم, [9ا معا ] {إِْن ُكْنتُْ  تَْعلَُماونَ 
والفعاال )نااودي( سقيااادة  ،ناادا  وصااور فيهاااا )الصااالة(, فهاااو :املنااادي, وبصوصااي  النااادا  املقياادة ب

 ،ابلشرط )إ ا(, وهي أداة نقلر الفعل سن املاضي إيل املستقبل املطلق املقطوع حبدوث  كماا دلار )إ ا(
 .  اليت ال تفيد القطو بو وع احلدلوهل ا جا  التعب   ا دون )أن( الشر ي

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 

"  يد أن اخل  يف الندا  أبل  وأصغ , وأظهر تفاؤال, وأنقا  سعاىنيف كل سن الدعا  والندا  ب , ب
(2) . 

يقاول  –أيضاا–إلفاادة العماوم  ؛املاضاي واملضاارع ل املباين ملفعولا  بصايغ ويف سادة )ظلم( جاا  الفعا
ُ َسااااِميع ً } :تعاااااى ااااوِء ِمااااَن اْلقَااااْوِل إِاله َمااااْن ُفِلااااَ  َوَكاااا َن َّللاه ُ اْلَدْهااااَر بِ لسق ال يُِحاااابق َّللاه

 ً  .[148النسا ]{َعِليم 

                                         

 .3/451 –تفسير القران العفي   –ابن كثير  (1)
 – القا هرة –مكتباه وهباة  –الطبعة األولي –دديدة في إعد ز القران  تدراس  –دكتور عبد العفي  المطعني  (2)

 .268ص  -1996
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 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 

َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِليَْوِ  اْلِقيَ َمِة فاَل تُْفلَاُ  نَْفاٌس َشاْيئ ً َوإِْن َكا َن ِمثْقَا َل } :تعااىو ول  

 .[47األنبيا ] {ْرَدٍل أَتَْينَ  بَِه  َوَكفَى بِنَ  َح ِسبِينَ َحبهٍة ِ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 )
أَْشاَرقَِت اأْلَْرُ  بِنُاوِر َرب َِها  َوُوِضاَع اْلِكتَا ُب َوِدايَء بِا لنهبِي ِيَن َوالشقاَهَداِء }َ :تعاىو ول  

ِ َوهُاْ  ال يُْفلَُماونَ  يبعال يف  وها ا املشاهد يزبار ابحلركا  املهيبا  أف [69الزسار] {َوقُِضَي بَْيانَُهْ  بِا ْلَحق 
 .إشران احلق والعدل ،ا سن ا الل واإلشرانالنفس جوا 

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

وإلبااراز  ,(1)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
 و  ااال صاااورة النبياااني –كتااااب األعماااال   شاااهد, فيتسااالط الضاااو  علاااي وضاااو الكتااااب وهاااوأجااازا  امل

األسام سان  الا ين يشاهدون علا  أو ،(2)أعماال العبااد سان با  وشار والشهدا  سن املالئك  احلفظ  علا 
ليتسالط الضاو  علاي  ؛هناي  املطاف وبا   سشهد أهل ا زا  واإلحسان هل ه الفه  ،S(3)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 

                                         

 -1997 –المنصاورة  –دار الوفا ء  – 2ط  –تحقيق دكتاور عباد الارحمن عميارة  –فتح القدير  –الشوك ني  (1)
4/625. 

 .3/177 –تفسير القران العفي   –ابن كثير  (2)
 .4/625فتح القدير  (3)
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ويف سااادة )عفااا( ورد هااا ا الفعاال ك اا ا يف القااار ن الكاارمي بصاايغ  املاضاااي واملضااارع اجملاارد واملساااند 
يَ  أَيقَها  } :تعاىو ل  يف  ول   ،سوضو واحد فقط للضم , ولكن  مل يرد بصيغ  املبين للمجهول إال يف

 ُ ْنثَى الهِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُ  اْلِقَص ُص فِي اْلقَتْلَى اْلُحرق بِ ْلُحر ِ َواْلعَْبُد بِ ْلعَْباِد َواأْلُْنثَاى بِا أْل
ِِْحَسا ٍن ذَِلاَك تَْخِفياٌف ِماْن فََمْن ُعِفَي لَهُ ِمْن أَِخياِه َشاْيٌء فَ ت ِبَا ٌب بِا ْلَمْعُروِف َوأََداءٌ   إِلَْياِه بِ

الغارض  كار  فلايس املقصاود أو [178البقارة] {َرب ُِكْ  َوَرْحَمةٌ فََمِن اْعتََد  بَْعَد ذَِلَك فَلَهُ َعاذَاٌب أَِلاي ٌ 
 :والعفااو: القصااد لتناااول الشااف, يقااال عفاااه واعتفاااه, أي ،علاا  إ ال اا , أط كااان فاعاال العفااو, باال هااو

و)عفوت عن (  صدت إزال   نب  صارفا عن , فاملفعول يف احلقيق  سعوك, وعن  ،وال سا عنده صده ستنا
 . (1)التجايف عن ال نة هو ستعلق مبضمر, فالعفو

ُ َوِدلَْت قُلُوبُُهْ  َوإِذَا تُِليَْت } :تعاىوسن  ل  العموم  ول   إِنهَم  اْلُمْؤِمنُوَن الهِذيَن إِذَا ذُِكَر َّللاه

فلايس الغارض ستعلقاا مبان  كار هللا  [2ألنفاال] {ْ  آيَ تُهُ َزاَدتُْهْ  إِيَم نا ً َوَعلَاى َرب ِِهاْ  يَتََوكهلُاونَ َعلَْيهِ 
اوالشااخ  الاا ي تااال  طت هللا باال هااوعلي إ ال اا  أط كااان  لاا  الشااخ  وإ ااا يتساالط الضااو  علااي 

 .ال كر نفس  وعلي التالوة نفسها وسا ادث  سن بشي  وإ ان

                                         

-القا هرة  -هلمكتباة التوفيقياا –تحقيق وائل عبد الرحمن  –مفردات في غريب القران  –الراغب االصفه ني  (1)
 .342ص  -2003
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   نِ يمَ اعِ وَ   رِ كَ نْ اعِ  ي مَ قَ مَ  يفِ  ولِ هُ دْ مَ لْ لِ  ءُ  نَ البِ 

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

ُ } :تعاىيقول  ،الكافرون وينغمسون  ا يف عامل الطي والكتمان أَْ  َحِسْبتُْ  أَْن تُتَْرُكوا َولَمه  يَْعلَِ  َّللاه

ِ َوال َرُسااوِلِه َوال اْلُمااْؤِمنِ  ُ الهااِذيَن َد َهااُدوا ِمااْنُكْ  َولَااْ  يَتهِخااذُوا ِمااْن ُدوِن َّللاه يَن َوِليَدااةً َوَّللاه

  [16التوب ]{َخبِيٌر بَِم  تَْعَملُونَ 
 [146الشعرا ]{أَتُتَْرُكوَن فِي َم  َه هُنَ  آِمنِينَ }
ْنَس ُن أَْن يُتَْرَك ُسد ً }  [36القياس ]{أَيَْحَسُب اأْلِ
 [2لعنكبوتا]{أََحِسَب النه ُس أَْن يُتَْرُكوا أَْن يَقُولُوا آَمنه  َوهُْ  ال يُْفتَنُونَ }

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 "
ل مود و وس  ال ين أعرضوا عن دعوت  و د غرهتم الادنيا  ×ي  الشعرا  إنكار سن ن  هللا صا   ويف 

والساار يف إي ااار  ،×صاا   )يف سااا هااا هناا( " كناياا  عان  رياا  :تعااىوفتناتهم مبلاا اهتا وسادطهتاا, ويف  ولاا  
                                         

 .2/253 –الكش ف  (1)
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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  

َوإِذَا تُتْلَاى } :تعااىيقاول ، يف حاق املنكارين واملعرضاني أك ار  ال ين أ عنوا للحق, وأن   اد أتا املؤسنني

ِلاينَ   [31ألنفاال]{َعلَْيِهْ  آيَ تُنَ  قَ لُوا قَْد َسِمْعنَ  لَونََش ُء لَقُْلنَ  ِمثَْل َهذَا إِْن َهذَا إِاله أََسا ِطيُر اأْلَوه
حنان جنهال ها ا  :فالفعل املبين للمجهول يصور إنكاارهم وإعراضاهم, وك نناا نسامو أصاواهتم عاليا  تقاول

                                         
 .3/112 –التفسير البالغي لالستفه   في القرآن الكري   –عبد العفي  المطعني /د (1)
 .2/112 -التفسير البالغي لالستفه   في القرآن الكري   –عبد العفي  المطعني /د (2)
 –المنصااورة  –دار الوفاا ء  –الطبعااة األولااي  –د. محمااد عطاا ر  تحقيااق –تفسااير الساادي الكبياار  –الساادي  (3)

1993 – 486. 
 .3/541 –ابن كثير  (4)
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و د نزلار ها ه  ،الكالم وسصدره, و د جا ت كلم  ) طتنا( سضاف  إيل الضم  )د( لتقريعهم وتبكيتهم
  أحاديال كليلا  ودسنا , ، فاشاع اابي  الكر   يف النضر بن احلاارل, " وكاان بار  إيل احلا ة يف التجاارة

وكاان ، شهر لقلار س ال ها ا لو : ال النضر أببار سن سض , Sو يصر, فلما    رسول هللا  وكسر 
أَلَااْ  تَُكااْن آيَاا تِي تُتْلَااى } :تعاااىو ولاا    (1)أهناام توعااوا أهناام لتااون مب لاا  "  :هاا ا و احاا  وكاا اب, و ياال

بُونَ   [105ؤسنونامل] {َعلَْيُكْ  فَُكْنتُْ  بَِه  تَُكذ ِ
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

َوإِذَا تُتْلَاى َعلَاْيِهْ  آيَ تُنَا  بَي ِنَا ٍت قَا َل الهاِذيَن َكفَاُروا } :و ولا  تعااى (2) .عليهم يف سرع  التكا ية

ً ِللهِذيَن آَمنُوا أَيق اْلفَِريقَْيِن َخْيرٌ   [73سرمي] { َمقَ م ً َوأَْحَسُن نَِدي  
)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 "
ِ تُتْلَى َعلَْيِه ثُ ه يُِصرق ُمْساتَْكبِراً َكاأَْن لَاْ   َوْيٌل ِلُكل ِ أَفه ٍك أَثِي ٍ } :تعااىو ول   يَْسَمُع آيَ ِت َّللاه

ْرمُ بِعَذَاٍب أَِلي ٍ  ابإلعاراض والتاويل, ولكنا  يصار  فهوأفاك ك اب, ال يكتفي [8 -7ا اثيا ] {يَْسَمْعَه  فَبَش ِ
تل  اابطت وس يلتها اليت جا ت يف سعارض احلاديل عان  أنه ا وسن املالحظ  ،الكرب واالستكبار عل 

                                         

 .4/285 –القرطبي  (1)
 .29 -28 /3التفسير البالغي لالستفه   في القرآن الكري   (2)
 .8/87 – 1972 –بيروت  –دار المعرفة  –الطبعة الث نية  –د مع البني ن في تفسير القرآن  –الطبري  (3)
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لكناياا  عاان القاار ن الكاارمي بكلماا  يتلاا ( سقاارود اب –املعرضااني جااا  الفعاال الاا ي مل يساام فاعلاا  )تتلاا  
 –) طتنااا  فناازل اابطت, حنااو –ساابحان   –عظماا  هللا  تصاال  ابلضاام  التفخيمااي الاادال علاا اابطت امل
  طا(.

ذَِلاَك َوَماْن } :تعااىبينما مل يطرد  ل  االتصال يف سعرض احلديل عن املاؤسنني املاو نني س ال  ولا  

ِ فَُهوخَ  ْ  ُحُرَم ِت َّللاه ْيٌر لَهُ ِعْنَد َرب ِِه َوأُِحلهاْت لَُكاُ  اأْلَْنعَا ُ  إِاله َما  يُتْلَاى َعلَاْيُكْ  فَا ْدتَنِبُوا يُعَف ِ

ورِ  ْدَس ِمَن اأْلَْوثَ ِن َواْدتَنِبُوا قَْوَل الزق يتحادل عان  افسايان اابيا  الكر ا  وساا  بلها [30احلاج]{الر ِ
خ  وإ ان ابلغية, فلم تكن هناك حاج  ل كر املؤسنني وأدائهم سناس  احلج, وهم أصحاب عقيدة راس

ستعلقاا با  بقادر ساا يتعلاق حبادل الاتالوة وساا اشاتملر عليا  سان تنبيهاات  ضلفظ الفاعل, فلم يعد الغار 
ِ } :تعااى ول   –أيضا  –باص  ابملؤسنني, وسن   تعاىو  َواْذُكْرَن َم  يُتْلَى فِي بُيُوتُِكنه ِماْن آيَا ِت َّللاه

َ َك َن لَِطيف ً َخبِيراً إِنه َواْلِحْكَمِة   [34األحزاب] {َّللاه
 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  
شهيَ ِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَم َن َوَم  َكفََر ُسلَْيَم ُن َولَِكنه الشهيَ ِطيَن َكفَُروا َواتهبَعُوا َم  تَتْلُوا ال}

َما ِن ِماْن  ْحَر َوَم  أُْنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن بِبَ بَِل َها ُروَت َوَما ُروَت َوَما  يُعَل ِ يُعَل ُِموَن النه َس الس ِ
قُاوَن بِاِه بَاْيَن اْلَماْرِء أََحٍد َحتهاى يَقُاوال إِنهَما  نَْحاُن فِ  تْنَاةٌ فَاال تَْكفُاْر فَيَتَعَلهُماوَن ِمْنُهَما  َما  يُفَر ِ

هُْ  َوال يَْنفَعُُه ْ  ِ َويَتَعَلهُموَن َم  يَُضرق ِِْذِن َّللاه يَن بِِه ِمْن أََحٍد إِاله بِ َولَقَْد  َوَزْوِدِه َوَم  هُْ  بَِض ر ِ
 فِي اْْلِخاَرِة ِماْن َخاالٍق َولَبِائَْس َما  َشاَرْوا بِاِه أَْنفَُساُهْ  لَوَكا نُوا َعِلُموا لََمِن اْشتََرامُ َم  لَهُ 

 .[102البقرة] {يَْعلَُمونَ 
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 
ِ َوإِنهااَك لَِماَن اْلُمْرَساِلينَ } :تعااىو ولا   ِ نَتْلُوَهاا  َعلَْياَك بِا ْلَحق  بنااا   [252البقارة] {تِْلاَك آيَا ُت َّللاه

وأن  ال ينطق عن  Sواقيق رسال  الن   الفعل للمعلوم لتحقيق أسر العقيدة وإثبات الوحي سن هللا تعاى,
ذَِلااَك نَتْلُااومُ َعلَْيااَك ِمااَن } :تعاااىو ولاا  ، ال هاا ه املقاسااات بصوص اااهلااو , فيظهاار  لاا  جليااا يف س اا

ْكِر اْلَحِكي ِ   [58 ل عمران] {اْْلي ِت َوالذ ِ
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يف  ورمبا يكون سن الصواب أن سا الحظناها يف صيغ  املبين للمجهول ساو الفعال )يتلا ( جناده يطارد
َوالهاااِذيَن } :تعاااىيقااول هللا  ،ل )أرسااال(كالفعاال )ناازل( والفعاا  عااال أبااار حااق املااؤسنني واملنكاارين يف أف

 [4البقرة]{يُْؤِمنُوَن بَِم  أُْنِزَل إِلَْيَك َوَم  أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك َوبِ ْْلِخَرِة هُْ  يُوقِنُونَ 
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 يسمعوا  { ُموَسىإِنه  َسِمْعنَ  ِكتَ ب ً أُْنِزَل ِمْن بَْعدِ } :تعاىبنزول , ويدل علي   ول    د نزل وانته 
 .(9) (1)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 
ااْأ َماا  أُْنااِزَل إِلَْياَك ِمااْن َرب ِااَك َوإِْن لَااْ  تَْفعَااْل فََماا  بَلهْغااَت } :تعاااىويقاول  ُسااوُل بَل ِ يَا  أَيقَهاا  الره

َ ال يَْهااِدي اْلقَااْوَ  اْلَكاا فِِرينَ  ُ يَْعِصااُمَك ِمااَن النهاا ِس إِنه َّللاه فاخلطاااب  [67املائاادة] {ِرَساا لَتَهُ َوَّللاه
َوإِذَا قِياَل لَُهاْ  } :تعااىويقاول ، عن  كر لفظ الفاعل للعلم والتسليم ب  بلفظ الرسال  أغىن Sللرسول 

ق ُ قَ لُوا نُْؤِمُن بَِم  أُْنِزَل َعلَْينَا  َويَْكفُاُروَن بَِما  َوَراَءمُ َوهُواْلَحاقق ُمَصاد ِ  ً آِمنُوا بَِم  أَْنَزَل َّللاه

ِ ِمْن قَْبُل إِْن ُكْنتُْ  ُمْؤِمنِينَ ِلَم  مَ   .[91البقرة] {عَُهْ  قُْل فَِلَ  تَْقتُلُوَن أَْنبِيَ َء َّللاه
) 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 
فَلَعَلهاَك تَا ِرٌك بَْعاَ  َما  } :تعااىويقاول ، ألن  سقام عقيدة وتوحيد وإثبات الوحي سان الساما الربوبي  

 يُوَحى إِلَْيَك َوَض ئٌِق بِِه َصْدُرَك أَْن يَقُولُوا لَْوال أُْنِزَل َعلَْيِه َكْنٌز أَوَد َء َمعَهُ َملٌَك إِنهَم  أَْنتَ 

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َوِكيلٌ نَ   [12هود] {ِذيٌر َوَّللاه

                                         
 .1/42الكش ف  (1)
 .1/42 –الكش ف  (2)
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َ يُِضالق َماْن } :تعاىويقول  َويَقُوُل الهِذيَن َكفَُروا لَْوال أُْناِزَل َعلَْياِه آيَاةٌ ِماْن َرب ِاِه قُاْل إِنه َّللاه

 [27الرعد] {يََش ُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن أَنَ بَ 
ا  يَاذُوقُوا أَأُْنِزَل َعلَْيِه } :تعااىويقول  ْكُر ِمْن بَْينِنَا  بَاْل هُاْ  فِاي َشاك ٍ ِماْن ِذْكاِري بَاْل لَمه الذ ِ

 [8   ] {َعذَابِ 

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

 أعلم. تعاىوهللا  .رأي عني
َولَْ  يََر الهِذيَن َكفَُروا أَنه السهاَم َواِت أَ } :وسر الوجاود – تعاى –املا  دليل داسغ علي  درة هللا 

ٍ أَفاَل يُْؤِمنُونَ  با   ،[30األنبياا ]{َواأْلَْرَ  َك نَتَ  َرتْق ً فَفَتَْقنَ هَُم  َوَدعَْلنَ  ِمَن اْلَم ِء ُكله َشْيٍء َحي 
َوِماْن آيَ تِااِه يُاِريُكُ  اْلبَااْرَق َخْوفاا ً } :أحياا هللا الكائناات وبعاال فايهم الاروي واحلياااة واحلركا  الااد وب

ُل ِمَن السهاَم ِء َما ًء فَيُْحيِاي بِاِه اأْلَْرَ  بَْعاَد َمْوتَِها  إِنه فِاي ذَِلاَك َْليا ٍت ِلقَاْوٍ   َوَطَمع ً َويُنَز ِ

ساان السااما  فجعلاا  سصاادر احلياااة علااي األرض الاايت ترتااوي باا    املااا)أناازل( واناازل  [24الااروم] {يَْعِقلُااونَ 
ْلنَ  ِمَن السهَم ِء َم ًء ُمبَ َرك ً فَأَْنبَتْنَ  بِِه َدنه ٍت َوَحبه } :فتنبر الزرع والنخل وال مار وا نات َونَزه

 [9ن  ] {اْلَحِصيدِ 
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 

لمجهول يف أربع  سواضو هي  ولا  إ ا و فنا أسام سادة )بل ( جند أهنا جا ت بصيغ  الفعل املبين ل
َوَعلَى الثهالثَِة الهاِذيَن ُخل ِفُاوا َحتهاى إِذَا َضا قَْت َعلَاْيِهُ  اأْلَْرُ  بَِما  َرُحبَاْت َوَضا قَْت }: تعااى

ِ إِاله إِلَْياااِه ثُااا ه تَااا َب َعلَاااْيِهْ  ِليَتُوبُااا َ َعلَاااْيِهْ  أَْنفُُساااُهْ  َوَفنقاااوا أَْن ال َمْلَداااأَ ِماااَن َّللاه وا إِنه َّللاه

ِحي ُ  اُب الره  [118التوب ]{هُوالتهوه

ِِنه لَاَك فِاي اْلَحيَا ِة أَْن تَقُاوَل ال ِمَسا َس َوإِنه لَاَك َمْوِعاداً لَاْن ق}َ :و ول  تعاى  َل فَ ْذَهْب فَا

قَنههُ ثُ ه  ً تُْخلَفَهُ َواْنُفْر إِلَى إِلَِهَك الهِذي َفْلَت َعلَْيِه َع ِكف ً لَنَُحر ِ  [97  ] { لَنَْنِسفَنههُ فِي اْليَ  ِ نَْسف 
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َولَقَْد آتَْينَ  ُموَسى اْلِكتَ َب فَ ْختُِلَف فِيِه َولَْوال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َرب َِك لَقُِضَي } :تعاىو ول  

 [110هود] {بَْينَُهْ  َوإِنهُهْ  لَِفي َشك ٍ ِمْنهُ ُمِريبٍ 
َسى اْلِكتَ َب فَ ْختُِلَف فِيِه َولَْوال َكِلَمةٌ َسابَقَْت ِماْن َرب ِاَك لَقُِضاَي قَْد آتَْينَ  ُمو}َ :و ول  تعااى

 [45فصلر] {بَْينَُهْ  َوإِنهُهْ  لَِفي َشك ٍ ِمْنهُ ُمِريبٍ 
 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 ليصادر سان 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   –

وإ ا كااان الفعاال )بلفااوا(  ااد جااا  سبنيااا  (2)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
                                         

 .162ص –المفردات في غريب القرآن  –األصفه ني  (1)
  .584 /2فتح القدير  –الشوك ني  (2)
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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 , ×

مبااا  Sوكفار با   بارون, وعمال  حكاسا   اوم, تارك العماال ببعضاها  بارون, فاال يضايق صادرك ط وماد 
 .(1)"نو و سن هؤال  يف القر 

احلجا  أوالبينا  الايت   لا  الشاي  الناشاف أوالطاار  علا  –أيضاا  –ويصور الفعال املباين للمجهاول 
 َل يَ  قَْوِ  أََرأَْيتُْ  إِْن ُكْنُت َعلَى بَي ِنٍَة ِماْن َرب ِاي َوآتَا نِي َرْحَماةً ق}َ :تعاىيقول  ×ألها هللا نوحا 

يَْت َعلَْيُكْ  أَنُلْ   [28هود] {ِزُمُكُموَه  َوأَْنتُْ  لََه  َك ِرهُونَ ِمْن ِعْنِدِم فَعُم ِ
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 الرؤيا  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
سان ابب القلاة,  وهاو  يال، فهما أإ ا مل  :كا ا  ويقال عميار عان كا ا, وعماي علا  ،(2)ه ه الوصم  "
وهاا ا الفعاال (3)أساايأدبلاار القلنسااوة ر  :كقااوهلم  , وإ ااا يعمااي عنهااا, فهااويالرمحاا  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 

لَقَا لُوا  َيَْعُرُداون َولَوفَتَْحنَ  َعلَْيِهْ  بَ ب ً ِماَن السهاَم ِء فََفلقاوا فِياهِ } :تعاىيقول  ،إهنم سسحورون

َرْت أَْبَص ُرنَ  بَْل نَْحُن قَْوٌ  َمْسُحوُرونَ   [15-14احلجر] {إِنهَم  ُسك ِ

                                         

 .2/734فتح القدير  (1)
 .2/102 –التفسير البالغي لالستفه   في القرآن الكري   –عبد العفي  المطعني /د (2)
 .2/689 –فتح القدير  –الشوك ني  (3)
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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 (1) .غابرهم و برهم, أصالهم و بارهم :دابرهم يعين
 .أسام العني سو سن يقو عليهم  ل  القطو شكل حسي يعا  
َ َوَرُساولَهُ َويَْساعَْوَن فِاي اأْلَْرِ  } :تعااىوسن  ل   ول   إِنهَما  َداَزاُء الهاِذيَن يَُحا ِربُوَن َّللاه

 أَْيِديِهْ  َوأَْرُدلُُهْ  ِمْن ِخالٍف أَويُْنفَْوا ِمَن اأْلَْرِ  ذَِلاَك فََس داً أَْن يُقَتهلُوا أَويَُصلهبُوا أَوتُقَطهعَ 

ْنيَ  َولَُهْ  فِي اْْلِخَرِة َعذَاٌب َعِفي ٌ   [33املائدة] {لَُهْ  ِخْزٌي فِي الدق
عَاْت لَُهاْ  ثِ } :تعاىو ول   يَا ٌب ِماْن َهذَاِن َخْصَم ِن اْختََصُموا فِي َرب ِِهاْ  فَ لهاِذيَن َكفَاُروا قُط ِ

 [20 -19احلج] {يُْصَهُر بِِه َم  فِي بُُطونِِهْ  َواْلُدلُودُ  نَ ٍر يَُصبق ِمْن فَْوِق ُرُؤوِسِهُ  اْلَحِمي ُ 
 ( 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
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 ُرُؤوِساِهُم 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 
 . (2)ابلتخييل ال ي يبع   النسق, فال يكاد ينتهي اخليال سن تتبع  يف جتدده" 

                                         
 .211ص  –الودوم والنف ئر أللف ف كت ب هللا العزيز  –الدامغ ني (1)
 .257ص –مش هد القي مة في القرآن  –سيد قطب  (2)
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رة حاضارة لتتم ال الصاو  ؛اسام ظااهر ضم ا يعاود علا  و د يقتضي املقام  كر الفاعل امسا ظاهرا أو
أَ الهاِذيَن اتقبِعُاوا ِماَن الهاِذيَن } :تعااىيف أمت وضوي فتؤدي الغرض ال ي سن أجل  جاا , كقولا   إِْذ تَبَاره

 .[166البقرة] {اتهبَعُوا َوَرأَُوا اْلعَذَاَب َوتَقَطهعَْت بِِهُ  اأْلَْسبَ بُ 
فِيَه  أَْنَه ٌر ِمْن َم ٍء َغْيِر آِسٍن َوأَْنَه ٌر ِماْن  َمثَُل اْلَدنهِة الهتِي ُوِعَد اْلُمتهقُونَ } :تعاىو ول  

َها  لَبٍَن لَْ  يَتَغَيهْر َطْعُمهُ َوأَْنَه ٌر ِمْن َخْمٍر لَذهٍة ِللشه ِربِيَن َوأَْنَه ٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصف ًى َولَُهاْ  فِي
 فِاي النها ِر َوُساقُوا َما ًء َحِميما ً فَقَطهاَع ِمْن ُكال ِ الثهَماَراِت َوَمْغِفاَرةٌ ِماْن َرب ِِهاْ  َكَماْن هُوَخ ِلادٌ 

و د ظهر  ل  جليا كما يف اابيتني السابقتني يف احلاديل عان سشااهد العا اب وساا  [15وماد] {أَْمعَ َءهُ ْ 
  .ختلف  سن هتويل وترهية تقشعر سن  ا لود واألبدان
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 رِ كْ الذ ِ  نِ عَ  يهِ زِ نْ الته    ِ قَ ي مَ فِ  ولِ هُ دْ مَ لْ لِ   ءُ نَ البِ 

 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

اً َوال َواتهَخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً ال يَْخلُقُوَن َشْيئ ً َوهُْ  يُْخلَقُاوَن َوال}  يَْمِلُكاوَن أِلَْنفُِساِهْ  َضار 

 [3الفر ان] {نَْفع ً َوال يَْمِلُكوَن َمْوت ً َوال َحيَ ةً َوال نُُشوراً 
ْنَس ُن َضِعيف ً } ُ أَْن يَُخف َِف َعْنُكْ  َوُخِلَق اْعِ  [28النسا ] {يُِريُد َّللاه
ْنَس ُن ِمْن َعَدٍل َسأُِريُكْ  آيَ تِي فاَل تَ }  [37األنبيا ] {ْستَْعِدلُونِ ُخِلَق اأْلِ
ْنَس َن ُخِلَق َهلُوع ً }  [19املعار ] {إِنه اأْلِ

ْنَس ُن ِم ه ُخِلَق ُخِلَق ِمْن َم ٍء َدافِقٍ } :تعاىو ول    [6 -5الطارن] {فَْليَْنُفِر اأْلِ
ْوَدْيِن الذهَكَر َواأْلُْنثَى} :تعاىو ول    [45لنجم] {َوأَنههُ َخلََق الزه
ٍ يُْمنَى} :عاىتو ول    [37القياس ] {أَلَْ  يَُك نُْطفَةً ِمْن َمنِي 

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

َولَقَااْد َخلَْقنَاا  } :تعاااىهاا ا قااالف التصااريح والبنااا  للمعلااوم للفعاال )بلااق( يف سوضااو  باار كقولاا  

ْنَس َن ِمْن ُسااللٍَة ِماْن ِطاين ثُا ه َخلَْقنَا  النقْطفَاةَ َعلَقَاةً  ثُا ه َدعَْلنَا مُ نُْطفَاةً فِاي قَاَراٍر َمِكاينٍ  اأْلِ
َخْلقا ً آَخاَر  فََخلَْقنَ  اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً فََخلَْقنَ  اْلُمْضغَةَ ِعَف م ً فََكَسْونَ  اْلِعَف َ  لَْحم ً ثُا ه أَْنَشاأْنَ مُ 

ُ أَْحَسُن اْلَخ ِلِقينَ  فَ ْساتَْفتِِهْ  أَهُاْ  أََشادق َخْلقا ً أَْ  َماْن } :تعااىو ولا   [14 -12 املؤسناون] {فَتَبَ َرَك َّللاه

 [11الصافات] {َخلَْقنَ  إِنه  َخلَْقنَ هُْ  ِمْن ِطيٍن الِزبٍ 
  [58الوا ع ] {أَفََرأَْيتُْ  َم  تُْمنُونَ } :تعاىو ول  
ْنَساا َن ِمااْن نُْطفَااٍة أَْمَشاا هٍ نَْبتَِليااِه فََدعَْلنَاا مُ َسااِميع ً بَِصاايراً } :تعاااىو ولاا    {إِنهاا  َخلَْقنَاا  اأْلِ

 [2اإلنسان]

 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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 ةُ مَ  تِ 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
بَ } :تعاىدروب البا ن, كما يف  ول   ِ إِْذ قَره قُْربَ ن ً فَتُقُب ِاَل ِماْن  َواتُْل َعلَْيِهْ  نَبَأَ اْبنَْي آَدَ  بِ ْلَحق 

ُ ِمااَن اْلُمتهِقااينَ   ,[27املائاادة] {أََحااِدِهَم  َولَااْ  يُتَقَبهااْل ِمااَن اْْلَخااِر قَاا َل أَلَْقتُلَنهااَك قَاا َل إِنهَماا  يَتَقَبهااُل َّللاه
 و انطوي علي  القلة سان إباال  وتقا ( بعدم تسمي  الفاعل إشارة لتعليق  بول العمل علي سافَاتُاُقبِ لَ )

حدعا )هابيل( إل ان  وتقواه, ومل يتقبل سن ااببر ) ابيل( لكفره وحساده, وها ا فتقبل هللا سن أ ،وإ ان
 .و اك ول  القلة

 روة احلركا  وعنفهاا,   املشاهد إى  د لا الفعل املبين للمجهول ليم ل عنصر املفاج ة وليصاعد هاو
فاللعنا  تالحقهام يف   [61األحازاب] {فُوا أُِخاذُوا َوقُت ِلُاوا تَْقتِايالً َمْلعُونِيَن أَْينََم  ثُقِ } :تعاىكما يف  ول  

 .و تلوا تقتيال ،أب وا ،ثقفوا ،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 سزامحا  لفظيا  أولت ديا  دورهاا يف  اوة 
كقول    ،انتظام السيا ات وتوافقها اللفظي واملعنوي  سو سيان اابطت ستوافقا عل املبين للمجهول جارط  

عَْت بِِه اأْلَْرُ  أَوُكل ِ } :تعاى ِ اأْلَْماُر َولَوأَنه قُْرآن ً ُسي َِرْت بِِه اْلِدبَ ُل أَوقُط ِ َ  بِِه اْلَمْوتَى بَْل َّلِله

 ً سبنياا  للمجهااول اتسااا ا سااو  ولاا   ُكلِ ااَم(  -ُ طِ َعااْر  - ُساا ِ َتْ فجااا ت هاا ه األفعااال ) [31الرعااد ]{َدِميعاا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 37 اإلعجاز البالغي يف استخدام الفعل املبين للمجهول

َويَقُوُل الهاِذيَن َكفَاُروا لَاْوال أُْناِزَل َعلَْياِه آيَاةٌ ِماْن } ي  عن  ول الكافرين  بل ه ه اابي :حكا تعاى

َ يُِضلق َمْن يََش ُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن أَنَ بَ َرب ِ   .[27الرعد] {ِه قُْل إِنه َّللاه
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