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 قـال اهللا عز وجل

) اقْرَأْ َورَبَُّك  2) خََلَق اإلِنَساَن ِمْن َعَلٍق (1اْقرَأْ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي خََلَق (﴿ 
 ﴾)5) عَلََّم اإلِنَساَن َما لَْم َيْعلَْم(4) الَِّذي عَلََّم بِاْلقـَلَِم (3اَألْكرَُم (

 صدق اهللا العظيم

 وبهديك نهتدي،اللهم باسمك نقتدي  

 نسترشد، ونستعيد، فنسألك أن تمأل بنور الحق بصائرنا.  معينا  وبك ي 

تصبنا بالغرور إذا نجحنا وال باليأس إذا أخفقنا وذكرنا أن   اللهم ال
 .اإلخفـاق هو التجربة التي تسبق النجاح

 عتزازنا بكرامتناوإذا أعطيتنا تواضعنا فـال تأخذ ا 

 هم أتم بالسعادة آمالنا  لال  

 العالمينرب   أمين يا

 



 

 

 

أتوجه بالشكر هللا على ما أعطاني أيـّاه من نعم وقدرة وصبر وتوفيق  
 إلنجاز هذا العمل؛

 والصالة والسالم على ختام األنبياء شفيع األمة يوم القيامة؛

كما ال يفوتني التوجه بخالص الشكر واالمتنان وفـائق االحترام والتقدير  
على إرشاداته السديدة ودعمه    "راشد شقوفيالمشرف" الدكتور  

 وصبره طوال فترة إنجاز هذا العمل؛ 

" على صبره وعطائه  بوزيد مومني" دكتورأتوجه بشكري أيضا إلى ال
 الّالمتناهي، ودعمه لي ولكلّ الطلبة؛

 إلى أعضاء لجنة المناقشة؛

وأخص بالذكر األستاذ " سعيد بولعسل " إلى كلّ أساتذة الكلية، 
 د بولحية "؛واألستاذ " محم

 وإلى كل من علمني حرفـا طيلة مساري الدراسي. 

 شكرا
 



   
 

 مقدمةال
 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

الم علـى الة والّسـين، والّصـاحلمد هللا الذي أنزل القرآن على خري خلقه، وجعله نورا �تدي بـه إىل يـوم الـدّ 

 نا حممد صلى اهللا عليه وسلم، وبعد:نبيّ 

  صـويرأليف، وبـديع التّ أنظار العرب والعجم، ميتاز بعجيـب التّـ ، ونظمه حملّ نبع صافٍ  القرآن الكريم إنّ 

محن ، فما أعذب كلمات القـرآن، ومـا أروع آيـات الـرّ وهو الكتاب الذي ال تنقضي عجائبه، وال خيلق من كثرة الردّ 

 جها الذّ ز اليت ال مي
َ
   وأكثرهـا نفعـا ع، فهـو أشـرف العلـوم، وأجّلهـا قـدرا،امِ َسـوق وال متـل علـى كثـرة تردادهـا علـى  امل

ــه  ، وبيــان ســرّ القــرآن الكــريمعبــري يف ل الــيت بنيــت عليــه البالغــة بدراســة التّ فقــد كــان اهلــدف األوّ  إعجــازه، ومقابلت

 بوية ثانيا، بغية توضيح كالم أبلغ اخللق صلى اهللا عليه وسلم.ة النّ بأساليب البلغاء أوال، والسنّ 

 هـذه البالغـة نقيـب عـن سـرّ اس إىل البحـث والتّ دفـع وتوجيـه النّـلقد كان لبالغة القرآن الكرمي أثر كبـري يف 

البلغـاء علـى اإلتيـان مبثلـه أو مبـا يشـاهبه، وكـان نتيجـة ذلـك أن وصـلت إلينـا  كمن اجلمال يف خطاب أعجزوعن م

أرباب  راسة، وقد كان لتلك املالحظات اليت تركهاوعلومه املختلفة بالدّ  وما تزال كتب نفيسة تناولت القرآن الكرمي

قني للخطاب القـرآين أكثـر مـن ذي قبـل، مث متلكتنـا رغبـة البالغة طيب األثر يف أنفسنا، فوجدتنا بذلك حمبني متذوّ 

إىل االستفاضــة يف هــذا اجلانــب، والبحــث عــن املزيــد مــن تلــك املالحظــات والعجائــب البالغيــة يف  اشــديدة تــدعو 

 القرآن الكرمي.

 ، هـو غوصـنا يف هـذا البحـر العميـقالقـرآن الكـريم حـذير يفالتّ  ومـا زادنـا محاسـا وشـوقا إىل البحـث عـن

اللية اليت تتـوق كـل نفـس ا إلبراز تلك املقدرات اجلمالية والدّ يت حيتويها ويضمها، ورغبة منّ واكتشافنا لتلك الكثرة ال

حذير في القرآن الكريم التّ  ": عليها، فوجدنا هذا حافزا للخوض يف هذا املوضوع املوسوم بـــــــــ هافتمؤمنة إىل التّ 

 " -لنماذج مختارة بالغية  دراسة  -

  ية هذه الّدراسة يف:وتكمن أمهّ 

 أ 
 



 مقدمة
 

الّتعـرف علـى أسـلوب الّتحـذير يف القــرآن الكـرمي؛ مـن خـالل الوقـوف علــى خمتلـف املعـاين الـيت طرحهـا املفّســرون  -

 والعلماء حول هذا األسلوب.

 يها صور الّتحذير يف بعض آيات الّتنزيل العزيز.اليت تؤدّ الوقوف على خمتلف املعاين والّدالالت  -

 مد املكتبة مبرجع علمي جديد يفيد الطّلبة والباحثني. -

حـذير؟ ومـا هـي أنواعـه؟ ساؤالت منهـا: مـا املقصـود بالتّ وقد متحورت إشكالية هذا البحث حول بعض التّ 

 حذير يف بعض اآليات القرآنية؟.يها صور التّ خمتلف املعاين اليت تؤدّ  ما هي أركانه؟ وما هي صوره البالغية؟ ماهي

  مـن مقدمـة، ومـدخل، وفصـلني مث خامتـة: ة مكونـة ولإلجابة على هذه األسئلة وغريها ارتأينـا وضـع خطّـ

وذكرنـا أهـم  رهـا عـرب خمتلـف العصـور،يف املدخل تطرقنا إىل تعريف موجز للبالغة، وعـن تـاريخ البالغـة العربيـة وتطوّ 

ثنا عــن ارتبــاط البالغــة مبختلــف العلــوم األخـــرى؛ ويف العلمــاء الــذين أســهموا يف تطويرهــا قــدميا وحــديثا، كمــا حتــدّ 

مين حذير، كما عرضـنا أركانـه ووقعنـا علـى أنواعـه (الّضـهبا التّ  عريفات اليت خصّ الفصل األول قمنا بعرض جممل التّ 

منا يف ألمثلــة الــيت اقتبســناها مــن القــرآن الكــرمي وأشــعار العــرب؛ وقــدّ مني ذلــك مبختلــف اريح)، وصــوره مــدعّ والّصــ

، مـع بيـان خمتلـف املعـاين القرآن الكـريمحذير يف مناذج خمتارة من يات صور التّ دراسة تطبيقية لتجلّ  : الفصل الثاين

 إليها من خالل هذا البحث.تائج املتوصل ا اخلامتة فكانت حوصلة جململ النّ هتا تلك الصور الّتحذيرية، أمّ اليت أدّ 

؛ قصـد ه األنسـب لدراسـتناوقد اقتضت طبيعة هذا املوضوع االعتماد علـى املـنهج الوصـفي دون غـريه؛ ألنّـ

فبـاب  معينـه، وال تنقضـي ذرره حبـر البالغـة والعلـوم الـذي ال ينضـبّ القـرآن الكـريم جوانبه، ولكون  اإلحاطة بأهمّ 

حليــل االجتهـاد والعمــل ال يـزال مفتوحــا إىل أن يـرث اهللا األرض ومــن عليهــا، وهلـذا فالبحــث مل خيـل مــن أدوات التّ 

 عقيب.والتّ 

 ب 

 



 مقدمة
 

واستعنا يف إجناز حبثنا هذا مبجموعة من املصادر واملراجع كانت لنا خري معـني يف إجنـاز هـذه الّدراسـة لعـل 

لبيان والّتبيني للجاحظ، وكتاب سـيبويه، كتـاب اإليضـاح يف علـوم البالغـة أبرزها: كتاب أساس البالغة للّزخمشري، ا

للخطيب القزويين، كما استعّنا بكتب الّتفسري على رأسها: تفسري القرآن العظيم البن كثري، والّتفسري الكبري للفخر 

 الراّزي، والكّشاف للّزخمشري.

  الـيت متخضــت عنهــا عـدة دراســات اإلســالمية مصــدر الثقافـة العربيــة ميكـن القــول أن القــرآن الكـرمي، هــو

ســورة و ؛ ملعـني رفيـق أمحـد صـاحل -دراسـة بالغيـة -تتحـدث عـن أسـلوب القـرآن الكـرمي وبالغتـه منهـا:  ســورة مـرمي

 . فاضل ضيف سلطان -دراسة بالغية -اإلسراء

 .دراسة بالغيةحذير يف القرآن الكرمي مل جند دراسة مستقلة تناولت دراسة التّ  اّطالعنا إال أنّه حسب

ــة بعمــل وكغــريه مــن البحــوث صــادفتنا يف إجنــاز هــذا البحــث جمموعــة عقبــات وصــعوبات هــي هيّ  ــة مقارن ن

ا ومهمـا كانـت كبـرية جنملهـا فيمـا يلـي: نقـص املصـادر واملراجـع سـواء يف ، فإّ�ـالقـرآن الكـريمث عـن بالغـة يتحدّ 

؛ تقــارب املعلومــات يف مجيــع كتــب بالغــة الّتحــذيرالــيت تتحــّدث عــن  أو علــى مســتوى اجلامعــة املكتبــات اخلارجيــة،

ة خربتنـا فسـري لقلّـإضـافة إىل صـعوبة البحـث يف كتـب التّ  م هبـا حبثنـا،البالغة ، ما جعلنا ال جند أفكارا جديـدة نـدعّ 

تنـا، ومل يبعـدنا عـن قصـدنا بـل دفعنـا عزميمـن قص مل يضـعف هذا النّ  أنّ  إالّ قت ،وإىل جانب ضيق الو  هبذا اجملال، 

وكمـا يقـال: ال  القـرآن الكـريم ار هذا القليل يف بلورة فهم معني، انطلقنا من خالله يف تعاملنا مـعذلك إىل استثم

 هاية.جاح يف النّ ليحس املرء بطعم النّ   عوباتاملتعة العلمية إال بالصّ  تتمّ 

حنمـد اهللا تعـاىل الــذي  أنال يفوتنـا يف هـذا املقــام �ايـة املطـاف وقــد اسـتوى البحـث علــى سـوقه، يف لنـأيت 

ومل  " الـذي رعـى هـذا البحـثراشـد شـقوفيكر إىل أسـتاذنا الفاضـل "نتوجـه جبزيـل الّشـو متام هـذا البحـث، وفقنا إل

قيقـة الـيت أوضـحت مسـاره، وأزالـت غموضــه، وال مـة، ومالحظاتـه العلميــة الدّ يبخـل علينـا بتوجيهاتـه ونصـائحه القيّ 

 ج 

 



 مقدمة
 

اقدة لتقوميه بصماهتا النّ  هاوبثّ  تهعناء قراء قبوهلا مناقشة هذا العمل وحتّمل على جنة املناقشة كر للّ ننسى توجيه الشّ 

 .هأحسن صور  وإخراجه يف

 

 د 

 



   
 

 مدخلال
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وارتبـاط البيـان هبـا، نالـت  إّن البالغة العربية من أهّم العلوم، وأرفعها مكانا، وأعالهـا شـأنا، لعظـيم أمهيتهـا

حظــا عظيمـــا يف الّدراســـات، ولـــذلك فمـــن الّصـــعب اإلملـــام بتحديـــد مصـــطلح البالغـــة، ذلـــك لكثـــرة املفـــاهيم الـــيت 

خاطب يف االستعمال العادي، وقد وجدنا منذ أن كانت تستعمل على مستوى لغة التّ  احتوت عليها هذه الكلمة،

 من الباحثني من خيصص هلا حبثا يستعرض فيه حتّول داللة الكلمة، وتغيري مفهومها وانقالب أحواهلا.

وال البالغـة   آلخر غـيبليست يف إفهام املعىن ألنّه قد يفهم املعىن متكّلمان أحدمها بليغ و االّرّماني و البالغة عند 

وإّمنـا البالغـة   أيضا بتحقيق الّلفظ على املعىن،ألنّه قد حيقق الّلفظ على املعـىن وهـو غـث  مسـتكره و نـافر متكلّـف

إيصال المعنى إلى القلب فـي أحسـن صـورة مـن الّلفظ،فأعالهـا طبقـة فـي الحسـن بالغـة القـرآن و أعلـى :« 

  إيضـاح الملتبسـات«اهللا عنـه أّن البالغـة  اإلمـام علـي رضـيوي عـن . و ر )1(»  طبقات البالغة للقـرآن خاصـة

ه يستحسـن ه) أنّـ255(ت الجـاحظونقـل عـن  .)2(» كشف عـوار الجهـالت بأسـهل مـا يكـون مـن العبـاراتو 

وال يــؤتى  الّســامع مــن ســوء إفهــام الّنــاطق، ىيكفــي مــن حــظ البالغــة أّال يــوت«يف البالغــة أمــور أثبتهــا يف قولــه: 

 .)3(»الّناطق من سوء فهم الّسامع 

فهام املعىن وحده، فقد يـُْفهُمَك املعىن من ال يّتصف بأنّه بليغ، وبواسطتها تعرف دقائق العربيـة إوالبالغة ليست يف 

  وأسـرارها، وتكشــف هبـا عــن وجــوه اإلعجـاز يف نظــم القــرآن . وإنّنـا ال ميكــن أن حنـدد زمانــا معينــا لنشـوء البالغــة

و إن كانــت غــري معروفــة هبــذا االســم، إذ مــرت مبراحــل كثــرية، وتطــّورت مــن  األدبفالبالغــة موجــودة حيــث وجــد 

 على أيدي باحثني، إىل أن وصلت إلينا بأقسامها الثالثة ( املعاين والبيان والبديع ) . أخرعصر إىل 

ـــّرحمن )1( ـــد ال ـــن األزرق : عائشـــة عب ـــاني للقـــرآن ومســـائل اب ـــة –اإلعجـــاز البي ـــة بياني ـــة لغوي  م،1971ه /1391ط ،دار ملعـــارف،-دراســـة قرآني
 .104ص

 .  52ه، ص1419بة العنصرية بريوت ، ، حتقيق: على حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتالّصناعتين كتاب: أبو هالل العسكري  )2(
 .61ه ، ص 1423، 1ج، ، دار ومكتبة اهلالل،بريوتالبيان و التبيين):  ن حمبوب الكناين بالوالء الليثي أبو عثمانعمر بن حبر بالجاحظ ( )3(
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لّنـــاظر هلـــذا األدب شـــعره و نثـــره لينتابـــه ، و إن االعصـــر الجـــاهليبـــدأت تظهـــر البـــوادر األوىل، للبالغـــة العربيـــة يف 

العجب حقـا، مـن متلـك عـرب اجلاهليـة لناصـية القـول، ومـن تفنّـنهم يف طـرق الّتعبـري عـن أفكـارهم، وخـواطرهم إىل 

درجة تشهد هلم بعلو املكانة يف علم الفصاحة و البالغة، ويتجلى ذلك كّله يف مناظرات الّشعراء يف أسواق العرب  

خـالل احلـوار األديب حـول األشـعار الـيت تنشـد فيهـا، وكـان احلكـم يصـدر  فيهـا علـى الّشـعر كسـوق عكـاظ، ومـن 

 جّيـــده و رديئـــه؛ والعـــرب بطـــبعهم األصـــيل، وفطـــرهتم الســـليمة، اشـــتهروا  يف العصـــر اجلـــاهلي بالفصـــاحة والبالغـــة

   الءمـــة بـــني الّلفـــظ واملعـــىنامل والّتمّتـــع بســـالمة الـــّذوق يف معاجلـــة الكـــالم مـــن اختيـــار لأللفـــاظ، واجـــتالب للمعـــاين

واحلشـو و اإلسـهاب وكـل مـا يـزري مـن  وحسن الّرتكيـب وإجـادة الّتصـوير. كمـا اشـتهروا بالبعـد عـن فضـول القـول،

شأ�م.ومل تكن العرب تفخر بتلـك الفصـاحة فحسـب، إمنـا كـان يرتتّـب علـى تلـك الفصـاحة أشـياء ترفـع مـن شـأن 

يعلـو كعبـه،و مـن شـروط السـّيادة بـني العـرب البيان،وبدونـه يسـتحيل علــى العـريب الـذي يّتسـم هبـا، فيسـود قومـه ، و 

العريب مهما اّتصف بكثري من الصفات احلميدة أن يأمل يف سيادة قومه وعشريته. هذا ما يدل على أّن العرب قـد 

،و أيضـا مـا ُعـِرَف عـن فطنوا  إىل مفهوم البالغة القائم علـى الّتعبـري عـن املعـىن املـراد بأسـاليب خمتلفـة للّداللـة عليـه 

إنّمـا « يقـول ضـمرة:عرب اجلاهلية من كثرة اخلطباء و البلغاء، وما أثر عنهم من شّدة اعتزازهم بالبيان، و يف هذا 

و مـن كـل ذلـك نـذكر أّن عــرب ».المـرء بأصـغريه: قلبـه ولسـانه إن صـال  صـال بجنـاٍن، و إن قـال قـال ببيـاٍن 

 .)1(يب البالغّية وصّورهااجلاهلية، قد عرفوا الكثري من األسال

ــا ــة أخــذت تــزداد فيــه منــوا بفعــل اإلســالم الــذي أخــرج العصــر اإلســالمي  إىل وبانتقالن ــا أن املالحظــات البالغّي رأين

العـرب مــن ُعــزلتِهم يف اجلزيــرة العربيــة، إىل األقطــار واملــدن املفتوحـة واحتكاكهــا عقليــا حبضــاراهتا، وكــل ذلــك ســاعد 

 العربّية، والذي ال شك فيه أّن اإلسالم كان عامال قويّا يف رقـّي الّلغـة عـن طريـق اسـتخدام اجملـازعلى رقي  العقلّية 

 .12 - 09دار النهضة العربية ، ص  ينظر : عتيق عبد العزيز: في تاريخ البالغة العربية، )1(
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الــذي وّســع الفكــر العــريب، ونــوّع جماالتــه، علــى أســاس أنّــه الّصــلة بــني األلفــاظ واملعــاين، وقــد كــان القــرآن الكــرمي 

ـــة  ـــأتوا مبْثلِـــه، فعجـــزوا.روي                                                                                     ، إذ حتـــّدى اهللاللرســـول صـــل اهللا عليـــه وســـلمبإعجـــازه حّجـــة بالغّي                                       تعـــاىل العـــرب أْن ي

  محمـد كالًمـا واهللا لقد سـمعت مـن: «عن الوليد ابن املغرية مقالته املأثورة عند مساعه بعض آيات القرآن أنّه قال

مـا هـو مــن كـالِم اإلنــِس وال مـن كــالم الجـّن و إّن لـه لحــالوًة، و إّن عليـه لطــالوًة، و إّن أعـاله لمثمــر، و إّن 

 .)1(»أسفله لمغدق ، و إنّه ليعلو و ال يعلى عليه، وما هو بقول البشر 

 صــل اهللا عليــه البالغّيــة، وللرسـول واحلـق أّن القــرآن الكـرمي هــو أكــرب وأهـم مصــدر عــريب، تنّوعـت فيــه طرائـق الّتعبــري

وأتيـت : «قولـه  ،)2(أنا أفصـح مـن نطـق بالضـاد بيـد أنّـي مـن قـريش«طريقته يف البالغة، ومن ذلك قوله:  وسلم

وأحاديثه كلها تفيض باجملازات واألساليب البالغيّـة الـيت بلغـت  .)3(»جوامع الكلم وأخُتِصر لي الكالم اختصارًا 

بعد بيان القرآن الكرمي وإعجازه. وقد ازدهرت اخلطابـة العربيـة يف  صل اهللا عليه وسلميأيت بيانه  ذروة البيان العريب،

تلك الفرتة و�ضت �ضة ملحوظة لكثرة استعماالهتا، و ُحضيت باهتمـام اخلطبـاء اهتماًمـا كبـريًا، فـذهبوا  يتفّننـون 

حسنها وأنسبها، وجيتنبون منها كل ما َيصـُعب يف طوهلا وقصرها على حسب احلاجات، وخيتارون هلا من األلفاظ أ

 .  على الّلسان نطقه، وعلى الّسمع وقعه 

وجدنا اخلطابة جبميع ألوا�ا، قد ازدهرت فظهر فيهم خطباء عظام من أبرزهم: زياد عصر بني أمية  وإذا عدنا إىل 

ظـات البيانيّـة، باإلضـافة إىل فـتح احلجاج، زيد ابن احلسن، وواصل ابن عطاء وغريهم، يف هذا العصر كّثرت املالح

 . 42م، ص 2002ه/ 1422، 4دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط (البيان المعاني والبديع)، ): علوم البالغةأمحد مصطفى المراغي(  )1(
 هـ1416م/1995، 1: مؤسسة قرطبة، طبيرالح كتاب التلخيص الكناين ( أمحد بن علي حممد ): )2(
ه، 1423، 1بـريوت، ط–املكتبـة العنصـرية ألسرار البالغـة و علـوم حقـائق اإلعجـاز،  ): الطرازحيي بن محزة بن علي بن ابراهيم احلسـينالعلوي ( )3(

 .21،ص 1ج
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باب اجلدال بني الفرق اإلسالمّية، مما أّدى إىل منو العقل العريب، ورقّيه، ومنو الّنظر يف البالغة، وكثـرت املالحظـات 

 . )1(ذات الصلة الوثيقة حبسن البيان

غــة، وهــذا راجــع إىل اخــتالط ظهــرت خمتلــف االّجتاهــات يف جمــال األدب والّنقــد والبال الحيــاة العّباســيةومــع تطــّور 

العرب مع الفرس واهلند وغريهم، مما ساهم يف اّتساع الدولة اإلسالمّية وانتشار العلوم معها، وكذا ظهـور املتكلمـني 

كتــاب "البيــان و الّتبيــني "  ه) هــو أّول  255(للجــاحظالــذين كــان هلــم أكــرب األثــر يف تــاريخ البالغــة العربّيــة، ولعــل ّ

وقـد ألّـف الّنحـاة   .)2(خ البالغة العربّية، حيث مجع فيه صـاحبه الكثـري مـن القضـايا البالغيّـة كتاب معروف يف تاري

  ه)183(ت ليـونس ابـن حبيــب "  معـاين القــرآن" ونظمـه ومعانيــه وبالغتـه ككتـاب "إعجـاز القـرآن كتابًـا يف "

ـــــن حمـــــزة و"معـــــاين القـــــرآن "  ـــــي ب ـــــاب:" 198(للكســـــائي عل لألخفشـــــي   "تفســـــري معـــــاين القـــــرآن ه),و كت

ه)  وهـو 247(ابـن المعتـز " ،ووتأليفـه إعجاز القرآن يف نظمـهكتاب: "  وألبي عبد اهللا الواسطيه)، 221(ت

 " .البديعواضع أساس علم البديع من خالل كتابه: "

و إمنـا جتـاوزوه إىل جمـاالت  وبذلك نرى أّن هؤالء العلماء الّنحاة مل حيصـروا نشـاطهم العلمـي يف جمـال الّنحـو فقـط،

ظهر كّتاب طبقات الشعراء؛  حيث َمجَلَـْت َوَمجََعـْت القرن الّرابع هجري أخرى مّتصلة باألدب والبالغة، ومبجيء 

مــن خــالل كتابــه:    قدامــة ابــن جعفـرهـذه الكتــب  معــارف الّسـابقني يف البيــان العــريب إىل عصـرهم ،ونــذكر مــنهم: 

"    إعجـاز القـرآن"، و مـن كتبـه  املّتصـلة بالبالغـة " جـواهر األلفـاظه) كتـاب: "371(تلآلمـدي ، والّشعر "نقد

 .)3("الّصناعتني الكتابة والشعره) كتاب: "395(ت ألبي هالل العسكريو

 .   15، ص6، دار املعارف القاهرة ، ط البالغة العربية تطور و تاريخ: ينظر: ضيف شوقي )1(
 44- 43،صفي تاريخ البالغة العربية : : عتيق عبد العزيزينظر )2(
 .271-247ص المرجع نفسه:ينظر:  )3(
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ــنهم:  القــرن الخــامس للهجــري  أّمــا يف ــن رشــيقنلــتمس جهــودا قّيمــة لكثــري مــن العلمــاء مــن بي ه) يف  390( اب

ـــــه"العمـــــدة يف جمـــــالكتابـــــه:   ـــــي"، و س الشـــــعر ونقـــــده و أدب "  إعجـــــاز القـــــرآنه)  وكتابـــــه: "403(ت  البقالن

        عبــد القــاهر الجرجــاني"، أضــف إىل ذلــك كلــه، ســر الفصــاحة ه)  صــاحب كتــاب : "466( ت الخّفــاجي،و

: ابيهعاين و البيان ، من خالل كت، باعتباره واضع أساس املاته الواضحة يف البالغة و علومهاه) وإسهام471(ت 

 ، إذ جند أن تقسيم البالغة قد كان يف ثالثة أقسام (معاين،بيان " أساس  البالغة" و"  دالئل اإلعجاز"

 وبديع )، مل ميُّن مستقر حىت عصر عبد القاهر.

  " أســــاس البالغــــةه) مــــن خــــالل كتابــــه: "538(تالزمخشــــري ، جنــــد جهــــود ادس للهجــــريالقــــرن الّســــويف 

ــّرازي(، متمثلــة يف أعمــال القــرن الســابع للهجــريواكتملــت أســس البالغــة يف  ــّدين ال ــه  ه)606فخــر ال يف كتاب

ـــــــــة اإلعجـــــــــاز "، وكـــــــــذلك  ـــــــــة اإلجيـــــــــاز يف دراي ـــــــــه : "626(ت  الّســـــــــّكاكي"�اي ـــــــــومه) وكتاب ـــــــــاح العل ".                         مفت

بسـبب مـا عمـد إليـه وهو تلخيص أشاع فيه كثيرا مـن العسـر وااللتـواء، يف املفتاح :" شوقي ضيفحيث يقول 

مــن وضــع الحــدود واألقســام المتشــع (...) و حقــا اســتطاع الّســّكاكي أن يســوي  مــن نظــرات عبــد القــاهر  

 علمي المعاني و البيان، ولكن بعد أن أخالهما من تحليالتهما، الممتعة البارعة للنصوص   والّزمخشري

يصـبح المنطـق وأيضـا الفلسـفة جـزء منهمـا ال األدبية، وبعد أن سّوى قواعدهما تسويًة منطقية عويصة، حتى 

 . )1(يتجزأ، وحتى ال يحتاج كتابه في هذا القسم إلى الشرح تلوى الشرح "

 ، على البالغة ويف ميدا�ا رجال نقصت عنـدهم مهـارُة األصـالة واالبتكـارالقرن الثامن للهجري أطلّ  و بعد ذلك

تلخيصات، و شروح لبعض كتب الّسابقني ليعرتيهـا اجلمـود وال يوجد جديد عن البالغة، فكل ما هناك عبارة عن 

 بعد ذلك، لتصبح للبالغة قواعد جاّفة ال تصلح للّتجديد، وظل أمرها هكـذا غـري قابلـة للّتجديـد مجـود علـى مجـود

 .43، ص البالغة تطور و تاريخ: ينظر: ضيف شوقي )1(
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حــىت �ــض هبــا أدبــاء العربيــة وعلماؤهــا يف العصــر احلــديث، عملــوا علــى إحياءهــا و�ضــتها، مــن كــل ذلــك نــذكر 

 "أســـس املقاصـــد يف حتريـــر القواعـــدت منهـــا: كتـــاب "مفتـــاح الزمـــان يف املعـــاين والبيـــان وشـــرحه "، و"مصـــنفات بـــرز 

 شــرح علــى الفوائــد الغياثيــة يف علــومه)، و كتــاب "808(لمحّمــد بــن خضــر بــن شــمري شــمس الــّدين اليــزري 

نـــيس الفوائـــد اجلامعـــة اجلــواهر الالمعـــة يف جته)، والتبعيـــة املســـّماة "834( لمحّمـــد بـــن حمـــزة الفنـــاري" البالغــة 

وجند   نوعا من أنواع البديعنيئة ومخسه) مجع فيها م837(إلسماعيل بن أبي بكر شرف الدين " للمعاين الرائعة

 ه)911(الـّدين الّسـيوطي  ألبـي بكـر محمـد جـالل" نظم البديع يف مدح خري شـفيعأيضا يف امليدان البالغي  "

البالغـة وعلـوم  الطـراز ألسـرارو " وعقـود اجلمـان يف املعـاين والبيـان، وله عليها شـرح إكمالـه نكـت علـى الّتلخـيص،

. و غريهـــا مــن جهـــود العلمـــاء احملــدثون الـــذين أعطـــوا  )1(ه)749ليحـــي بــن حمـــزة العلـــوي (" حقــائق اإلعجـــاز

 للبالغة دفعة جديدة على غرار اجلمود الذي أصاهبا بعد الّسّكاكي. 

نشأهتا تعتمد على أصوٍل عربيـة خالصـة، تسـتمد عناصـر مقوماهتـا مـن  ومن كل ذلك ظّلت علوم البالغة، يف طور

  بّيــة، مــن بالغــة اهلنــد، والفــرسالّثقافــة العربيــة، ومــا يّتصــل هبــا، وإْذ كــان قــد تســّرب إليهــا بعــض عناصــر بالغّيــة أجن

ته الواضحة املعهودة مـن اليونان، فإّن ذلك كان يف املراحل اليت تلت طور نشأهتا، إال أّن هذا الّتأثري مل يأخذ صور و 

مباحـث علـم أصـول الفقـه، مبباحـث املنطـق أبـو حامـد الغزالـي خالل بروزه يف القرن اخلامس اهلجري، عندما مزج 

ــة    األرســطي، كمــا أن البالغــة العربيــة يف الفــرتة املبكــرة مــن حياهتــا، مل تكــن علمــا واضــحا نظــرًا ،ألّن املعــارف العربي

 ينفصــل بعضــها عــن بعــض، تأخــذ روافــدها مــن مناهــل عربّيــة أصــلية مــن الّشــعر كانــت ال تــزال وحــدة متكاملــة مل

 غريها، مستمّدة منها شواهدها وعليها تقوم قواعدها . قرآن ..... و ونقد، و حنو و

 .205-203، ص2003، دار املعارف اجلامعية، ط): تطور المقام في البالغة العربيةحممد عبد اجلليلينظر: بدوي ( )1(
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: مـن خـالل أثـر الّشـعراء يف البالغـة، فقـد كـانوا يف اجلاهليّـة، وصـدر اإلسـالم مصـدر فالبالغة لهـا ارتبـاط بالّشـعر

الفّنيــة، حيــث كانــت أســواق العــرب كســوق عكــاظ، وســوق املــربط يف البصــرة و غريهــا  منتــدى للّشــعراء األحكــام 

يتناشــدون فيهــا األشــعار، فهــذا الّنشــاط مــن مجلــة الّشـــعراء أثــار اهتمامــا كبــريًا بصــناعة القــول، وأتــاح مالحظـــات 

املالحظـــات، تنمـــوا  وتتكــاثر. وقـــد اتفـــق بالغيّــة، تعـــد النّــواة األوىل يف مباحـــث البالغـــة العربيّــة، وقـــد ظّلـــت هــذه 

ن و ه القيمـة تبًعـا ملـذاهبهم فـاللفظيالبالغّيون مجيعا على أن لأللفاظ قيمة مجالّية وإن كـانوا قـد اختلفـوا يف مـدى هـذ

أل�ــا تـــرتبط  يوّســعون هــذه القــّيم، واملعنويّــون يضــّيقو�ا والقــّيم الّلفضــية الـــيت تتنــاول مظــاهر احلســن والفــتح كثــرية،

أبـو مثال: قد حتدث عن حتّيز الّلفظ وسهولة املخرج وجودة الّسبك، و إقامة الوزن، ويـرى  الجاحظباإلحساس ف

أّن الّلفظ إمنّا حيسن وبسالسته وسهولته وصناعته ومتيز لفضه وإصابة معناه، وجودة مطاّلعه ولـني  هالل العسكري

مـن املعـاّيري الّلفظيـة الـيت حيـتكم إليهـا البالغـي، يف احلكـم علـى الّلفـظ  مقاطعه.هلذا كله خنلـص إىل أن هنـاك الكثّـري

 . )1(يف الّنص األديب

ــا الّنظــر يف  ــّد صــلة البالغــة باّلنقــدوإذا أمعّن ــة ت، الب ــة يف الّتعبــري  عــدمــن القــول إن دراســة البالّغ مــن األمــور اجلمالّي

ة متثل البواذر األوىل للبالغة العربّية، مث بدأت تتطور حىت األديب حيث كانت الّتعليقات، واملالحظات الّنقدية العامّ 

الذي أطلق علـى جهـود مـا سـبقوه "بالرمزيـة عبد القاهر الجرجاني وصلت إىل مرحلة الّنضج على يد إمام البالغة 

لّنصـوص األدبيّـة واإلمياء، واإلشارة يف خفاء، ومن الواضح أن البالغة إلزامية وضرورية للنّـّقاد ؛ تفيد الّناقد يف فهم ا

فهمـا جيّـدا، فهــي سـابقة للّنقــد مـن ناحّيــة الفائـدة، يف حــني أّ�ـا متــأّخرة عنـه، مــن ناحيـة الّتقعيــد،ألّ�ا فـن وصــفي 

إجيــايب قــادر علــى اخللــق و اإلبــداع عــل خــالف الّنقــد، مهــا يعيشــان يف بيئــة يســودها التعــاون، وإذ أّن البالغــة تــزود 

 .50، صينظر: عبد العزيز عتيق :تاريخ البالغة العربية  )1(
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ــاس و عــواطفهم، وظّلــت فــرتة مــن الــزمن غــري منفصــلة عــن النقــد األديــب باأللفــاظ املّتســقة الــيت   تــتالءم وأذواق الّن

 وتتالت جهود العلماء يف استخراج قواعدها حىت انفصلت عنه، وتكامل الّدرس البالغي .

 إبـن سـنان الخفـاجي، فكالمهـا مـن متطّلبـات الـّنص األديب ، ففقواعد البالغة لها ارتباط بقواعد اللغةكذلك 

) يعتقــد أّن للصـــوت قيمـــة مجاليـــة، وهلــذا الّســـبب قّســـم احلـــروف إىل قســمني: قســـم حيســـن اســـتعماله يف ه466(

الفصيح، وآخر ال حيسن استعماله. وقد اّتفق البالغّيون مجيعـا علـى أّن لأللفـاظ قيمـة مجاليـة، إن كـانوا قـد اختلفـوا 

والقــّيم الّلفظّيـــة الــيت تتنـــاول مظــاهر احلســـن  يف مــدى هــذه القيمـــة تبعــا ملـــذاهبهم، فــاللفظيني يوســـعون هــذه القـــّيم 

 والقبح وهي كثرية. و بالتايل جند البالغي يستعمل هذه القّيم الّلفظّية يف احلكم على الّنص األديب.                  

و قـد فباحث البالغة البّد له من أن يكون علـى درايـة بعلـم الّنحـو ليكتمـل حبثـه.  ،البالغة تّتصل بالّنحو كما أنّ 

أّكـد علــى ذلـك عبــد القــاهر اجلرجـاين مــن خــالل نظريـة الــّنظم عنـده، حيــث يــرى قـوام الــّنظم هــو الّسـري علــى قــوام 

الّنحو، دون االخالل هبا، و تربز عالقة البالغة بالّنحو جلية يف علم املعاين، فاملشتغلون بعلم املعاين كثريا مـا كـانوا 

ن أخــذوا مــن علمــاء الّنحــو، كمســائل االنشــاء مــثال: يقــول البالغــي أن لــه هــم املشــتغلني بعلــم الّنحــو، أو كــانوا ممّــ

 نوعني اثنني، أوهلما أن يكون إنشاء طليب، والثاين إنشاء غري طليب.

أما اإلنشاء الطّليب فيكون خبمسة أشياء هي: األمر والّنهي و االستفهام، الّتمين و الّنداء.... وهكذا تتداخل علوم 

 ..)1(ّنحو املعاين مع علوم ال

ـــريم  كمـــــا نشـــــأت ـــرآن الكــ ــ ـــن الق ـــي حضــ ــ ـــة ف ـــــال البالغــ ـــــه، فقـــــد ق ـــــه، وتفســـــريا آليات ـــــه وفهمـــــا ملعاني خدمـــــة ل

واحتلّـت قضـّية  "،إنّه ال يستطيع تفسيره، إال شخص برز فـي علمـي المعـاني والبـديع : "ه)538الّزمخشري(

إعجاز القرآن الكرمي  مكانة بارزة يف توجيه حركة الّتأليف البالغي عنـد العـرب، إذ أّن حماولـة إثبـات إعجـاز القـرآن 

 . 18م، ص2007ه/1428، دار املناهج، طينظر: تويمي حميد آدم : البالغة العربية المفهوم والتطبيق )1(
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الكــرمي، كــان موضــوعا حــافزا للّتــأليف البالغــي، عنــد علمــاء املســلمني، علــى اخــتالفهم مــن لغــوّيني وأدبــاء، كــل مبــا 

اح لـه منهـا مـن أجـل هـدف واحـد، قصـد إثبـات التفـوق البيـاين هلـذا الـنص القـرآين ميلك من وسائل الّثقافة، ومبـا يتـ

وال  بلسان عربي مبين، وهو بأسلوبه هذا املتميز، واملعجز نزل  )1(على سائر ما اهتدى إليه العرب من نظم القول

 أبــوة املعـاين القرآنيــة، إذ يقـول شـك أّن القـرآن الكــرمي أثّـر تـأثريا بالًغــا يف نشـأة البالغـة ومعرفتهــا أمـر أساســي، ملعرفـ

إّن أحّق العلوم بالّتعلم، وأوالها بالّتحفظ بعد المعرفة باهللا جل ثناؤه، علم البالغة،ومعرفـة : "هالل العسكري

فمـن الفكـر الـّديين اسـتمدت البالغـة  .)2( " واإلنسان إذا أغفل علم البالغة، أخّل بمعرفة الفصـاحة، الفصاحة

البــاحثون تفســري آيــات القــرآن الكــرمي، وبيــان ســر إعجــازه، حيــث فــاق براعــة نظمــه شــعر  و جودهــا، و هبــا حــاول

الّشعراء، و بديع الّرتاكيب، ونثر اخلطبـاء، وبرائـع األّسـاليب، وإذا عـدنا إىل املعـاجم العربيّـة، وجـدنا لفـظ األسـلوب 

ريقــة يف كالمــه، و هــذا األخــري هــو يطلــق يف الّلغــة علــى معــاين خمتلفــة منهــا: الفــن، الوجــه ، املــذهب  (...). و ط

ــَر املفــردات  األنسب.وأسـلوب القــرآن الكــرمي هــو الطّريقــة الــيت امتــاز هبـا يف تــأليف كالمــه. وواضــح أّن األســلوب َغيـَّ

والّرتاكيــب الـــيت منهــا الكـــالم، و أســـاليب املتكّلمــني يف عـــرض كالمهــم متعـــدد بتعـــدد أشخاصــهم، وقـــد تعـــّدد يف 

 املوضوعات اليت يطرقها، و الفّنون اليت يتناوهلا .الّشخص الواحد باختالف 

و بـالّرغم مــن أّن املفــردات الــيت يوّظفهــا اجلميــع واحــدة و الّرتاكيــب يف مجلتهــا واحــدة،  و القواعــد املراعــاة يف ضــوء 

و مـن مث كـان للقـرآن الكـرمي أسـلوبه اخلـاص .  )3(" فإّن األّساليب تختلف مـن مـتكلم إلـى آخـر اجلّمل واحدة " 

ــه، و يتميــز عــن ســائر أنــواع كــالم البشــر؛ فهــو منــط فــذ يف انتقــاء األلفــاظ و أحكــام الّرتاكيــب،و يف  الــذي انفــرد ب

ــّنهج  البالغــة و الفصــاحة،ويف الّروعــة و مجــال الّذباجــة؛ فهــو مــن حيــث احلــروف واأللفــاظ والقواعــد، جــار علــى ال

 .43،ص2015، دار املعرفة اجلمعية، ط:  البالغة العربيةسعد سليمانحمودة  )1(
 .94، دار غريب القاهرة، صالنص البالغي في التراث العربي واألوربي: أحمددرويش  )2(
 .231ص ،1994 اجلزائر، ، املؤسسة الوطنية للكتابالبيان في علوم القرآن الصّديق محمد الصالح: )3(
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و لكّنــه مــن حيــث أســلوبه الفــّذ و ِمنهاجــه الكالمــي خــارج عــن العهــود ال يشــبه أّي أســلوب مــن العــرّيب املــألوف، 

أساليب العرب، ومـن األّسـاليب الـواردة يف القـرآن الكـرمي أسـلوب الّتحـذير الـذي جـاء مـن أجـل الّتخويـف و انـذار 

 ة .الّناس من أمور ّمجة منها: الّتحذير من عقاب يوم القيامة بصور بالغّية خمتلف
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 :  الّتحذيرمفهوم  -1

 لغة : الّتحذير -أ

 و مجيع اشتقاقاهتا يف فصول و أبواب خمتلفة . الّتحذيرتناولت املعاجم العربية لفظة 

 مل خل ُّ  َحاِذُر وَحِذَر.وتقرأ اآليـة:اَحلَذُر َمْصَدُر قَـْوِلَك: َحِذْرُت َأْحَذُر َحَذرًا، َفأَنَا « :فجاء في كتاب العين

وَن، ومـن قـرأ؛ ]56[سورة الشعراء اآليـة  َّ   هل يُرَك وأَنَـا َحـذِ . فمعنـاه: إِنـَّا َخنَـاف َشـرَُّهمْ : َحـِذُروْن َأْي ُمْسـَتِعدُّ

 .)1(»، َقاَل: َحَذاِر ِمْن أَْرَماِحَنا َحَذاِر، ُجرَّْت للَجْزِم الِذي ِيف اَألْمِر ارِي يَا ُفَالْن َأْي: اْحَذرْ ، َوَحذَ ِمْنُه َأْي أَُحذِّرَكهُ 

َحـِذَر: احلَـْذُر واحلَـَذُر: «:فـي لسـان العـرب جنـده مل يبتعـد عّمـا ورد الخليـلمن خالل عرض املعىن املعجمي عند  

 ، وأنشد:ابن األعرابواْحَتَذرَُه، األخرية عن  َحِذرَُه َحيَْذرَُه، َحَذراً  .اخلَْيفُ 

 اْحَتِذُروا َال يـَْلَقاُكْم َطَمالِيلْ  ***   َخَرُجوا ُهُذا لَْيلٌ  قـُْلُت ِلَقْومٍ 

ْن وَحـاِذُر: ُمَتَأهِّـب ُمعِـْد َكأَنـَُّه َحيْـَذُر أَ  يَاُن: ُمتَـيَـقُِّظ َشِذيُذ اَحلِذِر والَفـزَِع ُمَتَحـرُِّز،ْذرِ وحِ  ،وَحاِذرَةورجل َحِذُر، وَحُذُر، 

 .يـَُفاَجْأ، واجلمع َحِذُرونْ 

 :سيبويه: اَحلَذُر التََّحرُُّز؛ وأنشد الجوهريوقال 

 .َما لَْيَس ُمْنِجيِه ِمَن اَألْقَدامِ  َحِذُر أُُمورًا َال َختَاِف َوآِمنْ  *** 

 

، حتقيــق: مهــدي املخزومــي، إبــراهيم الســامراين ، دار مكتبــة ):كتــاب العــينأبــو عبـد الــرمحن بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متـيم الفراهيــدي البصــريالخليــل ( )1(
 199، ص 3ه، مادة (ح ذ ر )، ج  1424م/2001،  1اهلالل، ط
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َحاَذرَُة وقوهلم: إٍنَُّه ِإلبْـُن َأْحـَذاٍر؛ َأْي ِإلبْـُن َحـْزٍم وَحـَذرٍ : التَّْخوِيُف. اِحلَذاُر الّتحذير
ُ
ْحـُذورَُة الَفـزَُع ِبَعْينـِه. [...]  امل

َ
، امل

  ».اْحَذْر، وجاء يف الشعر َحَذارِ  وتقول: َحَذاِر  يَا ُفَالْن، َأيْ 

 : اللِّحيانيوأنشد «

 َخاِلٍد ِمْن قَـْبِل أَْن تـَْنَدَماَحَذاِر َحَذاِر ِمْن فَـَواِرِس َدارٍِم *** أَبَا 

ْنِذوُرونْ    
ُ
 .)1(»واِإلْحَذاُر اِإلْنَذاُر واحلَُذارِيَات: امل

ه مل خيتلــف عــن الّتعــاريف الّســابقة، حيــث أعطــى جنــذ أســاس البالغــةيف معجمــه  الّزمخشــريوإذا التفتنـا إىل رأي 

ـــذَ حَ  َحـــَذَر:«داللــة للتَّْحـــِذيِر:
َ
ـــرَّ َحـــَذُر امل ـــْوَت، وَ ْرتُـــُه، َوفَـ

َ
 وقـــال]، ... ُكـــلَّ َمْكـــُروٍه َوَحمْـــُذوٍر[َوقَـــاَك اهللاُ ْوِت، وَحــَذاِر امل

 : األعشى

ْحُذورَُة الَفَزَعا  *** قَـْوٌم بـُُيوهُتْم أَِمَن ِجلَارِِهْم 
َ
 يـَْوًما ِإَذا َضمَّْت امل

[...]، َأْي  ُكلَّه ُ  .)2( »وَحَذٌر ُمتيَـقٌِّظ ُمَتَحرِّزٌ  ومن الكناية: َرُجٌل َحِذرٌ َمجََعْت الَفزَع َ

ــا بالنّ  ــهُ «يف اللغــة هــو: الّتحــذيرســبة ملفهــوم أمَّ ــِدهِ َعْن ــْن َشــْيء َوتـَْبعِي ــاِة:  ،َختْوِيــُف َشــْيٍء َع ــَد النُّحَّ ــه َوِعْن اســم عمــل في

ــَد أوحنومهــا، وهــو علــى نــوعنيصــب مبْفُعولِ النّ  رًا ِممَّــمــا يكــون ُحمَــأحــدمها:  :يتــِه بتقــدير اتَّــِق َأْو بـَُع مثــل: إِيَّــاَك ذَّ ــَده ُ ا بـَْع

 اَألَسَد.وَ 

 مثل: الطَّرِيْق الطَّرِيْق.وثانيهما: َما َيُكوُن ُمَكرَّرًا، وَحِذرًا ِمْنه ُ 

ــن منظــور(  )1( ، 4م، مــادة (ح ذ ر)، ج  1992ه/ 1413، 1، دار صــادر بــريوت، طلســان العــرب: )أبــو الفضــل مجــال الــذين حممــد بــن مكــرماب
 . 176 -175ص

لبنـان، –، حتقيـق: حممـد باسـل عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة  بـريوت أساس البالغـةأيب القاسم جار اهللا حممد بن عمر بن أمحد ): الّزمخشري ( )2(
 .176، ص1م، مادة(ح ذ ر)، ج1998ه/ 1419، 1ط
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رًا ِمْنـُه مـذ سم املذكور يف النَّوِع اَألوَّلِ يكون ُحمَذِّ فاإل رًا ِمْنـهُ كور حمـذوف، ويف النّـوع الثّـاين يكـون رًا وما بـَْعَدُه ُحمـذَّ  ُحمَـذَّ

ُر َحمُْذوًفا َدائًماويكو  َحذِّ
ُ
 .»(1)  ن امل

 َختْوِيٌف، والتَّْخوِيفُ  الّتحذير، إْذ أمجعوا على أنَّ الّتحذيرمل خيتلفوا يف معىن مما سبق يالحظ أَّن املعجميني 

ـــِتْعَداٍد و  ـــاَُج إىل اْس َواَحيْت
ُ
ـــٍب، َويَقظَـــةٍ مل ـــِة اخلَـــْوِف ِمْنـــُه، وهـــذا هـــو تََأهُّ ـــَذُر، و َجَه يـــد يف جمملهـــا تُفِ  الّتحـــذيرمعـــاين اَحل

 التـَّْرِهيْب.

 :إصطالحا الّتحذير -ب

ــرين لَتعريــف  ــاة و املَفسِّ ف عــرّ نظــره، حيــث  وجهــةحســب اختصاصــه و  كــلٌّ   الّتحــذيرتطــّرق كــل مــن النُّحَّ

َخاَطب َعَلى أَ «بقوهلم: الّتحذيرالنُّحاة 
ُ
إىل مـا يقـرب  الخضـريوذهـب العالمـة  .)2(»ٍر جيَِـُب اِإلْحـِرتَاُز ِمْنـهُ ْمـتَنْبِيه امل

 .)3(»التَّْبعِيُد َعِن الشَّْيء الّتحذير«من هذا بقوله:

ُوُقوِعــِه. اخلَـْوُف قَـْبـَل  ْمـرِ َقظَـة، واَلَعَمـل َعلـى َمْنـِع أُهـوَ التَّْخوِيـُف َألْجـِل احلَــَذِر َواليَـ «:الّتحـذير يـرون أنّ أّمـا املفسـرون 

إىل ا بالّنسبة . أمّ )4(»يـَْعَتِقد أَنَُّه َال َخماف، َوَال َما يُِثُري اَخلْوُف يـَتَـَوهَُّم الشَّْخُص اآلِمن وَ َال َيُكون ِإالَّ َحْيُث  الّتحذيروَ 

 حذيرالتّ «: ) فلم يبتعد عن سابقيه يف إفادة املعىن ذاته حيث يرى أنّ ــه1414(ت إبراهيم بن إسماعيل األبياري

َعْن اُألْهَبةِ َواالْسِتْعَداِد للَعْرِض َعَلْيهِ   .)5(»ِمْن التـََّهاُون بَِأْمِر اِهللا، َوالَغْفَلة ُ

، حتقيق:حسـن هـاين فحـص، دار الكتـب جـامع العلـوم اصـطالحات الفنـون –دسـتور العلمـاء : )النيب بن عبد الرسول األمحـد نكـري عبد(القاضي  )1(
                                                       .                          189، ص 1م، باب(التاء مع احلاء)،ج2000ه/1،1421لبنان /بريوت، ط–العلمية

حتقيـق: حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد، دار  شـرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك،: )عبد اهللا بـن عبـد الـرمحن العقيلـي اهلمـداين املصـريابن عقيل ( )2(
 300م، ص1980هــ/ 1400، 2القاهرة، ط –الرتاث 

 .87، ص2دار الفكر، ج الخضري على ابن عقيل على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،حاشية : الخضري محمد )3(
 .219، ص1، ج ، دار الفكر العريبمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة: زهرة التفاسير )4(
 .   6، ص 9هــ، ج 1405، مؤسسة سجل العرب، ط إبراهيم بن إسماعيل األبياري:الموسوعة القرآنية )5(
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .)1(»اَألَسَد، َأْو الَكَسَل الَكَسلَختَوُُّفُه ِمْن أَْمٍر َمْكُروٍه لَِيْجَتِنَبُه،َكَما تـَُقول: اَألَسَد  الّتحذير« و كذلك:

، إْذ أّن هـــب إليـــه كـــل مـــن الّنحـــاة واملفســـرينومـــن خـــالل تلـــك التعريفـــات يتبـــّني لنـــا أنّـــه ال يوجـــد تبـــاين فيمـــا ذ  

ًباالّتْخوِي  مها اَحلَذُر نـَْفُسُه. -االْسِتْعَداد َوالتََّأهُّب -وتعريف هذين املعينني  .ف يتطلب استعَداًدا  وتََأهُّ

، وميكن أن جتمع تعريفات العلماء للتَّْحِذير فُيْستَـْنَتُج منها تعريف يكون أكثر توافقـا مـع الّتحذيرمة التَّْخوِيُف مقدّ فَ 

 دراساتنا.

ــلِ  الّتحــذيرميكــن أن يقــال:  ــه بإظهــار مســاوئه،  َ�ــٌي َعــْن ِفْع َُخــوَّف ِمْن
ــه، أوامل ر ِمْن ــْيِء اَحملــذَّ ره عــن طريــق وأضــراالشَّ

عنـد  ء، رامسًة له سـورة خميفـة هلـا أثـر نفسـييياقية اليت جتسد هذا الشّ الالت السّ النحوية، والدّ لبالغية، و األساليب ا

َفُر، وخياف عن  .د مساعه تلك األساليب و الّسياقاتاملتلّقي مما جيعله يـَنـْ

 :الّتحذيرأركان أسلوب  - 2 

َخاطَـِب َأْو املرسل، و وجيه اليت يستعملها آلية من آليات التّ  الّتحذيريعترب أسلوب 
ُ
خيتص هذا األسلوب بِامل

ْرَسـِل إِلَْيـِه إْذ أَنَّــُه ِمـْن َحـقِّ 
ُ
 الّتحـذيرو)2(أَْن َيُكـوَن للُمَخاطَــبِ  الّتحــذيرامل

ُ
َخاطَـب َعلَـى أَْمــٍر َمْكـُروه لَيْجَتِنَبــُه. : تـَْنِبيــه امل

 :)3(أن يشتمل على ثالثة أمور جمتمعة الّتحذيراألصل يف أسلوب و 

 .نبيه لغريهم الذي يوّجه التّ " و هو املتكلِّ الُمَحذِّر":أولها -

 ي يتجه إليه التنبيه.هو الذّ " و  الُمَحذَّر":ثانيها -

 نبيه.ي يصدر بسببه التّ "وهو األمر املكروه الذّ الُمَحذَّر ِمْنُه "، أو "الَمْحُذور":ثالثها -

 .177، ص19، مطابع أخبار اليوم ، جالخواطر–الشعراوي محمد متولي: تفسير الشعراوي  )1(
 .300، ص3، جشرح ابن عقيل على ألفية بن مالك: )هباء الدين عبد اهللابن عقيل (ينظر:  )2(
 .126، ص4، ج15ط، دار املعارف، النحو الوافي: عباس حسنينظر:  )3(
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تمل مجلتـان تشـ الّتحـذيرّمث إّن أسـلوب  .بذكر أمرين فقطيان كثرية، يكتفى عدول عن هذا األصل يف أحوقد يتّم ال

                                                                 .الّتحذيرجه إليه ويتّ  ه،ي خياف علييء الذّ الشّ السابقة منهما على املوضع أو 

 :الّتحذيرأنواع  -3

ا يلتـبس فهمـه املراد به الظاهر  واخلالص ممّـ. )1(»َواِضَحٍة َوَصرِحيٍَة يَْأِيت ِيف َكِلَماٍت «هوو  الّصريح: الّتحذير -أ 

 يف القرآن الكرمي علي ضربني: الّتحذيربسواه، وقد ورد هذا الّنوع من 

َفِعبَـارَاُت «هـيلنّ ء مهـا يف املعـىن مـن فـروع األمـر و غـراو اإل الّتحـذير: عنـد البلغـاء والنحـاة الّتحـذيرأسلوب : أوال  

حــال .أو حنــو ذلــك ممّــا يالئــم  )2(»َأْو َال تَــْدنُ َأِو َجتَنَّــْب، َأْو تـََباَعــد، َأْو َال تـَْقــَرْب،  -َىن: اْحــَذرِهــي ِيف َمْعــ الّتحــذير

ر ِمْنُه. وقالوا يف ْمُدوحِ  الّتحذير«اَحملذَّ
َ
ْعِر، َوِمْن ِشّدِة َوْقِع اللَِّساِن، َوِمْن بَقاَِء أَثَرِهِ َعلى امل ْهُجوِّ  ِمْن ِميَسِم الشِّ

َ
 .)3(»َوامل

يأيت بلفظ إيَّاَك مع اَحملذَّر ِمْنه، كذلك يأيت اَحملذَّر ِمْنه مكّررًا، فجاء يف كتابه يف بـاب  الّتحذيرأّن  الّسّكاكيو يرى 

هــذا بــاب مــا جــرى منــه علــى «مــن خــالل قولــه: ســيبويه نالحــظ رأي .)4(»إِيَّــاَك َوُعَمــرًا، َواَألَســَد اَألَســدَ « الّتحــذير

ُر:( إيِّاَك)، كأ، وذلك قولك إالّتحذيراألمر و  مـا بَاِعد)، َو(إيـِّاَك اتـَِّق)، و  نَّك قلت: (إيَّاَك َنحِّ)، (إيَّاكَ ذا كْنَت حتذِّ

ه إظهـار مـا َأضـمرَت.  جيـوز فيـ(نفَسَك يا فُـَالن)، أي (اتـَِّق نفَسـَك)، إّال أّن هـذا ال :أن تقولأشبه ذا. ومن ذلك 

)، كأنّـه قـال: (إيَّاَك واأل من ذلك أيضا قولك:ال يُظَهر إضمارُه. و  لكن ذكرتُه ُألمّثل لك ماو  َسد)، و (إيّاَي والشرَّ

 .10، ص1، مكتبة األجلو مصرية، جفنون التحرير الصحفي بين النظرية و التطبيق"المقال الصحفي" محمود أدهم: )1(
، 1م، ج1996هـــ/1416، 1، دار القلـم دمشـق، الـّدار الشـامية ،بـريوت، طعبد الرحمن بـن حسـن حبنكـة الميـداني الّدمشـقي:البالغة العربيـة )2(

 .239ص
 .144، ص1ج احظ: البيان والتبيين،الج )3(
 2، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان،ط): مفتاح العلوماخلوارزمي احلنفي أبو يعقوب يوسف بن أيب حممد بن عليالّسّكاكي ( )4(
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. فِإيَّاَك ُمتـََّقى،ه قال: إيّاَي َألَتَِّقي إِيَّاك َفاتَِّقَنيَّ واألسَد، وكأنَّ  مفعول (فكالمها مفعول و ُمتـََّقياِن،  واألَسَد والشرُّ  الشرَّ

 .)1(»منه)

ذلك األمر هـو: إيّـاك و قـد يكـون األمـر مبعـىن: إتـَِّق إّآل أنَّ هـذا  أمرًا،  الّتحذيردَّ حاة جنده عَ إذا تتبعنا قول إمام النّ 

  .الّتحذيرنّه خيرجه من أسلوب الفعل ال جيوز أْن يقوم مقام  األّول أل

واألســد   إِيـَّاَك منصـوب بالفعـل، ألنّـه«سـابقيه علـى هـذا املعـىن إْذ قــال: ه)285(ت أبـو العبـاس المبــردقـد تـابع و 

ا هو َأْحذر، وإِتَّق وحنو ذلك. وَ  َأَال تـََرى أَنَّ  الصَّيب.قيان، وكذلك إٍيَّاَك و متّ  ِإن ِشْئَت قلـت: إِيـَّاَك أَنْـَت معىن إِيَّاَك إمنِّ

ْضَمر
ُ
 . )2(»َو زَْيٌد، فجعلت أنت توكيًدا لذلك امل

ا يالحـظ َك، إِيَّاُكَمـا، وإِيـَّاُكْم، ممّـاعلى "إٍيَّاَك" يف إنابتها مناب الفعل بل مشل أخواهتا و هي: إٍيَّ  الّتحذيرمل يقتصر و 

 . )3(الّتحذيرت باملخاطب، فاملخاطب هو األصل يف يف هذه االشتقاقات أّ�ا اختصّ 

ُه  أما حتذير الغائب،  رأيه فيه  بّني و  ا ورد عن العربفقد نقل نصّ  .أكثر شذوذا من حتذير املتكّلم ابن عقيلفقد عدَّ

الّشواب إيّا جل الستني، فإيّاه، و إذا بلغ الرّ  جميئه للغائب يف قوله: م )(حتذير املتكلّ أشّد منه و «وهذا يّتضح يف قوله:

قاقاهتا، إذ حتـذف هـذه بإيّـاك أو اشـت بأسـلوب غـري مـا ُعهـدَ  الّتحذير. وقد يَرد ُ )4(»ال يقاس على شيء من ذلك و 

 الكــالم وحـذفوا الفعــل مــن إيّــاك لكثـرة إســتعماهلم إيَّــاه يف: «ســيبويهاللــة ذاهتــا، قــال يــأيت هبــا ليـؤدي الدّ األلفـاظ، و 

 .273ص ،1م، ج1975، حتقيق: السالم حممد هارون، عامل الكتب بريوت، كتاب سبويه:)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبل( سبويه )1(
 .212، ص3، حتقيق: حممد عبد اخلالق عظيمة، عامل الكتب ، بريوت، جالمقتضب ):أبو العباس حممد بن يزيدالمبرد ( )2(
 .300، ص2ج): شرح ابن عقيل، هباء الدين عبد اهللابن عقيل (ينظر:  )3(
، 1حتقيـق: حممـد بكــر النعسـاين،دار املعرفــة،جالجوامــع، ): همـع الهوامــع فـي شــرح جمـع جـالل الـدين عبــد الـرمحن بــن أيب بكـرالســيوطي( :ينظـر )4(

 .169ص
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ره أن إّمنـا املعــىن أن حيــذِّ يــل و ه قـال: بــادر أهلــك قبـل اللّ يـل كأنّــاللّ : أَْهَلــك و فصـار بــدال مـن الفعــل[...] ومثـل ذلــك

 . هذه احلالة األوىل اليت حيذف فيها الفعل، و يبقى اَحملذَّر ِمْنه.)1(»ركه الليل و الليل ُحمَّذَّر ٍمْنهيد

: جعل بدال من الّلفظ بالفعل قوهلمممّا «ى ذلك يف قوله:سم وقد جتلّ تكرار اإلحالة أخرى و هي سيبويه وقد ذكر 

هم حــذفوا ألنّــه وَضـْربًا َضــْربًا، فِإّ�ـا َنصَّــت علــى إِْلـزَاِم احلَــَذِر، وَعَلْيـَك النََّجــاء، ولكـنّ احلَـَذَر احلَــَذَر، والنََّجـاَء النََّجــاَء، 

 سم املنصوب.ب تكرار اإلفعل تتطلّ انية اليت حيذف فيها ال. هذا يعين احلالة الثّ )2(»صار مبنزلة إفعل

 : )3( حيذف يف حالتني الّتحذيرفعل  و ممّا ذهب إليه الّنحاة يتبّني أنّ 

ْر ٍمْنُه ُمَكرَّرًا. - َحذَّ
ُ
 إذا كان امل

ر ِمْنُه ُحمََذْر ِمْنُه آَخر.                                                                   -  َحذَّ
ُ
 إذا عطف على امل

 فيه.ياق الوارد ويف احلالتني كلتيهما يكون احملذَّر منه منصوبا بفعل مضمر يقّدر معناه حسب السّ 

صـب نُ يف موضع واحد، ويف هذا املوضـع حـذف الفعـل و  مل يرد إالّ  الّتحذيرلو تتبعنا القرآن الكرمي نالحظ أسلوب 

ر ِمْنُه وعُ  َحذَّ
ُ
  [ سورة الشمسََّّ ىك مك لك  اك يق ىق يف ُّ  رًا آخر يف قوله تعاىل:طف عليه ُحمَذَّ امل

 ].13اآلية 

وقـد سـبق   )، واشـتقاقاهتاحـذرورد يف الذكر احلكيم من لفظـة (: فهو ما الصريح الّتحذيرأّما الضرب الثاني من 

إّال بــثالث  الّتحــذيرو ال يــتّم معــىن  الّتخويــف يف جممــل معانيهــا تفيــد التخويــف، و بيـان مــا تعنيــه هــذه اللفظــة؛ فهــي 

َحـّذر:وهو فاعـل هيدعائم يقام عليها و 
ُ
َحـذَّر:، و الّتحـذير: امل

ُ
 الّتحـذيروهـو الـذي يوجـه إليـه  امل

ُ
َحـذَّر منـه: وهـو ، امل

 .275-274، ص1، جسيبويه: كتاب سيبويه )1(
 .276، ص1ج :المرجع نفسه )2(
 .29، ص1، عامل الكتب، بريوت، جُمَوّفق بن يعيش:شرح المفصلينظر:  )3(
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الّصـريح  الّتحـذيرَمْوضُع املخافة الذي جيب أن يّتقى . ومن خالل ذلـك ميكننـا دراسـة اآليـات القرآنيـة الـيت أفـادت 

علــى ســبيل ذلــك قــول اهللا ســبحانه ، و الّتحــذيرثــة الــيت يقــام عليهــا األركــان الثال(حــذر) ومجيــع اشــتقاقاهتا، و  بلفظــة

 ]28سورةآل عمران اآلية [  َّ   جكحك مق حق مف  ُّ وتعاىل:

ْعَىن الضِّْمِين « : وهو أْن الّضمني الّتحذير -ب
َ
  )1(»َو ُيْسَتَشفُّ ِبَطرِيَقة َغْري ُمبَاِشرَة يـُْفَهمَ امل

ْعـَىن لغَـْريِ َمْنُطوقِـه«وهو أيضا: 
َ
الّضـمين  الّتحـذيروقـد كثـرت الّسـياقات الـيت أفـادت  ،)2(»َما يَُدلُّ َعَلْيـِه اللَّْفـُظ ِمـن امل

 منها:

و التَّخْويف، ولو متّعّنا داللة هذه املفـردة يف املعـاجم لوجـدنا هلـا  الّتحذيرليؤدي هبا داللة استعمال لفظة (نذر): -

ــِذُروا، وملَْ :«كتــاب العــينعــّدة دالالت و منهــا مــا جــاء يف  ــَذْرتـَُهْم فَـُن ــَذُر َمجَاَعــة النَّــِذيِر، وتقول:أَْن  نَــَذَر: النُّــْذُر:َما يـُْن

؛َأيْ  ــَذاُر بعضــهم بعضــا، والنَّــِذيُر: اســم الشــيء الــذي يعطى[...]ونَــَذَر الَقــْوُم بالعــدوِّ  َيْســتَـْعِملوُا مصــدرًا.والتـََّناُذُر :إِْن

 .)3(»َعِلُموا ِبَسْريِِهم ْ 

 اِإلبَـَالغ:"( نَـَذَر ) اِإلنْـَذار: الصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـةيف  الخليلو جاءت الداللة نفسها كما شرحها 

 .)4()"و ال يكون إّال يف التَّْخوِيِف، و اإلسم النََّذرُ 

 .1065،  ص2م، ج2008هـــ/1429، 1الكتب، ط، عامل أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة  العربية المعاصرة )1(
 .285ص ،1دار النفائس، باب(حرف الضاد)، ج ): معجم لغة الفقهاء،حامد صادققنيبي(، )حممد رواسقلعجي ( )2(
 .180،ص8باب(الذال والراء)،جالخليل: كتاب العين، )3(
بـريوت –حتقيـق: أمحـد عبـد الغفـور عطـار ، دار العلـم للماليـني صحاح العربية،): الصحاح تاج اللة و الفرايب أبو نصر إمساعيل بن محادالجوهري (  )4(

 .   825ن ص4م، باب(ن ذ ر )، ج1987ه/ 1407، 4، ط
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  وِيـفِ فاإلنـذار اِإلبْـَالُغ و ال يكـون إّال يف التَّخْ : «   تـاج العـروسنفـس املفهـوم الـذي جـاء يف  الجوهريوقد إتّبـع 

ْكــُروَه َر َمــْن أَنْـَدَر، َأْي ِمــنْ أَْعَلَمــَك أَنَّــُه يـَُعاِقبُــومـن أمثــاهلم: قَــدْ أَْعــذ
َ
مثَُّ أتـَْيــَت امل ْكـُروِه ِمْنــَك ِفيَمــا َيْســتَـْقِبْله ُ

َ
َك َعَلــى امل

 .)1(»فَـَعاقَـَبَك فَـَقْد َجَعَل لِنَـْفِسهِ ُعْذرًا ِبِه الَئَِمةَ النَّاِس َعْنه ُ 

أَمَّـا االسـم مـن (نــذر )  ومـن هـذا يبـني أَنَّ (نَـَذَر ) تعطـى معـىن (َحـَذرَ ) و داللـة اللَّْفظَـة معجميًـا تُِفيـُد التَّْخويِـف. 

ـــذار  ـــِف و  .فهـــو أإلن ـــد داللـــة التَّْخوِي ـــَالٌغ وال يســـتعمل ِإالَّ عنـــدما تري ـــَذاَر إِْب    الّتحـــذيروقـــد ســـرَّح املعجميـــون أنَّ اِإلْن

ْر وذلك هو املْنِذُر.الّتحذيرهذان املعنيان (التَّْخوِيف و و   ) حيتاجان إىل ُخموِّْف و ُحمذٍّ

 أّما املفّسرون فقد أضافوا بعض الدَّالالت على ما ذكره املعجميون. 

.مـن خـالل مـا ذهـب إليـه كـل مـن املفّسـرون و الغـوّيني يف داللة(نـذر ) )2(» ِمـْن َشـرٍّ قَـاِدم الّتحذيرهو  :اِإلْنَذارُ « 

ِذيٌر، و هــذه املعـاين متقاربــة، إْذ أنـََّهـا يف ْجمَمِلَهــا تَــُدلُّ جنـد َأ�َّــْم إِتـََّفُقـوا علــى نفـس املعــىن، إْذ أَفَـاُدوا أنـََّهــا إِنْــَذاٌر و َحتْـ

َحىتًّ يَْأُخد ِحْذرَُه، و ُمْنَذرًا ِمْنهُ  جـاء يف . و )3(رتتب الِعَقـاب علـى ِخماََلَفتِـهِ ي: الِذي جيَُِب أَْن يـَتَِّقي، و بوجه اِإلْنَذار إِلَْيه ِ

[ سـورة  ََّّ   حض جض  مص خص حص مس خس حس ُّ  :القرآن الكرمي يف مواضع عـّدة حنـو قولـه تعـاىل

 ] .51األنعام اآلية 

حتقيـق: جمموعـة مـن احملّققـني، دار اهلدايـة ، بـاب(ن ):تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،حممد بن حممد بن عبدالرزاق احلسيين أبو الفيضالنبيدي (  )1(
 .                                                                                                 203، ص14جذ ر)، 

 .9087، ص15اخلواطر، مطابع أخبار اليومن ج -تفسري الشعراوي): حممد متوّيل الشعراوي ( )2(
 .173، ص9بريوت ، ج–دار الفكر عاني،اسماعيل حقي بن مصطفى اإلستنبولي الحنفي الخلوتي: روح المينظر: )3(
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، فقد وردت هذه اللفظة يف الّتحذيروهي من األلفاظ اليت وضََّفها القرآن الكرمي ِإلَفاَدة :إستعمال لفظة (َخْوف)-

َهــا: التَّْخوِيــف، كمــا وردت يف  ة منـْ ــد هبــا معــاين عــدَّ ــل الَعزيــز، و أُرِي املعــاجم: ففــي كتــاب مواضــع خمتلفــٍة مــن التّـْنزِي

 .)1(» َخاَف [...] وِمْنه التَّْخوِيف َو اِإلَخاَفُة و التَّْخوِيف، َوالنـَّْعت: َخاِئف وهو الَفزَعُ «العني: 

َخــــْوٌف: اخلَــــْوُف: :«البــــن فــــارسيف تعريفــــه للفظــــة خــــوف مل يبتعــــد   عّمـــا جــــاء  يف جممــــل اللغــــة  الخليــــلجنـــد 

ْعرُ   .)2(»الذُّ

اخلَـْوُف الَفـزَُع [...] ومنـه التَّْخوِيـف َو اِإلَخافَـُة و التََّخـوُُّف [...]  َوَخـْوُف «لسـان العـرب: ونلمح نفس الّداللـة يف

النَّاس  ُتُه، ِإَذا َجَعْلُتُه ِحبَاَلٍة َخيَاُفه ُ             .)3(»الرَُّجِل ِإَذا َجَعَل ِفيِه اَخلْوْف، و َخوَّفـْ

(» الَخْوُف: تـََوقُّْع الَمْكُروهِ .« الّتحذيرأمَّا أغلب املفسِّرِين َفريَوَن أنَّ اَخلْوُف يـُرَاُد ِبِه  .مما يالحظ يف هذا البيان )4
املعىن الِذي أنّه يقرتب من مفهوم احلََذِر، ألنَّ اَخلْوُف تـََوقُُّع الضََّرِر َو الَفزَِع و اَحلَذُر ِإْعَداُد َما يـََتِقي ِبِه الضَّرر و 

 حم جم هل ملخل ُّ إِتـَّفَق َعَلْيه الّلغويون واملفّسرون هو التَّْخوِيف وممَّا جاء يف القرآن الكرمي حنو قوله تعاىل: 

[ سورة البقرة اٍآلية َّ مي  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم
112 [.  

الِعَبـــاِد وَحـــَذرِهْم ؛ فقـــد وهـــي الكلمـــات الـــيت وردت يف القـــرآن الكـــرمي لبيـــان َخـــْوَف  اســـتعمال لفظـــة (خشـــي):-

إستعمال القرآن الكرمي لفظة خشي يف مواضع عّدة ، و أريد هبا داللةَ اَخلْوِف واَحلَذِر من خالل املعاجم جند داللة 

َخِشَي: اَخلْشَيُة: اَخلْوُف، والفعـل: َخِشـَي: َخيَْشـى، ويقـال: وهـذا املكـان َأْخَشـى ِمـْن « هذه املفردة يف كتاب العني:

 .312-311،ص4مادة(خ ش ي)،جالخليل الفراهيدي: كتاب العين، )1(
ـــّرازي ( )2( ـــاء أبـــو احلســـنال ـــن فـــارس،ابـــن أمحـــد بـــن فـــارس بـــن زكري ـــق: زهـــري): مجمـــل اللغـــة إلب ـــد المحســـن ســـلطان ، مؤسســـة الرســـالة  حتقي –عب

 .307،ص1م، باب(الخا والواو)، ج1986ه/1406، 2بيروت،ط
 .100-99، ص9مادة(خ و ف)، جابن منظور: لسان العرب،  )3(
 .95، ص4م، ج2010ه/1431، 5دار التفسري، طالسبزواري عبد األعلى الموسوي: مواهب الرحمن في تفسير القرآن: )4(

                                                



 البالغة العربيةالّتحذير في                                             الفصل األول

25 

 

َخِشـَي الكسـر (َخْشـَيًة) َأْي: َخـاَف « يف معجمـه:  لخليـلالذي عّرفـه ا املعىن نفسهويف خمتار الصحاح  .)1(»َذلك

 .)2(»فهو: (َخْشَياٌن) [...] وهذا املكان َأْخَشى ِمنْ َذلك َأْي َأَشدُّ ِإَخاَفة ً 

ُجـــل َخيَْشـــى َخْشـــَيًة َأْي َخِشــَي الرَّ َخِشــَي اَخلْشـــَية: اخلَـــْوُف، « كمــا جـــاء نفـــس املعــىن املعجمـــي يف لســـان العـــرب: 

  .)3(»َخافَ 

 .)4(» ْصُل الَخْشَيِة َخْوٌف يسويه تـَْعِظيم َوَيُكوُن َعْن ِعْلٍم ِبَما َيْخَشى ِمْنهُ أَ « أّما عند املفسرين جند: 

ــى « و َال َيَكــاد الُلغــوي يـًُفــرِّق بينهمــا، والشــك أّن اَخلْشــَيةَ أَْعَل ــا اخلَــْوُف وَاَخلْشــَية ُ ــَن اخلَــْوِف فِإ�َّ ِمْنــُه، وهــي َأَشــدُّ ِم

   .)5(»َمـْأُخوَدٌة ِمـْن قـوهلم: شـجرة خشـية، أي يابسـة، وهـو [...] واخلَـْوُف مـن ناقـة خوفـا َأْي هِبَـا َداٌء، وهـو نـَْقـص 

 .َّ ابسَ احلِ  وءَ سُ  ونَ افُ خيََ وَ  مْ هُ بّـ رَ  نَ وْ شَ خيْ وَ  ُّو لذلك ُخصَّت اَخلْشَيُة باهللا عزوجل يف قوله تعاىل: 

واَخلْشــَيُة [...] تتقـارب: فَــاخلَْوُف: تـََوقُّــُع َمْكــُروهٍ  وذلــك « :الرَّاِغــبُ فيقـول   واهلَْيَبــة ُ واخلَــْوُف َوالَفــزَُع واَحلـَذُر والرَّْهَبــة ُ

َمَع اْضِطرَاٍب واْحِرتَاٍز. وذلك للُمْذِنِب: واَلفزَُع: اْضطِّرَاٌب َعْن َوْهٍم . و اَحلَذُر: َخْوٌف َمَع اْحِرتَاٍز . والرَّْهَبُة: َخْوٌف 

للَعاِبِد واَخلْشَيُة للَعاملِ  . وبالّتايل نرى إتـََّفاق ملعىن املفردة (خشي) لكل مـن )6(ِقيَل: اَخلْوُف واَحلَذُر للُمْذِنِب، والرَّْهَبة ُ

 ىث نث ُّٱ8ُّيف قولــه  الّتحــذيرفظــة وأفـادت مـن اللغــّويني واملفّسـرين . ومــن اآليـات الــيت وردت فيهــا هـذه اللّ 

 .289، ص4مادة(خ ش ي )، جالفراهيدي: كتاب العين ،الخليل  )1(
 .91،ص4مادة (خ ش ي)،جالّرازي: مختار الصحاح، )2(
 .228،ص14باب(اخلاء املعجمية)، جابن منظور: لسان العرب، )3(
ــــاني،  )4( ــــان المع ــــالّ حــــويش الســــيد محمــــود آل غــــازي العــــافي: بي ــــن م ــــادر ب ــــد الق ،      2م،ج1965ه/1،1382دمشــــق، ط-مطبعــــة الرتقــــيعب

 .482ص
حتقيـق: حممــد أبـو الفضــل إبـراهيم ، اهليـة املصــرية العامـة  للكتــاب، السـيوطي(جالل الــدين عبـد الــرحمن بـن أبــي بكـر): اإلتقــان فـي علــوم القـرآن، )5(

 .363، ص2م، ج1974ه/1394
 .22، ص1نّورة، ججممع امللك فهد لطباعةاملصحف الشريف باملدينة املأحمد حسن فرحات: معاجم مفردات القرآن، )6(

                                                



 البالغة العربيةالّتحذير في                                             الفصل األول

26 

 

 مم ام يل ىل يكمل  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث

 ]   .   21[ سورة احلشر اآلية َّ َّ من  زن رن

 :الّتحذيرصور -4 

  اق الكــالمضــمنيا يفهــم مــن ســيّ  و حتــذيراً ، أصــرحياً  ا حتــذيراً ن الكــرمي إّمــيف بعــض آيــات القــرآ الّتحــذيريــرد     

  نيتعريـف البالغيّـ لـيب وهـو علـى حـدّ اإلنشـاء الطّ ر هـي مـن وتعد أغلب هذه الصوّ  ،دةأيت بصور متعدّ ه قد يكما أنّ 

ر وجـود معنـاه عـن وجـود لـب، أو كمـا يقولـون بعبـارة أخـرى: مـا يتـأخّ ما يستدعي مطلوبا غري حاصل يف وقت الطّ 

ــّيت هــم أنــواع اإلنشــاء الطّ لفظــه؛ وأ ــاإلســتفهامهــي؛ هــي: األمــر؛ النّ  الّتحــذير تفيــد لــيب وال  أخريقــدمي والتّــداء؛ التّ ؛ الّن

 .اإلضافة إىل التكرارب

 :األمر -الً أوّ 

 .)1(»قُبـَل أَمـرُهمتر أي:إيّـاه، يـأمره أمـراً فـأ هـي، أمـره بـه، وأمـرهُ األمـر معـروف؛ نقـيض النّ : «إبـن منظـورقال   

طب أرفع اأن يعد اآلمر نفسه أعلى من املخ باالستعالءواإللزام واملراد  االستعالءواألمر هو طلب الفعل على وجه 

سواء أكانت منه يف الواقع أم ال، وصيغة األمر تستدعي الفعل أو القول الذي ينبئ عـن اسـتعداد الفعـل   منه شأناً 

 من جهة الغري على جهة اإلستعالء.

 ربعة صيغ هي:ر أولألم

 .27-26، ص 4، ج لسان العرب: ابن منظور )1(
                                                



 البالغة العربيةالّتحذير في                                             الفصل األول

27 

 

ــــــــــاىلفعــــــــــل األمــــــــــر:  -1 ــــــــــه تع   زن رن مم ام يل ىل مل ُّ  :حنــــــــــو قول

ـــــة  َّ َّمن ـــــه أيضـــــا:]56[ســـــورة النـــــور اآلي  جي ٰه مه جه  هن من خن ُّ ،وقول

 .] 37[سورة هود اآلية  َّ مئ هي مي خي حي

 :)1(الحطيئةومنها قول 

َكارَِم َال تـَْرَحْل لِبُـْغَيِتَها  
َ
ُعْد َفِإنََّك أَْنَت الطَاِعُم الَكاِسي .   *** دَْع امل  َواقـْ

ــــــ "الم" األمـــــر: -2 ـــــه تعـــــاىل:المضـــــارع المقـــــرون ب  [ســـــورة الطـــــالق َّ  يئرب ىئ نئ مئ زئ  ُّ  حنـــــو قول

ــــــه تعــــــاىل]07اآليــــــة  َّ  حفخف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض ُّ   :، وقول

 :)2( ولةيف مدح سيف الدّ  يالمتنبّ عر، قول ، ومن أمثلته يف الشّ ]74[سورة النساء اآلية

 بُ َوِمْثُل َسرَاَك فَـْلَيُكْن الُطالَّ     ***  ِيف طََلِب اًألَعاِدي َكَذا فَـْلَيِسرِ 

ـــــل األمـــــر: -3  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ُّ  :حنـــــو قولـــــه تعـــــاىلإســـــم فع

 " مبعىن: هْ سكت، و "مَ " مبعىن: أهْ صَ لزموا أنفسكم، ومنه "إ :أي ،]105[سورة املائدة اآلية  َّ  مئنئ

 

م، 1997، 1، جامعــة قــاريونس، دار الكتــب الوطنيــة، طعلــم المعــاني بــين بالغــة القــدامى وأســلوبية المحــدثين:الّزوبعــي محمــد اســماعيلينظـر: )1(

 .346ص
 .82م، ص2006هـ/1427، 1للّنشر والّتوزيع، ط، دار الربكة علوم البالغة المعاني والبيان والبديع: أمين أبو ليل )2(
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 :)1(لىعر قول جمنون لينزله، و"دراك" مبعىن أدرك، ومن أمثلته يف الشّ و "نزال" مبعىن: أمهله،أ

 َويـَْرَحُم اللََّه َعْبداً َقاَل آِميَنا  ***َرُب َال َتْسلُْبِين ُحبـََّها أَبَداً   ايَ 

[ســورة البقــرة اآليــة  ََّّ  حص  مس   ُّ  8ٱ7 ذلــكومــن  ائــب عــن فعــل األمــر:المصــدر النّ  -4

 :)2(بن ُفجاءة رىطْ قُ  قول ، ومنه]83

ْوِت َصْرباً 
َ
 َفَما نـَْيُل اخلُُلوِد ِمبُْسَتطَاعْ     ***   َفَصْرباً ِيف َجمَاِل امل

ــه، وملخــص أقــواهلم،  ــة األمــر هــو الوجــوب، وقــد إختلــف األصــوليون يف كيفيت أّن ظهــور األمــر يف واألصــل يف دالل

ر بشـهادة بادليل على ذلك هو التّ صيغة األمر موضوعة للوجوب، والدّ  ا كونه حبكم الوضع أي: أنّ مّ الوجوب هو إ

َكلَّـف بصـيغة األمـر ومل يـرْ اآلمر العُ  أنّ 
ُ
هـذا  ف باملـأمور بـه معتـذراً، بـأّين مل أكـن أعـرف أنّ أت املكلّـيف يف إذا أمـر امل

 إلنسـياق الوجـوب عرفـاً مـن وليس ذلك إّال  ،واجب أو مستحب ال يقبل منه العذر ويالم على ختلفه عن اإلمتثال

 )3(فظ وتبادره.اللّ 

املعـاين الـيت أفادهـا، بتبيـان املواضـع ه اعتمـد أسـلوب األمـر كثـريا، وقـد تباينـت نزيـل العزيـز، تالحـظ أنّـرت التّ ولو تدبّ 

هديـد اليت جاء فيها فضال عن إفادته معناه احلقيقي ( طلب الفعل)، ومن بـني املعـاين الـيت أفادهـا األمـر الوعيـد والتّ 

ــان يأتيــان إلفــادة    البحــث نبــه، ويف هــذادك أمــراً لكــي حتــذره وتتجفاآليــة املباركــة  تعــدك وهتــدّ  الّتحــذيروهــذان املعني

 حف جف ُّ  هديد. قال تعاىل:على الوعيد التّ  حلكيم اليت جاء فيها األمر، داالًّ كر اعند بعض املواضع الذّ نقف 

 .347، صعلم المعاني بين القدامى وأسلوبية المحدثين: الزوبعي محمد اسماعيل )1(
 .82ص علوم البالغة المعاني والبيان والبديع، :أمين أبو ليلنقال عن:  )2(
ــــى: الّصــــادق محمــــد صــــقرينظــــر:  )3( ــــي حســــن مطــــر، ط، حتقيــــق: دروس فــــي علــــم األصــــول، الحلقــــة األول م،               2000ه/1421، 1الّســــيد عل

 .110ص
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 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 . ]90[سورة املائدة اآلية  َّ هل مل

وقد خترج صيغ األمـر عـن معناهـا احلقيقـي إىل معـاٍن أخـرى جمازيـة تفهـم مـن سـياق الكـالم، وقـرائن األحـوال ومـن  

 هذه املعاين ما يأيت: أهم

 رج يف الــرتكم فيــه املخاطــب حظـر شــيء عليــه، فيـؤذن لــه بالفعــل مـع عــدم احلــوتكــون يف مقــام يتـوهّ اإلباحـة:  -1

 َّ ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  كقوله تعـاىل:

 حظر فيه.ه مباح ال، فاملراد هبذا األمر بيان حكم األكل والشرب وأنّ ]18[سورة البقرة اآلية

 :)1( كثير عّزةوقول 

 ِليًَّة ِإْن تـََقلَّتِ َلَديْـَنا َوَال َمق    ***  َمُلوَمًة  َأِسيِئي بَِنا َأْو َأحِسِين الَ 

 م يف مقـام عـدم الرضـا فيـه بقيـام املخاطـب بفعـل مـاويكون باستعمال صيغة األمـر مـن جانـب املـتكلّ هديد:التّ  -2

لت اآليــة فّصــة [ســور َّ َّ يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّ  :مــر بــه، ختويفــا وحتــذيرا لــه، حنــو قولــه تعــاىلأ

ــراهيم اآليــة َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من ُّ  ، وقولــه عــز وجــل]40 ــه صــلى ]30[ســورة اب ، وقول

 )2(».ِإَذا ملَْ َتْسَتِح َفاْصَنْع َماِشْئتَ «اهللا عليه وسلم:

 .82، صأمين أبو ليل: علوم البالغة المعاني والبيان والبديعينظر:  )1(
 .350، صعلم المعاني بين بالغة القدامى وأسلوبية المحدثين: الزوبعي محمد اسماعيل ينظر: ي )2(
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 :)1( ان بن ثابتحسّ اعر يضا قول الشّ وأ

 وََكاَن الَفْتُح واْنَكَشَف الِغطَاءُ     ***  َفِإمَّا تـَْعرُضوا َعنَّا اْعَتَمْرنَا 

ــاءُ      ***   الَّ فاْصِربُوا جلَِالِد يـَْومٍ وإِ  ـــ ــ ـــ ـــيِه َمْن َيَش ــ ـــ ـــزُّ اهللا فِـ ــ ـــ ــ  يُعِــــ

وهــو مطالبــة املخاطــب بعمــل ال يقــوى عليــه إظهــارا لعجــزه وضــعفه وعــدم قدرتــه، وذلــك مــن قبيــل عجيــز: التّ  -3

 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص  ُّ  :َّوجــــل ومنــــه قولـــه عــــزّ  .)2(يحـــدّ التّ 

 ].22[سورة البقرة اآلية   َّ  َّ جك مق حق  مف خف حف جف مغ

 :)3( غرائيالطّ  ومنه قول

ْرُء بِالَكَسلِ     ***    ُحبُّ الَسَالَمِة يـَْثِين َهمَّ َصاِحِبه
َ
َعاِيل َويـُْغرِي امل

َ
 َعْن امل

حنـو . واإلزدراء بـه ،ىل املخاطـب بقصـد استصـغاره واإلقـالل مـن شـانهاألمر إويكون بتوجيه حقير:اإلهانة والتّ  -4

 مل  ُّ ، وقولـه عـز وجـل: ]49[سورة الدخان اآلية   َّ ىق يف ىف يث  ىث نث ُّ  8ٱ7

 ، واإلحتقار قريب من اإلهانة. ]50[سورة اإلسراء اآلية  َّ خم حم جم يل ىل

 .83، صوالبيان والبديععلوم البالغة المعاني : أمين أبو ليل )1(
 .177ص1،ج3، دار اجليل بريوت، طاإليضاح في علوم البالغة: )جالل الّدين حممد عبد املنعم خّفاجيالقزويني الخطيب(ينظر:  )2(
 .83، صأمين أبو ليل: علوم البالغة المعاني والبيان والبديع )3(
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 وقولــه تعــاىل: األمــرين أو األمــور علــى األخــرىحـد وتكـون يف مقــام يتــوهم فيــه املخاطــب رجحــان أ  ة:التســويّ  -5

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب  ُّ  8ٱ7

 :)1(يالمتنبّ عر قول ومن أمثلته يف الشّ  ، ]53[سورة التوبة اآلية  َّ مح

 بـَْنيَ َطْعِن الَقَنا َوَخْفِق البُـُنودِ     ***   ِعْش َعزِيزاً َأْو ُمْت َوأَْنَت َكرِميُ 

 الكرمي كالمها سواء، وال أحد من األمرين يرجح اآلخر.فاملعيشة العزيزة واملوت 

   ع واخلضــوعلــب علــى ســبيل التضــرّ وذلــك يف مقــام يكــون املــأمور فيــه أعلــى مــن اآلمــر ويكــون الطّ « عاء: الــدّ  -6

  خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع  ُّ  :كقولــه تعـــاىل

 :)2(يالمتنبّ عر قول ومن أمثلته يف الشّ ]، 147[سورة آل عمران اآلية َّ

 َوَال تـُْعِطَنيَّ النَّاَس َما أَنَا َقائِلُ      ***  َأَخا اجلُوِد أَْعِط النَّاَس َما أَْنَت َماِلكُ 

 :ـــــهيالنّـ  -ثانيا

، ونفـس �ـاُه: منتهيـة عـن الشـيء« هي يف اللغة: النّ    خالف األمر، �اه، ينهاه، �ياً فانتهى وتناهى، كـفَّ

 عن الفعل. هي هو طلب الكفّ النّ  ضح أنّ ومن هذا يتّ  .)3(»وتناهوا عن األمر واملنكر، �ى بعضهم بعضاً 

 .350، صقدامى وأسلوبية المحدثينعلم المعاني بين بالغة ال: الّزوبعي محمد اسماعيلينظر:  )1(
 .85، صعلوم البالغة المعاني والبيان والبديع: أمين أبو ليلينظر:  )2(
 .343، ص1، جابن منظور: لسان العرب )3(
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بصـيغته  دلّ  هـو مـا« أو  )1(».واإللـزام عن الفعل علـى وجـه االسـتعالء  طلب الكفّ « :هو االصطالحهي يف والنّ 

ــه صــيغة وهــو عنــد البالغــّني جــر عــن الفعــل وردعــه عنــه، علــى الزّ  .       )2(»اهيــةواحــدة وهــي املضــارع املقــرون بــال النّ  ل

ــــه تعــــاىل:  مم خم حم جم هل خلمل  حل جل مك لك خك حك ُّ  حنــــو قول

[سـورة التوبـة  َّ يلام ىل  مل يك ىك مك  ُّ ، وقوله تعـاىل: ] 42[سورة إبراهيم اآلية َّ   جن

 عر:هي يف الشّ ، ومن أمثلة أسلوب النّ ] 66اآلية 

 الرَِّضا بِاهلََواِن َعْجٌز َصرِيحٌ      ***    لِنَـْفِسيَال َختَْلِين أَْرَضى اهلَوَاَن 

ـــُر َفَما ْهـ ـَـظََّنا الدَّ ـــوُلوا حـ ـــ َعرَاءِ     ***    َال تـَُق  ُهَو ِإالَّ ِمْن َخَياِل الشُّ

ـــونَةٍ   جيَُِدوَن ُكلَّ َقِدٍمي َشْيء ُمْنَكراً     ***     َال َحتُْذ َحْذَو ِعَصابٍَة َمْفُت

اللـة علـى معـاٍن أخـرى ا قـد ختـرج مـن معناهـا احلقيقـي للدّ هـي يف أسـاليب شـّىت جيـد أّ�ـالذي يتأمل صـيغة النّ  ولكنّ 

 ياق هي:هي ويستفاد من السّ ياق وقرائن األحوال، ومن املعاين األخرى اليت حتملها صيغة النّ تستفاد من السّ 

 حض جض  مص  ُّ  مع   :حنــــو قولــــه تعــــاىل ،منزلــــة وشــــأناألعلــــى عنــــدما يكــــون صــــادرا مــــن األدىن إىل اوذلــــك عاء: الــــدّ  -1

 حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

 ] .286اآلية  [سورة البقرةَّ َّ   خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك

 .129م، ص1،1982، رزارة التعليم العلي و البحث العلمي، طمطلوب أحمد و كامل البصري حسن: البالغة و التطبيق )1(
 .92ه ، ص1،1421، مؤسسة امساعليات، طرضا: أصول الفقهالمظفر محمد  )2(

                                                



 البالغة العربيةالّتحذير في                                             الفصل األول

33 

 

، حنـو قولـه تعـاىل علـى لسـان  ىل آخر يسـاويه منزلـةهي صادراً من شخص إوذلك عندما يكون النّ اإللتماس:  -2

 مي زي ري ٰى ين ىن نن  زنمن رن مم ام يل ىل  ُّ  هـــارون خياطـــب أخـــاه موســـى:

 .]94اآلية  طه[سورة َّ  جئ  يي ىي ني

 :)1(ال يعقل حنو قول شاعر معاصر ىل ماها إهي موجّ عندما يكون النّ مني: التّ  -3

 ةٍ ثريِ كَ   ومٍ مهُُ  نْ مِ  سَ فْ النـَّ  ذُ قِ نْ يُـ      ***     نٍ حْ لَ بِ  نَّ ضُ تَ   الَ ْري ا طَ ه يَ يَ إِ 

قـول حنـول  ،صـح واالرشـادهـي حيمـل بـني ثنايـاه معـىن مـن معـاين النّ النّ وذلـك عنـدما يكـون صح واالرشاد: النّ  -4

 :يالمتنبّ 

 َفَال تـَْقَنْع ِمبَا ُدوَن النُُّجومِ   ***        ِإَذا َغاَمْرَت ِيف َشَرٍف َمُرومٍ 

 عر:احنو قول الشّ  ،قليل من شأنه وقدراتهراء باملخاطب والتّ دهي اإلز عندما يكون الغرض من النّ حفيز: التّ  -5

ْجَد َواقـَْنع
َ
ْجِد َصْعبٌ    ***      َال َتْطُلْب امل

َ
 َفَمْطَلُب امل

ــه فيــه مــن وجهــة نظــر  يقــوى عليــه أو ي يهــم بفعــل أمــر الويكــون يف حــال املخاطــب الــذّ يئــيس: التّ  -6 ال نفــع ل

 .]66وبة اآلية [سورة التّ  َّ َّ َّ يلام ىل  مل يك ىك مكُُّّ م، حنو قوله تعاىل:املتكلّ 

ة القيــام بفعــل اليرضــى عنــه بــعاق قــدراً ومنزلــةً  هُ ونَــف مــن هــو دُ م أن خيــوِّ وذلــك عنــدما يقصــد املــتكلّ هديــد: التّ  -7

 )2(." ال تقع عن عنادك : " م كأن تقول ملن هو دونكاملتكلّ 

 .70ص م،2004ه/1464دار األفاق العربية،ط،علم المعاني: عتيق عبد العزيز ينظر: )1(
 .70ص، المرجع نفسه  )2(
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 .)1(الّتحذيرأفادوا أّن الّنهي من بني معانيه  فيما ذهب إليه إذْ  سيبويهوقد تتّبع البالغّيون 

 خك حك ُّ  حنو قوله تعاىل: الّتحذيرا داللة ه أُريد من �يكر احلكيم الّيت ل بعض آيات الذّ لنتأمّ ويف هذا املقام 

ـــــة  َّ   جن مم خم حم جم هل خلمل  حل جل مك لك ـــــراهيم اآلي [ســـــورة إب

 يب، وأريـد مـن توجيـه اخلطـاب إىل النـيب التثبيـت علـى مـاهـة إىل النّـاآليـة موجّ  إىل أنّ  مخشـريالزّ . وهبذا أشار ]42

ومل يكـن بقيـة  .)2(املني، وال خيلـوا مـن نصـر املظلـوم، وهتديـد الظـاملاخلطاب فيه وعيد وهتديد للظّ  أنّ هو عليه،كما 

ه) 548(ت  الطبرسـيبل تبعه على ذلـك الكثـري مـن املفسـرين مـنهم  الزمخشرياملفسرين مبنأى عما ذهب اليه 

منـه لكـن لـيس بأسـلوب  الّتحـذيرهـي، ويفهـم النّ د وقـد يـرِ  .)3(»وعيد الظـامل وتعزيـة املظلـوم«هي أفاد النّ  ذكر أنّ  إذْ 

عليه املفسـر تـارة أخـرى، لـو تأملنـا معـاً  ياق تارة، ويدلّ سلوب آخر نفهمه من السّ أحاة، بل بائع عند النّ هي الشّ النّ 

ــــــــــة اآليــــــــــة َّ َّ جغ مع جع مظ مضحط ُّ قولــــــــــه تعــــــــــاىل  اإلســــــــــتفهام، جنــــــــــد ]13[ســــــــــورة التوب

  الّتحـذيرهـي الـذي يعطـي معـىن ، جاء إلفادة النّ »َأَختُْشونـَُهمْ «بقوله:
ُ
 نّ  أا سـبق يتبـّني وممّـ .)4(هُ ْنـى عَ َهـنْـ مـن الشـيء امل

ــة النّ  القــرآن الكــرمي عنــدما اعتمــد أســلوب  ذأراد التّ  الّتحــذيرهــي بدالل
ُ
ــه علــى عظــم امل ــنْـ نبي ــعَ ى َه تلــك  الســيما أنّ  هُ ْن

وحــده ال يشــاركه أحــد هبــا، كمــا وردت يف  وجــلّ  ر العبــادة هللا عــزّ  تقــرّ كر احلكــيم الــّيت الّداللــة وردت يف مواضــع الــذّ 

عــن  ىل اضــطراب احليــاة، كــل ذلــك جــاء بأســلوب ينبــأي جتاوزهــا إؤدّ يــؤون اإلجتماعيــة الــيت اآليــات األحكــام والّشــ

 .136، ص1، جكتاب سبويه: سيبويه )1(
 .561، ص2، جالتأويلالكّشاف في غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه الّزمخشري: ينظر: )2(
-بـريوت-، حتقيق: السيد هاشم الوسويل احملالقـي، دار إحيـاء الـرتاث العربيـةمجمع البيان في تفسير القرآن: )أبو على الفضل بن احلسن( سيالطبر  )3(

 .226، ص2لبنان، ج
رســالة ماجســتري، كليــة اآلداب اجلامعــة املستنصــريّة،  الّترغيــب والّترهيــب فــي القــرآن الكريم(دراســة بالغيــة)،: الربيعــي هــوس ســلوم عبــاسينظــر:  )4(

 .94م، ص1998-هـ1419اشراف :أزهد هند حسن،
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ا على يء كما سبق بيانه، وذكر األدىن واإلستدالل به عقليّ هي عن اإلقرتاب دون فعل الشّ ، فالنّ الّتحذيرة هلجة شدّ 

هـي بألفـاظ تـوحي بالوعيـد سـبق النّ و ي ورد يف بعـض املواضـع، أأكيـد الـذّ كـرار الـذي أفـاد التّ عن التّ  األعلى، فضال

 هي.ي أفاد النّ الذّ  الّتحذيرا أريد به بيان عظم مثل ( ويل) كل هذا إمنّ 

 :اإلستفهام -ثالثا

مــه، واســتفهمه مســألة أن لِ عَ  هُ اَمــهَ يء بالقلــب، َفِهَمــُه فَـْهمــاً وفَـْهمــاً وفَـ معرفتــك الّشــ«غــة: يف اللّ  اإلسـتفهام

ْمُتُه تـَْفِهيماً يـُْفّهَمُه وقد استفهمين الشّ   .)1(»يء فأفهمته وفهَّ

على داللة طلب الفهم فحسـب، بـل  اإلستفهامومل يقتصر  .)2(»طلب الفهم«ه: ون فإنّ عند البالغيّ  اإلستفهاما أمّ 

ْســـتَـْفِهم إن كنـــت متلقّ  نغـــيم)ة تفهمهـــا مـــن طريقـــة اخلطـــاب (التّ خيـــرج الفـــادة دالالت عـــدّ 
ُ
ـــالـــذي خياطبـــك بـــه امل   اًي

، فقـد ورد عـن الّتحـذيرالالت الـيت هتمنـا يف هـذا املوضـع ا، ومـن الـدّ ياق إن كنـت قارئًـوتستدل على داللته من السّ 

رجــال مـن بــين أســد قــال  بعــض العــرب أنّ  حـدثنا «ســبويه: ليحــذروا بــه، قــال  اإلسـتفهامالعـرب اســتعمال أســلوب 

 فلـم يـرد أن يسرتشـدهم ليحـذروه عـن واستقبله بعري أعور فتطـري منـه: قـال: يـا بـين أسـد أعـور وذا نـاب؟يوم جيلة :

فاالســتقبال يف حــال تنبيهــه إيــاهم كــان واقعــاً  !ى نــاب ؟عــوره وصــحته لكنــه نــبههم كأنّــه قــال: أتســتقبلون أعــور ذ

 .)3( »وأراد أن يثبث هلم األعور ليحذروه

ــه األصــليّ  اإلســتفهام ضــح أنّ مــن هــذا يتّ  ــة أخــرى متّ ة (طلــب الفهــم) إخــرج مــن داللت ليهــا بطريــق ل إوّصــالتّ  ىل دالل

ب جوابـــاً حيتــــاج إىل تفكـــري يقـــع بــــه هـــذا اجلــــواب يف يف أصـــل وضـــعه يتطّلــــ اإلســــتفهام« اإلســـتدالل العقلـــي ألنّ 

 .45، ص12، جلسان العرب: إبن منظور )1(
، 2هــ، ج1376، حتقيـق: حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم، مطبعـة عيسـى البـايب احللـيب وشـركاؤه، البرهـان فـي علـوم القـرآن: )حممد بن عبـداهللالّزركشي(  )2(

 .326ص
 .343، ص1، جسيبويه : كتاب سيبويه )3(
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يهـا عظيمـا، لـذا اعتمـد القـرآن الكـرمي ا يكـون تأثريهـا يف نفـس متلقّ اللة عقليّ ىل الدّ وإذا كان الوصول إ .)1(»موضعه

روا ورسـم احلـدث أمـام العبـاد ليتـدبّ  ،، ويتم ذلك عن طريق جتسـيد املوقـفالّتحذيرليدل به على  اإلستفهامأسلوب 

بـه  لتـدلّ  اإلسـتفهام وظفـت كر احلكـيم الـّيت ل آيـات مـن الـذّ تلك األحداث بأناة ويف هذا املوضـع مـن البحـث نتأّمـ

نفـري منـه نالحـظ بعضـها إعتمـد نزيـل العزيـز الـيت ذكـرت الكفـر أو التّ ظر يف مواضع التّ معنت النّ أ ، وإذاالّتحذيرعلى 

 من ُّ حتــذير مـن الكفــر قــال تعــاىل جرمـه، ومــا ذلــك إالّ ليــدل بــه علـى شــناعة الكفــر وهتويــل  اإلســتفهامأسـلوب 

ا ، ممّــ]93[ســورة األنعــام اآليــةَّ َّ َّ حف مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن

وتركت جواب سؤاهلا للقـارئ  ،الكذب ا استفهمت عن عظم ذنب من يفرتي على اهللامن اآلية املباركة أ�ّ يالحظ 

يف اآليـة حمـل البحـث:  اإلسـتفهاميف بيانـه لداللـة ازي الـرّ  إذ قال، اإلستفهامل معىن أو املتلقي يستنتجه حيث يتأمّ 

ــه تعــاىل: املعــىن ومــن هــذا )2(»خويــف العظــيميفيــد التّ «  َّ َّ مم ام يل ىل مل  يك ىكُّ ُّ قول

 من هذا الفعل. الّتحذيرخمرج  اإلستفهامفقد أخرج  .]80[سورة البقرة اآلية 

  حي جي  ّٰ  :، ومـــن هـــذا املعـــىن قولـــه تعـــاىل)3(»هـــذا تـــوبيخ مـــن اهللا ســـبحانه هلـــم« الطبرســـيقـــال  

 ].40سورة اإلسراء اآلية  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي

 .163م، ص1978، من بالغة القرآن، دار الّنهضة القاهرة: أحمد بدوي )1(
 .85-84، ص13، ج1هـ، ط1357البهية، مصر،  مطبعة :التفسير الكبير، )حممد بن عمر الفخرالّرازي ( )2(
، حتقيـق: احلـاج السـيد هاشـم الرسـويل احملالقـي؟ دار إحيـاء الـرتاث البيـان فـي تفسـير القـرآنمجمـع : )الشيخ أبو على الفضل بن احلسـن(  الطبرسي )3(

 .122، ص5العريب، ج

                                                



 البالغة العربيةالّتحذير في                                             الفصل األول

37 

 

كثـريا   اإلسـتفهامابقة تالحـظ أ�ـا اعتمـدت أسـلوب الـيت أخـربت عـن األمـم الّسـكر احلكـيم ولو تتبعت مواضـع الـذّ  

كر احلكــيم الــيت أخــربت عــن األمــم ة عنــد بعــض مواضــع الــذّ امع كــي يــتعظ مبــا قبلــه، فلنقــف ســويّ الفــادة حتــذير الّســ

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث  ُّ  :قــــــال تعــــــال اإلســــــتفهامابقة معتمــــــدة الّســــــ

 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل

  هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ

ــة  َّ  مث ــة الكرميــة وظّ ]6-5[ســورة األنعــام اآلي ــذّ  اإلســتفهامفــت آداة ، واآلي ــان اهلــالك ال ي أحلــق (كــم) لبي

                                                                         . الّتحذيريف اآلية املباركة أريد منه  اإلستفهامّق، وأفاد املفّسرون أّن ابقني نتيجة تكذيبهم احلبالسّ 

ــ اإلســتفهامســلوب أ وهكــذا تالحــظ أنّ  ــه، وهــي يســتدعي منــك التأّم ــة من مــن خــالل  الّتحــذيرل للوصــول اىل الغاي

االسـتعداد علـى مفارقـة هيب على املوقف، وهذه املعاين بدورها تزيـد يف متلقيهـا عظيم والرتّ هويل والتّ اضفاء داللة التّ 

علـى معـىن ثـان تفهمـه  ليخرج من معنـاه احلقيقـي ليـدلّ  اإلستفهاممايغضب اهللا، وذلك هو احلذر بعينه، وقد خيرج 

 خــرج مــن معنــاه احلقيقــيّ أي الــذّ  اإلســتفهامل ّمــأحمــل حبثنــا فلنت الّتحــذيردام ســياق  مــن الســياق الــذي ورد فيــه، ومــا

 .)1(الّتحذيرلداللة أخرى يف سياق 

[ســورة القمـــر  َِّّ يل ىل مل يك ىك مك ّٰ مـــر قولــه تعـــاىل:علــى األ اإلســـتفهامومــن داللــة 

جر، فليس املقصود طلب جواب: هل هناك مـذكر؟ هيب والزّ األمر الذي يفيد الرتّ  اإلستفهام، فقد أفاد ]15اآلية 

 أنذر به.ي ة العقاب الذّ ة اإلنذار وشدّ ذكر بالقرآن الكرمي بعد اثباث صحّ بل قصد األمر بالتّ 

، دار الكتــاب العــريب، الكشـاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون األقاويــل فـي وجــوه التأويــل: الّزمخشــري جــار اهللا محمــود بــن عمــرينظـر:  )1(
 .5، ص2م، ج1947بريوت
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  ِّ  ِّ  جغ مع جع مظ مضحط ّٰ قولـــه تعـــاىل:  الّتحـــذيرهـــي يف ســـياق علـــى النّ  اإلســـتفهامومـــن داللـــة 

عـن خشـية غـري اهللا فـذلك ال يسـتفهم عنـه، فإنـه مرفـوض  اإلسـتفهامفليس املراد يف اآلية  .]13[سورة التوبة اآلية 

 وجل أوىل من غريه. هي: أي ال ختش غري اهللا، ألنه عزعلى النّ  اإلستفهام أصال، لذا دلّ 

 جع مظ حط مض خض حض جض  ّٰ  قولــه تعــاىل الّتحــذيرفــي يف ســياق علــى النّ  اإلســتفهامومــن داللــة 

[ســــــــــورة الزمــــــــــر  ِّ  مكجل لك  خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ  مع

تالحظ ظاهر اآلية الكرمية يستفهم عن منزلة من حيذر اآلخرة وعن من مل يكن كـذلك، فهـل مهـا  وأنت .]9اآلية 

به بــني مـن حيــذر اآلخــرة مل يكـن هبــذا املعــىن، إذ أريـد منــه نفــي املسـاواة فــال وجـه للّشــ اإلســتفهام متسـاويان؟ إال أنّ 

 وبني سواه.

ياق القرآين السيما يف ىل داللة تفهم من السّ من داللته األصلية إ اإلستفهاموج منوذجا يسريا من خر  وليس هذا إالّ 

 )1(.الّتحذيرسياق 

 : )2(  سداً أقوله عندما صرع بدر بن عمار ي المتنبّ ومن أمثلته يف شعر 

  مَ ارِ الصَّ  تَ ِلَمْن أَُدَخرْ    ***أَُمَعفِّر اللَّْيَث اِهلْزبـَُر ِبَسْوِطِه  
َ
 ؟الَ لوُ سْ امل

  وقوله وقد أصابته احلمى:

 ؟امِ حَ الزِّ  نَ مِ  تَ نْ أَ  تَ لْ صَ وَ  فَ يْ كَ فَ   ***ي كل بنت   دِ نْ عِ  رَ هْ الدَّ  تَ بَ نْـ أَ 

 .43، ص19،  ج1ط ،مطبعة البهيىة مصر ،التفسير الكبير و ما يعرف ب"مفاتيح الغيب"( حممد ابن عمر):  الفخر الرازيينظر: )1(
 .73، ص عتيق عبد العزيز: علم المعاني )2(

                                                



 البالغة العربيةالّتحذير في                                             الفصل األول

39 

 

 ة:صابته علّ ولة وقد أالدّ وقوله يف سيف 

ـــا بشــيء   ـــلــك الدني ــ  وأنت لعملة الدنيا طبيب؟   ***وكيف تعـ

 وأنت املستغاث ملا ينوب؟   ***وكيف تنوبك الشكوى بداء  

 : شوقيوقول 

 ف؟الَ سَ  اطُ سً بِ  مْ ؟ أَ سٍ رْ عُ  لُ يْ لَ  مْ أَ   ***م؟   ائِ رؤيا نَ ا؟ أَ يَ نْـ دُ  تَ نْ ا أَ مَ 

ــه ــة  َّ  ري ٰى ين  ىنُّ: تعــاىل واألمــر: حنــو قول  مي زي ُّ  قولــه تعــاىل:و  ]107[ســورة األنبياءاآلي

 ].17[سورة القمر اآلية َّ َّ ىي  ني

 خص حص مس خس حس جس  مخ  ُّ  ىل األمر، أيضـا قولـه تعـاىلإ اإلستفهاممن هذا القبيل نرى خروج و   

ـــــــة  َّ جم يل ىل مل خل مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص -9[ســـــــورة العلـــــــق اآلي

جـل، هـل هـو علـى هـدى عنـدما منـع عبـدا مـن طاعـة ربـه، أو هـو امع عن حال هذا الرّ السّ ها أي أخربين أيّ  ؛]13

وأعرض عـن طاعـة ربـه، فهـل يظـن  لناقوى عندما أمر غريه بعدم إطاعة خالقه؟ مث أخربين عندما كذب رسو أمر بالتّ 

 )1(.ه يفلت من عقابنا؟ كالّ أنّ 

جـل يكـون حنـو أعصـيت ربـك؟ أو مبعـىن أن يكـون كقولـك للرّ وبيخ مبعىن ماكان ينبغي أن ا للتّ إمّ «وكذلك االنكار: 

جــل يركــب اخلطــر: أختــرج يف هــذا الوقــت؟ أتــذهب يف غــري وكقولــك للرّ ،: أتنســى قــدمي إحســان فــالن؟ يضــيع احلــقّ 

عبــد القـادر حسـني، مكتبــة ، حتقيـق: فـي علـوم البالغــة المعـاني والبيــان والبـديع: )جــالل حممـد ابـن عبـد الــّرمحن( الـّدين ينظـر الخطيـب القزوينــي )1(
 .91م، ص1996ه/1416األدب ، 
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 اإلســتفهامو  )1(»و يرتــدع عــن فعــل مــاهم بــه يرجــع إىل نفســه فيخجــل أامع حــّىت الطريــق؟ والغــرض بــذلك تنبيــه الّســ

 االنكاري يكون على وجهني مها:

وبيخ على أمر وقع يف املاضي، مبعىن ماكان جيب أن يكون ذلك األمـر، حنـو قولـك ملـن صـدر منـه ا انكار للتّ إمّ  -أ

 عصيان: أعصيت ربك؟

وبيخ على أمر يف جمال أو خيف وقوعه يف املستقبل، واملعىن على هذا: ال ينبغي أن يكون هـذا ا انكار للتّ وإمّ  -ب

تقــول هــذا ملــن هــو واقـع يف املنكــر أو ملــن هــم أن يقــع فيــه، علــى معــىن: ال ينبغــي أن » ك؟أتعصــي ربّــ«مـر، حنــو األ

 وبيخي.حيدث منك حاال أو يصدر منك استقباال، ويسمى االنكار يف احلالتني السابقتني االنكار التّ 

املخاطـب أدعــى وقـوع شـيء فيمــا مضـى، أو نــزل  كـذيب يف املاضـي، مبعــىن (مل يكـن)، أي أنّ وإمـا إنكــار التّ  -جــ

  ّٰ اعتقدوا أن املالئكة بنات اهللا:   اإلنكاري تكذيبا له يف دعواه، حنو قوله تعاىل ملن اإلستفهاممنزلة املدعي أُتى ب

، أي أخصـكم ربكـم  ]40[سورة اإلسراء اآليـة   ِّ  ُّ ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي

 هذا لتعاليه عن الولد مطلقاً. ه مل يفعلبالذكور وخص نفسه بالبنات؟ أي أنّ 

نـوح عليـه السـالم حنو قوله تعاىل على لسان » ال يكون«كذيب يف احلال أو يف املستقبل، مبعىن ا انكار للتّ وإمّ  -د

 جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّ  وحيـد وكـذبوه:ىل التّ عندما دعا قومه إ

احلجــــة أي أنلــــزمكم تلــــك ، ]28[ســــورة هــــود اآليــــة  َّ    من خن حن جن مم خم حم

ـــى أين رســـالبيّ  ـــى قبوهلـــا؟نـــة عل ـــزامواحلـــال أنّ  ،ول اهللا؟ أي أنكـــرهكم عل   كـــم هلـــا كـــارهون؟ مبعـــىن ال يكـــون هـــذا االل

 .172،صفي علوم البالغة المعاني والبيان والبديع: الّدين ينظر الخطيب القزويني )1(
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 اإلسـتفهامفاالنكار يف هذين احلالني إنكار ألمـر كـاذب، ولـذلك يسـمى يف احلـالتني االنكـار التكـذييب، وجيـب يف 

 يل ىل مل  ُّ  يكــون املنكــر هــو الفعــل حنــو قولــه تعــاىل: ، وقــداإلســتفهاماالنكـاري أن يقــع املنكــر بعــد مهــزة 

اد األصـنام ، فاملنكر هو نفسه الفعـل، أي اّختـ]74[سورة األنعام اآلية َّ ىم مم خم حم جم

ــه قومــه بعــد أن كســر أصــنامهمىل علــى لســان ابــراهيم عنــدما أســرع إآهلــة، وحنــو قولــه تعــا  جت هب مب ُّ  :لي

 .]96-95اآليةافات [سورة الصّ  َّ مج حج مث هت مت خت  حت

 :)1(امرئ القيس وحنو هذا قول  

 
َ
 ال؟وَ غْ أَ  ابِ يَ نْـ أَ كَ   قُ زْ َوَمْسُنونَة رِ     ***   ِيف َمَضاِجِعي رُ شَ أَيـَْقتُـُلِين َوامل

 هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّ  الفاعـل يف املعـىن، كقولـه تعــاىل: وقـد يكـون املنكـر هــو

  يصـــلح هلـــا ين للنبـــوة مـــناملتخـــريّ ، أي ليســـوا هـــم ]31ســـورة الزخـــرف [ َّ   جخمخ مح جح  مج حج مث

 . )2(واملتولني لقيم رمحة اهللا اليت ال يتوالها إال هو، بباهر قدرته وبالغ حكمه

[سـورة يـونس اآليـة  َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ  رب قوله تعاىل:الضّ الّزمخشري و عّد 

 .]40خرف[سورة الز  َّ    مل يك ىك مك  لك اك ُّ  ، وقوله:]99

 .77-76، صعلم المعاني: عبد العزيز عتيقينظر:  )1(
 .163-162، صفي علوم البالغة المعاني والبيان والبديع: ينظر الخطيب القزويني )2(
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 هم على سبيل القسر واإلجلاء؟دايتر على هِ وأفأنت تقدّ  ،املعىن: أفأنت تقدر على إكراههم على اإلميان؟ على أنّ  

 ر على ذلك اهللا ال أنت.ا يقدّ منّ أي إ

وقـد يكـون املفعـول  ]،40اآليـة [ سـورة األنعـام َّ  مئ  خئ حئ ُّ تعـاىل:  ملفعول حنو قولهوقد يكون املنكر ا

أي أتريـدون آهلـة غـري  ؛] 86افات اآليـة[سورة الّصـ   َّ زث  رث يت ىت نت مت ُّ  جله جنو قوله تعاىل:أل

  اهللا كذبا؟ وهكذا.

ائل للمســؤول اللــة علــى اســتبعاد الّســصــلي للدّ عــن معنــاه األ اإلســتفهامخيــرج فيــه  ىل االســتبعاد: الــذيأيضــا نشــري إ

ا أو معىن، وقد يكون منكرا مكروها غري منتظر أصال، ورمبا يصلح احملل الشيء بعيدا حسً  ستبعاد هو عدّ عنه، واإل

 حسـيٌّ   فهـذا بعـد وهو منفي يف ألنـدلس:" أيـن شـرف األرض مـن أنـدلس"شوقي الواحد له ولالستبطاء حنو قول 

الـذكر احلكـيم ؟، ومـن أمثلتـه يف »أيـن أنـا منـك«على منه منزلة ا كمن يقول ملن هو أ، وقد يكون بعدا معنويّ مكاينٌّ 

ـــه تعـــاىل  َّ هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ  :قول

ــدّ  ــ]14-13خان اآليــة [ســورة ال ــه اءهم رســول مبــني، يعلمــون أم جــّ�ــون واحلــال أ، أي كيــف ينكــرون ويتحّظ مانت

 ستبعاد تذكرهم.؟ فكل هذه قرائن إل وأعرضوا ،نات من الكتاب املعجز وغريه فتولوا عنهباآليات البيّ 

 بنه سوادة:يف رثاء إ جرير ومن أمثلته شعرا قول 

 .ايل؟بَ شْ أَ  تَ قْ ارَ ا فَ ذَ إِ  اءُ زَ العَ  فَ يْ هلم: كَ  تَ لْ قُ فَـ  رٍ جْ أَ  نَ مِ  كَ بَ يصِ وا: نَ الُ قَ 

 :)1(أبي تماموقول 

  .89-76، صعلم المعاني عبد العزيز عتيق:ينظر: )1(
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 ه؟ابِ وَ جَ  دَّ رَ  مُ لْ احلِ  انَ كَ   تَ لْ هَ جَ وَ    ***   هُ تَ بْ ضَ غْ ا أَ ذَ إِ  انٍ سَ نْ إِ  بِ ِيل  نْ مَ 

، وصغر شأنه مـع لة املسؤول عنهضااللة على صلي للدّ عن معناه األ اإلستفهامندما خيرج : فعحقيرالتّ وهناك أيضا 

 ل عنـهأهتمـام بـه فيسـلعـدم اإلاحملتقـر مـن شـأنه أن ُجيهـل  ، والعالقـة أنّ ائل به، حنو:"من هذا"و السّ معرفة املتكلم أ

أي  ؛؟»مـا هـذا«صـغره، ولـذلك يصـح يف غـري العاقـل حنـو:  إعتقـادحتقار فيه إظهار حقـارة املخاطـب وإظهـار واإل

سـورة يـونس [ َّمه جه ين ىن من  ُّ  ا ورد منـه يف القـرآن الكـرمي قولـه تعـاىل:هو شيء حقري قليل وّممـ

 :)1(يالمتنبّ مثلته شعرا قول ، ومن أ]80اآلية

 .مُ لَ اجلَ وَ  ورُ افُ اكَ يَ  مُ اجِ احملَ  نَ يْ أَ      ***    ؟مُ رَ الكَ  كَ لَ ثْـ  مِ ِيت أْ يَ  قِ رُ الطُّ  يِّ أَ  نْ مِ 

حقيقيا: مثل ما امسك؟ ماذا  اإلستفهامائل جوابا كان نتظر السّ هو طلب الفهم، فإذا إ اإلستفهام كما قلنا سابقا،

جمـازي أي  اإلسـتفهامائل ال يريـد جوابـا فوإذا كـان الّسـ ،اإلستفسـار فهو استفهام حقيقي يـدل علـى يعمل والدك؟

عـن معانيهـا األصـلية  اإلسـتفهامج أدوات ذا كـذلك ختـر بل جاء تعبريا عن مراد نفسـي، وهبـ ه ليس سؤاال حقيقيا،نّ إ

 يناسب املقام منها: ىل معان أخرى على سبيل اجملاز، تفهم من سياق الكالم، وقرائن األحوال، حبسب ماإ

فيـه عـن  اإلسـتفهامرج وهو عّد الشيء بطيئـا يف زمـن انتظـاره وقـد يكـون حمبوبـا منتظـرا، وهلـذا خيـ«  اإلستبطاء:-1

جابـة عـن بعـد زمـن السـؤال، وهـذا البعـد يسـتلزم االسـتبطاء، حنـو قولـك اللة على يعذر من اإلاألصلي، للدّ  معاناه 

مـن عـدد املـرات الـدعوة  اإلسـتفهام؟ فلـيس املـراد هنـا » كـم دعوتـك« :يف االستجابة لك فبطاءدعوته  :املخاطب

ؤال جاء الّسـ ويف ذلك إبطاء وهلذاؤال، زمن السّ زمن االجابة   نيب قد باعدعوة، الدّ  را املراد أن تتكرّ داء، وإمنّ و النّ أ

 .85، صفي علوم البالغة المعاني والبيان والبديع: الخطيب القزويني )1(
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 حط مض خض حض جض  ُّ  :ومـن أمثلـة ذلـك قولـه تعـاىل .)1(»على استبطاء حتقق املسؤول عنـه داالّ 

 ] . 214[سورة البقرةاآلية      َّ  حق مف خف حف جف  جغمغ مع جع مظ

فالغرض من هذا السؤال هـو ]، 20[سورة النمل اآلية َّ  خص حص مس خس حس ُّ : حنو قوله:عجبالتّ -2   

  ا مل يبصــره تعجــب مــن حــال نفســه وعــدم رؤيتــهفلّمــ  بإذنــه،يغيــب عــن ســليمان إّال  اهلدهــد كــان ال التعجــب، ألنّ 

واجلهـل  ،ببؤال عن الّسـعجب أن السّ إىل التّ  اإلستفهامب منه هو غيبة اهلدهد من غري إذن، ووجه خروج واملتعجّ 

 .)2(بسبب عدم الرؤية يستلزم التعجب

 ّٰ ُِّّ  :اللــة علــى معـىن األمــر، حنـو قولــه تعــاىلعـن معنــاه احلقيقـي للدّ  اإلســتفهاموقــد خيـرج أســلوب  األمـر:-3

[سـورة  َّ  جي يه ىه مهُّ  ، أي: أسلموا، وقولـه عـز وجـل:]14[سورة هود اآلية  َّ  زئ رئ

 اآليـةالقمر [سورة  َّ ام يل ىل مل يك ىك مك  ُّ   ، وقوله تعاىل:  ، أي: انتهوا]91املائدة اآلية

ومن هذا القبيل رأينا أنه إستفهام خـرج إىل األمـر، وقـد ورد كثـريا يف الّشـعر ومنـه قـول  .)3(، أي تذكر ما تعظ]15

 :شوقي

 ا؟انً ريَ جَ  اءِ رَ حْ الصَّ بِ وَ   الُ هْ أَ  يدِ البِ بِ     ****   م كُ محَ رْ اهللا يَـ  لَّ عَ لَ  ونَ محَُ رْ تُـ  لْ هَ 

 .170، صفي علوم البالغة المعاني والبيان والبديع: الخطيب القزويني )1(
 .82، صعلم المعاني :عبد العزيز عتيقينظر:  )2(
م، 1997، 1، جامعـة قـاريونس، دار الكتـب الوطنيـة، طعلـم المعـاني بـين بالغـة القـدامى وأسـلوبية المحـدثين الزوبعي محمد اسـماعيل:ينظر:  )3(

 .362ص
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 .)1(»الءا هؤ رمحو إ« على معىن 

حنـو  االسـتعالءعن الفعـل علـى وجـه  هي أي: طلب الكفّ ليؤدي معىن النّ  اإلستفهامويأيت يف أسلوب  هي:النّ -4

ــه تعــاىل ــةالتوبة[ســورة َّ َّ جغ مع جع مظ مضحط  خضُّ  :قول ، أي الختشــو�م، فــاهللا أحــق أن ، ]13اآلي

 :)2(ومنه قول الشاعر،ختشوه 

 راً؟هْ دَ  كَ تْ عَ رَ  مثَُّ  كَ تْ لَ محََ  ***    ِيت للَّ  فٍّ أُ  ولُ قُ تَـ أَ 

[ســورة األعــراف َّ   ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ُّ :ويكــون يف مقــام طلــب املســتحيل، كقولــه منــي:التّ -5

هم يتمنــون لــو ال شــفيع، ولكــنّ  هــم يعتقــدون أنّ عــن وجــود شــفعاء هلــم، إذ  اإلســتفهامفلــيس الغــرض  ، ]53اآليــة

 ىف يث ىث  ُّ ة العــذاب، وقولـه تعــاىل:وخيلصـو�م مــن هـول املوقــف وشـدّ  يكـون هلـم شــفعاء يشـفعون هلــم،

 ىل الـدنياإ العـودةون هم يتمنّـ، ولكـنّ ار اليسـتفهمون حقيقـةً هـؤالء الكّفـ نّ . فإ]11اآلية غافر [سورةَّ َّ ىق يف

 .)3(جاة والسالمويفوزوا بالنّ  ،ليعملوا عمال صاحلا

 األمني:يف مدح أبي العتاهية ومن أمثلتها يف الشعر قول 

ـــِيت مَ رْ حُ ي وَ ـــقِّ اهللا حَ  نيَ مِ ر أَ كّ ذَ تَ   ركُ ذْ تَ  كَ لَّ عَ  لَ يِين لَّ وَ تَـ  تَ نْ ا كُ مَ وَ    ***    ـ

 رظُ نْ تَـ  رِ هْ الدَّ  فِ الِ  سَ ا ِيف هبَِ  يلَّ إِ    ***   ةً رَّ مَ  تَ نْ  كُ الِيت  بيْ العَ بِ  يلِ  نْ مَ فَ 

 :المتنبيقال و 

 .79، صأمين أبو ليلى:علوم البالعة المعاني والبيان والبديع )1(
 .362، صالزوبعي محمد اسماعيل: علم المعاني ينظر: )2(
 .78، صوالبيان والبديعأمين أبو ليلى:علوم البالعة المعاني نظر: )3(
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 ااقَ شَ  بُ ا الركُ ذَ هَ  وبٍ لُ قُـ  يَّ أَ وَ     ***  ا اقَ رَ أَ  مٍ دَ  يَّ أَ  عُ بْ ي الرُّ رِ دْ يَ أَ 

ــتّ -6 ولــو كــان ،م بــه و املــتهكّ و اظهــار عــدم املبــاالة باملســتهزأ أ، وهــواالســتهزاءخرية ويقــال لــه أيضــا الّســ م:هكّ ال

عن معناه األصلي للداللة على هذا املعىن كقوله تعاىل حكايـة عـن الكـافرين يف شـأن  اإلستفهامعظيما، وقد خيرج 

ــــه الســــالم-شــــعيب  هــــود [ســــورة َّ  جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني  ُّ  :علي

بـه، لكثـرة  واالسـتهزاءخرية مـن شـعيب ا املقصـود منـه الّسـ، إّمنـمهـا حممـوال علـى حقيقتـه اإلستفهامفليس ]،87اآلية

 .)1(صلواته اليت كانت مثاراً لضحكهم واستهزائهم

 داءالنّ -رابعا

 .)2(»هو تنبيه املخاطب ألمر يريده املتكلم بواسطة حرف من حروف النداء« داء:النّ 

اء. وأدواتـه ىل االنشـاملنقـول مـن اخلـرب إ» نـاديأُ «وهو أيضا طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبـرف نائـب منـاب 

 االستعمال نوعان: يف وهيهيا، ووا.مثانية: اهلمزة، وأي، ويا، و آ، وآي ، أيا، 

 داء القريباهلمزة وأي للنّ  -1

 داء البعيددوات للنّ وباقي األ -2

ـــاهلمزة  ـــادى ب ـــة القريـــب، فين ـــد منزل ـــزل البعي ّـــ،وأي. إشـــارة إىل أوقـــد ين م صـــار  ة استحضـــاره يف ذهـــن املـــتكلّ ه لشـــدّ ن

  :اعره ماثل أمام العني كقول الشّ معه ال يغيب عن القلب، وكأنّ  كاحلاضر

 كم يف ربع قليب سكانبأنّ ***      سكان نعمان االراك تيقنوا أ

 .89: علم املعاين، صعبد العزيز عتيقينظر:  )1(
 .193م، ص2011ه/1422، 1، دار املسرية، طعاطف فضل محمد: البالغة العربية )2(
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 .وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادي بغري اهلمزة وأي 

ن أنــت معـه للداللــة علــى أ" و يــا مـواليه بعــد يف املكــان كقولـك "أمرتبتـه فيحمــل بعـد املنزلــة كأنّـ ىل علــوّ إشـارة إ -أ

 أن.املنادى عظيم القدر رفيع الشّ 

 .ملن هو معك  "يا هذاأو إشارة إىل احنطاط منزلته و درجته كقولك: "أ -ب

و قــــول اهي "أيــــا فــــالن"، ه غــــري حاضــــر كقولــــك للّســــنّــــامع لغفلتــــه و شــــرود ذهنــــه كأالّســــ نّ أو االشــــارة إىل أ-ج

 :البارودي

  رُ ادِ ا السَّ هَ يُـ ا أَ يَ 
ُ
 عُ دِ خَ نْ مُ  امِ يَ األَ بِ  كَ نَّ إِ فَ  الً هْ ***  مَ   فٍ لَ ضَ  نْ مِ  رُ وَّ زَ امل

 داء إلى أغراض البالغية:خروج النّ 

ى تفهـم مــن الّسـياق مبعونـة القـرائن، و مـن أهــّم وقـد ختـرج ألفـاظ النّـداء عـن معنــاه األصـلي إىل معـان أخـر 

 ذلك :

 .حنو قولك ملن أقبل يتظّلم: يا مظلوماإلغراء: -1

 :)1(حنو قول الّشاعر اإلستغاثة: -2

 لاضِ فَ  صَ قْ النـُّ  رُ هَ ظْ م يَ اكُ فَ سْ أَ ***  وَ    صُ اقِ نَ  لَ ضْ ي الفَ عِ دَّ م يَ كُ باَ جَ عْ أَ  وَ فَـ 

 :كقول الشاعرعجب: التّ -3

 يرِّ فَ اصْ ي وَ ضِّ يَ بْـ فَـ  وُّ اجلَ  كَ لَ الَ ر    ***  خِ مَ عْ مبَ  ةٍ ربَ قَ  نْ مِ  كَ ا لَ يَ 

 83-82م، ص2002ه/1422، 1دار اآلفاق العربة،ط، ية في المعاني و البيان و البديع: جواهر البالغة العربينظر: الهاشمي أحمد )1(
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 ].30[سورة يس اآلية َّ  ٰذٰر يي ىي  ُّ و قوله تعاىل: 

 كقول الشاعر:الّزجر:-5

  ىتَ ي مَ ادِ ؤَ فُـ أَ 
َ
ا.ي أَ سِ أْ رَ  قَ وْ فَـ  بُ يْ الشَّ  وَ  حُّ صِ ا   ***  تَ مَّ لَ أَ  ابُ تَ امل

ّ
 مل

 ].و قول الّشاعر: 40[ سوة الّنبأ اآلية  َّ  ٰى ين ىن ُّ :كقوله تعاىل:الّتحّسر و الّتوّجع-6

 اعَ رتَ مُ  رَ حْ البَ  وَ  الربِّ  هُ نْ مِ  انَ كَ   دْ قَ ***  وَ   ه ُ ودَ جُ  تَ يْ رَ أَ وَ  فَ يْ كَ   نْ عِ مَ  رَ بْـ ا قَـ يَ أَ 

 كقول الشاعر:  :الّتذبّر -7

 عُ جِ واَ رَ  َ ضِني مَ  يتِ االَّ  نُ امزْ األَ  ا  ***  هلْ مَ يكُ لَ عَ  مٌ الَ سَ  ى مَ لْ سَ  لَ زِ نْ مَ ا يَ أَ 

  :حنو قول الّشاعر:الّتحّير و الّتضّجر-8

 اكِ نَ يْـ كَ ابَ اهَ نَ يْـ كَ ا بَ ذَ هَ  لِ جْ أَ  نْ ***   مِ    كِ مَ الَ سَ  نَ يْ ى أَ لمَ سَ  لَ زِ نْ ا مَ يَ أَ 

 .نداء األطالل و املطايا و حنوها ويكثر هذا يف

 خي  حي جي يه ُّ  وهـــو ذكــــر اســـم ظـــاهر بعــــد ضـــمري لبيانـــه ، حنــــو قولـــه تعــــاىل:اإلختصـــاص:  -9

 .)1(حنو:حنن العلماء ورثة األنبياء].و 73[ سورة هود اآلية  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي

ا كانت املواضع اليت ورد فيهاهـذا األسـلوب متعـّددة الـيت رمي أسلوب الّنداء يف مواضع عّدةالقرآن الكاستعمل 
ّ
، و مل

الـذّكر احلكـيم الـيت اعتمـدت ، ومـن آيـات الّتحـذيرأفادة أسلوب الّنداء، ومن الّدالالت اليت تفيدنا يف هذا املوضـع 

 .95-94ص: جواهر البالغة العربية في المعاني و البيان و البديع، ينظر: الهاشمي أحمد )1(
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  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ  قوله تعاىل: الّتحذيرأسلوب الّنداء بداللة 

].فاآلية املباركة تعتمـدإىل أسـوب  6[سورة اجلمعة اآلية  َّ مت خت حت جت هب مب خب

ـا يسـتحود علـى مسعـه يلقـي مـا يريـده 
ّ
الّنداء . فإّن اهللا سبحا�و تعاىل حني ينادي اإلنسان يريـد أن يقبـل عليـة ، ومل

 .  )1(لفت نظر املنادى و تنبيه على األمر الذي يلي الّنداء خاها القرآن الكرمي من الّنداءعليه ؛ فإّن الفائدة اليت يتو 

 أخير:قديم والتّ التّ  -خامسا 

أخري من أمجل األساليب البيانيـة يف القـرآن الكـرمي، وهـو أحـد الوسـائل اهلامـة الـيت ارتكـز عليهـا قدمي والتّ التّ 

ه من أكثر األساليب شيوعا فيه، وذلك ملا له األسلوب القرآين إلفادة املعاين الثانية من خالل الرتكيب املتقن، ولعلّ 

مــن أثــر يف أداء املعــاين اللطيفــة وحتســني األســلوب وتقويتــه، يقــول عنــه الشــيخ عبــد القــاهر اجلرجــاين، الــذي كــان 

ــزال يفــرت لــك عــن : «مــأخوذا هبــذا الفــنّ  وهــو بــاب كثــري الفوائــد، جــم احملاســن، واســع التصــرف، بعيــد الغايــة، ال ي

إىل لطيفه، وال تزال ترى شعرا يروقك مسعه، ويلطف لديك موقعـه، مث تنظـر فتجـد السـبب أَْن  بديعك ويفضي بك

َم فيه شيء   .)2(»وُحوَِّل اللفظ من مكان إىل مكانرَاَقَك ولطف عندك أَْن ُقدِّ

ووضـعه صـرف يف الكـالم، مكن يف الفصـاحة وحسـن التّ أخري أحد أساليب البالغة وهـو داللـة علـى الـتّ قدمي والتّ التّ و 

ِه مــن اجملــاز، فمــنهم مــن عــّده منــه، ألنّ  تقــدمي مــا رتبتــه  يف املوضــع الــذي يقتضــيه املعــىن واختلــف البالغيــون يف عــدِّ

ه ليس ه، ومنهم من رأى أنّ قل كل واحد منهما عن رتبته وحقّ قدمي كالفاعل، نُ ول، وتأخري ما رتبته التّ أخري كاملفعالتّ 

 له إىل ما مل يوضع له.من اجملاز، ألن اجملاز نقل ما وضع 

 .  97) ، صالربيعي موسى سّلوم عّباس: التّرغيب و الّترهيب في  القرآن الكريم(دراسة بالغية )1(
 .106م، ص1992ه/1413، 3، دار املدن جبّدة، طالجرجاني عبد القادر: دالئل اإلعجاز في علم المعاني )2(
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 تقديم الشيء على وجهين:

وذلك يف كل شيء أقررته مع تقدمي على حكمه الذي كان فيه، كخرب املبتدأ : أخريه على نية التّ تقدمي يقال إنّ  -1

" "وضـــرب عمـــرًا زيـــد"، معلـــوم أن متـــه عـــل الفاعـــل كقولـــك: "منطلـــق زيـــدإذا قدمتـــه علـــى املبتـــدأ، واملفعـــول إذا قد

"عمـرا" مل خيرجـا بالتقـدمي عمـا كـان عليـه مـن كـون هـذا خـرب مبتـدأ ومرفوعـا بـذلك، وكـون ذلـك مفعـوال "منطلق" و

 .ومنصوبا من أجله، كما يكون إذا أّخرت

ولكـن عـل أن تنقـل الشـيء عـن حكـم ال حكـم وجتعـل لـه بابـا وغـريه بابـه واعـراب  :تقدمي ال على نيـة التـأخر -2

تمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ويكون اآلخر خربا له، فتقدم تارة هذا غري اعرابه وذلك أن جتيء إل امسني حي

عل ذلك وأخـرى ذلـك عـل هـذا، ومثالـه مـا تصـفه بزيـد واملنطلـق، حيـث تقـول مـرة "زيـد املنطلـق او أخـرى املنطلـق 

كـون خـرب زيد" فأنت يف هـذا مل تقـدم "املنطلـق" عـل أن يكـون مرتوكـاً علـى حكمـه الـذي كـان عليـه مـع التـأخري في

مبتدأ كما كان، بل على ان تنقله عن كونه خرباً إىل كونه مبتدأ، وكذلك مل تؤخر "زيد " على أن يكون مبتـدأ كمـا  

 .)1(كان، بل على أن خترجه عن كونه مبتدأ إىل كونه خرباً 

ال يقــع فيهــا للمعــاين يف التقــدمي مخســة أحــوال وهــذه املعــاين ثابتــة معروفــة عقــال، ولــذلك  :أحــوال تقــديم المعــاني

 تفاوت أو تفنن يف التعبري وهي:

 تقدمي العلة على معلوهلا عند القائلني هبا، كتقدمي الكون على الكائنية والعلم على العاملية. )1

 التقدمي بالذات، كتقدمي الواحد على اإلثنني. )2

 التقدمي بالشرف، كتقدمي األنبياء على األتباع. )3

 أموم.التقدمي باملكان، كتقدمي اإلمام على امل )4

 .97م ، ص2010ه/1430، 2، دار املسرية ، ط: مدخل إلى البالغة العربيةينظر أبو العّدوس يوسف )1(
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 التقدمي بالزمان، كتقدمي األب على اإلبن. )5

 أنواع التقديم:

يقدم املسند على املسند إليه، واملسند كما هو معروف حقه التأخري، ولكنه يقدم إذا اقتضـى تقديم المسند:  -1

 احلال تقدميه، فمن مقتضيات تقدمي املسند:

سورة [ [ َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ  ختصيصه باملسند إليه: كقوله تعاىل:-

ال أحـد   ]. فتقدمي املسند قصد منه التخصيص، فإذا قلت: "لِلَِّه اَحلْمُد" فمعىن هذا أنّه لِلَِّه َوْحـَدهُ 36 اآلية اجلاثية

 غريه.

[سـورة  َّ مح جح مج حج  مث هت مت خت ُّ  نبيه على اخلربية: كقوله تعاىل:التّ -

ألن اخلـرب ركـن يف اجلملـة ولـيس كـذلك الصـفة، فـإذا جعلنـا فة يف داللتـه، ]. واخلرب أقوى من الصّ 179اآلية  البقرة

 الشيء خرباً، فهو أدل على شأنه وخطره، أكثر من كونه صفة من الصفات.

 :محمد بن وهيب المعتجمم ما يشوِّق لذكره، كقول التشويق املتأخر: إذا كان يف املتقدّ  −

 .رمَ القَ وَ  اقَ حَ و إسْ بُ أَ ى وَ حَ الضُّ  سُ ا   ***   مشَْ هَ تِ جَ هِ بَ ا بِ يَ نْـ الدُّ  قُ رُ شْ ة تَ ثَ الَ ثَ 

 .)1(ذ األصل: الشمس والقمر وأبو إسحاق ثالثة تشرق الدنيا ببهجتهاإ

 اعر:فاؤل: كقول الشّ التّ  −

 امُ وَ عْ األَ  اِئكَ قَ لِ وتـَزَيـََّنْت بِ ***      امِ يَّ رَِّة َوْجِهَك األَ ُسِعَدُت ِبغُ 

 .98-97ص : مدخل إلى البالغة العربية،ينظر أبو العّدوس يوسف )1(
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 اآليـــة [ســـورة الكـــافرون َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ  تعـــاىل:فـــادة قصـــر املســـند إليـــه علـــى املســـند: كقولـــه إ-

06.[ 

 :المتنبياية باملخاطب: كقول املساءة كن −

 ه بُدٌّ تِ اقَ دَ صَ  نْ ا مِ مَ ه ُ وًّا لَ دَ ى   ***    عَ رَ يَـ  نْ أَ  رٍّ كْ ى أَ لَ ا عَ يَ نْـ الدُّ  دَ كَّ نَ  نْ مِ وَ 

 يقدم املسند إليه ألغراض بالغية أمهها: تقديم المسند إليه:  -2

 األصل وال مقتضى للعدول عنه: كتقدمي الفاعل على املفعول واملبتدأ على اخلرب.ه أنّ  −

 يف املبتدأ تشويقا إليه كقول املقري:  امع: ألنّ ن اخلرب يف ذهن السّ ن يتمكّ أ −

 ادمجََ  نْ ث مِ دِ حْ تَ سْ مُ  انٌ وَ يَـ ***   حَ    هِ يفِ  ةُ يَ رِّ البَـ  تْ ارَ ي حَ الذِ وَ 

 فجيئ اخلرب متأّخرا.

 كان يف ذكر املسند إليه تفاؤل، مثل: "العفو عنك صدر به األمر".  تعجيل املسرة: إنأن يقصد  −

 أن يقصد تعجيل املساءة: إن كان يف ذكر املسند إليه ما يتطري به مثل: "السفاح يف دار صديقك". −

 اس.إفادة العموم: مثل: كل إنسان مل يقم، فيقدم ليفيد نفي القيام عن كل واحد من النّ  −

 مثال ذلك: اسم اهللا اهتديت به. ربك:التّ  −

  .]59 اآلية املؤمننيسورة [ َّ  خي حي جي ٰه مه جه ُّ  تقوية احلكم وتقريره: كقوله تعاىل:- 

 اعر:م حمط اإلنكار والغرابة: كقول الشّ كون املتقدّ  −

 د اعِ بْ أَ 
َ
 بُ اكِ وَ ت الكَ ياَ انِ اِوُل َوْصَل الغَ حتَُ  ب   ***  ائِ الّذوَ  املنقِضي يفِ  يبَ شِ مل

52 

 



 البالغة العربيةالّتحذير في                                             الفصل األول

53 

 

واألصل يف العامل أن يتقـدم علـى املعمـول، وقـد يعكـس األمـر فيتقـدم تقديم المفعول على الفعل والفاعل:  -3

 املعمول على العامل العتبارات عديدة أمهها:

 يه ىه مهُّ  قــــــــدمي أبــــــــدا، كمــــــــا يف قولــــــــه تعــــــــاىل:خصــــــــيص مــــــــالزم التّ خصــــــــيص: والتّ إرادة التّ -

 .)1(]. أي خنصك بالعبادة واالستعانة، ال نعبد غريك وال نستعني به05 اآلية الفاحتةسورة [ َّجي

ـــــه تعـــــاىل:- ـــــى موســـــيقى الكـــــالم: كقول ـــــةســـــورة [ َّ مم خم  حم جم هل مل خل ُّ  احلفـــــاظ عل  احلاق

 ]. قدم املفعول "اجلحيم" على الفعل "صلوه" مراعاة للفاصلة. 31-30اآلية

 اعر:اإلنكار: كقول الشّ  كون املعمول حمطّ  −

 ارًا؟نَ  لِ يْ اللَّ بِ  دُ وقَ تُ  ارِ نَ أ   ***   وَ رُ ِاْمَرُئ َحتسبني امْ ْكَمَل أَ 

نـار يف زعمهـا  ن كـلّ واسـية، ال فـرق بـني كامـل ونـاقص، وأاس "يف حسـبا�ا" سكـل النّـ  فهو يريد أن ينكر عليها أنّ 

 نار كرم ومساحة.

 التربك: مثال ذلك: قرآنًا كرميًا تلوُث. −

]، فبـدأ 43 اآليـة البقـرةسورة [ َّ زي  ىن  نن من زن ُّ  االهتمام به: كقوله تعاىل: لعظم -

 بالصالة أل�ا األهم.

 تقديم متعلقات الفعل األخرى: -4 

 اجلار واجملرور: مثال ذلك: يف املسجد صّليُت. -

 .99صأبو العّدوس يوسف : مدخل إلى البالغة العربية،ينظر:  )1(
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 الظروف: مثال ذلك: يوم اجلمعة قدمت. -

 احلال: حنو: مررت راكباً مبحمد. -

 قدمي لواحد من األمور اآلتية:وهناك يكون التّ 

  ].20 اآلية [سورة يس [َّ ري  ٰى ين ىن نن من ُّ كقوله تعاىل: ا األمر معنوي:مّ إ- 1

 فلو أخرت اجملرور لتوهم أنه من صلة الفاعل وهو خالف الواقع، ألنه صلة لفعله. 

 ].23 اآلية جم[سورة النّ  َّ جل مك لك خك حك ُّ ألمر لفظي: كقوله تعاىل:ا اأمّ -2

 فالٌن.ية: حنو: قتل اخلارجْي ا األمهّ مّ وإ-3

  ا حـال اجملـرور، وهـو خـالف الواقـع: حنو: مررت رَاكًبا مبحمد، فلو أخـر احلـال لتـوهم أّ�ـهالل يف تأخري أو اإلخ-4

 .)1(ألغراض ا حال من الفاعل، واألصل يف املفعول ذكره حبذف إالّ فإ�ّ 

ـــة األنعـــام[ســـورة  َّ مض خض حض ُّ  ة معقـــودة بـــه: كقولـــه تعـــاىل:إليـــه، واهلّمـــ أن يكـــون اخلـــاطر ملتفـــة-  اآلي

 ] بتقدمي اجلار واجملرور على املفعول األول.100

 أغراض التقدم والتأخير األخرى:

ا ترجــع إىل قـدمي ال ترجـع إىل املسـند إليـه، واملسـند، وال إىل متعلقـات الفعـل، وإمنّـهنـاك أنـواع كثـرية مـن التّ  

 أمور كثرية أمهها: 

 .100ص مدخل إلى البالغة العربية، :أبو العّدوس يوسف :ينظر )1(
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 ]. 7األحزاب األية[سورة    َّ  خن حن جن يم  ىم مم خم ُّ  السبق: كقوله تعاىل:-1

 ]5[سورة الفاحتة األية َّ حي جي يه ىه مه ُّ  العلة والسببية: كقوله تعاىل:-2

 ]. 7[سورة األحزاب األيةََّّ جئ يي ىي   ُّ  ملرتبة: كقوله تعاىل:ا-3

 محة غنيمة، والسالم مطلوبة قبل الغنيمة.الرّ و  ،ألّن املغفرة سالمة

 .)1(] 69[سورة الّنساء األية َّ  مب زب رب يئ ُّ  عظيم: كقوله تعاىل:التّ -4

موه وإن  أخري يف كالمهم واعتمدوه كثريا ليظهروا عنايتهم مبا قدّ قدمي والتّ وقد حرص العرب على أسلوب التّ 

وحسـن تصــرفهم يف الكـالم ومـادام القـرآن الكـرمي جاريــا  ،لـك عــن متكـنهم مـن اللغـةأخري ويكشـف ذكـان حقـه التّـ

بع للتنزيل العزيز إىل واملتتّ  ،يا األسلوب كثريا ليدعوا من خالله القارئ واملتلقّ ذالعرب فقد اعتمد ه كالم   سنن على

كر احلكـيم صـغري يف الـذ ومـن مواضـع التّ ، إفادهتـا أخريقـدمي والتّـاللة اليت أريـد مـن التّ أمل والبحث يف استجالء الدّ التّ 

ـــيت اعتمـــدت التّ  ـــال ـــه تعـــاىل: الّتحـــذيرأخري يف ســـياق قـــدمي والّت  حن جن مم خم  حم جم هل مل خل ُّ  قول

 هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن

 ]. 34-30اقة [سورة احلَّ َّ  هث مث

 

 

 .101ص أبو العّدوس يوسف : مدخل إلى البالغة العربية، :ينظر)1(
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 التكرار: -سادسا  

كرار بداللته الواسعة العريضة يشكل القانون األساسي لظواهر اإليقاع يف الكالم، وهو التّ  ومن املعلوم أنّ  

قــانون  و داللـة تعبرييــة، كمــا أنّ غمــة ذيقاعيــة النّ ثانويــة، وهـو عــالوة علــى قيمتـه اإل مظهـر مجــايل يعتمــد علـى قــوانني

والقـدماء التفتـوا  ،فظيةفظ أو ما يسمى احملسنات اللّ عبري القائمة على االهتمام باللّ كرار ينتظم معظم أساليب التّ التّ 

مــا  وغـريهم كثــريون. غـري أنّ ابــن معصـوم و ،ابــن رشـيقو ،البقالنـيكـرار واعتـربوه مــن حمسـنات الكـالم مثــل إىل التّ 

كرار أمناطا أخرى، مث أ�م التفتوا إىل للتّ  األغلب تكرار األلفاظ، يف حني أنّ  كرار يف األعمّ عين به األقدمون من التّ 

حتصـل ه ال يء مرة بعـد أخـر، وال خيفـى أنّـكر الشّ كرار ذ التّ  «وقيل .)1(ه أكثر من التفاهتم إىل قيمته اإليقاعيةدالالت

بيع وكثرتــه تني وتعقــده بــالرتّ يء مــرّ كــر الّشــكرار ذ بــدكره ســت مــرات، فــالتّ  كره ثالثــا بــل ال حتصــل الكثــرة إالّ كثرتــه بــذ 

 .)2(»املراد بالكثرة ما يقابل الواحدة وال خيفى حصوهلا بذكرة ثالثا سديس، وأجيب بأنّ بالتّ 

 :)3(مناطه ثالثكرار وأواستكماال ملا يراه القدماء يف التّ 

 تكرار احلروف. -1

 تكرار األلفاظ. -2

 تكرار اجلمل. -3

 كرار يف القرآن الكرمي يوجد نوعان مها:التّ  كما أنّ 

 144م ص1992، 1، دار الّنهضة ، طالّزوبعي طالب محّمد وحلوي ناصر: البالغة العربية البيان والبديع )1(
 .36،ص1، جالخطيب القزويني: اليضاح في علوم البالغة )2(
 .140صطالب محّمد وحلوي ناصر: البالغة العربية البيان والبديع،الّزوبعي  )3(
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ل تكرار القصص يف القرآن الكرمي يف إعـادة بعـض حلقاهتـا، حبيـث يكـون اجلـزء تكرار القصص واألخبار: ويتمثّ -1

خيــدم غــرض الــوعظ، فالقصــص "تعــرض  ي ورد فيــه، ومنســجما مــع املوضــوع العــام، مبــاياق الــذاملكــرر مناســبا للّســ

إعــادة  ومــن أســرار تكــرار القصــص: أنّ  .)1(بالقــدر الــذي يكفــي ألداء هــذا الغــرض، ومــن احللقــة الــيت تتفــق معــه"

ــارات أخــرى، وبأســلوب مغــاير، يظهــر بالغــة إعــادة ذكــر «القــرآن وتصــرفه يف فنــون القــول ف  القصــة الواحــدة بعب

بــــه الفصــــاحة، وتبــــني بــــه  تظهــــر الــــذي الّصــــعب مـــرمعــــىن واحــــد، مــــن األي القصـــة الواحــــدة بألفــــاظ خمتلفــــة تــــؤدّ 

عاندين أن ا كبريا للميف ذلك حتديّ  ر القرآن الكرمي يف قصصه يبقى حمافظا على بالغته، فإنّ وحني يكرّ  .)2(»البالغة

إليـه مــن الوجـوه الــيت  عجيــب نظمـه، وبــديع تأليفـه ال يتفــاوت، وال يتبـاين علــى مـا يتصــرف«يـأتوا مبثــل مـا جــاء بـه 

 .)3(»يتصرف فيها

املعــىن  فــظ علـى املعــىن مـرّدًدا كقولــك ملـن تســتدعيه: أسـرع أســرع، فـإنّ تكـرار األلفــاظ والعبـارات: وهــو داللـة اللّ -2

ــا بــأنّ كــرار بكــل مــن اإلطنــاب والتّ ويــرتبط التّ .مــرّدد واملعــىن واحــد ــةَ  طويــل، علًم ــادة وهــو:  يف اإلطنــاب قــوة بالغي زي

 .)4( فظ بال فائدةطويل الذي تكون فيه زيادة اللّ وهو خبالف التّ  على املعىن لفائدةفظ اللّ 

 :)5(كرار أغراض كثرية منهاوللتّ 

 :الحسين بن مطير بن األشيم األسديحسر: كقول إظهار التّ -1

 ًعاضِ وْ مَ  ةِ احَ مَ للسَّ  تْ طْ خَ  ضِ رْ األَ ن َ مِ ***      حفرة لُ وَّ أَ  تَ نْ أَ  نْ مَ  رَ بْـ ا قَـ يَ فَـ 

 .142م، ص1983ه/1403، 8، دار الشروق القاهرة، ط: التصوير الفّني في القرآنالسّيد قطب )1(
 .61،ص3مصر، ط-حتقيق:أمحدسقر، دار املعارف): إعجاز القرآن، أبو بكر حمّمد بن الطييبالبقالني( )2(
 .36ص، المرجع نفسه )3(
-املثل الّسائر يف أدب الكاتـب والشـاعر، حتقيـق: أمحـد احلـريف، بـدوي طبانـة، دار �ضـة  مصـر ):ضياء الّدين نصر اللهنب أيب الكرمابن األثير(ينظر:  )4(

 .3، ص3القاهرة، ج
 .14، ص2املكتبة األزهرية لّرتاث، ج عوني حامد: المناهج الواضحة للبالغة، )5(
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 اعَ رتَ مُ  رُ حْ البَ وَ  الِربُّ  هُ نْ مِ  انَ كَ   دْ قَ وَ ه *** ودَ جُ  تَ يْ رَ أَ وَ  فَ يْ ن كَ مِ  رَ بْـ ا قَـ يَ وَ 

ــراز املعــىن وتقريــره يف الــنّ «-2 [  َّ حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ُّ فس: كمــا يف قولــه تعــاىل: إب

 ].4-3سورة التكاثر اآلية 

ختويًفـا، ويف العطـف بـاحلرف "مث" نـّزل بُعـد املرتبـة منزلـة البعـد  يرًا وأشـدّ اإلنـذار بتكـراره، ليكـون أبلـغ حتـذ فقـد أّكـد  

 .رتقاءدرج يف اإلويف هذا داللة على التّ "، مثّ "مين، فعطف بالزّ 

 خت حت  جت هب ُّ  اســتمالة املخاطــب وترغيبــه يف قبــول النصــح واإلرشــاد: كمــا يف قولــه ســبحانه:-3

 خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت

اســتمالة ألنفســهم، وترغيــب  ]ففــي تكــرار (يــا قــوم)39-38اآليــة سـورة غــافر [َّ جض مص خص  حص مس

 ملنزلتهم ويف إضافة  داء البعيد تعظيم هلم وتشريف، ورفع"يا" املوضوعة للنّ هلم يف قبول احلق واالهتداء. ووراء حرف 

اهللا اليت ال حتصـى كري بنعم د كل شك ويزيل كل ارتباط يف نصحه واخالصه هلم منها: التذ يبدّ  القوم إليه( ياقم) ما  

  .)1(»وتعد

 ري ٰى ين ىن ُّ  والعــربة: كمــا جــاء يف قولــه تعـــاىل:،خــذ العظــة دبر ،وأذكر والتّــعلــى التّــ احلــثّ -4

 . ]17[ سورة القمر اآلية  َّ ىي  ني مي زي

 .515جامعة املذية العاملية، صدار المعاني، –العالمية: البالغة  مناهج جامعة المدية )1(
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ــ ،غيــبالرتّ  :كــرار أيًضــاومــن أغــراض التّ   ُّ  نفــري: مــن خــالل قولــه تعــاىل:والتّ  الّتحــذيروكــذلك املبالغــة يف  ،وبيخوالّت

] والـيت تكـررت يف سـورة املرسـالت عقـب القصــص 19سـورة املرسـالت اآليـة[ [َّ حط مض  خض حض

ويف هـذا مـا فيـه مـن  .َّ مض  خض حض ُّ ذكري بنعمه تعاىل، حيث أعقب كل قصة هبـذا الوعيـد والتّ 

 .)1(الّتحذيرنفري و التّ 

 

 .516صالماني،  –مناهج جامعة الميدينة العالمية: البالغة  )1(
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 حذير في القرآن الكريمبالغة التّ                        اني                  الفصل الثّ 

 تمهيد:

كتاب ،القـــرآن الكـــرمي كتـــاب اهللا العزيـــز، الـــذي ال يأتيـــه الباطـــل مـــن بـــني يديـــه، وال مـــن خلفـــه

علــى األمــني  وحنــزل بــه الــرّ العــاملني  أحكمــت آياتــه مث فصــلت مــن لــدن حكــيم خبــري، وهــو تنزيــل ربّ 

لعــرب الــذين تعــاىل معجــزة لــدى ا اهللا  حممــد خــامت األنبيــاء واملرســلني، بلســان عــريب مبــني، جعلــهدنا ســيّ 

 وا على حبّ شبّ من الكالم مبا يسحر األلباب، و يأتون  كان شعرائهم وخطبائهمعرفوا ببالغة القول، و 

أصبحوا عاجزين أمام البيـان يوف، إذ فعل هبم ما ال تفعل السّ اخر بالصور البيانية والبديعية، و البيان الزّ 

األعظــم عــن اإلتيــان مبثلــه؛ فــالقرآن أعلــى منــازل البيــان، وأعلــى مراتبــه، مــا مجــع وجــوه احلســن وأســبابه 

فس موقـع القبـول، ولـه مسـالك سـان، ووقوعـه يف الـنّ مع وسـهولته علـى اللّ وطرقه، وحسن موقعه يف الّسـ

اروا يتســاءلون عــن حتديــد هــذه البالغــة الــيت فــوس لطيفــة ومــداخل إىل القلــوب دقيقــة، ولــذلك صــيف النّ 

هبا القرآن الكرمي الفائقة يف وصفها عن سـائر البالغـات، وعـن املعـىن الـذي يتميـز يـه عـن أنـواع  اختصّ 

درجــات الكــالم البليـــغ أّن يف مراتـــب البالغــة الكــالم لوجـــدنا  م املوصــوف بالبالغـــة، ولــو اعتربنــاالكــال

  بعـــض تبعــا الســتفاء مقومــات البالغــة، مــن مراعـــاة األحــوالضــه علــى ويعلــو بع تتفــاوت يف احلســن

م واملقتضــيات الــيت هبــا يرتقــي الكــالم، ويــزداد حســنا ومجــاال، ويعلــو قــدره يف ميــزان البالغــة، وهلــذا قّســ

 ىل ثالث طبقات:البالغيون البالغة إ

الخطيـــب قــول ي ت فيهــا بالغـــة البلغــاء والبشـــر،عليــا هــي بالغـــة القــرآن الكـــرمي، ووســطى ودنيــا تتفـــاو 

وأســفل  ؛لبالغــة طرفــان أعلــى إليــه تنتهــي وهــو اإلعجــاز ومــا يقــرتب منــهلو «: ه) 739ت (القزوينــي 
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و كـان  عنـد البلغـاء بأصـوات احليونـات هـو دونـه الّتحقـقه إىل ما الكالم عنغّري إذا تبتدئ وهو ما منه 

الكــرمي بألفاظــه ومعانيــه القــرآن اإلعجــاز ويتمثــل يف  .»كثــريةوبــني الطــرفني مراتــب   ؛اإلعــراب صــحيح

ظم ا منـاط البالغـة يف الـنّ أثري، وأّمـة التّـعبـري وقـوّ ة التّ ونظمه ومقابلته ملقتضيات األحوال املختلفة، مـع دقّـ

  البالغـةونــق الـذي يكــون منـه ســقوط فــظ يف مكانـه، إذ أبــدل فسـد معنــاه، أو ضـاع الرّ ه اللّ القـرآين أنّـ

  وصـفه ونذ العقول تتيه يف جهته وحتـار يف حبـره، وتظـلّ  ه، فإنّ ا �ج القرآن ونظمه، وتأليفه، ورصففأمّ 

عر، ولـو مل يكـن حر، وأهول من البحر، وأعجب مـن الّشـمنها من السّ  دقّ وتيقن تناهي بالغته، وهو أ

ه طبق األرض أنواره، وجلل األفـق ضـياءه، ونفـذ يف العـامل حكمـه، وطمـس ظـالم أنّ  من عظم شأنه إالّ 

. فكان كما وصـفه )1(»مرفوع العمادباع، مبسوط النّ اب، ، مممدود األطنواقمضروب الرّ الكفر بعد أن كان 

ـــــه نـــــور، فقـــــال:  مك لك خكحك جك مق حق مف خفحف جف مغ ُّ اهللا تعـــــاىل جـــــل ذكـــــره مـــــن أن

الّنظم و بديع إىل شريف هذا ، فانظر ]35[سورة النور اآلية َّ خم حم جم هل مل خلحل  جل

كــون فريــدة العقــد، وعــني ، كالياقوتــة الــيت تعلــى قــد وصــفه صــف، كــل كلمــة مــن ذلــكالرّ  ذا الّتــأليف وعظــم هــذاهـ

ر ألسلوب القرآن جيده مبين علـى نظـام مـن املتدبّ  وإنّ  ف يف خطاب متيز عنه حبسنه؛وإذا وظّ رة الشذر، القالدة وذ

اسـبها نهـا وتا لتأليفه أحلانا لغويـة رائعـة كأّ�ـوصارت أصوات ،التأليف الصويت العجيب، لوحظ ذلك يف حروفه وآياته

ص املوثق الذي مل يصل إلينا من أصيل العربية ة الفصحى والنّ هو قمّ  ايعها، فالقرآن إذقراءهتا هي توق ،قطعة واحدة

 نص آخر صح له مثل ما صح للقرآن الكرمي من توثيق حيميه، وهو أعلـى منـازل البيـان، وتـأثريه علـى القلـب عميـق

ــــــي )1(  ــــــان، طاإليضــــــاح فــــــي علــــــوم البالغــــــة: الخطيــــــب القزوين ، 1، وضــــــع حواشــــــية ابــــــراهيم مشــــــس الــــــدين، دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــريوت، لبن
 .21م، ص2003هـ/1424

61 

 

                                                             



 حذير في القرآن الكريمبالغة التّ                        اني                  الفصل الثّ 

  صــوص مجــاال، وأعمقهــا معــىنه يشــب، وقــد وقــف علــى أروع النّ م فإنّــاملــتعلّ  ووقعــه علــى األذن مجيــل، فــإذا شــبّ 

 .معجزة يف نظمه، بالغة يف مضمونه، وبيانا يف تراكيبه ،وأبعدها أثرا، وال تنقضي عجائبه

 نماذج مختارة: لحذير في القرآن يات صور التّ تجلّ 

املتواضعة، اليت جتلـت فيهـا صـور من خالل قراءتنا ى مجلة من املواضيع اليت بدت لنا بارزة علوقع اختيارنا 

 حذير وهي: التّ 

 :اهللا محذرا من نفسه -1

أمر اهللا جل جالله عباده باحلذر منه، وقدم لذلك األمر بأن ما خيفيه العبد ال خيفى عليـه، وإمنـا هـو يعلـم 

 هو عامل هبا. والبحر إالّ  وما تسقط من ورقة يف ظلمات الربّ ر وما خيفى،السّ 

 ىن نن من  زن رنمم ام يل ىل مل يك ىك مكُّ تعـــــــــــــــــــــــاىل:ال قـــــــــــــــــــــــ

ـــــــة َّين ـــــــة نلحـــــــظ أنّ ]235[ســـــــورة البقـــــــرة اآلي ، ويف تفســـــــري صـــــــريح جـــــــاء حـــــــذيرالتّ  ، مـــــــن خـــــــالل اآلي

ــــــه تعــــــاىل: ، ) ه538(مخشــــــريالزّ  ــــــم مــــــا يف «أي َّام يل ىل مل يك ىك مكُّ قول يعل

 يعلـم«قوله تعاىل: ه أشار إىل أنّ أنّ  وضح لنايتّ الزمخشري قول  يف اولو متعنّ  ،)1(»أنفسكم من العزم على ما الجيوز

فس البشرية وجب اإلحتياط من غضبه سبحانه وتعاىل، ه يعلم مايف النّ مقدمة لألمر باحلذر ، فألنّ  »يف أنفسكم ما

حــــذير التّ َّام يل ىل مل يك ىك مكُّ قولــــه تعـــاىل: فقـــد رأى أنّ ه) 671القرطبــــي (ا أّمـــ

، 1، ج1لبنــان، ط-بـريوت، دار الكتـاب العـريب، الكشـافة عـن حقـائق وغــوامض التنزيـل: ) حممـود بـن عمـر بـن أمحــد  أبــو قاسـم( الزمخشـري   )1(
 .16ص
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فعـل  فيـهَّممُّ :يف قولـه تعـاىل ، مث)1(»عنـهحـذير مـن الوقـوع فيمـا ينهـى هذه �اية التّ «بعينه، فقد قال: 

قيـل إ�ـا للوجـوب، والواجـب مـا   لـه صـيغة األمـر كثريا يف حقيقة املعىن الذي وضعتاختلف األصوليون   وقد أمر،

 يـة الكرميـة قـد سـبق بوعيـد وحتـذير..واألمـر باحلـذر يف اآل)2(على تركه، أو ما ورد الوعيد على تركـه يستحق العقاب

ــ ــا أّم اهلــاء يف قولــه تعــاىل «وذلــك بقولــه: ة إىل اهللا تعــاىلجعــل اهلــاء عائــد فقــده)،754(ت األندلســيان أبــو حّي

أضمر قوال آخر اهلاء عائدة إىل اهللا  أبو حيان، وحني جعل )3(»فاحذروا عقابهأي: تعود إىل اهللا تعاىل  )فاحذروه(

اهللا أخــرب  الحــظ أنّ املنحــى الــذي ذهــب إليــه أبــو حيــان ن ومــن خــالل) فاحــذروا عقــاب اهللا (، أي: )عقــاب(وهـو 

حيذروا ذلك العـامل، وعلـى  يعلم ماختفيه األنفس من العزم وغريه، واألمر باحلذر ترتب على اإلخبار بأن دا بأنّهمهدّ 

قائــل إن اهلــاء أي الا حســب الــرّ هــذا الــرأي يكــون احملــذِّر واحملــذَّر منــه متســاويني، فهمــا يف احلــالتني: اهللا ســبحانه.وأمّ 

داللة قوله:  من هذا تتبني لنا  على ما جيوز اهللا تعاىل، واحملذَّر منه العزم هو  يكون احملذِّرفعائدة إىل القول املضمر 

 كثر بالغة. ياق أيكون السّ  خويف، من و بذلكحذير والتّ تدل على التّ  ، اليت»فاحذروه«

: إن قلــتَ «ه): 791(تالبيضـاويقـال َّين ىن نن من  زنُّ أن أمـر اهللا باحلـذر قـال: وبعـد 

: املقصود عدم القناط، فإنه قلتُ  ؛ة والغلبة مناسبتان للحذرإذ العزّ  )واعلموا أن اهللا عزيز حليم(املناسب أن يقال: 

  ذ الخيلــو أحــد مــن اخلــواطر الباطلــة [...]أن حيــل القنــوط، إ ملــا قيــل: إن اهللا يعلــم مــا يف أنفســكم فاحــذروه، ميكــن

ا جيــب أن ممّــ هُ ْنــي عَ َهــجــاء بــالعفو واملغفــرة، ومنــه قيــل: فيــه إيــذاٌن بــأن املنْـ حصــل الرّ  )اهللا عزيــز حلــيمإن (وملــا قيــل: 

، 2حتقيــق: أبــو اســحاق ابــراهيم طفــيش، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ط ،القــرآنالجــامع ألحكــام أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد األنصــاري:  القرطبــي )1(
 .190،ص3ج

 .37-39، صدطدت، ، حتقيق: حممد حسني هيتو، المنخول من تعليقات األصول: )أبو حامد حممد( الغزاليينظر:   )2(
ــان  )3( ، مكتبــة ومطــابع البشــر البحــر المحــيط: )أثــري الــدين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف ابــن علــي األندلســي الغرنــاطي(أبــو حي

 .230، ص2احلديثة: الرياد، ج
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ا زاد املعــىن بالغــة. غيــب ممّــهيــب والرتّ حــذير إلفـادة الرتّ ا جــيء بــه بعــد التّ القــول إّمنـ . وهــذا يعــين أنّ )1(»يتجنـب عنــه

ــــاده مــــن نفســــه و   حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ قولــــه تعــــاىل:  مــــن حتــــذير اهللا لعب

 حق مفخف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مصخص

 خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حكجك مق

 يل ىل مل خل  هب مب هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه مه  جه هن من

 جييه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم

عنــا معــىن ذا تتبّ إ، ]30-28[ســورة آل عمــران اآليــة َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي

مــن دون (اذ املــؤمنني أوليــاء وتفضـيلهم علــى الكــافرين وذلـك بقولــه تعــاىل: باّختـه تعــاىل أمــر ملباركــة نالحــظ أنّـاآليـة ا

 ، أي: اإلختصـاص باملكـان يكـون املعـىن موافقـا املؤمنني، فإذا محل لفظ (دون) على معناه احلقيقي يف اآليـة الكرميـة

هـي انـة، ودونـه ماسـواه، وأُتبـَع النّ  مرتبة من املؤمنني، فاملؤمن بطبيعة احلـال هـو األعلـى مكىنَ دْ مكانة وأَ  من هم أوىل

ـــــه تعـــــاىل: بالتّ  ـــــك بقول ـــــد، وذل ـــــيس مـــــن اهللا يف شـــــيء (هديـــــد والوعي ـــــك فل ـــــرى ) ومـــــن يفعـــــل ذل ـــــي يد قطـــــب ّس

، فوصـــف  )2(يف صـــورة عجيبـــة حقـــاً  جـــاء حـــذيرالتّ  ذير مـــن نقمـــة اهللا وغضـــبه، وأنّ ذا هتديـــد وحتـــبأّ�ـــه):1387(

ا وإّمنـ«وجه العجب بقوله:السّيد السبزواري قد فّسر وبّني  إّال أنّ  العجب،حذير بالعجيب من غري تفصيل لوجه التّ 

ه أمــر ، ومل يــذكر املــؤمنني، لإلشــارة إىل أنّــ)يفعــل(ومل يشــخص، وذكــر لفــظ ،)َمــْن  (أتــى عــز وجــل بلفــظ عــام أي:

ــل وأســرار: )ناصــر الــدين أيب ســعيد عبــد اهللا بــن عمــر ابــن حممــد(الشــيرازي البيضــاوي  )1( ــوار التنزي ــل أن ، 1مصــر، ج-، مطبعــة مصــطفى حممــدالتأوي

 .248ص
 .172، ص3، ج2، دار إحياء الكتب العربية، طالقرآنفي ظالل : سيد قطبينظر:   )2(
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حـذير يف اآليـة التّ ة داللـة علـى شـدّ  ) مـن(فمـن القـول .)1(» عـن القبـائح عنها يف اخلطاب كمـا يكـّين قبيح، لذا كّىن 

وقـــد ذكـــر َّ خف  حف جف مغ جغُّ تلـــك احلالـــة بقولـــه: ىل اســـتثناءاً وبالغتـــه وبعـــد هـــذا يـــذكر اهللا تعـــا

يفيــد معــىن َّ خف  حف جفُّقولــه تعــاىل:  هــذا القــول ميكــن أن يفيــد معــىن حــذر، ألنّ  أنّ  مخشــريالزّ 

ياق القــرآين يــورد اهللا ســبحانه وتعــاىل حتــذيراً صــرحيا وذلــك  تفهــم مــن الّســحــذيرات الــيت. وبعــد التّ )2(حتــذروا وختــافوا

رين يف بيـــان املعــىن الـــذي جــاء يف اآليـــة ين واملفّســتباينـــت أقــوال اللغـــوّ َّ جكحك مق حقُّبقولــه: 

 :ضح هذا من بعض اآلراءاملباركة، يتّ 

أي عــــذاب ركم اهللا نفســــه" "حيــــذّ «:ه)338(ّنحــــا سالقــــال عــــذاب أو عقابحمــــذوفا وهــــو  فيــــه أنّ أي األول:الــــرّ 

ــقــول وي )3(»نفســه ــه ، إضــافة إىل نفســه علــى نفســه: «ه):460(توســييخ الطّ الّش وجــه اإلختصــاص يعــين عذاب

اللــــــــة وأوضـــــــح تلــــــــك الدّ ، )4(»ى لكــــــــمركم اهللا اجملـــــــاز يقـــــــول: حيــــــــذّ  صـــــــفة بــــــــأنقــــــــه بكمــــــــا لـــــــو حقّ حقيـــــــق  التّ و 

الـذي  أنّ يفيـد،  ، فهـذا ال)ركم اهللاوحيذّ (ه تعاىل لو قال: فس أنّ يف ذكر النّ  فائدةال«:بقولهه)606(تازيالرّ الفخر 

العقـاب  فس زال هـذا اإلشـتباه، ومعلـوم أنّ ا ذكـر الـنّ أو من غـريه، فلّمـ حذير منه هو: عقاب يصدر من اهللاأريد التّ 

ه) سابقه 1270(ت تابع األلوسيو، )5(»نواع العقاب، لكونه قادرا على ماال �اية لهأعنه يكون أعظم  ادرالصّ 

وفيـه حتـذير عظـيم، مشـعر يتنـاهى املنهـي «، إذ قـال:)نفسـه(اللة اليت أفادها قوله تعاىل:على املعىن ذاته يف بيانه للدّ 

فس عليــه تعــاىل بــاملعىن الــذي أراده جــائز مــن غــري مشــاكلة حــذير بنفســه وإطــالق الــنّ التّ  قعنــه يف القــبح، حيــث عّلــ

 .191، ص5، جالقرآنمواهب الرحمـن في تفسير : السبزواري عبد األعلى  )1(
 .345، ص1، جالكشاف: الزمخشريينظر:   )2(
 .66، ص1، حتقيق، زهر غازي زاهد، مطبعة العاين، بغداد، جالقرآناعراب : )امساعيلأبو جعفر أمحد بن (الّنحاس   )3(
 .434، ص2، حتقيق: أمحد حبيب قصري العاملي، مطبعة الّنعمان، جالقرآنفي تفسير ): أبو جعفر حممد بن احلسن: التبيان  (الّطوسي  )4(
 .13، ص8، ج1، مطبعة البهية، مصر، طمايعرف بمفاتيح الغيبالّتفسير الكبير أو : )حممد بن عمر(الفخر الّرازي   )5(
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قـارب بينهــا مــن حيــث املعــىن. ضــح التّ ابقة يتّ ومــن خــالل اآلراء الّســ .)1(»اتالـذّ فس هــي حيح وقيــل: الــنّ علـى الّصــ

ا . أّمـعبري أبلغوبذلك كان التّ  تهاللة على أليم العذاب وشدّ حذير، للدّ فس بعد التّ ذكرت النّ  رون أنّ ر املفسّ قرّ حيث 

ــه ابالنّ  ــســبة ملــا ذهــب إلي  )ركم اهللا عــذاب نفســهحيــذّ  :(رمــن قــدّ ى عّلــق علــ نجــده ينــأى عــن ســابقيه إذف يار و بز لّس

ز ا يتحـرّ د يف آيـات أخـرى عظـيم عقابـه وممّـاهللا سـبحانه وتعـاىل أّكـ قدير، ألنّ حتذيرا من التّ  ظاهر اآلية أشدّ «:فقال

ــ)2(»منــه
ّ
ا حــذير عاّمــح بداللــة لقوله(نفســه) ألرادة جعــل التّ ه صــرّ هــا ســابقوه مل تلحــظ أنّــآاللــة الــيت ر ا أنكــر الدّ ، ومل

 .يفد شيءً مطلقا مل 

تغنوا عـــــن ذلـــــك بـــــذا، وصـــــار اســـــّمث ، اهإيّـــــركم اهللا أي حيــــذّ َّ جكحك مق حقُّ: انيأي الثّـــــالـــــرّ 

صـاحب إىل مثل هذا ذهب . و )4(فظني ذو معىن واحد، فكال من اللّ اه)إيّ (فس بدال من النّ وجاءت  ،)3(املستعمل

خــوف والواجــب اإلحــرتاز اهللا ســبحانه وتعــاىل نفســه هــو التّ  اللــة علــى أنّ دّ  ولــيس يف ذلــك إّال «فقــد قــال: الميــزان

د الكـالم، وتضـفي عليـه وكيـد الـيت جـيء هبـا لتؤّكـوا (نفسـه) مـن ألفـاظ التّ رين عدّ املفسّ  ضح أنّ ومن هذا يتّ .)5(»منه

 حذير من اهللا تعاىل.صفة تأكيد التّ 

، دار إحيــاء الــرتاث العظــيم والســبع المثــاني القــرآنروح المعــاني فــي تفســير : )البغــدادي أبــو الفضــل شــهاب الــدين الســيد حممــود(األلوســي   )1(
 .126، ص3العريب،ج

 .195، ص5ج، القرآنمواهب الرحمـن في تفسير : السبزواري عبد األعلى  )2(
 .320، ص1، جالقرآنإعراب : لّنحاسينظر: ا  )3(
 .434، ص2، جالقرآنالتبيان في تفسير : الطوسيينظر:   )4(
ــائي )5( م، 1973هـــ/1393، 3لبنــان، ط-، منشــورات مؤسســة األعالمــي للمطبوعــات، بــريوتالقــرآنالميــزان فــي تفســير : )حممــد حســني(الطباطب

 .151،ص3ج
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  )1(»ار،أي: ينهــاهم اهللا مــن نفــس هــذا العمــلالكّفــاد األوليــاء مــن فس هاهنــا تعــود إىل اّختــالــنّ  إنّ «: الــثأي الثّ الــرّ 

ـــــذي فهـــــم مـــــن الّســـــقوله:(نفســـــه) يعـــــود إىل التّ  وهـــــذا يعـــــين أنّ  ـــــذي ســـــبق التّ حـــــذير ال اهري يف حـــــذير الظّـــــياق ال

 .»ركم اهللاوحيذّ «قوله:

أي ويف الـرّ  وهو العذاب؛حمذوف، ه ُ نْ ر مِ ل واحملذِّ أي األوّ ر يف الرّ اهللا هو احملذّ أّن  الثة جند من خالل عرض األراء الثّ 

جـد الـث فنأي الثّ ا الـرّ أّمـ ؛مـا هـو اهللا تعـاىل، إذ حيـذر عبـادهاين قـد تسـاوى اَحملـذِّر واحملـذَّر منـه ففـي احلـالتني كلتيهالثّ 

احملـذِّر  ته وعظم خطره، ويف األحـوال كلهـايّ بيانا ألمهّ  هُ نْ م على احملذِّر، وميكن أن يكون تقدمي احملذَّر مِ تقدّ  هُ نْ ذَّر مِ احملَ 

ِصـري(بقولـه سـبحانه املنتهـى إليـه بـأنّ دهم ر اهللا عبـاده هـدّ هو اهللا، واحملذَّرون هم املؤمنون، وبعد أن حذّ 
َ
 )وِإَىل اهللا امل

 بزواريالّسـويقـرتب مـن هـذا املعـىن ، )2(»عنـه ديد عظيم يشـعر بتنـاهي املنهـىوهذا القول هت«:المنار صاحبقال 

ز عـن حـرّ من كـان مصـريه إىل اهللا تعـاىل البـد لـه مـن التّ  حذير، ألنّ املصري، تأكيد للتّ هذا القول: إىل اهللا «فقد قال:

يف اآلية  ياق القرآيندا مع السّ ا متجدّ حذير مستمرّ وما يزال التّ ، )3(»حذير من سخطه وعقابهالوقوع يف خمالفته، والتّ 

وهــــذا َّ خنحن جن مم خم حم جم هل مل خلُّقولــــه تعــــاىل:  إىل حــــىت يصــــل الكرميــــة

صـفة بعلـم ذايت ال خيـص مبعلـوم دون ، متّ واتزة عـن سـائر الـذّ نفسه ذاته املميّ  ألنّ  )ركم اهللا نفسهبيان ليحذّ ( القول

أي فعلـم ، )4(»عليـه ال حمالـة عٌ لِـطّ ذلك مُ  قى، فال جيرب أحد على قبيح، ألنّ ر وتتّ ها أن حتذّ معلوم [...] فكان حقّ 

حـــذيرات املتتاليــة يف ســـياق اآليــة الكرميـــة قـــد ذحــذرا وهـــذه التّ يف نفـــس العبــد يقتضـــي مـــن العبــد أن يكـــون  اهللا مــا

متــام إ«اجلــزء مــن اآليــة  هـذا  يفأّن  ازيالفخــر الــرّ ، يــرى َّ مب هئ مئ هي ميُّتمـت بقولــه تعــاىل:خُ 

 .13، ص8، جالتفسير الكبير: الفخر الرازي  )1(
 .282، ص3م، ج1954هـ/1373، 4، اصدار دار املنار، مصر، طتفسير المنار: محمد رشيد رضا  )2(
 .86، ص3، جالقرآنمواهب الرحمـن في تفسير : عبد األعلى السبزواري  )3(
 .345، ص1، جالكشاف :الزمخشري  )4(
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هـذا متـام الوعـد [...]  فيكـون يف هه تعـاىل عـامل بكـل املعلومـات كـان عاملـا ملـا يف قلبـ أنّـملـا بـّني  هوذلك ألنّـ حذيرالتّ 

ة أخرى حامال معه داللة جديدة ريح مرّ حذير الصّ يف سياق اآلية الكرمية التّ  يردّ ّمث  )1(»هيبغيب والرتّ والرتّ   والوعيد

 .َّٰر ٰذ ييجكحك مق حقُّابقة يف قوله تعاىل:يضيفها إىل املعاين السّ 

أفـة صـال الرّ اآليـة الكرميـة اتّ يالحـظ يف و . )2(، جاء لتأكيـد الوعيـد)كم اهللا نفسهحيذّر (تكرار  بأنّ :ازيالفخر الرّ يرى 

وإعادتـه لـه ال سـبق،  تكـرار ملـا )ركم اهللا نفسهحيذّ (: ازيالفخر الرّ الذي رآه  نفسه املعىن األلوسيحذير. ويرى بالتّ 

عبـاد تعـاىل مـن نفسـه مـن رمحتـه الواسـعة لل، وإن حتـذيره )واهللا رؤوف بالعباد(أكيد فقط، بل إلفادة مايفيده قوله:للتّ 

 بطبائيالطّ ا أمّ ، )3(أيضا ق مع حتقيقهامحة بل هو متحقّ ا على تناسي صفة الرّ حتذيره سبحانه وتعاىل ليس مبنيّ وإن ،

 .)4(د من اشتداده يف مقام واحد قد زا تكراره مرتني أنّ و هديد التّ  يف الكالم أشدّ  أنّ  ريىف

حـذير ومـادام التّ  كيـد،أفـاد التوّ كـرار التّ  تفسـرياهتم وأقـواهلم أنّ مـن خـالل عـرض يكون املفسـرون قـد أمجعـوا وبذلك 

ا رأي حـذير، أّمـهيـب والتّ على بالغـة الرتّ  ريقة تدلّ وهذه الطّ  ،أفة واخلوفكرار يعين تكرار الرّ فالتّ  ،ناتج من رمحة اهللا

قــال . )5(جليلــةة فــاد أســرارا بالغّيــا أطنابــا ومل يــرد يف القــرآن عفــوا أو غفلــة، وإّمنــفيســمى إكــرار  يف هــذا التّ البالغيــني

 ورة فماكم اهللا نفسه) يف موضعني متقاربني من هذه السّ ر قوله (حيذّر ه تعاىل كرّ فإن قال قائل أنّ «:يضريف الرّ الشّ 

 ألنّ  الذي عناه باآلية األوىل غري الذي عناه باآلية األخـرى ذلك ليس بتكرار، ألنّ  لفائدة من ذلك؟ فاجلواب: إنّ ا

فحســن  رهم فيهــا ذلــك علــى مواقعــة املعاصــيا حــذّ انيــة إّمنــعقابــه علــى مــواالة الكفــار، والثّ رهم فيهــا ا حــذّ إّمنــاألوىل 

 .13،ص8،جالتفسير الكبير: الفخر الرازي  )1(
 .17، ص8، جالمرجع نفسهينظر:   )2(
 .126، ص3، جالعظيم والسبع المثاني القرآنالمعاني في تفسير روح : األلوسيينظر:   )3(
 .151، ص3، جالقرآنالميزان في تفسير  :)حممد حسني(طبائي االطبينظر:   )4(
م، 1936هــ/1355رضا الكشاف الغطاء، مطبعة الغري، اجلنف، ، شرح العالمة حممد حقائق التأويل في متشابه التنزيل: الشريف الرضيينظر:  )5(

 311-310ص
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ــه ليكــون اخلــوف أعــمّ إعــادة التّ  ر أبلــغ، ولــيعلم أيضــا أن اجملــرمني يف العقــاب علــى جــزّ وال حــذير عنــد كــل منهــى عن

ا كــان تكـرار، وإمنـّـ يكــن أيّ  وعلــى هــذا القـول مل، )1(»نـاهي عــن اآلخـرنـاهي عــن أحــدمها كالتّ سـواء، فيكــون التّ حدّ 

  )2(»رر تقـرّ الكـالم إذا تكـرّ «ه) 749(تركشـي الزّ  لكل حتذير داللة خاصة به، ولو كـان تكـرارا حلمـل علـى قـول

 .أكيدفخيم والتّ وهذا ال خيل من داللة التّ 

 بفعـل) صدرت 235ظر ثانيا يف املوضعني الذين جاء فيهما اهللا هو: احملذَّر منه، جتد األوىل (البقرةلو أعدت النّ و 

ومنـــه أن يـــأيت الكـــالم علـــى لفـــظ األمـــر وهـــو «: (اعلمـــوا)، قـــال ابـــن قتيبـــةتعـــاىلهديـــد إذ قالال علـــى التّ الـــدّ  األمـــر

هــي جـد النّ نف) 28اين (آل عمـرانايف املوضـع الثّـأّمـ ؛يغة ذاهتـا يف اآليـة ذاهتـا ر هـذا الفعـل بالّصـيتكـرّ  مثّ  ،)3(»هتديـد

ريح حـني يكـون حـذير الّصـالتّ   أنّ ومـن هـذا يتبـّني  ،حـذيرفيهـا التّ  ر اآليـة الـيت جـاءصـح واإلرشـاد تصـدّ الذي أفاد النّ 

 ا يدلّ وهذا إمنّ  ،ة اليت تفهم من سياق الكالمحذيرات املضّمنهديدات والتّ اهللا هو احملذَّر منه يرد بأسلوب مليء بالتّ 

 حذير وبالغته.ة التّ ر منه، مضافا إليه شدّ نبيه على عظيم احملذِّ على إرادة التّ 

 :ه وعدم مخالفتهتحذير اهللا لنبيّ  -2

ر اهللا سـبحانه وتعـاىل فيهمـا نبيـه صـلى اهللا عليـه كر احلكيم، فقد حـذّ من الذِّ  موضعين فيجاء هذا املعىن 

ـــه تعـــاىل: أولهمـــاوســـلم حتـــذيرا صـــرحيا   حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّ :قول

  مق حق مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض  حض جض مص خص

 .83-82، صحقائق التأويل في متشابه التنزيل: الشريف الرضي  )1(
هــ، 1376مصـر، -، حتقيق: حممد أبو الفضـل ابـراهيم، مطبعـة عيسـى البـايب احللـيب وشـركائهالقرآنالبرهان في علوم : )حممد بن عبد اهللا(الزركشي   )2(

 .10، ص3ج
 280ص دب، ، حتقيق: أمحد صقر دار احياء الكتب العربية،القرآنمشكل  تأويل: )عبد اهللا بن مسلم( قتبة  )3(
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يف بيـان  عودأبـو الّسـيرى ؛]49[سورة املائدة اآليةَّ مل خل حل جل مك لك خكحك جك

ملا يعقبه من قولـه:  هيدمت«:هأنّ ،َّ حص مس خس حس مخجس جخ مح جح ُّ قوله تعاىل: 

حـذير يتضـح مـن هـذا أن فعـل التّ ، )1(»بتهويـل اخلطـب يـد األمـرأكّ وإظهار اإلسـم اجلليـل لتّ  )واحذرهم أن يفتنوك(

ال تتبع)، وهذا فيه وهو (و وهو(احكم)، واآلخر نفي ،رقدمة جاءت بأسلوبني أحدمها: أمسبق مبقدمة له، وهذه امل

تصـل فيــه فقـد إاللـة. أمـا فعـل األمـر (احـذرهم) فضـال عـن إفـادة اإلسـم اجلليــل لتلـك الدّ  ،تأكيـد ألمهيـة احملـذَّر منـه

 )2(مري يف موضع نصب.مري (هم)، وهذا الضّ الضّ 

نـزل اهللا، وإمنـا أمـر تعـاىل باحلـذر مـع  حتذير أكيـد لـه مـن إضـالهلم لـه، بالصـرف عـن مـا أ«وقوله تعاىل: (واحذرهم) 

التحذير تأكيدا وقـوة بالغيـة وازداد ، )3(»تهألجل إعالمه بفضاعة األمر وشدّ كونه صلى اهللا عليه وسلم معصوما، 

هـذا الكـالم سـبقه مثلـه يف  «بقولـه:  السـبزواري، حسـبما أفـاده َّ جع مظ حط مضُّ قولـه تعـاىل:عادة عند إ

هويــل، وحتــذير النــيب صــلى اهللا ، فإظهــار اإلســم اجلليــل للتّ )4(»حــذير بتهويــل اخلطــبصــدر اآليــة الكرميــة لتأكيــد التّ 

هويـل، هـذه كلهـا تفيـد شـيئا واحـدا، دة، وإعـادة القـول للتّ اللـة علـى الّشـعليه وسلم مع كون العصمة قائمة فيـه للدّ 

هــذا القــول َّ معجع مظ حط مض خض حض جض مصُّهــو بيــان أمهيــة احملــذَّر منــه الــذي ذكــره تعــاىل بقولــه:

ــراد اخلصــوصوم، كمــا يــذكر العّ وإن ذكــر فيــه لفــظ اخلصــوص فــإن املــراد بــه العّمــ  مصُّوبقولــه تعــاىل:  ؛)5(مــوم، وي

 .10، ص2ج دب، ، مطبعة حممد علي صبيح،الكريم القرآنإرشاد العقل إلى مزايا : )حممد بن حممد العمادي(أبو السعود   )1(
 .502-501ص، 1، جالقرآنإعراب : النحاس ينظر: )2(
 327، ص11،جالقرآنمواهب الرحمـن في تفسير : السبزواري  )3(
 .327، ص11املرجع نفسه، ج  )4(
 .540،ص3، جالقرآنالتبيان في تفسير : الطوسيينظر:   )5(
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احملــّذر منــه هــو: ،هــذا القولشــيد عليهـا حــذير الــيت يتكتمـل دعــائم التّ َّ معجع مظ حط مض خض حض جض

ياق، وقد تعرفنا من قبل علـى احملـذِّر وهـو اهللا عـز وجـل، السّ  إليه وحيدة بوجل دالالت الشّ  ضفى عليه عزّ الذي أ

حـذير، يـأيت الوعيـد للمخـالفني وهـذا مـن بالغـة القـرآن وبانتهـاء سـياق التّ  ؛واحملذَّر هو: النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم

فجــاء َّ خكحك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغُّحــذير، قــال تعــاىل:ســياق التّ  الكـرمي يف

نب الـــذي يســـتحق ، ويف ســـياق الوعيـــد ينبغــي أن يـــذكر الـــذّ )1(هديـــد إلصــابتهم بالـــذنوبقولــه (فـــاعلم) إلفـــادة التّ 

ويقــرتب مــن هــذا املعــىن ، )2(عظــيم التــويلتّ ، فقــد ذكــرت إيهامــا ل)ببعض ذنــوهبملوعيــد، إال أن اآليــة الكرميــة تقــول(ا

أنــه عــرب عــن ذلــك بإصــابتهم بــبعض الــذنوب، وذلــك ألن اجملــازاة بــالبعض كافيــة يف «:ه) 310(ت القرطبــيقــول

ذي قوة، ألن العقاب الّ  حذير أشدّ على التّ  ذي ترتب، فعلى هذين الرأيني  تكون داللة الوعيد الّ )3(»دبري عليهمالتّ 

ؤخذون به جزاءا على بعض الذنوب، فكيف إذا عوقبوا بالذنوب كلها؟ فكلما كان احملذَّر منـه فيـه داللـة الشـدة يس

 اللة ذاهتا وكان السياق أبلغ.جاء الوعيد حيمل الدّ 

 خس حس ُّ يه وسلم حتذيراصـرحيا قولـه تعـاىل:الذي حذر فيه اهللا سبحانه نبيه صلى اهللا عل الثاني الموضعا أمّ 

 جف  مغ جغ معجع مظ حط مضخض حض جض مصخصمسحص

حــــــــذر اهللا ]4[ســــــــورة املنــــــــافقون اآليــــــــةَّحل جل مك لكخك حك جكمق حق مف خفحف

جامعــة بغـداد، بيــت احلكمــة، ، وزارة التعلــيم العـايل والبحــث العلمـي، أســاليب الطلــب عنــد النحـويين والبالغيــين: قــيس اسـماعيل األلوســيينظـر: )1(
 .95م، ص1989مطابع دار الكتب للطباعة والنشر جامعة املوصل، 

 .498، ص1، جلكشاف: االزمخشريينظر:   )2(
 .216، ص6، جالقرآنالجامع ألحكام : الطبري  )3(
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  مغ جغُّ يف هــذه اآليــة املباركــة نبيــه صــلى اهللا عليــه وســلم مــن املنــافقني، فقــد قــال تعــاىل: ســبحانه وتعــاىل

ــــرازيالفخر ، يقــــول َّ جف ــــى وجــــل«:ال ــــك اهللا أســــتارهم ويكشــــف أســــرارهم مــــن أنّ  و ذلــــك أل�ــــم عل   يهت

ــو حيّــ اأّمــ ؛)1(»ويتوّقعــون اإلقــاع هبــم ســاعة فســاعة  مظ حطُّ قولــه تعــاىل:  عــدّ  فقــد ه)754(تان أب

هبم مـن و لـعة عليهم، وذلك جلبنهم، وما يف قأي واق؛َّ خفحف جف مغ جغ  ُّ ، وقوله:َّ جع

 .)2(عبالرّ 

أ�ا ذكرت جميء الكافرين للرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم، وبطبيعـة احلـال  ناجدمعن يف اآلية الكرمية لو التّ  ولو أعدنا

حـني جييئــون لرســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم، سيشــاهدون مــن قبـل مــن كــان حاضــرا، مث تـأيت املرحلــة الثالثــة فهــم 

دأ يقولــون ويبــدأ اإلســتماع لقــوهلم، وهــذا التــدرج يف األحـــداث مــن حــدث إىل آخــر حســب التسلســل الــزمين مبتـــ

ــه تعــاىل: مث يليــه الوصــف الــذي خــرج للــذمّ  ،فاملشــاهدة، مث القــول واإلســتماع ،بــاجمليء   ُّ ، وذم آخــر متثــل يف قول

أو سامعه أن هنـاك أمـرا  األذهان وينبئ قارئه ياق من بالغته يشدّ هذا السّ  )3(.َّ خفحف جف مغ جغ

ـهِ مُ  هــم («ىل أنّ إأبـو حيـان ذهــب  َّ مق حق مفُّ ا يراداإلخبـار عنـه، وهـذا األمــر هـو قولـه تعـاىل:مًّ

صـاحب ، أمـا )4(»إخباراً منه تعـاىل، وإن أظهـروا اإلسـالم، واألمـر باحلـذر متسـبب عـن إخبـاره بـأ�م العـدو )العدو

مجلـة مسـتأنفة أخـرب اهللا هبـا، وذلـك ألن الفـاء الـيت  َّمق حق مفُّقوله تعـاىل:  فقد عدّ  الفتوحات

 .15، ص30، جالتفسير الكبير: الفخر الرازي  )1(
 .272، ص8، جالبحر المحيط: أبو حيان ينظر:  )2(
 .281-280، ص19، جالقرآنالميزان في تفسير : الطباطبائي ينظر:  )3(
 .272، ص8، جالبحر المحيط: أبو حيان  )4(
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 نفسـها اللـةالدّ  إىل  الزمخشـريوذهـب ، )1(أعـدى األعـداءاتصلت بفعل األمر جاءت لرتتيب احلـذر علـى كـو�م 

ظــر يف إذا أعــدت النّ  و.)2(»حــذير مــنهم يقتضــي وصــفهم بالعــداوةالتّ  أن اهللا تعــاىل أمــر باحلــذر، ألنّ «يــرى:حيــث 

 ،ياق عليهمـــادلنـــا الّســـ ،جـــاء مضـــمرين حـــذيرجتـــد ركنـــني مـــن أركـــان التّ َّ مق حق مفُّقولـــه تعـــاىل:

واحملــــذَّر هـــو: النــــيب صـــلى اهللا عليــــه  ،اتـــه اجلليلــــة يف اآليـــة الكرميـــةاهللا ســــبحانه وتعـــاىل، ومل يصــــرح بذ فاحملـــذِّر هـــو

وهبـذه اآليـة َّحق مفُّ ويفهم ذلك من سياق الكالم، وأما احملذَّر منه فقد أوضحته اآلية بقوله تعاىل:،وسلم

، إذ أن ركنـني 49وهـي يف سـورة املائـدة اآليـة  محـذراً تشرتك مع سابقتها اليت جاء فيها النيب صلى اهللا عليه وسـلم 

ــان بــذكر مــن أركــان التّ  ــهحــذير مل يصــرَّح هبمــا فاكتفــت باإلتي ، ومــا هلمــا إال اعتنــاءا بأمهيــة وعظــم خطــره، المنذرمن

 خويف، ويف اآليـة حمـل البحـث أختمـتتم اآلية بالوعيد والتّ ختإذ  ،حذيروبالغة القرآن الكرمي ذاهتا اليت يرد فيها التّ 

اللــــة علــــى أي عــــاقبهم فــــأهلكهم، فصــــاروا مبنزلــــة مــــن قتــــل، للدّ َّجل مك لكحكخكُّبقولــــه تعــــاىل:

أشد مـا يكـون مـن الـذم والـبالء الـذي ينـزل هبـم، وأبلـغ مـا يكـون يف البيـان مـن «)قاتلهم اهللا(وهذا القول  )3(ةالشدّ 

حـذير، وعظـم احملـذَّر ة التّ شـدّ إمنـا هـي داللـة علـى فدة والقسـاوة لّشـوإذا كان الوعيد يـوحي بـدالالت ا ،)4(»مكرهم

ة علـى القرآن الكرمي يعادل بني الـذنب واجلـزاء عنـد األخـذ بـه، ويف اآليتـني السـابقتني كانـت الداللـ منه، السيما أنّ 

إذ أن بالغة السياق القرآين أفادت ذلك، ملـا أورده مـن أسـاليب بالغيـة ومعـان دلـت  معرفة عظم احملذر منه سياقية

 عليه.

 .326، ص1، مطبعة اإلستقانه، جالفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفية: )سليمان بن عمر العجيلي( الشافعي ينظر:  )1(
 .326، ص82ج الزمخشري: روح المعاني،  )2(
 .435، ص3، جالقرآنإعراب : النحاسينظر:   )3(
 .28، ص12، جالقرآنالتبيان في تفسير : الطوسي  )4(
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وعـدم املخالفـة يف آيـات كثـرية مـن  مرهم بـهأخـد مـا يـجالله عبـاده طاعـة الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم وأأمر جل 

 يت ىتنت مت زت رت  يب ىب نب مب  ُّ منهــا قولـه تعــاىل: ،القـرآن الكـرمي

 مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث  مث زث رث

ذكر عدد مـن املفسـرين  معـىن قولـه  ]63[سورة النور اآلية َّمم ام يل ىل مل يك ىك

 ازيالفخــر الــرّ . وذهــب )1(أســخطتموهأي احــذروا دعــاءه علــيكم إذا  َّيب ىب نب مب  ُّ تعــاىل:

 يفُّ ويـدل عليــه قولــه تعــاىل:[...]  )احــذروا(معنــاه  وهــذا النهـي، أي: (الجتعلــوا)«بقولــهإىل مـايراه ســابقه 

هـــي مــن معنـــاه احلقيقــي إلفـــادة ه أخــرج النّ أنّـــ الفخـــر الــرازييــرى حيــث  )2(»َّلك اك يق ىق

 .)3(»في من اإلجياببأن النهي ينزل من األمر منزلة النّ «ه):911(ت السيوطياألمر وهذا ماأكده 

 )4(د باملخالفـة دليـل الوجـوب.هديـالتّ و هتديد، هـذا وَّىقيق يفُّ مث أمر تعاىل متوعدا بقوله:

 نزول العقاب، ألنه يكون بعد حتقيق املقتضى له.بوجوب احلذر من اآلية الكرمية تأمر املخالفني  فإنّ على هذا 

مل ال  «فقـال يف هـذا املكـان تسـاؤال وأجـاب عنـه الفخـر الـرازيأورد  وقـد وقد حتقق ذلك عنـد حصـول املخالفـة، 

جيــوز أن يكــون قولــه (فليحــذر)  أمــر باحلــذر عــن املخــالف ال أمــرا للمخــالف باحلــذر؟ قلنــا: لــو كــان كــذلك لصــار 

، وينظـر: 158، ص7، جالقـرآنمجمـع البيـان فـي تفسـير : الطربسـي، وينظـر: 466، ص18، جالقـرآنالتبيـان فـي تفسـير : الطوسـيينظـر:   )1(

 .322ص، 12، جالقرآنالجامع ألحكام : القرطبي
 .26، ص24، جالتفسير الكبير: لفخر الرازيا  )2( 
 .305، ص2، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، جاألشباه والنظائر في النحو: السيوطي جالل الدين  )3(
 .95جامعة بغداد، ص ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين: )قيس امساعيل( األلوسيينظر:   )4(
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 مل يك ىك مكُّحينئــذ يبقـــى قولـــه تعـــاىل:و الـــذين خيـــالفون أمـــره،  عــن لـــوذا املتســـللونالتقــدير: فليحـــذر 

 قولــــهباحلـــذر يف . واألمـــر )1(»ى إىل مفعـــولنياحلـــذر لـــيس فعـــال يتعـــدّ  ضـــائعا، ألنّ  َّام يل ىل

الفاء يف أوله أفادت ترتيب احلذر، أو األمر به علـى ماقبلهـا مـن علمـه تعـاىل بـأحواهلم، فإنـه  أنّ «:(فليحذر) تعالى

 )2(.»همما يوجب احلذر البتّ 

 )يب صـلى اهللا عليـه وسـلممنـه خمالفـة أمـر النّـهو  احملـذَّر يـذهب إىل أنّ  الفخـر الـرازيأّن  من خالل معىن الرأيني جند

(علــم اهللا) الـذي ورد ذكــره يف اآليـة الكرميــة. وحصـل هــذا التبـاين بســبب هـو   يكــون احملـذَّر منــه أي الثـانيالــرّ ا وأّمـ

  ســبحانه عــودة الضــمري يف قولــه: (أمــره) فمــنهم مــن عــىن بــه الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم، ومــنهم مــن أراد بــه اهللا 

يصـدون، هـم  الـذين«: بقولـه الزمخشـريا احملذَّرون فقـد أوضـحهم وأمّ ّذر هو : اهللا تعاىل، ويف احللتني كلتيهما احمل

ه أنّـ مخشـريالزّ مـن رأي الحـظ ن. )3(»املنافقون، فحذف املفعول األول، ألن الغرض ذكر املخالف واملخالف عنه

  مهاون ســواذكــراُذ حــذير اللــذين ظــر إىل احملــذِّر، ومــا ذلــك إال اهتمامــا بــركين التّ ون النّ ز علــى احملــذَّر واحملــذَّر منــه، ذرّكـ

لغ فيـه مـن حيـث حذير، مما ال خيفى، فكمـا احملـّذر منـه مبـاب على خمالفة التّ العذاب املرتتّ فاحملذَّرون هم املنافقون، و 

فضـال عـن الصـورة  اللة سـياقد،ةحـذير علـى الشـدّ مل يتمثـل لـه، فداللـة التّ هتمام به يف ذكـر مـا ذكره، فقد أعيد اال

 ال على الوجوب.حذير وهي فعل األمر الدّ البالغية اليت ورد هبا التّ 

 

 

 .42، ص24، جالّتفسير الكبير: لفخر الّرازيا )1( 
 .242، ص3ج الفتوحات اإلالهية،: الّشافعي  )2(
 205، ص3ج : الكّشاف،الّزمخشري  )3(
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 :يطانحذير من كيد الشّ التّ  -3

يطان، ووساوسـه، إذ مسـي كيــد حــذير مـن كيـد الّشــتعـددت الكثـري مــن اآليـات القرآنيـة الــيت جتسـد فيهـا التّ 

حماربتـه  والعمـل علـىيطان، نة، جيد اعتناءمها بذكر كيد الشّ ل للقرآن والسّ ه سبب للعذاب، واملتأمّ يطان رجزا ألنّ الشّ 

يطان قعــد البــن آدم بأطرقــه  يطان ال يكــل وال ميــل حــىت يــورد اإلنســان يف غيــاب الظــالم، فالّشــالّشــ ألنّ   باســتمرار

الك، ويثبطه عنه ويفسده عليه، وما من طريق يطان قاعد عليه، يقطعه على السّ ها، فما من طريق خري إال والشّ كلّ 

يطان عـدو مبـني، يرتصـد وديننا خيربنا بأن الشّ ويزينه يف ناظريه؛  يأمره به وحيثه عليه،يطان قاعد عليه، والشّ  سوء إالّ 

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ ترصـــد بوجـــه مـــن الوجـــوه، بـــدليل قولـــه تعــــاىل:للبشـــر أميـــا 

  ياطني علـــى الكـــافرين حـــىت أضـــلهماهللا هـــو الـــذي ســـلط الّشـــ دليـــل علـــى أنّ هـــذا و  ]27[ســورة األعـــراف اآليـــة َّ

طريقــا لــه، ويف هــذا الصــدد  يطان وليــا ملــن أتبــع نفســه هواهــا، واختــد الغــيّ وأغــواهم، زيــادة يف عقــوبتهم فأصــبح الّشــ

 ياطني منها:حذير من كيد الشّ مادج القرآنية اليت ترتصد التّ نتناول بعضا من النّ 

 حقمف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ قولـــــــه تعـــــــاىل:

ـــة َّ لك خك حك جك مق ـــة تعـــرب عـــن طاعـــة الّشـــ، ]168[ســـورة البقـــرة اآلي  يطانفهـــذه الصـــورة القرآني

ــاد لــه بصــورة حســية متحركــة، وهــي اواإلن يكــون  حيــث ،واقعيــا حمسوســا ه ، إذ جتســد املعــىن وجتعــلتبــاع خطواتــقي

ره خطــوة ا لإلنســان، يقــود اإلنســان الضــال إىل مــوارد هالكــه، وهــذا اإلنســان الضــال يقتفــي أثــيطان فيهــا عــدوّ الّشــ

 بقـرءةرمي، داللة على املعىن نفسـه، و نقيادا أعمى، وهذه الصورة كثرية الورود يف القرآن الكإليه ا خطوة بطبعه وينقاد

يطان، إذ رأى باع خطـوات الّشـاآلية املباركة �ت عن إتّ  الحظ أنّ حذير، نهي الذي أفاد التّ أسلوب النّ  وتتبعالقرآن 

تتعداه  احذر أنّ «:ه)606(ت ازيالفخر الرّ حذير، يقوليف قوله: (ال تتبعوا) أفاد التّ  هيالنّ  أنّ  عدد من املفسرين
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  حــذيرة يف التّ به، مث بــني العّلــي احلــالل إىل الّشـف هبــذا الكـالم، عــن ختطّــيطان، وزجــر املكّلــإىل مـا يــدعوك إليــه الّشـ

علـى هـذا املعـىن  خـر الـرّازيه)  الف671(ت القرطبـي، وفـد تـابع )1( »بالعـداوة اوهو كونه عدوا مبينا، أي متظاهر 

الواجب على العاقـل أن يأخـذ حـذره مـن هـذا العـدو، الـذي أبـان عداوتـه «عند تفسريه لآلية حمل البحث، إذ قال:

 جك مق حقمف خف  حف جفُّمـن قائــل: قـد أمــر اهللا باحلـذر منــه، قـال جــلّ و مـن زمــن آدم، 

إذ واري:االسـبز  األعلىيد عبـدالّسـحذير،وإىل مثـل هـذا املعـىن ذهـب ، وهذا غاية يف بالغة التّ )2(»َّخك حك

 وإيكــاليطان عــدو لإلنســان، الّشــ يطان) وخمالفتــه بكــل وجــه أمكــن، ومــن اخبــاره تعــاىل بــأنّ احلــذر منــه (الّشــ قـال:

نـا قـد جنـد يف بعـض األحيـان تفصـيال أكثـر عي يف اإلبتعـاد عنـه، ولكنّ ، والّسـحـذيرغاية التّ األمر إىل الفطرة يستفاد 

 مح جح  حجمج مث هت مت ُّتباعه كقوله تعاىل: حذير من هذا اخلبيث وأمبالغة يف التّ 

 حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ

ية، يبـدو فيهـا قائــدا يطان هنـا فيهـا حركـة ختيليـة حّسـصـورة الّشـ ]209-208[سـورة البقـرة اآليـةَّمظجع

ــه ويقتفــون دوره يف إغوائــه حســدا وحقــدا، ومتضــي الصــورة يف النييقــود مجــوع الّضــ    التخيــل احلســيواحلمقــى يتبعون

ــة األقــدام، واحنرافهــا  باســتخدام لفظــة  ، ومــن )3(وي، وســقوط أصــحاهبا يف هــوة املعاصــيريــق الّســالطّ  عــنترســم زل

ــــأســــلوب النّ  ــــذي جذربــــه مــــن الّش ــــه تعــــاىل: هــــي ال  يق ىق  يف ىف يث ىث ُّ يطان قول

 من زن رن اممم يل  ىل مل يك ىك مك لك اك

 .4، ص5، جالتفسير الكبير: الفخر الرازي  )1(
 .209، ص2، جالقرآنالجامع ألحكام : القرطبي  )2(
 .317، ص2، جالقرآنمواهب الرحمـن في التفسير : عبد األعلى السبزواريينظر:   )3(
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[ســــــورة األعــــــراف َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن

  مـن ابلــيس وقبيلـه مبينــا هلـم عداوتــه القدميــةاهللا تعــاىل حيـذر بــين آدم  ه) أنّ 774(ت ابــن كثيـر، إذ رأى ]27اآليـة

بب يف عـب والعنـاء والّسـعـيم إىل دار التّ نّ نـه الـيت هـي دار اليب البشر آدم عليه السالم، يف سعيه يف اخراجه من اجلأل

 جب   ُّ ، وهذا كقوله تعاىل: )1(هتك عورته بعد ما كانت مستورة عنه، وما هذا إال عن عداوة أكيدة

إذ  ]50[ سورة الكهف اآلية َّحج مث هت  ختمت حت جت هب مب خب حب

أبـويكم  مـتحناأي ال ميتحنـنكم بـأن التـدخلوا اجلنـة، كمـا يطان) الّشـ هي يف قولـه (اليفتـنكمالنّ  أنّ  مخشريالزّ يرى

 ر اخراجهمـا نازعــا لباسـهما بـأن كــان سـببا يف أن نـزع عنهمــا، أي أّخـ)ينـزع عنهمـا لباســهما  (بـأن أخرجهمـا منهــا

 )وقبيلـه (يكيـدكم ويغتـالكم مـن حيـث ال تشـعرون  ذير من فتنته بأن منزلـة العـدو هي وحتهو تعليل للنّ  )ه يراكمإنّ (

لـــيس يف ظهــارهم أنفســـهم اليـــرون، وال يظهــرون لإلنـــس، وأن إ نّ اجلِــ  أنّ وفيـــه دليــل بـــّني  ياطني؛وجنــوده مـــن الّشــأي

، أي خلينــا بيــنهم )ياطني أوليــاء للــذين ال يؤمنـونا جعلنــا الّشـإنّـ(ة، فــرؤيــتهم زور وخمو هم، وإن مــن يـدعي اسـتطاعت

لوا هلـم مـن الكفـر واملعاصـي، وهـذا حتـذير أخـر أبلـغ مـن فيما سـوّ م وأطاعوهم، هُ وْ مل نكفهم عنهم حىت تولَّ  وبينهم 

ــه تعــاىلهــي يفالنّ  أنّ  ملفســرينرأى عــدد مــن ا وقــد ،)2(األول ــة املباركــة يف قول حــذير مــن أفــاد التّ  : (ال يفتنــنكم) اآلي

 يدةإحيـــاء بالّشـــو حـــذير، بـــل جعلـــه أكثـــر بالغـــة هـــي أفـــاد التّ النّ  يطان، ومل يكتـــف أحـــد املفســـرين بتصـــرحيه أنّ الّشـــ

يطان ألنه أبلغ يف التحذير من حيـث يقتضـي أن هي عن الشّ ا صح أن ينهى اإلنسان بصيغة النّ وإمنّ «: القرطبيلقو 

-، حتقيـق: حممـد حسـني مشـس الـدين، دار الكتـب العلميـةالعظـيم القـرآنتفسـير : )أبـو الفـداء امساعيـل بـن عمـر القرشـي البصـري(ابـن كثيـرينظـر:   )1(

 .361، ص3، ج1بريوت، ط
 .98، ص2، جالكشاف :الزمخشريينظر:   )2(
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الفخـر ، وقـد تـابع  )1(» يطلبنا باملكروه، ويقصدنا بالعداوة. فالنهي لـه يـدخل فيـه النهـي لنـا عـن تـرك التحـذير منـه

 ىثُّ : تعـاىل يطان يف قولـهمـن قبـول وسوسـة الّشـقه يف هذا، حيث يرى أن اهللا تعاىل حـذر أوال آدم ابس ازيالرّ 

ــــــــــــن وسوســــــــــــة الشــــــــــــيطان فبهــــــــــــذا الطّ ؛َّيف ىف يث ــــــــــــاإلحرتاز م ــــــــــــين آدم ب ــــــــــــاىل ب ــــــــــــق حــــــــــــذر تع ري

هـذا واضـح يف قولـه هـي،  و النّ  :حـذير وهـيأشـار إىل طريقـة التّ  الـرازي ضـح مـن هـذا أنّ يتّ ،َّىفيفُّ وقال:

ــة املباركــة إال أســلوب النهــيفبهــذا «: ــه اآلي   الطريــق حــذر تعــاىل بــين آدم باحلــذر، وأي طريــق، وأي أســلوب اعتمدت

يطان، يف ، تأكيد بالغة التحذير لبين آدم، ألنه ملا بلغ تأثري وسوسة الّشـَّىل مل يكُّ وأما قوله:

ـد أصـبح أكثـر التّ ، وملا علـل )2(»حق آدم مع جاللة قدره، إىل هذا احلد، فكيف يكون حال أحد اخللق حـذير وأُكِّ

 د.ا مل يعلل ويؤكّ ممّ الغة وقوة ب

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي  خي ُّ ويطالعنا من املعىن ذاته قوله تعاىل:

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

 ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث

جاء إلفادة  )(التعبدبقوله هي النّ الحظ يف اآلية الكرمية ، وم]44-41[سورة مرمي اآليةَّمم ام  يل

اين الـيت سـبقت املعـ يطان، ولـو تأملنـامـن عبـادة الّشـصـح ب إىل املنهي عنه، كمـا يفيـد النّ جر حىت الخيرج املخاطالزّ 

ــه الّنهــي ــا فيهــا مــن الّتنبي ــه تعــاىل صــح واإلرشــاد؛والنّ  لالحظن  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئُّ :فقول

 .186،ص 7ج ،القرآنالجامع ألحكام :القرطبيينظر:   )1(
 .56، ص 14، جالتفسير الكبير: الفخر الرازي  )2(
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ــه هــذه األمــور ل تنبيــه علــى أنّ    َّيب ىب نب مب ــوافر في ــه جيــب أن تت ــا مــن الوقــوع يف اإلل يكــون العبــد آمن

ــه -بــراهيملــط، وكــان إالغ ــا وآلــهعلي إىل أســلوب آخــر هــي عمــد ر أبــاه بأســلوب النّ قبــل أن حيــذّ  -المالّســ وعلــى نبين

 األذهان واإلنتباه. ه شدّ يستدعي ب

 يحــذير الــذي محلــه علــى النظــر يف تلــك الداللــة أخويــف والتّ هــذا الكــالم جيــري جمــرى التّ  أنّ  ازيالفخــر الــرّ  يــرى 

ســـبحانه وتعـــاىل حـــذر مـــن  هجنـــد أنّـــنفســـه  ياق معـــىن الّســـ ويف. )1(داللـــة عبـــادة الشـــيطان الـــيت تـــؤدي إىل التهلكـــة

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يهُّ جيم من خالل قوله تعاىل: يطان الرّ الشّ 

[ســــــــــــورة َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ  ِّ ُّ َّ ٍّ

أعــين بــالغرور ســواء و ، نياالــدّ أو  يطانالّشــعــين بــه  )الغــرور(لقــد أشــار عــدد مــن العلمــاء إىل أنّ  ]6-5فــاطر اآليــة 

هـي، وآخـر بإثبـاث العـداوة خيفـى، فتحـذير بأسـلوب النّ  ا الحـذير منهمـا يف اآليـة املباركـة ممّـنيا، فالتّ يطان أو الـدّ الشّ 

ا أّمــ، )2(»يطانه ســبحانه وتعــاىل حــذرهم الّشــإنّــ«صــاحب جممــع البيــاين يف اآليــة حمــل البحــث: يطان، إذ يقــولللّشــ

ه) فقد ذهب إىل ما ذهب إليه سابقوه يف تفسريه للغرور مشريا إىل الفائدة اليت أفادها تكرار 1270(ت األلوسي

 .)3(»وتكرير فعل النهي للمبالغة فيه، كونوا على حذر منه من جماميع أحوالكم«:هي يف اآلية الكرمية، قال النّ 

ـــيت حـــذر فيهـــا الّشـــومـــن  ـــد وجـــه التّ املواضـــع ال ـــه الســـالم–حـــذير فيهـــا آلدم يطان، وق ـــه تعـــاىل: -علي  زبُّ قول

[ســـــــــــــــــورة طــــــــــــــــــه اآليــــــــــــــــــة َّىتيترثزث يبرتزتمتنت ىب مبنب

 .224، ص21، ج نفسه المرجعينظر:   )1(
 .41، ص8، جالقرآنمجمع البيان في تفسير : الطوسي  )2(
 .168، ص22، جروح المعاني :األلوسي  )3(
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 -عليـه السـالم–ر مـن إخـراج آدم حـذيكمـا) للتّ نهي(فال خيرجسلوب النّ اآلية الكرمية اعتمدت أ فنالحظ أنّ ]117

فمـن هـذا القـول . )1(عداوة إبليس له ولزوجته ليحـذره أّن اهللا تعاىل عّرف ه) 754(ت أبو حيانة، ويرى من اجلنّ 

، وذلــك بإثبــاث عــداوة إبلــيس لــه، وعلــى هــذا ينبغــي عليــه احلــذر حــىت ال يكــون ســبق بتنبيــههــي قــد نالحــظ أن النّ 

هـي يف اآليــة النّ  فلـم يبتعـد عـن هـذا املعـىن، حيـث ذكـر أنّ  إبـن كثيــرا أّمـ .العـدو املـذكور سـببا يف إخراجـه مـن اجلنـة

إياك أن تسعى يف إخراجك منها، فتتعب، وتعىن، وتشقى يف طلب رزقك، فانك هاهنا يف عيش رغيد هين «مبثابة 

املفسـرين والبالغيـني، إذ إليـه عـدد مـن وهـذا مـا ذهـب  وهذه املعاين هي التحذير بعينه، ، )2(»بال كلفة وال مشقة؛

 .يطانآدم من أن ال خيدع بقول الشّ  في خرج ليحذرالنّ  ا أنّ أفادو 

ملـا �ـي عـن  -عليـه السـالم–حـذير، مـا جـاء يف ذكـر قصـة آدم هي إفادة للتّ ومن املواضع اليت جاء فيها أسلوب النّ 

ـــــ ـــــرتاب مـــــن الّش   مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّ جرة فقـــــال تعـــــاىل: اإلق

يف الحظ ، فـامل]35[ سورة البقـرة اآليـة َّخض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

هي عن القرب إن النّ   تنه عن األكل منها، فقال تعاىل:(وال تقربا)جرة، وملعن اإلقرتاب من الشّ  الكرمية الّنهياآلية 

ــه مــن الفائــدة مــامل ــو ذكــر النّ  دون األكــل ل ــر يفــدها ل ــانى هــي عــن األكــل، ي ــو حي أّن الّنهــي عــن ه) 754(ت أب

لقربـان فكيـف يكـون األكـل منهـا؟ واملعـىن التقرباهـا ه إذا �ـى عـن اهـي عـن األكـل، ألنّـبلغ من أن يقـع النّ أالقربان 

 . )3(باألكل

 .284،ص6، جالبحر المحيط: أبو حيانينظر:    )1(
 .163، ص3، جالعظيم القرآنتفسير : إبن كثير  )2(
 .158، ص1ج البحر المحيط،: أبو حيانينظر:   )3(
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ـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل: ـــــــــــــه أيضـــــــــــــا قول  خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن ُّ ومن

هـي يف مـا النّ صـود باآليـة املباركـة غـري النـيب، أاملق بأنّ  ازيالفخر الرّ ، أشار ]68[سورة األنعام اآليةَّميهي

فال تقعد معهم، بعد الذكرى، بعـد «ه):538(ت الزمخشري. يقول)1(تقعد)  القعود بقوله (فال اآلية فقد خصّ 

 .)2(»أن تذكر النهي

الشـيخ ، أشـار ]114ة[سـورة األنعـام اآليـَّ خئ حئ جئ يي ىي ُّ ومن هـذه املعـاين قولـه تعـاىل

ه) 548(ت  الطربسـيوتتبعـه علـى هـذا ، )3(ةيب واملراد بـه األّمـاخلطاب موجب للنّ  ه) إىل أنّ 460(ت الطوسي

 مح جحمج حج مث هت مت ُّ يب واملــراد غــريه وهــو اإلنســان، ومــن هــذا قولــه تعــاىل: اخلطــاب للّنــ وقــد ذكــر أنّ 

كمــــا يــــرد يف اآليــــة ،   )4(]17[ســـورة هــــود اآليــــة َّخص حص مس خس حس جس مخ  جخ

 خك حك جك ُّ ذلـك يف قولـه تعـاىل: هـيالنّ يطان، باألسـلوب نفسـه أال وهـو حذير من الشّ الكرمية أيضا التّ 

-26[اإلسراء اآليةَّجن مم خم حم جم هلمل خل حل  جل مك لك

نبــه تعــاىل «: زيالـراّ يقــولنبيــه علـى قــبح هــذا العمـل، لتّ ليطان، ر أخــا للّشـجعلــت املبـذّ  الكرميـة اآليــة علـت، جم]27

  َّمل خل حل  جل مكُّ ياطني فقـال تعـاىل:ىل أفعـال الّشـإيـاه إ تهر بإضـافبديّ على قبح التّ 

 .25، ص13، جلتفسير الكبير: االفخر الرازيينظر:   )1(
 .33، ص2، جالكّشاف: الزمشخري  )2(
 .266، ص8، جالقرآنالتبيان في تفسير : الطوسيينظر:   )3(
، حتقيـق: الســيد هاشـم الرســويل احملالقـي، دار إحيــاء الــرتاث القــرآنمجمــع البيــانفي تفسـير : )أبــوعلي الفضـل بــن احلسـنالشـيخ ( الطربســيينظـر:   )4(

 .352، ص4الوطين، ج
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العــرب يســمون املــالزم لــه أخــا لــه فيقولــون:  وذلــك ألنّ شــبيه هبــم يف هــذا الفعــل القبــيح، واملــراد مــن هــذه األخــوة التّ 

 حــذير أبلــغَ ياطني كــان التّ حــذير ذكــر الّشــبــذير، وورد يف ســياق التّ وحــني حــذر مــن التّ .»)فــالن أخــو الكــرم واجلــود(

 .وتأثريا ةً أشد قوّ و 

تـــأمر باحلـــذر مـــن ، القــرآن  مـــندة يـــر، لوجـــدنا ورود آيــات عدحـــذيظـــر أيضــا يف صـــورة مـــن صــور التّ ولــو أمعنـــا النّ 

ــــالّشــــ ــــه تعــــاىليطان وكي  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ :ده كقول

اآليـة  ، ممـا يالحـظ أنّ ]90[ سورة املائدة اآلية َّ هل مل خل حل جل مك لك

عتمـدت لتقريـر هـذا ايطان، وهـذا العمـل لـيس علينـا إال إجتنابـه، و ا مـن عمـل الّشـاملباركة ذكرت أمورا، مث قررت أ�ّ 

ا منــه، و هكــذا عمــدت أي: كونــوا جانبــ )فــاجتنبوه(ثــل بقولــه:ماملت األمــراملعــىن، أســلوبا خطابيــا، أال وهــو أســلوب 

ياق القرآين ا جعل السّ ممّ ،)1(خويفوجعلت املذاق للعذاب، واملراد من ذلك التّ  )اجتنبوه(إىل فعل األمر باركةاآلية امل

 يل ىل  مل خل ُّ :يطاناإلســتفهام يف قولـه تعـاىل حمـذرا مـن الّشــورد مـن  مـا أضـف إىل ذلـك، أبلـغ

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم

يف اآليـــة مـــن تقريـــر عـــداوة  ، إذ ال خيفـــى مـــا]90[ســـورة املائـــدة اآليـــة َّحي جي يه ىه مهجه

 ىهُّتبـع ذلـك املعـىن بقولـه: حيـثيطان لبين آدم وحماوالته إليقاع التفرقة بني العبـاد وحـثهم علـى املوبقات،الشّ 

ــه أمــر باإلنتهــاء عمــا حــذر القــوم منــه، وجــاء ذلــك املعــىن بأســلوب اال فظــاهرهَّجي يه ســتفهام وداللت

 .386، ص12، جالقرآنمواهب الرحمـن في تفسير : السبزواريينظر:  )1(
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ا سبق تال حظ أن اهللا سبحانه وتعاىل مجع أسـاليب عـدة يف وممّ ، )1(حذيرغاية في المنع والتّ ه ن بأنّ رو وصفه املفسّ 

حذير، مبتدأ باإلستفهام الذي أخـرج مـن معنـاه األصـلي إىل معـىن ثـاين، فاألفعـال الـيت أفـادت النصـح سياق آية التّ 

صـح خويـف إىل النّ تّ ضـمنها فعـل األمر(احـذروا)، إذ خـرج مـن معنـاه املعجمـي الـذي يعمـد إليـه يف الو واإلرشاد مـن 

ـــد، اإلرشـــاد. مث خت ـــتم اآليـــة بالوعي بعـــد سلســـلة مـــن األســـاليب متبوعـــا  األمـــر باحلـــذر جـــاء نّ أمـــن هـــذا ويتضـــح ت

ريح حـذير الّصـظـر يف التّ خويف حـىت يتسـىن ملـن يصـل إليـه التبليـغ معرفـة خطـر احملـذر منـه ليجتنبـه. ولـو أمعنـا النّ بالتّ 

 ُّ نزيـل العزيـز، منهـا قولـه تعـاىل: ده، جنده قد اقتصر على مواضع حمددة يف التّ وكييطان فيما خيص حديثه عن الشّ 

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل

 يي ىي مي  خي    حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن

-90[ســــــورة املائــــــدة اآليــــــة َّ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ

عـدوا للنـاس حـىت يبتَ  يطانكر احلكيم حذر تعـاىل عبـاده مـن املكائـد الـيت يريـدها الّشـ، يف هاتني اآليتني من الذّ ]92

بعـد و سافل، إال أن من وسعت رمحته، نبه عباده وحذرهم ممـا يريـده هبـم عـدوهم، عن طريق التكامل وينحوا حنو التّ 

فهام خــرج إلفـــادة معــىن آخـــر ســتاَّجي يه ىهُّيريــده الشـــيطان خــتم ذلــك بقولـــه: أن بــني اهللا ما

ىن االسـتفهام عـن أصـل معنـاه ليفيـد معـ إىل خـروج بويهيسـحاة األوائل ويف مقدمتهم النّ قد نّبه  ستفهام، وسوى اال

 يه ىهُّياق، ومبا أن سياق الكالم الذي جاء به قول تعاىل:واملعىن الذي يفيده االستفهام حيدده السّ  آخر،

يف اآلية حمل  مخشريالزّ ، يرى )2(فهام هبذا معىن التنبيه والتحذيرسيحمل االستتنبيه وحتذير، سياق َّجي

 .43، ص19، جالتفسير الكبير :الفخر الرازيينظر:  )1(
 .243، ص3، جالفتوحات اإلالهية: الشافعيالعجيلي ينظر:   )2(
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الصــوارف واملوانــع، فهــل أنــتم مــع هــذه هــذا أبلــغ مــا ينهــد بــه، كأنــه قيــل: قــد تُلِـي علــيكم مافيهــا مــن أّن  و  البحـث

هــل يف معــىن األمــر، ألنــه مل يقصــد االســتفهام وإمنــا  املــراد «):ه643(تابــن يعــيش، وقــال )1(الصــوارف منتهــون

ه) فقــال: 671(ت القرطبــيا ، وأّمــ)2(»ال نفــس االســتفهام)بانتهوابــه( األمــر، واحلــث علــى مــاينجيهم، فــإن املــراد

 ىهُّقولـه تعـاىل: أنّ  عودأبـو الّسـوذكـر ، )3(»وعيد شديد، زائـد علـى معـىن انتهـووالقول: فهل أنتم منتهون: «

ا ، أّمــــ)4(حــــذير قــــد بلــــغ �ايتــــه وذروتــــه، كمــــا أن كشــــف املفاســــد بلــــغ النهايــــةالتّ  يعــــين أنّ  َّجي يه

وارف وعيد شديد، وحث جديد على االنتهاء بصـيغة االسـتفهام، بعـد بيـان الّصـ«فقد ذكر: السيزواري الموسوي

يف  االسـتفهام، فمن خالل األقوال السابقة يتبـني أنّ )5(»هايةحذير قد بلغت النّ والتّ  ه املنع؛لإلعالم بأنّ أكيدات والتّ 

ديدين، هيــب والوعيــد الّشــن هتديــدا شــديدا، أفــاد بالغــة الرتّ ، تضــمّ )انتهــوا(اآليــة الكرميــة الــذي أفــاد األمــر بــاملعىن: 

مث أمـــر تعـــاىل  ؛وضـــع ختويـــفاملقـــام يقتضـــي ذلـــك، فاملوضـــع م إذ أنّ وهـــذان املعنيـــان يتوافقـــان مـــع ســـياق الكـــالم، 

الحـظ األفعال اليت وردت يف هذا القـول نلت لو تأمّ َّٰرٰذ يي ىي مي  خيُّقائال:

فــادت أ،ا)وأطيعــوا، واحــذرو (الــة علــى األمــر يف قولــه:فعــال الدّ ا جــاءت بصــيغة واحــدة، وهــي صــيغة األمــر، واألأّ�ــ

ياق القرآين عندما كان السّ ه إّال أّن السؤال املطروح هنا هو أنّ  )6(هديدفأفاد التّ ا قوله: فاعلموا ، أمّ صح واإلرشادالنّ 

وحسـن «بقولـه: القرطبـي ، أجـاب عـن هـذا ؟عليـه بنصـح وارشـاد فَ ِطـكيـف عُ فديدين، هديد الّشـيفيد الوعيد والتّ 

حــذر مــن ، وأطيعــوا يف ذكــر الرســول، تأكيــدا مثر ، كــرّ )انتهــوا(، ملــا كــان يف الكــالم املتقــدم معــىن )طيعــواعطــف (وأ

 .660، ص1، جالكشاف: الزمخشري ينظر: )1(
 .48، ص1بريوت، ج-، عامل الكتبشرح المفصل: )موقف الدين يعيش بن علي(بن يعيش   )2(
 .292، ص6، جالقرآنالجامع ألحكام : القرطبي  )3(
 .59، ص2، جالكريم القرآنإرشاد العقل السليم إلى مزايا : أبو السعودينظر:   )4(
 .391، ص12، جالقرآنمواهب الرحمـن في تفسير : السبزواري  )5(
 .292، ص6، جالقرآنالجامع ألحكام : القرطبيينظر:   )6(
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ــال لألمــر  مــن قبــل إىل أنّ  مخشــريالزّ وذهــب  ،)1(»خمالفــة األمــر، وهــذا تأكيــد للتحــرمي وتشــديد يف الوعيــد، وامتث

: ، أي كونـــوا حـــذرين ا)واحـــذرو (قولـــه تعـــاىل: األمـــر باحلذرب ضـــح هـــذا يفن معـــىن احلـــال، ويتّ األمـــر باحلـــذر يتضـــمّ 

علــى الطاعــة،  قــدير يقــدم احلــذرهــذا التّ  أنّ  ، إالّ )2(إذا حــذروا دعــاهم احلــذر إىل اتقــاء كــل ســيئةم ني، ألّ�ــخاشــيّ 

مـن أطـاع اهللا ف، )3(احلذر امتناع القادر من الشيء ملا فيـه مـن الضـرر ألنّ  اعة على احلذر؛واحلال تقتضي تقدمي الطّ 

يـة، وميكـن أن يكـون قولـه تعـاىل: احـذروا عمـا اآل ورسوله كان حذرا من الوقوع يف احملارم الـيت �ـى اهللا عنهـا بصـدر

قـدير ال تأكيـد يف اآليـة املباركـة، إال أن اآليـة حتمـل توكيـدا يتضـح مـن داللتـه األفعـال، فـاألمر وعلى هذا التّ �اكم، 

هــذه الصــيغ تزيــد  ريح ثالثــا؛حــذير الّصــباجتنــاب األرجــاس أوال، واألمــر بطاعــة اهللا وطاعــة رســوله ثانيــا، واألمــر بالتّ 

ابق، باإلنتهــاء عــن احملــارم، وعلــى الطريقــة الــيت انتهجهــا القــرآن الكــرمي يف ســياق أكيــد لألمــر الّســحــذير بالغــة التّ التّ 

 ٍّ ٌّ ٰىُّا:اهــقــال تعــاىل خامتــا إيّ ريح حيــث خيتمــه بالوعيــد، ويف اآليــة حمــل البحــث حــذير الّصــالتّ 

ـــإذا تأمّ  َّ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ـــف ـــه ا بعـــض مالنـــا مًع ـــه تعـــاىل: املفّســـقال ، )علمواافـــ(رون يف قول

تـوليتم عـن  نّ ه، فقولـه: فـإمـدبراً عـن أمـره و�يـ وهـذا مـن اهللا وعيـد شـديد ملـن وىل«: يقـوله)310(ت بريالطّ جنـد

قوله (فـاعلموا)،  ذكروا أنّ ابعه على ذلك عدد من املفسرين ف، وقد ت)4(»أمري و�ي فتوقعوا عقايب وتوقعوا سخطي

اهللا ســبحانه وتعــاىل مجــع أســاليب  ا ســبق يالحــظ أنّ هديــد والوعيــد، ممّــحــذير إلفــادة التّ لتّ (فــاعلموا)، إمنــا جيــئ بــه ل

حذير، مبتدأ باالستفهام الذي أخـرج مـن معنـاه األصـلي إىل معـىن ثـان، فاألفعـال الـيت أفـادت عدة يف سياق آية التّ 

عمــد إليــه يف التخويــف إىل صــح واإلرشــاد مــن ضــمنها فعــل األمــر (احــذروا) إذ خــرج مــن معنــاه املعجمــي الــذي يالنّ 

 .293، ص6ج :نفسهالمرجع   )1(
 .660،ص1ج الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل،: الزمخشريينظر:   )2(
 .19،ص4ج ،القرآنالتبيان في تفسير : الطوسيينظر:   )3(
 .36، ص7ج ،القرآنالطبري: جامع البيان في تأويل آي   )4(
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األمـر باحلـذر، جـاء بعـد سلسـلة مـن األسـاليب متبوعـا  ضـح أنّ يتّ من هـذا  واإلرشاد، مث ختتم اآلية بالوعيد؛النصح 

 )1(بليغ معرفة خطر احملذر منه ليتجنبه. ملن يصل إليه التّ خويف، حىت يتسّىن بالتّ 

 :ركحذير من الشّ التّ  -4

 الكبـائر الــيت حــذر اهللا منهــا، فــاهللا ه يعتــرب مــنرك، ألنّــاللة الّشــالوقــوع يف ضـمتقــني مــن القـرآن هــدى لل إنّ 

ة يف القـرآن رك يف مواضـع عـدّ حـذير مـن الّشـسبحانه وتعاىل ال يغفر أن يشرك به، ويغفر مادون ذلك. وقد جاء التّ 

 الكرمي منها: 

[ سورة َّ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّ تعاىل:قاهل

جـودهم، فاالسـتفهام جـيء بـه لزيـادة عـذاب يزعمـون و هو االستفهام عن الشـركاء الـذين كـانوا و  ]22األنعام اآلية 

دم حسر والنّ له شريكا يلجأ إليه، فقيل له: أين شريكك؟ وملاذا مل حيضر معك اليوم؟ فال جواب إال التّ  من زعم أنّ 

غـري اهللا، ومـن نكار عبـادة الشرك ومن إ حذير منهيب والتّ الرتّ على تلك املزاعم، وهبذا أدى االستفهام أروع معاين 

 يي ىي مي خي حي ُّ اإلســـــتفهام قولـــــه تعـــــاىل:أسلوب عبـــــاده باســــتخداملحتــــذير اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل 

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئىئ

 اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت

الحــظ تكــرار أســلوب ن ، مــن خــالل اآليــة الكرميــة]74-72[ســورة القصــص اآليــةَّ ىك مك  لك

 .21،ص4،جالقرآنالتبيان في تفسير : الطوسيينظر:   )1(

87 

 

                                                             



 حذير في القرآن الكريمبالغة التّ                        اني                  الفصل الثّ 

وكل هذا ترهيب وحتذير من  »أين شركائي«، و»من إله«و  »أرأيتم«االستفهام يف اآليتني الكرميتني إذ ذكر تعاىل: 

 جم يل ىل مل خل ُّ قولـه تعـاىل:يف ا . أّمـ)1(عبادة غري اهللا سبحانه وختويف من هـذا العمـل

 خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

احلـوار يف اآليـات املباركـة بــني  أنّ  ال خيفـى عليـكفـ ]37-35[سـورة الكهـف اآليـة َّ زب  رب يئ ىئ

ا لن تبيد ة أ�ّ صاحب اجلنّ  ن ظنّ ء إنكار الكفر وبيان شناعته بعد أقد جاد جنة يف األرض وبني صاحبه، فيّ سمن 

ـــأفـــاد دخـــول اهلمـــزة علـــى الفعـــل املاضـــي ف ب االســـتفهام الـــذي اعتمـــد اهلمـــزةبأســـلو ، وبيخ إلـــى جانـــب داللـــة الّت

عـى فيـه بـأن جنتـه لـن تـزول اسـتحق أن دّ أنكر على صاحب اجلنة قوله الـذي أ جل املؤمن حنيالرّ إذ أّن  )2(اإلنكار

. ويف )3(»حـذير مـن اإلشـراك بـاهللا تعـاىل وانكـار املعـادهيـب والتّ فأفـاد االسـتفهام هنـا الرتّ «وينكر عليه فعلـه،   يوبخ

[سورة الكهف اآلية َّ حض جض مص خص حص مس  ُّ سياق آخر من اآليات املباركة يقول تعاىل:

رك، ونـــدما علـــى ماكـــان منـــه، ودخـــوال يف جيـــوز أن يكـــون توبـــة مـــن الّشـــ«مخشـــري الزّ يف اآليـــة الكرميـــة يقـــول]42

. ومتـين عـدم اإلشـراك )4(»إليها، فقال جزعا مما دهاه من شؤم كفره، ولو ال ذلـك مل يقلهـااإلميان[...] كلمة ُأجلَئ 

 باهللا. هحتذير من

 .177-173، ث20، جالقرآنفي تفسير التبيان : الطوسيينظر:   )1(
 .140م، ص1989، 2أبو فهد حممود شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط ، قرتءة وتطبيقدالئل اإلعجاز: الجرجاني عبد القاهرينظر:   )2(
 .81، صالقرآنالترغيب والترهيب في  :)موسى سلوم عباس(الربيعي   )3(
 .724،ص2،جالكشاف :الزمخشري  )4(
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[ســـــــورة التوبـــــــة َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمضُّ قولـــــــه تعـــــــاىل:  وجنـــــــد يف

عنـه  يئ املنهـىالشّ ،و حذيرهي الذي يعطي معىن التّ جاء إلفادة النّ أنّه  االستفهام بقوله: (أختشوهم) ورد   ]13اآلية

بأسـلوب االسـتفهام إنكـارا لفعــل اخلشـية مـن غـري اهللا وهبــذا هنــا جـاء النهـي «رك، وعـدم خشــية اهللا حيـث:الّشـ هـو

  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ تعـاىل:وقـال  )1(.»هيـب مـن هـذا الفعـليكون قد أفـاد بالغـة الرتّ 

مــن و نــرى فيـه عـن بــاهللا تعـاىل،  أيضـا �ــي عـن الّشــركوهــو ، ]213[سـورة الشــعراء اآليـةَّ ىب نب مب

ــ خيفــى، الســيما أنّ  ال دة مــاالقــوة والّشــ ح وّضــ فقــد ،ســواه  رادملــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وااخلطــاب موجــه إىل الّن

إن مـن «غـريه فقـال:رادة يب صـلى اهللا عليـه وسـلم وإإىل النّـ يف تفسريه هلذه اآليـة األمهيـة مـن توجيـه اخلطـاب الرازي

إذا أراد أن يؤكــــد خطــــاب الغــــري أن يوجــــه إىل الرؤســــاء يف الظــــاهر، وإن كــــان املقصــــود بــــذلك هــــم  مشــــأن احلكــــ

تبـاع، يب صلى اهللا عيله وسلم وهـو نـيب األمـة سـيكون لـه األثـر الكبـري علـى اإلهي إىل النّ ه النّ فحني وجّ   )2(»األتباع

إىل مثـل ذلـك املنحـى  بريالطّ ى ، وقد �ـرا�يا وحتذيبطبيعة احلال يكون أكثر  فما بالك باألتباعالرئيس قد �يّ  ألنّ 

إذا أوعـد فمـن دونـه كيـف حالـه؟ وإذا حـذر هـو فغـريه وإمنا أفرده باخلطاب لـيعلم أن العظـيم الشـأن «: حيث يقول

ابق حيـث قـال ى اهللا عليـه وسـلم الـذي أفـاد نفـس املعـىن الّسـيب صـلّ . لـو تـدبرت اخلطـاب إىل النّـ)3(»حذيراوىل بالتّ 

[سورة األنعام اآلية َّهتمثحجمج  مت ختحت جت هب مب خب حب هئجبُّ تعاىل:

هي يف هذه اآلية الكرمية املراد منه للسبب ذاته من عدم اختاد شركاء مع اهللا تعـاىل، فأشـار املفسـرون إىل ، والنّ ]14

 .94، صالقرآنالترغيب والترهيب في  :)موسى سلوم عباس(الربيعي   )1(
 .172، ص23ج، التفسير الكبير: الفخر الرازي  )2(
 .206، ص7: جالقرآنمجمع البيان في تفسير : الطربسي  )3(
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. )1(يكون من املشركني أالّ  :أن يقول: ِإين أول من أسلم، والثاين ؛حدمهاصلى اهللا عليه وسلم أُمر بأمرين أيب أن النّ 

 خص حص مس خس ُّ اذ شــركاء مــع اهللا ســبحانه قولــه تعــاىل:هــي عــن اّختــكر احلكــيم مــن النّ وممــا ورد يف الــذّ 

الكرميــــة  ، مـــن اآليــــة]51[ســـورة النحــــل اآليــــة َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حضجض  مص

 الفخـر الـرازيقـالاحـد، وهـو اهللا جلـت قدرتـه، حيـث اد اإللـه الو هني وأمرت باختّ حظ أ�ا حذرت من اختاد إالنال

 ضــح بــأنّ يتّ  . هكــذا)2(»نفــري منــهتكريــر تأكيــد التّ َّ جض  مص حصخصُّاملقصــود بقولــه تعــاىل: «أنّ 

هـي عـن اإلشـراك بـاهللا أيضـا قولـه هي. ومـن النّ حذير الذي أفاده النّ دة على التّ ة والشّ قوّ عبري بإهلني اثنني يضفي بالالتّ 

ـــة[ســـورة اإلســـراء َّمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ تعـــاىل:  رأى عـــدد  ]22اآلي

ته، فقوله تعاىل: (الجتعل) أريد منه بالغـة يب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمّ اآلية الكرمية ختاطب النّ  رين أنّ من املفسّ 

 )3(نبيه ملا أراده اهللا سبحانه لإلنسان حىت حيذره من االبتعاد عن رمحته.التّ 

ا العاقبـة أمّ ، )4(»حذير من عاقبتهرك والتّ هي عن الشّ ه النّ أنّ «ذ يقول: إ املعىن ذاته يف اآلية الكرمية يد قطبالسّ يرى 

وال خيفـى عليــك مـن هـذه املعــاين  َّىكيكُّحـذير فقـد ذكرهــا اهللا تعـاىل بقولـه:الـيت تنتظـر مـن خــاف التّ 

بالغي بأسلوب كانت عاقبته  كذلك   نب قوي شديدما كان الذّ حذير، فكلّ ب على خمالفة التّ ة املعاقبة اليت ترتتّ شدّ 

 ة.فس اإلنسانيّ ر يف النّ مؤثّ 

 .9، ص2جالكشاف، : الزمخشري، وينظر: 95، ص8، جالقرآنالتبيان في تفسير : الطوسيينظر:   )1(
 .47، ص20، جالتفسير الكبير: الفخر الرازي  )2(
: األلوسـي، وينظـر: 236، ص10، جالقـرآن: اجلـامع ألحكـام لقرطبـي، وينظـر: ا464، ص15ج ،القـرآنالتبيـان فـي تفسـير : الطوسـيينظـر:   )3(

 .52، ص15روح املعاين، ج
 .25، ص15، جالقرآنفي ظالل : سيد قطب  )4(
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 ُّ هديـد والوعيـد بصـيغة األمـر قولـه تعـاىل: التّ  يـة العبـادة للعابـد علـى وجـهحرّ  ومن اآليات اليت ذكر اهللا عـّز وجـلّ  

  مت زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ

يف أن قولـــه «: الــرازييف معـــىن اآليــة املباركــة يـــرى  ]15[ســورة الزمــر اآليــة َّ زث رث يت ىت نت

 يئ ىئُّجـر بقولـه: كمـال الزّ جـر، مث يتبـّني زّ مـرا بـل املـراد منـه اللـيس أ َّمئ زئ رئ ّٰ ُِّّتعـاىل:

ـــــــــَّنب مب زب رب
ّ
ـــــــــة الفضـــــــــاعة فقـــــــــال  رح اهللا خســـــــــرا�م، وصـــــــــف ذلـــــــــكا شـــــــــومل بغاي

ها املؤمنون بـالغوا يف اخلـوف فيا أيّ ،أكيد[...] كرير ألجل التّ كان التّ   َّرث يت ىت متنتُّ تعاىل:

 .يغة جاء أبلغ وأشدّ رك بتلك الصّ حذير من الشّ التّ  ح لنا أنّ ما سبق يتوضّ  ، ومن خالل)1(»قوىواحلذر والتّ 

 :هُ حذير من الموت واإلستعداد لَ التّ  -5

  ف مــن املــوت كثــريا، حــىت يتجنــب اإلنســان املعاصــير وخــوّ اهللا ســبحانه وتعــاىل حــذَّ  فيــه أنّ  ا ال شــكّ ممّــ

مل يرد يف القـرآن الكـرمي إال يف موضـعني وأول هـذين  رحيةاحلذر من املوت بصورته الصّ   أنّ اعات إّال ب من الطّ ويتقرّ 

 ٰذ يي ُّ سورة البقرة حيث يذكر اهللا تعاىل حال املنافقني ومن أي شيء حيـذرون، قـال تعـاىل: يف املوضعني 

 نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 يف القـرآن الكـرمي تشـبيهات ه اهللا املنـافقنيشـبّ  ]19[ سورة البقرة اآلية  َّ ىب نب مب زب ربيئ

الحظ املنافقني كالـذي مية اليت سبقت اآلية  نكر ففي اآليات ال شبيهات تبني حاهلم وجهلهم،ة وكانت تلك التّ عدّ 

 .255، ص26، جالتفسير الكبير: الفخر الرازي  )1(
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ــارا فلمــا أضــاءت أذهــب اهللا نــورهم وتــركهم يف ظلمــات الــيت اليهتــدون هبــا إىل ســبيل، وأخــذت اآليــات  اســتوقد ن

 نبّينها كاآليت: ذه اآلية تباينت األقوال واالراءحىت وصلت آيتنا حمل البحث، ويف هاملباركة يف وصفها املنافقني 

قدير حني شبه اهللا املنـافقني بالـذي ، وحسب هذا التّ )1(اإلنتقايلو  "أو" مبعىن "بل" اليت هي لإلضرابأي األول:الرّ 

واكثــر توافقــا مــع لــى وصــف أعلــى مرتبــة مــن ســابقه ب إذ عمــد عاســتوقد نــارا عــاد ليقــول: بــل هــم كأصــحاب صــيّ 

 األجواء اليت كانوا موصوفني هبا.

وهذا يعين أن حال املنافقني كالذي استوقد نارا كأصحاب  )2(ب.ه قال: وكصيّ نّ : "أو" مبعىن الواو، كأأي الثانيالرّ 

ب) نكـرة جمـيء كلمـة (صـيّ  املوقـف هـوالً شـبيه، ويزيـد لقساوة التّ  دةحياءا للشّ ن املعىن أكثر إب وعلى هذا سيكو صيّ 

ا ماء الغــري، فلّمــه نــازل مـن الّســذهاننــا أنّــيب يتبـاذر إىل أ، وحــني نســمع بالّصــ)3(قسـوةالدة و حـىت تعطــي معــىن الّشــ

ب، دون ذكــر الســماء قولــه تعــاىل: كصــيّ «فــي أّن  ازيالفخــر الــرّ ب؟ حيــث ذكــريّ ماء بعــد الّصــذكــر اهللا تعــاىل الّســ

ه عــام علـى انّــ دلّ  )ماءمــن الّســ(: ها قالـون بعـض، أّمــذ ماءبعـض جوانــب الّســ مــن يب نــازالاحتمـل أن يكــون الّصـ

. )4(د ذلــك بــأن جعلــه مطلقــا، أيّــنكــرييب) مـن لغــة يف التّ ماء، فكلمــا حصــل يف لفظة(الّصــمطبـق أخــذ بأفــاق الّســ

التدرج يف اآلية املباركة بضرب املثل وبيان األهـوال الـيت  هبة اليت فيها املنافقون. إنوهذا له األثر يف بيان اخلوف والرّ 

ــافقون لبلــوغ هــدف واحــد بيّ عمــد فيهــا أحاطــت هبــم، و األفعــال الــيت  ــه اهللا تعــاىل بقولــه:املن  َّيئ ىئُّن

ه قال: واملعىن: يفعلون ذلك حلذر املوت[...] وكأنّ «قول: اججّ الزّ ويتبني هذا يف هو الغرض الرئيسي حسبما أفاده 

 .78، ص2، جالتفسير الكبير: الفخر الرازي  )1(
 .78، ص2ج :المصدر نفسه :ينظر  )2(
 .84، ص1، جأبو حيان: البحر المحيط، وينظر: 79، ص2، جالتفسير الكبير: الفخر الرازيينظر:   )3(
 .98، ص1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل: : البيضاوي، وينظر79، ص2، جالتفسير الكبير: الفخر الرازيينظر:   )4(
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ر مفّسـ . وقـد رأى)1(»واعق يـدل علـى حـذرهم مـن املـوتحذرا، ألن جعلهم أصـابعهم يف آذا�ـم مـن الّصـ حيذرون

ــ ــه تعــاىل: آخــر إّمن ّــَّيئ ىئُّا نصــب قول ــألن حــذرهم مــن املــوت كــان ســببا ملــا  ة أي: إنّ ه وقــع موقــع العّل

، وبعــد األهــوال واملخــاوف، ومــا يفعلونــه حــىت )2(املثــل علــيهم بيفعلــوه مــن وضــع األنامــل يف اآلذان، وســببا لضــر 

قـــال و  َّنب مب زبُّك بقولـــه:رهبـــم بأنـــه حمـــيط، ويعلــم حـــاهلم، وذايتجنبــوا مـــا حيـــذرون يقـــرر هلــم 

ــدّ  ــرالحــافظ عمــاد ال هــذا مــن ف ؛)3(»ااهللا حمــيط بقدرتــهدي حــذرهم شــيئا، ألنّــوال ُجيــ«ه): 774(ت ين ابــن كثي

ـــني أنّ  ـــى قولـــه: َّنب مب زبُّقولـــه تعـــاىل:  الـــرأي يتب ـــ َّيئ ىئُّمرتتـــب عل م حـــني ألّ�

وهــذا يضــفي  د آمــاهلم،ليبــدّ  َّنب مب زبُّأفعــاهلم جتنــبهم مــن املــوت يــأيت اهللا بقولــه: روا أنّ يتصــوّ 

 دة واهلول وجيعله أكثر بالغة.حذير الشّ على التّ 

 نن من  زن رن ممُّ : فهــو يف قولــه تعــاىل د فيــه احلــذر مــن املــوت حــذرا ظــاهرااين الــذي ور ا املوضــع الثّــأّمــ

 جب هئمئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن

[ سورة البقرة اآلية َّحج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب

ــر مــن معــىن، ويتوّضــ ا هــو واضــح أنّ ممّــ ]243 ياق الــذي يــرد فيــه، حيــث ح معنــاه مــن الّســالفعــل رأى حيمــل أكث

(يــرى) علــى رؤيــة القلــب ل . ومــن الطبيعــي أن يــدل الفعــ)4(»الرؤيــا رؤيــة القلــب، ال رؤيــة العــني«أنّ  بــريالطّ كــرذ 

 .62، ص1م، ج1974حتقيق: عبد اجلليل عبده الشليب، القاهرة،  واعرابه، القرآنمعاني  :)ابراهيم بن الشمري بن سهيل( الزجاج   )1(
 .75، ص1ج األلوسي البغدادي: روح المعاني،ينظر:   )2(
 .53، ص1ج العظيم، القرآنتفسير : ابن كثير  )3(
 .585، ص2، جالقرآنجامع البيان عن تأويل آي : الطبري  )4(
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ــ ألنّ  ؛والبصــرية ــه الــذين خّصــيب صــلّ الّن ــر بعين ــة املباركــة، ى اهللا عليــه وســلم مل ي ــابع هم اهللا ســبحانه باآلي  حــاسالنّ وت

ــ«بقولــه:سـابقه  أي «؛. وبقولــه تعــاىل: (حــذر املــوت))1(»مل يأتيــك علمـهه إىل هــذا، و تــرى، رأيــة القلـب أي: أمل تتنّب

كر ُعلـم أن سـبب املـوت كـان يف تلـك هذا املوضـع بالـذّ  كل أحد حيذر املوت، فلما خصّ احذر املوت، ومعلوم أن  

إذ سـباب، تلـك األ وملا كانت أسباب املوت يف ذلك املوضـع كثـرية، كـان بطبيعـة احلـال أن حيـذروا )2(»الواقعة أكثر

 األمــر الــذي حيذرونـــه. ومــا دام )3(»أي: حيــذرون املــوت حـــذرا«(حــذر املــوت)  :قولــه تعـــاىلصــاحب الميــزانعــدّ 

وجـاء َّحئ جئ يي ىيُّعـاقبتهم مـا حيـذرون، فقـال تعـاىل:املـوت، جعـل اهللا تعـاىل إىل وخرجوا بسـببه 

 )4(.التعبري بفعل األمر(موتوا) ليبني أل�م ماتوا ميتتة رجل واحد بأمر اهللا ومشئيته

لـو تأملـت اآليـة املباركـة، مل جتــد فيهـا تفصـيال وبيانـا لكيفيـة املـوت، مــن أنـه كـان مجاعيـا، أو انفراديـا يف زمــان  كإنّـ

 د؟ وهل ماتوا بسبب ما هربوا منه، حذرا من املوت؟حمدّ 

اآليـة  خفـاء ذلـك أنّ ر يف إولعـل الّسـ«:حـني قـال عـن هـذه األسـئلة مـن خـالل رأيـه بزواريالّسـلقد أجاب األعلـى 

ألن احلـذر مـن املــوت هـو الـذي خيــوفهم مـن اجلهـاد، فــذكر  ؛)5(»ءت ألخـد العـربة، وكــان الفـرار ال يغـري املصــريجـا

قتال فتقاعسوا خوفا على سرائيل أمروا بالألوف حذر املوت، وهم قوم من بين إقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم 

كثري منهم، فاعترب به من جنا، وجاهد يف سبيل اهللا شكرا له على جناته   رسل اهللا عليهم وباءا قضى علىأنفسهم فأ

 د. يحذير ووعبعد هذا التّ  مث أمر املسلمني بالقتال يف سبيله

 .275ص، 1، جالقرآناعراب : النحاس  )1(
 . 175، ص6جالتفسير الكبير، : الفخر الرازي  )2(
 .279، ص2، جالقرآنالميزان في تفسير : )حممد حسن(الطباطبائي  )3(
 .286، ص1، جالكشاف: الزمخشريينظر:   )4(
 .120، ص4،جالقرآنمواهب الرحمـن في تفسير : السبزواري عبد األعلى  )5(
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   من خالل ماسبق أن داللة (حذر) يف اآلتني الكرميتني مل ختـرج مـن الداللـة املعجميـة للفظـة ذاهتـا بـل الزمتهـايتبّني 

ا جـاء علـى ّمنـحـذير إيت يعمد إليها املذكورون يف اآليتني الكـرميتني، وهـذا التّ فعال الّ ألوغ لواحلذر من املوت هو املس

 جئ يي ىي ني ُّ يبـا.ويف قولـه تعـاىل: اهية تدل على املوعظة ترغيبـا وترهأسلوب القرآن يف بالغة متن

[ســـــــــــــــــورة  َّ هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ

  فلـم كـرههم املــوتذلك م أوليـاء اهللا فــإن كـانوا كـائفـة بـأ�ّ ات اليهـود الزّ إّدعــاء يـة الكرميـة تبـني األ]06اجلمعـة اآليـة 

نهـا ، وال حاجـب بينـه وبيةه، ومـن أيقـن أنـه ويل اهللا أوجبـت لـه اجلنّـحيب لقاء وليّـ «لبطبيعة احلا االو ومالقاة اهللا؟ ق

ــتخلّ ّحيــن  املــوت، فأحــب املــوت، ومتــىن أإّال  ــه فيــدخل دار الكرامــة، وي ــاة الدنيويــةص مــن هــذه ل ب ، وهــذه )1(»احلي

ــ ــاملعــاين مّه ــا مــنهم عاملــا حبــاهلم الواســتعمل فيهــا حــرف  داءد هلــا بالّن نــداء البعيــد مــع كــون اهللا ســبحانه وتعــاىل قريب

تنبيههم على غفلتهيم مرهبا املسلمني من هذه الغفلة لكي ال يقفـوا مثـل هـذا املوقـف وينـالوا سـخط «اللة على للدّ 

حـذير وعـدم الغفلـة داء أفـاد التّ النّـ ، ومـن خـالل ماسـبق يتبـني انّ )2(»قنالته اليهـود بغفلتهـا عـن احلّـاهللا تعاىل، كما 

 من املوت

 :ارحذير من النّ التّ  -6

سلم يستوجب احلمد من يلفت اهللا سبحانه وتعاىل عباده إىل أن إنزاله القرآن على رسوله صلى اهللا عليه و 

ار، ومـا يقـود حذير مـن النّـاهللا لعباده، وفيه البشارة من اجلنة، والطريق إليها وفيه التّ محة من ألن فيه الرّ  البشر مجيعا؛

ه لو مل حيذرهم لفعلوا ما يستوجب العذاب، فقد ، هو رمحة من اهللا تعاىل خللقه، ألنّ اإلنذارحذير أو وهذا التّ   إليها

 ة منها:ار يف مواضع عدّ تعددت اآليات اليت حتمل احلذر من النّ 

 .267، ص19، جالقرآنالميزان في تفسير : الطباطبائي  )1(
 .102، صالقرآنالترغيب والترهيب في  :)موسى سلوم عباس( الربيعي  )2(
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 ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل ُّ قولــــــــــــه تعــــــــــــاىل: 

 ]30[سورة ابراهيم اآلية َّ مي زي

طاعــة ذلــك يــف يــأمر اهللا بشــيء مث يعاقــب علــى مل يفــد معــىن األمــر، فكه نّــأعــوا )يتبــني مــن مالحظــة الفعــل ( متتّ  

ع بـــل متّ لــيس أمـــرهم بــالتّ  «، حيـــث قــال:متــع وإمنـــا هــو زجــرللتّ  لــيس أّن هــذا األمـــر األمــر؟ فــريى صـــاحب امليــزان

 األمر حني يفيد داللة الوعيد، يكون اخلطاب مقنعا لكنّ   أنّ من هذا يتبّني  ؛)1(»هتديدهم وزجرهم بأسلوب مقنع 

 «ا أحــد البالغيــني فقــد أشــار يف اآليــة ( متتعــوا ) جــيء بــه للكشــف عــن أّمــ املفســر مل يفصــح عــن ســبب اإلقنــاع،

 )2(»غرضهم الفاسد الذي كانوا خيفوه ليكون أبلغ يف فضيحتهم 

 رئزئّٰٰىٌٍَُُِّّّّّّ  تعــــاىل:النـــار. ويف نفــــس املعـــىن جــــاء قولـــه  أي ختويـــف وحتـــذير مــــن

 .]30[سورة األنعام اآلية َّنبىبيبرتزتمتنتمبيئربزبىئمئنئ

وشـهدوا مـا فيـه مـن ار، ار إذ وقفـوا يـوم القيامـة علـى النّـاهللا تعـاىل يـذكر حـال الكّفـ ) إنّ ه774(ت ابن كثيـريرى 

حـذير مـن هديـد والتّ عيد والتّ  جاء فيها األمر داال على الوّ واملالحظ يف هذه اآلية املباركة الّيت  )3(السالسل واألغالل

أن «، كمـا )4(»نبيـه واخلـوف التّ  «ه جـاء ليفيـد انّـ األلوسـيار والعذاب من خـالل الفعـل ( فـذوقوا ) حيـث يـرى النّ 

 . )5(»وبيخيلالستفهام التّ  اهلمزة

 .154، ص12، جالقرآنالميزان في تفسير  محمد حسن: الطباطبائي  )1(
 .87م، ص1962، 2، مطبعة مكتبة النهضة، مصر، طعلم المعاني درويش الجندي: )2(
 .154-153، ص3، جالعظيم القرآنتفسير  بن كثير:ينظر: ا  )3(
 .169، ص4، جتفسير روح المعاني: أللوسيا  )4(
 .120، ص7هـ، ج1418، 4دمشق، مؤسسة اإلميان، ط-، دار الرشدالكريم القرآن: الجدول في اعراب )حممد بن عبد الرحيم(صافي   )5(
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ياق قـال تعـاىل: ويف نفـس الّسـ .ارهديـد مـن النّـحـذير والتّ فـادة بالغـة التّ ة مـن إيف األمـر مـن شـدّ   مـاا سبق يتبـّني وممّ 

مغجفحفخفمفحقمقجكحكخكلكجغمضحطمظجعمعُّ 

ر حـــال ا تصـــوّ نالحـــظ مـــن اآليـــة الكرميـــة أّ�ـــ ]20[ســـورة الســـجدة اآليـــة َّمكجلحلخلملهل

ق وهـذا ذوّ تؤت حماوالهتم مثارها، فهل من ذلك املوقف يقوي التّـ ار حياولون اخلروج منها، فلمالفاسقني وهم يف النّ 

وسـياق اآليـة هتديـد ؛ياق القـرآين، خراج األمر من معنـاه احلقيقـي إىل معـىن ثـان يتوافـق مـع داللـة الّسـمما يدعوا إىل إ

حيـث أفـاد أحـد البـاحثني الداللـة الـيت يفيـدها فعــل  ياق؛وحتـذير مـن الفسـق فيكتسـب الفعـل داللتـه مـن داللـة الّسـ

العذاب، كـأ�م سـعوا اليـه ق الطعام فجعلهم يستلذون هبذا فأنزل اهللا الكافرين منزلة من يتدوّ «األمر(ذوقوا) بقوله: 

 هيب كما ال خيفى.حذير والرتّ ، ويف هذا بالغة يف التّ )1(»بأرجلهم، وعملوا جاهدين على نيله

 خصحص مس خس حسجس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّ ه قال تعاىل:عىن ذاتامل ويف 

من اآلية املباركة نـرى حـال  ]34[سورة األحقاف اآلية َّ مظ حط مض  خض حض جض مص

يف عذاهبا يكتمون فتقول املالئكة عـن ولعذاهبا، وهم اآلن لنعيمها،  خرة، ونيا منكرين لآلكانوا يف دار الدّ   ار الكفّ 

 استفهام توبيخي تقريري.َّحسجس مخ جخُّأمر اهللا، أو يقول اهللا جل جالله: 

حـــدكم بعـــد أن عـــاش يف واقـــع ماكـــان حيـــذر منـــه أن ينكـــر هـــذا، وإذا هبـــم يبـــادرون، ويقولـــون فقـــل هـــل يـــتمكن أ 

 مض  خض حض جض مصُّ . وقـالو "بلى"إســتجابة بعــد اإلنكــار، قــال: هــذا حــقّ  مقسـمني بــرهبم أنّ 

 .70، صالكريم القرآنالترغيب والترهيب في  :)موسى سلوم عباس(الربيعي   )1(
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بســــبب «ن: معــــىن اآليــــة أيف األلوســــي . كمــــا قــــال)1(ار، وذلــــك بســــبب كفــــرهمدخلــــوا الّنــــبوا وأفعــــذّ  َّحط

استمراركم على الكفر يف الدنيا، ومعىن األمر اإلهانة هبم فهو: هتكم وتوبيخ، وإال لكان حتصيل حاصل، وقيل هو 

 )2(.»واملراد إجياب عذاب ماهم فيه أمر توبيخي

قـال َّحسجس مخ جخُّبون بالبعـث، علـى نـار جهـنم، ومما سبق يتبني أن اهلمزة لإلستفهام يوم يعرض املكذّ 

ــه اليــوم بــاحلقّ  هلــم توبيخــا، ألــيس ــاربّ  و بلــى:(قــالوا ، هــذ العــذاب الــذي تعذبون ، فيجيــب هــؤالء الكفــرة بــل هــو )ن

نيا. مث يعـرض اهللا سـبحانه وتعـاىل ار اليـوم مبـا كنـتم جتحدونـه، وتنكرونـه يف الـدّ فيقال هلم: ذوقوا عذاب النّـ .)3(احلقّ 

 مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثُّ اخلسران املبني بقوله:أخرى من القرآن الكرمي  يف آية

ار يف ا، مشـهد النّـو مشـهد مرعـب حّقـوهـ ]16مر اآليـة[سورة الزّ َّممرن ام يلىل مل يك ىك

ــ ار إنــه مشــهد هيئــة ظلــل مــن فــوقهم ومــن حتــتهم وهــو يف طيــات هــذه الظلــل املعتمــة  تلفحهــم، وحتتــوي علــيهم الّن

 قـواويتّ  وينـاديهم ليحـذروا َّيلىل مل يك ىك مك ُّ جيتنبونـههـم رعب،  يعرضه اهللا لعبـاده، وخيـوفهم لعلّ 

داء جـاء يف السـياق القـرآين مـن أجـل ومـن خـالل ذلـك نفهـم أن النّـَّامممرنُّتعـاىل ويسلموا يف قوله

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ سـبحانه وتعـاىل:  قـوليأخـرى  آيـة حذير واخلـوف فكـان أبلـغ. ويفالتّ 

ـــذّ َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ـــة [ســـورة ال ـــ ]14-13اريات اآلي   ار حيرقـــونيعـــين بالّن

 .33، ص6، دار الشبكة اإلسالمية، جالكريم القرآنتفسير  :)املنتصر باهللا بن حممد الزمزمي الكتاين اإلدريسي (دالحسيني محمينظر:   )1(
 .190، ص13، جروح المعاني: األلوسي  )2(
 358، ص1، جالقرآنجامع البيان في تأويل : : الطبريينظر  )3(
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أي هـــذا العـــذاب الـــذي  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّّٰويعـــذبون ويقـــول هلـــم اخلزنـــة 

  ُّّٰفـريى يف قولـه تعـاىل:  ابن كثيـرأما  )1(وجه اإلستهزاء) على اكنتم به تستهزؤون، فجاء فعل األمر (ذوقو 

األمــر جــاء يف ، مــن خــالل ماســبق يتوضــح أن فعــل )2(وتصــغيرا ،وتحقيراتوبيخــا،أي يقــال هلــم ذلــك َّ رئ

 .راين من أجل بيان بالغة حتذير العباد من عقاب النّ آالقر ياق السّ 

ــــذّ  ويف  حن جن مم خم  حم جم هل مل خل ُّ : وجــــلّ  عــــزّ  قولــــهكر احلكــــيم موضــــع آخــــر مــــن ال

 مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن

ــة  َّ  هث مث هت ــاإذا أ ]34-30[ســورة احلاقــة اآلي تقــدمي اجلــار الحــظ ظــر يف اآليــة الكرميــة نالنّ  معّن

  حـذيرياق القرآين بـل إلفـادة التّ قدمي من داللة السّ (فاسلكون) ومل يكن هذا التّ  :واجملرور يف قوله (سلسة) على قوله

ه قـــال: ال تســـلكوه إال يف هـــذه ففـــي تقـــدمي لفظـــة السلســـة علـــى (فاســـلكوه) تعظـــيم وختويـــف هلـــذا العـــذاب، وكأنّـــ

الحظ العذاب الذي يناله مواضع اإلرهاق يف اجلحيم. وهبذا ند إرهاقا، وأقسى معاناة من سائر السلسلة، فهي أشّ 

 قدمي هنا جعل من اجلحيم ، فالتّ ال على اإلختصاصأخير الدّ قديم والتّ التّ من ال يؤمن باهللا له بعد تصويري أفاد 

 

هيـب، وبالغـة احلـذر مـن خصص مافيـه مـن الرتّ تني هبذا الكافر فلن يفلت منهما أبدا، ومن هذا التّ والسلسلة خمتصّ 

 )3(ار خاصة.ذلك اليوم والنّ 

 .342، ص3، جبحر العلوم :)حممد بن أمحد ابن ابراهيم أبو الليث زمر بن( السمرقنديينظر:   )1(
 .271، ص8، جالكريم القرآنتفسير : بن كثيرا  ينظر:  )2(
 .605، ص4، جالكشاف: الزمخشريينظر:   )3(
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 :حذير من الكافرينالتّ  -7

يف كتابه العزيز من الكافرين وأتباعهم، فقد ورد ذكرهم وهم حيـذرون بعضـهم بعضـا، ومـن جمـيء  ر اهللاحذّ 

 خئ جئحئ  يي ىي ُّ لكـــافرين حتــــذيرا صـــرحيا، ويف صـــيغة فعــــل األمـــر، قولـــه تعــــاىل: حتـــذير ا

  هتمث مت خت حت جت مبهب خب حب  جب هئ مئ

 جض مص خص حص  خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

  خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط مض خض حض

اآليـة  الحـظ أنّ ]،  ن41[سـورة املائـدة اآليـة َّحم جم هل مل خل حل مكجل لك

ى اهللا صـلّ  ل لنبيـه األكـرماس، وهـذا تنبيـه مـن اهللا عـز وّجـاملباركة تثبت صفات الكذب واالستماع للباطل هلـؤالء النّـ

ــتم بــني ،فات مث يــأيت قوله(فاحــذروا) الّصــ مــن  عليــه وســلم، واســتدعاء انتباهــه ملــا ســيقال فيمــا بعــد وهــذا األمــر ي

ر بعضهم بعضا، صرح عدد من العلماء أن قوله : (فاحذروا) معناه (إياكم) وعلى هـذا إذ حيذّ ؛ املنافقني والكافرين

 فعـل األمـر مقامهـا حـذفت وأقـيم )اكميّـإ(أنّ  إالّ خـده، أ) اكم إيّ  (أتوهت قدير إن أتيتم هذا فخدوه، وإن مليكون التّ 

بوعيـد مـن اهللا عـز مث يتبـع الّتحـذير حـذير املفهـوم بداللةحـذر التّ  إىل حـذيرأخرجـت مـن أسـلوب التّ  وهبذا تكون قد

وهـــذه ســـنة القـــرآن يف  َّ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حصُّوهـــو قولـــه: وجـــلّ 

 )1(.وزيادة يف بالغة الّتحذير ةدّ الشّ  حذير إذ يتبع بوعيد إلضفاءالتّ 

 
 .238، ص6، جالقرآنجامع البيان عن تأول آي : الطبريينظر:  )1(
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ـــه تعـــاىل:   ـــة[ســـورة النّ َّ مم خم حم جم يلىل مل خل ُّ وأيضـــا قول  ]55حـــل اآلي

أن ختـرج األمـر  أن يأمر اهللا مبثل هذا؟ مل يبقـى عليـك إالّ  ع فهل يصحّ متّ اآلية املباركة تأمر بالكفر، والتّ  الحظ أنّ فن

ياق القـرآين، وهــو يف هـذا املوضـع وعيــد وهتديـد، واملــراد مـن هــذه مـن معنـاه احلقيقــي إىل معـىن آخــر يتوافـق مـع الّســ

عــوا هديــد والوعيـد، يقــول: فتمتّ خطــاب هلــم علـى التّ  ءإبتـداالطربســيع، إذ ذكــر متّـر التّ ر الكفـر وحتــذّ حتــذّ املعـاين أن 

وحــذف لداللــة نيا قلــيال فســوف تعلمــون مــا حيــل بكــم يف العاقبــة مــن العقــاب، وألــيم العــذاب، ار يف الــدّ هــا الكّفــأيّ 

 مي خيجيحي يهُّ ، ومــــــــــن هـــــــــــذا املعــــــــــىن يطالعـــــــــــك قولــــــــــه تعـــــــــــاىل: )1(الكــــــــــالم عليـــــــــــه

أبــاه اهللا ورسـوله، وملــا يأمربــه تكــون بيمبــا  ع مّتــفــاألمر بـالكفر والتّ  ]34وم اآليــة [سـورة الــرّ َّىيييٰذ

ولـيس بـأمر طاعـة أو هديـد، وعـد والتّ جمـازه جمـاز التّ «ة: اآليـ هـذه  معـىن يفأبـو عبيـدة هديد والوعيد؛ فقـالداللته التّ 

 من زن رن ُّ ، ومن الوعيد الـذي خـص بـه الكـافرون بصـورة األمـر قولـه تعـاىل: )2(»فريضة

األمــريف اآليــة الكرميــة، يــراد بــه إعطــاء الكــافرين مهلــة  الحــظ أنّ ، إذ ن]17ارق اآليــة [ســورة الطّــَّ  ىن نن

ل، وتكرار األمر يفيد زيادة  مرتني: َمهِّل و أَمهِ يأتيهم عذاب اهللا الذي وعدوا به من قبل، وقد جاء األمر زمنية، مث 

ســول اهللا وهــذا األخــري يفيــد إرعــاب الكــافرين وكــل ذلــك حتــذير للقــوم وترغيــب يف خــالف طــريقهم يف لرّ صــرب لالتّ 

 .)3(اعاتالطّ 

 .366ص، 6، جالقرآن: مجمع البيان في تفسير الطربسيينظر: )1(
 .122، ص2، ج2، طالقرآن مجاز :)معمر بن املثين التيمي (أبو عبيدة )2(
 .134، ص31، جالتفسير الكبير: الفخر الرازيينظر:   )3(
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 مل خل ُّ داء يف ســـــياق حتـــــذير الكـــــافرين يف قولـــــه تعـــــاىل: حـــــذير يـــــأيت الّنـــــإىل بـــــاقي صـــــور التّ  وإذا انتقلنـــــا

داء هنـا صـادر مـن فالنّـ ]2-1[سورة الكافرون اآليةَّ  ىم مم خم حم جم يل ىل

يب صــلى اهللا عليــه وســلم إىل الكــافرين، ومل يــك الكــافرون مبنــأى عنــه، بــل قربــون منــه مكانــا، لكــن اآليــة املباركــة الّنــ

 بـاهللا سـبحانه وتعـاىلسول بكفرهم ي يفيد البعيد، لتدل على أ�م بعيدون عن الرّ عمدت إىل حرف النداء(يا)، الذّ 

  اللــة الــيت يفيــدها النــداء يف اآليــة حمــل البحــثالدّ  لوســياأل، وقــد ذكــر إرتكبــوه  وهــذا تنبيــه وحتــذير مــن عظــم مــا

ا يلقـى إلـيهم، أو املسـارعة علـى ممّ يفـوهتم شـيء،اقبـاهلم لـئال ّ و نداؤهم ب(يا أيهـا) للمبالغـة يف طلـب  بتصرحيه ولعلّ 

 يل ىل مل خلُّ يف قولـه تعـاىل:  سـتفهام ، فـريدّ ا اإلأّمـ  )1(االعتناءة ذكر ما يقال هلم لشدّ 

 جي يه  ىهمه جه ين ىن من خن حن  يم ىم  مم خم حم جم

انكـار الكفـر  فهنـا الخيفـى عليينـا ]79-77[سورة مـرمي اآليـة َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

هبتـه األعمـال، وهـذا توعد اهللا سبحانه به مـن يقـوم وبيخ منه، الذي أفاد االستفهام مث تبع ذلك بالوعيد، الذي والتّ 

ـــةبـــدوره يزيـــد بالغـــة التّ   مل خل ُّ قـــدمي والتـــأخري فيكـــون يف قولـــه تعـــاىل: ا التّ أّمـــ .)2(حـــذير مـــن الكفـــر يف اآلي

 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل

ـــــة َّ ٰذ يي ىي مي خيحي جي  يه ىهمه ذا ، فـــــإ]7-6[ســـــورة البقـــــرة اآلي

واحـدة ســواء  اإلنـذارنتيجـة الحـظ أّن واألبصـار، كمـا نمع الحـظ تقـدمي القلـوب علـى الّســظـر يف اآليـة نأمعنـت النّ 

 .250، ص30، جروح المعاني: األلوسيينظر:   )1(
 .177-173، ص20، جالقرآنالطوسي: التبيان في تفسير ينظر:   )2(
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صـفات  من املنـذرين فجـاء تقـدمي القلـب يف البقـرة داللـة علـى أنّ  اأو مل حيصل، وهي ال إميان مرجو  اإلنذارأحصل 

 الل وإذاالقلـب هـو حمـل اهلـدي والظّـ ، فـإنّ األهـمّ ه هـو نّـسـواه، أل نا فيـه، ولـذا قـدم القلـب علـى مـامتكّ  الكفر أشدّ 

 ىق ُّ حـذير قولـه تعـاىل:أخري يف سـياق التّ قـدمي والتّـكـذلك جنـد يف التّ  ؛)1(ختم عليه فال ينفع مسـع وال بصـر

 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق

ح أن اآليـة املباركــة توّضــ إذ ال خيفــى علينــا ]97[سـورة األنبيــاء اآليـةَّ ري ٰى  ين ىن نن من

م علـى قولـه: ه قـدّ الحظ أنّ ظر يف قوله تعاىل: (شاخصة) نأمعنت النّ  ا إذف؛لكافرين وحتسرهم على ما فرطوا بهندم ا

خوص، دون غـريهم الكافرين خمتصـون بالّشـ نّ قدمي داللة اإلختصاص؛ أي أقد أفاد هذا التّ أبصار الذين كفروا)؛ ف(

علـى أن املـذكورون اللة، فقـد دلـت قدمي مل ختلو من الدّ وداللة اإلختصاص اليت أفادها التّ ، )2(من سائر أهل احملشر

الذي ميأل نفوسـهم يف ذلـك اليـوم، فكـون األبصـار  عب ح اإلختصاص مدى الرّ يف حالة ذهول ودهشة، كما يوضّ 

  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ تعـاىل:  ، كـذلك جنـد قولـه)3(عب من اهلـول الـذي تـراهشاخصة فقط مليئة بالرّ 

 زث رث يت ىت نت  مت زترت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

، إذ تــأمر اآليـة بعبــادة مايشــاء اإلنســان، فكيــف ذاك، وفـد قــرر اهللا العبــادة لــه وحــده ال ]15اآليــة  مــرّ [سـورة الزّ َّ

جـر، مث بــني  ا بـل املـراد بــه الزّ لـيس أمــرً َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ أن قولـه تعــاىل: ازيالـرّ شـريك لـه؟ يــرى 

 .57، بيت احلكمة، صيالقرآنفاضل السمرائي: التعبير ينظر:   )1(
 .69م، ص1914، مطبعة املقتطف، مصر الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز :)حيى بن محزة ( العلويينظر:  )2(
 .113م، ص1978-القاهرة-، دار النهضةالقرآنمن بالغة : أحمد بدويينظر:  )3(

103 

 

                                                             



 حذير في القرآن الكريمبالغة التّ                        اني                  الفصل الثّ 

ـــه:كمـــال الزّ  ـــ َّنب مب زب رب يئ ىئُّجـــر يف قول
ّ
ا شـــرح اهللا خســـرا�م وصـــف ذلـــك ومل

 )1( .فسأثرا عن النّ و  ياق بالغةهذا مما زاد هذا السّ و اخلسران بغاية الفضاعة. 

 :حذير من اآلخرةالتّ -8

  طلــع إىل رمحــة اهللا وفضــلهبعــض املواضــع مــن القــرآن الكــرمي احلــذر مــن اآلخــرة والتّ تستشــعر يف 

احلـــذر مـــن اآلخـــرة باســـتعمال لفظة(حـــذر) أو أحـــد  أنّ  زمراقبــة اهللا، هـــذه املراقبـــة الوجعـــة اخلاشـــعة، إالّ 

 جع مظ حط مض خض حض جض ُّ قولــه تعـــاىل: يف  يف موضـــعني أحــدمها: يــرد إالّ  ملاشــتقاقاهتا

 حل جلمك لك  خك حك جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ  مع

ضـــح بقولـــه تعاىل:(حيـــذر اآلخـــرة) أي: خيـــافوا عــــذاب . يتّ ]9[ســـورة الزمـــر اآليـــة َّ جم هل مل خل

ا نشـأ وقـع جوابـا، عّمـإسـتئناف  ادف أو(حيـذر اآلخـرة) حـال علـى الـرتّ «فـريى األلوسـيوإىل مثله ذهب  )2( اآلخرة

ه، فينجو بذلك مما حيذره ويفوز مبـا حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربّ  ه قيل: ماله يفعل ذلك، فقيل:ه كأنّ من حكاية حال

 )3(.»خريها انيا ويرجو الدّ  ه حيذر ضرّ اجي ألنّ مع اإلضافة إىل ضمري الرّ  ايرجو 

 .266، ص26، جالتفسير الكبير الفخر الرازي: )1(
 .322، ص2، جالقرآنالبيان في غريب اعراب : ألنباريا )2(
 .296، ص23، جروح المعاني: األلوسي )3(
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محـــة محـــة، ومل يقيـــد الرّ جيمـــع خـــوف العـــذاب ورجـــاء الرّ  َّ حف جف مغ جغ  معُّ وقولـــه تعـــاىل:

رمحتـه  . ومـن هـذا املعـىن حيـث خيـرب اهللا سـبحانه وتعـاىل عبـاده بـأنّ )1(نيارمحـة اآلخـرة رمبـا وسـعت الـدّ  نّ باآلخرة، فـإ

ــــث قــــال:  ــــه ال يبلغــــه عــــذاب حي ــــه جيــــب أن حيــــذر ألن عذاب  خض  حض جض ُّ حمــــل رجــــاء، وعذاب

 مق حق مفخف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض

مجع  اهللا سبحانه وتعاىل  نالحظ يف هذه اآلية املباركة أنّ  ]57[سورة اإلسراء اآلية َّ  لك خك حك جك

  َّخك حك جك مق حقُّرمحتــه الــيت وســعت كــل شــيء واخلــوف مــن عذابــه الــذي قــال فيــه تعــاىل:

بـأن حيـذره كـل أحـد مـن ملـك مقـرب ونـيب  حقيقتـه«فقـال يف هـذا : مخشريالزّ ا ، أمّ )2(»قىأي متّ «وسيالطّ فقال

ن مل إ«: نحـى الـذي ذهـب إليـه سـابقوه حيـث قـالنفـس امل ازيالفخـر الـرّ ، وقـد حنـى )3(»مرسل فضال عن غريهم

 جك مق حقُّ. وهــذا القــول)4(»اس جلهلــه فهــو ال خيــرج عــن كونــه حبيــث جيــب احلــذر منــهحيــذره بعــض الّنــ

 حقُّقولــه تعــاىل: )5(»وقوعــه وحصــوله عيــاذا بــاهللار منــه، وخيــاف ينبغــي أن حيــذّ «أي: معنــاه:  َّخك حك

عليــل زيــادة مجلـه تعليلــة لقولـه ســبحانه وتعاىل:(وخيـافون عذابــه) ويف ختصيصـه للتّ  َّخك حك جك مق

اجلملتــني  ن متعلقـة أسـبق مــن متعلقـة يف اختـاد أسـلويبجـاء علـى اخلــوف، ملـا أحتـذير للكفـرة مـن العــذاب وتقـدمي الرّ 

 .243، ص17، جالقرآنالميزان في تفسير  :الطباطبائيينظر:  )1(
 .491، ص15، جالقرآنالتبيان في تفسير : الطوسي )2(
 .647، ص2، جالكشاف: الزمخشري )3(
 .233، ص2، جالتفسير الكبير: الفخر الرازي )4(
 .271، ص8، جالكريم القرآنتفسير : بن كثيرا )5(
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ريـد االسـتفهام مل يكـن هبـذا إذ أ نّ أ إالّ  ،البني للوسيلة إليه تعـاىل والعبـادة وخـوفهمالطّ ولئك إمياء إىل تساوي رجاء أ

ياق بالغـة هـذه املعـاين تزيـد الّسـ ر اآلخـرة ومـن سـواه. و هبـذا فـإنّ به بني من حيـذّ املساواة فال وجه للشّ  به نفي تلك

حــــــــــذير صـــــــــــرحيا بينــــــــــا الغمـــــــــــوض فيــــــــــه ويف قولـــــــــــه تعـــــــــــاىل: ة وتـــــــــــأثريا، ويزيــــــــــد مـــــــــــن ذلــــــــــك كـــــــــــون التّ قــــــــــوّ و 

مججحمحجخمخجسحسخسمسحصُّ 

جغمغجفحفمعمضحطمظجعخضخصمصجضحض

ــــــــة َّخفمفحقمقجكحك ــــــــة املباركــــــــة  ]130[ســــــــورة األنعــــــــام اآلي يف معــــــــىن اآلي

سـل إعـذارا وإنـذارا وتأكيـدا للحجـة علـيهم[...] وهـذا اهللا بعـث الـيهم الرّ  نّ علـيهم بـأإحتجـاج  هذا«: وسيالطّ قال

اء فيهـــا جــ اإلنـــذاررت اآليــة الكرميـــة جتــد لــو تـــدبّ  .)1(»حضـــورهم يف اآلخــرة ا يقــال هلـــم وقــتإخبــار وحكايــة عّمـــ

وبيخ يزيـد هلـم، والتّـتوبيخـا اإلنـذار قوله (أمل يأتكم) فاستفهم عن القصص و ستفهام يفمستفهما عنه وقد سبق باال

 العذاب.

 جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ا قولـه تعـاىل: أمّ 

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن

أي «اخلـوف عـن املـؤمنني بقولـه:  السـبزواريلآليـة الكرميـة ينفـي  من خالل املعىن العـامّ  ]62[سورة البقرة اآلية َّ

ر فيهمـا مـن اإلفـراد أبـدا ع، وال حزن على املواقع ونفـى ذاهتـا يقتضـي نفـي مجيـع مـا يتصـوّ ال خوف عليهم من املتوقّ 

احلضور املطلق املستفاد من قولـه تعاىل(عنـد رهبـم) تقتضـي نفـي  فإنّ ة، واخليالية، ة والعقليّ جلميع مراتبها من اخلارجيّ 

 .87ص ،7ج ،الجامع ألحكام القرآنسي: و الط  )1(
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 ات فيوضـات الكمـال املطلـق بالـذّ ام. واملستغرق يفالوصول إىل مرتبة الكمال التّ  سبة إليهم، فإنّ اخلوف واحلزن بالنّ 

بـــه اخلـــوف ر فيـــه نقـــص حـــيت يتعّلـــق بالـــذات ال يتصـــوّ وحســـب هـــذا القـــول أّن اآليـــة تفيـــد الّنفـــي املطلـــق للخـــوف 

ال ومـا ذاك إال ترغيبــا يف االميـان بـاهللا عـز وجـل واليــوم اآلخـر وترهيبـا وحتـذيرا مـن الكفــر. جبميـع األشـك )1(»احلـزنو 

 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّ ويتكرر املعىن ذاته يف قوله تعاىل: 

 ]69[ســورة املائــدة اآليــةَّ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس

مـن بـاهللا واليـوم اآلخـر عـن خـوف متامـا ومـا ذلـك إال ترغيبـا يف اإلميـان وترهيبـا مـن آد تـرّ  اففي معىن اآلية الكرمية أ�ّ 

 من الكفر.

 :حذير من الكذبالتّ  -9

سـان كر احلكـيم مـن الكـذب والبهتـان، وصـون اللّ ة مـن الـذّ ر اهللا سبحانه وتعاىل عباده  يف مواضع عـدّ حيذّ 

  حـذيروال هـزل، ومـن اآليـات الـيت ذكـر فيهـا ذلـك التّ  ه ال يصـلح يف جـدالكذب يكون بعـد الفجـور، ألنّـ ألنّ   منه

اآلية الكرمية   من وراء معىن ]80[سورة البقرة اآلية َّىكيكملىليلامممرنُّ قوله تعاىل: 

 هــــذا تــــوبيخ مــــن اهللا ســــبحانه«الطربســــيحــــذير مــــن هـــذا الفعــــل. حيــــث قــــالاالســــتفهام أخــــرج خمــــرج التّ  جنـــد أنّ 

 ٰرىيييٰذ جيحيخيميُّ تعـــــــاىل: قولـــــــه ومـــــــن هـــــــذا املعـــــــىن يطلعـــــــك)2(»هلــــــم

حتــذير  ا، ردّ جـاء االســتفهام يف هــذه اآليـة الكرميــة رادًّ  ]40[سـورة االســراء اآليــة  ٍََُّّّّ ٰىٌّ

 .321، ص1، جالقرآنالسبزواري: مواهب الرحمـن في تفسير   )1(
 .122، ص5ج ،القرآن: مجمع البيان في تفسير الطربسي )2(
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وقـــد اضـــطفاهم اهللا ســـبحانه وتعـــاىل، فـــأنكر اهللا تلـــك اإلفـــرتاءات املشـــركني بـــأن املالئكـــة إنـــاث،  ّدعـــاء وانكـــار إل

 )1(بعد حرف اإلستفهام، للداللةعلى أنه غري حاصل ومّدعيه كذبا. املنكر وأوقع الشيء  وجعلها منافية للعقل

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ُّ وأمــــا قولــــه تعــــاىل:  

 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل

 مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ

فـــت أداة االســـتفهام (كـــم) لبيـــان مـــن خـــالل اآليـــة الكرميـــة وظّ  ]6-5[ســـورة األنعـــام اآليـــةَّ حج مث  هت

االســتفهام يف اآليــة املباركــة أريــد منــه  رون أنّ ، لقــد أفــاد املفّســتكــذيبهم بــاحلقّ نتيجــة ابقني اهلــالك الــذي احلــق بالّســ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ ويطلعـــك مـــن هـــذا املعـــىن قولـــه تعـــاىل:  )2(حـــذير.التّ 

ظـر النّ  ا تأمر بالسري يف األرض مثيف معىن اآلية الكرمية أ�ّ ]11[سورة األنعام اآليةَّ ّٰ ِّ  ُّ

فأسلوب االستفهام يـدعوك إىل  ؟بنيابقني املكذّ فيها، مث يأيت االستفهام ما الذي بدا لك حني سرت يف أرض السّ 

ومــن موضــع  )3(.ازجــرّ حتــذيرا و  بنفســك، ومــا هــذا إالّ  إليــهأن تــدرك ببصــرك وبفكــرك، وتســتدل علــى نتيجــة تتوصــل 

ـــــــــاىل:التّ  ـــــــــه تع ـــــــــك قول ـــــــــف يطالع   جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ خوي

[سـورة اإلسـراء اآليــة َّ مي خي حي  جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن

ه يــدل خويــف فــذكر أنّــاللــة مــن التّ الدّ  الطربســيمــن معــىن اآليــة الكرميــة قولــه تعــاىل، (ختويفــا) حيــث أوضــح  ]59

 .331، 330، ص 2، جالقرآنالزركيشي: البرهان في علوم ينظر:   )1(
 .275، ص4ج ،القرآن: مجمع البيان في تفسير الطربسيوينظر:  5، ص2، جالكشاف: الزمخشري ينظر:  )2(
 .277، ص4ج ،: مجمع البيان في تفسير القرآنالطربسي: ينظر  )3(
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اآليـة ختويفـا  سـابقه يف هـذا املعـىن مفيـدا أنّ ازي الفخـر الـرّ وقـد تـابع  )1(.»جـر هلـم مـن عـذاب اهللاة والزّ العزّ «على: 

 )2(ذاب اآلخرة.عظوا مما هم عليه أو عذي سيعجل إليهم إذا مل يتّ من العذاب الّ 

[سورة َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ُّ ويف قوله تعاىل: 

عن عظم ذنب من يفرتي على اهللا الكذب، وتركت جواب سـؤاهلا للقـارئ  إستفهمت  أّن اآلية ]93األنعام اآلية 

يفيــد التخويــف «أنّــه: يف بيــان هــذا االســتفهام ازيالــرّ ل معــىن االســتفهام؛ حيــث قــالأو املتلقـي يســتنتجه حــني يتأّمــ

 )3(.»العظيم

يف موضـع واحــد،  ويف هـذا املوضــع حـذف الفعــل  مل يـرد إالّ  حــذيرأسـلوب التّ  الحــظ أنّ ولـو تتبعنـا القــرآن الكـرمي ن

 مك لك  اك يق ىق يف ُّ وكـــان احملــــذر منــــه منصــــوبا، كمــــا عطــــف حمــــذرا آخــــر يف قولــــه تعــــاىل: 

[ســـــــــــــورة الشـــــــــــــمس َّ من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك

وتــابع )4(.»اهللا فإحــذروا أذاهــا ناقــةَ  «:يف معــىن اآليــة الكرميــة (ناقــة اهللا) أي قــال األخفــش أنّ جنــد ]14-13اآليــة

وال تقربوهـا  )احـذروا ناقـة اهللا(قـدير: ذير والتّ حـمنصـوبا علـى التّ )(ناقـةقولـه تعـاىل  ذّ سبقه؛ إذ ع ه )207تالفرّاء(

 وقوله تعاىل: (سقياها) والتقدير: احذروا سقياها.

 .423، ص 6ج :المرجع نفسه  )1( 
 .55 -54، ص4، ج التفسير الكبير: لفخر الرازيينظر: ا  )2(
 .85 -84، ص13ج :المرجع نفسه  )3(
، 1حتقيـق: هـدى حممـود قراعـة، مكتبـة، اخلـاجني، القالهـرة، ط ،القـرآنمعـاني : )أبو احلسن اجملاشـي بـالوالء، البلخـريمت البصـري ( األخفش األوسط  )4(

 .580، ص2م، ج 1990هـ/ 1411
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 حذير في القرآن الكريمبالغة التّ                        اني                  الفصل الثّ 

ا مـن سـبق هلـم أن سول صلى اهللا عليـه وسـلم، أّمـحذير من الكذب وعدم خمالفة الرّ من خالل ما سبق يتبني أن التّ 

 زث ُّ ليـه عـاقبتهم، قـال تعـاىل: زا علـى مـا آلـت إسـتفهام مرّكـفقد جاء أسلوب اإل اإلنذارعظوا بانذروا ومل يتّ 

 ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث

ــــةَّ مم  ام يل ــــونس اآلي ــــة الكرميــــ ]73[ســــورة ي تفهام(كيف) الحــــظ أداة اســــة، نمــــن خــــالل اآلي

تعظـيم ملـا جـرى علـيهم وحتـذير  هـذا«:  يف معـىن اآليـة الكرميـة مشـخريالزّ عن عاقبة من أنذر؛ إذ قـال إستفهمت 

وهـذه «:يف املعـىن ذاتـه إذ قـال فقـد ظـلّ ؛ازي للفخـر الـرّ سبة ا بالنّ ، أمّ )1(»نذرهم رسول اهللا من مثله وتسلية لهملن أ

وعلى هـذا الوجـه  ن تقدم كان أبلغ من الوعيد املبتدأحذير إذ جرت على سبيل احلكاية عمّ هيب والتّ الطريقة يف الرتّ 

 )2(.»األنبياء عليهم الّسالم أقاصيص اىلتع ذكر

هيـب مـن ذكـر حـذير والرتّ بالغـة يف التّ  ستفهام عن حال املاضـيني أشـدّ اإل نّ ازي أفاد أالفخر الرّ  ني أنّ بّ تا سبق يوممّ  

 أمل واالستدالل. احلال صرحيا، ملا يدعوه األول إىل التّ 

 هئجب خئمئحئىيييجئنيىك7 8 ُّ ه تعـــــــــــــــــــاىل:قولـــــــــــــــــــويف 

حجمججحمحجخمثجتحتختمتهتهبحبخبمب

ـــــــــــــــــدة َّمعحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعمسمخجسحسخس [ســـــــــــــــــورة املائ

 اس وهـذا لـؤالء النّـ سـتماع للباطـلصـفات الكـذب واال ثبتـت خالل ما نالحظه من اآلية الكرمية أ�امن  ]41اآلية

 .347، ص2ج، ط بريوت، الكشاف: الزمخشري )1(
 .139، ص16، جالتفسير الكبير: الفخر الرازي )2(
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يـأيت فات، مث ّصـهه إىل ما سـيقال فيمـا بعـد الإنتبا صلى اهللا عليه وسلم وإستدعاء ه الكرميتنبيه من اهللا عزوجل لنبيّ 

عـدد رأى  وهـو حتـذير صـريح. ،ا حيـذر بعضـهم بعًضـ وهذا األمر يتّم بني املنافقني والكافرين ، إذالقول: (فاحذروا،

، وإن مل تـأتوه فخوذوهأتيـتم هـذا إن(اكم) وعلى هذا يكون التقذير: (إيّ أّن قوله تعاىل:(فإحذروا) معناه  من العلماء

أُخرجـت مـن أسـلوب الّتحـذير حـذفت وأقـيم مقامهـا فعـل األمـر وهبـذا تكـون قـد )اكم إيّـ (أنّ  إالّ  )1(.)اكم أخذهإيّ 

 ير.حذيف التّ  ياق القرآين بالغةً على السّ ذلك ضفى وأ (حذر) حذير بداللةإىل التّ 

 

 

ـــرآنالطبـــري: جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل أي ينظـــر:  )1( . وينظـــر: 22، ص 2ج وإعرابـــه، القـــرآنالزجـــاج: معـــاني . وينظـــر:  238، ص 6ج ،الق

 .233، ص12، جالتفسير الكبير: الفخر الرازي . وينظر:192، ص1، جالكشاف: الزمخشري
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  الخاتمة
 

 الخاتمة:

 والوقوف عند بعض املعـاين، والـّدالالت املختلفـة يف بعـض سـور خوض هذا الغمارخنتم هذا البحث بعد 

تائج اليت توّصلنا إليهـا، والـيت ميكـن إمجاهلـا علـى النّ أهّم اليت تضّمنت صور الّتحذير، آن لنا أن نربز القرآن الكريم 

 حو اآليت:النّ 

عكــس الّتحــذير بلفظـــة  القــرآن الكــرمي إالّ يف موضـــع واحــديف  الّصـــريح مل يتجــلّ وب الّتحــذير ل لنــا أّن أســتبــّني  −

 .آيات الذكر احلكيم يفكبري   ؛ فقد كان له حضور (حذر)

ــ − ــه لفظــة (حــذر)،تضــّمن الّس ــة تفيــد التّ  ياق الــذي وردت في هديــد والوعيــد أو إحــدى مشــتّقاهتا بأســاليب بالغّي

من معناه األصلي إىل غرٍض بالغي ألجل افادة أو تأكيد الّتحذير، فضـًال  جَ ِر خْ (األمر، والّنهي، واالستفهام) كلٌّ أُ 

 ، والذي ورد يف مواضع القرآن الكرمي، وأريد به بالعة الّتحذير.عن الّتقدمي والّتأخري،و كذلك الّتكرار

ِذهـن املتلّقـي إىل معـاين تبّني أّن األساليب اليت جاءت فيها عبارة الّتحذير أعطيت له صبغة بالغيّـة رائعـة، َتُشـدُّ  −

 ّمث يليها الّتحذير يف املقام الثّاين.،الوعيد أّوال و الّتهديد، 

 ظاهرهـا ملعـاين الرّأفـة والّرمحـة الـيت تـوحي يفإىل الّتعـابري البالغيـة  األمر علـى هـذه األسـاليب بـل تعـّدى مل يقتصر −

 الّرهبة واحلذر .والذي يستشعر معه املتلّقي  عند ورودها يف سياق الّتحذير،

َحــذَّر، ومــا هــذه ة  مواضــع مــن الــذّكر احلكــيم؛ أي إّوغا يف عــدّ ســجــاء الّتحــذير م −
ُ
ــراز العقــاب الــذي ينتظــر امل ب

 اق الّتحذير.املعاين الواردة  إّال لتضفي على األسلوب دالالت الّشدة، واهلول على سيّ 

كمـــا تبـــّني يف ســـور القـــرآن الكـــرمي، حيـــث جتّلـــى هـــذا   يعـــّد الّتحـــذير الّضـــمين أقـــلَّ شـــّدة مـــن الّتحـــذير الّصـــريح، −

األســلوب مــن خــالل تقــدمي أحــد أركــان الـــّتحذير علــى اآلخــر ليكــون أبلــغ، وكــذلك إلبــراز االهتمــام الكبــري لألمــر 

 .يرّكز اهتمامه على األمر املذكوراملقّدم. أّما يف حالة حذف أحد األركان فإّن الّتحذير 
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إّال  للفظـةذر) واشـتقاقاهتا يف موضـع ورودهـا يف القـرآن الكـرمي، مل خيـرج عـن الّداللـة (ن غفال أّن لفظة ميكن إال −

 وبني نزول العذاب . ،اإلنذاربني فادهتم هلذه الّلفظة يف تقريرهم الفسحة الّزمنية أّن املفّسرين توّسعوا يف إ

اهللا عـّز  نغيـب، فُيحـذر مـتصر على الّتحذير فحسب بل أفادت إىل جانـب ذلـك الرتّ فلم تق )خشي(أّما لفظة  −

 وختّوف من عذابه، وترّغب يف طاعته، وعدم عصيان أمره. ،وجلّ 

 احلال ذاهتا بالّنسبة للفظة (خوف) فلم يرد هبا جمّرد الّتخويف بل أفادت داللة الّرتغيب أيًضا . −

ــة القــرآ − ــان العــريب الحظنــا اعتمــاده الّتحــذير يف الواضــع ال نمــن خــالل مكان ذكــرت فيهــا أنبــاء  الــيتكــرمي يف البي

رى بني الّرسل، وأممهـم السـيما العاقبـة الـيت آل إليهـا املنـذرون، خاصـة يف اآليـات الـيت تضـّمنت صـور الغيب وما ج

كــاألمر، الّنهـي الــذي كـان لــه الّنصـيب األوىف يف القـرآن الكــرمي، وكـذلك االســتفهام، ممّـا أكســب الّتحـذير املختلفـة  

، وحتفيـز اهلمـم؛ فيعمـل أكرب، تأثريًا يف نفـس املتلّقـي؛ يسـاعد علـى تـأجيج املشـاعر الّتحذير يف القرآن الكرمي بالغة

 على تكوين رد فعل ذات وقع عند القارئ.

واضــع مجــاال فــإّن كلمــة الفصــل الواجــب قوهلــا أّن القــرآن الكــرمي اعتمــد أســاليب خمتلفــة إلفــادة الّتحــذير يف املو إ −

أى عــن هـذه اإلفـادة، ممّـا زاد الّتحــذير والّتكـرار مبنـ التّـأخريومل يكــن الّتقـدمي و  املهّمـة ذات التّـأثري املباشـر يف احليـاة،

                                                                                                                                                                                                               ..                                                                            املتلّقــــي يفأكثــــر بالغــــة و قــــّوة، تــــأثريًا 

 وأنا البحثـنرجو أن نكون قد وّفقنـا يف هـذنتائج وهو غيض من فيض، إليه هذه الّدراسة من هذه بعض ما أفضت 

، ونأمــل أن يثــري هــذا العمــل ه خادمــا لكتـاب اهللا تعــاىل وللغــة العربيــة دهيكـون هــذا العمــل املتواضــع بقواعــده وشــوا

سـهوا، فالكمـال هللا جـّل  طّرق للقضايا الـيت نسـيناهامحاسة يف أنفس الباحثني إلكمال اجلوانب اليت  أغفلناها، والتّ 

 يل .هو يهدي سواء الّسبواهللا من وراء القصد، و  شأنه
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حسب ترتيبها في المصحف فهرس اآليات  

 الصفحة رقمها اآلية السورة

 53-55 5  َّ حي جي يه ىه مه  ُّ  الفاتحة

 البقرة

 مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 

 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم

 يي ىي مي خيحي جي  يه ىهمه

  َّ ٰذ

6 – 7 
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 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ُّ 

 ربيئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

  َّ ىب نب مب زب

19 92 

 جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص ُّ 

 مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع

 َّ حك جك

22 30 

 جخ مح جح مج حج مث هت مت  ُّ 

 جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ

  َّ  خض حض

35 81 

 53 43  َّ زي ىن  نن من زن ُّ 

  خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 

  ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

  َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 
 

62 106 
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حسب ترتيبها في المصحف فهرس اآليات  

107-36 80  َّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّ   

 28 83  َّ  جك حص  مس  ُّ 

 من خن حن جن  مم خم حم جم هل ملخل ُّ 

  َّ مي  خي حي جي ٰه مه جه هن
112 24 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ 

  َّ لك خك حك جك مق حقمف خف  حف
168 76 

 جح مج حج  مث هت مت خت ُّ 

  َّ جخ مح
179 51 

 مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت  ُّ 

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس

 َّ جع  مظ حط مض

208 – 209 77 

  مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  ُّ 

 َّ مق حق مف خف حف جف
214 44 

 رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك  ُّ 

 َّ ٰى ين ىن نن من  زن
235 62 

 زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم  ُّ 

 جب هئمئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي

 هت مت خت حت جت  هب مب خب حب

  َّ  حج مث
 
 

243 93 
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حسب ترتيبها في المصحف فهرس اآليات  

 مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض جض  ُّ 

 حك جك مق حق مف خف حف  جف

  َّ خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك

286 32 

 آل عمران

 22 28  َّ جل جك مق حق ُّ 

 حص مس خس حس جس مخ جخ  ُّ 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مصخص

 لك خك حكجك مق حق مفخف  حف جف

 مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك

 هي مي خيحي جي ٰه مه  جه هن من خنحن جن

 مم خم حم جم يل ىل مل خل  هب مب هئ مئ

 ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم

  َّ ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جييه

28 – 30 64 

 حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع  ُّ 

  َّ لك خك حك جك مق
147 31 

 النساء

 55 69  َّ ىف مب زب رب يئ  ُّ 

 مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض  ُّ 

  َّ  هل خفحف جف
74 27 

 المائدة

 مئ خئ حئجئ  يي ىي  ُّ 

 حت جت هبمب خب حب  جب هئ

 مح جح مج حج  مثهت مت خت

41 
 
100-
101 
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حسب ترتيبها في المصحف فهرس اآليات  

 مص خص حص  مسخس حس جس مخ جخ

 جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خض حض جض

 خل حل جلمك لك  خك حك جكمق حق مف خف حف

  َّ  حم جم هل مل

 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّ 

 مغ جغ معجع مظ حط مض خض  حض جض مص خص

 جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف

  َّ مل خل حل

49 70 

 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج  ُّ 

 حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس

  َّ مع جع مظ

69 107 

 جك مق حق مف خف حف جف  ُّ 

 خل حل جل مك لك خك حك

 َّ هل مل

90 29-83  

 خم حم جم يل ىل  مل خل  ُّ 

 من خن حن  جن يم ىم مم

  َّ حي جي يه ىه مهجه ين ىن

91 84 

 رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ُّ 

 َّ نئمئ زئ
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حسب ترتيبها في المصحف فهرس اآليات  

 األنعام

 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث  ُّ 

 ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل

 خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ

 َّ حج مث  هت مت خت حت

5 – 6 37-108 

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ 

ِّ ّٰ َّ 
11 108 

 مث هت  مت ختحت جت هب مب خب حب جب هئ  ُّ 

  َّ مج حج
14 90 

 ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّ 

  َّ حئ جئ يي
22 87 

 يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ 

  َّ نت  مت زت رت يب ىب نب مبزب رب
30 96 

 42 40  َّ خب حب جب هئ مئ  خئ حئ  ُّ 

 23 51  َّ  حف حض جض  مص خص حص مس خس حس ُّ 

 حي جي ٰه مه جه هن  من خن  ُّ 

  َّ  هي مي خي
68 82 

 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

  َّ ين
74 41 

 109-36 93 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  ُّ 
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  َّ حف خئ حئ

 54 100  َّ خك مض خض حض ُّ 

 جس  مخ جخ مح جح مج ُّ 

 خص حص مس خس حس

 جغ معجع مظ حط مض خضحض جض  مص

 مق حق مف خف حف  جف مغ

  َّ حك جك

130 106 

 األعراف

 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ُّ 

 رن ممام يل  ىل مل يك ىك مك

 ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن

 َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي

27 
76-78 

 
76-78 

  ُّ   ٌّ ٍّ  َّ ُّ ِّ ّٰ َّ  53 45 

 التوبة

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حطمض ُّ 

 َّ  خف
13 

34-38-
45-82 

 مث هت مت خت حت جت هب  مب  ُّ 

  َّ جخ مح  جح مج حج
53 31 

 33-32 66 َّ مي اميل ىل  مل يك ىك مك ُّ 

 يونس

 يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ 

 يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق

  َّ مم  ام

73 110 
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 43 80  َّ مه جه ين ىن من  ُّ 

 41 99  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ُّ 

 
 
 

 هود

 خس حس جس مخ  جخ مح جحمج حج مث هت مت ُّ 

  َّ مص خص حص مس
17 82 

  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّ 

 خن حن جن مم خم حم جم هل

  َّ  من

28 40 

 حي جي ٰه مه جه  هن من خن ُّ 

  َّ مئ هي مي خي
37 27 

 هود
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني ُّ 

  َّ جح جب
87 46 

 إبراهيم

 ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل ُّ 

  َّ مي زي ري ٰى ين
30 29-96 

 هل ملخل  حل جل مك لك خك حك ُّ 

  َّ  حن جن مم خم حم جم
42 32-34 

 مظ حط مض خض حضجض  مص خص حص مس خس حس ُّ 

  َّ جغ مع جع
51 90 

 101 55  َّ مم خم حم جم يلىل مل خل ُّ 

  َّ  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ  اإلسراء
 

22 90 
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 هلمل خل حل  جل مك لك خك حك جك ُّ 

 َّ  جن مم خم حم جم
26 – 27 82 

 ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّ 

ٌّ ٍّ َّ ُّ  َّ  
40 

36-40-
107 

 30 50  َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 جع مظ حط مض خض  حض جض ُّ 

 حق مفخف حف جف  مغ جغ مع

  َّ  لك خك حك جك مق

57 105 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جنيم

  َّ مي خي حي  جي

59 108 

 الكهف

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

  َّ زب  رب

35 – 37 88 

 88 42 َّ خض حض جض مص خص حص مس ُّ 

 حت جت هب مب خب حب جب ُّ 

  َّ مج حج مث هت  متخت
 

50 78 
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 مريم

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي  خي  ُّ 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

 يك ىكمك لك اك يق ىق يف  ىف يث

  َّ مم ام  يل ىل مل

41 – 44 79 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىهمه

  َّٰر

77 – 79 
 

102 

 طه

 ين ىن نن  منزن رن مم ام يل ىل مل ُّ 

  َّ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى
94 33 

 مت زت رت يب ىب نب مب زب ُّ 

 َّ زث رث يت ىت  نت
117 80 

 األنبياء

 يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ 

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل

  َّ ري ٰى  ين

97 103 

 39 107  َّ زي ري ٰى ين  ىن ُّ 

 52 59  َّ  خي حي جي ٰه مه جه ُّ  المؤمنون

 الّنور
  جل مك لك خكحك جك مق حق مف خفحف ُّ 

  َّ خم حم جم هل مل خلحل
35 61 
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 رن مم ام يل ىل مل ُّ 

 َّ نن من  زن
56 27 

 مت زت رت  يب ىب نب مب ُّ 

 ىفيث ىث نث  مث زث رث يت ىتنت

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف

  َّ مم ام يل ىل

63 74 

 الشعراء
 15 56 َّ جم  هل مل خل ُّ 

 89 213  َّ ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ 

 القصص

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 يئىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

  زت رت يب ىب نب مب زب رب

 مث زث رث يت ىت نت مت

 اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث

َّ ىك مك  لك  

72 – 74 87 

 101 34  َّ ٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ُّ  الروم

 الّسجدة

 حف جف مغ جغمع جع  مظ حط مض ُّ 

 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف

 َّ  هل مل خل حل

20 97 

 األحزاب
 منخن حن جن يم  ىم مم خم حم ُّ 

  َّ  ىه مه جه ين ىن
 

7 55 
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 فاطر

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ُّ 

 ىئ نئ مئ زئ رئّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

  َّ مب زب رب يئ

5 – 6 80 

 يس
 54 20 َّ يي ري  ٰى ين ىن نن من ُّ 

 48 30  َّ زئ ٰرٰذ يي ىي ُّ 

 الصافات

 42 86 َّ زث  رث يت ىت نت مت ُّ 

 مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب ُّ 

َّ  
95 – 96 41 

 الزمر

 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ 

  خك حك جك مق حق مف خفحف جف مغ

  َّ جم هل مل خل حل جلمك لك

9 38-104 

 مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ 

 رث يت ىت نت  مت زترت يب ىب نب

  َّ زث

15 91-103 

 يك ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث ُّ 

 َّ  رن مم ام يلىل مل
16 98 

 غافر

 45 11 َّ يق ىق يف ىف يث ىث ُّ 

 مث هت مت خت حت  جت هب ُّ 

 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج

  َّ جض مص خص  حص مس خس

38 – 39 58 
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 29 40 َّ رث يت ىت نت  مت زت رت يب ُّ  فصلت

 الزخرف

 هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّ 

  َّ حج مث
31 41 

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك ُّ 

  َّ  زن رن
40 41 

 الدخان

 هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ 

 َّ مث هت مت خت حت جت
13 – 14 42 

 30 49 َّ ىق يف ىف يث  ىث نث ُّ 

 الجاثية
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ 

َّ  
36 51 

 األحقاف
 خس حسجس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّ 

  َّ مظ حط مض  خض حض جض مص خصحص مس
34 97 

 الذرايات
 نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ 

  َّ رب يئ ىئ
13 – 14 99 

 54 23 َّ حل جل مك لك خك حك ُّ  الّنجم

 القمر
 44-37 15  َّ ام يل ىل مل يك ىك مك ُّ 

 58-39 17  َّ ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ 

 الحشر

 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ُّ 

 مم ام يل ىل مليك  ىك مك لك

 َّ من  زن رن

21 26 
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 الجمعة
  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  ُّ  

  َّ هت مت خت حت جت هب مب خب
6 49-95 

 المنافقون

 حض جض مص  خصحص مس خس حس جس ُّ 

 خفحف جف  مغ جغ معجع مظ حط مضخض

  َّ  حل جل مك لكخك حك جكمق حق مف

4 71 

 27 7  َّ لك  ربيئ ىئ نئ مئ زئ ُّ  الطالق

 الحاقة

 53 31 – 30 َّ مم خم  حم جم هل مل خل ُّ 

 من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل ُّ 

 هئ مئ هي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن

 َّ  هث مث هت مت هب مب

30 – 34 55-99 

 59      19  َّ  مك لك خك حك  ُّ  المرسالت

 48 40  َّ  ري ٰى ين ىن ُّ  النبأ

 101 17  َّ  ىن نن من زن رن ُّ  الطارق

 109-21 13  َّ يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ُّ  الشمس

 العلق

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ  ُّ 

 يل ىل مل خل مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض

  َّ جم

9 – 13 39 

 الكافرون

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

  َّ  ىم
1 – 2 102 

 52 6  َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ 
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 برواية حفص القرآن الكريم   

 :المراجعالمصادر و 

 .   9هــ، ج 1405إبراهيم بن إمساعيل األبياري:املوسوعة القرآنية، مؤسسة سجل العرب، ط -1

األثــري ضــياء الــّدين نصــر اللهــنب أيب الكــرم: املثــل الّســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر، حتقيــق: أمحــد احلــريف،  ابــن-2

 .3القاهرة، ج-مصر  بدوي طبانة، دار �ضة

 م.1978أمحد بدوي: من بالغة القرآن، دار الّنهضة القاهرة، -3

 .1أمحد حسن فرحات: معاجم مفردات القرآن،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنّورة، ج-4

 .2م، ج2008ـ/هــ1429، 1أمحد خمتار عبد احلميد عمر: معجم اللغة  العربية املعاصرة، عامل الكتب، ط-5
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 .2م، ج 1990هـ/ 1411، 1مكتبة، اخلاجني، القاهرة، ط

 .9بريوت ، ج–امساعيل حقي بن مصطفى اإلستنبويل احلنفي اخللويت: روح املعاين،دار الفكر -7

سي أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثـاين، األلو -8

 . 30،ج23، ج 13، ج4،ج3، ج1دار إحياء الرتاث العريب، ج

األلوسي قيس امساعيل: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة -9

 م.1989بغداد، بيت احلكمة، مطابع دار الكتب للطباعة والّنشر جامعة املوصل، 

 م.2006هـ/1427، 1أمني أبو ليل: علوم البالغة املعاين والبيان والبديع، دار الربكة للّنشر والّتوزيع، ط-10

دار الكتــاب العــريب حتقيــق الــدكتور: طــه عبــد احليــد،: البيــان يف غريــب اعــراب القرآن،أبــو الربكــات  األنبــاري11-

 .2جم،1969ه/1389القاهرة، 

 .2003بدوي حممد عبد اجلليل: تطور املقام يف البالغة العربية، دار املعارف اجلامعية، ط-21
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 .3مصر، ط-سقر، دار املعارف البقالين أبو بكر حمّمد بن الطييب: إعجاز القرآن، حتقيق:أمحد-13

 م .2007ه/1428فهوم والّتطبيق، دار املناهج، طتوميي محيد آدم : البالغة العربية امل-14

ــــني، دار ومكتبــــة -15 ــــي أبــــو عثمــــان : البيــــان و التبي ــــاين بــــالوالء الليث ــــن حمبــــوب الكن ــــن حبــــر ب اجلــــاحظ عمــــر ب

  .1ه ج 1423اهلالل،بريوت

 م.1992ه/1413، 3اجلرجاين عبد القادر: دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، دار املدن جبّدة، ط-16

، 2ءة وتطبيـق أبـو فهـد حممـود شـاكر، مكتبـة اخلـاجني، القـاهرة، طا عبد القاهر: دالئل اإلعجاز، قر اجلرجاين-17

 م.1989

اجلوهري  الفـرايب أبـو نصـر إمساعيـل بـن محـاد: الصـحاح تـاج اللـة و صـحاح العربيـة،حتقيق: أمحـد عبـد الغفـور -18

 .   4جم، 1987ه/ 1407، 4بريوت ، ط–عطار ، دار العلم للماليني 

ــــاين اإلدريســــي: تفســــري القــــرآن الكــــرمي، دار الشــــبكة -19 احلســــيين حممــــد املنتصــــر بــــاهللا بــــن حممــــد الزمزمــــي الكت

 .6اإلسالمية، ج

-ه1418، 3سـورية، ط–احلليب نور الدين حممد عرت : مـنهج الّنقـد يف علـوم احلـديث، دار الفكـر دمشـق -20

  .م1997

 .2015دار املعرفة اجلمعية، ط محودة سعد سليمان:  البالغة العربية،-21

حيان أثري الدين أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بـن علـي بـن يوسـف ابـن علـي األندلسـي الغرنـاطي: البحـر أبو -22

 .8، ج2احمليط، مكتبة ومطابع البشر احلديثة: الرياد، ج

دار الفكــر،  اخلضــري حممــد: حاشــية اخلضــري علــى ابــن عقيــل علــى شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك،-23
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حتقيـق:  يف علوم البالغة املعـاين والبيـان والبـديع، اإليضاح: )ين حممد بن الرمحنجالل الدّ (اخلطيب القزويين  -24

 م.1996ه/1416عبد القادر حسني، مكتبة األدب 
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 م.1998-هـ1419اآلداب اجلامعة املستنصريّة، اشراف :أزهد هند حسن،

ابراهيم بن الشمري بـن سـهيل: معـاين القـرآن واعرابـه، حتقيـق: عبـد اجلليـل عبـده الشـليب، القـاهرة،  يجاجالزّ  -30

 .2. ج1م، ج1974

الّزركشي حممد بن عبداهللا: الربهان يف علوم القرآن، حتقيـق: حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم، مطبعـة عيسـى البـايب  -31

 .3. ج2هـ، ج1376احلليب وشركاؤه، 

شري أيب القاسم جار اهللا حممد بن عمر بن أمحد : أسـاس البالغـة، حتقيـق: حممـد باسـل عيـون السـود، الّزخم -32

 .1م، ج1998ه/ 1419، 1لبنان، ط–دار الكتب العلمية  بريوت 

الّزخمشري جار اهللا حممود بن عمر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويـل يف وجـوه التأويـل،  -33

 .5، ج4ج .2ج.1جم، 1947، بريوتدار الكتاب العريب
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الزوبعــي حممــد امساعيــل: علــم املعــاين بــني بالغــة القــدامى وأســلوبية احملــدثني، جامعــة قــاريونس، دار الكتــب  -34

 م.1997، 1الوطنية، ط

م، 2010ه/1431، 5السبزواري عبد األعلى املوسوي: مواهب الرمحن يف تفسري القرآن:دار التفسـري، ط -35

 .1. ج5. ج4ج

بشر عمرو بن عثمان بن قنبل:كتاب سبويه، حتقيق: السالم حممد هارون، عـامل الكتـب بـريوت، سبويه أبو  -36

 .1م، ج1975

السعود حممد بن حممد العمادي: إرشاد العقل إىل مزايا القرآن الكـرمي، مطبعـة حممـد علـي صـبيح، دب،  أبو -37

 .2ج

 .2الّسعود: إرشاد العقل الّسليم إىل مزايا القرآن الكرمي، ج أبو -38

الّسّكاكي اخلوارزمي احلنفـي أبـو يعقـوب يوسـف بـن أيب حممـد بـن علـي: مفتـاح العلـوم، دار الكتـب العلميـة  -39

 .2بريوت، لبنان،ط

 .3السمرقندي أبو الليث زمر بن حممد بن أمحد ابن ابراهيم: حبر العلوم، ج -40

 م.1983ه/1403، 8سّيد قطب: التصوير الفّين يف القرآن، دار الشروق القاهرة، ط -41

 .3، ج2سيد قطب: يف ظالل القرآن، دار إحياء الكتب العربية، ط-45 -42

 .1: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، حتقيق: حممد بكر النعساين،دار املعرفة،ججالل الدين السيوطي  -43

 .2السيوطي جالل الدين: األشباه والنظائر يف النحو، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، ج -44

ــراهيم ، اهليــة املصــرية العامــة   الل الــدينجــ الســيوطي -45 : اإلتقــان يف علــوم القرآن،حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إب

 .2م، ج1974ه/1394للكتاب، 

130 
 



 قائمة المصادر والمراجع
 

الّشــافعي ســليمان بــن عمــر العجيلــي: الفتوحــات اإلهليــة بتوضــيح تفســري اجلاللــني للــدقائق اخلفيــة، مطبعــة  -46

 .1اإلستقانه، ج

التنزيـــل، شــرح العالمـــة حممـــد رضــا الكشـــاف الغطـــاء، مطبعـــة الشــريف الرضـــي: حقـــائق التأويــل يف متشـــابه  -47

 م.1936هـ/1355الغري، اجلنف، 

 .19.ج15اخلواطر، مطابع أخبار اليوم ، ج–الشعراوي حممد متويل: تفسري الشعراوي  -48

 .6شوقي ضيف  : البالغة العربية تطور و تاريخ، دار املعارف القاهرة ، ط  -49

ــوار التنزيــل وأســرار التأويــل،  الشــريازي -50 البيضــاوي (ناصــر الــدين أيب ســعيد عبــد اهللا بــن عمــر ابــن حممــد): أن

 .1مصر، ج-مطبعة مصطفى حممد

ـــق: الّســـيد علـــي حســـن مطـــر، ط -51 ـــم األصـــول، احللقـــة األوىل، حتقي ، 1الّصـــادق حممـــد صـــقر: دروس يف عل

 م.2000ه/1421

، 4دمشـق، مؤسسـة اإلميـان، ط-آن الكـرمي، دار الرشـدصايف حممد بـن عبـد الـرحيم: اجلـدول يف اعـراب القـر  -52

 .7هـ، ج1418

 .1994الصّديق حممد الصاحل: البيان يف علوم القرآن، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر،  -53

لبنان، -الطباطبائي حممد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، منشورات مؤسسة األعالمي للمطبوعات، بريوت -54

 .19،ج17،ج12،ج3ج، 2م، ج1973هـ/1393، 3ط

سي أبو على الفضل بن احلسن: جممع البيان يف تفسري القرآن، حتقيق: السيد هاشم الوسويل احملالقي، بر الط -55

 .6،ج5،ج2لبنان، ج-بريوت-دار إحياء الرتاث العربية

الطربي حممد بن جرير بـن يزيـد بـن كثـري بـن غالـب األملـي أبـو جعفـر: جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن،  -56

 .6،ج4،ج2،ج1قيق: أمحد حممد شاكر،مؤسسة الرسالة، جحت
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الّطوسي أبو جعفر حممد بن احلسن: التبيان : يف تفسري القرآن، حتقيق: أمحد حبيب قصري العاملي، مطبعـة  -57

 .8. ج20،ج15،ج7،ج2الّنعمان، ج

 م.2011ه/1422، 1عاطف فضل حممد: البالغة العربية، دار املسرية، ط -58

،دار ملعـارف، -دراسـة قرآنيـة لغويـة بيانيـة –عجاز البياين للقرآن ومسائل ابـن األزرق عائشة عبد الّرمحن: اإل -59

 . م1971ه /1391ط

 .4، ج15عباس حسن: الّنحو الوايف، دار املعارف، ط -60

عبد الرمحن بن حسـن حبنكـة امليـداين الّدمشـقي:البالغة العربيـة، دار القلـم دمشـق، الـّدار الشـامية ،بـريوت،  -61

 .1م، ج1996هــ/1416، 1ط

  م.2004ه/1464عتيق: علم املعاين،دار األفاق العربية، دار األفاق العربية، ط عبد العزيز -62

 ، دط، دت.غة العربية،دار الّنهضة العربيةعتيق: يف تاريخ البال عبد العزيز -63

دمشـــــق، -الســــيد حممـــــود آل غــــازي العــــايف: بيــــان املعـــــاين، مطبعــــة الرتقــــي عبــــد القــــادر بــــن مـــــّال حــــويش -64

 .2م،ج1965ه/1،1382ط

، 2عبيـــدة معمـــر بـــن املثـــين التيمـــي البصـــري: جمـــاز القرآن،حتقيـــق : حمّمـــد فـــؤاد، مكتبـــة اخلـــاجني القـــاهرة، ط -65

 . 2ه ،ج1381

الفضـل إبـراهيم ، املكتبــة  الّصـناعتني، حتقيـق: علـى حممـد البجـاوي وحممـد أبـو كتـابهـالل العسـكري :أبـو  -66

 ه. 1419العنصرية بريوت ، 

ــة ، مطبعــة  -67 ــدقائق اخلفي العجيلــي الشــافعي ســليمان بــن عمــر: الفتوحــات اإلالهيةبتوضــيح تفســري اجلاللــني ل

 .3، ج1االستقانة، ج

 م.2010ه/1430، 2العّدوس يوسف: مدخل إىل البالغة العربية، دار املسرية ، ط -68
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قيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك، حتقيـق: الرمحن العقيلي اهلمداين املصري: شرح ابـن ع عقيل عبد اهللا بن عبد ابن -69

 .م1980هــ/ 1400، 2ط، 3جالقاهرة،  –مد حمي الدين عبد احلميد، دار الرتاث حم

ألسـرار البالغـة و علـوم حقـائق اإلعجـاز، املكتبـة  العلوي حيي بن محـزة بـن علـي بـن ابـراهيم احلسـين: الطـراز -70

 .1ه، ج1423، 1بريوت، ط–العنصرية 

 .2عوين حامد: املناهج الواضحة للبالغة، املكتبة األزهرية لّرتاث،دط، دت،ج -71

 الغزايل أبو حامد حممد: املنحول من تعليقات األصول، حتقيق: حممد حسني هيتو، دت، دط. -72

ىـــة مصـــر، الفخـــر الـــرازي  حممـــد ابـــن عمـــر: التفســـري الكبـــري و مـــا يعـــرف ب"مفـــاتيح الغيـــب"، مطبعـــة البهي -73

 .31،ج 26،ج16،ج13،ج12،ج 8،ج 6،ج 1ه، ج1357ط،

ــ -74 جــامع العلــوم اصــطالحات الفنــون،  –يب بــن عبــد الرســول األمحــد نكــري: دســتور العلمــاء القاضــي عبــد الّن

                                     .                                             1م،ج2000ه/1،1421لبنان /بريوت، ط–حتقيق:حسن هاين فحص، دار الكتب العلمية

 بة عبد اهللا بن مسلم: تأويل مشكل القرآن، حتقيق: أمحد صقر دار احياء الكتب العربية، دب.يقت -75

القرطيب أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري: اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: أبو اسحاق ابـراهيم طفـيش،  -76

 .3، ج2دار إحياء الرتاث العريب، ط

 .1قنييب(حامد صادق): معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، باب(حرف الضاد)، ج، عجي (حممد رواس)قل -77

كثـري أبـو الفـداء امساعيـل بـن عمـر القرشـي البصـري: تفسـري القـرآن العظـيم، حتقيـق: حممـد حسـني مشـس ابن   -78

 .8. ج3ج،1، ج1بريوت، ط-الدين، دار الكتب العلمية

املربد (أبو العباس حممد بن يزيد): املقتضب، حتقيق: حممد عبد اخلالق عظيمة، عامل الكتـب ، بـريوت،دط،  -79

 دب.

 .1حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة: زهرة التفاسري، دار الفكر العريب، ج  -80
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 .3ج م،1954هـ/1373، 4حممد رشيد رضي: تفسري املنار، اصدار دار املنار، مصر، ط -81

 .1حممود أدهم: فنون التحرير الصحفي بني النظرية و التطبيق"املقال الصحفي"، مكتبة األجلو مصرية، ج -82

، 4املراغــي أمحــد مصــطفى : علــوم البالغــة (البيـــان املعــاين والبــديع)، دار الكتــب العلميــة بــريوت لبنـــان، ط -83

 .م 2002ه/ 1422

، رزارة التعلـــــيم العلـــــي و البحـــــث العلمـــــي، مطلـــــوب أمحـــــد و كامـــــل البصـــــري حســـــن: البالغـــــة و التطبيـــــق -84

 م.1،1982ط

 ه .1،1421املظفر حممد رضا: أصول الفقه، مؤسسة امساعليات، ط -85

 املعاين،دارجامعة املذية العاملية. –مناهج جامعة املدية العاملية: البالغة  -86

 1413، 1منظـــور أبـــو الفضـــل مجـــال الـــذين حممـــد بـــن مكـــرم: لســـان العـــرب، دار صـــادر بـــريوت، طابـــن  -87

 .14،ج12،ج 9،ج 4م، ج  1992ه/

 .1ُمَوّفق بن يعيش:شرح املفصل، عامل الكتب، بريوت، ج -88

النبيدي  حممد بن حممد بن عبدالرزاق احلسيين أبو الفيض:تاج العروس من جواهر القاموس،حتقيق: جمموعة  -89

                                                    .                                              14من احملّققني، دار اهلداية ، ج

 .1الّنحاس أبو جعفر أمحد بن امساعيل: اعراب القرآن، حتقيق، زهر غازي زاهد، مطبعة العاين، بغداد، ج -90

ــــــــة،طاهلــــــــامشي أمحــــــــد -91 ــــــــاق العرب ــــــــديع، دار اآلف ــــــــان و الب ــــــــة يف املعــــــــاين و البي ، 1: جــــــــواهر البالغــــــــة العربي

 م.2002ه/1422

 .1بريوت، ج-ف الدين يعيش بن علي: شرح املفصل، عامل الكتبيعيش موق -92
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