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امللخص
ّ وكد ُد.الهامت التي جىدزط في كلاًا ُلم املِاوي
ّ
ّ ٌِد ؤطلىب الخىىحر ؤحد كلاًا البالغت
ّ
 ؤما في الدزاطاث اللغىٍت.الىحاة اللدامى باب الخىىحر مً ؤبىاب الىحى هما ذهسوا حدوده
ّ
 وجلظُم الفِل ٳلى،فاملؼخلاث
.الحدًشت فلد ظِل باب الخىىحر مً ؤهم ؤبىاب ُلم الـسف
ّ
واملخـسف والجامد ما هي بال مظائل بحض
، واملخِدي والالشم، والخىىحر والخِسٍف،ؤشمىخه املذخلفت
ّ
.ؿسفي ؿمُم ًذدم الجملت وٍجِلها ذاث مِان مذخلفت
ّ
.الخىىحرمحددة في بهاز طىزة الىاكِت
تهدف هره الدزاطت بلى اطدؼفاف ظمالُاث ؤطلىب
هما تهدف بلى مِالجت هرا املىكىَ مً دالٌ لاظابت ًُ ئسأطةلت الخالُتم ما هي داللت ؿُغت
ّ ؤي الظُاكاث
ّ
ّ ئسأطاطُت التي جلىم ُليها طىزة الىاكِت؟ في
،جم اطخذدام هره الـُغت
الخىىحر
ّ
ّ
َوما هي الدالالث الفسُُت التي جحملها الداللت ئسأطاطُت؟ وهل ددم ؤطلىب الخىىحر مىكى
الظىزة الىسٍمت؟ لإلظابت ًُ هره ئسأطةلت كامذ الدزاطت بلبى مالمح ؿُغ الخىىحر في هره
ّ الظىزة وفسشها
.وجدبِها في مىاكُِها املذخلفت وجشبُذ دالالتها
ّ
. الخحلحر،  البِض، الخٌُِم، الخىىحر، طىزة الىاكِت:املفخاحُت
الكلماث
Vakıa Suresindeki Tenkîr Sıygasına Dair Semantik Bir Değerlendirme
Tenkîr üslubu ilmi meânide büyük bir önem taşımaktadır. Tenkîr
konusunu, Klasik dilbilimciler nahiv ilminin altında değerlendirirken, modern
dilbilimciler, sarf ilminin en önemli konuları arasında sınıflandırmaktadırlar.
Modern dilbilimcilere göre, fiil çekimleri, lâzım ve müştak fiiller sarfın
alanına ait olduğu gibi tenkîr konusu da sarf alanına aittir.
Bu çalışmanın başlıca amacı, Vakıa suresi çerçevesinde tenkîr üslubunun
özelliklerini bilirtmiştir. Aynı zamanda bu çalışma ile şu sorulara da cevap
vermeye çalışılmıştır: Vâkıa suresinde tenkîr sıygasının ana anlamı nedir? Bu
sıyga hani bağlamda kullanılmıştır ve tenkîrin diğer anlamları nedir? Ayrıca
tenkîr üslubu, Vakıa suresinin konularına nasıl bir uyum sağlamıştır? Bu
sorulara cevap bulmak amacı ile Vakıa suresinin konularına göre tenkîr
sıygaları incelenmiş ve hangi anlamları ifade ettiği tespit edilmeye
çalışılmıştır.
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The Semantics of Indefinite Articles in Sûat Al-Vakia (The Great Event)
Linguistically, the use of indefinite articles in the Arabic language is
considered one of the most important subjects in Semantics and has received a
lot of attention. The classic Arab scholars deemed indefinite articles as a
matter of grammatical prose and they mentioned its rules. However, Modern
linguists considered it as a morphological matter, in which they classify
derivatives, verbs division, definiteness, transitivity, declension and
conjugation as a morphological subjects.
This research aims to highlight the aesthetic nature of indefinite articles
in Surat Al- Vakia, and aims to deal with this issue by answering these
questions: What are the basic indefinite‟s semantics in Surat Al- Vakia and in
which context is it used? What is the subsidiary semantic of the basic one? Is
the indefinite article served in Surat Al- Vakia’s subject? To answer these
questions, this study will try to determine the indefinite article in this Surat in
its different subjects and adapting these semantics.
Keywords: Sûrat Al- Vakia, Indefinite Article, resurrection, semantic of
Magnifying, Abasement.
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املقدمت
ّ
 وهرا الادخالف ًخحدد مً داللت الـُغ في.ًذخلف مفهىم الخىىحر فُما ُلُه في الخِسٍف
ّ
ّ
ّ
 والفازق.الظُاق اللغىي
الىحىٍت ؤن الخىىحر ال ٌِسف
ئسأطاسخي بحن الخىىحر والخِسٍف مً الىاحُت
ّ  فحُىما ًيىن الخِسٍف.مُِىت
ّ بإداة
.ملُدا باملِازف املِسوفت ًيىن اللفٍ في الخىىحر موللا
ّ الخيُىس لغتم
ّ
 وهى ُىدهم الدهاء،)اللغىٍحن ٳلى الجرز الشالسي (هىس
جمخد ؤؿىٌ الخىىحر ُىد
ّ
ّ وهىس الؼحئ
 كاٌ حِالىم ﴿قال هكسوا لها،غحره بحُض ال ٌُِسف
. وئسأمس الؼدًد الـِب،والفوىت
4
.  والىىسة ؤًلا هي الاطم املجهىٌ الغحر مِسوف.›44 عسػها﴾ ‹الىملم
 و(غحر،2 وكد ُسفها الىحاة بمـولح املبهم.ؤما الخىىحر اؿوالحام هي هلُم الخِسٍف
ّ املاكذ) ؤي غحر
ّ
البالغُىن فلد ذهبىا مرهب الىحاة في حِسٍفهم
 ؤما.4 وما طىي املِسفت،3املحدد
ّ  وكد.5دٌ ُلى ػحئ ال بُِىه
ّ  فلالىا بجها ما،للىىسة
 جىىحر الخمىحن.4 كظم الىحاة الخىىحر بلى ؤهىاَم
 جىىًٍ الخىىحر (وهى الري ًلحم بِم ئسأطماء.2 )(وهى الري ًلحم ئسأطماء املِسبت املىـسفت
ّ
ّ
 جىىًٍ امللابلت.3 ) وؤف، ومه، وٍلّ في باب اطم الفِل مشلم ؿه،املبيُت فسكا بحن مِسفتها وهىستها
ّ
ّ
) فةهه في ملابلت ظمّ املرهس الظالم همظلمحن،مظلماث
(وهى الالحم لجمّ املاهض الظالم مشل
ٍ
ّ
البالغُىن
 ّؤما6.)وظىاز
غىان
ٍ  مشلم. ُىكا ًُ محروف، جىىًٍ الِىق (هى الالحم لدس الاطم.4
ٍ
 فالصملياوي ًسي ؤن.فلد ؤفاد ؤن اطخذدام ؿُغ الخىىحر ما هى بال ادخُاز للفٍ دكُم ؿائب
ّ
ّ
جحـل في الىفع فذامت
والرم واملدح
الىىسة ولابهام في بِم املىاهً مشل الىُد والىُُد
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وجىظىها وطامت .7وفي مىكّ آدس كاٌم” كد ًىكفً الخىىحر ولابهام ُلى حِسٍف وبفهام ٌعجص
ُىه حِسٍف الِلم ،وٍلـس ًُ ؿيُِه بُان الللم .8ؤما املحدزىن فهم ًسون ّؤن في الخىىحر مِان
وامىت ّ
ًحددها الظُاق وٍىؼف ُىه“  .9هرا وٍسي البالغُُىن ّؤن الخىىحر مً هسائم حسخحر
ّ
اللفٍ لخىهُد املِجى وما ًخىلد ُىه مً ؤغساق جفهم حظب مىكها في الظُاق.40
الخِسف بلى الظىزة ًُ كسب .فهي طىزة ّ
ّ
مىُت،
وكبل طبر ؤغىاز طىزة الىاكِت ال ّبد مً
ّ
املىُت ّ
جخيىن مً  96آًت .وهغحرها مً الظىز ّ
تهخم بإؿىٌ لاًمان باهلل والُىم ولادس ،وجـىٍس
ّ
ّ
الجىت والىازّ .
لىً هره الظىزة جسجىص ُلى كلُت واحدة حؼيل الحجس ئسأطاض وهي اليؼإة
لادسة ،والتي ظاءث ّزدا ُلى ُلى املىربحن باللسآن بلىلهم ﴿إذا مخىا وكىا جسابا وعظاما﴾
‹الىاكِتم  .44›47لهرا كامذ الظىزة بِسق مجمىُت مؼاهد لدُم ّ
كلُت اليؼإة لادسة وبزباث
حدوثهاّ .
وؤهمهام مؼهد ًىم اللُامتً ،لُه مؼهد جلظُم الىاض بلى زالزت ؤكظام وهم الظابلىن
وؤصحاب الُمً ومؼهد ؤصحاب الؼماٌّ 42.
زم بِد ذلً ًبدؤ بخـىٍس حاٌ الظابلحن وهم الرًً
ّ
املخلدمت ،وحاٌ ؤصحاب الُمحن وهم الرًً آمىىا باهلل
طبلىا بلى ما دُاهم هللا بلُه مً ئسأكىام
ّ
مً ئسأكىام املخإدسة ،وحاٌ ؤصحاب الؼماٌ الرًً ؤهىسوا البِض واللسآن ولم ًامىىا باهلل.
ب ّن الحدًض ًُ ًىم اللُامت وًُ ّ
ّ
الجىت والىاز هى الحدًض ًُ ئسأمىز
الغُبُت التي ال ًمىً
ّ
املجسدة فهمها واطدُِابها .فهي ؤمىز مبهمت غاملت ال هىه لها .وكد اُخجى الظُاق
للحىاض
اللسآوي ّؤًما اُخىاء بادخُاز ؤلفاًه وؿُغه للخدىاطب مّ امللمىن .هرلً فهى ّ
حهخم باملذاهب
ّ
ول ما هى مجهىٌ .ذلً ّ
ٌٌِم ّ
وَِسف ّؤن هبُِت هفظه جسجاب وجذاف ّ
ول ما
ألن دُاٌ املذاهب
هى غحر مإلىف للحىاض وٍبالغ في جـىٍسه .43وبظبب ادخُاز اللسآن الدكُم أللفاًه هجده ًخِامل
الغُبُت التي ّ
ّ
مّ هره ئسأمىز
ًلفها لابهام والغمىق بما ًىاطبها مً الـُغ .فادخاز لهرا امللاٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
ؿُغ الخىىحر لخدٌ ُلى ما ًسمي بلُه مً الال محدد والالمحدود.
ّ
ولهرا ُملذ هره الدزاطت بداًت ُلى جذـُف داللت محددة جلبى ؿُغ الخىىحر في هلل
مؼاهد الظىزة بلى املذاهب .وبِد الخمحُف والخحلُل وظدث الدزاطت ّؤن داللت الخٌُِم التي
ّ
ّ
ئسأطاطُت التي جلىم ُليها الظىزة وجحىي
جدٌ ُلى ٌُمت ػإن ما واملبالغت فُه ،44هي الداللت
ول مؼاهدها الٌُِمت الغاملت .فالخٌُِم بما ًخلمىه مً ببهام ًفسح املجاٌ للفىس ؤن ّ
ّ
ًخىطّ
الجىت ووُِمها  ،وُراب ّ
هُفما ػاء في دُاله مً جـىٍس ًىم اللُامت وؤهىالها ،وظماٌ ّ
ظهىم
ّ
ّ
وػدتها .فما هي غاًاث الخٌُِم هره املخمشلت بـُغت الخىىحر التي هدفذ لها طىزة الىاكِت؟
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دالالث صُغت الخىكير في طىزة الىاقعت
ّ
داللت الخعظُم بالتهىٍل :مً الظُاكاث اللسآهُت التي جحمل داللت التهىٍل وان الظُاق
الري ًخحدر ًُ مؼاهد ًىم اللُامت وذلً لفٌاُخه وػدجه .45ومولّ طىزة الىاكِت ٌِخبر
مددال زهُبا مهُب الىكّ في الىفىض ،فُه مً ئسأمىز التي حظىق الخُاٌ بلى ُالم مبهم ٌُُم
ّ
ٌؼم ُلى ُلل لاوظان ادزاهه .وطىزة الىاكِت بىاء ُلى مبدئها في دُم كلُتها
الغمىق
ّ
ّ
حسوي ؿادب لاًلاَ ملؼاهد ًىم اللُامت
ئسأطاطُت وهي بزباث اليؼإة لادسة كامذ باطخِساق
ّ
مخجظدا ّ
بيل ظصء مً ؤظصاء الوبُِت .فخبدؤ لاًاث برهس ئسأهىاٌ الفٌُِت لهرا الُىم مً زفّ
وزظها ّ
ؤكىام ودفم آدسًٍ ،وشلصلت ئسأزق ّ
زظا ػدًدا ،وجفخِذ الجباٌ الٌِام حتى جـبح
َْ
َ
َ َ
غبازا46م ﴿ َإذا َو َق َعذ ْال َىاق َع ُتَ ،ل ِْ َ َ ْ َ َ َ َ
ْلا ْز ُ
ض َز ًّجا،
افظت َزا ِف َعتِ ،إذا ُز َّج ِذ
ِ
ع ِلىقع ِتها ك ِاذبت ،خ ِ
ِ
َ ُ َّ ْ َ ُ َ ًّ َ َ َ ْ َ َ ً ُ ْ َ ًّ
وبظ ِذ ال ِجبال بظا ،فكاهذ هباء مىبثا﴾ ‹الىاكِتم .›4-6
في هرا الظُاق اطخذدمذ الِدًد مً ؿُغ الخىىحر وهيم ؿُغت (واذبت) وما لحلها مً
ّ
ؿفاتها (دافلت ،زافِتّ ،
املخمشلت في املفِىٌ املولم في ّ
ول مً
زظا) ،بالكافت بلى ؿُغت الخىىحر
ّ
( ّ
بظا) دبر وان (هباء) وما لحلتها مً ؿفتها وهي (مىبشا) .فجاءث ؿُغت الخىىحر وملحلاتها
للخدىاطب مّ املولّ املحان بالغمىق واملشحر للرُس والغحر مإلىف للحىاض .وداللت ؿُغت الخىىحر
ّ
في هرا الظُاق ظاءث لخاهد ٌُمت الهىٌ والسهبت في ًىم اللُامت.47
طُاقي ّ
ّ
ول مً
داللت الخعظُم بالخكسٍم :اطخذدمذ ؿُغت الخىىحر في طىزة الىاكِت في
الظابلحن وؤصحاب الُمحن .فالظابلىن وؤصحاب الُمحن هم الرًً هالىا ملاما ومياهت ال وؿفا
الِلى والٌِمت في ّ
ّ
ّ
لحع املذاهبحن ادزاهه .فُـىز
الجىت ،ولهم مً الىُِم ما ال ًمىً
لها في
الظُاق حاٌ الظابلحن وهم ُلى طسز لِظذ والظسز املإلىفت لهم في الدهُا .فهي مـىىُت مً
ّ
الرهب وهم ّ
مخىةحن ُليها مخلابلحن .وحىلهم ولدان ًدوزون ُليهم بأهُاث وؤكداح وٍذدمىجهم
َّ َ َ
ََ َ ُ ُ
ُ ُ َّ ْ ُ َ
طىه ٍتُ ،مخ ِك ِئين َعل ْي َها ُمخق ِاب ِلينًَ ،طىف
بوسٍلت لم ٌِهدوا لها مشُال .48كاٌ حِالىم ﴿على طس ٍز مى
َع َل ْيه ْم و ْل َدان ُّم َخ َّل ُدو َنً ،طىفىن ب َأ ْك َىاب َو َأ َب َ
ٍق ‹ ﴾...الىاكِتم .›48-46
ِاز
ٍ
ِ ِ
ِ
ّ
ظاءث ؿُغ الخىىحر في املبخدؤ في ول مً (طسز) وجذـُـه بالـفت (مىكىهت) ،وفي
ّ
الفاُل (ولدان) وجذـُـه بالـفت (مذلدون) لحربي مِجى الخٌُِم والخىسٍم ،وظاءث الـفاث
وؤما ؤصحاب الُمحن فلد ذهس الظُاق ّؤن لهم في ّ
لتزًد مً غصازة املِجىّ .49
الجىت مً الفسغ ما ال
24
ٌؼبه فسغ ئسأزق .20وفيها وظاء ؤهل ئسأزق الالحي ُدن ؤبيازا مً ظدًد مخحببحن بلى ؤشواظهم
ىعت﴾ ‹الىاكِتم َ ﴿ ،›34ف َج َع ْل َى ُ
ُ َ
َُُ
ّ
اه ًَّ
في ؤػياٌ
غ َّم ْسف ٍ
مذخلفت ُما اُخادوا ُلُه .كاٌ حِالىم ﴿وفس ٍ
َْ َ ً ُ ًُ َْ
ً
َ
أبكازا ،عسبا أجسابا﴾‹ ،الىاكِتم .›36-37
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ظاءث ؿُغ الخىىحر في هره لاًاث في ّ
ول مً لفٌت (فسغ) وؿفتها امللحلت بها
(مسفىُت) ،بكافت بلى املفِىٌ به الشاوي (ؤبيازا) وما ؤلحم به مً ؿفخُه (ُسبا ؤجسابا) ّ
لخدٌ ُلى
ٌُمت جىسٍمه حِالى للمامىحن ولتزًد املِجى ّ
كىة.22
ّ
داللت الخعظُم بالخحقير :هى ّ
والدهى مبلغا ٌُُما.23
دهى الؼحئ ػإها لُبلغ مً الحلازة
ّ
اطخذدمذ هره الداللت في طُاق الحدًض ًُ ؤهل الؼماٌ ووؿف حالهم في ّ
ظهىم ًخِربىن
ّ
ًدؼيل مً لهب ّ
بسٍح ػدًدة الحسازة تهلً ئسأبدان ،24وب ّ
ظهىم ،وبكافت بلى ػسابهم
ٌل ددان
الري هى ُبازة ًُ ماء ػدًد الحسازة  .كاٌ حِالىم ﴿في َط ُم َ َ
َ ّ ّ َ ْ ُ
ىم ﴾
ِ
ىم وح ِم ٍُم ،و ِظ ٍل ِمً ًحم ٍ
ٍ
َُُ
‹الىاكِتم ﴿ ،›42-43فنزل ِّم ًْ َح ِم ٍُم﴾ ‹الىاكِتم .›94
ول مً َ
ًلً ،حمىم) في هره لاًاث بـُغت الخىىحر ّ
(ط ُمىمَ ،حمُمّ ،
فلد ظاءث ّ
لخدٌ ُلى
ِ ٍ
ٍ
ول البِد ًُ ّ
ٌُمت جحلحرهم بِراب بُِد ّ
مذُلتهم.
داللت الخعظُم بالترهُب :ؤزاد هللا ؤن ًشبذ وظىده وكدزجه ُلى الخلم وبُادة اليؼإة بِد
املىث ،لُيىن ظىابا ػافُا للمىىسًٍ .فإزسخى حِالى دلُال وهى الىاز التي دللها لحىم ُدًدة منهام
ؤن جيىن جرهسة للىاض ًخرهسون بها هاز ّ
ظهىم التي ال ًمىً ملازهت ّ
ػدتها بىاز الدهُا .25كاٌ حِالىم
اعا ّل ْل ُم ْقى َ
َ ْ ُ َ ََْ َ َ ْ ًَ َ َ َ ً
ًٍ﴾ ‹الىاكِتم .›73
﴿هحً جعلىاها جر ِكسة ومخ ِ ِ
اطخذدمذ في هرا لاًت ّ
ول مً ؿُغتي الخىىحر (جرهسة) وملحلها بالِوف (مخاُا) للداللت
ُلى حٌُِم جسهُبه حِالى ملىىسي ًىم اللُامت.26
داللت الخعظُم بالخكثير :بن الىىسة جذخلف ًُ املِسفت في كابلُتها للخىشحر والخللُل.
فالؼحئ ًيىن مً الىثرة بحُض ال ًدزن هنهه وال ًحان به ّ
حظا .27ففي طُاق الحدًض ًُ
الظابلحن الفائصًٍ بالجىت وهم ظماُت هشحرة مً طالفي ئسأمم ،28وما لهم مً وُِم وفحر غصٍس مً
ُ َّ
ّ
الفاههت املخِددة ئسألىان وئسأػياٌ والسائحت ،ومً اللحم الىشحر مما لر وهاب .29كاٌ حِالىم ﴿ثلت
َ
َ َ َ َ
ََ
ْ َ
َ َ
﴿وف ِاك َه ٍت ِّم َّما ًَخخ َّي ُرونَ ،ول ْح ِم ط ْي ٍر ِّم َّما ٌَؼ َت ُهىن﴾ ‹الىاكِتم.›24-20
ِّم ًَ ْلا َّو ِلين﴾ ‹الىاكِتم ›43
ؤما في طُاق الحدًض ًُ ؤصحاب الُمحن فلد وُد هللا ؤصحاب الُمحن ّ
وؿىز لهم
مؼاهد لم حِخد ُليها ُُىجهم مً الصجس واملاء والخلاز .فإحصخى حِالى لهم ما لهم في ّ
الجىت مً
الىِم الىشحرة ومنها ئسأشجاز مشل شجس الظدز ،وال ّ
ٌل الدائم واملاء الجازي املـبىب ،والفىاهه
َ َْ
ُ
ْ ُ
ْ
30
ىدَ ،و ِظ ٍ ّل
ىد ،وطل ٍح َّمىظ ٍ
﴿طد ٍز َّمخظ ٍ
املخِددة ئسأظىاض وئسأػياٌ وئسألىان  .كاٌ حِالىم ِ
َ
َ
َ َ َّ ْ ُ
َّ ْ ُ
ىبَ ،وف ِاك َه ٍت ك ِث َير ٍة﴾ ‹.›28-32
ممد ٍود ،وماء مظك ٍ
ظاءث ّ
ول مً (زلت ،فاههت ولحم) بـُغت الخىىحر بكافت بلى اطخذدام
ّ
ول مً (طدز ،هلحّ ،
املخمشل في ّ
ًل ،ماء ،فاههت) وما ؤلحم بـفاجه (مذلىد،
الـُغت هفظها في
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مىلىد ،ممدود ،مظيىب ،هشحرة) لخ ّ
دٌ ُلى هثرة ٌُُمت 34ال حدود لها والتي ال ًمىً للِلل
البؼس ّي ّ
جذُلها وملازهتها باملإلىف بلُه.32
ّؤما في طُاق ؤهل الؼماٌ فلد ذهس اللسآن ما واهىا ٌِِؼىهه مً البرخ والسفاه والغجى
ّ
ًخـىز .وهُف ّؤجهم البظىا ذلً بالػسان وؤُسكىا ًُ كبىٌ الحم ًلىٌ
الفاحؽ الري ال
َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
ّ
حِالىم ﴿ ِإنهم كاهىا قبل ذ ِلك متر ِفين﴾ ‹ ،›45اطخِمل في هره لاًت دبر بن (مترفحن) بـُغت
الخىىحر ّ
لخدٌ ُلى الىثرة 33ؤًلا.
ّ
داللت الخعظُم بالخقلُل :هى الؼحئ مً الللت بحُض ال ٌِسف وال ًياد ًدزن .34وزدث في
ّ
طىزة الىاكِت داللت الخللُل في مِسق الحدًض ًُ ٌُم كلت الجماُت املامىت باهلل مً ّؤمت
َ
ّ
محمد 35باليظبت لألكىام الظابلتً .خمشل ذلً بـُغت الخىىحر (كلُل) هما في كىله حِالىم ﴿ َوق ِلُل
ّم ًَ آلاخس َ
ًٍ﴾ ‹الىاكِتم .›44
ِ
ِ ِ
ّ
ّ
داللت الخعظُم بالىىعُت :وٍلـد بها لافساد الىىعي ،ؤي الداللت ُلى هىَ مً ؤهىاَ اطم
ّ
ّ
الصخـُت ّ
الجيع الىىسة ،ألن الخىىحر هما ّ
الىىُُت.36
ًدٌ ؤًلا ُلى الىحدة
ًدٌ ُلى الىحدة
هؼاهد ُلى ما ذهس ظاء في طُاق الحدًض ًُ ؤصحاب الُمحن ّ
ومما لم ًإلفىه مً وُِم
الجىت مً وىئض ممخلةت مً ُُىن الخمس الجازٍت الـافُت .فذمس الجىت لِع والخمس الري
ََْ
37
ض
ُهدوه ألهه طائغ ال ٌظىس وال ًـِب السؤض بـداَ وال البدن بإذيً .لىٌ حِالىم ﴿ ...وكأ ٍ
ِّمً َّم ِع ٍين﴾ ‹الىاكِتم .›48
ّ
ّ
الجس (مً) الري ّ
مخِللت بحسف ّ
الىىُُت .وفي
ًدٌ ُلى
ظاءث ولمت (مِحن) بـُغت الخىىحر
38
ّ
هرا الظُاق ظاءث داللت الخٌُِم في بُان هىُُت الؼحئ وهثرجه .
ومً طُاق الحدًض ًُ ؤهل ظهىم وما لهم مً الِراب الؼدًد ذهس هللا ؤن لليافسًٍ
ّ
هِامهم الخاؾ في الىاز ومىه الصكىم ذو املسازة الفٌُِت التي ال ًمىً لها ؤن حؼبه ؤي هِم في
الدهُا .كاٌ حِالىم ﴿ ِآك ُلى َن ِمً َش َجس ِّمً َش ُّقىم﴾ ‹ ،›52ومً مؼاهد الِراب ؤًلا ّ
ًل مً ددان
ٍ
ٍ
ّ
ْ
َ
ظهىم لم ٌؼاهد مشله مً كبل .كاٌ حِالىم ﴿ َ
ّ
ُ
ّ
ىم ﴾ ‹الىاكِتم .›42-43
م
ح
ً
ً
م
ل
ظ
و
ِ ٍ ِ
ٍ
ّ
وزدث في هره لاًاث ؿُغ الخىىحر ّ
ّ
الجس في ّ
ّ
ول مً
الىىُُت مخِللت بحسف
الدالت ُلى
ّ
ّ
ّ
والٌل وجفظحره 39في هره الـُغت جحلحر ٌُُم
الىىُُت بُاها للصجس
(ًحمىم ،شكىم) ،وفي داللت
للمىربحن باهلل وبُىم اللُامت.40
ّ
جاهد الؼحئ بما ٌؼبه ّ
كده املؼتهس في
داللت الخعظُم بخقسٍس الىفي وإلاثباث :وهي هسٍلت
ّ
البدٌّ باطم جإهُد املدح ملا ٌؼبه الر ّم .44وكد اطخذدمذ ؿُغت الخىىحر في هره الظىزة في
طُاق الحدًض ًُ ؤهل الجىت الظابلحن .فلد ؤوِم هللا ُليهم ّلرة زوحُت ّ
ممحزة فال جياد حظمّ
َ ْ
َ
ّ
بال ما ّ
جحب مً الىالم الجمُل الخالي مً ّ
ول لغى وطىء﴿ .42ال ٌَ ْظ َم ُعىن ِف َيها لغ ًىا َوال
هفىطهم
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زم اجبِذ هره لاًت برهس وِمت ؤدسي جىظب الىفع ّ
ُما﴾ ‹الىاكِتم ّ .›25
َج ْأ ِث ً
ُصة وؿفاء وهي
الما َط ً
هسح الظالم فُما بُنهم في كىله حِالىم ﴿إ َّال قُال َط ً
الما﴾ ‹الىاكِتم .›26
ِ ِ
فجاءث ّ
ول مً اليلماث (لغىا ،جإزُما ،طالما) بـُغت الخىىحر لخلسٍس اهخفاء حدًض ؤهل
ّ ّ
ّ
واللىم الري ال ّ
ٌِخد به وجشبُذ الظالم .43وكد اطخذدم هرا ئسأطلىب
الجىت مً اللغى والرم
ؤًلا في طُاق الحدًض ًُ ؤهل الُمحن وما لهم في ّ
الجىت مً الفاههت التي ال جىلوّ وال جىلف
44
ىعت َوال َم ْم ُى َ
َْ ُ َ
ىع ٍت﴾ ‹الىاكِتم .›33
لخإهُد دًمىمتها  .كاٌ حِالىم ﴿ال مقط ٍ
وفي طُاق الحدًض ًُ ؤهل الؼماٌ ّ
بٌل ال هظائس الٌالٌّ ،
ًخىُد هللا الرًً هفسوا ّ
طماه
ّ
الٌلّ .
ّ
ّ
كاز ال ًدفّ ّ
حس الؼمع ،وال به اطترواح لُمحم ما في مدلىٌ
الٌل
ًال زم هفى ُىه بسد
َ
وفائدجهً .45لىٌ حِالىم ﴿ال َب ِاز ٍد َوال ك ِس ٍٍم﴾ ‹الىاكِتم  .›44وكد ظاءث ؿُغت الخىىحر في هرا
الظُاق لزباث هرا الىىَ مً الِراب الٌُِم الري ال ًمىً اطدُِابه.46
الخعظُم بالخعاقب :في طىزة الىاكِت اطخذدمذ داللت الخِاكب في آًت ﴿إ َّال قُال َط ً
الما
ِ ِ
َط ً
الما﴾ ‹الىاكِتم  .›26فجاءث ولمت طالما في جىسازها الشاوي ّ
لخدٌ ُلى حِاكب الظالم في الجىت
بحن ؤهلها طالما بزس طالم .47ظاءث ؿُغت الخىىحر (طالم) في هرا الظُاق للداللت ُلى حِاكب
الظالم وهثرجه.48
ّ
والتهكم :اطخِملذ هره الداللت في طُاق الحدًض ًُ ّ
كلُت الظىزة
الخعظُم باالطتهصاء
ئسأولى وهي بزباث اليؼىء بِد ؤن اُخلد اليافسون باطخحالت واطدبِاد البِض ّ
مسة ؤدسي ليىجهم
َ َ َّ َ َ ُ َ
َ َ ْ َ ُ َّ ُ
ؿازوا ٌُاما وجسابا 49فهم ًدظاءلىنم ﴿ ...أ ِئرا ِمخىا َوكىا ج َس ًابا َو ِعظ ًاما أ ِئىا مل ْب ُعىثىن﴾ ‹الىاكِتم
ّ
ومخِللت بالِوف (جساباٌُ ،اما) بـُغت الخىىحر ّ
لُدٌ ُلى
 .›47في هره لاًت ظاء اطم وان (ها)
ّ
ّ
ّ
وسخسٍت اليافسًٍ بفىسة البِض .وما وان مىه حِالى بال ؤن زد لهم السخسٍت بسخسٍت
ٌُمت تهىم
ّ
ّ
تهىما ؤهبر فُجُبهم كائال ؤن الصزَ والشمس ّ
وول ما جىبذ ئسأزق بهما هى مً فلله
ؤٌُم وبالتهىم
ولِع مً فللهم ،فهى املخـسف املىفسد في الاًجاد والِدم .50ولى ؤزاد حِالى ألفجى ّ
ول ما ؤوظد
َ َ َ َ َْ
وظِله حواما ،ولجِل املاء الري ٌؼسبىهه مالحا فال ًوُلىهه .كاٌ حِالىم ﴿ل ْى وؼاء ل َج َعلى ُاه
َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ
َ ْ َ َ َ ََْ ُ ُ َ ً ََ َ ْ ُ َ
اجا فل ْىال حؼك ُسون﴾ ‹الىاكِتم
ُحط ًاما فظلخ ْم جفك ُهىن﴾ ‹الىاكِتم  ﴿،›65لى وؼاء جعلىاه أج
 .›70وهىا ؤًلا وزد املفِىٌ به الشاوي في ؿُغ الخىىحر (حواما ،ؤظاظا) للداللت ُلى ٌُمت
ّ
اطتهصاء وتهىم هللا باليافسًٍ وباُخلادهم.54
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الىدُجت
ّ
ّ
ّ
جىؿل هرا البحض بلى ؤن الداللت ئسأطاطُت التي جىولم منها ؿُغ الخىىحر في طىز الىاكِت
هي داللت الخٌُِم وذلً ملا ًخىافم مّ ٌُم املؼاهد التي ّ
جحدر ُنها الظُاق مً ًىم اللُامت
لخدٌ ُلى ّ
ّ
ّ
ُدة مِان
ئسأطاطُت
وؤحىاٌ ؤهل الجىت وؤهل الىاز .وكد اطخذدمذ داللت الخٌُِم
ّ
فسُُت جدُمها وهي؛ الخٌُِم بالخىسٍم وهى في طُاق الحدًض ًُ الظابلحن وًُ ؤهل الجىت وما
ّ
ًلابله مً الخٌُِم بالخحلحر وبالترهُب وبالتهىم والسخسٍت ؤزىاء الحدًض ًُ ؤهل الىاز و
ؤحىالهم .هما اطخذدمذ داللت الخٌُِم بالتهىٍل في مِسق الحدًض ًُ ًىم اللُامت وؤهىاله.
بالكافت بلى اطخذدام داللت الخٌُِم بالخىشحر وبالخللُل والخٌُِم بخلسٍسالىفي ولازباث والتي
ػملذ مذخلف الظُاكاث التي ّ
جحدزذ ُنها الظىزة .وا ظاءث ؿُغ الخيىىحر وملحلاتها مً
َ َ ََْ ُ َ َ
ّ
َْ
ّ
اه ًَّ أ ْبك ًازاُ ،ع ُسًبا أج َس ًابا﴾،
الـفاث والِوف لخاهد الداللت وحِصشها هما في مشاٌ ﴿فجعلى
‹الىاكِتم ّ .›36-37ؤما باليظبت لظىزة الىاكِت فلد ُمدث بلى اطخذدام ؿُغت الخىىحر بهدف
ّ
ّ
ّ
الغُبُاث املخمشلت
ئسأطاسخي وهى بزباث اليؼإة لادسة مً دالٌ الحدًض ًُ
ددمت مىكىُها
ّ
بُىم اللُامت والجى ت والىاز لُخوابم ٌُمت وغمىق هره ئسأحدار مّ ما جفُده ؿُغت الخىىحر مً
مِجى املبهم والغحر ّ
ّ
البالغُىن ؤن فيها مً حِسٍف وبفهام
محدد .فهره الـُغت التي هما كاٌ ُنها
ٌعجص ُىه حِسٍف الِلم.
قائمت املصادز واملساجع
ّ
ابً ُاػىز ،محمد الواهس ،جفظحر الخحسٍس والخىىٍس،الداز الخىوظُت لليؼس ،جىوع.4984 ،
ّ
الوائي ،ػسح الدظهُل ،ثُ .بد السحمً
ابً مالً ،ظماٌ الدًً محمد بً ُبد هللا بً ُبد هللا
الظُد ومحمد بدوي املذخىن ،هجس للوباُت واليؼس والخىشَّ ولاُالن ،مـس.4990 ،
ؤبى مىسخى ،محمد محمد ،البالغت اللس ّآهُت في جفظحر الصمذؼسي وؤزسها في الدزاطاث البالغُت،
مىخبت وهبت ،اللاهسة.4988 ،
ئسأزمي ،محمد ئسأمحن بً ُبد هللا ،الهسزي ،الؼافعي ،جفظحر حدائم السوح والسٍحان في زوابي
ُلىم اللسآن ،بحروث ،داز هىق الىجاة.2004 ،
ئسأػمىويُ ،لي محمد بً ُِسخى ،ؤبى الحظً ،هىز الدًً ،ػسح ئسأػمىوي ُلى ّ
ؤلفُت ابً مالً،
ّ
الِلمُت ،بحروث.4998 ،
داز الىخب
ئسأهـازي ،ابً هؼام ؤبى محمد ُبد هللا ظماٌ الدًً بً ًىطف بً ؤحمد ،ؤوضح املظالً بلى
ّ
ؤلفُت ابً مالً ،بحروث ،د.ث.
بدوي ،ؤحمد ؤحمد ،مً بالغت اللسآن ،جهلت مـس ،مـس.4950 ،
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البغداديُ ،بد اللادز بً ُمس ،ػسح ؤبُاث مغجي اللبِب ،ثُ .بد الِصٍص زباح ،ؤحمد ًىطف
ّ
دكاق ،داز املإمىن للترازـ ،دمؼم.4989 ،
الِسبُت دزاطت ّ
لغىٍت في كىء اللسآن الىسٍم "ّ ،
ّ
حىلُاث
الخىوي ،مـوفى شوي" ،الىىن في اللغت
ّ
ولُت لاداب ،اليىٍذ ،4996 ،ؾم .83
الجسظاوي ،محمد بً ُلي بً محمد ،لاػازاث والخيبيهاث في ُلم البالغت ،ثُ .بد اللادز حظحن،
مىخبت لاداب ،اللاهسة.4982 ،
حظً ،فُـل مسعي؛ مـوفى ،ادزَع طلُمان؛ اطماُُل ،حاشم ذهىن" ،ملاؿد الخِسٍف
ّ
والخىىحر لأللفاي املخمازلت مً اللسآن الىسٍم" ،مجلت ظامِت شادى ،طُ ،4،دد ،4،الِساق،
 ،2043ؾم.264-247
حظُجيّ ،
طُدمحمد محر؛ ؤطىديُ ،لي" ،الخىىحر وظمالُاجه البالغُت في ههج البالغت دزاطت (بِم
الحىم) همىذظا" ،مجلت الجمُِت الِلمُت الاًساهُت للغت الِسبُت وآدابها ،الِدد  ،26اًسان،
 ،2043ؾ .42-29
الساشي ،فذس الدًً ،ؤبى ُبد هللا محمد بً ُمس بً الحظً الخُمي ،مفاجُح الغُب الخفظحر
الىبحر ،داز بحُاء الترار ،بحروث 4420 ،ھ.
الصمذؼسي ،ؤبى اللاطم ظاز هللا محمىد بً ُمس الخىازشمي ،جفظحر الىؼاف ًُ حلائم الخجزًل
وُُىن ئسأكاوٍل في وظىه الخإوٍل ،ث .دلُل مإمىن ػُحا ،بحروث.2009 ،
الصملياوي ،هماٌ الدًً ُبد الىاحد بً ُبد الىسٍم ئسأهـاز ّي ،البرهان الياػف ًُ بعجاش
اللسآن ،ث .ددًجت الحدًثي وؤحمد مولىب ،موبِت الِاوي ،بغداد.4974 ،
الصملياوي ،هماٌ الدًً ُبد الىاحد ُبد الىسٍم بً دلف ئسأهـازي ،الخبُان في ُلم البُان
املولّ ُلى بعجاش اللسآن ،ث .ؤحمد مولىب وددًجت الحدًثي ،موبِت الِاوي ،بغداد،
.4964
ّ
الظياوي ،ؤبى ٌِلىب ًىطف بً محمد بً ُلي ،مفخاح الِلىم ،ث .وُِم شزشوز ،داز الىخب
ّ
الِلمُت ،بحروث.4987 ،
طِبىٍه ،ؤبى بؼس ُمسو بً ُشمان بً كىبر الحازسي ،الىخاب ،ث .محمد ُبد الظالم هازون،
مىخبت اللاهسة ،اللاهسة.4977 ،
الظُىهي ،ؤبى الفلل ظالٌ الدًً ُبد السحمً بً ؤبي بىس بً محمد ،مِترن ئسأكسان في بعجاش
ّ
الِلمُت ،بحروث.4988 ،
اللسآن ،ث .ؤحمد ػمع الدًً ،داز الىخب
ّ
الظُىهي ،ظالٌ الدًً ُبد السحمً بً ؤبي بىس ،الاجلان في ُلىم اللسان ،داز الىخب الِلمُت،
بحروث.4999 ،
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ؿالح ،هماٌ حظحن زػُد ،ؿُغ املبالغت وهسائلها في اللسآن الىسٍم ،ؤهسوحت زطالت املاظظخحر
ّ
الىهىُت ،هابلع.2005 ،
ظامِت الىجاح
ّ
ّ
الـساًسة ،هىح ُوا هللا ،الخِسٍف والخىىحر بحن الىحىٍحن والبالغُحن دزاطت داللُت وًُفُت ،زطالت
للحـىٌ ُلى دزظت املاظظخحر ،ظامِت ماجت.2007 ،
ُبد السحُمُ ،بد الجلُل ،لغت اللسآن الىسٍم ،ئسأزدن ،داز املىاز.4984 ،
الِلىيً ،ححى بً حمصة بً ُلي بً ببساهُم ،الوساش املخلمً ألطساز البالغت وُلىم حلائم
ّ
الِـسٍت ،مـس.4944 ،
لاعجاش ،املىخبت
الفساء ،ؤبى شهسٍا ًححى بً شٍاد ،مِاوي اللسآن ،ث .ؤحمد ًىطف هجاحي ومحمد ُلي الىجاز ،داز
ؿادز ،بحروث.4980 ،
ّ
الظامسائي،
الفساهُدي ،ؤبى ُبد السحمً الخلُل بً ؤحمد ،الِحن ،ث .مهدي املذصومي وببساهُم
ّ
الشلافُت ،بغداد.4986 ،
داز الؼاون
ّ
ؤطلىبُت ،زطالت اطخىماٌ دزظت املاظظخحر ،ظامِت
الفلهاء ،بالٌ طامي ،طىزة الىاكِت دزاطت
الؼسق ئسأوطى ،ئسأزدنم .2042
فُىد ،بظُىوي ُبد الفخاحُ ،لم املِاوي ،ماطظت املذخاز ،اللاهسة.4998 ،
اللصوٍجي ،ظالٌ الدًً محمد بً ُبد السحمً بً ُمس ،الاًلاح في ُلىم البالغت ،ث .محمد
ّ
الِاملُت للىخاب ،بحروث.4989 ،
ُبد املىِم دفاجي ،الؼسهت
كوبّ ،
طُد ابساهُم ،في ًالٌ اللسآن ،داز الؼسوق ،بحروث -اللاهسة 4442 ،ھ.
الهىامؽ
ّ
4الفساهُدي ،ؤبى ُبد السحمً الخلُل بً ؤحمد ،الِحن ،ث .مهدي املذصومي وببساهُم الظامسائي ،داز
ّ
الشلافُت( ،بغدادم 5 ،)4986م.355
الؼاون
2طِبىٍه ،ؤبى بؼس ُمسو بً ُشمان بً كىبر الحازسي ،الىخاب ،ث .محمد ُبد الظالم هازون ،مىخبت
اللاهسة( ،اللاهسةم 2 ،)4977م .77
3الفساء ،ؤبى شهسٍا ًححى بً شٍاد ،مِاوي اللسآن ،ث .ؤحمد ًىطف هجاحي ومحمد ُلي الىجاز ،داز ؿادز،
(بحروثم 7 ،)4980م.57 ،56 ،4
ّ
الوائي ،ػسح الدظهُل ،ثُ .بد السحمً الظُد
4ابً مالً ،ظماٌ الدًً محمد بً ُبد هللا بً ُبد هللا
ومحمد بدوي املذخىن ،هجس للوباُت واليؼس والخىشَّ ولاُالن( ،مـسم 4 ،)4990م445؛ ؿالح،
هماٌ حظحن زػُد ،ؿُغ املبالغت وهسائلها في اللسآن الىسٍم ،ؤهسوحت زطالت املاظظخحر ظامِت
ّ
الىهىُت ،هابلع.60 ،2005 ،
الىجاح
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5الصملياوي ،هماٌ الدًً ُبد الىاحد ُبد الىسٍم بً دلف ئسأهـازي ،الخبُان في ُلم البُان املولّ ُلى
بعجاش اللسآن ،ث .ؤحمد مولىب وددًجت الحدًثي ،موبِت الِاوي( ،بغدادم 50 ،)4964؛ الصملياوي،
هماٌ الدًً ُبد الىاحد بً ُبد الىسٍم ئسأهـاز ّي ،البرهان الياػف ًُ بعجاش اللسآن ،ث .ددًجت

43

الحدًثي وؤحمد مولىب ،موبِت الِاوي( ،بغدادم 433 ،)4974؛ حظُجيّ ،
طُدمحمد محر؛ ؤطىدي،
ُلي" ،الخىىحر وظمالُاجه البالغُت في ههج البالغت دزاطت (بِم الحىم) همىذظا" ،مجلت الجمُِت
الِلمُت الاًساهُت للغت الِسبُت وآدابها ،الِدد  ،26اًسان ،2043 ،ؾ .30
ّ
6ئسأػمىويُ ،لي محمد بً ُِسخى ،ؤبى الحظً ،هىز الدًً ،ػسح ئسأػمىوي ُلى ؤلفُت ابً مالً ،داز
ّ
ّ
الِسبُت دزاطت
الِلمُت( ،بحروثم  ،)4998ؾم34/4؛ الخىوي ،مـوفى شوي" ،الىىن في اللغت
الىخب
ّ
حىلُاث ّ
لغىٍت في كىء اللسآن الىسٍم"ّ ،
ولُت لاداب( ،اليىٍذم  ،)4996ؾم 83؛ ئسأهـازي ،ابً
هؼام ؤبى محمد ُبد هللا ظماٌ الدًً بً ًىطف بً ؤحمد ،ؤوضح املظالً بلى ّ
ؤلفُت ابً مالً،
(بحروثم د.ث).45/4 ،
7الصملياوي ، ،البرهان الياػف ًُ بعجاش اللسآن.433 ،
8الصملياوي ،الخبُان في ُلم البُان املولّ ُلى بعجاش اللسآن.52 ،
9ؤبى مىسخى ،محمد محمد ،البالغت اللس ّآهُت في جفظحر الصمذؼسي وؤزسها في الدزاطاث البالغُت ،مىخبت
وهبت( ،اللاهسةم .323 -349 ،)4988
40حظً ،فُـل مسعي؛ مـوفى ،ادزَع طلُمان؛ اطماُُل ،حاشم ذهىن" ،ملاؿد الخِسٍف والخىىحر
ّ
لأللفاي املخمازلت مً اللسآن الىسٍم" ،مجلت ظامِت شادى ،طُ ،4،دد( ،4،الِساقم -247 ،)2043
.264
ّ
44كوب ،طُد ابساهُم ،في ًالٌ اللسآن ،داز الؼسوق( ،بحروث-اللاهسةم  4442ھ) ،ؾم 3464 /6؛
ّ
ؤطلىبُت ،زطالت اطخىماٌ دزظت املاظظخحر ،ظامِت
الفلهاء ،بالٌ طامي ،طىزة الىاكِت دزاطت
الؼسق ئسأوطى( ،ئسأزدنم .82 ،)2042
 42كد اُخادث طىز اللسآن الىسٍم جلظُم الىاض ًىم اللُامت بلى فسٍلحن وهم ؤصحاب الُمحن وؤصحاب
الؼماٌ .لىً في طىزة الىاكِت ّ
جم جلظُم الىاض بلى زالر فسق وهم الظابلىن ،وؤصحاب الُمحن،
وؤصحاب الؼماٌ .اهٌس ،كوب ،في ًالٌ اللسآن6 ،م .3464
43الِلىيً ،ححى بً حمصة بً ُلي بً ببساهُم ،الوساش املخلمً ألطساز البالغت وُلىم حلائم لاعجاش،
ّ
الِـسٍت( ،مـسم 2 ،)4944م .464
املىخبت
ّ
44الظياوي ،ؤبى ٌِلىب ًىطف بً محمد بً ُلي ،مفخاح الِلىم ،ث .وُِم شزشوز ،داز الىخب الِلمُت،
(بحروثم 494 ،)4987؛ اللصوٍجي ،ظالٌ الدًً محمد بً ُبد السحمً بً ُمس ،الاًلاح في ُلىم
ّ
الِاملُت للىخاب( ،بحروثم 427/4 ،)4989؛
البالغت ،ث .محمد ُبد املىِم دفاجي ،الؼسهت

NÜSHA, 2018; (46):33-46

ALTÜRK

الصزهشخي ،البرهان4،م94؛ ؿالح ،هماٌ حظحن زػُد ،ؿُغ املبالغت وهسائلها في اللسآن الىسٍم،
ّ
الىهىُت ،هابلع ،2005 ،ؾ.60 ،
ؤهسوحت زطالت املاظظخحر ظامِت الىجاح
ّ
45ابً ُاػىز ،جفظحر الخحسٍس والخىىٍس،الداز الخىوظُت لليؼس( ،جىوعم .425/29 ،)4984
46الصمذؼسي ،ؤبى اللاطم ظاز هللا محمىد بً ُمس الخىازشمي ،جفظحر الىؼاف ًُ حلائم الخجزًل وُُىن
ئسأكاوٍل في وظىه الخإوٍل ،ثم دلُل مإمىن ػُحا ،داز املِسفت( ،بحروثم 4075 ،)2009؛ ابً
ُاػىز ،الخحسٍس والخىىٍس284 ،؛ ئسأزمي ،محمد ئسأمحن بً ُبد هللا ،الهسزي ،الؼافعي ،جفظحر حدائم
السوح والسٍحان في زوابي ُلىم اللسآن ،داز هىق الىجاة( ،بحروثم 28 ،)2004م . 346
 47الصمذؼسي ،الىؼاف ،4074 ،ئسأزمي ،حدائم السوح والسٍحان28 ،م  ،345ابً ُاػىز ،الخحسٍس
والخىىٍس27 ،م  .284هىان الِدًد مً لاًاث اللس ّ
آهُت التي ّ
جلمىذ ؿُغ الخىىحر جدُم فٌاُت ؤهىاٌ
﴿و ََ ْظ َأ ُل َىه َك َعً ْالج َبال َف ُق ْل ًَ ْيظ ُف َها َزّبي َو ْظ ًفاَ ،ف َُ َر ُز َها َقاعاً
ًىم اللُامت وجصٍد تهىٍلها منهام َ
ِ
ِ ِ ِ
َ ُ ّ َ ْ َِ ُ َ َ َ ْ َ َ ً
َ ْ َ ً َ َ َي َ َ ً َ َ َ ْ ً
صفصفا ،ال جس ِفيها ِعىجا وال أمخا﴾ ‹ههم ﴿ ،›407-405وط ِير ِث ال ِجبال فكاهذ طسابا﴾ ‹الىبإم
َ ُ َ َْ
ّ
ً
ض َو ْالج َب ُ َ ُ َّ َ َ َّ ً َ
ْلا ْز ُ
اح َدة﴾ ‹الحاكتم .›44
﴿ ،›20وح ِمل ِذ
ال فدكخا دكت و ِ
ِ
48ئسأزمي ،السوح والسٍحان28 ،م .352
49فُىد ،بظُىوي ُبد الفخاحُ ،لم املِاوي ،ماطظت املذخاز( ،اللاهسةم .493 ،)4998
20ئسأزمي ،السوح والسٍحان28 ،م .360
 21ابً ُاػىز ،الخحسٍس والخىىٍس.300 ،
 22هرا وكد ظاءث الِدًد مً الًاث اللساهُت التي اطخذدمذ ؿُغت الىىسة في وؿف ما ّ
ؤُده هللا
ُ ََُ ُ ُ
لِباده مً الىُِم لخٌُِم حالهم ولترغُبهم في الجىت .ومىه ما ظاء في لاًت الخالُتم ﴿ق ْل أؤه ِّبئكم
َ ْ َ َ
َ
َ
َّ َ
ًً َّاج َق ْىا ع َ
ْلا ْن َه ُاز َخالد َ
ب َخ ْير ّمً َذل ُك ْم ل َّلر َ
ًً ِف َيها َوأ ْش َواج ُّمط َّه َسة
ىد َزِّب ِه ْم َجىاث ج ْج ِسي ِمً جح ِتها
ِِ
ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
ْ
َ ْ َ ّ َ َّ َ َّ
ََ َْ
َّ
َ َ َ ْ َ َ َ َّ
ُ
َ
َ
اب
و ِزطىان ِمً الل ِه والله ب ِصير ِبال ِعب ِاد﴾ ‹آٌ ُمسانم ﴿ ،›45وجعلىا ِفيها جى ٍ
اث ِمً ه ِخ ٍ
ُل وأعى ٍ
َْ
َ َ َّ ْ َ َ ْ ْ ُ ُ
َّ
َ َ ُ ُ ُّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ
ض ِمً م ِع ٍين﴾ ‹الـافاثم
وفجسها ِفيها ِمً العُى ِن﴾ ‹﴿ ،›34على طس ٍز مخق ِاب ِلينً ،طاف علي ِهم ِبكأ ٍ
ُ َّ َ َ
ْ ً َ
ََ َ
ُ ُ
ََ َ َْ َ
﴿مخ ِك ِئين َعلى
وز ِهم ِّم ًْ ِغ ٍ ّل ِإخ َىاها َعلى ُط ُس ٍز ُّمخق ِاب ِلين﴾ ‹الحجسم ،›47
﴿ ،›45وهصعىا ما ِفي صد ِ
َ
َ ْف َسف ُخ ْ
ظ ٍس َو َع ْبق ِس ّ ٍي ِح َظ ٍان﴾ ‹السحمًم .›76
ز ٍ
ّ
23الظياوي ،مفخاح الِلىم494 ،؛ اللصوٍجي ،الاًلاح4 ،م427؛ الصزهشخي ،البرهان4 ،م .94
24ابً ُاػىز ،الخحسٍس والخىىٍس27 ،م .304
25الصمذؼسي ،الىؼاف.4079 ،
 26الساشي ،فذس الدًً ،ؤبى ُبد هللا محمد بً ُمس بً الحظً الخُمي ،مفاجُح الغُب الخفظحر الىبحر ،داز
بحُاء الترار( ،بحروثم  4420ھ)29 ،م .423هىان الِدًد مً لاًاث في اللسان ظاءث بـُغت الخىىحر
َ ُ ُ َ
َ
ّ
﴿ًطىفىن َب ُْ َن َها َو َب ْين
لخدٌ ُلى الترهُب والخذىٍف في مِسق الحدًض ًُ مـحر اليافسًٍ هرهس منهام
َ
َّ َ ً َ ً
َ ُْ
﴿و ِإ َّن الف َّج َاز ل ِفي َج ِح ٍُم﴾ ‹الاهفوازم
ُما َوغ َّظاقا﴾ ‹الىبإم ،›25
﴿إال ح ِم
َح ِم ٍُم ٍآن﴾ ‹السحمًم ،›44
ِ
َ َ
َّ َ َ َ ْ َ َ
َ َ ُ ْ َْ ُ ُ َ
ون﴾ ‹ًىوعم َّ ...﴿ ،›4الر َ
ًً
ًً كف ُسوا ل ُه ْم ػ َساب ِّم ًْ َح ِم ٍُم َو َعراب أ ِلُم ِبما كاهىا ًكفس
﴿ ،›44ال ِر
ِ
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َ َ
َ َ ْ َ
َ
َ
َ
َ ُ ْ ْ ُ َ
كف ُسوا ل ُه ْم ػ َساب ِّم ًْ َح ِم ٍُم َو َعراب أ ِلُم ِب َما كاهىا ًَكف ُسون﴾ ‹ئسأوِامم ﴿ ،›70ك َم ًْ ُه َى خ ِالد ِفي
َّ َ ُ ُ َ َ ً َ َ َّ َ
ً
َ َْ َ
صلى ه ًازا َح ِام َُت﴾‹الغاػُتَ ﴿ ،›4 :و َمً
ُما فقط َع أ ْم َع َاء ُه ْم﴾ ‹محمد﴿ ،›51 :ج
الى ِاز وطقىا ماء ح ِم
ّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ُ ُ ْ ْ ُ َ ً َ ً َ َ َ ُ َ َ
َ ْ
ُّ
ص الله وزطىله وٍخعد حدوده ًد ِخله هازا خ ِالدا ِفيها وله عراب م ِهين﴾ ‹اليظاءم .›44
ٌع ِ
الجسظاوي ،محمد بً ُلي بً محمد ،لاػازاث والخيبيهاث في ُلم البالغت ،ثُ .بد اللادز حظحن ،مىخبت
427/4؛ الصزهشخي ،البرهان4 ،م 27 .92لاداب( ،اللاهسةم 43 ،)4982؛ اللصوٍجي ،لاًلاح،
28ئسأزمي ،السوح والسٍحان28 ،م .354
29ئسأزمي ،السوح والسٍحان28 ،م .355
 30ئسأزمي ،السوح والسٍحان28 ،م 359
31ابً ُاػىز ،الخحسٍس والخىىٍس28،م . 359
َ
َ ْ
32
﴿ف ِيه َما ف ِاك َهت َوهخل َو ُز َّمان﴾ ‹السحمًم .›68
مشاال ُلى داللت الخىشحر في ؿُغت الخىىحرم ِ
33ابً ُاػىز ،الخحسٍس الخىىٍس27 ،م .306
34الجسظاوي ،لاػازاث والخيبيهاث43 ،؛ اللصوٍجي ،لاًلاح4 ،م 427؛ الصزهشخي ،البرهان4 ،م .92
35ئسأزمي ،السوح والسٍحان 28 ،م.354
 36الظياوي ،مفخاح الِلىم494 ،؛ اللصوٍجي ،الخلخُف في ُلىم البالغت68 ،؛ الصزهشخي ،البرهان4 ،م .94
َّ َ َ ُ
ّ
وكد مشل ُلى ذلً كىله حِالىم ﴿ َوالل ُه خل َق ك َّل َد َّاب ٍت ِمً َّماء ﴾ ‹الىىزم  ›45فالخىىحر في هره لاًت
ول هىَ مً ؤهىاَ ّ
ًدٌ ُلى دلم ّ
حخم ّ
الدواب مً هىَ مً املاء .الحظُجي ،ظِفس باكس،ؤطالُب املِاوي
في اللسآن( ،اًسانم .298 ،) 2007
37الخحسٍس والخىىٍس27 ،م 294؛ ئسأزمي ،السوح والسٍحان28 ،م .353
ّ
الىىُُت في طُاق الحدًض ًُ ؤهل الجىت ً ،مىً منها ذهس
38هىان ؤمشلت ُدًدة مً اللسآن دلُال ُلى
َ
َ َ َََْ ُ َ َ ً ُ ْ ً ّ ُ ُ
كىله حِالىم ﴿َ ًُ ...ح َّل ْى َن ف َيها م ًْ َأ َط َ
ض َو ِإ ْطخ ْب َر ٍق﴾
ِ ِ
اوز ِمً ذه ٍب وٍلبظىن ِثُابا خظسا ِمً طىد ٍ
ِ
ُ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ق َ َ َ ْ َ َّ َ
َ
ْ
غ بطا ِئنها ِمً ِإطخبر ٍ وجنى الجىخي ِن د ٍان﴾ ‹ السحمً›54 :
‹الىهفم ﴿ ،›34مخ ِك ِئين على فس ٍ
 39الصمذؼسي ،الىؼاف.4077 ،
َ
َ
َ
ُ
َ
40وُلى همى هرا الظُاق ًمىً ذهس الؼىاهد اللس ّ
آهُت الخالُتم ﴿ث َّم ِإ َّن ل ُه ْم َعل ْي َها لؼ ْى ًبا ِّم ًْ َح ِم ٍُم﴾
ّ
الـافاثم َ ﴿ ،›67ف َّالر َ
ًً َك َف ُسوا ُق ّط َع ْذ َل ُه ْم ث َُاب ّمً َّهاز ًُ َ
ص ُّب مً َف ْىق ُز ُؤوطه ُم ْال َحم ُ
ُم﴾
‹
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ُ ْ َ
ْ
َ
ْ
َ
‹الحجم ﴿ ،›49حظقى ِمً عي ٍن آ ِهُ ٍت﴾ ‹الغاػُتم .›5
ّ
44الظُىهي ،ظالٌ الدًً ُبد السحمً بً ؤبي بىس ،الاجلان في ُلىم اللسان ،داز الىخب الِلمُت،
(بحروثم 2 ،)4999م  .466هما ّبن لهرا ئسأطلىب مياهخه السفُِت في البالغت الِسبُت ًمىً مىه
ّ
الربُاويم
الاطدؼهاد بلىٌ الىابغت
ّ
وال ُُب فيهم غحر ؤن طُىفهم بهً فلىٌ مً كساَ الىخائب
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َ
َ
فالُِب ؿفت ّ
اطدشجى منها ؿفت مدح ،وهي ؤن طُىفهم بها
ذم ،وكد هفاها الؼاُس ًُ ممدوحه ،زم
فلىٌ مً كساَ الىخائب ،وذلً ّ
ًىم ًُ شجاُتهم وهثرة كخالهم ،فهاالء ال َ
ُُب فيهم طىي الصجاُت
ُُبا ،ووىن الصجاُت ً
بن واهذ الصجاُت ً
ُُبا محاٌ ،فُيىن زبىث الُِب لهم مً املحاٌ .وٍخحلم
الخإهُد واملفاظإة بهرا ئسأطلىب طىاء ؤوان املظدشجى مىه ً
مشبخا ؤو ًّ
مىفُا ،وطىاء وظد املظدشجى مىه ؤو
ّ ً
ً
مفسغا ،هما ًخحللان ً
ً
مىلوِا؛ ألن ئسأؿل في
مخـال ؤم
ؤًلا طىاء ؤوان لاطشدىاء
وان لاطخصىاء
ً
ّ
ّ
لاطخصىاء ؤن ًيىن مخـال ،ومشل جإهُد املدح بما ٌؼبه الرم جإهُد الرم بما ٌؼبه املدح)،
ّ
ّ
البغداديُ ،بد اللادز بً ُمس ،ػسح ؤبُاث مغجي اللبِب ،ثُ .بد الِصٍص زباح ،ؤحمد ًىطف دكاق،
داز املإمىن للترار( ،دمؼمم  3 ،)4989م.46
42ابً ُاػىز ،الخحسٍس والخىىٍس.296 ،
43الظُىهي ،الاجلان في ُلىم اللسآن2 ،م .466
44ابً ُاػىز ،الخحسٍس والخىىٍس.300 ،
45الصمذؼسي ،الىؼاف.4077 ،
َ
َ
َ
ْ َّ
َ
46وكد وزد ؤطلىب ازباث الىفي في طُاق الحدًض ًُ ؤهل الجىت ﴿ ال ٌَ ْظ َم ُعىن ِف َيها لغ ًىا ِإال َطال ًما ﴾...
ّ ُ ُ َ
َ
‹مسٍمم  ،›62وػاهدا ُلى حاٌ ؤهل الىاز كىله حِالىم ﴿ال ًَروقىن ِف َيها َب ْس ًدا َوال ػ َس ًابا﴾ ‹الىبإم .›24
47الصمذؼسي ،الىؼاف4076 ،؛ ابً ُاػىز ،الخحسٍس والخىىٍس27 ،م 297؛ ئسأزمي ،السوح والسٍحان28 ،م
.356
َ ْ ُ َ ًّ َ ًّ
َ َّ َ ُ َّ
48وكد ظاءث ؿُغت الخىىحر للداللت ُلى الخِاكب في اللسآن بلىله حِالىم ﴿كال ِإذا دك ِذ ْلازض دكا دكا﴾
‹الفجسم .›24
49ابً ُاػىز ،الخحسٍس والخىىٍس27 ،م .307
50ابً ُاػىز ،الخحسٍس والخىىٍس 27 ،م .322
ّ
54وفي هره لاًاث ؤًلا ظاءث ؿُغ الخىىحرللداللت ُلى لاطتهصاء والتهىم هما في كىله حِالى ُلى لظان
َ ُ َّ ُ
َ َ َْ
َ ُ ََ ُ
فسُىنم ﴿ ِإ َّن َز ُطىلك ُم ال ِري أ ْز ِط َل ِإل ُْك ْم مل ْجىىن﴾ ‹الؼعساء .54›72 :وؤًلا كىله حِالىم ﴿أ ِئرا ِمخىا
َ َ َّ َ َ ُ َ
ُ َّ ُ
َوكىا ج َس ًابا َو ِعظ ًاما أ ِئىا مل ْب ُعىثىن﴾ ‹الـافاثم .›46
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