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ABSTRACT
The research aims to uncover the secrets of the Qur’an
expression as one of the most important pillars of rhetoric. The two
researchers studied the Qur’an expression in Surat al-Waqi'ah. The
research showed the importance of the Qur’an expression in the
sciences of rhetoric, as alliteration, contradiction, mockery and
turning is present within the folds of the blessed Qur’anic verses. In
the surah, all of them indicate the greatness of the Qur’anic verses,
and all of them are indications that the speech of Allah Almighty is
miraculous in its terms, words and organization.In the first
requirement under the title (The Virtues of the Surah, the
arrangement of Surat al-Waqi’ah in the Qur’an, the number of its
verses, words and letters, its virtues, Surat al-Waqi’ah is Meccan or
Medinan . The suitability of the surah to what preceded it, the
proportionality between the beginning and the end of the surah). As
for the second requirement, it came under the title (moral
enhancers, which are antithesis, verbal enhancers, gender, sarcasm,
affirmation of praise in a manner similar to slander, the
compatibility of the commas (assonance), turning around) We ask
Allah to grant success He is able to do it .
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قضايا التعبير القرآني في سورة الواقعة (عمم البديع) أنموذجاً
م.د .مهند محمد خير الدين

مديرية تربية نينوى ,وزارة التربية ,العراق .

م.د .أحمد رشيد مجبل

مديرية تربية ال نبار ,وزارة التربية ,العراق.

الخالصة:

ييدف البحث الى كشف اسرار التعبير القرآني بوصفو احد اىم أعمدة الببلغة  ،الباحثان درسا التعبير
القرآني الذي في سورة الواقعة  ،وقد بين البحث أىمية التعبير القرآني في عموم الببلغة  ،فالجناس والطباق
والتيكم وااللتفات موجود في ثنايا اآليات القرآنية المباركة  ،فترابط الكممات والمواضيع  ،ونيايات اآليات القرآنية
في السورة ،كميا تدل عمى عظمة اآليات القرآنية  ،وكميا دالالت عمى ان كبلم اهلل عز وجل معجز في الفاظو
وكمماتو ونظمو  ،ففي المطمب األول تحت عنوان ( فضائل السورة ترتيب سورة الواقعة في المصاحف وعدد

آياتيا وكمماتيا وحروفيا  ،فضميــا ،سورة الواقعة مكية ىـي أم مدنية  ،مناسبة السورة لما قبميا ،التناسب بين بداية
ِّسنات
السورة ونيايتيا) ،اما المطمب الثاني فقد جاء تحت عنوان (المحسنات المعنوية وىي الطبـاق ،الـمـُح َ

المفظيَّة ،ال ِجَناس ،التيكم ،تأكيد المدح بما يشبو الذم ،توافق الفواصل (السجع) ،االلتفات) ونسال اهلل التوفيق انو
ولي ذلك والقادر عميو .

الكممات الدالة :الواقعة ،ترتيبيا ،فضميا ،مناسبة السورة ،المحسنات المعنوية ،المحسنات المفظية .
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المقدمة

يعد التعبير القرآني ذا دالالت واضحة في بيان النصوص القرآنية  ،وال سيما تمك التي
ّ
تتخذ في ألفاظيا سمات من التقارب في االلفاظ وغيرىا ،سواء أكانت من جانب السياق أم من

جانب الفاصمة وتوافقيا او المقابمة او االلتفات وغيره من المسائل األخرى ومن المعموم ان سورة
الواقعة تحتوي الكثير من المعاني والدالالت واالشارات واآليات وغيرىا من األمور األخرى التي
تقوي الغاية لفيم السبك الرباني والفيض الرحماني فربنا جل جبللو وعم نوالو ذكر في القران
تركيبات تعبيرية اعجازية وكما بين العمماء ان النظم القرآني ىو سر االعجاز في القران الكريم .

فكانت الدراسة تحت عنوان (قضايا التعبير القرآني في سورة الواقعة عمم البديع نموذجا) وسبب
في االختيار ليذه السورة لما فييا من أسموب متنوع تمثل انتقاالت وحاالت واهلل جل جبللو وعم

نوالو يمن عمى عباده بأنواع االنعام المختمفة ،وجاءت منيجية البحث عمى مطمبين  :المطمب

الول :بين يدي سورة الواقعة  :ويتضمن ( فضائل السورة ترتيب سورة الواقعة في المصاحف
وعدد آياتيا وكمماتيا وحروفيا  ،فضميــا ،سورة الواقعة مكية ىـي أم مدنية  ،مناسبة السورة لما

قبميا ،التناسب بين بداية السورة ونيايتيا)

اما المطمب الثاني  :البديع في سورة الواقعة  :ويتضمن (المحسنات المعنوية وىي الطبـاق،

سنات المفظيَّةِ ،
الج َناس ،التيكم ،تأكيد المدح بما يشبو الذم ،توافق الفواصل (السجع)،
والـمـُ ِّح َ
االلتفات) وفي نفس المطمب بينت فيو اثر السياق في داللة التعبير ،إذ شمل عمى التعبير
باأللفاظ المتقاربة ،والتعبير بتوافق الفاصمة  ،وكذلك اشتمل عمى داللة التعبير بالمحسنات
المعنوية من حيث األلفاظ والحروف والضمائر  ،ثم الخاتمة واىم ما توصل إليو البحث التي

تدل عمى قوة وجزالة االلفاظ القرآنية والسبك القرآني لؤللفاظ في قوالب المعاني  ،واضافة الى ذلك
بيان تمك القضايا التي يتألف منيا نظم القران المعجز .

المطمب الول  :بين يدي سورة الواقعة

القرني البد من التعريف بو ،إن التعبير القرآن تعبير فني
قبل الشروع في موضوع التعبير آ
مقصود .كل لفظة بل كل حرف فيو و ِ
اع في ىذا الموضع اآلية
ض َع وضعاً فنياً مقصوداً ،ولم تُر َ
ُ
وحدىا وال السورة وحدىا بل ُروعي في ىذا الوضع التعبير القرآني كمو ،وقد عرف أعداء القران
من المشركين عظمتو واقروا بو قبل غيرىم  ،وما قول الوليد بن المغيرة بِ ِسٍّر .فقد اجتمع إليو نفر
من قريش ُليجمعوا عمى رأي واحد يصدرون عنو يقولونو لمناس في الموسم فقال بعضيم :شاعر،
وقال بعضيم :كاىن ،وقال بعضيم :ساحر ،وقال بعضيم :مجنون .فكان يرى ىذه األقوال

ويفَِّندىا ثم قال" :واهلل َّ
إن لقولو حبلوة وان عميو لطبلوة وانو ليعمو وما ُيعمى عميو"
ُ
(ٔ) خصائص التعبير القرآني وسماتو الببلغية .ٙٔ/ٔ :
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يعني عظمة القران حتى  ،تعرض لو المشركون بالوصف  .وكما ىو معموم ان خصائص

التعبير القراني ىي اإلعجاز العممي والتشريعي ،و اإلعجاز البياني األدبي ،وخصائص يغمب
عمييا جانب األلفاظ ،و خصائص يغمب عمييا جانب المعنى

(ٔ)

 ،قال صاحب مبلك التأويل :

ويوضح
" إن ىذه السور إنما وقع في أول كل سورة منيا ما كثر تَردادهُ فيما تركب من َكمِميا.
ُ
لك ما ذكرت أنك إذا نظرت في سورة منيا بما يماثميا في عدد كمميا وحروفيا وجدت الحرف
المفتتح بيا تمك السورة إفرادًا وتركيباً أكثر عدداً في كمميا منيا نظيرتيا ومماثمتيا في عدد كمميا
َ
وحروفيا " وقبل الشروع بالبحث البد من االطبلع عمى معمومات خاصة عن سورة الواقعة
باعتباره مناط البحث  ،واما عمم البديع واصطبلحا  -ىو عمم يعرف بو الوجوه ،والمزايا التي

بياء ،ورونقاً ،بعد مطابقتو لمقتضى الحال مع وضوح داللتو
تزيد الكبلم حسنا وطبلوة ،وتسكوه ً
(ٕ)
عمى المراد لفظا ومعنى .
(ٖ)

أوال :اسم السورة وترتيبها :ثبت َّ
أن جميع أسماء السور بالتوقيف من األحاديث واآلثار

،

والمعروف إن تسمية السور القرآنية عمى ما يبدو من أسمائيا  ،كتسمية السورة بكممة أو باشتقاق

كممة وردت فييا (ٗ)  ،ومن عادت العرب قديما أن تزامن في كثير من المسميات أحد أسمائيا
من مثنى  ،نادر أو مستغرب يكون في المثنى من خمق أو صفة تخصو  ،ويسمون القصيدة

بأشير ما ورد فييا  ،وعمى ذلك جرت أسماء سور القرآن  ،ألن القرآن الكريم جاء عمى سنن

العرب في مبلئمتيا وخطابيا(٘) ،وسميت ىذه السورة بتسمية النبي محمد (صمى اهلل عميو

وسمم) .

(ٔ)مبلك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل .ٕٖ/ٔ:
()2جواىر الببلغة في المعاني والبيان والبديع .ٕٜٛ:
) (3ينظـ ـ ــر :اإلتقـ ـ ــان فـ ـ ــي عمـ ـ ــوم الق ـ ـ ـرآن ،عبـ ـ ــد الـ ـ ــرحمن بـ ـ ــن أبـ ـ ــي بكـ ـ ــر ،جـ ـ ــبلل الـ ـ ــدين السـ ـ ــيوطي (المتـ ـ ــوفى:
ٜٔٔى ـ ـ ــ) ،المحقـ ـ ــق :محمـ ـ ــد أبـ ـ ــو الفضـ ـ ــل إب ـ ـ ـراىيم  ،الييئـ ـ ــة المص ـ ـ ـرية العامـ ـ ــة لمكتـ ـ ــاب ،الطبعـ ـ ــةٖٜٔٗ :ى ـ ـ ــ/

ٗ ٜٔٚم ٕ٘ /ٔ :
)ٗ(ينظـ ـ ــر  :المصـ ـ ــاحف أبـ ـ ــو بكـ ـ ــر بـ ـ ــن أبـ ـ ــي داود ،عبـ ـ ــد اهلل بـ ـ ــن سـ ـ ــميمان بـ ـ ــن األشـ ـ ــعث األزدي السجسـ ـ ــتاني
(المت ـ ـ ــوفىٖٔٙ :ىـ ـ ـ ــ)،المحقق :محم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــده ،الف ـ ـ ــاروق الحديث ـ ـ ــة  -مص ـ ـ ــر  /الق ـ ـ ــاىرة طٕٖٔٔٗ ،ى ـ ـ ـ ـ -
ٕٕٓٓم ٖٔٛ – ٕٔٛ :

)٘( ينظ ـ ــر  :مصـ ـ ــدر سـ ـ ــابق  ٘٘ / ٔ :؛ والبرىـ ـ ــان فـ ـ ــي عمـ ـ ــوم الق ـ ـ ـران :الزركشـ ـ ــي ،المحقـ ـ ــق :محمـ ـ ــد أبـ ـ ــو
الفضل إبراىيم.ٔٙٛ/ٔ :
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ثانيا :ترتيب سورة الواقعة في المصاحف وعدد آياتها وكمماتها وحروفها  :قيلَّ :
(إن اإلجماع

والنصوص المترادفة عمى َّ
أن ترتيب اآليات توقيفي ال شبية في ذلك) (ٔ) ,أما ترتيب السورة ىل
ىو توقيفي أم باجتياد الصحابة؟ ففيو أقوال جميور العمماء أنو حصل ترتيب السور باجتياد من

الصحابة الكرام ،منيم اإلمام مالك  ،واستدل أصحاب ىذا الرأي باختبلف مصاحف السمف في
ترتيب السور  ،فمنيم من رتبيا عمى النزول  ،وىو مصحف عمي (رضي اهلل عنو)  ،حيث كان

أولو اق أر  ،ثم المدثر  ،ثم النساء  ،ثم البقرة  ،ثم آل عمران  ،ومنيم من رتبو ترتيبا آخر

كمصحفي أبي ابن كعب ،وعبد اهلل بن مسعود .وىناك من قال َّ
أن ترتيب السور في القرآن
توقيفي كترتيب اآليات

(ٕ)

َّ
إن ترتيب سورة الواقعة بين سور القرآن ىو أنيا السورة السادسة والخمسين ،وعدد آياتيا ست
وتسعون آية ،وعدد كمماتيا ثبلث مائة وثمان وسبعون كممة ،وحروفيا ألف وسبع مائة وثبلثة

أحرف

(ٖ)

 ،وعدد آياتيا تسع وتسعون في الحجازي والشامي  ،وسبع وتسعون في البصري ،
(ٗ)

وست وتسعون في الكوفي

(٘)

 ،وقد ذكر ابن الجوزي أعدادا مقاربة ال تخرج عما أوردناه ىا ىنا

ىنا(٘)  ،وقال بعض العمماء ومنيم السيوطي  ( :لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطمع
()ٙ

صادر عن حكيم )
تطمع عمى أنو توقيفي
ٌ
ثالثا :فضمها  :عن أبي ٍ
بكر (رضي اهلل عنوُ) قال  :سألت النبي صمى اهلل عميو وسمم  :ما
شيبك ؟ قال  " :شيبتني ىود  ،والواقعة  ،والمرسبلت  ،وعم يتساءلون  ،واذا الشمس كورت "(، )ٚ

)ٔ( اإلتقان في عموم القرآن  ،مصدر سابق .ٙٓ / ٔ :
)ٕ( ينظر :اإلتقان في عموم القرآن.ٕٙ _ ٙٔ / ٔ :
)ٖ( ينظ ــر :تفس ــير ح ــدائق ال ــروح والريح ــان ف ــي رواب ــي عم ــوم القـ ـرآن ،الش ــي العبلم ــة محمـ ــد األم ــين ب ــن عب ــد
اهلل األرم ـ ــي العم ـ ــوي الي ـ ــرري الش ـ ــافعي ،إشـ ـ ـراف ومراجع ـ ــة :ال ـ ــدكتور ىاش ـ ــم محم ـ ــد عم ـ ــي ب ـ ــن حس ـ ــين مي ـ ــدي،

دار طوق النجاة ،بيروت – لبنان،طٔ ٕٔٗٔ ،ىـ  ٕٓٓٔ -م.ٖٖٛ / ٕٛ :

)ٗ( ينظـ ــر روح المعـ ــاني فـ ــي تفسـ ــير الق ـ ـرآن العظـ ــيم والسـ ــبع المثـ ــاني ،أبـ ــو المعـ ــالي محمـ ــود شـ ــكري بـ ــن عبـ ــد
اهلل ب ـ ــن محم ـ ــد ب ـ ــن أب ـ ــي الثن ـ ــاء األلوس ـ ــي (المت ـ ــوفىٖٕٔٗ :ىـ ـ ــ)  ،دار إحي ـ ــاء التـ ـ ـراث العرب ـ ــي  -بي ـ ــروتٕٚ :
.ٕٔٛ /

)٘( ينظـ ــر  :فنـ ــون األفنـ ــان فـ ــي عيـ ــون عمـ ــوم الق ـ ـرآن ،جمـ ــال الـ ــدين أبـ ــو الفـ ــرج عبـ ــد الـ ــرحمن بـ ــن عمـ ــي بـ ــن
محمد الجوزي (المتوفىٜ٘ٚ :ىـ)
(المتوفى  ٜ٘ٚىـ) ،دار البشائر -بيروت – لبنان ،طٔ  ٔٗٓٛ-ىـ  ٜٔٛٚ-م.ٕٔٛ _ ٕٔٚ :
) (ٙينظر :اإلتقان في عموم القرآن ،مصدر سابق.ٖ٘ٛ / ٕ :
) (ٚأخرج ـ ـ ــو اب ـ ـ ــن حج ـ ـ ــر العس ـ ـ ــقبلني  ،المطال ـ ـ ــب العالي ـ ـ ــة  ،كت ـ ـ ــاب التفس ـ ـ ــير  ،ب ـ ـ ــاب س ـ ـ ــورة ى ـ ـ ــود ،ح ـ ـ ــديث-
 /ٖٚٓٚوى ـ ـ ــو ح ـ ـ ــديث ص ـ ـ ــحيح ،وورد الح ـ ـ ــديث أيض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي مص ـ ـ ــنف اب ـ ـ ــن اب ـ ـ ــي ش ـ ـ ــيبة ٖ٘٘/ٔٓ:؛ وس ـ ـ ــنن
الترمـ ـ ــذي ٕٗٓ/٘:وقـ ـ ــال حـ ـ ــديث غريـ ـ ــب ؛ والمسـ ـ ــتدرك لمحـ ـ ــاكم ٘ٔٛ/ٕ:؛ شـ ـ ــعب االيمـ ـ ــان ٕٕٔ/ٕ:؛ترتيـ ـ ــب=
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عاد ابن مسعود في مرضو  ،فقال  :ما
أن ُعثمان بن عفّان رضي اهلل عنوُ َ ،
 ،وفي الحديث ّ
تشتكي ؟ قال  :ذنوبي  ،قال فما تشتيي ؟ قال  :رحمةَ ربي  ،قال  :أال ندعوا لك الطبيب ؟

منعتنيو قبل اليوم  ،فبل حاجة لي
آمر لك بعطاء ؟ قال ْ :
قال  :ألطبيب أمرضني  ،قال  :أال ُ
سمعت
ألىمك وعيالك  ،قال  :إني قد عممتيم شيئا  ،إذا قالوه لم يفتقروا ،
فيو  ،قال  :فدعو
َ
ُ
رسول اهلل(صمى اهلل عميو وسمّم) يقول  " :من ق أر الواقعة كل ليمة لم يفتقر " (ٔ).
َ
ٍ
محمد بن عمي عن فاطمة (رضي اهلل عنيا) قالت ":قال رسول اهلل (صمى اهلل
وورد أيضاً عن

عميو وسمم)( :قارئ الحديد ،واذا وقعت ،والرحمن ،يدعى في ممكوت السموات واألرض ساكن

الفردوس) "

(ٕ)

ٍ
أن ُعثمان بن عفّان (رضي اهلل عنو) دخل عمى عبد اهلل بن
وورد حديث ابن مسعود بمفظ آخر ّ
مسعود وىو و ِجع ،فقال لو  :لو أوصيت إلينا  ،فإنك إن تخمف أو تدع ٍ
حفظناى َّن من بعدك
بنات
ُ
َ ْ
متين سورة الواقعة  ،وسمعت النبي (صمى اهلل عميو وسمّم) يقول  " :من قرأىا ،
 ،فقال  :إني عمّ ّ
كل ٍ
أحسبوُ قال في ِّ
ليمة  :عوفي من الفقر "(ٖ).
ُ
(ٗ)
ومن االحاديث عمى ذلك " :من قَ أَر سورةَ اْلو ِاقعةَ ُك َّل لَْيمَ ٍة لَم تُ ِ
ص ْبوُ فَاقَة أ ََب ًدا"
َْ َ ُ َ َ َ
ْ
قال ابن عطية ( :فييا ذكر القيامة  ،وحظوظ الناس في اآلخرة وفيم ذلك ألغنى ،ومن فيمو

يشتغـل باالستعداد لآلخرة) .

وذكر االمام الغزالي  :قراءة ىذه السورة عند الشدة في أمر الرزق والخصاصة شر وردت بو

األخبار المأثورة عن النبي (صمى اهلل عميو وسمم) وعن الصحابة (رضي اهلل عنيم)  ،حتى ابن

مسعود (رضي اهلل عنو) حين عوتب في أمر أوالده إذ لم يترك ليم في الدنيا  ،قال  :لقد خـُمقت
(٘)
ليم سورة الوقعة
=االمـ ـ ــالي الخميسـ ـ ــية لمشـ ـ ــجري ٖٖٗ/ٕ:؛ الطيوريـ ـ ــات ٜٖ٘/ٖ:؛ سـ ـ ــنن سـ ـ ــعيد بـ ـ ــن منصـ ـ ــور ٖٚٔ/٘:؛ شـ ـ ــرح
السنة لمبغوي .ٖٕٚ/ٔٗ:

)ٔ( أخرج ـ ــو البييق ـ ــي ُ ،ش ـ ــعب أاليم ـ ــان  ،الب ـ ــاب التاس ـ ــع عش ـ ــر ف ـ ــي تعظ ـ ــيم القـ ـ ـرآن  ،ح ـ ــديث  ، ٕٕٛٔ-وى ـ ــو
حديث حسن لغيره .ٔٔٛ/ٗ:

)ٕ( أخرجـ ـ ــو البييقـ ـ ــي ُ ،شـ ـ ــعب أاليمـ ـ ــان  ،بـ ـ ــاب تخصـ ـ ــيص سـ ـ ــور منيـ ـ ــا بالـ ـ ــذكر  ،حـ ـ ــديث –  ،ٕٖٜٛوىـ ـ ــو
حديث شديد الضعف.

)ٖ( أخرج ـ ــو اب ـ ــن الضـ ـ ـريس  ،فض ـ ــائل القـ ـ ـرآن  ،ب ـ ــاب فض ـ ــل س ـ ــورة الواقع ـ ــة  ،ح ـ ــديث –  ، ٕٔٛوى ـ ــو ح ـ ــديث
حسن لغيره
) (4ورد فـ ــي مشـ ــيخة يعقـ ــوب بـ ــن سـ ــفيان الفسـ ــويٗ٘ :؛ أربعـ ــون حـ ــديثاً فـ ــي فضـ ــل الق ـ ـرآن العظـ ــيم لمحضـ ــرمي
ٜ٘:؛التمييـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الموطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيدٕٜٙ/٘:؛ التَّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوير َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـامع
ُْ َ
ُ
الص ِ
َّغ ِ
إليضاح َم َعاني التَّيسير.ٖٙٛ/ٕ:
يرٖٖ٘/ٔٓ:؛التَّحبير
َ
)٘(ينظر  :تفسير حدائق الروح والريحان  ،مصدر سابق . ٖٗٓ / ٕٛ :
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رابعا :سورة الواقعة مكية هـي أم مدنية؟ :سورة الواقعة مكية  ،نزلت بعد سورة طو في قول
الحسن وعكرمة وجابر وعطاء  ،وقال ابن عباس  ،وقتادة ىي مكية إال آية منيا نزلت بالمدينة
وىي قولو تعالى :ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ (ٔ)  ،.وقال الكمبي  (( :إنيا مكية إال
أربعة آيات منيا)  :ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ(ٕ) ،وقولو تعالى  :ﱡ ﲞ ﲟ
ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﱠ

(ٖ)

خامسا :مناسبة السورة لما قبمها :في ثبلثة أوجو :

ٔ َّ -
إن في كل منيما وصف القيامة  ،والجنة  ،والنار .

ٕ – إنو ذكر في السورة السابقة عذاب المجرمين  ،ونعيم المتقين  ،وفاضل بين جنبي بعض
المؤمنين  ،وجنبي بعض آخر منيم  ،وبيَّن ىنا انقسام المكمفين إذ ذاك إلى أصحاب ميمنة ،
ومشأمة  ،وسابقين (.)4

ٖ – إنو ذكر في سورة الرحمن انشقاق السماء  ،وذكر ىنا رَّج األرض  ،فكأن السورتين
لتبلزميما  ،واتحادىما موضوعا سورة واحدة مع عكس في الترتيب  ،فقد ذكر في أول ىذه

ماضي آخر تمك  ،وفي آخر ىذه ماضي أول تمك .
سادسا :التناسب بين بداية السورة ونهايتها:

وقد انطبق آخر السورة عمى أوليا في اإلخبار بالبعث وتصنيف الخبلئق فيو إلى األصناف

أي اعتناق  ،واتفق مع أول
أي انطباق  ،وزاد ىذا اآلخر بأن اعتنق بدايتو َّ
المذكورة في أوليا َّ
َّ
تمت بصفتي الرحمة والعظمة  ،وحمت عن االسم
التي بعدىا أي اتفاق وطابقو
،أجل طباق ُ ،
وخ َ
الجامع بحالتين عمييما لما ذكر في أواخر القمر مع إنو لم يذكر في واحدة من الثبلث أحد من
أىل المعصية المصاحبة لئليمان  ،ليخاطب باالسم الجامع لئلىانة واإلحسان  ،وانما ذكر أىل

)ٔ(سورة الواقعة  :آية رقم (ٕ. )ٛ
)ٕ(سورة الواقعة  :آية رقم ٔ. ) ٕٛ ، ٛ
)ٖ(س ـ ــورة الواقع ـ ــة  :آي ـ ــة رق ـ ــم ( ، ) ٗٓ ، ٖٜوينظ ـ ــر  :تفس ـ ــير ح ـ ــدائق ال ـ ــروح والريح ـ ــان  ،مص ـ ــدر س ـ ــابق :
 ،ٖٕٛ / ٕٛتفس ـ ـ ــير القـ ـ ـ ـرآن العظ ـ ـ ــيم ،أب ـ ـ ــو الف ـ ـ ــداء إس ـ ـ ــماعيل ب ـ ـ ــن عم ـ ـ ــر ب ـ ـ ــن كثي ـ ـ ــر القرش ـ ـ ــي البص ـ ـ ــري ث ـ ـ ــم
الدمش ـ ـ ــقي (المت ـ ـ ــوفىٚٚٗ :ىـ ـ ـ ــ) ،المحقـ ـ ـ ــق :س ـ ـ ــامي ب ـ ـ ــن محم ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــبلمة ،دار طيب ـ ـ ــة لمنش ـ ـ ــر والتوزيع،ـ ـ ـ ـ ـ طٕ
ٕٓٗٔى ـ ـ ـ ـ  ٜٜٜٔ -م ، ٖٗ٘ /ٖ :ال ـ ـ ــدر المنث ـ ـ ــور ف ـ ـ ــي التفس ـ ـ ــير بالماثور،عب ـ ـ ــد الــ ـ ــرحمن ب ـ ـ ــن أب ـ ـ ــي بكــ ـ ــر،
جـ ـ ـ ــبلل الـ ـ ـ ــدين السـ ـ ـ ــيوطي (المتـ ـ ـ ــوفىٜٔٔ :ى ـ ـ ـ ــ)  ،تحقيـ ـ ـ ــق :مركـ ـ ـ ــز ىجـ ـ ـ ــر لمبحـ ـ ـ ــوث دار ىجـ ـ ـ ــر – مصـ ـ ـ ــر،
ٕٗٗٔىـ ـ ٖٕٓٓم . ٖٔٚ/ ٗ :

)ٗ(ينظ ـ ـ ــر  :تفس ـ ـ ــير ح ـ ـ ــدائق ال ـ ـ ــروح والريح ـ ـ ــان  ،مص ـ ـ ــدر س ـ ـ ــابق  ، ٖٖٛ / ٕٛ:وينظ ـ ـ ــر  :وروح المع ـ ـ ــاني
لؤللوسي  ،مصدر سابق . ٔٓٛ / ٕٚ :
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الكفران المستوجبين لميوان بالخمود بالنيران  ،وأىل اإليمان المتأىمين لئلحسان بتأييد اإلمكان في

أعمى الجنان

(ٔ)

.

المطمب الثاني  :عمم البديع في سورة الواقعة

أوال :المحسنات المعنوية

أطبق بين الرحيين ،أي طابق بين
الطبـاق :الطباق لغة :قال الخميل (يقال
َ
ييما،....،وطابقت بين الشيئين جعمتيما عمى حذو واحد )(ٕ) ويتضمن الطباق في أصمو
حجر
ُ
(ٖ)،.
المغوي (طبق) أكثر من معنى منيا  :ما ذكره الباقبلني (ٖٓٗىـ)( :أن ُيذ َك َر الشيء وضده)

ضم االسم
وع َّرفَوُ الرازي (ٙٓٙىـ) ( :الجمع بين المتضادين في الكبلم ومراعاة التقابل حتى ال ُي َ
َ
(٘)
(ٗ)
وع َّرفَوُ بن أبي
إلى الفعل )  ،وىو عند ابن الزممكاني (ٔ٘ ٙىـ)( :تأتي بالشيء وضده) َ ،

اإلصبع المصري(ٗ٘ٙىـ) (:الكبلم الذي قد جمع فيو بين الضدين) (.)ٙ
الطباق اصطالحا :

عرفو العمماء بتعاريف عديدة منيا :ىو الجمع بين الضدين أو المعنيين

()ٚ
ف أيضا بأنو (الجمع بين الضدين من كبلم أو بيت شعر ،كالجمع
المتقابمين في الجممة
،وعِّر َ
ُ

)ٔ(ينظ ــر  :نظ ــم ال ــدرر ف ــي تناس ــب اآلي ــات والس ــور ،إبـ ـراىيم ب ــن عم ــر ب ــن حس ــن الربـ ــاط ب ــن عم ــي ب ــن أب ــي
بك ـ ـ ــر البق ـ ـ ــاعي (المت ـ ـ ــوفىٛٛ٘ :ىـ ـ ـ ــ)  ،دار النش ـ ـ ــر :دار الكت ـ ـ ــب العممي ـ ـ ــة  -بي ـ ـ ــروت ٔٗٔ٘ -ى ـ ـ ـ ـ ٜٜٔ٘ -
م،تحقيق :عبد الرزاق غالب الميدي . ٜٔٓ / ٜٔ :

)ٕ( ينظـ ــر :العـ ــين ،أبـ ــو عبـ ــد الـ ــرحمن الخميـ ــل بـ ــن أحمـ ــد بـ ــن عمـ ــرو بـ ــن تمـ ــيم الفراىيـ ــدي البصـ ــري (المتـ ــوفى:
ٓٔٚىـ)،
المحق ـ ـ ــق :د مي ـ ـ ــدي المخزوم ـ ـ ــي ،د إبـ ـ ـ ـراىيم الس ـ ـ ــامرائي ،دار ومكتب ـ ـ ــة الي ـ ـ ــبلل( :م ـ ـ ــادة طب ـ ـ ــق)– ٔٓٛ / ٘ :
.ٜٔٓ
)ٖ( ينظـ ــر :إعجـ ــاز الق ـ ـرآن لمبـ ــاقبلني ،أبـ ــو بكـ ــر البـ ــاقبلني محمـ ــد بـ ــن الطيـ ــب (المتـ ــوفىٖٗٓ :ى ـ ــ) ،المحقـ ــق:
السيد أحمد صقر ،دار المعارف – مصر  ،طٜٜ٘ٔٚ ،م . ٛٓ :

)ٗ( ينظـ ـ ــر :نيايـ ـ ــة اإليجـ ـ ــاز فـ ـ ــي د اريـ ـ ــة اإلعجـ ـ ــاز  ،لفخـ ـ ــر الـ ـ ــدين ال ـ ـ ـرازي ،حققـ ـ ــو :نص ـ ـ ــر اهلل حـ ـ ــاجي ،دار
صادر  ،طٕٔٔٗٗ -ٕٓٓٗ ،ه.ٕٔ٘:
)٘( ينظـ ـ ــر :التبيـ ـ ــان فـ ـ ــي عمـ ـ ــم البيـ ـ ــان المطمـ ـ ــع عمـ ـ ــى اعجـ ـ ــاز الق ـ ـ ـران  ،تحقيـ ـ ــق :احمـ ـ ــد مطمـ ـ ــوب  ،خديجـ ـ ــو
الحديثي ،مطبعة العاني –بغداد ٜٔٙٗ،م.ٙٗ:

) (ٙينظـ ــر :تحريـ ــر التحبيـ ــر فـ ــي صـ ــناعة الشـ ــعر والنثـ ــر وبيـ ــان إعجـ ــاز الق ـ ـرآن ،عبـ ــد العظـ ــيم بـ ــن الواحـ ــد بـ ــن
ظ ـ ــافر اب ـ ــن أب ـ ــي اإلص ـ ــبع الع ـ ــدواني ،البغ ـ ــدادي ث ـ ــم المص ـ ــري (المت ـ ــوفىٙ٘ٗ :ىـ ـ ــ) ،تق ـ ــديم وتحقي ـ ــق :ال ـ ــدكتور
حفن ـ ــي محم ـ ــد ش ـ ــرف ،الجميوري ـ ــة العربي ـ ــة المتح ـ ــدة  -المجم ـ ــس األعم ـ ــى لمش ـ ــئون اإلس ـ ــبلمية  -لجن ـ ــة إحي ـ ــاء
التراث اإلسبلمي .ٕٔٔ :

) (ٚينظـ ــر :بغيـ ــة اإليضـ ــاح لتمخـ ــيص المفتـ ــاح فـ ــي عمـ ــوم الببلغـ ــة الكتـ ــاب :بغيـ ــة اإليضـ ــاح لتمخـ ــيص المفتـ ــاح
المفتاح في عموم الببلغة ،عبد المتعال الصعيدي (المتوفىٖٜٔٔ :ىـ) ،مكتبة اآلداب ،ط=،ٔٚ
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بين اسمين متقاربين مثمو :اإليراد واإلصدار ،والميل والنيار ‘الشجاعة والجبن ،والجمع بين فعمين
متضادين مثل يظير ويبطن
(ٔ)

متضادين)

ويسعد ويشقى ويحيي ويميت وكذلك الجمع بين حرفين

.

وجاء في اإليضاح (:ىو الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابمين في الجممة)

(ٕ)

وقد تعددت أنواع الطباق بين (حقيقي  ،ومجازي  ،ومعنوي  ،وسمب  ،وايجاب )
* وقد استخدم القرآن الكريم التعبير بالطباق في سورة الواقعة:

فالخفض
في قولو تعالى :ﱡ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ (ٖ)  ،فالطباق بين الضدين في اآلية الكريمة ،
ُ
قد أُسنِ َد في اآلية إلى القيامة والرفع كذلك وفي ىذين المفظين مطابقة بين ِ
ض َّد ِ
ين ؛ أي ىي
ُ
(خافضةٌ رافعةٌ)  :أي يحصل عندىا خفض أقوام كانوا مرتفعين في الدنيا  ،ورفعُ أقو ٌام كانوا
منخفضين  ،وذلك بخفض الجبابرة والمفسدين الذين كانوا في الدنيا في ِرفع ٍة ِ
اد ٍة  ،وبرفع
وس َي َ
َ
َ
خافضةٌ ِج ٍ
الصالحين الذين كانوا في الدنيا ال يعبأُ بأكثرِىم  ،وىي أيضا ِ
يات كانت ُمرتفعة
َ
ُ
بلب بالرجـَّ ِ
ِ
كالجبال والصوامع  ،ورِافعةٌ ما كان م ِ
االنق ِ
ات األرضية  ،والرِاف ُع
نخفضاً بسبب
َ َ
َ
ُ
ٍ
حسن ِ
ِ
و َِ
َّ
لشيء واحد وىنا الخفض
الضدين
بوت
الط َباق ثُ ُ
الخاف ُ
ض عمى الحقيقة ىو اهلل وفيو ُم ُ
عكس الرفع لممبالغة في التيويل منيا (ٗ) .

=ٕٔٗٙى ـ ـ ـٕٓٓ٘-م (ٗ )ٖ٘ٚ /؛ أنـ ـ ـوار الربي ـ ــع ف ـ ــي أنـ ـ ـواع الب ـ ــديع ،ص ـ ــدر ال ـ ــدين الم ـ ــدني ،عم ـ ــي ب ـ ــن أحم ـ ــد
ب ـ ــن محم ـ ــد معص ـ ــوم الحسـ ـ ــني الحس ـ ــيني ،المع ـ ــروف بعمـ ـ ــي خ ـ ــان بــ ــن مي ـ ــر از أحمـ ـ ــد ،الشــ ــيير ب ـ ــابن معصـ ـ ــوم

(المتوفىٜٔٔٔ :ىـ) ٜٛ :

)ٔ( ينظـ ــر  :خ ازنـ ــة األدب وغايـ ــة األرب ،ابـ ــن حجـ ــة الحمـ ــوي ،تقـ ــي الـ ــدين أبـ ــو بكـ ــر بـ ــن عمـ ــي بـ ــن عبـ ــد اهلل
الحم ـ ـ ـ ــوي األزراري (المت ـ ـ ـ ــوفىٖٛٚ :ى ـ ـ ـ ـ ــ) ،المحق ـ ـ ـ ــق :عصـ ـ ـ ـ ــام ش ـ ـ ـ ــقيو ،دار ومكتبـ ـ ـ ـ ــة الي ـ ـ ـ ــبلل-بيـ ـ ـ ـ ــروت ،دار
البحـ ـ ــار-بيـ ـ ــروت  ،الطبعـ ـ ــة األخي ـ ـ ـرةٕٓٓٗ ،مٔ٘ٙ / ٔ :؛ البـ ـ ــديع فـ ـ ــي البـ ـ ــديع أبـ ـ ــو العبـ ـ ــاس ،عبـ ـ ــد اهلل بـ ـ ــن
محمـ ــد المعتـ ــز بـ ــاهلل ابـ ــن المتوكـ ــل ابـ ــن المعتصـ ــم ابـ ــن الرشـ ــيد العباسـ ــي (المتـ ــوفىٕٜٙ :ى ـ ــ) ،دار الجيـ ــل ،طٔ

ٓٔٗٔىـ ٜٜٔٓ-م.ٙٚ :
)ٕ( ينظ ـ ــر :اإليض ـ ــاح ف ـ ــي عم ـ ــوم الببلغ ـ ــة ،الخطي ـ ــب القزوين ـ ــي ،تحقي ـ ــق الش ـ ــي بيــ ــي غـ ـ ـزاوي ،دار إحي ـ ــاء
العموم ٜٔٗٔ،ىـ ٜٜٔٛم. ٗٚٚ :
)ٖ( سورة الواقعة :آية رقم (ٖ).
)ٗ( ينظ ــر :التحري ــر والتن ــوير

ـ الطبع ــة التونس ــية ،محم ــد الط ــاىر ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد الط ــاىر ب ــن عاش ــور

التونسي (المتوفىٖٜٖٔ :ىـ)  ،دار سحنون لمنشر والتوزيع  -تونس  ٜٜٔٚ -م.ٕٖٛ / ٔٔ :
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* ومن الطباق :
ما ورد في قولو تعالى :ﭧ ﭨ ﱡ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ(ٔ) ،فالميمنة ىي ضد المشأمة وجود ىذين المفظين في
السورة ىو فن من فنون البديع وىو الطباق  ،وىو جزء من ضروب الببلغة وتقديره ىو أن يبرع
المتكمم في بيان أمر ثم يسكت عن الكبلم ويشير إلى أن السامع ال يقدر عمى سماعو ثم يجيب

نفسو فأصحاب الميمنة في نياية السعادة وحسن الحال فكأنو قيل ما عرفت حالة أي شيء

ىي (ٕ).

ثانيا :المحسنات المفظية

 : -1الجناس  :الجناس في المغ ًة :قال الخميل (ٖ)(:الجنس لكل ضرب من الناس والطير
والعروض والنحو ) (ٗ)  ،ويقال لو ( التجنيس والتجانس والمجانسة )

(٘)

.

عرفوُ السكاكي بقولو(:ىو تشابو لكممتين في المفظ) ،وأما أبو ىبلل
والجناس اصطالحا :فقد َّ
عرفو بقولو ( :ىو أن يذود المتكمم في الكبلم القصير نحو البيت من الشعر والجزء من
العسكري فقد َّ
الرسالة كممتين تُجانس كل واحدة منيما صاحبتيا في تألُّ ِ
ِّ
المحدثين لو :
ف حروفيا( ، )ٙوتعريف
( أن يتشابو المفظان لفظا ويختمفان معنى )

(. )ٚ

وأنواع الجناس كثيرة منيا ما ىو تام ويشمل المائل والمستوي ،والجناس الناقص ويكون أما حروفا

مطرفا  ،ومنيا ما ىو مطمق ويسمى جناس االشتقاق ،ومنيا ما ىو ُم َّ
ذيـل
أو مكتشفا أو
َّ

)ٔ( سورة الواقعة :آية رقم (.)ٜ ،ٛ

)ٕ( ينظـ ـ ـ ـ ــر :تفسـ ـ ـ ـ ــير روح المعـ ـ ـ ـ ــاني لؤللوسـ ـ ـ ـ ــي  ،مصـ ـ ـ ـ ــدر سـ ـ ـ ـ ــابق ،ٖٔٓ / ٕٚ :وتفسـ ـ ـ ـ ــير حـ ـ ـ ـ ــدائق الـ ـ ـ ـ ــروح
والريحان لبلرمي  ،مصدر سابق.ٖٗ٘ / ٕٛ :
)ٖ( ينظر :العين  ،مادة الجناس  ،مصدر سابق.ٜٗٗ :
)ٗ( ينظر :جواىر الببلغة.ٖٕ٘ :

)٘(ينظ ـ ــر  :مفت ـ ــاح العم ـ ــوم ليوس ـ ــف ب ـ ــن أب ـ ــي بك ـ ــر ب ـ ــن محم ـ ــد ب ـ ــن عم ـ ــي الس ـ ــكاكي الخـ ـ ـوارزمي الحنف ـ ــي أب ـ ــو
يعقوب (المتوفىٕٙٙ :ىـ) ،ضبطو وكتب ىوامشو وعمق عميو :نعيم زرزور.ٕٜٔ : ،
) (ٙينظـ ــر :كتـ ــاب الصـ ــناعتين ،أبـ ــو ىـ ــبلل الحسـ ــن بـ ــن عبـ ــد اهلل بـ ــن سـ ــيل بـ ــن سـ ــعيد بـ ــن يحيـ ــى بـ ــن مي ـ ـران
العسـ ــكري (المتـ ــوفى :نحـ ــو ٖٜ٘ى ـ ــ)  ،المحقـ ــق :عمـ ــي محمـ ــد البجـ ــاوي ومحمـ ــد أبـ ــو الفضـ ــل إب ـ ـراىيم  ،المكتبـ ــة
العنصرية  -بيروت ٜٔٗٔىـ.ٖٖ :

) (ٚينظـ ـ ــر :ج ـ ـ ـواىر الببلغـ ـ ــة فـ ـ ــي المعـ ـ ــاني والبيـ ـ ــان والبـ ـ ــديع ،أحمـ ـ ــد بـ ـ ــن إب ـ ـ ـراىيم بـ ـ ــن مصـ ـ ــطفى الياشـ ـ ــمي
(المتوفىٖٕٔٙ :ىـ)  ،ضبط وتدقيق وتوثيق :د .يوسف الصميمي ،المكتبة العصرية ،بيروت.ٖٕ٘ :
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(مطَ َّرف) ،ومنيا الجناس المضارع (البلحق) ،

المحرف
ومنيا الجناس المفظي والجناس
َّ

(المصحف)  ،ومنيا الجناس المعنوي الذي يشمل جناس اإلضمار وجناس اإلشارة
* وقد ورد الجناس في سورة الواقعة :

(ٔ)

.

في قولو تعالى  :ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ (ٕ)َ ( ،وقَ َع ِت) و (اْل َو ِاق َعةُ) نفس الحروف إال أنو جرى
ِ
(وقَ َع ِت) إنما ىي لمجيء يوم القيامة
(وقَ َعت) فسمي جناس اشتقاق  ،وداللة َ
اشتقاق الواقعة من َ
ِ
فتنك َرهُ  ،إذ تحقق بالمعاينة  ،وشيده كل أحد  ،فميس
نفس عمى اهلل ،
 ،حيث ال تكذب ٌ
ىناك تكذيب لوقوعيا بمشاىدتيا كما وقع تكذيبيا في الدنيا من المشركين  ،ويحتمل أن يكون
المعنى ال يكون عند وقوعيا نفسٌ تكذب عمى اهلل  ،وتفتري بالشريك  ،والولد والصاحبة ،

وبأنو ال يبعث الموتى؛ ألن كل ٍ
نفس حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة وأكثر النفوس اليوم كاذبة
ِّ
مكذبة (ٖ).
* ومن الجناس :

(ٗ)
ِ
(رج ـَّاً)
(رجـَّـت) و َ
ما ورد في قولو تعالى:ﱡ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ  ،وىو جناس اشتقاق فـ ُ
متشابيان في المفظ  ،وكممة (رج ـَّاً) مشتقة من (رجـَّ ِ
ـت)  ،وىي نفس الحروف  ،أي ُ :ز ِلزلت
ُ
َ
(٘)
ِ
ضةٌ َّرِاف َعةٌ)  ،مجردة عن معنى الشرط  ،وىي بمعنى وقت
األرض زلزاال  ،متعمق بـ ( َخاف َ
ُ
وقوعيا تَُرُّج األرض وبعدىا تقع الواقعة  ،وىذا الرج يجانس قوة الحركة الناتجة منيا فيكون الرج

شديدا مدلول حروفيا دال عمييا

(. )ٙ

* ومن الجناس :

ما ورد في قولو تعالى :ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ ( ،)ٚوالجناس بين (بس ِ
َّت) و ( َب ّساً) ،نفس
ُ
الحروف والكممة الثانية مشتقة من األولى عمى نفس المفظ  ،ومعنى ُ(بس ِ
َّت)  :فُتِّتَت  ،كما تبس
(سي َِّرت)  ،أي معناه عظمة ىذا اليوم  ،بحيث الجبال تكون
البسوسية ،
ُ
و(بسَّت) معناىا ُ

كالسُّويق الممتوت (.)ٛ

)ٔ( ينظر :جواىر الببلغة  ،مصدر سابق.ٖٕٜ :
)ٕ( سورة الواقعة :آية رقم (ٔ).

)ٖ( ينظر :تفسير حدائق الروح والريحان  ،مصدر سابق.ٖٗٗ / ٕٛ :
)ٗ( سورة الواقعة :آية رقم (ٗ).
)٘( سورة الواقعة :آية رقم (ٖ).
) (ٙينظر :روح المعاني لؤللوسي  ،مصدر سابق.ٖٔٔ – ٖٔٓ / ٕٚ :
) (ٚسورة الواقعة :آية رقم (٘).

)(ٛينظـ ـ ــر :الجـ ـ ــامع ألحكـ ـ ــام الق ـ ـ ـرآن  ،أبـ ـ ــو عبـ ـ ــد اهلل محمـ ـ ــد بـ ـ ــن أحمـ ـ ــد بـ ـ ــن أبـ ـ ــي بكـ ـ ــر بـ ـ ــن فـ ـ ــرح األنصـ ـ ــاري
الخزرجـ ـ ــي شـ ـ ــمس الـ ـ ــدين القرطبـ ـ ــي (المتـ ـ ــوفى ٙٚٔ :ى ـ ـ ــ)  ،المحقـ ـ ــق :ىشـ ـ ــام سـ ـ ــمير البخـ ـ ــاري ،دار عـ ـ ــالم=
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* ومن الجناس :
ﱠ(ٔ) ،وىو من الجناس الناقص  ،فكبلىما
ما ورد في قولو تعالى:ﱡ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ َّ

عمى نفس المفظ  ،إال َّ
وع ٍة) و
أن ىناك بعض الحروف المختمفة  ،والجناس بين ( َم ْقطُ َ
وع ٍة) ؛ وىي أي :الفاكية غير مقطوعة عنيم في جميع األوقات بما تنقطع الفواكو في
( َم ْمُن َ
الدنيا  ،وىي مباحة في نفس الوقت لمن أراد تناوليا بوجو من الوجوه  ،كبعد المتناول ،

محظور آخر
وانعدام ما يشربو  ،واألذية الحاصمة من ذلك أو أي
ٌ
* ومن الجناس :

(ٕ).

(ٖ)
اى َّن) و (إِن َشاء) ،
ما ورد في قولو تعالى  :ﱡ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ  ،فالجناس بين َ(أن َشأ َْن ُ
والضمير عائد عمى الفُرش  ،إذ ُى َّن النساء وعمى ما َّ
دل عميو الفرش إذا كانت المراد بالفرش
ُ
طاىر ما يدل عميو لفظ الفرش من المبلبس التي تفرش  ،ويضطجع عمييا  ،وىو النساء ،

أي ابتدئنا خمقتين ابتداء جديدا من غير والدة إبداء واعادة .

أما اإلبداء فكان الحور العين  ،البلتي ابتدأىن اهلل من غير والدة  ،وأما اإلعادة فكما في نساء

الدنيا البلتي يولدن من أب وأم  ،فيو خمق سببي وليس خمقا ابتدائي كما في الحور العين
* ومن الجناس:

(ٗ)

.

في قولو تعالى  :ﱡ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ (٘) ،فالجناس بين (ﱩ) و
(ﱬ)  ،وىو جناس اشتقاق ( ،ﱨ ﱩ) التزام عمى اإلقرار َّ
بأن الخالق في
االبتداء ىو اهلل تعالى  ،ولما كان قاد ار عمى الخمق أوال كان قاد ار عمى الخمق ثانيا وال محال

لمنظر في ذاتو وصفاتو تعالى وتقدس  ،وان لم يعترفوا بو  ،بل يشكرون ويقولون  :الخمق من
=الكت ـ ـ ــب ،الري ـ ـ ــاض ،المممك ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــعودية،طٗ ٕٖٔٗ :ىـ ـ ـ ــ ٕٖٓٓ /م  ٜٔٚ /ٔٚ :؛ أنـ ـ ـ ـوار التنزي ـ ـ ــل
وأسـ ـ ـرار التأوي ـ ــل  ،ناص ـ ــر ال ـ ــدين أب ـ ــو س ـ ــعيد عب ـ ــد اهلل ب ـ ــن عم ـ ــر ب ـ ــن محم ـ ــد الش ـ ــيرازي البيض ـ ــاوي (المت ـ ــوفى:

٘ٙٛى ـ ـ ـ ـ ــ)  ،المحقـ ـ ـ ـ ــق :محمـ ـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــرحمن المرعشـ ـ ـ ـ ــمي  ،دار إحيـ ـ ـ ـ ــاء الت ـ ـ ـ ـ ـراث العربـ ـ ـ ـ ــي  -بيـ ـ ـ ـ ــروت ،
ط ٔ،ٔٗٔٛىـ ـ ــ ٔٚٚ /٘ :؛ إرش ـ ــاد العق ـ ــل الس ـ ــميم إل ـ ــى م ازي ـ ــا الكت ـ ــاب الكـ ـ ـريم ،أب ـ ــو الس ـ ــعود العم ـ ــادي محم ـ ــد
بن محمد بن مصطفى (المتوفىٜٕٛ :ىـ)  ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت ٜٔٛ /ٛ:

)ٔ( سورة الواقعة :آية رقم (ٖٖ).

)ٕ( ينظر :التحرير والتنوير  ،مصدر سابق.ٕٛٓ /ٕٚ :
)ٖ( سورة الواقعة :آية رقم (ٖ٘).
)ٗ( ينظـ ـ ــر :الكشـ ـ ــف والبيـ ـ ــان عـ ـ ــن تفسـ ـ ــير الق ـ ـ ـرآن  ،أحمـ ـ ــد بـ ـ ــن محمـ ـ ــد بـ ـ ــن إب ـ ـ ـراىيم الثعمبـ ـ ــي ،أبـ ـ ــو إسـ ـ ــحاق
(المتـ ـ ــوفىٕٗٚ :ى ـ ـ ــ)  ،تحقي ـ ـ ــق :اإلمـ ـ ــام أبـ ـ ــي محم ـ ـ ــد بـ ـ ــن عاشـ ـ ــور ،دار إحي ـ ـ ــاء الت ـ ـ ـراث العربـ ـ ــي ،بي ـ ـ ــروت -

لبنانطٔ ،ٕٕٔٗ ،ىـ  ٕٕٓٓ-م .ٕٔٔ /ٜ :
)٘( سورة الواقعة :آية رقم (.)ٜ٘
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ِ
الم ِبدئ لو والبادئُ عزل وجل  ،وكذلك الكون والطبيعة  ،فيو
َمني بحسب الصيغة  ،فيو ُ
الذي يأخذ النطفة عز وجل ويخمقيا في األرحام ثم يصورىا  ،وىذا أعمى داللة عمى قدرتو تعالى
وفيو إشارة إلى الخمق واالبتداء

(ٔ)

.

* ومن الجناس:

ﱠ(ٕ) ،والجناس بين (ﲌ)
ما ورد في قولو تعالى  :ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ َّ
و (ﲏ)  ،وىو جناس اشتقاق  ،وقد رتَّب اهلل عز وجل الدالئل  ،ففي :ﱩ ﮗ ﮘ

ﮙ ﱨ (ٖ).

إشارة إلى دالئل الرزق وبو البقاء  ،وذكر أُمو ار ثبلثة المأكول  ،والمشروب وما بو إصبلح
المأكول  ،ورتبو ترتيبا  ،فذكر المأكول أوال ألنو ىو الغذاء  ،ثم المشروب ألن بو االستمرار

ثم النار التي بيا اإلصبلح وىنا وقفة  ،فالفرق بين الحرث والزرع ىوَّ :
أن الحرث :ىو أوائل
الزرع ومقدماتو  ،من كراب األرض ونثر البذور وسقييا ،أما الزرع :ىو الحرث من خروج

النبات واستغبلظو واستوائو عمى الساقة(ٗ).

واضافة الحرث إنيا إضافة االكتساب ،واضافة إلى نفسو إضافة الخمق واإلبداع (٘) ،كقولو تعالى:
(.)ٙ

تعالى :ﱩ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﱨ

* ومن الجناس :

ما ورد في قولو تعالى :ﱡ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ ()ٚوالجناس بين قولو
قولو (ﲹ) و (ﲽ)( .ﲸ ﲹ) :أي أوجدتم شجرتيا التي منيا تخرجون النار أم
نحن المنشؤون ليا بقدرتنا ،فاهلل عز وجل ضرب المثل عمى قدرتو وبديع صنعو في اآلية الكريمة

والنار مما يصمح بو األشياء (.)ٛ

)ٔ( ينظـ ــر :تفسـ ــير مفـ ــاتيح الغيـ ــب ،أبـ ــو عبـ ــد اهلل محمـ ــد بـ ــن عمـ ــر ب ـ ــن الحس ـ ــن بـ ــن الحس ـ ــين التيم ـ ــي ال ـ ـرازي
الممق ـ ــب بفخ ـ ــر ال ـ ــدين الـ ـ ـرازي خطي ـ ــب ال ـ ــري (المت ـ ــوفىٙٓٙ :ى ـ ـ ـ  ،دار إحي ـ ــاء التـ ـ ـراث العرب ـ ــي  -بي ـ ــروتطٖ -
ٕٓٗٔ ىـ.ٔٚٚ / ٕٜ :

)ٕ( سورة الواقعة :آية رقم (ٗ.)ٖٙ-ٙ
)ٖ( سورة الواقعة  :آية رقم (ٖ. )ٙ
)ٗ(ينظر  :تفسير مفاتيح الغيب  ،مصدر سابق . ٕٔٛ – ٔٛٔ / ٕٜ :
)٘(ينظر  :تفسير حدائق الروح والريحان  ،مصدر سابق . ٖٜٖ / ٕٛ:
)(ٙسورة األنفال  :آية رقم (. )ٔٚ
)(ٚسورة الواقعة  :آية رقم (ٕ. )ٚ

) (ٛينظر :تفسير حدائق الروح والريحان  ،مصدر سابق.ٖٜٚ / ٕٛ :
952

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (5): 238-261

-2التهكم:

التهكم لغة :

لمتيكم في أصمو المغوي (ىكم) أكثر من معنى منيا (اليكم) المتقحم عمى ما ال

يعينو الذي يتعرض لمناس بشره  ،ويأتي بمعنى الزراية من السما واالستيزاء  ،ومتيكم عمى

األمر وتيكم بنا  :زري عمينا وعبث بنا .

والتيكم :االستيزاء  ،ويأتي بمعنى التكبر والتبختر  ،واليكم  :التكبر  ،والمستكيم  :المتكبر ،

والمتيكم  :المتكبر .

والتيكم  :التبختر بط ار  ،ويأتي بمعاني أخرى  :تيكم عميو  :إذا اشتد غضبو  ،والتيكم :
(ٔ).

السي ُل الذي ال يطاق  ،والتيكم  :الطعن المدارك  ،وتيكمت غنيت
التهكم اصطالحا  :وىو الستعمال عبارة من اإلتيان لفظ التساوي في موضع اإلنذار والوعيد في
مكان العيد والمدح في معرض االستيزاء

(ٕ)

تأكيد المدح بما يشبه الذم  :ىو أن يستثنى من صفة ذم منفية  ،صفة مدح عمى تقرير

دخوليا فييا كقول الشاعر:

اع ال َك ِ
تائ ِب
سيوفَ ُهم
ير َّ
ِب ِه َّن فمو ٌل من قر ِ
أن ُ
وال َعيب فيهم َغ َ
أو أن يثبت لشيء صفة مدح ويأتي بعدىا بأداة استثناء تمييا صفة مدح أخرى مستثناة من مثميا

كقول الشاعر :

ير أَنَّ ُه
فكم كممت أوصافُ ُه َغ َ
* وقد ورد في سورة الواقعة:

(ٖ)

اد فَما ي ِ
بقي ِم َن الم ِ
باقيا
َجو ٌ
ال ً
ُ
َ

(ٗ)

في قوله تعالى :ﱡ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ

(٘)

؛ ألن

السبلم  ،ليس من جنس المغو والتأثيم  ،فيو مدح ليم بإفشاء السبلم  ،وىذا كقول القائل  :وال
ذنب لي إال محبتك (. )ٙ

)ٔ(ينظـ ــر  :لسـ ــان العـ ــرب  ،محمـ ــد بـ ــن مكـ ــرم بـ ــن عمـ ــى ،أبـ ــو الفضـ ــل ،جمـ ــال الـ ــدين ابـ ــن منظـ ــور األنصـ ــاري
الرويفعـ ـ ــى اإلفريقـ ـ ــي (المتـ ـ ــوفىٚٔٔ :ى ـ ـ ــ) ،دار صـ ـ ــادر – بيـ ـ ــروت  ،طٖ ٔٗٔٗ ،ىـ ـ ـ ـ  ٙٔٚ / ٕٔ :مـ ـ ــادة

( ىكم ).

)ٕ( ينظر :البديع البن المعتز  ،مصدر سابق.ٕٔ٘ / ٔ :
)ٖ(ديوان المتنبي  ،دار بيروت لمنشر  ،طٜٖٔٔٛ ،م ٕٔ :
)ٗ(ديـ ـ ـوان النابغ ـ ــة ال ـ ــذبياني  ،ش ـ ــرح عب ـ ــاس عب ـ ــد الس ـ ــاتر  ،دار الكت ـ ــب العممي ـ ــة –بي ـ ــروت  ،طٖ ٔٗٔٙ ،ه-
ٔٗٔٙهٜٜٔٙ-م.ٙٚ:

)٘( سورة الواقعة :آية رقم (ٕ٘ .)ٕٙ ،
) (ٙينظر تفسير حدائق الروح والريحان ،مصدر سابق.ٗ٘ٙ / ٕٛ :
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 -3توافق الفواصل (السجع):
السجع :ىو توافق الفاصمتين في الحرف األخير.
*

وقد ورد في سورة الواقعة في قوله تعالى :

ﱡ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ

ﲁ ﱠ(ٔ) ،فنرى َّ
أن الفقرات قد انتيت بنفس الحرف وىو من جميل السجع ،وأفضل السجع ما
تساوت ِفقَُرهُ .

* ومن السجع  :ما ورد في قولو تعالى :ﱡ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱠ (ٕ) ،وىو مما يزيد في رونق الكبلم وح ِ
سنو وىو المسمى عندىم بالسجع المرصَّع
ُ
أي :غير المتكمف بو  ،وىو من المحسنات المفظية البديعية (ٖ) .

 -4االلتفات :وىو( :انصراف المتكمم عن المخاطبة إلى اإلخبار ،وعن اإلخبار إلى المخاطبة
أو االنصراف من معنى يكون فيو إلى معنى آخر) (ٗ).

ومن خبلل استقرائنا لآليات القرآنية والمصطمحات الببلغية وجدنا َّ
أن ىناك خمطا بين ىذا

المصطمح وبين مصطمح االعتراض  ،بحيث تداخبل ال يمكن أن يفصل بينيما  ،واألمر البلفت

لبلنتباه َّ :
أن مصطمح االلتفات عمى كثرة تردده في مورثنا النقدي والببلغي ،قد لقي قد ار غير

قميل من الخمط واالضطراب لم يتعرض لمثمو (فيما نرى) مصطمح ببلغي آخر .

فحين نتأمل مسيرة ذلك المصطمح في مؤلفات الموروث نجده يمقي بالظواىر التي بين أيدينا تارة

 ،ويتجاوزىا إلى غيرىا من الظواىر الببلغية تارة أخرى

(٘)

.

* وقد ورد االلتفات في سورة الواقعة عمى عدة صور منها  :ما ورد في قولو تعالى :ﱡ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ (، )ٙونوع االلتفات ىو تأنيب الضمير في ( ِم ْنيَا)

)ٔ( سورة الواقعة :آية رقم (.)ٖٓ ، ٕٜ ، ٕٛ
)ٕ( سورة الواقعة :آية رقم (ٗ٘ .)٘٘ ،

)ٖ( ينظر :تفسير حدائق الروح والريحان ،مصدر سابق . ٗٔ٘ / ٕٛ :
)ٗ( ينظـ ـ ــر :اسـ ـ ــموب االلتفـ ـ ــات فـ ـ ــي الببلغـ ـ ــة القرآنيـ ـ ــة ،حسـ ـ ــن طبـ ـ ــل  ،دار الجيـ ـ ــل –بيـ ـ ــروت  ،طٗ:ٕٓٔٓ ،
.ٕٜٓ
)٘( ينظـ ــر :العمـ ــدة ف ـ ــي محاسـ ــن الش ـ ــعر وآدابـ ــو ،أب ـ ــو عمـ ــى الحس ـ ــن ب ـ ــن رش ـ ــيق القيروانـ ــي األزدي (المت ـ ــوفى:
ٖ ٗٙىـ ـ ـ ــ) ،المحق ـ ـ ــق :محم ـ ـ ــد محي ـ ـ ــي ال ـ ـ ــدين عب ـ ـ ــد الحمي ـ ـ ــد ،دار الجي ـ ـ ــل ،ط٘ ٔٗٓٔ ،ىــ ـ ـ ـ  ٜٔٛٔ -مٕ :

. ٙٗ/

)(ٙسورة الواقعة  :آية رقم ( ٖ٘ . )٘ٗ ،
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وتذكيره في ( َعمَْي ِو)  ،وقولو تعالى :ﱩ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺﱨ

(ٔ)

 ،ونوع االلتفات ىو من المتكمم إلى ضمير الغيبة .

* ومن االلتفات  :ما ورد في قولو تعالى :ﱡ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ

(ٕ)

 ،وىو

التفات من الجمع إلى اإلفراد ،فقد ذكر في البداية األكواب بالجمع ثم أفرده بكأس ومن ىذا يتبين

دقة التعبير القراني في الوصف  ،فان لكل لفظة وتعبير مقامو ومكانو الخاص.

الخاتمة:

ٔ-التعبير القرآني خاصية من خصائص النظم القرآني.
فرَدة القرآنيةُ ،يمكنِنا إدراك الخصوصية التي تَمتاز بيا عن غيرىا من
الم َ
ٕ-عند الوقوف عمى ُ
األلفاظ العربية ،مع العمم أنيا ال تَخرج عن ُمقتضى لغة العرب؛ من حيث المفظ والمعنى
ِ
ويبرِىن عمى كونو متَّصفًا بالتصديق
ٖ-وال زال القرآن ُيعطي البشرية من عمومو ومعارفو؛ ُليدلِّل ُ
يتعرض ليذا القرآن بالتبلوة والتعمُّم
والييمنة عمى غيره ِمن الكتب ،وانما شأن المسمم المعاصر أن َّ
و ُّ
التذكر والتدبُّر والترتيل
ٗ-تنوع األساليب البديعية دليل عمى ان التعبير القرآني لو صيغ كثيرة في في ثنايا القران الكريم
٘-النظم الببلغي القرآني ىو احد أعمدة التعبير القرآني .

-ٙسورة الواقعة تحتوي العديد من التعابير التي تدخل ضمن سياق التعبير القرآني

)ٔ( سورة الواقعة :آية رقم (ٖ.)ٚٗ ، ٚ
)ٕ( سورة الواقعة :آية رقم (.)ٔٛ
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم
اإلتقان في عموم القرآن ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جبلل الدين السيوطي (المتوفىٜٔٔ :ىـ) ،المحقق :محمد

ٔ.

أبو الفضل إبراىيم  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،الطبعةٖٜٔٗ :ىـ ٜٔٚٗ /م.
أربعون حديثاً في فضل القرآن العظيم ،عبد الرحمن بن عبد اهلل بمفقيو الحسيني التريمي الحضرمي(ٕٔٔٙىـ)

ٕ.

،محمد بن أبي بكر بن عبد اهلل باذيب ،دار البشائر اإلسبلمية  ،طٔ ٕٔٗٙ ،ىـ  ٕٓٓ٘ -م.
إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم ،أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى:

ٖ.

ٕٜٛىـ)  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.
ٗ.

اسموب االلتفات في الببلغة القرآنية ،حسن طبل  ،دار الجيل –بيروت  ،طٕٗٓٔٓ ،م.

٘.

إعجاز القرآن لمباقبلني ،أبو بكر الباقبلني محمد بن الطيب (المتوفىٖٗٓ :ىـ) ،المحقق :السيد أحمد صقر،
دار المعارف – مصر  ،طٜٜ٘ٔٚ ،م.
أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي

.ٙ

(المتوفىٙٛ٘ :ىـ)  ،المحقق :محمد عبد الرحمن المرعشمي

 ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت

،

ط ٔ،ٔٗٔٛىـ
أنوار الربيع في أنواع البديع ،صدر الدين المدني ،عمي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني،

.ٚ

المعروف بعمي خان بن مير از أحمد ،الشيير بابن معصوم (المتوفىٜٔٔٔ :ىـ)
اإليضاح في عموم الببلغة ،الخطيب القزويني ،تحقيق الشي

.ٛ

بيي

غزاوي ،دار إحياء العمومٜٔٗٔ،ىـ

ٜٜٔٛم.
البديع في البديع أبو العباس ،عبد اهلل بن محمد المعتز باهلل ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي

.ٜ

(المتوفىٕٜٙ :ىـ) ،دار الجيل ،طٔ ٓٔٗٔىـ ٜٜٔٓ-م.
ٓٔ.

البرىان في عموم القران أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بيادر الزركشي (المتوفىٜٚٗ :ىـ)،
المحقق :محمد أبو الفضل إبراىيم  ،ط ٔ،ٖٔٚٙىـ  ٜٔ٘ٚ -م ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي

وشركائو.
ٔٔ.

بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عموم الببلغة الكتاب :بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عموم الببلغة،
عبد المتعال الصعيدي (المتوفىٖٜٔٔ :ىـ) ،مكتبة اآلداب ،طٕٔٗٙ ،ٔٚىـٕٓٓ٘-م.

ٕٔ.

التبيان في عمم البيان المطمع عمى اعجاز القران  ،تحقيق  :احمد مطموب  ،خديجو الحديثي ،مطبعة العاني
–بغداد ٜٔٙٗ،م.

إليضاح َم َعاني التَّيسير،محمد بن إسماعيل بن صبلح بن محمد الحسني ،الكحبلني ثم الصنعاني،
ٖٔ .التَّحبير
َ
أبو إبراىيم ،عز الدين ،المعروف كأسبلفو باألمير (المتوفىٕٔٔٛ :ىـ)،حققو وعمق عميو وخرج أحاديثو وضبط
الرشد ،الرياض  -المممكة ا ْل َع َربيَّة السعودية،طٔ،
ص ْبحي بن َح َسن َح ّبلق أبو مصعبَ ،مكتََبةُ ُّ
نصوَ :
مح َّمد ُ
ٖٖٗٔ ىـ  ٕٕٓٔ -م.

954

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (5): 238-261

ٗٔ.

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ،عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي
اإلصبع العدواني ،البغدادي ثم المصري (المتوفىٙ٘ٗ :ىـ) ،تقديم وتحقيق :الدكتور حفني محمد شرف،
الجميورية العربية المتحدة  -المجمس األعمى لمشئون اإلسبلمية  -لجنة إحياء التراث اإلسبلمي

٘ٔ.

التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية ،محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور التونسي (المتوفى:
ٖٖٜٔىـ)  ،دار سحنون لمنشر والتوزيع  -تونس  ٜٜٔٚ -م

.ٔٙ

ترتيب األمالي الخميسية لمشجري ،مؤلف األمالي :يحيى (المرشد باهلل) بن الحسين (الموفق) بن إسماعيل بن
زيد الحسني الشجري الجرجاني (المتوفى  ٜٜٗىـ) ،رتبيا :القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي
(المتوفىٙٔٓ :ىـ) ،تحقيق :محمد حسن محمد حسن إسماعيل ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان ،طٔ،
ٕٕٗٔ ىـ  ٕٓٓٔ -م.

.ٔٚ

تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفىٚٚٗ :ىـ)،
المحقق :سامي بن محمد سبلمة ،دار طيبة لمنشر والتوزيع،ـ طٕ ٕٓٗٔىـ  ٜٜٜٔ -م.

.ٔٛ

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي عموم القرآن ،الشي العبلمة محمد األمين بن عبد اهلل األرمي العموي
اليرري الشافعي ،إشراف ومراجعة :الدكتور ىاشم محمد عمي بن حسين ميدي ،دار طوق النجاة ،بيروت –
لبنان،طٔ ٕٔٗٔ ،ىـ  ٕٓٓٔ -م

.ٜٔ

تفسير مفاتيح الغيب ،أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الممقب بفخر الدين
الرازي خطيب الري (المتوفىٙٓٙ :ىـ  ،دار إحياء التراث العربي  -بيروتطٖ  ٕٔٗٓ -ىـ.

ٕٓ.

التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم
النمري القرطبي (المتوفىٖٗٙ :ىـ) ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العموي  ،محمد عبد الكبير البكري ،و ازرة عموم
األوقاف والشؤون اإلسبلمية – المغرب ٖٔٛٚ ،ىـ

امع الص ِ
ٕٔ .التَّنوير َشرح الج ِ
َّغ ِ
ير ،محمد بن إسماعيل بن صبلح بن محمد الحسني ،الكحبلني ثم الصنعاني ،أبو
ُ ُْ َ
محمد إبراىيم،
محمد إسحاق َّ
إبراىيم ،عز الدين ،المعروف كأسبلفو باألمير (المتوفىٕٔٔٛ :ىـ) ،المحقق :دَّ .
مكتبة دار السبلم ،الرياض  ،طٔ ٖٕٔٗ ،ىـ  ٕٓٔٔ -م.
ٕٕ.

الجامع ألحكام القرآن  ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين
القرطبي (المتوفى ٙٚٔ :ىـ)  ،المحقق :ىشام سمير البخاري ،دار عالم الكتب ،الرياض ،المممكة العربية
السعودية،طٗ ٕٖٔٗ :ىـ ٕٖٓٓ /م

ٖٕ.

جواىر الببلغة في المعاني والبيان والبديع ،أحمد بن إبراىيم بن مصطفى الياشمي (المتوفىٖٕٔٙ :ىـ) ،
ضبط وتدقيق وتوثيق :د .يوسف الصميمي ،المكتبة العصرية ،بيروت.

ٕٗ.

حققو وراجع نصوصو وخرج أحاديثو :الدكتور عبد العمي عبد الحميد حامد أشرف عمى تحقيقو وتخري
أحاديثو :مختار أحمد الندوي ،صاحب الدار السمفية ببومباي – اليند ،مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع بالرياض

بالتعاون مع الدار السمفية ببومباي باليند طٔ  ٕٖٔٗ ،ىـ  ٕٖٓٓ -م
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ٕ٘.

خزانة األدب وغاية األرب ،ابن حجة الحموي ،تقي الدين أبو بكر بن عمي بن عبد اهلل الحموي األزراري
(المتوفىٖٛٚ :ىـ) ،المحقق :عصام شقيو ،دار ومكتبة اليبلل-بيروت ،دار البحار-بيروت ،الطبعة األخيرة،
ٕٗٓٓم.

.ٕٙ

الدر المنثور في التفسير بالماثور،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جبلل الدين السيوطي (المتوفىٜٔٔ :ىـ) ،
تحقيق :مركز ىجر لمبحوث دار ىجر – مصرٕٔٗٗ ،ىـ ـ ٖٕٓٓم.

.ٕٚ

ديوان النابغة الذبياني  ،شرح عباس عبد الساتر  ،دار الكتب العممية –بيروت  ،طٖ ٔٗٔٙ ،هٜٜٔٙ-م.

.ٕٛ

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،أبو المعالي محمود شكري بن عبد اهلل بن محمد بن
أبي الثناء األلوسي (المتوفىٖٕٔٗ :ىـ)  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت

 .ٕٜسنن الترمذي  ،محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى (المتوفىٕٜٚ :ىـ)،
تحقيق وتعميق:أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراىيم عطوة عوض المدرس في األزىر الشريف،
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر ،طٕ ٘ ٖٜٔىـ  ٜٔٚ٘ -م.
ٖٓ.

سنن سعيد بن منصور ،أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفىٕٕٚ :ىـ) ،اسم
المحقق :د .سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل حميد ،دار العصيمي الرياض  ،طٔٔٗٔٗ ،ه.

ٖٔ.

شرح السنة ،محيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى:
٘ٔٙىـ) ،شعيب األرنؤوط-محمد زىير الشاويش،المكتب اإلسبلمي  -دمشق ،بيروت  ،طٕٖٔٗٓ ، ،ىـ -
ٖٜٔٛم.

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البييقي (المتوفى:
ٕٖ .شعب اإليمان  ،أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى ُ
ٗ٘ٛىـ)
ٖٖ.

السمَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراىيم ِسمَفَو
الطيوريات ،انتخاب :صدر الدين ،أبو طاىر ِّ

األصبياني (المتوفى٘ٚٙ :ىـ) من أصول :أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري (المتوفى:
ٓٓ٘ ىـ) ،دراسة وتحقيق :دسمان يحيى معالي ،عباس صخر الحسن،مكتبة أضواء السمف ،الرياض ،طٔ،
ٕ٘ٗٔ ىـ  ٕٓٓٗ -م.
ٖٗ.

العمدة في محاسن الشعر وآدابو ،أبو عمى الحسن بن رشيق القيرواني األزدي (المتوفى ٖٗٙ :ىـ) ،المحقق:
محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الجيل ،ط٘ ٔٗٓٔ ،ىـ  ٜٔٛٔ -م.

ٖ٘.

العين ،أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي البصري (المتوفىٔٚٓ :ىـ)،المحقق :د
ميدي المخزومي ،د إبراىيم السامرائي ،دار ومكتبة اليبلل.

.ٖٙ

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة  ،أبو عبد اهلل محمد بن أيوب بن يحيى بن
الضريس بن يسار الضريس البجمي الرازي (المتوفىٕٜٗ :ىـ) ،تحقيق :غزوة بدير  ،دار الفكر ،دمشق – سورية
 ،ط ٔ،ٔٗٓٛىـ  ٜٔٛٚ -م.

.ٖٚ

فنون األفنان في عيون عموم القرآن ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي (المتوفى:
ٜ٘ٚىـ) (المتوفى  ٜ٘ٚىـ) ،دار البشائر  -بيروت – لبنان ،طٔ  ٔٗٓٛ -ىـ  ٜٔٛٚ -م.
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.ٖٛ

كتاب الصناعتين ،أبو ىبلل الحسن بن عبد اهلل بن سيل بن سعيد بن يحيى بن ميران العسكري (المتوفى:

نحو ٖٜ٘ىـ)  ،المحقق :عمي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراىيم  ،المكتبة العنصرية  -بيروت ٜٔٗٔىـ
.ٖٜ

الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ،أحمد بن محمد بن إبراىيم الثعمبي ،أبو إسحاق (المتوفىٕٗٚ :ىـ) ،
تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان،طٔ ،ٕٕٔٗ ،ىـ  ٕٕٓٓ-م

ٓٗ.

لسان العرب  ،محمد بن مكرم بن عمى ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي
(المتوفىٚٔٔ :ىـ) ،دار صادر – بيروت  ،طٖ ٔٗٔٗ ،ىـ.

ٔٗ.

المستدرك عمى الصحيحين ،أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن ُنعيم بن الحكم

الضبي الطيماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفىٗٓ٘ :ىـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار
الكتب العممية  -بيروت،طٜٜٔٔٓ – ٔٗٔٔ ،
ٕٗ.

مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي ،يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي ،أبو يوسف (المتوفى:
ٕٚٚىـ)،المحقق :محمد بن عبد اهلل السريع ،دار العاصمة – الرياض ،طٔ ٖٔٗٔ ،ىـ.

ٖٗ.

المصاحف أبو بكر بن أبي داود ،عبد اهلل بن سميمان بن األشعث األزدي السجستاني (المتوفى:
ٖٔٙىـ)،المحقق :محمد بن عبده ،الفاروق الحديثة  -مصر  /القاىرة طٕٖٔٔٗ ،ىـ ٕٕٓٓ -م.

ٗٗ.

المصادر والمراجع حسب ترتيبيا في البحث

ُ٘ٗ .مصنف ابن أبي شيبة  ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ( ٜٔ٘ـ ٖٕ٘ ىـ) ،تحقيق :
محمد عوامة.
.ٗٙ

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ،أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني
(المتوفىٕٛ٘ :ىـ)  ،المحقق )ٔٚ( :رسالة عممية قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود ،تنسيق :د .سعد بن
ناصر بن عبد العزيز الشثري،دار العاصمة ،دار الغيث – السعودية  ،طٜٔٔٗٔ ،ىـ.

.ٗٚ

مفتاح العموم ليوسف بن أبي بكر بن محمد بن عمي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (المتوفى:
ٕٙٙىـ) ،ضبطو وكتب ىوامشو وعمق عميو :نعيم زرزور ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان ،طٕ ٔٗٓٚ ،ىـ
 ٜٔٛٚ-م.

.ٗٛ

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،إبراىيم بن عمر بن حسن الرباط بن عمي بن أبي بكر البقاعي
(المتوفىٛٛ٘ :ىـ)  ،تحقيق :عبد الرزاق غالب الميدي ،دار الكتب العممية  -بيروت ٔٗٔ٘ -ىـ  ٜٜٔ٘ -م.

.44

نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز  ،لفخر الدين الرازي ،حققو  :نصر اهلل حاجي ،دار صادر  ،طٔ-ٕٓٓٗ ،
ٕٗٗٔه.
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