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 الدياق وأثخه في تهجيو الجاللة في آيات رخز الصيارة

 رحاب خضخي الدضج دمحم.

قدع أصػؿ اللغة، كلية الجراسات اإلسبلمية كالعخبية بشات القاىخه، جامعة 
 األزىخ،جسيػرية مرخ العخبية.

rehabkhairy.57@azhar.edu.eg  إللكتخونيالبخيجا:  

 :السمخز

ييجؼ البحث إلى بياف أثخ الدياؽ كدكره البارز في الكذف عغ السعشى 
السخاد في آيات رخز الصيارة للربلة ،  كالكذف عغ أثخه في تػجيو الجاللة 

كقج  الرػتية، كالسعجسية، كالرخؼية، كالتخكضبية في اآليات مػضػع البحث.
لي لتػضيح دكر الدياؽ بشػعيو اعتسج  البحث على السشيج الػصفي التحلض

اللغػؼ)السقالي(، كالخارجى ) السقامي ( في بياف السعشى السخاد في آيات 
للدياؽ دكر بارز في إضيار  : أف من أىم نتائج البحثرخز الصيارة .ك

بضغ داللة  -اإلعجاز اللغػؼ ) الرػتي ( في القخآف الكخيع حضث : 
أنيا جاءت مشاسبة  لدياؽ آيات األصػات الرامتة ، كاألصػات الرائتة ك 

رخز الصيارة ، ك بضغ داللة السقاشع الرػتية لآليات مػضػع البحث كالتي 
جاءت متػائسة مع رخرة التيسع كما بيا مغ تيدضخ على السدلسضغ 
كاختراص بيع ، كمبضشة ألعساؿ الصيارة للربلة ، كسا كذف علة إيثار 

في مػقعيا السشاسب مغ اآلية التعبضخ القخآني ألفاضا مشاسبة ألصػاتيا 
فجاءت األلفاظ بسكانيا مغ العبارة القخآنية بحضث يتعحر استبجاؿ  لفطة مشيا 

)حخج (، كمغ ىشا يسكغ القػؿ  -) صعضجا( -بدػاىا كمغ ذلظ :) ال تقخبػا (
بأف للدياؽ دكر بارز في بياف جساؿ الشز القخآني. حجد الدياؽ بشػعيو 
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لفاظ التي تحتس  أثثخ مغ معشي في آيات رخز اللغػؼ كالخارجي معاني األ
يصيخكع (. بضغ  -قستع  -الرعضج  -الربلة  -الصيارة كىي  :   )تقخبػا 

الدياؽ بشػعيو اللغػؼ كالخارجي داللة الريغ الرخؼية في آيات رخز 
الصيارة كىي : )لسدتع كالمدتع (، )سكارؼ (،)عابخؼ ( ،)غفػر ( )السخافق ( 

غ الدياؽ القخآني بشػعيو )اللغػؼ (ك )الخارجي ( السقرػد ) الكعبضغ(.، كبض
مغ التخاثضب كاألسالضب في آيات رخز الصيارة ، كأنيا جاءت لتأثضج مقرج 

حجد الدياؽ القخآني  الذخع مغ الخخرة ،كلتػضيح كيؽية الصيارة للربلة.
بشػعيو اللغػؼ كالخارجي داللة األدكات كحخكؼ السعاني التي اختلف في 

البلـ ( ، كسا   -الباء  -إلي  -ىا في آيات رخز الصيارة ) مغ معشا
كضح الدياؽ علة إيثارالتعبضخ القخآني آلداة دكف آداة أخخؼ كسا في قػلو )إذا 

 قستع إلي الربلة ( ) كإف كشتع مخضي (،)كإف كشتع جشبا فاشيخكا (. 
 الدياؽ، الجاللة، رخز، الصيارة. الكمسات السفتاحية:
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"Context and Its Effect on Directing the Significance 

in the Verses of License of Purification." 

Rehab Khairy Elsayed Mohammed. 

Department of  Origins Of Language, Faculty of Islamic 

and Arabic Studies For girls, Cairo, Al-Azhar University, 

Egypt. 

Email: rehabkhairy.57@azhar.edu.eg. 

Abstract: 

The research tends to show the impact of the context and 

its prominent role in the detection of the meaning in the 

verses of the licenses of purification for prayer, and to 

reveal the context's effect on directing the phonetic, 

lexical, morphological, and syntactic  significance in the 

verses discussed in the research. The research adopted the 

descriptive and analytical method to show the role of the 

context with its two types; the linguistic, and external 

(Maqami) in the clarification of the intended meaning of 

the verses of the licenses of purification. The most 

important results of the research is: The context has a 

prominent role in showing the linguistic (phonetic) 

miracle in the Qur'an.It shows the significance of the 

silent phonemes, and the sound phonemes and that they 

are suitable for the context of the verses of purification 

licenses, the context also shows the significance of the 

phonetic sections of the verses in question which came in 

line with the Taymum license and its facilitation to 

Muslims as it is only valid for them. The significance of 

the phonetic sections shows the acts of purification for 

prayer. The context also reveals the reason for the 

selection of the Quran expression appropriate words for 

their phonemes in its appropriate position of the verse so 
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the words came in its position of the Quran phrase so that 

it cannot be replaced by other words, so the context has a 

prominent role in the statement of the beauty of the Quran 

text. The context, both linguistic and external, identifies 

the meanings of the words that bear more than the 

meaning in the verses of the licenses of purification, 

namely: (Approach - prayer  - cleanse you). It also shows 

the significance of morphological formulas in the verses 

of purification licenses: (Lamstam), (drunk), (passing), 

(forgiving) (accompanying) (ankles).The Qur'an context 

(both linguistic) and (external) shows the meaning of the 

structures and styles in the verses, as they came to confirm 

the intent of Share, and to clarify the purification for 

prayer. 

Keywords: Context, Semantics, License, Purification. 
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 املقدمة

كالربلة كالدبلـ على معلع البذخية،  الحسج هلل حسجا كثضخا شضبا مباركا ؼيو ،
كعلى  -صلى هللا عليو كسلع –أفرح العخب لدانا كأعحبيع بيانا سضجنا دمحم 

 آلو كصحبو كالتابعضغ ليع بإحداف إلى يػـ الجيغ              كبعُج:

لسا كانت الربلة ىي رأس العبادات  ، كأعطع الصاعات بعج اإليساف باهلل ك 
ضتيا بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ، كاف مغ بالغ عفػ هللا تعالى، كال تدقط فخض

ثانت لساا تيدخ ليع أمخىا، ك كرحستو بعباده السؤمشضغ أف شخع ليع رخر
الربلة اليسكغ إقامتيا إال مع تػفخ شخط الصيارة ؛ كانت رخرة التيسع التي 

عضغ السكلف على أمخ ىحه العبادة العطيسة، فكاف يدخت أمخ الصيارة لتُ 
  عغ الػضػء كالغد  في مػاشغ حجدىا الذارع الحكيع.التيسع بجيبل

كلسا كاف للدياؽ دكر بارز في الكذف عغ السعشى السخاد، كخاصة في فيع 
آيات القخآف الكخيع كالتخجيح بضغ القخاءات القخآنية، كتػجيو الجاللة الرػتية، 

ع؛ كالسعجسية، كالرخؼية، كالتخكضبية، مغ ىشا كقع االختيار على ىحا السػضػ 
كذلظ للكذف عغ أثخ الدياؽ في تػجيو السعشى في آيات رخز الصيارة، 
فجاء البحث بعشػاف: ) الدياؽ كأثخه في تػجيو الجاللة في آيات رخز 
 الصيارة(، كسار البحث على السشيج الػصفي، ككانت خصة البحث كاآلتي:

 السقجمة: كفضيا أىسية السػضػع كأسباب اختياره كمشيج البحث كخصتو.

 التسيضج : كؼيو:

 أكال: التعخيف بالدياؽ كأقدامو.

 ثانيا : التعخيف بالخخرة لغة كاصصبلحا. 

 ثالثا : حػؿ آيات البحث 
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السبحث األكؿ: الدياؽ كأثخه في تػجيو الجاللة الرػتية في آيات رخز 
 الصيارة.

السبحث الثاني: الدياؽ كأثخه في تػجيو الجاللة السعجسية في آيات رخز 
 .الصيارة

السبحث الثالث: الدياؽ كأثخه في تػجيو داللة الريغ الرخؼية في آيات 
 رخز الصيارة.

السبحث الخابع:الدياؽ كأثخه في تػجيو الجاللة التخكضبية في آيات رخز 
 الصيارة ، كؼيو:

 أكال: الدياؽ كأثخه في تػجيو داللة التخاثضب.

 سعاني.ثانيا:الدياؽ كأثخه في تػجيو داللة األدكات كحخكؼ ال

 الخاتسة: كفضيا عخض لشتائج البحث.

 ثبت السرادر كالسخاجع

 محتػػ السبحث
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 التسيضج

 أوال: التعخيف بالدياق وأقدامو:

 :لغة لدياقا 

مادة ) س ك ؽ ( التي يخاد بيا : حجك الذيء، قاؿ  لدياؽ مأخػذ مغلفع ا 
 (ٔ)ابغ فارس: " ساقو يدػقو سػقا كسياقا في معشى حجاه أؼ دفعو أمامو".

كجاء في لداف العخب في مادة سػؽ ) الدػؽ: معخكؼ. ساؽ اإلب  كغضخىا 
يدػقيا سػقا كسياقا كىػ سائق كسػاؽ... كقج انداقت كتداكقت اإلب  تداكقا 

ساؽ إلضيا الرجاؽ كالسيخ سياقا كأساقو، كإف كاف كراىع أك دنانضخ؛ تتابعت، ك 
ألف أص  الرجاؽ عشج العخب اإلب  كىي التي تداؽ، فاستعس  ذلظ في 

 .(ٕ)الجرىع كالجنانضخ كغضخىسا(

ككردت عشج الدمخذخؼ إشارة إلى الدياؽ في مادة ) س ك ؽ ( فقج ذكخ 
دتخجـ فضيا اللفع فقاؿ: ) كمغ سياؽ الكبلـ ضسغ السعاني السجازية  التي ي

السجاز تداكقت اإلب  : تتابعت، كىػ يدػؽ الحجبث أحدغ سياؽ، كإليظ 
 .(ٖ)يداؽ الحجيث، كىحا الكبلـ سياقو كحا(

                                                           
)س ك ؽ ( دار إحيػػاء التػػخاث  ٙٚٗمقػػاييذ اللغػػة ألبػػى الحدػػضغ أحسػػج بػػغ فػػارس ص -ٔ

 ـ ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ ٔط  -بضخكت لبشاف -العخبي 
)سػػػؽ ( دار الكتػػب العلسيػػة   ٜٜٔ/ ٓٔلدػػاف العػػخب البػػغ مشطػػػر اإلفخيقػػى السرػػخؼ  -ٕ
 ـ ٖٕٓٓ-ىػ ٕٗٗٔ- ٔط-بضخكت  لبشاف -
بضػػػخكت -دار السعخفػػػة - ٕٕ٘أسػػػاس الببلغػػػة لجػػػار هللا أبػػػى القاسػػػع الدمخذػػػخػ ص  -ٖ

 ـ ٕٜٛٔ-ىػ ٕٓٗٔ
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كيؤخح مسا ذكخه صاحب أساس الببلغة: "أف لفع الدياؽ قج كرد استعسالو 
اؽ مجازيا مع ك  مغ: الستكلع الحؼ يدػؽ الحجيث، كالسخاشب إليظ يد

الحجيث" ، كالكبلـ ) أؼ الشز السشصػؽ أك السكتػب( كذلظ في قػلو: "ىحا 
كىػ مأخػذ مغ السعشى الحدي كىػ تتابع اإلب  كسضخىا  (ٔ)الكبلـ سياقو كحا"

 إثخىا في إثخ بعس.

 :الدياق اصصبلحا

، أؼ مع conك text( مغ مقصعضغ con text)يتكػف مرصلح الدياؽ ) 
السرصلح األكؿ ليعشي الكلسات السراحبة للسقصػعات الشديج حضث استعس  

السػسيؿية، ثع بعج ذلظ أصبح يدتعس  بسعشى الشز ؛ أؼ تلظ السجسػعات 
مغ الكلسات الستخاصة مكتػبة أك مدسػعة، إضافة إلى معشى ججيج متسث  
 في مايحيط بالكلسة السدتعسلة في الشز مغ مبلبدات لغػية كغضخ لغػية(.

 عج التخكضب السعاني اآلتية:فأصبح للسرصلح ب

 مايحيط بالػحجة اللغػية السدتعسلة في الشز. -ٔ
قضػد التػارد ) السعجسي( التي تخاعى عشج استعساؿ أثثخ مغ كحجة  -ٕ

لغػية، مثاؿ ذلظ في اللغة العخبية: استعساؿ كلسة األشيب مع الفض ، كاألملح 
 .بياض اللػف  مع الغشع، كاألزىخ مع اإلنداف، كذلظ عشج إرادة التعبضخ عغ

نز لغػؼ يتدع بدعة ندبية ، كيؤدؼ معشى متكامبل سػاء أثاف ذلظ  -ٖ
 الشز مكتػبا أك متكلسا بو.

                                                           
- ٔط ٕ٘لبخكػاكؼ ص ، د/ عبػج الفتػاح اداللة الدياؽ بضغ التخاث كعلع اللغة الحػجيث -ٔ

 ـ ٜٜٔٔ
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 .(ٔ)األحػاؿ كالسػاقف الخارجية ذات العبلقة بالكبلـ -ٗ
التػي  ualismussلقج أضاؼ اللغػيػف االنجلضد إلى ىػحا السرػصلح البلحقػة 

تقابػػ  فػػػي العخبيػػػة اليػػػاء السذػػػجدة التػػي تلحػػػق السرػػػادر الرػػػشاعية فػػػي مثػػػ : 
 الحخيػػػػػػػػػػػػػػة، الػاقعيػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػ ، كمػػػػػػػػػػػػػػغ ثػػػػػػػػػػػػػػع يرػػػػػػػػػػػػػػبح معشػػػػػػػػػػػػػػى السرػػػػػػػػػػػػػػصلح

 con textualismuss  الدػػياؾية كالسػػخاد بيػػا نطخيػػة الدػػياؽ فػػي السعشػػى أك
 .(ٕ)محىب التحلض  اللغػؼ السشدػب للدياؽ
ا يدسى بالسشيج الدياقي ككاف زعيع نطخية الدياؽ: عخفت مجرسة لشجف بس

الحؼ كضع تأثضجا كبضخا على الػضيفة االجتساعية للغة،  firth ىحا االتجاه 
كمعشى الكلسة عشج أصحاب ىحه الشطخية ىػ استعساليا في اللغة، أك الصخيقة 
التي تدتعس  بيا، أك الجكر الحؼ تؤديو، كليحا يرخح فضخث بأف السعشى 

تدضضق الػحجة اللغػية، أؼ كضعيا في سياقات  اليشكذف إال مغ خبلؿ
مختلفة. كيقػؿ أصحاب ىحه الشطخية في شخح في شخح كجية نطخىع: معطع 
الػحجات الجاللية تقع مجاكرة لػحجات أخخػ، كإف معاني ىحه الػحجات 
اليسكغ كصفيا أك تحجيجىا إال بسبلحطة الػحجات األخخػ التي تقع مجاكرة 

لى الدياقات اللغػية التي تخد فضيا الكلسة ، كأىسية ليا.كمغ أج  تخكضدىع ع
البحث عغ ارتباط الكلسة بالكلسات األخخػ نفػا أف يكػف الصخيق إلى معشى 

 الكلسة ىػ رؤية السذار إلية، أك كصفو، أك تعخيفو.
كعلى ىحا فجراسة معاني الكلسات تتصلب تحليبل للدياقات كالسػاقف التي تخد 

 .(ٖ)غضخ لغػؼ فضيا حتى ماثاف مشيا 

                                                           

 ٙٗداللة الدياؽ بضغ التخاث كعلع اللغة الحجيث د/عبج الفتاح البخكاكؼ ص  -ٔ
 الدابق  -ٕ
 ٜٙ: ٛٙعلع الجاللة ، أحسج مختار عسخ، ص -ٖ
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"لقج حاكؿ فضخث كىػ يرػغ نطخيتو الدياؾية أف يصبق أفكار مالضشػفدكي كقج 
ذىب مثلو إلى أف التفػىات اللغػية ) كلسات أك عبارات أك جس ( إنسا تؤدؼ 
كضيفتيا في إشار مػقف خارجي، كسا أف عشاصخ الػحجة اللغػية اليعسا أؼ 

كالسخاد بالػحجة اللغػية ىشا  مشيا إال في ضػء عبلقتو بالعشاصخ األخخػ،
الجسلة كليدت الكلسة أك العبارة، كذلظ أف الجسلة ىي كحجىا كحجة 
االستخجاـ الكبلمي كلع تعج كسا كاف يشطخ إلضيا في الشحػ التقلضجؼ كحجة 
فكخية أك كحجة للكساؿ الشحػؼ كأصبحت بجال مغ ذلظ كحجة اتراؿ في 

 بعج فضخث ك  السعايضخ العقلية.السػقف الخارجي للدياؽ كمغ ىشا فقج است
لقج أثج فضخث على أىسية مخاعاة الدياؽ الخارجي أك السقاـ في عسلية تحلض  

 السعشى.
كبجانب مخاعاة الدياؽ الخارجي فقج ذىب فضخث إلى ضخكرة مخاعاة نػع آخخ 

كيعشي بو  linguisticcon textمغ الدياؽ أشلق عليو ) الدياؽ اللغػؼ ( 
السدتفادة مغ عشاصخ أداء السقاؿ التي تحػزىا الػحجة مجسػعة الػضائف 

اللغػية أؼ الجسلة...كقج انقدست ىحه الػضائف كفقا لسدتػيات اللغة السختلفة 
 إلى األقداـ اآلتية:

 الػضيفة السعجسية              -الػضيفة الرػتية                 
 الػضيفة الشحػية               -الػضيفة الرخؼية                

الػضيفة الجاللية أؼ كضيفة السشصػؽ بأثسلو في إشار السػقف الخارجي الي 
 .(ٔ)سضق ؼيو

 أقداـ الدياؽ:
 يشقدع الدياؽ عشج فضخث في الحؿيقة إلى نػعضغ:

                                                           
 ٓ٘: ٛٗداللة الدياؽ د/عبج الفتاح البخكاكؼ ص -ٔ
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الدياؽ الجاخلي للحجث اللغػؼ: كيتسث  في العبلقات الرػتية  -ٔ
 كالرخؼية كالشحػية كالجاللية بضغ الكلسات داخ  تخكضب معضغ. 

الدياؽ الخارجي: كيتسث  في الدياؽ االجتساعي، أك سياؽ الحاؿ بسا  -ٕ
 يحتػيو، كىػ يذك  اإلشار الخارجي للحجث الكبلمي.

 conيغ يقدسػف مرصلح الدياؽ كلحلظ نجج بعس علساء اللغة السعاصخ 
text :إلى نػعضغ 

: كيتسث  في األصػات كالكلسات con text linguisticالدياؽ اللغػؼ  -ٔ
كالجس  ، كسا نتابع في حجث كبلمي معضغ أك نز لغػؼ. فاألصػات مثبل 
تكػف عادة خاضعة للدياؽ الحؼ تتخكب ؼيو، فضتأثخ ك  صػت بسا يتقجمو 

 اك يأتي بعجه مغ أصػات.
: كيسثلو العالع الخارجي عغ con text ofaituationياؽ الحاؿس  -ٕ

 اللغة بسا لو صلة بالحجث اللغػؼ أك الشز.

كيتسث  في الطخكؼ اإلجتساعية كالشفدية كالثقاؼية للستكلع، كالسذتخكضغ في 
 . (ٔ)الكبلـ أيزا

 ثسا قدع علساء اللغة السحجثػف الدياؽ إلى األقداـ اآلتية:

  

                                                           
، دار السعخفػػػػة الجامعيػػػػػة ٔٙٔالكلسػػػػة دراسػػػػة لغػيػػػػة معجسيػػػػة، د/ حلسػػػػي خلضػػػػ ، ص -ٔ

 ـ، ط/ ثانيةٜٜٛٔ



 

 الشَاق ًأثري يف تٌجَى الداللة يف آٍات رخص الطوارة

0112 

 : الدياق المغهي  -ٔ

، (ٔ)ىػ الشز السكتػب أك السشصػؽ الحؼ تتحجد معاني الكلسات مغ خبللو
أك ىػ ) حرضلة استعساؿ الكلسة داخ  نطاـ الجسلة متجاكرة ككلسات أخخػ، 
مسا يكدبيا معشى خاصا محجدا، كيذار في ىحا الرجد إلى أف الدياؽ 

ياف اللغػؼ يػضح كثضخا مغ العبلقات الجاللية عشجما ُيدتخجـ مؿياسا لب
التخادؼ كاالشتخاؾ أك العسػـ أك الخرػص أك الفخكؽ كنحػ ذلظ. فالسعشى 
الحؼ يقجمو السعجع عادة ىػ معشى متعجد كعاـ كيترف باالحتساؿ ، على 

ىػ معشى  –كال سيسا الدياؽ اللغػؼ  –حضغ أف السعشى الحؼ يقجمو الدياؽ 
تخاؾ أك معضغ لو حجكد كاضحة كسسات محجدة غضخ قابلة للتعجد أك االش

 . (ٕ)التعسيع (

كيسكغ القػؿ بأف : " الدياؽ اللغػؼ ىػ ك  مايتعلق باإلشار الجاخلي للغة 
كما يحتػيو مغ قخائغ تداعج على كذف داللة الػحجة اللغػية الػضيؽية كىي 

 .(ٖ)تدبح في نصاؽ التخكضب"

 :(ٗ)كيذس  الدياؽ اللغػؼ مكػنات أساسية ىي

                                                           
الجاللػػػػة الدػػػػياؾية كالسعجسيػػػػة فػػػػي معلقػػػػة امػػػػخؼء الؿػػػػيذ، د/ عبػػػػج الفتػػػػاح أبػػػػػ الفتػػػػػح،  -ٔ

 ـٜٜ٘ٔ، مصبعة، ٜٔص
، ٖدمذػػػػػػق، ط/ –، دار الفكػػػػػػخ ٖ٘٘مبػػػػػػادؼء اللدػػػػػػانيات، د/ أحسػػػػػػج دمحم قػػػػػػجكر، ص -ٕ

 ـ.ٕٛٓٓ -ػىٜٕٗٔ
، دار الرػفاء للشذػخ/عساف، ٕٗ٘علع اللدانيات الحجيثة، عبج القادر عبج الجلضػ ، ص -ٖ

 ـ.ٕٛٓٓ -ىػ ٕٕٗٔط/ 
 ٚٗ٘الدابق، ص -ٗ
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: كييتع بجراسة الرػت داخ  سياقو. إذ يعتبخ الفػنيع الدياق الرهتي - أ
السادة األساسية في ؾيع الجاللة باعتباره كسضلة ميسة لتػزيع األصػات داخ  

كاؿ ، إذ ليذ للرػت درجة  –الدياؽ كفق محتػاىا الػضيفي، مثبل: قاؿ 
ؾيسية داخ  نفدو كإنسا ميستو الػضيؽية تكسغ في تأثضخه الجاللي داخ  

 الدياؽ. مشطػمة
: إف السػرؼيسات سػاء كانت حخة أك مقضجة الؾيسة ليا الدياق الرخفي - ب

إال إذا كانت ضسغ سياؽ تخكضبي معضغ ، كمثليا أحخؼ السزارعة كسػاىا، 
 حضث تسارس كضيفتيا داخ  الشز.

: كىػ شبكة مغ العبلقات القػاعجية التي تحكع بشاء الدياق الشحهي  -ج
كفضيا تقػـ ك  عبلقة بسيسة كضيؽية تداعج الػحجات اللغػية داخ  الشز 

 على بياف الجاللة مغ خبلؿ القخائغ الشحػية كاإلعخاب مثبل.
: ىػ مجسػع العبلقات الرػتية التي تتزافخ مغ أج  الدياق السعجسي -د

تخريز الػحجة اللغػية ببياف داللي معضغ يسشحيا القجرة على التخكضب كفق 
جة تذتخؾ في عبلقات أفؿية مع كحجات أخخػ أنطسة اللغة السعضشة، ىحه الػح

 إلنتاج السعشى الدياقي العاـ للتخكضب.
 :الدياق األسمهبي -ىػ

كيطيخ ىحا الشػع مغ الدياؽ في الشرػص الذعخية كالشثخية أثثخ مشو في 
 اللغة العادية لسا يستلكو مغ قػة الشدج كقػة التػالج الجاللي.

 الدياق العاشفي: -ٕ
استعساؿ الكلسة بضغ داللتيا السػضػعية، كداللتيا  ىػ الحؼ يحجد شبيعة

، ؼيحجد درجة القػة كالزعف في االنفعاؿ، مسا تأثضجا أك مبالغة (ٔ)العاشؽية
                                                           

 ٖٙ٘مبادؼء اللدانيات، د/ أحسج قجكر، ص -ٔ
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،كعليو يكػف اختيار الكلسة السشاسبة، فاستخجاـ كلسة الدخي (ٔ)أك اعتجاال
يحتسو مػقف معضغ مغايخ الستخجاـ كلسة جػاد أك كخيع مثبل. كإف كانت 
الكلسات الثبلث تجكر في فلكػاحج، ككحلظ استخجاـ كلسة الذشآف أك البغس 
أك الكخه، كإف كانت كليا أيزا تجكر في فلظ كاحج، ككحلظ استخجاـ الحب أك 
اليػػ أك الجػػ أك العذق. فجرجة العاشفة ىي التي تحجد الكلسة السشاسبة 

 .(ٕ)في الدياؽ السشاسب
كيتزح ىحا أيزا كع يقػؿ أكلساف في مجسػعة معضشة مغ الكلسات نحػ ) 
حخية كعجؿ(،إذ تذحغ عادة مزسػنات عاشؽية ، كيزخب أكلساف مثاال 

محسلة بسا تؽيس بو نفدو آخخ ىػ كلسة ججار التي تخد على لداف الستكلع 
كسا ىػ  –مغ االنفعاالت، فضخػ الججار حلػ تارة كلئيسا تارة أخخػ، إف ىحا 

 .(ٖ)يختلف عغ داللة الججار السػضػعية –كاضح 
 سياق السهقف: -ٖ

كيجؿ سياؽ  (ٗ)كيعشي بو ) السػقف الخارجي الحؼ يسكغ أف تقع ؼيو الكلسة
لتي يجخؼ فضيا الكبلـ كقج أشار السػقف على العبلقات الدمانية كالسكانية ا

اللغػيػف العخب القجامى إلى ىحا الدياؽ كسا عبخ عشو الببلغضػف بسرصلح 
 .(٘)"السقاـ" ، كقج غجت كلستيع "لك  مقاـ مقاؿ" مثبل مذيػرا(

                                                           
 ـٜ٘ٛٔ  -ٔعالع الكتب  ط-ٓٚعلع الجاللة، د/أحسج مختار عسخ، ص -ٔ
 ٖٕمعلقة امخؼء الؿيذ، د/ عبج الفتاح أبػ الفتػح،ص الجاللة الدياؾية كالسعجسية في -ٕ
مكتبػػػة  –، تخجسػػػة كسػػػاؿ بذػػػخ ٙ٘يشطػػػخ دكر الكلسػػػة فػػػي اللغػػػة السػػػتيفغ أكلسػػػاف، ص -ٖ

 ـ.ٜ٘ٚٔالقاىخة  –الذباب 
، كيشطخ الجاللػة الدػياؾية، د/ عبػج الفتػاح أبػػ ٔٚعلع الجاللة ، أحسج مختار عسخ، ص -ٗ

 ٖٕالفتػح، ص
 ٕٚ٘اللدانيات، صمبادؼء  -٘
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كيشبغي األخح في االعتبار بأف "مايؤديو الدياؽ مغ تحجيج كمشاسبة ضخؼية 
ت االجتساعية التي يجخؼ فضيا الكبلـ، يتصلب مغ الباحث اإللساـ بالسعصيا

كلحلظ يسيج عادة لآلثار األدبية بجراسة للبضئة الدمانية كالسكانية كالسبلبدات 
 .(ٔ)الذخرية لسا ليا مغ أىسية في معخفة السعشى السقرػد"

فلكي نفيع الشز القخآني البج مغ معخفة ك  الطخكؼ التي تحيط بو 
 كتدي  مابو مغ غسػض كلبذ. باعتبارىا تداعج في فظ رمػز الشز

 الدياق الثقافي: -ٗ
يقتزي تحجيج السحيط الثقافي أك االجتساعي الحؼ يسكغ أف يدتخجـ ؼيو 

 .(ٕ)الكلسة
 الدياق العقمي: -٘

الحاؿ، كإنسا ىػ شيء معشػؼ ،  كىػ سياؽ خارج عغ الشز اللغػؼ  كسياؽ
شخيقو العق  كيدتشبط مغ الشز، كيجؿ عليو السعشى العاـ، كبو يػص  إلى 

 الجاللة السقرػدة.
كيعتسج األصػلضػف كالسفدخكف الدياؽ العقلي بعج انعجاـ الدياقضغ اللفطي 

 .(ٖ)كالحالي
ىػ  مغ خبلؿ العخض الدابق ألنػاع الدياؽ السختلفة، يتزح لشا أف السعشى

مايفيع مغ الدياؽ سػاء كاف لغػيا أك عاشؽيا أك ثقاؼيا أك مغ خبلؿ سياؽ 
السػقف، فك  أنػاع الدياؽ تتزافخ كتداعج على فيع كتحجيج السعشى 

                                                           
 ٕٛ٘مبادؼء اللدانيات، ص -ٔ
 ٔٚعلع الجاللة،د/ أحسج مختار عسخ، ص -ٕ
الػػجرر البييػػة فػػي علػػع الجاللػػة اللغػيػػة، د/ دمحم متػػػلي مشرػػػر، د/ مرػػصفى أحسػػج دمحم  -ٖ

 ـٕٗٔٓ -ىػ ٖٙٗٔ،ط/ أكلى، ٛٚإسساعض ، ص



 

 الشَاق ًأثري يف تٌجَى الداللة يف آٍات رخص الطوارة

0111 

السقرػد مغ الشز القخآني كىحا ماسشقػـ بتػضيحو في فيع آيات رخز 
 الصيارة كىػ اليجؼ مغ البحث. 

 بلحاثانيا  : التعخيف بالخخرة لغة واصص

اليدخ كالديػلة كالتخؽيف، ففي اللداف :  : معشى الخخرة في المغة
"الخُُّخَرة كالخُّْخَرة تخخز هللا للعبج في أشياء خففيا عشو، كالخخرة في 

 .(ٔ)األمخ : كىػ خبلؼ التذجيج"
: اسع لسا شخع متعلقا بالعػارض أؼ بسا استبيح بعحر مع ؾياـ وفي الذخع

، أك  . أك ىي : اسع لسا تغضخ عغ (ٕ)ماتغضخ مغ عدخ إلى يدخالجلض  السحـخ
األمخ األصلي إلى تخؽيف كيدخ تخفضيا كتػسعة على أصحاب األعحار . 

كلف فعلو لعحر مع كػنو سكقاؿ بعس أى  الحجيث: الخخرة ماكسع على ال
حخاما في حق مغ العحر لو، أك كسع على السكلف تخكو مع ؾياـ الػجػب 

 .(ٖ)في حق غضخ السعحكر

  

                                                           
 )ر خ ص ( ٗٗ/ ٚ( لداف العخب البغ مشطػر األنرارؼ اإلفخيقي السرخؼ ، ٔ
دار الكتػػػػػب العلسيػػػػػة  ٖٓٔ/ ٔ( التعخيفػػػػػات الفقييػػػػػة لسحسػػػػػج عسػػػػػيع السجػػػػػجدؼ البخكتػػػػػي، ٕ

 ـ.ٕٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ
/ ٔ( مػسػػػػعة كذػػػاؼ اصػػػصبلحات الفشػػػػف كالعلػػػـػ لسحسػػػج بػػػغ علػػػي الحشفػػػي التيػػػانػؼ، ٖ

 ـ.ٜٜٙٔ، تحقضق د/ علي دحخكج، بضخكت ط/ ٔ٘ٛ
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 ثالثا: حهل آيات البحث:

عشج عجم وجهد  إبجال الهضهء والغدل بالتيسم(رخز الصيارة ) التيسم أو 
وجاءت ىحه الخخز في سياق آيتضن ساء أو عجم القجرة عمى استعسالو ، ال

 من القخآن الكخيم :

ــبَلَة َوَأْنُتْم َيا َأيَُّيــا الَّــــِحيَن َءاَمُشــها ) :اآليـــة األولى قهلـو تعالى اَلَتْقـــَخُبها الرَّ
ُسَكــــــاَرى َحتَّى َتْعَمُســها َماَتُقهُلهَن َواَل ُجُشًبا ِإالَّ َعاِبِخي َسِبضٍل َحتِّى َتْغَتِدُمها َوِإْن 

اَء ُكْشُتْم َمْخَضى َأْو َعَمى َسَفٍخ َأْو َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْدُتُم الشِّدَ 
ًباَفاْمَدُحها ِبُهُجهِىُكْم َوَأْيِجيُكْم ِإنَّ هللَا َكاَن  َفَمْم َتِجُجوا َماًء َفَتَيسَُّسها َصِعضًجا َشضِّ

 ( ٖٗ) الشداء: آية (َعُفهِّا َغُفهًرا
 : مشاسبة ىحه اآلية لسا قبميا

"ىي أنو لسا أمخ تعالى بعبادة هللا كاإلخبلص فضيا ، كأمخ ببخ الػالجيغ 
األخبلؽ ، كذـ البخ  كاستصخد مشو إلى شيء مغ أحػاؿ يػـ الؿيامة  كمكاـر

، ككاف قج كقع مغ بعس السدلسضغ َتخليٌط  في الربلة التي ىي رأس 
العبادة ، بدبب شخب الخسخ ، ناسب أف تخلز الربلة مغ شػائب الكجر 
التي  يػقعيا على غضخ كجييا ، فأمخ تعالى بإتيانيا على كجييا دكف ما 

ا ليجسع ليع بضغ إخبلص عبادة الحق كمكاـر األخبلؽ التي بضشيع يفدجى
 (ٔ)كبضغ الخلق ." 

تزسشت اآلية حكسضغ يتعلقاف بالربلة  األكؿ :الشيي عغ قخباف الربلة في 
 حالة الدكخ ، كالثاني : تذخيع لخخرة التيسع بجالا مغ الػضػء كالغد  .

                                                           
 ٕٔٓ/٘القخآف ، كيشطخ الجامع ألحكاـ  ٛٗٙ/ٖ( البحخ السحيط ٔ
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 السعشى العام لآلية:

اححركا أف يكػف الدكخ كصفا لكع عشج حزػر الربلة ياأييا الحيغ ءامشػا 
إذ  ،كالؿياـ ليا، فترلػا كأنتع سكارػ، حتى تعلسػا ماتقػلػف كتجعػف بو ربكع

الدكخ يتشافى مع الربلة التي تحتاج إلى خذػع كخزػع كاتجاه هلل بالقلب 
إال في حالة عبػر  كدعائو باللداف. كال تقخبػا الربلة حالة كػنكع جشبا

كال تقخبػىا مع الجشابة أصبل حتى تغتدلػا، كإف كشتع  ،ض  كاجتياز الصخيقالدب
مخضى مخضا يتعحر معو الػضػء أك الغد ، أك في سفخ مغ األسفار 

أك لسذقة الدفخ، أك أحجثتع حجثا أصغخ يػجب  ،كتعحر استعساؿ الساء لفقجه
كخخكج شيء مغ أحج الدبضلضغ، أك أحجثتع حجثا أثبخ يػجب ، الػضػء 

كلع تججكا الساء لتعحر كجػده أك استعسالو لدبب مغ  ،الغد  كالجساع مثبل
إف هللا كاف  ،فاقرجكا كجيا لؤلرض شاىخا النجاسة ؼيو، كتيسسػا ،األسباب

غفػرا حضث سي  الربلة للسعحكر بجكف كضػء كغد ، كقج عفا عسغ صلى 
ػرا آثخ في حالة الدكخ قب  ىحا، وهللا عفػ عغ الحنب ، كمغ كاف عفػا غف

 .(ٔ)التديض  كلع يذجد علضشا

  

                                                           
دار الجضػػػػ  ، بترػػػػخؼ. ٖٓٛ – ٜٖٚ/ ٔ( التفدػػػػضخ الػاضػػػػح لسحسػػػػج محسػػػػػد حجػػػػازؼ، ٔ

 . ىػ ٖٔٗٔ العاشخة الصبعةبضخكت  -الججيج 
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 اآلية الثانية : 

بَلِة َفاْغِدُمها ُوُجهَىُكْم  قهلو تعالى:  " َياَأيَُّيا الَِّحيَن َءاَمُشها ِإَذا ُقْسُتْم ِإَلى الرَّ
َوَأْيِجَيُكْم ِإَلى اْلَسَخاِفِق َواْمَدُحها ِبُخُءوِسُكْم َوَأْرُجَمُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْضِن َوِإْن ُكْشُتْم ُجُشًبا 

ُخوا َوِإْن ُكْشُتْم َمْخَضى َأْو َعمَ  ى َسَفٍخ َأْو َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو َفاشَّيَّ
ًباَفاْمَدُحها ِبُهُجهِىُكْم  اَلَمْدُتُم الشَِّداَء َفَمْم َتِجُجوا َماًء َفَتَيسَُّسها َصِعضًجا َشضِّ

َخُكْم َوِلُضِتمَّ َوَأْيِجيُكْم ِمْشُو َمُايِخيُج هللُا ِلَيْجَعَل َعَمْيُكْم ِمْن َحَخٍج َوَلِكْن ُيِخيُج ِلُيَصيِّ 
  (ِٙنْعَسَتُو َعَمْيُكْم َلَعمَُّكْم َتْذُكُخوَن" ) السائجة : آية 

 مشاسبة ىحه اآلية لسا قبميا:

"أنو لسا افتتح األمخ بايفاء العيػد ، كذكخ تحليبلا كتحخيساا في السصعع  
مغ السشكح كقجمو عليو ، آثج  كالسشكح  كاستقرى ذلظ ، ككاف السصعع 

شػعاف مغ لحات الجنيا الجدسية كميساتيا لئلنداف كىي معامبلت ككاف ال
دنضػية بضغ الشاس بعزيع ببعس ، استصخد مشيا إلى السعامبلت األخخكية 
التي ىي بضغ العبج كربو سبحانو كتعالى ، كلسا كاف أفز  الصاعات بعج 
اإليساف الربلة ، كالربلة التسكغ إال بالصيارة ، بجأ بالصيارة كشخائط 

 (ٔ)"لػضػء كذكخ البجؿ عشو عشج تعحر الساءا

 :السعشى العام لآلية

ياأييا الحيغ ءامشػا إذا أردتع الؿياـ إلى الربلة كأنتع محجثػف فاغدلػا       
كجػىكع، كاغدلػا أيجيكع إلى السخافق، كامدحػا بخءكسكع كاغدلػا أرجلكع إلى 

                                                           

 :،تحقضػػػػقٚٛٔ/ٗ( ىػػػػػ٘ٗٚحيػػػػاف األنجلدػػػػي ت) ألبيالبحػػػػخ السحػػػػيط فػػػػي التفدػػػػضخ  ( ٔ -
 .ىػ ٕٓٗٔ- بضخكت -صجقي دمحم جسض ،  دار الفكخ 
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ليجع  عليكع مغ حخج حضث الكعبضغ، فسغ كاف جشبا فعليو الغد . مايخيج هللا 
أكجب الغد  كالػضػء للربلة، كعشج فقج الساء أكجب التيسع، كلكغ يخيج 
ليصيخكع ماديا مغ الجنذ كالخجذ، كمعشػيا مغ الكد  كالفتػر، كيبعث 

كلضتع نعستو بخسسو شخيق العبادة لكع،  ،الشفذ صاؼية مذخقة لتشاجي ربيا
 .(ٔ)بيحا تقػمػف بالذكخ الػاجب عليكع

صلق على آية سػرة السائجة آية الخخرة ،ركؼ عغ علقسػة بػغ صػفػاف كتُ      
البػػػؿ نكلسػػو كال يكلسشػػا ،  إذا أراؽقػػاؿ :ثػػاف رسػػػؿ هللا صػػلى هللا عليػػو كسػػلع 

فقلشػا  رػبلة ،كػضػػئو للكندلع عليو فبل يخد علضشا ،حتى يأتي أىلػو ،فضتػضػأ 
علضشػػػا حتػػػى ندلػػػت آيػػػة :يارسػػػػؿ هللا نكلسػػػظ فػػػبل تكلسشا،كندػػػلع عليػػػظ فػػػبل تػػػخد 

ػبَلِة َفاْغِدػُلػا ُكُجػػَىُكْع َكَأْيػِجَيُكْع )الخخرة : َياَأيَُّيا الَّػِحيَغ َءاَمُشػػا ِإَذا ُقْسػُتْع ِإَلػى الرَّ
اب الػضػػػػػء فقػػػػط كقػػػػت الؿيػػػػاـ فػػػػجلت اآليػػػػة علػػػػى إيجػػػػٕ(اآليػػػػة ِإَلػػػػى اْلَسَخاِفػػػػِق 

 .للربلة

التيسع كتذاركيا فى  كيصلق علضيا أيزا آية الػضػء ،كآية الرعضج ،كآية 
ػػبَلَة َكَأْنُتْع تلظ التدسية  آية سػرة الشداء ))َيا َأيَُّيػػا الَّػػػػِحيَغ َءاَمُشػػػا اَلَتْقػػػَخُبػا الرَّ

                                                           
 بترخؼ. ٚٛٗ – ٘ٛٗ /ٔ، التفدضخ الػاضح( ٔ
جخيػػخ بػغ يديػج بػػغ غالػب اآلملػػي، ( األثػخ فػي :جػػامع البيػاف فػي تأكيػػ  القػخآف لسحسػجبغ  ٕ

 -ىػػػػػٕٓٗٔ ٔط -مؤسدػػػػة الخسػػػػالة -تػػػػح أحسػػػػج دمحم شػػػػاثخ  ٕٕ/ٓٔأبػػػػػ جعفػػػػخ الصبػػػػخؼ 
،  ٙٗ/ٖـ،تفدػػضخ القػػخآف العطػػيع ألبػػي الفػػجاء إسػػساعض  بػػغ كثضػػخ القخشػػي السذػػقي ٕٓٓٓ

 -دار الفكػػػخ   ٕٙ/ٖبػػػج الػػػخحسغ بػػػغ أبػػػي بكػػػخ جػػػبلؿ الػػػجيغ الدػػػضػشي كالػػػجر السشثػػػػر لع
 بضخكت 
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ُسَكػػػػػػاَرػ َحتَّى َتْعَلُسػػػا َماَتُقػُلػَف (اآلية ، كيفخؽ بضشيسا باختراص آية سػرة 
 (ٔ)السائجة بالػضػء.

 غ الكخيستضغ.كؼيسا يلي تػضيح للدياؽ كأثخه في بياف السعشى في ىاتضغ اآليتض

  

                                                           
( يشطخ :أسساء القخآف الكخيع كأسساء سػره كآياتو معجػع مػسػػعي ميدػخ د/آدـ بسبػا ص  ٔ

-مخاجعػػػة كتقػػػجيع قدػػػع الجراسػػػات كالشذػػػخ كالعبلقػػػات الثقاؼيػػػة  - ٕ٘ٚ،ٖٕٙ،ٕٗ٘،ٖٕ٘
 ـ(  ٜٕٓٓ-ىػٖٓٗٔ) ٔط-مارات الستحجة  مخكد جسعة الساجج للثقافة كالتخاث دبي اإل
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 السبحث األول : الدياق وأثخه في تهجيو الجاللة الرهتية

 في آيات رخز الصيارة 

بػػػػالشطخ فػػػػي أصػػػػػات اآليتػػػػضغ الكػػػػخيستضغ مجػػػػاؿ البحػػػػث كالجراسػػػػة يتزػػػػح لشػػػػا 
 :مايلي

 :أوال : بالشدبة لؤلصهات الرامتة

ــــة ووــــضهع األصــــهات الذــــجيجة       ) أ جػػػػػ د ؽ ط ب ت (،  يبلحــــع غمب
كالحػػػخكؼ حػػػخؼ اشػػػتج لدكمػػػو لسػضػػػعو ، كقػػػػؼ ؼيػػػو حتػػػى مشػػػع الرػػػػت أـ 

، كىػػػػحه  .(ٔ)يجػػػػخؼ معػػػػو عشػػػػج اللفػػػػع بػػػػو ، كالذػػػػجة مػػػػغ عبلمػػػػات قػػػػػة الحػػػػخؼ
األصػػػػات الذػػػجيجة " يغلػػػق فػػػالسسخ فػػػي انتاجيػػػا غلقػػػا محكسػػػا بحضػػػث اليدػػػسح 

يعقػػب ذلػػظ أيزػػا فػػتح فجػػائي أك انفجػػار فػػي مػػخكر ذلػػظ  لليػػػاء بػػالسخكر ، ثػػع
 .(ٕ)اليػاء " 

كىػػحه األصػػػات الذػػجيجة السغلقػػة تتشاسػػب مػػع سػػياؽ اآليتػػضغ التػػي معشػػا       
حضػػػث الشيػػػي عػػػغ قخبػػػاف الرػػػبلة فػػػي حالػػػة الدػػػكخ ، كعػػػغ قخبانيػػػا مػػػغ غضػػػخ 
شيػػارة ، كحضػػػث ضػػخكرة كفػػػخض الػضػػػء للرػػػبلة ، فيػػحه األصػػػػات الذػػػجيجة 

قة قج ساعجت على اضػفاء ملسػح الجػج فػي ىػحا األمػخ كأنػو ال ىػػادة ؼيػو السغل
كال غفخاف كال تدامح ؛ فإف أعطػع الصاعػات بعػج اإليسػاف الرػبلة ، فيػي رأس 

 العبادات كال يسكغ إقامتيا إال مع تػفخ الصيارة . 
                                                           

الخعايػػػة لتجػيػػػج القػػػخاءة كتحقضػػػق لفػػػع الػػػتبلكة ألبػػػي دمحم مكػػػي بػػػغ أبػػػي شالػػػب الؿيدػػػي ( ٔ
 ـ (ٕٕٓٓىػ ػ ٕٕٗٔ، دار الرحابة للتخاثث كالشذخ بصشصا )ٖٚصػ
 –علع الرػتيات ، د/ عبج هللا ربيع محسػد ، د/ عبج العديد عبلـ صػ  ، مكتبة الخشج ( ٕ
 ـ (ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالخياض ػ ) –سلكة العخبية الدعػدية الس
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ــة فــي صــهتي ) الدــضن والرــاد (      فػػي  وــضهع أصــهات الرــفضخ الستسثم
الشدػاء  –ال مدػتع  –سػفخ  –دػلػا تتغ –سػبض   –سػكارػ  –) الرػبلة  :ألفاظ
 سكع (.ك بخؤ  –اغدلػا  –فامدحػا  –صعضجا  –

كسسضت بحخكؼ الرفضخ لرػت يخخج معيا عشج الشصق بيا يذبو      
ففضيغ قػة ألج  ىحه الديادة التي فضيغ ، فالرفضخ مغ عبلمات قػة  الرفضخ ،

الحخؼ . كالراد أقػاىا لئلشباؽ كاالستعبلء اللحيغ فضيا كالداؼ تلضيا في القػة 
 .(ٔ)للجيخالحؼ فضيا ، كالدضغ أضعفيا لليسذ الحؼ فضيا " 

ىا في أزيدىا ، أصػات الرفضخ في كضػحيا ، كأصجاء  كيبلحع أف:       
جع  ليا كقعا متسضدا بضغ األصػات الرػامت ، ككاف ذلظ نتيجة التراقيا 
في مخخج الرػت ، كاصصكاثيا في جيازالدسع ككقعيا الحاص  ما بضغ ىحا 
االلتراؽ كذلظ االصصكاؾ ، ىحه األصػات ذات الجخس الرارخ ىي : 
الداؼ كالدضغ كالراد يلحع لجػ استعخاضيا أنيا تؤدؼ ميسة اإلعبلف 

ح عغ السخاد في تأثضج الحؿيقة ، كىي بحلظ تعبخ عغ الذجة حضشا ، الرخي
كعغ العشاية باألمخ حضشا آخخ ، مسا يذك  نغسا صارخا في الرػت ، كأزيدا 
مذجدا لجػ الدسع ، يخلراف إلى داللة  اللفع في إرادتو ااَلستعسالية ، 

 .(ٕ) داه  عشج إشبلقو في مطاف السعشى كمؤ 

فأصػػػػات الرػػػػفضخ ) س ، ص ( تشاسػػػػب مػػػع سػػػػياؽ اآليتػػػػضغ الكػػػػخيستضغ      
حضث قامتا بسيسة اإلعبلف الرخيح عغ كجػب الصيارة للربلة ، كتأثضج ذلظ 

                                                           
  ٔٗالخعاية لسكي بغ أبي شالب صػ (ٔ
، بترػػػخؼ. دار ٜٚٔالرػػػػت اللغػػػػؼ فػػػي القػػػخآف ، د/ دمحم حدػػػغ علػػػي الرػػػغضخ صػػػػ ( ٕ

  ـ(ٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔبضخكت / لبشاف ، الصبعة األكلى ، ) –السؤرخ العخبي 
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األمػػػػخ كالعشايػػػػة بػػػػو ، كأنػػػػو الىػػػػػادة ؼيػػػػو  فػػػػإف عػػػػجـ السػػػػاء انتقػػػػ  إلػػػػى التػػػػيسع 
 بػالتخاب، كسػػا أثػػجت علػػى حخمػػة قخبػػاف الرػػبلة حػػاؿ الدػػكخ،كقج اثتدػػبت ىػػحا

 عغ شخيق صفة الرفضخ السػجػدة بيا .
: )ـ ر ب ف ؼ ؿ ( كىي أصػات ) " كسا يبلحع وضهع أصهات الحالقة     

عسليا كخخكجيا مغ شخؼ اللداف كما يليو مغ الذفتضغ ، كشخؼ ك  شئ 
، كىػ ذلقو ، كىي أخف ىي مغ شخؼ اللدافذلقو ، كسسضت بحلظ ، إذ 

 (ٔ)ا كامتداجا بغضخىا ."الحخكؼ على على اللداف ، كأحدغ انذخاح
فيحه األصػات التي تتدع بالديػلة كالدبلسة في نصقيا ، قج أضفت       

ملسح الديػلة كاليدخ ، ككأف ىحه الحالقة تتشاسب مع تيدضخ هللا سبحانو 
كتعالى لعباده في آداء فخض الربلة حضث رخز ليع التيسع بالتخاب بجال 

 قا سػاء كاف كاججا للساء أـ ال .مغ الساء في حاؿ فقجه ، كللسخيس مصل
باإلضافة إلى كػف أصػات )ؿ ف ر ـ ( مغ األصػات البضشية )      

الستػسصة بضغ الذجة كالخخاكة ( كىي أصػات يعجىا بعس السحجثضغ مغ 
أشباه الحخكات إذ ىي مثليا في حخية مخكر اليػاء ، كإف  كانت ىحه الحخية 

األنف في السيع كالشػف ، ككحلظ الخاء ليا مغ جانبي الفع في البلـ ، كمغ 
ضخب مغ الذبو بالحخكات بدبب مخكر اليػاء مغ الفع كإف جاء متقصعا ، 

 .  (ٕ)كليحا أشلقػا على ىحه األصػات األربعة أشباه حخكات

                                                           
 ٚٗالخعاية صػ ( ٔ
ـ ، ٕٓٓٓ، دار غخيػػب للصباعػػة كالشذػػخ ٕٕٓ،ٕٔٓسػػاؿ بذػػخ صػػػ علػػع األصػػػات د/ث( ٕ

كد. أحسػػج شػػو سػػلصاف  –كدراسػػات فػػي علػػع األصػػػات اللغػيػػة د/صػػبلح الػػجيغ دمحم قشػػاكؼ 
 ـ(ٜٕٓٓ -ىػ ٖٓٗٔ، الصبعة الثانية )ٖٕٔصػ 

== 
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يزاؼ إلى ذلظ غشة السيع كالشػف كالتي بيا زيادة لدمغ الرػت     
كامتجاد  ،الحخكات في مخكر اليػاء فكأف ىحه األصػات بذبييا في ،كامتجاده

التي جاء بيا  ،الرػت بيا كخخكجو بدبلسة كيدخ تشاسب رخرة التيسع
الجيغ اإلسبلمي للتيدضخ كالتػسعة على العباد ، ككحلظ فخض الػضػء 
للربلة ليذ بو مذقة ب  بو يدخ، ك لشا فى فخض السدح للخأس دلض  على 

 خأس كخاصة في البخد الذجيج ؛حضث إنو قج يذق على البعس غد  ال ،ذلظ
 فجاء األمخ ؼيو بالسدح تيدضخا على السدلسضغ .

: كإنسا سسضت  وضهع األصهات السشفتحة" وىي ما عجا حخوف اإلشباق      
إلى الحشظ عشج الشصق ليا ،  الخيحبالسشفتحة ؛ ألف اللداف اليشصبق مع 

كالتشحرخ الخيح بضغ اللداف كالحشظ ب  يشفتح ما بضغ اللداف كالحشظ كتخخج 
 .ٔالخيح عشج الشصق بيا "

كىحه األصػات السشفتحة تتشاسب مع سياؽ اآليتضغ حضث رخرة التيسع     
كما بيا مغ سيػلة كيدخ ، فالتخخيز تيدضخ مغ فز  هللا ؛ فيػ اليخيج أف 

شا ، ب  يخيج أف يصيخنا ضاىخا كباششا ، كأف يتع نعسو علضشا باليجاية يحخج
 كالبياف كالتيدضخ حتى نذكخه على ذلظ بالسجاكمة على شاعتو .

                                                                                                                         
== 

*كتدسى األصػات السائعػة " كىػي التػي يدػسح لليػػاء بػالسخكر حػاؿ التفػػه مػغ مكػاف آخػخ 
شػػع ، كسػػسضت مائعػػة لتخددىػػا بػػضغ مشػػع اليػػػاء كالدػػساح لػػو بػػالسخكر) يشطػػخ غضػػخ مكػػاف الس

 (ٖٕٔدراسات في علع األصػات صػ
 ٓٗ(الخعاية ص ٔ
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 –تقػلػف  –: ) تقخبػا وضهع أصهات التفخيم واالستعبلء في ألفـــاظ     
 –اغدلػا  -قستع   –غفػرا  –شضبا  –صعضجا  –الغائط  –مخضى  –تغدلػا 
 اشيخكا (. –يصيخكع  -السخافق 

 .(ٔ)كىي أصػات يتفخع اللفع بيا ، النصباؽ الرػت بيا بالخيح مع الحشظ 

ألف الرػت يعلػ عشج الشصق حه األصػات إنسا سسضت باالستعبلء؛ كى      
 بيا إلى الحشظ فضشصبق الرػت مدتعليا بالخيح مع شائفة مغ اللداف مع

، كال يشصبق مع الفاء كالغضغ الحشظ مع حخكؼ االشباؽ )ص ض ط ظ(
 .(ٕ).ى الرػت غضخ مصبق بالحشظكالقاؼ كإنسا يدتعل

فأصػات التفخيع كاالستعبلء تتشاسب مع سياؽ اآليتضغ الكخيستضغ حضث عطيع 
األىسية لحخمة قخباف الربلة في حالة الدكخ ، كالصيارة كسقجمة للربلة 

قج ساعجت ىحه األصػات على اضفاء ملسح تعطيع شأف كشخط لرحتيا ، ك 
الربلة كعلػ شأنيا في نفػس السدلسضغ ؛ ذفالجيغ اإلسبلمي شلب الربلة 
حاؿ العلع كالفيع كتجبخ القخآف كالحكخ ، كذلظ يتػقف على الرحػ كتخؾ 
الدكخ، كسا شلب أف يكػف الجدع نطيفا نذيصا كذلظ ال يكػف إال بإزالة 

ػء للربلة التي ىي رأس العبادات ، كلحلظ يقت  تاركيا كال الجشابة ، كالػض
 (ٖ)تدقط فخضضتيا ، فيي فخيزة مػقػتة ال ىػادة فضيا. 

                                                           
 ٖٗا الدابق صػػ( ٔ
 ٓٗالدابق :( ٕ
يشطػخ تفدػػضخ حػػجائق الػخكح كالخيحػػاف فػػي ركاؼ علػـػ القػػخآف للذػػي  دمحم األمػضغ بػػغ عبػػج ( ٖ

الصبعػػة األكلػػى –لبشػػاف  –بضػػخكت  –دار شػػػؽ الشجػػاة ، ٜٚ/ٙهللا األرمػػي العلػػػؼ الذػػافعي 
 ـ(ٕٔٓٓ -ىػػ ٕٔٗٔ)
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فاآليتضغ فضيسا " تقخيخ لدكـ الصيارة في نفػس السؤمشضغ ، كتقخيخ حخمة      
الربلة ، كتخؼيع شأنيا في نفػسيع ، فلع تتخؾ ليع حالة يعجكف فضيا أنفديع 

كف شيارة تعطيسا لسشاجاة هللا تعالى ، فلحلظ شخع ليع عسبل يذبو مرلضغ بج
اإليساء إلى الصيارة ليدتذعخكا أنفديع متصيخيغ ، كجع  ذلظ بسباشخة الضجيغ 

 .(ٔ)صعضج األرض التي ىي مشبع الساء 

 ثانيا : بالشدبة لؤلصهات الرائتة يبلحع مايمى : 

انتذار األصػات الرائتة الصػيلة )ا ك ػ( في اآليتضغ الكخيستضغ كىي       
أصػات " تدسى بحخكؼ السج كاللضغ ؛ ألف مج الرػت ال يكػف إال في شئ 
مغ الكبلـ إال فضيغ ، مع   مبلحقتيغ لداثغ بعجىغ ، أك ىسدة قبليغ أك 

ألنيا ، كقض  سسضت حخكؼ السج كاللضغ (ٕ)بعجىغ ، كألنيغ في أنفديغ مجات 
تخخج مغ غضخ كلفةعلى اللداف كذلظ التداع مخخجيا ، فإف السخخج إذا 
ت اتدع انتذخ الرػت ، كامتج كالف ، كإذاضاؽ انزغط ؼيو الرػ 

ثسا تعج ىحه األصػات " ىي األصػات السأىػلة باالنفتاح (ٖ).كصلب
الستكام  لسجخػ اليػاء كاختبلسو ، فتصلق دكف أؼ دكؼ أك ضػضاء أك 

                                                           
التحخيخ كالتشػيخ )تحخيخ السعشى الدجيج كتشػيخ العقػ  الججيػج فػي تفدػضخ الكتػاب السجضػج ( ٔ

 –، الػػػجار التػندػػػية للشدػػػخ  ٗ/ٗ، لسحسػػػج الصػػػاىخ بػػػغ دمحم الصػػػاىخ بػػػغ عاشػػػػر التػندػػػي 
 ـ .ٜٗٛٔتػنذ 

 ٗٔالخعاية ص( ٕ
يشطخ اللسحة في شخح السلحة، دمحم بغ حدغ بغ سباع بغ أبي بكػخ الجػحامي السعػخكؼ ( ٖ

يع بػػػغ سػػػالع الرػػػاعجؼ  الجامعػػػة  –عسػػػادة البحػػػث العلسػػػي  –بػػػابغ الزػػػائع ، تػػػج : إبػػػخـا
 ـ( ٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ)ٔط–السسلكة العخبية الدعػدية –االسبلمية السجيشة السشػرة 
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ألسساع مؤثخة تأثضخا تلقائيا في الػضػح كالرفاء كعلة ذلظ تر  إلى ا
 (ٔ)انبداشيا مدتخسلة دكف تزضضق في السخارج. " 

تشاسب كسياؽ اآليتضغ الكخيستضغ حضث تكىحه األصػات الرائتة الصػيلة      
أبخزت كأضفت ملسح االمتجاد كالدعة اللحيغ يحفاف رخرة التيسع التي بيا 

 بالجش –السدافخ  –اصة أصحاب األعحار ) السخيس تػسعة على العباد كبخ
السحجث ػ فاقج الساء ( كسا أبخزت ملسح الجيسػمة كاالستسخارية لسغفخة هللا  –

سبحانو كتعالى لعباده في اآلية األكلى ، كالجيسػمة كالدعة لسديج نعع هللا التي 
التحرى كال تعجكا كالتي تدتػجب كتدتحق الذكخ علضيا في ك  كقت كحضغ 

على إضفاء ملسح اليدخ  في اآلية الثانية ، باالضافو إلى أنيا ساعجت
 كالديػلة للػضػء بجسيع أركانو .

كال يخفى أف ىحه األصػات بػضػحيا التاـ تؤثخ في السلتقى كخاصة      
صائت األلف كىػ األثثخ شضػعا في اآليتضغ ، " كالرائت الصػي  األلف في 
لفع كتاب هللا يداعج على التأثضخ في السلتقى لكػف الرائت أكضح في 

 (ٕ)ثثخ أثخا في الشفذ مغ األصػات الداثشة. "الدسع كأ

"كذلظ نتيجة لسخكر اليػاء حخا شليقا دكف عائق أثشاء الشصق بو ،      
، كىػ يأتي في مقجمة الحخكؼ التي اتدعت ( ٖ)كنتيجة لكػنو مجيػر "

مخارجيا ، كالرػت الحؼ يجخؼ ؼيو مخالف للرػت الحؼ يجخػ في الياء ، 

                                                           
 ٓٗالدابق ص( ٔ
دار الشذػػخ  –بترػخؼ  ٕٗضػػػء علػع الجاللػة ،د/ محسػػػد عكاشػة :التحلضػ  اللغػػؼ فػي ( ٕ

 ـ (ٕٔٔٓ)ٕط –للجامعات 
 ٓٗالدابق ص( ٖ
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مشفتحضغ غضخ معتخضضغ على الرػت بزغط أك  فؽيو يكػف الحلق كالفع
، كمغ ىشا فإف صائت األلف يتشاسب مع سياؽ اآليتضغ حضث  (ٔ)حرخ

التأثضخ في الستلقضغ كلفت انتباىيع إلى عطيع أمخ الػضػء كالصيارة للربلة 
كحخ مة قخبانيا حاؿ الدكخ كتحكضخىع بشعع هللا علضيع كالتي كاف مغ بضشيا 

عاضة بالتخاب عغ الساء ( كالتي فضيا رحسة مغ هللا رخرة التيسع ) االست
سبحانو كتعالى بعبادة كىي مغ تساـ الشعع التي تقتزي شكخ السػلى سبحانو 
كتعالى بصاعتو ؼيسا أمخ، كاجتشاب مانيى عشو ، كسا ساعج صائت الفتحة 
القرضخة كالتي سجلت أعلى ندبة كركد في اآليتضغ الكخيستضغ عغ صائتي 

على اضفاء ملسح الديػلة كاليدخ  –ضخة ، كالزسة القرضخة الكدخة القر
 كالخفة كىػ األمخ التي يتػاءـ مع رخرة التيسع ، كالػضػء للربلة .

بالشظخ في السقاشع الرهتية التي تذكمت مشيا ألفاظ اآليتضن  -ب
 الكخيستضن مجال البحث والجراسة يتزح لشا :

: كىي مقاشع تتدع ( وضهع وغمبة السقاشع القرضخة السفتهحة )ص ح -
بقرخىا ككجازتيا كخفتيا كسخعة نصقيا ، كىي بحلظ تتشاسب مع ترػيخ 
رخرة التيسع بسافضيامغ سيػلة كيدخ على السدلسضغ كبخاصة أصحاب 
األعحار ، كسا تجدج لشا أعساؿ الػضػء بسا فضيا مغ يدخ كسيػلة أيزا ، 

مية ، كترػيخ ثسا كاف ليا عطيع األثخ في نفي الحخج عغ األمة اإلسبل
 إرادة سبحانو كتعالى ليع بالتصيخ مغ األحجاث ، كالحنػب كالخصايا .

                                                           
، تػح : عػبلء حدػغ  ٖٓ/ ٔيشطخ سػخ صػشاعة اإلعػخاب ألبػي الفػتح عثسػاف ابػغ جشػي ( ٔ

 القاىخة. –أبػ ششب ، السكتبة التػقؽيو 



 

 الشَاق ًأثري يف تٌجَى الداللة يف آٍات رخص الطوارة

0111 

:  كىحه ثم يأتي دور السقاشع الستهسصة السغمقة ) ص ح ص ( -
الشػعية مغ السقاشع تتساشى كتتشاسب مع حخمة قخباف الربلة حالة الدكخ 

با إال ( ، )ال تقخبػا (كمع استثشاء عابخ الدبض  مغ عبػر السدجج )كال جش
كترػيخ حاؿ الجشب كمايلدمو مغ بعج عغ الربلة )حتى تغتدلػا ( ، كع 
تجدج حاؿ أصحاب األعحار فالسخضى كما ألع بيع مغ مخض كألع مشعيع 
مغ )استخجاـ الساء لزعف حخكتيع أك عجدىع عغ الػصػؿ إليو ، 
 كالسدافخكف إذا أعػزىع الساء كلع يججكه في سفخىع ، كمغ أحجث أك المذ
الشداء )باشخكىغ أك جامعػىغ ( كلع يججكا ماء للػضػء أك الغد  ؛ فكأف 
ىحه الشػعية مغ السقاشع السغلقة تتشاسب مع ك  ىؤالء الحيغ أغلقت أماميع 

 سب  الحرػؿ على الساء أك مشعيع األلع كالسخض مغ استعساؿ الساء .
ثحلظ جاءت السقاشع الستػسصة السغلقة دالة على حرخكقرخالرعضج  -

بالصضب ، فكأف أمخ التيسع مغلق على ىحا الرعضج الصضب فقط في قػلو 
 تعالى ) صعضجا شضبا (.

 ثسا كضحت كيؽية التيسع باقتراره بالسدح على الػجو كالضجيغ فقط . -
الستػسصة  كفي قػلو )قستع إلى الربلة ( بضشت ىحه السقاشع السغلقة -

داف بعقلو كركحو تعطيع أمخ الربلة التي تدتحزخ الػجػد الكام  لئلن
كجدجه حضغ يشاجي خالقو سبحانو كتعالى ، كفي قػلو )إف كشتع جشبا فاشيخكا 
( أبخزت السقاشع السغلقة الستػسصة أف الغد  للجشابة أمخ ضخكرؼ ال مفخ 
مشو ؛ فاإلنداف الجشب في حالة اغبلؽ تاـ  ، يلدمو البعج عغ الربلة كعغ 

اإلغبلؽ إال باالغتداؿ  السدجج كعغ لسذ السرحف ، كال يدكؿ ىحا
كالصيارة ، فإف عجـ الساء لجأ إلى التيسع ، كىحا مغ فز  هللا على عباده 

 السدلسضغ .
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ثسا دلت السقاشع السغلقة الستػسصة قػلو )عليكع ( ، )ليصيخكع ( على  -
نفي الحخج عغ األمة اإلسبلمية خاصة ، كاختراصيع بالصيارة مغ 

 ايا ؛ ألف الػضػء يكفخ ك  ذلظ .األحجاث كالجشابات كالحنػب كالخص
 :وبالشظخ في الفاصمة القخآنية لآلية األولى

نجج أنيا ختست بالخاء التي جاءت ردفا مع ألف اإلشبلؽ في قػلو )  -    
غفػراا (فالخاء التي ختست بيا الفاصلة تعبخ عغ استخساؿ كاستسخار كتكخار 

لف االنصبلقى حالة مغ لسغفخة هللا سبحانو كتعالى ، كسا تجدج مع صائت األ
 التسادة كالدعة لسغفخة هللا كتكخارىا .

 :وختست اآلية الثانية بالفاصمة الصهيمة )ص ح ح ص(

في قػلو تعالى )تذكخكف ( كايثار التعبضخ القخآني ليحه الفاصلة للجاللة   -
على مديج نعع هللا التي تدتحق الذكخ مغ عباده كأنيا كثضخة التحرى كال 
تعج ، كالتي كاف مغ ضسشيا نعسة التخخيز بالتيسع ، كما بيا مغ تػسعو 

ليا قجرة فائقة  كرأفة كرحسة كتديض  كتصيضخ للسدلسضغ ، كسا أف ىحه الفاصلة
على إيقاظ كتشبيو قلػب الدامعضغ بزخكرة شكخ هللا سبحانو كتعالى على 

 نعسو الكثضخة .       

آثخالتعبضخ القخآني بعس األلفاظ بهقع أجخاس أصهاتيا ألنيا تتشاسب  -ج
مع الدياق تسام السشاسبة ؛ فبل يسكن استبجاليا بغضخىا حضث أنيا التؤدي 

 األلفاظ:مخاد القخآن من ىحه 

 ومن ذلك :" ال تقخبها "  -ٔ

فقػج آثػػخ التعبضػػخ القخآنػػي الفعػػ  ) تقخبػػػا ( علػػى غضػػخه فػػي قػلػػو تعػػالى )يػػا      
أييا الحيغ آمشػا التقخبػا الربلة كأنتع سكارػ ( فلع يق  مثبل )ال ترػلػا( ) ال 
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تجنػا ( ) ال تذخعػا ( إلى غضخ ذلظ مغ األفعاؿ التي تجؿ على ىحا السعشى ؛ 
لسشاسػػبة ىػػحا الفعػػ  لدػػياؽ اآليػػة القخآنيػػة تسػػاـ السشاسػػبة فػػػ )قػػخب( أصػػليا يػػجؿ 

ك قخابتي ، كىػ مغ يقػخب على خبلؼ البعج ، يقاؿ قخب يقخب قخباف كفبلف ذ
خبػػو ، إذا لػػع تذػػامو كلػػع تلتػػبذ . كتقػػػؿ مػػا قخبػػت ىػػحا األمػػخ كال أقمشػػظ رحسػػا

 (ٔ)"بو

لذئ في الحضد متاحا مييأ كيجكر السعشى السحػرؼ للقخب حػؿ كجػد ا    
للتشاكؿ أك الػصػؿ إليو كاللبغ في القخبة ، كالديف في الغسج ، كالساء في 
البئخ السػصػؼ قخيب التشاكؿ .. كمغ التيضؤ األخح في األسباب ، فسفخدات 
ىحا التخكضب تجكر معانضيا بضغ القخب السكاني كالدماني كالشدبي كقخب السشدلة 

خبػا مكشي جسيعيا عت تجشب التشاكؿ أك السسارسة أؼ فك  ال تقخبا ، كال تق
البعج عجا ما في التػبة )فبل يقخبػا السدجج الحخاـ بعج عاميع ىحا (فيي لسشع 

 (ٕ)القخب السكاني الحؿيقي. " 

فقخب في قػلو تعالى ) التقخبػا الربلة ( مخاد مشيا عجـ التلبذ      
بالربلة كالبعج عشيا ،"فالقخب ىشا مدتعس  في معشاه السجازؼ كىػ التلبذ 
 -بالفع ، ألف )قخب( حؿيقة في الجنػ مغ السكاف أك الحات يقاؿ: قخب مشو

 كىسا بسعشى، كمغ الشاس مغ زعع أف -بكدخ الخاء -كقخبو -بزع الخاء
مكدػر الخاء للقخب السجازؼ خاصة، كال يرح....كإنسا اختضخ ىحا الفع  
دكف ال ترلػا كنحػه لئلشارة إلى أف تلظ حالة مشاؼية للربلة، كصاحبيا 
ججيخ باالبتعاد عغ أفز  عس  في اإلسبلـ، كمغ ىشا كانت مؤذنة بتغضخ 

                                                           
 )ؽ رب (ٖ٘ٛ( السقاييذ صٔ
 ٗٙٚٔ/ٗد/ جب  ( يشطخ السعجع االشتقاقي السؤص  ٕ
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إيسانا شأف الخسخ، كالتشفضخ مشيا، ألف السخاشبضغ يػمئح ىع أثس  الشاس 
 .(ٔ)كأعلقيع بالربلة، فبل يخمقػف شضئا يسشعيع مغ الربلة إال بعضغ االحتقار"

 –الباء  –ات كىي  ) القاؼ كتتألف ىحه السفخدة )قخب ( مغ أصػ      
( كبالشطخ إلى صػت القاؼ الليػؼ لذجتو كاستعبلئو كتفخيسو ، كالحؼ الخاء

اللداف السسخ ، كبانفخاجيا  يشتج مغ " تقلز اللياه كغلق ما يقابليا مغ مؤخخ
 (ٕ)يدسع صػت القاؼ. " 

ثع يأتي صػت الخاء اللثػؼ بتكخاره كاستخسالو كالحؼ يشتج مغ انعقاؼ       
شخؼ اللداف ، كشخؼ اللثة عجة مخات شخقات سخيعة .كتختع السفخدة 

انصباؽ الذفتضغ اشباقا فػؼ بذجتو كجيخه ، كالحؼ يشتج مغ "برػت الباء الذ
تشفخجاف ؼيحجث انفجار تدسع ؼيو صػت الباء " ؛ لتجؿ ىحه  محكسا ثع

األصػات الثبلثة مع ما يدبقيا مغ حخؼ الشيي )ال ( على حخمة قخباف 
الربلة حالة الدكخ كعجـ القخب فضيا كالتلبذ بيا أك اللرػؽ بيا ، كأف ىحا 
األمخ كاضحا معلشا ليع ، كىحا ما أبخزتو أصػات مادة ) ؽ رب( حضث 

قاؼ عغ القخب الذجيج ، كالخاء عغ االستخساؿ ، كالباءعغ التجسع عبخت ال
كالتبلصق ؼيكػف التخكضب معبخاعغ كػف االستخساؿ لسحاكلة اللحػؽ 

 (ٖ)كاللرػؽ كالتيضؤ للتشاكؿ كالتلبذ بالفع .

  

                                                           
 ٓٙ/٘( التحخيخ كالتشػيخ ٔ
 ٜٕٙ( علع الرػتيات صٕ
 ٖٕٚ( الدابق  ص ٖ
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 )صعضجا(: -ٕ

آثخ التعبضخ القخآني لفطة )صعضجا( على غضخىا فلع يق  مثبل )تخابا( أك       
أك )شخيقا(إلى غضخ ذلظ مغ السفخدات التي تجؿ علي السعشي ؛  )أرضا(

لسشاسبة ىحه اللفطة بػقع أجخاس أصػاتيا لدياؽ اآليتضغ الكخيستضغ فيى تجؿ 
على كجو االرض الحؼ ارتفع كعبل عغ دنذ األقجاـ كغضخىا فيػ فعض  
بسعشى الراعج ، فاألص  اللغػؼ لػ )صعج( "يجؿ على ارتفاع كمذقة. مغ 

الرعػد خبلؼ الحجكر، كيقاؿ صعج يرعج. اإلصعاد مقابلة الحجكر ذلظ 
 (ٔ)مغ مكاف أرفع. كالرعػد: العؿبة الكؤكد، كالسذقة مغ األمخ."

كإذا نطخنا إلى صػت الراد اللثػؼ باستعبلئو كاشباقو كصفضخه كالحؼ       
يشتج مغ"تزضضق بضغ مقجـ اللداف كاللثة العليا ، فضتكػف مسخ عخيس كضضق 

خخج اليػاء محتكا بالسسخ ، كمرصكا باألسشاف العليا مغ الجاخ  ؼيحجث ؼي
الرفضخ ، كسا أف مؤخخ اللداف يختفع ما يقابلو مغ الحشظ ، كيربح مشطخ 
اللداف كالصبق ، فيػ مختفع مغ الخلف كمغ األماـ ،مشخفس مغ الػسط ، 

 (ٕ)كىحا ما يشتج صفة اإلشباؽ. "

غ استعبلء كصفضخ كاشباؽ يعبخ عغ كػف فكأف ىشا الرػت بسا ؼيو م      
التخاب الحؼ يتسع بو السدلع ، البج أف يكػف مسا عبل كجو األرض كارتفع عغ 
القحكرات ، كدنذ األقجاـ   كسا قامت الراد برفضخىا  بسيسة اإلعبلف عغ 

 ىحا السختفع عغ كجو األرض .

                                                           
 )ص ع د (ٗٗ٘( السقاييذ صٔ
  ٕٕٚ( علع الرػتيات د/ عبج العديد عبلـ صٕ
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" بخخكج ثع يأتي صػت العضغ الحلقي بجيخه كانفتاحو كالحؼ يشتج       
اليػاء مغ الحشجخة مع اىتداز الػتخيغ ، ثع يتػتخ الحلق كيزضق ؼيخخج اليػاء 

 (ٔ)"ؼيخخج اليػاء مغ الفع. محتكا بججراف الحلق ، كتدج اللياة شخيق األنف ،

ككأف صػت العضغ بجيخه كانفتاحو كنراعتو يعبخعغ سعة الرعضج      
كيعزج ذلظ الدياؽ )كجو األرض(كامتجاده ليذس  جسيع بقاع األرض 

الخارجى كالستسث  في قػلو صلى هللا عليو كسلع : )جعلت لى األرض 
كسا يجعع ذلظ كيؤكجه أيزا مجئ صػت الياء عؿبو بسا  ٕمدججا كشيػرا (

ض فضيا مغ اتداع في السخخج كانصبلؽ كامتجاد يتشاسب مع امتجاد كجو األر 
 لتيسع .بخخرة اكسعتو؛ لتتحر  كتتحقق مشو شيارة السدلسضغ 

خػػػتع السفػػػخدة برػػػػت الػػػجاؿ اللثػػػػؼ األسػػػشاني بسػػػا ؼيػػػو مػػػغ شػػػجة ثػػػع تُ        
شػػػتج بإشػػػخاؾ مقػػػجـ اللدػػػاف كشخفػػػو مػػػع اللثػػػة كأصػػػػؿ كانفتػػػاح كجيػػػخ كالتػػػي تُ 

األسػػشاف العليػػا فػػي غلػػق السسػػخ لفتػػخة ثػػع يػػدكؿ ىػػحا االنغػػبلؽ بانخفػػاض مقػػجـ 
حا الرػت بسا ؼيو كى(ٖ)اللداف كشخفو تدسع بسخكر اليػاء مراحبا للرػت 

مغ جيخ كانفتاح يتشاسب مع كػف كجو األرض كتخابػو كاضػحا كبػارزا للستػيسع 
، ككػنو كاسعا مستجا كفي ذلظ ما اليخفى ما ؼيو مغ التيدػضخ كالتدػيض  علػى 
السدلسضغ ، كؼيو دفعػا لسطشػة الػبعس فػي شلػب التػخاب كاسػتخخاجو مػغ بػاشغ 

                                                           
 بترخؼ يدضخ  ٕٛٙ( الدابق صٔ
الجػامع السدػشج  ٖٖ٘ح  ٗٚ/ٔ(الحجيث أخخجو البخػارؼ فػي صػحيحو فػي كتػاب التػيسع  ٕ

الرػػػحيح السخترػػػخ مػػػغ أمػػػػر رسػػػػؿ صػػػلى هللا عليػػػو كسػػػلع )صػػػحيح البخػػػارؼ ( تػػػح دمحم 
 ىػ  ٕٕٗٔ ٔزىضخ بغ ناصخ دار شػؽ الشجاة ط 

صاف (دراسػػات فػػى علػػع األصػػػات اللغػيػػة د /صػػبلح الػػجيغ دمحم قشػػاكػ ،كد/أحسػػج شػػو سػػل ٖ
 بترخؼ يدضخ ٖٔٔص
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غ اإلسبلمى ديغ اليدخ كالدػساحة األرض كفي ذلظ مغ السذقة ما ؼيو ، فالجي
؛فػػػاهلل سػػػبحانو كتعػػػالى اليخيػػػج أف يذػػػق علػػػى عبػػػاده السػػػؤمشضغ بتكلػػػيفيع مػػػاال 
يصيقػنػػػػػػو بػػػػػػ  شػػػػػػخع ليػػػػػػع رخرػػػػػػةالتيسع كبػػػػػػضغ ليػػػػػػع كيفضتػػػػػػو كسػػػػػػيػلتو حػػػػػػضغ 
آثخالتعبضخالقخآنػػػػي فػػػػى كتابػػػػو الحكػػػػيع لفطػػػػة الرػػػػعضج كالتػػػػى كضػػػػحت أصػػػػػاتيا 

 مخادالذارع مشيا  .

 )حخج (:  -ٖ

آثػخ التعبضػػخ القخآنػػي لفطػػة ) حػػخج ( علػى غضخىػػا مػػغ السخادفػػات ليػػا التػػي      
تحسػػ  معشاىػػا كالزػػضق أك اإلثػػع أك الحخمػػة ؛ لػػجاللتيا علػػى كػػ  ىػػحه السعػػاني 
باإلضػػػافة إلػػػى مشاسػػػبتيا لدػػػياؽ اآليػػػة القخآنيػػػة ، فأصػػػ  معشاىػػػا ىػػػػ " تجسػػػع 

. كمػغ ذلػظ الذئ كضيقو فسغ ذلظ الحخج جسع حخجة كىػي مجتسػع لذػجخ ..
الحػػػخج االثػػػع ، الحػػػخج الزػػػضق.. كيقػػػاؿ حػػػخج علػػػي ضلسػػػظ أؼ حػػػـخ ، كيقػػػاؿ 

يػػػػػػو أحخجيػػػػػػا بتصليقيػػػػػػا أؼ : حخميػػػػػػا ... كالحػػػػػػخج الدػػػػػػخيخ الػػػػػػحؼ تحسػػػػػػ  عل
 (ٔ) ..."السػتى

فالسعشى السحػرؼ ليا يجكر حػؿ " ضضق السكاف مغ كثافة الذجخالعطيع      
 (ٕ)السختفع ؼيو ؼيعدخ الشفاذ ؼيو أك مشو. " 

كىػ معشى حدي ثع يحس  عليو السعاني السعشػية كالتي فضيا الحخج       
بسعشى اإلثع ، الزضق الذجيج أك السشع . كالحخج في اآلية مجاؿ البحث معشاه 
أضضق الزضق أك الزضق الذجيج كىػ " ضضق ال مشفح ؼيو مأخػذ مغ الحخجة 

شو كليحا جاء كىي الذجخ السلتف حتى ال يسكغ الجخػؿ ؼيو كال الخخكج م
                                                           

 ) ح ر ج( ٓٗٔ( مقاييذ اللغة صٔ
 ٙٓٗ( السعجع االشتقاقي صٕ
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 ( ٌثمَّ اَل َيِجُجوا ِفي َأْنُفِدِيْم َحَخًجا ِمسَّا َقَزْضتَ بسعشى الذظ في قػلو تعالى : ) 
َفبَل َيُكْن ِفي َصْجِرَك أؼ شكا ألف الذاؾ في األمخ اليشفح ؼيو كمثلو: ) (ٔ)

 قاؿ بعس السفدخيغ في قػلو تعالى: (ٕ)( َحَخٌج ِمْشوُ 

يِن ِمْن َحَخجٍ َوَما َجَعَل )       : أراد ضيقا ال مخخج مشو  (ٖ) ( َعَمْيُكْم ِفي الجِّ
كذلظ أنو يتلخز مغ الحنب بالتػبة ، فالتػبة مخخج ، كتخؾ ما يرعب فعلو 
على اإلنداف بالخخز ، كيحتج بو ؼيسا اختلف ؼيو مغ الحػادث فقض  إف ما 

 .(ٗ)أدػ إلى الزضق فيػ مشفي كما أكجب التػسعة فيػ أكلى

كتتألف ىحه السفخدة ) حخج( مغ أصػات ) الحاء كالخاء كالجيع ("      
فرػت الحاء الحلقي باحتكاثو كىسدو كرخاكتو كالحؼ عشج نصقو )يتػتخ 
الحلق كيزضق ؼيخخج اليػاء محتكا بججراف الحلق، كتدج اللياة شخيق األنف 

 (٘)ؼيخخج اليػاء مغ الفع (

تشاسب مع معشى الزضق ، كتجسع فكأنو بيحا الزضق في الشصق كباحتكاثو ي
 اآلثاـ كاليسػـ كزخسيا على اإلنداف .

                                                           
 ٘ٙالشداء : مغ اآلية ( سػرة ٔ
 ٕ( سػرة األعخاؼ : مغ اآلية ٕ
 ٛٚ( سػرة الحج : مغ اآلية ٖ
، تػػح : الذػػي  بضػػت هللا بيػػات ، ٗٛٔ( معجػػع الفػػخكؽ اللغػيػػة ألبػػي ىػػبلؿ لعدػػكخؼ  ص ٗ

 (ىػٕٔٗٔ) ٔ، طمؤسدة الشذخ اإلسبلمي 
 ٕٛٙ( علع الرػتيات ص٘
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ثع يأتي صػت الخاء اللثػؼ بتكخاره كاستخسالو كالحؼ يشتج مغ انعقاؼ      
شخؼ اللداف ، كشخقة اللثة عجة شخقات سخيعة ليجج لشا استخساؿ الزضق 

 كشجتو كتكخاره .

االحتكاثي االنفجارؼ  كأخضخا صػت الجيع اللثػؼ الحشكي )السغلق     
)مخكب((كالحؼ يشتج مغ " غلقو لفتخة قرضخة بضغ مقجـ اللداف كمقجـ الحشظ 
كمؤخخ اللثة ، ثع تبجأ األعزاءباالنفخاج مع بطءملحػظ ، كمع خخكج اليػاء 

كتعبخ الجيع بحلظ مغ ( ٔ)الحؼ ىػ عبارة عغ انفجار قرضخ يحجث احتكاؾ "
 تجسع الزضق كشجتو كحجتو .

ا سبق يتزح لشا أف التعبضخ بلفع ) حخج ( دكف غضخىا للتشاسب التاـ مس     
مع سياؽ اآلية، حضث أنيا تفضج أدنى ضضق كعلى ذلظ يكػف السعشى أف هللا 
سبحانو كتعالى ما يخيج ليجع  على السدلسضغ بسا فخض مغ الػضػء كالغد  

ابات كالتيسع أ دنى ضضق أك مذقة كلكغ يخيج ليصيخىع مغ األحجاث كالجش
 كالحنػب .

  

                                                           
  ٕٕٚ(  الدلبق صٔ
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 السبحث الثاني: الدياق وأثخه في تهجيو الجاللة السعجسية

 في آيات رخز الصيارة . 

وردت بعس األلفاظ السذتخكة التى تحسل أكثخ من معشى في آيات رخز 
الصيارة ،وكان لمدياق بجشاحيو المغهى والخارجى دور بارز في بيان 

 ذلك :السعشى السخاد مشيا في ىحه اآليات ومن 

 ( وال تقخبها الربلة وأنتم سكارى :)الربلة في قهلو تعالى -ٔ

:" الربلة كىي الجعاء. كقاؿ رسػؿ هللا صلى هللا عليو  السعشى المغهي 
كسلع: "إذا دعي أحجكع إلى شعاـ فليجب، فإف كاف مفصخا فليأث ، كإف كاف 

، أؼ فلضجع ليع بالخضخ كالبخكة... كالربلة ىي التي جاء (ٔ)"صائسا فلير "
فػػ" الربلة الجعاء (ٕ)بيا الذخع مغ الخكػع كالدجػد كسائخ حجكد الربلة..." 

كاالستغفار ... كالربلة مغ هللا تعالى الخحسة ... كصبلة هللا على رسػلو : 
سػدة رحستو لو كحدغ ثشائو عليو .. كمغ الربلة بسعشى االستغفار حجيث 

أنيا قالت : يارسػؿ هللا إذا ُمتشا صلي لشا عثساف بغ مطعػف حتى تأتضشا فقاؿ 
ريغ ؛ قاؿ شسخ : قػليا صلى لشا أؼ استغفخ لشا (ٖ)ليا إف السػت أشج مسا تقجِّ

                                                           
( الدػػشغ الكبػػخػ للبضيقػػي، ألبػػي بكػػخ أحسػػج البضيقي،بػػاب )السػػجعػ يجضػػب صػػائسا كػػاف أك(  ٔ
، الشاشخ: مجلذ دائخة السعػارؼ الشطاميػة الكائشػة فػي اليشػج ٕٜٗٗٔ، حجيث رقع ٖٕٙ/ ٚ

 ىػ.ٖٗٗٔببلجة حضجر آباد، ط/ أكلى 
 )ص ؿ ػ( ٜٗ٘اللغة:  ( مقايضيذ ٕ
 ٜٖٔ/ ٕ( الحػػجيث فػػي مجسػػع الدكائػػج لليضثسػػي / كتػػاب الجشػػائد / بػػاب جػػاء فػػي السػػػت ٖ

، ـ (ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔج سي القاىخة ) ( تح : حداـ الجيغ القجسي ، مكتبة القٜٖ٘ٛ)ح 
يع ، عبػج الحسضػج ٙٛ/ ٚكفي جسع الجػامع ) الجامع الكبضخ ( للدػضػشي  تػح : مختػار إبػخـا

== 



 

 الشَاق ًأثري يف تٌجَى الداللة يف آٍات رخص الطوارة

0111 

عشج ربو ... كالربلة مغ الصضخ كاليػاـ التدبيح ... كصلػات الضيػد كشائديع 
َمْت َصَػاِمعُ  كقض  الربلة بضت  (ٔ)َكِبَيٌع َكَصَلَػاٌت َكَمَداِجُج " كفي التشدي  : "َلُيجِّ

 (ٕ).. "ألى  الكتاب يرلػف ؼيو .

فػاضح أف الربلة مغ األلفاظ السذتخكة التي تحس  أثثخ مغ معشى كالدياؽ 
 كحجه ىػ الحؼ يحجد السعشى السخاد مشيا .

 :  السعشى الدياقي

بَلَة َوَأْنُتْم َيا َأيَُّيا في لفع الربلة في قػلو تعالى ) َتْقَخُبها الرَّ الَِّحيَن َءاَمُشها اَل
 ( قػالف : ُسَكاَرى 

أحجىسا : السخاد ؼيو السدجج ، كىػ قػؿ ابغ عباس كابغ مدعػد كالحدغ 
 كإليو ذىب الذافعي .

كاشبلؽ لفع الربلة على السدجج محتس  ، كيجؿ على كجياف األكؿ : أنو 
ػضع الربلة كححؼ السزاؼ مغ باب ححؼ السزاؼ ، أؼ التقخبػا م

مجاز شائػػػع، كالثاني: قػلو )ليجمػت صػامع كبيع  كصلػات ( كالسخاد 
بالرلػات مػاضع الربلة فثبت أف اشبلؽ لفع الرػػػبلة كالسخاد بو السدجج 

                                                                                                                         
== 

ىػػ ػ ٕٙٗٔ) ٕحدػغ عيدػػى عبػج الطػاىخ ، الشاشػػخ األزىػخ الذػخيف  القػػاىخة ط –جا دمحم نػ
 ـ (ٕ٘ٓٓ

 ٓٗسػرة الحج مغ اآلية ٔ)
 ،)ص ؿ ا(ٙٗٚٔ/ٕ)ص ؿ ا( كيشطخ الرحاح ٖٚ٘ -ٔٚ٘/ٗٔلداف العخب  ٕ)
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جائد .الثاني : كعليو األثثخكف أف السخاد بالربلة في ىحه اآلية نفذ الربلة 
 (ٔ) .،أؼ ال ترلػا إذا كشتع سكارػ 

كدؿ الدياؽ اللغػؼ في اآلية كالستسث  في قػلو تعالى: )َحتَّى َتْعَلُسػا َما 
 َتُقػُلػَف (

على أف السخاد مغ الربلة ىػ نفذ الربلة ؛ألف السدجج ليذ ؼيو قػؿ 
مذخكع يسشع الدكخ عشو ، أما الربلة ففضيا أقػاؿ مخرػصة يسشع الدكخ 

كيجعع  أيزا أف الحس  على  (ٕ)فضيا فكاف حس  اآلية على ىحا أكلى " 
الحؿيقة أكلى مغ الحس  على السجاز . كيحتس  أف يخاد بالربلة السدجج 
كيجؿ على ذلظ الدياؽ اللغػؼ كالحػ تسث  فى قػلو تعالى  : )ليجمػت 
صػامع كبيع صلػات ( ،كأيزاكجػد قخيشة كىى على تقجيخ ححؼ السزاؼ  

ه اآلية يحتس  السعشضضغ  أػ مػاضع الربلة  ،فالدياؽ القخآنى فى ىح
)الربلة نفديا التى جاء بيا الذخع مغ الخكػع كالدجػد ، ك السدجج  ( 
كعلى تفدضخ الربلة بالسدجج يكػف السعشى  : ال تقخبػا السدجج كأنتع سكارػ 
كال جشبا إال عابخػ سبض  ، كعلى ىحا الػجو يكػف االستثشاء داال على أنو 

 . يجػز للجشب العبػر فى السدجج 

كأما على تفدضخ الربلة بأف السخاد مشيا نفذ الربلة يكػف السعشى  : ال 
تقخبػا الربلة كأنتع سكارػ ، كال تقخبػىا حاؿ كػنكع جشبا إال عابخؼ سبض  ، 

                                                           
  -ٕٔٔ/ٓٔتفدػضخ الفخػػخ الػػخازؼ السذتيخبالتفدػػضخ الكبضػػخ كمفػػاتيح الغضػػب لسحسػػجالخازؼ  ( ٔ

كيشطخ البحػخ السحػيط ،   ـٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔبضخكت لبشاف  -ضخدار الفكخ بترخؼ يد ٖٔٔ
ٖ/ٙٗٛ                                                                                               
 ٔ٘ٙ/ٖ، كيشطخ البحخ السحيط ٖٔٔ/ٓٔ( مفاتيح الغضب ٕ
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كالسخاد بعابخ الدبض  السدافخ ، ؼيكػف ىحا االستثشاء دليبل على أنو يجػز 
 .للجشب االقجاـ على الربلة عشج العجد عغ الساء 

 عضج الّر  -ٕ

 : السعشى المغهي 

 الرعضج فعض  بسعشى الراعج كيصلق الرعضج في كبلـ العخب على كجػه :

عضج مغ األرض: التخاب الحؼ ال يخالصو رم  كال َسَب " " الرعضج (ٔ)"كالرَّ
كقض  األرض الصضبة ، كقض  ىػ ك  تخاب شضب ، كالرعضج كجو  األرض ،

الرعضج (ٕ)األرض ..، كالرعضج السػضع العخيس الػاسع كالرعضجالقبخ  .." "
 (ٖ)الصخيق الحؼ النبات ؼيو .... كصعضج مرخ مػضع فضيا "

 السعشى الدياقي : 

ا َشضِّباػا (        ذكخ العلساء في لفػع الرػعضج فػي قػلػو تعػالى: )َفَتَيسَُّسػػا َصػِعضجا
أحػػجىا: أنيػػا األرض السلدػػاء التػػي ال نبػػات فضيػػا كال ِغػػخاس ، "أربعػػة أقػػػاؿ :  

كىػ قػؿ قتػادة. كالثاني:أنيػا األرض السدػتػية ، كىػػ قػػؿ ابػغ زيػج. كالثالػث: 
، كالذػػافعي. كالخابػػع: أنػػو كجػػو  ىػػػ التػػخاب ، كىػػػ قػػػؿ علػػّي ، كابػػغ مدػػعػد

كذكػخ اإلمػاـ الصبػػخؼ أف أكلػى ذلػظ بالرػػاب قػػػؿ ٗ))األرض ذات التػخاب ..."
                                                           

 )ص ع د( ٗ٘ٙ/ٕجسيخة اللغة ( ٔ
  ٜٖٖ)ص ع د ( ،  يشطػػػػػػخ : السرػػػػػباح السشضػػػػػػخ ص ٖٖٔ – ٕٖٔ/ٖ( لدػػػػػاف العػػػػػخب ٕ

 )ص ع د (
 )ص ع د ( ٕٗٓ( مختار الرحاح ص ٖ
، كبحػػػخ ٛٓٗ/  ٛ، كيشطػػػخ جػػػامع البيػػػاف للصبػػػخؼ  ٜٔٗ/ٔ( الشكػػػت كالعضػػػػف للسػػػاكردؼ ٗ

 ٖٙٙ/ٔ، كمعالع التشدي  للبغػؼ  ٕٔٗ/ٔ، زاد السدضخ  ٖ٘ٓ/ٔالعلـػ للدسخقشجؼ 
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 مغ قاؿ أف الرعضج : ىػ كجو األرض الخالية مغ الشبػات كالغػخكس كالبشػاء ،
 . ٔالسدتػية 

كتزافخ الدياؽ الخارجي ، كالدياؽ اللغػػؼ فػي بيػاف السقرػػد مػغ لفػع      
ا َشضِّباػػػ )الرػػػعضج( فػػػي ُسػػػػا َصػػػِعضجا كجػػػو  بػػػو  السػػػخاد  كأف ،ا(قػلػػػو تعػػػالى: )َفَتَيسَّ

ركؼ عغ جابخ رضي هللا عشو أف  تسث  ؼيسا  أما الدياؽ الخارجي   ٕاألرض
ا  قػػػػػػػاؿ : -صػػػػػػػلى هللا عليػػػػػػػو كسػػػػػػػلع  -الشبػػػػػػػي  )ُجعلػػػػػػػت لػػػػػػػي األرض مدػػػػػػػججا
 .(ٖ()كشيػراا

ا تسث  في قػلو تعالى  : ) كأما الدياؽ اللغػؼ   َكِإنَّا َلَجاِعُلػَف َما َعَلْضَيا َصِعضجا
ػػػػا،  ك قػلػػػػو تعػػػػالى :  )  ٗ ( ُجػػػػُخزاا ا َزَلقا فأعلسػػػػظ أف   (٘)(  َفُتْرػػػػِبَح َصػػػػِعضجا

كِإنسا سػسي صػعضجاا، ألنَّيػا ِنيايػُة مػا  الرعضج يكػف زَلقاا، كالُرُعجاُت الُصُخقات.
 .(ٙ) ُيْرعُج ِإليو مغ باشغ األرض

)شضبػا( :كلفع الرعضج فى اآليات مػضػع البحث  كإف قضج بقػلو تعالى       
كجػػاء الدػػياؽ   ،جػػاء علػػى عسػمػػو مػػخادا بػػو كجػػو األرض أنػػو  إال ،أؼ شػػاىخا

                                                           
   ٛٓٗ/ٛع البياف للصبخؼ (جام ٔ
( كىػػػ قػػػؿ كثضػػخ مػػغ السفدػػخيغ مػػشيع : أبػػػ عبضػػجه ،ابػػغ عصيػػو ،أبػػػ الدػػعػد ، األلػسػػي  ٕ

، ارشػػػاد العقػػػ  الدػػػليع  ٜ٘/ٕ، السحخرالػػػػجضد البػػػغ عصيػػػو  ٕٛٔ/ٔيشطػػػخ :مجػػػاز القػػػخآف 
  ٕٗ/ٖ، ركح السعاني ٔٛٔ/ٕ
،   كمدػػػلع  ٖٖ٘ ح ٗٚ/ٔ( الحػػػجيث أخخجػػػو البخػػػارؼ فػػػي صػػػحيحو فػػػي كتػػػاب التػػػيسع ٖ

ٕ٘ٔ 
  ٛ(سػرة الكيف اآلية  ٗ
 ٓٗ(سػرة الكيف  مغ اآلية  ٘
 ٙ٘/ ٕمعاني القخآف كإعخابو للدجاج  ( ٙ
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 امبضشػ  -صػلى هللا عليػو كسػلع  -الخارجي كالحؼ تسث  ؼيسا ركػ  عغ الشبػي 
بػغ اليسػاف ححيفػة مدػلع مػغ حػجيث  فى صحيح ثبت فقج لو ؛  ا، كمخررلو
:)فزػػلشا علػػى عقػػاؿ: قػػاؿ رسػػػؿ هللا صػػلى هللا عليػػو كسل -رضػػي هللا عشػػو  -

الشػػػػاس بػػػػثبلث : جعلػػػػت صػػػػفػفشا كرػػػػفػؼ السبلئكػػػػة ، كجعلػػػػت لشػػػػا األرض 
كفػػػي حػػػجيث آخػػػخ "  ٔ))(إذا لػػػع نجػػػج السػػػاءلشػػػا شيػػػػرا خبتيػػػا كجعػػػػػػلت تمدججا،

مبػػػضغ " فقػلػػو :)كجعلػػػت تخبتيػػا ( (ٕ)" التػػخاب شيػػػػر السدػػلع إذا لػػػع يجػػج السػػػاء
لسعشػػػى الرػػػعضج السػػػحكػر فػػػي اآليػػػة ،أك مخرػػػز لعسػمػػػو أك مقضػػػج إلشبلقػػػو 
كيؤيج ذلظ ما حكاه ابغ فارس عغ كتاب الخلضػ  : تػيسع بالرػعضج أػ خػح مػغ 

فالرػػعضج يخػػتز بسػػا يقػػع عليػػو اسػػع التػػخاب مسػػا يعلػػق بالضػػج مػػغ  ( ٖ)غبػػاره"
 .(ٗ)غبار

تسثػػ  فػػي تقضضػػج الرػػعضج بالصضػػب فػػي كالػػحؼ  اللغػػػؼ الدػػياؽ ا يجعسػػو سػػث     
ا َشضِّباػػا ( فػػاهلل سػػبحانو كتعػػالى "أكجػػب فػػي ىػػحه اآليػػة كػػػف  قػلػػو تعالى:)َصػػِعضجا

َكاْلَبَلػُج بػجلض  قػلػو تعػالى: )، الرعضج شضبا ، كاألرض الصضبة ىػي: التػي تشبػت 
التشبػػت أف ال تكػػػف شضبػػة ،  فػجػػب فػػي التػػي٘))(الصَّضِّػػُب َيْخػػُخُج َنَباتُػػُو ِبػػِإْذِف َربِّػػوِ 

ا َشضِّباػػػا(أمخ بػػػالتيسع بػػػالتخاب فقػػػط ُسػػػػا َصػػػِعضجا كضػػػاىخ  ،فكػػػاف قػلػػػو تعػػػالى )َفَتَيسَّ
                                                           

ح  ٖٔٚ/ٔ(  الحجيث أخخجػو  مدػلع فػي صػحيحو فػي كتػاب السدػاجج كمػاضػع الرػبلة ٔ
 .   ٕٛٓ/ٕٔ،كأحسج في مدشجه   ٕ٘٘

، كبحػػػخ ٛٓٗ/  ٛبيػػػاف للصبػػػخؼ ، كيشطػػػخ جػػػامع ال ٜٔٗ/ٔ( الشكػػػت كالعضػػػػف للسػػػاكردؼ ٕ
 ٖٙٙ/ٔ، كمعالع التشدي  للبغػؼ  ٕٔٗ/ٔ، زاد السدضخ  ٖ٘ٓ/ٔالعلـػ للدسخقشجؼ 

 ٘ٗ٘/ٔ( فتح القجيخ للذػكاني  ٖ
 .ٖٖٕ، رقع ٖٓٙ/ ٔ( الدشغ الكبخػ للبضيقي، باب الجشب يكؽيو التيسع إذا لع يجج الساء ٗ

ٕٖٖ. 
 .ٛ٘( سػرة األعخاؼ مغ اآلية ٘
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كأيزػػا الدػػياؽ اللغػػػؼ فػػي آيػػة السائػػجة فػػي قػلػػو تعػػالى :)  (ٔ)"األمػػخ للػجػػػب 
ضج ىػػػ لػػى أف الرػػع( فقػلػػو " )مشػػو(  دلضػػ  ع َفاْمَدػػُحػا ِبُػُجػػػِىُكْع َكَأْيػػِجيُكْع ِمْشػػوُ 
كيسكػػغ الجسػػع بػػضغ كػػ  ماسػػبق مػػغ سػػياقات  (ٕ) "التػػخاب ، لتحقػػق السدػػح مشػػو

أف السخاد مغ الرعضج في  :لغػية أك خارجية كضحت معشى الرعضج بأف يقاؿ
 .  كغضخه  اآلية ىػ كجو األرض ذات التخاب

كاليفػتشا ىشا أف نحكخ بأف تخريز الذخع للتخاب للتيسع بجال مغ       
فقج اؽ اإلجتساعي كالثقافي لجػ العخب؛ جاء مخاعاة للدي الػضػء كالغد 

 ثاف العخب يدتعسلػف التخاب في تشطيف أكانضيع كتصيضخىا . 

التيسع بالتخاب :" َكأِلَفَّ  ػؿ ابغ عاشػر في معخض حجيثو عغ كيؽيةيق     
ُفػَف بِ  ِو َما َعَلَق َلُيْع ِمَغ التَُّخاَب ُمْدَتْعَسٌ  ِفي َتْصِيضِخ اآْلِنَيِة َكَنْحِػَىا، ُيَشطِّ

عػنيع، َكَما ااِلْسِتْجَساُر ِإالَّ َضْخٌب ِمْغ َذِلَظ، ِفي ِثَياِبِيْع كأبجانيع َكَما اأْلَْقَحارِ 
َمَع َما ِفي َذِلَظ ِمْغ َتْجِجيِج َشَلِب اْلَساِء ِلَفاِقِجِه َكَتْحِثضِخِه ِبَأنَُّو ُمَصاَلٌب ِبِو ِعْشَج 

ِخيَعُة ِؼيِو ِباْلَػْجِو َزَكاِؿ َماِنِعِو، َكإِ  َذ َقْج َكاَف التََّيسُُّع َشَياَرةا َرْمِديَّةا اْقَتَشَعِت الذَّ
ْغَخػ َكاْلُكْبَخػ، َكَسا َدؿَّ َعَلْيِو َحِجيُث َعسَّاِر ْبِغ  َكاْلَكفَّْضِغ ِفي الصََّياَرَتْضِغ الرُّ

َلسَّا َعِجُمػا اْلَساَء ِفي َغْدَكِةاْلُسَخْيِديِع  َياِسٍخ، َكُيَؤيُِّج َىَحا اْلَسْقِرَج َأفَّ اْلُسْدِلِسضغَ 
 (ٖ)."َصلَّْػا ِبُجكِف ُكُضػٍء َفَشَدَلْت آَيُة التََّيسُّعِ 

  

                                                           
 ٛٔٔ/ ٓٔلخازؼ ( مفاتيح الغضب لٔ
تػح : ياسػخ  ٛٔ/ٕ( تفدضخ القػخآف ألبػي مطفػخ ، مشرػػر بػغ دمحم عبػج الجبػار الدػسعاني ٕ

يع ، غشيع بغ عباس _ دار الػشغ ػ الخياض الدعػدية ط: )  ـ(ٜٜٚٔىػ ػ ٛٔٗٔبغ إبخـا
 ٗ/ٗ( التحخيخ كالتشػيخ ٖ
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 قستم  -ٖ

 السعشى المغهي : 

الؿياـ نؿيس الجلػس ، كمعشى الؿياـ العـد ، كمشو قػلو تعالى : )َكَأنَُّو      
ـَ َعْبُج هللِا َيْجُعػُه (  َلسَّا َقا
أؼ لسا عـد .. كقج يجئ الؿياـ بسعشى السحافطة (ٔ)

كقػلو تعالى:) (ٕ)كاالإصبلح كمشو قػلو تعالى: ) الخَِّجاُؿ َقػَّاُمػَف َعَلى الشَِّداِء (
ِإالَّ َماُدْمَت َعَلْيِو َقاِئساا ( 
كيجيء الؿياـ بسعشى الػقػؼ كالثبات كعليو فدخ (ٖ)

قامت الجابة إذا كقفت عغ الدضخ، (ٗ)َقاُمػا (  قػلو سبحانو: )َكإِذَا َأْضَلَع َعَلْضِيعْ 
كقاـ عشجىع الحق أؼ ثبت كلع يبخح كمشو قػليع أقاـ بالسكاف ىػ بسعشى 
الثبات ، كيقاؿ قاـ الساء إذا ثبت متحضخاا ال يجج َمْشَفحاا ، كإذا جسج أيزا ... 
كقامت الدػؽ إذا أنفقت ، كقامت إذا كدجت ... كأقاـ اشئ أدامو ، كمشو 

بَلَة ( قػ  "قاـ عشو كلو كبو كإليو كيدتعس  بغضخ صلة (٘)...."لو: ) ُيِؿيُسػَف الرَّ
باختبلؼ الربلت لتزسغ ك  صلة معشى يشاسبو يقاؿ قائع  كتختلف السعاني

باألمخ إذا تكف  بو كحفطو كاجتيج في تحرضلو كتجلج ؼيو ببل تػاف كحؿيقتو 
ء بذأنو كيلدمو التجلج كالتذسخ قاـ ملتبدا باألمخ كالؿياـ لو يجؿ على االعتشا

فأشلق الؿياـ على الزمو كمشو } قامت الحخب على ساقيا { إذا التحست 

                                                           
 ٕٓالجغ مغ اآلية (  سػرة ٔ
 ٖٗ( سػرة الشداء مغ اآلية ٕ
 ٘ٚآؿ عسخاف مغ اآلية  (  سػرةٖ
 ٖ( سػرة  األنفاؿ مغ اآلية ٗ
 ٚٛٗٔ -ٙٛٗٔ/ٕ)ؽ ك ـ ( ، كيشطػػػخ الرػػػحاح للجػػػػىخؼ  ٘ٚ٘/ ٕٔ( لدػػػاف العػػػخب ٘

 )ؽ ك ـ (  ٕٖٛ)ؽ ك ـ ( ، كأساس الببلغة :
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   (ٔ)." "كاشتجت كأنيا قامت كتذسخت لدلب األركاح كتخخيب األبجاف...

مغ السعانى السختلفة  فػاضح أف قاـ مغ األلفاظ السذتخكة التى تحس  الكثضخ
 السخاد . كالدياؽ ىػ الحػ يحجد السعشى

 :السعشى الدياقي 

اختػلف العلسػاء في داللة )  قستع  (في قػلو تعالى )َيا َأيَُّيا الَِّحَيغ آَمُشػا      
بَلِة...( فقض  "السعشى ِإذا أردتع الؿياـ ِإلى الربلة،كِإنسا جاز  ِإَذا ُقْسُتْع ِإَلى الرَّ

فػ"عبخ عغ إرادة (ٕ).."ذلظ ألف في الكبلـ كاالستعساؿ دليبلا على معشى اإِلرادة
الؿياـ بالؿياـ ، إذا الؿياـ متدبب عغ اإلرادة ، كسا عبخكا عغ القجرة عغ 
الفع  بالفع  في قػليع : األعسى اليبرخ،أؼ:اليقجر على اإلبرار كقػلو: 

ا َعَلْضَشا ِإنَّا ُكشَّا َفاِعِلضَغ( أؼ قادريغ على اإلعادة ،كقػلو : )َفِإَذا (ٖ))ُنِعضُجُه َكْعجا
أؼ إذا أردت قخاءة القخآف لسا كاف الفع  متدببا عغ (ٗ)َقَخْأَت اْلُقْخآَف َفاْسَتِعْح(

القجرة كاإلرادة أؾيع السدبب مقاـ الدبب ، كقضػػػ : معشى قستع إلى الربلة 
قرجتسػىا ؛ ألف مغ تػجو إلى الذئ قاـ إليو قاصجا لو ، فعبخ عغ القرج 

 (٘)لو بالؿياـ إليو." 

                                                           
 ٖٔٚ/ٔ( الكليات للكفػؼ ٔ
 –، تػػح : عبػػج الجلضػػ  عبػػجه شػػلبي عػػالع الكتػػب  ٕ٘ٔ/ٕ( معػػاني القػػخآف كاعخابػػو للدجػػاج ٕ

 ـ( ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ، ) ٔط، بضخكت
 ٗٓٔ( سػرة األنبياء مغ اآلية ٖ
 ٜٛ( سػرة الشح  مغ اآلية  ٗ
 ٚٛٔ/ٗ( البحخ السحيط ٘
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يجػز أف يكػف السعشى: إذا قستع إلى الصيػر، فحكخ الربلة كقض  :"      
كىػ يخيج الصيػر؛ ألف الربلة ال تكػف إال بصيػر كىػ مقجمتيا التي ال 

 (ٔ) تكػف صبلة ُمجاَزةا إال بيا..."

بَلِة ( ىػ  كالسعشى السقرػد مغ الؿياـ في قػلو تعالى : )ِإَذا ُقْسُتْع ِإَلى الرَّ
السخاد مغ الؿياـ ىشا السثػؿ كاالنتراب " ألنيع أجسعػا  اإلرادة كالعـد ، كليذ

على أنو لػ غد  أعزائو قب  الربلة قاعجا أك نائسا لكاف أكلى فخض ىحه 
 (ٕ)اآلية " 

كدؿ الدياؽ اللغػػ على ذلظ السعشى كالحػ جاء متسثبل في تعجية      
إليو تػجو  )قستع( بػ )إلى ( ،"كالؿياـ بسعشى االنتراب ال يتعجػ بإلى كقاـ

كقرج نحػ } إذا قستع إلى الربلة { كزيادة إلى تزسغ معشى االنتياء أؼ 
القرج السشتيي إلى الذخكع في الربلة كسا ىػ السعتبخ في إيجاب الػضػء 

ػضػء على مغ قرج الشافلة كلع ال مصلق القرج إلضيا حتى ال يجب ال
 (ٖ) ...."ير 

فالؿيػػػػاـ يصلػػػػق فػػػػي  العػػػػخب :أيزػػػػا الدػػػػياؽ الثقػػػػافي لػػػػجػ كيعزػػػػج ذلػػػػظ      
اِعُخ: ُخكِع ِفي اْلِفْعِ ، َقاَؿ الذَّ  ثبلميع  " ِبَسْعَشى الذُّ

                                                           
جؼ، الشيدػػابػرؼ، ( التَّْفِدػػضُخ الَبِدػػْيط ،أبػػػ الحدػػغ علػػي بػػغ أحسػػج بػػغ دمحم بػػغ علػػي الػاحػػٔ

جامعػػػة اإلمػػػاـ دمحم بػػػغ سػػػعػد  -ىػػػػ( ،الشاشػػػخ: عسػػػادة البحػػػث العلسػػػي ٛٙٗالذػػػافعي )ت: 
 ىػ ٕٓٗٔ، ٔاإلسبلمية.  ط

 ٕٚٙ/ٚ( البديط للػاحجؼ ٕ
  ٖٔٚ/ ٔ( الكليات للكفػػ ٖ
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ـَ َيُحكُد الشَّاَس َعْشَيا ِبَدْيِفِو ... َكَقاَؿ َأاَل اَل ِمْغ َسِبضٍ  ِإَلى ِىْشجٍ   ٔ َفَقا

 َكَعَلى اْلَعْدـِ َعَلى اْلِفْعِ ، َقاَؿ الشَّاِبَغُة:

ـُ ُىَشا َكَحِلَظ   ِٕحَساَنا َغْضُخ َمْقُخكٍب،َقاُمػا َفَقاُلػا  َأْؼ:  َعَدُمػا َرْأَيُيْع َفَقاُلػا. فاْلِؿَيا
 (ٖ) ِبَقِخيَشِة َتْعِجَيِتِو ِب )ِإَلى( ِلَتْزِسضِشِو َمْعَشى َعَسْجُتْع ِإَلى َأْف ُتَرلُّػا... ."

ُمػَف َعَلى كنطضخ قستع في ىحا السػضػع قػلو تعالى " }الخَِّجاُؿ َقػَّا     
الؿياـ الحؼ ىػ السثػؿ،  -وهللا أعلع-[ كليذ يخاد ىشا ٖٗالشَِّداِء{ ]الشداء: 

كإنسا ىػ مغ: قست بأمخؾ ، كعلّي الؿياـ بيحا األمخ، فكأنو  قاؿ: الخجاؿ 
متكلِّفػف ألمخ الشداء كمعشضػف بذؤكنيغ، فكحلظ قػلو: }ِإَذا ُقْسُتع{ أؼ : إذا 

، ككشتع غضخ متصيخيغ فافعلػا تع إلضيا بالعشايةىسستع بأمخ الربلة، كتػجي
  (ٗ)..." ثحا

فخبلصة القػؿ أف الدياؽ بشػعيو )لغػؼ كخارجي ( قج حجد السعشى     
 السقرػد بقستع فى اآلية الكخيسة كىػ اإلرادة كالعـد  .

  

                                                           
 ٚٓ٘/٘ٔ، اللدػػاف ٖٗٓ/ ٘ٔ(البضػػت مػػغ بحػػخ الصػيػػ  كىػػػ بػػبل ندػػبةفي تيػػحيب اللغػػة  ٔ

 )أال( .  ٜٙٗ/ٓٗ)إلى( ، كتاج العخكس 
كالبضت مغ بحػخ  -( عجد بضت للشابغة الحبياني كصجره : بأف حرشا كحيا مغ بشى أسج  ٕ

العلسيػة شخح كتقجيع عباس عبػج الدػاتخ دار الكتػب  ٖ٘البديط كىػ للشابغة في ديػانو ص 
 ـ(.  ٜٜٙٔ-ىػ  ٙٔٗٔ) ٖلبشاف ط -بضخكت   -
 ٕٛٔ/ٙ( التحخيخ كالتشػيخ البغ عاشػر ٖ
 ٜٕٚ/ٚ( التفدضخ البديط ٗ
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 ) َشُيَخ( 

 السعشى المغهي:

ػ مشو تأذّ الذئ مسا يُ يجكر السعشى اللغػؼ لسادة ) ط ىػ ر ( حػؿ نقاء       
سػاء كاف ماديا أك معشػيا ، فعغ أص  ىحه السادة يقػؿ ابغ فارس :" شيخ 
الصاء كالياء كالخاء أص  كاحج صحيح يجؿ على نقاء كزكاؿ دنذ. كمغ ذلظ 

 (ٔالصيخ: خبلؼ الجنذ. كالتصيخ: التشده عغ الحـ كك  قبيح ..." )

رة ، كىي التخخج في جسلتيا كذكخ ابغ مشطػر العجيج مغ معاني الصيا     
 :  (ٕ)عسا ذكخه ابغ فارس كمشيا

الصيخ نؿيس الحيس ... شيخت السخأة كشُيخ كشِيخت اغتدلت مغ     
الحيس كغضخه ... كشيخت السخأة كىي شاىٌخ انقصع عشيا الجـُ كرَأت الصُّْيخ 

( ٖيَُّخكا( )فِإذا اغتدلت قض  َتَصيََّخت. قػلو تعالى )ؼيو رجاؿ ُيِحبُّػف َأف َيَتصَ 
فِإف معشاه االستشجاء بالساء،ندلت في اأَلنرار ككانػا ِإذا َأْحَجثػا َأْتَبُعػا 
َخا َبْضِتَي  الحجارة بالساء فَأْثَشى هللا تعالى علضيع بحلظ. كقػلو عد كج :) َأْف َشيِّ

خاُه مغ تعلضق اأَلْصشاـ عليو. كقػلو تعا(ٗ) للصَّاِئفضَغ كالعاِثِفضغ( لى) معشاه َشيِّ
مغ اأَلْدناس كالباش  ، كشيخه بالساء غدلو ، كاسع  (٘)َيْتُلػ ُصُحفاا ُمَصيَّخة(

 الساء الصيػر ، التصيخ التشده ، كالكف عغ اإلثع كمااليجس  .

                                                           
 ) ط ىػ ر (  ٕٓٙ( مقاييذ اللغة :ٔ
 ٖٚٓ، كيشطخ السفخدات للخاغب :) ط  ىػ ر (ٗٛ٘ػ ٔٛ٘/ٗ( لداف العخب ٕ
  ٛٓٔ( سػرة التػبة مغ اآلية ٖ
 ٕ٘ٔية ( سػرة البقخة مغ اآلٗ
  ٕ(سػرة البضشة اآلية ٘
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ْخ (       خ،كقػلو عد كج  (ٔ)كقػلو تعالى )كِثياَبَظ َفَصيِّ معشاه كَقْلَبظ َفصيِّ
َخ ُقلػَبيع ()ُأكلئظ الحيغ لع ُيِخد هللُا َأف  : َأؼ َأف َييِجَييع ،كشيَّخ فبلٌف (ٕ)ُيَصيِّ
 كَلَجه ِإذا َأقاـ ُسشََّة ِختانو .

فػاضح أف )شيخ ( مغ األلفاظ السذتخكة التي تحس  أثثخ مغ معشى ،      
كىي في جسلتيا تخجع إلى ضخبضغ مغ الصيارة ، كىي شيارة جدع مادية  

 ،كشيارة نفذ معشػية .
 :السعشى الدياقي

َكَلِكْغ ُيِخيُج اختلف العلساء في داللة لفع )ليصيخكع ( في قػلو تعالى : )     
َخُثْع َكِلُضِتعَّ ِنْعَسَتوُ  ، فقض  السخاد مغ قػلو )ليصيخكع ( َعَلْيُكْع َلَعلَُّكْع َتْذُكُخكَف( ِلُيَصيِّ

الصيارة اللغػية أؼ: لضشطفكع ؛ فإنو عشج خخكج الحجث تشجذ األعزاء 
 :حكسية ، فالسقرػد مغ ىحا التصيضخ إزالة الشجاسة الحكسية . كقض نجاسة 

السخاد مغ ىحا التصيضخ : الصيارة السعشػية كالسخاد مشيا ذىاب دنذ الحنػب ، 
"كذلظ ألف  سخد عغ شاعة هللا سبحانو كتعالىكتصيضخ القلب عغ صفة الت

؛ ألنيا الكفخ كالسعاصي نجاسة لؤلركاح ، فإف الشجاسة إنسا كانت نجاسة
شيء يخاد نؽيو كإزالتو كتبعضجه ، كالكفخ كالسعاصي كحلظ ، فكانت نجاسات 

فكحلظ إزالة ىحه  ،ركحانية ، ككسا أف إزالة الشجاسات الجدسانية تدسى شيارة
 (ٖ)العقائج الفاسجة كاألخبلؽ الباشلة تدسى شيارة ".

)َكَلِكْغ عالي : )كتفدضخ التصيضخ بالصيارة السعشػية ىػ السخادىشا  في قػلو ت   
َخثع  .( كتعاضج الدياؽ اللغػؼ كالدياؽ الخارجي علي تأثضج ذلظُيِخيُج ِلُيَصيِّ

                                                           
  ٗ( سػرة السجثخ اآلية ٔ
 ٔٗ( سػرة السائجة مغ اآلية ٕ
 ٔٛٔ/ٔٔ( مفاتيح الغضب للخازؼ ٖ



 

 الشَاق ًأثري يف تٌجَى الداللة يف آٍات رخص الطوارة

0012 

( ٔ()  ِإنََّسا اْلُسْذِخُكهَن َنَجٌذ  )أما الدياؽ اللغػؼ فقج تسث  في قػلو تعالي :
ِإنََّسا ُيِخيُج َّللاَُّ ِلُضْحِىَب َعْشُكُم الخِّْجَذ َأْىَل  فجع  رأييع نجاسة ، كفى قػلو  :)

َخُكْم َتْصِيضًخا ، ليع  فجع  بخاءتيع علي السعاصي شيارة  (ٕ() اْلَبْضِت َوُيَصيِّ
يَك )  :كتعالي في حق عيدي عليو الدبلـ يزا فقج قاؿ سبحانوأ ِإنِّي ُمَتَهفِّ

ُخَك ِمَن ا (فجع  خبلصو عغ شعشيع كعغ ٖ )لَِّحيَن َكَفُخوا (َوَراِفُعَك ِإَليَّ َوُمَصيِّ
 ترخفيع تصيضخا لو .

أما الدياؽ الخارجي فقج تسث  في حجيث أبي ىخيخة رضي هللا عشو ك         
عغ الشبي صلى هللا عليو كسلع أنو قاؿ : إذا تػضأ العبج السدلع فغد  كجيو 

، آخخ قصخ الساءخخج مغ كجيو ك  خصضئة نطخ إلضيا بعضشو مع الساء، أكمع 
أك مع  –فإذا غد  يجيو خخج مغ يجيو ك  خصضئة بصذتيا يجاه مع الساء 

فإذا غد  رجليو خخجت ك  خصضئة مذتيا رجبله مع  –آخخ قصخ الساء 
حتى يخخج نؿياا مغ الحنػب.  -أك مع آخخ قصخ الساء  –الساء 

(ٗ) 
السعشػيػػة " بسعشػػى كبشػػاء علػػى ذلػػظ فالسقرػػػد مػػغ الصيػػارة ىشػػا الصيػػارة      

ف الحػػػػجث لػػػػيذ بشجاسػػػػة بػػػػبل تكفضػػػػخ الػػػػحنػب ال بسعشػػػػى إزالػػػػة الشجاسػػػػة  ؛ أل
كسيػة بسعشػى كػنػو مانعػا مػغ شبلؽ ذلظ عليو باعتبار أنو نجاسة ح، كإخبلؼ

شجذ الصعػػػػاـ أكالذػػػػخاب الخشػػػػب بسبلقػػػػاة الرػػػبلة، ال بسعشػػػػى كػنػػػػو بحضػػػػث يتػػػ
                                                           

 ٕٛ(سػرة التػبة مغ اآلية  ٔ
 ٖٖ(سػرة األحداب مغ اآلية  ٕ
  ٘٘( سػرة آؿ عسخاف مغ اآلية ٖ
خػػخكج  الخصايػا مػػع ( الحػجيث أخخجػو اإلمػػاـ مدػلع فػي صػػحيحو فػي كتػػاب الصيػارة بػاب ٗ

السدشج الرحيح السخترخ بشق  عجؿ عػغ العػجؿ إلػى رسػػؿ  -ٕ٘ٔ/ٔ،  ٕٗٗالػضػء ح
ىػػ( ٕٔٙهللا صلى هللا عليو كسلع لسدلع بغ الحجاج أبػ الحدػغ القذػضخؼ الشيدػابػرؼ )ت: 

 بضخكت .–دار إحياء التخاث العخبي  –تح : دمحم فؤاد عبج الباقي 
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لتدػػػسية أعسػػػاؿ الػضػػػػء ، كعلػػػ  الػػػخازؼ (ٔ") السحػػػجث أك تفدػػػج الرػػػبلة بحسلػػػو
كالتػػػيسع شيػػػػارة فقػػػػاؿ :" أنػػػػو تعػػػػالى لسػػػػا أمػػػخ العبػػػػج بايرػػػػاؿ السػػػػاء إلػػػػى ىػػػػحه 

شاىخة لع يعخؼ العبج في ىحا  األعزاء السخرػصة ، ككانت ىحه األعزاء
االنؿيػػاد لسحػػس التكليػػف فائػػجة معقػلػػة ، فلسػػا انقػػاد ليػػحا التكليػػف كػػاف ذلػػظ 

فكاف ىحا االنؿياد قج أزاؿ عػغ قلبػو التسػخد ضيار العبػدية كاالنؿياد للخبػبية ، إ
 (ٕ)فكاف ذلظ شيارة ."
ُخوا ): وأما قهلو تعالى   (َوِإْن ُكْشُتْم ُجُشًبا َفاشَّيَّ

فالسقرػػػد مػػغ الصيػػارة ىشػػا الصيػػارة اللغػيػػة )التصيػػخ باالغتدػػاؿ ( فقػلػػو     
تعالى )فاشيخكا ( "أمخ على االشبلؽ بحضث لع يكغ مخرػصا بعزػ معضغ 
دكف عزػ ، فكاف ذلظ أمخا بتحرض  الصيارة في ك  البجف علػى االشػبلؽ ، 

 ذكػػػخ هللا –ال جػػػـخ –كألف الصيػػػارة لسػػػا كانػػػت مخرػصػػػة بػػػبعس األعزػػػاء 
ىػػػػحا األمػػػػخ أمػػػػخ بصيػػػػارة كػػػػ   تعػػػػالى تلػػػػظ األعزػػػػاء كعلػػػػى التعضػػػػضغ ُعلػػػػع أف

 (ٖ)"البجف.
فالسخاد مغ التصيخ ىشا االغتداؿ كيعزج ذلظ الدياؽ اللغػؼ ، كالحؼ     

( بعزػ مغ األعزاء حضث جاءت تتسث  أكال في عجـ تقضضج قػلو ) اشيخكا 
 شبلقيا.على إ

َواَل ُجُشًبا ِإالَّ َعاِبِخي َسِبضٍل َحتِّى ) كثانيا : قػلو تعالى في سػرة الشداء
؛ كألف الجيغ االسبلمي ديغ اليدخ كالدساحة كأراد السػلى سبحانو َتْغَتِدمها(

كلحلظ آثخ التعبضخ القخآني لفع )فاشيخكا (كلع ؛ كتعالى التخؽيف على عباده 

                                                           
 ٖٖٕ/ٖ( ركح السعاني لؤللػسي ٔ
 ٘٘ف مغ اآلية ( سػرةآؿ عسخإ
  ٛٙٔ/ٔٔ( مفاتيح الغضب  ٖ
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خفف يحجد أسلػب التصيخ أىػ باالغتداؿ أك بالتيسع ، كذلظ ألنو سبحانو قج 
الزما مغ جسيع األحػاؿ ،  اعلى عباده ، فلع يجع  التصيخ باالغتداؿ أمخ 

فالسخيس ، كالسدافخ قج أبيح ليسا التصيخ مغ الجشابة بالتيسع ، ككحلظ 
الرحيح الستيسع إذا فقج الساء ،فإذا تيسع أحجىع شيخ مغ الجشابة ، كإذا قاـ 

سع الصيارة مغ الجشابة للربلة كجب أف يتيسع للربلة ، كىػ على شيارتو بتي
، فانطخ إلى ىحا اإلعجاز القخآني في قػلو )فاشيخكا ( كإلى تػافق ىحا األمخ  

كإف كشت مخضى أك على سفخ أك جاء أحج ) :اإلليي مع قػلو تعالى بعج ىحا
مشكع مغ الغائط أك المدتع الشداء فلع تججكا ماء فتيسسػا .....( كلػ كاف 

قػلو تعالى )فاشيخكا (لػقع ترادـ بضغ ىحا اللفع  اللفع القخآني فاغتدلػا بجؿ
 (ٔ)كبضغ الحكع الػاردة بعجه في ىحه اآلية كالحؼ جاء بسثلو في سػرة الشداء. "

أف الصيارة قج تكػف لغػية )مادية (أك معشػية، كخبلصة القػؿ ؼيسا سبق:   
الدياؽ  ، كىحا ما كضحوكالدياؽ كحجه ىػ الحؼ يحجد لشا السقرػد مشيا

إلعجاز اللغػؼ للقخآف لغػؼ كالخارجي في اآلية التي معشا ، كسا تجلى لشا اال
 ه لشػع التصيخ أىػ باالغتداؿ أـيثاره للفع )اشيخكا ( كعجـ تحجيجالكخيع في إ
 بالتيسع .

  

                                                           
 القػػا -،دار الفكػػخ العخبػػي ٓٗٓٔ/ٖلعبػػج الكػػخيع يػػػنذ الخصضػػب  (التفدػػضخ القخآنػػي للقػػخآفٔ

 ىخة 
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الرخفية في آيات داللةالريغ السبحث الثالث: الدياق وأثخه في تهجيو 
 رخز الصيارة .

في تهجيو داللة الريغ  دور بارز -المغهي والخارجي-بشهعيو  دياقلم
 :فى آيات رخز الصيارة  ومن ذلك  الرخفية 

 سكارى  -ٔ

بَلَة َكَأْنُتْع ُسَكاَرػ (  : في قهلو تعالى   ) َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َءاَمُشػا اَل َتْقَخُبػا الرَّ

 السعشى المغهي:ا

كخ ثبلثة : سكخ الذخاب ، كسكخ الساؿ ،  الدكخ : نؿيس الرحػ كالدُّ
 ٔ" كسكخ الدلصاف

كاشتقاقو مغ َسَكَخِت الخيُح، إذا سكشت، كأّف الذخاب َسَكَخ عقَلو أؼ سّج عليو "
ْكُخ: حالة تعخض ". و ٕ))."شخيقو. كجسع َسكخاف َسكارػ كُسكارػ كَسكخػ  الدُّ

في الّذخاب، كقج يعتخؼ مغ الغزب بضغ السخء كعقلو، كأثثخ ما يدتعس  ذلظ 
 (ٖ"كالعذق...، كأص  الدكخ : سج مجخػ الساء ، فالدكخ يدج شخيق السعخفة

  

                                                           
)بػاب الكػػاؼ كالدػػضغ كالػخاء معيػػا ( تػح : ميػػجؼ السخدكمػػي ، د/ ٜٖٓ/٘العػضغ للخلضػػ  ( ٔ

يع الدامخائي ،دار مكتبة اليبلؿ   إبخـا
بضخكت –، تح: رمدؼ مشضخ بعلبكي ،دار العلع للسبليضغ  ٜٔٚ/ٕجسيخة اللغة البغ دريج ( ٕ

 ٙ٘/ٕٔـ ( كيشطخ تاج العخكس ٜٜٚٔ)ٔط 
  ٖٕٙ( السفخدات في غخيب القخآف للخاغب األصفياني صٖ
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                                                                       : الدياقيالسعشى 

كقخغ: سكارػ، بفتح الدضغ. كسكخػ، على أف  سكارػ جسع سكخاف ،       
يكػف جسعا، نحػ: ىلكى،كجػعى،ألف الدكخ علة تلحق العق . أك مفخداا 
بسعشى: كأنتع جساعة سكخػ، كقػلظ: امخأة سكخػ، كسكخػ بزع الدضغ 

 (ٔثحبلى. على أف تكػف صفة للجساعة.)

) َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َءاَمُشػا اَل  :اختلف العلساء في السخاد مغ الدكخ في قػلو تعالى
بَلَة َكَأْنُتْع ُسَكاَرػ (على قػلضغ :  َتْقَخُبػا الرَّ

"أحجىسا: سكارػ مغ الخسخ ، كىػ قػؿ ابغ عباس ، كقتادة ، كقج ركػ      
عصاء ابغ الدائب عغ عبج هللا بغ حبضب: أف عبج الخحسغ بغ عػؼ صشع 

هللا عليو كسلع( فأثلػا  حاب )الشبي صلىشعاماا كشخاباا، كدعا نفخاا مغ أص
كشخبػا حتى ثسلػا ، ثع قّجمػا عسخ فرلى بيع السغخب فقخأ: }ُقْ  َياَأيَُّيا 
اْلَكاِفُخكَف{ أَْعُبُج َما َتْعُبُجكَف َكَأْنُتع َعاِبُجكَف َما أَْعُبج َكَأَنا َعاِبٌج َما َعَبْجُتْع{ َلُكْع 

 (ٖ)" ٕتعالى ىحه اآلية.. ِديُشُكع َكِلَي ِديٌغ{ فأندؿ هللا

                                                           
.،كبشطخ:الػػػػػجر السرػػػػػػف فػػػػػي علػػػػػـػ الكتػػػػػاب السكشػػػػػػف  ٖٔ٘/ٔ( الكذػػػػػاؼ للدمخذػػػػػخؼ  ٔ

دمذػػػػق ،كالشذػػػػخ فػػػػي  -دار القلػػػػع -ق أحسػػػػج دمحم الخػػػػخاط تحقضػػػػ ٛٛٙ/ٖللدػػػػسضغ الحلبػػػػي 
تحقضػػػق دمحم علػػػي الزػػػباع ، سػػػخاج القػػػارغ السبتػػػجغ  ٕٖ٘/ٕالقػػػخاءات العذػػػخالبغ الجػػػدرؼ 

 ٖمرػػػػػصفى البػػػػػابي الحلبػػػػػي ،مرػػػػػخط - ٜٙ/ٔكتػػػػػحكار السقػػػػػخغ السشتيػػػػػي البػػػػػغ القاصػػػػػح
 ـ . ٜٗ٘ٔ-ىػٖٖٚٔ

، التخمحؼ فػي  ٜٕ٘/٘يع الخسخ باب تحخ -(الحجيث أخخجو أبػ داكد في كتاب األشخبة  ٕ
  ٖٓٛ/ٛفي تفدضخ سػرة الشداء-ثتاب التفدضخ 

دار  -تػح الدػضج بػغ عبػج السقرػػد بػغ عبػج الػخحيع ٜٛٗ/ٔ( الشكت كالعضػػف   للسػاكردؼ ٖ
 لبشاف  -بضخكت -الكتب العلسية 
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فأصحاب ىحا القػؿ كىع جسيػر العلساء استجلػا بالدياؽ السقامي أك      
الخارجى  )سبب ندكؿ اآلية على أف السخاد مغ سكارػ سكارػ مغ شخب 

 الخسخ .

كأنت سكارػ مغ الشػـ ، كىػ قػؿ الزحاؾ ، كأص  الُدكخ :  القػؿ الثاني :
  ( ٔ)الَدْكخ، كىػ سج مجخػ الساء ،) فالدكخ مغ الذخاب يدج شخيق السعخفة

كلقػلو )صلى هللا عليو كسلع( :" إذا نعذ أحجكع في الربلة فلضخقج       
عشى فالس (ٕ)حتى يحىب عشو الشػـ ، فإنو ال يجرؼ لعلو يدتغفخ ؼيدب نفدو "

 على ذلظ :التقخبػا الربلة كأنتع سكارػ مغ الشػـ .

كذكخ أبػ حياف قػالا ثالُثا : كندبة لعبضجة الدلساني كىػ أف :" السخاد بقػلو 
كأنتع سكارػ إذا كشتع حاقئضغ ، لقػلو عليو الدبلـ : اليرلضغ أحجكع كىػ 

 ٖ))("  حاقغ ، كفي ركاية )كىػ ضاـ فخحيو

ىحا كالقػؿ السشاسب لدياؽ اآلية ىػ القػؿ األكؿ )سكارػ مغ الخسخ (     
 كىػ السشاسب لدبب ندكؿ اآلية .

يقػؿ اإلماـ الصبخؼ : "كأكلى القػلضغ في ذلظ بتأكي  اآلية ، تأكي  مغ     
قاؿ : ذلظ نيي مغ السؤمشضغ عغ أف يقخبػا الربلة كىع سكارػ مغ الذخاب 

لستطاىخة عغ أصحاب رسػؿ هللا صلى هللا عليو قب  تحخيع الخسخ لؤلخبار ا

                                                           
 ٜٛٗ/ٔ( الشكت كالعضػف ٔ
بابالػضػػػػػء مػػػػغ الشػػػػـػ  -(الحػػػجيث أخخجػػػػو البخػػػػارؼ فػػػي صػػػػحيحو فػػػػي كتػػػػاب الػضػػػػء  ٕ
بػػاب أمػػخ مػػغ نعػػذ فػػي صػػبلتو  -، كمدػػلع فػػي صػػحيحو فػػي صػػبلة السدػػافخيغ  ٖٖٔ/ٔ
  ٙٛٚح  ٖٗ٘/ٔ
 ٜٗٙ،ٛٗٙ/ٖ( البحخ السحيط ٖ
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كسلع بأف ذلظ نيي مغ هللا ، كأف ىحه اآلية ندلت ؼيسغ ذكخت أنيا ندلت 
 (ٔ)فضيع "

ثسا بضغ الخازؼ أف الرحيح ىػ القػؿ األكؿ )الدكخ مغ شخب الخسخ(     
 فقاؿ مبضشا للجلض  على ذلظ  : 

 كجياف :  " اعلع أف الرحيح ىػ القػؿ األكؿ ، كيجؿ عليو

األكؿ:  أف لفع الدكخ حؿيؿية في الدكخ مغ شخب الخسخ ، كاألص  في 
الكبلـ الحؿيقة ، فأما حسلو على الدكخ مغ العذق ، أك مغ الغزب ، أك 
مغ الخػؼ ، أك مغ الشػـ ، فك  ذلظ مجاز ، كإنسا يدتعس  مقضجا ، قاؿ 

كقاؿ : ) َكَتَخػ الشَّاَس ُسَكاَرػ  (ٕتعالى : ) َكَجاَءْت َسْكَخُة اْلَسْػِت ِباْلَحقِّ ()
 ( َٖكَماُىْع ِبُدَكاَرػ ()

الثاني : أف جسيع السفدخيغ اتفقػا على أف ىحه اآلية إنسا ندلت في شخب 
الخسخ، كقج ثبت في أصػؿ الفقو أف اآلية إذا ندلت في كاقعة معضشة كألج  

 (ٗ)" سبب معضغ ، امتشع أف اليكػف ذلظ الدبب مخادا بتلظ اآلية

فالدياؽ الخارجي كىػ سبب ندكؿ اآلية كأنيا ندلت في الشيي عغ شخب      
الخسخ ، كاستعساؿ الكلسة في معشاىا  الحؿيقى تزافخا في بياف السخاد مغ 

 الدكخ في اآلية التى  معشا كىػ الدكخ مغ شخب الخسخ .

                                                           
 ٖٛٚ/ٛ( جامع البياف للصبخؼ ٔ
 ٜٔ(سػرة ؽ مغ اآلية  ٕ
 ٕ(سػرةالحج مغ اآلية  ٖ
 ٗٔٔ/ ٓٔالغضب للخازؼ ( مفاتيح ٗ
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ثيف يتشاكؿ الشيي حاؿ اإلماـ الخازؼ على قػؿ الزحاؾ : "ىحا كقج رد      
كخ  ثػنو سكخاف، بأف السخاد مغ اآلية الشيي عغ الذخب السؤدؼ إلى الدُّ
السخ  بالفيع حاؿ كجػب الربلة علضيع ، فخخج اللفع عغ الشيي عغ 

لذخب السػجب للدكخ الربلة في حاؿ الدكخ، مع أف السخاد مشو الشيي عغ ا
، كأما الحجيث الحؼ تسدظ بو فحاؾ على اليجؿ على أف في كقت الربلة

 (ٔ)دكخ السحكػر في اآلية ىػ الشـػ "ال

ؼ في الخد على قػؿ الزحاؾ: ب مغ قػؿ الخازؼ ما ذكخه الساكردكقخي    
)فكيف يجػز نيي الدكخاف (إذ يقػؿ :" فؽيو جػاباف أحجىسا : أنو قج يكػف 

أنو نيى  سكخاف مغ غضخ أف يخخج إلى حج ال يحتس  معو األمخ . كالثاني :
 (ٕ)"  عغ التعخض للدكخ كعليو صبلة

 (  َكاَلُجُشباا ِإالَّ َعاِبِخؼ َسِبضٍ  )عابخي( : في قهلو تعالى ) -ٕ

ِبض  َيْعُبُخَىا ُعُبػراا : شقَّيا كَرُجٌ  َعاِبُخ َسِبضٍ         السعشى اللغػؼ : "َعَبَخ الدَّ
 (ٖ)َسِبضٍ .." .َأؼ مارُّ الّصِخيِق كىع عاِبُخك َسِبض  كُعبَّاُر 

 : السعشى الدياقي

اختلف العلساء في السخاد مغ العبػر في قػلو تعالى )َكاَلُجُشباا ِإالَّ َعاِبِخؼ       
 َسِبضٍ ( على قػلضغ : 

                                                           
 ٗٔٔ/ٓٔ( الدابق ٔ
 ٜٛٗ/ ٔ( الشكت كالعضػف للساركدؼ ٕ
 )ع ب ر(ٔٔٙ/ ٗ، كيشطخ لداف العخب  ٖٓ٘/ ٕٔ( تاج العخكس ٖ
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األكؿ : أف ىحا العبػر السخاد ؼيو العبػر في السدجج ، فعابخؼ سبض  أؼ 
 أف السخاد بو السدافخكف .  ماريغ ، أك مجتازيغ في شخيق السدجج .كالثاني :

يقػؿ ابغ عصية :" قاؿ علي بغ أبي شالب كابغ عباس كابغ جبضخ كمجاىج 
كالحكع كغضخىع ، : عابخ سبض  ىػ السدافخ ، فبل يرح ألحج أف يقخب 

 الربلة كىػ جشب إال بعج االغتداؿ ، إال السدافخ فإنو يتيسع.

مة كالشخعي كغضخىع ، عابخ كقاؿ ابغ عبػػػػاس أيزا : كابغ مدعػد كعكخ      
سبض  الخاشخ في السدجج ، كىػ السقرػد في اآلية ، كىحا يحتاج إلى 

 ٔ))"ماتقجـ مغ أف القػؿ بأف الربلة ىي السدجج كالسرلى

فسغ فدخ )عابخؼ سبض  (ِبَسارِّيغ في شخيق ، كقاؿ:" السخاد مشو شخيق       
الربلة  ( بالسدجج  السدجج بشاء على تفدضخالربلة في قػلو )ال تقخبػا

كجعلػا اآلية رخرة في مخكر الجشب في السدجج إذا كاف قرجه السخكر ال 
، كالسعشى على ذلظ "التقخبػا السدجج جشبا إال مجتازيغ ؼيو ، إذا  ٕ))السكث

 (ٖ)ثاف الصخيق ؼيو إلى الساء ، أك كاف الساء ؼيو أك احتلستع ؼيو

ىػ السقرػد في شخ في السدجج كالقػؿ بأف )عابخؼ سبض  ( السخاد بو الخا
الدياؽ اللغػؼ كالدياؽ الخارجي )سبب الشدكؿ ( في بياف اآلية ، كقج تزافخ 

 ىحا السعشى كتخجيحو ، أما الدياؽ الخارجي )سبب ندكؿ اآلية ( .

                                                           
، كيشطػخ الكذػف كالبيػاف ٚ٘/ ٕ( السحخر الػجضد في تفدػضخ الكتػاب العديػد البػغ عصيػة ٔ

لجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػخآف ، ا ٗٔ٘/ٔ، كالكذػػػاؼ ٜٓٗ/ٔ، الشكػػػت كالعضػػػػف ٖٖٔ/ٖللثعلبػػػي 
 ٖٙ/٘التحخيخ كالتشػيخ   ٕٙٓ/٘، البحخ السحيط  ٕٙٓ/٘
 ٖٙ/٘(التحخيخ كالتشػيخ ٕ
 ٗٔ٘/ٔ( الكذاؼ ٖ
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فخكػ أف " سبب اآلية . أف قػما مغ األنرار كانت أبػاب دكرىع       
الجشابة اضصخ إلى السخكر في شارعة في السدجج ، فإذا أصابت أحجىع 

السدجج ، فشدلت اآلية في ذلظ ، ثع ندلت: )َكِإْف ُكْشُتْع َمْخَضى ( إلى آخخ 
اآلية ، بدبب عجـ الرحابة الساء في غدكة السخيدع حضغ أقاـ الشاس على 

 ( ٔ)التساس العقج ، ىكحا قاؿ الجسيػر "

ت سسعت قال  عزج ذلظ ما ركاه أبػ داكد  عغ جدخة بشت دجاجةكيُ      
جاء رسػؿ هللا صلى هللا عليو كسلع ككجػه  :عائذة رضى هللا عشيا تقػؿ

بضػت أصحابو شارعة في السدجج ، فقاؿ :كجيػا ىحه البضػت عغ السدجج ثع 
جاء أف تشدؿ ليع دخ  الشبى صلى هللا عليو كسلع كلع يرشع القػـ شضئا ر 

ح  لسدجج فإني ال أُ فخخج إلضيع فقاؿ  : كجيػا ىحه البضػت عغ ا، رخرة 
 (.ٕ)البضت لحائس كال لجشب

كمسا يذيج لرحة ذلظ أيزا ماثبت في صحيح البخارؼ " أف رسػؿ      
هللا صلى هللا عليو كسلع قاؿ : " سجكا ك  خػخة في السدجج إال خػخة أبي 

رضي –كىحا ما قالو )صلى هللا عليو كسلع (علساا مشو أف أبا بكخ  (ٖ)بكخ "
ي األمخ بعجه كيحتاج إلى الجخػؿ في السدجج كثضخا لؤلمػر سضل –هللا عشو 

                                                           
، كالجػػامع ٖٔٔ/ٕ، كيشطػػخ تفدػػضخ القػػخآف العطػػيع البػػغ كثضػػخ  ٚ٘/ٕ( السحػػخر الػػػجضد  ٔ

 ٗٔ٘/ٔكالكذاؼ ، ٕٚٓ/٘ألحكاـ القخآف للقخشبي 
بػػاب الجشػػب يػػجخ  السدػػجج  -(الحػػجيث أخخجػػو أبػػػ داكد فػػي سػػششو فػػي كتػػاب الصيػػارة  ٕ
 السكتبة العرخية صضجا  بضخكت  -تح دمحم محضي الجيغ عبج الحسضج  ٕٖٕح  ٙٙٔ/ٔ
بػاب الخػخػػة كالسسػخ فػػي  -( الحػجيث أخخجػػو البخػارؼ فػػى صػحيحو فػػى كتػاب الػضػػػء  ٖ

 .ٚٙٗح  ٓٓٔ/ٔالسدجج 
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السيسة ؼيسا يرلح للسدلسضغ فأمخ بدج األبػاب الذارعة إلى السدجج إال بابو 
 (ٔ))رضي هللا عشو (".

: فقج تسث  في  قػلو تعالى : " )َكِإْف ُكْشُتْع َمْخَضى الدياق المغهي  وأما    
كتعالى فضيا حكع السدافخ إذا عجـ الساء  َأْكَعَلى َسَفٍخ ( حضث بضغ سبحانو

كىػ جشب ، فكاف معلػماا بحلظ أف قػلو : )َكاَل ُجُشباا ِإالَّ َعاِبِخؼ َسِبضٍ  َحتَّى 
َتْغَتِدُلػا( لػ كاف معشيا بو السدافخ ، لع يكغ إلعادة ذكخه في قػلو:   ) َكِإْف 

ى ذكخ حكسو قب  ذلظ . ُثْشُتْع َمْخَضى َأْك َعَلى َسَفٍخ ( معشى مفيـػ كقج مز
كإذا كاف كحلظ فتأكي  اآلية : يا أييا الحيغ آمشػا ال تقخبػا السداجج للربلة 
مرلضغ فضيا كأنتع سكارػ حتى تعلسػا ما تقػلػف ، كال تقخبػىا أيزا جشبا 

 ٕ))حتى تغتدلػا إال عابخؼ سبض  ."

الكخيسة :ىع فػاضح مسا سبق أف السخاد بقػلو ) عابخؼ سبض  (فى اآلية     
 الساريغ فى شخيق السدجج كىػ ما أثجه الدياؽ اللغػؼ كالخارجي .

 )المدتم (  -ٖ

 :  السعشى المغهي 

يقػؿ ابغ فارس : " )لسذ( البلـ كالسيع كالدضغ أص  كاحج يجؿ على     
تصلب شيء كمديدو أيزا. تقػؿ: تلسدت الذيء، إذا تصلبتو بضجؾ. قاؿ أبػ 

الضج ليعخؼ مذ الذيء، ثع كثخ ذلظ حتى بكخ بغ دريج: اللسذ أصلو ب
صار ك  شالب ملتسدا. كلسدت، إذا مددت. قالػا: كك  ماس المذ. قاؿ 

: أريج بو ٙ، السائجة ٖٗهللا سبحانو: }َأْك اَلَمْدُتُع الشَِّداَء{ ]الشداء  [، قاؿ قـػ
                                                           

  ٖٔٔ/ٕعطيع البغ كثضخ تفدضخ القخآف ال ( ٔ
 ٖ٘ٛ/ٛ( جامع البياف ٕ
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الجساع. كذىب قـػ إلى أنو السديذ، كأف اللسذ كالسبلمدة يكػف بغضخ 
 (ٔ)جساع..." 

 : السعشى الدياقي

قػلو تعالى " )أكاَلَمْدُتُع الشَِّداَء( ؼيو قخاءاتاف : إحجاىسا : )لسدتع ( بغضخ     
ألف قخأ بيا حسدة كالكدائي ، كاألخخػ )المدتع ( كىي قخاءة الباقضغ .... 
كفي اختبلؼ القخاءتضغ في )لسدتع ( أك )ال مدتع( قػالف أحجىسا : أف )ال 

دتع( ، كالثاني : أف لسدتع يقتزي كجػب الػضػء على مدتع( أبلغ مغ) لس
 (ٕ)البلمذ دكف السلسػس

كقض  : فاع  بسعشى فع  ، كقض : لسذ : جامع، كال مذ لسا دكف 
 .(ٖ)الجساع

 ختلف السفدخكف في اللسذ السحكػر ىيشا على قػلضغ : ا

                                                           
 )ؿ ـ س (ٜٗٓالسقاييذ  ( ٔ
،كيشطػػخ تػثضػػق القػػخاءتضغ فػػي : التيدػػضخ فػػي القػػخاءات ٜٔٗ/ٔالشكػػت كالعضػػػف للسػػاركدؼ ( ٕ

-حائػػ   -تػػح د/خلػػف محسػػػد الذػػاذلي ،دار األنػػجلذ ٖٖٔ/ٔالدػػبع ألبػػي عسػػخك الػػجاني 
ـ ،الشذخ في القخاءات العذخ ألبغ الجدرؼ ٕ٘ٔٓ-ىػٕٙٗٔ ٔالسسلكة العخبية الدعػدية ط

 فػػػي القػػػخاءات الدػػػبع كغضػػػث الشفػػػع  ٕٜ/ٔ،سػػػخاج القػػػارغ السبتػػػجغ البػػػغ القاصػػػح  ٕٓ٘/ٕ
 تحقضػق:،  ٜٓٔ/ٔعلي بغ دمحم بغ سالع، أبػ الحدغ الشػػرؼ الرفاقدػي السقػخغ السػالكي  ل

 الصبعػػػػةبضػػػػخكت  ،-أحسػػػػج محسػػػػػد عبػػػػج الدػػػػسيع الذػػػػافعي الحؽيػػػػاف  ،دار الكتػػػػب العلسيػػػػة 
 ـٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔاألكلى، 

تح : عػادؿ أحسػج عبػج السػجػػد  ٓٓٗ/ ٙاللباب في علـػ الكتاب البغ عادؿ الجمذقي ( ٖ
 ـ(ٜٜٛٔىػ ػ ٜٔٗٔ) ٔ،علي  دمحم معػض دار الكتب العلسية ، بضخكت لبشاف ط
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: أف السخاد بو الجساع ، كىػ قػؿ ابغ عباس ، كالحدغ كمجاىج  األول
كقتادة ، كقػؿ أبي حشيفة )رضي هللا عشو( ، ألف اللسذ بالضج اليشقس 

 (ٔ)الصيارة "

ففي اآلية التي معشا ُكشِّي باللَّْسذ عغ الِجساع؛ ألف اللَّْسَذ ُيػِص  إلى     
الُقْخآف ِكشاية عغ الَجساع ]في[ قػلو: الِجَساع، كألف اللَّْسذ كالَسذَّ كرَدا في 

ا{ ]السجادلة:  غ َقْبِ  َأف َيَتَسآسَّ { ]البقخة: ٖ}مِّ ػُىغَّ [ ٖٕٚ[ ، ك }ِمغ َقْبِ  َأف َتَسدُّ
؛كألف الَحَجَث األْصغخ َمْحُثػر في قػلو: )أك جاء أحج مشكع مغ الغائط( فلػ 

 (ٕ)بخ ِذْكٌخ..."ُحَس  اللسذ على الحجث  األْصغخ، لع َيْبق للحجث األثْ 

كجع  ابغ جخيخالصبخؼ ىحا القػؿ األكلي بالرػاب فقاؿ "أكلي القػلضغ     
في ذلظ بالرػاب قػؿ مغ قاؿ :اراد هللا بقػلو : )أكالمدتع الشداء ( الجساع 
دكف غضخه مغ معاني اللسذ لرحة الخبخ عغ رسػؿ هللا صلي هللا عليو 

عغ عائذة قالت كاف رسػؿ  كسلع أنو قب  بعس ندائو ثع صلي ، ثع ركؼ 
هللا صلي هللا عليو كسلع ثع يقب  ثع يرلي . كعغ عائذة أف رسػؿ هللا قب  
بعس ندائو ثع خخج إلي الربلة كلع يتػضأ كقاؿ عخكه قلت ما ىي إال أنت 

 فزحكت ".

فػاضح ىشا أف أصحاب ىحا الخأؼ قج فدخكا اللسذ في اآلية بالجساع     
ا با ، ُكْع ِمَغ اْلَغاِئِط(لدياؽ اللغػؼ في قػلو: )َأْك َجاَء َأَحٌج ِمشْ استجالالا كاستئشاسا

كأيزا بدياؽ الشز االلغػؼ الستسث  في آيات مغ القخآف الكخيع ، كالتي جاء 

                                                           
 ٚٔٔ/ ٓٔالغضب للخازؼ مفاتيح ( ٔ
  ٔٓٗ/ٙاللباب  ( ٕ
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اللسذ فضيا كشاية عغ الجساع  ،ثسااستجلػا بالدياؽ الخارجي الستسث   في 
 أحاديث الشبي )صلى هللا عليو كسلع ( .

لسخاد باللسذ ىيشا التقاء البذختضغ سػاء كاف بجساع أك غضخه ، : أف ا الثاني
بي كالشخعي كقػؿ الذافعي )رضي هللا كىػ قػؿ ابغ مدعػد كابغ عسخ كالذع

كعللػا لحلظ بأف : حكع الجشابة تقجـ في قػلو: )َكاَل ُجُشباا ( فلػ  (ٔ)(ععشي
 .(ٕ)حسلشا اللسذ على الجشابة لـد التكخار

 استجلػا بو ىشا أيزا ىػ سياؽ لغػؼ في اآلية في قػلو: )َكاَل ُجُشباا (. سامك 

كىحا القػؿ رجحو الخازؼ فقاؿ: " كاعلع أف ىحا القػؿ أرجح مغ األكؿ ،     
كذلظ ألف إحجػ القخاءتضغ ىي قػلو تعالى: )أك لسدتع الشداء ( كاللسذ 

كاألص  حس   حؿيقتة السذ بالضج ، فأما تخريرو بالجساع فحاؾ مجاز ،
الكبلـ على حؿيقتو ، كأما القخاءة الثانية كىي قػلو )أك ال مدتع ( فيػ مفاعلو 
مغ اللسذ ، كذلظ ليذ حؿيقة في الجساع أيزا ، ب  يجب حسلو على 

 (ٖ).حؿيقتو أيزا لئبل يقع التشاقس بضغ السفيـػ مغ القخاءتضغ الستػاتختضغ "

ي اآلية ىػ أف السبلمدة كشاية كيخػ ابغ عاشػر أف السحس  الرحيح ف     
 عغ الجساع كأنيا جاءت في معخض اإلذف بالتيسع  إذ يقػؿ  : 

كالسبلمدة ىشا يحتس  أف يكػف السخاد مشيا ضاىخىا، كىػ السبلمدة      
بسباشخة الضج أك بعس الجدج جدَج السخأة، ؼيكػف ذكخ سببا ثانياا مغ أسباب 

ساء، كبو فّدخه الذافعي، فجع  لسذ الػضػء التي تػجب التيّسع عشج فقج ال
                                                           

 ٚٔٔ/  ٓٔمفاتيح الغضب للخازؼ ( ٔ
 ٔٓٗ/ٙاللباب البغ عادؿ ( ٕ
 ٚٔٔ/ ٓٔمفاتيح الغضب للخازؼ ( ٖ



 

 الشَاق ًأثري يف تٌجَى الداللة يف آٍات رخص الطوارة

0001 

الخج  بضجه جدج امخأتو مػجباا للػضػء، كىػ محس  بعضج، إذ ال يكػف لسذ 
فالسحس    . الجدج مػجباا للػضػء كإنَّسا الػضػء مّسا يخخج خخكجاا معتاداا 

كتعجيج ىحه األسباب لجسع ما   . الرحيح أّف السبلمدة كشاية عغ الجساع
ارة الرغخػ كالصيارة الكبخػ، كإّنسا لع يدتغغ عغ يغلب مغ مػجبات الصي

ألّف ذلظ ذكخ في معخض األمخ   كال جشباا{ } بقػلو آنفاا :   { لسدتع الشداء } 
كالسقاـ مقاـ تذخيع   . باالغتداؿ، كىحا ذكخ في معخض اإلذف بالتيّسع الخخرة

كأّما على   . يشاسبو عجـ االثتفاء بجاللة االلتداـ، كبحلظ يكػف كجو لحكخه كجيو
تأكي  الذافعي كمغ تابعو فبل يكػف لحكخ سبب ثاف مغ أسباب الػضػء كبضخ 

 ٔ) )" . أىسية

كخبلصة القػؿ ؼيسا سبق : " أف )ال مدتع ( أك )لسدتع ( الخاجح فضيا       
أف السخاد باللسذ  : التقاء البذختضغ سػاء كاف بجساع أك غضخه ، كالبحث يؤيج 

لدياؽ اللغػؼ على ذلظ في اآلية ، كلئبل يقع التشاقس بضغ ذلظ القػؿ لجاللة ا
 القخاءتضغ الستػاتختضغ  .

في قػلو تعالى: )َياَأيَُّيا الَِّحيَغ َءاَمُشػا ِإَذا  جسع )السخافق( وتثشية )الكعاب(:
بَلِة َفاْغِدُلػا ُكُجػَىُكْع َكَأْيِجَيُكْع ِإَلى اْلَسَخاِفِق َكاْمَدُحػا ِبُخُءكِسُكْع  ُقْسُتْع ِإَلى الرَّ

 َكَأْرُجَلُكْع ِإَلى اْلَكْعَبْضِغ(.

ككدخ الفاء كىػ: السخافق "جسع مخفق بكدخ السيع كفتح الفاء ، كبفتح السيع 
، كإنسا) جسع السخفق في قػلو تعالى:"َكَأْيِجَيُكْع ِإَلى (ٕ)مػص  الجزع في العزج"

                                                           
 ٖ/ٗالتحخيخ كالتشػيخ ( ٔ
،     ٕٚٔٔ/ٕ) رؼ ؽ (، كيشطػػػػخ الرػػػػحاح    ٗٛٚ/ ٕ( جسيػػػػخة اللغػػػػة البػػػػغ دريػػػػج، ٕ

 ) ر ؼ ؽ (ٕٗٔ/  ٓٔكاللداف    
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اْلَسَخاِفِق" ألف العخب إذا قابلت جسعا بجسع حسلت ك  مفخد مغ ىحا على ك  
،)َكاْمَدُحػا ِبُخُءكِسُكْع(  مفخد مغ ىحا كعليو قػلو تعالى:)َفاْغِدُلػا ُكُجػَىُكْع(

واَل َتْشِكُحها َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمَن ) ( ، ٕٓٔ( ) الشداء   َيْأُخُحوا َأْسِمَحَتُيمْ َولْ )،
كاليشكح ك  ، مغ سبلحو  حج( أؼ: كليأخحكا ك  كإٕ () الشداء الشَِّداءِ 

كاحج مانكح أبػه مغ الشداء ؛ كلحلظ إذا كاف للجسع الثاني متعلق كاحج فتارة 
ُخْح ِمْن إضافتو لستعلقو نحػ ) كحجتو بالشدبة إلىيفخدكف الستعلق باعتبار 

( أؼ خح مغ ك  كاحج مشيع صجقة، كتارة  ٖٓٔ( ) التػبة : َأْمَهاِلِيْم َصَجَقًة 
يجسعػف لضتشاسب اللفع بريغ الجسػع قالػا: ركب الشاس دكابيع بخحاليا 

ِجَيُكْع كأرسا نيا أؼ ركب ك  كاحج دابتو بخحليا كرسشيا كمشو قػلو تعالى:"َكَأيْ 
ِإَلى اْلَسَخاِفِق" أؼ كليغد  ك  كاحج ك  يج إلى مخفقيا ألف لك  يج مخفقا 
كاحجا، كإف كاف لو متعلقاف ثشػا الُسَتَعلَّق في األثثخ قالػا : كشئشا ببلدىع 
بصخفضيا أؼ ك  بلج بصخفضيا كمشو قػلو تعالى: )َكَأْرُجَلُكْع ِإَلى اْلَكْعَبْضِغ( كجاز 

أشخافيا كغدلػا أرجليع إلى الكعاب أؼ مع ك  شخؼ كمع ك  الجسع ؼيقاؿ: ب
 .(ٔ)ثعب(
فآثخ التعبضخ القخآني جسع السخفق، كتثشية الكعبضغ جخيا على عادة       

العخب في كبلميا كمخاعاة للدياؽ الثقافي لجػ العخب ألف لئلنداف مخفقا 
الكعبضغ كاحجا في ك  يج فشاسب أف يحكخ بالشدبة للجسيع بالجسع ، كبعكذ 

فإف الكعبضغ ىسا العطساف الشاشداف مغ جانبي القجـ، فشاسب أف يحكخ االثشاف 
.فثشى إشارة إلى أف لك  رج  كعبضغ، كلػ قاؿ إلى الكعاب (ٕ)مغ ك  رج 

                                                           
 ) ر ؼ ؽ ( .  ٕٗٔسرباح السشضخ   ص   ( الٔ
، دار ٕٔٗ/ ٕ(  يشطخ : إعخاب القخآف كبيانو لسحي الػجيغ بػغ أحسػج مرػصفى دركيػر، ٕ

 ىػ .٘ٔٗٔ، ٗبضخكت، ط/  –دمذق  –دار بغ كثضخ  –الشذخ للذؤكف الجامعية 
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.كذكخ بعس العلساء سببا آخخ (ٔ)لفيع أف الػاجب كعب كاحج مغ ك  رج 
الكعب فيػ فيػ لفع لحلظ كىػ أف "جسع السخفق مأنػس في الكبلـ، أما جسع 

اليخلج ذكخه الكبلـ، إذ يجسع على كعاب ككعػب كأثعب ، كىحا أمخ مخده 
. كمغ ىشا يسكغ القػؿ بأف التعبضخ القخآني آثخ التلصف (ٕ)كحجه" إلى الحكؽ 

في التعبضخ حضشسا آثخ تثشية الكعبضغ.  فجاء بلفع مدتأنذ لعقػؿ كقلػب 
 السؤمشضغ جسيعا.

 :( َوَأْرُجَمُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْضنِ قهلو تعالى ) بشاء القمة في -ٗ
آثخ التعبضخ القخآني بشاء القلة في قػلو تعالى )كأرجلكع ( مخاعاة للدياؽ       

الثقافي لجػ العخب حضث " استغشى ببشاء القلة في قػلو )كأرجلكع (عشج بشاء 
بشية القلة عغ الكثخة ؛ ألنيا لع يدتعس   ليا بشاء كثخة ، كقج يدتغشى ببعس أ

 (ٖبشاء الكثخة  ........ استعساال اتكاال على القخيشة. " )
قاؿ الذاشبي : حؿيقة الػضع أف تكػف العخب لع تزع أحج البشاءيغ استغشاء 
غشو باآلخخ ، كاالستعساؿ أف تكػف كضعتيا معا كلكشيا استغشت في بعس 

كأعشاؽ جسع السػاضع عغ أحجىسا باآلخخ ، فاألكؿ : كأرج  جسع رج  ، 
َفاْضِخُبها ، ) ( َكَأْرُجَلُكْع ِإَلى اْلَكْعَبْضغِ عشق ، كأفئجة جسع فؤاد ، قاؿ تعالى : )

                                                           
 ٖٖ/ ٙ( نطع الجرر للبقاعي، ٔ
 ٕٔٗ/ ٕ( إعخاب القخآف كبيانو، ٕ
 (  الدابق      ٖ
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شى فضيا ببشاء القلة عغ بشاء ( فاستغٕ)(  َوَأْفِئَجُتُيْم َىَهاءٌ )، (ٔ)( َفْهَق اأْلَْعَشاقِ 
 (ٖالكثخة ألنيا لع يػضع ليا بشاء كثخة  . )

 () ِإنَّ هللَا َكاَن َعُفهِّا َغُفهًرا فى قهلو تعالى : )غفهر (

جاكز عغ تلسا بشاء مبالغة كمعشاه الداتخ لحنػب عبادهالسعشي المغهي :
ثثضخ الغفخاف ، رحيع ، متدامح  سبحانو كتعالي "فاهلل(ٗ،)خصاياىع كذنػبيع 

في  الك  يذيخ بو الجنيا يعفػ كيرفح كيغفخ الحنػب كيدتخ صاحبيا فبل
اؿ غفخ هللا لو ذنبو غفخا كغفخنا كمغفخة ستخه كعفا عشو فيػ (يق٘اآلخخة ")

 (ٙ)غافخ كللسبالغة غفػر كغفار  

كردت صيغة )غفػر( في سياؽ الحجيث عغ رخرة  السعشي الدياقي :
أف سبحانو : " عفػا غفػرا (مخاد بيا )إف هللا كغ :التيسع في قػلو تعالي 

للسحنبضغ بتخؾ العقاب كبسحػ كتعالي مغ عادتو السدتسخة أنو كثضخ السغفخة 
 الحنػب ، حتي ال ُيحكخ بعج ذؾ أصبل ، ككأف ىحا راجع إلي التيسع ، فإف

إما علي تخكيا ا ، ية كمعاؾبا علضالربلة معو حدشو ،كلػاله كانت سضئة محكػر 
 ٚساؿ الساء عشج التداى  ، أك علي فعليا بغضخ شيارة "لسذقو استع

                                                           
  ٕٔسػرة األنفاؿ مغ اآلية ( ٔ
يع مغ اآلية  ٕ   ٖٗ(سػرة إبخـا
 ٕٛٙ( علع الرػتيات :ٖ
 )غ ؼ ر ( ٜٕ/٘( لداف العخب  ٗ
 -بسداعجة فخيق عسػ   ٜٕٙٔ/ٕ(معجع اللغة العخبية السعاصخة  د/أحسج مختار عسخ   ٘

 ـ  ٕٛٓٓ-ىػ   ٜٕٗٔعالع الكتب  ط /  
 دار الجعػة  -مجسع اللغة العخبية بالقاىخة   - ٙ٘ٙ/ٕ(السعجع الػسيط  ٙ
 ٕٛٛ/٘( نطع الجرر  ٚ
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ػ كالسغفخة لعباده السؤمشضغ بتيدضخ ما أمخىع العففاهلل سبحانو كتعالي : كثضخ 
كتديضلو غاية التديض  بحضث ال يذق على العبج امتثالو ؼيحخج بحلظ  ،بو

،كمغ عفػ هللا كمغفختو أف رحع ىحه األمة بذخع شيارة التخاب بجؿ الساء عشج 
لتسث  كتجدج  عفػ هللا   تعحر استعسالو ؛كمغ ىشا جاءت رخرة التيسع

 و باألمة اإلسبلمية  .كمغفختو كرحست
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 السبحث الخابع: الدياق وأثخه في تهجيو الجاللة التخكضبية 

 في آيات رخز الصيارة.

 الدياق وأثخه في تهجيو داللة التخاكضب: أوال: 

: )َيا َأيَُّيا اَلِحيَغ َءاَمُشػا اَل َتْقَخُبػا  قهلو تعالى داللة الشجاء ولسن الخصاب فى
بَلَة   ( َكَأْنُتْع ُسَكاَرػ الرَّ

ترجيخ الكبلـ بحخؼ الشجاء كالتشبيو للسبالغة في حس  السؤمشضغ كحثيع على 
العس  بسػجب الشيي عغ قخباف الربلة  كإقامتيا فى حالةالدكخ للسبالغة في 

كالخصاب بقػلو : )َيا َأيَُّيا اَلِحيَغ  ذلظ  كقض  السخادالشيي عغ قخباف السداجج .
ضغ ؛ألف الدكخاف إذا عجـ التسضضد لدكخه ليذ بسخاشب ، لكشو َءاَمُشػا( للراح

مخاشب إذا صحا بامتثاؿ ما يجب عليو كبتكفضخه ما أضاع في كقت سكخه 
 ٔ))مغ األحكاـ التي تقخر تكليفو لخياه قب  الدكخ "

ثسا خز هللا سبحانو كتعالى بيحا الخصاب السؤمشضغ ؛ ألنيع كانػا       
أخحكا مغ الخسخ كأتلفت علضيع أذىانيع فخرػا بيحا يؿيسػف الربلة ، كقج 
. كدلض  ذلظ الدياؽ لكفارال يفعلػنيا صحاة كال سكارػ الخصاب ،إذا كاف ا

الخارجي لآلية )سياؽ السػقف (فقج ركؼ أبػ داكد عغ عسخ بغ الخصاب 
)رضي هللا عشو( ، قاؿ : لسا ندؿ تحخيع الخسخ قاؿ عسخ : الليع بضغ لشا في 

لبقخة )يدئلػنظ عغ الخسخ ا شاؼيا ، فشدلت اآلية التي في االخسخ بيان
( قاؿ : فجعي عسخ فقخئت عليو ، فقاؿ : الليع بضغ لشا في الخسخ كالسيدخ

بيانا شاؼيا ، فشدلت اآلية ، التي في الشداء) َيا َأيَُّيا اَلِحيَغ َءاَمُشػا اَل َتْقَخُبػا 

                                                           
       ٛٗٙ/ٖالبحخ السحيط ( ٔ
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بَلَة  رسػؿ هللا )صلى هللا عليو كسلع( إذا  ( فكاف مشادػ َكَأْنُتْع ُسَكاَرػ الرَّ
الربلة سكخاف ،فجعى عسخ فقخئت عليو  يقخبغّ  أال أؾيست الربلة يشادػ

)في  أنتع  سخ بيانا شاؼيا ، فشدلت ىحه اآليةالليع بضغ لشا في الخ :فقاؿ
.كركؼ التخمحؼ عغ علي بغ أبي شالب قاؿ :  ٔمشتيػف (قاؿ عسخ انتيضشا 
عػؼ شعاما فجعانا كسقانا مغ الخسخ ، فأخحت صشع لشا عبج الخحسغ بغ 

الخسخ مشا ، كحزخت الربلة فقجمػني فقخأت )ق  ياأييا الكافخكف .ال أعبج 
ما تعبجكف . كنحغ نعبج ما تعبجكف ، قاؿ : فأندؿ هللا تعالى : )َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ 

بَلَة َكَأْنُتْع ُسَكاَرػ  َحتَّى تَ   (ٕ)ْعَلُسػا َما َتُقػُلػَف (َآَمُشػا اَلَتْقَخُبػا الرَّ

سياؽ السػقف )سبب ندكؿ اآلية (قج فدخ لشا أف السقرػد فػاضح أف       
)يا أييا الحيغ امشػا التقخبػا الربلة ( السؤمشضغ  : بالخصاب في قػلو تعالى

 احضغ .الّر 

بَلَة داللة الشيى فى قهلو تعالى :  َكَأْنُتْع )َيا َأيَُّيا اَلِحيَغ َءاَمُشػا اَل َتْقَخُبػا الرَّ
 ( ُسَكاَرػ 

بلَة" ال تغذػىا كال        قض  معشى الشيى في قػلو تعالى :" ال َتْقَخُبػا الرَّ
، )ال َتْقَخُبػا  (ٖ)تقػمػا إلضيا كاجتشبػىا. كقػلو: )َكال َتْقَخُبػا الدِّنى(

. كقض  معشاه: كال تقخبػا مػاضعيا كىي السداجج، لقػلو عليو (ٗ)اْلَفػاِحَر(

                                                           
ىػػػػ (  ٕٔٗ( مدػػػشج اإلمػػػاـ أحسػػػج بػػػغ حشبػػػ  )أحسػػػج بػػػغ حشبػػػ  أبػػػػ عبػػػجهللا الذػػػضباني  ت ٔ
 .ـٕٔٓٓ-ىػٕٔٗٔٔمؤسدة الخسالة ط -تح شعضب األرنؤكط كآخخكف  ٖٛٚح  ٕٗٗ/ٔ
                                 ٕٚٔ، كيشطخ: أسباب الشدكؿ  للػاحجؼ ص: ٕٓٓ/٘الجامع ألحكاـ القخآف للقخشبي  (ٕ
 ٕٖسػرة اإلسخاء مغ اآلية ( ٖ
  ٔ٘ٔسػرة األنعاـ مغ اآلية( ٗ
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كدؿ الدياؽ اللغػؼ  ٔجشبػا مداججكع صبيانكع كمجانضشكع"»الربلة كالدبلـ: 
(على أف السخاد مغ َحتَّى َتْعَلُسػا َما َتُقػُلػَف كالحؼ تسث  فصي قػلو تعالى : )

الشيي ىشا ىػ الشيي عغ اقامة الربلة ،كليذ السخاد الشيي عغ قخباف 
"ال تؿيسػىا حالة الدكخ حتى تعلسػا قب  السداجج  كعلى ذلظ يكػف السعشى 

بتلظ التجخبة يطيخ أنيع يعلسػف ما سيقخءكنو في  إذ( ٕ)الذخكع ما تقػلػنو"  
كع يسشع الدكخ ؼيو ، أما الربلة الربلة كألف  السدجج ليذ ؼيو قػؿ مذخ 

عغ  ففضيا أقػاؿ مخرػصة يسشع الدكخمعيا فكاف حس  اآلية على الشيى
.فػاضح ىشا دكر الدياؽ اللغػؼ فصي تحجيج (ٖ)أكلى  قامتياقخباف الربلة كإ

بلَة( .  السخاد مغ الشيى في قػلو : :) ال َتْقَخُبػا الرَّ
 : التعبضخ بالجسمة اإلسسية 

في قػلو تعػالى: )َكَأْنػُتْع ُسػَكاَرػ (أبلػغ مػغ التعبضخبػالسفخد كىػػ )َكاَل ُجُشباػا (      
يقػؿ أبػ حيػاف : )َكاَل ُجُشباػا( ىػحه حػاؿ معصػفػة علػى قػلػو : )َكَأْنػُتْع ُسػَكاَرػ ( 
إذ ىػي جسلػػة حاليػػة ، كالجسلػػة اإلسػػسية أبلػغ لتكػػخار الزػػسضخ فالتقضضػػج بيػػا أبلػػغ 

تقضضج بالسفخد الحؼ ىػ كال جشبا  كدخػؿ )ال( داؿ علػى في االنتفاء مشيا مغ ال
مخاعاة ك  قضج مشيا بانفخاده كإذا كػاف الشيػي عػغ إيقػاع الرػبلة مرػاحبة لكػ  

                                                           
(الحجيث أخخجو ابغ ماجو في سػششو  فػي كتػاب السدػاجج كالجساعػات ،بػاب مػا يكػخه فػي  ٔ

، كالصبخانػػػي ٜٕٕٗٓح  ٜٕٛ/ٕٓ،البضيقػػػي فػػي الدػػػشغ الكبػػخػ ٓ٘ٚ ح ٕٚٗ/ٔالسدػػاجج 
   ٓٙٚح ٕٖٔ/ٛفي السعجع الكبضخ 

  ٜٚٔ/ٕ(إرشاد العق  الدليع ألبي الدعػد  ٕ
 ٖٔٔ/ٔ( مفاتيح الغضب لللخازؼ  ٖ
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ا بيسػػػػا مجتسعػػػػضغ ، كأدخػػػػ  فػػػػي حػػػػاؿ مشيسػػػػا بػػػػانفخاده ، فػػػػالشيي عػػػػغ إيقاعيػػػػ
 (ٔ)..."الحطخ

بَلةَ      َكَأْنُتْع ُسَكاَرػ  ( كلع  كقض  عبخ سبحانو كتعالى بقػلو: )اَلَتْقَخُبػا الرَّ
يق :  )ال تقخبػا الربلة سكارػ ( مع أنو أقرخ مغ األكؿ ، ألف بضغ 
األسلػبضغ فخقا ، فاألكؿ : يتزسغ الشيي عغ الدكخ الحؼ يخذى أف يستج 
إلى كقت الربلة ؼيفزى إلى أدائيا في أثشائو كخبلصة السعشى عليو : 

ر الربلة ، فترلػا كأنتع اححركا أف يكػف الدكخ كصفا لكع عشج حزػ 
سكارػ ، فامتثاؿ ىحا الشيي إنسا يكػف بتخؾ الدكخ كقت الربلة ،كؼيسا 
يقخب مشيا، كالثانى : يتزسغ الشيي عغ الربلة حاؿ الدكخ فحدب ، كأما 

الربلة  ؛  نيضيع عغ الربلة جشباا ، فبل يتزسغ نيضيع عغ الجشابة قب 
الربلة في أثشائيا حتى يغتدلػا؛  ألنيا مغ سشغ الفصخة ، كإنسا يشياىع عغ

 .(ٕ)كليحا قاؿ جشبا ، كلع يق  كأنتع جشب "

فػاضح ىشا أف الدياؽ العقلي ىػ الحؼ فدخ لشا سخ التعبضخ القخآني      
بقػلو: )كأنتع سكارػ (، كلع يق   )كأنتع جشب(؛   فالسخاد مغ اآلية الشيي عغ 

يا ، أما الجشابة فبل نيي ليا الدكخ قب  الربلة خذية أف يستج إلى حالة أدائ
قب  الربلة ، كإنسا الشيي عغ الربلة في أثشائيا ،كىحا االدياؽ  العقلي 

 السقرػد مشو إعساؿ العق  في التفدضخ .

                                                           
                             ٓ٘ٙ/ٖالبحخ السحيط  (ٔ
لسحسػج أمػضغ بػغ عبػج هللا الذػافعي  تفدضخ حجائق الخكح كالخيحاف فػي ركاؼ علػـػ القػخآف (ٕ
 ـ (ٕٔٓٓىػ ػ ٕٔٗٔ)ٔلبشاف ط –، دار شػؽ الشجاة ، بضخكت ٜٙ/ ٙ
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َواَل ُجُشًبا ِإالَّ َعاِبِخي  )  استثشاء الدفخ في قهلو تعالى : االقترار عمى 
  َسِبضٍل(

)َكاَل ُجُشباا   استثشاء الدفخفي قػلو تعالى :اقترخ التعبضخ القخآني  على       
مع مذاركة باقى األعحارمعو في حكع التخخيز "لئلشعار (  ِإالَّ َعاِبِخؼ َسِبض ٍ 

بأنو العحر الغالب السشبئ عغ الزخكرة التي يجكر علضيا أمخ الخخرة كأنو 
 قض  كالجشبا إال مزصخيغ كإليو مخجع ماقض  مغ أنو جع  عابخؼ سبض  كشاية

 .( ٔ) عغ مصلق السعحكريغ

فإعػاز الساء في حق السدافخ غالب كليحا اقترخ على استثشائو دكف      
غضخه مغ األعحار كىحا مايعزجه كيؤكجه الدياؽ الخارجي كىػ سبب ندكؿ 

 -للشبي اآلية كتذخيع رخرة التيسع فقج كاف بدبب حادثة كقعت في سفخ 
عائذة " رضي هللا عشيا قالت :  كذلظ ؼيسا ركتو -صلى هللا عليو كسلع 

في بعس أسفاره حتى إذا  -صلى هللا عليو كسلع  -رسػؿ هللا خخجشا مع "
صلى هللا   -انقصع عقج لي ، فأقاـ رسػؿ هللا ثشا بالبضجاء أك بحات الجير 

على التساسو ، كأقاـ الشاس معو كليدػا على ماء كليذ معيع   -عليو كسلع 
ى بكخ ، فقالػا  أال تخػ ماصشعت عائذة؟ أقامت ماء ، فأتى الشاس إلى أب

كبالشاس معو كليدػا على ماء كليذ  –صلى هللا عليو كسلع  –بخسػؿ هللا 
 - صلى هللا عليو كسلع -فجاء أبػ بكخ كرسػؿ هللا معيع ماء ، قالت :   

صلى هللا عليو  -رسػؿ هللا كاضع رأسو على فخحؼ قج ناـ ، فقاؿ : أحبدت 
س معو كليدػا على ماء كليذ معو ماء ؟ قالت : فعاتبشي أبػ كالشا -كسلع 

بكخ كقاؿ : ماشاء هللا أف يقػؿ ، فجع  يصعغ بضجه في خاصختي فبل يسشعشي 

                                                           

  ٔٛٔ/  ٕ(إرشاد العق  الدليع ألبى الدعػد ٔ
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حتى أصبح على  - صلى هللا عليو كسلع  –مغ التحخؾ إال مكاف رسػؿ هللا 
ػ غضخ ماء ، فأندؿ تعالى آية التيسع ، فتيسسػا ، فقالػا أسضج بغ حزضخ كى

أحج الشؿباء : ماىى بأكؿ بخكتكع ياآؿ بكخ، قالت عائذة : ؼبعثشا البعضخ الحؼ 
 ( ٔ)ثشت عليو فػججنا العقج تحتو

" ..... حتى تغتدلػا  ( إالأف تكػنػا مدافخيغ عادمضضغ  :كعغ الشدفي     
الساء متيسسضغ عبخ عغ الستيسع بالسدافخ ألف غالب حالة عجـ الساء كىحا 

(  ٕ) ( .رحسو هللا كىػ مخكػ عغ علي)رضي هللا عشو محىب أبى حشيفو
فػاضح مساسبق أف االقترارعلى الدفخ ألف الحاجة إلى الساء ؼيو أثثخ مغ 
غضخه كعليو يجكر أمخ الخخرة فقج كاف الدبب الخئيدي لتذخيع رخرة التيسع 
ىػ فقجه في أحج أسفاره صلى هللا عليو كسلع كىحا ما أثجه الدياؽ الخارجي 

 . ندكؿ اآلية ( )سبب

َكاَل ُجُشباا ِإالَّ  في قػلو تعالى :)تقجيم االستثشاء عمى قهلو : )حتى تغتدمها ( 
 (َعاِبِخؼ َسِبضٍ  َحتِّى َتْغَتِدُلػا 

قػلو تعالى : ) حتى تغتدلػا ( ك ىػ غاية الشيي عغ قخباف الربلة في      
" لئليحاف مغ أكؿ حالة الجشابة ،كيسكغ القػؿ  بأف تقجيع االستثشاء عليو 

األمخ بأف  حكع الشيى في ىحه الرػرة ليذ على اإلشبلؽ كسا في صػرة 
كىحا مايسكغ  (ٖ). "الدكخ تذػيقا إلى البياف، كركما لديادة تقخره في األذىاف

                                                           
، كالحػػػػجيث أخخجػػػو البخػػػػارؼ فػػػي أكؿ كتػػػػاب التػػػػيسع  ٘٘ٔ/ ٔ(أسػػػباب الشػػػػدكؿ للػاحػػػجػ ٔ
كفػي مػاضػع  ٚٓٙٗح ٓ٘/ٙ، كفي باب )فلػع تجػجكا مػاءا فتيسسػاصػعضجا  ٖٖٗح  ٗٚ/ٔ

 ٖٚٙح  ٜٕٚ/ٔأخخػ ، كمدلع في صحيحو في باب التيسع 
  ٖٓٙ/  ٔ(تفدضخ الشدفى ) مجارؾ التشدي  كحقائق التأكي  ( ٕ
  ٔٛٔ /ٕ(إرشاد العق  الدليع ألبى الدعػد ٖ
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كيجؿ على ذلظ أيزاالدياؽ اللغػؼ  ،بالدياؽ العقلى أك العاشفى تدسضتو
كالحؼ يتسث  في تفرض  ما أجس  كبياف ماىػ في حكع السدتثشى مغ األعحار 

ِمَغ في قػلو تعالى : " َكِإْف ُكْشُتْع َمْخَضى َأْك َعَلى َسَفٌخ َأْك َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْع 
ا َشضِّباا ".َفَلْع َتِجُجكا َماءا َفَتيَ اْلَغاِئِط َأْك اَلَمْدُتُع الشَِّداَء   سَُّسػا َصِعضجا

 :التقجيم والتأخضخ ) التخقي من األقل إلى األكثخ ( 

في قػلو تعالى: "  َكِإْف ُكْشُتْع َمْخَضى َأْك َعَلى َسَفٌخ َأْك َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْع       
ِمَغ اْلَغاِئِط َأْك اَلَمْدُتُع الشَِّداَء"حضث آثخ التعبضخ القخآني تقجيع السخضى 

لسدافخيغ على السحجثضغ كالسجشبضغ في نطػػع اآلية القخآنية ، كالسخض كا
كالدفخ  سبباف مغ أسباب رخرة التيسع كالحجث سبب لػجػب الػضػء ، 

 كالجشابة سبب لػجػب الغد  .

كتدػػػػاءؿ اإلمػػػػاـ الدمخذػػػػخػ كيػػػػف نطػػػػع فػػػػي سػػػػلظ كاحػػػػج بػػػػضغ السخضػػػػى     
علػػػػى  :أواللػػػظ بأنػػػو : كالسدػػػافخيغ كبػػػضغ السحػػػجثضغ كالسجشبػػػضغ كأجػػػاب عػػػغ ذ

تفدضخ السبلمدة بالجساع بقػلو :" أراد سبحانو أف يخخز للػحيغ كجػب علػضيع 
التصيػػػػخ كىػػػػع عػػػػادمػف السػػػػاء فػػػػي التػػػػيسع بػػػػالتخاب ، فخػػػػز أكؿ مػػػػغ بضػػػػشيع 
مخضػػاىع كسػػفخىع ، ألنيػػع الستقػػجمػف فػػي اسػػتحقاؽ بيػػاف الخخرػػة ليػػع بكثػػخة 

ع عػع كػ  السخض كالدفخ كغلبتيسا على سػائخ األسػباب السػجبػة للخخرػة ، ثػ
مغ كجب عليو التصيخ، كأعػزه الساء لخػؼ عجك أك سبع أك عجـ آلػو اسػتقاء 
أك إرىػػػػػاؽ فػػػػػي مكػػػػػاف المػػػػػاء ؼيػػػػػو كغضػػػػػخ ذلػػػػػظ مسػػػػػا ال يكثػػػػػخ كثػػػػػخة السػػػػػخض 

 (ٔ)كالدفخ".

                                                           
  ٗ٘ٙ/  ٖ، كيشطخ البحخ السحيط  ٘ٔ٘/ ٔ(الكذاؼ ٔ
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: إذا حس  لفع السبلمدة على ضاىخه ) التقاء البذختضغ سػاء كاف  ثانيا
باب التخقي مغ األق  إلى  بجساع أـ ال (ؼيكػف ذلظ التقجيع كالتأخضخ،" مغ

األثثخ ، ألف حالة السخض أق  مغ حالة الدفخ ، كحالة الدفخ ، أق  مغ 
حالة قزاء الحاجة ، كحالة قزاءالحاجة أق  مغ مبلمدة السخأة ، أال تخػ 

 ( ٔ)".أف حالة الرحة غالباا أثثخ مغ حالة السخض ككحا في سائخ البػاقي

لحلظ التقجيع كالتأخضخ في اآلية بقػلو : " كلسا ثسا عل   اإلماـ البقاعي      
ثاف اإلنداف حاال يتعدخ ، أك يتعحر فضيا عليو استعساؿ الساء ذكخىا فقاؿ 
مختباا ليا على األحػج إلى الخخرة ، فاألحػج ) كإف كشتع مخضى ( بجخاحة 
ا يسشع مغ شلب الساؿ أك استعسالو ، ) أك على سفػػخ (  أك غضخىا ، مخضا

سػاء كاف الدفخ شػيبل أك قرضخا ) أك جاء أحج مشكع ( أؼ أييا ثحلظ ، 
السؤمشػف ، كلػكاف حاضخا صحيحا) مغ الغائط (  أؼ ، السكاف السصسئغ 

أؼ أكجاء مغ التخلي فقزى  –مغ األرض ، الػاسع الحؼ يقرج للتخلي 
حاجتو التي البج لو مشيا ، فيػ بيا أحػج إلى التخؽيف مسا بعجه كلسا تقجـ 

الجشابة التي ىي السشى ، أعع مغ أف تكػف بجساع ، أك غضخه ذكخ ىشا  أمخ
مايعسيا كغضخىا مغ كجو فقاؿ: ) أك المدتع الشداء ( أؼ بسجخد التقاء 
البذختضغ ، أك بالجساع سػاء حر  إنداؿ أك ال كأخخ ىحا ألنو مسا مشو بج ، 

 (ٕ) ".كال يتكخر تكخر قزاء الحاجة

َأْك َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْع ِمَغ اْلَغاِئِط  (   ، ) :كقض : نطسيسا أؼ قػلو تعالى      
في سلظ سببي سقػط الصيارة كالسرضخ إلى التيسع مع )َأْك اَلَمْدُتُع الشَِّداَء   ( 

                                                           
 ٘٘ٙ/  ٖ، ك البحخ السحيط  ٙٔ٘/ ٔ(الكذاؼ ٔ

 ٕٚٛ – ٕٙٛ/  ٘نطع الجرر للبقاعى ٕ)
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ثػنيسا سببي كجػبيسا ليذ باعتبار أنفديسا ب  باعتبار قضجىسا السدتفاد مغ 
ا( ب  ىػ الدبب في الحؿيقة كإنسا ذكخا تسيضجا لو  قػلو تعالى ) فلع تججكا ماء

كتشبضيا على أنو سبب للخخرة بعج انعقاد سبب لصيارة الرغخػ كالكبخػ ، 
ثأنو قض : أك لع تكػنػا مخضى أك مدافخيغ ب  كشتع فاقػػػجيغ للساء بدبب مغ 
األسباب مع تحقق ما يػجب استعسالو ، كتخريز ذكخه بيحه الرػرة مع 

في صػرة السخضى كالدفخ أيزا لشجرة كقػعو فضيا كاستغشائيسا عغ  أنو معتبخ
ذكخه ، إما ألف الجشابة معتبخة فضيسا قصعا ؼيعلع مغ حكسيا حكع الحجث 
األصغخ بجاللة الشز ألف تقجيخ الشطع : التقخبػا الربلة في حاؿ الجشابة إال 

 (ٔ)حاؿ كػنكع مدافخيغ ، فإف كشتع كحلظ أك كشتع مخضى إل  ."

مسا سبق ندتشتج أف صػرة نطع اآلية الكخيسة في قػلو: )" َكِإْف ُكْشُتْع      
َمْخَضى َأْك َعَلى َسَفٌخ َأْك َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْع  ِمَغ اْلَغاِئِط َأْك اَلَمْدُتُع الشَِّداَء( ، 
جاءت ألفاضيا مختبو على حدب تختضب الغخض الحؼ كردت ؼيو اآلية ،كىػ 

ضب جاء بحدب األحػج فاألحػج للخخرة كىػ ما أثجه رخرة التيسع كالتخت
 الدياؽ العقلي ..

 :(َفَمْم َتِجُجوا َماءً   تعمق القضج ) الذخط ( في قهلو ) 

( "عصف على فع  الذخط كىػ قضج في َفَلْع َتِجُجكا َماءا قػلو تعالى :)     
السدافخ ، كمغ جاء مغ الغائط ، كمغ المذ الشداء ، أما السخيس فبل يتقضج 
تيسسو بعجـ كججاف الساء ألنو يتيسع مصلقا ، كذلظ معلػـ بجاللة السخض ، 

                                                           
 ٔٛٔ/ٕارشاد العق  الدليع  (ٔ
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فسفيػـ القضج بالشدبة إليو معص  بجاللة السعشى ، كاليكػف السقرػد مغ 
 (ٔ)".عجـ الدمغ مشاكال يشاكلو الساء إال نادراالسخيس الدمغ ، إذ الي

فقج أباح هللا سبحانو كتعالى التيسع للسخيس مصلقا مع كجػد الساء كعجمو     
، كالعلة السخض الحؼ يذق معو استعساؿ الساء ، ككحلظ الدفخ فإنو مطشة 
فقج الساء ، فإذا فقجه السدافخ أك كجج مايتعلق بحاجتو مغ شخب كنحػه جاز 

التيسع ، ككحلظ إذا أحجث اإلنداف ببػؿ أك غائط أك مبلمدة الشداء فإنو لو 
 يباح لو التيسع إذا لع يجج الساء حزخا كسفخا كسا يجؿ على ذلظ عسـػ اآلية .

كمغ ىشا يتزح لشا يدخ الجيغ اإلسبلمي كأنو أراد للسدلسضغ التػسعة      
لتيسع ، فالسخيس لو علضيع كدفع السذقة عشيع كىػ السقرج الحؿيقي لخخرة ا

التيسع مع كجػد الساء كيجؿ على ذلظ ماركػ عغ عصاء بغ جابخ ، قاؿ :" 
خخجشا في سفخ كأصاب رجبل مشا حجخ فذجو في رأسو ، ثع احتلع ، فدأؿ 
أصحابو فقاؿ ى  تججكف لي مغ رخرة فقالػا مانجج لظ رخرة كأنت تقجر 

صلى هللا عليو   -هللا سات ، فلسا قجمشا على رسػؿ على الساء ، فاغتد  ف
أخبخ بحلظ ، فقاؿ : ) قتلػه قتليع هللا ، ىبل سألػا إذا لع يعلسػا   -كسلع 

فإنساء شفاء العي الدؤاؿ ، كإنسا كاف يكؽيو أف يتيسع كيعرب على جخحو 
 (ٕ)". خخقو ثع يسدح علضيا ، كيغد  سائخ جدجه

                                                           
 ٖ/ ٗالتحخيخ كالتشػيخ (ٔ
  ٕٚ٘بػاب فػي السجػخكح ترػضبو الجشابػة ح  ٜٛٔ/ٔ(الحجيث أخخجو ابغ ماجو في سػششو ٕ

دار إحياء الكتػب العخبيػة ،كأبػػ داكد فػي سػششو  -تح دمحم فؤاد عبج الباقى -سشغ ابغ ماجة 
 ي السجخكح يتيسع   باب ف ٖٖٙح ٖٜ/ٔ
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شو أنو قاؿ : كيجؿ عليو أيزا ماركػ عغ عسخك بغ العاص رضي هللا ع     
احتلست في لضلة باردة في غدكة ذات الدبلس  ، فأشفقت إف اغتدلت أف 

صلى   -ذلظ للشبي أىلظ ، فتيسست ثع صلضت بأصحابي الربح ، فحكخكا 
فقاؿ ياعسخك صلضت بأصحابظ كأنت جشب فأخبختو بالحؼ  -هللا عليو كسلع 

َتْقُتُلػا َأْنُفَدُكْع ِإفَّ  مشعشي مغ االغتداؿ كقلت : إني سسعت هللا يقػؿ : " َكاَل 
صلى هللا عليو  -رسػؿ هللا ( فزحظ  ٜٕهللَا َكاَف ِبُكْع َرِحيساا " ) الشداء : 

 . (ٔ)كلع يق  شضئا " -كسلع 

صلى هللا عليو  -ىشا كالستسث  في أحاديث الشبي   فجؿ الدياؽ الخارجي    
على أف القضج في قػلو تعالى: " فلع تججكا ماء " معص  في حق   -كسلع 

ب  باإلنداف الدليع إذا خاؼ على  –السخيس فبل يتقضج تيسسو بػجػد الساء 
نفدو مغ استعساؿ الساء فلو التيسع مع كجػد الساء كسا دؿ على ذلظ حجيث 

 ، كيؤكج ذلظ -صلى هللا عليو كسلع   -ذلظ الشبي عسخك كقج أقخه على 
أيزا داللة لفع ) السخضى( ، كالتي جاءت على عسػميا في اآلية الكخيسة 

 قج تسدظ بيا . -رضي هللا عشو  -لتي يبجك أف عسخك كا
 االلتفات من الخصاب إلى الغضبة في قهلو تعالى :

اَلَمْدُتُع  "  َكِإْف ُكْشُتْع َمْخَضى َأْك َعَلى َسَفٌخ َأْك َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْع  ِمَغ اْلَغاِئِط َأكْ 
 الشَِّداَء""

                                                           
، ٓٔٔٔ( الدػشغ الكبػخػ للبضيقػي، بػاب التػيسع فػػي الدػفخ إذا جػاء السػػت أك، حػجيث رقػػع ٔ
ٔ /ٕٕ٘ 
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االلتفات : "ىػ انرخاؼ الستكلع عغ السخاشبة إلى اإلخبار كعغ      
اإلخبار إلى السخاشبة كما يذبو ذلظ كمغ االلتفات االنرخاؼ عغ معشى 

                                       ( ٔ)يكػف ؼيو إلى معشى آخخ"

أسلػب إلى أسلػب آخخ تصخية كلسا كاف في االلتفات " نق  الكبلـ مغ 
كاستجرارا للدامع كتججيجا لشذاشو ، كصيانة لخاشخه مغ السبل كالزجخ بجكاـ 

، آثخ الخصاب القخآني التعبضخ بيحا األسلػب (ٕ)األسلػب الػاحج على سسعو"
مع أصحاب األعحار؛ ذلظ نؽيا للحخج عشيع ففي اآلية التي معشا" اجتسع 

تع مخضى ( ،) أك على سفخ ( ،) أك المدتع خصاب كغضبة ، فالخصاب :) كش
كما أحدغ ماجاءت ىحه ، الشداء ( كالغضبة قػلو: ) أك جاء أحج مشكع ( 

الغضبة ؛ ألنو لساثشى عغ الحاجة بالغائط كخه اسشاد ذلظ إلى السخاشبة ، 
فشدع بو إلى لفع الغائب بقػلو ) أك جاء أحج ( كىحا مغ أحدغ السبلحطات، 

كلساثاف السخض كالدفخ كلسذ الشداء اليفحر الخصاب كأجس  السخاشبات 
فإسشادالسجئ إلى كاحج مبيع مغ ،(ٖ)بيا جاءت على سبض  الخصاب 

السخاشبضغ دكنيع للتفادؼ عغ الترخيح بشدبتيع إلى ماُيدتحيا مشو أك 
 (ٗ). ُيدتيجغ الترخيح بو

  

                                                           
(البػجيع فػػي البػجيع ألبػػى العبػػاس عبػج هللا بػػغ دمحم السعتػد بػػاهلل ابػػغ الستػكػ  ابػػغ السعترػػع ٔ

 ـ ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔ،  ٔشػ  –الجض   دار ٕ٘ٔق( صػ  ٜٕٙابغ الخشضج العباسي )ت 
 ٖٓٔ/ٖ( البخىاف في علـػ القخآف ٕ

 ٗ٘ٙ/  ٖالبحخ السحيط ٖ)
 ٓٛٔ/ٕإرشاد العق  الدليع ٗ
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 :تخك المفع إلى ماىه أجسل مشو ) الكشاية (

: الجاللة عليو مغ غضخ ترخيح باسسو كىى عشج أى   الكشاية عغ الذئ     
البياف أف يخيج الستكلع إثبات معشى مغ السعاني فبل يحكخه باللفع السػضػع لو 
مغ اللغة كلكغ يجئ إلى السعشى ىػ تاليو كرديفو في الػجػد فُضػمئ بو إليو 

 ( ٔ) كيجعلو دليبل عليو فضجؿ على السخاد مغ شخيق أكلى
السقاـ في اآليتضغ ) آية الشداء ( ، ) آية السائجة ( مقاـ كلسا كاف      

تخخيز كتيدضخ كنفى الحخج آثخ الخصاب القخآني التعبضخ بالكشاية في قػلو 
    ( .   َأْو َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْدُتُم الشَِّداءَ )تعالى : 

كأص  الغائط (ٕ)في البصغفالغائط : "ثشاية عغ إضيار لفع قزاء الحاجة 
السصسئغ مغ األرض الػاسع ، كالجسع غػط كأغػاط كغيصاف ، صارت الػاك 
ياء النكدار ماقبليا ، ككاف الخج  مشيع إذا أراد أف يقزى الحاجة أتى 
الغائط فقزى حاجتو ، فقبض  لكاؿ مغ قزى حاجتو قج أتى الغائط فكشى بو 

 (ٖ)عغ العحرة. "
شاية عغ الحجث بالغائط كحس  عليو الخيح كالبػؿ فسجضئو مغ الغائط "  ك

 (ٗ)".كالسشى كالػدؼ الخبلؼ أف ىحه الدتة أحجاث

                                                           

  ٖٔٓ/  ٕالبخىاف للدركذى ٔ)
كيشطػخ معػالع  ٜٓٗ/ ٔ، الشكػت كالعضػػف للسػاكردػ  ٘٘ٔ/  ٔ(مجاز القػخآف ألبػى عبضػجه ٕ

، كيشطػػخ  ٖٓٙ/  ٔ، كتفدػػضخ الشدػػفى  ٔٔٗ/  ٔ، زاد السدػػضخ  ٕٕٕ/  ٕالتشديػػ  للبغػػػػ 
  ٕ٘ٔ/  ٛتيحيب اللغة لؤلزىخؼ 

 )غ ك ط (ٜ٘ٛ/ٔالرحاح للجػىخؼ ٖ)
 ٖ٘ٙ/ٖالبحخ السحيط  ٗ)
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كقػلو " أك المدتع " كشاية عغ الجساع ،ككشى باللسذ عغ الجساع ؛ألف 
فػ ) المدتع الشداء ( جامعتسػىغ عغ على  ( ٔ) الجساع اليحر  إال باللسذ
 (ٕ).رضي هللا عشو كابغ عباس

الحالة الشفدية  راعى الخصاب القخآنيأف  القهل فيسا سبق:وخبلصة 
ألصحاب األعحار، فآثخ التلصف في التعبضخ فجاء بالكبلـ على شخيق الكشاية 
كااللتفات، كىحا األسلػب يصلق عليو أسلػب العفة في البياف ، كمغ علساء 

يكشى العخبية مغ تشبو لو كسساه تحدضغ اللفع كىػ ابغ فارس إذ قاؿ : " إنو 
كسساه د . (ٖ)عغ الذئ فضحكخ بغضخ اسسو تحدضشا للفع أك إثخاما للسحكػر

 ثساؿ بذخ ) حدغ التعبضخ ( ، كأشلق عليو د . أحسج مختار تلصيف التعبضخ.
 (ِإنَّ هللَا َكاَن َعُفهِّا َغُفهًرا ) تحيضل آية سهرةالشداء بقهلو تعالى:

ذيبل لآلخخ أف ُيؤتى بعج  التحيض  : مرجر ذي  للسبالغة كىى لغة جع  الذئ
تساـ الكبلـ بكبلـ مدتق  في معشى األكؿ ، تحؿيقاا لجاللة مشصػقة األكؿ أك 
مفيػمو ليكػف معو كالجلض  ليطيخ السعشى عشج مغ اليفيع كيكس  عشج 

 (ٗ).فيسو

تحيض  اآلية بقػلو تعالى " إف هللا كاف عفػا غفػرا " : جاء مشاسبا لدياؽ      
اآلية حضث اشتسلت اآلية في بجايتيا على الشيى عغ قخباف الربلة في حالة 

                                                           
 ٕٕٔ/ٕؼ معالع التشدي  للبغػ ( ٔ
 ٘٘/ٔ، كيشطخ مجاز القخآف  ٖٓٙ/ٔ(تفدضخ الشدفي ٕ
 ٕٓٓ(الراحبي في فقو اللغة العخبية كمدائليا كسشغ العخب في كبلميا البغ فػارس صػػ ٖ
 ـ  ٜٜٚٔ –ىػ  ٛٔٗٔالصبعة األكلى  –الشاشخ ، دمحم على بيزػف  –
  ٛٙ/  ٖ(البخىاف للدركذى ٗ
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الدكخ، كاشتسلت أيزا عغ تقخيخ لخخرة التيسع كدفع السذقة فالسقاـ ىشا 
السدتفاد مسا مقاـ تخخيز كتيدضخ، فجاءت ىحه العبارة تعليبل للتخخيز 

عسا يجنى مغ كقػع صػرة الحنب ، الحؼ "قبليا ، فلسا نيى سبحانو كتعالى 
سبحانو كتعالى ، كخفف ماثاف شجيجا  –ىػ جخُؼ اللداف بسا اليلضق بو 

بالتيسػػػػع ، ختع اآليػػػػة بقػلو: ) إف هللا ( أؼ الحؼ اختز بالكساؿ ، كاف ) 
أف ىحا راجع إلى ماكقع حالة الدكخ عفػا ( أؼ بتخؾ العقاب على الحنب ، كك

، ) غفػرا ( ، أؼ بتخؾ العقاب ، كبسحػ الحنب ، حتى اليحكخ بعج ذلظ 
أصبل ، ككأف ىحا راجع إلى التيسع ، فإف الربلة معو حدشة ، كلػاله كانت 
سضئة محكػرة ، كمعاؾبا علضيا، إما على تخكيا لسذقة استعساؿ الساء عغ 

ضخ شيارة مغ بعس كجػه التشصع ،كذلظ معشى التداى  ، أك على فعليا بغ
 (ٔ)."في السائجة:)َماُيِخيُج هللَا ِلَيْجَعَ  َعَلْيُكْع ِمْغ َحَخٍج (  –قػلو سبحانو كتعالى 

كآثخ سبحانو كتعالى التعبضخ بلفع الساضي للجاللة على تحقق كقػع      
لى ، فقػلو ) إف العفػ كالسغفخة كاضيارا للسشة لكػف الفع  مغ هللا سبحانو كتعا

هللا كاف عفػا غفػرا ("ىػ تعلض  للتخخيز كالتيدضخ كتقخيخ ليسا فإف مغ 
ثانت عادتو السدتسخة أف يعفػ عغ الخاشئضغ كيغفخ للسحنبضغ البج  أف يكػف 

فإف التخؼية كالسدامحة مغ ركداؼ العفػ  ؛كقض  كشاية عشيسا ،ميدخا المعدخا
يتزح لشا أف ماُذيلت بيا اآلية ىشا جاء مغ خبلؿ ماسبق ( ٕ)كتػابع الغفخاف".

كىػ مقاـ تذخيع لخخرة التيسع التصي  ،مشاسبا للسقاـ الحؼ سيقت ؼيو كندلت
شخعيا هللا سبحانو كتعالى رحسة بعباده كرأفة كتػسعة علضيع ،كعفػا كمغفخة 

 .على ذلظ الدياؽ اللغػؼ الستسث  فى نطع اآلية ليع كسا دؿ
                                                           

    ٕٛٛ/٘( نطع الجرر للبقاعئ
 ٛٙ/  ٖللدركذى البخىاف ٕ
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) َيا َأيَُّيا الَِّحيَن َءاَمُشها في قػلو تعالى :  عميو :ححف الحال وداللة الدياق 
بَلةِ   ..(  ِإَذا ُقْسُتْم ِإَلى الرَّ

ذىب الجسيػر إلى أنو البج في اآلية مغ مححكؼ كتقجيخه إذا قستع إلى 
 (ٔ)الربلة محجثضغ ؛ ألنو اليجب الػضػء إال على السحجث . 

كدؿ الدياؽ اللغػؼ على ىحه الحاؿ السححكفة كالحؼ تسث  في " مقابلتيا      
بقػلو تعالى ) كإف كشتع جشبا فاشيخكا ( ككأنو قض  : إف كشتع محجثضغ الحجث 
األصغخ فاغدلػا ىحه األعزاء ، كامدحػا ىحيغ العزػيغ، كإف كشتع 

 (ٕ)محجثضغ الحجث األثبخ فاغدلػا جسيع الجدج. " 

شا لػجػد الجلض  كالقخيشة اللغػية كىػ أحج اخترارات القخآف فالححؼ ى     
 (           ٖالكخيع )

كقاؿ الدجؼ كزيج بغ أسلع : إذا قستكع مغ السزاجع يعشي الشػـ ،كاحتج زيج 
بغ أسلع كمغ معو بالدياؽ الخارجي )سياؽ السػقف ( كىػ سبب ندكؿ اآلية 

ة رضي هللا عشيا عقجىا كىػأف ىحه اآلية "إنسا ندلت بدبب فقجاف عائذ
فأخخكا الخحض  إلى أف أضاء الربح فصلبػا الساء عشج ؾياميع مغ نػميع فلع 

 .(ٗ)يججكه فأندؿ هللا ىحه اآلية"

كربسا يخجح قػؿ زيج بجاللة الدياؽ العقلي أيزا " مغ شخيق الشطخ بأف      
قستع (  األحجاث السحكػرة بعج قػلو )إذا قستع ( فاألكلى أف يحس  قػلو )إذا

                                                           
 ٚٛٔ/ٗ(  البحخ السحيط ٔ
 ٚٛٔ/ٗ، البحخ السحيط ٕٛٓ/ٗ(  يشطخ الجر السرػف ٕ
 ٖٜ٘/ٕٔ)ؽ ك ـ (،لداف العخب ٖٜ٘/ٙ(  يشطخ :السحكع كالسحيط األعطع البغ سضجه ٖ
 ٓٙٔ/ٕ، كيشطخ السحخر الػجضد البغ عصية ٔٔٔ/ٖ( البخىاف للدركذي ٗ
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معشى غضخ الحجث ؛لسا ؼيو مغ زيادة الفائجة فتكػف اآلية جامعة للحجث 
 (ٔ)كلدبب الحجث ، فإف الشـػ ليذ بحجث ب  سبب للحجث "

كذىب البعس إلى أف الحاؿ في ىحه اآلية معشي بو ك  حاؿ ؾياـ السخء      
ثار إلى صبلتو أف يججد ليا شيخ. كاستجؿ القائلػف بحلظ : بسا كرد مغ اآل

يتػضأ  –رضي هللا عشو  –عغ بعس الرحابة ففي أثخ عكخمة : كاف علي 
بَلِة(  عشج ك  صبلة، كيقخأ ىحه اآلية:) َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َءاَمُشػا ِإَذا ُقْسُتْع ِإَلى الرَّ
كأف الخلفاء كانػا يتػضأكف لك  صبلة. كعغ أنذ: تػضأ عسخ بغ الخصاب 

 .(ٕ)ىحا كضػء مغ لع يحجث كضػءا ؼيو تجػُّز خؽيفا فقاؿ :

صلى هللا  –لشبيو  –عد ذكخه  –كقاؿ آخخكف: ب  كاف ىحا أمخا مغ هللا     
كالسؤمشضغ بو أف يتػضأ لك  صبلة، ثع ُند  ذلظ بالتخؽيف.  –عليو كسلع 

صلى هللا  –كيجؿ على ذلظ : ماجاء في أثخ عبج هللا بغ حشطلة أف الشبي 
ك  صبلة فذق ذلظ عليو فأمخ بالدػاؾ، ُأمخ بالػضػء عشج  –عليو كسلع 

. كما ركاه بخيجه عغ أبيو قاؿ: كاف رسػؿ (ٖ)كُرفع عشو الػضػء إال مغ حجث
يتػضأ لك  صبلة، فلسا كاف يػـ الفتح، صلى  –صلى هللا عليو كسلع  –هللا 

الرلػات كليا بػضػء كاحج، كمدح على خؽيو ، فقاؿ لو عسخ: إنظ فعلت 
. فتخكو صلى هللا عليو كسلع الػضػء (ٗ)اؿ عسجا فعلتوشضئا لع تكغ تفعلو ! ق

                                                           
 ٔٔ /ٖ(  البخىاف للدركذي ٔ
 بترخؼ ٗٔ/ ٓٔلبياف للصبخؼ، ( جامع إ
  ٛٗح  ٕٔ/ ٔ( أخخجو أبػ داككدفي سششو في كتاب الصيارة ،باب الدػاؾ  ٖ
(  الحػػػػجيث أخخجػػػػو التخمػػػػدؼ فػػػػي سػػػػششو فػػػػي أبػػػػػاب الصيػػػػارة ،بػػػػاب مػػػػا جػػػػاء أنػػػػو يرػػػػلي ٗ

 ، كالشدػائي فػي الدػشغ الكبػخػ فػي كتػاب الصيػارة  ، ٔٙح  ٙٔ/ٔالرلػات بػضػء كاحػج 
 .ٖٖٔح  ٕ٘ٔ/ ٔصبلة   باب الػضػء لك  
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في ذلظ الحاؿ الحؼ تخكو كاف تخخيرا ألمتو كإعبلما مشو ليع بأف الػضػء 
 غضخ الـز كال كاجب ليع  إالمغ حجث يػجب نقس الصيخ.

ك أكلى األقػاؿ بالرػاب: "قػؿ مغ قاؿ : إف هللا عشى بقػلو: " ِإَذا        
: جسيع أحػاؿ ؾياـ القائع إلى الربلة، غضخ أنو َفاْغِدُلػا( ػبَلةِ ُقْسُتْع ِإَلى الرَّ 

أمٌخ فخض بغد  ما أمخ هللا بغدلو القائع إلى صبلتو بعج حجث كاف مشو 
ناقس لصيارتو، كقب  إحجاث الػضػء مشو، كأمخ نجب لسغ كاف على شيخ 

ليو قج تقجـ مشو، كلع يكغ مشو بعجه حجث يشقس شيارتو كلحلظ كاف الشبي ع
الدبلـ يتػضأ لك  صبلة قب  فتح مكة، ثع صلى  يػمئح الرلػات كليا 
بػضػء كاحج، لُيعلع أمتو أف ماثاف يفعلو عليو الدبلـ مغ تججيج الصيخ لك  
صبلة ، إنسا كاف مشو أخحا بالفز ، كإيثارا مشو ألحب األمخيغ إلى هللا، 

يو فخضا كمدارعة مشو إلى مانجبو إليو ربو ال على أف ذلظ كاف عل
يتبضغ لشا أثخ الدياؽ الخارجي كالحىي تسث  فى أفعاؿ  ىشا  .كمغ(ٔ)كاجبا"

الشبي صلى هللا عليو كسلع فى تحجيج السخاد مغ الحاؿ السححكفة فى قػلو 
بَلِة ..( .  تعالى :) ) َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َءاَمُشػا ِإَذا ُقْسُتْع ِإَلى الرَّ

) َياَأيَُّيا الَِّحيَن َءاَمُشها ِإَذا ُقْسُتْم لو تعالى: الدياق وتهجيو قخاءة الجخ في قه 
بَلِة َفاْغِدُمها ُوُجهَىُكْم َوَأْيِجَيُكْم ِإَلى اْلَسَخاِفِق َواْمَدُحها ِبُخُءوِسُكْم  ِإَلى الرَّ

 َوَأْرُجَمُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْضِن( :

                                                           
 ٜٔ/ ٓٔ( جامع البياف  للصبخؼ، ٔ
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عاصع بكدػػػخ البلـ قخأ ابغ كثضخ كأبػ عسػػخك ، كحسػػدة ، كأبػ بكػػػخ عغ       
، كحفز عغ قخأ نافع ، كابغ عامخ، كالكدائيعلى مدح الخأس ، ك  اعصف

 .(ٔ)عاصع ، كيعقػب بفتح البلـ عصفا على الغد  " 

أما قخاءة الجخ فطاىخىا  فقخاءة الشرب تجؿ على أف األرج  مغدػلة ،     
" لسا كانتدخػؿ األرج  في حكع السدح ، كلكششا ندتصيع الخد على ذلظ بأنو 

فكانت  األعزاء الثبلثة السغدػلة تغد  برب الساء علضيا األرج  مغ بضغ 
مطشة لئلسخاؼ السحمػـ السشيي عشو، فعصفت على الثالث السدسػح ال 

 .(ٕ)" شبو على كجػب االقتراد في صب الساء علضيالتسدح، كلكغ لضُ 

ثسا يسكغ القػؿ بأف الغد  كالسدح متقارباف مغ حضث أف ك  كاحج      
مشيا إمداس بالعزػ ؼيدي  عصف السغدػؿ على السسدػح مغ ثع كقػلو : 

 علفتيا تبشا كماءا باردا.

 رخ اإليجاز كاالخترار ، كاألص  في الكبلـ أف ُيقاؿ : كفائجه ىحا الق

ىػ السعتاد، فاخترخت ىحه  كسا ، كاغدلػا أرجلكع غدبل خؽيفا ال إسخاؼ ؼيو
السقاصج بإشخاثو األرج  مع السسدػح، كنبو بيحا التذخيظ الحؼ ال يكػف إال 

على أف الغد  السصلػب في  لػاحج أك الفعلضغ الستقاربضغ ججافي الفع  ا

                                                           
، كيشطػػخ تػثضػػق القػػخاءتضغ فػػي : التيدػػضخ فػػي القػػخاءات الدػػبع ألبػػي ٕٕ٘/ٔزاد السدػػضخ ( ٔ

دار األنجلدػي للشذػخ  –ىػ( تح : د/ خلف محسػد سػالع الذػعحلي ٗٗٗعسخك الجاني )ت : 
شذػخ فػي القػخاءات العذػخ البػغ ـ ( الٕ٘ٔٓىػػ ػ ٕٙٗٔ)ٔحائػ  الدػعػدية ، ط –كالتػزيػع 

 –السصبعة التجاريػة الكبػخػ  –، تح : علي دمحم الزباع  ٕٗ٘/ ٕىػ( ٖٖٛالجدرؼ )ت : 
 ترػيخ دار الكتب العلسية .

 ٔٔٙ/ٔالكذاؼ ( ٕ
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األرج  غد  خؽيف يقارب السدح. كحدغ إدراجو معو تحت صيغة كاحجة . 
ب فالعخب تصلق السدح على الغد  خ كيؤكج ذلظ الدياؽ الثقافي لجػ الع

تدتعس  السدح على معشضضغ أحجىسا الشزح، كاآلخخ الغد ، كحكى "حضث 
أبػ زيج: تسدحت للربلة أؼ تػضأت فلسا كاف السدح على نػعضغ أكجبشا 
لك  عزػ ما يلضق بو إذ كانت كاك العصف كسا قلشا تػجب االشتخاؾ في نػع 

 .(ٔ)شذ الصيارة "الفع  كجشدو فالشزح كالسدح جسعيسا ج

سسى الغد  ا يدسى مدحا عشج العخب ،" كإنسا فالغد  للخج  كغضخى     
مدحا؛ألف الغد  للذئ تصيضخ لو بإفخاغ الساء ، كالسدح تصيضخ لو بإمخار 

 الساء ؛فالسدح خؽيف الغد  .

،ككاف كضػء  القلض  مغ الساء ، كال يدخفػف ؼيوككانػا يتػضؤكف ب     
، كالسج رش  كثلث بخش  ٕرسػؿ هللا )صلى هللا عليو كسلع (بسج مغ ماء 

زمانشا فيحا يجلظ على أنو كاف يسدح بالساء يجيو ككجيو كرجليو كىػ ليا 
ككقعت الخؤكس في التبلكة غاس  ..... ، فلسا كاف السدح قج يكػف غدبل 

 .(ٖ)ىػ غدليا "  لضيا ثع جاءت األرج  بعج ، كأف السدح بيابالسدح ع

                                                           
، تػح : عػجناف دركيػر ، ٜ٘ٛالكليات )معجع السرصلحات كالفخكؽ اللغػية ( للكفػؼ :( ٔ

 كت دمحم السرخؼ ، مؤسدة الخسالة ػ بضخ 
( فػػي صػػحيح مدػػلع  عػػغ أنػػذ رضػػي هللا عشػػو قػػاؿ :ثػػاف الشبػػي صػػلى هللا عليػػو كسػػلع  ٕ

ح  ٕٛ٘/ٔبػاب قػجر الػضػػء كالغدػ  -يتػضأ بالسػج كيغتدػ  بالرػاع إلػى خسدػة أمػجاد  
ٖٕٙ . 

،  كشػػػسذ العلػػػـػ ٕٔ٘/ٔ، كيشطػػػخ : زاد السدػػػضخ ٖ٘ٔ/ٔغخيػػػب الحػػػجيث البػػػغ قتضبػػػة ( ٖ
 ىػػػػػػػ( ٖٚ٘لشذػػػػػػػاف بػػػػػػغ سػػػػػػعضج الحسضػػػػػػخػ اليسشػػػػػػي )ت:  كدكاء كػػػػػػبلـ العػػػػػػخب مػػػػػػغ الكلػػػػػػـػ

د يػسػػف دمحم عبػػج هللا،   -مصيػػخ بػػغ علػػي اإلريػػاني  -تػػح: د حدػػضغ بػػغ عبػػج هللا العسػػخؼ 
== 
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ثسا تكاتف الدياؽ اللغػؼ في اآلية الكخيسة ، كالدياؽ الخارجى الستسث       
في أقػاؿ الشبي )صلى هللا عليو كسلع (كآثار الرحابة رضػاف هللا علضيع ، 

 للجاللة على أف السخاد بالسدح في األرج  ىػ الغد . 

)ِإَلى اْلَكْعَبْضِغ(،)إلى أما الدياؽ اللغػؼ فجاء متسثبل في قػلو تعالى     
التحجيج إنسا جاء في السغدػؿ،  "حضث  جاء بالغاية كالتحجيج كىحا السخفقضغ (،

لع أنو في حكع الغد  كلع يجيء في السسدػح، فلسا كقع التحجيج مع السدح عُ 
 (ٔ) ".لسػافقتو الغد  في التحجيج

أنو  –عشو رضي هللا  - كأما الدياؽ الخارجي : فقج ركؼ عغ علي      
أشخؼ على فتية مغ قخير فخأػ في كضػئيع تجػزا فقاؿ : )كي  لؤلعقاب 

 مغ الشار(، فلسا سسعػا جعلػا يغدلػنيا غدبل كيج لكػنيا دلكا.

                                                                                                                         
== 

لصبعػػػة: األكلػػػى، ا سػػػرية( -لبشػػاف(، دار الفكػػػخ )دمذػػػق  -دار الفكػػخ السعاصػػػخ )بضػػػخكت 
 ـ ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔ

عبػج الغفػار أبػػ علػي الفارسػّي األصػ  )ت: الحجة للقخاء الدبعة للحدغ بغ أحسػج بػغ  ( ٔ
دمذػق  -بذضخ جػيجابي ، دار السأمػف للتخاث  -،  بجر الجيغ قيػجي ٕ٘ٔ/ٖىػ(  ٖٚٚ

 ٗ٘ٔ/ٕـ ، كيشطػخ معػاني القػخآف للدجػاج ٖٜٜٔ -ىػػ  ٖٔٗٔ/ بضخكت ،الصبعة: الثانية، 
ىػػػ(: ٛٙٗحػجؼ، )ت: ك التَّْفِدػضُخ الَبِدػْيط، أبػػػ الحدػغ علػػي بػغ أحسػج بػػغ دمحم بػغ علػػي الػا

جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسػبلمية.الصبعة: األكلػى،  -، عسادة البحث العلسي ٕٕٛ/ٚ
 .ٕٔ٘/ٔىػ  ، كزاد السدضخ  ٖٓٗٔ
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كعغ ابغ عسخ قاؿ: كشا مع رسػؿ هللا )صلى هللا عليو كسلع( فتػضأ      
،كفي ركاية جاء  (ٔ) قػـ كأعقابيع بيس تلػػػػػح فقاؿ :)كي  لؤلعقاب مغ الشار(

 (ٕ)" كي  للعخاقضب ." 

كعغ عسخ أنو رأػ رجبل يتػضأ فتخؾ باشغ قجميو ، فأمخه أف يعضج     
 الػضػء ،كذلظ لتغليع عليو. 

صلى  -لست أف أحجا مغ أصحاب رسػؿ هللا كعغ عصاء : وهللا ما ع    
مدح على القجمضغ ، كركػ مدلع عغ عسخ بغ الخصاب :    -هللا عليو كسلع

صلى هللا  -أبرخه الشبي أف رجبل تػضأ فتخؾ مػضع ضفخ على قجـ ، ف
 (ٖ. )، فقاؿ : )ارجع فأحدغ كضػءؾ(  -عليو كسلع

فيحه األحاديث تجؿ داللة قاشعة كضاىخة على فخض األرج  ىػ الغد  ،    
على تخكو ؛ ألف السدح ال يدتػعب فلػ كاف الفخض فضيسا السدح لسا تػعج 

 جسيع العزػ بخبلؼ الغد  .

كالغد  في الخج  مقرج شخعي ىػ ،كفي مجئ الذخع بالسدح في الخأس    
التخؽيف على السدلسضغ، كرفع السذقة عشيع ، إذ قج يذق على اإلنداف 

د  رأسو ، أما األرج  فقج جاء فضيا الغد  ؛ألف اإلنداف يصأ بيا األرض غُ 

                                                           
،ك مدػلع فػي ٓٙح ٗٗ/ٔبخػارؼ  فػي صػحيحو  فػي كتػاب الػضػػء (  الحجيث أخخجػو الٔ

 ٕٗصحيحو ح 
 (٘ٗٗح  )   ٜٗ/ٕخاقضب(،الحجيث أخخجو ابغ ماجو في سششو ، باب )غد  الع ( ٕ
(  الحػػػجيث أخخجػػػو مدػػػلع فػػػي صػػػحيحو  فػػػي كتػػػاب الصيػػػارة فػػػي  بػػػاب كجػػػػب اسػػػتيعاب  ٖ

 ٕٗٗ/ٖ،ك أحسج في مدشجه    ٖٕٗح   ٕ٘ٔ/ ٔجسيع أجداء مح  الصيارة 
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خضو للقحكرات كالخبث ، فانطخ إلى عطع ذلظ الجيغ الحؼ يخيج فيي ع
 شاجي خالقو سبحانو كتعالى .لئلنداف االلصيارة التامة ، كىػ يُ 

ىحا كقج دؿ الدياؽ الخارجي أيزا على أف السدح يصلق على الغد    
ُث َعغْ  َعِليِّ  الخؽيف كمغ ذلظ ماركاه الحافع البضيقي عغ الشَّدَّاَؿ ْبَغ َسْبَخَة ُيَحجِّ

ْبِغ َأِبي َشاِلٍب َأنَُّو َصلَّى الطُّْيَخ، ُثعَّ َقَعَج ِفي َحَػاِئِج الشَّاِس ِفي َرَحَبِة اْلُكػَفِة 
َحتَّى َحَزَخْت َصبَلُة اْلَعْرِخ، ُثعَّ ُأِتَي ِبُكػٍز ِمْغ َماٍء َفَأَخَح ِمْشُو َحْفَشةا َكاِحَجةا، 

فذخب فزلتو ،كىػَقاِئٌع، ُثعَّ َقاَؿ:  ْأَسُو َكِرْجَلْيِو، ُثعَّ قاـَفَسَدَح ِبَيا َكْجَيُو َكَيَجْيِو َكرَ 
ِ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِو كسلع صشع كسا  ْخَب َقاِئساا، َكِإفَّ َرُسػَؿ َّللاَّ ا َيْكَخُىػَف الذُّ ِإفَّ َناسا

 .(ٔ) َصَشْعُت، َكَقاَؿ )َىَحا ُكُضػُء َمْغ َلْع ُيْحِجْث(

سبق أف الدياؽ بجشاحيو اللغػؼ )السقالي كخبلصة القػؿ ؼيسا      
كأف . (كالخارجي )السقامي (قج كجيا قخاءة الجخ في قػلو تعالى )كأرجلكع (

السقرػد مشيا الغد  لؤلرج  كليذ السدح كسا يػىع ضاىخ القخاءة ، كمغ 
 ىشا ندتصيع الجسع بضغ القخاءتضغ ..

 الدياق وتهجيو داللة الجسمة االعتخاضية : 

 ،كابغ عامخ ،على قخاءة الشرب في قػلو تعالى )كأرجلكع ( كىي قخاءة نافع  
كحفز عغ عاصع ، كأبػ جعفخ ، كيعقػب عصفا على )كأيجيكع (  ،كالكدائي

تكػف جسلة )كامدحػا بخؤكسكع ( معتخضة بضغ الستعاشفضغ ، كفائجة 

                                                           
، تػح: دمحم حدػضغ ٖ٘/ٖتفدضخ القػخآف العطػيع ألبػى الفػجاء إسػساعض  بػغ عسػخ بػغ كثضػخ ( ٔ

 -بضخكت الصبعة: األكلػى  –علسية، مشذػرات دمحم علي بيزػف شسذ الجيغ، دار الكتب ال
، تػػح :دمحم عبػػج القػػادر ٛٚ/ٔىػػػ، كالحػػجيث فػػي الدػػشغ الكبػػخػ ألبػػي بكػػخ البضيقػػي  ٜٔٗٔ

 ـ(.ٖٕٓٓىػ ػ ٕٗٗٔ، )ٖعصا ، دار الكتب العلسية بضخكت ، ط
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االعتخاض اإلشارة إلى تختضب أعزاء الػضػء ؛ألف األص  في التختضب 
الحكخػ أف يجؿ على التختضب الػجػدؼ ؼيغد  الػجو أكال ، ثع الضجيغ إلى 

 (ٔ) السخفقضغ ثانيا ،ثع يسدح الخأس ثع يغد  القجمضغ " 

كيسكغ القػؿ بأف التعبضخ القخآني راعي الدياؽ الثقافي لجػ العخب فجاء    
 بالفر  بالسدح بضغ السغدػالت ؛ ليكػف معلسا لػجػب التختضب؛" ألف عادة

كسا نقلو الذي  محي الجيغ الشػكؼ في شخح السيحب عغ األصحاب  –العخب 
معلبل لسا ألدمتو  –أنيا ال تفع  ذلظ إال لئلعبلـ بالتختضب كقاؿ غضخه  –

ا على حجتو مدتيجغ في سالعخب : تخؾ التسضضد بضغ الشػعضغ ، بحكخ ك  مشي
زا ؛ فجاللة اآلية الكبلـ البليغ لغضخ فائجة ، فػجب تشديو كبلـ هللا عشو أي

على كجػب البجاءة بالػجو مسا المجفع لو لتختضبيا لو بالحخاسة على الذخط 
بالفاء ، كذلظ مقتزى لػجػب التختضب في الباقي إذ ال قائ  بالػجػب 

 (ٕ) بالبعس دكف البعس. " 

 : في اآليتضن مجال البحثالدياق وتهجيو داللة تكخار األمخ بالغدل والتيسم 

يتجلى ىشا دكر الدياؽ العقلى لتفدضخ داللة تكخار األمخ بالغد  كالتيسع      
ؼيقاؿ أف ذلظ " لبلىتساـ بيسا كللتحكضخ بالشعسة في التػسعة بالتيسع ، كأف 
حكسو باؽ عشج أمشيع كسعتيع كخاىة أف يطغ أنو إنسا كاف عشج خػفيع كقلتيع 

سا كانت الستعة ، كضضق البدط في األرض ، لطيػر الكفار كغلبتيع ، ك

                                                           
ركائع البياف ،  ٖٓٔ/ ٙ، التحخيخ كالتشػيخ  ٚٔٔ/ ٕيشطخ أنػار التشدي  كأسخار التأكي  (ٔ

، الصبعػة األكلػى  ٖٖٛ/ٔلسحسج علي الرابػني  –تفدضخ آيات األحكاـ مغ القخآف الكخيع 
 ـ ( .ٜٜٜٔ  -ىػٕٓٗٔدار الرابػني للصباعة كالشذخ ) –
 ٖٗ/ٙنطع الجرر ( ٕ
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ى أنو مغ تباح تارة كتسشع أخخػ نطخا إلى الحاجة كفقجىا ، كلبلشارة إل
خد بو كالبذئ مغ السأمػرات ـ بأنو لع يُ خرائز ىحه األمة ، كاإلعبل

كالسشييات قبلو الحخج ، كإنسا أراد شيارة الباشغ كالطاىخ مغ أدناس الحنػب 
 (ٔ) كأكضار الخبلئق الدالفة ."

خ لضتر  الكبلـ في بياف أنػاع الصيارة ، كلئبل يتػىع الشد  على كلع  التكخي
 (ٕ)بشاء على أف سػرة السائجة مغ آخخ ما ندؿ . –ما قض  

 َوِلُضِتمَّ ِنْعَسَتُو َعَمْيُكْم َلَعمَُّكْم َتْذُكُخوَن ( تحيضل آية سهرة السائجة بقهلو تعالى )

جاء ىحاالتحيض  مشاسبا لدياؽ اآلية القخآنية كالتي اشتسلت على بياف     
لكيؽية الصيارة للربلة بالػضػء أك بالتيسع كالحؼ جاء التخخيز بو تيدضخا 
مغ هللا سبحانو كتعالى على األمة اإلسبلمية، فدبحانو كتعالى ال يخيج أف 

ع نعستو علضيع ببياف يحخجيع ؛ ب  يخيج أف ُيصيخىع ضاىخا كباششا  كأف ُيت
شخعو كتيدخه ليع بتذخيعو للخخز ؛حتى يقػمػ ا بذكخه على نعسو التى ىع 
فضيا رافلػف، كُيجاكمػا على شاعتو سبحانو كتعالى ."فالربلة تصيخ الخكح 
كتدكي الشفذ ،فيى تشيى عغ الفحذاء كالسشكخ كُتعػد السرلي مخاؾبة ربو 

الخجاء لجػ اإلحداف ، كالصيارة في الدخ كالعلغ ،كخذضتو حضغ اإلساءة ك 
التي جعليا هللا شخشا للجخػؿ في الربلة كمقجمة ليا ُتصيخ البجف كُتشذصو، 
ؼيدي  بحلظ العس  مغ عبادة كغضخىا ، فسا أج  نعع هللا على عباده ، كما 
أججر مغ ىجؼ بيجاه بجكاـ الذكخ عليو، كمغ ثع ختست اآلية الكخيسة بقػلو: 

                                                           
 ٖٗ/ٙ( الدابق ٔ
 ٖٕ٘/ٖػ كركح السعاني  ٚٔٔ/ٕ(يشطخ أنػار التشدي  ٕ
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ُخكَف( أؼ كليعجكع بحلظ لجكاـ شكخىع على تلظ الشعع الطاىخة )َلَعلَُّكْع َتْذكُ 
 .ٔكالباششة "

 :ثانيا:الدياق وأثخه في تهجيو داللة األدوات وحخوف السعاني

كضح الدياؽ القخآنى بشػعيو اللغػؼ كالخارجي داللة األدكات كحخكؼ 
 السعانى التى اختلف في معشاىا في آيات رخز الصيارة كمغ ذلظ : 

 (: قػلو تعالى: ) َأْك َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْع ِمَغ اْلَغاِئطِ  ( فيأو)

 :السعشى المغهي 

أك حخؼ عصف إذا دخ  الخبخ دؿ على الذظ كاإلبياـ ، كإذا خ  األمخ 
كبسعشى ب  ،كالشيي  دؿ على التخضضخ كاإلباحة ، كيأتي بسعشى : إلى أف 

 (ٕ)" الػػػاك ، كبسعشى ال ، كللتقديع . اإلضخاب ( ، كبسعشى)
َأْك اؽ اآلية القخآنية في قػلو تعالى ): جاءت ) أك ( في سي السعشى الدياقي

، بسعشى الػاك التي تدسى كاك الحاؿ كبضغ ذلظ  اْلَغاِئِط ( َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْع ِمغَ 
َكِإْف ُكْشُتْع َمْخَضى َأْك ) :األزىػػػػخؼ فقاؿ : " كأما قػلو تعالى في آية الصيارة 

اليجػز أف ك ( أؼ: في ىحه الحالة ، اْلَغاِئِط  َسَفٍخ َأْك َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْع ِمغَ َعَلى 
( فيي معصػفة على ماقبليا  َأْك اَلَمْدُتُع الشَِّداَء يكػف تخضضخا ، كأما قػلو )

                                                           
وخكة مكتبة ومصبعة مرصفى ،  ٘ٙ/ٙألحسج بن مرصفى السخاغي  تفدضخ السخاغي ( ٔ

 م ٜٙٗٔ -ىـ  ٕ٘ٙٔ ٔ،  طالبابى الحمبي وأوالده بسرخ
/  ٔ) أكا ( كالجشػػػػػي االنػػػػػى  ٙٙ/  ٗٔ)أكػ ( ، اللدػػػػػاف  ٛ٘ٙٔ/  ٕيشطػػػػػخ الرػػػػػحاح ٕ)

  ٜٔٔ  - ٛٔٔ/  ٖٚكتاج العخكس  ٙٚٔ/  ٔ( ، التديض   ٖٔ – ٕٕٛ
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كهلل در ابغ الجػػػػػػػػػػػػزػ حضغ عل  ذلظ فقاؿ: " أك بسعشى الػاك ، (ٔ)"بسعشاىا
ة على السخيس كالسدافخ غضخ كحلظ ، لكاف كجػب الصيار ألنيا لػ لع تكغ 

 ( ٕ)بالحجث". متعلق

ػ بضشا معشى ) ياؽ العقلي الحؼ جاء بو ابغ الجػز كالدالقخآنية  فشز اآلية 
ا ( كأني : ) َأْك َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْع ِمَغ اْلَغاِئطِ أك ( في اآلية في قػلو تعالى 
فأك ىشا (   َمْخَضى َأْك َعَلى َسَفخٍ  َكِإْف ُكْشُتعْ  بسعشى الػاك. أما في قػلو تعالى :

 (ٖ)للتخضضخ.
 (    َمْخَضى َأْك َعَلى َسَفخٍ  َكِإْف ُكْشُتعْ  :)عمى( : في قهلو تعالى 

 :السعشى المغهي   

 على :حخؼ خافس  ، كقج يكػف اسسا يجخ  عليو حخؼ جخ.

السراحبة ، السجاكزة ، ذكخ ابغ مالظ ليا ثسانية معاف كىى : االستعبلء ، 
الباء ، زائجة للتعػيس ، كزا د  ةمغ ، مػافق ة، مػافقةالتعلضػػ  ، الطخفضػػ

 (ٗ)بعزيع ، مػافقة البلـ.

                                                           
بػػػػاب ) أبشيػػػػو أفعاليػػػػا كأسػػػػسائيا ، كيشطػػػػخ اللدػػػػاف   ٖٚٗ/  ٘ٔتيػػػػحيب اللغػػػػة لؤلزىػػػػخؼ (ٔ

  ٜٔٔ/  ٖٚ،  تاج العخكس  ٚٙ/ٗٔ
 ٚ٘/ٕ(زاد السدضخ ٕ
 ٜٔٔ/ ٖٚ(تاج العخكس ٖ
فػي حػخكؼ السعػاني ألبػي دمحم بػجر الجشػى الػجانى ،  ٓٚٚ/  ٕ(يشطخ الرحاح للجػػىخؼ ٗ

  ٓٛٗ/ٔىػ(ٜٗٚي ) ت سالكالجيغ حدغ بغ قاسع بغ عبج هللا بغ علّي السخادؼ السرخؼ ال
لبشػاف   -دار الكتب العلسية، بضخكت  -األستاذ دمحم نجيع فاض -تحقضق: د فخخ الجيغ ؾباكة 

 ػ تدػيض  الفػائػج كتكسضػ  السقاصػج البػغ مالػظ    ـ ،  ٕٜٜٔ -ىػػ  ٖٔٗٔالصبعػةاألكلى، -
== 
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 :السعشى الدياقى

بسعشى الطخؼية أؼ  (  )َأْك َعَلى َسَفخٍ جاءت ) على ( في قػلػػو تعالى : 
معشى في ، يقػؿ أبػ عبضجه : ) أك على سفخ ( أك في سفخ ، كتقػؿ : أنا 

فالسعشى : " أؼ متلبذ  ( ٔ)على سفخ ، في معشى آخخ : تقػؿ : أنا متيضئ لو
 لدياؽ اآلية القخآنية . السشاسب  كىحا ىػ السعشى (ٕ)بدفخ شػي  أك قرضخ

 : في قػلو تعالى: ) َفاْمَدُحػا ِبُػُجػِىُكْع َكَأْيِجيُكْع (  الباء

 :  السعشى المغهي 

الباء حخؼ جخ مختز باالسع ، مبلـز لعس  الجخ كىػ ضخباف : زائجة 
كغضخ زائجة ،فأما غضخ الدائجة فقج ذكخ الشحػيػف ليا ثبلثة عذخ معشى كىى : 

سراحبة ، الطخؼية ، البجؿ ، اإللراؽ ، التعجية ، االستعانة ، التعلض  ، ال
 (ٖ)السقابلة ، السجاكزة ، االستعبلء ، التبعيس ، القدع ،أف تكػف بسعشى إلى.

 :السعشى في سياق اآلية

                                                                                                                         
== 

دار  -تحقضػػػق: دمحم كامػػػ  بخكػػػات  ٙٗٔ/ٔدمحم بػػػغ عبػػػج هللا، ابػػػغ مالػػػظ الصػػػائي الجيػػػاني 
 ـٜٚٙٔ-قٖٚٛٔالكتاب العخبي للصباعة كالشذخ 

تػػح ٕٛٔ/ٔق ( ٜٕٓ(مجػػاز القػػخآف ألبػػى عبضػػجة  معسػػخ بػػغ السثشػػى التيسػػي البرػػخؼ )ت ٔ
 ىػ ٖٔٛٔمكتبة الخانجي القاىخة  -دمحم فؤاد سدكضغ 

دار شػػػػؽ  – ٜ٘/  ٙلخيحػػػاف فػػػي ركابػػػي علػػػـػ القػػػخآف لسحسػػػج األمػػػضغ ( حػػػائق الػػػخكح كإ
 ـ  ٕٔٓٓ –ىػ ٕٔٗٔ ٔشػ  –لبشاف  –بضخكت  –الشجاة 

بترػخؼ يدػضخ كيشطػخ :   ػ تدػيض   ٘ٗ – ٖٙ/  ٔ(الجشػي الػجاني فػي حػخكؼ السعػاني ٖ
 ٘ٗٔ/ٔالفػائج كتكسض  السقاصج البغ مالظ
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قض  " الباء في ) بػجػىكع (  مسا يعجػ بيا الفع  تارة كتارة بشفدو حكي 
ره على معشى جسضبػيو : مدحت رأسو كبخأسو ، خذشت صجره كبر

كقض  الباء للتأثضج كىحا السعشى ىػ السشاسب (ٕ). الباء زائجة ،كقض (ٔ)كاحج
لدياؽ اآلية، يقػؿ ابغ عاشػر : " الباء للتأثضج مث  : ) َكُىدِّؼ ِإَلْيِظ ِبِجْحِع 

 (ٖ)الشَّْخَلِة(

 كقػؿ الشابغة يخثى الشعساف بغ السشحر:

 (ٗ)لع عاثخا رض كاحجا ::  كأصبح قجُّ الشاس يطلظ الخضخ إف كارت بظ األ

 أراد إف كارتظ األرض مػارة الجفغ .

كالسعشى : فامدحػا كجػىكع كأيجيكع كقج ذكخت ىحه الباء مع السدسػح في 
الػضػء كمع التيسع للجاللة على تسكغ السدح لئبل تديج رخرة  يخد: على 

 ( ٘).رخرة

كعل  لحلظ اإلماـ البقاعى بقػلة :" كلسا كاف التخاب اليتسكغ مغ جسيع 
العزػ ، كإف اجتيج اإلنداف في ذلظ ، أدخ  الباء ، قاصخ للفع  في قػلو 

                                                           
 ٙ٘ٙ - ٘٘ٙ/  ٖ(البحخ السحيط ٔ
دار  ٕٕٚ/ ٔفي لئلمػػاـ أبػػي البخكػػات عبػػج هللا بػػغ أحسػػج بػػغ محسػػػد الشدػػفي (تفدػػضخ الشدػػٕ

 عيدى البابي الحلبي كشخكاه -إحياء الكتب العخبية 
 ٕ٘(سػرة مخيع مغ اآلية ٖ
  ٙٗ( البضت مغ بحخ الصػي   كىػ للشابغة في ديػانو ص  ٗ
 ٙ/  ٗ( التحخيخ كالتشػيخ ٘
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) بػجػىكع ( أؼ أكقعػا السدح بيا سػاء عع التخاب مشبت الذعخ أـ ال 
 (ٔ))كأيجيكع(".

 ُكْم ()الباء( في قهلو تعالى: )َواْمَدُحها ِبُخُءؤِس 

 اختلف في مجلػؿ ىحه الباء على ثبلثة أقػاؿ : 

كالسعشى : ألرقػا السدح بخءكسكع ، كقاؿ  ( ٕ)األكؿ : أنيا لئللراؽ 
الدمخذخؼ : " السخاُد إلراؽ الَسْدِح بالخَّأِس، كماسح بعزو كمدتػعبو 

 (ٖ).بالسدح كبلىسا ُمْلرق السدح بخأسو

صلق عليو أنو كرد قػؿ الدمخذخؼ :"كليذ كسا ذكخ، ليذ ماسح بعزو يُ   
ملرق السدح ببعزو. كأما أْف  صلق عليو أنوملرق السدح بخأسو، إنسا يُ 

صلق عليو ذلظ على لرق السدح بخأسو حؿيقة فبل، إنسا يُ صلق عليو أنو مُ يُ 
 (ٗ)سبض  السجاز،كتدسية لبعس بك ".

 . ككػنيا للتبعيس يشكخه أثثخ الشحاةيس ، الثاني : قض  : الباء للتبع

فيحا قػؿ ضعيف .كعغ الدركذي : أف الباء ىشا أكؿ كلسة بعس ثع ححؼ 
 كقػلو: الباقي 

                                                           
  ٕٚٛ/ ٘( نطع الجرر ٔ
 دمذق -دار القلع   - ٜٕٓ/ٗ( الجر السرػف للدسضغ الحلبي تح د/أحسج دمحم الخخاط  ٕ
 ٓٔٙ/ٔ( الكذاؼ ٖ
 ٜٓٔ/ٗ( البحخ السحيط ٗ
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( فت، كفي الحجيث: ) كفى بالديف شاقك أؼ أك  *قلت ليا قفي لشا قالت قاؼ
 (ٔ)"أؼ شاىجا

َكَمػػػػغ ُيػػػػِخْد ِؼيػػػػِو  الثالػػػث : قضػػػػ : البػػػػاء زائػػػػجة مؤكػػػػجة مثليػػػػا فػػػػي قػلػػػػو تعػػػػالى: }
أؼ: (ٗ)،} َكاَل ُتْلُقػػػػػْا ِبَأْيػػػػِجيُكْع { (ٖ)،} َكُىػػػػّدػ ِإَلْيػػػػِظ ِبِجػػػػْحِع الشَّْخَلػػػػِة { (ٕ){ِبِإْلَحػػػػادٍ 

الفػخاء: تقػػؿ العػخب ىػػده كىػّد بػو، كخػح الخصػػاـ  إلحػاد أك جػحع كأيػجيكع. كقػػاؿ
كبالخصػػاـ، كحػػد رأسػػو كبخأسػػو، كمػػجه كمػػج بػػو. كحكػػى سضبػيو:خذػػشت صػػجره 

 . (٘)كبرجره،كمدحت رأسو كبخأسو في معشى كاحج
ايجػػػاد مايدػػػسى مدػػػحا فػػػي أؼ : كالسعشػػػى السشاسػػػب لدػػػياؽ اآليػػػة القخآنيػػػة ىػػػػ

مػضع كاف مغ الخأس ، دكف خرػص التعسيع ، كىػ معشى قػػؿ الكذػاؼ : 
السػػػخاد إلرػػػاؽ السدػػػح بػػػالخأس ، كماسػػػح بعزػػػو كمدػػػتػعبو بالسدػػػح كبلىسػػػا 

 (ٙ)ملرق للسدح ..." 

ءت البػػػاء فػػػي ىػػػحا الدػػػياؽ القخآنػػػي لتػػػجؿ علػػػى تزػػػسضغ الفعػػػ  معشػػػى فجػػػا  
اإللرػػاؽ  فكأنػػو قضػػ  كألِرػػقػا السدػػَح بخؤكِسػػكع كذلػػظ ال يقتزػػي االسػػتيعاَب 
ثسػػػػا يقتزػػػػيو مػػػػا لػػػػػ قضػػػػ  كامدػػػػُحػا رؤكَسػػػػكع فإنػػػػو كقػلػػػػو تعػػػػالى )فاغدػػػػلػا 

 (ٚ)(ُكُجػَىُكعْ 
                                                           

 ٚٔٔ/ٖ(  البخىاف للدركذي ٔ
     ٕ٘( سػرة الحج مغ اآليو ٕ
 ٕ٘(سػرة مخيع مغ اآلية  ٖ
  ٜ٘ٔ(سػرة البقخة مغ اآلية ٗ
 ٜٓٔ/ ٗ(  البحخ السحيط ٘
 ٕٖ/ٙلجرر لللبقاعي (  نطع اٙ
 ٓٔ/ٖ(  ارشاد العق  الدليع ألبي الدعػد ٚ



 

 الشَاق ًأثري يف تٌجَى الداللة يف آٍات رخص الطوارة

0002 

 )إلى (:السعشى المغهي :

 :ـإلى حخؼ جخ لسعاف ثسانية كىي

انتياء الغاية في الدماف ، كالسكػاف ، كغضخىسػا كىػػ أصػ  معانضيػا ، أف تكػػف 
، فػي تعجػب أك تفزػض  بحػب أك بغػس ،  ةبسعشى مع ، التبضضغ كىي الستعلقػ

مبضشػػة لفاعليػػة مرػػحػبيا ، مػافقػػة الػػبلـ ، مػافقػػة فػػي ، مػافقػػة مػػغ ، مػافقػػة 
 ٔ)عشج ، أف تكػف زائجة. 

 السعشى الدياقي : 

العلساء في داللة )إلى( في قػلو تعالى :)َفاْغِدُلػا ُكُجػَىُكْع َكَأْيِجَيُكْع ِإَلى اختلف 
إلػػى بسعشػػى مػػع  (فقضػػ  :  ِبُخُءكِسػػُكْع َكَأْرُجَلُكػػْع ِإَلػػى اْلَكْعَبػػْضغِ َو  اْلَسَخاِفػػِق َكاْمَدػػُحػا
ِتُكمْ ثقػلو تعالى ) : كأيػجيكع السعشى، كعلى ذلظ يكػف  (ٕ)( َوَيِدْدُكْم ُقهًَّة ِإَلى ُقهَّ

 .مع الكعبضغخؤكسكع كأرجلكع إلى الكعبضغ يعشي:مع السخافق كامدحػا ب

على كجػػب إدخػاؿ السػخفقضغ (مع  )بسعشى (إلى)كاحتج جسيػر العلساء يكػف 
فػػػي الغدػػػ  ، كقضػػػ  إف إلػػػى متعلػػػق بسحػػػحكؼ تقػػػجيخه : كأيػػػجيكع مزػػػافة إلػػػى 

مديػػج فائػػجة ؛ ألف مصلػػق  السخافػػق ، كلػػػ كػػاف كػػحلظ لػػع يبػػق التحجيػػج كال لػػحكخه
 (ٖ)الضج يذتس  علضيا ." 

                                                           
ػ تدػػيض  الفػائػػج كتكسضػػ  السقاصػػج البػػغ مالػػظ   ٜٖٛ، ٖ٘ٛ/ ٔ( يشطػػخ: الجشػػي الػػجاني ٔ
 ٜٚٙٔ -ىػ ٖٚٛٔ،  ٘ٗٔ/ٔ
 ٕ٘( سػرة ىػد مغ اآلية  ٕ
 ٙٔٔ/ٕ( أنػار التشدي  ٖ
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كقض  :ػ)إلى( تفضج معشى الغاية مصلقا، فأما دخػليا في الحكع كخخكجيا فأمخ 
،  (ٔ()َفَشِطَخٌة ِإلى َمْيَدَخٍة )يجكر مع الجلض  فسسا ؼيو دلض  على الخخكج قػلو: 

ألف اإلعدار علة اإلنطار، كبػجػد السيدخة تدكؿ العلة، كلػ دخلت السيدخة 
ـَ )ؼيو لكاف مشطخا في كلتا الحالتضغ، معدخا كمػسخا، ككحلظ:  يا ُثعَّ َأِتسُّػا الرِّ

(. لػ دخ  اللض  لػجب الػصاؿ كمسا ؼيو دلض  على الجخػؿ ٕ)(ِإَلى اللَّْضِ  
خخه، ألف الكبلـ مدػؽ لحفع القخآف كلو. قػلظ: حفطت القخآف مغ أكلو إلى آ

ـِ ِإَلى اْلَسْدِجِج اأْلَْقَرى ]اإلسخاء:  [ . ٔكمشو قػلو تعالى: ِمَغ اْلَسْدِجِج اْلَحخا
قػلو ِإَلى ك  لػقػع العلع بأنو ال يدخػ بو إلى بضت السقجس مغ غضخ أف يجخلو

غ، فأخح كافة العلساء اْلَسخاِفِق كِإَلى اْلَكْعَبْضِغ ال دلض  ؼيو على أحج األمخي
باالحتياط. فحكسػا بجخػليا في الغد ، كأخح زفخ كداكد بالستيقغ، فلع 

 (ٖ)".يجخبلىا

كأجضب عغ ذلظ " بأف الحج إذاثاف مغ جشذ السحجكد دخ  ؼيو كسا في ىحه 
اآلية ؛ ألف السخفق مغ جشذ الضج ، كإذا لع يكغ مغ جشذ السحجكد لع يجخ  

ـَ ِإَلى اللَّْضِ  () ؼيو ، كسا في يا ؛ ألف الشيار  (ٗقػلو تعالى : )ُثعَّ َأِتسُّػا الرِّ
 (٘)مغ غضخ جشذ اللض  فبل يجخ  ؼيو."

                                                           
  ٕٓٛ(سػرة البقخة مغ اآلية  ٔ
 ٚٛٔالبقخمغ اآلية ( سػرة ٕ
،   ٜٕٗ/ ٔ، مػػػػػجارؾ التشديػػػػػ  كحقػػػػػائق التأكيػػػػػ  للشدػػػػػفي ٓٔٙ/ ٔالكذػػػػػاؼ للدمخذػػػػػخؼ ( ٖ

 ٖٕٗ/ ٖكركح السعاني لؤللػسي 
 ٚٛٔالبقخة مغ اآلية ( سػرة ٗ
  ٓٗٔ-ٜٖٔ/ٚ( حجائق الخكح كالخيحاف ٘
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 ،كمشذأ الخبلؼ في آية الػضػء أف إلى حخؼ مذتخؾ يكػف للغاية كالسعية 
كالضج تصلق في كبلـ العخب على ثبلثة معاف على الكفضغ فقط كعلى الكف 

فسغ جع  إلى بسعشى مع كفيع مغ الضج مجسػع الثبلثة ، كالحراع كالعزج 
كمغ فيع مغ إلى الغاية كمغ الضج ما دكف السخفق  ،أكجب دخػلو في الغد 
 لع يجخليا في الغد .

ػجب غدليا إلى السشكب ألف قاؿ اآلمجؼ: كيلـد مغ جعليا بسعشى مع أف يُ 
 ( ٔ)العخب تدسيو يجا".

ثقافي للعخب ىػ السفدخ كالسبضغ لجاللة كمغ ىشا يسكغ القػؿ بأف الدياؽ ال
 )إلى( في اآلية .

كأف غد  ،كالرحيح أف )إلى ( في ىحه اآلية على بابيا كىػ انتياء الغاية 
السخفقضغ ثبت بالدشة ، فقج ركؼ أف الشبي )صلى هللا عليو كسلع (ثاف يجيخ 

 .(ٕ)الساء على مخفؿيو 

 )من(:

ربعة كغضخ زائج، فغضخ الدائج لو أئجا، : )مغ( حخؼ يكػف زاالسعشى المغهي 
ذخ معشى كىي: ابتجاء الغاية، التبعيس، بياف الجشذ، التعلض ، البجؿ، ع

                                                           
 ٖٖٕ/ٗ( البخىاف للدركذي ٔ
ر الكتػب العلسيػة دا -تح دمحم عبج القادر عصا  ٕ٘٘ح  ٖٜ/ٔ( الددغ الكبخػ للبضيقي  ٕ
 ـ ٕٕٓٓ-ىػ ٕٗٗٔ ٖط -لبشاف  -بضخكت  -
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السجاكزة، االنتياء، الغاية، االستعبلء، الفر ، مػافقة الباء، بسعشى في، 
 .(ٔ)مػافقة رب، القدع

 :السعشى الدياقي

البتجاء ِبُػُجػِىُكْع َكَأْيِجيُكْع مشو (َفاْمَدُحػا  لى:)إف )مغ( في قػلو تعا :قض 
 .(ٖ). كقض : إنيا للتبعيس(ٕ)الغاية

كالسعشى السشاسب لدياؽ اآلية ىػ: كػنيا للتبعيس كعلى ذلظ البج أف يعلق 
بالضج شيء مغ التخاب عشج التيسع، كفي كػنيا للتبعيس دليبل على ماذىب 

 حإليو الذافعي مغ ضخكرة نق  شيء مغ السسدػ 

 .(ٗ)بو كىػ التخاب إلى الػجو كالكفضغ

كرجح الدمخذخؼ كػنيا للتبعيس فقاؿ: ) قػليع إنيا البتجاء الغاية قػؿ 
متعدف، كال يفيع أحج مغ العخب مغ قػؿ القائ  : مدحت بخأسو مغ الجىغ، 

 .(٘)كمغ الساء، كمغ التخاب إال معشى التبعيس(

                                                           
، ٗٗٔ/ ٔ، كتدػػػػػيض  الفػائػػػػػج كتكسضػػػػػ  السقاصػػػػػج، ٖ٘ٔ – ٖٛٓ( يشطػػػػػخ الجشػػػػػى الػػػػػجاني ٔ

 .ٕٖٗ -ٕٕٖ) ـ ف ف (، كرصف السبانئٖٙٔ/ ٕكالرحاح، 
 ، فػػتح القػػجيخ للذػػػكانئٖٙ/ ٔ  ( يشطػػخ تفدػػضخ الشدػػفي مػػجارؾ التشديػػ  كحقػػائق التأكيػػٕ
ٕ/ٕٖ 
، كالبحػػػػخ ٙٚ/ ٕ، أنػػػػػار التشديػػػػ  كأسػػػػخار التأكيػػػػ  للبيزػػػػاكؼ ٘ٔ٘/ ٔ( يشطػػػػخ الكذػػػػاؼ ٖ

، كركح السعػػػػػاني لؤللػسػػػػػػي ٙٚٔ/ ٔٔ، كمفػػػػػاتيح الغضػػػػػػب ٚ٘ٙ/ ٖالسحػػػػػيط ألبػػػػػي حيػػػػػػاف 
ٖ/ٕٖ٘. 
 ٙ٘ٙ/ ٖ( يشطخ البحخ السحيط ٗ
 ٚ٘ٙ/ ٖ، كيشطخ البحخ السحيط ٘ٔ٘/ ٔ( الكذاؼ ٘
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 البلم :

 :السعشى المغهي 

كاألقداـ تكػف عاملة، كغضخ عاملة كالعاملة  كثضخ السعاني حخؼ     
قدساف: جارة كجازمة. كزاد الكػفضػف قدسا ثالثاا، كىي الشاصبة للفع . كغضخ 
العاملة خسدة أقداـ: الـ ابتجاء، كالـ فارقة، كالـ الجػاب، كالـ مػشئة، كالـ 

 التعخيف.
ستحقاؽ،السلظ، التسليظ. : ليا معاف كثضخة كىي االختراص ، االفالبلـ الجارة

شبو السلظ ، شبو التسليظ،التعلض  ، التبليغ ، بسعشى في الطخؼية ، بعشى عغ 
، بسعشى على ، بسعشى عشج ، بسعشى بعج ، التبػيس ، الـ السدتغاث ، الـ 

 السجح ، الـ كي ، الـ الجحػد ، البلـ الدائجة .

ذس : األمخ ، كالجعاء، . كىي الـ األمخ، كالـ الصلب، كتأما البلـ الجازمة
 كااللتساس، التيجيج .

عشج الكػفضضغ ، فضخػ البرخيػف أنيا الـ جخ ،  البلـ الشاصبة للفع كأما
كالشاصب أف مزسخة بعجىا ، كىػ الرحيح لثبػت الجخ بيا في األسساء ، 

، ، كىي الـ التعلض  ، الـ الجحػد كىحه البلـ ليا ستة أقداـ ، كىي : الـ كي
 ٔزائجة ، بسعشى أف ، معشى الفاء . الرضخكرة ،

  

                                                           
  ٕٓ٘- ٕٛٔ، كرصف السباني ٜ٘/ٔ( يشطخ الجشى الجاني  ٔ
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 السعشى الدياقي : 

َخُثْع البلـ في قػلو تعالى ) َمُايِخيُج هللُا ِلَيْجَعَ  َعَلْيُكْع ِمْغ َحَخٍج َكَلِكْغ ُيِخيُج ِلُيَصيِّ
 (ٔ)قض  أنيا زائجة ، كقض  إنيا للتعلض .  َكِلُضِتعَّ ِنْعَسَتُو َعَلْيُكْع َلَعلَُّكْع َتْذُكُخكَف(

كعلى القػؿ بأنيا زائجة يكػف السعشى : " مايخيج هللا أف يجع  عليكع مغ   
حخج ، حتى اليخخز لكع في التيسع ، كلكغ يخيج أف يصيخكع ، كأف يتع 

 (ٕ)" عيف ؛ ألف أف تقجر بعج السديجة.نعستو عليكع ، كىػ ض

كػف ي –كىػ السشاسب لدياؽ اآلية القخآنية  –كأما القػؿ بكػنيا للتعلض  
السعشى مايخيج هللا ليجع  عليكع بسا فخض مغ الػضػء كالغد  كالتيسع مغ 
حخج كضضق ، كلكغ يخيج ليصيخكع مغ األحجاث ، كالجشابات كالحنػب 

عشج  كالخصضئات ، كيتع نعستو غليكع بسا أنعع مغ الخخز كالتي مشيا التيسع
 (ٖ)علضيا "  كع تذكخكف هللاعلعجـ الساء ، كسائخ نعع هللا التي التحرى ل

فالدياؽ ىشا حجد لشا معشى البلـ كىػ كػنيا للتعلض  ، كليدت زائجة ، كىحا    
تشاسب مع مقرج الذخع مغ رخز التيسع كىي دفع الحخج كالزضق يالسعشى 

خيج أف اليُ  دبحانو كتعالىف؛ عغ السدلسضغ ، كالتيدضخ علضيع في أمخ ديشيع 
 . عشتيع ُيلـد السدلسضغ في ديشيع ضضق ،كالأف يُ 

  

                                                           
 ٖٕ٘/ٖػ كركح السعاني  ٚٔٔ/ٕ(يشطخ أنػار التشدي  ٔ
  ٚٔٔ/ٕ، كأنػار التشدي  ٖٖٚ/ٔ(بحخ العلـػ للدسخقشجؼ ٕ
، بحػػػخ العلػػػـػ  ٕ٘ٔ/ٛ، كيشطػػػخ جػػػامع البيػػػاف للصبػػػخؼ ٖٖ/ٗ( الكذػػػف كالبيػػػاف للثعلبػػػي ٖ

  ٖٖٚ/ٔللدسخقشجؼ 
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 ، إن   اإذ 

التعبضخ القخآنى استخجاـ آداه دكف أخخػ في اآليات مػضػع البحث آثخ      
 مخاعاة للدياؽ القخآني كمغ ذلظ :

بَلِة (): )إذا ( فى قػلو تعالى      ،   َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َءاَمُشػا ِإَذا ُقْسُتْع ِإَلى الرَّ
َكِإْف ُكْشُتْع ُجُشباا :)َكِإْف ُكْشُتْع َمْخَضى  ( كفي قػلو  )ك) إف (في قػلو تعالى : 

 َفاشَّيَُّخكا (

بَلِة( عبخ القخآف ففي قػلو تعالى     : )َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َءاَمُشػا ِإَذا ُقْسُتْع ِإَلى الرَّ
الكخيع بآداة التحقضق )إذا ( ؛بذارة بأف األمة اإلسبلمية مصيعة كملبية ألمخ 

كالصيارة ليا كذلظ "ألف إذا تجخ  على يسا فخض علضيا مغ الرلػات ربيا ؼ
ثائغ مشتطخ ال محالة ...كالؿياـ إلى الربلة مبلـز كليحا درج السفدخكف 
على تفدضخ )إذا قستع ( أػ إذا أردتع الؿياـ ، مغ باب إقامة السدبب مقاـ 

 (ٔ)الدبب ، كالؿياـ متدبب عغ اإلرادة كاإلرادة سببو "

 ؛( ىشا ىػ ما ُيصلق عليو سياؽ عاشفياكفي إيثار التعبضخ القخآني )إذ    
حضث اختارالتعبضخ القخآني آداة ليا تأثضخ في نفػس السؤمشضغ باإليجاب لصاعة 

ؼيسا أمخىع هللا بو كأنيا مؤكجة  كحاصلة بإذف هللا تعالى  ،كتعالى هللا سبحانو 
سع فى حالة فقج الساء أكعشج للربلة  بالػضػء كالغد  أك بالتي كىػالصيارة

 تعحر استعسالو .

كعبخالقخآف الكخيع بآداة الذظ )إف ( في قػلو تعالى : ) كإف كشتع جشبا    
فاشيخكا( إشارة إلى أف أمخ الجشابة قج يقع كقج ال يقع كىػ نادر على تقجيخ 

                                                           
 ٕٕٗ/ٕآف كبيانو ( إعخاب القخ  ٔ
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ليدت  كاف كربسا ال يكػف ، فالجشابةكقػعو ألف ما تجخ  عليو )إف ( ربسا 
 (ٔبسبلزمة ، فإنيا قج تػجج كقج ال تػجج  .)

كأما قػلو تعالى : ): ) َكِإْف ُكْشُتْع َمْخَضى  ( فإنو سبحانو كتعالى لسا أتع      
لعسػمو ، ة بالساء مغ الغد  كالػضػء ، كبجأ بالػضػء ارة عديسأمخ الصي
الخخاء داة الذظ إشارة إلي أف ارة رخرة بالتخاب ، فقاؿ معبخا بآيذكخ الص

أك لع  السخضي بجخاح أك غضخه إف لع يججكا ماء فا (ٕأثثخ  مغ الذجة ")
يقجركا علي استعسالو ، كالسدافخكف سفخا شػيبل أك قرضخا كالسحجثػف إف لع 

الدابقة األمخ الغالب فضيا الخخاء ، أما  فالحاالت . فليع التيسع ايججكا ماء
ىشا بآداة االذظ )إف( ، كىشا عبخ الذجة كالعػز إلي الساء فيػ أمخ نادركلحا 

يثار االتعبضخ الخارجي )عاشفي ، كعقلي ( في إ يتجلي  لشا دكر الدياؽ
   . القخآني آلداة محجدة دكف أخخػ 

  

                                                           
 ٕٕٗ/ٕ، إعخاب القخآف كبيانو  ٖ٘/ٙ(يشطخ نطع الجرر ٔ
 ٖ٘/ٙ( نطع الجرر  ٕ
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 الخاتسة

كعلى آلو  أكال كآخخا، كالربلة كالدبلـ على السبعػث خاتسا،حسج هلل الَ   
 كصحبو كالتابعضغ...

آيات رخز الصيارة كأثخ الدياؽ في تػجيو ىحا التصػاؼ العلسي مع ؼبعج 
 ، فضيا  الجاللة

 خلز البحث بسا يلي:

كضح البحث أف للدياؽ دكرا بارزا في إضيار اإلعجاز اللغػؼ ) الرػتي  -
 بضغ داللة األصػات الرامتة ، كاألصػات -( في القخآف الكخيع حضث : 

بضغ داللة  ، كدياؽ آيات رخز الصيارة ل شاسبة الرائتة كأنيا جاءت م
السقاشع الرػتية لآليات مػضػع البحث كالتي جاءت متػاءمة مع رخرة 
التيسع كما بيا مغ تيدضخ على السدلسضغ كاختراص بيع ، كمبضشة ألعساؿ 
الصيارة للربلة ، كسا كذف علة ايثار التعبضخ القخآني ألفاضا مشاسبة 

بسكانو مغ شاسب مغ اآلية فجاءت األلفاظ ك  سألصػاتيا في مػقعيا ال
 ال )بحضث يتعحر استبجاؿ أية لفطة مشيا بدػاىا كمغ ذلظ :العبارة القخآنية 

، كمغ ىشا يسكغ القػؿ بأف للدياؽ دكرا بارزا (حخج ) - (صعضجا )-(تقخبػا 
   في بياف جساؿ الشز القخآني  .

الدياؽ بشػعيو اللغػؼ كالخارجي معاني األلفاظ التي تحتس  أثثخ  حجد  -
 -الرعضج  -الربلة  -مغ معشي في آيات رخز الصيارة كىي  :   )تقخبػا 

 (يصيخكع  -قستع 
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بشػعيو اللغػؼ كالخارجي داللة الريغ الرخؼية في آيات ؽ غ الديابضّ   -
)غفػر ( ابخؼ ( ،،)ع)سكارؼ ( ،رخز الصيارة كىي : )لسدتع كالمدتع ( 

 .)السخافق ( ) الكعبضغ ( 

 :ضخ القخآني بشاء القلة في قػلوبثار التعيإ دخ الدياؽ الثقافي علةف  -
 ؛ت مخاعاة للدياؽ الثقافي لجؼ العخب( كأنيا جاء َكَأْرُجَلُكْع ِإَلى اْلَكْعَبْضِغ )

  .ألنيا لع تدتعس  ليا بشاء كثخة

ػؼ (ك )الخارجي ( السقرػد مغ للغاالقخآني بشػعيو )غ الدياؽ بضّ   -
جاءت لتاثضج مقرج  كأنيايات رخز الصيارة ، التخاثضب كاألسالضب في آ

 ،كلتػضيح كيؽية الصيارة للربلة  .الذخع مغ الخخرة 

كحخكؼ  دكاتبشػعيو اللغػؼ كالخارجي داللة األحجد الدياؽ القخآني   -
 -إلي  -السعاني التي اختلف في معشاىا في آيات رخز الصيارة ) مغ 

ة دكف آداة علة إيثارالتعبضخ القخآني آلدا البلـ ( ، كسا كضح الدياؽ   -الباء 
بَلِة أخخؼ ك َكِإْف ُكْشُتْع  (،)َكِإْف ُكْشُتْع َمْخَضى( )سا في قػلو )ِإَذا ُقْسُتْع ِإَلى الرَّ

 (.كاُجُشباا َفاشَّيَّخُ 

 ي ألسلػب االلتفات في قػلو تعالى )كضح الدياؽ علة إيثار التعبضخ القخآن -
َجاَء َأَحٌج ِمْشُكْع ِمَغ اْلَغاِئِط َأْك اَلَمْدُتُع َأْو  َكِإْف ُكْشُتْع َمْخَضى َأْك َعَلى َسَفخٍ 

 فى )الغائط (، )المدتع  حلظ الكشاية (،كك الشَِّداءَ 

عاة للحالة الشفدية ألصحاب األعحار كدفعا للتحخج عشيع كىػ ما ا كأف ذلظ مخ 
 . يدسى بالتلصف في التعبضخ أكحدغ التعبضخ 

 :)كذف الدياؽ الخارجي عغ علة االقترارعلى استثشاء في قػلو تعالى -
 (َكاَل ُجُشباا ِإالَّ َعاِبِخؼ َسِبض ٍ 
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كقعت فى إحجػ التيسع كاف بدبب حادثة فدبب ندكؿ اآلية كتذخيع رخرة 
كاف الدفخ ىػ العحر الغالب  ي صلى هللا عليو كسلع كمغ ىشا أسفارالشب

 السشبئ عغ الزخكرة التي يجكر علضيا أمخ الخخرة . 

دكر في بياف السعانى التخكضبية فقج كضح في  للدياؽ الخارجى )العقلي ( -
بضغ  اس)كأنتع سكارػ ( ، كالبحث علة التعبضخ بالجسلة االسسية في قػلو : 

علة التكخار لخخرة التيسع في اآليتضغ مجاؿ البحث ، ك كضح الحاؿ 
بَلِة السححكفة في قػلو : ) ( كأنيا جامعة  َياَأيَُّيا الَِّحيَغ َءاَمُشػا ِإَذا ُقْسُتْع ِإَلى الرَّ
 للحجث كغضخالحجث .

ت مصلقة بالشدبة للسخيس لدياؽ الخارجي أف رخرة التيسع جاءكضح ا -
لق الذخط في قػلو ال كىػ ما ُاستفضج مغ بياف تع سػاء كاف كاججا للساء أـ 

ضج في السدافخ فيػ ق؛ في حق السخيس  معص  كأنو ()َفَلْع َتِجُجكا َماءا َفَتَيسَُّسػا
 الشداء . كالسحجث كمغ المذ

)َكِإْف ُكْشُتْع َمْخَضى َأْك الكخيسة في قػلو غ الدياؽ اللغػؼ أف نطع اآلية بضّ  -
( جاء مختبا علي اْلَغاِئِط َأْك اَلَمْدُتُع الشَِّداءَ  مغ   ِمْشُكعْ  َعَلى َسَفٍخ َأْك َجاَء َأَحجٌ 
ف التختضب الحؼ كردت ؼيو اآلية كىػ رخرة التيسع كأحدب تختضب الغخض 

   .فاألحػج  جاء بحدب األحػج
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 السرادر والسخاجع

الدـعهد العسـادي دمحم  ألبـيإرواد العقل الدميم إلى مدايا الكتـاب الكـخيم،  -
 بضخوت –دار إحياء التخاث العخبي   ىـ(، ٕٜٛتبن دمحمبن مرصفى )

تحقضـق أسـتاذ  -جار هللا محسهد بن عسخ الدمخذخي لأساس الببلغة ،  -
ه ٕٓٗٔلبشـــــان  -بضـــــخوت  -دار السعخفـــــة -عبـــــج الـــــخحيم محســـــهد 

 .مٕٜٛٔ/
دراســــة وتحقضــــق د /الدــــضج  -ي الشيدــــابهري جالشــــدول لمهاحــــأســــباب  -

  دار الخيان لمتخاث -الجسضمي 
وأسساء سهره وآياتو معجم مهسـهعي ميدـخ د/آدم  أسساء القخآن الكخيم -

مخكــد جسعــة الساجــج -قدــم الجراســات والشذــخ والغبلقــات الثقافيــة -بسبــا
ـــةوالتخاث ـــي اإلمـــارات الستحـــجة -لمثقاف ـــى -دب ـــة األول -ىــــٖٓٗٔالصبع

   م .ٜٕٓٓ
إعــخاب القــخآن وبيانــو، لسحضــي الــجين بــن أحســج مرــصفى درويــر ) ت  -

سـهرية ، )دار  -حسز  -ىـ(،  دار اإلرواد لمذئهن الجامعية ٖٓٗٔ
ــــــخ  -دمذــــــق  -اليسامــــــة  ــــــن كثض ــــــخوت( ، ) دار اب  -دمذــــــق  -بض

 ىـ ٘ٔٗٔبضخوت(،الصبعة الخابعة ، 
أبـه سـعضج عبـج هللا بـن عسـخ شاصـخ الـجين لأنهار التشديل وأسـخار التأويل، -

ق: دمحم عبــج الــخحسن ضــحقتىـــ(، ٘ٛٙ ت بــن دمحمالذــضخازي البيزــاوي )
ـــى  –السخعذـــمي،  دار إحيـــاء التـــخاث العخبـــي   -بضـــخوت، الصبعـــة األول

 ىـ. ٛٔٗٔ
 المضث نرخ بن دمحم بن أحسج بن إبخاهيم الدسخقشجي ) ألبيبحخ العمهم،  -

 .دار الفكخ بضخوت  -تحقضق د/محسهد مصخحي ىـ(.ٖٖٚ ت
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حيان دمحم بن يهسف بن عمي بن يهسـف  ألبيالبحخ السحيط في التفدضخ  -
ق: صـجقي دمحم جسضـل،  ضحقتىـ( ،٘ٗٚت)بن حيان أثضخ الجين األنجلدي 

 ىـ. ٕٓٗٔ-بضخوت  -دار الفكخ 
البجيع في البجيع ألبي العباس عبجهللا بن السعتد بن الستهكل بن الخوضج  -

  .مٜٜٓٔ-ه ٓٔٗٔالصبعة األولى -لجضل ا ه( دارٜٕٙالعباسي )ت

البخىـان فــي عمــهم القـخآن ألبــي عبــج هللا بــجر الـجين دمحم بــن عبــج هللا بــن  -
ىـــ(تحقضق: دمحم أبــه الفزــل إبــخاهيم الصبعــة ٜٗٚبيــادر الدركذــي ) ت 

ـــاء الكتـــب العخبيـــة عيدـــى  -م ٜٚ٘ٔ -ىــــ  ٖٙٚٔاألولـــى،  دار إحي
 البابى الحمبي ووخكاه.

تـاج العـخوس مـن جـهاىخ القـامهس لسحّسـج بـن محّسـج بـن  تاج العخوس -
عبـــج الـــخزّاق الحدـــضشي، أبـــه ال ـــيس، السمّقـــب بسختزـــى، الدَّبضـــجي ) 

 دار اليجاية.  -ىـ( تحقضق: مجسهعة من السحققضنٕ٘ٓٔت
تحخيخ السعشى الدجيج وتشهيخ العقل الججيج من تفدضخ »التحخيخ والتشهيخ  -

 ىــ(ٖٜٖٔ ت بـن عاوـهر التهندـي )سحسج الصاىخ ل  ،«الكتاب السجضج
 م . ٜٗٛٔتهنذ  –الجار التهندية لمشذخ  -

دار الشذـخ  -د/ محسـهد عكاوـة ل المغهى فـي ضـهء عمـم الجاللـة التحمض -
  م (.ٕٔٔٓالصبعة الثانية  ) -لمجامعات 

تديضل الفهائج وتكسضل السقاصج البن مالك   دمحم بن عبج هللا، ابن مالـك  -
ــات ٕٚٙالصــائي الجيــاني )ت  ــق دمحم كامــل بخك دار الكتــاب  -ه( تحقض
 مٜٚٙٔ -ىـ ٖٚٛٔالعخبي لمصباعة والشذخ

ــة ،السؤلــف :دمحم عســيم الجــجدي البخكتــي  - دار الكتــب -التعخيفــات الفقيي
 مٖٕٓٓ -هٕٗٗٔالعمسية  
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الحدن عمي بن أحسج بن دمحم بن عمي الهاحجي،  ألبي التَّْفِدضُخ الَبِدْيط، -
( ٘ٔق: أصـل تحييقـو فـي )ضـحقتىــ(، ٛٙٗ ت الشيدابهري، الذافعي )

رسالة دكتهراة بجامعة اإلمام دمحم بن سعهد، ثم قامـت لجشـة عمسيـة مـن 
جامعة اإلمام دمحم بن  -الجامعة بدبكو وتشديقو، عسادة البحث العمسي 

 ىـ ٖٓٗٔسعهد اإلسبلمية،الصبعة األولى، 
السظفخ، مشرهر بن دمحم بن عبج الجبار ابن أحسج  ألبي تفدضخ القخآن،  -

ق: ضـحقتىــ(، ٜٛٗ سيسي الحشفي ثم الذافعي )تالسخوزى الدسعاني الت
 –ياسخ بن إبخاهيم وغشـيم بـن عبـاس بـن غشـيم،  دار الـهشن، الخيـا  

 م.ٜٜٚٔ -ىـٛٔٗٔالدعهدية، الصبعةاألولى، 
الفــــجاء إســــساعضل بــــن كثضــــخ القخوــــي  ألبــــي، تفدــــضخ القــــخآن العظــــيم  -

 -دار الكتـب العمسيـة -ه( تحقضق : دمحم حدـضن وـسذ الـجين ٗٚٚ)ت
 . ىـٜٔٗٔالصبعة األولى 

دار الفكـخ  -( ـىـٗٓٙت )سحسـجالخازي التفدضخ الكبضـخ ومفـاتيح الغضـب ل -
 م.ٜٜ٘ٔـ/ى٘ٔٗٔبضخوت لبشان  -

 ىـــ(، وــخكةٖٔٚٔتفدــضخ السخاغــي ألحســج بــن مرــصفى السخاغــي ) ت  -
مكتبة ومصبعة مرـصفى البـابى الحمبـي وأوالده بسرـخ ،الصبعـة األولـى، 

 م . ٜٙٗٔ -ىـ  ٖ٘ٙٔ
عبـج هللا بـن أحسـج بـن ل )مجارك التشديـل وحقـائق التأويـل (تفدضخ الشدفي -

فيرـــل عيدـــى البـــابي -دار إحيـــاء الكتـــب العخبيـــة -محســـهد الشدـــفي 
 الحمبي .

دار الجضل  -التفدضخ الهاضحسحسج محسهد حجازي التفدضخ الهاضح ل - -
تيــحيب المغــة لسحســج بــن  ىـــ ٖٔٗٔالعاوــخة بضــخوت الصبعــة  -الججيــج 

ـــه مشرـــهر ) ت  ـــن األزىـــخي اليـــخوي، أب ىــــ(تحقضق: دمحم ٖٓٚأحســـج ب
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ــخاث العخبــي  -عــه  مخعــب ــخوت -دار إحيــاء الت ــى ،  بض الصبعــة األول
 .مٕٔٓٓ

التيدــضخ فــي القــخاءات الدــبع ألبــي عســخو عثســان بــن ســعضج الــجاني   -
ىـــ(دراسة وتحقضــق: د. خمــف حســهد ســالم الذــغجلي  ٗٗٗاألنجلدــي )ت

،قجم لو وأوخف عميو: الذيخ عمـي بـن عبـج الـخحسن الحـحيفي، والذـيخ 
عبج الخافع بن رضهان بن عمي الذخقاوي دار األنجلذ لمشذخ والتهزيـع، 

 -ىــــ  ٖٙٗٔعخبيـــة الدـــعهدية  ،الصبعـــة األولـــى، السسمكـــة ال -حائـــل 
 م. ٕ٘ٔٓ

عبـج الـخحسن بـن معـبل ل تيدضخ الكخيم الخحسن في تفدـضخ كـبلم السشـان - -
تحقبــق عبــج الــخحسن بــن معــبل المهيحــق، مؤسدــة الخســالة،  المهيحــق

 .م ٕٓٓٓ-ىـ ٕٓٗٔالصبعة األولى 
سحسج بن جخيـخ بـن يديـج بـن كثضـخ بـن لجامع البيان في تأويل القخآن،   -

ق: أحســج ضــحقتىـــ(، ٖٓٔغالــب اآلممــي، أبــه جعفــخ الصبــخي )الستــهفى: 
 م. ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔاألولى مؤسدة الخسالة، الصبعة -دمحم واكخ 

عبج هللا دمحم بن أحسج بن أبي بكخ بن فخح  ألبيالجامع ألحكام القخآن ،  -
ىـ(، تحقضـق: ٔٚٙتهفى: األنراري الخدرجي وسذ الجين القخشبي )الس

القاىخة، الصبعة  –أحسج البخدوني وإبخاهيم أش ير، دار الكتب السرخية 
 م. ٜٗٙٔ -ىـ ٖٗٛٔالثانية، 

( تحقضــق مختــار  ٜٔٔجســع الجهامــع أو الجــامع الكبضــخ لمدــضهشي) ت  -
األزىـخ  -حدـن عيدـى عبـج الظـاىخ  -عبج الحسضـج دمحم نـجا  -إبخاهيم 

 ( مٕ٘ٓٓ -هٕٙٗٔالثانية ، )الصبعة -الذخيف القاىخة  
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الجامع الكبضخ )سشن التخمحي (دمحم بن عيدى سهرة بن مهسى الزحاك  -
دار الغــخب -بذــار عــهاد معــخوف  :تحقضــق -(  ـىــ ٜٕٚالتخمــحي )ت 

 مٜٜٛٔبضخوت -اإلسبلمي 
ى هللا عميـو الجامع السدشج الرحيح السخترخ من أمـهر رسـهل هللا صـم -

-إســساعضل أبــه عبــج هللا البخــاري سحســج بــن صــحيح البخــاري لٓوســمم 
ـــق ـــن ناصـــخ  :تحقض ـــخ ب ـــى -دار شـــهق الشجـــاة  -دمحم زىض ـــة األول الصبع
  ـىٕٕٗٔ

دار العمـم لمسبليـضن -جسيخة المغة البن دريج تحقضق رمدي مشضـخ بعمبكـي  -
 م ٜٚٛٔالصبعة األولى -بضخوت -

في حخوف السعاني ألبي دمحم بجر الجين حدن بن قاسم  الجشى الجانى - -
ىــ(تحقضق: د ٜٗٚبن عبج هللا بن عمّي السـخادي السرـخي السـالكي ) ت 

دار الكتب العمسيـة، بضـخوت  -األستاذ دمحم نجيم فاضل-فخخ الجين قباوة 
 م ٕٜٜٔ -ىـ  ٖٔٗٔلبشان الصبعةاألولى،  -

ــهم القــخآ - ــخوح والخيحــان فــي روابــي عم مذــيخ العبلمــة دمحم لن، حــجائق ال
األمضن بن عبج هللا األرمـي العمـهي اليـخري الذـافعي، إوـخاف ومخاجعـة: 

 –الجكتهر ىاوم دمحم عمي بن حدضن ميجي، دار شهق الشجـاة، بضـخوت 
 م ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔلبشان، الصبعة األولى، 

د/ صــبلح الــجين دمحم قشــاوى ،ود/ -ى عمــم األصــهات المغهيــة دراســات فــ -
 مٜٕٓٓ -هٖٓٗٔ -الصبعة الثانية  -انضن سمصان أحسج شو حد

ـــة  - ـــة المغهي ـــم الجالل ـــى عم ـــة ف ـــجرر البيي ـــهلى مشرـــهر ،د -ال د/ دمحم مت
 م. ٕٗٔٓ/ ـىٖٙٗٔ/مرصفى أحسج إسساعضل الصبعة األولى 
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العبـاس، وـياب الـجين،  ألبـيالجر السرهن في عمـهم الكتـاب السكشـهن  -
ـــي ) ـــخوف بالدـــسضن الحمب ـــجائم السع ـــج ال ـــن عب ـــن يهســـف ب  ت أحســـج ب

 ق: الجكتهر أحسج دمحم الخخاط، دار القمم، دمذق.ضحقتىـ(، ٙ٘ٚ
ـــجين الدـــضهشي - - ـــخ جـــبلل ال ـــي بك ـــن أب ـــخحسن ب ـــج ال ـــهر عب ـــجر السشث ال

 بضخوت -( دار الفكخ هٜٔٔ)ت
 اق بضن التخاث وعمم المغة الحجيث، د/ البخكاوي،  داللة الدي -
الجاللة الدياقية والسعجسية فى معمقـة امـخئ اليـيذ د/ عبـجالفتاح أبـه   -

 م .ٜٜ٘ٔمصبعة األمانة  -الفتهح 
فـــى وـــخح حـــخوف السعـــاني ألحســـج بـــن عبـــج الشـــهر  رصـــف السبـــاني -

مصبهعـات مجسـع المغـة  -ىـ ( تحقضق أحسج دمحم الخخاط ٕٓٚالسالقي)ت
 العخبية بجمذق .

مكتبـة  -تخجسـة كسـال بذـخ  -إسـتيفن أولسـان -دور الكمسة فـى المغـة  -
 م ٜ٘ٚٔالقاىخة  -الذباب 

دار الكتـب -وخح وتقجيم عباس عبج الدـاتخ -لشابغة الحبياني يهان اد   -
 م . ٜٜٙٔ-ه  ٙٔٗٔالصبعة الثالثة -العمسية بضخوت لبشان 

ــق لفــع  - ــج القــخاءة وتحقض ــتبلوة الخعايــة لتجهي ــن أبــى -ال أبــه دمحم مكــى ب
 -هٕٕٗٔدار الرــــحابة لمتــــخاث والشذــــخ بصشصــــا ) -شالــــب الييدــــى 

 م(. ٕٕٓٓ
لسحســج عمــي  –روائــع البيــان تفدــضخ آيــات األحكــام مــن القــخآن الكــخيم  -

ـــــى  ـــــة األول دار الرـــــابهني لمصباعـــــة والشذـــــخ  –الرـــــابهني  ، الصبع
 م ( ٜٜٜٔ  -ىـٕٓٗٔ)

ذـياب الـجين لالعظـيم والدـبع السثـاني، روح السعاني في تفدـضخ القـخآن  -
ق: عمــي ضــحقتىـــ(، ٕٓٚٔ عبــج هللا الحدــضشي األلهســي )تمحســهد بــن 
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ــــة  ــــة، دار الكتــــب العمسي ــــاري عصي ــــج الب ــــخوت، الصبعــــة –عب األولى، بض
                               ىـ.٘ٔٗٔ

زاد السدضخ فـي عمـم التفدـضخ: جسـال الـجين أبـه الفـخج عبـج الـخحسن بـن  -
ق: عبـج الـخزاق السيـجي،  ضـحقت -ىــ(  ٜٚ٘ ت ) عمي بن دمحم الجهزي 

  ىـ. ٕٕٗٔ -الصبعة األولى  -بضخوت  -دار الكتاب العخبي 
سخاج القارئ السبتجي وتحكار السقخئ السشتيي )وىه وخح مشظهمة حـخز  -

التياني لمذاشبي( ألبي القاسم )أو أبه البقـاء( عمـي بـن األماني ووجو 
عثســان بــن دمحم بــن أحســج بــن الحدــن السعــخوف بــابن القاصــح العــحري 

ىــ(راجعو وـيخ السقـارئ ٔٓٛالبغجادي ثم السرـخي الذـافعي السقـخئ )ت
-مرـخ  -مصبعة مرصفى البـابي الحمبـي  -السرخية: عمي الزباع  

 مٜٗ٘ٔ -ىـ  ٖٖٚٔالصبعة: الثالثة، 
ــى  - ــي الفــتح عثســان بــن جش عــبلء تحقضــق  :-ســخ صــشاعة اإلعــخاب ألب

 القاىخة . -السكتبة التهفييية  -حدن أبه وشب 
تحقضـق   -( ـىـٕ٘ٚت )أبي داود سميسان بـن األوـعث -سشن أبي داود  -

 .صضجا بضخوت -السكتبة العرخية -دمحم محضى الجين عبج الحسضج 
ـــن ماجـــة  - ـــج هللا دمحم بـــن  -ســـشن اب ـــه عب ـــجالقدويشيأب  ـ(ىـــٕٕٚت )يدي

فيرـل عيدـى -دار إحيـاء الكتـب العخبيـة -:دمحم فؤاد عبج البـاقيتحقضق
  .البابي الحمبي

ه ٛ٘ٗأحسج بن الحدضن بن عمي أبه بكخ البضيقـي ت -الدشن الكبخى  -
-بضــخوت لبشــان -دار الكتــب العمسيــة -تحقضــق دمحم عبــج القــادر عصــا -

 م . ٕٕٓٓ - ـى ٕٗٗٔالصبعة الثالثة 



 

 الشَاق ًأثري يف تٌجَى الداللة يف آٍات رخص الطوارة

0011 

أبـه عبـج الـخحسن أحسـج بـن وـعضب بـن عمـي الخخسـاني -الدشن الكبخى  -
ــج الســشعم وــمبى -( ـىــ ٕٕٓالشدــائي) ت  مؤسدــة -تحقضــق حدــن عب

 م  ٕٔٓٓ - ـىٕٔٗٔبضخوت الصبعة األولى  -الخسالة 
وــخح الترــخيح عمــى التهضــيح أو الترــخيح بسزــسهن التهضــيح فـــي  -

جخجـاوّي األزىـخي، زيـن خالج بن عبـج هللا بـن أبـي بكـخ بـن دمحم اللالشحه 
دار الكتـب العمسيـة   ىــ( ٜ٘ٓلجين السرخي، وكـان يعـخف بالهقـاد  ت ا
 م.ٕٓٓٓ -ىـٕٔٗٔلبشان، الصبعة األولى -بضخوت-

الراحبي في فقو المغة العخبية ومدائميا وسشن العخب في كبلميا البـن  -
 -ه  ٛٔٗٔالصبعـــة األولـــى -دمحم عمـــي بيزـــهن مشذـــهرات -فـــارس 
 م ٜٜٚٔ

دار السـؤرخ -د/ دمحم حدـضن عمـى الرـغضخ -المغهى فـى القـخآن الرهت  -
 م (.ٕٓٓٓ-ـىٕٓٗٔالصبعة األولى  )-بضخوت لبشان -العخبى  

 م(.ٕٓٓٓدار غخيب لمصباعة والشذخ )-د/ كسال بذخ -عمم األصهات  -
 م ٜ٘ٛٔالصبعة األولى -عالم الكتب  عمم الجاللة  د/أحسج مختار عسخ، -
-هللا ربيـع محسـهد  د/عبج العديد أحسج عـبلم ،د/ عبـج-عمم الرهتيات  -

 م(ٕٗٓٓ-ه ٕٗٗٔمكتبة الخوج  )
ــم المدــانيات الحجيثــة   - دار الرــفاء  -عبــج القــادر  عبــج الجمضــل  -عم

 .مٕٕٓٓ- ـىٕٕٗٔالصبعة األولى -عسان  -لمشذخ 
ــج  - ــن أحس ــضن ،  الخمضــل ب ــق د ميــجى السخدومــي ،د إبــخاهيم  -الع تحقض

غضـث الشفـع فـي القـخاءات الدـبع لعمـي -دار مكتبـة اليـبلل -الدـامخائي 
بن دمحم بن سـالم، أبـه الحدـن الشـهري الرفاقدـي السقـخئ السـالكي ) ت 

بضخوت ، تحقضـق: أحسـج محسـهد عبـج  -ىـ( ، دار الكتب العمسية ٛٔٔٔ
 مٕٗٓٓ -ىـ  ٕ٘ٗٔي الح يان ،الصبعة األولى، الدسيع الذافع
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ىبلل الحدن بن عبج هللا بن سـيل بـن سـعضج بـن  ألبيالفخوق المغهية،  -
ق: الذـيخ بضـت ضـحقتىــ(، ٜٖ٘يحضصبن ميخان العدكخي )الستهفى: نحه 

هللا بيات، ومؤسدة الشذخ اإلسبلمي،  مؤسدة الشذخ اإلسبلمي التابعة 
 ه ٕٔٗٔولى، لجساعة السجرسضن ، الصبعة األ 

ىــــ(، دار ٖٛ٘الدمخذـــخي )تالكذـــاف عـــن حقـــائق غـــهامس التشديـــل،  -
 ىـ. ٚٓٗٔ -الصبعةالثالثة  -بضخوت –الكتاب العخبي 

ــــان  - ــــخاهيم الكذــــف والبي ــــن إب ــــج ب ــــخآن ألحس ــــي اعــــن تفدــــضخ الق لثعمب
ـــن عاوـــهرٕٚٗ)ت ـــي دمحم ب ـــام أب ـــق اإلم ـــخاث -ه( تحقض ـــاء الت دار إحي

 مٕٕٓٓ -هٕٕٗٔاألولى الصبعة -لبشان -بضخوت -العخبي 
الكمسة دراسة لغهية معجسية  د/ حمسـى خمضـل  دار السعخفـة الجامعيـة /  -

 م ٜٜٛٔالصبعة الثانية  /
الكميـــات معجـــم فـــي السرـــصمحات والفـــخوق المغهيـــةأليهب بـــن مهســـى  -

ىـــ(تحقضق: ٜٗٓٔالحدــضشي القخيســي الكفــهي، أبــه البقــاء الحشفــي ) ت 
 بضخوت -الخسالة مؤسدة -دمحم السرخي  -عجنان دروير 

المباب في عمهم الكتاب البن عادل الجمذقي تحقضق  الذيخ عادل أحسج  -
-لبشـان -دار الكتب العمسيـة بضـخوت -عبج السهجهد ،وعمى دمحم عه  

 م .ٜٜٛٔ - ـىٜٔٗٔالصبعة األولى 
دار الكتــب -ابــن مشظــهر األنرــارى األفخيقــى السرــخى -لدــان العــخب  -

 م  ٕٕٓٓ/ ـىٕٗٗٔعة األولى الصب -بضخوت لبشان  -العمسية 
ــخ  - ــي بك ــن أب ــباع ب ــن ِس ــن حدــن ب ــي وــخح السمحــة  :  دمحم ب المسحــة ف

الجــــحامي، أبــــه عبــــج هللا، وــــسذ الــــجين، السعــــخوف بــــابن الرــــائغ 
 يتحقضق: إبخاهيم بن سالم الراعج  -ىـ(  ٕٓٚ)ت
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الصبعـــة -دمذـــق -دار الفكـــخ -مبـــادئ المدـــانيات د/ أحســـج دمحم قـــجور  -
 م ٕٛٓٓ/   ـىٕٗٔ-الثالثة 

عبضـــــجة معســـــخ بـــــن السثشـــــى التيســـــى البرـــــخي  ألبـــــيمجـــــاز القـــــخآن،  -
القاىخة، الصبعـة  –ق: دمحم فهاد سدگضن، مكتبة الخانجى ضحقتىـ(ٜٕٓت)

 ىـ. ٖٔٛٔ
َواِئجِ  َمْجَسعُ  -  بكـخبن أبـي بن عمي نهرالجين الَفَهاِئِج  ألبى الحدن َوَمْشَبعُ  الدَّ

مكتبـــة  -ن القجســـىالـــجي( تحقضـــق حدـــام  ٚٓٛاليضثســـي) ت  ســـميسان
 ( .مٜٜٗٔ - ـىٗٔٗٔالقجسى القاىخة )

سحســج جســال الــجين بــن دمحم ســعضج بــن قاســم الحــبلق لمحاســن التأويــل،  -
دار الكتـب   ق: دمحم باسـل عضـهن الدـهد، ضحقتىـ(، ٖٖٔ ت القاسسي )

 ىـ. ٛٔٗٔ -بضخوت، الصبعة األولى  –العمسيو 
دمحم عبج الحـق بـن غالـب  ألبيالسحخر الهجضد في تفدضخ الكتاب العديد، -

ىــ(، ٕٗ٘ ت بن عبج الخحسن بن تسام بن عصيـة األنجلدـي السحـاربي )
بضــخوت،  –تحقضــق  عبــج الدــبلم عبــج الذــافي دمحم، دار الكتــب العمسيــة 

 ىـ. ٕٕٗٔ -الصبعة األولى 
السحكــم والسحــيط األعظــم ألبــي الحدــن عمــي بــن إســساعضل بــن ســضجه   -

دار الكتب العمسية  -بج الحسضج ىشجاوي ىـ[تحقضق: عٛ٘ٗالسخسي ]ت: 
 م ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔالصبعة األولى، ،بضخوت  -

ه( ٕٔٗمدــشج اإلمــام أحســج بــن حشبــل أبــه عبــج هللا الذــضباني )ت  - -
الصبعـة األولــى -مؤسدـة الخســالة -وـعضب األرنــؤوط وآخـخون :تحقضـق 
  م .ٕٔٓٓ -ه  ٕٔٗٔ

إلـى رسـهل هللا صـمى السدشج الرحيح السخترخ بشقل العـجل عـن العـجل  -
لئلمــــام مدــــمم بــــن الحجــــاج أبــــه الحدــــن القذــــضخي  هللا عميــــو وســــمم
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دمحم فـؤاد عبـج البـاقي: دار إحيـاء  ىـ(تحقضقٕٔٙالشيدابهري )الستهفى: 
 التخاث العخبي

-دار الحــجيث  -لفضــهميحســج بــن دمحم بــن عمــي األ السرــباح السشضــخ   -
  م ٖٕٓٓ -ـىٕٗٗٔالقاىخة 

معالم التشديل في تفدضخ القخآن = تفدضخ البغهي ألبي دمحم الحدضن بـن   -
عبـج :ىـ  (تحقضق  ٓٔ٘مدعهد بن دمحم بن الفخاء البغهي الذافعي )  ت

الصبعة  األولـى ، ، بضخوت -دار إحياء التخاث العخبي  -الخزاق السيجي 
 ىـ ٕٓٗٔ

عـالم -بى تحقضق عبج الجمضل عبـجه وـم -معاني القخآن وإعخابو لمدجاج  -
  مٜٛٛٔه  ٛٓٗٔالصبعة األولى -الكتب بضخوت  

السعجــم االوــتقاقي السؤصــل أللفــاظ القــخآن الكــخيم   د. دمحمحدــن حدــن  -
 م. ٕٓٔٓالقاىخةالصبعة: األولى،  -جبل /الشاوخ: مكتبةاآلداب 

تحقضـق حسـجى بـن  ( ـىـ ٕٓٙأبـه القاسـم الصبخانـي )ت-السعجم الكبضخ  -
 الصبعة الثانية . -مكتبة ابن تيسية القاىخة -عبج السجضج الدمفي 

معجم المغة العخبية السعاصخة د/أحسج مختار عسخ بسداعجة فخيـق عسـل  -
 . مٕٛٓٓ -ـ ىٜٕٗٔالصبعة األولى  -عالم الكتب  -

 . دار الجعهة  -القاىخة -مجسع المغة العخبية -السعجم الهسيط  -
مكتبةومصبعة مرـصفى -السفخدات في غخيب القخآن لمخاغب األصفياني  -

 م ٜٔٙٔ-ىـٖٔٛٔ-البابي الحمبي 
دار احيــاء -المغــة ألبــى الحدــضن أحســج بــن فــارس  بــن زكخيــا مقــاييذ  -

 (ٖٕٓٓ- ـىٕٕٗٔ) -الصبعة األولى   -بضخوت لبشان -التخاث العخبى
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عمــي بــن سحســج بــن ل  مهســهعة كذــاف اصــصبلحات الفشــهن والعمــهم  -
 مكتبـة-د عمـى دحـخوج  :تحقضـق -القاضي الفاروق الحشفـي التيـانهي 

 م .ٜٜٙٔالصبعة األولى  -بضخوت   -لبشان 
الشذخ فـي القـخاءات العذـخ: وـسذ الـجين أبـه الخضـخ ابـن الجـدري، دمحم  -

ــــي دمحم الزــــباع )ت  ٖٖٛبــــن دمحم بــــن يهســــف )ت:  ىـــــ(تحقضق : عم
 ىـ( ٖٓٛٔ

بخاهيم بن عسخ بن حدن الخبـاط إلنظم الجرر في تشاسب اآليات والدهر  -
ىـــ(، دار الكتــاب اإلســبلمي، ٘ٛٛ ت بــن عمــي بــن أبــي بكــخ البقــاعي )

 القاىخة
الحدـن عمـي بـن دمحم بـن دمحم بـن حبضـب البرـخي  ألبـي  الشكت والعضـهن  -

ق: الدــضج ابــن عبــج ضــحقتىـــ(، ٓ٘ٗ ت البغــجادي، الذــيضخ بالســاوردي )
  لبشان . -بضخوت-دار الكتب العمسية  -م هد بن عبج الخحيالسقر
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 محتهى البحث

 السهضهع
 السقجمة 
 التسيضج : 

 أكال: التعخيف بالدياؽ كأقدامو.
 ثانيا : التعخيف بالخخرة لغة كاصصبلحا. 

 ثالثا : حػؿ آيات البحث 
 السبحث األكؿ: الدياؽ كأثخه في تػجيو الجاللة الرػتية في آيات رخز

 الصيارة.
السبحث الثاني: الدياؽ كأثخه في تػجيو الجاللة السعجسية في آيات رخز 

 الصيارة.
السبحث الثالث: الدياؽ كأثخه في تػجيو داللة الريغ الرخؼية في آيات 

 رخز الصيارة.
السبحث الخابع:الدياؽ كأثخه في تػجيو الجاللة التخكضبية في آيات رخز 

 الصيارة 
 في تػجيو داللة التخاثضب. أكال: الدياؽ كأثخه

 ثانيا:الدياؽ كأثخه في تػجيو داللة األدكات كحخكؼ السعاني.
 الخاتسة: كفضيا عخض لشتائج البحث.

 ثبت السرادر كالسخاجع
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