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 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ٔٓ﴾  

  

Shehata.Abdelrazek@azhar.edu.eg 

المقابلة فف بديعي، احتفت به أسفار البالغييف قديما كحديثا، كتباينت تعريفاتهـ 
لهػػذا اللػػكف البػػديعي، فػػاذا ر عنػػا إلػػي  تػػب اللتػػكييف ك ػػدنا ا تػػدؿ  لػػي معػػاني 

 .كالمعاينةالمكا هة كالمعارضة 
كمػػف تعريػػؼ أبػػي  ػػالؿ العسػػ رم السػػابؽ نػػدرؾ أف فػػف التقابػػؿ   يػػرتبط فقػػط 
نمػا ي ػػكف بػػيف المعػاني كاصف ػػار كال ػكر، كب ا ػػة فيمػػا  بال لمػات المتقابلػػة، كاا

 .تتش ؿ منه  كر  لية تتقابؿ فيما بينها
كمػػف ثػػـ حػػددت حػػدكد دراسػػتي بتنػػاكؿ  ػػكرة الم ػػرميف كطػػكافهـ ب هػػنـ التػػي 

مػف دكنهمػا )ف بها ك ػكرة  نتػي مػف  ػاؼ مقػاـ ربػه  ػز ك ػال، ك ػكرة ي ذبك 
 .في سكرة الرحمف تحليال كتعليال كمكازنة(  نتاف

 . ك طة البحث تقـك  لي مقدمة كثالثة ف كؿ ك اتمة كقائمة الم ادر
 مكازنة-سكرة الرحمف -المعنكية-المقابلة-ال كرة: الكممات المفتاحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ٔٔ﴾  
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 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
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  ﴿ٕٔ﴾  

  

 التقديم
 رحمة للعالميف.كالسالـ  لي مف أرسؿ الحمد  رب العالميف، كال الة 

المقابلة فػف بػديعي، احتفػت بػه أسػفار البالغيػيف قػديما كحػديثا، كتباينػت فاف    
تعريفاتهـ لهذا اللكف البديعي، فاذا ر عنا إلي  تػب اللتػكييف ك ػدنا ا تػدؿ  لػي 

الًقبىػؿ: الطاقػة، يقكؿ ال ليؿ ابف أحمد: ) معاني المكا هة كالمعارضة كالمعاينة،
تقػػػكؿ:   قبػػػؿ لهػػػـ بهػػػا، كفػػػي معنػػػي و ػػػر  ػػػك التلقػػػا ، تقػػػكؿ: لقيتػػػه قػػػبال أم 

 (ِ)كقػػد كافقػػه أبػػكب ر الػػرازم كابػػف فػػارس فػػي د لتهػػا  لػػي المكا هػػة (ُ)(مكا هػػة
بينمػػا ابػػف منظػػكر أضػػاؼ معنػػػي ، (ّ) يانػػا  ليػػه كزاد الزم شػػرم فػػي اصسػػاس

 .(ْ)المعارضة
كانبنػػت  لػػي  ػػذا تعريفػػات البالغيػػيف لهػػا، مػػركرا بػػابي  ػػالؿ العسػػ رم الػػذم   

يقكؿ:  ي )إيراد ال الـ ثـ مقابلتػه بمثلػه فػي المعنػي كاللفػظ  لػي  هػة المكافقػة 
إلػػػػػػي  (ٗ)كالػػػػػػرازم (ٖ)كالزر شػػػػػػي (ٕ)كالسػػػػػػ ا ي (ٔ)ثػػػػػػـ البػػػػػػاقالني (ٓ)أك الم الفػػػػػػة(

                                                           

برا يـ السامرائي/  م تبة الهالؿُٔٔ/ ٓ تاب العيف/  (ُ)  / ت مهدم الم زكمي، كاا
/ ْينظر/ م تار ال حاح/ مادة قبؿ/ ت/ م طفي ديب البتا/ دار الهدل ال زائػر/ ط (ِ)

 ـ.ُٕٗٗ - ػ ُّٗٗـ، كمقاييس اللتة/ مادة/ قبؿ/ دار الف ر/ َُٗٗ
 ـ ُٔٗٗ/ ُ/ م تبة لبناف/ طَّٓينظر/ أساس البالغة/  (ّ)
 ينظر/ لساف العرب/ مادة قبؿ/ دار  ادر (ْ)
 د قمحية/ دار ال تب العلمية/ ت د/ مفيُّٕال نا تيف/  (ٓ)
/ ت/  ػػػالح بػػػف محمػػػد بػػػف  كيضػػػة/ دار ال تػػػب العلميػػػة ِٖينظػػػر/ إ  ػػػاز القػػػروف/  (ٔ)

 ـُٔٗٗ/ ُبيركت/ ط
(ٕ)  /  لبناف-/ دار ال تب العلمية بيركتُٕٗينظر/ مفتاح العلـك
/ ت/ محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػرا يـ/  يسػػػي ْٖٓ/ ّينظػػػر/ البر ػػػاف فػػػي  لػػػـك القػػػروف/  (ٖ)

 ـُٕٓٗ-قُّٕٔ/ ُط الحلبي/
/ ت/ د/ سػػليماف حمػػكدة/ دار المعرفػػة َُٓينظػػر/ نهايػػة ازي ػػاز فػػي درايػػة از  ػػاز/  (ٗ)

 ـََِّال امعية 



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ٖٔ﴾  

  

ال طيب الذم  رفها بقكله: ) ي أف يؤتي بمعنيػيف متػكافقيف، أك أ ثػر، ثػـ بمػا 
ك حة المقابلة كدقػة اسػتعمالها أف يتطلبهػا المقػاـ،  (ُ)يقابؿ ذلؾ  لي الترتيب(

كتسػػػػتد يها الحػػػػاؿ، كيسػػػػتحثها المعنػػػػي، سػػػػكا   انػػػػت  لػػػػي  هػػػػة الم الفػػػػة أك 
 المكافقة.

فػف التقابػؿ   يػرتبط فقػػط ؿ العسػ رم السػابؽ نػدرؾ أف مػف تعريػؼ أبػي  ػالك   
نمػا  ي ػػكف بػػيف المعػاني كاصف ػػار كال ػكر، كب ا ػػة فيمػػا بال لمػات المتقابلػػة، كاا

تتش ؿ منه  كر  لية تتقابؿ فيما بينها، فتقكـ المقابلة فػي إظهػار  ػذا التضػاد 
ي  ػػكرة كذاؾ التنػػاقض، كبػػدكرد يػػؤدم إلػػي تبيػػيف المعػػاني كاصف ػػار كال ػػكر فػػ

 ليػػة مؤ ػػدة تثيػػر إدراؾ المتلقػػي كتسػػتد ي تاملػػه، ك ػػذا مػػف أبػػيف طػػرؽ التػػاثير 
 في النفس كحثها  لي القبكؿ أك الرفض. 

ثـ تناكؿ الزم شػرم فػي  شػافه  ػذا المفهػكـ للمقابلػة المعنكيػة حيػث نػراد يقػكؿ: 
فػػػػي  تابػػػػه أف يػػػػذ ر الترغيػػػػب مػػػػش التر يػػػػب، كيشػػػػفش البشػػػػارة  )مػػػػف  ادتػػػػه 

بازنذار إرادة التنشيط،   تساب ما يزلؼ، كالتثبيط  ػف اقتػراؼ مػا يتلػؼ. فلمػا 
ذ ػػر ال فػػار كأ مػػالهـ كأك ػػد ـ بالعقػػاب، قفػػاد ببشػػارة  بػػادد الػػذيف  معػػكا بػػيف 

ا مػف الت ديؽ كاص ماؿ ال الحة مػف فعػؿ الطا ػات كتػرؾ المعا ػي، كحمك ػ
ك ثيرا ما ير ز  لي  ذا اللكف مف المقابلػة  (ِ)ازحباط بال فر كال بائر بالثكاب(

المقابلػػػػة )إذ يػػػػرل أف المقابلػػػػة اللفظيػػػػة مػػػػف السػػػػهؿ ازتيػػػػاف بهػػػػا، أمػػػػا المقابلػػػػة 
المعنكية، فال يؤتي فهمها إ  ذك طبش سػليـ، كقػدرة  لػي التػكص كرا  المعػاني 

                                                           

/ ضػػػبط كشػػػرح  بػػػد الػػػرحمف البرقػػػكقي/ دار الف ػػػر ِّٓالتل ػػػيص فػػػي  لػػػـك البالغػػػة/  (ُ)
 .العربي

-/ دار ال تػػػاب العربػػػيَُْ/ ُال شػػػاؼ  ػػػف حقػػػائؽ غػػػكامض التنزيػػػؿ/ الزم شػػػرم/  (ِ)
 .ـَُْٕ ّبيركت/ ط
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  ﴿ٔٗ﴾  

  

لمسػػػػتهدؼ مػػػػف كضػػػػش ال ػػػػكرتيف فتظهػػػػر حقيقػػػػة ا (ُ) سػػػػت راج التقابػػػػؿ بينهػػػػا(
 .اص رلفيها المتقابلتيف في  يئة تكا ه إحدا ما 

نطقػت أالقروف مع زة ازسالـ ال الدة، التي أبهػرت العقػكؿ، كأسػرت القلػكب، ك   
مػػش مػػا  ػػـ  ب مػػاؿ بيانػػه ك ليػػؿ أسػػرار إ  ػػازد بالغػػةأربػػاب الف ػػاحة كسػػدنة ال
فػي الق ػص القرونيػة   ػكر ال ليػة أك المشػا دك ػاف لل،  ليه مف  فػر كضػالؿ

فػي التربيػة كالتنشػئة كالتك يػه،  دكر  لي  -أك اصحداث أك فيما ي كف يـك القيامة
 أسػػلكب المقابلػػة مػػفالق ػػص  التػػاثير مػػا أقػػيـ  ليػػه سػػياؽ  ػػذا ػػاف مػػف ركافػػد ك 

)طريقػة القػروف ال ػريـ المطػردة فػي ذ ػر ، ك ذدبػيف المعػاني كال ػفات ،كالمكازنة
 ػػػفات ال نػػػة مقابلػػػة صك ػػػاؼ النػػػار، كذ ػػػر المػػػؤمنيف المتقػػػيف ل انػػػب ذ ػػػر 
ال فار كالمشر يف، ك ذا مف طرائؽ القػروف التربكيػة، كفيػه تشػكيؽ لقػارئ ال تػاب 
أف يتحلي باصك اؼ ال ريمة كيبتعد  ف ضد ا، كير ك ال نة كما فيها كيتعكذ 

هػػا كمػػا فيهػػا، كبالضػػد تتميػػز اصشػػيا ، كفػػي الليلػػة الظلمػػا  يفتقػػد مػػف النػػار كأ ل
ممػا  كذلػؾ ل كنهػا تكقػؼ المتلقػي  لػي المق ػكد دكف لػبس أك  فػا ، (ِ)البدر.(
أمػػػريف: إمػػػا  إ  أحػػػدى فػػػي مكقػػػؼ بػػػيف، ك لػػػي نهػػػ  كاضػػػ ، فػػػال يملػػػؾ  ي علػػػه

ت نبػه أك الذلة كالمهانػة كتن ػيس الػرأس ب ازذ اف للحؽ لقكته ككضكح  راطه،
، إلػي الباطػؿ مػش كضػكح د ئػؿ  سػرانه كسػطكع بػرا يف سػك ته كا نحراؼ  نػه

 ك ذا مما ي ب أف يدرس، كأف ي كف كسيلة للتربية كالتك يه.
ف مػػف نشػػا فػػي        يملػػؾ إ   ،بيػػاف القرونػػي، كارتبطػػت بػػه مل اتػػهرحػػاب ال كاا

أف يسػػ د  شػػ را كاا ػػال   لػػي  ػػذد النعمػػة العظيمػػة، كقػػد أ رمنػػي   تعػػالي 
أك  العقػػؿ كالقلػػب، تتملػػؾبحت أ ػػبنفحػػة مػػف  ػػذا الفضػػؿ كتلػػؾ النعمػػة، التػػي 

                                                           

دراسػػػة فنيػػػة بالغيػػػة مقارنػػػة/ د/  مػػػاؿ  بػػػد العزيػػػز -أسػػػلكب المقابلػػػة فػػػي القػػػروف ال ػػػريـ (ُ)
 ـََُِ/ الدار الثقافية َُٕإبرا يـ/ 

/ ِ/ دار  مػار طِّّبرا يـ/ بحكث منه ية في  لـك القروف ال ريـ/ مكسي إبرا يـ از (ِ)
 ـُٔٔٗ-قُُْٔ
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  ﴿َٕ﴾  

  

لدراسػػة، مػػت ك هػػي شػػطرد للتػػدبر كا لمػػا سػػنحت الفر ػػة يمك  الف ػػر كالعاطفػػة،
 ػػكرة  ػػذب بهػػا الم رمػػكف، ك  ػػكرة  هػػنـ التػػي يك ػػاف ممػػا لفػػت نظػػرم  ثيػػرا 

فػػي سػػػكرة  ال نتػػيف اللتػػيف مػػف دكنهمػػا ػػكرة ال نتػػيف لمػػف  ػػاؼ مقػػاـ ربػػه ثػػـ 
ال نػاف  ، ثػـ  ػكرة  هػنـثيرا  ػذا التقابػؿ الكاضػ  بػيف  ػكر الرحمف، كشدني  

معنكيػة كطريقػة بنائهػا  ػذد المقػابالت ال  ػفف اف ذلؾ لبنة تلؾ الدراسة اصربش، 
 .المات كالترا يب كسمت المعاني فيهك  ك ية ال ، مةال ري في السكرة

 فػػي  تػػب السػػابقيف فػػي از  ػػاز كقػػد سػػبقت  ػػذد الدراسػػة بمػػا تنػػاثرت  لئػػه  
القروني، أك في البالغة العربيػة، كممػا اطلعػت  ليػه كأفػدت منػه حػديثا )أسػلكب 

دراسػػػة فنيػػػة بالغيػػػة مقارنػػػة/ د/  مػػػاؿ  بػػػد العزيػػػز -المقابلػػػة فػػػي القػػػروف ال ػػػريـ
ك ػي تتنػاكؿ المقابلػة تعريفػا كتا ػيال كتطبيقػا  لػي العديػد مػف النمػاذج  را يـ(إب

 ثيػرا، ثػـ  معنكيػة فػي سػكرة الػرحمفالقرونية، غير أنها لـ تتكقؼ أمػاـ المقابلػة ال
دراسػػػة )أسػػػلكب المقابلػػػة فػػػي سػػػكرة الػػػرحمف كأثػػػرد فػػػي المعنػػػي/ د/ ز ريػػػا  لػػػي 

ثػػػـ تناكلهػػػا فػػػي السػػػكرة تطبيقػػػا محمػػػكد ال ضػػػر( كبػػػدأ  سػػػابقه بتعريػػػؼ المقابلػػػة 
كتك يهػػػا، غيػػػر أف تناكلػػػه  لػػػط بػػػيف التقابػػػؿ كبعػػػض الفنػػػكف البديعيػػػة اص ػػػرل 

شػاملة لػـ ي ػقؿ البيػاف  ػف المقابلػة المعنكيػة بدراسػة  أنػه  مرا اة النظيػر،  مػا
، كالمكازنػػػػػػة بػػػػػػيف ال ػػػػػػكر ردات كد  ت الترا يػػػػػػب ك  ائ ػػػػػػهاالمفػػػػػػتتنػػػػػػاكؿ 
 المتقابلة.

الم ػػرميف كطػكافهـ ب هػػنـ التػػي حػػدكد دراسػػتي بتنػاكؿ  ػػكرة كمػف ثػػـ حػددت   
ا مػي ذبكف بها ك ػكرة  نتػي مػف  ػاؼ مقػاـ ربػه  ػز ك ػال، ك ػكرة )مػف دكنه

كتعتمػػد الدراسػػة  لػػي تتبػػش الػػرحمف تحلػػيال كتعلػػيال كمكازنػػة،  فػػي سػػكرة نتػػاف( 
المقابلػػة م كنػػات  ػػكرة السػػمات البالغيػػة العامػػة فػػي البنػػا  اللتػػكم للسػػكرة، ثػػـ 

المعنكيػػػة مػػػف ال لمػػػات كد  تهػػػا كاصسػػػاليب ك  ك ػػػياتها، كال ػػػكر البيانيػػػة 
كظاللها، كالفنكف البديعية كوثار ا، ثـ بياف المعاني كسمتها القائـ  لي از ماؿ 
أك التف يؿ، كال شؼ  ف تناسػقها كتنك هػا، ثػـ تحديػد أك ػه التكافػؽ كالتكا ػؿ 

 . في سياقها يف ال كربالمكازنة ب
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 كمف ثـ أقيمت  ذد الدراسة  لي ما يلي:
 مقدمة كثالثة مباحث:

 المبحث اصكؿ: السمات البالغية العامة في سكرة الرحمف
 .التحليؿ البالغي ل كر المقابلة المعنكية في سكرة الرحمفالمبحث الثاني: 

 : مكازنات  امة بيف  كر المقابلة.الثالثالمبحث 
 ت إليه الدراسةال اتمة: كفيها أثبت أ ـ ما تك ل

 فهرس الم ادر كالمرا ش
 فهرس المكضك ات

 واهلل أسأل التوفيق والسداد والقبول.
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 املبحث األول
 السماث البالغيت العامت يف سورة الرمحن

تباينػػػػت ورا  العلمػػػػا  حػػػػكؿ م يػػػػة كمدنيػػػػة سػػػػكرة الػػػػرحمف، يقػػػػكؿ  ػػػػالؿ الػػػػديف 
ػػا  يىػػديؿ  لىػػهي مى َيػػةه كى يػػكى الَ ػػكىابي كى لىػػي أىَنهىػػا مى ًٌ ٍمهيػػكري  ى ًف: اٍل ي ػػكرىةي الػػَرٍحمى السيكطي:)سي

كؿي اّللًَ  : "لىَما قىرىأى رىسي اًبرو قىاؿى ـي  ىٍف  ى اً  كىادي التًٌٍرًمًذم  كىاٍلحى ػكرىةى   رى اًبًه سي لىي أىٍ حى  ى
ػا قىػرىٍأتي  داا مى ـٍ رى ػفى ًمػٍن ي ػ يكتنا لىٍلً ػف   ىػانيكا أىٍحسى ـٍ سي : مالي أىرىا ي َتي فىرىغى قىاؿى الَرٍحمىًف حى

ػَرةو:   ـٍ ًمٍف مى لىٍيًه َبا ِ  ى ػٍي و ًمػٍف ًنعىًمػؾى َفِبَأيِّ آالِء َربُِّكَماا ُتَكاِِّّ َبنىػا { ًإَ  قىػاليكا: كى ى ًبشى رى
ٍمدي ". بي فىلىؾى اٍلحى  ني ىذًٌ

ًقَ ةي اٍلً فًٌ  ىانىٍت ًبمىَ ةى. ٍيًف: كى ٍرًط الَشٍي ى لىي شى ًحي ه  ى ـي:  ى اً   قىاؿى اٍلحى
ػٍف أىٍسػمىا ى ًبٍنػًت  ٌيًػدو  ى ػنىدو  ى ٍسػنىًدًد ًبسى ػدي ًفػي مى ػهي أىٍحمى ػا أىٍ رى ى لىػًة مى كىأىٍ رىحي ًمٍنهي ًفي الَد ى

ػػكؿى اّللًَ  أىبًػػي بىٍ ػػرو  ػػًمٍعتي رىسي ٍ ًف قىٍبػػؿى أىٍف يىٍ ػػدىعى  قىالىػػٍت: سى ػػلًٌي نىٍحػػكى الػػر  كى يػػكى يي ى
لىػي  ًفػي  ىػذىا دىًليػؿه  ى بىاًف{ كى ػا تي ىػذًٌ بًٌ يمى :  فىبًػاىمًٌ و ً  رى ا ييٍؤمىري كىاٍلميٍشًر يكفى يىٍسمىعيكفى ًبمى

كرىًة اٍلًحٍ ًر( لىي سي كًلهىا  ى تىقىد ـً نيزي
(ُ) 

ذلػػؾ مػػا قالػػه ابػػف إسػػحاؽ: )قػػاؿ كحػػدثني يحػػي بػػف  ػػركة بػػف الزبيػػر،  ػػف  كمػػف
بم ػة  بػد   بػف  - -أبيه، قاؿ:  اف أكؿ مػف  هػر بػالقروف بعػد رسػكؿ   

ػػا أ ػػحاب رسػػكؿ    --مسػػعكد  ، فقػػالكا: ك  مػػا - -قػػاؿ: ا تمػػش يكمن
ؿ  بػد   سمعت قريش  ذا القروف ي هر لها به قط، فمف ر ؿ يسػمعهمكد  فقػا

بف مسعكد: أنا، قالكا: إَنا ن شا ـ  ليؾ، إنما نريد ر الن له  شيرة يمنعكنه مف 
القػػكـ إف أرادكدق قػػاؿ: د ػػكني فػػاَف   سػػيمنعني. قػػاؿ: فتػػدا ابػػف مسػػعكد حتػػي 

ِبْساِِ أتي المقاـ في الضحي، كقريش في أنديتها، حتي قاـ  ند المقػاـ ثػـ قػرأ:  
َِ اْلُقْرآ َ ٔالرهْحَمُ  ){ رافعنا بها  كته  رهِحيِِ اَّللهِ الرهْحَمِ  ال  {.( َعمه

                                                           

/ ت: محمػد أبػك الفضػؿ َٓ، ْٗازتقاف في  لـك القروف/  الؿ الديف السػيكطي/ ص  (ُ)
 ـ ُْٕٗ ػ/ ُّْٗإبرا يـ/ الهيئة الم رية العامة لل تاب/ 
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قػػاؿ: ثػػـ اسػػتقبلهـ يقرؤ ػػا. قػػاؿ: فتػػاَملكد ف علػػكا يقكلػػكف: مػػاذا قػػاؿ ابػػف أـ  بػػد  
قاؿ: ثـ قالكا: إنه ليتلك بعػض مػا  ػا  بػه محمػد، فقػامكا إليػه، ف علػكا يضػربكف 

أف يبلػػء. ثػػـ ان ػػرؼ إلػػي فػػي ك هػػه، ك عػػؿ يقػػرأ حتػػي بلػػء منهػػا مػػا شػػا    
أ حابه كقد أثاركا في ك هه، فقالكا له:  ذا الذم  شينا  ليػؾق فقػاؿ: مػا  ػاف 
أ ػػدا    أ ػػكف  لػػٌي مػػنهـ ا ف، كلػػئف شػػئتـ صغػػاديٌنهـ بمثلهػػا غػػدنا، قػػالكا  ، 

 (ُ)حسبؾ، قد أسمعتهـ ما ي ر كف(
ة كمػا ق ػدت يضػاؼ إليػه مكضػكع السػكر ك  ك ذا حا ـ في التك يػه إلػي م يتهػا،

كضػػبطا لتنػػاكؿ  ػػذا المكضػػكع يم ننػػا تقسػػيـ مكضػػك ات السػػكرة إلػػي مػػا  إليػػه،
 يلي:
  

َِ اْلقُاْرَآَ  )ٔالارهْحَمُ  )ا يات اصربش اصكلػي ) بتلؾ َْْسااَ  )ٕ( َعمها ََ اإِْ ( ٖ( َخَما
 ػػػػف غير ػػػػا  السػػػػكرة بمػػػػا تفػػػػردت بػػػػهيفتػػػػت  البيػػػػاف ال ػػػػريـ  ((َٗعمهَمااااُل اْلَبَياااااَ  )

، (ِ) الئػػؿ الػػنعـ ك ظائمهػػا كأ ػػكلها الػػداؿ  لػػي ال ػػريـك ػػك ا سػػـ )الػػرحمف( 
 ليلػػة كو    ظيمػػة، اسػػتحقت أف نعػػـ ك أبلػػء اسػػتهالؿ لمػػا  ػػا  بعػػدد مػػف ك ػػ

َبا ِ ت رر بعد ا ) كزيد  ذا ا سػتهالؿ  ػال  بمػا فيػه مػف  (َفِبَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَما ُتَكِِّّ
ثارة كشحذ  ، يقػكؿ للتف ير فيما سيرد بعدد مف وثار رحمته كتماـ نعمتهتشكيؽ كاا

ًميػػًش الَسػػاًمًعيفى  الطػػا ر بػػف  اشػػكر: )كافتػػت  باسػػـ الػػَرٍحمفي فى ىػػافى ًفيػػًه تىٍشػػًكيؽي  ى
ـى قىػػػاؿى  ٍسػػػ ػػػافى اٍلميٍشػػػًر يكفى  ى يىػػػٍالىفيكفى  ىػػػذىا اٍ ً ٍنػػػهي ًإٍذ  ى بىػػػًر الَػػػًذم ييٍ بًػػػري بًػػػًه  ى ًإلىػػػي اٍل ى

َقبيػكا َٔ]اٍلفٍرقىػاف:  (قاُلوا َوَما الرهْحم ُ )لىي: تىعىػا ػةى تىرى ػًمعيكا  ىػًذًد اٍلفىاًتحى ـٍ ًإذىا سى [ ، فىهيػ
ػا  فيكا ًلمى ـي اٍستىٍشرى ٍس ـٍ  ىذىا اٍ ً ٍنهي، كىاٍلميٍؤًمنيكفى ًإذىا طىرىؽى أىٍسمىا ىهي بىًر  ى يىًردي ًمفى اٍل ى مىا سى

                                                           

/ ُالمكسك ة في  حي  السيرة النبكية/ أبك إبرا يـ محمد إلياس  بد الػرحمف الفػالكذة/  (ُ)
 قُِّْ-ُم ة/ ط-مطابش ال فا /َْٗ

 ػػػػار   -ينظػػػػر/ ال شػػػػاؼ  ػػػػف حقػػػػائؽ التنزيػػػػؿ ك يػػػػكف اصقاكيػػػػؿ فػػػػي ك ػػػػكد التاكيػػػػؿ  (ِ)
  ػ .ُِّٗسنة -م ر -/ مطبعة م طفي الحلبي ْٓ/ ُالزم شرم / 
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بىػػػػًر اٍلمينىاًسػػػػبً  ػػػػيىًردي ًمػػػػفى اٍل ى قيكفى ًإلىٍيػػػػًه ًمػػػػٍف وثىػػػػاًر  سى ػػػػكًٌ ـٍ ميتىشى ٍ ػػػػًفًه  ىػػػػذىا ًمَمػػػػا  يػػػػ ًلكى
ًتًه.( رىٍحمى
(ُ) 

ثـ أ قب بػنعـ أ ػيلة  ليلػة، أكلهػا ) لػـ القػروف( ك ػك النعمػة اص ظػـ التػي بهػا 
 ػػػػديت البشػػػػرية كرحمػػػػت كأ ر ػػػػت مػػػػف الظلمػػػػات إلػػػػي النػػػػكر، كلهػػػػذد الم انػػػػة 

 لػػي المػػنعـ  لػػي  بػػادد بػػانزاؿ اصسػػمي اسػػتهلت سػػكرة ال هػػؼ بالحمػػد كالثنػػا  
ِْ القروف ال ريـ  لي الهادم البشير ) َْْزَل َعَمى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َوَلا اْلَحْمُد َّلِلهِ الهِِّي َأ

اااا ـى تػػػدؿ  لػػػي المبالتػػػة فػػػي المعنػػػي  ((ُ)ال هػػػؼ/  َيْجَعاااْل َلاااُل ِعَوج  ك ػػػيتة  لَػػػ
، إذ تفضؿ بتعلػيـ كت ثيرد، مما يتطلب ممارسة ككقتا، ك ذا  انب مف رحمة  

تحديد المعني باسناد الفعؿ إلي الضمير ك  تابه مرة بعد مرة رحمة منه كفضال، 
ذا ذ ػػرت نعمػػة تعلػػيـ قػػروف كتبيػػاف ل اللػػه، ك العائػػد إلػػي الػػرحمف تعظػػيـ لشػػاف ال اا

َلمػه أمتػػه حاضػػرة فػي القلػػب ظػػا رة فػػي  لًٌػػـ القػػروف ك ى القػروف فػػاف ش  ػػية مػف  ي
 .سلـ لي    ليه ك -الف ر

َْْسا َ كثني بنعمة ) ََ اإِْ كالمتنعـ بما أكدع فيه -  له-( ك ك السيد في ال كفَخَم
ففي ، ئه طا ك ماؿ مف نعـ، كالمت مؿ بما أك د فيه مف م كنات إبداع ال الؽ
نا مػػة، كبػػيف ال بػػاؿ  ال ػػحرا  القاحلػػة كردة زا ػػرة، كفػػي الحػػرارة الالفحػػة نسػػمة

 بر، ك  مف قبػؿ كمػف بعػد تربية ك حداث سهكؿ، كفي الت اليؼ يسر، كفي اص
،  لػػػؽ ازنسػػػاف  ليػػػة  ػػػتيرة كحيػػػدة فػػػي الػػػرحـ، فتر ػػػاد الرحمػػػة حفػػػيظ كمعػػػيف

َْساُ  لحظة بلحظة كمرحلة فمرحلة، قاؿ تعالي في سكرة ا نفطػار: ) َيا َأيَُّها اإِْ
ارهَ  ِبَربِّااَ   ََ ااا ٚ( الهاِِّي َخَمَقااَ  َفَساوهاَ  َفَعاَدَلَ  )ٙاْلَكاِريِِ )َماا  ( ِفااأ َأيِّ ُواوَرةَّ مه
 ((َٛشاَء َركهَبَ  )

ك ص )ازنساف( بالذ ر لما في ذلؾ مف ازشارة إلي  فاته المعنكية كالركحية 
كازنسػػػػانية، كالتػػػػي   تعلػػػػك كت تمػػػػؿ كتظهػػػػػر فػػػػي سػػػػلك يات النػػػػاس كمػػػػػكاقفهـ 

عمػػػػة السػػػػابقة )تعلػػػػيـ القػػػػروف( فهػػػػك النػػػػكر الػػػػذم   يت ػػػػكر كتك هػػػػاتهـ إ  بالن

                                                           

 ـُْٖٗ/ الدار التكنسية للنشر َِّ/ ِٕالتحرير كالتنكير/ الطا ر بف  اشكر/  (ُ)
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للبشػػػػرية طهػػػػارة ك   ػػػػفا  ك  رقيػػػػا حنكنػػػػا ك  تحضػػػػرا رحيمػػػػا إ  بهػػػػذا ال تػػػػاب 
 ال ريـ، كالمب ر بب رد كالمدرؾ بب يرته شئكف اصمـ يكقف بذلؾ كيد ك له.

( بالذ ر بعد ال لؽ، ل كنها   َلمىهي اٍلبىيىافى ة بيف  ذا الذم فارق ثـ   ت نعمة ) ى
اَ  ق د ت ريمػه ) َْااُ ِ مِّ ِْ ِفاأ اْلَبارِّ َواْلَبْحاِر َوَرَزْق َْااُ  َِ َوَحَمْم َْاا َبِْاأ آَد َوَلَقاْد َكرهْم

َْاا َتْفِضاي    مهاْ  َخَمْق ِْ َعَماىك َكِييارَّ مِّ َْاُ  اْم (( كغيػرد مػف َٕ)ازسػرا / الطهيَِّباِت َوَفضه
ك بػر  ػف  ػكاطرد كمشػاغله، يريػد،  الحيكانات، فا ف   ما يق د، كأباف  مػا

كمش أف اللسػاف كاحػد، إ  أف لتاتػه شػتي، كت اكب مش ا  ريف كتفا ؿ معهـ، 
َوِمااْ  آَياِتااِل ممػػا يشػػهد بعظمػػة الػػرحمف ك بريائػػه كسػػعة قدرتػػه كشػػمكؿ رحمتػػه )

ااااَماَواِت َواْوَْرِت َواْخااااِتَ  ُ  َُ السه ِْ َوأَْلااااَواُِْكِْ  َخْماااا َِْتُك ِلاااا َ  ِفااااأ ِإ ه  أَْلِساااا  ََلَياااااتَّ  َِّك
(( كأنػػت ال بيػػر بمػػا كرا   طػػؼ  ػػذد النعمػػة  لػػي  لػػؽ ِِ)الػػركـ/  لِّْمَعاااِلِمي َ 

السمكات كاصرض ثـ تقديمها  لي ا تالؼ اصلكاف مف د لة  لي  ظيـ شانها 
 .كبياف قدر ا كتعدد منفعتها، ك ذا سر ا طفائها بعد نعمة  لؽ ازنساف

المتلقػػػي بعظػػػيـ وثػػػار اسػػػـ   الػػػرحمف ك ػػػالؿ نعمػػػه،  متلػػػ يكبػػػذ ر  ػػػذد الػػػنعـ 
 فكيتك ه إليه بالحمد كالثنا   لي ما أك د مف إحساف كنعيـ في الدنيا، يعقبه لم

يت شػػؼ مػػا سػػتتناكله السػػكرة، كمػػا سػػتحتكم ومػػف كشػػ ر نعػػيـ ا  ػػرة، كببيانهػػا 
 . ليه، مما يكقفنا  لي  ماؿ مفتت  السكرة كبالغتها

  
ااْمُس َواْلَقَمااُر ِبُحْسااَبا َّ )) :ت شػؼ  ػػف ذلػػؾ ا يػػات     ااَجُر ٘الشه ُِ َوالشه ْهْج ( َوالاا

َماَء َرَفَعَهاا َوَوَضاَ  اْلِميازَاَ  )َٙيْسُجَداِ  ) ( ٛ( َأاله َتْطَغاْوا ِفاأ اْلِميازَاِ  )ٚ( َوالسه
( َْٓٔااِِ )( َواْوَْرَت َوَضاَعَها ِلْ َ َٜوَأِقيُموا اْلَوْزَ  ِباْلِقْسِط َواَل ُتْخِسُروا اْلِميزَاَ  )

ْيَحاااُ  )ِٔٔفيَهااا َفاِكَهااةا َوالْهْخااُل َِّاُت اْوَْكَماااِِ ) ( ٕٔ( َواْلَحاابُّ ُِّو اْلَعْوااِ  َوالره
َباِ  ) اااِر )َٖٔفِبااَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَمااا ُتَكااِِّّ َْْساااَ  ِمااْ  َوْمَوااالَّ َكاْلَفخه ََ اإِْ ( ٗٔ( َخَماا

ََ اْلَجااا ه ِمااْ  َماااِرجَّ ِمااْ  َْااارَّ ) َباِ  )َ٘ٔوَخَماا ( َربُّ ٙٔ( َفِبااَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَمااا ُتَكااِِّّ
َباِ  )ٚٔاْلَمْشِرَقْيِ  َوَربُّ اْلَمْغِرَبْيِ  ) ( َماَرَج اْلَبْحاَرْيِ  ٛٔ( َفِبَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَما ُتَكاِِّّ

َُْهَمااا َبااْرَزاا اَل َيْبِغَياااِ  )َٜٔيْمَتِقَياااِ  ) َباِ  )( َفِبااَأيِّ َآاَلِء َربِّكُ ٕٓ( َبْي ( َٕٔمااا ُتَكااِِّّ
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ُهَماااا المُّْؤلُاااُؤ َواْلَمْرَجااااُ  ) ْْ َباِ  )َٕٕيْخاااُرُج ِم ( َوَلاااُل ٖٕ( َفِباااَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَماااا ُتَكاااِِّّ
َْْشَآُت ِفأ اْلَبْحِر َكاْوَْعَ ِِ ) َباِ  )ٕٗاْلَجَواِر اْلُم ( ُكلُّ ٕ٘( َفِبَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَما ُتَكِِّّ

ْكارَاِِ )ٕٙا َّ )َمْ  َعَمْيَهاا َفا ( َفِباَأيِّ َآاَلِء ٕٚ( َوَيْبَقاى َوْجاُل َربِّاَ  ُِّو اْلَجاَ ِل َواإِْ
َباِ  ) اَمَواِت َواْوَْرِت ُكاله َياْوَِّ ُ اَو ِفاأ َشاْأ َّ َٕٛربُِّكَما ُتَكِِّّ ( َيْساأَُلُل َماْ  ِفاأ السه

َباِ  )ٜٕ)  ((ٖٓ( َفِبَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَما ُتَكِِّّ
تلػػؾ ا يػػات  ػػف نعػػـ   تعػػالي التػػي نرا ػػا فػػي الشػػمس كالقمػػر، البيػػاف فػػي    

كالنبػػػات كالشػػػ ر، كالسػػػما  كاصرض، كالفا هػػػة كالن ػػػؿ كالحػػػب كالريحػػػاف ك لػػػؽ 
ازنسػػاف مػػف  ل ػػاؿ كال ػػاف مػػف مػػارج مػػف نػػار كالمشػػرقيف كالمتػػربيف كالتقػػا  

قائؽ العدؿ ، كما بينها مف حالبحريف كالبرزخ كاللؤلؤ كالمر اف كال كار المنشآت
-كالفنػػػػا  كبقػػػػا  ك ػػػػه   ذم ال ػػػػالؿ كاز ػػػػراـ كتك ػػػػه ال ميػػػػش إليػػػػه، كمػػػػا لػػػػه

 مف شئكف يبديها   يبتديها.-سبحانه
تيسػػير سػػبؿ الحيػػاة ل نسػػاف، فالشػػمس المضػػيئة المشػػرقة  كبػػدئ ببيػػاف نعمػػة  

كالقمػػػر المنيػػػر المػػػؤنس بحسػػػباف مقػػػدر كنظػػػاـ دقيػػػؽ، كالػػػزرع كالشػػػ ر ينقػػػاداف 
عظػػػيـ، ثػػػـ ذ ػػػرت السػػػما  المرفك ػػػة بتيػػػر  مػػػد، كاصرض المكضػػػك ة لل ػػػالؽ ال

لألناـ كالممهدة زقامة حياتها، فيست رج منها فا هته كطعامه، كيلحػظ فػي بنػا  
النظـ تلؾ الثنائية القائمة  لي التقابؿ، فالشمس كالقمر يقابالف الزرع كالشػ ر، 

ما في اصرض ب كرة ك بر ب )الن ـ( لينقؿ المتلقي مما في  هة السما  إلي 
ملفتة كمثيرة للتف ير للكقكؼ  لي المراد بالن ـ،  ؿ  ك الن ـ المناظر للشمس 

، كبمػا أف الشػػمس تشػير إلػػي  ػنس الن ػػكـ، كالقمػر، أك النبػػات المنػاظر للشػػ ر
كاقتراف الػن ـ بالشػ ر، فػاف المتلقػي يػدرؾ أنػه النبػات المتسػؽ مػش الشػ ر، كب 

قػػػػػة استسػػػػػالـ تلػػػػػؾ الم لكقػػػػػات ك ضػػػػػك ها )حسػػػػػباف( ك)يسػػػػػ داف( تتقػػػػػرر حقي
في قلب المتلقي، كتلزمه الح ة، كتشعرد با ن سار كالضعؼ أماـ تلؾ -ل القها

الحقيقػػة ال كنيػػة، كالتػػي   يملػػؾ أمامهػػا إ  ا نسػػ اـ مػػش مػػا يحػػيط بػػه مػػف  ػػؿ 
  انب.
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فقػدمت السػما  ل كنهػا ثـ رتػب  لػي ذلػؾ الثنائيػة بػيف ذ ػر السػما  كاصرض،   
ذ ر اصرض بػػ رمػػا كليتسػػؽ تقػػديمها مػػش تقػػديـ الشػػمس كالقمػػر، ثػػـ ثنػػي  اص بػػر

)العػالـ  حاضنة الزرع كالش ر، كفي ا تيار )رفش( مش السػما ، للد لػة  لػي أف
العلكم رفيش القدر، إذ  ك مبتػدأ أح امػه، كمتنػٌزؿ أكامػرد كنكا يػه لعبػادد، كسػ ف 

كبهػػذا اتسػػؽ ذ ػػر قيمػػة العػػدؿ  (ُ)مالئ تػػه الػػذيف يهبطػػكف بػػالكحي  لػػي أنبيائػػه(
ك ػػك  ػػدؿ شػػامؿ، بػػه تسػػتقيـ دنيػػا النػػاس دكف إفػػراط أك تفػػريط، كالتا يػػد  ليهػػا، 

ؿ مػػف أ ظػػـ وثػػار رحمػػة   بعبػػادد، كتسػػتقر، كبػػه تسػػعد حيػػاتهـ كتبػػته ، فالعػػد
)تشػػػديدا للتك ػػػية بػػػه، كتقكيػػػة لألمػػػر باسػػػتعماله   ػػػرر )الميػػػزاف( ثػػػالث مػػػراتف

 لمظهر مكضش المضمر احتفا  بهذد القيمة العظمي.ككضش ا (ِ)كالحث  ليه(
مش اصرض  بر بالفعؿ )كضش( لد لته  لي ال فػض كالحػط كمػا فػي ذلػؾ ك    

كتم يػػنهـ مػػف ا نتفػػاع ب ميػػش منافعهػػا، مػػف اسػػتقرار ييسػػر سػػبؿ حيػػاة اصنػػاـ، 
يقكؿ ابف فارس: )الكاك كالضاد كالعيف: أ ؿ كاحد يدؿ  لي ال فض ]للشػي [ 

كبػػػالنظر إلػػػي رفػػػش السػػػما  ك لك ػػػا كحػػػط اصرض كان فاضػػػها يظهػػػر  (ّ)كحطػػػه(
أف ا نقطػػاع بػػيف م ػػدر فيكضػػ  المعنػػي كيظهػرد، كيؤ ػػد التضػاد بػػيف الفعلػػيف 

النػػػكر كالسػػػمك )السػػػما ( كم ػػػػدر المػػػادة كالطاقػػػة كأسػػػباب المعيشػػػػة )اصرض( 
 إفسػػاد لح مػػة ال لػػؽ كتشػػكيه للحيػػاة التػػي قػػدر لهػػا أف ت ػػكف متناسػػقة مسػػتقيمة

  انئة.
ت الػنعـ التػي اسػتبطنتها رحمػة   رحػـ اصرض، مبػدك ة بالفا هػة ثػـ دى دًٌ كلذا  هػ 

ككرا   ػذا الترتيػب د لػة  لػي  ظػيـ نعػـ الن يؿ ثـ الحػب كم تتمػة بالريحػاف، 
هانئػة، ك ػاف البػد  كال تػاـ   تعالي كتنك ها، ك فايتها لتحقيػؽ  ػانبي الحيػاة ال

يقػكؿ ، ينهما ح ر لما يقتات  ليه ازنساف كالحيػكافتنعيما، فا هة كريحانا، كب
                                                           

/ م ػػػػػػػطفي الحلبػػػػػػػي/ َُٕ/ ِٕبػػػػػػػف م ػػػػػػػطفي المراغػػػػػػػي/  تفسػػػػػػػير المراغػػػػػػػي/ أحمػػػػػػػد (ُ)
 ـُْٔٗ-قُّٓٔ

 قَُْٕ/ ّبيركت/ط-/ دار ال تاب العربيْْْ/ْال شاؼ/ الزم شرم/  (ِ)
 ـُٗٗٗ-قَُِْمقاييس اللتة/ مادة كضش/ دار ال يؿ/  (ّ)
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تػػدا  بػػاصدني كالترقػػي إلػػي {، إذ  ػػك مػػف بػػاب ا ب:  فا هػػةكبػػدأ بقكلػػهأبكحيػػاف: )
 ، صف ا نتفاع بها دكف ا نتفاع بما يذ ر بعد ا.اص لي، كن ر لفظها

ل ثػػرة ا نتفػػاع بهػػا مػػف ليػػؼ ، ثػػـ ثنػػي بالن ػػؿ، فػػذ ر اص ػػؿ كلػػـ يػػذ ر ثمرتهػػا
 كسعؼ ك ريد ك ذكع ك مار كثمر.

ثـ أتي ثالثان بالحب الذم  ك قكاـ  يش ازنساف في أ ثر اصقاليـ، ك ك البر    
، كك ػػػفه بقكلػػػه:  ذك كالشػػػعير ك ػػػؿ مػػػا لػػػه سػػػنبؿ كأكراؽ متشػػػعبة  لػػػي سػػػاقه

، كيقػكت بهػائمهـ مػف إنعامه  ليهـ بما يقػكتهـ مػف الحػب{ تنبيهان  لي الع ؼ
 كرقه الذم  ك التبف.

، كبينهمػا الن ػؿ كالحػب، ليح ػؿ مػا بػه يتف ػه،    كبدأ بالفا هة ك ػتـ بالمشػمـك
 ، كما به تقش اللذاذة مف الرائحة الطيبة.كما به يتقكت

المنفعة بالن ػؿ مػف  هػات ، لعظـ كذ ر الن ؿ باسمها، كالفا هة دكف ش ر ا  
بػػه  ، فػػنص  لػػي مػػا يعظػػـلفا هػػة بالنسػػبة إلػػي ثمرتهػػا حقيػػرة، كشػػ رة امتعػػددة

كفػػػي تعػػداد ا تنػػػكع  (ُ)(ا نتفػػاع مػػف شػػػ رة الن ػػؿ كمػػػف الفا هػػة دكف شػػ رتها.
يتسؽ مش طبيعة الحياة كحا ات النفس البشرية بدنا كركحا، مما يقتضي إدراؾ 
ػػػفٌو يلفػػػت إلػػػي ا سػػػتهالؿ باسػػػـ    مػػػا كرا  ذلػػػؾ مػػػف رحمػػػة كلطػػػؼ كحنػػػاف كمى

 كالتك ه إليه حمدا كسالما.)الرحمف( 
ثـ  ػا ت المقابلػة بػيف  لػؽ ازنسػاف ك لػؽ ال ػاف، زظهػار  انػب مػف سػعة   

، فهػػػذا  لػػػؽ مػػػف طػػػيف كذاؾ  لػػػؽ مػػػف نػػػار، كقػػػد إرادتػػػهقدرتػػػه تعػػػالي كشػػػمكؿ 
اؿو  ىاٍلفىَ اًر( ٍل ى أما  ،(ِ)كال ل اؿ: الطيف ال اؼ ا طفي  نا التعبير ب ) ى

 (ّ)ف ي ثػر التفػا ر(مػالف ار )فهك ال رار ل ػكته إذا نقػر  انمػا ت ػكر ب ػكرة 
كشػػػػبه بػػػػه إمػػػػا لم ػػػػرد ال ػػػػكت، أك ل شػػػػارة إلػػػػي ضػػػػعؼ ازنسػػػػاف  الضػػػػعؼ 

                                                           

 / دار إحيا  التراث العربيَُٗ/ ٖالبحر المحيط/ (ُ)
ت/ محمػػد سػػيد  ِْٖالمفػػردات فػػي غريػػب القػػروف/ الراغػػب اص ػػفهاني/ مػػادة/  ػػلؿ/  (ِ)

  يالني/ دار المعرفة بيركت
 ّْٕالسابؽ/ مادة/ ف ر/  (ّ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ٕٗ﴾  

  

المك ػػكد فػػي الم ػػنك ات الف اريػػة، ك ػػك اصنسػػب لقكلػػه تعػػالي: ) لػػؽ ازنسػػاف 
ك)المػػرج ال لػػط  )مػػف مػػارج مػػف نػػار(كمػػش ال ػػاف ذ ػػر  ((ِٖ)النسػػا /  ضػػعيفا

مػا ك ػذا التقابػؿ يظهػر  (ُ)كالمػركج ا  تالط...ك)مػارج مػف نػار( لهيػب م ػتلط(
بػػػيف ال نسػػػيف مػػػف ا ػػػتالؼ الطبػػػائش ك  ك ػػػياتها، فازنسػػػاف ضػػػعيؼ، ك ػػػذا 
الضعؼ نات   ف البركدة كاليبكسة كالهدك  في مقابلة ما في طبيعػة ال ػاف مػف 
حػػػرارة كسػػػر ة حر ػػػة كثػػػكرة اللهػػػب كتا  ػػػه، كقػػػدـ  لػػػؽ ازنسػػػاف  لػػػي  لػػػػؽ 

للمناسػبة بػيف ك  ـ بهػذد الػنعـ،يـ كالتػنع، ل كف ازنساف  ك المق ػكد بػالت ر ال اف
، ككرا  التشػػبيه كالمقابلػػة تػػذ ير ازنػػس كال ػػف (ِ)ال ل ػػاؿ كذ ػػر اصرض قبلػػه

حسػػاف   إليهمػػا، ممػػا يسػػتد ي شػػ رد تعػػالي كا نقيػػاد لمنه ػػه  بمبػػدأ  لقهمػػا، كاا
ك مػا يقػكؿ أبػك السػعكد: إنػه )تمهيػده للتػكبيً   لػي )القروف( رحمة منػه كتفضػال، 

 (ّ)ًلهـ بمكا ًب ش ًر النعمًة المتعلقة بذاتي  ؿًٌ كاحدو مف الثقليًف(إ ال
دالػػة  لػػي حػػالي  ، فػػاصكليبك ؽ كالتػػر ك ثػػـ التفػػت البيػػاف ال ػػريـ إلػػي ويػػة الشػػر 

، ثػػـ النػػكر كالػػدؼ  كازشػػراؽ كدبيػػب الحر ػػة كالحيػػاة الػػذم يعلػػك  ػػفحة الك ػػكد
الثانية الحانية الرقيقة السا نة الهادئة، كيتكا ؿ نسؽ اصسلكب المعتمد الثنائيػة 

ٍتػػًربىٍيًف(  ٍشػػًرقىٍيًف كىرىب  اٍلمى كقػػد  ػػا ا مفػػرديف ك معػػا، كقػػد فػػي تعديػػد الػػنعـ )رىب  اٍلمى
 لؿ الراغب لذلؾ قائال: )كاٍلمىٍشًرؽي كالمترب إذا قيال بازفراد فاشارة إلي ناحيتي 

ذا قػػػػيال بلفػػػػظ التٌثنيػػػػة فاشػػػػارة إلػػػػي مطلعػػػػي كمتربػػػػي الشػػػػتا  ال َشػػػػٍرًؽ كالتػػػػرب، كاا
ذا قيال بلفظ ال مش فا تبار بمطلش  ٌؿ يكـ كمتربه، أك بمطلػش  ػٌؿ  كالٌ يؼ، كاا

ٍتػػػػػػًرًب )الشػػػػػػعرا /  ٍشػػػػػػًرًؽ كىاٍلمى (، رىب  ِٖف ػػػػػػؿ كمتربػػػػػػه، قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالي: رىب  اٍلمى
                                                           

 ّْٔالسابؽ/ مادة/ مرج/  (ُ)
، كأسػػلكب المقابلػػة فػػي سػػكرة الػػرحمف كأثػػرد فػػي المعنػػي/ َُٗ/ ٖينظػػر البحػػر المحػػيط/  (ِ)

 ٕ/ الم لػػػة اصردنيػػػة فػػػي الدراسػػػات ازسػػػالمية/ عٕٗد/  لػػػي ز ريػػػا محمػػػكد ال ضػػػر/
 ـَُُِ-قُِّْ)ا/ب(

/ دار إحيػػا  التػػراث ُٕٗ/ ٖإرشػػاد العقػػؿ السػػليـ إلػػي مزايػػا ال تػػاب ال ػػريـ/ أبػػك السػػعكد/ (ّ)
 يركتالعربي ب



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿َٖ﴾  

  

ٍتػػػًربىيٍ  ٍشػػًرقىٍيًف كىرىب  اٍلمى تػػػاًرًب )المعػػػارج/ ًُٕف )الػػرحمف/ اٍلمى (، بًػػػرىبًٌ اٍلمىشػػاًرًؽ كىاٍلمى
كلمػػا  انػػت ال لمػػة القرونيػػة   تػػاتي إ  فػػي حػػاؽ مكضػػعها اتسػػاقا مػػش  (ُ)((َْ

فػػاف ا ػػطفا  التثنيػػة فػػي سػػكرة الػػرحمف فل كنهػػا ا تػػارت نمػػط - ملتهػػا كسػػياقها
لسػػكرة الػػػثقالف ،  مػػا أف الم اطػػػب فػػي االثنائيػػة فيمػػا سػػبقهما كفيمػػػا لحػػؽ بهمػػا

، ك ي ويات  كنية ملفتة إلي سعة رحمة   تعػالي، ك ػالؿ قدرتػه ازنس كال ف
 في تنكع مسرح الحياة كمظا ر ا.

كمػف ويػػات فػػي  هػػة السػما  إلػػي  ػػفحة أرضػػية يتػنعـ ازنسػػاف بهػػا كيقػػيـ بهػػا  
َُْهَماا َٜٔمَرَج اْلَبْحاَرْيِ  َيْمَتِقَيااِ  )كمنا  كانب مف حياته: ) َباْرَزاا اَل َيْبِغَيااِ  ( َبْي

َباِ  )ٕٓ) ُهَمااا المُّْؤلُااُؤ َواْلَمْرَجاااُ  )ٕٔ( َفِبااَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَمااا ُتَكااِِّّ ْْ ( ٕٕ( َيْخااُرُج ِم
َباِ  ) َْْشااَآُت ِفااأ اْلَبْحااِر َكاااْوَْعَ ِِ َٖٕفِبااَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَمااا ُتَكااِِّّ ( َوَلااُل اْلَجااَواِر اْلُم

كالمػػػال   كيشػػػمؿ  ميػػػش اصنهػػػار، ك ي البحػػػريف: العػػػذب( كالتقابػػػؿ بػػػيف نػػػ(ٕٗ)
يظهػػػر القػػػدرة المسػػػيطرة كالرحمػػػة الشػػػاملة، -كيحتػػكل  ميػػػش البحػػػار كالمحيطػػػات

، ل نهمػا (ِ)ك بر بالفعؿ )مرج( لد لته  لي أنه تعالي أرسػلهما كتر همػا يلتقيػاف
  يت ػػػاكزاف مػػػا حػػػدد لهمػػػا بمػػػا فيهمػػػا مػػػف حػػػا ز مػػػف  ػػػنش   القػػػدير، ليقػػػؼ 
المتلقػػػي  لػػػي  ػػػذد ا يػػػة المبهػػػرة المسػػػتنطقة القلػػػكب كالملهمػػػة اصلسػػػنة بالحمػػػد 

 كالثنا   لي   العظيـ.
بعػػض المنػػافش ال ليلػػة لهػػذد النعمػػة ك ػػي اللؤلػػؤ كالمر ػػاف ثػػـ بػػيف الػػنظـ ال ػػريـ 

ك مػػػا حيكانػػػاف تت ػػػذ منهمػػػا حلػػػي غاليػػػة الػػػثمف  اليػػػة القيمػػػة، كيمػػػتف    لػػػي 
ال مػػش بينهمػػا إضػػافة ل كنهمػػا مػػف أ ػػكؿ حيكانيػػة د لػػة ، كفػػي (ّ) بػػادد بهمػػا

  لي التنكع الذم يتناسب مش حب الناس للتتيير كالتبديؿ.
                                                           

، كينظر/ ب ائر ذكم التمييز في لطائؼ ِٗٓالمفردات في غريب القروف/ مادة/ شرؽ/ (ُ)
/ ت/ محمػد  لػي الن ػار/ الم لػس ُُّ/ ّال تاب العزيػز/ الفيركزوبػادم/ مػادة/ شػرؽ/

 ـُٔٗٗ-قُُْٔاص لي للشئكف ازسالمية/ القا رة 
 مقاييس اللتة/ مادة/ مرج (ِ)
 ـ ََِّ - ػ  ُِّْ/ دار الشركؽ/ ّّْٓ/ ٔب/ في ظالؿ القروف/ سيد قط (ّ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُٖ﴾  

  

ت فػػي البحػػر  ػػاص الـ( آثػػـ ا ػػتص نعمػػة تسػػير الفلػػؾ فػػي البحػػار )كلػػه ال ػػكار المنشػػ
الك ػػؼ )المنشػػآت( المعبػػرة كمػػف   ػػائص الػػنظـ م ػػي  )لػػه( الدالػػة  لػػي المل يػػة ك 

نشػػائها، كالتشػػبيه بػػاص الـ )ال بػػاؿ( المبػػيف  ػػف  ػػف تكفيػػؽ    لعبػػادد فػػي  ػػنعها كاا
ضػػػػ امتها، كبم مػػػػكع الػػػػنظـ تتبػػػػيف رحمػػػػة   بعبػػػػادد المك هػػػػة إلػػػػي اسػػػػمه الػػػػرحمف 
المستهؿ به )فهي ت ػرم بقدرتػه. ك  يحفظهػا فػي  ضػـ البحػر كثػب  المػكج إ  حفظػه 

كمػا تػزاؿ  -سػبحانه. كقػد  انػت ك  يقر ا  لػي سػطحه المتمػاكج إ   ال تػه. فهػي لػه 
مػػػف أضػػػ ـ الػػػنعـ التػػػي مػػػف   بهػػػا  لػػػي العبػػػاد، فيسػػػرت لهػػػـ مػػػف أسػػػباب الحيػػػاة  -

كا نتقػػػاؿ كالرفا يػػػة كال سػػػب مػػػا  ػػػك  ػػػدير بػػػاف يػػػذ ر ك  ين ػػػر. فهػػػك مػػػف الضػػػ امة 
 (ُ)كالكضكح بحيث ي عب الت ذيب به كازن ار(
ف غفػػؿ  ُكاالُّ َمااْ  َعَمْيَهااا َفااا َّ  نهػػا التػػافلكف )ثػػـ ي شػػؼ الػػنظـ  ػػف الحقيقػػة الثابتػػة كاا

ْكاارَاِِ )ٕٙ) َباِ  )ٕٚ( َوَيْبَقااى َوْجااُل َربِّااَ  ُِّو اْلَجااَ ِل َواإِْ ( ٕٛ( َفِبااَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَمااا ُتَكااِِّّ
ااَمَواِت َواْوَْرِت ُكااله َيااْوَِّ ُ ااَو ِفااأ َشااْأ َّ ) ُكَمااا ( َفِبااَأيِّ َآاَلِء َربِّ َٜٕيْسااأَُلُل َمااْ  ِفااأ السه

َباِ  ) ( كل لمػػػة ) ػػػؿ( د لػػػة مف عػػػة كظػػػالؿ ملهبػػػة فػػػال يسػػػتثني شػػػي  ممػػػف (ُٖٓتَكاااِِّّ
كالتعبير بالعاقػؿ أدؿ  لػي د ػكؿ غيػرد فػي الح ػـ، كا تيػار ا سػمية  ليها مف الفنا ، 

السػياؽ بانػه القػادر  لػي ال لػؽ مش المق ػكد مػف  اتأدؽ في تناسب د لتها  لي الثب
ي  ػكرة مػك زة تقابػؿ بفنائهػا ك ال هػا مػا بػدت  ليػه ال ػكرة ك كالقادر  لي ازفنا ، 

السػػابقة ذات النعػػيـ كالبه ػػة المديػػدة، ليتامػػؿ المتلقػػي كاقعػػه كيت نػػب مسػػاكئه كيسػػتعد 
بًٌػؾى  للتائب المنتظر، يىٍبقىػي كىٍ ػهي رى كفي مقابؿ  كرة فنا   ؿ مف  ليها ي ي  قكله: )كى

) ٍ رىاـً ًؿ كىاٍزً الى كاصقرب ما ذ رد الزر شي مػف ، بث أمامه التعبير بالك هكمما يتل ذيك اٍل ى
طلػؽ ال ػز  كأراد ال ػؿ، فػاطلؽ الك ػه تعبيػرا  ػف أأنه مف باب الم از المرسؿ، حيػث 

ػػٍي ه ك قيػػدتنا ) (ِ)الػػذات الشػػكرل/(( ثػػـ د لػػة ُُ) اٍلبىً ػػيري  الَسػػًميشي  كى يػػكى  لىػػٍيسى  ىًمٍثًلػػًه شى

                                                           

 .السابؽ (ُ)
/ ت/ محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػرا يـ/ دار إحيػػا  ِّٔ/ ِينظػػر/ البر ػػاف فػػي  لػػـك القػػروف/  (ِ)

-ـ، كا شػتراؾ اللفظػي فػي القػروف ال ػريـُٕٓٗ-قُّٕٔ/ ُال تب العربية بيػركت/ ط
/ ُدمشػػػػؽ/ ط-/ دار الف ػػػػرُِّبػػػػيف النظريػػػػة كالتطبيػػػػؽ/ محمػػػػد نػػػػكر الػػػػديف المن ػػػػد/ 

 ـُٗٗٗ-ـُُْٗ
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النبػي كت ريمػه كت فيػؼ مػا فػي الفنػا  مػف  م ي  )ربؾ( في  ذا السياؽ  لي تشػريؼ
، ك تـ ا ية ب )ذك ال ػالؿ كاز ػراـ( نػاظر إلػي مػا سػبؽ فػي -تر يب كتهكيؿ  نه

سػياؽ السػكرة، يقػكؿ البقػا ي: ) ذك ال ػالؿ{ أم العظمػة التػي   تػراـ ك ػك  ػفة ذاتػػه 
 ػفة  التي تقتضػي إ اللػه  ػف  ػؿ مػا   يليػؽ بػه  كاز ػراـ{ أم ازحسػاف العػاـ ك ػك

كبه ت كف  فة ال الؿ كالعظمة متسقة مش د لة النعـ المسطكرة  لػي القػدرة  (ُ)فعله(
كالهيمنػػػة كال ػػػالؿ، كت ػػػكف  ػػػفة از ػػػراـ كازحسػػػاف متكافقػػػة مػػػش د لتهػػػا  لػػػي المػػػف 

 كالتنعيـ كالرحمة التي أسبتت النعـ كالمتنعـ.
، كزفنائػه لهػػـ ك شػفا  ػف  انػػب افتقػار الم لكقػػات إليػه سػػبحانه، كغنػاد  ػػنهـ  

ٍف ًفي الَسمىكىاًت كىاٍصىٍرًض  يَؿ يىٍكـو  يكى ًفي  كبقا  ك هه ال ريـ  ا  قكله: )يىٍساىليهي مى
( فالحا ػػة التػػي يل ػػؤكف بهػػا إليػػه تعػػالي تنػػاقض  لػػكد ـ،  مػػا أف ق ػػدد  ػػٍافو شى
تعػػالي لقضػػػا  الحػػػكائ  بر ػػػاف التنػػػي كدليػػؿ دكاـ البقػػػا ، ك مػػػا  ػػػا  المك ػػػكؿ 

) ؿ مف  ليها فاف( بد لته  لػي شػمكؿ الفنػا  غيػر العاقػؿ مػف بػاب )مف( في 
أكلي، فقد دؿ  لي  دكر السؤاؿ مف  ميػش الم لكقػات أيضػا، كبم ػي  ا يػة 

 ػػؿ -فهػػكبعػػد )كيبقػػي ك ػػه ربػػؾ...( تطمػػيف للقلػػكب كبػػث ركح الر ػػا  كاصمػػؿ، 
مػف  ك ػكله كحدد البقا  كال لكد، فال ي شػي مػف نسػياف ك  ضػياع،  -في  الد

 وثار رحمته تعالي المستهؿ بها.
 َأيَُّهاا الايهَقَ ِ  ): أ كاؿ يكـ القيامة كك يد   للمشػر يف  ف بيافال ِْ َسَْْفُرُغ َلُك

َباِ  )ٖٔ) ِْ ( ٕٖ( َفِبَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَما ُتَكِِّّ ْْاِس ِإِ  اْساَتَطْعُت َيا َمْعَشاَر اْلِجا ِّ َواإِْ
ُْْفُِّوَ  ِإاله ِبُسْمَطا َّ ) ُْْفُِّوا اَل َت َمَواِت َواْوَْرِت َفا ُْْفُِّوا ِمْ  َأْقَطاِر السه ( َٖٖأْ  َت

َباِ  ) ْا ِمااْ  َْااارَّ َوَُْحاااسا َٖٗفِبااَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَمااا ُتَكااِِّّ َفااَ   ( ُيْرَسااُل َعَمْيُكَمااا ُشااَوا
َْْتِورَاِ  ) َباِ  )َٖ٘ت اَماُء َفَكاَْاْت ٖٙ( َفِبَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَما ُتَكِِّّ َْْشاقهِت السه ( َفاَِِِّا ا

َ اِ  ) َباِ  )َٖٚوْرَدة  َكالاادِّ ( َفَيْوَمِئااَِّّ اَل ُيْسااَأُل َعااْ  ٖٛ( َفِبااَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَمااا ُتَكااِِّّ
ِبِل ِإْْسا َواَل َجا ٌّ ) ْْ َباِ  )( َفبِ َِّٜٖ ( ُيْعاَرُ  اْلُمْجِرُماوَ  َٓٗأيِّ َآاَلِء َربُِّكَما ُتَكاِِّّ

ِْ َفُيْؤَخااُِّ ِبالْهَواِوااأ َواْوَْقااَداِِ ) َباِ  )ِٔٗبِساايَماُ  ( ٕٗ( َفِبااَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَمااا ُتَكااِِّّ
                                                           

 .القا رة-/ دار ال تاب ازسالمئُٔ/ ُٗيات كالسكر/ نظـ الدرر في تناسب ا  (ُ)
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ُب ِبَها اْلُمْجِرُموَ  ) ُِ الهِتأ ُيَكِِّّ ََْهاا وَ َٖٗ ِِِّه َجَهْه َباْيَ  َحِمايَِّ َآ َّ ( َيُطوُفوَ  َبْي
َباِ  )ٗٗ)  .((٘ٗ( َفِبَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَما ُتَكِِّّ
التهديػػد فػػي السػػكرة قػػػاطش كحػػاد، افتػػت  بالمضػػػارع المقػػركف بالسػػيف )سػػػنفرغ(   

كلما  ػاف   تعػالي   يشػتله شػي   ػف شػي  ك   ػكت  ػف  ػكت  ػز فػي 
اللتػػة  يزأبػػادم: )الفػػراغ فػػيقػػكؿ الفيرك  ػػالد، فػػاف التعبيػػر بػػه يزيػػد التهديػػد  ػػك ، 

ػتيؿ معػركؼ، كا  ػر: الق ػد  ، )ك  تعػالي للشػي  لي ك هيف: الفراغ مػف الشي
ـٍ أىي ػػػػهى )قكلػػػػه تعػػػػالي:  فػػػػي(، كمنػػػػه قيػػػػؿ شػػػػي  ػػػػف  شػػػػي   يشػػػػتله  ػػػػنىٍفريغي لى يػػػػ سى
كتزيدد بنت الشاط  بيانا بقكلها: )فرغ لألمر تكفر لػه كأ لػي نفسػه  (ُ)(الثقالف(

تؤ ػػد التهديػػد كالك يػػد كت ثػػؼ كالسػػيف ، (ِ)مػػف  ػػؿ مػػا  ػػداد. كمنػػه ويػػة الػػرحمف(
ف تػا ر-ظاللهما باف ذلؾ  ػائف   محالػة، كبنػا  الفعػؿ  لػي  ػيتة ال مػش -كاا

ل مش )ل ـ( كلـ يػات ، كزيد الك يد  ك  با  ازفراد )سافرغ( فيه تعظيـ كتر يب
 بالمثني )ل ما( اتساقا مش )الثقالف( ق دا إلي اصفراد.

ك  تزاؿ الثنائية التي بني  ليها اصسلكب ظا رة فػي قكلػه: )أيهػا الػثقالف( ك مػا 
ك ذا مما ا ت ت السكرة به،  (ّ))سميا بذلؾ صنهما ثقال اصرض( ازنس كال ف

إذ لػـ يػػرد مثلػه فػػي غير ػا، كقػػد  ثػػرت مػادة الثقػػؿ  ثيػرا فػػي غير ػا، كلعػػؿ السػػر 
في ذلؾ  ك ت عيد معنػي الك يػد كشػمكله ل ػال ال نسػيف الم لفػيف، كللمحافظػة 

، ك ػػار الت ػػعيد متكاليػػا بػػد ا مػػف  لػػي نمػػط التثنيػػة الػػذم بنيػػت  ليػػه السػػكرة
، ثػػػػػػػـ  ػػػػػػػيتة  معػػػػػػػه، ك مػػػػػػػش الضػػػػػػػمير )ل ػػػػػػػـ( المضػػػػػػػارع المقػػػػػػػركف بالسػػػػػػػيف

كبا ت ػػػػاص السػػػػكرة ب )الػػػػثقالف( كبالنػػػػدا  المحػػػػذكؼ اصداة إي ػػػػازا فػػػػي مقػػػػاـ 
  تطيقه سمكات ك  أرض ك   باؿ، ف يؼ بمف  - د-الك يد كالتهديد، فاصمر

                                                           

، كينظػػػػػر/ ُٖٓ/ ْب ػػػػػائر ذكم التمييػػػػػز فػػػػػي لطػػػػػائؼ ال تػػػػػاب العزيػػػػػز/ مػػػػػادة/ فػػػػػرغ/  (ُ)
 .ّّٕالمفردات في غريب القروف/ مادة/ فرغ/ 

 .ٕالقا رة/ ط-/ دار المعارؼّٕ/ ُالتفسير البياني للقروف ال ريـ/  (ِ)
 .ُُُ/ ُْكح المعاني/ / كينظر/ ر ْْٖ/ ْال شاؼ/  (ّ)
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فا قبػػػت بقكلػػػه:  ! كفػػػي التهديػػػد كالك يػػػد تحػػػذير قبػػػؿ الفػػػكت، يتضػػػا ؿ أمػػػامهـ
بىاًف(  )فىًباىمًٌ وى ى ً  ا تي ىذًٌ بًٌ يمى  .كالتحذير نعمة  ديرة بالحمد كالثنا   لي   ال ريـرى

ٍنػًس ًإًف اٍسػتىطىٍعتيـٍ أىٍف تىٍنفيػذيكا    ػرى اٍلً ػفًٌ كىاٍزً كيعقب الك يد تحد كتع يػز: )يىػا مىٍعشى
ي  بعػػد ًمػػٍف أىٍقطىػػاًر الَسػػمىكىاًت كىاٍصىٍرًض فىاٍنفيػػذيكا...( كذ ر مػػا بعػػد )الػػثقالف( ت ػػر 

إبهػػاـ، كتف ػػيؿ بعػػد إ مػػاؿ، كأسػػلكب النػػدا  للبعيػػد فػػي مقػػاـ التب يػػت كالتقريػػش 
يفيد بعد ـ  ف ال الؽ المبػدع المػنعـ الػذم أحاطػت نعمػه بهمػا، كا تما ػه مػش 
اصمػػر )تنفػػذكا( المفيػػد التع يػػز يػػدؿ  لػػي أنػػه يفيػػد تحػػديهما كي ػػعد مػػف معنػػي 

 مػا بػيف فػي -يسرم في السياؽ أسلكب ا مر، كيم ننا مال حظة نمط الت عيد
فالندا  للبعيد، ثـ الت ري  بهما بعد ازبهاـ، ثـ الشػرط ب )إف(  -ا ية السابقة

ثػػػـ دكف )إذا( لتفيػػػد تقليػػػؿ شػػػانهـ كا سػػػتهزا  بام انػػػاتهـ كتحقيػػػر اسػػػتطا تهـ، 
بقكله: )مف أقطار السمكات كاصرض( سكا  حػاك  مػف أقطػار  ػؿ منهمػا منفػردا 

ثػػػـ باسػػػلكب النفػػػي كا سػػػتثنا  )  تنفػػػذكف إ  بسػػػلطاف( ق ػػػر  أك منهمػػػا معػػػا،
 فة  لػي مك ػكؼ، دحضػا زن ػار من ػر، ك حػكد  احػد، ممػا يزيػد التع يػز 

ك ػػررت مػػادة النفػػاذ ، تع يػػزا، فمػػف يملػػؾ السػػلطاف غيػػر  القػػه،  ػػؿ فػػي  ػػالد
 للد لػة مػف امػر كقػدرد كالتعبير  ف الهػربثالث مرات )تنفذكا/ انفذكا/ تنفذكف( 

  لي أف التحدم في أم  ركج مما قدر لهما، فهـ  نه  ا زكف.
ثػػـ  ػػعد بال ملػػة المضػػار ة المهيبػػة )يرسػػؿ  لي مػػا شػػكاظ مػػف نػػار كنحػػاس   

الشػػػػػػكاظ كالنحػػػػػػاس رسػػػػػػاؿ إمفيػػػػػػدة ت ػػػػػػدد فػػػػػػال تنت ػػػػػػراف( ك ػػػػػػيتة المضػػػػػػارع 
كالشػػػكاظ: اللهػػػب ال ػػػالص مػػػف الػػػد اف، كاسػػػتمراريته، فلػػػف ي ػػػدكا منػػػه مهربػػػا، 

ك  مػػػػانش مػػػػف إرادة حقيقػػػػة النحػػػػاس  ،(ُ)الػػػػد اف الػػػػذم   لهػػػػب فيػػػػهكالنحػػػػاس: 
المذاب، فهك اصقرب للمقاـ التحدم كالتع يز، لقسػكته كشػدة ارتفػاع حرارتػه، ثػـ 

                                                           

/ ت/ محمػػد حسػػيف شػػمس الػػديف/ دار ْٗٓ/ ٕينظػػر تفسػػير القػػروف العظػػيـ/ ابػػف  ثيػػر/ (ُ)
 قُُْٗ/ ُبيركت/ ط-ال تب العلمية
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 ػػتـ باسػػلكب النفػػي )  تنت ػػراف( المػػك ز كالحاسػػـ فػػي نفػػي ن ػػر ـ كتحقيػػؽ 
 نفاذ ـ.

مشػهد ذلػة الم ػرميف ثـ بدأت مشا د القيامة تتػرل، بػد ا مػف انشػقاؽ السػما ، ك 
 ، كسنتناكؿ درسها تف يال في المبحث الثاني.كأ ذ ـ بالنكاص كاصقداـ

  َنتىػػاًف ) ػػكر النعػػيـ للمتقػػيفالبيػػاف  ػػف ٌبًػػًه  ى ـى رى قىػػا ػػاؼى مى ػػٍف  ى ًلمى ( فىبًػػاىمًٌ ْٔ: )كى
بىاًف ) ػػذًٌ ػػا تي ى بًٌ يمى ً  رى بىاًف )( ْٖ( ذىكىاتىػػا أىٍفنىػػافو )ْٕوى ى ػػػذًٌ ػػا تي ى بًٌ يمى ً  رى ( ْٗفىبًػػاىمًٌ وى ى

ٍينىػػػاًف تىٍ ًريىػػػاًف ) ػػػا  ى بىاًف )ًَٓفيًهمى ػػػذًٌ ػػػا تي ى بًٌ يمى ً  رى ػػػا ًمػػػٍف  يػػػؿًٌ ُٓ( فىبًػػػاىمًٌ وى ى ( ًفيًهمى
ػػػػاًف ) ٍك ى بىاًف )ِٓفىاً هىػػػػةو زى ػػػػذًٌ ػػػػا تي ى بًٌ يمى ً  رى لىػػػػي فيػػػػريشو ّٓ( فىبًػػػػاىمًٌ وى ى َتً ئًػػػػيفى  ى ( مي

َنتىٍيًف دىافو )بىطىاًئني  نىي اٍل ى بىاًف )ْٓهىا ًمٍف ًإٍستىٍبرىؽو كى ى ا تي ىذًٌ بًٌ يمى ً  رى ( ٓٓ( فىًباىمًٌ وى ى
ػػػاف  ) ـٍ كى ى  ى ـٍ يىٍطًمػػػٍثهيَف ًإٍنػػػسه قىػػػٍبلىهي ً  ًٔٓفػػػيًهَف قىاً ػػػرىاتي الطَػػػٍرًؼ لىػػػ ( فىبًػػػاىمًٌ وى ى

بىاًف ) ا تي ىذًٌ بًٌ يمى افي )(  ىاىَنهيَف اٍليىاقي ٕٓرى بىاًف ٖٓكتي كىاٍلمىٍر ى ػا تي ىػذًٌ بًٌ يمى ً  رى ( فىبًػاىمًٌ وى ى
افي )ٗٓ) ٍحسى اًف ًإَ  اٍزً ٍحسى زىا ي اٍزً بىاًف )َٔ(  ىٍؿ  ى ا تي ىذًٌ بًٌ يمى ً  رى  ((ُٔ( فىًباىمًٌ وى ى

كالبياف  اشؼ  ف   ك يتهما، كمحددا نعيمهما، كمذ را بفضله تعالي  لي 
حسف إليه كتفضؿ  ليه، بما تسر به نفسه، كبما تقر به مف  اؼ مقامه، باف أ

 ينػػػه، ففيهمػػػا   ػػػكف نضػػػرة، ك يػػػكف ت ػػػرم، كفػػػرش مػػػف إسػػػتبرؽ، ك نا مػػػا 
قريب، كحكر  فيفة لـ ينؿ منهما إنس ك   اف، حظيف ب ماؿ ي لػب اصلبػاب، 

 ػػػيات إحسػػػانا مػػػف    ػػػزا  إحسػػػانهـ، كسػػػنتناكؿ   ػػػائص الترا يػػػب ك  ك 
 .نيالثا ال فات في المبحث

  َوِمااْ  ُدوِِْهَمااا َجْهتَاااِ  ):  ػػكر النعػػيـ فػػي كمػػف دكنهمػػا  نتػػافالبيػػاف  ػػف
َباِ  )ٕٙ) ( َفِباَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَماا ٗٙ( ُماْدَ امهتَاِ  )ٖٙ( َفِبَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَماا ُتَكاِِّّ

َباِ  ) اااَختَاِ  )ُ٘ٙتَكااِِّّ َْاااِ  َْضه َباِ   ( َفِبااَأيِّ َآاَلءِ ٙٙ( ِفيِهَمااا َعْي َربُِّكَمااا ُتَكاااِِّّ
ااا ا )ٚٙ) َباِ  )ٛٙ( ِفيِهَمااا َفاِكَهااةا َوَْْخاالا َوُرمه ( ٜٙ( َفِبااَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَمااا ُتَكااِِّّ

َباِ  )ِٓٚفااااايِه ه َخْيااااارَاتا ِحَساااااا ا ) ( ُحاااااورا ٔٚ( َفِباااااَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَماااااا ُتَكاااااِِّّ
َباِ  ) ( َفِباَأيِّ َآاَلءِ َٕٚمْقُوورَاتا ِفاأ اْلِخَيااِِ ) ِْ َيْطِماْيُه ه َٖٚربُِّكَماا ُتَكاِِّّ ( َلا
ِْ َواَل َجاا ٌّ ) ْْسا َقاْبَمُه َباِ  )ِٗٚإ ( ُمتهِكِئايَ  َعَماى ٘ٚ( َفِباَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَماا ُتَكاِِّّ
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َباِ  )َٙٚرْفَر َّ ُخْضرَّ َوَعْبَقِريَّّ ِحَسا َّ ) ( َتَبااَرَ  ٚٚ( َفِبَأيِّ َآاَلِء َربُِّكَماا ُتَكاِِّّ
ْكرَاِِ ) اْسُِ   ((َٛٚربَِّ  ِِّي اْلَجَ ِل َواإِْ
 ك مشهد  نتيف غيػر السػابقتيف، لػـ يحػدد السػياؽ مػف سػيحظي بهمػا، لهمػا    

ظػػػؿ  ثيػػػؼ، كفيهمػػػا  ينػػػاف نضػػػا تاف، كفيهمػػػا فا هػػػة  ظيمػػػة متنك ػػػة كن ػػػؿ 
كرمػػػاف، كحػػػكر ق ػػػرف  لػػػي مػػػف يفػػػػكز بهمػػػا، لػػػـ ينػػػؿ مػػػنهف إنػػػس ك   ػػػػاف، 

ؿ رم حسػػػاف، فمػػا أ ػػـر الػػػرحمف ال ػػريـ! كسنف ػػػيتنعمػػكف برفػػرؼ  ضػػػر ك بقػػ
 .ثانيدرسها البالغي في المبحث ال

مطهػػػػػا التر يبػػػػي، كسػػػػػمتها ن، ك مفرداتهػػػػا الم ػػػػطفاةل ػػػػؿ سػػػػكرة قرونيػػػػػة،        
 ماليػػات المكضػػحة نػػة، كبػػديعياتها المؤ ػػدة للمعػػاني ك ، ك ػػكر ا المبيا سػػلكبي

النظـ، كسكرة الرحمف شا د  ػريـ  لػي  ػذا از  ػاز ال ليػؿ، الػذم يعػيف  لػي 
 ػػكامف ال يػػر فػػي الػػنفس البشػػرية لتػػنهض بمػػا  ػػي  التعريػػؼ بػػالحؽ، كيسػػتحث

م لكقػػػة ص لػػػه، مػػػف  ػػػحة تكحيػػػد، ك ػػػدؽ إيمػػػاف، ك ػػػكاب  بػػػادة، كحسػػػف 
ممػػا لمسػػته أ ػػالؽ، ك ميػػؿ سػػلكؾ، كبنػػا  ف ػػر، كقيػػاـ حضػػارة إنسػػانية راقيػػة، ك 

 مف سمات السكرة البالغية ما يلي:
o  

شػركط بالغتهمػا كاز ػادة فيهمػػا،  كاك مػا مكطنػاف  نػي البالغيػكف بهمػػا، كحػدد
مػا ي ػدد كينفػرد كيقطػش  فالمفتت  إما ي ذب المتلقي كيستثيرد ليعرؼ ما بعػدد، كاا
العالقة بيف النص كمتلقيه، كال تػاـ  ػك و ػر مػا يعلػؽ بف ػر المتلقػي ك اطفتػه، 
ف  ػػاف فاقػػد از ػػادة فػػاف مػػا سػػبؽ  فػػاف  ػػاف حسػػنا  عػػؿ لمػػا قيػػؿ أبلػػء اصثػػر، كاا

 .المقكؿالقائؿ ك  يأثرا، بؿ قد يسي  إل كلـ يترؾ مرَ  مثؿ سائرو 
مع ػػزة، ك ػػا  ػػي سػػكرتنا ال ريمػػة  كقػػد  ػػا ت ا سػػتهال ت القرونيػػة بليتػػة مبهػػرة

مشػػػكؽ لمعرفػػػة مػػػا بعػػػدد، كمثيػػػر  - مػػػا سػػػبؽ-تسػػػتهؿ باسػػػمه )الػػػرحمف( ك ػػػك
لال تماـ للكقكؼ  لي وثار رحمته، كقد تسمت بػه السػكرة، ك ػي فريػدة بهػذا فلػـ 

، فسػكرة از ػالص التػي ا ت ػت تعػالي ام اسـ مػف أسػمائهبسكرة أ رل  تتسـ
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باسمه )ال مد( لـ ي عؿ لها كسما، كقد كرد ا سـ ال ليػؿ )الػرحمف( فػي سػكرة 
مريـ ستة  شر مرة بما لػـ تحػظ بػه سػكرة أ ػرل كمػش ذلػؾ لػـ ي عػؿ لهػا  لمػا، 

لػػػػرحمف ممػػػػا يػػػػدفعنا إلػػػػي النظػػػػر فػػػػي كرا   ػػػػؿ مػػػػا كرد فيهػػػػا مػػػػف وثػػػػار اسػػػػمه ا
ثـ كفيكضاته، ك انت أكلها نعـ  برل ) لـ القروف/  لؽ ازنساف/  لمه البياف( 

ٌبًػؾى  ـي رى تكالت النعـ، إلي أف  تمت بما يعػكد إلػي البػد  كيتسػؽ معػه: )تىبىػارىؾى اٍسػ
) ٍ ػػػػرىاـً ًؿ كىاٍزً ػػػػالى فهػػػػك مػػػػؤذف بانتهػػػػا  البيػػػػاف ال ػػػػريـ، مػػػػش د لػػػػة  ػػػػيتة  ًذم اٍل ى
فػػي المعنػػي بك ػػكله إلػػي منتهػػاد، بر ػػة ك يػػرا كفضػػال،  )تفا ػػؿ(  لػػي المبالتػػة

كفي ال تاـ  تربية قائمػة  لػي الرحمػة )اسػـ ربػؾ( كبر ػة ا سػـ داؿ  لػي بر ػة 
 المسمي، كفي البد  )الرحمف( فانعطؼ ال تاـ  لي البد ، كتالحـ معه.

كممػػا يتلبػػث أمامػػه فػػي سػػياؽ السػػكرة كركد اسػػمه تعػػالي )رب( كاحػػدا كثالثػػيف   
ي ت ػرار ويػة )فبػام و   رب مػا ت ػذباف( كمػرتيف مػش المشػرقيف كالمتػربيف، مرة ف

ثػػـ  - ػلي    ليػػه كسػلـ-كمػرتيف مضػافا إلػػي  ػاؼ  طػاب النبػػي الم ػطفي
مرة كاحدة مضافا إلي ضمير ال ائؼ مف مقاـ ربه، بم مكع ست كثالثيف مرة، 

حمػػة كالحمايػػة، كمػػف معانيػػه التربيػػة كالتنشػػئة حػػا  فحػػا ، مػػش معنػػي الحفػػظ كالر 
 فاتسؽ  ذا الحضكر لربكبيته تعالي مش شمكؿ رحمته.

o  شػػراقه، كسػػ كف الليػػؿ كدفئػػه كأنسػػه البػػد  بمػػا ينشػػا  نهمػػا ضػػيا  النهػػار كاا
شػراقة  )الشمس كالقمر( ك ما اصل ؽ بم ريات الحياة كالمعيشػة كالراحػة، كاا

تػػاثرد الشػػمس كا تسػػاب القمػػر نػػكرد منهػػا، تلمػػ  إلػػي إشػػراؽ القلػػب بػػالقروف ك 
 بهدايته، ف اف الشاف تقديـ  ذد النعمة  لي غير ا.

o  كثنػػػي بمػػػا  ػػػك مػػػرتبط بمعيشػػػة ازنسػػػاف التػػػي   غنػػػي  نهػػػا، ك ػػػي الػػػزرع
كالشػػ ر، فمنهمػػا طعامػػه كثمػػر تف هػػه كظلػػه كمتنز ػػه ككاحػػة راحتػػه، كل ػػكف 
النعمػػة اصكلػػي فػػي  هػػة العلػػك أ قبهػػا بمػػا بػػيف يديػػه كبمػػا مػػف شػػانه رؤيتػػه 

 ألتفت.أينما 
o  ثـ رتبت  لي  ذا النسؽ نعمتا رفش السما  كما يرتبط ب هة العلك مف قيمة

العػػدؿ، ككضػػش اصرض كمػػا يتػػنعـ بػػه كيتقػػكت، كفيهػػا مػػف الد لػػة  لػػي أف 
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الحياة   تستقيـ ك  تبػته  إ  بنعمػة العػدؿ أك  ثػـ مػا   يسػتتني  نػه مػف 
السػما  كقيمػة العػػدؿ م ر ػات رحمػة   مػف أرضػه، كفػي الػػربط بػيف  هػة 

بر اف  لػي سػمك ا ك ظػـ شػانها بمػا تتضػا ؿ أمامػه الثمػار كالظػالؿ كنعػـ 
الحيػػاة الماديػػة، كفيهػػا تك يػػه إلػػي أنهػػا   ت تمػػؿ إ  إذا قرنػػت بتك يػػه مػػف 

 كحي السما ، كبه لفت إلي نعمة تعليـ القروف المفتت  بها.
o  بػالت ريـ كالسػيادة قدـ  لػؽ ازنسػاف  لػي  لػؽ ال ػاف صنػه المق ػكد اصكؿ

فػػػػػي أرض  ، ك  ػػػػػت السػػػػػكرة بمػػػػػا ذ ػػػػػر مػػػػػف  لقهمػػػػػا )مػػػػػف  ل ػػػػػاؿ 
 الف ػػار/ مػػف مػػارج مػػف نػػار( ل كنهمػػا اصنسػػب فػػي مقػػاـ تعػػدد الػػنعـ، ففػػي 
ال ل اؿ  كت كتعدد مستكياته مما يعطفنػا  لػي سػر مػف أسػرار ) لمػه 

مػارج البياف(  ما فيها مػف الضػعؼ كالحا ػة إلػي حفػظ   كرحمتػه، كفػي ال
تك   كلهب كثكرة كحر ة،   ي ب   ماحها إ  تكفيؽ   كمنه ه ك دايته، 

 ك ك ما يك هنا إلي اسمه الرحمف. 
o  ثػػػـ  ػػػا ت نعمػػػة التقػػػا  البحػػػريف كمػػػا بينهمػػػا مػػػف حػػػا ز حتػػػي   يطتػػػػي

السػػكرة أحػػد ما  لػػي ا  ػػر، لتتنػػكع م ػػادر الحيػػاة كتتناسػػؽ، ثػػـ ا ت ػػت 
الضػػ مة المحمكلػػة  لػػي المػػا  بقػػدرة ال ػػالؽ المشػػبهة بال بػػاؿ الفلػػؾ  ةنعمػػب

العظيـ، ك ار ازنساف كال اف بهذا الترتيب محا ريف بنعـ   العظيمػة، 
 كمحاطيف بسعة رحمته، كمدر يف ب الله كسلطانه.

o  أنهي تعداد الػنعـ بنعمػة الفنػا  كأ قبتهػا نعمػة بقػا  ك ػه   ال ػريـ، ليػتم ف
النسياف، كليظال  لي أ بة ا ستعداد ازنس كال ف مف  ب   ماح التركر ك 

لترؾ الحياة بما احتكت كحسف ازقباؿ  لي   الباقي أبدا، كاتفؽ أف يك ه 
إلػػي أنػػه ال ػػمد المق ػػكد بالسػػؤاؿ كقضػػا  الحا ػػات، كأنػػه الػػذم يبػػدم مػػف 
 شئكف  لقه ما يظهر رحمته ك يمنته )يساله مف في السمكات كاصرض...(

o  بىاف( كيسػػتكقفنا معهػػا ثالثػػة ك تمػػت  ػػؿ نعمػػة بقكلػػه: )فى ػػذًٌ ػػا تي ى بًٌ يمى ً  رى بًػػاىمًٌ وى ى
 أمكر:
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التثنيػػػة: كتعػػػددت اصقػػػكاؿ فيهػػػا، كالػػػذم  ليػػػه أ ثػػػر المفسػػػريف أنهمػػػا ازنػػػس  -ُ
ٍنػػًس ًصىَف لفػػظ اصنػػاـ يعٌمهمػػا  كال ػػف، يقػػكؿ الشػػك اني: )اٍلً طىػػابي ًلٍلً ػػفًٌ كىاٍزً

َ ػػصى ًبهىػػذىا اٍلً طىػػ ـَ  ى ٍمهيػػكري ًمػػفى كغير مػػا، ثيػػ ًبهىػػذىا قىػػاؿى اٍل ي . كى ػػٍف يىٍعًقػػؿي اًب مى
لىػي  يىػديؿ   ى ـٍ أىي ػهى الػثَقىالًف كى ػنىٍفريغي لى يػ لىٍيًه قىٍكليهي فيما سياتي: سى يىديؿ   ى ، كى ًريفى اٍلميفىسًٌ

لىٍيػػهً  ػػَلي اّلَلي  ى ػػكرىًة أىَف الَنبًػػَي  ى ػػًة  ىػػًذًد الس  ػػا قىػػَدٍمنىا ًفػػي فىاًتحى ـى قىرىأى ىػػا   ىػػذىا مى ػػَل سى كى
لىػػي قىاً ػػدىًة اٍلعىػػرىًب ًفػػي  ثىَنػػادي  ى : اٍلً طىػػابي ًلٍ ًٍنػػًس، كى ًقيػػؿى ٍنػػًس، كى لىػػي اٍلً ػػفًٌ كىاٍزً  ى

ً طىاًب اٍلكىاًحًد ًبلىٍفًظ التٍَثًنيىػًة(
كبتػدبر قكلػه تعػالي فػي مسػتهؿ السػكرة ) لػـ  (ُ)

نػس كال ػف، كمػف ثػـ القروف( ندرؾ أف تعليمه  لي    ليػه كسػلـ  ػاف ل 
ي ػػكف ال طػػاب لهمػػا، كفػػي السػػياؽ بعػػد مػػا يؤ ػػد  ػػذا  قكلػػه: )أف   تطتػػكا 
فػػػػي الميػػػػزافا كأقيمػػػػكا الػػػػكزف بالقسػػػػط ك  ت سػػػػركا الميػػػػزاف( فهػػػػذا ت ليػػػػؼ، 
ػػػػػافى ًمػػػػػٍف  ٍنسى لىػػػػػؽى اٍزً كال نسػػػػػاف الم لفػػػػػاف  مػػػػػا ازنػػػػػس كال ػػػػػف، ك قكلػػػػػه: ) ى

ػػ لىػػؽى اٍل ى ػػاؿو  ىاٍلفىَ ػػاًر ا كى ى ٍل ى ( ك قكلػػه: )يػػا معشػػر  ى ػػاًرجو ًمػػٍف نىػػارو اَف ًمػػٍف مى
 .ال ف كازنس..( ف رح بهما في المكضعيف

كقد   ت سكرة الرحمف بالتثنية كالثنائية أيضا، مبدك ة بقكله تعالي: )الشػمس 
كالقمر بحسباف( كالتثنية بقكله: )كالن ـ كالش ر يس داف( ك تمت بقكله: )فبام 

ل ثػرة مػف التثنيػة تشػش فػي نظػـ السػكرة إيحػا ات إلػي  ػذد اك  و   رب مػا ت ػذباف(
شػػعكرا  ميقػػا،  تقا ػػد كتك يهػػاا اشػػتملت  ليػػه مػػف منفػس المتلقػػي، فتشػػعر بمػػ

نعامػػػه كتحػػػس  ، مػػػؤثرا إحساسػػػا قكيػػػابمػػػا سػػػطر فيهػػػا مػػػف وثػػػار رحمتػػػه تعػػػالي كاا
فػػػي سػػػهكلة كيسػػػر،  الػػػد اف  لػػػي اللسػػػاف ت ػػػرم  لماتهػػػا كأنماطهػػػا التر يبيػػػة ك 

 كانسػػ اـمػػش المعػػاني كتضػػفي  ػػكا تنتيمػػا يعػػذب كقعػػه  لػػي ا ذاف فػػي اتسػػاؽ 
كفي التثنية أيضا تناسػب  بؿ إف  ذا التنتيـ رافد ملهـ مف ركافد المعني، ،معها

                                                           

بيػػػركت دمشػػػؽ/ -/ دار ابػػػف  ثيػػػر، دار ال لػػػـ الطيػػػبَُٔ/ ٓفػػػت  القػػػدير/ الشػػػك اني/  (ُ)
 قُُْْ/ ُط
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حضػػكر لظػػا رة ك ػػذا ال، لهػػا لسػػكرة كتػػالـؤ مػػش النسػػؽ اللتػػكمالمعنػػي العػػاـ لمػش 
  عؿ السكرة متفردة بيف أ كاتها. التثنية كالثنائية كنمط سياقها،

أسػػػلكب ا سػػػتفهاـ: ككاضػػػ  مػػػف سػػػياقه العػػػاـ ك ػػػاص تر يبػػػه أف غرضػػػه  -ِ
التقريش كالتكبي   لي ما كقعكا فيه مف تق ير كتفريط ك هؿ كنسياف، كمف 
مسػػػتتبعات التر يػػػب ظػػػالؿ مػػػف حمػػػؿ الم ػػػاطبيف  لػػػي الت ػػػديؽ بفضػػػله 

قبػػه مػػف نعمػػة كفضػػؿ، تعػػالي كسػػعة رحمتػػه كا  تػػراؼ بمػػا  ػػا ت ا يػػة  
ماكرائياتػه كفي ا ستفهاـ إثارة للك داف، كشحذ للتف ير، ليقؼ المتلقي  لػي 

يحػػػا ات ، فػػػاذا تحقػػػؽ الهػػػدؼ مػػػف قلبػػػه ثبػػػت كاسػػػتقر، مػػػف معػػػاف كظػػػالؿ كاا
ك ػػػاف أد ػػػي للقيػػػاـ بمػػػا يقتضػػػيه مػػػف الت ػػػديؽ كالحمػػػد  المػػػنعـ ب الئػػػؿ 

 النعـ.
هػػػا كسػػطر ا فػػػي  تابيػػػه: المنظػػػكر ت ػػرار ا يػػػة كرا   ػػػؿ نعمػػة تفضػػػؿ   ب -ّ

فػػػػي كزيػػػػادة  هـتقػػػػريعتقريػػػػر نعمػػػػه تعػػػػالي، كالتعػػػػريض بكالمقػػػػرك ، كغرضػػػػه 
كبػػػػػرا يف ألك يتػػػػػه  ، لػػػػػي شػػػػػر هـ ك حػػػػػكد ـ مػػػػػش د ئػػػػػؿ رحمتػػػػػه تػػػػػكبي هـ
 .ككحدانيته

نمػا ك      ػا  فػي  ػؿ مكضػش للت رار  نا   ك ية فلـ ي ػف لم ػرد التك يػد، كاا
مػػػرتبط بنعمػػػة قبلػػػه، فتشػػػبش بهػػػا كمػػػف التقريػػػش  لػػػي الت ػػػذيب أك ال حػػػكد بتلػػػؾ 
النعمػة، فم يئهػػا بعػػد نعمػػة رفػػش السػػما  كالتا يػد  لػػي قيمػػة العػػدؿ غيػػر م يئهػػا 
بعػػػد نعمػػػة كضػػػش اصرض كم ر ػػػات فكا ههػػػا كن يلهػػػا كريحانهػػػا، ك ػػػي فيهمػػػا 

ف م يئهػا  قػب ) ػذد  هػنـ التػي تتاير م يئها بعد ) ؿ مػف  ليهػا فػاف(  مػا أ
ي ذب بها الم رمكف(   يماثلها بعد الحديث  ف نعيـ ال ناف اصربش ك فاتها، 
فل ػػؿ مكضػػش   ك ػػية كتفػػرد، ي ػػاد ينفػػي  نهػػا  ػػفة الت ػػرار، بػػؿ إف محمػػد 

أبػػػك الفتػػػكح نفػػػي  نػػػه التك يػػػد، قػػػائال: )فهػػػذا الت ػػػرار لػػػيس تك يػػػدا، صنػػػه حسػػيف 
تعددة، ف ؿ وية م ررة إنما  ي للمعني الذم ذ ر قبلها ت رار في اللفظ لمعاف م
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، كتكا ػػػؿ السػػػياؽ كتػػػرابط بيانػػػه  ػػػف الػػػنعـ (ُ)كلػػػيس فػػػي  ػػػذا ت ػػػرار للتك يػػػد(
المتعددة في الػدنيا كا  ػرة  آثػار رحمتػه تعػالي ك طػا ات اسػمه الػرحمف تعيننػا 
  لػػػي إمسػػػاؾ معنػػػي التك يػػػد فػػػي ت رار ػػػا، بازضػػػافة إلػػػي تنػػػكع مكاقعهػػػا بتنػػػكع

 النعمة التي قبلها، كاستمداد معنا ا كظاللها مف تلؾ النعمة.
o  ا ػػػػطفا  ال لمػػػػة: ك مػػػػا  ػػػػك المعهػػػػكد فػػػػي ا ػػػػطفا  ال لمػػػػة القرونيػػػػة ذات

 مفػػرداتيػػه غير ػػا، فن ػػد الد لػػة ال ا ػػة بمكضػػعها فػػي سػػياقها بمػػا   تؤد
 ـ فيهػػا الد لػػة مػػش  رسػػها الػػذم يػػؤدم دكرا   غنػػي  نػػه فػػي السػػكرة تنسػػ
المعنػػػي المق ػػػكد، فتامػػػؿ  لمػػػة ) نػػػي( كد لتهػػػا الدقيقػػػة  لػػػي   ك ػػػية 

الثمر الناض  القريب، يقػكؿ ابػف فػارس: )ال ػيـ كالنػكف كاليػا  أ ػؿ كاحػد، 
ك ػػػك أ ػػػذ الثمػػػرة مػػػف شػػػ ر ا، ثػػػـ يحمػػػؿ  لػػػي ذلػػػؾ، تقػػػكؿ  نيػػػت الثمػػػرة 
أ نيها، كا تنيتها. كثمر  ني، أم أ ذ لكقته( ف معت في ال لمػة د لتػاف: 

النضػػكج، ككازف بينهػػػا ك لمػػة )ثمػػر( تػػػدرؾ مالهػػا مػػف   ك ػػػية القػػرب، ك 
 الد لة.

كا تيػػػرت  لمػػػة )ن ػػػـ( لت ػػػكف انتقػػػا  ممػػػا ذ ػػػر فػػػي  هػػػة السػػػما  )الشػػػمس   
كالقمر( إلي ما ت ر ػه اصرض مػف )زرع كشػ ر( فػاذا بػالمتلقي يسػتد ي ف ػرد، 

، أـ ن ػـ كيستحث مل ته اللتكية، ليقؼ  لي المراد بالن ـ،  ؿ  ك ن ـ السما 
اصرض  ك ػػذد طريقػػة لالنتبػػاد ك مػػاؿ يسػػتد ي تحريػػؾ مل ػػات ال مػػاؿ،  ػػذلؾ 
 التثنية في )رب ما( كفي )المشرقيف كالمتربيف( مما يثير المتلقي ليعرؼ المراد.
ثػػـ تلبػػث أمػػاـ  ػػذد الدقػػة المبهػػرة فػػي ا تيػػار  لمػػة )نضػػا ة( فػػي )فيهمػػا  ينػػاف 

يقػػكؿ ي قػػكة انػػدفاع المػػا  كتف ػػرد، نضػػا تاف( فػػالفرؽ بينهػػا ك لمػػة )نضػػاحة( فػػ
ابف  ني: )النض  للما  كنحكد، كالنض  أقكل مف النض ، قاؿ تعػالي: )فيهمػا 

لمػػا -لتلظهػػا-للمػػا  الضػػعيؼ، كال ػػا -لرقتهػػا- ينػػاف نضػػا تاف( ف علػػكا الحػػا 

                                                           

 ـُٓٗٗ/ ُبيركت/ ط-ة لبناف/ م تبِٓأسلكب التك يد في القروف ال ريـ/  (ُ)
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ازيحا  اللفظػي ال مػالي المنبعػث مػف  ػكت كقد أحدث ذلؾ  (ُ) ك أقكل منه(
اللساف، فا طيت ثقػؿ المعنػي كغزارتػه، ب ػالؼ الحػا   حرؼ ال ا  الثقيلة  لي

ك لػػي  ػػذا النحػػك تنسػػ   لمػػات السػػكرة  (ِ)ال فيفػػة ذات الد لػػة اص ػػؼ كاصيسػػر
فػػػي سػػػياقها معانيهػػػا ك  ك ػػػية د لتهػػػا إمػػػا  ػػػف طريػػػؽ  ػػػكت حركفهػػػا، أك 
إيحا اتهػػا، أك  ػػكرتها، ممػػا يشػػهد لهػػا بػػالتفرد، كسػػنتناكؿ بعضػػا مػػف ذلػػؾ فػػي 

 نتيـ.ركافد الت
o  اف الحضكر اصظهر لل ملة الفعلية الماضكية، ل كنها اصليؽ بسياؽ تعدد 

الػػػنعـ، ففيهػػػا د لػػػػة مؤ ػػػدة  لػػػي سػػػػبؽ  ػػػذد الػػػنعـ كتا يػػػػؿ ال ػػػالؽ الحيػػػػاة 
كتيسير سبلها قبؿ كبعد  لؽ ازنس كال ف، مما يؤ د سعة رحمته كتفضله 

، ثػـ ا نقياد إليػه لي  بادد، كتك يه إلي ك كب حمدد كالثنا   ليه ك ميؿ 
تتير النمط فيما بعد اتساقا مش ما ق د بيانه  لي النحك الذم سػنبيف  نػه 

 في المبحث الثاني.
o  ػػػسي فػػػي السػػػياؽ ظػػػا رة التقػػػديـ، فقػػػد قػػػدـ المسػػػند إليػػػه )الػػػرحمف(  لػػػي تيٍلمى

المسند ) لـ... لؽ... لمه...( فهي أ بػار لػـ تقػرف بعػاطؼ، لمقػاـ تعػداد 
نعمة قائمة بذاتها،  ديرة باف ت كف  بػرا مسػتقال، كالتقػديـ النعـ، ف ؿ منها 

بديش كمهيب، لما يفيدد مػف إثػارة كتشػكيؽ، في ػكف ا سػتهالؿ مثيػرا للمتلقػي 
للكقػػكؼ  لػػي مػػا ي ػػكف مػػف وثػػار رحمتػػه تعػػالي، كلمػػا يقػػررد مػػف ت  ػػيص 
بانه تعالي الذم  لـ القروف كليس بشرا، كأنه الذم  لؽ ازنساف كأنه الػذم 

، كبهػػػذا  ػػػاف ا سػػػتهالؿ حػػػافال بالعديػػػد مػػػف أك ػػػه البالغػػػة (ّ)لمػػػه البيػػػاف 
 كاز  از.

                                                           

/ ت/ محمد  لي الن ار/ دار ال تب ُٖٓ، ُٕٓ/ ِال  ائص/ أبك الفت  ابف  ني/  (ُ)
 ـُِٓٗالم رية/ القا رة 

/ دار ال تػػب ّٖٗينظػر/ القػػرائف بػيف اللتػػكييف كاص ػكلييف/ د/ ناديػػة رمضػاف الن ػػار/  (ِ)
 .العلمية

 ُِّ، َِّ/ ِٕينظر/ التحرير كالتنكير/  (ّ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ّٗ﴾  

  

 ما قدـ المسند إليه  لي  برد ال ملة الفعليػة )كالػن ـ كالشػ ر يسػ داف( زفػادة 
التا يد، باف س كد ما كانقياد ما  تعالي الػذم  لقهمػا، كليتفػؽ نمػط التر يػب 

باف(،  مػا قػدـ  لػؽ ازنسػاف  لػي  لػؽ مش نمط ما قبله: )الشمس كالقمػر بحسػ
السمكات كاصرض ك لقهما أ بر مف  لقه، ل كنه  ـر با نتفاع بما  لؽ   لػه 
فيهمػا، كصنػػه المػػامكر بالعبػػادة كا نقيػػاد لمػػنه   القػػه، كقػػدـ  لػػؽ ازنسػػاف  لػػي 
 لؽ ال اف لمػا ذ ػر سػابقا كللفػت ا نتبػاد إلػي تفضػيؿ در تػه كرفػش م انتػه فقػد 

كفػػي مقػػاـ التحػػدم كالتع يػػز بػػاصمر    إبلػػيس بالسػػ كد  دـ ت ريمػػا لػػه،أمػػر 
المع ػػز المهػػكؿ قػػدـ ال ػػف، ل كنػػه اصقػػدر  لػػي القيػػاـ بمػػا   طاقػػة ل نسػػاف بػػه 

 ك ذلؾ لتقدـ  لؽ ال ف. )يا معشر ال ف كازنس  ف استطعتـ...(
قػػدـ كلفتػػا  ػػذلؾ قػػدـ المفعػػكؿ فػػي )السػػما  رفعهػػا/ اصرض كضػػعها( ا تمامػػا بالم

إلػػي م انتػػه فػػي الد لػػة  لػػي قػػدرة   ك ظػػيـ سػػلطانه، كمثلػػه فػػي الد لػػة  لػػي 
ا  تمػػاـ تقػػديـ ال ػػار كالم ػػركر فػػي قكلػػه: )فيهػػا فا هػػة كالن ػػؿ ذات اص مػػاـ(، 
ك لي  ال ؼ النعـ المستهؿ بها تكسط حرؼ العطؼ بيف )الشمس كالقمر...( 

هػػػا...( ك)اصرض كضػػعها..( ر ايػػػة ك)الػػن ـ كالشػػ ر...( ثػػػـ بػػيف )السػػما  رفع
للتناسػػػب كالتقابػػػؿ بينهمػػػا، يقػػػكؿ الزم شػػػرم أف البيػػػاف ال ػػػريـ: )رٌد ال ػػػالـ إلػػػي 
 (ُ)منها ه بعد التب يت في ك ؿ ما ي ب ك ػله للتناسػب كالتقػارب بالعػاطؼ(

، ثـ  ا  التقػديـ فػي بعد ترؾ العاطؼ في مقاـ تعداد النعـ ال برل المستهؿ بها
 ت ال ناف  ما سنتناكله فيما بعد.البياف  ف  فا

o  

اتسـ نظـ القروف باز  از المبهر، كالبالغة السامقة، ك اف لل كرة البيانية     
حضػػػكرا ملمكسػػػا، يظلػػػؿ الػػػنظـ  مػػػا  ككضػػػكحا ك ثافػػػة، كقػػػد  ػػػا ت ال ػػػكرة 
البيانية في سكرة الرحمف في مكاقش محدكدة تطلبهػا المقػاـ، كد ػا إليهػا المعنػي، 

                                                           

/ ت/ ََُ، ٗٗ/ ُْ، كينظػػػػػر/ ركح المعػػػػػاني/ ا لكسػػػػػي/ ْْْ، ّْْ/ ْال شػػػػػاؼ/  (ُ)
 قُُْٓ/ ُبيركت/ ط- لي  بد البارم  طية/ دار ال تب العلمية



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ْٗ﴾  

  

بتشػػبيه انقياد مػػا طبعػػا مػػف ذلػػؾ ا سػػتعارة فػػي قكلػػه: )الػػن ـ كالشػػ ر يسػػ داف( 
بانقياد الم لفيف طك ا ك ػك المسػمي بالسػ كد لتػة، فسػمي المشػبه باسػـ المشػبه 

، تظهػػر المعقػػكؿ فػػي  ػػكرة حسػػية تا يػػدا كت ػػكيرا لحػػاؿ (ُ)بػػه اسػػتعارة تبعيػػة
 ذيف الم لكقيف، ليقػؼ ازنػس كال ػف  لػي  ػذد الحػاؿ مػف ا نقيػاد المطلػؽ  

زمػػاف طريقػػه المسػػتقيـ، كزيػػدت ال ػػكرة تالقػػا بهػػذا ال ػػالؽ، فيمتػػثالف صمػػرد كيلت
قبلهػا  -التك ـ في )الػن ـ( كيق ػد بػه: )إتيػاف المػت لـ ب لمػة، يػك ـ بػاقي ال ػالـ

أف المت لـ أراد اشتراؾ لتتهػا بػا رل، أك أراد ت ػحيفها أك تحريفهػا،  -أك بعد ا
كاصمػر أك ا تالؼ إ رابها، أك ا تالؼ معنا ا، أك ك ها مػف ك ػكد ا  ػتالؼ، 

بضػد ذلػػؾ فػاف ذ ػػر الشػمس كالقمػػر يػك ـ السػػامش أف الػن ـ أحػػد ن ػـك السػػما ، 
نمػػا المػػراد النبػػت الػػذم   سػػاؽ لػػه( ف ػػاف بػػذلؾ ك ػػلة لالنتقػػاؿ مػػف نعمػػة  (ِ)كاا

الشػػمس كالقمػػر إلػػي  ػػذد النعمػػة، بمػػا يتطلبػػه ذلػػؾ مػػف تف يػػر كتػػدبر ززالػػة  ػػذا 
 التك ـ.
 لػػػػػؽ ازنسػػػػػاف مػػػػػف  ل ػػػػػاؿ )مػػػػػف ذلػػػػػؾ  مػػػػػس تشػػػػػبيهات، فػػػػػي قكلػػػػػه: ك     

لي شػػػؼ  ػػػف ال ػػػفة المشػػػتر ة بػػػيف المشػػػبه كالمشػػػبه بػػػه،  مػػػا بينػػػاد  ( الف ػػػار
سابقا، ك  يتم ف المتلقي مف إدرا ها إ  بهذد ال ػكرة، كلػـ يتطلػب  لػؽ ال ػاف 
لقائػػػػه فػػػػي ركع المتلقػػػػي تامػػػػا   ػػػػذا الت ػػػػكير، إذ قػػػػاـ التعبيػػػػر بتبيػػػػيف المعنػػػػي كاا

أ ػرل،  مػا  ػا ت ال ػكرة التشػبيهية فػي قكلػه: كاضحا دكف حا ة إلي طريقػة 
)كلػػه ال ػػكار المنشػػآت فػػي البحػػر  ػػاص الـ( كالك ػػه الضػػ امة، كاص ػػالـ  مػػش 
 لػـ ك ػك ال بػؿ، كل ػف ال ػػكرة ا ت ػت اص ػالـ مشػبها بػػه، لمػا فػي مػادة مػػف 

بػػػه ال بػػػػؿ ل ػػػػكف فسػػػػمي  (ّ)الد لػػػة  لػػػػي )أثػػػػر بالشػػػي  يتميػػػػز بػػػػه  ػػػف غيػػػػرد(
                                                           

/ ضبط كت حي / ِٓ/ ٖحاشية محي الديف شي  زادد  لي تفسير القاضي البيضاكم/ (ُ)
 ـُٗٗٗ-قُُْٗ/ ُبيركت لبناف/ ط-محمد  بد القادر شا يف/ دار ال تب العلمية

/ دار الرشػػػيد ٖٖ/ ِٕال ػػػدكؿ فػػػي إ ػػػراب القػػػروف ال ػػػريـ/ محمػػػد  بػػػد الػػػرحيـ  ػػػافي/  (ِ)
 قُُْٖ/ ْدمشؽ/ ط

 مقاييس اللتة/ مادة/  لـ (ّ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ٗٓ﴾  

  

 المة مرشدة، كأمارة مك هة للك كؿ إلي ما ي بكف إليه،  المسافريف يت ذكنه
ممػػػا يبػػػيف  ػػػف ضػػػ امة السػػػفف ك لك ػػػا، ك ػػػذا الت ػػػكير دقيػػػؽ المعنػػػي، كاسػػػش 
الظػػػالؿ، ناسػػػب الد لػػػة الح ػػػرية مػػػف تقػػػديـ ال ػػػار كالم ػػػركر )لػػػه( فمل يتهػػػا 
ب ريانهػػا كمسػػير ا  كحػػدد، ك ػػا  التشػػبيه متكاليػػا فػػي  ػػكرتيف متعػػانقتيف فػػي 

اذا انشػػقت السػػما  ف انػػت كردة  الػػد اف( فشػػبه السػػما  بػػالكردة، لبيػػاف  ػػفة )فػػ
السػػما  العظيمػػة حينمػػا تشػػقؽ يػػـك فاللػػكف )اصحمػػر( ك ػػي  ػػكرة   يبػػة حقػػا، 

ككدا ػػة، كلػػـ  تلػػتقط لهػػا  ػػفة مشػػتر ة مػػش الػػكردة المشػػعة محبػػة ك مػػا القيامػة 
نمػػا  السػػما  فػػي  ػػذا اليػػػـك تقريػػػب مػػا تبػػدك  ليػػه ق ػػد إلػػي ي ػػف  ػػذا مػػرادا، كاا

الر يػػب مػػف لػػكف مائػػؿ للحمػػرة، إلػػي المتلقػػيف بلػػكف الػػكردة الحمػػرا  التػػي رأك ػػا 
 ثيػػػرا، فلػػػديهـ سػػػابؽ معرفػػػة بهػػػا، كتبػػػدك السػػػما  زرقػػػا  بديعػػػة، كتحكلهػػػا للػػػكف 
اصحمػػر الػػذم  بػػركد فػػي الػػكردة مر ػػب م يػػؼ، ك ػػذا الت ػػكير أبلػػء فػػي تثبيػػت 

كب المتلقػػيف، ثػػـ شػػبه السػػما  بالػػد ف ذكبانػػا  ػػذا المعنػػي المقلػػؽ الر يػػب فػػي قلػػ
ك ػػا  المشػػبه كالمشػػبه بػػه فػػي ال ػػكرة اصكلػػي اسػػما ل ػػاف  كسػػيالنا كاضػػطرابا،

ك بػػرا لهػػا، زفادتهػػا  ػػدؽ ال ػػكرة ككاقعيتهػػا كتا يػػد ا، بينمػػا ا ت ػػت الثانيػػة 
بال ػػػػػاؼ لقػػػػػرب الطػػػػػػرفيف كتناظر مػػػػػا فػػػػػػي ال ػػػػػكرة المشػػػػػػتر ة بينهمػػػػػا، ف مػػػػػػش 

ممػػا يػػدفش   ػػكف  ليػػه حػػاؿ السػػما  حػػيف تشػػققها، لكنػػا ك يئػػة،بال ػػكرتيف مػػا ي
المتلقػي إلػػي ا تسػػاب مػا مػػف شػػانه أف يد لػه فػػي معيػػة   كحفظػه كرحمتػػه فػػي 

  ذا اليـك الع يب، كت نب ما ي كف سببا في  ال ه.
 ما نرل  كرة التشبيه في قكله: ) انهف الياقكت كالمر اف( ف مش فػي ال ػكرة 

نػػب تػػدؿ ال ػػكرة  لػػي ال ػػفا  كالنقػػا ، كمػػف  انػػب و ػػر ال مػػاؿ  لػػه، فمػػف  ا
تبيف ا تمػاع اللػكف اصحمػر مػش اصبػيض، ثػـ ظلػؿ ذلػؾ بم انػة  ػذيف الح ػريف 
ال ريميف الثمينيف، كا تيرت  اف للحا ة إلي تا يد المشابهة، إذ   يم ف ت يؿ 
قػاـ  ذا ال ماؿ الفريد الذم ا تص   به حكر العيف ص ؿ تقكاد كال كؼ مف م

 الرب ال ليؿ.



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ٗٔ﴾  

  

 مػػا  ػػا  الم ػػاز المرسػػؿ فػػي قكلػػه: )كيبقػػي ك ػػه ربػػؾ...( كالمػػراد ذاتػػه تعػػالي، 
تبػػارؾ اسػػمه كتعػػالي  ػػدد، كاحػػد فػػي ذاتػػه ككاحػػد فػػي  ػػفاته ككاحػػد فػػي أفعالػػه: 

 (شي )ليس  مثله 
ك ػا ت ال نايػة  ػف  ػػفة فػي قكلػه: )قا ػرات الطػػرؼ لػـ يطمػثهف إنػس قػػبلهـ 

 ػػفة العفػة، كفػػرؽ بػيف مػػا  ػا   ليػػه البيػاف ال ػػريـ،  ك   ػاف( ك ػي  نايػػة  ػف
كمػػا يسػػتعمؿ مػػف اللتػػة المباشػػرة بمثػػؿ:  فيفػػات...، ففػػي ال نيػػة ت ػػكير ي عػػؿ 
العفة م سمة في تلؾ ال كرة الحسية المشا دة، فهف يمنعف أطرافهف  ف غير 
ازكا هػػـ  فػػة كطهػػارة،  مػػا أف فػػي ال نايػػة ظػػالؿ مػػف الذاتيػػة التػػي ملئػػت بهػػا 

 هف حتي منعف اطرافهف كتح مف فيها.نفكس
ك ي  كر قليلة إذا ما قكرنت بعدد ويات السػكرة، ممػا يقطػش بػاف البيػاف ال ػريـ 
بلء الدقة المع زة في استعماؿ  كرد التي   تبدك فيػه إ  كفػؽ مقتضػي المقػاـ 
كاستد ا  المعني المرـك لها، ل ف  ا   ػكر  ليػة فػي مشػا د ثالثػة سػتتناكلها 

 ي البحكث التالية.الدراسة ف
o :ػػػػي مػػػػف الفنػػػػكف البديعػػػػة التػػػػي ت شػػػػؼ المعػػػػاني كتظهر ػػػػا  ليػػػػة  المقابلػػػػة 

مػػػػف مكاقعهػػػػا،  المقابلػػػػة بػػػػيف  كت سػػػػكرة الػػػػرحمف بالعديػػػػد البػػػػة، كقػػػػد احتػػػػ
)الشػػػػمس كالقمػػػػػر/ الػػػػػن ـ كالشػػػػػ ر( كبػػػػيف ) لػػػػػؽ ازنسػػػػػاف مػػػػػف  ل ػػػػػاؿ 
 الف ػػػار/  لػػػؽ ال ػػػاف مػػػف مػػػارج مػػػف نػػػار( ...، ك انػػػت المقابلػػػة المعنكيػػػة 

 حاضرة فيما سيدرس فيما بعد.
o  

تفػردة  ػي التنتيـ مف أ ـ ما يميز  ذد السكرة ال ريمة، كلـ ت ػف فا ػلتها الم   
نمػػػا تعػػػددت تلػػػؾ الركافػػػد بمػػا بػػػيف الحػػػركؼ مػػػف ت ػػػانس، كمػػػا  الرافػػد اصكحػػػد، كاا
لل لمػػات مػػف يقػػاع  ػػكتي مبهػػر، فالفا ػػلة غلػػب  ليهػػا  ػػكت )النػػكف( حيػػث 
 ا  في سبعيف مكضعا، ثـ  كت )الميـ( في ستة مكاضش، بينما  ا   ػكت 

كبر اف ذلػؾ م ػي  كقد تطلبها المعني كاقتضا ا المقاـ، )الرا ( في مكضعيف، 
الميـ في قكله تعالي: )كيبقي ك ه ربؾ ذك ال الؿ كاز راـ( كقكله: )تبارؾ اسـ 
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ربػػؾ ذم ال ػػالؿ كاز ػػراـ( ك مػػا مكضػػك اف يتحػػدثاف  ػػف   تعػػالي، فتتيػػرت 
الفا لة )لي كف  ػذا التتييػر فػي الفا ػلة دا   لػي ا ػتالؼ مػا  تعػالي  مػا 

ة إ  لمزيػػػػد بيػػػػاف للمعػػػػاني كتحديػػػػد ا كتنتػػػػيـ فلػػػػـ تػػػػات فا ػػػػلة السػػػػكر (ُ)لتيػػػػرد(
 اصسلكب.

كبهذا ا  ػطفا  اتسػمت الفا ػلة بكضػكح أ ػكاتها، كبت انسػها كتناغمهػا فيمػا 
كفي  معيها مدكد إ  قكله بينها، كمش ال ثير مف المعاني الدا لية في ا يات، 

تعػػالي: ) ػػؿ يػػـك  ػػك فػػي شػػاف( كلعػػؿ سػػر ذلػػؾ مػػا فيػػه مػػف حسػػـ ك ػػـز تبػػارؾ 
 اسمه كتعالي سلطانه.

التنتيمػػي المعبػػر  ا الػػنصهػػذا ا سػػتهالؿ الػػذم يعػػد مقدمػػة إلػػي  ػػذأ مػػؿ بك    
)الػػرحمف/ القػػػروف/ ازنسػػاف/ البيػػػاف( ثػػـ مػػػا تػػالد حتػػػي تػػاتي )فبػػػام و   رب مػػػا 
ت ػػذباف( كت رار ػػا كاحػػدا كثالثػػيف مػػرة، ن ػػد تنتيمػػا متميػػزا ك رسػػا مت انسػػا يزيػػد 

 .عيف  لي ا ست ابة لتك يهاتهاازحساس بنبض المعاني، كي
التعبيػػر ب ) نػػػي( الػػذم تفػػػردت بم يئػػه  ػػػذد السػػكرة، كبم اكرتػػػه  يلفػػػت مػػا   

ال نػػاس الػػذم  ػػذا  إلػػي-كتناسػػؽ  ػػكت النػػكف فيهمػػا مػػش نػػكف )داف()ال نتػػيف( 
بػػػػذلؾ النعػػػػيـ ال ػػػػريـ المتعػػػػدد اصلػػػػكاف  مػػػػكحي مت ػػػػامال ا ػػػػدل  ػػػػكتيأحػػػػدث 

ذ ا تاملنػػا قػػرب الشػػيف كالمػػذاقات، فتناسػػب التنتػػيـ مػػش ظػػالؿ ال نػػي القريػػب، كاا
كالظػػا  فػػي )شػػكاظ( كمػػا فػػي  ػػذد مػػف  ػػرس قػػكم، ن ػػدد يتناسػػب مػػش المعنػػي 

ركافػػػد كيهػػػذا كغيػػػرد نقػػػؼ  لػػػي حقيقػػػة الالم يػػػؼ فػػػي مقػػػاـ التحػػػدم كالتع يػػػز، 
تطلبتها المعاني، كظللتها ب ك تنتيمي ي عؿ المتلقي في  التيعديدة ية الالتنتيم

 بياف ال ريـ قرا ة كتدبرا كتاثراة كك دانية مقبلة  لي اليحالة شعكر 
يتناكؿ بياف سعة رحمة   تعػالي، بسماته البالغية إف السياؽ العاـ للسكرة     

بهػػػا   باديػػػة فػػػي تلػػػؾ الػػػنعـ العظيمػػػة التػػػي أحػػػاط الك ظػػػيـ وثػػػار  ػػػذد الرحمػػػة 
: البيػػاف  نهػػا يق ػػد إلػػي تحقيػػؽ ثالثػػة أمػػكرازنػػس كال ػػف فػػي الػػدنيا كا  ػػرة، ك 

                                                           

 / شب ة اصلك ةِٓدراسة بالغية كأسلكبية/ إبرا يـ  كض/ -سكرة الرحمف (ُ)
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بر ػػاف  لػػي أكلهمػا ا سػػتد ؿ بهػا  لػػي ألك يػػة   ال ػريـ ككحدانيتػػه. كثانيهمػا: 
إثبات البعث، ك ؿ ما  ك  ائف يـك القيامة، فمف  لؽ ال لؽ كدبر شئكنه قادر 

المػف  لي بعث الناس كتنعيـ أ ػؿ محبتػه كتعػذيب أ ػؿ م الفػة أمػرد، كثالثهمػا: 
حسػػانه إلػػيهـ بمػػا  لػػؽ لهػػـ تنعيمػػا كت ريمػػا، كمػػا يترتػػب  لػػي  بهػػا  لػػي  بػػادد كاا

بمػػا  ػػك أ لػػه، ك ػػذا مػػا  ليػػه نعمػػة  ذلػػؾ مػػف ك ػػكب شػػ رد كحمػػدد كالثنػػا   ليػػه
مػػػا ي علنػػػا نقػػػكؿ  قرونػػػي، كب ا ػػػة فػػػي الم ػػػي منػػػه، ك ػػػكال لػػػؽ فػػػي البيػػػاف ال

بم يتها كتك هها تك ه البياف في السكر الم ية، مف الد كة إلي التكحيد كالتك ه 
إلػػي ازلػػه ال ػػالؽ العظػػيـ، كالت ػػديؽ بمػػا  ػػا   نػػه، كازيمػػاف بالبعػػث كالػػػدار 

 ا  رة.
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 املبحث الثاني
 يف سورة الرمحن املقابلت املعنويتالتحليل البالغي لصور 

كالتػي أ قبػت سكرة الػرحمف ثالثػة مشػا د مػف مشػا د القيامػة،  بياف تناكؿي     
ِْ َأيُّاَل الايهَقَ ِ  )الك يد الشديد ) ( ٕٖ( َفِباَأيِّ آاَلِء َربُِّكَماا ُتَكاَِِّّباِ  )َٖٔسَْْفُرُغ َلُك

اَماَواِت َواْوَْرِت  ْْفُاُِّوا ِماْ  َأْقَطااِر السه ِْ َأْ  َت ِْْس ِإِ  اْساَتَطْعُت َيا َمْعَشَر اْلِج ِّ َواإِْ
ْْفُااُِّوَ  ِإاله ِبُسااْمَطا َّ ) ْْفُااُِّوا اَل َت ( ُيْرَسااُل ٖٗ( َفِبااَأيِّ آاَلِء َربُِّكَمااا ُتَكااَِِّّباِ  )َٖٖفا
ْا ِماْ  َْاارَّ َوَُْحااسا  َتِوارَاِ  ) َعَمْيُكَما ُشاَوا ْْ ( َفِباَأيِّ آاَلِء َربُِّكَماا ُتَكاَِِّّباِ  َٖ٘فاَ  َت

ك ك المشػهد الػذم   يطيقػه إنػس ك   ػاف، فال ػالؽ العظػيـ يق ػد إلػي  ((ٖٙ)
ذا حػاكؿ حسابهـ، كلف  يتم ف أحد مػف الهػرب مػف أقطػار السػمكات كاصرض، كاا

د اف كالنحػػاس أحػػد الهػػرب مػػف أمػػر   تعػػالي فػػاف لهػػب النػػار ال ػػالص مػػف الػػ
المػػذاب مػػف شػػدة حرارتػػه ينتظرانػػه، ك ػػذا التهديػػد المهػػكؿ تمهيػػد لتلػػؾ المشػػا د 
الثالثة، كقد بدأت بما ينس ـ مش  ذا التهديد، ك ك مشهد انشقاؽ السػما  كحػاؿ 
الم ػػرميف فػػي  ػػذا اليػػـك الع ػػيب، ثػػـ ثنيػػت المشػػا د بمشػػهد  نتػػي مػػف  ػػاؼ 

مػػف دكنهمػػا، ك ػػؿ مشػػهد يرسػػـ  ػػكرة مقػػاـ ربػػه، كثلثػػت بمشػػهد ال نتػػيف اللتػػيف 
مت املػػػة أمػػػاـ ب ػػػر كب ػػػيرة المتلقػػػي، ليقػػػؼ  لػػػي مػػػا ينتظػػػرد يػػػـك ا نشػػػقاؽ، 

بالتحليؿ كالتعليؿ، ثـ نتلبث أماـ  تك ه كا  تيار، كسنتناكؿ  ؿ  كرةليحسف ال
دكر المقابلػػػة بينهػػػا فػػػي كضػػػكح المعػػػاني كرسػػػـ التائػػػب المنتظػػػر، كمنزلتهػػػا فػػػي 

  يه.م اؿ التربية كالتك 

َْااْت َوْرَدة  َكالاادَِّ اِ  ))قػػاؿ تعػػالي:     ااَماُء َفَكا َْْشااقهِت السه ( َفِبااَأيِّ آاَلِء َٖٚفااَِِِّا ا
ِبِل ِإْْسا َواَل َجا ٌّ )َٖٛربُِّكَما ُتَكَِِّّباِ  ) ْْ َفِبَأيِّ آاَلِء ( ٜٖ( َفَيْوَمِئَِّّ اَل ُيْسَأُل َعْ  َِّ
َباِ  ) ِْ َفُيْؤَخااُِّ ِبالْهَواِوااأ َواْوَْقااَداِِ َٓٗربُِّكَمااا ُتَكااِِّّ ( ُيْعااَرُ  اْلُمْجِرُمااوَ  ِبِساايَماُ 

ُِ الهِتاأ ُيَكاُِِّّب ِبَهاا اْلُمْجِرُماوَ  ٕٗ( َفِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكاَِِّّباِ  )ٔٗ) ْه ( َ اِِِّه َجَها
ََْها ٖٗ)  .((٘ٗ( َفِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكَِِّّباِ  )َٗٗوَبْيَ  َحِميَِّ آ َّ )( َيُطوُفوَ  َبْي
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الض ـ، الذم تضػطرب  كالفا  استئناؼ بهذا المشهد الت كيرم لهذا الحدث   
حينئػػذ   فيػػه السػػما  كتنشػػؽ كتتلػػكف بػػاصلكاف الحمػػرا  كتػػذكب ذكبػػاف الػػد اف، 

ل ػف مػف  ػكؿ المكقػؼ كشػدته، كتظهػر  لػي يساؿ أحد  ف ذنبػه مػف ازنػس كا
الم ػػػرميف  المػػػات يعرفػػػكف بهػػػا، فيؤ ػػػذكف بالنكا ػػػي كاصقػػػداـ تن ػػػيال كتعػػػذيبا 
معنكيػػػا كحسػػػيا، ثػػػـ يشػػػار إلػػػي نهػػػايتهـ الم يفػػػة ) ػػػذد  هػػػنـ( التػػػي  ػػػذبكا بهػػػا 
مك ػػكفيف بػػالم رميف، كي ػػكر حػػالهـ اصلػػيـ المهػػيف بطػػكافهـ بػػيف  هػػنـ كبػػيف 

  برة ك ظة للمتلقيف.حميـ وف، كفي  ذا 

، (ُ)المؤ ػدة الكقػكعب )إذا( ك ي التػي فػي اصمػكر  كقد بني  لي أسلكب الشرط
فػي قلػكب المتلقػيف ص ميتػه فػي التربيػة كالتك يػه، ثػـ ي ػكر  ليثبت  ذد ال ػكرة

السػػما  التػػي انشػػقت بػػالكردة فػػي احمػػرار لكنهػػا، ثػػـ زيػػدت ال ػػكرة  ػػك  ب ػػكرة 
تشػبيها بليتػا،  أ رل ت عيدا لتاثير  ػذا المشػهد، ف ػكر السػما  فػي اضػطرابها

تمثيليػة  كبم مكع التشػبيهيف ت ػكف ال ػكرة ،تشبيها م مال بالد اف ذكبانهاكفي 
كزيػادة فػي التهكيػؿ حػذؼ  تكض  أحكاؿ السما  كألكانها فػي ذلػؾ اليػكـ العظػيـ،
، كبالشػػرط كد لتػػه المػػك زة (ِ) ػػكاب الشػػرط، كتقػػديرد: لرأيػػت أمػػرا مهػػك   ظيمػػا

التشػبيهيف ددة المؤ دة، ثـ بحذؼ  كابه، ثـ بال كرة التمثيلية المر بػة مػف المح
ك ازقبػاؿ أيبلء المعني إلي قلب المتلقي كيتم ف منه فال يملػؾ إ  الهػرب نفػكرا 

كبهػػذا البيػػاف  قبػػت ا يػػة بقكلػػه: )فبػػام و   رب مػػا ت ػػذباف( محبػػة كاسػػتعدادا، 
صف  ػػػذا التػػػذ ير يز ػػػر  ػػػف الشػػػر، كيك ػػػه إلػػػي ال يػػػر، فهػػػك لطػػػؼ أٌم لطػػػؼ 

 .(ّ)كال احدكفكنعمة  ديرة باف يكب   ليها المن ركف 
                                                           

مكد شا ر/ مطبعػة المػدني / ت/ محِٖينظر/ د ئؿ از  از/  بد القا ر ال ر اني/  (ُ)
 قُُّْ ِبالقا رة، كدار المدني ب دة/ ط

 ٔٔ/ ٖحاشية محي الديف شي  زادد  لي تفسير القاضي البيضاكم/ (ِ)
 ُُّ/ ُْينظر/ ركح المعاني/  (ّ)
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ك طفػػا  لػػي  ػػكاب الشػػرط المحػػذكؼ  ػػا  قكلػػه: )فيكمئػػذ   يسػػاؿ  ػػف ذنبػػه   
إنس ك   اف( كالفا  ت شؼ  ف أف نفي السؤاؿ يعقب مشهد ا نشقاؽ مباشرة، 

ًعػػيفى ) ـٍ أىٍ مى ٌبًػػؾى لىنىٍسػػاىلىَنهي (( ِٗكبهػػذا يسػػتبيف قكلػػه تعػػالي فػػي سػػكرة الح ػػر: )فىكىرى
حػػػذؼ كقػػػؼ و ػػػر، كفػػػي التعبيػػػر ب )يكمئػػػذ( تهكيػػػؿ ببػػػاف السػػػؤاؿ ي ػػػكف فػػػي م

ثػػػػـ دؿ  (ُ)، )أم فيػػػػـك إذ انشػػػػقت السػػػػما (ال ملػػػة التػػػػي  ػػػػكض  نهػػػػا بػػػػالتنكيف
أسلكب النفي  لي ما ي كف مػف  ػمت مفػزع فػي  ػذا المكقػؼ، حيػث   يسػاؿ 
إنػػػس ك   ػػػاف  ػػػف ذنػػػكبهـ، ك ػػػي لحظػػػة انتظػػػار أ ػػػعب  لػػػي الػػػنفس كأر ػػػب 

كفػػػي ذ ػػػر ازنػػػس كال ػػػاف تحديػػػد كتبيػػػيف بػػػاف  ػػػذا للقلػػػب انتظػػػارا لمػػػا سػػػي كف، 
شانهما  ميعا، زيادة في التهكيؿ مف شاف  ذا المكقؼ الذم تتبدؿ فيه السما ، 

 ك ذا التحذير نعمة أ قبت بقكله: )فبام و   رب ما ت ذباف( 
( ليرسػػـ     ػذي ًبالَنكىاً ػي كىاٍصىٍقػدىاـً ـٍ فىييٍؤ ى ػػكفى ًبًسػيمىا ي ثػـ  ػا  قكلػه: )ييٍعػرىؼي اٍلميٍ ًرمي

كفػػي السػػياؽ الم ػػكر لهػػذا المشػػهد مشػػهدا لحػػاؿ الم ػػرميف يػػـك تشػػقؽ السػػما ، 
قػػكة ك نػػؼ، فػػال يملػػؾ أحػػد  مسػػا ك  يقػػدر أف يحػػدث  ػػكتا، فقػػط تػػدؿ  لػػيهـ 

بػػػرة ك ػػػك هـ كسػػػكاد ا كزرقػػػة  يػػػكنهـ، كبنػػػا  سػػػيما ـ، فتعػػػرؼ شػػػقاكتهـ مػػػف غ
المضػػارع لتيػػر فا لػػه ي شػػؼ  ػػف  مكميػػة الد لػػة، ف ػػؿ مػػف ينظػػر إلػػي كاحػػد 
منهـ فانه يعرفه بما يظهر  ليه مف سمة دالة، ككسمة  اشػفة، ك ػذد شػ ؿ مػف 
أش اؿ العذاب كلكف مف  مـك الفضيحة، مما يلقي في  اطرنا قكله تعػالي فػي 

ػػكده  ئًػػذو م ٍسػػًفرىةه ) سػػكرة  ػػبس: )كي ي ػػاًح ىةه م ٍستىٍبًشػػرىةه )ّٖيىٍكمى ئًػػذو ّٗ( ضى ػػكده يىٍكمى ( كىكي ي
بىػػرىةه ) لىٍيهىػػا غى ػػرىةي )ُْ( تىٍر ىقيهىػػا قىتىػػرىةه )َْ ى ـي اٍل ىفىػػرىةي اٍلفى ى (( فالفريقػػاف ِْ( أيكلىَٰئًػػؾى  يػػ

، كا تيػػػػػػر التعبيػػػػػػر متقػػػػػػابالف،  ػػػػػػؿ فريػػػػػػؽ معػػػػػػركؼ بسػػػػػػمته، م شػػػػػػكفة  اقبتػػػػػػه
يف لد لتػػػه  لػػػي ا تسػػػابهـ ال ػػػرائـ، كأ ال ػػػا الت ػػػذيب بمػػػا  ػػػا  ـ مػػػف بػػػالم رم

الحػػؽ، يقػػكؿ الراغػػب: )أ ػػؿ ال ػػـر قطػػش الثمػػرة  ػػف الش رة،...كاسػػتعير ذلػػؾ 

                                                           

/ ت/ د أحمػػػد ُٕٓ/ َُالػػػدر الم ػػػكف فػػػي  لػػػـك ال تػػػاب الم نػػػكف/ السػػػميف الحلبػػػي/  (ُ)
 .دمشؽ-محمد ال راط/ دار القلـ
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ذا تدبرنا قكله تعػالي فػي سػكرة  ػكد: ) (ُ)ل ؿ ا تساب م ركد( ـٍ يىقيكليػكفى اٍفتىػرىادي  أكاا
ٍيتيػػػهي  ًإفً  قيػػػؿٍ  َمػػػا بىػػػًرم ه  كىأىنىػػػا يًإٍ رىاًمػػػ فىعىلىػػػيَ  اٍفتىرى ػػػكفى  مًٌ (( نػػػدرؾ أف أ لػػػي ّٓ) تيٍ ًرمي

إ ػرامهـ  ػك ا فتػرا   لػي   كت ػذيبهـ بآياتػه، كاتسػؽ ذلػؾ مػش التعقيػب )فبػام 
و   رب ما ت ذباف( كم يئػه مػف بػاب كضػش الظػا ر مكضػش المضػمر )ل شػارة 

كباظهػار  (ِ)(الم رمػكف إلي أف المراد بعض مف ازنػس كبعػض مػف ال ػف ك ػـ
 ذا الك ؼ ي عؿ المتلقي يقؼ  لي سر  ذا المشهد الذم بػدا فيػه الم رمػكف 

( في قكله:  طؼ  ليه  عرفكف بسكاد ك ك هـ، كبماي ذي ًبالَنكىاً ي كىاٍصىٍقدىاـً  )فىييٍؤ ى
ا تيػػػار مػػػادة اص ػػػذ، لمػػػا فيهػػػا مػػػف قػػػكة : اوول: أربعػػػة أمػػػكركنتلبػػػث أمػػػاـ    
صنػػػه )ضػػػمف ، بالبػػػا  كاص ػػػؿ تعديتػػه إلػػػي المفعػػػكؿ تعديتػػػه: اليااااْأو ، (ّ)كقهػػر

معني يسحب  ما قػاؿ أبػك حيػاف، كيسػحب إنمػا يتعػدل بعلػي، قػاؿ تعػالي: يػـك 
يسػػػحبكف فػػػي النػػػار  لػػػػي ك ػػػك هـ، فػػػاصكلي أف يقػػػػاؿ ضػػػمف معنػػػي يػػػػدفش أم 

: في بنائه لتير فا له د لة  لي التهكيف مف شانهـ، ك لػي واليالث (ْ)يدفعكف(
كرا د ممػػػف ي ػػػدر إلػػػيهـ اصمػػػر با ػػػذ ـ إلػػػي م ػػػير ـ المحتػػػكـ،  التهكيػػػؿ ممػػػا

حيػػث )ت مػػش اصقػػداـ إلػػي ال بػػاد، ثػػـ يقػػذؼ الم رمػػكف فػػي  يئػػة اص ػػذ  والراباا 
كالنكا ي مكضش ال بر كالتعالي  ف د كة الحػؽ  (ٓ) لي  ذد الهيئة إلي النار(

دة  نػػػػه، كالنفػػػكر منػػػػه، كاصقػػػػداـ تلػػػػؾ ال ارحػػػػة التػػػي حملػػػػتهـ إلػػػػي ال هػػػػة البعيػػػػ
هػػكاف، كالبيػػاف فػػي ا يػػة يعلػػؿ لعػػدـ كالالعػػذاب  بػػيففي معػػاف فػػي مشػػهد ي مػػش 

سؤالهـ في قكله: )  يساؿ  ف ذنبه إنس ك   اف( كمف ثـ   م اؿ لن راف ك  

                                                           

(ُ)  /   ُٗالمفردات في غريب القروف/ مادة  ـر
 ُُْ/ُْركح المعاني/  (ِ)
 ُِينظر/ المفردات في غريب القروف/ مادة/ أ ذ/  (ّ)
/ دار ابػػػف َُْ/ ٗإ ػػػراب القػػػروف كبيانػػػه/ محيػػػي الػػػديف بػػػف أحمػػػد م ػػػطفي دركيػػػش/  (ْ)

/ َُق، كينظر/ الدر الم ػكف فػي  لػـك ال تػاب الم نػكف/ ُُْٓ/ ْبيركت/ ط- ثير
ُٕٓ 

 ـََِّ-قُِّْ/ ِّ/ دار الشركؽ/ طّْٕٓ/ ُفي ظالؿ القروف/ سيد قطب/  (ٓ)
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ت ػذيب، كتلػؾ نعمػة تحػذر ممػا تسػػتحؽ بػه  ػذد العاقبػة، كقػد حسػف التعقيػػب ب 
 )فبام و   رب ما ت ذباف(.

ـٍ : )علؽفي سكرة ال كقكله تعالي  ذد ا يةكؽ بيف كيم ننا ر د فر     ىػاَل لىػًئف لَػ
اًطئىػػةو )ُٓيىنتىػػًه لىنىٍسػػفىعنا ًبالَناً ػػيىًة ) فالسػػكرتاف م يتػػاف،  ((ُٔ( نىاً ػػيىةو  ىاًذبىػػةو  ى

قد كردت  ملة سكرة الرحمف فػي سػياؽ ك كحديثهما يتناكؿ المكضك ات الم ية، 
ينتظػر ـ مػف  ػذاب حسػي كمعنػكم، أمػا ويتػا العلػؽ مشهد يتك د الم ػرميف بمػا 

، ك نػا ا تيػر الفعػؿ )يؤ ػذ( للد لػة  لػي (ُ)فقد كردتا في سياؽ تهديد أبي  هػؿ
الػػػتم ف ك ػػػدـ ازفػػػالت كبنػػػي لتيػػػر فا لػػػه تهكينػػػا لشػػػانهـ كتهػػػكيال بعػػػدـ ذ ػػػر 
ا  ػػذ، بينمػػا ا ػػطفي )لنسػػفعا( فػػي سػػكرة العلػػؽ لتعػػدد د  تػػه )سػػكاد الك ػػه/ 

كلعػؿ فػي ، (ّ)كقد ذ ر  ذا كذاؾ  ند أ ؿ التفسير (ِ) لي الك ه/ اص ذ( اللطـ
فيضػرب ك هػه، كيؤ ػذ ما يكسش مف ألكاف تعذيبه كاا انته يػكـ القيامػة، ا تيار ا 

اف مػػف التا يػػد الالفػػت للنظػػر، بقػػكة، فيعلػػكد بػػذلؾ السػػكاد كالتبػػرة، كقػػد  ػػا ت ألػػك 
ف  ػػؿ  انػػب  يبػػة كر بػػة، اسػػند الفعػػؿ لضػػمير العظمػػة الػػذم يحػػيط بػػالنفس مػػف

كلحقتػػه نػػكف التك يػػد ال فيفػػة، كال ملػػة  ػػكاب القسػػـ الػػذم كطَػػات لػػه الػػالـ فػػي 
)لػئف لػـ ينتػػه( ك ػكاب الشػػرط محػذكؼ دؿ  ليػػه  ػكاب القسػػـ، ف ػارت ال ملػػة 
 كابػػا مػػذ كرا ك كابػػا محػػذكفا مالحظػػا، كا تيػػرت )إف( التػػي تػػاتي فػػي اصمػػر اؿ 

الػذم سػيكا ه بػه  ػذا الطاغيػة  ػيف   يحتػاج  غير مؤ د، للد لة  لػي أف  ػذا
كفػػػي الػػػرحمف  مػػػش بػػػيف النكا ػػػي كاصقػػػداـ، بينمػػػا فػػػي سػػػكرة غيػػػر  ػػػذد اصداة، 

                                                           

/ ت/ د/  بػػد   بػػف ّّٓ/ ِْبػػرم/ ينظػػر/  ػػامش البيػػاف  ػػف تاكيػػؿ وم القػػروف/ الط (ُ)
/ ٖـ، كتفسػػير القػروف العظػػيـ/ ابػف  ثيػػر/ ََُِ-قُِِْ-ُ بػد المحسػػف التر ػي/ ط

 ـُٗٗٗق/ َُِْ-ِ/ ت/ سامي بف محمد سالمة/ دار طيبة/ طّْٖ
 ينظر/ لساف العرب/ مادة/ سفش (ِ)
ـك ال تػاب ، الدر الم كف فػي  لػّٔٓ/ ِْينظر/  امش البياف  ف تاكيؿ وم القروف/  (ّ)

، َْٖ/ ُٓ، كركح المعػػػػػػاني/ ّْٖ/ ٖ، كتفسػػػػػػير القػػػػػػروف العظػػػػػػيـ/ َٔ/ُُالم نػػػػػػكف/
 َْٓ/ َّكالتحرير كالتنكير/ 
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كقػد ، (ُ)العلؽ أبدلت نا ية مف النا ية، كك فت بال اذبة قك  كال اطئة فعػال
  ت النا ية بهذيف الك فيف، ل كنها المسئكلة  ف ال دؽ كال ذب كال طػا 

كبػالكقؼ  لػػي فا ػلة ويػات سػكرة العلػؽ تتحػػكؿ - لػـ بمػراددأ ك  -(ِ)كال ػكاب
تشعر فيه نهاية كحسما التا  إلي )ق( فتحدث مش فا لة )ناديه(  كتا تنتيميا 

فهػذا الكقػؼ ينس ـ مش السياؽ الرادع لهذا ال هكؿ ) ال لئف لـ ينتػه...( كقطعا 
ظهػار تنتػيـ الفكا ػؿ ذات  يحدث أمريف: تبيػيف المعػاني فػي  ػكرة كاضػحة، كاا
  (ّ).كالتدبر اصثر البيف في المعني المراد،  ما فيها استراحة كد كة للتف ير

مػػف تطػػاكؿ  لػػي النبػػي  يتسػػؽ مػػش مكا هػػة ك ػػذا التر يػػب الحافػػؿ بالمؤ ػػدات 
، كتهديػػػػػدا كرد ػػػػػا لػػػػػه كمػػػػػف  لػػػػػي شػػػػػا لته، ففيهػػػػػا دفا ػػػػػا  نػػػػػه --اص ػػػػػـر

الػػرحمف مشػػهد  ػػاـ يكا ػػه   ك ػػية تحديػػد الم ػػـر الطاغيػػة، بينمػػا فػػي سػػكرة 
 فيه  ميش الم رميف.

ـي اَلتًػي يي ىػِذبي ًبهىػا   هىػَن في  ذا المكقؼ يقاؿ لهـ إذ   كتس يفا كت ػذيبا: ) ىػًذًد  ى
ػػػكفى ) ًمػػػيـو وفو )ّْاٍلميٍ ًرمي بىػػػٍيفى حى (( ك سػػػـ ازشػػػارة د لػػػة ْْ( يىطيكفيػػػكفى بىٍينىهىػػػا كى

لتمييػزد المشػار كي مػد دمػا  العػركؽ، مؤثرة في  ذا المشهد الذم يكقؼ القلكب 
يػػػػزا ت ػػػػعيدا لمعنػػػػي يفالنػػػػار حاضػػػػرة كازشػػػػارة تزيػػػػد ا تم ،(ْ)إليػػػػه أ مػػػػؿ تمييػػػػز

التكبي  كالتب يت  لي ت ذيبهما بها، فها  ي حاضرة ك ػـ حاضػركف فػي مشػهد 
 .ذلة كان سار كتعذيب،  مش بيف نكا يهـ كأقدامهـ

                                                           

 ّْٖ/ ٖنظر/ تفسير القروف العظيـ/  (ُ)
مكسػػػك ة از  ػػػاز العلمػػػي فػػػي القػػػروف ال ػػػريـ كالسػػػنة المطهػػػرة/ يكسػػػؼ الحػػػاج أحمػػػد/  (ِ)

 ـََِّ-ُِِْ/ ِ/ م تبة ابف ح ر/ طَُٔ
/  ليػػة ُُينظػػر/ التناسػػب ازيقػػا ي الػػد لي فػػي سػػكرة العلػػؽ/ د/  ليلػػة  ػػال  العػػالؽ/ (ّ)

 امعػػػة ال كفػػػة/ البنػػػا  اللتػػػكم فػػػي الفكا ػػػؿ القرونيػػػة/ د/  لػػػي  بػػػد   -التربيػػػة للبنػػػات
 ـَُُِ-قُِّْ/ ُ ماف/ ط-/ دار  فا ِٔٔحسيف العن بي/ 

 دار ال تب العلمية ُّّ/ ُشركح التل يص/  (ْ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿َُٓ﴾  

  

د لتػػيف تػػتال ـ مػػش سػػياؽ التعػػذيب ا تيػػر مػػف أسػػما  النػػار ) هػػنـ( لتضػػمنه ك  
كالتهكيف كالتب يت، فقعر ػا بعيػد كشػ لها  ريػه، يقػكؿ ابػف فػارس: )ال ػيـ كالهػا  
 (ُ)كالميـ يدؿ  لي  الؼ البشاشة كالطالقة. يقاؿ ر ؿ  هـ الك ػه أم  ريهػه(

هـ، كأضػػػافت انك ػػػذا يتفػػػؽ مػػػش د لػػػة السػػػياؽ السػػػابؽ  لػػػي إ ػػػانتهـ كتهػػػكيف شػػػ
ي  ػػذا اص ػػؿ الثالثػػي بعػػدا و ػػر مػػش د لػػة القػػب  كال را ػػة، النػػكف المضػػافة إلػػ

بًػػًه  هىػػَنـه كً ًهَنػػاـه، ًب ىٍسػػًر اٍلً ػػيـً كىاٍلهىػػاً : بىًعيػػدىةي القىٍعػػر، كى يقػػكؿ ابػػف منظػػكر: )ًبٍئػػره  ى
هىػػَنـ لبيٍعػػًد قىٍعًر ػػا( يىٍت  ى ػػمًٌ سي
بعػػد القعػػر يزيػػد  ػػكؿ تعػػذيبها، فيتسػػؽ مػػش د لػػة ك  (ِ)

 ة م ازاتهـ  لي ت ذيبهـ.السياؽ  لي إراد
كلالسـ المك ػكؿ )التػي( دكر  بيػر فػي سػياؽ  ػذا المشػهد الػذم تػذكب مػف    

 كلػػه ال بػػاؿ، إذ يػػرد مبهمػػا، ك ػػذا ازبهػػاـ يثيػػر ا  تمػػاـ، فتشػػحذ  ػػؿ طاقػػات 
الذ ف لمعرفػة مػا يػراد منػه، كيتك ػه ا  تمػاـ  لػي  ملػة ال ػلة، ليتعػرؼ  لػي 

ؿ  ػػذابا معنكيػػا مهػػك ، ف هػػنـ حاضػػرة  ػػا زة مػػدلكؿ المك ػػكؿ، فػػاذا بهػػا تحمػػ
 لتهامهـ بقب  المنظر كبعد القعػر، ثػـ يقػاؿ لهػـ: )التػي ي ػذب بهػا الم رمػكف( 
تب يتػػػػا كتسػػػػفيها، كالتعبيػػػػر بالمضػػػػارع  مػػػػا قػػػػد مضػػػػي، ينقػػػػؿ ح ايػػػػة  ػػػػذبهـ، 
كت ػػػميمهـ  ليػػػه، ليػػػركا  يبػػػتهـ كسػػػفا ة تف يػػػر ـ، ك ػػػاف  ػػػذا الهػػػزاؿ العقلػػػي 

زاؿ ماثال ك هنـ مشهكدة، ثـ أسند الفعؿ إلي )الم رمكف( بكضش  يماني، ماكاز
المظهػػػػر مكضػػػػش المضػػػػمر، ليتظلػػػػؿ المشػػػػهد بك ػػػػؼ از ػػػػراـ ال اشػػػػؼ  ػػػػف 
اسػػػتحقاقهـ  ػػػذا الهػػػكاف كالتب يػػػت كالعػػػذاب الػػػذم   يػػػرل لػػػه قعػػػرا، ك ػػػاف تعػػػدد 

ِب يمى  ً  رى  .ا تي ىِذبىاًف( ذاباتهـ كالتحذير منها نعمة  ديرة باف تعقب ب )فىًباىِم و ى
كي تمػػؿ المشػػهد بهػػذا اللهػػاث ال ػػائؼ ال ائػػب الػػذم يػػرل المتلقػػي الم ػػرميف   

)يطكفػػكف بينهػػا كبػػيف حمػػيـ وف( كتشػػ لت ا يػػة مػػف ثػػالث  لمػػات ذات  ليػػه: 
لت فيػػؼ ا حتػػراؽ فػػي د  ت تػػآزرت فػػي رسػػـ  ػػكرتهـ الال ثػػة  ربػػا أك طلبػػا 

                                                           

 .اييس اللتة/ مادة/  هـمق (ُ)
 .لساف العرب/ مادة/  هنـ (ِ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿َُٔ﴾  

  

فػػي البيػػاف القرونػػي )مشػػي/ سػػعي/  هػػنـ، فػػا تير الطػػكاؼ دكف غيػػرد ممػػا  ػػا  
فر/ انطلؽ( لقدرته الد لية  لي نقؿ مشهد دكرانهـ حكؿ  هنـ كحميمهػا، يقػكؿ 
ابػػف فػػارس: )الطػػا  كالػػكاك كالفػػا  أ ػػؿ كاحػػد  ػػحي  يػػدؿ  لػػي دكراف الشػػي  

فػػػال م ػػػاؿ ل ػػػركج أك ابتعػػػاد  (ُ) لػػػي الشػػػي ، كأف يحػػػؼ بػػػه. ثػػػـ يحمػػػؿ  ليػػػه(
، ك)بينهػا/ بػيف( (ِ)بلػء منتهػاد فػي الحػرارة ، ك)وف( نهما، ك)حميـ( الما  الحػار

حددت م اؿ حر تـ، كبينت مسار لهاثهـ الملهكؼ، فالتقت  ذد ال لمات لتقرر 
ػكفى بىػٍيفى مى ىػاًف  في نفس المتلقػي المعنػي المسػتهدؼ، بػاف  ػؤ   الم ػرميف )يىٍمشي

ػػر  الَنػػارً  ـٍ حى ػػابىهي ًمػػيـً فىػػًاذىا أى ى بىػػٍيفى اٍلحى ػػا ى فىػػذى ىبيكا  الَنػػاًر كى ـي اٍلمى حى لىهيػػ طىلىبيػػكا التَبىػػر دى فىػػالى
) فيكا ًإلىي الَناًر دىكىالىٍيؾى رى ر دي فىاٍن ى ـٍ حى ابىهي ًإلىٍيًه فىاى ى
ك ي حاؿ ت مػش بػيف  يبػتهـ ، (ّ)

ك ػػكانهـ ك ػػذاباتهـ كفضػػيحة  ػػذبهـ، كنقػػؿ  ػػذد الحػػاؿ إلػػي المتلقػػي فػػي الحيػػاة 
م ػرميف، كتضػعهـ فػي ح مهػـ الػذم يليػؽ بهػـ، ا نية تهكف مػف شػاف  ػؤ   ال

ف  ػػػانكا فػػػي حػػػاؿ ضػػػعؼ -كتسػػػتقر حقيقػػػة  لػػػك أ ػػػؿ الحػػػؽ كال ػػػدؽ، كأنهػػػـ كاا
كا ن سػػػػػارة اصبديػػػػػة تنتظػػػػػر  ي  ين سػػػػػركف ك  يػػػػػذلكف، فالػػػػػذؿ الحقيقػػػػػ-كترا ػػػػػش

مػؿ اصحػداث، المنتفشيف بالباطؿ كمرت بي ال رائـ، فتهكف بذلؾ ال عاب، كتتح
 ة.في  زة نفس ك لك  م

رب ما ت ذباف( بعد ما اشتمؿ  ليه مف  كاستد ي السياؽ م ي  )فبام و      
إرسػػاؿ شػػكاظ مػػف نػػار، كانشػػقاؽ السػػما ، كاص ػػذ بالنكا ػػي كازقػػداـ، كطػػكاؼ 
الم ػػرميف بػػيف  هػػنـ كالحمػػيـ ا ف، إذ ا متنػػاف كأثػػر الربكبيػػة يبػػدكاف فيمػػا كرا  
ذلؾ مف التحذير كازبانة  مػا يقػش  لػي ال فػر بػالمنعـ ك فػراف الػنعـ، يقػكؿ أبػك 

نمػػا ا    ح اياتهػػا المك بػػة لالنز ػػار  مػػا يػػؤدم إلػػي ا بػػتال  بهػػا السػػعك  د: )كاا

                                                           

 مقاييس اللتة/ مادة/ طكؼ (ُ)
، كالدر الم كف في  لـك ال تاب ِِّ/ ِِينظر/  امش البياف  ف تاكيؿ وم القروف/  (ِ)

 ، كلساف العرب/ مادتي: حمـ، كأنيُٕٕ/ َُالم نكف/ 
 ِْٔ/ ِٕالتحرير كالتنكير/  (ّ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿َُٕ﴾  

  

ك  ي فػػػي أف (ُ)مػػػف ال فػػػر كالمعا ػػػي  مػػػا أشػػػير إليػػػه فػػػي تضػػػا يؼ تعػػػداد ا(
 التحذير كالز ر  ما يهلؾ كيؤلـ مف أ ؿ النعـ كأ ال ا.

السياؽ يرسـ  كرة  لية، تحتكم  لي أحػداث كمكاقػؼ كحر ػة كألػكاف كحػاؿ    
س ذليلة مهانة، فالسما  تتشقؽ في مشهد م يؼ ك ا  ي في ثكبها اصحمر نفك 

ال ديػػد، كذابػػت كاضػػربت  الػػد اف، فػػال م ػػاؿ ا ف للسػػؤاؿ كال ػػكاب، ك ػػا  ػػـ 
كأكتكد مف رحمة   تعالي فاسػتتلك ا فػي  هالم رمكف الذيف  د كا بما م نكا في
هػػػيف، حيػػث تعلػػػك ـ مالذليؿ الػػ حػػػاؿفػػي -ارت ػػاب ال ػػػرائـ فػػي حػػػؽ الػػديف كأ لػػػه

 المػػات السػػكاد كالتبػػرة كالعيػػكف الزرقػػا  ال ريهػػة، فتطتػػي  لػػي المشػػهد اصلػػكاف 
 كال مػػش بػػيف النكا ػػي كاصقػػداـ العيػػكف،زرقػػة الك ػػكد ك سػػكاد احمػػرار السػػما  مػػش 

 في مشهد ر يب م يؼ  ئيب.
الم يفػة ال الحػة التػي   قػرار الملتهبة سيطر  لي ال كرة حضكر  هنـ ثـ ي  
تنتظػػػر تحقيػػػؽ الك يػػػػد با ػػػطال  الم ػػػػرميف ك ػػػي تتلهػػػػؼ ك ، فيشػػػار إليهػػػػا لهػػػا

 كت ػػذيبهـإن ػػار ـ لهػػا منظػػكرة فػػايف أمػػاـ الم ػػرميف بحممهػػا كلهيبهػػا، فهػػا  ػػي 
شػػانهـ الطػػكاؼ بينهػػا كبػػيف حميمهػػا الػػذم بلػػء غايػػة التليػػاف، فهػػـ فػػاليـك  بهػػا !،

 .(ِ) ذاب!يتراكحكف بينهما بال  رب ك  ن دة، فيا له كيا لها مف 
فال كرة مت املة متناسقة متعددة العنا ػر كالرسػكـ كال ػكر الدا ليػة، تنقػؿ    

يحا اتػػه الكا ػػلة بػػيف الحيػػاة  إلػػي المتلقػػي المشػػهد الػػذم  مػػدت إليػػه بظاللػػه كاا
ا نية كا  رة المنتظرة، ليحذر أف ي لب  لي نفسػه  ػذا ال ػزم كذاؾ العػذاب، 

اسػـ ربػه )الػرحمف( المسػتهؿ بػه، كسػعة  فتت لي في ك دانه إشػراقة يقػيف بفػيض
رحمتػػػه التػػػي غمرتػػػه تربيػػػة كتك يهػػػا، كقػػػد قػػػرع ف ػػػرد ليتػػػدبر كطػػػرؽ قلبػػػه لينتبػػػه 
ػا  ِب يمى ً  رى باستفهاـ التقريش كالتػكبي   لػي إن ػار فضػؿ   كوثػار رحمتػه )فىبًػاىِم و ى

                                                           

دار إحيػػا  التػػراث  ُْٖ/ ٖإرشػػاد العقػػؿ السػػليـ إلػػي مزايػػا ال تػػاب ال ػػريـ/ أبػػك السػػعكد/  (ُ)
 .العربي

-قَُّْ/ ٕ/ دار الشػػػركؽ/طُِٓينظػػػر/ مشػػػا د القيامػػػة فػػػي القػػػروف/ سػػػيد قطػػػب/  (ِ)
 .ـُّٖٗ
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  ﴿َُٖ﴾  

  

ػػِذبىاًف( كقػػد سػػبؽ فػػي السػػياؽ التهديػػد بمػػا يقػػرر الق ػػد إلػػي الحسػػاب   لػػي مػػا تي ى
 سطرد ازنساف في  حائفه، كالتيئيس مف أم مهرب أك سبيؿ للن اة.

َنتىػاًف ) ِبًه  ى ـى رى قىا اؼى مى ًلمىٍف  ى ػا تي ىػِذبىاًف )ْٔقاؿ تعالي: )كى ِب يمى ً  رى ( ْٕ( فىبًػاىِم و ى
ػػا تي ْٖذىكىاتىػػا أىٍفنىػػافو ) ِب يمى ً  رى ػػِذبىاًف )( فىبًػػاىِم و ى ٍينىػػاًف تىٍ ًريىػػاًف )ْٗ ى ػػا  ى ( َٓ( ًفيًهمى

ػػِذبىاًف ) ػػا تي ى ِب يمى ً  رى ػػاًف )ُٓفىبًػػاىِم و ى ٍك ى ػػا ًمػػٍف  يػػِؿ فىاً هىػػةو زى ً  ِٓ( ًفيًهمى ( فىبًػػاىِم و ى
ا تي ىِذبىاًف ) ِب يمى نىػي آّرى لىي فيريشو بىطىاًئنيهىا ًمٍف ًإٍسػتىٍبرىؽو كى ى َتً ًئيفى  ى َنتىػٍيًف دىافو ( مي ٍل ى

ػػِذبىاًف )ْٓ) ػػا تي ى ِب يمى ً  رى ـٍ يىٍطًمػػٍثهيَف ًإٍنػػسه ٓٓ( فىبًػاىِم و ى ( ًفػػيًهَف قىاً ػرىاتي الطَػػٍرًؼ لىػػ
ػػاف  ) ـٍ كى ى  ى ػػِذبىاًف )ٔٓقىػػٍبلىهي ػػا تي ى ِب يمى ً  رى ػػافي ٕٓ( فىبًػػاىِم و ى ػػاىَنهيَف اٍليىػػاقيكتي كىاٍلمىٍر ى (  ى

ػػػِذبىاًف ) ( فىبًػػاىمِ ٖٓ) ػػا تي ى ِب يمى ً  رى ػػػافي )ٗٓو ى ٍحسى ػػاًف ًإَ  اٍزً ٍحسى ػػػزىا ي اٍزً ( َٔ(  ىػػٍؿ  ى
ا تي ىِذبىاًف ) ِب يمى ً  رى  ((ُٔفىًباىِم و ى

ينتقػػؿ البيػػاف الح ػػيـ مػػف بيػػاف حػػاؿ الم ػػرميف الم ػػذبيف كمػػآلهـ إلػػي بيػػاف     
ك ملػػػة: )لمػػػف  ػػػاؼ  حػػػاؿ مػػػف  ػػػاؼ مقػػػاـ ربػػػه فاطا ػػػه، كت نػػػب   ػػػيانه، 

ك)رفػش با بتػدا  كباضػمار فعػؿ بمعنػي ت ػب ، (ُ) ٌنتاف(   محػٌؿ لهػا اسػتئنافٌية
ا ػيه  ػكؼ أك تستقر، كالتقدير كلمف  اؼ مقاـ ربه فادل فرائضه كا تنب مع

كيػػػرل الطػػػا ر بػػػف  اشػػػكر أف الػػػكاك (ِ)للحسػػػاب(المقػػػاـ الػػػذم يقفػػػه   تعػػػالي 
 اطفة  طفت ال ملة  لي ) ملة يعرؼ الم رمكف بسيما ـ إلي و ر ا ، ك ك 
أظهػػػر صف قكلػػػػه فػػػي و ر ػػػػا يطكفػػػكف بينهػػػػا كبػػػيف حمػػػػيـ وف يفيػػػد معنػػػػي أنهػػػػـ 

إلػػػي أنهػػػا مػػػف  طػػػؼ حػػػاؿ  لػػػي حػػػاؿ أك ق ػػػة  لػػػي ق ػػػة،  وأميااال (ّ)فيهػػػا(
  طفت حاؿ مف  اؼ مقاـ ربه  لي حاؿ مف الم رميف الم ذبيف.

                                                           

/ ٔٔٓال دكؿ في إ راب القروف ك رفه كبيانه مش فكائػد نحكيػة  امػة/ محمػكد  ػافي/  (ُ)
 سة ازيمافدار الرشيد مؤس

 ـ ُٖٖٗ - ػ  َُْٗ ّ/ طُّْ/ ْإ راب القروف للنحاس/  (ِ)
 / دار سحنكفِٓٔ/ ِٖالتحرير كالتنكير/  (ّ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿َُٗ﴾  

  

كالمقػػاـ: أ ػػػله محػػػؿ القيػػاـ كم ػػػدر ميمػػػي للقيػػاـ ك لػػػي الػػػك هيف يسػػػتعمؿ    
طلػػؽ م ػػازا فػػي الحالػػة كالتلػػبس  قكلػػؾ لمػػف تسػػت يرد:  ػػذا مقػػاـ العائػػذ بػػؾ، كي

كي كز أف ي كف فػي ازضػافة  نايػة، كالمعنػي: )كلمػف ، (ُ) لي الشاف كالعظمة
كم ػػي   ملػػة ) ػػاؼ مقػػاـ ربػػه(  ػػلة  (ِ) ػػاؼ ربػػه ل ػػف بطريػػؽ بر ػػاني بليػػء(

المك ػػػػكؿ )مػػػػف( يلقػػػػي  ػػػػذا المعنػػػػي ال ليػػػػؿ فػػػػي ك ػػػػي المتلقػػػػي بقػػػػكة ك مػػػػؽ 
النتبػاد، ككضكح، كتلؾ مف سمات اصسما  المك ػكلة مػش  ػلتها، فهػي  فتػة ل

ا المقػاـ ال ليػؿ، مقػاـ لما فيها مف إبهاـ ت شؼ  نه ال لة، ك ذا ما يتطلبػه  ػذ
ا متنػػػػاف  لػػػػي مػػػػف ات ػػػػؼ بػػػػال كؼ مػػػػف   العظػػػػيـ، كالػػػػذم يحػػػػكؿ الحر ػػػػة 

حساف، كحا ز  ف  ؿ انحراؼ ك     ياف.الحياتية إلي  الح كاا
لمػػا فػػي ازضػػافة إليػػه مػػف )التف ػػيـ كالتهكيػػؿ أك  كا ػػطفي التعبيػػر ب)رب(   

بعػػد مػػا أبػػاف   ػػحاب  ػػذا المقػػاـصلتطمػػيف كأرل فيػػه معنػػي ا (ّ)مقحػػـ للتعظػػيـ(
العبارة بمعاني الرحمػة  فالربكبية تمأل ، نه السياؽ مف حاؿ الم رميف الم ذبيف

مػػرة، ( ّٔ) كالحفػػظ كالر ايػػة كالمػػف كالعطػػا ، كقػػد ت ػػررت الربكبيػػة فػػي السػػكرة
  سياؽ السكرة مف و   تتابش تترل. لتتسؽ ظالؿ الربكبية مش ما اشتمؿ  ليه

ش  طا ات الربكبية لمف  اؼ مقػاـ الػرب سػبحانه م ػي  التثنيػة كاتسؽ م     
ي، فمػػف قائػػؿ بانهػػا  نػػة كثنيػػت ) نتػػاف( كقػػد ذ ػػب أ ػػؿ العلػػـ فيهػػا مػػذا ب شػػت

مػف حػدد اسػـ ال نتػيف بانهمػا كمػنهـ ثنيػت للتا يػد، كقد ردد النحاس أك للفا لة، 
 نة  دف ك نة النعيـ، أك أف لل ائؼ ال ني كاحدة، كلل ائؼ ازنسي اص رل، 

                                                           

/ م تبػػة نػػزار َْٓالسػػابؽ، كينظػػر/ المفػػردات فػػي غريػػب القػػروف/ الراغػػب اص ػػفهاني/  (ُ)
 م طفي الباز

/ دار ال تػػػب ُ/ طُُٓ/ ُْكح المعػػػاني/ اصلكسػػػي/ ت/  لػػػي  بػػػد البػػػارم  طيػػػة/ ر  (ِ)
/ م تبػػػػػة ُ/ طُٕ/ ٔ ػػػػػػ، كينظػػػػػر/ ال شػػػػػاؼ/ الزم شػػػػػرم/ ُُْٓبيػػػػػركت  -العلميػػػػػة 
 ـُٖٗٗ - ػ  ُُْٖالعبي اف 

  ُْٖ/ ٖإرشاد العقؿ السليـ إلي مزايا ال تاب ال ريـ/ أبك السعكد/  (ّ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿َُُ﴾  

  

أك أنهما مكز تاف، كاحدة أ لي ال نة كاص رل أسفلها، أك كاحدة س ف كاص رل 
متنػػزد، أك كاحػػدة للطا ػػات كاص ػػرل لتػػرؾ المعا ػػي، أك ل كفػػه كاحػػدة ككاحػػدة 

، كالػػذم (ُ)مػػف رأل أف التثنيػػة دالػػة بسػػياقها  لػػي ال ثػػرة لر ائػػه، كمػػف البػػاحثيف
بيػػاف ال ػػريـ يظهػػر مػػف السػػياؽ أنهمػػا  نتػػاف دا ػػؿ ال نػػة ال بػػرل، ا ت ػػهما ال

بػػػه بالػػػذ رق لعلػػػك شػػػانهما، كلتطمػػػيف المتلقػػػي المك ػػػكؼ بػػػال كؼ مػػػف مقػػػاـ ر 
 كت ريمه. 

ثـ ينطلؽ السياؽ في ت كير نعيـ ال نتيف با نبنا   لي از ماؿ ثـ التف يؿ، 
فال نتػػاف إ مػػاؿ، يثيػػر فػػي نفػػس المتلقػػي التشػػكؽ إلػػي معرفػػة المزيػػد  ػػف نعػػيـ 

 فتتدفؽ المعاني الحاملة البشارة ف ا  قكله تعالي: ال نتيف كتف يله، 
 )  )ذىكىاتىا أىٍفنىافو

ٍينىاًف تىٍ ًريى   اًف( )ًفيًهمىا  ى
ا  اًف( )ًفيًهمى ٍك ى  ًمٍف  يِؿ فىاً هىةو زى

َنتىٍيًف دى ) نىي اٍل ى لىي فيريشو بىطىاًئنيهىا ًمٍف ًإٍستىٍبرىؽو كى ى َتً ًئيفى  ى ( مي  افو
ـٍ يىٍطًمٍثهيَف ) اف  ًفيًهَف قىاً رىاتي الَطٍرًؼ لى ـٍ كى ى  ى  (ًإٍنسه قىٍبلىهي
(اٍليىاقيكتي   ىاىَنهيفَ ) افي  كىاٍلمىٍر ى
زىا ي اٍزً  )ى  (ٍؿ  ى افي ٍحسى اًف ًإَ  اٍزً  ٍحسى
كمػػف أسػػرار الػػنظـ ك مالياتػػه قيامػػه  لػػي  ػػذا الترتيػػب المع ػػز، الػػذم ينقػػؿ    

 كرة ال نتيف كحاؿ أ لهما أماـ المتلقي ليعايش  ػذا النعػيـ، كيػركم ظمػاد ممػا 
ربه( سبيالق فيفػكز  ؽ  ذا الفريؽ )مف  اؼ مقاـييسمش كيشا د، لعله يت ذ طر 

)كذكاتػػا: تثنيػػة ك معهػػـ فػػكزا  ظيمػػا، فبػػدئ ببيػػاف ك ػػؼ ال نتػػيف )ذكاتػػا أفنػػاف(
كقػػد تطلبهػػا مقػػاـ ك ػػؼ ال نتػػيف  (ِ)ذات، كالػػكاك أ ػػلية صف أ ػػؿ ذات: ذكة(

                                                           

، ك ماليات د  ت التثنية ُْٖ/ ٖإلي مزايا ال تاب ال ريـ/ ينظر/ إرشاد العقؿ السليـ  (ُ)
كال ػػػكر البالغيػػػة كالمكسػػػيقية فػػػي سػػػكرة الػػػرحمف/ محمػػػكد شػػػ يب  أن ػػػارم، ك ػػػاطي 

 / م لة اللتة كاصدب العربي.   َُٗ-َُٕ بيات/ 
 ِٓٔ/ ِٖالتحرير كالتنكير/  (ِ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُُُ﴾  

  

هىٍيًلي  كتف يؿ نعيمهما، ) ٍ ًؼ بً  قىاؿى الس  ٍ ؼي بًػ"ذيك" أىٍبلىءي ًمفى اٍلكى " ػ "كىاٍلكى اًحبو " ى
ٍتبيػػكًع كىاٍزً  ػػاؼي ًإلىػػي اٍلمى " ييضى ػػاًحبى " ى ػػاؼي ًللتَػػاًبًش كى ػػافىةي ًبهىػػا أىٍشػػرىؼي فىػػًاَف "ذيك" ييضى ضى

اًحبي الَنًبيًٌ  ٍيرىةى  ى : أىبيك  يرى ٍيػرىةى. كىأىَمػا  كى ى تىقيػكؿي الَنبًػي   تىقيكؿي ػاًحبي أىبًػي  يرى  ى
ـى اٍصى  ذيك اٍلفىرىًس فىتىً دي اً ٍس اًؿ كى : ذيك اٍلمى ٍيػرى تىػاًبشو ذيك فىًاَنؾى تىقيكؿي ػا غى ٍتبيك ن بينًػيى  َكؿى مى كى

ػافىهي ًإلىػ ذىا الن ػكًف فىاىضى ػكرىًة اٍصىٍنًبيىػاً : كى لىي  ىذىا اٍلفىٍرًؽ أىَنهي تىعىالىي قىاؿى ًفػي سي ي الن ػكًف  ى
ٍعنىػي كىاًحػده،  : كىاٍلمى ػكًت قىػاؿى ػاًحًب اٍلحي ػكرىًة ف: كى  تى يػٍف  ى ى قىاؿى ًفي سي كى يكى اٍلحيكتي كى
ػػالىتىٍيًف فىًاَنػػهي ًحػػيفى ذى ىػػرىدي  ػػارىًة ًإلىػػي اٍلحى شى ٍسػػًف اٍزً ًثيػػره ًفػػي حي لىً ػٍف بىػػٍيفى الَلٍفظىػػٍيًف تىفىػػاكيته  ى

لىٍيػػ ٍعػػًرًض الثَنىػػاً   ى بًػػالن كًف ًصىَف لىٍفظىػػهي ًفػػي مى ػػافىةى ًبهىػػا أىٍشػػرىؼي كى ضى ًه أىتىػػي بًػػًذم ًصىَف اٍزً
رًٌفيهي  ا ييشى كًت مى لىٍيسى ًفي لىٍفًظ اٍلحي كًر كى كًدًد ًفي أىكىاًئًؿ الس  كًت ًلكي ي أىٍشرىؼي ًمٍف لىٍفًظ اٍلحي

ٍعػػًرًض النَ  ػػاًحبو ًحػيفى ذى ىػػرىدي ًفػػي مى ًب ى ػػًف اتًٌبىاً ػػهً ًلػذىًلؾى فىػػاىتىي بًػػًه كى كذ ػػرت  (ُ)(ٍهػًي  ى
الػنص بطكلػه حتػي يفهػـ سػر م ػي  )ذكاتػا(  نػا، فقػد أضػاؼ ) نتػاف( إلػي مػا 

 مػػش )فػػنف( ك ػػك )الت ػػف التػػض الػػكرؽ، أم: ذكاتػػا  بعػػد )ذكاتػػا( ك ػػك )أفنػػاف(
ف ػػار بػػذلؾ المعنػػي أكسػػش كأرحػػب ذك  (ِ)غ ػػكف، كقيػػؿ: ذكاتػػا ألػػكاف م تلفػػة(

ك ضرة كألكاف متناسقة التنكع، اقتضا  لمقاـ الت ريـ ظالؿ مديدة، ففيهما نضرة 
.  كالتشريؼ كالمفًٌ

ذا  (فيهمػػا  ينػػاف ت ريػػافثػػـ ي تمػػؿ ك ػػؼ ال نتػػيف بقكلػػه  ػػؿ فػػي  ػػالد: )   كاا
 اف ك كد النضرة في ا ية السابقة يلزمه ك كد الػرم، إ  أف نظػـ ا يػة يظهػر 

ففػػػي ال نتػػػيف يػػػة،  ثػػػرة المػػػا  ك ذكبتػػػه فػػػي  يئػػػة  ميلػػػة ك ػػػكرة متحر ػػػة  ار 
 يناف، كلـ يذ ر )الما ( ليذ ب العقؿ في ذلػؾ  ػؿ مػذ ب، كفػي ذ ػر العينػيف 
د لػػػة  ػػػف ال ثػػػرة، كفػػػي ك ػػػفهما ب )ت ريػػػاف( ت ػػػدد مائهمػػػا كسػػػهكلة تناكلػػػه، 

 كيبرؽ مف المك كؼ ك فته الحسف الفائؽ كال ماؿ الرائؽ.
                                                           

ليػػكـً اٍلقيػػٍروًف / للسػػيكطي/  (ُ) / ت/ مر ػػز الدراسػػات القرأنيػػة بالممل ػػة ۱/۱۷۱اٍزٍتقىػػافي ًفػػي  ي
/ ت/ د/ يكسػؼ 65/ 4العربية السعكدية، كينظر/ البر اف في  لػـك القػرأف/ الزر شػي/ 

 / دار المعرفة بيركت لبناف.۱ بد الرحمف المر شلي، كو ركف/ ط
 .ْٗٗالمفردات للراغب/  (ِ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُُِ﴾  

  

كبعػػػد ال شػػػؼ  ػػػف  ػػػفتي رم ال نتػػػيف كنضػػػارتهما، كغػػػزارة مائهمػػػا كسػػػهكلة  
ػػافً تناكلػػه، ي ػػكر  ثػػرة فا هتهمػػا كتنك هػػا بقكلػػه: ) ٍك ى ػػا ًمػػٍف  يػػِؿ فىاً هىػػةو زى  (ًفيًهمى

كال ثرة دؿ  ليهػا العمػـك ) ػؿ( كالتنػكع دؿ  ليػه ب )زك ػاف( فيتف ػه مػف  ػاؼ 
ممػػػا يعلػػػـ، كيتلػػػذذكف با ػػػنافها  مقػػػاـ ربػػػه ب ػػػؿ أنػػػكاع الفا هػػػة ممػػػا يعلػػػـ ك يػػػر

، كل ػػكف ال ثػػرة أ ػػـ كأشػػمؿ مػػف التنػػكع قػػدـ الم تلفػػة اصلػػكاف، المتعػػددة المػػذاقات
 كفيه  ذلؾ حسف فا لة. )مف  ؿ فا هة(

كبػػيف )ذكاتػػا أفنػػاف( ك)فيهمػػا مػػف  ػػؿ فا هػػة زك ػػاف( تناسػػب كاتسػػاؽ، ل ػػف    
يػػب ت ػػا ديا مبنيػػا )فيهمػػا  ينػػاف ت ريػػاف( لي ػػكف الترت ػالػػنظـ ف ػػؿ بينهمػػا بػػ

ذ ػػر  لػػي مرا ػػاة النظيػػر بػػد ا مػػف ذ ػػر ال مػػاؿ النضػػير كالظػػالؿ الظليلػػة ثػػـ 
المػذاؽ ثلػث بمػا مػف شػانه الحسف الندم كالرم العػذب ثػـ  العينيف لما فيهما مف

 .(ُ)اللذيذ
لىػي فيػريشو     َتً ًئيفى  ى ينتقؿ السياؽ مف ك ؼ ال نتيف إلي بياف أ ؿ ال نتيف )مي

) َنتىػػٍيًف دىافو نىػػي اٍل ى كالحػػاؿ )مت ئػػيف(  مػػدة المعنػػي فػػي  بىطىاًئنيهىػػا ًمػػٍف ًإٍسػػتىٍبرىؽو كى ى
ا ية، كالعامؿ فيه محمكؿ  لي المعني أم يتنعمكف مت ئيف، كي ػكز أف ي ػكف 
را عا إلػي قكلػه  ػؿ ك ػز "كلمػف  ػاؼ مقػاـ ربػه  نتػاف"  لػي معنػي "مػف" كلػك 

كك ػػؼ بػػاطف مػػا يت ئػػكف  ليػػه تنعمػػا ) لػػي ، (ِ) ػػاف  لػػي اللفػػظ ل ػػاف مت ئػػا
، كك ػػؼ (ّ)ك ػػك الػػديباج ال ػػفيؽ التلػػيظ الحسػػف فػػرش بطائنهػػا مػػف اسػػتبرؽ(

البػػػاطف ليفسػػػ  الم ػػػاؿ ل يػػػاؿ المتلقػػػي، ليسػػػب  فػػػي ضػػػركب  ػػػذا الت ػػػريـ دكف 
 حدكد.

كر ػػػش البيػػػاف الح ػػػيـ إلػػػي ذ ػػػر إلػػػي ذ ػػػر الم تنػػػي مػػػف ثمػػػار ال نتػػػيف )ك نػػػي 
، كك ػػػػه ذ ػػػػرد بعػػػػد الحػػػػاؿ (ْ)سػػػػتعماله فيمػػػػا  ػػػػاف غضػػػػاكغالػػػػب ا ال نتػػػػيف داف(

                                                           

 ِٔٔ/ ِٖينظر التحرير كالتنكير /  (ُ)
 ـ ُٖٖٗ - ػ  َُْٗ/ ّ/  الـ ال تب/ طُّٓ/ ْإ راب القروف/ النحاس/  (ِ)
 / دار  ادرَُّ/ ُلساف العرب/ ابف منظكر/  (ّ)
 ُُّالمفردات غريب القروف/  (ْ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُُّ﴾  

  

)مت ئػػػيف....( تا يػػػد اصريحيػػػة التػػػي ي ػػػكف  ليهػػػا أ ػػػحاب ال نتػػػيف، ف ػػػؿ مػػػا 
تشتهيه أنفسهـ يدنكا منهـ  لي أم حاؿ  انكا  ليها )قاؿ ابف  باس رضي   
ف شػا   تعالي  نهما: تدنك الش رة حتي ي تنيها كلي   تعالي إف شا  قائمػا كاا
ف شػػا  مضػػط عا، ك ػػف م ا ػػد ثمػػار ال نتػػيف دانيػػة إلػػي أفػػكاد أربابهػػا  قا ػػدا كاا
فيتناكلكنهػػا مت ئػػيف فػػاذا اضػػط عكا نزلػػت بػػازا  أفػػكا هـ فيتناكلكنهػػا مضػػط عيف 

ك ػػذا مػػف  مػػاؿ النعػػيـ الػػذم يتفضػػؿ بػػه  (ُ)  يػػرد أيػػديهـ  نهػػا بعػػد ك  شػػكؾ(
نا بال نػاس بػيف ) نػي/ حسػاللفظ  لي مف  اؼ مقاـ ربه، كزيد المعني  مقا ك 

ال نتػػػيف( ك ػػػك شػػػبه ا شػػػتقاقي، صف ال لمتػػػيف متشػػػابهتاف فػػػي بعػػػض الحػػػركؼ 
( الم تنػػي مػػف الثمػػار، كأمػػا فػػاف فػػي اص ػػؿ اللتػػكم، إذ إف ) نػػيكل نهمػػا ي تل
  (ِ) نة التي أ دت للمتقيف.بمعني ال)ال نتيف( ف

نتػػيف لمسػػات يلمػػس نعػػيـ ال  - سػػمة  امػػة فيػػه–كيلحػػظ أف البيػػاف الح ػػيـ    
ؽ المتلقي فػي نفسػه  ػذا أف يحقسريعة،   تثير لعابا ك  غريزة، بؿ تحث  لي 

المقاـ الرفيػش )ال ػكؼ مػف مقػاـ ربػه( ك ػذا مػا يبػدك أ مػؽ فػي استق ػا   انػب 
ـٍ كى ى  ـٍ يىٍطًمػػػٍثهيَف ًإٍنػػػسه قىػػػٍبلىهي و ػػػر مػػػف نعػػػيـ ال نتػػػيف: )ًفػػػيًهَف قىاً ػػػرىاتي الطَػػػٍرًؼ لىػػػ

ا ىاى  اف  ( فقد اشتمؿ  لي ك ؼ  مالهف  ى افي باطنا كظػا را، َنهيَف اٍليىاقيكتي كىاٍلمىٍر ى
كيفا ئنػػا الػػنظـ بػػال مش )فػػيهف(  لػػي  ػػالؼ مػػا سػػبؽ ا تبػػارا ب )ال معيػػة فػػي 
قكله: )مت ئيف( كقيؿ: فيما فيهما مف اصمػا ف كالق ػكر، كقيػؿ: فػي  ػذد ا    

كأرل أف الح ـ في ذلؾ السياؽ الػذم  (ّ)المعدكدة مف ال نتيف كالفا هة كالفرش(
را ي اللفظ حينا، كالمعني حينا و ػر، فلمػا ات ػه لمرا ػاة اللفػظ  ػا  ب )فيهمػا( 
كلمػا رك ػي المعنػي بػد ا مػف )كلمػف  ػاؼ مقػاـ ربػه  نتػاف( فالػذم  ػاؼ مقػػاـ 
ربه مف ودـ إلي قياـ السا ة  ك  ما ة كليس كا دان، فال ائفكف  يثير، كمػف ثػـ 

                                                           

 .ُُٕ/ ُْركح المعاني/  (ُ)
/ العربيػػة لل ميػػش/ الريػػػاض/ َُٕينظػػر المع ػػـ العربػػي بػػيف يػػػديؾ/ الفػػكزاف كو ػػركف/  (ِ)

 .قُِْٓ
 ُٖٓ/ ٖالعقؿ السليـ إلي مزايا ال تاب ال ريـ/  إرشاد (ّ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُُْ﴾  

  

اف بهذا ا  تبار  نات، كقد ظهر ذلؾ في قكله: )مت ئيف( كلـ يقػؿ ت كف ال نت
مت ػػ ، كنظػػرا لهػػذا ال مػػش  ػػي  ب مػػش قا ػػرة )قا ػػرات الطػػرؼ( كلػػـز  ػػكرة 

 ال مش في ذلؾ  له ال مش في )فيهف( 
)قا ػػػرات الشػػػريؼ ( ليظهػػػر الك ػػػؼ أك حػػػكر نسػػػا كلػػػـ يػػػذ ر المك ػػػكؼ )  

ذا الك ػػؼ مػػف أثػػػر فػػي سػػػلكؾ الطػػرؼ( كيلقيػػه فػػػي ك ػػي المتلقػػي، لمػػػا فػػي  ػػػ
ال ػػائؼ مػػف مقػػاـ ربػػه، ك ػػك سػػلكؾ العفػػة كالطهػػارة كالسػػمك  ػػف الترائػػز كدنػػا ة 
الػػػنفس، ك ػػػيتة اسػػػـ الفا ػػػؿ مبينػػػة  ػػػف الذاتيػػػة الطػػػا رة الفا لػػػة، كأف  فػػػتهف 

لػػـ يمسػػهف إنػػس ك   م ػػكنات  ػػفة متا ػػلة، ثػػـ يزيػػد المعنػػي ت ػػا دا بػػانهف
نمػػػا  بػػر بػػػ ػػاف،  فػػػي سػػياؽ النفػػػي  لػػػي  ػػدـ المػػػس ب ػػػؿ  )يطمػػػث( لد لتػػه ػكاا

 ػكرد يقػػكؿ الفػرا : )الطمػػث ا فتضػػاض ك ػك الن ػػاح بالتدميػة، طمثهػػا يطمثهػػا 
كلمػا ذ ػر ازنػس فهػف أب ػار لػـ تفػض ب ػارتهف،  (ُ)كيطمثها طمثػا إذا افتضػها(

، كمػش (ِ)احترس مما قد يتك ـ باف ال ف قػد نػاؿ مػنهف، فػدفش بقكلػه: )ك   ػاف(
 الفا لة.ا حتراس تماـ 

، لت ػػػكير  مػػػالهف المرسػػػؿ الم مػػػؿكي تػػػار التعبيػػػر القرونػػػي سػػػبيؿ التشػػػبيه   
كحينما نقكؿ ال ماؿ الحسي فليس معناد تقرير حسية ال ػكرة فقػط، إذ الحسي، 

الحسية  نا ف  ت لك  ؿ  كرة مف أثر ا المعنكم كسبر ا غكر النفس المتلقية، 
لي ػكف أثػرد كتحقيقػه فػي نفسػه،  فػي قلػب المتلقػياصقدر  لي رسػـ  مػالهف   ي

أقكل في رفش  مته لتحقيؽ  ذا المقاـ الشريؼ الذم به يناؿ ما أ دد   له مف 
كل ػؿ م كنػات ال ػكرة التشػبيهية تػاثير فػي ك ػه الشػبه، فالمشػبه نعيـ ال نتػيف، 

بما يحمؿ مف ك فهف السابؽ مف ذاتيػة  فيفػة طػا رة، )ضمير نسا  ال نتيف( 
 ذ مف الياقكت حمرته، كمف المر اف  فا  فيا اقكت كالمر اف(كالمشبه به )الي

بياضػػػػػه، كسػػػػػػر التعبيػػػػػر بالمر ػػػػػػاف ك ػػػػػػك  ػػػػػعار الػػػػػػدر لي مػػػػػش مػػػػػػش البيػػػػػػاض 

                                                           

 / دار الف رُْٔ/ ُٕال امش صح اـ القروف/ القرطبي/  (ُ)
 َِٕ/ ِٖالتحرير كالتنكير/  (ِ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُُٓ﴾  

  

، كفيه تماـ الفا لة، ف مش مش حسف اللكف  فا  كنضػارة كلمعانػا، (ُ)ن ا ته
كألػكاف، ك مقػت ال ػكرة كتزداد قيمػة ال ػكرة التشػبيهية بمػا تحمػؿ مػف تفا ػيؿ 

باداتها ) اف( لقكة أدائها المبيف  ف شدة العالقة التشبيهية بيف المشبه كالمشػبه 
كلمػػا  ػػاف المسػػتهدؼ مػػف السػػياؽ تبيػػيف مػػا أ ػػد لل ػػائفيف مػػف مقػػاـ ربهػػـ،  بػػه.

كتك ػػػه  ػػػذا النعػػػيـ زسػػػعاد ـ كتنعػػػيمهـ بالقا ػػػرات الطػػػرؼ... ا ت ػػػت  ػػػذد 
شػػارة إلػػي قػػربهف كسػػهكلة النعمػػة بضػػمير ال مػػش )فػػيهف( العائػػد إلػػي الفػػرش، ل 

كمػػػػا قبلهػػػػا بػػػػدئ بالضػػػمير التائػػػػب للمثنػػػػي )فيهمػػػػا( العائػػػػد  لػػػػي  التمتػػػش بهػػػػف.
 ) نتاف(.
ثـ ي تـ البياف  ف ال نتيف بهذا التعقيب المبني  لي أسلكب الق ر: ) ٍؿ     

) ػػػافي ٍحسى ػػػاًف ًإَ  اٍزً ٍحسى ػػػزىا ي اٍزً كا تيػػػر النفػػػي كا سػػػتثنا  لقػػػكة د لتػػػه فػػػي ق ػػػر   ى
ل زا  المك كؼ بازحساف  لي ازحساف في اص ر كالعطا ، كقد تطلبه مقاـ ا

كتف ػػيؿ تنعػػيمهـ ب نتػػيف كمػػا ف ػػله البيػػاف مػػف  ـت ػػريـ ال ػػائفيف مػػف مقػػاـ ربهػػ
 .، كأنهـ  ديركف به بما قدمكد في أيامهـ ال الية فات ال نتيف كأحكاؿ أ لهما

كأكثػػػر التعبيػػػر با سػػػتفهاـ ) ػػػؿ( لتػػػرض بالغػػػي ك ػػػك النفػػػي، بػػػد  مػػػف النفػػػي  
يبلػػء بازثػػارة  - ػػذا المقػػاـمثػػؿ فػػي  –بادكاتػػه صف فػػي إيثػػار التعبيػػر با سػػتفهاـ 

، أمػػا كحر ػػة السػػياؽ كنبضػػها فػػي نفػػكس المتلقػػيف مبلتػػا يسػػتكلي  لػػي نفكسػػهـ
ـ بطبيعػػة  ػػيتته فيػػه أسػػلكب النفػػي ال ػػري  فػػال يتحقػػؽ لػػه ذلػػؾ، صف ا سػػتفها

، فػػاذا ا تمػػش  ػػذب ا نتبػػاد مػػش ازثػػارة فػػي بنػػا  تر يبػػي ق ػػرم ػػذب لالنتبػػاد 
بلتت ازثارة ًقَمتىها،  ما أف أسلكب ا ستفهاـ يحقؽ التكا ؿ ال يد مش ما يلقي 

مف ت ريـ مف  اؼ مقاـ ربه كتشريفهـ، كزيد التر يب ألقػا بػالتعبير   لي سمعه
ملػػة مػش مػػا بينهمػػا مػػف  نػاس محػػرؼ   ػػتالؼ ضػػبط بازحسػاف فػػي ر نػػي ال 

 نكنيهما، فعمؽ المعني ك كد التنتيـ الذم يعد رافدا مهما مف ركافد المعني.

                                                           

 ُٖٓ/ ٖإرشاد العقؿ السليـ إلي مزايا ال تاب ال ريـ/  (ُ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُُٔ﴾  

  

كتحبيػرا ل ػػكر يحمػؿ ب ػػؿ م كناتػه ت ريمػا كتشػػريفا فػي ال ػػكرة  إف السػياؽ    
النعػيـ بػد ا مػف  ـ المل يػة )لمػف( كا سػػـ المك ػكؿ الػذم يػد كنا إلػي التر يػػز 

ي  ػػػلته ) ػػػاؼ مقػػػاـ ربػػػه( ثػػػـ ) نتػػػاف( كمػػػا تتميػػػزاف بػػػه مػػػف  ينػػػي المػػػا   لػػػ
ال اريتيف ك ثرة الفا هة كتنك ها كقرب تناكلها، ثـ حاؿ أ لهما كأريحيتهما  لػي 
فرش فيها حكر  فيفػات   تتطلػش إلػي غيػر ـ، لػـ يمسػهف إنػس ك   ػاف، بلتػف 

  ماؿ الياقكت كالمر اف.
)كلمػف  ػاؼ مقػاـ ربػه(  بػاف  ػف مقػامهـ فػيك طؼ ال تػاـ  لػي البػد ، ف مػا أ

) ػػؿ  ػػزا  ازحسػػاف إ   الثنػػا   لػػي مػػا قػػدمكد فػػي حيػػاتهـ بقكلػػه: ػػتـ ال ػػكرة ب
ينػػػا  ػػػذا الرضػػػا  ػػػنهـ ك ػػػدارتهـ رأازحسػػػاف( فػػػكردت  ػػػكرة المعنػػػي مػػػرتيف، ف

التعبيػػر بازحسػػاف فػػي ر نػػي ك أسػػلكبي الق ػػر كا سػػتفهاـ فػػي  بػػالت ريـ كالتنعػػيـ
تعالي أحسػف لهػـ رضػا كأ ػرا ك طػا ، كقػد كردت ويػة  حسنكا ك ال ملة، فهـ أ

)فبام و   رب ما ت ذباف( ثماف مرات، كرا   ؿ نعمة، للد لة  لي تعظيـ شاف 
 ذد النعـ التي تش لت منها  كرة )كلمف  اؼ مقاـ ربه  نتاف( كأف  ؿ نعمػة 

ؿ سػبحانه كتعػالي،  ديرة بالتذ ر كالقياـ بكا ب الحمد كالثنا   لي المنعـ ال لي
 في ا ستفهاـ تقريش كتكبي  ل احدم النعـ كمن ر ا.ك 

( ٗٙ( ُماْدَ امهتَاِ  )ٖٙ( َفِباَأيِّ آاَلِء َربُِّكَماا ُتَكاَِِّّباِ  )َٕٙوِمْ  ُدوِِْهَما َجْهتَااِ  ))
َْاااا ِ َ٘ٙفِباااَأيِّ آاَلِء َربُِّكَماااا ُتَكاااَِِّّباِ  ) ااااَختَاِ  ) ( ِفيِهَماااا َعْي ( َفِباااَأيِّ آاَلِء َْٙٙضه

( َفِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكَِِّّباِ  ٛٙ( ِفيِهَما َفاِكَهةا َوَْْخلا َوُرمها ا )َٚٙربُِّكَما ُتَكَِِّّباِ  )
( ُحااااورا ٔٚ( َفِبااااَأيِّ آاَلِء َربُِّكَمااااا ُتَكااااَِِّّباِ  )ٓٚ( ِفاااايِه ه َخْياااارَاتا ِحَسااااا ا )ٜٙ)

ْْاسا ٖٚ( َفِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكَِِّّباِ  )ٕٚاْلِخَياِِ ) َمْقُوورَاتا ِفأ ِْ َيْطِماْيُه ه ِإ ( َلا
ِْ َواَل َجااا ٌّ ) ( ُمتهِكِئاايَ  َعَمااى َرْفاااَر َّ ٘ٚ( َفِبااَأيِّ آاَلِء َربُِّكَماااا ُتَكااَِِّّباِ  )َٗٚقااْبَمُه

ُِ َربِّاَ  َٚٚكاَِِّّباِ  )( َفِباَأيِّ آاَلِء َربُِّكَماا تُ ُٙٚخْضرَّ َوَعْبَقِريَّّ ِحَسا َّ ) ( َتَبااَرَ  اْسا
ْكرَاِِ )  .((ِِّٛٚي اْلَجَ ِل َواإِْ

 



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُُٕ﴾  

  

ل نتيف أ رييف، مبينا  ما تت فاف به مف نعيـ كيعطؼ السياؽ  كرة ثانية    
كفيهمػػا كفضػػؿ، فهمػػا  نتػػاف  ضػػراكاف، ذكاتػػا مػػا  غزيػػر مػػف  ينػػيف فػػكارتيف، 

كرماف، كفيهما مف النعيـ حكر  يف  يرات اص الؽ فا هة  ثيرة متنك ة كن ؿ 
حسػػاف المظهػػر، ك ػػف محبكسػػات فػػي  يػػامهف  لػػي أزكا هػػف فػػال يػػتطلعف إلػػي 

كتبلػػػػء اصريحيػػػػة  نػػػػس ك   ػػػػاف،إك ػػػػف  فيفػػػػات شػػػػريفات لػػػػـ يمسػػػػهف  غيػػػػر ـ،
، ك ذا  لػه كفرش حساف  ضر ل نتيف المنعميف با ت ا   لي بسطبا حاب ا

 العظمة كاز راـ. مف وثار اسمه تعالي ذم

َنتىاًف(  لي نسؽ ال كرة السػابقة      ًمٍف ديكًنًهمىا  ى كتبدأ ال كرة بشبه ال ملة )كى
كأمػا أ ػحاب ال نتػيف فهػـ المق ػكدكف ب )مػف )كلمف  اؼ مقاـ ربه  نتػاف( 

 ك ػػػػاتيف أف ال نتػػػػيف ا كلػػػػيف ؿ)السػػػػابقكف السػػػػابقكف( كذ ػػػػر ػػػػاؼ مقػػػػاـ ربػػػػه( 
 (ُ)ص حاب اليميف المذ كريف  ميعا في سكرة الكاقعة.

كالتعبيػػػػر ب )دكف( يزيػػػػد المعنػػػػي ثػػػػرا ، لد لػػػػة ال لمػػػػة  لػػػػي معنػػػػي           
اصقلية، فال نتاف  نا أقؿ فػي المنزلػة مػف ال نتػيف السػابقتيف، يقػكؿ ابػف فػارس: 

 ػػذا دكف الػػداؿ كالػػكاك كالنػػكف أ ػػؿ كاحػػد يػػدؿ  لػػي المػػداناة كالمقاربػػة. يقػػاؿ )
ذا أردت تحقيػػرد قلػػت دكيػػف. ك  يشػػتؽ منػػه فعػػؿ  (ِ)(ذاؾ، أم  ػػك أقػػرب منػػه. كاا

الطبػرم كقد ذ ر  كتدؿ  لي معني المتايرة، أم: أنهما غير ال نتيف السابقتيف،
بف  ، ك ك ما فسر بهما الطا ر(ّ)د لة دكف  لي المعنييفالراغب في مفرداته ك 

                                                           

 َُِ/ ُْينظر/ ركح المعاني/ ا لكسي/  (ُ)
 - ػػػػػػ ُّٗٗ/ دار الف ػػػػر ُّٕ/ 2محمػػػػد  ػػػػػاركف/  مقػػػػاييس اللتػػػػة/ ت/  بػػػػػد السػػػػالـ (ِ)

 ـُٕٗٗ
، كالمفػػػردات فػػػي غريػػػب القػػػروف، ٗٔ/ ِّينظػػػر/  ػػػامش البيػػػاف  ػػػف تاكيػػػؿ وم القػػػروف/  (ّ)

ُٕٓ ،ُٕٔ 



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُُٖ﴾  

  

ا ابػػف  بػػاس رضػػي    نػػه فيػػرل أف كأمػػ(ُ) اشػػكر )دكف( فػػي ا يػػة ال ريمػػة.
ال نتيف المؤ رتيف أفضؿ مف اصكليف، كبيف سر ذلؾ فيمػا سػياتي فػي مكضػعه 

 .(ِ)مف البحث
ك لي مف اصك اؼ التي حملها سياؽ ا يػات أف اصقػرب د لػة )دكف(  لػي   

( يقػػػػكؿ  ػػػػاحب الظػػػػالؿ: )كأك ػػػػافهما أدنػػػػي كنػػػػزكؿ المرتبػػػػة معنػػػػي )اصقليػػػػة
 فقد تتابعت اصك اؼ تترل: (ّ)السابقتيف(
 ميٍد ىاَمتىاًف 

تىاًف  ٍينىاًف نىَضا ى  ًفيًهمىا  ى
نىٍ ؿه كىريَمافه  ا فىاً هىةه كى  ًفيًهمى

افه  ٍيرىاته ًحسى  ًفيًهَف  ى
كرىاته ًفي اٍلً يىاـً  كره مىٍق ي  حي

اف   ـٍ كى ى  ى ـٍ يىٍطًمٍثهيَف ًإٍنسه قىٍبلىهي  لى
فٍ  لىي رى َتً ًئيفى  ى افو مي ٍبقىًرمٍّ ًحسى ٍضرو كى ى  رىؼو  ي

يسػػتهؿ الػػنظـ بك ػػؼ ال نتػػيف بػػاللكف اص ضػػر المػػبه  للػػنفس، كفػػي سػػبيؿ    
كمعنػػي تحقيػػؽ  ػػذا المعنػػي كتحقيقػػه فػػي نفػػكس المتلقػػيف  بػػر ب )مػػد امتاف( 

، يقػػكؿ ابػػف منظػػكر: )دىٍ مػػا ي (ْ)مد امػػة: اللػػكف اص ضػػر المائػػؿ للسػػكاد ل ثافتػػه
ًتهػػا كًريًٌهػػا. كفػػي التنزيػػؿ العزيػػز:  ميٍد اَمػػةه:  ضػػرا  تىٍضػػًرب إلػػي السػػكاد مػػف نىٍعمى
ٍضراكاًف إلي السػكاد  ق يقكؿ:  ى ميٍد اَمتاف أم سكداكاف مف شدة ال ضرة مف الرمًٌ

ٍضػرتيهما إلػي  ٍضػراكاف تىٍضػًرب  ي السػكاد، مف الرًٌٌم، كقاؿ الز اج: يعنػي أنهمػا  ى
ـي ً ٍ ػػػًبًه كًرٌيًػػػًه أف يىٍضػػػًربى إلػػػي السػػػكاد. كالد ٍ مػػػةي  نػػػد  ك ػػػؿ نبػػػت أى ضػػػر فتىمػػػا

                                                           

 ِِٕ/ ِٖالتحرير كالتنكير/  (ُ)
/ ت/  ػادؿ أحمػد  بػد المك ػكد كو ػركف/ ط ُٔٗ/  ٖينظر/ البحر المحيط/ أبكحيػاف/ (ِ)

 ـُّٗٗق/ ُُّْ/ دار ال تب العلمية لبناف بيركت ُ
 ـََِّ-قُِّْ/ دار الشركؽ ِّ/ طّْٖٓ/ ْفي ظالؿ القروف/ سيد قطب/  (ّ)
 ٗٔ/ ِّال امش صح اـ القروف/  (ْ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُُٗ﴾  

  

َنة ميٍد اَمة لشدة  ضرتها. يقاؿ: اسػكَدت ال ضػرة  نما قيؿ لل ى العرب: السكاد، كاا
ك ػػػذا الك ػػػؼ ينقػػؿ للمتلقػػػي  ثػػػرة اص شػػاب ك ثافتهػػػا كتػػػدا لها، (ُ)أم اشػػتَدت(

 ا حقيقة، بؿ إف رؤية ال ياؿ كالب يرة المستقاة مف  ػذا حتي ت اد العيف تب ر 
 كسش كأ مؽ أثرا.البياف ال ريـ أ لي كأ

ٍينىػاًف  كيبلء الػنظـ  اللػه فػي ك ػؼ ال مػاؿ الحسػي لل نتػيف   ػا  ى بقكلػه: )ًفيًهمى
تىاًف( كليس معني  كنػه حسػيا  لػكد مػف اصثػر المعنػكم، فال مػاؿ الحسػي  نىَضا ى

لنفسي بتحبيب  ذا النعيـ إلي نفكس المتلقػيف كد ػكتهـ إلػي متك ه إلي التاثير ا
القيػػػاـ بمػػػا ي علهػػػـ يسػػػتحقكف  ػػػذا النعػػػيـ بعػػػد فضػػػؿ   تعػػػالي كسػػػعة رحمتػػػه، 

، ك ػك دكف ال ػرم (ِ)بمعنػي فػار المػا  ك اشػت بػه  ينػه كنضا تاف مػف نضػ 
 (ّ) ما ذ ر ابف حياف.

يػث ال ضػرة ال ثيفػة بهذا الك ػؼ ت تمػؿ ال ػكرة التضػة النضػرة لل نتػيف، ح  
المائلػػػػة للسػػػػكاد مػػػػش فػػػػكرة مػػػػا  العينػػػػيف ك يشػػػػانه، ممػػػػا ي لػػػػب للػػػػنفس سػػػػعادتها 
كبه تها، فهذا النعيـ المبه  للم اف الذم تتكالي فيه النعـ اص رل التي تستحؽ 
الش ر كالثنا  كالسعي الحثيث المنبعث مف تقكل   ك شيته )كلمف  اؼ مقػاـ 

 .ربه...(
( ليقػػػػرر  انبػػػا  ظيمػػػػا مػػػػف طعػػػػاـ  َمػػػػافه نىٍ ػػػػؿه كىري ػػػػا فىاً هىػػػةه كى ك ػػػي  بقكلػػػػه: )ًفيًهمى

)ن ػػؿ فػػي ذ ػػر كالتن يػػر فيهػػا  ميعػػا يفيػػد ال ثػػرة، ك أ ػػحاب ال نتػػيف كتف ههػػـ، 
يقػػػكؿ )بعػػػض العلمػػػا : لػػػيس الرمػػػاف كالن ػػػؿ مػػػف كرمػػػاف( بالػػػذ ر بعػػػد )فا هػػػة( 

عطػؼ  لػي غيػرد ك ػذا ظػا ر الفا هة، صف الشػي    يعطػؼ  لػي نفسػه إنمػا ي
نمػػػػا أ ػػػػاد ذ ػػػػر الن ػػػػؿ كالرمػػػػاف  ال ػػػػالـ. كقػػػػاؿ ال مهػػػػكر:  مػػػػا مػػػػف الفا هػػػػة كاا
لفضلهما كحسف مكقعهما  لي الفا هة... كقيؿ: إنما  رر ا صف الن ؿ كالرمػاف 
 انا  ند ـ في ذلؾ الكقت بمنزلة البر  ندنا، صف الن ؿ  امة قػكتهـ، كالرمػاف 

                                                           

 لساف العرب/ مادة د ـ/ دار  ادر. (ُ)
 لساف العرب/ مادة نض / دار  ادر. (ِ)
 ُٕٗ/ ٖالبحر المحيط/  (ّ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿َُِ﴾  

  

الػػذ ر صف الن ػػؿ ثمػػرد فا هػػة كطعػػاـ، كالرمػػاف فا هػػة  ػػالثمرات. كقيػػؿ: أفػػردا ب
كدكا ، فلػػـ ي ل ػػا للتف ػػه، كمنػػه قػػاؿ أبػػك حنيفػػة رحمػػه   إذا حلػػؼ أ  يا ػػؿ 

 (ُ)فا هة فا ؿ رمانا أك رطبا لـ يحنث. ك الفه  احباد كالناس(
مػػف بػػاب ذ ػػر ال ػػاص بعػػد العػػاـ، كسػػرد كن لػػص مػػف ذلػػؾ بانهمػػا   ػػا بالػػذ ر    

تنبيه  لي فضؿ ال اص كزيادة التنكيػه بشػانه، حتػي  انػه لػيس مػف  ػنس البالغي )ال
فهمػػا مػػف  ػػنس الفا هػػة، إ  أف  ػػذا ازطنػػاب إشػػارة إلػػي فضػػلهما، كتنكيهػػا  (ِ)العػػاـ(

بهامػػا ثػػـ ت  ي ػػا بقيمتهمػػا،  ك مػػاؿ  ػػذا اللػػكف البالغػػي يت لػػي فػػي ذ ػػرد إ مػػا  كاا
 التنعيـ أحلي.كتكضيحا، لي كف كقعه في النفس أ لي، كفي 

كفي بيػاف  انػب العالقػة ال ا ػة مػف النعػيـ فػي ال نتػيف، يقػكؿ  ػؿ  اللػه:   
) افه ٍيرىاته ًحسى ك مػا ذ ػر سػابقا فػاف السػياؽ اقتضػي ال مػش فػي )فػيهف(  )ًفيًهَف  ى

ػافه ذ ر ما في  ذد ال نات مف نعيـ: )تمهيدا ل ٍيرىاته ًحسى ٍفػرىؼو  ى لىػي رى َتً ئًػيفى  ى / مي
ٍضرو كى ى  ( ي افو  قيػؿ: لي كزف فىٍعلة، ك ك ؼ بني ك يرات  مش  يرة،  ٍبقىًرمٍّ ًحسى

ٌيًػػػػرات ٌيًػػػػرة، كال مػػػػش ال ى ، )كالمػػػػراد بػػػػذلؾ الم تػػػػارات، أم فػػػػيهف (ّ)م ففػػػػة مػػػػف  ى
كزيػػدت ال يريػػة الم تػػارة ألقػػا ك مقػػا بقكلػػه: )حسػػاف(  (ْ)رزؿ فػػيهف( م تػػارات  

كحػػذؼ المك ػػكؼ ال لػػؽ، فك ػػفف بػػانهف  ريمػػات النفػػكس كحسػػناكات ال لػػؽ، 
كبهذا الحذؼ تلتفت  قكؿ المتلقيف إلي  ذا الك ػؼ ) يػرات(  (أك حكر)نسا  

لمػػا فيػػه مػػف ال يريػػة الم تػػارة فػػي نسػػا   ػػاتيف ال نتػػيف ترغيبػػا فػػي العمػػؿ الػػذم 
  ذد ال يرات بعد رحمة    ؿ في  الد. تناؿ به
كرىاته ًفػي اٍلً يىػاـً ؿ )تكطئة كتمهيدا للبد ) يرات...( كقد ذ رت      كره مىٍق ي ( حي
، مما يزيد المعنػي قػكة كتقريػرا فػي نفػكس لبدؿ بمثابة التفسير بعد اًزبهاـفياتي ا

                                                           

 ُّٕ/ ْ، كينظر/ إ راب القروف/ النحاس/ ُٗٔ/ ُٕال امش صح اـ القروف/  (ُ)
 ػ  َُّْ -/ دار النهضة العربية بيركت ُ/ طَُٗ لـ المعاني/  بد العزيز  تيؽ/  (ِ)

 .ـ ََِٗ -
 ُٕٗ/ ٖالبحر المحيط/  (ّ)
 َُٔالمفردات في غريب القروف/  (ْ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُُِ﴾  

  

كلػػي  ػػكرتيف: اصالمتلقػػيف، مػػش لمسػػة  ماليػػة بهػػذا البيػػاف المع ػػز الػػكارد  لػػي 
كمثيػػػرة للتف يػػػر كالبحػػػث  مػػػا يػػػراد بػػػال يرات، كالثانيػػػة مكضػػػحة  مبهمػػػة ك فتػػػة

  ف را كتساؤ . ما يثار في النفكس  ك اشفة
ذا  ػػاف المتلقػػي قػػد تشػػبش بمعنػػي ال يريػػة كالحسػػف فػػي ال ملػػة المبهمػػة، فػػاف  كاا

كظ فػػي المعنػػي لديػػه يػػزاد ثػػرا  بد لػػة )حػػكر(  لػػي معنػػي ال مػػاؿ الحسػػي الملحػػ
، فالحكر  مػش: حػكرا  )ك ػي ذات الحػكر بفػت  الػكاك، العيكف ذات التاثير البالء

ك ػػك ك ػػؼ مر ػػب مػػف م مػػكع شػػدة بيػػاض أبػػيض العػػيف كشػػدة سػػكاد أسػػكد ا 
 ػػػػك ر ك مػػػػػاؿ محاسػػػػف الالسػػػػياؽ ف مػػػػػش لهػػػػف  (ُ)ك ػػػػك مػػػػف محاسػػػػف النسػػػػا (

كا  تمػػػػاـ المظهػػػػر، مقػػػػدما ال ػػػػك ر ليقػػػػرر فػػػػي النفػػػػكس أنػػػػه اصكلػػػػي بالر ايػػػػة 
ثػـ  ػي  بك ػؼ و ػر  ػارج  ػف  (ِ)كازقباؿ )فػاظفر بػذات الػديف تربػت يػداؾ(

حسػػف ال ػػك ر ك مػػاؿ المظهػػر الػػذاتييف، فقػػاؿ: )مق ػػكرات فػػي ال يػػاـ( كاسػػـ 
نمػا ق ػرف  لػي أزكا هػف كاصنػس بهػـ، المفعكؿ سلب مػنهف الذاتيػة الفا لػة،  كاا

بب بطهرف المعني ا نس المحككرا  ذلؾ د لة  لي الرفا ية كالتنعـ، كزيد  ذا 
 ) ػػاف  ـٍ كى ى  ى ـٍ يىٍطًمػػٍثهيَف ًإٍنػػسه قىػػٍبلىهي فهػػف أب ػػار لػػـ تفػػض ك لك ػػهف صزكا هػػف )لىػػ

 ب ارتهف، كقد سبؽ بيانه.
ٍفػرىؼو حػاؿ كي تـ السياؽ ك ؼ ال نتيف ببياف     لىػي رى َتً ئًػيفى  ى أ ػؿ ال نتػيف )مي

( كالحاؿ  افو ٍبقىًرمٍّ ًحسى ٍضرو كى ى )مت ئيف( ك ما قلنا في سابقه: أنه  مدة المعني  ي
فػػي ا يػػة، كالعامػػؿ فيػػه محمػػكؿ  لػػي المعنػػي أم يتنعمػػكف مت ئػػيف، كي ػػكز أف 
ف" ي كف را عا إلي قكله  ؿ ك ز "كلمف  اؼ مقاـ ربػه  نتػاف"  لػي معنػي "مػ

ظػػػا ر تػػػنعمهـ بمػػػا يت ئػػػكف  ليػػػه ، كك ػػػؼ كلػػػك  ػػػاف  لػػػي اللفػػػظ ل ػػػاف مت ئػػػا
ٍضػػ) ٍفػػرىؼو  ي ػػافو رى ٍبقىػػًرمٍّ ًحسى فػػالرفرؼ )ضػػرب مػػف الثيػػاب مشػػبه بالريػػاض،  (رو كى ى

كقيػػػػػؿ الرفػػػػػرؼ طػػػػػرؼ الفسػػػػػطاط كال بػػػػػا  الكاقػػػػػش  لػػػػػي اصرض دكف اصطنػػػػػاب 

                                                           

 ِْٕ/ ِٖالتحرير كالتنكير/  (ُ)
 (ُْٔٔ( كمسلـ )ََٗٓأ ر ه الب ارم ) (ِ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُِِ﴾  

  

كفػي اللفػظ سػعة د لػة  ػف  ػؿ نعػيـ (ُ)كاصكتاد، كذ ر  ف الحسف أنها الم ػاد(
 نتشار ظا ر مما يت    ليه أ حاب ال نتيف، كمش الد لة الظا رية ي تمش ا

كالرفرفة ك ي الحر ة مش الرياح ممػا يزيػد ا  مػا  كحسػنا، مػش اللػكف اص ضػر 
المدلكؿ  ليه بقكله: ) ضر( ك ذا غاية النعيـ ك ماله، بما   يسػتطيش المتلقػي 

ف انهػػا )مػػف  ػػنش  إدرا ػػه أك ت يلػػه، فقربػػه الػػنظـ إليػػه بقكلػػه: ) بقػػرم حسػػاف(
كا ينسػػػبكف  ػػػؿ   يػػػب إلػػػي كادم  بقػػػر لتقريػػػب ك ػػػفها إلػػػي العػػػرب، كقػػػد  ػػػان

كلتماـ المعني كالفا لة معا  تمت ا ية بقكله: )حساف( ك ذا ك ؼ  (ِ)ال ف(
 القهػػا، ف يػػؼ تحػػيط ب مالهػػا العقػػكؿ، ك ػػذد د ػػكة ذات تػػاثير بػػالء  ميػػؽ إلػػي 
السعي الحثيث للفكز بهػذا النعػيـ الػذم تمػتهف بػه  ػاتيف ال نتػيف، كالهػدؼ مػف 

 .لتاية )مف  اؼ مقاـ ربه( ذا السعي تحقيؽ تلؾ ا
انتهػػت ال ػػكرة الثالثػػة التػػي تتنػػاكؿ البيػػاف  ػػف ال نتػػيف اللتػػيف دكف ال نتػػيف    

السابقتيف، مبدك ة بالمنظر العاـ لهما حيػث ال ضػة الشػديدة المائلػة للسػكاد، ثػـ 
النضػػػاخ، ثػػػـ الفا هػػػة ال ثيػػػرة كالن ػػػؿ كالرمػػػاف، ثػػػـ الحػػػكر ذات ال يريػػػة المػػػا  

المحبكسػػػة  لػػػي اصنػػػس مػػػش أزك هػػػف اصب ػػػار الشػػػريفات، ثػػػـ  كالحسػػػف كالعفػػػاؼ
أريحيػػة أ ػػحاب ال نتػػيف  لػػي اصبسػػط ال ضػػر الع يبػػة ال لػػؽ الحسػػاف، فهػػي 
 كرة متنك ة  ثيفة رقيقة نضرة  افية ال لمات دقيقة العبػارات ق ػيرتها، ممػا 

  ابؽ  ذا النعيـ بان ات أذف كا ية، كقد كردت وية )فبام و ي عؿ المتلقي يس
التػػػي   ػػػالؿ الػػػنعـرب مػػػا ت ػػػذباف( ثمػػػاف مػػػرات، كرا   ػػػؿ نعمػػػة، للد لػػػة  لػػػي 

القياـ بكا ػب الحمػد تستحؽ  فهي نعـتش لت منها  كرة )كمف دكنهما  نتاف( 
فػػػػي ا سػػػػتفهاـ تقريػػػػش كتػػػػكبي  ك كالثنػػػػا   لػػػػي المػػػػنعـ ال ليػػػػؿ سػػػػبحانه كتعػػػػالي، 

 ل احدم النعـ كمن ر ا.
 
 

                                                           

 ُٗٗالمفردات في غريب القروف/  (ُ)
 ّْٖٓ/ ْفي ظالؿ القروف/ (ِ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُِّ﴾  

  

الح يـ في  ميش نهايات السكر القرونية، بديش فػي دقيؽ البياف  
كحسػف ال تػاـ   كحسف البػد است الص زبدة المعاني العديدة كالظالؿ المتنك ة،

مػػػف المكضػػػك ات التػػػي ا ػػػتـ بهػػػا البالغيػػػكف كشػػػتلكا الػػػدرس البالغػػػي بػػػدكر ما 
 ا، ك مش ال بير كأثر ما البالء في  لب ا ستماع كشحذ الهمـ كلفت ا نتباد بد

المعػاني كتل ي ػها  تامػا، مػش حسػف البيػاف كرشػاقته، لي ػكف أبقػي فػي السػمش، 
ذا  ػػاف البػػد  مفتاحػػا لل ػػالـ، فػػاف ال تػػاـ ي ػػب أف ي ػػكف (ُ)كأل ػػؽ بػػالنفس ، كاا
 ك ذا ما بلتت فيه ال كرة مبلتا مع زا بد ا ك تاما. (ِ)،مؤذنا با نتها 

ـي ك      (قد  تمت السكرة بقكله: )تىبىارىؾى اٍسػ ٍ ػرىاـً ًؿ كىاٍزً ػالى ٌبًػؾى ًذم اٍل ى ك ػك  تػاـ  رى
ما ػػػد يحمػػػؿ تسػػػػبيحا كتم يػػػدا  ال ػػػػالؽ العظػػػيـ الػػػػذم سػػػطرت السػػػػكرة و  د 

) ك أ ؿ أف ي ؿ فال كمف  ذا شانه ؼ  ازنسانية كال نية كالدنيكية كاص ركية،
 (ّ)يع ي، كأف ي ـر فيعبد، كيش ر فال ي فر، كأف يذ ر فال ينسي(

بهػػذا ال بػػر المقػػرر اسػػتحقاقه تعػػالي الثنػػا   اسػػتهؿ الػػنظـ  ػػذا ال تػػاـ ال ػػريـ    
)تبػػارؾ( مػػف البر ػػة كالنمػػا  ك ػػك بمعنػػي  ظػػـ، كالتحميػػد كالتم يػػد، بادئػػا بالفعؿ

نمػػا  ػػص )تبػػارؾ( بالػػذ ر لمػػا فيػػه مػػف التنبيػػه  لػػي مػػا يفػػيض بػػه ال ػػريـ مػػف  كاا
كلل ػػػيتة  تعظيمػػػه كاا اللػػػه، ا ثػػػار المبار ػػػة ال ثيػػػرة المتنك ػػػة، ممػػػا يسػػػتد ي 

سػناد )تبػارؾ( إلػي )اسػـ( يفيػد أف )تفا ؿ( ثػرا  للمعنػي بك ػكله إلػي منتهػاد،  كاا
البر ة الدا ية إلي تعظيمه كتقديسه مػف بر ػات اسػمه تعػالي، ممػا يسػ د القلػب 

ليسػػب  فػي فضػػا    حػدكد لػػه، بػاف  ػػذد مػف وثػػار إ ػال ، كيطلػؽ  نػػاف العقػؿ 
كتعػػػالي سػػػلطانه، ك ػػػذا أنسػػػب ل ثػػػرة و   السػػػكرة اسػػػمه ف يػػػؼ بػػػه  ػػػؿ  اللػػػه 

 كتنك ها كسعتها.
                                                           

دار  ِ/ ت الب ػػػاكم كأبػػػي الفضػػػؿ/ طْْٔينظػػػر/ ال ػػػنا تيف/ أبػػػك  ػػػالؿ العسػػػ رم/  (ُ)
 الف ر العربي.

/ ت محمػد محػي الػديف  بػد الحميػد/ / دار ال يػؿ ِّٗ/ ُينظر/ العمدة/ ابف رشيؽ/  (ِ)
 ـُِٕٗ ْط

 / ت/ سامي بف محمد السالمة/ دار طيبة.َُٓ/ ٕتفسير القروف العظيـ/ ابف  ثير/ (ّ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُِْ﴾  

  

 : ية كنظـ ا ياتندرؾ بهذا الفرؽ بيف نظـ ا   
  المؤمنكف( ) اًلًقيفى في اٍل ى  (  ُْ)فىتىبىارىؾى اّلَلي أىٍحسى
 )ٍبًدًد ًليى يكفى ًلٍلعىالىًميفى نىًذيرنا لىيَٰ  ى  (ُ)الفرقاف  )تىبىارىؾى اَلًذم نىَزؿى اٍلفيٍرقىافى  ى
  َنػػػاتو تىٍ ػػػًرم ًمػػػف تىٍحًتهىػػػا ًلػػػؾى  ى ػػػف ذىَٰ ٍيػػػرنا مًٌ ػػػؿى لىػػػؾى  ى عى ػػػا ى  ى )تىبىػػػارىؾى الَػػػًذم ًإف شى

كرنا ) يىٍ عىؿ َلؾى قي ي  (َُالفرقاف اٍصىٍنهىاري كى
  )ًنيػػػػرنا ػػػػرنا م  قىمى ا كى ػػػػؿى ًفيهىػػػػا ًسػػػػرىا ن عى ػػػػا كى ى ك ن اً  بيري ػػػػؿى ًفػػػػي الَسػػػػمى عى )تىبىػػػػارىؾى الَػػػػًذم  ى

 (ُٔفرقاف )ال
 غافر( )  (ْٔ)فىتىبىارىؾى اّلَلي رىب  اٍلعىالىًميفى
  الملؾ( ) ٍي و قىًديره لىي  يِؿ شى  (ُ)تىبىارىؾى اَلًذم ًبيىًدًد اٍلميٍلؾي كى يكى  ى

فػػي  ميعهػػا أسػػند الفعػػؿ إلػػي ا سػػـ ال ليػػؿ ) ( أك ا سػػـ المك ػػكؿ، كارتػػبط 
لي ا ت ا ػه تعػالي بػال يرات تنبيه  ذلؾ بنعمة  امة أك نعـ محددة، كذلؾ )

كقػػد  ػػالؼ  تػػاـ سػػكرة الػػرحمف بازسػػناد إلػػي )اسػػـ (ُ)(المػػذ كرة مػػش ذ ػػر تبػػارؾ
كمػف  ملػة   ( لي كف التعظػيـ  سػمه تعػالي ف يػؼ ي ػكف لػه سػبحانه كتعػالي 

أسػػػمائه المقدسػػػة )الػػػرحمف( الػػػذم اسػػػتهلت بػػػه السػػػكرة ال ػػػريـ، يقػػػكؿ اصلكسػػػي: 
مػػف  ملتػػه مػػا  ػػدرت بػػه السػػكرة مػػف اسػػـ الػػرحمف )تعػػالي اسػػمه ال ليػػؿ الػػذم 

المنب   ف إفاضة ا    المف لة، كارتفش مما   يليؽ بشػانه مػف اصمػكر التػي 
ذا  اف حػاؿ اسػمه تعػالي بمالبسػة د لتػه  مف  ملتها  حكد نعمائه كت ذيبها، كاا

 .(ِ) ليه سبحانه  ذلؾ فما ظنؾ بذاته اصقدس اص لي(
التربيػػػة، ك ػػػك إنشػػػا  الشػػػي  حػػػا   :فػػػي اص ػػػؿ أضػػػيؼ اسػػػـ إلػػػي )رب( ك ػػػكك 

فحػػػا  إلػػػي حػػػد التمػػػاـ، ك ػػػك م ػػػدر مسػػػتعار للفا ػػػؿ، ك  يقػػػاؿ مطلقػػػا إ   
ذا أضػػيؼ  ػػاز إطالقػػه  لػػي غيػػرد،  ػػرب اصسػػرة، كرب المػػاؿ، كذلػػؾ  تعػػالي، كاا

طػػالؽ يػػدؿ  لػػي أك ػػاؼ  ديػػدة   ت ػػكف م تمعػػة إ   ال ػػالؽ ل كنػػه فػػي از
                                                           

 .ْْالمفردات في غريب القروف/  (ُ)
/ ُْكح المعػػاني/ ، كينظػػر/ ر ُٕٖ/ ٖإرشػػاد العقػػؿ السػػليـ إلػػي مزايػػا ال تػػاب ال ػػريـ/  (ِ)

ُِٔ. 



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُِٓ﴾  

  

كبم يئػػه فػػي  (ُ) المالػػؾ كالسػػيد كالمػػدبر كالمربػػي كالقػػيـ كالمػػنعـ.المػػنعـ العظػػيـ 
نظػػػـ ال تػػػاـ يتسػػػؽ مػػػش مػػػا اشػػػتملت  ليػػػه السػػػكرة مػػػف الػػػنعـ كالفيكضػػػات  لػػػي 

، كقػػد سػػبؽ أف ذ رنػػا فػػي السػػمات البالغيػػة فهػػك ال ػػالؽ المػػنعـازنػػس كال ػػف، 
م و   للسػػكرة كركد اسػػمه تعػػالي )رب( كاحػػدا كثالثػػيف مػػرة فػػي ت ػػرار ويػػة )فبػػا

رب مػػػا ت ػػػذباف( كمػػػرتيف مػػػش المشػػػرقيف كالمتػػػربيف، كمػػػرتيف مضػػػافا إلػػػي  ػػػاؼ 
ثػػـ مػػرة كاحػػدة مضػػافا إلػػي ضػػمير ال ػػائؼ مػػف  -- طػػاب النبػػي الم ػػطفي

مقاـ ربه، بم مػكع سػت كثالثػيف مػرة، فاتسػؽ  ػذا الحضػكر لربكبيتػه تعػالي مػش 
--)رب( إلػػػي ضػػػمير الم اطػػػب النبػػػيفػػػي ال تػػػاـ كأضػػػيؼ شػػػمكؿ رحمتػػػه. 

 .ت ريما كتشريفا كر اية كتطمينا للنبي ال ريـ 
 ، يقػػكؿ البقػػا ي:فهمػػا ك ػػفاف لػػرب أمػػا قكلػػه تعػػالي: )ذم ال ػػالؿ كاز ػػراـ(   

)ذك ال ػػالؿ أم: العظمػػة التػػي   تػػراـ، ك ػػي  ػػفة ذاتػػه التػػي تقتضػػي إ اللػػه 
كيقكؿ الطػا ر بػف (ِ) ف  ؿ ما   يليؽ، ك)از راـ( ازحساف، ك ك  فة فعله(

)كال ػػػالؿ: العظمػػػة، ك ػػػك  ػػػامش ل ػػػفات ال مػػػاؿ الالئقػػػة بػػػه تعػػػالي.  اشػػػكر: 
فػنحف أمػاـ ، (ّ)كاز راـ: إسدا  النعمػة كال يػر، فهػك إذف حقيػؽ بالثنػا  كالشػ ر(

 ػػفتيف:  ػػفة ذاتيػػة لػػه تعػػالي )ال ػػالؿ( ك ػػي تناسػػب مػػا كرد فػػي السػػكرة مػػف 
فنػػا  ال لػػؽ، كمػػف ثػػـ  ػػا  الك ػػفاف فػػي ، كالبقػػا  بعػػد ال لػػؽ كالهيمنػػة كالعظمػػة

ا يػػػة السػػػابعة كالعشػػػريف )كيبقػػػي ك ػػػه ربػػػؾ ذك ال ػػػالؿ كاز ػػػراـ( كأمػػػا ال ػػػفة 
الثانية )از راـ( فهي  فة فعلية  تعالي، ك ي تناسب مقاـ ازنعاـ كازحساف 
إلػػػي  لقػػػه بنعمػػػه التػػػي اشػػػتملت  ليهػػػا السػػػكرة، ك ػػػاف ذلػػػؾ أبلػػػء  تػػػاـ للسػػػكرة 

 ال ريمة.

                                                           

 ، كلساف العرب مادة/ رببِٗٔينظر/ المفردات  (ُ)
/ ت/  بػد الػرازؽ المهػدم/ دار ال تػب ّٖٓ/ ٕنظـ الدرر في تناسب ا يػات كالسػكر/  (ِ)

 ـُٓٗٗ-قُُْٓ/ ُالعلمية ط
 ِٕٕ/ ِٖالتحرير كالتنكير/  (ّ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُِٔ﴾  

  

ت ميؿ )كالت ميؿ يرد  لي كم ي  الك فيف ال ريميف بعد )تبارؾ اسـ ربؾ(    
فالمعني قبله تػـ بمػا ذ ػر مػف التنزيػه كالتقػديس كالتقريػر  (ُ)المعني التاـ في مله(

كبلػػػء بػػػذلؾ المعنػػػي غايػػػة ال مػػػاؿ،   ػػػي  بالك ػػػفيف ت مػػػيال،ثػػػـ  (...)تبػػػارؾ 
روفا لػػػػؽ ازنسػػػػافا لمه كانعطػػػؼ ال تػػػػاـ  لػػػػي ا سػػػتهالؿ )الػػػػرحمفا لـ الق

  البياف( فله ال ماؿ الدا ي للتم يد كالتحميد بد ا ك تاما.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

/ ّْٕ/ ُ، كينظػر/  زانػة اصدب كغايػة اصرب/ ابػف ح ػة الحمػكم/ ُُِ لـ البػديش/  (ُ)
 ُٕٖٗبيركت  –/ دار كم تبة الهالؿ ُت   اـ شعيتك/ ط 



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُِٕ﴾  

  

 املبحث الثالث
 قابلتموازناث عامت بني صور امل

  يم ف صحد أف يز ـ باف بعض بياف القروف ال ػريـ أف ػ  مػف بعػض، ك     
بعضه أبلء مف بعض، إذ التحدم بػه قػائـ بػيف  ميػش وياتػه، ك ػذلؾ بػيف  ميػش 

ػًديثو ًمٍثًلػًه﴾ فسكرد،  قػاؿ فػي السػكرة: ك  (ّْالطػكر: )قاؿ فػي ا يػة: ﴿فىٍليىػٍاتيكا ًبحى
ػػكرىةو ًمػػٍف ًمٍثًلػػهً فىػػ﴿ ويػػة معينػػة، ك   كلػػـ يػػرد التحػػدم فػػاطلؽ( ِّالبقػػرة: )﴾ ٍاتيكا ًبسي

نمػػا  ػػؿ ويػػات القػػروف كسػػكرد سػػكرة بعينهػػا،  بػػاب التحػػدم  لػػي حػػد سػػكا ، فػػي كاا
ف ميعها نمط  اؿ  ريـ مف الف احة كالبالغة، كلذا يقػكؿ الحػكيني: ) ػالـ   
أبلػػء مػػف  ػػالـ الم لػػكقيف، ك ػػؿ ي ػػكز أف يقػػاؿ بعػػض  المػػه أبلػػء مػػف بعػػض 

   ػػَكزد قػػكـ لق ػػكر نظػػر ـ، كينبتػػي أف تعلػػـ أف معنػػي قػػكؿ القائػػؿ  ػػذا ال ػػالـ
، ك ػػذا الحسػػف فػػي  ٍسػػفه كليٍطػػؼه ال ػػالـ أبلػػء مػػف  ػػذا أَف  ػػذا فػػي مكضػػعه لػػه حي

ك  يقػػكؿ بػػذلؾ  اقػػؿ، إذ ل ػػؿ مكضػػش  (ُ)مكضػػعه أ مػػؿ مػػف ذاؾ فػػي مكضػػعه(
 ائفها.سياقه الذم اقتضي م يئه  لي نظمه ال اشؼ  ف دقائؽ المعاني كلط

كتن ػػب مكازناتنػػا  لػػي تبيػػيف أك ػػه ا تفػػاؽ كا  ػػتالؼ بػػيف  ػػكر المقابلػػة   
الثالثػػػة، مػػػف حيػػػث ا ػػػطفا   لماتهػػػا، كمػػػف حيػػػث بنائهػػػا ال لػػػي، كمػػػف حيػػػث 
  ك ػػػػػيات ترا يبهػػػػػا، ك ػػػػػكر ا البيانيػػػػػة كالبديعيػػػػػة، كتتلبػػػػػث المكازنػػػػػة أمػػػػػاـ 

كحػػاؿ الم ػػرميف  : المكازنػػة بػػيف  ػػكرة انشػػقاؽ السػػما المحااور اوولمحػػكريف: 
كلمػػف  ػػاؼ الم ػػذبيف ب هػػنـ، ك ػػكرة ال نػػاف اصربعػػة. كالمحػػكر الثػػاني:  ػػكرة 

 مقاـ ربه  نتاف، ك كرة كمف دكنهما  نتاف.
أحكاؿ أ ؿ العذاب مف  تبدك المقابلة ذات أثر  بير في بيافكفي المحكر اصكؿ 

مػف الم رميف الم ػذبيف، كنعػيـ مػف  ػاؼ مقػاـ ربػه كنهػي الػنفس  ػف الهػكل، ك 
نمػػػا قػػػدـ التر يػػػب  لػػػي أنهػػػا المقابلػػػة وثػػػار  تػػػد ك كترغػػػب، كت يػػػؼ كتر ػػػب )كاا

-الترغيب، صف النعـ الكاردة فػي السػكرة  ػاف اصكلػي أف تشػ ر بػادا  حقػكؽ  

                                                           

 ُُٖ/ ْازتقاف للسيكطي / (ُ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُِٖ﴾  

  

 (ُ)طؼ  لي ذلػؾ ببيػاف  قكبػة ال ػافر بهػا(ف فرانها أ  ب، فاقتضي الع-تعالي
كبهػػذا التضػػاد بػػيف الترغيػػب كالتر يػػب فػػي سػػياؽ الحػػديث  ػػف أحػػكاؿ الفػػريقيف 
 تتض   اقبة  ؿ فريؽ، لي كف المتلقي  لي بينة مف أمرد، ك  يظلـ ربؾ أحدا.

مما يلفت النظر  ثرة ال لمات التاضبة المؤثرة في بنا  مشهد انشقاؽ ك         
ت كير حاؿ الم رميف، فال لمات ا ػطفيت لتبػيف  ػف ال ػكرة ال ليػة السما  ك 

بمػػا يحػػذر المتلقػػي مػػف الكقػػكع فػػي الم ػػير ذاتػػه، فتحمػػؿ ال ػػكرة حػػاؿ السػػما  
المهكؿ مف  ػالؿ تلػؾ ال لمػات: انشػقت/ كردة/ الػد اف/ يكمئػذ بتنػكيف العػكض 
رر  ػػػف  ملػػػة تقػػػدير ا: يػػػـك إذ انشػػػقت السػػػما .. ف ػػػاف  ػػػذا الحػػػدث العظػػػيـ  ػػػ

 مرتيف، لي كف تاثيرد في النفس أ مؽ.
كأما في تحبير حاؿ  ؤ   الم رميف فنضش اليد  لػي  ػذد ال لمػات ال اشػفة    

 ػػػف سػػػك  الم ػػػير، مػػػف ذلػػػؾ: الم رمػػػكف/ يؤ ػػػذ/ النكا ػػػي/ اصقػػػداـ/  هػػػنـ/ 
ي ػػػذب/ الم رمػػػكف/ يطكفػػػكف/ حمػػػيـ/ وف، ك ػػػي تتنػػػاكلهـ كتتنػػػاكؿ نػػػكع  ػػػذابهـ 

هـ مك كفكف باز راـ )الم رمكف( الم رر مرتيف فػي سػياؽ بالبياف كالتمييز، ف
ال ػػكرة، لي شػػػؼ  ػػػف ا تسػػػابهـ از ػػػراـ كتعييػػػر ـ بػػػه، كليبػػػيف اسػػػتحقاقهـ  ػػػذا 
نذار المتلقيف مف اقتفا  أثر ـ، كمف أ ظػـ إ ػرامهـ الت ػذيب بتعػذيب  العذاب، كاا

دنهـ فػػي الم ػػرميف فػػي  هػػنـ يػػـك القيامػػة )ي ػػذبكف( بد لتػػه المت ػػددة، فهػػذا ديػػ
 ميش مكاقفهـ، ك اف حالهـ فػي  هػنـ مػف  ػنس تحر ػاتهـ الت ذيبيػة، زضػالؿ 
الناس، فهـ يطكفػكف بػيف  هػنـ كبػيف حمػيـ وف فػي حر ػة مت ػددة دكف انقطػاع 

 أك تكقؼ.
كا ػػطفي التعبيػػر ب هػػنـ ليتحقػػؽ لهػػـ فيهػػا العػػذاباف النفسػػي كال سػػدم، فهػػي  

الن ػػاة منهػػا، كقػػد ظللػػت ال ػػكرة   ئيبػػة مته مػػة، ك ػػي بعيػػدة القعػػر   أمػػؿ فػػي
بهذد الظالؿ المر بة، فاشير إليهػا ب ) ػذد( تحديػدا كتمييػزا، فهػي حاضػرة ك ػـ 

                                                           

/ الم لة اصردنية ُٖأسلكب المقابلة في سكرة الرحمف كأثرد في المعني/ ز ريا ال ضر/  (ُ)
 ـَُُِ-قُِّْة/ ـ السابش/ ع ا، ب/ في الدراسات ازسالمي



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُِٗ﴾  

  

مشػا دكف، كبػػذ ر المشػػار إليػػه ) هػػنـ( كبضػػمير ا )ي ػػذب بهػػا( كفػػي )يطكفػػكف 
 بينها كبيف حميـ وف( ليزيد بذلؾ ال كرة قكة كشدة ك ك .

)إذا انشػػقت...( ليؤ ػػد ا فػػي نفػػكس كبنيػػت ال ػػكرة بػػد ا  لػػي أسػػلكب الشػػرط  
المتلقيف، فال م اؿ للتهرب أك التتافؿ أماـ أسلكب يتسػـ با  ت ػار كالتحديػد، 
ثـ  ػا ت  ػذد ال ػكرة البيانيػة المر بػة مػف التشػبيهيف اللتػيف يبلػء بهمػا المعنػي 
إلػػػي قلػػػب المتلقػػػي كيػػػتم ف منػػػه فػػػػال يملػػػؾ إ  الهػػػرب نفػػػكرا أك ازقبػػػاؿ محبػػػػة 

 كاستعدادا
ثـ  ي  باسلكب النفي )  يساؿ  ف ذنبه...(  ليدؿ  لي ما ي كف مف  مت 
مفػزع فػي  ػذا المكقػػؼ، حيػث   يسػاؿ إنػس ك   ػػاف  ػف ذنػكبهـ، ك ػي لحظػػة 
انتظار أ عب  لي النفس كأر ب للقلب انتظارا لما سػي كف، كفػي ذ ػر ازنػس 

مػف شػاف  ػذا كال اف تحديد كتبيػيف بػاف  ػذا شػانهما  ميعػا، زيػادة فػي التهكيػؿ 
 المكقؼ الذم تتبدؿ فيه السما .

كبنػػػي اصسػػػلكب ال بػػػرم )يعػػػرؼ الم رمػػػكف...( ببنػػػا  المضػػػارع لتيػػػر فا لػػػه، 
لي شػػؼ  ػػف  مكميػػة الد لػػة، ف ػػؿ مػػف ينظػػر إلػػي كاحػػد مػػنهـ فانػػه يعرفػػه بمػػا 
يظهر  ليه مف سمة دالة، ككسمة  اشفة، ك ذد ش ؿ مف أش اؿ العػذاب كلػكف 

 مف  مـك الفضيحة.
 مػػا بنػػي فػػي سػػياقه المضػػارع )يؤ ػػذ( د لػػة  لػػي التهػػكيف مػػف شػػانهـ، ك لػػي 
التهكيػػػؿ ممػػػا كرا د ممػػػف ي ػػػدر إلػػػيهـ اصمػػػر با ػػػذ ـ إلػػػي م ػػػير ـ المحتػػػكـ، 
كا تيػػرت مػػادة اص ػػذ، لمػػا فيهػػا مػػف قػػكة كقهػػر، كيبػػدك  ػػكانهـ فػػي  يئػػة اص ػػذ 

هيئػة إلػي النػار حيث ت مش اصقداـ إلي ال باد، ثـ يقػذؼ الم رمػكف  لػي  ػذد ال
كالنكا ػػي مكضػػش ال بػػر كالتعػػالي  ػػف د ػػكة الحػػؽ كالنفػػكر منػػه، كاصقػػداـ تلػػؾ 

فػػي مشػهد ي مػػش بػػيف ال ارحػة التػػي حملػػتهـ إلػي ال هػػة البعيػػدة  نػه، في معػػاف 
 العذاب كالهكاف.

البنػػا  ال لػػي لل ػػكرة يشػػتمؿ  لػػي أحػػداث مهكلػػة، كمكاقػػؼ  ظيمػػة، كتتييػػر    
كاضػػطراب، كألػػكاف كد ػػاف، كيحتػػكم  لػػي حػػاؿ   ػػكني مػػذ ؿ، كحر ػػة كطػػكاؼ
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نفكس ذليلة مهانة، كبدت  لػي المشػهد اصلػكاف المتعا سػة: احمػرار السػما  مػش 
سػػكاد الك ػػػكد كزرقػػػة العيػػػكف، كال مػػػش بػػػيف النكا ػػػي كاصقػػػداـ فػػػي مشػػػهد ر يػػػب 
م يؼ  ئيب، يعلػكد حضػكر  هػنـ الملتهبػة الم يفػة ال الحػة التػي   قػرار لهػا، 

ا ك ػػػػػي تتلهػػػػػؼ كتنتظػػػػػر تحقيػػػػػؽ الك يػػػػػد باذ ػػػػػاف الم ػػػػػرميف لهػػػػػا فيشػػػػػار إليهػػػػػ
   ن دة، فقد قضي اصمر.كا طالئهـ بحميمها كلهيبها بال  رب ك 

م تلفػػة، لترسػػـ مشػػهديف فم كنػػات البنػػا   كأمػػا فػػي  ػػكرتي ال نػػاف اصربعػػة    
لمػػػػػف تفضػػػػػؿ    لػػػػػيهـ ككسػػػػػعهـ برحمتػػػػػه كشػػػػػملهـ باحسػػػػػانه، فال لمػػػػػات ذات 

يحػػا ات ذات أريحيػػة،د  ت تنعيميػػ فػػاذا  ػػاف الػػنظـ فػػي  ة، كظاللػػة مديػػدة، كاا
 عػػػػؿ مػػػػف ك ػػػػفهـ  ػػػػكرة انشػػػػقاؽ السػػػػما  كبيػػػػاف حػػػػاؿ غيػػػػر الم ػػػػرميف قػػػػد 

بػػػالم رميف مسػػػيطرا  لػػػي المشػػػهد كت ػػػرارد مػػػرتيف كمػػػف  ملػػػة از ػػػراـ ت ػػػذيبهـ 
ب هػػػػنـ، فػػػػاف بنػػػػا  تشػػػػ يؿ  ػػػػكرتي ال نػػػػاف اصربعػػػػة يقػػػػـك  لػػػػي تحديػػػػد  ػػػػؤ   

كالتضػػاد بينهمػػا  لػػي، فمػػا  بػػانهـ )مػػف  ػػاؼ مقػػاـ ربػػه( ذد ال نػػافالمنعمػػيف بهػػ
مػػا  ػػافكا مقػػاـ ربهػػـ، كنسػػكا   سػػبحانه كتعػػالي كلػػـ أ ػػـر الم رمػػكف إ  صنهػػـ 

ف العبػػد الػػذم  يقػػدركد حػػؽ قػػدرد، فاسػػتحقكا مػػا ذ ػػر مػػف  ػػذاباتهـ فػػي  هػػنـ. كاا
الػػػنفس  ػػػف ي ػػػاؼ مقػػػاـ ربػػػه، فهػػػك الػػػذم يعظػػػـ ربػػػه كمقامػػػه بػػػيف يديػػػه، كنهػػػي 

التشريؼ كالت ريـ بازضافة إلي الػرب الػرحيـ  فاستحؽ ما أمر به،قاـ بالهكل، ك 
  نتاف.-بفضؿ   تعالي-الحافظ المربي المنعـ )ربه( كاستحؽ

فػػي ) هػػنـ( كحػػد ا كلػػـ تقػػرف بتير ػػا، ك فػػي بهػػا  ػػذابا  الم رمػػكف يعػػذبكفك   
يامػة، فلػـ يعػذبهـ فػكؽ مػا نفسيا كبدنيا، ك ذا مف ت لي وثار اسمه العدؿ يـك الق

يستحقكف ك ك  ليػه قػادر، كلعػؿ ذلػؾ مػف الػنعـ التػي اتسػقت مػش م ػي  قكلػه: 
)فبػػام و   رب مػػا ت ػػذبكف( كأمػػا مػػف  ػػاؼ مقػػاـ ربػػه فلػػه  نتػػاف كمػػف دكنهمػػا 

 . نتاف
كمما  ك  دير بلفت ا نتباد تقديـ ) ذد  هنـ( قبؿ ذ ػر ت ػذيب الم ػرميف     

كفػي المقابػؿ قػدـ بذ ر مػا يسػكؤ ـ،  التع يؿمف شانهـ، ك كسرد البالغي التقليؿ 
المسند )لمف  اؼ مقاـ ربه(  لي المسند إليه ) نتاف( ت ريما كتنكيها بشػانهـ، 
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حيػػػرة كتقابػػػؿ حػػػاؿ الفػػػريقيف، فا ػػػؿ  هػػػنـ فػػػي  فهػػػـ يسػػػتحقكف التقػػػديـ كالحفػػػاكة.
لقدرتػه كبحث  ف  رب أك ت فيؼ   مهػـ، ك بػر  ػف ذلػؾ بقكلػه: )يطكفػكف( 

الد ليػػة  لػػي نقػػؿ مشػػهد دكرانهػػـ حػػكؿ  هػػنـ كحميمهػػا، بينمػػا أ ػػحاب ال نػػاف 
في نعيـ كس ينة، ك بػر  ػف ذلػؾ بهػذا الحػاؿ )مت ػيف( فػي  لتػا ال نتػيف، ك ػي 

 حاؿ المسركر الهان  الممتل  سعادة كأريحية.
فقػػػد  ػػػا ت  ادئػػػة تبػػػث ركح البه ػػػة  الكا ػػػفة لل نػػػاف كنعيمهػػػا كأمػػػا ال لمػػػات 

كر اتساقا مػش حػاؿ المنعمػيف بعظػيـ الػنعـ، فتػرل:  نتػاف/  نتػاف/ أفنػاف/ كالسر 
مػػػد امتاف/  ينػػػاف ت ريػػػاف/  ينػػػاف نضػػػا تاف/ فا هػػػة/ ن ػػػؿ كرمػػػاف/ مت ئػػػيف/ 
مت ئيف/ فرش/ بطائنا مف استبرؽ/ رفرؼ  ضر/  بقرم حساف/  ني ال نتيف 
داف/ قا ػػػػػرات الطػػػػػرؼ/ مق ػػػػػكرات فػػػػػي ال يػػػػػاـ/ حػػػػػكر/  يػػػػػرات/ اليػػػػػاقكت/ 

 لمر اف/ ازحساف.ا
، كقػد نسػ ت منهػا ك ي  لمات بلتت ال ماؿ في ت كير أنكاع النعيـ كأ ػنافه 

 ػػػكرتاف  سػػػدتا النعػػػيـ الحسػػػي كالمعنػػػي، بػػػد ا مػػػف د ػػػكؿ ال نػػػاف حيػػػث تػػػرل 
ال ضػػػرة ثػػػـ المػػػا  ثػػػـ الفكا ػػػه ثػػػـ ازت ػػػا   لػػػي الفػػػرش كالرفػػػرؼ ال ضػػػر، ثػػػـ 

، كالالتػػػػي فػػػػاؽ  مػػػػالهف المؤنسػػػػات القا ػػػػرات أك المق ػػػػكرات  لػػػػي أزكا هػػػػف
كطاب،  ما تش ؿ بنا  النظـ في ال ناف اصربعػة مػف الترا يػب الهادئػة المتسػقة 
مػش  ػك النعػيـ كاصريحيػػة، كال اشػفة  ػف  بريػات النعػػيـ كلطائفػه، كسػنزيدد بيانػػا 

 .فيما  ك وت
كاقتضػػػي السػػػياؽ م ػػػي  )فبػػػام و   رب مػػػا ت ػػػذباف( فػػػي  ػػػكرة بيػػػاف حػػػاؿ   

اشػػتمؿ  ليػػه مػػف إرسػػاؿ شػػكاظ مػػف نػػار، كانشػػقاؽ السػػما ،  الم ػػرميف بعػػد مػػا
كاص ػػػػذ بالنكا ػػػػي كازقػػػػداـ، كطػػػػكاؼ الم ػػػػرميف بػػػػيف  هػػػػنـ كالحمػػػػيـ ا ف، إذ 
ا متناف كأثر الربكبية يبدكاف فيما كرا  ذلؾ مف التحذير كازبانة  ما يقػش  لػي 

لم ػائب مػف ال فر بالمنعـ ك فراف النعـ، كالتحذير كالز ر  ما يكرد المهالػؾ كا
 أ ظـ النعـ كأ لها.
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كمف   ائب  ذا الت رار تكزيش ت ػرار ا يػة فػي سػياؽ السػكرة، ففػي ويػات الػنعـ 
 ا ت ثماني مرات، كفي سياؽ ويات التهديد بالعػذاب بالشػكاظ كالنحػاس كالنػار 
ذ ػرت سػػبش مػرات، ككز ػػت فػػي بيػاف ويػػات  نتػي ال ػػائؼ مػػف مقػاـ ربػػه ثمػػاني 

نهمػػا  نتػػاف(  ػػا ت ثمػػاني مػػرات، كقػػد  لػػؿ لػػذلؾ مػػرات، كفػػي بيػػاف )كمػػف دك 
ال ػػاكم فػػي حاشػػيته بقكلػػه: )ثمانيػػة منهػػا  قػػب ويػػات تعػػداد الػػنعـ، ثػػـ سػػػبعة 
 قب ذ ر النار كشدائد ا  لي  دة أبكابها صف الت لص منها نعمة، ثػـ ثمانيػة 
 قب ال نتيف اصكليف  عدة أبكابها، ثـ ثمانية  قب ك ػؼ ال نتػيف اللتػيف  مػا 

كلعػػػؿ سػػػر تكافػػػؽ  ػػػدد ا بعػػػد الػػػنعـ مػػػش  ػػػدد ا بعػػػد  (ُ)ل نتػػػيف اصكلػػػيف(دكف ا
ال نتػػيف الد لػػة  لػػي أف الت ػػديؽ بكا ػػب الػػنعـ كالمتفضػػؿ بهػػا كتكحيػػدد كشػػ رد 
 ليها طريؽ الفكز بال ناف، كأما اتفػاؽ  ػدد ا بعػد ال نتػيف اصكلػيف مػش  ػدد ا 
بعػػد ال نتػػيف اص ػػرييف، فلبيػػاف أف ال نػػة أيػػا  انػػت  ظيمػػة النعػػيـ، مػػف تح ػػؿ 

لػػػي م ػػػاف فيهػػػا فقػػػد فػػػاز فػػػكزا  ظيمػػػا، كأنهمػػػا  ػػػديرتاف بػػػاف تػػػذ ر ا يػػػة فػػػي  
سياقهما بقدر ذ ر ا في السابقتيف  ليهما، ك ذا التكزيش العػددم مػف ألػكاف بلػكغ 
 السمات البياف ال ريـ الدر ة اصسمي في الدقة الهادية إلي الطريؽ المستقيـ.

، ك ػػػكرة كمػػػف دكنهمػػػا :  ػػػكرة كلمػػػف  ػػػاؼ مقػػػاـ ربػػػه  نتػػػافالمحاااور اليااااْأ
  نتاف.

حتػػي نػػكفي المكازنػػة بػػيف ال ػػكرتيف حقهػػػا نتلبػػث أمػػاـ ا ػػتالؼ أ ػػؿ التفسػػػير ك 
بياف أم ال نتيف أ لي مف اص ػرييف، فػاص ثركف يػركف أف اصكليػيف أ لػي حكؿ 

رتبة، كأفضؿ منزلة، كيم ننا أف ن مؿ  ؿ مػا قيػؿ فػي ذلػؾ باز ابػة  لػي تلػؾ 
 اصسئلة:

 لمن تلك الجنان؟ 

  ما سر تقديـ ال نتيف اصكلييف 

                                                           

/ م ػػػطفي البػػػابي الحلبػػػي/ القػػػا رة ُْٔ/ ْحاشػػػية ال ػػػاكم  لػػػي تفسػػػير ال اللػػػيف/  (ُ)
 .ـُُْٗ-قَُّٔ
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 ك ػاؼ تمػايزت بهػا  ػف اص ػرييف، كسػر ما د لة ا ت اص  ؿ  نتيف با
 ترتيب تلؾ ال فات 

  ما د لة التعقيب بعد  ؿ  نتيف 
عػػػيف بقػػػكة  لػػػي الكقػػػكؼ  لػػػي معرفػػػة ال نتػػػيف كؿ تكاز ابػػػة  ػػػف السػػػؤاؿ اص  

تعػالي: )كلمػف  ػاؼ مقػاـ اص لي منزلة كرتبة، فقد بػدأت ال ػكرة اصكلػي بقكلػه 
ربػػه  نتػػػاف( فال نتػػاف لمػػػف فػػاز بهػػػذا المقػػاـ الرفيػػػش، كفػػي مقابػػػؿ ذلػػؾ اسػػػتهلت 
ال كرة الثانيػة بقكلػه: )كمػف دكنهمػا  نتػاف( فػي سػياؽ مػا أ ػد لمػف  ػاؼ مقػاـ 

 يبػػيف  ػػف رتبتهمػػا بانهمػػا دكف السػػابقتيف  ليهمػػػا، (مػػف دكنهمػػاربػػه، كالمسػػند )
 (ُ)ؾ ال ٌنتيف في المنزلة كالقدر  نتاف ...(يقكؿ أبكحياف: )كمف دكف تين

ك  يناقض ذلؾ قكؿ مف قاؿ باف السابقتيف للسابقيف أك للمقربيف، كمف دكنهما  
فالعلي لدم أف التقسػيـ ، (ِ)ص حاب اليميف، الذيف كرد ذ ر ـ في سكرة الكاقعة

الكارد في سكرة الكاقعة تف ػيؿ للم مػؿ  نػا، ؼ )مػف  ػاؼ مقػاـ ربػه( إ مػاؿ، 
ف ػػػػؿ فػػػػي الكاقعػػػػة با ػػػػحاب اليمػػػػيف، كالسػػػػابقيف كالمقػػػػربيف، كبػػػػذلؾ تتكا ػػػػؿ 

)فمػػف حسػػف المناسػػبة أف تتحػػدث سػػكرة الػػرحمف  ػػف ك ػػؼ ال نتػػيف المعػػاني 
 ػػف ك ػػؼ ال نتػػيف اللتػػيف أ ػػدتا تػػا للمقػػربيف، ثػػـ تعطػػؼ بالحػػديث jاللتػػيف أ ػػد

ص حاب اليميف، كبذلؾ تتال ـ السػكرتاف كتتالقيػاف فػي  مػاؿ المناسػبة كحسػف 
 كبذلؾ ندرؾ أف ال نتيف السابقتيف أ لي رتبة كمنزلة. (ّ)التناسؽ(

كتقديـ ال نتيف السػابقتيف مبػيف  ػف فضػلهما، ك اشػؼ  ػف  ظػيـ نعيمهمػا،    
كقػد (ْ)لييف  لي اص رييف يػدؿ  لػي فضػلهما(يقكؿ السعدم: )كم رد تقديـ اصك 
                                                           

 ُٔٗ/ ٖالبحر المحيط/  (ُ)
، كركح ُٔٗ/ ٖ، كالبحػر المحػيط/ ٗٔ/ ِّينظر/  امش البياف  ف تاكيؿ وم القروف/  (ِ)

 َُِ/ ُْالمعاني/ اصلكسي/ 
 ُٖب المقابلة في سكرة الرحمف كأثرد في المعني/ أسلك  (ّ)
/ مؤسسػػػػة الرسػػػػالة/ ِٕٕتيسػػػير ال ػػػػريـ الػػػػرحمف فػػػػػي تفػػػػػسير  ػػػػػالـ المنػػػػػاف/ السػػػػعدم/  (ْ)

 ـ ُٗٗٗ-قَُِْ ُبيركت، ط



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُّْ﴾  

  

 لؽ بعض الباحثيف  لػي السػعدم بقكلػه: )غيػر أف  ػذا الػرأم يم ػف مناقشػتهق 
ذلػػػػؾ أف التقػػػػديـ   يسػػػػتقؿ كحػػػػدد باظهػػػػار التفاضػػػػؿق صف التقػػػػديـ  نػػػػا يشػػػػعر 
ف أشػػػعر با  تمػػػاـ فلػػػيس شػػػرطان أف يػػػدؿ  لػػػي أفضػػػلية  با  تمػػػاـ، كالتقػػػديـ كاا

ر  لي غيرد، أ  ترل إلي ما  ػا  فػي سػكرة الكاقعػة، حيػث ذ ػر المقدـ في الٌذ 
فػػػي  ػػػدر ا بطريػػػؽ التعلٌػػػي أك الترقػػػي... فالسػػػابقكف كرد ذ ػػػر ـ بعػػػد أ ػػػحاب 

كاستشهادد في غير محله، فقد (ُ)الميمنة بطريؽ الترقي مف اصدني إلي اص لي(
 ػب )لمف  اؼ مقاـ ربه( كفي  كرة اص يرتيف ػبدئت  كرة ال نتيف السابقتيف ب

)كمف دكنهما ...( مما يظهر أف التقػديـ  ػادؼ إلػي تفضػيؿ السػابقتيف، كتبيػيف 
 منزلتهما.

انقسػمكا إلػي فاذا ما تك هنا إلي المضػمكف كالمحتػكل، فسػن د  لمػا  التفسػير   
بقتيف، يرل أف المتا رتيف أ لي مف السا-رضي    نهما-فريقيف، فابف  باس

القػػػػػػرب للمنعمػػػػػيف، كالمؤ رتػػػػػا الػػػػػٌذ ر أفضػػػػػؿ مػػػػػف كمػػػػػف دكنهمػػػػػا فػػػػػػي فيقػػػػػكؿ: )
ل رم اصكليػػيف، يػػػدؿ  لػػي ذلػػؾ: أنػػه ك ػػؼ  ينػػي  ػػاتيف بالٌنػػػض ، كتينػػػؾ بػػا

 (ِ)(الِنعمة، كتينؾ باصفناف، ك ؿ  ٌنة ذات أفناف فقط، ك اتيف بالد مة مف شدة
تعنػػػي: القػػػرب، حيػػػػث قػػػاؿ: دكف  قػػػاؿ بمثلػػه الح ػػػيـ الترمػػػذم: )أف الدكنيػػةكقػػد 

 ػػػػاتيف ال نتػػػػيف إلػػػػي العػػػػرش، أم أقػػػػرب كأدنػػػػي إلػػػػي العػػػػرش، كقكلػػػػه:  ينػػػػاف 
نػضا تاف: أم بػالكاف الفا هة كالػنعـ، كال ػكارم المزينػات، كالػدكاب المسر ات، 

كبالتدقيؽ نرل (ّ)كالثياب الملكنات، ك ػذا يػدؿ  لػي أف الٌنض  أ ثر مف ال رم(
 فضيؿ  ند ما ما يلي:أف مناط الت

 الدكنية تعني: القرب مف العرش. 

                                                           

 ُٖأسلكب المقابلة في سكرة الرحمف كأثرد في المعني/  (ُ)
 ُٕٗ، ُٔٗ/ ٖالبحر المحيط/  (ِ)
/ ْالفتكحات ازلهية بتكضي  تفسير ال الليف للدقائؽ ال ليػة/ سػليماف بػف  مػر ال مػؿ/ (ّ)

 .كالنشر / دار الف ػر للطبا ػةِٖٔ



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُّٓ﴾  

  

كقػػػد سػػػبؽ البيػػػاف بػػػاف السػػػياؽ داؿ  لػػػي أف الدكنيػػػة مق ػػػكد بهػػػا اصدنػػػي رتبػػػة 
 لمػػػف  ػػػػاؼ مقػػػػاـ ربػػػػه)ك  فالتقابػػػػؿ بػػػيف المسػػػػند فػػػػي ال ػػػػكرتيف: كاصقػػػؿ منزلػػػػة،

  نتاف( ك)مف دكنهما  نتاف( يقرر  لك السابقتيف رتبة كمنزلة.
   أقكل مف  ريانهما العينيفنض. 

فالمػػػا  ال ػػػارم أنقػػػي كظػػا ر أف فػػػي  ريػػػاف العينػػيف مػػػا   يك ػػػد فػػػي النضػػ ، 
كأ ػػػفي مػػػف الشػػػكائب كالع ػػػر، ك  يمنػػػش  ريػػػاف العينػػػيف أف ت كنػػػا نضػػػا تيف، 
كليس الع س، فالنضا تاف   ت رياف،  ما أف ال رياف أ ثر  ما  كمنظرا في 

  يني أ حاب ال نتيف.
 نعمة.الد مة مف شدة ال 

كبالتػػػدبر ن ػػػد أف )ذكاتػػػا أفنػػػاف( تعنػػػي أف شػػػ ر ما  ثيػػػؼ ل ػػػف الضػػػك  يتسػػػلؿ 
إليهما مف بيف اصش ار، ب الؼ )مد امتاف( ف ثافة أش ار ما أك زر هما تمنش 

بدا ا.  ت لؿ الضك  كك كله إليهما، مما ي عؿ السابقتيف أ ثر  ما  كاا
إي ػاز أك ػه أفضػلية  ك ثيركف يػركف  ػالؼ مػا قػا د، فالزم شػرم يعػدد فػي   

ال نتيف السابقتيف قائال: )فاف قلت:  يؼ تقا رت  فات  ػاتيف ال نتػيف  ػف 
، كنضػا تاف  اصكلييف حتي قيؿ: كمف دكنهما  قلت: مد امتاف دكف ذكاتػا أفنػافو

فبالمقابلػة  (ُ)دكف ت رياف، كفا هةه دكف  ِؿ فا هة، ك ذلؾ  فة الحكر كالمت ػا(
ليتػػػيف قػػػرر أف ال نتػػػيف السػػػابقتيف أ لػػػي رتبػػػة مػػػف بػػػيف م كنػػػات ال ػػػكرتيف ال 

كمف   ب أف أبا حياف قد ز ـ أف الزم شػرم قػد قػدـ اص ػرييف  لػي  غير ما،
 (ِ)اصكلييف.

 :كقد قابؿ الزم شرم بيف أشيا   ديدة، بعضها يحتاج إلي مزيد بياف
 دكنهما: تدؿ  لي أنهما أقؿ منزلة 
 )مد امتاف( أقؿ مف )ذكاتا أفناف( 

                                                           

 .ِْٓ/ ْال شاؼ/ الزم شرم/  (ُ)
/  ٖ، كينظػر/ البحػر المحػيط/ ِٖأسلكب المقابلة فػي سػكرة الػرحمف كأثػرد فػي المعنػي/  (ِ)

ُٕٗ 



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُّٔ﴾  

  

كمف تفسير البيضاكم يم ننا تكضي  المكازنة بيف )ذكاتا أفناف( ك )مد امتاف(  
فػػػاصكلي ممتلئػػػة باصشػػػ ار كاصغ ػػػاف المكرقػػػة كالفكا ػػػه، بينمػػػا الثانيػػػة شػػػديدة 
ال ضػػرة ل ػػكف التالػػب  ليهمػػا النبػػات كالريػػاحيف المنبسػػطة  لػػي اصرض، ممػػا 

 (ُ)يفاكت بنهما في المنزلة.
 كقد أبنا  ف ذلؾ فيما سبؽ.نضا تاف دكف ت رياف . 
 .فا هةه دكف  ِؿ فا هة 

كقػد قيػؿ فيػه نظػر )صف الن ػرة فػي )فيهمػا فا هػةه( تفيػد العمػكـ أيضػان، ك ػي مػف 
 ػػػالؿ السػػػياؽ تفيػػػد الت ثيػػػر كالتنكيػػػش  ػػػذلؾ، فتفضػػػيؿ ال نتػػػيف اصكليػػػيف  لػػػي 

فػي  اص رييف   ي كف مف  الؿ  ذد ا ية، فما في  ذد ليس مػا فػي تلػؾ، كمػا
ك  ي فػي أف قكلػه (ِ)تلؾ ليس ما فػي  ػذد، ف ػؿ  لػه   ك ػيته فػي الثمػر  نػا(
  ال ثرة كالتنكع.  ك فيه نظر، لما في م ي  ) ؿ كزك اف( زيادة تا يد  لي

 .فة الحكر  
فحكر ال نتيف اصكلييف قا رات الطرؼ، مما يػدؿ  لػي الذاتيػة كالفا ليػة، فهػف 

نفسػػػػهف  لػػػػي أزكا هػػػػف. كأمػػػػا حػػػػكر م يػػػػرات، ل ػػػػنهف ا تػػػػرف العفػػػػة كحػػػػبس أ
اص رييف فهف )مق كرات( محبكسات في ال يػاـ، كالفػرؽ بينهمػا  بيػر،  ػالفرؽ 

 مػػا ك ػػفت حػػكر اصكليػػيف بقكلػػه: ) ػػانهف  بػػيف الفا ػػؿ بارادتػػه، كالمفعػػكؿ بػػه.
اليػػػاقكت كالمر ػػػاف( فك ػػػفهف بال ػػػكرة البيانيػػػة المؤ ػػػدة بال ػػػفا  مػػػش البيػػػاض 

 الذم تعلكد حمرة.
 لمت ا. فة ا 

ففػػػي مت ػػػا أ ػػػحاب ال نتػػػيف اصكليػػػيف ك ػػػؼ البػػػاطف، ليفسػػػ  الم ػػػاؿ لت يػػػؿ 
 ماؿ الظا ر، فاذا  اف الباطف )مػف اسػتبرؽ( ف يػؼ ي ػكف الظػا ر! بينمػا فػي 

ك ؼ الظا ر )رفػرؼ  ضػر...( ك  نعػرؼ  ػف البػاطف شػيئا، كزيػد اص رييف 
                                                           

/ مؤسسػػػػػة شػػػػػعباف ُُُ/ ْأنػػػػػكار التنزيػػػػػؿ كبهامشػػػػػه حاشػػػػػية ال ػػػػػػازركني/ البيضػػػػػاكم/  (ُ)
 بيركت.

 ِٖأسلكب المقابلة في سكرة الرحمف كأثرد في المعني/  (ِ)



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُّٕ﴾  

  

اتيهـ الثمػػػػر فػػػػي أريحيػػػػة أ ػػػػحاب ال نتػػػػيف اصكليػػػػيف )ك نػػػػي ال نتػػػػيف داف( فيػػػػ
 ليتناكلكد ك ـ مت ئكف، كليس ذلؾ في اص رييف. 

كقد رتبت ال فات ترتيبا   يبا، ففي اصكلييف، يد لؾ البنا  ال لي لل كرة     
إلي  نتيف يت لؿ ظلهما ضك  رقيؽ مبه ، ثـ ترل  ينيف ي ػرم ماؤ مػا رقراقػا 
 افيا، ثػـ تػرل أثػر  ػاتيف العينػيف مػف الفا هػة ال ثيػرة المتنك ػة، فتقطػؼ منهػا 

 ػػػا البػػػػالء الحسػػػف باطنػػػػا مػػػا تشػػػا ، فػػػػاف أحببػػػت السػػػ كف كالراحػػػػة فامامػػػؾ المت
ثػػػـ تفا ئػػػؾ بشػػػريؾ كظػػػا را، ثػػػـ تػػػرل الثمػػػار تػػػدنك منػػػؾ دكف  نػػػا  ك  مشػػػقة، 

فراشؾ، حكر قا رت الطرؼ  ليؾ دكف  يرؾ. كا تلؼ الترتيب في اص رييف 
بػػاف  عػػؿ المت ػػا و ػػرا، ممػػا  عػػؿ الفػػراش  اليػػا مػػف الشػػريؾ ب ػػالؼ اصكليػػيف، 

 ك ذا  انب مف التفاكت بينهما.
مما ح ػر  قب  لي اصكلييف بقكله: ) ؿ  زا  ازحساف إ  ازحساف(  ما   

حسػاف   إلػيهـ، كبػذلؾ  طػؼ  حسػانهـ كاا أ حاب ال نتيف بػيف ذ ػر مقػامهـ كاا
ال تػػػاـ  لػػػي البػػػد ، ف مػػػا أبػػػاف  ػػػف مقػػػامهـ فػػػي )كلمػػػف  ػػػاؼ مقػػػاـ ربػػػه(  ػػػتـ 
إ  ال ػػػػكرة بالثنػػػػا   لػػػػي مػػػػا قػػػػدمكد فػػػػي حيػػػػاتهـ بقكلػػػػه: ) ػػػػؿ  ػػػػزا  ازحسػػػػاف 

ازحسػػػاف( فػػػكردت  ػػػكرة المعنػػػي مػػػرتيف، فهػػػـ أحسػػػنكا ك  تعػػػالي أحسػػػف لهػػػـ 
 رييف، مما يزيد التفاكت بينهما كلـ يعقب  لي ال نتيف اص .رضا كأ را ك طا 

 كضكحا، كما قكله: )تبارؾ اسـ ربؾ...( إ  أبلء  تاـ للسكرة  لها.
كالتفػاكت المعنكيػة،  انػب مػف أسػرار  ػكر المقابلػة لنا  ػف  شفت  المكازنة   

ا ػػطفا  ال لمػػات كا تيػػار الترا يػػب كال ػػكر كأ ميػػة التلبػػث أمػػاـ القػػائـ بينهػػا، 
البيانيػػػة كالفنػػػكف البديعيػػػة كنظمهػػػا فػػػي سػػػياقها اصرحػػػب، كدكر  ػػػؿ فػػػي تشػػػ يؿ 
البنا  ال لي لل ػكر المتقابلػة، كمنه يتػه المبينػة  ػف دقػائؽ المعػاني كلطائفهػا، 

 قيف.ككسائؿ تاثير ا في المتل
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رحلػػة تعبديػػة بحثيػػة فػػي دكحػػة سػػكرة الػػرحمف ذات الثمػػار الناضػػ ة كالظػػالؿ   
الكارفػػػة، كقػػػد أثمػػػرت  ػػػف  ػػػذد الدراسػػػة التػػػي مػػػف  اللهػػػا كقفنػػػا  لػػػي السػػػمات 
البالغية العامة للسػكرة، ك لػي  ػكر المقابلػة المعنكيػة الثالثػة، ثػـ مػا ا ت ػت 

لترا يػػب كال ػػكر بػػه  ػػؿ سػػكرة مػػف بنػػا  م ػػكف مػػف ا ػػطفا  ال لمػػات كا تيػػار ا
البيانية كالبديعيات التي تطلبها المعني كارتضا ا المقاـ، كقػد كقفنػا  لػي بعػض 

 النتائ  العلمية التي يم ننا إي از ا فيما يلي:
 :تحتكم السكرة  لي 
 مقدمة ك ي وياتها اصربعة اصكلي 
 ( ٓالبياف  ف تعدد النعـ كتف يلها ا يات-َّ) 
 ( ْٓ-ُّ يات )البياف  ف التهديد كالعذاب ا 
 ( ْٔالبياف  ف مشهد  نتي مف  اؼ مقاـ ربه كأك افهما ا يات-ُٔ) 
 ( ِٔالبياف  ف مشهد كمف دكنهما  نتاف كأك افهما-ٕٖ) 
 مف السمات البالغية العامة في السكرة 
  بالغػػػة ا سػػػػتهالؿ كحسػػػػف ا نتهػػػػا ، فاسػػػػتهؿ بيانهػػػػا ال ػػػػريـ باسػػػػمه تعػػػػالي

ؾ ذم ال ػػالؿ كاز ػػراـ( فعػػاد  تامهػػا )الػػرحمف( ك تمػػت ب )تبػػارؾ اسػػـ ربػػ
 إلي بدئها، كاتسؽ معه.

  ت سكرة الرحمف بالتثنية كالثنائية أيضا، مبدك ة بقكله تعالي: )الشػمس  
كالقمػػر بحسػػباف( كالتثنيػػة بقكلػػه: )كالػػن ـ كالشػػ ر يسػػ داف( ك تمػػت بقكلػػه: 
دة )فبام و   رب ما ت ذباف( ك ي ظا رة في سياؽ السكرة مما ي علهػا متفػر 

 بيف سكر الذ ر الح يـ.
  سػػػػػيطرة أسػػػػػلكب ا سػػػػػتفهاـ )فبػػػػػام و   رب مػػػػػا ت ػػػػػذباف( كغرضػػػػػه التقريػػػػػش

كالتكبي   لي ما كقعكا فيه مف تق ير كتفريط ك هؿ كنسػياف، كسػر ت ػرار 
اصية  ك تقرير نعمه تعػالي، كالتعػريض بتقػريعهـ كزيػادة فػي تػكبي هـ  لػي 
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نمػػػا  ػػػا  فػػػي  ػػػؿ مكضػػػش شػػػر هـ ك حػػػكد ـ. كلػػػـ ي ػػػف لم ػػػرد التك يػػػد،  كاا
 مرتبط بنعمة قبله.

  ،ا ت ال كرة البيانية في سػكرة الػرحمف فػي مكاقػش محػدكدة تطلبهػا المقػاـ 
كد ا إليها المعني، ك ي  كر قليلة إذا ما قكرنت بعػدد ويػات السػكرة، ممػا 
يقطش باف البياف ال ريـ بلء الدقة المع زة في استعماؿ  ػكرد التػي   تبػدك 

 مقتضي المقاـ كاستد ا  المعني المرـك لها.فيه إ  كفؽ 
  احتػػكت سػػكرة الػػرحمف بالعديػػد مػػف مكاقػػش المقابلػػة،  م يئهػػا بػػيف )الشػػمس

كالقمػر/ الػن ـ كالشػ ر( كبػيف ) لػػؽ ازنسػاف مػف  ل ػاؿ  الف ػار/  لػػؽ 
 ال اف مف مارج مف نار(.

 ة  ي التنتيـ مف أ ـ ما يميز  ذد السكرة ال ريمة، كلـ ت ف فا لتها المتفرد
نما تعددت تلؾ الركافد بمػا بػيف الحػركؼ مػف ت ػانس، كمػا  الرافد اصكحد، كاا
لل لمػػػات مػػػف يقػػػاع  ػػػكتي مبهػػػر، فالفا ػػػلة غلػػػب  ليهػػػا  ػػػكت )النػػػكف( 
حيث  ا  فػي سػبعيف مكضػعا، ثػـ  ػكت )المػيـ( فػي سػتة مكاضػش، بينمػا 
  ا   كت )الرا ( في مكضعيف، كقد تطلبها المعني كاقتضا ا المقاـ.

  المقابلة المعنكية في سكرة الرحمف: كر 
  فػػي  ػػكرة انشػػقاؽ السػػما  كبيػػاف حػػاؿ الم ػػرنيف ن ػػد السػػياؽ يرسػػـ  ػػكرة

 لية، تحتكم  لي أحداث كمكاقؼ كحر ة كألكاف كحاؿ نفكس ذليلػة مهانػة، 
كيسيطر  لي ال كرة حضكر  هنـ الملتهبة الم يفة ال الحػة التػي   قػرار 

 لها.
فال كرة مت املة متناسقة متعددة العنا ػر كالرسػكـ كال ػكر الدا ليػة، تنقػؿ    

يحا اتػػه الكا ػػلة بػػيف الحيػػاة  إلػػي المتلقػػي المشػػهد الػػذم  مػػدت إليػػه بظاللػػه كاا
ا نية كا  رة المنتظرة، ليحذر أف ي لب  لي نفسػه  ػذا ال ػزم كذاؾ العػذاب، 

 الرحمف( المستهؿ به.فتت لي في ك دانه إشراقة يقيف بفيض اسـ ربه )
  كفػػػي  ػػػكرة )كلمػػػف  ػػػاؼ مقػػػاـ ربػػػه( يحمػػػؿ السػػػياؽ ب ػػػؿ م كناتػػػه ت ريمػػػا

كتشػػريفا ص ػػحاب  ػػذا المقػػاـ، كتحبيػػرا ل ػػكر النعػػيـ بػػد ا مػػف  ـ المل يػػة 
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)لمف( كا سـ المك كؿ الذم يد كنا إلي التر يػز  لػي  ػلته ) ػاؼ مقػاـ 
ال ػاريتيف ك ثػرة الفا هػػة ربػه( ثػـ ) نتػاف( كمػا تتميػزاف بػػه مػف  ينػي المػا  

كتنك هػػا كقػػرب تناكلهػػا، ثػػـ حػػاؿ أ لهمػػا كأريحيتهمػػا  لػػي فػػرش فيهػػا حػػكر 
 فيفػػػػات   تتطلػػػػش إلػػػػي غيػػػػر ـ، لػػػػـ يمسػػػػهف إنػػػػس ك   ػػػػاف، بلتػػػػف  مػػػػاؿ 
 الياقكت كالمر اف المعبر  نه ب كرة تشبيهية باداتها القكية المؤثرة ) اف( 

 ( فتتناكؿ البياف  ف ال نتػيف اللتػيف كأما ال كرة الثالثة )كمف دكنهما  نتاف
دكف ال نتيف السػابقتيف، مبػدك ة بػالمنظر العػاـ لهمػا حيػث ال ضػة الشػديدة 
المائلػػة للسػػكاد، ثػػـ المػػا  النضػػاخ، ثػػـ الفا هػػة ال ثيػػرة كالن ػػؿ كالرمػػاف، ثػػـ 
الحػػكر ذات ال يريػػة كالحسػػف كالعفػػاؼ المحبكسػػة  لػػي اصنػػس مػػش أزك هػػف 

أريحيػػػػة أ ػػػػحاب ال نتػػػػيف  لػػػػي اصبسػػػػط ال ضػػػػر اصب ػػػػار الشػػػػريفات، ثػػػػـ 
الع يبػػػة ال لػػػؽ الحسػػػاف، فهػػػي  ػػػكرة متنك ػػػة  ثيفػػػة رقيقػػػة نضػػػرة  ػػػافية 
ال لمػػات دقيقػػة العبػػػارات ق ػػيرتها، ممػػػا ي عػػؿ المتلقػػي يسػػػابؽ  ػػذا النعػػػيـ 

 بان ات أذف كا ية.
 الثالثػػة تبػػيف لنػػا أ ميػػة المكازنػػة  عامػػة بػػيف  ػػكر المقابلػػةالمكازنػػات كمػػف ال

ه  مبػػيف البنػػا  ال لػػي ل ػػكرة المقابلػػة، كمػػا   ػػت بػػه  ػػؿ  ػػكرة مػػف  مػػن
ال لمػػػات الم تػػػارة، كالترا يػػػب الم ػػػطفاة، كال ػػػكر ال اشػػػفة، فل ػػػؿ  ػػػكرة 

 مق د تتطلب ما يظهرد كيبيف  نه، كمف ذلؾ:
  تقػػػػكـ  ػػػػكرة المقابلػػػػة المعنكيػػػػة بػػػػدكر بػػػػار فػػػػي الترغيػػػػب، كالتر يػػػػب كقػػػػدـ

لثالثػػة، صف الػػنعـ الػػكاردة فػػي السػػكرة التر يػػب  لػػي الترغيػػب فػػي ال ػػكر ا
تقتضػػي القيػػاـ بكا ػػب الشػػ ر كا نقيػػاد صمػػر المػػنعـ سػػبحانه، فاتسػػؽ تقػػديـ 

  كرة مف ات ؼ ب فراف النعـ.
  كممػػا لفػػت النظػػػر  ثػػرة ال لمػػػات التاضػػبة المػػػؤثرة فػػي بنػػػا  مشػػهد انشػػػقاؽ

السػػما  كت ػػكير حػػاؿ الم ػػرميف، فال لمػػات ا ػػطفيت لتبػػيف  ػػف ال ػػكرة 
  لية بما يحذر المتلقي مف الكقكع في الم ير ذاته ال
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كأما فػي  ػكرتي ال نػاف اصربعػة فم كنػات البنػا  م تلفػة، لترسػـ مشػهديف لمػف 
تفضػػػؿ    لػػػيهـ ككسػػػعهـ برحمتػػػه كشػػػملهـ باحسػػػانه، فال لمػػػات ذات د  ت 
يحػػا ات ذات أريحيػة، كبنػػا  تشػػ يؿ ال ػػكرتيف يقػػكـ  تنعيميػة، كظاللػػة مديػػدة، كاا

تحديػػد  ػػؤ   المنعمػػيف بهػػذد ال نػػاف بػػانهـ )مػػف  ػػاؼ مقػػاـ ربػػه( كالتضػػاد   لػػي
بينهما  لي، فما أ ـر الم رمكف إ  صنهـ ما  افكا مقاـ ربهـ، كلـ يقدركد حػؽ 

 قدرد، كبالمكازنة ندرؾ استحقاؽ  ؿ فريؽ ما أ د له.
  يعػػذب الم رمػػػكف فػػي ) هػػػنـ( كحػػػد ا كلػػـ تقػػػرف بتير ػػػا، ك فػػي بهػػػا  ػػػذابا

 كبدنيا، كأما مف  اؼ مقاـ ربه فله  نتاف كمف دكنهما  نتاف. نفسيا
  تقػػديـ ) ػػذد  هػػنـ( قبػػؿ ذ ػػر ت ػػذيب الم ػػرميف كسػػرد البالغػػي التقليػػؿ مػػف

شػػانهـ، كالتع يػػؿ بػػذ ر مػػا يسػػكؤ ـ، كفػػي المقابػػؿ قػػدـ المسػػند )لمػػف  ػػاؼ 
 مقاـ ربه(  لي المسند إليه ) نتاف( ت ريما كتنكيها بشانهـ.

  ف إلي قسميف حكؿ تفضيؿ ال نتيف اصكلييف  لي اص رييف، انقسـ المفسرك
أك الع ػػػػس، كبالمكازنػػػػة بػػػػػيف أ ػػػػحاب  ػػػػؿ منهمػػػػػا، كبػػػػيف تقػػػػديـ ال نتػػػػػيف 

اص ػرييف،  ا ت اص  ؿ  نتيف باك اؼ تمايزت بها  ػفكبيف  اصكلييف،
يتبػػيف أف -كسػػر ترتيػػب تلػػؾ ال ػػفات، كبػػيف د لػػة التعقيػػب بعػػد  ػػؿ  نتػػيف

  لي رتبة كأ ظـ منزلة.ال نتيف اصكلييف أ 
 ذد بعػض مػا تك ػلت إليػه الدراسػة مػف نتػائ  تػد كنا إلػي أ ميػة دراسػة  ػكر 
المقابلػػػة المعنكيػػػة فػػػي البيػػػاف ال ػػػريـ  ا ػػػة، كالتلبػػػث امػػػاـ   ك ػػػيات  ػػػؿ 
  كرة، ككسائلها البيانية في تحديد المعاني، كسبؿ تاثير ا في نفكس المتلقيف.

ف  اف ثمة تكفيؽ فمػف   كحػد د، كمػا  ػاف غيػر ذلػؾ فمػف نفسػي كالشػيطاف، كاا
ف ربي لتفكر رحيـ. ني صستتفر   منه كأتكب إليه، كاا  كاا
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ازتقػػاف فػػي  لػػـك القػػروف/  ػػالؿ الػػديف السػػيكطي/ ت: محمػػد أبػػك الفضػػؿ  .ُ
 ـ ُْٕٗ ػ/ ُّْٗإبرا يـ/ الهيئة الم رية العامة لل تاب/ 

مزايػا ال تػاب ال ريـ/أبػك السػعكد/ دار إحيػا  التػراث إرشاد العقؿ السليـ إلػي  .ِ
 العربي بيركت

 ـُٔٗٗ/ ُأساس البالغة/ الزم شرم/ م تبة لبناف/ ط .ّ
 ـُٓٗٗ/ ُبيركت/ ط-أسلكب التك يد في القروف ال ريـ/ م تبة لبناف .ْ
أسلكب المقابلة فػي سػكرة الػرحمف كأثػرد فػي المعنػي/ د/  لػي ز ريػا محمػكد  .ٓ

-قُِّْ)ا/ب(ٕيػػػة فػػػي الدراسػػػات ازسػػػالمية/ عال ضػػػر/ الم لػػػة اصردن
 ـَُُِ

دراسة فنية بالغيػة مقارنػة/ د/  مػاؿ  بػد -أسلكب المقابلة في القروف ال ريـ .ٔ
 ـ ـََُِالعزيز إبرا يـ/ الدار الثقافية 

إ  ػػاز القػػروف/ البػػاقالني/ ت/  ػػالح بػػف محمػػد بػػف  كيضػػة/ دار ال تػػب  .ٕ
 ـُٔٗٗ/ ُالعلمية بيركت/ ط

 ـ ُٖٖٗ - ػ  َُْٗ/ ّنحاس/  الـ ال تب/ طإ راب القروف/ ال .ٖ
إ ػػراب القػػروف كبيانػػه/ محيػػي الػػديف بػػف أحمػػد م ػػطفي دركيػػش/ دار ابػػف  .ٗ

 قُُْٓ/ ْبيركت/ ط- ثير
أنػكار التنزيػؿ كبهامشػه حاشػية ال ػػازركني/ البيضػاكم/ مؤسسػة شػػعباف  .َُ

 بيركت.
ت/  ػػادؿ أحمػػد  بػػد المك ػػكد كو ػػركف/ ط  /البحػػر المحػػيط/ أبكحيػػاف .ُُ
 ـُّٗٗق/ ُُّْ/ دار ال تب العلمية لبناف بيركت ُ
بحػػكث منه يػػة فػػي  لػػـك القػػروف ال ػػريـ/ مكسػػي إبػػرا يـ ازبػػرا يـ/ دار  .ُِ

 ـُٔٔٗ-قُُْٔ/ ِ مار ط
البر ػػػاف فػػػي  لػػػـك القػػػروف/ الزر شػػػي/ ت/ محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػرا يـ/  .ُّ

 ـُٕٓٗ-قُّٕٔ/ ُ يسي الحلبي/ ط



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُّْ﴾  

  

 ػػػػائر ذكم التمييػػػػز فػػػػي لطػػػػائؼ ال تػػػػاب العزيػػػػز/ الفيركزوبػػػػادم/ ت/ ب .ُْ
-قُُْٔمحمد  لي الن ار/ الم لس اص لي للشئكف ازسالمية/ القا رة 

 ـُٔٗٗ
البنػػا  اللتػػكم فػػي الفكا ػػؿ القرونيػػة/ د/  لػػي  بػػد   حسػػيف العن بػػي/  .ُٓ

 ـَُُِ-قُِّْ/ ُ ماف/ ط-/ دار  فا ِٔٔ
 ـُْٖٗ اشكر/ الدار التكنسية للنشر التحرير كالتنكير/ الطا ر بف  .ُٔ
التفسير البياني للقروف ال ريـ/  ائشة بنػت  بػد الػرحمف بنػت الشػاط /  .ُٕ

 القا رة-/ دار المعارؼٕط
تفسػػػػػير المراغػػػػػي/ أحمػػػػػد بػػػػػف م ػػػػػطفي المراغػػػػػي/ م ػػػػػطفي الحلبػػػػػي/  .ُٖ

 ـُْٔٗ-قُّٓٔ
تفسػير القػروف العظػػيـ/ ابػف  ثيػػر/ ت/ محمػد حسػػيف شػمس الػػديف/ دار  .ُٗ

 قُُْٗ/ ُبيركت/ ط-العلميةال تب 
ضػػػبط كشػػػرح  بػػػد الػػػػرحمف القزكينػػػي/ التل ػػػيص فػػػي  لػػػـك البالغػػػة/  .َِ

 البرقكقي/ دار الف ر العربي
التناسػػب ازيقػػا ي الػػد لي فػػي سػػكرة العلػػؽ/ د/  ليلػػة  ػػال  العػػالؽ/  .ُِ

  امعة ال كفة- لية التربية للبنات
/ ِٕٕتيسػػػػػير ال ػػػػػريـ الػػػػػرحمف فػػػػػػي تفػػػػػػسير  ػػػػػػالـ المنػػػػػػاف/ السػػػػػعدم/  .ِِ

 ـُٗٗٗ-قَُِْ ُمؤسسة الرسالة/ بيركت، ط
ال دكؿ في إ راب القروف ك رفه كبيانه مش فكائد نحكية  امة/ محمػكد  .ِّ

  افي/ دار الرشيد مؤسسة ازيماف.
د  ػػامش البيػػاف  ػػف تاكيػػؿ وم القػػروف/ الطبػػرم/ ت/ د/  بػػد   بػػف  بػػ .ِْ

 ـََُِ-قُِِْ-ُالمحسف التر ي/ ط
 القرطبي/ دار الف رال امش صح اـ القروف/  .ِٓ
/ م طفي البابي الحلبي/ القا رة ال اكم  لي تفسير ال الليف حاشية .ِٔ

 ـُُْٗ-قَُّٔ



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُْْ﴾  

  

حاشػػية محػػي الػػديف شػػي  زادد  لػػي تفسػػير القاضػػي البيضػػاكم/ ضػػبط  .ِٕ
بيػػركت لبنػػاف/ -كت ػػحي / محمػػد  بػػد القػػادر شػػا يف/ دار ال تػػب العلميػػة

 ـُٗٗٗ-قُُْٗ/ ُط
ح ػػة الحمػػكم/ ت   ػػاـ شػػعيتك/ ط  زانػػة اصدب كغايػػة اصرب/ ابػػف  .ِٖ
 ُٕٖٗبيركت  –/ دار كم تبة الهالؿ ُ
ال  ائص/ أبك الفػت  ابػف  نػي/ ت/ محمػد  لػي الن ػار/ دار ال تػب  .ِٗ

 ـُِٓٗالم رية/ القا رة 
الدر الم كف في  لكـ ال تاب الم نكف/ السػميف الحلبػي/ ت/ د أحمػد  .َّ

 دمشؽ-محمد ال راط/ دار القلـ
ر ال ر ػػػاني/ ت/ محمػػػكد شػػػا ر/ مطبعػػػة د ئػػػؿ از  ػػػاز/  بػػػد القػػػا  .ُّ

 قُُّْ ِالمدني بالقا رة، كدار المدني ب دة/ ط
يقية في سػكرة الػرحمف/ محمػكد د  ت التثنية كال كر البالغية كالمكس .ِّ

 أن ارم، ك اطي  بيات/ م لة اللتة كاصدب العربي.    ش يب
ار ال تػب / دُركح المعاني/ اصلكسي/ ت/  لي  بد البارم  طيػة/ ط .ّّ

  ػُُْٓبيركت  -العلمية 
شػب ة  نسػ ة مػفدراسة بالغية كأسلكبية/ إبػرا يـ  كض/-سكرة الرحمف .ّْ

 اصلك ة
بػيف النظريػة كالتطبيػؽ/ محمػد نػكر -ا شتراؾ اللفظي فػي القػروف ال ػريـ .ّٓ

 ـُٗٗٗ-ـُُْٗ/ ُدمشؽ/ ط-الديف المن د/ دار الف ر
 شركح التل يص/ دار ال تب العلمية .ّٔ
دار  ِسػػ رم/ ت الب ػػاكم كأبػػي الفضػػؿ/ طال ػػنا تيف/ أبػػك  ػػالؿ الع .ّٕ

 الف ر العربي.
 -/ دار النهضػة العربيػة بيػركت ُ لـ المعاني/  بػد العزيػز  تيػؽ/ ط .ّٖ

 ـ ََِٗ - ػ  َُّْ



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُْٓ﴾  

  

العمػػدة/ ابػػف رشػػيؽ/ ت محمػػد محػػي الػػديف  بػػد الحميػػد/ / دار ال يػػؿ  .ّٗ
 ـُِٕٗ ْط
بيػػػػركت -فػػػػت  القػػػػدير/ الشػػػػك اني/ دار ابػػػػف  ثيػػػػر، دار ال لػػػػـ الطيػػػػب .َْ

 قُُْْ/ ُدمشؽ/ ط
الفتكحات ازلهية بتكضي  تفسير ال الليف للػدقائؽ ال ليػة/ سػليماف بػف  .ُْ

  مر ال مؿ/ دار الف ػر للطبا ػة كالنشر
 ـ ََِّ - ػ  ُِّْفي ظالؿ القروف/ سيد قطب/ دار الشركؽ/  .ِْ
القرائف بيف اللتكييف كاص كلييف/ د/ نادية رمضاف الن ار/ دار ال تب  .ّْ

 العلمية  
الم زكمػػػػػي،  / ت مهػػػػػدمال ليػػػػػؿ بػػػػػف أحمػػػػػد الفرا يػػػػػدم عػػػػػيف/ تػػػػػاب ال .ْْ

برا يـ السامرائي/   م تبة الهالؿكاا
ال شػػػػػػاؼ  ػػػػػػف حقػػػػػػائؽ غػػػػػػكامض التنزيػػػػػػؿ/ الزم شػػػػػػرم/ دار ال تػػػػػػاب  .ْٓ

 ـَُْٕ ّبيركت/ ط-العربي
 لساف العرب/ ابف منظكر/ دار  ادر .ْٔ
/ ْم تػار ال ػحاح/ ت/ م ػطفي ديػب البتػا/ دار الهػدل ال زائػر/ ط .ْٕ

 ـَُٗٗ
-قَُّْ/ ٕالقيامػػة فػػي القػػروف/ سػػيد قطػػب/ دار الشػػركؽ/ط مشػػا د .ْٖ

 ـُّٖٗ
المع ـ العربي بيف يػديؾ/ الفػكزاف كو ػركف/ العربيػة لل ميػش/ الريػاض/  .ْٗ

 قُِْٓ
 لبناف-/ دار ال تب العلمية بيركتُٕٗمفتاح العلكـ/  .َٓ
المفػػػػردات فػػػػي غريػػػػب القػػػػروف/ الراغػػػػب اص ػػػػفهاني/ ت/ محمػػػػد سػػػػيد  .ُٓ

  يالني/ دار المعرفة بيركت
 ـ.ُٕٗٗ - ػ ُّٗٗمقاييس اللتة/ أحمد بف فارس/ دار الف ر/  .ِٓ



 الرمحن دراسة بالغية حتليلية وموازنةصورة املقابلة املعنوية وسامهتا البالغية يف سورة 
 حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الثالث والثالثون(

  ﴿ُْٔ﴾  

  

مكسػػك ة از  ػػاز العلمػػي فػػي القػػروف ال ػػريـ كالسػػنة المطهػػرة/ يكسػػؼ  .ّٓ
 ـََِّ-ُِِْ/ ِالحاج أحمد/ م تبة ابف ح ر/ ط

المكسػػػك ة فػػػي  ػػػحي  السػػػيرة النبكيػػػة/ أبػػػك إبػػػرا يـ محمػػػد إليػػػاس  بػػػد  .ْٓ
 قُِّْ-ُم ة/ ط-الرحمف الفالكذة/ مطابش ال فا

نظػػػػـ الػػػػدرر فػػػػي تناسػػػػب ا يػػػػات كالسػػػػكر/ البقػػػػا ي/ ت/  بػػػػد الػػػػرازؽ  .ٓٓ
 ـُٓٗٗ-قُُْٓ/ ُالمهدم/ دار ال تب العلمية ط

ت/ د/ سػػليماف  ف ػػر الػديف الػػرازم/ نهايػة ازي ػػاز فػػي درايػة از  ػػاز/ .ٔٓ
 ـََِّحمكدة/ دار المعرفة ال امعية 
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