
 
  

 

 

 
 

 مقامات التعبير

 بمادة "لبث" 

 في القرآن الكريم

 وأسرارها البالغية 

 

 

 

 د/ عبداهلل حممد سليمان حسيني

 
 

 



 

 
 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٖٚٔٗ﴾  
  

drabdalla105@gmail.com 

ردة القرآنيػة ننيػة  ػ  : اتفقت كممة العمماء عمى أف المفػممخص البحث
إيحاءاتهػػاف  يا ػػة  ػػ  عطاءاتهػػا  دالالتهػػاي  ال ع ػػل  ػػ  ذلػػؾف  ػػالقرآف كػػبلـ 
هللا الػػػػذت ال تنق ػػػػػ  ع افنػػػػػهف  ال يفنػػػػػى زادمف  ال ي ػػػػيض معينػػػػػهف  مػػػػػف  ػػػػػذم 

لفظػػة "لنػػث"  مػػا تفػػرع عنهػػا مػػف  -التػػ   تفػػت معهػػا نالتيمػػؿ ك يػػرا -المفػػردات 
 ػػ  ك يػػر مػػف الم ا ػػ ف حتػػى  -تعػػالى – مشػػتقاتهاف  قػػد  ردت  ػػ  كتػػال هللا

نم ت ز اء  احٍد   بل يف م  ًعاف  ترتل عمػى  ػذم الك ػرة أف تن عػت اػي هاف 
كمػػػا  ػػػاءت  ػػػ  نػػػياتات متن عػػػةف  مقامػػػات منتمفػػػةف  ذلػػػؾ عمػػػى النحػػػ  الػػػذت 
 نػعته  ػذم الدرانػةف تفاػػيبل  تحمػيبلك  تػد كػاف لهػػذا  ذاؾ أ ػر كنيػر  ػ  تنػػ ع 

ك ػػػرة  ي  ػػػاتهاف  ذلػػػؾ عمػػػى نحػػػ  ينطػػػؽ ن ػػػراء المفػػػردة دالالت  ػػػذم المفظػػػةف   
القرآنيػػةف  نػػعة عطافهػػاف  عمػػؽ إيحافهػػاف عمػػى أف اػػي ة الما ػػ  التػػ  تزي ػػت 
نها تمؾ المادة    "لنث"ف  لـ ترد اي ة "تمن  ا" إال    م     احد    نػ رة 
األحػػػزالف  تنػػػيف أف  ػػػذم الاػػػي ة  ػػػ  األ  ػػػؽ نمقػػػاـ التكػػػذيل لػػػداللتها عمػػػى 

  ػػػػػاءت اػػػػػي ة "لنػػػػػث"  ػػػػػ  تركيػػػػػل  ممػػػػػة القاػػػػػر نػػػػػالنف  فرتػػػػػل  االنتظارالت
 االنػػػت ناء ك يػػػراي لتنانػػػقها مػػػ  نػػػياؽ الحػػػديث الػػػذت  ػػػاء  ػػػ  نطػػػال منكػػػرت 
النعث نالناف  تمؾ نػياتات تقت ػ  تيكيػدا زافػداي   ػ  مػا ي عػؿ طريػؽ القاػر 

 نالنف   االنت ناء أك ر م اءمة لهاك
 كاماتف لنثف القرآفف األنرارف النبلنية: التعنيرف مقالكممات المفتاحية
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Abstract: It is no wonder in that the Qur’an is the word of 

Allah. Its miracles do not cease, its eloquence is not 

exhausted, and its textual beauty and perfection are limitless. 

The scholars agreed that the Qur’anic vocabulary is rich in its 

suggestions as it overflows with its tendencies and 

connotations. One of these vocabularies, which I pondered a 

lot about its meaning, is the word “labitha” and its derivatives 

stemming from it. It was mentioned in many places in the 

Quran, as it occurred nearly thirty-one times in different 

places. As a result of such numerous occurrences of the term, 

its meanings varied, and it occurred in a variety of contexts 

and different places, as it is examined in this study, in detail. 

This had a great impact on the diversity of the connotations of 

this word, and the abundance of its overflowing, in a manner 

that shows the richness of the Qur’anic term, the breadth of 

its significance and the depth of its revelation. However, the 

past tense with which this term was employed is “labitha”. 

The wording of “talabbathou” [stay or wait] was mentioned 

only in one place in Surat al-Ahzab [The Confederates]. It 

turned out that this term is the most appropriate form of 

denial, indicating anticipation and waiting. The term "labitha" 

occurred frequently in the synthesis of the Qasr sentences 

[The Exception] in negation and exclusion, because it is 

consistent with the context that often came in the speech of 

the Baath [resurrection] deniers, and these are contexts that 

require excessive confirmation. This makes the use of the 

Qasr style by negation and exclusion more compatible with it. 

Key words: expression, maqamat, broadcast, Quran, secrets, 

rhetoric. 
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يعمػـف  الاػبلة  النػبلـ الحمد  الذت عمػـ نػالقمـف عمػـ اإلننػاف مػا لػـ 
  عمى آله  أاحانه  التانعيف لهـ نإحنافكك عمى النشير النذير محمد 

 فف نعدف
 المفردة القرآنيػة ننيػة  ػ  إيحاءاتهػاف  يا ػة  ػ  عطاءاتهػا  دالالتهػاي 
 ال ع ػػل  ػػ  ذلػػؾف  ػػالقرآف كػػبلـ هللا الػػذت ال تنق ػػ  ع افنػػهف  ال يفنػػى زادمف 

  ال ي يض معينهك
لفظة "لنػث"  مػا  -االت   تفت معها نالتيمؿ ك يرً  -المفردات  مف  ذم 

مػػػف   ػػػ  ك يػػػر -تعػػػالى –تفػػػرع عنهػػػا مػػػف مشػػػتقاتهاف  قػػػد  ردت  ػػػ  كتػػػال هللا 
   بل يف م  ًعاك الم ا  ف حتى نم ت ز اء  احد

 ترتػػل عمػػى  ػػذم الك ػػرة أف تن عػػت اػػي هاف   ػػاءت ناػػي ة الما ػػ  
  ػػػ    ػػػاءت ناػػػي ة الم ػػػارع تمػػػيبًل اف اف مػػػف نحػػػ  نػػػتة  عشػػػريف م  ػػػعً ك يػػػرً 

 اف  ذلؾ    م     احدكأرنعة م ا  ف   اءت ناي ة االنـ نادرً 
كمػػا  ػػاءت  ػػ  نػػياتات متن عػػةف  مقامػػات منتمفػػةف  ذلػػؾ عمػػى النحػػ  

 ك  تحميبًل الذت ن ؼ تنعه نطة الدرانة  محا ر النحثف تفايبًل 
ف  ك ػػػرة  تػػػد كػػػاف لهػػػذا  ذاؾ أ ػػػر كنيػػػر  ػػػ  تنػػػ ع دالالت  ػػػذم المفظػػػة

 ي  اتهاف  ذلؾ عمى نح  ينطؽ ن راء المفردة القرآنيةف  نػعة عطافهػاف  عمػؽ 
إيحافهاف   ذا ما حدا ن  إلى انتيار  ذا الم   ع الػذت  ػاء نعنػ اف "مقامػات 
التعنيػػػر نمػػػادة فلنػػػثآ  ػػػ  القػػػرآف الكػػػريـ  أنػػػرار ا النبلنيػػػة"ي لم تػػػ ؼ مػػػ   ػػػذم 

ام أنػػػرار ا  نكاتهػػػاف  انػػػتنراج مكنػػػ ف المفظػػػة  ػػػ  نػػػياتاتها  مقاماتهػػػاي النػػػتكن
لممعنػػػى  ال ػػػرضف  - ػػػ  نػػػياتاتها –درر ػػػا    ا ر ػػػاف  نيػػػاف مػػػد  م اءمتهػػػا 

 ك   افها لحا ة الم تؼ  المقاـ
ف ريف  ينرج  ػ : مقدمػةف  تمهيػدف  محػ  اتت ت طنيعة  ذا النحث أف

  ناتمةف   هارسك
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مف  النطػة تحد ت  يهػا عػف أ ميػة الم  ػ عف  أنػنال انتيػار  المقدمة:
 الت  نرت عميهاف  المنهج المتن     الدرانةك

 تنا لت  يه دالالت مادة "لنث"    المعا ـ العرنيةكالتمهيد: 
المحوووار ا:ام: مقاموووات التمبيووور بموووادي قلبوووثق  ووو   ووويا  الق وووص 

 القرآن .
 :اثن  عشر مقاًمااشتمم هذا المحار عمى ا 

 درة المح كمقاـ معاينة إحياء الم تى  انتعظاـ ت أالها:
 مقاـ الرد عمى المكذنيف المنكريف أف القرآف مف عند هللاك ثانيها:
 ل يفانهك -عميه النبلـ –مقاـ تا ير إكراـ إنرا يـ  ثالثها:
    الن فك -عميه النبلـ –مقاـ تعييف مدة لنث ي نؼ  رابمها:

 كمقاـ ت نيت النن  امى هللا عميه  نمـ  تنميته خام ها:
 ػ  مػدة لنػث أاػحال  -اف أت الحػزنيف المتنػازعيف مقػاـ نيػ  اد ها:

 كأتقف إحااءً  -الكهؼ
 كمقاـ تا ير تنازع أاحال الكهؼ    مدة لن هـ ها: ابم
 كمقاـ نياف مقدار المدة الت  لن ها أ ؿ الكهؼ    كهفهـ ها:ثامن
 ننعـ هللا عميهك - –مقاـ تذكير م نى  ها:تا م

 كى م نى نترنيته إيام ف  تف مه عممقاـ امتناف  رع :عاشرها
 كمقاـ تكذيل المنا قيف :حادي عشر

 مقاـ نف  عمـ ال يل عف ال فك :عشر ثان 
المحار الثان : مقامات التمبير بموادي قلبوثق  و   ويا  الحوديث عو  

 البمث اأهااله.
 اشتمم هذا المحار عمى  بمة مقامات:ا 

 كمقاـ تا ير نعض أ  اؿ القيامة  شدافد ا أالها:
 كقاـ تا ير انقياد الناس لمداع  يـ  القيامةم ثانيها:
 كمقاـ تحنير الكا ريف  تنديمهـ ثالثها:
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 مقاـ تا ير حاؿ الم رميف حيف تقـ  الناعةك رابمها:
 كمقاـ إنطاؿ دع   المشركيف  رد ا خام ها:
 كمقاـ ت نيت النن  امى هللا عميه  نمـ  تانيرم اد ها: 
 كمقاـ تهديد الط اة   عيد ـ  ابمها:
 أ دعتها أ ـ النتافج الت  ت اؿ النحث إليهاكالخاتمة: 

  هرس الماادر  المرا    آنر لمم   عاتك
 هػػػػ  المػػػػنهج  يالػػػػذت افتممػػػػت نهديػػػػه  اتتنػػػػت نػػػػه اأمووووا عوووو  الموووونه 

االنػػتقراف  التحميمػػ ف الػػذت يقػػـ  عمػػى حاػػر مقامػػات  ػػذم المػػادةف  ػػـ تن ينهػػا 
ا يقػػػـ  عمػػػى  نبلنًيػػهػػا تحمػػػيبًل  تاػػنيفها عمػػػى حنػػل محػػػا ر الدرانػػةف  ػػػـ تحميم

 فانػػتكنام أنػػرار اف  انػػتنطاف أن انهػػاف  محا لػػة الكشػػؼ عػػف أنػػنال ااػػطفافها
 د ف نير اك فنإي ار ا    مقاـ ما

 واهلل أسلل التوفقق والسداد؛ إكه أكرم مسمول، وأعظم ملمول.
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 التـمهـيـد

 هاإلتامػة  يػالمكػث  ػ  المكػاف    يد ر معنى "المنػث"  ػ  المعػا ـ حػ ؿ
 كانت أ  تايرةك إتامة ط يمة -ا لهمبلزمً  -

الػػبلـ  النػػاء  ال ػػاء حػػرؼ يػػدؿ عمػػى تمكػػثك " يقووام أحموود بوو   ووارس:
 َّحم جم هل  مل خل حلٱُّٱتعػػػػػػالى: -يقػػػػػػاؿ: لنػػػػػػث نالمكػػػػػػاف: أتػػػػػػاـك تػػػػػػاؿ هللا 

 ك(1)كك"{ٖ٘األحقاؼ: }

نػػػاث: ث  الم  ْنػػػالم  عنػػػد حدي ػػػه عػػػف  ػػػذم المػػػادة: " ام ابووو  منظوووارايقووو
ا يقػػػػاؿ َلنِػػػػث ُلْن ًػػػػكك {ٖٕالننػػػػي: } َّخت حت جتٱُّتعػػػػالى: -المكػػػػثك تػػػػاؿ هللا 

 ك(2)"اف  ه  ُمَتَمنِّثاف كؿ ذلؾ  افزك  تَمن ث تمنُّ ً ا  ُلَنا ً  َلْن ً 

معنػػى اإلتامػػة  ػػ   ػػذم المػػادة  -عوو  ابوو   وويد  -انقووم ابوو  منظووار 
ا  َلنا َػػػًة  لِني َػػػًةف  َألن تُػػػُه أنػػػاف لنِػػػث نالمكػػػاف يمَنػػػث َلْن ػػػًا  ُلْن ػػًا  َلَن َاًنػػػث يقػػػ ؿ: "حيػػ

  لن ْ ُته َتْمِني ًاف  َتَمن َث: أتاـف  أنشد انف األعران :
 وِلَمٌم َحْوَلك ِمثُل احلُْرُبثِ   غـرَِّك مـنّـِي َشـَعـثـي ولَـبَـثـي

َيمحؽ مف  عفهف  ه   ـأنه إذا مشى لمعنام: أنه شيخ كنيرف  يننر    
 ك(3)"    ننت أن د نهم  ف شنه لمـ الشناف    ن اد ا نالحرنثف يتمن ث

                                                           

ؽ: عنػد النػبلـ محمػد يػحقف تفلنػثآ ٕٕٛ/ ٘: حمػد نػف  ػارسأل مع ـ مقاييس الم ػة - آٔف
 ـكٜٜٚٔ - ػٜٜٖٔ نير تف -دار الفكر فف ار  
 فالطنعػة ال ال ػةف نيػر ت –دار اػادرف )لبث(  ٕٛٔ/ ٕاف العػرل النػف منظػ ر: لنػ - إٓف

 ك ػٗٔٗٔ
: نػف نػيدمالالمحكـ  المحيط األعظـ أي ا:  –النانؽ نفنه  الافحة نفنهاف  را    - آٖف

الطنعػة األ لػىف ف نيػر ت –ل العمميػةدار الكػت فؽ: عند الحميػد  نػدا تيحقت فٗ٘ٔ/ ٓٔ
 ـكٕٓٓٓ - ػٕٔٗٔ
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ي حيػػػث اتتفػػػ ا أ ػػػر ا وووار ممظوووب أ وووحا  المموووافب  ووو  هوووذا الفمووو 
ي إال أف النػميف الحمنػ  (1)نانقيهـف  نه  ا ننيمهـ عند حدي هـ عف تمؾ المػادة

ا إليػه مػا حيػث ذكػر كػبلـ مػف نػنقهف م ػيفً ؿ الم مػؿف  ننػط المػ  زي تد  ّاػ
 ارتآم  اتتدح له زند رأيهف مف نبلؿ النا ص المنتمفة الت  ناتهاك

المنث: اإلتامة نالمكافف يقاؿ: لنث يمنث " يقام  اح  عمدي ا:لفاظ:
 تيؿ: المنث: اإلتامة الط يمةف  هػ  أنػص مػف اإلتامػةف  ك ه  النث  لنث لن ًاك

 ك(2)"ؿ إتامٍة لن ًا كؿ لنث إتامةف  ليس ك
  كػػػػذا ن ػػػػد أف معظػػػػـ أرنػػػػال المعػػػػا ـ تػػػػد أطمػػػػؽ معنػػػػى المنػػػػث عمػػػػى 

اف د ف تقييد نإتامة ط يمة أ  تايرةف   ذا مػا ا تػدت إليػه الدرانػة اإلتامة مطمقً 
مػػف نػػبلؿ المقامػػات المنتمفػػة لتمػػؾ المػػادةف  ع ػػدته النػػياتات التػػ  ان ػػػ ت 

ا نشػػ ء مػػف اف  الػػذت نػػن دم من   ًػػً ػػأي - تػػرافف األحػػ اؿ التػػ  اكتنفتهػػا  ف يهػػا
 تعالىك -التفايؿ    الافحات القادمة إف شاء هللا 

 
 
 
 

  

                                                           

ف ٜٕٔ/ ٔ: م ػ  رتلالاػحاح تػاج الم ػة  اػحاح العرنيػة    عمى ننيؿ الم ػاؿ: را - آٔف
 -   ػػٚٓٗٔ فالطنعػة الرانعػةف نيػر ت -دار العمـ لممبلييف فتحقيؽ: أحمد عند ال ف ر عطار

اػػف اف عػػدناف ف تحقيػػؽ: ٖٖٚف  المفػػردات  ػػ  نريػػل القػػرآف لمرانػػل األاػػفهان : ـٜٚٛٔ
القػػام س ف    ػػػٕٔٗٔ فالطنعػػة األ لػػىف دمشػػؽ نيػػر ت -ةدار القمػػـف الػػدار الشػػامي فالػػدا دت
نإشػػراؼ: ف تحقيػػؽ: مكتػػل تحقيػػؽ التػػراث  ػػ  مؤننػػة الرنػػالةف ٘ٚٔ: مفير زآنػػاد لالمحػػيط 

الطنعػة ال امنػةف ف نيػر ت -مؤننة الرنالة لمطناعة  النشر  الت زي   فمحمد نعيـ العرتُن ن
 كـٕ٘ٓٓ - ػٕٙٗٔ

محمػد نانػؿ ف تحقيػؽ: ٙ/ ٗأللفاظ لمنميف الحمنػ : عمدة الحفاظ    تفنير أشرؼ ا - إٓف
 كـٜٜٙٔ - ػٚٔٗٔالطنعة األ لىف نير تف  -دار الكتل العممية دفعي ف الن  
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 المحار ا:ام: مقامات التمبير بمادي قلبثق     يا  الق ص القرآن .
حي مػػا يتتنػػ  الناحػػث مقامػػات التعنيػػر نمػػادة "لنػػث" ي ػػد أف ك يػػًرا منهػػا 

قهػػػا عػػػف دالالت  ارتناطهػػػا لتفت  ػػػاء  ػػػ  نػػػياؽ القاػػػص القرآنػػػ ف  لعػػػؿ ذلػػػؾ
مػػ  طنيعػػة القاػػص القرآنػػ ف  مػػا يرمػػ  إليػػه  - ػػ  طنيعتهػػا -نمعػػاٍف تتنانػػل 

مف نايات  أ داؼف  ذلػؾ عمػى النحػ  الػذت نػ ؼ تنػعه مقامػات  ػذا المحػ ر 
 ك  تحميبًل تفايبًل 

ف راعيػػػت  ػػػ  تنا لهػػػا ا نػػػا عشػػػر مقاًمػػػا انػػػتظـ  ػػػ  نػػػمؾ  ػػػذا المحػػػ ر 
ننيػػت  ا  ػػ  المحػػ ر اانػػر الػػذتذا المػػنهج إماًمػػنػػذت  ػػالترتيػػل الماػػحف ف  ات

 كف  ذلؾ عمى النح  اات الدرانة هعمي
 المقاب ا:ام

 مقاب مماينة إحياء الماتى اا تمظاب قدري المح 
مر عمى ترية: ناد أ مهاف الذت ر ؿ  ذا ال تاة يتحقؽ  ذا المقاـ   
نها أنيسف  رانها عمى عرااتهاف  مـ ينؽَ د  ها   ق  ن  نكانهاف  نقطت ن

اف ا  متفكرً نؿ نقيت م حشة مف أ مها مقفرةف   تؼ عميها ذلؾ الر ؿ متع نً 
 ين ىن نن من زنُّ يق ؿ تعالى:  يما آؿ أمر ا إليهف نعد العمارة العظيمةك

 مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج هتمث مت خت جتحت هب

 حفخف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص

 جم هل مل خل  حل مكجل لك خك حك جك مق  حق مف

 .{ٜٕ٘ النقرة:} َّخن حن جن مم خم حم
 المتيمػػؿ  ػػ   ػػذم اايػػة ي ػػد أف الفعػػؿ الما ػػ  "لنػػث" تػػد تكػػرر  ػػبلث 

نمػػػا أ  ػػػر د ف "تػػػاـ" أ  "نقػػػ " أ  "مكػػػث" أ   –مػػػادة "لنػػػث" التعنيػػػر ن مػػػراتف  اا
ألف  ذم المادة    الت  تنانل المقاـ  تا رم أنمغ تا يرف د ف  -"ظؿ" م بل

 -ا لػػػهمبلزًمػػػ -ت األنػػػر ي إذ المنػػػث: اإلتامػػػة  ػػػ  المكػػػاف نير ػػػا مػػػف المتراد ػػػا
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ف آٔفاإتامة ط يمةف  ه  أنص مف اإلتامةف  كؿ لنث إتامةف  ليس كؿ إتامة لن ًػ
 كما ترر النظـ الكريـك فا تد امتد مافة عاـ معم ـ أف لنث  ذا الر ؿ ميتً 

 ذلػػؾ  االنػػتفهاـ  ػػ  ت لػػه "كػػـ لن ػػت"   ػػاءت المػػرة األ لػػى  ػػ  نػػياؽ
عمػػى نػػداف   -أ نػػاء ذلػػؾ - نه تعػػالىف  ليّطمػػ  ؤ طػػة نشػػع ػػزم عػػف اإلحال ارً هػػاإظ

الػزمف الط يػؿف   مػ  م ػ -الػذت لػـ يتنػارع إليػه الفنػاد -تدرته نإنقاء ال ذاء 
 نػذا يػز ؿ مػف نفنػه االنػتنعاد الػذت  ي  ط يػؿ ليعممه أف إحياءم كاف نعػد مػدً 

 كنعد م تها"    ت له "أنى يح   ذم هللا -أ اًل  –نطر عمى ناله 
ا مػػػف التػػػينيس لػػػه  ػػػ   ػػػذا المقػػػاـ المػػػ حشف ن ًعػػػ -اأيً ػػػ – لعػػػؿ  يػػػه 

نتهيفته لما نيننرم نه مف مدة لن ه    المكاف الػذت رتػد  يػه مافػة عػاـف  تيكيػد 
ٱ:ت لػه تعػالى مػف م ػؿ  ذا مف حذؼ مميػز "كػـ"ف كمػا  ػاء  ػ  نػياتات أنػر ف

 ك{ٕٔٔالمؤمن ف: } َّام يل ىل مل يك ىك مكُّ
 -ليت اػؿ إلػى المعنػى األـ  ياا معنػرً اف  دتيقً ا محكمً م  زً  النؤاؿ  اء 
 نػيترل طريقػةف  أ  ػز عنػارةف -عمػى اإلحيػاء نعػد المػ ت -تعالى –    تدرته 
 منهج القرآف الكريـ  طريقته    نناء م ؿ  ذم األناليلك     ذا   أينر نيافف

 عمػػى المنػػك ت عنػػه  ػػ  النػػؤاؿف -اأيً ػػ –كمػػا أف  ػػ  النػػياؽ داللػػة 
شارة عميهف  تننيهً   ا إليهف  ذكرم ليس  يه كنير  افدةف  ال يتعمؽ نه نرضك اا

عمػػى  "كػػـ لن ػػت" التننيػػهم ػػ ء الفعػػؿ  ػػ  نػػياؽ االنػػتفهاـ يممػػم مػػف   
ال  مػف المعمػ ـ أف الميػت ال يمكنػه  نعػد أف  -حد ث ما حدث مػف النػ ارؽف  اا

 إٓفأف يعمـ أف مدة م ته ط يمة أ  تايرةك -ااار حيً 

                                                           

 كفلنثآ ٙ/ٗف  عمدة الحفاظ: ٖٖٚالمفردات لمرانل: را  :  -آٔف
 كٕٙ/ ٕ :نرافل القرآف  رنافل الفرتافرا  :  -إٓف
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ا أ  نعػػض  ػػ  ت لػػه "لن ػػت ي ًمػػ - الر ػػِؿ الممػػَؾ نمػػا أ ػػال نػػه ة اا انػػ
" عمػػى الظػػف ال نطريػػؽ  ننػػاءً  - يػػه انتقاػػار لتمػػؾ المػػدة التػػ  مػػات  يهػػا  -يػػـ 

  ػػػذا االنتقاػػػار مػػدل ؿ عميػػػه مػػػف  لك نػػػه تػػد زالػػػت معر تػػػه  ح انػػهف -الكػػذل
"ف  مػػػف تنكيػػػر اليػػػـ    زفػػػه الػػػنص عمػػػى العػػػدد "ي ًمػػػ  افأيً ػػػ -ا أ  نعػػػض يػػػـ 

 فنيمارات شا د ا  ػ  نفنػه ف الظا ر أنه عمـ أف ذلؾ المنث كاف نننل الم ت
     حمارمك

تػػػد يحمػػؿ عمػػػى اإل ػػػرالي  -ل ػػػ ال ػػػ   ػػذا ا -"أ "   حػػرؼ العطػػػؼ
ىف  نعث نعػد  مما يؤيد  ذا المعنى  يع دم ما ر ام المفنر ف "أنه مات  حً 

ف  ػػـ آاي ًمػػف -تنػػؿ النظػػر إلػػى الشػػمس -مافػػة نػػنة تنػػؿ نين نػػة الشػػمسف  قػػاؿ 
ف آأ  نعض ي ـف قاؿ:  -أنها شمس ذلؾ الي ـ ظف –مس ناتية لشالتفت  رأ  ا

ف   ذا ينف  آٔفكك" كاف ت له: فأ  نعض ي ـآ ر  ًعا منه عف ت له: فلن ت ي ماآ
 أف عممه ذلؾ كاف نننل الم ت نيمارات شا د ا    نفنه     حمارمك

لزمنػا  - ػ   ػذا المقػاـ –يف  ػذا الحػرؼ يفيػد اإل ػرال نػارت ػينا  ل  
دا مف ا نذلؾ متيكً  ازمً  كاف" عمى أنه أ  نعض ي ـ": نحمؿ ت ؿ  ذا الر ؿ أف

    أاػؿ  -حممنا ا عمى الشؾ  حاؿ المتكمـ آنذاؾ نظرنا إلى ت لهف  لكف إذا
ىف  نعػػث نعػػد ا مػػف أنػػه مػػات  ػػحً  يؤيػػد  ػػذا مػػا ذكػػرم المفنػػر ف نػػمفً  -معنا ػػا

 :كمػػا يؤيػدم تػػ ؿ النػافؿ عمػػى طريػؽ اإل ػػرال مافػة نػػنة تنػؿ نين نػػة الشػمسف
"نؿ لن ت مافة عاـ"ف  إنه ظا ر الداللة عمى أف "أ " عمػى أاػؿ معنا ػاف   ػ  

 الشؾك
" الت     ت له: "أ " ػ تفيد الشؾ عمى األر مي ألنه إنمػا  "أ  نعض يـ 

ا  يمػػػػا أننػػػر نػػػػهف  نظيػػػرم تػػػػ ؿ تػػػاؿ  ػػػذا حنػػػػل ظنػػػهف  عميػػػػه  ػػػبل يكػػػػ ف كاذًنػػػ
عمػػػػػى مػػػػػا  {ٜٔ الكهػػػػػؼ:} َّمث هت مت خت  حت جتٱُّ:ؼأاػػػػػحال الكهػػػػػ

 ت  م م   ت  عند ـك
                                                           

 كٖٗٙ/ ٕر المحيط:  النح فٛ٘ٗ/ ٘را  : تفنير الطنرت:  -آٔف
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كػػػاف ذلػػػؾ  ػػػ  اليقػػػيف عنػػػدمف " اي ًمػػػ" هػػػذا الر ػػػؿ عنػػػدما أ ػػػال نق لػػػه: 
عمػػى نػػنيؿ الشػػؾ عنػػدمف  "أ  نعػػض يػػ ـ"ا تػػاؿ:  عنػػدما رأ   ػػ ء الشػػمس ناتًيػػ

 ا نعض ي ـ؟!ى له أف يتيقف حتى ي ـز نينه لنث ميتً  أنّ 

مػػؿ الػػ بلث منػػرج المحػػا رةي زيػػادة  ػػ  إينػػاس  تػػد نػػرج الكػػبلـ  ػػ  ال 
نفنػػهف  تطمػػيف تمنػػه  ػػ   ػػذا المقػػاـ المفػػزعف الػػذت اكتنفػػه مػػف نػػيف يديػػه  مػػف 

 نمفهك

  ال ينفى أف أنم ل اإل رال "نؿ لن ت مافػة عػاـ" عطػؼ عمػى مقػدر
 نؿ لن ت مافة عاـك ف ذم المدةف أت: ما لن ت مفهـ  مف الكبلـ

 ػػ  نػػياؽ  -التػػ   ػػ  أاػػؿ أد اتػػه -  ػػاء نػػػ"نؿ" - نػػا – اإل ػػرال 
ا لتنانمها م  المقاـ الذت  ػاء  ػ  تقريػر حقيقػة النعػثف  اا ناتهػا إ ناتًػاالنتفهاـ 

ال نفػػاء  يػػه  ال م ارنػػةف  داللػػة "نػػؿ" عمػػى اإل ػػرال اػػراحة يتنػػانـ مػػ   ػػذا 
المقادف  يف  نهذا ال رضف  ـ إنها األت   لما ننؽ    ر ػ  حالػة الشػؾ التػ  

ا أ  ا عنػد تحميػؿ ت لػه "لن ػت ي ًمػناطل    مدة لن هف كمػا ظهػر  مًيػانتانت الم
 نعض ي ـ"ك

نما ذكر المنند "لن ػُت"  إل ػراء ال ػ ال م ػر  النػؤاؿ  ػ  الاػيانةف  اا
ا مػف إ ػارة التننػهف  لفػت  ال ينفى أف نناء األنم ل عمى  ذا النح  يحػدث ن ًعػ

ف  ت نيػػػػػت معنػػػػػام زيػػػػػادة تقريػػػػػر الكػػػػػبلـ -اأيً ػػػػػ –الػػػػػذ فف كمػػػػػا أف  ػػػػػ  ذكػػػػػرم 
 – ت  ػػيحهي ألف ال ػػرض يتعمػػؽ نػػهف  ػػإف المنػػند لػػ  حػػذؼ لػػدؿ عميػػه النػػؤاؿ 

 كا مافة عاـ المقا د مف الذكر أف يتقرر أف هللا ألن ه ميتً  "كـ لن ت"ف -أ اًل 
أعنػػ  -  يػػه إشػػارة أنػػر ف  ػػ  أنػػه ال ينػػيؿ عػػف اإلحيػػاء نعػػد المػػ ت 

تح نػه عػف اإلدراؾ  فمػه نشػا ةد منكر إال مف    عقعِ نؤاؿ منتنْ  -عف إمكانه
 م مه ال يع ؿ    نطانه عمى ذكاءك  الرؤية الاادتةف  ذفالنا 

مافػة  أنػم ل اإل ػرال "نػؿ لن ػتَ  مرة أنر   ػ  - ـ إف تكرار المنند 
ذ ػال ِنيفتػهي  ػالح ار  -عاـ" نػكاف َرْ عػهف  اا  يه ن ع مف تينيس  ذا الر ػؿف  اا
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ة أنػػر ف   ػػذا أمػػر نيػػر معهػػ د  ال يػػد ر حػػ ؿ إماتتػػه مافػػة عػػاـ  ػػـ إحيافػػه مػػر 
 ميل ؼف  لـ يننؽ إليهك

ع ػػػل كمػػػا تػػػر ف  قػػػػد تػػػرر الق ػػػية نػػػػذكر  يػػػه مػػػػف النػػػم ل األ  ننػػػاء
ا نتكػػػرارم مػػػرة أنػػػر ف  ياػػػال  ػػػ  اإل حػػػاـ  أدمػػػج الق ػػػية المنػػػندف  أتػػػاـ نر اًنػػػ

 ػػ  أنفػػذ عنػػارة  أنينهػػاف  كينػػه ي مػػ  نػػيف اإلي ػػاز الشػػديدف  ذكػػر مػػػا  ف دليمهػػا
ال تتنيف  يها م    إطنال مف   ػه إال  فذ هف   كذا األناليل العاليةيمكف ح

ا مػػف   ػػه آنػػري  لهػػذم القيمػػة النبلنيػػة عمػػد القػػرآف  ػػ  ك يػػر ا نفًيػػ تػػر  إي ػػازً 
لي  ػػػؽ المعػػػان   ػػ  النفػػػ سف   ػػػاء المنػػػند  يمػػف المػػػ اطف إلػػػى أنػػم ل التكػػػرار

 آٔفمكرًرا    م اطف ك يرة  دًّاك
ا مافػػة عػػاـف حتػػى ينمػػى  تتفػػرؽ عظامػػه  ػػ  يتًػػ لعػػؿ النػػر  ػػ  نقافػػه م

الػذيف كػاف يعػر هـ  ػذا الر ػؿ لتكػ ف  -أ  معظمهػـ –نػتندؿ النػاس  حمػارمف  يُ 
مػػف  - ػػ  العقػػ ؿ -العنػػرة أنمػػغ  العظػػة أ تػػ ف " اإلحيػػاء نعػػد ترانػػ  المػػدة أنعػػد 

ا  ػؤلف نعػد ترانػ  المػدة مػا يشػا د منػهف  يشػا د اإلحياء نعد ترل المدةف  أيً ػ
 كإٓفمف نيرم أع ل"   

 يع د  ذم العمة ما  اء  ػ  نػياؽ الػنظـ الكػريـ مػف  عمػه آيػةي  مػف 
ف إذا شا د م نعد مافة ننةف عمى شػنانه  تػد شػان ا ا كامبًل عر ه مف الناس شانً 

اػم  -ا تػد عػاد شػانً  -أ   رم اف أ  نمع ا نالننرف أنػه كػاف مػات منػذ زمػاف 
هـ يعتنػر ف نػذلؾف  يعر ػ ف نػه تػدرة هللا أف يقاؿ أل ؿ ذلؾ: إنه آية لمناسي ألن

 تعالىف  نن ة نن  ذلؾ الزمافك -
مقاػ د عمػػى نػنيؿ الحقيقػػة أـ  "مافػػة عػاـ" نػ اء أكػاف العػػدد المػذك ر 

 المقاػ د  -عمى طريقة العػرل  ػ  التعنيػر عػف األعػداد-   كناية عف الك رة 
 ينػػتحيؿ معػػه تطػػا اًل ا مف  ظمػػت زماًنػػا كػػامبًل أف  ػػذم األشػػياء تػػد أماتهػػا هللا م تًػػ

                                                           

  ما نعد اك ٖٜٕ: ف دك محمد أن  م نىرا  : ناافص التراكيل -آٔف
 كٜٕ/ ٚمفاتيم ال يل:  -إٓف
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(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔ٘٘﴾  
  

 -عػػز   ػػؿ-أف يظػف اإلننػػاف أنهػػا يمكػف أف تعػػاد مػػرة أنػػر ف  لكنهػا تػػدرة هللا 
 الذت يق ؿ لمش ء كف  يك فك
 تمكنهػػػػا  ػػػػ     ماليػػػػات المفػػػػردة القرآنيػػػػة  تنانػػػػقهف  مػػػػف نػػػػدي  الػػػػنظـ

ااػػػطفاء التعنيػػػر نػػػػ"النعث" د ف "اإلحيػػػاء"ي ألف ت لػػػه " ػػػـ نع ػػػه" يػػػدؿ  م تعهػػػاي
ا لمنظػر  االنػتدالؿ  ػ    ِهًماف منتعدً ا عاتبًل ف حيً أ اًل  -اد كما كاف عمى أنه "ع

 كآٔفالمعارؼ اإللهيةف  ل  تاؿ: " ـ أحيام" لـ تحاؿ  ذم الف افد"
 اي  ػاء العطػؼا ينػيرً    تتً ا تميبًل  لما ظف  ذا الر ؿ أف لن ه كاف زمانً 

أظهػر منػهف   ػ  نػ"الفاء"    ت لػه " ػانظر"ي حيػث  ػرع عمػى لن ػه المافػة مػا  ػ  
 إٓفا مف نير نذاءكعدـ ت ير الطعاـ  الشرالف  نقاء الحي اف حيً 

 ـ إف التفريػ  نػػ"الفاء"  يػه مممػم دتيػؽ  نكتػة لطيفػةف   ػ  التيكيػد عمػى 
ماطة الم اـ عف كؿ ما يعتريها مف شؾ أ    ـي  ما ترن  إليه ال ممة النانقةف  اا

كػػػاف  -  ال ممػػػة أنهػػػا شػػػنهةعمػػػـ اإلننػػػاف  ػػػ  مػػػ – الشػػػنهة كممػػػا كانػػػت أتػػػ   
 المزيؿ لتمؾ الشنهة آكدف   ت عه    العمؿ أكمؿك ؿليدنماع ال

 ػػانظر إلػػى طعامػػؾ "تػػاؿ:  "عػػاـ ةنػػؿ لن ػػت مافػػ" كينػػه تعػػالى لمػػا تػػاؿ: 
"ف  حينفػذ  ت ي مً نكد ت لؾ: "لؤ  إف  ذا مما ي "فؾ لـ يتننهن شرا ا أ  نعض يػـ 

 انظػر " :تػاؿ نعػدم م الشػنهةف  ػـليؿ الذت يكشػؼ عػف  ػذدؾ إلى التيعظـ اشتيا
 عظػػـ تع نػػه مػػف تػػدرة  فا ننػػرةا  عظاًمػػرميًمػػ راػػا ر ػػرأ  الحمػػا "فإلػػى حمػػارؾ

 تعالىك -اَّلل  
ا ما نق  د رً نر  ار يهماف  الحم راـ  الشرال ينرع الت يع معم ـ أف الط

ى نقي ما  -    الطعاـ  الشرال -ا نقى ناتيً ياف  رأ  ما ال ا عظيمً   زمانً ط يبًل 
 ع تػػتعػػالىف  تمكػػف    - عظػػـ تع نػػه مػػف تػػدرة اَّلل   -  ػػ  العظػػاـ -نيػػَر نػػاٍؽ 

 آٖف ذم الح ة    عقمه     تمنهك
                                                           

 ٖٓ/ ٚ: النانؽ نفنه -آٔف
 كٖٕ/ ٕرا  : ر ح المعان :  -إٓف
 كٕٖ/ ٚرا  : مفاتيم ال يل:  -آٖف
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عػػ اـف نػػؿ  ػػ  نػػاٍؽ أل المػػراد نق لػػه "لػػـ يتنػػنه"ف أت: لػػـ ت يػػرم الِنػػن ف  ا
نمػػا أ ػػرد ال ػػمير  ػػ  ت لػػه "لػػـ يتنػػنه"ي ألف الطعػػاـ  عمػػى طرا تػػه  ن ػػارتهف  اا

ما مف األنير اكتفاء نداللة حاله عمػى حػاؿ األ ؿف  الشرال كال نس ا ل احدف  اا
   ذا شرانؾ لـ يتننهك :آٔف يؤيدم تراءة مف ترأ

   تػػد  مػػ  هللا لهػػذا المػػار عمػػى القريػػة أنػػ اع اإلحيػػاء  ميعهػػاي إذ أحيػػ
  طعامه نحفظػه مػف الت يػرف  أحيػ   أحي -عف نير إعادة - ندم ننفخ الر ح

 إٓفعظيمة لمناس الم تنيف نذلؾك حمارم ناإلعادةف  كاف آية
 ا أ  لػداعٍ  المتتن  لمقاص القرآن  يمحظ أف أحد مق ماته الحذؼ إي ػازً 

انػتفناؼ مننػ  عمػى النػؤاؿف  "تاؿ كـ لن ػت"آنر يقت يه المقاـي  ق له تعالى: 
تػػاؿ "ك  ت لػػه تعػػالى: "تػػاؿ كػػـ لن ػػت"كينػػه تيػػؿ:  مػػاذا تػػاؿ لػػه نعػػد نع ػػهي  قيػػؿ: 

عطػؼ عمػى مقػدرك أ : مػا لن ػت ذلػؾ القػدر  "نؿ لن ػت"رف  انتفناؼ آن كك"نؿ
آنػر  اأت: لتعػايف أمػرً  فأمر حذ ت عمته " انظر"نؿ  ذا المقدارف  ت له تعالى: 
عمته المحذ  ة: ليتنػيف لػؾ  " انظر إلى حمارؾ"مف دالفؿ تدرتناك  ت له تعالى: 

 "لػى العظػاـ انظػر إ"ما ذكر مف المنث المديد  تطمفف نه نفنؾف  ت لػه تعػالى: 
عمتػػه المحذ  ػػػة: لتشػػػا د كيفيػػػة اإلحيػػػاء  ػػػ  نيػػرؾ نعػػػد مػػػا شػػػا دت نفنػػػه  ػػػ  

 كآٖفنفنؾ
 
 
 

                                                           

 كٖ٘ٙ/ ٕنننت  ذم القراءة لعند هللا نف منع دك را  : النحر المحيط:  -آٔف
 كٖٚ/ ٖرا  : التحرير  التن ير:  -إٓف
 مػػا نعػػد اف  ٕٜٕ/ٕف  النحػػر المحػػيط: ٕٖ/ٚينظػػر  ػػ   ػػذا األمػػر: مفػػاتيم ال يػػل:  -آٖف

 ما نعػد اف  حاشػية الشػهال عمػى تفنػير الني ػا ت المنػماة:  ٕٗ٘/ٔالنع د:    تفنير أن
ف نيػػػر ت -درف دار اػػػاٖٖٛ/ٕعنايػػػة القا ػػػ   كفايػػػة الرا ػػػ  لشػػػهال الػػػديف النفػػػا  : 

 فدكتآك الطنعة األ لىف
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 المقاب الثان 
 المنكري  أ  القرآ  م  عند هللا مقاب الرد عمى المكذبي 
 زت رت يب ىب نب مبُّ ا    ت له تعالى: ات م  ذا المقاـ  ميً 

 ىق ىفيف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت

 .{ٙٔي نس: } َّيق

نػيف  ػذا القػرآف لػيس مػف  مف كماؿ ح تهف  تمػاـ نر انػه   هذم ااية
نمػا  ػ  مػف عنػد هللاف  لػ  شػاء  مػا نع ػه نػهف  -نػنحانه –تنمهف  ال مف عنػدمف  اا

اف  لمرشػاد  ال تبلم عميهـف  ال أعممهـ نػهف  ػـ إنهػـ تػد   ػد م  ػ  النػداد منػتقيمً 
 اكمنتديمً 

نراج الكبلـ منرج العمة  أ له " قد لن ت  نقرينة دن ؿ الفاء    - اا
 خلٱُّ يه تقرير لمرد  تيكيد عمى نطبلف طمنهـ النانؽ    ت له تعالى: - يكـ"

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

ف  أنه ال يق ـ عمى أناسي  إف عمة الش ء    {٘ٔي نس: } َّين ىن من
 نر انه الماحم لهف  دليمه المقت   له    منطقه المنتقيـك

ه نػػػ ع ت هيػػػؿ لهػػػؤالء المعانػػػديف  ػػػـ إف إنػػػراج الكػػػبلـ منػػػرج العمػػػة  يػػػ
ا مػف نحػ مف  ال ا شيفً ف  مـ يعر  م متعاطيً ا  كهبًل  تنفيه لهـي  قد أتاـ نينهـ يا عً 

عػنهـ ا نعمػـ  نيػافف  يتهمػ م نانتراعػهف  كيػؼ نػال تدر عميهف  ال كاف مت ااػفً 
 ؽ نيف كبلـ هللا  نيف كبلمهف   ـ عمد النبلنة  أناطيف النياف!الفر 

إلػى  انػل إنػراج الكػبلـ منػرج  –مى تقريػر الػرد  ت كيػدم  تد تعانؽ ع
ننػػاء العنػػارة نفنػػهف مػػف إي ػػار حػػرؼ التحقيػػؽ "تػػد"ف  دن لهػػا عمػػى الفعػػؿ  -العمػػة

 مػػف تقػػديـ  - الػػذت يفيػػد تحقػػؽ المنػػث  حاػػ له -الما ػػ  مػػف المنػػث نااػػة 
مػى لمداللػة ع يا"ا"ف  مػف تنكيػر "عمػرً الم ر ر " يكـ" عمى المفعػ ؿ "عمػرً ال ار   

 الك رة  ط ؿ المدةك
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 اػػيانة التركيػػل تشػػير إلػػى أف القػػرآف مع ػػز نػػارؽ لمعػػادةي  ػػإف مػػف 
اف  ػـ تػرأ اف  لـ يشػا د عالًمػعاش نيف أظهر ـ أرنعيف ننةف لـ يمارس  يها عممً 

ا نزت  ااحته  ااحة كػؿ منطيػؽف  عػبل مػف كػؿ من ػ ر  منظػ ـف عميهـ كتانً 
عمـ أنه  -عمى ما    عميه –يف  أعرل عف أتاايص األ ليف  أحاديث اانر 

 آٔفتعالىك –معمـ  نه مف هللا 
كمػا يممػم مػف التركيػل معنػى لطيػؼف  م ػز  دتيػؽف   ػ  نفػ  الشػػنهة 

نالدليؿ القاط   النر اف الناط ي  قد لنث  يهـ مدة شنانه لـ يعػص هللا  عنه 
ر مػا أف ينالؼ أمػر هللاف  ي يػ - تد نمغ أرنعيف ننة –تطف أ يريد ف منه ااف 

ف إٓفينزله عميهف نعد أف "كبل عمرمف  تقاار أممهف  اشتدت حنكتهف  ن  ه لرنه"
 كنرت كممة تنرج مف أ  ا هـك

 ػػالقرآف  ػػ  الحػػؽ الػػذت ال محػػيص عنػػهف  النر ػػاف الػػذت ال ريػػل  يػػهف 
ألرنػػؿ نػػه نيػػرمف  يؤيػػد  ػػذا مػػف الػػنظـ تػػراءة انػػف   لػػ  لػػـ يرنػػؿ نػػه محمػػد 

 المعنػػى: لػػ  شػػاء هللا مػػا  -ن يػػر ألػػؼ  نػػبلـ التيكيػػد – آٗف" ألدراكػػـ نػػه" آٖفك يػػر
 كيػػػػؼ تت ػػػػرؤ ف  ف ألعممكػػػػـ نػػػػه عمػػػػى لنػػػػاف نيػػػػرم  فتػػػػبلم عمػػػػيكـ محمػػػػد 
 كا ط يبًل اف  زمنً ا مديدً ا تد ا ترامف م  أنه تد مكث  يكـ عمرً  تزعم ف أف محمدً 

ا" مػػػػ  الفعػػػػؿ  مػػػػف نػػػػدي  الػػػػنظـ   مػػػػاؿ األنػػػػم ل تنػػػػانـ كممػػػػة "عمػػػػرً 
 -ا ت"ف  مػػد  ذلػػؾ التنانػػؽ  التنانػػل نينهمػػاي إذ دؿ العمػػر منكػػرً الما ػػ  "لن ػػ

                                                           

 كٛٓٔ/ ٖرا  : تفنير الني ا ت:  -آٔف
 كٓٔٔ/ ٖالمحرر ال  يز:  -إٓف
ف تحقيػػػؽ: نػػػػني  حمػػػػزة ٕٖٕ ػػػػ  القػػػراءات العشػػػػر ألنػػػػ  نكػػػر النينػػػػان رّ :  المننػػػ ط -آٖف

 ـكٜٔٛٔ الطنعة األ لىف دمشؽف -حاكيم ف الناشر: م م  الم ة العرنية
مؤكػػػػدة  م  ػػػػحة أف الفعػػػػؿ منفػػػػ ي لك نػػػػه  "الػ"" ال أدراكػػػػـ نػػػػه"ف  ػػػػ تػػػػراءة ال مهػػػػ ر:  -آٗف

إذا  "الػ"ألنه ال ياػم نفػ  الفعػؿ نػ يف  الفعؿ نها   الت  نُ  "ال"معط  ا عمى منف ف  لينت 
اف  المعطػػ ؼ عمػػى ال ػػ ال  ػػ الك  أنػػت ال تقػػ ؿ: لػػ  كػػاف كػػذا ال كػػاف كػػذاف إنمػػا  تػػ    اًنػػ

 يك ف ما كاف كذاك



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٜٚٔ٘﴾  
  

لكػاف تػد أنػذ  يعمػى طػ ؿ المػدة التػ  لػ  عػاش المػرء مقػدار ا -    ذا النػياؽ
 حظه مف النقاءك

 لػػيس المػػراد: لن ػػت مػػدة عمػػرتي ألف عمػػرم اػػمى هللا عميػػه  نػػمـ لّمػػا 
دة عمػػر أحػػد مػػف ينتػػهف نػػؿ المػػراد: مػػدة تػػدر ا تػػدر عمػػر متعػػارؼي أت: نقػػدر مػػ

 آٔفالناسف  المعنى: لن ت  يكـ أرنعيف ننة تنؿ نز ؿ القرآفك
التعنيػػر  إٓف ممػػا يع ػػد  ػػذا المعنػػى  يق يػػهف  يػػدرأ شػػنهتهـ  يدح ػػها

ا"ي  قػد نال ار  الم ر ر " يكـ"ف  تقديمه عمى ما ين ل عف ظػرؼ الزمػاف "عمػرً 
فػى عمػيهـ شػ ء مػف نمغ نيف ظهرانيهـ  ذم المدةف يطمع ف عمػى أح الػهف  ال ين

ا مػف ذلػؾف  ال عر ػه نػه أحػد مػف أتػرل النػاس إليػه أنرارمف  ما نػمع ا منػه حر ًػ
  ألاقتـ نهك

لمتناػػيصي إذ  ػػ  األنمػػغ  ػػ  الػػردف  - نػػا – تقػػديـ ال ػػار  الم ػػر ر 
األت      دحض ح ػتهـي إذ لػـ يقػـ نػيف نيػر ـف  يت يػر عػف حالػهف أ  يمتػنس 

 عميهـ أمرم حتى يشّك ا  يهك
أ ال مهػ ر نالنيػاف  ػ  "لن ػتـ"ف نإتيػاف الكممػة عمػى أاػمهاف  تػرأ أنػ   تر 

لقػرل منػرج ال ػػاء مػف التػاءف  ي را مػػا  -نإدنػػاـ ال ػاء  ػ  التػػاء –" "لنػتُّ   عمػر 
اتفػػؽ الحر ػػاف  ػػ  أّنهمػػا مػػف طػػرؼ المنػػاف  أاػػ ؿ  مػػف حيػػث فم ػػر  الم مػػيف

ا  ػ  المنػػرج نبل ًػػ ال نايػاف  اتّفقػػا  ػ  الهمػػسف  رأ  الػػذت نينهمػا مػػف االنػػتبلؼ
 كا  يدنـينيرً 

أف التػػاء  ػمير  اعػػؿف   ػمير الفاعػػؿ  -اأيً ػ – يقػ ت اإلدنػاـ  يػػه 
ي ػػرت م ػػر  الحػػرؼ مػػف الكممػػةف يػػدؿ عمػػى ذلػػؾ  تػػ ع اإلعػػرال نعػػد  ػػمير 

ف   ػارع نػذلؾ آ عمػتفف  نح  اف  نك ف البلـ    نحػ : آيق ماففالفاعؿ   : 

                                                           

 كٕٕٔ/ ٔٔير  التن ير: را  : التحر  -آٔف
 يل ىل مل خلٱُّٱنقرآف آنر أ  تنديمػهف كمػا زعمػ ا  ػ  اايػة النػانقة:  نم يفه -إٓف

 .{٘ٔي نس: } َّين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔٙٓ﴾  
  

ذا اػػػػار نمنزلػػػػة ا لػػػػـز  -مػػػػف حيػػػػث ذكرنػػػػا -لمتاػػػػميف الحػػػػر يف المتاػػػػميفف  اا
 قػػاؿ:  آف تػػدفف  كمػػا أدنػػـ مػػف أنػػكف العػػيف  ػػ  آنػػتّ فكمػػا لػػـز  ػػ   فاإلدنػػاـ

 آٔفكآ دّ ف
 أ ػػاز الكرمػػان  أف   ال ػػمير  ػػ  ت لػػه "مػػف تنمػػه" يعػػ د عمػػى القػػرآفف

 إٓفيع د عمى التبل ةف  عمى النز ؿف  عمى ال تت يعن :  تت نز لهك
 ػػذم المرا ػػ  التػػ  ذكر  ػػاف  المعنػػى   الظػػا ر األ ؿ ألنػػه ينػػتمـز كػػؿ

تنؿ القرآفف تعر  نن  نالادؽ  األمانػةف ال أتػرأ  ا مفحينفذ:  قد لن ت  يكـ عمرً 
 اايػػػػػػات النينػػػػػػات  فالنػػػػػػا رات ال ا ػػػػػػحات  ال أكتػػػػػػلف  ػػػػػػـ  فػػػػػػتكـ نػػػػػػالمع زات

 الاادتاتك
يػػػػؿ األنػػػػم ل نهػػػػذا االنػػػػتفهاـ اإلنكػػػػارت التع نػػػػ  التقريعػػػػ : "أ ػػػػبل  ذ
 مػا لػيس لػه مػف القػ ؿف كػاف تػد انتحمػه لذت يفيد أنه ل  كػاف منػتحبًل تعقم ف"ف  ا

    أياـ شنانه  حدا تهف  تنؿ ال تت الذت تبلم عميهـك
 ينم ل االنتفهاـ  يه   ال عما دن م تحػت تػ لهـ: "افػت نقػرآف نيػر 
 ذا أ  ندله" مف إ ا ة اال تػراء إليػهي حيػث كػاف نر ػهـ  ػ   ػذا القػ ؿ الكيػد 

 أنػت تػادر عمػى م مػهف  أنػه إف   ػد منػه تي يػػؿف  فأنػه مػف عنػدؾ  المكػرف   يػه
 آٖفا ال ترافهك إما أف يهمكه هللاف أ  يننر ا منهف  ي عم م ح ة عميه  تاحيحً 

نمػػا ظهػػر مػػف  ػػؤالء المنكػػريف المعانػػديف مػػا ي عمهػػـ كمػػف ال يعقػػؿي   اا
ف كمػػا  لػػذلؾ أ  ػػر التعنيػػر نمفػػظ "تعقمػػ ف"ي ألف العقػػؿ  ػػ  أ ؿ در ػػات اإلدراؾ

 ترر العمماءك
شػػػارته إليػػػػهف  ف حػػػذؼ مفعػػػ ؿ "تعقمػػػ ف" لداللػػػة الكػػػػبلـ النػػػانؽ عميػػػه  اا

مػف ال مػ  نػػيف األميػة  اإلتيػاف نهػذا الكػػبلـ  – التقػدير: أف مػف كػاف  ػػذا حالػه 

                                                           

  ما نعد اك ٖٚٚ/ ٕالح ة لمقراء الننعة ألن  عم  الفارن : را  :  -آٔف
 كٕٙ/ ٙ را  : النحر المحيط: -إٓف
 كٜٗٗ/ ٚرا  : حاشية الطين :  -آٖف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔٙٔ﴾  
  

 عف هللاف  تد أ حػى هللا ا مرنبًل ال يتيتى م مه    العادة إال إذا كاف ننيً  -الندي 
 إليه  ذا القرآفك
ف  ػػبل يقػػدر لػػه مفعػػ ؿ أاػػبًلف  تػػد ينػػز  ؿ  ػػذا الفعػػؿ منزلػػة الفعػػؿ الػػبلـز

 المعنى: أ بل يك ف منكـ عقٌؿ ُتعمم نه    اال تداء لمحؽف   هـٌ تدرك ف نه أف 
إنكػػػار العمػػػـ  مػػػف كػػػاف  ػػػذا حالػػػه  تمػػػؾ اػػػفاتهي ال يكػػػ ف إال مػػػف  حػػػ  هللاف  

أ اًلي  -ر ف كمػػا ال ينفػىف   ػػذا أ لػى ممػػا ذكػػال ػر رية يقػػدح  ػ  اػػحة العقػؿ
 اف  ألنه يشمؿ األ ؿ  يما يشممهكا  تقريعً ا  تع نً ألنه األنمغ إنكارً 

تنزيػػػؿ  ػػػذا الفعػػػؿ منزلػػػة الػػػبلـز أشػػػد  ػػػ  اإلنكػػػارف  آكػػػد  ػػػ  التػػػ نيخف  
 أنكػػى  ػػ  تقريػػ   ػػؤالء المعانػػديف الػػذيف ال يػػ د ف إعمػػاؿ عقػػ لهـف  النظػػر  ػػ  

 كـ نها محمد تمؾ الح ج القاطعة  النرا يف الناطعة الت  أتا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٕٚٔٙ﴾  
  

 ثالثالمقاب ال
 لضيفانه - –مقاب ت اير إكراب إبراهيب 

 مح جح مج حج مثٱُّ رد  ذا المقاـ    ت له تعػالى:

 .{ٜٙ   د:} َّخض حض جض مص خص حص خسمس حس مخجس جخ
 - – ت ػمنت  ػذم اايػة آدال ال ػيا ة مػف   ػ م ك يػرةي  ػإنرا يـ 

ف  قدـ نير ما عندم مػا شػكرم الحػؽ ا تاـ نحؽ ال يا ةت  ـ المبلفكة أ يا ً  لما
 عميهك

منال ة    تا ير ع متهف  مـ يمكث  - – نف  المنث عف إنرا يـ 
لمنػػػذؿ   لػػػـ ينطػػػ ف كمػػػا أف  يػػػه إشػػػارة إلػػػى أنػػػه نمػػػر النديهػػػة نػػػالن اؿف  مهػػػتش

 العطاءي  ال يا ة مف مكاـر األنبلؽف  مف آدال اإلنبلـف  مػف نمػؽ الننيػيف 
نرا يـ أ  آٔف ؿ مف أ اؼ عمى ما ذكرم المفنر فك الاالحيفف  اا

 – التركيػػػػل الػػػػذت  رد  يػػػػه  ػػػػذا الفعػػػػؿ الما ػػػػ  يؤكػػػػد إنػػػػراع إنػػػػرا يـ 
-  ػػػ  إكػػػراـ  ػػػيفهف  عػػػدـ الترانػػػ  أ  التنػػػا ؿ  يػػػهف  أنػػػه – -   نػػػن
  ا لف  ياض المُّهى مف    م شتى:الم

 نػاف –التعنير نػ"الفاء"    ت لػه " مػا لنػثكك"  التػ  تفيػد التعقيػل  منها:
 ػػدؿ ذلػػؾ عمػػى أف م يفػػه نػػذلؾ الع ػػؿ الحنيػػذ كػػاف نعػػد إلقػػاء النػػبلـ مناشػػرةف 

ا لمف ي  ء مف ال يؼف أ  ش ت عند  ا لهـ مف نير ا معدً كينه كاف مش يً 
  ال تمهؿك فتريث

يؤكػد  ػذا  -الت  نمعنى "حتػى"  ػ   ػذا المقػاـ -التعنير نػ"أف"  امنها:
 ننيػت عمػى مقطػ  اػ ت   احػدف كمػا  فيفاي إال أف  "أْف" عمى حر المعنى أي ً 

 النطؽ نها ال ينت رؽ  -د ف "حتى" –أف الن ف الناكنة  يها ن ع نفة  نرعة 
 اك تتً 

                                                           

 كٕٙ/ ٜ ف  تفنير القرطن :ٖٚٛ/ ٘ٔرا  : تفنير الطنرت:  -آٔف
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(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٖٚٔٙ﴾  
  

 – كػػػيف اػػػيانة الكػػػبلـ عمػػػى  ػػػذا النحػػػ  تاػػػ ر نػػػرعة كػػػـر إنػػػرا يـ 
-  عدـ لن ه    تع يؿ القر  لهؤالء األ ياؼف  رنما ال تش  "حتى" نكػؿ 

  ذم المعان ك
   عؿ "المنػث" الما ػ  نػػ"ما"  ػ  ت لػه " مػا لنػث" الػذت يفيػد نف امنها:

ا نػػيف نػػػز ؿ المبلفكػػة عميػػهف  لػػػـ ينطػػ   ػػ  تقػػػديـ لػػـ يمكػػػث زمًنػػ - -أنػػه 
مػػف المنػػارعة إلػػى إعػػداد مػػا يكػػـر نػػه  ف مراعػػاة حػػؽ ال ػػيؼ ف ا ػػل ال ػػيا ة

  يفهك
ة عمػػى تحقػػؽ انتفػػاء إي ػػار اػػي ة الما ػػ  مػػف المنػػثي لمداللػػ امنهووا:

  حا لهك المنث
اإلي ػاز نالحػذؼ الػذت ذكػرم نعػض المفنػريف  ػ  تي يػؿ معنػى  امنهوا:

عمػػى تحقيػػؽ ال ػػرض الػػرفيس  المعنػػى  -اأيً ػػ –"أف"ف   ػػ  مػػا يػػؤازر التيكيػػد 
"  ػ  م  ػ  "أفْ األـ الذت نيؽ أل مه الكبلـي حيث ذكر أنػ  حيػاف  نيػرم: أف  

مػا أنطػي عػف  :تالتقػدير:  مػا لنػث عػف أف  ػاءف أ  نال ننق ط حرؼ ال رف 
 آٔفك"أف"    محؿ النال م يفه نع ؿف  مما حذؼ حرؼ ال ر نق 

 "     لد ع بًل  -إٓفم  تمة عدد ـ –أنه تدـ لهؤالء األ ياؼ  امنها:
مػػ  أنهػػـ نحنػػل  –ا د نػػهف   ػػ  م يفػػه نالع ػػؿ كمػػه النقػػرة"ف  لػػـ يقػػدـ لهػػـ شػػيفً 

 يؼ أك ر مما دليؿ عمى أنه مف األدل أف يح ر لم -الظا ر يكفيهـ نع ه
 آٖفييكؿك

                                                           

/ ٜف  تفنػير القرطنػ : ٖٙٛ/ ٘ٔف  را  : تفنير الطنػرت: ٓٛٔ/ ٙالنحر المحيط:  -آٔف
 كٜٕٔ/ ٙف  ر ح المعان : ٖٙ
نرا يؿكك  تيؿ نيػر ذلػؾك را ػ   -إٓف ذكر الطنرت أنهـ كان ا  بل ة  قط:  نريؿ  ميكافيؿ  اا

 كٓٛٔ/ ٙ ما نعد اف  النحر المحيط:  ٖٔٛ/ ٘ٔالطنرت: تفنير 
 كٜٕٔ/ ٙرا  : ر ح المعان :  -آٖف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔٙٗ﴾  
  

ف  قػػػدـ أحنػػػف مػػػا  يػػػه   ػػػ  آٔفكػػػاف النقػػػر - – لعػػػؿ مػػػاؿ إنػػػرا يـ 
 الع ؿف كما ال ينفىك

تقييػػػػد الع ػػػػؿ نهػػػػذا ال اػػػػؼ "حنيػػػػذ"ي إذ الحنيػػػػذ  ػػػػ  المشػػػػ ت  امنهووووا:
نالر ػػؼ  ػػ  أنػػد دف تػػاؿ انػػف  ػػارس: "الحػػاء  النػػ ف  الػػذاؿ أاػػؿ  احػػدف   ػػ  

 فن ػػػػجف  ذلػػػػؾ أف تحمػػػػى الح ػػػػارةإن ػػػػاج الشػػػػ ءف يقػػػػاؿ: شػػػػ اء حنيػػػػذ أت م
 كإٓف ت    عميها حتى ين ج"

اف   ػػ  محنػػ ذ  ػػ  األاػػؿف  كػػاف الحنيػػذ مػػف  عػػؿ أ ػػؿ الناديػػة معر  ًػػ
كمػػا تيػػؿ: طنػػيخ  مطنػػ خف  المشػػ ت عمػػى الح ػػارة المحميػػة يكػػ ف أنظػػؼ مػػف 

 اك ألذ طعمً  فالمش ت عمى النار
تتنانػػل  فنػػةكمػػا أف التقييػػد نهػػذا ال اػػؼ  يػػه مممػػم دتيػػؽف  لفتػػة ع ي

م  نف  المنث  تؤكدمف     أف الش  أنرع مف الطنخف  ه  أع ف عمػى تع يػؿ 
 إح ار الطعاـ لم يؼك

ا  ػػ   ػػذا القيػػدف رنمػػا يكػػ ف مػػرادً  ف ذكػػر الزمنشػػرت  نيػػرم معنػػى آنػػر
 ػػػ  الػػذت يقطػػػر دنػػػمهف مػػػف حنػػذت الفػػػرس: إذا ألقيػػػت عميهػػػا    ػػ  أف "الحنيػػػذ

ا  ػػػػػاء  ػػػػ  آيػػػػة الػػػػذاريات: فنع ػػػػػؿ اف  يػػػػدؿ عميػػػػه مػػػػال ػػػػؿ حتػػػػى تقطػػػػر عرتًػػػػػ
 كآٖف"ككنميفآ

 
 
 
 
 

                                                           

 كٓٛٔ/ ٙف  النحر المحيط: ٜٓٗ/ ٕالكشاؼ:  -آٔف
 فحنذآك ٜٓٔ/ ٕمقاييس الم ة:  -إٓف
ف ٛٛٔ/ ٖنػػػػػنعض تاػػػػػرؼف  را ػػػػػ  أي ػػػػػا: المحػػػػػرر الػػػػػ  يز:  ٓٔٗ/ ٕالكشػػػػػاؼ:  -آٖف

 كٕٕٗ/ ٗ تفنير أن  النع د: 
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(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔٙ٘﴾  
  

 المقاب الرابع
    ال ف  - –مقاب تميي  مدي لبث يا ف 

   ظػبلؿ  ػذا المقػاـ تػ ؿ  -م    النحث - تد  اء مف مادة "لنث" 
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جتُّ هللا نػػػػػػػػنحانه:
 .{ٕٗ ي نؼ:} َّخص حص مس خس حس جس مخ

 ػل النػ في طمػل منػه أف لما ظف ي نؼ أف الشران  نين   مػف نيا
لعمػػػػػه يرحمػػػػػه  الممػػػػػؾ ناػػػػػفتهف  أف يقػػػػػص عميػػػػػه تاػػػػػتهي عنػػػػػد - –ياػػػػػفه

حػػيف  كػػؿ أمػػرم  في نػػؼ ذكػػر هللا الشػػيطاف  يننػػى ينماػػه مػػف  ػػذم ال رطػػةف 
 .الن ف ن   ننيف   منث   فإلى نيرم

 الذت يتيمؿ اي ة "لنث" ي د أنها  اءت مناننة لممقػاـي نداللػة ترينػة 
 ػ  النػ ف نمػس نػن اتف  - –د أف مػدة مكػث ي نػؼ الحاؿف     ما  ر 

 آٔفأ  نن ف عمى حد ما ذكرم المفنر فك
 ـ إف تمؾ الاي ة تنادت عميها عناار النياؽ  تت اءـ معهي نداللػة التعنيػر 

ممػػػا يشػػػ   ينال ػػػار  الم ػػػر ر " ػػػ  النػػػ ف"ف  الػػػذت أ  ػػػر  يػػػه حػػػرؼ الظر يػػػة " ػػػ "
  أمد مديدك فتحقؽ إال نمدة ط يمةنالتمكف  االنتقرار    الش ءف   ذا ال ي

  ناؾ نر ػاف آنػر  دليػؿ آكػد   ػ  ت لػه: "ن ػ  نػنيف"ف الػذت أ ػيؼ 
مػػػا نػػػيف  يػػػه "ن ػػػ " إلػػػى مػػػا ألحػػػؽ ن مػػػ  المػػػذكر النػػػالـف  معمػػػـ  أف الن ػػػ  

 إٓفكعف العرل  كما حك فال بلث إلى التن 

                                                           

كانت مدة لن ػه كمهػا نػن  نػنيفف  لن ػه نعػد القػ ؿ نػنتافف  تيػؿ نيػر ذلػؾك را ػ   ػذا  -آٔف
/ ٜ ما نعد اف  تفنير القرطن :  ٗٔٔ/ ٙٔاألمر نش ء مف التفايؿ   : تفنير الطنرت: 

 كٕٓٛ/ ٙف  النحر المحيط: ٜٚٔ
ار فن ػػ آف تحقيػؽ: رمػػزت منيػػر نعمنكػػ ف د ٕٖ٘/ ٔرا ػ :  مهػػرة الم ػػة النػف دريػػد:  -إٓف

 قػػه الم ػػة  نػػر العرنيػػة ألنػػ  مناػػ ر ا ـفٜٚٛٔنيػػر تف الطنعػػة األ لػػىف  –العمػػـ لممبليػػيف
نيػػػر تف الطنعػػػة  –ف تحقيػػػؽ: عنػػػد الػػػرزاؽ المهػػػدتف دار إحيػػػاء التػػػراث العرنػػػ ٚٙال عػػػالن : 

 ـكٕٕٓٓ - ػٕٕٗٔ فاأل لى
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ف    – هذم اإل ا ة  يها إشارة إلى  قؿ مدة النقاء    الن ف  ط لهػا  اا
 شػػػػدة مؤ نتػػػػه  كمفتػػػػهف  اػػػػع نة النػػػػ ف   قػػػػؿ  طيتػػػػهف  -كانػػػػت مػػػػدة تاػػػػيرة

  العق نة مهما كانت ا يرة  يها  قؿ عمى النفسف  كمد  حزازة    القملك
 تقػػديـ ال ػػار  الم ػػر ر " ػػ  النػػ ف" عمػػى ت لػػه "ن ػػ  نػػنيف" لمتيكيػػد 

ف  أنػه أف المقدـ    ال رض المعتمػد نالػذكرف  أف الكػبلـ إنمػا نػيؽ أل مػهعمى 
المقاػ د نالحػديث الػذت ينن ػػ  أف تاػرؼ إليػه األذ ػػافف  تتػ  ر عميػه العنايػػة 
نمػػا  ػػ  لن ػػه ن ػػ    اال تمػػاـف  المشػػكمة لينػػت  ػػ  لنػػث ي نػػؼ ن ػػ  نػػنيفف  اا

 ننيف    الن ف نااةك
 التقديـ  يه إشارة إلى أف م طف الشدة  األلـ كػاف  ػ  النػ ف نااػةف 

ؽ  المرارة كاف    عدد الننيفف  ليس     ل  تدـ "ن   ننيف" لت  ـ أف ال ي
 الن ف نفنهف   ذا نير مرادك

 ال ينفػػػى أف إنهػػػػاـ كممػػػػة "ن ػػػ " يتنػػػػانـ مػػػػ  الر ايػػػات المتعػػػػددة  ػػػػ  
تحديد عدد تمؾ الننيفي لتذ ل الػنفس كػؿ مػذ ل  ػ  تحديػد المػدة التػ  مك هػا 

    الن فك -عميه النبلـ –ي نؼ 
إلى أف تحديد العػدد نيػر مػرادف  ال  -اأي ً  –كما أف    اإلنهاـ إشارة 

يتعمؽ نه عمةف   ذا    منهج القاص القرآن     ارؼ األذ اف إلى م اطف 
 العنرةف  ط  ك ير مف األم ر الت  ال يتعمؽ نها نرضك

يشػ  إلػى أنػه نػ ف محػدد  - ػ   ػذا المقػاـ - تعريؼ "النػ ف" نػػ"أؿ" 
رةف تػػػد ا تمعػػػت  يػػػه  معمػػػ ـف  كينػػػه نػػػ ف تػػػد اشػػػتهر مػػػف أمػػػرم النػػػ ء  النكػػػا

ا لمػػا أ ػػاد مػػػا أ ػػادم التعريػػؼ مػػػف اػػن ؼ الشػػدة  ألػػ اف العنػػػاءف  لػػ   ػػاء منكػػػرً 
 كمعافٍ 

ا  ػػ  نػػياؽ القاػػة كمهػػاك  ممػػا يػػدؿ عمػػى أنػػه نػػ ف محػػددي ذكػػرم معر ًػػ
ف  يقػػػػػػػ ؿ {ٖٖي نػػػػػػػؼ:} َّاك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّ يقػػػػػػػ ؿ تعػػػػػػػالى:

 ٌُّّ ف  يقػػػػػ ؿ تعػػػػػالى:{ٖٙي نػػػػػؼ: } َّحج مث هت متُّٱٱتعػػػػػالى:
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 مي زي ري ٰى ين ىنُّٱف  يقػػػػػػػػػػػ ؿ تعػػػػػػػػػػػالى:{ٔٗف ٜٖ ي نػػػػػػػػػػؼ:} ٍَّّ

 .{ٓٓٔي نؼ: } َّني

ي ار التعنير نمػادة "لنػث"  "الفػاء"  يقػرر  يؤكػد  -التػ  تفيػد النػرعة - اا
ف  قػد  –عمى أف ال ػمير  ػ  ت لػه " يننػام الشػيطافكك" يعػ د عمػى ي نػؼ 

ننػػػػ  أف يشػػػػتك  إلػػػػى هللا  ػػػػ  الػػػػتنمص مػػػػف محنتػػػػهف   ػػػػنم إلػػػػى االعتاػػػػاـ 
نمػا  ػػ   يػه نبلاػػهف  لكنػػه زؿ  ألنػػرع -تعػالى –نػػه انػت اث  نمنمػ ؽي إذ لػػ 

 ك يطاؿ مف أ مها    الن ف حننهف  أ    لها عق نته فنها
مػػف النػػرعة  المنػػث  ػػ  النػػ ف تمػػؾ  -  تػػ ع العق نػػة عمػػى  ػػذا النحػػ  

ال يكػ ف إال مػف ننػياف ي نػؼ ذكػر رنػهف  ال يكػ ف مػف ننػياف  -المػدة الط يمػة
 ك –مؾ نما كاف مف شيف ي نؼ الر ؿ النا   تذكير الم
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 المقاب الخامس
 تهات مي مقاب تثبيت النب  
ما  رد  اكا  أالهامف القرآف الكريـف  انتظب هذا المقاب ثالثة مااضع

 نعد أف أنر  ا ا تميبًل لـ يمنث اناديد تريش إال زمنً    آية اإلنراءي حيث 
 خلُّ نرا ه نقميؿك يق ؿ تعالى:مف مكةف  قد أ مكهـ هللا نعد إ  النن 
 َّمن خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل

 .{ٙٚاإلنراء: }

 تنػػػرية  مقػػػاـ ت نيػػػت  تنػػػمية لمننػػػ   - نػػػا – ممػػػا يؤكػػػد أف المقػػػاـ 
 قػال ا: الشػاـ مقػاـ  فنالمدينػة  اليهػ د حنػد ا مقػاـ الننػ  عنهي ما ر ت مف أف

 نػرج  فؾ  ػ  تمنػها  ػالحؽ نهػا حتػى نػؤمف نػؾف   تػ  ذلػ ػإف كنػت ننًيػ فاألننياء
 آٔف م  نن  الن ير نقميؿك أُ  فتؿ منهـ نن  تريظة ـ تُ  فمرحمة  نزلتف  ر  

 تػػد  رد التعنيػػر نمػػادة "المنػػث" عمػػى اػػي ة الم ػػارع  ػػ   ػػذم اايػػةف 
  ػػػ  مػػػا يتػػػ اءـ مػػػ  نػػػياؽ االنػػػتقناؿ الػػػذت ننيػػػت عميػػػه اايػػػةف  ذلػػػؾ  ػػػ  ت لػػػه 

" النا يػػػة التػػػ  تنمػػػص الم ػػػارع  ت لػػػه "لينر ػػػ ؾ"ف  نداللػػػة "ال ف"لينػػػتفز نؾ"
 لبلنتقناؿ عند اتترانها نهك

ذا ال يمن ػػػ ف نبل ػػػؾ إال تمػػػيبًل  " مػػػف معنػػػى  ال ينفػػػى مػػػا  ػػػ   ممػػػة " اا
اػمى هللا عميػه  نػمـ التهديد  ال عيدي ألف المقا د أنهـ ال ينق ف نعػد إنرا ػه 

 ألف هللا نيهمكهـك يا تميبًل إال زمنً 
يتنػػانـ مػػ   -الػػذت تشػػ  نػػه ال ممػػة –عمػػى أف معنػػى التهديػػد  ال عيػػد 

مقاـ الت نيت  التنميةي ألف  يه داللة عمى أف هللا معهف     مؤيدم  ناارم  لف 
 ينذلهك

كمػػا أف التركيػػل يشػػير إلػػى معنػػى المفا ػػية  النػػرعة الػػذت يػػتبلءـ مػػ  
اي  ذلػػؾ مػػف إي ػػار "إذف" التػػ  يتحقػػؽ  يهػػا  ػػذا أيً ػػ –معنػػى التهديػػد  ال عيػػد 

                                                           

 .363/ 3، وتفسٍر البٍضاوي: 075/ 71راجع: تفسٍر الطبري:  - آٔف
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تػػ ع الشػػ ء عمػػى نحػػ  مػػف المفا ػػية  المنانتػػة يكػػ ف أشػػد عمػػى المعنػػىي ألف   
 أنكػػػى مػػػف األمػػػر المترتػػػلف المت تػػػ  حاػػػ لهي ألنػػػه ال يتػػػرؾ لممهػػػدد  فالػػػنفس

  أنذ الحيطةك ف راة االنتعداد  تاحيم الم اتؼ
 تػد أنػهمت عنااػر التركيػل  ػػ  إنػراز المعنػى األـ الػذت يػد ر ح لػػه 

حمػؿ معنػى التيكيػد عمػى تاػر مػدة لنػ هـ األنم لف  مف ذلؾ االنت ناء الػذت ي
 كنعد إنرا هـ النن  

" يمحػػػػػظ أنػػػػػه تػػػػػد حػػػػػذؼ  ػػػػػـ إف المتيمػػػػػؿ  ػػػػػ  ت لػػػػػه تعػػػػػالى: "إال تمػػػػػيبًل 
ا " أ  "إال لن ًػػػا تمػػػيبًل الم اػػػ ؼ  أتػػػاـ الاػػػفة مقامػػػهف  تقػػػدير الكػػػبلـ: "إال زمًنػػػ

د "ف  لعػػػؿ النػػػر  ػػػ  ذلػػػؾ  ػػػ  المنال ػػػة  ػػػ  تاػػػر المػػػدة التػػػ  يمن  نهػػػا نعػػػتمػػػيبًل 
ف حتػػى كػػيف الاػػفة اػػارت عػػيف الم اػػ ؼف  اػػم إتامتهػػا إنػػرا هـ الننػػ  

 مقامهك
نػػالغ   قػػد  رد  ػػ  آيػػة العنكنػػ تي حيػػث اأمووا ثووان  مااضووع هووذا المقوواب

 –ناػػن ؼ منتمفػػة مػػف اإليػػذاءف  ػػيراد هللا   المشػػرك ف  ػػ  أذيػػتهـ لرنػػ ؿ هللا
ن ػ ت تحػت  ػذا اأف ي نته  يرنط عمى تمنهي  كانت  ػذم اايػة التػ   -ننحانه

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حطُّٱ المقػػػاـف   ػػػ  ت لػػػه نػػػنحانه:
 .{ٗٔ العنكن ت:} َّلك خك حك جك مق حق مف

 حػػدمف  –ا يػػدع  ت مػػه إلػػى عنػػادة هللا ا مديػػدً مكػػث زمًنػػ - – نػػ ح 
 آذ م أشػد اإليػذاءف  كانػت عاتنػة  ف ننذ عنادة األاناـي إال أنهـ  ر ا  انػتكنر ا

  انمةكإعرا هـ  نف ر ـ نريعة: عا مة  ح
 ت نيته نذكر ما انتم  نه   تد  ردت  ذم ااية    مقاـ تنمية النن  

يك ف إي ار مػادة  ف  حينفذٍ مف أمتهف  ما كاندم مف ط ؿ الماانرة - –ن ح 
 "المنػػػث" أ  ػػػؽ نهػػػذا المقػػػاـف  أدنػػػؿ  ػػػ  نػػػال التنػػػمية  التنػػػرية عػػػف الرنػػػ ؿ 

مػى طػػ ؿ المػدة التػ  لن هػػا لػداللتها ع  أتػ    ػ  نػال الػػرنط  الشػد عمػى تمنػػه 
    ت مه يدع  ـ إلى هللاف  ننذ عنادة األ  افك - –ن ح 
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 الذت يؤكد  ذا مف النظـ الكريـ  يق يه النص عمى العدد "ألؼ نػنة"ف 
 آٔفمف انتطالة النام  مدة انرمك إنه أ ت   أ اؿ إلى ال رض 

ؽ اػػدرم ننػػنل عػػدـ ا ػػ تػػد أف الننػػ   الفافػػدة  ػػ  ذكػػر مػػدة لن ػػه 
ارار ـ عمى الكفر  ق فدن ؿ الكفار    اإلنبلـ ا لنػث ألػؼ نػنة إف ن ًحػ :ؿيػ اا

النن   ػ ف لـ يؤمف مف ت مه إال تميؿف  انر  ما  ػ ر ف   الدعاء -اتقرينً  –
 هك ك رة عدد أمت هفلقمة مدة لن  يأ لى نالانر 

  عيػػد نفػػ ف  تحػػذير مػػف  ف ػػـ إف تحديػػد  ػػذم المػػدة  يػػه تهديػػد مػػنطف
مهمهػا تػ ـ نػ ح مػا ن ػ ا ف  م  ط ؿ المػدة التػ  أُ تينير العذال عنهـن االنترار 

 نهػػػذا  مػػػف العػػػذالف  أاػػػانهـ مػػػا  عػػػد اف  حػػػاؽ نهػػػـ مػػػا كػػػان ا نػػػه ينػػػتهزؤ فف
 ػإف العػذال  مشرك  مكػةي ال ينن   أف ي تر - أدنى منه -المقدار مف التينير

 كإف أار ا عمى كفر ـ  عناد ـ يمحقهـ
إلػػػى الترتيػػػل  -نػػػنؽ الفعػػػؿ الما ػػػ الػػػذت  – يشػػػير حػػػرؼ العطػػػؼ 

يحتمػػؿ أف تكػػ ف المػػدة  ناإلرنػػاؿف كمػػا  التعقيػػلف  أف  ػػذا المنػػث كػػاف متاػػبًل 
 كالمذك رة مدة إتامته    ت مه مف لدف م لدم إلى نرؽ ت مه

التمكف  االنػتقرارف  نػ ح ن نث" نحرؼ ال ر "  " ي ح  تعدية  عؿ "الم
– - ف  مػا كػاف مػنهـ إال أفمػف نيػر  تػ ر ادافًنػ فا  نهػارً يبًل تد دعا ت مػه لػ 

 يفبل يناػر ملػ انت ش ا  يانهـ  ت طػ ا نهػا  فند ا منامعهـ عف انتماع الدع ة
نعد ط ؿ تكرير  -لما كذن م ف   كرا ة النظر إلى   ه مف يناحهـ    ديف هللا

ف  ػػـ أنػػذ ـ  أعقػػـ أرحػػاـ ننػػافهـ أرنعػػيف نػػنة فحػػنس هللا عػػنهـ القطػػر -الػػدع ة
  كتهر  نمنةأنذ الط  اف 

                                                           

  ك٘ٗٗ/ ٖكشاؼ: را  : ال آٔف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة
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نمػػا  ػػاء التعنيػػر نق لػػه "ألػػؼ نػػنة إال نمنػػيف عاًمػػ تنػػعمافة " ف د فا" اا
 ف  ػذا التػ  ـ زافػؿ  نػا فت  ـ إطبلؽ  ذا العدد عمػى أك ػرم ر  ل ي" نمنيف ننة
 فإال أف ذلػػػؾ أناػػػر يتنػػػعمافة  نمنػػػيف نػػػنة كاممػػػة  ا يػػػة العػػػدد : كينػػػه تيػػػؿ
مػف  - -قت لما انتم  نػه نػ ح ي ألف القاة ن ف أمؤل نالفافدة فا أعذل لفظً 

 كػػاف ذكػػر األلػػؼ أ نػػـ  ف تنػػمية لننينػػا ي مػػا كانػػدم مػػف طػػ ؿ الماػػانرة فأمتػػه
 آٔفك أ اؿ إلى ال رض

 يمفػػت النظػػر انػػتبلؼ تمييػػز العػػدديفي حيػػث آ ػػر  ػػ  ال ممػػة األ لػػى 
كممة "ننة" لئلشارة إلى معنى الشدةف  ما كاندم ن ح مف مشقة  ػ  دعػ ة ت مػهف 

يذاءف أما كممة "عاـ"  فيها داللة عمى معنى الرنػاء  ما لقيه  منهـ مف اد د  اا
 فنعػد إنػراتهـ - -زمػاف حياتػه  النعةي لما تيؿ إنهػا كانػت نعػد الط  ػافف  

 يإيماف المؤمنيف  نال األرضك فاا حننً ا  انعً كاف رندً 
نر ػت  تاػة يػ نسف حػيفمػا  رد  ػ   اكا  آخر مااضوع هوذا المقواب

التقمػػه الحػػ ت   ػػ  دانػػؿ  ف ف  زج ننفنػػه  ػػ  المػػاء – القرعػػة عمػػى يػػ نس
ك ا نالتنػػنيم  التقػػديسمػػف الػػذاكريف هللا ك يػػرً ألنػػه كػػاف  يف  ن ػػام هللا ػػ  المبلمػػة

 َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰىٱُّيقػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

 .{ٗٗٔ - ٖٗٔالاا ات: }

 يػػػه نػػػ ع مػػػف االمتنػػػاف  التف ػػػؿ  - ػػػ   ػػػذا المقػػػاـ – الشػػػرط    انػػػه 
ا مػػف  ما ػػيً ي  مػػف  نػػا  ػػاء ال ػػ ال  عػػبًل  –نعمػػة عمػػى يػػ نس  التػػذكير نال
 مادة "المنث"ك

 ػػػػ   - –رنػػػػ خ تدمػػػػه  - ػػػػ  شػػػػرط "لػػػػ ال" – يفيػػػػد الفعػػػػؿ "كػػػػاف" 
التننيمف  أف  ذا األمر كاف ديدنه  دأنه منذ زمػف نعيػدف  ينػالؼ  ػذا مػا ذكػرم 

                                                           

 كٛٙٙ/ ٕرا  : تفنير الننف :  - آٔف
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مقاػػ د ف   ػػذا نيػػر آٔفنع ػػهـ مػػف أنػػه كػػاف مػػف المنػػنحيف  ػػ  نطػػف الحػػ ت
 ليؿ الفعؿ الما   "كاف"كند

ي ار  ممة ال  ال ما ية يتنانـ  م  ايانة  ممة الشرط  -اأي ً  – اا
" المؤكدة عميهاك     تالل مؤكدي  ذلؾ مف نبلؿ انمية ال ممةف  دن ؿ "أف 

 تقييػد الفعػػؿ "لنػث" نال ػػار  الم ػر ر " ػػ  نطنػه" ياػػ ر مػد  ال ػػيؽ 
ي عػػؿ التقييػػد نػػه أنمػػغ  ػػ  ف   ػػذا  – الشػػدة  الكػػرل الػػذت  تػػ   يػػه يػػ نس 

 التف ؿف  آكد    التذكير  االمتناف نالنعمةك
ا آنػر مػف المنال ػة  ػ  "إلى ي ـ ينع  ف" الذت يحمؿ ن ًعػ ـ ييت  ت له 

عميػه  –التف ؿ  االمتنافي لداللته عمى ط ؿ المدة التػ  كػاف نيق ػيها يػ نس 
 يدك   نطف الح تف     محاط نكؿ  ذا الهـ  الكرل الشد -النبلـ

 نيف يميت هللا الح ت حيف انتبلعه فالتينيد هذم العنارة تد تحمؿ معنى 
 فر  ػ  النحػرَ ػ ينقيهما    تعر النحرف أ  نيف ينتطػؼ الحػ ت  ػ  حَ  في نس

مػػف تعػػػر  -يػػـ  القيامػػػة - ػػػبل يطفػػ  عمػػػى المػػاء حتػػػى ينعػػث يػػػ نس  فأ  نحػػ م
 إٓفالنحرك

إلك ػػار مػػف الػػذكر  ال ينفػػى أف ننػػاء ال ممػػة الشػػرطية  يػػه حػػث عمػػى ا
عمػػػى أف تقػػػديـ النيػػػر  ػػػ   -اأيً ػػػ –نػػػنحانهف   يهػػػا داللػػػة  - التعظػػػيـ لشػػػينه 

  ػػذا ترنيػػل مػػف هللا عػػز النػػراء ينفػػ  اإلننػػاف  ػػ  ال ػػراءك يقػػ ؿ الزمنشػػرت: "
تناله عمى عنادتهف   مػ   مػه    ؿ    إك ار المؤمف مف ذكرم نما    أ مهف  اا

 ػ   -تعػالى – الفنحةف لينفعه ذلػؾ عنػدم  نعمته نالشكر     تت المهمة لتقييد
 كآٖف"الم ايؽ  الشدافد

 
                                                           

ف  مفػػاتيم ٙٛٗ/ ٗف  المحػػرر الػػ  يز: ٔٙ/ ٗرا ػػ  عمػػى نػػنيؿ الم ػػاؿ: الكشػػاؼ:  - آٔف
 كٖٚ٘/ ٕٙال يل: 

 .111/ 23راجع: التحرير والتنوير:  - إٓف

  ما نعد اك ٔٙ/ ٗالكشاؼ:  -آٖف
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 المقاب ال ادس
 مقاب بيا  أي الحزبي  المتنازعي 

    مدي لبث أ حا  الكهف أتق  إح اءً  
أيقظهػػـ مػػف  -تمػػؾ اإلنامػػة ال قيمػػة -نعػػد أف أنػػاـ هللا أاػػحال الكهػػؼ 

 جئٱُّلنػ هـك يقػ ؿ تعػالى:ا نيمػد ليعمـ أت الحػزنيف المنتمفػيف أحػاط عمًمػ يرتدتهـ

 .{ٕٔالكهؼ: } َّمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
الفتية    الكهؼ تمػؾ المػدة الط يمػةف  مػا  "لن  ا" تتنانل م  نياف نقاء  كممة

 فان  هللا نهـ مف حفظ أندانهـي  قد رتد ا     ذا الكهؼ ما يزيد عف ال بل مافػة نػنة
 كما تررت ااية األنر ك

 عممػهف  -تعػالى –يػادة يقػيف نكمػاؿ تدرتػه  ال ينفى مػا  ػ   ػذا األمػر مػف ز 
 كزمانهـف  آية نينة لكفار ـ  ا لمؤمنأمر النعثف  يك ف ذلؾ لطفً   ينتنار ا نه   

 ػػ   -كمػػا أف  ػػذم الكممػػة تػػتبلءـ مػػ  عنااػػر النػػياؽي إذ المػػراد نػػػ "األمػػد" 
اف   ػ  أف إال أف نينهمػا  رًتػ ف ػ  نهايػة نمػ غ ال ايػةف  األمػد  األنػد أنػ اف - ذا المقػاـ

 ػبل يقػاؿ: أنػد كػذاك  فاألند عنػارة عػف مػدة الزمػاف التػ  لػيس لهػا حػد محػد دف  ال يتقيػد
نحػ  أف يقػاؿ: أمػد كػذاك  الفػرؽ  ف األمد: مدة لها حػد م هػ ؿ إذا أطمػؽف  تػد ينحاػر

نينه  نيف الزمف أف األمد يقاؿ ناعتنار ال ايةك  الزماف عػاـ  ػ  المنػدأ  ال ايػةك  لػذلؾ 
 آٔف: األمد  المد  يتقارنافكتاؿ نع هـ

عمػػى أف تنكيػػر "األمػػد" مػػ  إطػػبلؽ الػػنفس ناػػ ت األلػػؼي يننػػ  عػػف طػػ ؿ 
 إلى ا ػطرال النػاس  ػ  -اأي ً  –المدة الت  لن ها الفتية    الكهؼف      ذا إشارة 

 انتبلؿ نراهـ  تنمينهـ إذا تاد ا لهاف  يعمػـ تفػريط ك يػر  ف نط ت اريخ الح ادث
 كد الح ادث  تارينهامف الناس    تحدي

 ـ إف  ذم الكممة تتنػانـ مػ  طنيعػة الم تػؼف  تاػ ير الحػدثي ألنػه م تػؼ 
التػػ  مك هػػا الفتيػػة  ػػ  الكهػػؼف  ذلػػؾ ال يكػػ ف إال  -تنػػازع  ت ػػاذل  ػػ  عػػدد النػػنيف 

  مف ك رة عدد الننيفك فمف ط ؿ المدة

                                                           

 نعد اك  ف  مأٖٔف  عمدة الحفاظ: ٛٛرا  : المفردات:  -آٔف
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  ﴿ٚٔٚٗ﴾  
  

  ػػػ  ااػػػطفاء كممػػػة  ف  نػػػاؾ دليػػػؿ آنػػػر يػػػؤازر  ػػػذا األمػػػرف  يينػػػذ نح ػػػزم
عػػػد  حفػػػػظ د ف نير ػػػاي إذ إنهػػػػا تنػػػتمـز ك ػػػػرة العػػػددف  اإلحاػػػاء  يػػػػه  –اإلحاػػػاء" "

حاطة  انتيفاءك   اا
نمػػا ذكػػر ـ   ال ػمير المنػػند إليػػه الفعػػؿ "لنػػث" ل ماعػة الفتيػػة أ ػػؿ الكهػػؼف  اا
نال ػػػمير ألف المقػػػاـ مقػػػاـ إ ػػػماري لتقػػػدـ المر ػػػ ف  ػػػـ إف ال ػػػمير  يػػػه نػػػ ع تفنػػػيـ 

 الزماف الط يؿك  تعظيـ مف لن هـ    الكهؼ  ذا
أنمػػغ  ػػػ   -نااػػة – تعديػػة الفعػػؿ "لنػػث" إلػػى المفعػػ ؿ نحػػرؼ ال ػػر " ػػ " 

تا ير مدة لن هـ    الكهؼي لداللتػه عمػى شػدم تمكػنهـ  يػه  انػتقرار ـ ندانمػهف   ػذا 
    األليؽ نط ؿ المدة الت  لن   ا    الكهؼف  هللا أعمـك

نػػػراج الكػػػبلـ منػػػرج االنػػػتفهاـ "أت الفػػػريقيف"  يػػػه إشػػػارة إلػػػى شػػػدة تحػػػرت   اا
 ػ  طمنػهف  النػع  الػدؤ ل    رط التقا ف   ػذا مػف نػالغ اال تمػاـ نػهف  ال ػد فاألمر

 ك   ن ض عنانه
 – االنػػتفهاـ  يػػه تننيػػه الفػػريقيف المتنااػػميف إلػػى منمػػغ نطر مػػاف  الحزنػػاف 

ماػػيل  :تػد انتمفػػت أتػ الهـ  ػػ  مػدة لنػػ هـف أحػد ما -إف كػان ا مػف النػػاس أ ػؿ نمػػد ـ
منط ف  هللا يعمـ المايل منهـ  المنط ف  هما  ريقػاف  ػ   ػانن  اػ ال  :نر اا

  نطيف كما دؿ عميه ت له "أحاى"ك
ا  ػػإعبلـ هللا نمػػدة لنػػث الفتيػػة  ػػ  الكهػػؼ إلظهػػار األمػػر لهػػـي ليػػزداد ا إيماًنػػ

 فاف  ليك ف آية ناطعةف  ح ة دام ة لكفار ذلؾ الزمػافف  كػؿ مػف اتتفػى أ ػر ـ اعتنارً 
 يمهـك نهج نن

ف   اءت  ممة الاػمة "لن ػ ا أمػدً  ا" منينػة لمػا  ػ  الم اػ ؿ مػف إنهػاـ  عمػـ 
نمعنػػى الػػذتف  آمػػاف   يهػػا نػػ ع مػػف تيكيػػد المعنػػى  تقريػػر المػػرادك يقػػ ؿ أنػػ  حيػػاف: "

اآ منتاػل عمػى إنػقاط الحػرؼف  تقػديرم: لمػا لن ػ ا مػف أمػدف أت: مػدةف  ياػػير  فأمػدً 
 كآٔفما لن  اآكك"ا لما أنهـ    لفظ فلمف أمد تفنيرً 
 
 

                                                           

 كٚٗٔ/ ٚالنحر المحيط:  آٔف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔٚ٘﴾  
  

 ل ابعالمقاب ا
 مدي لبثهب   أ حا  الكهف ت اير تنازع مقاب 

   م     احدف  ذلؾ  -    ذا المقاـ -  اء التعنير نمادة "لنث" 
 مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ ييٱُّ   ت له تعالى:

 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
 .{ٜٔالكهؼ: } َّجف مغ جغ

نػػػػث" تبلفػػػػـ حػػػػاؿ الفتيػػػػة  ػػػػ  نػػػػؤالهـ عػػػػف مػػػػدة إتػػػػامتهـ  ػػػػ   كممػػػػة "الم
 كػػاف أ  اف تمػػيبًل المكػػاف زمًنػػالكهػػؼي ألنهػػا تنػػتندـ  ػػ  الداللػػة عمػػى النقػػاء  ػػ  

اف  يشػكر ا مػا أنعػـ هللا نػه يعر  ا حالهـ  ما ان  هللا نهػـف  يػزداد ا يقيًنػاف لك يرً 
 كنه هـعميهـ  كرم

  الكهػػؼ  تحقيقػػػهف  ػػبل   ػػػه  تكػػرار الفعػػؿ  يػػػه تقريػػر ل تػػ ع المنػػػث  ػػ
نمػػا النػػزاع  ػػ  المػػدة التػػ  لن   ػػا لممنازعػػ ةف  ال م ػػاؿ لم ػػداؿ  ػػ   ػػذا األمػػرف  اا

  ؿ    تميمة أ  ك يرة؟
انػػػتفهاـ حقيقػػػ ف كمػػػا  ػػػ   ا ػػػمي لمعر ػػػة مقػػػدار  - نػػػا – االنػػػتفهاـ 

الػػػزمف الػػػذت لن ػػػ م نػػػافميفف   ػػػذا النػػػ ع مػػػف االنػػػتفهاـ نػػػادر ال تػػػ ع  ػػػ  الػػػنظـ 
 كالكريـ

يشػػير إلػػى أف النػػافؿ  -عقػػل "كػػـ" االنػػتفهامية - لعػػؿ حػػذؼ التمييػػز 
نير مػ تف نتمػؾ المػدة التػ   ػرل هللا عمػى آذانهػـ  ػ  الكهػؼي  هيفػتهـ   اتػ  

 حالهـ ينالؼ ظنهـ  حدنهـك
ي ػػاز التركيػػل - ػػ   ػػذا المقػػاـ - ػػـ إف طػػ  التمييػػز  مػػف  -يممػػم  ي اا

ص عمػػى معر ػػة تمػػؾ المػػدةي  تع مػػه  ػػ  الحػػر  فإلػػى لهفػػة النػػافؿ -طػػرؼ نفػػ 
  يشف  نمتهف  ينكف  يشهك فلعمه ي د  الته عند أحد ر قافه

 معم ـ أف نعث  ؤالء الفتية لـ يكف لنفس تناؤلهـي  لذؾ حممت البلـ 
يقت ػ  أنػه    ت له "ليتناءل ا" عمى معنى الاير رةف  ت ؿ القافػؿ: "كػـ لن ػتـ" 



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔٚٙ﴾  
  

نػػػرج عػػػف العػػػادة نعػػػض   ػػػس  ػػػ  نػػػاطرم طػػػ ؿ نػػػ مهـف  انتشػػػعر أف أمػػػر ـ 
 آٔفالنر جك

 ال ينعػد أف يكػػ ف ال ػػرض مػػف نعػ هـ أف يتنػػاءل ا  يتنػػازع اي ألنهػػـ إذا 
أمػ ر ع ينػة  أحػ اؿ نرينػةف  ذلػؾ  -تعػالى –تناءل ا انكشؼ لهـ مف تدرة هللا 
 ف  كػيف  نػيمة االعتنػار  االتعػاظف  معر ػة  ػذمإٓفاالنكشاؼ أمػر مطمػ ل لذاتػه
حتػى يقفػ ا عمػى مػدة المنػثي  لػذا يقػ ؿ الزمنشػرت:  ياألم ر تك ف مف التنػاؤؿ

 ا نقدرتػػه عمػػى اإلنامػػة  النعػػثإذكػػارً  ي كمػػا أنمنػػا ـ تمػػؾ الن مػػة كػػذلؾ نع نػػا ـ"
 - ينػػػػتدل ا عمػػػػى عظػػػػـ تػػػػدرة هللا  فاف  يعتنػػػػر ااف لينػػػػيؿ نع ػػػػهـ نعً ػػػػ ميًعػػػػ
 كآٖفتعالى"

 الػػػرا م حمػػػؿ "أ " عمػػػى الشػػػؾي  ممػػػا يع ػػػد  ػػػذا األمػػػر أنهػػػـ دنمػػػ ا 
ا"ف  ممػػا رأ ا  مػػذلؾ تػػال ا: "لن نػػا ي ًمػػ نػػد ة  نعػػ هـ هللا  ػػ  آنػػر النهػػاري لكهػػؼا

 الشمس ناتية تال ا: "أ  نعض ي ـ"ك
 التعنير نق له: "رنكـ أعمـ نما لن تـ"  يه إشارة إلى أف النػؤاؿ عػف مػدة 

ا عػف التنػازع أ  التنااػـ المنث ال يفيد ـ  ال يعنيهـي  كيف     ذم ال ممة نهيً 
 دة المنثف   يها ت  يه لؤلذ اف  لفت لؤل هاـ إلى ارؼ العناية  اال تماـ   م

ي  لػذلؾ  ػرع اف   ػ  حػا تهـ لمطعػاـ  الشػرالإلى ما    أ ػـ نالننػنة لهػـ  ميًعػ
" انع  ا أحدكـ ن رتكـ  ذم إلى المدينة  مينظر أيها أزكػى  عمى  ذم ال ممة ت له

 طعاماكك"ك
ذ تػػد  عمػػى  ػػذا التقػػدير يكػػ ف معنػػى "الفػػ اء"  ػػ  النػػننيةي كينػػه تيػػؿ:  اا

حاػػؿ اليػػيس مػػف تعيػػيف مػػدة المنػػثف  نػػذ ا  ػػ  شػػ ء آنػػر ممػػا يهمكػػـف  يقػػيـ 
 أندانكـف  تنتطيع ا أف تق  ا ح اف كـك

                                                           

 ك٘ٓ٘/ ٖرا  : المحرر ال  يز:  (ٔ)- 
 ك٘ٗٗ/ ٕٔرا  : مفاتيم ال يل:  - إٓف
  ما نعد اك ٜٓٚ/ ٕالكشاؼ:  - آٖف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔٚٚ﴾  
  

نمػػدة  تػد تشػػ   ػػذم ال ممػػة ناإلنكػػار عمػيهـ مػػف نع ػػهـف  أف هللا أعمػػـ 
لمػػدة متطا لػػةف أف ا -أ  نإلهػػاـ مػػف هللا -لنػػ هـف كػػيف  ػػؤالء تػػد عممػػ ا ناألدلػػة 

 ك(1) أف مقدار ا منهـ ال يعممه إال هللا
 ال ينفػػػى أف تاػػػدير ال ممػػػة نعنػػػ اف الرن نيػػػة  يػػػه حنػػػـ لمػػػادة النػػػزاعف 

 تعالىك – تط  لم داؿ نتف يض األمر  
التعنيػػػػػر  - ػػػػػ   ػػػػػذم ال ممػػػػػة - مػػػػػف  نػػػػػافؿ تقريػػػػػر المعنػػػػػى  ت كيػػػػػدم 

لمقػػدار تمػػؾ المػػدة التػػ  ال  نالم اػػ ؿ  ػػ  ت لػػه "نمػػا لن ػػتـ"ف  مػػا  يػػه مػػف إنهػػاـ
 يعممها إال هللاك

نمػػا  ػػاءت  ػػذم ال ممػػة "رنكػػـ أعمػػـ نمػػا لن ػػتـ" مفاػػ لة عػػف نػػانقتها   اا
لبلنػػتفناؼ النيػػان ي ألنهػػا  ػػ ال عػػف نػػؤاؿ نشػػي مػػف الكػػبلـ تقػػديرم: مػػاذا كػػاف 

 رأيهـ    التحديد ناليـ   نعض الي ـ؟
نػػث  ػػ  ال مػػؿ  كػػذلؾ مػػف تكػػرار المنػػندف   ػػ  الفعػػؿ الما ػػ  مػػف الم

  ػػػ  ال ػػػمير المتاػػػؿ نالفعػػػؿ  ػػػ  ال مػػػؿ  فمػػػف تنػػػ ع المنػػػند إليػػػه  الػػػ بلثف 
ا إلػػػى مػػػا يتعمػػػؽ نمنػػػ هـ  ػػػ  الكهػػػؼ مػػػف ا  تم يًحػػػالػػػ بلثي كػػػيف  ػػػ  ذلػػػؾ تننيهًػػػ

اف تف ؽ حد  منت رل األح اؿي حيث لن  ا  يه مدة ط يمة نيامً  فع افل األم ر
عمػى اإلحيػاء  -تعػالى –ى تػدرة هللا ا عمػالتنيؿي ليك ف  ذا المنث الط يؿ نر انً 

  اإلماتةف  عمى النعث نعد الم تك
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 كٓٔٚ/ ٕرا  : الكشاؼ:  - آٔف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔٚٛ﴾  
  

 المقاب الثام 
    كهفهب أهم الكهفالمدي الت  لبثها  بيا  مقدارمقاب 

لما كاف عمـ مدة لنث الفتية    الكهؼ أدؽ  أنفى مف عمـ عدد ـي 
 مث هتُّٱى:ا لهذا األنفىف  قاؿ تعالشرع النطـ الكريـ    إكمالهاف منينً 

 حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ مضحط خض

 .{ٕٙ –ٕ٘الكهؼ: } َّلك خك

 ػػ  التػػ  أرتػػدت  - حػػدم –تؤكػػد اايتػػاف الكريمتػػاف عمػػى أف تػػدرة هللا 
أاػػحال الكهػػؼ  بل مافػػة نػػنةف  لػػـ يػػ الهـ نيػػرم نتمطػػؼ لهػػـف  ال اشػػترؾ معػػه 

 أحد     ذا الحكـك

ا  ػػ  هػـكك" ننػػر مػف هللا عػف مػػدة لنػث الفتيػػة نياًمػ ق لػه " لن ػ ا  ػػ  كهف
 أع ػػر عمػػيهـ أ ػػؿ تمػػؾ القريػػةف  نػػذلؾ  فالكهػػؼف منػػذ أرتػػد ـ هللا إلػػى أف نعػػ هـ

 ٰى ينٱُّا لمػػا أ مػػؿ  ػػ  مطمػػ  القاػػة مػػف ت لػػه تعػػالى:تكػػ ف اايػػة نياًنػػ

 .{ٔٔالكهؼ: } َّىي ني مي زي ري

كمػػػا  -اأيً ػػػ –تػػػينير مػػػدة لنػػػ هـ أنهػػػـ تنػػػازع ا  يهػػػا  مػػػف لعػػػؿ النػػػر 
عمى أف  ذا النياف مف ال يل الػذت أننػر هللا نػه ننيػه ليكػ ف تنازع ا    العددف 

 كػؿ مػف نػمؾ منػمكهـ  ػ  معػر تهـ الحػؽ  فا عمى اليه دا مفحمً مع زة لهف  ردً 
  كتمانهف محا لة نافنة لماد عف ديف هللاك

إنمػػػا  ػػػ  لنػػػ هـ األ ؿ تنػػػؿ أف  - ػػػ   ػػػذا المقػػاـ - المػػراد مػػػف "المنػػػث" 
هـ هللا مف رتدتهـ  يتناءل ا نيػنهـ لمعر ػة مػا حػؿ نهػـف   ػذا مػا يػتبلءـ مػ  ينع 

 ما ننؽ ذكرم    ت له: "تاؿ تافؿ منهـ كـ لن تـكك"ك



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٜٚٔٚ﴾  
  

اإلتامة الط يمةف   ذا ما يتنانـ م  مقػاـ المػدة المديػدة  - نا - المنث 
 -الما ػػ   ةاي  لػػذا عنػػر عػػف المنػػث ناػػي التػػ  مك هػػا الفتيػػة  ػػ  الكهػػؼ نياًمػػ

 ك ال  داؿ ف يه ال ارتيال ه  أمر  -لت  تفيد تحقيؽ ال ت ع  ت كيدما
 مػػػف نػػػدي  الػػػنظـ  أنػػػرار النيػػػاف  ػػػ   ػػػذا األنػػػم ل أف تقػػػديـ ال ػػػار  
عمػػػى المفعػػػ ؿ نػػػه يشػػػير إلػػػى أف مػػػ طف الد شػػػةف  -" ػػػ  كهفهػػػـ"- الم ػػػر ر 

 م    االنت رال أف كاف المنث  ػ   ػذا المكػاف النعيػد المػ حش الػذت تننمػ  
القمػػػ لف  ت ػػػطرل لػػػه الحػػػ اسف  لػػػيس  ػػػ  مكػػػاف آنػػػرف مػػػ   ػػػذم المػػػدة  لػػػه

إف  ا مهـ حي اف مفتػرسف أ  أ عػى  فاا  أشد  تكً الط يمةف  قد يك ف أك ر نطرً 
 تاتمةك

التعنيػػر نحػػرؼ الظر يػػة " ػػ "  ياا  تمكًنػػ ممػػا يزيػػد  ػػذا المعنػػى   ػػ حً 
تمػػػؾ المػػػدة الػػػذت يػػػدؿ عمػػػى الػػػتمكف  االنػػػتقرارف   ػػػذا أمػػػر  ا ػػػم  قػػػد مك ػػػ ا 

ا عمػػػى آذانهػػػـف ال يشػػػعر ف نشػػػ ءف  ال عبلتػػػة لهػػػـ نكػػػؿ مػػػػا الط يمػػػة م ػػػر نً 
 ح لهـك

 اإل ا ة الت     ت له "كهفهـ" إ ا ة انتااصف  كيف الكهؼ حيف 
عػػػػبلء  يػػػػذكر ال يناػػػػرؼ إال إلػػػػيهـف  ال يعػػػػرؼ إال نهػػػػـف   ػػػػذا تشػػػػريؼ لهػػػػـ  اا

ط يػػاف  العػػذالف  ػػيراد هللا   ػػر ا نػػدينهـ مػػف ال فلشػػينهـف  قػػد أنماػػ ا العنػػادة 
كػػؿ مػػف يػػيت  نعػػد ـ عمػػى طػػ ؿ الزمػػافف أف ي عمهػػـ عنػػرة نينػػةف  آيػػة  ا ػػحة ل

  تعاتل األياـك
كمػا  – مما يؤكد عمى أف أ ؿ القرية  ـ مف تنازع ا    عدد النن ات 

ت لػػػه "تػػػؿ هللا أعمػػػـ نمػػػا لن ػػػ اكك"ف م ػػػ ء التػػػذييؿ  ػػػ   -تنػػػازع ا  ػػػ  عػػػدد الفتيػػػة
 "تؿ رن  أعمـ نعدتهـكك"ك -تنؿ ذلؾ -ا لق له مشانهً 

ا إنرا ً  -م  تنازعهـ    مدة لن هـ –ا مف الت كيد  تد  اء الننر ناليً 
لػػه عمػػى نػػبلؼ مقت ػػى الظػػا ري نتنزيػػؿ المنكػػر منزلػػة نيػػر المنكػػري لمداللػػة 
عمى أف  ذا التنازع ال اعتداد نػهف  ال يمتفػت إليػهف  ال يقػاـ لػه  زفي لعػدـ تيامػه 

 ال ينتند إلى دليؿكعمى أناسف   



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔٛٓ﴾  
  

   ت له "تؿ هللا أعمـ نمػا لن ػ ا"ي يمفت النظر حذؼ متعمؽ  عؿ المنث  
مػػػ  مقػػػاـ العمػػػـ  -اأيً ػػػ – ذلػػػؾ لداللػػػة النػػػياؽ عميػػػهف كمػػػا أف حذ ػػػه يتنانػػػل 

ف ال يحػيط نػه أحػدف  ال عمػـ شػامؿ -نػنحانه –تعالىف  عممػه  –المنند إلى هللا 
 نركيدركه عقؿف  ال يتعمؽ نمعمـ  د ف آ

  ن ػػد تاػػر الاػػفة عمػػى الم اػػ ؼ نتقػػديـ ال ػػار  الم ػػر ر  ػػ  ت لػػه
ف  هػذا األمػر "له نيل النما ات  األرض" يحنػـ مػادة النػزاع حػ ؿ  ػذم الق ػية

المنػػتص نمػػا نػػال  ػػ   - حػػدم –مػػف عمػػـ ال يػػل الػػذت انػػتي ر نػػه هللاف  هػػ  
 -عػالىت – مػف نير ػاف  أنػه  فالنما ات  األرضف  نف   يهػا مػف أحػ اؿ أ مهػا

    العالـ نهك
 مػف إدراكػه المنػم عات  المناػراتف ـ إنه  اء نما دؿ عمػى التع ػل 

أمرم  ػ  اإلدراؾ نػارج عػف حػد "لمداللة عمى أف      ت له "أنم  نهـ  أنار"ي
ألنه يدرؾ ألطؼ األشػياء  أاػ ر اف كمػا  يما عميه إدراؾ النامعيف  المناريف

 كآٔف"درؾ الن اطف كما يدرؾ الظ ا راف  ي أك فها  رمً  فارؾ أكنر ا ح مً دي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ك٘ٙٔ/ ٚالنحر المحيط:  - آٔف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔٛٔ﴾  
  

 المقاب التا ع
 بنمب هللا عميه - –مقاب تذكير ما ى 
إلى ننعـ عديدةف  مف ذلؾ ردم  - –أنعـ هللا عمى كميمه م نى 

الت   المحف تنمياه مف هف  ـال تحزف عمى  راتك   هنمقافعد ا كما    هفأم
ن افه منهاك يق ؿ تعالى  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّٱُّ: ت   يها  اا

 مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب  ىب نب مب زب رب

 .{ٓٗطه: } َّيك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث

 المتيمػػػػؿ  ػػػػ  مػػػػادة "لنػػػػث" ي ػػػػد أنهػػػػا أ  ػػػػؽ نمقػػػػاـ االمتنػػػػاف  التف ػػػػؿ 
عميػه  – التذكير ننعـ هللا تعالىي لداللتها عمى ط ؿ المػدة التػ  ت ػا ا م نػى 

نطػػش  رعػػ ف  ظممػػهف نعػػد أف  ا عػػفاف نعيػػدً عنػػد شػػعيل  ػػ  مػػديف آمًنػػ -النػػبلـ
 منهك انتقاـ  رع ف  ممفها مف ن  ً تتؿ القنط ف   ر ننفنه 

التػػ   – نر ػػاف  ػػذا مػػف عطػػؼ ال ممػػة التػػ  أعقنػػت  ػػذم المػػادة نػػػ" ـ" 
  ػػذا يقت ػػ  أف  نػػاؾ مػػدة ط يمػػة نػػيف م عػػدم المقػػدر لمرنػػالة  -تفيػػد الترانػػ 

ي ػػار حػػرؼ  نػػيف نقافػػه  ػػ  مػػديفف  كػػذلؾ مػػف تقييػػد الفعػػؿ نػػالمفع  ؿ "نػػنيف"ف  اا
الظر ية "  " الذت ي ح  نالتمكف  االنتقرار    متعمؽ الفعؿ "   أ ػؿ مػديف"ي 

 ا    أ ؿ مديفكا مديدً  إف  ذا كمه يشير إلى النقاء مدة ط يمة  زمنً 
 ـ إف  تػ ع  ممػة " من ػت نػنيف  ػ  أ ػؿ مػديفكك" عقػل  ممػة "  تنػاؾ 

 - -مف الفتػ ف  كػذلؾ كػافف  إنػه " داللة عمى أف لن ه    مديف  يه ا" ت نً 
 كآٔف"ا ك يرةف  احتاج إلى أف آ ر نفنهتحمؿ نننل الفقر  ال رنة محنً 

نػػناد الفعػػؿ إلػػى  ػػمير النطػػال ينػػتمـز الح ػػ ر  الػػذت يقت ػػ   – اا
 أنمػػغ  ػػ  االمتنػػاف  التف ػػؿي  ال  ف  ػػذا أدنػػؿ  ػػ  التػػذكير -التشػػريؼ  التكػػريـ

كبلمػػهف  تمػؾ نعمػػة عظيمػة لػػـ يحػظ نهػػا نػر   ػ  ذلػػؾف  قػد شػػرؼ هللا م نػى ن
 مف األننياءك - –نيرم 

                                                           

 كٓ٘/ ٕٕمفاتيم ال يل:  -آٔف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٕٚٔٛ﴾  
  

 الفاء    ت له " من ت"     اء التفري ي  قد عقل ذكػر الفتػ ف نػالتفري  
 نػػيف لػػه  "ف من ػػت نػػنيف  ػػ  أ ػػؿ مػػديف  ػػـ  فػػت عمػػى تػػدر يػػا م نػػى ػػ  ت لػػه "

 كيؼ كانت عاتنة الفت فك
م ػؿ االنػتبلء  ػ   فدما نيف محم د العاتنػة   ػيك ف الفت ف مشتركً   تد

 انتنرناؾ  :ف أت{ٛٙٔاألعراؼ: } َّجئ يي ىيٱُّٱت له:
 لهػػذا  ياف  االنتنػػار: تم يػػؿ لحػػاؿ تكميفػػه نػػيمر التنميػػغ نحػػاؿ مػػف ينتنػػرانتنػػارً 
 آٔفد ف الفتنةك - نا–انتير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 كٕٕٔ/ ٙٔرا  : التحرير  التن ير:  -آٔف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٖٚٔٛ﴾  
  

 المقاب الماشر
  رعا  اتفضمه عمى ما ى بتربيته إيا  مقاب امتنا 
 نػػػػى إلػػػػى  رعػػػػػ ف  ت مػػػػه لػػػػدع تهـ إلػػػػى ت حيػػػػػد هللاف لمػػػػا نعػػػػث هللا م

ا ألمػػر هللا لم نػػى   ػػار في  النػػماح لننػػ  إنػػرافيؿ نػػالنر ج مػػف ماػػري تنفيػػذً 
 يػػػه نػػػ ع مػػػف االمتنػػػاف عميػػػه  التػػػذكير  - –كػػػاف رد  رعػػػ ف عمػػػى م نػػػى 

 هل مل خل حلُّٱا    كنؼ  رعػ فك يقػ ؿ تعػالى:نف مهف حيف رن  ا يرً 
 .{ٛٔالشعراء: } َّحن جن مم خم حم جم

 ػ   - -أف المػدة التػ  مك هػا م نػى  آٔف تد ذكر معظـ المفنػريف
نيت  رع ف نم ت  بل يف ننةف     مدة ط يمػة تتنانػل مػ  معنػى "المنػث"  ػ  

 ال اللك
نما أنند مادة "لنث" إلػى ال ػمير العافػد عمػى م نػى  د ف  - حػدم – اا

هف  كمػؼ  ار في لمداللػة عمػى أاػالة م نػى  ػ  الرنػالةف  هػ  الػذت أ حػ  إليػ
 ري ٰى ين ىن نن منٱُّنػػيداء أمانػػة التنميػػغي كمػػا تػػررت اايػػات النػػانقة:

ف أمػػا  ػػػار ف {ٔٔ –ٓٔالشػػعراء: } َّخئ حئ ييجئ ىي ميني زي
اف  أتػدر عمػى االنػتدالؿ ا له  ػ  الرنػالةي لكنػه كػاف أ اػم منػه لنػانً  كاف تانعً 

  النطانةف  قد تيؿ: إف م نى كانت    لنانه حننة إذا تكمـك
ى نتمػػؾ النعمػػة  ػػ  مػػا يتنانػػل مػػ  المقػػاـ  تػػرافف كمػػا أف تػػذكير م نػػ

مف  ذا  األح اؿف  ه  الذت رن     نيت  رع ف  تكفؿ نرعايتهف  تاد  رع ف
ا يتػذرع حيث أ  د له نػننً  يإ حاـ م نى ك  يتمع ـ مف نشية  رع ف"النطال 
حيػث كفػر نعمػة ال اليػة نالترنيػةف  اتتػرؼ  ػـر  يا  يه يك ف معذ رً  فنه إلى تتمه

 كإٓف" ناية عمى األنفسال
                                                           

ف  النحػر المحػػيط:  ٕٕٚ/ ٗف  المحػرر الػػ  يز: ٜٖٖ/ ٜٔرا ػ : تفنػػير الطنػرت:   (ٔ)-
 كٙٗٔ/ ٛ
 كٓٔٔ/ ٜٔالتحرير  التن ير:  - إٓف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔٛٗ﴾  
  

انػػػتفهاـ تقريػػػرتف  -الػػػذت اػػػدرت نػػػه اايػػػة - ال ينفػػػى أف االنػػػتفهاـ 
لػـ يعتػرض  - –نمعنى التحقيؽف  ليس لطمل االعتراؼي ندليؿ أف م نػى 

ي ح  نها المقاـف    :  فأنر  ينشي عف معنى التقرير معافٍ  عمى  ذا النؤاؿف
يػػػذكر م نػػػى ننعمػػػة الفراعنػػػة  -لعنػػػه هللا – التػػػذكيرف  فرعػػػ ف التقريػػػ   الز ػػػر 

عػػف الطمػل الػذت تقػدـ نػػه لعمػه يعػدؿ  عمػى تنكػػرم لمنعمػةي  يعنفػه  يز ػرم عميػهف
 إلى  رع فف     إطبلؽ نراح نن  إنرافيؿك

 –ألنػػه أتػػ    ػػ  تػػذكير م نػػى  - نػػا – معنػػى التقريػػر أننػػل لممقػػاـ 
- ه لشػنهة أ  نيمر الترنية  الرعايػةف   ػذا أمػر محقػؽ   انػتف  ال م ػاؿ  يػ

 ك –اعتراض مف م نى 
 ممػػا كػػاف المقػػاـ مقػػاـ امتنػػاف  تف ػػؿ نانػػنه التقريػػرف  م ػػ ء الحػػدث 

    "لن ت"ي ألف األمر محقؽ   انتف كما ال ينفىكعمى اي ة الما
منال ػػػة  ػػػ  التقريػػػر نالترنيػػػةف نال ديـ ال ػػػار  الم ػػػر ر " ينػػػا" يػػػ ح  تقػػػ

نى: نحف أاحال الف ؿ عميؾ داللة عمى انتاااهـ نترنية م نىف  المعال  
ف  بل ي در نؾ ننا -   الظا ر -ناعتنار انقطاعؾ إليناف  تعززؾ د ف نيرناف 

 م ا هتنا  م انهتنا  التادت لناف  منالفة أمرناك
 ال ينفى أف الكبلـ تد نن  عمى حذؼ مدن ؿ حرؼ ال ر " ػ "ف أت: 
   نمدناف أ     منازلناف  نهذا الحػذؼ تحققػت المنال ػةف  ان مػى ال ػرضف أت: 

نيف   انحنا     ن يدا ات تم ننػاف أ  لعمػه مػف الم ػاز المرنػؿ نعبلتػة رنيناؾ 
 الحاليةي حيث ذكر الحاؿ  أراد المحؿك

  ػػذا أدنػػؿ لقػػرل عهػػدم نػػال الدةي  -د ف طفػػبًل  –ا" دً   ػػ  التعنيػػر نػػػ" لي
   االمتنافف  أنمغ    التف ؿف  آكد    التذكير ننعمة الفػراعيف عمػى م نػىف 
 نترنيتهـ إيام  عدـ تتمهف كما حدث م  نقية أطفاؿ نن  إنرافيؿ     ذا ال تتك



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔٛ٘﴾  
  

 تقييػػد  عػػؿ "المنػػث" نال ػػار  الم ػػر ر "مػػف عمػػرؾ"  يػػه تتمػػيـي لزيػػادة 
قريػػر المعنػػى  تيكيػػدمف حيػػث لنػػث  ػػيهـ مػػدة كنيػػرة مػػف الػػزمفي  لػػذلؾ لمػػا كػػاف ت

نانػنه التعنيػر نكممػة "نػنيف"  -انالًنػ –انتعماؿ  ذا الفعؿ  ػ  اإلتامػة الط يمػة 
 تنكير ا الذت يشير لمك رةف  قد لنث م نى  ػيهـ نػنيف ك يػرةف تػدر ا المفنػر ف 

 نينها كانت  بل يف ننةف كما ننؽك
ي ح  نزيادة المف عمى  -   ااية نفنها -ر المتعمؽ " ينا"  ـ إف تكرا

م  ػ  ألنػه  ينما كاف مف نعمتهـ عميهي  لذا تػدـ  ػذا المتعمػؽ مم نىف  تذكير 
 كما ال ينفىك مناط التف ؿف  فالمف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٚٔٛٙ﴾  
  

 المقاب الحادي عشر
 مقاب تكذي  المنا قي 

  ر ا عف نارة رن ؿ هللا محم ا ليفتعمؿ المنا ق ف نإع ار ني تهـف  ت
اف  لػيس ر ػ عهـ إال   رعًنػ المؤمنيفف  عف ماا ة األحزال الذيف ممؤ  ـ   اًل 

 جغ مع جع مظ حط مضٱُّننػػنل كفػػر ـ  حػػنهـ الفتنػػةك يقػػ ؿ تعػػالى:
 .{ٗٔاألحزال: } َّجك مق حق مف خف حف جف مغ

 ردت  ػػذم اايػػة  ػػ  مقػػاـ تكػػذيل المنػػا قيف  ػػ  ادعػػافهـ الػػذ ال إلػػى 
مػػػف العػػػد ي ألنهػػػا معر ػػػة لػػػهف ممكنػػػة لمنػػػراؽف  يكػػػذنهـ هللا نيػػػ تهـ لتحاػػػينها 

نما يريد ف الفرار  الهر لك  نينهـ ال ينا  ف ذلؾف  اا

الػػزمف القميػػؿ  ػػًداي  تػػدؿ عمػػى - ػػ   ػػذا الم  ػػ  –ة "التمنػػث"  اػػي 
ا ري مػػػا إال ينػػػيرً ا"ك يقػػػ ؿ الزمنشػػػرت: "نػػػدليؿ االنػػػت ناء الػػػ ارد عقنهػػػا: "إال ينػػػيرً 

 كآٔف"ال مف نير ت تؼيك ف النؤاؿ  ال   
لممكػػث القميػؿ أ  ػػؽ نمقػػاـ التكػػذيل  - نػػا – كػ ف  ػػذم المػػادة تناػرؼ 

لػداللتها عمػى نػرعة إعطػاء الػردةف  الر ػ ع إلػى الكفػر مناشػرةف ري مػا  -اأي ً  –
 عػػػػف التعمػػػؿ نػػػػانتبلؿ النيػػػػ ت مػػػػ  ينػػػ  النػػػػؤاؿ  ال ػػػػ ال مػػػف الزمػػػػافف   ػػػػبًل 

 كفرارف ال حفظ الني ت مف الم ار ام نهذا أنهـ ال يقاد ف إال النبلمتهاف 
 ػػـ إف  ػػذم الاػػي ة  يهػػا نػػ ع مػػف القمػػؽ  اال ػػطرالف  عػػدـ االنػػتقرار 

يتنانػػل مػػ  حالػػة القمػػؽ الكػػافف  ػػ  تمػػ ل  ػػؤالء المنػػا قيفف    ػػ  مػػا  ال نػػاتف
 عػػػدـ مكػػػ هـ  ػػػ  المدينػػػةف ننػػػبلؼ اػػػي ة "لنػػػث"  التػػػ  لػػػيس  ػػػ  ننافهػػػا  ػػػذا 

ـ     ذا اله ؿ  الرعلف أ  عف المدة الت  األمرف  ال تت ا ؽ م  مقت ى حاله
 يمك  نها    المدينة نعد ردتهـك

                                                           

 كٕٛ٘/ ٖالكشاؼ:  - آٔف
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نما    منػتعار  ػ   - نا – التمنث  ليس منتعمبل    حقيقة معنامف  اا
 ف ال نػػا  ا أف تؤنػػذ نيػػ تهـ فمػػا أنطػػي ا نالنػػع   ػػ  الفتنػػةاإلنطػػاءف  المػػراد نػػه: 

 نػػػيؿ  فنار هػػػا  نقػػػ   ػػػيش المنػػػمميف فمػػػ  دنمػػػت  يػػػ ش األحػػػزال المدينػػػة 
ال ػػػػػيش الػػػػػدانؿ الفريػػػػػؽ المنػػػػػتيذنيف أف يمقػػػػػ ا الفتنػػػػػة  ػػػػػ  المنػػػػػمميف نػػػػػالتفريؽ 

 لػػـ ي ػػنطهـ النػػ ؼ عمػػى نيػػ تهـ أف  فلنر ػػ ا لػػذلؾ القاػػد منػػرعيف ي التنػػذيؿ
 آٔفيدنمها الما ص أ  ينهنها ال يشك

 نناء الكبلـ عمى أنم ل القاػر يؤكػد المعنػى  ياػ رمف  يتنانػل مػ  
منا قيف أيما مناننةي حيث تار لنث  ػؤالء المػدعيف نالنقػاء  ػ  مقاـ تكذيل ال

  زمف محد دك فالمدينة عمى مدة ينيرة
ا ا" الػػتهكـي تيكيػػػدً  تػػد يكػػ ف ال ػػػرض مػػف االنػػػت ناء  ػػ  ت لػػه "إال ينػػػيرً 

لمنفػػ  ناػػ رة االنػػت ناءف  يؤيػػد  ػػذا المعنػػى نػػياؽ الػػنظـ الكػػريـ نعػػدم  ػػ  ت لػػه 
 مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك لك خكُّ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:
 .{٘ٔاألحزال: } َّحن جن

كمػػػا تؤيػػػدم ترينػػػة الحػػػاؿ الما مػػػة  يمػػػا  رد مػػػف أف ننػػػ  نػػػممة مػػػ  ننػػػ  
ف  ػـ تانػا  عا ػدا عمػى أف ال حار ة كانتا الطاففتيف المتيف  متا نالفشػؿ يػـ  أحػد

 إٓفك  ت  يـ  النندؽ مف نن  حار ة  ذا االنتفذاف فيق  منهـ  رار
 اػ ؼف  تقػدير الكػبلـ: " مػا عمى أف العنارة تػد ننيػت عمػى حػذؼ الم

ا"ف  ال ينفى أف  ذا الحذؼ يتنػانـ مػ  المقػاـ  يع ػدمي ا ينيرً تمن  ا نها إال زمنً 
حيػػث ياػػ ر حػػاؿ  ػػؤالء المنػػا قيفف  ننػػث طػػ يتهـف  كيػػؼ نػػيطير ف لمفتنػػة 

  ييت نها محنيفك  الحرل عمى محمد  

                                                           

 كٕٛٛ/ ٕٔرا   : التحرير  التن ير:  - آٔف
 كٖٚٗ/ ٗرا  : المحرر ال  يز:  (ٕ)- 
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  نفػػػػس ا" ي ػػػػد أنهػػػػا  ػػػػ المتيمػػػػؿ  ػػػػ   ممػػػػة " مػػػػا تمن ػػػػ ا نهػػػػا إال ينػػػػيرً 
م م ف  ممة " ـ نفم ا الفتنة ألت  ػا"ف  تكػ ف مقػررة  مؤكػدة لم ػم ف ال ممػة 
النانقة عميها مف نال التذييؿ نيػر ال ػارت م ػر  الم ػؿي ألف المعنػى ال يفهػـ 

 إال نارتناطه نالكبلـ النانؽ عميهك
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 عشر المقاب الثان 
 مقاب نف  عمب الغي  ع  الف 

   آية  احدةف  اءت     -تعالى –المقاـ    كتال هللا ت ند  ذا 
 مك لكٱُّ:مف ن رة ننيف   ى ت له ننحانه - -ظبلؿ تاة نميماف 

 جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل

 .{ٗٔنني: } َّهب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه

دعػػػػ   الشػػػػياطيف عمػػػػـ ال يػػػػلي  -ا تاطًعػػػػإنطػػػػااًل  –  هػػػػذم اايػػػػة تنطػػػػؿ
ف عمػػػػـ ال يػػػػل ألتنػػػػاعهـ مػػػػف ال ػػػػف  اإلنػػػػس  رؤنػػػػاؤ ـ  كنػػػػار ـ كػػػػان ا يػػػػدع  

  ي  م نهـ نذلؾك

 - ػ   ػذا الم  ػ  -يتنانـ مػ  المقػاـي لداللتػه  - نا –  عؿ "المنث" 
عمػػػى المػػػدة الط يمػػػةف   ػػػذا يت ا ػػػؽ مػػػ  مقت ػػػى حػػػاؿ ال ػػػف نعػػػدـ العمػػػـ نمػػػ ت 

ف  لػـ آٔفف كما ذكػر المفنػر فا كامبًل ا عامً  قد ظؿ ميتً  -عميه النبلـ –نميماف 
حيث أكمت األر ػة تمػؾ العاػا  عمى األرضي نيف ال ف أمر م ته حتى نر  يت

 الت  كاف يتكىء عميهاك
مػػػػف   ػػػػه  - ال ينفػػػػى أف إنػػػػناد الفعػػػػؿ إلػػػػى  ا  ال ماعػػػػة  يػػػػه تيكيػػػػد 

عمػػى عػػدـ عمػػـ ال ػػف ال يػػلي ألنػػه يػػدؿ عمػػى تنػػا يهـ  ميعػػا  ػػ   ػػذا  -آنػػر
 نعػػد التنػػاس األمػػر -انيًنػػ ااألمػػري  لػػذا يقػػ ؿ الزمنشػػرت: "عمػػـ ال ػػف كمهػػـ عمًمػػ

 فر ـ يادت ف    ادعافهـ عمـ ال يلأف كنا -عمى عامتهـ   عفتهـ  ت  مهـ
ف كػػان ا  أ  عمػػـ المػػدع ف عمػػـ ال يػػل مػػنهـ ع ػػز ـف  أنهػػـ ال يعممػػ ف ال يػػل  اا

 كإٓف"عالميف تنؿ ذلؾ نحالهـ

                                                           

 كٕٗ٘/ ٛف  النحر المحيط: ٗٚ٘/ ٖؼ: ف  الكشأٖٚ/ ٕٓرا  : تفنير الطنرت:  - آٔف
  ما نعد اك ٖٚ٘/ ٖالكشاؼ:  - إٓف
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عمػى أف نمػػ   ػػ ال "لػػ " مػػف الػػبلـ "مػػا لن ػػ ا  ػػ  العػػذال المهػػيف" رنمػػا 
ف ال ينفػػى يكػػ ف   يػػه داللػػة عمػػى أف عػػدـ عمػػـ ال ػػف ال يػػل أمػػر ظػػا ر معمػػـ 

 -  ذا عمى نػبلؼ مػا يعتقػدم معظػـ النػاس -عمى أحدف  ال  يحتاج إلى تيكيد 
  معمه مف تنزيؿ المنكػر منزلػة نيػر المنكػري لمداللػة عمػى أف إنكػارم ال يعتػد نػهف

 لقياـ الدليؿ الظا ر عمى نبل هك  ال يمتفت إليهي
نػه أف يقػرر حقيقػة  -تعػالى –كبلـ عمػى  ػذم الاػيانة أراد هللا  نناء ال

 -عميه النػبلـ –عمـ ال ف ال يل مف نبلؿ  ذم القاةف  قد ظؿ نميماف عدـ 
ف يمػػر ف عميػػه المػػرة نعػػد األنػػر ف د ف أف يتنينػػ ا ننػػر م تػػهف ا كػػامبًل ا عاًمػػميتًػػ

لػ   –ذا أدعػى مػ  شػدة العػذال ال اتػ  عمػيهـ "مػا لن ػ ا  ػ  العػذال المهػيف"ف   ػ
 أف يتنما ا مف  ذا العذالك -عمم ا ال يل

ا نػػػػ"ما"  ػػػ   ػػػ ال "لػػػ "ف  تقييػػػدم نال ػػػار   ػػػ  إي ػػػار  عػػػؿ المنػػػث منفًيػػػ
 الم ػػػػر ر " ػػػػ  العػػػػذال المهػػػػيف"ف   اػػػػؼ العػػػػذال نػػػػػ" المهػػػػيف"ي إيحػػػػاء نػػػػيف 
المؤمنيف مف ال ف لـ يك نػ ا  ػ   ػذا التنػنيري ألف المػؤمف ال يكػ ف  ػ  زمػف 

 آٔفالعذال المهيفك النن    
ا لم ػم ف ا  مؤكػدً  مقػررً   اءت  ممة " مما نػر تنينػت ال ػفكك" تػذييبًل 

 –ال ممػػة التػػ  تنمهػػا " ممػػا ت ػػينا عميػػه المػػ تكك"ي  هػػ   ػػ  معنا ػػاف  التػػذييؿ 
ال ي ػػرت م ػػر  الم ػػؿي ألنػػه ال يفهػػـ معنػػام إال مػػف نػػبلؿ الكػػبلـ المتقػػدـ  - نػػا

 عميهك
 " ا ينػػم  منػػه لمنػػق ط نقػػ ةف نػػق طً  رالتػػ  تشػػي   – التعنيػػر نمػػادة "نػػر 

تيكيػػػد  -اأيً ػػػ –اف   ػػػذا مػػػا يػػػؤازر ا مفا ًفػػػإلػػػى أنػػػه كػػػاف نػػػق طً  يشػػػ  -نريػػػر
 المقاـف     عدـ عمـ ال ف ال يلك

                                                           

 كٕٓٓ/ ٕ٘را  : مفاتيم ال يل:  - آٔف
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 المتيمػػػؿ  ػػػ  الفعػػػؿ "تنػػػيف" ي ػػػد أنػػػه ي ػػػ ز حممػػػه عمػػػى معنػػػى العمػػػـف 
ل  الفعػػؿ  حينفػػذ تكػػ ف  ممػػة "أف لػػ  كػػان ا يعممػػ ف ال يػػلكك" نػػادة منػػد مفعػػ  

"تنػػيف"ف كمػػا أنػػه ي ػػ ز حممػػه عمػػى معنػػى الظهػػ رف  يكػػ ف المعنػػى: " ممػػا نػػر 
ظهػرت ال ػف أف لػ  كػان اكك"ف  تكػ ف  ممػػة "أف لػ  كػان ا يعممػ ف ال يػلكك"  ػػ  

 م ت  الندؿ مف ال ممة النانقةك
مػف زيػادة تقريػر المعنػى  -أ اًل  - لعؿ  ذا المعنػى  ػ  األتػ   لمػا  يػه 

  النػػدؿ  المنػػدؿ منػػه نم انػػة عػػرض لممعنػػى  ػػ  اػػ رتيفف  ت كيػػدمي ألف  ممتػػ
نػػرازم  ػػ  معر ػػيفف يقػػرر كػػؿ  احػػد منهمػػا اانػػرف أمػػا التي يػػؿ األ ؿ  يكػػ ف   اا
  ممة  احدةف  التيكيد نإعادة ال ممة أت   مف التقرير نالمفع ؿف كما ال ينفىك

نه األ  ؽ نمقاـ نف  عمػـ طيفة أنر ف     أنه أت   مف  هة ك    يه ل
ا عمػى ل يل عف ال في لداللته عمى ظه ر األمر     حهف  أنه لػـ يعػد نا ًيػا

 أحدف  فيه ا ت اح لهؤالء المدعيفف  تمحيص إل كهـ  تنراهـك
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المحووار الثووان : مقوواب التمبيوور بمووادي قلبووثق  وو   وويا  الحووديث عوو  البمووث 
 اأهااله

 كما  تعت مادة "لنث"    نياؽ الحديث عف القاص القرآن   اءت 
 ػ  نػياؽ الحػديث عػف النعػث  أ  الػه  ػ  آيػات متن عػةف  -اأيً ػ – ذم المادة 

مقاماتف  ن ؼ يعرض النحث لهػا نالدرانػة  ة    مقامات منتمفةف نم ت ننع
 التحميػؿ  ػ   ػػذا المحػ ري لعمػػه يكشػؼ عػف شػػ ء مػف ننػػ ء أنػرار ا  مكنػػ ف 

 درر اك
 المقاب ا:ام

 ت اير بمض أهاام القيامة اشدائدها مقاب
تاػػ ر أ ػػ اؿ  فمػػف الػػذكر الحكػػيـ بوورز هووذا المقوواب  وو  مااضووع ثالثووة

 ك حيرة القيامة  شدافد اف  ما تفعمه    العق ؿ مف ذ  ؿ
لنػاس ا رالتػ  تػذك مػف نػ رة يػ نس تمػؾ اايػة أام هذ  المااضع اكا 

الػػذيف  ف  تنػػرز حػػاؿقيػػاـ النػػاعة  حشػػر ـ مػػف أ ػػدا هـ إلػػى عراػػات القيامػػةن
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱ:يق ؿ تعالى ـكننر ا أنفنهـ  أ ميه

 َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ
 .{٘ٗي نس: }

أ   ف المقا د مف ت له "كػيف لػـ يمن ػ ا" انػتقبلؿ  تػت لنػ هـ  ػ  القنػ ر
هػ  الننػارة    الدنيا  انتقاارمي له ؿ ما يػر ف مػف شػدافد  كرنػات  أ ػ اؿف  

حنتػػه يػػـ  الحنػػرة العظيمػػةف  ال ننػػارة أعظػػـ مػػف ننػػارة مػػف  ػػرؽ نينػػه  نػػيف أ
  الندامةك

 ػػػػ   ػػػػذا  - اػػػػيانة الفعػػػػؿ مػػػػف مػػػػادة "المنػػػػث" عمػػػػى  زف الم ػػػػارع 
 فمف     المنتقنؿ م    الما  ي النتح ار مدة لن هـ    الدنيا -المقاـ

أ   ػػػػ  القنػػػػ رف   ػػػػذا أعظػػػػـ  ػػػػ  تاػػػػ ير ننػػػػارتهـف  أنمػػػػغ  ػػػػ  الداللػػػػة عمػػػػى 
 كانتقاار ـ مدة لن هـ



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٜٖٚٔ﴾  
  

تػػ  تػػتبلءـ مػػ  نػػافر عنااػػر النػػياؽ كمػػا أف اػػي ة الم ػػارع  ػػ  ال
حػػديث عػػف  - نػػا –األنػػر  التػػ  نر ػػت منػػرج االنػػتقناؿي نػػدليؿ أف الحػػديث 

 الحشر  أ  الهف  الحشر لما يق  نعدك
"  عمػػػػى الػػػػذت  ػػػػ  معمػػػػ ؿ لفعػػػػؿ م ػػػػمر  –أف التعنيػػػػر نػػػػالظرؼ "يػػػػـ 

""محػذ ؼ تقػػديرم:  داللتػػه عمػػى االنػػتقناؿ ظػا رةي ألنػػه معمػػ ؿ لمػػا  - اذكػػر يػـ 
 –أاػػػؿ  ػػػ  الداللػػػة عمػػػى االنػػػتقناؿ " عػػػؿ األمػػػر"ف  يؤيػػػد ذلػػػؾ  يدعمػػػه   ػػػ 
 التعنير نالفعؿ الم ارع "نحشر ـ"ك -اأي ً 

يتنانػؽ مػ   اي  هػ  مػا مف  ـ كاف التعنير نالفعػؿ مػف "المنػث" م ػارعً 
 نياؽ االنتقناؿ الذت اكتنفه مف نيف يديه  مف نمفهك

ال ممػػة منػػرج القاػػر نر ػػت  ي لتيكيػػد انتقاػػار مػػدة لنػػ هـ  ػػ  الػػدنيا
نطريؽ النف   االنت ناءف     ما ال ييت  إال    المعنى الذت يحتاج إلى   ؿ 

نف   اإل نات نحػ : "مػا  ػذا إال ل أما الننر ناتقرير  ت كيدك يق ؿ عند القا ر: "
مػر ينكػرم المناطػل  يشػؾ  يػهك  ػإذا تمػت: كذا"ف   "إف    إال كذا"ف  يكػ ف لؤل

: "مػػا  ػػ  إال منطػػ "ف تمتػػه لمػػف يػػد   أف يكػػ ف األمػػر "مػػا  ػػ  إال ماػػيل" أ 
 كآٔف"عمى ما تمت

نمػػػػا  ػػػػاء المقاػػػػ ر عميػػػػه كممػػػػة "نػػػػاعة" لمتيكيػػػػد عمػػػػى تاػػػػر المػػػػدة   اا
اف  أـ تاػػيرً أكػػاف طػ يبًل  نػ اءً  ف انػتقرانهاف  هػذم الكممػػة تعنػ  ال ػزء مػػف الزمػاف

  لكنه لمقار أنملي  إف الناعة ي رل نها الم ؿ    تمة المدةك
متيكيػػد عمػػى  ػػذا المعنػػى  تعػػت ال ممػػة  ػػ  م  ػػ  الحػػاؿف  نر ػػت  ل

منرج التشنيهي ألف األاؿ: يحشر ـ تشػنه حػالهـ حػاؿ مػف لػـ يمنػث إال نػاعة 
 مف النهارك

                                                           

 شػاكرف محمػد محمػ د: ف تحقيػؽٕٖٖال ر ػان :  القػا ر عنػد اإلع ػاز لمشػيخ دالفػؿ - آٔف
 ـكٕٜٜٔ - ػٖٔٗٔ ال ال ةف ن دةف الطنعة المدن  دار - نالقا رة المدن  مطنعة



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٜٚٔٗ﴾  
  

نيف حاؿ زمػف لنػ هـ  ػ  القنػ ر  نػيف حػاؿ لنػ هـ نػاعة  -   ه الشنه 
 رف   التحقؽ  الحا ؿف نحيث لػـ يمػنعهـ طػ ؿ الػزمف مػف الحشػ -مف النهار

  ػػػذا  ف كػػػينهـ لػػػـ يفنػػػ ا ف أنهػػػـ حشػػػر ا ناػػػفاتهـ التػػػ  عاشػػػ ا عميهػػػا  ػػػ  الػػػدنيا
 آٔفاعتنار نعظيـ تدرة هللا عمى إر اعهـك

 -يعنػ  أف  ػػذم الحيػػاة الػػدنيا  فيه نيػػاف لحػػالهـ  ػ  تػػذكر ـ لمػػدنيا التشػن
 فتاػػػػػيرة نػػػػػتز ؿ نعػػػػػذانهـ أ  مػػػػػ تهـ -التػػػػػ  نػػػػػرتهـ نمتاعهػػػػػا الحقيػػػػػر الزافػػػػػؿ

ال تنػػ  أك ػػر مػػف التعػػارؼ  فالقيامػػة تاػػر ا ننػػاعة مػػف النهػػار نػػيقدر ف يػػـ  
 إٓفكالقميؿ

نإنطػػػػاؿ دعػػػػ   المشػػػػركيف إلػػػػى التعػػػػريض  -اأيً ػػػػ – تشػػػػير ال ممػػػػة 
 كنشنهة أف ط ؿ المنث  ت ير األ ناد ينا   إحياء ا فإحالتهـ النعث

لتحقيػػؽ تمػػة مػػدة لنػػ هـي إذ نػػاعات النهػػار  ي تناػػيص النهػػار نالػػذكر
نينػػة لم ميػػ ي  النهػػار  ػػ  الػػزمف الػػذت تنتح ػػرم األذ ػػاف  ػػ   تنػػمه معر  ػػة 

 المتعارؼك
التعػػػارؼ  - ػػػ   ػػػذا النػػػياؽ -عمػػػى أنػػػه لػػػيس المقاػػػ د مػػػف التعػػػارؼ 

نمػا  ػ  تعػارؼ  نالمعنى المشه رف الذت يقاد مف  رافه اإليناس  الطمينينػةف  اا
عمى ما  رط ا    حؽ أنفنػهـف  فعمى  هة النزت  التبل ـ مف نع هـ لنعض

   ما آؿ إليه حالهـك
"  تقػػػػػديـ الظػػػػػرؼ  ألف المقاػػػػػ د األ ػػػػػـ  يعمػػػػػى عاممػػػػػه لبل تمػػػػػاـ"يػػػػػـ 

ي م  تحذير ـ   عيد ـ نما يحاؿ لهـ  يػه ف اا نات  ت عه فتذكير ـ نذلؾ الي ـ
تد ننر الذيف كذن ا نمقاء " لذلؾ عدؿ عف اإل مار إلى الم ا لية    ت له: 

 فننػػػرانهـ  ػػػ  تكػػػذينهـ نمقػػػاء هللا لئليمػػػاء إلػػػى أف نػػػنل يد ف تػػػد ننػػػر ا "هللا
 يػػػـ  " ذلػػػؾ التكػػػذيل مػػػف آ ػػػار الشػػػرؾ  ػػػارتنط نال ممػػػة األ لػػػىف   ػػػ   ممػػػة: 
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  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٜٚٔ٘﴾  
  

  ػػؿ عػػنهـ مػػا "إلػػى ت لػػه:  كك"ا  ػػـ نقػػ ؿ لمػػذيف أشػػرك ا مكػػانكـنحشػػر ـ  ميًعػػ
 آٔفك"كان ا يفتر ف

م  ء  ممػة "تػد ننػر الػذيف كػذن ا  ي يؤكد معنى انتقاار مدة المنث
حػػػالهـ  ػػػذم  ػػػ  الننػػػارة التػػػ  لػػػيس معهػػػا " عقػػػل  ممػػػة التشػػػنيهف  نمقػػػاء هللاكك

 كت ارة
ا ل ممػة  تد تك ف  ممة " ي ـ نحشر ـ كيف لـ يمن  ا إال ناعةكك" تيكيػدً 

ا "تػػػد ننػػػر الػػػذيف كػػػذن ا نمقػػػاء هللاكك"ف  ذلػػػؾ عمػػػى اعتنػػػار أف  ػػػ  الكػػػبلـ تقػػػديمً 
" مناػ ل مػف أف الظػرؼ  إٓفاف عمػى مػا ذ ػل إليػه نعػض المفنػريف تينيرً  "يػـ 

 مقدـ عميهك فنالفعؿ "ننر"
 رد ا إلػػػى هللا مػػػ ال ـ الحػػػؽ  يكػػػ ف ارتنػػػاط الكػػػبلـ عمػػػى  ػػػذا النحػػػ : "

   تد ننر الذيف كذن ا نمقاء هللا ي ـ نحشر ـكك"ك    ؿ عنهـ ما كان ا يفتر ف
   تمؾ اايات  -هذا المقابم  مااضع  -الماضع الثان   افاء

مدة لن هـ    الدنياف   فينتقار ؼ أنهـ  كي فالم رميف الت  تا ر حاؿ
 يتينف ف عميهاف  ياف نها نالقاري لما عاين ا مف الشدافد  األ  اؿف  عمم ا 
أنهـ انتحق  ا عمى إ اعتها    اتناع الشه ات  ت اء األ طارك يق ؿ 

 ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّٱُّتعالى:
 َّىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب

 .{ٗٓٔ -ٕٓٔطه: }

 اء عمػى  - نا –ما ينترع  االنتنام  ي ذل األ هاـ أف "المنث"   أ ؿ
ا"ف "عشػرً ا"  أامه المراد منهي حيث عنر نه عف المدة القايرة أ  الط يمػة "ي ًمػ

اف تػػد انق ػػػى زمانػػػهف  انتهػػػى أ انػػػهي كانػػػت ا   انتًػػػ لمػػا كػػػاف  ػػػذا الحػػػدث محققًػػػ
 ايانته عمى  زف الما  ك
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  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٜٚٔٙ﴾  
  

نػػػراج ال ممتػػػيف منػػػرج القاػػػر: " ا"ف  "إف لن ػػػتـ إال إف لن ػػػتـ إال عشػػػرً  اا
مػػػا عػػػاين م مػػػف أ ػػػ اؿ القيامػػػة ا"ي  يػػػه أمػػػارة نينػػػة  ح ػػػة دام ػػػة عمػػػى شػػػدة ي ًمػػػ

تد عػزل عػنهـ تػدر المػدة التػ   ف شدة ذ ال أذ انهـ فه ؿ المطم ي   شدافد ا
 كأ     النرزخ ف   دار الدنيا  الن   

ء القاػر نطريػؽ  لما كاف المعنى يحتاج إلى   ؿ تقريػر  ت كيػدي  ػا
اػػؼ مػػا النفػػ   االنػػت ناءف  ػػالننرة عاليػػةف  الن مػػة حانػػمةف  التعنيػػر شػػديدف    

ا يعػػػاين ف مػػػف الشػػػدافد كانػػػت لهػػػـ  ػػػ  الػػػدنيا أيػػػاـ َمػػػألنهػػػا لِ  يلن ػػػ ا  يػػػه نالقاػػػر
ف طالت  -أ  لذ انها عنهـ  تق يهاف  الذا ل  فنر رف  أياـ النر ر تاار  اا

نتقاػػر إليهػػا يُ  طالتهـ اانػػرة  أنهػػا أنػػد نػػرمدٌ ناالنتهػػاءف أ  النػػت تاػػير -مدتػػه
 ف  نانل ذلؾ كمه أنم ل النف   االنت ناءكآٔفعمر الدنيا

يتنانػػل مػػ  المقػػاـ  يػػتبلءـ مػػ  مقت ػػيات  -د ف "مػػا" - النفػػ  نػػػ"إف" 
األحػػ اؿي  هػػذا الحػػرؼ  يػػه نفػػة عنػػد النطػػؽ نػػه تتنانػػل مػػ  انتقاػػار ـ مػػدة 

ال  ف   يها امتداد    الػنفسف   قػؿ  ػ  النطػؽنقافهـ    الدنياف ننبلؼ "ما" الت
ا" أ  يتػػػ اءـ مػػػ  تاػػػ ير تمػػػؾ المػػػدة التػػػ  زعمػػػ ا أنهػػػـ لن   ػػػا  ػػػ  الػػػدنيا "عشػػػرً 

 ا"ك"ي مً 
ا"  يػػه كنايػػة عػػف شػػدة مػػا يعتػػريهـ مػػف ا" أ  "ي ًمػػ ػػـ إف التعنيػػر نػػػ"عشرً 

 فالذت كػان ا ينكر نػه  ػ  الػدنيا - إنهـ حيف يشا د ف النعث ف الذ  ؿ  الطيش
 فا نػػػػهال يتمػػػػالك ف مػػػػف أف يق لػػػػ ا ذلػػػػؾ اعترا ًػػػػ - يعد نػػػػه مػػػػف تنيػػػػؿ المحػػػػاالت

أ   ػ  الػدنيا  فتػد نع ػتـ  مػا لن ػتـ  ػ  القنػر :كينهـ تال ا فا لنرعة  ت عه تحقيقً 
ال  حػػػالهـ أ ظػػػ  مػػػف أف تمكػػػنهـ مػػػف االشػػػت اؿ نتػػػذكر أيػػػاـ ف إال مػػػدة ينػػػيرة  اا
ف  ال ينفػػى مػػا  ػػ  ذلػػؾ مػػف إٓف التينػػؼ عميهػػا ف انتقاػػار ا فالنعمػػة  النػػر ر

 ك النينة  الحنرةالندـ    األنؼ شدة داللة عمى
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  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٜٚٔٚ﴾  
  

ا" نينػػه أعػػدؿ طريقػػةي لك نػػه أعظػػـ  ػػ  التنػػديـف أ   ننػػنة مػػف تػػاؿ "ي ًمػػ
  ػػػذا يػػػدؿ عمػػػى كػػػ ف تافمػػػه أعمػػػـ لك نػػػه أدؿ عمػػػى شػػػدة الهػػػ ؿ  نهايػػػة الرعػػػلف 

 نفظاعة األمر  شدة العذالك
  ػػذا أنمػػغ  ػػ   فا تمػػيبًل يػػرف  ػػالمراد: إال زمًنػػ" لمتقميػػؿ  التحق تنكيػػر "ي ًمػػا

الداللػػػة عمػػػى  ػػػ ؿ الم تػػػؼ  أدنػػػؿ  ػػػ  تاػػػ ير شػػػدة نػػػدمهـف   ػػػرط حنػػػرتهـ 
  تينفهـك

نمػا عنػػر نمفػظ "يتنػػا ت ف" لمػا يمػػؤل اػد ر ـ مػػف شػدة الهػػ ؿ  عظػػيـ   اا
الرعػػػلف   ػػػ  انتيػػػار  ػػػذم المفظػػػة مممػػػم آنػػػرف   ػػػ  أنهػػػـ لمػػػا اػػػار ا ننػػػنل 

عؼف  ػػبل يطيقػػ ف ال هػػري إذ النفػػت: نفػػض الاػػ ت النػػ ؼ  ػػ  نهايػػة ال ػػ
نفاؤمف    ػ  نظيػر ت لػه  فالنػرار :يقاؿ: نفت ينفت  نا ت منا تة  التنا ت اا
 .{ٛٓٔطه: } َّهب مب خب حبُّٱتعالى:

 عامػػػؿ منتشػػػٍر ف لهػػػـ النػػػ ؼ طنػػػ  الـز  يػػػدؿ القيػػػد "نيػػػنهـ" عمػػػى أف
 نػػػالغ نيػػػنهـف نيػػػر منػػػتص نففػػػة د ف  فػػػةف   ػػػذا مػػػا يؤكػػػد عمػػػى شػػػدة الم تػػػؼ 

 عظمتهك
ا"  ػػػاءت مفاػػػ لة منينػػػة لمتنا ػػػتي عمػػػى أف  ممػػػة "إف لن ػػػتـ إال عشػػػرً 

أ    ـ كاف إي احه عمى طريقة شنه كماؿ االتااؿف -أ اًل  – الكبلـ  يه إنهاـ 
  ػذا نػ ع مػف تاػ ير شػدة  عمى كماؿ االتااؿ ل ت عها نمنزلة عطػؼ النيػافف
  أعمار ـ    الدنياك أنفهـ  ندمهـف  حنرتهـ عمى ما  رط ا مف أعمالهـ

يػر   حيف ف ما تقررمااية    تمؾ  لهذا المقاب الماضع الثالث اانتظب
أ     الدنياي لما عاين ا مػف  فينتقار ف مدة لن هـ    القن ر  فالكفار الناعة

 َّهي مي خي حي جي ٰه مه جه هنُّٱالهػػػػ ؿك يقػػػػ ؿ تعػػػػالى:
 .{ٙٗالنازعات: }
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النػػػانؽ  ػػػ  ت لػػػه تعػػػالى: ا عمػػػى نػػػؤالهـ ا نميً ػػػ هػػػذا المقػػػاـ يت ػػػمف ردً 
"ينيل نؾ عػف النػاعة أيػاف مرنػا ا"ف نػ اء أكػاف النػؤاؿ مػف تػنمهـ عمػ  نػنيؿ 

 االنتنطاء أ  االنتهزاءك
ا لمػدة لنػ هـ  ػ  ا  انتقاػارً  نناء العنارة عمى  ػذا النحػ  يت ػمف تقريًنػ

الػػدنياف   ػػذا أ  ػػؽ نمقػػاـ اإلنػػذارف  أنمػػغ  ػػ  معنػػى ال عيػػدي لداللتػػه عمػػى حقػػارة 
 دنيا  انتا ار شينهاف  أنها نمقدار عشية أ   حا اكال

 ال ممػػة  يهػػا تقريػػر  ت كيػػد لمػػا يننػػ  عنػػه اإلنػػذار مػػف نػػرعة م ػػ ء 
إال عشػػية يػػـ   -نعػػد اإلنػػذار نهػػا -المنػػذر نػػهي  كػػيف المعنػػى: كػػينهـ لػػـ يمن ػػ ا 

  احد أ   حا اك
: ا لمػػػػا أدم ػػػػ م  ػػػػ  نػػػػؤالهـ النػػػػانؽا نميً ػػػػردً  -اأيً ػػػػ –كمػػػػا أف  يهػػػػا 

"ينػػػػػيل نؾ عػػػػػف النػػػػػػاعةكك"ف  ػػػػػإنهـ كػػػػػػان ا ينػػػػػيل ف عنهػػػػػػا نطريػػػػػؽ االنػػػػػػتنطاء 
ف كػاف عمػى طريػؽ االنػتهزاء نهػاف  يق لػ ف: متػى  ػذا ال عػد إف  منتع ميفف  اا

 كنتـ اادتيفك
ا نعد ال عيػدف تحقيقًػ – يك ف المعنى حينفذ: كينهـ ي ـ ير نها لـ يمن  ا 

 آٔفإال عشية أ   حا اك -ا لم عيدلئلنذار  ردً 
اي لتقريػل ا  تيكيدً عمى أف نر ج ال ممة منرج القار زاد المعنى تقريرً 

 مدة لن هـ  انتقاار اك
يتنػػػػانـ مػػػػ  حػػػػاؿ  - نػػػػا –كمػػػػا أف التعنيػػػػر نطريػػػػؽ النفػػػػ   االنػػػػت ناء 

المنػػاطنيفي ألنهػػـ منكػػر ف لم ػػ ء النػػاعة أشػػد اإلنكػػارف  ن طنػػ ا عػػف طريػػؽ 
 األنمغ ااكدف كما ال ينفىك
 ػػػ   –منػػػرج التشػػػنيه المركػػػلي حيػػػث شػػػنهت حػػػالهـ  ال ممػػػة نر ػػػت 

 نحاؿ مف لـ يمنث إال عشية أ   حا اك -اله ؿ  الذ  ؿ مما عاين م  شا د م
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 ال ينفى أف  ذم الاػ رة التشػنيهية تػد ر  ػ   مػؾ ال ػرض العػاـ الػذت 
   تقريل معنى المشنه مف  - نا –نيقت أل مه ااياتي إذ ال رض المقا د 

 المتعارؼك
نمػا ع طػػؼ "أ   ػػحا ا" عمػػى ت لػػه "عشػية" لمػػا  يػػه مػػف المنال ػػة  ػػ   اا

 أتار مف  تت العش ك -ال شؾ –تقميؿ المدةي ألف  تت ال حى 
م  أف "ال حى" أننؽي إذ ال  –    تقديـ "العش "  تينير "ال حى" 

لرعاية الف ااؿف كما ذكر ااحل التحريػر  -تق  عشية إال نعد مر ر ال حى
 آٔف التن يرك

التقديـ نرض آنرف     أف الكػبلـ نػرج منػرج الترتػ  مػف   يممم مف
األعمػى إلػى األدنػػىي حيػث نػدأ نمػػا  ػ  أطػ ؿ  ػػ  المػدة "  ػ  العشػػ "ف  ػـ  نػػى 
نما    أتؿ  يها "    ال حى"ي  ذلؾ لممنال ة    تيكيػد تاػر مػدة نقػافهـ  ػ  

 الدنيا  تقريرمك
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 المقاب الثان 
 قيامةانقياد الناس لمداع  ياب المقاب ت اير 

النػػاس نػػالنر ج مػػف نػػاطف األرض إلػػى ظا ر ػػاف  -تعػػالى –يػػيمر هللا 
 نئ مئُّ يق مػػػ ف كمهػػػـ إ انػػػة ألمػػػرمف  طاعػػػة إلرادتػػػهك يقػػػ ؿ تعػػػالى: 

 .{ٕ٘اإلنراء: } َّىب نب مب زب رب  يئ ىئ

 التعنير نق له " تظن ف إف لن تـ إال تميبل" ينن  عف شدة احتقػار ـ مػدة 
ف تطيػر المػلف  تػذ ل ة  ما  يها مػف شػدافد  أ ػ اؿنقافهـ    الدنياف حيف عاين ا اانر 

أنهػػـ مػػا مك ػػ ا  ػػ  دار الػػدنيا  -حػػيف يق مػػ ف مػػف تنػػ ر ـ –العقػػؿف حتػػى إنهػػـ يظنػػ ف 
   مدة ينيرةكا تميبًل إال زمنً 

 يػػه نػػ ع مػػف التنكيػػت  التػػ نيخ  -ا منػػه الكفػػارإف كػػاف مقاػػ دً  – النطػػال 
 تكذينهـ رنمهف  ما أنذر  ـ نهكعمى إنكار ـ النعثف  ااعرا هـ عف منهج هللاف   

 عطفهػػا نػػػ"الفاء"ي  -عقػػل نػػداء الػػداع  مناشػػرة – إي ػػار التعنيػػر ناالنػػت انة 
 يشير إلى أنه يـ  ينع هـ يننع  ف مطا عيف منقاديفف ال يمتنع ف  ال يمهم فك

 يػػػيت  ت لػػػه "نحمػػػدم" ليؤكػػػد ذلػػػؾ  يق يػػػهف  هػػػذا القيػػػد حػػػاؿ مػػػنهـي أت: 
لمف تيمرم نركػ ل مػا يشػؽ  -انقياد ـ لمنعثف كق لؾ     منال ة    حامديفف 

نتركنه  أنت حامػد شػاكرف يعنػى: أنػؾ نػتنته  إلػى حالػة  :عميه  يتينى  يتمن 
  ػػػذا يػػػذكر  ػػػ  معػػػرض  فتحمػػػد هللا  تشػػػكرم عمػػػى أف اكتفػػػ  منػػػؾ نػػػذلؾ العمػػػؿ

 آٔفالتهديدك
  نػرعة االننعػاث  الح ػ ر فلنػرعة اإلحيػاء  اإلح ػار الكبلـ  يه تا ير 

   نحيث يحاؿ ذلؾ كحا ؿ انتماع الدع ة  انت انتهاك يلمحنال
"  يػػه كنايػة عػػف  ال ينفػى أف التعنيػر نق لػػه " تظنػ ف إف لن ػػتـ إال تمػيبًل 

انتقاػػػػار ـ مػػػػدة نقػػػػافهـ  ػػػػ  الػػػػدنياف أ  كنايػػػػة عػػػػف انتقاػػػػار ـ مػػػػدة مػػػػا نػػػػيف 
 :ىت لػػه تعػػال ػػ  ذلػػؾ ال تػػتف  الػػدليؿ عميػػه  النفنتػػيفي ألنػػه يػػزاؿ عػػنهـ العػػذال
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 ظػػنهـ نػػيف  ػػذا لنػػث تميػػؿ  ف{ٕ٘يػػس: } َّجغ مع جع مظ حط مضُّ
 آٔفكعافد إلى لن هـ  يما نيف النفنتيف

 نػػ اء أكػػاف النطػػال لمكػػا ر أـ لممنػػمـف  كػػؿ النػػاس ينتقاػػر ف مػػدة 
ف نقػافهـ  ػ  دار الػػدنياي حيػث  ػػاء  ػ  حػديث انػػف عمػر الػػذت أنر ػه الطنرانػػ 

عمػػى أ ػػؿ ال إلػػه إال هللا  حشػػة  ػػ  تنػػ ر ـف  ال  لػػيس": تػػاؿ: تػػاؿ رنػػ ؿ هللا 
  ػػػػـ ينف ػػػػ ف التػػػػرال عػػػػف  فمنشػػػػر ـف  كػػػػين  أنظػػػػر إلػػػػى أ ػػػػؿ ال إلػػػػه إال هللا

 كإٓف"نهـف  يق ل ف: الحمد  الذت أذ ل عنا الحزفؤ  ر 
" تػػػػد يكػػػػ ف عمػػػػى أف ال ػػػػرض مػػػػف  ممػػػػة " تظنػػػػ ف إف لن ػػػػتـ إال تمػػػػيبًل 

تنػػػديـ لممشػػػركيف  تيييػػػد لممػػػؤمنيفك   ػػػذا التع يػػػل التع يػػػل مػػػف  ػػػذم الحالػػػةف 
اف   ػػ  محػػؿ التع يػػلك  أمػػا ت لػػه  ػػ  اايػػة ا ناطًفػػ المػػراد  نػػا: أنهػػـ ظنػػ ا ظًنػػ

المؤمنػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف: } َّجب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني ميُّٱٱاألنػػػػػػػػػػػػػػػػػر :
ف طاؿف {ٗٔٔ   آٖفك ه  تميؿ نالنننة ألياـ هللا ف معنام: أنه  اا

ف تاػػر اػػفة  ال ممػػة نر ػػت منػػرج القاػػر الػػذت طريقػػه النفػػ   االنػػت ناء
ـ الػػدنيا نالننػػنة  أ  النتقاػػار لنػػ هـ  ػػ  القنػػ ر ـ عػػف زمػػاف هلػػذ  لعمػػى م اػػ ؼي 

 كإلى اانرة
ا "تار تمػل"ف نالننػنة العتقػاد ـ أف دار الػدنيا  ػ   تد يك ف القار إ ا يً 

الحيػػػػاة  حػػػػد اف  أف الفنػػػػاء نعػػػػد ا  نػػػػاء دافػػػػـف  ػػػػبل إعػػػػادة  ال حنػػػػالف  قمػػػػل عمػػػػيهـ 
 ا العتقاد ـ النانؽكريؽ القار نالنف   االنت ناءي ردً اعتقاد ـف  ناطنهـ نط
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 المقاب الثالث
 هباتنديم الكا ري  مقاب تح ير

نالنننة إلى ما تحقق م مف ط ؿ  –ينتقار منكر  النعث مدة لن هـ 
نالنننة  – ل  كان ا يعمم ف تمة لن هـ    الدنيا  -زماف نم د ـ    النار

 يل ىل مل يك ىك مكٱُّٱؿ تعالى:ما انتر ا نها  عا اك يق   -لآلنرة
 خئ جئحئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن اممم
 .{ٗٔٔ -ٕٔٔالمؤمن ف: } َّجب هئ مئ

 -الػػذت أعقػػل أداة االنػػتفهاـ مناشػػرة - المقاػػ د مػػف الفعػػؿ الما ػػ  
 المدة الط يمةي نداللة ت له "عدد ننيف" الذت    تمييز لػ"كـ" االنتفهاميةك

كػػان ا ينكػػر ف النعػػث  ال  نػػؤاؿ تنكيػػت  تػػ نيخي ألنهػػـ - نػػا – النػػؤاؿ 
يعد ف المنػث إال  ػ  الػدنياف  يظنػ ف أف نعػد المػ ت يػدـ  الفنػاءف  ال إعػادة مػرة 

 أنر ك
  ػ  مػا  فكناية عف  ن ت نر  هـ مػف األرض أحيػاءً  ذا النؤاؿ  يه   

النعػث نانػتحالة ر ػ ع  نطػبلفكناية عف نطػي انػتداللهـ عمػى   كان ا ينكر نهف 
يكػػ ف  كيػػؼ  ف  ػػ  حالػػة ال تقت ػػ  مػػدة تػػرف  احػػد الحيػػاة إلػػى عظػػاـ  ر ػػاتك

 عمػىذلػؾ أدؿ إف ا ك يػرةف  ػتر ًنػ ظمػ انعػد أف  ف تد أعيػدت إلػيهـ الحيػاةحالهـف 
إذ تػػد تنػػيف نطبلنهػػا  يمػػا  ػػ   ي أدنػػؿ  ػػ  إنطػػاؿ شػػنهتهـ فةنػػعة القػػدرة اإللهيػػ

 آٔفمما تدر م مف عمة انتحالة ع د الحياة إليهـك فأك ر
نتحنػػير ـ  -اأيً ػػ –يشػػ   - ػػ   ػػذا المقػػاـ – كمػػا أف م ػػ ء النػػؤاؿ

 تنديمهـ عمى ما كان ا يعتقد ف    الدنيا مف أنه ليس  نػاؾ آنػرة  ال نعػث  ال 
 إٓفحنالف  ليس النؤاؿ نؤاال حقيقًياك

                                                           

 كٕٖٔ/ ٛٔرا  : التحرير  التن ير:  - آٔف
 كٜٕٛ/ ٖٕرا  : مفاتيم ال يل:  -إٓف
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  ﴿ٕٖٚٓ﴾  
  

 يػػػػدؿ عمػػػػى زيػػػػادة تحنػػػػير ـ  تنػػػػديمهـ تقػػػػديـ ال ػػػػار  الم ػػػػر ر " ػػػػػ  
 األرض" عمى التمييز "عدد ننيف"ك
التػػػ  ر عمػػػى   نالمقػػػدـ العنايػػػة  - نػػا –لتقػػػديـ  تػػد يكػػػ ف ال ػػػرض مػػػف ا

 فف  مػػا ظنػػ م دافًمػػا طػػ يبًل  هػػ  ينػػير م  ػػعهي ألنػػه مكػػاف المنػػث اال تمػػاـ نػػه
 –ناإل ػػا ة إلػػى مػػا أنكػػر مف  ال ينفػػى مػػا  ػػ   ػػذا التقػػديـ مػػف رعايػػة الفااػػمة 

 اكأي ً 
عمى لهـ   يه تننيه -ف نن ات المكث    األرضع - ـ إف االنتفهاـ 

 إذ كان ا يزعم ف أنهـ إذا د ن ا    األرض ال ينر  ف منهاك يهـفنط
نما أ يؼ  - نا – ال ينفى أف التمييز  عدد "لفظ    كممة "ننيف"ف  اا

 "عػدد" ػذكر لفػظ  فانـ انػتفهاـ عػف العػدد "كـ"ألف  "يكـ"لم م ف  اتيكيدً  "إليه
 معها تيكيد لنعض مدل لهاك

"  ػػاء عمػػى عمػػى أف  ػػ ال  ػػؤالء المنكػػريف "لن نػػا ي ًمػػ ا أ  نعػػض يػػـ 
 كانػػت  نػػبلؼ مقت ػػى الظػػا ري ألنهػػـ نػػفم ا عػػف عػػدد النػػنيف التػػ  مك   ػػاف

 إ انتهـ ننياف عدد األياـف   ذا ما ينمى نبلنة ناألنم ل الحكيـك
 لعؿ ال رض مف ذلؾ تا ير مدة لن هـ    األرض  تحقير اف مقارنة 

 نما  تع ا  يه  عاين م  عر  م مف العذال األليـك
أنػػػػفهـف  نايػػػػة تحنػػػػر ـف   ػػػػرط ـ إف  ػػػػذا ال ػػػػ ال يننػػػػ  عػػػػف شػػػػدة  ػػػػ
طيشهـي نننل ما  ـ  يه مف العذالف  دليؿ ذلؾ ما ذكرم انف عنػاس    ذ  لهـ

ف آٔفمف "أنه أننا ـ ما كػان ا  يػه مػف العػذال نػيف النفنتػيف" -ر   هللا عنه –
 ن اء أكان ا    الدنيا أـ كان ا    القنرك
" عمػػػى مػػػا نػػػنقه يع ػػػد المعنػػػى النػػػانؽ  عطػػػؼ ت لػػػه "أ  نعػػػض يػػػ ـ

ممػػا  اتعػػ م األنػػؼف  نايػػة الحنػػرةف   ػػرط الػػذ  ؿ  الطػػيشي  يق يػػهف   ػػ  شػػدة 
    د مف  تد حنن ا ذلؾ نير محقؽ  ال  ات ك

                                                           

  الافحة نفنهاك النانؽ نفنه - آٔف
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  ﴿ٕٚٓٗ﴾  
  

ا" يفيػػد التحقيػػر  التقميػػؿي نػػدليؿ عطػػؼ ت لػػه "أ   التنكيػػر  ػػ  ت لػػه "ي ًمػػ
" عميهف  قد  ض ننحػ  يػـ  مػف األيػاـ تدر ا مػدة مكػ هـ  ػ  نػاطف األر نعض يـ 

 ىل مل يك ىكُّٱٱكمػا دؿ عميػه ت لػه تعػالى: فالمعه دة لديهـ    الػدنيا

 .{٘٘الر ـ: } َّين ىن نن زنمن رن مم ام يل

" ينن  عف"لن نا ي مً    ال  ؤالء المنكريف  أف اإلننػاف  ا أ  نعض يـ 
انف المحظة الت  يعيش  يهاف  إف كانت شديدة الػ طءف اػعنة المػراسي  إنػه ال 

ف نػػؿ  يننػػى مػػا مػػر عميػػه مػػف أيػػاـ النػػعادة  الهنػػاءة  ينتقاػػر اف يػػر  نير ػػا
 كػػػذلؾ األمػػػر نػػػالعكسف  مػػػ  كانػػػت لحظػػػة  ػػػرح  نػػػر ري  إنػػػه ال يػػػر  نير ػػػاف 

  ينتقار ما مر عميه مف أياـ ال ال  النالك
تػػاؿ: تػػاؿ  - –أنػػس نػػف مالػػؾمنػػمـ عػػف اإلمػػاـ  دليػػؿ ذلػػؾ مػػا ر ام 

: "يػػؤتى نػػينعـ أ ػػؿ الػػدنيا مػػف أ ػػؿ النػػار يػػـ  القيامػػةف  ياػػنغ  ػػ  رنػػ ؿ هللا 
ا تػػط؟  ػػؿ مػػر نػػؾ نعػػيـ تػػط؟ النػػار اػػن ةف  ػػـ يقػػاؿ: يػػا انػػف آدـ  ػػؿ رأيػػت نيػػرً 
ا  ػػ  الػػدنياف مػػف أ ػػؿ ال نػػةف  يقػػ ؿ: الف  هللا يػػا رل  يػػؤتى نيشػػد النػػاس نؤًنػػ

ا تط؟  ؿ مر نػؾ  يانغ ان ة    ال نةف  يقاؿ له: يا انف آدـ  ؿ رأيت نؤنً 
 .آٔفشدة تط؟  يق ؿ: الف  هللا يا رل ما مر ن  نؤس تطف  ال رأيت شدة تط"

عمػى  -اأيً ػ – التفري  الذت أتنع م  ػ انهـ " انػيؿ العػاديف"  يػه دليػؿ 
 يحػػال ا عمػػى مػػف  ف هػػ  اعتػػراؼ نػػينهـ لػػـ ي ػػنط ا مػػدة مكػػ هـف المعنػػى النػػانؽ
ا مػػف    مػػدُ نمػػا  - هـ ػػإن رع ف  يػػهفف النػػاف مػػف العػػد  المتمكنػػف   ػػـ ي ػػنط ذلػػؾ

 كنمعزؿ مف ذلؾ -العذال

                                                           

ف نػػال: اػػنغ أنعػػـ أ ػػؿ الػػدنيا  ػػ  النػػارف رتػػـ الحػػديث: ٕٕٙٔ/ ٗاػػحيم منػػمـ:  - آٔف
 نير تف فدكتآك –ات ف دار إحياء التراث العرن ف تحقيؽ: محمد  ؤاد عند النٕٚٓٛ
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  ﴿ٕٚٓ٘﴾  
  

 -ننػنة إلػى تػـ  عػاد فنتشديد الياء  م  عادتّ  - "يفالعاديّ  أما تراءة "
 انػيؿ القػدماء  :أت فاألف تػ ـ عػاد كػان ا يعمػر ف ك يػرً  يالمعمػر ف : المراد نهػـ
 آٔف! كيؼ نمف د نهـ فينتقار ف مدة لن هـ -اأي ً  - إنهـ  فالمعمريف

" لتاػػػػديقهـ  ػػػػ  ـ إال تمػػػػيبًل  يػػػػيت  أنػػػػم ل القاػػػػر  ػػػػ  ت لػػػػه "إف لن ػػػػت
 كينػػه يقػػ ؿ الػػرازت: " مقػػالهـي زيػػادة  ػػ  تحنػػير ـ  تنػػديمهـ  تنكيػػتهـ  تػػ نينهـك

إال أنهػػا انق ػػت  م ػػتف  ظهػػر أف  فتيػػؿ لهػػـ اػػدتتـ مػػا لن ػػتـ  يهػػا إال تمػػيبًل 
 كإٓف"أياـ اانرة ال رض مف  ذا النؤاؿ تعريؼ تمة أياـ الدنيا    مقانمة

 - ػ   ػذم ال ممػة – ال ينفى أف القار نحرؼ النفػ  "إف"ف د ف "مػا" 
مكػ هـ  ػ  الػدنيا  يها مف نفةي يتنانل م  انتقاػار  ػؤالء المنكػريف مػدة   ما
  أنها كانت مدة تميمةف  أف اانرة    دار النقاء الدافـك  -أ     القنر -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 كٕٛٙ/ ٜرا  : ر ح المعان :  (ٔ)- 
 كٜٜٕ/ ٖٕمفاتيم ال يل:  - إٓف
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 المقاب الرابع
   حي  تقاب ال اعةمقاب ت اير حام المفرمي

ينتقؿ الم رم ف مدة لن هـ    الدنيا لما عاين ا مف أمر اانرةف 
ٱك يق ؿ تعالى:عمى ما ال عمـ لهـ نه اا منهـ  تن رً ل ا ً   يقنم ف عمى ذلؾ

 ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىكُّٱ

: } َّين  .{٘٘الرـ 

  ممػػة "مػػا لن ػػ ا نيػػر نػػاعة"  يهػػا انتقاػػار لمػػدة لنػػ هـ  ػػ  الػػدنياف أ  
ف  أنهػـ مػا لن ػػ ا نيػر زمػػف  نػاء الػػدنيا إلػى النعػػثالقنػ رف أ  نػػيف النفنتػيف:   ػ 

 (1)اف كما تررم معظـ المفنريفكينير  دً 
 هذم ال ممة  ا ية نتا ير حاؿ الم ػرميف  ػ   ػذا ال تػتف  كا يػة  ػ  

 الداللة عمى شدة الذ  ؿي نننل   ؿ الم تؼ  اع نتهك
 ا نيػػػر نػػػاعة" إلػػػى تاػػػ ير  تػػػد يشػػػير ت لػػػه "يقنػػػـ الم رمػػػ ف مػػػا لن ػػػ

انترار ـ  مكانرتهـ عف اإلذعاف لمحؽ  تن لهف م  ما عاين م مف أ  اؿ عميمةف 
 أم ر عظيمةف  دليؿ ذلػؾ مػا نتمػت نػه اايػة مػف ت لػه "كػذلؾ كػان ا يؤ كػ ف"ف 
أت: م ػػػؿ ذلػػػؾ الاػػػرؼ الػػػذت ياػػػر  نه ااف كػػػان ا ياػػػر  ف عػػػف الحػػػؽ إلػػػى 

 إٓفالكذلك الناطؿ    الدنياف  عف الادؽ إلى
عمى أنه إف حممنا العنارة عمى انتقاار ـ مدة لنػ هـ  ػ  الػدنياف يكػ ف 
 يهػػػػا معنػػػػى االعتػػػػذاري ننػػػػنل التقاػػػػير  عػػػػدـ الػػػػتمكف مػػػػف العمػػػػؿ الاػػػػالمي 

اف حنػػل زعمهػػـ  ادعػػافهـف ا ناطفًػػاف  مػػر ر الػػزمف مػػر رً النق ػػاء ال تػػت نػػريعً 
  أف الناعة  تعت ن تة  نديهةف  عا متهـ  لـ تمهمهـك

                                                           

، 653/ 8، والبحثر المحثٍ : 686/ 3، والكشثا:: 778/ 35راجع: تفسٍر الطبري:  - آٔف

 .66/ 1وتفسٍر أبً السعىد: 

 كٕٔٔ/ ٕ٘را  : مفاتيم ال يل:  - إٓف
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التعنيػر ييت   القنـ  يه ن ع  ا م مف تيكيد الكبلـف كما ال ينفىف  ـ 
نالفعػػػؿ الم ػػػارع الػػػذت يشػػػير إلػػػى ت ػػػدد تنػػػمهـ مػػػرة نعػػػد مػػػرةف   ػػػذا أنمػػػغ  ػػػ  
الداللػػػة عمػػػى مػػػد  انتػػػرار ـ  مكػػػانرتهـ عػػػف الحػػػؽف أ  عػػػف مػػػد  انتقاػػػار ـ 

مػا يقنػم ف عميػه أ   ػ  القنػ رف  كػينهـ مقتنعػ ف ن فلممدة الت  لن   ا    الػدنيا
  ال زحزحةك فاف ال حيدة عنها شديدً اتتناعً 

 المتيمػػػؿ  ػػػ   ػػػذم ال ممػػػة ي ػػػد أف التيكيػػػد تػػػد  ػػػاء مػػػف القنػػػـف  مػػػف 
الػػػذت  تػػػ   ػػػ   - ػػػ  ت لػػػه "مػػػا لن ػػػ ا نيػػػر نػػػاعة" -ناء القاػػر نػػػالنف   االنػػػت 

   ال القنـك
نمػػػػا أ  ػػػػػر االنػػػػػت ناء نػػػػػاألداة "نيػػػػػر"  لئلشػػػػػارة إلػػػػػى  -د ف أن اتهػػػػػا – اا

الم ايرة التامػةف  النػ ف الشانػ  نػيف الحػاليف: الحػاؿ التػ  اػار ا إليهػا  ػ   ػذا 
الم تؼ العايلف  ما يبلت نه مف أ  اؿ  شدافدف  الحاؿ التػ  كػان ا عميهػا  ػ  

 الدنيا مف ترؼ  نذخ  اد عف الحؽك
نػػػناد  عػػػؿ "المنػػػث" إلػػػى  ػػػمير  ماعػػػة الم ػػػرميف  يػػػه داللػػػة عمػػػى  ي اا

لمػد   -اأيً ػ –الرأتف  تػ ارد ـ عميػهف   يػه تاػ ير ا عف  ذا اد ر ـ  ميعً 
  تناعتهـ نهك فر ا ـ عنه

 ـ إف التنكير    كممة "ناعة" يش  نمعان  التقميؿ  التحقير مػف شػيف 
المػػػػدة التػػػػ  لن هػػػػا  ػػػػػؤالء الم رمػػػػ ف  ػػػػ  الػػػػدنياف  يقانمػػػػػه التعريػػػػؼ  ػػػػ  كممػػػػػة 

إليػهف كمػا يشػير  "الناعة"ف  ما  يه مف تفنيـ  تعظيـ  ته يػؿ مػف شػيف المنػند
 إلى ذلؾ نياؽ الكبلـك

ذلػػؾ ال نػػاس التػػاـ نػػيف االنػػميف:  -اأيً ػػ – ينػػرز  ػػ   ػػذا التركيػػل 
لتكتنػػ  مػػف  "النػػاعة"  "نػػاعة"ف  معمػػـ  أف المعػػان  إف أرنػػمت عمػػى نػػ يتها

 آٔفاأللفاظ ما يزينهاف يك ف ذلؾ أدعى لميؿ النفسف  أممؾ لزماـ النم ك

                                                           

ف المكتنػة األز ريػة لمتػراث فٜٚٔ/ ٔ : حامػد عػ نللمنبلنػة منهػاج ال ا ػم را ػ : ال - آٔف
 الطنعة األ لىف فدكتآك



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٕٚٓٛ﴾  
  

 مػػف - حػػالهـ نرانػة ألف نيػػان ي انػػتفناؼ يؤ كػ ف" كػػان ا "كػػذلؾ   ممػة
 م ػػار عػػف نػػافؿ نػػؤاؿ ي يػػر -ات  ًمػػ ك نػػه مػػ  عميػػهف  القنػػـ المػػدة تقػػدير  نػػاد
 أنػه:  معنػامك لػذلؾ انيانً  يؤ ك ف" كان ا ت له "كذلؾ  كاف نف نهـف    ال  ـ  ذا
 مػػدة األ  ػػاـ تمػػؾ نم ػػؿ ي يفػػ ف كػػان ا  ػػإنهـ مػػنهـف ذلػػؾ اػػد ر  ػػ  ع ػػل ال

 عقافػد ـ عمػى يقنػم ف  كػان ا اليقػيفف عػف أ  ػامهـ  تار هـ لدنيافا    ك نهـ
شارة ناأليمافف اانتنفا ً   آٔفكالنعث ي ـ الحؽ عف انارا هـ إلى -اأي ً  –  اا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ما نعد اك ٜٕٔ/ ٕٔرا  : التحرير  التن ير:  - آٔف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٕٜٚٓ﴾  
  

 الخامسالمقاب 
 مقاب إبطام دعاى المشركي  اردها

 ىي ني مي زي ريُّٱت له تعػالى: عقل ااية النانقة أ 

 خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

نطػػاؿ لػػدع   المشػػركيف  - نػػا –ف  المقػػاـ {ٙ٘ـ: الػر  } َّهت مت مقػاـ رد  اا
 النانقةك

 - ػػػ  ت لػػػه "لقػػػد لن ػػػتـ  ػػػ  كتػػػال هللا إلػػػى يػػػـ  النعػػػثكك" -  ػػػاء الػػػرد 
ا نالقنػػـ الم طػػي لػػه نػػػ"البلـ"ف  التعنيػػر نػػػ"تد" الدانمػػة عمػػى الفعػػؿ الما ػػ ي مؤكػدً 

الػػرد عمػػى   ػػؽ  ليكػػ ف يم ػػا اة  مشػػاكمة لعنػػارة المشػػركيف  ػػ  ال ممػػة النػػانقة
مػػػػف حيػػػػث القػػػػ ة  -اأيً ػػػػ –هف  عمػػػػى شػػػػاكمته  لفقػػػػادعػػػػاء الم ػػػػرميف النػػػػانؽ 

  التيكيدك
 المتيمػؿ  ػ  ت لػه: "لقػد لن ػتـ  ػػ  كتػال هللا إلػى يػـ  النعػثكك" ي ػػد أف 

ا مػػػف التػػػ نيخ  التنكيػػػت  الػػػتهكـي نػػػدليؿ ت لػػػه تعػػػالى: " لكػػػنكـ كنػػػتـ ال  يػػػه ن ًعػػػ
معنػػػى الػػػتهكـ  ػػػ  تػػػ ؿ الػػػذيف أ تػػػ ا العمػػػـ  تعممػػػ ف"ف  ينػػػم ل االنػػػتدراؾ يؤكػػػد

  اإليماف عمى رد  ؤالء الم رميف المكذنيفك
كما ال ينم   ذا الرد مف التيفيس  التحزيف  التر ي  لهػؤالء الم ػرميفف 

  أنه ال نبلص لهـ مما  ـ  يه مف شدافد  أ  اؿك
 
 
 
 
 
 
 



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٕٚٔٓ﴾  
  

 المقاب ال ادس
  ات بير  النب  مقاب تثبيت 

نالانر  ترؾ االنتع اؿي ألف العذال  ننيه  -تعالى – ييمر هللا
الذت ُ عد نه  ؤالء المكذن ف تريل منهـف  أنه نازؿ نهـ ال محالةك يق ؿ 

 مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّ تعالى:
 َّجه هن من خن حن ممجن حمخم جم هل مل خل حل جل

 .{ٖ٘ األحقاؼ:}

ن  ا إال ناعة مف نهػار" كينهػا   ممة "كينهـ ي ـ ير ف ما ي عد ف لـ يم
 تعميؿ لؤلمر نالانر  النه  عف االنتع اؿك

تنػػاع األمػػر  النهػػ  نمػػا يشػػنه العمػػة  يهمػػا أنمػػغ  ػػ  التقريػػر  التيكيػػدي  ي اا
نػػ اء أكػػاف أمػػًرا أـ  -الػػدليؿ  النر ػػاف عمػػى اػػحة الحكػػـ  ألف العمػػة تقػػـ  مقػػاـ

 منطؽك    العقؿ  الا  مقن اًل   ذا ي عمه منتنانً  -نهًيا
 زاد مػػف تقريػػر المعنػػى  ت كيػػدم نػػر ج الكػػبلـ منػػرج التشػػنيه المقاػػ د 

 -حػػيف يػػر ف مػػا ي عػػد ف مػػف العػػذال –منػػه تقريػػل المشػػنهي حيػػث شػػنه حػػالهـ 
 إال ناعة مف نهارك -أ     القنر –نحاؿ مف لـ يمنث    الدينا 

نمػػا ننيػػت الاػػ رة التشػػنيهية عمػػى أداة التشػػنيه "كػػيف"   -د ف نير ػػا – اا
 مف لػـ يمنػث إالمتيكيد عمى شدة الشنه  ت ته نيف حالة  ؤالء المكذنيفف  حالة ل

تنػػػتعمؿ إال حػػػيف يقػػػ   الشػػػنه نػػػيف الطػػػر يفف نػػػاعة مػػػف نهػػػارف  هػػػذم األداة ال 
حتػى يكػػاد الرافػػ  أ  النػػام  يشػػؾ  ػػ  أف المشػػنه  ػػ  المشػػنه نػػه أ  نيػػرمف كمػػا 

 كآٔفذكر اإلماـ عند القا ر
ا عمػى القاػر  ت ميتهي م  ء الكبلـ مننيً  لمعنىا مما أنهـ    إنراز 

نطريؽ النف   االنت ناءف الذت ال يك ف إال  ػ  المعنػى الػذت يحتػاج إلػى   ػؿ 
 تقرير  ت كيدف  يك ف لؤلمر ينكرم المناطل  يشؾ  يهك

                                                           

آٔف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٕٚٔٔ﴾  
  

يفيػػد التقميػػؿ  التحقيػػري  - ػػ   ػػذا المقػػاـ – ػػـ إف تنكيػػر كممػػة "نػػاعة" 
 ي"ف  أما تنكير كممة "نهار"  يش  نمعنى اإلنهػاـندليؿ ت له    عقنها "مف نهار

ا نعينػهف   ػػ  لقاػد العمػ ـ  الشػم ؿف  ػػالمراد: نػاعة مػف أت نهػارف  لػػيس نهػارً 
اف  كؿ  ذا يقػ ت ال ػرض العػاـ الػذت يػد ر  ػ  أي ً  –التنكير ن ع مف التحقير 

  مكه األنم لف     الت نيت  اإلرشادك
نعػػػد ذلػػػؾ:  -تعػػػالى -ليؿ ت لػػػه  ال ممػػػة  يهػػػا نػػػ ع مػػػف ال عيػػػد لهػػػـي نػػػد

"نبلغ  هؿ يهمؾ إال الق ـ الفانق ف"ف   ذا ال عيد تدعيـ لم تؼ النن  امى هللا 
عميػػه  نػػمـ  زيػػادة ت نيػػت لػػهي لداللتػػه عمػػى تػػ ة م تفػػهف  شػػدة ركنػػه الػػذت يػػي ت 

 إليهك
 يػه نػ ع مػف المنال ػة  -    ممة "ي عد ف" - نناء الفعؿ ل ير الفاعؿ 

تعػػالىي  معػػؿ  – عيػػدي لداللتػػه عمػػى أف إ بلكهػػـ  ػػد ينػػير عميػػه  ػػ  التهديػػد  ال
  الت ناعة مندـك فالمكذنيف يرتدع ف  يعمم ف عق لهـف تنؿ أف يندم ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٕٕٚٔ﴾  
  

 المقاب ال ابع
 مقاب تهديد الطغاي ااعيدهب

يراػد  يػه  ف ت ػافه م  ػ  راػد -تعالى –   حكـ هللا  هنـ كانت 
ا د ػ رً ف  ػـ إنهػـ يمن ػ ف  يهػا منهـ أحػد ال يشذف نزنة النار الكفار ليعذن  ـ  يها

 خئُّٱك يقػ ؿ تعػالى:كمما م ى حقل تنعه حقل آنر إلػى نيػر نهايػة فمتتانعة
 –ٕٔالننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: } َّخت حت جت مبهب خب جبحب هئ مئ
ٕٖ}. 

  ذا    الم  ػ  ال حيػد الػذت  ػاءت  يػه مػادة "لنػث" ناػي ة االنػـف 
عمػى النحػ   اي  ذلػؾم ػارعً  ا كػاف أ ما ػيً   ما عدام  ردت  يه ناػي ة الفعػؿ

 تنؿ ذلؾ    افحات النحثك تحميمه الذت ننؽ تفايمه 
ي ػػار التعنيػػر ناػػي ة االنػػـ "الن ػػيف"  يػػه داللػػة عمػػى ال نػػ ت  الػػد اـ   اا

  االنتقرارف   ذا يتنانـ م  المقاـ الذت نيقت ااية أل مهك

كمػػػػػا أف  ػػػػػذم الاػػػػػي ة تشػػػػػير إلػػػػػى التيفػػػػػيس  التقنػػػػػيط لهػػػػػؤالء الط ػػػػػاة 
ج مػػػف النػػػارف   ػػػذا مػػػا يقت ػػػيه مقػػػاـ تهديػػػد ـ   عيػػػد ـي المكػػػذنيف مػػػف النػػػر  

 حتى ال تنكشؼ نرؽ منا ـ عف نحال نملك ي معمهـ يرتدع ف  يرع  ف
 ممػػػا يؤكػػػد  ػػػذا المعنػػػى  يدعمػػػه أف كممػػػة "الن ػػػيف" تػػػد عػػػديت نحػػػرؼ 

 ال يم تػ ف  ػ الظر ية "  " الذت يػدؿ عمػى االنػتقرار  الػتمكفف  هػؤالء الط ػاة 
ا ا شػػػتى مػػػف العػػػذالف  أل اًنػػػف يت رعػػػ ف  يهػػػا اػػػن  ً عنهػػػاف  ال يظعنػػػ ف  هػػػنـ

    ؽ ما ننؽ نه التقديرف   ر  نه الحكـك عمى متن عة مف العقالف  زاءً 
 تػػػرأ حمػػػزة  ف"النػػػث"عمػػػى اػػػي ة  مػػػ   - "الن ػػػيف" :آٔف تػػػرأ ال مهػػػ ر

 فمػػػف أم مػػػة المنال ػػػة -"ثلنِػػػ"عمػػػى اػػػي ة  مػػػ   - "يف ِػػػلنِ " : ر ح عػػػف يعقػػػ ل
 تقت ػػ  أف  فأ  مػػف الاػػفة المشػػنهة -عمػػى نػػبلؼ  يػػه - ؽ  ػػرِ  رحػػذِ  :م ػػؿ

                                                           

 -، دار الرسثالةق: سثعٍ  األغاثانًٍثحق، ت160: زرعة ابن زنجلثة ألبًحجة القراءات  - آٔف

 األولى، )د.ت .بٍروت، الطبعة 



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٕٖٚٔ﴾  
  

المنث شينه كالذت ي  ـ    مكاف ال ينفؾ عنهك يقاؿ:    لنث نمكاف كػذا: أت 
ؿ إنمػا  ػ  ألف نػال  ِعػ يتد اار المنث شينهف  شنه نمػا  ػ  نمقػة  ػ  اإلننػاف
 نـ الفاعؿ مف النثكالما يك ف نمقة    الش ء    األنملف  ليس كذلؾ 

ا" الكممة تش  نالنقاء الط يؿ  المك ث الممتدي نداللػة كممػة "أحقاًنػ  هذم
ألف األحقال ما كاف مف الػزمف ال نهايػة لػهف  -الت  عدت عميها انـ الفاعؿ –

اف  ه  أحقال ال تنقط ف كمما ا متتانعةف يتن  نع ها نع ً  المقا د نها: د  رً 
 آٔفم ى حقل  اء حقلك

نمػػا آ ػػر األحقػػالي ألف الحقػػل  ػػتكمـ نمػػا تػػذ ل أنعػػد شػػ ء عنػػد ـف   اا
اك  تيػػؿ: إليػػه أ  ػػامهـ  يعر  نهػػاف   ػػ  كنايػػة عػػف التينيػػدف أت يمك ػػ ف  يهػػا أنػػدً 

ذكػر األحقػػال د ف األيػػاـف ألف األحقػال أ ػػ ؿ  ػػ  القمػ لف  أدؿ عمػػى النمػػ دك 
 ك المعنى متقارل، إٓف ال يكاد ينتعمؿ الحقل إال حيث يراد تتان  األزمنة

إذ ال  ػػػرؽ نػػػيف تتػػػان  األحقػػػال  يال تنػػػا   عػػػدـ التنػػػا   اػػػي ة القمػػػة 
 –الك يػرة إلػػى مػػا ال يتنػػا ىف  تتػػان  األحقػػال القميمػػة كػػذلؾك  تيػػؿ: إف الاػػي ة 

نمع نػة  - ميػرد نهػا  فإذ ليس لمحقل  م  ك رة يمشتركة نيف القمة  الك رة - نا
 آٖفك    الحقل ف تعقل ن ن ت  م  الك رة له ف م  الك رة -المقاـ

 تػػػػد ننيػػػػت العنػػػػارة عمػػػػى حػػػػذؼ الم ػػػػاؼ إليػػػػهي إذ إف أاػػػػؿ الكػػػػبلـ: 
الكبلـ  ػلداللػة الكػبلـ عميػهف  "اانػرة"ف  حػذؼ "الت  ال نهاية لهػا "أحقال اانرة

أياـ نعد أياـ إلى نير نهايػةف  :أياـ اانرةف أت :    كما يقاؿ فذكر اانرة يه 
نما كاف يدؿ عمى الت تيت ل  تاؿ  آٗفكعشرة أحقالك  نح م نمنة أحقال أ  : اا
  
                                                           

 كٜٚٔ/ ٜٔف  تفنير القرطن : ٙٔ/ ٖٔرا  : مفاتيم ال يل:  - آٔف
                                   أن  تماـ:  مف ذلؾ ت ؿ - إٓف

 أنحؿ الم ان  لميمى أـ    نهل   لقد أنذت مف دار ما ية الحقل
 

 كٕ٘ٔ/ ٘ٔرا  : ر ح المعان :  - آٖف
 كٛٚٔ/ ٜٔ : را  : تفنير القرطن - آٗف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٕٚٔٗ﴾  
  

 نعد  ذم الرحمة الماتعة  المنيرة ال ار ة    ظبلؿ مقامات مادة "لنث" 
مػف     نػياؽ الػنظـ القرآنػ ي أنػتطي  أف أراػد نعػض مػا ا تػدت إليػه الدرانػة

 : ذلؾ عمى النح  اات  فنتافج
امػػػات تنًعػػػا النػػػتبلؼ المق"لنػػػث"  ػػػ  القػػػرآف الكػػػريـي مػػػادة تنػػػ ع دالالت   -ٔ

المكػػاف النقػػاء  ػػ   األنػػراض  نػػياتات األحػػ اؿي حيػػث تطمػػؽ  يػػراد نهػػا 
ف  م ػاؿ ذلػؾ  ػ   تػت  احػد اف  تد تشػ  نػاألمريف معػاأ  ك يرً  انا تميبًل زم

حػػػاؿ  تيػػػة أ ػػػؿ الكهػػػؼ  ػػػ  نػػػؤالهـ عػػػف مػػػدة إتػػػامتهـ  ػػػ  تنانمهػػػا مػػػ  
ما أنعـ  اف  يشكر ايعر  ا حالهـ  ما ان  هللا نهـف  يزداد ا يقينً ل الكهؼي

 كنه هـهللا نه عميهـ  كرم

ا  ػػػ  نػػػياؽ القاػػػص القرآنػػػ ف   ػػػ  نػػػرز د راف  ػػػذم المػػػادة نػػػر زا ال تًػػػ  -ٕ
نػياؽ الحػػديث عػػف النعػػث  أ  الػػهي حيػػث ينتقاػػر الم رمػػ ف مػػدة لنػػ هـ 
 ػػ  الػػدنياف  يتينػػف ف عميهػػاف  ياػػف نها نالقاػػري لمػػا عػػاين ا مػػف الشػػدافد 

 ك الكرل العظاـ  األ  اؿ
انتمػػ  نػػه   ت نيتػػه نػػذكر مػػا المػػادة  ػػ  مقػػاـ تنػػمية الننػػ   ردت  ػػذم   -ٖ

يكػ ف  ف  حينفػذٍ ف  مػا كانػد م مػف طػ ؿ الماػانرةاألننياء تنمػه مػف أتػ امهـ
هذا المقاـف  أدنؿ    نػال التنػمية  التنػرية عػف إي ار مادة "لنث" أ  ؽ ن

لداللتػه عمػى طػ ؿ  يعمػى تمنػه   أت      نال الرنط  الشد  الرن ؿ
يػػػػدع نهـ إلػػػى هللاف  ننػػػذ عنػػػػادة  :المػػػدة التػػػ  لن هػػػا األننيػػػػاء  ػػػ  أتػػػ امهـ

 األ  افك

نهػ  عػف التنػازع أ   جملث  يياثا -اأحيان ث –يعقب السؤال عن مدة اللبث    -ٗ
التنااـ    مدتػهف كمػا  ػ  ت لػه تعػالى: "رنكػـ أعمػـ نمػا لن ػتـكك"ف  ت لػه 

ت  يػػػػػه  - أم الهػػػػػا – ػػػػػا: "هللا أعمػػػػػـ نمػػػػػا لن ػػػػػ اكك"ف  فػػػػػ   ػػػػػذم ال مػػػػػؿ أي
لؤلذ ػػػافف  لفػػػت لؤل هػػػاـ إلػػػى اػػػرؼ العنايػػػة  اال تمػػػاـ إلػػػى مػػػا  ػػػ  أ ػػػـ 

 .انالنننة لهـ  ميعً 
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 -   ال الل –يحذؼ تمييز "كـ" االنتفهامية م  الفعؿ الما   "لنث"   -٘
ي المنػثر ػة مػدة عمػى مع هحرا   ف رط تع مهإلى لهفة النافؿف    لئلشارة

، وقثد يوثون السثؤال ل يثر لعمه ي د  التهف  يشف  نمتػهف  ينػكف  يشػه

 ذلك.
 ف   ردتمقاًمػػػػا نمنػػػػة عشػػػػرا ػػػػ   ػػػػ   ردت  ػػػػذم المػػػػادة ناػػػػي ة الم  -ٙ

ف  لػـ تػرد ناػي ة االنػـ إال  ػ  مقػاـ    أرنعة مقامات ناي ة الم ارع
قػا الت  احدي  لعؿ النر    ذلؾ أف  ػذم المػادة كانػت تػيت   ػ  نػياؽ م

لمػػا  محػػا رات  ػػمف القاػػص القرآنػػ ف  الحػػديث مػػ  منكػػرت النعػػثف   
كانػت اػيانتها  أ  كالمحققػةي   انتػةف ال تػ ع كانت  ذم األحداث محققة

ألاػػؽ نهػػذم النػػياتاتي لداللػػة اػػي ة الما ػػ  عمػػى  عمػػى  زف الما ػػ 
 كتحقؽ ال ت ع  حا له

اػي ة ن لػـ تػرد هػا تمػؾ المػادة  ػ  "لنػث"ف نت تزي ػاي ة الما   الت    -ٚ
ف  تنػػيف أف  ػػذم الاػػي ة "تمن ػػ ا" إال  ػػ  م  ػػ   احػػد  ػػ  نػػ رة األحػػزال

ف ري مػػا ينػػ  لػػداللتها عمػػى الترتػػل  االنتظػػار ي ػ  األ  ػػؽ نمقػػاـ التكػػذيل
 عػػػف التعمػػػؿ نػػػانتبلؿ النيػػػ ت مػػػ  النػػػؤاؿ  ال ػػػ ال مػػػف الزمػػػافف   ػػػبًل 

فػرارف ال حفػظ ال يقاػد ف إال ال  ؤالء المنػا قيف  ام نهذا أفنبلمتهاف 
 كالني ت مف الم ار

 ػػػـ إف  ػػػػذم الاػػػػي ة  يهػػػػا نػػػػ ع مػػػػف القمػػػػؽ  اال ػػػػطرالف  عػػػػدـ االنػػػػتقرار 
تنانػػل مػػ  حالػػة القمػػؽ الكػػافف  ػػ  تمػػ ل  ػػؤالء المنػػا قيفف   ػػ  مػػا ي ال نػػاتف 

ننافهػػػا  ػػػذا  ننػػػبلؼ اػػػي ة "لنػػػث"  التػػػ  لػػػيس  ػػػ   عػػػدـ مكػػػ هـ  ػػػ  المدينػػػةف
ـ  ػػ   ػػذا الهػػ ؿ  الرعػػلف أ  عػػف المػػدة األمػػرف  ال تتنانػػل مػػ  مقت ػػى حػػاله
  الت  يمك  نها    المدينة نعد ردتهـك
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اف  ػػاءت  ػػذم الاػػي ة  ػػ  تركيػػل  ممػػة القاػػر نػػالنف   االنػػت ناء ك يػػرً   -ٛ
اف لتنانػػقها مػػ  نػػياؽ الحػػديث الػػذت  ػػاء  ػػ  نطػػال منكػػرت النعػػث نالًنػػ

نف  اي   ػػ  مػػا ي عػؿ طريػػؽ القاػػر نػػالا زافػػدً  تمػؾ نػػياتات تقت ػػ  تيكيػدً 
ف  ػػػالننرة عاليػػػةف  الن مػػػة حانػػػمةف  التعنيػػػر  االنػػػت ناء أك ػػػر م اءمػػػة لهػػػا

أيػػاـ النػػر ر تاػػارف  الػػذا ل ف ألف اػػؼ مػػا لن ػػ ا  يػػه نالقاػػرشػػديدف    
ف طالت مدته -  كناالنتهاء تاير - اا

     ممة القار الت   اءت    األك ر انتعمااًل "إف" كانت أداة النف    -ٜ
مقت ػى حػاؿ  مػ  يتطػانؽ    مػا  - ف "ما"د -مادة "لنث"    ايانتها

ي  هػذا الحػرؼ  يػه نفػة عنػد النطػؽ نفنياتهـ يتبلءـ م   المنكريف لمنعث
نه تتنانل م  انتقاار ـ مدة نقػافهـ  ػ  الػدنياف ننػبلؼ "مػا" التػ   يهػا 
امتداد    النفسف   قؿ    النطؽ ال يتػ اءـ مػ  تاػ ير تمػؾ المػدة التػ  

 نياكزعم ا أنهـ لن   ا    الد
نالنػاي ممػا يػدؿ عمػى الػتمكف  –يتعد   عؿ "المنث" نحػرؼ ال ػر " ػ "  -ٓٔ

  يهاف  آكد    المراد نهذا الفعؿك االنتقرارف   ذا أ  ؽ نالمقامات ال ارد  
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لعمػادتف دار ن  النع د اإرشاد العقؿ النميـ إلى مزايا الكتال الكريـ أل -

 نير تف الطنعة األ لىف فدكتآك –إحياء التراث العرن 
أن ار التنزيؿ  أنرار التي يؿ ألن  نعيد الني ا تف تحقيؽ: محمد عنػد  -

نيػػػػػػر تف الطنعػػػػػػة األ لػػػػػػى  -الػػػػػػرحمف المرعشػػػػػػم ف دار إحيػػػػػػاء التػػػػػػراث العرنػػػػػػ 
  ػكٛٔٗٔ

ؽ: اػػػدت  محمػػػد النحػػػر المحػػػيط  ػػػ  التفنػػػير ألنػػػ  األندلنػػػ ف تحقيػػػ -
  ػكٕٓٗٔنير تف الطنعة األ لى  - ميؿف دار الفكر

تحريػػػر المعنػػػى النػػػديد  تنػػػ ير العقػػػؿ ال ديػػػد مػػػف »التحريػػػر  التنػػػ ير  -
 –لمحمػػد الطػػا ر نػػف عاشػػ رف الػػدار الت ننػػية لمنشػػر « تفنػػير الكتػػال الم يػػد
  ػكٜٗٛٔت نسف الطنعة األ لى 

لحكػػػػػػيـف دك عنػػػػػػد العظػػػػػػيـ التفنػػػػػػير النبلنػػػػػػ  لبلنػػػػػػتفهاـ  ػػػػػػ  القػػػػػػرآف ا -
 ـكٕٔٔٓ - ػٕٖٗٔالقا رةف الطنعة ال ال ةف  -المطعن ف مكتنة   نة

تفنػػػػػير القػػػػػرآف الحكػػػػػيـ فتفنػػػػػير المنػػػػػارآ لمحمػػػػػد رشػػػػػيد ر ػػػػػاف الهيفػػػػػة  -
 ـكٜٜٓٔالمارية العامة لمكتالف الطنعة األ لى 

تفنير الننف  فمدارؾ التنزيؿ  حقافؽ التي يػؿآ ألنػ  النركػات الننػف ف  -
ه  نػػرج أحادي ػػه: ي نػػؼ عمػػ  نػػدي تف را عػػه  تػػدـ لػػه: محيػػ  الػػديف ديػػل حققػػ

 ـكٜٜٛٔ - ػ ٜٔٗٔ فمنت ف دار الكمـ الطيلف نير تف الطنعة األ لى
 ام  النياف    تي يؿ القرآف لمحمػد نػف  ريػر الطنػرتف تحقيػؽ: أحمػد  -

 ـكٕٓٓٓ - ػٕٓٗٔنير تف الطنعة األ لىف  -محمد شاكرف مؤننة الرنالة
م  ألحكاـ القرآفف ألن  عند هللا القرطنػ ف تحقيػؽ: أحمػد النرد نػ  ال ا -

نػػػرا يـ أطفػػػيشف دار الكتػػػل الماػػػرية  - ػػػػٖٗٛٔالقػػػا رةف الطنعػػػة ال انيػػػةف  - اا
 ـكٜٗٙٔ

منيػػػػر نعمنكػػػػ ف دار العمػػػػػـ  مهػػػػرة الم ػػػػة النػػػػف دريػػػػدف تحقيػػػػػؽ: رمػػػػزت  -
 ـكٜٚٛٔنير تف الطنعة األ لى  –لممبلييف
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نير الني ا ت المنماة: عنايػة القا ػ   كفايػة حاشية الشهال عمى تف -
 نير تف الطنعة األ لىف فدكتآك -الرا   لشهال الديف النفا  ف دار اادر

ح ػػة القػػراءات ألنػػ  زرعػػة انػػف زن مػػةف تحقيػػؽ: نػػعيد األ  ػػان ف دار  -
 نير تف الطنعة األ لىف فدكتآك -الرنالة

 -نػدر الػديف تهػ   يػؽ: الح ة لمقراء الننعة ألن  عمػ  الفارنػ ف تحق -
أحمػػد ي نػػؼ الػػدتاؽف دار  - ف را عػػه  دتقػػه: عنػػد العزيػػز رنػػاح تنشػػير   ي ػػا

 ـكٖٜٜٔ - ػ ٖٔٗٔدمشؽ/ نير تف الطنعة ال انيةف  -الميم ف لمتراث 
درانػػة تحميميػػة لمنػػافؿ عمػػـ المعػػان ف دك محمػػد  -ناػػافص التراكيػػل -

 ـكٜٕٓٓ - ػٜٕٗٔف القا رةف الطنعة النانعة -محمد أن  م نىف مكتنة   نة
دالفػػؿ اإلع ػػاز لمشػػيخ عنػػد القػػا ر ال ر ػػان ف تحقيػػؽ: محمػػ د محمػػد  -

 ػػػ ٖٔٗٔ فدار المػػدن  ن ػػدةف الطنعػػة ال ال ػػة -شػػاكرف مطنعػػة المػػدن  نالقػػا رة 
 ـكٕٜٜٔ -
ر ح المعػػان   ػػ  تفنػػير القػػرآف العظػػيـ  النػػن  الم ػػان  لشػػهال الػػديف  -

نيػػػػر تف  -ف دار الكتػػػػل العمميػػػػةاألل نػػػػ ف تحقيػػػػؽ: عمػػػػ  عنػػػػد النػػػػارت عطيػػػػة
  ػك٘ٔٗٔالطنعة األ لىف 

الاػػػحاح تػػػاج الم ػػػة  اػػػحاح العرنيػػػة لم ػػػ  رتف تحقيػػػؽ: أحمػػػد عنػػػد  -
 -   ػػػػػٚٓٗٔ فنيػػػػر تف الطنعػػػػة الرانعػػػػة -ال فػػػػ ر عطػػػػارف دار العمػػػػـ لممبليػػػػيف

 ـكٜٚٛٔ
اػػػػحيم منػػػػمـف تحقيػػػػؽ: محمػػػػد  ػػػػؤاد عنػػػػد النػػػػات ف دار إحيػػػػاء التػػػػراث  -

 الطنعة األ لىف فدكتآكنير تف  –العرن 
عمدة الحفاظ    تفنير أشرؼ األلفاظ لمنميف الحمنػ ف تحقيػؽ: محمػد  -

 - ػػػٚٔٗٔنيػػر تف الطنعػػة األ لػػىف  -ةنانػػؿ عيػػ ف النػػ دف دار الكتػػل العمميػػ
 ـكٜٜٙٔ

نرافل القرآف  رنافل الفرتاف لنظػاـ الػديف النينػان رتف تحقيػؽ: الشػيخ  -
  ػكٙٔٗٔنير تف الطنعة األ لى  -زكريا عميراتف دار الكتل العممية



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٕٜٚٔ﴾  
  

 تػػػػػ ح ال يػػػػػل  ػػػػػ  الكشػػػػػؼ عػػػػػف تنػػػػػاع الريػػػػػل فحاشػػػػػية الطينػػػػػ  عمػػػػػى  -
الكشػػػاؼآف لشػػػرؼ الػػػديف الطينػػػ ف مقدمػػػة التحقيػػػؽ: إيػػػاد محمػػػد ال ػػػ جف القنػػػـ 
الدران : دك  ميؿ نن  عطاف المشرؼ العػاـ عمػى اإلنػراج العممػ  لمكتػال: دك 

ر:  ػػافزة دنػػ  الد ليػػة لمقػػرآف الكػػريـف محمػػد عنػػد الػػرحيـ نػػمطاف العممػػاءف الناشػػ
 ـكٖٕٔٓ - ػٖٗٗٔ فالطنعة األ لى

 قػػه الم ػػة  نػػر العرنيػػة ألنػػػ  مناػػ ر ال عػػالن ف تحقيػػؽ: عنػػد الػػػرزاؽ  -
 - ػػػػػػٕٕٗٔ فف الطنعػػػػػة األ لػػػػػىنيػػػػػر ت -المهػػػػػدتف دار إحيػػػػػاء التػػػػػراث العرنػػػػػ 

 ـكٕٕٓٓ
  القػػػػام س المحػػػػيط لمفير زآنػػػػادتف تحقيػػػػؽ: مكتػػػػل تحقيػػػػؽ التػػػػراث  ػػػػ -

مؤننػػة الرنػػالةف نإشػػراؼ: محمػػد نعػػيـ العرتُن نػػ ف مؤننػػة الرنػػالة لمطناعػػة 
 ـكٕ٘ٓٓ - ػٕٙٗٔنير تف الطنعة ال امنةف  - النشر  الت زي 

الكشاؼ عف حقافؽ التنزيؿ  عي ف األتا يؿ       م التي يؿ ل ػار هللا  -
  ػكٚٓٗٔ نير تف الطنعة ال ال ة -ل العرن الزمنشرتف دار الكتا

نيػػػػػر تف الطنعػػػػػة ال ال ػػػػػة  –العػػػػػرل النػػػػػف منظػػػػػ رف دار اػػػػػادر لنػػػػػاف -
  ػكٗٔٗٔ

نينػػػان رّ ف تحقيػػػؽ: نػػػني  المننػػػ ط  ػػػ  القػػػراءات العشػػػر ألنػػػ  نكػػػر ال -
 ـكٜٔٛٔدمشؽف الطنعة األ لى  -م ف الناشر: م م  الم ة العرنيةحمزة حاك

المحػػػػرر الػػػػ  يز  ػػػػ  تفنػػػػير الكتػػػػال العزيػػػػز النػػػػف عطيػػػػة األندلنػػػػ ف  -
تف الطنعػػة نيػػر   -د النػػبلـ عنػػد الشػػا   محمػػدف دار الكتػػل العمميػػةتحقيػػؽ: عنػػ

  ػكٕٕٗٔ األ لى
المحكـ  المحيط األعظـ النف نيدمف تحقيؽ: عند الحميد  ندا تف دار  -

 ـكٕٓٓٓ - ػ ٕٔٗٔنير تف الطنعة األ لىف  –الكتل العممية
المع ػػـ األ نػػط ألنػػ  القانػػـ الطنرانػػ ف تحقيػػؽ: طػػارؽ نػػف عػػ ض هللا  -
 القا رةف فدكتآك –محمدف عند المحنف نف إنرا يـ الحنين ف دار الحرميف  نف



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٕٕٚٓ﴾  
  

مع ػػػـ مقػػػاييس الم ػػػة ألحمػػػد نػػػف  ػػػارسف تحقيػػػؽ: عنػػػد النػػػبلـ محمػػػد  -
 ـكٜٜٚٔ - ػٜٜٖٔنير تف  - ار فف دار الفكر

مفػػاتيم ال يػػلت التفنػػير الكنيػػر لفنػػر الػػديف الػػرازتف دار إحيػػاء التػػراث  -
  ػك ٕٓٗٔ - ال ةنير ت الطنعة ال -العرن 

المفردات    نريل القرآف لمرانل األافهان ف تحقيؽ: اف اف عدناف  -
 -نيػػػػػػر تف الطنعػػػػػػة األ لػػػػػػى /دمشػػػػػػؽ -الػػػػػػدا دتف دار القمػػػػػػـف الػػػػػػدار الشػػػػػػامية

  ػكٕٔٗٔ
 -المنهػػػػاج ال ا ػػػػم لمنبلنػػػػة لحامػػػػد عػػػػ ن ف المكتنػػػػة األز ريػػػػة لمتػػػػراث -

 ف الطنعة األ لىف فدكتآكالقا رة
  



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٕٕٚٔ﴾  
  

 ٘ٗٔٚ املؼدمة ٔ
ٕ 

 ٛٗٔٚ يف املعاجم العربقة "لبث"التؿفقد: دالالت مادة 
ٖ 

يف سقاق  "لبث"املحور األول: مؼامات التعبري بامدة 

 الؼصص الؼرآين

ٚٔ٘ٓ 
 ٓ٘ٔٚ مؼام معايـة إحقاء املوتى واستعظام قدرة املحي ٗ
 ٚ٘ٔٚ مؼام الرد عىل املؽذبني املـؽرين أن الؼرآن من عـد اهلل ٘
ٙ 

 ٕٙٔٚ لضقػاكه -السالم عؾقه –إكرام إبراهقم مؼام تصوير 
ٚ 

 ٘ٙٔٚ السجن يف -السالم عؾقه –مؼام تعقني مدة لبث يوسف 
 ٛٙٔٚ مؼام تثبقت الـبي صىل اهلل عؾقه وسؾم وتسؾقته ٛ
مؼام بقان أي احلزبني املتـازعني يف مدة لبث أصحاب  ٜ

 الؽفف أتؼن إحصاء

ٖٚٔٚ 
 ٘ٚٔٚ مؼام تصوير تـازع أصحاب الؽفف يف مدة لبثفم ٓٔ
 ٛٚٔٚ مؼام بقان مؼدار املدة التي لبثفا أهل الؽفف يف كفػفم ٔٔ
ٕٔ 

 ٔٛٔٚ عؾقه اهلل بـعم -السالم عؾقه –مؼام تذكري موسى 
 ٖٛٔٚ مؼام امتـان فرعون وتػضؾه عىل موسى برتبقته إياه ٖٔ
 ٙٛٔٚ مؼام تؽذيب املـافؼني ٗٔ
 ٜٛٔٚ مؼام كػي عؾم الغقب عن اجلن ٘ٔ
ٔٙ 

يف سقاق  "لبث"املحور الثاين: مؼام التعبري بامدة 

 احلديث عن البعث وأهواله

ٜٕٚٔ 
 ٕٜٔٚ مؼام تصوير بعض أهوال الؼقامة وشدائدها ٚٔ
 ٕٓٓٚ مؼام تصوير اكؼقاد الـاس لؾداعي يوم الؼقامة  ٛٔ
 ٕٕٓٚ مؼام حتسري الؽافرين وتـديؿفم ٜٔ
 ٕٙٓٚ مؼام تصوير حال املجرمني حني تؼوم الساعة ٕٓ
 ٜٕٓٚ مؼام إبطال دعوى املرشكني وردها ٕٔ
 ٕٓٔٚ بقت الـبي صىل اهلل عؾقه وسؾم وتصبريهمؼام تث ٕٕ
 ٕٕٔٚ مؼام هتديد الطغاة ووعقدهم ٖٕ
 ٕٗٔٚ اخلامتة ٕٗ



  مؼامات التعبري بامدة )لبث( يف الؼرآن الؽريم وأرسارها البالغقة

(والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية  

  ﴿ٕٕٕٚ﴾  
  

 ٕٚٔٚ ففرس املصادر واملراجع ٕ٘
 ٕٕٔٚ ففرس املوضوعات ٕٙ
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