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 (Rhetorical Beauties of “Restriction” in the Qur’┐n) 
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 سيد مبارك شاه 

 

Abstract 
 

‘Ilm-l-Ma’┐ni is the branch of Arabic rhetoric which deals with the meaning of words and 

their semantic significance. It has to do principally with the art of successfully conveying 

intended ideas or meaning by skilful combination of words in a sentence or phrase. The 

rhetoricians define al-Qa╖r (a subject of ‘Ilm-l-Ma’┐ni) as restricting something to 

something else in a special way. It can be formed by negation with exceptional particles 

and by using innam┐, l┐, l┐kin and bal. 
 

The following article aims at discussing technical details and understanding various styles 

of “Qa╖r” in the Holy Qur’┐n. 
 

 

بانزال كتابو فيها فهي  ليتيت كلغيات  اهلل ن اهلل تعاىل يف قلب بِب آدم وأعزىااللغة العربية لغة أهلمت م
أخرى بل ى  لغة فطرية تنشأ كما ينشأ ابن آدم إنو يكون أوال يف بطن أمو نطفة مث علقية خمتلقية وهيّبه 

ا يَبك فيهي خمتلقة مث خيرج من بطنها طفال ال يتتطيع أن يأكل ويشرب سوى لنب أمو مث يكون يف حالٍ 
ليينب أمييو وسعييل سييواه هييااب لييو ميين اابييز وا اكييوالت وا شييروبات اىخييرى مثمث يبييدأ ا شيي  عليي  بطنييو مث 

 يعلم ا ش  عل  رجليو وىكاا يصّب شابا مث شبيبا إىل ان ديوتمث
 

فهكاا اللغة العربية فإهنا كانت يف بداية أمرىا لغة عامة كلغات أخرى كانت تتتخدم لإلفهام والتفهيم 
قيدرىا  جعيال عديدة زمنيا بعيد زمنيامث والقيرآن الكيرد واايديي الشيري سارت إليها تطورات  فحتب مث

ىجيييل الفصييياحة ال إ  عليييّو ال يكيييون ة لغييية وىييياا اليّيييأل إليهيييا تهيييا يف الرفعييية والعليييو ٕبييييي ال تصيييومنزل
ييييد أن ن نر ة فيياآيتعليييا بالفصيياحة اللعربيييي‘‘ القصيير’’ ردنييا الكيييالم عليييو أي أ وضييوا الييياي اوالبالهيية و 

 مفصاًلمث ناكره

                                                 


 بشاور اسات اإلسالمية واللغة العربية ٔبامعةر دمعهد ال باحي دكتوراه، 


 معهد الدراسات اإلسالمية واللغة العربية جامعة بشاورباألستاد المساعد   
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ضيياه ميين تاكيييد وهييّبه فأحيانييا ياكييد كالمييو  عنييد مييا يقتضيي  تلبليييه ىييو اليياي يلقيي  الكييالم حتييب مقا
الكييالم التاكيييد ويَبكييو عنييدما ال يقتضيييومث و ميين مقتضيييات الكييالم القصيير و ىييو  صييي  أميير بييأخر 

أوردنيييا يف ىييياه ا قالييية  ييييع  بطرييييا خمصيييوقمث والقصييير متيييتعمل يف القيييرآن الكيييرد يف أمكنييية ك يييّبةمث و
نواحيييو بالبتييل والتفصيييل ميين معنيياه لغييًة و ايييطالحاً و طرفيييو و أقتييامو و طرقييو مث ذكرنييا ميين اآيييات 

 الٍب استخدم فيها القصرمث
 

 القصر لغة
 1مثلغّبه ال لو لبنها جعلت فرس،إذا عل  اللقحة قصرت يقال اابس ىو اللغة يفالقصر 
 بفييت  وَقصياُرك كياا َتفَعيلَ  أن َقْصيُرك وقيوهلممث الُقصيور واحيدُ  الَقْصير:يف كتابيو 2اليرازي اليدين زيينويقيول 
 ميا بالتشيديد والَقْوَييرةةمث علييو اقْيَتَصيْرتَ  وميا أْميرِك وِخيرُ  هايَيتُي  أي القياف بضم وُقصاراك فيهما القاف
 عبّياس ابينُ  قَيرأَ  ومنيو َقَصيرٌ  واجلمعُ  الُعُنا أْيلُ  بفتحتْب والَقَصرةمث ُ َفة  وقد الَبوارِي من ال ةْمر فيو نو يك

ا" عنو تعاىل اهلل رض    4 مثأعناَقها يعِب النةْخل بَقَصر وَفتةره 3"كالَقَصر ِبَشَرر تَيْرِم  إهنة
 

 ومها قصر إىل معناه قال قصر إىل حمورتو عادت اىعرايب ابن أنشد الطول خالف ش ب كل يف والقصر
 خيالف والقصيّب قصيرا أقصير الصالة من وقصرت طال خالف قصرا يقصر بالضم الش ب وقصر لغتان
 سيورة يرييد اىقصير تأنييي القصيرى الطيوىل بعيد القصيرى النتياب سيورة نزليت سيبيعة حديي ويف الطويل
 ااميل وضيع الطالق سورة ويف وعشر أشهر أربعة البقرة يف الوفاة عدة ىن البقرة سورة والطوىل الطالق
 فقييال جييابه أعرابيييا أن ااييديي ويف 5 َْحَْلُهيينة  َيَضييْعنَ  َأنْ  َأَجُلُهيينة  اىْْحَييالِ  َوأُوالتُ  :وجييل عييز قولييو وىييو

 بااطبيية ج ييت أي ا تييألة أعرضييت لقييد ااطبيية أقصييرت كنييت ليي ن فقييال اجلنيية يييدخلِب عمييال علمييِب
 يف خطييب إذا كييان علقميية حييديي ويف 6ا تييألة وأعظمييت ااطبيية قللييت يعييِب عريضيية وبا تييألة قصيّبة
 وقصييارة قصييرا قصيير وقييد فوقييو ىييو عميين وأمتيي  دونييو ىييو ميين إىل خطييب أي أىلييو دون قصيير نكيياح
 إذا تقصيّبا وقصيرتو قصيار واجلميع قصيّبة واىن ي  وقصار قصراب واجلمع قصّب فهو اللحياين عن اىخّبة
 7مثقصّبا يّبتو

 

 قولييو اىول وميين ، اللتييان ىف كمييا وهنايتييو مييداه الشيي ب يبلييه وأال ااييبس: معنيييْب حييول يييدور والقصيير
 8‘‘ ِعْبٌ  الطةْرفِ  قَاِيرَاتُ  َوِعْنَدُىمْ  ’’ تعاىل
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 وااصييير القصييير وداللييية  9‘‘ الصةيييالةِ  ِميينَ  تَيْقُصيييُروا َأنْ  ُجنَييياحٌ  َعلَيييْيُكمْ  فَيلَييْيسَ  ’’ تعييياىل قوليييو: ال ييياى وميين
 10 مثمتقاربة واالختصاق

 

 القصر اصطالحا
 11 مثخمصوق بطريا بآخر أمر  صي وىو يف االيطالح 

: وال يياين مقصييوراً : اىول اىميير ويتييم  فيييو، وحصييره بشيي ب شيي ب  صييي  :12وىييو يف لفيير اجلرجيياين
 إال ضيربت ما: حنو والفاعل، الفعل وبْب قائم زيد إمنا واارب ا بتدأ بْب القصر يف كقولنا عليو، مقصوراً 
 13 مثزيدا

 القصر طرفا
 14 مثعليو ومقصور مقصور: طرفان قصر لكل

 القصر أقسام
 :طرفيو باعتبار :والأ

 :قتمْب إىل طرفيو باعتبار القصر ينقتم
 

 إمنييا: "حنييو آخيير، مويييوف إىل ا ويييوف تتعييدى ال الصييفة أن: مبعييُب مويييوف، عليي  يييفة قصيير مث1
 مثخالد ال: أي" عمر إال أمّب ما" "اهلل الرازق

 

 ما: "وحن تناقضها، أخرى يفة إىل الصفة يفارق ال ا ويوف أن مبعُب يفة، عل  مويوف قصر مث2
 مثأمّب ال: أي" وزير إال سعيد

 :والواقع ااقيقة باعتبار :ثانيا
 :قتمْبإىل  والواقع ااقيقة باعتبار القصر ينقتم

 هييّبه عليي  يتعييداه الن بييأ والواقييع ااقيقيية ٕبتييب عليييو با قصييور ا قصييور خيييت  أن وىييو: حقيقيي 1-
 "مثاهلل الرازق إمنا: "حنو أيال

 

 إال حممييد ومييا ’’: حنييو 15معييْب، شيي ب إىل اإلضييافة ٕبتييب فيييو تصيياقاالخ كييان مييا وىييو: إضييايف2-
 16‘‘رسول
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 شياعر زييد:كقولي  ثيان دون بويي  التيامع عنيد ا ويوف  صي  عل  راجع القصر معُب وحايل
 هيّب مين الوييفْب أحيد علي  يتيوىم  ين قاعيد ال قائم زيد قول  أو ومنجما شاعرا يعتقده  ن منجم ال

 يعتقيد  ين كقولي  آخير مكيان بويي  أو ال ياين شيركة يزييل أنيو مبعيُب إفيراد قصير ىياا ويتيم  تيرجي ،
 أن مبعييُب قلييب قصيير ىيياا ويتييم  ميينجم ال شيياعر زيييد أو شيياعر بييل ميينجم زيييد مييا شيياعرا ال منجمييا
 إال شياعر ميا كقولي  أفيراد قصير مبوييوف الوي   صي  عل  أو التامع، حكم فيو يقلب ا تكلم
 يف أك يير أو قييائمْب يعتقييد  يين زيييد إال قييائم مييا قولي  أو آخيير شيياعرا دع ييي لكيين شيياعرا يعتقييد  يين زييد
 أو معينية قبيلية يف شياعرا أن يعتقد  ن زيد إال شاعر ما: كقول  قلب قصر أو معينة اجلهات من جهة
 17مثبشاعر ىناك زيد ما يقول لكنو معْب طرف

 

 القصر طرق
  :أربعة المشهورة القصر طرق
 وكقوليو ،"اجمليد إال يفيوز ال: "حنيو االست ناب، أداة بعد ما عليو ا قصور يكون وىنا واالست ناب النف  مث1

 18‘‘ َكرِدٌ  َمَل ٌ  ِإال َىَاا ِإنْ  ’’: تعاىل
 

 اهلل خيشي  إمنيا ’’: تعياىل وكقوليو ،"تعيب اايياة إمنيا: "حنيو وجوبيا، مياخرا علييو ا قصيور ويكيون إمنيا مث2
 19‘‘ العلماب عباده من

 

 بعيدىا  يا مقيابال علييو ا قصيور كيان" ال" بيي العطي  كيان فيإن" لكين" أو "بيل" أو" ال" بيي العط  مث3
 "مثثابتة ال متحركة اىرض: "حنو

 

" متحركية بيل ثابتية اىرض ميا: "حنيو بعدمها، ما عليو ا قصور كان" لكن" أو" بل" بي العط  كان وإن
 "مثمتحركة لكن ثابتة اىرض ما: "حنو

 

 :حنو 20ا قدم، ىو عليو قصورا  يكون وىنا التأخّب حقو ما تقدد مث4
 21‘‘ َنْتَتِعْبُ  َوِإيةاكَ  نَيْعُبدُ  ِإيةاكَ ’’

 

 بيْب سيري أخيرى، ا بتيدأ علي  واايرب اايرب علي  تيارة ا بتيدأ فيقصير واارب ا بتدأ بْب سري كما القصرو 
 كييييل ْبوبيييي ااييييال وذي ااييييال وبييييْب ا فعييييولْب وبييييْب وا فعييييول الفاعييييل وبييييْب وا فعييييول والفاعييييل الفعييييل
 22مثطرفْب
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 اآليات التي ورد فيها القصر:
 23‘‘مثَنْتَتِعْبُ  َوِإيةاكَ  نَيْعُبدُ  ِإيةاكَ ’’

  

 مع 24‘‘فارىبون َوِإيةاىَ  ’’:  تعاىل قولو يف كما ، والتخصي  القصر من ذُكر  ا فيهما ا فعول وتقدد
 ، هييّبَك نعبييد وال نعبييدك نيياهمع:  عنهمييا اهلل رضيي  عبيياس ابيينُ  قييال ، بييو واالىتمييامِ  التعظيييم ميين فيييو مييا

 وإلبيراز ، واالسيتعانة العبيادة مين واحيدة بكيل تعياىل  صيصيو علي  للتنصيي  ا نصيوبِ  الضيمّب وتكريرُ 
 وإن ، اجللييييل االسيييم ميييدلولِ  مقَتَضييييات مييين أهنيييا ِلميييا العبيييادة وتقيييددُ  ، وااطييياب با ناجييياة االسيييتلااذِ 
ْجراةُ  الصفاتُ  ساعدتو

ُ
 وىن ا ياكورة الصيفات علي  ا بنيية اىحكيامِ  فمين االسيتعانةُ  اوأم ، أيضاً  عليو ا 

تتعْب حقوق من واالستعانة ، تعاىل اهلل حقوق من العبادةَ 
ُ
 25مثحتماً  واجبة العبادة وىن ، ا 

 

 االعتيييداد لعيييدم للمبالغييية ادعيييائ  حصييير ‘‘ نتيييتعْب وإيييياك ’’:  قوليييو يف التقيييدد مييين ا تيييتفاد وااصييير
 عظيائم علي  نتيتعْب ال ىنا ااصر ومعُب ، شاوهنم يف ببعض بعضهم الناس بْب رفةا تعا باالستعانات

 الياين با شيركْب التعيريض فيهميا القصير ىياا ويفييدمث  تعياىل بياهلل إال بالنياس فيهيا يتتعان ال الٍب اىمور
 َأن إال ي التشير  قصيد علي  اهلل هيّب عبيد مين مينهم فريقْب كانوا ىهنم بغّبه ويتتعينون اهلل هّب يعبدون
 النيييورَ  الُفيييرس وعبيييد الشيييمسَ  َسيييبأ عبيييدت كميييا تعييياىل اهلل عبيييادة أنتييياه تعييياىل اهلل بغيييّب واسيييتهتاره َوَلعيييو

يييوا الِعجيييل الِقيييبل وعبيييدَ  ، والظلمييية  ومييينمث  كال عيييابْب اايوانيييات التيييودان أميييم وعبيييدت ، الفراعنييية وأهلة
 عبيييد أو اىيييينام عبيييد دمييين العيييرب معظيييم حيييال وىييياا هيييّبه عبيييادة اهلل عبيييادة ميييع أشيييرك مييين ا شيييركْب
 وخزاعيييةُ  اييم وعبييدت ، القَمييير كنانييةُ  وعبييدت ، الشيييمسَ  وُعْكييل وتَيييْيم ضيييبة عبييدت فقييد ، الكواكييب
يييْعرى قيييري  وبعيييض  ةهلييياآ جعليييوا كلهيييم وىييياالب ، ال ُرييييا طيييٓبب وعبيييدت ، اليييدبَران متييييم وعبيييدت ، الشِّ
 إىل وسييلة َجْعَلهيم ىنة  هبيم واالسيتعانة العبيادة عيوا  فهياالب ، تعياىل اهلل إىل هبيا يتقربيون وسيلة بزعمهم

 بطرييا أي التعيريض بطرييا وحنيوىم ا شيركْب علي  اليرد اسيتفادة إن قلنيا وإمنيا ، االسيتعانة من ضربٌ  اهلل
 علي  حاييل معنياه ىن تعريضياً  إال االعتقياد ليرد يكيون أن يصيل  ال ااقيق  القصر ىن الكالم عرض
 27«التفتّب حاشية» يف 26التلكويت يوإل أشار كما ااقيقة

 

مْ  ِمنْ  ُىًدى َعَل  أُولَِ  َ ’’  28مث‘َ‘اْلُمْفِلُحون ُىمُ  َوأُولَِ  َ  َرهبِِّ
 

 وا فلحيون مبتيدأ أو أول   عن خرباً  ‘‘ ا فلحون ’’ فيكون بدالً  أو فضالً  يكون أن حيتمل ‘‘ ُىمْ  ’’ و
 هييّب ذكيير وقييدمث  خيفيي  ال كمييا ااصيير إفييادة نعيي  لييو ال اجلمليية وىيياه ‘‘ أول يي  ’’خييرب واجلمليية خييربه
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 هلبيت دميا حين ياٍ  فهيو الفيالح علي  ال بات ا راد أن عل  بنابً  تعري  حرف ا فلحون يف الالم أن واحد
 بلغي  الياين ىيم ا تقيْب أن علي  للداللية اايارج  للعهيد إما فه  ا شبهة بالصفة ااا أو اإلمسية عليو
 القصير جرييان يف اسيتبعاد وال النتيبة تأكييد جمليرد أو للقصير إميا الفصل وضمّب العقىب يف مفلحون أهنم
 القصير أرييد فيإن ا فهيوم ىياا مين أحيد كيل يعرفيو ميا إىل فتشّب للجنس أو أيضاً  إفراداً  بل تعييناً  أو قلباً 
 مث النتبة تأكيد جملرد كان االحتاد أريد وإن أيضاً  االختصاق ولتأكيد النتبة لتأكيد الفصل كان

 

 عل  الفالح جنس قصر ىن العااب يف الواجب تارك الود اآية هباه وااوارج ا عتزلة وتشبي 
 من أوىن وىاا العااب يف خملداً  فيكون والزكاة الصالة تارك عن الفالح انتفاب يقتض  ا ويوفْب

 ماك الفالح كمال انتفاب ىن أو الدخول عدم الفالح ىن لالستدالل يصل  فال العنكبوت بيت
 للشرك اجملتنبْب عل  ا تقْب ْحل إىل حاجة وال مطلقاً  انتفابه يقتض  ال والتباق ، التياق يقتضيو
 ال كما مادحة الصفة ككون نفعاً  سدي فال فقل إليهم ليتت اإلشارة ىن فيهم العاي  ليدخل
 لباريو بدالع مدح الكرد كتابو مفتت  يف حك  وتعاىل سبحانو أنو وىو دقيا سر وىهنا ، خيف 
 أسلوب عل  فيو وترق  لو ىدايتو بتبب عبده ىنا الباري مدح مث فيو وترق  إليو إحتانو بتبب
 وعد، بال الفضل فلو ، قليالً  وشكر ، جزيالً  وأعط  ،  يالً  أسدى ماجدكم آلو من فتبحانو واحد
 29مث حد بال اامد ولو

 

َييييا قَيييياُلوا اْىَْرضِ  يف  تُيْفِتييييُدوا اَل  هَلُييييمْ  ِقيييييلَ  َوِإَذا’’  اَل  َوَلِكيييينْ  اْلُمْفِتييييُدونَ  ُىييييمُ  ِإنيةُهييييمْ  َأاَل  ُمْصييييِلُحونَ  حَنْيييينُ  ِإمنة
 30‘‘مثَيْشُعُرونَ 

 

 مين فييو أبله ىو القصر طرق من بطريا عليهم فرد الصالح يف أنفتهم وحصرىم هرورىم يف عليهم رد
 ىييم إهنييم أال ’’: قولييو فيفيييدُ  إليييو ا تييند عليي  ا تييند قصيير يفيييد ا تييند تعرييي  ىن قييالوه اليياي الطريييا

 اإليالح يف أنفتهم حصرىم ينف  وذل  هّبىم يف يوجد ال ٕبيي عليهم اإلفتاد قصر ‘‘ ا فتدون
 قيد اليرد كيان وإن اجلينس بتعريي  اااييل القصير أسيلوب وعلي  الينقض قيانون علي  جار وىو وينقضو
 عيين اإلفتيياد نفيي  ادعييابَ  ليفيييد رُقِصيي أنييو إال ، قصيير ييييغة بييدون مفتييدون إهنييم يقييال أن فيييو يكفيي 
 ال أن عرفيياً  ا فتييد شييأن ىن ا صييلحْب عييداد يف ينييتظم دميين ليتييوا ا نييافقْب أن ذليي  يفيييد وقييدمثهييّبىم
 يف وأخيييا اليييوازاَ  عنيييو ا يييربُ  خليييع فيييإذا اليييوازا عنيييو يصيييد وإمنيييا ااصيييول ىيييْب اإلفتييياد إذ مصيييلحاً  يكيييون
 مث مويوفو يفارق يكاد ال ودأباً  جيةس يصب  حٌب تكرر مث اإلفتاد عليو ىان اإلفتاد
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 مث باإلفتاد لويفهم إعالناً  للتنبيو(  أال)  وحرف
 

 ىيييم وأول ييي  ’’:  قوليييو يف القصييير بيييو أكيييد كميييا أيضييياً  الفصيييل بضيييمّب علييييهم الفتييياد قصييير أكيييد وقيييد
 وتقويتيو اارببي االىتمام من وذل  للتنبيو ا فيدة بَأالَ  وقرهِنا اجلملة عل (  ِإنة )  ودخولِ   31‘‘ ا فلحون
 هبيييا ينبيييو أن شيييأهنا كيييان  يييا وأَميييا أال م يييل االسيييتفتاح أدوات فيييإن علييييهم تعييياىل اهلل سيييخل علييي  دالليييةً 

 اايرب تضيمنو ميا أبلغيية علي  تيدل أن جيرم فيال ، وإعالنيو وإشياعتو باارب االىتمام عل  دلت التامعون
 أدوات ىن للعيييان اجلمليية نمضييمو  ظهييور كمييال عليي  أيضيياً  ذليي  ويييدل ، هّبمهييا أو ذم أو مييدح ميين

 32مثا خاطب تنبيو يف اإلشارة أمساب شاركت التنبيو
 

 خيلطييون اهنييم بييال  ارادوا ا تييلمْب ان تومهييوا تفتييدوا ال هلييم قييالوا  ييا ا تييلمْب ان :التمجيييد ابيين قييال
 منو زمفيل االفتاد يفة اىل منو يتجاوزون ال االيالح عل  مقصورون باهنم فاجابوا بااليالح االفتاد
 بعيد تعياىل اهلل فاجياهبم الشيركة اعتقيدوا ا يامنْب نأ تومهيوا حييي االفيراد قصير بياب من فهو االل عدم
 ا فتيدون ىيم اهنيم ’’ اعلميوا ا امنيون ايهيا ‘‘ أال ’’مث تعياىل قوليو وىيو القليىب القصر عل  يدل مبا ذل 
 بيان ىياا اعتقيادىم اهلل قليب ذلي  دواواعتقي االخيرى ونفيوا الصيفتْب حيدىإ النفتيهم اثبتيوا  ا فاهنم ‘‘

 والنييياس بيييالكفر انفتيييهم افتييياد علييي  مقصيييورون ىيييم وا عيييُب اثبتيييوا ميييا عييينهم ونفييي  نفيييوه ميييا هليييم اثبيييت
 ال فهيييم ااكيييم علييي  الشييي  قصيير بييياب مييين االييييالح ييييفة اىل منييو يتخطيييون ال االدييييان عييين بييالتعويا
 33مثمفتدين ىمهّب  يكون ال ان منو يلزم وال واالفتاد الفتاد يفة يعدون

 

 34مث‘‘لِْلَكاِفرِينَ  أُِعدةتْ  َوااَِْجارَةُ  النةاسُ  َوُقوُدَىا الةٍِب  النةارَ  فَاتيةُقوا تَيْفَعُلوا َوَلنْ  تَيْفَعُلوا لَْ  ِإنْ ’َ’
 

 كل مًب راكبْب بالايول متشب ْب معهود حد كل ااد يف وجاوزمت اجملهود هاية التع  يف بالتم إذا أي
 الزم بيو والتصيديا معجيز أنيو ظهير وفضيلو أسيلوبو يف يداينيو وما مب لو اإلتيان عن متوعجز  وذلول يعب
 هتكميياً  اابييّب اللطييي  وتعيياىل سييبحانو وىييو العجييز السييتمرار الذا وا قييام نإبيي وأتيي  ، النييار واتقييوا فييآمنوا
 الشيديد تييقنا  يف لشيكهم هلم وحتميقاً  ، علي  أبا ل هلبت  إن اصمو بالغلبة الواثا يقول كما هبم

 مقتض  خالف عل  جاب ما كتائر وكناية حقيقة أو حرفية تبعية هتكمية استعارة اآية فف  ، الوضوح
 ليديهم فييو كا شيكوك التأميل قبيل كان العجز فإن ا خاطبْب اال نظراً  بال  عرب يقال وقد ، الظاىر

 وقيييد ،  يييل وإن ، ‘‘ إن’’وبييْب بينهييا تنييازا وال بليييم جمييزوم ‘‘ تَيْفَعلُييواْ ’’ و ، فصيياحتهم عليي  التكيياهلم
 أن إال ا عموالت تطلب حٌب اادث عل  هلا داللة ال ىهنا ااروف بْب يكون ال بأنو ىشام ابن يرح
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 التنييازا وشير  ، منفيياً (  ل)  و ، م بتياً  تطلييب(  إن)  بيأن وردّ  ، اآيية هبياه اسييتدالالً  أجيازه العلي  ابين
 الكيالم فيفييد ، الفعيل تركتم فإن: قال كأنو حملو يف عاملة اجملموا عل  خلةدا ىنا فإن ا عُب يف االحتاد
 وا ضيي  االسييتقبال مقتضييامها فبييْب وإال اجتماعهمييا سييا  وهبيياا ا اضيي  يف احملقييا االتيييان عييدم اسييتمرار
 للفعييل كييان إن احملييل أن وىييو العليييل يشييف  مبييا بعييد دفعييو حيييرر ل إشييكال ذليي  يف قيييل نعييم ، تنيياف
 للمحيل أو حميل هليا دميا يعدوىا ل أهنم يرد للجملة كان وإن يقمن ل إن حنو يف عاملْب توارد لزم وحده
 عين سيبحانو وعيرب ، ترى كما وىو هبا وسزمونو بعدىا دما فعالً  يتصيدون فلعلهم لو نظّب فال الفعل مع

 القصير، إلسياز ظياىراً  مالعيا ا طلا بالفعل م لو من بتورة تأتوا ل فإن الظاىر كان حيي اااق الفعل
 ا فعيول حتصييل ال عنيو عجيزىم إلظهيار بيو ا أمور الفعل نفس إيقاا بالتكلي  ا قصود بأن إياان وفيو

 الفييوت إيقاعييو عيين عجييزىم ىييو باالتقيياب اىميير أعييِب الشييرطية يف اجلييواب منييا  وإن ، اسييتحالتو ضييرورة
 وإرادة اليالزم ذكير طريقية علي  بيو يتعليا ميا عمي اإلتييان بيو وأرييد الفعيل أطلا:  وقيل ، ا قصود حصول
 اىمسيياب عيين التعبييّب طريقيية عليي  أو ، ااييال قييرائن مبعونية لالنتقييال ا صييح  الييتالزم ميين بينهمييا  ييا ا ليزوم
 نفيي  وإيهييام وكناييية إسييازاً  بييو عييرب فيمييا أن والظياىر ، التكرييير ميين حيياراً  إليهييا الراجعيية بالضييمائر الظياىرة
 فارقتهيييا وإن ا تيييتقبل نفييي  يف كيييال(  ولييين)  ميييراداً  يكييين ل وإن ، وهيييّبه بيييل يدانييييو مييياو  با  يييل اإلتييييان

 35:قولو يف هبا اجلزم من شا فيما إال النصب وعمل ، با ضارا باالختصاق
 

  36 تُيْرَجُعونَ  لَْيوِ إِ  مُثة  حُيِْييُكمْ  مُثة  دُيِيُتُكمْ  مُثة  فََأْحَياُكمْ  أَْمَواتًا وَُكْنُتمْ  بِاللةوِ  َتْكُفُرونَ  َكْي َ 
 

 االييا خلييا اهلل أن باعتبييار منزلييو إىل التييائر برجييوا للحتيياب ااضييور ُشييبِّو ، إليييو رجييوعكم يكييون أي
 مث واجلزاب للحشر إثبات وىاا إليو أرجَعهم فكأهنم ا وت بعد أحياىم فإذا حضرتو من َيدروا فكأهنم

 

 كييانوا إذ ذليي  إلفييادهتم للمخيياطَبْب سيييا يقيي حق قصيير وىييو القصيير مفيييد عاملييو عليي  ا تعلِّييا وتقييدد
 كيان إن بأنيو ا تلمْب حياجون ا شركون كان إذ إياىم أينامهم نفع من هلم تأييس وفيو ذل  منكرين
 37مثينصروهنم اآهلة فتيجدون وحشر بعي

 

 38مثِكيمُ ااَْ  اْلَعِليمُ  أَْنتَ  ِإنة َ  َعلةْمتَيَنا َما ِإال لََنا ِعْلمَ  ال ُسْبَحاَن َ  قَاُلوا
 

 العليم قصير فيا عُب القصير ييه من وتوسيطو ، فصل ضمّب (ااكيم العليم أنت إن  ) يف ( أنت ) و
 راجعيوا حيْب وحكمية عليم مين جانيب عل  أهنم أنفتهم اعتقادىم لردىم قلب قصر اهلل عل  وااكمة
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 ا تقيدمْب االحتميالْب علي  ذل  يعتقد من منزلة تنزيلهم أو 39‘‘ِفيَها يُيْفِتدُ  َمنْ  ِفيَها َأََتَْعلُ  ’’:  بقوهلم
 40مثتعاىل عليو وااكمة العلم كمال قصر منو مراد ادعائ  حقيق  قصر ىو أو ،
 

 ا فعيييول وتقيييدد ، ضيييرره يتخطييياىم ال إذ فعليييوا مبيييا أو بيييالكفران 41‘‘ َيْظِلُميييونَ  أَنُفَتيييُهمْ  َكيييانُواْ  ولكييين’’
 ا اضي  يييغٍب بيْب واجلميع ، هبيم هتكيم ضيرب ييووف ، التيابا النفي  يقتضييو الاي القصر عل  للداللة

 هليم حتقيّب القلية ٔبميع( أنفتيهم) ذكير ويف ، علييو واسيتمرارىم الظليم يف متياديهم عل  للداللة وا تتقبل
 42مث قليل كل من أقل العايية والنفس ، وتقليل

 

نْيَياا اْاَيَياةِ  يف  ِخيْزيٌ  ِإالة  ِميْنُكمْ  َذلِي َ  يَيْفَعيلُ  َمينْ  َجيزَابُ  َفَما’’  َوَميا اْلَعيَاابِ  َأَشيدِّ  ِإىَل  يُييَردنونَ  اْلِقَياَميةِ  َويَييْومَ  ليدن
 43‘‘مثتَيْعَمُلونَ  َعمةا ِبَغاِفلٍ  اللةوُ 

 

 وإن اإلعيراب من ليفعلُ  حملة  فال مويولةً  ُجعلت إن(  َمنْ )  و نافية ما ‘‘ ذل  يَيْفَعلُ  َمن َجزَاب َفَما ’’
 اإلديييان مييع الكتيياب بييبعض الكفيير إىل إشييارةٌ  وذليي  ، هايييفتُ  أنييو عليي  اجليير فمحلييو مويييوفةً  جعلييت
 ِإالة  ’’ يفعيل فاعيل مين حالٌ  ‘‘ ّمنُكمْ  ’’ اىسارى ُمفاداةِ  مع واإلجالب القتل من فعلوا ما إىل أو ببعضٍ 
 وىيو ، للتفخييم والتنكيّبُ  ، الفضيحة مع واهلوانُ  الالن  واازيُ  ، للمبتدأ خرباً  وقع ُمفرة ٌ  است نابٌ  ‘‘ ِخْزىٌ 
 يف‘‘ اليدنيا اايياة يف  ’’ اجلزيية:  وقييل الشيام مين وأرحيابَ  أْذرِعاتَ  إىل النةضّب بِب وإجالبُ  قُيَريظةَ  بِب قتلُ 
 ظييرفُ  أنييو عليي  النصييب حيييز يف أو الييدنيا ااييياة يف كييائن خييزيٌ  أي خييزيٌ  يييفةُ  أنييو عليي  الرفييع حيييز
 بيبعض إديياهنم مثرات من الفارهةِ  أطماِعهم طعلق ذكر ما عل  القصر بطريا جزائِهم بيانَ  ولعل ، اازي
 44مثببعض الكفر مع أيالً  لو أثرَ  ال أنو وإظهارِ  الكتاب

 

نَيُهمْ  حَيُْكمُ  فَاللةوُ  قَيْوهلِِمْ  ِمْ لَ  يَيْعَلُمونَ  اَل  الةِاينَ  قَالَ  َكَاِل َ ’’  45مث‘‘خَيَْتِلُفونَ  ِفيوِ  َكانُوا ِفيَما اْلِقَياَمةِ  يَيْومَ  بَيييْ
 

  صييدر نعييتٌ  أهنييا عليي  إمييا النصييب حمييل يف والكييافُ  ، بييو مسعييت اليياي ذليي  م ييلَ  أي ‘‘ كييال  ’’
 الَ  الياين قَيالَ  ’’ لو مغايراً  قوالً  ال بعينو القول ذل  م لَ  قوالً  أي القصر إلفادة عاملو عل  ُقّدم حماوف
 شيي ب عليي  ليتييوا دييين لكيي ىىييل قييالوا أي اجلَهليية ميين وحنييوِىم وا عطِّليية اىييينام عبَييَدة ميين ‘‘ يَيْعَلُمييونَ 
 الكياف حميل مين بيدلٌ  إميا ‘‘ قَييْوهلِِمْ  مِّ ْيلَ  ’’ بيو مسْعيتَ  الياي القيولِ  ذل  م لَ  كونو حال أهنا عل  وإما
 وىياا ، والنصيارى اليهيودِ  مقاليةِ  مب يل اجلياىلون قيال القيول ذلي  م يلَ  أي قبليو ا نفي ِّ  للفعيل مفعولٌ  وإما
 46مثأيالً  يعلم ال َمنْ  سل  يف علمهم مع أنفتهم نَظموا حيي هلم عظيم توبيخٌ 
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 اتيةبَيْعييتَ  َولَييِ نِ  اهْلُييَدى ُىييوَ  اللةييوِ  ُىييَدى ِإنة  قُييلْ  ِملةييتَيُهمْ  تَيتةبِييعَ  َحييٌبة  النةَصيياَرى َواَل  اْليَيُهييودُ  َعْنيي َ  تَيْرَضيي  َولَيينْ ’’
 47مث‘‘َنِصّبٍ  َواَل  َوِلي  ِمنْ  اللةوِ  ِمنَ  َل َ  َما اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَبكَ  الةِاي بَيْعدَ  أَْىَواَبُىمْ 

 

 حرفيييوه شيي ب يوم ييا عليييو ىييم مييا بييأن تعييريض وفيييومث  إضييايف والقصيير ، تشييري  اهلل إىل اهلييدى إضييافة
 ميين هييّبه فهييدى اهلداييية يف الكامييل اهلييدى ىييو يييراد بييأن ادعائييياً  حقيقييياً  إمييا القصيير فيكييون ، ووضييعوه
 إثبييات ينيايف فييال وأكميل أعييم القيرآن دىىيي ىن ىيدى كييالَ  القيرآن ىييدى إىل بالنتيبة التييماوية الكتيب
 48‘‘َونُورٌ  ُىًدى ِفيَها التيةْورَاةَ  أَنزْلَنا ِإنةا ’’:  تعاىل قولو يف كما لكتاهبم اهلداية

 

 عليييي  الييييدال اجليييينس تعرييييي  اهلييييدى يف والتعرييييي مث  فصييييل ضييييمّب الضييييمّب ‘‘ اهلييييدى ىييييو ’’:  وقولييييو
 إفييادة بينهمييا اجلمييع ويف اجلييزأين وتعرييي  الفصييل ضييمّب مهييا ااصيير طييرق ميين طريقييان ففيييو االسييتغراق

 وللخييرب للقصيير تأكيييداً  اآخيير كييان قصيير طريييا اعتربتييو فأيهمييا بييو للعناييية وتأكيييده القصيير معييُب حتقيييا
 مث أيضاً 

 

 منيو ا قصيود كيان  يا اإلضيايف القصير ىن ا يَبدد تيردد وإبطيال نتبتو وحتقيا اارب لتحقيا بإن والتوكيد
 حيرف وىيو آخير ماكيد ىنا فزيد التأكيد من يقتضيو ما إىل ا خاطب يتفطن ال قد طبا خا اعتقاد رد
 والقصر إن حرف:  ى  ماكدات عدة اجلملة ىاه يف اجتمع فقدمث  ااكم ىاا بتأكيد اىتماماً (  إنّ ) 
 الفصيل بضيمّب القصير تأكيد مع ، ماكدين قوة يف فهو «ا فتاح» يف ما تأكيد عل  تأكيد القصر إذ ،
 بضيييمّب القصييير تأكييييد إليهميييا انضيييم وقيييد تأكييييدين مبنزلييية القصييير ىن ماكيييدات أربعييية إىل تنحيييل  وىييي

 49( مث إن)  ٕبرف اجلملة وتأكيد الفصل
 

 فكياك وال ، منيو بيراح فيالمث  هبيدى لييس عيداه وميامث  اهليدى ىيو اهلل ىيدى  وااصر القصر سبيل عل و 
 شيياب وميين ك ييّب، أو قليييل منييو شيي ب يف متيياومة وال ، حتييابو عليي  ترضييية وال ، فيييو حماوليية وال ، عنييو

 ومييودهتم يييداقتهم أو ، وإدييياهنم ىييدايتهم يف الرهبيية بيي  متيييل أن وحيياارمث  فليكفيير شيياب وميين ، فليييامن
 50مثالدقيا الصرا  ىاا عن

 

  51مث‘‘النةاسِ  َعَل  ُشَهَدابَ  لَِتُكونُوا َوَسطًا أُمةةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَاِل َ ’’
 عليييو اهلل يييل  بالرسييول ا ختصييْب ااطييابْب بييْب ا ييامنْب إىل للخطيياب توجيييو ‘‘ جعلنيياكم وكييال  ’’

 آخيرَ  جعيل إىل ال جعلنياكم مصيدر إىل إشيارةٌ  وذلي  التشيري  مين الكيالمِ  مضيمون يف ميا لتأيييد وسلم
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 اااضير بيْب الَفيْرق جمردُ  ا رادَ  أن ِلما ا امنْب إىل القصد مع الكاف وتوحيدُ  ، قيل كما سبا دما مفهوم
 يف منزلتِيو وبُعيدِ  إلييو ا شيار درجةِ  بعلوِّ  لإلياان البعد معُب من فيو وما ، ا خاطبْب تعيْب دون وا نقض 
 اسيييمُ  أفييياده ميييا لتأكييييد والكييياف ، ا شييياىدة اىميييور سيييل  يف بتيييببو وانتظاِميييو بيييو متينيييزه وكميييالِ  الفضيييل
 جعلنياكم التقيدير وأييلُ  حمياوفٍ   صيدر عيتٌ ن أنيو علي  النصيبُ  اىيل يف وحمُلها الفخامة من اإلشارة

 52مثالقْصرِ  إلفادة الفعل عل  فُقّدم اجلعلِ  ذل  م ل كائناً  َجْعالً  وَسطاً  أمة
 

 عليييو اهلل يييل  لييو خطابيياً  وقعييا متصييلْب كالمييْب بييْب اعييَباض ‘‘ َوَسييطًا أُمةييةً  جعلنيياكم وكييال ’’و ليية 
 شيهداب ا لية ىياه وأىيل اىمية ىياه بيأن اإلنكيار ليرد اً تأكييد أو آخير بوجو ا امنْب  دح استطراداً  وسلم
 إلنكيياركم وجييو فيال هبييم واالقتييداب باتبياعهم أحييا إذاً  فييأنتم عنيدكم مقبوليية وشييهاداهتم اجليزاب يييوم علييكم
 والكيافمث  تفخيمياً  البعيد علي  ييدل مبيا وجي ب ٔبعلنياكم علييو ا يدلول اجلعيل إىل إشيارة وذلي  ، عليهم
 وأيييل ، حميياوف  صييدر نعييت أنييو عليي  النصييب اىيييل يف وحملهييا مطييرد حييامإق وىييو للمبالغيية مقحييم
 وأقحميت ، القصير إلفيادة الفعيل علي  فقيدم اجلعيل ذلي  م يل كائنياً  جعيال وسطاً  أمة جعلناكم التقدير
 منيو أدى آخير جعيال ال جعلنياكم البيديع اجلعيل ذلي  أي ليو نعتياً  ال ا اكيد ا صيدر نفس فصار الكاف
 الشيبو وجيو ىن وذلي  بعيدىا ميا ت بييت هبيا يقصيد ميا ك يّباً (  كيال )  أن قبل ذكرنا وقد ، قالوا كاا
 التشييبيو وىياا ، بيزاً  أو خيزاً  كونيو يف ال يوب كهياا ال ييوب ىياا كقولي  واجلنتيية النوعيية يف ك يّباً  يكيون
 كانيت و يا ، بعيده  يا ال بوت جمرد الكناية طريا عل  بو فأريد النوا ضمن يف وثبوتو م لو وجود يتتلزم
 وىياا ، الزائيدة كالكلمية فكانيت ليو ماكيدة وىي  بيدوهنا موجيوداً  معناىيا كيان ال بيوت علي  تيدل اجلملة
 عجيبياً  بعيدىا ميا كيون اسيتفادة وأميا ، كالمهيم يومهو كما زائدة أهنا ال مقحمة الكاف إن قوهلم معُب
 ، هرييب أمير أنيو عليم البلييه كيالمال يف بإثباتيو اىيتم فلميا لبييان حيتياج ال كيال  ليس ما ىن إال فليس
 53مثالرتيب البعد عل  ذل  من ا فهوم البعد امل أو

  

 54مث‘‘َيْظِلُمونَ  أَنْيُفَتُهمْ  َكانُوا َوَلِكنْ  ظََلُمونَا َوَما’’
 وفييو التياباُ  النفي ُ  يقتضييو الياي القصير علي  للداللية ا فعول وتقددُ  ، ضررُه يتخطاىم ال إذ بالُكفران
 واسييتمرارِىم الظلييم يف متيياديهم عليي  للدالليية وا تييتقبل ا اضيي  ييييغٍب بييْب واجلمييعُ  ، هبييم هتّكييمٍ  ضييربُ 
 55مثالكفر عل 

 

 56‘‘مثااَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ  هَلُوَ  اللةوَ  َوِإنة  اللةوُ  ِإالة  ِإَلوٍ  ِمنْ  َوَما ااَْان  اْلَقَص ُ  هَلُوَ  َىَاا ِإنة ’’
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  ليية ‘‘ااييا القصيي  هَلُييوَ  ’’ عبيياس ابيين قالييو التييالم عليييو تيي عي شييأن يف ا يياكور أي ‘‘ َىييَاا ِإنة  ’’
 ، اايرب ىيو(  القصي ) و ، اإلعراب من لو حمل ال فصل ضمّب ىو يكون أن وسوز ( إنّ  ) خرب امسية

 وىيييو القصييي  ييييفة(  اايييا)  و الطيييرفْب تعريييي  يفييييده كميييا اإلضيييايف القصييير يفييييد الفصيييل وضيييمّب
 اهلل وابين إهلياً  التيالم عليو ا تي  كون من النصارى يدعيو ما ال ااا ىو ىاا إن أي باإلفادة ا قصود
 يف يكييين ل لييو والتأكيييد للقصيير الضييمّب إن:  وقيييل ، كبيييّباً  علييواً  الظييا ون يقولييو عمييا وتعيياىل سييبحانو
 ولعلو اجلمهور وعليو ا شهور ىو:  واىول ، التأكيد جملرد فهو ىنا كما كان وإن ذل  يفيد ما الكالم

57مثىوجوا
 

 

 58مث‘َ‘اْلُمْاِمُنون فَيْلَيتَيوَكةلِ  اللةوِ  َوَعَل  َولِيينُهَما َواللةوُ  تَيْفَشال َأنْ  ِمْنُكمْ  طَائَِفَتانِ  مَهةتْ  ذْ إِ ’’
 إال - مييامنْب كيانوا إن - هليم فلييسمث  ا امنيون فليتوكيل وحييده اهلل علي مث مث  وااصير القصير وجيو علي 
 59مثا تْب التند ىاا
 60مثَيَشابُ  َما يَيْفَعلُ  اللةوُ  َكَاِل َ  قَالَ  َعاِقرٌ  َواْمَرَأيت  اْلِكبَيرُ  بَيَلَغِِبَ  َوَقدْ  ُهاَلمٌ  ِل  َيُكونُ  َأىة  َربِّ  قَالَ 

 

 للعادة ااارقة العجيبة اىفعال من يفعلو أن يشاب ما اهلل يفعل أي ‘‘ َيَشاب َما يَيْفَعلُ  اهلل كال  ’’
 االا معها يتتبعد الٍب ااالة مع الولد خلا ىو الاي البديع والصنع العجيب الفعل ذل  م ل فعال

 ، ا صدر لال  واإلشارة ، حماوف  صدر يفة أهنا عل  نصب حمل يف فالكاف ، العادة ٕبتب
 لتأكيد مقحمة الكاف واعتربت إليو ا شار من أدى ىو ما إىل بالنتبة القصر إلفادة اجلار وقدم

 61مثأخر أوجهاً  الكالم وحيتمل ، نظّبه يف قبل من إليو أشّب ما عل  ارةاإلش اسم هبا ا شعر الفخامة
 

َقلِيبْ  َوَمينْ  أَْعَقياِبُكمْ  َعلَي  انْيَقَلْبيُتمْ  قُتِيلَ  أَوْ  َمياتَ  أَفَيِإنْ  الرنُسيلُ  قَيْبِلوِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسولٌ  ِإالة  حُمَمةدٌ  َوَما’’  يَينيْ
 62مث‘‘الشةاِكرِينَ  اللةوُ  َوَسَيْجزِي ْيً اشَ  اللةوَ  َيُضرة  فَيَلنْ  َعِقبَيْيوِ  َعَل 

 قليب قصير أنيو إىل و اعية الطيييب العالمية فاىب إفراد؟ قصر أم قلب قصر ىو ىل القصر يف واختلفوا
 ييل  النييب بقتيل اإلرجاف عند أعقاهبم عل  النكوق من عنهم يدر ما بتبب ا خاطبون جعل ىنو
 ا تقدمية الرسيل سيائر حكيم حكميو لييس وسيلم عليو اهلل يل  حممداً  أن اعتقدوا كأهنم وسلم عليو اهلل
 وبيْب ذلي  علييهم تعياىل اهلل فيأنكر حكمهيم خالف عل  حكمو بل موهتم بعد دينهم اتباا وجوب يف
 عليييهم وسييالمو تعيياىل اهلل يييلوات اىنبييياب ميين سييبا ميين حكييم وسييلم عليييو اهلل يييل  النيييب حكييم أن

 اخل ‘‘ َخلَييتْ  قَييدْ  ’’  ليية فتكييون عليييو ثييابتْب بييدينهم متمتييكْب مأتبيياعه وبقيي  ميياتوا أهنييم يف أ عييْب
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 الرسيالة منصيب يف مشاركيو خلو فإن االو شرف يف وسلم عليو اهلل يل  كونو عن منب ة لرسول يفة
 منصيب والقصير ، خليوا كميا فتييخلو أم اليو قبليو مين خليت قيد:  قييل كأنو حمالة ال خلوه شواىد من
 ذلييي  ىن للرسييالة منكيييرين ا خيياطبون يكييون أن القليييب قصيير مييين يلييزم أنييو ديييير  فييال الصيييفة ىيياه عليي 

 63مثالوي  عن الاىول من ناش ب
 

 64مث‘‘َوتَيْوِفيًقا ِإْحَتانًا ِإال أََرْدنَا ِإنْ ’’
 

 عليي  مقصييورة حالنييا أي ، ومتحضييت هلييم خلصييت ا صييلحْب يييفة أن عليي  دالليية القصيير بييأداة وجيي ب
 عليي  التنبيييو فيفيييد ، النفيي  وحييرف االسييتفهام مهييزة ميين مركبيية « وأال »مث  هييّبه إىل تتعييداه ال اإليييالح
 بعيدىا اجلملية تقيع تكياد ال التحقييا وإلفادهتيا 65‘‘ ِبَقياِدرٍ  َذلِي َ  أَلَيْيسَ  ’’ تعياىل كقوليو بعدىا ما حتقيا
 66 :وطالئعهاقال اليمْب مقدمات من « أما » ى  الٍب وأختهامث  القتم بو يتلق  ما بنحو مصدرة إال
67اىمر أمره والاي وأحيا أماتمثمثمث  والاي وأضح  أبك  والاي أما   
 

يييرُ  اْلُميييْاِمِنْبَ  ِمييينَ  اْلَقاِعيييُدونَ  َيْتيييَتِوي اَل ’’  َوأَنْيُفِتيييِهمْ  بِيييَأْمَواهلِِمْ  اللةيييوِ  َسيييِبيلِ  يف  َواْلُمَجاِىيييُدونَ  الضةيييَررِ  أُوِل  َهييْ
 اللةيييوُ  َوَفضةيييلَ  ااُْْتيييَُب  اللةيييوُ  َوَعيييدَ  وَُكييياًل  َدَرَجيييةً  اْلَقاِعيييِدينَ  َعلَييي  نْيُفِتيييِهمْ َوأَ  بِيييَأْمَواهلِِمْ  اْلُمَجاِىيييِدينَ  اللةيييوُ  َفضةيييلَ 

 68مث‘‘َعِظيًما َأْجرًا اْلَقاِعِدينَ  َعَل  اْلُمَجاِىِدينَ 
 

69مث للوعد تأكيداً  القصر إلفادة عليو قدم يعقبو  ا أول مفعول ‘‘ وَُكالً  ’’:  تعاىل وقولو
 

 تفضيل يومهو عت   ا تداركا هبا جي  اعَباض واجلملة فقل احدمها ال ااتُب اهلل وعد منهما كال اى
 70مثا فضول حرمان من اآخر عل  الفريقْب احد

 

 71مث‘‘َمرِيًدا َشْيطَانًا ِإالة  يَْدُعونَ  َوِإنْ  ِإنَاثًا ِإالة  ُدونِوِ  ِمنْ  يَْدُعونَ  ِإنْ ’’
 ويف ، أوالداً  هلييم يكييون أن ميين يييأنفون وىييم عبيياداً  نيياثلإل أنفتييهم فجعلييوا أي ‘‘ إناثيياً  إال ’’:  قييال 

 أني » مادة أن مع ىاا ذل ؛ أشبو ما أو - 72مدراً  أو حجراً  ا وات يعِب إناثاً :  البخاري من التفتّب
 وأن ، اإلهلية رتبة عن البعد هاية يف ذل  وكل ، والفرقة والرخاوة الك رة نفتها يف يلزمها « وثن » و «

 73مثالنق  من هلا  ا آهلة هّب إال ى  ما:  ااصر ومعُب ، آهلة أهنا العتقادىم قصر لبق القصر ىاا
 

 74‘‘مثاْلُموِقِنْبَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ  َواىْرضِ  التةَماَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبْيرَاِىيمَ  نُرِي وََكَاِل َ ’’
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 االسيتقبال وييغةُ  ، وبصةرناه ّرفناهع أي ، البصّبة ونظرِ  للمعرفة ا تتعارةِ  البَصريةِ  الرؤية من اإلرابةُ  ىاه
 أخييييرى إرابةٍ  إىل ال(  نُيييري)  مصيييدرِ  إىل إشيييارةٌ  وذلييي  ، ييييورهِتا الستحضيييار ا اضييييةِ  للحيييال حكاييييةٌ 
 يف منزلتِيو وبُعيدِ  إلييو ا شيارِ  درجية بعليوِّ  لإليياان البعيد معيُب مين فيو وما(  أراك إين: )  قولو من مفهومةٍ 
 اسيمُ  أفياده ميا لتأكييدِ  والكيافُ  ، ا شياَىدة اىميور سيل  يف بتيببو وانتظاِميو بال  متييزِه وكمال الفضل
 نُييري التقييدير وأيييل حميياوف  صييدر نعييتٌ  أنييو عليي  النصييبُ  اىيييل يف وحمُلهييا ، الفخاميية ميين اإلشييارة
 تيةللنك مقحميةً  الكيافُ  واعتيربت ، القصير إلفيادة الفعل عل  فُقّدم اإلرابة تل  م لَ  كائنة إرابةً  إبراىيم
 َمَلُكيوتَ  ’’التيالم عليو نبصِّره البديعَ  التبصّبَ  ذل  أي لو نعتاً  ال ا اكد نفسَ  إليو ا شارُ  فصار ا اكورة

 مربوبياً  فيهميا مبيا وكوهَنميا عليهميا القاىرَ  وسلطانَو هلما ومالكيتو تعاىل ربوبيتو أي ‘‘ َواْىَْرضِ  التةَماَواتِ 
 ، واجلَييرَبوت كييالَرَىبوت ا بالغيية زنيية عليي  مصييدرٌ  وا لكييوتُ  ، منييو أدى آَخييرَ  تبصييّباً  ال تعيياىل لييو ودملوكيياً 
 75مثالقاىرُ  طانلوالت العظيمُ  ا ل ُ  ومعناه

 

  76‘‘مثينَ بِالشةاِكرِ  بَِأْعَلمَ  اللةوُ  أَلَْيسَ  بَيْيِنَنا ِمنْ  َعَلْيِهمْ  اللةوُ  َمنة  أََىُااَلبِ  لِيَيُقوُلوا بِبَيْعضٍ  بَيْعَضُهمْ  فَيتَينةا وََكَاِل َ ’’
 ىيو الياي الفعيل مين بعيده ميا مصيدر إىل إشيارة وذلي  ، النهي  مين سبا ما عنو نشأ  ا مبْبٌ  است نافٌ 
 مين اليدنيا أمير يف علييو ىيم ميا ميع لإلدييان بتيوفيقهم الدين أمر يف ا امنْب لفقراب تعاىل تقدديو عن عبارةٌ 
 ، الكميال يف منزلتِيو وبُيْعيدِ  ، إلييو ا شيار درجية بعلو لإلياان البعد معُب من فيو وما ، ااال سوب كمال

 نعيتٌ  أنيو علي  النصيب اىييل يف وحمُلهيا ، الفخامية من اإلشارة اسمُ  أفاده ما لتأكيد ُمقَحَمةٌ  والكاف
 الفعيل علي  قُيّدم مث ، الفتيون ذلي  م يلَ  كائناً  فتوناً  ببعض بعَضهم فتنا والتقدير ، حماوف ماّكدٍ   صدرٍ 
 لو نعتاً  ال ا اكدِ  ا صدرِ  نفسَ  فصار ُمقَحمةً  الكافُ  واعُتربت ، فقل القصور لعدم دِ ا في القْصرِ  إلفادة
 قيدمنا حييي ، هيّبه فتوناً  ال ببعضهم الناس بعضَ  ابتَلينا أي ، فتّنا البديعَ  الكاملَ  الفتونَ  ذل  وا عُبمث 

 77مثكلياً  دماً تق الدنيا أمر يف عليهم ا تقدةمْب اىولْب عل  الدينِ  أمر يف اآِخرين
 

نَيياهُ  الةييِاي نَيبَييأَ  َعلَييْيِهمْ  َواتْييلُ   يَيْرِجُعييونَ  َوَلَعلةُهييمْ  اْآَيَيياتِ  نُيَفصِّييلُ  وََكييَاِل َ ’’ َهييا فَاْنَتييَلخَ  َآيَاتِنَييا َآتَيييْ  فَأَتْيبَيَعييوُ  ِمنيْ
 78مث‘‘اْلَغاِوينَ  ِمنَ  َفَكانَ  الشةْيطَانُ 

 ا شيار شيأنِ  بعليو لإلياان الُبعد معُب من فيو وما ، بعده ا اكور الفعل مصدر إىل إشارةٌ  ‘‘ وكال  ’’
 الفعييل عليي  والتقييددُ  ، الفخاميية ميين اإلشييارةِ  اسييمُ  أفيياده  ييا ماكييدةٌ  مقحمييةٌ  والكييافُ  ، منزلتِييو وبُعييد إليييو

 79مثاجلليلة للمنافع ا تتتِبعَ  البليهَ  التفصيلَ  ذل  أي ا صدرية عل  النصبُ  وحملنو القْصر إلفادة
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 80مث‘‘يَيَتَطهةُرونَ  أُنَاسٌ  ِإنيةُهمْ  قَيْريَِتُكمْ  ِمنْ  َأْخرُِجوُىمْ  قَاُلوا َأنْ  ِإالة  قَيْوِموِ  َجَوابَ  َكانَ  َوَما’’
 

 وقولييو وااييل للعقييد ا تصييدِّين والنهيي  لألميير ا تييولْب ميينهم ا تييتكربين أي ‘‘ قَيْوِمييوِ  َجييَوابَ  َكييانَ  َوَمييا ’’
 ميين شيي بٌ  قوِمييو جهيية مين جوابيياً  كييان مييا أي اىشييياب أعيم ميين مفييرة ٌ  اسييت نابٌ  ‘‘ قَيياُلواْ  َأن ِإالة  ’’:  تعياىل

 َأْخرُِجوُىم ’’ التالم عليو خماطبتو عن معرضْب لألمور ا باِشرين اآخرين لبعضهم أي قوهُلم إال اىشياب
 يكيون أن يتيتحيل الياي القيولُ  ىياا إال أي ‘‘ قَييْريَِتُكمْ  ّمين ’’ ا يامنْب أىليو مين معيو ومين لوطاً  أي ‘‘

 خربُىيا ، اخل(  قيالوا أن إال)  و كان اسمُ  أنو عل  جواب برفع وقرىبمث  التالم عليو لو ٍ  لكالم جواباً 
 مث باالمسية أحان  اىعرفَ  ىن الصناعة يف أقوى اىولُ  كان وإن أظهرُ  وىو

 

 إال وَمواعِظيو مالتيال علييو ليو ٍ  مقياالت عن اجلوابِ  بصدد عنهم يصُدرْ  ل أنو ا رادُ  فليس كان ما وأياً 
 مييرات ميين اىخييّبة ا ييرة يف عيينهم يصييُدرْ  ل أنييو بييل اإلفهييام إىل ا تتيياراُ  ىييو كمييا الباطلييةُ  ا قالييةُ  ىيياه

 ذليي  قبييل عيينهم يييدر فقييد وإال ، الشيينيعةُ  الكلمييةُ  ىيياه إال التييالم عليييو وبينييو بييينهم اجلارييية احمليياورات
 بطرييا اليواردةِ  نظيائره يف الوجيوُ  ىيو وىاا الكردية ورِ الت سائر يف عنهم ُحك  حتبما التُيرةىات من ك ّبٌ 
81مثالقصر

 
 

نْيَيا َىييِاهِ  يف  لَنَييا َواْكتُييبْ ’’  َوَرْْحَييٍِب  َأَشييابُ  َميينْ  بِييوِ  ُأِييييبُ  َعييَاايب  قَييالَ  ِإلَْييي َ  ُىييْدنَا ِإنةييا اْآَِخييَرةِ  َويف  َحَتييَنةً  الييدن
 82مث‘‘يُيْاِمُنونَ  ِبَآيَاتَِنا ُىمْ  َوالةِاينَ  الزةَكاةَ  َويُيْاُتونَ  تيةُقونَ ييَ  لِلةِاينَ  َفَتَأْكُتبُيَها َشْ بٍ  ُكلة  َوِسَعتْ 

 

 عطفيياً  بآياتنييا ويامنييون:  يقييال أن دون اىولِ  با ويييول أريييد مييا عييْبُ  بييو ا ييرادَ  أن مييع ا ويييول وتكريييرُ 
 ىييم أي جملييروروا اجلييار بتقييدد الَقْصيير ميين إليييو أشييّب  ييا يتقييون عليي  ىييو ُعطيي  كمييا الزكيياة ياتييون عليي 
 83مثبعض دون ببعضها ال يامنون آياتنا ٔبميع
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 وامشــــــاله
 

 

  دار الكتاب العريب بّبوتمث 1/56اجلرجاين )عل  بن حممد بن عل ( التعريفات    1
 ( يف اللغة، فر  من تأليفو أول  -احب )خمتار الصحاح حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، زين الدين: ي   2

همثوىو من فقهاب اانفية، ولو علم بالتفتّب واالدبمثأيلو من الريمثزار مصر والشام، وكان يف  666رمضان سنة 
خ( يف التصوف  -خ( و )حدائا ااقائا  -وىو آخر العهد بومثومن كتبو )شرح ا قامات ااريرية  666قونية سنة 

   دار الكتب العلمية بّبوتمث6/55  )خّبالدين( اىعالم   الزركل
 29ا رسالت :  3
 لبنان -  ماستة التاريخ العريب، بّبوت 1/256الرازي )زين الدين( خمتار الصحاح    4
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ه فر  789فيلتوفمثمن كبار العلماب بالعربيةمثولد يف تاكو )قرب اسَباباد( ودرس يف شّبازمثو ا دخلها تيمور سنة 
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