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 ِبّسِم اهلِل الرَّْحَمَن الرَِّحيمِ 
 املقذمة

الحمػػد ر را العػػالميف والوػػسال والسػػسـ امػػس سػػيد المرسػػميف وامػػس آلػػ  ووػػح    
   و عد...أجمعيف 
مػة أُ  أاجػتتلقػرآف الكػريـ كتػاا حافػؿ   ػروا ال يػاف التػ  ا فّ أفمّما ال شػؾ فيػ   

 امتػداد التمػاف، فػس تاؿ  اإلاجػاتامتػد ذػ ا ف تأت   ش ء مػف ملمػ ، لػـ أ الفواحة، وال ياف
ال يػػػاف القرآنػػػ  امػػػس ا ػػػتسؼ  أسػػػرارالعممػػػاء ُيػػػدلوف  ػػػدلوذـ فػػػ  المحاولػػػة لمو ػػػوؼ امػػػس 

كػػاف ذػػو مػػػدار ذػػ ا ال حػػ ، فالسػػػياؽ  الفنػػوفا مػػف ذػػػ   َنػػ َعػػػدف  فَ  واإل هػػاـ ػػرو   وفنونػػ ، 
فػػ   يػػاف  اإل هػػاـإلػػس  واإلفوػػا ؿ مػػف التوػػري  عػػدِ يَ  األحيػػافنجػػد  فػػ  كليػػر مػػف  القرآنػػ 

ػػػ)؛ ألفَّ )ومػػا  لػػػؾ إالّ المعنػػس المقوػػػود،    ا، فاّنػػػالمعنػػػس المقوػػود إ ا ورد فػػػ  الكػػسـ م هم 
، فػػاف اإل هػػاـسػػمع امػػس جهػػة و لػػؾ ألنػػ  إ ا  ػػرع الوف امػػة؛  إاجا ػػايفيػػد   س ػػة ويكسػػ   

ا مػػػف امػػػس الحػػد  جمع ػػػ اإل هػػػاـإ  ي ػػف   (ٔ)((كػػؿ مػػػ ذا إ هامػػػ السػػامع لػػػ  يػػ ذا فػػػ  
، والسػػػيما التعظػػػيـ والتف ػػػيـ، والتهويػػػؿ، و يػػػر  لػػػؾ مػػػف اإلفوػػػا الػػػدالالت يقوػػػر دونهػػػا 

وموا عػػ  فػػ  القػػرآف  ظسلهػػا امػػس الػػنص، وذػػو كليػػر الػػورود )) اإل هػػاـالػػدالالت التػػ  يمقػػ  
فػػس َنػػدَّا  فػػ   حلنػػا ذػػ ا اإلحاطػػة فهػػو ا ػػرا إلػػس التمليػػؿ مػػف  ،(ٕ)أكلػػر مػػف أف تحوػػس((

 الحور.
 تقسيـ ال ح  امس لسلة م اح : و د تـّ  

 األوؿ: داللة التعظيـ.
 اللان : داللة التف يـ.
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 اللال : دالالت ُأ ر.
رآف الكػػريـ االاتمػػاد امػػس ُأّمػػات كتػػا تفسػػير القػػ لموػػادر فقػػد تػػـّ أمػػا  النسػػ ة إلػػس ا 
ارا    .واإلاجاتف س اف كتا ال س ة  وا 

 
 هدف البحث.

يسعس ذ ا ال ح  إلس الكشؼ اػف دالالت اإل هػاـ فػ  الػنص القرآنػ ،  عػد تحديػد  
  لتقػػػػػديـ  حػػػػػ  يتعمػػػػػؽ الموػػػػػطم ، واإلفػػػػػادال مػػػػػف المنجػػػػػت الميػػػػػو ، وال س ػػػػػ ، والتفسػػػػػير 

 ق ػية اإل هػاـ، و ػد ا ت ػس  لػؾ  ما النفسػية واالاجاتيػة ال اوػةاللية، ور ّ  ال وائص الد
 عػػػد التعػػػرض لل هػػػاـ ليػػػة واوػػػطسحا لو ػػػوؼ امػػػس مػػػواطف اإل هػػػاـ فػػػ  الػػػنص القرآنػػػ ، 
اػػراا القػػرآف الكػػريـ فػػ  محاولػػة السػػتقراء،  وار ػػها  عػػد  لػػؾ فػػ  ُأّمػػات كتػػا التفسػػير، وا 

نظػػػـ وتحميػػػؿ دالالت اإل هػػػاـ فػػػ  الػػػنص مسػػػتعينا  السػػػياؽ الػػػوارد فيػػػ   نوايػػػ : الػػػدا م  )
اآليػػػة(، وال ػػػارج  )أسػػػ اا النػػػتوؿ(، لػػػـ محاولػػػة إ ػػػرات جماليػػػات أسػػػاليا التع يػػػر القرآنػػػ  

 ود ت ، ف س اف ادـ إ فاؿ األلر النفس  لدالالت اإل هاـ ف   ذف السامع.
 

 العرض.
 : اإلبهام لغًة:أوال

ـَ األمػر: أ : اشػت   فػس يُ   ؼ َهـٌ: ال يعػػر هػ ، وكػسـ ُمػ ْ عػػرؼ وجذػو مػأ و  مػف أَ هػػ
 فهػػػوؤتس منػػػ ، واسػػػت هـ امػػػ َّ األمػػػر: إ ا كػػػاف ُممتَِ سػػػا  ال ُيعػػػرؼ معنػػػا  وال  ا ػػػ  لػػػ  وجػػػ  ُيػػػ

 .(ٖ)ؽٌ مَ يْ تَ سْ مُ 
 

 اإلبهام اصطالحا:ثانيَا: 
لػ  شػواذد مػف ايػوف  دواو وأر أسموا تّحد  انػ  ال س يػوف فػ  موػنفاتهـ  اإل هاـ 

الكػسـ  إيػرادف اإل هػاـ ذػو: ))أا و ػد  كػرو  ،(ٗ)امي  التوجي  أطمؽمف الشعر العر  ، ومنهـ 
، فمـ ت رج اما تقػدـ حتػس اسػتقروا لل هاـ، لـ توالت حدودذـ (٘)محتمس لوجهيف م تمفيف((
يقوؿ المتكمـ كس مػا يحتمػؿ  ف قول  ذو: ))أ (ٙ)المور  اإلو عإلس ما  ذا إلي  ا ف أ   
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التمييػت  ما يحوػؿ  ػ   ميت احدذما امس اآل ر، وال يأت  ف  كسم تمعنييف مت اديف ال ي
 األمر فيهما  إ هاـفيما  عد  لؾ،  ؿ يقود 

 .(ٚ) ودا ((
 :أمريفو ودّية اإل هاـ امس  لةفال س يوف  يدوا دال

 يدؿ امس معنييف ال  ير. أفاألوؿ: 
 اآل ر: إف يكونا مت اديف.

قييػد ف تأالكػريـ، فقػد وجػدنا  القرآفالوارد ف  أما اند االطسع امس أسموا اإل هاـ  
، الكػريـ القػرآفذو مقود فرد مف مقاوػد متعػددال يؤديهػا أسػموا اإل هػاـ فػ   إنماال س ييف 

مت ادال أي ا، فهو ا را ف  حد  إلػس داللػة اإل هػاـ فػ  أوػؿ  رمفتوحة و يفالمعان  في  
 المية.

المعنس المقوود فػ  الػنص  إيرادذو:  ـالكري القرآفو سوة القوؿ ِإفَّ اإل هاـ ف   
ػػ ف ػػس  اّمػػا يكشػػف  السػػياؽ مػػف دالالت  ا تيػػادال فػػ  تعظيمػػ ، أو تف يمػػ ، أو تهويمػػ ،م هم 
 .ُأ ر

ومػػا  كػػرو  ومػػف الجػػدير  الػػ كر أّف ال س يػػيف فػػ  لنايػػا تنػػاولهـ لموػػطم  اإل هػػاـ 
اػف دالالت اإل هػاـ التػ   (ٛ)وشعرية لـ يتحدلوا ف  حدود ما اّطمعت امي   رآنيةمف شواذد 

عمو  ف  طرات  إ  وجدنا   د نحا منحا المفسػريف، فمػـ يػ كر شػيئا اػف ي فيها النص  س ال
نما استيرؽ ف   ياف الر اإل هاـ امس  ذف السامع   ذا إليػ  نفسػ  تػوما داللة الموطم  وا 

 القػػػػرآفلداللػػػة التعظػػػػيـ، وداللػػػة التف ػػػػيـ فػػػ  لنايػػػػا تناولػػػ  لعػػػػدد مػػػف آ  ف ػػػس اػػػف  كػػػػر  
الالت فػػػػ  مػػػػتف ال حػػػػ ، فكنمػػػػا ذػػػػو مػػػػا  كػػػػر  مػػػػا سنعر ػػػػ  مػػػػف د أمػػػػا ا مػػػػا ،(ٜ)الكػػػػريـ

معر ػػ  القػػػرآف الكػػريـ فػػػ   طػػوف كتػػػ هـ  مػػا يظهػػػر  وػػدّية التع يػػػر المفسػػروف، واػػدد مػػػف 
 القرآن  وجماليت .
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 ثالثًا: دالالت اإلبهام: 
لقد توافر أسػموا اإل هػاـ فػ  القػرآف الكػريـ امػس جمػع مػف الػدالالت التػ  ي ػيفها 

فَّ ذػ   الػدالالت منهػا إال   يرد في  اإل هاـ لػـ أسؽ مع السياؽ امس النص مف  وّدية تتنا
 ما ذو رئيس تقترف     عض الدالالت الفراية، ومنها ما ذو مستقؿ  داللت .

تقسػػػيمها وتناولهػػػا  الدراسػػػة امػػػس و ػػػد ا ت ػػػت المػػػادال الم توػػػة  ػػػدالالت اإل هػػػاـ 
 :اآلت الوج  

 المبحث األول: داللة التعظيم، ويتفرع منها:
 التعظيـ والتهويؿ. .أ 

 التعظيـ والتف يـ. .ا 

 التعظيـ والتف يـ والتهويؿ. .ج 

 التعظيـ والتف يـ والتهويؿ والتكلير. .د 

 المبحث الثاني: داللة التفخيم، وقد وردت مشفوعة بداللتين:
  الينس اف التعييف. واإلشعارالتف يـ  .أ 

د اؿالتف يـ  .ا    ة.ذالر  وا 

 :يضمالمبحث الثالث: دالالت ُأخر، و 
 مف معنس، وينقسـ امس  سميف: ألكلرلكسـ احتماؿ ا .1

 داللة الكسـ امس معنييف مت اديف. .أ 

 داللة الكسـ امس أكلر مف معنس. .ا 

 االشتهار وادـ الحاجة إلس ال كر. .2

 المطؼ وحسف االستدااء. .3

 
 األولاملبحث 

 الحعظيم
،و ػػد تػػأت  وذػػو احػػد أذػػـ الػػدالالت الرئيسػػة التػػ  يؤديهػػا اإل هػػاـ فػػ  الػػنص القرآن  

  الداللػػة مسػػتقمة فػػ  اآليػػة، أو مشػػفواة  داللػػة لانيػػة، ولاللػػة، ورا عػػة، إ  يعػػدؿ السػػياؽ ذػػ 
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مػس الحػد  الػ   يتنػاوؿ السػياؽ سػرد ، امف التوػري  إلػس اإل هػاـ؛ لي ػف  الِعظػـ القرآن  
  اآليػػة، إ   ػػد ي ػػف  اإل هػػاـ   تناولػػف ذػػ ا الحػػد  يتييػػر  تييػػر المو ػػوع الػػ أ وال ي فػػ 

 ٍا أو شأٍف، أو حادلٍة، أو  ير  لؾ.والعظمة امس  ن
  يجتمػع فيػ  أكلػر مػف أسػموا لتقويػة ّنػلممحظ امس ذػ ا النػوع مػف اإل هػاـ ألـ إف ا 

 داللت  امس التعظيـ فنجد التنكير، والح ؼ، والتنويف، و ير  لؾ.
َفػِ ُظْمـٍ ِمػَف  :  ومما ورد مػف ذػ ا الق يػؿ فػ  القػرآف الكػريـ اػف حػاؿ  نػ  إسػرائيؿ 

ـْ َاْف َسِ يِؿ المَِّ  َكِليرا  الَّ ِ  ـْ َوِ َودفِذ ـْ َطيفَ اٍت ُأِحمَّْت َلُه ْمَنا َاَمْيِه  .(ٙٔ)النساء : يَف َذاُدوا َحرَّ
  إسػػػرائيؿ طي ػػػات أحمػػػت لهػػػـ، ومػػػا  لػػػؾ إال لعظػػػـ نػػػـ امػػػس  رّ فػػػار تعػػػالس  ػػػد َحػػػ

(.(ٓٔ)الػػػ نوا التػػػ  ارتك وذػػػا مػػػت امػػػيهـ  سػػػ ا )ظمػػػـٍ ذكػػػ ا امػػػس سػػػ يؿ .. ، فالطي ػػػات ُحرف
والمعنػس  عظػيـ  لػؾ الظمػـ الػ   ا ترفػو  جػاء فػ  الكشػاؼ: )) لليػ افاإل هاـ؛ وما  لػؾ إال 

منا اميهـ الطي ات إال لظمـ اظيـ ارتك و ((  .(ٔٔ)ما َحرَّ
ػ ؛ ا  ػ لؾ المجػاؿ أمػاـ  ذػف المتمقػ فقد جاء التع ير  ػ)الظمـ( م هم ا  ير مقيد فاتح 

  هـ ار     حرمانهـ مف الطي ات.لتقدير  لؾ ال نا ال   اا 
لػػػـ لينظػػػر كيػػػؼ اجتمػػػع أكلػػػر مػػػف أسػػػموا فػػػ  اآليػػػة لتقويػػػة داللػػػة اإل هػػػاـ امػػػس  
داال  ػػ لؾ امػػس د ػػة وجماليػػة التع يػػر القرآنػػ ، فال ػػاء الدالػػة امػػس السػػ  ية  ػػد ولها التعظػػيـ 

 –رؼ ، لػػـ المجػػ ء  ػػالظمـ منكػػرا   يػػر معػػ(ٕٔ)امػػس )ظمػػـ(  وػػرت  سػػ ا الحرمػػاف  ػػالظمـ
ف ػس  (ٖٔ)ليدؿ امس ِاَظِمِ  مشفواا  التنويف التف يم  فػ  الـ الكممػة؛ ل يػاف الدالػة نفسػها 

،وفػػ   لػػؾ كفايػػػة داللػػة امػػس اظػػػيـ (ٗٔ) ػػد تػػػـ حػػ فهاف يػػرإ إف وػػفة الظمػػػـ )اظػػيـ( اّمػػ
ا ترفػػوا ذػػ ا الظمػػػـ  أنهػػػـأ  ذػػ ا فحسػػػا  ػػؿ  ػػد ووػػػفهـ ار  ػػػ)ال يف ذػػادوا( ظممهػػـ، لػػيس 

ََ  كمػاؿ ِاػ رللشػعامف ا ادال العجؿ؛   عدما تا وا ََ فقػد  ظممهػـ إ  اوػوا ار امػس امػـٍ  ـِ َظ
 .(٘ٔ)إيمانهـكفروا  عد 
و ػػع فػػ  محمػػ  السئػػؽ  ػػ  فػػ  سػػياؽ اآليػػة مشػػعرا  عظػػيـ الظمػػـ الػػ   تػػـ  فاإل هػػاـ 

وػػييرا كػػاف أو  (ٙٔ)((ظمػػـ مػػنهـ ف ػػأ أ  ))ا ترافػػ ، و ػػد تكػػوف داللػػة اإل هػػاـ امػػـو الظمػػـ 
 .(ٚٔ)اآل رالهـ يستحقوف العقاا امي  ف  الدنيا   ؿ ك يرا، ف
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 (وػػمس ار اميػػ  وسػػمـومنػػ  أي ػػا مػػا ورد فػػ  معػػرض  طػػاا ار تعػػالس لن يػػ  ) 
ـْ ِ َمػػػا َأْنػػػَتَؿ المَّػػػُ  َوال تَتَِّ ػػػْع إ  يقػػػوؿ ار تعػػػالس :  شػػػأف  عػػػض سػػػادال اليهػػػود ـْ َ ْيػػػَنُه َوَأِف اْحُكػػػ

ـْ َأفْ  ـْ َواْحَ ْرُذ ـْ َأنََّمػا ُيِريػُد المَّػُ  َأْف  َأْذَواَءُذ َيْفِتُنوَؾ َاْف َ ْعِض َما َأْنَتَؿ المَُّ  ِإَلْيَؾ َفِكْف َتَولَّْوا َفػاْاَم
فَّ َكِليرا  ِمَف النَّاِس َلَفاِسُقوفَ  ـْ َواِ  ـْ ِ َ ْعِض ُ ُنوِ ِه  (.ٜٗ)المائدال : ُيِويَ ُه

ما  و ار اميػ  وسػمـ( وسػافقد جاء رجسف مف سادال يهود المدينة إلس الن   )وػمس 
ف يحكػػػـ لهمػػا ظممػػػا  ػػد  ومهمػػػا  ييػػػر وجػػ  حػػػؽ، فجػػػاء أمقا ػػػؿ  اإلسػػسـظهػػػرا امػػس إف يُ 

ار ػػا، ، فػػاف أأرادافيمػػا  إت ااهمػػا ينهمػػا  مػػا انػػتؿ ار، والحػػ ر مػػف األمػػر مػػف ار  ػػالحكـ 
 . (ٛٔ)ا ا ترفا مف ال نوا ال كمهافكنما يريد ار ا ا هما  جتء ممّ 

ا، والمػػراد ر اػػف ذػػ ا الجػػتء امػػس سػػ يؿ اإل هػػاـ  قولػػ : و ػػد اّ ػػ  ـْ ﴿ِ ػػَ ْعِض ُ ُنػػوِ ِه
نمػػا اّ ػػ واإلاػػراض وػػوص، وذػػو  نػػا التػػول  م عػػض   –ر انػػ  اػػف حكػػـ ار تعػػالس ))وا 
ِ  واحػٌد مػف جممتهػا وفػ  ذػ ا لهـ  نو ػا  كليػرال ذػ ا مػع كمػاؿ ِاَظِمػ فّ أ  إي انا  لؾ  –التول  

 .(ٜٔ)اإل هاـ تعظيـ لمتول ((
ليشػػعر ِ ِعَظػػـ الػػ نا الػػ   ا ترفػػو ، انػػدما اار ػػوا اػػف ) عػػض(؛  فجػػاء  ػػ  ُمْ همػػا   

جػػتء يسػػير مػػف ِاظػػاـ الػػ نوا التػػ  ا ترفهػػا  حكػػـ ار لػػـ ذػػ ا الػػ نا مػػع ِاَظٍمػػ  مػػا ذػػو إالّ 
اقػاا ذػ ا الجػتء مػف الػ نوا فمػا  الػؾ  عقػاا  جسءاإل ػ اإلوػا ةيهود المدينة، فك ا كانػت 

 الكؿ.
الق يػػؿ أي ػػا  مػػا ورد فػػ  سػػياؽ  طػػاا ار تعػػالس لن يػػ  موسػػس )اميػػ  ومػػف ذػػ ا  
فعػدؿ اػف التوػػري   ،(ٖٔ)طػػ : َوَأَنػا اْ َتْرتُػَؾ َفاْسػػَتِمْع ِلَمػا ُيػوَحس قولػ :  آمػرا  لػ السػسـ( 

مػف  يػر تحديػد؛  (ٕٓ))ما( الدالة امػس اإل هػاـمع را   ػ  المْوحس إلس اإل هاـ فقاؿ )لما يوحس(
شػػػأف األمػػػر الُمػػػْوحس إليػػػ  إ  اسػػػتوجا ِاَظُمػػػُ  أمػػػر موسػػػس )اميػػػ   امػػػس ِاَظػػػـِ  لػػػؾ و ليػػػدؿ 

سػػ : ))وفػػ  لو سػػتعداد يقػػوؿ اآلواال التأذػػا االسػػتماع، ألفَّ الُمػػْوحس مّمػػا يقت ػػ   السػػسـ(
 .  (ٕٔ)ل (( التأذاإلس ِاظـ  لؾ وّأن  يقت    إشارال االستماع )امي  السسـ(  أمر 

  قولػ  تعػالس  (ٕٕ)الُمْوحسلت يف  لؾ اإل هاـ وتوػر   ػ عد  لؾ  اآلياتلـ تتا عت  
ػػساَل ِلػػِ ْكِر  ػػاَاَة آِتَيػػٌة َأَكػػاُد ُأْ ِفيَهػػا *  ِإنَِّنػػ  َأَنػػا المَّػػُ  ال ِإَلػػَ  ِإالَّ َأَنػػا َفاْاُ ػػْدِن  َوَأِ ػػـِ الوَّ ِإفَّ السَّ

مػا ورد  س التعظػيـ أي ػا  ومف اإل هاـ الداؿ ام ،(٘ٔ-ٗٔ)طػ :ِلُتْجَتإ ُكؿُّ َنْفٍس ِ َما َتْسَعس
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َفَطػاَؼ َاَمْيَهػا    قولػ  تعػالس : الجنػة التػ  منػع أوػحا ها حػؽ المسػاكيف منهػا إحػراؽاػف 
ـْ َناِئُموفَ  ِريـِ *  َطاِئٌؼ ِمْف َر فَؾ َوُذ  .(ٕٓ)القمـ:  َفَأْوَ َحْت َكالوَّ

الجنػة األمػر امػػس  طػؼ لمارذػا مػػع  ػتوغ الفجػر مػػا نعػيف حػػؽ  أوػػحاافقػد  ّيػت  
ا َر فػؾَ ﴿َطاَؼ َاَمْيَهػا َطػاِئٌؼ ِمػْف إ   ،(ٖٕ)ف منعهـ ار لمارذاأاؤذـ ت لمساكيف منها، فكاف جا

جنػتهـ، فقػد  أوػااماذيتػ ؛ ليػدؿ  ػ لؾ امػس اظػيـ مػا  إي ا م هـ مف  ير  رٌ كِّ نَ مُ  طائؼٌ 
وذػػػػو مػػػػا  ينػػػػ   قولػػػػ   ،(ٕٗ)أنهػػػػا احتر ػػػػت جميعهػػػػا حتػػػػس  ػػػػارا سػػػػوادذا سػػػػواد الميػػػػؿ يػػػػؿ: 

َـّ َأفَّ ف  جعؿ موػدر الطػائؼ ﴿ اِريـِ الوَّ كَ ﴿ التعظػيـ اميػ  مػا ال  إ ػفاءمػف  اِمػْف َر فػؾَ ُل
 ي فس.

فجػاء اإل هػاـ فػػ  محمػ  السئػػؽ  ػ  مػػف السػياؽ القرآنػػ  مفيػدا  التعظػػيـ الػ   يقوػػر  
امػس نفػس  لقػؿتػأّتس معنػس التعظػيـ و ( َلمَّا فأحر ناذادون  التوري  واإلفوا ، إ  لو  اؿ: )

 المتمق .
ذ ا ما يتعمؽ  داللة اإل هاـ ف  السػياؽ القرآنػ  امػس التعظػيـ  وػورال مسػتقمة، أمػا  

فهو مػا سػتعرض ما ورد ف  النص القرآن  مف إ هاـ تقترف في  داللة التعظيـ  دالالت ُأ ر 
  :تلتفويم  امس النحو اآل

 
   أ. التعظيم والتهويل.

القرآنػػػ  مػػػف التوػػػري  إلػػػس يعػػػدؿ السػػػياؽ   وذػػػو احػػػد الػػػدالالت الفرايػػػة لل هػػػاـ إ 
اإل هػػاـ؛ ليػػدؿ امػػس ِاَظػػـ الحػػد  المعنػػ  وشػػدال ذولػػ  امػػس مػػف يقػػع اميػػ  ف ػػس  اػػف الػػر 

امػػس نفسػػية المتمقػػ ، إ  وّظػػؼ القػػرآف ذػػ ا النػػوع مػػف اإل هػػاـ فػػ  سػػياؽ داللػػة ذػػ ا اإل هػػاـ 
 الترذيا مف ا اا ار تعالس لمف اارض اف منهج .

 (اميػػ  السػػسـقػػرآف الكػػريـ فػػ  اػػ اا  ػػـو لػػوط )مػػا ورد مػػف ذػػ ا الق يػػؿ فػػ  الومّ  
َفَيشَّاَذا َما َ شَّس*  َواْلُمْؤتَِفَكَة َأْذَوإ :لنجـ(ٖ٘-٘ٗ). 

مع ػػرا   ػػػ)ما(  اَمػػا َ شَّػػسمػػف العػػ اا  قولػػ  ﴿ – ريػػة  ػػـو لػػوط  –مػػا  شػػاذا  فػػأ هـ
ر، وال سػؼ مػف العػ اا وتهػويس  لوػور الػدما لمػا  شػيهـ ؛ تعظيمػا  (ٕ٘)الدالة امػس اإل هػاـ 

وفػػ  ))، جػػاء فػػ  فػػت  القػػدير: (ٕٙ)والتنكيػػؿ  الحجػػارال الػػ   شػػمؿ كػػؿ شػػ ء ييشػػا  فػػس ي ػػيف
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عيؼ ت ػػػ  أفػػػاد، ف ػػس  امػػػا (ٕٚ)الػػػ    شػػػاذا  ػػ  وتعظػػػيـ لػػػ (( لألمػػرذػػ   الع ػػػارال تهويػػػؿ 
داللة امس تكرار الحد ، وفي  مف تيادال التعظيـ والتهويػؿ مػا  فم اَ شَّسشياف  قول : ﴿الي

 س.ال ي ف
اإل هاـ تعظػيـ العػ اا، و يػاف ذػوؿ المو ػؼ الػ   و ػع امػس  ػـو لػوط )اميػ   فأفاد 

التعظػػػيـ،  أ ػػػفسالسػػػسـ( جػػػتاء كفػػػرذـ، ولػػػو وػػػّر  فػػػ  ذػػػ ا المػػػوطف  قػػػدر العػػػ اا لمػػػا 
 والتهويؿ امس الحد .

ومن  ما ورد ف  موطف ترذيا الكافريف مما ينتظػرذـ فػ  سػاحة العػرض امػس ار  
َيػػْوـَ ُيْكَشػػُؼ َاػػْف َسػػاٍؽ َوُيػػْدَاْوَف ِإَلػػس السُّػػُجوِد َفػػس  يقػػوؿ سػػ حان  وتعػػالس : إ   ،يػػـو القيامػػة
ـْ َسػػاِلُموفَ *  َيْسػػَتِطيُعوفَ  ـْ ِ لَّػػٌة َوَ ػػْد َكػػاُنوا ُيػػْدَاْوَف ِإَلػػس السُّػػُجوِد َوُذػػ ـْ تَػػْرَذُقُه  َ اِشػػَعة  َأْ َوػػاُرُذ

وكشػػؼ السػػاؽ ملػػؿ فػػ   لػػؾ، أ  يػػـو يشػػتد األمػػر، ويوػػعا ال طػػا،  ،(ٖٗ-ٕٗ)القمػػـ:
و يؿ: الساؽ أوؿ كؿ ش ء، فمعنا  يػـو يكشػؼ اػف أوػؿ األمػر، فتظهػر حقػائؽ األمػور 

 .(ٕٛ)اف امم  إنسافيَّت  ويحاسا كؿ ويفت   مف يفت    معو
فجاء  ػ)الساؽ( ُمْنكَّرا  امس سػ يؿ اإل هػاـ ذكػ ا )سػاٍؽ( داال  ػ لؾ امػس شػدال الهػوؿ  

لػػػـ  يػػاف األمػػور امػػػس ، فهػػو كشػػػؼ اػػف شػػدال أ  شػػدال، اؾآنػػ الػػ   يكتنػػؼ أذػػؿ المو ػػػؼ 
، فكػػاف فػػ  إ هػػػاـ (ٜٕ)ظػػر اإلنسػػاف فػػ   لػػؾ المو ػػؼ أي ػػا  تحقيقتهػػا داؿ امػػس ِاَظػػـِ مػػا ين

 )ساؽ( كفاية  ياف امس ِاَظـ وذوؿ ما ينتظر الناس ف  ساحة المحشر.
 

 ب. التعظيم والتفخيم.
القرآنػػػ  مػػػف التوػػػري  إلػػػس اؽ وذػػػو احػػػد الػػػدالالت الفرايػػػة لل هػػػاـ إ  يعػػػدؿ السػػػي 
ف  ػسؿ تنكيػر  وجعمػ   اودا   لؾ إ فاء التعظيـ مشفواا  التف يـ امس الحد  ماإل هاـ؛ 

والتف ػػيـ الػػ   نفػػس المتمقػػ  لمحاولػػة تقػػدير حجػػـ التعظػػيـ  أمػػاـ األفػػؽ ػػ لؾ  مطمقػػا فاتحػػا
 اإل هاـ امس الحد . أ فا 

:    تعػالس  عػد تعػداد وػفة المتػيقفومما ورد مػف ذػ ا الق يػؿ فػ  القػرآف الكػريـ  ولػ 
  َـُ اْلُمْفِمُحوف ـْ َوُأوَلِئَؾ ُذ  .(٘)ال قرال: ُأوَلِئَؾ َاَمس ُذدإ  ِمْف َر فِه
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امػػس )ذػػدإ( أ  ذػػد ، إ  جػػاء  ػػالمفظ  أووػػافهـف المتػػيقف الػػ يف تقػػدمت أف ػػيف 
فهػو ذػدإ  ))ال ي مػ   ُمَنكَّرا  امس س يؿ اإل هػاـ؛ تعظيمػا  لقػدر الهػدإ الػ   تَحمَّػوا  ػ  وتف يمػا  

و ػػػد اسػػػتوا و  مػػػف القػػػرآف  كيػػػؼ ال ،(ٖٓ) يػػػؿ: امػػػس أ  ذػػػدإ(( كأنػػػ كنهػػػ  وال يقػػػادر  ػػػدر  
مػػػف ذػػػد  القػػػرآف الكػػػريـ،  وأف ػػػـ أاظػػػـذػػػدإ   فػػػأ  ال َرْيػػػَا ِفيػػػِ  ُذػػػدإ  ِلْمُمتَِّقػػػيَف(: ) الكػػػريـ

  ف امة ذديهـ واظمت  مع فسحهـ.  اإل  ارفجاءت النتيجة 
 وأدإر لػػ   ػػدر، ومػػف ذنػػا و ػػع اإل هػػاـ فػػ  محمػػ  السئػػؽ  ػػ ، قػػدَّ ال يُ ف آفهػػد  القػػر  

تعظيمػ   ف وورال يقور دونهػا التوػري ، لػـ لينظػر كيػؼ تاد مػ القرآن وظيفت  ف  السياؽ 
 تف يـ. وأ تعظيـ  عد  لؾ  فأ  (ر هـوتف يم  لما جعؿ مودر  )مف 

 
 ج. التعظيم والتفخيم والتهويل.

مػػػع داللػػػة التعظػػػيـ امػػػس اإل هػػػاـ  ي ػػػف ـ الفرايػػػة إ  وذػػػو إحػػػدإ دالالت اإل هػػػا 
داللتػػ  التف ػػيـ والتهويػػؿ، فالسػػياؽ القرآنػػ  يعػػدؿ مػػف التوػػري  إلػػس اإل هػػاـ؛  اوػػدا الحػػد  

 السياؽ.    لؾ تعظيـ وتف يـ وتهويؿ الحد  ال   يتناول
)مػػا( الدالػػة امػػس  األداالاؽ القرآنػػ  يعتمػػد امػػس يف السػػأوالممحػػظ امػػس ذػػ ا النػػوع  

، وذػػ ا امػػس الػػر ـ مػػف (ٖٔ)مػػف  ػػسؿ إ هػػاـ القػػدر الػػ   تػػنص اميػػ  )مػػا( ا  إل هػػاـ، وتحديػػدا
 .ف  كؿ سياؽ ا تسؼ القوة

ومما ورد مف ذ ا الق يؿ ف  القرآف الكػريـ مػا حكػا  ار تعػالس اػف فراػوف و ومػ ،  
ـْ َفػأَ إ  يػوؿ سػ حان  وتعػالس :  (امي  السػسـوما امهـ مف الع اا؛ لتك ي هـ  موسس ) ْتَ َعُه
ـف َمػا َ ِشػَيُهـْ  ـْ ِمػَف اْلػَي -ٛٚ)طػػػ : َوَأَ ػؿَّ ِفْرَاػْوُف َ ْوَمػُ  َوَمػا َذػَدإ * ِفْرَاػْوُف ِ ُجُنػوِدِ  َفَيِشػَيُه

ٜٚ)   
موسػػػس و ومػػػ  )اميػػػ  السػػػسـ(،  إذػػػسؾفقػػػد اػػػ ا ار فراػػػوف و ومػػػ  انػػػدما أرادوا         
 .(ٕٖ)اسذـ و مرذـ ما  مرذـ ار تعالس ف  اليـ فعسذـ ما أ ر هـف أفكاف 

و ػػد اػػدؿ السػػياؽ اػػف التوػػري   قػػدر ذػػ ا العػػ اا إلػػس إ هامػػ   ػػػ)ما( الدالػػة امػػس  
اإل هاـ  قول : )ما  شيهـ( ذك ا امس س يؿ اإلطسؽ مف  ير نص امس  در )مػا(، فك هػاـ 

، فهػػو أمػػر ذائػػؿ ال يقػػادر  ػػدر  وال (ٖٖ)المووػػوؿ ووػػمت  يػػدؿ امػػس جسػػامة األمػػر واظمتػػ 
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 ٔٓ 

 ػػ لؾ  يػػاف اظػػـ المو ػػؼ وف امتػػ   (ٖٗ)ي مػػ  كهنػػ   ػػارج اػػف حػػدود الفهػػـ والووػػؼ  اوػػدا
ما ي في  مف تيادال ذوؿ امس النفوس إ  ي قػس و عػ  اميهػا شػامس مهػوال ال يحػدد  ف س اّ 

 .(ٖ٘)التفويؿ لو تـ التوري   قدر 
 فادذػػاأا أ ػػفا  تكػرار الفعؿ) شػػ ( مػػف تقويػػة لداللػة التعظػػيـ التػػ  ذػ ا ف ػػس اّمػػ 
 در الع اا  ػد أ ػفس امػس المو ػؼ الػ   توػور  اآليػة التعظػيـ،  فك هاـ، وامي  (ٖٙ)اإل هاـ

 ف يـ والتهويؿ ال   يجعؿ نفس المتمق  ف س اف ذولها ت ذا في  كؿ م ذا.توال
  ار  ما حد  فػ  معػراج الن ػ  )وػمس ار اميػ  ومن  أي ا ما ورد ف  سياؽ اإل 

، فمػـ يوػر  (ٓٔ)لػنجـ:  َفػَأْوَحس ِإَلػس َاْ ػِدِ  َمػا َأْوَحػس الس : إ  يقػوؿ سػ حان  وتعػ وسمـ(
مسػتعمس  (ٖٚ)أاظػـ مػف إف يحػيط  ػ   يػاف وكأنػ واتس    امس س يؿ اإل هػاـ،  الموحس   ، 

ي ػػػا )مػػػا( الدالػػػة امػػػس اإل هػػػاـ مػػػف  يػػػر ت يػػػػيف  ( امػػػػس أوحػػػس، ذكػػػ ا )مػػػا (ٖٛ)لقػػػدرذا وا 
 ذا في  كؿ م ذا. ما يتي  لنفس السامع إف ت  اإلطسؽ

إ هػػاـ امػػس )فقػػد جػػاء  ػػالموحس  ػػ  م همػػا؛ ليػػدؿ امػػس ف امتػػ  واظػػـ شػػان  فهػػو )
إ  ذػو القػوؿ اللقيػؿ واألمانػة التػ  تنػوء  (ٓٗ)ف ػس اػف التهويػؿ (ٜٖ)((جهة التعظػيـ والتف ػيـ

    ػدرا مػف التعظػيـ والتف ػيـ والتهويػؿ  حممها الج اؿ، فقد أ فس ذ ا اإل هاـ امس الموحس 
نفس السامع مما يقور دون  التوػري  لػيس ذػ ا فحسػا فقػد تناسػقت اآليػة مػع سػا قها ف  

* َامََّمػُ  َشػِديُد اْلقُػَوإ و لػؾ لقولػ  وف امة وذوؿ المو ؼ  مف اآليات ف  الداللة امس ِاَظـِ 
َـّ َدَنػػػا َفتَػػػَدلَّس*  َوُذػػػَو ِ ػػػاأْلُُفِؽ اأْلَْاَمػػػس*  ُ و ِمػػػرَّاٍل َفاْسػػػَتَوإ  اَا َ ْوَسػػػْيِف َأْو َأْدَنػػػسَفَكػػػاَف َ ػػػ* لُػػػ

 فجاء اإل هاـ  دالالت  ف  محؿ السئؽ    متناسقا مع سياؽ اآليات مف   م . (ٜ-٘)النجـ 
 

 د. التعظيم والتفخيم والتهويل والتكثير.
وذو احد دالالت اإل هاـ الفراية إ  ي ف  اإل هاـ التكلير ف ػس اػف داللتػ  امػس  

 ؿ إ هام  لمموووؿ وومت .التعظيـ والتهويؿ، و لؾ مف  س
لػ  تعػالس فػ  سػياؽ  يػاف حػاؿ الن ػ  )وػمس ار اميػػ  ورد مػف ذػ ا الق يػؿ  و وممػا  

ِإْ  َيْيَشػس السفػْدَراَل   قولػ  تعػالس :  وووؼ سدرال المنتهس فػ  حادلػة المعػراج رأ وما  وسمـ(
فػػ  معراجػػ  مػػو  فمقػػاـ الن ػػ  )وػػمس ار اميػػ  وسػػمـ( فػػ  العػػالـ الع (ٙٔ)لػػنجـ:َمػػا َيْيَشػػس 
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 ِإْ  َيْيَشػس السفػْدَراَل َمػا َيْيَشػس   و ػد  طاذػا واسذػا مػا اسذػا...و ؼ اند سدرال المنتهػس 
، ليػدؿ (ٔٗ)ذك ا امس س يؿ اإل هاـ )ما ييشس( مف دوف النص امس  ػدر المووػوؿ ووػمت 

مػف  وأف ػـ أذوؿوكأن  أمر ال يحيط    نطاؽ ال ياف، فهو    امس ف امة واظمة الياش ، 
جاء ف  الكشاؼ: ))تعظيـ وتكليػر لمػا ييشػاذا فقػد امػـ  هػ   الع ػارال ، (ٕٗ)الووؼ والتحديد

وال نههػػػا النعػػػت يكتال  أشػػػياءف مػػػا ييشػػػاذا مػػػف ال سئػػػؽ الدالػػػة امػػػس اظمػػػة ار وجسلػػػ  أ
 .(ٖٗ)يحيط  ها الووؼ((

مع ػرا  وذك ا يتناسؽ أسموا التع يػر فػ  مقدمػة السػورال مػع داللػة اإل هػاـ فػ  اآليػة 
اػػف ف امػػة واظػػـ وذػػوؿ المو ػػؼ فػػ  العػػالـ العمػػو ، لػػيس ذػػ ا فحسػػا ولكػػف لينظػػر إلػػس 
جماليػػة التع يػػر القرآنػػ  فػػ  اآليػػة أاػػس  كيػػؼ اػػدؿ اػػف اسػػتعماؿ الفعػػؿ الما ػػ  ) شػػ ( 
إلس الم ػارع )ييشػس( فػ  حكايػة الحالػة الما ػية؛ ليجمػع  ػيف استح ػار الوػورال ال ديعػة 

، (ٗٗ)مامػ  ايانػا، و ػػيف اإلشػعار  اسػػتمرار وتجػدد اليشػػيافأ انهػػفػ  نفػػس السػامع وكأ اللمسػدر 
 وف   لؾ مف الداللة امس التكلير ما ال ي فس.
 

 املبحث الثاني
 الحفخيم

فػ  الػنص القرآنػ  إ  يعػدؿ السػياؽ  اإل هػاـ وذو احد الدالالت الرئيسة الت  يؤديها 
السػامع، ولػـ يػأت التف ػيـ  القرآن  مف التوػري  إلػس اإل هػاـ  اوػدا تف ػيـ الحػد  فػ   ذػف

مستقس ف  النص القرآن   ؿ جػاء مشػفواا  داللػة أ ػرإ فهػو مػا سػن ين  الحقػا، ف ػس اػف 
 ورود  كداللة فراية اندما ا ترف كما ات   سا قا مع داللة التعظيـ.

 
 
 

 بالغنى عن التعيين. واإلشعارأ. التفخيم 
  النص القرآن ، إ  يعػدؿ السػياؽ وذو احد الدالالت الفراية الت  يؤديها اإل هاـ ف 

القرآنػػػ  مػػػف التوػػػري  إلػػػس اإل هػػػاـ؛ ليػػػدؿ امػػػس ف امػػػة وامػػػو شػػػاف المعنػػػ   هػػػ ا اإل هػػػاـ 
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 ٕٔ 

واستينائ  اػف التعيػيف؛ لكونػ  العمػـ الفػرد فو ػع اإل هػاـ امػس نفػس المتمقػ  مػف حيػ  تف ػيـ 
 شاف المعن  اشد مف  كر .

ولػػػ  تعػػالس فػػ   يػػػاف ف ػػؿ الن يػػػيف ف الكػػريـ  آا ورد مػػف ذػػػ ا الق يػػؿ فػػ  القػػػر ومّمػػ 
ـَ المَّػػُ  َوَرَفػػَع :   ع ػػهـ امػػس  عػػض ـْ َمػػْف َكمَّػػ ـْ َاَمػػس َ ْعػػٍض ِمػػْنُه ػػْمَنا َ ْعَ ػػُه ُسػػُؿ َف َّ ِتْمػػَؾ الرُّ

ـَ اْلَ يفَنػاِت َوَأيَّػْدَناُ  ِ ػُروِ  اْلقُػُدِس َوَلػْو َشػاَء المَّػ ـْ َدَرَجاٍت َوآتَْيَنا ِايَسس اْ َف َمػْرَي ُ  َمػا اْ تََتػَؿ َ ْعَ ُه
ـْ َمػفْ  ـْ َمػْف آَمػَف َوِمػْنُه ـُ اْلَ يفَنػاُت َوَلِكػِف اْ َتَمفُػوا َفِمػْنُه ـْ ِمْف َ ْعػِد َمػا َجػاَءْتُه  َكَفػَر الَِّ يَف ِمْف َ ْعِدِذ

 .(ٖٕ٘)ال قرال: َوَلْو َشاَء المَُّ  َما اْ تََتُموا َوَلِكفَّ المََّ  َيْفَعُؿ َما ُيِريدُ 
الرسػػؿ  كػػر  ار فػػ  اآليػػة، لػػـ  كػػر التمػػة تػػدؿ امػػس موسػػس )اميػػ  فالتفا ػػؿ  ػػيف 

السػػسـ( )كّمػػـ ار( ووػػر   اسػػـ ايسػػس )اميػػ  السػػسـ( وتوسػػط  لػػؾ رفػػع الػػدرجات لمحمػػد 
 قولػ : ) ع ػهـ( مػف دوف توػري   اسػم   اإل هػاـ ( امػس سػ يؿ٘ٗ))ومس ار امي  وسػمـ(

اػسءا اإل هاـ تف يـ مػف ف ػم  ))وف  ذ  :)ومس ار امي  وسمـ(، يقوؿ التم شر   ػدر   وا 
... .الػ   ال يشػت   والمتميػت الػ   ال يمتػ سما ال ي فس، لـ في  مف الشهادال امس ان  الَعَمـ 

 .(ٙٗ)مف التوري     وانو   واح  (( أف ـفيكوف 
فعمػػػو شػػػان  مػػػف الو ػػػو   مكػػػاف ال يحتػػػاج معػػػ  إلػػػس التوػػػري ،  ػػػؿ اػػػدـ الػػػ كر  
 اتػػ  و نػػا  اػػف التعيػػيف، فػػورد اإل هػػاـ فػػ  محمػػ  السئػػؽ  ػػ  الػػ    امػػس ف امػػة أدؿواإل هػػاـ 

 يقور دون  التوري .
 

دخالب. التفخيم   الرهبة. وا 
وذو احد الدالالت الفراية التػ  يؤديهػا اإل هػاـ فػ  الػنص القرآنػ ، إ  تجػد السػياؽ  

 حػػد القرآنػػ  يعػػدؿ فػػ  اػػدد مػػف اآليػػات مػػف التوػػري  إلػػس اإل هػػاـ؛  اوػػدا  ػػ لؾ تف ػػيـ ال
الرذ ة ف  نفوس المتمقيف، و لؾ مف  سؿ إ هامػ  لتمػاف الحػد  ممػا يجعمػ    مشفواا   ع

مرتها امس الػدواـ ف  نفس المتمق  متو ع الحدو  ف  كؿ و ت وحيف طاؿ أو  ور فهو 
 ظر .تمف ذوؿ ما ين

وممػػا ورد مػػف ذػػ ا الق يػػؿ فػػ  القػػرآف الكػػريـ إ  ػػارا لمن ػػ  )وػػمس ار اميػػ  وسػػمـ(  
وـُ *  الػػـ  ولػػ  تعػػالس :  والتحػػد  لممشػػركيف اإلاجػػات يؿ امػػس سػػ ِفػػ  َأْدَنػػس *  ُ ِمَ ػػِت الػػرُّ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٚٓٓ) آيار(                     ٗ(                  العدد )ٗٔالمجمد )

 ٖٔ 

ـْ َسَيْيِمُ وفَ  ـْ ِمْف َ ْعِد َ َمِ ِه ِف  ِ ْ ِع ِسِنيَف ِلمَِّ  اأْلَْمُر ِمْف َ ْ ُؿ َوِمْف َ ْعُد َوَيْوَمِئػٍ  *  اأْلَْرِض َوُذ
 (.٘-ٔالرـو) ْنُوُر َمْف َيَشاُء َوُذَو اْلَعِتيُت الرَِّحيـُ ِ َنْوِر المَِّ  يَ  َيْفَرُ  اْلُمْؤِمُنوفَ 

فػػالرـو  ػػد  م ػػوا مػػف   ػػؿ الفػػرس امػػس اهػػد الن ػػ  )وػػمس ار اميػػ  وسػػمـ( ففػػر  
المسػمميف فتنػتؿ  أ اظ  لؾ وايروا المسمميف؛ ألنهـ أذؿ كتاا كحاؿ الرـو مما المشركوف 

 ػاف الػدائرال سػتكوف امػس المشػركيف،  وا  ػوانهـالوح  منتورا لممسمميف، ومييظػا لممشػركيف 
، و هػػ ا سػػيمق  الراػػا فػػ   مػػا الفػػرس ( هـ سػػييم وف فػػ    ػػع سػػنيففػػالرـو )مػػف  عػػد  مػػ

 .(ٚٗ)ومف اا دذـ مف مشرك   ريش
 (ٛٗ)أاػواـفاليم ة ستقع ولكنها ف  )  ع سنيف( وال  ع ما  يف اللسلة إلس اشػرال  

؛ لتػتمكف الرذ ػة فػ   مػا (ٜٗ)اإلاجػاتفػ   أتػـلو ػت ف تعييف اأذك ا امس س يؿ اإل هاـ مع 
تواؿ نػػومػػف واالذػػا فهػػـ فػػ  تر ػػا مقػػروف  يقػػيف و ػػوع الحػػد  طػػواؿ تسػػع سػػنيف  عػػد فػػارس 

ف و ع الحد  و م ت فارس وظهػرت الػرـو اميهػا، ووافػؽ  لػؾ ظهػور المسػمميف أاآلية إلس 
رذ ػػػة انػػػدما يطػػػوؿ وال ي فػػػس  ػػػدر مػػػا ي ػػػتمل الػػػنفس مػػػف ال ،(ٓ٘)امػػػس المشػػػركيف فػػػ   ػػػدر

 انتظار و وع المكرو .
محيػػ   سػػتا االاإل هػػاـ ف ػػس امػػا أ ػػفا  مػػف تف ػػيـ الحػػد  يقػػوؿ  أفػػاد ذػػ ا مػػا  

د ػاؿ الرذ ػة فػ   مػوا المشػركيف فػ  كػؿ و ػت، الديف الدرويش: )) إ هاـ وفائدتػ  التف ػيـ وا 
يقوػػر ولكنػػ  وااتػػدادذـ  قػػوتهـ لػيس إال إلػػس حػػيف يطػوؿ أو   أنفسػهـ ػػاف تذػػوذـ  واإلشػعار

 .(ٔ٘)إلس االنتهاء(( آيؿ
فػ  استشػعار  أسػهمتلـ لينظر مف جانا آ ر إلس )السيف( ف  )سييم وف( كيؼ  

مسػػاراة وتحقػػؽ و ػػوع الحػػد  فػػ  نفػػوس المتمقػػيف، فاليم ػػة  ري ػػة الو ػػوع واف احتممػػت داللػػة 
 مقيف.لحيف مف التمف وال ي فس ما ف   لؾ مف تيادال لمرذ ة ف  نفوس المت تأ ر )  ع( 

 املبحث الثالث
 خرأ  دالالت 

 . الداللة عمى أكثر من معنى.1
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 الدكتور مهند جاسـ محمد

 ٔٗ 

وذو احد الدالالت الرئيسة لل هاـ ف  النص القرآن ، إ  يعدؿ فيػ  السػياؽ القرآنػ   
مػػف التوػػري  إلػػس اإل هػػاـ معتمػػدا فػػ   لػػؾ امػػس تشػػظ  اػػدد مػػف األلفػػاظ إلػػس أكلػػر مػػف 

 السياؽ الواحد وذو امس نوايف:ف  معنس 
 

 لة الكالم عمى معنيين متضادين.أ. دال 
مػػا محػػتمس لمعنيػػيف مت ػػاديف يظهػػر احػػدذما هف يكػػوف مقوػػود المػػتكمـ م أوذػػو  

ف يكػػػوف فػػػ   ػػػاا المػػػد  أو الػػػ ـ أ : إف يظهػػػر أواليالػػػا فػػػ  ذػػػ ا النػػػوع ويػػػ طف اآل ػػػر، 
امػػس سػػعة داللػػة المفػػظ فػػ  السػػياؽ المػػد  والمقوػػود ذػػو الػػ ـ أو العكػػس معتمػػدا فػػ   لػػؾ 

 الوارد في .السياؽ 
فُػوَف ومّما ورد مف ذ ا الق يؿ ف  القرآف الكريـ  ول  تعالس :   ِمَف الَّػِ يَف َذػاُدوا ُيَحرف

ـْ وَ  ـَ َاْف َمَواِ ِعِ  َوَيُقولُػوَف َسػِمْعَنا َوَاَوػْيَنا َواْسػَمْع َ ْيػَر ُمْسػَمٍع َوَراِاَنػا َلّيػا  ِ َأْلِسػَنِتِه َطْعنػا  اْلَكِم
ـُ المَّػُ   ِف  الدفيِف َوَلوْ  ـْ َوَأْ ػَوـَ َوَلِكػْف َلَعػَنُه ـْ َ اُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواْسَمْع َواْنُظْرَنا َلَكاَف َ ْيرا  َلُه َأنَُّه

ـْ َفس ُيْؤِمُنوَف ِإالَّ َ ِميس    .(ٙٗ)النساء:ِ ُكْفِرِذ
 اميػ  كػانوا يحرفػوف الكمػـ انػد رسػوؿ ار )وػمس ار –لعػنهـ ار  -فيهود المدينة  

وطعنػػػا فػػػ  الن ػػػ    ألسػػػنتهـا وتحريفػػػا وسػػػمـ( مظهػػػريف المػػػد  لػػػ  و اوػػػديف  مػػػ  حاشػػػا  لّيػػػ
 .(ٕ٘)ورسالت 

 ف  سياؽ ذ   اآلية ف  مو عيف:و د ورد اإل هاـ  
ا  يػػر المسػػموع وجعمػػ  مطمقػػا  يػػر مقيػػد مّمػػ أ هػػـ ولػػ : )واسػػمع  يػػر مسػػمع(، إ  األول: 

مػداوا لسػامع، فهػو يحمػؿ داللػة الػ ـ إ  تقػدير : )يجعم  محتمس ألكلر مف معنس ف   ذػف ا
، يقػػػوؿ أ ػػػو (ٖ٘)(إليػػػ أو  يػػػر مجػػػاا إلػػػس مػػػا تػػػداو اميػػػؾ  ػػػس سػػػمعت  وػػػمـ أو مػػػوت، 

وذػػو كػػسـ  و وجهػػيف محتمػػؿ لمشػػر  ػػاف يحمػػؿ امػػس معنػػس اسػػمع حػػاؿ كونػػؾ سػػعود: ))ال
 يػػر مسػػمع كسمػػػا أوػػس  وػػػمـ أو مػػوت أ : مػػداوا  ػػػس سػػمعت أو  يػػػر مسػػمع كسمػػػا 

 .(ٗ٘)تر ا ((
وذو ف  الو ػت نفسػ   ػد يحمػؿ داللػة ال يػر إ  تقػدير : )) يػر مسػمع مكروذػا مػف  

جػػػاء فػػػ   (٘٘)((تػػػأداسػػػمع فػػػسف فسنػػػا إ ا سػػػ  ، أو  يػػػر مػػػأمور  السػػػمع وذػػػ  وػػػيية أ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
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 ٔ٘ 

ا مػف  ولػؾ: اسػمع فػسف فسنػا إ ا الكشاؼ: ))ويحتمؿ المد : أ  اسمع  ير مسمع مكروذ ػ
 .(ٙ٘)س  ((

فظة م همػة فػ  داللتهػا محتممػة لم يػر ممعطوفا امس األوؿ )وراانا(: إ  ذ   ال  ول اآلخر: 
   الراونػػػة والحمػػػؽ حاشػػػا ، أو ولمشػػػر  تقػػػدير: )سػػػ ف ، (ٚ٘)ار  نػػػا وانظرنػػػا نكممػػػؾ( تقػػػدير: )

)رااينػػا(،  –لعػػنهـ ار  –كسػػرال العػػيف إلػػس اليػػاء  قػػولهـ  إشػػ اعووػػف   ال ػػادـ مػػف  ػػسؿ 
 .(ٛ٘)سريانية اندذـ(( ساّ نها تش   كممة إو يؿ: 

فمينظػػر كيػػؼ وظػػؼ اإل هػػاـ فػػ  السػػياؽ القرآنػػ  معتمػػدا امػػس ت ػػاد داللػػة المفػػظ  
رادالالمعنػػس الطيػػا،  إظهػػارفهػػـ فػػ  كػػس المفظػػيف  ػػد أرادوا الواحػػد،  المعنػػس ال  يػػ  نفا ػػا  وا 

 طعنا ف  رسالت .و  يف يد  رسوؿ ار )ومس ار امي  وسمـ(، 
إ   ولػػ  : ذػػ ا اإل هػػاـ ينجمػػ   نظػػرال متت عػػة لمسػػياؽ  فّ أ كر ولكػػف مػػف الجػػدير  الػػ  
دليػػػؿ امػػػػس إرادال المعنػػػػس ال  يػػػػ  دوف سػػػمعنا واوػػػػينا( و)ليفػػػػا  ألسػػػنتهـ وطعنػػػػا  الػػػػديف( )

 .(ٜ٘)الطيا
مػػػا يمقيػػػ  ولػػػـ يوػػػر   ػػػ   أ هػػػـفقػػػد أمػػػر ار ن يػػػ  )اميػػػ  السػػػسـ(  قولػػػ  )الػػػِؽ( لػػػـ  

 ف  يمينؾ(؛ ليدؿ   لؾ امس معنييف مت اديف.ادؿ إلس اإل هاـ  قول : ))العوا(  ؿ 
 ػ   اتػوااستويار أمرذػا، أ : الػِؽ العويػد الوػيير الػ   فػ  يمينػؾ فانػ  م طػؿ لمػا األول: 

 مف الك ا.
الك يػػرال الكليػػرال، فػػاف فػػ  يمينػػؾ شػػيئا ذػػو  اإلجػػراـ هػػ    أتعظػػيـ أمرذػػا، أ : ال تع ػػ اآلخررر:

 .(ٓٙ)أاظـ منها كمها
احتماليػػة الداللػػة امػػس المػػد  أو الػػ ـ وذػػو مػػا  اإلفوػػا  اػػدـو  العوػػا،فأفػػاد إ هػػاـ  

 يقور دون  التوري .
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 ٔٙ 

 ب. داللة المفظ عمى أكثر من معنى.
وذو إف يأت  المفظ م هما مف  سؿ تنكير  وجعم  مطمقا، وذو  ه ا يتشػعا ألكلػر  
 مف معنس.
ـ( وممػػػا ورد مػػػف ذػػػ ا الق يػػػؿ مػػػا حكػػػا  ار تعػػػالس اػػػف  وػػػة موسػػػس )اميػػػ  السػػػس 

ِإْ  *  َوَذػػْؿ َأتَػػاَؾ َحػػِديُ  ُموَسػػس( قولػػ  تعػػالس :  فػػ  وػػحراء سػػيناء وأذمػػ ذػػو  انػػدما  ػػؿّ 
ـْ ِمْنَهػػػا ِ َقػػػَ ٍس َأْو َأِجػػػُد َاَمػػػس النَّػػػاِر  َرأإ َنػػػارا  َفَقػػػاَؿ أِلَْذِمػػػِ  اْمُكلُػػػوا ِإنفػػػ  آَنْسػػػُت َنػػػارا  َلَعمفػػػ  آِتػػػيُك

 .(ٓٔ)طػ :ُذدإ  
لػـ آنػس نػارا  أذمػ راء، ف  ليمة شتائية  اردال ومع  فقد  ؿ طريق  ف  وسط الوح

 جػ وال مػف نػار يوػطموف  هػػا أو  يػأتيهـامػ  وتوجػ  وػوا النػار اػف  عػد، فعمػؿ أذػؿ  يتػ  
( ذك ا منكرا امس س يؿ اإل هاـ، فالمفظ ذنا م هـ يحتمؿ أكلر مف معنس  .(ٔٙ)يجد )ذدإ 

 ة وذ   الهداية  د تكوف:ف المعنس الرئيس ذو الهدايفقد ا ر  المودر )ذدإ( أ : أ
 ف  النار. اإل اءال وساطة  اوية  .ٔ

طة القػـو اديػا: فالهدايػة  وسػاان  و ع المودر مو ع اسػـ الفااػؿ م اليػة أ : ذ .ٕ
 النار. أو دواال يف 

 .(ٕٙ)ان  أراد الهداية إلس أ واا الديف .ٖ

ؿ، و ػػد فك هػػاـ المفػػظ ذنػػا  ػػد أفػػاد تشػػعا المعنػػس، فع ػػر اػػف المعنػػس الكليػػر  ػػالمفظ القميػػ
يحتمػػؿ إف يفيػػد اإل هػػاـ ذنػػا إرادال السػػياؽ لمجمػػع  ػػيف جميػػع المعػػان  المتحوػػمة مػػف المفػػظ، 

فػػ   تيهػ لػػـ ذػو فػػ  النػار،  وا  ػػاءالدؼء مػا يكػػوف فػ  شػػدال الظممػة وال ػػرد إلػس  أحػػوجفهػو 
إلػػس  يتػػ اذدالحاجػػة إلػػس مػػف يدلػػ  امػػس الطريػػؽ، لػػـ أسػػاس ذػػ   الحاجػػات   ػػأمسالوػػحراء 

 .(ٖٙ) رالواآلطريؽ الدنيا 
لـ لينظر إلس جمالية التع ير القرآن  ف  ادول  اػف التع يػر  اسػـ الفااػؿ )ذػاد (  

و مػػا يتناسػػا مػػع حػػاؿ موسػػس )اميػػ  السػػسـ( فػػ  ليمتػػ  الشػػتائية  ،(ٗٙ)إلػػس الموػػدر )ذػػدإ(
وا  ا  ػػ  يتجػػ ، وا  ا  ػػ  ي وػػر نػػورا وسػػط الظممػػة،  أيػػفال ػػاردال المظممػػة، وذػػو تائػػ  ال يعمػػـ 

(، يجعػػؿ )الهػػدإ ( مقوػػورا امػػس مػػف انػػد ذػػ   النػػار فػػس يكتفػػ   أنػػ  )ذػػاٍد(  ػػؿ ذػػو )ذػػدإ 
فهػػ   وكأنػػ  الهػػد  نفسػػ  وذػػو مػػا يعػػرؼ انػػد النحػػاال النعػػت  الموػػدر، يقػػوؿ ا ػػف يعػػيش: ))
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 ٔٚ 

جعموا الموووؼ  لؾ المعنس؛ لكلرال حوػول   كأنهـالموادر كمها مما ووؼ  ها لمم الية 
كأنػػ  لكلػػرال ادلػػ  والر ػػس انػػ  وف ػػم  جعمػػو  منػػ ، و ػػالوا: رجػػؿ اػػدٌؿ، ور ػػ ، وف ػػؿ، 

 .(٘ٙ)نفس العدؿ والر س والف ؿ((
 
 . االشتهار وعدم الحاجة إلى الذكر.2

وذػػو احػػد الػػدالالت التػػ  يؤديهػػا اإل هػػاـ فػػ  الػػنص القرآنػػ  إ  يعػػدؿ السػػياؽ اػػف  
 و لػؾ الف داللػة اآليػات تو ػح  وتػدؿ اميػ ، فيكػوف و ػعالتوري  واإلفوا  إلس اإل هػاـ؛ 

ـ إ   ػدنو شػاف المػ ه اإللمػا اإل هاـ اشد تأليرا امس نفس المتمق  مف التوري ، ف س اػف 
 فع القرآف اف التوري    .يتر 

ا ورد مػػػف ذػػػ ا الق يػػػؿ فػػػ  القػػػرآف الكػػػريـ مػػػا حكػػػا  ار تعػػػالس لوػػػال  )اميػػػ  ومّمػػػ 
*  ِإنَّػػا ِإ ا  َلِفػػ  َ ػػسٍؿ َوُسػػُعٍر(  َفَقػػاُلوا َأَ َشػػرا  ِمنَّػػا َواِحػػدا  َنتَِّ ُعػػ ُ   ف   ولػػ  تعػػالس : السػػسـ(

 .(ٕ٘-ٕٗ)القمر:َأُأْلِقَ  ال فْكُر َاَمْيِ  ِمْف َ ْيِنَنا َ ْؿ ُذَو َك َّاٌا َأِشرٌ 
 وػػػال  ووسػػػمو   الكػػػ ا والم اليػػػة فػػػ  الشػػػر  اإليمػػػاففقػػػد اسػػػتك رت لمػػػود اػػػف  

مػػف ار تعػػالس  ةاإلجا ػػفجػػاءت  ،(شػػركػػ اا أوال طػػر، فوػػال  )اميػػ  السػػسـ( مػػتهـ  أنػػ  )
( ذكػػ ا األشػػرواػػدا لوػػال  ووايػػدا لقومػػ  امػػس سػػ يؿ اإل هػػاـ )سػػيعمموف  ػػدا مػػف الكػػ اا 

فهـ مف اشر و طػر فػ  تكػ يا وػال  )اميػ  السػسـ( وذػـ مػف ترفػع اػف ، (األشرالك اا )
يوػػر   هػػـ فهػػـ المعنيػػوف  هػػا  فّ ال اطػػؿ، فهػػـ  وػػفتهـ ذػػ   أشػػهر مػػف أالحػػؽ ور ػػا فػػ  

اإل هاـ يقػوؿ االلوسػ : ))والمػراد سػيعمموف أنهػـ قرآف اف التوري   هـ إلس الالوايد، فعدؿ 
   .(ٙٙ)إلس ان  مما ال يكاد ي فس(( إيماء لؾ مورد اإل هاـ  أوردلكف  األشروفذـ الك ا وف 

 ألػػراذػػ ا ف ػػس امػػا ي ػػفي  اإل هػػاـ امػػس الوايػػد والتهديػػد مػػف شػػدال تجعمػػ  أكلػػر  
امػػػس سػػػ يؿ  فػػػأوردوذـامػػػس ار مػػػف إف يوػػػر   هػػػـ،  أذػػػوفوو عػػػا امػػػس النفػػػوس، لػػػـ أنهػػػـ 

 اإل هاـ.
كيؼ اجتمع مع اإل هاـ ليتشدد مػف الوايػد والتهديػد الوا ػع لـ لينظر إلس نظـ اآلية 

 أردفػ ومػا و وع الحد  وتحققػ ، (ٚٙ)اميهـ، فالسيف مف )سيعمموف(  ما تدؿ امي  مف تقريا
 الع اا معا ػا لمتكػ يا، ف ػس   فّ أوكمف داللة امس  را تمف نتوؿ الع اا  قول  ) دا(، 
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( إ  الجػػتاء مػػف جػػنس األشػػراػػف المشػػاكمة المفظيػػة ) ػػؿ ذػػو كػػ اا اشػػر( و )مػػف الكػػ اا 
 العمؿ كمها اجتمعت فتادت مع و ع التهديد والوايد امس نفوس  ـو وال  )امي  السسـ(.

 
 . المطف وحسن االستدعاء:3

السػػػياؽ  فَّ ألػػػنص القرآنػػػ ، فػػػنمحظ وذػػػو احػػػد الػػػدالالت التػػػ  يؤديهػػػا اإل هػػػاـ فػػػ  ا 
إ   ػػػػد يػػػػؤد  الم ػػػػاط يف،  لمشػػػػاارالقرآنػػػػ   ػػػػد اػػػػدؿ مػػػػف التوػػػػري  إلػػػػس اإل هػػػػاـ مرااػػػػاال 

 لؾ  ال ا ف  سػياؽ التر يػا الػ    ػد  ويأت  اليأسالتوري  إلس النفرال وادـ االستجا ة أو 
ا  عػػػػػض األحيػػػػػاف  شػػػػػ ء مػػػػػف الترذيػػػػػا إ  ي ػػػػػف  اإل هػػػػػاـ امػػػػػس نفػػػػػوس يكػػػػػوف موػػػػػحو   

 م اط يف شيئا مف االطمئناف مقرونا  الطمع ف  لواا االستجا ة.ال
الكتػػػاا مر  ػػػا  ألذػػػؿوممػػػا ورد مػػػف ذػػػ ا الق يػػػؿ فػػػ  القػػػرآف الكػػػريـ  طا ػػػ  تعػػػالس  
َيػػا َأيَُّهػػا الَّػػِ يَف ُأوتُػػوا  إ  يقػػوؿ :  محمػػد )وػػمس ار اميػػ  وسػػمـ(وحالػػا امػػس إت ػػاع  ومرذ ػػا

ْلنَ  ـْ ِمػْف َ ْ ػِؿ َأْف َنْطِمػَس ُوُجوذػا  َفَنُردََّذػا َاَمػس َأْدَ اِرَذػا َأْو اْلِكتَاَا آِمُنوا ِ َما َنتَّ ا ُمَودف ا  ِلَما َمَعُكػ
ـْ َكَما َلَعنَّا َأْوَحاَا السَّْ ِت َوَكاَف َأْمُر المَِّ  َمْفُعوال    .(ٚٗ)النساء:َنْمَعَنُه

 توجيػػػػ   مػػػػا نػػػػتؿ محمػػػػد )وػػػػمس ار اميػػػػ  وسػػػػمـ(   اإليمػػػػافأمػػػػر مػػػػف ار تعػػػػالس 
معمقػػػا  لػػػؾ ( ِمػػػْف َ ْ ػػػِؿ َأْف َنْطِمػػػَس ُوُجوذػػػا  )ويعق ػػػ   قولػػػ :  ال طػػػاا فيػػػ  إلػػػس أذػػػؿ الكتػػػاا

متلػػاؿ والجػد فػػ  االنتهػػاء اػػف الم الفػػة؛ الف العػػ اا ال ػػ)امنوا(؛ ليفيػػد  ػػ لؾ المسػػاراة فػػ  ا
 .(ٛٙ)مشارؼ امس الو وع

ػػػػنَ ذكػػػػ ا امػػػػس سػػػػ يؿ اإل هػػػػاـ مُ   ـ( مػػػػع أنهػػػػـ ذػػػػـ ك)وجوذػػػػا( ولػػػػـ يقػػػػؿ )وجػػػػوذ را  كف
الم ػػاط وف مسػػتميس  ػػ لؾ  مػػوا الم ػػاط يف فػػ  لطػػؼ وحسػػف اسػػتدااء إلػػس اإليمػػاف  مػػا 

واػػػدـ نفػػػرال  ػػػد تتولػػػد اػػػف التوػػػري ،   طمأنينػػػةنػػػتؿ امػػػس محمػػػد )وػػػمس ار اميػػػ  وسػػػمـ( 
سػػػعود: ))وفػػػ  الالتوػػػري  يقػػػوؿ أ ػػػو فاإل هػػػاـ فػػػ  سػػػياؽ اآليػػػة اداػػػس إلػػػس االسػػػتجا ة مػػػف 

 .(ٜٙ)لطؼ  الم اط يف وحسف استدااء لهـ إلس اإليماف(( –الوجو   – إ هامها
ا( المفيػػػد لينظػػػر مػػػف جانػػػا آ ػػػر إلػػػس اإلطػػػسؽ المتحوػػػؿ مػػػف تنكيػػػر )وجوذ ػػػ َـّ لُػػػ 
فهػ  وجػو   (ٓٚ)ظر المعر يف امػا انػتؿ ارتال   ين ما ي يف  مف تهويؿ لم طا لمتكلير 
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نظػر إلػس جماليػة التع يػر القرآنػ  ميف كليرال ليست  القميمة  د تعـ جميع الم اط يف ف  اآليػة،
 إ  جمع ف   نية لفظة واحدال )وجوذا(  يف التر يا والترذيا.

 
 اخلامتة

 َص مُػػػ عػػػد ذػػػ   الجولػػػة فػػػ  رحػػػاا آ  القػػػرآف الكػػػريـ تنقي ػػػا اػػػف دالالت اإل هػػػاـ  َ  
 ال ح  إلس النتائل اآلتية:

يمػػا تنػػاولو  مػػف يتعر ػػوا فػػ  اليالػػا إلػػس  يػػاف دالالت اإل هػػاـ ف ـإف ال س يػػيف لػػ .ٔ
و ػد تعػرض والشعرية التػ  استشػهدوا  هػا امػس أسػموا اإل هػاـ،  القرآنيةالنووص 

فػػ   اإلاجػػاتلمػػواطف المفسػػروف والمعر ػػوف لػػ كر ذػػ   الػػدالالت فػػ  لنايػػا  يػػانهـ 
 النص القرآن .

 ذناؾ تمايت وا    يف اإل هاـ كموطم   س   و يف اإل هاـ ف  القرآف الكريـ. .ٕ

مػػا ورد مػػف إ هػػاـ فػػ  الػػنص القرآنػػ  انػػ  يعتمػػد امػػس إيػػراد المفػػظ  إف اليالػػا امػػس .ٖ
ػػنَ مُ  أو كسذمػػا معػػا، أو اسػػتعماؿ )مػػا( المووػػولة الدالػػة امػػس ا أو امػػس الحػػ ؼ ر  كف

  يانها ف  متف ال ح . اإل هاـ ف س اف أدوات أ رإ  د تَـّ 

 لػػؾ  لقػػد تنواػػت دالالت اإل هػػاـ فػػ  الػػنص القرآنػػ   ػػيف تعظػػيـ أو تف ػػيـ أو  يػػر .ٗ
 ػد ي ػف  دالالت اػدال اإل هػاـ  فَّ تفويم ، ليس ذػ ا فحسػا  ػؿ وجػدنا أ مما س ؽ

 مجتمعة امس السياؽ الواحد، فقد ا ترف التعظيـ ملس  التف يـ والتهويؿ و التكلير.

مػف الػدالالت يشػيؿ التعظػيـ فيهػا  لقػد تػوافر اإل هػاـ فػ  الػنص القرآنػ  امػس جمػعٍ  .٘
لػػـ تػػأت  الػػدالالت اآل ػػر  عػػد  لػػؾ  لػػؾ التف ػػيـ، يػػأت   عػػد  َـّ لُػػالنوػػيا األوفػػر، 

 ا.ت اا  

يمحػػػػظ فػػػػ  داللػػػػة اإل هػػػػاـ امػػػػس التعظػػػػيـ والتف ػػػػيـ والتهويػػػػؿ ااتمػػػػاد  امػػػػس إ هػػػػاـ  .ٙ
 الموووؿ وومت  المع ر ان   ػ)ما( مف دوف النص امس  درذا.

 
دعوانا إن  وآخرتكن أخرى، فمن نفسي  هذا ما جاد به القمم فان أصبت فمن اهلل وانْ 

 سيدنا محمد وعمى اله وصحبه وسمم العالمين والصالة والسالم عمى لحمد هلل رب  ا



 اإل هاـ ودالالت  ف  القرآف الكريـ
 الدكتور مهند جاسـ محمد

 ٕٓ 

 
 اهلىامش

 .ٛٚ/ٕالطرات  (.ٔ)
 .ٔٛ/ٕالطرات  (.ٕ)

، والمسػػاف ) هػػـ( ٔٚ/ٔال س ػػة  وأسػػاس، ٖٔٔ/ٔ، ومقػػاييس الميػػة ٕٙ/ٗينظػػر: العػػيف  (.ٖ)
ٕٔ/٘ٚ. 

 .ٖٚ/ٔينظر: معجـ الموطمحات ال س ية  (.ٗ)

 .ٕٕٓمفتا  العمـو  (.٘)

 .ٜٖ – ٖٚ/ٔموطمحات ال س ية ينظر: معجـ ال (.ٙ)

 .ٙٓ٘، وتحرير التح ير ٖٙٓ ديع القرآف  (.ٚ)

، ٕٓٗ – ٓٓٗ/ ٗ، وشػرو  التم ػيص ٙٓ٘، وتحرير التح ير ٖٙٓينظر:  ديع القرآف  (.ٛ)
 .ٖٓ – ٘/ ٕالر يع ف  أنواع ال ديع  وأنوار

 .ٔٛ -ٛٚ/ٕينظر: الطرات  (.ٜ)

، ورو  ٜٖٙ/ٖ، وتفسػػػػػػير أ ػػػػػػ  السػػػػػػعود ٔٛ/ ٖ، وال رذػػػػػػاف ٚٚ٘/ٔينظػػػػػػر: الكشػػػػػػاؼ  (.ٓٔ)
 .ٖٔ/ٙالمعان  

، ورو  ٜٖٙ/ٖ، وتفسير أ   السعود ٖٖٔ/ٗ، وينظر: ال حر المحيط ٚٚ٘/ٔالكشاؼ  (.ٔٔ)
 .ٚٚٙ/ٔ، وفت  القدير ٖٔ/ٙالمعان  

 .ٚٚٙ/ٔ، وفت  القدير ٖٔ/ٙ، ورو  المعان  ٜٖٙ/ٖينظر: تفسير أ   السعود  (.ٕٔ)

 .ٚٚٙ/ٔر ، وفت  القدئٖ/ٙ، ورو  المعان  ٜٖٙ/ٖينظر: وتفسير أ   السعود  (.ٖٔ)

 .ٖٖٔ/ٗينظر: ال حر المحيط  (.ٗٔ)

 .ٖٔ/ٙ، ورو  المعان  ٜٖٙ/ٖينظر: تفسير أ   السعود  (.٘ٔ)

 .ٕٔ٘/ ٔتفسير ال ي او   (.ٙٔ)

 .ٔ٘ٔ/ٕالقرآف الكريـ و يان   إارااينظر:  (.ٚٔ)

 .ٗٙٔ – ٖٙٔينظر: أس اا النتوؿ لمواحد   (.ٛٔ)

، ٕٕٚ/ ٔ، و تفسػػير ال ي ػػاو  ٕٛٙ/ٔ، وينظػػر: الكشػػاؼ ٖ٘/ٕتفسػػير أ ػػ  السػػعود  (.ٜٔ)
 .٘٘ٔ/ٙورو  المعان   ،،ٕٙٛ/ٗال حر المحيط  ، وٗٔ/ٙفسير الرات  وت

 .ٗٔ – ٖٔ/ٓٔينظر: ال حر المحيط  (.ٕٓ)
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 .ٓٚٔ/ٙٔورو  المعان   (.ٕٔ)

 .ٖٖٕ/ٗ، وف  ظسؿ القرآف ٖٚٔ/ٚينظر: ال حر المحيط  (.ٕٕ)

 .ٕٕٗ/ٓٔ، ال حر المحيط ٜٚ/  ٕ٘، وتفسير الرات  ٙٔ٘/ٕينظر: تفسير ال ي او   (.ٖٕ)

 .ٖ٘/ٛ، إاراا القرآف الكريـ و يان  ٕٕٗ/ٓٔينظر: ال حر المحيط  (.ٕٗ)

 .ٗٔ – ٖٔ/ٓٔال حر المحيط  ينظر: (.ٕ٘)

 .ٖٛٔٗ/ٙينظر: وف  ظسؿ القرآف  (.ٕٙ)

، و ال حػػػػر المحػػػػيط ٕٛٚ/ٖإاػػػػراا القػػػػرآف لمنحػػػػاس  ، و ينظػػػػر:٘ٗٔ/٘الفػػػػت  القػػػػدير  (.ٕٚ)
 .ٖٛٔٗ/ٙ، و وف  ظسؿ القرآف ٕٛ/ٓٔ

، تفسػير ٕٛٗ/ ٔيط ال حػر المحػ، ٗٛ/٘ٔ، و وتفسػير الػرات  ٕٔ٘/ ٗينظر: الكشاؼ  (.ٕٛ)
 .ٖ٘ – ٖٗ/ٜٕورو  المعان  ، ٚٛٔ – ٙٛٔ/٘أ   السعود 

، ٗٛ/٘ٔ، و وتفسػػػػير الػػػػرات  ٛٔ٘/ ٕو تفسػػػػير ال ي ػػػػاو  ، ٕٔ٘/ٗينظػػػػر: الكشػػػػاؼ (.ٜٕ)
 .ٖ٘/ ٜٕ، ورو  المعان  ٚٛٔ/٘ ، و تفسير أ   السعودٕٛٗ/ٓٔوال حر المحيط 

، و ٕٙ/ٔالسػػػعود ، و تفسػػػير أ ػػػ  ٕٙ/ٔ، و ينظػػػر: تفسػػػير ال ي ػػػاو  ٗ٘/ٔالكشػػػاؼ  (.ٖٓ)
 .ٖٗٔ/ٔرو  المعان  

 .ٖٖٙ/ٚينظر: ال حر المحيط  (.ٖٔ)

 .ٖٕٚ/ٙٔ، ورو  المعان  ٖٚٔ/ٖتفسير أ   السعود  ينظر: (.ٕٖ)

 .ٜٔ، وامـ المعان  ودالالت األمر ف  القرآف الكريـ ٖٖٙ/ٚينظر: ال حر المحيط  (.ٖٖ)

، تفسػػير أ ػػ  ٖٖٙ/ٚ، ال حػػر المحػػيط ٗ٘/ٕ، تفسػػير ال ي ػػاو  ٙٚ/ٖينظػػر: الكشػػاؼ  (.ٖٗ)
 .ٛٙٗ/ٖوفت  القدير ، ٖٕٚ/ٙٔ، ورو  المعان  ٖٚٔ/ٖلسعود ا

، و تفسػػػػير أ ػػػػ  ٕٔٔ/ٖال رذػػػػاف فػػػػ  امػػػػـو القػػػػرآف و ، ٖٖٙ/ٚينظػػػػر: ال حػػػػر المحػػػػيط  (.ٖ٘)
 ، وف  ظسؿ القرآفٛٙٗ/ٖ، والفت  القدير ٖٕٚ/ٙٔ، ورو  المعان  ٖٚٔ/ٖ السعود

ٗ/ٕٖٗٗ. 

 .ٛٙٗ/ٖينظر: فت  القدير  (.ٖٙ)

 .ٓٔٗ/ٗ )الهامش( ينظر: الكشاؼ (.ٖٚ)

 .ٗٔ/ٓٔ – ٖٖٙ/ٚ نظر: ال حر المحيطي (.ٖٛ)

 .ٔٔ/ٓٔينظر: ال حر المحيط  (.ٜٖ)

 .ٖٙٓٗ/ٙينظر: ف  ظسؿ القرآف  (.ٓٗ)
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 .ٖٔ/ٓٔينظر: ال حر المحيط  (.ٔٗ)

، ورو  ٖٔٓٔ، وال حػػػػػػر المحػػػػػػيط ٖٕ٘/ٗٔ ،وتفسػػػػػػير الػػػػػػرات ٔٔٗ/ٗينظػػػػػػر: الكشػػػػػػاؼ (.ٕٗ)
 .ٖٚٓٗ/ٙ، وف  ظسؿ القرآف ٖٖٔ/٘، وفت  القدير ٔ٘/ٕٚالمعان  

 .ٔٔٗ/ٗالكشاؼ  (.ٖٗ)

 .ٖٖٔ/٘، وفت  القدير ٔ٘/ٕٚورو  المعان   ينظر: (.ٗٗ)

، وال حػػر ٔٚٔ/ٖ، وتفسػػير الػػرات  ٖٛٔ/ٔ، تفسػػير ال ي ػػاو  ٖٜٕ/ٔينظػػر: الكشػػاؼ  (.٘ٗ)
 .ٕ/ٖ، ورو  المعان  ٚٛٔ/ٔ، وتفسير أ   السعود ٔٓٙ/ٕ المحيط

 ورو ، ٚٛٔ/ٔ، وتفسػير أ ػ  السػعود ٔٚٔ/ٖتفسير الػرات   ، وينظر:ٖٜٕ/ٔالكشاؼ  (.ٙٗ)
 .ٕ/ٖالمعان 

 .ٖٓ٘أس اا النتوؿ لمواحد  ينظر:  (.ٚٗ)

 .٘ٔ/ٛينظر: المساف )  ع(  (.ٛٗ)

 .٘ٛ/  ٖٔينظر: تفسير الرات   (.ٜٗ)

 .ٖٓ٘ينظر: أس اا النتوؿ  (.ٓ٘)

 .ٖٔ/ٙإاراا القرآف الكريـ و يان   (.ٔ٘)

 .ٖٚ/٘، ورو  المعان  ٖٙٗ/ٔ، تفسير أ   السعودٚٓ٘/ٔينظر: الكشاؼ  (.ٕ٘)

، و ال حػر ٜ٘/٘، وتفسير الرات  ٕٕٔ/ٔ، و تفسير ال ي او  ٚٓ٘/ٔينظر: الكشاؼ  (.ٖ٘)
وفػت  القػدير ، ٖٚ/٘، ورو  المعػان  ٖٗٙ/ٔ، و تفسير أ   السعود ٕٙٙ/ٖالمحيط 

 .ٙٚٙ/ٕ، وف  ظسؿ القرآف ٓٓٙ/ٔ

 .ٖٗٙ/ٔتفسير أ   السعود  (.ٗ٘)

، و ال حػر ٜ٘/٘ ، وتفسير الرات ٕٕٔ/ٔ، و تفسير ال ي او  ٚٓ٘/ٔينظر: الكشاؼ  (.٘٘)
، وفػت  القػدير ٖٚ/٘المعػان  ، ورو  ٖٗٙ/ٔ، و تفسير أ   السعود ٕٙٙ/ٖالمحيط 

 .ٙٚٙ/ٕ، وف  ظسؿ القرآف ٓٓٙ/ٔ

 .ٚٓ٘/ٔالكشاؼ  (.ٙ٘)

، و ال حػر ٜ٘/٘، وتفسير الرات  ٕٕٔ/ٔ، و تفسير ال ي او  ٚٓ٘/ٔينظر: الكشاؼ  (.ٚ٘)
، وفػت  القػدير ٖٚ/٘، ورو  المعػان  ٖٗٙ/ٔ، و تفسير أ   السعود ٕٙٙ/ٖالمحيط 

 .ٙٚٙ/ٕ، وف  ظسؿ القرآف ٓٓٙ/ٔ
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 ٕٖ 

، و ال حػر ٜ٘/٘، وتفسير الرات  ٕٕٔ/ٔ، و تفسير ال ي او  ٚٓ٘/ٔينظر: الكشاؼ  (.ٛ٘)
، وفػت  القػدير ٖٚ/٘، ورو  المعػان  ٖٙٗ/ٔو تفسير أ   السعود ، ٕٙٙ/ٖالمحيط 

 .ٙٚٙ/ٕ، وف  ظسؿ القرآف ٓٓٙ/ٔ

 .ٕٙٙ/ٖينظر: ال حر المحيط  (.ٜ٘)

 .ٓٓٚ/ٗ، إاراا القرآف الكريـ و يان  ٔٛ/ٕينظر: الطرات  (.ٓٙ)

 .ٖٖٕٓ/ٗ، وف  ظسؿ القرآف ٙٙٔ – ٘ٙٔ/ٙٔ ينظر: رو  المعان  (.ٔٙ)

، و تفسػػػػػػير أ ػػػػػػ  السػػػػػػػعود ٗٗ/ٕ، تفسػػػػػػير ال ي ػػػػػػػاو  ٕ٘ ٓ ٔ٘/ٖ ينظػػػػػػر: الكشػػػػػػاؼ (.ٕٙ)
، إاػػػػراا القػػػػرآف ٖٗٗ/ٖ، وفػػػػت  القػػػػدير ٙٙٔ – ٘ٙٔ/ٙٔ، ورو  المعػػػػان  ٜٜٕ/ٖ

 .ٖٙٙ/ٗ الكريـ و يان 

 .ٖٖٕٓ/ٗينظر: ف  ظسؿ القرآف  (.ٖٙ)

 .ٙٙٔ/ٙٔمعان  ، ورو  الٜٜٕ/ٖينظر: تفسير أ   السعود  (.ٗٙ)

، وشػػػػػر  الكافيػػػػػة ٕٓٙ – ٜٕ٘/ٖال وػػػػػائص  ، ينظػػػػػر:ٔ٘ – ٓ٘/ٖشػػػػػر  المفوػػػػػؿ  (.٘ٙ)
 .ٗٛٔ/ٖ، ومعان  النحو ٖٙٓ/ٔ

، و تفسػػػػػػير أ ػػػػػػ  السػػػػػػعود ٗٗ/ٓٔال حػػػػػػر المحػػػػػػيط  ، و ينظػػػػػػر:ٛٛ/ٕٚرو  المعػػػػػػان   (.ٙٙ)
٘/ٕٔٓ. 

 .ٕٓٔ/٘ينظر: تفسير أ   السعود  (.ٚٙ)

 .ٕٛٗ/ٔينظر: تفسير أ   السعود  (.ٛٙ)

 .ٜٗ/ٙرو  المعان   ، و ينظر:ٕٛٗ/ٔتفسير أ   السعود  (.ٜٙ)

، و إاػػراا القػػرآف ٜٗ/ٙ، و ينظػػر: ورو  المعػػان  ٕٛٗ/ٔينظػػر: تفسػػير أ ػػ  السػػعود  (.ٓٚ)
 .ٖٙ/ٕ الكريـ و يان 

 
 ثبث املصادر واملراجع

  الهيئػػة  ،ذػػػ(ٖٛ٘)ت  أسػػاس ال س ػػة: أ ػػو القاسػػـ جػػار ار محمػػود  ػػف امػػر التم شػػر
 .ٖٕٓٓ ،القاذرال ،سمسمة ال  ائر ،العامة لملقافة

  ذػػ(، مط ػوع  هػامش م توػر تفسػير  ٛٙٗأس اا النتوؿ: امػ   ػف احمػد الواحػد  )ت
 .ٜٜ٘ٔالط ر ، دمشؽ، الط عة السا عة، 
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 ٕٗ 

  ذػػػ(، تحقيػػؽ د.تذيػػر  ػػات  تاذػػد، مط عػػة  ٖٖٛإاػػراا القػػرآف: أ ػػو جعفػػر النحػػاس )ت
 .ٜٚٚٔالعان ،  يداد، الط عة األولس، 

 لػػػديف الػػػدرويش، دار اليمامػػػػة، دمشػػػؽ،  يػػػػروت، إاػػػراا القػػػرآف الكػػػػريـ و يانػػػ : محيػػػػ  ا
 .ٖٕٓٓالط عة التاسعة، 

  :ذػػػػ(، تحقيػػػؽ: شػػػاكر  ٕ٘ٔٔا ػػػف معوػػػـو المػػػدن  )ت أنػػػوار الر يػػػع فػػػ  أنػػػواع ال ػػػديع
 .ٜٛٙٔذاد  شاكر، مط عة النعماف، النجؼ، الط عة األولس، 

  :روت، ذػػػػ(، دار الفكػػػر،  يػػػ ٘ٗٚ)ت  األندلسػػػ  فأ ػػػو حيػػػاال حػػػر المحػػػيط فػػػ  التفسػػػير
 .ٕٜٜٔل ناف، 

  ذػػ( تحقيػؽ: حنفػ  محمػد شػرؼ، دار  ٗ٘ٙ ديع القرآف: ا ف أ   اإلوػ ع الموػر  )ت
 مور لمط ع والنشر، الفجالة، القاذرال، الط عة اللانية، د.ت.نه ة 

  ذػػػ( امػػؽ  ٜٗٚال رذػػاف فػػ  امػػـو القػػرآف:  ػػدر الػػديف محمػػد  ػػف ا ػػد ار التركشػػ  )ت
شػػورات محمػػد امػػ   ي ػػوف، دار الكتػػا العمميػػة، : موػػطفس ا ػػد القػػادر اطػػا، منةاميػػ

 .ٕٔٓٓ يروت، ل ناف، 

  القػػػػرآف: ا ػػػػف أ ػػػػ  اإلوػػػػ ع  إاجػػػػاتتحريػػػػر التج يػػػػر فػػػػ  وػػػػنااة الشػػػػعر والنلػػػػر و يػػػػاف
 .ٖٜٙٔتقديـ وتحقيؽ: د. حنف  محمد شرؼ، القاذرال، ذػ(  ٗ٘ٙالمور  )ت 

  ذػػ( ٖٜٚلعمػاد  )ت العقػؿ السػميـ(: أ ػو السػعود ا إرشػادتفسير أ و السعود: )المسػمس، 
  مور، د.ت. وأوالد مكت ة ومط عة محمد ام  و ي  

  ال ي ػػاو  )ت التأويػؿ(: ناوػػر الػديف  وأسػػرارتفسػير ال ي ػػاو : المسػمس )أنػػوار التنتيػؿ
 .ٕٔٓٓذػ( تقديـ: محمد ا د القادر، دار وادر،  يروت، الط عة األولس،  ٜ٘ٛ

 ٗٓٙتي  الييػا(: ف ػر الػديف الػرات  )ت تفسير الرات : المسمس  التفسير الك ير أو مفػا 
 .ٕٓٓٓاألولس،  الط عةدار الكتا العممية،  ،ذػ(، منشورات محمد ام   ي وف،

  ذػػ(، تحقيػؽ: محمػد امػ  النجػار، دار  ٕٜٖال وائص: أ و الفت  الماف  ف جن  )ت
 الهد ، ل ناف، الط عة اللانية، د.ت.

 لملػػػػان : شػػػػهاا الػػػػديف االلوسػػػػ  )ت رو  المعػػػان  فػػػػ  تفسػػػػير القػػػػرآف العظػػػػيـ والسػػػػ ع ا
 الترا  العر  ،  يروت، ل ناف، د.ت. إحياءذػ(، دار  ٕٓٚٔ
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 ٕ٘ 

  ذػػػ(، دار الكتػػا العمميػػة،  ٙٚٙشػػر  الكافيػػة فػػ  النحػػو: ر ػػ  الػػديف االسػػترا ا   )ت
 .ٜ٘ٛٔ يروت، ل ناف، 

 ذػػػػ(، اػػػالـ الكتػػػا،  يػػػروت، ٖٗٙالػػػديف  ػػػف يعػػػيش النحػػػو  )ت  ؽشػػػر  المفوػػػؿ: موفػػػ
 .ٜٛٛٔولس، الط عة األ

  ذػػ(، ومواذػا  ٜٖٚشرو  التم يص )وذ  م تور امس تم يص المفتا  لمقتوين  )ت
فػػػ  شػػػر  تم ػػػيص  األفػػػرا تم ػػػيص المفتػػػا  ال ػػػف المير ػػػ ، واػػػروس الفتػػػا  فػػػ  شػػػر  

ذػ(، مط عة ايسػس  ٖٜٚ ف امر التفتاتان  )ت لمسعود  (ذػ( ٖٚٚالمفتا  لمس ك )ت 
 ال ا   الحم   وشركا   مور، د.ت.

  ال س ػػة وامػػـو حقػػائؽ اإلاجػػات: يحيػػس  ػػف حمػػتال العمػػو  )ت  ألسػػرار المت ػػمفالطػػرات
 ذػ(، مؤسسة نور، طهراف، د.ت. ٜٗٚ

  ،امػػػػػػـ المعػػػػػػان  ودالالت األمػػػػػػر فػػػػػػ  القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ: د.م تػػػػػػار اطيػػػػػػة، دار الوفػػػػػػاء
 .ٕٓٓٓ، مور، الط عة األولس، اإلسكندرية

  ( تحقيػػػػػؽ: د: مهػػػػػد  الم تومػػػػػ ، ذػػػػػػ ٘ٚٔالعػػػػػيف: ال ميػػػػػؿ  ػػػػػف احمػػػػػد الفراذيػػػػػد  )ت
 .ٕٜٛٔ، األردفالسامرائ ، دار الرشيد لمنشر، الجمهورية العرا ية، اماف،  إ راذيـد.

  ذػػ(، توػحي : احمػد ا ػد السػسـ، دار ٕٓ٘ٔفت  القدير: محمد  ف امػ  الشػوكان  )ت
 .ٜٜٗٔالكتا العممية،  يروت، ل ناف، الط عة األولس، 

 ٕٗٓٓر الشروؽ،  يروت، ف  ظسؿ القرآف: سيد  طا، دا. 

  :ٖٛ٘أ و القاسـ جػار ار محمػود  ػف امػر التم شػر  )ت الكشاؼ اف حقائؽ التنتيؿ 
 ذػ( شركة مكت ة ومط عة موطفس ال ا   الحم   وأوالد   مور، د.ت.

 د.ت. ، يروت ،دار وادر،ذػ(ٔٔٚلساف العرا : ل ف منظور )ت 

  المووؿ ،لتعميـ العال مط عة ا ،معان  النحو : د.فا ؿ وال  السامرائ، ٜٜٔٛ. 

 مط عػػػػة المجمػػػػع العممػػػػ   ،معجػػػػـ الموػػػػطمحات ال س يػػػػة وتطورذػػػػا :د.أحمػػػػد مطمػػػػوا
 .ٖٜٛٔ ،العرا  

 تحقيػػػػؽ و ػػػػ ط : ا ػػػػد السػػػػسـ  ،ذػػػػػ(ٜٖ٘معجػػػـ مقػػػػاييس الميػػػػة : أحمػػػػد  ػػػػف فػػػػارس )ت
 د.ت. ،دار الكتا العممية ،ذاروف
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 ٕٙ 

  ط عػة موػطفس ال ػا   الحم ػ  ذػػ( م ٕٙٙمفتا  العمػـو : محمػد  ػف امػ  السػكاك  )ت
 .ٖٜٚٔ ،الط عة االولس ،وأوالد 

 


