2012
مجل ددالل /

العدد السادس والخمسون

آيات االبتالء دراسة بالغية
Verses of Testing : a Rhetorical study
دراسة تكشف معالم الصورة البالغية في آيات االبتالء
م.م صباح محمد حسين

Sabah .Muhammad . Hussein

كمية العموم اإلسالمية

College Islamic Sciences

م.م كاظم عبيد عباس

Kadhim . Obeyed . Abaas

مديرية تربية ديالى

The Directorate of Diala Education

ممخص البحث
يعد النص القراني مادة أساسية لمدرس الببلغي  ،فبل يستطيع باحث اف يككف
ممما بعمكـ الببلغة دكف اإلشارة كاالستعانة بالنص القرآني  ،مف ىذا المنطمؽ
اعتمدت النص القرآني في ىذه الدراسة كاخترت آيات الببلء مف بيف النصكص
القرآنية  ،الف صكرة الببلء مف الصكر التي ركزت عمييا النصكص القرآنية كىك مف
باب اإلنذار كالتنبيو لتككف لنا العبرة كالعضة مف ىذه النصكص كلكي يككف سمكؾ
اإلنساف المسمـ دكما مستقيما كىك الغرض الذم بعثت ألجمو الرساالت كجاء األنبياء
كالرسؿ  ،جعمت ىذه الدراسة بثبلثة مباحث األكؿ كاف قد بينت فيو المستكل
التركيبي لآليات االبتبلء إذ إف عنصر التركيب في النص يعد فعاال في إعطاء
المفردة القرآنية معناىا الحقيقي فبل يككف ليا معنى دكف حالة التركيب مع باقي
المفردات  ،كالمبحث الثاني ىك المستكل الداللي فمكؿ لفظة معناىا كينسجـ المعنى
كالسياؽ الكاردة فيو  ،كالمبحث الثالث كاف حكؿ المستكل الصكتي  .كقد انتيت ىذه
الدراسة بخاتمة بينت فييا الميـ مما جاء فييا .
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المقدمة

الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى محمد كآلو كصحبو كبعد  ..اف
اليات االبتبلء الحظ االكفى مف بيف آيات القراف الكريـ لذا اخترتيا اف تككف
مكضكعا ليذه الدراسة لبياف الصكرة الببلغية التي اشتممت عمييا ىذه االيات  ،فآيات
القرآف الكريـ حجة ببلغية ال تستطيع العقكؿ البشرية اف تدرؾ كنييا ميما اكتيت مف
قكة االدراؾ كالفيـ لذا كقؼ العرب منذ اكؿ آية مف آياتو الكريمة مبيكريف اماـ سحر
بياف ىذا الكتاب العزيز كاماـ اسمكبو القكم كنظمو العجيب كاف كانكا اصحاب البياف
كارباب الفصاحة كالببلغة

()1

 .لذا شغمكا بو جيبلن بعد جيؿ اليضاح سحر بيانو

ككشؼ الببلغة في آياتو الكريمة كىكذا صار القرآف الكريـ محركان لبلفكار كاالقبلـ
لمكشؼ عف اسرار اعجازه كبياف معانيو .

()2

فكؿ آية مف آياتو الكريمة تحمؿ في

ثناياىا كبيف حركفيا صكر الببلغة ككجكه االعجاز التي ال يقدر عمييا البشر فيك
معجزة اهلل لنبيو الكريـ التي عجزت عنيا العقكؿ البشرية عمى مختمؼ مستكياتيا قاؿ
تعالى  " :كاف كنتـ في ريب مما نزلنا عمى عبدنا فأتكا بسكرة مف مثمو فإف لـ تفعمكا
كلف تفعمكا فاتقكا النار التي كقكدىا الناس كالحجارة أعدت لمكافريف " .

()3

كخبلؿ ىذه الدراسة سنبيف صك انر ببلغية مف عمـ المعاني كالبياف كالبديع

كبذلؾ جاء البحث عمى ثبلثة مباحث االكؿ حكؿ المستكل التركيبي اذ ال ببلغة
لممفردة القرانية اك غير القرانية بمعزؿ عف التركيب  ،اما المبحث الثاني فبينت فيو
المستكل الداللي فمكؿ لفظة قرانية ليا داللتيا كمعناىا داخؿ النص القراني ،
كالمبحث الثالث المستكل الصكتي فممصكت أثره في بياف معنى المفردة  ،الف
مكسيقى األلفاظ كالتراكيب لو أثره في االفصاح عف المعنى كسكؼ تتضح لنا ىذه
المعاني اكثر خبلؿ ىذه الدراسة التي ختمتيا بخاتمة ذكرت فيو اىـ النتائج التي
تكصمت ليا ىذه الدراسة  ،كالحمد هلل رب العالميف كالصبلة عمى محمد كالو كصحبو
.

المبحث االول
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المستوى التركيبي

 لممستكل التركيبي اىميتو في ايضاح المعاني اذ ال فضيمة لبللفاظ مفردة
اذا كانت خارج التركيب اذ قاؿ الجرجاني " اف االلفاظ ال تتفاضؿ مف
حيث ىي الفاظ مجردة كال مف حيث ىي كمـ مفردة كاف الفضيمة
كخبلفيا ىي مبلزمة معنى المفظة لمعنى التي تمييا " .
ينشأ مف ارتباطيا بجاراتيا .

()5

()4

فمعنى المفردة

كمف ذلؾ فالكممات المفردة ال يتضح

معناىا اال عند كضعيا في التركيب كىذا ما اطمؽ عميو عبد القاىر
الجرجاني ( النظـ ) الذم يقكـ عمى عمـ النحك فمقد قاؿ " ليس النظـ اال
تضع كبلمؾ الكضع الذم يقتضيو عمـ النحك كتعمؿ عمى قكانينو
كاصكلو كتعرؼ مناىجو التي نيجت فبل تزيغ عنيا كتحفظ الرسكـ التي
رسمت لؾ فبل تخؿ بشيء منيا " .

()6

كىكذا اصبحت العبلقة بيف

الببلغة كالنحك عبلقة مترابطة كالسيما عمـ المعاني حتى قيؿ  " :اف
عمـ المعاني يصح اف يسمى الببلغة النحكية اك النحك الببلغي .

()7

كقد

اصبحت نظرية النظـ شاممة لبنية النص في مستكييو التركيبي كالداللي
الف التركيب يفضي الى الداللة

()8

اذ يتمثؿ المستكل التركيبي بعمـ

المعاني فيتمثؿ المستكل الداللي بعمـ البياف كقد اتضح المستكل
التركيبي في آيات االبتبلء كاالختبار بعدة صيغ اىميا :

أوالً  :التقديم والتأخير :

187

2012
مجل ددالل /

العدد السادس والخمسون
كالذم عده ابف جني مف ابكاب الببلغة العربية

()9

كعده الجرجاني ميما في أداء

المعاني قكلو  " :فيك باب كثير الفكائد جـ المحاسف كاسع التصرؼ بعيد الغاية ال
يزاؿ يفتر لؾ عف بديعة كيفضي الى لطيفة كال تزاؿ ترل شع ار يركقؾ مسمعو كيمطؼ
لديؾ مكقعو ثـ تنظر فتجد سبب اف راقؾ كلطؼ عندؾ اف قدـ فيو شيء كحكؿ المفظ
الى مكاف "

()10

كقد كجدنا ىذا االسمكب ماثبلن في آيات االبتبلء بصكرة مختمفة

كاغراضو المتعددة كما في قكلو تعالى  " :كاذ نجيناكـ مف آؿ فرعكف يسكمكنكـ سكء
العذاب يذبحكف ابناءكـ كيستحيكف نساءكـ كفي ذلكـ ببلء مف ربكـ عظيـ "

()11

فقد

قدـ االصعب عمى االسيؿ اذ قاؿ ابك حياف  " :كقدـ الذبح عمى االستحياء النو
اصعب االمكر كأشقيا "

()12

فبعد ذبح االبناء تفقد القكة التي تدافع عف العرض فيككف

استحياء النساء أم انر يسي انر عمى العدك  .كحصؿ التقديـ أيضان كما في قكلو تعالى " :

كاذ ابتمى ابراىيـ ربو بكممات فأتميف قاؿ اني جاعمؾ لمناس أمامان قاؿ كمف ذريتي
قاؿ ال يناؿ عيدم الظالميف "

()13

 .جاء التقديـ في اآلية لبلىتماـ اذ قاؿ ابك حياف "

قاؿ ابف عطية كقدـ المفعكؿ لبلىتماـ بمف كقع االبتبلء عميو اذ معمكـ اف اهلل ىك
المبتمي كايصاؿ ضمير المفعكؿ بالفاعؿ مكجب لتقديـ المفعكؿ "

()14

 .كمثمما جاء

التقديـ لبلىتماـ يأتي لمعناية بالمقدـ كما في قكلو تعالى  " :فمما فصؿ طالكت
بالجنكد قاؿ اف اهلل مبتميكـ بنير فمف شرب منو فميس مني كمف لـ يطعمو فإني مني
اال مف اغترؼ غرفة بيده  ،فشربكا منو اال قميبلن  ،منيـ فمما جاكزه ىك كالذيف آمنكا

معو قالكا ال طاقة لنا اليكـ بجالكت كجنكده قاؿ الذيف يظنكف انيـ مبلقك اهلل كـ مف
فئة قميمة غمبت فئة كثيرة باذف اهلل كاهلل مع الصابريف "

()15

 .قاؿ الزمخشرم :

كالجممة الثانية في حكـ المتأخرة انيا قدمت لمعناية كما قدـ الصائبكف في قكلو " اف
()16

الذيف آمنكا كالذيف ىادكا كالصائبكف "

كيأتي التقديـ عمى سبيؿ الترقي الى

االشرؼ اك عمى سبيؿ الكثرة كما في قكلو تعالى  " :لتبمكف في امكالكـ كانفسكـ
كلتسمعف مف الذيف اكتكا الكتاب مف قبمكـ كمف الذيف اشرككا اذل كثي انر كاف تصبركا

كتتقكا فاف ذلؾ مف عزـ االمكر "

()17

فمقد جاء في اآلية تقديـ االمكاؿ عمى االنفس

فقاؿ ابك حياف  " :قدـ االمكاؿ عمى االنفس عمى سبيؿ الترقي الى االشرؼ اك عمى
سبيؿ الكثرة الف الرزايا في االمكاؿ اكثر مف الرزايا في االنفس "
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باب تقديـ االىـ عمى الميـ كقد يأتي التقديـ لمترجيح كما في قكلو تعالى  " :فإذا
لقيتـ الذيف كفركا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتمكىـ فشدكا الكثاؽ فإما منا بعد كأما
فداء حتى تضع الحرب أكزارىا ذلؾ كلك يشاء اهلل النتصر منيـ كلكف ليبمكا بعضكـ
ببعض كالذيف قتمكا في سبيؿ اهلل فمف يضؿ اعماليـ "

()19

اذ جاء في اآلية تقدـ المف
()20

عمى الفداء اشارة الى ترجيح حرمة النفس عمى طمب الماؿ "

.

ثانيا  :استعمال الفعل واالسم :
مثمما كجدنا في آيات االبتبلء التقديـ كالتأخير نجد أيضان الجممة الخبرية االسمية

كالفعمية اذ تتنكع الجممة الخبرية بحسب الخبر الذم تدؿ عميو فاف كاف داالن عمى

الثبات استخدمت االسمية كاف كاف داالن عمى التغيير كالتجدد استخدمت الفعمية الف

الفعؿ يدؿ عمى الحدكث كالتجدد كاالسـ يدؿ عمى الثبكت كاالستقرار

()21

كىذا ما اكده

عبد القاىر الجرجاني اذ قاؿ  " :اف مكضكع االسـ عمى اف يثبت بو المعنى لمشيء
مف غير اف يقتفي تجدده شيئان بعد شيء كأما الفعؿ فمكضكعو عمى اف يقتفي تجدد
المعنى المثبت بو شيئان شيئان "

()22

كقد كرد ىذا االسمكب في بعض آيات االبتبلء كما

في قكلو تعالى  " :كلك انيـ آمنكا كاتقكا لمثكبة مف عند اهلل خير لك كانكا يعممكف
()23

"

فجاءت االسمية في اآلية بدؿ الفعمية لبلثبات اذ قاؿ الزمخشرم  " :فاف قمت

كيؼ اكفرت الجممة االسمية عمى الفعمية في جكاب لك في قكلو تعالى " لك كانكا
يعممكف " فقمت لما في ذلؾ اثبات المثكبة كاستقرارىا كما عدؿ عف النصب الى الرفع
في سبلـ عميكـ "

()24

كجاء ىذا االسمكب ايضان في قكلو تعالى  " :الـ  .احسب

الناس اف يترككا اف يقكلكا آمنا كىـ ال يفتنكف  .كلقد فتنا الذيف مف قبميـ فميعممف اهلل
الذيف صدقكا كليعممف الكاذبيف"

()25

اذ جاء بصيغة االسـ كالفعؿ كلكؿ منيما داللتو

فقاؿ الرازم في ذلؾ  " :ليعممف الذيف صدقكا " جاءت بصيغة الفعؿ كقكلو " الكاذبيف
" بصيغة اسـ الفاعؿ كفي ذلؾ فائدة مع االختبلؼ في المفظ داللة عمى الفصاحة
كىي إف اسـ الفاعؿ يدؿ في كثير مف المكاضع عمى ثبكت المصدر في الفاعؿ
كرسكخو فيو كالفعؿ الماضي ال يدؿ عميو كما يقاؿ  :فبلف شرب الخمر كفبلف شارب
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الخمر كفبلف نفذ أمره كفبلف نافذ أمره فانو ال يفيـ مف صيغة الفعؿ الرسكخ كمف اسـ
الفاعؿ يفيـ ذلؾ اذا ثبت ىذا فنقكؿ كقت نزكؿ اآلية كانت الحكاية عف قكـ قريبي
العيد باإلسبلـ في أكائؿ إيجاب التكاليؼ كعف قكـ مستديميف لمكفر مستمريف عميو
فقاؿ في حؽ المؤمنيف " الذيف صدقكا " بصيغة الفعؿ أم كجد منيـ الصدؽ كقاؿ في
حؽ الكافريف " الكاذبيف " بالصيغة المثبتة عف الثبات كالدكاـ كليذا قاؿ " يكـ ينفع
الصادقيف صدقيـ " بمفظ اسـ الفاعؿ كذلؾ النو في اليكـ المذككر قد يرسخ الصدؽ
()26

في قمب المؤمف كىك اليكـ اآلخر كال كذلؾ في اكائؿ االسبلـ "

.

ثالثا  :الفصل والوصل :
كمف الصكر الببلغية في آيات االبتبلء كالمتعمقة بالمستكل التركيبي صكرة
الفصؿ كالكصؿ لما ىذا االسمكب مف اىمية في ايضاح المعاني حتى قيؿ  " :اف
الببلغة معرفة الفصؿ مف الكصؿ "
()28

االسرار"

()27

كىك أيضان " فف جميؿ المقدار كثير

كال يستطيع معرفتو اال مف اكتي فيـ كبلـ العرب طبعان سميمان كرزؽ في

ادراؾ اس ارره ذكقان صحيحان .

()29

كقد جاء ىذا االسمكب في اآليات الدالة عمى

االبتبلء كاالختبار كمف ذلؾ ما جاء في قكلو تعالى  " :كاذ نجيناكـ مف آؿ فرعكف
يسكمكنكـ سكء العذاب يذبحكف أبناءكـ كيستحيكف نساءكـ كفي ذلكـ ببلء مف ربكـ
عظيـ "

()30

فقد جاء ترؾ العاطؼ فيذبحكف بياف لقكلو يسكمكنكـ كلذلؾ ترؾ العاطؼ

كقكلو تعالى  " :يضاىكف قكؿ الذيف كفركا "

()31

في حيف نجد الكصؿ أم العطؼ

في آيات اخرل مف ذلؾ ما جاء في قكلو تعالى  " :كلنبمكنكـ بشيء مف الخكؼ
كالجكع كنقص مف االمكاؿ كاالنفس كالثمرات كبشر الصابريف"

()32

اذ قاؿ الزمخشرم

" كنقص مف االمكاؿ كاألنفس عطؼ عمى شيء اك عمى الخكؼ بمعنى كشيء مف
نقص االمكاؿ "

()33

كما جاء الكصؿ في قكلو تعالى  " :كاتبعكا ما تتمك الشياطيف

عمى ممؾ سميماف كما كفر سميماف كلكف الشياطيف كفركا يعممكف الناس السحر كما
أنزؿ عمى الممكيف ببابؿ ىاركت كماركت كما يعمماف مف أحد حتى يقكال إنما نحف
فتنة فبل تكفر فيتعممكف منيما ما يفرقكف بو بيف المرء كزكجو "
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ذلؾ  " :فيتعممكف قاؿ الفراء كاختاره الزجاج كىك معطكؼ عمى شيء دؿ عميو أك
الكبلـ كأنو قاؿ فيأبكف كيتعممكف كقاؿ الفراء أيضا ىك عطؼ عمى يعممكف الناس
السحر فيتعممكف منيما"

()35

ككذلؾ جاء الكصؿ في قكلو تعالى  " :فمـ تقتمكىـ كلكف

ببلء حسنان إف اهلل
اهلل قتميـ  ،كما رميت إذ رميت كلكف اهلل رمى كليبمي المؤمنيف منو ن
سميع عميـ"( )36لقد جاء العطؼ بالفاء ألف الجممة الثانية ىي لبياف السبب لما قبميا
إذ قاؿ أبك حياف  " :إف الفاء لمربط بيف الجمؿ ألنو لما قاؿ فاضربكا فكؽ االعناؽ
كاضربكا منيـ كؿ بناف كاف امتثاؿ مؿ أمركا بو سببان لمقتؿ فقيؿ ليـ فمـ تقتمكىـ"

()37

.

رابعا  :اسموب االستفهام :
كمثمما كجدنا أساليب التقديـ كالتأخير كالجممة الخبرية الفعمية كاالسمية  ،كالفصؿ
كالكصؿ في آيات االبتبلء نجد االسمكب االنشائي في تمؾ اآليات متمثبلن في صيغ

متعددة منيا االستفياـ الذم يؤدم معاني مجازية كثيرة فيك اسمكب يدعك المخاطب
الى اف يشارؾ السائؿ فيما يحس كيشعر

()38

كنجد ىذا االسمكب في بعض اآليات

الدالة عمى االبتبلء كاالختبار اذ نجد ذلؾ في قكلو تعالى  " :يقكلكف لك كاف لنا مف
االمر شيء ما قتمنا ىا ىنا قؿ لك كنتـ في بيكتكـ لبرز الذيف كتب عمييـ القتؿ الى
مضاجعيـ كليبتمي اهلل ما في صدكركـ كليمحص ما في قمكبكـ كاهلل عميـ بذات
الصدكر "

()39

اذ جاء االستفياـ عمى سبيؿ االنكار أم " ىؿ لنا مف الشيء الذم

كاف يعد غاية محمد ( صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) كىك النصرة كالقكة كىذا االستفياـ
عمى سبيؿ االنكار ككاف غرضيـ منو االستدالؿ بذلؾ عمى اف محمدان ( صمى اهلل

عميو كآلو كسمـ ) كاف كاذبان في ادعاء النصرة كالعصمة مف اهلل تعالى ال منو " .

()40

كجاء االستفياـ بمعنى الجحد كما في قكلو تعالى  " :قاؿ رب لك شئت اىمكتيـ مف
قبؿ كايام اتيمكنا بما فعؿ السفياء منا اف ىي اال فتنتؾ تضؿ بيا مف تشاء كتيدم

مف تشاء "
()42

"

()41

اذ قاؿ الرازم " اتيمكنا استفياـ بمعنى الجحد كاراد انؾ ال تفعؿ ذلؾ

في حيف قاؿ ابك حياف  " :اتيمكنا استفياـ عمى صيغة االستعطاؼ كالتذلؿ
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كالمعنى الذم ذىب اليو ابك حياف في افادة االستفياـ معنى التذلؿ كاالستعطاؼ

ىك اقرب لما عميو مكسى " عميو السبلـ " مستعطفان كمتذلبلن هلل سبحانو كتعالى راجيان

عدـ اىبلكيـ بسبب فعؿ السفياء كيأتي االستفياـ داالن عمى معنى التقريع كالتكبيخ

كما في قكلو تعالى  " :آلـ احسب الناس اف يترككا اف يقكلكا آمنا كىـ ال يفتنكف كلقد
()44

فتنا الذيف مف قبميـ فميعممف اهلل الذيف صدقكا كليعممف الكاذبيف " .
()45

االستفياـ في ىذه اآليات مفيدان معنى التقريع كالتكبيخ كاإلنكار

فقد جاء

.

خامسا  :أسموب األمر :
كمف صكر االنشاء صيغة االمر الذم يمثؿ االلزاـ كالكجكب كقد جاءت ىذه
الصيغة في بعض آيات االبتبلء كاالختبار مبينة المعاني المختمفة ليذا االسمكب مف
ذلؾ ما جاء في قكلو تعالى  " :اذ تمشي اختؾ فتقكؿ ىؿ ادلكـ عمى مف يكفمو
فرجعناؾ الى امؾ طي تقر عينيا كال تحزف كقتمت نفسان فنجيناؾ مف الغـ كفتناؾ

فتكنا "

()46

كقد جاء االمر مكضحان معنى مجازيان كمثمما كجدنا االستفياـ كاالمر في

بعض ىذه اآليات نجد اسمكب النيي الذم يدؿ عمى كجكب ترؾ الفعؿ كما في قكلو
تعالى  " :يا بني ادـ ال يفتننكـ الشيطاف كما اخرج ابكيكـ مف الجنة"

()47

اذا جاء

()48

النيي في الظاىر لمفظة الشيطاف كلكف في الحقيقة ليـ بعدـ اتباع الشيطاف "
كبذلؾ فقد خرج النيي الى معنى مجازم كىكذا يتضح لنا اف المستكل التركيبي

بصيغو المختمفة قد كجد في كثر مف اآليات الدالة عمى معنى االبتبلء كاالختبار كقد
جاء مكضحان لممعاني المقصكدة مف تمؾ اآليات الكريمة .

المبحث الثاني
المستوى الداللي

يعرؼ عمـ الداللة بأنو " العمـ الذم يبحث في معاني االلفاظ كانكاعيا
كاصكليا كالصمة بيف المفظ كالمعنى "

()49

أك " انيا أم الداللة دراسة المعنى أك العمـ

الذم يدرس المعنى أك ذلؾ الفرع مف عمـ المغة الذم يتناكؿ نظرية المعنى"
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ناؿ ىذا العمـ اىتماـ العمماء العرب متكمميف كببلغييف كمفسريف كلغكييف عمى
مختمؼ اختصاصاىـ كالسيما العمماء الذيف بحثكا عف اعجاز القرآف الكريـ ألف ىؤالء
العمماء يبحثكف عف شيئيف ىما البياف كالجماؿ كىما مف اىـ ميمات عمـ الداللة فيما
" شيئاف ال نياية ليما البياف كالجماؿ "

()51

كينشأ ىذاف الشيئاف مف خبلؿ العبلقة

بيف االلفاظ عند كضعيا في تركيب خاص ينتج عنو داللة ذلؾ التركيب الحاصؿ أم
ىك معنى الحاصؿ مف خبلؿ تمؾ العبلقة يقكؿ عصاـ الديف االسفراييني في كتابو
االطكؿ  ( :الداللة ككف الشيء بحيث يمزـ مف العمـ بو العمـ بشيء آخر عند العمـ
()52

بالعبلقة )

كقد ظيرت الداللة كاضحة في آيات الذكر الحكيـ كمعيا اآليات الدالة

عمى االبتبلء كاالختبار بصكرة متعددة كمف ىذه الصكر صكرة المجاز بأنكاعو
المختمفة كغاياتو الكثيرة كالذم ىك " كؿ كممة اريد بيا غير ما كقعت لو في كضع
كاضعيا لمبلحظة بيف الثاني كاالكؿ فيي مجاز كاف شئت قمت كؿ كممة جزت بيا
ما كقعت لو في كضع الكاضع الى ما لـ تكضع لو مف غير اف تستأنؼ فييا كضعان

لمبلحظة بيف ما تجكز بيا اليو كبيف اصميا الذم كضعت لو في كضع كاضعيا فيي

مجاز "

()53

كقد ظيرت عبلقات المجاز في آيات االبتبلء كما في قكلو تعالى  " :كاذ

ابتمى ابراىيـ ربو بكممات فأتميف قاؿ اني جاعمؾ لمناس إمامان قاؿ كمف ذريتي قاؿ ال

يناؿ عيدم الظالميف"

()54

فاالبتبلء مجاز  .فاخبره بأكامر كنكاه كاختبار اهلل عبده

مجاز عف تمكينو عف اختبار احد امريف ما يريد اهلل كما يشتييو العبد  .كأنو يمتحنو
ما يككف منو حتى يجازيو عمى حسب ذلؾ "

()55

كمف صكر المجاز الكاردة في ىذه

اآليات ما جاء في قكلو تعالى  " :ثـ لـ تكف فتنتيـ اال اف قالكا كاهلل ربنا ما كنا
مشركيف"

()56

اذ جاءت الفتنة دالة عمى معنى آخر كىذا مجاز ألف الكممة كضعت

في غير كضعيا المغكم كقد قاؿ الزمخشرم في ذلؾ " سميت فتنة النو كذب"

()57

كمف صكر المجاز ما جاء في قكلو تعالى  " :يا بني آدـ ال يفتننكـ الشيطاف كمف
صكر المجاز الكاردة في بعض آيات االبتبلء ذكر السبب كارادة المسبب كما في
قكلو تعالى  " :كاعممكا انما أمكالكـ كأكالدكـ فتنة "

()58

اذ انو سبحانو جعؿ االمكاؿ

كاالكالد فتنة " النيـ سبب الكقكع في الفتنة كىي االثـ أك العذاب أك محنة مف اهلل
ليبمككـ كيؼ تحافظكف عمى حدكده "

()59

كيأتي المجاز بإطبلؽ لفظ كارادة غيره أم
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ارادة المعنى الذم يمثمو كما في قكلو تعالى  " :قاؿ فإنا قد فتنا قكمؾ مف بعدؾ
كأضميـ السامرم "

()60

اذ اخبر سبحانو كتعالى عف الفتنة ككأنيا مكجكدة فقاؿ

الزمخشرم في تفسيره  :أخبر اهلل عف الفتنة المرتقبة بمفظ المجكدة الكائنة"

()61

كمف

خبلؿ ما تقدـ يتضح لنا اف المجاز بصكره المختمفة جاء معب انر عف المعاني التي
قصدتيا اآليات الكريمة كما زادت المعاني عمقان كتكضيحان ككشفان عف المعاني

الكامنة كراء االلفاظ كمف صكر البياف التي اشتممت عمييا آيات االبتبلء كاالختبار "
()62

التشبيو " كىك داللة عمى مشاركة امر آلخر في المعنى

كىك ربط شيئيف في

صفة مف الصفات أك أكثر كبيذا يمثؿ حاجة فنية تبنى عمييا ضركرة الصياغة
كالتركيب .

()63

كذلؾ يمثؿ عدكال مف معنى الى معنى آخر يريده المصكر ككمما كاف

التشبيو دقيقان كغامضان كاف افضؿ النو يحتاج في استخراجو الى فصؿ ركية كلطؼ

فكره  )64( .كمف خبلؿ ما تقدـ نجد في آيات القرآف الكريـ كثي انر مف التشبييات التي
تقرف المعنى كتكضحو الى ذىف المتمقي كمف تمؾ اآليات الدالة عمى االبتبلء

كاالختبار كما في قكلو تعالى  " :إف يمسسكـ قرح فقد مس القكـ قرح مثمو كتمؾ
االياـ نداكليا بيف الناس كليعمـ اهلل الذيف آمنكا كيتخذ منكـ شيداء كاهلل ال يحب
الظالميف  .كليمحص اهلل الذيف آمنكا كيمحؽ الكافريف "

()65

فقد جاءت ىاتاف اآليتاف

لبياف صفة الثابتيف عمى االيماف مف غيرىـ عف طريؽ التمثيؿ إذ قاؿ الزمخشرم "
كليعمـ الذيف آمنكا فيو كجياف أحدىما أف يككف المعمؿ محذكفا معناه كليتميز الثابتكف
عمى االيماف مف الذيف عمى حرؼ كىك مف باب التمثيؿ "

()66

كمف ذلؾ ايضا ما

جاء في قكلو تعالى  " :إذ تمشي أختؾ فتقكؿ ىؿ ادلكـ عمى مف يكفمو فرجعناؾ الى
امؾ كي تقر عينييا كال تحزف كقتمت نفسان فنجيناؾ مف الغـ كفتناؾ فتكنا فمبثت سنيف

في أىؿ مديف ثـ جئت عمى قدر يا مكسى كاصطنعتؾ لنفسي "

()67

ففي ىذه اآلية

تمثيؿ لقرب درجة مكسى (عميو السبلـ ) كقد قاؿ الرازم في ذلؾ " كاف ىذا تمثيؿ
ألنو تعالى لما اعطاه مف منزلة التقرب كالتكريـ كالتكميـ مثؿ حالو بحاؿ مف يراه
بعض الممكؾ لجكامع خصاؿ فيو أىبل لئف يككف أقرب الناس منزلة إليو كأشدىـ قربا
منو "

()68

كمف صكر التشبيو الكاردة في ىذه اآليات تشبيو حاؿ بحاؿ كما جاء في

قكلو تعالى  " :ككذلؾ فتنا بعضيـ ببعض ليقكلكا أىؤالء مف اهلل عمييـ مف بيننا أليس
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فقد شبو الخالؽ سبحانو كتعالى حاؿ ىذه االمة بحاؿ االمـ

شبو ابتبلء ىذه االمة كاختبارىا بابتبلء االمـ السابقة أم حاؿ ىذه االمة
السابقة إذ ّ
بحاؿ االمـ السابقة في فتكف بعضيـ ببعض( . )70كمف صكر التشبيو الكاردة في ىذه
اآليات تشبيو الشيء المعنكم بالشيء المادم المممكس كما في قكلو تعالى  " :كأنزلنا
اليؾ الكتاب بالحؽ مصدقا لما بيف يديو مف الكتاب كمييمنا عميو فأحكـ بينيـ بما
أنزؿ اهلل كال تتبع اىكاءىـ عما جاءؾ مف الحؽ لكؿ جعمنا منكـ شرعة كمنياجا كلك
شاء اهلل لجعمكـ أمة كاحدة كلكف ليبمككـ في ما آتاكـ فاستبقكا الخيرات إلى اهلل
مرجعكـ جميعا فينبئكـ بما كنتـ فيو تختمفكف "

()71

فقد شبو الديف كىك شيء معنكم

بالشرعة إذ قاؿ البيضاكم في تفسيره " الشرعة الطريؽ الى الماء شبو بيا الديف ألنو
طريؽ الى ما ىك سبب الحياة االبدية "

()72

كمف صكر التشبيو التي جاءت في آيات

االبتبلء التشبيو التمثيمي الذم يأتي فيو كجو التشبيو صكرة منتزعة مف متعدد كما في
قكلو تعالى  " :كال تككنكا كالتي نقضت غزليا مف بعد قكة أنكاثا تتخذكف ايمانكـ
دخبل بينكـ أف تككف أمة ىي أربى مف أمة إنما يبمككـ اهلل بو كليبينفق لكـ يكـ القيامة
ما كنتـ فيو تختمفكف "

()73

إذ شبو سبحانو كتعالى حاؿ الناقض لعممو بحاؿ تمؾ المرأة

التي نقضت غزليا أم قطعتو بعد اف كاف قكيان  ،فالمراد بو تشبيو الناقض بمف ىذا
()74

شأنو

.

كىكذا تبيف لنا أثر التشبيو الكارد في اآليات الكريمة في بياف كايضاح المعاني
مف اآليات التي جاء فييا  ،كمثمما كجدنا صكر المجاز كالتشبيو نجد أيضا صكر
االستعارة ماثمة في آيات االبتبلء كاالختبار كالتي مف ميماتيا نقؿ المعنى لغرض
اإلبانة كاإليضاح إذ قاؿ الرماني " االستعارة تعميؽ العبارة عمى غير ما كضعت لو
في أصؿ المغة عمى جية النقؿ لئلبانة "

()75

كخير مف كضح اغراض االستعارة في

الكبلـ أبك ىبلؿ العسكرم بقكلو  " :االستعارة نقؿ العبارة عف مكضع استعماليا في
المغة الى غيره لغرض كذلؾ الغرض إما أف يككف لشرح المعنى كفضؿ االبانة عنو
اك تأكيده كالمبالغة فيو اك اإلشارة إليو بقميؿ مف المفظ أك بحسف المعرض الذم يبرز
فيو "

()76

كقد اتضحت تمؾ األغراض في النص الكريـ كقد كجدنا ذلؾ في آيات

االبتبلء كاالختبار كما في قكلو تعالى  " :إف يمسسكـ قرح فقد مس القكـ قرح مثمو
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كتمؾ االياـ نداكليا بيف الناس كليعمـ اهلل الذيف آمنكا كيتخذ منكـ شيداء كاهلل ال يحب
الظالميف  .كليمحص اهلل الذيف آمنكا كيمحؽ الكافريف "

()77

إذ جاءت االستعارة في "

يمحص كيمحؽ "  .فقد كشؼ عف طريقيما المعنى أم كأنو جعميما شيئان ماديان يميزه
كيفتت شأنو "

()78

كمثؿ ذلؾ ما جاء في قكلو تعالى  " :كابتمكا اليتامى حتى اذا بمغكا
()79

النكاح فإف أنستـ منيـ رشدا فادفعكا الييـ أمكاليـ "
ىذه اآلية  " :االيناس االستيضاح فالتغيير لمتبييف "

()80

إذ قاؿ الزمخشرم في تفسير
كمف االستعارة نقؿ المفظ مف

معناه الظاىر الى معنى آخر يقصده المنشئ كما جاء في قكلو تعالى  " :انا خمقنا
االنساف مف نطفة أمشاج نبتميو فجعمناه سميعان بصي انر "
()82

كناقميف لو مف حاؿ فاستعير لو الببلء

()81

بمعنى مريديف اختباره

كمثمما كجدنا صنيع البياف مف مجاز

كتشبيو كاستعارة كذلؾ نجد الكناية كالتي ليا اثرىا في الكشؼ عف المعاني كايضاحيا
()83

فيي" ابمغ مف االفصاح كأكقع مف التعريض "

كعف طريؽ الكناية يتـ تصكير

المعنى أحسف تصكيره كرسـ الصكرة مكحية في اسمكب مكجز
الكناية يتكمـ بشيء كيريد غيره

()85

()84

فالمتكمـ عف طريؽ

كألىمية التعبير الكنائي في ايضاح المعاني

ككشؼ مضاميف النص كجدنا ىذا التعبير شاخصان في النص القرآني الكريـ كالسيما
في اآليات الدالة عمى االبتبلء كاالختبار كما جاء في قكلو تعالى " ثـ انزؿ عميكـ

مف بعد الغـ امنة نعاسا يغشى طائفة منكـ كطائفة قد اىمتيـ انفسيـ يظنكف باهلل
غير الحؽ ظف الجاىمية يقكلكف ىؿ لنا مف االمر مف شيء قؿ اف االمر كمو هلل
يخفكف في انفسيـ ـ ا ال يبدكف لؾ ذلؾ يقكلكف لك كاف لنا مف االمر شيء ما اقتمنا
ىا ىنا قؿ لك كنتـ في بيكتكـ لبرز الذيف عمييـ القتؿ الى مضاجعيـ كليبتمي اهلل ما
في قمكبكـ كاهلل عميـ بذات الصدكر "

()86

فاالمنة كالنعاس كؿ كاحد منيما يدؿ عمى

اآلخر اذ قاؿ الرازم " اعمـ اف االمنة كالنعاس كؿ كاحد منيما يدؿ عمى اآلخر فبل
جرـ بحسف الكناية الى اييما شئت "

()87

كمف ذلؾ أيضان ما جاء فقكلو تعالى  " :كاذا

ضربتـ في االرض فميس عميكـ جناح اف تقصركا مف الصبلة اف خفتـ أف يفتنكـ
الذيف كفركا "

()88

كالمراد بالفتنة ىنا القتاؿ ألف عف طريقو يمحص اهلل القمكب المؤمنة
()89

مف غيرىا كيتبيف ذلؾ االيماف بحسب االختبار

196

.

2012
مجل ددالل /

العدد السادس والخمسون

كمف الكنايات البميغة تسمية الشيء باسـ غيره كما في قكلو تعالى  ":كابتمكا
اليتامى حتى إذا بمغكا النكاح "

()90

فقد كنى عف البمكغ ببمكغ النكاح فبمكغ نكاح كفاية

عف البمكغ ألنو يصمح النكاح عنده كبذلؾ يأنس المسؤكؿ عف امكاؿ اليتيـ مف دفع
ذلؾ الحاؿ لو كىك مطمئف مف ذلؾ .

()91

كمثمما جاءت الكناية في اآليات المارة

بالذكر نجد االشارة كىي نكع مف الكفاية إذ يمجأ الييا المنشئ عندما ال يريد أف
يصرح بالشيء فيشير اليو كما في قكلو تعالى  " :كاذ نجيناكـ مف آؿ فرعكف
يسكمكنكـ سكء العذاب يذبحكف أبناءكـ كيستحيكف نساءكـ كفي ذلؾ ببلء مف ربكـ
()92

عظيـ "

كالببلء ىنا ىك اشارة الى االنجاء مف العذاب

()93

 .كمف انكاع الكناية

االيماء كقد كرد ذلؾ في قكلو تعالى  " :كؿ نفس ذائقة المكت كنبمككـ بالشر كالخير
فتنة كالينا ترجعكف "

()94

إذ قاؿ البيضاكم في تفسير ىذه اآلية  " :كفيو إيماء بأف

المقصكد مف ىذه الحياة االبتبلء كالتعرض لمثكاب كالعقاب تقري ار لما سبؽ "

()95

كمف

انكاع الكناية الكاردة في ىذه النصكص الكريمة التعريض كما في قكلو تعالى  " :أـ
حسب الذيف في قمكبيـ مرض أف لف يخرج اهلل أضغانيـ  .كلك نشاء ألريناكـ
فمعرفتيـ بسيماىـ كلتعرفنيـ في لحف القكؿ كاهلل يعمـ اعمالكـ  .كلنبمكنكـ حتى نعمـ
المجاىديف منكـ كالصابريف كنبمك اخباركـ "

()96

فالمقصكد بمحف القكؿ إمالتو عف

جيتو كىذا تعريض كتكرية كقيؿ لممخطئ الحف ألنو يعدؿ بالكبلـ عف الصكاب

()97

.

كمف المعاني التي تفيدىا الكناية تكضيح المقصكد مف النص كتكسعة معناه كما في
()98

ماء غدقا "
قكلو تعالى  " :كأف لك استقامكا عمى الطريقة ألسقيناىـ ن
حياف في تفسير ىذه اآلية " فأسقيناىـ ماء غدقا كناية عف تكسعة الرزؽ ألنو أصؿ
()99

المعاش

إذ قاؿ ابك

.

كمف خبلؿ ما تقدـ يتضح لنا اف مصطمحات عمـ البياف عمى مختمؼ صكرىا
كأغراضيا الببلغية قد تكافرت في آيات االبتبلء كاالختبار مما زادتيا ايضاحان كتجمية
لممعاني كأعطتيا عمقان في بياف المقصكد منيا  ،كقد أكضحنا كؿ ذلؾ في ثنايا

المستكل الداللي .
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المبحث الثالث

المستوى الصوتي
لمصكت أثره في بياف المعاني ألف مكسيقى األلفاظ كالتراكيب لو أثره في
االفصاح عف تمؾ المعاني كألف الصكت مرتبط بفصاحة االلفاظ كالتراكيب  ،لذا اىتـ
العرب بالفصاحة كعدكىا صنكا لمببلغة كما جعؿ الجرحاني مصطمحات البياف
كالببلغة كالفصاحة كالبراعة مترادفة

()100

فممصكت أثره في بياف المعنى كايضاحو "

فالكممة المفردة ال يتأتى معناىا مف شكميا كحده بؿ مف طبيعة شكميا الصكتي
كبذلؾ فالمعنى كالصكت كبلىما مرتبط باآلخر ارتباطا ال يقبؿ التفرقة

"()101

()102

ألف

ظكاىر المغة ترجع إلى قسميف رئيسييف  :الظكاىر المتعمقة بالصكت كالظكاىر
المتعمقة بالمعنى .

()103

فمممعاني إيقاعيا كما لؤلصكات إيقاعيا

داللتيا مف جرس ألفاظيا .

()105

()104

كاأللفاظ تكتسب

كلما كانت العبلقة متبلزمة بيف الصكت كالمعنى لذا

أصبحت الدراسة الصكتية جزءا أصيبل مف دراسة المعنى .
رسـ الصكرة كخمؽ عكامؿ التأثير ليا.

()107

()106

كلمصكت أثره في

كخير مف مثؿ التبلؤـ كالعبلقة بيف

الصكت كالمعنى النص القرآني الكريـ ألنو يخاطب الركح كبذلؾ جاءت آياتو الكريمة
ممتزمة بمكسيقى تعبيرية تتناسب مع الجك العاـ لمسكرة كقد كجدنا ىذا التبلؤـ بيف
الصكت كالمعنى في آيات االبتبلء متمثمة ببعض مصطمحات البديع مف ذلؾ تكافؽ
الفكاصؿ الذم يعد مف حسف إفياـ المعاني عند العمماء إذ قاؿ الرماني  " :الفكاصؿ
حركؼ متشاكمة في المقاطع تكجب حسف إفياـ المعاني كالفكاصؿ ببلغة كاألسجاع
عيب كذلؾ ألف الفكاصؿ تابعة لممعاني كأما األسجاع فالمعاني تابعة ليا "
كبذلؾ جاءت الفكاصؿ القرآنية ليكمؿ بيا المعنى .

()109

()108

كىي تفيد تحسيف الكبلـ

فضبل عف إفادتيا المعنكية كىي الطريقة التي بايف القرآف فييا سائر الكبلـ .

()110

كقد كجدنا أثر الفاصمة القرآنية في أداء المعنى باإلضافة إلى نغميا المكسيقى الذم
ترتاح إليو النفس متمثبل في بعض آيات االبتبلء كاالختيار مف ذلؾ ما جاء في قكلو
تعالى  " :إذ جاءككـ مف فكقكـ كمف أسفؿ منكـ كاذ زاغت األبصار كبمغت القمكب
الحناجر فتظنكف باهلل الظنكنا  .ىنالؾ ابتمي المؤمنكف كزلزلكا زلزاال شديدان"

()111

جاءت زيادة األلؼ في قكلو " الظنكنا " لتكافؽ الفكاصؿ السابقة ليا إذ قاؿ الزمخشرم
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 " :كبزيادة ألؼ الكقكؼ زادكىا في الفاصمة كما زادكىا في القافية "

()112

كتأتي اآلية

مناسبة لفاصمة ما قبميا مجانسة لممعنى المراد كقد ظير ذلؾ في قكلو تعالى  ":كىك
الذم جعمكـ خبلئؼ األرض كرفع بعضكـ فكؽ بعض درجات ليبمككـ فيما " كىك
الذم جعمكـ خبلئؼ األرض كرفع بعضكـ فكؽ بعض درجات ليبمككـ فيما آتاكـ إف
ربؾ سريع العقاب كانو لغفكر رحيـ "

()113

إذ قاؿ أبك حياف  ":مناسبة اآلية لما قبميا

ختـ بيا كلما كاف الغالب عمى فكاصؿ اآلم قبميا ىك التيديد بدأ بقكلو سريع العقاب
()114

"

كمف صكر البديع التي ليا أثرىا في الجانب الصكتي الجناس الذم يككف فيو

المفظ كاحدا كالمعنى مختمفا .

()115

كالذم جعمو الببلغيكف مف المحسنات المفظية إذ

قاؿ السكاكي  ":كاذ تقرر إف الببلغة بمرجعييا كاف الفصاحة بنكعييا مما يكسك
الكبلـ حمة التزييف كيرقيو أعمى درجات التحسيف فياىنا كجكه مخصكصة كثيرة ما
يصار إلييا لقصد تحسيف الكبلـ فبل عمينا إف نشير إلى األعرؼ منيا كىي قسماف
قسـ يرجع إلى المعنى كقسـ يرجع إلى المفظ  ...كمف القسـ الثاني التجنيس كىك
تشابو الكممتيف في المفظ كالمعتبر منو في باب االستحساف.

()116

في حيف جعؿ

الجرجاني لمتجنيس دك ار في تصكير المعنى كتمكينو في العقؿ عند تأثيره في المتمقي
إذ قاؿ " أما التجنيس فإنؾ ال تستحسف تجانس المفظيف أال إذا كاف مكقع معنيييما
مف العقؿ مكقعا حميدا كلـ يكف مرمى الجامع بينيما مرمى بعيدا "

()117

كقد كرد ىذا

المحسف المفظي في بعض آيات االبتبلء كاالختيار فكاف لو أثره في بياف المعنى
المراد كما في قكلو تعالى  ":كلقد عممكا لمف اشتراه مالو في اآلخرة مف خبلؽ كلبئس
ما شركا بو أنفسيـ لك كانكا يعممكف "
شركا"

()119

()118

فقد جاء الجناس بيف لفظتي " اشتراه ،

كمف الصكر الببلغية التي ليا أثرىا في المستكل الصكتي الطباؽ

كالمقابمة  .كالطباؽ ىك " الجمع بيف الضديف في كبلـ أك بيت شعر كاإليراد
كاإلصدار كالميؿ كالنيار كالبياض كالسكاد "
الببلغيكف إف المقابمة أعـ مف المطابقة .

()120

كالمقابمة تدخؿ في المطابقة إذ قرر

()121

كالمطابقة تككف في الجمع بيف

الضديف  ،أما المقابمة فتككف عف طريؽ الجمع بيف أربعة أضداد في صدر الكبلـ
كضداف في عجزه كقد تصؿ إلى عشرة أضداد خمسة في الصدر كخمسة في العجز
كالطباؽ كالمقابمة مف الفنكف البديعية التي ليا تأثيرىا في النفكس إذ عف طريؽ الجمع
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بيف المتضادات يتـ خمؽ صكر ذىنية متعاكسة تترؾ في النفس أث ار كقد تكافر ىذا
األسمكب البديعي في آيات الذكر كال سيما آيات االبتبلء كاالختيار كما في قكلو
تعالى  ":قاؿ الذيف يظنكف أنيـ مبلقك اهلل كـ مف فئة قميمة غمبت فئة كثيرة بإذف اهلل
كاهلل مع الصابريف "

()122

فقد جاءت المطابقة بيف لفظتي " قميمة " ك " كثيرة " كقد

خمقت ىذه المخالفة المفظية عمقا معنكيا لمنص كمثؿ ذلؾ في قكلو تعالى  ":كابتمكا
اليتامى حتى إذا بمغكا النكاح فإف آنستـ منيـ رشدا فادفعكا إلييـ أمكاليـ كال تأكمكىا
إسرافان كبدا ار إف يكبركا كمف كاف غنيا فميستعفؼ كمف كاف فقي انر فميأكؿ بالمعركؼ
()123

"

إذ جاءت المطابقة بيف " غني كفقير " كىذا مف طباؽ اإليجاب ألف المخالفة

بيف المفظيف جاءت مف دكف استخداـ النفي كاذا كانت المطابقة عف طريؽ استخداـ
النفي يسمى طباؽ السمب كما في قكلو تعالى  ":إنو يراكـ ىك كقبيمو مف حيث ال
تركنيـ "

()124

إذ جاءت المطابقة بيف " يراكـ كال تركنو "  .كمف المقابمة ما جاء في

قكلو تعالى  ":كاذ قاؿ مكسى لقكمو اذكركا نعمة اهلل عميكـ إذ نجاكـ مف آؿ فرعكف
يسكمكنكـ سكء العذاب يذبحكف أبناءكـ كيستحيكف نساءكـ كفي ذلكـ ببلء مف ربكـ
عظيـ "

()125

إذ قاؿ أبك حياف في تفسيره " قاؿ أبف عباس أم لئف كجدتـ كأطعتـ

ألزيدنكـ في الثكاب ككأنو راعي ظاىر المقابمة في قكلو  ":لئف كفرتـ إف عذابي
()126

لشديد " كظاىر الكفر المراد بو الشرؾ "

كمف خبلؿ ما تقدـ يتضح لنا إف مصطمحات عمـ البديع التي ذكرناىا في
بحثنا كالتي جاءت في آيات االبتبلء كاالختيار قد أعطت لمتركيب الذم كردت فيو
قكة تعبيرية كمعنكية فضبل عف دعميا الصكتي الذم لو عبلقة بالداللة المعنكية
كلذلؾ ظير أثر ىذا المستكل كاضحا في اإلفصاح كالكشؼ عف المعاني المرادة مف
اآليات الكريمة .

الخاتمة

بعد قراءة آيات االبتبلء كاالختيار تبيف أنيا اشتممت عمى الكثير مف
المصطمحات الببلغية مستعممة في مستكياتيا الثبلثة التركيبم كالداللي كالصكتي إذ
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تبيف بعد الدراسة كالتحميؿ لتمؾ اآليات إف ىذه المستكيات قد تضافرت فيما بينيا
كأعطت النص سمة تركيبية كداللية كصكتية عالية إذ كشفت عف المعاني الكامنة
كراء تمؾ التراكيب كأعطتيا بعدا عميقا كقد تـ إيضاح المعاني ككشؼ أسرار
النصكص التي جاءت فييا تمؾ المصطمحات .كيمكف االشارة الى اىـ ما جاء في
ىذه الدراسة بما يأتي :
 اف لممستكل التركيبي اىميتو في ايضاح معاني المفردات القرانية  ،اذ ال
فضيمة لبللفاظ مفردة اذا كانت خارج التركيب كىك ما اشار اليو جممة
مف عمماء التفسير كمنيـ السيكطي .
 لقد تمثؿ المستكل التركيبي لمنص القراني في كثير مف المكضكعات
منيا التقديـ كالتأخير الذم كجدت ايات الببلء حافمة بو .
 تتنكع الجممة الخبرية في ايات الببلء بحسب الخبر الذم تدؿ عميو فاف
كاف داالن عمى الثبات استخدمت االسمية كاف كاف داالن عمى التغيير

كالتجدد استخدمت الفعمية الف الفعؿ يدؿ عمى الحدكث كالتجدد كاالسـ

يدؿ عمى الثبكت كاالستقرار.
 اف مبحث الفصؿ كالكصؿ مف المباحث التي كجدت ليا صك ار جميمة
طرزت بيا آيات الببلء .
 اف اسمكب االستفياـ ىك مف االنشاء كقد جاء في ايات الببلء الغراض
متعددة كما جاء لمعناه الحقيقي كىك طمب الفيـ .
 يعد المستكل الداللي ذا اىمية بالغة في ايضاح معاني االلفاظ  ،فيك
ييتـ بالجانب الداللي لمفظة مع بقية االلفاظ فااللفاظ تتبلقح لينتج لنا
معا صكرة جمالية تحت عناكيف المجاز كالكناية كاالستعارة كغيرىا .
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اف المجاز بأنكاعو المختمفة كغاياتو الكثيرة يكفر لنا صكرة مف صكر الجماؿ



التي سعى عمماء الببلغة كالبياف عمى ابرازىا مف خبلؿ مؤلفاتيـ كنجد اف

. ايات الببلء مف النصكص التي حفمت بيذا االسمكب الببلغي الجميؿ

 اف لمتعبير الكنائي اىمية بالغة في ايضاح المعاني ككشؼ مضاميف النص
كقد كجدنا ىذا التعبير شاخصان في النص القرآني الكريـ كالسيما في اآليات
. الدالة عمى االبتبلء كاالختبار

 اف مصطمحات عمـ البياف عمى مختمؼ صكرىا كأغراضيا الببلغية قد

تكافرت في آيات االبتبلء كاالختبار مما زادتيا ايضاحان كتجمية لممعاني

. كأعطتيا عمقان في بياف المقصكد منيا

 اف المستكل الصكتي لو عبلقة بالداللة المعنكية كلذلؾ ظير أثر ىذا
المستكل كاضحا في اإلفصاح كالكشؼ عف المعاني المرادة مف اآليات

.الكريمة

Abstract
The Holy Quran text is considered an essential rhetorical
lesson that on researcher can go through rhetorical sciences
unless he , she refers to or gets assisted by the Quranic text .
from this point I depended on the Quran text in this study and
chose the verses (Ayat) of affliction because the image of
affliction is one of the prominent image that the Quranic text
focused on as warning and caution for us , and in order to make
the human behavior a straight one and this is the cause behind
sending messages , prophets and messengers .
This study consists of three sections . The first one deals with
the structure of the affliction verses because the structure is very
active in the holly Quran for it gives the expression its real
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meaning when kept away from its structure position among the
other words .
The second section deals with is the semantic , because each
expression has its own meaning that harmonizes with the
context it appears within . The third section is the phonetic one .
The study ended with an epilogue that showed the important
results of the study .

الهوامش

. 29 – ) ينظر مناىج ببلغية1(
. 17 – ) ينظر البياف العربي2(
. 23 – ) سكرة البقرة3(
. 46 – ) دالئؿ االعجاز4(

. 102 – ) عبد القاىر الجرجاني كجيكده في الببلغة العربية5(
. 393 – ) دالئؿ االعجاز6(
 مساىمة، 86 –  فكرة النظـ بيف كجكه االعجاز، 189 – ) سيبكيو اماـ النحاة7(
. 101 – في التعريؼ بآراء عبد القاىر الجرجاني في المغة كالببلغة
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–  ، 252الببلغة العربية تاريخيا

مصادرىا  ،مناىجيا – 128
( )9الخصائص . 360-2
( )10دالئؿ االعجاز – . 106
( )11سكرة البقرة – . 49
( )12تفسير البحر المحيط . 194-1
( )13سكرة البقرة – . 124
( )14تفسير البحر المحيط  . 375-1كينظر تفسير البيضاكم . 186-1
( )15سكرة البقرة – . 249
( )16الكشاؼ . 381/1
( )17سكرة آؿ عمراف – . 186
( )18تفسير البحر المحيط . 135-3
( )19سكرة محمد – . 4
( )20تفسير الرازم . 24-27
( )21ينظر التعبير القرآني – . 24
( )22دالئؿ االعجاز – . 174
( )23سكرة البقرة – . 103
( )24الكشاؼ . 302-1
( )25سكرة العنكبكت . 3-2-1
( )26تفسير الرازم . 30-25
( )27البياف كالتبييف . 88-1
( )28البرىاف الكاشؼ عف اعجاز القرآف –  ، 260الطراز . 32-2
( )29االيضاح في عمكـ الببلغة – . 246
( )30سكرة البقرة – . 49
( )31الكشاؼ . 279-1
( )32سكرة البقرة – . 155
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( )33الكشاؼ  ، 323-1تفسير البيضاكم . 202-1
( )34سكرة البقرة – . 102

( )35تفسير البحر المحيط  . 331 – 1كينظر تفسير البيضاكم . 49 -2
( )36سكرة االنفاؿ – . 17
( )37تفسير البحر المحيط . 476 -4
( )38اساليب االستفياـ في القرآف الكريـ – . 296
( )39سكرة آؿ عمراف – . 154
( )40ينظر تفسير الرازم . 47-7
( )41سكرة االعراؼ – . 155
( )42تفسير الرازم . 21-15
( )43تفسير البحر المحيط . 400-4
( )44سكرة العنكبكت . 3-2-1
( )45تفسير البحر المحيط . 140-7
( )46سكرة طو – . 40
( )47سكرة االعراؼ – . 27
( )48ينظر تفسير البيضاكم . 7-3
( )49عمـ المغة كفقو المغة – . 45
( )50عمـ الداللة – احمد مختار عمر – . 11
( )51المثؿ السائر . 27-1
( )52االطكؿ . 53-2
( )53اسرار الببلغة –  ، 304دالئؿ االعجاز –  ، 66نياية االيجاز – ، 46
مفتاح العمكـ – . 359
( )54سكرة البقرة – . 124
( )55الكشاؼ  ، 309-1تفسير الرازم  ، 37-4البحر المحيط . 375-1
( )56سكرة االنعاـ – . 23
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( )57الكشاؼ  11-2كمثؿ ذلؾ ما جاء في قكلو تعالى  " :ككذلؾ فتنا بعضيـ
ببعض " سكرة االنعاـ –  ، 53ينظر الكشاؼ . 22-2
( )58سكرة االنفاؿ – . 28
( )59الكشاؼ  ، 154 -2تفسير البيضاكم  48-3 – 3كمثؿ ما جاء في قكلو
تعالى  " :كاذ قاؿ مكسى لقكمو اذكركا نعمة اهلل عميكـ اذ نجيناكـ مف آؿ
فرعكف يسكمكنكـ سكء العذاب يذبحكف ابناءكـ كيستحيكف نساءكـ كفي ذلكـ
ببلء مف ربكـ عظيـ " سكرة ابراىيـ –  ، 6ينظر الكشاؼ  ، 368 – 2تفسير
الرازم  89-17كمثؿ ذلؾ ايضان ما جاء في قكلو تعالى  " :انا جعمنا ما عمى
االرض زينة ليا لنبمكىـ اييـ احسف عمبل " سكرة الكيؼ

–  ، 7ينظر تفسير

البحر المحيط . 98 – 6
( )60سكرة طو – . 85
( )61تفسير الكشاؼ  ، 549 – 2تفسير البحر المحيط . 267 – 6
( )62االيضاح . 328 – 2
( )63الصكرة الفنية في المقؿ القرآني – . 168
( )64اسرار الببلغة . 73 – 72
( )65سكرة آؿ عمراف . 141-140
( )66الكشاؼ . 466 -1
( )67سكرة طو . 41 -40
( )68تفسير الرازم . 56 -22
( )69سكرة االنعاـ – . 53
( )70تفسير البحر المحيط . 138-4
( )71سكرة المائدة – . 48
( )72تفسير البيضاكم . 153 – 2
( )73سكرة النحؿ – . 92
( )74تفسير البيضاكم . 190 -3
( )75النكت في إعجاز القرآف – . 85
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( )76كتاب الصناعتيف – . 295
( )77سكرة آؿ عمراف . 141 -140
( )78ينظر تفسير البحر المحيط . 63 -3
( )79سكرة النساء – . 6

( )80الكشاؼ  500-1كمثؿ ما جاء في قكلو تعالى  " :يا أييا الذيف آمنكا ليبمكنكـ
اهلل بشيء مف الصيد تنالو ايديكـ كرماحكـ ليعمـ اهلل مف يخافو بالغيب فمف
اعتدل بعد ذلؾ فمو عذاب أليـ  .يا اييا الذيف آمنكا ال تقتمكا الصيد كانتـ حرـ
كمف قتمو منكـ متعمدان فجزاء مثؿ ما قتؿ مف النعـ يحكـ بو ذكا عدؿ منكـ

ىديا بالغ الكعبة أك كفارة طعاـ مساكيف أك عدؿ ذلؾ صيامان ليذكؽ كباؿ امره

عفا اهلل عما سمؼ كمف عاد فينتقـ اهلل منو كاهلل عزيز ذك انتقاـ " سكرة المائدة

 . 95-94ينظر تفسير البحر المحيط . 19-4
( )81سكرة االنساف – . 2
( )82تفسير البيضاكم . 164-5
( )83دالئؿ االعجاز – . 70
( )84اعجاز القرآف البياني بيف النظرية كالتطبيؽ – . 347
( )85المثؿ السائر . 62-3
( )86سكرة آؿ عمراف – . 154
( )87تفسير الرازم . 47-4
( )88سكرة النساء – . 101
( )89ينظر تفسير الكشاؼ . 559-1
( )90سكرة النساء – . 6
( )91تفسير البيضاكم  69-2كمثؿ ذلؾ ما جاء في قكلو تعالى  " :إنا خمقنا
االنساف مف نطفة أمشاج نبتميو فجعمناه سميعان بصي ار " سكرة االنساف

–،2

فالسمع كالبصر كنايتاف عف التمييز كالفيـ  .ينظر تفسيػر الرازم . 237 -30

( )92سكرة البقرة – . 49
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( )93تفسير الكشاؼ  111 -2كمثؿ ىذا المعنى يرد في قكلو تعالى  " :فمـ تقتمكىـ
كلكف اهلل قتميـ كما رميت إذ رميت كلكف اهلل رمى كليبمي المؤمنيف منو ببلء
حسنان " سكرة االنفاؿ –  . 17ينظر تفسير البحر المحيط 478 -4
( )94سكرة االنبياء – . 35
( )95تفسير البيضاكم . 40 -4
( )96سكرة محمد . 31-30-29
( )97تفسير البيضاكم  10 -5كمثؿ ىذا المعنى يرد في قكلو تعالى  " :إف الذيف
يغضكف اصكاتيـ عند رسكؿ اهلل أكلئؾ الذيف امتحف اهلل قمكبيـ لمتقكل ليـ
مغفرة كأجر عظيـ " سكرة الحجرات

–  . 3ينظر تفسير الرازم  553 -3إذ

قاؿ الرازم " امتحف اهلل قمكبيـ فييا تعريض بعظيـ ما ارتكب الرافعكف اصكاتيـ
".
( ) 98سكرة الجف – . 16
( )99تفسير البحر المحيط . 352 -8
( ) 100دالئؿ اإلعجاز – . 34
( ) 101األفكار كاألسمكب – . 45
( ) 102قكاعد النقد األدبي – . 39
( ) 103عمـ المغة – عبد الكاحد كافي – . 260
( ) 104األسس الجمالية في النقد العربي – . 229
( ) 105األسمكبية الصكتية في النظرية كالتطبيؽ – . 69
( ) 106عمـ المغة مقدمة القارئ العربي – . 133
( ) 107التعبير البياني رؤية ببلغية نقدية – . 143
( ) 108النكت في إعجاز القرآف – . 97
( ) 109مف ببلغة القرآف – . 75
( ) 110البرىاف في عمكـ القرآف . 53 – 1
( ) 111سكرة األحزاب . 11 – 10
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( ) 112الكشاؼ  ، 253 – 3تفسير البحر المحيط  ، 217 – 7تفسير البيضاكم
. 159 – 4
( ) 113سكرة األنعاـ – . 165
( ) 114تفسير البحر المحيط . 263 – 4
( ) 115المثؿ السائر . 246 – 1
( ) 116مفتاح العمكـ – . 202
( ) 117أسرار الببلغة . 8 – 6
( ) 118سكرة البقرة – . 102
( ) 119ينظر الكشاؼ . 302 – 1
( ) 120خزانة األدب –  . 65كينظر أنكار الربيع . 32 – 2
( ) 121بديع القرآف – . 31
( ) 122سكرة البقرة – . 249
( ) 123سكرة النساء –  ، 6كمثؿ ذلؾ ما جاء في قكلو تعالى  :قاؿ رب لك شئت
أىمكتيـ مف قبؿ كايام أتيمكنا بما فعؿ السفاء منا إف ىي إلى فتنتؾ تضؿ
بيا مف تشاء كتيدم مف تشاء " سكرة األعراؼ –  . 155إذ جاءت
المطابقة بيف " تضؿ " ك " تيدم " كمثؿ ذلؾ أيضان ما جاء في قكلو تعالى

 ":كبمكناىـ بالحسنات كالسيئات لعميـ يرجعكف "  .سكرة األعراؼ – 168
إذ جاءت المطابقة بيف " الحسنات " ك " السيئات " كمثمو

أيضان ما جاء في قكلو تعالى  ":كنبمككـ بالشر كالخير فتنة "  .سكرة األنبياء

–  . 35إذ جاءت المطابقة بيف " الخير " ك " الشر " .
( ) 124سكرة األعراؼ – . 27
( ) 125سكرة إبراىيـ – . 6
( ) 126تفسير البحر المحيط . 407 – 5
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مصادر البحث ومراجعه

 - 2أساليب االستفياـ في القرآف الكريـ  .عبد العميـ السيد فكدة  .مؤسسة الشعب
– القاىرة  .د  .ت .
 - 3أسرار الببلغة  .عبد القاىر الجرجاني " ت

 " 474 . 471تصحيح رشيد

محمد رضا – دار المطبكعات العربية لمطباعة كالنشر  .د  .ت .
 - 4األسس الجمالية في النقد العربي د  .عز الديف إسماعيؿ  .دار الفكر العربي
القاىرة  1960ـ .
- 5األسمكبية الصكتية بيف النظرية كالتطبيؽ  .د  .ماىر ميدم جبلؿ  .مجمة
آفاؽ عربية العدد الثاني عشر كانكف الثاني  1992ـ .
- 6األطكؿ  .عصاـ الديف األسفراييني – تركيا  1284ـ .
- 7إعجاز القرآف البياني بيف النظرية كالتطبيؽ  .د  .حنفي محمد شرؼ .
المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية 1390ى  1970 -ـ .
 - 8األفكار كاألسمكب  .أ  .ؼ  .تشريف  .ترجمة حياة ش اررة  .دار الشؤكف
الثقافية العامة  .د  .ت .
- 9اإليضاح في عمكـ الببلغة  .الخطيب القزكيني " ت 739ى "  .شرح كتحقيؽ
د  .محمد عبد المنعـ خفاجي  .منشكرات دار الكتاب المبناني ط  1400 5ى -
 1980ـ .
بديع القرآف  .أبف أبي اإلصبع المصرم " ت
- 10

 654ى " تحقيؽ د  .حنفي

محمد شرؼ  .مكتبة نيضة مصر ط 1477 1ى  1957 -ـ .
- 11البرىاف في عمكـ القرآف  .بدر الديف بف محمد عبد اهلل الزركشي ،

ت

794ـ  .تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  .دار إحياء الكتب العربية  .عيسى
البابي الحمبي كشركاه  .ط 1376 1ى  1957 -ـ .
- 12البرىاف الكاشؼ في إعجاز القرآف  .الزممكاني " ت
أحمد مطمكب  .د  .خديجة الحديثي

 651ى "  .تحقيؽ د .

– مطبعة العاني – بغداد  1394ى -

1974ـ.
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-13الببلغة العربية – تاريخيا – مصادرىا – مناىجيا  .د  .عمي عشرم زايد .
مكتبة الشباب – القاىرة  1977ـ .
 -14البياف كالتبييف  .أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ  .ت

 255ى  .تحقيؽ

كشرح عبد السبلـ ىاركف مكتبة الحانجي  .مطبعة المدني ط

 1405 5ى -

1985ـ .
 -15البياف العربي دراسة في تطكر الفكرة الببلغية عند العرب كمناىجيا
كمصادرىا الكبرل  .د  .بدكم طبانة – دار الثقافة بيركت  1406ى  1986 -ـ
 -16تأثير الفكر الديني في الببلغة العربية  .د  .ميدم السامرائي  .المكتب
اإلسبلمي – دمشؽ ط 1397 1ى  1977 -ـ .
1

 -17التعبير البياني رؤية ببلغية نقدية  .د  .بكرم الشيخ أميف  .دار ط
 1393ى  1978 -ـ .

1987

 -18التعبير القرآني  .د  .فاضؿ صالح السام ارئػي  .بيت الحكمة بغداد
ـ.

 -19تفسير البحر المحيط  .محمد بف يكسؼ أبك حياف األندلسي الغرناطي " ت
 754ى " دار الفكر – بيركت – ط 1398 2ى 1978 -ـ .
 -20تفسير اليضاكم  .القاضي ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف
محمد الشيرازم البيضاكم " ت

 791ى " دار الكتب العممية – بيركت ط 1

 1408ى 1988 -ـ .
 -21تفسير الرازم – األماـ فخر الديف محمد بف عمر الرازم " ت

 606ى "

المطبعة البيية المصرية ط 1357 1ى1938 -ـ .
 -22خزانة األدب كغاية األدب – أبف حجة الحمدم  .القاىرة  1304ى .
 -23الخصائص  .أبك الفتح عثماف بف جني " ت  393ى " تحقيؽ محمد عمي
النجار دار الشؤكف الثقافية  .الييئة المصرية العامة لمكتاب ط 1990 4ـ .
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 -24دالئؿ اإلعجاز – عبد القاىر الجرجاني " ت  393ى " تحقيؽ محمكد شاكر
 .مطبعة المدني  .القاىرة  1404ى1984 -ـ .
–

 -25سيبكيو إما النحاة  .عمي نجدم ناصؼ  .مطبعة دار الكتاب العربي
مصر  1373ى1953 -ـ .
 -26الصكرة الفنية في المثؿ القرآني  .دراسة نقدية ببلغية  .د  .محمد حسيف
عمي الصغير  .دار الرشيد 1981ـ .
 -27الطراز المتضمف ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز  .يحيى بف حمزة
بف عمي بف إبراىيـ " ت  729ى " مؤسسة النصر  .د  .ت .

 -28عبد القاىر الجرجاني كجيكده في الببلغة العربية  .د  .أحمد أحمد بدكم .
المؤسسة المصريػة العامػة لمطباعػة كالترجمة كالنشػر  .مكتبة مصر  .د  .ت .
 -29عمـ الداللة – أحمد مختار عمر  .مؤسسة الخميج لمطباعة كالنشر  .دار
العركبة لمنشر كالتكزيع  .الككيت ط. 1982 2
 -30عمـ المغة  .عمي عبد الكاحد كافي  .دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر ط 9
.د.ت.
 -31عمـ المغة كفقو المغة  .د  .عبد العزيز مطر  .دار قطرم بف الفجاءة  .قطر
 1985ـ .
 -32عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي  .محمكد السعداف  .دار المعارؼ

– مصر

 1962ـ .
 -33فكرة النظـ بيف كجكه اإلعجاز في القرآف الكريـ  .د  .فتحي أحمد عامر .
منشأة المعارؼ – اإلسكندرية 1988ـ .
 -34قكاعد النقد األدبي  .السؿ كركجي  .نقمة إلى العربية محمد عكض محمد .
مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر ط 1954 3ـ .
 -35كتاب الصناعتيف  .أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ العسكرم " ت
 395ى " تحقيؽ د  .مفيد قميحة  .دار الكتب العممية  .بيركت ط  1409 2ى-
1989ـ .
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 -36الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ  .أبك القاسـ
جار اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي " ت

 538ى " دار المعرفة

لمطباعة كالنشر – بيركت  .د  .ت .
 -37المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر  .ضياء الديف بف األثير " ت  637ى
" تحقيؽ كشرح كتعميؽ د  .أحمد الحكفي  .د  .بدكم طبانة منشكرات دار
الرفاعي ط1983 ، 2ـ .
 -38مفتاح العمكـ  .أبك يعقكب يكسؼ بف أبي بكر محمد بف عمي السكاكي " ت
 626ى " مطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر ط 1356 2ى 1937 -ـ .
 -39مناىج ببلغية – د .أحمد مطمكب – ككالة المطبكعات – الككيت 1393
ى1973 -ـ .
 -40مف ببلغة القرآف – د  .أحمد احمد بدكم – مكتبة نيضة مصر ط 1370 3
ى1950 -ـ .
 -41النكت في إعجاز القرآف  .عمي بف عيسى الرماني "  386ى " ضمف ثبلث
رسائؿ في إعجاز القرآف تحقيؽ محمد خمؼ اهلل  .د  .محمد زغمكؿ سبلـ  .دار
المعارؼ  .مصر ط1968 2ـ .
 -42نياية اإليجار في دراية اإلعجاز – فخر الديف بف عمر الرازم " ت  606ى
"  .المطبعة البيية المصرية ط 1357 1ى  1938 -ـ .
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