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َىَالحالَضََتََقَْمَُلَالكالمَطابقةمَُأوَّاًل:َ

الفكرة  يى " ف  ،البحث البالغيٍّ  رَ وَ زِلْ  ، أو ادلقام،طابقة الكالم دلقتضى احلالرة مُ كْ فِ  د  عَ ت ُ 
 عصوره، لقد اراتو يف شّتَّ سَ وربديد كثري من مَ  يٍّ يف توجيو البحث البالغ كبرياً   تأثرياً  تْ رَ أث َّ  ة اليتاجلوىريَّ 

 . ٔ" والبيان ي ادلعاينمَ لْ غاية البحث يف عِ  يصارت ىذه ادلطابقة ى

َ﴿ يقول: بغالم رَ شٍّ بُ ا مَّ لَ  -المعليو السَّ  - افهذا زكريَّ  َوََكاَنِتَ... َُغاَلٌم َِلي ََيُكوُن ََأنَّى َربِّ
 ،الدةة الوِ من إمكانيَّ  نٍ قٍّ ي َ ت َ مُ  غريِ  دٍ دٍّ رتَ مُ ام قَ فادلقام واحلال مَ ؛ ٕ﴾اْمَرَأِتيََعاِقًراََوَقْدَبَ َلْغُتَِمَنَاْلِكَبِرَِعِتيِّا

ا أمَّ ، و زوجتو رُ قْ عَ فل ليل امأوَّ الدَّ ا أمَّ  ،هدَ ترد   اندؤكٍّ ي نيِ طقيَّ نْ مَ لذلك دليلني  -المعليو السَّ  -ا زكريَّ  وقُ سُ ويَ 
 ادلقام الذي ىو فيو. ناسبان يُ  ليالنوىذان الدَّ . هُ رُ ب َ كِ ف اينليل الثَّ الدَّ 

ا  ادلشهورةيف صحيفتو  طابقةمُ  فكرة ال رَ كَ ذَ  نْ مَ  لُ أوَّ  ٖرمِ تَ عْ مُ بن الْ  رَ شْ بِ  ولعلَّ  فقد قال: " وإَّنَّ
وميكننا  ، ٗب لكلٍّ َمقاٍم ِمن ادلقال"دار الشَّرف على الصَّواب وإحراز ادلنفعة مع موافقة احلال، وما يَِ مَ 

ستقِبل أو مُ  عنصر ال، و عنصر ادلعىن :تنتظمها، ىي ثالثةً  أنَّ عناصرَ  ادلطابقة فكرةَ  وِ ضِ رْ من عَ أن نفهم 
 .٘حليلالتَّ  نيَ عِ قام أو احلال الذي صار مَ مَ  عنصر ال، و بخاطَ مُ  ال

ر  صوٍّ فيُ  رٌ شْ ميضي بِ  : "ابقة فيقولعلى الفكرة السَّ  -رمحو ا -شوقي ضيفكتور الد  ويعّلق  
ستمعني، أو بعبارة مُ  ار امأحوال وأقدار الدَ قْ عانيو وأَ بني مَ  ةً تامَّ  وازنةً وازن مُ م ينبغي أن يُ ادلتكلٍّ  كيف أنَّ 

بني كالمو وبني معانيو وموضوعاتو، كما يالئم بينو وبني ادلستمعني ومن  ةٍ يف دقَّ  مَ الئِ أخرى ينبغي أن يُ 
بني الكالم  الءمةمُ  ة اليت تدعو إىل الة الفكرة اليونانيَّ قَّ سم يف دِ رْ وِبْشٌر بذلك ي َ  .و إليهم احلديثوجٍّ يُ 

 . ٙ"وأحوال السَّامعني ونفسيَّاهتم
ى احلال القائمة على ادلطابقة ضَ تَ قْ تلك العالقة بني الكالم ومُ  السَّكَّاكي  وب قُ عْ أبو ي َ ح ويوضٍّ 

ضى احلال، وعلى ال تَ قْ على انطباق تركيبو على مُ  وِ حِ بْ ن الكالم وق ُ سْ ار حُ دَ مَ  ر أنَّ ا تقرَّ مَّ فيقول: "لَ 

                                                           
 .13 ،12، ص ن2001 ،1ط م،، جمحلٌحت سومة البقمة، مطبع  مصهنداويعبد الحمٌد د.  -ٔ
 .17/8سومة ممٌن،  -ٕ
  ه(.210م مأس من مؤوس المعتزل ، ت مبشم بن المعت -ٖ
، 9ه( ، البٌحن والتبٌٌن، ت: عبد السالن هحمون، مكتب  الخحنجً، القحهمة، ط356الجححظ، أبو عثمحن عممو بن بحم )ت  -ٗ

  .136، 135/ 1ن، 1778
 .   41ص  ن،2009، 1دام البصحئم، ط ،الحدٌث والنقد القدٌم  البال   بٌن الححل مقتضى الخولً، إبماهٌنٌنظم   -٘
  .45ص   ، د.ت،7، طالقحهمة، دام المعحمفالبال   تطوم وتحمٌخ، ، د. شوقً ضٌف -ٙ
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اقب، نك الثَّ ىْ ائب، وذِ رك الصَّ كْ إىل فِ  عَ جِ رْ أن ت َ ... كَ لِ ضْ على ازدياد فَ  يصُ رِ أي ها احلَ عليك  بَ جَ انطباقو، وَ 
ح دلقتضيات صف  تك، يف التَّ ريْ صِ  بَ نْي لك، وعَ قْ ن، ناظرًا بنور عَ أْ ان، وانتباىك العجيب الشَّ ظَ قْ وخاطرك الي َ 

 زلة يف نْ مَ  ه عندك لكلٍّ وزُ رُ ى ب ُ تَّ أَ تَ  ي َ ة، حّتَّ يَ نافِ تَ سلتلفة، وصور مُ ات فيَّ يْ إليو على كَ  دِ نَ سْ مُ امأحوال يف إيراد الْ 
 يا حال يقتضذلك، وأميَّ  الفَ خِ  يا حال يقتض، وأميَّ هِ رِ كْ ذِ  يَّ طَ  يا حال يقتضأميَّ  فتعرفَ  ...هاضِ رِ عْ مَ 

 يا حال يقتضم، أو باضإضافة، وأميَّ بالالَّ فًا رَّ عَ إشارة، أو مُ  صواًل، أو اسمَ وْ اً، أو مَ مَ لَ اً، أو عَ رَ مَ ضْ و: مُ فَ تعر  
و على تقدميَ  يا حال يقتضه، وأميَّ رَ ك  نَ ت َ  يا حال يقتضل، وأميَّ صْ وابع اخلمسة، والفَ و بشيء من التَّ تعقيبَ 

ا حال نكري، وأميَّ التَّ  و حالَ و أو إطالقَ زبصيصَ  يا حال يقتضه عنو، وأميَّ تأخريَ  يا حال يقتضد، وأميَّ نَ سْ مُ  ال
  .ٔ" ه على اخلربرَ صْ قَ  ييقتض

احلال أو ادلقام قبل من معرفة  صَ امنفال  ،احلال لنا قيمةُ ح ضِ تَّ تو وتبيانو عرضُ  ما سبق كلٍّ ومن  
.نص   دراسة أيٍّ 

ٔ
حكى، -  كَّ ، ضبطه وكتب هوامشه وعمق عمٌه نعدٌن زمزوم، مفتح  العمون ،ه( 626أبو ٌعقوب ٌوسف بن أبً بكم)ت  السَّ

. 195ن، ص 1789، 2دام الكتب العمٌ ، بٌموت، ط
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َبَخاطََطابقةَالكالمَلحالَالمَُثانياً:َمَُ
 بَ يْ وال رَ  ،غالباً ب ادلخاطَ ال حب علماء البالغة و اىتمامُ رتعي انتباىَ سْ يَ  يف كتب البالغةاظر النَّ  إنَّ 
وا دبطابقة الكالم حلال الباحثني قد اىتم   ولذلك نرى ُجلَّ  ،م  هِ مُ  أمرٌ م ناية حبال ادلتكلٍّ يف أنَّ العِ 

و، على ذاتَ  م االىتمامَ ذلم رلااًل ضإعطاء مطابقة الكالم حلال ادلتكلٍّ  حْ سَ فْ ادلخاطب، امأمر الذي مل ي َ 
 ب.م وادلخاطَ ئيسني ها: ادلتكلٍّ ي الكالم الرَّ رَ صَ نْ عُ  م من أنَّ غْ الرَّ 

ادلعاين  تبحث يف ،ادلعاين لمِ ع اوال سيمَّ  ،م البالغةو يف عل ُصن ٍَّفتْ الكتب اليت  أنَّ  علومومن ادل
يف ادلوضوعات اليت  اىتمامهم لَّ جُ  ىمَ ادَ علماء البالغة القُ  رَ صَ وقد قَ حول حال ادلخاَطب،  تدوراليت 

 وما ىي الط رق اليت من خالذلا أوصل ،ي(قٍّ لَ ت َ مُ  )الامعَ سَّ ال مِ ادلتكلٍّ بة اطَ ن سلُ مِ  ادلتولٍّدةعاين تبحث عن ادل
 ؟ ةادلقصود اينَ ى ىو ادلعإليو؟ وكيف تلقَّ  اينادلع هىذ تإىل ادلخاطب؟ وكيف وصل ينَ اادلع

كتب البالغة القدمية،   مجيع يف واضحةً  نراىا مب على حال ادلتكلٍّ غليب حال ادلخاطَ إنَّ فكرة ت
ل من كتب علماء البالغة هَ ن ْ ت ت َ ئَ تِ صنَّفات البالغيَّة احلديثة اليت ما فَ مُ  ظم العْ وذلا حضور واضح يف مُ 

من خالل قراءهتا  ،نا نستطيعفإنَّ  ىا،ذكرُ  ابقِ بن ادلعتمر السَّ  رِ شْ بِ  صحيفة تقدٍّمني، وبالعودة إىل مُ  ال
َ  ،نع  مَ تَ بِ   أن يعرفَ  مللمتكلٍّ  ينبغي" :يقولإذ  ،وري الكالم ادلتكلٍّم وادلخاَطبركَّز على زِلْ  وأنَّ  أن نتبنيَّ
طبقة من ذلك   لٍّ لكُ  ادلستمعني وبني أقدار احلاالت، فيجعلَ  أقدار ادلعاين، ويوازَن بينها وبني ارَ دَ قْ أَ 

، حّت يَ ْقِسم أقداَر الكالم على أقدار ادلعاين، ويَ ْقِسَم أقدار ادلعاين اماً قَ حالة من ذلك مَ  ولكلٍّ ، كالماً 
 ٔادلقامات، وأقدار ادلستمعني على أقدار تلك احلاالت". على أقدار

ات أنَّ الغاية من أداء الكالم يف موضوع ما ىي ادلخاَطب َوْحَده، على سانيَّ ويرى علماء اللٍّ 
قوم على أربعة أركان، ىي:يل بني البشر من أنَّ التَّواصُ  الرَّغم

 ( رِسلمُ  )المادلتكلٍّ  -ٔ
  رَسل إليو(مُ  )الادلخاَطب -ٕ
 .معاً  وادلخاَطب مدلتكلٍّ ا َتْكَتِنفُ  اليت العالقاتمجلة  وىو احلال، أو ادلقام أو ياق،السٍّ  -ٖ
 .ٕمادلتكلٍّ  أنشأه الذي عبريالتَّ  أو ص،النَّ  وىو اخلطاب، -ٗ

  .137، 138/ 1الجححظ، البٌحن والتبٌٌن،  -ٔ
بدن محمدد دهللا ٌوسدف بدن عبد. و22، 21، صالحددٌث والنقدد القدٌمد  البال د  بٌن الححل مقتضى ٌنظم  إبماهٌن الخولً، -ٕ

 ،اإلسدالمٌ  سدعود بدن محمدد اإلمدحن جحمع ، معحٌ  ححل المخحطب يً أححدٌث الصحٌحٌن)دماس  بال ٌ  تحمٌمٌ  ، العمٌوي

 .13ه(، ص 1427، مسحل  دكتوماه، المٌحض، العمبٌ  المغ  كمٌ 
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 رانيتأثَّ  ، فهماطابحاالت اخلِ سلتلف يف  ةَ امأولويَّ  رَسل إليومُ  رِسل والمُ   النينلرك  يف أنَّ ل ال شكَّ و 
 ،ذلك غريو  ،رمْ والعُ س، واجلن ،فكريالتَّ طرائق و  ،وى التَّعليمتَ سْ مُ و  ،ةاالجتماعيَّ  لبيئةمن مثل ا عواملَ  ةبعدَّ 

 أثناء يف خاَطبمُ  وال مادلتكلٍّ  حاَل تصنع  اليت ىي ،تأثريىا درجة واختالف اختالفهاعلى  ،العوامل وىذه
 الحب كما ال يكون التَّأث  رُ  ،كالمَ ال ئاً شِ نْ مُ  كانلو  و  ،هدَ حْ وَ  مادلتكلٍّ  الال يكون التَّأث ر حبو  .بخاطُ التَّ 
 خاطب،التَّ  حصل فيو الذي اقيَ السٍّ يكون التأث ر ب وال ،بالكالم نَّ عادل ىو كانلو  و  ه،وحدَ  خاَطبمُ  ال
 .كلَّها  امأحوالَ تلك  يراعِ يُ  البليغف

فاهتم على حال صنَّ علماء البالغة يف مُ تركيز د فكرة ة اليت تؤكٍّ ونستطيع أن نعرض لبعض امأدلَّ 
 ثالثة و العلماءمقسَّ فقد ، دليل على ما نذىب إليو م، فبحث اخلرب خريُ تكلٍّ مُ  ب دون حال الخاطَ مُ  ال
 :، ىيبرُ ضْ أَ 

 مأنَّ  د لو،وال يؤكَّ  ،فيو دِ والرتد   ن من احلكمىْ الذٍّ  لَ ب خاخاطَ مُ  ويكون فيو ال ّي،اخلرب االبتدائ -ٔ
 وكيد.أداة من أدوات التَّ  ةيَّ دون االستعانة بأمن د يف نفسو يتأكَّ  يعل اخلربَ  وذىن خلوَّ 

 ةَ يَ غْ ب ُ د واحد دبؤكٍّ  وُ تقويتُ  نُ سُ ول اخلرب، ويَْ بُ يف ق َ  اً ددٍّ رتَ مُ ب خاطَ مُ  يكون فيو ال: و لبّ اخلرب الطَّ  -ٕ
خاَطب مُ  بطلب ال و َمْسُبوقٌ مأنَّ  ،، وقد سٍَّي بالطَّلبٍّ ون اخلرب لديومُ ضْ ق مَ ربقيب، و خاطَ مُ  د الترد   الةز إ
 َقام أو بلسان احلال. مَ  ان السَ لِ بِ 

د أو أكثر دبؤكٍّ  هتوكيدُ  بُ ولذلك يَِ ، كمَ احلُ  اً رَ كِ نْ مُ  خاَطبمُ  يكون فيو ال: و ريّ اخلرب اضإنكا -ٖ
.وكيدإنكاراً زِْيَد يف التَّ  ما ازدادَ ، فكلَّ أو ضعفاً  ةً قوَّ  ادلخاطب درجة إنكار بِ سْ حِبَ 

: تعاىلبقولو  من َأْضُرب اخلرب الثاين والثّ ربني الثَّ وقد استشهد علماء البالغة على الضَّ 
بُوُىَماَفَ َعزَّْزنَاََواْضِرْبََلُهْمََمَثاًلَ﴿ َأْصَحاَبَاْلَقْريَِةَِإْذََجاَءَىاَاْلُمْرَسُلوَنَ*َِإْذََأْرَسْلَناَِإلَْيِهْمَاثْ نَ ْيِنََفَكذَّ

َمَِ َالرَّْحَمُن ََأن زَل ََوَما َِمثْ لَُنا ََبَشٌر َِإالَّ ََأنْ ُتْم ََما َقَاُلوا *َ َُمْرَسُلوَن َِإلَْيُكْم َِإنَّا َفَ َقاُلوا َإَِبِثَاِلٍث ََشْيٍء ََأنْ ُتْمَْن ْن
ََتْكِذبُوَنَ*َقَاُلواَرَب َُّناَيَ ْعَلُمَِإنَّاَِإلَْيُكْمََلُمْرَسُلونََ  .ٔ﴾ِإالَّ

 كالموىو   ،ون﴾لُ سَ رْ ا إليكم مُ بتكذيب أصحاب القرية ذلم قالوا: ﴿إنَّ  سلُ الر   فعندما ُوْوِجوَ 
واشتدَّ ، سلالر   كذيب تأصحاب القرية يفبالغ ا ، فلمَّ ةاالسيَّ  ( واجلملة)إنَّ دبؤكٍّدين، ها:  يٌّ مؤكٍّدَ خرب 

َرب  َنا يَ ْعَلُم ِإنَّا إِلَْيُكْم  ﴿قالوا:  إذ أكثرَ  داتٍ كٍّ َؤ مُ إليو  نْيَ فِ يْ ضِ مُ  كالمهم اخلربيَّ سل  الر   أعاد ىم،نكارُ إ
، االسيَّة واجلملة ةقَ لَ حْ زَ  مُ  ال موالالَّ  ،()إنَّ  :بأربعة مؤكٍّدات، ىي دمؤكَّ  خربيٌّ  وىو كالمٌ  ،﴾َلُمْرَسُلونَ 

 .16 -13سومة ٌس،  -ٔ
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 رار.كْ التَّ و 
ا إليكم مرسلون : إنَّ لَ يْ قِ  : ملَِ تَ لْ "فإن ق ُ  قال:دًا خامسًا إذ الذي أضاف مؤكٍّ  سلشريٍّ الزَّ  ر  و دَ 

َرب نا  :وقولو. عن إنكارٍ  اين جوابٌ ، والثَّ بارٍ خْ إِ  ابتداءُ  لَ امأوَّ  : مأنَّ تُ لْ ؟ ق ُ راً ، وِإنَّا إِلَْيُكْم َلُمْرَسُلوَن آخِ أّوالً 
 .ٔ" وكيدى القسم يف التَّ رَ رلُْ  يَ ْعَلُم جارٍ 
ى ضَ تَ قْ ابقة خربًا واردًا على مُ من امأحوال السَّ  قًا حلالٍ طابِ مُ  يأيتالذى  ي  اخلرب الكالم  يعد  و 

فيخرج على  اىرى الظَّ ضَ تَ قْ مُ  الفًا لسلُ  وقد يأيت اخلربب، خاطَ مُ  فيو ظاىر حال ال يُراَعىو أنَّ  يأ ،اىرالظَّ 
مَ وذلك إذا  ،ائلالسَّ  منزلةَ  رتدٍِّد يف تصديق اخلرب مُ  ال يُ نَ زَُّل غري السَّائلقد ف خالف الظَّاىر.  إليو شيءٌ  ُقدٍّ

 من غمرَّ على ال الكالم لو دكَّ ؤ فيُ ، دِ د  من زلة الرتَّ يف  وبُ ترق    حُ بِ صْ إذ يُ  ينظر ويسأل عن اخلرب، لَ عَ جَ عن اخلرب فَ 
  .ذىنو لوٍّ خُ 

َِإن َُّهْمَبقولو تعاىل: ﴿يستشهد علماء البالغة على ذلك و  َظََلُموا َالَِّذيَن َِفي َُتَخاِطْبِني َواَل
عليو  -وحًا أنَّو ال يتاج إىل توكيد، مأنَّ نُ إىل ي يف الظَّاىر وحِ ون، يُ قُ رَ غْ م مُ فقولو تعاىل: إّنَّ  ،ٕ﴾ُمْغَرُقونََ
اْصَنِعَفأوحيناَإليوَأِنَ: ﴿و تعاىلقولُ  د مَ قَ ، ولكن ت َ وِ قومِ  ول إليو حالُ ؤُ ي َ ا سَ مَ يْ دٍٍّد فِ رتَ سائل مُ  غريُ  -السَّالم

دلعرفة  بٍ ق  رَ وت َ  فٍ ه  لَ وت َ  دٍ د  رَ قام ت َ قام مَ مَ  جعل ال ٖ﴾َواَلَُتَخاِطْبِنيَِفيَالَِّذيَنَظََلُمواَاَنَيَِحَْوََوَََاْلُفْلَكَبَِأْعُيِنَنا
د ديُ لك أُكٍّد الكالم ب   )إنَّ( لِ ولذ باضإغراق أم ال؟ يهم: َأُيَْكُم علادلنيأولئك الظَّ  مصري  .زيل ذاك الرتَّ

ل ن زَّ وقد يُ  ارات اضإنكار.مَ من أَ  ءٌ يعليو ش ظهروذلك إذا  ،رنكِ مُ  ة اللَ  زِ نْ ر مَ كِ نْ مُ  زل غري ال َّ نَ قد ي ُ و 
 ٗبو. لو، وال اعتدادَ  ه ال قيمةَ إنكارَ  وذلك لإلياء بأنَّ  ،رنكِ مُ  ر من زلة غري النكِ مُ  ال

إىل حال  وا إالَّ تفِ تَ لْ ى احلال مل ي َ ضَ تَ قْ اعاة مُ رَ وشلَّا سبق تبنيَّ لنا أنَّ علماء البالغة يف تناوذلم مُ 
لتخريج ، وذلك فرتاضات حلال ادلخاطبايف  بعضهم وقعوقد م، تكلٍّ مُ  حال ال وأهلواه، ب وحدَ خاطَ مُ  ال

كيد التوَّ  سببُ أن يكون  روريٍّ الضَّ  غري منعلى الرَّغم من أنَّو ة، ضَ فرتَ مُ  تلك امأحوال ال قَ فْ امأسلوب وَ 
 حالَ  ياً اعرَ وكيد مُ د أسلوب التَّ رِ يَ فقد ، يف امأصلب يكون ىناك سلاطَ قد ال و  ،بخاطَ مُ  اعاة حال الرَ مُ 

                                                           
دام  الكشدحف عدن حقدحئق  دوامض التنزٌدل،  هد(538جدحم هللا، ت) و بن أحمددمحمود بن عممأبو القحسن  الزمخشمي، -ٔ

 .7، 8/ 4 ه(،1409، 3الكتحب العمبً، بٌموت، ط

 .29  ،المؤمنونسومة  -ٕ
  .29المؤمنون، /سومة  -ٖ
 ،عموس األيما  يً شم  تمخٌص المفتح  ه( ،993أحمد بن عمً بن عبد الكحيً،  )السبكً، بهحء الدٌن، أبو ححمد ٌنظم   -ٗ

 اإلٌضدح والقزوٌندً، . 123/ 1، ن 2003 ،1ط ،المكتب  العصدمٌ  لمطبحعد  والنشدم، بٌدموت ،الحمٌد هنداويالدكتوم عبد ت: 
 . 95 -92/ 1يً عمون البال  ، 
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علماء  عنو أكثرل فَ غَ  ي، وىو امأمر الذمعنا ، كما سيمر  بخاطَ مُ  ل الحاعاتو ار مُ من  م أكثرَ ادلتكلٍّ 
 البالغة.

 ،طابقةمُ  ق بو التتحقَّ  يل الذامأوَّ  ل امأساسَ سبثٍّ م ال ادلتكلٍّ ال نبعد عن احلقيقة إن قلنا: إنَّ ح
دامى من علماء البالغة حبال إىل فكرة عدم اىتمام القُ  ثني أن يهتديَ دَ حْ مُ  استطاع بعض الباحثني الوقد 

راعاة حال مُ  صَّ خَ إىل ذلك، فَ  نَ طِ ني فَ رين للقرآن الكرمي من البالغيٍّ سٍّ فَ مُ  بعض ال ، لكنَّ ٔمتكلٍّ مُ  ال
 . ٕ ِب  يْ واضإمام الطٍّ  سلشري  الزَّ ان رين اضإمامفسٍّ مُ  م يف كتبو، ويقف على رأس أولئك التكلٍّ مُ  ال

 
 

                                                           
  .201ن، ص 1776ٌنظم  أمٌن الخولً، ين القول، مطبع  دام الكتب المصمٌ ، القحهمة،  -ٔ

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





8 
 

َالكريمَفيَالقرآنَملحالَالمتكلِّطابقةَالكالمَمَُثالثاً:َنماذجَمنَ
 ،اآليات تلك م، وسنعرض بعضتكلٍّ مُ  فيها حال ال يَ وعِ القرآن الكرمي رُ وردت آيات كثرية يف 

 
 :اآليةَالكريمةَاألولى

" :بغالٍم زَِكي   ،المعليو السَّ  ،رىا جربيلبعد أن بشَّ  ،المعليها السَّ  ،على لسان مرمي قول ا تعاىل 
وىي يف قوذلا: "أَّنَّ يكون ل غالم" ُمَتعجٍّبٌة  ،ٔ﴾بَِغيِّاْسِنيََبَشٌرََوَلْمََأُكََيْمسََوملَْ َ  ُغالمََُيىَيُكوُنَلَِنََّأ﴿

َفُة الطَّاىرُة غرُي ادلتزوٍّجة!،  تِ ذَ بَ ها وّناية استبعادىا ن َ تعجب   طِ رْ ا من ف َ "كأّنَّ  :ِب  يْ قال الطٍّ  ُمْنَدِىَشٌة، وىي الَعِفي ْ
ىذا  جودَ وُ  ما أبعدَ  :على أبلغ وجو، أي وِ يِ فْ وأخذت يف تقرير ن َ  ،بادلوصوف تْ تَ وأَ  ،يَّاً رِ هْ ىا ظِ راءَ الوصف وَ 

ا كان االىتمام بشأن مَّ ، وىو قريب من امأسلوب احلكيم، ولَ !الوصف وَ لْ ب َ  ،وانعمَ  ادلوصوف مع ىذه ال
ا  مأّنَّ  ؛ةفَّ العِ  ا خيالفمَ  صف بِ أن تتَّ  وبعيدٌ  ،ذلا ور الزمٌ جُ الفُ  اءَ فَ تِ انْ  ضإيذان بأنَّ ا و، كأنَّ تْ رَ آث َ  اين أتَّ يف الثَّ  يِ فْ الن َّ 

ََكاَنََأبُوِكَاْمَرَأََسْوٍءََوَماَ﴿َ:قوذلمأال ترى إىل ، هارةن الطَّ دِ عْ ة ومَ ن بيت العفَّ كانت مِ  يَاَُأْخَتََىاُروَنََما
 .ٖ" ىارون كان رجاًل صاحلاً أخاً ذلا ىو القول إنَّ  :قال نْ مَ  قولَ  أنَّ  رَ هَ وُّذا ظَ َ؟2﴾َكاَنْتَأُمُِّكَبَِغّياًَ

أنَّ مراعاة حال ال ُمتكلٍّم ىو الغاية  يبنيٍّ  ، يف ربليليو أسلوب اآلية الكرمية،يبَّ أنَّ الطٍّ  واضحٌ 
 امأوىل، فقد جعل تلك ال ُمراعاة جزءاً من ال َمقام الذي يربط بينو وبني النَّظم القرآينٍّ ربطاً واضحاً.

 
 :انيةالثََّالكريمةَاآلية

على لسان امرأة عمران، بعد أن َنَذَرت ما يف بطنها زُلَرَّراً، ُمْظِهَرًة ُحْزَّنا  قولو تعاىل حكايةً  
ََكاأْلُنْثىَ﴿: وَحَسَرهَتا َِإنِّيََوَضْعُتهاَأُنْثىََواللَُّوََأْعَلُمَِبماََوَضَعْتََولَْيَسَالذََّكُر اََوَضَعْتهاَقاَلْتََربِّ فَ َلمَّ

ْيُتهاََمْرَيَمََوِإنِّي ْيطاِنَالرَِّجيمَََِوِإنِّيََسمَّ  4﴾ُأِعيُذىاَِبَكََوُذرِّي ََّتهاَِمَنَالشَّ
َِإنِّيََوَضْعتُ َهاَأُنْ َثى﴾ علَّق الزَّسلشري  على قول امرأة عمران: قدو   مَ لِ : فَ تَ لْ فإن ق ُ  : "فقال﴿َربِّ
ها ائِ جَ رَ  ةِ بَ يْ ن خَ مِ  أتْ رًا على ما رَ قالتو ربس  : تُ لْ ق ُ  ؟إىل ىذا القول تْ ادَ رَ وما أَ  ؟ها أنثىوضعتُ  قالت: إينٍّ 

انة. دَ رًا للسَّ رَّ زلَُ  وُ ذكراً، ولذلك نذرتْ  دَ لِ أن تَ  رُ ا كانت ترجو وتقدٍّ مأّنَّ  ؛ات إىل رٍُّّ نَ زَّ حَ تَ ف َ  ،تقديرىا سِ كْ وعَ 
ََوَضَعتَْن قال ا تعاىل: ز  تَّحَ ر والحس  ها بذلك على وجو التَّ مِ ل  كَ تَ لِ وَ  َِبَما ََأْعَلُم  تعظيماً َ٘﴾﴿َواللَُّو

                                                           
 .20ممٌن،سومة  -ٔ
  .28سومة ممٌن،  -ٕ

يتو  الغٌب يً الكشف عن قنحع المٌب )ححشٌ    ،(ه 943)ت  ،شمف الدٌن الحسٌن بن عبد هللا الطٌبً ،الطٌب(ً -ٖ

القسن الدماسً  د. جمٌل بنً عطح المشمف العحن عمى اإلخماج  مقدم  التحقٌق  إٌحد محمد الغوج ،الطٌبً عمى الكشحف 
 .571/ 7، ن2013 ،1، طالعممً لمكتحب  د. محمد عبد المحٌن سمطحن العممحء النحشم  جحئزة دبً الدولٌ  لمقمآن الكمٌن

 .36سومة آل عممان،  -ٗ
 .36آل عممان، سومة  -٘
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بو من  قَ لٍّ ، وما عُ تْ عَ ضَ ء الذى وَ يذلا منو، ومعناه: وا أعلم بالشَّ  بَ ىِ ما وُ  رِ دْ قَ بِ ذلا  يالً هِ دلوضوعها وذبَْ 
 .ٔ"تْ رَ فلذلك ربسَّ  ؛بذلك ال تعلم منو شيئاً  وىى جاىلةٌ  ،للعادلني ه آيةً دَ لَ وَ عظائم امأمور وأن يعلو وَ 

 ، وبنيَّ فه  لَ ر والت َّ حس  التَّ  وِ نِ مْ خرب يف ضِ  لفظُ  (ىثَ ن ْ ها أُ وضعتُ  إينّ  ربٍّ )ا: وقوذلُ : "ابن َعِطيَّةوقال 
س ائِ نَ رون اضإناث خلدمة الكَ م كانوا ال يرٍّ مأّنَّ  ؛تْ فَ ا تلهَّ وإَّنَّ  … ا ذلك بقولو: )وا أعلم دبا وضعت(

على  تْ فَ ى تلهَّ ثَ ن ْ أُ  تْ عَ ضَ ا وَ فلمَّ  ،اً رَ كَ أن يكون ما يف بطنها ذَ  تْ جَ وال يوز ذلك عندىم، وكانت قد رَ 
 .ٕ" هُ رُ ذْ ما ال يوز نَ  تْ رَ ذَ نَ  ها أنْ عَ زَ ف ْ وأَ  ،امأمل تِ وْ ف َ 

"وتأكيد  :عمران امرأةَ  فَ نَ ت َ اكْ  ي  نفسٍّ  دٍ عْ إىل ب ُ  شرياً مُ  -رمحو ا -اىر بن عاشورالطَّ  دمَّ زلُ  وقال
ب ذلا كان قَّ رتَ مُ  الف الى، إذ ىو بوقوعو على خِ ثَ ن ْ ادلولود أُ ة ربقيقًا لكون مأصل اخلربيَّ  اعاةٌ رَ ( مُ اخلرب ب )إنَّ 

ا اْستَ ْعَمَلْت َىَذا مثَّ  ،وُ دتْ أكيد، فلذا أكَّ يف كونو أنثى، وزباطب نفسها بنفسها بطريق التَّ  ك  شُ تَ  حبيثُ  َلمَّ
ْنَشاِء اْستَ ْعَمَلْتُو ِبُرمَِّتِو َعَلى َطرِيَقِة اْلَمَجاِز  اْلُمرَكَِّب اْلُمْرَسِل، َوَمْعُلوٌم َأنَّ اْلُمرَكََّب َيُكوُن رَلَازًا اخْلَبَ َر يف اضْإِ

ها و كالمُ نَ ضمَّ تما  يكِ يَْ  ،اتوصيَّ صُ عليو من اخلُ  لَ مَ تَ دبا اشْ  كيب،ىذا الرّت و  ،ئِِو َوُمْفَرَداتِوِ بأجزا ال دبَْجُموِعوِ 
م كْ ها يف اضإذعان ذلذا احلُ الطة نفسِ غَ نثى، وزلاولتها مُ أُ  ة لوالدهتايَ اىِ رَ ة والكَ عَ وْ : وىى الرَّ ينلغتها من ادلعا يف
كالمها   حكايةَ  عَ دَ وْ ر على ذلك، فلذلك أَ حس  ل إىل التَّ نق  التَّ  ها ُّا، مُثَّ نُ ي ْ مِ طْ ربقيقها ذلك لنفسها وتَ  مثَّ 
 .ٖ" هاتِ غَ لُ اهتا بِ اجَ نُ ا يف مُ هتْ دَ صَ قَ  كثريةٍ   انٍ عَ  عن مَ ربٍّ عَ ة ت ُ من العربيَّ  اتٍ وصيَّ صُ خُ 

 
 :الثةةَالثَّماآليةَالكري

ََواْشتَ َعَلَ﴿الم: عليو السَّ  ،اقولو تعاىل حكاية على لسان زكريَّ  َِمنِّي َاْلَعْظُم ََوَىَن َِإنِّي ََربِّ قَاَل
ََشِقيِّا  .ٗ﴾الرَّْأُسََشْيًباََوَلْمََأُكْنَِبُدَعاِئَكََربِّ

و قد أنَّ بدليل  تعاىلو  سبحانو االسرتحام من اا ىو ا إَّنَّ للخرب يف قول زكريَّ  فالغرض البالغي  
ىذا و  ،ةبوَّ والن   مَ لْ العِ  وثُ رِ من بعده يَ وال ولد لو  ب(،م)الشَّيْ قد  ارات ذلك التَّ مَ ظهرت أَ قد و  ،نٍّ م يف السٍّ تقدَّ 
 نْ مَ  باطِ مل خيُ  وذلك أنَّ  ب،خاطَ مٌ  م ال حال التكلٍّ مُ  حلال المراعاًة جاء ىنا قد  اخلربيَّ  الكالم أنَّ  يعن

 .وحالَ  لُ هَ ِيْ 
َتَداَعى  نَ ىَ و، وىو أصل بنائو، فإذا وَ امُ وَ وبو ق َ  ،ندَ ود البَ مُ و عَ مأنَّ  ؛مَ ظْ العَ  رَ كَ ا ذَ : " وإَّنَّ سلشري  قال الزَّ 

ال على ىو الدَّ  الواحدَ  مأنَّ  ؛هُ دَ حَّ وَ ، وَ نَ ىَ وْ ه أَ كان ما وراءَ   قُ وَّتُو، ومأنَّو أشد  ما فيو وَأْصَلُبُو، فإذا َوَىنَ  تْ طَ اقَ سَ وتَ 
ن، ىَ و الوَ منو اجلسد قد أصابَ  بَ كَّ ما تَر  وام وأشد  ود والقَ مُ س الذى ىو العَ نْ إىل ىذا اجلِ  هُ دُ صْ ة، وقَ يَّ سِ نْ معىن اجلِ 

                                                           
 . 1/356الكشحف، الزمخشمي،  -ٔ
2

هـ(، المذرر الىجٍس فً 542مذمد عثد الذق ته غالة ته عثد الردمه ته تمام ته عطٍح األودلسً )خ أتى اته عطٍح،  -

  .425 ،424 /1هـ، 1422، 1ط، عثد السالم عثد الشافً مذمد، دار الكتة العلمٍح، تٍروخ، تخ تفسٍر الكتاب العسٌس
3

تحمٌم »لتحمٌم والتنوٌم ا ه( ،1373)ت  التونسًمحمد الطحهم بن محمد بن محمد الطحهم بن عحشوم ابن عحشوم،  -

 .233، 232 /3، ه(1784 ،تونس  ،الدام التونسٌ  لمنشم ،«المعنى السدٌد وتنوٌم العقل الجدٌد من تفسٌم الكتحب المجٌد
 .4ممٌن، سومة  -ٗ
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وزلمد الطَّاىر بن عاشور قد أَْوَلْوا ُمراعاة ُمْقَتَضى حال ادلتكلٍّم عناية واضحة من  والطٍّْيِبٍّ واآللوسيّ 
خالل تطبيقاهتم البالغيَّة على آيات من القرآن الكرمي، وذلك من خالل ُمصنَّفاهتم اليت تركوىا لنا.

المصادرَوالمراجع
 القرآن الكرمي.

م. ٕٚٓٓ، ٔاحلديث، دار البصائر، ط والنقد القدمية البالغة بني احلال مقتضى إبراىيم اخلول،.ٔ
اتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واضإيضاح عنها، تح علي النجدي  ى (ٕٜٖ)تابن جن .ٕ

ناصف والدكتور عبد الفتاح شلب، وزارة امأوقاف، اَّلس امأعلى للشؤون اضإسالمية، القاىرة، 
م.ٜٜٗٔد. ط، 

ى (، ٖٜٖٔزلمد بن زلمد الطاىر بن عاشور التونسي )ت  ابن عاشور، زلمد الطاىر بن.ٖ
، الدار «ربرير ادلعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اَّيد»التحرير والتنوير 

 .ى ٜٗٛٔالتونسية للنشر،  تونس، 
 أبو زلمد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن سبام بن عطية امأندلسيابن عطية، .ٗ

عبد السالم عبد الشايف زلمد، دار ، تح ى (، ارر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزٕٗ٘)ت 
 ى .  ٕٕٗٔ، ٔط، الكتب العلمية، بريوت

ى (، روح ادلعاين يف ٕٓٚٔي، شهاب الدين زلمود بن عبد ا احلسين امألوسي )ت اآللوس.٘
عطية،  دار الكتب العلمية، بريوت، تفسري القرآن العظيم والسبع ادلثاين، تح علي عبد الباري 

 .ى ٘ٔٗٔ، ٔط
م.ٜٜٙٔأمني اخلول، فن القول، مطبعة دار الكتب ادلصرية، القاىرة، .ٙ

ى (، البيان والتبيني، تح عبد السالم ىارون، مكتبة ٖٙ٘اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر )ت.ٚ
 م. ٜٜٛٔ، ٚاخلاصلي، القاىرة، ط

، اضإيضاح يف علوم البالغةَى (، ٜٖٚ)تالقزوينجالل الدين زلمد بن عبد الرمحن بن عمر .ٛ
 م.   ٖٜٜٔ، ٖتح د. زلمد عبد ادلنعم خفاجي، دار اجليل، بريوت، ط

 د. حسن طبل، دراسات يف علمي ادلعاين والبديع، دار الزىراء، د.ت..ٜ

ََ، د.ت.ٜالقاىرة، طالبالغة تطور وتاريخ، دار ادلعارف، ،َشوقي ضيف. د. ٓٔ
م.ٕٔٓٓ، ٔط ر،د. عبد احلميد ىنداوي، مجاليات سورة البقرة، مطبعة مص. ٔٔ
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ى ( الكشاف عن حقائق ٖٛ٘ت)الزسلشري، أبو القاسم زلمود بن عمرو بن أمحد جار ا.ٕٔ
ى .ٚٓٗٔ، ٖغوامض التنزيل، دار الكتاب العرب، بريوت، ط

ى (، عروس امأفراح ٖٚٚتد بن علي بن عبد الكايف )أمحالسبكي، ُّاء الدين، أبو حامد . ٖٔ
يف شرح تلخيص ادلفتاح، تح الدكتور عبد احلميد ىنداوي، ادلكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت، 

 .م ٖٕٓٓ، ٔط
ى (، مفتاح العلوم، ضبطو وكتب ىوامشو ٕٙٙالسَّكَّاكى، أبو يعقوب يوسف بن أب بكر)ت . ٗٔ

َ.مٜٚٛٔ، ٕدار الكتب العمية، بريوت، طوعلق عليو نعيم زرزور، 
ى (، فتوح الغيب يف الكشف عن  ٖٗٚشرف الدين احلسني بن عبد ا الطيب)ت  ،الطيب ي. ٘ٔ

قناع الريب )حاشية الطيب على الكشاف(، مقدمة التحقيق: إياد زلمد الغوج القسم الدراسي: د. 
ب: د. زلمد عبد الرحيم سلطان العلماء مجيل بن عطا ادلشرف العام على اضإخراج العلمي للكتا

 م. ٖٕٔٓ، ٔالناشر: جائزة دب الدولية للقرآن الكرمي، ط
يوسف بن عبدا بن زلمد العليوي، رعاية حال ادلخاطب يف أحاديث الصحيحني)دراسة . ٙٔ

دكتوراه، الرياض، العربية، رسالة  اللغة بالغية ربليلية(، جامعة اضإمام زلمد بن سعود اضإسالمية، كلية
ى .ٜٕٗٔ
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