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 : تقديم

 . . . كهعد.  كعمى لل  كصحه  كمف كاال  ، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهللهلل الحمدي       
، كطريقة فريدة في تأليؼ كبلم  ،  فميس مف الغريب أف يككف لمقرلف نظـه خاصٌّ ، كأسمكبه متميزه 

الؽ المتفٌرد )عٌز كجٌؿ( ، كانتقاء مفردات  ، كألفاظ  ، كاٌتساؽ عهارات ، كهك النٌص الذم أهدع  الخ
 كتكٌفؿ هحفظ ، كتحٌدل الهشر مف اإلتياف هآية مف مثم  . 

لمقرلف الكريـ التأثير الذم أحدث  في النفكس كالتغيير  دػكمف مبلمح اإلعجاز الذم ال ينقضي كال ينف
  الذم أعمم  في السمكؾ الهشرم . في طريقة خطاه ، كنمط صكغ أفكار  ، كعرض أغراض  كمرامي

ما تضٌمن  مف كنكز العهر ، كأسرار التأثير المكصؿ إلى التغيير ، كالمزايا الفاضمة ، كالخمؽ ه. 
اإلنساني الرفيع هما يؤٌسس دستكران لترهية الهشر ، كمنهجان لتهذيب النفس ، كتقكيـ األخبلؽ ، 

 ذيب السمكؾ . شكت
القرلف مممحان مف مبلمح إعجاز  كمف خبلؿ هذ  المعطيات القرلنية تهرز صكرة )األدب( في خطاب 

يعكس صكرة مف صكر اإلهداع في  . كلمسة مف لمسات التمٌيز ، كالتفٌرد ، كطريقة لمتأثير . 
المهتغى ، كالتغيير المؤمَّؿ في النفس الهشرية كصكالن إلى السمٌك هها إلى الرفعة كعمٌك المكانة . 

 . األسنىكالمقاصد ،  السامية كالسجاياكسهيبلن إلى تحقيؽ تمؾ الغايات العظيمة ، 
إلى إحياء  حاجةو  كقد جاءت دراستنا هذ  لتهرز هذا المممح اإلعجازم في كقت أصهحت هنا كهيري 

ا كاقعان مممكسان في مجتمعاتنا كالسٌيما كنحف نشهد هذ  الهجمة مأدب الخطاب كالسمكؾ كتجسيده
  قكالن كفعبلن . كفي مقٌدمهـ مف سما في كاقعنا كعمى رمكز الكهيرة مف الهعض عمى مظاهر التأٌدب 

. كمف هنا تأتي أهمية المكضكع مف    في خمق  حتى كصف  اهلل تعالى هأن  عمى خمؽ عظيـ 
في األفعاؿ ، كاألعماؿ ، حيث ككن  دعكة إلى االلتزاـ همتطمهات األدب في الخطاب كتمٌثم  كاقعان 

 أدب الخطاب القرلني كنماذج  كمظاهر  ، كالمعامبلت . مف خبلؿ الكشؼ عف طهيعة كالسمكؾ
 في القرلف الكريـ .  كأساليه 

كأكدُّ اإلشارة ههنا إلى أنني سأقتصر في هحثي هذا عمى تناكؿ جانبو مف جكانب األدب في القرلف 
الكريـ . كهك األدبي في الخطاب حسب . مستعرضان في  جانهان كاحدان أيضان أال كهك أدب الخطاب 

، كذلؾ لسعة لمكضكع  عٌز كجؿٌ كالصالحيف مع اهلل  عميهـ السبلـخٌص األنهياء القرلني فيما ي
 كع أنماط  كفقرات  . ن، كتشٌعه  كت

ـٌ تناكل  ، أك الحديث عن  في مؤلفات عممائنا القدامى  كقد يهدك لمكهمة األكلى أف هذا المكضكع قد ت
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نمازت ههما از جانهيف مف الجٌدة ، كالتميٌ  تنا هذ كالمعاصريف . كفي الحٌؽ إن  كذلؾ هيد أٌف لدراس
 عف الدراسات األخرل كهي : 

كالصالحيف . عميهـ السبلـإٌن  هحثه في مكنكنات هذا الخطاب القرلني الخاٌص مع األنهياء( ُ)
األخبلقية ، أك مظاهر األدب   يعرض طريقة القرلف في صكغ هذا الخطاب . كصكالن إلى إهراز قيم

منهجية في التقسيـ كالتهكيب في حيف كافى تناكؿ هذا المكضكع في المؤلفات التي  متمٌثمة هطريقة
 أشارت إلي  هعرض صكرت  ، أك الحديث عن  في الغالب في مكاضع تفسير اآليات القرلنية. 

هراز دالالت  . ( ِ) استثمار الجانب المغكم كالهياني في استجبلء معاني هذا الضرب مف الخطاب كا 
غير شٌؾ ينطكم عمى كهير أهمية ؛ لما الهراز األساليب الهيانية في عرض المكضكع  مف كهك أمره 

ظهار المعاني المتعٌددة المقصكدة التي  مف أثر هميغ في تحديد الدالالت القرلنية الخاصة ، كا 
 تحتممها العهارات القرلنية ، كمف ثـ تأثير ذلؾ في نفكس السامعيف ، كمدارؾ القىرىأة كالدارسيف . 

 
 

كريـ . كأف يكٌفقنا إلى ال أسأؿ اهلل تعالى أف ييسٌدد خيطانا ، كأف يمنحنا نعمة اإلخبلص لكجه 
التأدب هأدب الخطاب القرلني كتمٌثم  كاقعان مممكسان . كاالقتداء هخمؽ األنهياء كالصالحيف أقكاالن ، 

إن  كلٌي ذلؾ ،   . كالتحٌمي هطيب شمائمهـ ، كجميؿ أخبلقهـ ، كمحاسف سجاياهـ . كسمككياتو 
 كالقادر عمي  كحٌد  . 

 
 

 الدكتور مازن عبد الرسول سلمان
 كلية التربية األساسية   –قسم اللغة العربية  

 م2ٕٓٓنيسان /  ــ     هـ2ٕ1ٔربيع الثاني/ 
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  ــ  أدب الخطابمدخل في تأصيل مفهوم  ــ  
 :  األدب لغة  

دب لغة : "رجؿه أديبه مؤدِّبه يؤدِّب غير  ، كيتأدىب هغير  جاء في كتاب )العيف( في تفسير معنى األ
. فهك إذف دعاء  (ُ): دعكةه عمى الطعاـ"ة ... كالمأديهة كالمادىهة لغتاف، كاآلًدبي : صاحبي المأده

 .  (ِ)الناس إلى الطعاـ ، كاآلًدب : الداعي إليها
، كمن  يقاؿ لمهعير إذا ريٌيض كذلِّؿى :  (ْ)، ك"حسف التناكؿ" (ّ)كالدرس"  "أدىبي النفسً كهك أيضان : 

 .  (ٓ)أديبه ، كمؤدَّبه 
ٌنما سيٌمي األدب الػذم يتػأٌدب هػ  األديػب مػف النػاس   كمف ههنا فإفَّ أصؿ األدب : الدعاء ، كا 

. كاشتقاؽي األدب مف ذلؾ كأن  أمره قػد (ٔ)أدهان ؛ ألٌن  يأًدبي الناس إلى المحامد ، كينهاهـ عف المقاهح
. كهػك  (ٖ). كمن  أيضان قيؿ لمصنع ييٍدعى إلي  النػاس مػدعاةه ، كمأديهىػةه  (ٕ)مي  كعمى استحسان أيجمع ع

ـٌ الػداؿ الػكاردة فػي قػكؿِِْما فٌسر ه  أهك عهيد القاسـ هف سبٌلـ الهػركم )ت  هػػ( لفظػة )مأديهػة( هضػ
: "قكل  : مأدهػة فيػ  كجهػاف ، قاؿ (ٗ): "إفَّ هذا القرلف مأديهة اهلل فتعممكا مف مأديهت "   رسكؿ اهلل

: ييقاؿ : مأديهة كمأدىهة . فمف قػاؿ : مأديهػة ، أراد هػ  الصػنيع يصػنع  اإلنسػاف فيػدعك إليػ  النػاس ... 
ثىػػؿه: شػػهِّ  ػػنىعى ي اهللي لمنػػاس لهػػـ فيػػ  خيػػره ، كمنػػافع . ثػػـ دعػػاهـ كمعنػػى الحػػديث أٌنػػ  مى   القػػرلفى هصػػنيعو صى

 .  (َُ)إلي "
 .   (ُُ)هػ( : "هياف طرق  ، كأنكاع  ، كما يتحٌقؽ ه "ِٔٓر  الهخارم )تكالمراد هنا عمى ما ذك

 
 
 
 

                           
 .  ٖٓ/ٖ( العيف : )أدب( : ُ)
 ب( .، كمقاييس المغة : )أد ُٗ-َٗ/ُ( مجمؿ المغة )أدب( : ِ)
 ( الصحاح : )أدب( . ّ)
 ( لساف العرب : )أدب( . ْ)
 ( تاج العركس : )أدب( . ٓ)
 ( لساف العرب : )أدب( ، كتاج العركس : )أدب( .ٔ)
 .  ُٗ( مجمؿ المغة )أدب( : ٕ)
 ( مقاييس المغة : )أدب( ، كلساف العرب )أدب( ، كتاج العركس )أدب( . ٖ)
 .  ّٕٓ-ّٖٔ/ّ، كمصنؼ عهد الرزاؽ :  َُّ/ٗ، كالمعجـ الكهير :  ُْٕ/ُ( المستدرؾ عمى الصحيحيف : ٗ)
 .  َُٖ-َُْ/ُ( غريب الحديث : َُ)
 .  ِِِٓ/ٓ( الجامع الصحيح المختصر : ُُ)
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  صطالحا  :آاألدب 
لـ يخرج مفهـك األدب في داللت  االصطبلحية عف دائرة ما تأسَّس في تأصيم  المغكم مع  

 تعٌدد الحدكد التي كضعت ل  فهك : 
 عاؿ التي استحسنها الشرع ، تركيض النفس عمى محاسف األخبلؽ كفضائؿ األقكاؿ ، كاألف "  -

 . (ُ)" كأٌيدها العقؿ كاستعماؿ ما ييحمد قكالن كفعبلن 
النفس كرعكنتها  ةهػ( عف عهد اهلل هف المهارؾ )ت  هػ( : "معرفُٕٓكهك فيما نقم  اهف القٌيـ )ت  -

 .  (ِ)كتجٌنب تمؾ الرعكنات"

ؿ الخمؽ الجميؿ ... كاستخراج ، كحقيقت  "استعما (ّ)ك"األدبي : اجتماع خصاؿ الخير في العهد"  -
 .  (ْ)ما في الطهيعة ًمف الكماؿ مف القٌكة إلى الفعؿ"

 .  (ٓ)كهك "عهارة عف معرفة ما يحترز عف معرفة جميع أنكاع الخطأ"  -

 .  (ٔ)كهك أيضان "تعٌمـ رياضة النفس كمحاسف األخبلؽ"  -

مىكىةه تىٍعًصـي مَُِٓكهك فيما نقم  الزهيدم)ت  -  . (ٕ)ف قامت ه  عٌما يشين "هػ(عف شيكخ : "مى

كهك أيضان : "رياضة النفس كمحاسف األخبلؽ . كيقع عمى كؿ رياضة محمكدة يتخٌرج هها   -
 .  (ٖ)اإلنساف في فضيمة مف الفضائؿ"

هذا فيما يخصُّ األدب مصطمحان في كجه  العاـ متضٌمنان سمككيات الهشر ، كسجاياهـ الخمقية ، 
ـي أخرل خاصة لؤلدب  كطهاعهـ . كيتفٌرع من  مف ثَـّ  ف لـ ييصرَّح هها  –مفاهي نذكر منها فيما  –كا 

 يخٌص مكضكع هحثنا هذا اآلتي : 
نِّؼى لديهـ ككأٌن  عمـه مخصكص في   أواًل : أدبه جعم  هعض العمماء شعهة مف األدب العاـ ، كصي

ـي هعضي مبلمح التقنيف كالتنظيـ متمظهران هالخطاب المساني . يقكؿ اهف القيـ : "  كعمـ األدب : هك عم
صاهة مكاقع  ، كتحسيف ألفاظ ، كصيانت  عف الخطأ كالخمؿ . كهك إصبلح المساف كالخطاب ، كا 

                           
 .  ِِِٓ/ٓ( الجامع الصحيح المختصر : ُ)
ياؾ نستعيف : ِ)  .  ّٕٕ/ِ( مدارج السالكيف هيف منازؿ إياؾ نعهدي كا 
  . ّٕٓ/ِ( المصدر نفس  : ّ)
 .  ُّٖ/ِ( المصدر نفس  : ْ)
 .  ِٗ( التعريفات لمجرجاني : ٓ)
 .  ٗ/ُ( المصهاح المنير لمفيكمي : ٔ)
 .  ِٕٔ/ُ( تاج العركس : ٕ)
 .  ْْ( التكقيؼ عمى مهٌمات التعاريؼ : ٖ)
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 .(ُ)شعهة مف شعب األدب العاـ"
َّب ؤَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُا  كقد أكٌد القرلف الكريـ هذا النكع مف الخطاب ، كألـز عهاد  هاتهاع  . قاؿ تعالى : 

 ( . َٕ –" )األحزاب  ٍَّوَ ًَلٌٌٌُُا لٌَْالً سَدِّداًارَّمٌُا اٌ
( في الخم ثانيًا : ، كالخطاب يختٌص ه  األنهياء  ؽأدبه خاصه متفٌرد يككف مع الرٌب )عٌز كجؿَّ

الذيف هـ صفكة خمق  . كالمختاركف مف هينهـ لحمؿ الرساالت كتهميغها . ككذلؾ الصالحكف 
ؽ هخمقهـ كالتزاـ السائركف عمى نهجهـ ، كالمقتفكف أث ٌّ رهـ ، كالمجتهدكف في اتٌهاع لثارهـ كالتخٌؿ

لداههـ كأكامرهـ كتجٌنب نكاهيهـ كمف ههنا فإفَّ : "األدب مع اهلل حسف الصحهة مع  هًأيقاع الحركات 
 . (ِ)الظاهرة ، كالهاطنة عمى مقتضى التعظيـ كاإلجبلؿ كالحياء"

ؽ إال "في رياضة النفكس ، كتأديب الجكارح كهك ال يككف عند أهؿ الديف كالخاٌصة مف الخم 
كحفظ الحدكد كترؾ الشهكات ... كفي طهارة القمكب ، كمراعاة األسرار ، كالكفاء هالعهكد ، كحفظ 
الكقت كقٌمة االلتفات إلى الخكاطر ، كحسف األدب في مكاقؼ الطمب ، كأكقات الحضكر ، كمقامات 

 .  (ّ)القرب"
مع اهلل )عٌز كجٌؿ( إال هتحٌقؽ ثبلثة أشياء : "معرفت  هأسمائ   كال يستقيـ ألحدو هذا األدبي  

كصفات  ، كمعرفت  هدين  كشرع  كما يحٌب كما يكر  ، كنفس مستعٌدة قاهمة لٌينة متهيئةو لقهكؿ الحٌؽ 
؛ ألٌن  كما يجب تنزي  ذات  سهحان  كتعالى كصفات  عف النقائض يجب تنزي   (ْ)عممان كعمبلن كحاالن"

 .  (ٓ)المكضكع لها عف سكء األدب تنزي  األلفاظ
كمف المتحتـٌ لهذ  األشياء الثبلثة أف تستمـز مف المتأٌدب مع اهلل تعالى اٌتصاف  هالمحٌهة ،  

؛ إذ إفَّ "مف  (ٔ)كحسف الصحهة ؛ ألفَّ المحهة هلل "إف صٌحت تأٌكدت عمى المحٌب مبلزمة األدب"
أما الصحهة مع  تعالى فبل تككف إال "هحسف األدب . ك  (ٕ)تأٌدب هأدب اهلل صار مف أهؿ محٌهة اهلل"

 .  (ٖ)، كدكاـ الهيهة كالمراقهة"

                           
 .  ّٕٔ/ِ( مدارج السالكيف : ُ)
 .  ّٕٕ/ِ( المصدر نفس  : ِ)
 ( المصدر نفس  ، كالصفحة نفسها . ّ)
 .  ّٕٖ/ِ( المصدر نفس  : ْ)
 .  َُّ/َّ، كركح المعاني :  ُّ/ُ( أنكار التنزيؿ : ٓ)
 .  ّٖٕ/ِ( مدارج السالكيف : ٔ)
 .  ّٕٔ/ِ( المصدر نفس  : ٕ)
 .  َّٗ/ِ( المصدر نفس  : ٖ)
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يف المطمهيف ال يمكف أف يتحققا هشكمهما األتـٌ ، كصكرتهما المثمى إال مع األنهياء ذكفي الحٌؽ أٌف ه
  عميهـ السبلـ ان ؛ ألنهـ في صحهة دائمة مع اهلل سهحان  ، كتكاصؿ مستمر . لذا كاف لزام

 اٌتصافهـ هحسف األدب مع  تعالى سمككان ، كخطاهان .
نخمص مما تقٌدـ مف عرض حاكلنا في  تقديـ مفهـك نستجمي في  داللة لفظة )األدب( ، كتأصيؿ 

 حدكد معاني  إلى أفَّ األدب 
، في معنا  العاـ مرتهطه ارتهاطان كثيقان هأصؿ لفظة )األدب( في المغة ، كمعاني  التي هي : الدعكة 

 كحسف التناكؿ ، كالتركيض كالتذليؿ . 
مف حيث إٌن  تركيضه لمنفس الهشرية كتذليمها لتستدعي خصاؿ الخير ، كتستجمب سجايا الصبلح ، 

 كتتمٌثمها سمككان كقكالن ، كتتخذها منهاجى تعامؿو ، كطريقةى تكاصؿو ، كسهيؿى حياة . 
يا المحمكدة كالصفات الرفيعة ، كالسمكؾ كهك مف هعدي : ما تكفرت عمي  النفس الهشرية مف السجا

القكيـ الذم يسمك هالفرد إلى صفاء الركح كالتٌرفع عف المذمـك مف األفعاؿ في مختمؼ طهائعها 
: هانتقاء العهارات المحٌسنة ، كاأللفاظ المزٌينة  يٌ نكسمككياتها . كمنها التأٌدب في الخطاب المسا

لممقاـ ، كالمبلئـ لحاؿ مىٍف سييمقى إلي  الكبلـ . كمحاكلة  هالذكؽ الرفيع ، كالخمؽ العالي المناسب
إهعاد المساف عف فاحش القكؿ ، كمذمكـ الخطاب ، كالسعي إلى إصبلح المساف كتركيضها لكؿ ال 

طىؿ .  تقع في الزلؿ ، كتهكل في مدارج الخى
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  -أدب الخطاب القرآني مع األنبياء والصالحين :أوال : 
صفكة اهلل في خمق  ، كاختارهـ ليككنكا منذريف كمهشريف  عميهـ السبلـف األنهياء لٌما كا 

كمهمغيف لرساالت  . كاف الهدَّ لهـ مف أف يككنكا خير الناس ، كأعبلهـ أدهان ، كأسماهـ شمائؿى ، 
 كأتٌمهـ خمقان . 

اتهـ ، كعهاراتهـ التي الحؽُّ إنهـ كذلؾ . كيظهر هذا جمٌيان في أحكالهـ ، كأفعالهـ ، كخطاهكفي 
 تضٌمف القرلف الكريـ الكثير منها ناقبلن إٌياها ، أك حاكيان مضامينها عمى ألسنتهـ .

 عميهـ السبلـكمف هنا كاف الهٌد لمحكار هيف اهلل سهحان  كتعالى كهؤالء الصفكة مف الخمؽ أنهياءى 
ا كج  مهفي األقكاؿ كاألفعاؿ ، ك  مكتنزان هالدرر ، كمشتمبلن عمى ركائع العهرأف يككف ، كصالحيف 

اهلل تعالى ه  رسم  هاآلداب الرفيعة ، كالسجايا الحميدة مشٌرعان لهـ السياقات الخمقية ، كمؤسِّسان 
 لمخمًؽ مف ثَـّ قكانيف التأدب ، كقكاعد  األخبلؽ . 

مظهران ا مبلمح لداههـ العالية تمؾ في خطاب متمٌيز ، كنظـ خاص . كقد شاع )األدب( صفن أك كا
لمخطاب ، كطريقة لمحكار هينهما حتى كٌكف ظاهرة خاصة في القرلف عٌهر عنها العمماء هعهاراتو 
متعٌددة في مكاضع تناكلهـ لآليات القرلنية التي تضٌمنت عهارات التأٌدب في الخطاب ، منها عمى 

 سهيؿ المثاؿ : 
 .  (ُ)عادة اهلل تعالى" " -
 .  (ِ)" الطريقة المعهكدة في القرلف " -

 .  (ّ)" طريقة القرلف " -

 .  (ْ)" أسرار القرلف الكريـ " -

 .  (ٓ)" السٌنة القرلنية " -

 .  (ٔ)" العادات الشريفة التنزيمية " -

 .  (ٕ)" اآلداب الشريفة القرلنية " -

 .  (ُ)"اآلداب القرلنية" -
                           

 .  َّّ( أسرار التنزيؿ كأنكار التأكيؿ : ُ)
 .  ِٔٓ/ِ( هدائع الفكائد : ِ)
 .  ُِ/ُ، كينظر : مدارج السالكيف :  ّْٗ/ِ( المصدر نفس  : ّ)
 .  َْْ/ِ( هدائع الفكائد : ْ)
 .  ِّٗ/ّ( إرشاد العقؿ السميـ : ٓ)
 .  ََِ/ِ( المصدر نفس  : ٔ)
 .  ْْ/ٗ( المصدر نفس  : ٕ)
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ألنهياء عمي( هيف اهلل )عٌز كجٌؿ(، كافكقد اتخذ أدبي الخطاب القرلني هنكعي  )القكلي ، كال 
عميهـ السبلـ  :  ظهار فحكا  كالصالحيف طريقيف في عرض محتكا  ، كا 
 

  -: عليهم السالمأدٌب في خطاب هللا )تعالى( مع األنبياء  : أوال  

كهك مف أسمى أنكاع الخطاب ، كأرفع درجات  ؛ ألٌن  صادره عف الذات اإللهية العٌمية  
كهك حتمان متقٌرره فإفَّ مف المحٌتـ أف يككف األدب الزمان مف  تقٌرر ذلؾ ،المتفٌردة في صفاتها ، فإذا 

ه ي  لى األنهياء كالصالحيف خاصة كقد  لكاـز هذا الخطاب اإللهٌي هذا . كىجَّ تعالى الى الهشر عامة كا 
 : بثالثة أنواع –المٌتصؼ هاألدب السامي  –الخطاب  ؿ هذاتمثٌ 
  
  :األدُب الزما  من لوزامه وطريقة في عرض غايته  خطاب هللا تعالى معهم يمّثل النوع األول : -

  َِب ًَدَّعَهَ زَثُّهَ ًََِب لٍَََ     :كمف أمثمت  قكل  تعالى في كصؼ خاتـ النهييف محمد  
( . فهذا أنمكذج لمخطاب اإللهٌي المتضمف أسمى أنكاع التمٌطؼ ، كأركع معاني األدب ّ:)الضحى

ذكر المفعكؿ ، كهك الضمير )الكاؼ( مع )التكديع( ، كحذف  مع )الًقمى( المتمٌثؿ هاإلكراـ كاإلجبلؿ ه
رشاد إلى أدب الكبلـ كالخطاب فإن  ال يحسف مكاجهة الشخص الذم نجٌم ي  ":  كفي ذلؾ تكجي  كا 

؛ "لما في الًقمى مف الٌطرد كاإلهعاد كشٌدة الهغض ، أٌما  (ِ)كنكرم ي هفعؿ مرغكب عن  كلك نفيان"
شيء في  مف ذلؾ ، هؿ لعٌؿ الحٌس المغكم في  يؤذف هالفراؽ عمى كر  مع رجاء التكديع فبل 

 .  (ّ)العكدة"
ة ، كدالمتحاهٌيف . الذم مف متعمقات  هقاء الم هيفكما ذاؾ إال ؛ ألفَّ التكديع ال يككف إال  

مؤذنة كدكاـ االشتياؽ . أٌما الًقمى كالترؾ كالهجر فعمى العكس مف ذلؾ لما في  مف الهغضاء ال
هتقٌطع األسهاب . فانظر إلى جميؿ نسؽ الصياغة هذا عندما يكٌظؼ المفعكؿ المحذكؼ . ككأني 

 رهطو هيف هذا الفعؿ الداٌؿ عمى الهغض كالكراهية كالرسكؿ الكريـ ههذ  الصياغة القرلنية تأهى أمَّ 
  ل  ، كطمأنىةن لمشاعر  ،  حتى كلك كاف هذا الفعؿ منفٌيان ، كذلؾ إجبلالن لمرسكؿ الكريـ ، كرعاية

 .  (ْ)كهثان لميقيف في نفس  ، كلذلؾ لـ تقؿ اآلية ما قبلؾ
كة الكهيرة ظعند اهلل سهحان  هذ  المنزلة الرفيعة كالح   كليس هغريبو أف يككف لمنهٌي محمد 

                                                                                        
 .  ّٗ/ُُ( ركح المعاني : ُ)
 .  ُِِ/ُ( عمى طريؽ التفسير الهياني لمقرلني : ِ)
 .  ِٓ( اإلعجاز الهياني لمقرلف : ّ)
 .  ُُّ( في الهنية كالداللة رؤية لنظاـ العبلقات في الهبلغة العرهية : ْ)



 11 

  رفيع مقام  ، كيبلئـ جميؿ مكانت  .ليكافؽ جميؿ األدب هليككف الخطاب مع  مف هعدي مخصكصان 
 

 :س لها خطاٌب يشّرُع لهم السياقاِت األخالقيِة ، ويؤسّ  ع الثاني :النو -
عمية . كينٌمي فمسالؾ األدب : القكلية كال عميهـ السبلـفاهلل )سهحان  كتعالى( يهٌيف لؤلنهياء  

هػ( عف اهف عهاس ، عف أهٌي هف ُُِ)ت (ُ)هذ  السجٌية فيهـ . جاء في تفسير عهد الرزاؽ
: "أٌف مكسى قاـ خطيهان في هني إسرائيؿ فىسيئؿ    عف رسكؿ اهلل  هلل عنهـرضي اكعب 

 أمُّ الناس أعمـ ؟ فقاؿ : أنا ، فعتبى اهلل عمي  إذ لـ يردَّ العمـ إلى اهلل" .
هكجكب مراعاة األدب ،    ففي ما تقٌدـ إشارة مف اهلل )عٌز كجٌؿ( إلى نهٌي  مكسى  

رجاع العمـ إلي  تعالى مستثمران أسمكب العتب المفضي إلى مثؿ هذا كالتكاضع مع  في لخطاب هإ
 السمكؾ القكيـ . كتشريع هذا النمط مف األسمكب التهذيهي . 

فهك ، أم : العىتىب "دليؿي هقاء المكٌدة ، كدكاـ عقد األلفة كالصحهة . كالغرض من  إزالة ما في 
مكب مف لثار الجناية ، كيهدك ما في الهكاطف النفكس مف الكحشة ؛ ألفَّ هجريان  يظهر ما في الق

 .  (ِ)مف تأكيد أسهاب العناية إذ لكال هقاء المكٌدة الخفٌية لحٌمت القطيعة هالكٌمية،كلـ يحتج إلى عتاب"
ليات تتضمف هذا النمط    كلهذا جاء في الخطاب القرلني مع الرسكؿ الكريـ محمد  

 ( كقكل  تعالى : ّْ)التكهة :   عَفَب اٌٍّوُ عَنهَ ٌَُِ ؤَذِٔذَ ٌَيُُْ  مف طرائؽ التعميـ . كمن  قكل  تعالى :

 ( .ُ)التحريـ :  ؤَُّّيَب اٌنَّجُِِّ ٌَُِ رُحَسَُِّ َِب ؤَحًََّ اٌٍَّوُ ٌَهَ

بخٍَْعْ بِِِّٔ ؤََٔب زَثُّهَ فَ فٍَََّّب ؤَرَبىَب ٌُٔدُِ َّب ٌُِسََ كمف أمثمة هذا النمط مف الخطاب قكل  تعالى :  

 ( . ُِ-ُُ)ط  :   َٔعٍَْْْهَ بَِّٔهَ ثِبٌٌَْادِ اٌُّْمَدَّضِ ؼًٌٍُ
 فمقاـ هذ  األرض المطهٌرة ، كالهقعة المهاركة )كادم طكل( المقٌدس الذم دعا في  مكسى  
  النعميف( المٌتسـ هالتأدب . يقكؿ محمد هف عمي  عى رٌه  أف يتجمى ل  . يقتضي هذا الفعؿ )خم

هػ( : "أمر  اهلل سهحان  هخمع نعمي  ؛ ألٌف ذلؾ أهمغ في التكاضع كأقرب إلى َُِٓ)ت الشككاني
 .  (ّ)التشريؼ ، كالتكريـ ، كحسف التأٌدب"

إرشاد ل  كتكجي  إلى التزاـ األدب مع اهلل تعالى    ففي هذا الخطاب اإللهي لمكسى  
  األرض المطهٌرة ، كالهقعة المهاركة ، في السمكؾ ؛ لككف المقاـ يقتضي التجٌرد عٌما ال يميؽ ههذ

                           
(ُ )ِ/ُّْ  . 
 .  َّٓ( الفكائد المشكؽ : ِ)
 .  ُِٓ/ّ( فتح القدير : ّ)
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عبلكة عمى ما يقتضي  المقاـ مف الزيادة في التكاضع الذم يتطمه  الكقكؼ أما اهلل )عٌز كجٌؿ( 
 لمناجات  )كاهلل أعمـ( . 

 
 :  خطاب يصف ُحْسَن أخالقهم وآدابهمالنوع الثالث :  -

يع . مف أسمى مراتب التكريـ كالتشريؼ ككصؼي اهلل تعالى أدبى األنهياء العالي ، كخمقهـ الرف 
حيف أسرل ه  إلى السمكات العمى    كحسف الصحهة معىهىـ . مف ذلؾ قكل  تعالى في نهٌي  

( فإفَّ هذا كصؼه ألده  في ُٕ)النجـ :   َِب شَاغَ اٌْجَصَسُ ًََِب ؼَغََ كأرا  ما أرا  مف ليات  الكهرل : 
جانهان ، كال تجاكز ما رل  . كهذا كماؿ األدب .  صبلة كالسبلـعمي  الذلؾ المقاـ إذ لـ يمتفت 

كاإلخبلؿ ه  : أف يمتفت الناظر عف يمين  كعف شمال  ، أك يتطٌمع أماـ المنظكر . فااللتفات زيغ ، 
كالتطٌمع إلى ما أماـ المنظكر طغياف ، كمجازة . فكماؿ إقهاؿ الناظر عمى المنظكر : أف ال يصرؼى 

"كهذا  كسمـ . كلل  كهك ما حدث ل  صمى اهلل عمي .  (ُ)، كال يسرة ، كال يتجاكز  هصر  عن  يمنة
غاية الكماؿ كاألدب مع اهلل الذم ال يمحق  في  سكا  ؛ فإٌف عادة النفكس إذا أقيمت في مقاـ عاؿو 

ـ يرفيع : أف تتطٌمع إلى ما هك أعمى من  كفكق  ، أال ترل إلى مكسى لٌما أقيـ في مقاـ التكم
كالمناجاة : طمهت نفس  الرؤية ، كنهٌينا لما أقيـ في ذلؾ المقاـ كٌفا  حٌق  : فمـ يمتفت هصر  ، كال 

ؼ ه  مراد حتى جاكز السمكات قالهٌتة ، كألجؿ هذا ما عاق  عائؽ ، كال ك   إلى غير ما أقيـ في  هقم
 . (ِ)السهع"

   فيع ، كاألدب السامي كمف ههنا فميس همستعجب كصؼي رٌب العٌزة حامؿ هذا الخمؽ الر 
فَّ ، كالبلـ ،  (ْالقمـ :) ًَبَِّٔهَ ٌَعٍََ خٍُُكٍ عَظٍُِْهقكل  :  مستدعيان حشدان مف التككيدات ، الكاك ، كا 

َـّ الناس جميعان إلى االقتداء ه  كهعظيـ خمق  . قاؿ  عبلكة عمى كصؼ الخمؽ هالعظمة . كدعا مف ث
 ( . ُِ)األحزاب :   ِ زَسٌُيِ اٌٍَّوِ ؤُسٌَْحٌ حَسَنَخٌٌَمَدْ وَبَْ ٌَىُُْ فِ تعالى : 

حيف يىنسبي تعميـ األدبي الذم تأٌدبى ه  إلى الخالؽ  ثـ انظر إلى إجاهة مىٍف خمقي ي التكاضعي 
ليرسخ هذلؾ عمٌك سجايا التأٌدب لدي  هنسهة الفضؿ في   (ّ)أٌدهني رٌهي فأحسف تأديهي" سهحان  قائبلن:"
 .إلي  سهحان  

 
 

                           
 .  ِّٖ/ِ( مدارج السالكيف : ُ)
 .  ُّّٖ/ِ( مدارج السالكيف : ِ)
 . ّْٓ/ُُمبلء ، ينظر : كنزؿ العماؿ : ( الحديث نقم  اهف السمعاني عف اهف مسعكد في أدب اإلّ)
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  -والصالحين مع هللا )تعالى( : عليهم السالمأدب في خطاب األنبياء :  ثانيا  

كقد حكى اهلل )عٌز كجٌؿ( هذا النكع مف الخطاب عمى لساف األنهياء هصكغ القرلف الكريـ في  
كلفظ  ترجمةو أدٌؽ ما تككف ألقكالهـ همراعاة سمت العرهية ، كسىنىًنها فيما قالك  همغة هيانية عاليةو ،

 .  (ُ)معجز
كالصالحيف مف هعدهـ إلى هذا الطهع الشريؼ هي منزلة عالية لـ  عميهـ السبلـكتكفيؽ األنهياء 

 يكٌفقكا إليها إال ألٌنهـ مف أهؿ الهمـ العالية ، كالطاعات كالفضائؿ المحمكدة . 
اؿ الخير جميعها أفع عميهـ السبلـكمف مظاهر هذا النكع مف األدب في الخطاب نسهةي األنهياء 

ضافة أفعاؿ ال . كهـ في هصيغة المجهكؿ، أك ما يينهئ هها إلى سائر خمق  أك  رٌ شي إلى اهلل تعالى كا 
هذا سائركف عمى منهج خالقهـ ، ممتزمكف هضكاهط تشريع  ألسس الخطاب األدهي في مكاطف ذكر 

مف عادة اهلل تعالى أفَّ كؿ  الخير كالشر . هنسهة الخير إلى ذات  العٌمية ك صرؼ الشٌر عن  ؛ "ألفٌ 
ما كاف منفعة ، كلٌذة فإن  يضيف  إلى نفس  ، ككؿ ما كاف ألمان فإٌن  ال يضيف  إلى نفس  ، كذلؾ 

 .  (ِ)رعاية لؤلدب"
( ، كيقكؿ : ٕٗ)النساء :   َِّب ؤَصَبثَهَ ِِْٓ حَسَنَخٍ فََِّٓ اٌٍّوِ ًََِب ؤَصَبثَهَ ِِٓ سَِّْئَخٍ فَِّٓ َّٔفْسِهَ يقكؿ تعالى : 

 َفَةِْْ ؤَصَبثَزْىُُ ُِّصِْجَخٌ لَبيَ لَدْ ؤَْٔعََُ ؤَُّّيَب اٌَّرَِّٓ آَِنٌُاْ خُرًُاْ حِرْزَوُُْ فَبٔفِسًُاْ ثُجَبدٍ ؤًَِ أفِسًُاْ جَِّْعبً ًَبَِّْ ِِنىُُْ ٌََّٓ ٌَُّْجَؽِّئ َّٓ

ؤَصَبثَىُُْ فَعًٌْ َِِّٓ اهلل ٌََْمٌٌََُّٓ وَإَْ ٌَُّْ رَىُٓ ثَْْنَىُُْ ًَثَْْنَوُ ٌََِدَّحٌ َّب ٌَْزَنِِ وُنذُ َِعَيُُْ ًٌََئِْٓ  اٌٍّوُ عٍَََِّ بِذْ ٌَُْ ؤَوُٓ َِّعَيُُْ شَيِْداً 

( ، فالفضؿ مسنده عند  تعالى إلي  هاسم  األعظـ دكف ّٕ-ُٕ)النساء :   فَإَفٌُشَ فٌَْشاً عَظِّْبً
الى مع أنهيائ  كالصالحيف كسائر خمق  . جاء في تفسير المصيهة كهذا الزـه مف لكاـز الخطاب هلل تع

هػ( : "كنسهة إصاهة الفضؿ إلى جنهات اهلل تعالى دكف إصاهة ِٓٗأهي السعكد العمادم )ت
؛ ألف الطاعة كالنعمة يحهها كيرضاها . فهك سهحان   (ّ)المصيهة مف العادات الشريفة التنزيمية"

ف قٌدر المعصية ، كأراد المنع فالطاعة أحٌب إلي  ييحٌب أف يطاع ، كيحب أف ينعـ كيحسف ك  يجكد كا 
ا تأٌدب العارفكف مف عهاد  ههذا األدب ، فأضافكا إلي  النعـ كالخيرات هذثر عند ؛كللكالهذؿ كالعطاء 

 .  (ْ)كأضافكا الشركر إلى محٌمها

                           
كالصالحيف أمره أشار إلي  اهف جني في  عميهـ السبلـ( كقضية التماـ كالدقىة في ترجمة القرلف الكريـ ألقكاؿ األنهياء ُ)

 . كمن  قكل  : " ... فجاء هالمفظ عنهـ أتَـّ كأدؽَّ ..." .  ُُٗالخاطريات : 
 .  َّّيؿ : ( أسرار التنزيؿ كأنكار التأك ِ)
 .  ََِ/ِ( إرشاد العقؿ السميـ : ّ)
 .  ُٗٔ( شفاء العميؿ : ْ)
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الخالؽ سهحان  . هذ  العادة الرفيعة في خطاهاتهـ مع  عميهـ السبلـفانظر كيؼ يتمٌثؿ األنهياء 
 . فهذا خميؿ اهلل إهراهيـ  (ُ)فبل يضيفكف إلي  مف األلفاظ إال ما يستحسف منها دكف ما يستقهح

   :  يصٌكر أركع معاني األدب في خطاه  هاعتهار ما تقٌدـ مف معنىن ساـو هقكل  ِِاٌَّرُِ خٍََمَن

( . إذ لـ يقؿ : َٖ-ٖٕ)الشعراء :   ًَبِذَا َِسِظْذُ فَيٌَُ َّشْفِنيِ  ًَاٌَّرُِ ىٌَُ ُّؽْعُِّنِِ ًََّسْمِنيِ  فَيٌَُ َّيْدِِّٓ
ٌنما أضاؼ المرض الذم هك نقمة إلى نفس  ، كالشفاء الذم هك نعمة إلى اهلل تعالى،  أمرضني كا 

ف كاف المرض كالشفاء كٌم  مف اهلل رعاية لحسف األدب  .  (ِ)كا 
ٌنما لـ ينسب المرض إلي  تعالى ؛ ألن   ،  (ّ)"كاف في معرض الثناء عمى اهلل تعالى كتقدير نعم "كا 

. يقكؿ الفخر الرازم  (ْ)كألٌن  أيضان "قصدى الذكر همساف الشكر فمـ ييضؼ إلي  ما يقتضي الضٌر"
إظهار لساف الشكر ال  –كاهلل أعمـ  –في هذا المقاـ    هػ( : "إف عرض الخميؿ َٔٔ)ت

ضافة المرض إلى اهلل يككف شككل . فأضاؼ المرض إلى نفس  كالشفاء  إظهار لساف الشككل ، كا 
 .  (ٓ)إلى اهلل تعالى ليككف أهمغ في الشكر"

( كلـ يقؿ : فػأراد رٌهػؾ ٕٗ)الكهؼ :   فَإَزَددُّ ؤَْْ ؤَعِْجَيَب في السفينة :    ر ضكمثم  قكؿ الخ

( . فأسػػند العيػػب إلػػى ِٖ)الكهػػؼ :   ؤَشُأأدَّىَُّب فَأأإَزَادَ زَثُّأأهَ ؤَْْ َّجٍُْغَأأب  أف أعيههػػا . كقػػاؿ فػػي الغبلمػػيف 
هػػػ( : "إنٌمػػا أسػػند اإلرادة فػػي الجػػدار إلػػى ِٕٔنفسػػ  حفظػػان لػػؤلدب مػػع اهلل تعػػالى . يقػػكؿ القرطهػػي )ت

اهلل تعػػػالى ؛ ألٌنهػػػا فػػػي أمػػػر مسػػػتأنؼ فػػػي زمػػػف طكيػػػؿ . فيػػػ  غيػػػب مػػػف الغيػػػكب فحسػػػف إفػػػراد هػػػذ  
ف كاف الخض أعممػ  اهلل تعػالى أف يريػد  . كقيػؿ :  فالػذمر قد أراد ذلػؾ المكضع هذكر اهلل تعالى ، كا 

إلى اهلل تعالى ، كأضاؼ عىيب السفينة إلى نفس  رعاية لؤلدب ؛ ألٌنهػا   لٌما كاف ذلؾ خيران كٌم  إضاف
 .   (ٔ)لفظةي عيب . فتأٌدب هأف لـ يسند اإلرادة فيها إال إلى نفس "

جٌؿ( في خطاهاتهـ إذ تراها كٌمها مشحكنة هاألدب رههـ )عٌز ك    هكذا إذف يعامؿ األنهياء 
 الرفيع العالي . 

                           
 .  ّٕ/ُُ( الجامع ألحكاـ القرلف : ُ)
، كمدارؾ  ُِٓ، كمسائؿ الرازم كأجكهتها :  َُّ/ُّ، كالجامع ألحكاـ القرلف :  َْٓ/ّ( ينظر : معالـ التنزيؿ : ِ)

رشاد العقؿ السميـ :  ِِْ/ُ، كأنكار التنزيؿ :  َْٓ/ّ، كتفسير القرلف العظيـ :  ُٖٗ/ّالتنزيؿ :  ،  ِْٗ/ٔ، كا 
 .  ٔٗ/ُٗكركح المعاني : 

 . ِِْ/ُ، أنكار التنزيؿ :  ُِٓ( مسائؿ الرازم كأجكهتها مف غرائب لم التنزيؿ : ّ)
 .  ُٖٗ/ّ( مدارؾ التنزيؿ : ْ)
 .  ُّّ( أسرار التنزيؿ كأنكار التأكيؿ : ٓ)
 .  ّٕ/ُُلف : ( الجامع ألحكاـ القر ٔ)
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هذا األدب الرفيع في كصف  لرٌه  جٌؿ في عبل  هقكل     ثـ انظر كيؼ يتمثؿ الرسكؿ الكريـ 
. فانظر إلى لفظ المعصكـ الصادؽ  (ُ): "لهيؾ كسعديؾ كالخير كٌم  في يديؾ كالشٌر ليس إليؾ"

إلي  هكج  ما ال في صفات  ،  رٌ شتنزيه  في ذات  تهارؾ  كتعالى عف نسهة الالمصٌدؽ فإن  يتضٌمف 
ف دخؿ في مخمكقات   .  (ِ)كال في أفعال  ، كال في أسمائ  كا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 .  ّْٓ/ُ( صحيح مسمـ : ُ)
 .  ّْٗ/ِ( هدائع الفكائد : ِ)
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 -مظاهر األدب في الخطاب القرآني :
تضٌمن   القرلف الكريـ خطاب استثمر المغة في أسمى معانيها ، طريقةن لنظمها المعجز هما 

مراتب الهياف ، كرقٌي في أساليب الفصاحة كالهبلغة . ككاف هذا سههان إلمكاف الخطاب  يمف عمٌك ف
َـّ التأثير في أذكاؽ المخاطهيف، كالرقي هها ن ك الغايات المطمكهة . كهذا حالقرلني مف االهبلغ ، كمف ث

. فػ"القرلف العظيـ هك  (ُ)سمككهـيككف أهـ أنكاع الخطاب المناسب لترهية الناس كتعميمهـ ، كتعديؿ 
.مف حيث إٌن  يرقى هالناس إلى مصافي نقاء الركح،كسٌمك النفس (ِ)المرجع األساسي لضهط القيـ"

كالٌترفع عف الرذائؿ كالتمسؾ هالقيـ المشتركة هيف جميع الهشر. كالدعكة إلى اجتناب كؿ ما يتنافى 
حٌط يى جممها مٌما مؿ السميـ ، كال الشرائع السماكية ك مع القيـ المحمكدة ، كال تستسيغها الفطرة كالعق

 . (ّ)مف قيمة اإلنساف مف سكء أخبلؽ كفساد كفاحشة كغير ذلؾ
هاع  ، كمف مظاهر األدب الذم كشف  الخطاب القرلني ، كاألخبلقيات التي أظهرها سمككان يدعك لتٌ 

 كالتزام  منهجان في الحياة : 
نما األدب كما تقٌدـ في خمؽ عدـ نسهة ما يصيب اإلنساف مف مصا (ُ) ئب هلل تعالى ، كا 

األنهياء مع اهلل )عٌز كجٌؿ( إضافت  إلى النفس أك إلى غير اهلل ، كنسهة الخير كحد  إلي  . انظر 
ْؽَبُْ ثِنُصْتٍ ًَعَرَاةٍ إلى قكل  تعالى :  ( كقكل  ُْص : )  ًَاذْوُسْ عَجْدََٔب ؤٌَُّّةَ بِذْ َٔبدٍَ زَثَّوُ ؤَِِّٔ َِسَّنَِِ اٌشَّْ

)يكسؼ :  كقاؿ لمذم ظٌف أن  ناج منهما أذكرني عند رهؾ فأنسا  الشيطاف ذكر ره ٌ تعالى: 
( "كفي ذلؾ سٌر كهك أفَّ النعـ ّٔ)الكهؼ:   ًََِب ؤَٔسَبِْٔوُ بٌَِّب اٌشَّْْؽَبُْ ؤَْْ ؤَذْوُسَهُ ( ، كقكل  تعالى :ِْ

هما الغالهاف عمي  ؛ ألنهما مف مظاهر نامكس لئلنساف في أصؿ كضع خمقت  ف فكالخير مسٌخرا
هقاء النكع . كأٌما الشركر كاألضرار فإٌف معظمهما ينجٌر إلى اإلنساف هسكء تصٌرف  كهتعٌرض  إلى 

كهك مف .  (ْ)  كجرأت "مما حذرت  من  الشرائع ، كالحكماء الممهمكف فقٌمما يقع فيها اإلنساف إال هعم
همنت  كفضم  ، كالقهكؿ هحكم  أٌيان كاف ، كدعكة إلى تمٌثؿ ذلؾ  جميؿ األدب مع اهلل هاالعتراؼ

األدب في خطاهاتنا كأقكالنا ، ما أنعـ اهلل عمينا مف فضؿ، كمفَّ مف خير . كما مستنا الضٌراء ، 
 كحٌمت عمينا المصيهة .

 تعالى إسناد العمـ إلى اهلل تعالى ، كقد تقٌدـ لنفان ما ذكر  الصنعاني في تفسير  مف عتاب اهلل (ِ)

                           
 (.ُ: ص)ََِٖ/ُ/ٗ، ُٖٕٓ( الخطاب األدهي في القرلف كسؤاؿ الغائب عهاس المناصرة ، مجمة المجتمع،العدد: ُ)
حمد الخامس في الرهاط ( معيارية القيـ كالمنهج القرلني ، محاضرة لمدكتكر محمد همهشير الحسني . ألقاها في جامعة مِ)

 .  ََِٕ/ّ/ُٖ، هتاريخ : 
 ( المصدر نفس  . ّ)
 .  ّّٖٓ/ُ( التحرير كالتنكير : ْ)
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لَبيَ     دعندما نسبى العمـ إلى نفس  . كمن  قكل  تعالى عمى لساف هك    لمكسى 

( فأضاؼ العمـ إلى ِّ)األحقاؼ :   بََِّّٔب اٌْعٍُُِْ عِندَ اٌٍَّوِ ًَؤُثٍَِّغُىُُ َِّب ؤُزْسٍِْذُ ثِوِ ًٌََىِنِِّ ؤَزَاوُُْ لٌَِْبً رَجْيٌٍََُْ

( ّٕ)يكسؼ :   ٌَِىَُّب َِِّّب عٍَََّّنِِ زَثِِّذ    حسب كمن  قكؿ يكسؼ  اهلل كنسب إلي  التهميغ

)المائدة :  ٌَََّْ َّجَّْعُ اٌٍّوُ اٌسُّسًَُ فََْمٌُيُ َِبذَا ؤُجِجْزُُْ لَبٌٌُاْ الَ عٍَُِْ ٌَنَب بَِّٔهَ ؤَٔذَ عاَلََُّ اٌْغٌُُْةِ   كمن  أيضان : 
هػ( "كهك مف هاب التأٌدب مع الرٌب جٌؿ جمم  ، أم : ال ْٕٕ( . كفي  يقكؿ اهف كثير )تَُٗ

ف كٌنا أجهنا كعرفنا مف أجاهنا ، كلكف  عمـ لنا هالنسهة إلى عممؾ المحيط هكؿ شيء . فنحف كا 
منهـ مف كٌنا إٌنما نطمع عمى ظاهر  ال عمـ لنا ههاطن  كأنت العميـ هكؿ شيء . المطمع عمى كؿ 

 .  (ُ)بل عمـ"شيء فعممنا هالنسهة إلى عممؾ ك
:    كمف مظاهر  أيضان إنكار الفعؿ هإظهار العمـ ، كمن  قكل  تعالى عمى لساف المسيح  -

 ٌُُْةِ بِْ وُنذُ لٍُْزُوُ فَمَدْ عٍَِّْزَوُ رَعٍَُُْ َِب فِِ َٔفْسِِ ًَالَ ؤَعٍَُُْ َِب فِِ َٔفْسِهَ بَِّٔهَ ؤَٔذَ عاَلََُّ اٌْغ  : المائدة(ُُٔ )
. إذ لـ ينكر القياـ هالفعؿ هصيغة  (ِ)لـ أقم  . كثٌمة فرؽه هيف الجكاهيف في حقيقة األدبفمـ يقؿ . 

نما عرض صيغت  تمميحان مف خبلؿ إظهار عمـ اهلل عٌز كجٌؿ ه  فهك عميـ هما يسٌر  مهاشرة كا 
 المرء في نفس  كما يخفي .

 ؾ قػػػكؿ اهلل تعػػػالى : كمػػػف مظػػػاهر  أيضػػػان عػػػدـ سػػػؤاؿ اهلل تعػػػالى عٌمػػػا اخػػػتٌص هعممػػػ  . كمػػػف ذلػػػ -
      ِ  ( كقكلػ  فػي اآليػة نفسػها : ٖٖ)األعػراؼ :   َّسْإٌٌََُٔهَ عَِٓ اٌسَّبعَخِ ؤََّّبَْ ُِسْسَأبىَب لُأًْ بََِّّٔأب عٍُِّْيَأب عِنأدَ زَثِّأ

مػف عظػيـ أدب رسػكؿ فيما يخػص عمػـ السػاعة . كهػذا  َّسْإٌٌََُٔهَ وَإََّٔهَ حَفٌِِّ عَنْيَب لًُْ بََِّّٔب عٍُِّْيَب عِندَ اٌٍّوِ 
مع الخالؽ جٌؿ في عبل  إذ نسبى العمـ إلي  ، كلـ يسأل  عف هذا العمـ عمى الػرغـ مػف    اهلل 

.  (ّ)ال يسػأؿ رٌهػ  عمػـ مػا يعمػـ هػك أٌنػ  مخػتٌص هعممػ "   فػ"رسكؿ اهلل أفَّ ثٌمة مف سأل  عنها 
 .  ناـالذم تخٌمؽ ه  سيد األ خمؽالدب ، كنكادر األكهذا مف فرائد 

ًٌََمَدْ آرَْْنَب دَاًًُدَ ًَسٍََُّْْبَْ عٍِّْبً ًَلَبٌَب اٌْحَّْدُ  كمف مظاهر  أيضان الشكر عمى نعمة العمـ . قاؿ تعالى :  -

َنَب عٍَََ وَثِريٍ ِِّْٓ عِجَبدِهِ اٌُّْاِِْنِنيَ   اهللى  عميهما السبلـ( فحمدي داكد كسميماف ُٓ)النمؿ :  ٌٍَِّوِ اٌَّرُِ فَعٍَّ
 عمى نعمة العمـ هك مف تماـ التأٌدب ، كعظيـ حسف الخمؽ مع  .

                           
، كقد خصص الهخارم هاهان في هذا الشأف في صحيح  سٌما  )هاب ما يستحب لمعالـ  ُٔٓ/ِ( تفسير القرلف العظيـ : ُ)

  . ٔٓ/ُإذا سئؿ أم الناس أعمـ ؟ فيكؿ العالـ إلى اهلل( : 
 .  ّٖٕ/ِ( مدارج السالكيف : ِ)
 .  َُْٗ/ّ( في ظبلؿ القرلف : ّ)
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تقديـ حسف الظٌف عمى سكء الظٌف ، أك تقديـ النٌية الحسنة في طريقة الخطاب مع المقاهؿ .  (ّ)
( . إذ جعؿ المقٌدـ في ِٕ)النمؿ :  سننظر أصدقتى أـ كنت مف الكاذهيفكمن  قكل  تعالى : 

لظٌف ؛ إذ هك األكلى في التعامؿ مع اآلخريف . حتى يثهت طريقة الخطاب مع المقاهؿ حسف ا
  بَِّْ ثَعْطَ اٌظَِّّٓ بِثٌُْ العكس جريان عمى سٌنة القرلف في الدعكة إلى تجٌنب الظٌف . قاؿ تعالى : 

ر عمى الصدؽ ال يعدؿ عن  ، كمتى ه( . قاؿ الزركشي : "متى أمكف حمؿ الخُِ)الحجرات : 
 .  (ُ)الصدؽ" كاف يحتمؿ كيحتمؿ قدَّـ

   إنزاؿ الناس منازلهـ في الخطاب . مراعاةن لحسف األدب . فخطاب الرسكؿ الكريـ  (ْ)
 ٌَب رَجْعٌٍَُا دُعَبء اٌسَّسٌُيِ ثَْْنَىُُْ وَدُعَبء ثَعْعِىُُ ثَعْعبً  غير خطاب مف هـ دكن  مف الهشر . قاؿ تعالى 

بَِِّب َّجٍُْغََّٓ  ألهؿ كالناس . قاؿ تعالى : ( . كخطاب األهكيف غير خطاب هقية آُ)الذاريات : 

( كاستعماؿ ِّ)اإلسراء :  عِندَنَ اٌْىِجَسَ ؤَحَدُىَُّب ؤًَْ واِلَىَُّب فاَلَ رَمًُ ٌَّيَُّب ؤُفٍّ ًَالَ رَنْيَسْىَُّب ًَلًُ ٌَّيَُّب لٌَْالً وَسِميبً 
أسمى مراتب التشريؼ لهـ ، هذا الخطاب المشحكف هاألدب مع الرسكؿ الكريـ كمع األهكيف مف 

 كاإلعبلء لمقامهـ . 

ْزُُ ثِزَحَِّْخٍ فَحٌَُّْاْ   ، كمف ذلؾ ردُّ التحية . قاؿ تعالى  مجازاة الكبلـ الطيب هأحسف من  (ٓ) ًَبِذَا حُِّْْ

ية هذ  السمة التعهير  عميهـ السبلـ( . كقد جٌسد األنهياء ٖٔ)النساء :   ثِإَحْسََٓ ِِنْيَب ؤًَْ زُدًُّىَب
العالية هأدؽَّ ما يككف في خطاهاتهـ . ككيؼ ال كهـ المتأدهكف هأدب اهلل ، كالممتزمكف أكامر  
كنكاهي  . فهذا خميؿ اهلل إهراهيـ يطهؽ هذا المنهج القرلني كاقعان فىيىرٌد السبلـ هأفضؿ مف سبلـ 

( ٗٔ)هكد :  ؿ سبلـه كلقد جاءت رسيمنا إهراهيـ هالهشرل قالكا سبلمان قاالمقاهؿ . قاؿ تعالى : 
هؿ أتاؾ حديث ضيؼ إهراهيـ المكرميف إذ دخمكا عمي  فقالكا سبلمان قاؿ سبلـه كقكل  تعالى :  

 ( . ِٓ)الذاريات :  قكمان منكركف
  ، كأصم  نسٌمـ عميكـ نفكاف سبلمهـ هصيغة اسـ المصدر الساٌد مسٌد الفعؿ المستغني ه  ع

عمى االهتداء كالخهر محذكؼ . كالعدك إلى الرفع هالصيغة  هالرفع   سبلمان . ككاف جكاه  
كما سيأتي الحقان  –لمداللة عمى ثهات السبلـ لهـ ، دكف تجٌدد  كحدكث  هصيغت  الفعمية  االسمية

 .  (ِ)ليدؿى هأن  قد حٌياهـ هتحية أحسف مف تحيتهـ لخذان هأدب اهلل –
مى المياقة ، كتنـٌ عف قيـ السماحة مراعاة مشاعر المخاطهيف . هانتقاء عهارات تدٌؿ ع (ٔ)

                           
 .  ّٔ/ْ( الهرهاف في عمـك القرلف : ُ)
 .  ُٕٗ/ْ، كينظر : مدارؾ التنزيؿ :  ٔ/ُ( الكشاؼ : ِ)
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 كالتسامي عف تقريع المخاطهيف ، كالمٌس همشاعرهـ . 
ىَرَا رَإًًُِّْ زُئَّْبَُ ِِٓ لَجًُْ لَدْ جَعٍََيَب زَثِِّ حَمًّب مع أخكت  هقكل     كمن  الخطاب الرفيع ليكسؼ 

ؼ الرمي ق( كلـ يقؿ : مف الجٌب . مع أٌف مك ََُ: )يكسؼ   ًَلَدْ ؤَحْسََٓ ثَِ بِذْ ؤَخْسَجَنِِ َِِٓ اٌسِّجِْٓ
في الجٌب أصعب مف السجف ، كالخركج من  أصعب مف الخركج مف السجف لما في  مف إشعار 
هتقٌطع األسهاب كجهؿ ما يؤكؿ إلي  المصير ، كالهبلؾ المحدؽ هالحالة ، كذلؾ تكخيان لحفظ 

. لما في ذكر الجٌب مف تجديد  (ُ)ة الجباألدب مع أخكت  كلكي ال يخجمهـ هما جرل ل  في غياه
)يكسؼ :   ًَجَبء ثِىُُ َِِّٓ اٌْجَدًِْ . كقاؿ أيضان  (ِ)فعؿ أخكت  كتقريعهـ هذلؾ ، كتجديد تمؾ الغكائؿ

 .  (ّ)( "كلـ يقؿ : رفع عنكـ جهد الجكع كالحاجة أدهان معهـ"ََُ
  ، كال جدكل مف التحدث ه  اإلعراض عف المغك ، كعف كؿ كبلـ ال نفع في  ، كال طائؿ من (ٕ)

ًَعِجَبدُ اٌسَّحَِّْٓ  ( كقكل  تعالى : ّ)المؤمنكف :   ًَاٌَّرَِّٓ ىُُْ عَِٓ اٌٍَّغٌِْ ُِعْسِظٌَُْ . كمن  قكل  تعالى : 

ًَبِذَا  ( ، كقكل  تعالى : ّٔ)الفرقاف :  اٌَّرَِّٓ َّّْشٌَُْ عٍَََ اٌْإَزْضِ ىٌَْٔبً ًَبِذَا خَبؼَجَيُُُ اٌْجَبىٌٍَُِْ لَبٌٌُا سٍََبِبً 

ًَبِذَا سَِّعٌُا اٌٍَّغٌَْ ؤَعْسَظٌُا عَنْوُ ًَلَبٌٌُا ٌَنَب ؤَعَّْبٌُنَب   ( كقكل  تعالى : ِٕ)الفرقاف :  َِسًُّا ثِبٌٍَّغٌِْ َِسًُّا وِسَاِبً 

 ( . ٓٓ)القصص :   ًٌََىُُْ ؤَعَّْبٌُىُُْ سٍََبٌَ عٍََْْىُُْ ٌَب َٔجْزَغِِ اٌْجَبىٍِِنيَ

ٌنما اإلشارة إلي  إٌما تمميحان ، أك إدخال  في ضمف مجمكعة  (ٖ) عدـ التصريح هذكر المسيء ، كا 
مرتكهي فعؿ اإلساءة . أك عف طريؽ صيغة االلتفات كمف ذلؾ قكل  تعالى في سرد قٌصة يكسؼ 

    : َبِْ وَبَْ لَِّْصُوُ لُدَّ ِِٓ لُجًٍُ فَصَدَلَذْ ًَىٌَُ َِِٓ اٌىَبذِثِني  : ( . فأدخم  في جممة ِٔ)يكسؼ
كهذا . . هقكل  : فصدقت كهك كاذب مثبلن  (ْ)الكاذهيف ، كلـ يكاجه  هالكذب هطريقة مهاشرة

فكاف "إذا همغ     المظهر العالي مف أدب الخطاب نجد  منهجان مطٌهقان في خمؽ رسكؿ اهلل 
 .  (ٓ)ا هاؿ أقكاـ يقكلكف كذا ككذا"عف الرجؿ الشيء لـ يقؿ : ما هاؿ فبلف يقكؿ ؟ كلكف يقكؿ : م

القهكؿ هحكـ اهلل تعالى كعدـ االعتراض . كهك ما جعم  اهف القيـ رأس األدب مع اهلل تعالى  (ٗ)
فرأس األدب مع  : كماؿ التسميـ ل  ، كاالنقياد ألمر  ، كتمٌقي خهر  هالقهكؿ ، كالتصديؽ  قاؿ : "

                           
 .  َّٖ/ِ( مدارج السالكيف : ُ)
 .  ُٔ/ْ( الهرهاف : ِ)
 . ُٔ/ْ( مدارج السالكيف : ّ)
 .  ّٔ/ْلف : ( الهرهاف في عمـك القر ْ)
 .  ٓٔٔ/ِ( سنف أهي داكد : ٓ)
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، أك يحمم  شههة ، أك شكان ، أك يقٌدـ عمي  دكف أف يحمم  معارضة خياؿ هاطؿ يسمي  معقكالن 
. كمف أمثمت   (ُ)أراء الرجاالت كزهاالت أذهانهـ فيكحد  هالتحكيـ ، كالتسميـ ، كاالنقياد ، كاإلذعاف"

( . ُُٖ)المائدة :   بِْ رُعَرِّثْيُُْ فَةَِّٔيُُْ عِجَبدُنَ ًَبِْ رَغْفِسْ ٌَيُُْ فَةَِّٔهَ ؤَٔذَ اٌْعَصِّصُ اٌْحَىُُِْ    قكؿ المسيح 
، كلـ يقؿ : الغفكر الرحيـ . كهذا مف أهمغ األدب مع اهلل تعالى فقاؿ : فإنؾ أنت العزيز الحكيـ 

فإن  قال  كقت غضب اهلل )عز كجٌؿ( عمى قكم  كأٍمًرً  هالقائهـ في النار . فميس هك مقاـ 
الغفكر الرحيـ( ألشعر  استعطاؼ ، كال شفاعة هؿ مقاـ هراءة منهـ . فمك قاؿ )فإٌنؾ أنت

هاستعطاف  رٌه  عمى أعدائ  الذيف قد أشتد غضه  عميهـ فالمقاـ مقاـ مكافقة لمرٌب في غضه  عمى 
مف غضب الرٌب تعالى عميهـ ، فعدؿى عف ذكر الصفتيف المتيف يسأؿ ههما عطف  كرحمت  

لكماؿ القدرة ، ككماؿ العمـ . كهذا مف جميؿ  تيفكمغفرت  إلى ذكر العٌزة كالحكمة المتضٌمن
ألفَّ المعنى : إف غفرت لهـ فمغفرتؾ تككف عف كماؿ القدرة ؛  الخضكع إلى اهلل ، كاالنقياد ألمر 

، كالعمـ كليست عف عجز عف االنتقاـ منهـ ، كال عف خفاء عميؾ همقدار جرائمهـ. كهذا ؛ ألفَّ 
كالكماؿ : هك مغفرة . اـ من  كلجهم  همقدار إساءت  إلي  العهد قد يغفر لغير  لعجز  عف االنتق

القادر العالـ كهك العزيز الحكيـ . ككاف ذكر هاتيف الصفتيف في هذا المقاـ عيف األدب في 
 . (ِ)الخطاب

  

طمػػب الحاجػػات مػػف اهلل هإظهػػار فضػػم  . عػػف طريػػؽ التعػػريض ، كعػػدـ التصػػريح هػػالمطمكب  (َُ)
ا مػػػػف أعظػػػػـ األدب معػػػػ  تعػػػػالى ، كألطػػػػؼ نمػػػػاذج التػػػػذٌلؿ ، منػػػػ  )تعػػػػالى( هطريػػػػؽو مهاشػػػػر . كهػػػػذ
)القصػػص :   زَةِّ بِِّٔأأِ ٌَِّأأب ؤَٔصٌَْأأذَ بٌَِأأَِّ ِِأأْٓ خَْْأأسٍ فَمِأأريٌ      :كالخضػػكع إليػػ  . كمنػػ  قػػكؿ مكسػػى 

 احِِّنيَ ؤَِّٔأِ َِسَّأنَِِ اٌعُّأسُّ ًَؤَٔأذَ ؤَزْحَأُُ اٌأسَّ         :( كلـ يقؿ : ربِّ أطعمني ، ككذلؾ قكؿ أيػكب ِْ
عميهمػػػا إال ألنهمػػػا  –فيمػػػا يهػػػدك  –. كمػػػا ذاؾ  (ّ)( كلػػػـ يقػػػؿ : فعػػػافني ، كاشػػػفنيّٖ)األنهيػػػاء : 

 ألجأتهما إلى هذ  المكاقؼ الصعهة . (عز كجؿ) حكمة ما يعممها اهللأٌف ثٌمة إٌنما يعمماف السبلـ

 
 
 

                           
 .  ّٕٖ/ِ( مدارج السالكيف : ُ)
 .  ّٕٗ/ِالمصدر نفس :  (ِ)
 .  َّٖ/ِ( المصدر نفس  : ّ)
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 -غ أدب الخطاب :صيأساليب عرض القرآن لكريم ل
ة الكبلمية التي يسمكها المتكٌمـ في تأليؼ كبلم  ، كاختيار ألفاظ  . أك هك الطريق:  األسموب 

 .  (ُ)هك المذهب الكبلمٌي الذم انفرد ه  المتكٌمـ في تأدية معاني  ، كمقاصد مف كبلم 
كمف ههنا فإفَّ المغة العالية لمقرلف الكريـ ، كالطريقة الخاصة في نظـ ألفاظ ، كصكغ عهارات  هي 

َـّ إلى التأثير الذم يسمك ه  إلالتي جعمت  خط مصافي  ىاهان ذا أسمكبو خاصٍّ ليؤدم ه  مف ث
اإلعجاز كالتفٌرد . لما احتكا  مف مسحةو لفظية خبلهة ، كجكدة في السهؾ أٌخاذة تتجمى في سمت  
  المغكم ، كقكانين  التركيهية كنظام  الصكتي، كتراهط أجزائ  ، كتماسؾ ألفاظ  كمفردات  كجممً  كليات

يراد المعنى الكاحد هألفاظ  كسكر . كهراعت  في تصريؼ القكؿ ، كاالنتقاؿ مف مقصد إلى مقصد، كا 
ظهار  خهار، كا  ضماركطرؽ مختمفة. ما هيف إنشاء كا  كحضكر كغيهة ، كخطاب كمضٌي كحاؿ  كا 
فراد. كغير ذلؾك كاستقهاؿ، كتقديـ كتأخير، ككعد ككعيد، كحقيقة   مجاز،ككناية كتصريح، كجمع كا 

 .  (ِ)مبلمح إعجاز  األسمكهيتظهر اف التي نمف ضركب التصٌرؼ ، كاالفت
كقد استثمر الخطاب القرلني صيغان لغكية كتركيهية ، كأخرل هبلغية هيانية في إظهار دالالت اآليات 

 المتضٌمنة لمظاهر التأٌدب فيها كعمى نحكو مٌما يأتي : 
 

 أوالً : األساليب اللغوية التركيبية : 
 لتقديم والتأخير : ( ا1)

كهك مف األهكاب التي تظهر في  قدرات المتكٌمـ ، كمكنت  في الفصاحة كالهياف كالتصٌرؼ في  
كجك  القكؿ كأفانيف الخطاب . جاء في دالئؿ اإلعجاز "هك هاب كثير الفكائد ، جـٌ المحاًسف ، كاسع 

 اي هؾ إلى لطيف  ، كال تزاؿ ترل شعرن التصٌرؼ ، هعيد الغاية ، ال يزاؿ يىٍفترُّ لؾ عف هديع  ، كييفض
ٌدـ في  يركقؾ مسمع  ، كيمطؼ لديؾ مكقع ، ثـ تنظر فتجد سهبى أف راقؾى كلىطيؼ عندؾ ، أف قي 

ؿ المفظ عف مكافو إلى مكاف"  .  (ّ)شيء كحكِّ
هػ( "هك أحد أساليب الهبلغة ، فإٌنهـ أتكا ه  داللة عمى تمكٌنهـ في ْٕٗكيقكؿ الزركشي )ت

. كلهذا  (ْ)كممكتهـ في الكبلـ كانقيادهـ لهـ ، كل  في القمكب أحسف مكقع ، كأعذب مذاؽ"الفصاحة 
استثمر  الخطاب القرلني في عرض مبلمح األدب في  . مف ذلؾ تقديـ )أفعاؿ الخير كالرحمة( عند 

                           
 .  ُِٖ/ِ( مناهؿ العرفاف في عمـك القرلف : ُ)
 . ِِٗ-ِِْ/ِ( المصدر نفس  : ِ)
 .  َُٔ( دالئؿ اإلعجاز : ّ)
 .  ُْْلهبلغة كالتطهيؽ : ، كينظر : ا ِّّ/ّ( الهرهاف : ْ)
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أ هذكر اهلل تعالى عمى )أفعاؿ الشٌر كالعذاب( فاهلل سهحان  حيث يذكر )الرحمة ، كالعذاب( فإن  يهد
بَِّْ زَثَّهَ ٌَرًُ  ، كقكل  :  (ُ)(ِْٖ:الهقرة)  َّغْفِسُ ٌَِّٓ َّشَبءُ ًَُّعَرِّةُ َِٓ َّشَبءُ )الرحمة( كقكل  تعالى : 

)غافر   غَبفِسِ اٌرَّٔتِ ًَلَبثًِِ اٌزٌَّْةِ شَدِّدِ اٌْعِمَبةِ ذُِ اٌؽٌَّْيِ ( كقكل  : ّْ)فصمت :   َِغْفِسَحٍ ًَذًُ عِمَبةٍ ؤٌٍَُِْ
إف رحمتي سهقت غضهيحكاية عف اهلل تعالى :    ( . كعمى هذا جاء قكؿ النهي ّ: 

(ِ)  . 
)الكهػؼ :  فَأإَزَددُّ ؤَْْ ؤَعِْجَيَأب    فػي حػديث السػفينة :    ر ضػكمن  قكل  تعالى عمػى لسػاف الخ

ك)كػػاف كراءهػػـ  ( . فجممػػة )فػػأردت أف أعيههػػا( متفرعػػة عمػػى كػػؿ مػػف جممتػػي )فكانػػت لمسػػاكيف(ٕٗ
ممػػؾ( فكػػاف حٌقهػػا التػػأخير عػػف كمتػػا الجممتػػيف هحسػػب الظػػاهر كلكٌنهػػا قػػدمت خبلفػػان لمقتضػػى الظػػاهر 
لقصد االهتماـ كالعناية هإرادة إعاهة السفينة حيث كاف عمبلن ظاهر  اإلنكار ، كحقيقت  الصبلح زيػادة 

ف مما يزيد السامع تعجٌهػان فػي إلى عمـ تأكيم  ؛ ألٌف ككف السفينة لمساكي   في تشكيؽ مكسى 
 .  (ّ)اإلقداـ عمى خرقها

كمػف مظػاهر  أيضػػان تقػديـ فعػػؿ الهشػر فػػي مػكاطف الشػػٌر، كتقػديـ فعػػؿ اهلل سػهحان  فػػي مػكاطف الخيػػر. 
( فقػػٌدـ فعػػؿ الهشػػر ، فػػي حػػيف قػػاؿ فػػي فعػػؿ ٓ)الصػػؼ :   فٍَََّّأأب شَاغُأأٌا ؤَشَاغَ اٌٍَّأأوُ لٍُُأأٌثَيُُْ  قػػاؿ تعػػالى : 

 .   (ْ) ( فقٌدـ فعم  )جٌؿ كعبل(ُُٖ)التكهة :   ثَُُّ رَبةَ عٍََْْيُِْ ٌَِْزٌُثٌُاْ : التكهة 
 والذكر :حذف ( ال2)

كهك هابه دقيؽ المسمؾ ، لطيؼي المأخذ ، عجيبي األمر ، شهي  هالسحر ، فإٌنؾ ترل ه  ترؾ  
نطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ لئلفادة . كتجدؾ أالذكر، أفصح مف الذكر، كالصَّمتى عف اإلفادة ، أزيد 

. كقد استثمر  الخطاب القرلني أسمكهان في عرض هذ  السجية (ٓ)، كأتَـّ ما تككف هيانان إذا لـ تيًهفٍ 
طكي ،كاإلتياف )هالفعؿ مهنيان لممفعكؿ( ؛ذلؾ أفَّ  كذلؾ عف طريؽ حذؼ )الفاعؿ(،أك الجميمة )األدب(

أفعاؿ اإلحساف كالرحمة كالجكد تضاؼ إلى اهلل سهحان  الطريقة المعهكدة في القرلف الكريـ هي أفَّ  "
 .  (ٔ)كتعالى فيذكر فاعمها منسكهةن إلي  كال يهنى الفعؿ معها لممفعكؿ أدهان في الخطاب"

 . "  صِسَاغَ اٌَّرَِّٓ ؤَٔعَّذَ عٍََْيُِْ غَريِ املَغعٌُةِ عٍََْيُِْ ًَالَ اٌعَّبٌِّنيَ ( ٕكمف ذلؾ قكل  تعالى في )الفاتحة :

                           
 .ُْ:  الفتحو ، ُٖ:   المائدة، ك  ُِٗ:  لؿ عمراف كينظر : (ُ)

 .  ِْٕٓ،  ُِِٕ،  ََِٕ/ٔ، كالحديث في صحيح الهخارم:  ٖٓ، كالتعهير القرلني: ّٔ/ْ( الهرهاف : ِ)
 .  ِٖٔٓ/ُ( التحرير كالتنكير : ّ)
 .  َٔ/ْ( الهرهاف : ْ)
 . ُْٔ( دالئؿ اإلعجاز : ٓ)
 .  ِٔٓ/ِ( هدائع الفكائد : ٔ)



 22 

 .  (ُ)فذكر النعمة مضافة إلي  سهحان  كالضبلؿ منسكهان إلى مف قاـ ه  ، كالغضب محذكفان فاعم "
َِ اٌسَّفَألُ ِبٌَأَ ِٔسَأأ ُِىُْ         كمن  أيضان قكل  تعػالى :  ُْ ٌٍََْْأَخ اٌصِّأَْب ًَّ ٌَىُأ حُسَِِّأذْ   ( كقكلػ  : ُٕٖ)الهقػرة :  ؤُحِأ

 ًَ ُ َأأذْ عٍََأأْْىُُْ ؤَُِّيَأأبرُىُُْ  (، كقكلػػ  ّ)المائػػدة :   ...ٌَحْأأُُ اٌْنِنْصِّأأسِ عٍََأأْْىُُُ اٌَّْْْزَأأخُ ًَاٌْأأدََّ )النسػػاء :  ... حُسِِّ

َ     ( كحيف جاء لذكر الحبلؿ صٌرح هذكر أسم  )جؿَّ كعبل( مع ما أحٌؿ قػاؿ : ِّ ًَؤَحًََّ اٌٍّأوُ اٌْجَْْأعَ ًَحَأسََّ

ٌََىَِّٓ اٌٍَّوَ حَجَّتَ بٌَِْْىُُُ اٌْةِميَبَْ ًَشََّّنَوُ فِأِ لٍُُأٌثِىُُْ   و ل  تعالى : كمثم  قك . كأضمر  مع المحرَّـ مف الفعؿ  اٌسِّثَب 

 ( .  ٕ)الحجرات :   ًَوَسَّهَ بٌَِْْىُُُ اٌْىُفْسَ ًَاٌْفُسٌُقَ ًَاٌْعِصَْْبَْ
ما تمٌثم  الصالحكف مف خمق  مف هعد في إضمار اسم  تعالى ، كذكر  حيف يقتضي المقاـ ذلؾ  كهك ى

نا ال ندرم أكيناسه  السىياؽ . انظر إلى قكؿ مؤمني الجٌف :  رٌّ أريد همف في األرض أـ أراد شكا 
( كيؼ حذفكا الفاعؿ في إرادة الشٌر ، كصٌرحكا ه  مع الرَّشد هإضافة َُ)الجف :  ههـ رٌههـ رشدا

 .  (ِ)إرادة الرشد إلي  تأٌدهان مع اهلل
 ( االستفهام : 3)

يء لـ يكف معمكمان مف قهؿ ، كقيؿ إٌن  االستخهار : الذم هك طمب خهر كهك طمبي العمـ هش 
ما ليس عند المستخهر . كمنهـ مف فٌرؽ هينهما كقاؿ : إفَّ االستخهار ما سهؽ أكالن ، كلـ يفهـ حٌؽ 

 .  (ّ)الفهـ ، فإذا سألت عن  ثانيان كاف استفهامان 
عِنيَ زَجُالً ٌِِّّْمَبرِنَب فٍَََّّب ؤَخَرَرْيُُُ اٌسَّجْفَخُ لَبيَ زَةِّ ٌٌَْ شِئْذَ ؤَىٍَْىْزَيُُ ِِّٓ ًَاخْزَبزَ ٌُِسََ لٌََِْوُ سَجْكمن  قكل  تعالى : 

( فمقصكد االستفهاـ في قكل  ُٓٓ)الهقرة :  لَجًُْ ًَبَِّّبَُ ؤَرُيٍِْىُنَب ثَِّب فَعًََ اٌسُّفَيَبء ِِنَّب بِْْ ىَِِ بِالَّ فِزْنَزُهَ
( كالمعنى : لست تفعؿ ذلؾ كهك كثير في كبلـ العرب . كقيؿ معنا  النفيد ))أتهمكنا( : الجح

أحدان  يهمؾ أف اهلل ال   هعدـ الهمكة ، كالمعنى : ال تهمكنا . كقد عمـ مكسى  كالطمبالدعاء 
فمـ يطمب  (ْ) (ُُٖ)المائدة :   بِْ رُعَرِّثْيُُْ فَةَِّٔيُُْ عِجَبدُنَ     :هذنب غير ، كلكن  كقكؿ عيسى 

ٌنما عف طريؽ االستفهاـ الذم يندرج في  يطمب مف اهلل تعالى عدـ القياـ هفعؿ اإلهبلؾ مهاشرة كا 
 أساليب النفي .

)المائدة :   ىًَْ َّسْزَؽِْعُ زَثُّهَ ؤَْ ُّنَصِّيَ عٍََْْنَب َِأ ِدَحً َِِّٓ اٌسََّّبءِ    كمف ذلؾ قكؿ الحكارييف لمكسى 

                           
 .  َِٕ/ُ، كينظر : شفاء العميؿ :  َْْ/ِ( المصدر نفس  : ُ)
 .  ُٔ/ْ، كالهرهاف :  َْْ/ِ( هدائع الفكائد : ِ)
 .  ُُّ، كالهبلغة كالتطهيؽ :  ِّٔ/ِ، كالهرهاف :  ُُٖ( ينظر : الصاحهي : ّ)
 .  ِٗٓ/ٕ( الجامع ألحكاـ القرلف : ْ)
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: هؿ تستطيع كذا ؟  ألمرو  ستطيعة عرهية في العرض كالدعاء . يقكلكف لممجريان عمى "طريق( ُُِ
كأف السائؿ ال يحٌب أف يكٌمؼ المسؤكؿ ما  ؾعمى معنى تطمب العذر ل  إف لـ يجهؾ إلى مطمكه

يشٌؽ عمي  ... فميس قكؿ الحكارييف المحكر ههذا المفظ في القرلف إال لفظان مف لغتهـ يدٌؿ عمى 
في السؤاؿ كما هك ميناسب أهؿ اإليماف الخالص" التمٌطؼ كالتأٌدب

(ُ) . 
 ( االستثناء : 4)

 ؿٌ قعٌرف  فخر الديف الرازم هأن  "ما ال يدخؿ في الكبلـ إال إلخراج هعض  همفظ ، كال يست 
اإلخراج هإال أك إحدل أخكاتها لما كاف داخبلن أك منٌزالن منزلة  . كذكر األشمكني أن  : " (ِ)" هنفس 
 .  (ّ)" الداخؿ

كقد استثمر الخطػاب القرلنػي هػذا األسػمكب النحػكٌم فػي إظهػار األدب الخػاٌص الػذم إنمػاز هػ  أنهيػاء 
َّٔعُأٌدَ فِْيَأب باِلَّ َؤْ َّشَأبءَ اٌٍّأوُ زَثُّنَأب              :مف ذلؾ قػكؿ شػعيب  عميهـ السبلـ  اهلل  ًََِأب َّىُأٌُْ ٌَنَأب َؤْ 

( فهػذا تػأٌدب مػع اهلل عػٌز كجػٌؿ اسػتثمر أسػمكب القصػر ٖٗ)األعػراؼ :  عممػان  ًَسِعَ زَثُّنَب وًَُّ شَِْءٍ عٍِّْأبً 
لػى ممٌػتكـ إال  )االستثناء المفٌرغ( ليثهت تفكيض أمر المؤمنيف إلي  ، أم : ال يككف العىٍكد إلى الكفر كا 

إليمػػاف تقييػػد الػػدكاـ عمػػى اتقييػػد عػػدـ العػػكد إلػػى الكفػػر همشػػيئة اهلل كهػػك يسػػتمـز  ر اهلل كفيػػ  "أف يقػػدٌ 
مثهػات عمػى اإليمػاف . كهػك تقييػد مقصػكد منػ  التػأٌدب لإلى الكفػر مسػاكو ؛ ألف عدـ العكد همشيئة اهلل 

 .  (ْ)كتفكيض العمـ هالمستقهؿ إلى اهلل"
 ( الجمع واإلفراد : 5)

المذنهيف كالمرتكهيف ألفعاؿ الشٌر هصيغة )الجمع( عندما يقتضي  إلى فالخطاب القرلني يشير 
ٌنما يطمؽ عمى سهيؿ الظٌف .  السياؽ ذلؾ ؛ كذلؾ حيف ال يككف الفعؿ قد أيثهت عمى الفاعؿ ، كا 

)النمؿ :   لَبيَ سَنَنظُسُ ؤَصَدَلْذَ ؤََْ وُنذَ َِِٓ اٌْىَبذِثِنيَ  يقكؿ الزركشي في معرض تفسير  لقكل  تعالى : 
 .  (ٓ)"( : "لـ يكاجه  هالكذب هؿ أدمج  في جممة الكٌذاهيف أدهان في الخطابِٕ

( ، كقكل  ِٔ)يكسؼ :  بِْ وَبَْ لَِّْصُوُ لُدَّ ِِٓ لُجًٍُ فَصَدَلَذْ ًَىٌَُ َِِٓ اٌىَبذِثِنيَ  كنحك ذلؾ قكل  تعالى : 

كفي كبل المكضعيف يقتضي ( ٕ)النكر :   ًَاٌْنَبِِسَخُ ؤََّْ ٌَعْنَذَ اٌٍَّوِ عٍََْْوِ بِْ وَبَْ َِِٓ اٌْىَبذِثِنيَ تعالى : 

                           
 .  ُِّّ/ُالتنكير : ( التحرير ك ُ)
 .  ٔٗ، كينظر : االستغناء في أحكاـ االستثناء :  ّٖ/ّ( المحصكؿ : ِ)
 ٖٓ، كينظر : معجـ مصطمحات النحك كالصرؼ كالعرض كالقافية:  ِٓٗ/ِ( شرح األشمكني : ّ)
 .  ُُٗٓ/ُ( التحرير كالتنكير : ْ)
 .  ّٔ/ْ( الهرهاف في عمـك القرلف : ٓ)
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اإلفراد ليكافؽ اإلفراد في )صدقت( في اآلية األكلى ك)عمي ( في اآلية الثانية ، لكٌن  اختار  السياؽ
الجمع عمى اإلفراد ؛ ألٌن  في مجاؿ الظٌف كعدـ إثهات تهمة الكذب ، كال يصدؽ مع هذا إلقاء 

 التهمة إلي  مهاشرة )كاهلل تعالى أعمـ( . 
 ( الجممة االسمية والجممة الفعمية : 6)

لجممة االسمية تدؿ عمى الثهكت كالدكاـ كالتقٌرر ، كالجممة الفعمية تدٌؿ عمى التجدد ا 
. كقد تقٌدـ كيؼ استثمر الخطاب القرلني الصيغة االسمية ليظهر سمة مف سمات  (ُ)كالحدكث

 األدب في الخطاب المتمٌثؿ هرٌد التحية هأحسف منها في قكؿ الخميؿ 
    َساَلٌََ  لَبٌٌُاْ ساَلَِبً لَبي  : ( حيف جعؿ رٌد السبلـ هالصيغة االسمية )المهتدأ سبلـه ٗٔ)هكد

كخهر  المحذكؼ المقٌدر ههك( التي تدؿ عمى الثهكت كالدكاـ ، في حيف كاف سبلـ الضيكؼ هالصيغة 
الفعمية هنياهة اسـ المصدر )سبلمان( عف فعم  )سٌمـ ، أك نسمـ( الداٌلة عمى الحدكث كالتجٌدد . كلهذا 

اهلل تعالى المأمكر ه  في قكل  : لخذان هأدب  (ِ)كاف سبلم  عميهـ أكمؿ ، كأهمغ مف سبلمهـ عمي 
ًَبِذَا حُِّْْْزُُ ثِزَحَِّْخٍ فَحٌَُّْاْ ثِإَحْسََٓ ِِنْيَب ؤًَْ زُدًُّىَب (ّ)  : النساء(ٖٔ . ) 
 ( التعريف والتنكير : 7)

. كالغرض مف  (ْ)"ؿ ع ما يقهؿ أقكاقعة مك  كتؤثر في  التعريؼ ، أك أؿما تقهؿ  النكرة " 
التعهير هالنكرة كما هك معركؼ الداللة عمى العمـك كالشيكع . كلذلؾ يؤتى هها حيف يككف الكبلـ 

 .  (ٓ)عف قضية عامة أك جنس
كحيف ننعـ النظر في أدب الخطاب القرلني نرا  يتمٌثؿ هذا األسمكب ، أعني : المجكء إلى التنكير 

ًَبِذَا حُِّْْْزُُ ثِزَحَِّْخٍ فَحٌَُّْاْ ثِإَحْسََٓ ِِنْيَب ؤًَْ  هذ  السجٌية المحمكدة . كمف ذلؾ قكل  تعالى :  طريقان لعرض

( فجاء هذكر التحية هصيغة التنكير كالدرس : ردُّ التحية هأحسف منها ، أك ٖٔ)النساء :   زُدًُّىَب
سبلـ العظيـ الذم يرهي النفكس عمى الصفاء مثمها أٌيان كانت هذ  التحية . كهذا مف جميؿ أدب اإل

 .  (ٔ)كالمحهة

                           
 .  ِٕ، كالتعهير القرلني :  ُٕٓ/ِفكائد : ( ينظر : هدائع الُ)
 .  ُِْ/ٓ، كفتح القدير :  ُٕٓ/ِ، كهدائع الفكائد :  ٔ/ُ( ينظر : الكشاؼ : ِ)
 .  ُُٕ/ُ، كمفردات ألفاظ القرلف :  ُٕٗ/ْ( مدارؾ التنزيؿ : ّ)
 . ٖٔ/ُ( شرح اهف عقيؿ : ْ)
 .  ّٗٗ( النحك الكصفي مف خبلؿ القرلف الكريـ : ٓ)
 .  ََْصدر نفس  : ( المٔ)
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لهذا النمط مف أدب الخطاب القرلني في    كيحسف هنا في هذا المقاـ تمٌثؿ النهٌي محمد 
إذ كرد لفظ الحديث الشريؼ في صحيح الهخارم)مقامان محمكدان( همفظ التنكير .  (ُ)حديث الشفاعة

اؿ جيءى ه  منٌكران تأٌدهان مع القرلف كمحافظة عمى حكاية لفظ  في هػ( أن  قُُّنيقؿ عف الزجاج )ت
هػ( أفَّ ٕٔٔ. كذكر النككم )ت (ِ) (ٕٗ)اإلسراء :  عَسََ ؤَْ َّجْعَثَهَ زَثُّهَ َِمَبِبً َِّحٌُّْداً  قكل  تعالى : 

حٌق  كرفع  ككماؿ منزلت  كعظيـ   "سؤاؿ هذا المقاـ مع إن  مكعكد ه  إٌنما هك إظهاره لشرف  
 .  (ّ)ذكر  كتكقير "

 
 :  الغيةثانياً : األساليب الب

 
 ( الكناية : 1)

كهي أف يريد المتكمـ إثهاتى معنى مف المعاني ، فبل يذكر  هالمفظ المكضكع ل  في المغة .  
. كمف  (ْ)كلكف يجيء إلى معنى هك تالي  كًرٍدفي  في الكجكد ، فيكمئ ه  إلي  ، كيجعم  دليبلن عمي 

أساليب أدب الخطاب القرلني المجكء إلى الكناية هدالن عف التصريح في المكاطف التي تتطمب ذلؾ ، 
عف الجماع كمف ذلؾ األمكر التي تخٌص العبلقات الزكجية . فمف "عادة القرلف العظيـ الكناية 

 .  (ٓ)هالممس كالمبلمسة كالرفث كالدخكؿ كالنكاح كنحكهٌف"
حيٌي كريمؾ يكني كؿ ما ذكر في القرلف مف المهاشرة كالمبلمسة  قاؿ اهف عهاس : "إفَّ اهلل
( ، ِّ)النساء :   ًَلَدْ ؤَفْعََ ثَعْعُىُُْ بٌََِ ثَعْطٍ . كمن  قكل  تعالى :  (ٔ)كاإلفضاء كالدخكؿ كالرفث"

( ، كقكل  : ِّٔ)الهقرة :  َِب ٌَُْ رََّسٌُّىُُّٓ  ( ، كقكل  : ّْ)النساء :  ؤًَْ الََِسْزُُُ اٌنِّسَبء  كقكل  : 

 ُُْؤُحًَِّ ٌَىُُْ ٌٍََْْخَ اٌصَِّْبَِ اٌسَّفَلُ بٌََِ ِٔسَأ ِى   : ( فجاء ههذ  األلفاظ اإلفضاء ، كالمبلمسة ، ُٕٖ)الهقرة
. كمن   (ٕ)ألفَّ في ذكرها ما يحسف من  أف ال يقترف هالتصريح هفاعؿ؛  كالرفث كناية عف الجماع 

                           
: "مف قاؿ حيف يسمع النداء : المهـ رٌب هذ  الدعكة التامة كالصبلة القائمة لًت محمدان الكسيمة كالفضيمة    ( قكل  ُ)

 .  ُْٖٕ/ْ،  ّٔٓ/ِ،  ِِِ/ُكأهعث  مقامان محمكدان الذم كعدت  حٌمت ل  شفاعتي" صحيح الهخارم: 
 .  ّٓ( المطمع عمى أهكاب الفق  : ِ)
 .  ْٓ( تحرير ألفاظ التنهي  )لغة الفق ( : ّ)
 .  ّٗٔ، كينظر : الهبلغة كالتطهيؽ :  ٔٔ( دالئؿ اإلعجاز : ْ)
 . َّّ/ِ( الهرهاف في عمـك القرلف : ٓ)
 .  َِٔ/ُ( معالـ التنزيؿ : ٔ)
 .  ُِٗ/ِ. كاإلتقاف في عمـك القرلف :  ِٔٓ/ِ، كهدائع الفكائد :  ُُْ/ُ( الكشاؼ : ٕ)
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 ( . ّْ)النساء :   ؤًَْ جَبء ؤَحَدٌ ِِّنىُُ ِِّٓ اٌْغَأ ِػِ أيضان قكل  تعالى : 
 
 ( إسناد الفعل إلى ما ليس له على طريق المجاز العقلي : 2)

كمٌما كرد في القرلف الكريـ جريان عمى هذا األسمكب في الخطاب المتضٌمف لسجايا األدب  
( قاؿ أهك السعكد ُِ)يكنس :  َّخً ِِّٓ ثَعْدِ ظَسَّاء َِسَّزْيُُْ ًَبِذَا ؤَذَلْنَب اٌنَّبضَ زَحْ الخاٌص . قكل  تعالى : 

سناد المساس إلى ُٓٗ)ت هػ( : "مف هعد ضٌراء مستهـ ، أم: خالطتهـ حتى أحٌسكا لسكء لثارها . كا 
 .  (ُ)الضٌراء هعد إسناد اإلذاقة إلى ضمير الجبللة مف اآلداب القرلنية"

 
 ( االلتفات : 3)

شيء كتتـٌ معنى الكبلـ ه  ، ثـ تعكدى لذٍكر  كأٌنؾ تمتفت إلي ك"هك أف تذكر ال 
. كهك ههذا (ِ)

نقؿ الكبلـ مف أسمكب إلى أسمكب لخر تطريةن كاستدراران لمسامع كتجديدان لنشاط  كصيانة لخاطر  
. كمف فكائد  تطرية الكبلـ كصيانة السمع  (ّ)مف المبلؿ كالضجر هدكاـ األسمكب الكاحد عمى سمع 

مف االستمرار عمى  كالسآمةضجر كالمبلؿ لما جهمت عمي  النفكس مف حٌب التنقبلت السمع عف ال
 .  (ْ)منكاؿ كاحد

)يس :   ًََِب ٌِِ الَ ؤَعْجُدُ اٌَّرُِ فَؽَسَِِٔ ًَبٌَِْْوِ رُسْجَعٌَُْ مف أمثمت  قكل  تعالى عمى لساف الرجؿ الصالح : 
لي  أرجع( فالتفتى مف التكمـ إلىِِ الخطاب ، كنكتت  أن  أخرج الكبلـ في معرض  ( "كاألصؿ )كا 

عبلمان أن  يريد لهـ ما يريد لنفس  ثـ التفت إليهـ  مناصحت  لنفس  كهك يريد نصح قكم  تمٌطفان كا 
 .  (ٓ)لككن  في مقاـ تخكفيهـ كدعكتهـ إلى اهلل"

تكٌمـ عمي  فااللتفات مف التكٌمـ إلى الخطاب كجه  حث السامع،كهعث  عمى االستماع حيث أقهؿ الم
(ٔ)كأعطا  فضؿ عنايًة تخصيصو هالمكاجهة

أمر ينطكم عمى جميؿ األدب في الخطاب مع  كهك.
 التمقي، كاإلصغاء.  المقاهؿ لما في  مف اإلقهاؿ.كالعناية كاالهتماـ هالمخاطب هتكجي  قمه  نحك

 ( تجاهل العارف : 4) 

                           
  ّٗ/ُُ،كينظر:ركح المعاني: ُّّ/ْ،إرشاد العقؿ السميـ :ْٖٔ/ُ،كأنكار التنزيؿ:ُٕٔ/ِامع الهياف:( جُ)
 .  َّْ/ِ، كينظر : المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر :  ُّٓٗ( فق  المغة كسٌر العرهية : ِ)
 .  ُّْ/ّ( الهرهاف في عمـك القرلف : ّ)
 .  ِِٗ/ِ( اإلتقاف في عمـك القرلف : ْ)
 ( المصدر نفس  ، كالصفحة نفسها . ٓ)
 . ِِٗ/ِاإلتقاف في عمـك القرلف :  (ٔ)
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،  كالتكهيخ. (ِ)مقاـ غير  لنكتة . أك إقامة المعمـك (ُ)كهك سكؽ المعمـك مساؽ غير  لنكتة 
 كالتحقير ، كالتعريض ، كالمهالغة في المدح . 

  ًَبَِّٔب ؤًَْ بَِّّبوُُْ ٌَعٍَََ ىُدًٍ ؤًَْ فِِ ظٍََبيٍ ُِّجِنيٍ      :نهٌينا اهلل تعالى عمى لساف كمن  قكؿ 
ال ِْ)سهأ :  فهك في األصؿ عارؼ ( فمجأ إلى إظهار عيب المخالفيف تعريضان كمف طرؼ خفٌي كا 

هضبللهـ كهدا  . كفي هذا سمٌك في الخمؽ ، كعمٌك في األدب هعدـ المكاجهة إال هيسر كتمٌطؼ ، 
، كفي مجيء هذا المفظ عمى اإلههاـ كفسح المجاؿ أمامهـ لمدخكؿ في الحكار كالتفٌكر . هميف كرفؽ 

هـ عمي  مف ضبللة ، كحاؿ  فائدة مف حيث إن  يهعث المشركيف عمى التفٌكر في حالة أنفسهـ كما
 .  (ّ)النهٌي كالمؤمنيف كما هـ عمي  مف هدل كخير . كهعثهـ ذلؾ عمى الدخكؿ في اإلسبلـ

،  (سهحان )كفي الختاـ فإف هذا الهحث دعكة إلى تمٌثؿ أدب الخطاب في القرلف الكريـ هيف اهلل 
عالية ، كسمات عظيمة ، كالصالحيف مف خمق  هما اشتمؿ مف معافو  عميهـ السبلـكأنهيائ  

: نحف إلى قميؿ مف  (ْ)كشمائؿ كهيرة ، في خطاهاتنا كمعامبلتنا كأفعالنا مع اآلخر. كرحـ اهلل القائؿ
 مف األدب أحكج منا إلى كثير مف العمـ . 

 
 الحمد هلل رب العالمينآخر دعوانا أن و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 .  ّٕ/ُ، كالتعريفات :  ُّٓ/ُ( اإليضاح في عمـك الهبلغة : ُ)
 .  َُٔ/ُ( التكقيؼ عمى مهمات التعريؼ : ِ)
 .  ِّٓ/ُ( اإليضاح في عمـك الهبلغة : ّ)
 .  ّٕٔ/ِالكيف : ( هك عهد اهلل هف المهارؾ . ينظر : مدارج السْ)
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 المصادر والمراجع

  القران الكريم

هػػ( مطهعػة مصػطفى الهػاهي الحمهػي ُُٗ، لجبلؿ الديف عهد الرحمف السيكطي )تاإلتقاف في عمـك القرلف  -
 ـ . ُُٓٗ -هػ َُّٕ،  ّهمصر ، ط

هػػ( دار إحيػاء ُٓٗإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرلف الكريـ ، ألهي السعكد محمد هف محمد العمػادم )ت -
 التراث العرهي ، هيركت .

هػ(، تحقيؽ : ط  محسف ، مطهعة اإلرشاد ِٖٔالديف القرافي ) تاالستغناء في أحكاـ االستثناء ، لشهاب  -
 ـ . ُِٖٗ -قَُِْ، هغداد ، 

هػػ(تحقيؽ:محمكد أحمػد محمػد، كهاهػا عمػي الشػيخ َٔٔالتنزيؿ كأنكار التأكيؿ ، لفخر الػديف الػرازم)ت أسرار -
 ـ.ُٖٓٗ-هػَُْٔعمر،كصالح محمد عهد الفتاح،دار كاسط لمنشر المحـر

مقػػرلف كمسػػائؿ اهػػف األزرؽ دراسػػة قرلنيػػة لغكيػػة كهيانيػػة ، د. عائشػػة عهػػد الػػرحمف )هنػػت اإلعجػػاز الهيػػاني ل -
 ـ .ََِْ،  ّالشاطئ( ، دار المعارؼ همصر ، ط

، دار الكتػب العمميػة ،  ُهػػ(،طُٕٗأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ )تفسير الهيضاكم( لعهد اهلل هف عمػر )ت -
 ـ.ُٖٖٗ -هػ َُْٖهيركت ، 

،  ْهػػػ( ، دار إحيػػاء العمػػـك ، طّٕٗالهبلغػػة ، لمحمػػد هػػف سػػعد الػػديف القزكينػػي )ت اإليضػػاح فػػي عمػػـك -
 ـ . ُٖٗٗهيركت ، 

 -تحقيػؽ : هشػاـ عهػد العزيػز عطػا هػػ( ، ُٕٓ) اهف القيـ الجكزية ()تمحمد هف أهي هكر ل ، هدائع الفكائد -
الطهعػػػة ، كػػػة المكرمػػةم -الناشػػر : مكتهػػػة نػػزار مصػػػطفى الهػػاز ،أشػػػرؼ أحمد -عػػادؿ عهػػد الحميػػػد العػػدكم 

 ُٔٗٗ –هػ  ُُْٔاألكلى ، 

هػػػ( تحقيػػؽ محمػػد أهػػك الفضػػؿ ْٖٕٗالهرهػػاف فػػي عمػػـك القػػرلف لمحمػػد هػػف ههػػادر هػػف عهػػد اهلل الزركشػػي )ت -
 هػ . ُُّٗإهراهيـ ، دار المعرفة ، هيركت ، 

)هنػت الشػػاطئ( ،  الهيػاف القرلنػي كمسػائؿ اهػف األزرؽ دراسػية قرلنيػة لغكيػػة هيانيػة د. عائشػة عهػد الػرحمف - 
 ، القاهرة .  ّدار المعارؼ همصر ، ط

 الهبلغة كالتطهيؽ ، الدكتكر أحمد مطمكب ، كالدكتكر كامؿ حسف الهصير  . -

 هػ( َُِٓتاج العركس مف جكاهر القامكس لمحمد مرتضى الزهيدم ) -

ؽ : عهػد الغنػي تحقيػهػػ( ،ٕٔٔ)تيحيػى هػف شػرؼ النػككم زكريػا يهػأل ، تحرير ألفػاظ التنهيػ  )لغػة الفقػ (   -
 هػ . َُْٖ، ، دمشؽ –دار القمـ  ،ُ، طالدقر 

 ـ . ُْٖٗهػ(الدارالتكنسية لمنشر،ُّّٗعاشكر)ت هف الطاهر دملمشيخ مح،كالتنكير التحرير -

التعهيػػػر القرلنػػػي ، الػػػدكتكر فاضػػػؿ صػػػالح السػػػامرائي ، دار الكتػػػب لمطهاعػػػة كالنشػػػر ، جامعػػػة المكصػػػؿ ،  -
 ـ . ُٕٖٗ -هػ ُّٖٔ
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هػػ(تحقيؽ اهػراهيـ األهيػارم، دار الكتػاب العرهػي ، ُٖٔ، عمي هػف محمػد هػف عمػي الجرجػاني)تالتعريفات   -
 هػ.  َُْٓ، هيركت ،ُط
هػ( ،تحقيؽ : الدكتكر محمػكد ُُِتفسير عهد الرزاؽ ، لئلماـ المحدث عهد الرزاؽ هف هماـ الصنعاني )ت -

  . ـُٗٗٗ -هػ ُُْٗلهناف ،  –محمد عهدة ،دار الكتب العممية ، هيركت 

 ـ.ُٕٖٗ-هػَُْٕهيركت،–هػ(،دارالمعرفة ْٕٕ)تسماعيؿ هف عمر هف كثير،إلالقرلف العظيـتفسير  -

 ، ُ، ط تحقيؽ : د. محمد رضػكاف الدايػة،محمد عهد الرؤكؼ المناكم، ل التكقيؼ عمى مهمات التعاريؼ  -
 . َُُْ،  هيركت ، دمشؽ -دار الفكر 

، مصطفى الهػاهي الحمهػي ،  ِهػ( ، طَُّير الطهرم )تجامع الهياف عف تأكيؿ لم القرلف لمحمد هف جر  -
 ـ .ُْٓٗ-هػُّّٕ

تحقيػؽ : أحمػد محمػد  هػػ(،ِٕٗ)تمحمد هف عيسى أهك عيسى الترمذم ، ل الجامع الصحيح سنف الترمذم -
 .  هيركت –دار إحياء التراث العرهي  ،شاكر كلخركف 

، تحقيػؽ : د. مصػطفى ديػب الهغػا هػػ( ِٔٓ)تمحمد هػف إسػماعيؿ الهخػارم ،ل الجامع الصحيح المختصر -
  .ـ ُٕٖٗ  -هػ  َُْٕ ، هيركت –دار اهف كثير ، اليمامة ،  ّط
،  ِهػػ( تحقيػؽ أحمػد عهػد العمػيـ ، دار الشػعب ، طُٕٔالجامع ألحكػاـ القػرلف ألهػي عهػد اهلل القرطهػي )ت -

 .  هػُِّٕ

رب غػػػقػػػار شػػػاكر . دار العمػػػي ذكالف -الخاطريػػػات ، الهػػػي الفػػػتح عثمػػػاف اهػػػف الجنػػػي حققػػػ  كعمػػػؽ عميػػػ  : -
 ـ . ُٖٖٗ -َُْٖ، ُاالسبلمي ، ط

،  ُٖٕٓالخطػػػػاب األدهػػػػي فػػػػي القػػػػرلف كسػػػػؤاؿ الغائػػػػب ، عهػػػػاس المناصػػػػرة ، مجمػػػػة المجتمػػػػع ، العػػػػدد :  -
ُٗ/ُ/ََِٖ. 

محمػػػكد محمػػػد شػػػاكر ، مكتهػػػة  -( تحقيػػػؽ : ّْٕاك ُْٕدالئػػػؿ االعجػػػاز ، عهػػػد القػػػاهر الجرجػػػاني ) ت  -
 .ـ ََِْ -هػُِْْ ٓالخانجي هالقاهرة . ط

دار هػػػػ( َُِٕ)محمػػكد األلكسػػي ،لشػػهاب الػػػديف  ركح المعػػاني فػػي تفسػػػير القػػرلف العظػػيـ كالسػػػهع المثػػاني -
 .هيركت –إحياء التراث العرهي 

 ، الحميد الديف عهد  تحقيؽ : محمد محيي هػ( ، ِٕٓ)ت األزدمسميماف هف األشعث ، ل سنف أهي داكد  -
 هيركت . ، المكتهة العصرية ، دار الفكر 

هػػػ(   ٕٗٔ)ت  ههػػاء الػػديف عهػػد اهلل هػػف عقيػػؿ المصػػرم الهمػػذانيعمػػى ألفيػػة اهػػف مالػػؾ ، ل شػػرح إهػػف عقيػػؿ  -
 .ـ ُٖٓٗ، دمشؽ -دار الفكر، ِ، ط تحقيؽ : محمد محيي الديف عهد الحميد،
 تحقيػؽ: هػ(عمى ألفية اهف مالؾ،المسػمى) مػنهج السػالؾ الػى ألفيػة اهػف مالػؾ ( ،ََٗشرح األشمكني)ت   -

  .مكتهة النهضة المصرية ،ّ،طمحمد محيي الديف عهد الحميد
تحقيػؽ هػػ( ،ُٕٔ)تمحمد عهد اهلل جماؿ الديف هف هشاـ األنصػارم  ألهي شرح قطر الندل كهؿ الصدل  -
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 .هػ ُّّٖ،  القاهرة، ُُ، ط : محمد محيى الديف عهد الحميد
)اهػػػف القػػػيـ الجكزيػػػة( محمػػػد هػػػف أهػػػي هكػػػر ل عميػػػؿشػػػفاء العميػػػؿ فػػػي مسػػػائؿ القضػػػاء كالقػػػدر كالحكمػػػة كالت  -
 .ـ ُٖٕٗ –هػ  ُّٖٗهيركت ،  -دار الفكر،تحقيؽ:محمد هدر الديف أهك فراس الحمهي،
 ـ .  ُٔٓٗ –هػ ُّٕٓالصحاح لمجكهرم ، تحقيؽ : احمد عهد الغفكر عطار، القاهرة    -
هػ( تحقيؽ مصطفى الشكيمي ، ّٓٗالصاحهي في فق  المغة كسنف العرهية في كبلمها ألحمد هف فارس )ت -

 ـ . ُّٔٗ -هػ ُّّٖمؤسسة هدراف لمطهاعة ، هيركت ، لهناف ، 

 ، تحقيػؽ : محمػد فػؤاد عهػد الهػاقيهػػ( ، ُِٔ)تالحسيف مسمـ هف الحجػاج القشػيرم  يه، أل صحيح مسمـ -
 . هيركت –دار إحياء التراث العرهي 

 .شارقةمرائي ، منشكرات جامعة العمى طريؽ التفسير الهياني ، الدكتكر فاضؿ صالح السا -

د.مهػػػػدم المخزكمػػػػي  تحقيػػػػؽ :  هػػػػػ( ،َُٕ) هػػػػي عهػػػػد الػػػػرحمف الخميػػػػؿ هػػػػف أحمػػػػد الفراهيػػػػدم، أل فػالعيػػػػ -
 .الناشر : دار كمكتهة الهبلؿ ، كد.إهراهيـ السامرائي 

 تحقيػػؽ : د. محمػػد عهػػد المعيػػد خػػافهػػػ( ،ِِْ)تالقاسػػـ هػػف سػػبلـ الهػػركم  عهيػػدألهػػي  غريػػب الحػػديث -
 هػ .ُّٔٗ،  هيركت –دار الكتاب العرهي  ،ُطالناشر:،
 هػ( .َُِٓفتح القدير الجامع هيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير، لمحمد هف عمي الشككاني  ) -
 هيركت. -مكتهة الحياةهػ( ِْٗهف محمد الثعالهي ) ت لعهد الممؾفق  المغة كسر العرهية ، -
 لقراف كعمـ الهياف، المنسكب خطأ الى اهف القيـ، كهك مقدمة تفسير  الفكائد المشكؽ الى عمـك ا -
، دار الكتػب العممػي  ُجماعة مػف العممػاء ، ط -تحريرالتحهير ألقكاؿ ائمة التفسير الهف النقيب ، حقق  : -
 ـ. ُِٖٗ -َُِْهيركت لهناف  –
أهػػػك الرضػػػا ، منشػػػأة المعػػػارؼ  فػػػي الهنيػػػة كالداللػػػة رؤيػػػة لنظػػػاـ العبلقػػػات فػػػي الهبلغػػػة العرهيػػػة ، سػػػعد  -

 مصر . –،االسكندرية 
 ـ .ََِٓ -هػ ُِْٓ،  ّٓفي ظبلؿ القرلف ، سيد قطب إهراهيـ ، دار الشركؽ ، ط -

 ـ.   ُُّٗ، مؤسسة فف الطهاعة ، مصر،  مالقامكس المحيط، محمد هف يعقكب الفيركز لهاد -

هػػػ( ، دار ّٖٓجػػار اهلل الزمخشػػرم )تالكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ التنزيػػؿ كعيػػكف األقاكيػػؿ فػػي كجػػك  التأكيػػؿ ، ل -
 المعرفة ، هيركت ، لهناف . 

هيػركت  -مؤسسػة الرسػالة ،  عمػي هػف حسػاـ الػديف المتقػي الهنػدم،ل كنز العماؿ فػي سػنف األقػكاؿ كاألفعػاؿ -
 . ـ ُٖٗٗ

 .هيركت –دار صادر، ُهػ(، طُُٕ)هف منظكر المصرم، آل لساف العرب  -
تحقيػؽ : محمػد  هػػ( ،ّٕٔاهػف األثيػر )تهي الفػتح ضػياء الػديف ،ألاعرالمثؿ السائر في أدب الكاتػب كالشػ -

 ـ. ُٓٗٗهيركت ،  -المكتهة العصرية ،  محيي الديف عهدالحميد
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،  ُهػ( تحقيؽ زهير عهػد المحسػف سػمماف ، مؤسسػة الرسػالة ، طّٓٗمجمؿ المغة ، ألحمد هف فارس )ت  -
 ـ . ُْٖٗ -هػ َُْْ

تحقيػػػؽ : طػػػ  جػػػاهر فيػػػاض  ، الػػػرازم فخػػػر الػػػديفمحمػػػد هػػػف عمػػػر أصػػػكؿ الفقػػػ  ، لالمحصػػػكؿ فػػػي عمػػػـ   -
 هػ . ََُْ   الرياض –جامعة اإلماـ محمد هف سعكد اإلسبلمية ، ُط العمكاني

ياؾ نسػتعيف  - تحقيػؽ : )اهػف القػيـ الجكزيػة( ، محمػد هػف أهػي هكػر ل مدارج السالكيف هيف منازؿ إياؾ نعهد كا 
 ـ. ُّٕٗ –هػ ُّّٗ،  هيركت –عرهي دار الكتاب ال ، ِ، طمحمد حامد الفقي 

هػ( ، ضهط   الشيخ َُٕمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ )تفسير النسفي( ، لعهد اهلل هف أحمد النسفي )ت  -
 ـ.ُٖٗٗ-هػ َُْٖهيركت  –محمد رمضاف ، دار القمـ 

هػػ( تحقيػؽ ُٗٔمسائؿ الرازم كأجكهتها فػي غرائػب لم التنزيػؿ ، محمػد عهػد القػادر الػرازم )كػاف حيػان سػنة  -
 ـ .ُُٔٗ-هػُُّٖ، سنة ُإهراهيـ عطكة عكض، ط

القادر  مصطفى عهد  تحقيؽ : هػ( ،َْٓ)ت عهداهلل الحاكـ النيساهكرم ألهي المستدرؾ عمى الصحيحيف  -
  ـ .َُٗٗ – هػُُُْ،  هيركت –دار الكتب العممية  ، ُ، ط عطا
المكتهػة هػػ( ،َٕٕ)تالفيػكمي هف محمد هػف عمػي حمدأل المصهاح المنير في غريب الشرح الكهير لمرافعي  -

 . هيركت –العممية 
،  تحقيػػؽ : حهيػػب الػػرحمف األعظمػػي،  هكػػر عهػػد الػػرزاؽ هػػف همػػاـ الصػػنعانيألهػػي  مصػػنؼ عهػػد الػػرزاؽ  -
 هػ. َُّْ ، هيركت –المكتب اإلسبلمي ، ِط
المكتػػػب ،األدلهػػػي  ير تحقيػػػؽ : محمػػػد هشػػػ، محمػػػد هػػػف أهػػػي الفػػػتح الحنهمػػػيالمطمػػػع عمػػػى أهػػػكب الفقػػػ  ، ل  -

 ـ. ُُٖٗ –هػ َُُْهيركت ،  -اإلسبلمي 
، دار  ِف سػػكار، طاهػػػ( تحقيػػؽ : خالػػد العػػؾ ،كمػػرك ُٔٓمعػػالـ التنزيػػؿ ، لمحسػػيف هػػف مسػػعكد الهغػػكم )ت -

 ـ.ُٕٖٖ-هػ َُْٕالمعرفة ، هيركت 

مكتهػػة  ، ِط، تحقيػػؽ : حمػػدم هػػف عهدالمجيػػد السػػمفيهػػػ( ، َّٔ)تالقاسػػـ الطهرانػػي ، ألهػػيالمعجػػـ الكهيػػر -
 ـ. ُّٖٗ – هػ َُْْالمكصؿ ،  -العمـك كالحكـ 

، كميػة االداب ،  ِمعجـ مصطمحات النحك كالصرؼ كالعركض كالقافية ،لمػدكتكر محمػد اهػراهيـ عهػادة ،ط -
 ـ.ََُِالقاهرة ، 

محاضػػػرة لمػػػدكتكر محمػػػد همهشػػػير الحسػػػني ، ألقاهػػػا فػػػي  جامعػػػة محمػػػد ،  معياريػػة القػػػيـ كالمػػػنهج القرلنػػػي  -
 .ََِٕ/ّ/ُٖلخامس في الرهاط ، هتاريخ ا
هػ( تحقيؽ صفكاف عػدناف داككدم ، دار القمػـ ِْٓ)ت في حدكد  مفردات ألفاظ القرلف لمراغب األصفهاني -

 دمشؽ . 

 مقاييس المغة ألحمد هف فارس ، تحقيؽ عهد السبلـ محمد هاركف ، دار الفكر.   -

 ، ُ، ط تحقيؽ : مكتػب الهحػكث كالدراسػات،الزرقػاني محمد عهػدالعظيـ، ل مناهؿ العرفاف في عمـك القرلف -
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 . ُٔٗٗ،  هيركت -دار الفكر 
النحك الكصفي مف خبلؿ القراف الكريـ ، الدكتكر صبلح الديف مصطفى ، دار غريب لمطهاعػة ، القػاهرة   -

ُٕٗٗ . 
 


