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 قدري دمحم القنونيد.                                       التذييل في الخطاب القرآني وأسراره البالغية

 وأسزاره البالغية التذييل يف اخلطاب القزآني
 

 د.قجري دمحم القشػني
 جامعة الداويةكمية اآلداب بالداوية، 

 
مة:  مقجِّ

التحييل فغ بالغي عخفتو العخب مشح القجم، وجاء في تعابيخىع شعًخا ونثًخا، كل 
تػكيًجا ذلظ مغ أجل إفادة الكالم معشى يحدغ الدكػت عميو، أو يديجه تػضيًحا أو 

 وتحكيًقا.
ليسثِّل في ختام آية قخآنية أو آيتيغ أو أكثخ؛ يأتي التحييل في الخصاب القخآني 

األلػسي ويعج  مطيًخا مغ مطاىخ اندجام الشز القخآني، وتساسظ بشائو وإحكام أجدائو،
خيغ الحيغ تشاولػا التحييل في تفاسيخىع  وابغ عاشػر وأبػ الدعػد مغ كبار السفدِّ

 والتحميل في عجد كثيخ مغ اآليات القخآنية. بالجراسة
وتكسغ أىسية دراسة التحييل في الخصاب القخآني لالستعانة بو عمى فيع معاني 
كتاب هللا تعالى واستجالئيا، وإضيار جانب مغ جػانب اإلعجاز القخآني في نطع 
 اآليات الكخيسة، وإدراك صػر بيانيا البالغي، ىحا الكتاب السعجدة مغ معجدات

 .حجج، وال تشتيي عشج سالجىخ، التي ال تقف عشج 
أمَّا ىجف الجراسة فيتسثَّل في معخفة مزسػن التحييل في الخصاب القخآني، 

 وكذف أسخار أساليبو وبالغتيا.
 ويسكغ إجسال تداؤالت ىحا البحث في اآلتي:

 ما مزسػن التحييل في الخصاب القخآني؟ -1
 ني؟ما صػر التحييل في الخصاب القخآ -2
 ما مقاصج التحييل في الخصاب القخآني؟ -3
 ما وجػه التحييل في الخصاب القخآني؟ -4
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وتتسثَّل حجود ىحه الجراسة مغ الشاحية السػضػعية في بيان مفاليع التحييل في 
 الخصاب القخآني، ومعخفة صػره، وإضيار أسخاره البالغية في القخآن الكخيع.

التحميمي، وأداتو في تحميل السحتػػ،  يأتي كل ذلظ بتصبيق السشيج الػصفي
 استعانة بسا كتبو عمساء المغة والبالغة والتفديخ في ىحا الذأن.

 ويشحرخ ليكل ىحه الجراسة في أربعة عشاصخ رئيدة ىي:
 تعخيف التحييل. -1
 مػاضع التحييل. -2
 أساليب وصػر التحييل. -3

 وصػاًل إلى أىع الشتائج. وفيسا يأتي بيان وتفريل ذلظ: 
 أواًل: تعخيف التحييل.

 :التحييل في المغة -1
وىػ  ُيحيِّل تحيياًل،مرجر عمى وزن التَّْفِعيل، وىػ مغ الجحر المغػؼ َذيََّل التَّْحيِّيُل: 

ورد في أساس البالغة "َذيَّل كالمو تحيياًل، وتحيَّل في كالمو َجعُل الذيء ذياًل لآلخخ، 
ط فيو غيخ محتذع. وفالن شػيل الحيل:غشّي. وذالت حالو وتحايمت:  وتدخَّح: تبدَّ
تػاضعت. وذالت الحسامة: سحبت ذنبيا. وأذالت السخأة قشاعيا: أرسمتو. وأذال مالو: 

 .(1)غ عخضظ"ابتحلو باإلنفاق، ولع يرشو. يقال: أذل مالظ، ير
ورد في لدان العخب بأنَّو "آخخ كل شيء، وَذْيل الثػب واإِلزاِر ما ُجخَّ مشو ِإذا و 

ُأْسِبل، والحَّْيل َذْيُل اإِلزار مغ الخِّداء، وىػ ما ُأْسِبل مشو فَأصاب اأَلرض، وَذْيُل السخَأة 
تو عمى اأَلرض مغ خمفيا"  .(2)لكل ثػب َتْمَبدو ِإذا جخَّ

التعخيفات المغػية الدابقة أنَّ لفع التَّْحيَّيل يحسل دالالت لغػية يتزح مغ مجسل 
ة، أبخزىا الصػل، االمتجاد، البدط، الشذخ، الػفخة والدعة، التجسُّل، التبختخ، تخك  عجَّ
ف داللتو خالل االستعسال المغػؼ ليحا  األثخ، أواخخ األشياء ونياياتيا. كل ذلظ تتكذُّ

 داللة الجسمة وفق سياقات الشز وارتباشو بيا.المفع، الحؼ يديع في اتداع 
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 التحييل في االصصالح. -2
ا التحييل فيػ مغ أقجم تعخيفات التحييل ما ذَكخه  أبػ ىالل العدكخؼ بقػلو: "أمَّ

ج عشج  إعادة األلفاظ الستخادفة عمى السعشى بعيشو، حتى يطَيَخ لسغ لع يفيسو، و يتػكَّ
 ، (3)مغ فِيسو"

أمَّا التحييل فيػ العبارة عغ السعشى بألفاظ تديج عميو، وإنَّسا لع "وبقػل ابغ سشان: 
كسا قمشا في حج السداواة واإليجاز لسا نحىب إليو   -إيزاح السعشى-نقل في التحييل 

  .(4)مغ حسج اإليجاز والسداواة إذا كان السعشى فييسا واضحًا"
إرادة اإليجاز والسداواة  وقج يفيع مغ ىحا القػل تقديع داللة األلفاظ عمى السعاني

 واإلششاب.  
فو ابُغ أبي اإلصبع بعبارة مػجدة يقػل فييا: "التحييل ىػ أْن يحيَِّل الستكمُع  وعخَّ

 .  (5)كالمو بعج تسام معشاه بجسمة تحقَُّق ما قبميا"
كسا جاء في حجيث ابغ البشاء السخاكذي في باب اإلكثار قػلو: "أمَّا اإلكثار فسشو 

االستكثار، وىػ كالم مؤلف مغ جدأيغ أحجىسا يجخؼ مجخػ السقجمة،  ما يقال لو
والثاني يجخؼ مجخػ التكسمة... ومشو ما تكػن الكمسة تجخؼ مجخػ الحجة عمى ما 

 . (6)يتقجميا في الجدء األول، ويدسَّى التحييل"
الكالم بسذتسل عمى معشاه مغ  وقػل بجر الجيغ بغ مالظ: "أْن تأتي بعج تسام

مدتقمة بشفديا إلفادة التػكيج والتحقيق لجاللة مشصػق الكالم أو داللة جسمة 
 .(7)مفيػمو"

ركذي بقػلو: "أْن يؤتى بعج تساِم الكالم بكالم مدتقلٍّ في معشى األول؛  فو الدَّ وعخَّ
تحكيًقا لجاللة مشصػق األول أو مفيػِمو؛ ليكػن معو كالجليل؛ ليطَيخ السعشى عشج َمغ 

 ، (8)شج َمغ فِيسو"ال يفيع؛ ويكسل ع
وابغ حجة الحسػؼ قائاًل: "أْن يحيِّل الشاضع أو الشاثخ كالمًا بعج تسامو وحدغ 
الدكػت عميو بجسمة تحقق ما قبميا مغ الكالم، وتديجه تػكيجًا وتجخؼ مجخػ السثل 

 . (9)بديادة التحقيق"
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سعشى والديػشي بقػلو: "أْن يؤتى بجسمٍة عِقَب جسمة، والثانية تذتسل عمى ال
ر عشج مغ  األول؛ لتأكيج مشصػِقو أو مفيػمو؛ ليطَيخ السعشى لسغ َلْع يفيْسو، ويتقخَّ

 .(10)فِيسو"
مغ مجسل ىحه التعخيفات يدتخمز أنَّ )التحييل( يقػم عمى تعقُّب الجسمة 
األولى، بجسمة ثانية تختبط بسا يدبقيا مغ الكالم، مذتسمة عمى معشى األولى، وأنَّ 

دَّل مشـدلة الحجة عمى مزسػنيا، كسا تتزسَّغ تحقيق السعشى أو ىحه الجسمة تتشـ
نة في سياقيا رابصًا لفطيًا ومعشػيًا بيغ أجداء الشز القخآني. فالسقرػد مغ  تأكيجه، مكػِّ

التحييل السعخَّف في باب اإلششاب بأنَّو "تعقيب الجسمة بجسمة مذتسمة عمى معشاىا 
وبحلظ يحرل تأكيج معشى الجسمة األولى  تتشدل مشدلة الحجة عمى مزسػن الجسمة،

وزيادة، فالتحييل ضخب مغ ضخوب اإلششاب مغ حيث يذتسل عمى تقخيخ معشى 
 . (11)الجسمة األولى ويديج عميو بفائجة ججيجة، ليا تعمق بفائجة الجسمة األولى"

 مػاضع التحييل: -ثانياً 
ة، فيأتي  تارة في ختام اآلية يأتي التحييل في الخصاب القخآني في مػاضع عجَّ

القخآنية، وتارة بػسصيا، وتارة آية بخأسو، وفيسا يمي يدتعخض البحث تمظ السػاضع 
 والذػاىج القخآنية الجالة عمى ذلظ، وفق أكثخ السػاضع التي يخد فييا التحييل.

  :التحييل في ختام اآلية القخآنية -1
والغالب في القخآن الكخيع، مغ التحييل في الخصاب القخآني األكثخ  يعج ىحا الشػع

حتى أنَّو ليذ مغ الديل حرخ اآليات الكخيسة التي تذتسل عمى ذلظ في كتابو 
َفِإْن َآَمُشػا ِبِسْثِل َما َآَمْشُتْع ِبِو ﴿العديد، ومغ أمثمة ىحا التحييل ما ورد في اآلية الكخيسة

َسا ُىْع ِفي ِشَقا ِسيُع اْلَعِميعُ َفَقِج اْىَتَجْوا َوِإْن َتَػلَّْػا َفِإنَّ ُ َوُىَػ الدَّ ، (12)﴾ٍق َفَدَيْكِفيَكُيُع َّللاَّ
تبيغ اآلية الكخيسة أنَّ الُكفَّاُر عشج إيسانيع  ِبِسْثِل َما آَمغ ِبِو الُسْؤِمُشػَن، أؼ ِبَجِسيِع ُكُتِب 

ُقػا َبْيَغ َأَحٍج ِمْشُيْع، َفَقِج اْىَتَجوْ  ، َوِإْن َتَػّلْػا َعِشو َبْعَج ِقَياِم هللِا، َوِبَجِسيِع ُرُسِمِو، َوَلع ُيَفخِّ ا ِلْمَحقِّ
ِة َعَميِيْع، َواتََّبُعػا الَباِشَل، َفِإنَُّيْع ُمَذاقُّػَن ُمَخاِلُفػَن، وأنَّ هللا َيْدَسُع َما َيُقػُلػَن،  الُحجَّ

 .َوَيْعَمُع ما يدخؼ في قمػبيع وُيَجبُِّخونَ 
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ِسيُع اْلَعِميعُ َوُىَػ ﴿بأْن جاء في ختام اآلية قػلو تعالى  وىػ "تحييل لسا سبق ﴾ الدَّ
الػعج بو وتأكيج لو، أؼ ىػ: الدسيع لسا تجعػ بو، العميع بسا في نيتظ مغ إضيار 
ديشو، فيدتجيب لظ، ويػصمظ، ويػصمظ إلى مخادك، أو وعيج لمكفخة بسعشى يدسع ما 

يج الػعج الدابق يبجون، ويعمع ما يخفػن مسَّا ال خيخ فيو، وىػ معاقبيع عميو، وفيو تأك
  .(13)فإنَّ وعيج الكفخة وعج لمسؤمشيغ

َساَواِت َواْْلَْرَض َأْن َتُدواَل َوَلِئْغ زَاَلَتا والتحييل في اآلية الكخيسة  َ ُيْسِدُظ الدَّ ﴿ِإنَّ َّللاَّ
ُو َكاَن َحِميًسا َغُفػًرا جعل هللَا َتَعالى ِبُقْجَرِتِو  .(14)﴾ِإْن َأْمَدَكُيَسا ِمْغ َأَحٍج ِمْغ َبْعِجِه ِإنَّ

َساَواِت واأَلْرَض ُمْدَتِقخًَّة ، َتديُخ ِفي َأْفاَلِكيا ِباْنِتَطاٍم َوُىجوٍء، دون أؼ  الَعِطيَسِة الدَّ
اْضِصَخاِب أَو ُخُخوِج َعْغ َمَداَراِتيا، أو انفالِت في الَفَزاِء َعَمى َغيِخ ُىَجػ. وإْن 

َواِل،  ليذ باستصاعة َغْيخ هللِا َأْن ُيْسِدَكيا، فاهلل تعالى وحجه القادر َأْشَخَفْت َعَمى الدَّ
 عمى ذلظ.

: وىػ تحييل جاء ﴾﴿ِإنَُّو َكاَن َحِميًسا َغُفػًراوفي ختام اآلية يأتي قػلو تعالى:
"بػصف هللا تعالى بالحمع والسغفخة لسا يذسمو صفة الحميع مغ حمسو عمى السؤمشيغ أْن 

وعمى السذخكيغ بتأخيخ مؤاخحتيع فإنَّ التأخيخ مغ أثخ  ال يدعجيع فجائع عطيسة،
الحمع، وما تقتزيو صفة الغفػر مغ أنَّ في اإِلميال إعحارًا لمطالسيغ لعميع 

، فاهلل تعالى حميع غفػر يخػ عباده يعرػنو، ويكفخون ِبو، فيحمع عمييع، (15)يخجعػن"
خ عقابيع لعمَّيع يتػبػَن ِإليو فيغفخ ليع، ويَتج  .اوز عغ سيَئاتيع"ويَؤخِّ

ُ َأْحَدَغ َما َعِسُمػا َوَيِديَجُىْع ِمْغ َفْزِمِو والتحييل في اآلية الكخيسة ﴿ِلَيْجِدَيُيُع َّللاَّ
ُ َيْخُزُق َمْغ َيَذاُء ِبَغْيِخ ِحَداٍب﴾ الحخيريغ عمى . يجازؼ هللا تعالى عباده (16)َوَّللاَّ

 أعساليع الجداء الحدغ، بليجازييع ثػاب فأداء أحدغ الصاعات فخضيا ونفميا، 
 يديجىع مغ فزمو بسزاعفة حدشاتيع. و

ُ َيْخُزُق َمْغ َيَذاُء ِبَغْيِخ وبآخخ اآلية الكخيسة يأتي التحييل بقػلو تعالى:  ﴿َوَّللاَّ
 أؼ يخزق  ِحَداٍب﴾
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هللا َمغ يذاء بغيخ حداب، فيعصيو ِمَغ األجخ ما ال يبمغو عسمو بال عجٍّ وال كيل، 
 حدشة واحجة عذخة أمثاليا إلى سبعسائة ضعف.وذلظ بسقابمة 
َكاَن  ۥَفَدبِّْح ِبَحْسِج َربَِّظ َوٱْسَتْغِفْخُه ِإنَّوُ ﴿ في اآلية الكخيسة بقػلو لو تعالى:والتحييل 

 ، (17)﴾َتػَّاًبا
ل اآلية الكخيسة عمى األمخ بالتدبيح، أؼ تشديو هللا تعالى بكل ذكخ يجل تذتس

عمى التشديو مع حسجه تعالى زيادة في عبادتو، والثشاء عميو سبحانو لديادة إنعامو عمى 
عباده، وجاء األمخ بالتدبيح مقخونًا بحسج هللا تعالى، وىػ ما تفيجه باء السراحبة 

التدبيح الحٌق لمحسج، فكان حسج هللا عمى حرػل  التي بسعشى مع، والسقتزية أنَّ 
 الشرخ والفتح ودخػل الشاس في اإِلسالم شيئًا مفخوغًا مشو.

وىػ أول تحييل يججه القارغ  ﴾َكاَن َتػَّاًبا ۥ﴿ِإنَّوُ وفي نياية اآلية يأتي قػلو تعالى: 
وتعميل لسا يقتزي التعميل فيو مغ األمخ باستغفار هللا تعالى  تحييلفي قرار الدػر. 

 وحسجه عمى جديل الشعع.
 :التحييل وسط اآلية القخآنية -2

مغ الذػاىج القخآنية الجالة عمى مجيء التحييل في الخصاب القخآني وسط اآلية 
َفَخَض ِفيِيغَّ اْلَحجَّ َفاَل  اْلَحجُّ َأْشُيٌخ َمْعُمػَماٌت َفَسغْ ﴿القخآنية، التحييل في اآلية الكخيسة

ُدوا َفِإنَّ َخْيَخ  ُ َوَتَدوَّ َرَفَث َواَل ُفُدػَق َواَل ِجَجاَل ِفي اْلَحجِّ َوَما َتْفَعُمػا ِمْغ َخْيٍخ َيْعَمْسُو َّللاَّ
لمحج أشيخ  جاء في اآلية الكخيسة أنَّ  (18)﴾الدَّاِد التَّْقَػى َواتَُّقػِن َيا ُأوِلي اْْلَْلَباِب 

ػمات يقع فييا، وىي عشج جسيػر العمساء شػال، وذو القعجة وعذخ ذؼ الحجة، معم
وعمى الحاج تعطيع ىحه العبادة وتشديييا عغ كل ما يفدجىا أو يشقز ثػابيا؛ وذلظ 
ؤال،  د بسا يكف الػجػه عغ الدُّ باالبتعاد عغ الخفث والفدػق والججال أيام الحج، والتدوُّ

 واألنفذ عغ الطُّمع.  
ُدوا َفِإنَّ َخْيَخ الدَّاِد التَّْقَػى ﴿اآلية يأتي قػلو تعالى:وبػسط  وىػ تحييل  ﴾َوَتَدوَّ

بجعػة  .﴾َواتَُّقػِن َيا ُأوِلي اْْلَْلَباِب :﴿لمجسمة الدابقة لو، مع اختتام اآلية بقػلو تعالى
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أصحاب العقػل إلى تقػػ هللا تعالى واالمتثال ألوامخه، وتجشُّب نػاليو، كل ذلظ 
 ًا وقػاًل وعساًل. اعتقاد

فقػلو: "فإنَّ خيخ الداد التقػػ"... أؼ " وفي بيان ىحا التحييل يقػل ابغ عاشػر:
د مع  د لمدفخ، فكػنػا عمييا أحخص. ويجػز أْن يدتعسل التدوِّ التقػػ أفزل مغ التدوُّ
ذلظ في معشاه الحكيقي عمى وجو استعسال المفع في حكيقتو ومجازه، فيكػن أمخًا 

داد لدفخ الحج تعخيزًا بقػم مغ أىل اليسغ كانػا يجيئػن إلى الحج دون أؼ بإعجاد ال
 . (19)زاد، ويقػلػن نحغ متػكمػن عمى هللا فيكػنػن كاًل عمى الشاس باإللحاف"

َواْقُتُمػُىْع َحْيُث َثِقْفُتُسػُىْع َوَأْخِخُجػُىْع ِمْغ َحْيُث ﴿ ومشو التحييل في اآلية القخآنية
َواْلِفْتَشُة َأَشجُّ ِمَغ اْلَقْتِل َواَل ُتَقاِتُمػُىْع ِعْشَج اْلَسْدِجِج اْلَحَخاِم َحتَّى ُيَقاِتُمػُكْع ِفيِو َأْخَخُجػُكْع 

  .(20)َفِإْن َقاَتُمػُكْع َفاْقُتُمػُىْع َكَحِلَظ َجَداُء اْلَكاِفِخيَغ﴾
وأال يتحخَّجػا وفييا يحث القخآن الكخيع السدمسيغ عمى الجياد وقتال السذخكيغ، 

فقاتمػىع حيث ثقفتسػىع مغ قتاليع في الحخم، فيع الحيغ بجأوا بإذاية السدمسيغ، 
﴿َواْلِفْتَشُة َأَشجُّ ِمَغ وأخخجػىع مغ حيث أخخجػكع، وفي وسط اآلية يأتي قػلو تعالى:

ادت األمخ التي أف ﴾َواْقُتُمػُىْع َحْيُث َثِقْفُتُسػُىعْ ﴿عمى جسمة ﴾ وىػ تحييل معصػف اْلَقْتلِ 
بتتبع السقاتميغ بالتقتيل حيثسا َحمُّػا، سػاء كانػا مذتبكيغ بقتال السدمسيغ، أم كانػا في 
حالة تشقُّل أو تصمُّع أو نحػ ذلظ، فالفتشة التي ارتكبيا السذخكػن باهلل "أشج وأعطع مغ 

ألرض قتمكع إياىع في الحخم واإلحخام وإنَّسا سسي الذخك باهلل فتشة ألنَّو فداد في ا
يؤدؼ إلى الطمع. وإنَّسا جعل أعطع مغ القتل ألنَّ الذخك باهلل ذنب يدتحق صاحبو 
الخمػد في الشار، وليذ القتل كحلظ، والكفخ يخخج صاحبو مغ األمة، وليذ القتل 

 .(21)كحلظ، فثبت أنَّ الفتشة أشج مغ القتل"
َقَدْت ُقُمػُبُكْع ِمْغ َبْعِج َذِلَظ َفِيَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشجُّ َقْدَػًة  ﴿ُثعَّ وفي اآلية الكخيسة

ُق َفَيْخُخُج ِمْشُو اْلَساُء وَ  قَّ ُخ ِمْشُو اْْلَْنَياُر َوِإنَّ ِمْشَيا َلَسا َيذَّ ِإنَّ َوِإنَّ ِمَغ اْلِحَجاَرِة َلَسا َيَتَفجَّ
ُ ِبَغاِفٍل َعسَّا َتْعَسُمػَن﴾ِمْشَيا َلَسا َيْيِبُط ِمْغ َخْذَيِة َّللاَِّ   . (22) َوَما َّللاَّ
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في ُيَقخُِّع هللُا تعالى َبِشي ِإْسَخاِئيَل الِحيَغ َشِيُجوا ُقْجَرَة هللِا َأْكَثَخ ِمْغ َمَخٍة، متسثمًة 
التي مشيا السدخ، ورفع الجبل فػقيع، وانبجاس الساء مغ  ،العجيج مغ السعجدات

عزٍػ، غيخ أنَّيع بعج كل ىحا َعاُدوا ِإلى الُكْفِخ  الحجِخ، وإحياء السيت بزخب
بعج ما عخفػا صجقو،  -صمَّى هللا عميو وسمَّع-َوالُجُحػِد َوالَفَداِد، فتخكػا اإِليسان بسحسٍَّج 

وقجرَة هللا تعالى عمى عقابيع بتكحيبيع إيَّاه، فرمبت قمػبيع واشتجَّت، حتى صارت 
ميا عمى  كالحجارة في القدػة، بل أشجُّ قدػةً  مشيا، ثعَّ عحر هللا تعالى تمظ الحجارة وفزَّ

ُخ ِمْشُو اْْلَْنَياُر َوِإنَّ ِمْشَيا َلَسا ﴿ قمػبيع، بتحييل يقػل فيو: َوِإنَّ ِمَغ اْلِحَجاَرِة َلَسا َيَتَفجَّ
ُق َفَيْخُخُج ِمْشُو اْلَساُء َوِإنَّ ِمْشَيا َلَسا َيْيِبُط ِمْغ َخْذَيِة َّللاَِّ﴾ قَّ . كل ذلظ بيانًا لفزل َيذَّ

 تمظ الحجارة عشج هللا تعالى.
َساَواِت َواْْلَْرَض ِباْلَحقِّ َوَيْػَم َيُقػُل ُكْغ  وفي اآلية الكخيسة ﴿َوُىَػ الَِّحي َخَمَق الدَّ

َياَدِة  ػِر َعاِلُع اْلَغْيِب َوالذَّ َوُىَػ اْلَحِكيُع َفَيُكػُن َقْػُلُو اْلَحقُّ َوَلُو اْلُسْمُظ َيْػَم ُيْشَفُخ ِفي الرُّ
 .(23)اْلَخِبيُخ﴾

خمق هللا تعالى الدسػات واألرض بكسال قجرتو، وشسػل عمسو، وإتقان صشعو، 
﴿ َوَيْػَم َيُقػُل وكل ذلظ حق ودليل عمى وحجانيتو. وبعج ىحا العخض يأتي قػلو تعالى:

﴾ لقجرة هللا تعالى وإقخارًا ، وىػ تحييل وسط اآلية الكخيسة؛ تأكيجًا ُكْغ َفَيُكػُن َقْػُلُو اْلَحقُّ
 بأنَّ ما يجخؼ وفق مقتزيات حكستو إنَّو ىػ الحكيع الخبيخ.

ُ َمْػاَلُكْع َوُىَػ اْلَعِميُع  ُ َلُكْع َتِحمََّة َأْيَساِنُكْع َوَّللاَّ وفي اآلية الكخيسة:﴿َقْج َفَخَض َّللاَّ
األيسان التي عقجوىا، ويخاد ، شخع هللا تعالى لمسدمسيغ التحمَّة، أؼ تحميل (24)اْلَحِكيُع﴾

بيا الكفارة، وىي مرجر حّمل، مغ الحل الحؼ ىػ ضج العقج. فاليسيغ إذا كانت في 
فالعجول عشيا أولى وأفزل. ووسط ىحه اآلية جاءت  -تعالى -أمخ ال يحبو هللا 

ُ َمْػاَلُكْع﴾ وىي تحييل لسا سبق مغ اآلية، فاهلل تعالى ىػ سيج الخمق  جسمة:﴿َوَّللاَّ
 سعيغ ومتػلِّي تجبيخ ُأمػِرىع.أج

يمحع في مجسل األمثمة الستقجمة، اشتساليا عمى أسمػب التحييل، وأنَّ بيغ 
مزسػن اآلية ومزسػن التحييل اندجامًا، وتآلفًا، وتشاسبًا؛ فالبيان القخآني بأسمػبو 
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ومزسػنو يتجو نحػ رعاية مصالب السعشى، وفي الػقت نفدو يحخص عمى رعاية 
 .السبشى

 :التحييل بآية قخآنية بخأسيا -3
مغ التحييل الحؼ يأتي في الخصاب القخآني آية بخأسو، التحيل في قػلو تعالى: 

، (25)ُقْل َما َأْسَأُلُكْع َعَمْيِو ِمْغ َأْجٍخ َوَما َأَنا ِمَغ اْلُسَتَكمِِّفيَغ ِإْن ُىَػ ِإالَّ ِذْكٌخ ِلْمَعاَلِسيَغ﴾﴿
لمسذخكيغ  -صمَّى هللا عميو وسمَّع-الخسػل الكخيع جاء في ىحا الخصاب القخآني بيان 

مغ قػمو أنَّو ال يصمب مشيع نطيخ ِإبالغيع رسالة ربِّي، ودعػتيع إلى وحجانية هللا 
عييا، واَل يتكمُّفيا، فيػ  تعالى أجًخا وال جداًء، َوأنَّو في تمظ الجعػة صادق الشبػة، ال يجَّ

ِعي َمْعِخَفَة َما َلْيَذ ِعشْ  ًصا وافتخاءً َجُه، َوال يَتكمُّف ذلظ ال َيجَّ  .تخخُّ
وعقب ىحه اآلية الكخيسة يأتي التحييل بأية مدتقمة، مفادىا أنَّ ما ندل بو الػحي 

ذكخ ومػعطة لمثقميغ أجسعيغ، ندل بو الخوح  -صمَّى هللا عميو وسمَّع-عمى سيجنا دمحم 
  ميغو لمعالسيغ.وُأمخ بتب -صمَّى هللا عميو وسمَّع-األميغ عمى سيجنا دمحم 
َوَلَقْج َآَتْيَشا ُمػَسى اْلِكَتاَب َفاْخُتِمَف ِفيِو َوَلْػاَل َكِمَسٌة َسَبَقْت ِمْغ وفي قػلو تعالى:﴿

ُيْع َلِفي َشظٍّ ِمْشُو ُمِخيٍب َمْغ َعِسَل َصاِلًحا َفِمَشْفِدِو َوَمْغ َأَساَء  َربَِّظ َلُقِزَي َبْيَشُيْع َوِإنَّ
ٍم ِلْمَعِبيِج﴾َفَعَمْيَيا َوَما  -يتزسَّغ ىحا الخصاب القخآني تدمية رسػل هللا  (26)َربَُّظ ِبَطالَّ

عسَّا حرل لو مغ االغتسام بدبب تكحيب السذخكيغ وكفخىع  -صمَّى هللا عميو وسمَّع
بالقخآن الكخيع، وعجم إيسانيع بأنَّو كتابًا مخساًل مغ عشج هللا تعالى، ويخبخه تعالى بأنَّ 

بالججيج، بل ىػ عادة قجيسة، حرمت مع مػسى، وىػ يجعػ قػمو  ىحا األمخ ليذ
 فسشيع مغ آمغ بيا، ومشيع مغ كفخ. إلى التػراة،

وفي اآلية الالحقة يأتي التحييل الحؼ مفاده أنَّ مغ يفعل مغ الشاس خيخًا سيججه 
يػم الكيامة، ومغ يفعل شخًا سيحاسب عميو يػم الحداب، كل ذلظ وفق العجالة 

 التي ال تطمع أحجًا.اإلليية، 
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ا َعَمى َآَثارِِىْع ُمْيَتُجوَن ﴿ وفي قػلو تعالى: ا َوَجْجَنا َآَباَءَنا َعَمى ُأمٍَّة َوِإنَّ َبْل َقاُلػا ِإنَّ
َعَمى َوَكَحِلَظ َما َأْرَسْمَشا ِمْغ َقْبِمَظ ِفي َقْخَيٍة ِمْغ َنِحيٍخ ِإالَّ َقاَل ُمْتَخُفػَىا ِإنَّا َوَجْجَنا َآَباَءَنا 

  (27)﴾ُأمٍَّة َوِإنَّا َعَمى َآَثاِرِىْع ُمْقَتُجونَ 
﴿وكحلظ ما أرسمشا مغ قبمظ في قخية مغ  ثع يقػل عدَّ وجلَّ في اآلية التالية:

ا َعَمى َآَثاِرِىْع ُمْقَتُجونَ  نحيخ ٍة َوِإنَّ ا َوَجْجَنا َآَباَءَنا َعَمى ُأمَّ وىػ ﴾ ِإالَّ َقاَل ُمْتَخُفػَىا ِإنَّ
ية الدابقة مفاده أنَّ ما وقع ىػ شأن سائخ األمع الدابقة مع الخسل، فكمسا تحييل لآل

ار، أعخضػا عشو،  جاءىع رسػل مغ عشج هللا يجعػىع إلى عبادة هللا الػاحج القيَّ
 .وتسَّدكػا بعبادة ما كان يعبج آباؤىع مغ أوثان وأصشام وغيخىا

َن اَل َأْعُبُج َما َتْعُبُجوَن َواَل َأْنُتْع َعاِبُجوَن ُقْل َيا َأيَُّيا اْلَكاِفُخووفي اآليات الكخيسة: ﴿
 .(28)َما َأْعُبُج َواَل َأَنا َعاِبٌج َما َعَبْجُتْع َواَل َأْنُتْع َعاِبُجوَن َما َأْعُبُج َلُكْع ِديُشُكْع َوِلَي ِديِغ﴾

م بو  ندلت اآليات الدت الكخيسات في ىحه الدػرة ردًا عمى االقتخاح الحؼ تقجَّ
معيع آليتيع سشة،  -صمَّى هللا عميو وسمَّع-السذخكيغ، غايتو أْن يعبج الخسػل  بعس

ويعبجون معو إليو سشة، مرالحة بيشيع وبيشو، معالجة لمخرػمات في نطخىع، غيخ 
–أنَّ ىحه اآليات جاءت بخفس قبػل ىحا االقتخاح، وعجم االستجابة لو، وأْن يقػل 

االقتخاح الباشل مغ السذخكيغ: يا أيُّيا الكافخون  ألصحاب ىحا -صمَّى هللا عميو وسمَّع
السذخكػن في عبادة هللا تعالى أصشامًا وأوثانًا، لغ نذارككع في عبادة األصشام 

  واألوثان أبجًا، سػاء اآلن أو مدتكباًل.
تحيياًل وفحلكًة لسا  ﴿ َلُكْع ِديُشُكْع َوِلَي ِديِغ﴾وفي ختام الدػرة جاءت اآلية الكخيسة 

آليات التي سبقتيا مغ تأكيجات، وقج ُأرسل ىحا الكالم إرساَل السثل وىػ أجسع في ا
كسا جاء غاية في التبخؤ وانتفاء  .دليل عمى تسام التػحيج والبخاءة مغ الذخك وأوجد

مغ ديغ السذخكيغ ومخاشبتيع عشجما تحقَّق الشفي بقػلو:  -عميو الرالة والدالم-
لكع ديشكع الحؼ تعتقجونو مغ  أؼ. عمى سبيل السيادنةِديِغ﴾ ﴿َلُكْع ِديُشُكْع َوِلَي  تعالى

 الكفخ، ولي ديشي الحؼ اعتقجه مغ اإلسالم. فمكع جداء عسمكع، ولي جداء عسمي. 
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مغ األمثمة الستقجمة بأضخبيا الثالثة مغ )التحييل( لسا قبمو، بعج تسام السعشى، 
 +.إمَّا عمى سبيل التأكيج، وإمَّا عمى سبيل التقعيج

 :أساليب التحييل في الخصاب القخآني -ثالًثا
ة، أوليسا: التحييل الحؼ يجخؼ  يأتي التحييل في الخصاب القخآني وفق أساليب عجَّ
مجخػ السثل، ولو صشفان، أحجىسا ما ختع باألسساء الحدشى، واآلخخ ما ختع بغيخىا، 

 وفي كٍل يأتي ىحان الرشفان لتأكيج السفيػم، أو لتأكيج السشصػق. 
 ثانييسا: التحييل الحؼ ال يجخؼ مجخػ السثل، ولو صشفان، أحجىسا 

 ما يأتي مؤكجًا لمسفيػم، واآلخخ: ما يأتي مؤكًجا لمسشصػق. 
ل لسا سبق إجسالو مغ أساليب التحييل، والذػاىج القخآنية  وفيسا يأتي بيان مفرَّ

 الجالة عمييا.
 :التحييل الحي يجخي مجخى السثل -أوالً 

سمػب مغ التحييل عمى استخجام األمثال التي تعج وسيمة مغ وسائل يقػم ىحا األ
الخصاب القخآني، وذلظ بتزسيشيا في التحييل؛ سعًيا إلى جػدة إيرال السعشى وتبميغو 

 إلى القارغ.
ا  ويأتي ىحا األسمػب مغ التحييل مدتقاًل في إفادة السعشى السخاد، وال يتػقُّف عسَّ

  واستغشائو عسَّا قبمو. بسعشاه، التحييلالستقالل وذلظ قبمو. 
أقػػ وأبَجَع وجػه التحييل؛ التحييل الحؼ يجخؼ مجخػ السثل ويخػ ابغ عاشػر أنَّ 
وما يحسمو مغ مطاىخ اندجام الشز القخآني، وتساسظ  .لسا فيو مغ عسػم الحكع

 .بشائو، وتشاسب أجدائو وإحكام ُبشيانو
 دائخ ما يأتي:ومغ أصشاف التحييل الحؼ يجخؼ مجخػ السثل ال

 :التحييل السختػم بأحج اْلسساء الحدشى السؤكج لمسشصػق  -1
يأتي ىحا الرشف مغ التحييل تقخيخًا لسشصػق الخصاب القخآني وتحكيقو، وذلظ لسا 

فيداق مغ أجل تأكيج يذتسل عميو مغ تعميل لمكالم الدابق لمتحييل وإيزاح لو، 
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الثانية تأكيجًا لسشصػق الجسمة األولى، كسا مشصػق الكالم، بسعشى أْن تكػن الجسمة 
 يذتخط أْن يكػن ىشاك اشتخاك بيع الجسمتيغ في نفذ المفع.

َقاُلػا ُسْبَحاَنَظ اَل ﴿ومغ الذػاىج القخآنية ليحا التحييل، التحييل في اآلية القخآنية 
َظ َأْنَت اْلَعِميُع اْلَحِكيعُ   .(29)﴾ِعْمَع َلَشا ِإالَّ َما َعمَّْسَتَشا ِإنَّ

 أجلُّ مغ أنَّ يحيط أحج بذيء مغ عمسو، وأنْ تثبت اآلية الكخيسة أنَّ هللا تعالى 
يعمع الغيب أحٌج سػاه، واإلقخار بسا ال عمع لجػ غيخه إال بسا عمَّسو هللا تعالى وأليسو 

ح إياه، كسا  اعتخاف السالئكة بالعجد والقرػر عغ معخفة مدسيات األسساء، تػضِّ
لعمسو بيا، وإشعارًا بأنَّ سؤاليع كان استفدارًا، ولع يكغ اعتخاضًا، واعتخاًفا وتذخيفًا آلدم 

لسا ضيخ ليع مغ فزل اإلندان والحكسة في خمقو، مع تفػيس العمع  كمو إلى هللا 
 تعالى.

َظ َأْنَت اْلَعِميُع اْلَحِكيعُ وقج جاء التحييل في ختام اآلية القخآنية ﴿ ﴾ إقخاًرا وتأكيًجا ِإنَّ
هللا تعالى ىػ العميع بخمقو، وبسا يكػن في الدسػات واألرض، والحكيع في أمخه  بأنَّ 

وقج  إذا حكع بأْن يجعل في األرض خميفة، وعمى وجو الحكسة تجرك األشياء بحقائقيا.
م مغ شمب  م في ىحا التحييل الػصف بالعمع عمى الػصف بالحكسة لسشاسبة ما تقجَّ تقجَّ

مع لجييع، وألَّنَّ الحكسة ال تبعج عغ العمع، وليكػن آخخ مقالتيع اإلنباء، وتعحُّرىع بأالَّ ع
 مخالفًا لسا يتػىَّع مغ أوليا.
َ  َواْسَتْغِفُخواُثعَّ َأِفيُزػا ِمْغ َحْيُث َأَفاَض الشَّاُس وفي اآلية الكخيسة:﴿ َ ِإنَّ َّللاَّ َّللاَّ

لى ِمًشى، وفي ىحا يقػل . إذ ىحه تجع اآلية إلى اإلفاضة مغ مددلفة إ(30)﴾َغُفػٌر َرِحيعٌ 
القخشبي: "قيل: الخصاب لمُحْسذ؛ فإنَّيع كانػا ال يقفػن مع الشاس بعخفات، بل كانػا 
يقفػن بالسددلفة وىي مغ الَحَخم، وكانػا يقػلػن: نحغ ِقصيغ هللا، فيشبغي لشا أْن نعّطع 

مػقف إبخاليع  الحخم، وال نعّطع شيئًا مغ الِحل، وكانػا مع معخفتيع وإقخارىع أنَّ عخفة
ال يخخجػن مغ الحخم، ويقفػن بَجْسع وُيفيزػن مشو، ويقف الشاس  -عميو الدالم-

 . (31)بعخفة؛ فقيل ليع: أفيزػا مع الجسمة"
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شًا األمخ بالػقػف بعخفة ال  ويقػل ابغ عاشػر: "إشارة إلى عخفات فيكػن متزسِّ
األكبخ عمى )ُقَدح( السدسَّى بغيخىا إبصااًل لعسل قخير الحيغ كانػا يقفػن يػم الحج 

بجسع وبالسذعخ الحخام فيػ مغ السددلفة، وكان سائخ العخب وغيخىع يقف بعخفات 
 فيكػن السخاد بالشاس في جسيػرىع مغ عجا قخيذًا".

(، وىي تفيج شمب االستغفار َواْسَتْغِفُخوا َّللاََّ ورد التحييل في اآلية الكخيسة بجسمة )
تقريخ العبج في العبادة ميسا اجتيج، ثع جاء التحييل بجسمة بعج العبادة، دلياًل عمى 

َ َغُفػٌر َرِحيعٌ ) وما تذتسل عميو مغ األسساء الحدشى، وىػ تحييل مؤكج  ﴾ِإنَّ َّللاَّ
 لسشصػق الجسمة الدابقة ومعماًل ليا.

َ َكاَن ﴿وفي اآلية الكخيسة  ُ ِإنَّ َّللاَّ َعِميًسا َوَما َتَذاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَذاَء َّللاَّ
 .(32)﴾َحِكيًسا

( أْن تكػن عصفًا عمى الجسمة الدابقة َتَذاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَذاَء َّللاَُّ يجػز في جسمة )
أو حااًل ليا، أؼ ما تذاءون شيئًا في وقت مغ األوقات أو في حال مغ األحػال، مع 

إيجاد  ارتباط حرػل السذيئة بسذيئة هللا، بأنَّ هللا عميع حكيع، أؼ عميع بػسائل
َ َكاَن مذيئتكع، حكيع بجقائق ذلظ، وقج جاء التحييل في ىحه اآلية في جسمة ) ِإنَّ َّللاَّ

( وىػ يفيج تشبيو الشاس إلى السعشى الخفي ليخقبػه في أنفديع، فيججوا َعِميًسا َحِكيًسا
و تعميل ألّن  تعالى واجب لو وىػ تحييل أ آثاره الجالة عميو قائسة متػافخة في نفػسيع،

 العمع والحكسة، وىػ أعمع بسغ شاء أْن يجخمو في رحستو، ومغ شاء أْن يبعجه عشيا.
 :التحييل السختػم بأحج اْلسساء الحدشى، السؤكج لمسفيػم -2

يخاد بيحا الرشف مغ التحييل ما يأتي مؤكجًا لسفيػم الخصاب القخآني في اآلية 
مغ األسساء الحدشى، وتكسغ  السذتسمة عمى التحييل، مع اشتسال ىحا التحييل عمى اسع

ميسة ىحا الشػع مغ التحييل في تأكيج نعاني ومزاميغ كثيخة في اآلية الكخيسة، وىػ 
تحييل يتصمَّب إعسال الفكخ مقارنة بالتحييل السؤكج لمسشصػق. ومغ الذػاىج القخآنية 

ي اْْلَْرِض َجِسيًعا ﴿ُىَػ الَِّحي َخَمَق َلُكْع َما فِ  الجالة عمى ذلظ، ما ورد في اآلية الكخيسة
َساِء َفَدػَّاُىغَّ َسْبَع َسَسَػاٍت َوُىَػ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميٌع﴾  .(33)ُثعَّ اْسَتَػى ِإَلى الدَّ
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إذ تبيِّغ اآلية الكخيسة جسمة مغ الجالئل عمى قجرة هللا تعالى، أال وىي القجرة عمى 
فيو مغ مرمحة  خمق األرض وما فييا جسيعًا، وخمق الدسػات الدبع، كل ذلظ وما

َوُىَػ لمعباد، سػاء في ديشيع أو دنياىع، وقج جاء التحييل في ختام اآلية الكخيسة بجسمة)
بتقجيع )ِبُكلِّ َشْيٍء(عمى متعمقة )َعِميُع(، وىػ اسع مغ أسساء هللا ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميٌع﴾ 

مػقات الحدشى، وذلظ الختراصو سبحانو وتعالى بالعمع بسا خمق، وأنَّ خمقو لمسخ
 دليل عمى قجرتو وحكستو وعمسو. 

وفي ىحا التحييل تقػل فاشسة الدىخاء معدوز: "ىحا الختام بالتحييل ناسب الدياق 
ولع يقل وىػ عمى كل شيء  َوُىَػ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميٌع﴾الػارد فيو، إذ قال سبحانو ﴿

ػ سبحانو قجيخ، أن الخمق الحؼ يتحجث عشو هللا تعالى ىػ دليل عمى عمسو بو، وى
كثيخًا ما يقخن بيغ خمقو وإثبات عمسو... ألن خمقو لمسخمػقات أدل دليل عمى عمسو 

 . 34وحكستو وقجرتو"
وفي ىحا يطيخ بكل وضػح اإلقخان بيغ قجرة هللا تعالى عمى الخمق، وإثبات 

 عمسو بسا خمق.
ْيَصاِن َوَمْغ ﴿َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اَل  والتحييل في اآلية الكخيسة َتتَِّبُعػا ُخُصَػاِت الذَّ

ِ َعَمْيُكْع َوَرْحسَ  ُو َيْأُمُخ ِباْلَفْحَذاِء َواْلُسْشَكِخ َوَلْػاَل َفْزُل َّللاَّ ْيَصاِن َفِإنَّ ُتُو َيتَِّبْع ُخُصَػاِت الذَّ
َ ُيَدكِّي َمْغ َيَذاُء َوَّللاَُّ   . (35) َسِسيٌع َعِميٌع﴾َما َزَكا ِمْشُكْع ِمْغ َأَحٍج َأَبًجا َوَلِكغَّ َّللاَّ

يأتي الشيي في اآلية الكخيسة لجسيع السؤمشيغ بعجم اتباع تدييغ الذيصان 
ووساوسو، وتخكيا واالبتعاد عشيا، وأنَّ مغ يخزع ويفعل ذلظ فيػ أمخ بالفحذاء 
والسشكخ، ةأنَّ هللا تعالى يدكي مغ عبادة لمتػحيج ويصيخ مغ يذاء وهللا سسيع لسقالة 

 ميع بيع.  عباده، ع
، أؼ سسيع : ﴿َوَّللاَُّ َسِسيٌع َعِميٌع﴾وقج جاء التحييل في اآلية الكخيسة بقػلو تعالى

لسغ يذيع الفاحذة، عميع بسا في نفدو مغ محّبة إشاعتيا، وسسيع لسغ يشكخ عمى 
 ذلظ، عميع لسا في نفدو مغ كخاىة ذلظ فيجازؼ كاًل عمى عسمو.
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الخصاب القخآني ليكػن التحييل مدتقاًل وقج جاء إضيار اسع الجاللة في ىحا 
 بشفدو ألنَّو مَّسا يجخؼ مجخػ السثل.

ِ َوٱْلَفْتُح َوَرَأْيَت ٱلشَّاَس َيْجُخُمػَن ِفي ِديِغ وفي اآلية الكخيسة:﴿ ِإَذا َجاَء َنْرُخ ٱَّللَّ
ِ َأْفَػاًجا َفَدبِّْح ِبَحْسِج َربَِّظ َوٱْسَتْغِفْخُه ِإنَّوُ  . إْذ جاء في قػلو (36)﴾ًباَكاَن َتػَّا ۥٱَّللَّ

َكاَن َتػَّاًبا﴾ تحييل بأحج أسساء هللا الحدشى )تػَّاًبا(، وىػ أول تحييل لمقارغ  ۥتعالى:﴿ِإنَّوُ 
 .مبتجئا مغ قرار الدػر

ومغ ضػابط ىحا األسمػب مغ التحييل، ىػ ما يخد مشو لبيان معشى الجسمة 
دون اشتخاك الجسمتيغ في المفع، مع األولى، وتأكيج مفيػميا بػاسصة الجسمة الثانية، 

 إيخاد أحج أسساء هللا الحدشى.
 :التحييل بغيخ اْلسساء الحدشى السؤكج لمسفيػم -3

يداق ىحا الرشف مغ التحييل لتأكيج مفيػم الكالم، بأْن تكػن الجسمة الثانية 
ودون ذكخ تأكيجًا لسفيػم الجسمة األولى، أؼ تأكيجًا لسعشاىا دوم اشتخاكيسا في المفع. 

 أؼ اسع مغ األسساء الحدشي.
﴿َأْم ُتِخيُجوَن َأْن َتْدَأُلػا  مغ الذػاىج الجالة عمى ذلظ، التحييل في اآلية الكخيسة:

يَساِن َفَقْج َضلَّ َسَػاَء  ِل اْلُكْفَخ ِباْلِْ َرُسػَلُكْع َكَسا ُسِئَل ُمػَسى ِمْغ َقْبُل َوَمْغ َيَتَبجَّ
ِبيِل﴾  ، (37)الدَّ

صمَّى هللا -الكخيسة نيي هللا تعالى السْؤمشيغ عغ كثخة سؤال الشَّبي  تبيغ اآلية
عغ اأَلشياء قبل وقػعيا، كسا سَأل بشػ ِإسخائيل مػسى تكحيبًا وتعشتًا  -عميو وسمَّع

وكفخًا، حاليع في ذلظ أشبو بحال مغ خخج مغ اإِليَساِن ِإلى الكفخ والزاللة، فزلَّ 
 الصَِّخيق السدتكيع.

يَساِن َفَقْج حييل الػارد في ىحه اآلية الكخيسة وبذأن الت  ِل اْلُكْفَخ ِباْلِْ ﴿َوَمْغ َيَتَبجَّ
ِبيلِ  ﴾ يقػل األلػسي: "جسمة مدتقمة مذتسمة عمى حكع كمي أخخجت َضلَّ َسَػاَء الدَّ

مخخج السثل جيء بيا لتأكيج الشيي عغ االقتخاح السفيػم مغ قػلو: }َأْم ُتِخيُجوَن{ الخ 
، فيي تحييل لو باعتبار أنَّ السقتخحيغ الذاكيغ مغ جسمة الزاليغ معصػفة عميو



 

 م1012العدد العاشر ديسمبر                      221الجزء الثاني                   -مجلة رواق الحكمة

 قدري دمحم القنونيد.                                       التذييل في الخطاب القرآني وأسراره البالغية

الصخيق السدتقيغ الستبجليغ و)سػاء( بسعشى وسط أو مدتػػ، واإلضافة مغ باب 
إضافة الػصف إلى السػصػف لقرج السبالغة في بيان قػة االتراف كأنَّو نفذ 

ابصة وما بعجىا ال الدػاء عمى مشياج حرػل الرػرة في الرػرة الحاصمة والفاء ر 
يرح أْن يكػن جداء الذخط ألنَّ ضالل الصخيق السدتكيع متقجم عمى االستبجال 
واالرتجاد ال يتختب عميو... بأْن يقال: ومغ يتبجل الكفخ باإليسان فالدبب فيو أنَّو 
تخكو، ويؤل السعشى إلى أنَّ ضالل الصخيق السدتكيع وىػ الكفخ الرخيح في اآليات 

 " األلػسيواالرتجادسبب لمتبجيل 
َآَتْيَشاُه َوُلػًشا ومغ الذػاىج الجالة عمى ىحا التحييل كحلظ ما ورد في اآلية الكخيسة)

ُيْع َكاُنػا ْيَشاُه ِمَغ اْلَقْخَيِة الَِّتي َكاَنْت َتْعَسُل اْلَخَباِئَث ِإنَّ َقْػَم َسْػٍء  ُحْكًسا َوِعْمًسا َوَنجَّ
 ،(38)َفاِسِقيَغ﴾

ُيْع َكاُنػا َقْػَم َسْػٍء َفاِسِقيغَ بأْن جاءت جسمة ﴿ الَِّتي تحييل مؤكج لسعشى اآلية﴿ ﴾ِإنَّ
ر لو في ذات الػقت، وىػ تأكيج يختمف عغ الزخب  َكاَنْت َتْعَسُل اْلَخَباِئَث﴾ ومقخِّ
األول، السؤكج لمسشصػق، وذلظ لعجم وجػد كمسات مذتخكة مغ حيث السادة مع الجسمة 

 التي سبقتيا.
 :بغيخ اْلسساء الحدشى السؤكج لمسشصػق التحييل  -4

مغ أصشاف التحييل الحؼ يجخؼ مجخػ السثل والسؤكج لمسشصػق دون أْن يذتسل 
 عمى أؼ اسع مغ األسساء الحدشى، والحؼ تحفل بو الكثيخ مغ اآليات القخآنية. 

قُّ َجاَء اْلحَ َوُقْل مغ الذػاىج القخآنية ليحا الزخب التحييل الػارد في اآلية الكخيسة﴿
بسجيء الحق استعسااًل مجازيًا؛ وذلظ . (39)﴾اْلَباِشُل ِإنَّ اْلَباِشَل َكاَن َزُىػًقا َوَزَىقَ 

إلدراك الشاس الحق وعسميع بو، كسا استعسل زىػق الباشل في تخكو وكأنَّو كان مكيسًا 
بيغ الشاس ففارقيع، وذلظ عمى سبيل االستعسال السجازؼ. أؼ استقخار الحق الحؼ 

 وانقزاء الباشل الحؼ يشيى عشو. -صمى هللا عميو وسمَّع–إليو سيجنا دمحم يجعػ 
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 ﴾َجاَء اْلَحقُّ َوَزَىَق اْلَباِشلُ ﴿ تحيياًل لجسمة ﴾ِإنَّ اْلَباِشَل َكاَن َزُىػًقا﴿ جاءت جسمة
فالحق ضج الباشل، وإذا انتفى الباشل ثبت الحق، وبيحا كانت الجسمة تحيياًل لجسيع 

 ة التي قبميا، وىي تجخؼ مجخػ السثل الدائخ بيغ الشاس.ما تزسشتو الجسم
َواْقُتُمػُىْع َحْيُث َثِقْفُتُسػُىْع َوَأْخِخُجػُىْع ِمْغ ومشو كحلظ التحيل في اآلية القخآنية ﴿

َحتَّى ُيَقاِتُمػُكْع َحْيُث َأْخَخُجػُكْع َواْلِفْتَشُة َأَشجُّ ِمَغ اْلَقْتِل َواَل ُتَقاِتُمػُىْع ِعْشَج اْلَسْدِجِج اْلَحَخاِم 
 .(40)﴾ِفيِو َفِإْن َقاَتُمػُكْع َفاْقُتُمػُىْع َكَحِلَظ َجدَاُء اْلَكاِفِخيغَ 

حيث  السقاتميغ السذخكيغ هللا تعالى في ىحه اآلية عباده السؤمشيغ بقتل يأمخ
 عشج قتاليع عغ بيشسا يشياىع أخخجػىع، حيث مغ كسا يجعػىع إلى إخخاجيع وججوىع،
 الكافخيغ. جداء ذلظ فميقاتمػىع، و فيو قاتمػىع فإنْ  فيو، يقاتمػىع ام حتَّىالحخ  السدجج

، وىػ تحييل وارد في صػرة اْلَقتِل﴾ مغ َأشج واْلفتشةفي جسمة﴿ وقج جاء التحييل
فًا باأللف والالم  السثل الدائخ؛ تأكيجًا لمكالم الحؼ سبقو، مع مجيء لفع )الفتشة( معخَّ

الجيار  مغ واالستغخاق، وعجم االقترار عمى اإلخخاج داللة عمى العسػم والذسػل
السثل الدائخ. مع األخح  صػرة في التحييل الػارد شبيعة و يتشاسب ما وحدب، وىػ

 األوالد، في االعتبار ما يفيجه لفع )الفتشة( مغ دالالت ومفاليع، فيي تجل عمى السال،
  الشاس. الفعغ الذيء، السحشة، االختبار، اخت والرخف الكفخ، الزالل

ِ َواَل ُتْمُقػا ِبَأْيِجيُكْع ِإَلى التَّْيُمَكِة والتحييل في اآلية الكخيسة: ﴿ َوَأْنِفُقػا ِفي َسِبيِل َّللاَّ
َ ُيِحبُّ اْلُسْحِدِشيغَ   . (41)﴾َوَأْحِدُشػا ِإنَّ َّللاَّ

 بالصخق السذخوعة، األمػال بإخخاج سبيمو؛ في بالشفقة عباده هللا تعالى يأمخ 
قمثل   أو اإلنفاق .مئػنتيع تجب مغ اإلنفاق عمى أو إلى األقارب والسداكيغ، الترجُّ
  سبيل هللا. في الجياد في

وىػ  َواَل ُتْمُقػا ِبَأْيِجيُكْع ِإَلى التَّْيُمَكِة﴾وقج جاء التحييل في اآلية الكخيسة بجسمة: ﴿
 ثع إرشادىع سبيمو، في باإلنفاق هللا تعالى عباده أمخ حيث اآلية وصجر يتشاسب تحييل
 مغ سبب وأسبابو الجياد والشكػص عغ فالبخل اليالك؛ في أنفديع إلقاء عجم إلى
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وىػ تحييل في مجسمو جاء لبيان  .واآلخخة الجنيا في واليالك الجنيا في الحل أسباب
 مفيػم اآلية.

َسا ُتْشِحُر الَِّحيَغ َيْخَذْػَن َربَُّيْع :وفي اآلية الكخيسة اَلَة َوَمْغ ﴿ِإنَّ ِباْلَغْيِب َوَأَقاُمػا الرَّ
ِ اْلَسِريُخ﴾ َسا َيَتَدكَّى ِلَشْفِدِو َوِإَلى َّللاَّ  .(42)َتَدكَّى َفِإنَّ

ح ىحا الجدء مغ اآلية الكخيسة أنَّ رسػل هللا إنَّسا  -صمى هللا عميو وسّمع-يػضِّ
اإلنحارات ويخزع يشحر مغ كان يؤمغ باهلل تعالى فيخذاه وإْن لع يخاه، ويدتجيب لتمظ 

ليا و يشصاع؛ خػفًا مغ عحاب هللا تعالى يػم الكيامة، وأنَّ مغ أقام الرالة وحافع 
ق وأحدغ، فقج شيَّخ نفدو مغ كل األدناس واألوزار  عمييا وعسل الرالحات وترجَّ

ى لشفدو.  والسعاصي فإنَّسا يتدكَّ
ى لشفدو(، ى فإنَّسا يتدكَّ ر مجخػ السثل. وىػ تحيياًل جا وجاءت جسمة )ومغ تدكَّ

تحييل ورد عقب السحيل، ليؤذن بأنَّ ما تزسَّشو السحيَّل داخل في التحييل، فالسعشى: أنَّ 
ى ويشتفع بتدكيتو، فالحؼ يشتفع  الحيغ َخُذػا ربَّيع بالغيب وأقامػا الرالة فيع مّسغ يتدكَّ

ػا بيا، و  ى مغ بالشحارة، ىع  الحيغ يخذػن ربيع بالغيب، وأولئظ قج تدكَّ ى فإنَّسا يتدكَّ تدكَّ
 لشفدو.

كسا قج يفيج ىحا التحييل أنَّ الحيغ لع يعبئػا بشحارتو قج تخكػا تدكية أنفديع بيا، 
 فكان تخكيع ضخًا عمى أنفديع.

 :التحييل الحي ال يجخي مجخى السثل -ثانياً 
مغ التحييل القخآني ما ال يجخؼ مجخػ السثل، سػاء كان مؤكجًا لمسفيػم أو مؤكًجا 

 لمسشصػق، وفيسا يمي يدػق البحث بعس الذػاىج السؤيجة ليحا التحييل وأصشافو.
 :التحييل الحي ال يجخي مجخى السثل السؤكج لمسفيػم -1

مغ أجل تأكيج مفيػم الكالم،  يأتي ىحا الرشف مغ التحييل في الخصاب القخآني
سكغ استشباشيا أؼ ما يجل عميو المفع مغ السعاني التي ليدت في محل المفع، ولكغ ي
بسعشى أْن تكػن مغ خالل دالالت المفع  الػارد في اآلية الكخيسة محل التحييل. 

الجسمة الثانية تأكيجا لسعشى الجسمة األولى ومفيػميا دون اشتخاكيسا في المفع، ولػ 
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ْيَشاُه َوُلػًشا آَتْيَشاُه ُحْكًسا َوِعْمًسا َونَ كثيخ في الكخآن، ومثالو ما ورد في اآلية الكخيسة ﴿ جَّ
ُيْع َكاُنػا َقْػَم َسْػٍء َفاِسِكيغَ  ﴾ فكػلو: )ِإنَُّيْع ِمَغ اْلَكْخَيِة الَِّتي َكاَنْت َتْعَسُل اْلَخَباِئَث ِإنَّ

ر لو َكاُنػا َقْػَم َسْػٍء َفاِسِكيَغ(، تحييل مؤكجا لسعشي قػلو: )َكاَنْت َتْعَسُل اْلَخَباِئَث(، ومكخِّ 
يختمف عغ الزخب األول، السؤكج لمسشصػق، ألنَّشا ال نجج في ذات الػقت، ولػ تأكيج 

 في لحه الجسمة كمسات مذتخكة مغ حيث مادتيا مع الجسمة التي سبكتيا.
﴿ُأوَلِئَظ  مغ الذػاىج القخآنية ليحا الرشف مغ التحييل، ما ورد في اآلية الكخيسة

ُ َسِخيُع اْلِحَداِب﴾ إذ تذيخ اآلية الكخيسة إلى  (43)َلُيْع َنِريٌب ِمسَّا َكَدُبػا َوَّللاَّ
السؤمشيغ الجاعيغ هللا تعالى أن يأتييع بالحدشتيغ في الجنيا واآلخخة، كسا سبق في 
اآلية، وأنَّ لكل فخيق مشيسا نريب مسَّا كدب مغ الخيخ والجعاء بالثػاب والجداء 

قاديخ عمى الجعاء بالجنيا، وهللا سخيع الحداب وىػ يعمع العباد بسا ليع وعمييع، وبس
 ما ليع مغ الثػاب، وعمييع مغ العقاب

تحقيق الػعج بحرػل التحييل الحؼ قرج بو وتفيج جسمة )وهللا سخيع الحداب( 
اإلجابة، وزيادة التبذيخ ألىل ذلظ السػقف؛ ألنَّ إجابة الجعاء فيو سخيعة الحرػل، 

 وقج أشمق لفعَ  الحداب عمى مخاعاة العسل والجداء عميو.
ُسػُل ِبَسا ُأْنِدَل ِإَلْيِو ِمْغ َربِِّو َواْلُسْؤِمُشػَن ُكلٌّ َآَمَغ الكخيسة:وفي اآلية  ﴿َآَمَغ الخَّ

ُق َبْيَغ َأَحٍج ِمْغ ُرُسِمِو َوَقاُلػا َسِسْعَشا َوَأَشْعَشا ُغفْ  ِ َوَماَلِئَكِتِو َوُكُتِبِو َوُرُسِمِو اَل ُنَفخِّ َخاَنَظ ِباَّللَّ
قج  -صمَّى هللا عميو وسمَّع-تخبخ ىحه اآلية أنَّ رسػل هللا دمحم  (44)ُخ﴾َربََّشا َوِإَلْيَظ اْلَسِري

وا  ق الػحي، وآمغ بسا أندل إليو مغ ربِّو. كسا آمغ السؤمشػن بػجػد هللا وأقخُّ صجَّ
لة عمى  بػحجانيتو، وآمشػا بسالئكتو وبجسيع الخسل واألنبياء، والكتب الدساوية السشدَّ

 يق بيشيع. داعيغ هللا تعالى السغفخة مػقشيغ بالعػدة إليو. السخسميغ واألنبياء دون تفخ 
(، وىػ تحييل يؤكج َوِإَلْيَظ اْلَسِريخُ وقج جاء التحييل في نياية اآلية الكخيسة بجسمة)

إيسان السؤمشيغ بالخجػع إلى هللا تعالى، واإٌلقخار بالبعث. وقج ورد ىحا التحييل في ختام 
فتتاحيا بحكخ الكتاب، وما يجب عمى العباد األخح الدػرة مشاسًبا في الػقت نفدو ال

 بسا جاء فيو مغ أوامخ وتعميسات، أو تخكيا.
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 (45)﴿َفَدبِّْح ِبَحْسِج َربَِّظ َواْسَتْغِفْخُه ِإنَُّو َكاَن َتػَّاًبا﴾وفي اآلية الكخيسة 
والفتح الشرخ  تحث اآلية الكخيسة السدمسيغ إلى شكخا هللا تعالى عمى نعسة

الشاس في ديشو، وانتياء ديغ السذخكيغ الفاسج. كسا تجعػىع إلى شمب السغفخة ودخػل 
مغ كل ذنب اقتخفػه، وهللا تعالى إذ يأمخ عباده باالستغفار تػبة إليو كان تػابًا عمييع 

 يقبل تػبتيع فيغفخ ذنػبيع ويخحسيع.
ُو َكاَن َتػَّاًبا(وقج جاءت جسمة ) ميل لسا يقتزي تحييل لمكالم الدابق ليا، وتع ِإنَّ

وإذ قج كان التعميل مغ األمخ باالستغفار. وفي بالغة ىحا التحييل يقػل ابغ عاشػر: "
ر بشحػ: عمى  الكالم تحيياًل وتعمياًل لمكالم الدابق تعيَّغ أنَّ ححف متعمق }تػابًا{ ُيقجَّ
ر مخاد بو العسػم، وىػ عسػم مخرػص بالسذيئة تخررو أدلة  التائبيغ. وىحا السقجَّ

صف الخبػبية، ولسَّا ذكخ دليل العسػم َعقَّب أمِخه باالستغفار أفاد أنِّو إذا استغفخه غفخ و 
لو داللة تقتزييا مدتتبعات التخاكيب، فأفادت ىحه الجسمة تعميل األمخ باالستغفار 
ألنَّ االستغفار شمب لغفخ، فالصالب يتخقَّب إجابة شمبو وأمَّا ما في الجسمة مغ األمخ 

الحسج فال يحتاج إلى تعميل ألنَّيسا إنذاء تشديو وثشاء عمى هللا. ومغ وراء بالتدبيح و 
ذلظ أفادت الجسمة إشارة إلى وعٍج بحدغ القبػل عشج هللا تعالى حيشسا يقجم عمى العالع 

 ابغ عاشػر. القجسي"
  :التحييل الحي ال يجخي مجخى السثل السؤكج لمسشصػق  -2

مجخػ السثل مؤكًجا لمسفيػم، فقج يأتي مؤكًجا مثمسا يأتي التحييل الحؼ ال يجخؼ 
ويكػن سػقو  لمسشصػق، أؼ ما يجل عميو المفع مغ السعاني التي ىي في محل الشصق.

مغ أجل تأكيج مشصػق الكالم بسعشى أْن تكػن الجسمة الثانية تأكيجًا لسشصػق الجسمة 
مثال ذلظ التحييل األولى، ويذتخط أْن يكػن االشتخاك بيغ الجسمتيغ في نفذ المفع. و 

فكػلو:  (46)﴾َذِلَظ َجَدْيَشاُىْع ِبَسا َكَفُخوا َوَىْل ُنَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفػرَ ﴿الػارد في اآلية الكخيسة 
وذلظ باتفاق لفع جديشالع، ونجازؼ، ولفع كفخوا مع  ﴾َوَلْل ُنَجاِزؼ ِإالَّ اْلَكُفػرَ ﴿

 الكفػر.
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َتاِن َفِإْمَداٌك ِبَسْعُخوٍف َأْو َتْدِخيٌح ﴿الصَّاَلُق والتحييل في اآلية الكخيسة:  َمخَّ
ا َآَتْيُتُسػُىغَّ َشْيًئا ِإالَّ َأْن َيَخاَفا َأالَّ ُيِكيَسا ُحُجودَ  َّللاَِّ  ِبِإْحَداٍن َواَل َيِحلُّ َلُكْع َأْن َتْأُخُحوا ِمسَّ

ِ َفاَل ُجَشاَح َعَمْيِيسَ  ِ َفاَل َفِإْن ِخْفُتْع َأالَّ ُيِكيَسا ُحُجوَد َّللاَّ ا ِفيَسا اْفَتَجْت ِبِو ِتْمَظ ُحُجوُد َّللاَّ
ِ َفُأوَلِئَظ ُىُع الطَّاِلُسػَن﴾  .(47)َتْعَتُجوَىا َوَمْغ َيَتَعجَّ ُحُجوَد َّللاَّ

آلية: "وجسمة: }ومغ يتعج حجود احه الػارد بيتحييل لقػل ابغ عاشػر في بيان اي
}فأولئظ ىع الطالسػن{ حرخًا وىػ هللا فأولئظ ىع الطالسػن{ تحييل، وأفادت جسمة 

حرخ حكيقي، إذ ما مغ ضالع إال وىػ متعج لحجود هللا، فطيخ حرخ حال الستعجؼ 
 .(48)حجود هللا في أنَّو ضالع(

 الخاتسة: -رابعاً 
ل البحث إلى جسمة  بعج دراسة التحييل في الخصاب القخآني وأسخاره البالغية تػصَّ

 مغ الشتائج أىسيا:
التحييل البالغي في الخصاب القخآني ضاىخة قػية الحزػر في كثيخ مغ يسثِّل  -1

 الدػر القخآنية.
سالمة الشز القخآني مغ شبية التكمُّف والتعسُّل، وىػ ما يعشي التدميع ببعس  -2

 االختبار التخكيبي وبالغة الشطع.
 لمتحييل في الخصاب القخآني أسمػب ومدمظ عجيب، ال يذبو كالم البذخ. -3
ر معشى جسمة  -4 أنَّ التحييل في الخصاب القخآني ال يقع إال بجسمة تعقيبية تقخِّ

 سبقتيا، وليذ إفادة نفذ معشى الجسمة اْلولى.
تشاسب التحييل في الخصاب القخآني مع الكالم السحيَّل تشاسًبا راقًيا، يجعل  -5

ج لالحق، والالحق يؤكج عمى الدابق في تشاغع واتداق.  الدابق يسيِّ
االندجام والتشاسب والتآلف بيغ مزسػن اآلية، ومزسػن التحييل، مع رعاية  -6

 .السبشى، ورعاية السعشى معاً 
 شخوده. و يعالج التحييل آفات الخصاب، وتقػيع مػقف الستمقِّي، وكمل ذىشو -7
 .ما يجخي مجخى الَسَثِل، ومشو غيُخ جاٍر مجخى السثل التحييل مغ -8
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الدمخذــخؼ، أســاس البالغــة، تحقيــق: دمحم باســل عيــػن الدــػد، مشذــػرات دمحم عمــي  -1
 .323م، ص 1998بيزػن، دار الكتب العمسية، بيخوت لبشان، الصبعة األولى، 
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 . 242/ 1م، ج1991اليالل، بيخوت، لبشان، الصبعة الثانية، 

الدــيػشي، معتــخك األقــخان فــي إعجــاز القــخآن، تحقيــق: أحســج شــسذ الــجيغ، دار  -10
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 م1012العدد العاشر ديسمبر                      211الجزء الثاني                   -مجلة رواق الحكمة

 قدري دمحم القنونيد.                                       التذييل في الخطاب القرآني وأسراره البالغية

                                                                                                                                        

األلػسي، روح السعاني فـي تفدـيخ القـخآن العطـيع والدـبع السثـاني، تحقيـق: مـاىخ  -13
 .  2/472م.ج 2010حبػش، مؤسدة الخسالة، بيخوت لبشان، الصبعة األولى 

 .41سػرة فاشخ، اآلية  -14
 .22/329ج )مرجر سابق(ابغ عاشػر، التحخيخ والتشػيخ -15
 .38ية سػرة الشػر، اآل -16
 .3سػرة الشرخ، اآلية  -17
 .197سػرة البقخة، اآلية  -18
 .  236/ 2ابغ عاشػر، التحخيخ والتشػيخ )مرجر سابق( ج -19
 .191سػرة البقخة، اآلية  -20
 لباب التأويل فـي معـاني الشديـل، عـالء الـجيغ البغـجادؼ، السذـيػر بالخازن،ضـبط -21

وترــحيح: عبــج الدــالم شــاىيغ، مشذــػرات: دمحم بيزــػن، دار الكتــب العمسيــة، بيــخوت 
 .1/122م(، ج2004لبشان،)الصبعة األولى، 

 .74سػرة البقخة، اآلية  -22
 .73سػرة األنعام، اآلية  -23
 .2سػرة  التحخيع، اآلية  -24
 .87، 86سػرة ص اآليتان:  -25
 .46، 45مت، اآليتان سػرة فرِّ  -26
 .23، 22ة الدخخف، اآليتان سػر  -27
 .6ــــ 1سػرة الكافخون، اآليات  -28
 .32سػرة البقخة، اآلية  -29
 .  199سػرة البقخة، اآلية   -30
 قخشبي.............. الفي ضالل القخآن  -31
 .30سػرة اإلندان، اآلية  -32
 .29سػرة البقخة، اآلية  -33



 

 م1012العدد العاشر ديسمبر                      211الجزء الثاني                   -مجلة رواق الحكمة

 قدري دمحم القنونيد.                                       التذييل في الخطاب القرآني وأسراره البالغية

                                                                                                                                        

رســالة ماجدــتيخ، قدــع المغــة العخبيــة فاشســة معــدوز، التــحييل فــي القــخآن الكــخيع،  -34
 .137واألدب العخبي، جامعة اكمي ميشج، الجدائخ. ص 

 .21سػرة الشػر، اآلية  -35
 .3ــــ ــــــــــ1سػرة الشرخ، اآليات -36
 .  108سػرة البقخة، مغ اآلية  -37
 .  74سػرة األنبياء، اآلية  -38
 .  81سػرة اإلسخاء، اآلية -39
 .191سػرة البقخة، اآلية  -40
 .195سػرة البقخة: اآلية  -41
 .18سػرة فاشخ، مغ اآلية  -42
 .202سػرة البقخة اآلية:  -43
 .  285سػرة البقخة، اآلية  -44
 .  3سػرة: الشرخ، اآلية  -45
 .34سػرة: سبأ، اآلية  -46
 .  229سػرة: اآلية:  -47
   .2/314ابغ عاشػر، تفديخ التحخيخ والتشػيخ، )مرجر سابق( ج -48


