







 

 
 

• من مواليد مدينة مكة املكرمة.
• خترجت يف كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى عام ١٤٢٣ه.

• انلــت شــهادة املاجســتري مــن قســم الكتــاب والســنة -كليــة الدعــوة وأصــول الديــن جبامعــة أم 
ــه معــىن املتشــابه اللفظــي يف  ــة الســياق القــرآين يف توجي ــر دالل القــرى عــام ١٤٢٨ه أبطروحــة: "أث
انلــت شــهادة  ". كمــا  الســالم  نــوح وهــود وصــاحل وشــعيب عليهــم  القــرآين، قصــص  القصــص 
الدكتــوراه القســم نفســه عــام ١٤٣٧ه أبطروحــة: "منهــج أيب احلســني الكنــدي يف تفســريه الكفيــل 

مبعاين التنزيل: عرًضا ودراسة".
• مــن أعماهلــا املنشــورة: "توجيــه املتشــابه اللفظــي يف قصــة شــعيب عليــه الســالم"، "مواطــن تعظيــم 
هللا تعــاىل وعظمتــه يف قصــة إبراهيــم عليــه الســالم"، "منهــج القــرآن الكــرمي يف الوقايــة مــن جرميــة 

القذف"، "آايت عمارة املساجد يف سورة التوبة" دراسة حتليلية".
tsbahwirth@uqu.edu.sa :الربيد الشبكي •






( قدم لل�شر �� ١٤٤٣/٨/١ه ؛ وقبل لل�شر �� ١٤٤٣/٨/٢٧ه )
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 لخصامل

البالغية يف سورة اجلن دراسة تفسريية من   البحث إىل دراسة األساليب  هيدف 

البالغي للسورة وإظهار معاين   ينخالل كتب املفرس ورشوحهم، إلبراز اإلعجاز 

وأغراضها البالغية، ومنها: التوكيد،    األساليب اخلربية   عىل: آياهتا، واشتمل البحث  

اإلضامر، موضع  يف  اإلظهار  والتنكري،    احلذف،  التعريف  والتأخري،  التقديم 

 اإلطناب. و، التعبري عن املفرد بلفظ اجلمع، القرص، االلتفات

كام اشتمل عىل األساليب اإلنشائية يف سورة اجلن وأغراضها البالغية، ومنها:  

النهي واالستفهام،  األمر،  وأغراضها  ،  اجلن  سورة  يف  البيانية  األساليب  وكذلك 

تشبيه، االستعارة، الكناية، املجاز، التعريض، وأخريا األساليب  البالغية، ومنها: ال

الالبدي  وأغراضها  اجلن  سورة  يف  رعاية عية  االحتباك،  املقابلة،  ومنها:  بالغية، 

 اجلناس.و، الفاصلة

وكان منهج البحث االستقراء والتحليل، بتتبع ما ذكره املفرسون يف كتبهم من  

اجلن،   سورة  آيات  يف  بالغية  معانيها أساليب  ومعرفة  وحتليلها  فيها  والنظر 

  مكانه. وأغراضها، وتأثريها عىل املعنى، وسبب ورود كل أسلوب بالغي يف

وكانت أبرز نتائج البحث: تكرار أسلوب التوكيد يف سورة اجلن لتثبيت املعنى،  

تعظياًم  أو  ختفيفًا  إما  السورة  يف  احلذف  أسلوب  ورود  تكرر  كام  للتفخيم،  أو 

أو   السورة للمحذوف  يف  واضحًا  املقابلة  أسلوب  ظهر  كام  عليه،  الكالم  لداللة 

ال يف  تأثريه  وتقوية  املعنى  السورة إلبراز  يف  املبالغة  أسلوب  تكرر  كام  نفوس، 

التي   اآليات  بفواصل  السورة  ومتيزت  املعنى،  تأكيد  يف  زيادة  املصدر  باستخدام 

 جاءت متسقة مع معاين اآليات التي وردت فيها. 

احلرص عىل دراسة آيات القرآن من خالل أساليبه البالغية البحث ب  وقد أوىص

  ملعرفة معانيه وفهم أغراضه.

 األساليب.  سورة اجلن، أسلوب القرآن، تفسري القرآن، بالغة القرآن، فتاحية: ال   كلمات ال 
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 قدمة امل

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله، وبعد: 

والبيان،  ن  فإ الفصاحة  الكريم غاية يف  القرآن  أنزل  العرب، اهلل  بلغاء  به  أعجز 

فتعذر عىل فصحائهم اإلتيان بمثله،   غاية سورة منه    جاءت كلوأفحم معارضيه، 

والنظم  التأليف  وحسن  البالغة  معجزةً ف،  يف  الساعة،    خالدةً   كان  قيام  متيزت إىل 

ن قوة السبك، ودقة الفواصل، فكاو  ،بفصاحة األلفاظ، ومناسبتها للمعاينه  أساليب

البالغية حيث عكف العلامء منذ القرون  اللغوية والدراسات    عىل  له التأثري العظيم

كالم عىل  فيه  ما  وطبقوا  وتراكيبه،  ألفاظه  وحتليل  دراسته،  عىل  العرب    األوىل 

 و علوم القرآن الكريم، بل ه  أحد البالغة    علم  نوا يف ذلك املصنفات، لذا كانودو  

إنام  بل إن املكتبة العربية بجميع علومها املختلفة من أدب ولغة وبالغة  ،  (1) تهروذ

كل علم من العلوم »، يقول الزركيش يف كتابه الربهان:  الكريمعن القرآن    تفرعت

برهان  له  فليس  وإال  القرآن  من  كانو،  (2)«منتزع  هنا  ب  من  البالغة العلم  أساليب 

ل  سيلةً و معاينمهمة  الرلقا  آيات  فهم  مقاصده  كريمآن  إىل  ومعرفة  والوصول   ،

فالفقيه وإن »:  عىل ذلك  مؤكداً   يقول الزخمرشي يف مقدمة تفسريه الكشاف  ،هداياته

أهل الدنيا يف صناعة    األقران يف علم الفتاوى واألحكام، واملتكلم وإن بز  برز عىل  

الق   ابن  القصص واألخبار وإن كان من  ظ وإن عاالوة أحفظ، وي  ر  الكالم، وحافظ 

واللغوي  كان   سيبويه،  من  أنحى  كان  وإن  والنحوي  أوعظ،  البرصي  احلسن  من 

حلييه بقوة  اللغات  علك  لس   ،وإن  أحد  منهم  يتصدى  وال ال  الطرائق،  تلك  لوك 

بالقرآن،  خمتصني  علمني  يف  برع  قد  رجل  إال  احلقائق  تلك  من  عىل يشء  يغوص 

البيان وعلم  املعاين  علم  فإن  ،(3)«ومها  الكتاب اأرمن    لذا  آيات  معاين  خدمة  د 

 
 . (7ص )مود سعد، للدكتور حمت منهجية، قرآن مراجعاينظر: القول البالغي يف بديع ال  (1)

 .(8ص)للزركيش، لربهان يف علوم القرآن، ا (2)

 . (2ص)للزخمرشي، الكشاف،  (3)
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 بأساليبه البالغية واستنباط أغراضها،االهتامم  احلكيم وإيضاح مراد اهلل منها فعليه ب

ماو بدراسة    دعاين  هذا  االهتامم  البالغيةإىل  القرآنل   األساليب  سور  من   سورة 

اجلن،    ، الكريم سورة  باهللفوهي  مستعينة    البالغية   أساليبهااستخراج    قررت 

دراسة    انيهعام  ةعرفوم املفرسين،    ،تفسرييةيف  كتب  عىل  هذه جاءت  وباالعتامد 

 )دراسة تفسريية(.  البالغية يف سورة اجلن األساليببعنوان: الدراسة 

 مشكلة البحث:
 األسئلة التالية:اإلجابة عن الدراسة  حتاول

 ما معنى األساليب البالغية؟ -

 يف سورة اجلن؟ يناملفرس الواردة يف كتب ماهي األساليب البالغية -

   هذه األساليب البالغية الواردة يف السورة؟ األغراض املستخرجة منماهي  -

 ؟ آيات السورة عىل معنى هذه األساليب ما مدى تأثري -

   :البحثاهلدف من 
 إيضاح معنى األساليب البالغية.  -

والبيانية والبديعية يف سو  - ا  مم  نرة اجلاستخراج األساليب اخلربية واإلنشائية 

 كره املفرسون يف كتبهم. ذ

إظهار معاين آيات سورة اجلن حتليل األساليب البالغية الواردة يف السورة و  -

  ا.من خالهل

 إبراز اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم وإظهار فصاحته.  -

 أمهية البحث:
لتي الدراسات املتعلقة بالقرآن الكريم، وا  إحدىتستمد الدراسة أمهيتها كوهنا  

إدهت والوصول  معانيه،  وفهم  إعجازه  بيان  إىل  ومقاصده،  ف  أغراضه  البالغة  فىل 

وهذا ما دعا املفرسين    تسهم يف تذوق معانيه وفهم أحكامه،  من علوم القرآن،  علم

 فه. الستخراج هدايات القرآن الكريم واستنباط لطائإىل االستعانة بعلم البالغة 
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 منهج البحث: 
ما    ، حيث تتبعت(2) التحلييل (1) نهج االستقرائي ملاعىل   اعتمدت يف كتابة البحث

املفرسون   كتبهم  ذكره  بالغيةيف  أساليب  إىل يف    من  ثم عمدت  اجلن،  آيات سورة 

وسبب ورود وتأثريها عىل املعنى،  النظر فيها وحتليلها ومعرفة معانيها وأغراضها،  

يف   بالغي  أسلوب  امكانه،  كل  من  املستنبطة  األساليب  رتبت  عىل    لسورةوقد 

 وعلم البيان،   واإلنشائي، م املعاين بنوعيه اخلربي  التقسيم املعروف لعلم البالغة: عل

ثم البديع،  يف   وعلم  اآلية  ورود  ترتيب  بحسب  مطلب  كل  املواضع حتت  ذكرت 

يت يف كتابة واعتنما يتضح به الغرض البالغي،    معاين اآلياتالسورة، وذكرت من  

 رسائل العلمية، ومنها:لاة يف البحث باألمور الفنية املتبع

 كتابة اآليات بالرسم العثامين، مع بيان اسم السورة ورقم اآلية.  •

واجلزء،   • الكتاب،  اسم  بذكر  املتون  كتب  من  مظاهنا  إىل  األحاديث  عزوت 

ورود  عند  بالصحيحني  االكتفاء  مع  وجد،  إن  احلديث  ورقم  الصفحة،    ورقم 

 احلديث فيهام أو يف أحدمها. 

 ء من املصادر األصلية.رسين والعلامفوص املتوثيق نص  •

عند نقل نص أحد املصادر، وترك ذلك عند نقل    «     »وضع عالمة التنصيص    •

 مفهوم الكالم ومعناه، مع اإلشارة إىل املرجع يف احلاشية.

الكتاب واس   • إىل  باإلشارة  آخر كل صفحة، مكتفية  املراجع يف  املؤلف ذكر  م 

 . اعة والنرش، فأوردته يف فهرس املراجعطبالاصيل مع رقم الصفحة، أما ذكر تف

 
مــه  (1) جلـواهـالظ  ةــ ظ الحـو:  فيه ر  ينتقل  كلية،  وعالقات  عامة،  مبادئ  إىل  التوصل  هبدف  البيانات  مع 

إىل اجلزء  من  أو  العام،  إىل  اخلاص  من  ا  منهج  الكل.  الباحث  الدراسات  يف  فاروق   ،إلسالميةالبحث 

 . (13ص) محادة،

 . (16ص)، هفسملصدر نتركيبا. ا هو: دراسة اإلشكاالت العملية املختلفة: تفكيكا أو تقويام أو (2)
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 الدراسات السابقة: 
الدراسات أن  فيه  شك  ال  كثرية    التفسريية  مما  الكريم  القرآن  لسور  البالغية 

دراسة وجود  عدم  نظري  لفت  لكن  األساليب   تفسريية  ومتعددة،  يف  تبحث 

عليها االختيار  وقع  لذا  اجلن،  دراس البالغية يف سورة  وقد وجدت  أسل،  يف    يةوبة 

بع اجلن  موفق  سورة  مازن  للدكتور  اجلن،  سورة  يف  األسلوبية  التنبيهات  نوان: 

وآخر وين اخلريو  البالغية  ،  السورة  أساليب  لبعض  خمترصة  دراسة   عوجلتهي 

 بطريقة لغوية داللية. 

 خطة البحث:
 :وخامتةمباحث  وأربعةاشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد 

مشكلة  تاشتمل  :قدمةال وأمهيتههدافه وأث  البح  عىل  ومنهج  ،  ،  البحث، 

   .ة البحثوخطوالدراسات السابقة، 

 ، والتعريف بسورة اجلن. مصطلحات البحثبتعريف العىل  اشتمل :تمهيدال

 ، وفيه مطالب: سورة اجلن وأغراضها البلغيةاخلربية يف    األساليبالبحث األول:  

 التوكيد.  الطلب األول:
 احلذف. الطلب الثاين: 

 التقديم والتأخري.: لثثا اللب ط ال
 التعريف والتنكري.: الرابعالطلب 
 الكالم عىل خالف مقتىض الظاهر، ويشتمل عىل: جميء  :اخلامس الطلب 

 اإلظهار يف موضع اإلضامر -1

 االلتفات.  -2

 التعبري عن املفرد بلفظ اجلمع.-3

 القرص.  :السادسالطلب 

 اإلطناب.  :السابعالطلب 
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 وفيه مطالب: ، سورة اجلن وأغراضها البلغية  ب اإلنشائية يف ليسا األالبحث الثاين

 األمر.  الطلب األول:

 النهي.  الطلب الثاين:

 االستفهام. الطلب الثالث:

 مطالب: وفيه  ، سورة اجلن وأغراضها البلغيةالبيانية يف    األساليب البحث الثالث:  
 التشبيه.  الطلب األول:

 رة. االستعا الطلب الثاين:

 الكناية.  لب الثالث:ط لا

 املجاز.  الطلب الرابع:

 لتعريض. ا الطلب اخلامس:

 وفيه مطالب: ، البحث الرابع: األساليب البديعية يف سورة اجلن وأغراضها البلغية

 املقابلة. الطلب األول:

 االحتباك.  الطلب الثاين:

 املبالغة  الطلب الثالث:

 رعاية الفاصلة. الطلب الرابع:

 اجلناس.  :امس خل ا طلبلا

 وفيها التوصيات والنتائج.  :اخلامتة
 فهرس الصادر وآخر للموضوعات. 

إضافة علمية يف املكتبة القرآنية، كام آمل أن أكون قد    البحث  أن يكون آملهذا و

 أعطيت املوضوع حقه من البحث والدراسة بام يتناسب مع أمهيته، وباهلل التوفيق. 
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 لتمهيدا
 مبصطلحات البحث:تعريف  : الأوال

 تعريف األساليب البلغية:
لوب، واألسلوب الطريق واملذهب والوجه، واجلمع ـع أس ـم ـج  األساليب لغة:

 ( 1) أساليب.

تأليف كالمه  »  :اصطلحا  األسلوب املتكلم يف  التي يسلكها  الكالمية  الطريقة 

ا به  انفرد  الذي  الكالمي  املذهب  هو  أو  ألفاظه،  معانيه  يف  لم  كتملواختيار  تأدية 

 ( 2).« ومقاصده من كالمه

أقرب  »  :وه   األسلوب وقيل   تكون  مؤلفة عىل صورة  ألفاظ  يف  املصوغ  املعنى 

 ( 3).« لنيل الغرض املقصود من الكالم وأفعل يف نفوس سامعيه

الباء والالم والغني أصل واحد ومعناه الوصول إىل اليشء، تقول   :والبلغة لغة

والبالغة الفصاحة، ورجل بليغ أي: حسن الكالم؛    ،إليه  لتوص  بلغت املكان إذا

 (4)  ألنه يبلغ به ما يريده، وقول بليغ أي: بالغ.

مقتىض  »  :والبلغة يف االصطلح  يطابق  هبا  التي  اللفظ  أحوال  به  ُيعرف  علم 

 ( 5).«احلال

: طريقة الكالم التي تطابق مقتىض مقام  معنى األساليب البالغيةوعىل هذا فإن  

 وحال السامعني مع أدائه بعبارات فصيحة للتأثري عىل النفوس.  ب اطخلا

 
 .(1/473) البن منظور، ينظر: لسان العرب، (1)

 . (2/239)للزرقاين، مناهل العرفان،  (2)

 .(12ص) اجلارم،  عيل البالغة الواضحة، (3)

 . (8/419) البن منظور، ، لسان العرب،(1/302) البن فارس، مقاييس اللغة،ينظر: معجم  (4)

 .(1/52)، ، للقزوينيغةاإليضاح يف علوم البال (5)



 حويرثاــب مـالـــس يـــانـهـتد.                            ةـــــريــسيـفـة تـــسران: دـــجـورة الــــة يف ســـــيـلغـب البــاليــاألس

156 

 أقسام علم البلغة: 
هو علم ُيعرف به أحوال اللفظ املطابق ملقتىض احلال، أي أنه    علم العاين:أوال:  

يتناول الطرق التي يتبعها املتكلم إليصال املعنى، هو يشتمل عىل األساليب اخلربية  

 ( 1) واإلنشائية.

الواحد بطرق خمتلفة مع وضوح   البيان:لم  ع   :اياثن املعنى  إيراد  به  ُيعرف  علم 

 ( 2) الداللة عليه، ويشتمل عىل التشبيه والكناية واملجاز. 

البديع:اثلثا:   املطابقة   علم  رعاية  بعد  الكالم  به وجوه حتسني  يعرف  علم  هو 

 (3) ووضوح الداللة، ويشتمل عىل املحسنات اللفظية واملعنوية.

 ساليب البالغية، فلكل أسلوب قيمته وداللته. األنيب ق روال ف

 اثنيا: التعريف بسورة اجلن: 
آياهتا   باإلمجاع، عدد  بعد (4) آية    28سورة اجلن مكية  النبوة  بدايات  نزلت يف   ،

البعثة   من  األعراف سنة عرش  وأحواهلم (5) سورة  اجلن  لذكر  اجلن  تسمى سورة   ،

 (7) .، كام تسمى سورة )قل أوحي((6) فيها 

 
 .(1/52)املصدر نفسه، : نظري (1)

 .(1/123)ينظر: املصدر نفسه،  (2)

 .(1/50)ينظر: املصدر نفسه،  (3)

، ( 4/361)للواحدي،  التفسري الوسيط،،  (256ص  )اين،  أليب عمرو الدلقرآن،  يف عد  آي االبيان  ينظر:    (4)

 . (5/378)، بن عطية، ال ، املحرر الوجيز(4/622)، ، للزخمرشي الكشاف 

 . (29/216)، البن عاشور ،رالتحرير والتنويينظر:  (5)

،  ( 5/378)  عطية،  البن  لوجيز،ابن عطية، املحرر ا،  (467ص  )  أليب القاسم،  عدد سور القرآن،ينظر:    (6)

 .(9/328)، ، للقاسمي ، حماسن التأويل (19/404) البن عادل، اب يف علوم الكتاب،اللب

ومن سورة اجلن،    :ابب  القرآن،مذي، أبواب تفسري  سنن الرتينظر:  رتمذي يف سننه.  وبذلك ترجم هلا ال 

(5/215). 

قل  )ورة  س  :تفسري القرآن، بابخاري، كتاب  صحيح البينظر:    .وبذلك ترجم هلا البخاري يف صحيحه  (7)

 .(6/160)، ( أوحي إيل
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 سبب نزول السورة:
عباس   بن  اهلل  عبد  قال:  عن  النبي  »،  أصحابه    ×انطلق  من  طائفة  يف 

وُأرسلت  السامء،  خرب  وبني  الشياطني  بني  حيل  وقد  عكاظ،  سوق  إىل  عامدين 

بيننا  الشياطني إىل قومهم، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل  عليهم الشهب، فرجعت 

ال بينكم وبني خرب السامء إال ، قالوا: ما حشهبت علينا الرب السامء، وُأرسلبني خو

يشء حدث، فارضبوا مشارق األرض ومغارهبا، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم  

النبي   إىل  هتامة  نحو  توجهوا  الذين  أولئك  فانرصف  السامء،  خرب  وهو   ×وبني 

عكا سوق  إىل  عامدين  وهبنخلة  بأصحابه صالظ،  يصيل  سمعوا  و  فلام  الفجر،  ة 

الاس   القرآن واهلل  هذا  فقالوا:  له،  فهنالك  تمعوا  السامء،  بينكم وبني خرب  ذي حال 

 جه ين ىن من خن حن جن يم﴿  حني رجعوا إىل قومهم، وقالوا: يا قومنا:
 مل خل﴿  :×فأنزل اهلل عىل نبيه  ،  [ 2-1اجلن:]  ﴾مي خي حي جي ىهيه مه
 (1) .«وإنام أوحي إليه قول اجلن ،[1اجلن:]  ﴾مم خم حم جم يل ىل

 موضوعات السورة:
عىل  ال  اشتملت اجلن،  سورة  أحوال  عن  اإلخبار  أبرزها:  موضوعات،  عدة 

وقصة استامع فريق منهم إىل القرآن وإيامهنم به، وإقرارهم بإعجازه، وتعظيمهم هلل  

برسوله    تعاىل، ذ×وإيامهنم  كام  إليامهنم  لا كرت  ،  السابقة  أحواهلم  سورة 

عن احلقائق  بعض  وذكرت  السامء،  من  السمع  السرتاق  وأهنم    هم،وحماوالهتم 

كاإلنس يف انقسامهم إىل مؤمنني وكافرين، وبينت سهولة االهتداء بالقرآن واإليامن 

 
ح  (1) الفجر،  بقراءة صالة  اجلهر  باب:  األذان،  كتاب:  البخاري،  رقم )صحيح  ، .(1/154)(،773ديث 

(، 149بالقراءة يف الصبح والقراءة عىل اجلن، حديث رقم )  هرمسلم، كتاب: الصالة، باب: اجل  صحيح

(1/331). 

، ، للبغوييلمعامل التنز،  (6/62)،  ، للسمعاين القرآن، تفسري  (23/647)،  ي ، للطربلبيانينظر: جامع ا

(7/266). 
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ث  م انتقلت السورة للحديث عن األمر بالتوحيد والنهي عن الرشك، وأشارت  به، 

الر وإىل  بعلم  لا سل  تعاىل  اهلل  انفراد  ببيان  وختمت  واجلزاء،  والبعث  رساالت، 

أ بعلم  وإحاطته سبحانه  اهلدف حواالغيب  فإن  لذا  أعدادهم،  وإحصاء  اخلالئق  ل 

 ( 1) األكرب للسورة كان معاجلة أصول العقيدة اإلسالمية.

 مناسبة السورة لا قبلها: 
األرض،   إىل  رسول  أول  السالم  عليه  نوح  كان  إىل    ×  دوحمم ملا  رسول  آخر 

الكفر   يف  الكل  متادى  حيث  نوح،  قوم  حال  قريش  كفار  حال  شابه  وملا  األرض، 

تعريضًا  عصيوال نوح  سورة  بعد  اجلن   سورة  اهلل  أنزل  األصنام،  وعبدوا  ان، 

لتباطؤهم  وتبكيتًا  للحق   للمرشكني  تقباًل  منهم  أكثر  اجلن   كان  اإليامن، حيث  عىل 

 ( 2) إيامنا. منهموأرسع 

 اثلثا: مدخل إىل بلغة السورة الكرمية: 
فيه،   اإلعجاز  مظاهر  أهم  من  الكريم  القرآن  سور  فواتح  يعرف    وهوتعد   ما 

آلف واالنسجام بني بداية برباعة االستهالل وحسن االبتداء، وهو يعني حصول الت

السيوطي   يقول  أجله،  من  سيقت  الذي  والغرض  كتا  السورة  ايف   تقان:إلبه 

ومن االبتداء احلسن نوع أخص منه يسمى براعة االستهالل، وهو أن يشتمل أول  »

 (3).«ويشري إىل ما سيق الكالم ألجلهيه م فالكالم عىل ما يناسب احلال املتكل  

وقد افتتحت سورة اجلن بآية أشارت إىل موضوع السورة وغرضها الرئيس، ثم  

الغرض هلذا  موضحة  اآليات  أصول  ومبي   جاءت  بمعاجلة  االهتامم  وهو  له،  نة 

يبل غ    ×العقيدة اإلسالمية، فبدأت السورة بفعل األمر )قل( وهو أمر للنبي   بأن 

 
 .(29/217)، ، البن عاشور ير، التحرير والتنو(891ص)سعدي، للينظر: تيسري الكريم الرمحن،  (1)

البحر  (2) حيان ملحيطا  ينظر:  الدرر (10/292)،  ، أليب  نظم  البقاعي،  للبقاعي،  التفسري (20/146)،  ،   ، 

 .   (157-92/156)، ، للزحييلاملنري

 .(3/363)، للسيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن (3)
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القرآن، وإيامهنم بام جاء فيه، فجاء   من أمر طائفة من اجلن    كانأمته ما   واستامعهم 

اعتذارًا عام كان أنفسهم  الرشك عن  نفي  اجلن   تقليد سفهائهم من    منهم   تأكيد  من 

والولد،   الصاحبة  عن  سبحانه  وتنزهيه  تعاىل  هلل  متجيدهم  أيضًا  أكدوا  ثم  قبل، 

آمن ا بالقرآن الذي جاء به هنا اهلل عن    ×مد  حم  فكأهنم قالوا:  وصدقنا بام فيه، ونز 

 كل نقص.

افتتحت هبا سورة اجلن  مهيمنةً  وسط وخامتة     عىلوقد جاءت هذه املعاين التي 

التوحيد وموضوعات  للتنبيه عىل معاين  بإن  وأن   التوكيد  السورة، وشاع استخدام 

باهلل ومال اإليامن  فيها  ورد  السورة، حيث  آيات  كامل  الدين يف  وكتبه  ئكتأصول  ه 

افتتاحية  موضوعات  فيه  ترتبط  مجيل  ونسق  بليغ  بأسلوب  اآلخر،  واليوم  ورسله 

 السورة بباقي آياهتا. 

خامأ يف ا  مناسبة  والبالغة، جاءت  احلسن  يف  غاية  كفاحتتها  فكانت  السورة  متة 

املعنى مع مجلة املوضوعات الواردة فيها، قال تعاىل: ليعلم أن قد أبلغوا رساالت، 

ال الدرر:  بقايقول  نظم  يف  الغيبي »عي  وباطنها  وآخرها،  السورة  أول  التقى  وقد 

املجمل،   األول  عىل  آخرها  فدل  أن  وأوهلوظاهرها،  وذلك  املفصل،  اآلخر  عىل  ا 

أثنائها حفظه من مسرتقي   يف  بني   ثم  اجلن،  بسبب  الوحي  بني  عظمة  السورة  أول 

تأكيد أمره حتى بانت  يف  السمع، وختم بتأكيد حفظه وحفظ مجيع كلامته، واستمر  

اعتبار   بكل  كتاب،  كل  عىل  الفرقان  هذا  عزة  وظهرت  القرآن،  هذا  عظمة 

  (1) .«وحساب

 

 
 . (20/504)، ، للبقاعينظم الدرر (1)
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 األولحث بامل
 األساليب اخلربية وأغراضها البالغية يف سورة اجلن

 :  الطلب األول: التوكيد
ا لتثبيت  كثريًا  القرآين  التعبري  يف  التوكيد  أسلوب  نفوس  ملعجاء  وإقراره يف  نى، 

 ، وقد ورد التوكيد يف سورة اجلن بصور عديدة، منها:(1) املتلقني

 وأّن:أوال: التوكيد إبّن 
( مع ضمري  ـ)إن  كان التوكيد ب   ، ( 2) رة  بارزة يف السو الشأن أو بدونه ظاهرة  ( و )أن 

الضمري   عليه  يعود  أو  بعدمها  يأيت  ما  وتعظيم  وتفخيم  تأكيد  منه  الغرض  وكان 

ألغراض امل التوكيد  من  النوع  هذا  استخدام  اجلن  سورة  يف  شاع  وقد   ، بإن  تصل 

 خم حم جم يل ىل مل خل﴿  ل اهلل تعاىل:كثرية، من ذلك ما ورد يف قوبالغية  
خرب استامع    ×أوحى اهلل إىل نبيه    ،[1اجلن:]  ﴾من خن حن جن يم ىم مم

ما حصل،   عىلاجلن  لقراءته، وأمره بإبالغ قومه هبذا اخلرب، وأكد ذلك بأن  للتأكيد  

 
 . (2/384)، ، للزركيشالقرآن ينظر: الربهان يف علوم (1)

 ٰر ٰذ يي﴿اىل: يف سورة اجلن بفتح اهلمزة وكرسها، حيث قرئ من قوله تع ( قرئت أداة التوكيد )أن   (2)
تعاىل:    [3اجلن:]  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  جمحم يل ىل مل خل﴿ إىل قوله 
أي: عطفا    ﴾ جم يل﴿بالفتح، عطفا عىل:    [14اجلن:]  ﴾حن جن يم ىم مم خم

أكث﴾ مل﴿مرفوع  عىل   بأن  هذا  وعورض  العطف،  ،  هذا  فيها  يصح  ال  املواضع  عطر  عىل   فاوقيل: 

 من غري إعادة اجلار.  {فآمنا به}الضمري يف 

 للقول.  فيكون الكل مقوالً ألنه حكى بعد القول، فهو مكسور  ﴾ عنانا سمإ﴿عىل  وقرئ بالكرس عطفا

عطفا عىل   إمالفتح اب [18اجلن:]  ﴾يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿ تعاىل: يف قولهوقرئ 

 . ع اهلل أحدا ألن املساجد لهم فال ترشكوا  :أي ﴾زب﴿ـ ب لكونه متعلقاً  أو ،﴾ جم يل﴿

لفتح با  [19اجلن:]  ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت﴿  وقرئ يف قوله تعاىل:

 وقرئ بالكرس استئنافًا.   ،(قل أوحي إيل أنه كذا، وأنه ملا قام)ما قبله من قوله: عىل  عطفا

  للنيسابوري،   ،رش، املبسوط يف القراءات الع (354ص  )  البن خالويه،  القراءات السبع،ينظر: احلجة يف  

 .(042ص ) ق،ملحمد الصاد ، طالئع البرش يف توجيه القراءات العرش،(449ص )
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وجاء التوكيد متصال بضمري الشأن ليعطي معنى التعظيم والتفخيم للخرب، ثم جاء 

لغرابة اخلرب، ولزيادة اال  وهلم:توكيد اجلن  بق هتامم به، وهو ما كان من  إنا سمعنا، 

به،   وإيامهنم  القرآن  إىل  وقوعه  استامعهم  يف  ون  يشك  منهم  فريقًا  به  أخربوا  ألهنم 

ضمري  ام يفيد حتقيق ما قالوه، كام أن التوكيد هنا جاء أيضًا متصاًل بم بفأتوا يف كالمه

جبا( م، دل  عىل ذلك وصفه باملصدر )عالكري  قرآنلا:  الشأن لتعظيم شأن املخربر به

فنفى اجلن  عن    ،[2اجلن:]  ﴾مي خي حي جي﴿ثم أكدوا املؤكد بقوهلم:  للمبالغة،

)لن(،   باحلرف  املستقبل  يف  اإلرشاك  تأكيدور  فكامأنفسهم  أنفسهم    د  عن  خربهم 

بـ   تأكيد خربهم عن عدم إرشاكهم مستقبال  ورد   ) )إن  للقرآن ب    ، )لن(االستامع 

 ( 1)   إيامهنم واهتداءهم عند سامع القرآن يكاد ال يصدق. أن   وسبب هذا التأكيد بالنفي 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿كام جاء التوكيد بأن  يف قول اهلل تعاىل: 
نزيه، أي: تنزيه اهلل تعاىل عن الضعف واحلاجة ملعنى الت   كيدوفيه تأ  ،[3اجلن:]  ﴾ِّ

، (2) التأكيد وتفخيمهمري الشأن لتعظيم هذا  ( بضإىل الصاحبة والولد، واتصال )إن  

، للتأكيد عىل معنى ﴾ِّ ُّ ﴿،  ﴾ٍّ ٌّ﴿وقد جاء النفي يف اآلية بقوله تعاىل:  

وه نقص،  شائبة  كل  عن  وتنزهه  املطلق  وغناه  تعاىل  اهلل  ظم  مع  تأكيد و  يف  بالغة 

 (3) املعنى األول. 

تعا اهلل  قول  بأن  يف  التوكيد   ﴾رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿:  ىلوورد 
احلد،  أي:    ،[4اجلن:] فيه  يتجاوزون  قوالً  اهلل  عىل  يقولون  كانوا  اجلن   مرشكي  أن  

عون أن  له صاحبًة وولدًا، فجاء التأكيد هلذا اخلرب ألنه سيق إىل فريق من اجلن    ويد 

وأمـ ذلالف  ـخن  دوـق ـتـع ـي الشـيـا ضم ـك،  فـر  للتـجـ أن  ع  ـي ـأكـاء  عىل  ه ـ ظـد  ذا ـم 

 
 .(221-29/220)، ، البن عاشور ، التحرير والتنوير(467/ 20)، ، للبقاعيظم الدررينظر: ن (1)

 .(29/161)، لزحييل، لينظر: التفسري املنري (2)

 . (29/223)، ، البن عاشورويرتن، التحرير وال(4/399)، ، للرشبينيالرساج املنريينظر:  (3)
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 (1) . هــارتـكـاوز ونـجـ الت

ال اهلل  توكيدأما  قول   يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب﴿  تعاىل:  يف 
التأكيد عىل اعتذارهم عن إرشاكهم السابق، واملعنى:   ،[5اجلن:]  ﴾رث فكان بقصد 

أ اجلن   من  أحد  جرأة  عدم  من  تيقن ا  اأننا  هلم  و  وتقو  اهلل  عىل  الكذب، إلنس  عليه 

سبحانه، هلل  إرشاكنا  من  كان  وما  هلم،  تصديقنا  عن  نعتذر  تأكيد    وجاء  ونحن 

ن يف اآلية بـ )لن( لتأييد النفي، وفيه داللة عىل سالمة فطرهتم، وأهنم بالغوا  املظنو

 (2) يف حسن ظنهم بمن أضلوهم.

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿  كام جاء التوكيد بإن  يف قول اهلل تعاىل:
اجلن     ،[6:ناجل]  ﴾لك اك يق ببعض  ذون  يتعو  كانوا  اإلنس  بعض  أن  أي: 

اجلن  غيًا وطغيانًا وجرأًة عىل اإلنس، فأكد اخلرب ألنه  فزاد ذلك    ديان،بالقفار والو

تأكيد   يف  وزاد  اجلن،  ببعض  ذون  يتعو  اإلنس  أن   يصدق  يكاد  التكذيب، فال  مظن ة 

)  ( 3) ضمري الشأن.إىل اخلرب وتعظيمه بإضافة )إن 

ا تعاىل:  لتوكيدوجاء  اهلل  قول  يف   رن مم ام يل ىل مل يك ىك﴿  بإن  
أن   يأ  ،[7اجلن:]  ﴾زن بأنه ال بعث وال  :  اإلنس  يظن  بعض  بعض اجلن ظن  كام 

جزاء بعد املوت، وأن ال رسول يأيت بعد هذه املدة، وعىل هذا فإن  هذا الكالم من  

ل باخلرب  لالهتامم  التأكيد  فجاء   ، عدغاياجلن  أن   عىل  وللتأكيد  يكن  ته،  مل  البعث  م 

ا إقامة  عىل  تأكيد  وفيه  القدرة،  يف  خلل  املحلجة  بسبب  وقع  عىل  إذا  أي:  رشكني، 

بـ تـأنـن  فـن اجلـان مـم ـاإلي النافية ـ م  ه أوىل، وزاد يف معنى التوكيد باستخدام )لن( 

 ( 4) نى.ـدة للمعــؤيـم ـال

 
 . (29/223) ،عاشور ، البنينظر: التحرير والتنوير (1)

 . (29/224)، ، البن عاشور، التحرير والتنوير(4/400) للرشبني، ينظر: الرساج املنري، (2)

 .(29/225) البن عاشور، التنوير،، التحرير و(472/ 20)، للبقاعي، ينظر: نظم الدرر (3)

، التحرير (20/475)،  ، للبقاعي، نظم الدرر (19/418)،  ، البن عادل تابلكينظر: اللباب يف علوم ا  (4)

 .(29/226)، عاشور، البن ويروالتن
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تعاىل اهلل  قول  يف  بأن   التأكيد   ري ٰى ين ىن نن﴿  :وتكرر 
ا،  [8اجلن:]  ﴾ني مي زي أيلغرابة  السرتاق خلرب،  السامء  طلبنا  ملـ ا   :

حم  تعاىل عىل  باملالئ  روسةالسمع وجدناها  اهلل  قدرة  لتامم  إثبات  وفيه  والشهب،  كة 

إىل   ان سبيل  الكه  أو  للجن   يكن  مل  وأنه  الوحي،  وإثبات عىل صحة  القرآن،  حفظ 

 (1) الوصول إليه. 

بأن   التأكيد  يفوجاء  تعاىل:  اهلل  قول   حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي﴿   
آلية  هذه اللداللة عىل أن اخلرب يف    ،[9اجلن:]  ﴾مت خت حت جت هب مب خب

أخربوا عن املقصود، وأن  ما قبله توطئة له، فلام أكدوا خرب حال السامء إذ ذاك  هو  

 ( 2)حاهلا من قبل.

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿  أما التأكيد بأن  يف قول اهلل تعاىل:
علمهم    ،[10ن:جلا]  ﴾خص حص مس خس عدم  عىل  للتأكيد  ألن  فجاء  الغيب؛ 

الغيب بأي شكل ووجه وإن  عنى:  إليهم ذلك، واملالعرب كانت تنسب   ال نعرف 

نع ال  فنحن  للسامء،  احلراسة  هذه  بسبب  اهلل  اجتهدنا  أراده  أو رش  عذاب  أهو  لم 

 ( 3)ألهل األرض أم هو خري هلم؟ 

 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص﴿وجاء التأكيد بأن  يف قول اهلل تعاىل:  
كالم السابق ، فالجلن  تأكيدًا عىل القسمة املذكورةعن ا  حكاية، [11اجلن:] ﴾مغجغ

لك، حيث منهم الصاحلون ومنهم من قد يدل عىل صالح الكل، فأكدوا خالف ذ

 (4) هم أقل من ذلك. 

 
 .(29/226)، ، البن عاشور ، التحرير والتنوير(476/ 20) للبقاعي، ينظر: نظم الدرر، (1)

 .(29/228)، ، البن عاشور ، التحرير والتنوير(477/ 20)، للبقاعي، ينظر: نظم الدرر (2)

 .(479/ 20) للبقاعي، الدرر،م ينظر: نظ (3)

 .(20/048)در نفسه، ر: املصينظ (4)
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 خك حك جك مق حق مف خف حف جف﴿  وجاء التأكيد بأن يف قول اهلل تعاىل:
كامل    عىل للتأكيد    ،[12اجلن:]﴾جل مك لك واملعنىمعنى  تعاىل،  اهلل  أي  قدرة   :

لكون أنه لن يفلت أحد من ا من قدرة اهلل إن أراد بنا يف ا  علمنا بتفكرنا يف آيات اهلل

اعتهم اهلرب من علم اهلل وقدرته بأي شكل من  أمرا، فنفى اجلن  عن أنفسهم استط

)ل باستخدام  املعنى  هذا  عىل  للتأكيد  وزادوا  النافاألشكال،  املصد  ية،ن(  ر  وجاء 

 ( 1) ى التوكيد.)هربا( للمبالغة يف معن

 حمخم جم هل مل خل حل﴿  ارد يف قول اهلل تعاىل: الووكذلك التأكيد بأن  
حيث أكد اجلن  خرب    ،[13اجلن: ]  ﴾ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

الوقت الذي  فور استامعهم للقرآن، يف    ×إيامهنم باهلل لغرابته، فهم آمنوا بمحمد  

 . × نبيكانت فيه قريش تكذب ال 
 خم جمحم يل ىل مل خل﴿  :عاىل تل اهللومثله أيضا ما ورد يف قو

فإنه ملا كان املتبادر إىل الذهن والظاهر   ، [ 14اجلن: ]   ﴾ حن جن يم ىم مم

أهنم أسلموا مجيعهم، جاء تأكيد النفي، فإن منهم املسلمون ومنهم القاسطون، ويف  

 (2) اآليتني جاء تأكيد اخلرب لشدة غرابته، ولصعوبة تصديقه. 

 ﴾يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿  :تعاىل يف قول اهلل  أكيد بأن  التوأما  
د    ،[18اجلن:] ففيه تنبيه عىل اختصاص املساجد باهلل تعاىل، أي: إنام كان بناؤها ليوح 

 ( 3) اهلل فيها وُيعبد.

بأن  يف قول اهلل تعاىل: التأكيد   زث رث يت ىت نت مت زت رت﴿  وجاء 
آن ازدحم عليه  رأ القرويقهلل  دعو ا ي ×أي: ملا قام النبي    ،[19اجلن:]  ﴾ىث نث مث

 
، نظم  (19/424)،  ، البن عادل، اللباب يف علوم الكتاب(3/66)،  للواحدي،  ينظر: التفسري الوسيط  (1)

 .(29/234) والتنوير، البن عاشور، لتحرير، ا(20/482) للبقاعي، ،الدرر

 .(484/ 20)، ، للبقاعينظم الدرر ينظر: (2)

 . (29/240)، عاشور، البن رير والتنويرتحال ينظر: (3)
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 بعضهم فوق بعض، فجاء التأكيد للداللة عىل شدة حرص اجلن    باجلن  وكاد يرك

للقرآن،   االستامع  قط،  عىل  نظريًا  له  يسمعوا  مل  فهم   ، باملتلو  إعجاهبم  عىل  والتنبيه 

 (1) واستمرار اقرتان التأكيد بضمري الشأن فيه استمرار لتعظيم اخلطاب.

 اك يق ىق يف ىف يث﴿ يف قول اهلل تعاىل: ×نبي  ان اللس عىل تأكيدوجاء ال
 للتأكيد عىل معنى التوحيد وإخالص العبادة له سبحانه.  ،[20اجلن:] ﴾ىك مك لك

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن﴿  كذلك التأكيد بإن  يف قول اهلل تعاىل:
املجري غ  ،[ 22اجلن:]  ﴾  خئ حئ جئ نفي  لتحقيق معنى  النفوس،  ري اهللجاء   يف 

إين هلؤالء  قل  لأي:  ك  أي  وإرادته  اهلل  أمر  من  عني  يدفع  سوءًا  ئان  يب  أراد  إن  ن 

 (2) بحانه.س 

 حن جن مم خم حم جم هل مل﴿  أما التأكيد بإن  يف قول اهلل تعاىل:
عند    ،[27اجلن:]  ﴾  ٰه مه جه هن من خن الرسل  مكانة  عىل  للتأكيد 

ف اهلل،  عند  وإكرام  إعظام  من  هلم  وما  ال رهبم،  علم  إن  صعوبة  عىل  دل  ملا  سياق 

سبحانه عن مكانة  شهب، أعلم  لاكان من أمر حراسة السامء باملالئكة وما  الغيب، و

رسله متييزًا هلم عن غريهم، وأن ه ُيطلع سبحانه من شاء منهم عىل ما شاء من علم  

 ( 3) الغيب. 

 اثنيا: التوكيد اللفظي: 
أقسام   من  قسم  ألي  ويكون  بالتكرار،  توكيد  بتكرار  الكالهو  يكون  وقد  م، 

بمر الكالم  نفسهاته فال يشادفمعنى  اللفظ  ا  ،(4) رتط تكرار  لنوع من  وقد وقع هذا 

 حك جك مق حق مف خف حف جف﴿  التوكيد يف سورة اجلن يف قول اهلل تعاىل:
 

 .(29/174) للزحييل، ري،، التفسري املن(9/334)، ، للقاسمي نظر: حماسن التأويلي (1)

 .(4/407)، للرشبيني ، ، الرساج املنري(495/ 20)، ي، للبقاعينظر: نظم الدرر (2)

 . (20/502)، ، للبقاعيينظر: الدرر (3)

 .(2/385) للزركيش، الربهان يف علوم القرآن، (4)



 حويرثاــب مـالـــس يـــانـهـتد.                            ةـــــريــسيـفـة تـــسران: دـــجـورة الــــة يف ســـــيـلغـب البــاليــاألس

166 

يف   ،[12اجلن:]  ﴾جل مك لك خك اهلل  نعجز  لن  بأننا  وآمنا  اآلية:  تقدير  فإن 

  ف؛ ملعنى الفعل )آمنا( املقدر بحرف العط   اً ظيلف  اً األرض، فجاء الفعل )ظننا( تأكيد

 ( 1) اليقني.  ىلع الظن هنااإليامن يقني، وأطلق ألن 

 نت مت زت رت يب ىب نب مب﴿  كام جاء التوكيد اللفظي يف قول اهلل تعاىل:
الكذب   ،[5اجلن:]  ﴾رث يت ىت )تقول(؛ ألن  لـ  لفظي  تأكيد  )كذبا(  املصدر  فإن 

ال بمعنى  هو  أو  القول،  من  لنوع  ملرادفهتقو  مؤكدًا  املصدر  فصار  ويؤيد هذا  (2) ،   ،

ل  ىنعامل و  )تقر تتقول(3)  (قراءة  و  ،، وأصله:  التقول،  مل من  ن  مر إىل  الكالم  نسبة  هو 

 (4) .ظياً ، لذا تم اعتباره توكيدا لفيقله، وهو مرادف ملعنى الكذب

 الطلب الثاين: احلذف:
م، ألغراض بالغية كثرية،  املقاوقع احلذف يف التعبري القرآين بحسب ما يقتضيه  

امل  ذكر  من  يكون  ال  أوحذكأن  للتعظيم،  احلذف  يكون  وقد  فائدة،  لقصد    و ف 

الفاصلة،   لرعاية  أو  أغراضالتأدب،  من  ذلك  وغري  اإلجياز،  لطلب  وقد  (5) أو   ،

إيصال  اكتسب أسلوب   تم  العربية، فكلام  اللغة  أمهيته من أمهية اإلجياز يف  احلذف 

باب    وه»  كلامت كلام كان أبلغ، يقول عبد القاهر اجلرجاين: من الاملعنى بعدد أقل  

األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر   بدقيق املسلك لطيف املأخذ، عجي

ة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل  أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفاد

 
 . (29/233)، البن عاشور ،تحرير والتنويرنظر: الي (1)

 . (15/95) لأللويس، ، روح املعاين،(9/43) أليب السعود، ينظر: إرشاد العقل السليم، (2)

ل( بفتح القاف والواو مشددة. قرأ اجلميع )تقول( ب (3)  ضم القاف وإسكان الواو خمففة، وقرأ يعقوب )تقو 

  للواسطي،  ، الكنز يف القراءات العرش،(594ص ) بن اجلزري،ال  عرش، ل اينظر: حتبري التيسري يف القراءات 

(2/695). 

 . (29/224)، ، البن عاشورينظر: التحرير والتنوير (4)

 .3/102، ، للزركيشرآنينظر: الربهان يف علوم الق (5)
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ُتب ن مل  إذا  بيانا  تكون  ما  وأتم  وقع(1) «تنطق،  وقد  يفاحلذ  ،  كثرية  بصور  سورة  ف   

 اجلن، من ذلك:  

 تدأ:بالأوالً: حذف  
و الكريم،  القرآن  يف  كثري  املحذاغوهو  املبتدأ  يكون  ما  وسبب  لبًا  اساًم،  وف 

الكالم   لداللة  أو  التخفيف،  إما  تعاىل: احلذف  اهلل  قول  يف  ذلك  وقع  وقد    عليه، 

،  [24اجلن:]  ﴾مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ﴿

م قول  جو  عىل  موصون  )من(  إن  حمذوفز  ملبتدأ  خربًا  تكون  )أضعف(  فإن   ،  لة 

نارصو أضعف  هو  الذي  فسيعرفون  الصلة  اً التقدير:  لطول  هنا  احلذف  وحسن   ،

 ( 2) بالتمييز فوقع احلذف ختفيفًا واختصارًا.

تعاىل:   اهلل  أيضا يف قول  املبتدأ   جل مك لك خك حك جك﴿ووقع حذف 
ملبالغيب خرب  فعامل  ،[ 26اجلن:]  ﴾خل حل الغيب،  تدأ حمذوف، وال   تقدير: هو عامل 

قوله إىل  عائد  علي(ريب):  والضمري  الكالم  لداللة  احلذف  ووقع  اشتمل    ه،  حيث 

تع ذكره  للتنبيه عىل  الكالم عىل  هنا  وقع  أن  احلذف  كام  اىل ووردت بعض صفاته، 

 (3) اختصاص اهلل تعاىل بعلم الغيب.

 اثنيا: حذف اسم أن: 
قول يف  احلذف  هذا   مي خي حي جي يه ىه﴿تعاىل:    اهلل   وقع 

وا(، م يقل: )وأهنم لو استقامفل  فحذف اسم )أن( وخففت،  ،[16اجلن:]  ﴾يي ىي

أهنم أي اإلنس أو اجلن أو كالمها لو استقام القاسطون منهم   : وأوحي إيل  ريوالتقد 

احلذف  وسبب   ،) إيل  )أوحي  عىل  عطفًا  املطر،  عنهم  اهلل  أمسك  ملا  احلق  عىل 

 
 .(146/ 1) للجرجاين، دالئل اإلعجاز، (1)

 . (15/107)، لويس، لألاملعاين ح رو، (19/441)، ، البن عادل ينظر: اللباب يف علوم الكتاب (2)

التنزيلر:  ينظ  (3) لعلوم  جزيالتسهيل  البن  املعاين،(4/408)،،  روح  التحرير ،  (15/107)  لأللويس،  ، 

 .(29/247)، ، البن عاشوروالتنوير
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دل عليه السياق، وقد يكون الغرض منه التحقري للقاسطني،   ختصارالتخفيف واال

يكون املعال  وقد  عموم  عىل  الداللة  احلذف  من  عام    ى نغرض  من  فاحلكم  لكل 

 ( 1) يستقيم عىل الطريقة.

 اثلثا: حذف الفاعل:
، وقد وقع هذا يف سورة (2)  وقد جوز البالغيون حذفه عند وجود ما يدل عليه

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿  اجلن  يف قوله تعاىل:
  ديباملر  فاعل تأدبًا مع اهلل، فاملرادال  فوردت إرادة الرش بدون ذكر،  [10اجلن:]  ﴾خص

اهلل جل  جالله، ويدل عىل ذلك ذكر اسمه تبارك وتعاىل عند إرادة اخلري، وهم  هو  

االعتقاد، وحسن  األدب  بني  مجعوا  حيث (3) بذلك  القرآن  يف  واضح  وهذا خط   ،

يم راه سبحانه، قال تعاىل عىل لسان إبري إىل اهلل تعاىل وال ينسب إليه الرشسب اخلين

السالم: إىل   ،[80:ءالشعرا]  ﴾مقحق مف خف حف﴿  عليه  املرض  فأضاف 

السالم:   عليه  اخلرض  لسان  عىل  تعاىل  قوله  ومنه  ربه،  إىل  والشفاء   ىك﴿نفسه 
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
ومل  ضافأ  ،[79الكهف:]  ﴾ني مي زي ري ٰى نفسه،  إىل  العيب  إرادة  ف 

 ينسبها إىل اهلل تعاىل. 

 رابعا: حذف الفعول: 
أو لداللة ما بعده أو    أو لإلجياز،   ،لالعناية بالفاعإلظهار كامل  املفعول  ذف  قد حي

 جم يل ىل مل خل﴿  قبله عليه، وقد ورد هذا يف سورة اجلن يف قول اهلل تعاىل:
 

ن ، الب، التحرير والتنوير(4/404)،  ، للرشبينيالرساج املنري  ،(486/ 20)،، للبقاعيينظر: نظم الدرر  (1)

 .(29/237)، عاشور

 .(2/232)، ، البن األثريينظر: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر  (2)

ر  (3) املعاين ينظر:  لأللويسوح  للقاسم التأويل  حماسن،  (92/88)،    ،  الكريم ( 9/333)،  ي،  تيسري   ،

  .(890ص)، ، للسعديالرمحن
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اس ،  [1اجلن:]  ﴾من خن حن جن يم ىم مم خم حم اأي  من  تمع  نفر  لقرآن 

تعاىل:   اهلل  قول  يف  األحقاف  سورة  يف  جاء  كام   جم يل ىل مل خل﴿ اجلن 
 مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم
وقد حذف املفعول هنا لداللة ما بعده عليه من قوله   ،[29األحقاف:]  ﴾يه ىه

[1اجلن:]  ﴾من خن حن جن يم﴿  :تعاىل
)إليك(    إن  وقيل  ،  (1) هو  املحذوف 

 جض مص خص﴿  نفر من اجلن، كام ورد يف قول اهلل تعاىل:ع إليك  واملعنى: استم 
 خك  حك  جك  مق  حق  مف  حفخف جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  حضخض

  ﴾ من خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  لكمك
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث ﴿  اىل:تع  هلوقو،  [25األنعام:]

  ﴾ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس
يف هذا املقام بالكالم    املقصودوإنام وقع احلذف هنا يف سورة اجلن ألن    ،[16حممد:]

، فاخلطاب ، بخالف املواضع األخرى×هو القرآن الكريم وليس شخص النبي  

الرتكيز غرض كان  ع، ألن الضويف هذا امل  ×النظر إىل مقام النبي    فتالقرآين مل يل

 ريم. عىل القول املسموع والداللة عىل رشفه، وهو القرآن الك

 ا: حذف الوصوف:  مس خا
يف  هذا  وقع  وقد  احلال،  عليه  دل   إذا  مقامه  الصفة  وتقوم  املوصوف  قد حيذف 

تعاىل: اهلل  قول    ﴾مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص﴿  السورة يف 
منا قوم دون ذلك، واملراد: منا املتقون و  فكلمة )دون( صفة ملحذوف،  ،[11اجلن:]

الطاحل أي:  ونحوه،  ذلك،  دون  فريق  أو  أو  يف  ون  الكاملني  غري  املقتصدون 

 ىث نث﴿الصالح، فحذف املوصوف لداللة احلال واملقال عليه، كام يف قوله تعاىل:  
 

السليم  (1) العقل  إرشاد  السعودينظر:  أليب  ا(9/42)،  ،  روح  التحرير(15/29)،  لأللويس  ،ملعاين،   ،  

 .(29/237)، ، البن عاشورالتنويرو
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[164الصافات:]  ﴾يق ىق يف ىف يث
حي  ،(1) ما  )من( املوصو  ذفوكثريًا  مع  ف 

 ( 2)جاءت مقدمة عليه. اذالتبعيضية خاصًة إ

 سادسا: حذف الضاف وإقامة الضاف إليه مكانه: 
العرب، إال أنه ال يستقيم إال بدليل يدل عليه، وقد وقع هذا    يف كالم  و شائعهو

 حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل﴿  يف سورة اجلن  يف قوله تعاىل:
واملعنى: جزاء بخس، ،  فاضاملحذف    ،[13اجلن:]  ﴾ٰه مه جه هن من خن

 (3) ى.نعدل عليه امل

 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص﴿  ووقع ذلك أيضا يف قول اهلل تعاىل:
واملراد كانت طرائقنا طرائق قددا، أو كنا ذوي طرائق قددا،   ،[11اجلن:]  ﴾مغ جغ

فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه، أي: كنا أصحاب مذاهب خمتلفة متفرقة،  

كانت   خم أو  كالطرائفلتأحوالنا  للة  بيان  وهو  املختلفة،  يف سقق  سابقا  املذكورة  مة 

 ﴾ خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿  قوله تعاىل:
 ( 4)فحذف لداللة السياق عليه.، [10اجلن:]

 سابعا: حذف اجلملة: 
تعاىل: اهلل  قول  الواقع يف  احلذف  ذلك   جمحم يل ىل مل خل﴿  من 

  ﴾ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
 

الكشاف،  (1) املحيط(4/627)للزخمرشي،    ينظر:  البحر  أليب  ،  علو(10/298)، حيان ،  يف  اللباب  م ، 

عادلالكتاب البن  الوجيز  ،(19/423)،  ،  عطية املحرر  البن  والتنوير(5/382)،  ،  التحرير  البن  ،   ،

 .(29/232)، عاشور

 . (15/98) ،أللويسل روح املعاين،، ( 2/418)، ، البن جزيم التنزيلر: التسهيل لعلوينظ (2)

 .(19/425)، دل، البن عالباب يف علوم الكتاب، ال(628/ 4)، ، للزخمرشيينظر: الكشاف (3)

الكشاف  (4) للزخمرشي ينظر:  املحيط(4/627)،  ،  البحر  حيان،  أليب  الكبري(10/298)،  ،  التفسري   ،  ،

، البن  سهيل لعلوم التنزيللت، ا(19/423)، ، البن عادل علوم الكتاب، اللباب يف(30/670)، زيللرا

 . (2/418)، جزي
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القاسطني؛ ألن    باملسلمني واكتفت بذكر عقا  ية ثوابآلا  مل تذكر   ،[15-14اجلن:]

، وقد يكون سبب عدم ذكر  (1) حلذر منه  ا جيب اية ماملقام مقام ترهيب، فذكرت اآل

 حتى تتشوف النفوس هلذا اجلزاء، وتذهب يف تأويله وختيله كل مذهب. ثواب املؤمنني 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿ل اهلل تعاىل:  كام وقع حذف اجلملة أيضا يف قو
ا عن سؤال حمذوف،  ملة جوابجلحيث وقعت ا،  [25اجلن:]  ﴾مق حق مف خف حف

يكون متى  امل   تقديره:  النبي هذا  سؤال  من  يكثرون  املرشكون  كان  حيث  وعود؟، 

اهلل عن موعد قيام الساعة كام ورد ذلك مرارًا يف القرآن الكريم، فلام جاء قول    ×

السؤا تكرار  ُعلم  يوعدون،  ما  رأوا  إذا  حتى  القول  ن م ل  تعاىل:  مجلة  فجاءت  هم، 

عنه،  واقع  جوابًا  اليوم  هذا  إن  حما  ومعناه:  فحذف  ال  اهلل،  عند  علمه  ولكن  لة 

   (2)السؤال لعدم احلاجة إىل ذكره لتكراره، ولوقوعه يف جواب استفهام معلوم.

 هئ مئ هي مي خي حي جي﴿  وحذفت اجلملة أيضا يف قول اهلل تعاىل:
نا الوحي  بحفظ  هناأخرب»أي:    ،[28اجلن:]  ﴾مس هث مث هت مت هب مب

، ويف هذا (3)«ليغ باحلق والصدق من التبكانوا عىل مثل حاله    ليعلم أن الرسل قبله

 (4) . عناية هبذا التبليغ واالهتامم به واحلث عليه والتحذير من التفريط فيه

 :والتأخري: التقدمي الثالثالطلب 
البالغة،   أبواب  من  خطري  وباب  جليلة،  لطائف  له  قرآين  أسلوب    م يعظهو 

املفرسين   من  كثري  تتب عه  الكريم،    يفالشأن،  معاين   وأبرزواالقرآن  بيان  يف  أرساره 

اإلعجاز:   دالئل  كتابه  يف  أمهيته  بيان  يف  اجلرجاين  القادر  عبد  يقول  هو  »اآليات، 

الفوائد، جم   كثري  لك  املحاس باب  يفرت   يزال  الغاية، وال  بعيد  الترصف،  واسع  ن، 

 
 .(4/404)، ، للرشبينيينظر: الرساج املنري (1)

 .(29/246)، ، البن عاشور التحرير والتنوير ،(632/ 4) للزخمرشي، ظر: الكشاف،ين (2)

 . (19/447)، ل، البن عاداللباب يف علوم الكتاب (3)

 .(9/339) للقاسمي، حماسن التأويل، ينظر: (4)
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إىل   بك  ويفيض  بديعة،  مسمعهفيلطعن  يروقك  شعرا  ترى  تزال  وال  ويلطف    ،ة، 

نظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن ُقدم فيه يشء، وُحول  ه، ثم تلديك موقع

مكان  إىل  مكان  عن  الربهان  (1)«اللفظ  كتابه  يف  بإسهاب  الزركيش  عنه  وحتدث   ،

إلرادةفذ أو  وتعظيمه،  املقدم  بأمهية  كاإلشعار  أغراضه،  من  وكثريًا  أسبابه   كر 

 (2) وغري ذلك. صابكيت أو التعجب، أو إلفادة االختصتلا

ورد سورة التقدي  وقد  يف  جاء  ما  ذلك  من  الكريم،  القرآن  يف  كثريًا  والتأخري  م 

تعاىل: اهلل  قول  يف    ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿   اجلن 
من  فق،  [3اجلن:] يكون  إنام  الولد  أن  معنى  عىل  للتأكيد  الولد؛  عىل  الصاحبة  دم 

 مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك﴿    تعاىل:هللا  الصاحبة، كقول
 (3) .[101األنعام:] ﴾خي حي جي ٰه مه هنجه من خن حنجن

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿  وقدم الرش عىل اخلري يف قول اهلل تعاىل:
ورد سابقًا يف اآليات من ألنه مناسب ملا  ؛  [10اجلن:]  ﴾ خص حص مس خس حس جس

ذ  من  اخلري هبم،  إرادة  احتامل  مع  الرش هبم  إرادة  هبا  استحقوا  تعاىل:   لكآثام    قوله 

 نث مث زث﴿  وقوله تعاىل:،  [ 4:اجلن]  ﴾ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿
تعاىل:،  [6اجلن:]  ﴾لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  يك ىك﴿  وقوله 
 (4).[ 7اجلن:] ﴾زن رن مم ام يل ىل مل

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿ما جاء يف قول اهلل تعاىل:  ه  ومن
حيث قدم اخلرب )قريب( عىل املبتدأ )توعدون(، وهذه اآلية ،  [25اجلن:]  ﴾مق حق

ا   تعوق قول  تعابعد   جض مص خص حص مس خس حس جس مخ﴿  ىل:هلل 
 

 .(160ص  ) للجرجاين، ،ازدالئل اإلعج (1)

 . (3/233)، ، للزركيشقرآنينظر: الربهان يف علوم ال  (2)

 .(266ص )، ، فاضل السامرائيينظر: من أرسار البيان القرآين (3)

 .(274ص )ينظر: املصدر نفسه،  (4)
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فكانت جوابا عن سؤال مقدر: متى يكون هذا اليوم؟،  ،[24اجلن:]  ﴾ مض خض حض

عنه   ُيسأل  ما  حيز  يف  يزال  ال  وأنه  املوعد،  هذا  تأكيد خفاء  يف  للزيادة  اخلرب  وقدم 

 ( 1).﴾ مغ جغ مع﴿بصيغة االستفهام فذكر ما خييفهم أوالً فقال: 

 ري: والتنك ريفعتلا  :الرابعالطلب 
أسال أهم  من  الكريم  بيومها  بالغية   القرآن  ألغراض  ورودمها  كثر  والتي 

ليه كاملبتدأ والفاعل بالضمري، والعلمية مثل: إكثرية، وغالبًا ما يكون تعريف املسند  

التعريف  الترشيف، وقد ورد  أو  عبد اهلل، واإلضافة، لغرض اإلجياز واالختصار، 

عد يف  اجلن  سورة  اهللخمتلفألغراض  اضع  ومة  يف  قول  ذلك  من   جك﴿تعاىل:    ة، 
بأل ،  [ 26اجلن:]  ﴾ خل حل جل مك لك خك حك )الغيب(  تعريف  فجاء 

التعريف، وتعريف )عامل( باإلضافة إلفادة القرص احلقيقي، واملعنى: هو عامل الغيب 

 ( 2)ال أنا.

والتعظيم،  التعميم،  منها:  خمتلفة،  ألغراض  السورة  يف  ورد  فقد  التنكري    وأما 

 يب ىب نب مب﴿:  ما ورد يف قول اهلل تعاىل  كوالتهويل، والتنويع، من ذل  لتحقري،او
كل  ،  [5اجلن:]  ﴾رث يت ىت نت مت زت رت ليشمل  للتعميم،  الكذب  ر  نك 

واست بالتوكيد،  اآلية  ابتداء  التعميم  معنى  عىل  ويدل  النافية كذب،  )لن(  خدام 

 ( 3) .بذلكا املؤكدة، والوصف باملصدر للمبالغة يف نفي أي نوع من أنواع

، وقد ورد منه يف  ى خلف مقتضى الظاهر لعالطلب اخلامس: جميء الكلم  

 سورة اجلن األساليب التالية:

 اإلظهار يف موضع اإلضمار: -1
استخدام          يكفي  حيث  الكريم،  القرآن  يف  وروده  كثر  عظيم  باب  وهو 

 
 .(20/499)، ، للبقاعي، نظم الدرر(19/441)، دل ، البن عاالكتاب علوم ينظر: اللباب يف (1)

 . (29/247)، ، البن عاشوريرالتحرير والتنو، (6/73) للسمعاين، رآن،لقينظر: تفسري ا (2)

 .(269ص )، ، فاضل السامرائيينظر: من أرسار البيان القرآين (3)
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ي بالغي  لغرض  الظاهر  االسم  ذكر  إىل  عنه  ويعدل  اجلملة  يف  ينة بقرك  رد الضمري 

، واعتنى به عدد من املفرسين ممن  (1)كتابه الربهان    السياق، حتدث عنه الزركيش يف

وعدد السعود  كأيب  الكريم  القرآن  ببالغة  الكريم    اعتنوا  القرآن  تفسري  من رشاح 

اهلل   كالبيضاوي وغريهم، وقد ورد يف سورة اجلن يف عدة مواضع، من ذلك قول 

 َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه﴿  تعاىل:
هلل تعاىل يف اآلية حال من  ا   يبني  ،[17-61اجلن:]  ﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

والشقاء  لألول  مالزمة  السعادة  وأن  عنه،  أعرض  من  وحال  اهلدى  عىل  استقام 

مصري الثاين، ثم يذكر سبحانه مصري من يعرض عن ذكره، وأن له العذاب الشاق 

فيه   راحة  ال  الضم (2) الذي  بذكر  اآلية  تكتف  ومل  فل ،  )ومن    قلي  مري،  سبحانه: 

 ٍّ ٌّ﴿ومن يعرض عن ذكري(، بل قال جل شأنه:  )  أو  يعرض عن ذكرنا(،
باملذكور، ﴾ِّ ُّ َّ العناية  بكامل  لإلشعار  اإلظهار  إىل  اإلضامر  عن  فعدل   ،

بحقه،   والعناية  املظهر  األمر  حال  ولتعظيم  تعاىل،  هلل  األمر  إسناد  توكيد  ولزيادة 

 ( 3) عدا. ص   با أه ودبر أمره جدير بأن يسلك عذا نش أ   ي به الذ واملعنى: ومن يعرض عن ذكر ر 

 رث يت ىت نت مت زت رت﴿ ومن ذلك أيضا يف سورة اجلن قول اهلل تعاىل:
ومل يقل سبحانه: )ملا قام عبده(، واملراد بعبد اهلل   ،[19اجلن: ]  ﴾ ىث نث مث زث

م  يدعو اهلل تعاىل تزاح  الصالة  ، خيرب اهلل تعاىل أنه ملا قام إىل×يف اآلية النبي حممد  

اهع حوله  وتكتلوا  اجلن  بامليه  االسم    تاممًا  ذكر  إىل  الضمري  عن  عدل  وقد  يقول، 

للنبي تكريام  ملا   ×  الظاهر  وأنه  يقال:  أن  الظاهر  مقتىض  وكان  اهلل،  بعبد  بوصفه 

 (4) يف. ن الترش قمتر تدعو اهلل، أو: ملا قمُت أدعو اهلل، ملا يف هذه اإلضافة م 

 
 . (2/248)، ، للزركيشينظر: الربهان يف علوم القرآن (1)

 .(241/ 8) للبغوي، تنزيل،ينظر: معامل ال (2)

 .(239/ 29)، بن عاشورال ،، التحرير والتنوير(8/241)ينظر: املصدر نفسه،  (3)

 .(29/242)، ، البن عاشور ، التحرير والتنوير(242/ 8) ،، للبغويينظر: معامل التنزيل (4)
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إيل   الكالم: وأحي  تقدير  إن  كان كالم  أن  وقيل  فلام  اهلل،  عبد  قام  ملا  نبي عن  لاه 

 (1) والتواضع.نفسه جيء به بلفظ عبد اهلل ليقتيض معنى التذلل 

 : أسلوب االلتفات -2
تتنوع صور االلتفات يف القرآن الكريم، ويعني انتقال الكالم بني أوجه اخلطاب 

ة املضارع إىل  صيغبة والتكلم، وقد يكون انتقال الكالم من  ب والغياملختلفة: اخلطا

األمر أو  املايض  ذلك   صيغة  ويكون  العكس،  يقول    أو  خمتلفة،  بالغية  ألغراض 

الربهان:    الزركيش   نق»يف  آخر تطرية وهو  إىل أسلوب  الكالم من أسلوب  ل 

من خلاطره  وصيانة  لنشاطه،  وجتديدا  للسامع،  بدوام   املالل  واستدرارا  والضجر 

 ن يف سورة اجلن باالنتقال م  االلتفات  وقع، وقد  (2)«األسلوب الواحد عىل سمعه

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ﴿التكلم إىل الغيبة يف قوله اهلل تعاىل:  
تعاىل:  ،  [ 17اجلن:]  ﴾مئ زئ رئ بقوله  املتكلم  بصيغة  باحلديث  اآلية  فبدأت 

لو  أنه  إيل   أوحي  واملعنى:  اجل  )لنفتنهم(،  غدقا،  آمن  ماًء  ألسقيناهم  واإلنس  ن  

م فنعلم  فيه،  ي لنختربهم  مصري  ن  اآلية  أوضحت  ثم  يكفر،  ومن  يكفر   نمشكر 

شديدًا، عذابًا  يدخله  أي  )يسلكه(،  تعاىل:  بقوله  الغائب  مقتىض    بصيغة  وكان 

املصري واقع   أن هذا  يبني للسامع  أن  أن يقول: نسلكه، والغرض من ذلك  الكالم 

 ( 3) ًء كان حارضًا أو غائبًا.كفر سواللسامع إن 

املايض  من  االلتفات  ورد  إكام  تعاىل  اهلل  قول  يف  املضارع   خس حس جس مخ﴿  :ىل 
هيدد اهلل املرشكني ،  [24اجلن:]  ﴾ مض خض حض جض مص خص حص مس

حتى إذا رأى املرشكون ما يوعدون يوم القيامة، فسيعلمون   واملعنى:   واهلوان، بالذل  

ع وأقل  جندا  أضعف  من  وعحينها  الفعل  ددا،  إىل  )رأوا(،  املايض  الفعل  عن  دل 

 
 .(630/ 4)، ، للزخمرشيينظر: الكشاف (1)

 .(3/143)، ، للزركيشالقرآن  الربهان يف علوم (2)

  .(19/429)، دل ، البن عا، اللباب يف علوم الكتاب(29/240)، البن عاشور  ، التحرير والتنوير   ينظر:  (3)



 حويرثاــب مـالـــس يـــانـهـتد.                            ةـــــريــسيـفـة تـــسران: دـــجـورة الــــة يف ســـــيـلغـب البــاليــاألس

176 

)فسيعلمون(، و فعلمو  كاناملضارع  رأوا،  يقال:  أن  الكالم  يف   ،امقتىض  أبلغ  ألنه 

والتأثري، أشد   التهديد  ليكون  الذهن  يف  األمر  استحضار  يفيد  املضارع  الفعل  فإن 

 (1) تأثريا عىل النفوس.

 :  التعبري عن الفرد بلفظ اجلمع -3
هذا   اهلل  يف سورةوقع  تعاىل:  اجلن يف قول   نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿ 
فيها إال عبادة اهلل   حاجد خمتصة باهلل تعاىل، فال يصاملس  نأ  أي،  [ 18اجلن:]  ﴾يب ىب

التعبري بلفظ  فإن  املراد باملساجد املسجد احلرام،  بأن  القول  وحده دون سواه، عىل 

املرش فعل  مثل  يفعل  من  كل  لدخول  أي  للعموم،  كان  كام    كني يفاجلمع  الوعيد، 

 نب  مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿  جاء يف قوله تعاىل:
 يف ىف يث  ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب

اجلمع جاء    ، [114بقرة:لا]  ﴾ىك مك  لك اك  يق  ىق لفظ  إن ورود  وقيل 

تعاىل:   قوله  الوارد يف  املسجد احلرام، كاجلمع   خت حت جت هب﴿ لتعظيم 
 ( 2).[45سبأ:] ﴾خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت

اوجا اجللتعبء  بلفظ  تعاىل:ري  اهلل  قول  يف  املفرد  عن   حم جم هل مل﴿  مع 
 هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن حن جن مم خم
أوضح   ،[82-27اجلن:]  ﴾مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ

اهلل تعاىل يف اآليات اقتصار علم الغيب عليه سبحانه، وأنه يبلغ من شاء من رسله  

بمالئكته، حيفظهم  وأنه  سبحانه،  غيبه  من  يشاء  ما  وحيه ليتمكن  عىل  تبليغ  من  وا 

اإلفراد   بضمري  فجاء  رسالتهم،  أداء  من  متكنوا  أهنم  ليعلم  تعاىل: يف  للناس،   قوله 

مراعاة للفظ )رسول(، ثم جاء  ،  [ 72اجلن:]  ﴾جه هن من خن حن جن﴿

 
 .(8/244) ، ، للبغوي، معامل التنزيل(4/368)، واحدي، للالتفسري الوسيطينظر:  (1)

 .(29/241)، ن عاشور ، الب، التحرير والتنوير(629/ 4) للزخمرشي، ينظر: الكشاف، (2)
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،  مراعاة ملعنى رسول،  [28اجلن:]  ﴾ مي خي حي جي﴿ بضمري اجلمع يف قوله تعاىل: 

 ( 1) أي الرسل.

الت جاء  بلكام  املفردعبري  عن  اجلمع  تعاىل:    فظ  اهلل  قول   حب جب هئ مئ﴿يف 
 ، [ 23اجلن: ] ﴾جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب

التعبري يف  ة  يآلاذكرت   وبدأ  العصاة،  )وآل اجزاء  تعاىل:  قوله  املفرد يف  بلفظ  من ية 

يعص(، )فإن له(، ثم جاء التعبري باجلمع يف قوله تعاىل: )خالدين(، محال عىل معنى 

 (2) ألنه يف معنى اجلمع، ولداللته عىل عموم الذل.يعص(،  )من

 :  : القصرالسادسالطلب 
يف   األسلوب  هذا  اويكثر  وهوتع  هللكتاب  األثري:  ابن  قال  طبقات    ىلأع»  اىل، 

يوجد شاذًا   فإنام  البلغاء  وإذا وجد يف كالم بعض  إمكانا،  اإلجياز مكانًا، وأعوزها 

الداللة عىل(3)«نادراً  ومعناه:  املعا،  القليلة  باأللفاظ  الكثرية  احلذف، ين  ، وهو غري 

وأن املساجد هلل فال    ىل: تعاوله أدوات وأغراض خمتلفة، من ذلك ما جاء يف قول اهلل

باهلل يف دور ،  تدعو مع اهلل والنصارى واملرشكني اإلرشاك  اليهود  ملا كان من عادة 

تع اهلل  عبادة  املساجد عىل  اآلية قرص  يف  جاء  دونالعبادة  أفردوا هلل    :أيغريه،    اىل 

 ( 4) .التوحيد يف هذه املساجد وأخلصوا له يف العبادة

 ﴾ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث﴿  :ىلتعااهلل  ومن ذلك ما جاء يف قول  
العبادة عىل اهلل وحده دون سواه،  ،  [02اجلن:] أداة القرص )إنام( قرص  أفادت  حيث 

 (5) تأكيدًا هلذا املعنى.

 
 .(250/ 29)، ، البن عاشورينظر: ابن عاشور، حممد بن حممد، التحرير والتنوير (1)

للبقينظر: نظم الدرر  (2) ال (20/497)،  ي اع،  ،  ، الكشاف(2/420)،  ، البن جزيتنزيل، التسهيل لعلوم 

 .(4/632)، للزخمرشي 

 .(2/275)، ، البن األثرياملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر (3)

 .(9/334)، ، للقاسمي ، حماسن التأويل(629/ 4)، ، للزخمرشيشافينظر: الك (4)

 . (29/243)، ، البن عاشورالتحرير والتنوير ينظر: (5)
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 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك﴿ تعاىل:  ومنه ما جاء يف قوله  
 جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
يف  ورد  حيث    ،[23-21اجلن:]  ﴾جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

القرص،  ا أدوات  تعاىل:  نفلاأما  آليات عدد من  قوله   رن مم ام يل ىل﴿ي يف 
من   ليس يل  عن نفسه هداية أحد أو إضالله واملعنى:  ×ففيه ينفي النبي  ،  ﴾زن

أو غوايتكم يشء،    أمر تعاىل:  هدايتكم  قوله  النفي يف  ،  ﴾زي ري ٰى ين﴿وأما 
و  عندما  ورد  فقد الدعوة  أمر  يرتك  أن  اهلل  نبي  من  قريش  باحلامية وه  وعد طلبت 

لفوالنرصة   هلم:  م  نقال  أحدخيلصني  اهلل  عذاب  مالذاً   ن  دونه  من  أجد  إن    ولن 

، فقد يكون املراد  ﴾هئ مئ﴿   تعاىل:  يف قولهالوارد  تركت هذا األمر، أما االستثناء  

من    شيئاعىل اإلبالغ دون اهلداية أو اإلغواء، أي ال أملك    ×منه قرص قدرة النبي  

لن خيلصني من عذاب    : هنم، وقد يكون املراد  غ رسالة ريببلأ  نأإال    الرض أو النفع

 (1) اهلل إال أداء واجبي من إبالغ رسالته.

 اإلطناب::  سابعلا الطلب 
أو  بألفاظ كثرية، وعبارات زائدة ألغراض بالغية، كالتأكيد،  املعنى  وهو تأدية 

واجلملة   وغريه،  االستعطاف  أو  التنزيه،  أو  الرتغيب،  أو  أحد  عرتاملاملبالغة،  ضة 

ي أن  وهو  اإلطناب،  يف  تؤصور  ببعض  بعضهام  يتصل  كالمني  بني  بجملة  ى 

ما جاء يف قو(2) املعنى اهلل  ، من ذلك   ني مي زي ري ٰى ين ىن نن﴿  تعاىل:ل 
 زي ري ٰى ين ىن نن﴿   :حيث وقعت مجلة،  [22اجلن:]  ﴾خئحئ جئ يي ىي

 
القرآنتف  (1) للسسري  للزخمرشيالكشاف ،  (6/72)،  معاين ،  الوجيز(4/631)،  ،  املحرر  عطية،  البن   ،  ،

 .(29/177)، زحييل، للفسري املنري، الت(9/533)، ، للقاسمي ، حماسن التأويل(5/384)

 . (3/56)، ، للزركيشينظر: الربهان يف علوم القرآن (2)
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لتأكيد نفي االستطاعة عن نفسه، وبيان عجزه عىل معنى: أن اهلل  »معرتضة    ﴾مي

ا مل يصح أن جيريه منه أحد، أو جيد من  مهبه سوءا من مرض أو موت أو غري  رادن أإ

 ( 1) .«دونه مالذًا يأوي إليه

 

 

 

 
 

 
 . (4/631)، ، للزخمرشي الكشاف (1)

 .(19/438)، ، البن عادل، اللباب يف علوم الكتاب(303/ 10) ،نيا، أليب حنظر: البحر املحيطي
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 حث الثانيبامل
 األساليب اإلنشائية يف سورة اجلن وأغراضها البالغية

 :الطلب األول: األمر
مر ويعني الوجوب،  ألا د  وهو طلب الفعل عىل جهة االستعالء، واألصل أن ير

، (1) والتعجيز والدعاء والتسوية واإلباحة وغريها   بالغية كالتعجيب   ض وقد يأيت ألغرا 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿:  عاىلاهلل ت   من ذلك ما جاء يف قول 
افتتحت السورة بفعل األمر )قل( إشارة إىل أن ما    :[1اجلن:]  ﴾من خن حن جن

ة تكذيب املرشكني به، وهو  ظنم  وسيذكر بعده هو أمر غريب، وحدث عظيم، وه

، كام أن األمر (2) خري مجاعة من اجلن لالستامع إىل القرآن وهدايتهم بهمن تس  ما كان

وملن   ×من استامع اجلن إىل قراءته فيه تثبيت للنبي  ×مع النبي  لما حص بإعالن

 (3) تبعه، كام أن فيه تقريع للمرشكني. 

ذلـومث األمـ ل  ف ـك  الوارد  قـ ر  اهللـي   اك يق ىق يف ىف يث﴿ى:  ـالـعـ ت  ول 
الف ما عهده بيان خ  فقد جاء األمر يف اآلية للتأكيد عىل  ،[20:اجلن]  ﴾ىك مك لك

يعر ال  كانوا  ملا  فهم  النبي املرشكون،  به  جاء  مما  تعجبوا  األصنام،  غري  عبادة  فون 

إنام × منه،  ُيتعجب  يش  له  وعباديت  هلل  دعائي  من  ترون  فيام  ليس  واملعنى:   ،

يرش  ممن  ذلك  عمك  العجب  ويؤيد  غريه،  ذك   اهلل  تواتر  القرآما  يف  طلب ره  من  ن 

مامل النبي  رشكني  فعله،  ×ن  عن  وأنه   الرجوع  بمثله،  يسمعوا  مل  عظيم  أمر  وأنه 

 ( 4) خمالف ملا كان عليه آباؤهم وأجدادهم.

 
 . (75ص)عبد العزيز عتيق، ينظر: علم املعاين،  (1)

 . (29/218)، ، البن عاشورروالتنوي ر التحريينظر:  (2)

 .(256ص )، ، فاضل السامرائيينظر: من أرسار البيان القرآين (3)

الوسيطالتفس:  ينظر  (4) للواحديري  والتنوير(4/631)،  زخمرشي لل،  الكشاف  ،(4/367)،  ،  التحرير   ،  ،

 .(4/407)، ، للرشبيني، الرساج املنري(29/242)، البن عاشور
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 الطلب الثاين: النهي:
النهي عن معناه   الفعل عىل وجه االستعالء، وقد خيرج  الكف عن  وهو طلب 

أخرـأغ  ىلإ تـاض  بـ فـرى  كالتوبيخاق ـالسيـ هم  من(1) ،  قول  ما  ذلك  ،  يف  اهلل    ورد 

فالنهي هنا لتوبيخ  ،  [18اجلن:]  ﴾يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿ى:ـالـعـت

سبحانه،   حقه  عىل  واعتدوا  احلرام،  املسجد  يف  غريه  اهلل  مع  دعوا  حني  املرشكني 

 (2) وأرشكوا معه غريه. 

 الطلب الثالث: االستفهام: 
طل بلاب  وهو  مل  علم  بيشء  معلوما  خاصةيكن  اال   دق و،  (3)أداة   يف   ستفهامرد 

  ﴾ مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿قوله تعاىل:    سورة اجلن يف
والسؤال   ،[25اجلن:] االستفهام  تكرار  من  قريش  كفار  عادة  عليه  ما جرت  وسببه 

 باإلجابة عن السؤال   ×عن وقت حلول الوعيد، لذا جاء هنا األمر من اهلل لنبيه  

 (4) اهلل سبحانه. ت ال يعلمه إالان أن هذا الوقد به بيقبل ذكره، وأريعهود امل

 مج حج مث هت﴿كام ورد االستفهام أيضا عىل لسان اجلن يف قول اهلل تعاىل:  
ال ندري هل أراد »أي:    ، [10اجلن:]  ﴾خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

أو خذالن  من  أو  رمحة  من  أو  عذاب  من  رشًا  أو  خريًا  األرض  بأهل    من  اهلل 

وك(5)«توفيق  مُ ذا  ه  نا،  أن  منبعد  عليهم    اق اسرت  نعوا  تغري  حيث  احلال  السمع، 

 (6)الذي ألفوه فاستشعروا بوجود أمر خطري، وتشوقوا إىل اإلحاطة بخربه.

 
 .(83ص)، ، عبد العزيز عتيقعلم املعاين بد العزيز عتيق،ينظر: ع (1)

 . (29/240)، البن عاشور، ، التحرير والتنوير(4/406)، ، للرشبينيالرساج املنريينظر:  (2)

 .(91ص )، عزيز عتيقال، عبد ظر: علم املعاينين (3)

التحرير  ،  ( 19/441)،  ادل البن ع  ،، اللباب يف علوم الكتاب(6/73) ،  ، للسمعاينينظر: تفسري القرآن  (4)

 .(29/246)، ، البن عاشوروالتنوير

 . (4/627)، ، للزخمرشي الكشاف (5)

 .(15/98)، أللويس ، ل، روح املعاين (9/333)، سمي ، للقاينظر: حماسن التأويل (6)
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 املبحث الثالث
 الصور البيانية وأغراضها البالغية يف سورة اجلن

 الطلب األول: التشبيه:
تصوي أساليب  وردت  هي  القرية  ل  رآنيف  عىل ينعاامل  تقريبالكريم  والتأثري   

وقد  ،  (1) وتعني: عقد مماثلة بني أمرين أو أكثر الشرتاكهام يف صفة أو أكثرالنفوس،  

نبه املفرسون عىل بعض التشبيهات الواردة يف سورة اجلن يف مواضع عدة، من ذلك 

تعاىل:   اهلل  قول  يف  جاء   ﴾ مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص﴿ ما 
أهنم كانوا   ْدعون أصحاهبم إىل اإليامنيهم م ون عن أنفسهاجل رب خي، [11ة اجلن:ور]س

مجاعات متفرقني، وأصناف خمتلفني، منهم املسلم والكافر، والصالح والطالح، فلام 

وعقائدهم   أحواهلم  اختالف  تشبيه  فجاء  واهتدوا،  آمنوا  القرآن  إىل  استمعوا 

التي املختلفة  طريق    بالطرائق  كل  إىل  يؤدي  خم منها  اآلختلمكان  عن  وهف  و  ر، 

)  فيه  ورد  هشبيت به  املختلفةاملشبه  )الطرائق  املشبه  وحذف  املذاهب  (  اختالف 

لسهولة والعقائد التشبيه  أداة  ترد  مل  كام  عليه،  الكالم  ومعنى  السياق  لداللة   ،)

  (2) ق املختلفة.تقديرها، وعىل هذا فإن  املعنى: كانت عقائدنا خمتلفة كالطرائ

 ين ىنمن خن﴿  هلل تعاىل:ة اجلن يف قول اور س شبيه يفجاء الت  كام
للنار   ،[15اجلن:]  ﴾مهجه القاسطني وأهنم سيكونون وقودًا  اهلل عن مصري  خيرب 

أي   النار،  يف  احلطب  بحلول  الكافرين يف جهنم  فشب ه سبحانه حلول  القيامة،  يوم 

كد حذفت ه مؤهو تشبيأهنم كاحلطب الذي ال يعقل، والغرض منه حتقري شأهنم، و

    (3) بيه.التش ةداأ فيه

 
 .(1/219)، ، أمحد اهلاشميبن إبراهيم، جواهر البالغةد ينظر: اهلاشمي، أمح (1)

معامل  (2) للبغويلالتنزي  ينظر:  الكشاف (8/402)،  ،  للزخمرشي،  والتنوير(627/ 4)،  ،  التحرير  البن ،   ،

 .(29/232)، عاشور

، والتنوير، التحرير  (4/404)،، للرشبيني، الرساج املنري(4/366)،  واحدي ، للالتفسري الوسيط  ينظر:  (3)

 (.29/237)، البن عاشور
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 حن جن مم خم حم جم هل مل﴿  كام ورد التشبيه يف قول اهلل تعاىل:
خيرب اهلل تعاىل أنه إذا أراد سبحانه ،  [ 27اجلن:]  ﴾ٰه مه جه هن من خن

أن ُيْطلع أحد أنبيائه عىل ما شاء من علم الغيب فإنه يرسل له مالئكة حيفظونه من  

يديه بني  من  خلفه،    الشياطني  سبحانفشومن  اتصالب ه  املاملالئ  ه  بالرسل كة  بارش 

ق ء الداخل إىل أجسادهم، كدخول السلك يف اجلوهرة، فُأطلوحراستهم هلم باليش

اليشء، ألن حقيقته اإلدخال،  بالدخول يف  له  املبارش تشبيهًا  اإليصال  السلك عىل 

الذي    احلفظ حتى يكون    ، عىل شدة اتصال املالئكة بالرسل عند تبليغ الوحي وفيه داللة  

 ( 1). [9احلجر:] ﴾ ىن نن من زن رن مم ام يل﴿  قوله:    به يف وعد اهلل 

 :الطلب الثاين: االستعارة
استعامل اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة املشاهبة بني املعنى املنقول عنه وتعني:  

أب واالستعارة  األصيل،  املعنى  إرادة  عن  قرينة صارفة  مع  فيه  املستعمل  لغ واملعنى 

وأ التشبيه  يفمن  وقعا  امل  شد  وقد  (2) خاطبنفس  مواضع ،  عدة  املفرسون  ذكر 

قول جاء يف  ما  ذلك  من  اجلن،  تعاىل  لالستعارة يف سورة   يل ىل مل خل﴿  :اهلل 
تذكر اآلية خطاب نفر  ،  [ 1اجلن:]  ﴾منخن حن جن يم ىم مم خم حم جم

غ هؤالء النفر ما  من اجلن لقومهم بالتعبري بالقول )فقالوا(، واملراد بالقول هنا: إبال

لقومهم  يري التي  دون  اإلنس،  بالطريقة  ككالم  كالمًا  املراد  وليس  هبا،  يتفامهون 

هنا   تعاىل:فالقول  النفس، كام يف قوله  للتعبري عام يف   ىل  مل يك﴿  مستعار 
 (3).[18النمل:] ﴾ مم  ام يل

 ٰى ين ىن نن﴿  يف قول اهلل تعاىل:  مرتني   وقد وردت االستعارة
 

التنزيل  (1) لعلوم  التسهيل  جزيينظر:  البن  الدرر،  (2/421)،  ،  للبقنظم  الرساج (20/502)،اعي،   ،

 .(29/249) ، البن عاشور،، التحرير والتنوير(4/410)،، للرشبينياملنري

 . (1/285)، ، أمحد اهلاشميهر البالغةينظر: جوا (2)

 . (29/220)، ، البن عاشورير، التحرير والتنو(5/379)،  ، البن عطيةينظر: املحرر الوجيز (3)
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تعاىل:  ،  [8ن:اجل]  ﴾ني مي زي ري قوله  يف  ،  ﴾ ين ىن﴿مرة 
اهلل تعاىل عن حال   يخرباألوىل: فاالستعارة  أما بيان  ،  ﴾ري﴿  وله تعاىل:ومرة يف ق

هنا املس   فاستعري  أهلها،  كالم  إىل  لالستامع  السامء  يطلبون  كانوا  وأهنم  يف    اجلن 

، ومها يطلقان جمازًا عىل اختبار أي    ﴾ين ىن﴿  قوله: للطلب، ومثله اجلس 

فهأمر،   السامء،  طلب  التمسنا  ألواملعنى:  استعارة  أمرها، ي  واختربوا  جربوا  هنم 

 ( 1).«االستعارة هنا لغوية؛ ألنه جماز مرسل الستعامله يف الزم معناه والظاهر أن »

بيان  الرجم    االستعارة  وأما  فإن  ُبعث  الثانية:  فلام  اجلاهلية،  منذ  موجودًا  كان 

الرج  ×النبي   اجلكُثر  اسرتاق  وُمنع  تعاىل:  م  قوله  ذلك  عىل  يدل   ، ، ﴾ري﴿ ن 
الذي استجد  يفهذا دل أن   الكثرة، ويدل عليه كذلك قول اهلل  ل عىل  البعثة هو   بعد 

 ﴾ مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي﴿   تعاىل:
فإن   ،  [9اجلن:] اآلن  أما  لالستامع،  واحلرس  الشهب  من  خالية  أماكن  نجد  كنا  أي 

كل ممتلئة  املقاعد  ويدل (2) ها  النبي    ،  قول  كذلك  كانوا حينام  ألصحابه    ×عليه 

ماذا كنتم تقولون يف اجلاهلية إذا ُرمي بمثل »ليلة معه رمي بنجم فاستنار:    جلوساً 

أع  ورسوله  اهلل  قالوا:  رجل  هذا؟  ومات  عظيم،  رجل  الليلة  ُولد  نقول  كنا  لم، 

اهلل   رسول  فقال  و×عظيم،  وال حلياته،  أحد  ملوت  هبا  ُيرمى  ال  فإهنا  ربنا لكن  : 

أم قىض  إذا  اسمه  وتعاىل  محلتبارك  سبح  الذين  رًا  السامء  أهل  سبح  ثم  العرش،  ة 

ثم قال: الذين يلون محلة العرش    ،يلوهنم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السامء الدنيا

 
 .(4/624)، للزخمرشي ،ن عمرو، الكشافحممود بالزخمرشي،  (1)

املحيط البحر  حيانينظر:  أليب  الكتاب(10/296)،  ،  علوم  يف  اللباب  عادل،  البن   ،  ،(19/184)  ،

املنري للرشبينيالرساج  لعلوم( 4/401)  ،،  التسهيل  جزيالتنزيل  ،  البن  املعاين(2/418)،  ،  روح   ،  ،

 .(29/227) ،عاشور ، البن، التحرير والتنوير(15/97)، لأللويس

التنزيل  (2) معامل  للبغويينظر:  الكشاف(8/273) ،  ،  للزخمرشي،  الوجيز  ،(4/625)،  ،  البن املحرر   ،

 .(5/381)، عطية 
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ماذا   فيخربوهنم  ربكم؟  قال  ماذا  العرش:  أهل  حلملة  بعض  فيستخرب  قال  قال: 

ذفون قْ فير   السمعر   اجلن    ُف طر خْ  هذه السامء الدنيا، فتر ، حتى يبلغ اخلربالساموات بعضاً 

 فيه  (1) فونر  قْ إىل أوليائهم، ويرمون به، فام جاءوا به عىل وجهه فهو حق، ولكنهم ير 

اللف(2) «ويزيدون فُأطلق  املكان،  ظ هنا عىل  ، فجاء استعامل امللء بمعنى عْمر فراغ 

 ( 3)كثرة احلراس والشهب عىل وجه االستعارة.

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ﴿  جاءت االستعارة يف قول اهلل تعاىل:   كام
ذكره، ،  [17اجلن:]   ﴾ مئ زئ رئ ّٰ عن  يعرض  ملن  عقابه  عن  اهلل  خيرب 

استعامل   واملعنى: فجاء  االستعارة،  باب  من  الفعل  وقوع  شدة  معنى  يف  السلك 

  له ال مرصف عنه، يكون املعذب فيه مظروفًا كاخليط يف ثقب  ندخله عذابًا مالصقاً 

باملص العذاب  وصف  املعنى  هذا  يؤيد  لاجلوهرة،  )صعدا(  غشيان  لدر  يف  مبالغة 

 ( 4) .العذاب هلم 

 : الطلب الثالث: الكناية
ما   غريهوتعني:  وبريد  اإلنسان  به  لعدم   يتكلم  األصيل  املعنى  إرادة  جواز  مع 

إر من  مانعة  قرينة  اهلل  وقد    ،(5)ادتهوجود  قول  يف  اجلن  سورة  يف  الكناية  جاءت 

اهلل ،  [16اجلن:]  ﴾يي ىي مي خي حي جي يه ىه﴿  ىل:تعا  خيرب 

م عن  مطيعني  صتعاىل  مؤمنني  وكانوا  اهلداية  طريق  عىل  استقاموا  لو  اجلن  ري 

العيش، وسعة ألس  املنافع، ورغد  كثرة  كنايًة عن  املاء  ذكر  فجاء  كثريًا،  ماًء  قيناهم 

 
 . (14/227)ينظر: رشح النووي عىل مسلم،  كذب ويزيدون.يقرفون: أي خيلطون فيه ال (1)

 .(4/1750) (،124حديث رقم )لكهان،  كهانة وإتيان االصحيح مسلم، كتاب: السالم، باب: حتريم  (2)

 . (29/227)، ، البن عاشورينظر: التحرير والتنوير (3)
والتنوير  (4) التحرير  املنري ،  ( 29/239)  ،، البن عاشورينظر:  للالرساج  الدرر (4/405)،رشبيني،  نظم   ، ،

 .(20/488)، للبقاعي

 . (1/286)، ، أمحد اهلاشميينظر: جواهر البالغة (5)
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عزيزًا    الرزق؛ ولكونه  الرزق،  ومصدر  اخلري  أصل  املاء  بالألن  ، (1) العرب د  يف 

استقاموا عىل طر أن اجلن  لو  لوس واملعنى:  أرزاقهم، وألنعم    ع يق احلق  اهلل هلم يف 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿   تعاىل:عليهم، ومثله قول اهلل  
،  [96األعراف:]  ﴾ ىهمه جه ين ىن من خن حن جن يم

 يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من ﴿ وقوله:  
 ﴾ ىئ نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ُِّّ َّ  ٍّ  ٰىٌّ ٰر  ٰذ 
 مق﴿وقوله:  ،  [2الطالق:]  ﴾ٰى ين ىن نن من زن رن﴿وقوله:  ،  [66املائدة:]

 مم خم حم﴿  قوله:  ىلإ  [10نوح:]  ﴾ جل مك لك خك حك جك
 (2) . « [12نوح:] ﴾ىن من خن حن جن يم ىم

 جن مم خم حم جم هل مل﴿  كام جاءت الكناية يف قول اهلل تعاىل: 
يذكر اهلل تعاىل أنه حيفظ الغيب ،  [27اجلن:]  ﴾ٰه مه جه هن من خن حن

ألنبيائ يبلغه  ومن الذي  األنبياء،  يعلمها  التي  اجلهة  أي:  أيدهيم  بني  من  فيجعل  ه 

اجله أي:  يخلفهم  التي ال  هلم، موهنا  علة  الشياطني  تعرض  من  مالئكًة حيرسوهنم 

أي مالئكًة حيفظوهنم   فاملراد كل جهة،  كناية عن كل جهة،  اجلهتني  كل  وذكر  من 

تى انكشفت جهة منهام  اجلوانب، وتم ختصيص اجلهتني املذكورتني يف اآلية؛ ألنه م

 ( 3) أتى منها العدو.

 : الطلب الرابع: اجملاز
لفظ مس املعنى ا  م  تعمل يف غريوهو  إرادة  من  مانعة  قرينة  مع  لعالقة  له  وضع 

 
نظم   ،(10/300)  أليب حيان،  ، البحر املحيط،(19/428)،  بن عادل ، ال علوم الكتاب  لباب يفال:  ينظر  (1)

 . (4/404)، ، للبقاعي، نظم الدرر (9/334)، ، للقاسمي، حماسن التأويل(20/487)الدرر،

 . (2/419)، ، البن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل(30/672)،، للرازيينظر: التفسري الكبري (2)

مع   (3) التينظر:  املنري (8/244)،  للبغوي  ،لنزيامل  الرساج  الدرر (4/410)،  ي للرشبين،  ،  نظم  للبقاعي،   ، ،  

 .(29/249)، ر، البن عاشوالتحرير والتنوير ، (20/502)
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بصورة  خيرجه  حيث  للمعنى  املوضحة  األساليب  أفضل  من  واملجاز  الوضعي، 

ماثل وكأنه  السامع  حسية  اجلنوقد    ،(1)لعيان  سورة  يف  املجاز  اهلل    ورد  قول  يف 

 ﴾ مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ﴿:تعاىل
ع،  [9اجلن:] اهلل  قوهلخيرب  اجلن  الستامع   م:ن  مقاعد  السامء  يف  يقعدون  كانوا  أهنم 

الكهنة إىل  ليلقونه  املالئكة  من  ا(2) خربها  هو  القعود حقيقة  ومعنى  وهو ،  جللوس 

عىل اجلسد  من  األسفل  النصف  استقرار  هو  أي  القيام،  مبارشة ضد  األرض   

  ة،ان مدة طويلوانتصاب النصف األعىل، وذكر القعود يف اآلية جماز يف مالزمة املك

تعاىل: اهلل  قول  ومنه  القعود،  لوازم  من  املكان  مالزمة   حئ جئ يي﴿  ألن 
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 ( 3).[5التوبة:] ﴾ ختمت

 : الطلب اخلامس: التعريض
التعريض باملرشكني يف سورة اجلن يف عدة   ويعني اخلطاب غري املبارش، وقد ورد

تعاىل:   اهلل  قول  منها   يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿مواضع، 
الذين  ،  [1اجلن: ]  ﴾من خن حن جن وفيه تعريض باملرشكني، واملعنى: أن اجلن 

مقاصده، وآمنوا به، بينام املرشكون الذين القرآن أدركوا رشفه، وفهموا  استمعوا إىل  

 ( 4)وعرفوا صدقه وبالغته، أنكروه ومل يؤمنوا به. نزل القرآن بلساهنم،

تع اهلل  قول  يف  باملرشكني  التعريض  ورد   ام يل ىل مل يك ىك﴿  اىل: كام 
وبلغ ،  [7اجلن:]  ﴾زن رن مم قد جتاوزهم  املرشكني  اعتقاد  فساد  أن  واملعنى: 

 (5) عامل اجلن.

 
 . (1/251)، ، أمحد اهلاشميالبالغة ينظر: جواهر (1)

 .(29/169)، ، للزحييل، التفسري املنري(6/67)، ، للسمعاين ينظر: تفسري القرآن (2)

 . (29/228)، ، البن عاشورويرتنالينظر: التحرير و (3)

 .(29/219)املصدر نفسه، ينظر:  (4)

 .(29/226)املصدر نفسه، ينظر:  (5)
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 زب رب يئ ىئ نئ﴿  جاء التعريض باملرشكني يف قول اهلل تعاىل:وكذلك  
واملعنى: إشارة إىل ما كان عليه املرشكون من عبادة  ،  [18اجلن:]  ﴾يب ىب نب مب

 ( 1) نصاب. األالتامثيل و غري اهلل يف املسجد احلرام، ونصب

 اك يق ىق يف ىف يث﴿  عند تفسري قول اهلل تعاىل:  وقد ذكر األلويس  
باملرشكني،    [،20اجلن:]  ﴾ىك مك لك للتعريض  سيقت  بدايتها  من  السورة  أن 

مكة،  بل  »  فقال: مرشكي  بحال  للتعريض  مسوقة  مفتتحها  من  الكريمة  السورة 

اهلل   لرسول  وا×وتسلية  الصالة  عليه  عنه  وترسية  وتعب،  بقصور    ريلسالم،  هلم 

إنصا وقلة  الفطانة،  ادعائهم  مع  اجلن  عن  بالتكذيب  نظرهم  ومبادهتهم  فهم، 

 (2) . «هداء واالستهزاء بدل مبادهة اجلن بالتصديق واالست

 

 

 

 

 

 
 .(9/334)، مي ، للقاسينظر: حماسن التأويل (1)

 . (15/106) ،، لأللويس روح املعاين (2)
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 املبحث الرابع
 األساليب البديعية يف سورة اجلن وأغراضها البالغية

ة واجلناس ورعاية الفاصلة ونحو ذلك، اق واملقابليشتمل علم البديع عىل الطب

الكريم، القرآن  كلامت  وحتسني  تزيني  إىل  له   وهيدف  سيقت  الذي  الغرض  خلدمة 

أساليب البديع ال تصل إىل هدفها إال مع  اآليات واملعاين التي جاءت هبا، لذا فإن  

 العلم بأساليب املعاين والبيان ودراستها جمتمعة.

 :بياهنا كالتايليف سورة اجلن،   ةيعيبدال ساليبعدد من األ وقد برز

 الطلب األول: القابلة: 
الرتتيب،  معنيني متوافقني أو أكثر ثم يؤتى بام يقابل ذلك عىل  هي أن يؤتى ب        

يؤ األولوقد  يف  جاء  ما  ببعض  املقابل  يف  اجلن  ،  (1)تى  سورة  آيات  يف  جليًا  ظهر 

، وإبراز املعنى (2) الوحي وإفهامه  هام يف بيانأسلوب املقابلة، وهو ما يمثل أساسا م

 نوعان يف السورة:  وإيضاحه، وتقوية تأثريه يف النفوس، وقد ورد منه

 مل يك﴿  ق، يف قول اهلل تعاىل:دة وهو ما يسمى الطبااملقابلة املفر  النوع األول:
 ( 3).فقابل الرض بالرشد ،[21اجلن:] ﴾منزن رن مم ام يل ىل

 ابرل فيها حاالً بحال، وجاء ذلك يف قول اهللقكبة، التي ياملقابلة املر  النوع الثاين:

  ﴾ خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿  تعاىل:
الرش،  أي:  ،  [10اجلن:] أو  اخلري  هبم  مقأريد  الرشد  اآليةفجاء  يف  للرش   ،(4) اباًل 

أي  ،[11اجلن:] ﴾ حطمظ مض خض حض جض مص﴿ووردت املقابلة يف قول اهلل تعاىل: 

 
 . (1/304)، ، أمحد اهلاشميينظر: جواهر البالغة (1)

 .(37ص )، فيق ، حممد تولبالغيالقول اينظر:  (2)

 .(631/ 4)، ، للزخمرشينظر: الكشافي (3)

القرآن  (4) تفسري  للسمعاينينظر:  ا،  (6/76)،  ،  السليمإرشاد  أليب  لعقل  التحرير  ،  (9/46)،  السعود، 

 .(29/231)، ، البن عاشوروالتنوير
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فقابل   الفاسدون  بـالطاحلون  ذلك()الصاحلني  يف   ،(1) دون  أيضًا  املقابلة  ووردت 

تعاىل:   اهلل   يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل﴿قول 
ال  :أي  ، [14اجلن:]  ﴾ حن جن اجلائرون  ومنا  املؤمنون  ووردت (2) ظاملونمنا   ،

تعاىل: اهلل  قول  يف  أيضًا   مم خم جمحم يل ىل مل خل﴿  املقابلة 
،  [15-14اجلن:]  ﴾مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

ب املسلمني  حال  حتروا  فقابل  كانوا اأهنم  أهنم  الكافرين  بحال  احلق  وطريق  لرشد 

 مغ جغ مع جع مظ حط﴿  اهلل تعاىل:خريا جاءت املقابلة يف قول  وأجلهنم حطبا،  
 (3) فقابل القريب باألمد وهو املدة والغاية. ، [25اجلن:] ﴾مق حق مف خف حف جف

تكون   ال  املقابلة  أن  يتضح  السورة  يف  وردت  التي  املقابالت  تأمل  بني وعند 

إناماليشء و قابل    في تكون مقابلة اليش بام يتضمن جزءًا منه، فضده،  اآلية األوىل 

دائامً  النفع  يقابل  الرض  كان  بينام  والرشد،  الرض  تعاىل: بني  قال  الكريم،  القرآن  يف    

سبحانه:  ،[ 188األعراف:]  ﴾ خم حم جم  يل ىل  مل خل﴿  يم﴿  وقال 
ال  ، [3الفرقان:]  ﴾ ىن من خن حن جن رشد  وقد يكون سبب مقابلة 

بد يقاللرض  أن  وثمرته،ل  سببه  الرض  ألن  الغي؛  السبب،  ف  بل  مقام  املسبب  أقام 

و  األهم،  فذكر  غيا وال رشدا،  أملك  فيكون  واملعنى: ال  النفع  بالرشد  يراد  أن  إما 

، وجيوز أن يكون احتباكًا حذف من كل منهام ما (4) عن املسبب  تعبريا باسم السبب 

 (5) ذكر يف اآلخر.

 
الكشاف  (1) للزخمرشي ينظر:  الوجيز،  (4/627)  ،،  عطية املحرر  البن  التأو،  (5/138)،  ،  ،  يلحماسن 

 . (9/333)، للقاسمي

 .(5/382) ، ، البن عطيةاملحرر الوجيز، (6/68)، ، للسمعاين تفسري القرآن: ينظر (2)

 .(6/73)ينظر: املصدر نفسه،  (3)

 .(19/436)، ، البن عادل، اللباب يف علوم الكتاب(631/ 4)، ، للزخمرشيينظر: الكشاف (4)

 ب الثاين.طليأيت بيان االحتباك الوارد يف السورة يف املوس .(9/335)، مي ، للقاسينظر: حماسن التأويل (5)
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وكان املتبادر ،  الثانية، فقد قابل الرش بالرشد  يف اآليةلة الواردة  ومثل ذلك املقاب

 جم﴿  ذلك قوله تعاىل:  إىل الذهن مقابلة الرش باخلري كام ورد يف آيات كثرية، من
فإن الغي يطلق عىل الرش، وكذلك الرشد عىل    ،[35األنبياء:]  ﴾ ممجن خم حم

 ( 1)أيضًا.اخلري، وقد يكون احتباكًا 

اآل يف  املقابلة  الثالثة أما  كان  ية  دونفقد  هم  ومن  الصاحلني  بني  وهو ذ  ت  لك، 

 الصالح يشمل كل من قل ت درجته عن الصالح حتى يصل إىل درجة الكفر، بينام

الفساد،   يقابل   ، [ 220البقرة: ]   ﴾ حيخي جي  يه  ىه  مه ﴿   قال تعاىل: يف األغلب 

املقابلة   عدم  دعوسبب  مقام  كان  املقام  أن  واملفسدين  الصاحلني  بني  وة  الرصحية 

لقو فلم  اجلن  إىلمهم،  بنسبتهم  بديع    يصارحوهم  من  معهم، وهذا  تلطفًا  اإلفساد 

 ( 2) البالغة يف الدعوة إىل اخلري.

ما املقابلة الرابعة يف السورة فوقعت بني لفظتي املسلمني والقاسطني، ومل تكن  وأ

وا املسلمني  اجلميع بني  ألن  الكافرين  مكان  القاسطني  وضع  وجاز  لكافرين، 

 (3)احلق.عادلون عن  جائرون

املقابلة   الرشد،   سةاخلاموأما  حترى  فقد  أسلم  من  تكون:  أن  الظاهر  فكان 

، والذي حصل أن اآلية الكريمة ذكرت الوعيد عند بيان والقاسطني حتروا الضالل

وجبه عند بيان حال املسلمني، وكفى به  حال القاسطني، وذكرت سبب الثواب وم

املس  حترى  املعنى:  فإن  رشدًا  وعدًا،  ال لمون  بالثواب،  عظياًم  إال  جل ف  يتحقق  اهلل 

 (4) جالله أعدل من أن يعاقب وال يثيب، وقد يكون هذا احتباكًا.

 
 . (16/351)، ، البن عاشورينظر: التحرير والتنوير (1)
 .(29/232)نفسه،  ينظر: املصدر (2)

 .(19/426)، ، البن عادل ينظر: اللباب يف علوم الكتاب (3)

اللباب(4/628)،  ، للزخمرشي ينظر: الكشاف  (4) ، التحرير  (19/426)،  عادل، البن  م الكتابيف علو  ، 

 طلب الثاين.وسيأيت بيان االحتباك الوارد يف السورة يف امل .(29/236)، ، البن عاشوروالتنوير
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والبعيد  و القريب  بني  املقابلة  تقع  ومل  واألمد،  القريب  بني  سبحانه  قابل  أخريا 

وهلام   ،[109األنبياء:]  ﴾جتهب مب خب حب جب هئ مئ﴿  كقوله تعاىل:

ا هو  فاألمد  املعنى  التي  نفس  مدهتلغاية  هذتطول  عىل  يؤكد  املقابلة  ا  ا،  املعنى 

 ( 1).احلاصلة يف اآلية

 : الطلب الثاين: االحتباك
من اإلتقان:    وهو  يف  السيوطي  قال  البديع،  أن  »أنواع  وهو  عزيز،  نوع  وهو 

، (2) «حيذف من األول ما أثبت نظريه يف الثاين، ومن الثاين ما أثبت نظريه يف األول

 جخ مح جح مج حج مث هت﴿  :قول اهلل تعاىلاجلن يف    باك يف سورةوقد ورد االحت
ال »ه:  ن ومعناوهو من كالم اجل  ،[10اجلن:]  ﴾خص حص مس خس حس جس مخ

، فذكر (3)   «أم يكفرون به فينزل هبم الرش  ندري أيؤمن الناس هبذا النبي فريشدون،

أوالً  الغنى  عىل  دليال  ثانيًا  الرشد  وذكر  ثانيًا،  اخلري  عىل  دليال  أوالً  لداللة  الرش   ،

 (4) .سياق عليهال

تعاىل:  كام اهلل  قول  يف  االحتباك   خم جمحم يل ىل مل خل﴿  ورد 
ومنا   ،[14اجلن:]  ﴾حنجن يم ىم مم املتقون،  املؤمنون  منا  واملراد: 

الكافرون  وأما  احلق،  طريق  إىل  اهتدوا  فقد  املؤمنون  فأما  اجلائرون،  الكفار 

جهنم تركه  ،  (5) فمصريهم  عىل  دلياًل  أوالً  التحري  وذكفذكر  ثانيثانيًا،  جهنم    اً ر 

مقا ورد يف  السياق  أن  ذلك  وسبب  أوالً،  اجلنة  فذدلياًل عىل حذف  الرتهيب  كر  م 

 
حماسن  (1) والتنوير(9/336)،  للقاسمي   ،التأويل   ينظر:  التحرير  عاشور،  البن  التفسري (247/ 29)،  ،   ،

 .(29/181)، ، للزحييلاملنري

 .(2/204)، ، للسيوطييف علوم القرآن اإلتقان (2)

 .(5/381)، ، البن عطيةاملحرر الوجيز (3)

 . (20/479)، ، للبقاعيالدرر ظمن (4)

القرآنظر:  ين  (5) للسمعاينتفسري  التنزيل،  (6/68)،  ،  الوجيز،  (8/241)،  للبغوي،  معامل  البن   املحرر 

 .(5/382)، عطية 
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ودخول  تعاىل  اهلل  ثواب  وهو  به  العلم  جيب  ما  يذكر  ومل  منها،  احلذر  ليتم  جهنم 

 ( 1) اجلنة، فاهلل ال يضيع عمل أحد أبدًا، بل يضاعفه له أضعافًا كثرية.

  ﴾ من زن رن مم ام يل ىل مل يك﴿:  ل اهلل تعاىلوورد االحتباك يف قو
نبيه  وهو    ،[21اجلن:] اهلل عز وجل  به  أمر  ا  ×مما  بأن  أن خياطب  ينفي عن لكفار 

نفسه القدرة عىل نفع الناس أو رضهم، والقدرة عىل غيهم أو رشدهم، فحذف يف 

ملن خالفك  يا حممد  قل  الكالم:  وتقدير  اآلخر،  ما ذكر يف  املتقابلني  كال  اآلية من 

 كان، وأنك ال متلك هلم وال لنفسك رضًا أراده اهلل  لصواب أن ماقد خالف اعتوا

غياً  نفعًا وال  عنه    وال  لدفع رشهم  كان  املقام  اآلية ألن  الرض يف  فذكر  وال رشدا، 

 (2) عليه الصالة والسالم، وحذف النفع والغي لداللة مفهوم السياق عليه. 

 الطلب الثالث: البالغة: 
عى     ، ( 3)   و الضعف حدا مستبعدا او مستحيال أ يف الشدة    صٍف بلوغهلووهو أ ن ُيد 

يف عدد من اآليات: من ذلك ما جاء  ة اجلن  وقد ظهر هذا األسلوب جليا يف سور

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿يف قول اهلل تعاىل:  
باملصدر عجبا  حلال اجلن عند استامعهم القرآن  فجاء وصف القرآن  ،  [1اجلن:]  ﴾من

 ( 4) .بديعا خارجا عن عادة أمثاله ملعنى كتاباملبالغة، وال ابيعىل س 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ﴿ تعاىل:  ووردت املبالغة أيضا يف قول اهلل
صعدا    ،[17اجلن:]  ﴾مئزئ رئ ّٰ باملصدر  العذاب  وصف  فجاء 

يطيقه فال  ويغلبه  يعلوه  أي  ب  املعذ  يتصعد  ألنه  للوعيد للمبالغة،  مناسب  وهو   ،

 
 .(4/404)، للرشبيني ، الرساج املنري، (486/ 20)، ، للبقاعيينظر: نظم الدرر (1)

الدرر  (2) نظم  للبقاعيينظر:  والتنوير  ،(20/494)،  ،  ال التحرير  عاشورب،  إ (9/335)،  ن  العقل  ،  رشاد 

 .(19/436)، البن عادل، ، اللباب يف علوم الكتاب(9/46)، ود، أليب السع السليم

 . (1/312)، ، أمحد اهلاشميينظر: جواهر البالغة (3)

للزخمرشالكشافينظر:    (4) الوجيز(4/623)،  ي ،  املحرر  املحيط(5/379)،  ، البن عطية،  البحر  ، أليب ، 

 .(29/221)، ، البن عاشورر، التحرير والتنوي( 20/464)، يلبقاعل ،، نظم الدرر(10/293)، حيان 
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 (1) تعاىل. عن ذكر اهللن أعرض مل الوارد يف اآلية

 خم حم جم هل مل﴿ووردت املبالغة أيضا يف السورة يف قول اهلل تعاىل:  
فجاء املصدر عىل  ،[27اجلن:] ﴾ ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

رسوله   عىل  منه  شاء  ما  يطلع  الذي  للغيب  اهلل  حفظ  معنى  بيان  يف  ،  ×املبالغة 
     (2)وطونه وحيفظونه من كل جانب.حي فيجعل له حرسا من املالئكة

 ة الفاصلة:: رعايلرابعا الطلب 
تنتهي   هبا  اآلية،  يف  كلمة  آخر  هبا  القراءة، واملراد  أثناء  عليها  ويوقف  اآليات، 

املعاين إفهام  هبا  يقع  املقاطع  يف  متشاكلة  حروف  فواصل  (3) فهي  روعيت  وقد   ،

و للمعنى  تابعة  فجاءت  الكريم،  القرآن  يف  السياق، حم اآليات  مع  متناسبة  له،  ققة 

فاصلة  تأيت كل  موض  يف  حيل  منها  ال  لإليقاع   عها  مناسبة  جاءت  كام  حملها،  غريها 

ت الص ويت لآليات، عىل نحو مؤثر يف النفوس، مما يعني عىل احلفظ والتذكر، لذا ُعد 

الفواصل القرآنية من خصائص نظم القرآن الكريم، ومن رضوب إعجازه البالغي  

وي(4)  التكرارغل،  القرآنية  الفواصل  عىل  تكون  ب  وقد  الفاص،  بالتقديم  رعاية  لة 

آخر الكلمة كإحلاق األلف، وهذا ما  الزيادة، كزيادة حرف  ووالتأخري، أو احلذف  

النحو عىل  فجاءت  اجلن،  سورة  فواصل  مجيع  يف  ولدا،    التايل:  ورد  أحدا،  عجبا، 

صعدا،  رهقا، حطبا، غدقا،  ،  شططا، كذبا، رهقا، شهبا، رصدا، رشدا، قددا، هربا

أبدلبدا،   أمملتحدا،  عددا،  مالحظا،  مع  يف  دا،  واحدة  مرة  منها  فاصلتني  ورود  ة 

املكان    القرآن: يف  جاءت  كلمة  كل  أن  نجد  والتأمل  النظر  وعند  غدقا،  قددا، 

 
الكتاب  (1) علوم  يف  اللباب  عادلينظر:  البن  التنزيل  ،(19/430)،  ،  لعلوم  البن  التسهيل  ، جزي، 

 .(5/370)، ، للشوكاين ، فتح القدير(9/45) أليب السعود، عقل السليم،، إرشاد ال(2/419)

 .(5/375)، ، للشوكاينيرتح القد، ف(20/478)، ، للبقاعينظم الدرر (2)

 . (3/332)، للسيوطي، ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن (3)

 .(61ص) فاضل السامرائي، ينظر: من أرسار البيان القرآين، (4)
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 خل﴿، فجاءت الفاصلة يف قوله تعاىل:  (1) املناسب هلا، متسقًة مع بداية اآلية ومعناها
مبي  [1اجلن:]  ﴾من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل نة ، 

مصدر    (عجبا)ة القرآن وتعجبهم من فصاحته وبالغته، فإن  اجلن برباع  مدى تأثر

 رئ﴿، ومثل ذلك الفاصلة يف قوله تعاىل:  (2) فيه مبالغة للداللة عىل معنى التعجب
الفاصلة    ،[4اجلن:]  ﴾زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ جاءت    ( شططا)حيث 

معنى لتأكيد  الظلا  مصدرا  يف  احلد  جماوزة  يعني  والشطط  حي ملبالغة،  وغريه،  ث  م 

اجلن الرشيك  أخرب  اختاذ  من  اجلن  كفرة  خطأ  عن  اآلية  له    يف  بأن  وقوهلم  اهلل  مع 

الفاصلة عىل معنى   سبحانه صاحبة وولدا تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا، فجاءت 

 مه جه ين ىن﴿ىل:  عاالفاصلة يف قوله ت  أما  ،( 3)املبالغة استعظاما هلذا القول
ن بالقرآن دى تأثر اجلاءت موضحة مفقد ج  ،[2اجلن:] ﴾ىيمي خي حي جي ىهيه

ف  جاء  ملا  وتصديقهم  يف  الكريم  باهلل  اإلرشاك  أنفسهم  عن  فنفوا  به،  واقتناعهم  يه 

 مث زث﴿،  وأما الفاصلة يف قوله تعاىل:  (أحدا)املستقبل، وأكدوا كالمهم بقوهلم  
جاءت    فقد،  [6ن:اجل]  ﴾مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

تذكر    (رهقا) التي  اآلية  ملعنى  مرشمناسبة  باجلاستعاذة  قريش  فناسبت  كي  ن 

حة هذا األمر وأنه مل يزدهم إال ضيقا وشدة وغشيانا، فأصل  الفاصلة بيان مدى فدا

وُخ  وقهر،  وشدة  بقوة  الغشيان  الضالل  الرهق:  أو  الكرب  من  يعرض  بام  ص  
 (4) ،

 خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ﴿:  اىلالفاصلة يف قوله تعوأخريا  
دة مؤك  (أبدا)  الفاصلة  اءت ج،  [23اجلن:]  ﴾جخ مح جح مج حج مث هت مت

 
القرآن،    الربهانينظر:    (1) علوم  املنري( 53ص)الزركيش،  يف  التفسري  للزحييل،  فواصل (29/158)،  ،   ،

 . (51ص) رض،خ السيد غية داللية،اآليات القرآنية دراسة بال

 .(5/379)، البن عطية ، ، املحرر الوجيز(623/ 4)، ، للزخمرشيينظر: الكشاف (2)

 .(20/473)، ، للبقاعيالدرر  ، نظم(362/ 4)، ، للزخمرشيينظر: الكشاف (3)

 .(29/159)، ، للزحييل، التفسري املنري(623/ 4)، ، للزخمرشيينظر: الكشاف (4)
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النار، يف  اخللود  حال   ملعنى  بينت  التي  السابقة  اآليات  يف  ورد  ملا  مناسبة  وهي 

حني دعاهم إىل التوحيد واقرتحوا   ×أرشكوا وعاندوا الرسول  املرشكني الذين   

وه تعجيزًا له من االقرتاحات، فأعقب ذلك بتهديدهم ووعيدهم بأهنم  مهعليه ما تو

   (1) .دائاًم وأبداقون نار جهنم خالدين فيها ورسوله سيل عصيان اهلل إن داموا عىل

 : اجلناس: اخلامس الطلب 
فيجذب السامع إليه، ويعني:   وهو نوع من البديع يضفي عىل املعنى تأثريا بالغا،

الن يف  لفظني  املعنى  طق تشابه  يف  يف    ،(2) واختالفهام  االشتقاقي  اجلناس  ورد  وقد 

 مم ام يل ىل مل يك ىك﴿  وله تعاىل: يف ق  األول  سورة اجلن يف موضعني،
 خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي﴿وقوله تعاىل:  ،[7اجلن:] ﴾زن رن
  ﴾  يك﴿ اللفظتني: فقد وقع االشتقاق بني  ،  [9اجلن:]  ﴾مت خت حت جت هب مب

اجلن  قري   ﴾ ىل﴿ و   أي  كفار  واللفظتني: ( 3) ش  أي  أماكن    ﴾حئ﴿   ،  نالزم  أي: 

السامء،   نالزم  ﴾مئ﴿   واالستامع يف  كنا  التي  األماكن  السامأي:  لنسرتق  ها يف  ء 

وس تستحسن املكرر  ذب السامع إىل ما يقال فإن النفجي   مما  األسلوب  وهذا،  سمعال

  .خاصة عند اختالف املراد منه

 

 

 
 

 
 .(29/245)، ، البن عاشوريرالتنو، التحرير و(20/497)، للبقاعي، نظم الدرر (1)

 .(1/325ص )، ، أمحد اهلاشميينظر: جواهر البالغة (2)

، التحرير (20/475)،  ، للبقاعي، نظم الدرر (19/418)،  البن عادل ،  لكتابينظر: اللباب يف علوم ا  (3)

 .(29/226)، ، البن عاشوروالتنوير
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 اخلامتة

ني، والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، أما بعد  املاحلمد هلل رب الع

 راستي:ا من دصيات التي توصلت إليهنتائج والتوفهذه أهم ال

عالقة أكدت الدراسة عىل أن العالقة بني القرآن الكريم وبني علم البالغة    -1

الكريم القرآن  علوم  أحد  يعد   البالغة  علم  إن  بل  كام  وثيقة،  أن،  عىل  ال ه  أكدت 

و الكريم  القرآن  فهم  إىل  التفسري  علم  يف  واملتخصصني  العلم  لطلبة  معرفة سبيل 

 لبالغة وأساليبه. علم ا  ه ومقاصده إال بدراسة معاني

أ  -2 أبرزها  كان  اخلربية  األساليب  من  عدد  عىل  السورة  سلوب اشتملت 

ء ليشالتوكيد الذي جاء ألغراض عديدة، منها: تثبيت املعنى، والداللة عىل عظم ا

 وتفخيمه. 

ا  -3 أسلوب  السورة:  يف  ورودها  كثر  التي  اخلربية  األساليب  إما من  حلذف، 

 م املحذوف والعناية به، أو لداللة الكالم عليه. لتعظي لتخفيف واالختصار، أول

األ  -4 من  عدد  السورة عىل  والنهي اشتملت  األمر  أبرزها:  اإلنشائية  ساليب 

 واالستفهام.

ع  -5 عىل  السورة  التشبيه    دداشتملت  أبرزها:  البيانية  األساليب  من 

 واالستعارة والكناية. 

عاشتملت    -6 اجلن  اسورة  األساليب  من  عدد  املقابلة    ةلبديعيىل  أبرزها: 

 واالحتباك ورعاية واملبالغة ورعاية الفاصلة.

أسلوب    -7 يف  ظهر  تأثريه  وتقوية  املعنى  إلبراز  السورة  يف  واضحا  املقابلة 

 النفوس. 

 لزيادة يف تأكيد املعنى. ر يف اآلية لدوب املبالغة باستخدام املصسلتكرر أ -8
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الت ـ ل ـ أس ر  ـ ه ـ ظ   -9 ب ـ ي ر ـ ع ـ وب  ال ـ ح ـ ض  ك ــ ركي ـ مش ـ ال  ــ خ ـ ن  ف ـ واض   ط ـ الس ـ ح  ورة  ــ ي 

ــ ي ـ ل ـ س ـ ت   . × ي ـ ب ـ ن ـ ة لل ـ
التي    -10 اآليات  بفواصل  السورة  وهو متيزت  واحد  نوع  عىل  كلها  جاءت 

 تي وردت فيها. الزيادة حرف عىل الكلمة متسقة مع معاين اآليات 

األساليب   بدراسة  باالهتامم  الكريم  الكتاب  بعلم  املعتنني  الدراسة  وتويص 

 انيه وفهم أغراضه. رآن الكريم ملعرفة معالق غية يفالبال

 كريم وبيان أغراضها.كام تويص بتتبع األساليب البالغية يف سور القرآن ال
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 فهرس املصادر واملراجع
بد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي، املحقق: حممد أبو  ع  اإلتقان يف علوم القرآن:  . 1

 م. 1974 -هـ 1394للكتاب، الطبعة:  هليئة املرصية العامةا  إبراهيم، الفضل
القزويني الشافعي، املحقق:    اإليضاح يف علوم البلغة، . 2 الدين  الرمحن جالل  حممد بن عبد 

 . بريوت –حممد عبد املنعم خفاجي، دار اجليل 

ل،  مجي  : صدقي حممدأبو حيان حممد بن يوسف األندليس، املحقق  البحر احمليط يف التفسري: . 3

 . ريوتب –دار الفكر 

حممد بن عبد اهلل الزركيش، املحقق: حممد  أبو عبد اهلل بدر الدين    الربهان يف علوم القرآن، . 4

األوىل،   الطبعة:  إبراهيم،  الفضل  الك1957  -هـ    1376أبو  إحياء  دار  العربية   تبم، 

 عيسى البابى احللبي ورشكائه. 

، املحقق: غانم قدوري احلمد،  مرو الداين سعيد أبو ععثامن بن    :البيان يف عّد آي القرآن . 5

 م. 1994 -هـ 1414ت، الطبعة: األوىل،  مركز املخطوطات والرتاث، الكوي

أمحد حممد مفلح    د.ابن اجلزري حممد بن حممد، املحقق:    حتبري التيسري يف القراءات العشر: . 6

 م. 0200 -هـ 4211األردن، الطبعة: األوىل،   -القضاة، دار الفرقان 

و  . 7 الكتاالتن التحرير  تفسري  من  اجلديد  العقل  وتنوير  السديد  العىن  =حترير  اجمليد وير  حممد  ب   :

 . هـ 1984:  النرش سنة  تونس، –الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنرش 

الت . 8 لعلوم  اهلل    يل:نز التسهيل  عبد  الدكتور  املحقق:  الكلبي،  جزي  ابن  حممد  القاسم،  أبو 

 . هـ  1416 - األوىل: الطبعة بريوت، –األرقم  ة دار األرقم بن أيبخلالدي، رشكا 

د وهبة بن مصطفى الزحييل، دار الفكر املعارص     العقيدة والشريعة والنهج:التفسري النري يف . 9

 هـ.  8141دمشق، الطبعة: الثانية،  –

ا . 10 الكتاب  مزااي  إىل  السليم  العقل  إرشاد  السعود=  أيب  بن  أبو    لكرمي:تفسري  حممد  السعود 

 . بريوت –حياء الرتاث العريب دار إ حممد،
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النان: . 11 تفسري كلم  يف  الرمحن  الكرمي  تيسري  السعدي=  نارص    تفسري  بن  الرمحن  عبد 

مؤس اللوحيق،  معال  بن  الرمحن  عبد  املحقق:  األوىل  الرسا  سة السعدي،  الطبعة:  لة، 

 م.  2000-هـ 1420

ن إبراهيم وغنيم بن  املحقق: يارس ب  ،ر بن حممد السمعايناملظفر منصوأبو    تفسري القرآن: . 12

 م. 1997 - هـ1418 األوىل، : الطبعة السعودية، –عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض 

القرآن: . 13 أتويل  يف  البيان  ج  جامع  أبو  جرير  بن  الطربيعفحممد  حممد  ر  أمحد  املحقق:   ،

 م.  2000 -هـ  1420، شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

،  وسننه وأايمه = صحيح البخاري  ×  من أمور رسول للا السند الصحيح الختصر  اجلامع   . 14

 ـ. ه 1422ىل،  و ، املحقق: حممد النارص، دار طوق النجاة، الطبعة: األ حممد بن إسامعيل البخاري 

والبديع . 15 والبيان  العاين  البلغة يف  بن مصط جواهر  إبراهيم  بن  أمحد  اهلاشمي، :  ضبط    فى 

 لعرصية، بريوت. د. يوسف الصمييل، املكتبة ا وتدقيق وتوثيق: 

السبع: . 16 القراءات  يف  سامل    احلجة  العال  عبد  د.  املحقق:   ، خالويه،  بن  أمحد  بن  احلسني 

 هـ.   1401: الرابعة، وت، الطبعةبري –مكرم، دار الرشوق 

تنجي،  ، املحقق: د. حممد الن اجلرجاينأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمح  دالئل اإلعجاز: . 17

 م. 1995لطبعة األوىل، بريوت، ا  –دار الكتاب العريب 

  : شهاب الدين حممود األلويس، املحقق: روح العاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع الثاين . 18

 . هـ 1415 األوىل،: الطبعة بريوت، –يل عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية ع

يفالسر  . 19 النري  معرفة  اج  على  اإلعانة  اخلبري  احلكيم  ربنا  معاين كلم  بنبعض  حممد  أمحد    : 

 . هـ 1285: النرش  عام القاهرة، –اخلطيب الرشبيني، مطبعة بوالق )األمريية( 

الرتمذي، . 20 بن   سنن  فؤاد  ع  حممد  أمحد حممد شاكر، حممد  وتعليق:  الرتمذي، حتقيق  يسى 

  –طفى البايب احللبي  رشكة مكتبة ومطبعة مصض، النارش:  طوة عو عبد الباقي، إبراهيم ع

 . م 1975 -  هـ1395 الثانية،: الطبعة مرص،
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القاسم عمر بن حممد  وآايته وكلماته وحروفه وتلخيص مكيه ومدنيه:  عدد سور القرآن . 21   أيب 

د.ب املحقق:  الكايف،  عبد  للنرش    ن  البخاري  اإلمام  مكتبة  اجلود،  أبو  والتوزيع،  خالد 

 هـ. 1431،  طبعة: األوىلال

ا . 22 والن  لعاين:علم  للطباعة  العربية  النهضة  دار  عتيق،  العزيز  بريوت،  عبد  والتوزيع،  رش 

 م.  2009 -هـ  1430الطبعة: األوىل،  

الشوكا  فتح القدير: . 23 ابن كثري، دار الكلم الطيب    ينحممد بن عيل  دمشق،    -اليمني، دار 

 هـ.  1414 -بريوت، الطبعة: األوىل 

 هـ. 1430 2السيد خرض، مكتبة اآلداب، ط،  ة بلغية دالليةاآلايت القرآنية دراسفواصل  . 24

البل . 25 منهجية،القول  مراجعات  القرآن  بديع  يف  سعد،    غي  حممود  تفسري  الدكتور  مركز 

 .نيةرآللدراسات الق

الكتاب  ي، دار  ، أبو القاسم حممود بن عمرو الزخمرشالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . 26

 . ه 1407 -  الثالثة: الطبعة  بريوت، –يب العر

ن عادل احلنبيل، املحقق:  أبو حفص رساج الدين عمر بن عيل ب  اللباب يف علوم الكتاب، . 27

ال دار  معوض،  حممد  عيل  املوجود،  عبد  أمحد  العلمية  كتعادل  لبنان،    -ب  بريوت، 

 م. 1998-هـ  1419الطبعة: األوىل،  

 . هـ1414-الثالثة: الطبعة  ريوت،ب–منظور، دار صادر  بن مكرم ابن حممد   لسان العرب: . 28

ْهران  البسوط يف القراءات العشر:  . 29 ، املحقق: سبيع محزة    أمحد بن احلسني بن م  النيسابورى 

 م.   1981دمشق، عام النرش:  –ة بيحاكيمي، جممع اللغة العر

احلويف،  ألثري، املحقق: أمحد  ن حممد بن ا  ب ، نرص اهللالثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر . 30

 بدوي طبانة، دار هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة. 

التأويل . 31 ا حماسن  ال، حممد مجال  دار  باسل،  املحقق: حممد  القاسمي،  بن حممد  ب  كتلدين 

 هـ. 1418 -العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل  

بن عطية األندليس،    مد عبد احلق بن غالب ، أبو حمعزيزلاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب ا . 32

 .  هـ 2214  -  األوىل :  الطبعة   بريوت،   –املحقق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية  
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، مسلم  =صحيح مسلم×  ن العدل إىل رسول للاع  السند الصحيح الختصر بنقل العدل . 33

النيسابوري، القشريي  الباقي،  املحقق: حم  بن احلجاج أبو احلسن  دار إحياء  مد فؤاد عبد 

 . بريوت –الرتاث العريب 

حقق: عبد  مسعود البغوي، امل، احلسني بن  معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي  . 34

 هـ. 1420بريوت، الطبعة: األوىل، -هدي، دار إحياء الرتاث العريب  ملالرزاق ا 

اللغة: . 35 مقاييس  فار  معجم  بن  املحقق:  أمحد  هاروس،  حممد  السالم  الفكر،  عبد  دار  ن، 

 م. 1979 - ـ ه1399

 هـ. 1420األوىل، د. فاضل السامرائي، دار الفكر، الطبعة  من أسرار البيان القرآين: . 36

املحقق: فواز أمحد زمريل، دار  ، حممد عبد العظيم الزرقاين،  يف علوم القرآنن  العرفامناهل   . 37

 م. 1995 -هـ 1415  –ىل لطبعة: األوبريوت، ا  –الكتاب العريب 

احلجاج . 38 بن  إحياء النهاج شرح صحيح مسلم  دار  النووي،  بن رشف  حييى  الدين  حميي   :

 . 1392بريوت، الطبعة: الثانية،  –الرتاث العريب 

البـنهـم . 39 اإلسلميةـحـج  الدراسات  يف  محادةث  حممد  فاروق  اخلامس،  ،  حممد  جامعة   ،

 هـ. 1419املغرب، 

ا . 40 تنانظم  يف  والسورلدرر  اآلايت  الرزاق  إب:  سب  عبد  املحقق:  البقاعي،  عمر  بن  راهيم 

 م. 1995 -هـ 1415 -املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت 

النيسابوري، املحقق:  احلسن ع  بوأ  الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد: . 41 يل بن أمحد الواحدي 

  لبنان، الطبعة:   –وت  لعلمية، بريالشيخ عادل أمحد عبد املوجود، وآخرون، دار الكتب ا 

 م. 1994 -هـ 1415األوىل، 
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