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٧٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

  المقدمة 

ا ا ا   

 علــى ســيدنا حممــد وعلــى  والــصالة والــسالم،احلمــد هللا الواحــد األحــد الفــرد الــصمد

  .آله وصحبه وسلم

عني علـى الوصـول  وهو من أهم ما ي،عظيم املنزلة رفيع القدرسياق   السياق القرآين

ُ وقـــد عـــين املفـــسرون منـــذ وقـــت مبكـــر بالـــسياق ، الـــصحيح لكتـــاب اهللا عـــز وجـــلللفهـــم
جانـــب  إىل ، يف الكـــشف عـــن مـــراد اهللا تعـــاىل يف كتابـــهفعـــال القـــرآين ؛ ملـــا لـــه مـــن أثـــر 

  . والداللة اللغوية، كأسباب النزول،القرائن األخرى

ة  الــسلف مــن البالغيــني واملفــسرين يف دراســوحيــاول هــذا البحــث أن يــسري علــى �ــج

الـربوج (  ومنهـا ،بعض املعاين املفردة من ألفـاظ القـرآن الكـرمياإلعجاز من خالل دراسة 

ة الـــسياق يف اآليـــة الكرميـــة والـــيت حيـــدد معاناهـــا عـــن طريـــق داللـــ )ــــ األســـف ـ الفحـــشاء

   .والسورة بشكل عام

ائم علـــى الدراســـة املـــنهج التحليلـــي القـــفهـــو  ،أمـــا مـــنهج البحـــث الـــذي ســـرت عليـــه

  . الداللة املقصودة من الكلمة يف مجلتهامناطن السياق هو  حيث إ،السياقية

  :على النحو التايل  وثالثة مباحث وخامتة يف متهيدوقد جاء البحث 

  . وأثره يف الكشف عن مزية املعاين،فقد حتدثت فيه عن تعريف السياقالتمهيد   

  .يف ضوء السياق يف القرآن )الربوج(بالغة لفظة  :  فهواملبحث األول 

  .يف ضوء السياق يف القرآن )األسف(بالغة لفظة : املبحث الثاين 

  .يف ضوء السياق يف القرآن )الفحشاء(بالغة لفظة : املبحث الثالث 

   تلخيص ألهم ما توصل إليه البحث من نتائجة وهيمث خامت



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

  التمهيد                                   

 وتتبني تلك األوجه ، عدة للفهم والتأويلملفردة القرآنية بقابليتها حلمل وجوهتتسم ا

 فكل ، وهذا هو منهج البالغيني واملفسرين يف دراسة املفردة القرآنية،من خالل السياق

 حيث تظهر تلك املعاين وتلك اخلصوصية لكل لفظة من ،مل عدة معانردة حتمف

  . داخل اآلية والسورةاخالل التتبع السياقي هل

 رصد حركة املعىن من خالل السياق، فاملنهج البالغي يف دراسة املفردة القرآنية هو

  يف الكشف عن املعاين وحتديدها والوقوف على الفروق الدقيقة فيما بنيلقوة أثره

  .معاين األلفاظ

    :ً لغويامفهوم  السياق: األول -المطلب  

ْسوق اإلبل : " يقول الراغب األصفهاين : السياق لغة  ُجلبها  وطردها يقال : َ ْ :

ِوالسويق مسى النسياقه يف احللق من غري مضغ .. .ُسقته فانساق ُِّ َّ")١(.  

.. .ذا  تتابعتًوقد انساقت وتساوقت اإلبل تساوقا إ: " ويقول ابن منظور 

ًوساق إليها الصداق واملهر سياقا .. .ًاملتتابعة كأن بعضها يسوق بعضا: واملساوقة  ِّ

ِّوأساقه ؛ وإن كان دراهم أو دنانري ؛ ألن أصل الصداق عند العرب اإلبل وهي اليت 

كان  : ويف صفة مشيه .. . فاستعمل ذلك يف الدرهم والدينار وغريمها،ُتساق

  .)٢(.. ".ي يقدِّمهم وميشي خلفهم تواضعايسوق أصحابه ؛ أ

ِّالنظم الرتكييب للكالم الذي يوجه " هو  :ًايالسياق اصطالح الثاني -المطلب ُ
َداللة الكلمات واجلمل والفقرات ؛ بناء على موقعها يف النص ً واستنادا إىل العالقات ،ُ

                                                           

صفوان :  ت ، أبو القاسم احلسن املعروف بالراغب األصفهاين،مفردات ألفاظ القرآن  )١(

: مادة ( ٤٣٦ ص،م١٩٩٧ ،٢ ط، بريوت، الدار الشامية، دمشق، دار القلم،داوودي

    . )سوق

  ،هـ ١٤١٠ ،١ط،  بريوت،دار صادر،  مجال الدين حممد بن منظور،لسان العرب )٢(

     .)مادة سوق( ١٧٠-١٠/١٦٦ج



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

مجلة الظروف اخلارجية ومع ، النهاية مع الغرض العام للكالم؛ مبا يتفق يفعنوية بينهاامل

  .)١("املصاحبة له 

السياق هو جوهر املعىن الذي يعطي للفظة تلك املزية واخلصوصية من خالل  و 

  .تلك العالقة بني املفردات بعضها ببعض يف أي سياق من السياقات

  : السياق في تحديد المعني الثالث دور-المطلب     

 ،السياق يف تقرير معىن املفردة وحتديدهالعلماء القدماء والبالغيون دور     أدرك

ًوكيف أن املفردة إىل جانب أختها واجلملة إىل جانب أختها تبنيان نصا متكامال ً، 

:  ومقولتهم الشهرية )مطابقة الكالم ملقتضى احلال(وهذا ما أطلق عليه البالغيون 

  .)لكل مقام مقال(

ِفالعربة عنده يف حديثه عن وقد أشار إىل هذه الفكرة بشر بن املعتمر يف صحيفته 

 وإمنا مدار الشرف هو مراعاة املقام ، ليس بشرف اللفظ وال بشرف املعىن،اللفظ واملعىن

 ولكل حال ،فتجعل لكل طبقة كالما" واملوازنة بني أقدار املعاين وأقدار املستمعني 

أقدار  وأقدار املستمعني على ، حىت تقسم أقدار املعاين على أقدار املقامات،مقاما

  .)٢("احلاالت 

واحلقيقة أن األلفاظ املفردة ال يتصور أن يقع بينها تفاضل من حيث هي ألفاظ 

 وهذا ما أشار إليه شيخ البالغيني ،مفردة وجمردة دون أن تدخل يف تركيب أو تأليف

 أن تتفاضل – وإن جهد –وهل يقع يف وهم : " الشيخ عبد القاهر اجلرجاين يف قوله 

وهل .. .ردتان من غري أن ينظر إىل مكان تقعان فيه من التأليف والنظمالكلمتان املف

                                                           

 سامي ،والتاسع اهلجرينيالوحدة السياقية للسورة يف الدراسات القرآنية يف القرنني الثامن  )١(

     .٥٥ص، هـ١٤٣٠ ،١ ط، ط جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،العجالن

، دار الكتب العلمية،  مفيد قميحة: ت ، أبو هالل العسكري،الصناعتني يف الكتابة والشعر) ٢(

     .١٥٣ ص،م١٩٨١ -هـ ١٤٠١ ،١ ط، لبنان،بريوت



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 وحسن مالءمة ،ًجتد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة إال وهو يعترب مكا�ا من النظم

  .)١("معناها ملعاين جارا�ا وفضل مؤانستها ألخوا�ا 

  

 ومــا )الــسياق( و )املقــام(ًفلــم تكــن نظريــة الــنظم عنــد عبــد القــاهر إال تنظــريا لفكــرة 

 عنــده مــا هــي إال مطابقــة الكــالم ملقتــضى )الــنظم( فنظريــة ،يناســبه مــن أســاليب التعبــري

بــني الكلــم علــى حــسب األغــراض الــيت يــصاغ هلــا  وهــو تــوخي معــاين النحــو فيمــا  احلــال 

  .الكالم

 املرجحة عند اختالف اآلراء عله العلماء داللة من أهم الدالالتوألمهية السياق ج

ُالسياق يرشد إىل تبيني ا�مل وتعيني : "  ويف تقرير هذا يقول ابن القيم ،قوالوتعدد األ
ُّ وتنوع ، وتقييد املطلق، وختصيص العام،والقطع بعدم احتمال غري املراد ،احملتمل

 ، فمن أمهله غلط يف نظره. وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم.الداللة

الدخان (  M]    \  [        Z  YL : إىل قوله تعاىل  فانظر .وغالط يف مناظرته

لتدل على معىن مناقض ) العزيز الكرمي(سياق داللة معىن لنرى كيف وجه ال ؛ )٤٩: 

  .)٢("  )الذليل احلقري( وهو اآليةلظاهر 

فاملفسر جيب عليه يف تفسريه أن ينظر إىل السياق ليتمكن من فهم اآليات على 

 ويف هذا يقول ،لفروق الدقيقة بني املعاين املشرتكة للفظة الواحدةليدرك ااألصح ؛الوجه 

 وإن خالف ،ّليكن حمط نظر املفسر مراعاة نظم الكالم الذي سيق له: " الزركشي 

                                                           

 مكتبة ،فايز الداية/  د،حممد رضوان/ د. ت،اهر اجلرجاين أبو بكر عبد الق،دالئل اإلعجاز) ١(

- ٩٠ ص،م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ ،٢ ط،م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ،٢ ط، دمشق،سعد الدين

٩١.  

 ،١ ط، بريوت، دار الكتب العلمية،أمحد عبد السالم:  ت ، ابن القيم اجلوزية،بدائع الفوائد) ٢(

     .٤/٢٢٢ ،هـ١٤١٤



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 جيعل الذي سيق )الكشاف(ُّأصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز ؛ وهلذا ترى صاحب 

  .)١("َّ حىت كأن غريه مطروح ،ًله الكالم معتمدا

أدركوا قيمة السياق ودوره ا هو منهج السلف من البالغيني واملفسرين حيث هذ

  . والوقوف على اخلصوصية الداللية أللفاظ القرآن،يف تقرير معىن املفردة وحتديدهاهلام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ، دار املعرفة. ط،حممد أبو الفضل:  ت ،در الدين حممد الزركشي ب،الربهان يف علوم القرآن) ١(

     . ١/٣١٧ ،م١٩٧٢ -هـ ١٣٩١ ،بريوت



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 
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٨٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

الكواكب واألفالك (بمعنى لفظة البروج ورود معنى  ا –لب األول المط   

  :يف ضوء السياق القرآين  )السماوية

 اشرتكت ثالثة منها يف ،أربعة مواضع يف القرآن الكرمي يف )الربوج(وردت لفظة      

بينما  . والربوج، والفرقان،يف سورة احلجر ،)الكواكب واألفالك السماوية(معىن واحد 

  . يف سورة النساء،)احلصون والقصور(يف موضع آخر مبعىن  انفردت

  يف )الكواكب واألفالك السماوية( داللة معىن لفظة الربوج على– الموضع األول   

  : ضوء السياق القرآين يف سورة احلجر  

ُّ :قال تعاىل                          ( 

  .)١٦: سورة احلجر (

  تعاىل اهني على قدرة اهللاتأيت هذه اآلية الكرمية يف سياق عرض الدالئل والرب

 - -  بعد ما عرض احلق سبحانه لتكذيب املشركني برسالة حممد لوهيةباألوتفرده 

 : (- ً مبينا كمال اقتداره ورمحته خبلقه –فيقول تعاىل "           

  ( هتدي �ا يف ظلمات الرب والبحرُالعظام يًجنوما كاألبراج واألعالم :  أي، 

)       ( واهليئة ،فإنه لوال النجوم ملا كان للسماء هذا املنظر البهي 

 واالستدالل �ا ، والنظر يف معانيها، وهذا مما يدعو الناظرين إىل التأمل فيها،العجيبة

  .)١("ها على بادي

جند أن ، ) جيم- راء–باء (مادة الربوج  إىل املعىن اللغوي للفظة   وعند النظر

َ البـرج وهو سعة العني يف شدةومنه ، )الربوز والظهور( أصلها يدور يف الغالب حول  َ 

                                                           

 ، القاهرة، دار الغد اجلديد، عبد  الرمحن السعدي،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) ١(

   .٤٢٦ ص،م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ ،١ط



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

ُالبـرج واحد و، وهو إظهار املرأة حماسنها،ومنه التربج،سواد سوادها وشدة بياض بياضها ُ
  .)١("ج السماء ُبرو

  

واجلمع .. .ُُوالبـرج واحد من بروج الفلك وهي اثنا عشر برجا: " قال ابن منظور 

ُأبراج وبروج   .)٢("قيل ذات الكواكب . .ُ

البد ، يف سورة احلجر)الربوج( وللوقوف على بالغة املعىن السياقي للفظة املفردة 

مسمى السورة  بدأ من داللة ،من الربط بني معناها يف ضوء السياق العام للسورة

اليت روحها اإلحاطة املميزة )اجلمع واالستدارة( واليت يدور معناها حول )احلجر(

 وعليه فإن سياق السورة يدور حول إثبات قدرة اخلالق ،للمحاط به من غريه بال لبس

  .)األفالك السماوية( ومنها ،عز وجل وألوهيته من خالل ذكر خملوقاته الكونية الظاهرة

( :،ح السورة بقوله تعاىلأضف إىل افتتا             ( 

  . وبعد مقصدها، على علو مكانة مقام تلك اآليات)تلك(لنجد داللة ضمري البعد

 ،مجع برد ليدل معناها على منازل للقمر )بروجا( : جييئ املعين السياقي للمفردة 

لتناسب واضحا بني املعىن السياقي للفظة لنجد ا ،)٣(وهو يف األصل القصر العايل

 من ظهور اآليات ظهورا واضحا ال لبس ، مع السياق العام للسورة ومقصدها)الربوج(

  .فيه كظهور القمر مبنازله الذي ال خيفى على عيون الناظرين

                                                           

 -هـ ١٣٩٩ ط ، دار الفكر،بد السالم هارونع:  ت ، أمحد بن فارس،معجم مقاييس اللغة) ١(

     .١/٢٣٨ ،م١٩٧٩

 -هـ ١٤٢٤ ط ، الرياض، ط دار عامل الكتب، مجال الدين بن منظور،لسان العرب) ٢(

     ).برج(:  مادة ،٢/٣٤ ،م٢٠٠٣

 ،هـ١٣٩٦ ،١ ط، القاهرة، دار الكتاب اإلسالمي، برهان الدين البقاعي،نظم الدرر: ينظر ) ٣(

١١/٢٩.   



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

ناسب ذلك  ،لطريق احلق واملنزلة ؛هلدايته للناس عايل املكانةالكرمي  القرآن وملا كان

الناس يف �ا  ليهتدي  على األفالك العالية يف السماء)بروجا( داللة معين السياق

  .ظلمات الرب والبحر

بكل تقليب (لنجدها عنده  )الربج( ملادة"البقاعي " وخري دليل على ذلك تناول 

  ...تدور على الظهور امللزوم للعلو امللزوم للقوة

الكواكب فكأ�ا مبنزلة احلصون مسيت بروجا أل�ا بيوت : إىل أ�ا "القزاز "وذهب  

  .)١ ()مسيت الرتفاعها:  وقيل ،هلا

فسياق اآليات يتحدث عن عظم هذا القرآن وعلو منزلته ومكانته وكونه هداية 

لفظة ل كان املعين السياقي  من هنا  ،وإثباتا لقدرة اخلالق وألوهيته ،للناس

 املعىن وهو علو مكا�ا  دون غريها لتؤدي ذلكالكواكب واألفالك السماوية ()بروج(

 كان ذلك متناسبا يف السياق مع وصف ،وارتفاعها وكو�ا هداية للناس يف برهم وحبرهم

  السماء بالزينة للناظرين 

: (فقال        ( نظر يف دالئل الوحدانية ال عائق دقة أي لكل من له

  .-  واهللا أعلم – )٢(والبصريةله عن معرفة ذلك إال عدم صرف النظر إليه بالبصر 

وملا كان حال املخاطبني حال املنصرفني عن أدلة وحدانية اهللا جاء اخلرب بالضرب 

 (وافتتح الكالم بالم القسم  " ،اإلنكاري    ( ًوحرف التحقيق تنزيال

 ،نّللمخاطبني الذاهلني عن االستدالل بذلك منزلة املرتدد فأكد هلم الكالم مبؤكدي

  .)٣("ومرجع التأكيد إىل حتقيق االستدالل وإىل اإلجلاء إىل اإلقرار بذلك 

                                                           

      .١١/٣٠ ،نظم الدرر) ١(

     .١١/٣٢ ،نظم الدرر: ينظر ) ٢(

 ،م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ،١ ط، بريوت، ط مؤسسة التاريخ، الطاهر بن عاشور،التحرير والتنوير) ٣(

١٣/٢٣.     



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 ضوء يف  )السماوية واألفالك الكواكب(مبعىن الربوج لفظة ورود :الموضع الثاني 

  (: يف قوله عز وجل ،يف سورة الفرقان القرآين السياق       

                    ( ) ٦١: الفرقان.(  

السماوات من الربوج وهي وكاشفا عن عظمة خلقه يف ًيقول تعاىل ممجدا نفسه " 

ً وجعل فيها سراجا وهي الشمس املنرية اليت هي كالسراج يف ،...الكواكب العظام

( ،...الوجود        ( ًأي مشرقا مضيئا بنور الشمس كما قال ضوء آخر غري ً

  ُّ:تعاىل                  َّ ) ١ ()٥: يونس(.  

 ،بإعالء شأن القرآن الكرمي إذا تأملنا سياق سورة الفرقان جند أ�ا قد افتتحت 

 ،جلزاء مث عرج السياق على قضية إثبات البعث وا، وما فيه من اهلدى،ُوجالل منزله

 مث ميضي السياق ليقيم ، والتبشري بالثواب فيها للصاحلني،واإلنذار باجلزاء يف اآلخرة

  . وتفرده باخللق،األدلة والرباهني الواضحة على وحدانية اهللا

ًمبعوثا إىل الناس كافة ـ   ـ يدور حول كونههذه السورة السياق فيمدار و   

 (عل براعة استهالهلا ُينذرهم ما بني أيديهم وما خلفهم وهلذا ج      

                 ( ) ٢ ()١: الفرقان(.  

وملا كان سياق السورة يدور حول إثبات وحدانية اهللا عز وجل أمام هؤالء املعاندين 

) األفالك والكواكب السماوية (ناسب ذلك أن يكون املعىن السياقي للربوج،املكابرين

ليتسق معىن اللفظة مع سياق السورة فظهور الكواكب وكشفها للظلمات لظهورها 

  .وهدايته للناس إىل السراط املستقيم كتابه الكرميكظهور آيات احلق يف 

                                                           

     .٣/٢٧٨ ،٢ ط، بريوت، ط دار القلم، إمساعيل بن كثري،تفسري القرآن العظيم) ١(

     .١٩/٦ ،التحرير والتنوير) ٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

بني طريقي  واليت تعين التفريق الواضح )الفرقان( ومن ميعن النظر يف مسمى السورة 

 فكما أنعم ،)للربوج(ميكنه الربط بني مسمى السورة واملعىن السياقي  ،احلق والضالل

   أمت نعمه عليهم بالربوج ،اهللا اهللا على خلقه بالقرآن الكرمي الذي يفرق بني احلق والباطل

ليهديهم �ا يف ظلمات الرب  والقمر بنوره ؛ ،من الشمس بضيائها)الكواكب(

اهلداية هداية حسية ومعنوية دائمة ومتصلة ولتكون ، )١(وينري هلم طريقهم  ،والبحر

  .ليلها بنهارها

ِالذي تبارك(ملا كان املقام مقام امتنان قال سبحانهو َجعل َّ َ ِالسماء ِيف َ
َ ًبـروجا َّ َوجعل ُُ َ َ َ 

َفيها
ًسراجا ِ َ

ًوقمرا ِ َ ًمنريا ََ
والكالم جار على " ، امنت عليهم حبسن منظرها للناسفقد  )ُِّ

أنه جعل :  واملقصود .املصباح الزاهر الضياء: حقيقة السراج التشبيه البليغ ألن 

  .)٢(" أو خلق النجوم كالسراج يف التأللؤ وحسن املنظر،الشمس مزيلة للظلمة كالسراج

(وكذلك يف       (عن – سبحانه وتعاىل – حيث كىن احلق ،كناية 

  .الشمس بأحد أوصافها وهو السراج

 وذلك يف ريمراعاة النظاملعىن السياقي للفظة جلريا�ا يف جمرى  مجال ومن هنا يربز 

  .ُ ولو ذكرت الشمس صراحة ملا ناسب هذا البيان)ًسراجا( و )ًبروجا(اجلمع بني 

 وهذا املعىن غري ، على معىن القصور)الربوج(وهناك من املفسرين من محل لفظة 

ّل بث آياته يف كونه وهي  ؛ ألن غرض السورة هو إثبات وحدانية اهللا من خالصحيح

ملا القصور يف اجلنة هنا  وإذا كان املقصود من الربوج ،الكواكب واألفالك السماوية

  ،ذلك الغرض �ذا االستدالل وهو هداية الناس لعبادته جل وعالخدم هذا املعىن 

عن قتادة أن الربوج قصور (: لوسي يف توجيه ذلك حيث قال وقد أحسن العالمة اآل

 قال األعمش وكان ،هي القصور يف اجلنة:  وقيل ،اب السماء فيها احلرسعلى أبو

                                                           

     .١٣/٤١٧ ،نظم الدرر: ينظر ) ١(

     .١٩/٨٥ ،التحرير والتنوير) ٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

ن اآلية قد عقب بأنه يأباه السياق أل وي، اهللا يقرؤون يف السماء قصورأصحاب عبد

قوم به احلجة على الكفرة الذين ال يسجدون للرمحن جل شأنه سيقت للتنبيه على ما ت

 والظاهر أن ،ه سبحانه وكماله جل جاللهوبيان أنه املستحق للسجود ببيان آثار قدرت

  .)١ ()يكون ذلك بذكر أمور مدركة معلومة هلم وتلك القصور ليست كذلك

 ، �ذا املعىنلوسي رمحه اهللا قد درس هذه املفردة القرآنية يف ضوء السياقاآلو

  .والغرض وهو منهج السلف من العلماء رمحهم اهللا

 ضوء يف  )السماوية واألفالك الكواكب(ىنمبع الربوج لفظة ورود  :الموضع الثالث

(:يف قوله عز وجل : يف سورة الربوج  القرآين السياق          َّ( 

  ).١: الربوج (

 جند أن داللة ، وبروجها،    بالنظر إىل داللة افتتاح السورة بالقسم بالسماء

 كما حتمل تشويقا إىل ما ، املقسم �االسياق حتمل لفت االنتباه إىل عظم تلك األمور

 فبعضها تدل على عظيم قدرته سبحانه املستوجبة تفرده ،يرد بعد املقسم عليه

  .)٢(هيةوباإلل

(: يف قوله  واملتأمل يف املقاصد اليت حتملها داللة بدء السورة  بالقسم      

    (حتمل يف طيا�ا مقاصد عدة جيد أن تلك الداللة ، فاهللا إذ أقسم، 

،  والتدبر ملا فيها من خري وفائدة من جهة،توجيه االنتباه إىل النظر إليها بعانية،منها

، وللداللة على جربوت اخلالق وعظمته وسعة سلطانه وكمال حكمته من جهة ثانية

نسب وتشويقا ملا يرد بعد املقسم عليه من جهة ثالثة  ؛ وهلذا كان املعين السياقي األ

ألن احلق جل وعال  و،)األفالك السماوية( لتتناسي مع املقاصد السابقة هو ،للفظة

                                                           

 ط إحياء الرتاث ، شهاب الدين األلوسي،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين) ١(

   .١٩/٤٠ ،م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ ،٤ ط، بريوت،العريب

     .٢١/٣٥٣ ،نظم الدرر: ينظر ) ٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

بروج  وتقييد القسم بالسماء بوصفها ذات ،ربط بني السماء وما فيها من أبراج هائلة

 وهذه األحوال من داللة ،فيه لفت النتباه املتدبرين إىل ما يف هذه املخلوقات العظيمة

 اخلالق عز وجل وسعة علمه إذ خلقها مبقادير لينتفع الناس واضحة على عظمة قدرة

  .�ا

  .مبعىن القصور ملا أعطت تلك املزية واخلصوصية للفظةهنا  الربوج ولو اعتربت 

ُمناسبة القسم ملا أقسم عليه أن املقسم عليه تضمن العربة بقصة أصحاب " أما 

ِستعرة بالنار أقسم على ما ًاألخدود وملا كانت األخاديد خطوطا جمعولة يف األرض م َّ

تضمنها بالسماء بقيد صفة من صفا�ا اليت يلوح فيها للناظرين يف جنومها ما مساه 

  .)١("العرب بروجا وهي تشبه دارات متأللئة بأنوار النجوم الالمعة الشبيهة بتلهب النار 

 .. ". وشاهد ومشهود، واليوم املوعود،وجيمع السياق بني السماء ذات الربوج

ًتلتقي مجيعا يف إلقاء ظالل االهتمام واالحتفال واالحتشاد والضخامة على اجلو الذي 
كما توحي با�ال الواسع الشامل الذي .. .يعرض فيه بعد ذلك حادث األخدود

 وهو أكرب من جمال ، وتوزن فيه حقيقته ويصغى فيه حسابه،يوضع فيه هذا احلادث

  .)٢("أجلها احملدود  وأبعد من مدى احلياة الدنيا و،األرض

 في ضوء )الحصون والقصور(ورود كلمة البروج بمعنى  - الثاني  المطلب

  :السياق القرآني 

 األفالكالكواكب و( يف املواضع الثالثة السابقة مبعىن )الربوج(لقد جاءت لفظة   

 )احلصون والقصور( بتلك اخلصوصية مبعىن )النساء(أنفردت يف سورة بينما ، )السماوية

(:ىل  وذلك يف قول احلق تبارك وتعا،                 

                                                           

     .٣٠/٢١٢ ،لتنويرالتحرير وا) ١(

 ،م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ ،١ ط، بريوت، دار الشروق، سيد قطب،يف ظالل القرآن) ٢(

٦/٣٠/٣٨٧٣.     



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

                        

                            

      َّ( ) ٧٨: النساء.(  

 املنافقني وتوجه اخلطاب هلم فتقول يدور حول اآلية الكرمية بالنظر إىل سياق: أوال 

 بد أن يدرككم املوت عند انتهاء األجل ولو حتصنتم منه يف أي مكان وجدمت فال: 

 فإن تصب هؤالء املنافقني حسنة من ،باحلصون املنيعة فال ختشوا القتال خوف املوت

 وإن تنلهم سيئة من هزمية وجوع يقولوا بسبب اتباعنا حملمد ،نصر وغنيمة يقولوا من اهللا

   .ودخولنا يف دينه

  .)١( ولكنها جاءت مبعىن القصور السامية)الربوج(وردت هنا لفظة 

 وحدد أ�م سيموتون ولو بعد حني يف ،نافقني وفعلهمفالسياق يتحدث عن امل

وليس على الكواكب  ،ُمما يدلل على األماكن ،أماكن تواجدهم أو أينما ذهبوا وصاروا

ُكباقي اآليات اليت ذكرت فيها الربوج
)٢( .  

بد   وتلك احلصون الرفيعة املنيعة فال،فلو سكنوا تلك الربوج وهي القصور العالية

: ( لذا جاء قوله ،همأن املوت مدرك                  

    (منه الرتهيب والتحذير من االغرتار بالدنيا ًا باألسلوب اخلربي مراد 

 وقد أكد ذلك مبا النافية لنقيض ما تضمنه الكالم ألن حاهلم حال من ،والركون إليها

  .)٣(ت بغري قتالينكر املو

                                                           

حممد حسن :  ت ، أبو عبد اهللا احلسني الدامغاين،الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهللا العزيز) ١(

     .١/١٤٩ ،هـ١٤١٦ ، القاهرة، ط جلنة إحياء الرتاث،الزفييت

     .١/٤٥٢ ،تفسري القرآن العظيم: ظر ين) ٢(

     .٥/٣٣٤ ،نظم الدرر) ٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

سياق ّ انفردت مبعىن احلصون والقصور العالية ودل على ذلك املعىن )الربوج(فـ 

: ( ويف قوله ،احلال واملقام      ( ستعارة مكنية شبه فيها املوت بكائن ا

 و هذه ،)اإلدراك( مث حذف املشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو ،ً يطارد عدواحي

إشعار بأن القوم لشدة تباعدهم عن أسباب املوت وقرب وقت  " تعارة ما هي إالاالس

حلوله إليهم مبمر األنفاس واآلنات كأ�م يف اهلرب منه وهو جمد يف طلبهم ال يفرت 

ًنفسا واحدا يف التوجه إليهم  ً")١.(  

 والذي يدل على مزيد ،)يدرككم(عل فال يدل غلى ذلك صيغة املضارع يف  كما 

 وحماولة الفرار منه وكأنه عدو يالحقه فال ،لفزع الذي أصا�م من املوت وجتددهامن 

  .ملا حصل ذلك املعىن. .أينما تكونوا متوتوا:  فلو قال ،يهنأ بعيش وال طمأنينة

 أي حصون ، وذلك للتعظيم والتكثري)ربوجال( أضف إىل ما سبق تنكري لفظة 

امل( الكثرة وصف تلك احلصون بـ  وقد ناسب مجع، حمكمة البناء واحلفظ،كثرية
ُ

 )َّشيدة

 كل واحد منها شاهق يف اهلواء ، فهي مطولة،حيث جاءت بالتشديد املراد به التكثري" 

  .)٢(" وهو مع ذلك مطلي بالشيد أي باحلصن ،منيع

(: وقوله          (بنفس املعىن جاءت : "و حيان  قال عنها أب

( وإلظهار استقصاء العموم يف ،م النجاة من املوتلدفع توه  (" )٣(.  

فهذه مجلة شرطية ضرب من االحرتاس لدفع التوهم املتولد من حرصهم البالغ على 

ًمادا وجواب لو حمذوف اعت " ،البقاء وحماربة املوت ولو بالبقاء بتلك احلصون املنيعة
 واجلملة معطوفة ،وج مشيدة يدرككم املوتأي لو كنتم يف برعلى داللة ما قبله عليه ؛ 

                                                           

     .٥/٨٧ ،روح املعاين) ١(

 .٣٣٤/ ٥نظم الدرر، ) ٢(

، ٢ ط، لبنان، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، حممد بن حيان األندلسي،البحر احمليط) ٣(

 . ٢٩٩/ ٣، ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 وقد اطرد ،خلإ.. .على أخرى مثلها ؛ أي لو مل تكونوا يف بروج مشيدة ولو كنتم

حذفها لداللة املذكور عليها داللة واضحة ؛ فإن الشيء إذا حتقق عند وجود املانع 

تأكيد  وعلى هذه النكتة يدور ما يف لو الوصلية من ال،فألن يتحقق عند عدمه أوىل

  )١("واملبالغة 

النجوم واألفالك ( مواضع مبعىن ةفي ثالثمما سبق خنلص إىل أن الربوج جاءت

من خالل  ،وذلك يف سياق عرض األدلة والرباهني على قدرة اهللا وألوهيته، )السماوية

ف أحاط اهللا  وكي،وكيف أ�ا هداية هلم ،لفته النتباه املخاطبني لتلك األجرام السماوية

  !ليس هو أحق من يعبد ؟ فأًكون علما ؟ �ذا ال

 وذلك يف سياق )احلصون والقصور(عىن يف موضع واحد بب )الربوج(وانفردت 

 وكيف أ�م لو ذهبوا إىل تلك احلصون ، وخوفهم من املوت،احلديث عن املنافقني

فداللة احلال واملقام أعطت تلك اللفظة  ،الرفيعة املنيعة فالبد أن املوت حميط �م

  . مزية ذلك املعىن وخاصيته)ربوجال(

  

                                                           

 أبو السعود حممد ،عقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمياملسمى إرشاد ال السعود أيب تفسري)١(

  .٢٠٥-٢/٢٠٤ ،  د. ط، بريوت، دار إحياء الرتاث،العمادي



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 
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٨١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

قي ضوء ) الحزن والحسرة(  بمعنى )األسف(ورود كلمة  –المطلب األول 

  :السياق القرآني 

  

احلزن (معىن اشرتكت يف ثالثة منها يف .مواضعأربعة وردت كلمة األسف يف القرآن يف 

يف موضع انفردت  بينما ، ) طه–و ويوسف –األعراف ( وذلك يف سورة ،)واحلسرة

   ).الزخرف( وذلك يف سورة ،)الغضب(خر وهو آواحد مبعىن 

  

يف )احلزن واحلسرة( مبعىن )األسف( للفظة املفردة املعىن السياقي -الموضع األول 

  :سورة األعراف 

 مبعىن احلزن واحلسرة يف قول البارئ عز )األسف(  لفظةامن املواضع اليت وردت فيه

( :وجل                        

                                 

                            

         (   ) ١٥٠: األعراف.(  

 ً العجل إهلاا مع قومه حيث اختذو- -تأيت اآلية الكرمية يف سياق قصة موسى 

 فضاقت به الدنيا وجتمعت يف - - وكان ذلك خيانة منهم له ،يف غيبة موسى

 وامتأل غضبا واحرتق أسى وألقى األلواح اليت تلقاها من ربه  ،الغموم صدره اهلموم و

ّ وصب جام ، ألقاها يف األرض وفيها اهلدى والنور،بعد أربعني ليلة قضاها يف انتظارها
 فلم يستطع رد بىن ،لفه على قومه مدة غيابه عنهمغضبه على أخيه هارون الذي استخ

   . فقام بقبض شعر حليته ورأسه بقوة وأخذ يسحبه على األرض،إسرائيل عن فعلهم



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

َ أسف، أشد احلزنبل،احلزن الشديد هنا مبعىن احلزن )األسف(تأيت لفظة  َ كفرح،َ َ َ، 

  .)١( والعبد، واحلزين،األجري: واألسف 

ً أن رأى حال قومه إال أن غضب غضبا  بعد--فما كان حال موسى 
ً وحزن حزنا شديدا مغتاظا من ذلك كله،ًشديدا ً ً ُ َ ِ

ّ وهذا ما دل عليه حال املقام ،)٢(

:  فقد حزن على فعل قومه من تركهم عبادة اخلالق إىل عبادة العجل فقوله ،والسياق

)          (الغضب وهي صورة حية كناية عن اشتداد ذلك 

 يسحبه على - - حيث صورت لنا هارون يف قبضة موسى ،موحية آلثار الغضب

  .)٣(هاألرض وهو يتوسل إليه ويسرتمح

(ويف    (وكأنه حيدث ، بإيثار صيغة املضارعة على املاضي لتصوير املشهد 

 لفهم أن اجلر )ّهفجر(:  ولو قيل ، وحدوثه مرة بعد مرة)اجلر( مث إلفادة طول ،اآلن

   .حدث مرة واحدة

ومما يدل على أن لفظة األسف تدل على احلزن الشديد وهو حزن موسى على 

(  لهأخيه هارونء فساد أحوال قومه ندا   (  حيث جاء املنادى حبذف حرف له

 وحذف حرف النداء إلظهار ما ، والنداء �ذا الوصف للرتقيق واالستشفاع،النداء

  .)٤( ولإلجياز كذلك،ن من الرعب واالضطرابصاحب هارو

                                                           

 ،هـ١٤٠٧ ،٢ ط، بريوت، ط مؤسسة الرسالة، حممد الفريوز آبادي،القاموس احمليط) ١(

      .أسف:  مادة ،١٠٢٣ص

     .١/١٤٢ ،الوجوه والنظائر) ٢(

 ، القاهرة، ط مكتبة وهبة، عبد العظيم املطعين،لالستفهام يف القرآن احلكيمالتفسري البالغي ) ٣(

     .١/٤٠٩ ،م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،١ط

     .٨/٨٩ ، نظم الدرر،٨/٢٩٨ ،التحرير والتنوير: ينظر ) ٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

)  ( "  اختيار التعريف باإلضافة ؛ لتضمن املضاف إليه معىن التذكري بصلة

خوة األم أشد أواصر القرابة ؛ الشرتاك األخوين يف األلف من وقت  ألن ا،الرحم

  .)١("الصبا والرضاع

 ،ام بإلقاء اللوم على أخيهفلما شاهد موسى موقف قومه وبلغ به احلزن مبلغه ق

 حمققة )أم( هلذا كانت لفظة ،كيف أن أخاه وابن أمه خيذله فيما استخلفه عليه ؟

من االشرتاك يف األبوة وهذا دليل على أكثر لعطف والرفق للمقصد من الداللة على ا

  .ً مبلغا من احلزن واألسى على فعل قومه وأخيه-- بلوغ موسى –

 هنا  )األسف(معىنيت الغضب واألسف مما يدل على أن والسياق قد مجع بني صف

 والشك أن احلزن الشديد الذي دل عليه السياق كان هو السبب ،مغاير ملعىن الغضب

  . ومن مث صب الغضب على أخيه الذي استخلفه يف قومه،يف اشتداد الغضب

(: يف قوله تعاىل مما يؤيد كون األسف مبعىن احلزن ذلك االستفهام و     

 (لقوم ا توبيخ، استدعاه املقام وهو التوبيخ والتسفيه،إنكاري استفهام  وهو 

من ـ عليهم  نتيجة حزن موسى ـ ، هلم على عملهما وتسفيه- -موسى 

  .فعلهم

وملا كان الظن  ،  وملا كان احلال واملقام مقام الوعيد والتحذير من عبادة األصنام 

ُ فلما فعلوا ما �وا عنه ،مدة ولكن بعد  طول ،ـ م ملوسى ـ �م توقع خمالفته

شبهوا يف مبادر�م إىل : ُ جعلوا سابقني له على طريقة االستعارة ،حبدثان عهد النهي

كان هذا احلزن الشديد واألسى ، )٢("أسباب الغضب والسخط بسبق السابق املسبوق 

   .املفرط على ما وقع من قومه

                                                           

      .٨/٢٩٩ ،التحرير والتنوير) ١(

      .٨/٢٩٧ ،التحرير والتنوير) ٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

( إضافة أيضا يف و  ( إىل)  ( زيادة إىل رب  كاف اخلطاب مث إضافة ضمري

  .باملنعم �اتشنيع عليهم باجلحود وكفر النعمة مع كفرهم 

 ، واملدبر ألمركم،م هنا تدل على املعتين بشؤونك)رب(أن لفظة أضف إىل ذلك 

   .هلم أيضاويف هذا التعبري توبيخ 

 (: يف قوله ب  مث تأيت داللة الكناية عن اشتداد الغض      

  (  كما رمست صورة هلارون وهو ،ية آلثار الغضبهذه العبارة صورة حية موحلرتسم 

  .  )١( "ه وهو يتوسل إليه ويسرتمح،يف قبضة موسى يسحبه على األرض

فيي : )ن واحلسرةاحلز(مبعىن ) األسف( املعىن السياقي للفظة املفردة -الموضع الثاني 

(: يف قوله عز وجل  )يوسف:(سورة                  

             (   ) ٨٤: يوسف.(  

 لتصور لنا مدى حزن - - اآلية الكرمية يف معرض سياق قصة يوسف ردت

  .صرهبذهب احلزن بأد ولديه حىت فق على --يعقوب 

 واحتجازه عند ملك مصر )بنيامني(هم خبرب أخيهم فلما أخرب أخوة يوسف أبا

(حيث ظهر الصواع يف رحله ) يوسف(      ( أي أعرض عن أوالده كراهة ملا 

  .ضيقا لقلبه مما أخربه بهمسع منهم و

 من أبنائه يف حق  بسبب الكالم الذي مسعه-- ملا ضاق صدر يعقوب 

 وتضاعف يف قلبه احلزن القدمي مع -- جتدد حزنه القدمي على يوسف ،بنيامني

(: فنفث قائال  --عظم أسفه على يوسف احلزن اجلديد        ( 

                                                           

     .١/٤٠٩ ،التفسري البالغي لالستفهام) ١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 فاحلزن ، هنا تأيت مبعىن احلزن الشديد وذلك لداللة احلال واملقام عليه)األسف(لفظة و

  .)١( والقدح إذا وقع على القدح كان أوجع، إمنا تقوية حلزنه القدمي الكامناجلديد هنا

وكما  ،ً ليس جديدا كما صورته اآليات من أول السورة- -فحزن يعقوب 

ُّ  : أوضحه السياق                  

                       َّ ) ١٨: يوسف( 

   :وقوله                              

             َّ  ) تصور لنا احتساب  فاآلية )٨٢: يوسف

 وعلى تلك املؤامرة من ، األجر بصربه على فراق ابنيه يوسف وبنيامني- -يعقوب 

  .أبنائه لتخلصهم من يوسف وأخيه

(: وقوله         (فاحلزن سبب ، تصريح بذلك احلزن 

اية عن عدم  وابيضاض العينني كن،البكاء الكثري الذي هو سبب ابيضاض العينني

  .اإلبصار

)    ( " احضر : َّ نزل األسف منزلة من يعقل فيقول له ،نداء األسف جماز

 وأضاف األسف إىل ضمري نفسه ألن هذا األسف جزئي خمتص ،فهذا أوان حضورك

  .)٢("به من بني جزئيات جنس األسف 

- لكت يعقوب فسياق اآليات وحال املقام يشريان إىل حالة احلزن الشديد اليت مت

-فاألسف هنا حتمل معىن احلزن الشديد، من خالل أحداث قصته مع أبنائه .  

                                                           

 ، ط دار الكتب العلمية،)اخلازن( عالء الدين البغدادي ،لباب التأويل يف معاين التنزيل: ينظر ) ١(

     .٣/٤٠٥ ،م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ،١ ط،بريوت

     .١٢/١٠٨ ،التحرير والتنوير) ٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

(:  قوله  تصرحيه مبعىن احلزن يفويف            ( 

 وشبهه ،استعارة تصرحيية حيث شبه امتالء قلبه باحلزن على يوسف بامتالء القربة باملاء

 برابط ربط على فم القربة املليء باملاء حىت ال ، وتركه الشكوى إىل غري اهللايف صربه

  . )١(خيرج منها شيء وهذا هو معىن الكظم

يف )احلزن واحلسرة( مبعىن )األسف( املعىن السياقي للفظة املفردة -الموضع الثالث 

: (يف قوله تعاىل :سورة طه                     

                              

           ( ) ٨٦: طه.(  

عد أن قدم موسى  فب، مع قومه- - اآلية الكرمية يف سياق قصة موسى ترد

 : عذره إىل ربه على سبقه قومه إىل مكان الوعد فقال           

       َّ ) قال عز وجل له،)٨٤: طه   :            

      َّ ) ورجع إىل ،من نفسه موقع الصاعقة فوقع هذا النبأ ،)٨٥: طه 

  .قومه وهو ممتلئ غضبا وحزنا على ما فعلوه

 حزن ، قد بلغ من احلزن أشده- - فموسى ،)٢( هنا مبعىن احلزن)األسف(فـ 

 مما جعله يرجع إليهم بعد غضبه وبعد أن متلكه ،على حال قومه وعباد�م ذلك العجل

(:  فيقول هلم )٣(احلزن يستعطفهم         ( وهو ، االستفهامبأسلوب 

                                                           

      .٧/٢٧٤ ،جامع البيان يف تأويل القرآن: ينظر ) ١(

 ، بريوت، ط مؤسسة الرسالة، مجال الدين اجلوزي،م الوجوه والنظائرنزهة األعني النواظر يف عل) ٢(

     .٩١ ص،م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ،٣ط

     .١٢/٣٢٦ ،نظم الدرر: ينظر ) ٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

واهلمزة إنكار عدم الوعد ونفيه وتقرير وجوده : "  كما قال أبو السعود ،استفهام تقرير

  . )١("على أبلغ وجه وآكده أي وعدكم حبيث ال سبيل لكم إىل إنكاره 

 --وهذا النداء واالستفهام يدل على ذلك احلزن الذي متلك قلب موسى 

وهذا النداء هو تلطف يف اخلطاب الذي تصاعد حىت بلغ  ،من قومه نداء استعطاف

  .ُ عما �وا عنهستفهام تقرير وإنكار لعلهم يرجعون وا،توبيخالعتاب وال

)    ( " وقدم ،مراعاة نظري باجلمع بني الغضب واألسف لقرب معنييها 

 ألن للغضب صلة ،ب على املسبب تقدمي السب– وهو احلزن –الغضب على األسف 

  . )٢("يف حدوث األسف

 يدل على أن األسف مبعىن --فاجلمع بني الغضب واألسف يف صفة موسى 

  .احلزن

)   (فهذه نزلت ، فصلت هذه اجلملة عما قبلها لشبه كمال االتصال 

ًقد امتأل غضبا ماذا قال لقومه و: منزلة جواب عن سؤال اقتضته اجلملة األوىل تقديره 

  .االستئناف البياين: ًوحزنا منهم ؟ وهو ما يسميه علماء املعاين 

(:  يف قوله )الرب(ويف اختيار         (  دون

ّ وما من به عليهم من ،األلوهية تذكري هلم بتلك النعمة وذلك الفضل العظيم من اهللا
 ولكن قابلوا ذلك اإلحسان باإلساءة ، باإلجياد واهلداية فهو احملسن هلم،اإلحسان

  . ويف هذا كشف عن طبيعة بين إسرائيل ونفسيتهم،)٣(وعبادة غريه جل وعال

 وتوبيخ هلم ، للمبالغة يف قبح ما فعلوه )كم( إىل ضمري املخاطبني )ربال(وإضافة 

  .بعد إنكاره

                                                           

     .٦/٣٥ ،تفسري أيب السعود) ١(

     .٢/٣٢١ ،التفسري البالغي لالستفهام) ٢(

      .١٢/٣٢٦ ،نظم الدرر) ٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

)               (  " ُِّشبه انغماسهم يف أسباب

العذاب باإلرادة والقصد احلاصلة منهم جبامع ما يرتتب على كل منهما من حصول 

  .شيء إثر شيء ترتب املعلول على العلة فيه

ويف إسناد احللول إىل الغضب جماز عقلي عالمة املفعولية ألن الفاعل احلقيقي هو 

�ازي من الفاعل احلقيقي �ويل شأن الغضب وإرادته  وسر العدول إىل الفاعل ا،اهللا

  . )١("ماالنتقام منه

  :)الغضب(على )األسف( داللة السياق في اللفظة المفردة –المطلب الثاني 

 لكن إذا تأملنا ، ) الشديداحلزن( املتقدمة جاءت األسف مبعىن ة الثالثواضع يف امل

( :يف قوله عز وجل                         

َّ)( وهو  مبعىن آخر مغايرأتت  هنا )األسف( جند أن لفظة )٥٥: الزخرف 

  . وقد كان السياق العام لآلية الكرمية هو الرجح هلذا املعىن يف حمله،)الغضب

 مع فرعون وكيف أن فرعون - -يف سياق قصة موسى  ردتاآلية الكرمية ف

  . وأطاعوه وبذلك أصبحوا خارجني عن طاعة اهللا،تجهل قومه واستخف بعقوهلماس

(: لتأيت النتيجة يف قوله      (أي فعلوا معنا ، بالفاء الدالة على الرتتيب 

ًما يغضب إغضابا شديدا ً
)٢(.  

 فلما اغضبونا كانت ، والغضب إرادة االنتقام،الغضب:  هنا جاء مبعىن )فاألسف(

(النتيجة     (ومن مث بالغرق جعلهم اهللا ، وذلك بإغراقهم أمجعني )  ()٣(
   

                                                           

     .٢/٣٢٢ ،التفسري البالغي لالستفهام) ١(

     .١٧/٤٥١ ،نظم الدرر: ينظر ) ٢(

 ،١ ط، القاهرة، ط دار احلديث، حممد بن أمحد القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن: ينظر ) ٣(

      .١٦/٩٩ ،م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

ُّ              َّ ) السلف من تقدم)٥٦: الزخرف ّ، 

( ،جعلهم اهللا قدوة وعربة ملن يأيت بعدهم: أي     ( عربة لغريهم من 

  .)١(ينالكافر

 (: فلما تكرب فرعون وجترب وقال                   

         ( )  كان اجلزاء من ذلك العمل أال )٥١: الزخرف 

  .وهو الغرق ليجعله وقومه عربة لغريهم

 فكل أعمال فرعون ،فمن خالل سياق اآليات تبني أن األسف معناه الغضب

وفسقه داعية لغضب املوىل عز وجل ومن مث انتقامه منهم وذلك بالغرق ليكون عظة 

   .لغريه

:(   لذلك جاء قوله تعاىل         ( بالفاء الدالة على الرتتيب والتعقيب

 وذلك بسبب غضبه عليهم مما ،اب اهللا عليهم وعذابه هلملتدل على سرعة حلول عق

  .فعلوه

فاهللا يذكر لعباده أنه ما انتقم منهم إال بعد أن بالغوا يف الطغيان والعناد فكان 

 فاهللا عز وجل ال يعذب إال بعد فرص كثرية يستنفذ فيها العبد حظه ،ًذلك سببا لغضبه

   .للعبيده ويستحق غضب ربه وما ربك بظالم ؤوميتلئ وعا

  

  

  

  

                                                           

 ،١ ط، بريوت، ط دار الكتب العلمية، احلسني بن مسعود البغوي،معامل التنزيل: ينظر ) ١(

      .٥/٤٠٦ ،م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 
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٨٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 عظيم ذنب كل وهي،)الفاحشة(  الفحشاء بمعنى –المطلب األول    

 والكرب والعجب والسرقة والزنا حق بغري والقتل باهللا كالشرك والفطر الشرائع استفحشته

  . الفواحش من ذلك وغري اخللق رواحتقا

من كتاب ستة مواضع  يف �هذا املعىن السابق  )الفحشاء(      وردت اللفظة املفردة 

  .  ) والعنكبوت–والنور– النحل -ويوسف– واألعراف –البقرة ( يف ،اهللا تبارك وتعاىل

: يف قوله تبارك وتعاىل  : الموضع األول               

            َّ ) ١٦٩(: البقرة.(   

إمنا :  فيقول احلق ،تأيت اآلية الكرمية يف سياق التحذير من الشيطان وأفعاله

 وأغلظ ،وأغلظ منها الفاحشة كالزنا وحنوه " ،الشيطان عدوكم يأمركم باألفعال السيئة

  .)١("ول على اهللا بال علم فيدخل يف هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا من ذلك وهو الق

.. . والفاحشة القبيح من القول والفعل ومجعها الفواحش، من الفحش)الفحشاء(

ًوكثريا ما ترد الفاحشة مبعىن الزنا ويسمى الزنا الفاحشة: قال ابن األثري 
)٢(.  

:  فاهللا عز وجل يقول ،ذلك تأيت مبعىن الفاحشة لداللة السياق على )فالفحشاء(

)              (من قول القائل ،والسوء هو اإلمث  :) ساءك هذا

   . وهو ما يسوء الفاعل)ًاألمر يسوءك سوءا

 أل�ا تسوء صاحبها بسوء عاقبتها له )ًسوءا(ّ ومساها ،والسوء هنا هو معاصي اهللا

ُ ومكروه ما يذكر به فاعله ، بالفحشاء لقبح مسموعهُ ومسي الزنا،عند اهللا
)٣(.  

                                                           

  .١/١٧٩ ،تفسري القرآن العظيم) ١(

   .٤/٢١٦ ،)فحش(:  مادة ،لسان العرب) ٢(

 ، بريوت، ط دار الكتب العلمية، حممد جرير الطربي،جامع البيان يف تأويل القرآن: ينظر ) ٣(

  . ٢/٨٢ ، م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،٣ط



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 ألن السوء )عطف اخلاص على العام( من باب )الفحشاء(وبذلك يكون قوله 

  .)١( والفحشاء أقبح وأفحش املعاصي،يتناول مجيع املعاصي

تزيينه لألفعال القبيحة و فالسياق يتحدث عن الشيطان وعن وسوسته 

َوال....:يف اآلية السابقة حيث قال  كما ذكر ذلك ،واملستكرهة َ   

            َّ ) ١٦٨: البقرة(.  

 إلتباعهم،املرتدد أو املنكر للحكمتباعهم الشيطان ووسوسته نزلوا منزلة فكأ�م با

  .)٢(اإلشارات الشيطانية فهم مبنزلة من ينكر عداوته

 يف اآلية وهو الفاحشة فالشيطان يوسوس البن )الفحشاء(اق حيدد معىن فالسي

  .آدم حىت يوقعه يف ذلك الوحل

ُّ : يف قوله تعاىل من سورة األعراف  :الموضع الثاني         

                                      

        َّ ) ٢٨: األعراف.(   

 وينسبون هللا أنه ،تأيت اآلية الكرمية يف سياق احلديث عن املشركني املقلدين آلبائهم

   .أمرهم �ا

 وقد وصف هذا الفعل ، والسياق هنا يدور حول كشف العورة عند الطواف

ولننظر إىل سياق اآليات لندرك بالغة  ،)٣( كل ما يستفحش ويستقبح يوهشة بالفاح

  . مبعىن الفاحشة)الفحشاء( ملاذا جاءت املعىن الذي دل عليه السياق و

                                                           

   .٦٤ ص،تفسري السعدي: ينظر ) ١(

    .٢/١٠٢ ،التحرير والتنوير: ينظر ) ٢(

 ط دار الكتب ، أبو حممد ابن عطية األندلسي،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ينظر ) ٣(

    .٢٧١ ص، وتفسري السعدي،٢/٣٩١ ،٣ ط، بريوت،العلمية



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

على ذرية آدم من اللباس ما امنت به سبحانه  فالسياق هنا سياق بيان عظم 

ُّ: والرياش واملتاع فقال                   

 َّ ) ٢٦: األعراف(.  

 مث حيذرهم سبحانه من إغواء ، لباس يسرت عوراتكم ويزينكمكمفاهللا أنزل علي

 كما أغوى أبويهم باألكل من الشجرة حىت أخرجهما من اجلنة ونزع ،الشيطان هلم

  :ل حيث يقول عز وج،عنهما اللباس لتظهر العورات        

                              .... 

 فالشيطان إمنا يسعى هلتك السرت عن اإلنسان وإيقاعه بتلك )٢٧: األعراف (

  .رهةالفاحشة املستقبحة املستك

(: لذلك جاء قوله              ( لالهتمام :  بتصدير قل

( ومن مث امسية اجلملة ، وكونه رسالة جيب تلقيها باالمتثال،بالقول       

    ( لتوكيد اإلنكار يف االستفهام يف قوله) :         

   (ويف ذلك توبيخ هلم على كذ�م واختالقهم)١(.  

(يقول أبو السعود يف   " : ( اهلمزة إلنكار الواقع واستقباحه وتوجيه

  .)٢(" اإلنكار والتوبيخ إىل قوهلم عليه تعاىل ماال تعلمون 

(ويف    ( التفات من الغيبة)ًوتأنيبا وتوبيخاً إىل اخلطاب زجرا هلم )فعلوا ً، 

  ).الفاحشة( تدل على فعل )الفحشاء(إذن دلت اآليات بسياقها على أن 

                                                           

   .٢/٣٩١ ،احملرر الوجيز: ينظر ) ١(

   .٣/٢٢٣ ،تفسري أيب السعود) ٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 َََولقد(: من سورة يوسف وتعاىل يف قول احلق تبارك  : الموضع الثالث   

                               

          َّ)( ٢٤: يوسف.(  

ّ وتذكر ما تعرض له --تأيت هذه اآلية الكرمية يف معرض سياق قصة يوسف 
- -وصموده أمام تلك الفتنة العارمة، من الفتنة واإلغراء من زوجة العزيز ، 

)               ( أي ثبتناه على العفة أمام دوافع الفتنة 

 الذين ، ألنه من عباده املخلصني له يف عبادا�م،واإلغراء لنصرف عنه املنكر والفجور

  .)١(أخلصهم اهللا واختارهم واختصهم لنفسه

 حيث ذكر احلق ، لداللة السياق واملقام)الفاحشة( هنا جاءت مبعىن )فالفحشاء(

ُّمرأة العزيز وتلك املراودة  الفتنة واإلغراء من الكسبحانه وتعاىل ت      

           ...َّ ) فما كان منها إال أن )٢٣: يوسف 

 وهي ، الفاحشة وهي الزنا)الفحشاء( وهذا يدل على أن املقصود من ،ّمهت به وهم �ا

  .األفعال واألقوالمن املنكرات من 

: (واإلشارة يف قوله "              ( إىل شيء 

: (مفهوم مما قبله بتضمنه قوله       (،أي أريناه كذلك ، وهو رأي الربهان 

  .الرأي لنصرف عنه السوء

                                                           

    .٣٨٩ ،تفسري السعدي: ينظر ) ١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 هنا جماز عن احلفظ من حلول  وهو،نقل الشيء من مكان إىل مكان: والصرف 

 عرب به عن العصمة من شيء يوشك أن ،الشيء باحملل الذي من شأنه أن حيل فيه

  .)١("ًيالبس شيئا 

َّإن{   :سورة النحليف قوله تعاىل يف :  رابع الموضع ال َالله ِ ُُيأمر َّ ِبالعدل َْ ْ َ ْ
ِ 

ِواإلحسان
َ ْ ِْ ِوإيتاء َ

َ َالقرىب ِذي َِ ْ ُ َويـنـهى ْ َْ ِعن َ ِلفحشاءا َ
َ ْ ِوالمنكر َْ َ ْ ُ ِوالبـغي َْ ْْ َ ْيعظكم َ ُ ُ ِ

ْلعلكم َ ُ َََّ 

َتذكرون ُ َّ َ َ{ .  

  جند أن السياق يدور،)الفحشاء( كلمة ضمت اليت الكرمية األية بالنظر إىل سياق

 قاعدة إال هي ما اجلوامع تلك وأن ،اإلسالمية الشريعة ألصول والثوابت اجلوامع حول

 إال اإلنسان شأن يصلح ال أمور، بثالثة أمرت إ�ا يثح اجلزئيات، سائر إليها ترجع

 شأن يصلح ال أمور، ثالثة عن و�ت القرىب، ذي وإيتاء واإلحسان، العدل،: وهي �ا،

 الثالثة والنواهي الثالثة األوامر و�ذه. والبغي واملنكر، الفحشاء،: وهي �ا، إال الدنيا

 أو عدل على مشتملة مسألة فكل ،ةباآلخر ويفوزون الدنيا، يف الناس حياة تستقيم

 أو فحشاء على مشتملة مسألة وكل، به اهللا أمر مما فهي القرىب ذي إيتاء أو إحسان

  .عنه �ى ما وقبح به اهللا أمر ما حسن يعلم و�ما،  عنه اهللا �ى مما فهي بغي أو منكر
        

حدود اهللا عز  هو مجعها لكل ما جاوز )الفحشاء(      ولذلك كانت بالغة اللفظة

 حىت تتناسب مع سياق اجلوامع ، وكل ما استقبحته واستنكرته الشرائع السماوية،وجل

   .من املأمورات واملنهيات

 أضف إىل ذلك أن السياق العام سواء للمأمورات أو املنهيـات هـو سـياق الكليـات مـن 

  ، اهللا عنها وكذلك سياق الكليات من املنهيات اليت �ى،مكارم األخالق اليت أمر �ا

                                                           

    .١٢/٤٩ ،ر والتنويرالتحري) ١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 ذلــك يف فالعــدل عبــاده، حــق ويف حقــه يف العــدل يــشمل بــه اهللا أمــر الــذي)العــدل(     ف

 والبدنيـة املاليـة احلقـوق مـن عليه اهللا أوجب ما العبد يؤدي بأن موفرة كاملة احلقوق أداء

 عليـه ما وال كل فيؤدي التام، بالعدل اخللق ويعامل عباده، وحق حقه يف منهما واملركبة

  .واجب فالعدل ...واليته حتت

 ذلـك وغـري والعلـم، والبـدن باملـال النـاس كنفـع وذلك ،مستحبة فضيلة )اإلحسان(و    

  .وغريه املأكول البهيم احليوان إىل اإلحسان فيه يدخل إنه حىت النفع أنواع من

 وتعــــني حقهــــم لتأكــــد -العمــــوم يف داخــــال كــــان وإن- القــــرىب ذي إيتــــاء اهللا     وخــــص

  .ذلك على واحلرص م،وبره صلتهم

ِالفحــشاء( و 
َ ْ  والقتــل بــاهللا كالــشرك والفطــر الــشرائع استحفــشته عظــيم ذنــب كــل هــي )َْ

  .الفواحش من ذلك وغري اخللق واحتقار والكرب والعجب والسرقة والزنا حق بغري

  .تعاىل اهللا حبق متعلق ومعصية ذنب كل املنكر يف ويدخل

  .واألعراض واألموال الدماء يف اخللق على عدوان كل وبالبغي

 دخــل إال شــيء يبــق مل واملنهيــات املــأمورات جلميــع جامعــة اآليــة هــذه      و�ــذا صــارت

 أو عـــدل علـــى مـــشتملة مـــسألة فكـــل اجلزئيـــات، ســـائر إليهـــا ترجـــع قاعـــدة فهـــذه فيهـــا،

 أو فحــشاء علــى مــشتملة مــسألة وكــل،بــه اهللا أمــر ممــا فهــي القــرىب ذي إيتــاء أو إحــسان

 عنـه، �ـى مـا وقـبح بـه اهللا أمـر مـا حـسن يعلـم و�ـا. عنـه اهللا �ـى ممـا هـيف بغي أو منكر

 يف جعـــل مـــن فتبـــارك األحـــوال، ســـائر إليهـــا وتـــرد األقـــوال مـــن النـــاس عنـــد مـــا يعتـــرب و�ـــا

  .األشياء مجيع بني والفرقان والنور والشفاء اهلدى كالمه



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 بعـض التفاسـري تبـني هنـاك،)الفحـشاء( أمر آخر سـاعد يف حتديـد املعـين الـسياقي للفظـة 

الذي اسـلم جماملـة لرسـول " عبداهللا بن منظور" تثبيت اإلميان يف قلب ،سبب نزول اآلية

وملــا نزلــت اآليــة وكــان عنــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ، .اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ـ 

  .)١(وقر اإلميان يف قلبه.وسلم ـ 

 إذا مـا حـصل املقـصد أقبـل الـصحايب    واملقام هنا واحلال حـال التثبيـت بالكليـات حـىت

ُوأوفـــوا{  : والـــيت توالـــت فيمـــا بعـــد يف قولـــه تعـــاىل ،اجلليـــل علـــى اجلزئيـــات ِبعهـــد ََْ
ْ َ

ِاللـــه ِ َإذا َّ ِ 

ُْعاهدمت ْ َ ُتـنـقضوا ََوال َ ُ َاألميان َْ ََْ َبـعد ْ ْ َتـوكيدها َ
ِ ِ

ْ ْوقد َ َ ُجعلتم َ َُْ َاللـه َ ْعلـيكم َّ ُ ًكفـيال ََْ ِ َّإن َ َاللـه ِ ُيـعلـم َّ َْ  َمـا َ

َتـفعلــون َُ ْ ُتكونــوا ََوال * َ َِّكــاليت َُ ْنـقــضت َ َ ََغزهلــا ََ ْمــن َْ
ِبـعــد ِ

ْ ٍَّقـــوة َ ًأنكاثــا ُ َ َتـتخــذون َْ ُ ِ ْأميــانكم ََّ ُ َ ًدخــال ََْ َ َ 

ْبـيـــنكم ُ َ ْأن َْ َتكــون َ ُ ٌأمــة َ َهــي َُّ
َأرىب ِ ْمــن َْ

ٍأمــة ِ ُيـبـلــوكم ََِّإمنــا َُّ ُ ُ ُاللــه َْ ِبــه َّ َّوليبـيـــنن ِ َ ْلكــم َََُِّ ُ َيـــوم َ ْ ِقيامــةْال َ
َ َ

 َمــا ِ

ْكنتم ُْ ِفيه ُ َختتلفون ِ ُ ِْ
َ   )٩٢-٩١النحل أية ( ... }َ

     وعليه تظهر بالغة كلمة الفحشاء واليت حددها سياق اآلية الكرمية 

ُّ: (يف سورة النور  يف قوله تبارك وتعاىل : خامس الموضع ال        

                               

                                   

                َّ( )يقول تعاىل ذكره للمؤمنني "،)٢١ : النور 

 وال تقتفوا ، ال تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه،ّيا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله: به 

 وروايتكم ذلك عمن ، وإذا عتكموها فيهم، بإشاعتكم الفاحشة يف الذين آمنوا،آثاره

   فإن الشيطان يأمر بالفحشاء وهي الزنا واملنكر من ،جاء به

 ١٩٩٨ -  هـ ١٤١٨-العبيكان  مكتبة-الزمخشري  عمر بن محمود القاسم أبو الكشافانظر – )١(

  األولى الطبعة- ٤٦٦-٤٦٣ص-٣ج– م



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

  

 فهو من يرزق ، ولوال فضل اهللا عليكم ما تطهر أحد بتوفيقه للتوبة النصوح،)١("القول

 ،همن يشاء من عباده التوبة ويزكي النفوس من شركها وفجورها وهو مسيع ألقوال عباد

  .)٢(يعلم مبن يستحق منهم اهلدى والضالل

 يف هذه اآلية الكرمية جند أن السورة قد بدأت باحلدود )الفحشاء(وإذا تأملنا معىن 

،الشرعية للزنا والقذف وحد اللعان                   

  .... َّ ) ٢: النور(،  ُّ                        

  .... َّ ) فكي السياق ليتحدث لنا عن حادثة اإل مث ميض)٤: النور     

                  ....َّ ) ١١: النور(.  

مث أتبع جل ذكره بالتحذير للمؤمنني على ما عسى يصدر منهم يف املستقبل 

ُّ : بالوعيد على حمبة شيوع الفاحشة يف املؤمنني حيث قال        

                 ....َّ ) فالسياق )١٨: النور 

 مبعىن الفاحشة وهي الزنا وكل ما استفحش )الفحشاء(قتضيان أن تكون لفظة واملقام ي

  .من قول وعمل

 : (ويف قوله "                   ( متثيل

مبين على تشبيه حالة حمسوسة حبالة معقولة إذ ال يعرف السامعون للشيطان خطوات 

  . اتباعهان ينهوا عحىت

  .)٣("وفيه تشبيه وسوسة الشيطان يف نفوس الذين جاءوا باإلفك باملشي 
                                                           

  . ٩/٢٨٨ ،جامع البيان يف تأويل القرآن) ١ (

   .٣/٢٣٨ ،تفسري القرآن العظيم: ينظر ) ٢(

   .١٥٠- ١٨/١٤٩ ،التحرير والتنوير) ٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

( :يف سورة العنكبوت يف قوله تعاىل  :  سادسالموضع ال       

                            

                   َّ( ) ٤٥: العنكبوت.(  

اقرأ يا حممد هذا القرآن :  فيقول - - نبينا حممد – جل وعال –خيطاب احلق 

 ألن فيه حماسن اآلداب ،َّ وتقرب إليه بتالوته وترداده،ا�يد الذي أوحاه إليك ربك

 (،قومكارم األخال      ( أي أدم على إقامتها بأركا�ا وشروطها وآدا�ا فإ�ا

 ،ً متدبرا ملا يتلو،ً متذكرا لعظمة ربه،ً فمن أداها وكان خاشعا يف صالته،عماد الدين

 واهللا يعلم ما ، ولذكر اهللا أكرب من كل شيء يف الدنيا،فقد �ته عن كل فاحشة ومنكر

  .)١(الطاعات فيجازيكم �ا أحسن ا�ازاةتصنعون منه ومن سائر 

 واملقصود �ا )الفاحشة( يف هذه اآلية الكرمية لتدل على معىن )الفحشاء(جاءت 

 ألن السياق يقتضيه حيث تقدم هذه اآلية الكرمية ذكر ،قبح ما كان يفعل قوم لوط 

بيان على سبيل االختصار ل" صاحل و ،هودو ،شعيبو ،لوط" قصص األنبياء السابقني 

 عز - وقد ذكر املوىل ،عاقبة اهللا يف املكذبني وما صدر منهم من الفواحش واملعاصي

 فاحشة قوم لوط وأشار إىل فظاعة ذلك العمل وعظيم فحشه وقبحه حيث –وجل 

  ُّ: يقول جل ذكره                      

                         

                        

           َّ  ) ٢٩ – ٢٨: العنكبوت.(  

                                                           

   .٤٢-٧/٤١ ،تفسري أيب السعود: ينظر ) ١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

: مث يقول تبارك وتعاىل                   

            ...َّ ) فما كان من الشيطان إال ،)٣٨: العنكبوت 

  .َّأن حسن هلم أعماهلم القبيحة من الكفر والفحشاء حىت رأوها حسنة

ق سبحانه عاقبة تلك األقوام تأيت هذه اآلية لرتشدهم إىل عمل صاحل فبعد ما سا

  .ينهاهم عن تلك الذنوب واملعاصي وارتكاب تلك الفواحش وهي الصالة

  . مبعىن الفاحشة)الفحشاء(فالسياق واملقام يقتضيان أن تكون 

 فأنت يف ،إذا كنت يف صالة: " وقد أشار إىل ذلك املعىن الطربي حيث قال 

معاصي :  واملنكر ،هو الزنا:  والفحشاء ، وقد حجزتك عن الفحشاء واملنكر،معروف

 فال شك أنه ال صالة ، ومن أتى فاحشة أو عصى اهللا يف صالته مبا يفسد صالته،اهللا

  .)١("له 

 يف )البخل(بمعنى )الفحشاء( ورود معنى اللفظة المفردة –المطلب الثاني 

   . يف سورة البقرة،ضوء السياق القرآين

موضع  بينما جندها يف ، يف مجيع القرآن مبعىن الفاحشة)الفحشاء(وردت لفظة 

يف سورة  وذلك يف قول املوىل عز وجل )البخل( وهو ،واحد قد انفردت مبعىن آخر

ُّ( :البقرة                             

         َّ)( ٢٦٨: البقرة.(  

ما بأيديكم فال تنفقوه يف مرضاة اهللا على فالشيطان خيوفكم الفقر لتمسكوا 

)       (يأمركم ، اإلمالقأي مع �يه إياكم عن اإلنفاق خشية 

يف مقابل ذلك من أمر الشيطان لكم  و،مث واحملارم وخمالفة اخلالقباملعاصي واملآ

 حيث يعدهم على إنفاقهم يف سبيله مغفرة ، تأيت رمحة أرحم الرامحني،بالفحشاء

                                                           

    .١٠/١٤٥ ،جامع البيان يف تأويل القرآن) ١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

ً وخلفا ملا أنفقوه زائدا على األصل،للذنوب  واهللا واسع الفضل والعطاء عليم مبن ،ً

  .)١(يستحق ذلك الفضل واملن

 ألن السياق يقتضيه )البخل( يف هذه اآلية الكرمية مبعىن )الفحشاء(جاءت لفظة 

 وأعالها اإلنفاق ،حيث وردت اآلية يف سياق يتحدث عن اإلنفاق يف وجوه الرب واخلري

 ،يف اجلهاد يف سبيل اهللا إلعالء كلمته               

                               

       َّ ) مثال – عز وجل – مث يضرب املوىل ،)٢٦١: البقرة ً

: للمؤمن املنفق ماله ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل فيقول سبحانه         

                           

                        

َّ ) للمؤمن –جل  عز و–مث ميضي بنا السياق لنجد دعاء املوىل ) ٢٦٥: البقرة 

 حيث يقول ، و�يه جل جالله أن يتيمموا اخلبيث منه،باإلنفاق من طيبات ما كسبوا

: عز وجل                         

                         

                 َّ ) فاهللا سبحانه غين عن )٢٦٧: البقرة 

مث حيذر اهللا عز وجل من وسوسة الشيطان ،نفقاتكم محيد جيازي احملسن أفضل اجلزاء

: (ليأيت قوله                  (.  

                                                           

    .١/٢٧٨ ،تفسري القرآن العظيم: ينظر ) ١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 أل�ا وردت يف آية واردة يف سياق اإلنفاق يف ، مبعىن البخل)الفحشاء(فتكون 

  . فالشيطان خيوفهم من الفقر إن أعطوا بعض ماهلم،سبيل اهللا

 اخلازن يف تفسريه حيث )الفحشاء(وقد أشار إىل بالغة هذا املعىن املفرد للفظة 

كل فحشاء يف القرآن فهي الزنا إال هذا املوضع ويف هذه اآلية : لكليب قال ا: "قال 

 مث يتوصل �ذا التخويف إىل أن ،ًلطيفة وهي أن الشيطان خيوف الرجل أوال بالفقر

 وهي البخل وذلك ألن البخيل على صفة مذمومة عند كل أحد فال ،يأمره بالفحشاء

 فلهذا ،قدمة وهي التخويف من الفقريستطيع الشيطان أن حيسن له البخل إال بتلك امل

: (قال تعاىل                  " ()١(.  

: (ويف قوله        (حيث قدم املسند إليه ،تقدمي ُ)على )الشيطان 

م وعيد وإنذار ؛ وعيد من  حيث املقام يف اآلية مقا،خربه الفعلي ؛ للمبادرة إىل حتقريه

  . وإنذار من االستسالم ألوامر حمرضة على ما يغضب اهللا،مغبة وعود الشيطان

 ومحله على املبادرة إىل احتقار ،واملستهدف هو بث اخلوف يف قلب املخاطب

 والتعبري بصيغة املضارع يدل ،)يعدكم(لذلك قدم الشيطان على  ،)٢(الشيطان ووعوده

  . فهذا فعل الشيطان دائما،الفعل وعدم توقفهعلى استمرارية هذا 

وملا كانت النتيجة هو فزع املخاطب وإلقاء الرعب يف قلبه من الشيطان ووعوده 

بد من إدخال الطمأنينة واألنس يف قلب   كان ال،)الشيطان(وأوامره من تقدمي 

لة  لذلك قدم املسند إليه لفظ اجلال، فهو حباجة إىل ما يبدد ذلك الرعب،املخاطب

) ( يف قوله ) :           ( وذلك تعجيال للمسرة وبذلك

 ،اآلية وهذا من بالغة ذلك التقدمي يف هذه ، السرور والطمأنينة،أعقب اخلوف والفزع

  . ذلك التقدميوما كانت لتتحقق لو مل يأت

                                                           

   .١/٣٧٦ ،لباب التأويل يف معاين التنزيل) ١(

   .٢/٥٢٩ ،التحرير والتنوير: ينظر ) ٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

: (ويف قوله    (اء الشيطان يف نفوسهم توقع الفقر ُِّحيث شبه إلق " ،تشبيه

َّ وحسن هذا ، ووجه الشبه ما يف الوعد من معىن التحقق،بوعد منه حبصوله ال حمالة

: (ا�از هنا مشاكلته لقوله         (ًفإنه وعد
)١(.  

(وجاءت    (فاهللا يعدكم مغفرة عظيمة من،بالتنكري إلفادة التفخيم والتعظيم  

               .)٢(عنده مقابل ما يعدكم من الفقر

          

    

     

  

                                                           

   .٥٣٠-٢/٥٢٩ ،التحرير والتنوير) ١(

   .١/٢٦٢ ،تفسري أيب السعود: ينظر ) ٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

������� �
 وفضله نصل إىل �اية هذا البحث املتواضع ،وحبمد البارئ عز وجل ونعمة منه

  : ًلنذكر بعضا من نتائجه 

 ، أدرك العلماء القدماء والبالغيون دور السياق يف تقرير املعىن للمفردة القرآنية– ١

لكل مقام :  ومقولتهم الشهرية ،مطابقة الكالم ملقتضى احلال: ا أطلقوا عليه وهذا م

 النظر والتأمل يف سة اإلعجاز البياين للمفردة القرآنية فكان منهجهم يف درا،مقال

  .سياقات القرآن ليصلوا إىل سر ذلك اإلعجاز

حتديد ًتأثري مباشر على املعىن الدقيق للكلمات وأكثرها أثرا يف  للسياق – ٢

 قد ال يصح هذا املعىن لسياق آخر ، فلكل كلمة يف القرآن معىن يف ضوء سياقها،املعىن

 فالسياق ،ً وإن كان املعىن صحيحا،؛ ألن مراعاة مساق الكالم ومنحى القول مهم

 يعود للسياق الفضل يف ،ُيعد أفضل قرينة تكشف عن حقيقة جتمع لدالالت متعددة

  .وء الداللة اللغويةاكتسا�ا هلذه املعاين يف ض

 يف القرآن الكرمي لتأيت يف ثالثة مواضع حدده سياق )الربوج( تكررت لفظة – ٣

هيته من وتلك السورة حيث وردت يف سياق عرض األدلة والرباهني على قدرة اهللا وأل

 وكيف أ�ا خلقت هلداية الناس يف ،خالل لفته انتباه املخاطبني لتلك األجرام السماوية

عبادة من رض والبحر ؟ وكيف أحاط سبحانه بذلك علما ؟ فهو أحق بالظلمات األ

  .غريه

 وذلك يف سياق احلديث )احلصون والقصور( مبعىن )الربوج( انفردت لفظة – ٤

ة عن املنافقني وخوفهم من املوت ومطاردته هلم حىت لو قصدوا تلك احلصون العالي

 وإمنا داللة ، األفالك السماوية والنجومكون الربوج مبعىنوداللة احلال واملقام تأىب أن ت

  .على املكان الذي اختاروه ليكون هلم مالذا من املوت



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

ذلك يف ثالثة  و، يف القرآن لتأيت مبعىن احلزن واحلسرة)األسف( تكررت لفظة – ٥

 فموسى قد أصابه غضب من فعل قومه - - يف سياق قصة موسى ،مواضع

 إال أن متلكه الغضب واحلزن - -وسى وسفههم وعود�م إىل الكفر فما كان م

 فقد متلكه احلزن بفقد والديه حىت -- أما يعقوب ،حىت قام بسحب رأس أخيه

  .ذهب احلزن ببصره

َّفالسياق عندما مجع بني الغضب واألسف دل داللة واضحة وصرحية أن األسف 

  .جاء مبعىن احلزن

  ستة يف)الفاحشة( يف القرآن الكرمي لتدل على )الفحشاء( تكررت لفظة – ٦

 ويف كل موضع السياق ، وذلك يف سورة البقرة)البخل( مبعىن انفردت  بينما ،مواضع

 وقد أشار إىل ذلك املعىن املفرد للفحشاء يف آية سورة ، حيدد ذلك املعىنالذيهو 

" كل فحشاء يف القرآن فهي الزنا إال هذا املوضع : " البقرة بعض املفسرين يف قوهلم 

  . تلك اآلية املستوجب لتلك اللفظة ذلك املعىن املفردوذكر سياق

 فما كان فيه من صواب فمن ،ًوأخريا فما هذا البحث إال عمل بشري مسته النقص

  . وما كان منه من خطأ فمن نفسي والشيطان،اهللا

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

���������������� �
   القرآن الكرمي -  ١

 ، لبنـان، بـريوت، دار إحياء الـرتاث العـريب،حممد بن حيان األندلسي احمليط  البحر- ٢

   .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١، ٢ط

 - هــ ١٤١٨- العبيكـان مكتبـة- الزخمـشري عمـر بـن حممـود القاسـم أبو  الكشاف-٣

  األوىل الطبعة- ٤٦٦-٤٦٣ص-٣ج– م ١٩٩٨

 الكتــــب دار ،١ط ،الـــسالمعبـــد  أمحــــد : ت ،اجلوزيـــة القـــيم ابــــن ،الفوائـــد  بـــدائع- ٤

     .هـ١٤١٤ ،بريوت ،العلمية

ـــدين بـــدر ،القـــرآن علـــوم يف  الربهـــان- ٥    ،الفـــضل أبـــو حممـــد : ت ،الزركـــشي حممـــد ال

   .م١٩٧٢ - هـ١٣٩١ ،بريوت ،املعرفة دار .ط

ــــــر- ٦  ،١ط ،بــــــريوت ،التــــــاريخ مؤســــــسة ط ،عاشــــــور بــــــن الطــــــاهر ،والتنــــــوير  التحري

   .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠

الـسعود  أبو،املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكـرمي السعود أيب  تفسري- ٧

   . د. ط، بريوت، دار إحياء الرتاث،حممد العمادي

 مكتبـــة ط ،املطعـــين عبـــد العظـــيم ،احلكـــيم القـــرآن يف لالســـتفهام البالغـــي  التفـــسري- ٨

   .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،١ط ،القاهرة ،وهبة

 .٢ط ،بريوت ،القلم دار ط ،كثري بن إمساعيل ،العظيم القرآن  تفسري _٩ 

 ،١ط ،السعدي عبد الرمحن ،املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي  تيسري-  ١٠

   .القاهرة ،اجلديد الغد دار ،م٢٠٠٩ -  هـ١٤٣٠



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 ،القاهرة ،احلديث دار ط ،القرطيب أمحد بن حممد ،القرآن ألحكام  اجلامع-  ١١

  .م١٩٩٤ -  هـ١٤١٤ ،١ط

 ، ط دار الكتب العلمية، حممد جرير الطربي،البيان يف تأويل القرآن جامع - ١٢

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،٣ ط،بريوت

 فايز/ د ،رضوان حممد/ د.ت ،اجلرجاين القاهر عبد بكر أبو ،اإلعجاز  دالئل-  ١٣

  .دمشق ،الدين سعد مكتبة ،م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ ،٢ط ،الداية

   ،األلوسي الدين شهاب ،املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين  روح- ١٤

  .م١٩٨٥ -  هـ١٤٠٥ ،٤ط ،بريوت ،العريب الرتاث إحياء ط

 ،١ط ،قمحة مفيد : ت ،العسكري هالل أبو ،والشعر الكتابة يف  الصناعتني-  ١٥

  .لبنان ،بريوت ،العلمية الكتب دار ،م١٩٨١ -  هـ١٤٠١

 - هـ١٣٩٤ ،وتبري ،الشروق دار ،١ط ،قطب سيد ،القرآن ظالل  يف-  ١٦

      .م١٩٧٤

 ،٢ط ،بريوت ،الرسالة مؤسسة ط ،آبادي الفريوز حممد ،احمليط  القاموس-  ١٧

   .هـ١٤٠٧

 الكتب دار ط ،)اخلازن( البغدادي الدين عالء ،التنزيل معاين يف التأويل  لباب-  ١٨

  .م١٩٩٥ -  هـ١٤١٥ ،١ط ،بريوت ،العلمية

   ،الرياض ،الكتب عامل دار ط ،منظور بن الدين مجال ،العرب  لسان- ١٩

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ ط

 دار ط ،األندلسي عطية ابن حممد أبو ،العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز  احملرر- ٢٠

   .٣ط ،بريوت ،العلمية الكتب



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثايناملجلد 

 ًأنموذجا ) الفحشاء -األسف–الربوج (  رآنية يف ضوء السياقبالغة املعنى املفرد للفظة الق 

 ،بريوت ،العلمية الكتب دار ط ،البغوي مسعود بن احلسني ،التنزيل  معامل- ٢١

  .م١٩٩٥ -  هـ١٤١٥ ،١ط

، الفكر دار ،هارون عبد السالم : ت ،فارس بن أمحد ،للغةا مقاييس  معجم- ٢٢

    .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ط

 : ت ،األصفهاين بالراغب املعروف احلسن القاسم أبو ،القرآن ألفاظ  مفردات-  ٢٣

   .م١٩٩٧ ،٢ط ،بريوت ،الشامية الدار ،دمشق ،القلم دار ،داوودي صفوان

 مؤسسة ط ،اجلوزي الدين مجال ،ائروالنظ الوجوه علم يف النواظر األعني  نزهة-  ٢٤

  .م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ ،٣ط ،بريوت ،الرسالة

 ،١ط ،القاهرة ،اإلسالمي الكتاب دار ،البقاعي الدين برهان ،الدرر  نظم- ٢٥

     .هـ١٣٩٦

 والتاسع الثامن القرنني يف القرآنية الدراسات يف للسورة السياقية  الوحدة- ٢٦

 سعود بن حممد اإلمام جامعة ط ،هـ١٤٣٠ ،١ط ،العجالن سامي ،اهلجريني

   .اإلسالمية

 : ت ،الدامغاين احلسني اهللا عبد أبو ،العزيز اهللا كتاب أللفاظ والنظائر  الوجوه- ٢٧

  .  .هـ١٤١٦ ،القاهرة ،الرتاث إحياء جلنة ط ،الزفييت حسن حممد


