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 المقدمة
 

ن هنـا  آيـات محكيـة ل ،ن الكريم تشمل ما جاء بلفـ  القـولآالمحكية في القر  اآليات  
 ،مـا المحكــي بـالقول هـو مـا جـاء بلفـ  القـول    ــال  بـالمنن  فيـي لي ـح محـل تيا ـأي، وأ

،ومنـه اآليـات المحكيـة علـ  ا فـي القـرآن الكريموهذا ال لوب أكثـر ال ـاليو ويوت  ،ومشأقاته
الجملـة المحكيـة بـين ال ـلوب ال وـرن واينشـائي  ـ  ننـر  ل ان المالئكة والشـياان ، و 

 . في نص القول المحكي
 
 
 

 The verses spoken in the Holy Quran include the words of 

the saying, because there are verses spoken in the sense is not my 

place of study, but the speaker is the words of the word (said), and 

derivatives, and this method the most popular methods in the 

Koran, and the verses spoken on the tongue of angels And Satan, 

and we will show the sentence spoken between the method of 

information and construction in the text of the saying 
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 في نص القول المحكي: ال لوب ال ورن  :أول  
وهـو بـذل   ، 1 ال ور هو " إ نات أمر إل  غيره، أما عل  جيـة الماابقـة أو خالفيـا"

نـه "أأو   2  للأددق  والأكذقو، ووييفة ال ور هي " إفات  ال ـامم مـا ل ينرفـه"يكون محأمال  
، والول قـدع  فائـد  ال وـر،   3 "الحكميفيد أن المأكلم عـالم بـ وإنماا للم اطو، ل يقدم جدقد  

 .والثاني لزم الفائد 
ــا مــن ال ــيا   ــي يحكــم عليي ــي ي ــرت إلييــا، والأ ــة الأ ــه أغرالــه المجازي ــر ل وال و

فــي المحكــي بنــد  الغــرا  أو المقا ــد ال ــيامية المجازيــة لل وــروننــر  ميمــا قلــي بيــان 
 القول .

 محكي :في نص القول ال ال ور في حكاية  ول المالئكة
مـن مننـاه  فـي اآليـات المحكيـة عـن المالئكـة فـي نـص القـول المحكـيال وـر  خرت 

إن تقــديم القــول المحكــي عــن طريــ  ال وــر يناينــا تللــة  إذ الحقيقــي إلــ  منــاني مجازيــة،
مي ور بيــذه الدــي ة ،أعمــ  مــن حيــر إلــناي المألقــي بــ ن هــذا القــول المحكــي أمــر حا ــل

 ا للأفاؤل بو وعه.  دد  
يَم  حكايـة عـن  ـول المالئكـة : فـي نـص القـول المحكـي نـال  ال ت َر ـَرا ـا َجـاَءتر ُيُ ـُلَنا إربر َوَلمَّ

يَن  ـاُنوا َيـالرمر َلَيـا ََ َيةر إرنَّ َأهر َقرر هر الر لرُكو َأهرلر َهذر َرى َ اُلوا إرنَّا ُمير َ ـاَل إرنَّ فريَيـا ُلوط ـا َ ـاُلوا  برالرُبشر
َلُم برَمـنر فريَيـا لَ  ُن َأعر َ ـابررريَن َنحر ـَن الر اَنـحر مر َرَأَتـُه ََ َلـُه إرلَّ امر ـُه َوَأهر َينَّ ـا َأنر َجـاَءتر ُيُ ـُلَنا  ُنَنج ر َوَلمَّ

َرَأَتـ َ  َلـَ  إرلَّ امر وَ  َوَأهر َزنر إرنَّا ُمَنجُّ مر َذيرع ا َوَ اُلوا َل َتَ  ر َوَل َتحر مر َوَلاَ  برير يَء برير اَنـحر ُلوط ا  ر ََ 
ــابررر   َ ــَن الر ُ ــُقونَ  يَن مر ــاُنوا َيفر ــا ََ ــَماءر برَم ــَن ال َّ ــز ا مر ــةر يرجر َي َقرر هر الر ــلر َهــذر ــ  َأهر ــوَن َعَل زرُل ــا ُمنر   إرنَّ
 . 34-31 الننكووت

في  ول المالئكة في  يا  حوايهم مم  يدنا إبراَيم في بدايـة  لنص الحكائيجاء ا
َيــةر   مننــ   الوعيــد   فــي  ولــه :  َ ــاُلوا يفيــد  ــيا  ال وــرلاآليــات  َقرر هر الر ــلر َهــذر لرُكــو َأهر ــا ُمير  إرنَّ

                                                 

الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ، يحيى بن حمزة العلوي ، طبع بمطبعة المقتطف   (1)
 . 251، ص3م . ج1914، مصر ، 

 . 252، 3المصدر السابق : ج (2)
شفففرح  عافففد الفففرحمن ينظفففر :التل فففيل مفففب علفففوم البالغفففة ، يفففالل الفففدين القزو نفففب ال طيففف  ،  فففبط  و  (3)

 .  41،  40م. ص1932، المكتبة التجار ة الكارى ،مصر ،2الارقوقب، ط
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لرُكــو  الــذن  ــا ُمير حيــر توعــدت المالئكــة بــ هال  هــذه القريــة، فقــد عوــر عــن الوعيــد بال ور إرنَّ
 ا له ا للمألقي وت ويف  في ت كيد حدوثه، حث   ا أ وى ومبال ة  يناي الدللة بند  

فـي  ـوي  ال وـر،  فحكايـة ونرى أن الحكي فـي  ـول المالئكـة جـاء محمـال  بالوعيـد 
المالئكة لم نرت لأ ورنا أنيم ميلكوا أهل القرية ولكن خرت ال ور إل  مننـ  أخر،وهـو الوعيـد 

 عن هذه ال مة ال لوبية أجمل تنوير. ال ور فنور لهل هذه القرية،
حكايــة  ــول المالئكــة فــي  ــيا  حــوايهم مــم  توعلــ  نفــم المننــ  وال ــيا  جــاء 
 حكاية عن  ول المالئكة : في نص القول المحكي  ال تنال -ال الم عليه  – يدنا لوط 

 ُقونَ  إنا ُ اُنوا َيفر َماءر برَما ََ ز ا مرَن ال َّ َيةر يرجر َقرر هر الر زرُلوَن َعَل  َأهرلر َهذر               34-الننكووتُمنر
 لالمولـوعة لـه فـي ال ـعـن تللأـه  فـي الكـالم المحكـي بنـد القـول نرى خروت ال وـر

 .والأيدقد ،والأ ويف ،الوعيد  دد منياتللة مجازية  إل 
َيـةر  فالحكي في  ول المالئكة  َقرر هر الر زرُلـوَن َعَلـ  َأهرـلر َهـذر  ـد خـرت ال وـر نجـد إرنَّا ُمنر

الرجـز علـ  أهـل  ريـة  بو وعالوعيد  أفات منهإل  منن  آخر  ايخباي من منناه الحقيقي وهو
ليـدفم المألقـي إلـ  الأفكيـر وإعمـال  والمننـ  القرآنـي هنـا جـاء  -عليه ال الم  – يدنا لوط 

 . الذهن في اليدف المقدوت
اُنوا َيالرمريَن   أما  وله      َلَيا ََ ال وـر فالمقدد مـن  في نص القول المحكيإرنَّ َأهر

جملــة إن أهليــا َــانوا يــالمين تنليــل " مننــ    ال ــأ نا    هــو تحقيــ فــي القــول المحكــي 
  4   و دد به ا أ نا  إبراَيم لقوول هذا ال ور المحزن" لإلهال 
أتــ  نــص القــول المحكــي علــ  ل ــان المالئكــة فــي موالــم أخــرى ليفيــد ال وــر تللــة و      

َلـُم برَمـنر فريَيـا   ـال تنـال :بر الام نينة فـي  لـو  ـيدنا إبـراَيم  جدقد  ،وهي  ـُن َأعر َ ـاُلوا َنحر
َلــُه إر  ــُه َوَأهر َينَّ َ ــابررريَن َلُنَنج ر ــَن الر اَنــحر مر َرَأَتــُه ََ ن المالئكــة عالمــة بمــن فــي القريــة  ل وذلــ   ،لَّ امر

   .فجاء الخباي عل  خالف مقأض  الظاهر فقد وي  ال ور لتاء منن  الام نينة
فـي  خـرت ال وـرَ اَل إرنَّ فريَيـا ُلوط ـا  : في  ول  يدنا إبراَيم في نص القول المحكي و     

منرفـة مـا  ـيكون   -عليه ال الم  –إبراَيم دنا عن مقأض  الظاهر ف يات  يمحكي الكالم ال

                                                 

" تحر ر المعنى السديد وتنو ر العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد "محمد الطاهر بن التحر ر والتنو ر  (4)
، ص  20ج م ،  1984 محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسب ،الدار التونسية للنشر ، تونس

242. 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد همام خليل

- 110 - 
 

فويــ  ال وــر لتاء  قلحقــه لــري، أنالشــفقة عليــه خشــية  وإييــاي –عليــه ال ــالم  –لــوط 
 منن    إيياي الشفقة   

علـ  ل ـان المالئكــة  ولـه تنــال  : فـي نــص القـول المحكــي وفـي حكايـة نوــي ط لـوط       
 ُكُ َ ال ـنر َأفرـحر مر ـلر َوَل َقلر ـَن اللَّير ـرر برَ هرلرـَ  برقرارـِم مر َ  َفَ  ر ُلوا إرَلير مر َأَحـد  وا َيا ُلوُط إرنَّا ُيُ ُل َيب رَ  َلنر َيدر

ُح برَقرريِو  بر َم الدُّ ُح َأَلير بر َدُهُم الدُّ يُوَيا َما َأَ اَبُيمر إرنَّ َمورعر َرَأَتَ  إرنَُّه ُمدر  81- هوتإرلَّ امر
الـنفم  فـي والام نينـة الراحـة لور وإنما فح و، الظاهر النفي   ل بــ   النفي يفدل   د     

ـَ   كما في  وله تنال  :  ـُلوا إرَلير لـوط لف اـاب المالئكـة  ،َ اُلوا َيا ُلوُط إرنَّا ُيُ ُل َيب رـَ  َلـنر َيدر
َ  َلنر يَ  ا بقوليم جاء منفي  في نص القول المحكي  –عليه ال الم  – ُلوا إرَلير   در

 ليام ن وينكش  همه.  5  ل الش  من نف ه"يخاطووه بما قز  أنيموذل  للدللة " عل  
 وإنما يجرن عل " و د يجرن الكالم عل  خالف الظاهر فال قلأزم المأكلم بحال الم اطو     
 . 6 مقأضاها" عل  عبايته يدوغ مقامات وينأورها قلحظيا هو تنزيلية  اعأبايية أموي

 لـه بحكـم ال وـر قلـو  مـا  ـد إذا ال ـائل، منزلـة ال ـائل " قنـزل غيـر أنومـن ذلـ  
و ـلو  هـذه الاريقـة لـمبة مـن البالغـة فييـا   . . .مي أشرف له ا أشراف المأرتت الاالـو

   .7 ت ة وغمو "
ن ط  ـينجيه مـن النـذاب ، ولكـن لمـا جـاء  قأـرتت بـ أولم يش    -ال الم عليه– فلوط

ــَزنر  حكايــة عــن  ــول المالئكــة  ص القــول المحكــيفــي نــ  ولــه فــي  أثــاي َل َتَ ــ ر َوَل َتحر
ن ي ــيار وأإلـ  منرفـة  ـوو نيـي المالئكـة   –عليـه ال ــالم  – وتليفـح نف ـه الـذهن  ـ ل  

ن حضـوي المالئكـة وعلمـه بشـناعة  ومـه تعيـان  ويـان إال وف أو الحـزن عليـه ، خا ـة و 
النيي عنيما يحأات إل  بيان  علة وذَـر  ـوو   لـذا جـاء و ، إل  ال وف والحزن علي نف ه

و َ   وله:  .  وحزنه ميام ن وتيدأ نف ه –ل الم عليه ا –  ليقألم خوف لوط إرنَّا ُمَنجُّ
حكايـة عـن  ـول المالئكـة حينمـا تنجوـوا مـن  في نـص القـول المحكـي وفي  وله  تنال 

َم َلَنا  خل  آتم : لر َحاَنَ  َل عر َحكريُم  َ اُلوا ُ بر َنلريُم الر َح الر َأَنا إرنََّ  َأنر   32- البقر إرلَّ َما َعلَّمر
                                                 

 .131، ص  12التحر ر والتنو ر ج  (5)
خصفففائل الترا يففف  ،دراسفففة تحليليفففة لمسفففائل علفففد المعفففانب ، د. محمفففد دبفففو موسفففى ، مكتبفففة و بفففة ، دار (6)

 86م . ص 1980-هف1400،  2التضامن للطباعة ،القاهرة ، ط
 4عاففففد المففففنعد خفففففايب ، ط اإليضففففا  مففففب علففففوم البالغففففة ،ال طيفففف  القزو نففففب ، شففففر  وتن ففففي  د. محمففففد (7)

 .73 -72،ص  1،ج 1975،منشورات دار الكتاب اللانانب ، بيروت ف لانان ، 
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يفــات  مننـ  العأــراف بــالنجز َمــا فــي فـي نــص القــول المحكي فــي  ال وــر   ـد أتــ
ــه تنــال :  ــ  آتم فــي  ول ــوا مــن خل ــربيم حينمــا تنجو ــذاي المالئكــة ل ــا  اعأ ــا إرلَّ َم ــَم َلَن لر َل عر

َأَنا   قو نـون  لنيـم حـاليم   عـن ايخبـاي ل بـالنجز منه العأراف  مرات ي  " خورفالنف َعلَّمر
 . 8 "كالميم تضمنه ان ط ينلم ما

يَن  فـي نـص القـول المحكـي : و ولـه تنـال      َقـانرار ـنر الر َناَ  برـالرَح  ر َفـاَل َتُكـنر مر ـرر  َ ـاُلوا َبشَّ
َناَ    فجملــة  ، 55- الحجــر ــرر ــاُلوا َبشَّ جملــة محكيــة فــي  ــيا  القــول المحكــي فــي نــص َ 
ـــ –عليـــه ال ـــالم  –لنـــه   يفيـــد الام نينـــة ال وـــر أن  –ونـــزوليم   ـــدوميم ا مـــن َـــان خائف 

 ليام ن  لبه .   لقي ال ور عليه ُ عنده  ف –المالئكة 
 :في حكاية  ول الشياانفي نص القول المحكي ال ور 
 ازية منيا :ي رت ال ور في حكاية  ول الشياان إل  مناني مج     

 تنال :  هلو  : خرت الكالم المحكي عن  ول الشياان الرجيم في النظمة والأفاخر
   ِــين ــنر طر َأــُه مر ــنر َنــاِي َوَخَلقر َأنرــي مر ــُه َخَلقر نر ــر  مر ُتــَ  َ ــاَل َأَنــا َخير ــُجَد إرذر َأَمرر  َ ــاَل َمــا َمَنَنــَ  َألَّ َت ر

حكايـة  ـول الشـياان فـي لقـول المحكـي نـص اففـي ،إلـ  النظمـة والأفـاخر،  12 - العراف
ـيِن  :  تنال  هلو  في  اللنين ـنر طر َأـُه مر ـنر َنـاِي َوَخَلقر َأنرـي مر ـُه َخَلقر نر ر  مر   ال وـر  خـرت  َأَنا َخير
وـره وافأ ـايه "منناه الحقيقي وهو ايخباي إل  النظمة والأفاخر، من فـره َو يييـاي مناندتـه َو

خــال  أمــر يبــه منأقــدا  أنــه غيــر واجــو عليــه، لمــا يأى أن  ب  ــله وازتيائــه ب  ــل آتم، وأنــه 
فــاس  ــبحانه وتنــال  هــو الــذن خلــ     9 " ــجوت الفالــل للمفضــول خــايت مــن الدــواب.

 باعأقـاته كوـره بـه ييـرأفقـول الشـياان   أنـا   ،عليم فيو بكـل لـيءِ ،الشـياان مـن نـاي
الحقيقـي فـي  ـول الشـياان  ، ف رت ال وـر مـن مننـاهغيره تون  نف ه في الفضليةو  ال يرية

 .المنن  المجازن وهو النظمة والأفاخر إل 
ـيِن : ه تنـال  ولـفـي فـي نـص القـول المحكـي  :ايعجـاب ـنر طر َأـُه مر ـنر َنـاِي َوَخَلقر َأنرـي مر  َخَلقر

المننـ  إلـ  وهـو ايخبـاي ال ور مـن مننـاه الحقيقـي  ت الكالم المحكي بند القول فيا خر أيض  
    .الاين من خير الناي أن بظنه بنف هإعجابه  ييرأ حير ،جابايعالمجازن وهو 

                                                 

 .414، ص  1ج عاشور، ابن والتنو ر، التحر ر (8)

(الكشاف عن حقائق غوامض التنز ل وعيون األقاو ل مب ويوه التأو ل ، يار هللا محمود بن عمر 9(
 90، ص  2م .، ج 1947-هف1366روت ، الزم شري ، دار الكتاب العربب ، بي
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ن ر َأَنا َآتريَ     :في  وله تنال  في نص القول المحكي وجاء : ال رعة ريح  مرَن الرجر فر َ اَل عر
ين   هر َلَقورنٌّ َأمر َ  َوإرن ري َعَلير َل َأنر َتُقوَم مرنر َمَقامر  39-النمل  برهر َ ور

من منناه الحقيقي وهو ايخباي  في نص القول المحكي ير خرت ال ورحجاء ليفيد ال رعة 
يقوم  أنوهو ال رعة بحير ي تي النفريح بنرش ملكة بلقيم  ول ،إل  المنن  المجازن 

 يدنا  ليمان من مقامه الذن يجلم ميه حير َان يجلم في مجلم الحكم والدليل عل  
َن  ال تنال  :   انه خرت من ايخباي لل رعة اآلية الأي بندهأ م  مر لر َدُه عر نر ن عر َ اَل الَّذر

َدُه َ اَل َهَذا مرنر  نر َأقررًّا عر ُفَ  َفَلمَّا َيَآُه ُم ر َ  َطرر َتدَّ إرَلير َل َأنر َقرر لر َيب ري الركرَأابر َأَنا َآتريَ  برهر َ ور َفضر
كُ  َما َيشر ُفُر َوَمنر َلَكَر َف رنَّ ُكُر َأمر َأكر ُلَونري َأَألر رريم  لرَيور َفَر َف رنَّ َيب ري َغنريٌّ ََ هر َوَمنر ََ -النمل  ُر لرَنفر ر

والظاهر أن  وله :  ول أن تقوم من مقام  و وله :  ول أن قرتد إلي  طرف  مثالن ، " ،40
عنده علم من الكأاب أ رع من النفريح في  الذنفقد َان ،  10 في ال رعة وال رعية "

 .ايتيان بالنرش
 :كيحالألويم والأب
خـرت الكـالم المحكـي بنـد -عليـه ال ـالم -إبـراَيمفي  ـول  نص القول المحكي وفي

مـن مشـاهد قـوم القيامـة وفييـا  امشيد   من منناه الحقيقي إل  منن  مجازن حير نرى  القول
 يظير مومف الشياان من أتباعه  ال تنال  حكاية عن  ول الشياان:

   ََي الر َااُن َلمَّا ُ ضر ير ُأُكمر َوَمـا َوَ اَل الشَّ َلفر ُتُكمر َفـَ خر َحـ  ر َوَوَعـدر ـَد الر َ َوَعَدُكمر َوعر ُر إرنَّ َهَّلَّ مر
ُفَ ـُكمر َمـا ُأمر لرـي َفـاَل َتُلوُمـونري َوُلوُمـوا َأنر ـَأَجور ُتُكمر َفا ر َااِن إرلَّ َأنر َتَعـور ُكمر مرنر ُ ـلر َأَنـا  َكاَن لري َعَلير

ــرر  ــُأمر برُمدر ُكمر َوَمــا َأنر ــررخر ــُل إرنَّ الظَّــبرُمدر ــنر َ ور ُأُمونر مر ــَركر ُت برَمــا َألر َفــرر يَّ إرن رــي ََ يَن َلُيــمر َعــَذاب  خر الرمر
  22- إبراَيم وي   َألريم  

َحــ  ر  فقولــه تنــال :  ــَد الر َ َوَعــَدُكمر َوعر  ــول الشــياان فــال تلومــوني ولومــوا "  إرنَّ َهَّلَّ
ــاللوم أو أنف ــكم إباــال يفــراته بــاللوم أو لبأــداء توجيــه ال مــالم إليــه فــي حــين أنيــم أجــدي ب

حكايـــة عـــن  ـــول  نـــص القـــول المحكـــي جملـــة خوريـــة فـــيفجـــاءت ال  11 "بابأـــداء توجييـــه
ويلأ  حولــه أتباعــه موجيــا  إلــييم خاوأــه، بنــد أن  ضــ  ،وهو يقــ  قــوم القيامــة،الشــياان

آخـر  المر، وفـات الوان، و ـد عـرف المشـاهدون مدـيرهم، فريـ  ذاهـو إلـ  الجنـة، وفريـ 

                                                 

 .271، ص  19التحر ر والتنو ر ، ج  (10
 .219، ص 13المريع السابق ، ج  11)
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ولكـن خـرت ال وـر هنـا  ،ن ط وعـدنا وعـد الحـ  ب إخباينامديره إل  الناي، فالشياان لم قرت 
 المنن  المجازن وهو الألويم والأبكيح . إل 

وحينمــا أمــر ط الشــياان وذلــ  -عليــه ال ــالم -وهــو الأقليــل مــن لــ ن  ــيدنا آتم : الأقليــل
 بقوله : المر  هذا تم َان يت الشياان اللنين علآل جوت ل يدنا با
  ُِنون َأُه مرنر َ لرَداِل مرنر َحَمِ  َم ر ُجَد لرَبَشِر َخَلقر  33 -الحجر َ اَل َلمر َأُكنر لرَ ر
المننــ   إلــ خــرت ال وــر مــن مننــاه الحقيقــي وهــو ايخبــاي  نــص القــول المحكــي فــيففــي    

هـو َونـه آلتم  جوتعـن ال ـ امأناعـهن  يدنا آتم، وولح علـة  وهو الأقليل من ل،المجازن 
اتعـاء  إلـ  ايجماليـة ايلـاي  أدـر هنـا علـ  ا " ،م لـو  مـن نـايمنه، فيو  أفضلم لو  

َأـُه  ـاِي َوَخَلقر ـن نَّ َأنرـي مر ـُه َخَلقر ـر  م نر ال يرية ولرف المات  اكأفاء بمـا  ـر  بـه حـين َ ـاَل َأَنـار َخير
م من الأراب الـذن هـو أخـم من طين ولم يكأ  اللنين بمجرت ذَر َونه عليه الدال  وال ال

 "الننا ــر وأ ــفليا بــل تنــر  لكونــه م لو ــا  منــه فــي أخــم أحوالــه مــن َونــه طينــا مأ يــرا 
ــ  12 ــاغم المنن ــريم ليأن ــنص الك ــي ال ــد  ــيا  الحــال ف ــر جــاءت لأَ  فال ــمة ال ــلوبية لل و

   .    حقيقي المجازن مم مقأض  المقام للأنوير عن المقدوت من المنن  ال
 نص القول المحكي   لـوب اينشائـي فيثانيا : ال
 :في حكاية  ول المالئكة نص القول المحكي اينشاء في

لن ـه لـيم لمـدلول لفظـة  وـل  ، 13 : َل َالم ل يحأمل الدد  والكذب لذاتههواينشاء      
 النا  به وا م خايجي ياابقه أول ياابقه .

ريفـه : وهـو مـا ي ـأدعي مالوبـا  غيـر اينشاء الالوي، وتن"واينشاء   مان : الول : 
 حا ل و ح الالو، وله خم ة أنواع هي : المر والنيي وال أفيام والأمني  والنداء.

: اينشـاء غيــر الالوـي ، وتنريفـه : وهــو مـا ل ي ـأدعي مالوبــا  ولـه عـد  أ ــاليو:  ثـانيوال
 . 14  " يغ المد  والذم ، والأنجو ، والق م ، والرجاء، و يغ النقوت

                                                 

إرشاد العقل السليد إلى مزايا الكتاب الكر د ، دبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ، دار ( 12
 .76، ص  5بيروت ،ج –إحياء التراث العربب 

اإلنشففففففائية مففففففب النحففففففو العربففففففب، د. عاففففففد السففففففالم محمففففففد هففففففارون ، الناشففففففر مكتبففففففة         ( ينظففففففر: األسففففففالي  13)
 .13م، ص1979هف ،1399،  2ال انجب بمصر ، ط

 ( ينظر: معجد المصطلحات البالغية وتطورها ، د. دحمد مطلوب ، مطبعة المجمع العلمب العراقب 14)
 .332،ص1م، ج1986-هف1406، بغداد ، 
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   نص القول المحكي الغرا  البالغية الأي ي رت إلييا أ لوب ال أفيام في
ي ــأنمل ال ــأفيام  ، 15 طلــو الفيــم مــن ال يــر علــ  جيــة ال ــأنالم هــو:ال ــأفيام       

ــا ــأنمال   وفــي الموالــم الأــي ي ــرت فييــا عــن ا فــي أكثــر الموالــم الأــي ويت فييــا،  مجازي 
قــد  للــنص، فال ــأفيام الــذن قأالــو مــن الاــرف المقابــل منناهــا الحقيقــي يناــي تللت جد

ــ حتمـن، الأــي تجـاوب وتحـاوي ي ألــ  عـن بــا ي ال ـاليو ا مــن المـأكلم فح ــو ا م ـأمد  حكم 
ــ  أن يشــاي  ال ــائل ميمــا يحــم "  فال ــأفيام ــة ويــدعو الم اطــو إل ــنفم حَر ــر فــي ال قثي

 . 16 "وي أميل الذهان، ويو   الوجدان ،ويشنر
فـي حكايـة  نـص القـول المحكـي فـي فمن الغرا  المجازية الأـي أفاتهـا أ ـلوب ال ـأفيام 

    ول المالئكة :
  :الأنجو 
وتوييـف أو أمر ياهر المزيـة، ، النجوا لمر  ل نظيره فيولد فالأنجو يكون ا أنظام   

 هلـو فـي   أ لوب ال أفيام للأنوير عنه ينزز الدللـة، فـ تي ال ـأفيام يفـات  مننـ  الأنجـو
ـل   تنال  حكاية عن  ول المالئكـة : نص القول المحكي في َماَلئرَكـةر إرن رـي َجاعر َوإرذر َ ـاَل َيبُّـَ  لرلر

  َ ــدر ــب رُح برَحمر ــُن ُنَ  َماَء َوَنحر ــد ر ــفرُ  ال ــا َوَي ر ــُد فريَي ــنر ُيفر ر ــا َم ــُل فريَي َن ــاُلوا َأَتجر ــة  َ  َير ر َخلريَف ــي الر فر
ُ  َلَ  َ الَ  َلُموَن  َوُنَقد ر َلُم َما َل َتنر  30 –البقر   إرن ري َأعر

َنُل   نص القول المحكي في فأ اؤل المالئكة عن ولم خليفـة فـي الي   َ اُلوا َأَتجر
ا عمـا خفــي علـييم مــن الحكــم وإنمـا أييــروا تنجـويم ا أكشــاف  علــ   ـويل العأــرا  "  لـيم

                  قــــزيح لــــويأيم ويرلــــدهم إلــــ  ا عمــــا الأــــي بــــدت علــــ  تلــــ  المفا ــــد وأل أيــــا وا ــــأ بايُ 
 لذل  َ  ال المـأنلم عمـا قنقـد  من الفضائل الأي جنلأه أهاُل -عليه ال الم -منرفة ما ميه 

ــ ا علــ  فنــل ط  ــبحانه ول لــكا فــي الــأماله علــ  الحكمــة والمدــلحة فــي ذهنــه ل اعأرال 

                                                 

، معتفففففرر األقفففففران مفففففب إعجفففففاز القفففففر ن: يفففففالل الفففففدين السفففففيوطب، 286،ص3از ،ج( ينظففففر: كتفففففاب الطفففففر 15)
،  327، ص1م ،ج1988-هفففف1408، 1هفففف،، دحمفففد شفففمس الفففدين، دار الكتففف  العلميفففة، بيفففروت، ط911ت

 .181، ص1معجد المصطلحات البالغية وتطورها ،ج
لففس األعلففى لرعايففة الفنففون واآلداب دسففالي  اتسففتففام مففب القففر ن الكففر د ، عاففد العلففيد السففيد مففودة ، المج (16)

 300، ص  والعلوم اتيتماعية ، مؤسسة دار الشع 
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ــه " ــه ال ــالم ول فــي ذييأ ــا ميــه علي فــي القــول ال ــأفيام للأنجــو   ت فــ  17 إجمــال ول طنن
مننـــ   تأفــات جدقــد تللـــة  إلــ و ــد خــرت هـــذا ال ــأفيام مــن تللأـــه الولــمية  المحكــي،
 .الأنجو

 منن  : إل وي رت ال أفيام أيضا  
 الأوبيـخ:

ـــد  ـــ  المجـــازن  يفي ـــ  المنن ـــي إل ـــاه الحقيق ـــي  ـــيا  ال ـــأفيام وخروجـــه عـــن منن وف
َماَلئرَكـُة    :ي ـال تنـال جدقـد ة لـل نـص القـول المحكـي ت فـي ال ـأفيام قَن َتَوفَّـاُهُم الر إرنَّ الَّـذر

ُ  َهَّلَّر  ــنر َأير ــمر َتُك ــاُلوا َأَل َير ر َ  ــي الر ــَنفريَن فر َأضر ــا ُم ر نَّ ــاُلوا َُ ــُأمر َ  نر ــيَم َُ ــاُلوا مر مر َ  ــير ُف ر ــالرمري َأنر  َي
ُروا فريَيا َفُ وَل رَ  َم رَواُهمر َجَينَّ  َنة  َفُأَياجر ير ا َوا ر    97- الن اء ُم َوَ اَءتر َمدر

 تو خـر يأقنـا   18 "َنـأم مـن أمـوي تقـنكم يء  أن " أن في أن لـمريمَ ال أفيام في  وله       
لنــدم  أنف ـيميـالمي  بــ نيمال ــأفيام مـن المننـ  الحقيقــي إلـ  الأـوبيخ  القـول المحكـي فـي

 أنف ـيموهو ت لـيص ،ويهمالـذن َـان بمقـد المـرتفـريايم فـي هـذا ،و هجرتيم فايين بـدقنيم 
ــر ، مــن غضــو الجبــاي ــوا فا ــأحقوا  ــوء المدــير واعأــذايهم الــذن ذَــروه غي ــم يفنل ولكــن ل

   .مقوول
و د عل  الزم شرن عل  هذا ال أفيام بقوله "كيف  ح و وع  ولـه َنـا م أضـنفين  

ان ح  الجواب أن يقولوا: َنا في َذا أو لـفي الي  جواب   م نكـن ا عن  وليم  ميم َنأم ؟ َو
في ليء؟  لح: منن   ميم َنأم  للأوبيخ ب نيم لم يكونوا فـي لـيء مـن الـدقن، حيـر  ـديوا 

  . 19 عل  المياجر  ولم قياجروا "

                                                 

إرشففاد العقففل السففليد إلففى مزايففا القففر ن الكففر د ، دبففو السففعود محمففد بففن محمففد العمففادي ، مكتبففة ومطبعففة  ( 17)
 . 82، ص 1محمد علب صاي  ودوتده القاهرة ، إشراف محمد عاد اللطيف ،ج 

 .222ص  – 2بق ج المريع السا( 18)
 .555، ص  1( الكشاف ،ج19)
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 في نص القول المحكي: ال لوب ال ورن  في الموازنة
حكايـة نـص القـول المحكـي فـي  المقا د ال يامية المجازية لل وـر الغرا  أو اخألفح
نـص القـول المحكـي فـي  المقا ـد ال ـيامية المجازيـة لل وـر الغـرا  أو عـن  ول المالئكـة
 لزم الفائــد  ، ل  أمال ور  ــواء َــان ال ــر  منــه  فائــد  ال وــر  "فــ،شــياان حكايــة  ــول ال

ي خــذ فــي اعأبــايه حالــة  أنقنب ــي لدــاحو ال وــر  وإنمــايــ تي علــ  لــرب واحــد مــن القــول، 
الد ــة فـي الأنويــر تحــأم  أناء هــذه الحقيقـة، وعرفــوا الم اطـو عنــد إلقــاء ال وـر. أتي  النلمــ

يب ـ ــتَر ــا لفظي  الم اطـو فــي  ــوي  مــن الكـالم تالئــم حالأــه، مــن  إلــ ا، وذلـ  بــان قنقلــه ا منين 
ــات  ول نقدــان ــر   20)غيــر زي ــة  ــول المالئكــة ن ــة ففــي حكاي الوعــد  إلــ خــرت ى نــص الحكاي

يــد  اايه منيــم م ــأ دم  حــو  ــيا  وإنــزال النــذاب فــي ،والوعيــد بــ هال  الكــافرين  أ ــلوب الأَو
ال ضــوع مــم  وإييــاي ال ــأ نا  والام نينــة مــم النويــاء، إلــ وي ــرت  ،لأ كيــد هــذه المنــاني

 .ط
عليـه ال ـالم  – ول المالئكـة فـي  ـيا  حـوايهم مـم  ـيدنا لـوط  في حكايةنص الففي 

لرُكو أَ :ا  ال ور منن  الوعي  في  وله ي أفات َيةر َ اُلوا إرنَّا ُمير َقرر هر الر  .31 –الننكووتهرلر َهذر
 ــول المالئكــة فــي  ــيا   نــص القــول المحكــي فــي  الوعيــد   جــاء فــي نفــم المننــ  و 

زرُلـوَن   ـال تنـال  حكايـة عـن  ـول المالئكـة :-عليه ال الم  –حوايهم مم  يدنا لوط  ـا ُمنر إرنَّ
َماءر برمَ  ز ا مرَن ال َّ َيةر يرجر َقرر هر الر ُ ُقوَن َعَل  َأهرلر َهذر اُنوا َيفر  34 –الننكووت ا ََ

إرنَّ  تنـال  : فـي  ولـه منن    ال ـأ نا   في نص القول المحكي يفيد  يا  ال ور و 
اُنوا َيالرمرينَ  َلَيا ََ  31 –الننكووت َأهر

فــي مولــم آخــر مــن اآليــة  تللــة جدقــد   فــي نــص القــول المحكــي ويفيــد  ــيا  ال وــر
َلـُه إرلَّ  نا إبراَيم  : وهي بر الام نينة في  لو  يد ـُه َوَأهر َينَّ َلـُم برَمـنر فريَيـا َلُنَنج ر ـُن َأعر َ ـاُلوا َنحر

َ ابررريَن  اَنحر مرَن الر َرَأَتُه ََ  32 –الننكووت  امر
ـا َوَ ـاُلوا َل ومثله  وله تنال  :  ـمر َذيرع  ـمر َوَلـاَ  برير ـيَء برير َوَلمَّا َأنر َجاَءتر ُيُ ُلَنا ُلوط ـا  ر

َ ـابررريَن َت َ  ـَن الر اَنـحر مر َرَأَتـَ  ََ َلـَ  إرلَّ امر وَ  َوَأهر َزنر إرنَّا ُمَنجُّ حيـر أفـات 33 –الننكوـوت  ر َوَل َتحر
 . بر الام نينة في نص القول المحكي  يا  ال ور

ال ضـوع مـم ط  إييـايفـي  ـول المالئكـة  فـي نـص القـول المحكـي ويفيد  يا  ال وـر
 ن  ول المالئكة حينما تنجووا من خل  آتم : في  وله تنال  حكاية ع

                                                 

هف 1405ينظر : علد المعانب ،عاد العز ز عتيق، دار النفضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، )د.ط(،  (20
 .م1985ف
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  َحكريُم َنلريُم الر َح الر َأَنا إرنََّ  َأنر َم َلَنا إرلَّ َما َعلَّمر لر َحاَنَ  َل عر     32-البقر    َ اُلوا ُ بر
كمـا فـي اعأـذاي ،ال ضـوع مـم ط  إييـاييفـات  مننـ  فـي نـص الحكـي فقد أتي ال وـر 

َأَنا ووا من خل  آتم في  وله تنال :  المالئكة لربيم حينما تنج َم َلَنا إرلَّ َما َعلَّمر لر  . َل عر
حكاية  ـول نص القول المحكي في  ال يامية المجازية لل ور أما الغرا  أو المقا د 

 إلــ ال وــر خــرت مــن مننــاه الحقيقــي وهــو ايخبــاي  أن الحــ ن فقــد اخألفــح، حيــر الشــياان
ــذل  منـاني مجازيــة هــي النظمــة وال أفـاخر وايعجــاب بنف ــه والألــويم والأبكيـح لمــن اتبنــه َو

 ول الشياان في  يا  ال وـر لـمير النـا    نص الحكي عن مالح  في هو ومما ،الأنليل 
 .أنا   وهو منا و للمناني المجازية ال ابقة 

ــةنــص الففــي  ــاه الحقيقــي وهــو  أن ــول الشــياان نــرى  فــي حكاي ال وــر خــرت مــن منن
  ال تنال  حكاية عن الشياان الرجيم :  النظمة والأفاخر وهو مجازن  ن من إل  ايخباي

 ــيِن ــنر طر َأــُه مر ــنر َنــاِي َوَخَلقر ــي مر َأنر ــُه َخَلقر نر ــر  مر ُتــَ  َ ــاَل َأَنــا َخير ــُجَد إرذر َأَمرر  َ ــاَل َمــا َمَنَنــَ  َألَّ َت ر
  12- العراف

: تنـال   ولـهفـي ايعجاب  انالشيافي نص القول المحكي في  ول  ويفيد  يا  ال ور
  يِن َأُه مرنر طر َأنري مرنر َناِي َوَخَلقر مـن مننـاه الحقيقـي  في نص الحكايـة خروت ال ورفقد ،َخَلقر
 .   الاين من خير الناي أن بظنه بنف ه إعجابه حير يير،ايعجاب  إل 

 ـال  كيـحالألويم والأب الشياان منن في نص القول المحكي في  ول  يا  ال ور  وأفات
َحـ  ر  تنال  حكاية عن  ول الشياان : ـَد الر َ َوَعـَدُكمر َوعر ـُر إرنَّ َهَّلَّ َمر ـَي الر ـا ُ ضر َااُن َلمَّ ير َوَ اَل الشَّ

ُأمر لرـي َفـاَل  ـَأَجور ُتُكمر َفا ر َااِن إرلَّ َأنر َتَعـور ُكمر مرنر ُ ـلر اَن لري َعَلير ُأُكمر َوَما ََ َلفر ُتُكمر َفَ خر ونري َتُلوُمـَوَوَعدر
ــلُ  ـنر َ ور ُأُمونر مر ـَركر ُت برَمـا َألر َفـرر يَّ إرن رـي ََ ـررخر ــُأمر برُمدر ُكمر َوَمـا َأنر ـررخر ُفَ ـُكمر َمـا َأَنـا برُمدر  إرنَّ َوُلوُمـوا َأنر

يَن َلُيمر َعَذاب  َألريم     22- إبراَيم الظَّالرمر
َ َوَعـَدُكمر وَ  ففي نص الحكي بند القول فـي  ولـه تنـال   َحـ  ر إرنَّ َهَّلَّ ـَد الر جملـة خوريـة عر

 .ن  المجازن وهو الألويم والأبكيح، ولكن خرت ال ور هنا ال  المن حكاية عن  ول الشياان
ــي  ــول  ــرت ال وــر وي وهــو ،الشــياان مــن مننــاه الحقيقيفــي نــص القــول المحكــي ف
ط  أمـــروحينمــا ، وذلـــ  المننــ  المجـــازن وهــو الأقليـــل مــن لـــان  ــيدنا آتم  إلـــ ايخبــاي 

َ ـاَل َلـمر َأُكـنر  تم َان يت الشياان اللنين عل  هـذا المـر بقولـه : آلشياان لل جوت ل يدنا ا
ُنونِ  َأُه مرنر َ لرَداِل مرنر َحَمِ  َم ر ُجَد لرَبَشِر َخَلقر  3- وي  الحجر   لرَ ر

 
 المراجم
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، طبـم  الاراز المأضمن ل راي البالغة وعلوم حقائ  ايعجاز ، يحي  بـن حمـز  النلـون  -1
 . 251، ص3. ت م1914بمابنة المقأا  ، مدر ، 

 .242، ص  20ت  ، م 1984
ــد  -2 ــو ، لــباه ولــرحه عو ــدقن القزوينــي ال اي ــوم البالغــة ، جــالل ال الأل ــيص فــي عل

 .   41،  40. صم1932المكأبة الأجايية الكورى ،مدر ، ،2ط الرحمن الور و ي،
 وتنوير النقل الجدقد من تف ير الكأاب المجيد""تحرير المنن  ال دقد الأحرير والأنوير  -3
تيا ة تحليلية لم ائل علم المناني ، ت. محمـد أبـو مو ـ  ، مكأبـة ،خدائص الأراكيو  -4

بة ، تاي الأضامن للاباعة   86م . ص 1980-هـ1400،  2القاهر  ، ط،َو
لمــننم اييضــا  فــي علــوم البالغــة ،ال ايــو القزوينــي ، لــر  وتنقــيح ت. محمــد عوــد ا -5

 -72،ص  1،ت 1975،منشويات تاي الكأاب اللوناني ، بيروت ـ لونـان ،  4طخفاجي ، 
73. 

في وجوه الأ ويل ، جاي ط  ال اويلالكشاف عن حقائ  غوامض الأنزيل وعيون  -6
 2م .، ت 1947-هـ1366بيروت ، ، محموت بن عمر الزم شرن ، تاي الكأاب النربي 

 90، ص 
أبو ال نوت النماتن محمد بن محمد بن  ، ليم إل  مزايا الكأاب الكريمإيلات النقل ال  -7

 .76، ص  5،ت بيروت –تاي إحياء الأراث النربي  ، مداف 
علم المناني ،عود النزيز عأي ، تاي النيضة النربية للاباعة والنشر، بيروت،  ت.ط ،  -8

 م.1985هـ ـ1405
الأون ية للنشر ،  الدايي الأون ي ،محمد الااهر بن محمد بن محمد الااهر بن عالو 

 تونم
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 ال ـاتمة
 

ــه هــي ال اتمــة ــح توبأ ــة لفضــله ول خاتمــة،وطوب  لمــن َان ــذن ل نياي  ، ــبحان ط ال
 م ير  البحر حأ  ال اتمة. \والحمد هلل الذن من علينا ب كمال

   وبند :
يحــي   أنمكـن فـ ن أ ــاليو المبـاي  القرآنيــة ومنانييـا وتللتيــا الم ألفـة ذخيــر  ل ي

منيـا ويـدل علييـا  بـ طرافبيا مثل هذا البحر أو ي أقدييا ا أقداء ، وح ـبه ان قلـم 
يفأح لذن الذو  والحم الل ون آفا ا  في فيم ال ـاليو وذو يـا يحيبـة ن ، وهي منين ثر 

 مشر ة.
َانح حديلة م يرتنا في هذا البحـر َحدـيلة مـن ينوـر  ـحراء مقفـر  باحثـا  عـن  وإذا
نــدعو ط أن قليمنــا َيــف ن ــر  الشــجر  ، أو نلقــي علــ  ال ــل بــذيتيا فــي واتن يــل فانــا 

 حياتنا المقفر ، ف نه من قيدن ط فال مضل له .
 و د خلدح م ير  البحر إل  جملة نأائج نوجزها ميما ي تي :

 إلـ حكايـة  ـول المالئكـة مـن مننـاه الحقيقـي نـص القـول المحكـي فـي ***خرت ال وـر فـي 
لمجـازن ، ففـي حكايـة  ـول المالئكـة نـراه خـرت إلـ  الوعـد والوعيـد بـ هال  الكـافرين المننـ  ا

يد لأ كيـد هـذه المنـاني  . وي ـرت  اوإنزال النذاب في حوايه منيم علييم م أ دم   أ لوب الأَو
إل  ال أ نا  والام نينة مم النويـاء ، وإييـاي ال ضـوع مـم نص القول المحكي في ال ور 
 ط .

أن ال وـر خـرت مـن  نـرى ، فـي حكايـة الشـياان  نـص القـول المحكـيال وـر فـي  ***ب الف
ــاي  ــاه الحقيقــي وهــو ايخب ــ منن ــة هــي النظمــة والأفــاخر وايعجــاب بنف ــه  إل منــاني مجازي

ــذل  الأنليــل ن وممــا مالحــ  فــي حكايــة  ــول الشــياان فــي  والألــويم والأبكيــح لمــن اتبنــه َو
 نا و للمناني المجازية ال ابقة يا  ال ور لمير النا   أنا   وهو م

 


