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 (من بالغة االعتراض في النظم العالي)دراسة بالغية تحليلية

Dynamics of Iʽtrāḍ Structure in Qur’ānic Naẓm 
 د.حبيب هللا خاف 
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Abstract  
Iʽtrāḍ is an indispensable part of the Qur’ānic miracle. It appears in Qur’ān for most of time. 
It has been discussed in detail by Qur’ānic Rhetoricians particularly and by Qur’ānic 
commentators in general. Arabic grammarians have also dealt with this concept from their 
syntactical point of views. 
Keeping all these discussions in view there are several elements relating to this idea come to 
mind of reader either it is a Rhetoric concept, Syntactical concept or an idea relates to ʽIlm al-
Badīʽ. This paper attempts all these theoretical discussions along with its applicable hidden 
meanings in Qur’ānic Text. 
Keywords: Qur’ānic Text, Naẓm, Iʽ trāḍ, Arabic Rhetoric 

 : ادلنع، یقاؿ: اعًتض الشي، صار عارضاً، كاخلشبة ادلعًتضة يف النهر، ویقاؿ: اعًتض الشيء دوفاالعرتاض يف اللغة
األفق من اجلراد والنحل،  السحاب الذي یعًتض يف أفق السماء، وكذلك ما سدّ الشيء، أي: حاؿ دونو، والعارض:

ال جلب وال عند ما تتبعت عن جزور الكلمة يف لساف العرب وجدت ابن منظور یستشهد ابحلدیث الشریف: "
خليل، ومنو حدیث سراقة أنو عرض " ویشرحو بقولو: "أف یعًتض رجل يف السباؽ فيدخل مع ااضرت جنب وال اع

 .  1نعهما من ادلسَت"ديلرسوؿ هللا وأيب بكر الفرس، أي اعًتض بو الطریق 
على ضوء ىذه ادلعاين یتبُت لنا سر وصفهم الكالـ ادلعًتض هبذا الوصف، فسواء أشبو ابلرجل یعًتض يف السباؽ أـ 

والنحل یعًتض أفق السماء أـ ابلشغل وادلرض، فهو كالـ  ابخلشبة تعًتض يف النهر أو الطریق أـ ابلسحاب أـ ابجلراد
ؤوؿ وادلنع، حيوؿ بُت أجزاء الكالـ السابقة وبُت الالحقة، فالصفة ادلشًتكة بُت الكالـ ادلعًتض وىذه األشباه ىي احل

ة والنحو وعسى أف یكوف ىذا ادلعٌت اللغوي دلياًل یرشدان إىل تعرؼ معناه االصطالحي كما استقر يف علمي البالغ
 بعد أف عرض اضطراابً والتباسا بغَته من األساليب. 

 االعرتاض اصطالحاً: 
ادلسند وادلسند إليو فقط، بل رتيع ما یتعلق بو  –ا وليس ادلراد ابلكالـ ىن – االعًتاضية أتتى يف أثناء الكالـاجلملة 

ان رتلتُت متصلتُت معٌت، وذلك إلفادة فاصلة بُت متالزمُت، سواء أكاان مفردین، أو كا -من الفضالت والتوابع 
يف أثناء  ىالكالـ تقویة، أو إیضاحًا وبياان، لنكتة سوى دفع اإلیهاـ. وعرفها اخلطيب القزویٍت بقولو: "ىو أف یؤت

الكالـ، أو بُت كالمُت متصلُت معٌت، جبملة أو أكثر ال زلل ذلا من اإلعراب لنكتة سوى دفع اإلیهاـ، كالتنزیو 
ىذا ىو التعریف الذي استقر عليو  2 َوََيَْعُلوَن ّلِِلِه اْلبَ َناِت ُسْبَحانَُه َوََلُْم َما َيْشتَ ُهوَن"" -تعاىل  -والتعظيم يف قولو 
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غي بعد أف اضطرب وتداخل مع تعریفات مصطلحات أخرى كااللتفات واالحًتاس واإلیغاؿ والتتميم الدرس البال
 تعریفات ىذه ادلصطلحات مشَتاً إىل الفرؽ بينها وبُت االعًتاض.  -فيما أييت  -والتكميل والتذیيل واحلشو، سأذكر 

زركشي قوؿ حاـز القرطاجٍت: "وىم یسأموف وىو نقل الكالـ من أسلوب إىل أسلوب آخر، وینقل اإلماـ الااللتفات: 
 .  3كلم أو ضمَت سلاطب فينتقلوف من اخلطاب إىل الغيبة" تاالستمرار على ضمَت م

عن سر العدوؿ عن  -كما ىي طریقتو   -فقد تساءؿ  ،وكذلك قاؿ العالمة الزسلشري عند تفسَته "إايؾ نعبد" من سورة الفاحتة
 أبف ذلك یسمى االلتفات يف علم البياف، ولعلو یطلق لفظ البياف على البالغة.  لفظ الغيبة إىل لفظ اخلطاب، وأجاب

 وبذلك اتضح الفرؽ بُت االعًتاض وااللتفات. 
َوِقيَل بُ ْعًدا ِلْلَقْوِم " -تعاىل  -وىو أف یكوف زلتماًل لشيء بعيد، فيؤتى مبا یدفع ذلك االحتماؿ كقولو االحرتاس: 

دلا أخرب هبالؾ من ىلك ابلطوفاف، أعقبو ابلدعاء على اذلالكُت، ووصفهم ابلظلم  -انو سبح -فإنو  4" الظهاِلِميَ 
ليعلم أف رتيع من ىلك كاف مستحقا للهالؾ احًتاسًا من ضعيف یتوىم أف اذلالؾ بعمومو رمبا مشل من ال یستحق 

َواَل ساحتهم مع قولو أواًل: "العذاب، فلما دعا على اذلالكُت ووصفهم ابلظلم علم استحقاقهم دلا نزؿ هبم وحّل ب
 .5" ُُتَاِطْبِِن يف الهِذيَن ظََلُموا ِإن هُهْم ُمْغَرُقونَ 

"ِمْن َغَْتِ ُسوٍء "  -تعاىل  -فقولو  6" اْسُلْك َيَدَك يف َجْيِبَك َُتُْرْج بَ ْيَضاَء ِمْن َغْْيِ ُسوءٍ " :-تعاىل  -وكذلك يف قولو 
 احًتاس شلا قد یتوىم من األمراض اليت تصيب اإلنساف. 

 : وىو زايدة يف الكالـ لغَت فائدة، وىذه الزايدة قد تكوف مفسدة للمعٌت، كقوؿ أيب الطيب: ]من الطویل[احلشو
 7 "َوَصرِب الَفىت َلوال ِلقاُء َشعوبِ    َوال َفضَل فيها لِلَشجاَعِة َوالَندى"

الدنيا للشجاعة والصرب والندى لوال ادلوت،  فإف لفظ "الندى" فيو حشو یفسد ادلعٌت؛ ألف ادلعٌت: أنو ال فضل ىف
وىذا احلكم صحيح يف الشجاعة دوف الندى؛ ألف الشجاع لو علم أنو خيلد يف الدنيا مل خيش اذلالؾ يف اإلقداـ، فلم 

ديوت ىاف عليو بذُلو وذلذا یقوؿ إذا عوتب فيو: كيف ال أبذؿ  یكن لشجاعتو فضل، خبالؼ الباذؿ ماَلو إذا علم أنو
 أثق ابلتمتع هبذا ادلاؿ؟  ما ال أبقى لو؟ أنّ 

 وقد ال تكوف مفسدة كقوؿ أيب العياؿ اذلذيل: ]من اجملزوء الوافر[
 8 "ُصداُع الرَّأِس والَوَصبُ    ذََكْرُت أخي َفعاَوَدين "

 . 9؛ ألف الصداع ال ُیستعمل إال يف الرأس، وليس مبفسد للمعٌت فإف لفظ الرأس فيو حشو ال فائدة فيو
 وبذلك یتضح الفرؽ بُت احلشو واالعًتاض، فاألوؿ زايدة غَت مفيدة، أما االعًتاض فمفيد. 

ذلا، ولذلك أشَت إىل قوؿ الدكتور  ریفٍ تعوىذه ادلصطلحات مل یكد یتفق البالغيوف على  التتميم والتكميل واإليغال:
بانة يف التمييز بينها وبُت االعًتاض، فقد ذكر أف الفرؽ بُت التتميم واالعًتاض أف التميم یكوف بفضلة، وىي بدوى ط

مفرد ذو زلل من اإلعراب، خبالؼ االعًتاض الذي ىو رتلة ال زلل ذلا من اإلعراب، وأف الفرؽ بينو وبُت التكميل أف 
یطابق االحًتاس يف  -هبذا التعریف  -فغَت ذلك؛ والتكميل  هاـ خالؼ ادلقصود وأما االعًتاضیالثاين یقع لدفع إ

وأف الفرؽ بينو وبُت اإلیغاؿ،  .مدلولو وال دييز بينهما سوى ادلصطلح، وقد اعتربمها بعض البالغيُت امسُت دلسمى واحد
   10أف اإلیغاؿ ال یكوف إال يف آخر الكالـ، أما االعًتاض فيكوف يف أثنائو أو بُت كالمُت متصلُت. 

وقد یلتقى التذیيل ابالعًتاض الذي یكوف  .اجلملة جبملة تشتمل على معناىا، بعد إدتاـ الكالـ بىو تعقي التذييل:
بُت كالمُت متصلُت معٌت، فإف االعًتاض يف ىذه احلاؿ یكوف عقب رتلة اتمة وتتلوه رتلة أخرى، فإف كانت اجلملة 

 .  11التالية مرتبطة ابألوىل ارتباطاً معنوايً فهو اعًتاض، وإال فهو تذیيل 
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 االعرتاض عند البالغيي: 
ة ثو بثأوؿ من استقل االعًتض عن ادلصطلحات اليت ذكرهتا آنفا، ولكن آراءه البالغية فيو توجد مالعالمة الزسلشري 

بُت صفحات تفسَته "الكشاؼ"، وتلك إحدى الصعوابت، وصعوبة أخرى ىي كوف تلك اآلرا غَت مقصودة بل 
 أخرى، وكالمو یوحى هبا .  یوردىا يف سياؽ تفسَت اآلايت، فهي شرح أو تعقيب، صرحية أحياانً وغَت صرحية أحياانً 

 وقد أحصيُت أكثر من مائة موضع يف الكشاؼ، صرح فيها ابالعًتاض، ولكنٍت مل أعثر يف أي منها على تعریف االعًتاض. 
شلا یستفاد من تفسَته الكشاؼ فيما یتعلق مبوضوعنا، حتدیده دلواضع االعًتاض، فمنها بُت الفعل ومفعولو والبدؿ 

طوؼ وادلعطوؼ عليو، والبياف وادلبُت، والتفسَت وادلفسَّر، وغَت ذلك أكتفى ابإلشارة إليو كي ال أثقل وادلبدؿ منو، وادلع
يف االعًتاض بُت احلاؿ وصاحبها، ففي اآلیة األوىل من  -فيما یبدو  -ادلنت مبا ىو معروؼ مكرر. وقد اضطرب رأیو 

.  12"الكتاب" وصاحبها "قيما" اعًتاضاً بُت احلاؿ: "ُه ِعَوًجاَوََلْ ََيَْعْل لَ : "-تعاىل  -سورة الكهف یرفض جعل قولو 
" وصاحبها آمني" معًتضة بُت احلاؿ "إن شاء هللابينما أقرَّه يف اآلیة التاسعة والتسعُت من سورة یوسف، إذ جعل "

 . 13"ادخلواالضمَت يف "
فمنها  .وذلك يف مواضع كثَتة كما یستفاد من الكشاؼ إقرار العالمة الزسلشري ابالعًتاض أبكثر من رتلة،

ُ َأْعَلُم ِبَا َوَضَعْت َوَلْيَس الذهَكُر َكاْْلُنْ َثى: "-تعاىل  -وىو قولو  ،االعًتاض جبملتُت يف آؿ عمراف فهو یعترب  ،14" َواّلِله
ما مثل آايت اجلملتُت من كالـ هللا ال من كالـ مرمي، وىم رتلتاف معًتضتاف بُت كالمها؛ والعالمة الزسلشري یقوؿ إهن

 . 15" َوِإنهُه َلَقَسٌم َلْو تَ ْعَلُموَن َعِظيمٌ سورة الواقعة "
وقد استدرؾ عليو ذلك ابن ىشاـ يف كتابو مغٌت اللبيب عن كتب األعاریب أبهنما اعًتاضاف ال اعًتاض واحد 

"وقاؿ الزسلشري: ىنا  جبملتُت، وذلك ألف أحدمها وقع يف أثناء اآلخر، أي أنو اعًتاض يف اعًتاض . عليك بعبارتو:
" انتهى، ويف التنظَت نظر؛ ألف الذي يف اآلیة الثانية  َوِإنهُه َلَقَسٌم َلْو تَ ْعَلُموَن َعِظيمٌ رتلتاف معًتضاف كقولو ػ تعاىل ػ "

 .  16اعًتاضاف كل منهما جبملة، ال اعًتاض واحد جبملتُت" 
السََّماِء َواأْلَْرِض  ومن االعًتاض أبكثر من ذلك آیة األعراؼ "َوَلْو َأفَّ َأْىَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتػََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَػرََكاٍت ِمنَ 

بُوا فََأَخْذاَنُىْم مبَا َكانُوا َیْكِسُبوَف"  أبف  - كتابو ادلغٍتعلى ما ذكر ابن ىشاـ يف   -، وقد فهم ابن مالك 17َوَلِكْن َكذَّ
العالمة الزسلشري یقوؿ ابالعًتاض بسبع رتل يف ىذه اآلیة الكردية. واحلق أنو ال یصرح يف الكشاؼ بعدد اجلمل 

 ادلعًتضة يف ىذه اآلیة وقد صرح ابن ىشاـ على عددىا، وقاؿ إهنا ثالث رتل. 
والثمانوف من سورة احلجر، فالعالمة الزسلشري نوف والتاسعة ماوشلا ىو اعًتاض أبكثر من ذلك، اآلیتاف الثامنة والث

ًعا ِمَن اْلَمثَاِن : "–تعاىل  –،متعلقًا بقولو 18" َكَما أَنْ َزْلَنا َعَلى اْلُمْقَتِسِميَ "–تعاىل  –جيعل قولو  َناَك َسب ْ َوَلَقْد آتَ ي ْ
ُهْم اَل ِتَُ " –تعاىل  –وجيعل ما بينهما اعًتاضا وىو قولو  ،19" َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ  ْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمن ْ نَ ْيَك ِإ َى َما َمت ه نه َعي ْ ده

 . 20"َواَل ََتَْزْن َعَلْيِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنَي * َوُقْل ِإِّنِ َأََن النهِذيُر اْلُمِبيُ 
 فهي أربع رتل وإف مل یصرح بعددىا. 

رتلة، وإف اعترب لفظاً دوف اجلملة معًتضا فقد أتوؿ لو فجعلو یقوؿ ابالعًتاض أبقل من  –يف الكشاؼ  –ومل أجده 
َوَما ُكنها  –ذكرى –َوَما َأْهَلْكَنا ِمْن قَ ْريٍَة ِإاله ََلَا ُمْنِذُروَن : "-تعاىل  -" معًتضة يف قولو ذكرىرتلة، ومن ذلك "

، وكذلك قدر الفعل "حق" يف 22كرىا وقد اعتربىا خربًا دلبتدأ زلذوؼ تقدیره "ىذه" على أحد وجوه ذ  21" ظَاِلِميَ 
َنا"" –تعاىل  –قولو   شلا یوىم أبنو ال یرى االعًتاض أبقل من رتلة.  23 َحقًّا َعَلي ْ
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وأما صفي الدین احلليب فقد وضح الفرؽ بُت احلشو واالعًتاض يف كتابو "شرح الكافية البدیعية يف علـو البالغة وزلاسن البدیع" 
وف االعًتاض ابحلشو یقوؿ: "وليس بصحيح للفرؽ الواضح بينهما، وىو أف االعًتاض یفيد زايدة ورد على العلماء الذین یسم

 . ومثَّل للحشو بقوؿ ابن درید: ]من السریع[24معٌت يف غرض الشاعر، واحلشو إلقامة الوزف فقط" 
ـَ َوقَػد "  25 "َجػدَّ بِػِو اجلِػدُّ الُلَهيػُم اأُلَربػى   فَِاعتَػَرَضػت دوَف الَّػذي را

 .  26" فَات هُقوا النهارَ  -َوَلْن تَ ْفَعُلوا  -فَِإْن ََلْ تَ ْفَعُلوا ودييز االعًتاض أبف فيو زلاسن متممة للمعٌت ادلقصود وديثل لو ابآلیة "
لثاين "االلتفات" وقاؿ: "فيو نظر" ولكنو البالغيُت لل نقل تعریفات العالمة السكاكي و ومل خيلط االعًتاض اباللتفات ب

 مل یذكر النظر فيو. 
 - وأما اخلطيب القزویٍت فقد أرسى قاعدة االعًتاض بعد اضطراب، وقد تقدـ تعریفو يف كتابيو "تلخيص ادلفتاح، واإلیضاح"،

 ت ادلوضوع وىي: ػ أحسن ما اطلعت عليو من تعاریف االعًتاض، إذ رتع يف تعریفو أموراً تُلمَّ شتا-وىو برأیي
  .أف االعًتاض یقع يف أثناء الكالـ أو بُت كالمُت متصلُت معٌت 
  .أنو یكوف جبملة، أو أكثر، ال زلل ذلا من اإلعراب 
  .وأنو یكوف "لنكتة" سوى دفع اإلیهاـ 

ومل یذكر  .من احلروؼوقد ذكر من تلك األغراض: التنزیو والتنبيو والدعاء، كما ذكر أنو یكوف ابلواو أو ابلفاء أو بغَتمها 
 كأحد ضروب اإلطناب.   يناالعًتاض ضمن احملسنات البدیعية ادلعنویة متابعاً العالمة السكاكي، بل أورده يف علم ادلعا

 وقد وافقو سعد الدین التفتازاين يف شرحو للتلخيص الذي أمساه "سلتصر ادلعاين" ومل یبد رأاي سلالفاً دلا ذكر اخلطيب القزویٍت. 
ادلعاصرین للتفتازاين، اإلماـ الزركشي، فهو تناوؿ االعًتاض يف كتابو "الربىاف يف علـو القرآف" يف مبحث التوكيد ومن 

 ىوجعل االعًتاض القسم الثاين والعشرین منو، ولكن تعریفو لالعًتاض أقصر عن تعریف القزویٍت، إذ قاؿ: "ىو أف یؤت
م الغرض األصلي بدونو، وال یفوت بفواتو، فيكوف فاصاًل بُت الكالـ يف أثناء كالـ أو كالمُت متصلُت معٌت بشيء یت

 .  27والكالمُت لنكتة" 
 ووجه القصور أمران: 

  .أنو عرب عن الكالـ ادلعًتض بػ "شيء"، وىو مبهم ینطبق على ادلفرد واجلملة وعلى أكثر من ذلك 
 هاـ فال دينع ذلك من دخوؿ أساليب أخرى وأنو جعلو فاصاًل نكتة على اإلطالؽ دوف تقييدىا مبغایرة دفع اإلی

 يف التعریف. 
إال أنو عند التمثيل لو، مل خيلطو لغَته، ورتيع أمثلتو من القرآف الكرمي إال واحداً، إذ كاف یدرس أساليب القرآف الكرمي، 

 ء ابحلجة. وعند التعرض ألسبابو وأغراضو ذكر التقریر والتنزیو والتنبيو والتربؾ والتأكيد والتخصيص واإلدال
ومن العلماء ادلتأخرین تناولو اإلماـ السيوطي يف كتابيو "معًتؾ األقراف، وشرح عقود اجلماف يف علمي البدیع والبياف" 

 ضمن أنواع اإلطناب، فقد قاؿ يف منظومتو: 
 "بَػُْتَ َكالَـٍ َأْو َكاَلَمُْتِ اتََّصلْ    جِبُْمَلٍة أَْو فَػْوَؽ َما ذَلَا زَلَلْ "

 "الَ َدْفِع ااِلیَهاـِ وََكالتػَّْنِبيوِ    لُِنْكَتٍة تُػْقَصُد َكالتػَّْنزِیوِ "

َعا يف قَػْولِِو:"بُػلِّْغتَػَها"  "بَػْعَد "الثََّماِنَُت" َوَما َأْشبَػَهَها   "وََكالدُّ

َر رُتَْلٍة یَِفي   َوبَػْعُضُهْم َجوََّزُه يف الطََّرؼِ "  28" َوقَاَؿ قَػْوـٌ: َغيػْ
صال األبيات بقولو: "ىو اإلتياف جبملة أو أكثر ال زلل ذلا من اإلعراب يف أثناء الكالـ أو بُت كالمُت ات ویعرفو شارحاً 

 . ومن النكت التنزیو والتنبيو والدعاء والتسلي واالستعطاؼ. معٌت لنكتة غَت دفع اإلیهاـ"
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القرف السادس اذلجري، وقد استقر أخلص شلا سبق أف االعًتاض دتيز واتضح مفهومو على ید العالمة الزسلشري يف 
 تعریفو على ید اخلطيب القزویٍت، مع مالحظة أف كثَتاً من ادلتأخرین عنهما وقعوا يف اخللط، كما عاجلت تفصياًل: 

 اْلغراض البالغية للجملة االعرتاضية: 
ألغراض بالغية   -سامعُت إضافة إىل أنو مؤكد دلفهـو الكالـ الذي وقع فيو، ومقرر لو يف نفوس ال -أييت االعًتاض 

 كثَتة منها: 
" سبحانه، فقولو: "29" َوََلُْم َما َيْشتَ ُهونَ  –ُسْبَحانَُه  –َوََيَْعُلوَن ّلِِلِه اْلبَ َناِت : "–تعاىل –كقولو     التنزيه والتعظيم: 1

معًتضة، للمبادرة إىل تنزیو هللا عن اختاذ البنات، و "سبحانو" واقعة موقع ادلصدر الذي ىو التنزیو، فكأنو قيل: أنزىو 
، وكأنو جلهلهم -تعاىل  -زاعة وكنانة، كانوا یقولوف: ادلالئكة بنات هللا ختنزیها، عما یقولو أولئك اخلراصوف. وىم 

تنزیو وتقدیس لو تعاىل شأنو عن مضموف قوذلم ذلك، أو تعجيب من جرءهتم على  زعموا أتنيثها وبنوهتا. و "سبحانو"
التفوه مبثل تلك العظمة، وىو يف ادلعٌت األوؿ حقيقة، ويف الثاين رلاز. ووقوع التنزیو قبل دتاـ الكالـ، فيو إشارة إىل 

 شناعة ىذا الكالـ وفظاعتو. 
لْ  –سبحانو  –ػ التسدید: كقولو  2 ُ َأْعَلُم مبَا یُػنَػّزُِؿ  -َنا آیًَة َمَكاَف آیٍَة "َوِإَذا َبدَّ َا أَْنَت ُمْفًَتٍ َبْل َأْكثَػُرُىْم اَل  -َواَّللَّ قَاُلوا ِإَّنَّ

"َواَّللَُّ َأْعَلُم مبَا یُػنَػّزُِؿ " رتلة معًتضة بُت الشرط واجلزاء، للمسارعة إىل توبيخ ادلشركُت،  –تعاىل  –فقولو  30یَػْعَلُموَف " 
 م . وجتهيله

اآلايت، وما سيبدؿ من أفادت رتلة االعًتاض أف تبدیل آیة مكاف آیة، كاف حلكمة یعلمها هللا، فاهلل عليم مبا ینزؿ 
منها، ولو حذفت رتلة االعًتاض، مل یكن يف اآلیة إشارة إىل أف تبدیل اآلايت یتم بعلم هللا، ومن ىنا كانت رتلة 

ا ما أشار إليو اإلماـ األلوسي: "واجلملة إما معًتضة لتوبيخ الكفرة، والتنبيو االعًتاض مسددة للمعٌت تسدیداً اتماً. ىذ
على فساد رأیهم، ويف االلتفات إىل الغيبة، مع اإلسناد إىل االسم اجلليل، ما ال خيفى من تربية ادلهابة، وحتقيق معٌت 

 .  31االعًتاض. أو حالية كما قاؿ أبو البقاء وغَته" 
 –: "َوالَِّذیَن ِإَذا فَػَعُلوا َفاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنُفَسُهْم ذََكُروا اَّللََّ َفاْستَػْغَفُروا ِلُذنُوهِبِْم –تعاىل  –ضلو قولو  للتنبيو على أمر ىاـ:

 ُ نُوَب ِإالَّ اَّللَّ  . 32َوملَْ ُیِصرُّوا َعَلى َما فَػَعُلوا َوُىْم یَػْعَلُموَف"   –َوَمن یَػْغِفُر الذُّ
 –ىو الغفور لعباده، فادلغفرة ال تكوف إال منو  –سبحانو  –على االستغفار، والتنبيو على أف هللا  أفاد االعًتاض احلث

، ويف ذلك ترغيب للمذنبُت وتنشيط ذلم أف یقفوا يف مواقف اخلضوع والتذلل، غَت ايئسُت من عفوه تعاىل، –سبحانو 
 ورزتتو الواسعة. 

 وكذلك قوؿ الشاعر: ]من الكامل[
ْرء یَػْنفُعُو  –واْعَلْم "

َ
 33 "َأْف َسْوَؼ أَييت كلُّ َما ُقدرا  –َفِعْلُم ادل

يَنِئٍذ َوأَنُتْم حِ  فَ َلْواَل ِإَذا بَ َلَغِت احْلُْلُقوَم * : "–تعاىل  –: وشلا جاء من االعًتاض مفيدًا للتوبيخ قولو للتوبيخ
َرُب ِإلَْيِه ِمنُكْم  –  * تَنظُُرونَ   .  34" َوَلِكن اله تُ ْبِصُرونَ  –َوََنُْن َأق ْ

َرُب إِلَْيِه ِمنُكْم"كر ادلفسروف أف قولو : "ذ  َوَلِكْن ال " ورتلة "َوأَنْ ُتْم ِحينَِئٍذ تَ ْنظُُرونَ رتلة معًتضة بُت رتلة " 35 َوََنُْن أَق ْ
أفادت أف ذتة حضورًا أقرب من حضورىم عند احملتضر، وأكدت ما سيق لو الكالـ من توبيخهم على صدور ما  تُ ْبِصُروَن"،

ومل تتعظوا بكل ما سقناه  منهم، وادلعٌت: إذا كنتم أیها اجلاحدوف ادلكذبوف مل تعتربوا –سبحانو  –یدؿ على سوء اعتقادىم برهبم 
فهال اعتربمت واتعظتم وآمنتم بوحدانيتنا وقدرتنا، حُت تروف أعز  –ملسو هيلع هللا ىلص  –لكم من ترغيب وترىيب، على لساف رسولنا دمحم 

عليكم، وأحب إنساف إليكم، وقد بلغت روحو حلقومو، أوشكت على أف تفارؽ جسده، وأنتم أیها احمليطوف هبذا احملتضر العزیز 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya84.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya84.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya84.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya85.html
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حُت وصل األمر بو إىل تلك احلالة، اليت تنذر بقرب هنایتو، تنظروف إىل ما یقاسيو من غمرات ادلوت، وتبصروف ما فيو من شدة 
وكرب، وحترصوف كل احلرص على إصلائو شلا حل بو، ولكن حرصكم یذىب أدراج الرايح، وضلن أقرب إليو منكم، ولكنكم ال 

 . 36وحكمتنا البالغة  تدركوف ذلك، بقدرتنا النافذة،
نَساَف ِبَواِلَدْیِو –تعاىل  –التخصيص: كما يف قولو  َنا اإْلِ َأِف  –زَتََلْتُو أُمُُّو َوْىًنا َعَلى َوْىٍن َوِفَصالُُو يف َعاَمُْتِ  –: "َوَوصَّيػْ

 .  37اْشُكْر يل َوِلَواِلَدْیَك ِإيَلَّ اْلَمِصَُت" 
نَساَف ِبَواِلَدْیوِ ُو َوْىًنا َعَلى َوْىٍن َوِفَصالُُو يف َعاَمُْتِ"، اعًتاض بُت قولو "أُمُّ  زَتََلْتوُ "  –سبحانو  –فقولو  َنا اإْلِ " وبُت َوَوصَّيػْ

ادلوصي بو "َأِف اْشُكْر يل َوِلَواِلَدْیَك" وفائدة ىذا االعًتاض ىو توجيو نظر األبناء إىل االىتماـ ابألـ أكثر من االىتماـ 
ا تكابده األـ، وتعانيو من ادلشاؽ وادلتاعب، يف زتلو وفصالو، ىذه ادلدة ادلتطاولة، إجياابً ابألب لضعفها، فذكر م

 . 38للتوصية ابلوالدة خصوصاً 
ْثِلِو َواْدُعوا شُ –تعاىل  –التعجيز والتحدي: كقولو  َهَداءَُكم : "َوِإف ُكنُتْم يف َرْیٍب شلَِّّا نَػزَّْلَنا َعَلى َعْبِداَن فَْأتُوا ِبُسوَرٍة مِّن مِّ

فَاتػَُّقوا النَّاَر الَّيِت َوُقوُدَىا النَّاُس َواحلَِْجاَرُة  أُِعدَّْت  –َوَلن تَػْفَعُلوا  –َفِإف ملَّْ تَػْفَعُلوا مِّن ُدوِف اَّللَِّ ِإف ُكنُتْم َصاِدِقَُت * 
 .  39 "رِینَ لِْلَكافِ 

فاتقوا وبُت جوابو، وىو قولو " فإن َل تفعلوا"" رتلة معًتضة بُت الشرط وىو قولو "َوَلن تَ ْفَعُلوا"  –تعاىل  –فقولو 
، ال زلل ذلا من اإلعراب، جيء هبا لتأكيد عجزىم عن معارضتو، وأف ذلك غَت متاح ذلم، ولو تظافرت مهمهم النار"
 عليو. 

عجز ادلخاطبُت يف ادلستقبل، عن اإلتياف بسورة من مثل القرآف، حىت ال یتوىم ادلخاطبوف كما نبو ابالعًتاض على 
 أهنم قادروف على ذلك يف ادلستقبل، وإف مل یكونوا قادرین عليو يف ادلاضي، أو احلاضر. 

 .  40 اعًتاض للتعجيز والتحدي، بواسطة أتبيد النفي مستقباًل" ولن تفعلوا"قاؿ الدكتور دتاـ حساف: "إف قولو "
اعًتاض بُت جزأي الشرطية ظاىراً، مقرر دلضموف مقدمها، ومؤكد إلجياب  – ولن تفعلوا –وقاؿ اإلماـ األلولسي: "واجلملة 

ذلك، كيف ال، ولو عارضوه العمل بتاليها، وىذه معجزة ابىرة، حيث أخرب ابلغيب اخلاص علمو بو سبحانو، وقد وقع األمر ك
 .  41بشيء یدانيو، لتناقلتو الرواة، لتوفر الدواعي. وما أتى بو مسيلمة مل یقصد بو ادلعارضة، وإَّنا ادعاه وحياً" 

الرتبة، فأتوا بسورة من مثلو يف مسو  –ملسو هيلع هللا ىلص  –وادلعٌت إف ارتبتم أیها ادلشركوف يف شأف القرآف الذي أنزلنا على عبدان دمحم 
أتيتم مبا دياثلو، يف حكمة  موعلو الطبقة، وادعوا آذلتكم، وبلغاءكم، ورتيع البشر ليعينوكم، أو ليشهدوا لكم أنك

معانيو، وحسن بيانو، ويف ىذه اآلیة الكردية إاثرة حلماستهم، إذ عرض بعدـ صدقهم، فتتوفر دواعيهم على ادلعارضة 
 .  42اليت زعموا أهنم أىل ذلا 

. فهو معًتض يف سياؽ النعم اليت أعدىا هللا لعباده يف اجلنة،  43" َوأُُتوا بِِه ُمَتَشاِِبًا : "–تعاىل  –منو قولو  :التقرير
 .  44وقد أفاد تقریر تشابو ذتار اجلنة وذتار الدنيا؛ ألف طبيعة النفس أف أتنس ابدلألوؼ 

اَل ُتَكلَُّف نَػْفٌس  –ْوُلوِد َلُو رِْزقُػُهنَّ وَِكْسَوتُػُهنَّ اِبْلَمْعُروِؼ : " َوَعَلى اْلمَ –تعاىل  –التوضيح والتفسَت: شلا یفيدمها قولو 
 .  45َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك "  –ِإالَّ ُوْسَعَها اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا َواَل َمْوُلوٌد لَُّو ِبَوَلِدِه 

ؼ، فهو نفي التكليف مبا ليس يف الوسع ونفي ادلضارة فإف قولو: "ال تكلف و ال تضار" معًتض لتفسَت ادلعرو 
 ابلوالدین. 

نْػَيا َربػََّنا لِيُ –تعاىل  –الدعاء: منو قولو  ِضلُّوا َعن : " َوقَاَؿ ُموَسى َربػََّنا ِإنََّك آتَػْيَت ِفْرَعْوَف َوَمََلَُه زِیَنًة َوأَْمَوااًل يف احْلََياِة الدُّ
 .  46َفاَل یُػْؤِمُنوا َحىتَّ یَػَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيَم"  –َلى أَْمَواذِلِْم َواْشُدْد َعَلى قُػُلوهِبِْم َربػََّنا اْطِمْس عَ  –َسِبيِلَك 
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 و . اجلملة ادلعًتضة يف ىذه اآلیة الكردية " َربػََّنا اْطِمْس َعَلى أَْمَواذِلِْم َواْشُدْد َعَلى قُػُلوهِبِْم " دعاء على فرعوف وقوم
. وقولو:  48. وقولو " ِإانَّ اَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحَُت "  47: " ِإفَّ اَّللََّ اَل ُیِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَُت" – تعاىل –الوعد: قولو 

 .  فهي رتيعاً معًتضة مفيدة معٌت الوعد ابلثواب احلسن.  49"ِإانَّ اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل " 
 . فإف اجلملة ادلعًتضة أفادت التصریح ابلوعد. 50" ُتوَعُدوَن ِلُكلِّ َأوهاٍب َحِفيظٍ َهَذا َما وكذلك قولو: "

 . وىو رتلة اعًتاضية فيها وعيد مبضاعفة العذاب للكافرین.  51" ُيَضاَعُف ََلُُم اْلَعَذابُ : "–تعاىل  –منو قولو  الوعيد:
ن قَػْبِلُكْم  َوَما َعَلى : "وَ –تعاىل  –التسلية: أي التخيف من مشقة األمر، ومنو قولو  َب أَُمٌم مِّ ِإف ُتَكذِّبُوا فَػَقْد َكذَّ

ُقْل ِسَتُوا يف اأْلَْرِض  * َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َیِسَتٌ  أََوملَْ یَػَرْوا َكْيَف یُػْبِدُئ اَّللَُّ اخْلَْلَق ُُثَّ یُِعيُدُه ِإفَّ  الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبُُت *
یُػَعذُِّب َمن َیَشاُء َویَػْرَحُم َمن َیَشاُء   * فَانظُُروا َكْيَف َبَدَأ اخْلَْلَق ُُثَّ اَّللَُّ یُنِشُئ النَّْشَأَة اآْلِخَرَة ِإفَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ 

َوالَِّذیَن َكَفُروا  * ِض َواَل يف السََّماِء َوَما َلُكم مِّن ُدوِف اَّللَِّ ِمن َويلٍّ َواَل َنِصَتٍ َوَما أَنُتم مبُْعِجزِیَن يف اأْلَرْ  * َوإِلَْيِو تُػْقَلُبوفَ 
 .  52" ْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ِِباَيِت اَّللَِّ َوِلَقائِِو أُولَِئَك یَِئُسوا ِمن رَّزْتَيِت َوأُولَِئَك ذلَُ 

ب العالمة يوبُت اخلرب عن جواب قومو، وجي –عليو السالـ  –فهو معًتض يف قصة إبراىيم، بُت كالـ إبراىيم 
، فيقوؿ إنو تسلية –عليو السالـ  –الزسلشري عن تساءؿ یتعلق بوجو تعلق اآلايت مبا اعًتضت فيو من قصة إبراىيم 

 . 53 وإف قصة إبراىيم نفسها ليست إال تسلية وتنفيساً عنو – ملسو هيلع هللا ىلص –للرسوؿ دمحم 
وما القوه  –عليهم السالـ  –وكذلك قصص القرآف الكرمي فيها تسلية وتنفيس عنو من خالؿ عرضها دلعاانة األنبياء 

 من أقوامهم. 
أُولَِئَك َأْصَحاُب  –اَل ُنَكلُِّف نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها  –: "َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت –تعاىل  –الًتغيب: ومنو قولو 

 .54اجْلَنَِّة ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف" 
 . 55وسع اإلنساف من العمل يف فاالعًتاض فيو دؿ على معٌت الًتغيب يف اكتساب النعيم مبا 

ِإن َشاَء  –اْدُخُلوا ِمْصَر : "–ـ عليو السال –على لساف یوسف  –تعاىل  –منو االعًتاض ابدلشيئة يف قولو التربك: 
 ُ  . 56" آِمِنيَ  –اّلِله

ـَ  ُ  –وقولو "لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احْلَرَا  .  57آِمِنَُت"  –ِإف َشاَء اَّللَّ
: وذلك مثل قولو  َن الضَّْأِف اثْػنَػُْتِ َوِمَن اْلَمعْ –تعاىل  –االحتجاج والرد على اخلصـو ُقْل  –ِز اثْػنَػُْتِ : "ذَتَانَِيَة َأْزَواٍج مِّ

ـُ اأْلُنثَػيَػُْتِ أَمَّا اْشَتَمَلْت عَ  –آلذََّكَرْیِن َحرَّـَ أَـِ اأْلُنثَػيَػُْتِ   .  58نَػبُِّئوين بِِعْلٍم ِإف ُكنُتْم َصاِدِقَُت"  َلْيِو أَْرَحا
 . 59حتليلها فإنو احتجاج على من حـر تلك األنعاـ، ويف ىذا االحتجاج أتكيد دلضموف الكالـ ادلعًتض فيو وىو 

ُهمْ : "–تعاىل  –ومثلو قولو  "َلن َیْدُخَل اجْلَنََّة أنو . فهو معًتض للرد على أىل الكتاب الذین زعموا:  60" تِْلَك َأَمانِي ُّ
 ِإالَّ َمن َكاَف ُىوًدا أَْو َنَصاَرى" . 

وادلقصود ابلتهكم: إخراج الكالـ على ضد مقتضى احلاؿ، وىو يف القرآف الكرمي أسلوب معروؼ، فيو السخرية والتهكم: 
 .  61حكایة للسخریة، وفيو حتقيق ذلا من فئات كثَتة، من الكفار: اليهود، النصارى، من العرب، ادلنافقُت 

َنُو َمَودٌَّة   –َن اَّللَِّ لَيَػُقوَلنَّ يف شأف ادلنافقُت: "َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل مِّ  –تعاىل  –ومنو قولو  َنُكْم َوبَػيػْ اَي  –َكَأف ملَّْ َتُكن بَػيػْ
َتٍِت ُكنُت َمَعُهْم فَأَُفوَز فَػْوزًا َعِظيًما"   . 62لَيػْ

ةٌ   : "–تعاىل  –فقولو  َنُه َمَوده َنُكْم َوبَ ي ْ م من " هتكم هبم وسخریة منهم لسوء ما انطوت عليو أنفسه َكَأن َلْه َتُكن بَ ي ْ
 األاننية وتتبع ادلنفعة ادلادیة حيث ُوجدت، مع ادلسلمُت أو مع ادلشركُت. 
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ىذه أكثر األغراض البالغية ألسلوب االعًتاض وأشهرىا، وال خالؼ يف أف لو أغراضًا أخرى قد یهتدي إليها ادلتأمل 
اض يف القرآف كغَته من فيو، وقد اقتصرت على ما ذكرُت على سبيل التمثيل ال احلصر، فإف حصر معاين االعًت 

ُقل لهْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َرّبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأن  أساليب القرآف شلتنع، وصدؽ هللا العظيم إذ یقوؿ: "
َنا ِبِْثِلِه َمَدًدا  .  63" تَنَفَد َكِلَماُت َرّبِّ َوَلْو ِجئ ْ

 :نتائج البحث
 صلت إىل عدة نتائج، أمهها: من خالؿ ىذا ادلقاؿ تو 

أف االعًتاض ليس وسيلة للتحسُت فقط، وليس حشواً ديكن االستغناء عنو، بل إذا وقع موقعو ادلناسب، كاف من  .1
 مقتضيات النظم، ومتطلبات ادلقاـ، ولو أسقط من السياؽ سقط معو جزء أصيل من ادلعٌت. 

مل یكن من العبث صياغة اجلملة يف اللغة العربية أبشكاؿ سلتلفة، فلكل صور ىدؼ، ولكل تركيب غایة، ويف  .2
 ذلك توسع يف األساليب، ودقة يف األداء والتعبَت. 

جدید، فقد عرؼ  بشيءإف توظيف اجلملة االعًتاضية لتحقيق بعض ادلعاين اليت یرید األدیب التعبَت عنها ليس  .3
ىذه الظاىرة األسلوبية، وترددت يف أرقى َّناذجو وىو القرآف الكرمي، كما تكررت يف كالـ بلغاء  تراثنا األديب

 العرب وفصحائهم، خالفاً كمن ادعى قلتو، أو حاوؿ حصره يف دائرة اجلمل الدعائية. 
معٌت، ال بعد  بينت من خالؿ األمثلة ادلضروبة، أف االعًتاض یقع يف أثناء الكالـ، بُت رتلتُت متصلُت لفظًا أو .4

 البيانيُت وادلفسرین.بعض دتامو كما تصور 
 :واملصادر اَلوامش

، 7ـ، مؤسسة الكتب الثقافية، دار صادر، بَتوت ػ لبناف، ج 1992ػ لساف العرب، ابن منظور األنصاري، الطبعة األوىل، عاـ  1 
 .  187مادة )ع ر ض(، ص 

 .  57ػ سورة النحل، اآلیة: 2
 2114يوي، الطبعة األوىل، عاـ ػ اإلیضاح يف علـو البالغة، دمحم بن عبد الرزتن ادلعروؼ ابخلطيب القزویٍت، حتقيق: دكتور أزتد شت

 .  226ـ، دار الغد اجلدید، القاىرة ػ مصر، ص 
ـ، دار احلدیث،  2116ػ الربىاف يف علـو القرآف، دمحم بن عبد هللا الزركشي، حتقيق: أبو الفضل الدمياطي، الطبعة األوىل، عاـ 3

 .   821القاىرة ػ مصر، ص 
 . 44ػ سورة ىود، اآلیة 4
 .  37یة: ػ سورة ىود، اآل5
 .  32ػ سورة القصص، اآلیة: 6
ىػ، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة ادلكرمة، ادلملكة العربية  1422ػ شرح دیواف ادلتنيب، عبد الرزتن الربقوقي، الطبعة األوىل عاـ  7

 .  454، ص 2السعودیة، ج 
ىػ، 1422، حتقيق: عبد الرزاؽ ادلهدي، الطبعة األوىل، عاـ فقو اللغة وسر العربية، عبد ادللك دمحم بن إمساعيل أبو منصور الثعاليب 8

 .  277لبناف، ص  –إحياء الًتاث العريب، بَتوت 
 .  211ػ اإلیضاح يف علـو البالغة، ص 9
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عاـ ػ عادؿ دمحم دمحم األكرت، حتقيق: ادلخطوط ادلسمى "الفریدة اجلامعة للمعاين الرائعة" رسالة ماجستَت سلطوطة، جبامعة االزىر، 10
 .  194ـ. ص  1987

 .  221ػ اإلیضاح يف علـو البالغة، ص 11
ػ الكشاؼ عن حقائق التنزیل وعيوف األقاویل يف وجوه التأویل، زلمود بن عمر الزسلشري، حتقيق: یوسف احلمادي، الطبعة األوىل، 12

 .  48، ص 3بدوف اتریخ، مكتبة مصر، القاىرة، مصر، ج 
 .  498، ص 2ػ الكشاؼ، ج 13
 . 36رة آؿ عمراف، اآلیة: ػ سو 14
 .  314، ص 1. الكشاؼ، ج  76ػ سورة الواقعة، اآلیة: 15
ػ مغٌت اللبيب عن كتاب األعاریب، عبد هللا بن ىشاـ األنصاري ادلصري، حتقيق: دمحم زلي الدین عبد احلميد، الطبعة األوىل، عاـ 16

 .  453، ص 2ـ، ادلكتبة ادلعروفية، كویتا ػ ابكستاف، ج 2111
 .  181، ص 2. الكشاؼ، ج  96سورة األعراؼ، اآلیة ػ 17
 . 91ػ سورة احلجر، اآلیة: 18
 .  87ػ سورة احلجر، اآلیة: 19
 .  89ػ  88ػ سورة احلجر، اآلیة: 20
 .  219ػ سورة الشعراء، اآلیة: 21
 .  383، ص 3ػ الكشاؼ، ج 22
 .  215، ص 2، الكشاؼ، ج 114ػ سورة یونس، اآلیة 23
دیعية، صفي الدین احلليب، حتقيق: د. نسيب نشاوي، الطبعة األوىل، بدوف التاریخ، دیواف ادلطبوعات اجلامعية، ػ شرح الكافية الب24

 .  321اجلزائر، ص 
ىػ، دار ادلعرفة للطباعة والنشر  1436ػ جواىر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، السيد أزتد اذلامشي، الطبعة الرابعة، عاـ  25

 .  823لبناف، ص  –والتوزیع، بَتوت 
 .  24ػ سورة البقرة، اآلیة: 26
 .  656ػ الربىاف يف علـو القرآف، ص 27
 .  75ـ، طبعة البايب احلليب، القاىرة ػ مصر، ص  1939ػ شرح عقود اجلماف، جالؿ الدین السيوطي، الطبعة األوىل، عاـ 28
 . 57ػ سورة النحل، اآلیة: 29
 .  111ػ سورة النحل، اآلیة: 30
األوىل، بدوف التاریخ، ادلكتبة  ػ روح ادلعاين، شهاب الدین األلوسي، حتقيق: دمحم أزتد األمد وعمر عبد السالـ السالمي، الطبعة 31

 .  628، ص 14الرشيدیة، كویتا ػ ابكستاف، ج 
 . 135ػ سورة آؿ عمراف: اآلیة:  32
ػ شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك، ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرزتن العقيلي اذلمداين، حتقيق: دمحم زليي الدین عبد احلميد،  33

 .  387، ص 1مصر، ج  –الًتاث، القاىرة  ، دار1411الطبعة العشروف، عاـ 
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 .  85 – 83ػ سورة الواقعة، اآلايت:  34
 .  85ػ سورة الواقعة، اآلیة:  35
 .  313، ص 27ػ التحریر والتنویر، دمحم الطاىر بن عاشور، الطبعة األوىل، بدوف التاریخ، مؤسسة التاریخ، بَتوت ػ لبناف، ج  36
 .  14ػ سورة لقماف، اآلیة:  37
 .  524، ص 3الكشاؼ، ج  ػ 38
 . 24و  23ػ سورة البقرة، اآلیتاف:  39
 . 184ص  لبناف، -ىػ، عامل الكتب، بَتوت 1413الطبعة األوىل، عاـ  ػ البياف يف روائع القرآف، دكتور دتاـ حساف، 40
 .  267، ص 1ػ روح ادلعاين، ج  41
ـ، دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، 1997األوىل، عاـ  الطبعة طنطاوي،سيد ال، دمحم للقرآف الكرمي ػ التفسَت الوسيط 42

 . 96، ص 1ج  مصر، –القاىرة 
 .  25ػ سورة البقرة، اآلیة:  43
 .  114، ص 1ػ الكشاؼ، ج  44
 .  233ػ سورة البقرة، اآلیة:  45
 .  88ػ سورة یونس، اآلیة:  46
 .  171ػ سورة آؿ عمراف: اآلیة:  47
 .  171: ػ سورة األعراؼ: اآلیة 48
 .  31ػ سورة الكهف، اآلیة:  49
 . 32ػ سورة ؽ، اآلیة:  50
 .  21ػ سورة ىود، اآلیة:  51
 .  23إىل  18ػ سورة العنكبوت، اآلايت: من  52
 .  481، ص 3ػ الكشاؼ، ج  53
 .  42ػ سورة األعراؼ، اآلیة:  54
 .  156، ص 2ػ الكشاؼ، ج  55
 .  99ػ سورة یوسف، اآلیة:  56
 .  27ػ سورة الفتح، اآلیة:  57
 .  143ػ سورة األنعاـ، اآلیة:  58
 .  131، ص 2ػ الكشاؼ، ج  59
 .  111ػ سورة البقرة، اآلیة:  60
ـ، اذليئة ادلصریة العامة للكتاب، القاىرة  1987ػ أسلوب السخریة يف القرآف الكرمي، د. عبد احلليم حنفي، الطبعة األوىل، عاـ  61
 دىا. وما بع 27مصر، ص  –
 .  73ػ سورة النساء، اآلیة:  62
 .  119ػ سورة الكهف، اآلیة:  63


