
٣٣٧   

  المجاز المرسلبالغة
   وأبي حيان األندلسيجزيي وابن   القرطبعند

  خلدون صبح. د
از أحد وهو از اللغوي، وقد أشار القدماء إىل هذا النوع من ا  أنواع ا
العرب تستعري الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان املسمى ((: يقولفابن قتيبة 

  .)١( ))ًكال هلا أو مشاًجماوراا بسبب من اآلخر أو 
 ما استعمل فيه وما بنيهو ما كانت العالقة ((:  القزويين بقولهَّوعرفه

))وضع له مالبسة غري التشبيه
از املرسل من باب وبذلك. )٢(  أخرج القزويين ا

  .التشبيه
َّ هذا النوع مرسال، ألن اإلرسال يف ُِّومسي از االستعاري اللغةً  اإلطالق، وا

َّمقيد بادعاء أن ّ .  مطلق وحمرر من هذا القيدواملرسل املشبه من جنس املشبه به، َّ
ًإمنا مسي مرسال إلرساله عن التقييد : وقيل  خمصوصة، بل ردد بني عالقات بعالقةُِّ

از االستعاري، فإنه بعالقة واحدة وهي  ةخبالف ا   .)٣(املشا
از حتت عنوان هذا )٤( السيوطيوذكر از يف املف( النوع من ا بعد ) ردا

از العقلي(َّأن عد    . يف الرتكيب، وذكر أنواعهًجمازا) ا
  : المرسل عند المفسرين األندلسيينالمجاز

از املرسل بالتحليل والدراسة للوصول إىل املفسرون تناول  األندلسيون ا
از اليت ذكروها يف تفاسريهمهلذااملقتضى البالغي    : النوع أو ذاك فمن أنواع ا

                                                            
  .١٠٢تأويل مشكل القرآن، ص ) 1(
  .٢٩٥؛ والتلخيص، ص ٢/٣٩٧اإليضاح ) ٢(
  .٤/٢٩حاشية الدسوقي ) ٣(
  . وما يليها٢/٧٥٦اإلتقان ) ٤(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٣٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  :ق اسم الكل على الجزء إطال-  ١
ْأصابعهم جيعلون:  قوله تعاىلحنو ُ َ َِ مَ ْ يف آذا

ِِ َ ِ)يف) ٢(القرطيبومل يشر . )١ 
َّ إىل معىن األنامل، فاملراد من األصابع، وهي الكل، اجلزء، فعرب اهللا عز تفسريه َّ
على  بالكل عن اجلزء، مبالغة بالفرار واهلروب النابع من املنافقني، واإلصرار َّوجل
فإن ((: وهذا املعىن ذكره ابن جزي فقال.  استماعهم إىل القرآن أو اإلسالمعدم
َْ أصابعهم ومل يقل أناملهم، واألنامل هي اليت جتعل يف اآلذان؟ قالَِمل : قيل

ا أعظم من األنامل ولذلك مجعها، مع أن ذكرَّفاجلواب أن  َّ األصابع أبلغ أل
)) السبابة خاصةاآلذانالذي جيعل يف 

)٣(.  
 عالقة اجلزء إىلزي السابق أنه مل يشر ُ يالحظ يف كالم ابن جومما

 حيان أبوَّبالكل، أو الكل باجلزء، باصطالح األلفاظ نفسها، وهذا ما متيز به 
َّ بعضها ألن األصبع كلها باألصابع  وأراد… ((: َّحينما فسر اآلية السابقة فقال

لة، لكن هذا من االتساع وهو إطالق كل  إمنا جتعل فيها األمناألذن،ال جتعل يف 
م ال يكتفون هؤالءَّوألن . على بعض ، لفرط ما يهوهلم من إزعاج الصواعق، كأ

 السد باألصبع كلها لفعلوا، وعدل عن االسم اخلاص ملا أمكنهمباألمنلة، بل لو 
 العام، وهو األصبع، ملا يف ترك لفظ السبابة من االسميوضع يف األذن، إىل 

لذلك ما عدل .  فيه تكون بأحسن لفظالكناياتدب القرآن، وكون حسن أ
ِّعن لفظ السبابة، إىل املسبحة  ُ

ِّواملهللة،
ُ

 وغريها من األلفاظ املستحسنة، ومل 
ا ألفاظ   مل يتعارفها الناس يف ذلك العهد، مستحدثةيلفظ املسبحة وحنوها، أل

))وإمنا أحدثت بعد
)٤(.  

                                                            
  .٢/١٩سورة البقرة ) 1(
  .١/٢١٠اجلامع ) 2(
  .١/٣٩التسهيل ) 3(
  .١/٨٦ البحر) 4(



  
از املرسل ٣٣٩  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

د َّوهي ألفاظ تفر) اخلاص(و) العام (استعمل حيان يف تفسريه السابق وأبو
 باجلزء، بل إنه أطلق والكل إىل ما اصطلح عليه من عالقة اجلزء بالكل، ًا إضافة

َ معتمدا العلم استعماهلا،تسميات على األصابع كاملهللة واملسبحة، وبرر عدم  ً
ا مل تكن معروفة يف وقتها   .االستداليل، بكو

َوإذا: زء قوله تعاىل إطالق الكل على اجلومن ْ رأيـتـهم َِ ُ َتـعجبكَََْ ُ ِ ْ ْ أجسامهم ُ ُ ُ َ ْ َ
ْوإن يـقولوا تسمع لقوهلم كأنـهم  ُْ ََّ َ ِ ِِ

ْ َ ُْ َ َْ َ ُ َ ْ ٌخشبِ ُ ْ مسنَّدة حيسبون كل صيحة عليهم هم ُ ُْ ِ ْ ََْ ٍ َ َُ َّ ُ َ َ ََْ ٌ َ ُ
ُّالعدو  ُ َ ْفاحذرهمْ ُ ْ َ ْ ُ قاتـلهم الله أىن يـؤفكونَ َ َُْ َّ َ ُ َّ ْ ُ ََ)١(.  

  .)٢( مل ير مجلتهمألنهأجسامهم أي وجوههم، : تفسري اآلية السيوطي يفقال
ومل .  العام أو اهليئةاملنظر القرطيب فلم يذكر معىن الوجه، وإمنا ذكر أما

  .)٣(ِّيصرح بإطالق الكل على اجلزء 
 جزي على ذكر حسن الصور من غري أن يفصل أو يفرق بني ابن واقتصر

  .)٤(صورة الوجه أم اجلسم
َوإذا((: ن يف ذلك حياأبو وقال ْرأيـتـهم َِ ُ ََْ ْ تـعجبك أجسامهمَ ُ ُ َ ْ َ َ ُ

ِ ْ ُ اخلطاب 
م، فكان منظرهم   للسامع،أو للرسول  ا، وجهارة أصوا أي حلسنها ونضار

)) حيلوومنطقهميروق 
)٥(.  

َّ هذا املوضع أن املفسرين الثالثة مل يصطلحوا على إطالق يف ونالحظ
  . كالمهم على معىن مالحة الوجوهمن قد نستدل وإمناالكل مبعىن اجلزء، 

                                                            
  .٦٣/٤:  املنافقونسورة) 1(
  .٢/٧٥٥ اإلتقان) 2(
  .١٨/١١٥ اجلامع) 3(
  .٤/١٢٢ التسهيل) 4(
  .٨/٢٧٢ البحر) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ازية، فيطلق اسم اجلزء على املمكن ومن  أن تعكس هذه العالقة اللغوية ا
  .الكل
  : إطالق اسم الجزء على الكل-  ٢

َويـبـقى:  تعاىلقوله حنو ُوجه ََْ ْ َ ربكَ َِّ
 القرطيب القول يف اآلية فصل. )١(

َويـبـقى((: فقال مبعىن الذات اإلهلية ))وجه((َّالسابقة، وفسر  ُ وجه ََْ ْ َربكَ َِّ أي 
 احملققون ارتضاهويبقى اهللا؛ فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه، وهذا الذي 

 عبارة عنه الوجه: وقال ابن عباس. ابن فورك، وأبو املعايل، وغريهم: من علمائنا
َويـبـقى: كما قال ُوجه ََْ ْ ِ ربك ذو اجلالل واإلكرامَ َ ْ ِ َ َِ َْ ُ َ َِّ)وأما :  أبو املعايلوقال. )٢

.  ارتضاه شيخناالذيالوجه فاملراد به عند معظم أئمتنا وجود الباري تعاىل، وهو 
َويـبـقى: ومن الدليل على ذلك قوله تعاىل ُوجه ََْ ْ َ ربكَ َِّ .ف بالبقاء عند وواملوص

القول يف هذا عند ) البقرة( يف مضىوقد . تعرض اخللق للفناء وجود الباري تعاىل
َفأيـنما:  تعاىلقوله َِّ فـثم وجه اللهَُُّتـولوا َََْ ُ ْ َ َّ ََ)الكتاب األسىن( يف ذكرناه وقد )٣ (

  .مستوىف
ا : القشريي قال َّقال قوم هو صفة زائدة على الذات ال تكيف، حيصل  ُ

وجهه وجوده : ْوالصحيح أن يقال.  الرب ختصيصه باإلكرامأراداإلقبال على من 
أي يبقى : وقيل.  ووجه الصواب وعني الصوابمر،األهذا وجه : وذاته، يقال

ا إىل : وقيل. بوجههالظاهر بأدلته كظهور اإلنسان  وتبقى اجلهة اليت يتقرب 
))اهللا

)٤(.  
 بالشعر إلثبات فناء كل شيء يف اآلخرة إال ذات اهللا يستشهد فالقرطيب

                                                            
  .٥٥/٢٧ الرمحن سورة) 1(
  .٥٥/٢٧ الرمحن سورة )2(
  .٢/١١٥سورة البقرة ) 3(
  .١٥١-١٧/١٥٠اجلامع ) 4(



  
از املرسل ٣٤١  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

) الوجه( أخرى يف سورة البقرة، فإطالق اجلزء وهو آيةووجوده ويقيس اآلية على 
  ).ذات اهللا(أراد به الكل وهو 

ذا الوجه واملعىن فيقولِّيصرح جزي وابن الوجه هنا عبارة عن ((:  
))الذات

)١(.  
ً حيان اآلية على كالم العرب مشريا إىل عالقة اجلزء بالكل، أبو ويقيس

 حقيقة الشيء واجلارحة منتفية عن اهللا تعاىل عن يعرب به والوجه… ((: فيقول
أين وجه عريب كرمي جيود :  مكةصعاليك وتقول ، شيء هالك إال وجههوحنو كل

))َّعلي
)٢(.  

فأطلقوا الجزء .  عربيرجل) وجه عربي( من قول الصعاليك فالمراد
  .على الكل

  :ب على السبب َّ إطالق المسب-  ٣
َهو:  قوله تعاىلحنو ِالذي ُ ِ يريكم آياته ويـنـزل لكم من السماءَّ

َ ََّ َ
ِ ِِْ ُْ َُ ُ َُِّ َ ًِْ رزقاُِ

)٣(.  
از) ًرزقا (وكلمة ًفالسماء ال متطر رزقا، وإمنا متطر مطرا ((: هي حمل ا ً
والعالقة املانعة عن إرادة . فالرزق نتيجة للسبب الذي هو املطر. الرزقيتسبب عنه 
َّ تسمى املسببيةاحلقيقيمعىن الرزق  ُ(( )٤(.  
 بل إن ، األندلسينيتفاسري التحليل الدقيق لآلية مل جنده بالتفصيل يف وهذا

َالقرطيب فسر الرزق، أي فسر الشيء بالشيء نفسه، من  َّ  أن يشري إىل مسببه غريَّ
َُُِّويـنـزل : يف قوله تعاىلوهو املطر، فقال ْلكم َ ُ ًِْ من السماء رزقاَ ِ َ َّ َ

ِ : مجع بني إظهار
 وهذه اآليات  قوام األبدان،وبالرزقَّاآليات وإنزال الرزق؛ ألن باآليات قوام األديان، 

                                                            
  .٤/٨٨٤التسهيل ) 1(
  .٨/١٩٢البحر احمليط ) 2(
  .١٣/ ٤٠: سورة غافر) 3(
  .٢٠٠صناعة الكتابة، ص ) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 والرياح والنجوم والقمر الشمسوات واألرضون وما فيهما وما بينهما من اهي السم
ار والعيون واجلبال واألشجار وآثار قوم هلكواوالبحاروالسحاب   واقتصر. )١( )) واأل

  .)٢(ابن جزي على تفسري الرزق باملطر فقط
 إذا ما قورن ة،اآلي أبو حيان يف حتليله للمجاز املرسل يف هذه ومتيز

 يف  الرزق، فقالأيَّ أشار إىل أن املطر سبب قوام البدن، إذالقرطيب، وابن جزي، ب
ُويـنـزل: قوله تعاىل َُِّ ْلكم َ ُ ًِْ من السماء رزقاَ ِ َ َّ َ

ِ: وهو املطر الذي هو سبب قوام بنية 
)) الرزق لألبدانكهذاالبدن، فتلك اآليات لألديان، 

)٣(.  
ِوليستـعفف: ى السبب قوله تعاىلب علَّ املسبإطالق ومن ِ ْ َْ َالذين ََْ

ِ َ ال َّ
ِجيدون نكاحا حىت يـغنيـهم الله من فضله  ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُ َ ًُ َّ ُ ُ َ ْ َّ َ َ ُ َوالذينَِ

ِ َّ ْ يـبتـغون الكتاب مما ملكت َ َ ََ ََِّ َ َ َِ ْ َ ُ ْ
ْأميانكم فكاتبوهم  ُْ ُِ َ َُ ُ ْإنََْ ِ علمتم فيهم خيـرا وآتوهم من مال الله اِ َِّ ِ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ً ْ َ ِ ِ ُِ ْ ْلذي آتاكم َ ُ َ

ِ َوالَّ َ 
ًُّتكرهوا فـتـياتكم على البغاء إن أردن حتصنا  ََ َ ْ ََ ْ ِ ِ َ ِْ ََ ْ ُ ِ َََ ُِ ْ ُلتبتـغواُ َ َْ ْ عرض احلياة الدنـيا ومن ِ َ ََ َ َْ ُّ ِ ْ َ ََ

ََّيكرههن فإن الله  َِّ َِ َّ ُّ ْ ْمنُ ٌ بـعد إكراههن غفور رحيمِ ِ َ ٌ ُ َ َّ ِ
ِ ِ
َ ْ ِ ْ َ)٤(.  

َجيدون َال ((: القرطيب قال ُ ً نكاحاَِ َ ِ طول نكاح، فحذف املضافأي َْ .
ُ ما تنكح به املرأة من املهر والنفقة، كاللحاف اسم ملا يلتحف هناالنكاح ها : وقيل ِّ ُ
 ملا يلبس، فعلى هذا ال حذف يف اآلية، قاله مجاعة من املفسرين؛ اسم واللباس ،به

َّحىت : تعاىلقولهومحلهم على هذا  ُيـغنيـهم َ ُ َِ ْ ِ الله من فضلهُ ِِ ْ َ ْ َُّ فظنوا أن املأمور َّ
 القول ختصيص املأمورين ويف هذا. به الذي يتزوج َباالستعفاف إمنا هو عدم املال

َّ لكل من تعذر عليه ّمتوجهباالستعفاف؛ وذلك ضعيف، بل األمر باالستعفاف 

                                                            
  .١٥/٢٦٧اجلامع ) 1(
  .٤/٣التسهيل ) 2(
  .٧/٤٥٤البحر ) 3(
  .٢٤/٣٣: سورة النور) 4(



  
از املرسل ٣٤٣  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

َّالنكاح بأي وجه تعذر، كما قدمناه، واهللا تعاىل  ))أعلمَّ
)١(.  

 للسبب الذي هو نتيجةح، والنكاح نة يتسبب عنه النكاو واملؤفاملال
وأشار ابن : املسببيةَّاملال، والعالقة املانعة من إرادة معىن املال احلقيقي تسمى 

ازي من غري أن يسميه أيضا فقال ِوليستـعفف((: ًجزي إىل هذا املعىن ا ِ ْ َ ْ َْ َ 
َالذين
ِ ِ ال جيدون نكاحا حىت يـغنيـهم الله من فضلَّ ْ َ ْ ُ َ ًِ ِ ُِ َّ ُ ُ َ ْ َّ َ َ ُ َِ  باالستعفاف وهو أمر ِهَ

 َال:  التزوج، فقولهعلىاالجتهاد يف طلب العفة من احلرام، ملن ال يقدر 
َجيدون ُ ً نكاحاَِ َ ِ .تعذر ٍ بأي وجه،معناه ال جيدون استطاعة على التزوج 

ًال جيدون صداقا للنكاح، واملعىن األول أعم، والثاين أليق : معناهالتزوج، وقيل 
)) من فضلهاهللابقوله حىت يغنيهم 

)٢(.  
 رجح القول الثاين، وهو اعتماد املال كسبب لعدم القدرة على جزي فابن

َّإن أرفع مستويات التفسري القرآين هو :  اآلية، ويقالتتمةًالزواج معتمدا على 
َّ فعل ابن جزي، حينما صرح بأن معىن املؤونة أليق وكذلكتفسري القرآن بالقرآن،  َّ
  .. القول اآلخرورجحقش من املعىن األول، فنا

َجيدون َال  تعاىل حيان ففسر قولهأبو أما ُ ً نكاحاَِ َ ِ النكاح هنا قيل: بقوله 
 يلتحف به ويلبس، ويؤيده ملااسم ما ميهر وينفق يف الزواج، كاللحاف واللباس 

َّحىت: قوله  ْيـغنيـهم َ ُ َِ ْ ِ الله من فضلهُ ِِ ْ َ ْ ُ َّ َلن عدم املاَ باالستعفاف هو مفاملأمور 
))الزوجيةالذي يتزوج به، ويقوم مبصاحل 

)٣(.  
از املرسل، وإمنا فسر املعىن القرآين، كما فعل يصرح ومل َّ أبو حيان با

  .جزيالقرطيب، وابن 
                                                            

  .١٢/٢٢٥اجلامع ) 1(
  .٣/٦٦التسهيل  )2(
  .٦/٤٥١البحر ) 3(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َّ يف هذه العالقة أن السبب والنتيجة يندجمان حىت يكادا الكامنة والبالغة
 إما السبب أو ،ريقتني نستطيع أن نعرب عنه بإحدى الطًواحداً شيئا ِّيكوناأن 

  .ِّ لآلخر يشري إليه ويصرح بهًرمزاالنتيجة، فيصبح أحدمها 
  .ً العالقة السابقة يصبح إطالق السبب جمازا ليدل على املسببعكسنا وإذا

  :بَّ إطالق السبب على المسب-  ٤
ُكانوا َما:  تعاىلقوله حنو َ يستطيعون السمعَ ْ َّ َ ُ ِ َ ْ َ)والعمل به، القبولأي . )١ 

  .)٢(َّنه مسبب عن السمعأل
وجيوز أن ((:  هذا املعىن فقال، وهو يفسر اآلية السابقةالقرطيب، ذكر

 ال موضع هلا؛ إذ الكالم قد مت قبلها، والوقف على العذاب نافية َما) تكون
ًما كان يستطيعون يف الدنيا أن يسمعوا مسعا ينتفعون به؛ وال أن :  واملعىنكاف؛
َّكانوا يستطيعون السمع، ألن اهللا أضلهم يف : ال الفراءق.  إبصار مهتديبصروا َّ
م لبغضهم النيب : وقال الزجاج.  احملفوظاللوح  له ال يستطيعون أن وعداو

: وهذا معروف يف كالم العرب؛ يقال: قال النحاس.  عنهيفقهوايسمعوا منه وال 
))ً فالن إذا كان ذلك ثقيال عليهإىلفالن ال يستطيع أن ينظر 

)٣(.  
ّ ال يضاعف العذاب، وإمنا هو سبب يف النتيجة أو املسبب، السمع فعدم

َّ املانعة من إرادة معىن الرزق احلقيقي تسمى السببية، والعالقة. وهو عدم اإلميان ُ
از معتمدا على معىن املعىنوالقرطيب أشار إىل  َّالنافية، وأكد رأيه بكالم ) ما(ً ا

  .والنحاسالفراء، والزجاج، 
ُكانوا َما ابن جزي عند تفسري اآلية وقال َ يستطيعون السمعَ ْ َّ َ ُ ِ َ ْ َ )َما( 

                                                            
  .١١/٢٠: سورة هود) 1(
  .٢/٧٥٧اإلتقان ) 2(
  .٩٤صناعة الكتابة، ص ) 3(



  
از املرسل ٣٤٥  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

م ال يسمعون وال يبصرون كقولهوالضمري نافية، :  الكفار، واملعىن وصفهم بأ
َختم ََ الله على ََ مَُّ ْقـلو ِِ ُُ ،وقيل غري ذلك، وهو بعيداآلية ((

)١(.  
ُكانو َما:  أبو حيان يف هذه اآليةقاله ومما َ يستطيعون السمعاَ ْ َّ َ ُ ِ َْ َ: إخبار عن 

  .)٢()) جاء به الرسولوملاحاهلم يف الدنيا على سبيل املبالغة، يعين السمع للقرآن، 
نفهم معىن اإلميان، ولكنه ال ) السمع للقرآن( قول أيب حيان يف وبالتدقيق
از  لكامن وراء َّ بل ال يذكر نوعه، وإمنا صرح باللون البالغي ااملرسل،يشري إىل ا
  . وهو املبالغة يف الكفراإلخبار،هذا النوع من 
از املرسل تسمية الشيء باسم ما كان عليهعالقات ومن   . ا

  : الشيء باسم ما كان عليهتسمية - ٥
ُوآتوا:  تعاىلقوله حنو َاليتامى َ َُْ أمواهلمََْ َ َْ)يتامى، إذ ال كانوا أي الذين ،)٣ 

َيـتم بعد البلوغ ُْ
)٤(.  
از املرسل يطلق عليه أيضا املاضويةلنوعا وهذا ً من ا

 ما كان :أي ،)٥(
از يف هذه .  باسم ما كان عليههعليه الشيء يف املاضي، فيسمون م العالقةوا  أ

 هويستعملون اللفظ للداللة على ما كان عليه الشيء يف املاضي، ويريدون ما 
 على احلاضر حقيقة، وعلى َّعليه يف احلاضر، وجيرون بذلك على أن داللة الصفة

  .. جمازعداهما 
ُوآتوا:  يف تفسري اآلية السابقةالقرطيب قال َاليتامى َ َُْ أمواهلمََْ َ َْ :وأراد 

                                                            
  .٢/١٠٣التسهيل ) 1(
  .٥/٢١٢البحر ) 2(
  .٤/٢سورة النساء ) 3(
  .٢/٧٥٧اإلتقان ) 4(
  .١٩٤صناعة الكتابة، ص : علي، أسعد) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َفألقي :ًباليتامى الذي كانوا أيتاما؛ كقوله
ِ ُْ َُالسحرة َ َ َ ساجدينَّ

ِ ِ َ)وال سحر . )١
ْ السجود، فكذلك ال يتم مع البلوغمع ) يتيم أيب طالب: (وكان يقال للنيب . ُ

  .ًاستصحابا ملا كان
ُوآتوا َ ٌولفالن أتـو، أي عطاء.  أعطوا، واإليتاء اإلعطاءأي : أبو زيد. ْ
ُأتـوت ْ ِّ الرجل آتوه إتاوة، وهي الرشوةَ  يفَّواليتيم من مل يبلغ احللم، وقد تقدم . ً

))وهذه اآلية خطاب لألولياء واألوصياء. مستوىف) البقرة(
)٢(.  

 املاضويةَّ فقهي، وال بد من محله على معىن حكماز خيرج عنه  هذا اَّإن
ً على معىن ما كان جيعل املدلول متضمنا أن نعطي القاصر ماله، محلهَّألن عدم 

 وهو مل يبلغ سن الرشد بعد ينىبء بضياع املال ألنه ال جييد مالهوإعطاء القاصر 
ًعطاء املال ملن كان يتيما، مث َّ بد من عالقة املاضوية، أي إالولذلك . التصرف به

 القرآنية مرتبطة باملعاين الفقهية للتشريع اإلسالمي، والقرطيب فالبالغةًأصبح راشدا، 
ذا  از املعىنَّصرح  از القرآينَّ وقاسه على آية آخرى، وفسر ا  القرآين، إال أننا با

از   .كما عهدناه، ال يذكر اسم العالقة أو نوع ا
 األوجه األوجه مبعىن أحدَّ فأورد عدة معان لآلية، مث صرح يف  ابن جزيأما

ُوآتوا((:  به عن القرطيب فقالمتيزالسابقة، وهذا ما  َاليتامى َ ََ َُْ أمواهلمْ َ َْ خطاب 
 الصغري مع الكبري، أمروا أن يورثوهم، وعلى يورثونلألوصياء، وقيل للعرب الذين ال 

توا اليتامى من أمواهلم ما يأكلون ويلبسون ؤ أن يادفاملرَّالقول بأن اخلطاب لألوصياء، 
 املراد دفع أمواهلم إليهم إذا وقيل على هذا حقيقة، اليتيميف حال صغرهم، فيكون 

))َّ ألن اليتيم قد كرب، اليتيم على هذا جمازفيكونبلغوا 
)٣(.  

                                                            
  .٧/١٢٠سورة األعراف ) 1(
  .٥/٩اجلامع ) 2(
  .١/١٢٩تسهيل ال) 3(



  
از املرسل ٣٤٧  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

از باعتبار ما كان، وأكد وجود أبو َّوتفرد َْ حيان عن سابقيه بتسمية ا
 يف بين آدم فقد األب، وهو مجع يشمل تمُوالي… ((:فقال: السابقةاآليةاز يف ا

ً واإلناث، وينقطع هذا االسم شرعا بالبلوغ، فال بد من جماز يف اليتامى، الذكور
ً على البالغني اعتبارا، وتسمية مبا كانوا عليه شرعا قبل البلوغ من اسم إلطالقه ً
أن ال تؤخر األموال عن حد البلوغ، والميطلوا إن  فيكون األولياء قد أمروا باليتم،

از يف. منهم الرشدَسِنوُأ : األموالهم ئيتاإ معىن ويكونُآتواوإما أن يكون ا
ًاإلنفاق عليهم منها شيئا فشيئا، وأال يطمع فيها األولياء واألوصياء،   عنها ويكفواً

 اليتيميد على مال أيديهم اخلاطئة، وعلى كال املعنيني اخلطاب ملن له وضع ال
  .)١( ))ًشرعا

از،  -  يف حني مل يلتفت القرطيب وابن جزي-  حيان التفت أبا َّإن إىل وجه ا
از املرسل، وأطلق عليه امسا هو اعتبار ما كان أي يعودوذكر نوعني أحدمها  ً إىل ا

ازية فيسمى االسم باسم ما يؤول إليههذهوقد تعكس .املاضوية َّ العالقة ا ُ.  

  : تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه-  ٦
ِّإين: قوله تعاىلحنو ُأعصرََِ أراين ِ

ِ ْ   .)٣(اخلمرية إىلً عنبا يؤول أي ،)٢(ًَْ مخراَ
 باملستقبلية النسبة إىل املستقبل، أي ما سيكون عليه البالغيون ويقصد

از يف هذه العالقة أ. ما سيكون عليهباسمالشيء يف املستقبل، فيسمونه  م وا
متجاوزين ما   عليه الشيء يف املستقبل،سيكونيستعملون اللفظ للداللة على ما 

  .)٤(هو عليه يف احلاضر

                                                            
  .٣/١٦٥البحر ) 1(
  .١٢/٣٦سورة يوسف ) 2(
  .٢/٧٥٨اإلتقان : السيوطي) 3(
  .١٩٥ الكتابة، ص صناعة) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

وإمنا .  يفسر اآلية ال يشري إىل معىن املستقبلية يف تفسريهحني والقرطيب
 حذف حسب ما وردت يف هلجات العرب، أو على العنب،ًيعدها امسا من أمساء 

ِّإين: ويف ذلك يقول). عنب مخرأعصر (، أي )عنب( هو مضاف ِأراين ِ ُ أعصر ََ
ِ ْ َ

ِّإين: وقرأ ابن مسعود. ً عنبا، بلغة عمان، قاله الضحاكأي ًَْمخرا ِأراين ِ ُ أعصر ََ
ِ ْ َ

 فقال عنب ومعه ًأعرابياأخربين املعتمر بن سليمان أنه لقي : األصمعي وقال. ًعنبا
ُأعصرمخر، وقيل معىن : ما معك؟ قال: له

ِ ْ  مخر، فحذف عنب :أي ًراَْمخ َ
  .)١(ومتور مترة ومتر مثلَْمخرة ومخر ومخور، : ويقال. املضاف

از ومساه بـ جزي ابن أما ُأعصر  يففقال) ما يؤول إليه( فذكر نوع ا
ِ ْ َ 

ً فيه مسي العنب مخرا مبا يؤول إليه، وقيل هي لغةقيل :ًَْمخرا ُِّ((
)٢(.  

ًي اخلمر مخرا باعتبار ما يؤول إليه، وقيل ومس((:  أبو حيان فقالًأيضا َّوصرح
ً أعرابيا لقيت اسم العنب، وقيل يف لغة أزد عمان، وقال املعتمر غساناخلمر بلغة 

ًحيمل عنبا يف وعاء، فقلت ما حتمل قال مخرا أراد العنب ً…((
)٣(.  

  : إطالق اسم الحال على المحل-  ٧
از م يستعملون اللفظ الدهذه يف وا ، وهم )احلال(ال على  العالقة أ

ميريدون غريه، فتتجاوزه    .)٤(الذي ينزل أو يقيم فيه) احملل( إىل إراد
از يف قوله تعاىلورد وقد َِْرمحة َِففي:  هذا اللون من ا َ الله هم فيها َ ِ ْ ُ َِّ
َخالدون ُ ِ َ)٥(.  

ذا املعىن لكنه مل يشر كعادته إىل عالقة احمللية، فقالالقرطيب َّوصرح   :
                                                            

  .٩/١٦٦ اجلامع) 1(
  .٢/١١٩ التسهيل) 2(
  .٥/٣٠٨ البحر) 3(
  .١٩٢ الكتابة، ص صناعة) 4(
  .٣/١٠٧: سورة آل عمران) 5(



  
از املرسل ٣٤٩  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

رمحة ِفيَف َِْ َ هم فيها خالدونَِّاللهَ ُ ِ َِ َ ْ ُ .أي يف جنته ودار كرامته خالدون باقون .
 البدع والضالالت، ووفقنا لطريق الذين آمنوا وعملوا طرقجعلنا اهللا منهم وجنبنا 

  .)١( آمني. الصاحلات
  .)٢( جزي فتجاوز هذا اجلزء من اآلية ومل يفسرهابن أما

م مستقرون يف ((: نة فقال حيان على معىن اجلأبو ونص وملا أخرب تعاىل أ
 ذلك االستقرار هو على سبيل اخللود، ال زوال منه وال انتقال، َّأنَّرمحة اهللا، بني 
مالرمحةوأشار بلفظ  ْ وأن العبد وإن كثرت طاعته ال يدخل ، إىل سابق عنايته  َ َّ

  . اهللا تعاىلبرمحةاجلنة إال 
ة هنا اجلنة وذكر اخللود للمؤمن ومل يذكر ذلك املراد بالرمح:  عباسابن وقال

)).…َّ بأن جانب الرمحة أغلبًإشعاراللكافر 
)٣(.  

 عالقة َّ هنا أن المفسرين الثالثة لم ينصوا علىيالحظ ومما
  . من غير أن يذكروا عالقة المحليةبالمعنىالمحلية باللفظ وإنما صرحوا 

ْإذ:  احلال على احملل قوله تعاىلاسم إطالق ومن ُريكهمُي ِ ُ َ ِ الله يف ِ ُ َّ
َمنامك ِ ََ)٥(على قول احلسن البصري. عينكأي يف . )٤(.  

ً منامه قليال، يف رآهم النيب ((:  عند تفسري اآلية السابقةالقرطيب قال
َّفقص ذلك على أصحابه، فثبتهم اهللا بذلك عىن باملنام حمل النوم وهو : وقيل. َّ
وهذا مذهب : الزجاجقال . ن احلسنالعني؛ أي يف موضع منامك، فحذف، ع

                                                            
  .٤/١٦٠اجلامع ) 1(
  .١/١١٥التسهيل ) 2(
  .٣/٢٦ر البح) 3(
  .٨/٤٣سورة األنفال ) 4(
  .٢/٧٥٨اإلتقان ) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ْوإذحسن، ولكن األوىل أسوغ يف العربية؛ ألنه قد جاء  ْ يريكموهم َِ ُ ُ ُ ِ التـقيتم يف ِِإذُِ ْ ُ ََْ ْ
ْأعينكم قليال ويـقللكم يف أعينهم ْ ِْ ِ ُِ ُْ َْ َِ ُ َُُُِّ َ ً

َِ)أن هذه رؤية االلتقاء، وأن تلك علىَّفدل . )١ َّ َّ
))رؤية النوم

)٢(.  
َّ الوجه األول وهو قول اجلمهور أن الرؤية هي رؤية منام، مث القرطيب ذكر((

حمل (وذكر عالقة احمللية يف قوله .  البصري وهي رؤية العنياحلسنانتقل إىل قول 
 باستحسانه هذا القول، لكنه عاد ورجح قول اجلمهور، الزجاجوذكر قول ). النوم

د اآلية اليت تليها واملتضمنة معىن ْ ورؤية العني، بأن أوراملنام،َّعندما فرق بني رؤية 
  .احلقيقيةالرؤية العينية 
ْإذ((:  يورد ابن جزي إال رأي اجلمهور؛ فقالومل ُ يريكهمِ ُ َ ُالله ُِ َّ اآلية :

ً رأى الكفار يف نومه قليال فأخرب بذلك أصحابه فقويت قد كان رسول اهللا 
))أنفسهم

)٣(.  
ْإذ:  أبو حيان اآلية فقالَّوفسر ُكهمُِ يريِ ُ ُالله َ ْ يف منامك قليال ولو أراكهم َّ ُ َ ََ ََْ ً

َِ َ ِ ََ ِ
ْكثريا لفشلتم  ُْ ِ ََِ ً ْولتـنازعتمَ ُْ ََ َ ٌ يف األمر ولكن الله سلم إنه عليم ََ

َِ ُ َ َِّْ َ َّ َّ َِ َّ ِ ََ َ ِبذاتِ َ ِ الصدورِ ُ ُّ 
ا رؤيا منام، رأى الرسول .  للرسول اخلطاب  فيها وتظاهرت الروايات أ

ا أصحابه فقويت نفوسهم وشجعت على ًالكفار قليال فأ  وقال أعدائهمخرب 
 بالقلةواملراد ). أبشروا لقد نظرت إىل مصارع القوم( حني انتبه ألصحابه النيب 

م مهزومون مصروعون وال حيمل على قلة . هنا قلة القدر واليأس والنجدة، وأ
م ما بني تسعمئة إىل أرؤياه  ألنهالعدد  لف فال ميكن  حق، وقد كان علم أ
ا ،َّ على قلة العدد، وروي عن احلسن أن معىن يف منامك يف عينكذلكمحل   أل

                                                            
  .٨/٤٤سورة األنفال ) 1(
  .٧/٣٨١اجلامع ) 2(
  .٢/٦٦التسهيل ) 3(



  
از املرسل ٣٥١  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

 ألنه ينام فيها فتكون الرؤية يف اليقظة وعلى ، قيل للقطيفة املنامةكمامكان النوم 
  .)١( وذكره عن املازين وما روي عن احلسن ضعيفالنقاشَّهذا فسر 

القرطيب وابن جزي الرؤيا يف املنام  أبا حيان يرجح كما رجح َّفإن وهكذا
از أي إطالق اسم احلال وهو املنام على ِّ املعواآلخرلكنه يذكر الرأي  ل على ا

َمنامة : َّ الدثار احململ احلال، على قولنا للقطيفة، وهيوقاسها) عينك(احملل وهو  ََ
ا مكان النوم،    . يف النهاية يضعف قول احلسنلكنهأل

ازية اللغوية املرسلة ي ما عكسنا الوإذا   . يدل على اسم احلالاحمللصبح ُعالقة ا

  : إطالق المحل على اسم الحال-  ٨
م .  إىل احملل، أي املكانالنسبة البالغيون ويقصد از يف هذه العالقة أ وا

م علىيستعملون اللفظ الدال   املكان وهم يريدون غري املكان، فتتجاوز إراد
  .)٢(و ما فيهاملكان إىل من فيه أ

ازية قولـه تعاىل  تضمنت هاليت اآليات القرآنية ومن : ذه العالقة ا
ُفـليدع ْ َناديه ََْ ِ َ

َِواسأل :  ومنها قوله تعاىل.)٤(أي أهل ناديه، أي جملسه. )٣( ْ َ
َالقرية ََْ ْ

َّ ومن بالغة هذه اآلية أن املكان واملكني . القريةأهل اسأل :أي .)٥(
م صادقًوتوكيدايوسف مبالغة سيشهدان على إخوة  ن حىت طلبوا و منهم على أ

  . املكان وأهله شاهدينفجلعواسؤال املكان إلخراج ما يف نفسهم من صدق 
َِواسأل: قوله تعاىل((:  عند تفسري اآلية السابقةالقرطيب قال ْ َالقرية َ ََْ ُ اليت كنَّا ْ َِّ

                                                            
  .٤/٥٠١ البحر) 1(
  .٣٣٤ الكتابة، ص صناعة) 2(
  .٩٦/١٧:  العلقسورة) 3(
  .٢/٧٥٨ اإلتقان) 4(
  .٨٢/ ١٢: سورة يوسف) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َفيها والعري
ِ ْ َ َ ِ .م عنده ورفعواحققوا ا شهاد . يتهمهم التهمة عن أنفسهم لئال  
َِواسأل: فقوهلم ْ َالقرية َ ََْ ْ قرية من :  أهلها، فحذف؛ ويريدون بالقرية مصر وقيلأي

َِواسأل: وقيل املعىن.  وامتاروا منهااقراها نزلوا  ْ َالقرية َ ََْ ْ كانت مجادا، فأنت وإن ً
وال : ضمار؛ قال سيبويه حاجة إىل إفالنيب اهللا، وهو ينطق اجلماد لك؛ وعلى هذا 

َّ هندا وأنت تريد غالم هند؛ ألن ِّكلمجيوز  والقول يف العري كالقول يف . لِكُْش يهذاً
َلصادقون ََِّوإنا. القرية سواء ُ ِ َ َ قولنايف ((

)١(.  
:  رأي سيبويه يف هذا املوضع غري مناسب هلذا املقام فقولناالقرطيب إيراد َّإن

: أما قوله تعاىل. ًاما غري مقبولني يف الفصاحة العربية وإًلغزايتضمن ) ًكلم هندا(
َِواسأل ْ َ القريةَ ََْ ْ . َّفال ميكن أن نسأل عقليا اجلماد وإن صرح القرطيب بذلك ألن َّ ً

وأما أن نقيس . واسأل أهل القرية:  القرية كانوا قد خربوهم وشاهدوهم أيأهل
ُمي على آية منه، فهذا ال يقبل،  ال توافق معىن القرآن الكر، العربكالممجلة من 
  . سيبويه واستشهد به القرطيببهَّوإن صرح 

از، املفسرون وأشار از من غري أن يصرحوا با  األندلسيون إىل عالقة ا
م فسروا إطالق احملل على اسم احلال، فالقرطيب توسع يف املعىنولكنهم حللوا   بأ

، مث أكد كالمه بأمثلة شعرية )أهل النادي) (يالناد(َّ أن املراد بـ َّوبنيتفسري اآلية 
لس، فقالالناديورد فيها  والنادي يف كالم . …((: )٢( مبعىن أهل النادي أو ا
لس الذي ينتدي فيه القوم، أي جيتمعون، واملراد أهل النادي، كما قال : العرب ا
  :)٣(جرير
ِ صــــــــهب الــــــــسبال أٌجملــــــــس هلــــــــم ِّ ُ ْ  ٌذلــــــــةُ

 

ـــــــــــــــــــــــدهاأحرارهـــــــــــــــــــــــا سواســـــــــــــــــــــــية   ُ وعبي
 

                                                            
  .٩/٢١٤ اجلامع) 1(
  .٢٠/١١٣ اجلامع) 2(
  .، ونسب خطأ جلرير٢/١٢٣٥ ذي الرمة ديوان) 3(



  
از املرسل ٣٥٣  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

  :)١( زهريقال
ُ حــــــــسان وجوههــــــــاٌمقامــــــــات وفــــــــيهم ُ ٌ َ

ٌوأنديـــــــــــــة  ِ ـــــــــــــا ِ ُ القـــــــــــــول والفعـــــــــــــلُينتا ْ ِ ُ 

  :)٢(]املهلهل[ آخر وقال
ّنبئـــــت أن النـــــار بعـــــدك أوقـــــدت[ لــــــسبعــــــدك َّواســــــتب  ]َّ  ُ يــــــا كليــــــب ا

  : )٣(قال زهري.  إذا جالستهأناديه ناديت الرجل وقد
ُ عقـــــــــــــــدمها ســـــــــــــــواءِّاحلـــــــــــــــي َأمـــــــــــــــام   والرجـــــــــل املنـــــــــاديالبيـــــــــت جـــــــــارو َ ُ 

ُفـليدع: يف قوله تعاىل جزي اآلية على هذا املعىن، فقالابن َّوفسر ْ َِناديه ََْ َ: 
لس الذي جيتمع فيه الناس وكان أبو جهل قد قال أيتوعدين : النادي والندى ا

ديدا وتعجيزا له، حممد ً فواهللا ما بالوادي أعظم ناديا مين فنزلت اآلية  ً : واملعىنً
  .)٤(ْفليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك

ُفـليدع:  كالم سابقيه، فقالحيان أبو وأكد ْ َِناديه ََْ َ إىل قول أيب إشارة 
  :وقال جرير.  واملراد أهل الناديمين،ًجهل وما بالوادي أكرب ناديا 
ّ جملس صهب السبال هلم   أذلةُ

وهو أمر تعجيب ) صهب السبال أذلة( ولذلك وصف بقوله جملس أهل أي
  .)٥(ًا دعا ناديه ألخذته املالئكة عيانلوأي ال يقدره اهللا على ذلك 

ازية يف اآلية هي احمللية، حيث ذكر املكان وجتوز جند وهكذا ِّ أن العالقة ا ُ ُ َّ

                                                            
   .٩٣ شعر زهري، ص شرح) 1(
؛ وأمايل ابن ٥٦٢، ٤٦؛ وجمالس ثعلب، ص ٢٩ األنصاري، ص زيد أيب نوادر) 2(

  .١/٥٢،١٨٤،٣٢٤الشجري 
  .١٤٢٠ ص زهري بن أيب سلمى، شعر) 3(
  .٤/٢٠٩ لتسهيلا) 4(
   .٨/٤٩٥ البحر) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ّلكننا كما رأينا، مل يسم.  من فيهإىلاملكان  از، وإمنا اكتفوا واُ  هذا النوع من ا
. مار، وقاسوا اآلية على الشعر العريب لالستدالل على اإلضمار على اإلضبتفسريه
ازومن  َِواسأل:  املرسل قوله تعاىلا ْ َ القرية اليت كنَّا فيها والعري َ

ِ ْ َْ َ ِ ُ َِّ َ َ أقـبـلنا فيها َِّاليتََْ ِ َْ ََْ
َوإنا لصادقون  ُ ِ َ َ ََِّ)١(.  
از وهو املكانية فذكر احملأوردَّ أن القرطيب ونالحظ وأراد ) القرية(ل  معىن ا

  ).ساكنيها(احلال 
 يف هذا املقام على املعىن الفقهي الذي أخرجه ننص اجلدير بالذكر أن ومن

َّيف هذه من الفقه أن كل من كان على حق، ((: قولهالقرطيب من اآلية السابقة يف 
ُوعلم أنه قد يظن به أنه على   أن يرفع ]عليه[، َّ ما هو عليه أو يتوهمخالفَّ

 عليه، حىت ال يبقى ألحد هوِّمة وكل ريبة عن نفسه، ويصرح باحلق الذي الته
َّمتكلم َُ((

ً على كل إنسان رد التهمة عنه إن كان بريئا وهذا واجب لذلك .)٢ ( َّ
 شدة ارتباط البالغة العربية يف القرآن الكرمي نالحظمستنبط من اآلية وهنا 

  .لقرآن الكرمي املواضع من ابعضباستنباط األحكام الفقهية يف 
از فهو يصطلح على أما  وجود ابن جزي فنراه يتفرد عن القرطيب بذكر لفظ ا

از يف اآلية الكرمية يف لفظ  َالقرية(ا ََْ َوالعري( ،)ْ
ِ ْ َِواسأل :فيقول. )َ ْ َ القريةَ ََْ ْ تقديره :

يعنون الرفقة، هذا هو قول اجلمهور وقيل : واسأل أهل القرية، وكذلك أهل العري
 واألول ختربه اجلمادت ألنه نيب، أن سؤال القرية بنفسها والعري بنفسها وال يبعد املراد

  .)٣(أظهر وأشهر على أنه جماز؛ والقرية هنا هي مصر
 واملتعمقة يف وجوه التأويل، ويؤيد رأي املناقشة شخصية ابن جزي وتربز

                                                            
  .١٢/٨٢:  يوسفسورة) 1(
  .٢١٥- ٩/٢١٤امع اجل) 2(
  .٢/١٢٦التسهيل ) 3(



  
از املرسل ٣٥٥  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

ويقصد ) واألول أظهر: ( بذلك بقولهويصرحاجلمهور ويرجحه على أنه جماز، 
  .القرية) أهل(باألول تفسري اآلية على تقدير حمذوف 

والظاهر أن ((:  اآلية على اإلضمار فقال عند تفسري اآليةحيان أبو ومحل
) بالعري( القرية وأهل العري، إال أنه أريد ِلَسَو:  قيلكأنهذلك على إضمار أهل، 

))والعري: قولهالقافلة فال إضمار يف 
)١(.  

) اسأل القرية(َّالحظ أن أبا حيان رجح اإلضمار يف قوله و نالقول هذا ويف
از وال عالقته، وهو جماز مرسل ) والعري (تعاىلونفاه يف قوله  ومل يذكر نوع ا
  . احملل وهو القرية وأراد احلال وهم أهلهاذكرعالقته احمللية، 
از ومن  جند تسمية الشيء باسم آلته حيث يتحد الفعل باسم اللغوي ا

  .ُ من اإلبالغ يعرب عن الفعلدرجةه حىت يصل اسم اآللة إىل آلت

  : تسمية الشيء باسم آلته - ٩
 العالقة كون الشيء واسطة يف التأثري، عليه يتوقف التأثري ذه ويقصدون

ِّ املؤثر، ومثاله أن يذكر اسم ويراد به األثر الذي ينتج عنه، يعاجلوالتأثر، إذ به 
  .)٢(على آلة الشيء مكان الشيء نفسه الدال اللفظوبذلك يستعمل 

ْواجعل:  تعاىلقوله أمثلته ومن َ ْ َ لسان صدق يف اآلخرينِيل َ ِ
ِ ِ ٍ ِْ َ َ

ِ)أي ثناء . )٣
  .)٤(َّ ألن اللسان آلتها،ًحسن

م كانوا َّعد وقد  القرطيب هذا اللون البالغي من باب االستعارة ويبدو أ
 ّ ومرد. اللسان للقول أو الثناءاستعارةد ً أحيانا بني أنواع البالغة أو أنه أراخيلطون

                                                            
  .٥/٣٣٧البحر احمليط ) 1(
  .٢٠١صناعة الكتابة، ص ) 2(
  .٢٦/٨٤: سورة الشعراء) 3(
  .٢/٧٥٩اإلتقان ) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 من أنواع البالغة نوععدم اصطالح املفسرين األندلسيني على كل إىل ذلك 
از والتشبيه   والكناية، واالستعارةوتسميته، فكانوا يعتمدون على كلمات بعينها كا

 باللسانواملراد ((: )١(فقالونراه يتابع فيستعمل الكناية للتعبري عن هذه العالقة 
وموضع اللسان موضع القول على : قال القتيب. القول، وأصله جارحة الكالم

ا عن الكلمةاالستعارة،   :)٢(]باهلة[قال األعشى .  وقد تكين العرب 
ــــــــــــين إين ــــــــــــاََْأتـت ُّ لــــــــــــسان ال أســــــــــــر  َ ٌعلـــــو مـــــن  ٌ ُ ال عجـــــب منهـــــا وال ســـــخرَْ ٌ َ 

َلسانَّ جزي فاكتفى بأن فسر ابن أما َ
ٍصدق ِ ِْ ومل )٣( اجلميلالثناءب 

از أو االستعارة أو . يفصل ِّواعتمد أبو حيان رأي ابن عطية، ومل يصرح بلفظ ا
َلسان  يف قوله تعاىل كما أوردها القرطيب فقالالكناية َ

ٍصدق ِ ِْ: قال ابن عطية 
 اهللا دعوته فكل ملة أجاب وكذلك .هو الثناء وختليد املكانة بإمجاع من املفسرين

ا حممد تتمسك به وقيل :  وقال مكي، وتعظمه وهو على احلنيفية اليت جاء 
 باحلق، فأجيبت الدعوة يقوممعىن سؤاله أن يكون من ذريته يف آخر الزمان من 

َّ، وهذا معىن حسن إال أن لفظ اآلية ال يعطيه إال بتحكم على يف حممد 
  .)٤(انتهىاللفظ 

 وإن مل يصطلح على النوع  القرطيب يف حتليله للمجاز،ّتفرد نرى وهكذا
ازي، ولكنه أشار إىل  َّ مبعىن اجلارحة، وذكر لفظ االستعارة، وأيد رأيه ببيت اآللةا
ازمن الشعر لألعشى،   املوجود يف اآلية هو جماز مرسل، عالقته اآللية، فا
ً فذكر وأريد به الذكر جمازا بعالقة اآلليةللذكر،َّباعتبار أن اللسان آلة  ِّ ُ.  

                                                            
  .١٣/١٠٦اجلامع ) ١(
  .٦/٥١١، ٤/١٥٦، ١/١٩١؛ وخزانة األدب ٤/٩٠شرح املفصل البن يعيش ) ٢(
  .٣/٨٧التسهيل ) ٣(
  .٧/٢٦البحر ) ٤(



  
از املرسل ٣٥٧  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

از اللغويومن   : ا
  : باسم ضدهالشيء تسمية -  ١٠

ذه ونعين  استعمال كلمة يف معناها املعاكس هلا، وهذا املعىن العالقة 
 وغرض هذه العالقة، إما املدح واالستحسان أو الكالمجيب أن يفهم من سياق 

ْفـبشرهم: الذم والسخرية حنو قوله تعاىل ُْ ِّ ٍبعذاب ََ َ ٍ أليمَِ َِ)يف حقيقةوالبشارة . )١ 
  .)٢(اخلرب السار
ِوبشر: ِّ يفسر القرطيب قوله تعاىلالبقرة سورة ويف ِّ َ َالذين َ

ِ ُ آمنوا وعملوا َّ ِ َ َ َُ
ْالصاحلات أن هلم جنَّات جتري من  َ َِ ِ َْ ٍ َُِْ َّ َ

ِ ُ األنـهار كلما رزقوا منـها من مثرة رزقا قالوا ََِْحتتهاَّ ََ ً ُِْ ٍَِ َ ْ
ِ َِ َْ ُ َُ َُّ َْ

َهذا َِْ الذي رزقـنَ ُ
ِ ا وهلم فيها َّ َا من قـبل وأتوا به متشا ًِ

َُْ َ َ
ِ َ َُ ِْ ِِ ُُ ُ ٌأزواجَْ ٌَََّمطهرة ََْ َ وهم فيها ُ ِ ْ ُ َ

َخالدون ُ ِ َ)٣(.  
ً ذكر اهللا عز وجل جزاء الكافرين ذكر جزاء املؤمنني أيضاملا: فيقول َّ .

ّ لتغريها بأول -  وهي ظاهر اجللد -  يظهر أثره على البشرة مباوالتبشري اإلخبار 
َّ أن يستعمل يف السرور مقيدا باخلري املبشر به، وغري الغالب يرد عليك؛ مث خرب َُ ً َّ ُ

ًمقيد أيضا ً والشر إال مقيدا منصوصا على الشر ّمغُ يستعمل يف الوال. َّ ً َّ َّاملبشرُ
ُ

.  به
ْفـبشرهم: قال اهللا تعاىل ُْ ِّ ٍ بعذاب أليمََ َِ ٍ َ َِ . ٌووجه بشري إذا كان  البشارة ِّبني ًحسناٌ

ِّاملبشرُما يعطاه : ُوالبشرى). بفتح الباء( ))أوله: وتباشري الشيء. َُ
)٤(.  

 القرطيب حول اآلية السابقة جيده يشري إىل معىن التضاد، لكالم والقارىء
َّ أن البشارة تستعمل يف السرور، أما استعماهلا يف سورة علىَّفقد نص يف تفسريه 

 بني آية البقرة اليت جاءت فيها  التضاد، فهو يقارنسبيلآل عمران فجاءت على 
                                                            

  .٣/٢١: ل عمرانسورة آ) 1(
  .٢/٧٥٩اإلتقان : السيوطي) 2(
  .٢/٢٥: البقرة سورة) 3(
  .١/٢٢٧ اجلامع) 4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 وبني آية آل عمران اليت جاءت فيها البشارة الغالبة،البشارة مستعملة يف حالتها 
  .على سبيل التضاد

از املرسل حيان وأبو  أشار إىل معىن التضاد يف اآلية من غري أن يسمي نوع ا
يل التهكم واالستهزاء َّ بذكر الغرض البالغي هلذا األسلوب فخرجه على سبَّتفردولكنه 

 مع ما استعملتَّ أن البشارة هي أول خرب سار فإذا َّوتقدم… ((: قال. بالكافرين
))ذلك هو على سبيل التهكم واالستهزاء: ليس بسار فقيل

)١(.  
از يف اآلية الكرمية هو جماز مرسل عالقته التضاد، وبالغة َّفإن وهكذا  ا
ُلبشارة حيث تنفرج النفوس وتفرج باخلرب  أتت مبتدئة بلفظ ااآليةالصياغة يف 

 َّفتنقلتُ تنقبض وتصعق بلفظ العذاب حىت تضيق األنفس أنالسار مث ما تلبث 
ِع مقمع وهو العذابْنَ مث مالبشارةاآلية بني إقبال مطمع، وهو  ُ.  

 دراسة املفسرين األندلسيني للمجاز املرسل وعالقاته مل تقم على إن - 
از  عاملسمياتأساس إطالق  لى هذه العالقات، ومل يصطلحوا على تسمية ا

از املرسل، وإمنا  ً جل اهتمامهم منصبا على إخراج املعىن املوجود يف كل كانبا ُّ
 ع للمجاز املرسل مل يرتافق يف بعض األحيان متقصيهمَّآية، وهذا ال يعين أن 

اعتبار (اضوية ً فنراهم حينا يطلقون على املالعالقات،إطالق التسميات على هذه 
َّوتفرد أبو حيان يف ذلك عن ) العام واخلاص(وعلى اجلزئية والكلية ) ما كان

  .القرطيب وابن جزي
م يطلقون اسم يف واملتقصي از( تفاسري األندلسيني جيد أ من غري أن ) ا

ا استعارة يف بعض املواضعِّيصرحواحيددوا العالقة أو  وعلى هذا فإن مههم .  بأ
  . القرآنمعاينخري تفسري األول واأل

م ) االستعارة( لفظ استعماهلم َّولعل از يف إىل ايدل على عمق نظر

                                                            
  .٢/٤١٤ البحر) 1(



  
از املرسل ٣٥٩  خلدون صبح.  د- عند القرطيب وابن جزي وأيب حيان بالغة ا

از املرسل تدل على االستعارة، فنحن نطلق احملل عالقاتَّ ألن ،القرآن الكرمي  ا
ِّ املكان لتعريف أهله، أو اجلزء للداللة على الكل، فهذه نستعريعلى احلال، أي 

ُ إمنا هي تقسيمات عقلية وليست فنية، ففنية الصورة تسرب القات،للعالتقسيمات 
از  از املرسل كانت دراستهم . وحتليلهبفهم ا واألندلسيون عندما درسوا ا

از على كل ما عالقته وليستتقصى معىن الصورة   تسميتها أو نوعها، فأطلقوا ا
ة أو غري  ة،املشا تكوين الصورة، فكل ما  بسبب فهمهم العميق لطبيعة املشا

 مدلوالت أخرى ترافقها يف اللفظ وتفهم يف سياق ايطلق من مسميات، يراد 
االدال، كان املفسرون األندلسيون  از، أو االستعارة، وإن يصنفو  حتت عنوان ا

ًكان جمازا عقليا أو لغويا أو  ً   .استعارةً
 بعض اآليات، من  نذكر األحكام الشرعية اليت استكنهوها يفأن ننسى وال

از املوجود  ازفيها،ا   .ً فالقرطيب أشار إىل بعض القضايا الفقهية معتمدا على ا
از أيضا الكنايةومن  قريب،وهي كالم حيتمل معنيني، أحدمها : ً ا
ازي حبث فيه املفسرون األندلسيون، حيث يتفارق . واآلخر بعيد وهذا النوع ا

. ازي، ويلتحمان يف الوقت نفسه يف مجلة واحدة احلقيقي واملعىن ااملعىن
 بالغتها من التلويح والتلميح، واإلشارة والتطويح، دون التصريح تظهروالكناية 
  .والتقريرواملباشرة 
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لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا
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