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 :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن األسرار البالغية ألسلوب التنكير في النظم القرآني في سورة سبأ، وما 
خدم في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يتخذ من اللغة أداة للكشف عن استُ  ،يتضمنه من قيم جمالية وفنية

 .أسرار التعبير وأساليبه

ثم  اصدها،وأبرز مقوفضلها، تناول سورة سبأ ومناسبة نزولها، ت اقتضت طبيعة الدراسة أن تشتمل على مدخلٍ 
  .دبية في النص األأسلوب التنكير، مفهومه وأبعاده البالغي   عالج

ورة سالفي  عن غرض من أغراض التنكير البالغية محورر كل ، عبَّ مباحثانتظمت الدراسُة في أربعة  قدو 
ليها، إرصدت الدراسة في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت و ، التجاهلو  ،التهويلو  ،التعميمو  ،: التعظيمهيو  الكريمة

 .ثبت المصادر والمراجعب ختمتو 

 جماليات التنكير، سورة سبأ.األغراض البالغية، أسلوب التنكير،  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This study aims at uncovering the rhetorical secrets of the style of indefinite in 

the Qur'anic systems in Surah Saba, and its aesthetic and artistic values. The study 

used the analytical descriptive method which uses the language as a tool to reveal 

the secrets and methods of expression. 

The nature of the study necessitated the introduction of Surat Saba and its 

descent, its virtues, its most important purposes, and then the method of indefinite, 

its concept and its rhetorical dimensions in the literary text, 

The study was organized in four axes, across each axis, for the purposes of 

rhetorical reasoning in the noble Qur'an: maximization, generalization, 
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intimidation, and neglect. The study summarized the most important findings of the 

study and concluded the sources and references. 

Keywords: style of indefinite, rhetorical purposes, aesthetics of indefinite, Surah 

Saba 

 مدخل:

 بين يدي سورة سبأ: – أوالً 

 نزولها: مناسبة ،تسميتهاها، ات، عدد آيسبأ سورة-أ 
ة إال آية واحدة اختلف فيها، وهي اآلي ،الجميعفي قول  من السور القرآنية المكية التي نزلت بمكة سورة سبأ

 أربع وخمسون ها وعدد آيات ،(6)سبأ:  ، ...َوَيَرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ  :-عز وجل –المولىالسادسة التي يقول فيها 
ات وأصول الدين من إثب ،التي تدور حول العقيدة اإلسالمية المكية هي موضوعات سائر السور :وموضوعاتها ،يةآ

لصالة والسالم عليهم ا- ،ومحمد ،وسليمان ،بعض األنبياء مثل: داودل اوذكر قصص   ،والبعث والنشورللوحدانية والنبوة 
–. 

ت سورة "سبأ" بهذا االسم في كتب التفو  ا، سير، وكتب السنة، والمصاحف كلها، هو ورود  قصة قوم سبأ فيهاُسمي  
ن وهم ملوك اليمن، قال تعالى:  َماٍل ُكُلوا م  ْم آَيٌة َجنََّتان  َعن َيم يٍن َوش  ْزق  َرب  ُكْم َواْشُكُروا َلُه ر   َلَقْد َكاَن ل َسَبٍإ ف ي َمْسَكن ه 

َبٌة َوَربٌّ َغُفور وقد كان أهلها في نعمة ورخاء، وسرور وهناء، وكانت مساكنهم حدائق وجنات،  (،18) سبأ:  َبْلَدٌة َطي  
ي ا أيدوكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول: تفرقو فلَما كفروا النعمة، دمرهم هللا بالسيل العرم، ومزقهم شر ممزق، 

ـــسبأ، وأيادي سبأ، أي مذاهب سبأ وطرق  . )1)اهـــــــــــــ
ُ أن سبب نزول السورة أن أبا سفيان قال لكفار مكة لَما سمعوا قوله تعالى: إلى المصادر تشير  َب َّللاَّ ِلُيَعذِّ

نموت، ويخوفنا بالبعث، والالت والعزى، إن  محمدا  يتوعدنا بالعذاب بعد أن " :(73حزاب: أل)ا ،اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاتِ 
اَعةُ  :(، فأنزل هللا تعالى2)"ال تأتينا الساعة أبدا ، وال نبعث (، ومن  39)سبأ:  َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْأِتيَنا السَّ

لك أن بيان ذ -عز وجل  –المعلوم أن لسبب نزول السورة دورا  فاعال  في االهتداء إلى المعنى األقرب لمقصد المولى 
 (.3في فهم معاني القرآن )مهمة وسيلة يعدُّ سبب النزول 

                                                             

 .282، 14 العلمية،بيروت: دار الكتب  ،2000 ،1سالم مصطفى البدري، ط  القرطبي تحقيق: القرآن،الجامع ألحكام  ( 1
 . 7/547 النصر،البحر المحيط، أبو حيان ،محمد بن يوسف األندلسي. )د.ت(. الرياض: مطابع )  2
   .42، 2005، دار الميممان للنشر، الرياض، 1: أسباب نزول القرآن، محمد بن علي الواحدي ، ط ُينظر)  3
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 وأهدافها: سورة سبأ مقاصد-ب 

ويمكن إجمال تلك المقاصد في ثالثة مقاصد  متنوعة،لسورة سبأ أغراض وأهداف عديدة، ووظائف ومقاصد 
 هي:  رئيسة
 إبطال قواعد الكفر والشرك.  .أ

 بما في السماوات وما في األرض.  –عز وجل  –إثبات إحاطة علم هللا  .ب
 (.1رسالته ) وعموم-والسالمعليه الصالة  –إثبات صدق النبي  .ج

 مفهومه ومقاصده: التنكير،-ًا ثاني

، "رَ ك  نَ "الثي ترجع هذه الكلمة إلى الجذر الثو  الكريم،ل التنكير أحد أساليب التعبير الفني في النص القرآني مث   يُ 
 "، والتنكير بخالفرتنكيهو " "َنكََّر"الفعل  من لم يقبله قلبه، ولم يعترف به لسانه، والمصدرإذا  ،الشيء أنكره رَ ك  ونَ 

 .(2 )بمعنى مجهول غير معروف ،يقال هذا شيء نكرة، أي: منكور ،التعريف
ا التنكير  فُ عرَّ ويُ  اسم ال يفهم منه "كل  والنكرة هي، (3)"كرجٍل وفرس بعينه،لشيء ال  عَ ض  ما وُ "بأنه: اصطالح 

وهذا يعني أن النكرة لفظة غير معروف  ،(4)"أمر محدد، وال يقصد بالتعيين، فهو أمر مطلق ومتحرر من التخصيص
دة وهى لفظة شائعة غير محد ،ولكنه ليس غموضا  مطلق ا ،فيها غموض وإبهام مجهولة،وهى لفظة  ،المقصود بها

 .)5("والمعرفة فرع عليها ،صل في الكالموالنكرة هي األ" ،المعنى
ا وتأخير اويختلف وضع النكرة في اإلفراد عما هو عليه في االستعمال من جهة التركيب  من جهة الداللة، و  تقديم 

 أن للنكرة داللتين:  ىوعليه يمكن الذهاب إل

                                                             

 .2888/  25 - 19،ج  5ظالل القرآن، سيد قطب. مجلد  سبأ في: مقاصد سورة  ظرُين)  1
 .476/  5ـ(.  تحقيق: عبد السالم هارون، القاهرة: دار الفكر،1979فارس. )معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد بن  ( 2
 .206الفضيلة ص  القاهرة: دار(. تحقيق: محمد المنشاوي، )د.ت( معجم التعريفات، الجرجاني  3
 .160(. دمشق: اتحاد الكتاب العرب، ص 2002)جمعة، جماليـــة بالغيــة نقديــة(، حسين  )دراســة( في جمالية الكلمة  4
شرح المكودي على األلفية في علمي الصرف والنحو، المكودي، جمال الدين محمد بن عبد هللا، تحقيق عبد الحميد هنداوي، )  5

 .21/  2، ج  2005لعصرية، بيروت: المكتبة ا
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الذي وردت فيه في اللغة، ووظيفتها مجرد اإلخبار والتوصيل  ى: وهي تفيد المعنلغوية أصليةإحداهما داللة 
تحديد اإلفراد والنوع، وغير ذلك من األغراض  دواإلبالغ عن أمر من األمور كان المخاطب يجهله، ومن هذه المقاص

 (. 1) المقاصدالغايات و و 

في إطار دعوة المشركين إلى  ت اآلية(، فقد جاء46)سبأ:  ُقْل ِإنََّما َأِعُظُكم ِبَواِحَدٍة تعالى:  هُ ومثال ذلك قولُ 
 ،محذوفة نكرة موصوفة بواحدةال  ": "كلمةلفظوورد  ،اإليمان بالواحد القهار، الذي بيده تدبير أمور الخلق أجمعين

ت أخرى، الولم تتعدها إلى دال ،واحدة، فالنكرة في أصل وضعها في اللغة تفيد الداللة على العدد أو خصلة أي: بكلمة
 هُ ، ونظير هذه اآلية قولُ (2)قد تخلص النكرة للداللة على العدد إذا ما وصفت به، مثل قولك: جاءني رجل واحدو 

ُ اَل َتتَِّخُذوْا ِإَلَهْيِن اْثَنْيِن ِإنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َفِإيَّاَي َفاْرَهُبونِ تعالى:    .( 51)النحل:  َوَقاَل َّللاَّ

في اآلية "صادقين" نكرة  ورد لفظ (،29)سبأ:  َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ  تعالى: هُ قولُ  وكذلك
وقد جاء لفظ  ،وظيفتها الداللية اإلخبار عن صدق المؤمنين في قولهم عن تحقق يوم البعث والنشورالسابقة، وجاءت 

 أصل اللغة العربية.يؤدي معناه الحقيقي كما وضع في كما وضع في ل ؛"صادقين" نكرة

سلوبية لتحمل دالالت فنية، وأغراضا  أ المجردة،فنية: وفيها تتجاوز الفكرة الداللة اللغوية  مجازيةواألخرى: داللة 
أو المقام أو قرائن  اققتضي أحوال المخاطبين ويستدعيها السيتجمالية، تسهم في إثراء مقاصد الصورة القرآنية وفق ما 

 الحال. 

ا ما تستقي قيمتها من خالل وجودها في السياق، ومن مطابقتها لمقتضي إن النكرة بوصفها كلمة مفردة غالب  
 (.3) قيمة المفردة، ال مجرد التنكير ىذلك أن السياق أو المقام هو وحده الذي يحكم عل ؛الحال والمقام

انتقاء و تنكير في النص القرآني هو اإلعجاز الدقيق في اختيار األلفاظ، ومن السمات التي يتصف بها أسلوب ال
مكان آخر الختل توازن اآلية، وزال الترابط في صياغة ألفاظها،  القي لو حاول أن يضع لفظ  ت، ذلك أن المالكلمات

و ضيه طبيعة اللغة، وهدٌف يقصده المعني، ومناسبٌة يتطلبها المقام. وهتوهذا االنتقاء لأللفاظ والمفردات هو سرٌّ تق

                                                             

نشر  -خديجة الحديثي  -تحقيق : أحمد مطلوب ، الزملكاني ، ابنالتبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن:  ُينظر) 1
 .50ص . م 1964هـ /  1383 - 1ط -مطبعة العاني بغداد 

القاهرة،  2015 ،4تاح فيود، مؤسسة المختار، ط ( علم المعاني، دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني، بسيوني عبد الف 2
 .135، 134ص
 .82 باإلسكندرية. صاالسكندرية: منشأة المعارف  ،2(.  ط 1977عيد )البالغة، رجاء  فلسفة) 3
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ينهض استجابة لدواٍع بالغية، وقيم جمالية سامية، ذلك أن وجود النكرة في الجملة ال يأتي مصادفة، وإنما يرُد 
 (.1)معه اسق نتلك الحالة؛ لينسجم مع المقام الذي ورد فيه، ويت ى، في كل موضوع، ويستحضر؛ ليكون علامقصود  

 التنكير البالغية: أغراض

الجمالية المتنوعة،  ا، ووظائفهاتهالالتنكير ودال يبلاأس غير قليل من اآليات التي تنتمي إلىسورة سبأ بعدد  تحفل
 الغية،ب فقد وردت كثير من األلفاظ المنكرة التي أدت دالالت وأغراضا   ويؤيده،يعزز ذلك ما وفي السورة المباركة 

ر، ذلك أن غراض البالغية للتنكيألاستفيدت من السياق القرآني الذي وقعت فيه ا اإليحاء،ومعاني أسلوبية بطريقة 
 .أسلوب التنكير يشكل ملمحا  أسلوبيا  متميزا  في هذه السورة القرآنية الكريمة

ية، وبرزت في البالغ أغراضه أهدافهوتنوعت  ،في سورة سبأ الكريمةوغاياته تعددت مقاصد أسلوب التنكير وقد 
صورة واضحة جلية، ما بين نكرات ذات دالالت وضعية أصلية ال تحمل إال معناها الذي وضعت له في اللغة 

التعميم رض غالعربية، ونكرات ذات أغراض بالغية، ومعاٍن سامية تحمل دالالت تفيد التعظيم والتفخيم، وأخرى تشي ب
 ، وتعد هذه األغراض من أكثر األغراضستهزاءويل، ورابعة تفيد التجاهل واالوالشمول، وثالثة تحمل معنى الته

ي أربعة مباحث ف في هذه السورة الكريمة؛ لذا سيقتصر الحديث عليها دون غيرها من األغراض ال  وتداو ا البالغية شيوع  
  (:2رئيسة هي على النحو اآلتي)

 التعظيم والتفخيم األول: المبحث

الداللة على أن الشيء يكون من العظمة  ،ووجه ذلك مدلوله،ليدل على عظمة شأن  المفرد؛ االسم رنكَّ قد يُ  
 .(10)سبأ:  َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد ِمنَّا َفْضال  :تعالى هُ ومن ذلك قولُ  ،وال يبلغ مقداره ،هُ كنهُ عرف وعلو المنزلة بحيث ال يُ 

والعموم  لإلطالقورد تنوينه أن و  ،التعظيمو  إلفادة التفخيمجاء "؛ ال  فض"تنكير لفظ يرى اإلمام األلوسي أن 
العطاء الذي يزيده المعطي زيادة على العطية. "الفضل: معنى و  ،(3)ال يوازيه فضل اعظيم   ال  فضأي:  م،والتفخي

                                                             

 .23ص  2000، عمار: عماندار ُينظر: إعجاز القرآن البياني ودالئل مصدره الرباني ، صالح الخالدي، )  1
( ُينظر في أغراض التنكير األخرى: التلخيص في علوم البالغة، القزويني، محمد عبد الرحمن، تحقيق عبد الرحمن البرقوقي، 2

 .68ت(، ص  د.)القاهرة دار الفكر العربي، 
(. بيروت: 2010)البغـدادي. ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، األلوسي، أبو الفضل شهاب الدين محمود  3

 .113/  22دار إحياء التراث العربي، 
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ا –فالفضل كناية عن العطية  الهم على العطية . والمراد أن لهم ثواب أعم اإال إذا كان زائد   ألنه ال يكون فضال   -أيض 
 (.1")الموعود بها وزيادة من عند ربهم

ا-السالمعليه  – تى هللا داودإذ آ والتنوع،معنى الكثرة  "فضال  " لفظوقد يؤدي تنكير  من الفضل  متعددة أنواع 
د، وما دَ د والعُ دَ له بين النبوة والملك المتمكن، والجنود ذوي العَ  عَ مَ " جَ :كثير عن هذا الفضلابن اإلمام يقول  ،المبين

ح معه الجبال الراسيات، الصم الشامخات، وتقف له ح به تسب   أعطاه ومنحه من الصوت العظيم، الذي كان إذا سبَّ 
 .)2 ("الطيور السارحات، والغاديات والرائحات، وتجاوبه بأنواع اللغات

في كلمة  فالالم الموطئة للقسم ،التعبير األخرى مع أسلوب التنكير لخدمة المعنى المقصودوقد تناغمت أساليب 
مبعثه العليم  فالفضل ،الدال على العظمة "نا الضمير" على ي يحتو  "آتينا" والفعل النعمة،تحمل معاني تأكيد هذه  "لقد"

 مثله. ام  سيأتي عظي هُ ففضلُ  المتفضل،هو  –عز وجل  –وما دام المولى  الحكيم،

 "؛ال  فض" على المفعول به الصريح –عليه السالم  – "داودكلمة "م يقد، فيتبدى في تأسلوب التقديم والتأخيرأما 
كان وقعه  رَ ك  ألن ما حقه التقديم إذا أخر ترقبت النفس له، فإذا ذُ  ؛والتشويق إلى المؤخر بالمقدم،يدل على االهتمام ل

 .(3) أقوى عليها 

 ،لحيث حقق داللة تخصيص هذا الفض –عز وجل  –إلى هللا  عائدٌ  "امنَّ " ،""آيتنا كلمتي: التعظيم في وضميرُ 
في  هان له دور وك ،للتأمل في هذا الفضل أ مجاال  هيَّ ا" في لفظ " منَّ وما ينطوي عليه من أسرار وأعاجيب. هذا التقييد 

 صود.ى عنه في تصوير اإلشارة إلى المعنى المقستغنَ وبعث إشعاع ونور داخل السياق القرآني ال يُ  ذهنية،إثارة حركة 
  ظمة والفخامة.وابراز مظاهر الع وتجليته، المعنى،قد أسهم هذا التناغم والتناسق بين األساليب التعبيرية في إثراء ل
 َوَربٌّ َغُفورٌ ... :

. (19)سبأ:  ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ  تعالى: هُ قولُ ها التنكير؛ ومن معاني التعظيم التي دلَّ علي    
ا  تأفاد "، التيوشكورٍ  صبَّاٍر، آياٍت، :"رض التنكير في مفرداتعُ فقد  ا  و داللة التعظيم والتفخيم كم   أي: آياٌت  ،كيف 

ة كثيرة عظيمة متنوعة، دال   عالمات، وهي، وحكمته على كل شيء تعالى،على عظيم قدرة هللا  دالةٌ  ،الشأن عظيمةُ 
 واختصاصه بالملك العظيم والقدرة التامة. -سبحانه وتعالى – عظيم شأنهعلى 

                                                             

 . 139/  20(. تفسير التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية، 1984)الطاهر. والتنوير، ابن عاشور، محمد  ( التحرير 1
 .  1889/  3،  . 2005 ،5( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جمعية إحياء التراث االسالمي، الكويت، ط 2
 .140/  23( التحرير والتنوير، ابن عاشور،  3
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)آيات(  ي لفظوف، ذكرها اإلمام ابن عاشور في قوله: "مستفادةٌ  رٌ بَ وع   عظيمةٌ  كثيرةٌ  سبأ آياتٌ  أهلوفي قصة 
على قدرة هللا  مساكنهم آيةٌ  ةَ حالإن : والعبر ه، وتترقب إيضاحه، ومن جملة تلك اآلياتإبهام تتطلع النفس إلى بيان

ه تعالى بالتصرف، على انفراد على أنه الواحد بالتصرف، وفي إرسال سير العرم َعليهم آيةٌ  ورحمته وإنعامه، وفيه آيةٌ 
على  ةٌ س حالهم من الرفاهة إلى الشظف آيَ وعلى أنه المنتقم وعلى أنه واحد، فلذلك عاقبهم على الشرك، وفي انعكا

ن  ةٌ على صفات األفعال هلل تعالى من َخْلق وَرزق وإحياء وإماتة، وفي ذلك آيَ  ةٌ تقلب األحوال وتغير العالم وآيَ  م 
 على ةٌ وفيما كان من عمران إقليمهم واتساع قراهم إلى بالد الشام آيَ  .عدم االطمئنان لدوام حال في الخير والشر

 ةٌ يَ وفي تمنيهم زوال ذلك آ، على أن األمن أساس العمران ةٌ مبلغ العمران وعظم السلطان من آيات التصرفات، وآيَ 
على ما قد تبلغه العقول من االنحطاط المفضي إلى اختالل أمور األمة وذهاب عظمتها، وفيما صاروا إليه من 

االضطراُر إليه الناس من ارتكاب األخطار والمكاره  ئُيلجعلى ما  ةٌ والتشتت في األرض آيَ  ،عن األوطان النزوح
("1) .  

ولتدال  ؛لتعظيملتفيدا التفخيم وا "؛وفعول فَعال،"المبالغة  صيغتيعلى  ن،االمنكرت "شكورٍ " ،"َصبار"جاءت لفظتا و 
 .وعظم الشكر هلل تعالى على نعمه وآالئه التي أسبغها على اإلنسان ر،بالصعلى عظم هذا 

ن الصبر مفتاح وأل ؛لكون الشكر دعامة للصبر ؛الصبر على الشكر ى التفخيم والتعظيم في اآلية تقديمُ قوَّ ومما  
 .(2)المؤمن  اإليمان وعنواننهما مالك أل ؛والشكر القرآني الصبرَ  صُّ النصَّ وخَ  ،الفرج المفضي للشكر

لإليقاع رته؛ لما ، وتوسيع دائالقرآنيفي النص  التفخيم والتعظيممراعاة الفواصل في تعميق معنى أسلوب وأسهم   
مثل قوله ي وذلك ف ،وجماال   د الكالم رونقا  ا؛ األمر الذي ز وقع حسن على النفس من الفواصلتتابع النغمي المتولد من 

 .لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ  ،…َوَهْل ُنَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفورَ ،…َوَربٌّ َغُفورٌ ... :تعالى

ار هو الذي من فالَصب "،الشكور"و "الصبار" لفظتي:في بوضوح فيتجلى  ،واختيارها ةانتقاء األلفاظ الدقيقأما 
دواعي و  الشهوات،هو الذي من شأنه الصبر على فكور الشَّ أما و " الرخاء،والشكر في  الشدائد،شأنه الصبر على 

 .(3")الطاعات والشكر على النعم وعلى مشاق   الهوى،

                                                             

 .123/  23( التحرير والتنوير، ابن عاشور،  1
(. بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت 1965)عمر. الزمخشري، جار هللا محمود بن  أساس البالغة،( ُينظر:  2

 .117/  5للطباعة والنشر، 
عة عبد ومطب القاهرة: مكتبة. دار المصحف، د.ت()محمد. ( إرشاد العقل السليم، إ لى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود، محمد بن  3

 .130/  7الرحمن محمد، 
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اِلَحاِت ُأْوَلِئَك َلُهم  :تعالى هُ قولُ  ؛التنكير الذي يفيد التعظيم والتفخيم من أمثلةو    ِلَيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ   . (4)سبأ:  مَّ

كلمة ومعنى (، 1(داللة التفخيم والتبجيلجميعها تفيد  "كريم" و"رزق و"مغفرة، " ن الكلمات:أمام الرازي إليرى او   
 ،عليها بهمال يعاقربهم، ويسترها عليهم، و  هايمحو ، وخطايا ا فرط منهم من ذنوٍب مَ شاملة ل  أي: مغفرة عظيمة  "مغفرة"
 .صرف البالء والعذاب عنهم وعن بلدتهميعن تقصيرهم، و  تغاضىيو 

نه رزق أعي البقااإلمام ويرى  ،"رزق كريم" من التعريف، فهو قوله تعالى: اوضوح   فيه أشد   أما ما كان التنكيرُ 
دائم يجمع الوفرة والصفاء الخالص من شوائب المكدرات المقرون عظيم " جليل، عزيز، دائم، لذيذ، نافع، شهي، 

وفي وصف الرزق الذي أعده لهم بالكرم، زيادة في ، (2) بالتعظيم الذي تنشرح له صدور المؤمنين، وتقر  به عيونهم
وال  ،ألن لفظ الكريم يصف به العرب كل شيء حسن في بابه، بحيث يكون ال قبح فيه ؛إدخال السرور على قلوبهم

 (.3)معه شكوى 
كيفيته ال تحصى ف :، دالالت واسعة، فالكريم هو الواسع، المتنوع، الحسن في كيفيته وكميته"كريم"مفردة حمل تو  

 .وال تفنى وال يذوي أثره، وكميته ال يدركها إال هللا
دل  ياسم إشارة،  هو :"أولئك"فلفظ . إلفادة التعظيم والتبجيل ؛أساليب التعبير القرآني مع أسلوب التنكيرتناغمت  

شارة إليهم بإشارة البعيد " تهقرين ،على إرادة التفخيم "؛ ولئكأتمجيد أولئك ذوي اإليمان والعمل الصالح، إْذ جاءت اإل 
  .على منزلتهم الرفيعة، وعلو مرتبتهم اتنبيه  

وإبراز  ،تقديم الجار والمجرور؛ ليفيد الحصر واالختصاص، واالهتمام بشأن المؤمنين "، ففيهلهم مغفرةما تركيب "أ
 .مرتبتهم ومنزلتهم، وهم وحدهم دون غيرهم الذين يستحقون المغفرة والرزق الكريم الذي هو الجنة

تتكلم عن الجزاء الذي  فاآلية الكريم،وجاء الربط بين اإليمان والعمل الصالح يقابله الربط بين المغفرة والرزق 
ا الجز في الدنيا واآلخرة. أما الجزاء في الدنيا، فإنهم هم المؤمنون حق   للمؤمنين-وجل  عز-المولىأعده  اء في ا، أمَّ

ومحو السيئات حتى ال يعاقبوا، ورفع درجاتهم بإعطائهم الثواب؛ وهو  اآلخرة، فهو المغفرة لهم على قليل الذنوب؛
-تعالى-هللاأن أصحاب تلك الصفات الحميدة قد مدحهم  يتبينوبذلك ة، الرزق الكريم، فالمغفرة تفضي إلى نعيم اآلخر 

ا  .كريم، والرزق الالواسعة وكافأهم على إيمانهم الحق بالمغفرة الشاملةوأثنى عليهم، ، اعظيم   مدح 
صحاب اإليمان والعمل الصالح وما أسبغه هللا أالتي تتحدث عن جزاء  وقد تكررت في الخطاب القرآني اآلياتُ 

 :ومن هذه اآليات ،لما لها من أهمية وقيمة ؛عليهم من مغفرة، ورزق كريم في غير موضع في القرآن

                                                             

  322/  25(. بيروت: دار الفكر، 1981)الدين. ( ينظر: مفاتيح الغيب/ التفسير الكبير، الرازي، فخر  1
(، تصحيح وتعليق: محمد 1994)عمر. في تناسب اآليات والسور البقاعي، برهان الدين، ابراهيم بن  ( ُينظر: نظم الدرر 2

 .488/  15عمران األعظمي، بيروت: دار الكتاب االسالمي، 
  .428/  8محمد سيد طنطاوي  الكريم، الوسيط للقرآن( التفسير  3
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ا لَُّهْم  :تعالى هُ قولُ    ، (4)االنفال: َدَرَجاٌت ِعنَد َربِِّهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ ُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحق 
ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ  :تعالى هُ قولُ و  ا لَُّهم مَّ  (.1) (74: )االنفال، ُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحق 

ا –ومن أمثلة التعظيم     ُل ِإنَُّهْم َما َيْشَتُهوَن َكَما ُفِعَل ِبَأْشَياِعِهم مِّن َقبْ َوِحيَل َبْيَنُهْم َوَبْيَن  :تعالى قوُلهُ -أيض 
  .(54: )سبأ َكاُنوا ِفي َشكٍّ مُِّريٍب 

وتفخيم،  تعظيم" الشك المريب"؛ وذلك ألن التنكير يفيد داللة :ولم يقل، قال سبحانه وتعالى: "شك مريب"
كفار بيعة في ط هذا الشك الذي كان متأصال  ل تعظيم وتفخيمويبدو أن السياق يؤيد هذه الداللة؛ ألن المقام مقام 

نهم ألجنان؛ ودخول ال باهلل حيل بينهم وبين اإليمانب، و لهذا لم يتقبل منهم اإليمان باهلل عند معاينة العذا؛ مكة
 .وارتياب شديد في أمر الحساب والعذاب ،كانوا في الحياة الدنيا في شك عميق

بمعنى:  ،ريبم ،كبير، قوي  ،أي: شك عظيم ،م هذا الشك وتفخيمهيلتعظ ؛"شٍك"ظ جاء في هذا النص تنكير لف
يد قوة الشك مبالغة في تأكومجيء لفظة "مريب" صفة للشك هو تعبير بالغي يعكس معنى ال ،شك غاية في الريبة

ال الريب، كما يقأو هو واقع في  ،ع في الريبة، كقولهم: عجب عجيبوق  : مُ عنيت "مريب "ةلفظ، إذ إن واالرتياب
   (2) .شعر شاعر أي: ذو شعر

فالريب درجة أعلى من  ،(3")قوى ما يكون من الشك وأشدهأ "هو: المريبأن األمر ابن عطية ويرى اإلمام 
 الريب "إلى ذلك الزمخشري في قوله: كما ذهب وحقيقة،فالريب هو الشك مع تهمة  به،بدليل وصف الشك  الشك،

 .(4")النفس واضطرابها قلقُ 

تي تتحدث ال سيما تلك ال ،"مريبكلمة "و  "شككلمة "فيها بين  لَ ص  ترددت في النصوص القرآنية آيات فُ وقد    
 عن منكري البعث ودعوة الرسل. ومن تلك اآليات:

ْنُه ُمِريٍب  تعالى:  هُ قولُ  -   (. 110)هود: َوِإنَُّهْم َلِفي َشكٍّ مِّ
ا َتْدُعوَنَنا ِإَلْيِه ُمِريٍب َوِإنَّا َلِفي تعالى:  هُ قولُ و  -  .(9)ابراهيم:  َشكٍّ ِممَّ

الفكرة ذلك أن  ؛الشك متصال  بالريب سبب ا في تقوية هذا اإلنكار، وإبراز شدته، وإثراء تنوعهدال وربما كان مجيء 
 قابلة بأن توصف بأشياء كثيرة، وفي مثل هذه الحالة تحَسن تأكيد معني الفكرة بالوصف. 

                                                             

 .14. والشورى: 26، وكذلك سورة النور:50الحج:  من: سورة( ُينظر في ورود آيات تحمل معنى" مغفرة ورزق كريم": كال   1
 540/  15نظم الدرر، البقاعي، ) 2
تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد، -( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية عبد الحق بن غالب األندلسي  3

 .152/13، 1بيروت، ط  العلمية،الكتب  دار
 .395/ 2ج  ،1998ط أولى ، الرياض،( ُينظر: الكشاف، للزمخشري، جار هللا محمود بن عمر مكتبة العبيكان،  4



 

- 186 - 
 

اَعُة ُقْل َبَلى َوَربِّي َلَتْأِتَينَُّكْم َعالِ  :ىتعال هُ قولُ  والتفخيم؛ أمثلة التعظيمومن     ِم َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْأِتيَنا السَّ
َماَواِت َوال ِفي اأَلْرِض َوال َأْصَغُر ِمن َذِلَك َوال َأْكبَ  ِبينٍ رُ اْلَغْيِب ال َيْعُزُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِفي السَّ  ( ، ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ

 .) 3سبأ:
 ؛(1)تابا  كفيد التعظيم والتفخيم، أي: تلك آيات الكتاب الكامل في كونه يل ؛جاء في هذا النص تنكير لفظ "كتاٍب"

 .ما كان تنكيره إال لتعظيم شأنهو  ،أن الكتاب معلومذلك 

جليل  ،أنكتاب عظيم الش :ىوالمعن ،يوم القيامة ىللكتاب، وهو اللوح المحفوظ  لكل ما يكون إل وفي هذا تعظيمٌ 
ى صفات مفعم بالحياة، دال عل ،، بديع عظيمداللة جليٌّ ال الكتاب بأنه مبين أي: واضحُ  ُف أنزلناه إليك، ووْص  ،القدر

يدل على عظم هذا الكتاب إلى الحَد الذي ال وهو   ،والمبين هو الواضح في جنسه، البالغ غاية حده ،الخالق الكريم
 اكير كتاٍب منسجم  ، وقد جاء تنشيءفاهلُل هو العالم بما خلق وال يخفي عليه  ،-سبحانه وتعالى –ه إال هللُا رَ دْ ُيقادُر قَ 

 ا لمائهبطااستالساعة أو  مجيءوإنكار  ،البعث والنشور ينف ىمع السياق وقرائن األحوال، ذلك أن المشركين دأُبوا عل
 .(2)سبيل الهزء والسخرية ىقد وعدوه من قيامها عل

 ،(18)سبأ:  ، ِسيُروا ِفيَها َليَاِلَي وََأيَّامًا آِمِنينَ  تعالى: هُ قولُ  ؛من التنكيرالمستفادة ومن أمثلة التعظيم والتفخيم 
" عظيمة، ال ُيكتنه ا َليَاِلَي وََأيَّامً  " أي: ،التعظيم والتفخيمداللة  يفيد" َليَاِلَي وََأيَّامًا  تنكير"أن  ابن عاشوراإلمام ويرى 

 .(3)دُر قدرها أحدا، وال ُيقوصفها

لقرى في أمٍن بين تلك اويسره ولتدل على السفر  والتنوع،لتعطي معنى الكثرة  ؛جاءت النكرة على صيغة الجمع
لهم سيروا في هذه القرى ما بين قراكم والقرى التي قلنا : "نقل عن الطبري و  ،وأماٍن ال مخافة ُجوع أو عطش أو خوف

ا ا، وال من أحد ظلم  ا وال عطش  ا آمنين ال تخافون جوع  في  ، يفهم من ذلك أن األمن مستتٌب  )4"(باركنا فيها ليالَي وأيَّام 
مان ألة اهيئكل األوقات، أي: أنهم آمنون من كل شر، سواء ساروا في الليل أم في النهار، وفي هذا تذكير بنعمة ت

 : من مجموعة أمور بمعونة السياق دٌ مستفا اآليةويبدو أن التعظيم في هذه  والطمأنينة لهم خالل سفرهم.

وتقديم األيام  لقرى،اأي: السير بين تلك ، ظرٌف بمعنى  بين"وفيها"  السفر،فالفعل" سيروا " يفيد االختيار وحرية  
 وطمأنينة. انه أشد أمن  أل ؛النهار أكثر من الليل في-غالب ا-يكون ألن السفر  ؛على الليالي ُيفيد االهتمام والعناية بالمتقدم

                                                             
 .533/ 5( السابق  1
 .5/106للزمخشري، ( الكشاف،  2
 .138/  23( ُينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 3
 .230/  20    عبد هللا بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر،ي القرآن، الطبري، البيان عن تأويل آ جامع) 4
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تلك األيام  ويتوهم ما يتوهم ما في يتخيل،أن مجيء النكرة بدون وصف يمنح المتلقي القدرة على أن يتخيل ما  وُيلحظ
 وفخامة. والليالي من عظمة

َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِهْم آَيٌة َجنََّتاِن َعن َيِميٍن َوِشَماٍل ُكُلوا  :تعالى هُ قولُ  ؛ومن أمثلة التنكير للتعظيم والتفخيم
َبٌة َوَربٌّ َغُفور ْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلُه َبْلَدٌة َطيِّ  (. 15 سبأ:) ِمن رِّ

كير هذين تنيرى اإلمام ابن عاشور أن و  "، وقد جاءتا موصوفتين،رب  "و "،"بلدة: هما اجتمع في هذه اآلية نكرتان
عث يب هانسيم ،ءهواال نقية ثمار،ال ةطيب شجار،األرة يكث؛ طيبةبلدة أي:  ،(1)والتعظيم اللفظين يفيد معنى التفخيم 

ها، لظالتر الناس بتوأشجار وثمار، تسوهي بلدة ذات بساتين ، وافرة الثمر هامعطاءة وأشجار  هاعلى السرور، أرض
وعن قتادة أن المرأة كانت تمشي فيها، وعلى رأسها مكتل، فيمتلئ من أنواع الفواكه من غير أن تمسها بيدها؛ لكثرته 

  . )2( ونضجه واستوائه

ذه اآلية في ه تانوقد جاءت النكر  ،متجاوز عن كفرهم وذنوبهم ومعاصيهمواسع المغفرة والرحمة، كريم، " و"ربٌّ 
ا –ويحمل التنكير  م سبأ.و في مقام الكشف عن النعم التي وهبها هللا لق  ،ف هللا قوم سبأإذ شرَّ  االختصاص، سمة-أيض 

هم بهذا االختص  والرب الغفور. الطيبة،البلدة  اص:وخص 

ن والتناغم الموسيقي الناجم ع ناحية،اإليجاز والتكثيف من  ليحقق غرض ؛التنكير في صورة الحذف ورد
فالسياق يشي بأن أصل النص  ،(3)أخرى لتكون خفيفة على اللسان بمنزلة المثل من ناحية ؛ المزاوجة بين الفقرتين

ز ولو ُذك ر المبتدآن المحذوفان لما كان للتنكير دوٌر يتجاو  ،وربكم ربُّ غفور طيبة،قبل الحذف هو: بلدتكم بلدة 
 .وصيل، ولكن بحذفهما يتجلى دور أسلوُب التنكير للداللة على مقصد التعظيم والتفخيموظيفة اإلخبار والت

قد عمَّقت المعنى، وأعطته دالالت رحبة، في اآليات القرآنية  ْت يقَ إن النكرات التي س  ف ،مهما يكن من شأنو 
 هو التعظيم والتفخيم.غنيا  أفادت مقصدا  دالليا  و 

  :والشمول: العموم نيالثا المبحث

َوَما َأْرَسْلَنا ِفي   :وقد تجلى ذلك في قوله تعالى ،لُ والشمو  العمومُ  ؛ومن المعاني التي يحققها أسلوب التنكير
ن نَِّذيٍر ِإالَّ َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبِه َكاِفُرونَ   (.34)سبأ :  َقْرَيٍة مِّ

                                                             
 .23/168( التحرير والتنوير، ابن عاشور 1
 .284/  14الجامع إلحكام القرآن، القرطبي، ) 2
 23/168( ُينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 3
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والنكرة  نفي،الذلك ألنها وقعت في سياق  ؛لتفيد داللة العموم والشمول ؛ةمنكر " نذير" :ةوظف النص  القرآني كلم
ر ولكن أي رسول أو نبٍي أو نذيٍر ينذ ،بعينه اواحد   افليس المقصود هنا نذير   ،(1)والشمول في سياق النفي تفيد العموم 

 إذا ما استمروا على كفرهم وضاللهم. ،قومه بسوء العاقبة

ا وتسرية  عنه،  –صلى هللا عليه وسلم  –للرسول  هذه اآلية تسلية   تورد به من قومه من  يَ بعد ما ُمن  وتخفيف 
لتأكيد  ؛نذير"" االستغراقية على لفظة "نْ م  ودخول "  هم،من نيالمنعمو ن يالتكذيب والكفر بما جاء به "ال سيما" المترف
 ما قصدته اآلية من معنى العموم والشمول.

ي سياقها و"نكير" ف "،اذ حملت النكرة "قرية والعموم،التعبير بالقصر والنفي على تأكيد داللة الشمول  دلَّ وقد 
فقد أفاد تنكير " نذير" اإلشارة إلى أنهم "نذر" ذوو شأن عظيم  ،مع داللة التعظيم والتكثيرالنغمي داللة التعميم المتسقة 

  .من جهة أخرى  و العدديستحقون اإلجالل والتقدير من جهة، وهم رسل كثير 

ولعل السر في تنوع أغراض التنكير ومقاصده في اآلية الكريمة يعود إلى اختالف أفهام المتلقين في إدراك المعنى 
 –ي وإثارة أحاسيسهم ومشاركتهم الوجدانية لموقف النب المتلقين،األمر الذي كان له تأثير عميق في نفوس  ؛ودالالته

 أييد رسالته.وت –صلى هللا عليه وسلم 

ورد في آيات سورة سبأ الكريمة عدٌد غيُر قليل من اآليات التي تشتمل على نفي النكرة، ويراد به داللة العموم 
 واالستغراق، مثال ذلك:

ن ُسْلَطاٍن  تعالى: هُ قولُ    (. 32)سبأ :  َوَما َكاَن َلُه َعَلْيِهم مِّ

ْن  تعالى: هُ قولُ و    .(47 سبأ:) َأْجٍر َفُهَو َلُكمْ ُقْل َما َسَأْلُتُكم مِّ

ن ُكُتٍب َيْدُرُسوَنَها: تعالى هُ قولُ و    (.44 سبأ:) َوَما آَتْيَناُهم مِّ

 (.44)سبأ :  َوَما َأْرَسْلَنا ِإَلْيِهْم َقْبَلَك ِمن نَِّذيرٍ  : تعالى هُ قولُ و 

 َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاسِ  :تعالى لهقو ، وذلك في واإلطالقُ  التعميمُ  ؛ومن الدالالت المستفادة من التنكير  
   .(28 سبأ:)

                                                             
 .11/249( روح المعاني، األلوسي،  1
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ة العموم "كافة" يؤدي بذاته دالل عن أن معنى لفظ ال  فض ،تنكير كلمة "كافة " للداللة على العموم واالستغراق جاء
 صلى هللا عليه وسلم. –لعموم رسالة محمد  وفي هذه اآلية إثباتٌ  ،جميع األمم :أي ،(1)والشمول

ة عالقة يَ   ،واستثناءٍ  ،رٍ اآلية من: قصالتعبير المختلفة في منتظمة بين عناصر  وصلة   محكمة،لحظ المتلقي أنَّ ثمَّ
 وتنكير.

ا –اآلية تحمل ا-أيض   أصلها، من –صلى هللا عليه وسلم  –َمْن أنكر رسالة محمد منهم على المنكرين سواء  رد 
 المراد،نى وتعميق المع ،والقدرة والتفخيم العظمة،يفيد  ،"أرسلناك"في الفعل  "نا" ضمير الجمعو  ،َمْن أنكر عمومها مأ

 .(2) وتقديره إلى الناس كافة األمم،أي: أرسلناك إلى العرب والعجم وسائر  ،وإبطال ضالل المشركين

 .   (21)سبأ:  َوَربَُّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ  :تعالى هُ قولُ  ؛ومن أمثلة التنكير على إفادة داللة العموم والشمول

على  ردتو وقد  .–عز وجل  –ثابتة للمولى من الصفات الصفة  وهي لشيء،صفة جاءت  نكرة،ومفردة "حفيٌظ" 
 .تدل على قوة الفعلل ؛على وزن" فعيل" المبالغةصيغة 

قام فالمقام م فيه،جاءت النكرة متناسقة مع السياق الذي وردت  إذالشمول والعموم،  "أفاد التنكير في لفظة "حفيظ
الكافرين تحفيزا لهم للدخول في االسالم، فالحفيظ هو الشاهد والحافظ ألقوال عباده  أمام-إثبات صفات هللا عز وجل 

ه ما هو في مقدرت ال يخرج عن الذي هو أيضا "الحفيظ"، وفشرٌ  ، وإن شرا  فخيرٌ  خيرا   وأفعالهم، ويجزيهم عليها، إنْ 
 .(3)بالعلم ولذلك يتبع الحفظ  الحفظ،إذ بمجموعهما تقوم ماهية  والقدرة،وهو يقتضي العلم  حفظه،

الذي دل  – عز  وجل –إذ وردت صفات هللا  التعظيم،على قرنية فكرية دلت على الكريمة السابقة تحتوي اآلية 
 فيما هي له. تامٍ  وشمولٍ  عمومٍ  ذات-عز وجل  –العقل ودلت نصوص الشريعة على أن صفاته 

 الشعورُ  :تمتزج بالنفس معاٍن كثيرة منها نفال بد أ النكرة،"حفيظ"  األسلوب القرآني عندما ُيخبر بلفظكما أن 
 سوء وشر. يحفظه ويرعاه من كل –سبحانه وتعالى  –المؤمن بأن هللا  س  إحسافضال  عن  النفسي،باألمن واالستقرار 

                                                             

، 1القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، دراسة وتحقيق أحمد الختم عبد هللا، ط والعموم،( العقد المنظوم في الخصوص  1
 .45 ،2دار الكتبي، المعادي، مصر ج  ÷، 1999

 .9/269حيان،  المحيط، أبو( البحر  2
 .23/115( التحرير والتنوير، ابن عاشور  3
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تستعمل لكل   ما يحَتمُلها من موجوٍد ومعدوٍم، وهذه  األمور ُتعطي مجاال للفكر  أن نكرة مبهمة  "شيءٍ كلمة "و 
 لعرب،اتدل في معناها المجرد الذي جاءت عليه في لغة من معاٍن ودالالت، وهي غالب ا ما  ينطلَق ليَتخيل ما يَتخيل

معنى ها كسبألكن المقام الذي وردت فيه هو الذي  (،1)نكرة في القرآن الكريم إال  لم تأت   لفظة شيءو  التقليل،وهو 
 .ا أم قليال  كثير   كبير ا،صغير ا أم  حجمه،كان نوعه أو  اكل شيء أي   :بمعنى والشمول،وهو التعميم  آخر،

" تعني في أصل وضعها اللغوي العموم  ه ال إذ إن شيء،وهكذا أفاد لفظ "كل" عموم كل  والشمول،ومفردة "كل 
 يخرج عن علمه شيء من الكائنات.

وتؤكد  المشركين،على  لكي تقوم الحجة ؛منزلة التذييل ،َوَربَُّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ  :تعالى هُ نزل قولُ وقد 
ا –وتقوي  ،موقف المسلمين   العموم والشمول في اآلية وترسخه. معنى-أيض 

انسجاما  "يجد أن بين مضمون اآلية ومضمون التذييل  ،في اآلية المتقدمة المتضمنة ألسلوب التذييل المتأملُ 
البيان القرآني بأسلوبه ومضمونه يتجه نحو رعاية مطالب المعنى، وهو في الوقت نفسه يحرص " ، فإنَّ اا وتناسب  وتآلف  

 .(2")على رعاية المبنى

ف أسلوب التنكير في اآلية  عز  – وهي إحاطة علم هللا ومقاصدها،لتحقيق أغراض سورة سبأ  ؛السابقةوهكذا وظ 
 وات وفي األرض.امسبكل شيء في ال –وجل 

ُقْل ِإن َضَلْلُت َفِإنََّما َأِضلُّ َعَلى َنْفِسي َوِإِن  :تعالى هُ قولُ  ؛القرائن عونةومن أمثلة إرادة العموم بالتنكير مع م
 (. 50)سبأ  ،ِإَليَّ َربِّي ِإنَُّه َسِميٌع َقِريبٌ اْهَتَدْيُت َفِبَما ُيوِحي 

ميع ن هللا هو سإإلفادة الشمول والعموم واإلطالق، أي:  "؛قريب"، ولفظ "سميع"جاء في هذه اآلية تنكير لفظ 
)إبراهيم ،الدَُّعاءِ إِنَّ َربِِّي لََسِميُع  :للدعاء فقط، بل سميع ألقوال عبادة بعامة، بناء على قوله تعالى سولي ،لكل شيء

ذا دعاه، جيب دعوة الداعي إي(، وهو سبحانه وتعالى مع سمعه قريب، ال ُيْبطئ على المؤمنين به في اإلجابة، و 39: 
ا، إنما تدعون اإنكم ال تدعون أصمَّ وال غائب  " : –عليه الصالة والسالم –لقوله وفق ا  .(3)"اا مجيب  قريب   سميع 

                                                             
 .231ئل مصدره الرباني، صالح الخالدي ( إعجاز القرآن البياني، ودال 1
ا،سورة البقرة )دراسة بالغية  :( معزوز، فاطمة الزهراء، التذييل القرآن الكريم 2 رسالة ماجستير، جامعة أكلي، الجزائر،  أنموذج 

2013، 110. 
 (. 6021رقم)ابن كثير. باب الدعاء، حديث  وبيروت: دار(. دمشق 2002)إسماعيل. ( صحيح البخاري، البخاري، محمد بن  3
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" ميةسالالفنية األخرى في إبراز داللة التنكير وتأكيدها منها: توكيد الجملة اتعاونت وسائل التعبير  لتحقيق  ؛" بأن 
 وفي ذلك مزيد من العموم والشمول. وتأكيده،مضمونها 

ة فنيا قد حقق قيم   ،ويبدو أن الخطاب القرآني الكريم في تقديمه أهمية حاسة السمع على أهمية صفة القرب
 السر في ذلك يعود إلى ما تتمتع به حاسة السمع من شرف ؛ ولعلَّ إضافيةبالغية  القرآني بمعانٍ  النظمَ  جمالية، ومدَّ 

  .العموم والشمولأفادت وفضل ومكانة؛ ولما تحمله من دالالت 

 ،السمع والقرب :اآلية الوحيدة في القرآن التي جمعت بين صفتي، (50)سبأ  ،ِإنَُّه َسِميٌع َقِريبٌ تعد آية و 
دالئل  وثمة، عطائها دالالت أعمقإ و  الصفة،لتقوية هذه  ؛كل من صفة السمع والقرب على صيغة المبالغة وردتو 

 .(1)تام ذات عموم وشمول  –عز وجل  –من الشرع تشير إلى أن صفاته  ونصوٌص  عقلية،

ا –وتحمل اآلية الكريمة  م بأنه يسمع يخوفه خفية إلى معنى التهديد والوعيد للكافرين المعاندين، إذ إشارة-أيض 
 ما يتهمون به اإلسالم ورسوله الكريم، وأنه سيجازيهم على قولهم هذا يوم القيامة. 

، ىا في المعنمعه يتوافق ماب خرى أتعقيب الجملة بجملة :" ، الذي يقصد بهوردت هذه اآلية على أسلوب التذييل
ا، ضو  د المعنىاز (؛ األمر الذي 2")للجملة األولى تأكيدٌ و  ا،وح  ر لمضمون الجملتين قر   وهو تذييل مُ  والمقصد انشراح 

 .مجيء التذييل في ختام اآلية معنى العموم والشمول لَ مَ حَ يو  ،وآكده اللتين قبله على أبلغ وجهٍ 

 :التهويل والتخويفالثالث:  المبحث 

يَعاُد  :تعالى هُ قولُ  ؛عليها التنكير ومن معاني التهويل التي دلَّ  َيْوٍم ال َتْسَتْأِخُروَن َعْنُه َساَعًة َوال ُقل لَُّكم مِّ
 .(30)سبأ: َتْسَتْقِدُمونَ 

ِإنَّ َأَجَل  :ىقال تعال ينقص،مؤجل مكتوب ال ُيزاد وال  أي: يومٍ  والتخويف،داللة التهويل  "يومٍ "أفاد تنكير لفظ 
ُر َلْو ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ  ِ ِإَذا َجاَء اَل ُيَؤخَّ  .مع السياق الذي ورد فيه اوجاء التنكير منسجم   ،(4 )نوح: َّللاَّ

وكأنهم  ار،واإلنكورد سؤال الكافرين عن موعد البعث والنشور على سبيل التعجب واالستهزاء واالستبعاد وقد 
 !يقولون: ال يمكن أن يأتي مثل هذا اليوم

                                                             

هـ(، الناشر: دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت الطبعة: 1425)حَبَنََّكة الميداني، عبد الرحمن بن حسن  العربية،( البالغة  1
 .409ص  1996-هـ  1416األولى، 

 .493، ص1994 ،4قان للنذر والتوزيع، عمان، طدار الفر  عباس،( البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني، فضل حسن  2
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فس تعيش األمر الذي جعل الن ؛فعلى سبيل التهديد والتخوي "يومٍ  "ميعاد التنكيرجاءت اإلجابة إليهم في صيغة 
سهم تنوين وقد أ ،ألن تأثير المجهول والمبهم في النفس عظيم وعميق ؛في وجل وخوف وترقب في انتظار هذا اليوم

 .(1)التهديد " يوٍم" في رد  القرآن الكريم فيه مبالغة قوية في لفظ وورود التنكير،لفظ" يوٍم" في تأكيد 

يوم القيامة حيث هو  :فقيل يوم،الفي هذا المفسرون ف ختلوا ،(2)عظيم يوم  :التعظيم أيداللة  تنكير "يوم"ٍ يفيد 
 .(3)يوم بدرهو البعث والنشور، وقيل يوم مجيء أجلهم، وحضور منيتهم، وقيل 

يعنون به الوعد  واالستهزاء،السخرية  على سبيل ؟متى هذا الوعد على لسان الكافرين:حكاية  قولال ورد
له يء في أججي للعذاب،مان معين ز أي: لكم  ،لذلك جاءت اإلجابة عن سؤالهم مفاجأة لهم؛ المبشر عنه أو الموعود

غة في وفي صفة هذا اليوم مبال ،فهو آٍت ال محالة أحد،رجاء لوال يتقدم  أحد،ال يستأخر لرغبة  ،ره هللا لهالذي قدَّ 
 التهديد والتخويف.

ويتجلى  ،القرآني وذلك ضمن سياق النظم ؛والتهديد التهويل اإلشارُة إلى ؛المستفادة من التنكير ومن المعاني
ن رِّْجٍز َأِليمٌ  :ذلك في قوله تعالى  (. 5)سبأ:  َوالَِّذيَن َسَعْوا ِفي آَياِتَنا ُمَعاِجِزيَن ُأْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب مِّ

أن أعظم  ذلك العذاب،بل إنه أسوأ  العذاب، ئسي   هو  "الرجز"و"، أليم"و" رجز" ان نكرتان هما:تورد في اآلية لفظ
صيغة مبالغة تحمل داللة شدة العذاب  وهي ُمرو ع،وأليم: بمعنى مؤلم  .(4)النار ب به البشر هو عذاب عذ  عذاب يُ 

 (.5)أي: هذا الصنف من العذاب من جنس العذاب" "من عذاب أليم الهم عذاب  ، وأن ونوعه

وكذبوا  ألنهم سعوا في إبطال أدلة هللا ؛فالمشركون يستحقون هذا العذاب المؤلم التهويل،انسجم التنكير مع مقام 
 صريحٌ  يدٌ ووع فروا،كى بصفات الذين وفي إبهام لفظ " رجز " تهديٌد لكل من تحلَّ  ظانين أن هللا لن يقدر عليهم. بآياته،

 لهم يحمل معاني اإلهانة واإلذالل.

 من إشعاعاتله وما يحم للتنكير، "أليم" تأكيدٌ  لفظة ومجيء الصفة المذكورة بعده وتنوينه،"رجٍز" لفظ  وتنكير  
لك أن النكرة ال ذ ؛لبيان صفة العذاب وشدته وتأكيده ؛" البيانيةنْ "م   فيه، وورودمتولدة من السياق والمقام الذي وردت 

                                                             

 .7/232أبو السعود  السليم،( إرشاد العقل  1
 .379/  3( الكشاف، للزمخشري  2
 .16/311( روح المعاني، لأللوسي  3
 .281هـ ص 1436القصيم  أولي،ط  الخيرية،، ابن عثيمين، مؤسسة ابن عثيمين سبأ(( تفسير القرآن الكريم )سورة  4
 .102/  9 هجرية، 1407 ،1القلم دمشق ط  يوسف، دارالمصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، أحمد بن  الدر(  5
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لى جانب إ فيه،ما تكتسب أهميتها ودورها من الموقف الذي ترد وإن السياق،ينظر إليها نظرة منفصلة عن خارج 
ير في القران فهو كث العذاب،أما كون مجيء لفظ " أليم" صفة لهذا ، ساليب التعبيرية األخرى ألعالقتها وانسجامها مع ا

 .(1) :الكريم منه

 . (5)التغابن   َعذَاب أَِليم  أَْمِرِهْم َولَُهمْ ذَاقُوا َوبَاَل  قوله تعالى:

  . (10االسراء:  )َوأَنَّ الَِّذيَن ََل يُْؤِمنُوَن بِاْْلَِخَرِة أَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَابًا أَِليًما  تعالى: هُ ومنه قولُ 

ياق يختلف جماال  ووظيفة"ن من اآليات السابقة يتبين للمتلقي أ   نوعا  شديدا  عما ويتنوع ت ،مقام الكلمة في الس  
 .(2")هي عليه في مقام اإلفراد

ومنه ، لقصداوتدل القرائن على هذا  والتهديد،يختار الخطاب القرآني النكرة قاصدا  بالتنكير التهويل والتخويف 
َماء  :تعالى هُ قولُ  َن السَّ  (. 9) سبأ:  ِإن نََّشْأ َنْخِسْف ِبِهُم اأَلْرَض َأْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا مِّ

ا –ودل  ،العذابمن  اأي قطع   والتخويف،" للتهويل والتهديد  اجاء في هذا النص القرآني تنكير لفظ " كسف   -أيض 
د هذا العذاب ما وأك، ومعصيتهم هلل ولرسوله للرسالة المحمدية، على تكذيب كفار مكةا مخيف   امؤلم   اكونه شديد   على

  .وما فيه من إهانة وإذالل لهؤالء المشركين المكذبين للخسف،سبق من ذكر 

َفت  تهويل والتهديد ومما زاد من داللة هذا ال إضافُتُه إلى هللا تعالى بوساطة الجار والمجرور "من السماء"، ولو ُعر  
ا"؛ ألفاد التعريف الداللة نفسها، فلو قال "الكسف" معرف ا باألداة، لكانت داللة التعريف هي التهديد والتخويف،  النكرة "كسف 

ا" من خالل اإلبهام يفسُح المجال أمام الفكر؛ ليتصور ما يتصور من هول هذا العذاب وعظمته.      ولكن تنكير "كسف 

 عتها غير المعنى الذي وردت فيه في اللغة وهو: القطعة منلم تفد بطبي، " النكرة لو بقيت مفردةا"كسف   كلمةو 
َر، الكريم،اللفظ عندما دخل في السياق  ولكنَّ  العذاب،  سياق،الأضاف إلى هذا المعنى معنى  آخر يدرك من  وُنك  

 (.3) معناها"فكأنما المقام هو الذي يصف النكرة ويحدد  والتفظيع،وهو التهويل وقرائن األحوال، 

                                                             

 (.15: )الصف(، وسورة 34( ُينظر في هذا المعنى: سورة )لتوبة:  1
 .156( في جمالية الكلمة، حسين جمعة، ص  2
 .102دار النهضة مصر للطبع والنشر، ص (. القاهرة: 1977)بدوي. ( من بالعة القرآن، أحمد  3

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1#وَأَنَّ_الَّذِينَ_لَا_يُؤْمِنُونَ_بِالْآَخِرَةِ_أَعْتَدْنَا_لَهُمْ_عَذَابًا_أَلِيمًا_(10)
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 للكافرين- جل  و  عز  -المولىمن  اقوي   اووعيد   ا،شديد   اإذ حمل تهديد   فيه،" المقام الذي ورد اناسب اللفظ "كسف  لقد 
يل بأن يثير في لهو كف الكافرين،يتوعد به هللا سماوي ا  اإن عذاب  و  قدرته،م يليروا عظ ؛الذين ال يؤمنون باليوم اآلخر

 النفس الخوف والرعب.

فيه شتى  ،متنوع "كسف"فهو  ،نوعيةال المنكرة داللةُ " ا"كسف  قد يجيء مع داللة التهديد الذي تشي به لفظة و 
 السماء،من  تسقطحجارة عظيمة  من اعذاب  ف" سَ ك  "الْ لك تكون تفقد  إضافة إلى كثرته. العذاب،األصناف واألنواع من 

ية وعالمة لهم آ شكللت ؛سماوية محرقة تنزل من السماء على الكافرين اأو يكون أجرام   محرقة،ملتهبة  اكون نار  تأو 
 بلقائه. ا  يبكذتعلى قدرة هللا على إهالك من يشاء من تلك االقوام التي كفرت باهلل ورسوله و 

َذاٍب َيَدْي عَ  لَُّكم َبْينَ ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر  :تعالى هُ قولُ  ؛وعيدتخويف والداللة التهديد وال أفادتومن أمثلة التنكير التي 
   (. 46) سبأ:  ،َشِديدٍ 

كير يفيد ؛ وذلك ألن التن"العذاب الشديد "، ولم يقل"عذاب شديد" :في اآلية الكريمة السابقة قال سبحانه وتعالى 
  ب.هنا التهويل والتفظيع، فتذهب النفس في تقديره كل مذه

والتخويف للظالمين والتحذير لهم بسبب عدم خشيتهم من  نكرة؛ تحمل داللة التهديد والوعيد "عذاب"وردت كلمة  
 ،ومهين ،ومؤلم ،وقاسٍ  ،ي: عذاب قويٌّ أ؛ "شديد"موصوفة بلفظ  "عذاب"كلمة جاءت و  ،حلول عاقبة السوء عليهم

العذاب  بين يدي ،سكم عن قريبمنذركم بعذاب حاضر يأ :كأنه قال ،العذابهذا إشارة إلى قرب  اآليةوفي وفظيع، 
عذاب وهو ، )1(قريب ومتنوع يشمل عذاب الدنيا واآلخرة :تعني "،الشي بين يدي"ي: سوف يأتي العذاب بعده، فعبارة أ
نه يخاطب أل فالمقام مقام تخويف وإنذار؛ ،نامصصروا على عبادة األأو  ،لكفار مكة الذين كفروا بالدين الجديد عدٌّ مُ 

 .)2 (ر مكةمن كفا المكذبين

صلى هللا عليه  -ن رسول هللا إ :قال -ما رضي هللا عنه -ابن عباس ن عبد هللا ع: الصحيحجاء في  
، فنادى: يا صعد الصفاخرج حتى ،  ) 214الشعراء :  ( وأنذر عشيرتك األقربين  لما ُأنزل عليه -وسلم

قيَّ " فاجتمعوا إليه فقال: ،صباحاه  ،؟ قالوا: نعم "أرأيُتم إن أخبرتكم أن َخيال  تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم ُمَصد  
                    . (3)"فإن ي نذير لكم بين يدي عذاب شديدقال: 

                                                             
 .284تفسير القرآن الكريم سورة سبأ، ابن عثيمين (  1
 .283( السابق،  2
 .4492باب: )وأنذر عشيرتك األقربين(، حديث رقم -البخاري باب  البخاري،( صحيح  3

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4551&idto=4551&bk_no=0&ID=2569#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4551&idto=4551&bk_no=0&ID=2569#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4551&idto=4551&bk_no=0&ID=2569#docu
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يوحي قوله و   فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فهذا يشير إلى تمثيل الحالة التي استخلصها بقوله: 
 .معنى التقريب بين يدي عذاب  تعالى: 

سهمت أتضافرت وسائل التعبير الفنية األخرى في نقل دالالت التهديد والتخويف المستفادة من التنكير، فقد 
 في تجسيد معنى التهديد واإلنذار وتعميقه، ،(46)سبأ:  ،َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ  َبْينَ  تعالى: االستعارة في قوله 

فر الذي ال أمام اإلنسان الكا لا يكون من الشدائد واألهوامَ ل   ي؛ار عاست تعبير تصويري لعذاب يدان، ولكنه لفليس 
 يسلم.يريد أن 

في صيغة القصر؛ القتصار دعوة  ( 46) سبأ:  ،ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر لَُّكم :في قوله تعالىالخطاب القرآني  ورد
الغاية المذكورة في اإلنذار؛ والقرينة هي ما تقدم من التحذير من اتهام الرسول بالجنون والكذب، وهو  علىالمنذر 

ذر عدم اإلصغاء لدعوة الرسول المن نتيجةيعلم ما هم عليه من كفر وعناد؛ ألن المقام مقام تهديد ووعيد للكافرين 
صلى  -مد وما مح"التهديد والوعيد، والمعنى:  داللةبأدى أسلوب القصر دوره في تعميق اإليحاء وهكذا  ،وتعليماته

  .إال رسول منذر لكم إن كفرتم من عذاب قريب قوي في الدنيا واآلخرة -هللا عليه وسلم 

في الكالم  نَ سُ حَ  خويف والتهديدوإذا دلت على الت والوعيد،هديد على التالمصاحبة للنص القرآني وتدل القرائن 
 .(1)لمقال اداللة التنكير مع داللة قرينة الحال وقرينة باإلضافة إلى  ،والتهديدخويف الوصف الدال على الت بقاء

  :والتحقير الرابع: التجاهل المبحث

 له، تجاهال  عنه م متغافال   النكرة،أن يتظاهر المتكلم بأنه ال يعرف ما يدل عليه االسم : ُيقْصد بالتجاهل هنا
 الذي عندك رجلٌ . :قول لهفت رجل،ما عندي  :ن يقول شخصأك واالستهزاء،بغرض السخرية 

َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعَلى َرُجٍل ُيَنبُِّئُكْم ِإَذا تعالى: "  هُ قولُ  ؛ومن أمثلة التجاهل والتغافل في سورة سبأ
ٍق ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِدي  (.7) سبأ :  ٍد ُمزِّْقُتْم ُكلَّ ُمَمزَّ

.والتهكم ا الالذعة،وهذا اإلبهام يحمل دالالت الهزء والسخرية  مبهمة،جاء لفظ" رجل" في هذه اآلية نكرة   ْلُمر 
ال يعرفون  كأنهم ،اومعلوم   امشهور   ا"رجٍل" مع أنه َيْحمل اسم  لفظ  وفي إطار هذا التجاهل أطلقوا عليه لفظ  نكرة هو

 . (2)منهم  عرف لديهم تجاهال  ال يُ  إياه أنهفقصدوا من تنكيرهم  ،"رجل" عنه إال  أنه

                                                             

 .410( ُينظر: البالغة العربية، حنبكة المياني ص  1
 194-192ومفتاح العلوم السكاكي،  ،3/580( ُينظر: الكشاف  2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4551&idto=4551&bk_no=0&ID=2569#docu
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إذ جاء ، لتأكيد معنى التنكير وتقويته في النفس ؛األخرى التعبير أسلوب التنكير ُجْملة من أساليب  تناغمت مع
صلى هللا  –على لسان كفار قريش المستهزئين الذين كانوا يقللون من شأن الرسول الكريم  حكاية  الخطاب القرآني 

اهل بالسخرية التج"مازجين هذا  شأنه،ويصغرون من  مكانته،وكانوا يتجاهلون  رسالته،ومن  دعوته،ومن  –عليه وسلم 
 .(1والتلهي، متجاهلين به وبأمره") واالستهزاء واإلنكار

 وانتقائه،ار اللفظ " يدل على الدقة في اختيينبئكم" والفعل واالستهزاء،" ُيْستفاد منه التعجب ؟هل ندلكمفاالستفهام:" 
 " يحمل دالالت وإشعاعات أقوى في اإليحاء والظالل من الفعل "أخبر" أو "أعلم".َنّبأ" ذلك أن الفعل

اٍت نَ َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيِّ  :تعالى في السورة نفسها هُ ونظير اآلية القرآنية الكريمة في التجاهل والتحقير قولُ 
ا َكاَن َيْعُبُد آَباُدُكْم  ُكْم َعمَّ   (.43)سبأ : َقاُلوا َما َهَذا ِإالَّ َرُجٌل ُيِريُد َأن َيُصدَّ

ا –اآلية يرى بعض علماء البالغة أن التنكير في هذه و  لذي ا درج تحت باب تجاهل العارفأن يُ  يمكن-أيض 
ذلك أن كفار مكة أشاروا  (؛2) "به بالشيء نفسه جاهال   سوق المعلوم مساق المجهول، بأن يجعل العارف" يقصد به:
  .واستهزاء   اتهكم   ؛على الرغم من معرفتهم لشخصه "،بنوعه " رجل –عليه الصالة والسالم  –إلى النبي 

إِْذ يَقُوُل الظَّاِلُموَن إِن تَتَّبِعُوَن إَِلَّ  :سراءإلتعالى في سورة ا هُ قولُ  ؛كمهبغرض السخرية والت التجاهل،ومن أمثلة 

ْسُحوًرا   (.47) اإلسراء:  َرُجًًل مَّ

فيكون  ُيْعرف،وال  ،إليهوتصغير الشأن بمعنى أنه رجل ال ُيْلتف  التحقير،في اآلية السابقة هو  فالغرض البالغي
 مجهوال  في جنسه.

قد تحقق هذا و  النفس،لما له من تأثير بالغ في  ؛من عناصر اإلثارة في الكالم اإن في التجاهل والتغافل عنصر   
بقصد  "؛محمد"إلى تنكير المعرفة  واعمد إذ .(3)-وسلمصلى هللا عليه  –المعنى في إخبار كفار قريش عن محمد 

 كأنهم لم يكونوا يعرفونه. الشأن،وتصغير  والتهكم،السخرية 

 اة تبع  قد تحتمُل أكثر من دالل بعض النكرات التنكير في سورة سبأ الكريمة أنمن السمات البالغية ألسلوب و 
ن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الرَّاِزِقينَ  نحو قوله تعالى: ،للمقام والمتكلم والمخاطب  ،( 39) سبأ :  َوَما َأنَفْقُتم مِّ

، وقد يحتمل اثير  ككان أم  أي: فتنكير لفظ "شيء" يدل على التقليل أو التكثير، ويكون المعنى شيئا  من اإلنفاق قليال  
                                                             

 263/  14القرطبي  القرآن،( الجامع إلحكام  1
 . 392، بيروت: منشورات مؤسسة األعلى للمطبوعات، 12السيد أحمد الهاشمي، )ب. د. ت(. ط البالغة،( جواهر  2
 .580/  3( الكشاف  3
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ا –  "لفظ "شيء والتنكير هنا ، (1)الشرط الذي يدل على العموم بنفسهداللة العموم المستفادة من أسلوب   -أيض 
ال  امستحب   أم اواجب  نوعه  سواء أكان اإلنفاقوإعالمهم أن ، ففيه دعوة لإلنفاق وتشجيع الناس عليه ،مناسب للمقام

 .(2)والبخل ال يزيده ،ينقص المال

 يَ و  ريف، إذ رُ ش حديث نبوي  في-صلى هللا عليه وسلم  –ورد الحث على اإلنفاق في طاعة هللا على لسان النبي 
َباُد ف يه  إ الَّ َمَلَكان  َيْنز اَل " :َقالَ أنه  – َّللاَُّ َعَلْيه  َوَسلَّمَ  َصلَّى-النَّب يَّ  عن ْن َيْوٍم ُيْصب ُح اْلع  اللَُّهمَّ َأْعط   :ن  َفَيُقوُل َأَحُدُهَماَما م 

ا َوَيُقوُل اآْلَخرُ  ا َخَلف  ا :ُمْنف ق  ا َتَلف  ك    .(3")اللَُّهمَّ َأْعط  ُمْمس 

 لصدقةا العظيمة التي تحث على الصدقة والبذل واإلنفاق في سبيل هللا، وأنالنبوية ث هذا الحديث من األحاديف
  .من أعظم أسباب البركة في الرزق ومضاعفته، وإخالف هللا على العبد ما أنفقه في سبيله

بها جواستو  ،اقتضاها السيقجاءت في سياقات متنوعة أنها قد االتي و  ،يتبيَّن من اآليات التي حملت أكثر من داللة
 وقرائن األحوال. ،المقام

صفوة القول، فقد تببن مما سبق أن المفردة العربية في القرآن الكريم بعامة، وفي سورة سبأ الكريمة بخاصة قد و 
ا بالغية، ومقاصد أسلوبية متنوعة، مع إرادة غرض التفخيم، وكذا غرض العموم، ومنها  حملت في تنكيرها، أغراض 

 الغة واإليهام بالتهويل، وقد تحمل اللفظة داللة التجاهل الذي قد يصحبه التحقير والسخرية. ما يحمل معنى المب

اأغالبالغية التي وردت في سورة سبأ الكريمة، وال شك في أن  هتلك هي أهم أغراض التنكير ومقاصد بالغية  راض 
لندرة ترددها في النصوص؛ ألنها ال تشكل سمة أسلوبية بارزة في  ؛أخرى وردت في السورة لم يشر إليها الباحث

وقد يعثر المتلقي عند دراسة أغراض التنكير ووظائفه على دالالت جمالية الفتة لالهتمام ال يجدها  ،ةالنصوص القرآني
وق السليم يدرك الذ في أساليب التعريف سواء أوقعت اللفظة مفردة أم مركبة في السياق القرآني،  بيد أن المتلقي ذي

ثري تُ خصب التراكيب، و من الحسن والجمال جعلتها قادرة على أن تُ  اخصوبة هذه المفردات وغناها، وأن وراءها ألوان  
  .التعبير القرآني

 

 

                                                             

 .249/  11( روح المعاني، األلوسي  1
 .16/322( المصدر السابق  2
 .1442خاري، البخاري باب الحج، حديث رقم ( صحيح الب 3
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 الخاتمة:

 :التي يمكن إجمالها في اآلتيإلى جملة من النتائج  خلصت، وقد الدراسةبحمد هللا وتوفيقه تمت هذه 

 استعمال في المتمث  لة الصورة تلك الكريم، للقرآن البالغي اإلعجاز صور من صورة عن الدراسةُ  كشَفت .1
 يدلل الذي األمر ؛اموضعه في اغيره يصلح ال ، ووظائفه المتعددة التيالمتنوعة البالغية وأغراضه ،التنكير أسلوب

 .خبير حكيم لدن من كتاب الكريم القرآن أن على

اا من أساليب الكالم العربي، وظيفة جمالية فنية بوصفه أسلوب  أدى أسلوب التنكير؛  .2 مفهوم البالغة ل وفق 
 .أبرزت الدراسة بعَض جوانب اإلعجاز البياني في القرآن الكريم، على ضوء ظاهرة التنكيرإذ  .العربية
ها النكرة في تواألغراض األسلوبية التي حقق التعبيرية،عن األنماط  اأسلوب التنكير كاشف   ُيعدُّ ما ورد عن  .3

 داود،قصة و  سبأ،كقصة قوم  البشرية:سقة مع أحداث السورة والنماذج توقد وردت هذه األغراض م ،سورة سبأ الكريمة
 مع المشركين. –صلى هللا عليه وسلم  –وقصة سيدنا محمد  ،-عليهما السالم  –وقصة سليمان 

 ة اللغوية.وظيفة داللية تفوق مجرد الوظيف السورة،في  ابارز   اتعبيري   اْلَمح  بوصفها مَ  ؛أدت ظاهرة التنكير .4
ومبانيها وتالحمت مقاصدها ومراميها، وتميزت بقوة أساليبها، وجرس كلماتها، وقصر  سبأتآخت معاني سورة  .5

 .؛ حتى بدْت ُلحمة  واحدة، في تسلسل وترابط فني معجزآياتها
حاز غرُض التعظيم والتفخيم المرتبة األولى من بين األغراض البالغية للتنكير في سورة سبأ الكريمة؛  .6

 لمناسبتها لطبيعة الموضوعات والقضايا التي عالجتها السورة. 
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