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 ممخص البحث
يعالج ىحا البحث أحجػ الغؾاىخ البالغية في التعبيخ القخآني كىي عاىخة اإلطالؽ كبياف مآالتو     

الكخيؼ مؽ خالؿ استعخاض الحاالت التي يخد فييا الجاللية التي تحجدىا الدياقات المفغية في القخآف 
كاالسسية كالفعمية كالسفعؾلية كغيخىا، مع اعظاء األىسية لمسحجدات التي تجتخحيا الدياقات السختمفة 
لإلطالؽ في ذىشية الستمقي برؾرة خاصة استشادًا إلى نغخية التأكيل بسعشاىا الذسؾلي بسا يتساشى مع 

اعيتو التي تفّجخ ؼيو الشرؾص القخآنية طاقات مؽ السعاني الستشؾعة كالسزاميؽ بالغية الشص القخآني كإبج
تدايخ الحخكة السعخؼية لجػ البذخ، مسا يسكششا مؽ عج ىحه الغاىخة )اإلطالؽ( كجيًا مؽ  الستحخكة التي 

 كجؾه اإلعجاز القخآني.
 القخآف الكخيؼ ،اإلطالؽ 8  كمسات مفتاحية
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Research Summary 

    This research deals with one of the rhetorical phenomena in the Qur’anic 

expression, which is the phenomenon of release and the statement of its 

semantic consequences that are determined by the verbal contexts in the Holy 

Quran by reviewing the cases in which it is mentioned such as the nominal, 

actual, objectivity and others, while giving importance to the determinants that 

different contexts create in the mind of the recipient in particular based on 

Interpretation theory with its comprehensive meaning in line with the rhetoric 

and creativity of the Qur’anic text, in which the Qur’anic texts erupt energies of 
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diverse meanings and animated contents that keep pace with the cognitive 

movement of human beings, which enables us to consider this phenomenon 

(release) as an aspect of the Qur’anic miracle. 

Keywords: launch, the Holy Quran 

 مقدمة
الحسج هلل رّب العالسيؽ ، كالرالة كالدالـ عمى أشخؼ األنبياء كالسخسميؽ كعمى آؿ بيتو الظيبيؽ 

  .الظاىخيؽ كمؽ تبعو بإحداف إلى يـؾ الجيؽ 
 8كبعج 

خاءة، كيذكل مشظقة خربة لمباحثيؽ بسا المغؾية إبجاعًا كق فالشص القخآني مؽ أغدر الشرؾص
يحتؾيو مؽ مزاميؽ تسثل رؤية هللا تعالى كتشغيؼ األسذ الحياتية لمبذخية جسعاء ، فقج مثل الشديج 

سؾاء مؽ حيث الجراسات القجيسة أـ عمى حج المغؾؼ القخآني مادة لمبحث مؽ قبل العمساء كالجارسيؽ 
ا في كل حيؽ ، كالسيسا دارسؾ المغة العخبية ، ليذ ألنو يسثل الحجيثة ، فكانت ىحه الجراسات تؤتي ُأكمي

 .  اخخ لغؾيًا متداميًا يعمؾ كال يعمؾ عميو نصنرا كالـ الخالق فحدب ، كإنسا يسثل 
( التي تعج مؽ الغؾاىخ الالفتة لمشغخ مؽ قبل العمساء اإلطالق في القرآن الكريمكمؽ ذلػ عاىخة )

كمداىسة مؽ بديظة عمى السؾضؾع حا البحث ،بؾصفو  إطاللة اء ىكالسفدخيؽ كمشغخؼ الشص ، لحا ج
باحث في إحجػ مؾضؾعات البياف القخآني ، قاصجًا اإللساـ بالسؾضؾع قجر السدتظاع ، فجاء البحث ال

عمى تعخيف لسعشى اإلطالؽ لغة كاصظالحًا ، كمؽ ثؼ الؾقؾؼ عمى نؾعيو في القخآف الكخيؼ عمى أساس 
 سؼ أك الفعل مع إعظاء نساذج لكل نؾع ؼيو . كركده أما برؾرة اال

 وهللا كلي التؾفيق

 اإلطالق لغة واصطالحًا 
 اإلطالق لغة : 

السظمق لغة 8 مرجر لمفعل الثالثي )) طمق 8 الظاء كالالـ كالقاؼ، أصل صحيح 
 ، كيقاؿ لإلنداف إذا ُأطِمق )طميق( أؼ صار حّخًا، كالظالق مؽ اإلبل ىي التي ال(1)مّظخد((
 . (1)قيج عشيا

                                                           
 .  24،  3معجؼ مقاييذ المغة ، ج( (1
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 عشد المغهيين :  -1
ق( أكؿ مؽ حجَّ السظمق مؽ المغؾييؽ كذلػ بقؾلو " السظمق ىؾ 366لعل الخماني )ت

ق( في كتابو )الراحبي 373، ثؼ تاله بعج ذلػ ابؽ فارس )ت (2)السجّخد مّسا يعيِّؽ السعشى"
( كحجَّ في فقو المغة(  ه بقؾلو 8 " أف يحكخ الذيء كعقج لو بابًا بعشؾاف )خظاب السظمق كالسقيجَّ

 . (3)باسسو ال يقتخف بو صفة كال شخط كال زماف كال عجد كال شيء بدبب ذلػ "
 عشد الشحاة :  -2

لؼ يشاكؿ الشحاة اإلطالؽ برؾرة مباشخة ، كإنسا جاء عمى شكل إشارات ُتفيؼ مؽ 
قة ال باعتبار ق( يخػ ؼيو أنو ما يّجؿ عمى ) الحقي547أحاديثيؼ ، فابؽ ىذاـ األنرارؼ )ت

ق( فقج ذكخ مفيـؾ السظمق بقؾلو 8 )كل ما كضع عمى 777، أما الديؾطي )ت(4)قيج(
التي تعّج كجيًا  كخةصخاحة ، كإنسا عّخفؾه مؽ خالؿ الش، فيؼ لؼ يحكخكا لفع السظمق (5)الذياع(

 مؽ كجؾه السظمق ، كذلػ باشتخاط كركدىا في سياؽ اإلثبات .
 
 عشد السفدرين :  -3

ق( ىؾ 336)ت ي تفديخات السفدخيؽ ضسشًا ، فعشج الدمخذخؼ فيـؾ اإلطالؽ فكرد م
، كقج شاطخه في ىحا كل مؽ الخازؼ كأبي (6)تشاكؿ لكل ما يرمح أف يكؾف بسكانو جشدو

                                                                                                                                                                                     
 . 707، 3يشغخ 8 العيؽ ، ج( (1
 . 50الحدؽ الخماني ،  رسالتاف في المغة ، أبي( (2
 .  772الراحبي في فقو المغة، ابؽ فارس ، ( (3
 . 53مغشي المبيب، األنرارؼ ، ( (4
 . 50، 7ىسع اليؾامع ، الديؾطي ، ج( (5
 .  403يشغخ 8 الكذاؼ ، الدمخذخؼ ، ( (6
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، كيخػ ابؽ قيؼ الجؾزية أف السظمق " ما يقتزي إييامًا كشيؾعًا " ، كرآه (1)حياف األنجلدي
 كال تقييج كال بياف كال قرج . القخطبي بأنو ما ليذ ؼيو شخط 

 عشد البالغيين :  -4
، (2)عمى معشى " يقفق( السظمق بقؾلو 8 " ىؾ مبيؼ ال 257ذكخ الجخجاني )ت

كنجج في ىحه اإلشارة لإلطالؽ مؽ الجخجاني عجـ اإلحاطة بالسفيؾـ كاال فتقار لمحج الفارؽ 
 الحؼ يسيد اإلطالؽ عؽ غيخه مؽ السرظمحات الشاعخة لو . 

ق( فيخػ باف اإلطالؽ " حرة معيؾدة مؽ الحقيقة ، كسا قاؿ 444ما الدكاكي )تأ
 . (3)لػ قائل 8 جاءني رجل مؽ قبيمة "

 ن الكريم اإلطالق في القرآ
إف كجؾد اإلطالؽ في المغة مختبط بحاجة المغة إلى التعبيخ عؽ األشياء الكمية 

ي أصل المغة يفزي إلى البحث كالساهيات الذائعة مؽ دكف العؾارض كالرفات ، كالبحث ف
في أصالة اإلطالؽ كالسيسا أف العمساء قج ذىبؾا محاىب شتى في تجحيخ أصل المغة كنذؾئيا 

لمسعاني ، فكل مفخدة تجّؿ عمى معشى ، كبحا فأف السفخدات في نذأتيا  كضع السفخداتك 
 . (4) عسمية التخاطب اإلنداني يالسخحمة األكلى في نقالت الحىؽ ف ا)مظمقة( ألني

لسعاني ف الكخيؼ عمى فدح السجاؿ لتججد افي القخآ كقج عسل تؾعيف اإلطالؽ
السعشى ألنو لفع يجّؿ عمى ماهية شائعة في جشديا مذتخكة بيؽ ككثختيا ، فالسظمق متعجد 

 . (5)عجة أنؾاع

                                                           
 . 34، ص 73يشغخ 8 التفديخ الكبيخ، الخازؼ ، ج( (1
 .  734دالئل اإلعجاز ، الجخجاني ، ( (2
 . 60مفتاح العمـؾ ، الدكاكي ، ( (3
 .  43يشغخ 8 دراسة السعشى عشج األصؾلييؽ ، طاىخ سمساف حسؾد، ( (4
 .  772يشغخ 8 إرشاد الفحؾؿ ، دمحم الذؾكاني ، ( (5
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كذا دالالت  زاميؽني نرًا متفجخ السعاني متحخؾ السكىحا ما جعل الشص القخآ
كما ُيدتجج  يؾ يدايخ الحخكة السعخؼية لجػ البذخ، كيتساشى مع مجركاتيؼ، كبحلػ فمتعجدة

عج اإلطالؽ كجيًا في الشص القخآني في كل عرخ ، كبالتالي يسكششا  مؽ كقائع ككذؾفات
 .مؽ كجؾه إعجازه

كسؾؼ نحاكؿ في ىحا البحث الؾجيد الؾقؾؼ عمى بعض مؾاطؽ اإلطالؽ في 
و اإلطالؽ في مؾطشيؽ ىسا 8 األسساء ، كاألفعاؿ ، عؽ طخيق تشاكؿ كج ةالشرؾص القخآني

كنحاكؿ إدراج أىؼ أنؾاعو أك كجؾىو تحت ىحيؽ السؾطشيؽ بسا يتيحو لشا السقاـ ، كتدسح بو 
 كجازة ىحا البحث . 

 أواًل : اإلطالق في األسساء 
األفعاؿ سؾاء في القخآف برؾرة عامة ، يكؾف اإلطالؽ في األسساء أكثخ مشو في 

بدؾاه ، كذلػ ألف األسساء بظبيعتيا ال تذتسل عمى هيأة مقيجة بدمؽ كسا ىؾ الحاؿ  أـالكخيؼ 
بالشدبة لألفعاؿ التي تجؿ مادتيا عمى الدمؽ كالحجث ، فالفعل إذا تؼ إفخاغو مؽ زمشو فال 
تبقى مؽ داللتو إاّل داللة الحجث ، فإذا اسقط مشو الدمؽ دّؿ عمى اإلطالؽ ، كاإلطالؽ في 

   لؾاردة في القخآف الكخيؼ كثيخة ، أىسيا 8 األسساء ا
 حذف السفعهل به :  -1

إذا كرد في الجسمة الفعمية ححؼ السفعؾؿ بو ، فأف معشى الجسمة يكؾف مظمقًا ، إذ 
يجؾؿ في ذىؽ الدامع أك القارغ في الذيء السححكؼ ضيقًا كاتداعًا بػية التؾصل إلى قخار 

يمتو ، كيعج ىحا الشؾع مؽ التخكيب لمجسل تخكيبًا أك شيء محجد يجمي ما ذىب إليو في مخ
 . (1)مظمقًا ، كاإلطالؽ يكؾف في االسؼ السححكؼ مؽ الجسمة )السفعؾؿ بو( ألنو فّظشة اإلبياـ

كيحقق غاية سامية أك بالغة قخآنية أك مشاسبة  كال يخد اإلطالؽ في القخآف الكخيؼ إالّ 
. كمؽ أمثمة ةي متشاسق ألكاخخ اآلؼ الكخيسمقامية يقتزييا الدياؽ مع إفادة انتغاـ لفغ

                                                           
 .  435السفرل في عمؼ العخبية ، الدمخذخؼ ، ( (1



                                                                                                              
 
 

 

 811  عيسى كريف دحام .د.م

 المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية 0202لسنة   3العدد 

)الزحى  (َكَلَدْؾَؼ ُيْعِظيَػ َربَُّػ َفَتْخَضى)اإلطالؽ الستحقق في ححؼ السفعؾؿ قؾلو تعالى 8 
 83 )  . 

( مظمق بححؼ الذيء السخضي بو، صمى هللا عميو كاؿ كسمؼفالخضى لمخسؾؿ )
استشادًا إلى ما فييا مؽ إطالؽ أنيا  فأطمق اإلعظاء بححؼ العظّية ، حتى قيل في ىحه اآلية

، كليذ كراء . فمؼ تحجد اآلية ما يعظيو، كبَؼ يخضيو(1)أرجى آية في مؾضؾع الذفاعة
، كما كاف لشا أف نحتكؼ بأذكاقشا كافخجتشا كشخريًا تشافي تحجيج ىحا كال غاية الخضى مظسع

ذلػ البياف السعجد  ( أك نشذغل عؽ ركعةصمى هللا عميو كاؿ كسمؼالحؼ ُيخضي الخسؾؿ )
 . (2)الحؼ يتجمى سخه في إطالقو الحاسؼ كانتيائو عمى الخضى

َأْك َيْشَفُعؾَنُكْؼ َأْك  (54)َقاَؿ َىْل َيْدَسُعؾَنُكْؼ ِإْذ َتْجُعؾَف )كنغيخ ىحه اآلية قؾلو تعالى 8 
كفَ   .  ( 53 – 54)الذعخاء 8  (َيُزخُّ

كقج يغؽ أف ذلػ قج كرد لتحقيق ذكخ مفعؾؿ الشفع كلؼ يحكخ مفعؾؿ الزخ ،  فقج
 فؾاصل اآلؼ فحدب ، إاّل أف ىشاؾ سببًا آخخ كراء ذلػ بانو أطمق الزخ لدببيؽ 8 

األكؿ 8 إف اإلنداف ال يخيج الزخ لشفدو بل لعجكه، كاآلخخ ، إف اإلنداف يخذى مؽ 
يدتظيع أف يمحق بو الزخر ، فأنت تخػ أف الشفع مؾضع تقييج ، كالزخ مؾضع إطالؽ ، 
كالسعشى أف ىحه اآللية ال تتسكؽ مؽ اإلضخار بعجككؼ ، كسا أنيا ال تدتظيع أف تزخكؼ 

 . (3)زخكنكؼ( لسا أفاد ىحيؽ السعشييؽيفمساذا تعبجكنيا ، كلؾ ذكخ السفعؾؿ بو فقاؿ )أك 
مؽ ىشا جاء اإلطالؽ بححؼ السفعؾؿ بو لمزخر لتحقيق داللة التقخيع كتشبيو 

 . (4)السذخكيؽ عمى ضاللتيؼ

                                                           
 .  423، ص 4يشغخ 8 السيداف ، الظباطبائي ، ج( (1
 .  46التفديخ البياني لمقخآف ، بشت الذاطئ ، ( (2
 .  64يشغخ 8 التعبيخ القخآني ، فاضل الدامخائي ، ( (3
 .  72نفدو، ( (4
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 الشكرة في سياق اإلثبات :  -2
الشكخة 8 " كل ما عمق في أكؿ أحؾالو عمى الذياع في أمتو بحيث يجؿ عمى كاحج 

 . (2). كاألصل في المفغة الشكخة ، كالسعخفة عارض فييا  (1)بعيشو "
بات، بعيشو شخيظة كقؾعيا في سياؽ اإلث إف الشكخة تسثل السظمقفكعمى ىحا السفيـؾ 

بعزيؼ في مدألة الشكخة  في يدؾقيا إلى العسـؾ ، كقج غاالفي سياؽ الش ذلػ ألف كقؾعيا
 . (3)حتى نّص عمى أف السظمق ىؾ عبارة عؽ الشكخة في سياؽ االثبات 

يَِّئاِت ُثؼَّ َتاُبؾا ِمْؽ ) كمؽ أمثمة الشكخة في سياؽ اإلثبات قؾلو تعالى 8 َكالَِّحيَؽ َعِسُمؾا الدَّ
 ( . 733)األعخاؼ 8  ( َربََّػ ِمْؽ َبْعِجَىا َلَغُفؾٌر َرِحيؼٌ  َبْعِجَىا َكَآَمُشؾا ِإفَّ 
في اآلية الكخيسة تشكيخ لفغتي )غفؾر( ك)رحيؼ( ، فمؼ يقل )غفؾر رحيؼ ليؼ(  إذ نمحع

كي يقيجىا بيؼ ، بل جعل السغفخة كالخحسة مظمقة شائعة كلؼ يؾاجييؼ بغفخاف ذنؾبيؼ ، فشجج 
ىسا 8 اتداع صفة السغفخة كالخحسة كلؼ يقيجىا بل جعميا في التشكيخ كححؼ الزسيخ فائجتيؽ 

مظمقة شاممة ، كعجـ السؾاجية برخاحة بالسغفخة ، بل ذكخ صفة السغفخة كالخحسة ، فعدى 
  . (4)أف تشاليؼ كذلػ ليبقؾا في طاعة كخذية مؽ معرية أخخػ 

 اسم الجشس الجسعي :  -3
 . (5)ف غيخه "ال يختص بو كاحج دك  " كىؾ ما كاف شائعًا بيؽ كل فخد مؽ أفخاد الجشذ

َيا َأيَُّيا الَِّحيَؽ َآَمُشؾا )كمؽ أمثمة ىحا الشؾع مؽ اإلطالؽ في القخآف الكخيؼ قؾلو تعالى 8 
ـِ ِإالَّ َما ُيْتَمى َعَمْيُكؼْ   ( .7)السائجة 8   (َأْكُفؾا ِباْلُعُقؾِد ُأِحمَّْت َلُكْؼ َبِييَسُة اأْلَْنَعا

                                                           
 .  776السفرل في عمؼ العخبية ف ( (1
 .  327البخكات االنبارؼ ،  يشغخ 8 أسخار العخبية ، أبي( (2
 .  4،  3الحدؽ اآلمجؼ ، ج اإلحكاـ في أصؾؿ األحكاـ ، أبي يشغخ 8( (3
 . 475،  7يشغخ 8 معاني الشحؾ ، فاضل الدامخائي ، ج( (4
 .  76اح 8 معجؼ لغة الشحؾ العخبي ، أنظؾاف الجحج( (5



                                                                                                              
 
 

 

 811  عيسى كريف دحام .د.م

 المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية 0202لسنة   3العدد 

، فثسة عقؾد كالعقؾد المفغية مثل قؾلشا 8 ال إلو إاّل كلؼ يقيِّجىا ذ أطمق لفغة العقؾدإ
 هللا ، كالعقؾد السكتؾبة كغيخ ذلػ . 

ْنَداَف َلِفي ُخْدخٍ  (7)َكاْلَعْرخِ )لشؾع مؽ اإلطالؽ أيزًا قؾلو تعالى 8كمؽ ىحا ا   (ِإفَّ اإْلِ
ْنَداُف َما َلَيا) ( 7)العرخ 8  استعسل اسؼ الجشذ )اإلنداف( حيث  . (3)الدلدلة 8  ( َكَقاَؿ اإْلِ

، ألف ذلػ ما يؾسؼ ؽ قبل فالسقرؾد بيحه جشذ اإلندافلبياف أنكؼ ستذاىجكف ما لؼ تألفؾه م
 بو اإلنداف عمى اختالؼ بشيتو الجدسانية كالعقمية. 

 حذف وجه الذبه :  -4
التذبييات  ّلسا كاف التبميغ كالتبييؽ مؽ األغخاض السيسة في القخآف الكخيؼ ، فإنشا نجج

ؼيو بكثخة، كذلػ إلعانتيا في اإلبانة كالؾضؾح في عخض الرؾر السخاد عخضيا ، كالتذبيو 
كسا ىؾ معخكؼ يتحجد بأربعة عشاصخ ىي ، السذّبو كالسذّبو بو كاألداة ككجو الذبو ، فإف 
كجو الذبو يكؾف الرفة السذتخكة التي تجسع بيؽ السذّبو كالسذّبو بو ، فؾجو الذبو يقيج 
التذبيو غالبًا ، لكؽ ما يمحع أف التذبييات الؾاردة في القخآف الكخيؼ خالية مؽ أكجو الذبو 
مسا يؤدؼ إلى إطالؽ السعشى لكي يكؾف كجو الذبو متعجدًا مسا يؤدؼ إلى قؾة الجاللة 

 كإطالقيا . 
َكَأْمَثاِؿ المُّْؤُلِؤ  (44)َكُحؾٌر ِعيٌؽ )كمؽ أمثمة ىحا الشؾع في القخآف الكخيؼ قؾلو تعالى 8 

. حيث استؾعب ىحا اإلطالؽ كل أخخجة العالؼ كأذكاقيا في  (43- 44)الؾاقعة   (اْلَسْكُشؾفِ 
، خالؿ االتداع في تعجد كجو الذبو الشداء الذبو السححكؼ أعظى اتداعًا في الجاللة مؽ
 كبالشتيجة يعظي القؾة كالجاللة كاإلطالؽ السظمؾب . 
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 في األفعال  ثانيًا : اإلطالق
، كىؼ  ل مؽ أصؾؿ مباني الكالـ السعخكفة، كىي االسؼ كالحخؼ كالفعلالفعل أص

قديؼ االسؼ في تأليف الجسمة الفعمية مدشجًا ، فيؾ ركؽ أساس مؽ أركاف الجسمة العخبية بل 
 .  ( 1)في معغؼ لغات البذخ 
ذسل األفعاؿ مؽ طالؽ ي، فإف اإلعاؿ ألفاعًا كرمؾزًا عمى السعانيكّلسا كانت األف

، إذ أف الدمؽ معشي يفاد مشو تذخيص كقت صجكر الفعل كمؽ ىشا بخزت تدسية حيث الدمؽ
الجسمة الفعمية السظمقة )غيخ زمشية( كسا سؾؼ نججه مؽ خالؿ تتبعشا لجالالت اإلطالؽ 

 بتغّيخ أزمانيا، ككاآلتي 8 
 اإلطالق في الفعل الساضي : ةدالل -1

عمى حجث تؼ في زمؽ مزى سؾاء أكاف قخيبًا أـ بعيجًا الفعل الساضي ىؾ ما دّؿ 
، أما التذخيص الدمؽ (2)كاألصل ؼيو يبشى عمى كزف )فعل( فيي الجالة عمى السزي

، كمؽ أمثمة الساضي (3)السدتفاد مؽ الدياؽ ال يكؾف إاّل بقخائؽ سياقية )لفغية أك حالية(
( . حيث ال 32)األنعاـ 8  ( َمى َنْفِدِو الخَّْحَسةَ َكَتَب َربُُّكْؼ عَ )الجاؿ عمى اإلطالؽ قؾلو تعالى 8 

يخاد مؽ الفعل )كتب( في اآلية قيج الدمؽ الساضي بل ىؾ مظمق فغايتو الجاللة عمى ثبؾتية 
الخحسة لو سبحانو كتعالى فػ )السخاد بكتابة الخحسة عمى نفدو إيجابيا عمى نفدو، أؼ 

. لحا فالفعل )كتب( ُىيشا بسعشى (4)الخحسة(استحالة انفكاؾ فعمو عؽ كؾنو معؾنًا بعشؾاف 
أكجب ، كاإليجاب دائؼ مظمق مؽ محجكدية األزمشة ، فخحستو ال حجكد ليا ، كىي مؽ لؾازمو 

 .  سبحانو ، فيي مظمقة بإطالؽ كجؾده

                                                           
 .  405يشغخ 8 مؽ أسخار المغة ، إبخاهيؼ أنيذ ، ( (1
 .  404يشغخ 8 في الشحؾ العخبي ، نقج كتؾجيو ، ميجؼ السخدكمي ، ( (2
 .  744يشغخ 8 نفدو ، ( (3
 .  703،  5السيداف ، ج( (4
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كال يقترخ اإلطالؽ في األفعاؿ الساضية التامة ، بل يذسل أيزًا األفعاؿ الشاقرة 
التججيج كاالستسخار السظمق أعظت داللة اإلطالؽ حيث تدقط مشو  مثل )كاف( فإذا دلت عمى

التدامية الدمؽ الساضي فيختفع قيج التداـ الخبخ بالسخبخ عشو في الدمؽ الساضي ، إذ أف 
الفعل كاف " في كثيخ مؽ االستعساالت ال يخاد بو إال الؾجؾد في هيأة مخرؾصة كفي زمؽ 

َكَكاَف َّللاَُّ َسِسيًعا )، كسا في قؾلو تعالى 8 (1)لة الدمشية "ما ككأّنو ىؾ كحجه بشاء مفخغ عؽ الجال

ال ندتظيع أف تيتجؼ إلى الدمؽ الساضي مؽ الفعل )كاف(  ( . فشحؽ36)الشداء 8  ( َبِريًخا

، بل ىؾ مظمق الدماف كالجاللة كخرؾصًا مع اقتخانو باسؼ الجاللة ، كذلػ ةفي ىح اآلي
 ى . تشاسبًا كمخاعاة لسقامو جّل كعم

 
 داللة اإلطالق في الفعل السزارع :  -2

باؿ ، كالريغة األصمية الفعل السزارع ىؾ ما دؿ عمى زمشي الحاؿ كاالستق
فعل( ، كيظمق السزارع مؽ حيث الدمؽ بالتجخيج مشو كداللتو عمى الجكاـ لمسزارع )ي
الَِّحيَؽ )8  ، ككأف الفعل صفة الزمة لمفاعل دائسة ؼيو ، كمشو قؾلو تعالى(2)كاالستسخار 

ا َربََّشا َيْحِسُمؾَف اْلَعْخَش َكَمْؽ َحْؾَلُو ُيَدبُِّحؾَف ِبَحْسِج َربِِّيْؼ َكُيْؤِمُشؾَف ِبِو َكَيْدَتْغِفُخكَف ِلمَِّحيَؽ َآَمُشؾ 
)غافخ   (اَب اْلَجِحيؼِ َكِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَسًة َكِعْمًسا َفاْغِفْخ ِلمَِّحيَؽ َتاُبؾا َكاتََّبُعؾا َسِبيَمَػ َكِقِيْؼ َعحَ 

( . فعشج الشغخ في ىو اآلية نجج فييا أربعة أفعاؿ مزارعة مظمقة مؽ قيج الدمؽ كقج 85 
ناسب بعزيا بعزًا ، كىي أف السالئكة حاممة لمعخش مظمقًا كىؼ دائسؾ التدبيح بحسج هللا 

سظمق بو سبحانو كىحا دأبيؼ كمؽ أجمو خمقؾا كبعج فإف التشاسب في قؾليؼ نابع مؽ إيسانيؼ ال
ثؼ ىؼ يدتغفخكف لمسؤمشيؽ 8 " كقج ركعي التشاسب في قؾلو كيؤمشؾف بو ، كيدتغفخكف لمحيؽ 

                                                           
 .  30الفعل زمانو كأبشيتو ، إبخاهيؼ الدامخائي ، ( (1
 .30نفدو، ( (2
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، فال يخاد مؽ ىحه (1)آمشؾا كأف قيل لمسؤمشيؽ كيدتغفخكف لسؽ ىؼ في مثل حاليؼ كصفتيؼ "
حه ارة إلى زمؽ حجكثيا بل إثبات حجكثيا عمى كجو الجكاـ كاالستسخار ، فياألفعاؿ اإلش

األفعاؿ مؽ الثؾابت لجػ السالئكة بانتفاء العامل الؾقتي الحؼ يحّجىا كىحه اإلفادة مدتحرمة 
 بجاللة الدياؽ تزافخًا مع الجاللة الرخؼية لمفعل .  

 داللة اإلطالق في فعل األمر :  -3
يعخؼ فعل األمخ في السشغؾر الشحؾؼ عمى أنو 8 " طمب الفعل بريغة مخرؾصة 

 . (3)يو صيغة )أفعل( كىي مبشية عمى الدكؾف كىحا ما ذىب إليو البرخيؾف ، كاألصل ؼ(2)"
اْقَخْأ ِباْسِؼ َربَِّػ الَِّحؼ َخَمَق )كمؽ األمثمة القخآنية عمى إطالؽ ىحا الفعل قؾلو تعالى 8 

ْنَداَف ِمْؽ َعَمٍق  (7) ( . فقج 2-7)العمق 8  (َقَمؼِ الَِّحؼ َعمََّؼ ِبالْ  (3)اْقَخْأ َكَربَُّػ اأْلَْكَخـُ  (4)َخَمَق اإْلِ
صمى هللا عميو كالو فعل األمخ )اقخأ( في اآلية الكخيسة مظمقًا ، فيؾ ال ُيمـد الخسؾؿ ) كرد

( بالقخاءة في كقت محجد ، بل عميو القخاءة في مظمق األكقات فػ )السخاد بو األمخ بتمقي كسمؼ
، مظمقًا تكميفًا مشو تعالى (4)" ما يؾحيو ممػ الؾحي مؽ القخآف فالجسمة أمخ بقخاءة الكتاب

( صمى هللا عميو كالو كسمؼعمى كجو الجيسؾمة ، كيبجك أف ىحا األمخ ال يذسل الخسؾؿ )
بالقخاءة فحدب ، بل يستج ليذسل الشاس جسيعًا ، " فتأكيل اآلية الكخيسة يؾضح لشا أف صيغة 

ياؽ زمؽ القخاءة ، بل ىي في األمخ أفادت التكميف بالقخاءة ، أؼ بقخاءة القخآف كال يحجد الد
، فالسدمؼ مكّمف بقخاءة القخآف في كل زماف كمكاف ، كىحا معشى اإلطالؽ (5)كل األكقات "

 لفعل األمخ في اآلية السباركة . 
 

                                                           
 . 37نو كأبشيتو ، إبخاهيؼ الدامخائي ، الفعل زما( (1
 . 373، ص 2مجسع البياف ، الظبخسي، ج( (2
 . 32الفعل زمانو كأبشيتو ، ( (3
 . 33نفدو ، ( (4
 . 476، ص 2الكذاؼ ، ج( (5
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  الشتائج 
، يسكششا أف ندتذف باف لمسظمق معظيات كتجاعيات بالغة األىسية ضؾء ما سبقفي 

ق مرجاؽ لقاعجة )حخكية السعشى( غيخ السحجكدة ، في نظاؽ اإلعجاز القخآني ، فالسظم
خؾ مع حخكة السعخفة لمعقل ، إاّل أف معشاىا متحاظ في الشص القخآني ثابتة السبشىفاأللف

، ا لمسعخفة إلى فزاء أكسع لمسعاني، كىحا يتيح لمستمقي أف يشقل ذىشيتو بحدب تسمكيالبذخؼ 
، شاؾ معشى مبيؼ لؼ يتؾصل إليو بعجي ، يبق ىفكمسا كصل إلى معشى يخاه مؾافقًا لمسخاد القخآن

الؽ يفتح نظاؽ التأكيل كيؾسعو بسا يالئؼ يحجث في نظاؽ إطالؽ المفع ، فاإلطككل ذلػ 
 حاجة العرخ كشخعتو الكائشة نحؾ التبّجؿ كالتظؾر . 
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