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واضح أن مراعاة ھذه األحوال الثالثة في صیاغة الجملة _ 

عدم التوكید لخالي الذھن والتوكید للمتردد الشاك والمنكر حسب إنكاره أمر یجري على األصل ویوافق ما 
یقتضي ظاھر حال الخاطب.  

وقد ینزل المنكر منزلة غیر المنكر لعدم االعتداد بإنكاره ألنھ لیس لھ دلیل علیھ , ولو أنصف ونظر نظرة 
متأنیة لعدل عن ھذا اإلنكار.  

وقد ینزل غیر المنكر إذا بدأ علیھ شيء من أمارات األنكار فیخاطب بأسلوب التوكید في األمر الذي ال 
ینكره . 

شواھد األحوال التنزیلیة . 

یقول ابن المفقع: (ال تكونن نزر الكالم والسالم وال تفرطن بالھشاشة والبشاشة ,فإن إحداھما من 
الكبر ,واألخرى من السخف) 

الشاھد (فإن) توكید ,المتكلم (أبن المفقع) ,المخاطب (الناس) 

تنزیل المخاطب منزلة المتردد الشاك. 

قال الحق: (یا أیھا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظیم) 
الشاھد (إن) توكید ,المتكلم (هللا),المخاطب (الناس) 

تنزیل المخاطب منزلة المتردد الشاك. 
لما أمر بتقوى هللا وحذر عقابھ استشرفت الشمس إلى معرفة السبب وكأنھا توقعت عقاباً فأردفھ بقولھ 

(إن زلزلة الساعة شيء عظیم) 

قال الحق: (إذ یقول لصاحبھ ال تحزن إن هللا معنا) 
الشاھد (إن) ,المتكلم (الرسول) ,المخاطب (أبو بكر) 

تنزیل المخاطب منزلة المتردد الشاك. 
لما نھاه عن الحزن استشرفت نفس صاحبھ إلى معرفة السبب في ھذا النھي ألن الحزن لھ سلطان على 

النفوس في مثل ھذا الموقف لقوة داعیھ فكان النھي عنھ أمراً غریباً یحتاج إلى بیان علتھ فذكر ما یقتلع 
الخوف والقلق ویبث الرضا والیقین . 

قال الحق: (قل أنفقوا طوعا أو كرھا لن یتقبل منكم إنكم كنتم فاسقین)  
الشاھد (إنكم) ,المتكلم (هللا) ,المخاطب (المنافقین) 

تنزیل المخاطب منزلة المتردد الشاك. 
لما سوى بین إنفاقھم طائعین وإنفاقھم مكرھین فأن كلیھما مردود عند هللا تطلعت النفس إلى معرفة علة 

ھذا الموقف الغاضب . 

 ٥



قال الحق: (یسبح � ما في السموات وما في األرض الملك القدوس العزیز الحكیم) 
ابتدائي ,المتكلم (هللا) ,المخاطب (الناس)  
تنزیل المخاطب المنكر منزلة غیر المنكر. 

ال تجد في ھذا الخبر العظیم الذي یفید أن كل ما في السموات واألرض من ناطق وصامت وجبال وبحار 
یسبح للملك القدوس , ھذا خبر یرج النفوس ثم ھو منكور عند الجاحدین , ولكن القران لم یعبأ لھذا , 

وساق الحقیقة الضخمة في ھذا الھدوء الواثق الحكیم . 

قال الحق: (لھ ملك السموات واألرض والى هللا ترجع األمور)  
وقولة تعالى ( محمد رسول هللا ) 

ابتدائي ,المتكلم (هللا) ,المخاطب (الناس) 
تنزیل المخاطب المنكر منزلة غیر المنكر  

القران یسوقھا كما ترى ولھا في ھذا المساق سلطان غالب عند من یحسنون اإلصغاء إلى الكلمة 

وقال الحق: ( ذلك الكتاب ال ریب فیھ) 
ابتدائي , المتكلم (هللا) , المخاطب (المؤمنین) 

تنزیل المخاطب المنكر منزلة غیر منكر. 
ألن ھذا حقیقة (نفي الریب عن كتاب هللا) ینكرھا كثیر من المعاندین , ولكن القران لم یعتبر ھذا اإلنكار . 

وتملك أنفس الثقلین طرا       فكیف تحوز أنفسھا كالب ؟ 
الشاھد (وتملك أنفس) ,المتكلم (المتنبئ) ,المخاطب (الناس)  

تنزیل المخاطب المنكر منزلة غیر المنكر.  
یعبر عن ملك سیف الدولة ألرواح اإلنس والجن بھذا األسلوب الخالي من التوكید فیوھم أنھا حقیقة 

مقررة ال ینكرھا أحد 

متى تأتھ تعشوا إلى ضوء ناره        تجد خیر ناٍر عندھا خیر موقد 
الشاھد (خیر نار ,خیر موقد) ,المتكلم (األعشى) ,المخاطب (الناس) 

تنزیل المخاطب المنكر منزلة غیر منكر. 
البیت األخیر یجعل الممدوح خیر أھل األرض من غیر تقریر واھتمام  

جاء شقیق عارضا رمحھ           إن بني عمك فیھم رماح  
الشاھد (إن) ,المتكلم (شقیق) ,المخاطب (المھلل الكلبي) 

تنزیل المخاطب غیر المنكر منزلة المنكر. 
الشاعر لما رأى شقیقاً قد أقبل غیر مكترث بالقوم ألنھ جاء عارضاً رمحھ أي واضعھ على عرضھ 

وجاعلھ على فخذه غیر متھيء للقاء اعتبره الشاعر منكراً لقوتھم وسالحھم ألن ھیئتھ ھیئة المنكر وأن 
كان في حقیقتھ غیر منكر . 
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قال الحق: (فإنك ال تسمع الموتى وال تسمع الصم الدعاء) 
الشاھد (فإنك) ,المتكلم (هللا) , المخاطب (الرسول) 

تنزیل المخاطب غیر منكر منزلة المنكر. 

ال ینكر أنھ ال یستطیع إسماع الصم , ولكن األسلوب جاء بالتوكید تنزیالً لھ منزلة المنكر لھذه الحقیقة 
والمعتقد أنھ قادر على إسماع الصم, وذلك لمبالغتھ في اإللحاح علیھم بالدعوة  

توكید الخبر بالنظر إلى حال المتكلم ال المخاطب 

 !

الشواهد :

1/ إنا لنضرب رأس كل قبيلة       وأبوك خلف أتانه يتقمل

املتكلم: الفرزدق     املخاطب: جرير   املقام: الفخر

الشرح:
قـول الـشاعـر ( إنـا لـنضرب رأس كـل قـبيلة  )، ال يـصح أن يـقال إنـه فـيه مـالحـظ حـال املـخاطـب ألن ذلـك 
ضـعف فـي املـعنى مـن حـيث يـبني أن هـذه الـحقيقة فـي تـصور الـشاعـر يـمكن أن تـنكر وأنـه فـي حـاجـة 
إلــى تــوكــيدهــا عــند مــن يــلقيها إلــيه ، واألنســب فــي هــذا الــتوكــيد أن الــشاعــر صــاغــه كــما أحــسه مــؤكــدا 
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مـقررا ، وانـظر إلـى قـولـه ( وأبـوك خـلف أتـانـه يـتقمل ) وكـيف واجـه جـريـرا بـما يـنكره  أشـد  اإلنـكار بهـذا 
األسلوب الخالي من التوكيد املوهم أنها حقيقة ال ينبغي لجرير أن ينكرها .

2/ إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا       ولو نسام بها في األمن أغلينا 
  3/ إنا ملن معشر أفنى أوائلهم        قيل الكماة أال أين املحامون  

القائل: نهشل املازني     املقام: الفخر

الشرح:
هنا يصوغ الشاعر معانيه كما تحسها نفسه مراعيا حال هذه النفس.

4/ أبني إنك والعزاء معا       باألمس لف عليكما كفن
   تاهلل ما تنفك لي شجنا       يمضي الزمان وأنت لي شجن

 5/ وإني وإن متعت بابني بعده      لذاكره ما حنت النيب في نجد

القائل: ابن الرومي     املقام: الرثاء

الشرح:
الـــشاعـــر هـــنا يـــصوغ نـــفسه ويـــؤكـــد مـــا يجـــده فـــيها مـــؤكـــدا و يـــرســـل مـــا يجـــده فـــيها مـــرســـال ألنـــه يـــغني 

أوجاعه و آالمه غير ناظر إلى املخاطب .

6/ قال الحق: ( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك املحرم )
7/وقــولــه تــعالــى:(ربــنا إنــك تــعلم مــا نــخفي ومــا نــعلن ومــا يــخفى عــلى اهلل مــن شــيء فــي األرض وال فــي 

السماء)

املتكلم: إبراهيم علية السالم       املخاطب: اهلل عز وجل 

الشـــرح: هـــذا الـــتأكـــيد يـــنظر فـــيه إلـــى حـــال الـــنفس الـــراجـــية ويـــدل عـــلى مـــدى انـــفعالـــها بهـــذا الـــرجـــاء و 
تأكيدها لهذا الدعاء .
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8/ قال الحق: ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم )

املتكلم: املنافقني       املخاطب: املؤمنني و املنافقني

الشرح: 
أن مـن كـذب املـنافـقني وضـعف اعـتقادهـم بـاإليـمان أتـت عـبارتـهم لـلمؤمـنني ضـعيفة وبـال مـؤكـدات و مـن 
قـوة اعـتقادهـم بـالـكفر أو الـنفاق وصـدقـهم فـي ذلـك أتـت عـبارتـهم لـشياطـينهم –مـن اإلنـس والـجن- قـويـة 

وبمؤكد .

9/ قال الحق: ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيال ) 
10/ وقوله: ( إنني أنا اهلل ال إله إال أنا فاعبدني و أقم الصالة لذكري )

املتكلم: اهلل عز وجل       املخاطب: الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

الشرح: 
داعي التوكيد هنا هو رغبة املتكلم في تقوية مضمون الكالم عند املخاطب وحرصه على تقريره في 

نفسه و إن كان غير منكر له .

11/ قال ابن املقفع: " اعلم أن رأيك ال يتسع لكل شيء ففرغه للمهم و أن مالك ال يغني الناس كلهم 
فاختص به ذوي الحقوق "

املتكلم: ابن املقفع       املخاطب: الناس

الشرح: 
داعي التوكيد هنا هو رغبة املتكلم في تقوية مضمون الكالم عند املخاطب وحرصه على تقريره في 

نفسه و إن كان غير منكر له .

12/ قال الحق: ( إن اهلل يدافع عن الذين آمنوا )
 13/ وقوله: ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون )

املتكلم: اهلل عز وجل       املخاطب: املؤمنني
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الشرح:
هنا مقام وعد وهو من املقامات التي يأتي فيها التوكيد لتزداد النفوس به يقينا و اطمئنانا.

14/ قال الحق: ( قال رب إن قومي كذبون )
15/ وقال عز وجل: ( رب إني وضعتها أنثى )

املتكلم: نوح عيه السالم – أم مريم عليها السالم       املخاطب: اهلل عز وجل

الشرح:
 هنا يكون التوكيد ملجيء الخبر خالفا ملا ترجوا النفس وكأن نفس املتكلم تنكره فيؤكده لها ،   

16/ قال الحق: ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون )

املتكلم: اهلل عز وجل       املخاطب: الذين أصابتهم مصيبة

الشرح:

التوكيد هنا إظهارا ملعتقد النفس و إبرازا له لتزداد النفس يقينا به.
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مقامات حذف المسند في الكالم
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الفرق في تقييد املسند بإن وإذا

عني البالغيون بتقييد املسند ب (إن – إذا) ألن للتقييد بهما لطائف واعتبارات  
بالغية

الفرق بني تقييده بـ ( إن – إذا ) :
إن:  تستخدم في الشرط غير املقطوع وقوعه.

تقول : إن جئتني اكرمتك / إذا كنت غير قاطع بمجيئه.
إذا: تستخدم في الشرط املقطوع بوقوعه 

تقول : إذا جئتني اكرمتك / إذا كنت قاطعاً بمجيئه أو مرجحا ذلك.
وهذا الفرق الكائن في أصل الداللة كما ترى, هو الذي تتفرع عنه الدالالت 

البالغية لهاتني االداتني , ويظهر ذلك في تحليل الشواهد.

الشاهد األول
 - الشاهد: (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 

بموسى ومن معه )

موطن الشاهد : فإذا جاءتهم - وإن أصابتهم  

-  الشرح:

فائدة إذا: شرط مقطوع  بوقوعه, وفائدة ان : أمر غير مقطوع  بوقوعه.

فإنه ملا كان مجيء الحسنة امرا مقطوعا به جيء بلفظ إذا، وذكر لفظ (إن) مع 
اصابة السيئة, ألن اصابة السيئة نادرة بالنسبة ال صابة الحسنة

الشاهد الثاني

- الشاهد: (وإذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت 
أيديهم إذا هم يقنطون )

موضع الشاهد: (وإذا أذقنا  - وإن تصبهم) 

 ٢٤



 الشرح: 
اذا: مسند مقيد بشرط, شرط يقع على األغلب والكثرة, امر مقطوع بوقوعه.- 

إن: شرط غير مقطوع بوقوعه.
جيء باذا في جانب الرحمة لإلشارة الى ان اذاقة الناس قدرا قليال من الرحمة 
أمر مقطوع به, , وقال (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم ) فأفاد  إن اصابة 

السيئة لهم أمر غير مقطوع به,  وإن اهلل اليؤاخذهم دائما بما قدمت ايديهم 
ولكنه يعفو عن كثير .

الشاهد الثالث:
ويصغر في عيني تالدي إذا انثنت              يميني بادراك الذي كنت طالبا 
فإن تهدموا بالغدر داري فإنها                    تراث كريم ال يبالي العواقبا 

 موطن الشاهد: إذا انثنت  / فإن تهدموا
الشرح: 

 إن:  أمر غير مقطوع  بوقوعه
إذا انثنت يميني جاء فيه بإذا ليشعر ان ظفر مثله بحاجته أمر متوقع ، وقولة 

(فإن تهدموا بالغدر داري) جاء فيه بأن ليشير الى إن هذا الذي وقع منكم ما كان 
ينبغي ان يكون اال على سبيل الشك واالحتمال النادر,

الشاهد الرابع:
الشاهد: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته          وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا  

- موطن الشاهد : إذا أنت أكرمت الكريم / وإن أنت أكرمت

الشرح: 
 إذا: متوقع حصول   ….. ملكته جواب الشرط
إن: غير متوقع حصوله … تمردا جواب الشرط

وقد أصاب حني ذكر في سياق اكرام الكريم إذا ,  ألن هذا مما ينبغي أن يوجد 
دائما, وذكر إن في سياق اكرام اللئيم لإلشارة الى ان مثله من القليل النادر وذلك 

لصعوبة تجشم النفس إكرام اللئيم.

 ٢٥



الشاهد السادس :

الشاهد: إن كان سركم ما قال حاسدنا            فما لجرح إذا ارضاكم ألم. 

 موطن الشاهد: إن كان / إذا أرضاكم ألم

  الشرح:
 إن: غير مقطوع بوقوعه

إذا: مقطوع بوقوعه.
 وكأنه يقول ما كان ينبغي ملا  بيني وبينك من طول املودة واملخالطة أن يكون 

منك هذا وإن يسرك ما قال حاسدنا.ومع ذاك فمن املقطوع به أن الجرح الذي 
يسرك ليس له ألم

الشاهد السابع :

الشاهد: ( ولئن قتلتم في سبيل اهلل أو متم ملغفرة من اهلل ورحمة ) 

- موطن الشاهد: ( ولئن قتلتم )
الشرح:  

الحالة: مسند بالشرط بــ أن 
إن : تشير إلى ان خلوص املوت هلل مما هو عزيز ألن تخليص العمل هلل من 

أصعب مايعانيه أهل اهلل.

 ٢٦



جدول أحوال املسند إليه

 ٢٧

داللتها وفائدتهاحالهاملسند إليهالشاهد

ملن طلل أبصرته فشجاني     
كخط زبور في عسيب 

يماني
ديار لهند والرباب وفرتنى    

لـــيــــالينا بالنعف من 
بـــدالن 

اإليجاز في موطن حمي فيه املعنىالحذفتقديره (تلك أو هذه)

اعتـــاد قلبك من ليلى 
عوائــده    وهـــــاج أهواءك 

املكنونة الطلل 
ربع قواء أذاع املعصرات به  

  وكــــل حيران سار ماؤه 
خــضـل 

اإليجاز في موطن حمي فيه املعنىالحذفتقديره (ذلك أو هو )

وعلمت أنــي يوم ذا    ك 
منازل كعباً ونهداً 

قوم إذا لبسوا الحدي   ــد 
تنمروا حلـقاً وقداً

اإليجاز لالنتقال ملقطع مهم من الحذفتقديره هم
مقاطع املعنى

رآني علي مابي عميلة 
فاشتكى    إلى ماله حالي 

أسر كما جهر 
غالم رماه اهلل بالخــــــير 

مقبالً    له سيماء التشق 
على البصر

اإليجاز لالنتقال ملقطع مهم من الحذفتقديره هو 
مقاطع املعنى

ودع هريرة إن الركوب 
مرتحــل    وهـــــــــل تطيق 

وداعاً أيها الرجــــل 
غراء فرعاء مصقول 

عوارضها    تمشي الهوينا 

كما يمشي الوجي الوحل 

اإليجاز لالنتقال ملقطع مهم من الحذفتقديره هي
مقاطع املعنى

قال الحق (عالم الغيب 

والشهادة الكبير املتعال)

لإلشارة إلى أن املبتدأ ظاهر ظهور الحذفتقديره هو
ال يخفى

قال الحق (فقالوا ساحر 
كذاب)

لإلشارة إلى أن املبتدأ ظاهر ظهور الحذفتقديره هو
ال يخفى

قال الحق (وقيل يا أرض 
ابلعي ماءك وياسماء أقلعي 

وغيض املاء وقضي األمر 
واستوت على الجودي وقيل 

بعدا للقوم الظاملني) 

الفاعل املحذوف في كل فعل مبني 
هنا للمفعول(قيل،غيض،قضي)

وغيض املاء لإلشارة إلى اإلجابة الحذف
السريعة، وكأن قوة هائلة مجهولة 

اختطفته،



 ٢٨

قال الحق (فوقع الحق وبطل 
ما كانوا يعملون *فغلبوا 
هنالك وانقلبوا صاغرين 

*وألقي السحرة ساجدين)

الفاعل املحذوف في كل فعل مبني 
هنا للمفعول(غلبوا،ألقي)

غلبوا: إشارة إلى أن الغالب في الحذف
الحقيقة ليس هو موسى عليه 


السالم، وإنما قوة أيدت موسى
ألقي:لإلشارة إلى السرعة الفائقة 
في وقوع الحدث، وتصوير أن قوة 
مجهولة أستلبت عنادهم، وكفرهم 
فخروا في ساحة الحق ساجدين

قال الحق (كال إذا بلغت 
التراقي *وقيل من راق )

لظهور الفاعل ظهوراً ال لبس فيهالحذفالفاعل املحذوف تقديره الروح

أماوي ما يغني الثراء عن 
الفتى    إذا حشرجت يوما 

وضاق بها الصدر 

لظهور الفاعل ظهوراً ال لبس فيهالحذفالفاعل املحذوف تقديره الروح

قال الحق (إني أحببت حب 
الخير عن ذكر ربي حتى 

توارت بالحجاب )

لظهور الفاعل ظهوراً ال لبس فيهالحذفالفاعل املحذوف تقديره الشمس

أال ليت شعري هل أبيت ليلة 
        ***    بجنب الغضا 

أزجى القالص 
فليت الغضا لم يقطع الركب 
عرضه  ***   و ليت الغضا 

ماشي الركاب لياليا
لقد كان في أهل الغضا 

لودنا الغضا ***   مزار و 
لكن الغضا ليس دانيا

الغضا في البيت الثاني والثالث 
والرابع

التقوية والتوكيدالذكر

أال ليت لبنى لم تكن لي خلة 
    ***  و لم تلقني لبنى و 

لم أدر ما هي

التقوية والتوكيدالذكرلبنى 

و إن صخراً لكافينا و 
سيدنا      ***       و إن 
صخراً إذا نشتو لنحار 

و إن صخراً لتأتم الهداة به  
    ***        كانه علم في 

رأسه نار

التقوية والتوكيدالذكرصخرا

صددت الكأس عنا أم عمرو  
    ***        و كان الكأس 

مجراها اليمينا

التقوية والتوكيدالذكرالكأس

و انت التي قطعت قلبي 
حزازة      ***     و قرحت 

قرح القلب فهو كليم 
و انت التي كلفتني دلج 
السرى      ***    و جون 
القطا بالجلهتني جثوم

التقوية والتوكيدالذكرأنت



 ٢٩

( اولئك الذين كفروا بربهم و 
اولئك األغالل في أعناقهم و 

أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون)

التقوية والتوكيدالذكرأولئك

و قد علم القبائل من معد     
***       اذا قبب بأبطحها 

بيننا
بأنا العاصمون اذا طعنا      

***      و أنا الغارمون اذا 
عصينا 

و أنا املنعمون اذا قدرنا      
***       و أنا املهلكون اذا 

اتينا

التقوية والتوكيدالذكرأنا

إذا انزلت رحلك في سدوس   
    فقد انزلت منزلة الذليل

و قد علمت سدوس ان فيها  
    منار اللؤم واضحة 

السبيل
فما أعطت سدوس من كثير   

  و ال حامت سدوس عن 
قليل

التقوية والتوكيدالذكرسدوس

قال تعالى: ( وما تلك 
بيمينك يا موسى قال هي 

عصاي)

إطالة زمن الحديث مع من نحبالذكرهي

قال الحق:{وراودته التي هو 

في بيتها عن نفسه}. 

تأكيد الغرض الذي سيق الكالم من ُعرّف بالصلةالتي
أجله

 مھالً ھداك الذي أعطاك نافلة   
***   القرآن فیھا مواعیظٌ 

وتفصیل 

تأكيد الغرض الذي سيق الكالم من ُعرّف بالصلةالذي
أجله

فإن الذي قد قیل لیس بالئط ٍ  *** 
  ولكنھ قول امرئ بِى ماحل. 

استهجان ذكر ما دلت عليه الصلةُعرّف بالصلةالذي

إن الذین ترونھم إخوانكم**یشفي 
غلیل صدورھم أن تصرعوا. 

تنبیھ المخاطب على خطئھُعرّف بالصلةالذي

قال الحق:{ان الذین سبقت لھم منا 
الحسنى اولئك عنھا مبعدون}.

إشارة لوجه بناء الخبرُعرّف بالصلةالذين

قال الحق:{ان الذین قالوا ربنا هللا 
ثم استقاموا تتنزل علیھم 

المالئكة}.

إشارة لوجه بناء الخبرُعرّف بالصلةالذين

قال الحق:{والذي تولى كبره منھم 
لھ عذاب عظیم}.

إشارة لوجه بناء الخبرُعرّف بالصلةالذي

إن الذي سمك السماء بنى لنا  
***  بیتاً دعائمھ أعز وأطول

إشارة لوجه بناء الخبرُعرّف بالصلةالذي



 ٣٠

قال الحق:{وغشیھم من الیم ما 
غشیھم }.

التفخيم والتهويلُعرّف بالصلةما

-قال الحق:{إذ یغشى السدرة ما 
یغشى }.

التفخيم والتعظيمُعرّف بالصلةما

للعهدُعرّف باأللف والالمالذكرقال الحق:{ولیس الذكر كاألنثى }.

والخل كالماء یبدي لي ضمائره 
*** مع الصفا ویخفیھا مع الكدر.

للجنسُعرّف باأللف والالمالخل

قال الحق:{ و إذا قیل لھم امنوا 
كما امن الناس }.

تصلح أن تكون للعهد وكذلك ُعرّف باأللف والالمالناس
للجنس

ھذا أبو الصقر فردا في محاسنھ    
من نسل شیبان بین الضال والسلم 

تمييز املسند إليه أكمل تمييز ُعرّف باإلشارةهذا
ليتقرر الحكم له

ھـذا ابـن خـیر عـباد هللا كـلـھـم   
ھذا التقى النقي الطاھر العلم  

ھذا الذي تعرف البطحاء وطأتھ  
والبیت یعرفھ والحل والحرم 

تمييز املسند إليه أكمل تمييز ُعرّف باإلشارةهذا
ليتقرر الحكم له

قال تعالى "فمن ثقلت موازینھ 
فأولئك ھم المفلحون * ومن خفت 

موازینھ فأولئك الذي خسروا 
أنفسھم في جھنم خالدون "

تمييز املسند إليه أكمل تمييز ُعرّف باإلشارةأولئك
ليتقرر الحكم له

أولئك آبائي فجئنى بمثلھم     إذا 
جمعتنا یا جریر المجامع 

تمييز املسند إليه أكمل تمييز ُعرّف باإلشارةأولئك
ليتقرر الحكم له

تقول ودقت نحرھا بیمینھا       
أبعلى ھذا بالرحى المتقاعس .

تمييز املسند إليه أكمل تمييز ُعرّف باإلشارةهذا
ليتقرر الحكم له

قال تعالى:{ لوال إذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسھم 

خیرا وقالوا ھذا إفك مبین }

تصوير املعنوي في صورة ُعرّف باإلشارةهذا
محسوسة

وقال تعالى:{ ولوال إذ سمعتموه 
قلتم ما یكون لنا أن نتكلم بھذا 

سبحانك ھذا بھتان عظیم }

تصوير املعنوي في صورة ُعرّف باإلشارةهذا
محسوسة

قال تعالى {قالوا أئذا متنا وكنا 
ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون* لقد 

وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل إن 
ھذا إال أساطیر األولین}

تصوير املعنوي في صورة ُعرّف باإلشارةهذا
محسوسة

قال تعالى {الذین ینقضون عھد هللا 
من بعد میثاقھ ویقطعون ما أمر هللا 
بھ أن یوصل ویفسدون في االرض 

أولئك ھم الخاسرون 

لإلشارة إلى أن املشار إليه جدير ُعرّف باإلشارةأولئك
بالخبر

قال تعالى {الذین یؤمنون بالغیب 
ویقیمون الصالة ومما رزقناھم 

ینفقون * والذین یؤمنون بما أنزل 
إلیك وما أنزل من قبلك وباآلخرة 

ھم یوقنون * أولئك على هدى 
من ربهم وأولئك هم 

املفلحون}

لإلشارة إلى أن املشار إليه جدير ُعرّف باإلشارةأولئك
بالخبر

ا أَْوَحى إَِلْیَك  قولھ تعالى:{َذلَِك ِممَّ
َربَُّك  ِمَن اْلِحْكَمِة}

التركيز واإليجازُعرّف باإلشارةذلك



 ٣١

 هواى مع الركب اليمانيني 
مصعد        جنيب وجثماني 

بمكة موثق

أخصر طريق إلحضار املسند إليهُعرّف باإلضافةهواي

 بنو مطر يوم اللقاء كأنهم       
 أسود لها في غيل خفان أشبل 

تغني عن تفصيل يتعذرُعرّف باإلضافةبنو مطر

قومي هم قتلوا أميم أخي     
    فإذا رميُت يُصيبني 

سهمي 

تغني عن تفصيل مرجوحُعرّف باإلضافةقومي

قال الحق  :  (( وأنُه ملا قام 
عبُداهلل يدُعوُه))

التعظيم والتشريفُعرّف باإلضافةعبداهلل

ھم خلطوني بالنفوس وأكرموا 
الصـ           ـحابة لما حم ماكنت 

القیا 

التقوية واالختصاصتقدم على خبره الفعليهم

ھم یفرشــــــون اللبـــــــد كل 
طمرة               وأجرد سباح 

یبذالمغالیــــا

التقويةتقدم على خبره الفعليهم

قال الحق: { ویقولون ھو من عند 
هللا وما ھو من عند هللا ویقولون 

على هللا الكذب وھم یعلمون }

التقويةتقدم على خبره الفعليهم

قال الحق: {والذین یدعون من 
دون هللا ال یخلقون شیئا وھم 

یخلقون }

التقويةتقدم على خبره الفعليهم

قال الحق{وحشر لسليمان 
جنوده من الجن واإلنس 

والطير فهم يوزعون }

التقويةتقدم على خبره الفعليهم

قال الحق {ھو أنشاكم من 
األرض }

التقوية واالختصاصتقدم على خبره الفعليهو

قال الحق :{ هللا یبسط الرزق لمن 
یشاء }

التقوية واالختصاصتقدم على خبره الفعلياهلل

قال الحق :{ ومن أھل المدینة 
مردوا على النفاق ال تعلمھم نحن 

نعلمھم }

التقوية واالختصاصتقدم على خبره الفعلينحن

قال الحق : { هللا نزل أحسن 
الحدیث متشابھا }

التقوية واالختصاصتقدم على خبره الفعلياهلل

وقولھ : {إنا نحن نزلنا علیك 
القران تنزیال }.

التقوية واالختصاصتقدم على خبره الفعليإنا

وما أنا أسقمت جسمي بھ           
وال أنا أضرمت في القلب نارا

التقوية واالختصاصتقدم على خبره الفعليأنا

وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كلھ   
        ولكن لشعري فیك من نفسھ 

شعر

التقوية واالختصاصتقدم على خبره الفعليأنا

ما كل ما یتمنى المرء یدركھ       
    تأتي الریاح بما ال تشتھي 

السفن

أدرك بعضه وليس كلهتقدم النفي على لفظ العمومكل

قد أصبحت أم الخیار تّدعي         
      علَي ذنباً كّلھ لم أصنــــع

أفاد عموم النفيتقدم لفظ العموم على النفيكل



جدول أحوال املسند

 ٣٢

داللتها وفائدتهاحالهاملسندالشاهد

فََمْن  یَُك أْمَسى بِالَمِدینَِة َرْحلُھُ   
ـاٌر بَھــا لََغِریُب   فَإنِي َوقَیـَّ

اإليجازالحذفالتقدير وقيار غريب كذلك

 نَْحُن بَِما ِعنَدنا وأْنَت بَِما          
    عنَدَك َراٍض والَرأي ُمختَلِف

اإليجازالحذفالتقدير راضون

قال تعالى : (َوهللاُ َوَرُسولُھ أََحقُّ 
أْن یُرُضوه)

التقدير واهلل أحق أن يرضوه 
ورسوله كذلك

اإليجازالحذف

قال تعالى : (َءاَمنتُم لَھُ قَبَل أَْن 
آَذَن لَُكم وإنَّھُ لََكبِیُرُكم الذي 

َعلََمُكم السِّحر فَلََسوَف تَعلَُمون 
ألُقَطَِّعنَّ أَیِدیُكم َوأَْرُجلَُكم ِمْن 

ِخالٍف َوألَُصلِبَنَُّكم أَجَمِعین * 
قَالُوا ال َضْیر) .

التقدير ال ضير علينا في قتلك 
إيانا

اإليجازالحذف

 قال تعالى : (َولَو تََرى إْذ 
فُِزُعوا فَال فَْوت)

التقدير أي ال يفوتون اهلل وال 
يسبقون يد القدر

اإليجازالحذف

قول النبي صلى هللا علیھ وسلم 
للمھاجرین وقد شكروا عنده 

األنصار : (أَلَیَس قَْد َعَرفتُم أَنَّ 
َذلَِك لَُھم) قالوا : بلى , قال : 

(فَإنَّ َذلِك) .

یدل على أناقة العبارة وقوة لمح الحذفالتقدير فإن ذلك مكافأة لهم
المتكلم وحسن اقتداره

 إَنَّ َمَحـالً َوإِنَّ ُمْرتََحـالً     َوإِنَّ 
ْفِر َما َمَضْوا َمَھالً فِي السَّ

التقدير إن لنا محال وإن لنا 
مرتحال 

اإليجازالحذف

• یحتمل أن یكون قال تعالى : (ُسوَرةٌ أَْنَزْلنَاَھا)
المحذوف ھو المسند 
إلیھ , والتقدیر : ھذه 

سورة أنزلناھا 
 • ویحتمل أن یكون 

المحذوف مسندا , 
والتقدیر : فیما أوحینا 
إلیك سورة أنزلناھا

اإليجازالحذف

 قال تعالى : (َوالَ تَقُولُوا ثَالَثَةٌ 
اِْنتَُھوا َخیًرا لَُكم)

 • یجوز أن یكون 
المحذوف ھو المسند , 

والتقدیر : لنا أو في 
الوجود آلھة ثالثة . 

 • ویحتمل أن یكون 
من حذف المسند إلیھ , 

والتقدیر : وال تقولوا 
هللا والمسیح وأمھ ثالثة 

.

اإليجازالحذف
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 قال تعالى : (َكَذبَْت ثَُموُد 
بِطَْغَواَھا * إِِذ انبََعَث أَشقَاَھا * 

فَقَاَل لَُھم َرُسوُل هللاِ نَاقَةَ هللاِ 
َوُسقیَاَھا)

التقدیر : احذروا ناقة هللا وذروا 
سقیاھا

اإليجازحذف املسند واملسند إليه

 قال تعالى : (فَإَذا لَقِیتُُم الِذیَن 
قَاب) َكفَُروا فََضرَب الرِّ

اإليجازحذف املسند واملسند إليهالتقدیر : فاضربوا الرقاب ضربا 

قال الحق :{ أَأَنَت فََعْلَت 
ذَا ِبآلَِهِتنَا يَا إِبْرَاِهيُم  هَٰ

(62) َقاَل بَْل فََعَلُه َكِبيرُُهْم 
ذَا }  هَٰ

التعريض بغباوة السامعالذكرفعله

قال الحق :{ وَلَئِنْ 
سَأَلْتَھُمْ مَنْ خَلَقَ 

السَّمَاوَاتِ وَاألَْرْضَ 
لَیَقُولُنَّ خَلَقَھُنَّ الْعَزِیزُ 

الْعَلِیمُ }

التقوية والتأكيدالذكرخلقهن

قال الحق :
{ َوَضرََب َلنَا َمثاًَل 
َونَِسيَ َخْلَقُه َقاَل 
َمْن يُْحيِ اْلِعظَاَم 
َوِهيَ رَِميم * ُقْل 

يُْحِييَها الَِّذي 
َل َمرَّة } أَنَشأََها أَوَّ

التقوية والتأكيدالذكريحييها

قال الحق : { َكالَّ َسوَْف 
تَْعَلُموَن (3) ثُمَّ َكالَّ َسوَْف 

تَْعَلُموَن }

تأكيد الوعيدالذكركال سوف تعلمون

قال الحق :{ فَِإنَّ 
َمعَ اْلُعْسِر يُْسرًا 

(5) إِنَّ َمعَ اْلُعْسِر 
يُْسرًا }

تأكيد الوعدالذكرإن مع العسر يسرا

قال الحق :
{ أَفَأَمِنَ أَھْلُ الْقُرَى أَن 
یَأْتِیَھُمْ بَأْسُنَا بَیَاتاً وَھُمْ 
نَآئِمُونَ {97} أَوَ أَمِنَ 
أَھْلُ الْقُرَى أَن یَأْتِیَھُمْ 

بَأْسُنَا ضُحًى وَھُمْ 
یَلْعَبُونَ {98} أَفَأَمِنُواْ 
مَكْرَ هللاِّ فَالَ یَأْمَنُ مَكْرَ 

هللاِّ إِالَّ الْقَوْمُ 
الْخَاسِرُونَ }

تأكيد الوعيدالذكرأمن ..أفأمنوا … يأمن

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura21-aya63.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura102-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura102-aya3.html
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• َوَحّدثَني أْصحابُھُ 
أّن مالِكاً ... أقاَم، 

وناَدى َصَحبَھُ بَِرحیِل. 
 • َوَحّدثَني أْصحابُھُ 
أّن مالِكاً ... َضُروٌب 
بِنَْصِل السیِف غیُر 

نكوِل. 
 • َوَحّدثَني أْصحابُھُ 

أّن مالِكاً ... صروٌم 
كماضي الّشفَرتیِن 

َصقیِل. 

التقوية والتأكيدالذكرحدثني

 أعینّي جودا وال 
تجُمدا     أال تبكیاِن 

لصخِر الّندى ؟   
أال تبكیاِن الجواد الجمیلَ     أال 

تبكیاِن الَفتى السّیدا؟

التقوية والتأكيدالذكرتبكيان

َواِبكي أَخاِك واَل 
تَنَسي َشماِئَلُه   

َواِبكي أَخاِك 
ُشجاعاً َغيَر َخوّارِ 

  َواِبكي أَخاِك أِلَيتامٍ 
َوأَرَمَلٍة    َواِبكي أَخاِك 
لَِحقِّ الَضيِف َوالجاِر

التقوية والتأكيدالذكرابكي

اُج    إذا َھَبَط الَحجَّ
أْرضاً َمریَضة   َتتبَع 
أقَصى دائھا َفشَفاَھا 

َشَفاھا من الّداِء الُعضاِل اّلذي 
ِبھا   غالم إذا ھز القناة سقاَھا  

  
سقاھا فرواھا یشرب سجالھ   
دماء رجال حیث مال حشاھا  

إذا سمع الحجاج رز كتیبة      
أعد لھا قبل النزول قراَھا   

أعد لھا مصقولة فارسیة      
بأیدي ِرجاٍل یحلُبون صراَھا 

التقوية والتأكيدالذكرشفاها .. سقاها .. أعد 

 فقد علمت فتیان ذبیان أنني     
       أنا الفارس الحامي الذمار 

المقاتل

القصر مبالغةالتعريفالفارس

ودع كل صوت دون صوتي 
فإنني           أنا الصائح 
المحكي واآلخر الصدى

القصر مبالغةالتعريفالصائح

ونحن الوازعون الخیل تردى     
         بفتیان الصباح المعلمینا

القصر مبالغةالتعريفالوازعون

 ونحن التاركون على سلیل     
   مع  الطیر الخوامع یعترینا

القصر حقیقةالتعريفالتاركون
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 قال الحق : {َفأَْوَجَس فِي َنْفِسِھ 
َك  ِخیَفًة مُّوَسى * قُْلَنا الَ َتَخْف إِنَّ

أَنَت اأْلَْعَلى}

القصر حقيقةالتعريفاألعلى

ھو الواھب المائة 
المصطفاة            إما مخاضا 

وإما عشارا

القصر نوع معني من الصفة التعريفالواهب
مبالغة

وإن سنام المجد من آل ھاشم     
        بنو بنت مخزوم ووالدك 

العبد

 تقریر المسند للمسند إلیھ وأن التعريفالعبد
ثبوتھ لھ ال شك فیھ وأنھ ظاھر 

ظھورا ال یخفى

ھو الرجل المشروك في جل 
مالھ           لكنھ بالمجد 

والحمد مفرد

بلوغ المسند إلیھ في الصفة مبلغ التعريفالرجل
الكمال

فلوال بنو مروان كان ابن 
یوسف         كما كان عبدا من 

عبید إیاد 
    زمــــان ھو العبد المقر بذلة  

            یراوح أبناء القرى 
ویغادي

بلوغ املسند إليه في الصفة التعريفالعبد
مبلغ الكمال

 اليألف الدرهم املضروب 
صرتنا        لكن يمر 

عليها وهو منطلق

الثبوت والدوامجاء اسمامنطلق

قالى تعالى (وكلبهم 

باسط  ذراعيه بالوصيد ) 

الثبوت والدوامجاء اسماباسط

لعمري لقد الحت عيون 
كثيرة     إلى ضوء نار في  

يفاع تحرق
تشب ملقرورين يصطليانها   

    وبات على النار الندى 
ومحلق 

التجدد والحدوثجاء فعالتحرق

أوكما وردت عكاظ قبيلة    
  بعثوا إلي عريفهم 

يتوسم

التجدد والحدوثجاء فعاليتوسم


