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 المستخلص 
يكشف البحث أنماطا حجاجية متنوعة في خطاب البيان األعلى تسهم في فنون قولية ، ومذاهب كالمية  على سبيل الجاج  

دأ التعاون  واالقناع ، سالكة سبيل التذييل الذي تستسيغه ألسنة العوام في مخاطباتهم الدارجة يعينهم على الفهم واالفهام مب
اضمارات مسبقة ، ومسلمات متداولة تضفي على النتاج حالوة ، وعلى األثر  المشترك من خلفيات معرفية متمركزة في

طالوة ، وتضمن تواصال أوسع بين المتخاطبين ؛ ليثبت للمتلقي خطاب القرآن المتجدد ، الذي يالئم الزمكانية ، ويلبي 
 حاجاتها .  

 الكلمات المفتاحية: خطاب, حجاجية, القرآن

Abstract 
The research reveals  various argumentative patterns in the discourse of the supreme 

statement that contribute to verbal arts and verbal doctrines as a matter of argument and 

persuasion, traversing the path of appendix that is palatable by the tongues of the common 

people in their vernacular discourses. The result is sweetness, and the effect is sweetness, 

and it ensures wider communication between the interlocutors; To prove to the recipient 

the renewed discourse of the Qur’an, which fits the spacetime, and meets its needs. 

Keywords: Discourse, Argumentative and Qur'an 
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 تأسيس
يتسم الحجاج في خطاب البيان األعلى بخصوصية تميزه عن أنساق خطابية أخرى ؛ 

تقسم طبقات فإذا كان في الشعر   فالواجب أن  الكالم على االفهام  والنثر  ) موضع 
الكالم على طبقات الناس ، فيخاطب السوقي بكالم السوقة ، والبدوي بكالم البدو ، وال  
يتجاوز به عما يعرفه إلى ما ال يعرفه ، فتذهب فائدة الكالم ، وتعدم منفعة الخطاب 

بيد أن القرآن الكريم شذب قتادة اللفظ ، وهذب قوام المعنى ؛ فهو خطاب لكل زمان   (1)(
ومكان ، بالوقت الذي يتفق فيه مع سائر الحجاج في الغاية والمقصد من فهم وإفهام ؛  

؛ وهما مشروع بالغي ال خالف فيه ، ومفهوم    (2)ألن مدار االمر على االفهام والتفهيم  
؛ أما االفهام فال تقوم وظائف الخطاب بدونه فهو شرط في اجرائي ال مناص عنه   

، وإما التفهيم فهو وظيفة حجاجية اقناعية   (3) تعميق التواصل الناجح بين المنتج والمتلقي
لها سلطانها في استمالة السامعين ، وهو شرط الزم في التواصل البياني الذي يروم 

يتحقق ، وبما ان التذييل آلية من آليات الحجاج التي يقصد إليها المتكلم ل  (4) االقناع   
وهو أن يذيل المتكلم كالمه بجملة وتلك الجملة تخرج مخرج   فيه ما قبله من الكالم،

، وجدت سورة يوسف خير مضمار لهذا الحد ؛ إذ ال (5)المثل السائر ليحقق به ما قبله
التذييل ، أال وهو    سورة   –بحسب ما اطلعت    - توازيها   أخرى بهذا النوع من حجاج 

التذييل الذي سار مسرى المثل ، فقد يقف المتأمل على أحد عشر موضعا في السورة 
استقت  أخرى  مواضع  وثمة   ، التنزيل  خطاب  من  مقتبسا  بنصه  سيق  مما  الكريمة 

لى  مضمونها من النص الشريف بيد أن؛ اسلوبية خطابها دارجة ، وسأقف بإذن هللا ع
هذه المواضع بنوعيها ، كاشفا عن مقارباتها الجمالية التي تعد سببا في تداوليتها انطالقا 

 من البالغة المعيارية مرورا بالنظريات الحجاجة . 
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 نثمث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب ٹٱٹٱُّٱ

 ١٨يوسف:  َّ مك لك اك يق ىق يف  ىفيث ىث

 

أطراف الحوار برزء نسمع قوله تعالى ) صبر جميل ( مجتزأ من نصه حالما يمر أحد  
أو ضنك ، ظاهر هذا النص أنه تذييل لحوار يطول فيه بسط األلم ، ليكون دليال على 
نهايته ، عطفا على نهاية ألم سيدنا يعقوب عليه السالم الذي رد هللا بصره وولده يوسف 
 عليه السالم ؛ لذا نستطيع القول أن  أحد أسباب سيرورة النص ، هو التفاؤل والتيمن .

ليس هذا فحسب ، ألنك إذا أرجعت النص إلى سياقه ستجد من المقاربات الجمالية ما و 
 تسهم في تصديره ، وكثرة استعماله . 

أوال : منطلقات حجاجية : لتحقيق االقتناع يستخدم المتكلم في سياق حجاجه مقدمات 
م مشتركة بين التي تمثل مفاهي (6)يبني عليها استدالله ومن أهم هذه المقدمات ) الوقائع (

جمع من الناس  ، وال شك أن الصحراء والذئب وقائع منطقية ومستساغة  تصلح لتكون 
 منطلقات حجاجية ، يبني عليها أخوة يوسف مؤامرتهم  

ثانيا : المسار الحجاجي : في قولهم ) على قميصه ( دليل كذبهم ؛ عبر عنه القرآن  
ون من الداخل الى الخارج ، ولو كان  الكريم،  فالدم الذي يخرج من الجسد المجروح يك

قميص يوسف كذلك لعبر عنه البيان االعلى بحرف الجر ) في أو ب ( وهو االنسب 
لغويا أما حرف الجر) على ( دليل انهم وضعوا الدم من الخارج ؛ وعليه ناسبه قول 

مة)  يعقوب عليه السالم ) وهللا المستعان على ما تصفون ( كما ناسب بداية االية الكري
يقال  بالمصدر مبالغة، كأنه نفس الكذب وعينه، كما  َكِذٍب ذى كذب. أو وصف  َدٍم 

 (7) للكذاب: هو الكذب بعينه(
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.وال يخلو النص من مفارقة أسلوبية تفضي إلى الماحة تربوية متمثلة بجمع النقيضين  
 ؛ فكيف يكون الصبر جميل ؟

ي يكون بال شكوى للبشر ودليله )  يرى بعضهم بونا بين الصبر والصبر الجميل ؛ فالثان
 ( 8) إنما أشكو بثي وحزني إلى هللا (

وأخرى جمالية متمثلة ب) مراعاة النظير (بين المقوالت والنتائج ، وهو المناسبة بين  
أوله بما يناسب  يختم الكالم  الكالم ،أو أن  بالمصدر   (9) طرفي  بدم كذب (  فقوله)   ،

 يناظره قوله ) صبر جميل (كذلك بالمصدر .
المالئمة والتوفيق   المواقف تكون صعبة (10) ومثلها  بين الصبر والجمال ؛ ومثل هذه 

وتتطلب الشفقة؛ ألن َمْن يمر بها يحتار بين أمر يتطلب القسوة وموقف يتطلب الرحمة؛ 
ففي الحاق الجمال بالصبر تعبير عن موقف ،    (11) وكيف يجمع إنسان بين األمرين

 سيدنا يعقوب بين الشفقة على أوالده والعقاب ألنهم جناة .

 خضحض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ

 28يوسف:  َّ جع مظ حط مض

من الحجج المنطقية التي يذيل بها وصف مكيدة محكمة للنساء ) إن كيدهن عظيم ( 
عن بعض العلماء إني أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان ألن هللا تعالى 

َعِظيم   َكْيَدُكنَّ  ِإنَّ  لهن  وقال  كان ضعيفا  الشيطان  كيد  ِإنَّ  الشيطان   (12) قال  )وألن   ،
 (13) ِجْهن به الرجال(يوسوس ُمسارقًة وهن يوا

وعدم  التناقض  قانون  على  االقناعية  قوته  في  يعتمد  ألنه  ؛  منطقي  حجاج  وقولي   ,
 ؛ والقصد منه وجود قضيتين احداهما تنفي االخرى :  (14) االتفاق 

 القضية األولى :  ) ان كان قميصه قد من قبل فصدقت (
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 فكذبت  (القضية الثانية :  ) ان كان قميصه قد من دبر 
عرضهما في سياق متصل يسبب تبني إحداهما وطرح األخرى ؛ إذ عدم االتفاق بين  

 يثبت براءة يوسف عليه السالم    (15)القضيتين مجاله حجاجي صرف 
 

 التكييف الحجاجي :
يقوم التكييف الحجاجي على استحضار المعطيات واستعمال النعوت والصفات ، كما 

للتنبيه على جاء في النص الكريم ) إن كيدكن عظيم ( والقصد من ذلك ترسيخ الصفة   
 أن ذلك ُخُلق لهن عريق ...                              ) الطويل (

 ... (16)  نفٍس كلُّ غانيٍة هنُد وال تحَسبا هندًا لها الغدُر وحدها ... سجيةُ 
وفضال عن ذلك فإن اثارة الحدث حضوريا في ذهن المتلقي قد يستعين باأللفاظ العامة 

أي :    (18)وتعميم الخطاب للتنبيه على ان ذلك خلق لهن عريق ()   (17)بدل الخاصة  
َيُخصَّ اْلَكْيَد ِبَزْوِجِه َفُيَقاُل: ِإنَُّه َأْمر  َشاذٌّ   ِمْن َكْيِدُكنَّ اْلَمْعُهوِد ِمْنُكنَّ َمْعَشَر النِ َساِء. َفُهَو َلمْ 

ِل ِمْنَها َيِجُب التََّروِ ي ِفي َتْحِقيِقِه ِبَأْكَثِر ِممَّا َشِهَد ِبِه َأَحُد أَْهِلَها، َوُهَو اَل ُيتََّهُم ِفي التََّحامُ 
، َفَقْد َأْثَبَت َخِطيَئَتَها َعَلْيَها َوُظْلِمَها، َبْل ُهَو ُسنَّة  َعامَّة  ِفيِهنَّ ِفي ا ي ِمْن َخِطيَئاِتِهنَّ لتََّقصِ 

نَِّة اْلَعامَِّة َلُهنَّ ِفي َأْمَثاِلَها )ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيم ( اَل ِقَبَل ِللرِ َجاِل بِ  ِه، َواَل  ُمْسَتِدالا َعَلْيَها ِبالسُّ
 َيْفِطُنوَن ِلِحَيِلُكنَّ ِفي َدَقاِئِقِه. 

ِريَن: َوِلَربَّاِت اْلُقُصوِر ِمْنُهنَّ اْلَقَدُح اْلُمَعلَّى ِمْن َذِلَك؛ أِلَنَُّهنَّ َأْكَثُر َتَفرًُّغا  َقاَل َبْعُض الْ  ُمَفسِ 
، َمَع َكْثَرِة اْخِتاَلِف اْلَكيَّاَداِت ِإَلْيِهنَّ   (19) َلُه ِمْن َغْيِرِهنَّ

ْقَبالِ  ، َوَقْد ُيَسمَّى ِبااِلْلِتَفاِت ِباْلَمْعَنى اللَُّغِويِ  ِعْنَد َوَهَذا اأْلُْسُلوُب ِمَن اْلِخَطاِب ُيَسمَّى ِباْْلِ
، َوُهَو َعِزيز  ِفي اْلَكاَلِم اْلَبِليِغ. َوِمْنُه َقْوُل اْلَجْرِميِ  ِمْن َطيٍ  ِمْن ُشَعَراءِ   ااِلْلِتَفاِت اْلَباَلِغيِ 

 اْلَحَماَسِة:
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 َة ِإنَِّني َأْنَهاِك َهاالَ ِإَخاُلَك ُموِعِدي ِبُبنِ يٍ  ُجَفْيٍف ... َوَهالَ 
ةٍ  ْخَباِر َبْيَن ِعدَّ  َقاَل اْلَمْرُزوِقيُّ ِفي »َشْرِح اْلَحَماَسِة« : َواْلَعَرُب َتْجَمُع ِفي اْلِخَطاِب َواْْلِ

َسَماعً  َأْحَسَنُهْم  َأْو  َأْكَبَرُهْم  ِلَكْوِنِه  َواِحٍد  ِإَلى  َبْيِنِهْم  ِمْن  َتْلَتِفُت  َأْو  ُتْقِبُل  هم  ُثمَّ  وأخص  ا 
 (20) ِباْلَحال.

 
 تقنية االلحاح والتركيز الحجاجي :

لرفع درجة حضور المعطى في ذهن المخاطب توخيا للتأثير عليه ، ال بد من عرض 
المشهد    (21) المشهد المتضمن ) زمان ومكان وأحداث ( على تقنية االلحاح والتركيز  

 األول : ) استبقا الباب ( يدل على سرعة المشهد نزع الخافض 
ال منهما بذل أقصى جهده فأوصل الفعل إلى المفعول بدون »إلى« ، دلياًل على أن ك

في السبق، فلحقته عند الباب األقصى مع أنه كان قد سبقها بقوة الرجولية وقوة الداعية  
 هذا للهرب منها، وهذه لمنعه،  (22) إلى الفرار إلى هللا 

المشهد الثاني :وقدت قميصه من دبر وهذا المشهد ربما يبرر قوله ) من الخاطئين (   
وليس من الخاطئات وجل من وجه الخطاب يراه من باب التغليب ، والذي أراه أن صفة 
بأي شكل من   النساء  تناسب  أن  يمكن  الشهوة ، ال  التعبير عن  في  والضراوة  الدهم 

طئين ( بالتذكير ليناسب المشهد .أن هذه القصة االشكال وعليه جاء الخطاب ) الخا
المتلقي   تلقائيا  في ذاكرة  بتفاصيلها ما ان تذكر ) إن كيدكن عظيم ( حتى تعرض 

 ،مكتملة االركان من زمان ومكان وأحداث ، برغم أنها مشاهد متتالية وسريعة .
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 جف  مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مص  خص  ٹٱٹٱُّٱ

 هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مقحق مف خف حف

 ٥١يوسف:  َّ مم خم حم جم

ٱ

( مع وجوه الباطل ) اآلن حصحص الحقجارية في مفاد اظهار وجه  الحق بعد صراع  
وال تساق في مطلع الحجاج ؛ بل تسبقها مقدمات وبراهين تدل على صواب ما ذهب 

 إليه قائلها ضمن ما يسمى ب) اآللية التداولية الحجاجية (:
لقد بدأ الملك بفعل انجازي ؛ وهو االستفهام ) ما خطبكن ( ؟ وقوته االنجازية تكمن في 
إرادة االنكار والتهكم ، والجمع بقوله )راودتن ( مع علمه أن التي راودت هي واحدة ؛ 

 وهي امرأة  
فجمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن، والقصد من ذلك أن ينتزع االجابة من النسوة ،  

اآلية، أي: أي شيء كانت قصتكن؟ فهو استدعاء منه أن    ...ل لهن: ما َخْطُبُكنَّ  وقا
يعلمنه القصة فجاوب النساء بجواب جيد، تظهر منه براءة أنفسهن جملة وأعطين يوسف 

حاَش ّلِلَِّ  -جوابا عن ذلك -بعض براءة، وذلك أن الملك لما قرر لهن أنهن راودنه قلن
وهذه (23) كون قولهن حاَش ّلِلَِّ في جهة يوسف عليه السالم،أن ي   -على بعد   -وقد يحتمل

طريقة حجاجية معلومة تسمى ) الخفض ( مفادها : أن يعمد المتكلم إلى سلم حجاجي 
 : (24) يحوي مجموعة من المقدمات التي تتراصف في سبيل نتيجة واحدة 

 : ) قلن حاشا هلل (  1مقولة 
 : ) ما علمنا عليه من سوء ( 2مقولة 
 : ) اآلن حصحص الحق ( 3مقولة 
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نتيجة واحدة فيها براءة يوسف عليه  المقوالت المذكورة متكاملة ومتسلسلة لتؤدي إلى 
 السالم 

يقتضي أن    (25) ) وإنه لمن الصادقين ( . وعليه فالحجاج سلك اسلوبا ) اقتضائيا (  
لك مقدمتين  النسوة ارتكبن ذنبا ، مع أن المعني في الخطاب امرأة العزيز دل على ذ 

 لمتلقي واحد 
المقدمة الكبرى ) اآلن حصحص الحق ( بعد اعتراف النسوة وتبرئة يوسف عليه السالم 

. 
المقدمة الصغرى ) أنا راودته عن نفسه ( تؤدى الى نتيجة يطلبها الملك من االضمارات 

  المسبقة ) إنه لمن الصالحين ( .
 
 

أنها من األ التذييل في ) حصحص (  أنها  ومن أسباب  بالمعنى : أي  الموحية  لفاظ 
تناسق  من  ضرب  وهذا   ، االسناد  الى  الحاجة  دون  بمفردها  شاخصة  صورة  تصنع 
التصوير ، والذي يزيد من قيمة هذا التصوير ، أنه قائم بذاته بال متممات ، معتمد 

من تكرار محمود لحرفين في كلمة واحدة ، و تارة   (26) على جرسه الذي يلقيه في االذن  
 له الذي يلقيه في الخيال  بظ

قال الزجاج: اشتقاقه في اللغة من    حيث يصور لك ظهور بعد غياب لوجه الحقيقة  
 (27) الحصة أي: بانت حصة الحق وجهته من حصة الباطل ومن جهته 

اِعر:   ) الطويل (   َقاَل الشَّ
 (28) كذوب ِإذا َما حصحص اْلحق َظاِلم(  ...)َأال مبلغ عني خداشا ِبَأنَُّه 
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لقد انمازت الصورة المفردة بمقابالت دقيقة أسهمت في  تعظيم الصورة الفنية ، وتسببت 
 في سيرورتها ، وهي على نحو مما هو آت : 

 ) خطبكن ( والخطب يرد في القران الكريم لألمر العظيم  
 ) فما خطبكم ايها المرسلون (

 المالئكة طمأنْت إبراهيم عليه السالم؛ فهي في مهمة لعقاب قوم مجرمين.  
وموسى عليه السالم حين عاد إلى قومه، ووجد السامري قد صنع لهم ِعْجاًل من الذهب 

 ول للسامري:  )َقاَل َفَما َخْطُبَك ياسامري ( الذي أخذوه من قوم فرعون نجده يق
 وَقْول الملك هنا في اآلية التي نحن بصدد ها 

 }َقاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ َراَودتُّنَّ ُيوُسَف َعن نَّْفِسِه{ . 
يدلُّ على أنه قد سمع الحكاية بتفاصيلها فاهتزَّ لها؛ واعتبرها َخْطبًا؛ مما يوضح لنا أن  

 ي كل زمان أو مكان. القيم هي القيم ف
 وبدأ النسوة الكالم، فُقْلَن:

ِ َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمن سواء{.   }َحاَش ّلِلَّ
 ولم يذُكْرَن مسألة ُمَراودتِهنَّ له، وكان األمر المهم هو إبراء ساحة يوسف عند الَمِلك.

 ِ  (29) من هللا. أي: ُننزِ ه يوسف عن هذا، وتنزيُهَنا ليوسف أْمر    ...وقولهن: }َحاَش ّلِلَّ
وكذلك ) المراودة ( وهي االلحاح في الطلب ، ناسب هذا السياق أن نجد ) لفظة توحي 

 بالمعنى وتصنع صورة بنفسها وهي : ) حصحص ( .

 ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

ٱ٥٣يوسف:  َّ ىه مه جه
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التذييل ؛ فهي عبارة قد ال تجد ما يشبه هذه اآلية في البيان االعلى ، من جهة حجاج  
 عن أربعة مقاطع ، كل مقطع منها سائر في التخاطب اليومي على حدة :

 وما أبرئ نفسي ) للتواضع واحتمالية ورود التقصير (  -1
 إن النفس ألمارة بالسوء ) للتشكيك وتبرير الخطأ ( -2
 إال ما رحم ربي  ) للندرة وتصدير القلة ( -3
كيف وجهت هذه العبارة الخطاب    إن ربي غفور رحيم ) سيأتي الكالم عنها -4

 القرآني ( 
والثالثة األولى جارية مجرى المثل ، والرابعة ليس كذلك ، لعدم استغنائه عما قبله ، 

  (30)وعدم استقالله بإفادة المعنى 
ولست بخائض بخالف المفسرين : هل هذه العبارات على لسان يوسف عليه الصالة 

العزيز ؟ ألني لست بصدده ، إنما بصدد الحجج وطرائق والسالم ، أم على لسان امرأة 
 تشكيلها وهي على نحو مما سأذكر :

 
العالقات التبادلية : وتقوم على معالجة وضعيتين إحداهما بسبيل من األخرى   -1

معالجة واحدة ، وهو دليل على أنهما متماثالن بطريقة غير مباشرة : فقوله تعالى ) وما 
 أبرئ نفسي ... وقوله تعلى ) إن النفس ألمارة بالسوء ( وعليه فهي حجج عكسية 

عنصر الثالث انتاج عالقات لتأكيد صدق حجج التعدية : يعمد فيها توظيف ال -2
العنصرين السابقين ، فقوله تعالى ) إال ما رحم ربي ( وصيغة التقليل الواردة في العنصر 

 الثالث توثق صواب النفي األمارة بالسوء التي يبدر منها الزلل والخطأ والتقصير  
 حجاج االدماج : ويقوم على قاعدتين :  -3
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ما ينطبق على الجزء ينطبق على الكل ) ما أبرئ نفسي   ادماج الجزء في الكل أي  -أ  
( نفس معينة أو خاصة  ) الجزء (، ) أن النفس ألمارة بالسوء ( جنس النفس البشرية 
) الكل( وهو أسلوب حجاجي يسهم في التخفيف من وطأة الحكم على الجاني حينما 

ه دليل على أن القول يثبت أنه ليس الوحيد في هذا العالم الذي وسوست له نفسه ، وفي
 المرأة العزيز . 

تقسيم الكل إلى أجزاء : ليتسنى للمحاجج تحميل االجزاء الشحنة االقناعية ) إال    -ب 
 ما رحم ربي ( فالقليل النادر وهو جزء من الغالب االعم من النفس البشرية ال يخطئ .

 لخطاب : ثم انطر إلى ) ما ( وهي لغير العاقل في التعبير اللغوي كيف توجه ا
فالنفس البشرية يعبر عنها ) بمن ( ألنها لعاقل ، أما ورودها ب) ما ( فربما قصد بها 

المالئكة ، وكأنها تقول النفس التي ال ترتكب المعصية هي نفس مالئكية .وقد اشار  
, ناهيك عن البناء الحجاجي ونوع األخبار (31) ابن األنباري:حين قال: هذا استثناء منقطع

في النص القرآني حيث كانت البداية مع الخبر االبتدائي المنفي الخالي من    المتراكمة
المؤكدات ) وما أبرئ نفسي ( وهي محاولة لتأكيد الخبر في نفس المخاطب من دون 

، والالفت في البناء هو أن يعقبه خبر انكاري مثبت )  (32) توكيد لمصادفته ذهنا خاليا  
إن و الالم المتزحلقة ( ؛ ألن المخاطب أنكر على إن النفس ألمارة بالسوء ( مؤكد ب)  

أحوال  لتصاعد  التوكيد  عناصر  تكاثر  الى  المخبر  فاحتاج  خبره  الخبر  صاحب 
موضع   (33) االنكار في  ؛ ألنه  يوسف  لسيدنا  ليس  القول  ان  على  آخر  دليل  وهذا   ،

 ترحيب ال انكار . 
ه. وهو قول النسوة ما  والسياق يعين على ذلك فالضمائر كلها في نسق واحد يدل علي

اِدِقيَن هذه  َعِلْمنا َعَلْيِه ِمْن ُسوٍء وقول امرأة العزيز َأَنا راَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه، َوِإنَُّه َلِمَن الصَّ
 . (34) خمسة ضمائر بين بارز ومستتر
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هذا  قولي  أي  ذلك  فقالت  باالعتراف،  االعتذار  قرنت  االعتذار،  تمام  من  هذا  قيل:) 

ءته: ليعلم أني لم أخنه بالكذب عليه في غيبته، وإن خنته في وجهه في أول وإقراري ببرا
األمر، فاآلن يعلم أني لم أخنه في غيبته، ثم اعتذرت عن نفسها بقولها َوما ُأَبرِ ُئ َنْفِسي 

 ثم ذكرت السبب الذي ألجله لم تبرئ نفسها، وهي أن النفس أمارة بالسوء.
المرأة، أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها، ثم اعتذرت عن  فتأمل ما أعجب أمر هذه  

نفسها، ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت، ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة هللا 
 .(35)ورحمته، وأنه إن لم يرحم عبده وإال فهو عرضة للشر(

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

  ٦٤يوسف:  َّ ىه مه جه ين ىنمن خن

في قولك ) هللا خير حافظا ( عندما يحيق بك المكر ، ويداهمك الخطر تستفرغ طاقتك 
خير  فهو  األسباب  رب  على  الحماية  أصل  وتاركا  باألسباب  آخذا  جهدك  وتستنفذ   ،
قابليتها   عن  وللكشف  والطمأنينة  باالرتياح  قائلها  العبارة  هذه  تشعر  لما   ، حافظا  

ظر إلى النص من خالل سياقه التقابلي ؛ فهي من  الحجاجية في التذييل يمكننا أن نن
   (36)العبارات التي ) تستفاد من النص لزوما ويقتضيها النص اقتضاء ( 

 فهي إما :
سؤال ذكر جوابه دون أن يذكر فقوله ) هل ءامنكم عليه ( اجابتها ) ال آمنكم  -1

فهم لم يصونوا األمانة عليه ( والدليل التشبيه التمثيلي بقوله ) كما أمنتكم على أخيه (  
. َوَتَألُّم    من قبل   وقد أكد هذا المفاد ابو حيان بقوله ) َهْل آَمُنُكْم، َهَذا َتْوِقيف  َوَتْقِرير 
ِمْن ِفَراِقِه ِبْنَياِميَن، َوَلْم ُيَصرِ ْح ِبَمْنِعِه ِمْن َحْمِلِه َلمَّا َرَأى ِفي َذِلَك ِمَن اْلَمْصَلَحِة. َوَشبََّه  
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اِلْئِتَماَن ِفي اْبِنِه َهَذا ِباْئِتَماِنِه ِإيَّاُهْم ِفي َحقِ  ُيوُسَف. ُقْلُتْم ِفيِه: َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن، َهَذا ا
 َكَما ُقْلُتْم ِفي َهَذا، َفَأَخاُف َأْن َتِكيُدوا َلُه َكَما ِكْدُتْم ِلَذِلَك، َلِكنَّ َيْعُقوَب َلْم َيَخْف َعَلْيِه َكَما

ِ َوَقاَل: َفاّلِلَُّ َخْير  َحاِفًظاَخاَف َعلَ   .(37) ى ُيوُسَف، َواْسَتْسَلَم ّلِلَّ
هللا  اللفظ لكنه مالحظ ذهنا : فقوله ) اعتراض رد النص عليه دون أن يذكر في   -2

خير حافظا ردا على قوله ) إنا له لحافظون ( فحفظهم خوف وحفظ هللا أمن .وهي من  
وَّللاَّ تعالى متَِّصف     (38) قد سكت النص عنها  التتمات التي يستدعيها اللزوم العقلي و 

َوُجْمَلُة َوِإنَّا َلُه َلحاِفُظوَن   (39)بأنَّ ِحْفَظه يزيد على ِحْفِظ غيِره كقولك: هو أفضل عالم.
وَ  الثََّباِت  َعَلى  الَِّة  الدَّ ااِلْسِميَِّة  ِباْلُجْمَلِة  ِحْفَظُه  َوَأكَُّدوا  َفَأْرِسْل.  ُجْمَلِة  َعَلى  ِبَحْرِف َعْطف  

 ..(40)التَّْوِكيدِ 
ه  َيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن َمْعَناُه: ِإنِ ي آَمُنُكْم َعَلْيِه َكَما َأِمْنُتُكْم َعَلى أَ  ِخيِه، َوَجَواُب َأِبيِهْم َكاَلم  ُمَوجَّ

 ْم َعَلْيِه.َوَأْن َيُكوَن َمْعَناُه َماَذا َأَفاَد اْئِتَماُنُكْم َعَلى َأِخيِه ِمْن َقْبُل َحتَّى آَمَنكُ 
 
 محذوفات دل عليها التوازن : في قوله ) وهو أرحم الراحمين (  -3
فأرجو أن يرحمنى بحفظه، وال يبتلينى بفقده، كما ابتالني من قبل يفقد أخيه يوسف،  

 .(41) فرحمته واسعة، وفضله عظيم

 جح مج حجمث هت مت ختحت  جت هب مب خب ٹٱٹٱُّٱ

 ٩٢يوسف:  َّ  جخ مح

 

عليكم ( يذكرها صاحب العفو المقتدر على عقوبة المتجاوزين  قوله تعالى ) ال تثريب  
عطفا على قصة يوسف عليه الصالة والسالم  وعفوه عند المقدرة ، وتيمنا بسيد الخلق 
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محمد عليه الصالة والسالم عندما قال لقريش ) ال تثريب عليكم ( وثمة تناظر بين  
لنا الكريم ، ولما تمكنا عليهما الشاهدين : فأخوة يوسف كادوا به كما كادت قريش برسو 

الصالة والسالم سامحا قومهما، وروي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ بعضادتي  
باب الكعبة يوم الفتح فقال لقريش ما ترونني فاعاًل بكم قالوا نظن خيرًا أخ كريم وابن  

 . (42) أخ كريم وقد قدرت فقال أقول ما قال أخي يوسف ال تثريب عليكم اليوم 
 

والذي يبدو لي أن هذا التناظر أسهم في سيرورة هذا النص ووقد لوح ابن عاشور إلى 
هذا المعنىَ بقوله )الظَّاِهُر َأنَّ ُمْنَتَهى اْلُجْمَلِة ُهَو َقْوُلُه: َعَلْيُكُم، أِلَنَّ ِمْثَل َهَذا اْلَقْوِل ِممَّا 

َتْثِريَب ِمْثَل َقْوِلِهْم: اَل َباَس، َيْجِري َمْجَرى اْلَمَثِل َفُيْبَنى َعَلى ااِلْخِتَص  اِر َفَيْكَتِفي ِب اَل 
 [ . 11َوَقْوُلُه َتَعاَلى: اَل َوَزَر ]اْلِقَياَمة: 

 (43) َوِزَياَدُة َعَلْيُكُم ِللتَّْأِكيِد ِمْثَل ِزَياَدِة َلَك َبْعَد )َسْقًيا َوَرْعًيا( 
 

مسبقة في ذهن المخاطب ال   لقد اختصر المجاز اللغوي كل الحكاية وجعلها اضمارات 
 تحتاج إلى تكرار ؛ إنما يكتفي قائلها ب ) ال تثريب عليكم ( 

واالصل فيها تجريد الذي يقع عليه اللوم من ماء وجهه كما  تجرد الدابة من شحمها 
ذكر  كما  مفادها  للذهن  ويتبادر  سوقها  يسهل  مرشحة  مكنية  استعارة  فهي   ، للهزل 

) اَل َتْثِريَب َعَلْيُكُم ال تأنيب عليكم تفعيل من الثرب وهو     المفسرون في أصل االستعارة
الشحم الذي يغشى الكرش لإِلزالة كالتجليد، فاستعير للتقريع الذي يمزق العرض ويذهب 

َكَما َأنَّ التَّْجِليَد َوالتَّْقِريَع ِإَزاَلُة اْلِجْلِد َواْلَقَرِع، أِلَنَُّه ِإَذا َذَهَب َكاَن َذِلَك َغاَيَة  (44)ماء الوجه(
ُق اأْلَْعَراَض، َوُيْذِهُب َبَهاَء اْلَوْجِه. اْلَفَنُد: اْلَفَسادُ   ( 45) اْلُهَزاِل، َفَضَرَب َمَثاًل ِللتَّْقِريِع الَِّذي ُيَمزِ 
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؛ فالمطلع عفو   (46) أبرز أشكال التماسك النصي ، الترابط الذي أحدثه التناظرلعل من  
 ) ال تثريب عليكم (والمقطع دعاء لهم بالمغفرة ) يغفر هللا لكم ( 

 والتتمة اثبات صفات الكمال المتمثلة بالرحمة ) وهو أرحم الراحمين ( . 
 خاتمة 

لتراكيب البيان األعلى يسوره الحذر ، إذ ليس للميول فيه متسع ،   إن التوجيه الجمالي
وال لألهواء فيه مرتع ؛ فأي سماء تضل وأي أرض تقل من يضرب صفحا عن الحقيقة  
االنطالق من مرجعيات معرفية ،  العمل معتمد على  كان  لذلك  ؛  الصواب  ويجانب 

 لهذ الجهد : واالجتهاد ضمن هذه اآللية ، الذي حدا بي أن أضع نتائج 
من مقاصد اللغة أنها تضمن تواصال أمثل بين المتخاطبين واذا كان التذييل   -1

سبيل للحجاج ، فإن القرآن الكريم قدم هذا الفن بأشكال مختلفة وأنماط متعددة ؛ ليتسن  
 لكل قابلية تريد الحوار وتدافع عن قناعاتها . 

نظريتين هما األشهر  يعد حجاج التذييل في خطاب التنزيل عامال مشتركا بين  -2
في العصر الحديث وهما : الحجاج اللغوي والحجاج البياني إذ يتشكل فيه الخطاب بين  

 البالغة واللسانيات .
معلوم عند أهل الصنعة أن التذييل في الحجاج يكون تاليا ومتمما ، وهذا ال   -3

كال خالف فيه ، أما في خطاب التنزيل فقد قدم صورا مغايرة للمعتاد كشكل من أش
تساوقت بمفاصل    94تجدد الخطاب و مالءمة روح العصر ، ومثال ذلك في آية  

 الهوامش أربعة من البداية والمنتصف والنهاية كل مفصل كان تذييال يؤدي دورا حجاجيا   

 

 21كتاب الصناعتين  ، أبو هالل العسكري  ص  (1)
 11ص  1ينظر: البيان والتبيين  ، الجاحظ ج (2)
   119التداولية في الفكر النقدي  ، د  كاظم العزاوي ص (3)
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 64بالغة االقناع في المناظرة ، د  عبد اللطيف عادل  ص (4)
 387ص  1تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر   ، ابن أي االصبع ج   (5)
 87بالغة الحجاج  (6)
(7)  
 451ج   2الكشاف ، الزمخشري  ص (8)
 315غة ، السيد أحمد الهاشمي  ص  ينظر : جواهر البال  (9)
 125ينظر : علم البديع  ، عبد العزيز عتيق  ص (10)
 6892ص    11تفسير الشعراوي  ، محمد متولي الشعراوي ج  (11)
 106ج    2ينظر :  مدارك التنزيل وحقائق التأويل  ، النسفي  ص (12)
 270ج    4ارشاد العقل السليم  ، أبو السعود  ص  (13)
 72ينظر : الحجاج وتوجيه الخطاب  ، د . باسم خيري    (14)
 72ينظر : السابق   ص   (15)
 270ص    4ينظر :ارشاد العقل السليم  : ج  (16)
 90ينظر : بالغة االقناع في المنظرة  ص  (17)
 242ص   4روح البيان  ، اسماعيل الحنفي الخلوتي   ج   (18)
 238ص   12ينظر : تفسير المنار ، محمد رشيد رضا  ج    (19)
 259ص  12ينظر : التحرير والتنوير  ، ابن عاشور  ج    (20)
   90ينظر : بالغة االقناع في المناظرة ص  (21)
 67ص  10ينظر : نظم الدرر ، البقاعي  ج   (22)
 253ص    3ينظر : المحرر الوجيز  ، ابن عطية  ج    (23)
 168ينظر : الحجاج وتوجيه الخطاب  ص  (24)
 278ينظر : التداولية في الفكر النقدي  ص   (25)
 91ينظر : التصوير الفني في القران  ، سيد قطب  ص   (26)
 197ص    2بحر العلوم  ، السمرقندي  ج  (27)ينظر : 
 38ص   3،  أبو المظفر السمعاني  ج ينظر : تفسير القرآن    (28)
 6989ص   11تفسير الخواطر  ، محمد متولي الشعراوي  ج ينظر :   (29)
   201ينظر : جواهر البالغة  السيد أحمد الهاشمي  ص  (30)
 449ص   2زاد المسير  جينظر :  .  (31) 
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 35ينظر :علم المعاني عبد الحفيظ حسن  ص   (32)
 38ينظر : السابق (33)
 330ص   1التفسير القيم  ابن القيم  ج  (34)
 331ص   1التفسير القيم  ج  (35)
 243قواعد التدبر األمثل  عبد الرحمن حبنكة الميداني  ص   (36)
 295ص   6البحر المحيط  ج ينظر :  (37)
 243ص  ينظر : قواعد التدبر األمثل  (38)
 518ص    6الدر المصون   ج ينظر :   (39)
 16ص   13ينظر :التحرير والتنوير  ج   (40)
 13ص    13تفسير المراغي  أحمد المراغي  ج  (41)
 132ص    2التنزيل  وحقائق التأويل  النسفي  ج (42)
 50ص    13التحرير والتنوير  ج  (43)
 175ص   3أنوار التزيل وأسرار التأويل  البيضاوي  ج   (44)
 317ص   6البحر المحيط  ج  (45)
 372التماسك والتناسب  محمد أبو عامود   (46)
 

 روافد المسعى 
 القرآن الكريم 

،   4بيروت ( ط  –اعراب القرآن وبيانه ، محيي الدين درويش ، دار ابن كثير ) دمشق   -1
 ه .  1415

التنزيل وأسرار التأويل ، ناصر الدين الشيرازي البيضاوي ، تحقيق محمد المرعشلي ، أنوار  -2
 ه .  1418،   1دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط

 بحر العلوم ، أبو الليث ابراهيم السمرقندي .  -3
البحر المحيط في التفسير ، أبو حيان األندلسي ، تحقيق صدقي محمد جميل ، دار الفكر  -4
 ه . 1420بيروت ، ، 
 م .  2013  1بالغة االقناع في المناظرة ، د  عبد اللطيف عادل ، دار عدنان ، بغداد ، ط -5
 ه .  1423البيان والتبيين ، عمر بن بحر الجاحظ ، مكتبة الهالل ، بيروت ،  -6
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7-   ، المصري  االصبع  أبو   ، القرآن  اعجاز  وبيان  والنثر  الشعر  صناعة  في  التحبير  تحرير 
 م . 1963ه ،  1383نفي شرف ، القاهرة تحقيق : د  ح

 ه .  1393التحرير والتنوير ، ، محمد الطاهر بن عاشور ، دار التونسية للنشر ، تونس ، -8
 التصوير الفني في القرآن ، سيد قطب ، أنوار دجلة ، بغداد   -9

تفسير القرآن ، أبو المظفر منصور السمعاني ، تحقيق ياسر بن ابراهيم و غنيم بن عباس   -10
 لوطن ، الرياض ، السعودية . ،دار ا 

م  1990تفسير القران الحكيم ، محمد رشيد بن علي رضا ، الهيئة المصرية العامة للكتب ،   -11
. 

تفسير القران الكريم ،محمد شمس الدين بن قيم الجوزية ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات  -12
 ه . 1410 1العربية واالسالمية ، مكتبة الهالل بيروت ،ط

  1946،    1، أحمد المراغي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط  تفسير المراغي -13
 ه .
 1التماسك والتناسب ، محمد أحمد أبو عامود ، دار النابغة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط -14

 م . 2014 –ه 1435
جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ، أحمد الهاشمي ، مؤسسة الصادق ، طهران ،   -15

 .  ه1383،  2ط
الحجاج وتوجيه الخطاب ، د  باسم خيري خضر ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،  -16

 م .   2019  –ه  1440 1ط
 م .  1997الخواطر ، محمد متولي الشعراوي ، مطابع أخبار اليوم ،  -17
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، السمين الحلبي ، تحقيق أحمد الخراط ، دار القلم   -18

 ، دمشق .
 روح البيان ، اسماعيل الحنفي الخلوتي ، دار الفكر ، بيروت .  -19
زاد المسير في علم التفسير ، جمال الدين الجوزي ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، دار الكتاب   -20

 ه . 1422 1العربي بيروت ، ط
الصناعتين ، أبو هالل العسكري ، تحقيق : علي البجاوي ومحمد أبو الفضل ، المكتبة  -21

 ه .  1419بيروت ، العصرية ، 
 م .  2006علم البديع ، عبد العزيز عتيق ، اآلفاق العربية ، القاهرة ،  -22



 

 التاسع والعشرون العدد  |  54

 مهند مرموص عبود  األستاذ المساعد الدكتور

 

،   1علم المعاني دراسة نظرية تطبيقية ، عبد الحفيظ حسن ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ط -23
 م .  2010

شق  قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا عز وجل ، عبد الرحمن حبنكة الميداني ، دار القلم ، دم -24
 م .   2020ه  1441 6، ط
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، أبو القاسم الزمخشري ، دار الكتب العلمية ، بيروت  -25
 ه.  1407،   3، ط
أبو محمد بن عطية االندلسي ، تحقيق عبد  -26 العزيز ،  الكتاب  الوجيز في تفسير  المحرر 

 ه . 1422 1السالم عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، أبو البركات النسفي ، تحقيق يوسف علي بدوي ، دار الكلم   -27

 م .   1998 –ه   1419 1الطيب ، بيروت ، ط
 نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ، ابراهيم البقاعي ، دار الكتاب االسالمي ، القاهرة . -28

 


