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دواعي الخىليد وأغساضها البالغيت في القسآن النسیم

1:مشاره، 4: جلد:اشالمی تہریب و ثقافت

دواعي التوكيد وأغراضها البالغية يف القرآن الكرمي
Requirements of rhetorical emphasis and its objectives in the Holy
Quran
*مدمد شعیب یىشف
**دکخىز۔ دوشت مدمد
***شلیم ہللا خان
Abstract
In the world of literature, Rhetoric is one of the most important themes for
both the writer and the reader. Because, the rhetoric assists the writer to
express his thoughts in a much denoted style, and same is the case with the
reader as it is the same rhetoric that makes him able to understand the literary
piece at its core.
One of the most important terminologies of rhetoric is “Emphasis” called
“Taakeed” in its Arabic terms. Like every other languages, the literature of
Arabs, and Particularly, the holy Quran heeds a lot towards style of Emphasis;
probably, because Quran has a lot of ordains and prohibitions in its text, and it
all needs to be emphasize where it becomes really necessary to act upon.

As it is known that the Holy Quran is here in order to keep the mankind
guiding till the worldly life ends; like other rhetorical terms, the reader finds
everywhere “Emphasis”. This research article negotiates with reasons why
emphasis was needed, and what were the objectives to emphasize.
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دواعي الخىليد وأغساضه البالغيت في القسآن النسٍم
الحمد هلل والطالة والظالم ؽلى زطىٌ هللا وؽلى آله وصحبه ومً والاه ،وبؾد :
ومً خىمت هللا حؾالى ؤن خاطب الىاض طبم بدزان خىاطهم  ،وباالزجباط التي ججربهم بلى
الخير  ،لرا جىىؽذ ؤهماط الخطاب اللسآوي،منها "دواعي الخىهُد" في هخاب هللا ؽص وحل"
لها ؤهداف اإلاتربطت للغاًاث الؾغمى ،وهي ؤلازشاد والىصح بلى ول خير الدهُاء وآلاخسة,
لرلً كام فىسة الباخث ؽلى جدبؿ مىاغؿ في اللسآن الىسٍم التي وزد فيها دواعي الخىهُد,
وال جلف الباخث ؽىد خدود بطخخساج دواعي الخىهُد فلط ،بل ًجب ؽلُه ؤهداف
وؤغساع للبدث لبُان وحىه جدظُنها،وبعجاشها في جدلُم اإلاؾاوي اللساهُت ,التي جيىن مً
خالٌ الحث والترغُب ؽلى ألاخالق الحمُدة ؤو الخدرًس مً ألاخالق السشٍلت مثل :ؤلخىهُد
لالهخمام بالخبر ,دفؿ ؤلايهام والتردد ,اإلابالغت في الىؽُد,الخعجُب ,جىسٍس ألالفاظ,وألاخسف
الصاثدة ؤو اليلمت ؤو الجملت,وحؾُير الؾبازث,وجطسٍذ بؾد بشؾاز ؤو بشؾاز بؾد جطسٍذ،
وَظخددم اإلادلم اإلاساحؿ اإلاخؾللت بمىغىؼ البدث مً هخب الخفاطير مثل :الخدسٍس
والخىىٍس البً ؽاشىز ,وجفظير البُػاوي لإلمام هاضس الدًً البُػاوي ,وجفظير زوح
اإلاؾاوي لآللىس ي ,وبؽساب اللسان وبُاهه إلاحي الدًً الدوَش ,وضفىة الخفاطير للطاووي,
ومً هخب البالغت ألاخسي ,التي حؾين في جدلُم البدث .ومىهج البدث جدلُلي بالغي.
في لغت العسب الخىليد" :ؤضله شد الظسج ؽلى عهس الدابت بالظُىز ختى ال ٌظلط" 1.وفي
إلاصطالحً :طلم ؽلى مؾىُين :ؤخدهما" :الخلسٍس ؤي جمىين الشيئ ثابخا في ذهً الظامؿ".
2
وآلاخس" :اللفػ الداٌ ؽلى الخلسٍس (حظمُت باإلاطدز) ،ؤي اللفػ اإلاىهد الري ًلسز به".
وكاٌ ؤخمد اإلاساعي" 3:الخىهُد جمىين الش ي في الىفع وجلىٍخه ،وبشالت الشبهاث ؽما ؤهذ
4
بطدد ؤلاخبازؽىه,واإلاساد في هرا الباب جاهُد الحىم الجاهُد اإلاظىد الُه"
هماذج من دواعي الخىليد ,وأغساضه البالغيت في القسآن النسٍم:
أوال :الاهخمام بالخبر وجقىٍخه:
َ َّ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ
5
وهي هما في كىله حؾالى...(:أال ِإنهم هم املف ِصدون  )......في آلاًت الىسٍمت ألادواث
الخإهُدًت الىثيرة ؤطخؾمل لالهخمام بالخبر,وذلً داؼ مً دواعي الخىهُد ,وٍاٍده ما كاٌ
ابً ؽاشىز  6في جفظُيره الخدسٍس والخىىٍس جدذ آلاًت اإلاروىزة فلاٌ" :ودخىٌ "بن" ؽلى
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الجملت بإال الخيبيهُت وذلً مً الاهخمام بالخبر لثبىث ؽلى غػب هللا ؽليهم ألن ؤدواث
الاطخفخاح مثل ؤال وؤما إلاا وان شإنها ؤن ًيبه بها اإلاخاطبىن جدٌ ؽلى الاهخمام
بالخبر"7.وٍلىٌ ؤلامام هاضس الدًً البُػاوي في جفظيره "ؤهىاز الخنزًل وؤطساز الخإوٍل" " :8
همصة الاطخفهام التي لإلهياز بذا دخلذ ؽلى الىفي ؤفادث جدلُلا ومثاله آلاًت الىسٍمت :
9
"ؤلِع ذلً بلادز"
ثاهيا:ألاخسف الزائدة:
َْ
ُ َ ّ ُ َّ
10
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ض ( )...............الالم)في ٌ(:ظبذ
وفي كىله حؾالىٌ(:ص ِبذ ِلل ِه ما ِفي الصماو ِ
اث وما ِفي ألاز ِ
َ
َ
َ
":خ َّتى إذا َما َح ُاء َ
هلل)شاثدة لغسع الخىهُد والخثبُذ,وفي كىله حؾالى ؤًػا َ
وها ش ِه َد َعل ْي ِه ْم
ِ
ُ
ص ُاز ُه ْم َو ُح ُل ُ
َش ْم ُع ُه ْم َو َأ ْب َ
ىد ُه ْم" ( 11) ....ما) شاثدة في كىله حؾالىَ :
"خ َّتى ِبذا ما حائها" وهي
ؤطخؾمل لغسع الخإهُد ،ومؾنى الخإهُد فيها وضح الطىطاوي في جفظيره وهي "ؤن وكذ
مجُئهم الىاز ال مدالت ؤن ًيىن وكذ الشهادة ؽليهم ،وال وحه ألن ًخلى منها ...فةن كلذ:
هُف حشهد ؽليهم ؤؽػائهم وهُف جىطم؟.كلذ :هللا -ؽص وحلً -ىطلها  ...بإن ًخلم فيها
هالما..وشهادة الجلىد باإلاالمظت للحسام ،وما ؤشبه ذلً مما ًفض ى بليها مً اإلادسماث".
13
12اإلاساد مً الجلىد الجىازح.
ثالثا :دفع إلايهام والتردد:
ْ
َ
ْ
َ
ُ
وهرا اًػا مً دواعي الخىهُد ووحدجه في كىله حؾالى(َ :وإذ َ
قاى َزُّب َو ِلل َمال ِئن ِت َ ....وهق ِّد ُ
س
ِ
َ
ل َو  14)...في ألاًت الىسٍمت ذهس الالم مخطال بمفؾىٌ الفؾل وهي لحطىٌ الخإهُد
والخثبُذ ,وؤما الفؾل "كدض"ًخؾدي بىفظه ومثالم في كىٌ هللا ؽصوحل "الم وشسح لو
صدزك" 15و هرلً ًلىٌ ؤلامام اإلافظس هاضس الدًً البُػاوي ؤًػا جدذ آًت اإلاروىزة
فلاٌ":خاٌ ملسزة لجهت ؤلاشياٌ وهي هلىٌ مً " ؤجدظً بلى ؤؽداثً وؤها الطدًم
اإلادخاج اإلاخلظ" واإلاؾنى ؤحظخخلف ؽطاة وهدً مؾطىمىن ؤخلاء برلً ,وٍلطد برلً
الاطخفظاز ؽما زجحهم ومؿ ما هى مخىكؿ منهم ؽلى اإلاالثىت" 16خطل مً هالم البُػاوي
ؤن وزود الالم مخطال مؿ مفؾىٌ الفؾل (لً) لحطىٌ الخاهُد وبشالت الشً ,هما كاٌ
ُ
َ
ََ
آلالىس يَ ":وه ْد ُن و َص ِّب ُذ" "....خاٌ مً غمير الفاؽل في ؤج ْج َؾ ُل وفيها جلسٍس لجهت ؤلاشياٌ،
واإلاؾنى حظخخلف مً ذهس وهدً اإلاؾطىمىن وهي لالطخفظاز ؽً اإلاسجح ال العجب
والخفاخس ختى ًػس بؾطمتهم هما شؽمذ الحشىٍت ،ولصوم الػمير ،وجسن الىاو في الجملت
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الاطمُت بذا وكؾذ خاال ماهدة غير مظلم هما في شسح الدظهُل وضُغت اإلاػازؼ
17
لالطخمساز ،وجلدًم اإلاظىد بلُه ؽلى اإلاظىد الفؾلي لالخخطاص"
زابعا:املبالغت في الىعيد:
ُ ْ َ َ
ْ
اإلابالغت في الىؽُد اًػا مً دواعي الخاهُد,وهي وحدجه في كىٌ هللا ؽصوحل " :قل ًا قى ِم
ْ ُ
َ َ َ ُ
اع َملىا َعلى َمهاه ِخن ْم  18." ........ؤي اؽملىا ؽلى ما ؤهخم ؽلُه بإؽمالىم الظِئت ،هما ًلاٌ
للسحل ِبذا ؤمسجه ؤثبذ ؽلى ما ؤهذ ؽلُه  ,ومؾنى هرا ألامس اإلابالغت في الىؽُد لغسع
الخاهُد والخثبُذ ،وفُه حىاب طىاٌ مً ًلىٌ هُف ًإمس لهم السطىٌ  -ضلى هللا ؽلُه
ْ ُ
َ َ َ ُ
(اؽ َملىا َؽلى َمياه ِخى ْم)
وطلم ؤن ؤضسوا ؽلى ؤؽماٌ الشسن والػاللت؟ فُلىٌ لهم:
َ
َ َ َ َ
مبالغت في الىؽُد ،ألن حصء آلاًت ألاخيرة ( :ف َظ ْىف ح ْؾل ُمىن )....جدٌ ؽلى هرا اإلاؾنى
,وٍيبئهم ؤن مً ؽمل الشسن والبغي فالىاز مىغؾه خالدا فيها ،ؤي ؤكُمىا ؽلى الػاللت
19
ملداز ما زغِخم بؾراب الىاز .
َّ ََ
20
َّْ
بادي أ ِوي أها "....اإلابالغت في الىؽُد .خسف" ؤن" لخىهُد الخبر
وفي كىله حؾالى":ه ِبئ ِع ِ
للمبالغت في الىؽُد ؤئ للطد دفؿ اخخماٌ اإلاجاش ,وهرا والىؽد بالسخمت بؾد اإلاغفسة,
وجلدًم ؽمىم اإلاغفسة مما في ) ؽبادي مً الداللت ؽلى الرلت والاخخطاص اإلالخػُين
للترخم وجخطُظ غسز ؤلاطساف بإهفظهم والىهي ؽً اللىىط مطللا ؽً السخمت فػال
ؽً اإلاغفسة وبطالكها وحؾلُله بإن هللا ٌغفس الرهىب حمُؾا ووغؿ اطم مىغؿ غميره
21
لإلثباث ؽلى ؤهه حؾالى اإلاظخغني ؽً اإلاخلىق".
خامصا:الخعجيب
َ
َ
ُ َّ
َ
ْ
":ولقد أ َزٍْ ُ
الخعجُب ؤًػا مً دواعي الخىهُد ووحدجه في كىله حؾالى َ
ىاه آًا ِجىا ملها ".....
 22ؤي ؽسفىا صحتها ولها ( جإهُد لشمىٌ ألاهىاؼ والافساد ؽلى ؤن اإلاساد بأًاجىا آًاث
مؾهىدة وهي آلاًاث الدظؿ ما ؤوحي الى مىس ى ؤو ؤهه ؽلُه الظالم ؤزاه آًاجه وؽدد ؽلُه ما
ؤوحي غيره مً اإلاعجصاث ) فىرب مىس ى مً ؽىاده,والخاهُد بالم اللظم و"كد" للخعجُب
مً جطلب فسؽىن ألن اإلاساد هىا بُان شدة جطلبه في جىىيره مبالغت في التهىم.
َ
َ
ً
ْ
الص َ
وفي كىله حؾالى اًػا وحدث هرا الىىؼ مً دواعي الخىهُد َ
":وما َأ ُظ ُّن َّ
اعت قا ِئ َمت َول ِئن
ََ
ََْ ً
َ ً
ُ
ُز ِد ْدث ِإلى َزِّبي َل ِح َد َّن خ ْيرا ِم ْنها ُمىقلبا"  23وؤشاز بلُه ابً ؽاشىز في جفظيره الخدسٍس
والخىىٍس":واهلل مً ؤلاخباز ؽً بؽخلاده دوام جلً الجىت بلى ؤلاخباز ؽً اؽخلاده بىفي
398
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ََ
َ
َ ً
الظاؽت ؤزاد الخىزن ؽلى ضاخبه اإلاامً لرا ؽلب بلىله"َ :ول ِئ ْن ُز ِد ْد ُث ِبلى َزِّبي أل ِح َد َّن خ ْيرا
ْ ََُْ ً
َ ْ ٌ َُْ َ ْ ُ
وب" 24.وكاٌ الطافي
ِمنها مىللبا" تهىما بطاخبه .ومثاله كىٌ هللا ؽصوحل" :وؽد غير مىر ٍ
في جفظيره" الجدوٌ في بؽساب اللسآن "" : 25هىا مىروب مؾىاه مخخلف  ،ؤو بمؾنى وؽد غير
هرب ؽلى ؤن مىروب مطدز ؽلى وشن مفؾىٌ همجلىد ومؾلىٌ بمؾنى ؽلل وحلد وال
ًىىس ؤن هرا اإلاؾنى للمبالغت في التهىم".26
شادشا-جنسٍس ألامس للخاليد
َُ ُ
قاء ًَ ْىم ُنمْ
وقىا بما َوص ُيخ ْم ل َ
وهرا الداعي مً دواعي الخىهُد وحدث في كىله حؾالى ":فر
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َُ ُ َ َ ْ ُْ
َّ َ
27
راب الخل ِد")....
هرا ِإها و ِصيىالم وذوقىا ع
في الآلًت الىسٍمت ؤوزد هللا حؾالى ألامسًٍ وغسغهما الخثبُذ والخاهُد ,وحؾُين اإلافؾىٌ اإلابهم
لإلشؾاز والروق بإن طببه لِع اليظُان فلط بل به ؤطباب ؤخسي مً فىىن البغي
والػالٌ التي واهىا كاثمين ؽليها في الدهُا  ،وفي ببهام اإلاروق ؤوال وبُاهه ثاهُا بخىسٍس ألامس
ؽلى غاًت الدشدًد في الاهخلام منهم ما ال ًىىس ؽىه.
ََ َ ََ َ ْ ْ َ َ ْ ََ
ْ َ ْ ْ َ ّ َ َّ
وفي جىسٍس ولمت "بكسؤ"في كىله حؾالى "اقسأ ِباش ِم زِبو ال ِري خلق خلق ِإلاوصان ِمن عل ٍق
ْ ْ
َْْ
اق َسأ َو َز ُّب َو ألال َس ُم  28)......هىا للخإهُد والخبِذ ؤًػا ،ألن اللساءة ال جخدلم بال
بالخىساز.وهرا ما اؽخرز به الىبي ؽلُه الظالم لجبرًل ؽلُه ّ
الظالم ،خين طلب اللساءة
ْ ْ
مىه ،بلىله اك َسؤ فلاٌ :ما ؤها بلازت ،ؤي لظذ مخؾلما اللساءة.ثم اجطل هللا حؾالى ألامس
َّ ْ َ َ
ّ
َّ
بالىخابت مؿ ألامس باللساءة بلىله حؾالى" :ال ِري َؽل َم ِبالللم" ؤي ؽلمه(ؤلاوظان) الىخابت
باطخخدام الللم،وهرا مً الىؾم الؾغمى مً هللا حؾالى ،و هى واططت الخفاهم بين الىاض،
والخؾبير باللظان،لىال الىخابت بالللم لصالذ الؾلىم الدًيُت والبدهُت ،ولم ًبم ؤثس ؤخيام
29
الشساجؿ ؤلالهُت وغيرها.
شابعا:حغيير العبازة:
ص َن ب َأ ْه ُفصهنَّ
حؾُير الؾبازة ؤًػا مً دواعي الخىهُد وهرا وحدهاه في كىله حؾالى َ ًَ .....(:ت َرَّب ْ
ِ ِ ِ
َ َ َ ْ
أ ْزَب َعت أش ُه ٍس 30)....في آلاًت الىسٍمت خبر فؾل اإلاػازؼ "ًتربطً" بمؾنى ألامس ؤي جسبطىا
وحغُير ضُغت اإلاػازؼ بلى فؾل ألامس الؾبازة لؤلشؾاز والخاهُد هلىلً في الدؽاء زخمً هللا
هما كاٌ الصمخشسي":31وحؾل ألامس في ضىزة الخبر لحطىٌ الخإهُد لؤلمس بإهه مما ًجب
ً 32
ؤن ًخللى باإلاظازؽت بلى امخثاله  ،فىإنهً امخثلً ألامس بالتربظ  ،فهى ًخبر ؽىه مىحىدا".
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ثامىا:الخصسٍذ بعد إشعاز:
َ ْ َ َ ْ
َ
ووحدها هرا الداعي الخاهُدي في كىٌ هللا حؾالى " ......(:و ِق ِهم عراب الج ِح ِيم") " ؤي
واخفغهم ؽىه  ،هى جطسٍذ بؾد بشؾاز للخإهُد والداللت ؽلى شدة الؾراب ألهه
َ ْ ََ َ ْ
َ ْ
اب ال َج ِح ُِم} ؽطف ؽلى {فاغ ِف ْس} فهى مً حملت الخفسَؿ فةن اإلاغفسة
حملت{و ِك ِهم ؽر
ًلخض ي الىكاًت ألن هى ؽدم اإلاااخرة به فهرا الخطسٍذ بؾد ؤلاشؾاز لغسع الخاهُد.
وفي كىله حؾالى اًػا"....(:فإن لم جنىهىا دخلخم بهن فال حىاح علينم" 34 )...الخطسٍذ
بؾد ؤلاشؾاز هما كاٌ البُػاوي في جفظيره "ؤهىاز الخنزًل وؤطساز الخإوٍل" فلاٌ ":في كىله
35
حؾالى "فةن لم جيىهىا دخلخم بهً فال حىاح ؽلُىم " الخطسٍذ بؾد ؤلاشؾاز دفؾا لللُاض"
وكد وضح ضاخب الىخاب خاشُت الشهاب الخفاجي 36ؽلى جفظير البػاوي بلىله فلاٌ:
كىله" ):جطسٍذ بؾد بشؾاز الخ) ٌؾني ّ
ؤن جاهُد الحىم بلُد ًفُد اهخفاءه ؽىد اهخفاثه
فالخطسٍذ باهخفاثه بؾده حؾُين له دون غيره فال ًلاض ؽلُه ؤمس آخس واللمع والىغس بلى
الفسج وهى ّزد ؽلى ؤبي خىُفت زخمه هللا ،ومً كاٌ في جفظيره :ؤي اللُاض السباثب ؽلى
ؤمهاث اليظاء في وىن السباثب مدسمت مثلهً ؽلى ؤلاطالق فلد ؤخطإ لؾدم الىكىف ؽلى
37
مساده"،
هخائج البدث
بؾد ؤن ؤوؾم هللا حؾالى ؽلي بةهجاش هره السطالت الخدلُلُت ال بد لي ؤن ؤذهس الىخاثج التي
جىضلىا اليها منها:
ً-1لترن البدث الخىهُدي والداللي في آللسان الىسٍم ؽلى الحسص الشدًد في وحىد
مفسداث لغىٍت حدًدة مثل الطىم والطالة والصواة جدعي باأللفاظ ؤلاطالمُت.
-2دواعي الخىهُد التي اطخؾملها هللا حؾالى للخاهُد بلىة ؽلى الحجج والبراهين ؽلى الشيئ
الري ًسٍد بثباجه.
-3الخىهُد له ؤثس بالغ في بكىاؼ الظامؿ بدظب ألاطلىب اإلافهىم مً اإلاخيلم ,فاألمس ًخطلب
اللُام بالفؾل والىهي ًخطلب ؤلاكىاؼ ؽً اللُام بالفؾل بِىما ألاطلىب الخبري لِع
هرلً ,وبهما ًجد اإلاخاطب في هفظه جطدًلا للخبر ؤو الشً فُه ؤو بهيازه وليل مً ذلً
كىاؽده وؤطظه اللغىبت اإلاترجبطت باإلالام والخىىَؿ في بطخخدام ألاطالُب في الىالم الىاخد
33
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مىه ؤطلىب الخىهُد ودواؽُه ؤن ًدفؿ اإلاخيلم غسز غفلت الظامؿ ؽىه وؤن ًدفؿ عىه
 ض.باإلاخيلم الغلط ؤو ًدفؿ اإلاخيلم ؽً هفظه عً الظامؿ له ججىشا
ؤن هخاب هللا ؽصوحل ٌشمل ألاطالُب البدٌؾُت التي هغمها هللا حؾالى بىسمه الجم منها-4
فلً ٌظخطُؿ ؤخدا ؤن ًفهمها دون مؾسفت وحىه بعجاشه في ؤطلىبه وهغمه,ؤطلىب الخىهُد
.بذا لم ًىً ؽاإلاا مخمىىا بإطالُب اللغت الؾسبُت
خاولذ في البدث دزاطت الىضف الخدلُلي بةخطاء دواعي الخىهُد في اللسآن الىسٍم-5
 دفؿ, ؤلخىهُد لالهخمام بالخبر:وكد بِىتها (في غىء ؤكىاٌ اإلافظسًٍ اللدماء واإلادثين) مثل
وألاخسف الصاثدة ؤو اليلمت ؤو, جىسٍس ألالفاظ,الخعجُب, اإلابالغت في الىؽُد,ؤلايهام والتردد
.وجطسٍذ بؾد بشؾاز ؤو بشؾاز بؾد جطسٍذ,وحؾُير الؾبازث,الجملت
.فالخىهُد مهم في فهم اللسان الىسٍم فهما شامال دكُلا

1
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