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Te’kîdu’l-medh bimâ yuşbihu’z-zem ve te’kîdu’z-zem bimâ 

yuşbihu’l-medh 

(Birini yeriyormuş görünerek övmek ve birini övüyormuş gibi 

görünerek yermek) 

(Araştırma ve uygulama) 

Öz 
 

Araştırma, Kur’an’ın nazmının (ifade edilişinin) üsluplarını, ondaki belagat 

sanatlarını ve üslupların güzelliklerini, Te’kîdu’l-medh bimâ yuşbihu’z-zem ve 

te’kîdu’z-zem bimâ yuşbihu’l-medh adlı bedi’ sanatlarının üslubunu iki yönden 

açıklayarak, onların belagat yönünden delaletlerini tanıma amacındadır. 

İki yönden biri teoriktir, yani iki üslubun terim manalarını açıklamaktadır. Diğeri de 

uygulamayla ilgilidir ki Kur’an’daki bazı örnekleri tahlil etmeye çalışmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Te’kîd – medh – zem – yuşbihu 
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To praise someone pretending to be vilifying him, and to vilify 

someone pretending to be praising 

(Research and application) 

 

Abstract 

 

 The research aims to recognize the signs of rhetoric in terms of eloquence and the 

signification of the styles of the verse (expression) of the Qur'an, its eloquence arts 

and beauties of styles, by explaining the style of the bedi arts “Te'kîdu'l-medh bimâ 
yuşbihu'z-zem and te'kîdu'z-zem bimâ yushbihu'l-medh“ in two way .  

One of the two aspects is theoretical, that is, it describes the term meanings of the 

two styles.  The other one is related to the application that it tries to analyze some 

examples in the Qur'an. 

 

Keywords: Te’kîd - medh - zem - yuşbihu 
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 مقدمـــــــــــــــــــــة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الة وأمّت التسليم على سيدنا حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد هلل رّب العاملني، وأفضل الصّ 

 وبعد:
القرآن الكرمِي وعن أسرار البيان فيه وال عجَب إّن علم البالغة من العلوم اليت تكشُف عن إعجاِز 

يف ذلك فالقرآن معجزة الّرسول الشاهدة على صدِق رسالته جاء باللغِة العربّية فأعجز العرَب 
 .هِ تِ رهم ببالغَ ببيانه وبَ 
وأكثرها  ، وأكرمها ذكراً وأنفعهاأفضل العلوم والفنون قدرًا  ن  مِ سان العريب يف الل   البالغةِ  وإّن علمَ 

من جهة ما خصه اهلل به  القرآن وجوه إعجاز إذ به تعرف خارًا وذخراً،شرفًا وفخراً، وأعظمها اد  
 .عذوبة وجزالة وسهولة عليه من   شتملَ اوما  سبحانه من حسن التأليف وبراعة الرتكيب،

توضيح األسلوب البديعي تأكيد املدح مبا يشبه  فيه ، حاولتُ وقد وضعت هذا البحث املتواضع
الذم وتأكيد الذم مبا يشبه املدح من جانبني: أوهلا نظري يوضح املعىن االصطالحي لألسلوبني. 

 وثانيها تطبيقي حياول حتليل بعض األمنوذجات القرآنية.
الكرمي  ي مفهوم األسلوب ومناقشة بعض آيات القرآن وقد كان املنهج يف هذا البحث تقص  

 .راجياً من اهلل التوفيق والّسداد كأمنوذجات هلذا األسلوب مناقشة تطبيقية،
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 خطّة البحث:

 املقّدمة

 املبحث األول: تأكيد املدح مبا يشبه الذَّم.

 املبحث الثاين: تأكيد الذم مبا يشبه املدح.

 املبحث الثالث: بالغة هذين األسلوبني.

 أمنوذجات قرآنية.املبحث الرابع: حتليل 

 .خامتة
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 تأكيد المدح بما يشبه الذ م:

)ت  العسكري واصطالحه، وجيعله أبو هالل ه(692)ت  بن املعتزعبد اهلل هو من ابتكار 
القريواين)ت  من أضرب البديع يسميه االستثناء، وكذلك فعل ابن رشيق اً ضرب ه(593
بن )او(، 0999،613 العسكري،أبو هالل (، و)0/53، 6106 ،ابن املعتز) .ه(632
 (.6/66، 0930، رشيق

حًا، أو ذّماً، أهو أن يأيت املتكل  و  َي ِصَفٍة، أو و إثباَت صفٍة أو َحَدٍث، أو نَفم بكالم يتضمَُّن َمد 
ِعُر باستثناٍء أو استدراٍك على كالمه السابق فإذا بِه يأيتحدَ  مبا  ث، ويُ ت بَعُه بكاَلٍم يَ ب َدُؤه مبا ُيش 

 .يتَضمَُّن تأكيد كالمه السابق
 ،حبّنكة) ُه اجلزَر فاملدَّ الّسريع األقوى من اجَلزر.بِ شفس تُ وهذا فنٌّ بديع يف الكالم له حركة يف النَّ 

0992، 6/ 596). 

فهو أسلوٌب يقوم على مفاجأة السامع بصفٍة من صفات املدح، حيث كان يتوقع صفة ذم وذلك 
 .(604ص ،جامعة املدينة العاملية) االستثناء أو االستدراك.باستخدام أداة من أدوات 

 ينبه السامع إىل االهتمام مبا يقوله، وينشط ذهنه الستقبال املعاين اليت يضمنها مدحه.وهذا 

كمُن يف أنَّ هذا األسلوب ي -هضدّ شبه الذم و بتشبيه املدح مبا يُ  - األسلوبتسمية هذا  سبب إنَّ 
يف الذم؛ ألنَّ املتكلم عندما يذكر صفة ذم منفية أو صفة مدح مثبتة مث يعقب أَِلَف النَّاس مساَعه 

بأداة استثناء أو استدراك، يتوقع السامع أّن املستثىن أو املستدرك سيكون ذمًّا؛ ألنَّ هذا ما قد 
، ولكن املتكلم يعدل عن ذكر ما قد أِلَف إىل ذكر صفة مدح يؤكد با املدح األول، وهلذا هأَلِفَ 
 ،ابن املعتز). يف تأكيد الذم مبا يشبه املدحه يقال ي األسلوب تأكيد املدح مبا يشبه الذم. ومثلمسُ 

6106 ،0/603).  
حتدث ابن املعتز عن حماسن الكالم يف تأكيد املدح مبا يشبه الذم ومل يشر اىل تأكيد الذم مبا يشبه 

 ،ابن املعتز). تأكيُد َمدٍح مبا يشبه الذم""ومنها : يف كتاب )البديع( َنكََّر املدح فقالو  املدح
6106 ،0/53).  
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 : فقال ميثل ركيزته األساسيةاالستثناء ألّن  استثناءه( عليه 533امتي)أبو علي احلَ  مث أطلقَ  
 . «... وال عيب»حسان يف قوله : اإل وأحسب أّن أول من بدأ به النابغة فأحسن كلّ »
  وتبعه على هذا املصطلح مجاعة من العلماء. (.026 /0 ،1979، املظفر احلامتي بن)ا

الذي  ه(593)ت  تأكيد املدح مبا يوهم الذم، ورمبا كان ذلك مأخوًذا من ابن فارس ومسي أيضاً 
 الشيء احملمود بلفظ يوهم غري ذلك، همباب إخراج"عقد بابًا يف كتابه )الصاحيب( أمساه: 

بن ا. )"له َحَسباً" وهو شيء تنَفرُِد فيه العرب و"كرمي غري أنَّ ه شريف" فالٌن كرمي غري أنَّ "يقولون: 
اه: وبعضهم مسَّ  (،ه640)ت أبو العباس اجلُرجاين وتبعه، (612، ص0994، فارس القزويين

م   .(603ص ،جامعة املدينة العاملية). ذكر املدح يف معرض الذَّ
 تأكيد املدح مبا يشبه الذم: نوعان:

أيب هالل  فة مدح بتقدير دخوهلا فيها، كقولصفة ذم منفية عن الشيء، صاألول: أن ُيستثىن من 
 :العسكري
س اس  إذا قيسوا بهم و   ... دىأّن ذوي الن   غير   فيهم   وال عيب    لئام  خ 

ه استثىن تأكيد املدح مبا يشبه الذم، فإنَّ  هذا البيت يف. (613 ،0999 العسكري،أبو هالل ) 
 .(565ص ، 0999 ،اهلامشي) من صفة ذم منفية، صفة مدح.

تليها صفة مدح أخرى )والنوع  الثاين: أن يثبت لشيء صفة مدح، مث يُؤتى بعدها بأداة استثناء.
 : النابغة اجلعدي كقول  األول أبلغ( 

 جواد  فما ي بقي  من المال باقيا ... فتًى ك م ل ت  أخالق ه غير أن ه 

 (.045، 0926اجلعدي، ) 
 .(505ص  ،0999،اهلامشي) أداة االستثناء يف هذا النوع.وقد تقوم )لكن( مقام 

 أمثلة:
 املثال األول: قول اهلل عزَّ وجلَّ بشأن اجلنة وما فيها من نعيم ألهلها:

 [.62 - 63{ ]سورة الواقعة: ال  ي س م ع ون  ف يه ا ل غ واً و ال  ت أ ث يماً * إ ال  ق يالً س ال ماً س ال ماً }
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ِعُر بأّن نفي اللَّغو والتأثيم السابق سيأيت إثباُت بعِض ما هو إ ال  ق يالً بعبارة }إّن االستثناء  { ُيش 
ضّده، فإذا باملستثىن يؤك د الفكرة السابقة، وهي أّّنم ال َيسَمُعوَن فيها َلغ وًا واَل تأثِيماً، ألنَّ 

ُل اجلّنة ليست من الّلغو وال منعبارات السَّ  َمُعها أه  التَّأثيم، اّلذي هو الشَّتيمة  الم اليت يس 
 .(596 /6 ،0992 ،حبّنكة) بارتكاب اإِلمث، بل هي تكرمي ودعاء وحتيَّة.

 املثال الثاين: قول اهلل عزَّ وجلَّ خطاباً لرسوله حممد َصلَّى اهللُ َعَلي ِه َوَسلََّم:
 [ .5 - 0{ ]سورة طه: يخشىطه * م آ أ نـ ز ل ن ا ع ل ي ك  القرآن لتشقى * إ ال  ت ذ ك ر ًة ل م ن }

{ أي: ما أنزل َنا َعَلي ك القرآن لتُتِعَب قلَبَك ونفَسك م آ أ نـ ز ل ن ا ع ل ي ك  القرآن لتشقىمجلة: }
بَتَحمُّل أعباء حتويل الناس من الكفر إىل اإِلميان، بل لتبّلغهم وتذّكرهم، وتريح قلبك وَنفَسك 

 بأنَّك أّديَت واجبك.
إالَّ[ تشعر بأنّه َسَيليها مستثىًن حُيم ُله تكليفًا فيه بعض شقاٍء له، فإذا وجاءت بعدها كلمة ]

 ،0992 ،حبّنكة) باملستثىن يتضّمن تأكيد الفكرة اليت جاءت يف اجلملة السابقة ألداة االستثناء.
6/ 596). 

ُسوق إىل عذاب ربّه:
َ
 املثال الثالث: قول اهلل عزَّ وجلَّ بشأن الكافر امل

 [.56 - 50{ ]سورة القيامة: ص د ق  و ال  صلى * ولكن ك ذ ب  وتولىف ال  }
عر كلمة ] [ يف الوهلة األوىل بأنّه فعل شيئًا من اخلري استدراكًا على كونه كّذب ل ك ن  قد ُتش 

َرِك به يتَضمَّن تأكيد ما جاء قبَله، فقد كّذب  الّرسول بالرسول ومل ُيَصل  للَِّه عزَّ وجلَّ، فإذا باملسَتد 
براً فلم ُيَصل  ومل يَ ع ُبد ربَّه بعبادٍة ما  .(596 /6 ،0992 ،حبّنكة) .وكّذب مبا جاء به، وتوىلَّ ُمد 

 :انغسَّ ميدح ملوك  املثال الرابع: قول النابعة الّذبياين
ر  أ ن  س ي وفـ ه م  ... ب ه ن  فـ ل ول  من قر اع  الك ت ائ ب    و ال  ع ي ب  ف يه م  غ يـ 

فُ ُلول: مَج ُع "َفّل" وهو ثَ ل ٌم ُيِصيُب حّد الّسيف من الضرب (. )21، ص0923 ،الذبياين )
ِمن  قراع الكتائب: الِقرَاع: التقاتل ضربًا بالّسيوف والرماح، والكتائب: اجليوش  الشَِّديِد به.

 .(احملاربة
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على « غير»نصب والشاهد يف البيت  يف البيت ما يسميه البالغيون، املدح مبا يشبه الذم.
 االستثناء املنقطع.

من العيوب،  إّن تثلُّم سيوفهم من قراع الكتائب يتضّمن مدحًا هلم بالشجاعة واإِلقدام، فهو ليس
 ذِكره على أنّه هو العيب الوحيد هلم يؤّكد الثناء عليهم أبلغ تأكيد.بل هو من املناقب، ف

فار، أمري الصَّ  تاينجس  ف بن أمحد السَّ خل املثال اخلامس: قول بديع الزمان اهلمذاين ميدحُ 
 :سجستان وكرمان

و ى أن ه الض رغام  لكن ه  الو ب ل   راً ... س  ر  إال  أن ه  الب حر  زاخ   ه و  الب د 
 (.664، ص 0934 ،كاكيالسَّ البيت بال نسبة يف مفتاح العلوم. )

 .(الشديدزاخراً: ممتلئاً طامياً. الضرغام: األسد. الَوب ل: املطر )
  فقد أكّد املدح بأسلوب يُوِهُم عند البدء به أنّه يريد أن يذكر له عيباً بعد أن شّبهه بالبدر.

 : قول ابن الرومي يف املديح:دساملثال السا
و ى أنّه ... ال تـ ق ع  ال ع ي ن  ع ل ى  لهل يس    .شبهه  ع ي ب  س 

 (.6/69، 0930، بن رشيق)ا 
 الرسول َصلَّى اهللُ َعَلي ِه َوَسلََّم أنّه قال:: ُروي عن السابعاملثال 

 ."أ ن ا أف ص ح  اّلع ر ب، بـ ي د  أن ي من قـ ر يش  "
 فكونُه من قريش يؤّكد أنّه صلوات اهلل عليه أفصح العرب.

يف كما  يف كتب األدب واللغة احلديث كروإمنا ذُ ( 6111، العجلوين. )هذا احلديث ال أصل له
   (. 0/39، القريواين ) األلبابزهر اآلداب ومثر 

 : قول املعّري:الثامناملثال 
  تُ َعدُّ ُذنُويب ِعن َد قَ و ٍم َكِثريًة ... َواَل َذن َب ِل إالَّ الُعاَل والَفَضاِئلُ 

 (.546،  6103، املستعصمي )
 : قول صفي الّدين احلّلي:التاسعاملثال 

و ى أن  الن ز يل   ل و ع ن  األ ه ل  واأل و ط ان  وال ح ش م  ال  ع ي ب  ف يه م  س   ب ه م  .. ي س 
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 .(ريَةجلِ َحَشُم الرَُّجل: خاصَُّته اّلذين يغضبون لغضبه ويرضون لرضاه ويدخل فيهم األهل والعبيد وا)
ن من العيوب، غري أّنم يكرمون نزيلهم حىت يسلوا أهله، ووطنه، وحشمه، وتلك ؤو أي أّنم مب 

 )اجلرجاين،. فتأكد بذا مدحهم وبلغت العبارة أمسى درجات البالغةصفة مدح ال صفة ذم 
0930 ،0/669.) 

 : قول اهلل عزَّ وجلَّ  بشأن املنافقني:العاشراملثال 
ل ه  } ...   [ .46... { ]سورة التوبة اآلية:  و م ا نقموا إ ال  أ ن  أ غ ن اه م  اهلل و ر س ول ه  م ن ف ض 

سبب ُحّبهم والباعث على طاعتهم، ال أن يكون سبب نقمتهم، من شأن اإِلغناء أن يكون 
 .(596 /6 ،0992 ،حبّنكة) فجاء ما بعد االستثناء مؤك داً عَدَم وجود سبب لنقمتهم.

 املثال الثاين عشر: قول اهلل عزَّ وجلَّ يف سورة احلج:
ير  * الذين أ خ ر ج وا  م ن د ي ار ه م  أ ذ ن  ل ل ذ ين  يـ ق اتـ ل ون  ب أ نـ ه م  ظ ل م وا  و إ ن  اهلل على} ن ص ر ه م  ل ق د 

 .[51 - 69{ ]اآليات:  ا اهلل ...ب غ ي ر  ح قٍّ إ ال  أ ن يـ ق ول وا  ر بُـّن  
م ُأخ رِجوا من ديارِِهم بَغري ِ َحق ، ألّن قوهَلُم: } { ال يُعطي ر بُـّن ا اهللجاَء ما بَ ع َد االستثناء مؤّكداً َأّنَّ

 .(596 /6 ،0992 ،حبّنكة). الكافرين أيَّ َحق  يف ِإخراِجهم من ِديارِهم
 املثال الثالث عشر: قول الشاعر يف مدح بين أَُميَّة:

ب وا ل م ون  إ ن  غ ض   م ا نـ ق م وا م ن  ب ن ي أ م ي ة  إ ال  ... أنـ ه م  ي ح 
 ع ل ي ه م  ال ع ر ب   و أ نـ ه م  س اد ة  ال م ل وك  و ال  ... ي ص ل ح  إال  

 .(45، ص0993 ،الرقيات) .البيتان يف ديوان عبيد اللَّه بن قيس الرقيات
 تأكيد الذم بما يشبه المدح 

 تأكيد الّذم مبا ُيشبه املدح: ضربان أيضاً 
مثل قول اهلل  األول: أن ُيستثىن من صفة مدح منفية عن الشيء، صفة ذم بتقدير دخوهلا فيها

( فما قبل 63، 66{ )النبأ: ي ذ وق ون  ف يه ا بـ ر ًدا و ال  ش ر ابًا * إ ال  ح م يًما و غ س اقًاال  تعاىل: }
"إال" نفي لذوق البد والشراب، وما بعدها إثبات لذوق احلميم والَغسَّاق، وكالمها ذم. ومنه قوله 

م  ه ا ه ن ا ح م يم  *و ال  ط ع ام  إ ال  تعاىل: } ل ين  فـ ل ي س  ل ه  ال يـ و  ( فما قبل 52، 53{ )احلاقة:  م ن  غ س 
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"إال" نفي لوجود الصديق احلميم والطعام الطيب، وما بعدها إثبات لوجود الطعام اخلبيث 
ل ين  }    .(656ص ،جامعة املدينة العاملية) {، وكالمها ذم.غ س 
 وكقول الشاعر: 

 جارىأراه في الحمق ال ي      غير أن ي  خال من الفضل  
يف احلمق ال  اً استثىَن من ذلك رؤيَته له منغمس مث ال،ً نفى عنه الفضل بقوله: "خال" هذا أوَّ فقد 

   .(656ص ،جامعة املدينة العاملية) .جياريه أحد يف احلماقة
م ال يعرفون للجار حقَّ   .هوحنو: ال فضَل للقوم إال أّنَّ

 للمعروف، إال أنّه ُيسيءُ  فالن ليس أهالً فهاء، وحنو: وحنو: اجلاهل عدّو نفسه إال أنّه صديق السُّ 
 .إليهِ  ن حيسنُ إىل مَ 

 الثاين: أن يثبت لشيء صفة ذم، مث يؤتى بعدها بأداة استثناء 
هو الكلُب إاّل أّن فيه َماللًة وُسوء  تليها صفة ذم أخرى، حنو: فالن حسوٌد إال أنّه منّام، وكقوله:

 ،اهلامشي. )الطباع سوى أنّه جباٌن يهون عليه اهلوانوكقوله: لئيم ، ُمرَاعاة وما ذاك يف الكلب
  (.505ص، 0999

ارًا ){ كقوله تعاىل:و   }( فـ ل م  ي ز د ه م  د ع ائ ي إ ال  ف ر ارًا 5ق ال  ر ب  إ ن ي د ع و ت  قـ و م ي ل ي اًل و نـ ه 
التوحيد وأتبع عليه السالم من  -فقد ذكر الفرار املستمر من قبل قوم نوح  [.2 -3 :نوح]سورة 

، فهذا }د ه م  د ع ائ ي إ ال  ف ر ارًافـ ل م  ي ز  { -تعاىل على لسان سيدنا نوح عليه السالم  -ذلك قوله 
وقد قال ابن  ونتيجة ملا جاء يف املعىن األول وهو فرار قوم نوح عليه السالم من دعوته استتباع

يزدهم دعائي قربا من  ع، والتقدير: فلمعاشور: واستثناء الفرار من عموم الزيادات استثناء منقط
د ه م  فـ ل م  ي ز  {قوله:  وملا كان فرارهم من التوحيد ثابتا هلم من قبل كان... اهلدى لكن زادهم فرارا 

ابن عاشور، ).من تأكيد الشيء مبا يشبه ضده [.2: نوح]سورة  }د ع ائ ي إ ال  ف ر ارًا
0936،69/031   .) 
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 :بالغة هذين األسلوبين
 ع إىل أمرين؛ األمر األول: أن كاّلً إنَّ بالغة تأكيد املدح مبا يشبه الذم أو الذم مبا يشبه املدح يرج 

م أو عوى اليت أُِقيَم عليها الدليل والبهان، وذلك أّن املتكلم يستدل على نفي الذَّ منهما مبثابة الدَّ 
على ذلك  ضرب الثاين، يستدلّ أسلوب، وعلى إثباهتما يف ال رب األول من كلّ املدح يف الضَّ 

عليق على ما ال يكون وما ال يتحقق له وجود حبال من األحوال. فعندما نقول مثاًل: ال عيب بالتَّ 
، واملعىن: ال عيب اً على نفي العيب عنَك بكونَك شجاع نا نستدلُّ فيَك سوى أنََّك شجاع، فإنَّ 

حمال، فثبوت العيب لَك  اً ة عيبلشجاعُة عيًبا، وكون الشجاعفيك سوى الشجاعة إن كانت ا
 حماٌل. وعندما نقول:

 أخالقه ... سوى أنَّه كرمي لت  فىت كمُ 
أخالقُه إال من شيء واحد، وهو  لت  فإننا نستدل على كمال أخالقه بكونه كرميًا، واملعىن: لقد كمُ 

، الكرم، إن كان الكرم ينقص من كمال األخالق، وكون الكرم ينقص من كمال األخالق حمال
فيثبت بذا أنَّه متصف بكمال األخالق. وكذا يُقال يف تأكيد الذم مبا يشبه املدح، وما من ريٍب 

 عن الدليل. اً وأبلَغ من إثباته جمرد الشيء بالدليل والبهان يكون آكدَ يف أنَّ إثبات 
بأداة االستثناء أو األمر الثاين: ما فيهما من املفاجأة واملباغتة للسامع؛ فإنَّ املتكلم عندما ينطق 

االستدراك، يتوقع السامع ويدور يف َخَلده أنَّ املستثىن أو املستدرك فيكون مغايرًا وخمالًفا للمستثىن 
ًدا للمستثىَن منه وعلى خالف  منه، كما هو املألوف من هذا األسلوب، وعندما يأيت املستثىن مؤك 

تكسب املعىن طرافًة، وتثري يف النفس تنبيًها،  ما كان يتوقع السامع، تكون املفاجأة واملباغتة اليت
جامعة املدينة ) وبذا يتأكد املدح يف أسلوب تأكيد املدح، ويتأكد الذم يف أسلوب تأكيد الذم.

 .(653ص ،العاملية
 واملباغتة، املفاجأة وهذان األسلوبان يعمالن على تنشيط لإلدراك؛ ألّنما يشتمالن على عنصري

وهذا ينّبه الذهن ويوقظه كما  املقدمات، تفيده ما خالف وعلى متوقعة، غري فيهما النتيجة فتأيت
 ..احلقيقة لكشف والتدبر التأمل إىل ويدفع يعمل على نوع من التشويق واإلثارة،
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 تحليل أنموذجات من القرآن الكريم:
 األسلوب البديعي: هذا حتتضن اليت القرآنية املواضع تتبع ميكننا تقدم ما ضوء يف
ل   ي ا قل  {تعاىل:  قوله ففي  ن ا و م ا أنز ل   ب اهلل   آم ن ا أ ن   إ ال   م ن ا ت نق مون   ه ل   ال ك ت اب   أ ه   أنز ل   و م ا إ ل يـ 

ثـ ر كم   و أ ن   قـ ب ل م ن قون  أ ك   [ .39]سورة املائدة:  }ف اس 
 َهل   ،النفي مبنزلة لإلنكاِر وهو هذه اآلية إنَّ االستفهاَم يف، و الذم يشبه مبا املدح أسلوب فيها

 واملؤمنون فهمًا، تلقَ  مل زائفة دعواهم وتوبيخهم، وكأنَّ  الكتاب أهل تقريع يف أبلغ  (م ن ا ت نق مون  (
بعد االستفهام اخلارج خمرج التوبيخ على ما عابوا به املؤمنني من  -االستثناء "و معرضون عنها

ا أتى بعد االستثناء ذم به، فلمَّ نقم على فاعله مما يُ وجب أن يُ ما يأيت بعده مما يُ  وهم أنَّ يُ  -اإلميان 
 ،0946، السيوطي. )"مشبه الذَّ تضمنا تأكيد املدح مبا يُ وجب مدح فاعله كان الكالم مُ مبا يُ 

يظهر  عاشور: "والذي ابن قال ،ضده يشبه مبا الشيء تأكيد منوعّده ابن عاشور  (.5/565
ثـ ر كم   و أ ن  )قوله:  يكون أن ِل قون أ ك   املتبادر، ما هو على (ا باهللآمن   أن) على معطوفاً  (ف اس 

 نَ ق مه وذلك رسلكم وكتبكم، وصدقنا كإميانكم آمنا أننا منا تنقمون أي الكالم هتكمًا، ويكون
 وحنن أي فاسقون، أن أكثركم منا وتنقمون .يهمكم ال وذلك إلينا أنزل مبا آمنا وأننا عجيب

 التهكم قرينة فظهرت صاحلني، أن تكونوا لكم منلك ال وحنن أي َحَسد، نَ ق م هذا أي صاحلون،
 استعمال من متولدة وكلها بعض عن بعضها فتهكُّم، تولَّد فتَعجُّب إنكار االستفهام يف فصار

 مها متقابلني طرفني اخلطاب يتناول(. 2/663 ،0936ابن عاشور، ) جمازاته..." يف االستفهام
 ومدحاً ضمنياً  ،)الكتاب أهل( الثاين  للطرف ذماً  عدّ يُ  االستثناء قبل فما الكتاب، املؤمنون وأهل

 املدح االستثناء كان بعد وما عليه والصب األذى لتحملهم ذلك  )املؤمنني ( األول للطرف
 الداللة هذه يعّمق وما الثاين،للطرف  الذم وهو متضمن )ا آمن   أن  (  بقوله األول، للطرف واضحاً 
 املنتقم مدح على االستفهام هذا يدلّ  إذ ،(م ن ا ت نق مون  ( بقوله التعجيب اإلنكاري االستفهام وجود
يف نفوس أهل  فمسألة اإلميان ليست مستقرة. (630، صالعبيدي). هلم املعارضني وذم منهم،

 بدليل أّنم يكرهون من آمن باهلل. الكتاب
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ًا َوتَ َوف ََّنا {ومثله قوله تعاىل:  َنا َصب  َوَما تَنِقم ِمنَّا ِإالَّ َأن  آَمنَّا ِبآيَاِت رَب  َنا َلمَّا َجاءت  َنا رَب ََّنا أَف رِغ  َعَلي  
ِلِمني ما تعيب مّنا إال أصل املناقب واملفاخر كلَّها وهو "[. أي 062]سورة األعراف:  }مس 

، الزخمشري. )"بعيب، فال عيب يستوجب النقمة وهذا ليس اإلميان بآيات اهلل عّز وجّل،
0939 ،6/066.) 

سحرة فرعون ملّا آمنوا مبوسى عليه فقد قال  ،نرى يف اآلية صفة ذم منفية استثىن منها صفة مدح
إال من أجل أن آمنا، أي وما تعيب منا  وما جتد علينا، فرعون، ، ياما تنكر منا السالم لفرعون

وأدلته اليت ال يقدر على مثلها أنت وال أحد، سوى اهلل الذي له ملك  حبجج ربنا صدقنا
مستحيل، فيكون ثبوت العيب  إن كان اإلميان باهلل عيباً، وكون اإلميان عيباً ف، السماوات واألرض

 .منهم مستحيالً 
رِ الَِّذيَن أ{ومنه قوله تعاىل:  رَب َُّنا اللَّه َوَلو اَل َدف ع اللَِّه النَّاَس  جوا ِمن ِديَارِِهم  ِبَغري ِ َحق  ِإالَّ َأن يَقولواخ 

م اللَِّه َكِثرياً َولََينصَرنَّ اللَّ  ه َمن بَ ع َضهم بِبَ ع ٍض هلَّد َمت  َصَواِمع َوبِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجد يذ َكر ِفيَها اس 
 [ .61]سورة احلج:  }يَنصره ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيز

فقد أثبت صفة مدح للمهاجرين وهي أّنم أخرجوا من ، مبا يشبه الذم هذا من تأكيد املدح
ه يت بصفة ذم بعدها، ولكنّ أنه سيأتى بعدها بأداة استثناء فأشعر ذلك أمث ، ديارهم بغري حق

وهذا من صفات خراج قرار والتمكني ال اإلموجب اإل فاإلميان ون باهلل،وصفهم بأّنم مؤمن
 .مدحاً على مدحيكون وفيه تأكيد فالكمال، 

االستثناء يف قوله: إال أن يقولوا ربنا اهلل استثناء من عموم احلق، وملا كان قال ابن عاشور: "
املقصود من احلق حقا يوجب اإلخراج، أي احلق عليهم، كان هذا االستثناء مستعمال على طريقة 

فيستفاد من ذلك تأكيد عدم االستعارة التهكمية، أي إن كان عليهم حق فهو أن يقولوا ربنا اهلل، 
 (.   0936،04/643ابن عاشور، ). "احلق عليهم بسبب استقراء ما قد يتخيل أنه حق عليهم

َو تَ  ِفيَها يَذوقونَ  تعاىل: "الَ  قوله ومنه
َو َتةَ  ِإالَّ  امل

ِحيم" ]سورة الدخان  َوَوقَاهم   األوىَل  امل َعَذاَب اجلَ 
32. ]  



Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 4, 2020 Bahar, 

ISSN: 2651-4605 

Al Karaz, A. A. (2020). Te’kîdu’l-medh bimâ yuşbihu’z-zem ve te’kîdu’z-zem 

bimâ yuşbihu’l-medh. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12-21 

 

 

115 
 

 اجلنة ألهل بشارةفتكون  من تأكيد الشيء مبا يشبه ضده (املوتة األوىلإال )الستثناء يف قوله: ا
املوت لزيادة حتقيق انتفاء ذوق املوت عن أجل اجلنة  ذوق أهل اجلنة عن نفى إذ فيها، خبلودهم

م السالفة، كما تقدَّ  (األوىل)  فكأنه قيل ال يذوقون املوت ألبتة وقرينة ذلك وصفها باألوىل. واملراد ب
  (.63/509، 0939، الزخمشري) .[53يف قوله: إن هي إال موتتنا األوىل ]الدخان: آنفا 
 - 63]سورة الواقعة:  }اً َساَلم َساَلًما ِقيالً  ِإالَّ  َتأ ثِيًما َوالَ  َلغ ًوا ِفيَها َيس َمعون ال{تعاىل:  قوله ومنها
62.] 

 :ثالثة أوجهفيها فن رفيع وهو توكيد املدح مبا يشبه الذم يف هذه اآلية 
تسليم بعضهم على بعض أو تسليم املالئكة لغوا فال  إن كانأن يكون معناه  الوجه األول:
  .إال ذلك يسمعون لغواً 
يسلمون فيه من العيب والنقيصة وهذا يتعني فيه  ّنم ال يسمعون فيها إال قوالً إ الوجه الثاين:

  االستثناء املنقطع.
وأهلها أغنياء عن الدعاء  ةأن معىن السالم هو الدعاء بالسالمة وهي دار السالم الوجه الثالث:

بالسالمة، فكان ظاهره من باب اللغو وفضول احلديث لوال ما فيه من فائدة اإلكرام، ففي الوجه 
أو  فلجعل ذلك لغوا على سبيل التجوز االستثناء، أما األول األول والثالث يتعني االتصال يف

فلحمل الكالم على  :على السالم، وأما الثالث أما الثاين فواضح ألّن فيه إطالق اللغو، و الفرض
 أو فرض ظاهره من دون جتوز

  (.062 /2، 0993 الدرويش،)
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 الخاتمة

 وأنّ  القرآين، اخلطاب مفهوم تكشف اليت هي يف القرآن الكرمي البديعية الدالالت أنّ إىل خنلص 
ر هلذا األسلوب أثو  الكرمي؛ القرآن تفسرييف و  القرآنّية، البالغة يف املختصني يفيد الدالالت حتليل

أثره الدالِل يف القرآن العظيم من خالل إيصال املعىن  ظهرونثرًا وي اً مجاِل يف البالغة العربية شعر 
 القرآن أساليب فهم على والتخصص العلم طالب تساعدو  املراد والغرض املطلوب بأبى صوره.

تأكيد  عدة تسميات منها:عكسه سلوب املدح مبا يشبه الذم و وخنلص إىل أّن أل ،املختلفة الكرمي
 مبا الشيء تأكيدو  ،تأكيد املدح مبا يوهم الذمو  ، وتأكيد الذم مبا يشبه املدح،املدح مبا يشبه الذم

 لذم وعكسهبعض البالغيني ال يفرقون بني تأكيد املدح مبا يشبه ا، و تثناءواالس ،ضده يشبه
 .والسداد التوفيق وتعاىل سبحانه اهلل سألأ رياً وأخ .فيطلقونه على احلالتني

 المصادر والمراجع  
، ب ريوت: مؤسس ة الكت ب 0ابن املعتز، عبد اهلل بن حممد. الب ديع يف الب ديع. م ح. عرف ان مطرج ي.  . .0

 .6106الثقافية، 
 .وآداب  ه. م  ح. حمم  د حمي  ي ال  دين عب  د احلمي  دالعم  دة يف حماس  ن الش  عر . احلس  ن ،الق  ريوايناب  ن رش  يق  .6

 .0930، دار اجليل، 3 
 .0936ابن عاشور، حممد الطاهر. التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية،  .5
 ، )د.ت(.العامليةمطبوعات جامعة املدينة جامعة املدينة العاملية، البالغة البيان البديع، ماليزيا:  .6
 .٤٦٩١، ، بريوت: املكتب اإلسالمي0 .،  عبدالعزيز رباحمح.  اجلعدي. ديوان النابغة. .3
أب  و عل  ي حمم  د ب  ن احلس  ن. حلي  ة احملاض  رة يف ص  ناعة الش  عر. م  ح. ال  دكتور جعف  ر الكت  اين.  احل  امتي،  .2

      .1979دار الرشيد للنشر،  بغداد:
 .0992، دمشق: دار القلم، 0البالغة العربية.  .حبّنكة، عبد الرمحن بن حسن الدمشقي.  .4
 .0993، دمشق: دار اليمامة، 6الدرويش، حمي الدين. إعراب القرآن وبيانه.  . .3
دار دمش  ق:  ،)د.  (. ال ذبياين، زي اد ب ن معاوي  ة. دي وان الّنابغ ة ال ذبياين. م  ح. ال دكتور ش كري فيص ل .9

 .0923، الفكر
، ب ريوت: 0 . .عبيد اللَّه بن قيس. مح. الدكتورة عزي زة ف وال ب اييتالرقيات، عبيد اللَّه بن قيس. ديوان  .01

 .0993دار اجليل، 
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، ب ريوت: دار الكت اب الع ريب، 5الزخمشري، حممود بن عمرو. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.   .00
0934 . 

علمي  ة، . ب ريوت: دار الكت ب ال6ي، يوس ف ب ن أيب بك ر. مفت اح العل  وم. م ح. نع يم زرزور.  اكِ كّ السَّ  .06
0934. 

، 0ال  رمحن ب  ن أيب بك  ر. اإلتق  ان يف عل  وم الق  رآن. م  ح. حمم  د أب  و الفض  ل إب  راهيم.  .الس يوطي، عب  د  .05
 .0946مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

  ، )د.ت(.العدد العاشر -العبيدي، حسن محاد. العراق: جملة جامعة األنبار .06
كش  ف اخلف   اء ومزي   ل اإللب  اس. م   ح. عب  د احلمي   د ب  ن أمح   د هن   داوي،   .العجل  وين، إمساعي   ل ب  ن حمم   د .03

 .6111، القاهرة: املكتبة العصرية، 0 .
العس كري، احلس  ن ب  ن عب د اهلل العس  كري. الص  ناعتني. م ح. عل  ي حمم  د البج اوي وحمم  د أب  و الفض  ل   .02

 .0999إبراهيم، بريوت: املكتبة العنصرية، 
احيب يف فق  ه اللغ  ة العربي  ة ومس  ائلها وس  نن الع  رب يف كالمه  ا. الق  زويين، أمح  د ب  ن ف  ارس الق  زويين. الص   .04

 .0994، بريوت: دار الكتب العلمية، 0 .
 ، )د.ت(.القريواين، إبراهيم بن علي. زهر اآلداب ومثر األلباب. بريوت: دار اجليل  .03
 .املستعص   مي، حمم   د ب   ن أي   دمر. ال   در الفري   د وبي   ت القص   يد. م   ح. ال   دكتور كام   ل س   لمان اجلب   وري  .09

 .6103، بريوت: دار الكتب العلمية، 0 .
اهل   امشي، أمح   د ب   ن إب   راهيم ب   ن مص   طفى. ج   واهر البالغ   ة يف املع   اين والبي   ان والب   ديع. ب   ريوت: املكتب   ة  .61

 .0999 ،العصرية
  


