
 

 
 



 

 
 

 هذا الكتاب 

حياول هذا الكتاب أن يستوعب وُيلخص ـ من غري إخالل ـ كل ما ورد يف الرتاث  

اإلسالمي من البحوث املرتبطة بالبيان القرآين، مع تبسيطها وتيسريها وإبعاد احلشو عنها  

واجلمع بني املدارس املختلفة يف ذلك، ليكون مقدمة أساسية لفهم القرآن الكريم، وتدبر  

معانيه، ولذلك جعلناه اجلزء الثاين من هذه السلسلة، بعد اجلزء الذي ذكرنا فيه الرباهني  

 الدالة عىل ربانية القرآن، وكونه كالما إهليا. 

والسبب الذي جعلنا نعطي هلذا اجلانب الريادة، قبل سائر البحوث واملعاين املرتبطة  

امل املعارف  أن  منها  أمور  إىل  يرجع  الكريم،  مفاتيح  بالقرآن  تعترب  القرآين  بالبيان  رتبطة 

 . أساسية للتعامل معه، وفهمه واستنباط احلقائق والقيم واملعارف املختلفة منه 

أن هذه املعارف هلا دور كبري يف حتقيق تذوق األسلوب القرآين ومجاله، وهو    ومنها 

 اس. ما جيعل ما يطلق عليه ]اإلعجاز البياين[ عاما لكل العصور، بل شامال لكل الن

سوء    ومنها  سببها  والواقع  والرتاث  التاريخ  يف  وقعت  التي  اإلشكاالت  أكثر  أن 

الفهم للغة القرآن الكريم وتعابريه؛ فكل االنحرافات التي طالت العقيدة يف اهلل سببها عدم  

التي جاء هبا القرآن الكريم من املجاز واالستعارة والكناية  اللغة العربية مراعاة ما ورد يف  

 لة ونحوها.. وهكذا يف كل اجلوانب األخرى. واملشاك

أنفسهم لقب    ومنها  التي يثريها من يطلقون عىل  أكثر اإلشكاالت والشبهات  أن 

القرآنية،   اللغة  مع  اخلاطئ  بالتعامل  مرتبطة  ]القرآنيني[  أو  ]التنويريني[  أو  ]احلداثيني[ 

لبيان القرآين رضوريا  حيث حيملوهنا أحيانا كثرية ما ال حتتمل، ولذلك كان التعرف عىل ا

 ملواجهة هذه التحريفات. 
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 تقديم 

 [، وهو يتضمن ما ييل: شايفالبيان الهذا هو اجلزء الثاين من كتاب ]القرآن و

بام اعتمد القرآن الكريم من أساليب للتوضيح  ما يرتبط  ه  وتناولنا في   : الفصل الثالث 

ا فيه كل ما يذكر عادة يف أبواب البيان، مع إضافة ما يذكر  والتقريب والتصوير، وقد تناولن

الفني.  بعة  قد قسمناه إىل أرو .  يف الدراسات احلديثة، وخصوصا ما يتعلق منها بالتصوير 

 ، وهي كام ييل: مباحث كربى

ـ   التشبيه والتمثيل أوال  فيه أرسار  وتناولنا  التشبيه  :  التشبيه و،  خصائص  ،  أغراض 

 .أمثال قرآنية و، أدوات التشبيه و

 . أرسار االستعارةو، أرسار املجاز وتناولنا فيه  ،أرسار املجاز واالستعارةثانيا ـ 

 .أرسار اإلشارةو، أرسار الكناية وتناولنا فيه   ، ثالثا ـ أرسار الكناية واإلشارة

والتخييل التصوير  أرسار  ـ  فيه   ، رابعا  الكون  وتناولنا  ومعرفة  القرآنية  ،  الصورة 

اإلنسانو ومعرفة  القرآنية  احلياةو،  الصورة  ومعرفة  القرآنية  القرآنية  و،  الصورة  الصورة 

 الواقع. ومعرفة 

، ما يرتبط باحلسن واجلامل واإلبداع القرآين، وهو أطول  هوتناولنا في  :ابع لر الفصل ا 

نام تيسري فهمه؛  الفصول، وأكثرها أمثلة، والغرض منه ليس تذوق اجلامل القرآين فقط، وإ

فاملحسنات البديعية القرآنية، ليست جمرد طالء مجيل، وإنام ختتزن الكثري من املعاين التي ال  

وفهمها  دون حتليلها  الكريم من  القرآن  تدبر  الدراسات  ،  يمكن  بني  أيضا  فيه  وقد مجعنا 

 ه. القديمة واحلديثة، ألنه ال تناقض بينها، كام يتوهم البعض، بل لكل حمله وأهل

 ، وهي كام ييل: مباحث كربى  عرشةقد قسمناه إىل و
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التهكم  و،  التورية والسرتو،  املشاكلة واملقابلة  وتناولنا فيه  ،أوال. معان غري مقصودة

 . املدح والذمو،  التسليم اجلديلو، والسخرية

 . صيغ االلتفاتو،  أغراض االلتفات  وتناولنا فيه  ، ثانيا. االلتفات واالعرتاض

واالختصار اإلجياز  فيه   ، ثالثا.  القرص إجي  وتناولنا  احلذفو،  از  حدف  و،  إجياز 

 . حذف اجلمل و ، حذف الكلامت و ، احلروف 

والتفصيل اإلطناب  فيه   ، رابعا.  ،  التذييلو،  االحرتاسو،  االعرتاض  وتناولنا 

 . التعليلو، التتميمو

 . تكرار املعاينو ، تكرار األلفاظ  وتناولنا فيه ،خامسا ـ التكرار والتثبيت 

واالنسجام التناسب  ـ  فيه  ،سادسا  والتالؤم  وتناولنا  االنسجام  و،  التناسب 

 . والتناسق

 . الطباقو،  اجلناس وتناولنا فيه ، سابعا ـ اجلناس والطباق

ـ النظم املعجز  الفواصل  و،  اآليات املحكمة و،  ارةاأللفاظ املخت  وتناولنا فيه  ،ثامنا 

 . السور الرشيفة و، اجلميلة

واملوسيقى النغم  ـ  فيه  ، تاسعا  حممود  شهادات  وتناولنا  قطب و،  مصطفى  ،  سيد 

موسيقى  ك  شواهدو  ..علامء قدامى و،  حممد بن عبد اهلل درازو ،  مصطفى صادق الرافعيو

 . موسيقى اجلمل واملقاطع القرآنية و ، موسيقى الكلامت القرآنية و ، آنيةاحلروف القر

الشامل اإلبداع  ـ  فيه  ،عارشا  والتذوق   وتناولنا  والشهودو،  اإلبداع  ،  اإلبداع 

 .اإلبداع واإلثارةو
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 القرآن.. والوضوح والتقريب ثالثا ـ 

ما إن انتهى احلديث إىل هذا املحل، حتى وجدتني قد فارقت تلك احلديقة اجلميلة،  

 وأولئك املتسابقني األذكياء، من غري أن أعرف قرار اللجنة والشيخ حول الفائز منهم. 

يف ذلك  بدل  نفيس  وجدت  اجلامل    وقد  مظاهر  بكل  حتف  حديثة،  مدينة  شارع 

والرفاه، وقد استغربت حني سمعت املارة يتحدثون بلغات أجنبية ال أعرفها، وال أفهمها..  

وقلت يف نفيس: ويل يل لو أن معلم البيان كلفني باحلوار مع هؤالء.. فأنى يل أن أفهمهم،  

 أو يفهموين. 

يقو املارة  من  برجل  إذا  كذلك،  أنا  الشارع  وبينام  يف  تقف  ِلم  فصيحة:  بعربية  يل  ل 

 هكذا؟.. أليس لديك أي عمل؟

 قلت: احلمد هلل.. لقد وجدت أخريا من أفهمه ويفهمني..  

 قال: كل من يف هذه املدينة يفهمك وتفهمه.. 

كلمة   حديثهم  يف  أجد  وِل  أجنبية..  بلغات  يتحدثون  مجيعا  وجدهتم  لكني  قلت: 

 واحدة باللغة العربية. 

 ِل حتدثهم بالعربية ليحدثوك هبا.   قال: لكنك

 قلت: وأنى يل أن أعلم علمهم بالعربية..  

قال: هم بينهم وبني أنفسهم وأهليهم يتحدثون بلغاهتم.. ويدرسون العلوم املختلفة  

 هبا.. لكنهم مع ذلك يعرفون اللغة العربية، ويفهموهنا، ويتقنون احلديث هبا. 

 قلت: فكيف مجعوا بني اللغتني؟

لق تعاىل:  قال:  قوله  سمعوا  َواْختماَلُف  د  َواأْلَْرضم  اَمَواتم  السَّ َخْلُق  آَياتمهم  ْن  ﴿َومم
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لمْلَعاملممنيَ  آَلَياٍت  َذلمَك  يفم  إمنَّ  َوَأْلَوانمُكْم  نَتمُكْم  االختالف  [ 22الروم:  ] ﴾  َأْلسم هذا  أن  فعلموا  ؛ 

أجدادهم   عن  ورثوها  التي  لغاهتم  عن  يتخلوا  ِل  فلذلك  خاصة  مقصود..  وأسالفهم.. 

 وأهنم ورثوا معها الكثري من اآلداب والعلوم. 

 قلت: هذا عن لغتهم.. وماذا عن اللغة العربية؟ 

تعاىل:   لقد سمعوا قوله  ُلونَ قال:  َتْعقم َلَعلَُّكْم  َعَربميًّا  ُقْرآًنا  َأْنَزْلنَاُه  ا  ، [ 2يوسف:  ] ﴾  ﴿إمنَّ

َعَربم وقوله:   ُقْرآًنا  َأْنَزْلنَاُه  هَلُْم  ﴿َوَكَذلمَك  ُث  حُيْدم َأْو  َيتَُّقوَن  َلَعلَُّهْم  يدم  اْلَوعم َن  مم فميهم  ْفنَا  َوََصَّ يًّا 

ُلونَ ﴿، وقوله:  [ 113طه: ] ﴾ ذمْكًرا .. فعلموا أنه  [ 3الزخرف: ] ﴾ إمنَّا َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربميًّا َلَعلَُّكْم َتْعقم

قوه حق تذوقه، ما ِل  و أو يتذ  ال يمكنهم أن يفهموا القرآن حق فهمه، أو يتلوه حق تالوته،

 يعرفوه بلغته التي نزل هبا. 

قلت: وعيت هذا.. لكني مع ذلك ال أزال حمتارا يف تواجدي يف هذه املدينة.. فأنا يف 

هذه الفرتة تلميذ ملعلم البيان.. وقد كنت أتصور أين سأتنقل بني البدو وخيامهم، ال بني  

 احلرض وشوارعهم. 

من أن يكون خاصا بالبدو أو باحلرض.. ورمحة اهلل أشمل  قال: القرآن الكريم أكرم  

البيان، وهو ليس خاصا بجنس دون  اإلنسان    من أن ختص جهة دون جهة.. وقد عّلم اهلل 

 جنس، أو أرض دون أرض. 

قلت: وعيت هذا.. لكني مع ذلك حمتار أين أذهب.. فقد تعودت أن أجد من يأخذ  

 بيدي.

 قال: فقد وجدت من يأخذ بيدك.

 أنت؟.. فإيل أين؟ قلت: 

 قال: إىل املعهد الذي يدرب طلبته عىل القدرة عىل التوضيح والتصوير والتقريب. 
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قلت: أظنني ال أحتاج إليه.. فقد كنت يف مدارس عتيقة تعلمت منها كل أساليب  

 الضبط والتدقيق. 

الكالم   يكون  فقد  والتقريب..  والتوضيح  والتدقيق،  الضبط  بني  كبري  فرق  قال: 

، وليس  يمضبوطا دقيقا، لكنه يفتقر إىل ما يصوره ويقربه ويوضحه وحيوله إىل مشهود ومرئ

 جمرد كالم مقروء أو مسموع. 

 قلت: أنا ال أرى فرقا بينهام. 

ْن  قال: أِل تسمع قوله تعاىل:   ُه مم ْن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ ﴿َوَلْو َأنَّاَم يفم اأْلَْرضم مم

هم َسبْ  يٌز َحكميمٌ َبْعدم َدْت َكلماَمُت اهلل إمنَّ اهلل َعزم  ؟[ 27لقامن: ] ﴾ َعُة َأْبُحٍر َما َنفم

 قلت: بىل.. فام فيها مما نحن فيه؟

قال: أرأيت لو أنه بدهلا قال: )ال تنفد كلامت اهلل أبدا(.. فهل تراها ختتلف يف نتيجتها  

 عام ورد يف اآلية؟ 

 قلت: ال.. هي تتفق معها متاما.

م عدل القرآن الكريم عن ذلك، مع أنه أكثر اختصارا، وأوفر إجيازا، وأقل  قال: فل

 كلامت، وأسهل حفظا؟

قلت: اآلية الكريمة تعطي صورة أكثر وضوحا وجالء.. ذلك أن أكثر الناس قد ال  

 يعون احلقائق املضبوطة املجردة، ما ِل توضع هلم يف قوالب حسية يروهنا ويشاهدوهنا.. 

يف رضورة احتواء البيان الشايف عىل ركن الوضوح والتقريب،   قال: فأنت معي إذن 

 كاحتوائه عىل ركن الدقة والضبط. 

 قلت: أجل.. وبورك فيك.. فقد ذكرتني بام كنت نسيته. 

فهم   والتقريب..  التوضيح  حكامء  عىل  مجيعا  لنتتلمذ  معي  فهلم  عليك..  ال  قال: 
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 أساتذتك وأساتذيت يف هذا الركن.

 قلت: أنا أعرف نفيس.. لكني ال أعرفك. 

قال: أنا مثلك صاحب قلم وقراطيس.. وقد أفاض اهلل عيل من فضله القدرة عىل  

لب الرسوم والصور.. ويف قوالب  تصوير احلقائق يف قوالب القصص والروايات.. ويف قوا

 األفالم واملسلسالت.  

 قلت: هنيئا لك كل هذه القدرات.. فكيف أتيحت لك؟ 

املقدسة.. وقد نذرت نفيس هلا..   الكريم، وكلامته  لقد رزقني اهلل حب كتابه  قال: 

وعندما رحت أبحث عن الطريقة التي أبلغ هبا كلامت ريب للجامهري املتعطشة له، وجدت  

طريق إىل ذلك هو هذه الفنون.. ذلك أن أكثر الناس ال يقرؤون الكتب العلمية    أن أقرب 

 البحتة مهام كانت قوهتا، بينام يقبلون عىل ما صيغ منها يف مثل تلك القوالب الفنية اجلميلة. 

 قلت: فهل استفتيت من أجاز لك ذلك.. أم أنك أقدمت عليه بحسب ما بدا لك؟ 

 مر دون أن أعلم حكم اهلل فيه. قال: معاذ اهلل أن أقدم عىل أ 

 قلت: فمن استفتيت؟ 

 قال: القرآن الكريم.. 

 قلت: القرآن الكريم؟ 

﴿َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصم بماَم َأْوَحْينَا إمَلْيَك  قال: أجل.. لقد وجدته يقول:  

مَن اْلَغافملمنيَ  َقْبلمهم ملَ ْن  هُبَا  ، ويقول:  [ 3سف:  يو ] ﴾  َهَذا اْلُقْرآَن َوإمْن ُكنَْت مم ﴿َوتمْلَك اأْلَْمَثاُل َنرْضم

ُلَها إمالَّ اْلَعاملمُونَ  .. ففهمت منها أن اهلل يدعونا إىل استعامل هذه  [ 43العنكبوت:  ] ﴾  لملنَّاسم َوَما َيْعقم

 األساليب والوسائل، ألن أكثر العقول متيل إليها أكثر من ميلها للكالم العادي. 

صورة لبناء ضخم عىل شكل مصحف كبري، وقد زين    ما إن قال هذا حتى رأيت
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بصور مجيلة متحركة، وقد وضع أمام كل صورة ما يناسبها من آي القرآن الكريم وكلامته..  

فسألت صاحبي عنها، فقال: هذا هو املعهد الذي حدثتك عنه.. وفيه أربعة أقسام.. هيتم  

 كل قسم منها بنوع من أنواع الوضوح والتقريب. 

 لتشبيه والتمثيل: أرسار ا .  1

]قسم   بابه  عىل  كتب  وقد  والتقريب[،  ]الوضوح  معهد  من  األول  القسم  دخلنا 

التشبيه والتمثيل[.. وما إن دخلنا إىل أول قاعة من قاعاته، حتى قام الطلبة مجيعا، وبكل  

أدب واحرتام، وقد ظننت يف البداية أهنم قاموا ألجيل، لكني وجدت صاحبي الذي قادين  

: أظن أنكم حرضتم جيدا ما طلبته منكم مما يتعلق بفن  (1)يصعد املنصة، ويقول  إىل القسم، 

 التشبيه وأرساره.. فال يمكن أن ننتقل إىل غريه من الفنون ما ِل نتقنه غاية اإلتقان. 

قال بعض الطلبة: أجل.. وقد علمت ـ من خالل بحثي فيه ـ أنه ركن أسايس من  

الفنان شعوره نحو يشء ما، حتى  هبا  يوضح  أركان التوضيح والتقريب.. ألنه الواسطة التي  

يصبح واضحا وضوحا وجدانّيا، وحتى حيس السامع بام أحس املتكلم به، فهو ليس داللة  

أنك تقول: ذاك رجل ال ينتفع بعلمه، وليس فيام تقول سوى  جمردة، ولكنه داللة فنية، ذلك  

وصفته بام وصف القرآن الكريم به الذين  فإذا    ..خرب جمرد عن شعورك نحو قبح هذا الرجل

املقدس كتبهم  مستوى  إىل  يرتفعوا  فقلت:  ةِل  أسفارا؛  كاحلامر حيمل  لنا    ؛ إنه  فقد وصفت 

 نه. وسخريتك م ،شعورك نحوه، ودللت عىل احتقارك له 

ـ حسب قولك ـ ليس قاَصا عىل التوضيح.. بل  غرض من التشبيه قال األستاذ: فال

 ؟التأثرييتعداه إىل 

 
القرآن،  1) بالغة  من  كتاب:  من  هنا  العلمية  املادة  من  الكثري  استفدنا   لة. (، وما بعدها، مع الترصف الذي عهدناه يف هذه السلس147البدوي، )( 
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قال الطالب: أجل.. ولذلك رأيت من خالل بحثي يف املوضوع قصور ما اعتمده  

به..   واملشبه  املشبه  بني  العقلية  بالروابط  اكتفوا  حيث  فيه،  من  البعض  كثري  يف  وأغفلوا 

التشبيه يف واقع األمر  ، مع أن  األحيان وقع اليشء عىل النفس، وشعورها به رسورا أو أملا 

أما تبطن األمور، وإدراك    ..رين من صلة يف وقعهام عىل النفس سوى إدراك ما بني أم ليس  

 .. الصلة التي يربطها العقل وحده فليس ذلك من التشبيه الفنى البليغ

..  نفاسة عناَصه، بل بقدرته عىل التصوير والتأثريليست يف  التشبيه  وهلذا؛ فإن قيمة  

 . حيث وقعهام النفسى  ملح صلة بني أمرين منهو لتشبيه  ولذلك رأيت أن أفضل تعريف ل

 قال األستاذ: ما رأيكم فيام يقول زميلكم، وهل توافقونه عليه؟

يوضح الفنان شعوره نحو يشء  : أنا أوافقه يف ذلك.. فبالتشبيه (1) قال بعض الطلبة

ما، حتى يصبح واضحا وضوحا وجدانّيا، وحتى حيس السامع بام أحس املتكلم به، فهو  

ولكنه دال داللة جمردة،  أنك  ليس  ذلك  فنية،  بعلمه،  عندما  لة  ينتفع  رجل ال  ذاك  تقول: 

قلت إنه كاحلامر  فإذا    ؛ ليس فيام تقول سوى خرب جمرد عن شعورك نحو قبح هذا الرجل ف

 حيمل أسفارا، فقد وصفت لنا شعورك نحوه، ودللت عىل احتقارك له وسخريتك منه. 

ذكره بعض علامء البيان من  قال آخر: وأنا أوافقه أيضا.. وهلذا ِل تنسجم نفيس مع ما  

 استحساهنم لقول الشاعر يف املدح:  

 فإن املسك بعض دم الغزال     فإن تفق األنام وأنت منهم 

أبدا  رائحته الذكية، وال يمر باخلاطر  ارتياحها  أثر يف النفس سوى  للمسك من  فليس  

..  بل إن هذا اخلاطر إذا مّر بالنفس قّلل من قيمة املسك ومن الّتلذذ به   ..أنه بعض دم الغزال

ن حتول بعض دم الغزال إىل مسك ليس بظاهرة قريبة مألوفة، حتى تقرب إىل  باإلضافة إىل أ

 
 . 146( من بالغة القرآن، البدوي، ص 1)
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النفس ظاهرة تفوق املمدوح عىل األنام، كام أن ظاهرة حتول املمدوح غري واضحة، ومن  

 .  ال عالقة له بالنفس والوجدانعقيل رد رابط جم ذلك كله يبدو أن الرابط هنا 

 خصائص التشبيه: أ.  

القرآن الكريم  بني املشبه واملشبه به يف  : ومثله أنا.. وهلذا رأيت أن اجلامع  (1)قال آخر

بل إن للنفس النصيب    .. احلس والنفس معا أعظم من أن يقترص عىل احلس.. بل هو يشمل  

 األكرب واحلظ األوىف. 

أحيانا إىل رسم    ييرمـ  حني يشبه حمسوسا بمحسوس  قرآن الكريم ـ  وهلذا رأيت ال

 .. الصورة كام حتس هبا النفس

 قال األستاذ: فهال رضبت لنا أمثلة عىل ذلك. 

:  عليه السالم  سفينة نوح : من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف وصف  (2)قال الطالب

َبالم  مْم يفم َمْوٍج َكاجْلم ي هبم رم َي ََتْ تصور للعني  يف هذا املشهد القرآين  اجلبال  ف  ؛[ 42:  هود] ﴾  ﴿َوهم

هذه األمواج الضخمة، وتصور يف الوقت نفسه، ما كان حيس به ركاب هذه السفينة وهم  

 رهبة وجالل معا، كام حيس هبام من يقف أمام شامخ اجلبال.  يشاهدون هذه األمواج، من 

تعاىلمثله  و وهو  قوله  ﴿َوَتُكو،  القيامة:  يوم  اجلبال  ْهنم  يصف  َكاْلعم َباُل  اجْلم ُن 

فالعهن املنفوش يصور أمامك منظر هذه اجلبال، وقد صارت هشة  .. [ 5القارعة: ] ﴾ املَْنُْفوشم 

 ال تتامسك أجزاؤها، وحيمل إىل نفسك معنى خفتها ولينها.  

َل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجونم  القمر:  يصف  ، وهو  قوله تعاىلمثله  و ْرَناُه َمنَازم ﴿َواْلَقَمَر َقدَّ

يمم  السامء ومل.[ 39يس:  ] ﴾  اْلَقدم القمر هبجة  منازله حتى  . فهذا  يتنقل يف  يزال  الليل، ال  ك 

يصبح بعد هذه االستدارة املبهجة، وهذا الضوء الساطع الغامر، يبدد ظلمة الليل، وحييل  

 
 . 147( من بالغة القرآن، البدوي، ص 2) . 147( من بالغة القرآن، البدوي، ص 1)
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يصبح بعد هذا كله دقيقا نحيال حمدودبا ال تكاد العني تنتبه إليه، وكأنام هو    .. وحشته أنسا 

و ال ترى يف كلمة العرجون ووصفهام  يف السامء كوكب تائه، ال أمهية له، وال عناية بأمره، أ

 بالقديم ما يصور لك هيئة اهلالل يف آخر الشهر، وحيمل إىل نفسك ضآلة أمره معا.  

تعاىلمثله  و وهو قوله  ُه    ،  َكَأنَّ َكاْلَقرْصم  ٍر  رَشَ
بم ي  َتْرمم َا  القيامة: ﴿إمهنَّ يوم  نريان  يصف 

َاَلٌت ُصْفرٌ  الضخم، واجلامل الصفر توحي إىل    ، فالقرص وهو الشجر [ 33-32املرسالت:  ] ﴾  مجم

 النفس بالضخامة والرهبة معا. 

أخرى، مثلام فعل   أمثلة  ـ من يرضب يل  ـ طلبتي األعزاء  فيكم  قال األستاذ: فهل 

 زميلكم النجيب. 

للتأثري   أن  زمييل  رأى  مثلام  رأيت  لقد  أستاذنا..  أجل..  وقال:  الطلبة،  بعض  قام 

ات يف القرآن الكريم.. ولكن ذلك ال يعزل يف أحيان  النفيس دورا كبريا يف اختيار التشبيه

 مع مراعاة اجلانب النفيس. لكن  .. اشرتاك الطرفني يف صفة حمسوسة كثرية 

 قال األستاذ: فهال رضبت لنا أمثلة عىل ذلك. 

الطالب الكريم  (1)قال  القرآن  أن  ذلك  عىل  األمثلة  من  فقال:  :  اجلنة،  نساء  شبه 

اُت الطَّ  َ
نَّ َقاَصم ُنَّ  ﴿فميهم َكَأهنَّ َبانم  ُتَكذِّ َربُِّكاَم   

م
آاَلء َفبمَأيِّ  َقْبَلُهْم َواَل َجانٌّ  إمْنٌس  ْثُهنَّ  َيْطمم َِلْ  ْرفم 

ُنَّ َبْيٌض    ،[ 58-56الرمحن:  ] ﴾  اْلَياُقوُت َواملَْْرَجانُ  نٌي َكَأهنَّ اُت الطَّْرفم عم َ
نَْدُهْم َقاَصم وقال: ﴿َوعم

نٌي َكَأْمَثالم اللُّْؤُلؤم املَْْكنُونم وقال:  ،  [ 49-48الصافات:  ] ﴾  َمْكُنونٌ  ..  [ 23- 22الواقعة:  ] ﴾  ﴿َوُحوٌر عم

فليس يف الياقوت واملرجان واللؤلؤ املكنون لون فحسب، وإنام هو لون صاف حّى فيه نقاء  

تُ وهي    وهدوء، كريمة  الصيانة  أحجار  من  نصيبهن  وللنساء  عليها،  وحيرص  صان 

واحلرص، وهن يتخذن من تلك احلجارة زينتهن، فقربت بذلك الصلة واشتد االرتباط،  

 
 . 148( من بالغة القرآن، البدوي، ص 1)
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الرفق واحلذر   اللون، فهى هذا  نقاء  املكنون، فضال عن  بالبيض  تربطهن  التي  الصلة  أما 

َتمع بينهام، وهكذا ال   جيب أن يعامل به كالمها، أو ال ترى يف هذا الكون أيضا صلة الذي

 .  نصيب.  أيَتد احلس وحده هو الرابط واجلامع، ولكن للنفس نصيب 

  ، األمور املعنوية بالصور املرئية املحسوسة هكذا وجدت أن القرآن الكريم يوضح  و

ومن األمثلة عىل ذلك  تغمرها فتصبح شديدة األثر،  التي  تلقى عليها أشعة الضوء  حيث  

ََذْت َبْيًتا َوإمنَّ َأْوَهَن  تعاىل: ﴿َمَثُل الَّ قوله  ْن ُدونم اهلل َأْولمَياَء َكَمَثلم اْلَعنَْكُبوتم اختَّ َُذوا مم يَن اختَّ ذم

ل وهن ما اعتمد  يمثّ فهذا التشبيه    ؛[ 41العنكبوت:  ] ﴾  اْلُبُيوتم َلَبْيُت اْلَعنَْكُبوتم َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ 

فائدة، فهم يبذلون جهدا يظنونه  لن تفيدهم أي    ، وأهنا عليه املرشكون من عبادهتم غري اهلل

يتعب نفسه يف البناء، ويبذل    الذيالعنكبوت ذلك احليوان  .. وقد اختار  مثمرا وهو ال جيدى

الصورة   تلك  فقرن  وأضعفها،  البيوت  أوهن  سوى  يبنى  ال  وهو  التنظيم،  يف  جهده 

 . ، فزادته وضوحا وتأثرياياملحسوسة إىل األمر املعنو

أن حيدثنا عن أعامل الكفرة، وأهنا ال غناء فيها،  القرآن الكريم  يريد  ومثل ذلك عندما  

كعدمها  فهى  منها،  ترجى  ثمرة  الدقيق،    ؛وال  الرماد  يف  تبقالذي  فوجد  الريح    ي ال  عليه 

قال  بيان وأوفاه،  أتم  املعنى  تبني ذلك  ممْ تعاىل  العاصفة، صورة  بمَرهبِّ َكَفُروا  يَن  الَّذم   : ﴿َمَثُل 

ُهَو   َذلمَك   
ٍ
ء يَشْ َعىَل  َكَسُبوا  َّا 

ممم ُروَن  َيْقدم اَل  ٍف  َيْوٍم َعاصم يُح يفم  الرِّ بمهم  ْت  اْشَتدَّ َكَرَماٍد  َأْعاَمهُلُْم 

يدُ  اَلُل اْلَبعم  [18إبراهيم: ] ﴾ الضَّ

سوى هذين  قال األستاذ: عىل حسب ما سمعت منكم، ال يوجد يف القرآن الكريم  

.. فهل هذا  ه املحسوس باملحسوس، وتشبيه املعقول باملحسوساللونني من التشبيه: تشبي

 صحيح، أم أن هناك ألوانا أخرى؟
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الطلبة، وقال وله  (1) قام بعض  اخليايل..  التشبيه  يمكننا تسميته  آخر..  لون  : هناك 

يمم َطْلُعَها  تأثريه النفيس الكبري.. وهو ما ورد يف قوله تعاىل:   َا َشَجَرٌة خَتُْرُج يفم َأْصلم اجْلَحم ﴿إمهنَّ

َياطمنيم    سمح بأن يكون املشبه به خيالّيا، هو ما   الذي، و[ 65-64الصافات:  ] ﴾  َكَأنَُّه ُرُءوُس الشَّ

من   الزمن  بمرور  اخليال  عىل  وأوهام  تراكم  رتصورات  صورة  النفس  يف  وس  ؤرسمت 

الشياطني يف هيئة بشعة مرعبة، وأخذت هذه الصورة يشتد رسوخها بمرور الزمن، ويقوى  

فعلها يف النفس، حتى كأهنا حمسوسة ترى بالعني وتلمس باليد، فلام كانت هذه الصورة من  

نكر  ي أن  أحد  ستطيع  يوال ..  ا يف موضع التصوير واإليضاحالقوة إىل هذا احلد ساغ وضعه

 . ما هلذه الصورة من تأثري بالغ يف النفس

ْب ومثله ما ورد يف   َا َجانٌّ َوىلَّ ُمْدبمًرا َوَِلْ ُيَعقِّ َتزُّ َكَأهنَّ النمل: ] ﴾ قوله تعاىل: ﴿َفَلامَّ َرآَها هَتْ

 ستقر. تو  أدأ  هتكاد  تال التي  ة ففي اخليال صورة قوية للجان، متثله شديد احلرك؛ [ 10

قال األستاذ: مجيل جدا كل ما ذكرتم، وهو يدل عىل ذوقكم الرفيع.. واآلن اسمحوا  

يل أن أبدأ باختباركم وأسئلتكم.. وأول سؤال أريد اختباركم فيه عن التشبيه الوارد يف قول  

 الشاعر:  

 كأن آذريوهنا 

 

 والشمس فيه كالية   

 مداهن من ذهب  

 

 قايا غالية فيها ب  

 فام ترون عند مقارنتكم هذا التشبيه بام يف القرآن الكريم من تشبيهات؟  

قام بعض التالميذ، وقال: الفرق واضح أستاذنا؛ فالتشبيه الذي ذكره الشاعر، ال  

، وله من  الشاعرإال من كان يعيش يف مثل حياة  يستطيع فهمه عامة الناس، بل ال يفهمه  

الرتف مثل أدواته.  القرآن  أدوات  ما يذكره  تأثري.. بخالف  . ولذلك لن حيدث فيهم أي 
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الكريم من تشبيهات؛ فهي كلها مستمدة من أشياء موجودة يراها مجيع الناس، وبسهولة  

 ويرس. 

آخر ف(1) قال  أستاذنا..  أجل  يف  :  التشبيه  خصائص  الكريم  من  يستمد  القرآن  أنه 

الطبيعة  املعروفة..    عناَصه من  بقيت هذه  املحسوسة  ما  باق  فهو  وذلك هو رس خلوده، 

رس عمومه للناس مجيعا، يؤثر فيهم ألهنم يدركون عناَصه، ويروهنا قريبة  هو  و  .. الطبيعة

تشبيها مصنوعا يدرك مجاله فرد دون  القرآن الكريم  ال َتد يف  ولذلك  منهم، وبني أيدهيم،  

 .آخر، ويتأثر به إنسان دون إنسان

 قال األستاذ: فهال رضبتم يل أمثلة عىل ذلك. 

يَن  قام بعض الطلبة، وقال: من األمثلة عىل ذلك التشبيه الوارد يف قوله تعاىل:   ﴿َوالَّذم

يَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إمَذا َجاَءُه َِلْ جَيمْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اهلل  اٍب بمقم نَْدُه   عم َكَفُروا َأْعاَمهُلُْم َكرَسَ

َسابم  يُع احْلم َساَبُه َواهللَُّ رَسم اُه حم وهو ظاهرة    ،الرساب .. فهذا التشبيه يعتمد  [ 39النور:  ] ﴾  َفَوفَّ

طبيعية يراها الناس مجيعا، فيغرهم مرآها، ويمضون إىل الرساب يظنونه ماء، فيسعون إليه،  

وهبم، حينام يصلون  يريدون أن يطفئوا حرارة ظمئهم، ولكنهم ال يلبثون أن متأل اخليبة قل 

إليه بعد جهد جهيد، فال جيدون شيئا مما كانوا يؤّملون، إنه جيد يف هذا الرساب صورة قوية  

 . بيشءهي  نافعة، وما  جمدية  أهنا  تظنالتي توضح أعامل الكفرة، 

﴿ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم  : من األمثلة عىل ذلك التشبيه الوارد يف قوله تعاىل:  (2)قال آخر

ْن بَ  نُْه اأْلهَْنَاُر َوإم مم ُر مم َجاَرةم ملََا َيَتَفجَّ َن احْلم َجاَرةم َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوإمنَّ مم َي َكاحْلم نَْها  ْعدم َذلمَك َفهم نَّ مم

ْن َخْشَيةم اهلل َوَما اهلل بمَغافمٍل َعامَّ  نَْها ملََا هَيْبمُط مم نُْه املَْاُء َوإمنَّ مم ُق َفَيْخُرُج مم قَّ البقرة: ] ﴾  َتْعَمُلونَ ملََا َيشَّ

القسوة عند ما ختطر بالذهن،  القاسية واضح جدا؛ ف احلجارة  .. فتشبيه قساة القلوب ب[ 74
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 خيطر إىل جوارها احلجارة اجلاسية القاسية. 

آخر تعاىل:  (1) قال  قوله  يف  الوارد  التشبيه  ذلك  عىل  األمثلة  من  اهلل  :  َيْعَلُم  ﴿َقْد 

ةً  حَّ
مْم َهُلمَّ إمَلْينَا َواَل َيْأُتوَن اْلَبْأَس إمالَّ َقلمياًل َأشم ْخَواهنم م نُْكْم َواْلَقائملمنَي إلم قمنَي مم فإذا     َعَلْيُكمْ املَُْعوِّ

إم  َينُْظُروَن  َرَأْيَتُهْم  اخْلَْوُف  املَْْوتم َجاَء  َن  مم َعَلْيهم  ُيْغَشى  ي  َكالَّذم َأْعُينُُهْم  َتُدوُر  َذَهَب  فإذا    َلْيَك 

َأْعاَمهَلُْم   َفَأْحَبَط اهلل  ُنوا  ُيْؤمم َِلْ  ُأوَلئمَك  اخْلرَْيم  َعىَل  ًة  حَّ
َداٍد َأشم نٍَة حم بمَأْلسم َسَلُقوُكْم  َوَكاَن  اخْلَْوُف 

رًيا يعالج   الذياجلبان ب  اخلائف الفزع.. فالتشبيه يصور  [ 19-18األحزاب:  ] ﴾  َذلمَك َعىَل اهلل َيسم

 . سكرات املوت، فتدور عينه حول عواده يف نظرات شاردة تائهة

ٌد َرُسوُل اهلل  : من األمثلة عىل ذلك التشبيه الوارد يف قوله تعاىل:  (2) قال آخر ﴿حُمَمَّ

ارم ُرمَحَاُء َبيْ  اُء َعىَل اْلُكفَّ دَّ يَن َمَعُه َأشم ْضَواًنا  َوالَّذم َن اهلل َورم ًدا َيْبَتُغوَن َفْضاًل مم ًعا ُسجَّ نَُهْم َتَراُهْم ُركَّ

يلم َكَزْرٍع أَ  ْنجم ُجودم َذلمَك َمَثُلُهْم يفم التَّْوَراةم َوَمثَُلُهْم يفم اإْلم ْن َأَثرم السُّ ْم مم هم ياَمُهْم يفم ُوُجوهم ْخَرَج  سم

يَن  َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى   اَر َوَعَد اهلل الَّذم مُم اْلُكفَّ يَظ هبم اَع لمَيغم رَّ ُب الزُّ َعىَل ُسوقمهم ُيْعجم

َرًة َوَأْجًرا َعظمياًم  نُْهْم َمْغفم َاتم مم
احلم ُلوا الصَّ أصحاب  .. فهو تشبيه يصور  [ 29الفتح:  ] ﴾  آَمُنوا َوَعمم

حتى اشتد ساعدهم،    ثّم أخذوا يف الكثرة والنامء،  ،وا قلة ضعافا ؤقد بدو،  رسول اهلل  

متأل   قوة  املؤمنني  وقوى عضدهم، وصاروا  وقلقلوب  حقدا وغيظا وهبجة،  الكفار  ..  ب 

ضعيفا بصورة   ضئيال  نبت  وقد  من    ، الزرع  حوله  ينبت  بام  يقوى،  أن  ساقه  يلبث  ال  ثّم 

 . الرباعم، فيشتد هبا ساعده، ويغلظ، حتى يصبح هبجة الزارع وموضع إعجابه

ْم  ثلة عىل ذلك التشبيه الوارد يف قوله تعاىل:  : من األم (3) قال آخر ا َأْرَسْلنَا َعَلْيهم ﴿إمنَّ

ُْم َأْعَجاُز َنْخٍل ُمنَْقعمرٍ  ُع النَّاَس َكَأهنَّ رٍّ َتنْزم
ا يفم َيْومم َنْحٍس ُمْسَتمم ََصً حًيا ََصْ ،  [ 20-19القمر:  ] ﴾  رم
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َدًة َفكَ وقوله:   ْم َصيَْحًة َواحم ا َأْرَسْلنَا َعَلْيهم يمم املُْْحتَظمرم ﴿إمنَّ .. فهذا التشبيه  [ 31القمر:  ] ﴾  اُنوا َكَهشم

لريسم من خالله  أعجاز النخل املنقعر املقتلع عن مغرسه، واهلشيم الضعيف الذاوى  يعتمد  

عن   تنزعهم  َصَص  ريح  عليهم  أرسلت  قد  الرصعى،  هؤالء  صورة  من  قريبة  صورة 

 أماكنهم، فألقوا عىل األرض مرّصعني هنا وهناك. 

عليه..   متاما  أوافقكم  وأنا  األمثلة..  من  ذكرمتوه  ما  كل  جدا  مجيل  األستاذ:  قال 

ميدانا يقتبس منه صور تشبيهاته،  التي يراها الناس مجيعا  الطبيعة  من  يتخذ  فالقرآن الكريم 

   .. من نباهتا وحيواهنا ومجادها 

وقال الطلبة،  بعض  أستاذنا..  (1) قام  أجل  مشبَّ :  اختذ  نبفمام  من  به  األرض  ها  ات 

العرجون، وأعجاز النخل والعصف املأكول، والشجرة الطيبة، والشجرة اخلبيثة، واحلبة  

 أخرج شطأه. الذيتنبت سبع سنابل، وهشيم املحتظر، والزرع 

آخر:   مشبَّ قال  اختذ  حيواهنا ومما  من  به  خمتلفةاإلنسان    ها  أحوال  والعنكبوت    ،يف 

 . امل، واألنعامواحلامر، والكلب، والفراش، واجلراد، واجل

آخر:   مشبَّ قال  اختذ  واجلبال،  ومما  والصيب،  املنفوش،  العهن  مجادها  من  به  ها 

 . واحلجارة، والرماد، والياقوت، واملرجان، واخلشب 

وصفه بأنه يف زجاجة    ،تشبيه نور اهلل بمصباحقال آخر: ومع كل ذلك؛ فقد ورد  

عناَص التشبيه من  القرآن الكريم    من استمداد ما ذكرمتوه  كأهنا كوكب درّى؛ هذا وال يعكر  

. وهومتاح  يف حاجة إىل نور يبدد به ظالم الليل.ي اإلنسان  الطبيعة، ألن املصباح باق ما بق 

 لكل الناس مهام كانت أحواهلم.

ي  القرآن الكريم ال يعنقال األستاذ: مجيل جدا كل ما ذكرمتوه.. وهو يدل عىل أن  
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يعن وإنام  به،  املشبه  النفس، وشدة وضوحها  العنايي  بنفاسة  الصورتني يف  باقرتاب  ة كلها 

. واآلن هل فيكم من وجد خاصية أخرى يف التشبيهات القرآنية غري التي ذكرها  وتأثريها. 

 زمالؤكم؟ 

وقال الطلبة،  بعض  للتشبيهات  (1)قام  دراستي  خالل  من  وجدت  لقد  أجل..   :

فيها، بحيث    جزء أسايستزينها، ولكنها    يف اجلملة  ةإضافيّ عناَص    ت جمرد ليس القرآنية أهنا 

 .. الفكرة يف صورة واضحة مؤثرةتضع أن  ولذلك كان دورها  ا.. دوهنمن ال يتم املعنى  

قصود لذاته، ولكن التشبيه  إىل التشبيه كأنام هو عمل م   ال يميضنعم، القرآن الكريم  

 ..  رضورة يف اجلملة، يتطلبه املعنى ليصبح واضحا قوّيا  يأيت

يف   الوارد  التشبيه  ذلك  عىل  األمثلة  اَل  ومن  َفُهْم  ُعْمٌي  ُبْكٌم  ﴿ُصمٌّ  تعاىل:  قوله 

ُعونَ  لحق وأهنم ال ينطقون به، وال ينظرون  املنافقني لفكرة عدم سامع  ف  ؛[ 18البقرة:  ] ﴾  َيْرجم

 . إليه، نقلها التشبيه يف صورة قوية مؤثرةي األدلة التي هتدإىل 

َ َكَأنَّاَم ُيَساُقوَن إمىَل    قوله تعاىل:ومنها التشبيه الوارد يف   ﴿جُيَادمُلوَنَك يفم احْلَقِّ َبْعَدَما َتَبنيَّ

َينُْظُرونَ  َوُهْم  التي أملت هبؤ، ففيه تشبيه  [ 6األنفال:  ] ﴾  املَْْوتم  الفزع والرهبة  الذين  شدة  الء 

دعوا إىل اجلهاد، فلم يدفعهم إيامهنم إليه يف رضاء وتسليم، بل مأل اخلوف نفوسهم من أن  

 بذلك الذي يساق إىل املوت، وهو ينظر. يكون املوت مصريهم، 

يف   الوارد  التشبيه  تعاىل:ومنها  َوَلْو    قوله   
م
النَِّساء َبنْيَ  ُلوا  َتْعدم َأْن  َتْستَطميُعوا  ﴿َوَلْن 

َغفُ  َكاَن  اهلل  َفإمنَّ  َوَتتَُّقوا  ُتْصلمُحوا  َوإمْن  َكاملَُْعلََّقةم  َفَتَذُروَها  املَْْيلم  ُكلَّ  ميُلوا  مَت َفاَل  وًرا  َحَرْصُتْم 

ياًم  اضطراب املرأة وقلقها، وعدم استقرارها عىل حال،  ، والذي ُيفهم منه  [ 129النساء: ] ﴾  َرحم

 حتى لتصبح حياهتا مليئة بالتعب والعناء. 
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يف   الوارد  التشبيه  َأْنَداًدا  ومنها  اهلل  ُدونم  ْن  مم ُذ  َيتَّخم َمْن  النَّاسم  َن  ﴿َومم تعاىل:  قوله 

بُّوهَنُْم َكُحبِّ اهللَّم
 . مدى حب املرشكني آلهلتهم، والذي يدل عىل  [ 165البقرة: ] ﴾ حُيم

ف ذكرت..  ما  جدا  مجيل  األستاذ:  يف  للتشبيه  قال  أسايس  دور  الكريم  القرآن  يف 

 . الفكرة وتصويرها يح توض

توقف  أستاذ  يا  لكني  الطالب:  تعاىل:    ت قال  قوله  َكَأنَُّه  يف  َفْوَقُهْم  اجْلََبَل  َنَتْقنَا  ﴿َوإمْذ 

 . الفكرة نوع وضوح ت تضحابعد أن .. فهذا التشبيه ورد [ 171األعراف: ] ﴾ ُظلَّةٌ 

األستاذ فإنك  (1) قال  ذلك؛  مع  ولكن  أجل..  الكريإ:  اآلية  أسلوب  تأملت  مة  ن 

ملا يف كلمة )نتق( من   كأنه ظلة،  اجلبل  يقال: وإذ صار  أن  أقوى من  التعبري  وجدت هذا 

يوح اجلبل من األرض تصويرا  انتزاع  بالرهبة والفزع، وملا يف كلمة  ي  تصوير  النفس  إىل 

النفس، وذلك كله يمهد للتشبيه خري  يف    )فوقهم( من زيادة هذا التصوير املفزع وتأكيده 

ومع ذلك ليس التشبيه    . جاء مكن للصورة يف النفس، ووطد من أركاهنا.متهيد، حتى إذا  

يوح  فهو  املعنى وإكامله،  إمتام  فيه  بل  اآلية عمال إضافيا،  باإلحاطة هبم، وشموهلم،  ي  يف 

 بخوف سقوطه عليهم. ي والقرب منهم قرب الظلة من املستظل هبا، ويف ذلك ما يوح

وقال آخر،  طالب  ـ  (2)قام  وجدت  لقد  ذكره  :  ما  إىل  باإلضافة  ـ  الكريم  أستاذنا 

الكريم بالدقة؛ فالقرآن  تتميز  القرآنية  التشبيهات  يصف ويقيد    زمالئي من خصائص أن 

 . حتى تصبح الصورة دقيقة واضحة أخاذة

يَن مُحُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َِلْ  ومن األمثلة عىل ذلك التشبيه الوارد يف   قوله تعاىل: ﴿َمَثُل الَّذم

اَل هَيْ حَيْ  بمآَياتم اهلل َواهللَُّ  ُبوا  يَن َكذَّ الَّذم اْلَقْومم  َمَثُل  بمْئَس  َأْسَفاًرا  ُل  حَيْمم اَمرم  احْلم َكَمَثلم  ُلوَها  ي  مم دم

يف التشبيه أن يقال: مثلهم  ي  أنه يكف بادئ الرأي  فقد يرتاءى  ..  [ 5اجلمعة:  ] ﴾  اْلَقْوَم الظَّاملممنيَ 
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الصورة تزداد قوة والتصاقا والتحاما، حني يقرن بني  ال يعقل، ولكن    الذي كمثل احلامر  

مما  ي  وقد محلوا التوراة، فلم ينتفعوا بام فيها، وبني احلامر حيمل أسفار العلم وال يدر  ،هؤالء 

 جعل الصلة بينهام قوية وثيقة.   الذيمن هذا القيد  ضمته شيئا، فتامم الصورتني يأيت

آخر الوارد (1) قال  التشبيه  ومثله  أجل..  التَّْذكمَرةم  يف    :  َعنم  هَلُْم  ﴿َفاَم  تعاىل:  قوله 

َقْسَوَرةٍ  ْن  ْت مم َفرَّ َرٌة  ُمْسَتنْفم مُحٌُر  ُْم  َكَأهنَّ نَي  ضم أنه   بادئ الرأي  فربام بدا  ..[ 51-49املدثر:  ] ﴾  ُمْعرم

بذلك، فهو  ي  يف تصوير إعراضهم وصفهم بأهنم كاحلمري، ولكنه يف دقته ال يكتفي  يكف

م من الدعوة، وإرساعهم يف إبعاد أنفسهم عنها، إرساعا يمضون فيه  يريد أن يصور نفرهت

عىل غري هدى، فوصف احلمر بأهنا مستنفرة حتمل نفسها عىل اهلرب، وحتثها عليه، يزيد يف  

غري مهتدية يف  ي  تتفرق يف كل مكان، وَتري  خلفها، فه  يهرهبا وفرارها أسد هصور جير 

 يالفرار من أسد جير ي  عىل يشء، تبغي  رهبا ال تلوَتد يف هوهي    صورة هذه احلمرف  .. جرهيا 

صورة هؤالء القوم معرضني عن التذكرة، فارين أمام الدعوة ال يلوون عىل  تنقل  وراءها،  

 . هبم   اهلزء والسخريةمن هذه الصورة  .. وفوق ذلك ما تبعثه يشء، سائرين عىل غري هدى 

آخر يف  (2)قال  الوارد  التشبيه  ومثله  أجل..  ُبَك  :  ُتْعجم َرَأْيَتُهْم  ﴿َوإمَذا  تعاىل:  قوله 

ُخُشٌب﴾ ُْم  َكَأهنَّ ْم  لمَقْوهلمم َتْسَمْع  َيُقوُلوا  َوإمْن  تصف  [ 4املنافقون:  ]   َأْجَساُمُهْم  الكريمة  فاآلية  ؛ 

ملا قد يكون هلا من  ليست خشبا قائمة يف أشجارها  ي  فه  .َسنََّدٌة.امُل اخلشب  بكوهنم ك  املنافقني

عمال، وتشعر بمدى  ي مجال يف ذلك الوضع، وليست موضوعة يف جدار؛ ألهنا حينئذ تؤد

فائدهتا، وليست متخذا منها أبواب ونوافذ، ملا فيها من احلسن والزخرف واجلامل، ولكنها  

 بالغفلة واالستسالم والبالهة. ي خشب مسندة قد خلت من اجلامل، وتوح
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تشبيه اجلبال يوم القيامة بالعهن،  القرآن الكريم بِل يكتف  . وهلذا  : أجل. (1) قال آخر

ْهنم املَْنُْفوشم  َباُل َكاْلعم ، وذلك مراعاة  [ 5القارعة:  ] ﴾  بل وصفها باملنفوش، إذ قال: ﴿َوَتُكوُن اجْلم

 .للدقة يف تصوير هشاشة اجلبال 

وم القيامة بأهنم  الناس ي خروج    تشبيه القرآن الكريم بِل يكتف  قال آخر: أجل.. وهلذا  

ُْم َجَراٌد    ،كاجلراد َن اأْلَْجَداثم َكَأهنَّ ًعا َأْبَصاُرُهْم خَيُْرُجوَن مم بل وصفه باملنترش، فقال: ﴿ُخشَّ

 ٌ
حتى يكون دقيقا يف تصوير هذه اجلموع احلاشدة، خارجة من أجداثها    [ 7القمر:  ] ﴾  ُمنَْترشم

 ر إال هبذا الوصف الكاشف. منترشة يف كل مكان متأل األفق، وال يتم هذا التصوي 

 قال األستاذ: مجيل جدا كل ما ذكرمتوه.. فهل هناك خواص أخرى غري ما ذكرتم. 

وقال الطلبة،  بعض  من  (2) قام  وجدت  لقد  أجل..  التشبيه  :  القرآن  يف  خصائص 

 ..  الكريم املقدرة الفائقة يف اختيار ألفاظه الدقيقة املصورة املوحية

أنه   ذلك  األمثلة عىل  باجلبال يف موضعني،  ومن  تعاىلشبه  قوله  ما ورد يف  :  أوهلام 

َبالم  مْم يفم َمْوٍج َكاجْلم ي هبم رم َي ََتْ ْن آَياتمهم اجْلََوارم  ، والثاين ما ورد يف قوله[ 42هود:  ] ﴾  ﴿َوهم : ﴿َومم

َكاأْلَْعاَلمم  اْلَبْحرم  نالحظ [ 32الشورى:  ] ﴾  يفم  وهنا  كلمة  أنه    ..  املوج،  آثر  عند  لكوهنا  اجلبال 

مجع علم  ـ  أما عند وصف السفن فقد آثر كلمة األعالم    ..بالضخامة واجلالل معا   ي توح

عند    املعاين ورس إيثارها هو أن الكلمة املشرتكة بني عدة معان تتداعى هذه    ـ   بمعنى جبل 

يل، كان ذكر  العلم الراية التي تستخدم للزينة والتجم   ذكر هذه الكلمة، وملا كان من معاين

األعالم حمرضا إىل النفس هذا املعنى، إىل جانب إحضارها صورة اجلبال، وكان إثارة هذا  

اخلاطر ملحوظا عند ذكر السفن اجلارية فوق البحر، تزين سطحه، فكأنام أريد اإلشارة إىل  

 جالهلا ومجاهلا معا، ويف كلمة األعالم وفاء بتأدية هذا املعنى أدق وفاء. 
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، والذي  القرآن الكريم املوج: أجل.. وقد اكتشفت نفس اليشء يف تشبيه  (1)قال آخر

َبالم   :أوهلام ما ورد يف قوله تعاىليف موضعني،    ورد مْم يفم َمْوٍج َكاجْلم ي هبم َي ََتْرم هود:  ] ﴾  ﴿َوهم

َيُهْم َمْوٌج َكالظَُّللم َدَعُوا اهلل خُمْلم ، والثاين ما ورد يف قوله تعاىل[ 42 ينَ : ﴿َوإمَذا َغشم نَي َلُه الدِّ ﴾  صم

إىل تصوير املوج عاليا ضخام،  ي  ورس هذا التنويع أن اهلدف يف اآلية األوىل يرم،  [ 32لقامن:  ] 

مما تستطيع كلمة اجلبال أن توحي به إىل النفس، أما اآلية الثانية فتصف قوما يذكرون اهلل  

فيه خائفني مرتاعني،  عند الشدة، وينسونه لدى الرخاء، ويصف موقفا من مواقفهم كانوا  

أن املوج يكون أشد إرهابا وأقوى ختويفا إذا هو    ون أال تر  .. يركبون سفينة تتقاذفها األمواج 

الر النفوس، وتبلغ  ؤارتفع حتى ظلل  وس، هنالك يمأل اخلوف القلوب، وتذهل الرهبة 

قام رهبة  القلوب احلناجر، ويف تلك اللحظة يدعون اهلل خملصني له الدين، فلام كان املقام م 

 وخوف، كان وصف املوج بأنه كالظلل أدق يف تصوير هذا املقام وأصدق. 

يؤثر  ،  : أجل.. وقد اكتشفت نفس اليشء (2)قال آخر  الكريم  القرآن  حيث رأيت 

يف  اْلَقرْصم ﴿كلمة   َكاْلَقرْصم تعاىلقوله  ﴾  ٍر  رَشَ
بم ي  َتْرمم َا  ﴿إمهنَّ الشجر    [ 32املرسالت:  ] ﴾  :  عىل 

اك يف هذه الكلمة بني هذا املعنى، ومعنى البيت الضخم يثري املعنيني  الضخم؛ ألن االشرت

 .  يف النفس معا فتزيد الفكرة عن ضخامة الرشر رسوخا يف النفس.

آخر اليشء (3) قال  نفس  اكتشفت  وقد  أجل..  يؤثر  ،  :  الكريم  القرآن  رأيت  حيث 

يَن ُيَقاتم تعاىليف قوله    ﴾ُبنْيانٌ ﴿ ُْم ُبنَْياٌن َمْرُصوٌص : ﴿إمنَّ اهلل حُيمبُّ الَّذم ا َكَأهنَّ ﴾  ُلوَن يفم َسبميلمهم َصفًّ

ما ال يثار  وهو  ملا تثريه يف النفس من معنى االلتحام واالتصال واالجتامع القوى،    [ 4الصف: ] 

 النفس عند كلمة حائط أو جدار مثال.  يف
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آخر اليشء (1) قال  نفس  اكتشفت  وقد  أجل..  يؤثر  ،  :  الكريم  القرآن  رأيت  حيث 

َفُث إمىَل نمَسائمُكْم ُهنَّ لمَباٌس َلُكْم  ﴾ لمباٌس ﴿ة  كلم َيامم الرَّ لَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ ، يف قوله تعاىل: ﴿ُأحم

ملا توحي به تلك الكلمة من شدة االحتياج، كاحتياج املرء    [ 187البقرة:  ] ﴾  َوَأْنُتْم لمَباٌس هَلُنَّ 

 للباس يكون مصدر راحة، وعنوان زينة معا. 

قال األستاذ: أحسنتم مجيعا.. فهل هناك خصائص أخرى للتشبيهات القرآنية، غري  

 ما ذكرتم. 

ه  املشبَّ قام بعض الطلبة، وقال: لقد رأيت من خالل بحثي يف التشبيهات القرآنية أن 

تثبيتا  ملحا  ويشبه بأمرين أو أكثر    ،يكون واحدا   قد لصلة تربط بني هذا األمر وما يشبهه، 

 . ملحا هلا من عدة زوايا . أو للفكرة يف النفس. 

 قال األستاذ: فهال رضبت لنا أمثلة عىل ذلك. 

ي اْسَتوْ التشبيه الوارد يف قوله تعاىل:  ذلك  : من  (2)قال الطالب َقَد  ﴿َمَثُلُهْم َكَمَثلم الَّذم

وَن ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي  ُ
ْم َوَتَرَكُهْم يفم ُظُلاَمٍت اَل ُيْبرصم هم   َناًرا َفَلامَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اهلل بمنُورم

م   فميهم ُظُلاَمٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق جَيَْعُلوَن َأَصابمَعُهْم يفم آَذاهنم
م
اَمء َن السَّ ُعوَن َأْو َكَصيٍِّب مم ْم  َفُهْم اَل َيْرجم

ُق خَيَْطُف َأْبَصاَرُهْم ُكلَّاَم َأَضاءَ  يَن َيَكاُد اْلرَبْ يٌط بماْلَكافمرم قم َحَذَر املَْْوتم َواهللَُّ حُمم َواعم َن الصَّ  هَلُْم  مم

ْم إمنَّ اهلل عَ  هم ْم َوَأْبَصارم هم ْم َقاُموا َوَلْو َشاَء اهلل َلَذَهَب بمَسْمعم ىَل ُكلِّ  َمَشْوا فميهم َوإمَذا َأْظَلَم َعَلْيهم

يرٌ   َقدم
ٍ
ء  [ 20-17البقرة: ] ﴾ يَشْ

املنافقني واضطراب أمرهم،  فهو يصور   قد أوقد نارا تيضء    يصورة الساربحرية 

يمشى  أين  فعرف  ال    ،طريقه،  دامس،  املكان ظالم  وشمل  الضوء،  ذهب  أن  يلبث  ِل  ثّم 

خطوة حتى    السائر فيه أين يضع قدمه، وال كيف يأخذ سبيله، فهو يتخبط وال يميش ي  يدر
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صورة هذا السائر حتت صّيب من املطر قد صحبه  ثم يربط هذه الصورة ب.  .يرتد خطوات 

ظلامت ورعد وبرق، أما الرعد فمتناه يف الشدة إىل درجة أنه يود اتقاءه بوضع أصابعه إذا  

استطاع يف أذنه، وأما الربق فيكاد خيطف البرص، وأما الظلامت املرتاكمة فتحول بني السائر  

 .االهتداء إىل سواء السبيل  وبني

، ومنها ما ورد  أعامل الكافرين: ومثل ذلك التشبيهات الواردة يف وصف  (1)قال آخر

ٍف اَل  يف قوله تعاىل:   يُح يفم َيْوٍم َعاصم ْت بمهم الرِّ مْم َأْعاَمهُلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ يَن َكَفُروا بمَرهبِّ ﴿َمَثُل الَّذم

َّا  
ممم ُروَن  يدُ َيْقدم اْلَبعم اَلُل  الضَّ ُهَو  َذلمَك   

ٍ
ء َعىَل يَشْ التشبيه يصور  [ 18إبراهيم:  ] ﴾  َكَسُبوا  .. فهذا 

ا ال أثر هلا وال نتيجة، فريد إىل الذهن حينئذ هذا الرماد الدقيق  من جهة كوهنأعامل الكافرين  

هذه  ف  ..ال يقوى عىل البقاء أمام ريح شديدة ال هتدأ حتى تبدأ؛ ألهنا يف يوم عاصفالذي  

عليه وال تذر، وكذلك أعامل  ي  الريح كفيلة بتبديد ذّرات هذا الغبار شذر مذر، وأهنا ال تبق

 . عليها ي الكافرين، ال تلبث أن هتب عليها ريح الكفر، حتى تبددها وال تبق

أهنا تغر أصحاهبا فيظنوهنا نافعة هلم، جمدية  أخرى يصف هذه األعامل بمن ناحية  و

إذا جاءوا   القيامة ِل جيدوا شيئا عليهم، حتى  ذا األمل  ممثال هلالرساب  وهلذا اختار    .. يوم 

املؤيسة،    ي املطمع، ذ حَيَْسُبُه  كام  النهاية  يَعٍة  بمقم اٍب  َكرَسَ َأْعاَمهُلُْم  َكَفُروا  يَن  قال تعاىل: ﴿َوالَّذم

نَْدهُ  َسابم   الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إمَذا َجاَءُه َِلْ جَيمْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اهلل عم يُع احْلم َساَبُه َواهللَُّ رَسم اُه حم ﴾  َفَوفَّ

 [39النور: ] 

ينظر إليها من ناحية ما يلم بصاحبها من اضطراب وفزع، عند ما  أخرى  من ناحية  و

اكتنفه    الذيتظلم الدنيا أمام عينيه ويتزلزل كيانه كهذا  حيث  جيد آماله يف أعامله قد اهنارت،  

يشعر  ف  ؛ ، وأطبقت ظلمة السحاب عىل ظلمة األمواجالظالم يف بحر قد تالطمت أمواجه

 
 . 156( من بالغة القرآن، البدوي، ص 1)



28 

 

املحتوم  وهالكه  اليائس،  هي    ..بمصريه  إىل  وهذه  جييئون  ما  عند  الكفار  هؤالء  صورة 

ْن  قال تعاىل أعامهلم، فال جيدون هلا ثوابا وال نفعا،   : ﴿َأْو َكُظُلاَمٍت يفم َبْحٍر جُلِّيٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج مم

ْن َفوْ  َيَكْد َيَراَها َوَمْن َِلْ  َفْوقمهم َمْوٌج مم قمهم َسَحاٌب ُظُلاَمٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض إمَذا َأْخَرَج َيَدُه َِلْ 

ْن ُنورٍ   [40النور: ] ﴾ جَيَْعلم اهلل َلُه ُنوًرا َفاَم َلُه مم

 أغراض التشبيه: ب.  

قال األستاذ: بورك فيكم مجيعا.. واآلن حدثوين عام وجدتم يف بحثكم عن أغراض  

 . يف القرآن الكريم شبيه الت

وقال الطلبة،  بعض  ال(1) قام  يف  استخدامه  أمهها  من  وجدت  لقد  ب  يرتغ : 

ومن أجل هذا كان للمنافقني والكافرين واملرشكني نصيب وافر من التشبيه    .. ب يرتهالو

يصور وقع الدعوة عىل قلوهبم، وما كانوا  كام    ..وضوحا   ، ويزيدها هتما نفسييصور    الذي

 يقابلون به تلك الدعوة من النفور واإلعراض. 

اٍك َأثميٍم َيْسَمُع آَياتم اهلل ُتْتىَل َعَلْيهم  ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   ﴿َوْيٌل لمُكلِّ َأفَّ

َألميمٍ  ُه بمَعَذاٍب  ْ َيْسَمْعَها َفَبرشِّ ا َكَأْن َِلْ  ً ُّ ُمْسَتْكربم
الكريمة  ؛ فهذه اآليات  [ 8-7اجلاثية:  ] ﴾  ُثمَّ ُيرصم

استمعوا إىل دعوة الداعى، فلم تثر فيهم رغبة يف التفكري فيها،  حال املرشكني الذين  صور  ت

عليه من صدق، وما قد يكون فيها من صواب، بل حيول بينهم وبني  ي  ملعرفة ما قد تنطو

ما   بل  نبأ،  عنها  أذنه  يطرق  وِل  شيئا،  الدعوة  عن  يسمع  ِل  بالرجل  واألنفة،  الكرب  ذلك 

بمن يف أذنه صمم، فهو ال يسمع شيئا مما يدور حوله، وبمن أصيب بالبكم، فهو  أشبههم  

 . ال ينطق بصواب اهتدى إليه، وبمن أصيب بالعمى، فهو ال يرى احلق الواضح

دم اهلل َأْن  : ومن األمثلة عىل ذلك التشبيه الوارد يف قوله تعاىل:  (2) قال آخر ﴿َفَمْن ُيرم
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ْح َصْدَرُه   َيُه َيرْشَ ُد يفم  هَيْدم عَّ َكَأنَّاَم َيصَّ جَيَْعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا  ُه  لَّ َأْن ُيضم ْد  ُيرم َوَمْن  لمْْلمْساَلمم 

نُونَ  يَن اَل ُيْؤمم ْجَس َعىَل الَّذم  َكَذلمَك جَيَْعُل اهلل الرِّ
م
اَمء ما يشعرون  ؛ فهو يشّبه  [ 125األنعام: ] ﴾  السَّ

ف احلق  دعوة  يسمعون  عندما  به    الذيالضيق  ب،  هبا   ضيق صدورهمتبه  يف  الصاعد  يشعر 

 . جبل، فهو جير نفسه ويلهث من التعب والعناء 

نِّ  : ومنها التشبيه الوارد يف قوله تعاىل:  (1)قال آخر َن اجْلم ََهنََّم َكثمرًيا مم ﴿َوَلَقْد َذَرْأَنا جلم

َا َوهَلُْم َأْعنُيٌ اَل   ْنسم هَلُْم ُقُلوٌب اَل َيْفَقُهوَن هبم َا ُأوَلئمَك  َواإْلم َا َوهَلُْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هبم وَن هبم ُ
ُيْبرصم

اْلَغافمُلونَ  ُهُم  ُأوَلئمَك  َأَضلُّ  ُهْم  َبْل  الذين  [ 179األعراف:  ] ﴾  َكاأْلَْنَعامم  هؤالء  يشبه  فهو  ال  ؛ 

  ؛ فهو األنعامبإصغاء من يسمع ليتدبر،  يستخدمون عقوهلم فيام خلقت له، وِل تصغ آذاهنم

الصالت  يقرهنم  وثيق  وبينها  بينهم  ويعقد  و هبا،  التشبيه  ..  هذا  له  نالحظ  يف  مهد  كيف 

التمهيد الصالح، فجعل هلم قلوبا ال يفقهون هبا، وأعينا ال يبرصون هبا، وآذانا ال يسمعون  

 منزلة البهائم. .. وهو ما يمهد للنفس أن تنزهلم هبا 

ُْم  ﴿: ومنها التشبيه الوارد يف قوله تعاىل:  (2) قال آخر نَي َكَأهنَّ ضم َفاَم هَلُْم َعنم التَّْذكمَرةم ُمْعرم

ْن َقْسَوَرةٍ  ْت مم َرٌة َفرَّ يصورهم، وقد جدوا يف اهلرب والنفرة ؛ فهو [ 51-49املدثر: ] ﴾ مُحٌُر ُمْسَتنْفم

 . بصورة احلمر الفارة من السباع من تلك الدعوة اجلديدة

ي آَتْينَاُه آَياتمنَا  :  : ومنها التشبيه الوارد يف قوله تعاىل (3) قال آخر ْم َنَبَأ الَّذم ﴿َواْتُل َعَلْيهم

َا َوَلكمنَُّه َأْخَلدَ  ْئنَا َلَرَفْعنَاُه هبم يَن َوَلْو شم َن اْلَغاوم يَْطاُن َفَكاَن مم نَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ  إمىَل اأْلَْرضم  َفاْنَسَلَخ مم

َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثلم اْلَكْلبم إمْن   يَن  َواتَّ ْكُه َيْلَهْث َذلمَك َمَثُل اْلَقْومم الَّذم ْل َعَلْيهم َيْلَهْث َأْو َترْتُ حَتْمم

ُرونَ  َيَتَفكَّ َلَعلَُّهْم  اْلَقَصَص  َفاْقُصصم  بمآَياتمنَا  ُبوا  يليق [ 176-175األعراف:  ] ﴾  َكذَّ تشبيه  وهو  ؛ 
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ثّم كفر، وانسلخ عن اإليامن واتبع هواه، فقد عاش مثال الذ  الذيب لة واهلوان، وقد  آمن 

وجد القرآن الكريم يف الكلب شبها يبني عن خسته وحقارته، ومما يزيد يف الصلة بني االثنني  

أن هذا املنسلخ يظل غري مطمئن القلب، مزعزع العقيدة، مضطرب الفؤاد، سواء أدعوته  

 . إىل اإليامن، أم أمهلت أمره، كالكلب يظل الهثا، طردته وزجرته، أم تركته وأمهلته 

ْن  : ومنها التشبيه الوارد يف قوله تعاىل: (1)قال آخر يَن َيْدُعوَن مم ﴿َلُه َدْعَوُة احْلَقِّ َوالَّذم

هم   بمَبالمغم ُهَو  َوَما  َفاُه  لمَيْبُلَغ   
م
املَْاء إمىَل  ْيهم  َكفَّ طم  َكَباسم إمالَّ   

ٍ
ء يَشْ

بم هَلُْم  يُبوَن  َيْسَتجم اَل  ُدَعاُء  ُدونمهم  َوَما 

يَن إمالَّ  يبسط كفه إىل املاء، يريد    الذي، وهو تشبيه يصورهم ب[ 14الرعد:  ] ﴾   يفم َضاَللٍ اْلَكافمرم

 . وهو عىل تلك احلال أن ينقل املاء إىل فيه، وما هو ببالغه 

ْنَيا  : ومنها التشبيه الوارد يف قوله تعاىل:  (2)قال آخر هم احْلََياةم الدُّ ُقوَن يفم َهذم ﴿َمَثُل َما ُينْفم

َوَلكمْن  َكَمَثلم   اهلل  َظَلَمُهُم  َوَما  َفَأْهَلَكْتُه  َأْنُفَسُهْم  َظَلُموا  َقْوٍم  َحْرَث  َأَصاَبْت   ٌّ
َصم فميَها  يٍح  رم

أن تثمر وتزهر،    صدقاهتم التي كان جديرا هبا .. وهو يشبه  [ 117آل عمران:  ] ﴾  َأْنُفَسُهْم َيْظلمُمونَ 

 هتب الريح الشديدة الربد بزرع كان  ريح الرشك هبت عليها فأبادهتا، كام، لكن  ويفيدوا منها 

 . ينتظر إثامره فأهلكته

آخر ومثلها  (3) قال  القيامة،  :  بيوم  ترتبط  التشبيهات  من  أحداثها  طائفة  تصور 

﴿َوهللمَّم  لتحدث تأثريها النفيس الكبري، ومن األمثلة عىل ذلك التشبيه الوارد يف قوله تعاىل:  

اَمَواتم َواأْلَْرضم َومَ    َغْيُب السَّ
ٍ
ء اَعةم إمالَّ َكَلْمحم اْلَبرَصم َأْو ُهَو َأْقَرُب إمنَّ اهلل َعىَل ُكلِّ يَشْ ا َأْمُر السَّ

يرٌ  يشبه  [ 77النحل:  ] ﴾  َقدم وهو  يأيت ..  أن  عىل  اهلل  يتصور    قدرة  مما  بأرسع  اليوم،  بذلك 

 ، وهو ملح البرص. أرسع ما يراه الرائى، باملتصورون
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األعراف: ] ﴾  ﴿َكاَم َبَدَأُكْم َتُعوُدونَ باملبدأ، كام قال تعاىل:    : ومثله تشبيه املعاد (1) قال آخر

البعث  .. فهو  [ 29 اإلنسان، وأن هذا  بدء  إىل  النظر  بتوجيه  األذهان  إىل  البعث  أمر  يقرب 

 . صورة من هذا البدء 

ا  ورد يف قوله تعاىل:  ما    : ومثله(2)قال آخر َياَح ُبرْشً ُل الرِّ ي ُيْرسم َبنْيَ َيَدْي  ﴿َوُهَو الَّذم

ْن ُكلِّ الثََّمَراتم    َرمْحَتمهم َحتَّى إمَذا َأَقلَّْت َسَحاًبا ثمَقااًل ُسْقنَاُه لمَبَلٍد َميٍِّت َفَأْنَزْلنَا بمهم املَْاَء َفَأْخَرْجنَا بمهم  مم

ُرونَ  ُج املَْْوَتى َلَعلَُّكْم َتَذكَّ سحاب الّثقال  النظر إىل ال .. فهو يوجه  [ 57األعراف:  ] ﴾  َكَذلمَك ُنْخرم

يسوقه اهلل لبلد ميت، حتى إذا نزل ماؤه دبت احلياة يف أوصال األرض، فخرج الثمر  الذي 

 منها يانعا، وهكذا خيلق اهلل احلياة يف املوتى. 

َن    ورد يف قوله تعاىل:ما    قال آخر: ومثله َيْلَبُثوا إمالَّ َساَعًة مم ُهْم َكَأْن َِلْ  ﴿َوَيْوَم حَيْرُشُ

ينَ   اهلل َوَما َكاُنوا ُمْهَتدم
م
ُبوا بملمَقاء يَن َكذَّ َ الَّذم

.. فهو  [ 45يونس:  ] ﴾  النََّهارم َيَتَعاَرُفوَن َبْينَُهْم َقْد َخرسم

م ِل يعيشوا يف الدنيا إال  هنيشعرون بأ، وحينها  إذا جاء يوم القيامة استيقظ الناسيذّكر بأنه  

حينذاك بصورة األِل للخسارة الشديدة التي    النفسيةحالتهم يصور  وقتا حمدودا جدا، وهو  

 منوا هبا نتيجة تفريطهم يف االستعداد لآلخرة. 

: ﴿َيْسَأُلوَنَك َعنم  قوله تعاىلهذا املعنى يف  ورد ما هو قريب من  وقد  :  (3)قال آخر

اَن مُ   َأيَّ
اَعةم ُْم  السَّ ُر َمْن خَيَْشاَها َكَأهنَّ ْن ذمْكَراَها إمىَل َربَِّك ُمنَْتَهاَها إمنَّاَم َأْنَت ُمنْذم ْرَساَها فميَم َأْنَت مم

يًَّة َأْو ُضَحاَها 
 [ 46-42النازعات: ] ﴾ َيْوَم َيَرْوهَنَا َِلْ َيْلَبُثوا إمالَّ َعشم

أجداثهم يف كثرة ال    قد بعثوا، خارجني من : وهو يصور هؤالء الذين  (4) قال آخر

مداها،   العني  بيرسموتدرك  واالنبعاث،  هم  واحلركة  الغزارة  تدل عىل  تعاىل صورة  :  قال 
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َيُقوُل   اعم  الدَّ إمىَل  نَي  ُمْهطمعم  ٌ
ُمنْترَشم َجَراٌد  ُْم  َكَأهنَّ اأْلَْجَداثم  َن  مم خَيُْرُجوَن  َأْبَصاُرُهْم  ًعا  ﴿ُخشَّ

 ٌ
 [ 8-7قمر: ال] ﴾ اْلَكافمُروَن َهَذا َيْوٌم َعرسم

بصورة  حياسبهم،  يك ي يصّورهم ضعافا يتهافتون مرسعني إىل الداع: و(1) قال آخر

َيُكوُن   َيْوَم  َعُة  اْلَقارم َما  َأْدَراَك  َوَما  َعُة  اْلَقارم َما  َعُة  الفراش يرسع إىل الضوء، فيقول: ﴿اْلَقارم

 [ 4-1القارعة: ] ﴾ النَّاُس َكاْلَفَراشم املَْْبُثوثم 

الذين كانوا يرسعون يف خطوهم، ليعبدوا أنصابا  بإرساعهم    يصّورو  :(2) قال آخر

واشتياق،   رغبة  يف  عليها  يقبلون  عبادهتا،  يف  متحمسني  كانوا  منحوتة،  ومتاثيل  مقامة، 

ُْم إمىَل ُنُصٍب ُيوفمُضونَ  اًعا َكَأهنَّ َ
َن اأْلَْجَداثم رسم  [43املعارج: ] ﴾ فيقول: ﴿َيْوَم خَيُْرُجوَن مم

ما سوف جيدونه يومئذ من ذلة وخزى، ويرسم  واملجرمني،    يصّور: و(3)قال آخر

ْثلمَها َوَتْرَهُقُهْم  ، فيقول وجوههم، وقد علتها الكآبة يَِّئاتم َجَزاُء َسيَِّئٍة بممم يَن َكَسُبوا السَّ : ﴿َوالَّذم

َيْت ُوُجوُهُهْم قمَطًعا  ٍم َكَأنَّاَم ُأْغشم ْن َعاصم َن اهلل مم ٌة َما هَلُْم مم َن اللَّْيلم ُمْظلماًم ُأوَلئمَك َأْصَحاُب   ذملَّ مم

 [ 27يونس:  ] ﴾ النَّارم ُهْم فميَها َخالمُدونَ 

آخر إمنَّ  بقوله:  طعامهم    يصّور :و(4) قال  يُم  حم الرَّ يُز  اْلَعزم ُهَو  ُه  إمنَّ اهلل  َم  َرحم َمْن  ﴿إمالَّ 

قُّومم َطَعاُم اأْلَثميمم َكاملُْْهلم َيْغيلم يفم الْ  يمم َشَجَرَت الزَّ   ، وقوله: [ 46-42الدخان: ] ﴾  ُبُطونم َكَغيْلم احْلَمم

 َكاملُْْهلم َيْش 
ٍ
يُثوا ُيَغاُثوا بماَمء ادمُقَها َوإمْن َيْسَتغم مْم رُسَ ا َأْعَتْدَنا لملظَّاملممنَي َناًرا َأَحاَط هبم ي اْلُوُجوَه  ﴿إمنَّ وم

اُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا  َ .  تشبيه يثري يف النفس خوفا وانزعاجا... وهو  [ 29الكهف:  ] ﴾  بمْئَس الرشَّ

فكأنام طعموا   ؛ يتناولوهنا فيحسون بنريان حترق أمعاءهمالتي    شجرة الزقوم فهو يتكون من  

نحاسا ذائبا أو زيتا ملتهبا، وإذا ما اشتد هبم الظمأ واستغاثوا قدمت إليهم مياه كالنحاس  

 
 . 159( من بالغة القرآن، البدوي، ص 1)

 . 159( من بالغة القرآن، البدوي، ص 2)

 . 159( من بالغة القرآن، البدوي، ص 3)

 . 159( من بالغة القرآن، البدوي، ص 4)



33 

 

 . وجوههمي والزيت تشو

آخر الر  يصّور :و(1)قال  القيامة  آكل  يوم  فيقول:  صورة منفرةببا  َيْأُكُلوَن  ،  يَن  ﴿الَّذم

َن املَْسِّ  ْيَطاُن مم َيَتَخبَُّطُه الشَّ ي  َيُقوُم الَّذم َيُقوُموَن إمالَّ َكاَم  َبا اَل  ؛ وهي صورة  [ 275البقرة:  ] ﴾  الرِّ

 . أصابه مس من الشيطان، فهو ال ينهض واقفا حتى يسقط، وال يقوم إاّل ليقع  الذيذلك 

تفقد اجلبال متاسكها،  وكيف  يوم القيامة،  القرآن الكريم    يصّور : وهكذا  (2)ال آخرق

ْهنم املَْنُْفوشم  صريوت وتفقد السامء نظام جاذبيتها، فتنشق، ويصبح اجلّو  ، [ 5القارعة: ] ﴾ ﴿َكاْلعم

َهانم  اَمُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّ تم السَّ وأما جهنم  ..  [ 37الرمحن:  ] ﴾  ذا لون أمحر كالورد: ﴿َفإمَذا اْنَشقَّ

فضخامتها وقوة هلبها مما ال يستطيع العقل تصوره، ومما ال يمكن أن تقاس إليها تلك النريان  

اليسرية، وإنام هو    الذيرشرها ليس كهذا الرشر  ف  .. التي نشاهدها يف حياتنا  اهلباءة  يشبه 

أشجار ضخمة تتهاوى، أو مجال صفر تتساقط:  فهو مثل  رشر ضخم ضخامة غري معهودة،  

َاَلٌت ُصْفرٌ  ٍر َكاْلَقرْصم َكَأنَُّه مجم رَشَ
ي بم َا َتْرمم وأما اجلنة ففي سعة ال  ..  [ 33-32املرسالت:  ] ﴾  ﴿إمهنَّ

التشبيه ممدا يف    دها، أو يعرف منتهاها، ويأيتيدرك العقل مداها، وال يستطيع التعبري أن حي

ْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها  ي  اخليال، ك َرٍة مم يسبح ما يشاء أن يسبح، فيقول: ﴿َسابمُقوا إمىَل َمْغفم

 َواأْلَْرضم 
م
اَمء رى التشبيه يعمل عىل متثيل الغائب حتى  نوهكذا  .  .[ 21احلديد:  ] ﴾  َكَعْرضم السَّ

 حتى يصري قريبا دانيا. يالبعيد النائ قرب ييصبح حارضا، و 

نراه مزدهرا أمامنا،    الذيفناء هذا العاِل  القرآن الكريم    يصّور : وهكذا  (3)قال آخر

الزرع يرتوى من املاء فيصبح هبيجا  بعامرا بألوان اجلامل، فيخيل إلينا استمراره وخلوده،  

 . يام تذروه الرياحنرضا، يعجب رائيه، ولكنه ال يلبث أن يذبل ويصفر، ويصبح هش
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الكريم  أوجز  وقد   وأطنب القرآن  التشبيه  هذا  يف  أخرى  مرة  يف  يف  معناه  ليستقر   ،

َن  قال تعاىلالنفس، وحيدث أثره يف القلب،    َأْنَزْلنَاُه مم
ٍ
ْنَيا َكاَمء ْب هَلُْم َمَثَل احْلََياةم الدُّ : ﴿َوارْضم

 َفاْخَتَلَط بمهم َنَباُت اأْلَْرضم َفَأْص 
م
اَمء ًراالسَّ  ُمْقَتدم

ٍ
ء َياُح َوَكاَن اهلل َعىَل ُكلِّ يَشْ ياًم َتْذُروُه الرِّ ﴾  َبَح َهشم

يفم  ،  [ 45الكهف:  ]  َوَتَكاُثٌر  َبْينَُكْم  َوَتَفاُخٌر  ينٌَة  َوزم َوهَلٌْو  ٌب  َلعم ْنَيا  الدُّ احْلََياُة  َأنَّاَم  ﴿اْعَلُموا  وقال: 

ا ُثمَّ َيُكوُن ُحَطاًما  اأْلَْمَوالم َواأْلَْواَلدم َكَمَثلم َغْيٍث َأْعجَ  اُه ُمْصَفرًّ هَيميُج َفرَتَ ُثمَّ  َنَباُتُه  اَر  َب اْلُكفَّ

ْنَيا إمالَّ َمَتاُع اْلُغُرورم  ْضَواٌن َوَما احْلََياُة الدُّ َن اهلل َورم َرٌة مم يٌد َوَمْغفم َرةم َعَذاٌب َشدم احلديد: ] ﴾  َويفم اآْلخم

َّا َيْأُكُل  وقال: ﴿إمنَّاَم َمَثُل احْلََياةم ال ،  [ 20
 َفاْخَتَلَط بمهم َنَباُت اأْلَْرضم ممم

م
اَمء َن السَّ  َأْنَزْلنَاُه مم

ٍ
ْنَيا َكاَمء دُّ

ُْم َقادمُروَن َعلَ  نَْت َوَظنَّ َأْهُلَها َأهنَّ يَّ ْيَها  النَّاُس َواأْلَْنَعاُم َحتَّى إمَذا َأَخَذتم اأْلَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ

ُل اآْلَياتم لمَقْوٍم  َأَتاَها َأْمُرَنا َلْياًل   يًدا َكَأْن َِلْ َتْغَن بماأْلَْمسم َكَذلمَك ُنَفصِّ َأْو هَنَاًرا َفَجَعْلنَاَها َحصم

ُرونَ   [24يونس: ] ﴾ َيَتَفكَّ

القرآن الكريم اإلنفاق بأمجل الصور وأكثرها تأثريا يف    يصّور : وهكذا  (1) قال آخر

تعاىل:   قال  ْم  النفس،  هم َأْنُفسم ْن  مم َوَتْثبميًتا  اهلل  َمْرَضاتم  اْبتمَغاَء  َأْمَواهَلُُم  ُقوَن  ُينْفم يَن  الَّذم ﴿َوَمَثُل 

ْعَفنْيم َفإمنْ  ْبَها َوابمٌل َفَطلٌّ َواهللَُّ بماَم َتْعَمُلوَن    َكَمَثلم َجنٍَّة بمَرْبَوٍة َأَصاهَبَا َوابمٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ضم َِلْ ُيصم

ريٌ  كام    ..[ 265البقرة:  ] ﴾  َبصم مغتبطة،  راضية  املال  بذل  إىل  النفس  دفع  يف  أثره  التشبيه  فلهذا 

يف حاجة إليه من ماء  هي    بام  ييغتبط من له جنة قد استقرت عىل مرتفع من األرض، ترتو 

حاجته عن  زاد  ما  وترتك  املنخفضات،  املطر،  يف  يستقر  كام  يتلفها،  حتى  هبا  يظل  فال  ا، 

 . فجاءت اجلنة بثمرها مضاعفا 

آخر الكريم (2)قال  القرآن  ويشبه  احلسنة    :  جزاء  هلذا  بمضاعفة  الثمرة،  مضاعفة 

:  ، قال تعاىل يبذر حبة قمح، فتخرج عودا حيمل سبع سنابل، يف كل سنبلة مائة حبة  الذي
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قُ  يَن ُينْفم اَئُة  ﴿َمَثُل الَّذم َأْنَبَتْت َسْبَع َسنَابمَل يفم ُكلِّ ُسنُْبَلٍة مم وَن َأْمَواهَلُْم يفم َسبميلم اهلل َكَمَثلم َحبٍَّة 

ٌع َعلميمٌ  ُف ملمَْن َيَشاُء َواهللَُّ َواسم  [ 261البقرة: ] ﴾ َحبٍَّة َواهللَُّ ُيَضاعم

من األخالق    ال يراعي يف صدقته ما تقتضيه من    : ويشبه القرآن الكريم (1)قال آخر

ب الرتاب واآلداب  من  رقيقة  قرشة  غطته  قد  الصلد  للزرع  ي  الرائ  فخاله  ؛احلجر  صاحلا 

واإلنبات، ولكن وابل املطر ِل يلبث أن أزال هذه القرشة فبدا احلجر عىل حقيقته، صلدا ال  

َا الَّ قال تعاىل:  يستطيع أحد أن جيد فيه موضع خصب، وال تربة صاحلة للزراعة،   يَن  ﴿َيا َأهيُّ ذم

ُن بماهللَّم َئاَء النَّاسم َواَل ُيْؤمم ُق َماَلُه رم ي ُينْفم  َواْلَيْومم  آَمُنوا اَل ُتْبطمُلوا َصَدَقاتمُكْم بماملَْنِّ َواأْلََذى َكالَّذم

ُرونَ  َكُه َصْلًدا اَل َيْقدم رم َفَمَثُلُه َكَمَثلم َصْفَواٍن َعَلْيهم ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َوابمٌل َفرَتَ َّا  اآْلخم
 ممم

ٍ
ء  َعىَل يَشْ

ينَ  ي اْلَقْوَم اْلَكافمرم  .. [ 264البقرة: ] ﴾ َكَسُبوا َواهللَُّ اَل هَيْدم

تعاىل   اهلل  اختار  كيف  اخلايل لتَصْفَواٍن﴾  ﴿كلمة  انظروا  القلب  الشعور    مثل  من 

الرائ  اإلنساين خياله  حتى  رقيق  بثوب  تغطيه  الصدقة  لكن  بحب  ي  النبيل،  ينبض  قلبا 

اإلنسانية، لكن الرياء واملن واألذى ال تلبث أن تزيل هذا الغشاء الرقيق، فيظهر القلب عىل  

 حقيقته قاسيا صلبا ال يلني. 

 أدوات التشبيه: ج.  

قال األستاذ: بورك فيكم مجيعا.. واآلن حدثوين عام وجدتم يف بحثكم عن أدوات  

 . يف القرآن الكريم التشبيه 

وقال الطلبة،  بعض  استخدامه(2) قام  أمهها  من  وجدت  لقد  لتشبيه  لال    ، الكاف  : 

التساوي  الفن إليقاع  بل  أمثلة  ي  اخلالص،  ومن  أمرين،  اهلل  ذلك  بني  ﴿َوَعَد  تعاىل:  قوله 

َي َحْسُبُهْم َوَلَعنَُهُم اهلل َوهَلُْم َعَذا املُْ  يَن فميَها هم اَر َناَر َجَهنََّم َخالمدم نَي َواملُْنَافمَقاتم َواْلُكفَّ ٌب  نَافمقم
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بمَخاَل  َفاْسَتْمَتُعوا  َوَأْواَلًدا  َأْمَوااًل  َوَأْكَثَر  ًة  ُقوَّ نُْكْم  مم َأَشدَّ  َكاُنوا  َقْبلمُكْم  ْن  مم يَن  َكالَّذم يٌم  ْم  قم ُمقم هم

ي َخاُضوا ُأوَلئم  ْم َوُخْضُتْم َكالَّذم ْن َقْبلمُكْم بمَخاَلقمهم يَن مم َك  َفاْسَتْمَتْعُتْم بمَخاَلقمُكْم َكاَم اْسَتْمتََع الَّذم

ونَ  ُ
اخْلَارسم ُهُم  َوُأوَلئمَك  َرةم  َواآْلخم ْنَيا  الدُّ يفم  َأْعاَمهُلُْم  ﴿إمنَّا  ،  [ 69-68التوبة:  ] ﴾  َحبمَطْت  وقوله: 

ُسوَل  َأْرَس  الرَّ فمْرَعْوُن  فمْرَعْوَن َرُسواًل َفَعََص  إمىَل  َأْرَسْلنَا  َكاَم  َعَلْيُكْم  ًدا  إمَلْيُكْم َرُسواًل َشاهم ْلنَا 

   [ 16-15املزمل: ] ﴾ َفَأَخْذَناُه َأْخًذا َوبمياًل 

وبني من    الكفار املعاَصين لرسول اهلل    موازنة بني ففي هذه اآليات الكريمة نرى  

ثم يرتك  يذكر ما أصاب سابقيهم،  و  ..  هلم الوجوه التي يتفقون فيها معهم سبقهم، ويبني 

طريقة مؤثرة يف  .. وهي  يصلوا بأنفسهم إىل ما ينتظرهم من العواقبفرصة التفكري لهلم  

تضع هلا شبيها، وترتكها تصل بنفسها إىل النتيجة يف سكينة وهدوء، ال أن    ، حيثالنفس

 تقذف هبا يف وجهها، فربام تتمرد وتثور. 

آخر عىل  (1) قال  األمثلة  ومن  التساو:  َكاَم  ي  كاف  إمَلْيَك  َأْوَحْينَا  ا  ﴿إمنَّ تعاىل:  قوله 

َوَأْوَح  هم  َبْعدم ْن  مم َوالنَّبميِّنَي  ُنوٍح  إمىَل  َوَيْعُقوَب  َأْوَحْينَا  َوإمْسَحاَق  يَل  َوإمْساَمعم يَم  إمْبَراهم إمىَل  ْينَا 

َزُبوًرا َداُووَد  َوآَتْينَا  َوُسَلْياَمَن  َوَهاُروَن  َوُيوُنَس  َوَأيُّوَب  يَسى  َوعم ،  [ 163النساء:  ] ﴾  َواأْلَْسَباطم 

الوحدف إىل  هيوهو تشبيه   نزول  السامعني، واستبعادهم  نفوس  الغرابة عن    عىل ي  إزالة 

 .  يقرنه بمن ال يشّكون يف رسالته، ليأنسوا بدعوة النبى الكريم ، فالقرآن  الرسول

آخر عىل  (2)قال  األمثلة  ومن  التساو:  تعاىل ي  كاف  التهكم    قوله  معرض  يف 

ْلنَاُكمْ باجلاحدين َخوَّ َما  َوَتَرْكُتْم  ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َخَلْقنَاُكْم  َكاَم  ُفَراَدى  ْئُتُموَنا  جم ﴿َوَلَقْد  َوَراَء  :   

ُكمْ   [94األنعام: ] ﴾ ُظُهورم
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َن النَّاسم َمْن َيُقوُل آَمنَّا  : ومثله يف معرض ا (1) قال آخر الستنكار، قوله تعاىل: ﴿َومم

اهللَّمفإذا    بماهللَّم َكَعَذابم  النَّاسم  فمْتنََة  َجَعَل  فرس االستنكار هو    .. [ 10العنكبوت:  ] ﴾  ُأوذمَي يفم اهلل 

 تسوية عذاب الناس بعذاب اهلل. 

تأيت:  (2) قال آخر املثال  هي    الكاف وسيلة لْليضاح، وتقوم   وقد  مقام  بعدها  وما 

يف  للقاعدة،   الكبري  ومن  وهلذا دوره  واإلقناع،  ﴿إمنَّ  األمثلة عىل  التأثري  تعاىل:  قوله  ذلك 

يَن َكَفُروا َلْن ُتْغنمَي َعنُْهْم َأْموَ  َن اهلل َشْيًئا َوُأوَلئمَك ُهْم َوُقوُد النَّارم َكَدْأبم  الَّذم اهُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم مم

َقابم  يُد اْلعم مْم َواهللَُّ َشدم ُبوا بمآَياتمنَا َفَأَخَذُهُم اهلل بمُذُنوهبم ْم َكذَّ َقْبلمهم ْن  يَن مم آل ] ﴾  آلم فمْرَعْوَن َوالَّذم

عنهم أمواهلم  ي  بآل فرعون ألولئك الذين لن تغنثل  ؛ فقد رضب اهلل تعاىل امل[ 11-10عمران:  

 . وال أوالدهم من اهلل شيئا 

ْن َصْلَصاٍل  اإلنسان    : ﴿َخَلَق تعاىلقوله  : ومثل ذلك الكاف الواردة يف  (3)قال آخر مم

ارم  رْيم بمإمْذينم فَ [ 14الرمحن:  ] ﴾  َكاْلَفخَّ َن الطِّنيم َكَهْيَئةم الطَّ َتنُْفُخ فميَها َفَتُكوُن  ، وقوله: ﴿َوإمْذ خَتُْلُق مم

ا بمإمْذينم   [ 110املائدة: ] ﴾ َطرْيً

 قال األستاذ: فهل هناك أدوات أخرى للتشبيه غري الكاف؟ 

وقال الطلبة،  بعض  أجل..  (4) قام  الكريم:  للتشبيه..    ﴾َكَذلمَك ﴿  يستعمل  القرآن 

 دالة عىل التشبيه، وعىل غريه.   يف أكثر من مائة موضع  وقد وردت فيه 

عند ما يراد عقد الصلة بني أمرين، وملح ما بينهام من ارتباط، وهنا  وهي تدل عليه  

قوله تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك  يف إيضاح املعنى وتوطيده يف النفس،  دوره  التشبيه  ي  يؤد

ا َبنْيَ َيَدْي َرمْحَ  َياَح ُبرْشً ُل الرِّ ي ُيْرسم تمهم َحتَّى إمَذا َأَقلَّْت َسَحاًبا ثمَقااًل ُسْقنَاُه لمَبَلٍد َميٍِّت  ﴿َوُهَو الَّذم
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ُرونَ  ُج املَْْوَتى َلَعلَُّكْم َتَذكَّ ْن ُكلِّ الثََّمَراتم َكَذلمَك ُنْخرم األعراف: ] ﴾  َفَأْنَزْلنَا بمهم املَْاَء َفَأْخَرْجنَا بمهم مم

وبني    ،وثيقة بني بعث احلياة يف املوتى الالصلة  هنا لبيان    ﴾َكَذلمَك فقد استخدمت ﴿  ..[ 57

امليتة،   األرض  يف  احلياة  الثمرات حيث  بعث  كل  من  رؤيته  تنبت  يف  يشرتك  مما  وهذا   ..

أرضا ميتة ال حياة فيها، ثم ال يلبث السحاب الثقال أن يفرغ عليها  اجلميع، حيث يرون  

النفس االطمئنان   ا يبعث يف ممذلك  ومطره، فال تلبث أن تزدهر وخترج من كل زوج هبيج، 

الفكرة    البعث، واإليامن هبا، فال جرمحقيقة  إىل   التشبيه  البعثني، وزاد  التشبيه بني  انعقد 

 جالء. 

آخر يف  (1)قال  الوارد  التشبيه  ذلك  ومثل  َبَلْوَنا  :  َكاَم  َبَلْوَناُهْم  ﴿إمنَّا  تعاىل:  قوله 

ُمنََّها ُمْص  َلَيرْصم َأْقَسُموا  إمْذ  ْن َربَِّك َأْصَحاَب اجْلَنَّةم  َيْسَتْثنُوَن َفَطاَف َعَلْيَها َطائمٌف مم نَي َواَل  بمحم

نَي   مم نَي َأنم اْغُدوا َعىَل َحْرثمُكْم إمْن ُكنُْتْم َصارم يمم َفَتنَاَدْوا ُمْصبمحم م َوُهْم َنائمُموَن َفَأْصَبَحْت َكالرصَّ

يَن َفَلامَّ  َفاْنَطَلُقوا َوُهْم َيَتَخاَفُتوَن َأْن اَل َيْدُخَلنََّها اْلَي  ْسكمنٌي َوَغَدْوا َعىَل َحْرٍد َقادمرم ْوَم َعَلْيُكْم مم

ُتَسبُِّحوَن قَ  َلْواَل  َلُكْم  َأُقْل  َأَِلْ  إمنَّا َلَضالُّوَن َبْل َنْحُن حَمُْروُموَن َقاَل َأْوَسُطُهْم  َقاُلوا  اُلوا  َرَأْوَها 

نَا إمنَّا ُكنَّا َظاملممنَي َفَأْقَبَل   نَي  ُسْبَحاَن َربِّ َبْعُضُهْم َعىَل َبْعٍض َيَتاَلَوُموَن َقاُلوا َيا َوْيَلنَا إمنَّا ُكنَّا َطاغم

َرةم أَ  ُبوَن َكَذلمَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اآْلخم نَا َراغم نَْها إمنَّا إمىَل َربِّ ا مم َلنَا َخرْيً نَا َأْن ُيْبدم ْكرَبُ َلْو  َعَسى َربُّ

َيْعَلُمونَ  أصحاب هذه اجلنة، وقد أقسموا أن  .. فهذا التشبيه يصور  [ 33-17القلم:  ] ﴾  َكاُنوا 

يستأثروا بثمر جنتهم، وأن جينوا ثامرها مبكرين يف الصباح، وِل يدر بخلدهم االستعانة باهلل 

عليهم   ستدّرها  التي  بالثروة  وحيلمون  الصباح،  قدوم  يستعجلون  هم  وبينام  عملهم،  يف 

اد ثمرها وهم نائمون، ويف بكرة الصباح أرسع  حديقتهم، طاف عىل تلك اجلنة طائف أب

بعضا أن اخلري يف البكور، فانطلقوا ال تكاد تسمع ألقدامهم وقعا، يتهامسون  ي  بعضهم يناد
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ك يتحدثون،  حديقتهم،  ي  وهم  إىل  وصلوا  ولقد  فيتبعهم،  صوهتم،  مسكني  يسمع  ال 

فام راعهم إال أن وجدوا    واطمأنوا إىل أهنم سيقدرون عىل إحراز غلتها، ومنع املساكني منها 

أشجارهم بال ثامر، وجنتهم جرداء مقفرة، هنالك مأل الندم قلوهبم، وأخذ بعضهم يلوم  

  الذيهذا العذاب  ف  .. بعضا، يتحرسون عىل أمل قد ضاع، وعىل ما اقرتفوه من ظلم وطغيان

ضمريه    صار إليه هؤالء القوم، عذاب من فقد أمله وقد كان قريبا من يده، وعذاب من يؤنبه

أليم جدير بأن يكون مثاال    عذاب نفيسوهو  عىل جرم اقرتفه، وقد رأى جزاءه أمام عينيه،  

 ينذر به اهلل كل من يترصف ترصف أصحاب هذه اجلنة. 

ْبُتْم  : ومثل ذلك التشبيه الوارد يف  (1)قال آخر يَن آَمُنوا إمَذا رَضَ َا الَّذم قوله تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ

ْنَيا  يفم َسبميلم اهلل َفتَ  نًا َتْبَتُغوَن َعَرَض احْلََياةم الدُّ اَلَم َلْسَت ُمْؤمم َبيَّنُوا َواَل َتُقوُلوا ملمَْن َأْلَقى إمَلْيُكُم السَّ

بماَم   َكاَن  إمنَّ اهلل  َفَتَبيَُّنوا  َعَلْيُكْم  َقْبُل َفَمنَّ اهلل  ْن  مم ُكنُْتْم  َكَذلمَك  َكثمرَيٌة  َمَغانمُم  نَْد اهلل  َن  َتْعَمُلوَفعم

وما عىل  ..  [ 74الشعراء: ] ﴾  وقوله: ﴿َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا آَباَءَنا َكَذلمَك َيْفَعُلونَ ،  [ 94النساء: ] ﴾  َخبمرًيا

 نسق هذه اآليات مما تعقد فيه الكاف صلة بني أمرين. 

مثلك  ):  نا يف قول [ مثل] يف كثري من اآليات بمعنى  ﴾ َكَذلمَك : وقد تأيت ﴿(2)قال آخر

بذلك الشهادة بعدم الكذب لكونه ليس من صفاتك، ومن األمثلة عىل    نقصد ،  ( ال يكذب

ْم َكَمَثلم  ذلك   هم ْن َأْنُفسم ُقوَن َأْمَواهَلُُم اْبتمَغاَء َمْرَضاتم اهلل َوَتْثبميًتا مم يَن ُينْفم قوله تعاىل: ﴿َوَمَثُل الَّذم

ْعَفنْيم   رٌي  َجنٍَّة بمَرْبَوٍة َأَصاهَبَا َوابمٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ضم ْبَها َوابمٌل َفَطلٌّ َواهللَُّ بماَم َتْعَمُلوَن َبصم َفإمْن َِلْ ُيصم

ْن   مم فميَها  َلُه  اأْلهَْنَاُر  تمَها  حَتْ ْن  مم ي  رم ََتْ َوَأْعنَاٍب  يٍل  َنخم ْن  مم َجنٌَّة  َلُه  َتُكوَن  َأْن  َأَحُدُكْم  ُكلِّ  َأَيَودُّ 

ةٌ  يَّ رَبُ َوَلُه ُذرِّ
ُ اهلل  الثََّمَراتم َوَأَصاَبُه اْلكم َقْت َكَذلمَك ُيَبنيِّ  ُضَعَفاُء َفَأَصاهَبَا إمْعَصاٌر فميهم َناٌر َفاْحرَتَ

ُرونَ  ذلك  بيبني اآليات  تعاىل  أن اهلل  ، وهي تعني  [ 266-265البقرة:  ] ﴾  َلُكُم اآْلَياتم َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ
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 التفكري والتدبر  الواضح املؤثر، لعله يثمر ثمرته فيدعو سامعيه إىل البيان اجليلّ 

آخر ذلك  (1)قال  ومثل  اَل  :  َعنَْها  وا  َواْسَتْكرَبُ بمآَياتمنَا  ُبوا  َكذَّ يَن  الَّذم ﴿إمنَّ  تعاىل:  قوله 

َياطم َوَكَذلمَك نَ   َواَل َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحتَّى َيلمَج اجْلََمُل يفم َسمِّ اخْلم
م
اَمء ي  ُتَفتَُّح هَلُْم َأْبَواُب السَّ ْجزم

نيَ املُْْجرم  أن املجرمني جيزون جزاء يشبه اجلزاء املوصوف  هنا    فليس املراد  ،[ 40األعراف:  ] ﴾  مم

يف اآلية الكريمة، وإنام جيزون هذا اجلزاء نفسه، من غلق أبواب السامء يف وجوههم وأهنم  

 ال يدخلون اجلنة أبدا. 

آخر ذلك  (2) قال  ومثل  َنُقصُّ  :  اْلُقَرى  ﴿تمْلَك  تعاىل:  َوَلَقْد  قوله  َأْنَبائمَها  ْن  مم َعَليَْك 

قُ  َعىَل  اهلل  َيْطَبُع  َكَذلمَك  َقْبُل  ْن  مم ُبوا  َكذَّ بماَم  نُوا  لمُيْؤمم َكاُنوا  َفاَم  بماْلَبيِّنَاتم  ُرُسُلُهْم  ُلوبم  َجاَءهْتُْم 

ينَ  الطبع  من ذلك  املراد  ، ف[ 101األعراف:  ] ﴾  اْلَكافمرم الكافرين ذلك  أن اهلل يطبع عىل قلوب 

 . حيول بينهم وبني اإليامن بام كذبوا من قبل  ذيال

لتحقيق املعنى وتثبيته، وال يبدو فيها التشبيه، كام    ﴾َكذلمَك ﴿  تأيت: وقد  (3)قال آخر

رَبُ َواْمَرَأيتم َعاقمٌر َقاَل َكَذلمَك اهلل  
يف قوله تعاىل: ﴿َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن يلم ُغاَلٌم َوَقْد َبَلَغنمَي اْلكم

وقوله: ﴿َقاَلْت َأنَّى َيُكوُن يلم ُغاَلٌم َوَِلْ َيْمَسْسنمي َبرَشٌ َوَِلْ َأُك  ،  [ 40آل عمران:  ] ﴾  ُل َما َيَشاءُ َيْفعَ 

نَّا َوَكاَن َأْمًرا مَ  ٌ َولمنَْجَعَلُه آَيًة لملنَّاسم َوَرمْحًَة مم يًّا َقاَل َكَذلمكم َقاَل َربُّكم ُهَو َعيَلَّ َهنيِّ
يًّا َبغم

﴾  ْقضم

 [ 21-20 مريم:] 

التحقيق وتأكيد اجلملة، ويكثر ذلك عند ما يليها فعل ماض،  : وهي تفيد  (4)قال آخر

يفم  كام يف قوله تعاىل: ﴿َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْينَاُه َوَجَعْلنَا َلُه ُنوًرا َيْميشم بمهم يفم النَّاسم َكَمْن َمَثُلُه  

ٍج   بمَخارم َلْيَس  ُكلِّ  الظُُّلاَمتم  َجَعْلنَا يفم  َوَكَذلمَك  َيْعَمُلوَن  َكاُنوا  َما  يَن  لمْلَكافمرم َن  ُزيِّ َكَذلمَك  نَْها  مم

ْم َوَما َيْشُعُرونَ  هم يَها لمَيْمُكُروا فميَها َوَما َيْمُكُروَن إمالَّ بمَأْنُفسم مم ،  [ 123-122األنعام:  ] ﴾  َقْرَيٍة َأَكابمَر جُمْرم

 
 . 164بالغة القرآن، البدوي، ص ( من 1)
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َربُّكُ وقوله ْت  : ﴿َفَذلمُكُم اهلل  َحقَّ َكَذلمَك  ُفوَن  ُترْصَ َفَأنَّى  اَلُل  الضَّ إمالَّ  احْلَقِّ  َبْعَد  َفاَمَذا  احْلَقُّ  ُم 

ُنونَ  ُْم اَل ُيْؤمم يَن َفَسُقوا َأهنَّ ي ُرُسَلنَا  ،  [ 33-32يونس:  ] ﴾  َكلمَمُت َربَِّك َعىَل الَّذم وقوله: ﴿ُثمَّ ُننَجِّ

ا َعَلْينَا  يَن آَمُنوا َكَذلمَك َحقًّ نمنيَ   َوالَّذم نُّ  [ 103يونس:  ] ﴾  ُننْجم املُْْؤمم
يَن آَمنُوا َوَتْطَمئم ، وقوله: ﴿الَّذم

هَلُمْ  ُطوَبى  َاتم 
احلم الصَّ ُلوا  َوَعمم آَمُنوا  يَن  الَّذم اْلُقُلوُب  نُّ 

َتْطَمئم اهلل  ْكرم  بمذم َأاَل  اهلل  ْكرم  بمذم   ُقُلوهُبُْم 

ٍة َقدْ  ي َأْوَحْينَا إمَلْيَك  َوُحْسُن َمآٍب َكَذلمَك َأْرَسْلنَاَك يفم ُأمَّ ُم الَّذم ْن َقْبلمَها ُأَمٌم لمَتْتُلَو َعَلْيهم  َخَلْت مم

ْلُت َوإمَلْيهم َمَتابم  مْحَنم ُقْل ُهَو َريبِّ اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو َعَلْيهم َتَوكَّ  [ 30-28الرعد: ] ﴾ َوُهْم َيْكُفُروَن بمالرَّ

 . أمثال قرآنية: د 

.. واآلن دعونا ننتقل إىل فن آخر من فنون التوضيح  قال األستاذ: بورك فيكم مجيعا 

 والتقريب التي اعتمدها القرآن الكريم، وأثنى كثريا عىل العاقلني هلا، املفكرين فيها. 

ربنا:   عنها  قال  التي  فهي  األمثال،  تقصد  أنك  الشك  وقال:  الطلبة،  بعض  قام 

هُبَا لملنَّاسم َوَما َيْعقم  ﴿ُتْؤيتم ُأُكَلَها  ، وقال:  [ 43العنكبوت:  ] ﴾  ُلَها إمالَّ اْلَعاملمُونَ ﴿َوتمْلَك اأْلَْمَثاُل َنرْضم

ُرونَ  َيَتَذكَّ َلَعلَُّهْم  لملنَّاسم  اأْلَْمَثاَل  اهلل  ُب  َوَيرْضم َا  َرهبِّ بمإمْذنم  نٍي  حم وقال:  [ 25إبراهيم:  ] ﴾  ُكلَّ   ،

ُرو هُبَا لملنَّاسم َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ  [ 21احلرش: ] ﴾ نَ ﴿َوتمْلَك اأْلَْمَثاُل َنرْضم

قال   أمهيتها واعتبارها وتأثريها، وقد  العقالء عىل  اتفق مجيع  التي  قال آخر: وهي 

فهذه وأمثاهلا من األمثال لتقريب املراد، وتفهيم املعنى، وإيصاله إىل  بعضهم يذكر ذلك: )

له   ذهن السامع، وإحضاره يف نفسه صورة املثال الذي َمثَّل به، فإنه قد يكون أقرَب إىل َتعقُّ

واألشباه   بالنظائر  تأنس  النفَس  فإنَّ  نظريه؛  باستحضار  له  واستحضاره  وضبطه  وفهمه 

م ُر  وتنفم التام،  النفس  األُنَس  تأنيس  من  األمثال  ففي  النظري؛  وعدم  والَوْحَدة  الُغْربة  ن 

ورسعة قبوهلا وانقيادها ملا رضب هلا مثله من احلق أمٌر ال جيحده أحد، وال ينكره، وكلام 

ظهرْت هلا األمثال اْزَداَد املعنى ظهوًرا، ووضوًحا، فاألمثاُل شواهُد املعنى املراد، ومزكية  
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فهي:   أَ له،  ُسوقمهم ﴿َكَزْرٍع  َعىَل  َفاْسَتَوى  َفاْسَتْغَلَظ  َفآَزَرُه  َشْطَأُه  وهي  [ 29الفتح:  ] ﴾  ْخَرَج   ،

 ( 1)  (خاصة العقل ولّبه وثمرته

( آخر:  األوقال  يف معرض  املقصود  املعنى  إبراز  إالّ  ليس  التمثيل  املشهور،  إّن  مر 

أوابد   وتصوير  املحسوس،  بحلية  املعقول  املأنوس،    املعاين وحتلية  الوهم  هبيئة  الستاملة 

واستنزاله عن معارضته للعقل، واستعصائه عليه يف إدراك احلقائق اخلفّية، وفهم الّدقائق  

مثال يف الكتب  يتابعه فيام يقتضيه، ويشايعه إىل ما ال يرتضيه، ولذلك شاعت األ  بّية؛ كياأل

تمثيل ألطف  ال. فهلية والكلامت النبوية، وذاعت يف عبارات البلغاء، وإشارات احلكامء.إلا

مقا  من  واستنزاله  للعقل  الوهم  تسخري  إىل  إىل    م ذريعة  وسيلة  وأقوى  عليه،  االستعصاء 

، كيف ال، وهو رفع احلجاب عن وجوه  يب تفهيم اجلاهل الغبّى، وقمع سورة اجلامح األ

للمنكر يف صورة   وإبداء  اجللية،  املحسوسات  هلا يف معرض  اخلفية، وإبرازها  املعقوالت 

 ( 2)  (هار للوحيش يف هيئة املألوفاملعروف، وإظ

وفهمكم   عقلكم  أخترب  أن  يل  فاسمحوا  هذا؛  ذكرتم  قد  دمتم  ما  األستاذ:  قال 

 .(3) وتذكركم يف هذه اجلوانب.. وسأحدد أنا الطلبة الذين جييبون 

الوارد يف قوله تعاىل:   ُنوُر  أشار إىل بعض الطلبة، وقال: اذكر يل معنى املثال  ﴿اهللَُّ 

َا   َكَأهنَّ َجاَجُة  الزُّ ُزَجاَجٍة  يفم  مْصَباُح  املْ ْصَباٌح  مم فميَها  ْشَكاٍة  َكمم هم  ُنورم َمَثُل  َواأْلَْرضم  اَمَواتم  السَّ

َزْيُتَها ُييضم  َيَكاُد  َغْربميٍَّة  َواَل  يٍَّة 
قم َزْيُتوَنٍة اَل رَشْ ُمَباَرَكٍة  ْن َشَجَرٍة  مم يٌّ ُيوَقُد  ُدرِّ َِلْ  َكْوَكٌب  َوَلْو  ُء 

ُب اهلل اأْلَْمَثاَل لملنَّاسم َواهللَُّ بمُكلِّ  هم َمْن َيَشاُء َوَيرْضم ي اهلل لمنُورم   مَتَْسْسُه َناٌر ُنوٌر َعىَل ُنوٍر هَيْدم
ٍ
ء  يَشْ

 
 ( 425/ 2( إعالم املوقعني عن رب العاملني )1)

 . 1/156( هامش تفسري الفخر الرازي:2)

تعلقة باألمثال القرآنية من كتاب ( استفدنا معظم الرشوح الواردة هنا، وامل3)

ألنه  كتابا،  بعدها  ثم طبع  باألمثال،  الذي خصصه  الفصل  املوقعني[ يف  ]إعالم 

أحسن ما كتب يف املوضوع، وأيرسه، وقد حذفنا منه كل املواضع التي ينترص فيها  

الكثرية؛   التفاصيل  من  غريه  كتب  ما  أما  املعروفة.  العقدية  لرؤيته  القيم  ابن 

 يف املحال املناسبة هلا، ألن الغرض هنا قاَص عىل فهم األمثال القرآنية. فسنذكرها
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 [ 35النور: ] ﴾ َعلميمٌ 

يغمر القلب، ويرشق عىل الضمري،    الذي النور املراد هنا هو النور  :  (1)قال الطالب

عليه    يأن القلب ليس يف حاجة إىل أكثر من هذا املصباح، يلقذلك  ىل سواء السبيل،  إي  فيهد

يف اختيار هذا التشبيه إحياء بحالة القلب وقد لفه  .. وإىل احلق، وأقوم السبل ي  ضوءه، فيهتد

ظالم الشك، فهو مرتدد قلق خائف، ثم ال يلبث نور اليقني أن يرشق عليه، فيجد الراحة  

الليل خيبط يف الظالم عىل غري هدى، حتى إذا أوى إىل  ي  ار، فهو كسارواألمن واالستقر

يف   الطمأنينة  واستقرت  قلبه،  إىل  سبيله  األمن  وجد  املشكاة،  يف  املصباح  هذا  فوجد  بيته 

اآلية الكريمة تصف ضوء هذا املصباح وتتأنق  ونرى  .  نفسه، وشعر بالرسور يغمر فؤاده.

ذا املصباح له زجاجة تكسب ضوءه قوة، َتعله يتألأل  يف وصفه، بام يصور قوته وصفاءه، فه

كأنه كوكب له بريق الدر وملعانه، أما زيت هذا املصباح فمن شجرة مباركة قد أخذت من  

.. وبذلك فإن  الشمس بأوىف نصيب، فصفا لذلك زيتها حتى ليكاد ييضء ولو ِل متسسه نار

يبدد ظالم الشك، ويمزق دجى  هذا املصباح جدير أن يبدد ظلمة الليل، ومثله جدير أن  

 الكفر والنفاق. 

يف حق  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل 

ْم َوَتَرَكُهْم  املنافقني:   هم ي اْسَتْوَقَد َناًرا َفَلامَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اهلل بمُنورم ﴿َمَثُلُهْم َكَمَثلم الَّذم

ُظلُ  ُظُلاَمٌت  يفم  فميهم   
م
اَمء السَّ َن  مم َكَصيٍِّب  َأْو  ُعوَن  َيْرجم اَل  َفُهْم  ُعْمٌي  ُبْكٌم  وَن ُصمٌّ  ُ

ُيْبرصم اَل  اَمٍت 

ي بماْلَكافمرم يٌط  حُمم َواهللَُّ  املَْْوتم  قم َحَذَر  َواعم الصَّ َن  مم مْم  آَذاهنم َأَصابمَعُهْم يفم  جَيَْعُلوَن  َوَبْرٌق  َن َوَرْعٌد 

ْم َقاُموا َوَلْو َشاَء اهلل  َيَكاُد اْلرَبْ  ُق خَيَْطُف َأْبَصاَرُهْم ُكلَّاَم َأَضاَء هَلُْم َمَشْوا فميهم َوإمَذا َأْظَلَم َعَلْيهم

يرٌ   َقدم
ٍ
ء ْم إمنَّ اهلل َعىَل ُكلِّ يَشْ هم ْم َوَأْبَصارم هم    [ 20ـ  17البقرة: ] ﴾ َلَذَهَب بمَسْمعم

 
 . 150( من بالغة القرآن، البدوي، ص 1)
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للمنافقني بحسب حاهلم  ات الكريمة  اهلل تعاىل يف هذه اآليرضب  :  (1)قال الطالب

َمَثلني: مثاًل نارًيا، ومثاًل مائًيا، ملا يف النار واملاء من اإلضاءة واإلرشاق واحلياة؛ فإن النار  

السامء متضمنًا حلياة   أنزله من  الذي  الوحي  اهلل  احلياة، وقد جعل  واملاء مادة  النور،  مادة 

ا، وجعل َقابملميه أحياَء يف النور، ومن ِل يرفع به  القلوب واستنارهتا، وهلذا سامه روًحا ونورً 

رأًسا أمواًتا يف الظلامت، وأخرب عن حال املنافقني بالنسبة إىل حظهم من الوحي أهنم بمنزلة  

ا به، وانتفعوا  ءومن استوقد ناًرا لتيضء له وينتفع هبا، وهذا ألهنم دخلوا يف اإلسالم فاستضا 

وخالطوا   به،  وآمنوا  نور  به،  من  قلوهبم  من  مادة  لصحبتهم  يكن  ِل  ملا  ولكن  املسلمني، 

اإلضاءة   فيها  النار  فإن  بنارهم؛  يقل  وِل  بنورهم،  اهلل  وذهب  عنهم،  طفئ  اإلسالم 

واإلحراق، فذهب اهلل بام فيها من اإلضاءة، وأبقى عليهم ما فيها من اإلحراق، وتركهم يف  

وَعرف ثم أنكر، ودخل يف اإلسالم ثم    ظلامت ال يبرصون، فهذا حال من أبرص ثم َعمي،

ُعوَن﴾ ثم ذكر حاهلم بالنسبة إىل   فارقه بقلبه، فهو ال يرجع إليه؛ وهلذا قال: ﴿َفُهْم اَل َيْرجم

املثل املائي، فشبههم بأصحاب َصيِّب ـ وهو املطر الذي َيصوب، أي ينزل من السامء ـ فيه  

عليهم زواجر القرآن ووعيده  ظلامت ورعد وبرق، فلضعف بصائرهم، وعقوهلم اشتدت  

وهتديده وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق، فحاهلم كحال من أصابه مطر فيه  

من   خشية  عينيه  وغمض  أذنيه،  يف  أصبعيه  جعل  وخوره  فلضعفه  وبرق،  ورعد  ظلمة 

 صاعقة تصيبه. 

يف حق  عاىل أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله ت

 فميهم ُظُلاَمٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق    املنافقني:
م
اَمء َن السَّ ُعوَن َأْو َكَصيٍِّب مم ﴿ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْرجم

اْلرَبْ  َيَكاُد  يَن  بماْلَكافمرم يٌط  حُمم َواهللَُّ  املَْْوتم  َحَذَر  قم  َواعم الصَّ َن  مم مْم  آَذاهنم يفم  َأَصابمَعُهْم  ُق  جَيَْعُلوَن 

 
 . 2/270( إعالم املوقعني، 1)
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َلَذَهَب  اهللَُّ  َشاَء  َوَلْو  َقاُموا  ْم  َعَلْيهم َأْظَلَم  َوإمَذا  فميهم  َمَشْوا  هَلُْم  َأَضاَء  ُكلَّاَم  َأْبَصاَرُهْم    خَيَْطُف 

يرٌ   َقدم
ٍ
ء ْم إمنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ يَشْ هم ْم َوَأْبَصارم هم  [ 20ـ  18]البقرة: ﴾ بمَسْمعم

به هدى السامء، الذي تلقاه  اهلل تعاىل  وقد شبه    ، الصيب هو املطر  :(1)قال الطالب

املطر جديب األرض.  القلوب، كام حييى  به موات  ليحيى  ربه،  القرآن  وىف  .  الرسول من 

وعد ووعيد، وتكاليف وأعباء، كالعبادات، واجلهاد ىف سبيل اهلل، وجماهدة النفس  الكريم  

هذا رمحة وشفاء مع  هو  ثم  املحرمات..  اجتناب  ال  ..ىف  السامء  وىف  من  ينزل  الذي  غيث 

كذلك كانت    ..ظلامت من السحب املرتاكمة، ورعد وبرق.. ثم هو مع هذا نعمة وحياة

الكريم  آيات   ملا  القرآن  أفئدهتم،  منها  وتنفطر  املنافقني،  قلوب  هلا  تنخلع  تتنزل،  حني 

مكنون صدورهم، بام يبيتون ما ال يرىض    يتوقعون فيها من صواعق تدمدم عليهم، وتفضح

من القول، وما ال حيمد من العمل.. فإذا تلقى الرسول وحيا من ربه، وأعلنه ىف أصحابه،  

هذا هو حظهم من كتاب اهلل،  ..  اصطكت به أسامع املنافقني، ووجفت قلوهبم هلعا وفزع

وذلك مبلغ ما يناهلم من هذا اخلري العظيم.. اضطراب، وذعر، وهم مقيم.. حذر اخلزي  

شأهنم    ،والفضيحة  اجلامد..  وذلك  وحتى  والنبات،  واحليوان،  الناس،  الغيث..  مع  متاما 

حييون هبذا الغيث، ويرتقبون ىف شوق وهلف مواقيت نزوله، دون أن يتأدى إليهم خوف أو  

الرعود والربوق من رى    ، قلق، مما يصحبه من ظالم ورعود يعلمون ما وراء هذه  ألهنم 

أهنم مع كل خري.. يلتوون به، ويستقبلونه  أما املنافقون، فشأهنم مع هذا الغيث كش  ،وحياة

النفوس   تستقبله  خري  كل  ىف  يكمن  الذي  الرش،  إال  منه  يصيبهم  فال  املريضة،  بنفوسهم 

الناس من  السفهاء  يد  ىف  تقع  نعمة  كل  وىف  التي  ..  املريضة،  هى  والصواعق،  الرعود 

 ري ورمحة. يستقبلها أولئك املنافقون من كل ما حتمل هذه الظاهرة الطبيعية، من خ 

 
 (. 38/ 1(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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﴿َواهللَُّ  قال األستاذ: إذا كان املثل مرتبطا باملنافقني، فلم ختم اهلل تعاىل املثل بقوله:  

ينَ  يٌط بماْلَكافمرم    ؟[ 19]البقرة: ﴾ حُمم

الطالب ذلك  (1)قال  يف  هبم  :  انتهى  حيث  املنافقني،  دورات  من  دورة  إىل  إشارة 

يَن  ترددهم بني اإليامن والكفر، إىل الكفر الغليظ.. وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل:   ﴿إمنَّ الَّذم

َر هَلُمْ  هَيُْم َسبمياًل   آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا َِلْ َيُكنم اهللَُّ لميَْغفم
﴾  َواَل لمَيْهدم

وفريق آخر من  ..  فاملنافقون هم كفار، وأكثر من كفار.. كفار ومنافقون معا ،  [ 137]النساء:  

هؤالء وإن ذهب اهلل بالنور الذي دخل  و ، املنافقني ما يزال أمرهم مرددا بني النفاق والكفر 

يزال  ال  فإهنم  ـ  ورسوله  اهلل  خادعوا  حني  القرآن،  من  باإلسالم  عليهم  صلة  عىل  ون 

الكفر حتوال َصحيا، وهلذا فإن ملعات من ضوء اإلسالم تطلع   ِل يتحولوا إىل  واملسلمني، 

ثم هتجم   املسلمني،  عليهم بني احلني واحلني فتمسك هبم عىل طريق اإلسالم وىف مجاعة 

ىف  عليهم ضالالهتم، فتعمى عليهم السبل، وتتقطع بينهم وبني اإلسالم املسالك، فإذاهم  

حرية واضطراب.. وهكذا ترتد أحواهلم بني اإليامن والكفر، إىل أن يموتوا عىل هذا النفاق..  

ْم َقاُموا ُق خَيَْطُف َأْبَصاَرُهْم ُكلَّاَم َأَضاَء هَلُْم َمَشْوا فميهم َوإمَذا َأْظَلَم َعَلْيهم  [ 20]البقرة: ﴾ ﴿َيَكاُد اْلرَبْ

﴿إمنَّ    :يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر  

يَن آَمُنوا َفَيْعَلُموَن َأنَُّه   ا الَّذم َب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفاَم َفْوَقَها َفَأمَّ ْن  اهللََّ اَل َيْسَتْحيمي َأْن َيرْضم احْلَقُّ مم

يَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللَُّ  ا الَّذم مْم َوَأمَّ ي بمهم َكثمرًيا َوَما    َرهبِّ لُّ بمهم َكثمرًيا َوهَيْدم ََذا َمَثاًل ُيضم هبم

قمنَي﴾  لُّ بمهم إمالَّ اْلَفاسم  [ 26]البقرة: ُيضم

الطالب رضب  :  (2) قال  تعاىل  ملا  من  اهلل  قوم  تكلم  والعنكبوت  بالذباب  املثل 

من احلياء الذي    [ 26]البقرة:  ﴿َيْسَتْحيمي﴾  :  قوله. و املرشكني وعابوا ذكره، فأنزل اهلل هذه اآلية. 

 
 . 62/ 2منية الطالبني، للسبحاين،  ( 2) (. 39/ 1(  التفسري القرآين للقرآن )1)
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:  قوله . ويصد اإلنسان عن إبراز ما يضمره من الكالم، واهلل تعاىل ينفي هذا املعنى عن نفسه. 

َب َمَثاًل﴾   ﴿َفاَم  :  قولهأي يصف حال املشبه عن طريق حال املشبه به، و  [ 26]البقرة:  ﴿َيرْضم

الضعف، يقال بأن فالنا يقرتف جريمة ألجل دينار بل  : أي فام فوقها يف  [ 26]البقرة: َفْوَقَها﴾  

فوقه أي نصف دينار، فاملراد من الفوقية هو الفوقية يف الضعف واحلقارة، فلام كان املالك 

كل تقدير فاآلية    وعىل .  يف رضب األمثال كونه مفيدا فال فرق بني صغري األشياء وكبريها.

ر ما مثل به أو كربه، فال التمثيل بالبعوضة  الك يف صحة التمثيل ليس صغبصدد بيان أن املم 

عيب وال التمثيل باإلبل والفيل كامل، وإنام الكامل أن يكون املثل مبينا حلقيقة وواقعة غفل  

 عنها املخاطب، من دون فرق بني كون املثل صغريا أو كبريا. 

املثل بقوله:   تعاىل  َوهَيْ قال األستاذ: فلم ختم اهلل  َكثمرًيا  بمهم  لُّ  َوَما  ﴿ُيضم َكثمرًيا  بمهم  ي  دم

قمنَي﴾  لُّ بمهم إمالَّ اْلَفاسم  [ 26]البقرة: ُيضم

قال  ليس إضالل اهلل تعاىل هؤالء إال لفسقهم كام  قال الطالب: املراد من ذلك أنه  

نَي﴾  تعاىل:   قم لُّ بمهم إمالَّ اْلَفاسم   الشافية وليس هذا أمرا بعيدا ألن املواعظ    ،[ 26]البقرة:  ﴿َوَما ُيضم

تأثري معاكس يف العقول املنتكسة، فالقلوب املستعدة تتأثر منها إجيابيا، واملنتكسة منها    هلا 

 تتأثر سلبيا. 

﴿ُثمَّ  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل:  

َأَشدُّ َقْس  َأْو  َجاَرةم  َكاحْلم َي  َفهم َبْعدم َذلمَك  ْن  ُقُلوُبُكْم مم نُْه  َقَسْت  ُر مم َيَتَفجَّ ملََا  َجاَرةم  احْلم َن  مم َوإمنَّ  َوًة 

ْن َخْشَيةم اهللَّم نَْها ملََا هَيْبمُط مم نُْه املَْاُء َوإمنَّ مم ُق َفَيْخُرُج مم قَّ نَْها ملََا َيشَّ َوَما اهللَُّ بمَغافمٍل َعامَّ   اأْلهَْنَاُر َوإمنَّ مم

 [ 74]البقرة: َتْعَمُلوَن﴾ 

َلَرَأْيَتُه  هذا املثل يشبه قوله تعاىل:  :  (1) قال الطالب َأْنَزْلنَا َهَذا اْلُقْرآَن َعىَل َجَبٍل  ﴿َلْو 
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ُروَن﴾   هُبَا لملنَّاسم َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ ْن َخْشَيةم اهللَّم َوتمْلَك اأْلَْمَثاُل َنرْضم ًعا مم ًعا ُمَتَصدِّ   .. [ 21]احلرش:  َخاشم

هذا القرآن ِل يتجه إىل    فهذا القرآن لو أنزل عىل جبل، خلشع وتصدع من خشية اهلل.. ولكن

كثريا من الناس ِل يقع هذا القرآن منهم موقعه  ومع هذا فإن  ،  اجلبل، وإنام اَته إىل اإلنسان

فلم خيشعوا له، وِل تلن قلوهبم به.. فهناك ىف الناس قلوب    ، من اجلبل األصم لو نزل عليه 

قاسية، أشد قسوة من حجارة هذا اجلبل، وكام أن من احلجارة ما يتفجر منه األهنار، وما  

لك ىف القلوب ما يفيض باخلري، فيكون  فكذ  ؛ يشقق فيخرج منه املاء، وما هيبط من خشية اهلل

يلني   ما  القلوب  ىف  الناس، وكذلك  خريه  ىف  يعيش  الصايف  النبع  أو  العظيم  بالنهر  أشبه 

ْم آَياُتُه َزاَدهْتُْم إمياَمًنا ،  وخيشع لذكر اهلل َلْت ُقُلوهُبُْم َوإمَذا ُتلمَيْت َعَلْيهم يَن إمَذا ُذكمَر اهللَُّ َوجم ﴿الَّذم

م  َرهبِّ ُلوَن﴾  َوَعىَل  َيَتَوكَّ له، وِل    ،[ 2]األنفال:  ْم  إليه، وِل خيشع قلبه  أو استمع  القرآن،  فمن قرأ 

ينضح بقطرات من اخلري واإلحسان، وِل تربق ىف سامئه بروق اهلدى واإليامن ـ فليعلم ـ إن  

 . كان منه أن يعلم ـ أنه دون بعض األحجار، قبوال للخري، وتأثرا به

﴿َأْم    آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل:أشار األستاذ إىل طالب  

وَ  اْلَبْأَساُء  ْتُهُم  َمسَّ َقْبلمُكْم  ْن  مم َخَلْوا  يَن  الَّذم َمَثُل  َيْأتمُكْم  َوملََّا  اجْلَنََّة  َتْدُخُلوا  َأْن  ْبُتْم  اُء  َحسم َّ الرضَّ

يَن آَمُنوا   ُسوُل َوالَّذم ُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ يٌب﴾  َوُزْلزم ]البقرة: َمَعُه َمَتى َنرْصُ اهللَّم َأاَل إمنَّ َنرْصَ اهللَّم َقرم

214 ] 

ن االبتالء بالبأساء والرضاء  : يف هذه اآلية الكريمة يذكر اهلل تعاىل أ(1)قال الطالب

املؤمن   ومتييز  فالتمحيص  اإلسالمية،  باألمة  ختتص  وال  كافة،  األمم  يف  جارية  إهلية  سنة 

ا غري  عن  بغربلة  الصابر  غربل  إذا  إال  املسلم  إيامن  يتمحض  فال  االبتالء،  رهن  لصابر 

قل يف  اإليامن  يرتسخ  وال  نقيا،  ليخرج  أمام    بهاالمتحان  والثبات  الصمود  خالل  من  إال 
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اهلوجاء. الفتن  الكريمة  أعاصري  اآلية  اهلل  تسلية  . ويف  ناهلم من    لرسول  وأصحابه مما 

أخبار سامع  ألن  وأمثاهلم،  ال    املرشكني  البلية  وأن  عليهم،  اخلطب  يسهل  املاضية  األمم 

ْبُتْم﴾  قال تعاىل:  ختتص هبم، بل تعم غريهم أيضا، ولذلك   أي أظننتم    ،[ 214]البقرة:  ﴿َأْم َحسم

ْن َقْبلمُكْم﴾  وخلتم أهيا املؤمنون   يَن َخَلْوا مم   ، [ 142]البقرة:  ﴿َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا َيْأتمُكْم َمَثُل الَّذم

به،   وامتحنوا  السالفة  األمم  به  ابتليت  ما  بمثل  ومتتحنوا  تبتلوا  وملا  اجلنة  تدخلوا  أن  أي 

،  ضوء هذا فاملثل بمعنى الوصف   وعىل .  فعليكم بالصرب والثبات كام صرب هؤالء وثبتوا.

فقوله   ذلك الوصف،  املثل  َخَلْوا  :  تعاىل  أن من معاين  يَن  الَّذم َمَثُل  َيْأتمُكْم  َقْبلمُكْم  ﴿َوملََّا  ْن  مم

اُء﴾   َّ َوالرضَّ اْلَبْأَساُء  ْتُهُم  يأتكم وصف الذين خلوا من قبلكم( فال    [ 214]البقرة:  َمسَّ )ملا  أي 

الكامل إال أن يكون هلم وصف مثل وصف الذين واجهوا املصائب    يامنيدخلون حظرية اإل

قال تعاىل يف حق املؤمنني:    كام،  والفتن بصرب وثبات وعانوا الكثري من القلق واالضطراب 

يًدا﴾   ْلَزااًل َشدم ُلوا زم ففي خضم هذه الفتنة التي تنفد فيها طاقات البرش،    ،[ 11]األحزاب:  ﴿َوُزْلزم

 وصالح املؤمنني.  فإذا بالرمحة تنزل عليهم من خالل دعاء الرسول

﴿َيا    ىل: أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعا 

َئاَء النَّاسم َواَل  ُق َماَلُه رم ي ُينْفم يَن آَمنُوا اَل ُتبْطمُلوا َصَدَقاتمُكْم بماملَْنِّ َواأْلََذى َكالَّذم َا الَّذم ُن  َأهيُّ  ُيْؤمم

َكُه َص  رم َفَمَثُلُه َكَمَثلم َصْفَواٍن َعَلْيهم ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َوابمٌل َفرَتَ ُروَن َعىَل  بماهللَّم َواْلَيْومم اآْلخم ْلًدا اَل َيْقدم

يَن﴾  ي اْلَقْوَم اْلَكافمرم َّا َكَسُبوا َواهللَُّ اَل هَيْدم
 ممم

ٍ
ء  [ 264]البقرة: يَشْ

أصحاب املن واألذى باملرائي  اهلل تعاىل  شبه  : يف هذه اآلية الكريمة  (1)قال الطالب

أن املان واملؤذي يقصد  الذي ال يبتغي بعمله مرضاة اهلل تعاىل، وال يقصد به وجه اهلل، غري  

بعمله مرضاة اهلل، ثم يتبعها بام يبطله، واملرائي ال يقصد بأعامله وجه اهلل تعاىل فيقع عمله  
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حقيقة    وأما .  صح تشبيههام باملرائي مثل تشبيه الضعيف بالقوي.  ذلكباطال من رأس، ول

ا أرض  أرض صفوان ملساء عليها تراب ضئيل خييل ألول وهلة أهنبالتمثيل فتوضيحها  

نافعة صاحلة للنبات، فأصاهبا مطر غزير جرف الرتاب عنها فرتكها صلدة صلبة ملساء ال  

َكُه َصْلًدا  كام قال تعاىل:  تصلح ليشء من الزرع،   ﴿َكَمَثلم َصْفَواٍن َعَلْيهم ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َوابمٌل َفرَتَ

َّا َكَسُبوا﴾  
 ممم

ٍ
ء ُروَن َعىَل يَشْ َيْقدم املرائي له ظاهر مجيل وباطن رديء،    فعمل ،  [ 264]البقرة:  اَل 

فاإلنسان غري العارف بحقيقة نية العامل يتخيل أن عمله منتج، كام يتصور اإلنسان احلجر  

الوقع   للنبات، فعندما أصابه مطر غزير شديد  أنه صالح  قليل  تراب  الذي عليه  األملس 

فهكذا عمل املرائي    ة، لزراعونفض الرتاب عن وجه احلجر تبني أنه حجر أملس ال يصلح ل

إن عمل املان    ثم.  رديء عقيم غري ناتج.   عمله  إذا انكشفت الوقائع ورفعت األستار تبني أن

 واملؤذي بعد اإلنفاق أشبه بعمل املرائي. 

تعاىل:  قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ    أشار 

َن املَْسِّ َذلمَك بم  ْيَطاُن مم ي َيَتَخبَُّطُه الشَّ َيُقوُموَن إمالَّ َكاَم َيُقوُم الَّذم َبا اَل  َيْأُكُلوَن الرِّ يَن  ُْم  ﴿الَّذم َأهنَّ

نْ  َظٌة مم َبا َفَمْن َجاَءُه َمْوعم َم الرِّ َبا َوَأَحلَّ اهللَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ ْثُل الرِّ هم َفاْنَتَهى َفَلُه َما  َقاُلوا إمنَّاَم اْلَبْيُع مم  َربِّ

 [ 275]البقرة: َسَلَف َوَأْمُرُه إمىَل اهللَّم َوَمْن َعاَد َفُأوَلئمَك َأْصَحاُب النَّارم ُهْم فميَها َخالمُدوَن﴾ 

الطالب تعاىل  (1)قال  اهلل  يذكر  الكريمة  اآلية  هذه  يف  الدنيا :  يف  املرابني  حال  أن 

ع واجلنون، إذ أهنم ملا فتنوا بحب املال واستعبدهتم زينته،  كاملتخبطني يف أعامهلم بسبب الرص

الكسب   موارد  مجيع  ألجله  وتركوا  لذاته،  مقصودا  وجعلوه  بجمعه،  نفوسهم  رضيت 

أكثر ذلك   الناس، وترى  أكثر  الذي عليه  األخرى، فخرجت نفوسهم عن حد االعتدال 

رصة واملغرمون بالقامر يزداد  ظاهرا يف حركاهتم وتقلبهم ىف أعامهلم فاملولعون بأعامل البو 
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. ومجهور  .فيهم النشاط واالهنامك ىف األعامل، وترى فيهم خفة تعقبها حركات غري منتظمة 

املفرسين عىل أن املراد بالقيام القيام من القبور حني البعث، وأن اهلل جعل من عالمة املرابني  

كاملرصوعني،   يبعثون  أهنم  القيامة  عن  يوم  احلديث  يف  ورد  اهلل  وقد  )إياك  رسول   :

والذنوب التي ال تغفر، الغلول ـ اخليانة يف مغنم وغريه ـ فمن غل شيئا أيت به يوم القيامة،  

 (1) والربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة جمنونا يتخبط(

الكريمة من   إليه اإلشارة يف اآلية  التخبط  كون  قال األستاذ: فام تقول فيام وردت 

 ؟ العلم ال يصدقهبعض أهل ان مع أن معلوال لوطأة الشيط

العلم له حق اإلثبات وليس له حق السلب، فالعلم وإن كشف أن  :  (2)قال الطالب

الرصع نتيجة وجود اختالالت يف اجلهاز العصبي، وأما أنه ليس بعد ذلك من علة أخرى،  

عىل   يعتمد  فهو  ذلك،  إفادة  عن  قاَصة  أدواته  ألن  ذلك؛  سلب  للعلم  التجربة،  فليس 

األ يف  إال  تنتج  ال  املجردات    موروالتجربة  عواِل  وأما  منها،  قريب  هو  ما  أو  املحسوسة 

كاألرواح والشياطني، فهي ِل تنكشف أرسارها لنا حتى تؤكد عىل عدم تأثريها يف الرصع  

 وغريه. 

سكن   هو  الرصع  سبب  أن  إىل  تشري  الكريمة  اآلية  أن  تعني  فهل  األستاذ:  قال 

 ان، كام يزعم الرقاة؟الشيطان لْلنس

قال الطالب: معاذ اهلل أن أزعم ذلك.. لكن الشيطان له دور يف ذلك التخبط من  

تعاىل يف ذلك:   قال  املتأثر هبا واقعا حتت سيطرته، وقد  الوسوسة، والتي قد َتعل  خالل 

َ اأْلَْمُر إمنَّ اهللََّ َوَعَدُكْم َوْعَد احْلَ 
ْيَطاُن ملََّا ُقيضم َ  ﴿َوَقاَل الشَّ قِّ َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن يلم

َأَنا   َما  َأْنُفَسُكْم  َوُلوُموا  َتُلوُموينم  َفاَل  يلم  َفاْسَتَجْبُتْم  َدَعْوُتُكْم  َأْن  إمالَّ  ُسْلَطاٍن  ْن  مم َعَلْيُكْم 
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ْكُتُمونم  َأرْشَ بماَم  َكَفْرُت  إمينِّ  يَّ 
خم بمُمرْصم َأْنُتْم  َوَما  ُكْم  خم َعَذاٌب    بمُمرْصم هَلُْم  الظَّاملممنَي  إمنَّ  َقْبُل  ْن  مم

 [22]إبراهيم: َألميٌم﴾ 

﴿إمنَّ    أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل:

ْن َربَِّك َفاَل  ْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن احْلَقُّ مم نَْد اهللَّم َكَمَثلم آَدَم َخَلَقُه مم يَسى عم َتُكْن   َمَثَل عم

يَن﴾  َن املُْْمرَتم  [ 60ـ  59]آل عمران:  مم

إياه عىل غري  عليه السالم  : أي إن شأن عيسى  (1)قال الطالب وصفته يف خلق اهلل 

﴿َخَلَقُه    يف ذلك، ثم فرس هذا املثل وفصل ما أمجله فقال: عليه السالم  ثال سابق كشأن آدم  م

ْن ُتَراٍب﴾   أي قدر أوضاعه وكون جسمه من تراب ميت أصابه املاء فكان   [ 59]آل عمران:  مم

ويف هذا توضيح للتمثيل ببيان وجه الشبه بينهام وقطع لشبه اخلصوم، فإن  .  طينا الزبا لزجا. 

ر خلق عيسى عليه السالم بال أب مع االعرتاف بخلق آدم من غري أب وال أم مما ال  إنكا 

أي ثم أنشأه برشا    [ 59]آل عمران:  ﴿ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾  ..  ينبغى أن يكون وال يسلمه العقل

ثم أكد صدق هذا  .  .[ 14]املؤمنون: ﴿ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخَر﴾  بنفخ الروح فيه كام جاء يف قوله: 

ْن َربَِّك﴾    القصص فقال:  أي هذا الذي أنبأتك به من شأن عيسى    [ 60]آل عمران:  ﴿احْلَقُّ مم

َن  ..  هو احلق، ال ما اعتقده النصارى يف املسيح من أنه إله عليهام السالم  ومريم   ﴿َفاَل َتُكْن مم

يَن﴾   . ءك العلم اليقيني به أي فال تشكن يف أمرمها بعد أن جا  [ 60]آل عمران: املُْْمرَتم

﴿َأَوَمْن    أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل:

نَْها  َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْينَاُه َوَجَعْلنَا َلُه ُنوًرا َيْميشم بمهم يفم النَّاسم َكَمْن َمَثُلُه يفم الظُُّلاَمتم َلْيَس بمَخا  ٍج مم رم

يَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ َكَذلمَك ُزيِّ   [ 122]األنعام: َن لمْلَكافمرم

الطالب الكريمة  (2)قال  اآلية  تشبيهني:  :  عىل  بامليت  األول تشتمل  املؤمن  تشبيه   :
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  والغرض .  : تشبيه الكافر الفاقد للنور بالباقي يف الظلامت.الثاين. واملحيا الذي معه نور.

:  تعاىل   التشبيه األول فأشري إليه بقوله  أما .  التشبيه األول دون الثاين.أن املؤمن من قبيل  منه  

  ﴾ النَّاسم بمهم يفم  َيْميشم  ُنوًرا  َلُه  َوَجَعْلنَا  َفَأْحَيْينَاُه  َمْيًتا  َكاَن  التشبيه    وأما ،  [ 122]األنعام:  ﴿َأَوَمْن 

نَْها﴾ الثاين:   ٍج مم أن مثل من هداه اهلل  . أي  .[ 122]األنعام:    ﴿َكَمْن َمَثُلُه يفم الظُُّلاَمتم َلْيَس بمَخارم

بعد الضاللة ومنحه التوفيق لليقني الذي يميز به بني املحق واملبطل واملهتدي والضال، مثل  

من   بعضه  فيميز  به،  الناس مستضيئا  يف  به  يميش  نورا  له  اهلل وجعل  فأحياه  ميتا  كان  من 

بالكا   هذا.  بعض. املؤمن  قياس  يصح  املؤمن، وال  مثل  الكفر  هو  يف ظلامت  املتخبط  فر، 

 كاملتحري الذي ال هيتدي إىل سبيل الرشاد. 

﴿َوُهَو  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل:  

ا َبنْيَ َيَدْي َرمْحَتمهم َحتَّى إمَذا َأَقلَّْت َسَحاًبا ثمَقااًل ُسقْ  َياَح ُبرْشً ُل الرِّ ي ُيْرسم نَاُه لمَبَلٍد َميٍِّت َفَأْنَزْلنَا  الَّذم

ال  َواْلَبَلُد  ُروَن  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  املَْْوَتى  ُج  ُنْخرم َكَذلمَك  الثََّمَراتم  ُكلِّ  ْن  مم بمهم  َفَأْخَرْجنَا  املَْاَء  طَّيُِّب  بمهم 

ي َخُبَث اَل خَيُْرُج إمالَّ َنكمًدا َكذَ  هم َوالَّذم ُف اآْلَياتم لمَقْوٍم َيْشُكُروَن﴾  خَيُْرُج َنَباُتُه بمإمْذنم َربِّ لمَك ُنرَصِّ

 [58ـ  57]األعراف: 

الطالب الرياح    حاصل:  (1) قال  يرسل  بأنه  األوىل  اآلية  يف  ذكر  تعاىل  أنه  التشبيه: 

مبرشة برمحته، فإذا محلت سحابا ثقاال باملاء ساقه تعاىل إىل بلد ميت فتحيا به األرض وتؤيت  

يف اآلية الثانية أن هطول املطر وسقي األرض جزء مما يتوقف    . ثم ذكر اهلل تعاىلثمراهتا.

عليه خروج النبات، وهناك رشط آخر وهو أن تكون األرض خصبة صاحلة للزراعة دونام 

املشبه فهو أنه تعاىل يشبه املؤمن بأرض طيبة    وأما .  إذا كانت خبيثة، هذا هو حال املشبه به.

، كام يشبه قلب الكافر باألرض السبخة ال تنبت شيئا،  تلني باملطر وحيسن نباهتا ويكثر ريعها 
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 فقلب املؤمن كاألرض الطيبة وقلب الكافر كاألرض السبخة. 

﴿َواْتُل  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل:  

نَْها فَ  ي آَتْينَاُه آَياتمنَا َفاْنَسَلَخ مم ْم َنَبَأ الَّذم ْئنَا َلَرَفْعنَاُه  َعَلْيهم يَن َوَلْو شم َن اْلَغاوم يَْطاُن َفَكاَن مم َأْتَبَعُه الشَّ

ْل َعَلْيهم َيْلَهْث أَ  مم َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثلم اْلَكْلبم إمْن حَتْ َا َوَلكمنَُّه َأْخَلَد إمىَل اأْلَْرضم َواتَّ ْكُه  هبم ْو َترْتُ

ذم  الَّ اْلَقْومم  َمَثُل  َذلمَك  َمَثاًل  َيْلَهْث  َساَء  ُروَن  َيَتَفكَّ َلَعلَُّهْم  اْلَقَصَص  َفاْقُصصم  بمآَياتمنَا  ُبوا  َكذَّ يَن 

ُبوا بمآَياتمنَا َوَأْنُفَسُهْم َكاُنوا َيْظلمُموَن﴾  يَن َكذَّ  [ 177ـ  175]األعراف:  اْلَقْوُم الَّذم

الطالب اليهود  (1) قال  عىل  واتل  أي  اجلاحدين  :  من  مثلهم  هو  النبأ  ومن  ذلك 

العجيب، نبأ ذلك الذي آتيناه حجج التوحيد وأفهمناه أدلته حتى صار عاملا هبا فانسلخ  

التعبري باالنسالخ إيامء إىل أنه   إليها ليهتدى هبا، وىف  منها وتركها وراءه ظهريا وِل يلتفت 

يْ .  كان متمكنا منها ظاهرا ال باطنا. يَن﴾ ﴿َفَأْتَبَعُه الشَّ َن اْلَغاوم أي   ، [ 175]األعراف: َطاُن َفَكاَن مم

بعد أن انسلخ منها باختياره حلقه الشيطان فأدركه ومتكن من الوسوسة له، إذ ِل يبق لديه  أنه  

من نور البصرية وال أمارات اهلداية ما حيول بينه وبني قبول وسوسته وسلوك فهمه، فصار  

اتباع  يمة  اآلية الكروىف  .  من الضالني املفسدين.  عربة وموعظة للمؤمنني وحتذير هلم من 

أهوائهم حتى ال ينزلقوا ىف مثل تلك اهلوة التي انزلق إليها صاحب املثل بحبه للدنيا وركونه  

 إىل شهواهتا ولذاهتا. 

تعاىل:   قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  أشار 

َمْس  َُذوا  اختَّ يَن  اهللََّ  ﴿َوالَّذم َحاَرَب  ملمَْن  َوإمْرَصاًدا  نمنَي  املُْْؤمم َبنْيَ  يًقا  َوَتْفرم َوُكْفًرا  اًرا  َ
رضم ًدا  جم

َتُقمْ  َلَكاذمُبوَن اَل  ُْم  إمهنَّ َيْشَهُد  احْلُْسنَى َواهللَُّ  إمالَّ  َأَرْدَنا  إمْن  َوَلَيْحلمُفنَّ  َقْبُل  ْن  مم َأَبًدا    َوَرُسوَلُه  فميهم 

َس عَ  ٌد ُأسِّ ُروا َواهللَُّ  ملََْسجم بُّوَن َأْن َيَتَطهَّ
َجاٌل حُيم لم َيْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُقوَم فميهم فميهم رم ْن َأوَّ ىَل التَّْقَوى مم
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َس ُبنَْيا  ْضَواٍن َخرْيٌ َأْم َمْن َأسَّ َن اهللَّم َورم َس ُبنَْياَنُه َعىَل َتْقَوى مم يَن َأَفَمْن َأسَّ رم َنُه َعىَل  حُيمبُّ املُْطَّهِّ

ي اْلَقْوَم الظَّاملممنَي﴾ َشفَ   [ 109ـ  107]التوبة: ا ُجُرٍف َهاٍر َفاهْنَاَر بمهم يفم َنارم َجَهنََّم َواهللَُّ اَل هَيْدم

تشري إىل الفرق الشاسع بني من بنى بنيانا عىل أساس : اآلية الكريمة  (1)قال الطالب

العصور وحيتفظ   عرب  يبقى  فاألول  جرف،  شفا  بناه عىل  ومن  احلوادث  حمكم،  يف  بكيانه 

هو الذي يعقد إيامنه    فاملؤمن.  بأدنى رضبة.  حمالةاملدمرة، بخالف الثاين فإنه سوف ينهار ال  

تقوى اهلل ورضوانه، بخالف املنافق فإنه يبني إيامنه    هو  عىل قاعدة حمكمة وهو احلق الذي

الباطل، فإيامن املؤمن ودينه من مصاديق    عىل أضعف القواعد وأرخاها وأقلها بناء وهو 

ْضَواٍن﴾  قوله:   َورم اهللَّم  َن  مم َتْقَوى  َعىَل  ُبنَْياَنُه  َس  َأسَّ كمن    [ 109]التوبة:  ﴿َأَفَمْن  املنافق  ودين 

َس ُبنَْياَنُه َعىَل َشَفا ُجُرٍف َهاٍر﴾   فال حمالة ينهار به يف نار جهنم.  [ 109]التوبة: ﴿َأسَّ

﴿َلُه  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل:  

ْيهم إمىَل املَْ  طم َكفَّ  إمالَّ َكَباسم
ٍ
ء يَشْ

يُبوَن هَلُْم بم ْن ُدونمهم اَل َيْسَتجم يَن َيْدُعوَن مم  لمَيْبُلَغ  َدْعَوُة احْلَقِّ َوالَّذم
م
اء

هم َوَما  يَن إمالَّ يفم َضاَلٍل﴾   َفاُه َوَما ُهَو بمَبالمغم  [14]الرعد: ُدَعاُء اْلَكافمرم

الطالب لغاية    املثل :  (2) قال  واألوثان  األصنام  يدعون  الذين  املرشكني  حال  يبني 

قضاء حوائجهم، فاهلل تعاىل يشبه دعوهتم برجل بسط كفيه إىل املاء من مكان بعيد ليتناوله  

املسافة بينهام، فكذلك ما كان يعبده املرشكون   ويسكن به غلته، وذلك املاء ال يبلغ فاه لبعد

 إليهم وال يستجيب دعاءهم.   عهمن األصنام ال يصل نف

تعاىل:   قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  أشار 

ُنجم  يٍب  َقرم َأَجٍل  إمىَل  ْرَنا  َأخِّ نَا  َربَّ َظَلُموا  يَن  الَّذم َفَيُقوُل  اْلَعَذاُب  ُم  َيْأتميهم َيْوَم  النَّاَس  رم  ْب  ﴿َوَأْنذم

َمَساكم  َوَسَكنُْتْم يفم  َزَواٍل  ْن  مم َلُكْم  َما  َقْبُل  ْن  مم َأْقَسْمُتْم  َتُكوُنوا  َأَوَِلْ  ُسَل  الرُّ َوَنتَّبمعم  نم  َدْعَوَتَك 
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ْبنَا َلُكُم اأْلَْمَثاَل َوَقْد َمَكُروا مَ  مْم َورَضَ َ َلُكْم َكْيَف َفَعْلنَا هبم يَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َوَتَبنيَّ ْكَرُهْم  الَّذم

َباُل﴾  نُْه اجْلم نَْد اهللَّم َمْكُرُهْم َوإمْن َكاَن َمْكُرُهْم لمَتُزوَل مم  [ 46ـ  44]إبراهيم:   َوعم

الطالب األجل    املشبه:  (1)قال  فاستمهلوا  العذاب  رأوا  الذين  الالحقة  األمم  هو 

حلفتم    . أي أنكمبه هو حال األمم اهلالكة بأفعاهلم الظاملة.  واملشبه،  وندموا وِل ينفعهم الندم

قبل نزول العذاب بأنه ليس لكم زوال من الراحة إىل العذاب، وظننتم أنكم بام متتلكون من  

  .. زمام األمور، فلامذا تستمهلون حالة نزول العذاب!؟القوة والسطوة أمة خالدة مالكة ل 

َ َلُكْم  :  ، فيقولثم خياطبهم بجواب آخر  يَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َوَتَبنيَّ ﴿َوَسَكنُْتْم يفم َمَساكمنم الَّذم

اأْلَْمَثاَل﴾ َلُكُم  ْبنَا  َورَضَ مْم  هبم َفَعْلنَا  الرسل   ،[ 45]إبراهيم:    َكْيَف  كذب  من  ديار  سكنتم    أي 

ورضبنا    وثمود،  فأهلكهم اهلل وعرفتم ما نزل هبم من البالء واهلالك والعذاب كقوم عاد

 لكم األمثال وأخربناكم بأحوال املاضني لتعتربوا فلم تتعظوا.

تعاىل:   قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  أشار 

ا  ﴿َوجَيَْعُلوَن هللمَّم اْلَبنَاتم ُسْبَحانَ  َ َأَحُدُهْم بماأْلُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ ُه َوهَلُْم َما َيْشَتُهوَن َوإمَذا ُبرشِّ

ابم أَ  َ ُه يفم الرتُّ ُكُه َعىَل ُهوٍن َأْم َيُدسُّ َ بمهم َأُيْمسم  َما ُبرشِّ
م
ْن ُسوء َن اْلَقْومم مم اَل  َوُهَو َكظميٌم َيَتَواَرى مم

ينَ  يُز احْلَكميُم﴾  َساَء َما حَيُْكُموَن لملَّذم  َوهللمَّم املََْثُل اأْلَْعىَل َوُهَو اْلَعزم
م
ْوء َرةم َمَثُل السَّ ُنوَن بماآْلخم  اَل ُيْؤمم

 [ 60ـ  57]النحل: 

التي  : يف هذه اآليات الكريمة  (2) قال الطالب بيان لوجه آخر من وجوه الضالل، 

حال.. بعد  حاال  املرشكون  ا  يلبسها  جيعلون  أهنم  ضالالهتم  فلم  فمن  هلل..  بنات  ملالئكة 

يكتفوا بأن جعلوا هلل ـ سبحانه ـ ولدا، بل جعلوه ال يلد إال البنات، تلك املواليد التي لفظها  

جمتمعهم وزهد فيها، واستقبلها ىف تكره وضيق.. وىف هذا ما يكشف عن مدى جهلهم بام  
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اهلل، حني سووه هبم    هلل من كامل، وما ينبغى أن يكون له من توقري.. فلقد أساءوا القسمة مع 

ألنفسهم   وجعلوا  البنات،  له  فجعلوا  ـ  وسفها  ضالال  َيْشَتُهوَن﴾  ـ  من    [ 57]النحل:  ﴿َما 

تعاىل بقوله  منطقهم  عوار  وكشف  أحالمهم،  اهلل  سفه  وقد  َت    :الذكور..  الالَّ ﴿َأَفَرَأْيُتُم 

َكُر َولَ  ى َوَمنَاَة الثَّالمَثَة اأْلُْخَرى َأَلُكُم الذَّ َي إمالَّ َأْساَمٌء  َواْلُعزَّ يَزى إمْن هم ُه اأْلُْنَثى تمْلَك إمًذا قمْسَمٌة ضم

ْن ُسْلَطاٍن إمْن َيتَّبمُعوَن إمالَّ الظَّنَّ َوَما هَتْوَ  َا مم ْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما َأْنَزَل اهللَُّ هبم ى اأْلَْنُفُس﴾  َسمَّ

ألصنام هذه األسامء املؤنثة، وادعوا أهنا بنات  .. وذلك حني أطلقوا عىل تلك ا[ 23ـ    19]النجم:  

 اهلل.

َن  وقوله تعاىل:   ا َوُهَو َكظميٌم َيَتَواَرى مم َ َأَحُدُهْم بماأْلُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ ﴿َوإمَذا ُبرشِّ

ابم أَ  َ ُه يفم الرتُّ ُكُه َعىَل ُهوٍن َأْم َيُدسُّ َ بمهم َأُيْمسم  َما ُبرشِّ
م
ْن ُسوء ]النحل: اَل َساَء َما حَيُْكُموَن﴾  اْلَقْومم مم

التي تستوىل عىل هؤالء  ،  [ 59ـ    58 االنزعاج، والكرب، والبالء،  احلال من  لتلك  بيان  هو 

املرشكني من العرب، حني يبرش أحدهم بأنه قد ولدت له أنثى.. هنالك ينزل عليه هذا اخلرب  

و عروقه،  ىف  الكمد  دماء  وتغىل  كيانه،  فيضطرب  الصاعقة،  حتى  نزول  صدره،  يضيق 

فإذا ظهر ىف الناس جعل يتوارى منهم، ذلة وانكسارا، حتى    لتختنق أنفاسه ويسود وجهه.. 

لكأنه لبس عارا، أو جنى جناية.. وهذا جهل فاضح، وضالل غليظ.. ولو كان معه شىء  

من النظر والتعقل، لعرف أن هذا األمر ليس له، وأن ليس ألحد أن خيلق ذكرا أو أنثى،  

 وإنام ذلك إىل اهلل وحده.. فلم خيجل من أن تولد له أنثى؟ 

يُز  وقوله تعاىل:    َوهللمَّم املََْثُل اأْلَْعىَل َوُهَو اْلَعزم
م
ْوء َمَثُل السَّ َرةم  نُوَن بماآْلخم يَن اَل ُيْؤمم ﴿لملَّذم

إىل    [ 60]النحل:  احْلَكميُم﴾   املرشك إشارة  ملوقف  وتعاىل  اهلل سبحانه  الذي رضبه  ني من  املثل 

إضافتهم اإلناث إىل اهلل، وإضافة الذكور إليهم، هو هذا املوقف الذي يقفونه هم أنفسهم  

من   ينزل  ما  به  ينزل  باألنثى  أحدهم  يبرش  حني  وإناث، وأهنم  ذكور  من  هلم  يولد  ما  مع 



58 

 

حرسة، وحزن وبالء.. فكيف ينسبون هلل تعاىل، ما ال يرضون نسبته إليهم؟ ذلك ما يعطيه  

وب.. وتعاىل اهلل سبحانه وتعاىل عن أن يسوى بينه وبينهم، فلله سبحانه املثل  املثل املرض

أما املرشكون فلهم كل خبيث، وكل خسيس، يرضب مثال    األعىل، الذي ال يقابل بمثل.. 

ضالهلم..  به  ويكشف  أحواهلم،  به  تصور  تعاىل:    هلم،  قوله  احْلَكميُم﴾  وىف  يُز  اْلَعزم ﴿َوُهَو 

ىل أنه سبحانه وتعاىل هو العزيز الذي يعلو بعزته فوق كل مثل.. احلكيم  إشارة إ  [ 60]النحل:  

الذي هيب ملن يشاء إناثا وهيب ملن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وجيعل من يشاء  

 . عقيام.. حسب ما تقىض حكمته

تعاىل:   قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  أشار 

اَمَواتم َواأْلَْرضم َشْيًئا َواَل َيْسَتطميُعوَن  ﴿وَ  َن السَّ ْزًقا مم ْن ُدونم اهللَّم َما اَل َيْملمُك هَلُْم رم َيْعُبُدوَن مم

َب اهللَُّ َمَثاًل َعْبًدا مَمْلُ  ُبوا هللمَّم اأْلَْمَثاَل إمنَّ اهللََّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن رَضَ ُر َعىَل    وًكا اَل َفاَل َترْضم َيْقدم

ا َوَجْهًرا َهْل َيْسَتُووَن احْلَْمُد هللمَّم بَ  ًّ
نُْه رسم ُق مم ْزًقا َحَسنًا َفُهَو ُينْفم نَّا رم  َوَمْن َرَزْقنَاُه مم

ٍ
ء ْل َأْكَثُرُهْم  يَشْ

 [ 75ـ  73]النحل: اَل َيْعَلُموَن﴾ 

 بالتمثيل  تصف معبود املرشكني ومعبود املؤمنني : اآليات الكريمة  (1) قال الطالب

الفقر    افرضالتايل:   مظهر  فهو  نفسه،  حتى  شيئا  يملك  وال  يشء  عىل  يقدر  ال  مملوكا 

واحلاجة، ومالكا يملك الرزق ويقدر عىل الترصف فيه، فيترصف يف ماله كيف شاء وينعم  

كال، فمثل معبودات املرشكني مثل العبد الرق اململوك    ..كيف شاء، فهل هذان متساويان!؟

املا  واملغفرة    لكغري  والرمحة  والرزق  للخلق  املالك  فهو  املؤمنني  معبود  مثل  وأما  ليشء، 

 واإلحسان واإلنعام. 

تعاىل:   قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  أشار 
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ياًل  ﴿َوَأْوُفوا بمَعْهدم اهللَّم إمَذا َعاَهْدُتْم َواَل َتنُْقُضوا اأْلَْياَمَن َبْعَد َتْوكمي َها َوَقْد َجَعْلُتُم اهللََّ َعَلْيُكْم َكفم دم

ُذو ٍة َأْنَكاًثا َتتَّخم ْن َبْعدم ُقوَّ تمي َنَقَضْت َغْزهَلَا مم َن َأْياَمَنُكْم  إمنَّ اهللََّ َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن َواَل َتُكوُنوا َكالَّ

ُأمَّ  ْن  مم َأْرَبى  َي  ٌة هم ُأمَّ َتُكوَن  َأْن  َبْينَُكْم  َما  َدَخاًل  َياَمةم  اْلقم َيْوَم  َلُكْم  َوَلُيَبيِّنَنَّ  بمهم  َيْبُلوُكُم اهللَُّ  إمنَّاَم  ٍة 

َتلمُفوَن﴾   [ 92ـ  91]النحل: ُكنُْتْم فميهم خَتْ

هذا مثل رضبه اهلل تعاىل ملن يعطون العهد باسمه تعاىل، ثم ينقضون  :  (1) قال الطالب

خرقاء، تغزل غزال حمكام، ثم تعود بعد هذا فتنقض  ما عاهدوا عليه.. فهؤالء أشبه بامرأة  

ما غزلته، وأجهدت نفسها فيه.. وهذا ال يكون من عاقل، حيرتم عقله، ويعرف آلدميته  

قدرها.. وهؤالء الذين أعطوا العهد باسم اهلل ثم نقضوه، كانوا قد أحكموا أمرهم، ووثقوه  

 . ا اهلل عليهثم أفسدوه، وأحلوا أنفسهم من هذا امليثاق الذي واثقو

تعاىل:   قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  أشار 

ْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بم  ْزُقَها َرَغًدا مم نًَة ُمْطَمئمنًَّة َيْأتميَها رم َب اهللَُّ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آمم َأْنُعمم  ﴿َورَضَ

لمبَ  ُبوُه  اهللَّم َفَأَذاَقَها اهللَُّ  نُْهْم َفَكذَّ اَس اجْلُوعم َواخْلَْوفم بماَم َكاُنوا َيْصنَُعوَن َوَلَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل مم

 [ 113ـ  112]النحل: َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب َوُهْم َظاملمُوَن﴾ 

الطالب الكريمتني    يصف:  (2) قال  اآليتني  هاتني  يف  تعاىل  بصفات  اهلل  عامرة  قرية 

  بقتل   أي ذات أمن يأمن فيها أهلها ال يغار عليهم، وال يشن عليهم  ،آمنة  أوهلا: كوهنا ثالثة:  

كالزالزل   الطبيعية  احلوادث  من  آمنة  وكانت  األموال،  وهنب  الذراري  وسبي  النفوس 

كوهنا  والسيول.  وثانيها:  عنها    ،مطمئنة .  االنتقال  إىل  حيتاجون  ال  بأهلها  ساكنة  قارة  أي 

إنام هي نتيجة عدم االستقرار، فرتك األوطان وقطع   بخوف أو ضيق، فإن ظاهرة االغرتاب 

الفيايف وركوب البحار وحتمل املشاق رهن عدم الثقة بالعيش الرغيد فيه، فاالطمئنان رهن  
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ْن ُكلِّ َمَكاٍن﴾  . وثالثها:  األمن. ْزُقَها َرَغًدا مم حارضة ما حوهلا  أي أهنا    ،[ 112]النحل:  ﴿َيْأتميَها رم

﴿َوَلَقْد َجاَءُهْم  قوله تعاىل:  أشار إليها  التي  النعمة املعنوية   ذلك  . باإلضافة إىل من القرى. 

نُْهْم﴾   هو حال القرية واملرتقب من أهلها أن يشكروا اهلل تعاىل    هذا.  .[ 113]النحل:  َرُسوٌل مم

 .  ويعبدوه لكنهم كفروا بأنعم اهلل

لمَباَس ثم ذكر جزاء هؤالء الكافرين، فقال:   اجْلُوعم َواخْلَْوفم بماَم َكاُنوا   ﴿َفَأَذاَقَها اهللَُّ 

سلط اجلوع واخلوف عليهم فصارا كاللباس حييط  ، أي أن اهلل تعاىل [ 112]النحل: َيْصنَُعوَن﴾ 

 عامة جوانبهم ولذلك استخدم كلمة اللباس. 

أمن وطمأنينة،    هذا املشبه وهو حال مكة؛ ألهنم كانوا يف  به وأما  املشبه  كله حال 

﴾  بشهادة قوله تعاىل:  
ٍ
ء نًا جُيَْبى إمَلْيهم َثَمَراُت ُكلِّ يَشْ ْن هَلُْم َحَرًما آمم   ثم ،  [ 57]القصص:  ﴿َأَوَِلْ ُنَمكِّ

، فال جرم أن سلط  إيذائه   يف فكفروا به وبالغوا  أنعم اهلل عليهم بنعمة عظيمة وهي حممد

 البالء. أنواع عليهم اهلل تعاىل 

﴿َواَل  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل: 

َيبْ  َربََّك  إمنَّ  َفَتْقُعَد َمُلوًما حَمُْسوًرا  اْلَبْسطم  َتْبُسْطَها ُكلَّ  َك َواَل  ُعُنقم إمىَل  َمْغُلوَلًة  َيَدَك  َعْل  ُسُط  ََتْ

رًيا﴾  َبادمهم َخبمرًيا َبصم ُه َكاَن بمعم ُر إمنَّ ْزَق ملمَْن َيَشاُء َوَيْقدم  [ 30ـ  29]اإلرساء: الرِّ

الطالب املرسف،  الكريمتان  اآليتان    تتضمن:  (1)قال  وإعطاء  الشحيح  ملنع  متثيال 

يده   تكون  بمن  الشحيح  منع  فشبه  والتقتري،  اإلرساف  بني  هو  الذي  باالقتصاد  واألمر 

النهي عن  م املبالغة يف  لغاية  التشبيه  يقدر عىل اإلعطاء والبذل، فيكون  غلولة إىل عنقه ال 

الشح واإلمساك، كام شبه إعطاء املرسف مجيع ما عنده بمن بسط يده حتى ال يستقر فيها  

يشء، وهذا كناية عن اإلرساف، فيبقى الثالث وهو املفهوم من اآلية وإن ِل يكن منطوقا،  

 
(1(  )1.) 
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يَن إمَذا  قوله تعاىل:    يف البذل والعطاء، وقد تضمنته آية أخرى، وهي  وهو االقتصاد ﴿َوالَّذم

وا َوَكاَن َبنْيَ َذلمَك َقَواًما﴾  ُفوا َوَِلْ َيْقرُتُ  [ 67]الفرقان: َأْنَفُقوا َِلْ ُيرْسم

تعاىل:   قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  أشار 

َوَجَعْلنَا  بمنَْخٍل  ا  َوَحَفْفنَامُهَ َأْعنَاٍب  ْن  مم َجنََّتنْيم  ا  َ
مهم ََحدم ألم َجَعْلنَا  َرُجَلنْيم  َمَثاًل  هَلُْم  ْب    ﴿َوارْضم

اَلهَلاَُم هَنًَرا وَ  ْرَنا خم نُْه َشْيًئا َوَفجَّ  َلُه َثَمٌر َفَقاَل  َكانَ َبْينَُهاَم َزْرًعا كمْلَتا اجْلَنََّتنْيم آَتْت ُأُكَلَها َوَِلْ َتْظلمْم مم

هم قَ  ٌ لمنَْفسم نَْك َمااًل َوَأَعزُّ َنَفًرا َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظاِلم ُرُه َأَنا َأْكَثُر مم بمهم َوُهَو حُيَاوم اَل َما َأُظنُّ  لمَصاحم

اَعَة َقائمَمًة َوَلئمْن ُردمْدُت إمىَل َريبِّ  هم َأَبًدا َوَما َأُظنُّ السَّ نَْها ُمنَْقَلًبا َقاَل َلُه    َأْن َتبميَد َهذم ا مم َدنَّ َخرْيً أَلَجم

اَك َرُجاًل َلكمنَّا هُ  ْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ ْن ُتَراٍب ُثمَّ مم ي َخَلَقَك مم ُرُه َأَكَفْرَت بمالَّذم ُبُه َوُهَو حُيَاوم َو  َصاحم

ُك بمَريبِّ َأَحًدا َوَلْواَل إمْذ َدَخْلَت َجنَّ َة إمالَّ بماهللَّم إمْن َتَرنم  اهللَُّ َريبِّ َواَل ُأرْشم َتَك ُقْلَت َما َشاَء اهللَُّ اَل ُقوَّ

مم  ُحْسَباًنا  َعَلْيَها  َل  َوُيْرسم َجنَّتمَك  ْن  مم ا  َخرْيً ُيْؤتمنَيم  َأْن  َريبِّ  َفَعَسى  َوَوَلًدا  َمااًل  نَْك  مم َأَقلَّ  َن  َأَنا 

يًدا َزَلًقا َأْو ُيْصبمَح مَ   َفُتْصبمَح َصعم
م
اَمء هم َفَأْصَبَح  السَّ يَط بمَثَمرم اُؤَها َغْوًرا َفَلْن َتْسَتطميَع َلُه َطَلًبا َوُأحم

ْك بمَريبِّ  َها َوَيُقوُل َيا َلْيَتنمي َِلْ ُأرْشم َيٌة َعىَل ُعُروشم َي َخاوم ْيهم َعىَل َما َأْنَفَق فميَها َوهم  َأَحًدا  ُيَقلُِّب َكفَّ

وَنُه مم  ا﴾ َوَِلْ َتُكْن َلُه فمَئٌة َينرُْصُ ً
 [ 43ـ  32]الكهف: ْن ُدونم اهللَّم َوَما َكاَن ُمنَْترصم

الطالب أن  :  (1)قال  الذين سألوك  باهلل  املرشكني  هلؤالء  الرسول  أهيا  أي وارضب 

تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشى مثال هو مثل رجلني جعلنا ألحدمها بستانني من  

وخالصة ذلك إن  .  هذين البستانني زرعا. كروم العنب، وأحطنامها بنخل، وجعلنا وسط  

أرضه مجعت القوت والفواكه، وهى متواصلة متشابكة، فلها منظر ورواء حسن ووضع  

البرص. منه  امتأل  إذا  وهبجته  بجامله  اللب  خيلب  حال  .  أنيق  ليبني  املثل  اهلل  رضب  وقد 

عصوا رهبم، وأن    الفريقني املؤمنني والكافرين، من قبل أن الكفار مع تقلبهم ىف النعيم قد
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 املؤمنني مع مكابدهتم للشدائد والبأساء قد أطاعوه. 

 قال األستاذ: فهال وضحت املثل أكثر. 

هذا التمثيل أن أخوين مات أبومها وترك ماال وافرا فأخذ    حقيقة :  (1) قال الطالب

اآلخر حقه    وأخذ،  أحدمها حقه منه وهو املؤمن منهام فتقرب إىل اهلل باإلحسان والصدقة 

نَْك َمااًل  تملك به ضياعا بني اجلنتني، فافتخر األخ الغني عىل الفقري، وقال:  ف َأْكَثُر مم ﴿َأَنا 

، وما هذا إال ألنه كان يملك جنتني من أعناب ونخل مطيفا هبام  [ 34]الكهف:  َوَأَعزُّ َنَفًرا﴾  

نقص شيئا وقد  وبني اجلنتني زرع وافر، وقد تعلقت مشيئته تعاىل بأن تأيت اجلنتان أكلها وِل ت

املال   بكثرة  صاحبه  عىل  يفتخر  املثمرتني  اجلنتني  صاحب  وراح  املاء  غزير  هنر  ختللها 

كلام يدخل جنته يقول: ما أظن أن تفنى هذه اجلنة وهذه الثامر ـ أي تبقى    وكان.  واخلدمة. 

آتية، ولو افرتض صحة ما يقوله   القيامة  أبداـ وأخذ يكذب بالساعة، ويقول: ما أحسب 

دون من وجود القيامة، فلئن بعثت يومذاك، آلتاين ريب خريا من هذه اجلنة، بشهادة  املوح

 إعطائي اجلنة يف هذه الدنيا دونكم، وهذا دليل عىل كرامتي عليه. 

يتفوه به وهو يميش يف جنته خمتاال، وعند ذاك يواجهه أخوه باحلكمة    هذا ما كان 

مع أنك كنت ترابا فرصت نطفة، ثم رجال  يقول: كيف كفرت باهلل تعاىل  ، و واملوعظة احلسنة 

 سويا، فمن نقلك من حال إىل حال وجعلك سويا معتدل اخللقة؟

أنه ليس يف عبارته إنكار للصانع َصاحة، بل إنكار للمعاد، فكأنه يالزم إنكار   وبام

 افتخرت أنت باملال، فأنا أفتخر بأين عبد من عباد اهلل ال أرشك به أحدا.  فإن، الرب 

نك ِل ِل تقل حني دخولك البستان ما شاء اهلل، فإن اجلنتني  أبسوء العاقبة، وذكره  ثم 

 نعمة من نعم اهلل سبحانه، فلو بذلت جهدا يف عامرهتا فإنام هو بقدرة اهلل تبارك وتعاىل. 
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أشار إىل نفسه، وقال: أنا وإن كنت أقل منك ماال وولدا، ولكن أرجو أن جيزيني    ثم 

تك، كام أترقب أن يرسل عذابا من السامء عىل جنتك فتصبح  ريب يف اآلخرة خريا من جن

أرضا صلبة ال ينبت فيها يشء، أو جيعل ماءها غائرا ذاهبا يف باطن األرض عىل وجه ال  

 . حصله تستطيع أن تست

أخوه وهو يندد به وحيذره من مغبة متاديه يف كفره وغيه ويتكهن له بمستقبل    قاهلا 

من    فعندما .  مظلم.  الكافر  األخ  استيقظ  الوقت  ذلك  ففي  بثمره،  وأحاط  العذاب  جاء 

رقدته، فأخذ يقلب كفيه تأسفا وحترسا عىل ما أنفق من األموال يف عامرة جنتيه، وأخذ يندم  

 أكن مرشكا بريب، ولكن ِل ينفعه ندمه وِل يكن هناك من يدفع  عىل رشكه، ويقول: يا ليتني ِل 

 وِل يكن منترصا من جانب ناَص.  عنه عذاب اهلل

﴿َوَما  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل: 

لْ  اُبُه َوَهَذا مم ي اْلَبْحَرانم َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائمٌغ رَشَ ا  َيْسَتوم يًّ ْن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن حَلاًْم َطرم ٌح ُأَجاٌج َومم

ْن َفْضلمهم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكرُ  َر لمَتْبَتُغوا مم ْلَيًة َتْلَبُسوهَنَا َوَتَرى اْلُفْلَك فميهم َمَواخم ُجوَن حم وَن﴾  َوَتْسَتْخرم

 [ 12]فاطر: 

.  أو الكافر واملؤمن.   يف حق الكفر واإليامن، : هذا مثل رضبه اهلل تعاىل  (1) قال الطالب

أن اإليامن والكفر متاميزان ال خيتلط أحدمها باآلخر، كام أن املاء العذب الفرات ال خيتلط  أي  

ي  قال تعاىل:  الوقت نفسه ال يتساويان يف احلسن والنفع،    ويف،  بامللح األجاج ﴿َوَما َيْسَتوم

اُبُه َوَهَذا ْلٌح ُأَجاٌج﴾    اْلَبْحَرانم َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائمٌغ رَشَ ن الكافر أسوأ حاال  إبل    [ 12]فاطر:  مم

يستخرج من كل منهام  أمرين: أوهلام أنه  من البحر األجاج الذي يشاطر البحر الفرات يف  

يًّا﴾  حلام طريا يأكله اإلنسان كام قال سبحانه:   ْن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن حَلاًْم َطرم . وثانيهام:  .[ 12]فاطر:  ﴿َومم
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 الآللئ بالغوص يف البحر فتلبسوهنا وتتزينون هبا.  يستخرج من كل منهام

 قال األستاذ: فهال وضحت املثل أكثر. 

أنه مجع  ودالئل قدرة اهلل، وكامل عزته،  : يف اآلية الكريمة إشارة إىل  (1) قال الطالب

بني البحرين، وفرق بينهام ىف آن.. فهام ىف واقع احلياة كائن واحد، يتشكل من مادة واحدة  

،  أي ماء حلو  [ 12]فاطر:  ﴿َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت﴾  ومع هذا فهام طبيعتان متغايرتان..  ،  املاء هى  

اُبُه﴾   ْلٌح ُأَجاٌج﴾    [ 12]فاطر:  ﴿َسائمٌغ رَشَ أي تستبغ النفس رشابه، ويلذ هلا طعمه.. ﴿َوَهَذا مم

نبه منهام  أي كثري امللوحة ثم إهنام مع هذا االختالف، يثمران لْلنسان ثمرا، جي   ،[ 12]فاطر:  

عىل سواء، فمن املاء العذب واملاء امللح، يأكل حلام طريا، هو ما يستخرج منهام من أنواع  

الصدف،   وأنواع  واملرجان،  كاللؤلؤ،  للزينة،  تلبس  حىل  منهام  يستخرج  كام  السمك.. 

 . وغريها.. وعىل كال البحرين ـ العذب وامللح ـ َترى السفن حمملة بالبضائع واألمتعة 

فأوال: الناس، وأصلهم من ماء، كهذا  .  وىف اآلية الكريمة أكثر من إشارة. والناس  

بني العذب وامللح فهناك املؤمنون والكافرون، ومها غري    ثم تفرقوا. هم هذه النطفة،  .املاء

له املؤمن،  بقا ي وثانيا: املاء العذب،  .  متساويني، كام أن املاء العذب واملاء امللح غري متساويني. 

. واملؤمن طيب، مقبول ىف احلياة اإلنسانية.. إنه احلياة التي متسك  . لح، يقابله الكافرواملاء امل

ويقيم   األحياء،  حياة  يمسك  الذي  فهو  العذب،  كاملاء  والسالمة،  الصحة  بوجودها عىل 

املاء    وجودها..  يشارك  النفس،  تقبلها  ال  ملوحة  من  به  ما  عىل  وهو  امللح،  املاء  وثالثا: 

وكذلك الكافر، إنه ـ    .ل حياة الناس، وىف جلب كثري من املصالح هلم. العذب، ىف استكام

. إنه الكفة األخرى التي  .عىل ما به ـ يشارك ىف بناء احلياة اإلنسانية، ويمثل جانبا مهام منها 

فضله،   عرف  وال  املؤمن،  وجه  استبان  ما  الكافر،  لوال  وإنه  احلياة..  ميزان  هبا  يعتدل 
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امللح، هو الكثرة الغالبة فيام عىل األرض من ماء، وكذلك الكفر، هو  ورابعا: املاء    ومقامه.. 

﴿َوَما َأْكَثُر النَّاسم َوَلْو َحَرْصَت  الوجه العريض ىف دنيا الناس، وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل:  

نمنَي﴾   وخامسا: أنه برساالت السامء، وهدى الرسل، خيرج املؤمنون من  .  .[ 103]يوسف:  بمُمْؤمم

صدر  ه  أحشاء من  العذب  املاء  خيرج  كام  متاما  ومعاناة..  َصاع  بعد  وذلك  الكفر،  ذا 

املحيطات، بفعل الرياح التي تثري أمواجها، وخترج بخارها، وتعلو به ىف طبقات اجلو، ثم  

  تشكله سحابا، تدفع به إىل حيث أراد اهلل، وإىل حيث قدر هلذا السحاب أن ينزل من ماء.. 

تنتهى  ال  كثرية  صور  إىل  وهناك  النظر  وىف  الكريمة،  اآلية  ىف  الناظرون  يراها  أن  يمكن   ،

 . الناس عىل ضوئها 

﴿َوَما  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل: 

رُي َواَل الظُُّلاَمُت َواَل النُّوُر َواَل الظِّلُّ َواَل احْلَُروُر  ي اأْلَْعَمى َواْلَبصم ي اأْلَْحَياُء  َيْسَتوم َوَما َيْسَتوم

 ﴾ ٍع َمْن يفم اْلُقُبورم ُع َمْن َيَشاُء َوَما َأْنَت بمُمْسمم  [ 22ـ  19]فاطر: َواَل اأْلَْمَواُت إمنَّ اهللََّ ُيْسمم

الطالب بني  :  (1)قال  أن  تعاىل  بعد  الضاللة  اهلل  وطريق  اهلدى  اآليات  طريق  يف 

وذكر أن املستعد لْليامن قد اهتدى هبدى النذير، واجلاحد املعاند قسا قلبه  الكريمة السابقة،  

رضب مثال به تنجىل حاليهام، ثم ذكر أن اهلداية بيد اهلل يمنحها من    ، وِل يستفد من هديه

ِل يرتك  يشاء، وأن هؤالء املرشكني كاملوتى ال يسمعون نصيحة وال هيتدون بعظة، وأن اهلل  

استكرب   من  ومنهم  ونجا،  الداعي  دعوة  أجاب  من  فمنهم  الرسل  أرسل  بل  سدى،  أمة 

 . وعَص، وكانت عاقبته الوبال والنكال يف الدنيا والنار يف العقبى

 قال األستاذ: فهال وضحت املثل أكثر. 

الطالب نبيه  :  (2) قال  به  ابتعث  الذي  اهلل  دين  عن  األعمى  يستوى  وما  ،  أي 
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وصدقه وقبل عن اهلل ما ابتعثه به، وما    ذي قد أبرص فيه رشده فاتبع حممدا  والبصري ال

  ثم رضب مثال آخر هلام فقال: .  تستوى ظلامت الكفر ونور اإليامن وال الثواب والعقاب.

ي اأْلَْحَياُء َواَل اأْلَْمَواُت﴾   أي وما يستوى أحياء القلوب باإليامن باهلل    ،[ 22]فاطر:  ﴿َوَما َيْسَتوم

وله ومعرفة كتابه وتنزيله، وأموات القلوب بغلبة الكفر عليها حتى صارت ال تعقل  ورس

للمؤمن   اهلل  رضهبا  أمثال  هذه  وكل  والضالل،  اهلدى  بني  تفرق  وال  وهنيه  أمره  اهلل  عن 

ُه ُنوًرا  ﴿َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْينَاُه َوَجَعْلنَا لَ قوله تعاىل:  ونحو اآلية  .  واإليامن والكافر والكفر.

نَْها﴾   ٍج مم ﴿َمَثُل  وقوله:    ،[ 122]األنعام:  َيْميشم بمهم يفم النَّاسم َكَمْن َمَثُلُه يفم الظُُّلاَمتم َلْيَس بمَخارم

َيانم َمَثاًل﴾  يعم َهْل َيْسَتوم مم ريم َوالسَّ يَقنْيم َكاأْلَْعَمى َواأْلََصمِّ َواْلَبصم  [24]هود: اْلَفرم

ري القلب يمشى عىل َصاط مستقيم يف الدنيا واآلخرة  إن املؤمن بصري سميع نأي  

يف   يمشى  وأصم  أعمى  والكافر  والعيون،  الظالل  ذات  اجلنات  يف  احلال  به  يستقر  حتى 

ظلامت ال خروج له منها، فهو يتيه يف غيه وضالله يف الدنيا واآلخرة حتى يفىض به ذلك إىل  

 حرور وسموم، ومحيم وظل من حيموم، ال بارد وال كريم. 

ُع َمْن    أن اهلداية والتوفيق بيده سبحانه وحده فقال:اهلل تعاىل  ثم بني   ﴿إمنَّ اهللََّ ُيْسمم

فيه    [ 22]فاطر:  َيَشاُء﴾   أي إن اهلل هيدى من يشاء إىل سامع احلجة وقبوهلا بخلق االستعداد 

﴿َوَما َأْنَت    ثم رضب مثال هلؤالء املرشكني وجعلهم كاألموات ال يسمعون فقال:،  للهداية

  ﴾ اْلُقُبورم يفم  َمْن  ٍع  اهلل،    ،[ 22]فاطر:  بمُمْسمم كتاب  القبور  يف  من  تسمع  أن  تقدر  ال  فكام  أي 

فتهدهيم به إىل سبيل الرشاد، ال تقدر أن تنفع بمواعظ اهلل وحججه من كان ميت القلب ال  

ت بعد أن صاروا كام ال ينتفع األموا. أي  يستطيع فهم كتابه ومعرفة مغازى الدين وأرساره.

كذلك هؤالء املرشكون ال حيلة لك فيهم وال  ،  إىل قبورهم وهم كفار باهلداية والدعوة إليها 

 تستطيع هدايتهم. 
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تعاىل:   قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  أشار 

ي َأْنَشَأَها أَ  يميَها الَّذم يٌم ُقْل حُيْ َي َرمم َظاَم َوهم َ َخْلَقُه َقاَل َمْن حُيْيمي اْلعم
َب َلنَا َمَثاًل َوَنيسم َل  ﴿َورَضَ وَّ

ٍة َوُهَو بمُكلِّ َخْلٍق َعلميٌم﴾   [ 97ـ  78]يس: َمرَّ

الطالب رضبه    :(1)قال  الذي  لاملثل  الكريمتني  اآليتني  هاتني  يف  تعاىل  لكافر،  اهلل 

هو أنه نظر ىف هذه العظام البالية التي يراها  ، وليدلل به عىل معتقده الفاسد، ىف إنكار البعث

ىف قبور املوتى، ثم اختذ منها معرضا يعرضه عىل الناس، ويسأهلم هذا السؤال اإلنكارى 

يٌم﴾  :  الساخر  َي َرمم َظاَم َوهم أهذه العظام التي أبالها البىل تعود ثانية    [ 78]يس:  ﴿َمْن حُيْيمي اْلعم

أهذا معقول؟ إن حممدا  ..  كام كانت، ويتشكل منها أصحاهبا الذين كانوا حييون هبا ىف احلياة؟

تسخرون  يقول هذا..فامذا تقولون أنتم أهيا الناس فيمن يقول هذا القول؟ أال ترمجونه؟ أال  

وقوله تعاىل: )ونيس خلقه( مجلة حالية، أي أن هذا الكافر رضب هذا املثل  .  من جنونه؟.

ـ قبل أن يرى   ـ لرأى بعينيه  ناسيا خلقه، ولو ذكر خلقه وكيف كان بدؤه، ثم كيف صار 

بعقله ـ إن كان له عقل ـ أن هذه النطفة التي أقامت منه هذا اإلنسان اخلصيم املبني، هى أقل  

إذ كانت النطفة ال تعدو ـ ىف مرأى العني ـ أن  ،  لعظام شأنا، وأبعد منها عن مظنة احلياةمن ا

أشبه باملخاط.. أما العظام فهى متثل حياة كاملة، كانت تسكن ىف تلك    تكون نقطة ماء قذرة

العظام ـ إهنا عاشت فعال حياة كاملة، وكان منها إنسان كامل، كهذا اإلنسان، الذي جيادل،  

فهذه العظام، متثل حياة هلا تاريخ معروف.. أما النطفة، فال ترى عني    األمثال هلل..ويرضب  

 هذا اجلهول فيها أثرا للحياة. 

ٍة َوُهَو بمُكلِّ َخْلٍق َعلميٌم﴾  ثم قال تعاىل:   َل َمرَّ ي َأْنَشَأَها َأوَّ يميَها الَّذم ،  [ 79]يس:  ﴿ُقْل حُيْ

يٌم﴾  هو الرد املفحم عىل هذا السؤال اإلنكارى  و َي َرمم أي   [ 78]يس:  ﴿َمْن حُيْيمي اْلعمَظاَم َوهم
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إن الذي حيييها، هو الذي أنشأها أول مرة.. لقد أنشأ هذه العظام من نطفة، وألبسها احلياة،  

ثم أماهتا.. ثم هو الذي حيييها.. إنه إعادة لشىء كان بعد أن ِل يكن، وإعادة بناء اليشء،  

 اخرتاعه أصال. أهون ـ ىف حسابنا ـ من ابتداعه، و

﴿َوَكْم  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل:  

ُئوَن َفَأْهَلْكنَا أَ  ْن َنبميٍّ إمالَّ َكاُنوا بمهم َيْسَتْهزم ْم مم لمنَي َوَما َيْأتميهم ْن َنبميٍّ يفم اأْلَوَّ نُْهْم َبْطًشا  َأْرَسْلنَا مم َشدَّ مم

لمنَي﴾   [ 8ـ  6]الزخرف: َوَمىَض َمَثُل اأْلَوَّ

الكريمة   اآليات  الطالب:  أقال  ومشبه،  به  مشبه  عىل  األمم  تشتمل  فهو  األول  ما 

  وأما .  املاضية التي بعث اهلل تعاىل رسله إليهم، فكفروا بأنبيائه، فأهلكهم اهلل بأنواع العذاب. 

فيوعدهم تعاىل    املشبه فهو عبارة عن مرشكي عرص الرسالة الذين كانوا يستهزئون بالنبي

وأتباعهم فيعتربوا  بام مىض عىل األولني، بأنه تعاىل أهلك من هو أشد قوة ومنعة من قريش  

لمنَي﴾  كام قال تعاىل:  بحاهلم،   ْن َنبميٍّ يفم اأْلَوَّ أي األمم املاضية    ،[ 6]الزخرف:  ﴿َوَكْم َأْرَسْلنَا مم

ُئوَن﴾   ْن َنبميٍّ إمالَّ َكاُنوا بمهم َيْسَتْهزم ْم مم ، فكانت هذه سرية األمم املاضية،  [ 7]الزخرف:  ﴿َوَما َيْأتميهم

نُْهْم َبْطًشا َوَمىَض  نهم صفحا فأهلكهم، كام قال:  ولكنه تعاىل ِل يرضب ع ﴿َفَأْهَلْكنَا َأَشدَّ مم

لمنَي﴾   ـ يف غري موضع منه ـ ذكر قصتهم وحاهلم    آن: أي مىض يف القر [ 8]الزخرف:  َمَثُل اأْلَوَّ

 العجيبة التي من حقها أن تصري مثال. 

الوا املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  تعاىل:  أشار  قوله  يف  رد 

َفَأْغَرْقنَ نُْهْم  مم اْنَتَقْمنَا  آَسُفوَنا  َفَلامَّ  نَي  قم َفاسم َقْوًما  َكاُنوا  ُْم  إمهنَّ َفَأَطاُعوُه  َقْوَمُه  اُهْم  ﴿َفاْسَتَخفَّ 

يَن﴾  رم نَي َفَجَعْلنَاُهْم َسَلًفا َوَمَثاًل لمآْلخم  [ 56ـ  54]الزخرف: َأمْجَعم

إشارة إىل أن اهلل تعاىل، قد أمهل هؤالء الضالني،  كريمة  : يف اآليات ال(1)قال الطالب
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ومد هلم ىف ضالهلم، حتى يكون هلم فسحة من الوقت، يراجعون فيها أنفسهم، ويعدلون  

املنحرف..  ىف    موقفهم  اإلمعان  إال  املطاولة،  تلك  وىف  اإلمهال،  هذا  ىف  هلم  يكن  ِل  فلام 

م، وِل يكن هلم من دون اهلل من وىل وال  أخذهم اهلل بذنوهب   ، الضالل، واإلرساف ىف العناد

أي أسخطونا عليهم.. واهلل سبحانه وتعاىل    [ 55]الزخرف:  ﴿آَسُفوَنا﴾  فقوله تعاىل:  .  نصري.

وجهال..  سفها  إال  احللم  يزده  ِل  ثم  بحمله  أخذه  من  عىل  إال  اهلل  يغضب  فال    حليم 

يَن﴾   رم لمآْلخم َوَمَثاًل  َسَلًفا  هؤالء  ،  [ 56]الزخرف:  ﴿َفَجَعْلنَاُهْم  به  أخذ  الذي  العذاب  أن  أي 

الضالون، املرسفون ىف الضالل، كانا عذابا يرضب به املثل من بعدهم، ويرى اخللف عربة  

 . وعظة فيام نزل هبذا السلف 

﴿َوملََّا  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل: 

َب اْبُن َمْرَيَم َمَثاًل  ُبوُه َلَك إمالَّ َجَداًل    رُضم َُتنَا َخرْيٌ َأْم ُهَو َما رَضَ وَن َوَقاُلوا َأآهلم دُّ نُْه َيصم إمَذا َقْوُمَك مم

ائميَل َوَلْو َنَش  رْسَ
ُموَن إمْن ُهَو إمالَّ َعْبٌد َأْنَعْمنَا َعَلْيهم َوَجَعْلنَاُه َمَثاًل لمَبنمي إم اُء جَلََعْلنَا  َبْل ُهْم َقْوٌم َخصم

نْكُ  اٌط  مم َ
َصم َهَذا  بمُعونم  َواتَّ َا  هبم نَّ  مَترَْتُ َفاَل  اَعةم  لملسَّ ْلٌم  َلعم ُه  َوإمنَّ خَيُْلُفوَن  اأْلَْرضم  يفم  َماَلئمَكًة  ْم 

يٌم﴾   [ 61ـ  57]الزخرف: ُمْسَتقم

  قال الطالب: لقد روى املحدثون يف سبب نزول اآليات الكريمة أن رسول اهلل  

جلس يوما مع الوليد بن املغرية يف املسجد، فجاء النرض بن احلارث حتى جلس معهم، ويف  

فعرض له النرض بن احلارث،    املسجد غري واحد من رجال قريش، فتكلم رسول اهلل  

اهلل   أفحمه، وتال   فكلمه رسول  اهللَّم   عليه وعليهم  حتى  ُدونم  ْن  مم َتْعُبُدوَن  َوَما  ﴿إمنَُّكْم 

ُدوَن﴾   َوارم هَلَا  َأْنُتْم  َجَهنََّم  َيْسَمُعوَن﴾  :  قوله  إىل  [ 98]األنبياء:  َحَصُب  اَل  فميَها  ]األنبياء:  ﴿َوُهْم 

السهمي حتى جلس، فقال الوليد    الزبعرى بن  اهلل   عبد   وأقبل   ،   اهلل   رسول  قام  ثم  ، [ 100

  وال   آنفا   املطلب  عبد  البن  احلارث  بن  النرض  قام  ما   واهلل:  الزبعرىن املغرية لعبد اهلل بن  ب
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:  الزبعرى  بن  اهلل  عبد  فقال  جهنم،  حصب  هذه  آهلتنا   نعبد من  وما   أنا   حممد  زعم  وقد  قعد،

من دون اهلل يف جهنم مع من عبده،   يعبد  ما   كل:  حممدا  فسلوا  خلصمته،  وجدته لو واهلل  أما 

فنحن نعبد املالئكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟ فعجب الوليد  

فذكر  وخاصم،    احتج  قد  أنه  ورأوا   الزبعرى،ومن كان معه يف املجلس، من قول عبد اهلل بن  

ع من عبده، إهنم إنام  كل من أحب أن يعبد من دون اهلل فهو م)، فقال: ذلك لرسول اهلل 

بعبادته  أمرهتم  ومن  الشياطني  اهلل:    (،يعبدون  احْلُْسنَى  وأنزل  نَّا  مم هَلُْم  َسَبَقْت  يَن  الَّذم ﴿إمنَّ 

يَسَها َوُهْم يفم َما اْشَتَهْت َأْنُفُسُهْم َخالمُدوَن﴾   ]األنبياء:  ُأوَلئمَك َعنَْها ُمْبَعُدوَن اَل َيْسَمُعوَن َحسم

سى وعزير ومن عبدوا من األحبار والرهبان، الذين مضوا عىل طاعة اهلل،  أي: عي   [ 102ـ    101

فاختذهم من يعبدهم من أهل الضاللة أربابا من دون اهلل. ونزل فيام يذكرون، أهنم يعبدون  

َباٌد ُمْكَرُموَن اَل املالئكة، وأهنم بنات اهلل:   مْحَُن َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبْل عم ََذ الرَّ َيْسبمُقوَنُه    ﴿َوَقاُلوا اختَّ

َيْعَمُلوَن﴾   هم  بمَأْمرم َوُهْم  ُدونمهم  إىل قوله:    [ 27ـ    26]األنبياء:  بماْلَقْولم  ْن  مم إمَلٌه  إمينِّ  نُْهْم  مم َيُقْل  ﴿َوَمْن 

ي الظَّاملممنَي﴾   يهم َجَهنََّم َكَذلمَك َنْجزم [، ونزل فيام ذكر  29ـ    26]األنبياء:  [ 29]األنبياء:  َفَذلمَك َنْجزم

، وأنه يعبد من دون اهلل، وعجب الوليد ومن حرضه من حجته  عليه السالم  عيسىمن أمر  

َُتنَا َخرْيٌ َأْم ُهَو َما  وخصومته:   وَن َوَقاُلوا َأآهلم دُّ نُْه َيصم َب اْبُن َمْرَيَم َمثاًَل إمَذا َقْوُمَك مم ﴿َوملََّا رُضم

ُموَن إمنْ  ُبوُه َلَك إمالَّ َجَداًل َبْل ُهْم َقْوٌم َخصم  ُهَو إمالَّ َعْبٌد َأْنَعْمنَا َعَلْيهم َوَجَعْلنَاُه َمَثاًل لمَبنمي  رَضَ

 ْ اَعةم َفاَل مَت ْلٌم لملسَّ ُه َلعم نُْكْم َماَلئمَكًة يفم اأْلَْرضم خَيُْلُفوَن َوإمنَّ ائميَل َوَلْو َنَشاُء جَلََعْلنَا مم رْسَ
َا﴾  إم نَّ هبم رَتُ

اآليات من إحياء املوتى وإبراء األسقام، فكفى    أي: ما وضعت عىل يديه من  [ 61ـ    57]الزخرف:  

يقول:   الساعة،  يٌم﴾  به دليال عىل علم  ُمْسَتقم اٌط  َ
بمُعونم َهَذا َصم َواتَّ َا  هبم نَّ  مَترَْتُ ]الزخرف:  ﴿َفاَل 

وهذا الذي قاله ابن الزبعرى خطأ كبري؛ ألن اآلية إنام نزلت خطابا ألهل مكة يف  ..  (1)[ 61

 
(1( هشام  البن  النبوية  السرية  تفسريه  1/358(   يف  الطربي  ورواه   ،  )(17/76 .) 
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عبادهتم األصنام التي هي مجاد ال تعقل، ليكون ذلك تقريعا وتوبيخا لعابدهيا؛ وهلذا قال:  

ْن ُدونم اهللَّم َحَصُب َجَهنََّم﴾   ا املسيح  فكيف يورد عىل هذ  [ 98]األنبياء:  ﴿إمنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن مم

 .  (1) والعزير ونحومها، ممن له عمل صالح، وِل يرض بعبادة من عبده

 قال األستاذ: هذا عن سبب النزول، فامذا عن معنى املثال؟

ورضوا بأن يكونوا  عليه السالم  شبهوا آهلتهم باملسيح  : حقيقته أهنم  (2)قال الطالب

واهلل    ، ة وليس يف النار، فهكذا آهلتهميف اجلن عليه السالم  يف مكان واحد، وبام أن املسيح    همع

ُبوُه  كام قال تعاىل:  سبحانه يرد عىل متثيلهم قائال بأهنم ما متسكوا هبذا املثل إال جدال،   ﴿َما رَضَ

وهم يعلمون بطالن دليلهم، إذ ليس كل معبود حصب جهنم،    [ 58]الزخرف:  َلَك إمالَّ َجَداًل﴾  

ك عبادته  إىل  الناس  دعا  الذي  املعبود  رافضا بل  هلل  عابدا  كان  الذي  كاملسيح  ال  فرعون، 

الرشك، فاستدالهلم كان مبنيا عىل اجلدل وإنكار احلقيقة، وهذا هو املراد من قوله سبحانه:  

ُموَن﴾  ُبوُه َلَك إمالَّ َجَداًل َبْل ُهْم َقْوٌم َخصم  [ 58]الزخرف: ﴿َما رَضَ

﴿َمَثُل  الوارد يف قوله تعاىل:    أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال 

ْ َطعْ  ْن َلَبٍن َِلْ َيَتَغريَّ ٍن َوَأهْنَاٌر مم  َغرْيم آسم
ٍ
ْن َماء َد املُْتَُّقوَن فميَها َأهْنَاٌر مم تمي ُوعم ْن  اجْلَنَّةم الَّ ُمُه َوَأهْنَاٌر مم

ى َوهَلُْم فميهَ  ْن َعَسٍل ُمَصفًّ بمنَي َوَأهْنَاٌر مم ارم ٍة لملشَّ مْم َكَمْن  ََخٍْر َلذَّ ْن َرهبِّ َرٌة مم ْن ُكلِّ الثََّمَراتم َوَمْغفم ا مم

 [ 15]حممد: ُهَو َخالمٌد يفم النَّارم َوُسُقوا َماًء مَحمياًم َفَقطََّع َأْمَعاَءُهْم﴾ 

الطالب الكريمة  به يف هذه    املشبه:  (3) قال  أربعة،  والتي فيها  هو اجلنة،  اآلية  أهنار 

ٍن﴾    وهي عبارة عن  َغرْيم آسم
ٍ
ْن َماء أي املاء الذي ال يتغري طعمه ورائحته    ،[ 15]حممد:  ﴿َأهْنَاٌر مم

ْ َطْعُمُه﴾  .  ولونه لطول بقائه. ْن َلَبٍن َِلْ َيَتَغريَّ يعرته الفساد بمرور  ِل  أي    ،[ 15]حممد:  ﴿َوَأهْنَاٌر مم

 
 (.381/ 5(  تفسري ابن كثري )1)
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بمنَي﴾  .  الزمان. ارم لملشَّ ٍة  َلذَّ ََخٍْر  ْن  مم للشاربني  [ 15  ]حممد:﴿َوَأهْنَاٌر  لذة  بكونه  اخلمر  فتقييد   ،

الدنيا. ْن َعَسٍل ُمَصفًّى﴾  .  احرتاز عن َخر  مم الشمع.   ،[ 15]حممد:  ﴿َوَأهْنَاٌر  .  أي خالص من 

﴾  املشبه فهو مكان أهل اجلحيم، وقد أشري إليه بقوله:    وأما  ]حممد:  ﴿َكَمْن ُهَو َخالمٌد يفم النَّارم

فلو   [ 15]حممد:  ﴿َوُسُقوا َماًء مَحمياًم َفَقطََّع َأْمَعاَءُهْم﴾  ل تعاىل:  كام قا وإنام يسقون بامء محيم،    [ 15

التمثيل اإلنكاري، وإال ف قبيل  قبيل األمثال فهو من  ليست من  أردنا أن نجعل اآلية من 

 احلقيقي.  مثيلالت

ل  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  حق  أشار  يف  والنَّاري  املائي  املثلني  اهلل  ذكر  قد 

 فهل لك أن تذكر لنا موضعه وتفسريه؟؛ املؤمنني

الطالب قوله  (1) قال  يف  املثل  أجل..  َأْودمَيٌة  تعاىل:  :  َفَساَلْت  َماًء   
م
اَمء السَّ َن  مم ﴿َأْنَزَل 

َأْو   ْلَيٍة  اْبتمَغاَء حم َّا ُيوقمُدوَن َعَلْيهم يفم النَّارم 
ْيُل َزَبًدا َرابمًيا َوممم َها َفاْحَتَمَل السَّ ْثُلُه  بمَقَدرم َمَتاٍع َزَبٌد مم

َينَْفُع النَّاَس َفَيْمُكُث   َما  ا  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّ ا الزَّ ُب اهلل احْلَقَّ َواْلَباطمَل َفَأمَّ يفم  َكَذلمَك َيرْضم

اأْلَْمَثاَل  اهلل  ُب  َيرْضم َكَذلمَك  تعاىل  شبه  حيث  ،  [ 17الرعد:  ] ﴾  اأْلَْرضم  أنزله  اهلل  الذي  الوحي 

لقلوب واألسامع واألبصار باملاء الذي أنزله حلياة األرض بالنبات، وشبه القلوب  حلياة ا

باألودية، فقلب كبري يسع علاًم عظياًم كواد كبري يسع ماًء كثرًيا، وقلب صغري إنام يسع بحسبه  

كالوادي الصغري، فسالت أودية بقدرها، واحتملت قلوب من اهلدى والعلم بقدرها؛ وكام  

الط األرض ومرَّ عليها احتمل غثاًء وزبًدا فكذلك اهلدى والعلم إذا خالط  أن السيل إذا خ

به   بهات لَيْقَلَعها وُيذهبها، كام يثري الدواُء وقَت رُشْ هوات والشُّ القلوَب أثار ما فيها من الشَّ

هبا؛   ليذَهب  أثارها  فإنه  الدواء،  نفع  متام  من  وهي  ر هبا شاربه،  فيتكدَّ أخالَطه  البدن  من 

 يرضب اهلل احلق والباطل. هكذا ف
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قال األستاذ: هذا عن املثل املائي.. فام معنى املثل الناري الوارد يف قوله تعاىل يف اآلية  

ْثُلهُ الكريمة:  ْلَيٍة َأْو َمَتاٍع َزَبٌد مم َّا ُيوقمُدوَن َعَلْيهم يفم النَّارم اْبتمَغاَء حم
 [ 17الرعد: ] ﴾ ﴿َوممم

الطالب والفضة    َزَبٌد﴾﴿و:  (1) قال  الذهب  سبك  عند  خيرج  الذي  اخلََبُث  هو 

والنحاس واحلديد فُتخرُجه النار ومتيِّزه وتفصله عن اجلوهر الذي ينتفع به فرُيمى وُيطرح  

املؤمن ويطرحها وجيفوها كام   قلب  يرميها  الشهوات والشبهات  ُجفاًء؛ فكذلك  ويذهب 

بَد والُغثاَء واخل ايف الذي  يطرح السيل والنار ذلك الزَّ بث، ويستقر يف قرار الوادي املاُء الصَّ

يستقي منه الناُس ويزرعون ويسقون أنعامهم، كذلك يستقر يف قرار القلب وجذره اإليامُن  

ايف الذي َينفع صاحبه وَينْتفع به غريه  . اخلالُص الصَّ

آخر الكريمة  (2)قال  اآلية  فهذه  احلق  :  طبيعة  عن  تبحث  التي  اآليات  غرر  من 

اآلية متثل للحق والباطل مثال  فل وتكوهنام وكيفية ظهورمها واآلثار املرتتبة عليهام،  والباط

أوهلا  واحدا تستبطن منه متثيالت متعددة املتدفق من أعايل اجلبال اجلاري يف  ..  السيل  أن 

.  الوديان حيمل معه يف سريه زبدا رابيا عليه، فاحلق كامء السيل، والباطل الزبد الطافح عليه. 

: أن املعادن والفلزات املذابة يف القدر إذا أوقدت عليها النار، تذوب ويبقى اخلبث،  الثاين

فاحلق   وعندئذ،  فالغاية من اإلذابة هو فصل املعادن والفلزات النفيسة عن خبثها وزبدها 

: أن ما له  الثالث. وكالذهب والفضة واملعادن النفيسة، والباطل كخبثها وزبدها الطافح.

اء ومكث وينتفع به الناس كاملاء وما يتخذ للحلية أو املتاع، يمثل احلق، وما ليس  دوام وبق

 كذلك كزبد السيل، وخبث القدر الذي يذهب جفاء، يمثل الباطل.

يف احلياة  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل  

َّا َيْأُكُل النَّاُس  ﴿إمنَّاَم َمَثُل احْلََياةم ال  الدنيا:
 َفاْخَتَلَط بمهم َنَباُت اأْلَْرضم ممم

م
اَمء َن السَّ  َأْنَزْلنَاُه مم

ٍ
ْنَيا َكاَمء دُّ
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َأتَ  َعَلْيَها  َقادمُروَن  ُْم  َأهنَّ َأْهُلَها  َوَظنَّ  نَْت  يَّ َوازَّ ُزْخُرَفَها  اأْلَْرُض  َأَخَذتم  إمَذا  َحتَّى  اَها  َواأْلَْنَعاُم 

َلْياًل   لمَقْوٍم  َأْمُرَنا  اآْلَياتم  ُل  ُنَفصِّ َكَذلمَك  بماأْلَْمسم  َتْغَن  َِلْ  َكَأْن  يًدا  َحصم َفَجَعْلنَاَها  هَنَاًرا  َأْو 

ُرونَ   [24يونس: ] ﴾ َيَتَفكَّ

بأهنا تتزين يف عني الناظر  يف اآلية الكريمة  شبَّه اهلل تعاىل احلياة الدنيا  :  (1)قال الطالب

ليها وهيواها اغرتاًرا منه هبا، حتى إذا ظنَّ أنه مالك هلا قادر  فيميل إ ، فرتوُقه بزينتها وُتعجبه

عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليها، وحيل بينه وبينها، فَشبَّهها باألرض التي ينزل الغيث  

 هبا، ويظن أنه قادٌر عليها، مالٌك  عليها فَتْعُشب وحيسُن نباهُتا ويروق منظرها للناظر، فيغرتُ 

اهلل فتدرك نباهَتا اآلفُة بغتَة، فتصبح كأن ِل تكن قبل، فيخيب ظنه، وتصبح    هلا، فيأتيها أمر 

والواثق هبا سواء  الدنيا  والقياس،  ..  يداه صفًرا منها؛ فهكذا حال  التشبيه  أبلغ  وهذا من 

تعاىل:   قوله  بعدها  جاء  َ وهلذا 
َصم إمىَل  َيَشاُء  َمْن  ي  َوهَيْدم اَلمم  السَّ َدارم  إمىَل  َيْدُعو  اٍط  ﴿َواهللَُّ 

يمٍ  سامها    ،ملا كانت الدنيا عرضة هلذه اآلفات، واجلنة سليمة منها ، ذلك أنه  [ 25يونس:  ] ﴾  ُمْسَتقم

اَلمم ﴿ ،  مجيع اخللق  لسالمتها من اآلفات التي ذكرها يف الدنيا، فعمَّ بالدعوة إليها ﴾  َدارم السَّ

 . ويرغب وخصَّ باهلداية َمْن يشاء 

تعاىل   قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  يف  أشار 

والكافرين:  َيانم    املؤمنني  َيْسَتوم َهْل  يعم  مم َوالسَّ ريم  َواْلبَصم َواأْلََصمِّ  َكاأْلَْعَمى  يَقنْيم  اْلَفرم ﴿َمَثُل 

ُرونَ   [24هود: ] ﴾ َمَثاًل َأَفاَل َتَذكَّ

الطالب تذكر  :(2) قال  الكريمة  اهلل  اآلية  يف  كانوا  عاىل  ما  بأهنم  ووصفهم  الكفار، 

يستطيعون السمع وما كانوا يبرصون، ثم ذكر املؤمنني، ووصفهم باإليامن والعمل الصالح  

الفريقني كاألعمى   الظاهر والباطن، وجعل أحد  واإلخبات إىل رهبم، فوصفهم بعبودية 
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سامعه؛ فُشبِّه بمن برصه أعمى  واألصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية احلق أصم عن  

عن رؤية األشياء، وسمعه أصم عن سامع األصوات، والفريق اآلخر بصري القلب سميعه،  

كبصري العني وسميع األذن؛ فتضمنت اآلية قياسني ومتثيلني للفريقني، ثم نفى التسوية عن  

ُرونَ الفريقني بقوله:  َيانم َمَثاًل َأَفاَل َتَذكَّ  [24د: هو ] ﴾ ﴿َهْل َيْسَتوم

آخر الكافرين  أن    أي:  (1) قال  والسميع، ومثل فريق  كالبصري  املسلمني  مثل فريق 

وأفعاله،   املنعم وصفاته  معرفة  يف  بإعامهلا  بحواسه  ينتفع  املؤمن  كاألعمى واألصم، ألن 

إنه قارن بني األعمى واألصم كام قارن    ثم.  والكافر ال ينتفع هبا فصارت بمنزلة املعدومة. 

.  حال الكافر كحال األعمى.   إنبني البصري والسميع، وذلك إلفادة تعدد التشبيه بمعنى:  

.  أيضا كالسميع.   وحاله.  أن حال املؤمن كالبصري.   كام.  الكافر أيضا كحال األصم.  وحال

البصري والسميع مع األعمى واألصم،    وحاصل أنه ال يستوي  واملؤمن والكافر  الكالم: 

 أيضا ال يستويان. 

يف الذين  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل  

ََذْت    األولياء:  من دون اهلل  اختذوا ْن ُدونم اهلل َأْولمَياَء َكَمَثلم اْلَعنَْكُبوتم اختَّ َُذوا مم يَن اختَّ ﴿َمَثُل الَّذم

 [41العنكبوت: ] ﴾ َهَن اْلُبُيوتم َلَبْيُت اْلَعنَْكُبوتم َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ َبْيًتا َوإمنَّ َأوْ 

أهنم ضعفاء، وأن الذين  ، و الكفاراهلل تعاىل يف اآلية الكريمة  ذكر  :  (2)قال الطالب

األولياء   اختاذ  من  قصدوه  وما  ضعفهم  يف  فهم  منهم،  أضعف  أولياَءهم  اختذوهم 

و أوهن البيوت وأضعفها؛ وحتت هذا املثل أن هؤالء املرشكني  كالعنكبوت اختذت بيًتا، وه 

أولياء اهلل  كانوا حني اختذوا من دون  ما  أولياء إال    ؛ أضعف  بمن اختذوهم  يستفيدوا  فلم 

مْم   َباَدهتم ا َكالَّ َسَيْكُفُروَن بمعم زًّ ًَة لمَيُكوُنوا هَلُْم عم ْن ُدونم اهلل آهلم َُذوا مم ضعًفا، كام قال تعاىل: ﴿َواختَّ
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ا﴾ دًّ ْم ضم ًَة َلعَ [ 82،  81مريم:  ]   َوَيُكوُنوَن َعَلْيهم ْن ُدونم اهلل آهلم َُذوا مم وَن اَل  ، وقال: ﴿َواختَّ لَُّهْم ُينْرَصُ

ونَ  ُهْم َوُهْم هَلُْم ُجنٌْد حُمرَْضُ ، وقال بعد أن ذكر إهالك األمم  [ 75،  74يس:  ] ﴾  َيْسَتطميُعوَن َنرْصَ

َوَلكمنْ  َظَلْمنَاُهْم  ْن    املرشكني: ﴿َوَما  مم َيْدُعوَن  تمي  الَّ َُتُهُم  آهلم َعنُْهْم  َأْغنَْت  َفاَم  َأْنُفَسُهْم  َظَلُموا 

 ملََّا َجاَء َأْمُر َربَِّك َوَما َزاُدوُهْم َغرْيَ َتْتبميٍب ُدونم اهلل
ٍ
ء ْن يَشْ فهذه أربعة مواضع  ..  [ 101هود:  ] ﴾   مم

ز به ويتكرّب به ويستنرص به ِل حيصل له   يف القرآن تدل عىل أن من اختذ من دون اهلل ولًيا يتعزَّ

مثال وأدهلا عىل بطالن  به إال ضد مقصوده، ويف القرآن أكثر من ذلك، وهذا من أحسن األ

 الرشك وخسارة صاحبه وحصوله عىل ضدِّ مقصوده. 

 فهال وضحت األمر أكثر. قال األستاذ: 

أ:  (1)قال الطالب العنكبوت حرشة معروفة ذكورها أصغر    ن أجل.. أنتم تعلمون 

عىل   متدها  التي  بالشبكة  تصطادها  التي  احلرشات  عىل  تتغذى  وهي  إناثها،  من  أجسادا 

وت، فتصنع تلك الشبكة من مادة تفرزها هلا غدد يف باطنها حمتوية عىل سائل  جدران البي 

لزج خترجه من فتحة صغرية، فيتجمد بمجرد مالمسته للهواء ويصري خيطا يف غاية الدقة،  

ن تقع الفريسة يف تلك الشبكة حتى تنقض عليها وتنفث فيها سام يوقف حركاهتا، فال  إوما  

ذلك فام نسجته بيتا لنفسها من أوهن البيوت، بل ال يليق   معو . تستطيع الدفاع عن نفسها. 

أن يصدق عليه عنوان البيت، الذي يتألف من حائط حائل، وسقف مظل، وباب ونوافذ،  

وبيتها يفقد أبسط تلك املقومات، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن بيتها يفتقد ألدنى  

فلو   والطبيعية،  اجلوية  الظواهر  أمام  ولو  عل  هبمقاومة  النسيج،  ملزق  هادئ  نسيم  يه 

سقطت عليه قطرة من ماء لتالشى، ولو وقع عىل مقربة من نار الحرتق، ولو تراكم عليه  

هو حال املشبه به، والقرآن يمثل حال اآلهلة املزيفة هبذا املثل الرائع،    هذا .  الغبار لتمزق.
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حال    بل ،  تجابة ألي طلبوهو أهنا ال تنفع وال ترض، ال ختلق والترزق، وال تقدر عىل اإلس

اآلهلة املزيفة الكاذبة أسوأ حاال من بيت العنكبوت، وهو أن العنكبوت تنسج بيتها لتصطاد  

 به احلرشات ولواله ملاتت جوعا، ولكن األصنام واألوثان ال توفر شيئا للكافر. 

يعلمون أّن أوهن البيوت بيت العنكبوت، فكيف َنفى عنهم  قال األستاذ: ما داموا  

 ؟ [ 41العنكبوت: ]  علم ذلك بقوله: ﴿َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾ 

ينف اهلل تعاىل عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت، وإنام نفى عنهم  قال الطالب: ِل  

فعلوه،   ملا  فلو علموا ذلك  بيًتا،  كالعنكبوت اختذت  دونه  أولياء من  اختاذهم  بأن  علمهم 

 هم عًزا وقوة، فكان األمر بخالف ما ظنُّوه. ولكن ظنوا أن اختاذهم األولياء من دونه يفيد

يف أعامل  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل  

يَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إمَذا َجاَءُه َِلْ جَيمْدُه    الكافرين: اٍب بمقم يَن َكَفُروا َأْعاَمهُلُْم َكرَسَ ﴿َوالَّذم

َسابم َأْو َكُظُلاَمٍت يفم َبْحٍر جُلِّيٍّ َيْغَشاهُ َش  يُع احْلم َساَبُه َواهللَُّ رَسم اُه حم نَْدُه َفَوفَّ َمْوٌج    ْيًئا َوَوَجَد اهلل عم

ْن َفْوقمهم َسَحاٌب ُظُلاَمٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض إمَذا َأْخَرَج َيَدُه َِلْ َيَكْد َيَراَها َومَ  ْن َفْوقمهم َمْوٌج مم ْن  مم

ْن ُنورٍ   [ 40، 39النور: ] ﴾ َِلْ جَيَْعلم اهلل َلُه ُنوًرا َفاَم َلُه مم

الطالب الكريمتني  ذكر اهلل تعاىل:  (1)قال  للكافر مثلني: مثاًل للرساب،    يف اآليتني 

ومثاًل بالظلامت املرتاكمة، وذلك ألن املعرضني عن اهلدى و احلق نوعان: أحدمها من يظن  

ه عند انكشاف احلقائق خالف ما كان يظنه، وهذه حال أهل اجلهل  أنه عىل يشء فيتبني ل

انكشفت احلقائق تبني هلم  فإذا    وأهل البدع واألهواء الذين يظنون أهنم عىل هدى وعلم، 

أهنم ِل يكونوا عىل يشء، وأن عقائدهم وأعامهلم التي ترتبت عليها كانت كرساب بقيعة،  

وهكذا األعامل التي لغري اهلل وعىل غري أمره، حيسبها  ، ُيرى يف عني الناظر ماًء وال حقيقة له
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ْمنَا إمىَل َما    تعاىل وهذه األعامل التي قال اهلل    .. ليست كذلكهي  العامل نافعة له و فيها: ﴿َوَقدم

ْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهَباًء َمنُْثوًرا﴾  ُلوا مم َبٌة تَ يف أصحاهبا:  وقال  ..  [ 23الفرقان:  ]   َعمم َلٌة َناصم ْصىَل  ﴿َعامم

َيةً  يَن َضلَّ َسْعُيُهْم يفم  وقال:  ،  [ 4-3الغاشية:  ] ﴾  َناًرا َحامم يَن َأْعاَماًل الَّذم ﴿ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بماأْلَْخرَسم

بمآَياتم   َكَفُروا  يَن  الَّذم ُأوَلئمَك  ُصنًْعا  نُوَن  حُيْسم ُْم  َأهنَّ حَيَْسُبوَن  َوُهْم  ْنَيا  الدُّ َولمَقائمهم  احْلََياةم  مْم  َرهبِّ

َياَمةم َوْزًنا  يُم هَلُْم َيْوَم اْلقم  [ 105- 103الكهف: ] ﴾ َفَحبمَطْت َأْعاَمهُلُْم َفاَل ُنقم

وهي األرض القفر اخلالية من    ﴾،قميَعةٍ بكونه ﴿   الرسابوقد وصف اهلل تعاىل حمل  

وال هبا،  يشء  ال  َقْفر  أرٌض  ابم  الرسَّ فَمَحلُّ  والنبات،  والشجر  له،  البناء  رساب ال حقيقة 

 وذلك مطابق ألعامهلم وقلوهبم التي أقفرت من اإليامن واهلدى.  

، والظمآن الذي قد اشتدَّ عطشه، فرأى  وهكذا وصف الناظر إىل املاء بكونه ظمآن

الرساب فظنه ماًء فتبعه فلم جيده شيًئا، بل خانه أحوج ما كان إليه، فكذلك هؤالء، ملا كانت  

ة الرسول، ولغري اهللَّ، ُجعلت كالرساب، فرفعت هلم أظمأ ما كانوا  أعامهلم عىل غري طاع

زبانية اهلل عنده يأخذونه فيعتلونه  ، بل وجدوا بدهلا  وأحوج ما كانوا إليها، فلم جيدوا شيًئا 

 .(1)إىل جهنم فيسقونه احلميم والغساق

 . الظلامت املرتاكمة فحدثنا عن مثل قال األستاذ: حدثتنا عن مثل الرساب؛ 

الطالب املرتاكمة،  :  (2)قال  الظلامت  مثل  تعاىل:  أصحاب  قوله  يف  ﴿َأْو  الوارد 

ْن َفْوقمهم َسَحاٌب ُظُلاَمٌت َبْعُضَها َفوْ  ْن َفْوقمهم َمْوٌج مم َق َبْعٍض  َكُظُلاَمٍت يفم َبْحٍر جُلِّيٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج مم

ْن ُنورٍ  َلُه مم َلُه ُنوًرا َفاَم  جَيَْعلم اهلل  َِلْ  َيَكْد َيَراَها َوَمْن  َيَدُه َِلْ  َأْخَرَج  لذين  ، هو ل[ 40النور:  ] ﴾  إمَذا 

عرفوا احلقَّ واهلدى، وآثروا عليه ظلامت الباطل والضالل، فرتاكمت عليهم ظلمة الطَّْبع  

لوا بعلمهم فصاروا جاهلني، وظلمة اتباع الَغّي  وظلمة النفوس وظلمة اجلهل، حيث ِل يعم
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واهلوى، فحاهلم كحال من كان يف بحر جُلّّي ال ساحل له، وقد غشيه موج ومن فوق ذلك  

وظلمة املوج وظلمة السحاب،    املوج موج، ومن فوقه سحاب مظلم، فهو يف ظلمة البحر 

 . نور اإليامن وهذا نظري ما هو فيه من الظلامت التي ِل خيرجه اهلل منها إىل

 فهال وضحت األمر أكثر.  قال األستاذ:

أعامل الكافرين ـ بسبب عدم االنتفاع هبا ـ ببحر جلي  اهلل تعاىل  شبه  :  (1)قال الطالب

تغمره ظلمة   البحر  فراكب هذا  ماءه موج فوق موج،  فوقه سحابة سوداء ممطرة، ويعلو 

هو املشبه به،    هذا.  يراها مع قرهبا منه.دامسة ال يرى أمامه شيئا حتى لو أخرج يده فإنه ال  

فيها من احلق يشء مثل هذا   ليس  باطلة حمضة  الكافر  يقوم هبا  التي  املشبه فاألعامل  وأما 

تشري إىل  اآلية الكريمة  إن    ثم.  البحر اللجي املحيطة به عتمة الظالم الذي ليس فيه نور. 

.  : ظلمة األمواج املتالطمة. ثانيةال.  : ظلمة البحر املحجوب من النور.األوىلظلامت ثالث:  

هذه الظلامت حيجب كل نور من الوصول،    فرتاكم.  : ظلمة السحاب األسود املمطر.الثالثة

األول:    النحووهكذا احلال يف الكافر، ففي أعامله ظلامت ثالث يمكن بياهنا بأنحاء خمتلفة:  

العمل. ظلمة  القول،  ظلمة  االعتقاد،  ا   النحو .  ظلمة  ظلمة  البرص،  الثاين:  ظلمة  لقلب، 

 الثالث: ظلمة اجلهل، ظلمة اجلهل باجلهل، ظلمة تصور اجلهل علام.   النحو .  ظلمة السمع. 

يف حق  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل 

هُ الكفار إمْن  ُلوَن  َيْعقم َأْو  َيْسَمُعوَن  َأْكَثَرُهْم  َأنَّ  حَتَْسُب  ﴿َأْم  َأَضلُّ  :  ُهْم  َبْل  َكاأْلَْنَعامم  إمالَّ  ْم 

 [ 44الفرقان: ]  َسبمياًل﴾

أكثر الناس باألنعام، واجلامع بني النوعني التساوي  اهلل تعاىل  َشبَّه  :  (2) قال الطالب

وجعل األكثرين أضل سبياًل من األنعام؛ ألن البهيمة    ..يف عدم قبول اهلدى واالنقياد له
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هيدهيا سائُقها فتهتدي وتتبع الطَّريَق، فال حتيد عنها يمينًا وال شاماًل، واألكثرون يدعوهم  

هم وبني ما   بيَل فال يستجيبون وال هيتدون وال يفرقون بني ما يرضُّ السَّ الرسُل وهيدوهنم 

ق بني ما   واهللَّ    .. يرضها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثرهينفعهم، واألنعام ُتَفرِّ

تعاىل ِل خيلق لألنعام قلوًبا تعقل هبا، وال ألسنًة تنطق هبا، وأعطى اهلل ذلك هلؤالء، ثم ِل  

هم أضلُّ  لذلك  ينتفعوا بام جعل هلم من العقول والقلوب واأللسنة واألسامع واألبصار، ف

ْشدم وإىل الطريق ـ مع الدليل إليه ـ أضلُّ وأسوأ حااًل  من البهائم، فإنَّ من ال هي تدي إىل الرُّ

 ممن ال هيتدي حيث ال دليل معه. 

يف حق  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل 

ْن َما َمَلَكْت املرشكني ُكْم َهْل َلُكْم مم ْن َأْنُفسم َب َلُكْم َمَثاًل مم َكاَء يفم َما     َأْياَمُنُكمْ : ﴿رَضَ ْن رُشَ مم

ُل اآْلَياتم لمَقْوٍم َيْعقم  يَفتمُكْم َأْنُفَسُكْم َكَذلمَك ُنَفصِّ   ُلوَن﴾َرَزْقنَاُكْم َفَأْنُتْم فميهم َسَواٌء خَتَاُفوهَنُْم َكخم

 [ 28الروم: ] 

جعلوا    حيث   ،احتج اهلل تعاىل به عىل املرشكنياحتجاج    املثالهذا  يف    :(1)قال الطالب

له من َعبيده وُمْلكه رشكاء، فأقام عليهم ُحجة يعرفون صحتها من نفوسهم، ال حيتاجون  

َجاج أن ُيؤخذففيها إىل غريهم،   من نفسه، وحُيتج عليه بام هو يف نفسه،  اإلنسان    من أبلغ احلم

ٌر عندها، معلوٌم هلا، فقال: هل ُيشارككم َعبيُدُكم يف َأموالكم وأهليكم فأنت م وهم يف  ُمَقرَّ

ذلك سواء ختافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياها، ويستأثرون ببعضها عليكم،  

يُك رَشيَكه؟ ِل ترضوا ذلك ألنفسكم فلم عدلتم يب من خلقي من هو  فإذا    ..كام خياُف الرشَّ

فإن كان هذا احلكم باطاًل يف فطركم وعقولكم ـ مع أنه جائز عليكم ممن يف    .. مملوك يل؟

أيديكم،    حقكم؛ إذ ليس عبيدكم ملًكا لكم حقيقة، وإنام هم إخوانكم جعلهم اهلل حتت 
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وأنتم وهم عبيد يل ـ فكيف تستجيزون مثل هذا احلكم يف حقي، مع أّن َمْن جعلتموهم يل  

 رُشكاَء َعبيدي وُمْلكي وَخْلقي؟ فهكذا يكون تفصيل اآليات ألويل العقول. 

آخر،   طالب  إىل  األستاذ  تعاىلأشار  قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر    : وقال: 

ُق مم  ُينْفم ْزًقا َحَسنًا َفُهَو  نَّا رم  َوَمْن َرَزْقنَاُه مم
ٍ
ء ُر َعىَل يَشْ َب اهلل َمَثاًل َعْبًدا مَمُْلوًكا اَل َيْقدم نُْه  ﴿رَضَ

ا َوَجْهًرا َهْل َيْسَتُووَن احْلَْمُد هللمَّم َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيعْ  ًّ
 [75النحل: ] ﴾ َلُمونَ رسم

رضبه اهلل تعاىل لنفسه ولألوثان، فاهلل  : هذا املثل يمكن أن يكون قد (1)قال الطالب

تعاىل هو املالك لكل يشء ينفق كيف يشاء عىل عبيده رًسا وجهًرا ولياًل وهناًرا، واألوثان  

يشء  عىل  تقدر  ال  عاجزة  تعاىل    .. مملوكة  هلل  رشيكة  تكون  أن  يستحيل  هذا  مولذلك  ع 

املبني؟. العظيم والفرق  املثل:  التفاوت  ْن  . ويدل هلذا قوله قبل رضب هذا  مم ﴿َوَيْعُبُدوَن 

ُبوا هللمَّم  اَمَواتم َواأْلَْرضم َشْيًئا َواَل َيْسَتطميُعوَن َفاَل َترْضم َن السَّ ْزًقا مم   ُدونم اهلل َما اَل َيْملمُك هَلُْم رم

 [ 74-73النحل: ] ﴾ ْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ اأْلَْمَثاَل إمنَّ اهلل َيْعَلُم َوأَ 

عنه   ما عرب  معناه  يكون  أن  عباسويمكن  للمؤمن  بقوله  ابن  اهلل  مثل رضبه  هو   :

والكافر، ومثل املؤمن يف اخلري الذي عنده بمن رزقه منه رزًقا حسنًا فهو ينفق منه عىل نفسه  

در عىل يشء؛ ألنه ال خري  وعىل غريه رًسا وجهًرا، والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز ال يق

 ؟ (2)عنده، فهل يستوي الرجالن عند أحد من العقالء

د كمن    ؛ فمنها من لوازم هذا املثل ولعل ما ذكره ابن عباس   أن يكون املؤمن املوحِّ

رزقه منه رزًقا حسنًا، والكافر املرشك كالعبد اململوك الذي ال يقدر عىل يشء، فهذا مما َنبَّه  

ت به  ، إليه، فذكره ابن عباس ُمنَبًِّها به عىل إرادتهعليه املثل وأرشد   .(3)ال أن اآلية اختصَّ
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 فهال وضحت األمر أكثر. قال األستاذ: 

املثل بصورة االستفهام اإلنكاري، وحاصله:  اهلل تعاىل    ألقى: أجل..  (1)قال الطالب

األموال   يكون عبيدكم وإماؤكم رشكاء لكم يف  أن  ترضون ألنفسكم  التي رزقناكم  هل 

إياها عىل وجه ختشون الترصف فيها بغري إذن هؤالء العبيد واإلماء ورضا منهم، كام ختشون  

: ال، أي ال يكون ذلك أبدا وال يصري اململوك رشيكا  طبعا   واجلواب ؟..  الرشكاء األحرار

هل  يقال  فعندئذ  ماله،  يف  عبيده  ملواله  بعض  يكون  وأن  اهلل،  عىل  ذلك  َتوزون  كيف  م: 

العبادةامل يف  أو  التدبري  يف  أو  اخلالقية  يف  إما  له،  رشكاء  ـ  واجلن  كاملالئكة  ـ  ؟..  ملوكني 

: أن العبد اململوك وضعا، ال يصح أن يكون يف رتبة مواله عىل نحو يشاركه يف  واحلاصل

األموال، فهكذا العبد اململوك تكوينا، ال يمكن أن يكون عىل درجة اخلالق املدبر فيشاركه  

كأن يكون خالقا أو مدبرا، أو يشاركه يف الصفة كأن يكون معبودا، فاليشء الذي    يف الفعل،

 ترضون ألنفسكم، كيف ترضونه هلل سبحانه، وهو رب العاملني.  ال

تعاىل قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ    : أشار 

ا َأبْ  َب اهلل َمَثاًل َرُجَلنْيم َأَحُدمُهَ ْهُه  ﴿َورَضَ  َوُهَو َكلٌّ َعىَل َمْواَلُه َأْيناََم ُيَوجِّ
ٍ
ء ُر َعىَل يَشْ َكُم اَل َيْقدم

يمٍ  اٍط ُمْسَتقم َ
ي ُهَو َوَمْن َيْأُمُر بماْلَعْدلم َوُهَو َعىَل َصم  [76النحل: ] ﴾ اَل َيْأتم بمَخرْيٍ َهْل َيْسَتوم

فالصنم الذي    ..ُيعبد من دونهمثل رضبه اهلل تعاىل لنفسه وملا  : هذا  (2)قال الطالب

يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم ال يعقل وال ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان، قد عدم  

النطق القلبي واللساين، ومع هذا فهو عاجز ال يقدر عىل يشء البّتة، ومع هذا فأينام أرسلته  

مر بالعدل، وهو عىل  ال يأتيك بخري، وال يقيض لك حاجة، واهلل تعاىل حي قادر متكلم، يأ

َصاط مستقيم، وهذا وصف له بغاية الكامل واحلمد، فإن أمره بالعدلـ  وهو احلقـ  يتضمن  
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ه   أنه اهلل تعاىل عاِل به، ُمعلِّم به، راض به، آمٌر لعباده به، حمبٌّ ألهله، ال يأمر بسواه، بل تنزَّ

ه الذي هو اجلور والظلم والّسفه والباطل، بل أمره ورش عه عدٌل كله، وأهل العدل  عن ضدِّ

 . هم أولياؤه وأحباؤه

:  عليه السالم  ثم أخرب اهلل تعاىل أنه عىل َصاط مستقيم، وهذا نظري قول رسوله هود

 َ
َصم َعىَل  َريبِّ  إمنَّ  َيتمَها  بمنَاصم ٌذ  آخم ُهَو  إمالَّ  ٍة  َدابَّ ْن  مم َما  َوَربُِّكْم  َريبِّ  اهللَّم  َعىَل  ْلُت  َتَوكَّ اٍط  ﴿إمينِّ 

يمٍ ُمْس  بالعدل،    يقتيض أنه ال يقول إال احلق، وال يأمر إال كذلك  وكونه تعاىل    ،[ 56هود:  ] ﴾  َتقم

وال يفعل إال ما هو مصلحة ورمحة وحكمة وعدل؛ فهو عىل احلق يف أقواله وأفعاله؛ فال  

يقيض عىل العبد بام يكون ظاملًا له به، وال يأخذه بغري ذنبه، وال ينقصه من حسناته شيًئا، وال  

مل عليه من سيئات غريه التي ِل يعملها وِل يتسبب إليها شيًئا، وال يؤاخذ أحًدا بذنب حي

احلميدة،   العواقب  فيه  له  ويكون  عليه،  به  وُيثنى  عليه،  حُيمد  ال  ما  قط  يفعل  وال  غريه، 

 والغايات املطلوبة، فإن كونه عىل َصاط مستقيم يأبى ذلك كله. 

  مثل يف  وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىلأشار األستاذ إىل طالب آخر، 

ْن  َمْن أعرض عن كالمه وتدبُّره:   ْت مم َرٌة َفرَّ ُْم مُحٌُر ُمْسَتنْفم نَي َكَأهنَّ ضم ﴿َفاَم هَلُْم َعنم التَّْذكمَرةم ُمْعرم

 [ 51-49املدثر: ] ﴾ َقْسَوَرةٍ 

بُحمر رأت األسَد أو  لكريم  القرآن اعن  اهلل تعاىل املعرضني    شبَّه:  (1) قال الطالب

به   اهلل  بعث  بام  يف جهلهم  القوم  فإن  التمثييل،  القياس  بديع  وهذا من  منه،  ت  َففرَّ الرماة 

سمعت صوت األسد أو الرامي نفرت منه أشد  فإذا    رسوله كاحُلُمر، وهي ال تعقل شيًئا،

سعادهتم وحياهتم كنفور  النفور، وهذا غاية الذم هلؤالء، فإهنم نفروا عن اهلدى الذي فيه  

َرٌة﴾كلمة ﴿ و   ..احلمر عام هيلكها ويعقرها  قد    ُمْسَتنْفم نفورها  لشدة  فإهنا  النافرة؛  أبلغ من 
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استنفر بعضها بعًضا وحضه عىل النفور، فإن يف )االستفعال( من الطلب قدًرا زائًدا عىل  

 الفعل املجرد، فكأهنا تواصت بالنفور، وتواطأت عليه. 

يف مثل    طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىلأشار األستاذ إىل

ُل  :  الذي مُحِّل الكتاب وِل يعمل به  اَمرم حَيْمم ُلوَها َكَمَثلم احْلم يَن مُحُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َِلْ حَيْمم ﴿َمَثُل الَّذم

ُبوا بمآَياتم  يَن َكذَّ ي اْلَقْوَم الظَّاملممنيَ َأْسَفاًرا بمْئَس َمَثُل اْلَقْومم الَّذم  [ 5اجلمعة: ] ﴾ اهللَّم َواهللَُّ اَل هَيْدم

من محله اهلل تعاىل كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو  : هذا مثل  (1)قال الطالب

إليه، ثم خالف ذلك، وِل حيمله إال عىل ظهر قلب، فقراءته بغري تدبر وال تفهم وال اتباع له  

به، كحامر عىل ظهره زاملة أسفار ال يدري ما فيها، وحظه منها  وال حتكيم له وعمل بموج

محلها عىل ظهره ليس إال؛ فحظه من كتاب اهلل كحظ هذا احلامر من الكتب التي عىل ظهره؛  

القرآن فرتك   املعنى ملن محل  متناول من حيث  فهو  لليهود  املثل وإن كان قد رضب  فهذا 

 ته. العمل به، وِل يؤد حقه، وِل يرعه حق رعاي

يف حق   أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل 

ُسوا َواَل  :  املغتاب َن الظَّنِّ إمنَّ َبْعَض الظَّنِّ إمْثٌم َواَل ََتَسَّ يَن آَمُنوا اْجَتنمُبوا َكثمرًيا مم َا الَّذم ﴿َيا َأهيُّ

اٌب  َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأحُيمبُّ َأَحدُ  ْهُتُموُه َواتَُّقوا اهللََّ إمنَّ اهللََّ َتوَّ يهم َمْيًتا َفَكرم ُكْم َأْن َيْأُكَل حَلَْم َأخم

يمٌ   [ 12احلجرات: ] ﴾ َرحم

ْرضم األخ بتمزيق حلمه، وملا  اهلل تعاىل يف اآلية الكريمة  َشبَّه  :  (2)قال الطالب متزيق عم

منزلة من يقطع حلمه يف حال غيبة روحه عنه  عرَض أخيه يف غيبته كان ب كان املُْغَتاُب يمزق

ه كان بمنزلة امليت    .. باملوت وملا كان املغتاب عاجًزا عن َدْفعمه عن نفسه بكونه غائًبا عن ذمِّ

نفسه عن  يدفع  أن  يستطيع  وال  حلمه  يقطع  الرتاُحَم    .. الذي  األخوة  ُمْقَتىَض  كان  وملا 
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مقتضاها من الذم والَعْيب والطعن كان ذلك  والتواُصَل والتناَص فعّلق عليها املغتاب ضدَّ  

عنه والذبَّ  وصيانته  ْفَظه  حم تقتيض  واألخوة  أخيه،  حلم  تقطيع  املغتاب    .. نظرَي  كان  وملا 

ًيا بذلك ُشبِّه بآكل حلم أخيه بعد تقطيعه  يبته وذمه متحلِّ وملَّا    .. متمتًعا بعرض أخيه متفكًها بمغم

بَّه بمن حُيب أكل حلم أخيه ميًتا، وحمبته لذلك َقْدٌر زائد  كان املغتاب حمًبا لذلك ُمْعَجًبا به ُش 

 عىل جمرد أكله، كام أن أكله قدٌر زائد عىل متزيقه. 

تعاىل  قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  يف    أشار 

الكفار أعامل  مْم  :  بطالن  بمَرهبِّ َكَفُروا  يَن  الَّذم َيْوٍم  ﴿َمَثُل  يفم  يُح  الرِّ بمهم  ْت  اْشَتدَّ َكَرَماٍد  َأْعاَمهُلُْم 

اَلُل اْلَبعميُد﴾  َذلمَك ُهَو الضَّ
ٍ
ء َّا َكَسُبوا َعىَل يَشْ

ُروَن ممم ٍف اَل َيْقدم  [18إبراهيم: ]  َعاصم

ْت    :(1) قال الطالب َمرَّ شبه تعاىل أعامَل الكفار يف ُبْطالهنا وعدم االنتفاع هبا برَماٍد 

وَذَهاهبا باطاًل كاهلَباء   ٌح شديدة يف يوم عاصف، فَشبَّه اهلل تعاىل أعامهلم ـ يف ُحُبوطها عليه ري

ا لغري اهلل عز وجل وعىل غري   املنثور لكوهنا عىل غري أساس من اإليامن واإلحسان، وَكْوهنم

ْتُه الريُح العاصُف فال يقدر صاحُبه عىل يشء منه وقَت شدة حاجت َ ه إليه؛  أمره ـ برماٍد َطريَّ

 
ٍ
ء َّا َكَسُبوا َعىَل يَشْ

ُروَن ممم ال يقدرون يوم القيامة مما  أي  ،  [ 18إبراهيم:  ] ﴾  فلذلك قال: ﴿اَل َيْقدم

كسبوا من أعامهلم عىل يشء، فال يرون له أثًرا من ثواب وال فائدة نافعًة، فإن اهلل ال يقبل من  

عه.   العمل إال ما كان خالًصا لوجهه، موافًقا لرَشْ

األ تعاىل أشار  قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل    يف   ستاذ 

َب اهللَُّ َمَثاًل َكلمَمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثابمٌت  الكلمة الطيبة:  وصف   ﴿َأَِلْ َتَر َكْيَف رَضَ

رَ  بمإمْذنم  نٍي  حم ُكلَّ  ُأُكَلَها  ُتْؤيتم   
م
اَمء السَّ يفم  َلَعلَُّهْم  َوَفْرُعَها  لملنَّاسم  اأْلَْمَثاَل  اهللَُّ  ُب  َوَيرْضم َا  هبِّ

ُرونَ   [ 25-24إبراهيم: ] ﴾ َيَتَذكَّ
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الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ ألن الكلمة الطيبة تثمر  : شبه اهلل تعاىل  (1) قال الطالب

دة أن  شها . ومن مصاديق الكلمة الطيبة  العمل الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع.

اهلل،   إال  إله  صالح  ولذلك  ال  عمل  وكل  والباطنة،  الظاهرة  الصاحلة  األعامل  مجيع  تثمر 

: )كلمة طيبة: شهادة أن ال إله إال  يف ذلكابن عباس  وقد قال  .  . مريض هلل ثمرة هذه الكلمة

وفرعها يف  اهلل، كشجرة طيبة وهو املؤمن، أصلها ثابت: قول ال إله إال اهلل، يف قلب املؤمن،  

 (2) السامء، يقول: يرفع هبا عمل املؤمن إىل السامء(

أن الشجرة ال بد هلا من عروق وساق    (3) هذا املثل يشري إىل الكثري من املعاين، منها  و

به؛ فعروقها   املشبه  املشبه  ليطابق  وفروع وورق وثمر، فكذلك شجرة اإليامن واإلسالم؛ 

خالص، وفروعها األعامل، وثمرهتا ما توجبه األعامل  العلم واملعرفة واليقني، وساقها اإل

الصالح   والسمت  الزكية  واألخالق  املمدوحة  والصفات  احلميدة  اآلثار  من  الصاحلة 

  واهلدي والدل املريض، فيستدل عىل غرس هذه الشجرة يف القلب وثبوهتا فيه هبذه األمور، 

به به، واالعتقاد مطابقا ملا أخرب به  كان العلم صحيحا مطابقا ملعلومه الذي أنزل اهلل كتا فإذا  

لألمر،   موافقة  واألعامل  القلب،  يف  قائم  واإلخالص  رسله،  عنه  به  وأخربت  نفسه  عن 

واهلدي والدل والسمت مشابه هلذه األصول مناسبة هلا، علم أن شجرة اإليامن يف القلب  

ب القائم  أن  علم  بالعكس  األمر  كان  وإذا  السامء،  يف  وفرعها  ثابت  هو  أصلها  إنام  القلب 

 الشجرة اخلبيثة التي اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار. 

وتنميها، تسقيها  بامدة  إال  حية  تبقى  ال  الشجرة  أن  السقي  فإذا    ومنها:  عنها  قطع 

أوشك أن تيبس، فهكذا شجرة اإلسالم يف القلب إن ِل يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت  
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بالتذكر عىل التفكر والتفكر عىل التذكر، إال أوشك    بالعلم النافع والعمل الصالح والعود

 أن تيبس. 

ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى اهلل تعاىل العادة أنه ال بد أن خيالطه دغل  

ونبت غريب ليس من جنسه، فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرع، واستوى،  

وأزكى،   وأطيب  لثمرته،  أوفر  وكان  نباته،  الغرس  وتم  عىل  يغلب  أن  أوشك  تركه  وإن 

والزرع، ويكون احلكم له، أو يضعف األصل وجيعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته  

وقلته، ومن ِل يكن له فقه نفس يف هذا ومعرفة به، فاته ربح كبري وهو ال يشعر؛ فاملؤمن  

تدوم، وبتنقية ما  دائام سعيه يف شيئني: سقي هذه الشجرة، وتنقية ما حوهلا، فبسقيها تبقى و 

 حوهلا تكمل وتتم. 

مثل  يف  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: اذكر يل معنى املثال الوارد يف قوله تعاىل

ْن َقَرارٍ :  الكلمة اخلبيثة  ْن َفْوقم اأْلَْرضم َما هَلَا مم ﴾  ﴿َوَمَثُل َكلمَمٍة َخبميَثٍة َكَشَجَرٍة َخبميَثٍة اْجُتثَّْت مم

 [26إبراهيم: ] 

جرة اخلبيثة التي اْجُتثَّْت من فوق  : شبه  (1)الطالبقال   اهلل تعاىل الكلمة اخلبيثة بالشَّ

ْرٌق ثابت، وال َفرع عاٍل، وال ثمرة زاكية، وال ظل، وال َجنًى، وال ساٌق قائم،   األرض، فال عم

ُتْعىل.  بل  تعلوا  وال  هلا،  َجنَى  وال  ُمونمق،  أعالها  وال  ق،  ُمْغدم أسفلها  وقد  فال  ا  وصفه. 

رضب اهلل مثاًل للكافر بشجرة اْجُتثَّْت من فوق األرض ما هلا من قرار، ليس  :  بقولهبعضهم  

وال   خرًيا  يعمل  ليس  الكافر  كذلك  منفعة،  فيها  وال  ثمرة،  هلا  وليس  فرع،  وال  أصل  هلا 

 .  يقوله، وال جيعل اهلل فيه بركة وال منفعة. 

يل   اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  تعاىل أشار  قوله  يف  الوارد  املثال  يف    معنى 
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كمنَي  وصف املرشك:   ورم ُحنََفاَء هللمَّم َغرْيَ ُمرْشم َن اأْلَْوَثانم َواْجَتنمُبوا َقْوَل الزُّ ْجَس مم ﴿َفاْجَتنمُبوا الرِّ

 َفَتْخَطُفُه الطَّرْيُ َأْو هَتْ 
م
اَمء َن السَّ ْك بماهللَّم َفَكَأنَّاَم َخرَّ مم يٍق بمهم َوَمْن ُيرْشم يُح يفم َمَكاٍن َسحم ي بمهم الرِّ ﴾  وم

 [ 31-30احلج: ] 

الطالب التشبيه  :  (1)قال  هذا  يف  يكون  جيوز لك  أن  أوهلام  مركبا،  معنيان..  تشبيها 

هالك نفسه هالكا  يف  ن أرشك باهلل، وعبد معه غريه برجل قد تسبب  حينها وصفا ملويكون  

السامء فاختطفته الطري يف اهلوى  ال يرجى معه نجاة، فصور حاله بصورة حال من خر من  

فتمزق مزعا يف حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به يف بعض املطارح البعيدة،  

 وعىل هذا ال تنظر إىل كل فرد من أفراد املشبه ومقابله من املشبه به. 

فهو  الثاينأما  و املمثل  ؛  أجزاء  من  واحد  كل  فيقابل  املفرق،  التشبيه  من  يكون  أن 

ه، وعىل هذا فيكون قد شبه اإليامن والتوحيد يف علوه وسعته ورشفه بالسامء التي  باملمثل ب

اإليامن   تارك  وشبه  منها،  يصعد  وإليها  األرض،  إىل  هيبط  فمنها  ومهبطه،  مصعده  هي 

والتوحيد بالساقط من السامء إىل أسفل سافلني من حيث الضيق الشديد واآلالم املرتاكمة  

متزقه كل ممزق بالشياطني التي يرسلها اهلل تعاىل عليه وتؤزه  والطري التي ختطف أعضاءه و 

وتزعجه إىل مظان هالكه؛ فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، كام أن لكل طري مزعة    أزا

من حلمه وأعضائه، والريح التي هتوي به يف مكان سحيق هو هواه الذي حيمله عىل إلقاء  

 نفسه يف أسفل مكان وأبعده من السامء. 

تعاىل  قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  يف    أشار 

ُعوا  :  الذين يدعوهم املرشكون من دون اهللَّوصف ضعف   َب َمَثٌل َفاْسَتمم َا النَّاُس رُضم ﴿َيا َأهيُّ

ْن ُدونم اهللَّم َلْن خَيُْلُقوا ُذَباًبا َوَلوم ا  يَن َتْدُعوَن مم َباُب َشْيًئا  َلُه إمنَّ الَّذم ْجَتَمُعوا َلُه َوإمْن َيْسُلْبُهُم الذُّ
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نُْه َضُعَف الطَّالمُب َواملَْْطُلوُب  ُذوُه مم    [ 73احلج: ] ﴾ اَل َيْسَتنْقم

أن املعبود أقل درجاته أن يقدر عىل إجياد ما ينفع  يشري إىل  هذا املثل : (1)قال الطالب

امل يعبدها  التي  واآلهلة  يرضه،  ما  وإعدام  خلق  عابده  عىل  تقدر  لن  اهلل  دون  من  رشكون 

الذباب ولو اجتمعوا كلهم خللقه، فكيف ما هو أكرب منه؟ وال يقدرون عىل االنتصار من  

قادرون عىل   منه، فال هم  إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه  الذباب 

ع ما سلبهم  خلق الذباب الذي هو من أضعف احليوانات وال عىل االنتصار منه واسرتجا 

إياه، فال أعجز من هذه اآلهلة، وال أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادهتا من دون  

 اهلل؟ 

الطالب   ﴿ضعف  بقوله:  والعجز  الضعف  يف  واملعبود  العابد  بني  سوى  ثم 

.. أو  الطالب العابد، واملطلوب املعبود، فهو عاجز متعلق بعاجزف  ؛ [ 73احلج:  ] ﴾  واملطلوب

..  السالب واملسلوب، وهو تسوية بني اآلهلة والذباب يف الضعف والعجز هو تسوية بني  

.. أو  الطالب: اإلله الباطل، واملطلوب: الذباب يطلب منه ما استلبه منه يكون  وعىل هذا  

يتناول  أن  .. ويمكن  الطالب الذباب، واملطلوب اإلله؛ فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه

املعبود، واملستلب واملستلب؛ فمن جعل هذا إهلا مع القوي  اللفظ اجلميع، فضعف العابد و

 العزيز فام قدره حق قدره، وال عرفه حق معرفته، وال عظمه حق تعظيمه. 

تعاىل  قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  يف    أشار 

َكمَ :  املقلِّدين واملقلَّدينوصف   َكَفُروا  يَن  الَّذم ُدَعاًء  ﴿َوَمَثُل  إمالَّ  َيْسَمُع  اَل  بماَم  ُق  َينْعم ي  الَّذم َثلم 

ُلونَ   [ 171البقرة: ] ﴾ َونمَداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْعقم

املعنى أن مثل هؤالء يف دعائهم آهلتهم التي ال تفقه  : يمكن أن يكون  (2)قال الطالب
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وكذلك    ،ري أنه هو يف دعاء ونداءدعاءهم كمثل الناعق بغنمه، فال ينتفع من نعيقه بيشء، غ

: مثل الذين كفروا كالبهائم  . أو يكون املعنىاملرشك ليس له من دعائه وعبادته إال العناء.

الكفار، والكفار هم   داعي  فالراعي هو  الصوت؛  أكثر من  الراعي  يقول  مما  تفقه  التي ال 

 البهائم املنعوق هبا. 

يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  يف    أشار  تعاىل  قوله  يف  الوارد  املثال  معنى 

َأْنَبَتْت  :  املنفقني يف سبيل اهللَّوصف   َحبٍَّة  َكَمَثلم  َأْمَواهَلُْم يفم َسبميلم اهللَّم  ُقوَن  ُينْفم يَن  الَّذم ﴿َمَثُل 

ُف ملمَْن َيَشاُء َواهللَُّ اَئُة َحبٍَّة َواهللَُّ ُيَضاعم ٌع َعلميمٌ  َسْبَع َسنَابمَل يفم ُكلِّ ُسنُْبَلٍة مم    [ 261البقرة: ] ﴾ َواسم

شبه اهلل تعاىل املنفق يف سبيله، سواء كان املراد به اجلهاد، أو مجيع  :  (1) قال الطالب

ة  لسبل اخلري من كل بر، بمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة منه سبع سنابل، اشتملت كل سنب

حال   بحسب  ذلك  فوق  يشاء  ملن  يضاعف  واهلل  حبة،  مئة  وإخالصه  عىل  وإيامنه  املنفق 

وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها؛ فإن ثواب اإلنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم  

قد   ثابت  بقلب  املال  إخراج  وهو  النفقة،  عند  والتثبيت  واإلخالص  اإليامن  من  بالقلب 

انرشح صدره بإخراجه، وسمحت به نفسه، وخرج من قلبه قبل خروجه من يده، فهو ثبات  

ويتفاوت  ال وفؤاده،  يده  ترجف  نفسه  متبعه  وال  هلع  وال  جزع  غري  إخراجه،  عند  قلب 

 بحسب نفع اإلنفاق ومصارفه بمواقعه، وبحسب طيب املنفق وزكاته. 

يف   تعاىل  قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  أشار 

ينَ :  املنفقني يف سبيل اهللَّوصف   ْن    ﴿َوَمَثُل الَّذم ُقوَن َأْمَواهَلُُم اْبتمَغاَء َمْرَضاتم اهللَّم َوَتْثبميًتا مم ُينْفم

ْبَها َوابمٌل َفَطلٌّ  ْعَفنْيم َفإمْن َِلْ ُيصم ْم َكَمَثلم َجنٍَّة بمَرْبَوٍة َأَصاهَبَا َوابمٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ضم هم  َواهللَُّ بماَم  َأْنُفسم

ريٌ   [ 265البقرة: ] ﴾ َتْعَمُلوَن َبصم
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اإلنفاق بالبذر، فاملنفق ماله الطيب هلل ال لغريه باذر اهلل تعاىل  شبه  :  (1) الطالبقال  

ماله يف أرض زكية، فمغله بحسب بذره وطيب أرضه وتعاهد البذر بالسقي ونفي الدغل  

اجتمعت هذه األمور وِل حترق الزرع نار وال حلقته جائحة جاء  فإذا    والنبات الغريب عنه، 

مثله كمثل جنة بربوة، وهي املكان املرتفع الذي تكون اجلنة فيه نصب  أمثال اجلبال، وكان  

الشمس والرياح فترتبى األشجار هناك أتم تربية فنزل عليها من السامء مطر عظيم القطر  

متتابع فرواها ونامها فآتت أكلها ضعفي ما يؤتيه غريها بسبب ذلك الوابل، فإن ِل يصبها  

ها لكرم منبتها، تزكو عىل الطل وتنمو عليه، مع أن يف  وابل فطل: مطر صغري القطر، يكفي

فمن الناس من يكون  .  ذكر نوعي الوابل والطل إشارة إىل نوعي اإلنفاق الكثري والقليل.

 . إنفاقه وابال، ومنهم من يكون إنفاقه طال، واهلل ال يضيع مثقال ذرة

الوارد   املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  يف  أشار  تعاىل  قوله  يف 

ي    أعامله الصاحلة: ُيْبطل  وصف من   يٍل َوَأْعنَاٍب ََتْرم ْن َنخم ﴿َأَيَودُّ َأَحُدُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة مم

ٌة ُضَعَفاُء َفَأَصاهَبَ  يَّ رَبُ َوَلُه ُذرِّ
ْن ُكلِّ الثََّمَراتم َوَأَصاَبُه اْلكم تمَها اأْلهَْنَاُر َلُه فميَها مم ْن حَتْ ْعَصاٌر فميهم  ا إم مم

ُرونَ  ُ اهللَُّ َلُكُم اآْلَياتم َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ َقْت َكَذلمَك ُيَبنيِّ  [ 266البقرة: ] ﴾  َناٌر َفاْحرَتَ

  . أو خيتم له بالفساد يف آخر عمره. للذي  هذا مثل رضبه اهلل تعاىل  :  (2) قال الطالب

.. وهو يصور  أحوج ما يكون إليه  مثل املرائي يف نفقته الذي ينفق لغري اهلل، ينقطع عنه نفعها 

سلب النعمة عند شدة احلاجة إليها مع عظم قدرها ومنفعتها، والذي ذهبت عنه قد أصابه  

الكرب والضعف فهو أحوج ما كان إىل نعمته، ومع هذا فله ذرية ضعفاء ال يقدرون عىل  

لضعفه   كانت  ما  أشد  حينئذ  جنته  إىل  فحاجته  عياله،  يف  هم  بل  بمصاحله،  والقيام  نفعه 

حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من مجيع الفواكه والثمر؟  وضعف ذريته، فكيف يكون  
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ثمر  وهو  وأنفعها،  وأمجلها  الفواكه  أجل  ثمره  يقوم    وسلطان  فمغله  واألعناب،  النخيل 

بكفايته وكفاية ذريته، فأصبح يوما وقد وجده حمرتقا كله كالرصيم، فأي حرسة أعظم من  

هذا مثٌل قل واهلل من يعقله   املثل، ومعناه:.. وقد قال بعضهم معربا عن أمهية هذا حرسته؟ 

من الناس، شيخ كبري ضعف جسمه، وكثر صبيانه، أفقر ما كان إىل جنته، وإن أحدكم واهلل  

 أفقر ما يكون إىل عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. 

يف   تعاىل  قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  أشار 

يَن َكَفُروا َلْن ُتْغنمَي َعنُْهْم َأْمَواهُلُْم  : ماله يف غري طاعة اهلل ورضوانهمن ينفق وصف  ﴿إمنَّ الَّذم

ُقوَن يفم َهذم  َن اهللَّم َشْيًئا َوُأوَلئمَك َأْصَحاُب النَّارم ُهْم فميَها َخالمُدوَن َمَثُل َما ُينْفم هم  َواَل َأْواَلُدُهْم مم

ْنَيا َكَمَثلم رم  ٌّ َأَصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َفَأْهَلَكْتُه َوَما َظَلَمُهُم اهللَُّ  احْلََياةم الدُّ
يٍح فميَها َصم

 [ 117-116آل عمران: ] ﴾ َوَلكمْن َأْنُفَسُهْم َيْظلمُمونَ 

هذا مثل رضبه اهلل تعاىل ملن أنفق ماله يف غري طاعته ومرضاته، فشبه  :  (1)قال الطالب

ينف ما  تعاىل  ال  اهلل  الذكر  الثناء وحسن  واملفاخر وكسب  املكارم  يف  أمواهلم  قه هؤالء من 

يبتغون به وجه اهلل، وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل اهلل واتباع رسله، بالزرع الذي زرعه  

فأصابته ريح شديدة الربد جدا، حيرق بردها ما يمر عليه من  ،  صاحبه يرجو نفعه وخريه 

 لزرع وأيبسته. الزرع والثامر، فأهلكت ذلك ا

تنبيٌه عىل أن    [ 117آل عمران:  ] ﴾  ﴿َأَصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظَلُموا َأْنُفَسُهمْ :  تعاىل  ويف قوله 

املذكورَة حتى أهلكْت   َسلَّط عليهم الريَح  الذي  ُظْلمُهم؛ فهو  سبب إصابتها حلرثهم هو 

 ها. زرعهم وأيبسته، فظلمهم هو الريح التي أهلكْت أعامهلم ونفقاهتم وأتلفت

يف   تعاىل  قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  أشار 
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د واملرشكوصف   َكاُء ُمَتَشاكمُسوَن َوَرُجاًل َسَلاًم لمَرُجٍل    :امُلوحِّ َب اهللَُّ َمَثاًل َرُجاًل فميهم رُشَ ﴿رَضَ

َيانم َمَثاًل احْلَْمُد هللمَّم َبْل َأْكَثُرُهمْ   [ 29الزمر: ] ﴾ اَل َيْعَلُمونَ  َهْل َيْسَتوم

الطالب بمنزلة عبد    :(1) قال  للمرشك واملوحد؛ فاملرشك  تعاىل  اهلل  مثل رضبه  هذا 

يملكه مجاعة متنازعون خمتلفون متشاحنون، والرجل الشكس: الضيق اخللق، فاملرشك ملا  

غ رضاهم  كان يعبد آهلة شتى شبه بعبد يملكه مجاعة متنافسون يف خدمته، ال يمكنه أن يبل

واحد، قد سلم له، وعلم    أمجعني، واملوحد ملا كان يعبد اهلل وحده فمثله كمثل عبد لرجل

مقاصده، وعرف الطريق إىل رضاه، فهو يف راحة من تشاحن اخللطاء فيه، بل هو ساِل ملالكه  

إليه،   وإحسانه  عليه،  وشفقته  له،  ورمحته  به،  مالكه  رأفة  مع  فيه،  تنازع  غري  وتوليه  من 

وهذا من أبلغ األمثال: فإن اخلالص ملالك واحد  ..  ملصاحله، فهل يستويان هذان العبدان؟

يستحق من معونته وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصاحله ما ال يستحق صاحب الرشكاء  

 املتشاكسني. 

يف   تعاىل  قوله  يف  الوارد  املثال  معنى  يل  اذكر  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  أشار 

َكاَنَتا  :  ملؤمنني والكفار  صف او َواْمَرَأَت ُلوٍط  اْمَرَأَت ُنوٍح  َكَفُروا  يَن  لملَّذم َمَثاًل  َب اهللَُّ  ﴿رَضَ

َن اهللَّم َشْيًئا َوقميَل اْدُخاَل  ا َفَلْم ُيْغنمَيا َعنُْهاَم مم َنْيم َفَخاَنَتامُهَ
َبادمَنا َصاحلم ْن عم َت َعْبَدْينم مم  النَّاَر َمَع حَتْ

اخم  َبْيًتا يفم  الدَّ نَْدَك  عم اْبنم يلم  َقاَلْت َربِّ  إمْذ  فمْرَعْوَن  اْمَرَأَت  آَمُنوا  يَن  لملَّذم َمَثاًل  اهللَُّ  َب  َورَضَ لمنَي 

تمي  الَّ ْمَراَن  عم اْبنََت  َوَمْرَيَم  الظَّاملممنَي  اْلَقْومم  َن  مم نمي  َوَنجِّ َوَعَملمهم  فمْرَعْوَن  ْن  مم نمي  َوَنجِّ   اجْلَنَّةم 

َن اْلَقانمتمنيَ َأْحَصنَ َا َوُكُتبمهم َوَكاَنْت مم َقْت بمَكلماَمتم َرهبِّ نَا َوَصدَّ ْن ُروحم ﴾  ْت َفْرَجَها َفنََفْخنَا فميهم مم

 [ 12-10التحريم: ] 

الطالب اآلي  :(2) قال  وَمثلني    الكريمة   ت ا اشتملت  للكفار،  َمَثل  أمثال:  ثالثة  عىل 

 
 . 2/319( إعالم املوقعني، 2) . 2/318( إعالم املوقعني، 1)



94 

 

ار: أنَّ ال  . .للمؤمنني  ن َمثُل الُكفَّ كافر ُيعاَقُب عىل كفره وعداوته هللَّ ورسوله وأوليائه،  فتضمَّ

ْهر أو َسَبب من   وال ينفعه مع كفره ما كان بينه وبني املؤمنني من حُلَْمةم نسب أو ُوْصَلة صم

القيامة إال ما كان منها متصاًل باهللَّ وحده    أسباب االتصال؛ فإن األسباب كلها تنقطع يوم 

ُوْص  نفعت  فلو  أيدي رسله،  لنفعت  عىل  اإليامن  النكاح مع عدم  أو  القرابة واملصاهرة  َلُة 

هلام:   قيل  شيًئا،  اهلل  من  عنهام  ُيْغنمَيا  ِل  فلام  وامرأتيهام،  ولوط  نوح  بني  كانت  التي  الُوْصَلُة 

لمنَي﴾ اخم قطعت اآليُة حينئٍذ طمع من ارتكب معصية  ، وقد  [ 10التحريم:  ]   ﴿اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ

أمره، ورجا أن ينفعه صالح غريه من قريب أو أجنبي، ولو كان بينهام يف الدنيا  اهلل وخالف 

ة واألبوة والزوجية، فلم ُيْغن نوح   عليه السالم  أشد االتصال، فال اتصال َفْوَق اتصال البنوَّ

عن امرأتيهام  عليهام السالم  ، وال نوح وال لوط  عمهعن  عليه السالم  عن ابنه، وال إبراهيم  

ُل َبْينَُكْم  يًئا، قال اهلل تعاىل:  من اهلل ش َياَمةم َيْفصم ﴿َلْن َتنَْفَعُكْم َأْرَحاُمُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم َيْوَم اْلقم

ريٌ  ي  ، وقال:  [ 3املمتحنة:  ] ﴾  َواهللَُّ بماَم َتْعَمُلوَن َبصم ُقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا َيْوًما اَل جَيْزم َا النَّاُس اتَّ ﴿َيا َأهيُّ

نَُّكُم احْلَ  هم َشْيًئا إمنَّ َوْعَد اهللَّم َحقٌّ َفاَل َتُغرَّ هم َواَل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َوالمدم ْنَيا  َوالمٌد َعْن َوَلدم َياُة الدُّ

نَُّكْم بماهللَّم اْلَغُرورُ   [ 33لقامن: ] ﴾ َواَل َيُغرَّ

ثل أن اتصال املؤمن  فأحدمها: امرأة فرعون، ووجه امل  وأما املثالن اللذان للمؤمنني:

شيئا    بالكافر ال يرضه شيئا إذا فارقه يف كفره وعمله، فمعصية العايص ال ترض املؤمن املطيع

يف اآلخرة، وإن ترضر هبا يف الدنيا بسبب العقوبة التي حتل بأهل األرض إذا أضاعوا أمر  

، وِل ينفع امرأة نوح  اهلل فتأيت عامة؛ فلم يرض امرأة فرعون اتصاهلا به وهو من أكفر الكافرين

 اتصاهلام هبام ومها رسوال رب العاملني. عليهام السالم ولوط 

فذكر ثالثة    ..للمؤمنني: مريم التي ال زوج هلا، ال مؤمن وال كافر، فهو  الثاين وأما  

أصناف من النساء: املرأة الكافرة التي هلا وصلة بالرجل الصالح، واملرأة الصاحلة التي هلا  
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ا  بالرجل  بينها وبني أحدوصلة  التي ال وصلة  العزبة  واملرأة  تنفعها  . لكافر،  . فاألوىل: ال 

والثالثة: ال يرضها عدم الوصلة    ..والثانية: ال ترضها وصلتها وسببها   ..وصلتها وسببها 

 شيئا.

 أرسار املجاز واالستعارة: .  2

القرآنية، أخذ  بعد أن استمعت إىل الرشوح املفصلة املرتبطة بالتشبيهات واألمثال  

 بيدي طالب من الطلبة، وقال: هلم بنا إىل القسم الثاين؛ فهناك علوم أخرى يف انتظارك.

قلت: شكرا جزيال؛ فأنا سأنتظر أستاذك ليخرج معي.. ألنه هو الذي جاء يب إىل  

 هنا.

 قال: كلنا يف هذا القسم أساتذة.. فأي أستاذ تقصد؟

 وَتيبونه. قلت: ذلك الذي كان عىل املنصة يسألكم 

قال: تقصد أستاذ التشبيه واألمثال.. أظن أن دوره معك قد انتهى، ليحل دوري  

 بدله. 

 قلت: ومن أنت؟

 قال: أنا أستاذ املجاز واالستعارة.

 قلت: وما الذي جعلك ترتك قسمك لتقصد قسمه؟

قال: لوال قسمه ما وجد قسمي.. فاملجاز واالستعارة فرعان من فروع التشبيه، أو  

 من أشكاله. شكالن 

ال   واالستعارة[،  ]املجاز  الكلمتني  هلاتني  مع سامعي  فأنا  القول..  أصدقك  قلت: 

 أكاد أفهمهام، أو أفهم الفرق بينهام.. فام املجاز، وما االستعارة؟
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َبانمَيةَ قال: هل تعلم املراد من   [ 18- 17العلق: ] ﴾ قوله تعاىل: ﴿َفْلَيْدُع َنادمَيُه َسنَْدُع الزَّ

ناديه قلت: أجل..   الناهي أهل  ليستنرص هبم    ،أي فليدع هذا  أي قومه وعشريته، 

 . ويعينوه 

 قال: فهل تعلم معنى النادي؟

املجلس الذي جيتمع فيه القوم  قلت: أجل.. هو واضح، وال نزال نستعمله.. فهو  

 . أو األهل والعشرية

 قال: فهل املقصود يف اآلية املجلس أو اجلالسني فيه؟ 

 جلالسون فيه.. وهو واضح. قلت: بل املقصود هو ا

 قال: فكيف اتضح لك أن املقصود هم اجلالسون، ال املجلس؟

قلت: العقل والواقع يدل عىل ذلك.. فلم نجد أحدا ينادي الكرايس، وإنام ينادي  

 اجلالسني عليها. 

 قال: فهذا هو املجاز. 

 قلت: ما تعني؟ 

ضع له إىل معنى آخر،  لذي وُ أن ينقل اللفظ من داللته عىل املعنى اهو  املجاز  :  (1)قال

من    ىإنام يدعو  ، ىدعال يُ نادي  ال.. فلعالقه بينهام، مع قرينة مانعة من إرادة املعنى األصيل 

 . االستحالة الدالة عىل عدم إرادة املعنى الظاهر احلقيقي هو ، والقرينة هحيلون في

وَن َأَصابمَعُهْم  ﴿جَيَْعلُ قلت: أهذا هو املجاز.. هو سهل جدا.. فمثله إذن قوله تعاىل:  

ممْ   . بعضها يدخل إنام مجيعا إىل اآلذان، وال تدخل  ، ألن األصابع [ 19البقرة: ] ﴾ يفم آَذاهنم

 طلق اسم الكل وأريد اجلزء. أُ  ، حيث هي اجلزئيةهنا العالقة قال: أجل.. و

 
 . 195( املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص1)
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 بعد. االستعارة قلت: وعيت هذا.. ولكني ِل أع معنى 

يَن ُأوُتوا اْلكمَتاَب َلُتَبيُِّننَُّه  قال: هل تعلم املراد من   يَثاَق الَّذم قوله تعاىل: ﴿َوإمْذ َأَخَذ اهلل مم

ونَ  َيْشرَتُ َما  َفبمْئَس  َقلمياًل  َثَمنًا  بمهم  ْوا  َواْشرَتَ ْم  هم ُظُهورم َوَراَء  َفنََبُذوُه  َتْكُتُموَنُه  َواَل  آل ] ﴾  لملنَّاسم 

 [ 187عمران: 

التي  قلت: أج التعاليم  ينفذوا  الكتاب ِل  ل.. وهو واضح؛ فهي تدل عىل أن أهل 

 طلب منهم تنفيذها، بل تركوها وأمهلوها. 

وراء   تعامليهم  نبذوا  أهنم  أخربت  وإنام  ذلك..  تذكر  ِل  الكريمة  اآلية  لكن  قال: 

 ظهورهم. 

اإلمهال   وهو  به،  يوحي  ما  وإنام  املعنى،  ظاهر  ليس  هنا  املقصود  أن  ظاهر  قلت: 

 )ينبذ( وراء الظهر إنام هو احلقري املهمل.  الذي واالحتقار، ألن  والرتك

من   شكل  هو  أو  ]االستعارة[  اصطالحا  عليه  يطلق  به  يوحي  الذي  فهذا  قال: 

 أشكاهلا، ونوع من أنواعها. 

 قلت: فهل العلم بعلوم املجاز واالستعارة رضوري؟

لوم، حتى ال يقع يف األوهام  قال: أجل.. ال يمكن لتلميذ القرآن أال يتعلم هذه الع

 أصحاب التأويالت اجلاهلة املنحرفة.  ا التي وقع فيه

قلت: هل تقصد أولئك الذين محلوا الكلامت املقدسة عىل ظواهرها.. فشبهوا اهلل  

 بخلقه؟

يف   املستعملة  املوجودة  وهي  واملجاز،  االستعارة  قوانني  طبقوا  فلو  أجل..  قال: 

  وقعوا فيه. اللسان العريب، ملا وقعوا فيام

 قلت: فأنت إذن من سيرشح يل هذه العلوم. 
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قال: بل طلبتي هم الذين سيفعلون ذلك.. فقد كلفتهم بالقيام ببحوث ترتبط هبام..  

 وستستمع هلم، مثلام استمعت لنا. 

 . أرسار املجاز: أ 

إىل   دخلنا  إن  وما  هلام..  املخصص  القسم  إىل  واملجاز  االستعارة  أستاذ  مع  رست 

 وقف الطلبة مجيعهم، وبكل أدب واحرتام.  القاعة حتى

ثم صعد األستاذ إىل املنصة، وقال: أظن أنكم قد قمتم بام كلفتكم به من البحث يف  

 صيغ املجاز واالستعارة يف القرآن الكريم. 

 قالوا: أجل.. فسل ما بدا لك؛ وستجدنا إن شاء اهلل من املجيبني. 

املجاز   وجه  ما  وقال:  الطلبة،  بعض  إىل  تعاىل:  أشار  قوله  يفم  يف  َعاَل  فمْرَعْوَن  ﴿إمنَّ 

نُْهْم ُيَذبُِّح َأْبنَاَءُهْم َوَيْسَتْحيمي نمَساَءُهْم إمنَّهُ  َيًعا َيْستَْضعمُف َطائمَفًة مم  َكاَن  اأْلَْرضم َوَجَعَل َأْهَلَها شم

ينَ  دم َن املُْْفسم  ..  [ 4القصص: ] ﴾ مم

اآلمر به، ولواله ما حدث، وما اجلند  إسناد الذبح إىل فرعون؛ ألنه هو  قال الطالب:  

 . املنفذون سوى آالت مسخرة تفعل ما تؤمر به 

 قال األستاذ: فام احلكمة من هذا؟.. وِل ِل يسند الفعل إىل اجلنود مبارشة؟

 قال الطالب: ألنه اآلمر بذلك.. ولواله ِل يقدم اجلنود عىل فعلهم.. 

 ، وما احلكمة منه؟ قال األستاذ: فام يطلق عىل هذا النوع من املجاز

إسناد الفعل أو ما يشبهه إىل غري فاعله  قال الطالب: يطلق عليه املجاز العقيل.. ففيه  

ا قيام ما أسند إليه الفعل بدور رئيسى يف  هحكمة هذا اإلسناد حين.. و األصيل ملالبسته له

 . ال يتم العمل بدونه الذيهو الركن أو  اجلملة، 

  أمثلة أخرى عىل ذلك؟ قال األستاذ: فهل لك أن ترضب يل 
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َا املأََْلُ َما  : من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل عىل لسان فرعون:  (1)قال الطالب ﴿َيا َأهيُّ

ًحا َلَعيلِّ َأطَّلمُع إمىَل  ي َفَأْوقمْد يلم َيا َهاَماُن َعىَل الطِّنيم َفاْجَعْل يلم ََصْ ْن إمَلٍه َغرْيم إمَلهم    َعلمْمُت َلُكْم مم

َن اْلَكاذمبمنيَ ُموَسى َوإم  يصدر  ه أن  هامان وزير.. فهو قد طلب من  [ 38القصص:  ] ﴾  ينِّ أَلَُظنُُّه مم

 وِل يأمره بالقيام هبا بنفسه. األمر ألتباعه بإعداد مواد البناء، 

ُلوا نمْعَمَت اهلل ُكْفًرا َوَأَحلُّوا َقْوَمُهْم َداومثل ذلك قوله تعاىل:   يَن َبدَّ َتَر إمىَل الَّذم َر  ﴿َأَِلْ 

هؤالء الذين بّدلوا نعمة اهلل كفرا، هم العنرص الفعال فيام آل إليه حال  ف [ 28إبراهيم: ] ﴾ اْلَبَوارم 

 قومهم من عقبى السوء؛ ألهنم هم الذين كانوا سبب إضالهلم وكفرهم. 

يًبا ومثل ذلك قوله تعاىل:   ْلَداَن شم املزمل:  ]   ﴾﴿َفَكْيَف َتتَُّقوَن إمْن َكَفْرُتْم َيْوًما جَيَْعُل اْلوم

ملا كان يوم القيامة متلؤه أحداث مرعبة، متأل النفوس هوال يتسبب عنها لشدهتا  ، ذلك أنه  [ 17

وقد أجاز ذلك  ..  الشيب، وكان هذا اليوم ظرفا لتلك األحداث، صح أن يسند الشيب إليه 

 شدة االرتباط بني األحداث وظرفها.  

َيةٍ   ومثل ذلك قوله تعاىل: يَشٍة َراضم ينُُه َفُهَو يفم عم ا َمْن َثُقَلْت َمَوازم ؛  [ 7-6القارعة:  ] ﴾  ﴿َفَأمَّ

 شدة االرتباط بني العيشة وصاحبها جعلت من اجلميل نسبة الّرضا إليها. ف

رضب  و  ،عقيلّ الجاز  أشار األستاذ إىل طالب آخر، وقال: لقد حدثنا زميلك عن امل

 حتدثنا عن غريه. لنا أمثلة عنه.. فهل لك أن 

وهو استعامل اللفظ يف غري ما وضع له أوال،    ي..املجاز اللغو:أجل..  (2) قال الطالب

َن  كام يف قوله تعاىل:  ..  لصلة بني املعنيني غري صلة التشابه مْم مم ﴿جَيَْعُلوَن َأَصابمَعُهْم يفم آَذاهنم

املَْْوتم  َحَذَر  قم  َواعم َيَداكَ ﴿َذلمَك  وقوله:  ،  [ 19البقرة:  ] ﴾  الصَّ َمْت  َقدَّ ال  ف  ، [ 10احلج:  ] ﴾  بماَم  قد 

 الفاعلة، ولكن ملا كان أكثر األعامل هبا، مجل هذا التعبري وراق. هي  تكون اليد

 
 . 171( من بالغة القرآن، البدوي، ص 2) . 170( من بالغة القرآن، البدوي، ص 1)
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 قال األستاذ: فهال رضبت لنا أمثلة أخرى عىل ذلك. 

بَ   قال الطالب: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل: َلٌة َناصم َعٌة َعامم ٌة  ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئمٍذ َخاشم

نْ  ُن َواَل ُيْغنمي مم يٍع اَل ُيْسمم ْن رَضم ْن َعنْيٍ آنمَيٍة َلْيَس هَلُْم َطَعاٌم إمالَّ مم َيًة ُتْسَقى مم   َتْصىَل َناًرا َحامم

َيٌة يفم َجنٍَّة َعالمَيةٍ  َمٌة لمَسْعيمَها َراضم من إطالق اجلزء    ، فهو[ 10-2الغاشية:  ] ﴾  ُجوٍع ُوُجوٌه َيْوَمئمٍذ َناعم

 .ل، فقد عرّب بالوجوه عن مجيع األجساد؛ ألن النصب والتنعم حاصل لكلها وإرادة الك

َل  قوله تعاىل: ومثله  يَسى اْبَن َمْرَيَم َهْل َيْسَتطميُع َربَُّك َأْن ُينَزِّ يُّوَن َيا عم ﴿إمْذ َقاَل احْلََوارم

ُقوا اهلل إمْن    َقاَل اتَّ
م
اَمء َن السَّ نمنيَ َعَلْينَا َمائمَدًة مم من إطالق امللزوم  ؛ فهو  [ 112املائدة:  ] ﴾  ُكنُْتْم ُمْؤمم

 فأطلق االستطاعة عىل الفعل؛ ألهنا الزمة له.  ؟..عىل الالزم، إذ املراد هل يفعل 

 . أرسار االستعارة: ب 

يف حمل   بتفصيل  املجاز  نتحدث عن  ربام  بأس..  ال  وقال:  الطلبة،  بعض  إىل  أشار 

 عارة وفائدهتا يف التعبري والتصوير والتأثري. .. واآلن حدثني عن االست(1) آخر

الطالب ألوان  (2)قال  كل  كانت  االستعارة:  سواء  ملحسوس  ..  حمسوس  استعارة 

استعارة معقول ملعقول   أو .. استعارة حمسوس ملعقولأو  .. بجامع حمسوس أو بجامع عقىل 

مكنية  أو   .. أو ملحسوس  أو  أو جمردة  أو   ..استعارة ترصحيية  أداة َتعل  ..  مرشحة  أصدق 

القارئ حيس باملعنى أكمل إحساس وأوفاه، وتصور املنظر للعني، وتنقل الصوت لألذن،  

 . ملموسا حمّسا  ي وَتعل األمر املعنو

 قال األستاذ: فهال رضبت لنا أمثلة توضح ذلك. 

َيُموُج    ﴿َوَتَرْكنَا َبْعَضُهْم َيْوَمئمذٍ يف قوله تعاىل:    َيُموُج﴾﴿ كلمة  : مثال..  (3) قال الطالب

 
املرتب1) التأويل  عن  احلديث  عند  بتفصيل  عنه  باالنحرافات ( سنتحدث  ط 

التي أدت إىل التجسيم والتشبيه نتيجة سوء فهم اآليات املتعلقة بذلك، وذلك يف  

 كتاب ]القرآن. وتأويل اجلاهلني[ من هذه السلسلة.

 . 166( من بالغة القرآن، البدوي، ص 2)

 . 166( من بالغة القرآن، البدوي، ص 3)
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ورم َفَجَمْعنَاُهْم مَجًْعا  َخ يفم الصُّ ال تقف عند حد استعارهتا  ؛ فهي  [ 99الكهف:  ] ﴾  يفم َبْعٍض َوُنفم

بل إهنا تصور للخيال هذا اجلمع احلاشد من الناس، احتشادا ال تدرك    ،ملعنى )االضطراب( 

البحر الزاخر من    العني مداه، حتى صار هذا احلشد الزاخر كبحر، ترى العني منه ما تراه يف 

 حركة ومتّوج واضطراب. 

َواْشَتَعَل  يف قوله تعاىل:    اْشَتَعَل﴾مثلها كلمة ﴿و  نِّي  مم اْلَعْظُم  َوَهَن  إمينِّ  ﴿َقاَل َربِّ 

يًّا 
بمُدَعائمَك َربِّ َشقم َأُكْن  َشْيًبا َوَِلْ  ْأُس  الهنا ال تقف  .. ف[ 4مريم:  ] ﴾  الرَّ كلمة عند معنى  هذه 

ها حتمل معنى دبيب الشيب يف الرأس يف بطء وثبات، كام تدب النار  فحسب، ولكن  ( انترش)

يف الفحم مبطئة، ولكن يف دأب واستمرار، حتى إذا متكنت من الوقود اشتعلت يف قوة ال  

تبقى وال تذر، كام حيرق الشيب ما جياوره من شعر الشباب، حتى ال يذر شيئا إال التهمه،  

التهم كل يشء يف    الذيالرأس ما يوحى هبذا الشمول  وأتى عليه، ويف إسناد االشتعال إىل  

 الرأس.  

﴿و كلمة  تعاىل:    َنْسَلُخ﴾ مثلها  قوله  النََّهارَ يف  نُْه  مم َنْسَلُخ  ْيُل  اللَّ هَلُُم  ُهْم  فإذا    ﴿َوآَيٌة 

كلمة تصور للعني انحسار الضوء عن الكون قليال قليال، ودبيب  هي  ف  ؛[ 37يس:  ] ﴾  ُمْظلمُمونَ 

 الظالم إىل هذا الكون يف بطء، حتى إذا تراجع الضوء ظهر ما كان خمتفيا من ظلمة الليل.  

يَم﴾مثلها كلمة ﴿و يَم َما  يف قوله تعاىل:    اْلَعقم يَح اْلَعقم ُم الرِّ ﴿َويفم َعاٍد إمْذ َأْرَسْلنَا َعَلْيهم

نْ  يمم   َتَذُر مم مم  َأَتْت َعَلْيهم إمالَّ َجَعَلْتُه َكالرَّ
ٍ
ء ففي العقم ما حيمل إىل النفس  ؛  [ 42-41الذاريات:  ] ﴾  يَشْ

 حتمله الريح معها.  الذيمعنى اإلجداب 

لقد   آخر، وقال:  إىل طالب  األستاذ  يف  أشار  استعارة  كثر  الكريم  الكلامت  القرآن 

املحسوسة،   لألمور  األمواملوضوعة  عىل  من  للداللة  اهلدف  ما  واملعنوية..  املعقولة  ر 

 ذلك؟.. وهل لك أن ترضب لنا أمثلة عنها؟
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الطالب تصبح  (1)قال  حتى  واملعنوية  املعقولة  األمور  تقريب  منها  اهلدف    ا كأهن: 

 . النفس لتحدث تأثرياهتا الكبرية يف ،  يةمرئ ة ملموس

يَن    ﴿َوإمذْ قوله تعاىل:  يف    َفنََبُذوُه﴾ومن األمثلة عىل ذلك كلمة ﴿  يَثاَق الَّذم َأَخَذ اهللَُّ مم

ْوا بمهم َثَمنًا قَ  ْم َواْشرَتَ هم لمياًل َفبمْئَس  ُأوُتوا اْلكمَتاَب َلُتَبيِّنُنَُّه لملنَّاسم َواَل َتْكُتُموَنُه َفنََبُذوُه َوَراَء ُظُهورم

ونَ  إىل نفس    ي توح  ـ   الرتكفضال عن أهنا تدل عىل  .. فهذه الكلمة ـ  [ 187آل عمران:  ] ﴾  َما َيْشرَتُ

 )ينبذ( وراء الظهر إنام هو احلقري املهمل.   الذيالقارئ معنى اإلمهال واالحتقار، ألن 

ُف﴾ومن األمثلة عنها كلمة ﴿ ُف بماحْلَقِّ  قوله تعاىل:  يف    َفَيْدَمُغُه﴾، و﴿َنْقذم ﴿َبْل َنْقذم

َفَيْدَمُغهُ  اْلَباطملم  اْلوَ فإذا    َعىَل  َوَلُكُم  ٌق  َزاهم ُفونَ ُهَو  َتصم َّا 
ممم فهذه[ 18األنبياء:  ] ﴾  ْيُل    كلمة ال  ؛ 

ُف﴾ ﴿ توحي بتلك    َفَيْدَمُغُه﴾ ﴿لقوة التي هيبط هبا احلق عىل الباطل، وكلمة  ا ب  ي توح  َنْقذم

 . املعركة التي تنشب بني احلق والباطل، حتى يصيب رأسه وحيطمه، فال يلبث أن يموت

هم  ىل: قوله تعا يف   ُعْقَدُة﴾ومن األمثلة عنها كلمة ﴿ ي بمَيدم ﴿إمالَّ َأْن َيْعُفوَن َأْو َيْعُفَو الَّذم

 يربط بني الزوجني.  الذي  ي الربط القلبتشعر بكلمة  ؛ فهذه ال[ 237البقرة: ] ﴾ ُعْقَدُة النَِّكاحم 

ْض َعنم  قوله تعاىل:  يف    اْصَدْع﴾ومن األمثلة عنها كلمة ﴿ ﴿َفاْصَدْع بماَم ُتْؤَمُر َوَأْعرم

كمنيَ  ال  [ 94جر:  احل] ﴾  املرُْْشم فهذه  تعني    كلمة؛  هذه    ، اجلهروالتي  أثر  من  سيكون  بام  توحي 

 . الدعوة اجلديدة، من أهنا ستشق طريقها إىل القلوب وحتدث يف النفوس أثرا قوّيا 

ُموا بمَحْبلم اهللَّم مَجميًعا َواَل    قوله تعاىل:يف    َحْبلم اهللَّم﴾ومن األمثلة عنها كلمة ﴿ ﴿َواْعَتصم

ُقوا   باهلل. والتي تشعر قارئها بالصلة العظيمة التي تربطه  .. [ 103آل عمران: ] ﴾ َتَفرَّ

﴿ كلمة  عنها  األمثلة  غْ ومن  يف  َأْفرم نَا  :  تعاىلقوله  ﴾  َوَتَوفَّ ا  َصرْبً َعَلْينَا  ْغ  َأْفرم نَا  ﴿َربَّ

نيَ  جسمه بامء    الطمأنينة التي حيس هبا من هدأ ؛ فهي تثري يف النفس  [ 126األعراف:  ] ﴾  ُمْسلممم

 
 . 167( من بالغة القرآن، البدوي، ص 1)
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يناهلا من منح هبة الصرب اجلميل،  التي  يلقى عليه، وهذه الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية  

غْ ﴿ومن الدقة القرآنية يف استخدام األلفاظ املستعارة أنه استخدم   باللني    ي توحوهي    ﴾، َأْفرم

رمحته،  من  وهو  الصرب،  عن  حديثه  وعند  كلم فإذا    والرفق  استخدم  العذاب  إىل  ة  جاء 

﴿﴾ ْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب فقال:    َصبَّ مؤذنة بالشدة والقوة  وهي    ،[ 13الفجر:  ] ﴾  ﴿َفَصبَّ َعَلْيهم

 معا.

ُلواومن األمثلة عنها كلمة ﴿ ْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا    قوله تعاىل: ﴾ يف  ُزْلزم ﴿َأْم َحسم

َقبْلمُكمْ  ْن  مم َخَلْوا  يَن  الَّذم َمَثُل  ُسوُل    َيْأتمُكْم  الرَّ َيُقوَل  َحتَّى  ُلوا  َوُزْلزم اُء  َّ َوالرضَّ اْلَبْأَساُء  ْتُهُم  َمسَّ

يٌب  َقرم اهللَّم  َنرْصَ  إمنَّ  َأاَل  اهللَّم  َنرْصُ  َمَتى  َمَعُه  آَمنُوا  يَن  إىل  [ 214البقرة:  ] ﴾  َوالَّذم تشري  وهي   ،

 العنيف.  االضطراب النفيس 

لك   هل  وقال:  آخر،  طالب  إىل  األستاذ  خصائص  أشار  بعض  لنا  تذكر  أن 

 االستعارات التي استعملها القرآن الكريم، مع ذكر األمثلة املوضحة واملربهنة عىل ذلك؟

الطالب الكريم  (1)قال  القرآن  أن  ذلك  فمن  أجل..  الصورة  :  رسم  يف  يستمر  قد 

تعاىل:   قوله  يف  كام  النفس،  يف  هلا  متّكن  قوة  يزيدها  بام  ينَ املحسوسة  الَّذم ُوا  ﴿ُأوَلئمَك  اْشرَتَ  

ينَ  اَرهُتُْم َوَما َكاُنوا ُمْهَتدم َ
اَلَلَة بماهْلَُدى َفاَم َربمَحْت َتم قد أكمل صورة الرشاء  ،  [ 16البقرة:  ] ﴾  الضَّ

 . واالهتداء يف ترصيف شئوهنا. ، باحلديث عن ربح التجارة

ومن ذلك أن بعض االستعارات حتتاج إىل تأمل وتدبر ليفهم رسها، وهو مما يعطيها  

نًَة ُمْطَمئمنًَّة  قوله تعاىل:  ومجاال.. ومن األمثلة عىل ذلك قوة َب اهللَُّ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آمم ﴿َورَضَ

ْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بمَأْنُعمم اهللَّم َفَأَذاَقَها اهللَُّ لمَباَس اجْلُوعم َواخْلَوْ  ْزُقَها َرَغًدا مم فم بماَم َكاُنوا َيْأتميَها رم

تقيض،  [ 112النحل:  ] ﴾  ونَ َيْصنَعُ  املناسبة  أن  يبدو  اجلوع،    فقد  لباس  اهلل  فألبسها  يقال:  أن 

 
 . 168بالغة القرآن، البدوي، ص ( من 1)
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يُ  الذوق هنا؛ ألن اجلوع  إيثار  به ويُ ولكن  لباس؛ ألن  شعر  ذاق، وصح أن يكون للجوع 

 اجلوع يكسو صاحبه بثياب اهلزال والضنى والشحوب. 

تسمح بأن يكون  ، لىيف النفس، ويقو   ه قد يشتد وضوح  ياألمر املعنوومن ذلك أن  

َيةم   قوله تعاىل:  .. ومن األمثلة عىل ذلكأصال يقاس عليه  ﴾  ﴿إمنَّا ملََّا َطَغى املَْاُء مَحَْلنَاُكْم يفم اجْلَارم

ه به خروج املاء عن حده،  شبَّ . فهنا كان الطغيان املؤذن بالثورة والفوران أصال يُ .[ 11احلاقة: ] 

 . ملا فيه من فورة واضطراب

ََصٍ َعاتمَيةٍ قوله تعاىل:  ومثله   يٍح ََصْ ا َعاٌد َفُأْهلمُكوا بمرم . فهذه الريح  .[ 6احلاقة:  ] ﴾  ﴿َوَأمَّ

 املدمرة يشبه خروجها عن حدها العتّو واجلربوت. 

قد جيسم املعنى، وهيب للجامد العقل واحلياة، زيادة يف  ومن ذلك أن القرآن الكريم 

األمثلة عنها  ومن  ـ  عرب عنه باالستعارة املكنيةعض ما يُ بـ وهو تصوير املعنى ومتثيله للنفس 

وكأنه    .. فالغضب يبدو هنا [ 154األعراف:  ] ﴾  ﴿َوملََّا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب :  تعاىلقوله  

السالم  إنسان يدفع موسى     ه وحيثه عىل االنفعال والثورة، ثم سكت وكّف عن دفععليه 

 . وحتريضه

ا  ﴿َفاْنطَ ومثله قوله تعاىل:   َلَقا َحتَّى إمَذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيٍة اْسَتْطَعاَم َأْهَلَها َفَأَبْوا َأْن ُيَضيُِّفومُهَ

َفَأَقاَمهُ  َينَْقضَّ  َأْن  يُد  ُيرم َداًرا  جم فميَها  ف[ 77الكهف:  ] ﴾  َفَوَجَدا  هنا  اجلدار  ..  وهنه يبدو    لشدة 

 وضعفه يؤثر الراحة لطول ما مر به من زمن.  

رك فيكم مجيعا.. واآلن، وبعد أن أثبتم استيعابكم اجليد هلذا الفن  قال األستاذ: بو

االستعارة،   نامذج  من  نموذجا  يذكر  أن  منكم  كل  من  أريد  القرآنية..  البالغة  فنون  من 

 ليسجلها تالمذة القرآن املتواجدين بيننا، حتى يزداد األمر وضوحا لدهيم. 
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ي َأْنَزَل َعَلْيَك  وله تعاىل:  ق : من األمثلة عىل ذلك  (1)قام بعض الطلبة، وقال ﴿ُهَو الَّذم

َاٌت﴾  نُْه آَياٌت حُمَْكاَمٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلكمَتابم َوُأَخُر ُمَتَشاهبم ُأمُّ  ـ ﴿فالتعبري ب،  [ 7آل عمران:  ]   اْلكمَتاَب مم

تقوم عىل أوالدها،    ،تعبري جمازي باالستعارة؛ ألنَّ األم هي األصل   ﴾اْلكمَتابم  التي  وهي 

ويرجعون إليها يف غذائهم وعواطفهم، فتشبهت هبا اآليات املحكامت التي هي أصل الدين  

 ومرجعه، وإذا كانت متشاهبات، فهي تفسري بالرجوع إىل هذا األصل، وهو املحكامت. 

نَْدُه ُأمُّ اْلكمَتابم ﴿يَ قوله تعاىل:  قال آخر: ومنها   الرعد: ] ﴾  ْمُحو اهللَُّ َما َيَشاُء َوُيْثبمُت َوعم

الذي سجلت فيه    اللوح املحفوظ إما أن يكون املراد منه    املراد باألم األصل، وهوف،  [ 39

، كام قال تعاىل:  حمفوظ من التغيري والتبديل، فال يغري ما فيه وال يبدلألنه  ،  أقدار اخلالئق 

ٌّ َحكميمٌ ﴿َوإمنَُّه يفم 
الرشيعة    (3) وإما أن يكون املراد منه  ..(2)   [ 4الزخرف:  ] ﴾   ُأمِّ اْلكمَتابم َلَدْينَا َلَعيلم

يف كل الديانات، فينسخ اهلل تعاىل ويثبت، ولكن أصل هذه الرشائع ال يتغري،  عليها  املتفق  

ينم َما وَ وهو الذي بينه اهلل تعاىل يف قوله:   َن الدِّ َلُكْم مم َع  َأْوَحْينَا  ﴿رَشَ ي  َّصَّ بمهم ُنوًحا َوالَّذم

َعىَل   َكرُبَ  فميهم  ُقوا  َتَتَفرَّ َواَل  يَن  الدِّ َأقميُموا  َأْن  يَسى  َوعم َوُموَسى  يَم  إمْبَراهم بمهم  ْينَا  َوصَّ َوَما  إمَلْيَك 

ي إم  كمنَي َما َتْدُعوُهْم إمَلْيهم اهللَُّ جَيَْتبمي إمَلْيهم َمْن َيَشاُء َوهَيْدم  [13الشورى: ] ﴾ َلْيهم َمْن ُينميُب املرُْْشم

َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُْم بمَأنَّ    قوله تعاىل:: ومنها  (4) قال آخر نمنَي  َن املُْْؤمم ﴿إمنَّ اهللََّ اْشرَتَى مم

ا يفم   يلم َواْلُقْرآنم  هَلُُم اجْلَنََّة ُيَقاتمُلوَن يفم َسبميلم اهللَّم َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيهم َحقًّ ْنجم التَّْوَراةم َواإْلم

ي َباَيْعُتْم بمهم َوَذلمَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظمي ُكُم الَّذم وا بمَبْيعم ُ
َن اهللَّم َفاْسَتْبرشم هم مم التوبة:  ] ﴾  مُ َوَمْن َأْوىَف بمَعْهدم

قيم ورضوان  من نعيم م  اهلل  ا عندـ طلبا ملتعاىل تقديم املؤمنني أنفسهم  اهلل  فقد شبه    .. [ 111

بمبايعة بينهم وبني رهبم لكامل االلتزام عليهم، ورجاء ما طلبوه من رضوان    ـ  من اهلل أكرب 

 
 . 189( املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص1)

 ( 104( أرسار األقدار )2)
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 فيها تشبه حال بحال، ال تشبيه ألفاظ مفردة بمثلها. وونعيم مقيم، وهي استعارة متثيلية، 

القرآن الكريم بكثرة  ومن االستعار:  (1) قال آخر النفاق  ات الواردة يف  التعبري عن 

املنافقني  وصف  يف  تعاىل  قوله  ومنه  املرتابني  باملرض،  من  َمَرٌض  :  وغريهم  مْم  ُقُلوهبم ﴿يفم 

ُبونَ  يَن يفم  ﴿، وقوله:  [ 10البقرة: ] ﴾ َفَزاَدُهُم اهللَُّ َمَرًضا َوهَلُْم َعَذاٌب َألميٌم بماَم َكاُنوا َيْكذم َفرَتَى الَّذم

ْم َيُقولُ  ُعوَن فميهم مْم َمَرٌض ُيَسارم َ بماْلَفْتحم َأْو  ُقُلوهبم يَبنَا َدائمَرٌة َفَعَسى اهللَُّ َأْن َيْأيتم وَن َنْخَشى َأْن ُتصم

نيَ  َنادممم ْم  هم َأْنُفسم يفم  وا  َأرَسُّ َما  َعىَل  َفُيْصبمُحوا  هم  نْدم عم ْن  مم َيُقوُل    ، وقوله: [ 52املائدة:  ] ﴾  َأْمٍر  ﴿إمْذ 

َمَرٌض   مْم  ُقُلوهبم يفم  يَن  َوالَّذم يٌز  املُْنَافمُقوَن  َعزم اهللََّ  َفإمنَّ  اهللَّم  َعىَل  ْل  َيَتَوكَّ َوَمْن  دمينُُهْم   
م
َهُؤاَلء َغرَّ 

وقوله: [ 49األنفال:  ] ﴾  َحكميمٌ  ْم    ،  هم ْجسم رم إمىَل  ْجًسا  رم َفَزاَدهْتُْم  َمَرٌض  مْم  ُقُلوهبم يفم  يَن  الَّذم ا  ﴿َوَأمَّ

َكافمُرونَ  َوُهْم  اآليات  [ 125التوبة:  ] ﴾  َوَماُتوا  هذه  ففي  النفاق    نجد  ة الكريم..  عن  التعبري 

فسد القلوب  ت  يمرض األجساد، فهوبني  ها باملرض، وذلك للمشاهبة بينوالشك وغريمها 

 والعقول واملدارك، كام يفسد املرض األجساد ويضعف احلركات وقد يشلها. 

التعبري عن العلم  ات اجلميلة الواردة يف القرآن الكريم  ومن االستعار:  (2) قال آخر

َج  كام قال تعاىل: وعن الكفر والعناد بالظلامت،    ، واإليامن بالنور  ﴿كمَتاٌب َأْنَزْلنَاُه إمَلْيَك لمُتْخرم

يدم  يزم احْلَمم اطم اْلَعزم َ
مْم إمىَل َصم َن الظُُّلاَمتم إمىَل النُّورم بمإمْذنم َرهبِّ   الظلامت .. ف[ 1براهيم:  إ] ﴾  النَّاَس مم

تشمل اجلهل والكفر واجلحود والعصبية اجلاهلية وكل ما يسيطر عىل األنفس من غري    هنا 

ولذلك عربَّ عن الباطل بالظلامت؛ ألن له أسباًبا متكاثفة بعضها  ..  سلطان من احلق والعقل 

 فوق بعض والنور واحد، وهو احلق وطلبه واإلذعان له. 

آخر االست:  (3) قال  يفعارومن  ما ورد  الكريم  القرآن  يف  الواردة  اجلميلة  قوله    ات 

 
 . 189( املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص1)

 . 191القرآن، أبو زهرة، ص( املعجزة الكربى 2)
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ْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت  تعاىل:  ْزُقَها َرَغًدا مم نًَة ُمْطَمئمنًَّة َيْأتميَها رم َب اهللَُّ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آمم ﴿َورَضَ

ه اآلية  ففي هذ..  [ 112النحل:  ] ﴾  اَم َكاُنوا َيْصنَُعونَ بمَأْنُعمم اهللَّم َفَأَذاَقَها اهللَُّ لمَباَس اجْلُوعم َواخْلَْوفم بم 

  اللباس إىل اجلوع .. فمنها إضافة  عدة استعارات تبلغ أعىل درجات السمو البياين الكريمة  

أن   ذلك  ويذهب  واخلوف..  النفوس،  يفزع  الذي  واخلوف  املتمكن،  القائم  اجلوع 

اللباس يعم ويكسو اجلسم كله،    شبه اللباس السابغ؛ ألن يباالطمئنان، ويلقي باالضطراب  

فإنه ال يبقى يف اجلامعة أحًدا ِل ينله؛ ألن األزمات   ؛وكذلك اجلوع إذا عّم، واخلوف إذا طمّ 

..  اجلائحة، واخلوف من عدو داهم ال ينجو منه أحد، فكان التعبري عن هذه احلالة باللباس

يفارقه، وكذلك اجلوع واهلم والغم  اللباس يلتصق باجلسم ويالزمه وال  باإلضافة إىل أن  

ها البؤس والشقاء ودامهها اخلوف من   واخلوف، ويف ذلك تصوير لألمة أو املدينة إذا عمَّ

 كل ما حييط هبا. 

يُ   ؛ ﴿َفَأَذاَقَها﴾يف كلمة  وهناك استعارة أخرى،   اللباس  يُ فإن  ه  ذاق، ولكنلبس وال 

أحّسوا بمرارة  من حصل هلم ذلك    ن ألعرب عنه بالذوق، فشبه حال النزول بحال اإلذاقة،  

 املذاق بعد أن كانوا يف بحبوحة العيش، فكان التعبري بأذاق أنسب هلذا املعنى. 

وهناك استعارة متثيلية ثبتت من جمموع العبارات، وهي تشبيه حال مجاعة من الناس  

مؤمنة مرزوقة تنته    ؛ كانت  الطاعات، وِل  تؤد  تقم بحقها، وِل  فلم  بالنعم  عن  فلام كفرت 

املنهيات بحال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها واسًعا من كل مكان فجحدت نعمة اهلل  

 تعاىل فضاق زرقها، وبدلت من األمن خوًفا، ومن الرعد جوًعا. 

آخر االستعار:  (1) قال  يفومن  ما ورد  الكريم  القرآن  يف  الواردة  اجلميلة  قوله    ات 

الندم، و  تعاىل ﴿َوملََّا  :تعاىل   إال أن يعرتف قوله له  ال جيد خملًصا  يف تصوير حال من اعرتاه 

 
 . 193( املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص1)



108 

 

ْر َلنَا َلنَُكوَننَّ  نَا َوَيْغفم ُْم َقْد َضلُّوا َقاُلوا َلئمْن َِلْ َيْرمَحْنَا َربُّ هيمْم َوَرَأْوا َأهنَّ َط يفم َأْيدم ينَ ُسقم م َن اخْلَارسم ﴾   مم

َط يفم َأْيدم .  .[ 149األعراف:  ]  هيمْم﴾ هو استعارة يف الداللة عىل الندم؛  فالتعبري يف قوله تعاىل: ﴿ُسقم

ألن النادم حيس بالسقوط، وحيس بأنه هبط، فشبه القرآن الكريم حاهلم يف أن الندم برح هبم  

بمن سقط يف يده، وهو دال عىل سقوطه فيام ال يليق، فشبه املعنى اخلاص بالندم من أِل،  

دليل إثمه، وال جيد مناًصا من    ومن ظهور للخطأ، أو اإلحساس باخلطيئة بمن سقط يف يده

 التخلص من جرمه. 

آخر االستعار:  (1) قال  يفومن  ما ورد  الكريم  القرآن  يف  الواردة  اجلميلة  قوله    ات 

نمنَي  :  أهنم ال يسمعون ، و حال أهل الكهفيف تصوير    تعاىل مْم يفم اْلَكْهفم سم ْبنَا َعىَل آَذاهنم ﴿َفرَضَ

كأنه غلق  والسمع،  عنهم  فإن كلمة رضب تدل عىل أن اهلل تعاىل منع  ؛  [ 11الكهف:  ] ﴾  َعَدًدا

السمع، ورضب عليه، فال يفتح سنني عدًدا، وذلك يصور حاهلم  أهنم ال  و  ،عليهم باب 

 بوهنم أيقاًظا حيسون بام حيس غريهم. سيسمعون ما جيرى، والناس حي 

أمثلة، وأظن أهنا كافية   قال األستاذ: بورك فيكم مجيعا.. وسنكتفي بام ذكرتم من 

 ليتعرف تالمذة القرآن الكريم عىل غريها..  

 أرسار الكناية واإلشارة: .  3

بعد أن استمعت إىل الرشوح املفصلة املرتبطة باملجاز واالستعارة يف القرآن الكريم،  

ل: هلم بنا إىل القسم الثالث؛ فهناك علوم أخرى  أخذ بيدي طالب كان جيلس بجانبي، وقا 

 يف انتظارك.

 قلت: شكرا جزيال؛ أأنت أيضا طالب وأستاذ يف نفس الوقت؟
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قال: ما أفلح من ِل يكن كذلك.. فمن ظن أنه بكونه أستاذا استغنى عن الطلب؛  

 فقد استكرب وعتا يف نفسه عتوا كبريا.. أِل تعلم أن العلم من املهد إىل اللحد؟

 قلت: بىل.. وقد روي ما ذكرته حديثا. 

تعاىل:   قوله  بني  جيمعون  الكريم  القرآن  تالمذة  فجميع  نُوَن  قال:  املُْْؤمم َكاَن  ﴿َوَما 

َقوْ  ُروا  َولمُينْذم ينم  الدِّ يفم  ُهوا  لمَيَتَفقَّ َطائمَفٌة  نُْهْم  مم فمْرَقٍة  ُكلِّ  ْن  مم َنَفَر  َفَلْواَل  ًة  َكافَّ ُروا  إمَذا لمَينْفم   َمُهْم 

ْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُرونَ  ي َخَلَق ، وقوله:  [ 122التوبة:  ] ﴾  َرَجُعوا إمَلْيهم العلق:  ] ﴾  ﴿اْقَرْأ بماْسمم َربَِّك الَّذم

َن اْلَبيِّنَاتم  .. حتى ال يقعوا فيمن وصفهم اهلل تعاىل بقوله: [ 1
يَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلنَا مم ﴿إمنَّ الَّذم

َبْعدم   ْن  مم ُنونَ َواهْلَُدى  عم الالَّ َوَيْلَعنُُهُم  َيْلَعنُُهُم اهللَُّ  ُأوَلئمَك  اْلكمَتابم  لملنَّاسم يفم  َبيَّنَّاُه  البقرة: ] ﴾  َما 

159 ] 

قلت: بورك فيك.. ويف استدالالتك البديعة.. فأخربين عن العلم الذي تريد مني  

 القرآن.  أن أتعلمه.. وال تنس أين اآلن يف صحبة معلم البيان، الذي هو صاحب ملعلم 

 قال: بىل.. فكلنا تالمذة لذينك املعلمني الرشيفني. 

 قلت: وأنا اآلن يف قسم الوضوح والتقريب. 

قال: أجل.. ولذلك حتتاج إىل التعرف عىل أسلوب آخر من األساليب املرتبطة به..  

 وأنا بحمد اهلل من األساتذة الذين ُكلفوا بتعليمه. 

 قلت: فام هو؟ 

 فمن ِل يفهم اإلشارة ِل يفهم العبارة. قال: الكناية واإلشارة.. 

 قلت: فام الكناية.. وما اإلشارة؟

 قال: إياك أعني.. واسمعي يا جارة.

 قلت: ما تعني؟ 
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يَن    : عباد الرمحنقوله تعاىل يف وصف  قال: هل تعلم املراد من   مْحَنم الَّذم َباُد الرَّ ﴿َوعم

ُلوَن َقاُلوا َساَلًما َيْمُشوَن َعىَل اأْلَْرضم َهْوًنا َوإمَذا َخاَطَبُهمُ   ؟ [ 63الفرقان: ] ﴾  اجْلَاهم

أجل..   وال  قلت:  مرسعني،  غري  يمشون  ولقائهم،  ملشيتهم  حيس  وصف  هذا 

ال رسعة فيه وال إبطاء، وإذا خاطبهم احلمقى ال يامروهنم    ،متباهني، بل يمشون مشًيا هينًا 

 دأب العقالء.   وال جيادلون، فإن املراء خيل بالوقار، ومالحاة السفهاء ليست من

 قال: فهل املراد فقط وصف مشيهم وخماطبتهم؟ 

 قلت: ال.. لو كان األمر كذلك لتيرس عىل اجلميع أن يتحولوا إىل هؤالء املتقني. 

 قال: فهل تشري اآلية إىل معان أخرى؟

 قلت: أجل.. تشري إىل أدهبم وتواضعهم ولينهم وأخالقهم العالية.. 

 شيهم وخطاهبم؟قال: لكن اآلية فقط حتدثت عن م

 قلت: ومشيهم وخطاهبم دليل عليهم وعىل أخالقهم. 

قال: فهلم معي إذن إىل القسم الذي ُتدرس فيه هذه املعاين؛ فهو من أساليب القرآن  

 الكريم التي ال يمكن فهمه وال تدبره من دوهنا. 

 . أرسار الكناية: أ 

هلام.. وما إن دخلنا إىل القاعة  رست مع أستاذ اإلشارة والكناية إىل القسم املخصص  

 حتى وقف الطلبة مجيعهم، وبكل أدب واحرتام. 

ثم صعد األستاذ إىل املنصة، وقال: أظن أنكم قد قمتم بام كلفتكم به من البحث يف  

 الكناية واإلشارة والتعريض وما يرتبط هبا يف القرآن الكريم. 

 املجيبني.  قالوا: أجل.. فسل ما بدا لك؛ وستجدنا إن شاء اهلل من

 أشار إىل بعض الطلبة، وقال: حدثنا عن الكناية.. والداعي إليها. 
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أن يريد املتكلم إتيان معنى من املعاين، فال يذكره باللفظ  قال الطالب: الكناية هي  

املوضوع له يف اللغة، ولكن جييء إىل معنى هو تاليه وردفه يف الوجود، فيؤتى به إليه، وجيعله  

 . دلياًل عليه

 األستاذ: فام الفرق بينها وبني املجاز واالستعارة؟قال 

يف   الطالب:  ذلك  يظل  الكناية  قال  يراد  ال  ولكن  الرأي،  بادي  اللفظ عىل ظاهره 

 . أي إنه يفهم تبًعا له .. الظاهر، وإنام يراد الزمه

 قال األستاذ: فام الغاية من ذلك.

وتصويرها خري    املعاينأداء    تقوم الكناية القرآنية بنصيبها كامال يف :  (1)قال الطالب

تتجنب ما ينبو عىل    ..وحينا مؤدبة مهذبة ..حينا راسمة مصّورة موحيةي  هفأداء وتصوير، 

ي  . وال تستطيع احلقيقة أن تؤد. األذن سامعه، وحينا موجزة تنقل املعنى وافيا يف لفظ قليل

 نية. املعنى كام أّدته الكناية يف املواضع التي وردت فيها الكناية القرآ

 قال األستاذ: فهال رضبت لنا أمثلة عن ذلك. 

الطالب التعبري عن  (2) قال  الكريم عدم  القرآن  الكناية يف  املعتربة يف  الغايات  : من 

األمثلة عنها   املعربة عنها حقيقة.. ومن  باأللفاظ  الناس من ذكرها  يستحيي  التي  األمور 

َن اْلَغائمطم  ﴿َوإمْن ُكنُْتْم مَ تعاىل:  الكناية الواردة يف قوله  نُْكْم مم ْرىَض َأْو َعىَل َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد مم

يُكْم إمنَّ  ُكْم َوَأْيدم يًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا بمُوُجوهم ُموا َصعم  اهللََّ  َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم ََتمُدوا َماًء َفَتَيمَّ

َغُفوًرا ا  َعُفوًّ الكريمة عن قضاء احلاجة بكلمةعربت  ، فقد  [ 43النساء:  ] ﴾  َكاَن  َن  اآلية  : ﴿مم

﴾ فلم يعرب باللفظ الذي  املكان املنخفض من األرض،  ، وهي تعني يف أصل وضعها  اْلَغائمطم

إذا أراد قضاء  م كانوا  أهن حيث  عنه بمكانه، جريًا عىل عادة العرب،  ي  كن، وستهجن ذكرهيُ 

 
 . 197( املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص2) . 172( من بالغة القرآن، البدوي، ص 1)
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 مكاًنا منخفًضا من األرض.   واحاجة قصد

ن اْلَغائمطم َأْو  ..  : ﴿الََمْسُتُم النَِّساء﴾ تعاىل   قوله ومثله يف اآلية   وقد رضبت اآلية ﴿مِّ

 الََمْسُتُم النَِّساء﴾ مثلني ملا ُيعف عن ذكره. 

نُْكْم  تعاىل:  ومثله يف قوله  ﴿َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفىَض َبْعُضُكْم إمىَل َبْعٍض َوَأَخْذَن مم

يَثاًقا َغلميًظا    ، ، فقد جاء معنى الكناية يف قوله: ﴿َوَقْد َأْفىَض َبْعُضُكْم إمىَل َبْعٍض﴾[ 12النساء:  ] ﴾  مم

 . وهو كناية عن املعارشة الزوجية املبارشة له، هو اإلفضاء إىل اليشء ف

 ﴿ بكلمة  الكناية  يف  َدَخْلُتْم﴾ومثله  كام  تعاىل:  ..  اهلل  يفم  قال  يتم  الالَّ ﴿َوَرَبائمُبُكُم 

ْن نمَسائمكُ  ُكْم مم منَّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكمْ ُحُجورم منَّ َفإمْن َِلْ َتُكوُنوا َدَخْلُتْم هبم يتم َدَخْلُتْم هبم النساء:  ] ﴾  ُم الالَّ

 . ليس املراد منه ظاهر اللفظ، ف[ 23

نُْهنَّ َفآُتوُهنَّ  يف قوله تعاىل:    اْسَتْمَتْعُتْم﴾ومثله الكناية بكلمة ﴿ ﴿َفاَم اْسَتْمتَْعُتْم بمهم مم

َعلمياًم  ُأُجوَرُهنَّ  َكاَن  اهللََّ  إمنَّ  يَضةم  اْلَفرم َبْعدم  ْن  مم بمهم  َتَراَضْيُتْم  فمياَم  َعَلْيُكْم  ُجنَاَح  َواَل  يَضًة  َفرم  

﴾ [ 24النساء: ] ﴾ َحكمياًم  نُْهنَّ  ، فقد جاء معنى الكناية يف قوله: ﴿َفاَم اْسَتْمَتْعُتْم بمهم مم

يتم خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ  تعاىل:  ﴾ يف قوله  ُنُشوَزُهنَّ ومثل ذلك الكناية بكلمة ﴿ ﴿َوالالَّ

نَّ َسبمياًل إمنَّ ا ُبوُهنَّ َفإمْن َأَطْعنَُكْم َفاَل َتْبُغوا َعَلْيهم عم َوارْضم هللََّ  َفعمُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يفم املََْضاجم

يًّا َكبمرًيا
يتم خَتَاُفونَ ، فقد جاء معنى الكناية يف قوله: ﴿[ 34النساء:  ] ﴾  َكاَن َعلم ﴾   َوالالَّ   ُنُشوَزُهنَّ

أو تعايل  ،  الزوجة عىل زوجها تعايل  ، وهو يفيد  النشز من األرض وهو املكان املرتفع ألن  

ْن َبْعلمَها ُنُشوًزا َأْو إمْعَراًضا َفاَل ُجنَاَح  الزوج عىل زوجته، كام قال تعاىل:   ﴿َوإمنم اْمَرَأٌة َخاَفْت مم

اَم َأْن ُيْصلمَحا   [128النساء: ] ﴾ َبْينَُهاَم ُصْلًحا  َعَلْيهم

قال األستاذ: واآلن.. بعد أن فهمنا املقصود من الكناية، والغرض منها.. اذكروا لنا  

 أمثلة عنها من القرآن الكريم. 
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َعْل َيَدَك  من الكناية املصّورة املوحية قوله تعاىل:  :  (1) قام بعض الطلبة، وقال ﴿َواَل ََتْ

أن .. فهنا نرى [ 29اإلرساء: ] ﴾ َك َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطم َفَتْقُعَد َمُلوًما حَمُْسوًراَمْغُلوَلًة إمىَل ُعُنقم 

التعبري عن البخل باليد املغلولة إىل العنق، فيه تصوير حمسوس هلذه اخللة املذمومة يف صورة  

هو بذلك يرسم  و  ..فهذه اليد التي غّلت إىل العنق ال تستطيع أن متتد  .. قّوية بغيضة منفرة

والتعبري ببسطها كل البسط    ..ال تستطيع يده أن متتد بإنفاق وال عطية  الذيصورة البخيل  

يبسط يده، فال يبقى    الذيمن ماله عىل يشء، كهذا  ي  ال يبق  الذييصّور صورة هذا املبذر  

 هبا يشء، وهكذا استطاعت الكناية أن تنقل املعنى قوّيا مؤثرا.

األم(2)قال آخر تعاىل:  ثلة عنها  : ومن  َن  قوله  مم َكثمرًيا  اْجَتنمُبوا  آَمنُوا  يَن  الَّذم َا  َأهيُّ ﴿َيا 

ُسوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأحُيمبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل  حَلَْم  الظَّنِّ إمنَّ َبْعَض الظَّنِّ إمْثٌم َواَل ََتَسَّ

يهم َمْيًتا   يمٌ َأخم اٌب َرحم ْهُتُموُه َواتَُّقوا اهللََّ إمنَّ اهللََّ َتوَّ   مّثل االغتياب بأكل   ، فقد [ 12احلجرات: ] ﴾  َفَكرم

ثم ِل يقترص عىل ذلك، حتى جعله حلم األخ.. فأما متثيل  اإلنسان   إنسان آخر مثله،  حلم 

اب إنام هو ذكر  االغتياب بأكل حلم إنسان آخر مثله، فشديد املناسبة جّدا، وذلك ألّن االغتي

حلم من يغتابه؛ ألن  اإلنسان   مثالب الناس، ومتزيق أعراضهم، ومتزيق العرض مماثل ألكل 

مستكره عند إنسان آخر مثله،  اإلنسان    أكل اللحم فيه متزيق ال حمالة، ومن املعلوم أن حلم

قها، وأما  إال أنه ال يكون مثل كراهة حلم أخيه، وهذا القول مبالغة يف االستكراه، ال أمد فو 

 فألجل أن املغتاب ال يشعر بغيبته، وال حيس هبا. ﴾ َمْيتاً ﴿ قوله 

ْثُهنَّ إمْنٌس  قوله تعاىل:  : ومن األمثلة عنها  (3) قال آخر اُت الطَّْرفم َِلْ َيْطمم َ
نَّ َقاَصم ﴿فميهم

﴾كلمة ﴿في  .. ف[ 56الرمحن: ] ﴾  َقْبَلُهْم َواَل َجانٌّ  اُت الطَّْرفم َ
ملحسوس  تصوير للمظهر ا  َقاَصم

 
 . 172دوي، ص ( من بالغة القرآن، الب1)

 . 127( كتاب الفوائد ص 2)

 . 173( من بالغة القرآن، البدوي، ص 3)
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استخدم عفيفات ما كان يف اآلية هذا التصوير املؤثر، وال رسم أولئك    خللة العفة، ولو أنه 

السيدات يف تلك اهليئة الراضية القانعة، التي ال يطمحن فيها إىل غري أزواجهن، وال يفكرن  

 يف غريهم. 

يُح اْبُن  قوله تعاىل:  : ومن األمثلة عنها  (1)قال آخر َمْرَيَم إمالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت  ﴿َما املَْسم

انْ  ُثمَّ  اآْلَياتم  هَلُُم   ُ ُنَبنيِّ َكْيَف  اْنُظْر  َيْأُكاَلنم الطََّعاَم  يَقٌة َكاَنا  دِّ ُه صم َوُأمُّ ُسُل  الرُّ َقْبلمهم  ْن  َأنَّى  مم ُظْر 

التعبري    نكفي التعبري بأكل الطعام أدبا ورّقة تغنيك عن أن تسمع أذف  ،[ 75املائدة:  ] ﴾  ُيْؤَفُكونَ 

 . عن قضاء احلاجة

ْم َواَل  قوله تعاىل:  : ومن األمثلة عنها  (2)قال آخر ﴿َأاَل إمنَّ َأْولمَياَء اهللَّم اَل َخْوٌف َعَلْيهم

حَيَْزُنونَ  الكريمة وصف أل  ،[ 62يونس:  ] ﴾  ُهْم  اآلية  بأنه ال خوف  ففي  املخلصني  اهلل  ولياء 

فيه، وذلك يالزمه أن يكونوا قريبني من رهبم،  عليهم وال هم حيزنون، وذلك مراد ال ريب 

قد أخلصوا له، واستحقوا رضوانه، ومن يكون قريًبا من حبيبه، ال خيافه يف مستقبل وال  

 . حيزن فيه عىل ماض وقع منه، ألن املحبة َتعله قريب الرجاء يف الغفران، والطمع يف الرمحة

﴿َيا ُبنَيَّ    البنه: عليه السالم  لقامن    وصيةيف    قوله تعاىل: ومن األمثلة عنها  (3)قال آخر

 َ اَمَواتم َأْو يفم اأْلَْرضم َيْأتم هبم ْن َخْرَدٍل َفَتُكْن يفم َصْخَرٍة َأْو يفم السَّ ْثَقاَل َحبٍَّة مم َا إمْن َتُك مم ا اهللَُّ  إمهنَّ

 تعاىل بإخراج حبة  قدرة اهلل مة استدالل عىل  يففي اآلية الكر،  [ 16لقامن:  ] ﴾  إمنَّ اهللََّ َلطميٌف َخبمريٌ 

وهناك   .. هذا هو ما تدل عليه األلفاظ ..اخلردل من صخرة، أو يف الساموات أو يف األرض

الالزم هلذا، وهو إثبات علم اهلل الذي ال خيفى عليه خافية، وإثبات قدرة اهلل تعاىل الذي ال  

لنشور؛ ألنه  والزم هلذا الالزم، وهو البعث وا   .. يعجز عن يشء يف السامء وال يف األرض 

 
 . 173( من بالغة القرآن، البدوي، ص 1)

 . 200( املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص2)

 . 200( املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص3)
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إذا كان سبحانه وتعاىل قادًرا عىل أن يأيت باحلبة من الصخرة أو من أيِّ جزء يف السامء أو  

َجاَرًة  قوله تعاىل:  .. ومثل ذلك ما ورد يف  األرض، فهو قادر عىل إعادة ما خلق ﴿ُقْل ُكوُنوا حم

َفَسَيُقو  ُكْم  َيْكرُبُ يفم ُصُدورم َّا 
َأْو َخْلًقا ممم يًدا  ٍة  َأْو َحدم َمرَّ َل  َأوَّ َفَطَرُكْم  ي  الَّذم ُقلم  يُدَنا  ُيعم َمْن  ُلوَن 

يًبا   [ 51-50اإلرساء: ] ﴾ َفَسُينْغمُضوَن إمَلْيَك ُرُءوَسُهْم َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرم

ُبنَيَّ  ﴿َيا    البنه: عليه السالم  وصية لقامن  يف    قوله تعاىل: ومن األمثلة عنها  (1)قال آخر

ْن َعْزمم اأْلُ  ْ َعىَل َما َأَصاَبَك إمنَّ َذلمَك مم اَلَة َوْأُمْر بماملَْْعُروفم َواْنَه َعنم املُْنَْكرم َواْصربم ُمورم  َأقممم الصَّ

َك لملنَّاسم َواَل مَتْشم يفم اأْلَْرضم َمَرًحا إمنَّ اهللََّ اَل حُيمبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفخُ  ْر َخدَّ ْد  َواَل ُتَصعِّ وٍر َواْقصم

ريم  احْلَمم َلَصْوُت  َأْنَكَر اأْلَْصَواتم  إمنَّ  ْن َصْوتمَك  مم َمْشيمَك َواْغُضْض  فإن    ،[ 19-17لقامن:  ] ﴾  يفم 

ه للناس، بأن يميله   ر خدَّ هذه األوامر يراد منها ما يدل عليه ظاهر األلفاظ من أنه ال يصعِّ

يتباطأ وال يرسع، بل  عن شكله، فال يقبل عليه بكل وجهه، ومن أنه يقصد يف   مشيه فال 

يسري بتؤدة واطمئنان، ومن أنه يغضض من صوته، فال يتعاىل ويتكلم صياًحا، ويراد أيًضا  

بالناس برفق ومودة من غري كربياء، وأالَّ يغمط   التضامن واالتصال  معنى الزم هلا وهو 

أل بغرور؛  نفسه  يديل  وأال  تعاىل،  اهلل  نعمة  يبطر  وأالَّ  حقوقهم،  مطية  الناس  الغرور  ن 

 الشيطان، والسبيل إىل العصيان.

آخر عنها  (2) قال  األمثلة  ومن  تعاىل: :  ُكْن    قوله  َلُه  َيُقوُل  َفإمنَّاَم  َأْمًرا  َقىَض  ﴿َوإمَذا 

نه بمجرد أن يريد يتحقق املراد،  أهذا كناية عن عظمة اهلل وقدرته، وف ؛[ 117البقرة: ] ﴾ َفَيُكونُ 

ادته من ال يشء، أو كان شيئا، وأراد حتويله اىل يشء آخر،  سواء ِل يكن يشء فيوجده بإر

   .فيتحول 

 
 ( 187/ 1الكاشف، مغنية )( التفسري 2) . 200( املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص1)
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ُه    : عن إبراهيم عليه السالم  قوله تعاىل : ومن األمثلة عنها (1) قال آخر ﴿إمْذ َقاَل َلُه َربُّ

  هو عليه السالم  ن ابراهيم  أكناية عن  فهو    ، [ 131البقرة:  ] ﴾  َأْسلمْم َقاَل َأْسَلْمُت لمَربِّ اْلَعاملَمنيَ 

نه أهل للنبوة والرسالة.. ذلك انه استجاب جلميع أوامر اهلل ونواهيه،  أمن صفوة الصفوة، و

عىل   الثناء  جمرد  باآلية  فاملقصود  وأكملها،  الوجوه  أتم  عىل  والرسالة  النبوة  بأعباء  وقام 

واملرشكني  ابراهيم، إلخالصه وطاعته وانقياده، ويف الوقت نفسه توبيخ لليهود والنصارى  

الذين يفتخرون بإبراهيم، ثم يعصون ويتمردون عىل من جاء إلحياء ملة ابراهيم، ونرش  

 سنته وعقيدته. 

إبراهيم،  اإلسالم من  فيه  طلب اهلل  وهذا ما جييب عىل اإلشكال عن الوقت الذي  

النبوة، أو بعدها هو  هل  و األول غري ممكن، ألن اهلل ال يطلب بطريق الوحي ممن  ف  .. قبل 

 نسان إال بعد أن يسلم. إس بنبي، والثاين حتصيل حاصل، ألن اهلل ال ينزل الوحي عىل لي

آخر عنها  (2)قال  األمثلة  تعاىل : ومن  للحقائق  قوله  الكامتني  عقوبات  بعض    : عن 

ُأو  َقلمياًل  َثَمنًا  بمهم  وَن  َوَيْشرَتُ اْلكمَتابم  َن  مم اهللَُّ  َأْنَزَل  َما  َيْكُتُموَن  يَن  الَّذم َيْأُكُلوَن يفم  ﴿إمنَّ  َما  َلئمَك 

َألميمٌ  ْم َوهَلُْم َعَذاٌب  يهم َياَمةم َواَل ُيَزكِّ َيْوَم اْلقم مْم إمالَّ النَّاَر َواَل ُيَكلُِّمُهُم اهللَُّ  ،  [ 174البقرة:  ] ﴾  ُبُطوهنم

َياَمةم﴾ فقوله: ﴿  عراضه عنهم، وغضبه عليهم.  إكناية عن  َواَل ُيَكلُِّمُهُم اهللَُّ َيْوَم اْلقم

ٍة َوإمْن َتُك َحَسنًَة  قوله تعاىل:  قال آخر: ومن األمثلة عنها  ْثَقاَل َذرَّ ﴿إمنَّ اهللََّ اَل َيْظلمُم مم

َأْجًرا َعظمياًم  َلُدْنُه  ْن  ْفَها َوُيْؤتم مم ٍة﴾ [ 40النساء:  ] ﴾  ُيَضاعم ْثَقاَل َذرَّ َيْظلمُم مم   ، فقوله: ﴿إمنَّ اهللََّ اَل 

ساب، وقيام العدل يف أدق األمور، وعدم خفاء األمور عىل  الدقة يف الوزن واحل إشارة إىل  

 اهلل.

ُسوَل  قوله تعاىل:  قال آخر: ومن األمثلة عنها   يَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَّ ﴿َيْوَمئمٍذ َيَودُّ الَّذم

 
 ( 267/ 1( التفسري الكاشف، مغنية )2) ( 208/ 1( التفسري الكاشف، مغنية )1)
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يًثا  مُم اأْلَْرُض َواَل َيْكُتُموَن اهللََّ َحدم ى هبم م ف،  [ 42النساء:  ] ﴾  َلْو ُتَسوَّ ى هبم ُم اأْلَْرُض﴾  قوله: ﴿ُتَسوَّ

عن   ألصحاب  كناية  وظهوره  اخلرسان،  وبيان  اهلل،  عقاب  من  واخلوف  الندم،  شدة 

 املوبقات. 

َن اْلكمَتابم  قوله تعاىل:  قال آخر: ومن األمثلة عنها   يًبا مم يَن ُأوُتوا َنصم َتَر إمىَل الَّذم ﴿َأَِلْ 

َأْن   يُدوَن  َوُيرم اَلَلَة  الضَّ وَن  بميَل َيْشرَتُ السَّ لُّوا  ف[ 44النساء:  ] ﴾  َتضم اَلَلَة﴾  ،  الضَّ وَن  قوله: ﴿َيْشرَتُ

دًا ال جهالً كناية عن   واملعنى أن ضالهلم    ..ميلهم إىل الضالل، وانرصافهم عن اهلداية تعمُّ

ن يشرتي الضاللة، وينفق ماله  مم  ى وأي يشء يرج  .. جهل و  برغبة منهم ال بقهر أو جرب أ

 كناية عن إيغاهلم يف غيهم.  ل ذلكك و ..وسعيه وفكره فيها؟

ْلنَا  قوله تعاىل:  قال آخر: ومن األمثلة عنها   نُوا بماَم َنزَّ يَن ُأوُتوا اْلكمَتاَب آمم َا الَّذم ﴿َيا َأهيُّ

َها َأْو َنْلَعنَُهْم َكاَم لَ  َها َعىَل َأْدَبارم َس ُوُجوًها َفنَُردَّ ْن َقْبلم َأْن َنْطمم ًقا ملمَا َمَعُكْم مم َعنَّا َأْصَحاَب  ُمَصدِّ

َمْفُعواًل  اهللَّم  َأْمُر  َوَكاَن  ْبتم  ُوُجوًها﴾  ف،  [ 47النساء:  ] ﴾  السَّ َس  ﴿َنْطمم عن  قوله:  وقوع  كناية 

العذاب وانقضاء وقت التوبة والرجوع، وذلك الستحكام العناد واملكابرة، وأن اإلمهال  

له، فيكو أو هداية ال معنى  توبة  منهم  ترجى  اهلل هلم وهم ال  أجدر  من  العذاب  ن وقوع 

لغريهم الوقد    .. ليكونوا عربة  الوجه عالمة أل  ، الوجوهبطمس  ارتبط  فيكون  اإلنسان    ن 

طمسه خروجه عن الكرامة التي كرم هبا اهلل عباده من بني البرش، فال يكون هؤالء عىل حد  

 . وغريها  اإلنسانية، وإنام مسوخ عىل صورة احليوانات املستكرهة من القردة واخلنازير

عنها   األمثلة  ومن  آخر:  تعاىل:  قال  َاتم  قوله 
احلم الصَّ ُلوا  َوَعمم آَمُنوا  يَن  ﴿َوالَّذم

َرٌة َونُ  يَن فميَها َأَبًدا هَلُْم فميَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ تمَها اأْلهَْنَاُر َخالمدم ْن حَتْ ي مم رم ُلُهْم َجنَّاٍت ََتْ ُلُهْم  َسنُْدخم ْدخم

ُلُهْم ظمالًّ َظلمياًل﴾ قو ، ف[ 57النساء:  ] ﴾  ظمالًّ َظلمياًل  النعيم وُبعد الشقاء، فيام    كناية عن  له: ﴿َوُنْدخم

يلفحه   الّعذاب،  ويالقي  األهوال،  شدة  يقايس  هذا  الشديدر  احلغريهم  استوحي  وقد  ؛ 
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 . املعنى من صورة حسية هي الظل، وما يقابله من هلب الشمس

ُموَك فمياَم  ﴿َفاَل  قوله تعاىل:  قال آخر: ومن األمثلة عنها   نُوَن َحتَّى حُيَكِّ َوَربَِّك اَل ُيْؤمم

َّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلمياًم 
ْم َحَرًجا ممم هم قوله:  ف  ،[ 65النساء:  ] ﴾  َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ اَل جَيمُدوا يفم َأْنُفسم

َبْينَُهْم﴾ عن  ﴿َشَجَر  األ   كناية  بني  االشتباك  هو  والشجار  والتنازع،  اخلالف،  مور  وقوع 

استعمل   وقد  وتشاجرها،  أغصانه  وتداخل  الشجر،  فيها  واألصل  بينها،  والتداخل 

 فسمي لذلك شجارًا ملشاهبة بينهام.  ؛للخصومة ملا فيها من تشابك األيدي

عنها   األمثلة  ومن  آخر:  تعاىل:  قال  َيُكْم  قوله  َأْيدم وا  ُكفُّ هَلُْم  قميَل  يَن  الَّذم إمىَل  َتَر  ﴿َأَِلْ 

نُْهْم خَيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيةم  َوَأقميُموا ا يٌق مم َتاُل إمَذا َفرم ُم اْلقم َكاَة َفَلامَّ ُكتمَب َعَلْيهم اَلَة َوآُتوا الزَّ لصَّ

يٍب  ْرَتنَا إمىَل َأَجٍل َقرم َتاَل َلْواَل َأخَّ َ َكَتْبَت َعَلْينَا اْلقم نَا ِلم ْنَيا  ُقْل َمتَ   اهللَّم َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوَقاُلوا َربَّ اُع الدُّ

َرُة َخرْيٌ ملمَنم اتََّقى َواَل ُتْظَلُموَن َفتمياًل  قوله: ﴿َواَل ُتْظَلُموَن َفتمياًل﴾  ، ف[ 77النساء:  ] ﴾  َقلميٌل َواآْلخم

أهنم  ـ كناية عىل    ما يفتل بني األصابع من الوسخ  و أالسحاة التي يف شق النواة،  هو  الفتيل  ـ و

د احلساب، وال يقع ذلك ال عن سهو وال قصور،  ال ينقصون أخس األمور، وأبخسها عن

 فكيف باألمور العظيمة. 

ْكُكُم املَْْوُت َوَلْو ُكنُْتْم يفم    قوله تعاىل:قال آخر: ومن األمثلة عنها   ﴿َأْيناََم َتُكوُنوا ُيْدرم

َشيََّدٍة﴾  قوله:، ف[ 78النساء: ] ﴾ ُبُروٍج ُمَشيََّدةٍ  عدم امتناع أحد  عن كناية ﴿َوَلْو ُكنُتْم يفم ُبُروٍج مُّ

 من املوت ألي سبب كان. 

عنها   األمثلة  ومن  آخر:  تعاىل: قال  اخْلَْوفم    قوله  َأوم  اأْلَْمنم  َن  مم َأْمٌر  َجاَءُهْم  ﴿َوإمَذا 

يَن َيْسَتنْبمُطوَنُه مم  نُْهْم َلَعلمَمُه الَّذم ُسولم َوإمىَل ُأويلم اأْلَْمرم مم نُْهْم َوَلْواَل  َأَذاُعوا بمهم َوَلْو َردُّوُه إمىَل الرَّ

َقلمياًل  إمالَّ  يَْطاَن  الشَّ بَْعُتُم  اَلتَّ َوَرمْحَُتُه  َعَلْيُكْم  اهللَّم  ﴿َيْسَتنبمُطوَنُه  ف  ،[ 83النساء:  ] ﴾  َفْضُل  قوله: 

نُْهْم﴾   املاءمن  مم أي  نبط  عن  ه نبع،  اخلفية  ومضانه  خمابئهم  من  يستخرجونه  أهنم  ومعناه   ،
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النبوغ والفهم، وقد خص قومًا بذلك َصفًا لغريهم،  سواهم؛ ألهنم امتازوا عىل غريهم ب

، وإنام يكون ذلك عىل يد من أويت البصرية ألن   ودفعًا من أن يكون البتُّ بيد من هبَّ وَدبَّ

 نبط املاء. باألحكام حتتاج إىل استخراج، فكان هلا وجه شبه 

يَن    قوله تعاىل:قال آخر: ومن األمثلة عنها   ُلوَن إمىَل َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم  ﴿إمالَّ الَّذم َيصم

ْت ُصُدوُرُهْم َأْن ُيَقاتمُلوُكْم َأْو ُيَقاتمُلوا َقْوَمُهْم َوَلْو َشاَء اهللَُّ َلَسلََّطهُ  َ
يَثاٌق َأْو َجاُءوُكْم َحرصم ْم  مم

ْم  َعَلْيُكْم َفَلَقاَتُلوُكْم َفإمنم اْعَتَزُلوُكْم َفَلْم ُيَقاتمُلوُكْم َوَأْلقَ  َلَم َفاَم َجَعَل اهللَُّ َلُكْم َعَلْيهم ْوا إمَلْيُكُم السَّ

ف[ 90النساء:  ] ﴾  َسبمياًل   ،﴿ ُصُدوُرُهمْ قوله:  ْت  َ
عىل   ﴾َحرصم يف    يدل  الرغبة  وعدم  الضيق 

إضافة إىل احتباس ذلك يف قلوهبم،    .. الدخول يف أمر، بل شدة كراهته وثقله عىل النفس

: الضيق، وإذا ضاق الصدر اختنق اإلنسان، وجعل  واحلرص  .. وظهوره يف مالمح وجوهم 

 ما هبم ضيقًا الحتباس أمر من األمور يف صدورهم، وعجزهم عن البوح به. 

عنها   األمثلة  ومن  آخر:  تعاىل:  قال  َيْأَمنُوُكْم  قوله  َأْن  يُدوَن  ُيرم يَن  آَخرم ُدوَن  ﴿َسَتجم

ْتنَ اْلفم إمىَل  ُردُّوا  َما  ُكلَّ  َقْوَمُهْم  َلَم  َوَيْأَمُنوا  السَّ إمَلْيُكُم  َوُيْلُقوا  ُلوُكْم  َيْعَتزم َِلْ  َفإمْن  فميَها  ُأْركمُسوا  ةم 

ُسْلَطانً  ْم  َعَلْيهم َلُكْم  َجَعْلنَا  َوُأوَلئمُكْم  ْفُتُموُهْم  َثقم َحْيُث  َواْقُتُلوُهْم  َفُخُذوُهْم  هَيُْم 
َأْيدم وا  ا َوَيُكفُّ

﴿ُأْركمُسوا﴾ف،  [ 91النساء:  ] ﴾  ُمبمينًا  وهوالَرْكس   من  قوله:  أهنم    ،  بمعنى  مقلوبًا؛  اليشء  رد 

أنفسهم، ولزيغ قلوهبم، وهي   لعدم خلوص  أرادوا اخلروج منها  الفتنة كلام  يقحمون يف 

أحاط به من    ، أي كناية عن الرتدد يف الفتن لوجود مقدماهتا، وكأنام أخذ من غمر اليشء 

 مجيع اجلوانب، فدل ذلك عىل أن الفتنة غمرهتم. 

ْر يفم َسبميلم اهللَّم جَيمْد يفم اأْلَْرضم    قوله تعاىل:األمثلة عنها    قال آخر: ومن ﴿َوَمْن هُيَاجم

املَْْوُت فَ  ْكُه  ُيْدرم ُثمَّ  َوَرُسولمهم  إمىَل اهللَّم  ًرا  َبْيتمهم ُمَهاجم ْن  مم خَيُْرْج  َوَمْن  َوَسَعًة  َكثمرًيا  َوَقَع  ُمَراَغاًم  َقْد 

ياًم َأْجُرُه َعىَل اهللَّم َوَكاَن اهللَُّ  ، فقوله: ﴿جَيمْد يفم اأْلَْرضم ُمَراَغاًم َكثمرًيا  [ 100النساء:  ] ﴾   َغُفوًرا َرحم
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وجود املجال والفرصة بتغري املكان، وما ال يكون وال يقع يف مكان؛ يكون  يعني  َوَسَعًة﴾،  

ي  ألكي ال يقع حتت هيمنة  تعني ابتعاده  فاهلجرة    .. املغالبة   تعني  واملراغمة   .. ويقع يف غريه 

 . جهة من اجلهات 

ْض  يف الدعوة للتواضع مع الوالدين:    قوله تعاىل قال آخر: ومن األمثلة عنها   ﴿َواْخفم

َياينم َصغمرًيا َربَّ َكاَم  اْرمَحُْهاَم  َوُقْل َربِّ  مْحَةم  الرَّ َن  مم لِّ  الذُّ َجنَاَح  التعبري  ف  ،[ 24اإلرساء:  ] ﴾  هَلاَُم  هذا 

معاملة   يف  الرفق  عن  هلام  كناية  )واخفض  تقول:  كام  والرقة،  باللني  وأخذمها  الوالدين، 

وبني الذل، إذ إن هذا  اإلنسان    ولكن ملا كان ثمة صلة بني اجلناح بمعنى جانب  ، اجلناح ذال(

 اجلانب هو مظهر الغطرسة حني يشمخ املرء بأنفه، ومظهر التواضع حني يتطامن. 

 . أرسار اإلشارة: ب 

ا عىل هذه األمثلة التي قد يقع اخلالف يف بعضها..  قال األستاذ: بورك فيكم مجيع 

.. والغرض  يف القرآن الكريمواخلالف ال يفسد للود قضية.. واآلن حدثوين عن اإلشارة  

 منها. 

نتيجة  .. أو هي  داللة امللزوم عىل الالزمتعني  اإلشارة،  :  (1)قام بعض الطلبة، وقال

 . العبارة التي تدل عليها األلفاظهي ما يدل عليه اللفظ بغري .. أو الزمة للعبارة

 قال األستاذ: فهال رضبت لنا أمثلة تقرب ذلك. 

ُطوا يفم اْلَيَتاَمى  تعاىل:  قال الطالب: من األمثلة عىل ذلك قوله   ْفُتْم َأالَّ ُتْقسم ﴿َوإمْن خم

ْفُتمْ   َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفإمْن خم
م
َن النَِّساء َدًة َأْو َما  َفاْنكمُحوا َما َطاَب َلُكْم مم ُلوا َفَواحم  َأالَّ َتْعدم

َتُعوُلوا َأالَّ  َأْدَنى  َذلمَك  َأْياَمُنُكْم  ف.[ 3النساء:  ] ﴾  َمَلَكْت  مع  .  العدالة  طلب  تفيد  النص  عبارة 

..  اليتامى، وإفادة إباحة تعدد الزوجات مثنى وثالث ورباع، وإباحة الدخول بملك اليمني

 
 . 201( املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص1)
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، أو  لوازم العبارةتفهم من  وهناك أحكام أخرى  ..  العبارة نفسها هذه أحكام علمت من  و

اإلشارةمن   الكناية و،  باب  رضوب  من  رضب  هي  ومنها  التي  مع  ..  العدل  وجوب 

وأن الرجل ال حيل له أن يتزوج إذا ِل يعدل مع الزوجة ولو واحدة، إذا تأكد أنه    .. الزوجة 

ج إال إذا كان قادًرا    ..ة زوجتهأن عليه نفق.. وواملساواة بني األزواج  ..ال يعدل وأنه ال يتزوَّ

 عىل إعالة زوجته. 

يَدْينم  آية املداينة:  يف    : ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل(1)قال آخر ُدوا َشهم ﴿َواْسَتْشهم

هَ  َن الشُّ َّْن َتْرَضْوَن مم
َجالمُكْم َفإمْن َِلْ َيُكوَنا َرُجَلنْيم َفَرُجٌل َواْمَرَأَتانم ممم ْن رم ا  مم لَّ إمْحَدامُهَ  َأْن َتضم

م
َداء

ا اأْلُْخَرى َر إمْحَدامُهَ شهادة املرأة ال تسمع  .. فهي تفيد من باب اإلشارة أن  [ 282البقرة:  ] ﴾  َفُتَذكِّ

وحدها، بل تسمع مع أختها التي تشهد معها؛ وذلك يقتيض أن حترضا مًعا لتسرتشد كل  

فُ  وذلك  ضلَّت،  إن  باألخرى  مقتىض  واحدة  من  ا  َأنْ ﴿هم  إمْحَدامُهَ َر  َفُتَذكِّ ا  إمْحَدامُهَ لَّ  َتضم  

األداء، وسمعت كل واحدة    ؛ ألنه ال يمكن أن يكون ذلك إال إذا اجتمعتا يف﴾اأْلُْخَرى

كالم األخرى، وذلك بخالف شهادة الرجل، فإنه ال ُبدَّ أن يسمع كل واحد منهام منفرًدا،  

 لكيال يومئ أحدمها إىل اآلخر. 

ْعَن    :الرضاعآية  يف    األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل : ومن  (2)قال آخر ﴿َواْلَوالمَداُت ُيْرضم

َوكمْسوَ  ْزُقُهنَّ  رم َلُه  املَْْوُلودم  َوَعىَل  َضاَعَة  الرَّ مَّ 
ُيتم َأْن  َأَراَد  ملمَْن  َلنْيم  َكامم َحْوَلنْيم  هُتُنَّ  َأْواَلَدُهنَّ 

إمالَّ   َنْفٌس  ُتَكلَُّف  اَل  َوَعىَل  بماملَْْعُروفم  هم  بمَوَلدم َلُه  َمْوُلوٌد  َواَل  َها  بمَوَلدم َوالمَدٌة  ُتَضارَّ  اَل  ُوْسَعَها 

اَم َوإمْن َأَرْدتُ  نُْهاَم َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجنَاَح َعَلْيهم ْثُل َذلمَك َفإمْن َأَراَدا فمَصااًل َعْن َتَراٍض مم ثم مم ْم َأْن  اْلَوارم

ُعوا َأْواَلَدُكْم َفاَل ُج  نَاَح َعَلْيُكْم إمَذا َسلَّْمُتْم َما آَتْيُتْم بماملَْْعُروفم َواتَُّقوا اهللََّ َواْعَلُموا َأنَّ  َتْسرَتْضم

ريٌ  قد فهمت األحكام التي ذكرهتا اآلية الكريمة بالنص،  .. ف[ 233البقرة:  ] ﴾  اهللََّ بماَم َتْعَمُلوَن َبصم

 
 . 202( املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص2) . 202( املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص1)
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العبارة هو  وفهم باإلشارة معاٍن أخرى تالزم ما نص عليه كنتيجة له، و ما نص عليه يف 

أنَّ األب ال يشاركه يف نفقة ولده أحد، وأن الولد ال يشاركه    ها ومن.  ملزوم، والثاين الزم له. 

أبيه أحد.  نفقة  أن يكون عىل األم، وجيوز االسرتضاع  . ومنها  يف  أنَّ األصل يف اإلرضاع 

د الذي ال إرادة له عىل  أن فصل الولومنها    . .باتفاقهام، وأن أجرة الرضاعة تكون عىل األب

 األم يف رضاعته يكون عن تراٍض منهام وتشاور. 

 ، [ 38الشورى:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهمْ : ومن األمثلة عنها  (1) قال آخر

ـفإهنَّ  تفيد  ونظمها    ا  اقتصادها  يف  اإلسالمية  الدولة  وإدارة  اإلسالمي  احلكم  أن  بالعبارة 

تقوم عىل  الشورىوإدارهتا  أو  أ  وتفيد بطريق اإلشارةـ      احلاكم  اختيار  يكون  أن  ُبدَّ  نه ال 

اخلليفة برضا املسلمني، فال تصح اخلالفة إال باختيار املسلمني ورضاهم، ولذلك كانت  

ته مجاعة املسلمني، أو الصف. وأنه  البيعة يف اإلسالم. ة  وال ينفذ حكم أو قانون إال إذا أقرَّ

منهم. واملختارة  احلرية    أنه.  أساسه  اختياًرا  الشعب  من  خمتارة  مجاعة  وجود  من  ُبدَّ  ال 

والرضا، يكون عملها مراقبة احلكام، والنظر بعني فاحصة يف أعامهلم، وأالَّ يسن قانون إال  

أنَّ األعامل الفنية كقيادة احلرب  . و برأهيم، فكل هذه لوازم لتحقيق معنى الشورى وتنفيذه.

.  عىل القائمني هبا من صفوة خمتارة منهم، يكون عملها التوجيه.والصناعة تكون حتت رقابة  

 هذه األمور كنتائج لتنفيذ األمر بالشورى. كل  توهكذا ثبت 

 أرسار التصوير والتخييل: .  4

بينام كنت مستغرقا يف تتبع ما يذكره طلبة البيان القرآين يف عرض فهومهم لْلشارات  

القرآنية، إذا يب أسمع صوتا يناديني، ويطلب مني اخلروج من تلك القاعة؛ فرفعت يدي  

 
 . 203ة، ص( املعجزة الكربى القرآن، أبو زهر 1)
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أستأذن من األستاذ.. لكنه ِل هيتم يب، وِل يرد عيل، ال هو وال أحد من التالميذ، بل ظلوا  

 من إشارات القرآن الكريم، وكأهنم ِل يروين، وِل يسمعوين.  يذكرون ما يرونه

ِل أجد سوى أن أخرج.. وبمجرد خروجي وجدت أحدهم يقول يل: لقد أطلت  

جلوسك يف هذه القاعات.. من الصباح ونحن ننتظرك يف قاعة التصوير والتخييل.. كنا  

 نظن أنك ستكتفي هبا دون تلك القاعات التقليدية التي زرهتا. 

الفهم    قلت:  العلوم التي يرست علينا  ما بك سيدي؟.. كيف تطلق عىل كل تلك 

 والتدبر علوما تقليدية؟ 

قال: ألهنا كذلك.. فهي علوم ِل يعد هلا من هيتم هبا يف عرصك إال القليل املحدود..  

وربام يصعب عىل الكثريين فهمها.. ولذلك دعت حجة اهلل القائمة عىل خلقه أن ُتستبدل  

 بعلوم جديدة، ربام تكون أكثر بيانا للبيان القرآين. تلك العلوم 

 قلت: فهل تتعارض مع العلوم السابقة، التي سميتها علوما تقليدية؟

قال: ال.. ومعاذ اهلل أن تكون كذلك.. بل هي تستفيد منها، ولكنها ختتار التعبري عن  

 بيان القرآن الكريم بلغة أخرى.. ربام تكون أيرس وأفضل. 

 تقصد لغة التصوير والتخييل.   قلت: أظن أنك

قال: أجل.. فالقرآن الكريم ال يكتفي بعرض احلقائق، وإنام يعرضها يف شكل صور  

 وأحداث لتمتلئ هبا النفس، وتؤثر فيها. 

 قلت: أجل.. لقد سمعت هبذا كثريا.. وكم وددت لو تعلمت هذه العلوم؟

املص  فيها  َتمع  فقد  والتخييل؛  التصوير  لقاعة  يب  فهلم  واملمثلون  قال:  ورون 

 واملخرجون.. ليتعلموا من مدرسة القرآن الكريم هذه الفنون.

قليال، حتى دخلنا قاعة تشبه االستديوهات السينامئية.. وقد رأيت عند   ما رسنا إال
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كان  التي  اآليات  عن  املعربة  املرئيات  من  الكثري  حيوي  مجيال،  سينامئيا  مشهدا  هلا  دخويل 

 القارئ يقرؤها بصوت مجيل.  

الفنانني، ويطيل شعر رأسه مثلهم،   وبعد أن انتهى املشهد، قام رجل يلبس لباس 

تقنيات   آخر  الكريمة، بحسب  اآليات  هذه  أصور  أن  املشهد  هذا  يف  لقد حاولت  وقال: 

 لتصوير واإلخراج، وأظن أهنا أعجبتكم. ا

قال أحدهم: هي مجيلة جدا، ونتمنى أن تواصل عىل هذا الدرب؛ فنحن يف عرص  

 جديد، ونحتاج إىل طبع نسخة مصورة من القرآن تيرس عىل عامة الناس فهمه. 

هم   هلل..  واحلمد  املخرجني..  من  كبري  فريق  مع  ذلك،  نفعل  نحن  املخرج:  قال 

مع اليوم  املشاهد؛  حارضون  من  املزيد  منكم  لنسمع  التصوير..  مدراء  بعض  نا.. ومعهم 

 فنحن نفكر يف إخراج أفالم سينامئية ليس هلا من هدف سوى توضيح احلقائق القرآنية. 

قام رجل من القاعة، يلبس لباس الشيوخ، وقال: أشكر املخرج عىل هذا التسجيل  

القرآ البيان أيضا.. ونحن نريد  الرائع الذي أثبت به أنه تلميذ حقيقي ملعلم  ن.. بل ملعلم 

منكم اآلن، وخصوصا مع وجود عدد حمرتم من املتخصصني أن نتحدث عن هذه الظاهرة  

القرآنية البيانية العجيبة.. ظاهرة التصوير والتخييل، ودورها يف التعريف باحلقائق القرآنية،  

 .(1) وتقريبها والتأثري يف املتدبرين هلا 

قبل أن تبدأوا أحاديثكم أن أرشح لكم غرض دعويت لكم.. وذلك    واسمحوا يل 

 يستدعي أن أبدأ لكم احلكاية من البداية.. فال ُتفهم النهايات إال بالبدايات..  

قال ثم  قليال،  ـ  (2) سكت  تعرفون  كام  ـ  البداية  يف  الصافية  :  العربية  السليقة  كانت 

 
( استفدنا الكثري من املادة العلمية املرتبطة هبذا املبحث من كتاب: وظيفة  1)

الصورة الفنية يف القرآن، لعبد السالم أمحد الراغب، وهو من أحسن الكتب التي 

تناولت هذا املوضوع بتفصيل ويرس. وقد ترصفنا يف النصوص املقتبسة بام يقتضيه  

 السياق الروائي. 

 ( 7صورة الفنية يف القرآن )ص( وظيفة ال2)
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مجال   من  الكريم  القرآن  يف  ما  إدراك  عىل  أصحاهبا  وتعبري  تساعد  مجيل،  وتصوير  فني، 

واستمرت هذه السليقة ردحا من الزمن، إىل أن بدأت تفقد صفاءها، وقدرهتا عىل  .  معجز. 

القرآين التعبري  القرآن، وحركة الكشف عن مواضع    .. وحينها تذّوق  بدأت حركة تفسري 

   اإلعجاز فيه أيضا.

ـ ما يرتبط  أمهها  تنّوعت الدراسات القرآنية آنذاك، وسارت يف مسارات عدة،  قد  و

  .. تلك الدراسات التي ركزت عىل البالغة واألساليب وطرائق التعبريبمجال ختصصنا ـ  

مقدمتها   ـ  ويف  تعرفون  كام  والرماين  ـ  واخلطايب  والزخمرشي  واجلرجاين  اجلاحظ  كتب 

فقد رأت هذه الدراسات القّيمة أن )البيان( هو رّس اإلعجاز، وبه كان  .  والباقالين وغريهم. 

لتحدي للعرب قديام فعجزوا عن اإلتيان بسورة من مثله، وما زال هذا التحدي إىل يوم  ا

 الدين. 

واستمرارا لتلك اجلهود، أو تعميقا هلا، أو تبسيطا ملعانيها ظهر يف العرص احلديث ما  

قاعدة األسلوب القرآين األساسية، وأداته املفّضلة    ، باعتبارها )الصورة الفنية( ُيطلق عليه  

 تعبري عن املعاين املجردة، واحلاالت النفسية، واملواقف اإلنسانية.يف ال

عنها يف كتبهم، ولكنها ِل حتظ  حتدثوا  العلامء يف القديم  رأيت من خالل بحثي أن  وقد  

عندهم بدراسة متخصصة مستقلة، كام أن آراءهم حوهلا، ِل خترج عن الفهم اجلزئي املحدود  

 املدرك خلصائصها الفنية يف النص كله.هلا، إىل )الفهم الكيل( 

أن   العرص احلديث؛ فمع  البيان يف  املعاَصة  ومثل ذلك لألسف علامء  الدراسات 

)الصورة(   أنا  حول  إال  جدا،  دراسة  كثرية  عىل  جهودهم  كّرسوا  والنقاد  األدباء  نجد 

ئها الفني،  )الصورة الشعرية(، وِل هيتموا بدراسة الصورة القرآنية، عىل الرغم من روعة بنا 

النفوس يف  تأثريها  وقوة  الفريد،  )سيد  طبعا  وأستثني    .. وإيقاعها  الدارسني  هؤالء  من 
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فكان بذلك أول   ؛ قطب( الذي خصص كتابا مستقال هلا عنوانه )التصوير الفني يف القرآن(

عىل   دراسته  قرص  أيضا  ولكنه  القرآين،  التصوير  يف  اإلعجاز  ظاهرة  إىل  االنتباه  لفت  من 

: )إذ كان  بقولهلفني دون اجلانب الوظيفي هلا، كام َّصح هو بذلك يف مقدمة كتابه اجلانب ا

 ( 1)  مهي كله موجها إىل اجلانب الفني اخلالص(

طلبت منكم أن حترضوا مجيعا ـ بتخصصاتكم املختلفة ـ سواء تلك التي ترتبط  وهلذا  

فنون الكتابة القصصية  بالبيان.. أو تلك التي ترتبط بفنون التصوير واإلخراج.. بل حتى ب

 والروائية. 

كتاب سيد قطب  : بورك فيك شيخنا.. وأنا معك فيام ذكرت.. ف(2) قام آخر، وقال

حول التصوير الفني يف القرآن الكريم مع أمهيته إال أنه حيتاج الكثري من التفصيل والدراسة،  

ة منها يف دراسة  يمكن االستفاد  التي  قّيمةالنقدية  الدراسات  خاصة مع ظهور الكثري من ال

 الصورة القرآنية. 

قام بعض احلضور، وقال: أرى أننا نحتاج يف بداية حديثنا عن الصورة القرآنية، أن  

نحدد أغراضها، حتى نسعى يف أعاملنا الفنية لتطبيقها.. فاألمور بمقاصدها.. والبدايات  

 السليمة ال تتحقق إال بمراعاة الغايات واملقاصد.

لصورة الفنية يف القرآن   خمتص يف علم النفس.. فقد رأيت أن ل: بام أين (3)قال آخر

االنفعاالت املختلفة، من خوف  فيها  تثري  .. حيث أهنا  يف النفس اإلنسانيةتأثريا كبريا  الكريم  

ورجاء وحّب وكره، وإقدام وإحجام.. ألّن اهلل الذي أنزل القرآن الكريم، هو الذي خلق  

 ، وحيرك نفسه لكي تستجيب. اإلنسان، وهو أعلم بام يؤثر فيه 

 
 . 9( التصوير الفني يف القرآن: ص 1)

 ( 7( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص2)

 ( 416( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص3)
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َا    وربام يشري إىل هذه قوله تعاىل:  ُه َيُقوُل إمهنَّ ْ َلنَا َما َلْوهُنَا َقاَل إمنَّ ﴿َقاُلوا اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبنيِّ

ينَ  تأثري  الرسور حالة نفسية متوّلدة من  ف  . .[ 69البقرة:  ] ﴾  َبَقَرٌة َصْفَراُء َفاقمٌع َلْوهُنَا َترُسُّ النَّاظمرم

 صورة اللون فيها. 

يهم  ومثل ذلك قوله تعاىل:   ْن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوفميَها َما َتْشَتهم َحاٍف مم ْم بمصم ﴿ُيَطاُف َعَلْيهم

َخالمُدونَ  فميَها  َوَأْنُتْم  اأْلَْعنُيُ  َوَتَلذُّ  ف[ 71الزخرف:  ] ﴾  اأْلَْنُفُس  بالصورة..  العني  احلسية    التذاذ 

 من شدة تأثري الصورة فيها. يكون مصحوبا بحالة شعورية  

﴿َفَلامَّ َرَأْينَُه  :  عليه السالم   يوسفالاليت تعرضن لنسوة  العن  ومثل ذلك قوله تعاىل  

يمٌ  ا إمْن َهَذا إمالَّ َمَلٌك َكرم هَيُنَّ َوُقْلَن َحاَش هللمَّم َما َهَذا َبرَشً
َنُه َوَقطَّْعَن َأْيدم  [31يوسف: ] ﴾ َأْكرَبْ

استحالة  يريد  .. ومن األمثلة عىل ذلك أن اهلل تعاىل عندما  : بورك فيكم(1)قال آخر

ونيل   القبول،  كفروا  أمر  أهنم  الذين  الدخول  أو  القبول  وأن  إطالًقا،  اجلنة  يدخلوا  لن 

يعرضها  .. ومستحيل املجردة..  املعاين  للتعبري عن هذه  الذهنية  الطريقة  ﴿إمنَّ    : بقولههي 

ُبوا بمآَياتمنَا َواْس  يَن َكذَّ  َواَل َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحتَّى َيلمَج  الَّذم
م
اَمء وا َعنَْها اَل ُتَفتَُّح هَلُْم َأْبَواُب السَّ َتْكرَبُ

نيَ  مم ي املُْْجرم َياطم َوَكَذلمَك َنْجزم .. فاآلية الكريمة تدع للخيال  [ 40األعراف:  ] ﴾  اجْلََمُل يفم َسمِّ اخْلم

لولوج احلبل الغليظ يف سم اخلياط؛  صورة لتفتح أبواب السامء، وصورة أخرى  أن يرسم  

خاصة يف هذا املقام؛ ويدع للحس أن يتأثر    اجْلََمُل﴾﴿وخيتار من أسامء احلبل الغليظ اسم  

ومعنى   القبول  معنى  النهاية  يف  ليستقر  التأثر،  له  شاء  ما  بالصورتني  اخليال  طريق  عن 

وعربا إليها   ـ   ختيياًل ـ  س  االستحالة، يف أعامق النفس، وقد وردا إليها من طريق العني واحل

 من منافذ شتى، يف هينة وتؤدة، ال من منفذ الذهن وحده، يف رسعة الذهن التجريدية. 

، بسبب عدم  أعامل الذين كفرواضياع    يريد أن يبني : ومثل ذلك عندما  (2) قال آخر
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بقوله يعرضها  فإنه  وإخالصهم؛  ْن    : إيامهنم  مم ُلوا  َعمم َما  إمىَل  ْمنَا  َهَباًء  ﴿َوَقدم َفَجَعْلنَاُه  َعَمٍل 

 عنى أوضح وآكد. ليكون املصورة اهلباء املنثور، ليدع اخليال يتصور  [ 23الفرقان: ] ﴾ َمنُْثوًرا

نفسه وهكذا   املعنى  هلذا  اليشء  بعض  املطولة  الصورة  هذه  فيقول:  يرسم  ﴿َمَثُل  ، 

مْم َأْعاَمهُلُْم َكَرَماٍد   يَن َكَفُروا بمَرهبِّ َّا َكَسُبوا َعىَل  الَّذم
ُروَن ممم ٍف اَل َيْقدم يُح يفم َيْوٍم َعاصم ْت بمهم الرِّ اْشَتدَّ

يدُ  اَلُل اْلَبعم  َذلمَك ُهَو الضَّ
ٍ
ء فتزيد الصورة حركة وحياة، بحركة الريح يف   ..[ 18إبراهيم: ] ﴾  يَشْ

 يوم عاصف، تذرو الرماد وتذهب به بدًدا، إىل حيث ال يتجمع أبًدا.

أن الصدقة التي تبذل رياء، والتي يتبعها    يريد أن يبنيمثل ذلك عندما  : و(1)قال آخر

حسية   صورة  يف  املجرد،  املعنى  هذا  إليهم  فينقل  تبقى..  وال  شيًئا  تثمر  ال  واألذى،  املن 

ي يُ   : بقولهمتخيلة   يَن آَمُنوا اَل ُتبْطمُلوا َصَدَقاتمُكْم بماملَْنِّ َواأْلََذى َكالَّذم َا الَّذم َئاَء  ﴿َيا َأهيُّ ُق َماَلُه رم نْفم

َفرَتَ  َوابمٌل  َفَأَصاَبُه  ُتَراٌب  َعَلْيهم  َصْفَواٍن  َكَمَثلم  َفَمَثُلُه  رم  اآْلخم َواْلَيْومم  بماهللَّم  ُن  ُيْؤمم َواَل  َكُه  النَّاسم 

ينَ  ي اْلَقْوَم اْلَكافمرم َّا َكَسُبوا َواهللَُّ اَل هَيْدم
 ممم

ٍ
ء ُروَن َعىَل يَشْ يدعهم  ، ل[ 264البقرة:  ]   ﴾َصْلًدا اَل َيْقدم

  يتملون هيئة احلجر الصلب املستوي، غطته طبقة خفيفة من الرتاب، فظنت فيه اخلصوبة؛ 

وابل من املطر يصيبه؛ وبدال من أن هييئه للخصب والنامء ـ كام هي شيمة األرض حني  فإذا 

خلفيفة التي كانت  َتودها السامء ـ إذا به ـ كام هو املنظور ـ يرتكه صلًدا؛ وتذهب تلك الطبقة ا

 تسرته، وختيل فيه اخلري واخلصوبة. 

آخر عندما  (2)قال  ذلك  ومثل  يبني :  أن  ومعنى    يريد  الرياء،  ملعنى  املقابل  املعنى 

املن واألذى يتبعها  التي  بالصدقة  فيقول:  الذهاب  اْبتمَغاَء  ،  َأْمَواهَلُُم  ُقوَن  ُينْفم يَن  الَّذم ﴿َوَمَثُل 

َِلْ  َمْرَضاتم اهللَّم   َفإمْن  ْعَفنْيم  ُأُكَلَها ضم َفآَتْت  َوابمٌل  َأَصاهَبَا  بمَرْبَوٍة  َكَمَثلم َجنٍَّة  ْم  هم َأْنُفسم ْن  مم َوَتْثبميًتا 

ريٌ  َبصم َتْعَمُلوَن  بماَم  َواهللَُّ  َفَطلٌّ  َوابمٌل  ْبَها  للصورة،    ذافه  ..[ 265البقرة:  ] ﴾  ُيصم الثاين  الوجه 
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تُ   ..والصفحة املقابلة للصفحة األوىل ابتغاء مرضاة اهلل، هي يف  فهذه الصدقات التي  نفق 

هذه املرة كاجلنة، ال كحفنة من تراب؛ وإذا كانت حفنة الرتاب هناك عىل وجه صفوان،  

فاجلنة هنا فوق ربوة؛ وهذا هو الوابل مشرتًكا بني احلالتني، ولكنه يف احلالة األوىل يمحو  

احلالة األوىل يصيب الصفوان، فيكشف عن  ويمحق، ويف احلالة الثانية يريب وخيصب.. يف  

وجه كالح كاألذى؛ ويف احلالة الثانية يصيب اجلنة، فيمتزج بالرتبة وخيرج أكال.. ولو أن  

الوابل ِل يصبها، فإن فيها من اخلصب واالستعداد لْلنبات، ما جيعل القليل من املطر هيزها  

 وحيييها. 

يف متاثل جزئياهتا، ويف توزيع هذه  لذلك التناسق العجيب يف جو الصورة، و انظروا 

فيها..  الرقعة  عىل  مثال    اجلزئيات  الرتاب،  من  خفيفة  تغشيه طبقة  الصفوان  يكون  حيث 

وحيث    .. والرياء ستار رقيق خيفي القلب الغليظ ..  للنفس املؤذية تغشيها الصدقة تبذل رياء

 توضع اجلنة فوق ربوة، يف مقابل احلفنة من الرتاب فوق الصفوان. 

: وهكذا تتكرر املشاهد املختلفة لنفس املعنى، حتى تقرره يف النفس غاية  (1)آخر  قال 

يٍح فميَها   :التقرير، يقول تعاىل ـ يف مشهد آخر ـ ْنَيا َكَمَثلم رم هم احْلََياةم الدُّ ُقوَن يفم َهذم ﴿َمَثُل َما ُينْفم

ٌّ َأَصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َفَأْهَلَكتْ 
﴾  ُه َوَما َظَلَمُهُم اهللَُّ َوَلكمْن َأْنُفَسُهْم َيْظلمُمونَ َصم

لحرث تأخذه ريح فيها برد يرضب الزرع والثامر  لصورة  ، وهذا املشهد يرسم  [ 117آل عمران:  ] 

فيهلكها، فال ينال صاحب احلرث منه ما كان يرجو بعد اجلهد فيه، كالذي ينفق ماله وهو  

ما يف جرس كلمة  باإلضافة إىل    يذهب الكفر بام كان يرجوه.. كافر، ويرجو اخلري فيام أنفق، ف

﴿ ٌّ
 من تصوير ملدلوهلا، وكأنام هو قذائف صغرية تنطلق عىل احلرث فتهلكه. ﴾  َصم

أن اهلل وحده يستجيب ملن يدعوه، وينيله    يريد أن يبني: ومثل ذلك عندما  (2)قال آخر
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هلم شيًئا، وال تنيلهم خرًيا، ولو كان اخلري    ما يرجوه؛ وأن اآلهلة التي يدعوهنا مع اهلل ال متلك

ْن    يرسم هلذا املعنى هذه الصورة العجيبة:حيث  قريًبا؛   َيْدُعوَن مم يَن  َوالَّذم احْلَقِّ  َدْعَوُة  ﴿َلُه 

َوَما   َفاُه  لمَيْبُلَغ   
م
املَْاء إمىَل  ْيهم  َكفَّ طم  َكَباسم إمالَّ   

ٍ
ء يَشْ

بم هَلُْم  يُبوَن  َيْسَتجم اَل  ُدَعاُء  ُدونمهم  َوَما  هم  بمَبالمغم ُهَو 

يَن إمالَّ يفم َضاَللٍ  وهي صورة تلح عىل احلس والوجدان، وَتتذب إليها    ..[ 14الرعد:  ] ﴾  اْلَكافمرم

التي   الصور  إال بجهد ومشقة؛ وهي من أعجب  يتحول عنها  أن  يستطيع  االلتفات، فال 

، واملاء منه قريب،  إىل املاء  هتستطيع أن ترسمها األلفاظ: شخص حي شاخص، باسط كفي

 . يريد أن يبلغه فاه، ولكنه ال يستطيع

أن اآلهلة الذين يعبدون من دون اهلل، ال    يريد أن يبني : ومثل ذلك عندما  (1) قال آخر

عبث ال طائل    يسمعون هلم  عبادهم  دعاء  وأن  يتبينون،  يعون وال  ألهنم ال  وال جييبون؛ 

سم هذه احلالة، وتلمس احلس والنفس بأقوى  تبني هذا املعنى، وَت   ةخيتار صورإنه  وراءه؛ ف

الذهنية  املعاين  عن  العادية،  العبارات  تلمسهام  تعاىل:  مما  قوله  يف  الواردة  الصورة  وهي   ،

ُق بماَم اَل َيْسَمُع إمالَّ ُدَعاًء َونمَداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهمْ  ي َينْعم يَن َكَفُروا َكَمَثلم الَّذم اَل    ﴿َوَمَثُل الَّذم

ُلونَ َيعْ  سمع، وينادون ما ال يفهم، فال يصل إليه  هكذا ينعق الكفار بام ال يُ  ..[ 171البقرة: ] ﴾ قم

من أصواهتم إال دعاء مبهم، ونداء ال يفهم.. فهؤالء اآلهلة ال يميزون بني األصوات وال  

مراميها  ظاهره  هذا    .. يفهمون  لكنه  يف  حقيقته  مثل،  مجاعة  يف  صورة  شاخصة..  صورة 

آهلة  غفلة    يدعون  تتجىل  وفيها  شيًئا؛  وراءها  مما  تفهم  فال  مبهمة،  أصواهتم  إليها  تصل 

 . الداعني وعبث دعوهتم، بجانب غفلة املدعوين واستحالة إجابتهم

أو األولياء من    يريد أن يبني : ومثل ذلك عندما  (2)قال آخر ضعف هؤالء اآلهلة، 

حيتمون بحاميتهم، فريسم هلذا كله  دون اهلل عامة، ووهن امللجأ الذي يلجأ إليه عبادهم حني  
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ْن ُدونم اهللَّم َأْولمَياَء َكَمَثلم اْلَعنَْكُبوتم  ، يعرب عنها بقوله:  صورة مزدوجة َُذوا مم يَن اختَّ ﴿َمَثُل الَّذم

َيْعَلُمونَ  َكاُنوا  َلْو  اْلَعنَْكُبوتم  َلَبْيُت  اْلُبُيوتم  َأْوَهَن  َوإمنَّ  َبْيًتا  ََذْت  فهم  ..  [ 41العنكبوت:  ] ﴾  اختَّ

عناكب ضئيلة واهنة، تأوي من محى هؤالء اآلهلة أو األولياء إىل بيت كبيوت العنكبوت  

َلَبْيُت اْلَعنَْكُبوتم َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ ..  أوهن وأضأل  ..  [ 41العنكبوت:  ] ﴾  ﴿َوإمنَّ َأْوَهَن اْلُبُيوتم 

الضعف والوهن، جهال  املنظورة، فهم يضيفون إىل    لكنهم ال يعلمون حتى هذه البدهيية 

 وغفلة، حتى ليعجزون عن إدراك البدهيي املنظور. 

أن الذي يرشك باهلل، ال منبت له وال    يريد أن يبني: ومثل ذلك عندما  (1) قال آخر

عنيفة   اخلطوات،  رسيعة  بصورة  املعنى  هلذا  فيمثل  استقرار،  وال  له  بقاء  وال  جذور، 

فيها احلركات يقول  غَ   :،  هللمَّم    ﴿ُحنََفاَء 
م
اَمء السَّ َن  مم َخرَّ  َفَكَأنَّاَم  بماهللَّم  ْك  ُيرْشم َوَمْن  بمهم  كمنَي  ُمرْشم رْيَ 

يٍق  يُح يفم َمَكاٍن َسحم ي بمهم الرِّ هكذا يف ومضة.. خير من  ..  [ 31احلج:  ] ﴾  َفَتْخَطُفُه الطَّرْيُ َأْو هَتْوم

طفه، أو إن  السامء من حيث ال يدري أحد، فال يستقر عىل األرض حلظة.. إن الطري لتخ

سحيق مكان  يف  به  وهتوي  به..  لتهوي  كذلك   ، الريح  أحد  يدري  ال  هو    .. حيث  وذلك 

 املقصود. 

آخر عندما  (2) قال  ذلك  ومثل  اآلخرة  :  يف  احلرمان واإلمهال  يثبت معنى  أن  يريد 

اإليامن   عىل  وعاهدهم  فأمهلوه،  اإلسالم  قبل  من  الكتاب  اهلل  أعطاهم  الذين  هلؤالء 

أخلف ثم  لكلمته،  فعاهدوه،  احرتام  له، وال  ال عهد  من  قليل، شأن  مادي  نفع  ابتغاء  وه، 

مْم  ، فيقول:  فريسم هلذا اإلمهال املعنوي صورة حسية  وَن بمَعْهدم اهللَّم َوَأْياَمهنم َيْشرَتُ يَن  ﴿إمنَّ الَّذم

َرةم َواَل ُيَكلُِّمُهُم اهللَُّ َياَمةم َواَل  َثَمنًا َقلمياًل ُأوَلئمَك اَل َخاَلَق هَلُْم يفم اآْلخم ْم َيْوَم اْلقم  َواَل َينُْظُر إمَلْيهم

ْم َوهَلُْم َعَذاٌب َألميمٌ  يهم فيوضح معنى اإلمهال ال بألفاظ اإلمهال، ولكن  ..  [ 77آل عمران:  ] ﴾  ُيَزكِّ
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 برسم احلركات الدالة عليه: ال كالم، وال نظر، وال تزكية.. وإنام عذاب أليم.. 

عا.. وقد أشار إىل علة ما ذكرمتوه من األمثلة العالمة  : بورك فيكم مجي(1)قال الشيخ

اإلنسانية،  الكبري   الفطرة  إىل  ذلك  أرجع  القاهر اجلرجاين حني  متيل  وعبد  ـ بحسب  التي 

)من  .. وقد قال معربا عن ذلك:  إىل اكتشاف املجهول أو املستورجبلتها التي خلقت عليهاـ   

العقول أنه متى أريد الداللة عىل معنى، فرتك أن يرصح  املركوز يف الطباع والراسخ يف غرائز  

به، ويذكر باللفظ الذي هوله يف اللغة، وعمد إىل معنى آخر، فأشري به إليه، وجعل دليال  

 (2) عليه كان للكالم بذلك حسن ومزية ال يكونان إذا ِل يصنع ذلك وذكر بلفظه َصحيا(

ما حتدثه الصورة من تأثري، ألنه يقّرر  اللفظ املجرد ال حيدث يف النفس  وهذا يعني أن  

ملعرفة هذا التعبري غري  اإلنسان  املعنى بأسلوب مبارش مألوف، بينام تثري الصورة شوقا لدى

وهذا الشوق لديه، يدفعه إىل إعامل الفكر، وبذل اجلهد ملعرفة املقصود، وبذلك    . املبارش.

: )من املركوز يف  عن ذلك بقوله  قاهرعبد ال، كام عرب  تتحقق له متعة اكتشاف املعنى املستور 

الطبع أن اليشء إذا نيل بعد الطلب له أو االشتياق إليه ومعاناة احلنني نحوه، كان نيله أحىل،  

 ( 3)  وباملزية أوىل، فكان موقعه من النفس أجل وألطف، وكانت به أضن وأشغف(

احلسية،وذكر   املعرفة  إىل  النفس  هلا    ميل  ال وتفضيلها  املعرفة  املجردة عىل  ،  فكرية 

)أنس النفوس موقوف عىل أن خترجها من خفي إىل جيل، وتأتيها برصيح بعد مكني،  فقال:  

وأن تردها يف اليشء تعلمها إياه إىل يشء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها به يف املعرفة أحكم،  

لطبع،  علم بالفكر إىل ما يعلم باالضطرار وانحو أن تنقلها عن العقل إىل اإلحساس، وعام يُ 

وعىل حد الرضورة،    ألن العلم املستفاد من طرق احلواس أو املركوز فيها من جهة الطبع 
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 . 444( دالئل اإلعجاز: ص 2)

 . 118( أرسار البالغة: ص 3)
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 (1)   يفضل املستفاد من جهة النظر والفكر يف القوة واالستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التامم(

)أشد العناَص املحسوسة تأثريا يف النفس، وأقدرها  ـ كام يذكرـ   لذلك كانت الصورة  

 (2)  بيت الفكرة واإلحساس فيها(عىل تث

: بورك فيك موالنا.. وهذا يدل عىل أن االهتامم بالصور القرآنية ِل يكن  (3)قال آخر

بالتأليف والبحث.. وقد   يفردوه  ِل  كانوا  السابقون، وإن  به  اهتم  وإنام  العرص،  وليد هذا 

يف ذكره ألمهية الصورة ودورها، وذلك  اجلرجاين  قد سار عىل منوال  الفخر الرازي  رأيت أن  

)تلطيف  فقد    ؛ل املجازضمن حديثه عن أسباب استعام ما ساّمه  عّدد من هذه األسباب، 

: )وأما تلطيف الكالم فهو أن النفس إذا وقفت عىل متام املقصود ِل  ، يقول يف ذلكالكالم( 

يبق هلا شوق إليه، فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون البعض، فإن القدر املعلوم يشوقها  

فتحصل   بمعلوم،  ليس  بام  العلم  حتصيل  لذة،  إىل  علمته  الذي  بالقدر  علمها  بسبب  هلا 

حصلت   إذا  واللذة  متعاقبة،  وآالم  لذات  هناك  فتحصل  أِل  الباقي  من  حرماهنا  وبسبب 

عقيب األِل كانت أقوى، وشعور النفس هبا أتم وإذا عرفت هذا فنقول إذا عرب عن اليشء  

أّما إذا  .  لذة القوية. باللفظ الدال عليه عىل سبيل احلقيقة حصل كامل العلم به فال حتصل ال

عرّب عنه بلوازمه اخلارجية وعرف ال عىل سبيل الكامل فتحصل احلالة املذكورة التي هي  

كالدغدغة النفسانية، فألجل هذا كان التعبري عن املعاين بالعبارات املجازية ألذ من التعبري  

 (4) عنها باأللفاظ احلقيقية(

لامت التي تدل عىل أمهية الصورة القرآنية،  قال الشيخ: بورك فيكم مجيعا عىل هذه الك

وبام أن الوقت ال يكفي لكل التفاصيل املرتبطة بذلك.. فإنا نريد منكم الدخول مبارشة يف  

 
 . 102( أرسار البالغة: 1)

 . 28( الصورة بني البالغة والنقد: 2)

 ( 418( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص3)

 .251/ 1( املحصول يف علم األصول: 4)
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ذكر نامذج عن الصور القرآنية حتى يتعرف الفنانون املتخصصون عىل كيفية صياغتها.. وقد 

معان كربى، ترتبط هبا احلياة مجيعا.. وهي معرفة الكون،    أربعةرأيت أن هنتم اليوم بذكر  

 . (1) ، ومعرفة الواقعومعرفة اإلنسان، ومعرفة احلياة

 ـ الصورة القرآنية ومعرفة الكون:   أ 

وقال احلضور،  أحد  تالحظون  (2) قام  لعلكم  ورودها  :  يكثر  السامء  القرآن  أن  يف 

غالبا الكريم   معها  األرض  بذكر  وذلك  .مرتبطة  فرياها هنا  أل.  باألرض،  اإلنسان    حتيط 

 ووجدانه. اإلنسان  مما يؤثر يف حس ، كام أهنا تتسم بالضخامة واالتساع واجلامل .. دائام

تعاىل   قوله  ذلك  عىل  األمثلة  السومن  وصف  واألرض:  اميف  اَمَواتم  ء  السَّ ﴿خَلَْلُق 

النَّ َأْكَثَر  نَّ 
َوَلكم النَّاسم  ْن َخْلقم  َأْكرَبُ مم َيْعَلُمونَ َواأْلَْرضم  اَل  فهذه الصورة  ..  [ 57غافر:  ] ﴾  اسم 

حتتل   كام  املكان،  يف  واسعة  مساحة  تشغل  واألرض،  للسامء  املرسومة  الصخمة،  الكونية 

 مكانة واسعة يف احلس والشعور، وهي أكرب دليل عىل خلق الناس.

اَمُء َبنَاَها َرَفَع َسْمَكَها  ﴿َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأمم  تعاىل:  : ومثل ذلك قوله  (3)قال آخر السَّ

اَها  خلق.  .[ 28-27النازعات:  ] ﴾  َفَسوَّ بضآلة  توحي  هذه  هذه  اإلنسان    فالصورة  جانب  إىل 

املتجاوزة يف التعبري لصورة اإلنسان، لتحقيق هذا الغرض من    الصورة الكونية الضخمة،

السام. التصوير فهذه  جدال،  بدون  معروفا  االستفهام  جواب  ويكون  بنائها  .  يف  أقوى  ء 

وقوهتا،   بتامسكها  يوحي  بالبناء،  السامء  تصوير  أن  كام  اإلنسان،  خلق  من  وضخامتها 

وتناسقها، وهي دليل عىل قدرة اهلل، املتجّلية يف الكتل الضخمة، كام هي يف الكتل الصغرية،  

 فاإلعجاز اإلهلي واحد يف االثنني. 

 
املرتبطة بالتصوير الفني يف القرآن. أما    ( سنكتفي هنا بذكر األمثلة والنامذج1)

 التفاصيل فسنورها إن شاء اهلل يف كتب خاصة هبا.

 ( 202( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص2)

 ( 205( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص3)
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يد القدرة اإلهلية،  ممسوكة بس،  وؤفوق الر  السامء  تصوير : ومثل ذلك  (1)قال آخر

اَمَء َأْن َتَقَع َعىَل اأْلَْرضم إمالَّ  يقول تعاىل:    ، إلثارة خمّيلة اإلنسان، وحتريك نفسه ُك السَّ ﴿َوُيْمسم

يمٌ   [ 65احلج: ] ﴾ بمإمْذنمهم إمنَّ اهللََّ بمالنَّاسم َلَرُءوٌف َرحم

﴿إمنَّ    قال تعاىل:  ،ويف موضع آخر يصّور إمساكه الساموات واألرض من أن تزوال

هم إمنَّ  ْن َبْعدم ْن َأَحٍد مم اَمَواتم َواأْلَْرَض َأْن َتُزواَل َوَلئمْن َزاَلَتا إمْن َأْمَسَكُهاَم مم ُك السَّ ُه َكاَن اهللََّ ُيْمسم

وهي صورة ضخمة موحية، حني نتصّور هذه الكتل العظيمة،  .  .[ 41فاطر:  ] ﴾  َحلمياًم َغُفوًرا

مد، وال أمراس تشّدها، ولكن اهلل وحده هو الذي يمسك هبا مجيعا،  تسبح يف الفضاء بال ع 

معلوم. أجل  إىل  هلا  املرسومة  مداراهتا  يف  تدور  جّو    . وهي  مع  متناسقا  التعقيب  ويأيت 

فهو يملك هذه القوة والقدرة ولكنه حليم، ال يسمح أن   ﴾إمنَُّه كاَن َحلمياًم َغُفوراً ﴿ التصوير 

الر فوق  الساموات  هذه    وس،ؤتطبق  كل  مع  غفور  وهو  احلساب،  ليوم  الناس  ويمهل 

 العظمة والقدرة. 

فالسامء هي التي    ؛احلياة عىل األرضبالسامء  ارتباط    تصوير: ومثل ذلك  (2) قال آخر

َلُكُم  يقول تعاىل:    . متد األرض باملاء واحلرارة والضوء والرزق وغري ذلك. ي َجَعَل  ﴿الَّذم

َعُلوا  اأْلَْرَض فمَراًشا   ْزًقا َلُكْم َفاَل ََتْ َن الثََّمَراتم رم  َماًء َفَأْخَرَج بمهم مم
م
اَمء َن السَّ اَمَء بمنَاًء َوَأْنَزَل مم َوالسَّ

فالتقابل يف الصورة بني السامء واألرض، يظهر الصلة  ..  [ 22البقرة:  ] ﴾  هللمَّم َأْنَداًدا َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ 

بقدرة اهلل عليه، يف األرض  اإلنسان    وتكامل، حتى حيس  الوثيقة بينهام، وهي صلة تواصل

 التي يقف عليها، والسامء املحيطة به وباألرض مجيعا. 

آخر ذلك  (3)قال  ومثل  البارز    تصوير:  السامء اجلامل  يف  يف  مقصود  عنرص  وهو   ،

 
 ( 205( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص1)

 ( 205( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص2)

 ( 206وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص( 3)
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  ، والقرآن الكريم يوّجه األنظار إليها، لتأمل صورهتا اجلميلة املتناسقة املحكمة..  التصوير

عم  يقول تعاىل:   ْن َتَفاُوٍت َفاْرجم مْحَنم مم ي َخَلَق َسْبَع َساَمَواٍت طمَباًقا َما َتَرى يفم َخْلقم الرَّ ﴿الَّذم

ريٌ  ًئا َوُهَو َحسم َتنْيم َينَْقلمْب إمَليَْك اْلَبرَصُ َخاسم عم اْلَبرَصَ َكرَّ ْن ُفُطوٍر ُثمَّ اْرجم ﴾  اْلَبرَصَ َهْل َتَرى مم

اجلامل سمة بارزة يف صورة السامء، وإدراك هذا اجلامل، وما فيه من التناسب  ف.. [ 4-3امللك: ] 

والتناسق واإلحكام، يعد وسيلة إلدراك مجال اخلالق سبحانه، وبيان قدرته وهيمنته عىل  

وتتسم هذه الصورة املعروضة بالتحدي للناظرين، أن جيدوا أي عيب  . هذا الكون البديع.

شهد الساموات، عىل هيئة الطباق املبنية، بعضها فوق بعض،  يف صورة السامء اجلميلة، وم 

متناسبة األجزاء، وحمكمة وخالية من اخللل والعيوب، يدّل عىل كامل خلق اهلل، والكامل يف  

اجلامل.  يعني  ويفحص  .  اخللق  النظر،  ويدقق  فيها،  التأمل  يطيل  وهو  اإلنسان،  ومشهد 

م ارتداده خاسئا، حسريا، ضعيفا، عاجزا أن  أجزاءها، ومعاودة هذا النظر مرة تلو أخرى، ث

التي   املشاهد  هذه  بعظمة  وإقراره  اإلنسان،  عجز  عىل  دليل  عيب،  أو  فيها  خلل  أي  جيد 

.  . وهي دليل أيضا عىل القدرة اإلهلية التي أبدعتها عىل هذا النحو من الكامل واجلامل. .يراها 

ي، والعاِل أيضا مع اختالف بني  األمّ اإلنسان    وصورة السامء صورة قريبة مدركة، يدركها 

االثنني يف تفسري هذا الكامل، وهذا اجلامل بحسب املدارك العقلية، والثقافة العلمية لكل  

ثابتة ال ينكرها أحد، وإن   النفس اإلنسانية، حقيقة  الكونية، يف  أثر الصورة  منهام، ولكن 

 اختلفت التفسريات يف إدراك أبعادها العلمية. 

آخر ومث(1) قال  ذلك  :  خالل  اتصوير  ل  من  املضيئة  بالنجوم  مزينة  وهي  لسامء 

ْنَيا بمَمَصابميَح  يقول تعاىل:    ،الظالم، وهي صورة بديعة موحية ومؤثرة اَمَء الدُّ نَّا السَّ ﴿َوَلَقْد َزيَّ

عمريم  َياطمنيم َوَأْعَتْدَنا هَلُْم َعَذاَب السَّ ، فعنرص اجلامل مقصود  [ 5امللك:  ] ﴾  َوَجَعْلنَاَها ُرُجوًما لملشَّ

 
 ( 207( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص1)
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يف التصوير أيضا، وقد دّل عليه دخول املؤّكدات املتنوعة يف بناء الصورة مثل الالم وقد،  

 ﴾ زّينّا ﴿ونسبة الفعل إىل اهلل 

السامء املزينة بالنجوم يف كثري من اآليات، كي تستمتع  : لقد ورد تصوير (1) قال آخر

 اإلنسان، باإلضافة إىل داللتها عىل القدرة  العني برؤيتها، وتشبع حاسة اجلامل الفطرية يف 

نَّاَها َوَما هَلَا  من ذلك قوله تعاىل:  و   .اإلهلية.   َفْوَقُهْم َكْيَف َبنَْينَاَها َوَزيَّ
م
اَمء ﴿َأَفَلْم َينُْظُروا إمىَل السَّ

ْن ُفُروٍج  نَّاهَ وقوله:  .  .[ 6ق:  ] ﴾  مم َوَزيَّ ُبُروًجا   
م
اَمء َجَعْلنَا يفم السَّ ْظنَاَها  ﴿َوَلَقْد  يَن َوَحفم لملنَّاظمرم ا 

َهاٌب ُمبمنيٌ  ْمَع َفَأْتَبَعُه شم َق السَّ يٍم إمالَّ َمنم اْسرَتَ ْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َرجم فصورهتا  .  . [ 18-16احلجر:  ] ﴾  مم

املعروضة، َتمع الضخامة والدقة والسعة، والزينة، كام تضيف صفة جديدة وهي احلفظ  

هلا حمروس من قبل اهلل عز وجل، وأخبارها الغيبية  . فجام.واحلراسة من كل شيطان رجيم

الليل، صورة واقعية مألوفة   الساقطة يف  الشهب  حمفوظة، وال سبيل إىل معرفتها، وصور 

يقطع   الغيب، حتى  لعاِل  التصوير هنا حيّملها معاين احلفظ واحلراسة  الناس، ولكّن  لدى 

ذلك يتحرر العقل من األوهام  أساليب اخلرافة والشعوذة يف تصورات الناس الشائعة، وب

واألساطري التي كانت شائعة قبل اإلسالم، فالسامء حمروسة حراسة شديدة، حلجب أرسار  

الغيب عن املخلوقات، فهناك الشهب الرامجة للشياطني، وما يقوله الكهان خرافة وباطل  

 بعد هذه الشهب احلارقة. 

يف  وهو ما يزيد  متحركة، رسم مشهد النجوم، وهي سارية : ومثل ذلك (2) قال آخر

توضيح مجاهلا وإحيائها، فهذا النجم الساري يف السامء، يثقب الظالم بضيائه، ويرتك للعني  

واللون   املساحة،  احلركة، وامتداد  فيها  املتناسقة واجلذابة،  الفنية  اللوحة  تستمتع هبذه  أن 

قم َوَما َأْدَراَك مَ املؤثر يقول تعاىل:    َوالطَّارم
م
اَمء ُق النَّْجُم الثَّاقمُب إمْن ُكلُّ َنْفٍس ملََّا  ﴿َوالسَّ ا الطَّارم

 
 ( 208( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص2) ( 207( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص1)
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فالصورة هنا بعناَصها السامء، والنجوم، والضياء، والظالم،  .  .[ 4-1الطارق:  ] ﴾  َعَلْيَها َحافمظٌ 

واهلل   الكونية،  الصورة  هبذه  يقسم  فاهلل  وأمهيتها،  قيمتها  هلا  وحياة،  حركة  من  فيها  وما 

عظيم، وذي قيمة، لذلك عّقب عىل القسم باالستفهام املوحي    ءسبحانه ال يقسم إال بيش

جنس   به  واملراد  الثاقب،  النجم  وهو  بالطارق،  باملقصود  َّصح  ثم  والتعظيم،  بالتفخيم 

إمْن ُكلُّ َنْفٍس ملََّا َعَلْيها ﴿ ثم جاء باملقسم به    ،النجم وليس نجام بعينه، كام يوحي السياق بذلك

كل نفس عليها حافظ رقيب عىل أعامهلا وخواطرها، يملك قدرة  حافمٌظ﴾ للداللة عىل أن  

النفاذ إىل أعامقها املستورة، ومناطقها املظلمة، فيشق حجاهبا السميك اخلارجي بقوة نفاذه  

وتتجىل قدرة  .  كام يطرق هذا النجم الثاقب ظالم الليل، فيزيل ظالمه، وينفذ من خالله. 

والصور الكونية  الصورة  يف  سبحانه  مع  اهلل  إطارها  يف  الصورة  وتتالحم  معا،  النفسية  ة 

 مضموهنا كام يّتحد الغرض الفني بالغرض الديني من خالل هذا التصوير املعجز. 

: وهكذا نجد الصور الكثرية املرتبطة باألرض ومشاهدها، ومنها قوله  (1)قال آخر

اللَّ تعاىل:   ُر  ُيَكوِّ بماحْلَقِّ  َواأْلَْرَض  اَمَواتم  السَّ اللَّْيلم  ﴿َخَلَق  َعىَل  النََّهاَر  ُر  َوُيَكوِّ النََّهارم  َعىَل  ْيَل 

ارُ  اْلَغفَّ يُز  اْلَعزم ُهَو  َأاَل  ى  ُمَسمًّ ََجٍل  ألم ي  جَيْرم ُكلٌّ  َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ َر  وهو  [ 5الزمر:  ] ﴾  َوَسخَّ  ..

اهلل لألرض   أهنا كروية  يصور هتيئة  الرغم من  للحياة عليها، فهي عىل  تكون صاحلة  كي 

فإنو حركتها  اإلنسان    متحركة،  إن  بل  الكروي،  بشكلها  يتأثر  وال  بحركتها،  يشعر  ال 

وشكلها الكروي، مها من األسباب التي جعلتها مهيأة للحياة عىل ظهرها، وهذا من دالئل  

ويتضافر التعبري مع التصوير    . القدرة اإلهلية امللحوظة يف هذه املشاهد الكونية املحسوسة. 

ُر﴾﴿ ، وحركتها، وطبيعتها، فلفظ  يف رسم شكل األرض  له داللته القوية عىل حقيقة    ُيَكوِّ

يف   أخرى  كونية  مظاهر  يف  كرويتها  آثار  ويرسم  كرويتها  يثبت  فهو  وحركتها،  األرض، 
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فاجلزء الذي يواجه الشمس من سطحها املكّور يغمره الضوء ويكون  ،  تعاقب الليل والنهار

سطح الذي عليه النهار، وهذا السطح املكور، فالنهار  هنارا، وكلام حتركت بدأ الليل يغمر ال

كان عليه مكّورا، والليل يتبعه مكّورا كذلك، وبعد فرتة يبدأ النهار من الناحية األخرى،  

ويعني   الوضع،  وحيدد  الشكل،  يرسم  واللفظ  دائبة،  حركة  يف  وهكذا  الليل،  عىل  يتكّور 

 .(1) رسان هذا التعبريطبيعة األرض وحركتها، وكروية األرض، ودوراهنا يف

آخر تعاىل يف تصوير هتيئة األرض  (2) قال  قوله  األمثلة عىل ذلك  الستقبال  : ومن 

 َماًء َفَأْخَرَج بمهم  احلياة عليها:  
م
اَمء َن السَّ اَمَء بمنَاًء َوَأْنَزَل مم ي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض فمَراًشا َوالسَّ ﴿الَّذم

ْزًقا   َن الثََّمَراتم رم َعُلوا هللمَّم َأْنَداًدا َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ مم ي َجَعَل  ﴿، وقال:  [ 22البقرة:  ] ﴾  َلُكْم َفاَل ََتْ الَّذم

ْن نَ   َماًء َفَأْخَرْجنَا بمهم َأْزَواًجا مم
م
اَمء َن السَّ َباٍت  َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم فميَها ُسُباًل َوَأْنَزَل مم

َ  ل:  ، وقا [ 53طه:  ] ﴾  َشتَّى
اَلهَلَا َأهْنَاًرا َوَجَعَل هَلَا َرَوايسم ْن َجَعَل اأْلَْرَض َقَراًرا َوَجَعَل خم ﴿َأمَّ

ًزا َأإمَلٌه َمَع اهللَّم َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُمونَ  ي  ﴿، وقال:  [ 61النمل:  ] ﴾  َوَجَعَل َبنْيَ اْلبَْحَرْينم َحاجم الَّذم

ُهَو  ﴿، وقال:  [ 10الزخرف: ] ﴾  َل َلُكْم فميَها ُسُباًل َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَجعَ 

ْزقمهم َوإمَلْيهم النُُّشورُ  ْن رم ي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يفم َمنَاكمبمَها َوُكُلوا مم ،  [ 15امللك:  ] ﴾  الَّذم

اأْلَْرَض  ﴿وقال:   َلُكُم  َجَعَل  َدَحاَها  ، وقال:  [ 19نوح:  ] ﴾  بمَساًطا َواهللَُّ  َذلمَك  َبْعَد  ﴿َواأْلَْرَض 

ُكمْ  َْنَعامم َباَل َأْرَساَها َمَتاًعا َلُكْم َوألم نَْها َماَءَها َوَمْرَعاَها َواجْلم وقال:    [ 33-30النازعات:  ] ﴾  َأْخَرَج مم

َوَما َطَحاَها  األرض،  تصور    .. وغريها من اآليات الكريمة التي[ 6الشمس:  ] ﴾  ﴿َواأْلَْرضم 

عليها ويستقّر، ثم صورة دحوها  اإلنسان    مفروشة، ومبسوطة، وممدودة، ومهاد، حتى يقرّ 

ذهب  .. وهلذا  كروية ما يؤكد كوهنا  وهذا  ..  وطحوها، حتى تكون صاحلة للزراعة واحلياة

وهنا  وأما ك ..  إىل القول بكرويتها ـ بناء عىل تلك اآليات ـ  كثري من العلامء املسلمني يف القديم  
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لعظمها وسمتها  بالنسبة  فإنام هي  مبسوطة،  أو  ممدودة  أو  للناظرين    ،مسطحة  بالنسبة  أو 

 إليها. 

وشكلها وحركتها  األرض،    : ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف تصوير(1)قال آخر

ي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يفم َمنَاكمبمَها وَ :  وثباتنا عليها  ْزقمهم َوإمَلْيهم  ﴿ُهَو الَّذم ْن رم ُكُلوا مم

ف.[ 15امللك:  ] ﴾  النُُّشورُ  وثبات﴿لفظ  .  بحركتها  يوحي  فهذه )  ..عليها اإلنسان    َذُلوٌل﴾ 

األرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة هي دابة متحركة بل راحمة، راكضة، مهطعة، وهي  

خطاها، وال ختّضه، وهتزه،  يف الوقت ذاته، ذلول، ال تلقي براكبها عن ظهرها، وال تتعثر  

 ( 2)  وترهقه، كالدابة غري الذلول، ثم هي دابة حلوب، مثلام هي ذلول(

قال:   تشخيصها  يف  َمناكمبمها ﴿وزيادة  يفم  لفرط    ﴾.. َفاْمُشوا  مثل  مناكبها  يف  وامليش 

الغاية وجماوزته  يشعر فإذا    ..(3)التذليل  فال  مذّلال،  أطرافها  أو  مرتفعاهتا  يف  امليش    كان 

 بحركتها، فامليش يف سهوهلا من باب أوىل. إلنسان ا

صورة األم احلنون، التي تضّم بنيها،  : ومن األمثلة عىل ذلك تصويرها ب(4) قال آخر

أحياء وأمواتا،   قوله  وحتتضنهم  َأْحَياًء  تعاىل:  كام عرب عن ذلك  كمَفاًتا  اأْلَْرَض  َنْجَعلم  ﴿َأَِلْ 

َروَ  فميَها  َوَجَعْلنَا  ُفَراًتا َوَأْمَواًتا  َماًء  َوَأْسَقْينَاُكْم  َاٍت  َشاخمم  َ
واملراد  .  .[ 27-25املرسالت:  ] ﴾  ايسم

باطنها  يف  وتضمهم  أحياء،  ظهرها  عىل  البرش  َتمع  فهي  والضم،  اجلمع  هو  بالكفت 

فالصورة التي يرسمها اللفظ املوحي، هلذه األعداد اهلائلة من البرش، يتجمعون  . .(5)أمواتا 

ظهرها، ويف باطنها أيضا صورة ضخمة مثرية للخيال، داّلة عىل القدرة اإلهلية املمسكة    عىل 

هبذه األرض، التي ال تنوء بام حتمله من هذه األثقال، وكأهنا حتمل البرش ودائع عندها إىل  
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 اليوم املوعود. 

ك باألرض،  املرتبطة  املعاين  من  الكثري  القرآن  يصور  ذلك  ومثل  آخر:  اجلبال  قال 

واملياه  الر تعاىل:  اسيات،  قال  غريها،  َوَأهْنَاًرا  و  بمُكْم  ميَد  مَت َأْن   َ
َرَوايسم اأْلَْرضم  يفم  ﴿َوَأْلَقى 

هَتَْتُدونَ  َلَعلَُّكْم  وقال:[ 15النحل:  ] ﴾  َوُسُباًل  يفم  ،  َوَأْلَقى  َتَرْوهَنَا  َعَمٍد  بمَغرْيم  اَمَواتم  السَّ ﴿َخَلَق 

ميَد بمكُ  َ َأْن مَت
ْن ُكلِّ  اأْلَْرضم َرَوايسم  َماًء َفَأْنَبْتنَا فميَها مم

م
اَمء َن السَّ ٍة َوَأْنَزْلنَا مم ْن ُكلِّ َدابَّ ْم َوَبثَّ فميَها مم

يمٍ   َماًء َفَأْخَرْجنَا بمهم َثَمَراٍت خُمَْتلمًفا  ، وقال:  [ 10لقامن: ] ﴾ َزْوٍج َكرم
م
اَمء َن السَّ ﴿َأَِلْ َتَر َأنَّ اهللََّ َأْنَزَل مم

َبالم ُجَدٌد بميٌض َومُحٌْر خُمَْتلمٌف َأْلَواهُنَا َوَغَرابميُب ُسودٌ َأْلَواهُنَا وَ  َن اجْلم  [ 27فاطر: ] ﴾ مم

مشاهد متعددة من الطبيعة يف سياق  : ومثل ذلك يصور القرآن الكريم  (1) قال آخر

إمىَل تعاىل:  ، ومن أمثلتها قوله  واحد متناسق، كدليل عىل قدرة اهلل سبحانه َينُْظُروَن    ﴿َأَفاَل 

َكْيَف   َوإمىَل اأْلَْرضم  َبْت  َكْيَف ُنصم َبالم  اجْلم َوإمىَل  ُرفمَعْت  َكْيَف   
م
اَمء ُخلمَقْت َوإمىَل السَّ َكْيَف  بملم  اإْلم

سائر احليوانات، اقتضاها التناسق بني  دون  ذكر اجلامل هنا  . و .[ 20-17الغاشية:  ] ﴾  ُسطمَحْت 

األرض املبسوطة، واجلبال املنصوبة يف    أجزاء الصورة املرسومة، فالسامء املرفوعة، تقابلها 

الطبيعة   الصور مشاهد  السنام، وهكذا ترسم  املنصوبة  املبسوطة، تالئمها اجلامل  األرض 

وتدعو واألشكال،  واخلطوط  واملسافات  املشاهد  اإلنسان    باملساحات  هذه  تأمل  إىل 

 املتناسقة التي تدّل عىل خالقها املبدع.

آخر ت (2) قال  قوله  ذلك  ومثل  َ  عاىل  : 
َرَوايسم فميَها  َوَجَعَل  اأْلَْرَض  َمدَّ  ي  الَّذم ﴿َوُهَو 

ْيَل النََّهاَر إمنَّ يفم َذلمَك آَليَ  ْن ُكلِّ الثََّمَراتم َجَعَل فميَها َزْوَجنْيم اْثنَنْيم ُيْغيشم اللَّ اٍت لمَقْوٍم  َوَأهْنَاًرا َومم

وَ  َراٌت  ُمتََجاوم قمَطٌع  اأْلَْرضم  َويفم  ُروَن  َوَغرْيُ  َيَتَفكَّ نَْواٌن  صم يٌل  َوَنخم َوَزْرٌع  َأْعنَاٍب  ْن  مم َجنَّاٌت 

لمَقْوٍم   آَلَياٍت  َذلمَك  يفم  إمنَّ  اأْلُُكلم  يفم  َبْعٍض  َعىَل  َبْعَضَها  ُل  َوُنَفضِّ ٍد  َواحم  
ٍ
بماَمء ُيْسَقى  نَْواٍن  صم
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ُلونَ  املرسومة هنا بأشكاهلا، وأحجام..  [ 4-3الرعد:  ] ﴾  َيْعقم الفنية  اللوحة  ها، وألواهنا،  فهذه 

فاملاء    ؛قدرة اهلل يف اخللق من مصدر واحد، ثم التنويع بعد ذلك يف املظاهر  وخطوطها، تظهر

واألرض واحدة، ولكن ما تنبته متنّوع يف    .. واحد، ولكنه ينبت الزروع واألشجار والثامر

الثامر واألشجار والزروع، ثم هذا التنّوع يف الثامر والزروع واألشجار، مؤّلف من زوجني  

ثم األرض واحدة، ولكنها  . اثنني، ذكر وأنثى، وبالتالقح بينهام، يتّم هذا التنويع والتكثري. 

لنوع صاحلة  أو  صاحلة  وغري  للزراعة،  صاحلة  تكون  واألشجار    قد  والثامر  الزروع  من 

واألخرى غري صاحلة، وقد تكونان متجاورتني يف املكان مع كل هذا االختالف يف القابلية  

أو قد تكونان متجاورتني، ولكن االختالف بينهام يف قابلية إحدامها لنوع  ،  للزراعة وعدمها 

لنخيل واألعناب،  ثم هناك الشجرة الواحدة، ولكنها تعطي ثامرا متنوعة كا .  دون اآلخر. 

حتى يف الشجرة الواحدة، والنوع الواحد، والثمر    ، وهذا أيضا ينطبق عىل احلبوب والزروع

ذلك  ونحو  والطعوم  املذاق  يف  فوارق  نالحظ  هذا  .الواحد،  يف  اهلل  قدرة  تربز  وهكذا   .

ت  التنويع والتكثري، مع وحدة األصل، كام تربز يف متهيد األرض، وتثبيتها باجلبال الراسيا 

الفنية   اللوحة  مجال  من  تزيد  األهنار  كذلك  وأحجام،  وأشكال،  ألوان  ذوات  هي  التي 

 املرسومة هنا للداللة عىل قدرة اهلل، وبديع خلقه، ملن يتفكر يف ذلك ويتدّبر. 

آخر قوله  (1)قال  يف  األرض  يف  اجلامل  ملظاهر  الكريم  القرآن  تصوير  ذلك  ومثل   :

اَموَ تعاىل:   ْن َخَلَق السَّ  َماًء َفَأْنَبْتنَا بمهم َحَدائمَق َذاَت هَبَْجٍة  ﴿َأمَّ
م
اَمء َن السَّ اتم َواأْلَْرَض َوَأْنَزَل َلُكْم مم

ُلونَ  فليس املقصود  .  .[ 60النمل:  ] ﴾  َما َكاَن َلُكْم َأْن ُتنْبمُتوا َشَجَرَها َأإمَلٌه َمَع اهللَّم َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعدم

ا نزول  حركة  رسم  هنا جمرد  إنبات  بالتصوير  وإنام  فقط،  والثامر  الزروع  وإنبات  ألمطار، 

أيضا  النفوس  بتأثري مجاهلا يف  املوحية  هَبَْجٍة  ذاَت  أيضا يف تصوير    .. احلدائق  نراه  ما  وهذا 
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 َماًء َفَأْخَرْجنَا بمهم َنَباَت  يقول اهلل تعاىل:    ،مشهد آخر أكثر تفصيال
م
اَمء َن السَّ ي َأْنَزَل مم ﴿َوُهَو الَّذم

يَشْ  َدانمَيٌة  ُكلِّ  قمنَْواٌن  َها  َطْلعم ْن  مم النَّْخلم  َن  َومم اكمًبا  ُمرَتَ َحبًّا  نُْه  مم ُج  ُنْخرم ا  ً
نُْه َخرضم مم َفَأْخَرْجنَا   

ٍ
ء

هم إمَذا َأْثمَ  اَن ُمْشَتبمًها َوَغرْيَ ُمَتَشابمٍه اْنُظُروا إمىَل َثَمرم مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْن َأْعنَاٍب َوالزَّ هم  َر َوَينَْوَجنَّاٍت مم عم

نُونَ  ُيْؤمم لمَقْوٍم  آَلَياٍت  َذلمُكْم  يفم  للطبيعة  .  .[ 99األنعام:  ] ﴾  إمنَّ  املرسومة  الفنية  اللوحة  فهذه 

بأشكاهلا وألواهنا، وأنواعها وأحجامها، تظهر قدرة اهلل، وحسن تدبريه وإحكام تنسيقه هلذا  

 الكون البديع. 

ظهار تناسقه، وحماسنه  والتصوير فيه تطويل وتفصيل، وتدّرج يف رسم املشهد، إل

املتعددة لشّد    .. من اجلهات  السامء،  املطر من  ويبدأ عرض املشهد حيا شاخصا من إنزال 

إليها، ألهنا هي املنبع واملصدر لكل يشء عىل سطح األرض، ثم يبدأ استعراض   األنظار 

النبات، فيبدأ غّض  التصوير يف رسم حركة نمو  إنبات كل يشء، ويطيل  ا  آثار األمطار يف 

باحلبوب،   املحّملة  السنابل  األخرض  العود  هذا  من  فتخرج  ويكرب،  ينمو  ثم  أخرض، 

واحلبوب يف السنابل مرتاكبة بعضها فوق بعض بتنسيق وتنظيم، وصورة السنابل، ترتبط  

يف   الرطب  عناقيد  صورة  اخليال وهي  يف  وتستدعيها  السياق،  يف  أخرى َتاورها  بصورة 

 عنب أيضا. أشجار النخيل، وصورة عناقيد ال

تتجاور يف السياق، وتتفاعل يف اخليال بام حتمله من حبوب    ، فهذه الصور الثالث

وثامر مصفوفة ومرتبة ترتيبا بديعا، ثم صورة شجرة الزيتون والرمان، تتجاوران يف السياق،  

 ألن شجرهتام متشاهبة يف الشكل واألوراق ولكنهام ال تتشاهبان يف الثامر والطعوم. 

تأيت الدعوة إىل تأملها، والتفّكر يف هذه الثامر املصورة    ،وير هذه املشاهدويف هناية تص 

من وقت خروجها ونموها، إىل نضجها وإثامرها، وانتقال صورها من شكل آلخر، حسب  

مراحل نموها، وتغرّي ألواهنا وأشكاهلا وحجومها وطعومها، ثم صورة الثامر فيها يف النهاية  
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وهيئاهتا اخلاصة مثل صورة السنابل وعناقيد العنب، وعناقيد  مرسومة بأشكاهلا املتناسقة  

الرطب، وتوضع األشكال املتشاهبة يف أنساق متجاورة، فرتاكم احلبوب يف السنابل مثل  

الزيتون   أشجار  تتجاور  كام  الرطب،  عناقيد  وتراكم  العنب،  عناقيد  يف  احلبوب  تراكم 

أنساق يف  املتشاهبة  الصور  تتجاور  وهكذا  يف    والرمان،  اختالف  مع  والتصوير،  التعبري 

وطعومها.  خلق  .  مذاقها  يف  والتنظيم  التناسق  دقة  عىل  املشهد،  هذا  تصوير  يف  فالرتكيز 

 الطبيعة، للداللة عىل اهلل اخلالق القادر عىل كل يشء. 

، كام يف  مشهد تعاقب الليل والنهار: ومثل ذلك يصور القرآن الكريم  (1)قال آخر

ريٌ تعاىل:  قوله   يٌع َبصم ﴾  ﴿َذلمَك بمَأنَّ اهللََّ ُيولمُج اللَّْيَل يفم النََّهارم َوُيولمُج النََّهاَر يفم اللَّْيلم َوَأنَّ اهللََّ َسمم

مْ ، وقوله:  [ 61احلج:  ]  َر الشَّ َس  ﴿َأَِلْ َتَر َأنَّ اهللََّ ُيولمُج اللَّْيَل يفم النََّهارم َوُيولمُج النََّهاَر يفم اللَّْيلم َوَسخَّ

َتْعَمُلوَن َخبمريٌ  بماَم  اهللََّ  َوَأنَّ  ى  ُمَسمًّ َأَجٍل  إمىَل  ي  جَيْرم ُكلٌّ  ﴿ُيولمُج    ، وقوله: [ 29لقامن:  ] ﴾  َواْلَقَمَر 

ُدورم  الصُّ بمَذاتم  َعلميٌم  َوُهَو  اللَّْيلم  النََّهاَر يفم  َوُيولمُج  النََّهارم  يفم  فالصورة  ..  [ 6احلديد:  ] ﴾  اللَّْيَل 

َأَِلْ َتَر﴾ إلحياء الصورة البرصية بالفعل املضارع املكّون من فعل الرؤية  ـ ﴿باحلسية هنا تبدأ  

الليل،  . ذاته النهار يف  أو  النهار،  النهار، أو  لليل يف  الوئيد  الدخول  ثم تبدأ برسم حركة   .

الصورة   أن  كام  الكوين،  املشهد  يف  اآلخر  يف  أحدمها  لدخول  املصاحبة  بالظالل  لْلحياء 

النهار، مرتبطة بالشمس والقمر، فبحركتهام املنتظمة املتناسقة يتم تشكيل  الزمانية لليل و

  هذه الصورة الزمانية، وهذه الدقة يف تصميم الكون، تعقبها دقة أيضا، يف معرفة أعامل البرش 

 ﴾ َوَأنَّ اهللََّ بمام َتْعَمُلوَن َخبمريٌ ﴿

ي  رها:  : ومثل ذلك قوله تعاىل يف تصوير حركة الريح وأدوا(2) قال آخر الَّذم ﴿اهللَُّ 

 َكْيَف َيَشاُء َوجَيَْعُلُه كمَسًفا َفرَتَى اْلَوْدَق خَيْ 
م
اَمء َياَح َفُتثمرُي َسَحاًبا َفَيْبُسُطُه يفم السَّ ُل الرِّ ْن  ُيْرسم ُرُج مم

 
 ( 67، )ص التصوير الفني يف القرآن( 2) ( 214( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص1)
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اَللمهم  ونَ فإذا    خم ُ
َبادمهم إمَذا ُهْم َيْسَتْبرشم ْن عم كذا لوحة بعد  ه..  [ 48الروم:  ] ﴾  َأَصاَب بمهم َمْن َيَشاُء مم

لوحة: إرسال الرياح.. إثارة السحاب.. بسطه يف السامء.. جعله مرتاكاًم.. خروج املطر من  

بعد يصبيهم  من  استبشار  املطر..  نزول  بعد    خالله..  األرض  إحياء  يائسني..  كانوا  أن 

ر يف  لينتقل من هذه املشاهد املتتابعة بعد استعراضها للعني واخليال، وبعد تركها تؤث   موهتا.. 

َا إمنَّ َذلمَك ملَُْحيمي  النفس عىل مهل، إىل  
﴿َفاْنُظْر إمىَل آَثارم َرمْحَتم اهللَّم َكْيَف حُيْيمي اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهتم

يرٌ   َقدم
ٍ
ء  ، فيجيء هذا التقرير، يف أنسب األوقات للتقرير. [ 50الروم:  ] ﴾  املَْْوَتى َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

 رفة اإلنسان: ـ الصورة القرآنية ومع   ب 

عن   فحدثونا  بالكون..  املرتبطة  األمثلة  هذه  عىل  مجيعا  فيكم  بورك  الشيخ:  قال 

املرتبطة بحقيقة املعارف  اإلنسان    الصور  البرش وطباعهم.. فهي من  ووظائفه، وأصناف 

 الرضورية التي هلا آثارها يف كل شؤون احلياة. 

طلبك هذا، وأنا شخصيا  قام أحد احلضور، وقال: أجل.. بورك فيك موالنا عىل  

استفدت كثريا من الصور اإلنسانية املعروضة يف القرآن الكريم لكتابة وتصوير الكثري من  

النامذج اإلنسانية يف  بني  (1)التسجيالت الرتبوية والدعوية.. وقد رأيت من خالل مقارنايت

الكريم،   من  القرآن  الكتب  النامذج  وغريها  يف  ليس    األدبيةالواردة  وذلك  كبريا..  فرقا 

نفسه، فحني يصّور لنا يف كتابه نموذجا  اإلنسان    هو أعلم باإلنسان منتعاىل  اهلل  بغريب؛ ف

اإلنسانية، ويوضح خفاياها وأرسارها، ألنه    إنسانيا، فإن تصويره هذا يكشف أعامق النفس 

 هو خالقها، وهو أعلم هبا. 

تعتمد عىل الفكرة غالبا،  رآن الكريم  القالنامذج يف  : بورك فيك.. أجل ف(2)قال آخر

عليه  تصدق  معنّي،  يف شخص  خالل  متمّثلة  مالحمه،    من  تصبح  بحيث  تصويره، وإبراز 

 
 ( 299( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص2) ( 299( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص1)
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الفكرة يف الشخص نمطا معّينا ألفراد من الناس مثل نامذج املؤمن، والكافر، واملنافق، فهذه  

ملمّيزة لكل شخصية،  النامذج بدأت من فكرة دينية، َتّمعت من حوهلا جمموعة من الصفات ا

وسلوكه   فكره  يف  النموذج  هذا  تشابه  شخصية  لكل  مكررا،  نموذجا  أصبحت  حتى 

 .  وشعوره.

اإلنسانية يف القرآن الكريم  النامذج  : بورك فيك.. تعقيبا عىل ما ذكرت،  (1) قال آخر

نتهي من خالل  تنامذج تبدأ من شخص معنّي، ثم  بل هناك  ال تبدأ من الفكرة فحسب،  قد  

. مثل )فرعون( الذي أصبح نموذجا لكل  . ره ليصبح نموذجا لنمط معني من البرشتصوي

 متجرب متسّلط، يف فكره وسلوكه، وشعوره. 

آخر والتفصيالت  :  (2)قال  اجلزئيات  ذكر  عىل  القرآنية  النامذج  تعتمد  ال  كذلك 

نموذج حّي  بالفإذا    املكّونة للنموذج، وإنام تعتمد عىل اللمحة اخلاطفة، واإلشارة املوحية،

 .  شاخص واضح القسامت واملالمح.

آخر تتسم  (3)قال  كذلك  وهي  بل  :  حمددين،  ومكان  بزمان  تتقّيد  وال  بالشمولية، 

وفئاهتم  طبقاهتم  باختالف  الناس،  مجيع  مع  .تشمل  ينسجم  الكريم  . وهذا  الذي  القرآن 

 يف كل عرص وجيل. اإلنسان  خياطب

نظر إليه من خالل  حيث تالواقعية لْلنسان،  : وهي كذلك تتسم بالنظرة  (4) قال آخر

النفس   ففي  والتدين،  اهلبوط  تقبل  كام  والتحليق،  السمو  تقبل  التي  املزدوجة،  طبيعته 

اإلنسانية هذه اخلطوط املتقابلة، فيها القوة والضعف، والسمو واهلبوط، واهلدى والضالل،  

 . وغريها  واخلوف والشجاعة

 
 ( 299( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص1)

 ( 299وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص( 2)

 ( 299( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص3)

 ( 299( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص4)
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الطبيعة اإلنسانية، ويربزها من  القرآن الكريم  يصّور لنا  : أجل.. وهلذا  (1) قال آخر

تصوير  ليس  املصورة، وهدفه  النامذج  أو شيطانا اإلنسان    خالل  بل تصوير هذه    ،مالكا، 

. فاإلنسان بإمكانه أن يستغل طاقاته  .الطبيعة فيه، لتوجيه استعداداته نحو اخلري والصالح

، ضمن إطار الواقع املعاش، دون أن خيّل ذلك بطبيعته اإلنسانية يف  يف العمل والبناء املثمر 

 السمو واهلبوط، والصواب واخلطأ. 

حني يصّور هذه الطبيعة البرشية ال يزّين نقاط  الكريم  فالقرآن  : أجل..  (2) قال آخر

ضمن   واهلدى،  واالستقامة  السمو  نحو  استعداداته  يربز  بل  فيه،  واالنحراف  الضعف 

 ي من التصوير هلذه النامذج. الغرض الدين

كاملة، منذ  اإلنسان    حياة عرض  القرآن الكريم  : واألهم من ذلك كله أن  (3)قال آخر

حياة   تطور  ثم  األرض،  إىل  هبوطه  ثم  آدم،  اهلل  خلق  حني  الغيب،  عاِل  يف  خلقه  بداية 

دعوة   ومن  ربه،  من  وموقفه  اآلخرين  ومع  نفسه  مع  وعالقته  األرض،  عىل  اإلنسان، 

وقد هّيأ هبذا العرض الطويل والدقيق حلياة اإلنسان، بروز النامذج اإلنسانية بكثرة    .. لالرس

. فهناك نامذج مؤمنة وكافرة ومنافقة، ونامذج متثل القوة، وأخرى متّثل الضعف،  .وغزارة

ونامذج من الرجال، وأخرى من النساء، ثم هناك نامذج اجلنس البرشي كّله، ونامذج متثل  

التارخيية، أو األمثال، ونامذج ترسمها    طبقة، أو فئة  من الناس، ونامذج ترسمها القصص 

الغرض   لتحقيق  مصّورة،  نامذج  هي  وغريها،  املرسومة  النامذج  فهذه  والصور  الكلامت 

النامذج القرآنية، هي    : لذلك يمكن أن نقول  . .الديني، وليست ملجرد التصوير األديب  إن 

املعاين لتجسيد  ومبادئ،  أفكار  أرض  نامذج  عىل  يتحركون  أشخاص،  صورة  يف  الدينية   

 
 ( 299( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص1)

 ( 299( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص2)

 ( 299( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص3)
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 الواقع، بكل سامهتم، ومالحمهم الواضحة من خالل التصوير الفني هلم. 

عليهم  نامذج األنبياء  : أجل.. ومن الواضح اهتامم القرآن الكريم بذكر  (1) قال آخر

يمكن قياسهم  ، فكرا وسلوكا وشعورا، بحيث ال  اإلنسانيةقمة النامذج  السالم باعتبارهم  

رساالته.  لتبليغ  اهلل  اصطفاهم  البرش،  صفوة  فهم  لتوّفر    .بغريهم،  جاء  االصطفاء  وهذا 

 . صفات فيهم، ال تتوّفر يف غريهم

آخر أجل..  (2) قال  إنسانية  :  نامذج  هي  النامذج  بقية  عن  املتمّيزة  النامذج  هذه  لكن 

امل صورهتا  يف  اإلنسانية،  الصفات  أو  اخلصائص،  كل  فيها  اهلل  أيضا،  عصمهم  فقد  ثالية، 

 سبحانه وتعاىل، وجعلهم معجزته البرشية، كام كان القرآن معجزته البيانية. 

القيمة التي ذكرمتوها   قال الشيخ: بورك فيكم مجيعا.. واآلن بعد هذه املالحظات 

 أرجو أن تطربوا أسامعنا ببعض الشواهد القرآنية عىل ما ذكرتم. 

ا(3)قام بعض احلضور، وقال املهمة عىل ذلك ما ورد يف  : من  أول سورة  لشواهد 

تقسيم  هو  . و. بتقسيم الناس إىل فئات ثالث: مؤمنة وكافرة ومنافقة  .. حيث بدأت )البقرة(

ليس مألوفا يف علم التاريخ واالجتامع، وإنام هو تقسيم جديد، يعتمد عىل قاعدة أساسية،  

الناس من   الفئات  الكريم  القرآن  رسم  اإليامن واإلسالم.. وقد  وهي موقف  صورا هلذه 

عرف هبا، حتى غدت كل فئة من هذه الفئات نمطا مألوفا يف  الثالث، حمددا معاِل كل فئة لتُ 

احلياة البرشية، كل نمط يعّد نموذجا حّيا ملجموعة من البرش، نموذجا مكّررا يف كل زمان  

يومنا هذا. إىل  الثالثة  النامذج  البرشية عن هذه  القرآن    . ومكان، ال تكاد خترج  وقد رسم 

هبا تنتفض من خالل التصوير  فإذا    الكريم هذه النامذج، بكلامت قليلة، وعبارات موحية، 

 
 ( 299رة الفنية يف القرآن )ص( وظيفة الصو1)

 ( 299( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص2)

 ( 300( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص3)
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معروفني   ألشخاص  السامت  دقيقة  واحلركة،  باحلياة  نابضة  ونامذج  صورا،  والتعبري 

 مكررين، هبذه املعاِل الواضحة والسامت الدقيقة. 

تي هلا تأثريها الكبري، النامذج التي صور  : أجل.. ومن أهم تلك النامذج ال(1)قال آخر

ا الكريم  القرآن  ومالحمهم،  فيها  سامهتم  أبرز  حمّددا  املالمح  حتى  ملؤمنني  هبذه  أصبحوا 

﴿َذلمَك اْلكمَتاُب  تعاىل:  ومن األمثلة عنها قوله  املصّورة، نامذج مكررة يف كل جيل وزمان،  

يَن   الَّذم نَي  لمْلُمتَّقم ُهًدى  فميهم  َرْيَب  ُقوَن  اَل  ُينْفم َرَزْقنَاُهْم  َّا 
َوممم اَلَة  الصَّ يُموَن  َوُيقم بماْلَغْيبم  نُوَن  ُيْؤمم

َرةم ُهْم ُيوقمُنوَن ُأوَلئمَك َعىَل هُ  ْن َقْبلمَك َوبماآْلخم َل مم َل إمَلْيَك َوَما ُأْنزم نُوَن بماَم ُأْنزم يَن ُيْؤمم ًدى  َوالَّذم

املُْْفلمحُ  ُهُم  َوُأوَلئمَك  مْم  َرهبِّ ْن  املتقني،  ..  [ 5-2البقرة:  ] ﴾  ونَ مم للمؤمنني  وضيئة  صورة  فهذه 

البرش، فرتتبط صورهتم بصورة حسية مرئّية من   الفريد بني  النموذج  توّضح مالمح هذا 

واليوم   بالغيب  إيامهنم  خالل  من  غيبية،  وصورة  املحسوسة،  بالفرائض  قيامهم  خالل 

وغري احليّس، متّثل جممل التصور اإلسالمي يف  هذه الثنائية يف التصوير بني احليس  و  .. اآلخر

باعتبارها  اإلنسان    نظرته إىل أيضا  مادة وروح، واحلياة  املكّونة من  املزدوجة  الطبيعة  ذي 

كام أّن هذه الثنائية تعترب من خصائص الصورة الفنية يف القرآن التي َتمع  ،  دنيوية وأخروية 

ا النموذج، وحتّدد معامله، ليكون نموذجا  فالصورة هنا ترسم هذ  .. بني احليّس وغري احليس

واحلياة، كام أهنا تفتح اآلفاق املمتدة، أمام التفكري أو التصّور اإلنساين،    حيتذى يف عاِل الواقع

مشدودا إىل اليوم  اإلنسان    ليرسح يف عاِل الغيب املجهول بام فيه من إحياء، ومفاجأة، فيظّل 

 وفق منهج اهلل املرسوم.  اآلخر، يف ضبط أفعاله وأقواله ومشاعره،

املؤمن املتجرد هلل، يبيع كل  : ومن النامذج املصورة عىل ذلك.. نموذج  (2) قال آخر

اْبتمَغاَء َمْرَضاتم اهللَّم  قال تعاىل:  .  . يشء يف سبيل مرضاة رّبه َنْفَسُه  ي  َن النَّاسم َمْن َيرْشم ﴿َومم

 
 ( 302( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص2) ( 300( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص1)
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َبادم  اك نموذج املؤمن الشجاع، الذي نراه يف قوله تعاىل:  وهن..  [ 207البقرة:  ] ﴾  َواهللَُّ َرُءوٌف بماْلعم

يَن َقاَل هَلُُم النَّاُس إمنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إمياَمًنا َوَقاُلوا َحْسُبنَا   اهللَُّ  ﴿الَّذم

م عن املضاجع،  نموذج أولئك الذين تتجاىف جنوهب هناك  و،  [ 173آل عمران:  ] ﴾  َونمْعَم اْلَوكميُل 

ًدا َوَسبَُّحوا    تعاىل فيهم: اهلل  يقول  والذين   وا ُسجَّ َا َخرُّ ُروا هبم يَن إمَذا ُذكِّ ُن بمآَياتمنَا الَّذم ﴿إمنَّاَم ُيْؤمم

ُْم َخْوًفا َوَطمَ  عم َيْدُعوَن َرهبَّ وَن َتَتَجاىَف ُجُنوهُبُْم َعنم املََْضاجم ُ مْم َوُهْم اَل َيْسَتْكربم َّا  بمَحْمدم َرهبِّ
ًعا َوممم

ةم َأْعنُيٍ َجَزاًء بماَم َكاُنوا َيْعَمُلونَ  ْن ُقرَّ َي هَلُْم مم ُقوَن َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخفم السجدة:  ] ﴾  َرَزْقنَاُهْم ُينْفم

فمشاعر هذا النموذج جمّسمة يف صورة حمسوسة، تتمّثل يف حركة اجلسد ساجدا  .  .[ 15-17

أيضا،   مسّبحا  اللسان  وحركة  الصورة  هلل،  بني  جيمع  مؤّثرا هلم،  مشهدا  القرآن  يرسم  ثم 

فهذا النموذج فريد بني البرش، هيجر مضجعه اللذيذ يف وقت    . احلسية والصورة النفسية. 

راحته ورقاده ليتوّجه إىل رّبه يف ساعات الليل، وهو نموذج فريد أيضا يف مشاعره، وصلته  

واخلوف.  الرجاء  بني  جيمع  امل.  بربه،  الصورة  صلة  وبني  النفسية،  والصورة  حسوسة، 

زمن   يف  املضاجع  إىل هجر  دفعتهم  التي  اخلائفة، هي  املشاعر  فهذه  السياق،  يف  وتواصل 

ُمْ ﴿فالصورة النفسية هلم، َتّسم يف صورة حسية متحركة  .  الراحة والّدعة. ..  ﴾ َيْدُعوَن َرهبَّ

هي   أخرى،  متحركة  حسية  َعنم  ﴿ وصورة  ُجُنوهُبُْم  ﴾ َتَتَجاىَف  عم تدعو    املََْضاجم واملضاجع 

عن   التجايف  يف  بام  يوحي  اجلنوب،  إىل  الفعل  وإسناد  والّدعة،  االسرتخاء  إىل  اجلنوب 

لألجسام  مشّقة  من  اهلل    .. املضاجع  عند  املذخور  اجلزاء  يناسبها  النادرة،  الصفات  وهذه 

ةم َأْعنُيٍ ﴿ سبحانه، ولكّن اجلزاء هنا يرمز إليه بقوله:   ْن ُقرَّ جزاء تقّر به العيون وترّس،  فهو  ﴾  مم

ولكنه حمجوب يف التعبري والتصوير، لكي يتناسق مع جّو عبادهتم يف الليل، حيث ال يطلع  

عليهم أحد إال اهلل، وكأّن هذه الصالة املستورة يف جنح الظالم، يناسبها جزاء خاص مستور  

 أيضا. 
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النموذج  (1)قال آخر النامذج املصورة عىل ذلك..  ي: ومن  الطبيعة  الذي ال  تجاهل 

يف لكناملؤمنني   البرشية  وضعف،  قوة  من  فيها  بام  يصور  ،  ال  الضعف  ه  حلظات  نموذج 

إيل جماوزهتا،  اإلنسان    البرشي، ليقّرها، ويزّينها، وإنام يعرضها يف السياق ليعاجلها، ويوّجه 

تعاىل:   َعرْ يقول  َوَجنٍَّة  َربُِّكْم  ْن  مم َرٍة  َمْغفم إمىَل  ُعوا  ْت  ﴿َوَسارم دَّ ُأعم َواأْلَْرُض  اَمَواُت  السَّ ُضَها 

نَي اْلَغْيَظ َواْلَعافمنَي َعنم النَّاسم َواهللَُّ  َواْلَكاظممم
م
اء َّ  َوالرضَّ

م
اء َّ ُقوَن يفم الرسَّ يَن ُينْفم نَي الَّذم  حُيمبُّ  لمْلُمتَّقم

َأْنُفَس  َأْو َظَلُموا  َشًة  َفَعُلوا َفاحم إمَذا  يَن  َوالَّذم نمنَي  َوَمْن  املُْْحسم مْم  لمُذُنوهبم َفاْسَتْغَفُروا  َذَكُروا اهللََّ  ُهْم 

َرٌة مم  وا َعىَل َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن ُأوَلئمَك َجَزاُؤُهْم َمْغفم ُّ
ُنوَب إمالَّ اهللَُّ َوَِلْ ُيرصم ُر الذُّ مْم  َيْغفم ْن َرهبِّ

فم  يَن  َخالمدم اأْلهَْنَاُر  تمَها  حَتْ ْن  مم ي  ََتْرم لمنيَ َوَجنَّاٌت  اْلَعامم َأْجُر  َونمْعَم  ..  [ 136-133آل عمران:  ] ﴾  يَها 

اجلنة  يبدأ  النموذج  وهذا   إىل  ووصوال  للمغفرة،  طلبا  الرسعة  إىل  تدعو  حسية،  بحركة 

ثم يبدأ القرآن الكريم برسم صفات املتقني، ويتمّثل ذلك   . الواسعة، برشط حتقيق التقوى.

ال والرضاء، وكظم  الرساء  يف  اإلنفاق،  والتوبة واالستغفار،  يف  الناس،  والعفو عن  غيظ، 

وهذه الصفات للنموذج، قسم منها يرجع إىل عالقته بالناس،  .  وعدم اإلَصار عىل الذنب. 

  . . وقسم آخر يرجع إىل عالقته مع ربه وهذا يعني تالحم صلة النموذج بربه وبالناس أيضا 

يقترص عىل جانب دون اآلخر،  فصورته ممتدة يف عالقته بربه، وعالقته مع جمتمعه، فهو ال  

بل هو متواصل مع جمتمعه يف اإلنفاق وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، كام هو متواصل  

والتوبة  االستغفار  يف  ربه  يرّبيه  و  ..مع  وهو  املؤمن،  نموذج  الكريم  القرآن  يصّور  هكذا 

اجلزاء يف هناية    وهيّذبه، وحيّرك مشاعره للصعود واالرتقاء، فاحتا أمامه باب الرجاء، ثم يأيت

اإلطار   بمنزلة  الواسعة  اجلنة  وكأّن  له،  تصويره  بداية  مع  متناسقا  للنموذج  التصوير 

 اخلارجي، والنموذج هذا يف داخل هذا اإلطار املرسوم واملحّدد.

 
 ( 303( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص1)
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اَر  : ومثل ذلك النموذج الذي ورد يف قوله تعاىل:  (1)قال آخر ُءوا الدَّ يَن َتَبوَّ ﴿َوالَّذم

ياَمَن   َّا ُأوُتوا َوُيْؤثمُروَن  َواإْلم
ْم َحاَجًة ممم هم ْم َواَل جَيمُدوَن يفم ُصُدورم بُّوَن َمْن َهاَجَر إمَلْيهم

ْم حُيم ْن َقْبلمهم مم

هم َفُأوَلئمَك ُهُم املُْْفلمُحونَ  مْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفسم ْم َوَلْو َكاَن هبم هم .  .[ 9احلرش:  ] ﴾  َعىَل َأْنُفسم

يؤثر غريه عليه،  فهذا   ينفقه، ولكنه  ما  إىل  الرغم من حاجته  ينفق ويعطي، عىل  النموذج 

 وهذه آفاق إنسانية من التجرد عن الذات يف سبيل إنقاذ اآلخرين. 

آخر مقابله  (2) قال  ويف  تعاىل:  :  يقول  املتعّفف،  الفقري  يَن  نموذج  الَّذم  
م
﴿لمْلُفَقَراء

وا يفم َسبميلم اهللَّم اَل يَ  ُ
التََّعفُّفم  ُأْحرصم َن  َأْغنمَياَء مم ُل  اجْلَاهم حَيَْسُبُهُم  ًبا يفم اأْلَْرضم  ْسَتطميُعوَن رَضْ

ْن َخرْيٍ َفإمنَّ اهللََّ بمهم َعلميمٌ  ُقوا مم ياَمُهْم اَل َيْسَأُلوَن النَّاَس إمحْلَاًفا َوَما ُتنْفم ُفُهْم بمسم .  .[ 273البقرة:  ] ﴾  َتْعرم

متنعه كرامته من أن يسأل  كل من  ن، لكنّه ينطبق عىل  وهذا النموذج يف األصل للمهاجري

الناس، ويضطر إىل أن يتجّمل أمام الناس، حتى ال يظهر فقريا حمتاجا، فمظهره يدّل عىل  

غناه، ولكّن واقعه خالف ذلك، واإلنسان البصري يدرك الفقر من خالل قسامت الوجوه،  

خيفي أن  أيضا  والنموذج حياول  إخفاؤها،  يمكن  ال  ما  التي  بكل  ويدفعها  األعني،  ها عن 

 يستطيع، حياء وتعففا عام يف أيدي الناس. 

هناك نامذج كثرية يرسمها القرآن الكريم ألناس طيبني، كرماء،  : كام أن  (3)قال آخر

هبا.  االقتداء  يف  للرتغيب  مرسومة  نامذج  وهي  وخملصني،  أتقياء،  نامذج .  شجعان،  هناك 

يتمثّ  ورشيرين،  فاسدين،  ألناس  يرسمه  أخرى  نموذج  وهو  )الكافر(،  نموذج  يف  لون 

. ومن األمثلة عنها ما عرب عنه قوله  القرآن، ليقابل نموذج املؤمن، لتوضيح الفروق بينهام. 

نُوَن  تعاىل يف أول سورة البقرة:   ْرُهْم اَل ُيْؤمم ْم َأَأْنَذْرهَتُْم َأْم َِلْ ُتنْذم يَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيهم ﴿إمنَّ الَّذم

 
 ( 304يف القرآن )ص( وظيفة الصورة الفنية  1)

 ( 304( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص2)

 ( 305( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص3)
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َشاَوٌة َوهَلُْم َعَذاٌب َعظميمٌ َختَ  ْم غم هم ْم َوَعىَل َأْبَصارم هم مْم َوَعىَل َسْمعم - 6البقرة:  ] ﴾  َم اهللَُّ َعىَل ُقُلوهبم

فهذا النموذج ترسم مالحمه األساسية، بعد نموذج املؤمن يف أول سورة البقرة، لتّتضح  .  .[ 7

نموذج املؤمن  ام أن نرى يف  . وكالفوارق اجلوهرية بني النموذجني من أول النص القرآين. 

قد عّطل حواسه،  و نموذج الكافر،  نرى  تفّتح حواسه، وإيامنه باهلل سبحانه، وباليوم اآلخر..  

فتوقفت عنده وسائل املعرفة واإلدراك، فلم يعد يدرك غاية وجوده يف احلياة، أو يؤمن بربه،  

صل اهلدى إليها، واألبصار  . فالقلوب هنا خمتومة فال ي .ألن أدوات اإلدراك واملعرفة معّطلة

ومن كان هذا حاله، فال  .  مطموسة فال ترى النور، واألسامع مسدودة، فال تسمع احلق.

 . يرجى منه خري، وال ينفع معه إنذار وتوجيه. 

آخر وصف  (1)قال  يف  تعاىل  قوله  ذكرت  ما  عىل  الشواهد  ومن  فيك..  بورك   :

َيَتَمتَُّعونَ الكافرين:   َكَفُروا  يَن  هَلُمْ   ﴿َوالَّذم َمْثًوى  َوالنَّاُر  اأْلَْنَعاُم  َتْأُكُل  َكاَم  حممد:  ] ﴾  َوَيْأُكُلوَن 

املعرفة واإلدراك    . .[ 12 أدوات  املحّقرة لشأهنم، ألهنم عّطلوا  وقد استحّقوا هذه الصورة 

لدهيم، فلم يعد هلم إال هذه احلياة املادية، يف الطعام والرشاب، التي هي أقرب إىل صورة  

 املكّرم بخصائصه اإلنسانية املميزة له عن باقي املخلوقات.  اإلنسان    منها إىل صورةالدواب  

ََذ إمهَلَُه َهَواُه  :  تعاىل  قوله: ومن الشواهد عىل ما ذكرت  (2)قال آخر ﴿َأَفَرَأْيَت َمنم اختَّ

هم َوَقْلبمهم َوَجَعَل َعىَل   ْلٍم َوَخَتَم َعىَل َسْمعم ْن َبْعدم َوَأَضلَُّه اهللَُّ َعىَل عم يهم مم َشاَوًة َفَمْن هَيْدم هم غم َبرَصم

ُرونَ  نقاد له خضوع العبد ملواله،  املاضع هلواه،  اخلفهذا نموذج  .  . [ 23اجلاثية:  ] ﴾  اهللَّم َأَفاَل َتَذكَّ

فال يرى األشياء إال من خالل أهوائه ورغباته وشهواته، حتى استحوذ عليه هذا اهلوى،  

هواه إهلا  اإلنسان    وحني يتخذ.  ال تدرك احلقائق كام هي. فعّطل حواسه، فأصبحت خمتومة،  

له، وخيتم عىل حواسه فال يدرك األشياء، يستحق وصفه باألنعام قال  خيضع  تعاىل:  ، كام 

 
 ( 305( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص2) ( 305( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص1)
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َيْسَمُعونَ  َأْكَثَرُهْم  َأنَّ  حَتَْسُب  َأْم  َوكمياًل  َعَلْيهم  َتُكوُن  َأَفَأْنَت  َهَواُه  إمهَلَُه  ََذ  اختَّ َمنم  َأْو    ﴿َأَرَأْيَت 

ُلوَن إمْن ُهْم إمالَّ َكاأْلَْنَعامم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبمياًل  ويف تصوير هذا النموذج  .  .[ 44-43الفرقان:  ] ﴾  َيْعقم

تسمع، وال  تعقل  ال  التي  باألنعام  تصويرهم  وهي  جديدة،  هذا    إضافة  أن  يوّضح  حتى 

صالح هلا، ألنه فقد    النموذج من الناس ال جدوى من هدايته، ألنه غري قابل للهداية، وغري

أدوات استقبال اهلدى يف التعقل واالستامع، والعّلة يف ذلك كّله هي اّتباع اهلوى، واخلضوع  

يتخذ. له وحني  لشهوات  اإلنسان    .  الضابطة  املوازين  من  تتفّلت  نفسه  فإن  إهلا،  اهلوى 

إهلا معبودا. الشهوات، وتتخذها  إهنا ختضع هلذه  بل  القرآين.  النفس،  يعترب هذا    والتعبري 

  النموذج أحّط من األنعام، ألن األنعام تؤدي وظائفها الغريزية التي أودعها اهلل فيها، بينام 

 يعّطل وظائف حياته التي زّوده اهلل هبا. اإلنسان 

أخطر من هذا، وهو  آخر    ا نموذج: بورك فيك.. وقد ذكر القرآن الكريم  (1) قال آخر

بل يصّد غريه عن اهلدى واإليامن، يقول اهلل تعاىل فيه:    ،ال يكتفي باتباع اهلوىذلك الذي  

َذَها ُهُزًوا ُأولَ  ْلٍم َوَيتَّخم لَّ َعْن َسبميلم اهللَّم بمَغرْيم عم يثم لمُيضم ي هَلَْو احْلَدم َن النَّاسم َمْن َيْشرَتم ئمَك  ﴿َومم

نٌي َوإمَذا ُتْتىَل َعَلْيهم آَياُتنَا َوىلَّ ُمْسَتكْ  ُه  هَلُْم َعَذاٌب ُمهم ْ ا َكَأْن َِلْ َيْسَمْعَها َكَأنَّ يفم ُأُذَنْيهم َوْقًرا َفَبرشِّ ً ربم

وهذا النموذج موجود يف كل جيل أيضا، يّتخذ أساليب عدة  ..  [ 7-6لقامن:  ] ﴾  بمَعَذاٍب َألميمٍ 

القرآن   ويسميها  غريه،  إضالل  وماله يف سبيل  ووقته  ويفني عمره  اهلل،  عن سبيل  للصّد 

 نا من شأهنا، وحتقريا هلا. الكريم )هلوا( هتوي

آخر يف  (2) قال  الكفرة  نامذج  ومن  الكريم،  :  قوله  القرآن  يف  ورد  ﴿َواَل  تعاىل:  ما 

هَلُ  جَيَْعَل  َأالَّ  اهللَُّ  يُد  ُيرم َشْيًئا  اهللََّ  وا  َيرُضُّ َلْن  ُْم  إمهنَّ اْلُكْفرم  ُعوَن يفم  ُيَسارم يَن  الَّذم ُزْنَك  ْم َحظًّا يفم  حَيْ

َوهَلُ  َرةم  َعظميمٌ اآْلخم َعَذاٌب  عمران:  ] ﴾  ْم  حركة  .  .[ 176آل  يصّور  شاخص،  حّي  املشهد  وهذا 

 
 ( 306القرآن )ص( وظيفة الصورة الفنية يف 2) ( 306( وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص1)



155 

 

الكافرين، وهم مرسعون يف طريق الكفر، ماضون فيه، وكأهّنم يسعون إىل غاية، يريدون  

أن يصلوا إليها، فهم يف حلبة السباق، يرسع كّل منهم قبل اآلخر، حتى يصل إىل النهاية قبل  

هذه اجلموع تتسارع، وتتدافع يف هذا الطريق، وكأهّنا تأمل أن حتصل    واأن تتأمل  مغريه، ولك 

وهذه احلركة احلسية الرسيعة، تعرب عن حركة نفسية يف داخل  . عىل جائزة يف هناية السباق.

الصدور، ولكّن القرآن الكريم، يضع صورة مقابلة، توقف احلركة الرسيعة يف طريق الكفر  

ا﴿ وا  َيرُضُّ َلْن  ُْم  َشْيئاً إمهنَّ هلزاهلا  ﴾  هللََّ  واندفاع،  رسعة  من  فيها  بام  الكفر  صورة  فتتالشى 

وا اهللََّ َشْيئاً ﴿وضعفها أمام الصورة املقابلة    ﴾ َلْن َيرُضُّ

لكّن هذه الصورة اجلامعية للكافرين، ليست مّتحدة يف  : بورك فيك..  (1)قال آخر

لكفر، فهم أحزاب ومجاعات،  داخل صفوفها، وإن احّتدت يف حركتها اخلارجية يف طريق ا

ْزٍب  يقول تعاىل: ،  متناحرة، كل حزب بام لدهيم فرحون  ﴿َفَتَقطَُّعوا َأْمَرُهْم َبْينَُهْم ُزُبًرا ُكلُّ حم

ُحونَ  َفرم َلَدهْيمْم  وأحزابا،  .  .[ 53املؤمنون:  ] ﴾  بماَم  مجاعات،  الكفر،  ألهل  حّية،  صورة  وهذه 

مكررة يف كل زمان ومكان، فقد تنازع هؤالء األمر  يرسمها التعبري القرآين، فيجعلها نامذج 

بينهم حتى مّزقوه متزيقا، ثم مىض كل حزب بالقطعة التي مّزقها بيده، فرحا هبا، ال يفكر بام 

 فعله من متزيق األمر الواحد، ألنه أغلق تفكريه يف غمرة شعور الفرح الطافح عىل كل يشء. 

أحيانا جيمع  : بورك فيكم.. باإلضافة إىل ما ذكرتم؛ فإن القرآن الكريم  (2)قال آخر

بني نموذج اإليامن، ونموذج الكفر، ويقابل بينهام، إلجراء املقارنة، وتوضيح الفروق  كثرية  

ْنَيا َوَيْسَخُرونَ تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك قوله  بينهام،   يَن َكَفُروا احْلََياُة الدُّ َن لملَّذم َن    ﴿ُزيِّ مم

َساٍب  َياَمةم َواهللَُّ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بمَغرْيم حم َقْوا َفْوَقُهْم َيْوَم اْلقم يَن اتَّ يَن آَمُنوا َوالَّذم .  .[ 212البقرة:  ] ﴾  الَّذم

فالدنيا يف نظر الكافر هي األساس، لذا فهي مغرية، ومزّينة يف عينيه، وهي املقياس لكّل  
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الناس، فه والتفاضل بني  إىل  األشياء  الوحيدة، ويتجاوز ذلك  متعّلق هبا، ألهنا فرصته  و 

السخرية من املؤمنني، الذين خيتلفون معه يف النظر إليها، فاملؤمنون يزنون األمور بميزان  

 اإليامن، الذي هو املعيار الباقي، هلذا فإهنم يكونون األعىل يوم القيامة. 

النامذج املرتبطة باملؤمنني؛  قال الشيخ: بورك فيكم مجيعا.. وطبعا ال يمكن إحصاء  

فكل القرآن الكريم يتحدث عنها، وهلذا أرجو أن حتدثونا عن بعض النامذج التي صور اهلل  

 تعاىل هبا املنافقني. 

وقال احلضور،  بعض  شخصية  (1)قام  أن  بام  فيها  :  اال املنافق  من  لتواء  الكثري 

وردت  ا املمّيزة هلا، فقد  فهي بحاجة إىل توضيح أكثر، حتى تعرف سامهتوبذلك  غموض،  الو

عنهم الكثري من الصور، وخاصة عن طريق رضب األمثال.. ولعلنا حتدثنا عن هذا سابقا،  

.. لكني أريد أن أذكر اآلن مثاال عن بعض صفاهتم، أو  (2)وهلذا ال نحتاج إىل إعادته هنا 

فوسهم املتلّونة،  أسباب مواقفهم امللتوية، ونباعتباره الصفة التي تفرس  )اجلبن(  أمهها، وهي  

الكريمة التي صورت هذه الناحية فيهم قوله    ت؛ فمن اآليا التي ال تثبت عىل مبدأ أو رأي 

ُمَسنََّدٌة  :  تعاىل ُخُشٌب  ُْم  َكَأهنَّ ْم  لمَقْوهلمم َتْسَمْع  َيُقوُلوا  َوإمْن  َأْجَساُمُهْم  ُبَك  ُتْعجم َرَأْيَتُهْم  ﴿َوإمَذا 

. فهذه .[ 4املنافقون:  ] ﴾  ْم ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم اهللَُّ َأنَّى ُيْؤَفُكونَ حَيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيهم 

الضخمة،    هم أجسامعىل الرغم من  للبالهة واخلوف،    املنافقني مثاالاآلية الكريمة َتعل  

مضمون   وأّي  الروح،  من  خالية  حقيقتها  يف  ولكنها  اخلارجي،  مظهرها  يف  تعجب  التي 

كذلك يتمّثل يف األقوال املنّمقة، التي تسمع وتطرب، ولكنها ال حتتوي عىل أساس  مفيد،  

كالتامثيل  أو  يف املجتمع أشبه باألخشاب املسندة إىل جدار،  وهلذا؛ فإن املنافقني    . .ترتكز عليه 

تفضحهم   عليهم،  صيحة  كل  حيسبون  مهزوزة،  نفوسهم  ألن  موقف،  وال  حركة  بال 
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 وتكشف رّسهم. 

بكل لون،  املنافقني  تلّون  : ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف تصوير  (1) قال آخر

نَي خُيَادمُعوَن اهللََّ َوُهَو َخادمُعُهْم َوإم حسب الظروف واملواقف:   اَلةم  ﴿إمنَّ املُْنَافمقم َذا َقاُموا إمىَل الصَّ

 
م
 َواَل إمىَل  َقاُموا ُكَساىَل ُيَراُءوَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن اهللََّ إمالَّ َقلمياًل ُمَذْبَذبمنَي َبنْيَ َذلمَك اَل إمىَل َهُؤاَلء

َسبمياًل  َلُه  ََتمَد  َفَلْن  اهللَُّ  ُيْضلملم  َوَمْن   
م
فهذا  [ 143-142النساء:  ] ﴾  َهُؤاَلء ودقيق  ..  مجيل  تصوير 

رياءإلنسان   الصالة  إىل  يقوم  الكسل    ..خمادع،  حركة  يف  هذا  الداخيل  الشعور  ويتضح 

السمة البارزة هلذا النموذج هي التلّون بكل لون، حسب  و  .والتباطؤ إذا قام إىل الصالة. 

املوقف الذي هو فيه، أو الظرف املحيط به، فهو متذبذب يف مواقفه وأقواله وسلوكه، ال  

 . ثبت عىل رأي أو مبدأ، جلبنه، وخواء فكره وروحهي

آخر يعيشه  (2) قال  الذي  التناقض  تصوير  يف  تعاىل  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن   :

ُد اهللََّ َعىَل َما يفم َقْلبمهم َوُهَو َأَلدُّ    املنافقون: ْنَيا َوُيْشهم ُبَك َقْوُلُه يفم احْلََياةم الدُّ َن النَّاسم َمْن ُيْعجم ﴿َومم

َد فميَها َوهُيْلمَك احْلَْرَث َوالنَّْسَل َواهللَُّ اَل حُيمبُّ اْلَفَس اخْلم  اَد  َصامم َوإمَذا َتَوىلَّ َسَعى يفم اأْلَْرضم لمُيْفسم

مَهادُ  ْثمم َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َوَلبمْئَس املْ ُة بماإْلم زَّ . وهو  .[ 062-204البقرة:  ] ﴾  َوإمَذا قميَل َلُه اتَّقم اهللََّ َأَخَذْتُه اْلعم

فهو جييد الكالم، وحيسن سبكه    .. تناقض ظاهره مع باطنهتصوير بديع ملا يعيشه املنافق من  

ألّد   حقيقته  يف  ولكنّه  واإليامن،  واألخالق  بالطيب  ويتظاهر  الناس،  يف  ليؤّثر  وحبكه، 

يف    ، اخلصام اخلري  بذور  كل  وأهلك  األرض،  أهل  ألفسد  سانحة  فرصة  وجد  مجيع  فلو 

وهذا يدّل عىل سوء باطنه،    َوهُيْلمَك احْلَْرَث َوالنَّْسَل﴾﴿  ـذا ما يوحي به التعبري باألجيال، وه

وزيادة يف توضيح صورته وإبطال    .. وكثرة رشوره، وخطورة دوره يف املجتمع اإلسالمي 

ادعائه، فإن هذا النموذج ال يقبل النصح والتوجيه، ألنه يرى نفسه أكرب من ذلك، فهو مّدع  
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وتوضع عاقبة هذا النموذج بعد رسم مالحمه، للتحذير    ..فة إىل أنه متناقض أيضا باإلضا 

مَهادُ ﴿منه، والتنفري من هذه الصفات    ﴾َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َوَلبمْئَس املْ

: ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف تصوير ضعف رأي املنافق، وعدم  (1) قال آخر

َلْت ُسوَرٌة َنَظَر َبْعُضُهْم إمىَل َبْعٍض َهْل  ولية يف االلتزام بمبدإ أو رأي:  ؤاملسحتمله   ﴿َوإمَذا َما ُأْنزم

ُْم َقوْ  بمَأهنَّ ُقُلوهَبُْم  َف اهللَُّ  ُفوا ََصَ اْنرَصَ ُثمَّ  َأَحٍد  ْن  مم َيْفَقُهونَ َيَراُكْم  وهي    ..[ 127التوبة:  ] ﴾  ٌم اَل 

يف حركة خفية، وهيئة مثرية للريبة،  ـ  حني يرى احلّق يف اآليات املنزلة  تصور انسالل املنافقـ   

بينهم،   مفهومة  بإشارات  أقرانه،  مع  النظرات  بصمت  مجيعا  خرجوا  ليوتبادل  هاربني 

 وحذر. 

  عن اجلهاداملنافق  ختاذل   تصوير  : ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف (2)قال آخر

يَبٌة َقاَل َقْد َأْنَعَم  :  الذي يقاوم به املعتدين املرتبصني نُْكْم ملََْن َلُيَبطَِّئنَّ َفإمْن َأَصاَبْتُكْم ُمصم ﴿َوإمنَّ مم

َن اهللَّم َلَيُقو يًدا َوَلئمْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل مم َلنَّ َكَأْن َِلْ َتُكْن َبْينَُكْم َوَبْينَُه  اهللَُّ َعيَلَّ إمْذ َِلْ َأُكْن َمَعُهْم َشهم

َعظمياًم  َفْوًزا  َفَأُفوَز  َمَعُهْم  ُكنُْت  َلْيَتنمي  َيا  ٌة  تصور  [ 73-72النساء:  ] ﴾  َمَودَّ الكريمة  فاآليات   ..

يبطئ عن اخلروج إىل اجلهاد، ورّبام يبّطئ غريه أيضا، ألّنه يؤثر السالمة،  املنافق متخاذال  

. فإن رأى هزيمة املسلمني، عّد نفسه حمظوظا يف تقاعسه، وإن رأى  . عركةوينتظر نتيجة امل

والصورة ترسم حركة املتخاذل من    . . أهنم انترصوا راح يطلق األمنيات كي يفوز بالغنائم

املتعثر   الشديد  الكلمة  جرس  بكل    ﴾ َلُيَبطَِّئنَّ ﴿ خالل  احلسية  التثاقل  حركة  ترسم  فهي 

احل  وهذه  وعثراهتا،  السالمة،  التواءاهتا  تؤثر  مريضة،  نفسية  حالة  عن  تعرب  احلسية،  ركة 

 وترغب يف الغنيمة يف الوقت نفسه. 
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َن  : ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف تصوير تذبذب املنافقني:  (1) قال آخر ﴿َومم

هم  النَّاسم َمْن َيْعُبُد اهللََّ َعىَل َحْرٍف َفإمْن َأَصاَبُه َخرْيٌ اْطَمَأنَّ بمهم   َوإمْن َأَصاَبْتُه فمْتنٌَة اْنَقَلَب َعىَل َوْجهم

اُن املُْبمنيُ  َرَة َذلمَك ُهَو اخْلرُْسَ ْنَيا َواآْلخم َ الدُّ
فهذا النموذج يمسك بطرف من  .  .[ 11احلج:  ] ﴾  َخرسم

أي عىل طرف من الدين ال يف وسطه  ـ  الدين، وال يأخذه كّله، فهو يعبد اهلل وكأّنه عىل حرف  

وإن أصابه ابتالء يف الدين، ارتّد  ،  وجد أن الدين جيلب له املنفعة فرح واطمأنّ   فإن  ـ  وقلبه 

والتعبري القرآين يصّوره يف عبادته  .  منقلبا عىل وجهه، ألنه غري متمّكن منه وال ثابت عليه.

هلل عىل )حرف( غري متمكن من العقيدة وال متثبت يف العبادة، يصّوره يف حركة جسدية  

الفتنة،  متأرجحة قابلة ل ينقلب عىل وجهه عند مّس  ثم  الدفعة األوىل، ومن  لسقوط عند 

 .(2)ووقفته املتأرجحة متّهد من قبل هلذا االنقالب

 ـ الصورة القرآنية ومعرفة احلياة:   ج 

قال الشيخ: بورك فيكم مجيعا عىل هذه األمثلة املرتبطة باإلنسان، وطبعا سنعود إىل  

عن الصور املرتبطة بحقيقة احلياة وامتدادها، وخاصة  تفاصيلها يف وقت الحق.. فحدثونا 

ما يتعلق منها باحلياة اآلخرة التي متثل احلياة احلقيقية.. فهي من املعارف الرضورية التي هلا  

 آثارها يف كل الشؤون. 

: أجل.. بورك فيك موالنا عىل طلبك هذا.. وأنا شخصيا  (3)قام أحد احلضور، وقال

الصور   من  كثريا  القرآن  استفدت  يف  اآلخرة  احلياة  وخصوصا  احلياة،  هبا  ُصورت  التي 

ال تكاد ختلو صورة من اإلشارة إىل القيامة، ترصحيا أو تلميحا، ألن اإليامن  الكريم، ذلك أنه  

من هنا تدفقت الصور  هلا آثارها يف مجيع مناحي احلياة..    باليوم اآلخر يعّد قضية أساسية
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   ..، وتوضحه، وتقّربه من األذهانالقرآنية، تصّب يف جمراه، لتثبته 

آخر ف(1) قال  أجل..  اآلخر :  اليوم  يف    تعد  صور  امتدادا  القرآن،  صور  أوسع  من 

الزمان واملكان، وأكثرها غزارة وإثارة فتبدو احلياة يف مشاهده، ليست هذه احلياة فقط، التي  

ممتدة يف الزمان    الفاين، عىل ظهر هذه األرض املحدودة، بل هناك حياةاإلنسان    متّثل عمر

واملكان، يف عاِل اليوم اآلخر الغيبي، الذي ال نعرف عنه شيئا إال من خالل هذه املشاهد  

   املصّورة له، لتقريبه من األذهان.

آخر فإن  (2) قال  وهلذا..  األسئلة  :  لكل  وافية  إجابات  لنا  تقدم  القرآنية،  الصورة 

أين   من  اإلنسان،  ذهن  عىل  تلّح  التي  يف  الفطرية،  وتعرض ذلك  ينتهي؟  أين  وإىل  جاء؟ 

مشاهد خلق اإلنسان، وحياته، ومشاهد موته، ثم مشاهده يف يوم القيامة. إّما يف اجلنة وإّما  

واضحة بسيطة، منذ خلقه وحتى هنايته، وامتداد  اإلنسان    وهكذا ترتسم صورة.  يف النار. 

أمال ممتدا، وحيوية  اإلنسان    حياته يف عاِل اجلزاء واحلساب، وهذا التصّور يضفي عىل حياة 

 فائضة، وعمال جادا مثمرا، انتظارا للجزاء يف عاِل اخللود والبقاء. 

أن أرى اإلنسان، حياته املمتدة يف  تعاىل من رمحة اهلل  : أجل.. وهلذا كان  (3)قال آخر

العاِل اآلخر يف مشاهد مصّورة، يرى فيها نفسه وعمله معا، فاملؤمن الذي يسري عىل منهج  

  ، ، يرى مشهده يف اجلنة، فيشعر بالراحة والطمأنينة لنهاية حياته املرسومة يف مشهد اجلنة اهلل

.  أما الكافر الذي حارب اهلل ورسوله، فريى مشهده يف النار فيعرف عقوبة تكذيبه، وكفره.

وهو مازال  اإلنسان    وهبذه املشاهد املصورة، تتحّقق العدالة اإلهلية، ألّن اهلل سبحانه عّرف 

 الدنيا، مشهد حياته يف اآلخرة، وما ينتظره من ثواب أو عقاب، لكي خيتار طريقه عىل  يف
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ومن أجل حتقيق هذا الغرض، فإن املشاهد املصّورة للعاِل اآلخر، تعرض  .  بّينة ووضوح. 

متصلة بالعاِل الدنيوي دون فاصل يف التعبري والتصوير، للمواقف اإلنسانية، واالنفعاالت  

املشهد غالبا يف الدنيا، وينتهي بتصوير مشهد يف اآلخرة، أو العكس، حتى    فيبدأ؛  البرشية 

بقرب اآلخرة، من خالل هذا االتصال بني املشهدين اإلنسان  يتحّقق األثر النفيس، فيشعر

 يف التصوير. 

يف التعبري  تعاىل  : بورك فيك عىل هذه اإلشارة.. ومن األمثلة عنها قوله  (1)قال آخر

استعداد الضاللة:  سان  اإلن  عن  أو  إمنَّا  للهداية  َكُفوًرا  ا  َوإممَّ َشاكمًرا  ا  إممَّ بميَل  السَّ َهَدْينَاُه  ﴿إمنَّا 

َزاُجَها َكافُ  ْن َكْأٍس َكاَن مم ُبوَن مم رًيا إمنَّ اأْلَْبَراَر َيرْشَ َل َوَأْغاَلاًل َوَسعم يَن َساَلسم وًرا  َأْعَتْدَنا لمْلَكافمرم

َبادُ  عم َا  هبم ُب  َيرْشَ ُمْسَتطمرًيا  َعْينًا  ُه  رَشُّ َكاَن  َيْوًما  َوخَيَاُفوَن  بمالنَّْذرم  ُيوُفوَن  رًيا  َتْفجم ُروهَنَا  ُيَفجِّ اهللَّم   

يُد مم  ُمُكْم لمَوْجهم اهللَّم اَل ُنرم رًيا إمنَّاَم ُنْطعم ْسكمينًا َوَيتمياًم َوَأسم ُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبِّهم مم نُْكْم َجَزاًء  َوُيْطعم

لشكر اهلل أو للكفر به،  اإلنسان    فالسياق يتحدث عن استعداد .  .[ 9-3اإلنسان:  ] ﴾  وًراَواَل ُشكُ 

وبمناسبة احلديث عن كفره، ينتقل السياق مبارشة إىل مشهد من مشاهد القيامة، لبيان عاقبة  

. ثم استعرض مشهد  .الكفر وهي تقييد الكافرين بالسالسل واألغالل، ورميهم يف السعري

النع الصالح  يم وأطال يف تصويرهاألبرار يف  الدنيا، والعمل  ثم ذكر مشهدا من مشاهد   ،

وهكذا ترتابط الصور، وتتواصل يف السياق الواحد، كام يتواصل العاملني املحسوس  فيها..  

اتصال   يف  املطلوب  األثر  لتوليد  السياق،  يف  كّلها  الصور  تتفاعل  أيضا،  املحسوس  وغري 

  هذا االتصال يتّم فجأة بال مقدمات، وال فواصل، حتى يبقى و  .. العاملني، واتصال احلياتني 

 مستعدا دائام هلذا االنتقال املفاجئ، وحيسب حسابه عىل الدوام. اإلنسان 

نتقل فجأة إىل مشهد يف الدنيا، لربط  تمشاهد القيامة  : أجل.. فالكثري من  (2)قال آخر
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نَي  تعاىل:    ثلة عىل ذلك قوله، ومن األمالعاملني وربط النتيجة بأسباهبا املوصلة إليها  ﴿إمنَّ املُْتَّقم

َن اللَّ  نمنَي َكاُنوا َقلمياًل مم ُْم َكاُنوا َقْبَل َذلمَك حُمْسم ُْم إمهنَّ يَن َما آَتاُهْم َرهبُّ ذم ْيلم َما  يفم َجنَّاٍت َوُعُيوٍن آخم

ْم َحقٌّ  ُروَن َويفم َأْمَواهلمم ائملم َواملَْْحُرومم هَيَْجُعوَن َوبماأْلَْسَحارم ُهْم َيْسَتْغفم   [ 19-15الذاريات: ] ﴾ لملسَّ

آخر فإنه  (1) قال  كذلك..  العذاب،  تُ ما  غالبا  :  ومشاهد  النعيم،  مشاهد  عرض 

وهذه السمة البارزة يف مشاهد القيامة، حتى تتّم املقارنة بينهام، إليضاح الفروق    .. متقابلة

ا َأْعَتْدَنا  تعاىل:    عىل ذلك قوله ، ومن األمثلة  يف اجلزاء بحسب اختالف األعامل يف الدنيا  ﴿إمنَّ

بمْئَس  اْلُوُجوَه  ي  َيْشوم َكاملُْْهلم   
ٍ
بماَمء ُيَغاُثوا  يُثوا  َيْسَتغم َوإمْن  ادمُقَها  رُسَ مْم  هبم َأَحاَط  َناًرا    لملظَّاملممنَي 

إمنَّا   َاتم 
احلم الصَّ ُلوا  َوَعمم آَمُنوا  يَن  الَّذم إمنَّ  ُمْرَتَفًقا  َوَساَءْت  اُب  َ َأْحَسَن  الرشَّ َمْن  َأْجَر  يُع  ُنضم اَل 

َذَهٍب   ْن  مم َر  َأَساوم ْن  مم فميَها  حُيَلَّْوَن  اأْلهَْنَاُر  ُم  تمهم حَتْ ْن  مم ي  رم ََتْ َعْدٍن  َجنَّاُت  هَلُْم  ُأوَلئمَك  َعَماًل 

ٍق ُمتَّكمئمنَي فميَها َعىَل اأْلََرائمكم  ْن ُسنُْدٍس َوإمْسَترْبَ ا مم نمْعَم الثََّواُب َوَحُسنَْت  َوَيْلَبُسوَن ثمَياًبا ُخرْضً

يف  .  .[ 31- 29الكهف:  ] ﴾  ُمْرَتَفًقا  املؤمنني  وحياة  الظاملني،  حياة  بني  الفوارق  هنا  ونالحظ 

فالظاملون كانوا  .  اآلخرة، وهي تعّد امتدادا للفوارق بينهام يف الدنيا، فكرا وسلوكا وشعورا.

لعذاب احليس، يف يّش الوجوه  يف الدنيا يف نعيم وعيش رغيد، وهم يف اآلخرة حييط هبم ا

.  بالنار، ورشب احلميم الغّساق الذي حيرق البطون واحللوق، عقابا عىل أفعاهلم يف الدنيا.

وأهنار،   جنات  يف  املحسوس  النعيم  من  ألوان  فهم يف  اآلخرة،  يف  املؤمنني  حياة  وختتلف 

   وألوان من الرشاب اللذيذ. 

حول الطعام    تدور  للنعيم والعذاب   هذه الصور احلسية: كذلك.. فإن  (2)قال آخر

والرشاب واللباس واملسكن، واملجلس، واملناخ، واألصحاب وغري ذلك مما هو مألوف  

إىل   وأقرب  النفس،  يف  تأثريا  أبلغ  العذاب  أو  للنعيم  الصور  هذه  لتكون  اإلنسان،  لدى 
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والذوقية، والبرصية،  فهي صور حسية تشمل الصور اللمسية،  .  التصور واخليال اإلنساين.

والشمّية،  أيضا..  والسمعية،  النفسية  احلس    والصور  يشمل  القيامة،  مشاهد  فتصوير 

 والنفس، ليكون التأثري فيهام قويا أيضا. 

نالحظ التدّرج يف تصوير املشاهد، وارتباط هذه املشاهد  : كذلك.. فإنا  (1) قال آخر

التصويرية والتعبريية والفكرية.املصّورة بعضها يف بعض، ضمن نظام   حيث    . العالقات 

يوم القيامة، وموعدها املفاجئ والنفخ يف الصور، واالنقالبات    تبدأ املشاهد برسم أهوال 

الكونية اهلائلة يف األرض والسامء، وصور احلرش، واحلساب، ثم اجلنة والنار وما فيهام من  

األذها  يف  القيامة  صورة  تكتمل  حتى  عذاب  أو  وجالء.نعيم  بوضوح  املشاهد  .  ن  فهذه 

حتّقق   كي  والتصوير،  التعبري  يف  ومتناسقة  النفوس   ا وتأثريه  غرضها مرتابطة  وهي    ..يف 

تتسم   كام  والنفوس،  العقول  يف  وإقراره  اآلخر،  باليوم  اإليامن  لتعميق  ومفّصلة  طويلة 

 بالتهويل والرعب، لتحقيق هذا التأثري الديني. 

ُقوا َربَُّكْم إمنَّ  تعاىل:  ىل ما ذكرتم قوله  : ومن األمثلة ع(2) قال آخر َا النَّاُس اتَّ ﴿َيا َأهيُّ

َعٍة َعامَّ َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاتم مَحْ  ٌء َعظميٌم َيْوَم َتَرْوهَنَا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرضم اَعةم يَشْ ٍل  َزْلَزَلَة السَّ

يدٌ مَحَْلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم بمُسَكارَ  نَّ َعَذاَب اهللَّم َشدم
. حيث  .[ 2- 1احلج: ] ﴾ ى َوَلكم

يبدأ املشهد برسم حركة الزلزلة العنيفة للساعة، املؤّثرة يف النفوس البرشية، حتى إّن حركة  

الزلزلة وهوهلا، ويصور هذا اهلول املرعب املؤثر، يف املرضعات   الناس تضطرب من قوة 

لة عن رضيعها، واحلامل واضعة محلها، والناس  فاملرضعة ذاه؛  واحلوامل، وترّنح الناس

وقد عرّب عن الذهول، وانقطاع الروابط القوية يف ذلك  . يبدون كالسكارى، ترّنحا ومتايال.

املشهد، باختيار صورة املرضعة الذاهلة عن رضيعها، واحلامل التي تضع محلها، من عنف  
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 سومة يف هذه الصور. احلركة، وهي زلزلة حسية كونية، تعقبها زلزلة نفسية، مر

: ومن األمثلة عىل ذلك تلك األسامء التي سميت هبا القيامة يف القرآن  (1)قال آخر

هي يف حقيقتها صفات لذلك اليوم، فكّل اسم يرسم بجرسه صورة من أهواله  الكريم، ف

القبور.  وأحواله.  من  الناس  قيام  تصّور  )القيامة(  الزمني،    ، ف  قرهبا  تصّور  و)الساعة( 

و)البعث( تصّور بعث الناس من جديد، وما يرافق ذلك من    ، ا هذا الوقت املحدودوكأهن

و)الصاّخة(    ،و)القارعة( ألهنا تقرع القلوب واآلذان باألهوال   ،حركات وهيئات وذهول 

)الطاّمة( تطّم األشياء واملخلوقات مجيعا وتعّمهم،  وتصّخ اآلذان من شّدة وقعها وتأثريها،  

الواقعة، والغاشية، واحلاقة،    وكذلك بقية أسامء القيامة مثل .  بأهواهلا وأحواهلا.وتعلوهم  

فهذه األسامء أو الصفات الكثرية تدّل عىل عظم شأن ذلك  وغريها..  واحلساب، والفصل..

 . اليوم 

اَن ُمْرَساَها فم :  : ومن األمثلة عنها قوله تعاىل(2) قال آخر  َأيَّ
اَعةم يَم  ﴿َيْسَأُلوَنَك َعنم السَّ

َِلْ  َيَرْوهَنَا  َيْوَم  ُْم  َكَأهنَّ خَيَْشاَها  َمْن  ُر  ُمنْذم َأْنَت  إمنَّاَم  ُمنَْتَهاَها  َربَِّك  إمىَل  ذمْكَراَها  ْن  مم إمالَّ  َأْنَت  َيْلَبُثوا   

َأْو ُضَحاَها  يًَّة 
فالصورة هلوهلا وضخامتها وأثرها، مرسومة بلفظ    . . [ 46-42النازعات:  ] ﴾  َعشم

رسّوها  وكأ   ﴾،ُمْرَساَها ﴿ مكان  نحو  املجهول،  البحر  جلّة  يف  تسري  قادمة،  سفينة  هنا 

وهذه الصورة متحركة مرسومة وهي قادمة، ولكّن وصوهلا جمهول لنا، وهذا    .. ومستقّرها 

يضفي عىل الصورة ضخامة وهوال من خالل موعدها املجهول، وحركة القدوم الرسيعة  

يف السؤال عن موعدها،    ﴾أّيان﴿دام  واستخ.  يف طريق كّله أهوال، وأمواج واضطرابات.

ْن ذمْكراها ﴿  يزيد الصورة هوال وضخامة، وكذلك قوله: ال    حتى الرسول    ﴾فميَم َأْنَت مم

ولكنّها تأيت مباغتة الناس، وبذلك يقرتن اهلول باملباغتة، لتضخيم  ،  يعرف موعدها أيضا 
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ُْم  ضخمة املباغتة:  فتبدو الدنيا قصرية هزيلة إىل جانب صورهتا ال؛  أثرها يف النفوس ﴿َكَأهنَّ

يًَّة َأْو ُضَحاَها 
فهذه الدنيا بكّل ما فيها من أعامر .. [ 46النازعات: ] ﴾ َيْوَم َيَرْوهَنَا َِلْ َيْلَبُثوا إمالَّ َعشم

مديدة، وأزمان وأحداث، ومتاع، هي بالقياس إليها عشية أو ضحاها، وكأهنا جزء من هنار،  

 وليست هنارا كامال. 

ي َذَرَأُكْم يفم اأْلَْرضم َوإمَلْيهم    :: ومن األمثلة عنها قوله تعاىل (1)قال آخر ﴿ُقْل ُهَو الَّذم

نَْد اهللَّم َوإمنَّاَم َأنَ  ْلُم عم وَن َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد إمْن ُكنُْتْم َصادمقمنَي ُقْل إمنَّاَم اْلعم يٌر ُمبمنٌي  حُتْرَشُ ا َنذم

ُعونَ َفَلامَّ َرَأْوُه ُزْلفَ  ي ُكنُْتْم بمهم َتدَّ يَن َكَفُروا َوقميَل َهَذا الَّذم يَئْت ُوُجوُه الَّذم ،  [ 27- 24امللك:  ] ﴾  ًة سم

تتقابل صورتان يف هذا السياق، صورة انتشار اخللق يف احلياة، تعقبها صورة َتميع  حيث  

روض يف  مع   هلذا اخللق املنترش، وترتسم آثار اإلنكار للبعث يف وجوه الكافرين، يف مشهد

السياق، وكأّنه حارض اآلن، ألن الساعة بمقاييس الزمان املحدود، الذي خيضع له البرش  

غائبة، ولكنّها بالنسبة هلل حارضة واقعة، ألن علم اهلل فوق الزمان واملكان، وهو حميط بكل  

يشء، فمتى شاء، كشف الستار عنها فرأوها رأي العني، كام يروهنا يف تصوير هذا املشهد  

 قروء، بدون فاصل بني العاملني الدنيوي واألخروي. امل

القلوب:  : ومن األمثلة عنها قوله تعاىل يف بيان قرب الساعة وأثره عىل  (2) قال آخر

يعٍ  َشفم َواَل  مَحميٍم  ْن  مم لملظَّاملممنَي  َما  نَي  َكاظممم رم  احْلَنَاجم َلَدى  اْلُقُلوُب  إمذم  َفةم  اآْلزم َيْوَم  ْرُهْم    ﴿َوَأْنذم

بأعينهم،  .  .[ 18غافر:  ] ﴾  عُ ُيَطا  يروهنا  وحني  الناس،  نحو  زاحفة  وكأهّنا  قريبة،  آزفة،  فهي 

االضطراب   شدة  من  احللوق  إىل  تصل  حتى  القلوب،  خفقان  يشتد  أهواهلا،  ويرون 

وهذه الصورة تعرّب عن شدة الكرب، ومنتهى الضيق، وغيظ النفوس، ويزيد    .. واخلفقان

 بنفسه عّمن سواه. اإلنسان  روابط االجتامعية، وانشغالهذه الصورة هوال ورعبا، تقّطع ال
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لروابط  القيامة وتقطيعها ل  أهوال: ومن األمثلة عنها قوله تعاىل يف تصوير  (1)قال آخر

هم َشْيًئا إمنَّ  االجتامعية:   هم َواَل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َوالمدم ي َوالمٌد َعْن َوَلدم ﴿َواْخَشْوا َيْوًما اَل جَيْزم

نَُّكْم بماهللَّم اْلَغُرورُ وَ  ْنَيا َواَل َيُغرَّ نَُّكُم احْلََياُة الدُّ ﴿َفإمَذا  ، وقوله:  [ 33لقامن:  ] ﴾  ْعَد اهللَّم َحقٌّ َفاَل َتُغرَّ

نْ ٍئ مم لمُكلِّ اْمرم َبتمهم َوَبنميهم  هم َوَأبميهم َوَصاحم يهم َوُأمِّ ْن َأخم رُّ املَْْرُء مم
ُة َيْوَم َيفم اخَّ َيْوَمئمٍذ  َجاَءتم الصَّ ُهْم 

فالصاّخة بجرسها الشديد، الذي يصّخ اآلذان، ترسم مشهدا  .  .[ 37-33عبس:  ] ﴾  َشْأٌن ُيْغنميهم 

االجتامعية الروابط  وتقطع  اجلامعّية،  الفرار  حركة  فيه  نرى  اليوم،  لذلك  وهذه    ..مرعبا 

النفسية املضطربة واخلائفة وتفكري اإلنسان، بنجاته، وانشغاله بذلك   احلركة َتّسم احلالة 

 عن أقرب الناس إليه. 

مالمح الوجوه التي تدّل عىل  : ومن األمثلة عنها قوله تعاىل يف تصوير  (2) قال آخر

ةٌ :  خفايا النفوس  َ
َكٌة ُمْسَتْبرشم َرٌة َضاحم ٌة َتْرَهُقَها   ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئمٍذ ُمْسفم َوُوُجوٌه َيْوَمئمٍذ َعَلْيَها َغرَبَ

اْلَفَجَرةُ  اْلَكَفَرُة  ُهُم  ُأوَلئمَك  ٌة  برش الوجوه ورسورها دليل عىل هدوء  ف،  [ 42-38عبس:  ] ﴾  َقرَتَ

فهي وجوه منكرسة  ،  النفوس املؤمنة، واطمئناهنا، وتقابلها صورة مغايرة لوجوه الكافرين

واهل  باحلزن  مغرّبة  واحلرسة.ذليلة،  لكشف  .  ّم  الواحد،  السياق  يف  الصور  تتقابل  وهكذا 

 احلقائق، وبيان الفروق بني الناس. 

الناس يف املحرش، يف  : ومن األمثلة عنها قوله تعاىل يف تصوير  (3) قال آخر عرض 

َل مَ :  صفوف منظمة ْئُتُموَنا َكاَم َخَلْقنَاُكْم َأوَّ ا َلَقْد جم ُضوا َعىَل َربَِّك َصفًّ ٍة َبْل َزَعْمُتْم  ﴿َوُعرم رَّ

َوْيلَ  َيا  َوَيُقوُلوَن  فميهم  َّا 
ممم نَي  قم نَي ُمْشفم مم املُْْجرم َفرَتَى  اْلكمَتاُب  َع  ًدا َوُوضم َمْوعم َلُكْم  َنْجَعَل  ْن  َتنَا  َألَّ

لُ  َعمم َما  َوَوَجُدوا  َأْحَصاَها  إمالَّ  َكبمرَيًة  َواَل  رَيًة  ُيَغادمُر َصغم اَل  اْلكمَتابم  َهَذا  َواَل  َمالم  ا  ً
وا َحارضم
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َأَحًدا َربَُّك  وصورة الصفوف املنظمة، مناسبة للموقف اجلليل،  .  .[ 49- 48الكهف:  ] ﴾  َيْظلمُم 

إىل احلساب، وهم يقفون  اإلنسان    البرش من أول خلق  ومثرية للخيال، وهو يتأمل أعداد

أعامهلم  سجل  لتلقي  استعدادا،  اهليئة،  هذه  الكافر  ،عىل  وجوه  عىل  مرسوم  ين،  واخلزي 

بذنوهبم،   واملجرمني  الكافرين  يواجه  واهلل  املؤمنني،  وجوه  قسامت  يف  واضح  والرسور 

 ويضع أمامهم سجل أعامهلم الدقيق. 

يقول تعاىل:    ،يف هذا املشهد، تالزم األعامل أصحاهبا، وال تفارقهم: و(1)قال آخر

ُج  هم َوُنْخرم َيْلَقاُه َمنُْشوًرا اْقَرْأ كمَتاَبَك    ﴿َوُكلَّ إمْنَساٍن َأْلَزْمنَاُه َطائمَرُه يفم ُعُنقم َياَمةم كمَتاًبا  َلُه َيْوَم اْلقم

لُّ عَ  هم َوَمْن َضلَّ َفإمنَّاَم َيضم ي لمنَْفسم يًبا َمنم اْهَتَدى َفإمنَّاَم هَيَْتدم َك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحسم َلْيَها  َكَفى بمنَْفسم

ْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّ َرٌة وم ُر َوازم بمنَي َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل َواَل َتزم فاألعامل  . .[ 15-13اإلرساء: ] ﴾ ا ُمَعذِّ

أعني   عن  مستورا  كان  أن  بعد  اخلالئق،  أمام  مكشوف  كتاب،  صورة  يف  جمّسمة  حارضة 

الطائر   مالزمة  لصاحبه،  مالزما  جعله  الصورة،  توضيح  يف  وزيادة  الدنيا،  يف  الناس 

احلس والشعور توحي بأن اإلنسان، ال يستطيع  وهذه صورة عميقة الداللة يف  ،  لصاحبه

تتأمل  م اإلفالت من أعامله، مهام حاول ذلك، ولك يف ذلك املشهد،  اإلنسان    صورة  واأن 

وهو حياول اإلفالت من طائره، وهو يطارده يف كل مكان، ويف أي اَتاه، وما يعانيه من هذه  

  الدنيا من أعامل. املالزمة أو املطاردة، ألنه يعرف مضمون كتابه، وما قدم يف

﴿اْقَرْأ    : وزيادة يف إثارة األِل والندم، يتوّجه اخلطاب مبارشة إىل اإلنسان:  (2)قال آخر

يًبا  َك اْلَيْوَم َعَليَْك َحسم وهذا االنتقال إىل أسلوب اخلطاب،  ..  [ 14اإلرساء:  ] ﴾  كمَتاَبَك َكَفى بمنَْفسم

يف الدنيا قبل اآلخرة، وبذلك يتضافر    جيعل املشهد حيا حارضا، وكأن قراءة الكتاب مطلوبة

النفيس التأثري  حتقيق  يف  التصوير  مع  وجعلها    .. التعبري  النحو،  هذا  عىل  األعامل  وَتسيم 
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اإلنسان    حارضة احلساب، ملواجهة أصحاهبا هبا له أعمق األثر يف النفس اإلنسانية، حتى إنّ 

﴿َيْوَم  سافات الشاسعة يقول تعاىل:  املذنب، يتمنى أن يكون بعيدا عن أعامله، تفصل بينهام امل 

 َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْينََها َوَبْينَُه َأمَ 
ٍ
ْن ُسوء َلْت مم ا َوَما َعمم ْن َخرْيٍ حُمرَْضً َلْت مم يًدا  ََتمُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعمم ًدا َبعم

َبادم  ُرُكُم اهللَُّ َنْفَسُه َواهللَُّ َرُءوٌف بماْلعم ن شدة الكرب، وأهواله، يتمنى  وم.  .[ 30آل عمران:  ] ﴾  َوحُيَذِّ

ا َأْنَذْرَناُكْم  ، كام قال تعاىل:  الكافر العدم عىل احلياة، حتى ال حياسب، وال يواجه بأعامله ﴿إمنَّ

َمْت َيَداُه َوَيُقوُل اْلَكافمُر َيا َلْيَتنمي ُكنُْت ُتَراًبا  يًبا َيْوَم َينُْظُر املَْْرُء َما َقدَّ  [40النبأ: ] ﴾ َعَذاًبا َقرم

آخرق يف  (1)ال  ورد  ما  باملعاد  املرتبطة  املشاهد  ومن  الكريم  :  تصوير  من  القرآن 

العذاب بالنار، بعد تصوير مشاهد احلساب، حتى تّتضح نتائج األعامل، وطبيعة العقاب  

حيث  والثواب وسعتها،  ،  وأبواهبا،  خزنتها،  فيذكر  مرعبا،  حسيا  تصويرا  النار  يصّور 

ووقودها من الناس واحلجارة، ويذكر صورا من العذاب املخيف، مثل  وحّرها، ودخاهنا، 

والقيود،   أيضا،  عليها  والّسحب  الوجوه،  وتسويد  واللفح،  والصهر،  اجللود،  نضج 

كام يصور طعام أهل النار، ورشاهبم ولباسهم، وغري  .  والسالسل، واألغالل، واملطارق.

الت إىل  هتدف  التي  املرعبة،  احلسية  الصور  من  يف  ذلك  والتأثري  اهلل،  عذاب  من  خويف 

 اإلنسان، حتى يستقيم عىل منهج اهلل، ويبتعد عن خمالفته. 

تصوير صفة النار، ووقودها من  : ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف  (2)قال آخر

َوُقوُدَها :  الناس واحلجارة تمي  الَّ النَّاَر  َفاتَُّقوا  َتْفَعُلوا  َوَلْن  َتْفَعُلوا  َِلْ  َجاَرُة    ﴿َفإمْن  َواحْلم النَّاُس 

ينَ  ْت لمْلَكافمرم دَّ واجلمع بني احلجارة والكافرين يف وقودها، إشارة إىل أن  .  . [ 24البقرة:  ] ﴾  ُأعم

الكافرين، حني عّطلوا حواسهم غدوا كاحلجارة قسوة ومجودا، فجاء هذا اجلمع، وهذا  

هوهلا،   تصوير  يف  الكونية،  والصورة  اآلدمية،  الصورة  بني  تشعل  التفاعل  فهي  وشدهتا، 
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وتذيبها. األحجار،  وتصهر  وتنضجها،  باألموال    .األجسام  الكفار  تباهي  فإن  لذلك، 

يَن َكَفُروا َلْن ُتْغنمَي َعنُْهْم َأْمَواهُلُْم  قال تعاىل:    ،واألوالد ال يفيد، ألهنم وقود النار ﴿إمنَّ الَّذم

َن اهللَّم َشْيًئا َوُأوَلئمَك هُ  فالكافرون، حني عّطلوا  .  .[ 10آل عمران:  ] ﴾  ْم َوُقوُد النَّارم َواَل َأْواَلُدُهْم مم

حواسهم، َتردوا من صفاهتم اإلنسانية، فصاروا أشبه باألشياء اجلامدة، توقد هبا النار مع  

 احلجارة واحلطب ونحومها. 

مشاهد    تصويرمن  القرآن الكريم  : ومن املشاهد املرتبطة باملعاد ما ورد يف  (1)قال آخر

اجلنة، وهي مشاهد حية شاخصة، وكأهّنا حارضة النعيم   مألوف  .يف  . وهي مستمّدة من 

الناس، وما تعارفوا عليه من أنواع النعيم، كام كانت يف مشاهد العذاب أيضا، ولكن القرآن  

الدنيا   الكريم يرقى هبذه الصور احلسية، فيجعلها متشاهبة يف الظاهر مع النعيم احليس يف 

 . وطعومها خمتلفة. فحسب، بيد أن مذاقاهتا 

ويبدأ تصوير مشاهد النعيم، بفتح اآلفاق أمام اخليال ليتصّور ما شاء  :  (2) قال آخر

من أنواع النعيم وألوانه، وذلك حني يسرته، وال يظهره يف التعبري إال عن طريق اإلحياء به،  

ةم َأْعنُيٍ َجَزاًء بماَم َكاُنوا َيْعمَ كقوله تعاىل:   ْن ُقرَّ َي هَلُْم مم السجدة: ] ﴾  ُلونَ ﴿َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخفم

فهو نعيم تقّر به العيون، ويرتك للخيال أن يستحرض أنواعه، وتلتّذ النفس بالتشّوق  .  .[ 17

إليه، وكأّن الصورة هنا تريد اإلحياء من هذا اإلمجال بأنه نعيم ال مثيل له، ولكّن الصورة  

أخرى مواضع  يف  النعيم  هذا  أنواع  يف  وأبواهبا،    ، فصّلت  اجلنة،  سعة  تصوير  من  ابتداء 

ومجاهلا، وطعام أهلها، ورشاهبم ولباسهم، وجمالسهم، وانتهاء بمشاهد اطالعهم  ،  وأهنارها 

 .  عىل أهل النار وحوارهم معهم.
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ْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة  :  : ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل(1) قال آخر َرٍة مم ﴿َسابمُقوا إمىَل َمْغفم

يَن آَمُنوا بماهللَّم َوُرُسلمهم َذلمَك َفْضُل اهللَّم ُيْؤتميهم َمْن  َعْرُضهَ  ْت لملَّذم دَّ  َواأْلَْرضم ُأعم
م
اَمء ا َكَعْرضم السَّ

اْلَعظميمم  اْلَفْضلم  ُذو  َواهللَُّ  أنواع  .  .[ 21احلديد:  ] ﴾  َيَشاُء  مع  تتالءم  الواسعة،  املساحة  وهذه 

تت وبذلك  فيها،  له  نظري  ال  الذي  حّس النعيم،  يف  اجلنة  مساحة  وشعوره،  اإلنسان    سع 

 وتتضاءل الدنيا بام فيها من ملّذات ومتاع. 

آخر اجلنة  ا ومش:  (2) قال  أهل  الكريم  هد  القرآن  واحلفاوة    ةحافليف  باحلركة 

الثناء والتكريم، فاملالئكة يستقبلوهنم   والرتحيب، ومشاعر الرسور، والفرحة، وعبارات 

بام والتذكري  الرتحيب،  إمَذا  ضيهم  بكلامت  َحتَّى  ُزَمًرا  اجْلَنَّةم  إمىَل  ُْم  َرهبَّ َقْوا  اتَّ يَن  الَّذم يَق  ﴿َوسم

ينَ  َخالمدم َفاْدُخُلوَها  َعَلْيُكْم طمْبُتْم  َساَلٌم  َخَزَنُتَها  هَلُْم  َوَقاَل  َأْبَواهُبَا  َوُفتمَحْت  الزمر: ] ﴾  َجاُءوَها 

الدعاء:  [ 73 صورة  يف  جمّسمة  الرسور  ومشاعر  َوْعَدُه  ﴿َوَقالُ ،  َصَدَقنَا  ي  الَّذم هللمَّم  احْلَْمُد  وا 

لمنيَ  اْلَعامم َأْجُر  َفنمْعَم  َنَشاُء  َحْيُث  اجْلَنَّةم  َن  مم ُأ  َنَتَبوَّ اأْلَْرَض  واحلركة  .  .[ 74الزمر:  ] ﴾  َوَأْوَرَثنَا 

املصّورة، تبدأ من مشهد إقباهلم نحو اجلنة عىل هيئة وفود، ومجاعات، ثم تستمر عند أبواب  

ة حني تفتح هلم، مع عبارات السالم والثناء من املالئكة، ثم تستمّر حركة املشهد بعد  اجلن

تبّوأ كل واحد مكانه   أن  دخوهلم اجلنة، فتجّسم مشاعرهم يف صورة دعاء ومحد هلل، بعد 

 فيها، واطمأن، واستقر. 

  اآلباء واألزواج والذرية يف مشهد النعيم، قال آخر: ويصور القرآن الكريم اجتامع  

مْم  قال وتعاىل:  ،  وتشاركهم أيضا املالئكة يف هذا الرسور اْبتمَغاَء َوْجهم َرهبِّ وا  يَن َصرَبُ ﴿َوالَّذم

يَِّئَة ُأوَلئم  ا َوَعاَلنمَيًة َوَيْدَرُءوَن بماحْلََسنَةم السَّ ًّ
َّا َرَزْقنَاُهْم رسم

اَلَة َوَأْنَفُقوا ممم َك هَلُْم ُعْقَبى  َوَأَقاُموا الصَّ

ارم َج  مْم َواملاََْلئمَكُة َيْدُخُلوَن  الدَّ اهتم يَّ ْم َوُذرِّ هم ْم َوَأْزَواجم ْن آَبائمهم نَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوهَنَا َوَمْن َصَلَح مم
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ارم  الدَّ ُعْقَبى  َفنمْعَم  ُتْم  َصرَبْ بماَم  َعَلْيُكْم  َساَلٌم  َباٍب  ُكلِّ  ْن  مم ْم  وذكر  ..  [ 24-22الرعد:  ] ﴾  َعَلْيهم

واألحباب يف املشهد، يالمس املشاعر والقلوب، ويوحي بالعمل الصالح الذي  األقارب  

 جيمعهم كّلهم يف مشهد النعيم. 

 د. الصورة القرآنية ومعرفة الواقع: 

قال الشيخ: بورك فيكم مجيعا عىل هذه األمثلة املرتبطة بمعرفة احلياة، وطبعا سنعود  

رتبطة بمعرفة الواقع، وخاصة الواقع  إىل تفاصيلها يف وقت الحق.. فحدثونا عن الصور امل

 الذي تنزلت فيه اآليات الكريمة، الذي يمكن إسقاطه بعد ذلك عىل كل واقع مشابه. 

قام أحد احلضور، وقال: أجل.. بورك فيك موالنا عىل طلبك هذا.. وأنا شخصيا  

ريخ  استفدت كثريا من الصور التي صور هبا الواقع يف عرص النبوة، بل رأيت أنه أحسن تأ

 هلا، فاملصدر األكرب للسرية النبوية ليس كتب احلديث واملغازي، وإنام القرآن الكريم. 

آخر أجل..  (1)قال  التي  :  الكريمة  اآليات  عىل  اطالعي  خالل  من  الحظت  لقد 

تصور األحداث التي حصلت يف عهد النبوة أهنا تقوم بنقل احلدث، وتصويره، واستجاشة  

احلد  يبقى  كي  نحوه،  عواطف،  املشاعر  أو  مشاعر  من  صاحبه  ما  بكل  شاخصا،  حيا  ث 

تارخييا بتفصيالته، وإنام تصوره من   وتوجيهات دينية.. كام أهنا ال تعرض احلدث عرضا 

خالل الرتكيز عىل نقطة فيه، إلبرازها، وإلقاء األضواء عليها، الستخالص القيم الثابتة من  

داث، وفق مشيئته وإرادته، مع إغفال  خالهلا، وإظهار قدرة اهلل، وحضوره، يف تسيري األح

الزمان واملكان وأسامء األشخاص، إلضفاء سمة الشمول والعموم عىل تصوير األحداث  

ويستجيب   املسلم  معها  يتفاعل  ومؤثرة،  حية  األحداث  صورة  تبقى  حتى  والوقائع، 

 للتوجيهات الواردة يف ثناياها، ويف كل زمان ومكان. 
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أعادت األحداث والوقائع عىل الذين عاشوها، كي    : أجل.. فالصورة، (1) قال آخر

تكون وسيلة تربوية هلم من خالل األحداث، والتوجيهات الدينية، التي رافقت تصويرها،  

كام أن الناس الذين ِل يعايشوا تلك األحداث، يستطيعون أن يعيشوا أجواءها، بكل ما فيها  

 من معان ومشاعر وإحياءات من خالل التصوير هلا. 

نرى )معركة بدر( مصورة من بداية خروج  ومن األمثلة عىل ذلك أننا  :  (2)آخرقال  

مع أصحابه ملواجهة املرشكني، مع َتسيم حاالت النفوس املتباينة يف ساعة    رسول اهلل  

نم كام قال تعاىل:  اخلروج،   َن املُْْؤمم يًقا مم ْن َبْيتمَك بماحْلَقِّ َوإمنَّ َفرم ُهوَن  ﴿َكاَم َأْخَرَجَك َربَُّك مم نَي َلَكارم

َ َكَأنَّاَم ُيَساُقوَن إمىَل املَْْوتم َوُهْم َينُْظُروَن﴾   وتبدأ  ..  [ 6ـ    5]األنفال:  جُيَادمُلوَنَك يفم احْلَقِّ َبْعَد َما َتَبنيَّ

وكلمة   مشاعر،  من  صاحبه  ما  بكل  شاخصا،  حيا  اخلروج  مشهد  بعرض  ْن  الصورة  ﴿مم

هلل سبحانه، وترك الدنيا وراء الظهور، كام أهنا ترسم مشهد  توحي بالتجرد    [ 5]األنفال:  َبْيتمَك﴾  

ويشرتك التعبري مع التصوير    .اخلروج من نقطة البداية، الستحضار املشهد بكل إحياءاته. 

يف إبراز احلقائق الدينية، فنحن نحس أن اآلمر باخلروج هو اهلل، وهذا ما يؤكده إسناد فعل  

اهلل   إىل  َأْخَرَجَك  اخلروج  اهلل    [ 5]األنفال:  َربَُّك﴾  ﴿َكاَم  تسيري  عىل  داللة  اإلسناد  هذا  ويف 

سبحانه  هلل  هو  اخلروج  هذا  أن  كام  مشيئته،  وفق  كلمة  ،  لألحداث  وتزيد  به،  اآلمر  فهو 

فاخلروج   واملعنوي  احليس  الصورة  يف  يتحد  وبذلك  اخلروج،  غاية  توضيح  من  )احلق( 

واملعنوي يف رسم مشهد اخلروج    تستمر الصورة بعنرصهيا احليسو حيس، واحلق معنوي،  

 ملواجهة املرشكني.  

آخر ساعة  :  (3)قال  يف  املسلمني  لبعض  اخلائفة  النفسية  احلالة  الصورة  َتسم  ثم 
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نمنَي    :اخلروج، والنفس بطبيعتها تكره احلرب وتنفر منها، وذلك يف قوله  َن املُْْؤمم يًقا مم ﴿َوإمنَّ َفرم

ُهوَن﴾   وهذه الصورة ترسم حركة بعض املسلمني احلسية والنفسية معا،    ،[ 5]األنفال:  َلَكارم

له. كارهة  ونفوسهم  للخروج،  سوقا  يساقون  بالصدق  .  فهم  يتسم  التصوير  وهذا 

يتغلب   العقيدة  ولكن صاحب  واحلرب،  ملواجهة  من  فالنفس ختاف  هذا  والواقعية،  عىل 

ببنائه للمجهول للرتكيز    [ 6]األنفال:  ﴿ُيَساُقوَن﴾  ويرسم الفعل املضارع حركتهم  .  الشعور.

عليهم يف التصوير، وهم يتحركون جمربين مسوقني يف املشهد املعروض، ثم راح التصوير  

فهم   [ 6:  ]األنفال﴿إمىَل املَْْوتم َوُهْم َينُْظُروَن﴾  يرسم مالمح الوجوه املعربة عن يأس النفوس  

نظراهتم   يف  اليائس،  الشعور  جسم  وقد  فيها،  موهتم  ويرون  املعركة،  نتيجة  من  يائسون 

 الزائغة الدالة عىل خوفهم واضطراهبم. 

آخر معا،  :  (1) قال  النفيس  واجلانب  احليس،  اجلانب  تلمس  للحدث،  فالصورة 

دُّوَن َأنَّ َغرْيَ  ﴿َوَتوَ   : لتحقيق الغرض من التصوير، ثم َتسم أيضا رغبات النفوس يف قوله

ْوَكةم َتُكوُن َلُكْم﴾   فقد كانوا يتمنون العري، وليس النفري للقتال، ألن  .  .[ 7]األنفال:  َذاتم الشَّ

العري ليس يف مالقاهتا شدة أو ابتالء، عىل عكس النفري ذي الشوكة واحلدة والقوة، فالصورة  

آخر، يريد أن يرضب قوة قريش    هنا َتسم الفارق بني اإلرادتني، ولكن اهلل كان يريد شيئا 

املتغطرسة هبذه الفئة املؤمنة الضعيفة، ليكرس شوكة قريش، وحيد من معارضتها هلذا الدين،  

يَن﴾  كام قال تعاىل:   يُد اهللَُّ َأْن حُيمقَّ احْلَقَّ بمَكلماَمتمهم َوَيْقَطَع َدابمَر اْلَكافمرم ، والتصوير  [ 7]األنفال:  ﴿َوُيرم

باالستئصال الكامل للكافرين، ويالحظ يف الصورة الرتكيز عىل قوة    بقطع الدابر، يوحي 

الرسول   وأخرج  مكة،  من  قريشا  أخرج  الذي  هو  فاهلل  احلدث،  يف  مع    اهلل  بيته  من 

أصحابه، وساق بعض املؤمنني سوقا إىل املواجهة، وهم كارهون هلا، فتجمع الفريقان، يف  
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 . ساحة املعركة وجها لوجه

لنا مواقع الفريقني وكأننا نشاهدها اآلن يقول تعاىل:  وتن:  (1)قال آخر قل الصورة 

َتَواَعْدُتْم   َوَلْو  نُْكْم  مم َأْسَفَل  ْكُب  َوالرَّ اْلُقْصَوى  بماْلُعْدَوةم  َوُهْم  ْنَيا  الدُّ بماْلُعْدَوةم  َأْنُتْم  ﴿إمْذ 

ميَعادم﴾   عركة بالكلامت، وحتدد موقع  فالصورة هنا ترسم أرض امل ،  [ 42]األنفال:  اَلْخَتَلْفُتْم يفم املْ

كل فريق، وموقع القافلة القريب من أرض املعركة وهذه الصورة هي بمثابة اإلطار هلا،  

اإلسالم  يف  معركة  أول  وقعت  والزماين،  املكاين  اإلطار  هذا  داخل  فاملساحات  .ويف   .

ة الدنيا  الواسعة مرسومة بإجياز، واملواقع مصورة من خالل قرهبا وبعدها من املشاهد العدو

ويالحظ أن تصوير املواقع يتم من وجهة  .  ـ العدوة القصوىـ  الركب أسفل من جهة البحر.

القصوى،   والعدوة  املدينة،  جهة  من  املسلمني  موقع  هي  الدنيا  فالعدوة  أوال،  املسلمني 

تقابلها يف اجلهة األخرى وهي موقع الكافرين، أما القافلة، فقد كانت تسري هناك بعيدا عن  

منكم. املك أسفل  والركب  الساحيل،  اخلط  يف  املكانية  .  ان.  األبعاد  ترسم  هنا  فالصورة 

اهلل،   بقوة  املسلمني، ونحس  النفسية واحلسية حلركة  األبعاد  قبل  احلسية، كام رسمت من 

املتقابلة عىل أرض   للمواجهة، وتوزعهام يف مواقعهام  الفريقني  املعركة، فتحرك  تدير هذه 

فلة قريش، تسري بعيدا عن أرض املعركة، لنفي أي شبهة دنيوية عن املعركة، مع تصوير قا 

 أهداف املعركة القائمة. 

آخر له  :  (2) قال  دفعا  اآلخر،  عني  يف  فريق  كل  تقلل  كانت  أيضا  اهلل  قوة  إن  ثم 

ْم  ، كام قال تعاىل:  ملواجهته  َأْعُينمهم َأْعُينمُكْم َقلمياًل َوُيَقلُِّلُكْم يفم  اْلَتَقْيُتْم يفم  إمذم  يُكُموُهْم  ُيرم ﴿َوإمْذ 

َ اهللَُّ َأْمًرا َكاَن َمْفُعواًل﴾  
فالصورة للمعركة، ترسم بكل ما فيها من مواقع  ،  [ 44]األنفال:  لمَيْقيضم

عني اآلخر، وأثر ذلك يف    وحركات حسية، ومشاعر نفسية، تتجىل يف تقليل كل فريق يف
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 نفسه، وطمعه يف لقائه، إلنفاذ قدر اهلل يف إحقاق احلق، وقطع دابر الكافرين. 

وتلح الصورة عىل َتسيم مشاعر املسلمني يف حلظات املواجهة، بعد أن  :  (1)قال آخر

كام قال تعاىل:  أيقنوا أنه ال بد منها، يف مشهد حي شاخص فقد توجهوا بالدعاء واالستغاثة،  

َلُكْم﴾   َفاْسَتَجاَب  َربَُّكْم  يُثوَن  َتْسَتغم إحساسهم  [ 9]األنفال:  ﴿إمْذ  بشدة  توحي  واالستغاثة   ،

ق أمام  مشهد  بالضعف  يف  جمسام  نراه  الداخيل  اإلحساس  هذا  الشوكة،  ذات  قريش  وة 

تستغيثون   املضارع  الفعل  عىل  التصوير  ويعتمد  املواجهة،  ساعة  يف  اجلامعي،  االستغاثة 

إىل   املايض  بالفعل  ثم عطف عليه  املشهد وإحيائه، وجعله حارضا حمسوسا،  الستحضار 

ملشهد كام وقع بعد ذلك، وهذه طريقة  احلارض بقصد َتسيمه أمام املخاطب، وبدء عرض ا

القرآن التصويرية يف إحياء املشاهد قبل استعراضها فقد استجاب اهلل استغاثتهم، وأمدهم  

باملالئكة، وصورة هذا املدد غيبية، موحية تدل عىل أن اهلل معهم، وهو الذي يدير املعركة  

امل أثر هذا  النافذ، وكان  اهلل  لقدر  إال ستار  النفوس  بنفسه، وما هم  تطمني  الغيبي هو  دد 

اخلائفة، وتثبيت األقدام املضطربة يف املعركة، مع تصحيح التصور واالعتقاد بأن النرص هو  

 من عند اهلل وليس من سواه. 

ثم َتسم الصورة اطمئنان النفوس بعد ذلك، يف مشهد شاخص يقول  : (2) قال آخر

يُكُم النَُّعاَس َأَمنَةً تعاىل:  فيه   نُْه﴾    ﴿إمْذ ُيَغشِّ ، وصورة النوم الغايش للعيون، توحي  [ 11]األنفال:  مم

بتطهري   توحي  السامء،  من  عليهم  ينزل  الرهام  الغيث  صورة  ثم  الفزع،  بعد  باالطمئنان 

َرُكْم بمهم  ، كام قال تعاىل:  أجسامهم بعد تطهري نفوسهم   َماًء لمُيَطهِّ
م
اَمء َن السَّ ُل َعَلْيُكْم مم ﴿َوُينَزِّ

َب َعنْ بمَط َعىَل ُقُلوبمُكْم َوُيَثبَِّت بمهم اأْلَْقَداَم﴾  َوُيْذهم رَيْ
ْيَطانم َولم ْجَز الشَّ فتوفرت  ،  [ 11]األنفال:  ُكْم رم

بذلك كل العوامل املعنوية الرضورية قبل مواجهة األعداء، من شعور بالطمأنينة، والراحة  
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ملدد النازل، وتتحد  وتلتقي صورة املطر اهلاطل، بصورة ا  . والوعد بالدعم، وتثبيت األقدام.

 الصورتان يف دعم موقف املسلمني. 

آخر وكلامت (1)قال  وأمنة )   :  والنعاس  الصورة    ( يغشيكم  عىل  لطيفا  ظال  تلقي 

الطمأنينة   إىل  واخلوف  الفزع  من  التحول  وتيضء  للمؤمنني،  النفسية  للحالة  املرسومة 

من تضاد وفروق، يوضح ما  واالستقرار، وهذا التقابل بني الصورتني النفسيتني، وما بينهام  

تبدالت بني حلظة وأخرى وفق مشيئته سبحانه. النفوس من  الفعل  .  يفعله اهلل يف  ويقوم 

وصورة    ( ينزل) بإحياء املشهد، واستحضاره يف الذهن، وكذلك فعل    ( يغشيكم) املضارع  

املادي،   الدعم  لتوفر  النفوس  فتسكن  الغيبية،  املالئكة  صورة  مع  تتالحم  احلسية،  املطر 

املتمثل بوجود املاء، وتطمئن لوجود الدعم املعنوي، املتمثل يف اإلمداد باملالئكة، فتكون  

 النتيجة قوة القلوب، وثبات األقدام، ومها الرشطان الرضوريان لتحقيق النرص فيام بعد. 

﴿إمْذ  ، كام قال تعاىل: ثم يميض التصوير للمعركة، بعد تصوير مقدماهتا : (2)قال آخر

يَن َكَفُروا ال  يَن آَمُنوا َسُأْلقمي يفم ُقُلوبم الَّذم ي َربَُّك إمىَل املاََْلئمَكةم َأينِّ َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَّذم ْعَب  ُيوحم رُّ

نُْهْم ُكلَّ َبنَاٍن﴾   ُبوا مم ُبوا َفْوَق اأْلَْعنَاقم َوارْضم وال تعرض الصورة ماهية  ..  [12]األنفال:  َفارْضم

ال كيفية اشرتاكهم يف املعركة، ألن هذا ال هيم يف بيان احلقائق الدينية، وال يف  املالئكة، و

تقرير النتائج، فالصورة تركز عىل قوة اهلل التي متد هبذه القوة اخلفية ليشعر اإلنسان بقوة اهلل  

النتائج. وتقرير  األحداث،  توجيه  يف  املؤمن  .  امللموسة  حس  يف  املالئكة  صورة  وتلقي 

ا من  اخلفية  اخلوف  القوة  هذه  من  الفزع  الكافرين  قلوب  يف  وتطبع  إليه،  والتقرب  هلل، 

املعركة يف  األعناق،  . املشاركة  رضب  يف  املالئكة  فعل  عىل  التصوير  تركيز  كان  لذلك   .

 ورضب كل بنان، ألن هذا هو املفيد من تصوير األحداث. 
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عىل طريقة القرآن  وبعد عرض هذا املشهد للمعركة يأيت التعقيب عليه،  :  (1)قال آخر

ُْم َشاقُّوا اهللََّ َوَرُسوَلُه  الكريم يف التوجيه بعد التصوير لبيان املغزى، يقول تعاىل:  ﴿َذلمَك بمَأهنَّ

  ﴾ َقابم اْلعم يُد  َشدم اهللََّ  َفإمنَّ  َوَرُسوَلُه  اهللََّ  ُيَشاقمقم  األعناق ورضب  ،  [ 13]األنفال:  َوَمْن  فرضب 

ثم يتحول التعبري ملخاطبة  .  اذهم شقا معاديا لصف اإليامن.البنان، كان بسبب كفرهم، واخت

﴿َذلمُكْم  الكافرين مبارشة عىل طريقة االلتفات، للتهكم هبم، والسخرية منهم، يقول تعاىل:  

  ﴾ النَّارم َعَذاَب  يَن  لمْلَكافمرم َوَأنَّ  يف  .  .[ 14]األنفال:  َفُذوُقوُه  مذاقا  صار  العاجل  فالعذاب 

ه ومرارته، وهو قبل العذاب اآلجل، يف النار يوم القيامة، ثم يأيت  حلوقهم، يشعرون بآالم

يَن آَمُنوا  املؤمنني بقوله:   التوجيه من خالل التصوير يف سياقه املالئم، فيخاطب َا الَّذم ﴿َيا َأهيُّ

ْم يَ  م يَن َكَفُروا َزْحًفا َفاَل ُتَولُّوُهُم اأْلَْدَباَر َوَمْن ُيَوهلِّ يُتُم الَّذم َتاٍل َأْو  إمَذا َلقم ًفا لمقم ْوَمئمٍذ ُدُبَرُه إمالَّ ُمَتَحرِّ

رُي﴾  َن اهللَّم َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبمْئَس املَْصم  [ 16ـ  15]األنفال: ُمَتَحيًِّزا إمىَل فمَئٍة َفَقْد َباَء بمَغَضٍب مم

وهذه الصورة احلسية يف تولية األدبار من املعركة، صورة كرهية منفرة،  :  (2)قال آخر

قصد هبا التحذير والرتذيل، وقد وردت بعد تصوير احلدث للمعركة، لينقل املسلمني من  ي

حيذر املسلمني من الرياء،  ، حيث  الواقعة املحدودة إىل الفكرة الدائمة يف أثناء مالقاة العدو 

دمَيارم قال تعاىل:  ويذكرهم بمشاهد من معركة بدر،   ْن  مم يَن َخَرُجوا  َتُكوُنوا َكالَّذم ْم  ﴿َواَل  هم

يْ  الشَّ هَلُُم  َن  َزيَّ َوإمْذ  يٌط  حُمم َيْعَمُلوَن  بماَم  َواهللَُّ  اهللَّم  َسبميلم  َعْن  وَن  َوَيُصدُّ النَّاسم  َئاَء  َورم َطاُن  َبَطًرا 

َئَتانم   َن النَّاسم َوإمينِّ َجاٌر َلُكْم َفَلامَّ َتَراَءتم اْلفم َنَكَص َعىَل  َأْعاَمهَلُْم َوَقاَل اَل َغالمَب َلُكُم اْلَيْوَم مم

يُد اْلعمَقابم   نُْكْم إمينِّ َأَرى َما اَل َتَرْوَن إمينِّ َأَخاُف اهللََّ َواهللَُّ َشدم يٌء مم َبْيهم َوَقاَل إمينِّ َبرم إمْذ َيُقوُل  َعقم

اهللَّم َعىَل  ْل  َيَتَوكَّ َوَمْن  دمينُُهْم   
م
َهُؤاَلء َغرَّ  َمَرٌض  مْم  ُقُلوهبم يفم  يَن  َوالَّذم يٌز  املُْنَافمُقوَن  َعزم اهللََّ  َفإمنَّ   

فصورة قريش يوم بدر هي صورة البطر والرياء واملباهاة بالعدد  ،  [ 49ـ    47]األنفال:  َحكميٌم﴾  

 
 ( 239وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص  (2) ( 238وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص  (1)



178 

 

والعدة، وقد كانت هذه الصورة حارضة يف أذهان املسلمني، رأوها حني خرجت قريش  

وتصوير قريش    بقوهتا الضخمة ملالقاهتم، ولكن نتيجة هذه الصورة هي اهلزيمة واإلخفاق، 

النتيجة،   املعروفة  الصورة  هذه  من  املسلمني  حتذير  إىل  هيدف  املتغطرسة،  اهليئة  هذه  عىل 

وهذا التذكري باهلل، يأيت يف سياقه  .  وحث املسلمني عىل االرتباط باهلل مصدر القوة والنرص. 

نفوسهم   يف  التي ظلت حارضة  الواقعة  احلادثة  تصوير  بعد  خالل  املالئم،  من  وذاكرهتم 

 التصوير القرآين هلا. 

آخر أرواح  :  (1) قال  يقبضون  وهم  للمالئكة  غيبية  حقيقة  التصوير  يتناول  ثم 

ُبوَن  ، كام قال تعاىل:  املرشكني بسخرية وإذالل يَن َكَفُروا املاََْلئمَكُة َيرْضم ﴿َوَلْو َتَرى إمْذ َيَتَوىفَّ الَّذم

َوُذوقُ  َوَأْدَباَرُهْم  ٍم  ُوُجوَهُهْم  بمَظالَّ َلْيَس  اهللََّ  َوَأنَّ  يُكْم  َأْيدم َمْت  َقدَّ بماَم  َذلمَك  يقم  احْلَرم َعَذاَب  وا 

  ﴾ ويبدأ التصوير ب )لو( وهي حرف امتناع المتناع، للداللة عىل  ،  [ 51ـ    50]األنفال:  لمْلَعبميدم

الرؤية  أن ذلك من الغيب، فتمتنع رؤية املالئكة وهم يرضبون الوجوه واألدبار، المتناع  

البرصية لعاِل الغيب، ثم يأيت الفعل املضارع ترى إلحياء املشهد واستحضاره، ثم تتواىل  

يقبضون أرواح املرشكني، ويرضبون وجوههم وأدبارهم، وتكاد    الصورة الغيبية للمالئكة

األفعال املضارعة املتكررة يف التصوير، حتيي املشهد وتنقله من الغيب املجهول، إىل املشهد  

﴿َوُذوُقوا  نظور، ثم يتحول السياق من اإلخبار بالغيب، إىل أسلوب اخلطاب لكفار مكة امل

  ﴾ يقم احْلَرم إذاقة عذاب احلريق، وهي صورة  [ 22]احلج:  َعَذاَب  ، والتهكم واضح يف صورة 

للكافرين.  بدر ونتائجها،  .  مؤملة  التعقيب عاما عىل معركة  يأيت  املشهد  وبعد تصوير هذا 

نة كونية من سنن اهلل وهي أخذ الكافرين بكفرهم، وتعذيبهم يف الدنيا قبل  بإقرار حقيقة لس 

اآلخرة، وهذه سنة ماضية نفذت يف قريش يوم بدر، كام نفذت يف فرعون وجنوده يف القديم  

 
 ( 239وظيفة الصورة الفنية يف القرآن )ص  (1)



179 

 

ْم﴾ يقول تعاىل:  ْن َقْبلمهم يَن مم  [ 54]األنفال: ﴿َكَدْأبم آلم فمْرَعْوَن َوالَّذم

آخر يف:  (1)قال  رأينا  التسجيل    وهكذا  بالتصوير  يقصد  ِل  أنه  بدر  معركة  تصوير 

الثابتة من وراء التصوير، وتصحيح التصورات،   التارخيي هلا، وإنام تقرير احلقائق الدينية 

توجيه   يف  واملؤثرة  الفاعلة  اإلهلية  القدرة  وإبراز  الوقائع،  هذه  مثل  يف  النفوس  ومعاجلة 

يف املاضية  اهلل  سنة  وبيان  واألحداث،  النفوس    الوقائع  وتربية  املعارك،  نتائج  تقرير 

باألحداث الواقعة، ألهنا تكون أوقع يف احلس والشعور، ألهنا تربية عملية ميدانية، وليست  

فالفكر الديني إذا يتفاعل    .تربية نظرية، تقترص عىل التوجيهات املجردة البعيدة عن الواقع.

ايب، ألنه مرتبط بالواقع املعاش وهذا  مع الواقع، يف تربية الفرد وإعداد األمة، وهو فكر إجي

 ما َتسده الصورة يف نقل األحداث الواقعة. 

وهذه السامت لتصوير األحداث، تكاد تكون عامة يف كل األحداث  :  (2) قال آخر

التي تناولتها الصورة الفنية وإن اختلفت طريقة التصوير من معركة ألخرى، بحسب تغري  

إال أن السامت العامة للتصوير، ال تكاد خترج عام    الظروف واملواقف، وحاالت النفوس 

ففي تصوير معركة )أحد( أيضا نالحظ تقرير املبادئ الدينية من وراء التصوير،  .  ذكرناه.

 ومعاجلة النفوس الضعيفة، وتربية األمة اإلسالمية باألحداث وغري ذلك. 

آخر تع:  (3)قال  يقول  املعركة  مشهد  بداية  باستحضار  الصورة  ﴿َوإمْذ  اىل:  وتبدأ 

يٌع َعلميٌم﴾   َتالم َواهللَُّ َسمم َد لمْلقم نمنَي َمَقاعم ُئ املُْْؤمم ْن َأْهلمَك ُتَبوِّ وتستعيد  ،  [ 121]آل عمران:  َغَدْوَت مم

املضارع   الفعل  بوساطة  املشهد  املايض    (، تبوئ ) الصورة  الزمن  من  احلدث  فيستحرض 

البع  نالحظ  ثم  األذهان،  يف  يشخصه  حتى  احلارض  يف للزمن  املشهد  يف  الزمني  قوله    د 
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﴾  إىل جانب البعد املكاين    [ 121]آل عمران:  ﴿َغَدْوَت﴾   َتالم َد لمْلقم نمنَي َمَقاعم ُئ املُْْؤمم ]آل عمران:  ﴿ُتَبوِّ

فريتسم جو املعركة بتحديد املواقع، وحتديد التوقيت الزمني هلا أيضا، وهذا هو املشهد    [ 121

وراء  وهناك  احلسية،  للصورة  وراء    املنظور  من  تظهر  الغيبية،  الصورة  احلسية،  الصورة 

يٌع َعلميٌم﴾  املشهد املنظور   فاهلل حارض املعركة، وكل معركة يسمع   ، [ 121]آل عمران:  ﴿َواهللَُّ َسمم

ويرى، ويعلم ما يدور يف احلس والشعور، وهذه احلقيقة الدينية مالزمة لتصوير األحداث  

ألمور، وإبراز قدرة اهلل يف األحداث، كام هي ظاهرة  لتعميق االرتباط باهلل سبحانه يف كل ا

 يف الكون واألحياء. 

وَتسم الصورة خواطر النفوس لطائفة من املسلمني، مهت أن تبقى يف  :  (1)قال آخر

املدينة، وال خترج مع املسلمني لقتال املرشكني، وكان اهلم جمرد خاطر ِل يطلع عليه أحد،  

يُّهُ ولكن اهلل ال ختفى عليه خافية، يقول تعاىل:  
نُْكْم َأْن َتْفَشاَل َواهللَُّ َولم ْت َطائمَفَتانم مم اَم  ﴿إمْذ مَهَّ

نُوَن﴾   لم املُْْؤمم وتصوير خواطر النفوس هنا، فيه إشارة إىل  .  .[ 122]آل عمران:  َوَعىَل اهللَّم َفْلَيَتَوكَّ

تصوير   يف  الكريم  القرآن  طريقة  وهذه  وينرصهم،  أيدهيم،  عىل  يشد  معهم،  اهلل  حضور 

خطاهم وتسديد  املؤمنني،  لتوجيه  تسجي ،  األحداث،  جمرد  ليست  القرآنية  ل  فالصورة 

ونفسية،   حسية  حركات  من  صاحبها  ما  بكل  األحداث،  إحياء  غايتها  وإنام  األحداث، 

 لتوجيه املؤمنني نحو املبادئ الدينية الثابتة. 

، كام  ويف سياق تصوير معركة أحد، يستعرض مشاهد من معركة بدر:  (2) قال آخر

تعاىل:   َأذملَّ قال  َوَأْنُتْم  بمَبْدٍر  اهللَُّ  ُكُم  َنرَصَ عمران:  ٌة﴾  ﴿َوَلَقْد  هلم،  [ 123]آل  اهلل  بنرص  للتذكري   ،

ليبقى   وتذكريهم بام صاحب معركة بدر من حقائق دينية، وسنن إهلية يف النرص واهلزيمة 

املسلمون عىل صلة هبام، والتيقن بأن النرص بيد اهلل، فهو وحده، يقرر نتائج األحداث، كام  
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 .  يقرر مصائر األحياء. 

آخر أثن:  (1) قال  أشيع  أن  وقد  املعركة  اهلل  اء  هذه    رسول  أثرت  وقد  قتل،  قد 

اإلشاعة يف نفوس املسلمني، فنقلت الصورة هذا اجلو النفيس، مع التوجيه نحو القواعد  

ُسُل َأَفإمْن َماَت َأْو ُقتمَل  الدينية الثابتة يقول تعاىل:   ْن َقْبلمهم الرُّ ٌد إمالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت مم ﴿َوَما حُمَمَّ

ينَ اْنَقلَ  اكمرم ي اهللَُّ الشَّ َبْيهم َفَلْن َيرُضَّ اهللََّ َشْيًئا َوَسَيْجزم ﴾  ْبُتْم َعىَل َأْعَقابمُكْم َوَمْن َينَْقلمْب َعىَل َعقم

وقد جاءت الصورة حتمل معنى التهديد، فالرسول برش، وينطبق عليه ما  .  .[ 144]آل عمران:  

رسل من قبله، فهم ليسوا مرتبطني،  ينطبق عليهم من املوت أو القتل وهو رسول كبقية ال

 بل يرتبطون باهلل الذي ال يموت، ودعوته الباقية.  بحياته أو موته،

َعىَل  وقد جاءت الصورة َتسم مشاعرهم يف صورة حسية  :  (2) قال آخر ﴿اْنَقَلْبُتْم 

وحركة االنقالب عىل األعقاب حركة حسية، تعرب عن حركة    [ 144]آل عمران:  َأْعَقابمُكْم﴾  

أو موته،   الرسول  قتل  أنه ال فائدة من االستمرار بعد  نفسية داخلية، فقد أحس بعضهم 

فجاءت الصورة هبذه احلركة  ،  وكأن املعركة القائمة، هي بني أشخاص، وليست بني مبادئ

ك بل هي بني اإليامن والكفر، وهي  احلسية املستنكرة، لتوحي هلم بأن املعركة ليست كذل

معركة مستمرة، وإن مات األشخاص، ألهنم يرتبطون باهلل احلي الذي ال يموت لذلك جاء  

شيئا  اهلل  يرض  فلن  عقبيه  عىل  ينقلب  ومن  بقوله:  وهم  ،  التعقيب  العباد،  عن  غني  فاهلل 

 حداث. املحتاجون إليه، وهكذا تؤدي الصورة وظيفتها الدينية من خالل تصوير األ

وتلتقط الصورة الفنية حالة املسلمني النفسية واحلسية وهم يفرون من  : (3) قال آخر

ُدوَن َواَل َتْلُووَن َعىَل  أرض املعركة، فرتسمها يف مشهد حي متحرك، يقول تعاىل:   ﴿إمْذ ُتْصعم
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لمَكيْ  بمَغمٍّ  َغامًّ  َفَأَثاَبُكْم  ُأْخَراُكْم  يفم  َيْدُعوُكْم  ُسوُل  َوالرَّ َما  َأَحٍد  َواَل  َفاَتُكْم  َما  َعىَل  َزُنوا  حَتْ اَل 

فاملشهد هنا، يعرض حركة هزيمة املسلمني  ،  [ 153]آل عمران:  َأَصاَبُكْم َواهللَُّ َخبمرٌي بماَم َتْعَمُلوَن﴾  

وقد   مضطربة،  خائفة  ونفوسهم  املعركة،  من  هربا  اجلبال  يف  مصعدون  وهم  أحد،  يف 

احلركة احلسية، وكأننا نراهم يف املشهد اآلن مصعدين يف  جسمت احلالة النفسية هلم يف هذه  

العودة، ولكنهم ال   إىل  اجلبل  يدعوهم يف أسفل  أحد وراءه، والرسول  يلتفت  اجلبل، ال 

 يسمعون نداءه لشدة فزعهم أو أن حالتهم النفسية املضطربة متنعهم من إجابة دعائه. 

إلحياء املشهد،    (تصعدون)ع  ويعتمد تصوير احلدث عىل الفعل املضار:  (1)قال آخر

الفعل   أن  كام  احلارض  إىل  املايض  الزمن  من  املايض    (تصعدون)واستحضاره  الفعل  من 

الفعل صعد. البعيد، بخالف  الذهاب  الفعل هنا يوحي  .  أصعد، وهو يدل عىل  واختيار 

املشهد  بأهنم بلغوا مكانا بعيدا يف اجلبل العايل هاربني من املعركة، واخليال يتابع من خالل  

ويتأمل صورهتم وهم موزعون هنا    احلي الشاخص، حركتهم املضطربة يف صعود اجلبل،

وهناك عليه بشكل يدل عىل الفزع واالضطراب، وما يصاحب حركة اهلروب من أصوات  

ونظرات فزعة وال تلوون عىل أحد فرتتسم ظالل اخلوف والفزع عىل الصورة، بحركاهتا،  

 وهيئاهتا وخطوطها. 

آخر جو  :  (2)قال  يالئم  ألنه  احلركة،  عنرص  هو  املشهد،  هذا  يف  البارز  والعنرص 

ثم يف    (، تصعدون ـ تلوون)اهلزيمة، هلذا كان االعتامد يف التصوير عىل الفعلني املضارعني،  

من الفعل أصعد، للداللة عىل الصعود البعيد وليس القريب    ( تصعدون) دقة اختيار فعل  

امل املعنى  مع  التصوير  يتناسق  أسفل  ،  رصود كي  يف  الثبات  حركة  الفرار،  حركة  وتقابل 

للرسول   املعركة  أرض  يف  حركة  .  . اجلبل،  اهلزيمة  مشهد  تصوير  يف  نالحظ  وهكذا 
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مضطربة يف اجلبل، وحركة ثابتة يف أسفل اجلبل، وخوفا وأمانا يف الوقت نفسه، لتوضيح  

 ضاع.الفوارق يف الطباع واحلاالت النفسية يف مثل هذه الظروف واألو

ثم تتحول الصورة لرسم مشهد آخر هلؤالء الفارين، بعد أن تابوا إىل  :  (1) قال آخر

اهلل وعفا عنهم، وهو مشهد مغاير للسابق، فيه الطمأنينة، واهلدوء لتلك النفوس، يقول اهلل  

َطائمَفةً تعاىل:   َيْغَشى  ُنَعاًسا  َأَمنًَة  اْلَغمِّ  َبْعدم  ْن  مم َعَلْيُكْم  َأْنَزَل  نُْكْم﴾    ﴿ُثمَّ  عمران:  مم ؛  [ 154]آل 

فالصورة إذا َتسم النفس البرشية، يف حالة خوفها وفزعها، كام رأينا يف املشهد السابق، ويف  

كام ترى يف هذا املشهد، ألن صورة النعاس الغايش للعيون    .حالة هدوئها واطمئناهنا أيضا. 

 توحي بذلك. 

ها الدنيوية، وسالمتها، فهؤالء  وهناك طائفة أخرى، ال هتتم إال بمصاحل:  (2) قال آخر

كانوا يرون أهنم عرضوا أنفسهم للقتل يف تلك املعركة اخلارسة برأهيم، وأكثروا اجلدال، يف  

﴿خُيُْفوَن  ، كام قال تعاىل:  هذا األمر، وأخفوا حقيقة أنفسهم، فجاء القرآن الكريم وفضحهم

ْم َما اَل ُيْبُدوَن َلَك﴾  هم ، فهؤالء قد امتألت نفوسهم كراهية للحرب،  [ 154]آل عمران: يفم َأْنُفسم

ألهنم يرون أهنم عرضوا أنفسهم للموت فيها، فجاء توضيح حقيقة احلياة واملوت، وقدر  

َز  اهلل النافذ يف اآلجال يف صورة موحية ومؤثرة، يقول تعاىل:   ﴿ُقْل َلْو ُكنُْتْم يفم ُبُيوتمُكْم َلرَبَ

َص َما يفم قُ  ُكْم َولمُيَمحِّ َ اهللَُّ َما يفم ُصُدورم
ْم َولمَيْبَتيلم هم عم ُم اْلَقْتُل إمىَل َمَضاجم يَن ُكتمَب َعَلْيهم ُلوبمُكْم  الَّذم

  ﴾ ُدورم الصُّ بمَذاتم  َعلميٌم  كناية عن،  [ 154]آل عمران:  َواهللَُّ  الصدور،  املالزمة    وذات  األرسار 

النفوس، ويعرف ما وراء االحتجاج عىل املعركة من أرسار   للصدور، فاهلل يعرف أرسار 

هذه   بمثل  يمرون  قد  ألهنم  ثانيا،  مجيعا  وللناس  أوال،  ألصحاهبا  يكشفها  وهواجس، 

واحلقيقة املصورة    ،األحداث فتجيش صدورهم بمثل هذه األوهام حول املعركة مع الباطل 
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ملوت قدر اهلل النافذ ال حمالة، وله موعد حمدد، ال يتقدم وال يتأخر، هلذا فإن املعركة  هنا، أن ا

 ال تقدم أجل اإلنسان، كام أن التقاعس عنها ال يؤخره عن موعده املرسوم. 

ُم اْلَقْتُل  بقوله تعاىل: وقد صورت هذه احلقيقة : (1) قال آخر يَن ُكتمَب َعَلْيهم َز الَّذم ﴿َلرَبَ

َمَض  ْم﴾  إمىَل  هم عم عمران:  اجم واالسرتخاء،  ،  [ 154]آل  الراحة  مكان  هو  الذي  املضجع  وصورة 

له. املرسوم  القتل حسب األجل  الذي كتب عليه  تعود  .  يتحول هنا إىل قرب لصاحبه،  ثم 

حتى   الشيطان،  بوساوس  هزيمتهم،  وتربط  الفارين،  طائفة  لتلمس  جديد،  من  الصورة 

الزحف يوم  الفرار  عن  املؤمنون  من  يرتدع  فارين  ليتبعوه  استزهلم  الذي  هو  فالشيطان   ،

ْيَطاُن بمَبْعضم  يقول تعاىل:    ، املعركة ُُم الشَّ نُْكْم َيْوَم اْلَتَقى اجْلَْمَعانم إمنَّاَم اْسَتَزهلَّ ْوا مم يَن َتَولَّ ﴿إمنَّ الَّذم

 [ 155]آل عمران: َما َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا اهللَُّ َعنُْهْم﴾  

ة الشيطان غري حمسوسة، ولكن أثرها حمسوس جمسد يف حركة  وصور:  (2) قال آخر

املعركة.  من  قدم    .الفرار  جير  وهو  للشيطان،  حية  صورة  بجرسها  ترسم  استزهلم  وكلمة 

املقاتل لتزل زلة، تتبعها زالت حتى ينقاد أخريا خلطوات الشيطان، فيتبعه يف حركة الفرار  

املعركة.  ب.  من  يوحي  الطلبية،  صيغته  يف  بشكل  والفعل  الوسوسة،  يف  الشيطان  طريقة 

وهكذا توظف هذه الصورة املجهولة بامهلا    ،متدرج، حتى يقع اإلنسان يف مصيدته أخريا 

لْلنسان يف   الشيطان  تارخيي وديني، يف عداوة  املسلم، ورصيد  من رصيد نفيس يف قلب 

عىل    معاجلة النفوس التي اضطربت واهنزمت حتى يعيدها من جديد إىل طريق االستقامة

 منهج اهلل سبحانه. 

عرض بداية املعركة  حيث  غزوة األحزاب،  : وهكذا صور القرآن الكريم  (3) قال آخر
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وهنايتها، قبل عرض التفصيالت واملواقف، حتى يتضح أثر القدرة اإلهلية يف تلك املعركة،  

إمْذ  وفضل اهلل عىل املؤمنني، يقول اهلل تعاىل:   َعَلْيُكْم  نمْعَمَة اهللَّم  اْذُكُروا  آَمنُوا  يَن  الَّذم َا  َأهيُّ ﴿َيا 

رًياَجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلنَا َعَليْ  حًيا َوُجنُوًدا َِلْ َتَرْوَها َوَكاَن اهللَُّ بماَم َتْعَمُلوَن َبصم ْم رم األحزاب: ] ﴾ هم

  ( جنود)يف كلمة    التنكريف  ..فالصورة هنا ترسم لنا بداية املعركة وهنايتها بكلامت موجزة،  [ 9

ن اليهود  يفيد العموم والشمول، لْلحياء باجلنود اآلخرين الذين انكشفوا يف أثناء املعركة م

واملنافقني، باإلضافة إىل التهويل والتضخيم امللحوظ يف تنكري الكلمة وتقابل صورة اجلنود  

الضخمة، صورة املالئكة الغيبية، وصورة الريح الكونية، وتتالحم الصورتان احلسية وغري  

 احلسية يف دعم موقف املسلمني، وتدمري الكافرين. 

، كام قال  املعركة بام فيها من مواقف، ومشاعرثم يبدأ تصوير تفصيالت  :  (1) قال آخر

اْلُقُلوُب  تعاىل:   َوَبَلَغتم  اأْلَْبَصاُر  َزاَغتم  َوإمْذ  نُْكْم  مم َأْسَفَل  ْن  َومم َفْوقمُكْم  ْن  مم َجاُءوُكْم  ﴿إمْذ 

ُلوا زم  َوُزْلزم ُنوَن  املُْْؤمم  َ
اْبُتيلم ُهنَالمَك  الظُّنُوَنا  بماهللَّم  َوَتُظنُّوَن  َر  يًدااحْلَنَاجم ـ    10األحزاب:  ] ﴾  ْلَزااًل َشدم

وبعد تصوير املوقف اخلارجي العام، وإحاطة املرشكني باملدينة من كل جانب، أخذ  ،  [ 11

التصوير جيسم لنا احلاالت النفسية للمؤمنني، فبدأ برسم ذلك يف مالمح الوجوه والعيون،  

ورة احلسية البرصية،  يف زوغان األبصار، الدالة عىل شدة اخلوف والفزع، ومتاثل هذه الص 

الطبيعي إىل مرحلة   للقلوب، وهي تضطرب وختفق، وخترج عن مستواها  أخرى  صورة 

وتلمس الصورة أيضا حركة األذهان، يف مثل هذه املواقف وما يدور فيها   .الزوغان أيضا. 

 [10زاب:  األح] ﴾  ﴿َوَتُظنُّوَن بماهللَّم الظُُّنوَنا   ،من تصورات وأوهام يف تقويم احلدث أو املعركة 

النفوس إال وشخصته وأظهرته   املوقف يف  فالصورة هنا ال ترتك جانبا من جوانب تأثري 

عىل   للداللة  النفسية،  والصورة  الذهنية،  والصورة  البرصية،  الصورة  فاجتمعت  للعيان، 
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 موقف الكرب الشديد والضيق اخلانق.

ا:  (1) قال آخر املوقف  الصورة إىل رسم  التفصيل، تلجأ  للمسلمني  وبعد هذا  لعام 

ُلوا  َتاه اخلطر اخلارجي املحدق باملدينة بصورة زلزال شديد   نُوَن َوُزْلزم َ املُْْؤمم
﴿ُهنَالمَك اْبُتيلم

يًدا َشدم ْلَزااًل  اليهود    ،[ 11األحزاب:  ] ﴾  زم مع  املرشكني  حتالف  يف  يتمثل  حيس  زلزال  وهو 

وتلقى  . قف العام للمعركة.واملنافقني، وزلزال نفيس، يتمثل يف اضطراب النفوس َتاه املو

األضواء التصويرية عىل مواقف املنافقني واملخذلني من داخل الصفوف، لزرع البلبلة يف  

يَن يفم  صفوف املسلمني، وبث الريبة يف وعد اهلل هلم، يقول تعاىل:   ﴿َوإمْذ َيُقوُل املُْنَافمُقوَن َوالَّذم

مْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا اهللَُّ َوَرُسو وِل يتوقف املنافقون عند حد  ،  [ 12األحزاب:  ] ﴾  ُلُه إمالَّ ُغُروًراُقُلوهبم

األقاويل بل راحوا يدعون إىل االنسحاب من املعركة، زيادة يف إضعاف املسلمني، وتوهني  

تعاىل:  ،  عزيمتهم اهلل  ُعوا يقول  َفاْرجم َلُكْم  ُمَقاَم  اَل  َب  َيْثرم َأْهَل  َيا  نُْهْم  مم َطائمَفٌة  َقاَلْت    ﴿َوإمْذ 

إمالَّ   يُدوَن  ُيرم إمْن  بمَعْوَرٍة  َي  هم َوَما  َعْوَرٌة  ُبُيوَتنَا  إمنَّ  َيُقوُلوَن  النَّبميَّ  نُْهُم  مم يٌق  َفرم ﴾  فمَراًراَوَيْسَتْأذمُن 

 [ 13األحزاب: ] 

وتصوير البيوت عورة مكشوفة لألعداء وفيها األطفال والنساء، يؤثر  :  (2) قال آخر

ثبيط، ولكن اهلل يكشف ما وراء ذلك من حقيقة نفوس  يف النفوس ويزيد يف التخذيل والت

ثم ترسم الصورة مالمح املنافقني،  .  املنافقني من حب للفرار من املعركة وهزيمة املسلمني.

للعهد تعاىل:  ،وتكشف عن جبنهم ونقضهم  ْن    يقول  مم اهللََّ  َعاَهُدوا  َكاُنوا  اَل  ﴿َوَلَقْد  َقْبُل 

َمْسُئواًل  اهللَّم  َعْهُد  َوَكاَن  اأْلَْدَباَر  ويف  ،  [ 15األحزاب:  ] ﴾  ُيَولُّوَن  جبناء،  احلرب  يف  فاملنافقون 

ًة َعَلْيُكْم َفإمَذا َجاَء اخْلَْوُف َرَأْيَتُهْم َينُْظُروَن إمَلْيَك  السلم، متكربون، سليطو اللسان:   حَّ
﴿َأشم

ي ًة   َتُدوُر َأْعُينُُهْم َكالَّذم حَّ
َداٍد َأشم نٍَة حم َن املَْْوتم َفإمَذا َذَهَب اخْلَْوُف َسَلُقوُكْم بمَأْلسم ُيْغَشى َعَلْيهم مم
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 [19األحزاب: ] ﴾ َعىَل اخْلَرْيم 

ونالحظ هنا صورتني متناقضتني هلم، صورة نفسية جمسمة يف حركة  :  (1)قال آخر

هذه احلركة بحركة العيون  حسية، وهي دوران العيون من شدة اخلوف والفزع، ثم قورنت  

الفعل   عىل  الصورة  واعتامد  اخلوف،  وذروة  الفزع  منتهى  لرسم  املوت،  سكرات  عند 

املضارع تدور جيعلها حارضة شاخصة، وكأننا نرى حركة العيون وهي تدور يمينا وشامال،  

بحركة مثرية للسخرية والضحك، وهي حركة مشاهبة حلركة العيون عند املوت، عند ما  

عينيه دفعة واحدة،    إلنسان السيطرة عىل أعصابه، فيظهر ما يف نفسه من خوف عىل يفقد ا 

مضحكة. رسيعة  حركة  يف  اخلطر،  .  فتدور  بانجالء  صورهتم  تتغري  اجلبناء  هؤالء  ولكن 

ون باالدعاء واالنتفاخ، وهنا تربز صورة أخرى حسية تتمثل يف  ؤوشعورهم باألمان، فيبد

وهذه الصورة احلسية،    .عىل احلركة أيضا بشدة وعنف. سالطة اللسان، وهي صورة تعتمد  

 .  تعرب عن احلقد والكراهية، ومرض النفوس.

صورة أخرى للمنافقني، تعرب عن جبنهم الشديد، وهي  هكذا نرى  و:  (2) قال آخر

ة  فقد ظلوا خائفني حتى بعد هزيم،  [ 20األحزاب:  ] ﴾  ﴿حَيَْسُبوَن اأْلَْحَزاَب َِلْ َيْذَهُبواقوله تعاىل:  

األحزاب، ألهنم ما زالوا ال يصدقون هبزيمة األحزاب، فهم يرتعشون بخوف وفزع، ويا  

يستمر  الذين  اجلبناء،  هلؤالء  مضحكة  ساخرة  صورة  من  انجالء    هلا  بعد  حتى  فزعهم 

اجلبانة.  اخلطر.  طبيعتهم  إيضاح  يف  زيادة  عدة،  بصور  املنافقني  تصوير  يقول    ،ويتواصل 

اأْلَ   تعاىل: َيْأتم  َأْنَبائمُكمْ ﴿َوإمْن  َعْن  َيْسَأُلوَن  اأْلَْعَرابم  يفم  َباُدوَن  ُْم  َأهنَّ َلْو  َيَودُّوا  ﴾  ْحَزاُب 

وصورهتم هنا وهم قاعدون يف البادية بعيدا عن املعركة، يتلقفون األخبار،  ..  [ 20األحزاب:  ] 

تتواصل مع الصور األخرى هلم، وترتابط ضمن نظام العالقات التصويرية لكشف حقيقة  
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 النموذج اجلبان املتحالف مع املرشكني واليهود ضد املسلمني.  هذا

الفوارق بني نموذج  :  (1)قال آخر املؤمنني، إلظهار  املعركة يف  الصورة أثر  وترسم 

نُوَن اأْلَْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا اهللَُّ  اإليامن، ونموذج النفاق، يقول تعاىل:   ﴿َوملََّا َرَأى املُْْؤمم

هذه الصورة بام  ، ف[ 22األحزاب:  ] ﴾  وُلُه َوَصَدَق اهللَُّ َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهْم إمالَّ إمياَمًنا َوَتْسلمياًم َوَرُس 

فيها من إيامن وثبات وطمأنينة وتسليم هلل، تقابل صورة اجلبن واخلوف ودوران العيون يف  

العصيب. املوقف  يف  يظهر    .األحداق  التضاد،  طريق  عن  هنا  بني  والتقابل  الفوارق 

النموذجني، وهيدف إىل تربية األمة باألحداث من خالل َتسيم انفعاالهتا، والتعقيب عليها  

 بالتوجيهات الدينية املالئكة هلا، وإبراز قدرة اهلل يف األحداث، والتأثري يف نتائجها. 

ْم  ﴿َوَردَّ اهللَُّ  تصوير املعركة بقوله:  اهلل تعاىل  ثم خيتم  :  (2)قال آخر يَن َكَفُروا بمَغْيظمهم الَّذم

يًزا ا َعزم يًّ َتاَل َوَكاَن اهللَُّ َقوم نمنَي اْلقم ا َوَكَفى اهللَُّ املُْْؤمم هذه هي صورة  ، و[ 25األحزاب:  ] ﴾  َِلْ َينَاُلوا َخرْيً

املرشكني، وهم منهزمون، يأكل الغيظ أكبادهم، ألهنم أخفقوا يف حتقيق أهدافهم، ويالحظ  

د الفعل )رد( إىل اهلل الفاعل احلقيقي، فكل ما تم يف املعركة من بدايتها إىل  يف التعبري إسنا 

نتيجتها كان بفعل الفاعل احلقيقي وهو اهلل، وهذا ما تربزه الصورة وتؤكده من خالل رصد  

تعاىل:  .  األحداث.  يقول  أيضا،  القتل واألرس  حل هبم  فقد  املرشكني  ﴿َوَأْنَزَل  أما حلفاء 

يَن َظاَهرُ  َتْقُتُلوَن  الَّذم يًقا  َفرم ْعَب  الرُّ مُم  ُقُلوهبم َوَقَذَف يفم  ْم  يهم ْن َصَياصم مم اْلكمَتابم  َأْهلم  ْن  وُهْم مم

يًقا  وَن َفرم ُ
فالعنرص البارز يف تصوير األحداث هو املعنى الديني، فهو  ،  [26األحزاب:  ] ﴾  َوَتْأرسم

حلوادث الواقعية يف  املحور الذي ينطلق منه تصوير احلدث، وهذه سمة بارزة يف تصوير ا 

النص القرآين، باعتباره كتاب هداية للبرش، منزال من عند اهلل،    القرآن الكريم، خلصوصية 

 لبيان األلوهية، وآثار الربوبية يف الكون واحلياة واإلنسان. 
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لذلك كانت بيعة الرضوان يف صلح احلديبية هي مبايعة هلل، وردت يف  :  (1) قال آخر

هيممْ تعاىل:    يقول،  صورة حسية موحية يَن ُيَبايمُعوَنَك إمنَّاَم ُيَبايمُعوَن اهللََّ َيُد اهللَّم َفْوَق َأْيدم ﴾  ﴿إمنَّ الَّذم

فالصورة القرآنية ال تنفك عن غرضها الديني عىل الرغم من أهنا تصور حادثة  ،  [ 10الفتح:  ] 

فاهلل هو الذي نرص  .  ، يد اهلل فوقها تباركها وتدعمها.  واقعة، فاأليدي املبايعة لرسول اهلل

عىل   حاسبهم  الذي  وهو  ذلك،  لتحقيق  باملالئكة  أمدهم  الذي  وهو  بدر،  يف  املؤمنني 

تقصريهم يف أحد، وهو الذي رد املرشكني بغيظهم يف يوم اخلندق، واملبايعة له يف صلح  

املعارك أو احلوادث األخرى، وحني  .احلديبية  التجرد له يف  . لذلك فإن اهلل يدعوهم إىل 

ُكُم اهللَُّ يفم َمَواطمَن َكثمرَيٍة  تهم كثرهتم يوم حنني عاقبهم عىل ذلك يقول تعاىل:  أعجب ﴿َلَقْد َنرَصَ

ْت  َوَيْوَم ُحنَنْيٍ إمْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغنم َعنُْكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض بماَم َرُحَب 

يَن   ُمْدبمرم ْيُتْم  َولَّ َتَرْوَها  ُثمَّ  َِلْ  ُجنُوًدا  َوَأْنَزَل  نمنَي  املُْْؤمم َوَعىَل  َرُسولمهم  َعىَل  َسكمينََتُه  اهللَُّ  َأْنَزَل  ُثمَّ 

ينَ  يَن َكَفُروا َوَذلمَك َجَزاُء اْلَكافمرم َب الَّذم  [ 26ـ  25التوبة: ] ﴾ َوَعذَّ

ها احلسية  فالصورة يف هذا النص ترسم لنا املعركة بكل مراحلها ووقائع:  (2) قال آخر

احلسية   الصورة  يف  أثره  العدد  بكثرة  باإلعجاب  الداخيل  للشعور  كان  ولقد  والشعورية، 

للمعركة، فقد انقلبت صورهتا إىل هزيمة منكرة بعد أن ظن املسلمون أن الكثرة وحدها هي  

التي تقرر نتيجة املعركة، فجاء الدرس القايس هلم، ليعودوا إىل التصور الصحيح يف ربط  

املسلمني  األحدا نفوس  ضيق  وجيسم  لنتيجتها  واملقرر  فيها،  املؤثر  فهو  سبحانه،  باهلل  ث 

وشعورهم باالختناق بصورة حسية وضاقت عليكم األرض بام رحبت.. وهذه الصورة 

بداية   يف  اإلعجاب  لشعور  موازية  جاءت  الشديد،  النفيس  االختناق  عن  املعربة  النفسية 

باالختناق الشعور  يغسل  حتى  النفس،  املعركة،  ساحة  من  ويزيله  باإلعجاب،  الشعور   ،
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ثم أتبعها بصورة حسية جمسمة للصورة النفسية املتمثلة يف ثم    ، لتعود لصفائها وَتردها هلل

وليتم مدبرين وقد أزالت هذه الصورة املحسوسة، كل مشاعر اإلعجاب بالكثرة، وأزالته  

 من النفوس بالواقع املحسوس.

﴿َأْنَزَل اهللَُّ َسكمينََتُه  ليغري اَتاه املعركة ثم  اهلل تعاىل  خل  ثم بعد ذلك تد:  (1)قال آخر

نمنيَ  املُْْؤمم َوَعىَل  َرُسولمهم  مادية    [ 26التوبة:  ] ﴾  َعىَل  بصورة  جيسمها  معنوي،  يشء  والسكينة 

اخلائفة   النفوس  فتطمئن  حمسوسا،  ملسا  يلمسوهنا  وكأهنم  اهلل،  عند  من  فتنزل  حمسوسة، 

نزل مع السكينة جنودا من عنده، وهذه الصورة غيبية، ال نعرف ماهيتها،  بذلك، كام أن اهلل أ

دون   سابقا  رأينا  كام  احلوادث  تصوير  عناَص  يف  تدخل  املعركة،  يف  اشرتاكها  طريقة  وال 

ألن الغاية منها هي إبراز قدرة اهلل يف تقرير نتائج املعركة وهذا ما نراه واضحا   ، تفصيل هلا 

 رك، وتقرير النتائج. يف تصوير احلوادث واملعا 

آخر تصوير  :  (2) قال  يف  العام  اخلط  عن  تصويرها،  خيتلف  ال  )تبوك(  غزوة  ويف 

احلوادث الواقعية يف القرآن، يف الرتكيز عىل بعض النقاط البارزة فيها، ملعاجلتها من خالل  

ر لعدم  ففي تصوير هذه الغزوة يتم الرتكيز عىل الضعف واختاذ األعذا،  الرؤية الدينية الثابتة

اخلروج للقتال، كام تسلط األضواء املصورة عىل الثالثة الذين ختلفوا عن الغزوة دون عذر،  

نُْهْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن  يقول تعاىل يف فضح املنافقني:  ،  وعىل املنافقني وأقواهلم ومعاذيرهم ﴿َومم

ْتنَةم َسَقُطوا َوإمنَّ َجَهنَّمَ  ينَ يلم َواَل َتْفتمنِّي َأاَل يفم اْلفم يَطٌة بماْلَكافمرم وصورهتم هنا  ،  [ 49التوبة:  ] ﴾   ملَُحم

وهم يتساقطون يف اهلاوية، فتتلقاهم جهنم فور سقوطهم وحتيط هبم من كل جانب، صورة  

بام  توحي  الصورة  أن  كام  اهلاوية،  يف  السقوط  هو  مربر،  بال  االستئذان  فهذا  مغزاها،  هلا 

 ينتظرهم من عذاب يوم القيامة.
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وترسم الصورة هلم مشهدا خمزيا، يدل عىل شدة جبنهم، يقول تعاىل  :  (1)قال آخر

ْوا إمَلْيهم َوُهْم جَيَْمُحونَ فيهم:   َخاًل َلَولَّ فهؤالء  ،  [ 57التوبة:  ] ﴾  ﴿َلْو جَيمُدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغاَراٍت َأْو ُمدَّ

وهم    جبناء، ونفوسهم واهنة ضعيفة، جسمتها الصورة يف حركة حسية رسيعة، ترسمهم، 

خوفهم   شدة  من  فيها  ليختبئوا  مغارات  أو  األرض  حتت  إنفاق  يف  االندساس  حياولون 

يف   زيادة  أيضا،  اجلموح  الفرس  رسعة  يف  وإنام  ببطء  فيها  يندسون  ال  أهنم  كام  وفزعهم، 

 ترسيع احلركة التخييلية املعربة عن جبنهم وخوفهم. 

جبنهم يف السياق القرآين املصور  وتتواصل صور املنافقني الدالة عىل  :  (2)قال آخر

وتتعاون هذه الصور فيام بينها عىل توضيح حقيقتهم من مجيع اجلوانب فهم    هلذه املعركة، 

رضوا بأن يكونوا مع العجزة واألطفال والنساء يف القعود عن املعركة داللة عىل سقوط  

تعاىل:   يقول  اخْلََوالمفم مهتهم،  َمَع  َيُكوُنوا  بمَأْن  فقدوا  ،  [ 93لتوبة:  ا] ﴾  ﴿َرُضوا  أهنم  كام 

مْم َفُهْم اَل َيْعَلُمونَ اإلحساس ألن قلوهبم مطبوعة ومغلقة:   التوبة:  ] ﴾  ﴿َوَطَبَع اهللَُّ َعىَل ُقُلوهبم

لسوء أخالقهم:  [ 93 الكاذبة  األيامن  مْ ، وحيلفون  إمَلْيهم اْنَقَلْبُتْم  إمَذا  َلُكْم  بماهللَّم  ﴾  ﴿َسَيْحلمُفوَن 

ْجٌس  هبذه األفعال القذرة ـ رجس، وجزاؤهم جهنم عىل أفعاهلم   فهم ـ،  [ 95التوبة:  ]  ُْم رم ﴿إمهنَّ

ُبونَ   [95التوبة: ] ﴾ َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َجَزاًء بماَم َكاُنوا َيْكسم

آخر هلم  :  (3) قال  أذن  وقد  اجلهاد،  نفقة  يملكون  ال  املؤمنني،  من  طائفة  وهناك 

وا متأملني ومتأثرين لعدم خروجهم مع رسول  أن يبقوا يف املدينة، ولكنهم كان  الرسول  

اهلل، وقد جسمت الصورة صدق نفوسهم وشدة تأثرهم بفيض الدموع، يقول تعاىل فيهم:  

ُقونَ  ْمعم َحَزًنا َأالَّ جَيمُدوا َما ُينْفم َن الدَّ يُض مم ْوا َوَأْعُينُُهْم َتفم فهذه الصورة تعرب  ،  [ 92التوبة:  ] ﴾  ﴿َتَولَّ
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ق حيث إن العني جعلت كأن كلها دمع فائض، وهناك أيضا الثالثة  عن شدة التأثر والصد

تعاىل يف   يقول اهلل  السرية والتفسري،  الذين ختلفوا بدون عذر، وقصتهم مذكورة يف كتب 

َرُحَبْت  تصوير حالتهم:   بماَم  اأْلَْرُض  ُم  َعَلْيهم َضاَقْت  إمَذا  َحتَّى  ُخلُِّفوا  يَن  الَّذم الثَّاَلَثةم  ﴿َوَعىَل 

ْم لمَيُتوُبوا إمنَّ َوَضا  َن اهللَّم إمالَّ إمَلْيهم ُثمَّ َتاَب َعَلْيهم ْم َأْنُفُسُهْم َوَظنُّوا َأْن اَل َمْلَجَأ مم  اهللََّ ُهَو  َقْت َعَلْيهم

يمُ  حم اُب الرَّ والصورة هنا َتسم حالتهم النفسية، وكام كانوا فيه من ضيق  ،  [ 118التوبة:  ] ﴾  التَّوَّ

ملعركة، فاألرض عىل سعتها تضيق هبم، وتأخذ بخناقهم، فال  وكرب، بسبب ختلفهم عن ا

جيدون فيها إال الضيق والكرب، حتى نفوسهم أيضا ضاقت عليهم، فشعروا باالختناق يف  

أعىل مداه، فهم ال جيدون رسورا وال أنسا بعد مقاطعة املجتمع اإلسالمي هلم، فاألرض  

داخل، وليس ملثل حالتهم إال اهلل  تضغط عليهم من اخلارج، ونفوسهم تضغط عليهم من ال

 سبحانه، وبعد هذا الكرب اخلانق، يأيت الفرج، وتنقشع غمتهم. 

آخر تصوير  :  (1) قال  خالل  من  والرتبية،  التوجيه  يف  سبق  عام  فارقا  هنا  ونالحظ 

النفوس َتاه األحداث وأثرها يف نفوسهم، فاملحاسبة شديدة يف غزوة تبوك، ألهنا وقعت  

من  متأخر  وقت  النضج    يف  يف  النهائية  مرحلتها  الرتبية  بلغت  وقد  اإلسالمية،  الدعوة 

 واالكتامل التي ال يقبل فيها التقصري أو التهاون. 

ي  :  بقوله حادثة اإلرساء واملعراج    اهلل تعاىلصور  وهكذا ي:  (2)قال آخر ﴿ُسْبَحاَن الَّذم

هم   ى بمَعْبدم ْن آَياتمنَا  َأرْسَ َيُه مم ي َباَرْكنَا َحْوَلُه لمُنرم دم اأْلَْقََص الَّذم دم احْلََرامم إمىَل املَْْسجم َن املَْْسجم َلْياًل مم

ريُ  اْلَبصم يُع  مم السَّ ُهَو  ُه  الغيب  ،  [ 1اإلرساء:  ]   ﴾إمنَّ من  احلدث  تنقل  هنا  املرسومة  والصورة 

رض احلدث بالتسبيح هلل وهو مناسب جلو اإلرساء  املجهول، إىل املشهد املنظور، وتبدأ ع 

وما فيه من إعجاز أو خوارق للعادة، ثم تبدأ بتحديد الزمان واملكان هلذا احلادث الغيبي،  
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ألن الرسى ال يكون إال يف الليل، ولكن ذكر ليال هنا   ،وكلمة ليال متضمنة يف قوله أرسى

ويرتك لْلنسان أن  ،  توضيح الزمانيضفي عىل الصورة ظال من اهلدوء والسكون زيادة يف 

يتصور هذه احلركة السارية يف الليل من املسجد احلرام إىل املسجد األقَص، يف سكون الليل  

ويد اهلل حتمل عبده ورسوله من مكان إىل آخر، فيشعر باهليبة واجلالل، أمام قوة اهلل القادر  

باملسجد األقَص، يف  احلرام  املسجد  أن ربط  أن  عىل كل يشء، كام  إىل  يرمز  احلادثة،   هذه 

الساموية القليلة، وال تزيد يف    وتكتفي  ،اإلسالم هو خاتم األديان  الكلامت  الصورة هبذه 

ثم جاء التعقيب بقوله:    ،التفصيالت ألن هذا احلدث من عاِل الغيب فال جمال للخوض فيه

ريُ  اْلَبصم يُع  مم السَّ ُهَو  ُه  و  [ 56غافر:  ]   ﴾﴿إمنَّ إليه  الصاعد  بالتسبيح  ترتبط  السميع  كلمة  وكلمة 

مع   احلدث  تصوير  يتناسق  وبذلك  الساجي،  الظالم  يف  الرحلة  بجو  أيضا  ترتبط  البصري 

 التعقيب عليه. 

آخر الغيب،    :(1)قال  عاِل  من  صورة  أيضا  فهي  باإلرساء،  املعراج  حادثة  وترتبط 

الصورة تفاصيل  نبحث عن  هبا وال  هاتني    ، نؤمن  هلم  أن صور  باملسلمني  اهلل  ومن رمحة 

.  . ليكونوا عىل ثقة برسوهلم وبمصدر تلقيه الوحي من السامء  احلادثتني، وأطلعهم عليهام،

  َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى   ى﴿َأَفُتاَمُروَنُه َعىَل َما َيرَ   : إىل السامء  يقول تعاىل يف معراج الرسول  

ْدَرةم املُْنَْتَهى  نَْد سم نَْدَها َجنَُّة املَْْأَوى  عم ْدَرَة َما َيْغَشى  عم َلَقْد    َما َزاَغ اْلَبرَصُ َوَما َطَغى  إمْذ َيْغَشى السِّ

هم اْلُكرْبَى ْن آَياتم َربِّ وهذه الصورة غيبية شفافة، ليس فيها حتديد أو  ،  [ 18ـ    12النجم:  ]   ﴾َرَأى مم

ليكون واثقا من املصدر الذي يتلقى منه الوحي، وليكون    تفصيل، خص اهلل هبا الرسول  

 شاهدا للبرش عىل حقيقة ما رأى من العاِل غري املنظور. 

وال جمال للحديث يف الصورة الغيبية، ألهنا تستمد عناَص تشكيلها    :(2) قال آخر 
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وجربيل، واآليات الكربى، وكلها  ،  مثل سدرة املنتهى، وجنة املأوى  ، سوسمن عاِل غري حم

حمسوسة. غري  غيبية  شدة    . مكونات  وهو  النفوس،  يف  الصورة  حتدثه  الذي  األثر  ويبقى 

. وبذلك تلقي  . ارتباط األرض بالسامء، فكل ما حيدث فيها هو بأمر اهلل، وهو مطلع عليه

 واملراقبة الدائمة هلل سبحانه وتعاىل. هذه الصورة الغيبية ظل الرهبة واخلوف 

آخر عامة  :(1)قال  احلوادث  تصوير  يف  مؤكدا  نراه  ما  التي  . وهذا  املرأة  وقصة   .

وحتاوره، تؤكد أيضا ما ذكرناه من اطالع اهلل    رسول اهلل  ظاهرها زوجها وتشتكي إىل  

عىل أفعال عباده، وأقواهلم ومشاعرهم فال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السامء، يقول  

اُوَرُكاَم  ﴿   اهلل تعاىل:  َها َوَتْشَتكمي إمىَل اهللَّم َواهللَُّ َيْسَمُع حَتَ ادمُلَك يفم َزْوجم تمي َُتَ َع اهللَُّ َقْوَل الَّ َقْد َسمم

ريٌ  َبصم يٌع  َسمم اهللََّ  اهلل  ،  [ 1املجادلة:  ]   ﴾ إمنَّ  حضور  عىل  تدل  للحادثة  املجملة  الصورة  وهذه 

سبحانه مع الناس، وما يصيبهم من مشكالت، وتدل عىل رعايته وتوجيهه لكل حدث يف  

صورة فريدة هلذا االتصال بني األرض والسامء، فاهلل   وهي أيضا   األرض، صغري أو كبري، 

 هنا يسمع شكوى امرأة، ويقرر حكام رشعيا ثابتا من خالل حادثتها وهو )حكم الظهار( 

آخر قوهلا    :(2)قال  سمع  قد  فهو  اهلل،  حضور  عىل  اإلحلاح  الصورة  يف  ونالحظ 

، وعقب عىل  وجداهلا، وسمع أيضا شكواها، وسمع احلوار الدائر بينها وبني رسول اهلل  

 تصوير احلادثة بأنه سميع وبصري يف نفس الوقت، فهو يسمع كل ما حيدث، ويراه أيضا. 

إىل بيان أثر احلدث يف النفوس، ثم  يلجأ أحيانا  التصوير  كذا نرى  وه  :(3) قال آخر

لقبلة( من املسجد األقَص  يعود متدرجا لتصوير بداياته، كام نرى يف تصوير حادثة )حتويل ا

احلرام املسجد  تعاىل يف ذلك:  ،  إىل  اهلل  َعْن  يقول  ُهْم  َوالَّ َما  النَّاسم  َن  مم َفَهاُء  السُّ ﴿َسَيُقوُل 
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ُب  ُق َواملَْْغرم تمي َكاُنوا َعَلْيَها ُقْل هللمَّم املرَْْشم ُم الَّ فالصورة تبدأ يف نقل احلدث،  ،  [ 142البقرة:  ]   ﴾قمْبَلتمهم

ك ألهنم  ذلك،  عىل  الحتجاجهم  بالسفهاء،  ويوصفون  اليهود،  نفوس  يف  أثره  انوا  من 

إىل   املسلمون  املحرفة، فحني حتول  إىل األقَص يف دعم عقيدهتم  املسلمني  اَتاه  يستغلون 

وصورة امتالك  . الكعبة، ِل يبق بني أيدهيم حجة، يرفعوهنا يف وجه اإلسالم لدعم ديانتهم.

املحدودة   غري  امللكية  هبذه  موحية  ضخمة  صورة  واملغرب،  املرشق  اجلهات  لكل  اهلل 

 ، واالعرتاض يف غري حمله بعد ذلك. واجلهات كلها هلل 

ثم يتدرج التصوير عائدا إىل بيان احلكمة اإلهلية من وراء االَتاه إىل    :(1)قال آخر

ُس يقول تعاىل:    ،األقَص أوال  تمي ُكنَْت َعَلْيَها إمالَّ لمنَْعَلَم َمْن َيتَّبمُع الرَّ ْبَلَة الَّ وَل  ﴿َوَما َجَعْلنَا اْلقم

َبْيهم  َّْن َينَْقلمُب َعىَل َعقم
نوا يقدسون املسجد  فقد أراد اهلل اختيار العرب الذين كا ،  [ 143البقرة:  ]   ﴾ممم

احلرام، فجاء االَتاه إىل املسجد األقَص لتجريد املؤمنني من كل ما يلتبس يف النفوس من  

العادات القديمة أوال، ثم ليدرب املؤمنني عىل الطاعة هلل، رغم أعرافهم وتقاليدهم التي  

  ، ه أخرياألفوها من تقديس للمسجد احلرام، وليعلم من يطيع األوامر ممن ينقلب عىل عقبي 

فلام َتردت النفوس هلل واَتهت حيث أمرها اهلل، جاء األمر بالتحول إىل الكعبة استجابة  

﴿َقْد َنَرى  يقول اهلل تعاىل يف تصوير ترضع الرسول من أجل ذلك:    لترضع رسول اهلل  

دم احْلََرامم  َينََّك قمْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر املَْْسجم  َفَلُنَولِّ
م
اَمء َك يفم السَّ البقرة: ]   ﴾َتَقلَُّب َوْجهم

144 ] 

آخر املضارع    وتعتمد   :(2) قال  الفعل  عىل  وجعله    (نرى )الصورة  املشهد  إلحياء 

شاخصا حارضا، وهو يف صيغة اجلمع يوحي بالتعظيم هلل سبحانه ألنه هو الذي يرى، كام  

أن الصورة تعتمد عىل املصدر تقلب وال تعتمد عىل الفعل لْلحياء باستمرار احلدث، وكأن  
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رغبته يف التوجه إىل الكعبة قبلة إبراهيم  كان دائم الترضع والدعاء لكي يلبي اهلل    الرسول  

 عليه السالم، ولكن الصورة ال ترصح بذلك، وال تذكر بامذا كان يدعو حتى أجيب طلبه. 
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 القرآن.. واحلسن واجلامل رابعا ـ  

بعد أن استمعت إىل الشواهد الكثرية عىل التصوير الفني يف القرآن الكريم، ثم رأيت  

الفنانون من خالل تطبيقاهتم املرتبطة بذلك.. شعرت   التي صاغها  بعدها بعض املشاهد 

إن تم هذا اخلاطر يف نفيس حتى وجدتني    برغبة كبرية يف التجول يف احلقول واحلدائق.. وما 

 يف حقل كبري مزدان بكل ألوان الزهور اجلميلة. 

حينها رحت أعاتب نفيس عىل هواها، وقلت هلا: ويلك يا نفس.. أنت ال هتتمني إال  

ألهوائك ورغباتك.. فكيف ترتكني حدائق القرآن الغناء إىل هذه احلدائق التي رسعان ما  

 َأْنَزْلنَاُه   ما ذكره اهلل تعاىل عنها يف قوله:  يذبل زهرها، وتتحول إىل 
ٍ
ْنَيا َكاَمء ﴿إمنَّاَم َمَثُل احْلََياةم الدُّ

اأْلَْرُض   َأَخَذتم  إمَذا  َحتَّى  َواأْلَْنَعاُم  النَّاُس  َيْأُكُل  َّا 
ممم اأْلَْرضم  َنَباُت  بمهم  َفاْخَتَلَط   

م
اَمء السَّ َن  مم

نَْت َوَظنَّ َأهْ  يَّ يًدا  ُزْخُرَفَها َوازَّ ُْم َقادمُروَن َعَلْيَها َأَتاَها َأْمُرَنا َلْياًل َأْو هَنَاًرا َفَجَعْلنَاَها َحصم ُلَها َأهنَّ

ُرونَ  ُل اآْلَياتم لمَقْوٍم َيَتَفكَّ   [ 24يونس: ] ﴾ َكَأْن َِلْ َتْغَن بماأْلَْمسم َكَذلمَك ُنَفصِّ

املقدسة هو نفسه صاحب هذه  فجأة، سمعت صوتا يقول يل: املتكلم بتلك الكلامت  

احلقول واحلدائق.. والذي أبدع يف كلامته وآياته هو نفسه الذي أبدع يف الزهور والثامر وكل  

 يشء.. فإن أردت أن ترى مجاله يمكنك أن تراه يف قرآنه الناطق، أو قرآنه الصامت. 

ان  يب أجد رجال قد تم فيه كل احلسن واجلامل، وكفإذا    التفت إىل مصدر الصوت؛

يرتدي ثيابا يف غاية األناقة والكامل.. فقلت له: من أنت؟.. وما هذا اللباس الذي تلبسه؟..  

 أتتزين بزينة قارون، ثم تتحدث عن القرآن؟

 قال: أنت سألت أسئلة كثرية.. ولو اكتفيت بأوهلا ألغناك عن آخرها. 

 قلت: فمن أنت؟ 
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من أعدائه.. لكن اهلل مّن عيل  قال: أنا مثلك تلميذ للقرآن الكريم بعد أن كنت عدوا  

بأن أرى من مجاله ما كان حمجوبا عني.. وهو ما جعلني أغوص يف حقائقه بعد أن سلبت  

 لبي ظواهره.. وها أنت تراين يف حدائقه أتزود من أزهاره وثامره.

 قلت: ولباسك هذا.. أال تراه لباس املرتفني، ال لباس الزاهدين العابدين؟ 

أن يكون يف لباس أو طعام.. إنه الرغبة يف اهلل، وفيام عند اهلل..  قال: الزهد أعظم من  

 وهذا الذي تراه عيل فضل من فضل اهلل.. وأنا أعبد اهلل بحمده عليه. 

 قلت: هذه علة احلريصني التي حيتالون هبا للخلود إىل األرض.

هبا  قال: بل هي علة املكرمني الطاهرين الذين جيعلون من هذه النعم حباال ينقذون 

 عباد اهلل من درك الغواية ليزجوهم يف حدائق اهلداية. 

 قلت: من تعني؟ 

 قال: أِل تسمع بقرص سليامن عليه السالم املمرد من القوارير؟ 

قلت: بىل.. وقد أخربين معلمي أن غايته منه ليس التنعم به، وإنام استعامله وسيلة  

َح  تعاىل:    للهداية.. ولذلك بمجرد أن رأته ملكة سبأ آمنت، كام قال  ْ ﴿قميَل هَلَا اْدُخيلم الرصَّ

يَر َقاَلْت َربِّ   ْن َقَوارم ٌد مم ٌح مُمَرَّ َبْتُه جُلًَّة َوَكَشَفْت َعْن َساَقْيَها َقاَل إمنَُّه ََصْ إمينِّ َظَلْمُت  َفَلامَّ َرَأْتُه َحسم

 [ 44النمل: ] ﴾ َنْفيسم َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْياَمَن هللمَّم َربِّ اْلَعاملَمنيَ 

تعاىل:   قوله  تسمع  أِل  هذا..  يف  به  اهتديت  فقد  اهللَُّ  قال:  َهَدى  يَن  الَّذم ﴿ُأوَلئمَك 

هْ  ؟.. لقد رأيت قومي ينفرون من لباس الدراويش وأحواهلم،  [ 90األنعام:  ] ﴾  َفبمُهَداُهُم اْقَتدم

ولذلك رحت أظهر هلم باملظهر الذي يشتهون، حتى ال يكون مظهري حجابا بينهم وبني  

 م. رهب

 قلت: بورك لك يف نيتك وعملك.. واعذرين ألن استعجلت يف احلكم عليك. 
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قال: ال عليك.. فام كنا نقوله ِل يكن لغوا وال عبثا وال حشوا.. بل كان رضورة لتفهم  

 رس مراعاة القرآن الكريم للحسن واجلامل يف ألفاظه ومعانيه ونظمه وصوته. 

 قلت: ما تعني؟ 

يكون القرآن الكريم كالما يتضمن احلقائق بأسلوب    أنمن املمكن  قال: لقد كان  

القلوب   اهليئة اجلميلة، ليجتذب  عادي، كسائر األساليب.. لكن اهلل شاء أن جيعله بتلك 

 والعقول، ويؤثر فيها مجيعا. 

قلت: فهمت إذن.. فأنا يف هذه احلدائق ألطلع عىل ما يف القرآن الكريم من أرسار  

 معلم البيان ذلك. احلسن واجلامل.. كام ذكر يل  

والوضوح   والضبط..  والدقة  املناسبة..  اللغة  عىل  تعرفت  أن  بعد  أجل..  قال: 

 والتقريب.. ِل يبق لك إال التعرف عىل احلسن واجلامل.. فهو ركن من أركان البيان الشايف. 

 قلت: ولكني ال أرى يف هذه احلدائق أي مدارس.. فكيف أتعرف عىل ذلك؟ 

﴿َأَفاَل َينُْظُروَن  ن حترص بني اجلدران.. أِل تسمع قوله تعاىل: قال: املدارس أكرب من أ

َبْت َوإمىَل اأْلَْرضم َكْيَف  َبالم َكْيَف ُنصم  َكْيَف ُرفمَعْت َوإمىَل اجْلم
م
اَمء بملم َكْيَف ُخلمَقْت َوإمىَل السَّ   إمىَل اإْلم

ه اآليات ملن حيبس  ؟.. فهل يمكن تنفيذ األوامر الواردة يف هذ[ 20-17الغاشية:  ] ﴾  ُسطمَحْت 

 نفسه بني البيوت واجلدران؟

اَمَواتم َواأْلَْرَض َوَأْنَزَل  قلت: بىل.. وقد سمعت معها قوله تعاىل:   ْن َخَلَق السَّ ﴿َأمَّ

 َماًء َفَأْنَبْتنَا بمهم َحَدائمَق َذاَت هَبَْجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن ُتنْبمُتوا َشَجَرَها َأإملَ 
م
اَمء َن السَّ ٌه َمَع اهللَّم َبْل  َلُكْم مم

َ َوَجَعَل بَ 
اَلهَلَا َأهْنَاًرا َوَجَعَل هَلَا َرَوايسم ْن َجَعَل اأْلَْرَض َقَراًرا َوَجَعَل خم ُلوَن َأمَّ نْيَ  ُهْم َقْوٌم َيْعدم

ًزا َأإمَلٌه َمَع اهللَّم َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُمونَ  ال يمكن  .. وكل ذلك  [ 61-60النمل:  ] ﴾  اْلَبْحَرْينم َحاجم

 النظر فيه ملن حبس نفسه، وِل يرس يف األرض. 
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قال: فرس يف هذه احلدائق.. فسرتى من يعلمك علوم احلسن واجلامل.. وال تنس أن  

 تكتب كل ما تسمع. 

 قلت: فإن سألوين عني.. ماذا أقول هلم؟ 

نُْهْم َيْوَمئمٍذ َشْأٌن ُيْغنميهم قال: أِل تسمع قوله تعاىل:   ٍئ مم  ؟ [ 37عبس: ] ﴾ ﴿لمُكلِّ اْمرم

 قلت: بىل.. فام فيها من العلم. 

 قال: كل من َتدهم جمتمعني منشغلون بالقرآن الكريم ومجاله عن كل يشء..  

 معان غري مقصودة:  . 1

ما رست يف تلك احلدائق إال قليال، كام طلب مني صاحبي، حتى وجدت نفرا من  

خطابتهم له ـ أنه جدهم،    الناس جيتمعون إىل شيخ طاعن يف السن، وقد بدا يل ـ من خالل

 وأن املجتمعني حوله من نساء ورجال وأطفال أبناءه وأحفاده.

قال اجلد: ما رأيكم أبنائي وأحفادي األعزاء أن نستثمر هذا الوقت اجلميل يف هلونا  

 املفضل؟  

 قالوا مجيعا: أجل.. كم هو مجيل.. فام جئنا هنا إال ألجل ذلك.

األلفاظ تدل عىل معانيها.. وأهنا دقيقة يف ذلك.. لكن  قال اجلد: أنتم تعلمون أن  

هناك بعض املحال ال تدل فيه األلفاظ عىل معانيها بدقة، وذلك ألغراض مجالية خمتلفة..  

 وأنا أريد اآلن أن أسألكم عنها.. فهل أنتم مستعدون لْلجابة؟

ونتبدبر    قال أحدهم: أجل.. نحن نقرأ القرآن الكريمـ  بفضل توجيهاتكـ  كل يوم..

 فيه بحسب الطرق التي رشحتها لنا.. وإن شاء اهلل ستجد عندنا اجلواب. 

 واملقابلة:   املشاكلة أ.  



201 

 

: بورك فيكم.. سأرى مصداق ما ذكرمتوه.. فأخربوين عام ورد يف القرآن  (1) قال اجلد

 الكريم من املشاكلة واملقابلة؟

 قالوا: وما تعني باملشاكلة واملقابلة؟ 

ألنه وقع يف مقابلة لفٍظ يشاكله    ، اللفظ يف غري معناه األصيل قال: هي أن يستعمل  

 كام عرب الشاعر عن ذلك بقوله:   أي ُيشبهه، 

 ُقلُت اطُبُخوا يل ُجبًة وَقميصا  قالوا اقرتح شيًئا ُنجد لك طبخه

ُيطبخ مما  ليسا  والقميص  لفظ    ،فاجلبة  استعار  الشاعر  للجبة    [اطُبُخوا]ولكنَّ 

 . قميص لوقوعه يف مقابلة لفٍظ ُيشبههوال

قالت إحداهن: بورك فيك جدنا عىل تذكرينا هبذا.. فهذا العلم رضوري ملن يريد  

عىل  الكريمة  من ِل حُيمط علاًم هبا لربام دفعه اجلهل إىل محل اآليات  أن يتدبر القرآن الكريم و

ضمن املتشاهبات التي  الوارد فيها.. ولذلك فإن أمثال هذه اآليات قد تدخل  خالف احلق  

 حتتاج إىل حتكيمها للمحكامت. 

 قال اجلد: ما دمت قد ذكرت ذلك.. فاذكروا يل أمثلة عنها. 

تعاىل:   قوله  ذلك  عىل  األمثلة  من  أحدهم:  َخرْيُ  قال  َواهللَُّ  اهللَُّ  َوَمَكَر  ﴿َوَمَكُروا 

ينَ  عمران:  ] ﴾  املَْاكمرم وقوله:  [ 54آل  الَّذم ،  بمَك  َيْمُكُر  َأْو  ﴿َوإمْذ  َيْقُتُلوَك  َأْو  لمُيْثبمُتوَك  َكَفُروا  يَن 

ينَ  ُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اهللَُّ َواهللَُّ َخرْيُ املَْاكمرم املكر عمل ينطوي عىل  .. ف[ 30األنفال:  ] ﴾  خُيْرم

وتعاىل   سبحانه  واهلل  والتآمر،  والدهاء  للحيلة  واستعامل  ذلكمنزه  خداع  كل  وإنام    ، عن 

الصفتان مسندتان إىل اهلل   املشاكلةتعاىل  جاءت  قبيل  أنه    .. من  فاملقصود بمكر اهلل وكيده 

 سيجازي املاكرين من العاملني عقاًبا من جنس عملهم وما يستحقونه من العذاب. 

 
 وغريه.  .(1/311معرتك األقران يف إعجاز القرآن )انظر:  (1)
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َتْعَلُم َما يفم َنْفيسم َواَل  ﴿قال آخر: ومنها قوله تعاىل عىل لسان املسيح عليه السالم:  

َك   ، فقد نسب النفس إىل اهلل من باب املشاكلة. [ 116املائدة: ] ﴾ َأْعَلُم َما يفم َنْفسم

ْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْص قال آخر: ومنها قوله تعاىل:   َلَح َفَأْجُرُه َعىَل  ﴿َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مم

قصاص  ، فهو  ق ال يوصف بأنه سيئةاحلألن اجلزاء  ..[ 40الشورى: ] ﴾ اهللَّم إمنَُّه اَل حُيمبُّ الظَّاملممنيَ 

وعدل وتقويم الزم وردع مناسب للمخالفني ألوامر اهلل، فوصف جمازاة املسيئني بالسيئة  

 يقية. من قبيل املشاكلة لوقوعها يف صحبة السيئة األوىل احلق

تعاىل:   قوله  ومنها  آخر:  اْعَتَدى  ﴿قال  َما  ْثلم  بممم َعَلْيهم  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  َفَمنم 

 . فاملدافع عن نفسه ليس معتديا، ولكن ذكر هنا من باب املشاكلة. .[ 194البقرة: ] ﴾ َعَلْيُكمْ 

تعاىل:   قوله  ومنها  آخر:  نَ قال  َكاَم  َننَْساُكْم  اْلَيْوَم  َهَذا  ﴿َوقميَل  ُكْم  َيْومم لمَقاَء  يُتْم  سم

ينَ  م ْن َناَصم َلُكْم مم َوَما  النَّاُر  َبْعُضُهْم  ، وقوله:  [ 34اجلاثية:  ] ﴾  َوَمْأَواُكُم  َواملُْنَافمَقاُت  ﴿املُْنَافمُقوَن 

هَيُْم َنُسو
ْن َبْعٍض َيْأُمُروَن بماملُْنَْكرم َوَينَْهْوَن َعنم املَْْعُروفم َوَيْقبمُضوَن َأْيدم َيُهمْ مم التوبة:  ] ﴾  ا اهللََّ َفنَسم

يًّا   تعاىل:. فاهلل أعظم وأكرم من أن ينسى، كام قال  .[ 67
َربَُّك َنسم َكاَن  .. [ 64مريم:  ] ﴾  ﴿َوَما 

َيُهمْ ﴿ولذلك فإن معنى   تركهم يف العذاب هنا   ﴾ َفنَسم

تعاىل:   قوله  ُزوَن  قال آخر: ومنها  َيْلمم يَن  َدَقاتم  ﴿الَّذم الصَّ نمنَي يفم  املُْْؤمم َن  مم نَي  عم املُْطَّوِّ

َألميمٌ  َعَذاٌب  َوهَلُْم  نُْهْم  مم اهللَُّ  َر  نُْهْم َسخم مم َفَيْسَخُروَن  ُجْهَدُهْم  إمالَّ  جَيمُدوَن  اَل  يَن  التوبة:  ] ﴾  َوالَّذم

يَن آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوإمَذا َخَلوْ . وقوله:  .[ 79 ْم َقاُلوا إمنَّا َمَعُكْم إمنَّاَم ﴿َوإمَذا َلُقوا الَّذم ا إمىَل َشَياطمينمهم

مْم َيْعَمُهونَ  ُهْم يفم ُطْغَياهنم مْم َوَيُمدُّ ُئ هبم ُئوَن اهللَُّ َيْسَتْهزم . فاهلل أعظم  .[ 15-14البقرة:  ] ﴾  َنْحُن ُمْسَتْهزم

نيع  وجزاء الساخرين منه عز وجل بام يناسب عملهم الشوأكرم من أن يستهزئ أو يسخر..  

هلم وردعا  عدال  سخر    ..يعترب  صحبة  يف  لوقوعه  بالسخرية  اجلزاء  هذا  وصف  وإنام 

 الساخرين. 
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َلُه  قالت أخرى: ومنها قوله تعاىل:   َوَنْحُن  ْبَغًة  اهللَّم صم َن  مم َأْحَسُن  َوَمْن  اهللَّم  ْبَغَة  ﴿صم

واألصل    . .يطهر النفوس صبغة اهلل تطهري اهلل، ألن اإليامن  . فاملراد ب.[ 138البقرة:  ] ﴾  َعابمُدونَ 

إنه   املعمودية، ويقولون:  أوالدهم يف ماء أصفر يسمونه  كانوا يغمسون  النصارى  أن  فيه 

 تطهري هلم، فعرب عن اإليامن بصبغة اهلل للمشاكلة هبذه القرينة. 

ْثُلُه وَ قالت أخرى: ومنها قوله تعاىل:   تمْلَك  ﴿إمْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مم

نُْكْم ُشَهَداَء َواهللَُّ اَل   َذ مم يَن آَمنُوا َوَيتَّخم هُلَا َبنْيَ النَّاسم َولمَيْعَلَم اهللَُّ الَّذم اُم ُنَداوم ﴾  حُيمبُّ الظَّاملممنيَ اأْلَيَّ

عمران:  ]  وقوله:  [ 140آل  الصَّ ،  َن  مم  
ٍ
ء يَشْ

بم اهللَُّ  َلَيْبُلَونَُّكُم  آَمُنوا  يَن  الَّذم َا  َأهيُّ يُكْم  ﴿َيا  َأْيدم َتنَاُلُه  ْيدم 

اُفُه بماْلَغْيبم َفَمنم اْعَتَدى َبْعَد َذلمَك َفَلُه َعَذاٌب َألميمٌ  َماُحُكْم لمَيْعَلَم اهللَُّ َمْن خَيَ ،  [ 94املائدة:  ] ﴾  َورم

يَن آَمُنوا َوَلَيْعَلَمنَّ املُْنَافمقمنيَ وقوله:  ﴿َلَقْد َأْرَسْلنَا  وقوله:  ، [ 11العنكبوت: ] ﴾ ﴿َوَلَيْعَلَمنَّ اهللَُّ الَّذم

ْسطم َوَأْنَزْلنَا احْلَدم  ميَزاَن لمَيُقوَم النَّاُس بماْلقم يَد فميهم َبْأٌس  ُرُسَلنَا بماْلَبيِّنَاتم َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكمَتاَب َواملْ

ُه َوُرُسَلُه بماْلَغيْ  يٌد َوَمنَافمُع لملنَّاسم َولمَيْعَلَم اهللَُّ َمْن َينْرُصُ يزٌ َشدم يٌّ َعزم ، [ 25احلديد: ] ﴾  بم إمنَّ اهللََّ َقوم

 َعَدًداوقوله:  
ٍ
ء مْم َوَأَحاَط بماَم َلَدهْيمْم َوَأْحََص ُكلَّ يَشْ َسااَلتم َرهبِّ اجلن: ] ﴾  ﴿لمَيْعَلَم َأْن َقْد َأْبَلُغوا رم

28 ] 

شيئا  خيترب ويبتىل الناس كى يعلم  عز وجل  أن اهلل    تعنيفكل هذه اآليات الكريمة ال  

. فحسب الظاهر خيربنا اهلل تعاىل بأنه يفعل هذا ليعلم  .املشاكلة.. وإنام هذا من باب  ال يعلمه

، ألن علم اهلل حميط بكل  . والقصد أن يعلموا هم من الفائز ومن اخلارس. الفائز واخلارس

 يشء. 

التعبريات  : لقد ذكر لنا هذا جدنا سابقا.. فقد ذكر لنا أن أمثال هذه  (1)  قالت أخرى

هذه   حتّقق  تعني  بل  ذلك،  بعد  به  علم  ثم  شيئًا،  يعلم  يكن  ِل  اهلل  أن  تعني  ال  القرآنية، 

 
 ( 411/ 1)، تفسري األمثل (1)
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بعبارة أوضح، اهلل سبحانه يعلم منذ األزل بكل احلوادث واملوجودات،  . أو  الواقعيات.

. فحدوث املوجودات واألحداث ال يزيد اهلل  .وجود وإن ظهرت بالتدريج عىل مرسح ال

. وهذا يشبه علم املهندس بكل تفاصيل  .علاًم، بل إن هذا احلدوث حتّقق ملا كان يف علم اهلل 

واملهندس يقول حني ينّفذ    ،ثم يتحول التصميم إىل بناء عميل   ،البناء عند وضعه التصميم 

علم اهلل خيتلف  وطبعا  .  .علمي نظرياً   تصميمه عىل األرض: أريد أن أرى عمليًا ما كان يف 

 . فقط دون شك عن علم البرش اختالفًا كبريًا، وهذا املثال للتوضيح

 : والسرت   التورية ب.  

: بورك فيكم أبنائي وبنايت.. فأخربوين اآلن عن أمثلة عام ورد يف القرآن  (1)قال اجلد

 الكريم من التورية واإلخفاء والسرت. 

 تعني بالتورية واإلخفاء والسرت؟ قال إحداهن: ما 

يستعمل املتكلم أحد احتامليها وهيمل  فالكلمة معنيني،  حتتمل  أن  قال اجلد: ذلك بأن  

ويراد به   أن يطلق لفظ له معنيان. قريب وبعيد، .. أو  اآلخر، ومراده ما أمهله ال ما استعمله

 . مراد معنيان: بعيد مراد، وقريب غري  أن يذكر لفظ له.. أو  البعيد منهام

مْحَُن َعىَل اْلَعْرشم  :  ، قوله تعاىل املجردة: من األمثلة عىل التورية  (2) قال أحدهم ﴿الرَّ

  معنيان، قريب هو االستقرار، وهو غري مراد، وِل يقرن   ا هل  ﴾استوى ﴿  ـ ف،  [ 5طه:  ] ﴾  اْسَتَوى

جنب  يف ومعناه البعيد املراد هو االستيالء، والقرينة استحالة االستقرار احليس . بام يالئمه. 

 اهلل.

اَمَء َبنَْينَاَها بمَأْيٍد َوإمنَّا    :، قوله تعاىلاملرشحة: من األمثلة عىل التورية  (3) قال آخر ﴿َوالسَّ

 
 ( 2/420خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (1)

 ( 2/421البالغية )خصائص التعبري القرآين وسامته  (2)

 ( 2/421خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (3)
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ُعونَ  القدرة، وقد قرن  املعنى البعيد الذي هو    ﴾األيدي﴿  ـأراد ب، حيث  [ 47الذاريات: ] ﴾  ملَُوسم

ألن البناء يكون    ﴾بنيناها ﴿هبا ما يالئم املعنى القريب الذي هو اجلارحة املخصوصة، وهو  

عند   إليها  يرجع  معناها  وإذ  التمثيلية  االستعارة  قبيل  من  اآلية  أن  يبدو  والذي  باليد، 

 بحانه. س وعىل القول بأهنا تورية فإن القرينة هي استحالة اجلارحة يف حق اهلل . التحقيق. 

، ومن  (2)للتورية دور كبري يف توجيه متشاهبات القرآن: وهلذا؛ فإن  (1)   قالت أخرى

وقوله:  ..  [ 27املؤمنون: ] ﴾  ﴿َفَأْوَحْينَا إمَلْيهم َأنم اْصنَعم اْلُفْلَك بمَأْعُينمنَا قوله تعاىل:  األمثلة عىل ذلك  

َوْجُه   َوَيْبَقى  َفاٍن  َعَلْيَها  َمْن  ْكَرامم ﴿ُكلُّ  َواإْلم اجْلاََللم  ُذو    وقوله: .  .[ 27- 26الرمحن:  ] ﴾  َربَِّك 

ُس بمهم َنْفُسهُ اإلنسان    ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَا  يدم   َوَنْعَلُم َما ُتَوْسوم ْن َحْبلم اْلَورم ق: ] ﴾  َوَنْحُن َأْقَرُب إمَلْيهم مم

اأْلَْخَيا   وقوله:..  [ 16 املُْْصَطَفنْيَ  مَن  ملَ نَْدَنا  عم ُْم  وما  .  .[ 47ص:  ] ﴾  رم ﴿َوإمهنَّ اآليات،  يف هذه  فام 

واملكان، كلها حممولة عىل التورية، بأن يراد    أشبهها، من إثبات العني أو الوجه، أو الُقرب 

والُقرب: ُقرب   ..ومن الوجه: الذات التي ال يعلمها إال هو ..  من األعني: الرعاية واحلفظ 

 ومن العندية: العندية املعنوية ال عندية املكان. . العلم ال ُقرب املكان واملالصقة.

تعاىل حكاية عن  كام قال  التورية يف معاٍن ليست وصفًا هلل،  : وقد ترد  (3)قال آخر

السالم:   عليه  يوسف  يمم إخوة  اْلَقدم َضاَللمَك  ي  َلفم إمنََّك  َتاهللَّم  ألن  ،  [ 95  يوسف:] ﴾  ﴿َقاُلوا 

ين به  الضالل حُيمل عىل ضد اهلدى وحيتمل احلب، فاستعملوه مريدين به ضد اهلدى مورّ 

 عن احلب ليعلم أن املراد ما أمهلوا، ال استعملوا. 

آخر اليهود :  (4) قال  من  الكتاب  أهل  ذكر  بعد  تعاىل  قوله  اللطيفة  التورية    ومن 

يَن ُأوُتوا  والنصارى:     َوَما َأْنَت بمَتابمٍع قمْبَلَتُهمْ   اْلكمَتاَب بمُكلِّ آَيٍة َما َتبمُعوا قمْبَلَتَك ﴿َوَلئمْن َأَتْيَت الَّذم

 
 ( 2/422خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (1)

هذه    (2) من  اجلاهلني[  وتأويل  ]القرآن  كتاب  يف  بتفصيل  هلا  سنعرض 

 . السلسلة

 ( 2/422خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (3)

 ( 2/422لقرآين وسامته البالغية )خصائص التعبري ا (4)
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ملا كان اخلطاب ملوسى عليه السالم من  ، ذلك أنه  [ 145البقرة:  ] ﴾  َوَما َبْعُضُهْم بمَتابمٍع قمْبَلَة َبْعضٍ 

اليهود  توجهت  الغريب  الطور  وكانت    جانب  الرشق،  إىل  النصارى  وتوجهت  قبلة  إليه 

تعاىل:   القبلتني قال  َوَسًطا اإلسالم وسطًا بني  ًة  ُأمَّ َجَعْلنَاُكْم  أي  ،  [ 143البقرة:  ] ﴾  ﴿َوَكَذلمَك 

  اللفظ يوهم التوسط مع ما َيعضده من توسط قبْلة املسلمني، صدق عىل لفظ   خيارًا، وظاهر 

هنا أن يسمى تعاىل به، الحتامله املعنيني. وملا كان املراد أحد املعنيني الذي هو    ﴾ وسط﴿

 اخليار دون اآلخر، صلحت أن تكون من أمثلة هذا الباب. 

 : والسخرية   التهكم ج.  

: بورك فيكم أبنائي وبنايت.. فأخربوين اآلن عن أمثلة عام ورد يف القرآن  (1)قال اجلد

لوعيد بصيغة الوعد.. واإلنذار بصيغة التبشري.. وما الغرض  الكريم من هتكم وسخرية، كا 

 منها؟

أحدهم:   الكريم  قال  القرآن  يف  والتهكم  واالستهزاء  السخرية  وردت  من  لقد 

من   عنهم  يصدر  ملا  أنواعهم  عىل  واملرشكني  والكافرين  تنايف  املنافقني  وأهواء  ضالالت 

منها   فوائد عديدة  . ومنها  وتقريعهم وتوبيخهم.  كبح مجاحهمالعقل واحلكمة.. ولذلك 

الردُّ  . ومنها  حتذير املؤمنني أن يتصفوا بصفاهتم الذميمة.ومنها    . .فضحهم وبياُن هواهنم

 عىل ادعاءاهتم وخترصاهتم. 

من املنحرفني عن    لسخريةالتي استعملها القرآن الكريم لاأللفاظ  : من  قالت أخرى

ولعلها تكون ألفاظًا للمدح بدل الذم،    ،ليست أصاًل من ألفاظها مع أهنا  ،  اهلدى املستقيم

عادة للتلذذ باألطايب من  يف األصل والهذه اللفظة تستعمل  [.. فالتذّوق، والذوقلفظ ]

املنّعمة الرغيدة  واحلياة  والرشاب،  بعض  الطعام  يف  الكريم  القرآن  يف  وردت  لكنها   ..

 
 ( 199/ 6الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن ) (1)
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يَن  ه تعاىل: قول. ومن أمثلتها للتبكيت، والتوبيخ، واهلزء، والسخرية،. املواضع  ﴿َكَمَثلم الَّذم

َألميمٌ  َعَذاٌب  َوهَلُْم  ْم  هم َأْمرم َوَباَل  َذاُقوا  يًبا  َقرم ْم  َقْبلمهم ْن  وقوله:  [ 15احلرش:  ] ﴾  مم َنَبُأ  ،  َيْأتمُكْم  ﴿َأَِلْ 

ْم َوهَلُْم َعَذاٌب َألميمٌ  هم ْن َقْبُل َفَذاُقوا َوَباَل َأْمرم يَن َكَفُروا مم  [5التغابن: ] ﴾ الَّذم

قوله   ومثله  آخر:  كام  قال  َتنضج  حتى  جلودهم،  تشوى  الذين  الكافرين  يف  تعاىل 

َجْت ُجُلوُدُهْم  َينضج اللحم املشوي:   ْم َناًرا ُكلَّاَم َنضم يَن َكَفُروا بمآَياتمنَا َسْوَف ُنْصلميهم ﴿إمنَّ الَّذم

َها لمَيُذوُقوا اْلَعَذاَب إمنَّ اهللََّ  ْلنَاُهْم ُجُلوًدا َغرْيَ يًزا َحكمياًم َبدَّ  [ 56النساء: ] ﴾ َكاَن َعزم

الزقوم:    تعاىل يف الكافرينقال آخر: ومثله قوله   الذين كانوا يسخرون من شجرة 

إم  َفاْعتمُلوُه  يمم ُخُذوُه  احْلَمم َكَغيْلم  اْلُبُطونم  َيْغيلم يفم  َكاملُْْهلم  اأْلَثميمم  قُّومم َطَعاُم  الزَّ ىَل  ﴿إمنَّ َشَجَرَت 

 
م
يمُ َسَواء يُز اْلَكرم يمم ُذْق إمنََّك َأْنَت اْلَعزم ْن َعَذابم احْلَمم هم مم يمم ُثمَّ ُصبُّوا َفْوَق َرْأسم الدخان:  ] ﴾ اجْلَحم

43-49 ] 

تعاىل يف الذي يبخل يف الدنيا فال يتصدق أو يزكي أمواله،  : ومثله قوله  قالت أخرى

العذا فيذوق  الذهب والفضة واملال، ويتلذذ يف تكديسه  كّيًا يف جبهته، وجنبيه  ويكنز  ب 

﴿َيْوَم حُيَْمى َعَلْيَها  وظهره ويسمع التوبيخ من املالئكة هو وأمثاله من أهل الشح والبخل:  

ُكْم َفُذوُقوا َما  َْنُفسم َكنَْزُتْم ألم َما  َهَذا  َباُهُهْم َوُجُنوهُبُْم َوُظُهوُرُهْم  َا جم َفُتْكَوى هبم َجَهنََّم  َنارم    يفم 

 [ 35التوبة: ] ﴾ ونَ ُكنُْتْم َتْكنمزُ 

قوله   العذاب  الذين  املجرمني  يف  تعاىل  قال آخر: ومثله  لينالوا  إىل جهنم  ُيسحبون 

وتوبخهم:   منهم  تسخر  واملالئكة  أيدهيم،  اقرتفت  ما  َعىَل  جزاء  النَّارم  يفم  ُيْسَحُبوَن  ﴿َيْوَم 

ْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ  هم  [ 48القمر: ] ﴾ ُوُجوهم

 أخرى غري الكلامت الدالة عىل الذوق والتذوق؟  قال اجلد: فهل هناك كلامت 

عىل   األصل  يف  يدل  والذي  اهلدى،  بلفظ  التهكم  ورد  فقد  أجل..  أحدهم:  قال 
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يَن َهَدى اهللَُّ َفبمُهَداُهُم  كقوله تعاىل:    ،احلق واإليامن وسبل السعادةالوصول إىل   ﴿ُأوَلئمَك الَّذم

ْه ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيهم َأْج  ﴿َوَكَذلمَك    ، وقوله: [ 90األنعام:  ] ﴾  ًرا إمْن ُهَو إمالَّ ذمْكَرى لمْلَعاملَمنيَ اْقَتدم

ياَمُن َوَلكمْن َجَعْلنَاُه ُنوًرا هَنْ  ي َما اْلكمَتاُب َواَل اإْلم َنا َما ُكنَْت َتْدرم ْن َأْمرم ي  َأْوَحْينَا إمَلْيَك ُروًحا مم دم

َبادمَنا   ْن عم يمٍ بمهم َمْن َنَشاُء مم اٍط ُمْسَتقم َ
ي إمىَل َصم .. لكنها أتت كذلك  [ 52الشورى:  ] ﴾  َوإمنََّك َلتَْهدم

﴿ُكتمَب    قوله تعاىل يف التحذير من الشيطان ومواالته: يناقض ذلك.. ومن أمثلة ذلك  بمعنى  

عمريم  السَّ َعَذابم  إمىَل  يهم  َوهَيْدم ُه  لُّ ُيضم َفَأنَُّه  ُه  َتَوالَّ َمْن  ُه  َأنَّ ومثله  [ 4:  احلج] ﴾  َعَلْيهم  يف  ..  تعاىل  قوله 

إىل   وتسوقهم  املالئكة  تدفعهم  حني  الضالني  َظَلُموا  :  الناراملرشكني  يَن  الَّذم وا  ﴿اْحرُشُ

يمم  اطم اجْلَحم َ
ْن ُدونم اهللَّم َفاْهُدوُهْم إمىَل َصم  [ 23-22الصافات: ] ﴾ َوَأْزَواَجُهْم َوَما َكاُنوا َيْعُبُدوَن مم

عادة لزف اخلرب السعيد  دالة عىل التبشري، والتي تكون  قال آخر: ومنها األلفاظ ال 

َ  كقوله تعاىل:    ، من ثواب جزيل ومغفرة من اهلل ورضوانه
ْكَر َوَخيشم َبَع الذِّ ُر َمنم اتَّ ﴿إمنَّاَم ُتنْذم

يمٍ  َكرم َوَأْجٍر  َرٍة  بمَمْغفم ُه  ْ َفَبرشِّ بماْلَغْيبم  مْحََن  اإلنذلك ..  [ 11يس:  ] ﴾  الرَّ بمعنى  تأيت  قد  ار  نها 

الكافرين واملنافقني بالعذاب  يف هتديد  قوله تعاىل  ، ومن األمثلة عىل ذلك  والتوبيخ والتحقري

يَن َكَفُروا بمَعَذاٍب َألميمٍ الشديد:   م الَّذم م  .. وقوله:  [ 3التوبة:  ] ﴾  ﴿َوَبرشِّ نَي بمَأنَّ هَلُْم َعَذاًبا ﴿َبرشِّ املُْنَافمقم

ا َكَأْن َِلْ َيْسَمْعَها َكَأنَّ يفم ُأُذَنْيهم  ﴿َوإمَذا .. وقوله:  [ 138النساء: ] ﴾ َألمياًم  ً ُتْتىَل َعَلْيهم آَياُتنَا َوىلَّ ُمْسَتْكربم

ُه بمَعَذاٍب َألميمٍ  ْ اٍك َأثميٍم َيْسَمُع آَياتم اهللَّم ُتْتىَل َعَلْيهم  .. وقوله:  [ 7لقامن:  ] ﴾  َوْقًرا َفَبرشِّ َوْيٌل لمُكلِّ َأفَّ

 ُّ
ُه بمَعَذاٍب َألميمٍ ُثمَّ ُيرصم ْ ا َكَأْن َِلْ َيْسَمْعَها َفَبرشِّ ً  [ 8-7اجلاثية: ] ﴾  ُمْسَتْكربم

  .. اسم استفهام حيتاج إىل جواب   : ومنها كلمة ﴿كيف﴾، فهي مع كوهنا قالت أخرى

، ويف آيات كثرية.. ومن أمثلتها قوله  للسخرية والتقريعاستعملت يف القرآن الكريم    ا لكنه

َيْت ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ ﴿َفَكيْ تعاىل:   ﴾  َف إمَذا مَجَْعنَاُهْم لمَيْوٍم اَل َرْيَب فميهم َوُوفِّ

ُسوَل َحقٌّ  ، وقوله:  [ 25آل عمران:  ]  ُدوا َأنَّ الرَّ مْم َوَشهم إمياَمهنم َبْعَد  َقْوًما َكَفُروا  ي اهللَُّ  ﴿َكْيَف هَيْدم
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ي اْلَقْوَم الظَّاملممنيَ َوَجاَءُهُم اْلَبيِّنَاُت وَ  ﴿َفَكْيَف إمَذا َأَصاَبْتُهْم  ، وقوله:  [ 86آل عمران:  ] ﴾  اهللَُّ اَل هَيْدم

هيمْم ُثمَّ َجاُءوَك حَيْلمُفوَن بماهللَّم إمْن َأَرْدَنا إمالَّ إمْحَساًنا َوَتْوفميًقا  َمْت َأْيدم يَبٌة بماَم َقدَّ ، [ 62النساء:  ] ﴾  ُمصم

اْستُ وقوله:   َكاَن  ﴿َوَلَقدم  َفَكْيَف  َأَخْذهُتُْم  ُثمَّ  َكَفُروا  يَن  لملَّذم َفَأْمَلْيُت  َقْبلمَك  ْن  مم بمُرُسٍل  َئ  ْهزم

َقابم  َب  ، وقوله:  [ 16القمر:  ] ﴾  ﴿َفَكْيَف َكاَن َعَذايبم َوُنُذرم ، وقوله:  [ 32الرعد:  ] ﴾  عم ﴿َوَلَقْد َكذَّ

ْم َفَكْيَف َكاَن َنكمريم  ْن َقْبلمهم يَن مم  [ 18امللك: ] ﴾ الَّذم

قال اجلد: بورك فيكم مجيعا.. كل ما ذكرمتوه مرتبط بالتهكم والسخرية احلسية.. أو  

 . السخرية املعنويةاملرتبطة باأللفاظ والكلامت.. فاذكروا يل ما ورد يف القرآن الكريم من 

ْن َقْرَيٍة َكاَنْت من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:    :قالت إحداهن َظاملمًَة    ﴿َوَكْم َقَصْمنَا مم

عُ  نَْها َيْرُكُضوَن اَل َتْرُكُضوا َواْرجم وا َبْأَسنَا إمَذا ُهْم مم يَن َفَلامَّ َأَحسُّ وا إمىَل  َوَأْنَشْأَنا َبْعَدَها َقْوًما آَخرم

ْفُتْم فميهم َوَمَساكمنمُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسَأُلوَن َقاُلوا َيا َوْيَلنَا إمنَّا ُكنَّا َظاملممنَي فَ  اَم َزاَلْت تمْلَك َدْعَواُهْم  َما ُأْترم

ينَ  دم يًدا َخامم إذا    الكفار .. فاآليات الكريمة تذكر أن  [ 15-11األنبياء:  ] ﴾  َحتَّى َجَعْلنَاُهْم َحصم

ال تولوا هاربني    : أحسوا باخلطر وتيقنوا نزوله هربوا منهزمني، فتقول املالئكة هلم استهزاءً 

وهذا كله من    ..نتم فيه من النعمة والرسور من نزول العذاب، وعودوا إىل دياركم، وما ك

 باب السخرية والتوبيخ.  

تعاىل:   قوله  ذلك  األمثلة عىل  آخر: ومن  يفم  قال  اهللَُّ  ُه  َينرُْصَ َلْن  َأْن  َيُظنُّ  َكاَن  ﴿َمْن 

 ُثمَّ ْلَيْقَطْع َفْلَينُْظْر َهْل يُ 
م
اَمء َرةم َفْلَيْمُدْد بمَسَبٍب إمىَل السَّ ْنَيا َواآْلخم َبنَّ َكْيُدُه َما َيغميظُ الدُّ احلج:  ] ﴾  ْذهم

، لكن   كانوا يظنون أن اهلل ليس بناَص عبده حممدًا  نياملرشك.. فاآلية الكريمة تذكر أن  [ 15

فإن كان هذا التأييد من اهلل لنبيه يغيظ املرشك والكافر فليغتظ،    ؛ لهوتأييده  اهلل يؤكد نرصه  

 . ه جيد الشفاء لنفسه من غيظهوليمدد بحبل إىل السقف، وليشنفق نفسه، لعل

تشبيه   يف  تعاىل  قوله  ذلك  األمثلة عىل  ومن  آخر:  عليهم  قال  أنزلت  الذين  اليهود 



210 

 

باحلامر الذي حيمل الكتب الضخمة النافعة    ، التوراة ليعملوا هبا، فلم ينتفعوا هبا وِل يطبقوها 

يَن مُحُِّلوا التَّْوَراَة  .. قال تعاىل:  . وهل هناك أشدُّ ُسخرية من هذا؟.ثم ال ينتفع هبا  ﴿َمَثُل الَّذم

ُبوا بمآَياتم اهللَّم   يَن َكذَّ ُل َأْسَفاًرا بمْئَس َمَثُل اْلَقْومم الَّذم اَمرم حَيْمم ُلوَها َكَمَثلم احْلم ي  ُثمَّ َِلْ حَيْمم َواهللَُّ اَل هَيْدم

 [ 5اجلمعة:  ] ﴾ اْلَقْوَم الظَّاملممنيَ 

هنم أحباب  الذين ذكروا أ   اليهود قوله تعاىل يف  قالت أخرى: ومن األمثلة عىل ذلك  

ْن ُدونم النَّاسم َفَتَمنَُّوا املَْْوَت :  اهلل يَن َهاُدوا إمْن َزَعْمُتْم َأنَُّكْم َأْولمَياُء هللمَّم مم َا الَّذم إمْن ُكنُْتْم    ﴿ُقْل َيا َأهيُّ

بَّاُؤُه ُقْل َفلمَم  ﴿َوَقاَلتم اْلَيُهوُد َوالنََّصارَ . وقوله:  .[ 6اجلمعة:  ] ﴾  َصادمقمنيَ 
ى َنْحُن َأْبنَاُء اهللَّم َوَأحم

ُب َمْن َيَشاُء َوهللمَّم مُ  ُر ملمَْن َيَشاُء َوُيَعذِّ َّْن َخَلَق َيْغفم
ُبُكْم بمُذُنوبمُكْم َبْل َأْنُتْم َبرَشٌ ممم اَمَواتم  ُيَعذِّ ْلُك السَّ

ريُ   [ 18ائدة: امل] ﴾ َواأْلَْرضم َوَما َبْينَُهاَم َوإمَلْيهم املَْصم

ما يف  الذين ختالف أقواهلم    ني املنافققال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف  

ْشَهُد  ﴿إمَذا َجاَءَك املُْنَافمُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إمنََّك َلَرُسوُل اهللَّم َواهللَُّ َيْعَلُم إمنََّك َلَرُسوُلُه َواهللَُّ يَ :  قلوهبم

نَي َلَكا   [ 1املنافقون: ] ﴾ ذمُبونَ إمنَّ املُْنَافمقم

تعاىل  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  تشبيه    قال  والضالالت  يف  األهواء  أهل 

َسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم  األنعام السارحة:  ب ََذ إمهَلَُه َهَواُه َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيهم َوكمياًل َأْم حَتْ ﴿َأَرَأْيَت َمنم اختَّ

ُلوَن إم   [ 44-43الفرقان: ] ﴾  ْن ُهْم إمالَّ َكاأْلَْنَعامم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبمياًل َيْسَمُعوَن َأْو َيْعقم

مهانة املنافقني حني تأيت  وصف    يف   : ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل قالت أخرى

مقامع من حديد، يرضبون هبا وجوههم وظهورهم،   أرواحهم، ومعهم  لتقبض  املالئكة 

ُبوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم  :  استهانة هبم واحتقارًا لشأهنم ْتُهُم املاََْلئمَكُة َيرْضم إمَذا َتَوفَّ ﴿َفَكْيَف 

ْضَواَنُه َفَأْحَبَط َأْعاَمهَلُمْ  ُهوا رم َبُعوا َما َأْسَخَط اهللََّ َوَكرم ُُم اتَّ  [ 28- 27حممد: ] ﴾ َذلمَك بمَأهنَّ

َوُجُنوَدُه  ﴿فَ فرعون وجنوده:    قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل  َأَخْذَناُه 
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﴿َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه  ، وقوله:  [ 40القصص:  ] ﴾  َفنََبْذَناُهْم يفم اْلَيمِّ َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقمَبُة الظَّاملممنيَ 

 . تفيد الطرح واإلمهاليف أصلها    ﴾نبذ﴿كلمة  ف  ..[ 40الذاريات:  ] ﴾  َفنََبْذَناُهْم يفم اْلَيمِّ َوُهَو ُملميمٌ 

 : اجلديل التسليم  د.  

اجلديل..   التسليم  معنى  اآلن عن  فأخربوين  أبنائي وبنايت..  فيكم  بورك  اجلد:  قال 

 واذكروا يل أمثلة عن استعامله يف القرآن الكريم. 

أن يذكر املتكلم أمًرا ثبت استحالته، أو مرشوًطا،  : التسليم اجلديل هو  (1)قال أحدهم

ويف  ..  يت بام يدل عىل إبطاله وعدم الفائدة فيهيأثم    ..فيه رشط مستحيل، ثم يسلم وقوعه 

هذا النوع من اجلدل استدراج للخصم، واستجالب إلصغائه، وربام كان من املمكن هبذه  

 الوسيلة ثنيه عن اإلنكار.

وقوع   المتناع  الوقوع  ممتنع  أنه  عىل  ليدل  امتناع،  بحرف  حينئذ  الكالم  يبدأ  وقد 

ٌَة إمالَّ اهللَُّ َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اهللَّم َربِّ اْلَعْرشم َعامَّ  : ﴿َلْو َكانَ تعاىلرشطه، كام يف قوله   اَم آهلم  فميهم

ُفونَ  حيكم    َصاحة، ثم يسلم وقوعه تسليام جدليا، ال يلبث أن   يحينا ينف ف،  [ 22األنبياء:  ] ﴾  َيصم

ْن َوَلٍد َوَما كَ  ََذ اهللَُّ مم ْن إمَلٍه إمًذا َلَذَهَب ُكلُّ  الواقع بانتفائه، كام يف قوله تعاىل: ﴿َما اختَّ اَن َمَعُه مم

ُفونَ  ، فاملعنى ليس  [ 91املؤمنون:  ] ﴾  إمَلٍه بماَم َخَلَق َوَلَعاَل َبْعُضُهْم َعىَل َبْعٍض ُسْبَحاَن اهللَّم َعامَّ َيصم

مع اهلل من إله، ولو سلم أن معه إهلا لزم من ذلك ذهاب كل إله من االثنني بام خلق، وعال  

بعض، فال يتم يف العاِل أمر، وال ينفذ حكم، وال تنتظم أحواله، والواقع خالف  بعضهم عىل  

املحال  من  عليه  يرتتب  ملا  حمال،  إهلني  ففرض وجود  اجلدل  . ذلك،  من  اللون  هذا  ويف   .

 تقليب لألمر عىل مجيع وجوهه، ليكون احلكم املراد سليام ال شك فيه. 

  وأقوامهم: عليهم السالم  األنبياء  ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل حيكي عن  قال آخر:  

 
 ( 6/200الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن )، و137ص   2اإلتقان ج  ، وانظر:  (281( من بالغة القرآن الكريم، البدوي )ص1)
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ُذُنوبمُكْم   ْن  مم َلُكْم  َر  لمَيْغفم َيْدُعوُكْم  َواأْلَْرضم  اَمَواتم  السَّ َفاطمرم  َشكٌّ  اهللَّم  َأيفم  ُرُسُلُهْم  ﴿َقاَلْت 

يُدوَن َأْن َتُص  ْثُلنَا ُترم ى َقاُلوا إمْن َأْنُتْم إمالَّ َبرَشٌ مم َرُكْم إمىَل َأَجٍل ُمَسمًّ وَنا َعامَّ َكاَن َيْعُبُد آَباُؤَنا َوُيَؤخِّ دُّ

نَّ اهللََّ َيُمنُّ َعىَل 
ْثُلُكْم َوَلكم َمْن َيَشاُء   َفْأُتوَنا بمُسْلَطاٍن ُمبمنٍي َقاَلْت هَلُْم ُرُسُلُهْم إمْن َنْحُن إمالَّ َبرَشٌ مم

َبادمهم َوَما َكاَن َلنَا َأْن َنْأتمَيُكْم بمُسْلَطاٍن إمالَّ بمإمذْ  ْن عم ُنونَ مم لم املُْْؤمم إبراهيم:  ] ﴾  نم اهللَّم َوَعىَل اهللَّم َفْلَيَتَوكَّ

فهنا تسليم جديل من األنبياء عليهم السالم للمنكرين لنبوهتم ألهنم برش بأهنم    ..[ 10-11

ليس املراد أهنم سلموا انتفاء  .. وبذلك فإنه ولكن ليست البرشية مانعًا من النبوة  ، برش حقاً 

كأهنم قالوا: إن ما ادعيتم من كوننا برشا حق ال سبيل إىل إنكاره، ولكن  الرسالة عنهم، بل 

َل  :  يف موضع آخر كام قال تعاىل    .. هذا ال يناىف أن يمن اهلل علينا بالرسالة ﴿َوَقاُلوا َلْواَل ُأْنزم

َ اأْلَْمُر ُثمَّ اَل  
ُينَْظُروَن َوَلْو َجَعْلنَاُه َمَلًكا جَلََعْلنَاُه َرُجاًل َوَلَلَبْسنَا َعَلْيهم َمَلٌك َوَلْو َأْنَزْلنَا َمَلًكا َلُقيضم

ْم َما َيْلبمُسونَ    [ 9-8األنعام: ] ﴾ َعَلْيهم

القرآن  : بورك فيكم.. إن هذا يدعوين إىل سؤالكم عن اجلدل نفسه يف  (1)قال اجلد

 . أم أنه خمتلف عنها؟ الذي اعتمده الفالسفة واملتكلمون.النظام املنطقى ، وهل هو الكريم

القرآن الكريم ِل ينزل هلداية طائفة خاصة  قالت إحداهن: بل خمتلف عنها متاما.. ف

النفس االقتناع،   يلقى يف  أدلة  به من  الناس مجيعا، وما  ثقافتها اخلاصة، بل نزل هلداية  هلا 

 ويمأل القلب باليقني، سواء يف ذلك العامة واخلاصة. 

 ذج عنه.قال اجلد: فاذكروا يل نام

وحقيقته رد كالم اخلصم    [.. القول باملوجب : من األمثلة عىل ذلك ](2)قال أحدهم

: أن تقع صفة يف كالم الغري كناية عن يشء أثبت له  .. أوهلامقسامن.. وهو  من فحوى كالمه

َجنَّ اأْلََعزُّ   ينَةم َلُيْخرم حكم، فتثبتها لغري ذلك اليشء، كقوله تعاىل: ﴿َيُقوُلوَن َلئمْن َرَجْعنَا إمىَل املَْدم

 
 ( 280الكريم، البدوي )صمن بالغة القرآن  (2) ( 280من بالغة القرآن الكريم، البدوي )ص (1)
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نَّ املُْنَافمقم 
نمنَي َوَلكم ُة َولمَرُسولمهم َولمْلُمْؤمم زَّ نَْها اأْلََذلَّ َوهللمَّم اْلعم فاألعز    ..[ 8املنافقون:  ] ﴾  نَي اَل َيْعَلُمونَ مم

املنافقون   وأثبت  املؤمنني،  فريق  عن  واألذل  فريقهم،  عن  كناية  املنافقني  كالم  يف  وقعت 

لفريقهم إخراج املؤمنني من املدينة، فأثبت اهلل يف الرد عليهم صفة العزة لغري فريقهم، وهو  

قيل: صحيح ذلك األذل، لكن هم  اهلل ورسوله واملؤمنون، فكأنه  منها  ليخرجن األعز   :

 . األذل املخرج، واهلل ورسوله األعز املخرج. 

فهوالثاينأما  و بذكر    ،  مما حيتمله  مراده  خالف  الغري عىل  من كالم  وقع  لفظ  محل 

يَن ُيْؤُذوَن النَّبميَّ َوَيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخرْيٍ  نُْهُم الَّذم ُن    متعلقه كقوله تعاىل: ﴿َومم َلُكْم ُيْؤمم

يَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اهللَّم هَلُْم َعذَ  نُْكْم َوالَّذم يَن آَمُنوا مم نمنَي َوَرمْحٌَة لملَّذم ُن لمْلُمْؤمم ﴾  اٌب َألميمٌ بماهللَّم َوُيْؤمم

ساّمع لكل يشء، مصدق لكل قول، ولكن اآلية ِل ترتك األذن    . يريدون أنه  .[ 61التوبة:  ] 

يَن  مطلقة، بل نسبتها إىل  نمنَي َوَرمْحٌَة لملَّذم ُن لمْلُمْؤمم ُن بماهللَّم َوُيْؤمم  اخلري، وهلذا كان متام اآلية ﴿ُيْؤمم

نُْكمْ  مم للمؤمنني، ال لكم، لعدم تصديقه  .[ 61التوبة:  ]   ﴾ آَمُنوا  باهلل، ويسلم  أنه يصدق  أي   .

وِل   قبلهم،  حيث  منكم،  اإليامن  أظهروا  للذين  رمحة  ذلك  مع  هو  ثم  يكشف  إياكم، 

 حقيقتهم. 

أن ينتقل  ب، وذلك  [االنتقال]القرآن الكريم  يف  من أنواع اجلدل  : و(1)   قالت أخرى

كان آخذا فيه، لعدم فهم اخلصم وجه الداللة من االستدالل    الذي املستدل إىل استدالل غري  

هم  َربِّ يَم يفم  إمْبَراهم َحاجَّ  ي  الَّذم إمىَل  َتَر  َقاَل  األول، كام يف قوله تعاىل: ﴿َأَِلْ  إمْذ  املُْْلَك  اهللَُّ  آَتاُه  َأْن   

يُم َفإمنَّ اهللََّ َيْأيتم بمالشَّ  يُت َقاَل إمْبَراهم يُت َقاَل َأَنا ُأْحيمي َوُأمم ي حُيْيمي َوُيمم َ الَّذم يُم َريبِّ َن  إمْبَراهم ْمسم مم

ي َكَفَر َواهللَُّ   َت الَّذم بم َفُبهم َن املَْْغرم َا مم قم َفْأتم هبم ي اْلَقْوَم الظَّاملممنيَ املرَْْشم فإن    ،[ 258البقرة:  ] ﴾  اَل هَيْدم

إبراهيم    الذيامللك   السالم  جادله  من  عليه  إبقاء  عىل  قدرته  واإلماتة  اإلحياء  من  فهم 

 
 .137ص   2اإلتقان ج  ، وانظر:  (281من بالغة القرآن الكريم، البدوي )ص  (1)
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يبني    يمناقشته، لكعليه السالم يستحق القتل، وحكمه عىل احلّى باملوت، فلم يرد إبراهيم 

ل إىل استدالل ال جيد امللك له وجها يتخلص به منه،  له مراده من اإلحياء واإلماتة، بل انتق

بم ﴿فقال:   املَْْغرم َن  مم ا  هبم َفْأتم  قم  املرَْْشم َن  مم ْمسم  بمالشَّ َيْأيتم  اهللََّ  وهنا هبت    ،[ 258البقرة:  ] ﴾  َفإمنَّ 

 امللك، وِل يمكنه أن يقول: أنا اآلتى هبا من املرشق، ألن من هو أسن منه يكذبه. 

أن يثبت عىل لسان  وهو ، [اإلسجال ]أنواع اجلدل القرآن الكريم من : و(1) قال آخر

اخلصم حقيقة كان ينكرها كام يف قوله تعاىل: ﴿َوَناَدى َأْصَحاُب اجْلَنَّةم َأْصَحاَب النَّارم َأْن َقْد  

ا   ا َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحقًّ نَا َحقًّ ٌن َبْينَُهْم َأْن  َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربُّ َن ُمَؤذِّ َقاُلوا َنَعْم َفَأذَّ

الظَّاملممنيَ  َعىَل  اهللَّم  لوجدان  ..  [ 44األعراف:  ] ﴾  َلْعنَُة  إثارة  التسجيل  من  اللون  هذا  مثل  ويف 

املتشككني واملنكرين وإثارة اخلوف يف أنفسهم، حني يسمعون اعرتاف من عىل شاكلتهم،  

 هيتدون.   ويدفعهم اخلوف إىل التأمل، عساهم

، بأن يقسم ما  [التقسيم والسرب ]من أنواع اجلدل القرآن الكريم  : و (2)  قالت أخرى

هو حمل اجلدل إىل منتهى أقسامه، ويسرب كل قسم بأن ينفى عنه ما يريد اخلصم إثباته له،  

اأْلَْنَعامم تعاىل  كقوله   َن    يرد عىل املرشكني حتريمهم ذكور األنعام تارة وإناثها أخرى: ﴿َومم

ُمبمنٌي   َعُدوٌّ  َلُكْم  ُه  إمنَّ ْيَطانم  الشَّ ُخُطَواتم  َتتَّبمُعوا  َواَل  اهللَُّ  َرَزَقُكُم  َّا 
ممم ُكُلوا  َوَفْرًشا  َثاَمنمَيَة  مَحُوَلًة 

ا ا َم َأمم اأْلُْنَثَينْيم َأمَّ َكَرْينم َحرَّ َن املَْْعزم اْثننَْيم ُقْل آلذَّ ْأنم اْثننَْيم َومم َن الضَّ ْشَتَمَلْت َعَلْيهم َأْرَحاُم  َأْزَواٍج مم

َن اْلَبَقرم اْثننَْيم ُقْل آلذَّ  بملم اْثننَْيم َومم َن اإْلم ْلٍم إمْن ُكنُْتْم َصادمقمنَي َومم َم َأمم  اأْلُْنَثَينْيم َنبُِّئوينم بمعم َكَرْينم َحرَّ

ا اْشَتَمَلْت َعَلْيهم َأْرَحاُم اأْلُْنَثَينْيم َأْم ُكنْ َّنم  اأْلُْنَثَينْيم َأمَّ
ََذا َفَمْن َأْظَلُم ممم اُكُم اهللَُّ هبم ُتْم ُشَهَداَء إمْذ َوصَّ

اْلَقْوَم الظَّاملممنيَ  ي  هَيْدم إمنَّ اهللََّ اَل  ْلٍم  بمَغرْيم عم النَّاَس  لَّ  لمُيضم ًبا  - 142األنعام:  ] ﴾  اْفرَتَى َعىَل اهللَّم َكذم

 
ص   2اإلتقان ج  ، وانظر:  (281من بالغة القرآن الكريم، البدوي )ص  (1)
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تقسيم، فبني أنه قد خلق من كل  عليهم حتريمهم بطريق السرب والتعاىل  رد اهلل   ، حيث[ 144

حرمتم؟ ما  علة حتريم  فام  وأنثى،  ذكرا  ذكر،  مما  من جهة    .. زوج  ذلك  يكون  أن  ال خيلو 

له من علة بأن يكون تعبديا أخذ عن اهلل تعاىل،  ي  الذكورة أو األنوثة أو إليهام معا، أو ال يدر

ذلك عنه، وهو معنى    يوإرسال رسول، أو سامع كالمه وتلقي  واألخذ عنه سبحانه إما بوح

لَّ    قوله تعاىل: ًبا لمُيضم َّنم اْفرَتَى َعىَل اهللَّم َكذم
ََذا َفَمْن َأْظَلُم ممم اُكُم اهللَُّ هبم ﴿َأْم ُكنُْتْم ُشَهَداَء إمْذ َوصَّ

ي اْلَقْوَم الظَّاملممنيَ  ْلٍم إمنَّ اهللََّ اَل هَيْدم ه التحريم ال  وجوهي  تلكو ، [144األنعام: ] ﴾ النَّاَس بمَغرْيم عم

أن يكون    خترج عن واحد منها، ويلزم عىل األول أن يكون مجيع الذكور حراما، وعىل الثاين

حالة،   يف  البعض  حيرمون  وهم  معا،  الصنفني  حتريم  الثالث  وعىل  حراما،  اإلناث  مجيع 

حيرم عليهم ما حرموه، وِل يدعوا    والبعض يف حالة أخرى، وِل يأهتم رسول قبل حممد  

وهو أن ما قالوه ضالل وكذب  ي  ن اهلل بال واسطة، وإذا بطل مجيع ذلك ثبت املدعاألخذ ع

ومثل هذا التقسيم والسرب ال يدع جماال للشك، وتسرتيح النفس إىل ما تصل إليه  . عىل اهلل.

 من نتائج عن طريقه. 

 املدح والذم: هـ.  

عام ورد يف القرآن  قال اجلد: بورك فيكم أبنائي وبنايت.. فأخربوين اآلن عن أمثلة  

الكريم من مدح.. لكن بصيغة تشبه الذم.. أي أن ظاهر اللفظ ذم، لكن حقيقته وباطنه  

 مدح؟

نَّا  قال أحدهم: من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   ُموَن مم ﴿ُقْل َيا َأْهَل اْلكمَتابم َهْل َتنْقم

َل إمَلْينَا َوَما أُ  ُقونَ إمالَّ َأْن آَمنَّا بماهللَّم َوَما ُأْنزم ْن َقْبُل َوَأنَّ َأْكَثَرُكْم َفاسم َل مم ، وقوله:  [ 59املائدة:  ] ﴾  ْنزم

ْن َفْضلمهم  َوَرُسوُلُه مم َأْغنَاُهُم اهللَُّ  َأْن  النقمة يف األصل ال  فإن    ..[ 74التوبة:  ] ﴾  ﴿َوَما َنَقُموا إمالَّ 

حممودة..  أمورا  ذكرتا  اآليتني  لكن  مذمومة..  أمور  عىل  إال  الكالم كا ولذلك    تكون    ن 
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 متضمنا تأكيد املدح بام يشبه الذم. 

ْم بمَغرْيم َحقٍّ إمالَّ َأْن َيُقوُلوا  : ومثله قوله تعاىل: (1) قال آخر هم ْن دمَيارم ُجوا مم يَن ُأْخرم ﴿الَّذم

نَا اهللَُّ فلام كان صفَة  ،  فإن ظاهر االستثناء أن ما بعده حق يقتيض اإلخراج ،  [ 40احلج:  ] ﴾  َربُّ

 الذم.  رام ال اإلخراج كان تأكيدًا للمدح بام يشبه مدح تقتيض اإلك 

ْزُقُهْم فميَها  قالت أخرى: ومثله قوله تعاىل:  ﴿اَل َيْسَمُعوَن فميَها َلْغًوا إمالَّ َساَلًما َوهَلُْم رم

يًّا 
﴾  اَلًما َساَلًما ﴿اَل َيْسَمُعوَن فميَها َلْغًوا َواَل َتْأثمياًم إمالَّ قمياًل َس ، وقوله: [ 62مريم:  ] ﴾  ُبْكَرًة َوَعشم

اللغو والتأثيم، فكان ذلك    ﴾َساَلًما َساَلًما ﴿استثنى  . فقد  .[ 26-25الواقعة:  ]  الذي هو ضد 

 مؤكدًا النتفاء اللغو والتأثيم. 

 االلتفات واالعرتاض:  . 2

بعد أن سمعت تلك احلوارات العلمية اجلميلة بني اجلد وأبنائه وأحفاده، وتأثرت  

َتمع بينهم، والتي كان القرآن الكريم سببها األول واألكرب.. رست إىل  كثريا للمودة التي  

حمل آخر يف احلديقة، حيث رأيت مجعا من التالميذ يلتفون حول معلمهم، وقد شدين كثريا  

 ذكاؤهم عىل الرغم من صغر سنهم. 

 هل يل أن أختربكم يف مدى حفظكم لكتاب ربكم، وتدبركم له؟ قال معلمهم:

 يرسنا ذلك.. وما اجتمعنا بك إال ألجل ذلك. قال التالميذ: 

قال املعلم: لكن املوضوع الذي اخرتته لكم اليوم صعب جدا.. بل ربام يبدو أنه أكرب  

 من سنكم. 

قال أحدهم: وذلك ما جيعلنا نسعد أكثر.. فبفضل صحبتنا للقرآن الكريم استنارت  

 
 وغريه.  (1/297إعجاز القرآن )معرتك األقران يف انظر:  (1)
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ةٍ   بصائرنا، ونلنا بعض بركات قوله تعاىل عن حيي عليه السالم:   ﴿َيا حَيْيَى ُخذم اْلكمَتاَب بمُقوَّ

.. فقد قرن اهلل تعاىل بني أخذ الكتاب بقوة، وبني إيتائه احلكم  [12مريم:  ] ﴾  َوآَتْينَاُه احْلُْكَم َصبميًّا 

 واحلكمة وهو صبي صغري. 

 قال املعلم: بورك فيك.. وبام أنك قلت ذلك.. فسأبدأ بسؤالك.

شاء   إن  ستجدين  التلميذ:  يف  قال  جهدك  بأن  وتشعر  عينك،  به  تقر  ما  عندي  اهلل 

 تعليمي ِل يذهب هدرا. 

ُكْم يفم  تعاىل:  قال املعلم: فأخربين عن األسلوب املستعمل يف قوله   ُ ي ُيَسريِّ ﴿ُهَو الَّذم

ُحوا    اْلرَبِّ َواْلَبْحرم  يٍح َطيَِّبٍة َوَفرم مْم بمرم ٌف  َحتَّى إمَذا ُكنُْتْم يفم اْلُفْلكم َوَجَرْيَن هبم يٌح َعاصم َا َجاَءهْتَا رم هبم

ممْ  يَط هبم ُْم ُأحم ْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَظنُّوا َأهنَّ يَن َلئمْن َأْنَجْيَتنَا    َوَجاَءُهُم املَْْوُج مم نَي َلُه الدِّ َدَعُوا اهللََّ خُمْلمصم

ينَ  اكمرم َن الشَّ هم َلنَُكوَننَّ مم ْن َهذم ُكنُْتْم يفم اْلُفْلكم َوَجَرْيَن  َحتَّى إمَذا  ﴿ .. وكيف قال:  [ 22يونس:  ] ﴾  مم

ممْ   ﴾، وِل ِل يقل )جرين بكم( هبم

قوله تعاىل:  عند علامء البيان ]التفات[، وهو مشتق من  : هذا يسمى  (1) قال التلميذ

َياُء يفم اأْلَرْ  َتنَا َعامَّ َوَجْدَنا َعَلْيهم آَباَءَنا َوَتُكوَن َلُكاَم اْلكمرْبم ْئَتنَا لمَتْلفم ضم َوَما َنْحُن َلُكاَم  ﴿َقاُلوا َأجم

نمنيَ  ف[ 78يونس:  ] ﴾  بمُمْؤمم حقيقته  وُس ..  الرصفهو    اللفت،  ألن  بذلك  من  ) مي  مأخوذة 

وشاملهاإلنسان    التفات يمينه  تارة    ؛عن  بوجهه  يقبل  وكذلك    ..كذاهوتارة    ،كذاه فهو 

خطاب  كاالنتقال من    ، يكون هذا النوع من الكالم خاصة ألنه يتنقل فيه من صيغة إىل صيغة

 (2) (أو من خطاب غائب إىل حارض  ، حارض إىل غائب

 أغراض االلتفات: أ.  

 
كتاب:    (1) من  املبحث  هذا  يف  العلمية  املادة  االلتفات  استفدنا  أسلوب 

 . وأقسامه يف القرآن الكريم، غالب حممد أبو القاسم حاميض

 .3/ 2املثل السائر  (2)
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 قال املعلم: فام فائدته؟

التفنن واالنتقال من أسلوب إىل آخر  كثرية.. منها  لاللتفات فوائد  :  (1) قال التلميذ

واملالل ملا  ومنها تطرية الكالم، وصيانة السمع عن الضجر  .. ملا يف ذلك من تنشيط السامع 

واحد. منوال  عىل  االستمرار  من  والسآمة  التنقالت  حب  من  النفوس  عليه  .  جبلت 

الكريم يف   للقرآن  املتدبرون  يتفنن  به، وهلذا  اخلاصة  لكل موضع فائدته  أن  إىل  باإلضافة 

 اكتشاف تلك األغراض. 

ي َِلْ  ﴿َوُقلم احْلَمْ قوله تعاىل:  قال املعلم: فأخربين عن رس االلتفات الوارد يف   ُد هللمَّم الَّذم

لِّ  َن الذُّ ٌّ مم يٌك يفم املُْْلكم َوَِلْ َيُكْن َلُه َويلم ْذ َوَلًدا َوَِلْ َيُكْن َلُه رَشم ُه َتْكبمرًيا  َيتَّخم ْ  [111اإلرساء:  ] ﴾  َوَكربِّ

التلميذ:   أعظم.قال  اخلطاب  دون  الغيبة  يف  سورة  التأدب  يف  تعاىل  قال  ولذلك   .

ينم ﴿بمْسمم اهللَّم الفاحتة:  يمم َمالمكم َيْومم الدِّ حم مْحَنم الرَّ منَي الرَّ يمم احْلَْمُد هللمَّم َربِّ اْلَعاملَ حم مْحَنم الرَّ ﴾   الرَّ

اَك ، ثم قال بعدها: [ 4-1الفاحتة: ]  اَك َنْسَتعمنيُ ﴿إميَّ  [ 5الفاحتة: ] ﴾ َنْعُبُد َوإميَّ

واحد منكم بغرض من  بورك فيك.. واآلن جاء دوركم.. ليخربين كل    قال املعلم: 

 أغرض االلتفات، من خالل آية أو آيات يذكرها. 

التالميذ: من أغراضه    ،  التنبيه عىل ما حق الكالم أن يكون واردًا عليه قال بعض 

أمثلته   تعاىل:  ومن  ُتْرَجُعونَ قوله  َوإمَلْيهم  َفَطَرينم  ي  الَّذم َأْعُبُد  اَل   َ أصل  ف  ،[ 22يس:  ] ﴾  ﴿َوَما يلم

  ، ولكنه أبرز الكالم يف معرض املناصحة لنفسه   (، ال تعبدون الذي فطركم  وما لكم )الكالم  

 وهو يريد مناصحتهم ليتلطف هبم، ويرهيم أنه ال يريد هلم إال ما يريد لنفسه. 

فيأيت به حمافظة عىل تتميم    ،التتميم ملعنى مقصود للمتكلمقال آخر: ومن أغراضه  

َنا :  تعاىل   ما قصد إليه من املعنى املطلوب له كقوله  نْدم ْن عم  ﴿فميَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحكميٍم َأْمًرا مم
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َربَِّك  ْن  مم َرمْحًَة  لمنَي  ُمْرسم ُكنَّا  اْلَعلميمُ   إمنَّا  يُع  مم السَّ ُهَو  ُه  ف[ 6-4الدخان:  ] ﴾  إمنَّ الكالم  ،  إنا )أصل 

رمحة  ولكنه وضع الظاهر موضع املضمر لْلنذار بأن الربوبية تقتيض ال  (،ن رمحة منا ومرسل

أو اإلشارة إىل أن الكتاب إنام    .. بالذكر  أو لتخصيص النبي    ..للمربوبني للقدرة عليهم

غريه دون  إليه  للمعنى    ، هو  املضمر  موضع  املوضوع  الرب  إىل  الضمري  بإعادة  التفت  ثم 

 املقصود من تتميم املعنى. 

ي َأْرَسَل  تعاىل  الداللة عىل االختصاص كقوله   قال آخر: ومن أغراضه  : ﴿َواهللَُّ الَّذم

َا 
َياَح َفُتثمرُي َسَحاًبا َفُسْقنَاُه إمىَل َبَلٍد َميٍِّت َفَأْحَيْينَا بمهم اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهتم فاطر: ] ﴾  َكَذلمَك النُُّشورُ   الرِّ

البلد امليت وإحياء األرض،  [ 9 بعد موهتا باملطر داالً عىل    فإنه ملا كان سوق السحاب إىل 

فيه   أدخل  التكلم ألنه  إىل  الغيبة  لفظ  يقدر عليها غريه، عدل عن  التي ال  الباهرة  القدرة 

 االختصاص وأدل عليه. 

ُدَخاٌن    قال آخر: ومن أغراضه  َي   َوهم
م
اَمء إمىَل السَّ اْسَتَوى  االهتامم كقوله تعاىل: ﴿ُثمَّ 

نَي َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َساَمَواٍت يفم َيْوَمنْيم    َفَقاَل هَلَا َولمأْلَْرضم اْئتمَيا  َأَتْينَا َطائمعم َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتا 

 َأْمَرَها 
ٍ
ْفًظا  َوَأْوَحى يفم ُكلِّ َساَمء ْنَيا بمَمَصابميَح َوحم اَمَء الدُّ نَّا السَّ يزم اْلَعلميمم  َوَزيَّ يُر اْلَعزم ﴾  َذلمَك َتْقدم

عن  ،  [ 12-11فصلت:  ]  يف  فعدل  يف  (أوحى ) و  ( قضاهن)الغيبة  التكلم  إىل  السامء)،    ( وزينا 

وذلك    ،لالهتامم باإلخبار عن نفسه، فإنه تعاىل جعل الكواكب يف سامء الدنيا للزينة واحلفظ

ألن طائفة اعتقدت يف النجوم أهنا ليست يف سامء الدنيا وأهنا ليست حفظًا وال رجومًا فعدل  

لكو ذلك  واإلخبار عن  التكلم  املعتقدة  إىل  الفرقة  ولتكذيب  االعتقاد  مهامت  من  مهاًم  نه 

 بطالنه.

ْئُتْم    قال آخر: ومن أغراضه  مْحَُن َوَلًدا َلَقْد جم ََذ الرَّ التوبيخ، كقوله تعاىل: ﴿َوَقاُلوا اختَّ

ا عدل عن الغيبة إىل اخلطاب للداللة عىل أن القائل مثل قوهلم  ، حيث  [ 89-88مريم:  ] ﴾  َشْيًئا إمدًّ
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ن يكون موبخًا ومنكرًا عليه، وملا أراد توبيخهم عىل هذا أخرب عنه باحلضور فقال:  ينبغي أ

 ألن توبيخ احلارض أبلغ يف اإلهانة له.  ( )لقد جئتم

 صيغ االلتفات: ب.  

 قال املعلم: بورك فيكم.. واآلن أخربوين عن صيغ االلتفات يف القرآن الكريم. 

االلتفات من  .. فذكروا أهنا سبعة، وهي:  : لقد تتبع العلامء ذلك(1)قال أحد التالميذ

من اخلطاب إىل  . ومن اخلطاب إىل التكلم. و  .. من التكلم إىل الغيبة . والتكلم إىل اخلطاب.

بناء الفعل للمفعول بعد خطاب  . ومن الغيبة إىل اخلطاب. . ومن الغيبة إىل التكلم. . والغيبة. 

 فاعله أو تكلمه. 

االنتقال من خطاب الواحد واالثنني واجلمع  : وذكروا أن من االلتفات (2)قال آخر

أقسام ستة  آخر  خطاب  وهيإىل  االثنني  :،  خلطاب  الواحد  خطاب  من  واالنتقال  من  .. 

من  .. ومن االثنني إىل اجلمع.. ومن االثنني إىل الواحد.. وخطاب الواحد إىل خطاب اجلمع

 نية. من اجلمع إىل التث.. و اجلمع إىل الواحد

مما يقرب من االلتفات االنتقال من املايض أو املضارع أو  : وذكروا أن  (3) قال آخر

األمر إىل آخر، من املايض إىل األمر، ومن املستقبل إىل األمر، ومن املايض إىل املستقبل، ومن  

 املستقبل إىل املايض. 

قال املعلم: بورك فيكم..واآلن أخربوين عن أمثلة عن كل صنف من األصناف التي  

 . االلتفات من التكلم إىل اخلطاب ب ذكرتم.. ولنبدأ  

التالميذ بعض  ذلك  (4)قال  عىل  األمثلة  من  ي  :  الَّذم َأْعُبُد  اَل   َ يلم ﴿َوَما  تعاىل:  قوله 
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ُتْرَجُعونَ  َوإمَلْيهم  يريد  ؛ فقد  [ 22يس:  ] ﴾  َفَطَرينم  النصيحة لنفسه وهو  الكالم يف معرض  أبرز 

ي َفَطَرينم : ﴿مناصحة قومه فقال َأْعُبُد الَّذم َ اَل  أي أيُّ مانع من جانبي يمنعني من    ﴾ َوَما يلم

ثم رجع إىل خطاهبم لبيان أنه ما أراد نفسه بل أرادهم بكالمه فقال:    ، عبادة الذي خلقني 

 .وفيه مبالغة يف التهديد ،ل وإليه أرجع وِل يق  َوإمَلْيهم ُتْرَجُعوَن﴾﴿

ْن دمينمي َفاَل  من أمثلته  و:  (1) قال آخر َا النَّاُس إمْن ُكنُْتْم يفم َشكٍّ مم قوله تعاىل: ﴿ُقْل َيا َأهيُّ

اُكمْ  َيَتَوفَّ ي  الَّذم اهللََّ  َأْعُبُد  َوَلكمْن  اهللَّم  ُدونم  ْن  مم َتْعُبُدوَن  يَن  الَّذم أَ   َأْعُبُد  ْرُت  َن  َوُأمم مم َأُكوَن  ْن 

نمنيَ  بصيغة اخلطاب وذلك بعد    ﴾يتوفاكم ﴿   ففي اآلية التفات يف قوله ،  [ 104يونس:  ] ﴾  املُْْؤمم

وكان املقتىض االستمرار ليكون املقطع )ولكن أعبد    ﴾ولكن أعبد﴿صيغة التكلم يف قوله  

 يتوفاين(   اهلل الذي

أوالً ثم يتوفاكم ثانيًا ثم  أن يكون املراد أين أعبد اهلل الذي خلقكم  واحلكمة من ذلك  

مرارًا وأطوارًا، فههنا اكتفى  القرآن الكريم  وهذه املراتب الثالثة قد قررها يف  ، يعيدكم ثالثاً 

أن املوت أشد األشياء مهابة فخص هذا  . ومنها  بذكر التويف منها لكونه منبهًا عىل البواقي.

أهنم ملا استعجلوا نزول  . ومنها  .الوصف بالذكر يف هذا املقام ليكون أقوى يف الزجر والردع

مْ   ، كامالعذاب ْن َقْبلمهم يَن َخَلْوا مم امم الَّذم ْثَل َأيَّ ُقْل َفاْنَتظمُروا إمينِّ    قال تعاىل: ﴿َفَهْل َينَْتظمُروَن إمالَّ مم

يَن آَمُنوا ي ُرُسَلنَا َوالَّذم يَن ُثمَّ ُننَجِّ َن املُْنَْتظمرم ا َعلَ   َمَعُكْم مم نمنيَ َكَذلمَك َحقًّ يونس:  ] ﴾  ْينَا ُننْجم املُْْؤمم

ويقوي  ..  [ 103- 102 املؤمنني  ويبقي  الكفار  أولئك  هيلك  تعاىل  أنه  عىل  تدل  اآلية  فهذه 

ي  : ﴿دولتهم، فلام كان قريب العهد بذكر هذا الكالم ال جرم قال ههنا  َوَلكمْن َأْعُبُد اهللََّ الَّذم

اُكمْ  ما  [ 104]يونس:    ﴾ َيَتَوفَّ إىل  إشارة  يقولوهو  كأنه  اآلية  وبينه يف تلك  أعبد ذلك  )  : قرره 

وإبقائي  الذي بإهالكهم  التهديد  (..  وعدين  من  فيه  ملا  اخلطاب  إىل  االلتفات  هذا  وفائدة 
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 . والوعيد للمرشكني

عن   أمثلة  عن  أخربوين  فيكم..واآلن  بورك  املعلم:  إىل  قال  التكلم  من  االلتفات 

 . الغيبة 

التالميذ بعض  األمثلة(1)قال  من  ذلك    :  تعاىل: عىل  إمينِّ    قوله  النَّاُس  َا  َأهيُّ َيا  ﴿ُقْل 

اَمَواتم َواأْلَْرضم  ي َلُه ُمْلُك السَّ يُت  َرُسوُل اهللَّم إمَلْيُكْم مَجميًعا الَّذم ُنوا   اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو حُيْيمي َوُيمم َفآمم

ُن بماهللَّم ي ُيْؤمم يِّ الَّذم بمُعوُه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ بماهللَّم َوَرُسولمهم النَّبميِّ اأْلُمِّ ..  [ 158األعراف:  ] ﴾   َوَكلماَمتمهم َواتَّ

يِّ ﴿ففي قوله تعاىل:   التفات من التكلم إىل الغيبة لقصد إعالن حتقق  ﴾  َوَرُسولمهم النَّبميِّ اأْلُمِّ

   . رسول اهلل الصفة املوعود هبا يف التوراة يف شخص 

َعىَل  : ومن األمثلة عىل ذلك  (2)قال آخر ْلنَا  َنزَّ َّا 
ممم َرْيٍب  ُكنُْتْم يفم  قوله تعاىل: ﴿َوإمْن 

ْن ُدونم اهللَّم إمْن ُكنُْتْم َصادمقمنيَ  ْثلمهم َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم مم ْن مم َنا َفْأُتوا بمُسوَرٍة مم ..  [ 23البقرة:  ] ﴾  َعْبدم

وكذا يف    ﴾ مما نزلنا ﴿  يغة التكلم يف قولهفااللتفات يف هذه اآلية يف تغري األسلوب من ص

فاآلية بدأت بضمري املتكلم ليوثق    ﴾ من دون اهلل﴿ إىل صيغة الغيبة يف قوله تعاىل:    ﴾عبدنا ﴿

لتبني    ﴾عبدنا ﴿نسبة هذا املنزل ويوضح مصدره احلقيقي رغم أنف املعارضني ثم تأيت كلمة  

ثم تلتفت اآلية إىل أسلوب الغيبة    ، باهلل وتؤكد عبوديته وخضوعه التام لربه  صلة النبي  

وهو أن صاحب هذا   ،وتعيل قدره وتوضح أمرًا دقيقاً   ،لتزيد األمر رشفاً   يف لفظ اجلاللة

ثالث  .. ففي هذا االلتفات  الضمري السابق هو اهلل ذو األلوهية والعبودية عىل اخللق أمجعني

يذان بكامل سخافة عقوهلم حيث  والثانية: اإل  .. األوىل: إدخال الروعة وتربية املهابة :فوائد

منه أحقر  ماال  عبادة  الكامل  صفات  جلميع  اجلامعة  األلوهية  له  من  عبادة  عىل  .  . أثروا 

ري حقه  طذلك املعنى فإن ما يقوم هبذا األمر يف ذلك املقام اخل  والثالثة: تربية املهابة وترسيخ
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 أن يستعان به يف كل مرام. 

فيكم..واآلن أخربو بورك  املعلم:  أمثلة عن  قال  إىل  ين عن  االلتفات من اخلطاب 

 . التكلم 

ُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا  : من األمثلة عىل ذلك  (1) قال بعض التالميذ قوله تعاىل: ﴿َواْسَتْغفم

يٌم َوُدودٌ   إمَلْيهم  لم  كبصيغة الت  ﴾إن ريب﴿االلتفات يف قوله تعاىل:  .. ف[ 90هود:  ] ﴾  إمنَّ َريبِّ َرحم

وكان حق الظاهر أن يقول: )إن    ﴾واستغفروا ربكم ثم توبوا﴿ وذلك بعد خماطبتهم بقوله:  

متشيًا مع ما سبقه، حتى يكون عىل صيغة واحدة وهي صيغة اخلطاب، ولكنه التفت    (ربكم

من اخلطاب إىل التكلم، وملا كان االستفسار والتوبة ختصهم وحدهم أضاف كلمة رب إىل  

أي شعيب    ـ فوسهم ويقرهبم من اهلل زلفى، وعندما أراد أن خيربهم  ضمري خطاهبم ليهز ن

لتكون دلياًل عىل   (بام يعهده يف ربه أسند هذه الكلمة إىل نفسه فقال: )إن ريب   عليه السالم ـ 

اليقني هبا يف نفسه املؤمنة وشاهدًا عىل صدق كالمه، فهو عليه السالم التفت عن اخلطاب  

 عام هبا.  ه ويفصحإىل التكلم ليوضح ما يف نفس

آخر ذلك  (2)قال  األمثلة عىل  ومن  َبْعدم  :  ْن  مم َرمْحًَة  النَّاَس  َأَذْقنَا  تعاىل: ﴿َوإمَذا  قوله 

ْتُهْم إمَذا هَلُْم َمْكٌر يفم آَياتمنَا  اَء َمسَّ ُع َمْكًرا  رَضَّ يونس:  ] ﴾  إمنَّ ُرُسَلنَا َيْكُتُبوَن َما مَتُْكُرونَ   ُقلم اهللَُّ َأرْسَ

وذلك بعد أسلوب اخلطاب يف    ﴾، رسلنا ﴿ي هذه اآلية التفات إىل التكلم يف قوله:  فف..  [ 21

أي قل هلم يا  ﴾  قل اهلل﴿بقوله:    فاهلل عز وجل خاطب نبيه    ﴾ قل اهلل أرسع مكراً ﴿ قوله:  

فجعل مكر اهلل هبم أرسع من مكرهم بآيات    ؛ حممد وعظهم بأن اهلل أرسع مكرًا أي منكم 

 اهلل.

أمثلة عن   فيكم..واآلن أخربوين عن  بورك  املعلم:  إىل  قال  االلتفات من اخلطاب 
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 . الغيبة 

قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلكمَتاَب  : من األمثلة عىل ذلك  (1)قال بعض التالميذ

ُسلم  هم بمالرُّ ْن َبْعدم ْينَا مم ْدَناُه بمُروحم اْلُقُدسم وَ   َوَقفَّ يَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّنَاتم َوَأيَّ َأَفُكلَّاَم َجاَءُكْم    آَتْينَا عم

يًقا َتْقُتُلوَن َوَقاُلوا ُقُلوُبنَا ُغلْ  ْبُتْم َوَفرم يًقا َكذَّ ُتْم َفَفرم َبْل    ٌف َرُسوٌل بماَم اَل هَتَْوى َأْنُفُسُكُم اْسَتْكرَبْ

ُنونَ َلَعنَُهُم اهللَُّ بم  ْم َفَقلمياًل َما ُيْؤمم هم بصيغة    ﴾وقالوا ﴿االلتفات يف قوله:  ، ف[ 88-87البقرة:  ] ﴾  ُكْفرم

هلم    فيه التفات من اخلطاب إىل الغيبة، وإبعاد. وفيام سبق.   الغيبة عنهم وذلك بعد خماطبتهم

أن ما أجري عىل املخاطب من  تكمن أمهيته يف  فهو من االلتفات الذي   .. عن مقام احلضور

البال عنه، فيشار إىل هذا  ص البال وإعراض  فات النقص والفظاعة قد أوجب إبعاده عن 

وقد حسن االلتفات ألنه مؤذن بانتقال الكالم    .. اإلبعاد بخطابه بخطاب البعد فهو كناية

جديد غرض  وهو  املحمدية  للدعوة  مقابلتهم  سوء  من    ؛ إىل  هو  بام  عنهم  حتدث  ملا  فإنه 

شؤوهنم من أنبيائهم وجه اخلطاب إليهم، وملا أريد احلديث عنهم يف إعراضهم عن النبي  

 صار اخلطاب جاريًا مع املؤمنني، وأجرى عىل اليهود ضمري الغيبة .   

اَمَواتم َويفم : ومن األمثلة عىل ذلك  (2) قال آخر    اأْلَْرضم قوله تعاىل: ﴿َوُهَو اهللَُّ يفم السَّ

مْم إمالَّ َكاُنوا   ْن آَياتم َرهبِّ ْن آَيٍة مم ْم مم َتْأتميهم ُبوَن َوَما  ُكْم َوَجْهَرُكْم َوَيْعَلُم َما َتْكسم َّ
َعنَْها  َيْعَلُم رسم

نيَ  ضم ُكْم َوَجْهَرُكْم َوَيْعَلُم َما  ﴿ لتفات من اخلطاب يف قوله:  ؛ فاال[ 4-3األنعام:  ] ﴾  ُمْعرم َّ
َيْعَلُم رسم

مْ ﴿إىل الغيبة يف قوله    ﴾ ُبونَ َتْكسم  َتْأتميهم إىل الغيبة بالنسبة    ففي العدول عن اخلطاب   ﴾، َوَما 

إليهم التفات أوجبه تشهريهم هبذا احلال الذميم تنصيصًا عىل ذلك وإعراضًا عن خطاهبم  

وهو من أحسن االلتفات ألن االلتفات حيسنه أن يكون له    ،ومتحيصًا للخطاب للمؤمنني

 . ىل نقل الكالم من أسلوب إىل أسلوب املراد منه َتديد نشاط السامعمقتض زائد ع
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عن   أمثلة  عن  أخربوين  فيكم..واآلن  بورك  املعلم:  إىل  قال  الغيبة  من  االلتفات 

 . التكلم 

ي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض  : من األمثلة عىل ذلك  (1)قال بعض التالميذ قوله تعاىل: ﴿الَّذم

ْن َنَباٍت َشتَّىَمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم فمي  َماًء َفَأْخَرْجنَا بمهم َأْزَواًجا مم
م
اَمء َن السَّ طه:  ] ﴾ َها ُسُباًل َوَأْنَزَل مم

وذلك بعد أسلوب الغيبة يف    ﴾ فأخرجنا : ﴿ففي هذه اآلية التفات إىل التكلم يف قوله،  [ 53

عىل تعظيم شأنه    وهذا االلتفات من الغيبة إىل التكلم بصيغة التعظيم يدل   ﴾، وأنزل﴿قوله:  

فهو يدل عىل    ،إنبات النبات ألنه لو ِل ينزل املاء وِل ينبت شيئًا هللك الناس جوعًا وعطشاً 

 عظمته جل وعال وشدة احتياج اخللق إليه ولزوم طاعتهم له جل وعال. 

األمثلة عىل ذلك  (2)قال آخر َماًء  :  تعاىل قوله  : ومن   
م
اَمء السَّ َن  مم َأْنَزَل  ي  الَّذم ﴿َوُهَو 

نْ  َن النَّْخلم مم اكمًبا َومم نُْه َحبًّا ُمرَتَ ُج مم ا ُنْخرم ً
نُْه َخرضم  َفَأْخَرْجنَا مم

ٍ
ء َها  َفَأْخَرْجنَا بمهم َنَباَت ُكلِّ يَشْ  َطْلعم

ْيُتوَن َوال  ْن َأْعنَاٍب َوالزَّ اَن ُمْشَتبمًها َوَغرْيَ ُمَتَشابمهٍ قمنَْواٌن َدانمَيٌة َوَجنَّاٍت مم مَّ هم إمَذا    رُّ اْنُظُروا إمىَل َثَمرم

هم  َوَينْعم نُونَ   َأْثَمَر  ُيْؤمم لمَقْوٍم  آَلَياٍت  َذلمُكْم  يفم  ف[ 99األنعام:  ] ﴾  إمنَّ  تعاىل  ،  قوله  يف  االلتفات 

له تعاىل:  بضمري املتكلم، وذلك بعد صيغة الغيبة املوجودة يف أول اآلية يف قو  ﴾فأخرجنا ﴿

باستمرار صيغة   ( أخرج)  وكان مقتىض الظاهر أن يقول ﴾وهو الذي أنزل من السامء ماءً ﴿

ألجله.  الغيبة.  املاء  أنزل  ما  بشأن  العناية  كامل  إظهار  االلتفات  هذا  من  أي    ،والفائدة 

من األشياء التي من شأهنا النمو    ﴾نبات كل يشء﴿  فأخرجنا بعظمتنا بذلك املاء مع وحدته

ناف النجم والشجر وأنواعهام املختلفة يف الكم والكيف واخلواص واآلثار اختالفًا  عن أص

تعاىل:   قوله  عنه  يفصح  حسبام  والنقصان  الزيادة  مراتب  يف  ٍد  ﴿ متفاوتًا  َواحم  
ٍ
بماَمء ُيْسَقى 
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ُل َبْعَضَها َعىَل َبْعٍض يفم اأْلُُكلم  ُلو  َوُنَفضِّ .. باإلضافة [ 4الرعد:  ] ﴾  نَ إمنَّ يفم َذلمَك آَلَياٍت لمَقْوٍم َيْعقم

ه إليه حتى  فإ  إىل ذلك،  نه سبحانه ملا ذكر فيام مىض ما ينبه عىل أنه اخلالق اقتىض ذلك التوجَّ

 .خياطب

عن   أمثلة  عن  أخربوين  فيكم..واآلن  بورك  املعلم:  إىل  قال  الغيبة  من  االلتفات 

 . اخلطاب 

التالميذ ذلك  (1)قال بعض  األمثلة عىل  أول سورة من  : من  تعاىل يف  القرآن  قوله 

يمم    :وهي سورة الفاحتة الكريم،   حم مْحَنم الرَّ منَي الرَّ يمم احْلَْمُد هللمَّم َربِّ اْلَعاملَ حم مْحَنم الرَّ ﴿بمْسمم اهللَّم الرَّ

ينم  لتفت عنه بقوله تعاىل:  ثم ا  ،، فهذه اآليات فيها أسلوب الغيبة[ 4-1الفاحتة:  ] ﴾  َمالمكم َيْومم الدِّ

اَك َنْسَتعمنيُ  اَك َنْعُبُد َوإميَّ فإن   ؛ التفات بديعذلك  ويف  .  إىل أسلوب اخلطاب.   [ 5الفاحتة:  ] ﴾  ﴿إميَّ

فتخيل نفسه يف    ،احلامد ملا محد اهلل تعاىل ووصفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة منتهاها 

ات وقعًا يف اآلية أنه ختلص من الثناء  ومما يزيد االلتف  حرضة الربوبية فخاطب ربه باإلقبال.. 

  ختلصًا جييء بعده   ﴾إياك نعبد﴿وال شك أن الدعاء يقتيض اخلطاب فكان قوله:    ، إىل الدعاء

املستقيم﴿ الرصاط  إىل  اهدنا  باإلضافة  عىل  ﴾..  الداللة  اآلية  يف  الغيبة  خطاب  فائدة  أن 

خلضوع والرضاعة، وشدة  وأما االنتقال إىل اخلطاب فإنه دليل عىل ا  الصدق واإلخالص، 

الرغبة كام يقول الشخص يف خطاب امللك )أنا شاكر للملك املعظم اجلواد، بك أهيا امللك  

وكذلك فإن أسلوب اخلطاب  .  املتصف هبذه الصفات استعني عىل أموري، وإليك أجلأ(.

 أخص من أسلوب الغيبة، فاستعمل األسلوب األخص يف ذكر الفعل األخص. 

ْئُتْم  : ومن األمثلة عىل ذلك  (2) قال آخر مْحَُن َوَلًدا َلَقْد جم ََذ الرَّ قوله تعاىل: ﴿َوَقاُلوا اختَّ

ا إمدًّ ففيها  [ 89-88مريم:  ] ﴾  َشْيًئا  قوله ،  الغيبة يف  إىل اخلطاب يف    ﴾ وقالوا اختذ﴿   التفات من 
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فيه  قصد إبالغهم التوبيخ عىل وجه شديد الرصاحة ال يلتبس  ﴾، وفائدته  لقد جئتم: ﴿ قوله

الباطلة وهتويل ألمرها بطريق االلتفات املنبئ عن كامل السخط  . وفيه  املراد. رد ملقالتهم 

وشدة الغضب املفصح عن غاية التشنيع والتقبيح، وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة واجلهل  

 . واجلرأة

َن اهللَّم َوَرُسولمهم : ومن األمثلة عىل ذلك  (1) قال آخر إمىَل النَّاسم    قوله تعاىل: ﴿َوَأَذاٌن مم

كمنيَ  املرُْْشم َن  مم يٌء  َبرم اهللََّ  َأنَّ  اأْلَْكرَبم  احْلَجِّ  َلُكمْ   َوَرُسوُلهُ   َيْوَم  َخرْيٌ  َفُهَو  ُتْبُتْم  ْيُتْم    َفإمْن  َتَولَّ َوإمْن 

ي اهللَّم زم يَن َكَفُروا بمَعَذاٍب َألميمٍ   َفاْعَلُموا َأنَُّكْم َغرْيُ ُمْعجم م الَّذم التفات يف  ، ففيها [ 3بة: التو ] ﴾ َوَبرشِّ

بصيغة اخلطاب، وذلك بعد ورود ذكرهم بطريق الغيبة يف   ﴾فإن تبتم فهو خري لكم ﴿قوله 

إن اهلل  ﴿وقوله:    ﴾وأذان من اهلل ورسوله إىل الناس﴿أول اآلية الكريمة عند قوله تعاىل:  

فهو خري    فإن تابوا)وكان مقتىض السياق استمرار طبيعة الغيبة فتكون  ﴾برئ من املرشكني

 زيادة التهديد والتشديد. (، وفيه هلم

عن   أمثلة  عن  أخربوين  فيكم..واآلن  بورك  املعلم:  بعد  قال  للمفعول  الفعل  بناء 

 . خطاب فاعله أو تكلمه 

ْم َواَل  : من األمثلة عىل ذلك  (2)قال بعض التالميذ قوله تعاىل: ﴿َغرْيم املَْْغُضوبم َعَلْيهم

الِّنيَ  مْ  [ 7الفاحتة: ] ﴾ الضَّ يَن َأْنَعْمَت َعَلْيهم اَط الَّذم َ
غري الذين  )فإن املعنى  ،[ 7الفاحتة: ] ﴾ بعد ﴿َصم

واملقصود طلب اهلداية إىل َصاط من   ،وإنام أسند النعمة إليه تعاىل تقرباً (.. غضبت عليهم 

  وانحرف عن ذلك عند ذكر   ،ثبت إنعام اهلل تعاىل عليه وحتقق ولذلك أتى بالفعل ماضياً 

ال يناسب نسبة    ،وألن من طلب منه اهلداية، ونسب األنعام إليه  ،الغضب إىل الغيبة تأدباً 
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فال يناسب مواجهته بوصف    ، الغضب إليه ألنه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب اإلحسان

 . االنتقام

االلتفات من خطاب الواحد  قال املعلم: بورك فيك..واآلن أخربوين عن أمثلة عن  

 . إىل خطاب االثنني 

َتنَا َعامَّ  : من األمثلة عىل ذلك  (1) قال بعض التالميذ لمَتْلفم ْئَتنَا  َأجم قوله تعاىل: ﴿َقاُلوا 

نمنيَ  بمُمْؤمم َلُكاَم  َنْحُن  َوَما  اأْلَْرضم  َياُء يفم  اْلكمرْبم َلُكاَم  َوَتُكوَن  آَباَءَنا  َعَلْيهم  ، [ 78يونس:  ] ﴾  َوَجْدَنا 

قول  ها ففي يف  الواحد  خطاب  من  لتلفتنا ﴿  هالتفات  قوله    ﴾أجئتنا  يف  التثنية  خطاب  إىل 

لكام﴿ لكام﴿ و﴾  وتكون  نحن  إفراده..  ﴾..  وما  بعد  املوضعني  هذين  يف  الضمري  وتثنية 

..  خر باعتبار شمول الكربياء هلام عليهام السالم واستلزام التصديق ألحدمها التصديق لآل

كام   هنا  باخلطاب  السالم  عليه  موسى  يفردوا  ِل  املشافه هلم  وإنام  تقدم ألنه  فيام  به  أفردوه 

ومبالغة يف إغاظة موسى   ، عراض معنىبالتوبيخ واإلنكار تعظياًم ألمر ما هو أحد سببي اإل

 عليه السالم وإقناطه عن اإليامن بام جاء به. 

االلتفات من خطاب الواحد  قال املعلم: بورك فيك..واآلن أخربوين عن أمثلة عن  

 . إىل خطاب اجلمع

التالميذقال بع ْقُتُم  : من األمثلة عىل ذلك  (2) ض  َطلَّ إمَذا  النَّبميُّ  َا  َأهيُّ قوله تعاىل: ﴿َيا 

منَّ  هتم   ﴾ يا أهيا النبي﴿ففي اآلية التفات من خطاب الواحد  ،  [ 1الطالق:  ] ﴾  النَِّساَء َفَطلُِّقوُهنَّ لمعمدَّ

ب من أساليب  أسلو  توجيه اخلطاب إىل النبي  ﴾، وطلقتم﴿قوله    إىل خطاب اجلمع يف

َا النَّبميُّ      فال يقتيض ذلك ختصيص ما يذكر بعده النبي  ؛ آيات الترشيع املهتم به مثل ﴿َيا َأهيُّ

مْ  نَي َواْغُلْظ َعَلْيهم اَر َواملُْنَافمقم دم اْلُكفَّ ريُ   َوَمْأَواُهْم َجَهنَّمُ   َجاهم ، وقوله:  [ 73التوبة:  ] ﴾  َوبمئَْس املَْصم
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النَّبميُّ   َا  َأهيُّ مْ ﴿َيا  َعَلْيهم َواْغُلْظ  نَي  َواملُْنَافمقم اَر  اْلُكفَّ دم  َجَهنَّمُ   َجاهم ريُ   َوَمْأَواُهْم  املَْصم ﴾  َوبمْئَس 

الذي يتوىل تنفيذ الرشيعة يف أمته وتبيني أحواهلا، فإن كان الترشيع    ألن النبي    [ 9التحريم:  ] 

مثل صيغة اجلمع يف  الوارد يشمله ويشمل األمة جاء اخلطاب مشتماًل عىل ما يفيد ذلك  

ْقُتُم النَِّساءَ  ألنه املبلغ للناس وإمام    وتوجيه اخلطاب إليه    ،[ 231البقرة:  ] ﴾  قوله: ﴿َوإمَذا َطلَّ

. باإلضافة إىل ذلك، ففي  أمته وقدوهتم واملنفذ ألحكام اهلل فيهم فيام بينهم من املعامالت. 

وإظهار جاللة منصبه، وحتقيق  مع عموم اخلطاب ألمته أيضًا لترشيفه    ختصيص النداء به  

 إياهم وتغليبه عليهم.  أنه املخاطب حقيقة ودخوهلم يف اخلطاب بطريق استتباعه 

عن   أمثلة  عن  أخربوين  فيك..واآلن  بورك  املعلم:  إىل  قال  االثنني  من  االلتفات 

 الواحد: 

﴾   َيا ُموَسىقوله تعاىل: ﴿َقاَل َفَمْن َربُُّكاَم : من األمثلة عىل ذلك  (1)قال بعض التالميذ

ففيها  [ 49طه:  ]  يف  ،  االثنني  خطاب  من  قوله   ﴾ربكام﴿التفات  يف  الواحد  خطاب  يا  ﴿   إىل 

ختصيص النداء بموسى عليه السالم مع توجيه اخلطاب إليهام ملا ظهر له من  ﴾.. ويف  موسى

عليه  أن ملوسى    ـأي فرعون  ـ  الرسالة وهارون وزيره وتابعه أو ألنه عرف    أنه األصل يف

 . فصاحة فأراد أن يفحمه ه رنَّة وألخيالم الس

عن   أمثلة  عن  أخربوين  فيك..واآلن  بورك  املعلم:  إىل  قال  االثنني  من  االلتفات 

 . اجلمع 

يهم    قوله تعاىل: : من األمثلة عىل ذلك  (2)قال بعض التالميذ ﴿َوَأْوَحْينَا إمىَل ُموَسى َوَأخم

رْصَ  
ُكاَم بممم آ لمَقْومم اَلةَ َأْن َتَبوَّ نمنيَ   ُبُيوًتا َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم قمْبَلًة َوَأقميُموا الصَّ م املُْْؤمم يونس:  ] ﴾  َوَبرشِّ

 
السليم    (1) العقل  إرشاد  البيضاوي  20/  6انظر:  وتفسري   ،4  /53 ،
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ُكاَم ﴿  ففي هذه اآلية عدل عن املثنى وهو ،  [ 87 آ لمَقْومم ﴾،  واجعلوا﴿إىل اجلمع بقوله    ﴾َتَبوَّ

النبوة وحيكامن  عليهام السالم  ألن موسى وهارون   اللذان يقرران قواعد    ؛ يف الرشيعةمها 

ثم    ، ثم خاطب اجلميع باختاذ البيوت قبلة للعبادة إذ اجلميع مأمورون هبا   ،فخصهام بذلك

نمنيَ ﴿وحده  عليه السالم  قال ملوسى   م املُْْؤمم  . ألن بشارة األمة وظيفة صاحب الرشيعة   ﴾ َوَبرشِّ

عن   أمثلة  عن  أخربوين  فيك..واآلن  بورك  املعلم:  إىل  قال  اجلمع  من  االلتفات 

 . الواحد 

التالميذ مَجميًعا   قوله تعاىل: : من األمثلة عىل ذلك  (1)قال بعض  نَْها  مم اْهبمُطوا    ﴿ُقْلنَا 

ْم َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ  نِّي ُهًدى َفَمْن َتبمَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيهم ا َيْأتمَينَُّكْم مم   ها ففي..  [ 38البقرة:  ] ﴾  َفإممَّ

إىل الضمري    ﴾ قلنا ﴿  وضوع للجمع أو املعظم نفسه يف قوله التفات ألنه انتقل من الضمري امل

  ؛ ن اهلدى ال يكون إال منه وحده تعاىلذلك ألو  ﴾، مني﴿اخلاص باملتكلم املفرد يف قوله:  

فأعطى اخلاص الذي ال يشاركه فيه    ، فناسب الضمري اخلاص كونه ال هادي إال هو تعاىل 

 غريه الضمري اخلاص الذي ال حيتمل غريه تعاىل. 

 . االلتفات من اجلمع إىل التثنية ال املعلم: بورك فيك..واآلن أخربوين عن أمثلة عن  ق

ْنسم إمنم    قوله تعاىل:: من األمثلة عىل ذلك  (2)قال بعض التالميذ نِّ َواإْلم ﴿َيا َمْعرَشَ اجْلم

اَمَواتم َواأْلَْرضم   ْن َأْقَطارم السَّ     َفاْنُفُذوااْسَتَطْعُتْم َأْن َتنُْفُذوا مم
م
اَل َتنُْفُذوَن إمالَّ بمُسْلَطاٍن َفبمَأيِّ آاَلء

انم  َ
َتنَْترصم َفاَل  َوُنَحاٌس  َناٍر  ْن  مم ُشَواٌظ  َعَلْيُكاَم  ُيْرَسُل  َبانم  ُتَكذِّ ،  [ 35- 33الرمحن:  ] ﴾  َربُِّكاَم 

بصيغة    ﴾إال بسلطانفانفذوا ال تنفذون  و﴿  ﴾ إمنم اْسَتَطْعُتْم َأْن َتنُْفُذوا﴿   االلتفات يف قولهف

إن  ﴿فثنى عىل اللفظ ومجع يف قوله ﴾..  فال تنترصان﴿  ﴾عليكام﴿ اجلمع إىل التثنية يف قوله

فقال: إن    ،لبيان عجزهم وعظمة ملك اهلل  ﴾ إن استطعتم. وقال: ﴿عىل املعنى.  ﴾استطعتم

 
 . 116، ص 8زاد املسري، جـ  (2) . 335/ 3، وانظر الربهان 321/ 1البحر املحيط  (1)



231 

 

لعجزكم تستطيعون  وال  فانفذوا  وقوتكم  باجتامعكم  تنفذوا  أن  عند   ، استطعتم  بان  فقد 

خطاب عام مع كل    وفهو عند افرتاقكم أظهر، فه  ،جتامعكم واعتضادكم بعضكم ببعض ا

 أحد عند االنضامم إىل مجيع من عداه من األعوان واإلخوان. 

النوعني ال عىل كل واحد منهام  ﴾ يرسل عليكاموقال: ﴿ ألن    ،لبيان اإلرسال عىل 

النوعني ويتخلص منه    مجيع اإلنس واجلن ال يرسل عليهم العذاب والنار فهو يرسل عىل 

ال فرار لكم  ذكر أنه  وال خيرج أحد من األقطار أصاًل، وهذا يتأيد بام    ،بعض منهام بفضل اهلل 

 لكن عدم الفرار وعدم اخلالص ليس بعام.  ،قبل الوقوع وال خالص لكم عند الوقوع 

 . االلتفات من املايض إىل األمرقال املعلم: بورك فيك..واآلن أخربوين عن أمثلة عن  

التالميذ بعض  ذلك  (1)قال  عىل  األمثلة  من  تعاىل::  ْسطم   قوله  بماْلقم َريبِّ  َأَمَر    ﴿ُقْل 

ينَ  نَي َلُه الدِّ ٍد َواْدُعوُه خُمْلمصم نَْد ُكلِّ َمْسجم األعراف: ] ﴾  َكاَم َبَدَأُكْم َتُعوُدونَ  َوَأقميُموا ُوُجوَهُكْم عم

بالفعل املايض    ﴾أمر﴿بصيغة األمر وذلك بعد قوله:    ﴾وأقيموا﴿االلتفات يف قوله:  ، ف[ 29

، فعدل عن ذلك  ( أمر ريب بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد)وكان تقدير الكالم  

فإن الصالة من أوكد فرائض اهلل عىل عباده، ثم    ؛ إىل فعل األمر للعناية بتوكيده يف نفوسهم

 . ح ال يصح إال بإخالص النيةأتبعها باإلخالص الذي هو عمل القلب، إذ عمل اجلوار

عن   أمثلة  عن  أخربوين  فيك..واآلن  بورك  املعلم:  إىل  قال  املضارع  من  االلتفات 

 . األمر

ْئَتنَا بمَبيِّنٍَة    قوله تعاىل:: من األمثلة عىل ذلك  (2)قال بعض التالميذ ﴿َقاُلوا َيا ُهوُد َما جم

َتمنَا َعْن َقْولمَك َومَ  كمي آهلم َتمنَا  َوَما َنْحُن بمَتارم اَك َبْعُض آهلم إمْن َنُقوُل إمالَّ اْعرَتَ نمنَي  ا َنْحُن َلَك بمُمْؤمم

 
ٍ
ُكونَ   بمُسوء َّا ُترْشم

يٌء ممم ُد اهللََّ َواْشَهُدوا َأينِّ َبرم فااللتفات يف قوله:  ،  [ 54- 53هود: ] ﴾  َقاَل إمينِّ ُأْشهم
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قوله:    ﴾واشهدوا﴿ بعد  وذلك  األمر،  اهلل ﴿بصيغة  املض  ﴾أشهد  يقل  بصيغة  وِل  ارع، 

وبمعناه  ( وأشهدكم) له،  موازنًا  صحيح    ،ليكون  الرشك  من  الرباءة  عىل  اهلل  إشهاده  ألن 

ثابت، وأما إشهادهم فام هو إال هتاون هبم وداللة عىل قلة املباالة بأمرهم، ولذلك عدل به  

رى  عن لفظ األول الختالف ما بينهام وجيء به عىل لفظ األمر كام يقول الرجل ملن يبس الث

 هتكاًم به واستهانة بحاله.  (أشهد عيل أين أحبك)بينه وبينه 

عن   أمثلة  عن  أخربوين  فيك..واآلن  بورك  املعلم:  إىل  قال  املايض  من  االلتفات 

 .املضارع

﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلكمَتاَب    قوله تعاىل:: من األمثلة عىل ذلك  (1)قال بعض التالميذ

ْن   ْينَا مم ُسلم َوَقفَّ هم بمالرُّ ْدَناُه بمُروحم اْلُقُدسم   َبْعدم يَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّنَاتم َوَأيَّ َأَفُكلَّاَم َجاَءُكْم    َوآَتْينَا عم

يًقا َتْقُتُلونَ  ْبُتْم َوَفرم يًقا َكذَّ ُتْم َفَفرم ففي اآلية  ،  [ 87البقرة:  ] ﴾  َرُسوٌل بماَم اَل هَتَْوى َأْنُفُسُكُم اْسَتْكرَبْ

. ذلك أن  يل من االلتفات وهو التعبري عن احلديث الذي قد مىض بصيغة املضارع. لون مج 

التعبري باملضارع أوكد وأشد، ألن فيه استحضار الفعل حتى كأن السامع ينظر إىل الفاعل  

يف حال وجود الفعل، وهذا ال يوجد يف الفعل املايض ألنه ال يتخيل السامع منه إال فعاًل  

 للصورة يف حالة سامع الكالم الدال عليه. قد مىض من غري إحضار  

عن   أمثلة  عن  أخربوين  فيك..واآلن  بورك  املعلم:  إىل  قال  املضارع  من  االلتفات 

 . املايض

التالميذ بعض  ذلك  (2)قال  األمثلة عىل  من  تعاىل::  ورم    قوله  الصُّ يفم  ُينَْفُخ  ﴿َوَيْوَم 

اَمَواتم َوَمْن يفم اأْلَْرضم  َع َمْن يفم السَّ ينَ  إمالَّ َمْن َشاَء اهللَُّ  َفَفزم رم ، فقد  [ 87النمل: ] ﴾ َوُكلٌّ َأَتْوُه َداخم

فقال:   املايض  بصيغة  املستقبل  عن  قوله    ﴾ ففزع﴿عرب  بعد  املايض  وهو    ﴾ ينفخ﴿بلفظ 
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السموات  ل  ،مضارع أهل  عىل  واقع  حمالة،  ال  كائن  وأنه  وثبوته  الفزع  بتحقق  ْلشعار 

و عىل  يدل  املايض  الفعل  ألن  به واألرض،  مقطوعًا  وكونه  الفعل  ذلك  جود  الفعل  ،  أن 

املايض إذا أخذ به عن الفعل املستقبل الذي ِل يوجد بعد كان ذلك أبلغ وأوكد يف حتقيق  

وإنام يفعل ذلك إذا    ، ألن الفعل املايض يعطي من املعنى أنه قد كان ووجد  ، الفعل وإجياده

 جودها.كان الفعل املستقبل من األشياء العظيمة التي يستعظم و

 َماًء  : ومن األمثلة عىل ذلك  (1)قال آخر
م
اَمء َن السَّ َأْنَزَل مم َتَر َأنَّ اهللََّ  قوله تعاىل: ﴿َأَِلْ 

ةً  خُمرَْضَّ اأْلَْرُض  َخبمريٌ   َفُتْصبمُح  َلطميٌف  اهللََّ  فقد  [ 63احلج:  ] ﴾  إمنَّ  إىل  ،  املايض  لفظ  عن  عدل 

وذلك إلفادة بقاء أثر    ﴾أنزل﴿ وِل يقل فأصبحت عطفًا عىل    ﴾،فتصبح﴿املضارع فقال:  

ولو قلت:    ،املطر زمانًا بعد زمان، كام تقول: أنعم عيل فالن عام كذا فأروح وأغدو شاكرًا له 

 فرحت وغدوت ِل يقع ذلك املوقع. 

 اإلجياز واالختصار:  . 3

وارات العلمية اجلميلة بني املعلم وتالميذه، رست إىل حمل  بعد أن سمعت تلك احل 

آخر يف احلديقة، حيث رأيت أستاذا طاعنا يف السن، جيتمع مع طلبته الكهول، والذين يبدو  

 أهنم قد خترجوا عىل يديه قبل فرتة طويلة. 

قال األستاذ: احلمد هلل.. ها قد شاء اهلل أن نجتمع من جديد يف هذه احلديقة التي  

ملا اجتمعنا فيها.. وأنا ال أحب أن أضيع ما بقي يل من وقت يف حيايت يف أي حديث غري  طا 

 تلك األحاديث اجلميلة التي كنا نجتمع عليها. 

ـ ما اجتمعنا بك إال لذلك.. فنحن نعلم عشقك   قال أحد الطلبة: ونحن ـ سيدنا 
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 ش يف فيض بركاته. للقرآن الكريم.. والذي ربيتنا وعلمتنا عليه.. ونحن بحمد اهلل نعي

قال األستاذ: ما دمنا يف هذه احلديقة.. ولسنا يف مدرجات اجلامعة؛ فاسمحوا يل أن  

 أمتحنكم مثل ما كنت أفعل عند تدرييس لكم. 

 قالوا مجيعا: هذا مجيل جدا.. أنت تذكرنا هبذا بشبابنا الباكر. 

  القرآن الكريم؟ قال األستاذ: ما رأيكم يف أن يكون امتحاين لكم مرتبطا باإلجياز يف

قال أحدهم: أجل.. هذا من أهم املواضيع التي ال ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن  

 جيهلها.. ولذلك نسعد كثريا بأن تكون أحاديثنا عنها. 

 والغاية منه.  االجيازقال األستاذ: أول اختباري لكم عن مفهوم 

أحدهم:   ألفاظ    االجيازقال  يف  الكثرية  املعاين  بالغرض  هو وضع  مع وفائها  أقل، 

التعبري عن املراد بلفظ غري زائد، ويقابله  . أو هو  املقصود ورعاية اإلبانة واإلفصاح فيها.

  .. وعلامء البيان يقسمونه إىل قسمني: اإلطناب؛ وهو التعبري عن املراد بلفظ أزيد من األول

الثاين  و..  املعنى من غري حذف تقليل اللفظ وتكثري  .. واألول هو  إجياز حذف ، و إجياز قرص

 .. إسقاط كلمة لالجتزاء فيها بداللة غريها من احلال أو فحوى الكالم 

 إجياز القرص: أ.  

 قال األستاذ: فهال رضبتم يل أمثلة عىل النوع األول. 

قال أحدهم: من األمثلة عىل ذلك تلك اآليات الكثرية التي أصبحت، وكأهنا قوانني  

  الكثري يف طيات ألفاظها. أو شعارات حلملها املعاين 

 قال األستاذ: فهال ذكرتم يل أمثلة عنها من غري رشح. 

هم َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها ﴿ قال أحدهم: من أمثلتها قوله تعاىل:   ًا َفلمنَْفسم َل َصاحلم ﴾  َمْن َعمم

َياَدةٌ ﴿ .. وقوله:  [ 46فصلت:  ]  َوزم احْلُْسنَى  َأْحَسنُوا  يَن  َجَزاُء  ﴿  له:.. وقو[ 26يونس:  ]   ﴾ لملَّذم َهْل 
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ْحَسانُ  اإْلم إمالَّ  ْحَسانم  وقوله: [ 60الرمحن:  ]   ﴾اإْلم ابمُقونَ ﴿  ..  السَّ ابمُقوَن  ..  [ 10الواقعة:  ]   ﴾ َوالسَّ

ْحَسانم ﴿ وقوله:   [ 90النحل: ]  ﴾إمنَّ اهللََّ َيْأُمُر بماْلَعْدلم َواإْلم

تعاىل: قوله  أمثلتها  آخر: ومن  َعىَل  ﴿  قال  َعىَل  َوَتَعاَوُنوا  َتَعاَوُنوا  َوال  َوالتَّْقَوى   ِّ اْلربم

ْثمم َواْلُعْدَوانم  ٌن َفَلنُْحيمَينَُّه  ﴿  .. وقوله: [ 2املائدة:  ]   ﴾ اإْلم ْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤمم ًا مم َل َصاحلم َمْن َعمم

َينَُّهْم َأْجَرُهْم بمَأْحَسنم َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ  َفَمْن َيْعَمْل  ﴿  .. وقوله: [ 97النحل:  ]   ﴾ َحَياًة َطيَِّبًة َوَلنَْجزم

َيَرهُ  َخرْيًا  ٍة  َذرَّ ْثَقاَل  َيَرهُ ﴿  .. وقوله:[ 7الزلزلة:  ]   ﴾ مم ًا  رَشّ ٍة  َذرَّ ْثَقاَل  مم َيْعَمْل  ..  [ 8الزلزلة:]   ﴾ َوَمْن 

نَْد اهللَّم ُهَو َخرْيًا َوأَ ﴿  وقوله:  ْن َخرْيٍ ََتمُدوُه عم ُكْم مم َْنُفسم ُموا ألم ..  [ 20املزمل:  ]   ﴾ ْعَظَم َأْجراً َوَما ُتَقدِّ

ْن َخرْيٍ َيْعَلْمُه اهللَُّ﴿  وقوله:  َز بمهم ﴿  .. وقوله:[ 197البقرة:  ]   ﴾ َوَما َتْفَعُلوا مم   ﴾ َمْن َيْعَمْل ُسوءًا جُيْ

 [123النساء: ] 

َساب ﴿قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل: ابمُروَن َأْجَرُهْم بمَغرْيم حم زمر: ال]   ﴾إمنَّاَم ُيَوىفَّ الصَّ

ْبُتْم يفم َسبميلم اهللَّم َفَتَبيَّنُوا﴿   .. وقوله:[ 10 يَن آَمنُوا إمَذا رَضَ َا الَّذم إمْن  ﴿  .. وقوله: [ 94النساء:  ]   ﴾َيا َأهيُّ

ٌق بمنََبأٍ َفَتَبيَُّنوا ..  [ 38الشورى:  ]   ﴾ َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهمْ ﴿  .. وقوله:[ 6احلجرات:  ]   ﴾ َجاَءُكْم َفاسم

ْرُهْم يفم اأْلَْمرم ﴿ وقوله:   [ 159آل عمران: ]  ﴾ َوَشاوم

تعاىل: قوله  أمثلتها  ومن  آخر:  َحَسنًَة  ﴿  قال  َتُك  َوإمْن  ٍة  َذرَّ ْثَقاَل  مم َيْظلمُم  ال  اهللََّ  إمنَّ 

ْفَها  ْلُح َخرْيٌ ﴿  .. وقوله:[ 40النساء:  ]   ﴾ُيَضاعم إمنَّ اهللََّ ال ُيْصلمُح  ﴿  .. وقوله:[ 128النساء:  ]   ﴾َوالصُّ

ينَ َعَمَل  دم  [ 205البقرة: ]  ﴾َواهللَُّ ال حُيمبُّ اْلَفَسادَ ﴿ .. وقوله: [ 81يونس: ]  ﴾ املُْْفسم

  ﴾ َيْوَم ال مَتْلمُك َنْفٌس لمنَْفٍس َشْيئًا َواأْلَْمُر َيْوَمئمٍذ هللمَّم﴿   قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل:

َتْدُعو َمَع اهللَّم  ﴿  .. وقوله: [ 19االنفطار:  ]  َأْنَداداً ﴿  .. وقوله: [ 18اجلن:  ]   ﴾ َأَحداً َفال  َعُلوا هللمَّم    ﴾ ََتْ

وقوله:[ 22البقرة:]  اخْلَالمُص ﴿  ..  يُن  الدِّ هللمَّم  وقوله:[ 3الزمر:  ]   ﴾ َأال  نيَ ﴿  ..  خُمْلمصم اهللََّ    ﴾ َفاْدُعوا 

 [ 14غافر: ] 

َما اْستََطْعُتمْ ﴿  قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل:   .. وقوله: [ 16غابن:  الت]   ﴾ َفاتَُّقوا اهللََّ 
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..  [ 237البقرة:  ]   ﴾َوال َتنَْسُوا اْلَفْضَل َبْينَُكمْ ﴿  .. وقوله:[ 3هود:  ]   ﴾ َوُيْؤتم ُكلَّ ذمي َفْضٍل َفْضَلهُ ﴿

 [ 85األعراف: ]  ﴾َوال َتبَْخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهمْ ﴿ وقوله: 

تعاىل: قوله  أمثلتها  ومن  آخر:  َكاَم  ﴿  قال  ْم  ْرَت َفاْسَتقم وقوله: [ 21:11هود:]   ﴾ ُأمم  ..  

إمَلْيهم ﴿ يُموا  وقوله: [ 6فصلت:  ]   ﴾َفاْسَتقم نمنيَ ﴿  ..  املُْْحسم َأْجَر  يُع  ُيضم ال  اهللََّ  َفإمنَّ   ْ هود: ]   ﴾َواْصربم

يَِّئاتم ﴿ .. وقوله: [ 115 ْبَن السَّ  [114هود: ]  ﴾ إمنَّ احْلََسنَاتم ُيْذهم

ْن    َكَذلمَك ﴿  قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل: إمنَُّه مم وَء َواْلَفْحَشاَء  َف َعنُْه السُّ لمنَرْصم

نيَ  َبادمَنا املُْْخَلصم نمنيَ ﴿ .. وقوله: [ 24يوسف: ]  ﴾عم ي املُْْحسم  [80الصافات: ]  ﴾ إمنَّا َكَذلمَك َنْجزم

ُلوَن َما َأَمَر اهللَُّ بمهم َأْن ُيوَصل﴿  قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل: يَن َيصم د: الرع]   ﴾َوالَّذم

ْثُلَها ﴿  .. وقوله: [ 21 ْثلم  ﴿  .. وقوله:[ 40الشورى:  ]   ﴾َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مم َوإمْن َعاَقْبُتْم َفَعاقمُبوا بممم

ينَ  ابمرم ُتْم هَلَُو َخرْيٌ لملصَّ َفَمنم اْعَتَدى َعَلْيُكْم  ﴿  .. وقوله: [ 126النحل:  ]   ﴾ َما ُعوقمْبُتْم بمهم َوَلئمْن َصرَبْ

ْثلم َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ   [ 194البقرة: ]  ﴾َفاْعَتُدوا َعَلْيهم بممم

َي َأْقَومُ ﴿  قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل: ي لملَّتمي هم اإلرساء:  ]   ﴾إمنَّ َهَذا اْلُقْرآَن هَيْدم

ْشدم ﴿   .. وقوله: [ 9 ي إمىَل الرُّ بمنَي َحتَّ ﴿  .. وقوله: [ 2اجلن:  ]   ﴾هَيْدم   ﴾ ى َنْبَعَث َرُسوالً َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

ْن َسبميلٍ ﴿  .. وقوله:[ 15اإلرساء:  ]  نمنَي مم َيْأُمُرُهْم بماملَْْعُروفم  ﴿   .. وقوله:[ 91التوبة:]   ﴾َما َعىَل املُْْحسم

َْصَ 
إم َعنُْهْم  َوَيَضُع  اخْلََبائمَث  ُم  َعَلْيهم ُم  َوحُيَرِّ الطَّيَِّباتم  هَلُُم  َوحُيملُّ  املُْنَْكرم  َعنم  ُهْم  َوَينَْهاُهْم 

مْ  تمي َكاَنْت َعَلْيهم َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعىَل  ﴿اآلية،    .. وقوله: [ 157األعراف:]   ﴾َواأْلَْغالَل الَّ

 [40الشورى:]  ﴾اهللَّم

نَْد َربَِّك َثَوابًا َوَخرْيٌ  ﴿  قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل: َاُت َخرْيٌ عم
احلم َواْلَباقمَياُت الصَّ

 [ 76مريم: ]  ﴾ َوَخرْيٌ َمَرّداً ﴿  .. وقوله: [ 46الكهف: ]  ﴾َأَمالً 

يُد بمُكُم اْلُعرْسَ ﴿   قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل: يُد اهللَُّ بمُكُم اْلُيرْسَ َوال ُيرم البقرة: ]   ﴾ ُيرم
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ْن َحَرٍج ﴿  .. وقوله:[ 185 ينم مم ُتَكلَُّف َنْفٌس    ال﴿  .. وقوله:[ 78احلج:  ]   ﴾َوَما َجَعَل َعَليُْكْم يفم الدِّ

  .. وقوله: [ 7الطالق:  ]   ﴾ال ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفسًا إمالَّ َما آَتاَها ﴿  .. وقوله:[ 233البقرة:  ]   ﴾إمالَّ ُوْسَعَها 

َّا آَتاُه اهللَُّ﴿
ْق ممم ْزُقُه َفْلُينْفم َر َعَلْيهم رم ْن َسَعتمهم َوَمْن ُقدم ْق ُذو َسَعٍة مم  [ 7الطالق: ]  ﴾لمُينْفم

بميَل ﴿  ومن أمثلتها قوله تعاىل:قال آخر:   ي السَّ األحزاب:  ]   ﴾ َواهللَُّ َيُقوُل احْلَقَّ َوُهَو هَيْدم

رياً ﴿ .. وقوله: [ 4 ْئنَاَك بماحْلَقِّ َوَأْحَسَن َتْفسم  [33الفرقان: ]  ﴾ َوال َيْأُتوَنَك بمَمَثٍل إمالَّ جم

تعاىل: قوله  أمثلتها  ومن  آخر:  يفم  ﴿   قال  َلُكْم  َكاَن  َحَسنَةٌ َلَقْد  ُأْسَوٌة  اهللَّم    ﴾ َرُسولم 

ُقوا اهللََّ ﴿  .. وقوله:[ 21األحزاب:  ]  ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا َواتَّ احلرش: ]   ﴾َوَما آَتاُكُم الرَّ

7 ] 

األحزاب: ]   ﴾َوَما َكاَن َلُكْم َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اهللَّم﴿  قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل:

نَاتم بمَغرْيم َما اْكَتَسُبوا﴿  .. وقوله:[ 35 نمنَي َواملُْْؤمم يَن ُيْؤُذوَن املُْْؤمم   .. وقوله: [ 58األحزاب: ] ﴾ َوالَّذم

ةٍ ﴿ ُقوَّ ْن  مم اْسَتَطْعُتْم  َما  هَلُْم  وا  دُّ َحَسنًَة َويفم  ﴿   .. وقوله:[ 60األنفال:  ]   ﴾َوَأعم ْنَيا  الدُّ آتمنَا يفم  نَا  َربَّ

َرةم َحَسنَةً   [ 201البقرة: ]  ﴾ َوقمنَا َعَذاَب النَّارم اآْلخم

َيا  ﴿   .. وقوله: [ 19حممد:]   ﴾َفاْعَلْم َأنَُّه ال إملَه إمالَّ اهللَُّ﴿  قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل:

َعظميمٌ  َلُظْلٌم  َك  ْ الرشِّ إمنَّ  بماهللَّم  ْك  ُترْشم ال  نَّ  ﴿[  13لقامن:]   ﴾ ُبنَيَّ  اجْلم َخَلْقُت  إمالَّ  َوما  ْنَس  َواإْلم

ءٌ ﴿ .. وقوله:[ 56الذاريات:]   ﴾لمَيْعُبُدونم  ْثلمهم يَشْ َوهللمَّم اأْلَْسامُء  ﴿  .. وقوله: [ 11الشورى:]   ﴾ َلْيَس َكمم

ا  هبم َفاْدُعوُه  وقوله: [ 180األعراف:]   ﴾ احْلُْسنى  ُدورم ﴿  ..  الصُّ بمذاتم  َعلميٌم  اهللََّ  آل ]   ﴾ إمنَّ 

َّ َوَأْخَفىَيْعَلُم ال ﴿ .. وقوله: [ 119عمران:  [  7طه: ]  ﴾رسِّ

ْب َلُكمْ ﴿  قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل:  ..  [ 60غافر:]   ﴾ َوقاَل َربُُّكُم اْدُعوينم َأْسَتجم

يُبوا يلم  ﴿  وقوله: َفْلَيْسَتجم إمذا َدعانم  اعم  الدَّ يُب َدْعَوَة  ُأجم يٌب  َقرم َفإمينِّ  بادمي َعنِّي  َوإمذا َسَأَلَك عم

ُنوا يبم لَ   [ 186البقرة:]   ﴾َعلَُّهْم َيْرُشُدونَ َوْلُيْؤمم
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ُقْل  ﴿   .. وقوله:[ 83البقرة:]   ﴾َوُقوُلوا لملنَّاسم ُحْسناً ﴿  قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل:

َوَعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو  ﴿   .. وقوله:[ 73آل عمران:]   ﴾إمنَّ اْلَفْضَل بمَيدم اهللَّم ُيْؤتميهم َمْن َيَشاءُ 

َتْعَلُمونَ َخرْيٌ   َوَأْنُتْم ال  َيْعَلُم  َلُكْم َواهللَُّ  َوُهَو رَشٌّ  َشْيئًا  بُّوا 
حُتم َأْن  ..  [ 216البقرة:]   ﴾ َلُكْم َوَعسى 

نُّ اْلُقُلوُب ﴿ وقوله: 
ْكرم اهللَّم َتْطَمئم  [ 28الرعد: ]  ﴾َأاَل بمذم

يًّا َوَكَفى بماهللَّم َواهللَُّ َأْعَلُم بمَأْعدائمُكْم َوكَ ﴿  قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل: 
َفى بماهللَّم َولم

رًيا ْل َعىَل اهللَّم  ﴿  .. وقوله: [ 36الزمر:]   ﴾َأَلْيَس اهللَُّ بمكاٍف َعْبَدهُ ﴿  .. وقوله:[ 45النساء:]   ﴾َنصم َوَتَوكَّ

يباً ﴿  .. وقوله:[3األحزاب:]   ﴾َوَكَفى بماهللَّم َوكميال  فى  َوكَ ﴿  .. وقوله: [ 6النساء:]   ﴾َوَكفى بماهللَّم َحسم

يداً  يًّا  ﴿  .. وقوله:[ 70النساء:]   ﴾َوَكَفى بماهللَّم َعلمياًم ﴿  .. وقوله:[ 28الفتح:]   ﴾بماهللَّم َشهم
َوَكفى بماهللَّم َولم

رياً   [45النساء:]  ﴾ َوَكفى بماهللَّم َنصم

نمنيَ ﴿ قال آخر: ومن أمثلتها قوله تعاىل:  نُوا إمنَّ اهللََّ حُيمبُّ املُْْحسم ..  [ 195البقرة: ]  ﴾ َوَأْحسم

ْن َكاَم َأْحَسَن اهللَُّ إمَلْيَك َواَل َتْبغم  ﴿   .. وقوله:[ 23اإلرساء:]   ﴾َوبماْلَوالمَدْينم إمْحَساًنا ﴿  وقوله: َوَأْحسم

َما  ﴿  .. وقوله: [ 83البقرة:  ]   ﴾َوُقوُلوا لملنَّاسم ُحْسنًا ﴿  .. وقوله: [ 77القصص:]   ﴾ اْلَفَساَد يفم اأْلَْرضم 

نمنيَ  ْن َسبميلٍ  َعىَل املُْْحسم  [ 91:9]  ﴾مم

تعاىل: قوله  أمثلتها  ومن  آخر:  ُكمْ ﴿   قال  َأْنُفسم َعىل  َبْغُيُكْم  إمنَّام  النَّاُس  َا  َأهيُّ   ﴾يا 

يُِّئ إمالَّ بمَأْهلمهم ﴿  .. وقوله:[ 23يونس:]  َفَمْن َنَكَث َفإمنَّاَم ﴿  .. وقوله: [ 43فاطر:  ]   ﴾ َواَل حَيميُق املَْْكُر السَّ

هم َينُْكُث َعىَل  ْحَسانُ ﴿ .. وقوله: [ 10الفتح: ]  ﴾َنْفسم ْحَسانم إمالَّ اإْلم  [ 60الرمحن: ]  ﴾َهْل َجَزاُء اإْلم

توي  حت  ةوما أشبهها قاعدة كلي  ة اآليات الكريمقال املعلم: بورك فيكم.. فكل هذه  

 . واآلن أخربوين عن َتاربكم يف تطبيق هذه القواعد القرآنية الكلية. كثرية.ال عايناملعىل 

أنا  قال   بقوله تعاىلوخصومة  إصالح كل خالف  عند  أحدهم:  ْلُح  ﴿:  أذكر  َوالصُّ

إمنَّ اهللََّ ال ُيْصلمُح  ﴿:  أقول هلم وعند ظهور الظلم والطغيان وعلو الفساد    ،[ 128النساء:  ]   ﴾ َخرْيٌ 
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ينَ  دم  [81يونس: ]  ﴾َعَمَل املُْْفسم

، مما يتناىف مع ما دعا إليه  يف معامالت الناسالكدورات  جد  أعندما  قال آخر: وأنا  

تعاىل:   أقرأ عليهم قوله  فيه،  الغش  املعاملة وعدم  العدل والسامحة يف  الكريم من  القرآن 

َها  ُدوا يفم اأْلَْرضم َبْعَد إمْصاَلحم ميَزاَن َواَل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل ُتْفسم   ﴿َأْوُفوا اْلَكْيَل َواملْ

نمنيَ َذلمُكْم َخرْيٌ َلُكمْ  ﴿َواَل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل  ، وقوله: [ 85األعراف:  ] ﴾   إمْن ُكنُْتْم ُمْؤمم

ينَ  دم  [ 183الشعراء: ] ﴾ َتْعَثْوا يفم اأْلَْرضم ُمْفسم

يف العالقات بني الناس بظهور خشونة القول  الكدورات جد أعندما قال آخر: وأنا 

 [ 83البقرة: ] ﴾ وُلوا لملنَّاسم ُحْسنًا ﴿َوقُ :  أقرأ هلم قوله تعاىلبينهم،  

العمل به  أو  واإلصغاء إليه،  أسامعه  الكريم هيجر  جد القرآن  أ عندما  قال آخر: وأنا  

أو  هجر حتكيمه والتحاكم إليه يف أصول الدين وفروعه،  أو  والوقوف عند حالله وحرامه،  

ُسوُل :  أقرأ هلم بحزن قوله تعاىل هجر تدبره وتفهمه،   َُذوا َهَذا  ﴿َوَقاَل الرَّ ي اختَّ  َيا َربِّ إمنَّ َقْومم

 [ 30الفرقان: ] ﴾ اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا

وأدعو إىل العوة إىل اهلل، والتوكل  علينا،  يتسلطون  جد األعداء  أعندما  قال آخر: وأنا  

رًياعليه ملواجهتهم أقرأ قوله تعاىل:  يًّا َوَكَفى بماهللَّم َنصم
  ﴾ ﴿َواهللَُّ َأْعَلُم بمَأْعدائمُكْم َوَكَفى بماهللَّم َولم

لعزائمنا، وهتديد ألعدائنا؛ ألن اهلل إذا كان    ة تسلية لنا وتقوي  ، فأجد يف ذلك أعظم [ 45النساء:] 

ائنا وأنه ناَص لنا وويل لنا فسوف يقينا رشهم ويف املقابل إن تولينا عن اهلل سلط  أعلم بأعد

 . علينا هؤالء األعداء 

التي وردت معانيها  الكريمة  املعلم: واآلن دعوين أسألكم عن بعض اآليات  قال 

، والفرق بينها وبني َخر الدنيا، حيث  وصف َخر اجلنةموجزة خمترصة.. وأبدأ بقوله تعاىل يف  

ُفونَ ال تعاىلق ُعوَن َعنَْها َواَل ُينْزم  [ 19الواقعة: ] ﴾ : ﴿اَل ُيَصدَّ
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عيوب َخر الدنيا من الصداع،  اهلل تعاىل مجيع  مجع    قال أحدهم: يف هذه اآلية الكريمة 

 . وعدم العقل، وذهاب املال، ونفاد الرشاب 

 ؟[ 54 األعراف:] ﴾ ﴿َأاَل َلُه اخْلَْلُق َواأْلَْمرُ قال املعلم: وقوله تعاىل: 

قال أحدهم: هذه اجلملة مع قرصها تشري إىل قانون كيل، وهو أن الذي خيلق هو  

له أن يرشع، فالتكوين والترشيع متالزمان، ولذلك كان من   ن  أاحلق والعدل  الذي حيق 

﴾،  مراأل املعرب عنه بـ ﴿النظام هو  .. وهذا  مجيعا نظام واحداخللق  يكون النظام الذي يشمل  

السموات و قامت  خلق  ،رضواأل  هبذا  الرسل    ، األرضليعمر  اإلنسان    وبه  جاءت  وبه 

وشقيت عندما ابتعدت    ،نسانية عندما اتبعتهوبه سعدت اإل ،مجيعا عليهم السالم نبياء  واأل

َي اْلُفْلُك . وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك يف مواضع، فقال:  عنه. َر َلُكُم اْلَبْحَر لمَتْجرم ي َسخَّ ﴿اهللَُّ الَّذم

ْن َفْضلمهم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ فميهم   هم َولمَتْبَتُغوا مم َل  ، وقال:  [ 12اجلاثية:  ] ﴾  بمَأْمرم ْن آَياتمهم َأْن ُيْرسم ﴿َومم

َوَلعَ  َفْضلمهم  ْن  مم َولمَتْبَتُغوا  هم  بمَأْمرم اْلُفْلُك  َي  َولمتَْجرم َرمْحَتمهم  ْن  مم يَقُكْم  َولمُيذم اٍت  َ ُمَبرشِّ َياَح  لَُّكْم  الرِّ

هم ، وقال:  [ 46الروم:  ] ﴾  ُكُرونَ َتْش  اَمُء َواأْلَْرُض بمَأْمرم ْن آَياتمهم َأْن َتُقوَم السَّ ُثمَّ إمَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة    ﴿َومم

َأْنُتْم خَتُْرُجونَ  َن اأْلَْرضم إمَذا  َر َلُكْم َما يفم اأْلَْرضم  ، وقال:  [ 25الروم:  ] ﴾  مم َتَر َأنَّ اهللََّ َسخَّ ﴿َأَِلْ 

اَمَء َأْن َتَقَع َعىَل اأْلَْرضم إمالَّ بمإمْذنمهم   َواْلُفْلَك  ُك السَّ هم َوُيْمسم ي يفم اْلَبْحرم بمَأْمرم رم إمنَّ اهللََّ بمالنَّاسم    ََتْ

يمٌ  هم َيْعَمُلونَ ، وقال:  [ 65احلج: ] ﴾ َلَرُءوٌف َرحم  [ 27األنبياء: ] ﴾ ﴿اَل َيْسبمُقوَنُه بماْلَقْولم َوُهْم بمَأْمرم

لمنيَ له تعاىل:  قال املعلم: وقو ْض َعنم اجْلَاهم األعراف: ] ﴾  ﴿ُخذم اْلَعْفَو َوْأُمْر بماْلُعْرفم َوَأْعرم

 ؟[ 199

ألّن يف العفو صلة    ،مجيع مكارم األخالق  ت مجع  قال أحدهم: هذه اآلية الكريمة

وصلة   اهلل  تقوى  بالعرف  األمر  ويف  املانعني،  وإعطاء  الظاملني،  عن  والصفح  القاطعني، 

الّرحم، وصون اللسان عن الكذب، وغّض الّطرف عن احلرمات، والترّبؤ من كل قبيح  
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اجلاهلني   املنكر ويف اإلعراض عن  باملعروف وهو يالبس شيئا من  يأمر  أن  ألنه ال جيوز 

  واحللم وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه. الّصرب

نَا اهللَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا    قوله تعاىل: ﴾ يف  اْسَتَقاُموا ﴿قال املعلم: وكلمة   يَن َقاُلوا َربُّ ﴿إمنَّ الَّذم

تمي كُ  وا بماجْلَنَّةم الَّ ُ
َزُنوا َوَأْبرشم ُم املاََْلئمَكُة َأالَّ خَتَاُفوا َواَل حَتْ ُل َعَلْيهم    ؟ [ 30فصلت:  ] ﴾  نُْتْم ُتوَعُدونَ َتَتنَزَّ

أحدهم لكنها    :(1) قال  واحدة،  كلمة  االئتامر  هي  يف  كلها  الطاعات  عن  تفصح 

خلرج  .  واالنزجار. واحدة،  حبة  رسق  ثم  سنة،  مئة  سبحانه  اهلل  أطاع  إنسانًا  أن  لو  ذلك 

 . برسقتها عن حد االستقامة 

َتبمَع    : وقوله تعاىل:(2)قال املعلم ْم َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ ﴿َفَمْن  ﴾  ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيهم

 ؟[ 38البقرة: ] 

ب أحدهم:  أدرج  قال  الكريمة  قد  اآلية  يف  تعاىل  عليهم،  اهلل  حمبوب  كل  إقبال  ذكر 

وال يشء أرض باإلنسان من احلزن واخلوف، ألن احلزن يتوّلد من  ،  وزوال كل مكروه عنهم 

اجتمعا عىل امرئ ِل ينتفع  فإذا    ن مكروه مستقبل،مكروه ماض أو حارض، واخلوف يتولد م

النفس، كام أن الرسور    . .بعيشه، بل يتربم بحياته أقوى أسباب مرض  واحلزن واخلوف، 

،  احلزن واخلوف موضوعان بإزاء كل حمنة وبلّية  ، وهلذا كانواألمن أقوى أسباب صحتها 

 . والرسور واألمن موضوعان بإزاء كل صحة ونعمة هنّية 

يَن آَمنُوا َوَِلْ َيْلبمُسوا إمياَمهَنُْم بمُظْلٍم ُأوَلئمَك هَلُُم اأْلَْمُن    : وقوله تعاىل: (3) علمقال امل ﴿الَّذم

 ؟ [ 82األنعام: ] ﴾ َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

أحدهم:   واحدة،  قال  كلمة  عن  لكنها  األمن  منها  تنبئ  كثرية،  خلوص  أشياء 

 
 ( 15اإلعجاز واإلجياز )ص:  (1)

 ( 15اإلعجاز واإلجياز )ص:  (2)

 ( 16اإلعجاز واإلجياز )ص:  (3)
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هو  ائرس إنام  األمن:  كلها، ألن  الشوائب  من  املكروه  رهم  واحلزن،  اخلوف،  من  السالمة 

املكروه،  فإذا    .األعظم.  بارتفاعه  وارتفع  عنهم،  اخلوف  ارتفع  باإلطالق،  األمن  نالوا 

 . وحصل الرسور املحبوب

يَن آَمنُوا َأْوُفوا بماْلُعُقودم  قال املعلم: وقوله تعاىل: َا الَّذم  ؟ [ 1املائدة: ] ﴾ ﴿َيا َأهيُّ

الناس فيام  مها كلمتان مجعتا    قال أحدهم: لنفسه، وتعاقده  ما عقده اهلل عىل خلقه 

 بينهم. 

يهم اأْلَْنُفُس َوَتَلذُّ اأْلَْعنُيُ ﴿قال املعلم: وقوله تعاىل:   ؟ [ 71الزخرف: ] ﴾ َوفميَها َما َتْشَتهم

ما فيهام من  قال أحدهم:   الكلمتان، مع  ِل يبق مقرتح ألحد إال قد تضمنته هاتان 

 ونق. القرب، ورشف اللفظ، وحسن الر

تعاىل:   وقوله  املعلم:  النَّاَس قال  َينَْفُع  بماَم  اْلَبْحرم  يفم  ي  رم ََتْ تمي  الَّ البقرة: ] ﴾  ﴿َواْلُفْلكم 

 ؟[ 164

هذه الكلامت الثالث َتمع من أصناف التجارات، وأنواع املرافق يف  قال أحدهم:  

 ركوب السفن ما ال يبلغه اإلحصاء. 

كمنيَ قال املعلم: وقوله تعاىل:  ْض َعنم املرُْْشم  ؟[ 94احلجر: ] ﴾ ﴿َفاْصَدْع بماَم ُتْؤَمُر َوَأْعرم

الرسالة، ورشائعها، وأحكامها،  قال أحدهم:   اشتملت عىل رشائط  ثالث كلامت 

 وحالهلا، وحرامها. 

ْن حَتْتم َأْرُجلم  قال املعلم: وقوله تعاىل: ْم َومم ْن َفْوقمهم مْ ﴿أَلََكُلوا مم  ؟[ 66املائدة: ] ﴾ هم

 هو كالم جيمع مجيع ما يأكله الناس، مما تنبته األرض. قال أحدهم: 

نَّ بماملَْْعُروفم قال املعلم: وقوله تعاىل  ي َعَلْيهم ْثُل الَّذم  ؟[ 228البقرة: ] ﴾ : ﴿َوهَلُنَّ مم

هو كالم يتضمن مجيع ما جيب عىل الرجال من حسن معارشة النساء،  قال أحدهم:  
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، وإزاحة عللهن، وبلوغ كل مبلغ فيام يؤدي إىل مصاحلهن، ومناجحهن، ومجيع  وصيانتهن

وحفظ   مرضاهتم،  وطلب  مشاركتهم،  وحسن  األزواج،  طاعة  من  النساء  عىل  جيب  ما 

 غيبتهم، وصيانتهم عن خيانتهم. 

﴾  ُكْم َتتَُّقونَ : ﴿َوَلُكْم يفم اْلقمَصاصم َحَياٌة َيا ُأويلم اأْلَْلَبابم َلَعلَّ قال املعلم: وقوله تعاىل

 (؟ القتل أنفى للقتل.. وما الفرق بينها وبني )[ 179البقرة: ] 

فمنها:  ،  زيادة معان حسنهوكالم  ذلك اليف كالم اهلل تعاىل كل ما يف  :  (1)قال أحدهم

القصاص؛   يف  الكاملة  واملصلحة  للحكمة  بيان  ألهنا  قبلها؛  آلية  تتميم  الكريمة  اآلية  أنَّ 

ليقدموا عليه غري نافرين؛ ألنه اتقاء لرش مستطري، وإذا كان القصاص يف ذاته أمًرا ال تقبل  

عليه النفوس؛ ألنه قتل أو قطع، فاملصلحة أعظم من املرضة، وال شك أن األلفاظ قصرية،  

يدل عىل تعظيم هذه    ﴾حياة﴿ التي تنطوى حتتها كثرية، وخصوًصا أنَّ تنكري كلمة  واملعاين

فيها،   آمنة سعيدة ال مزعجات  تكون حياة  القصاص؛ ألهنا  تنفيذ  ترتتب عىل  التي  احلياة 

وخصوًصا إذا كان مع حق القصاص حق العفوم من املجنّي عليه، فإنه يريبِّ التواد، وحيّل  

 لبغض والعداوة.املحبة واملودة حمل ا

نُْه َخَلُصوا  عليه السالم  يف إخوة يوسف  قال املعلم: وقوله تعاىل : ﴿َفَلامَّ اْسَتْيَأُسوا مم

يًّا   ؟ [ 80يوسف: ] ﴾ َنجم

أحدهم:   لبطن،  قال  ظهرًا  اآلراء  وتقليبهم  الناس،  جلميع  اعتزاهلم  صفة  هذه 

عليه من ذكر احلادث،    وأخذهم يف تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه، وما يوردون

 فتضمنت تلك الكلامت القصرية معاين القصة الطويلة. 

  قال املعلم: وقوله تعاىل: 
ٍ
ْم َعىَل َسَواء َياَنًة َفاْنبمْذ إمَليْهم ْن َقْوٍم خم ا خَتَاَفنَّ مم إمنَّ اهللََّ اَل   ﴿َوإممَّ
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 ؟ [58األنفال: ] ﴾ حُيمبُّ اخْلَائمنمنيَ 

أي   أحدهم:  وقال  بينكم  كان  أو  إن  خيانة،  منهم  فخفت  وعهد،  هدنة،  قوم  بني 

نقضًا، فاعلمهم أنك نقضت ما رشطت هلم، وآذهنم باحلرب، لتكون أنت وهم يف العلم  

 بالنقض عىل سواء. 

َتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا    قال املعلم: وقوله تعاىل: ﴿ُكتمَب َعَلْيُكُم اْلقم

بُّوا َشْيًئا َوُهَو رَشٌّ َلُكمْ 
 ؟ [ 216البقرة: ] ﴾ َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن حُتم

أحدهم الكريمة    :(1)قال  اآلية  هذه  حيبه يف  أمر  كل  يف  يطبق  شاملة  كثرية    معان 

تعاىل:  اإلنسان   قوله  يرتتب عليه، ومثل ذلك  ما  أو ال يدري عاقبته، وال  وبيئة،  وعاقبته 

ا َكثمرًيا  ؟ [ 19النساء: ] ﴾ ﴿َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوجَيَْعَل اهللَُّ فميهم َخرْيً

﴾  َسَدتم اأْلَْرُض ﴿َوَلْواَل َدْفُع اهللَّم النَّاَس َبْعَضُهْم بمَبْعٍض َلفَ قال املعلم: وقوله تعاىل: 

 ؟[ 251البقرة: ] 

إىل املعركة الدائمة بني اخلري  اهلل تعاىل  يشري  يف هذه اآلية الكريمة    :(2)قال أحدهم

والرش، واحلق والباطل، والفضيلة والرذيلة، وأّن سيطرة الرذيلة والرش والباطل فساد يف  

قاومة الرش بسالحه من غري  األرض ومقاومة اخلري للرش دفع للفساد، وفيه إشارة إىل أنَّ م

انحدار إىل الرذيلة رمحة بالناس، فدفع الرش رمحة ورد االعتداء، ويف هذه اآلية إشارة إىل  

 نظرية احلرب الفاضلة والسلم الفاضلة. 

َدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقونم   قال املعلم: وقوله تعاىل:  ًة َواحم ُتُكْم ُأمَّ هم ُأمَّ ن: املؤمنو ] ﴾  ﴿َوإمنَّ َهذم

 ؟[ 52
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وحدة األمة اإلسالمية بأوجز عبارة،  يف هذه اآلية الكريمة دعوة ل   :(1)قال أحدهم

فتشمل الوحدة األبيض واألسود، واألمحر واألصفر، والبادي واحلرضي، وسكان الوبر،  

األ وال  األلوان  تفرقهم  ال  املدن،  لباسهم  ل وسكان  تكون  أن  جيب  التقوى  وأنَّ  سنة، 

نُوَن إمْخَوةٌ وشعارهم، وهي   احلجرات:  ] ﴾  التي تعىل، ومثل ذلك قوله تعاىل يف إجياز: ﴿إمنَّاَم املُْْؤمم

10 ] 

َا َواْسَتْيَقنَْتَها َأْنُفُسُهمْ  قال املعلم: وقوله تعاىل:  ؟[ 14النمل: ] ﴾ ﴿َوَجَحُدوا هبم

أحدهم ال  :(2) قال  هذه  الذين  يف  املرشكني  حلال  تصوير  املوجزة  القليلة  كلامت 

 ولكن ِل يذعنوا عصبية وعناًدا، وحمافظة عىل سيطرهتم الغاشمة.  ،هم احلجة ألزمت

ئمنيَ  قال املعلم: وقوله تعاىل:  ؟[ 95احلجر: ] ﴾ ﴿إمنَّا َكَفْينَاَك املُْْسَتْهزم

قدار جرائم املرشكني يف  تصوير مل كلامت القليلة املوجزة  يف هذه ال  :(3) قال أحدهم

بالنبي   العبادة  االستهزاء  يف  ومضايقتهم  املستهزئني:  ..  وأصحابه،  كفيناك  فمعنى 

القابل،   يف  وشغلناهم  احلارض،  يف  شوكتهم  وخضدنا  املايض،  يف  فعلوا  ما  عىل  عاقبناهم 

الدنيا من خزي وما ناهلم يف اآلخرة من   وسلط اهلل احلق عىل باطلهم إىل آخر ما ناهلم يف 

 عذاب. 

فميَها َفَفَسُقوا فميَها َفَحقَّ  ﴿َوإمذَ قال املعلم: وقوله تعاىل:  ا َأَرْدَنا َأْن هُنْلمَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمرْتَ

رًيا ْرَناَها َتْدمم  ؟ [ 16اإلرساء: ] ﴾ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ

إىل أن هالك األمم  اهلل تعاىل  كلامت القليلة املوجزة يشري  يف هذه ال  :(4) قال أحدهم

آحادها، وإنام يشيع الفساد ممن غلبت أهواؤهم وسيطرت  إنام يكون إذا شاع الفساد بني  

عليهم شهواهتم، وأن ذلك من الذين نشئوا مرتفني ال يرون حق احلياة خالًصا إال هلم، فيعّم  
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 الفساد يف األرض، وتنقطع األمة وتتنابز، وكل ذلك من سيطرة املرتفني. 

ٍئ بماَم َكَسَب رَ قال املعلم: وقوله تعاىل:  نيٌ ﴿ُكلُّ اْمرم  ؟[ 21الطور:  ] ﴾ هم

جمزي بعمله  إشارة إىل أن كل إنسان  كلامت القليلة املوجزة  يف هذه ال  :(1)قال أحدهم

َوَأنَّ   َما َسَعى،  لمْْلمْنَسانم إال  َليَْس  تعاىل: ﴿َوَأْن  قوله  ا فرش، ومثله  إن خرًيا فخري، وإن رشًّ

رُ  [ 40، 39النجم: ] ﴾ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى ْزَر ُأْخَرىوقوله: ﴿َوال َتزم َرٌة وم  [ 164األنعام: ] ﴾  َوازم

قال املعلم: بورك فيكم مجيعا.. واآلن أخربوين عن رسيان هذا النوع من اإلجياز يف  

 السور القرآنية.. وهل هناك سور معينة تتميز به؟ 

: مع أن اإلجياز هو األصل، وهو موجود يف أكثر سور القرآن الكريم  (2) قال أحدهم

كله يكاد يكون عىل نسق واحد مؤتلف  تتميز به أكثر.. ذلك أن نظمها  قصار السور إال أن 

ْمسم َوُضَحاَها َواْلَقَمرم  ففي قوله تعاىل مثال النغم متآخي األلفاظ متالئم يف نظمه،   : ﴿َوالشَّ

َوالنَّ َتاَلَها  َطَحاَها إمَذا  َوَما  َواأْلَْرضم  َبنَاَها  َوَما   
م
اَمء َوالسَّ َيْغَشاَها  إمَذا  َواللَّْيلم  َها  َجالَّ إمَذا  َهارم 

اَها َكذَّ  اَها َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ اَها َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ َبْت  َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

بمَطْغَواهَ  َفَعَقُروَها  َثُموُد  ُبوُه  َفَكذَّ َوُسْقَياَها  اهللَّم  َناَقَة  اهللَّم  َرُسوُل  هَلُْم  َفَقاَل  َأْشَقاَها  اْنَبَعَث  إمذم  ا 

ُعْقَباَها  خَيَاُف  َواَل  اَها  ْم َفَسوَّ بمَذْنبمهم ُْم  ْم َرهبُّ َعَلْيهم النغم متحًدا،  نجد    [ 15-1الشمس:  ] ﴾  َفَدْمَدَم 

بني والتالؤم  متحدة،  فيها  والفواصل  تتغري  ال  لقرصها  وكأهنا  واحد،  منهاجه  ألفاظها   

 األنغام وال مقاطع الكالم. 

السور القصار يف  ذكر يف القصة من قصص القرآن الكريم تُ : وهلذا نجد (3)قال آخر

، وكلها معجز ببيانه  مثلام هو احلال يف السور الطوال بعد فيها عن اإلطناب  كلامت جامعة، ويُ 
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ْفعم َواْلَوْترم َواللَّْيلم    ثلة عىل ذلك قوله ومن األم   . .وبالغته تعاىل: ﴿َواْلَفْجرم َوَلَياٍل َعرْشٍ َوالشَّ

تمي َِلْ  اَمدم الَّ ْجٍر َأَِلْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك بمَعاٍد إمَرَم َذاتم اْلعم ي حم  خُيَْلْق  إمَذا َيرْسم َهْل يفم َذلمَك َقَسٌم لمذم

ْثُلَها يفم اْلبماَلدم َوثَ  يَن َطَغْوا يفم اْلبماَلدم  مم ْخَر بماْلَوادم َوفمْرَعْوَن ذمي اأْلَْوَتادم الَّذم يَن َجاُبوا الصَّ ُموَد الَّذم

مْرَصادم  ْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب إمنَّ َربََّك َلبماملْ قد  ، ف[ 14-1الفجر:  ] ﴾  َفَأْكَثُروا فميَها اْلَفَساَد َفَصبَّ َعَليْهم

قوهتم يف  و إىل قصة عاد وثمود وفرعون، ووصف طغياهنم    ت هذه اآليات الكريمة أشار

 . شديد صنائعم، وصالبة أرضهم، وكل ذلك يف إجياز

اجلزء  خصص  أنَّ  قال آخر: وقد كان من حكمة الرتتيب املصحفي للقرآن الكريم  

القرآن  أكثر الناس ممن ال يطيقون حفظ  قصار السور، والذي يسهل حفظه عىل  ل األخري  

العقيدة اإلسالمية، وعىل معاندة قريش، وعىل جهود  ، قمجيعا الكريم   د اشتمل عىل بيان 

، وما القاه من عنت يف قومه، وعىل املبادئ االجتامعية، وفيه إمجال كامل لقصص  النبي  

الكريم  ا  و  . .القرآن  أمَّ الكريم،  القرآن  من  ثالثني  من  جزء  وهي  السور،  قصار  هذا شأن 

الطول واألقرب إىل القرص فهو يشمل نحو تسعة وعرشين  الطوال واملتوسط واألقرب إىل 

 جزًءا من ثالثني جزًءا من القرآن الكريم. 

الشتامهلا  ،  من الطوال السور املدنية  قال آخر: وقد شاء اهلل بحكمته أن يكون أكثر  

للتك التفصيلية  فيها كثري من  ا عىل األحكام  واملائدة  والنساء  البقرة  الرشعية، فسورة  ليف 

الفقهية سواء أكانت يف األرسة أم يف املعامالت املالية، أم يف الزواجر االجتامعية،    األحكام

أم يف العالمات الدولية، وأحكام اجلهاد، وفيها كل ما يتَّصل بالسلوك اإلنساين الذي فرضه  

 . القرآن الكريم، وبعض التكليفات املتعلقة باألرسة، أو املعامالت املالية

   احلذف: إجياز  ب.  

قال املعلم: بورك فيكم مجيعا.. حدثتمونا عن إجياز القرص؛ فحدثونا اآلن عن إجياز  
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 احلذف. 

 قال أحدهم: 

احلذف فن عظيم من فنون القول، ومسلك دقيق يف التعبري وتأدية  :  (1)قال أحدهم

  وَتدك أنطق   ..والصمت عن اإلفادة أزيد لْلفادة  ، ترى به الرتك أفصح من الذكر  املعاين،

وأفصحوا عن مالحمه  به علامء البيان،  أشاد  .. وهلذا  ما تكون إذا ِل تنطق، وأَتم بيانًا إذا ِل تبن 

دوا   .له القواعد ووضعوا الرشوط وأظهروا املزايا  اجلاملية فقعَّ

 ؟ رشوط احلذفقال املعلم: بورك فيك.. فام  

  ، دل عىل املحذوف قرينة ت  احلذف إال إذا بقيت يف الكالمال يصار إىل    :(2)قال أحدهم

ألن رشط جودة األسلوب الوضوح   حتى ال يصبح البيان رضبًا من التعمية والغموض،

ال حُيمد إغفاله، ألن احلذف إذا ِل يكن فيه ما يدل    رضوريوهذا الرشط .  وحسن الداللة.

األلفاظ ـ كام قالوا ـ أوعية املعاين  ؛ فعىل املحذوف ـ ويعينه أحيانًا ـ جار عىل اللفظ واملعنى

 مالحظتها مذكورة أو حمذوفة دل عليها دليل.  فال بدَّ من

 يف القرآن الكريم؟  احلذف قال املعلم: بورك فيك.. فام مظاهر 

، وقد صنفها بعضهم إىل  احلذف يف القرآن الكريم كثرية جداً   مظاهر  :(3)حدهمقال أ

 أو أكثر.  مجلة   .. أو حذفكلمة مفردة.. أو حذف حدف حرف ثالثة أصناف:  

 احلروف: ف  ذ ح 

فيك.. فحدثونا عن   بورك  املعلم:  احلرقال  الكريم  و حذف  القرآن  يف  وأسبابه  ف 

 وأرساره. 
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داللة احلرف  .. أوهلام:  ضابطان  القرآن الكريم ف يف  و احلر : حلذف  (1)قال أحدهم

والثاين: اعتبار احلرف حمذوفًا بالقياس  .  هذا املعنى بعد احلذف.  املحذوف عىل معنى مع بقاء

 آخر مماثل ورد فيه احلرف دون حذف.   عىل موضع

 قال املعلم: فحدثوين عن الضابط األول.. وأمثلته وأرساره. 

أحدهم ذلك  (2) قال  عىل  األمثلة  من  النداء  :  حرف  وهو  الياء]حذف  يف    كثري[، 

التزم القرآن الكريم حذف أداة  . فقد  حيث ِل يأت يف القرآن أداة نداء سواه.  ،القرآن الكريم 

كلمة    [ الياء]النداء   فيهيف    خاصة ﴾  رب ﴿مع  وردت  موضع  فيه  و  ..(3) كل  احلذف  رس 

وهو هبذه    ،إن معناه: املريب والسيد واملالك  حيث   ﴾ رب﴿  ملبالغة يف تصوير ُقرب املناَدىا

 املعاين من شأنه أن يكون قريبًا حارضًا ال حيتاج يف ندائه إىل وسائط. 

﴿َقاُلوا    يف قوله تعاىل:[، كام  تفتأ]مع    [ال ]حذف  : ومن األمثلة عىل ذلك  (4)قال آخر

َن اهْلَالمكمنيَ َتاهللَّم َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا َأْو تَ  والتقدير: ال  .  .[ 85يوسف:  ] ﴾  ُكوَن مم

ضيق املقام ألن األزمات  ، باإلضافة إىل الداللة عىل  ألَمنم اللبس. وعلته  تفتأ تذكر يوسف. 

أن يكون  ع، وهلذا كان من اجلميل املوض النفسية عند إخوة يوسف قد بلغت ذروهتا يف هذا

 احلاالت أبلغ وأوجز إشارة.يف التعبري نفسه ما يشري إىل تلك 

 قال املعلم: فحدثوين عن الضابط الثاين.. وأمثلته وأرساره. 

الواو  : من األمثلة عىل ذلك  (5)قال أحدهم تعاىل يف  كام يف  حذف  أن أهل  شقوله 

يَن َكَفُروا إمىَل َجَهنََّم ُزَمًرا  يَق الَّذم َحتَّى إمَذا َجاُءوَها ُفتمَحْت َأْبَواهُبَا َوَقاَل هَلُْم َخَزَنُتَها    النار: ﴿َوسم

 
 ( 2/6خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (1)

 ( 2/6خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (2)

َُذوا َهَذا ، قوله تعاىلإال يف موضعني  (3) ي اختَّ ُسوُل َيا َربِّ إمنَّ َقْومم : ﴿َوَقاَل الرَّ

]الفرقان:   َمْهُجوًرا﴾  وقوله:  [30اْلُقْرآَن  َربِّ  ،  َيا  اَل ﴿َوقميلمهم  َقْوٌم  َهُؤاَلءم  إمنَّ 

نُوَن﴾ ]الزخرف:   [ 88ُيْؤمم

 ( 2/8خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (4)
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ُكْم َهَذا  ُروَنُكْم لمَقاَء َيْومم نُْكْم َيْتُلوَن َعَليُْكْم آَياتم َربُِّكْم َوُينْذم َقاُلوا َبىَل َوَلكمْن    َأَِلْ َيْأتمُكْم ُرُسٌل مم

ينَ  ْت َكلمَمُة اْلَعَذابم َعىَل اْلَكافمرم   حذف حرف الواو الكريمة  هذه اآلية    ففي ..  [ 71الزمر:  ] ﴾  َحقَّ

يَن  ، كام قال تعاىل بعدها:  يف شأن أهل اجلنة ﴾.. مع أهنا أثبتت  ُفتمَحْت ﴿قبل   الَّذم يَق  ﴿َوسم

ُْم إمىَل اجْلَنَّةم ُزَمًرا َقْوا َرهبَّ َها َساَلٌم َعَلْيُكْم  َحتَّى إمَذا َجاُءوَها َوُفتمَحْت َأْبَواهُبَا َوَقاَل هَلُْم َخَزَنتُ   اتَّ

ينَ  دل عىل أن أبواب جهنم فتحت  ياحلذف يف األوىل  و..  [ 73الزمر:  ] ﴾  طمْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخالمدم

مل  ﴾ إذا﴿  حني جاءوها، ألن الزمان، وظرف  جواهبا، والذكر يف    ﴾فتحت﴿ ا ُيستقبل من 

أبواب جهنم  . ورس ذلك هو أن  دل عىل أن أبواب اجلنة كانت مفتحة قبل أن يأتوها.  الثانية

ُحراس  كانت   شأنه:  ذلك  والسجن  سجن،  جهنم  ألن  جاءوها،  حني  فتحت  ثم  مغلقة 

ْم َناٌر ُمْؤَصَدةٌ ، كام قال تعاىلوأبواب حمكمة اإليصاد   شداد، اجلنة  .. بينام  [ 20البلد:  ] ﴾  : ﴿َعَلْيهم

﴿َجنَّاتم  تعاىل:  كام قال    دار كرامة وترشيف، فللرتحيب هبم استعدت هلم قبل وصوهلم،

 [ 50ص: ] ﴾ َعْدٍن ُمَفتََّحًة هَلُُم اأْلَْبَواُب 

ْن    قوله تعاىل:يف  حذف الواو  : ومن األمثلة عىل ذلك  (1)قال آخر ْينَاُكْم مم ﴿َوإمْذ َنجَّ

َأْبنَاَءُكْم َوَيْستَْحُيوَن نمَساَءُكمْ  ُيَذبُِّحوَن  َذلمُكْم َباَلٌء  َويفم   آلم فمْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذابم   

َعظميمٌ  َربُِّكْم  ْن  اآلية    ففي .  .[ 49البقرة:  ] ﴾  مم الواو الكريمة  هذه  حرف  قبل    حذف 

هم اْذُكُروا نمْعَمَة اهللَّم َعَلْيُكْم  .. مع أهنا أثبتت  ﴾ُيَذبُِّحونَ ﴿ يف قوله تعاىل: ﴿َوإمْذ َقاَل ُموَسى لمَقْومم

ْن آلم     فمْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذابم َوُيَذبُِّحوَن َأْبنَاَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن نمَساَءُكمْ إمْذ َأْنَجاُكْم مم

َربُِّكْم َعظميمٌ  ْن  َباَلٌء مم َذلمُكْم    ـ   ألهناميسري،  وتوجيه التعبري يف املوضعني  .  .[ 6إبراهيم:  ] ﴾  َويفم 

فاآلية  .  الرس يف الذكمر واهلدف. ـ فبينهام فرق واضح هو مكمن    وأن احتدا يف الغرض العام

ويف اآلية  .  بطش فرعون وآله.  األوىل تذكري من اهللـ  جمرد تذكريـ  بام حدث لبني إرسائيل من
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  ؛ اهلل.. ويعدد عليهم تلك النَعم  ارسائيل بنَعمي  الثانية يعمد موسى عليه السالم إىل تذكري بن

لل األمر  َأول  من  له  مهد  بل  اإلنجاء.  بذكر  يكتف  النَعمفلم  َتعداد  ذلك  فناسب  ،  تذكري 

فكأنه جعل سومهم العذاب حمنة مستقلة نجاهم اهلل منها، وعطف    ،والفصل بني آحادها 

،  ومعروف أن العطف بالواو يقتيض املغايرة  ،لذلك جيء بالواو بني النوعني ،  عليها غريها 

ريًا لألول كام  ويكون الثاين تفس   ،فلو ترك هذا العطف لصار السوم والتذبيح نوعًا واحداً 

 هو يف اآلية األوىل. 

الواو  : ومن األمثلة عىل ذلك  (1) قال آخر تعاىل:يف  حذف  َثاَلَثٌة    قوله  ﴿َسَيُقوُلوَن 

نُُهْم  َرابمُعُهْم َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن ََخَْسٌة َسادمُسُهْم َكْلُبُهْم َرمْجًا بماْلَغْيبم    َكْلُبُهمْ َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثامم

َقلميٌل  إمالَّ  َيْعَلُمُهْم  َما  مْم  هتم بمعمدَّ َأْعَلُم  ْم    ُقْل َريبِّ  فميهم َتْسَتْفتم  ًرا َواَل  َراًء َظاهم مم إمالَّ  ْم  فميهم مُتَارم  َفاَل 

َأَحًدا نُْهْم    ﴾ َخسة ﴿ و  ﴾ثالثة ﴿بعد    ﴾سادسهم ﴿و  ﴾رابعهم﴿فقد جاء  ،  [ 22الكهف:  ] ﴾  مم

يف    بدون خولف  ثم  عليها    ﴾سبعة﴿ واو..  عطف  واملواضع    ،بالواو ﴾  ثامنهم ﴿حيث 

تدخل عىل اجلملة  التي  ) إن هذه الواو هي  . وقد وجه بعضهم هذا بقوله:  الثالثة متامثلة. 

وفائدهتا تأكيد لصوق الصفة  ، الواقعة صفة للنكرة كام تدخل عىل الواقعة حاالً عن املعرفة

  او هي التي آذنت بأن الذين قالوا: وهذه الو. اتصافه هبا أمر ثابت مستقر.، وأن باملوصوف

نُُهْم َكلُبُهمْ ﴿ وِل يرمجوا بالظن كام رجم  ،  نفس   ةقالوا عن ثبات علم وطمأنين  ﴾َسبَعة َوَثامم

وأتبع القول  ﴾،  َرمْجًا بالَغْيب﴿أتبع القولني األولني قوله:  تعاىل  والدليل عليه أن اهلل  ،  غريهم

 ﴾( َقلميٌل َما َيْعلُمُهْم إال  ﴿الثالث قوله: 

ْن َقْرَيٍة    قوله تعاىل:يف  حذف الواو  : ومن األمثلة عىل ذلك  (2)قال آخر ﴿َوَما َأْهَلْكنَا مم

ُرونَ  ُمنْذم هَلَا  قوله:    [ 208الشعراء:  ] ﴾  إمالَّ  يف  إثباهتا  كمَتاٌب  مع  َوهَلَا  إمالَّ  َقْرَيٍة  ْن  مم َأْهَلْكنَا  ﴿َوَما 
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كون القرية ذات كتاب  الثانية  لصفة املراد إثباهتا يف  أن ا، ورس ذلك هو  [ 4احلجر:  ] ﴾  َمْعُلومٌ 

ألن اآلية هتدف إىل    وذلك،  رسوهلا ال الكتاب املحفوظ املقدر فيه أجلها   سابق قد أنزل عىل 

.  كون القرية ذات منذرين.األوىل  والصفة املراد إثباهتا يف  .  أهنم أنذروا وِل يؤخذوا ظلاًم. 

لذلك كان    ،ما للرسل   تاب ليس له من قوة الظهوروفرق بني الكتاب واملنذرين، ألن الك

ـ أعنى ظهور املنذرين ـ ألهنم مجاعة من الناس فهم  األوىل  مقام تأكيد، ويف  الثانية  املقام يف  

 فكان الذكمر واحلذف من أجلهام. الثانية، يف غنى عن التأكيد الذي احتاجت إليه 

تعاىل: [، كام  باء ال]  حذف حرف اجلر: ومن األمثلة عىل ذلك  (1)قال آخر   يف قوله 

ُبرم َواْلكمَتابم املُْنمريم  ْن َقْبلمَك َجاُءوا بماْلَبيِّنَاتم َوالزُّ َب ُرُسٌل مم ُبوَك َفَقْد ُكذِّ آل عمران:  ] ﴾  ﴿َفإمْن َكذَّ

ْم  ، مع أهنا أثبتت يف قوله[ 184 ْن َقْبلمهم يَن مم َب الَّذم ُبوَك َفَقْد َكذَّ ُيَكذِّ َجاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم  : ﴿َوإمْن 

ُبرم َوبماْلكمَتابم املُْنمريم  هذان موضعان متامثالن متام التامثل. وقد  .. ف[ 25فاطر:  ] ﴾  بماْلَبيِّنَاتم َوبمالزُّ

(يف األوىل  خولف بينهام. فجاء التعبري   ( عىل )اْلَبيِّنَاتم ( و)اْلكمَتابم املُْنمريم ُبرم حمذوفًا    بعطف )الزُّ

مذكورًا فيه  الثانية  ثم جاء التعبري يف  ،  الداخَلة عىَل املَعطوف عليه   [ لباء ا]  منهام حرف اجلر 

(.  يف املعطوفني:  [الباء]حرف اجلر   ( و)َوبماْلكمَتابم املُْنمريم ُبرم ن ذكر احلرف  . ورس ذلك أ)بمالزُّ

ـ املعطوف عليه، واملعطوفني ـ جاء يف سورة فاطر   ، وهي مكية النزول  يف املواضع الثالثة 

آل  فهى   يف  ما  فيها بخالف  الوارد  للمعنى  مؤسسة  فهى  االعتبار  وجودًا هبذا  أسبق  إذن 

القوم يف مكة خيتلف حاهلم عن القوم يف املدينة  باإلضافة إىل أن    . .مدنية النزولا ألهن  عمران،

فأهل مكة أهل عناد وحتد، وأهل  ،  االستجابة إىل الدعوة واإلرساع إىل اإليامن  من حيث 

هذان االعتباران يفيدان أن املقام يف مكة كان يقتيض التأكيد  . و م وطاعه.املدينة أهل إسال

وعىل هذا جاء  ،  املعاين لتقريرها ورسوخها لتتناسب مع حالة اإلنكار التي كانوا عليها يف  
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ألن تكرار حرف اجلر يف املواضع الثالثة يشعر بتكرار التعلق،    ،املكية  فاطرسورة  التعبري يف  

وخال التعبري املدين   .. وجاءوا بالكتاب املنري..وجاءوا بالزير   .بالبينات.  فكأنه قال: جاءوا

 وطاعتهم.  من هذا التكرار لعدم احلاجة إليه إلسالم أهل املدينة 

فتأيت يف موضع  ؛  بمنية الكلمة  حذف حرف من: ومن األمثلة عىل ذلك  (1) قال آخر

نَْها مَجميًعا :  ، وذلك كقوله تعاىلآخر عىل صورة أخرى نِّي ُهًدى    ﴿ُقْلنَا اْهبمُطوا مم ا َيْأتمَينَُّكْم مم َفإممَّ

ْم َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ  ﴿َقاَل  ، وقال يف موضع آخر: [ 38البقرة: ] ﴾ َفَمْن َتبمَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيهم

نَْها مَجميًعا  ا َيْأتمَينَّ  َبْعُضُكْم لمَبْعٍض َعُدوٌّ   اْهبمَطا مم لُّ َواَل  َفإممَّ َبَع ُهَداَي َفاَل َيضم نِّي ُهًدى َفَمنم اتَّ ُكْم مم

.. ورس ذلك  ﴾ اتََّبعَ ﴿، ويف الثانية  ﴾َتبمعَ ﴿. ففي األوىل جاءت الكلمة  .[ 123طه:  ] ﴾  َيْشَقى 

  ، حثًا عىل النشاط واجلد،  د الفعلدمقام حتذير ونسيان فش  طه سورة  املقام يف  يعود إىل أن  

.  يتطلب أدنى اتباع وأقله.  واملقام  ﴾، َبَعُضُكْم لَبْعٍض َعُدو﴿:  اىلقوله تع  وقد سبقه مبارشة 

لداللة مناسبًا  املَوضعني  يف  الرشط  جواب  جاء  طه:    وقد  يف  فهو  َوالَ  ﴿الفعل  ُل  َيضم َفاَل 

ْم َوالَ ُهْم حَيَْزُنونَ   َفاَل َخْوٌف ﴿، ويف البقرة:  ﴾َيْشَقى  ،  بنفى الضالل والشقاء يف األول  ﴾َعلْيهم

والتوكيد    ن القصة يف طه بنيت من أوهلا عىل القوة واملبالغة . أو أواخلوف واحلزن يف الثاين. 

االتباع مشددًا    ن التشديد يف طه للترصيح بمعصية آدم وقد سبقه. أو أفناسب آخرها أوهلا. 

السورة. أو أن  يف نفس  البقرة حيث ِل.  التخفيف يف سورة  يتقدم يف حكاية إغواء    صيغة 

الشيطان واالحتيال عليهعليه السالم  إبليس آلدم   التشديد يف طه    ،ذكر وسوسة  وصيغة 

اللعني َصحية وسعة مكره واحتياله تقدمت وسوسة  املخفف بجوار ما ال  ،  حيث  فكان 

 واملشدد بجوار ما فيه ذلك.  ، تعمل فيه

 الكلامت: حذف  
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فحدث  مجيعا..  فيكم  بورك  املعلم:  عن  قال  الكريم  الكلامت  حذف  ونا  القرآن  يف 

 وأسبابه وأرساره. 

: لقد ورد يف القرآن الكريم حذف الكلمة عىل وجوه متعددة، منها  (1)قال أحدهم

الفعل  الفاعلومنها    ..حذف  املبتدأومنها    .. حذف  اخلرب  ومنها   . . حذف    ومنها   .. حذف 

املوصوف  الصفة   ومنها   . .حذف  املضاف  ومنها   . .حذف  املضاف    ا ومنه  . .حذف  حذف 

 إليه. 

 . حذف الفعل قال املعلم: فحدثونا عن  

رضب حُيذف فيه    يأيت حذف الفعل يف القرآن الكريم عىل رضبني::  (2)قال أحدهم

ورضب حُيذف فيه الفعل مع إقامة  .  ويبقى عمله من رفع ونصب.   ،الفعل دون تعويض 

وكل  .  عىل جهة اإلبانة أو التفسري له.   [العوض ]ويكون اليشء املقام مقامه    ..يشء مقامه 

 من هذه األنواع ال ُيصار إليها إال لغرض بياين. 

 قال املعلم: فهال رضبتم لنا أمثلة عن ذلك. 

الفاعلية بعد أدوات    من ذلك حذف الفعل إذا وقع اسم مرفوع عىل :  (3) قال أحدهم

التكوير واالنفطار  ، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف  إذا ( )و  (الرشط: ) إن  مطالع سور 

الرشط    التكوير  ففي .  واالنشقاق. أداة  بعد  الفعل  اثني عرش موضعًا.   ﴾إذا﴿حذف  .  يف 

بعد االسم    ثم فرسَّ ذلك الفعل املحذوف بإعادته بعينه   ،ووىل االسم مرفوعًا أداة الرشط

املواضع  ،املرفوع يف هذه  املحذوف  الرشط،  والفعل  فعل  هذه    هو  مثل  يف  تقديره  وجيب 

ويف االنفطار  .  عىل األفعال دون األسامء.   االستعامالت ألن أدوات الرشط خمتصة بالدخول
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ويف االنشقاق حذف  .  وفعل فيه ما فعل يف سابقه.،  ع أدوات للرشطبحذف الفعل بعد أر

إرادة التأكيد املستفاد  .. وسبب احلذف  ويف كل بقى الفاعل مرفوعاً .  يف موضعني كذلك.

َرْت   فالفعل يف قوله تعاىل:  ؛من تكرار اإلسناد  ْمُس ُكوِّ قد ُأسند إىل    [ 1التكوير:  ] ﴾  ﴿إمَذا الشَّ

،  هي( )  ومرة ـ مذكورًا ـ ضمري الفاعل  ﴾ الشمس﴿الظاهر    الفاعل مرتني. مرة حمذوفًا إىل

يف واملقام  الشمس..  َرْت  ُكوِّ الشمس  َرْت  ُكوِّ إذا  قال:  يقتيض   فكأنه  لغرابة    ُكل  التوكيد 

ولن يشهدوا ذلك    ، ألن الناس ِل يشهدوا مثلها من قبل  ،األفعال والظواهر املدلول عليها 

ـ فإهنا ،  إال مرة واحدة يوم البعث  وفضاًل عن غرابتها يف نفسها وخمالفتها للسنن املعهود 

مثار جدل ومبعث   تتصل  مبارشًا، والبعث كان  اتصاالً  البعث  له    إنكار  بقضية  واملناسب 

 وكان ذلك هو ما فعله القرآن. ، التوكيد والتقرير

ْرُه َحتَّى  : ومثل ذلك  (1) قال آخر كمنَي اْسَتَجاَرَك َفَأجم َن املرُْْشم قوله تعاىل: ﴿َوإمْن َأَحٌد مم

ُْم َقْوٌم اَل َيْعَلُمونَ   َيْسَمَع َكاَلَم اهللَّم ُثمَّ َأْبلمْغُه َمْأَمنَهُ  فقد اقتىض املقام هنا  . .[ 6التوبة: ] ﴾ َذلمَك بمَأهنَّ

وُيستغرب ُينكر  مما  املسلم  بعدوه  املرشك  إستجارة  ألن  خمرج  ،  التوكيد  الكالم  فخرج 

إن جاءك أحد من املرشكني بعد انقضاء األشهر ال عهد بينك وبينه وال  )واملعنى:  .  التوكيد. 

ا بعثت له فأمنه حتى  وتبني م،  ميثاق فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن 

ثم أبلغه بعد ذلك داره التي يأمن فيها إن  ، عىل حقيقة األمر  يسمع كالم اهلل ويتدبره ويطلَّع 

 ِل يسلم( 

ض عنه مصدره للداللة عىل التأكيد  ،حُيذف الفعلمثل ذلك أن  و:  (2)قال آخر ،  وُيعوَّ

ذلك عىل  األمثلة  إمَذا    ومن  َحتَّى  َقابم  الرِّ َب  َفرَضْ َكَفُروا  يَن  الَّذم يُتُم  َلقم ﴿َفإمَذا  تعاىل:  قوله 

فمَداءً  ا  َوإممَّ َبْعُد  َمنًّا  ا  َفإممَّ اْلَوَثاَق  وا  َفُشدُّ الفعل ،  [ 4حممد:  ] ﴾  َأْثَخنُْتُموُهْم  حذف  م  ا وأق  ، فقد 

 
 ( 2/23خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (2) ( 2/22خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (1)



256 

 

وقد  ..  بالغة واختصار ويف هذا توكيد وم ،  واملعنى: فارضبوا الرقاب رضباً ،  مصدره مقامه 

أخر املصدر عن فعله يف موضعني  اآلية:  ي ناب  فمَداءً ﴿ني يف هذه  ا  َوإممَّ َبْعُد  َمنًّا  ا  إذ    ﴾،َفإممَّ

   وإما تفدون فداًء. ، التقدير: فإما متنُّون َمناً 

آخر أن  و:  (1) قال  ذلك  الفعلمثل  عىل    ،حُيذف  للداللة  مصدره  عنه  ض  وُيعوَّ

تمي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا    عاىل:كام يف قوله ت  ،االختصاص ائميَل اْذُكُروا نمْعَمتمَي الَّ رْسَ
﴿َيا َبنمي إم

ًقا ملمَا َمَعُكْم َواَل َتُكوُنوا َأوَّ  نُوا بماَم َأْنَزْلُت ُمَصدِّ اَي َفاْرَهُبونم َوآمم ُكْم َوإميَّ ي ُأوفم بمَعْهدم َل  بمَعْهدم

بمهم  بمآيَ   َكافمٍر  وا  َتْشرَتُ َفاتَُّقونم َواَل  اَي  َوإميَّ َقلمياًل  َثَمنًا  فقد حذف الفعل يف  ،  [ 41-40البقرة:  ] ﴾  ايتم 

فواصلهام:   يف  َفاْرَهُبونم ﴿اآليتني  اَي  َفاتَُّقونم ﴿و  ﴾إميَّ اَي  فارهبوا    ﴾إميَّ إياى   ( واملعنى: 

 وإياى فاتقوا فاتقون( .فارهبون.

﴿َفَأمْجمُعوا   قوله تعاىل:   ، كام يف اكتفاًء بآخر ، حُيذف الفعل مثل ذلك أن و: (2) قال آخر

َكاَءُكمْ  .. والسبب يف  وادعوا رشكاءكم  ،التقدير: فأمجعوا أمركم ف  ،[ 71يونس:  ] ﴾  َأْمَرُكْم َورُشَ

خمرج املعمولني ملعمول    وإلخراج املعمولني املختلفى العامل  ، جياز مع تكثري املعنىذلك اإل 

،  وألن كماَل األمرين مطلوبان ملوقف واحد   لرشكاء.. واحد لسبق إمجاع الرأي عىل دعوة ا

السالم و يتحدوا ما استطاعوا ضد نبي اهلل نوح عليه  ما    ،هو أن  ولينظروا بعد حشد كل 

بل    ،والواو ليست عاطفة مفردًا عىل مفرد..  يمكنهم من عوامل االنتصار َمن هو املنترص 

ومثله:  .. أي: وسقيتها ماًء بارداً  (  بارداً علفتها تبنًا وماءً ، ومنه قول الشاعر: )مجلة عىل مجلة 

ألن الُعرف اللغوي يمنع من ترشيك  .  )وزججن احلواجب والعيونا( أي: وكحلن العيون. 

ألن لكل منهام متعلقًا خاصًا ال يصح تعليق اآلخر به،    ، مع ما قبله يف حكمه  ما بعد الواو

وجعل الفعل املذكور ـ يف الظاهر ـ للمعمولني ـ وهو يف الواقع ألحدمها رضب من التعبري  
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،  بل هي بمعنى مع،  الواو يف اآلية الكريمة ليست للعطف . ولذلك، فإن  فيه خالبة وسحر. 

 تهكم. جميء الرشكاء عىل هذا املوضع فيه معنى الويف 

﴿َفَقاَل هَلُْم  تعاىل:  ، كقوله  إلرادة التحذير  حُيذف الفعلمثل ذلك أن  و:  (1) قال آخر

َوُسْقَياَها  اهللَّم  َناَقَة  اهللَّم  الفعل  أي  ..[ 13الشمس:  ] ﴾  َرُسوُل  فحذف  احذروا،  للتحذير،  : 

 . ولالختصار مع كثرة املعنى 

يَن  قوله تعاىل:  ء، كاإلغراإلرادة    حُيذف الفعلمثل ذلك أن  و:  (2) قال آخر َا الَّذم ﴿َيا َأهيُّ

ُكْم َمْن َضلَّ إمَذا اْهَتَدْيُتمْ   آَمُنوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكمْ  ُعُكْم مَجميًعا َفُينَبُِّئُكْم بماَم ُكنُْتْم    اَل َيرُضُّ إمىَل اهللَّم َمْرجم

الفعل  ،  [ 105املائدة:  ] ﴾  َتْعَمُلونَ  اسم  عنه  وعوض  الزموا،  والتقدير:  الفعل  فحذف 

 .لئال يصيبه مكروه  ضيق املقام هوالرس البالغي في ﴾.. عليكم﴿

: انتهوا واصنعوا خريًا  أي ﴾،  انَتُهوْا َخرْيًا لُكمْ ﴿قوله تعاىل:  مثل ذلك  و:  (3) قال آخر

  ه  البالغي فيوالرس   .. معموله منصويًا عىل اإلغراءي  وبق   ،فحذف الفعل دون تعويض  ، لكم

 . لئال يفوته اخلري ضيق املقام 

إذا وقع جواب سؤال ـ أي ضمنه ـ لقيام    حُيذف الفعلمثل ذلك أن  و:  (4) قال آخر

اَمَواتم َواأْلَْرَض  القرينة عىل تعيينه.. وذلك مثل قوله تعاىل:   ﴿َوَلئمْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

ْمَس   َر الشَّ ﴿َوَلئمْن َسَأْلَتُهْم  وقوله:  ،  [ 61العنكبوت:  ] ﴾  َفَأنَّى ُيْؤَفُكونَ   َواْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ اهللََُّوَسخَّ

ا َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ ُقلم احْلَْمُد هللمَّم  َ
ْن َبْعدم َمْوهتم  َماًء َفَأْحَيا بمهم اأْلَْرَض مم

م
اَمء َن السَّ َل مم َبْل َأْكَثُرُهْم    َمْن َنزَّ

لُ  اَمَواتم َواأْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ اهللَُّ وقوله:    ،[ 63العنكبوت:  ] ﴾  ونَ اَل َيْعقم   ﴿َوَلئمْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

وتقدير املحذوف فعاًل يف املوضعني أوىل   ..[ 25لقامن: ] ﴾ َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُمونَ  ُقلم احْلَْمُد هللمَّم
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اجلواب، وألن الكثري الغالب يف جواب االستفهام  مع    ليتطابق السؤال،  من تقديره خرباً 

َيةٌ حذف املبتدأ كقوله تعاىل:   َناٌر َحامم َيْه  َأْدَراَك َما هم ﴿ُقْل  ، وقوله:  [ 11-10القارعة:  ] ﴾  ﴿َوَما 

ْن َذلمُكمُ  رَشٍّ مم
يَن َكَفُروا   َأَفُأَنبُِّئُكْم بم ريُ   النَّاُر َوَعَدَها اهللَُّ الَّذم ، والقول بأن  [ 72ج:  احل] ﴾  َوبمْئَس املَْصم

ليقولن  ) ليقولن خلقهن اهلل( و)  خرب جائز وتقدير اجلواب عىل الوجهني:  الفعل املحذوف 

خلقهن(  اجلاللة   .. اهلل  باسم  العناية  توفري  هو  احلذف  هلذا  البالغي  هو    والسبب  الذي 

وقد جاء يف سورة الزخرف مرصحًا    ..ولتكثري الفائدة الختالف التقدير   ،املقصود األهم 

يُز  بالفعل يف قوله تعاىل:   اَمَواتم َواأْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزم ﴿َوَلئمْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

 [ 9الزخرف: ] ﴾ اْلَعلميمُ 

للداللة عىل  فيها الفعل    فُحذ يف القرآن الكريم  هناك مواضع كثرية  :  (1) قال آخر

َل َحتَّى َعاَد  مثل قوله تعاىل:  . وذلك  والتقرير واالختصاص.التأكيد   ْرَناُه َمنَازم ﴿َواْلَقَمَر َقدَّ

يمم  اْلَقدم َخَلَقَها وقوله:  .  .[ 39يس:  ] ﴾  َكاْلُعْرُجونم  نَْها    ﴿َواأْلَْنَعاَم  َومم َوَمنَافمُع  دمْفٌء  فميَها  َلُكْم 

 [5النحل: ] ﴾ َتْأُكُلونَ 

 . حذف الفاعل .. فحدثونا عن  الفعل  حذفقال املعلم: حدثتمونا عن  

الفعليةيف  الفاعل ركن أسايس  :  (2)قال أحدهم يُ ،  اجلملة  لغري  ولذلك  منع حذفه 

لَّة كر هو األصل فيه، ذلك أن  عم [،  واو مجاعة]  كان الفاعلولذلك ال حيذف إال إذا    .. الذم

التوكيد ]  ـوقد أَكد فعله ب احلذف يف هذين  . ووقد أكد مثل سابقه.  [ياء خماطبة] أو    [نون 

ُقوا اهللََّ  القرآن الكريم قوله تعاىل:  واجب.. ومن أمثلته يف    املوضعني يَن آَمنُوا اتَّ َا الَّذم ﴿َيا َأهيُّ

ُمْسلمُمونَ  َوَأْنُتْم  إمالَّ  مَتُوُتنَّ  َواَل  ُتَقاتمهم  عمران:  ] ﴾  َحقَّ  َأْمَوالم وقوله  ،  [ 102آل  يفم  ُكْم  ﴿َلُتْبَلُونَّ 

ُكوا َأًذى َكثمرًيا يَن َأرْشَ َن الَّذم ْن َقْبلمُكْم َومم يَن ُأوُتوا اْلكمَتاَب مم َن الَّذم ُكْم َوَلَتْسَمُعنَّ مم َوإمْن   َوَأْنُفسم
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اأْلُُمورم  ْن َعْزمم  مم َذلمَك  َفإمنَّ  َوَتتَُّقوا  وا  ُ واو  ]فقد حذف الفاعل وهو  ،  [ 186آل عمران:  ] ﴾  َتْصربم

األوىل﴾  َلَتْسَمُعنَّ ﴿و   ﴾ُتنَّ مَتُو ﴿ يف:    [ مجاعة الساكنة  التوكيد  نون  مع  ساكنًا  التقى    ، ألنه 

قوله    ومثاله مع ياء املخاطبة.  الضم دلياًل عليه. ي  فحذف للتخلص من التقاء الساكنني. وبق

مْحَنم  :  تعاىل َن اْلَبرَشم َأَحًدا َفُقويلم إمينِّ َنَذْرُت لملرَّ ا َتَريمنَّ مم يًّا ﴿َفإممَّ
﴾  َصْوًما َفَلْن ُأَكلَِّم اْلَيْوَم إمْنسم

 [ 26مريم: ] 

الكريم يف غري: وقد  (1) قال آخر القرآن  الفاعل يف  أمثلته قوله    حذف  ذلك، ومن 

هو النفس وِلَ جير هلا ذكر    ﴾بلغت﴿ففاعل  ،  [ 83الواقعة:  ] ﴾  ﴿َفَلْواَل إمَذا َبَلَغتم احْلُْلُقومَ تعاىل:  

ُيَقال إهنا مضمر اقمَي َوقميَل َمنْ ومثله قوله تعاىل:  .  ة. قبل حتى  َ َبَلَغتم الرتَّ إمَذا  ﴾  َراٍق   ﴿َكالَّ 

الرتاق.  . [ 27-26القيامة:  ]  يبلغ  النفس ي  إذ ال  عىل لسان    قوله تعاىل  امومثله..  عند املوت إال 

َجابم ﴿َفَقاَل إمينِّ َأْحَبْبُت ُحبَّ اخْلرَْيم َعْن ذمْكرم َريبِّ َحتَّى تَ   : سليامن عليه السالم ﴾  َواَرْت بماحْلم

و  ﴾توارت ﴿ ففاعل:  .  .[ 32ص:  ]  الشمس  حمذوف،  وهو  هلذا لوضوحها..  البالغي  الرس 

،  املحترض من عوارض املوتي  األولني وصف ما يعرتيف  احلذف هو ضيق املقام، إذ املقام  

غت قوة القرينة احلذف يف موضع آخر وهو  .. ويف الثالث املقام مقام شكوى وندم وقد سوَّ

َراُق قوله تعاىل:   ُه اْلفم هو املحترض إذ املقام يعنيه دون    ﴾ ظن﴿ففاعل    ،[ 28القيامة:  ] ﴾  ﴿َوَظنَّ َأنَّ

ألنه ال يعلم جميء األجل إال اهلل    ، عرب عن شعور املحترض بالظن دون اليقني  سواه، وقد

 فقد يتخلف ظنهم.  ، وإن قويت عالمات املوت عند الناس

عن   حدثتمونا  املعلم:  عن  حذف  قال  فحدثونا  وحذف  الفاعل..  املبتدأ،  حذف 

 . اخلرب

حذف أحد ركني اجلملة االسمية ـ املبتدأ أو اخلرب ـ كثري شائع يف    :(2) قال أحدهم
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وحذفهام قد يكون واجبًا،  .  واقتضاه داع بالغي أو صناعي. ،  إذا دلت عليه قرينة   الكالم

أو    يكون جائزًا.. ويف القرآن الكريم مواضع متعددة وكثرية جدا حلذف املبتدأ أو اخلرب وقد  

مها معًا.. ويف كل موضع حدث فيه حذف من هذا النوع فاحلذف فيه سواء أكان واجبًا أو  

 . فهو أحسن من الذكر، جائزاً 

آخر قوله  (1)قال  ذلك  األمثلة عىل  ومن  البقرة: :  سورة  مطلع  يف    َذلمَك   اِل﴿  تعاىل 

نَي﴾    ُهًدى  فميهم   َرْيَب   اَل   اْلكمَتاُب  قوله  ،  [ 2-1:  ]البقرةلمْلُمتَّقم قبل  حمذوفًا  املبتدأ  فيه  جاء  فقد 

هدى(  ﴾هدى﴿ هو   ( ووالتقدير:  بني  ،  املبارش  باالتصال  اإلشعار  ـ  هنا  ـ  احلذف  رس 

ل؛  ولو ذكر فقيل: هو هدى. لزال هذا االتصا   ،االعرتاض   بعد مجلة  ﴾هدى﴿و  ﴾الكتاب﴿

كر يكون   ومع احلذف فإن أول ما يقع يف  ،  خربًا عن ضمريًا لكتاب  ﴾هدى ﴿ألنه مع الذم

حتى أوثر إنه هو  ،  وكم بني هذا الكتاب ويني اهلدى من اتصال.  الذهن أنه صفة مبارشة له. 

أن ذكر املبتدأ ـ هنا ـ يؤدى إىل نوع  . باإلضافة إىل  مثاًل.   (وِل يقل: )هادياً   ، اهلدى نفس اهلدى

اللفظي حيث  الثقل  الرتكيب: )فيه هو هدى  من  الجتامع ثالثة هاءات ِل يفصل    (يصبح 

. باإلضافة حرف واحد، واهلاء من حروف احللق، وحروف احللق معروفة بالثقل.   بينها إال

 السآمة وامللل لشدة وضوحه.  يبعث يف النفس إىل أن إثبات الضمري هنا قد  

فتكون إعادته  ،  إذا وقع يف سياق تقدم ذكره فيهحيذف املبتدأ  هكذا قد  و:  (2) قال آخر

ياًل   َسْبًحا   النََّهارم   يفم   َلَك   إمنَّ ﴿ قوله تعاىل:  عىل ذلك  مثلة  ، ومن األتكرارًا ِل تدع إليه حاجة   َطوم

قم  َربُّ  َتْبتمياًل   إمَلْيهم  َوَتَبتَّْل  َربَِّك  اْسمَ  َواْذُكرم  بم  املرَْْشم مْذهُ  ُهوَ  إمالَّ   إمَلهَ  اَل  َواملَْْغرم : ]املزملَوكمياًل﴾  َفاختَّ

ي  اَل   َسَقرُ   َما   َأْدَراكَ   َوَما   َسَقرَ   َسُأْصلميهم ﴿وقوله:  ..  [ 7-9 اَحةٌ   َتَذرُ   َواَل   ُتْبقم   تمْسَعةَ   َعَلْيَها   لمْلَبرَشم   َلوَّ

  ﴾ هُ ﴿وقوله: .  . [ 30-26:  ]املدثرَعرَشَ َيةٌ   َفُأمُّ َيهْ  َما   َأْدَراكَ   َوَما   َهاوم َيٌة﴾    َنارٌ   هم .  .[ 11-9:  ]القارعةَحامم
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وتقدير  .  .[ 6-4:  ]اهلمزةاملُْوَقَدُة﴾    اهللَّم  َنارُ   احْلَُطَمةُ   َما   َأْدَراكَ   َوَما   احْلَُطَمةم   يفم   َلُينَْبَذنَّ   َكالَّ ﴿وقوله:  

هي لواحة(. وهكذا  ي..  ال تبقهي  ويف الثانية: )    .النظم يف اآلية األوىل: )وهو رب الرشق (.

 اآليات الكريمة. بقية 

آخر قد  و:  (1) قال  تعاىل:   حيذف هكذا  قوله  مثل  تعيينه  عند ظهوره وسهولة    اخلرب 

ئمي﴿ نَ   َيئمْسنَ   َوالالَّ يضم   مم نْ   املَْحم هُتُنَّ   اْرَتْبُتمْ   إمنم   نمَسائمُكمْ   مم دَّ ئمي  َأْشُهرٍ   َثاَلَثةُ   َفعم ْ   َوالالَّ   حَيمْضنَ   َِل

نْ   َلهُ   جَيَْعْل   اهللََّ   َيتَّقم   َوَمنْ   مَحَْلُهنَّ   َيَضْعنَ   َأنْ   َأَجُلُهنَّ   اأْلمَْحَالم   َوُأواَلُت  هم   مم ا﴾    َأْمرم ،  [ 4:  ]الطالقُيرْسً

ئمي َِلْ حَيمْضنَ ﴿فقد حذف اخلرب من قوله تعاىل:   ئمي َِلْ حَيمْضَن كذلك    ﴾ َوالالَّ والتقدير: َوالالَّ

أو التقدير: فعدهتن كذلك، فيكون املبتدأ واخلرب  .  ذوفًا وحده.فيكون اخلرب حم،  أو مثلهن

ألن العطف يرشك املعطوف عليه    ،احلذف هنا هو العطف بالواوغ  حمذوفني.. والذي سو

واحلكم اإلعراب  من  له  ثبت  تعاىل:  ،  فيام  قوله  يف  بعده  باخلرب  ح  َصَّ َوُأواَلُت  ﴿ولذلك 

 . الختالف أجل احلامل عن أجل غريها  ﴾َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ اأْلمَْحَالم َأَجُلُهنَّ َأْن 

آخر تعاىل:  هكذا  و:  (2)قال  قوله  يف  اخلرب  حذف  َح   َأَفَمنْ ﴿ورد   َصْدَرهُ   اهللَُّ  رَشَ

نْ   ُنورٍ   َعىَل   َفُهوَ   لمْْلمْساَلمم  هم   مم َيةم   َفَوْيٌل   َربِّ نْ   ُقُلوهُبُمْ   لمْلَقاسم ُمبمنٍي﴾    لٍ َضاَل   يفم   ُأوَلئمَك   اهللَّم  ذمْكرم   مم

 (صدره؟ أفمن رشح اهلل صدره لْلسالم كمن ِل يرشح. واملعنى: ).[ 22: ]الزمر

آخر:   ذلك  وقال  تعاىل:  مثل  ًدا  اللَّْيلم   آَناءَ   َقانمٌت   ُهوَ   َأمَّنْ ﴿قوله    حَيَْذرُ   َوَقائماًم   َساجم

َرةَ  هم   َرمْحَةَ   َوَيْرُجو  اآْلخم ي  َهْل   ُقْل   َربِّ ينَ   َيْسَتوم ينَ   َيْعَلُمونَ   الَّذم رُ   إمنَّاَم   َيْعَلُمونَ   اَل   َوالَّذم   ُأوُلو  َيَتَذكَّ

 ﴾  ؟( أفمن هو قانت كغريه. واملعنى: ).[ 9: ]الزمراأْلَْلَبابم

لُّ   اهللََّ   َفإمنَّ   َحَسنًا   َفَرآهُ   َعَملمهم   ُسوءُ   َلهُ   ُزيِّنَ   َأَفَمنْ ﴿  قوله تعاىل: مثل ذلك  و قال آخر:     ُيضم

ي  َيَشاءُ   َمنْ  مْ   َنْفُسَك   َتْذَهْب   َفاَل   َيَشاءُ   َمنْ   َوهَيْدم اٍت   َعَلْيهم َيْصنَُعوَن﴾    بماَم   َعلميمٌ   اهللََّ  إمنَّ   َحرَسَ
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أو:  (..  : ) أفمن ُزًيَن له سوء عمله من هذين الفريقني كمن ِل ُيَزيْن له؟.. واملعنى [ 8:  ]فاطر

ي  من يشاء وهيد  فإن اهلل يضل﴿ه كمن هداه اهلل. فحذف لداللة:  لأفمن ُزيَن له سوء عم

 ﴾ َمْن يشاء عليه

آخر ذلك  و:  (1) قال  تعاىل:مثل  ينَ   َوَطَعامُ ﴿  قوله  لٌّ   اْلكمَتاَب   ُأوُتوا   الَّذم   َلُكمْ   حم

لٌّ   َوَطَعاُمُكمْ  نَ   َواملُْْحَصنَاُت   هَلُمْ   حم نَاتم   مم نَ   َواملُْْحَصنَاُت   املُْْؤمم ينَ   مم نْ   اْلكمَتاَب   ُأوُتوا  الَّذم   مم

ل لكمأي،  [ 5:  ]املائدةَقْبلمُكْم﴾   ،  وقد أغنى عن ذكره الترصيح به مرتني يف صدر اآلية   ،: حم

 فكان يف حذفه ُحسن الداللة مع اإلجياز وعدم التكرار. 

  َقاُلوا ﴿ تعاىل:    مثل قوله  [ال النافية للجنسبعد ]اخلرب    حيذفهكذا قد  و:  (2)قال آخر

ا إم   َضرْيَ   اَل  نَا   إمىَل   نَّ ُعوا   إمذْ   َتَرى   َوَلوْ ﴿وقوله:  .  علينا. ال ضري  أي    ،[ 50:  ]الشعراءُمنَْقلمُبوَن﴾    َربِّ   َفزم

 .  هلم.فال فوت أي  ،[ 51: ]سبأَفْوَت﴾  َفاَل 

آخر أو اخلرب  و:  (3)قال  املبتدأ  قد حيذف  الواقعة يف جواب رشطهكذا  الفاء  ،  بعد 

يًضا   َكانَ   َوَمنْ ﴿:  كقوله تعاىل ةٌ   َسَفرٍ   َعىَل   َأوْ   َمرم نْ   َفعمدَّ امٍ   مم املعنى:  ف  . .[ 185:  ]البقرةُأَخَر﴾    َأيَّ

ٌة من أيام أخر.  أو: فعمدة من أيام أخر واجب صيامها.. الواجب: عدم

َيامُ   جَيمدْ   َِلْ  َفَمنْ ﴿قال آخر: ومثل ذلك التقدير يف قوله تعاىل:  ﴾    َشْهَرْينم   َفصم ُمَتَتابمَعنْيم

وقوله:  [ 4:  ]املجادلة ْ   َفَمنْ ﴿،  تِّنيَ   َفإمْطَعامُ   َيْسَتطمعْ   َِل ْسكمينًا﴾    سم وقوله:  [ 4:  ]املجادلةمم   َفَصرْبٌ ﴿، 

 فأمري، أو شأين صرب مجيل، أو: صرب مجيل أمثل. ، فاملعنى: [ 18: ]يوسفمَجميٌل﴾ 

عن   حدثتمونا  املعلم:  اخلرب قال  وحذف  املبتدأ،  فحدثحذف  عن  ..  حذف  ونا 

 . املوصوف وحذف الصفة 
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وهو أكثر من حذف    ،جاء حذف املوصوف يف الكالم الفصيح كثرياً   :(1)قال أحدهم

و  منها،  أقوى  ألنه  ورد  الصفة  متعددةقد  صور  عىل  الكريم  القرآن  تعاىل:  ،  يف  قوله  منها 

نَْدُهمْ ﴿ اُت   َوعم َ
نٌي﴾    الطَّْرفم   َقاَصم أي  [ 48:  ]الصافاتعم الطرف حور  ،  وقوله:  ..  قاَصات 

يدَ   َلهُ   َوَأَلنَّا ﴿ أي  [ 11-10:  ]سبأَسابمَغاٍت﴾    اْعَمْل   َأنم   احْلَدم سابغات. ،  وقوله:  .  دروعًا 

ُبوَن﴾    َكاُنوا  بماَم   َجَزاءً   َكثمرًيا  َوْلَيْبُكوا   َقلمياًل   َفْلَيْضَحُكوا﴿ قلياًل  أي    [ 82:  ]التوبةَيْكسم ضحكًا 

القيمة.، أي  [ 5:  ]البينةاْلَقيَِّمةم﴾    دمينُ   َوَذلمَك ﴿وقوله:  .  وبكاء كثريًا.  ارُ ﴿ وقوله:  .  اململة    َوَللدَّ

َرةُ  ﴾    اآْلخم املوصوفات  . واحلياة اآلخرة.أي    [ 32:  ]األنعامَخرْيٌ البالغي يف حذف هذه  الرس 

هو دليل العفة املطلوبة   ـ يف اآلية األوىل ـ  فقرص الطرف؛ توفري العناية بالصفة ألهنا املطلوبة

سابغة   بجودة الصنعة ألن املطلوب أن تكون الدرع  ـ يف اآلية الثانيةـ االهتامم  و  . .يف كل امرأة

لة  . ومقام املوصوف.   ال جمرد درع، فأقيمت هذه الصفة التي هي حمل العناية من كل درع القم

جمرد الضحك    إثباهتام دون   مها املطلوب   ـ يف اآلية الثالثة ـ من الضحك والكثرة من البكاء  

وصف حاز كل فضيلة فليس املراد كلمة    ـ يف اآلية الرابعة ـ   ﴾ الَقيِّمة﴿و .  أو جمرد البكاء.

لة﴿   ﴾ الَقيِّمة﴿إنام املطلوب الوصف  ، عىل كثري من العقائد الضالة وغريها   ُتطلق  ا ألهن  ﴾مم

كثريًا ما    ةاآلية األخري  . ويف فهو بالعناية أوىل.  ، وهو ما يفصل بني ما هو حق وما هو باطل

القرآين كام يف قوله تعاىل:    اجتزئ باآلخرة ـ وهي صفة ـ عن احلياة وهي موصوف يف التعبري

َرةُ ﴿ نَ   َلَك   َخرْيٌ   َوَلآْلخم هبا    وإذا   ، [ 4:  ]الضحىاأْلُوىَل﴾    مم واشتهر  بصفة  اليشء  اتصاف  كثر 

مقامه تقوم  ألن  الوصف  ،  صلحت  األوىل    ﴾ اآلخرة﴿وهذا  احلياتني:  بني  الفاصل  هو 

حياة،  واآلخرة مطلق  يف  يشرتكان  مجيعًا  فيه  ،  ألهنام  اشرتاك  ال  الذي  الوصف  هلذا  فكان 

من    ُيفرق بينهام حتى فيام مها مشرتكتان فيه القرآن الكريم  لذلك نرى  ،  فضيلة ليست لغريه
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يقول:  ﴾،  احلياة﴿لفظ   هم   َوَما ﴿إذ  ْنَيا   احْلََياةُ   َهذم ٌب   هَلْوٌ   الَّ إم   الدُّ ارَ   َوإمنَّ   َوَلعم َرةَ   الدَّ َي   اآْلخم   هَلم

فزاد يف بمنية الكلمة زيادة تفيد املبالغة يف إثبات  ،  [ 64:  ]العنكبوتَيْعَلُموَن﴾    َكاُنوا  َلوْ   احْلََيَوانُ 

احلقيقية  ويفيدـ  يف نفس الوقتـ  أن احلياة  ،  فكاد يسلب عن احلياة األوىل معنى احلياة،  املعنى

ف فيه املوصوف وأقيمت الصفة مقامه ِل    .اآلخرة.هي    إنام وهكذا َتد يف كل موضع ُحذم

اعتباطًا وال قرساً   يكن يقتيض  ،  احلذف  بالصفة ألمر  العناية  توفري  فيه  يبدو  وإنام هو لرس 

 ذلك. 

آخر املوصوف :  (1)قال  حذف  الصفة فدون  حذف  عىل  ،  أما  تدل  ال  عرض  ألهنا 

إال   عىل  بذكرها نفسها  األمثلة  ومن  يف  ..  الصفة  الكريم  حذف  تعاىل:  القرآن  ا ﴿ قوله    َأمَّ

ينَةُ  فم يَبَها   َأنْ   َفَأَرْدُت   اْلَبْحرم   يفم   َيْعَمُلونَ   ملمََساكمنيَ   َفَكاَنْت   السَّ   ُكلَّ   َيْأُخذُ   َملمٌك   َوَراَءُهمْ   َوَكانَ   َأعم

ينَةٍ  فيه    (فحذف صفة السفينة: )صاحلة ..  صاحلة، يقصد السفينة ال[ 79:  ]الكهفَغْصًبا﴾    َسفم

فغري  .  واستيالئه عىل كل سفينة حتى ولو كانت غري صاحلة.  مبالغة يف تصوير طمع امللك 

 ولو ذكر الوصف لزال هذا التخييل. ، الصالح داخل يف مأخوذ امللك، هكذا خييل احلذف 

ف  حذ .. فحدثونا عن  حذف املوصوف وحذف الصفة قال املعلم: حدثتمونا عن  

 . املتضايفني 

يراد املعنى  إل و،  حيذف املضاف كثريًا كرضب من التوسع يف اللغة:  (2)قال أحدهم

، ومن األمثلة القرآنية عىل ذلك قوله  يف قليل من اللفظ ألن املضاف إذا ُحذفم سهل تصوره 

ا   َواملََْلُك   َربَُّك   َوَجاءَ ﴿تعاىل:   ا﴾    َصفًّ الستحالة    ،أمر ربك ال ربك  :فاجلائي  ..[ 22:  ]الفجرَصفًّ

ينَ   َمَكرَ   َقدْ ﴿   مثل ذلك قوله تعاىل:و.  عقيدة.عقال وذلك   نْ   الَّذم مْ   مم نَ   ُبنَْياهَنُمْ   اهللَُّ   َفَأَتى  َقْبلمهم   مم

  ﴾ دم . ومثله قوله تعاىل:  البنيان من القواعد: أمر اهلل ال اهلل نفسه.  اآليتف،  [ 26:  ]النحلاْلَقَواعم

 
 ( 2/43خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (2) ( 2/41خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (1)



265 

 

َمْت ﴿ َهاُتُكمْ   َعَلْيُكمْ   ُحرِّ ُتُكمْ   َوَأَخَواُتُكمْ   َوَبنَاُتُكمْ   ُأمَّ آخر    [ 23:  ]النساء  ﴾ َوَخااَلُتُكمْ   َوَعامَّ إىل 

َمْت ﴿.. ومثله قوله تعاىل:  ال ذواهتنالزواج هبن  املحرم:  ف،  اآلية الكريمة    املَْْيَتةُ   َعَلْيُكمُ   ُحرِّ

مُ  يرم   َوحَلْمُ   َوالدَّ نْزم لَّ   َوَما   اخْلم َيةُ  َواملَْْوُقوَذةُ   َواملُْنَْخنمَقةُ  بمهم   اهللَّم   لمَغرْيم  ُأهم دِّ   [ 3:  ]املائدةَوالنَّطميَحُة﴾    َواملُْرَتَ

نَ   َفبمُظْلمٍ ﴿.. ومثله قوله تعاىل:  ال ذواهتنأكلهن  املحرم:  ف،  إىل آخر اآلية الكريمة ينَ   مم   الَّذم

ْمنَا   َهاُدوا مْ   َحرَّ لَّْت   َطيَِّباٍت   َعَلْيهم ..  ال ذواهتن التمتع بالطيبات  املحرم:  ف  ،[ 160:  ]النساءهَلُْم﴾    ُأحم

تعاىل:   قوله  تمي  اْلَقْرَيةَ   َواْسَألم ﴿ ومثله  تمي   َواْلعمريَ   فميَها   ُكنَّا   الَّ َلَصادمُقوَن﴾    َوإمنَّا   فميَها   َأْقَبْلنَا   الَّ

نْ   َوَكمْ ﴿، وقوله:  [ 82:  ]يوسف : ]األعرافَقائمُلوَن﴾    ُهمْ   َأوْ   َبَياًتا   نَا َبْأُس   َفَجاَءَها   َأْهَلْكنَاَها   َقْرَيةٍ   مم

نْ  َقْبَلُهمْ  آَمنَْت   َما ﴿ وقوله:  ،[ 4 ُنوَن﴾  َأَفُهمْ  َأْهَلْكنَاَها  َقْرَيةٍ  مم   َوَحَرامٌ ﴿وقوله:   ،[ 6: ]األنبياءُيْؤمم

ُمْ   َأْهَلْكنَاَها   َقْرَيةٍ   َعىَل  ُعوَن﴾    اَل   َأهنَّ رس  بالقرية أهلها.. ال جدراهنا.. و.. فاملراد  [ 95:  ]األنبياءَيْرجم

 وعىل وجه أقوى وأشمل.  ، احلذف فيه بالغيًا هو إظهاَر املعنى يف صورة أتم وأوضح

: اسمحوا يل أن أذكر إشارة خطرت يل يف رس حذف املضاف يف قوله  (1) قال آخر

تمي  اْلَقْرَيةَ   َواْسَألم ﴿تعاىل حكاية عىل إخوة يوسف عليه السالم:   تمي   َواْلعمريَ   فميَها   ُكنَّا   الَّ   َأْقَبْلنَا   الَّ

ألبيهم  عليه السالم  خوة يوسف  كانت من إ قولة  املهذه  .. ف[ 82:  ]يوسفَلَصادمُقوَن﴾    َوإمنَّا   فميَها 

عليه  وسبق أن نبأوه نبأ فقد يوسف  ،  أخيهم صواع امللك  عندما أرادوا أن ينبئوه نبأ رسقة

أكله فحصل عند السالم   الذئب  لكنهم يف هذه احلالة األخرية  ،   قالوا شك فيام  أبيهم   بأن 

سيفجر    ، صادقون اخلرب  هذا  أن  يعلمون  الريب  يف  وهم  هواجس  من  كثريًا  أبيهم  نفس 

فأرادوا أن ُيعربوا عن صدقهم وأهنم يف  ؛  هتام هلم وإنكار ملا يقولون ا فاملقام مقام  ؛  والظن

ة شاع حتى إن القرية  فبالغوا يف تصوير صدقهم وادعوا أن أمر الرسق؛  هذا اخلرب صادقون

وحتى إن العري ـ التي هي حيوان    .. كادت تعلم به ولو سألتها ألجابت فام بالك بأهلها؟
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فلو سألتها ألجابت بام    ،كادت تفقه أمر هذه الرسقة لكثرة ما ترددت عىل األلسنة   أعجم ـ

املبالغة ..  نقول، فام بالك براكبيها! ـ وراء هذا احلذف هو قصد  ـ إذن  شتهار أمر  وا  فالرس 

 الرسقة بدرجة ِل يستقم معها شك أو تكذيب. 

نْ   َوَكمْ ﴿: ومثل ذلك خطر يل يف رس حذف املضاف يف قوله تعاىل:  (1)قال آخر   مم

حذف  .. وقد  املراد: أهل قريةف  [ 4:  ]األعرافَقائمُلوَن﴾    ُهمْ   َأوْ   َبَياًتا   َبْأُسنَا   َفَجاَءَها   َأْهَلْكنَاَها   َقْرَيةٍ 

ورضب هلم   ،املصري اهلل تعاىل ينذر الناس بأن املخالفني منهم سيحل هبم سوء ألن املضاف 

ومقام اإلنذار يتطلب التهويل والتعظيم  .  من قصص السابقني مثاًل ليكون هلم فيها عظة. 

وملا  ،  ألن اإلنذار مراد به التخويف لريتدع املخالفون،  يف عرض ما حدث أو ما سيحدث

السابقني تصويرًا فيه شدة    فقد صور اهلل يف هذه اآلية ما نزل بأهل القرى  ، لككان األمر كذ

من زروع وأهنار وجبال ومنازل وكل    فجعل اهلالك واقعًا عىل القرية نفسها بام فيها ؛  وهول 

هذا احلد فام بالك بأهل تلك القرى التي هلكت يف    . وإذا كان اهلالك بالغاً .ما يتصل هبا 

ه من  ت والدليل عىل أن هدف اآلية ما ذكر.  شك ـ أكثر هالكًا وأكثر بورًا.  إهنم ـ ال ،  أنفسها 

رت ب التهويل والتعظيم يف تصوير اخلربية التي معناها الكثرة يف   ﴾كم﴿ ـما حدث أهنا ُصدِّ

الكيف .  العدد. يف  للتهويل  مفيدًا  املضاف  حذف  و وجاء  نمط ،  عىل  تعاىل   هو  :  قوله 

ْأُس  َواْشَتَعَل ﴿  ( يف إفادة املبالغة والشمول. [ 4: ]مريم َشْيًبا﴾  الرَّ

التي فيها  اآليات الكريمة  هذه العلة يف كل  : ومثل ذلك يمكن اعتبار  (2) قال آخر

َمْت ﴿:  ي قوله تعاىل مثال املضاف إليه مقامه فف  حذف املضاف وإقامة  َهاُتُكْم﴾    َعَلْيُكمْ   ُحرِّ ُأمَّ

فيكون املحرم كل ما ال يليق هبن  ؛   إرادة العموم يف املفعولحيمل رس احلذف عىل   [ 23:  ]النساء

وهذه األمور وإن حرمت بطرق ُأخرى فإن  .  وإساءة يف قول أو عمل.   من عقوق وحرمان
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 احتامل املقام هلا عىل أهنا داخلة يف مجلة املحرم هدف من أهداف األسلوب احلكيم. 

 ؟ املضاف إليهأين أمثلة ف حذف املضاف.. قال املعلم: لقد ذكرتم األمثلة عن 

ولكنه مثله من حيث إنه دال    ،دونه يف الورود   : حذف املضاف إليه(1)قال أحدهم

  َربِّ ﴿كام يف قوله تعاىل:  ،  يكثر إذا كان ياء املتكلم واملضاف منادى. وهو  ة. يمعان بالغ  عىل 

رْ  ﴾  اْغفم   ، منادى ﴾ رب﴿واملضاف وهو  [، الياء]وهو ، فقد حذف املضاف إليه ،[ 28: ]نوحيلم

 وقد اجتزئ عنه بالكرسة. 

ا   َربِّ   ُقْل ﴿ تعاىل:  قوله  حذف يف  : ومثل ذلك  (2)قال آخر َينِّي  إممَّ   َربِّ   ُيوَعُدونَ   َما   ُترم

َعْلنمي  َفاَل  نْ   بمَك   َأُعوذُ   َربِّ   َوُقْل ﴿ ، وقوله:  [ 94-93:  ]املؤمنونالظَّاملممنَي﴾    اْلَقْومم   يفم   ََتْ َزاتم   مم   مَهَ

َياطمنيم  ونم   َأنْ   َربِّ   بمَك   َوَأُعوذُ   الشَّ ﴾    َربِّ   َقاَل   املَْْوُت   َأَحَدُهمُ   َجاءَ   إمَذا   َحتَّى   حَيْرُضُ ُعونم اْرجم

  ال حتتاج يف نسبتها إىل املتكلم إىل تلك  ﴾ رب﴿أن كلمة  يف ذلك  والرس  ..  [ 99-97:  ]املؤمنون

حرص القرآن  . وهلذا  فهو رب كل يشء سواء أضيف أو ِل يضف.   [الياء]العالمة اللفظية  

أغلب   يف  إليه  املضاف  املتكلم  ضمري  منها  حمذوفًا  الكلمة  هذه  يستعمل  أن  عىل  الكريم 

  ﴾ رب﴿ ملا كانت هذه الكلمة  ، فإنهمن حيث اللفظ أما هذا من حيث املعنى..  . مواضعها.

إليه إال أن يكون ما تضاف    ذف ما تضافتستعمل كثريًا يف النداء روعي فيها وجه اخلفة بح

  فإن اإلضافة ال تكمل إال بذكر املضاف إليه كقوله تعاىل: ،  إليه اساًم ظاهرًا غري ضمري املتكلم

لمنَي﴾    آَبائمُكمُ   َوَربُّ   َربُُّكمْ   َقاَل ﴿ ياء  .  .[ 26:  ]الشعراءاأْلَوَّ إىل  اإلضافة  مع  القرينة  قوة  وألن 

 . بخالف غريه، املتكلم ساعدت عىل أمر احلذف

القرآن الكريم: ومثل ذلك  (3) قال آخر إليه يف  الظروف    يكثر حذف املضاف  بعد 
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نْ  اأْلَْمرُ   هللمَّم ﴿:  قوله تعاىل والغايات مثل  نْ   َقْبُل  مم   [ بعض]و  [ كل]وبعد  ..  [ 4:  ]الرومَبْعُد﴾    َومم

ْمُس  اَل ﴿:  قوله تعاىل  مثل  كَ   َأنْ  هَلَا  َينَْبغمي الشَّ   َفَلٍك  يفم  َوُكلٌّ  النََّهارم  َسابمُق  اللَّْيُل  َواَل  اْلَقَمرَ  ُتْدرم

  [ أي] وبعد  .  .[ 36:  ]البقرة  ﴾َعُدوٌّ   لمَبْعضٍ   َبْعُضُكمْ   اْهبمُطوا   َوُقْلنَا ﴿ وقوله:  ،  [ 40:  ]يسَيْسَبُحوَن﴾  

مْحَنَ   اْدُعوا  َأوم   اهللََّ  اْدُعوا  ُقلم ﴿مثل قوله تعاىل:   ا  الرَّ َهرْ   َواَل  احْلُْسنَى  اأْلَْساَمءُ   َفَلهُ   َتْدُعوا َما   َأيًّ   ََتْ

َا   خُتَافمْت   َواَل   بمَصاَلتمَك  التوسع يف    من. وكل ذلك  .[ 110:  ]اإلرساءَسبمياًل﴾    َذلمَك   َبنْيَ   َواْبَتغم   هبم

 فضيلة اإلجياز مع وفاء الداللة. باإلضافة إىل  ،اللغة

املعلم: حدثتمونا عن   املتضايفني قال  احلال وحذف    حذف .. فحدثونا عن  حذف 

 . التمييز 

هاتان فضلتان األصل فيهام عدم احلذف، ألن الفضلة ضعيفة ال  :  (1)قال أحدهم

ألن  ،  بعض املواضعالقرآن الكريم يف  يف  مع ذلك حذفت ا  ه لكن  ..إذا حذفت  تكاد تتصور

. ومن األمثلة عىل ذلك  القوة بحيث أجاز ذلك احلذف.الدليل عليهام يف تلك املواضع من 

تعاىل حكاية عن أهل الكهف: نُْهمْ   َقائمٌل   َقاَل ﴿   قوله    َبْعَض   َأوْ   َيْوًما   َلبمْثنَا   َقاُلوا  َلبمْثُتمْ   َكمْ   مم

لبثتم؟؛ ف[ 19:  ]الكهفَيْوٍم﴾   ودليل احلذف:    التمييز يف هذه اآلية حمذوف تقديره: كم يومًا 

دون ظروف الزمان    [ اليوم]  ـ وإنام كان التقدير ب،  السائل مستفهاًم عن مدة لبثهم نائمنيكون  

ال تتجاوز ـ يف العادة ـ اليوم   والنومة الواحدة ، ألن السؤال منصب عن مدة النوم ، األخرى

 أو بعضه. 

آخر حذف  (2)قال  ذلك  ومثل  تعاىل:  :  قوله  يف    مْ َرابمُعهُ   َثاَلَثةٌ   َسَيُقوُلونَ ﴿ التمييز 

معلوم احلَقيقة واجلنس    والتقدير: ثالثة فتيان أو أشخاص، واملعدود  [ 22:  ]الكهفَكْلُبُهْم﴾  

متييزه. حذف  ُسوَغ  تعاىل:  .  فلذلك  قوله  ةَ   اْثنََتْي   َوَقطَّْعنَاُهمُ ﴿ومثله  ُأمَمًا﴾    َأْسَباًطا   َعرْشَ

 
 ( 2/49خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (2) ( 2/48خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (1)



269 

 

ف[ 160:  ]األعراف قطعة،  تقديره:  حمذوف  من  ،  التمييز  ُكال  أن  احلذف  عىل  َدلَّ  والذي 

هنام مجع. ومتييز العدد املذكور  ﴾ ألاثنتى عرشة﴿ ـ ال جيوز إعرابه متييزًا ل   ﴾أمماً ﴿و  ﴾أسباطاً ﴿

 . العدد يدل عىل أن التمييز مؤنثي تأنيث جزئ. وألن ال يكون مفردًا منصوبًا.

،  عنى وجب ذكرهإىل لبس يف املي إن كان يف حذف التمييز ما يؤد: لكن (1)قال آخر

مْ   يفم   َوَلبمُثوا ﴿ومثاله من سورة الكهف قوله تعاىل:   هم اَئةٍ  َثاَلَث   َكْهفم نمنيَ   مم تمْسًعا﴾   َواْزَداُدوا  سم

وعلمه إنام إىل اهلل  ،  وذلك ألن العدد املذكور ِل يدخل يف حساب أحد منهم،  [ 25:  ]الكهف

تمْسًعا ﴿  قوله:حينام عطف  وهلذا    .. وحده فكان ال بدَّ من ذكره عاد إىل حذف  ﴾  َواْزَداُدوا 

 عندما سهل تصوره.  ، التمييز

 قال املعلم: هذا عن حذف التمييز؛ فامذا عن حذف احلال؟

من القرآن الكريم، ومن األمثلة   حذف احلال يف مواضع كثرية: ورد (2)قال أحدهم

مْ   َيْدُخُلونَ   َواملاََْلئمَكةُ ﴿قوله تعاىل:  عىل ذلك   نْ   َعَلْيهم ُتمْ   بماَم   َعَلْيُكمْ   َساَلمٌ   َباٍب   ُكلِّ   مم   َفنمْعمَ   َصرَبْ

﴾    ُعْقَبى ارم سالم. املعنىو.  . [ 24-23:  ]الرعدالدَّ هلم:  قائلني  الفاعل  .  :  من  حال  فاملحذوف 

ـ هنا اسم فاعل له معمول هو: ) سالم    ﴾يدخلون ﴿ الذي هو الواو يف   ـ أي احلال  وهي 

وهو مقول القول املحذوف الواقع حاالً، فبقاء املعمول يتطلب تقدير العامل  ..  عليكم (

هبا  .  رضورة. يوحى  التي  ة  املرسَّ تعجيل  إىل  ولْلرساع  القرينة  لقوة  احلذف  ولذلك صح 

 ضوانه. وذلك فضل اهلل يتلقى به أهل ر، املعمول: ) سالم (

يمُ   َيْرَفعُ   َوإمذْ ﴿ ومثله قوله تعاىل:  قال آخر:   دَ   إمْبَراهم نَ   اْلَقَواعم يُل   اْلَبْيتم   مم نَا   َوإمْساَمعم   َربَّ

نَّا  َتَقبَّْل  يعُ  َأْنَت  إمنََّك  مم مم نا.، [ 127: ]البقرةاْلَعلميُم﴾  السَّ  أي قائلني: ربَّ

عن   حدثتمونا  املعلم:  التمييزقال  وحذف  احلال  فححذف  عن  ..  حذف  دثونا 
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 ، فقد علمت أنه من املحال التي لقيت عناية خاصة من علامء البيان. املفعول به

 أولوه عناية خاصة ِل يولوها لغريه من املحذوفات. قال أحدهم: أجل.. فقد 

 قال املعلم: فحدثونا عن أغراضه، مع رضب األمثلة القرآنية عنه. 

كام يف  ،  البيان بعد اإلهبام  حلذف املفعول بهاألغراض البالغية  : من  (1)قال أحدهم

القرآن الكريم  مثاله من  ، ويكن يف تعلقه بمفعوله غرابة  فعل املشيئة واإلرادة ونحومها إذا ِل

ةُ   َفلملَّهم   ُقْل ﴿:  قوله تعاىل   َوَلوْ ﴿قوله:  ، و [ 149:  ]األنعامَأمْجَعمنَي﴾    هَلََداُكمْ   َشاءَ   َفَلوْ   اْلَبالمَغةُ   احْلُجَّ

 كان يف التعلق غرابة امتنع احلذف. فإذا  ،[ 35: ]األنعاماهْلَُدى﴾  َعىَل  جَلََمَعُهمْ  اهللَُّ َشاءَ 

قوله  ، ومن أمثلته  قصد التعميم يف املفعول مع االختصار: ومن أغراضه  (2)قال آخر

اَلمم   َدارم   إمىَل   َيْدُعو  َواهللَُّ﴿  تعاىل: ي  السَّ اطٍ   إمىَل   َيَشاءُ   َمنْ   َوهَيْدم َ
يٍم﴾    َصم أي:  ،  [ 25:  ]يونسُمْسَتقم

 . يدعو كل أحد

آخر النفسية(3)قال  األحوال  عن  التعبري  أغراضه  ومن  أمثلته    ، :  تعاىل: ومن    قوله 

ُذوَنَك  إمنْ  َرَأْوكَ  َوإمَذا﴿ ي َأَهَذا  ُهُزًوا  إمالَّ  َيتَّخم .. فالذي قال  [ 41: ]الفرقانَرُسواًل﴾  اهللَُّ َبَعَث  الَّذم

لكون   املنكرون  هم  اهلل  حممد  ذلك  عند  من  رسوالً  مقولتهم    ،مبعوثًا  صدروا  لذلك 

جاء التعبري    فإثبات الرسالة له أمر ال تساعدهم عليه أنفسهم ولذلك؛  باالستفهام اإلنكارى

الرسالة  أمر  من  يساورهم  كان  الذي  النفيس  للقلق  ألهنم  ،  مصورًا  املفعول  حذف  حيث 

عىل ضمريه ليطابق    ﴾بعث﴿لذلك ِل يوقعوا الفعل ، وع بعثه رسوالً يف الواقع يكرهون وق

التي    فكراهة نسبة الرسالة إىل حممد  .  اللفظ حالتهم النفسية. الواقع ويف اللفظ هي  يف 

املفعول  بحذف  نفوسهم  ،  أوحت  خفايا  من  اللفظ  وراء  ما  لنا  ُيصور  احلذف  وهذا 
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 وظواهرها. 

ينم  َربِّ  َقاَل ﴿ حكاية عن موسى عليه السالم: له تعاىل : ومثل ذلك قو(1)قال آخر   َأرم

هو الرهبة واإلجالل والطمع يف  و  ، فإن السبب نفيس كذلك،  [ 143:  ]األعرافإمَلْيَك﴾    َأْنُظرْ 

 مطمع. 

، كام يف قوله تعاىل:  ال املفعول   الغرض هو الفعل : ومن أغراضه كون  (2) قال آخر

ةً   َعَلْيهم   َوَجدَ   َمْدَينَ   َماءَ   َوَردَ   َوملََّا ﴿ نَ   ُأمَّ نْ   َوَوَجدَ   َيْسُقونَ   النَّاسم   مم ممُ   مم   َقاَل   َتُذوَدانم   اْمَرَأَتنْيم   ُدوهنم

ي   اَل   َقاَلَتا   َخْطُبُكاَم   َما  رَ   َحتَّى   َنْسقم َعاءُ   ُيْصدم َف  ،  [ 23:  ]القصصَكبمرٌي﴾    َشْيٌخ   َوَأُبوَنا   الرِّ فقد ُحذم

 ﴾ فسقى﴿ـ  ﴾نسقى﴿ ـ   ﴾تذودان﴿  ـ ﴾ يسقون﴿ املفعول يف أربعة مواضع وهي: 

قال املعلم: بورك فيك.. واآلن أخربوين.. ما رأيكم فيمن يعترب االختصار أو رعاية  

 الفاصلة غرضا من األغراض؟

أحدهم االختصار  :  (3) قال  الفاصلة  جمرد  رعاية  األغراض    ا وحدمهأو  من  ليسا 

اعتبار   أن  عىل  العميقة..زيادة  املعاين  من  خاليا  ليس  الكريم  القرآن  فجامل  األساسية، 

 . لسجع املتكلف لمظنة الفواصل وحدها  

آخر تعاىل:  (4) قال  قوله  ذلك  األمثلة عىل  ومن  َحى ﴿ :    َما   َسَجى  إمَذا   َواللَّْيلم   َوالضُّ

َعَك  أن  [ 3-1:  ]الضحىَقىَل﴾    َوَما   َربَُّك   َودَّ َف  .. والتي ذكر بعضهم  ُحذم لرعاية  فيها  املفعول 

احلذف  يف    يكون السبب لكن ذلك ال يكفي وحده، وهلذا فإن األحسن منه أن   ..الفواصل 

ولو وقع ذلك يف سياق النفي فإن  ، بأنه موضع قىل من اهلل  ـ هنا ـ كراهة مواجهة الرسول  

رسول اهلل  كريم من اللطف يف اخلطاب مع  وهلذا نظري يف القرآن ال.  الذوق البالغي يقتضيه.
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    :َعنَْك   اهللَُّ   َعَفا ﴿حتى يف أشد مواضع العتاب كقوله تعاىل   َ
َ   َحتَّى   هَلُمْ   َأذمْنَت   ِلم   َلَك   َيَتَبنيَّ

ينَ   فقدم العفو عىل سبب العتاب. ، [ 43: ]التوبةاْلَكاذمبمنَي﴾  َوَتْعَلمَ  َصَدُقوا الَّذم

 : مل اجل حذف  

 حذف مجلة فأكثر.  ، فحدثونا عن حذف املفعول بهقال املعلم: حدثتمونا عن  

حذف  هذا النوع، ومن أمثلتها    بكثري منالقرآن الكريم  حفل  : لقد  (1)قال أحدهم

ر ويسمى     اَل   اْلكمَتاُب   َذلمَك ﴿[، ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  االستئناف]السؤال املقدَّ

ينَ   لمْلُمتَّقمنيَ   ُهًدى  فميهم   َرْيَب  نُونَ   الَّذم يُمونَ   بماْلَغْيبم   ُيْؤمم اَلةَ   َوُيقم َّا   الصَّ
ُقونَ   َرَزْقنَاُهمْ   َوممم   ُينْفم

ينَ  نُونَ   َوالَّذم َل   بماَم   ُيْؤمم َل   َوَما   إمَلْيَك   ُأْنزم نْ   ُأْنزم َرةم   َقْبلمَك   مم   ُهًدى   َعىَل   ُأوَلئمَك   ُيوقمُنونَ   ُهمْ   َوبماآْلخم

نْ  ممْ   مم ف[ 5-2:  ]البقرةاملُْْفلمُحوَن﴾    ُهمُ   وَلئمَك َوأُ   َرهبِّ قبل  ،  وارد  وُأولئك ﴿االستئناف  كأن  ﴾، 

فأجيب: إن الذين اتصفوا    الصفات قد اختصوا باهلدى؟  ل: فام بال املتصفني هبذهأسائاًل س

 الناس ـ باهلدى عاجاًل والفالح آجاًل.  هبذه الصفات غري مستبعد أن يفوزوا ـ دون 

، ومن أمثلته قوله  االستئناف بغري إعادة األسامء والصفات: ومثل ذلك  (2)قال آخر

َ   َوَما ﴿تعاىل:   ي  َأْعُبدُ   اَل   يلم مذُ   ُتْرَجُعونَ   َوإمَلْيهم   َفَطَرينم   الَّذم نْ   َأَأختَّ َةً   ُدونمهم   مم ْدنم   إمنْ   آهلم مْحَنُ   ُيرم رُضٍّ   الرَّ
  بم

ُذونم  َواَل  َشْيًئا  َشَفاَعُتُهمْ  َعنِّي ُتْغنم  اَل  ي إمًذا إمينِّ  ُينْقم   َفاْسَمُعونم  بمَربُِّكمْ  آَمنُْت  إمينِّ  ُمبمنيٍ   َضاَللٍ  َلفم

ي  َلْيَت  َيا  َقاَل   اجْلَنَّةَ  اْدُخلم  قميَل  نَ  َوَجَعَلنمي  َريبِّ  يلم   َغَفرَ  بماَم  َيْعَلُمونَ  َقْومم نَي﴾  مم - 22: ]يساملُْْكَرمم

الر  [ 72 اْدُخلم  ﴿ فقيل:    جل عند لقاء ربه؟وتقدير السؤال املحذوف: كيف حال هذا  قميَل 

ى َيْعلُمونَ ﴿   قبل قوله:   ﴾.. ويمكن تقدير سؤال آخراجْلَنَّةَ  وتقديره: فامذا  ﴾،  َقاَل َيا لْيَت َقْومم

ى َيْعلُمونَ ﴿فأجيب:   قال حني قيل له ادخل اجلنة؟   ﴾ َقاَل َيا لْيَت َقْومم
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  َوَما ﴿ تعاىل:    ومن أمثلته قولهاالكتفاء بالسبب عن املسبب،  : ومثل ذلك  (1)قال آخر

ِّ   بمَجانمبم   ُكنَْت  نَ   ُكنَْت   َوَما   اأْلَْمرَ   ُموَسى   إمىَل   َقَضْينَا   إمذْ   اْلَغْريبم ينَ   مم دم اهم  ُقُروًنا   َأْنَشْأَنا   َوَلكمنَّا   الشَّ

مُ   َفَتَطاَوَل  ًيا   ُكنَْت   َوَما   اْلُعُمرُ   َعَلْيهم مْ   َتْتُلو   َمْدَينَ   َأْهلم   يفم   َثاوم لمنَي﴾    ُكنَّا   َوَلكمنَّا   آَياتمنَا   َعَلْيهم ُمْرسم

  ودلَّ به عىل املسبب الذي هو   ،وهو تطاول العمر ،  فقد ذكر سبب الوحي،  [ 45-44:  ]القصص

 . الوحي 

  َفإمَذا﴿  تعاىل:   ، ومن أمثلته قولهاالكتفاء باملسبب عن السبب : ومثل ذلك  (2) قال آخر

نَ   بماهللَّم  َفاْسَتعمذْ   ُقْرآنَ الْ   َقَرْأَت  ْيَطانم   مم ﴾    الشَّ يمم جم قراءة  ،  [ 98:  ]النحلالرَّ أردت  إذا  والتقدير: 

. ومثل ذلك قوله  السبب الذي هو اإلرادة.   فاكتفى باملسبب الذي هو القراءة عن  ،القرآن 

هم   ُموَسى  اْسَتْسَقى   َوإمذم ﴿تعاىل:   ْب   َفُقْلنَا   لمَقْومم نْهُ   َفاْنَفَجَرْت   احْلََجرَ   بمَعَصاكَ   ارْضم ةَ   اْثنََتا   مم   َعرْشَ

 والتقدير: فرضب فانفجرت. ، [ 60: ]البقرةَعْينًا﴾ 

آخر ذلك  (3)قال  ومثل  التفسري:  رشيطة  عىل  صدر    ، اإلضامر  من  حيذف  أن  وهو 

آخره  الكالم يف  به  يؤتى  عليه   ،ما  دليال  اآلخر  مظاهره  فيكون  ومن  يأيت عىل طر ،  قة  يأن 

الثانية  ،االستفهام دون  األوىل  اجلملة  تعاىل  مثل،  فُتذكر  َح   َأَفَمنْ ﴿:  قوله    َصْدَرهُ   اهللَُّ  رَشَ

نْ   ُنورٍ   َعىَل   َفُهوَ   لمْْلمْساَلمم  هم   مم َيةم   َفَوْيٌل   َربِّ نْ   ُقُلوهُبُمْ   لمْلَقاسم ُمبمنٍي﴾    َضاَللٍ   يفم   ُأوَلئمَك   اهللَّم  ذمْكرم   مم

ودليل احلذف قوله  ،  ح اهلل صدره لْلسالم كمن أقسى قلبهوالتقدير: أفمن رش ،  [ 22:  ]الزمر

َيةم ُقُلوهُبُمْ ﴿تعاىل:    ﴾َفَوْيٌل لمْلَقاسم

ومن األمثلة عىل ذلك  النفي واإلثبات،  ي  أن يأيت عىل حد  : ومن مظاهره (4) قال آخر

ي   اَل ﴿  قوله تعاىل:  نُْكمْ  َيْسَتوم نْ  َأْنَفَق  َمنْ   مم نَ   َدَرَجةً  َأْعَظمُ  ُأوَلئمَك  َوَقاَتَل  اْلَفْتحم  َقْبلم  مم ينَ  مم   الَّذم
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نْ   َأْنَفُقوا الفتح  ي  والتقدير: ال يستو،  [ 10:  ]احلديدَوَقاَتُلوا﴾    َبْعدُ   مم قبل  أنفق من  َمْن  منكم 

يَن  ﴿ودليل احلذف:  ،  وَمْن أنفق من بعده وقاَتَل ،  وقاَتَل  َن الَّذم َأْنَفُقوا  ُأوَلئمَك َأْعَظُم َدَرَجًة مم

ْن َبْعُد َوَقاَتُلوا  ﴾ مم

ي  وال عىل حد  ،أن يأيت عىل غري هذين فال يكون استفهاماً   : ومن مظاهره (1) قال آخر

هُ   َمْرَيمَ   اْبنَ   َوَجَعْلنَا ﴿  قوله تعاىل:ومن األمثلة عىل ذلك  واإلثبات،    النفي ا   آَيةً   َوُأمَّ   َوآَوْينَامُهَ

وجعلنا ابن مريم آية، ثم ُحذَفت األوىل    ، فالتقدير:[ 50:  ]املؤمنوننٍي﴾  َوَمعم   َقَرارٍ   َذاتم   َرْبَوةٍ   إمىَل 

 واحلذف من األول لداللة الثاين عليه كثري. .. عليها  لداللة الثانية

سبب وال مسبب وال إضامر ـ عىل رشيطة  يأيت بدون    أن   : ومن مظاهره (2)قال آخر

وال حد ملقدار    ، القصصالقرآن الكريم وخاصة يف  كثري جدًا يف  ـ وهو    وال استئناف  التفسري

السالم يف السجن:    ة يوسف عليه يطرفًا من قضي  ومن أمثلته قوله تعاىل حيك  .. ما حُيذف فيه

ي  َوَقاَل ﴿ نُْهاَم   َنَجا   الَّذم َكرَ   مم ةٍ   َبْعدَ   َوادَّ يلمهم   ُأَنبُِّئُكمْ   َأَنا   ُأمَّ ُلونم   بمَتْأوم َا أَ   ُيوُسُف   َفَأْرسم يُق   هيُّ دِّ   َأْفتمنَا   الصِّ

اَمنٍ   َبَقَراٍت   َسْبعم   يفم  َجاٌف   َسْبعٌ   َيْأُكُلُهنَّ   سم عُ   َلَعيلِّ   َيابمَساٍت   َوُأَخرَ   ُخرْضٍ   ُسنُْباَلٍت   َوَسْبعم   عم   َأْرجم

نمنيَ   َسْبعَ   َتْزَرُعونَ   َقاَل   َيْعَلُمونَ   َلَعلَُّهمْ   النَّاسم   إمىَل    َقلمياًل   إمالَّ   ُسنُْبلمهم   يفم   َفَذُروهُ   َحَصْدُتمْ   َفاَم   َدَأًبا   سم

َّا 
نْ   َيْأيتم   ُثمَّ   َتْأُكُلونَ   ممم َدادٌ   َسْبعٌ   َذلمَك   َبْعدم   مم ْمُتمْ   َما   َيْأُكْلنَ   شم َّا   َقلمياًل   إمالَّ   هَلُنَّ   َقدَّ

نُونَ   ممم   َيْأيتم   ُثمَّ   حُتْصم

نْ  ونَ   َوفميهم   النَّاُس   ُيَغاُث   فميهم   َعامٌ   َذلمَك   َبْعدم   مم ُ
ُسوُل   َجاَءهُ   َفَلامَّ   بمهم   اْئُتوينم   املَْلمُك   َوَقاَل   َيْعرصم   الرَّ

عْ   َقاَل  يتم   النِّْسَوةم   َباُل   َما   َفاْسَأْلهُ   َربَِّك   إمىَل   اْرجم هَيُنَّ   َقطَّْعنَ   الالَّ
نَّ   َريبِّ   إمنَّ  َأْيدم

هم   َما  َقاَل   َعلميمٌ   بمَكْيدم

هم   َعنْ   ُيوُسَف   نَّ َراَوْدتُ   إمذْ   َخْطُبُكنَّ  نْ   َعَلْيهم   َعلمْمنَا   َما   هللمَّم  َحاَش   ُقْلنَ   َنْفسم    مم
ٍ
  اْمَرَأُت   َقاَلتم   ُسوء

يزم  هم   َعنْ   َراَوْدُتهُ   َأَنا   احْلَقُّ   َحْصَحَص   اآْلنَ   اْلَعزم منَ   َوإمنَّهُ   َنْفسم ادمقمنَي﴾    ملَ ، ففي  [ 51-45:  ]يوسفالصَّ

. واملحذوف ليس حرفًا وال كلمة مفردة  . أربعة مواضعهذه اآليات الكريمة نجد احلذف يف  
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وتقدير  .  عندما طلب الذي نجا من الفتيني أن يرسلوه إىل يوسف.وأوهلا    .بل كالم كثري. 

ا: بعد أن  هثانيو  املحذوف فيه: إىل يوسف فاستجابوا له فأرسلوه فلام مثل أمامه قال له.. 

ا: بعد  هثالث. وما قاله يوسف.  سف بحقيقة الرؤيا، والتقدير: فرجع إليهم فقص هلم نبأه يو

رسوالً ليأيت به إىل امللك فلام   والتقدير: فأرسلوا ليوسف  ،أن طلب امللك أن يأتوه بيوسف

قال..  بأمره  أعلمه  إليه  يوسف،  هرابعو  وصل  رغبة  امللك  وأبلغ  الرسول  عاد  حني  ا: 

الرسول إىل امللك وأبلغه رغبة يوسف أرسل امللك إىل النسوة الاليت    والتقدير: فلام رجع

 أيدهين وسأهلن قائال.  قطعن

واملحذوف يف املواضع األربعة ظاهر موضعه سهل تصوره..  : بوركت..  (1)قال آخر

  ودليل احلذف فيها أو قرينته أن هذه األحداث   ، الكالم إال بمالحظة املحذوف  إذ ال يستقيم 

فأمره   ؛أما الرتتيب الزمني.  ثم التالزم الطبيعي.  .مها: الرتتيب الزمني بينها.  حيكمها أمران 

  ، والالحق الحق  ،وقوعها: السابق سابق  أحداث هذه القصة عىل نسق ي  إذ َتر  ،واضح

فمن حيث أن هذه األحداث ما    ، وأما التالزم الطبيعي.  فلم يتداخل حدثان يف زمن واحد.

أو  ،  ُيطو.. بينها صالت وثيقة فبعضها مقدمة طبيعية لبعضوما ذكمر وِل  ،  ذكره منها   ويط

 الزم له. 

املوضع األول ال ُيتصور سؤال الرسول ليوسف عليه    ففي: بوركت..  (2) قال آخر

السالم إال بعد تصور استجابة طلبه واإلذن له بالذهاب إىل يوسف ثم الوصول إليه ومثوله  

هنا واقعة بني طرفني هي واسطتهام عىل طريقة  أل   ،هذه الفجوات مرتوكة بال إشارةو  أمامه..

احلديث. والتمثييل  املرسحي  األدب  يف  املناظر  هيتد.  قص  الفكر  دام  ُيرس  ي  وما  يف  إليها 

 ذلك رس احلذف. .  فإن ذكرها ـ واحلالة هذه ـ ليس بمستساغ. ، وسهولة
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آخر و(1) قال  بوركت..  ذلك  ُيضاف  :  التعبري  إىل  فنون  أوىل  واحلذف  أن  باإلجياز 

ألنه  القصص  هو  امل   واإلمجال  من  كثريًا  األحدايعالج  من  كثريًا  ويرسد  فمن  ث؛  واقف 

القصة بناء  يكمل  حتى  البيان  من  كثري  إىل  حيتاج  أنه  اجلاميل ي  وتؤد،  خصائصه    غرضها 

ويف حاجة ماسة إىل الرتكيز  ،  لذلك كانت القصة ميدانًا لالختصار واحلذف ،  واألخالقى 

 وكذلك جاء القصص القرآين. . واإلمجال. 

 قال املعلم: بورك فيكم.. فهل هناك مظاهر أخرى حلذف اجلمل يف القرآن الكريم؟

،  ب لويكثر هذا بعد الط،  حذف أداة الرشط وفعله : أجل.. فمن ذلك  (2) قال أحدهم

بُّونَ   ُكنُْتمْ   إمنْ   ُقْل ﴿ ومن أمثلته قوله تعاىل:  
بمُعوينم   اهللََّ   حُتم بمبْ   َفاتَّ رْ   اهللَُّ  ُكمُ حُيْ   َواهللَُّ   ُذُنوَبُكمْ   َلُكمْ   َوَيْغفم

يٌم﴾  َغُفورٌ  رْ   اهللَُّ حُيْبمْبُكمُ ﴿ ، أي: إن اتبعتموين[ 31: عمران ]آلَرحم .. ومثله  ﴾ ُذُنوَبُكمْ  َلُكمْ  َوَيْغفم

َبادمَي   ُقْل ﴿ قوله تعاىل:   ينَ   لمعم يُموا  آَمنُوا  الَّذم اَلةَ   ُيقم ُقوا   الصَّ َّا   َوُينْفم
ا  َرَزْقنَاُهمْ   ممم ًّ

نْ   َوَعاَلنمَيةً   رسم   مم

َ   َأنْ   َقْبلم  اَلٌل﴾    َواَل   فميهم   َبْيعٌ   اَل   َيْومٌ   َيْأيتم تق[ 31:  ]إبراهيم خم أن  يُموا ﴿:  ل هلمو ، أي:  اَلةَ   ُيقم   الصَّ

ُقوا َّا   َوُينْفم
ا  َرَزْقنَاُهمْ   ممم ًّ

تعاىل:  َوَعاَلنمَيةً   رسم قوله  َْذُتمْ   ُقْل ﴿﴾.. ومثله  نْدَ   َأختَّ   َفَلنْ   َعْهًدا  اهللَّم  عم

.  إن اختذتم عند اهلل عهدًا.أي  ،  [ 80:  ]البقرةَتْعَلُموَن﴾    اَل   َما   اهللَّم  َعىَل   َتُقوُلونَ   َأمْ   َعْهَدهُ   اهللَُّ  خُيْلمَف 

نْ   اهللَّم   َأْنبمَياءَ   َتْقُتُلونَ   َفلممَ   ُقْل ﴿ومثله قوله تعاىل:   نمنَي﴾    ُكنُْتمْ   إمنْ   َقْبُل   مم أي: إن    [ 91:  ]البقرةُمْؤمم

 كنتم آمنتم بام أنزل اهلل إليكم َفلم تقتلون؟

الكريم،  حذف جواب الرشط: ومن ذلك  (3) قال آخر القرآن  ومنه    ، وهو كثري يف 

َي   َأنْ   ْسَتَطْعَت ا  َفإمنم   إمْعَراُضُهمْ   َعَليَْك   َكرُبَ   َكانَ   َوإمنْ ﴿قوله تعاىل:     ُسلَّاًم   َأوْ   اأْلَْرضم   يفم   َنَفًقا   َتْبَتغم

   يفم 
م
اَمء نَ   َتُكوَننَّ   َفاَل   اهْلَُدى  َعىَل   جَلََمَعُهمْ   اهللَُّ  َشاءَ   َوَلوْ   بمآَيةٍ   َفَتْأتمَيُهمْ   السَّ لمنَي﴾    مم   [35:  ]األنعاماجْلَاهم
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َي   َأنْ   اْسَتَطْعَت   َفإمنم ﴿أي      يفم   ُسلَّاًم   َأوْ   اأْلَْرضم   يفم   َنَفًقا   َتْبَتغم
م
اَمء . ومثله  فافعل.  ﴾ بمآَيةٍ   َفَتْأتمَيُهمْ   السَّ

ُقوا  هَلُمُ   قميَل   َوإمَذا﴿قوله تعاىل:   يُكمْ   َبنْيَ   َما   اتَّ ، أي:  [ 45:  ]يسُتْرمَحُوَن﴾    َلَعلَُّكمْ   َخْلَفُكمْ   َوَما   َأْيدم

ُمونَ   إمذم   َتَرى  َوَلوْ ﴿ . ومثله قوله تعاىل:  أَعرضوا.  مْ   َناكمُسو  املُْْجرم هم نْدَ   ُرُءوسم ممْ   عم نَا   َرهبِّ َنا   َربَّ  َأْبرَصْ

ْعنَا  ْعنَا   َوَسمم ًا   َنْعَمْل   َفاْرجم
. ومثله قوله  : لرأيَت أمرًا عظياًم.أي  [ 12:  ]السجدةُموقمُنوَن﴾    إمنَّا   َصاحلم

يٌم﴾    َرُءوٌف   اهللََّ   َوَأنَّ   َوَرمْحَُتهُ   َعَلْيُكمْ   اهللَّم  َفْضُل   َوَلْواَل ﴿تعاىل:   .  أي: لعذبكم.  [ 20:  ]النورَرحم

تعاىل:   قوله  ُعوا   إمذْ   َتَرى   َوَلوْ ﴿ومثله  ُذوا  َفْوَت   َفاَل   َفزم نْ   َوُأخم يٍب﴾    َمَكانٍ   مم ، [ 51:  ]سبأَقرم

ْت   ُقْرآًنا   َأنَّ   َوَلوْ ﴿ وقوله:   َ َباُل   بمهم   ُسريِّ   اأْلَْمرُ   هللمَّم  َبْل   املَْْوَتى  بمهم   مَ ُكلِّ   َأوْ   اأْلَْرُض   بمهم   ُقطَِّعْت   َأوْ   اجْلم

   فحذف جواب الرشط عام فيام كانت األداة فيه جازمة أو غري جازمة.، [ 31: ]الرعدمَجميًعا﴾ 

وقد جاء  ، وهو كثري يف القرآن الكريم،  حذف جواب الَقَسم : ومن ذلك  (1) قال آخر

مطالع تعاىل   مثلخصوصا  السور    يف  َعاتم ﴿:  قوله   ص ﴿و  [ 1:  ]النازعاتَغْرًقا﴾    َوالنَّازم

﴾    ذمي   َواْلُقْرآنم  ْكرم و[ 1:  ]صالذِّ ﴾    َواْلُقْرآنم   ق ﴿،  يدم و[ 1:  ]قاملَْجم ﴾    َوَلَيالٍ   َواْلَفْجرم ﴿،  َعرْشٍ

ويف  ـ..    ويف الثاين: إنه ملعجز ـ يعني القرآن .  تقدير اجلواب يف األول: لتبعثن. .. ف[ 2-1:  ]الفجر

 ويف الرابع: ليعذبن.  .. األمر كام زعمواالثالث: ليس 

 . اإلطناب والتفصيل: 4

ومعلمهم   الكهول  التالميذ  بني  اجلميلة  العلمية  احلوارات  تلك  سمعت  أن  بعد 

التي كان للمودة  آخر يف احلديقة، حيث    تالشيخ، وتأثرت  إىل حمل  بينهم.. رست  َتمع 

سهم، بعد أن وضعوا األكياس التي  رأيت مجعا من عامل النظافة يف احلديقة جيتمعون إىل رئي

 مجعوها يف حمل خاص. 
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كل   هلل  فاحلمد  كثري؛  تنظيف  إىل  حتتاج  ال  اليوم  احلديقة  أن  أظن  رئيسهم:  قال 

احلارضين قد تشبعوا باملعاين القرآنية، ولذلك ال نرى أحدا منهم يرمي قاممة، أو يتسبب يف  

 أي أذى. 

الفرصة، نستغل  دعنا  ولذلك  أجل..  أحدهم:  القرآن    قال  عن  أحاديثنا  لنكمل 

 الكريم، فهي سلوانا وسعادتنا وراحتنا. 

 ال بأس.. فام الذي تريدون أن نتحدث فيه؟  قال الرئيس:

لقد حتدثنا يف جمالس سابقة عن اإلجياز واالختصار، وما يتعلق هبام،  :  قال أحدهم

 واآلن نريد أن نتحدث يف اإلطناب والتفصيل.. فام رأيكم؟ 

: أنا أوافق عىل ذلك.. فهو موضوع مهم جدا.. ذلك أنه قد يكون  (1) قال الرئيس

املعاين، وذلك غري صحيح؛   فيه زائدة عىل  لبعضهم شبهة، يتوهم من خالهلا أن األلفاظ 

فيه  اإلطناب  ف فيها تكون  زيادة  ال  قدرها  عىل  واأللفاظ  كثرية،  يمكن    ،املعاين  ال  بحيث 

حذف كلمة، بل حرف من    أحد   د الو أر  ه إنعضها واالكتفاء ببعضها، بل  باالستغناء عن  

 قطع جزًءا من الصورة البيانية، فال تكون الصورة كاملة بدوهنا.   هكلمة ألحس بأن

إذا كان اإلطناب مع كثرة األلفاظ عىل قدر املعاين؛ بحيث ال ُيْسَتْغنَى  قال أحدهم:  

اجة ألن يقسم بيان  بكلمة عن كلمة، واإلجياز كذلك، فام الفرق إذن بينهام، وِل يكن ثمة ح

 ؟القرآن الكريم إىل إجياز وإطناب

أنَّ اإلجياز يكون بحذف كلمة دلَّت القرائن  بسيط، وهو  الفرق بينهام  قال الرئيس:  

عليها مع الوفاء يف حذفها، كالوفاء يف ذكرها، والبالغة تكون يف احلذف يف مقام البيان إن  

احلذف فائدة ال توجد مع ذكر املحذوف؛    كانت الداللة قائمة، والقرائن مثبتة، ويكون يف 
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تمي   الَّ رَي  َواْلعم فميَها  ُكنَّا  تمي  الَّ اْلَقْرَيَة  كقول اهلل تعاىل عن قول إخوة يوسف ألبيهم: ﴿َواْسَألم 

القرية وهي جمموع املساكن والطرقات ال تسأل  . ف.[ 82يوسف:  ] ﴾  َأْقَبْلنَا فميَها َوإمنَّا َلَصادمُقونَ 

ا، بل يسأل بعض من فيها، وذلك دليل عىل أنَّ املسئول هو البعض، فهنا  إنام يسأل من فيه

باحلذف، عام    إجياز  شائع  األمر  أنَّ  وهو  معنى،  زيادة  فيه  بل  احلذف،  بذلك  نقص  وال 

للجميع، وكأن كل من يف القرية يعرف حتى البنيان، واملساكن واألسواق، أي: ذلك أمر  

 معروف، ال موضع للكذب فيه. 

 لعامل: عرفنا ذلك سابقا.. فام الفرق يف هذا بني اإلجياز واإلطناب؟قال أحد ا

حقيقة اإلطناب أنَّ املعاين تكون واأللفاظ عىل قدر واحد يف الكثرة،  :  (1) قال الرئيس

واأللفاظ بناء متكامل ال ينقص منه لبنة، ولكن اإلطناب يكون متجًها إىل تفصيل األلفاظ  

عن ملزوم، وال بملزوم عن الزم، وال بعامٍّ عن خاص، وال  بالزم ي  يف الداللة، فال يستغن

بخاصٍّ عن عام، وال بداللة األوىل عن نص اللفظ، وال باإلشارة عن العبارة، بل كل ما  

 م. ايقتضيه املقام جييء يف وضوح كامل، ال يكتفي فيه بالتضمن، وال باإلشارة وال بااللتز

 لك. قال أحد العامل: هال رضبت لنا مثاال عىل ذ 

الرئيس:   أن  قال  األعىل،  املثل  تعاىل  اهلل  لكالم  كان  وإن  احلسيات،  يف  ذلك  مثال 

أبعاده،   ثم  وتطلب من شخص وصف قرص، فيصف  طوله وعرضه، وارتفاعه وزيناته، 

يصف الغرفات غرفة غرفة، ودعائم بناء القرص، ويسرتسل يف وصف كأنك تراه، وهذا  

وقد يقول يف وصفه أحياًنا أنه عىل  .  رشائه أو سكناه.  إطناب يكون له مقامه إذا كان ملن يريد

وال شك أن األول إطناب ال زيادة فيه ما دام  .  أكمل صورة لتصور املرتفني طالء وحلية.

 غري قاصد إال لبيان ما فيه، والثاين إجياز ال قصور فيه. 
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 قال أحد العامل: هال رضبت لنا مثاال عىل ذلك من القرآن الكريم. 

ينمَك َيا ُموَسى َقاَل  : من األمثلة عىل ذلك قوله  (1)الرئيسقال   تعاىل: ﴿َوَما تمْلَك بمَيمم

ُب ُأْخَرى َ فميَها َمآرم ي َويلم َا َعىَل َغنَمم ُأ َعَلْيَها َوَأُهشُّ هبم َي َعَصاَي َأَتَوكَّ حيث    ،[ 18-17طه:  ] ﴾  هم

وبقية    ،جياز أن يقول هي عصايكان اإلونرى هنا إطناًبا حلًوا ترتطب به األلسنة واألسامع،  

ح بام  عليه السالم  املعاين تفهم، ولكن حمبَّة موسى   لربه، ورغبته يف أن يطيل املحادثة، َصَّ

 يفهم ضمنًا، وبام يعلمه اهلل تعاىل من غري بيان. 

ما قاله موسى عليه السالم عندما كلفه ربه أن يقوم بحق الرسالة، فقد  مثل ذلك  و

ْن  قال راغًبا يف حديثه   ي َواْحُلْل ُعْقَدًة مم ْ يلم َأْمرم ي َوَيرسِّ ْح يلم َصْدرم مع ربه: ﴿َقاَل َربِّ ارْشَ

ي   ْكُه يفم َأْمرم ي َوَأرْشم ي اْشُدْد بمهم َأْزرم ْن َأْهيلم َهاُروَن َأخم يًرا مم لمَساينم َيْفَقُهوا َقْويلم َواْجَعْل يلم َوزم

َكثمريً  َوَنْذُكَرَك  َكثمرًيا  ُنَسبَِّحَك  رًياَكْي  َبصم بمنَا  ُكنَْت  إمنََّك  هذا  ،  [ 35- 25طه:  ] ﴾  ا  يف  نجد  وهنا 

خطاب   يف  إطناًبا  السالم  الكالم  عليه  ينطق  موسى  حتى  بامللزوم  يكتفي  ال  فهو  لربه، 

 بالالزم؛ ألن اخلطاب حمبَّب إىل نفسه؛ ألنه خياطب ربه فيسهب يف القول من غري تزيد. 

ذلك اإلطناب الذي ال تزيد فيه األلفاظ    أكثر آيات األحكام فيها هكذا نرى أن  و

ا تتعرض ملا يكلف اهلل تعاىل عباده، وال ُبدَّ أن يكون ذلك واضًحا للمكلف   عن املعاين، ألهنَّ

كل الوضوح حتى ال يكون يف ذلك موضع إهبام تكون فيه معذرة للمكلف، بل إنه بيان اهلل  

َا  كام يف  ،  تعاىل الشامل الذي ال إهيام فيه، وال مظنَّة إلهبام  قوله تعاىل يف حتريم اخلمر: ﴿َيا َأهيُّ

َفاْجَتنمُبو يَْطانم  الشَّ َعَملم  ْن  مم ْجٌس  رم َواأْلَْزاَلُم  َواأْلَْنَصاُب   ُ
َواملَْْيرسم اخْلَْمُر  إمنَّاَم  آَمُنوا  يَن  ُه  الَّذم

َبْينَُكُم   ُيوقمَع  َأْن  يَْطاُن  الشَّ يُد  ُيرم إمنَّاَم  ُتْفلمُحوَن  م  َلَعلَُّكْم  َواملَْْيرسم اخْلَْمرم  يفم  َواْلَبْغَضاَء  اْلَعَداَوَة 

اَلةم  الصَّ َوَعنم  اهللَّم  ذمْكرم  َعْن  ُكْم  ُسوَل    َوَيُصدَّ الرَّ َوَأطميُعوا  اهللََّ  َوَأطميُعوا  ُمنَْتُهوَن  َأْنُتْم  َفَهْل 
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اْلَباَل   َواْحَذُروا َأنَّاَم َعىَل َرُسولمنَا  َفاْعَلُموا  ْيُتْم  َتَولَّ ُلوا  َفإمْن  آَمُنوا َوَعمم يَن  الَّذم َليَْس َعىَل  املُْبمنُي  ُغ 

َقْوا َوآَمنُوا ُثمَّ   َاتم ُثمَّ اتَّ
احلم ُلوا الصَّ َقْوا َوآَمُنوا َوَعمم ُموا إمَذا َما اتَّ َاتم ُجنَاٌح فمياَم َطعم

احلم َقْوا  الصَّ اتَّ

نمنيَ  َوَأْحَسنُوا  [ 93-90املائدة: ] ﴾ َواهللَُّ حُيمبُّ املُْْحسم

ببيان    تسلية النبي  للعربة، ولمواضع  ، باعتبارها  القصصوهكذا نجد اإلطناب يف  

  فإن اإلطناب يف ذلك يزيد قلب النبي  ما نزل باألنبياء السابقني، وما القوا من أقوامهم، 

القصص عىل مناقشة األنبياء السابقني ألقوامهم، وأدلة  اشتامل    .. باإلضافة إىل تثبيًتا وأنًسا 

التوحيد التي جاءت عىل ألسنتهم، وفيه بيان أحوال السابقني، وما كان يسيطر عليهم وعىل  

وإثبات ماضيهم  .  بيئاهتم.  إنكارهم،  الكتاب، وبيان  مناقشة أهل  ومن مواضع اإلطناب 

 الذي امتد يف حارضهم. 

 قال أحد العامل: بورك فيك.. واآلن جاء دورك لتسألنا وختتربنا.

 االعرتاض: أ.  

قال الرئيس: بورك فيكم..واآلن أخربوين عن لون من ألوان التعبري القرآين يمكن  

 اعتباره نوعا من أنواع اإلطناب، يطلق عليه لقب ]االعرتاض[ 

كالم    أن يؤتى يف أثناء: هو من األساليب القرآنية اجلميلة.. وهو  (1)قال أحد العامل

الغر يتم  بيشء  معنى،  متصلني  كالمني  بفواته،  أو  يفوت  وال  بدونه،  األصيل  يكون  لض 

والكالمني،   الكالم  بني  خاصةفاصال  منهام  أو    .. لفائدة  األول  شيئني:  وصف  إرادة  هو 

هو ـ كام يذكر    . أو وله تعليق باألول برضب من التأكيد.  ،قصدا، والثاين بطريق االنجرار

 مجلة صغرى تتخلل مجلة كربى عىل جهة التأكيد. ـ  النحاة 

 رئيس: فهال ذكرت لنا مثاال يوضح ذلك. قال ال 
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تعاىل:   قوله  أمثلته  من  العامل:  َأْنُفَسُهْم  قال  َظَلُموا  َأْو  َشًة  َفاحم َفَعُلوا  إمَذا  يَن  ﴿َوالَّذم

َفَعلُ  َما  َعىَل  وا  ُّ
ُيرصم َوَِلْ  اهللَُّ  إمالَّ  ُنوَب  الذُّ ُر  َيْغفم َوَمْن  مْم  لمُذُنوهبم َفاْسَتْغَفُروا  اهللََّ  َوُهْم  َذَكُروا  وا 

ُنوَب إمالَّ اهللَُّ﴿ ، فقوله تعاىل: [ 135آل عمران: ] ﴾ َيْعَلُمونَ  ُر الذُّ  مجلة اعرتاضية.   ﴾َوَمْن َيْغفم

 قال الرئيس: فاذكروا يل اآلن أسباب االعرتاض وفوائده. 

.  . : فالن أحسن بفالن ونعم ما فعلنا تقرير الكالم، كقولقال أحد العامل: من أسبابه  

: ﴿َقاُلوا َتاهللَّم َلَقْد َعلمْمُتْم َما  . ومن هذا الباب قوله تعاىلالرأي كذا وكان صوابا.ورأى من  

قمنيَ  َد يفم اأْلَْرضم َوَما ُكنَّا َسارم ْئنَا لمُنْفسم تقرير  يفيد  اعرتاض    ﴾ َلَقْد َعلمْمُتمْ فـ ﴿،  [ 73يوسف:  ] ﴾  جم

 إثبات الرباءة من هتمة الرسقة. 

ٍد َوُهَو  : ﴿َوالَّ تعاىل  قولهمثله  و َل َعىَل حُمَمَّ َاتم َوآَمُنوا بماَم ُنزِّ
احلم ُلوا الصَّ يَن آَمنُوا َوَعمم ذم

ممْ  ْن َرهبِّ مْم َوَأْصَلَح َباهَلُْم﴾  احْلَقُّ مم َر َعنُْهْم َسيَِّئاهتم ممْ ﴿   ، فـَكفَّ ْن َرهبِّ ﴾ اعرتاض له  َوُهَو احْلَقُّ مم

 فائدته الواضحة. 

إم تعاىل  قوله مثله  و َأْهلمَها  : ﴿َقاَلْت  َة  زَّ َأعم َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا  َقْرَيًة  َدَخُلوا  إمَذا  املُُْلوَك  نَّ 

ةً   كالمها. ﴾ اعرتاض يفيد تقرير  َوَكَذلمَك َيْفَعُلونَ ﴿قوله:  ف  [ 34النمل: ] ﴾  َوَكَذلمَك َيْفَعُلونَ   َأذملَّ

َا تعاىل   قوله مثله  و
احلم ُلوا الصَّ يَن آَمنُوا َوَعمم م الَّذم ْن  : ﴿َوَبرشِّ ي مم تم َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت ََتْرم

تمَها اأْلهَْنَارُ  ْزًقا   حَتْ ْن َثَمَرٍة رم نَْها مم ُقوا مم ْن َقْبُل   ُكلَّاَم ُرزم ْقنَا مم ي ُرزم ًا   َقاُلوا َهَذا الَّذم   َوُأُتوا بمهم ُمَتَشاهبم

َرةٌ  ُمَطهَّ َأْزَواٌج  فميَها  َخالمُدونَ   َوهَلُْم  فميَها  فقوله  [ 25البقرة:  ] ﴾  َوُهْم  ًا ﴿ ،  ُمَتَشاهبم بمهم  ﴾  َوُأُتوا 

 اعرتاض. 

ُسْبَحاَنهُ : من أسبابه  (1) قال آخر اْلَبنَاتم  التنزيه، كقوله تعاىل: ﴿َوجَيَْعُلوَن هللمَّم    قصد 

َيْشَتُهونَ  َما  فاعرتاض  [ 57النحل:  ] ﴾  َوهَلُْم  وفيه  ﴾  ُسْبَحاَنهُ ﴿،  والتعظيم،  التنزيه  لغرض 
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 عل البنات هلل. الشناعة عىل من ج

آخر: ومنها   بماحْلَقِّ قال  ْؤَيا  الرُّ َرُسوَلُه  اهللَُّ  َصَدَق  تعاىل: ﴿َلَقْد  التربك، كقوله    قصد 

يَن اَل خَتَاُفونَ  م نَي ُرُءوَسُكْم َوُمَقرصِّ نمنَي حُمَلِّقم َد احْلََراَم إمْن َشاَء اهللَُّ آمم َفَعلمَم َما َِلْ    َلَتْدُخُلنَّ املَْْسجم

يًبا َتْعَلمُ  ْن ُدونم َذلمَك َفتًْحا َقرم  ﴾ للتربك. إمْن َشاَء اهللَُّ﴿فاعرتاض ، [ 27الفتح: ] ﴾ وا َفَجَعَل مم

ُه َلَقَسٌم  تعاىل  كقوله  ،قصد التأكيدقال آخر: ومنها   ُم بمَمَواقمعم النُُّجومم َوإمنَّ : ﴿َفاَل ُأْقسم

َتْعَلُموَن َعظميمٌ  َلَقَسمٌ ﴿اعرتض بقوله    .. اعرتاضانفيها  ، ف[ 76-75الواقعة:  ] ﴾  َلْو  ُه  بني  ﴾  َوإمنَّ

بقوله:   واعرتض  وجوابه،  َتْعَلُمونَ ﴿ القسم  واملوصوف  ﴾ َلْو  الصفة  تعظيم    ، بني  واملراد 

بقوله:   سيام  ال  النفوس،  يف  إجالله  وتأكيد  النجوم،  مواقع  من  به  أقسم  ما  َلْو  ﴿ شأن 

 ﴾ َتْعَلُمونَ 

يَن آ ﴿ومثله قوله تعاىل:   يُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن  إمنَّ الَّذم َاتم إمنَّا اَل ُنضم
احلم ُلوا الصَّ َمُنوا َوَعمم

ُم اأْلهَْنَارُ  تمهم ْن حَتْ ي مم يُع َأْجَر  ﴿  ـف  [ 31-29الكهف:  ]   ﴾َعَماًل ُأوَلئمَك هَلُْم َجنَّاُت َعْدٍن ََتْرم إمنَّا اَل ُنضم

 اعرتاض. ﴾ َمْن َأْحَسَن َعَماًل 

املذقال آخر:   أمر علق هبام، كقوله  ومنها ختصيص أحد  التأكيد عىل  بزيادة  كورين 

ْينَا   تعاىل: ُه َوْهنًا َعىَل َوْهٍن َوفمَصاُلُه يفم َعاَمنْيم َأنم اْشُكْر يلم  اإلنسان    ﴿َوَوصَّ بمَوالمَدْيهم مَحََلْتُه ُأمُّ

ريُ  ُه وَ ﴿ فاعرتض بقوله:  ،  [ 14لقامن:  ] ﴾  َولمَوالمَدْيَك إميَلَّ املَْصم ْهنًا َعىَل َوْهٍن َوفمَصاُلُه يفم  مَحََلْتُه ُأمُّ

، وفائدة ذلك إذكار الولد بام كابدته أمه من املشقة يف محله وفصاله، فذكر احلمل  ﴾َعاَمنْيم 

والفصال يفيد زيادة التوصية باألم، لتحّملها من املشاق واملتاعب يف محل الولد ما ال يتكلفه  

 ا، وباألب مرة.الوالد، وهلذا جاء يف احلديث التوصية باألم ثالث

اَرْأُتْم  :  (1) قال آخر ومنها زيادة الرّد عىل اخلصم، كقوله تعاىل: ﴿َوإمْذ َقَتْلُتْم َنْفًسا َفادَّ
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َها   فميَها  ُبوُه بمَبْعضم ٌج َما ُكنُْتْم َتْكُتُموَن َفُقْلنَا ارْضم يُكْم    َواهللَُّ خُمْرم آَياتمهم  َكَذلمَك حُيْيمي اهللَُّ املَْْوَتى َوُيرم

ُلونَ  َتْعقم بني  ﴿فقوله:    ،[ 73-72البقرة:  ] ﴾  َلَعلَُّكْم  اعرتاض  َتْكُتُموَن﴾  ُكنُْتْم  َما  ٌج  خُمْرم َواهللَُّ 

وفائدته أن يقّرر يف أنفس املخاطبني أن تدارؤ بني إرسائيل يف  ،  املعطوف واملعطوف عليه

 تعاىل مظهر لذلك وخمرجه.   قتل تلك األنفس ِل يكن نافعا هلم يف إخفائه وكتامنه، ألن اهلل 

آَيًة َمَكاَن آَيةٍ قال آخر: ومثله قوله تعاىل:   ْلنَا  إمنَّاَم    ﴿َوإمَذا َبدَّ َقاُلوا  ُل  ُينَزِّ َأْعَلُم بماَم  َواهللَُّ 

ُمْفرَتٍ  َيْعَلُمونَ   َأْنَت  َأْكَثُرُهْم اَل  ُينَزِّ ﴿، فاعرتض بقوله:  [ 101النحل:  ] ﴾  َبْل  َأْعَلُم بماَم    ، ﴾ُل َواهللَُّ 

 فكأنه أراد أن جييبهم عن دعواهم فجعل اجلواب اعرتاضا. 

آخر تعاىل:  (1) قال  قوله  ومثله  اَل  :  يَن  الَّذم ُقُلوُب  ْت  اْشَمَأزَّ َوْحَدُه  اهللَُّ  ُذكمَر  ﴿َوإمَذا 

َرةم  بماآْلخم ُنوَن  اللَّ   ُيْؤمم ُقلم  وَن  ُ
َيْسَتْبرشم ُهْم  إمَذا  ُدونمهم  ْن  مم يَن  الَّذم ُذكمَر  اَمَواتم  َوإمَذا  السَّ َفاطمَر  ُهمَّ 

َتلمُفوَن َوَلْو َأنَّ  َبادمَك يفم َما َكاُنوا فميهم خَيْ ُكُم َبنْيَ عم َهاَدةم َأْنَت حَتْ َ اْلَغْيبم َوالشَّ يَن  َواأْلَْرضم َعاِلم  لملَّذم

 اْلَعذَ 
م
ْن ُسوء ثَْلُه َمَعُه اَلْفَتَدْوا بمهم مم َياَمةم َظَلُموا َما يفم اأْلَْرضم مَجميًعا َومم َن    ابم َيْوَم اْلقم َوَبَدا هَلُْم مم

ُئو مْم َما َكاُنوا بمهم َيْسَتْهزم ُبوَن َوَبَدا هَلُْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا َوَحاَق هبم َيُكوُنوا حَيَْتسم فإذا    نَ اهللَّم َما َِلْ 

نَّا َقاَل إمنَّ اإلنسان    َمسَّ  ْلنَاُه نمْعَمًة مم ْلمٍ رُضٌّ َدَعاَنا ُثمَّ إمَذا َخوَّ نَّ    اَم ُأوتميُتُه َعىَل عم
َي فمْتنٌَة َوَلكم َبْل هم

َيْعَلُمونَ  اَل  ف[ 49-45الزمر:  ] ﴾  َأْكَثَرُهْم  َواأْلَْرضم ﴿ قوله:  ،  اَمَواتم  السَّ َفاطمَر  اللَُّهمَّ  إىل  ﴾  ُقلم 

ُئونَ ﴿قوله:   مْم َما َكاُنوا بمهم َيْسَتْهزم َفإمَذا  ﴿وذلك ألن قوله:    ،اعرتاض يف أثناء الكالم  ﴾َوَحاَق هبم

ْت   ﴾رُضٌّ َدَعاَنا اإلنسان    َمسَّ  عىل معنى أهنم    ﴾ سبب عن قوله: ﴿َوإمَذا ُذكمَر اهللَُّ َوْحَدُه اْشَمَأزَّ

مّس أحدهم  فإذا    ؛يشمئّزون من توحيد اهلل تعاىل، ويستبرشون بالرشك الذي هو ذكر اآلهلة 

اقض يف دعواه، فدعا من اشمأز من ذكره وانقبض من توحيده وجلأ  رّض أو أصابته شّدة تن

  إليه دون اآلهلة، فهو اعرتاض بني السبب واملسبب، فقّيد القول بام فيه من دعاء النبي  
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وبقوله   بذلك،  حَتُْكمُ ﴿بأمره  َبادمكَ   َأْنَت  عم التأكيد    ﴾َبنْيَ  أشّد  العظيم  الوعيد  من  عقبه  ثم 

ُه ُمنميًبا إمَلْيهم ُثمَّ إمَذا  اإلنسان    ن اتصال قوله: ﴿َوإمَذا َمسَّ ولذلك كا   ، وأعظمه وأبلغه رُضٌّ َدَعا َربَّ

لَّ َعْن َسبميلمهم  لمُيضم َأْنَداًدا  َقْبُل َوَجَعَل هللمَّم  ْن  إمَلْيهم مم َ َما َكاَن َيْدُعو 
نُْه َنيسم َلُه نمْعَمًة مم ُقْل مَتَتَّْع    َخوَّ

َك َقلمياًل   .للسبب الواقع فيها  [ 8الزمر: ] ﴾ ْن َأْصَحابم النَّارم إمنََّك مم  بمُكْفرم

َجااًل  :  (1)قال آخر ْن َقْبلمَك إمالَّ رم ومنها اإلدالء باحلجة كقوله تعاىل: ﴿َوَما َأْرَسْلنَا مم

مْ  إمَلْيهم ي  َتْعَلُموَن    ُنوحم اَل  ُكنُْتْم  إمْن  ْكرم  الذِّ َأْهَل  ُبرم َفاْسَأُلوا  َوالزُّ ْكَر    بماْلَبيِّنَاتم  الذِّ إمَلْيَك  َوَأْنَزْلنَا 

ُرونَ  َيَتَفكَّ ْم َوَلَعلَُّهْم  إمَلْيهم َل  َما ُنزِّ َ لملنَّاسم  َفاْسَأُلوا  ﴿  ، فاعرتض بقوله:[ 44-43النحل:  ] ﴾  لمُتَبنيِّ

ْكرم إمْن ُكنُْتْم اَل َتْعَلُمونَ   إظهارا لقوة احلجة عليهم.  ﴾َأْهَل الذِّ

 الحرتاس: ا ب.  

قال الرئيس: بورك فيكم..واآلن أخربوين عن لون من ألوان التعبري القرآين الكريم  

تنجر عام قبله من   التي قد  به لدفع األوهام  يعرب  أنواع اإلطناب،  اعتباره نوعا من  يمكن 

 كالم. 

يكون الكالم حمتمال ليشء  [، ويعرب به عندما  االحرتاس: تقصد ](2)قال أحد العامل

ْن    بعيد، فيؤتى بام يدفع ذلك االحتامل كقوله تعاىل:  ﴿اْسُلْك َيَدَك يفم َجْيبمَك خَتُْرْج َبْيَضاَء مم

 
ٍ
 ﴿   ، فاحرتس سبحانه بقوله:[ 32القصص:  ] ﴾  َغرْيم ُسوء

ٍ
ْن َغرْيم ُسوء عن إمكان أن يدخل يف    ﴾ مم

 ذلك البهق والربص. 

يَن آَمُنوا مثله و َا الَّذم نُْكْم َعْن دمينمهم َفَسْوَف َيْأيتم اهللَُّ بمَقْوٍم  قوله تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ َمْن َيْرَتدَّ مم

ينَ  ٍة َعىَل اْلَكافمرم زَّ نمنَي َأعم ٍة َعىَل املُْْؤمم بُّوَنُه َأذملَّ
بُُّهْم َوحُيم

فإنه لو اقترص عىل وصفهم    ،[ 54املائدة:  ] ﴾  حُيم

زَّ  يَن﴾ علم أهنا منهم  بالذلة وهو السهولة لتوّهم أن ذلك لضعفهم، فلام قيل: َأعم ٍة َعىَل اْلَكافمرم
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العطف. معنى  لتضمنه  بعىل  الذل  عّدى  وهلذا  ذلك  تواضع  ومثل  ٌد  .  ﴿حُمَمَّ تعاىل:  قوله 

ارم ُرمَحَاُء َبْينَُهمْ  َرُسوُل اهللَّم  اُء َعىَل اْلُكفَّ دَّ يَن َمَعُه َأشم  [ 29الفتح: ] ﴾ َوالَّذم

َا  قوله تعاىل: : ومثل ذلك  (1) قال آخر ﴿َحتَّى إمَذا َأَتْوا َعىَل َوادم النَّْملم َقاَلْت َنْمَلٌة َيا َأهيُّ

  فقوله: ،  [ 18النمل:  ] ﴾  النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساكمنَُكْم اَل حَيْطمَمنَُّكْم ُسَلْياَمُن َوُجنُوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ 

وفضله وفضل جنوده  السالم  عليه  احرتاس بنّي أّن من عدل سليامن    ﴾ َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ ﴿

وقد قيل: إنام كان تبسم سليامن رسورا  .  أهّنم ال حيطمون نملة فام فوقها إال بأاّل يشعروا هبا.

هبذه الكلمة منها ولذلك أّكد التبسم بالضحك ألهنم يقولون: تبّسم كتبسم الغضبان، لينبه  

 عىل أن تبسمه تبسم رسور. 

دم احْلََرامم  قوله تعاىل: ﴿: ومثل ذلك  (2) قال آخر وُكْم َعنم املَْْسجم يَن َكَفُروا َوَصدُّ ُهُم الَّذم

لَّهُ  نَاٌت َِلْ َتْعَلُموُهْم َأْن َتَطُئوُهْم    َواهْلَْدَي َمْعُكوًفا َأْن َيْبُلَغ حَمم ُنوَن َونمَساٌء ُمْؤمم َجاٌل ُمْؤمم َوَلْواَل رم

ْلمٍ  ٌة بمَغرْيم عم نُْهْم َمَعرَّ يَبُكْم مم يَن َكَفُروا    َل اهللَُّ يفم َرمْحَتمهم َمْن َيَشاءُ لمُيْدخم   َفُتصم ْبنَا الَّذم ُلوا َلَعذَّ َلْو َتَزيَّ

نُْهْم َعَذاًبا َألمياًم  ْلمٍ ﴿ ، فقوله:  [ 25الفتح:  ] ﴾  مم ٌة بمَغرْيم عم نُْهْم َمَعرَّ يَبُكْم مم التفات إىل أهنم ال    ﴾ ُتصم

 يقصدون رضر مسلم. 

َأْقلمعمي  قوله  : ومثل ذلك  (3)قال آخر َوَيا َساَمُء  اْبَلعمي َماَءكم  َأْرُض  َيا  تعاىل: ﴿َوقميَل 

يِّ 
َ اأْلَْمُر َواْسَتَوْت َعىَل اجْلُودم

يَض املَْاُء َوُقيضم فإنه   ،[ 44هود:  ] ﴾  َوقميَل ُبْعًدا لمْلَقْومم الظَّاملممنيَ   َوغم

فهم بالظلم، ليعلم  سبحانه ملا أخرب هبالك من هلك بالطوفان، عّقبهم بالدعاء عليهم، ووص

احرتاس من ضعف يوهم أّن اهلالك بعمومه ربام  وهو  أن مجيعهم كان مستحّقا للعذاب،  

شمل من ال يستحق العذاب فلام دعا عىل اهلالكني، ووصفهم بالظلم علم استحقاقهم ملا  
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َظَلُموا يَن  الَّذم خُتَاطمْبنمي يفم  ُ   نزل هبم وحل بساحتهم، مع قوله أوال: ﴿َواَل  ُمْغَرُقونَ إمهنَّ ﴾  ْم 

 [37هود: ] 

آخر ذلك  (1) قال  ومثل  تعاىل:  نبّيه    قوله  إمْذ  خماطبا   ِّ اْلَغْريبم بمَجانمبم  ُكنَْت  ﴿َوَما   :

ينَ  دم اهم َن الشَّ إمىَل ُموَسى اأْلَْمَر َوَما ُكنَْت مم   حكاية عن موسى   ولهوق،  [ 44القصص:  ] ﴾  َقَضْينَا 

ْن َجانم عليه السالم يًّا : ﴿َوَناَدْينَاُه مم ْبنَاُه َنجم ، فلام نفى سبحانه  [ 52مريم:  ] ﴾  بم الطُّورم اأْلَْيَمنم َوَقرَّ

رسوله   ملوسى    عن  قىض  الذي  باملكان  يكون  السالم  أن  املكان  عليه  عّرف  األمر  فيه 

ْن َجانمبم الطُّورم اأْلَْيَمنم   ﴾ اأْلَْيَمنم ﴿وِل يقل يف هذا املوضع    ،بالغريبّ    كام قال: ﴿َوَناَدْينَاُه مم

يًّا  ْبنَاُه َنجم عنه كونه باجلانب األيمن، أو يسلب عنه  ي أن ينف أدبا مع النبي  [ 52مريم: ] ﴾ َوَقرَّ

اجلانب   السالم ذكر  ملادته، وملا أخرب عن موسى عليه  أو مشاركا  اليمن،  لفظا مشتّقا من 

تعليام لألمة، وهو  فراعى يف املقامني حسن األدب معهام،  عليه السالم  ملوسى    األيمن ترشيفا 

 أصل عظيم يف األدب يف اخلطاب. 

﴿إمَذا َجاَءَك املُْنَافمُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد   :خماطبا نبّيه    قوله تعاىل: ومثل ذلك  (2) قال آخر

نَي َلَكاذم  إمنََّك َلَرُسوُل اهللَّم فإنه   ،[ 1املنافقون: ] ﴾ ُبونَ َواهللَُّ َيْعَلُم إمنََّك َلَرُسوُلُه َواهللَُّ َيْشَهُد إمنَّ املُْنَافمقم

ألن سياق اآلية لتكذيبهم يف دعوى اإلخالص    ﴾َواهللَُّ َيْعَلُم إمنََّك َلَرُسوُلهُ ﴿لو اخترص لرتك:  

 رفع توهم أن التكذيب للمشهود به يف نفس األمر. ل يف الشهادة، لكن حسن ذكره 

َأَبَوْيهم  حاكيا عن يوسف عليه السالم:    قوله تعاىل: ومثل ذلك  (3) قال آخر ﴿َوَرَفَع 

ًدا َلُه ُسجَّ وا  ا   َعىَل اْلَعْرشم َوَخرُّ ْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َريبِّ َحقًّ يُل ُرْؤَياَي مم َتْأوم   َوَقاَل َيا َأَبتم َهَذا 

ْن َبْعدم َأْن   َن اْلَبْدوم مم ْجنم َوَجاَء بمُكْم مم َن السِّ ْيَطاُن َبْينمي  َوَقْد َأْحَسَن يبم إمْذ َأْخَرَجنمي مم َنَزَغ الشَّ

ُه ُهَو اْلَعلميُم احْلَكميمُ   إمنَّ َريبِّ َلطميٌف ملمَا َيَشاءُ   َوَبنْيَ إمْخَويتم  وِل يذكر اجلّب مع    [ 100يوسف:  ] ﴾  إمنَّ
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لئال يستحيي إخوته، والكريم يغيض وال سّيام يف وقت  ،  أن النعمة فيه أعظم من السجن

 ره، فكان اخلروج منه أعظم، بخالف اجلب. ألن السجن كان باختيا . و الصفاء. 

َن  : ومثل ذلك  (1)قال آخر ْم َفَأَتى اهللَُّ ُبنَْياهَنُْم مم ْن َقْبلمهم يَن مم قوله تعاىل: ﴿َقْد َمَكَر الَّذم

ْن َحْيُث اَل َيْشُعُرونَ  ْم َوَأَتاُهُم اْلَعَذاُب مم ْن َفْوقمهم ْقُف مم ُم السَّ دم َفَخرَّ َعَلْيهم ،  [ 26النحل:  ] ﴾  اْلَقَواعم

ألنه سبحانه رفع االحتامل الذي يتوهم من أن السقف قد    ،والسقف ال يكون إال من فوق 

فرفع    ،فإن كثريا من السقوف يكون أرضا لقوم وسقفا آلخرين  ،يكون من حتت بالنسبة 

مُ ﴿قوله:  بتعاىل هذا االحتامل   أو    ﴾َفَخرَّ ﴿، ولفظة  ﴾َعَلْيهم ألهنا ال تستعمل إال فيام هبط 

 ط من العلّو إىل سفل. سق

ْئُتمْ ﴿  قوله تعاىل:: ومثل ذلك  (2)قال آخر ألنه ملّا   [ 223البقرة:  ] ﴾  َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى شم

ألن احلرث ال يكون إال حيث    ﴾ َحْرَثُكمْ ﴿احرتس بقوله:    (أين)و   (كيف )كان حيتمل معنى  

 البذور، وينبت الزرع، وهو املحل املخصوص.  تنبت 

﴿َوَلْن َينَْفَعُكُم اْلَيْوَم إمْذ َظَلْمُتْم َأنَُّكْم يفم اْلَعَذابم    قوله تعاىل:: ومثل ذلك  (3) قال آخر

ُكونَ  وذلك ألن االشرتاك يف املصيبة خيفف منها، ويسيل عنها فأعلم    ،[ 39الزخرف:  ] ﴾  ُمْشرَتم

 سبحانه أنه ال ينفعهم ذلك. 

 التذييل: ج.  

الرئيس أخرب(4)قال  فيكم..واآلن  بورك  القرآين  :  التعبري  ألوان  من  لون  عن  وين 

بكالم مستقل يف    ، ويكون بعد متام الكالم  به  يؤتى يمكن اعتباره نوعا من أنواع اإلطناب،  

ليظهر املعنى عند من ال    ،أو مفهومه ليكون معه كالدليل  همعنى األول حتقيقا لداللة منطوق

 
 ( 144/ 3الربهان يف علوم القرآن ) (1)

 ( 145/ 3الربهان يف علوم القرآن ) (2)

 ( 145/ 3هان يف علوم القرآن )الرب (3)

 ( 146/ 3الربهان يف علوم القرآن ) (4)
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 ويكمل عند من فهمه.  ،يفهم 

 [، فهو الذي ينطبق عليه ما ذكرت. التذييل: تقصد ](1) قال أحد العامل

أن   لكم  ]التعقيب[، فهل  لقب  أطلق عليه  أن  أين أحب  الرئيس: أجل.. ولو  قال 

 تذكروا يل أمثلة عنه، وعن غاياهتا وأثرها يف مجال التعبري وكامله. 

التالميذ: أجل.. فمن األمثلة عىل ذلك قوله   بماَم  قال أحد  َجَزْينَاُهْم  تعاىل: ﴿َذلمَك 

ي إمالَّ اْلَكُفورَ  َكَفُروا  ي إمالَّ اْلَكُفورَ فقوله: ﴿، [ 17سبأ: ] ﴾ َوَهْل ُنَجازم ، أي  ﴾ تذييلَوَهْل ُنَجازم

زاء عاما كان الثاين  فإن جعلنا اجل ؛ هل جيازي ذلك اجلزاء الذي يستحقه الكفور إال الكفور

 مفيدا فائدة زائدة. 

تعاىل: قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  اْلَباطمُل   قال  َوَزَهَق  احْلَقُّ  َجاَء  إمنَّ    ﴿َوُقْل 

 تذييل.   ﴾إمنَّ اْلَباطمَل َكاَن َزُهوًقا ﴿فقوله:  ..[ 81اإلرساء: ] ﴾ اْلَباطمَل َكاَن َزُهوًقا 

ْن َقْبلمَك اخْلُْلدَ  اىل: قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله تع َأَفإمْن   ﴿َوَما َجَعْلنَا لمبرََشٍ مم

تَّ َفُهُم اخْلَالمُدونَ  تَّ َفُهُم اخْلَالمُدونَ ﴿فقوله:  [ 34األنبياء: ] ﴾ مم  تذييل.  ﴾َأَفإمْن مم

﴿ُيولمُج اللَّْيَل يفم النََّهارم َوُيولمُج النََّهاَر يفم    قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:

ى  ُمَسمًّ ََجٍل  ألم ي  جَيْرم ُكلٌّ  َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ َر  َوَسخَّ املُْْلُك   اللَّْيلم  َلُه  َربُُّكْم  اهللَُّ  يَن    َذلمُكُم  َوالَّذم

َتْدُعوهُ  إمْن  رٍي  قمْطمم ْن  مم َيْملمُكوَن  َما  ُدونمهم  ْن  مم َما  َتْدُعوَن  ُعوا  َسمم َوَلْو  ُدَعاَءُكْم  َيْسَمُعوا  اَل  ْم 

كمُكمْ  اْسَتَجاُبوا َلُكمْ  ْ
َياَمةم َيْكُفُروَن بمرشم ْثُل َخبمريٍ  َوَيْوَم اْلقم فقوله:  ، [ 14-13فاطر: ] ﴾ َواَل ُينَبُِّئَك مم

ْثُل َخبمريٍ ﴿  .تذييل  ﴾ َواَل ُينَبُِّئَك مم

تعاىل: قوله  َوَجَعَل    قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك  اأْلَْرضم  َعاَل يفم  فمْرَعْوَن  ﴿إمنَّ 

نُْهْم ُيَذبُِّح َأْبنَاَءُهْم َوَيْسَتْحيمي نمَساَءُهمْ  َيًعا َيْسَتْضعمُف َطائمَفًة مم ينَ   َأْهَلَها شم دم َن املُْْفسم ُه َكاَن مم ﴾  إمنَّ

 
 ( 146/ 3الربهان يف علوم القرآن ) (1)
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ا :  وقوله،  [ 4القصص:  ]  َعُدوًّ هَلُْم  لمَيُكوَن  فمْرَعْوَن  آُل  َوَهاَماَن    َوَحَزًنا   ﴿َفاْلَتَقَطُه  فمْرَعْوَن  إمنَّ 

ا َكاُنوا َخاطمئمنيَ   . أن يكون تعليال يصح وتذييل،  [ 8القصص: ] ﴾ َوُجُنوَدمُهَ

ٍة َوإمنَّا قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  ﴿َبْل َقاُلوا إمنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ

ْم ُمْهَتُدوَن َوَكَذلمَك  هم ُفوَها إمنَّا َوَجْدَنا  َعىَل آَثارم يٍر إمالَّ َقاَل ُمرْتَ ْن َنذم ْن َقْبلمَك يفم َقْرَيٍة مم  َما َأْرَسْلنَا مم

ْم ُمْقَتُدونَ  هم ٍة َوإمنَّا َعىَل آَثارم ْن  ﴿، فقوله:  [ 23-22الزخرف:  ] ﴾  آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ َوَكَذلمَك َما َأْرَسْلنَا مم

يرٍ  ْن َنذم  تذييل، أي فذلك شأن األمم مع الرسل.   ﴾َقْبلمَك يفم َقْرَيٍة مم

 التتميم: د.  

قال الرئيس: بورك فيكم..واآلن أخربوين عن لون من ألوان التعبري القرآين يمكن  

يكّمله، إما مبالغة،  لفيلحق به    ؛يتم الكالم به بعد أن    يؤتىاعتباره نوعا من أنواع اإلطناب،  

فيذكره غري مرشوح وربام كان السامع    ، معنى هو أن يأخذ يف  . أو  أو احرتازا، أو احتياطا.

 .ال يتأمله ليعود املتكّلم إليه شارحا 

قوله تعاىل: ﴿َوُيْطعمُموَن  قال أحد العامل: إنه ما يطلق عليه ]التتميم[، ومن أمثلته  

رًيا َوَأسم َوَيتمياًم  ْسكمينًا  ُحبِّهم مم فقد  ،  ﴾ ُحبِّهم َعىل  ﴿، فالتتميم يف قوله:  [ 8اإلنسان:  ] ﴾  الطََّعاَم َعىَل 

﴾  ﴿َوآَتى املَْاَل َعىَل ُحبِّهم . ومثل ذلك قوله تعاىل:  جعل اهلاء كناية عن الطعام مع اشتهائه.

وقوله[ 177البقرة:  ]  َفُأوَلئمَك  ..  ٌن  ُمْؤمم َوُهَو  ُأْنَثى  َأْو  َذَكٍر  ْن  مم َاتم 
احلم الصَّ َن  مم َيْعَمْل  ﴿َوَمْن   :

ُيْظَلُمو َواَل  اجْلَنََّة  رًياَيْدُخُلوَن  َنقم فقوله:  [ 124النساء:  ] ﴾  َن  نٌ ﴿ ،  ُمْؤمم غاية  ﴾  َوُهَو  يف  تتميم 

 احلسن. 

 التعليل: هـ.  

قال الرئيس: بورك فيكم..واآلن أخربوين عن لون من ألوان التعبري القرآين يمكن  

 اعتباره نوعا من أنواع اإلطناب، يطلق عليه لقب ]التعليل[ 
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إلهلية من وراء ما ورد يف اآلية الكريمة،  قال أحد العامل: التعليل هو بيان احلكمة ا

ذلك أن كل ما ورد يف القرآن الكريم معلل بام ينسجم مع العقول والفطر السليمة، وهلذا  

ينكر   السالم عن احلكمة من جعل اخلليفة، وِل  أخرب اهلل تعاىل عن سؤال املالئكة عليهم 

لمْلَماَل  َربَُّك  َقاَل  ﴿َوإمْذ  تعاىل:  قال  َخلميَفةً عليهم سؤاهلم،  اأْلَْرضم  يفم  ٌل  َجاعم إمينِّ  َقاُلوا    ئمَكةم 

ُس َلَك  َك َوُنَقدِّ َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بمَحْمدم ُك الدِّ ُد فميَها َوَيْسفم َعُل فميَها َمْن ُيْفسم َقاَل إمينِّ َأْعَلُم    َأََتْ

َتْعَلُمونَ  اَل  احلكم[ 30البقرة:  ] ﴾  َما  عن  جمردا  سبحانه  فعله  كان  ولو  يسأل    ..  ِل  والغايات 

 املالئكة عن حكمته، وِل يصّح اجلواب بكونه يعلم ما ال يعلمون من احلكمة واملصالح. 

املصالح   حتقيق  إىل  هيدف  الكريم  كتابه  كون  عن  تعاىل  اهلل  أخرب  وقد  آخر:  قال 

فَ املختلفة، فقال:   ْن َربُِّكْم َوشم َظٌة مم َا النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوعم ُدورم َوُهًدى  ﴿َيا َأهيُّ اٌء ملمَا يفم الصُّ

نمنيَ  نمنَي  ، وقال:  [ 57يونس:  ] ﴾  َوَرمْحٌَة لمْلُمْؤمم ُ املُْْؤمم َي َأْقَوُم َوُيَبرشِّ ي لملَّتمي هم ﴿إمنَّ َهَذا اْلُقْرآَن هَيْدم

َاتم َأنَّ هَلُْم َأْجًرا َكبمرًيا
احلم يَن َيْعَمُلوَن الصَّ  [9اإلرساء: ] ﴾ الَّذم

يُد اهللَُّ بمُكُم اْلُيرْسَ َواَل  حت بذلك آيات كثريةقال آخر: وقد َص  ؛ كقوله تعاىل: ﴿ُيرم

يُد بمُكُم اْلُعرْسَ     [ 185البقرة: ] ﴾ ُيرم

 قال الرئيس: فام هي املسالك التي اعتمدها القرآن الكريم للتعليل؟

تارة، وبالالم  الباء  يف القرآن الكريم بجاء التعليل  : هي كثرية، فقد  (1) قال أحد العامل

تارة أجل  ومن  تارة،  وبكي  تارة،  وبمجموعها  تارة،  وبأن  عىل  بو  .. تارة،  اجلزاء  رتتيب 

رتتيب احلكم عىل الوصف املقتيض له تارة،  بالرشط تارة، وبالفاء املؤذنة بالسببية تارة، و

 وبلامَّ تارة، وبأنَّ املشددة تارة، وبلعلَّ تارة، وباملفعول له تارة. 

 فهال رضبتم يل أمثلة عىل ذلك؟قال الرئيس: 

 
 ( 333/ 2إعالم املوقعني عن رب العاملني ) (1)
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ذكر احلكم الكويّن أو الرشعّي عقب  ي  : من األمثلة عىل ذلك أنه قد(1)قال أحد العامل

جيّرد.  وتارة  بالفاء،  وتارة  بأن،  يذكر  فتارة  له،  املناسب  تعاىل:  .  الوصف  كقوله  فاألول 

ُه َربِّ اَل َتَذْرينم َفْرًدا َوأَ  ا إمْذ َناَدى َربَّ يَّ ثمنَي َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَوَهْبنَا َلُه حَيَْيى  ﴿َوَزَكرم ْنَت َخرْيُ اْلَوارم

َزْوَجهُ  َلُه  َوَرَهًبا   َوَأْصَلْحنَا  َرَغًبا  َوَيْدُعوَننَا  اتم  اخْلَرْيَ يفم  ُعوَن  ُيَسارم َكاُنوا  ُْم  َلنَا    إمهنَّ َوَكاُنوا 

عمنيَ  نَي  ،  [ 90-89األنبياء:  ] ﴾  َخاشم ُمْ وقوله: ﴿إمنَّ املُْتَّقم يَن َما آَتاُهْم َرهبُّ ذم ُْم    يفم َجنَّاٍت َوُعُيوٍن آخم إمهنَّ

نمنيَ  اينم َفاْجلمُدوا  تعاىل  كقوله   ،والثاين ..  [ 16-15الذاريات:  ] ﴾  َكاُنوا َقْبَل َذلمَك حُمْسم انمَيُة َوالزَّ : ﴿الزَّ

َجْلَدةٍ  اَئَة  مم نُْهاَم  ٍد مم َرْأَفةٌ   ُكلَّ َواحم ماَم  َتْأُخْذُكْم هبم َواْلَيْومم    َواَل  بماهللَّم  نُوَن  ُتْؤمم ُكنُْتْم  إمْن  يفم دمينم اهللَّم 

رم  نمنيَ   اآْلخم املُْْؤمم َن  مم َطائمَفٌة  َعَذاهَبُاَم  تعنيَّ  فإذا    ؛[ 2النور:  ] ﴾  َوْلَيْشَهْد  الزنى  جريمة  حتققت 

َقُة َفاْقَطُعوا  ، و العقاب ارم ُق َوالسَّ ارم َن اهللَّمقوله: ﴿َوالسَّ هَيُاَم َجَزاًء بماَم َكَسَبا َنَكااًل مم
يٌز    َأْيدم َواهللَُّ َعزم

نَي يفم َجنَّاٍت َوُعُيوٍن اْدُخُلوَها بمَساَلٍم  تعاىل   والثالث كقوله.  .[ 38املائدة:  ] ﴾  َحكميمٌ  : ﴿إمنَّ املُْتَّقم

نمنيَ  ُلوا، وقوله:  [ 46-45احلجر:  ] ﴾  آمم يَن آَمنُوا َوَعمم اَلَة َوآَتُوا    ﴿إمنَّ الَّذم َاتم َوَأَقاُموا الصَّ
احلم الصَّ

ْم َواَل ُهْم حَيَْزُنونَ  مْم َواَل َخْوٌف َعَلْيهم نَْد َرهبِّ َكاَة هَلُْم َأْجُرُهْم عم  [ 277البقرة: ] ﴾ الزَّ

كقوله تعاىل:    ،عدم احلكم بوجود املانع منه: ومثل ذلك قد يرد تعليل  (2)قال آخر

َج  ﴿َوَلْواَل َأْن َيُكوَن ا  ٍة َوَمَعارم ْن فمضَّ مْم ُسُقًفا مم مْحَنم لمُبُيوهتم َدًة جَلََعْلنَا ملمَْن َيْكُفُر بمالرَّ ًة َواحم لنَّاُس ُأمَّ

َبادمهم َلَبَغْوا يفم اأْلَْرضم َوَلكمْن  ، وقوله:  [ 33الزخرف:  ] ﴾  َعَلْيَها َيْظَهُرونَ  ْزَق لمعم ﴿َوَلْو َبَسَط اهللَُّ الرِّ

بمَقَدٍر   ُل  َيَشاءُ ُينَزِّ ريٌ   َما  َبصم َخبمرٌي  َبادمهم  بمعم ُه  َل  وقوله:  ،  [ 27الشورى:  ] ﴾  إمنَّ ُنْرسم َأْن  َمنََعنَا  ﴿َوَما 

ُلونَ  َا اأْلَوَّ َب هبم ، أي آيات االقرتاح، ال اآليات الداّلة عىل  [ 59اإلرساء:  ] ﴾  بماآْلَياتم إمالَّ َأْن َكذَّ

يًّا َلَقاُلوا َلْواَل  وقوله: . صدق الرسل التي تأيت منه سبحانه ابتداء.
﴿َوَلْو َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َأْعَجمم

َلْت آَياُتهُ  ٌّ   ُفصِّ يٌّ َوَعَريبم
َفاءٌ   َأَأْعَجمم يَن آَمنُوا ُهًدى َوشم مْم    ُقْل ُهَو لملَّذم نُوَن يفم آَذاهنم يَن اَل ُيْؤمم َوالَّذم

 
 ( 172/ 3الربهان يف علوم القرآن ) (2) ( 172/ 3الربهان يف علوم القرآن ) (1)
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ْم َعًمى ْن    َوْقٌر َوُهَو َعَلْيهم يدٍ ُأوَلئمَك ُينَاَدْوَن مم : ﴿َوَقاُلوا َلْواَل  .. وقوله[ 44فصلت:  ] ﴾  َمَكاٍن َبعم

َل َعَلْيهم َمَلٌك  َ اأْلَْمُر ُثمَّ اَل ُينَْظُرونَ   ُأْنزم
، فأخرب سبحانه عاّم  [ 8األنعام:  ] ﴾  َوَلْو َأْنَزْلنَا َمَلًكا َلُقيضم

ع ذلك  يمنع من إنزال امللك عيانا بحيث يشاهدونه، وإّن عنايته وحكمته بخلقه اقتضت من

أنزل عليه امللك لو  الرسول برشا    بأنه  بالعقوبة، وجعل  به لعوجلوا  يؤمنوا  ثم عاينوه وِل 

ليمكنهم الّتلّقي عنه والرجوع إليه، ولو جعله ملكا فإّما أن يدعه عىل هيئته امللكية، أو جيعله  

ا يقولون:  عىل هيئة البرش واألول يمنعهم من التلّقي عنه، والثاين ال حيصل مقصوده إذا كانو

 هو برش ال ملك. 

احلكم والغايات  ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من التعليل بذكر  مثل  : و(1) قال آخر

بمنَاًء    : تعاىل  التي جعلها يف خلقه وأمره، كقوله اَمَء  َوالسَّ فمَراًشا  اأْلَْرَض  َلُكُم  َجَعَل  ي  ﴿الَّذم

نَ   َماًء َفَأْخَرَج بمهم مم
م
اَمء َن السَّ ْزًقا َلُكمْ َوَأْنَزَل مم َعُلوا هللمَّم َأْنَداًدا َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ    الثََّمَراتم رم ﴾  َفاَل ََتْ

َأْوَتاًدا ، وقوله:  [ 22البقرة:  ]  َباَل  َواجْلم َهاًدا  مم اأْلَْرَض  َنْجَعلم  وقوله: ﴿َواهللَُّ  ،  [ 7-6النبأ:  ] ﴾  ﴿َأَِلْ 

َلكُ  َوَجَعَل  َسَكنًا  ُبُيوتمُكْم  ْن  مم َلُكْم  َظْعنمُكْم  َجَعَل  َيْوَم  وهَنَا  فُّ َتْسَتخم ُبُيوًتا  اأْلَْنَعامم  ُجُلودم  ْن  مم ْم 

َّا    َوَيْوَم إمَقاَمتمُكمْ 
نٍي َواهللَُّ َجَعَل َلُكْم ممم َها َأَثاًثا َوَمَتاًعا إمىَل حم َها َوَأْشَعارم ْن َأْصَوافمَها َوَأْوَبارم َومم

َبالم  َن اجْلم يُكْم  َخَلَق ظماَلاًل َوَجَعَل َلُكْم مم ابميَل َتقم يُكُم احْلَرَّ َورَسَ ابميَل َتقم  َأْكنَاًنا َوَجَعَل َلُكْم رَسَ

مُّ نمْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسلمُمونَ  َبْأَسُكمْ 
 [ 81-80النحل: ] ﴾ َكَذلمَك ُيتم

يذكر مع احلكم سببًا مقرونًا بحرف السببية، كقوله تعاىل:  قال آخر: ومثل ذلك قد  

ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بمَغرْيم َنْفٍس َأْو َفَساٍد يفم اأْلَْرضم  ائميَل َأنَّ رْسَ
ْن َأْجلم َذلمَك َكَتْبنَا َعىَل َبنمي إم َفَكَأنَّاَم   ﴿مم

َبيِّنَاتم ُثمَّ إمنَّ  َوَلَقْد َجاَءهْتُْم ُرُسُلنَا بمالْ   َقَتَل النَّاَس مَجميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّاَم َأْحَيا النَّاَس مَجميًعا 

ُفونَ  نُْهْم َبْعَد َذلمَك يفم اأْلَْرضم ملرَُْسم َصحت بسبب  الكريمة  فإن اآلية    ؛[ 32املائدة:  ] ﴾  َكثمرًيا مم
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 العقوبة، وما يرتتب عنها من حفظ الدماء، ورد االعتداء. 

  قوله تعاىل: ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من التعليل بكي، كام يف  مثل  : و(1)قال آخر

ي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْسا  ُسولم َولمذم ْن َأْهلم اْلُقَرى َفلملَّهم َولملرَّ كمنيم  ﴿َما َأَفاَء اهللَُّ َعىَل َرُسولمهم مم

بميلم َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغنميَ  نُْكمْ َواْبنم السَّ  مم
م
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعنُْه    اء َوَما آَتاُكُم الرَّ

اهللََّ   َفاْنَتُهوا ُقوا  َقابم   َواتَّ اْلعم يُد  َشدم اهللََّ  الفيء بني هذه  [ 7احلرش:  ] ﴾  إمنَّ  فعّلل سبحانه قسمة   ،

 . األصناف كيال يتداوله األغنياء دون الفقراء

ُكْم  ﴿مَ ذلك قوله تعاىل: مثل قال آخر: و يَبٍة يفم اأْلَْرضم َواَل يفم َأْنُفسم ْن ُمصم ا َأَصاَب مم

َأَها  ْن َقْبلم َأْن َنرْبَ رٌي لمَكْياَل َتْأَسْوا َعىَل َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا   إمالَّ يفم كمَتاٍب مم إمنَّ َذلمَك َعىَل اهللَّم َيسم

أخرب أنه قّدر ما يصيبهم من  فقد  ،  [ 23-22احلديد:  ] ﴾  َفُخورٍ َواهللَُّ اَل حُيمبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل    بماَم آَتاُكمْ 

البالء يف أنفسهم قبل أن تربأ األنفس أو املصيبة أو األرض أو املجموع، ثم أخرب أن مصدر  

ذلك قدرته عليه وأّنه هني عليه، وحكمته البالغة التي منها أاّل حيزن عباده عىل ما فاهتم، وال  

ذا علموا أّن املصيبة فيه مقّدرة كائنة، وال بّد قد كتبت قبل خلقهم  يفرحوا بام آتاهم، فإهنم إ

 هان عليهم الفائت، فلم يأسوا عليه وِل يفرحوا. 

هو  ف  ،ذكر املفعول لهذلك ما ورد يف القرآن الكريم من التعليل بمثل  : و(2)قال آخر

مْ ﴿َوَيْوَم َنْبَعُث يفم ُكلِّ :  قوله تعاىلكام يف  علة للفعل املعّلل به،   هم ْن َأْنُفسم ْم مم يًدا َعَلْيهم ٍة َشهم    ُأمَّ

 
م
يًدا َعىَل َهُؤاَلء ْئنَا بمَك َشهم ى    َوجم  َوُهًدى َوَرمْحًَة َوُبرْشَ

ٍ
ء ْلنَا َعَلْيَك اْلكمَتاَب تمْبَياًنا لمُكلِّ يَشْ َوَنزَّ

نيَ   [89النحل: ] ﴾ لمْلُمْسلممم

ذكر الالم يف املفعول  التعليل بذلك ما ورد يف القرآن الكريم من  مثل  : و(3)قال آخر
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ْم  وذلك مثل قوله تعاىل تقوم مقامه الباء،  التي له، و ْمنَا َعَلْيهم يَن َهاُدوا َحرَّ َن الَّذم : ﴿َفبمُظْلٍم مم

َكثمرًيا اهللَّم  َسبميلم  َعْن  ْم  هم َوبمَصدِّ هَلُْم  لَّْت  ُأحم مقامهأو    ..[ 160النساء:  ] ﴾  َطيَِّباٍت    ، ، (من)   تقوم 

ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بمَغرْيم َنْفٍس  وله تعاىلوذلك مثل ق ائميَل َأنَّ رْسَ
ْن َأْجلم َذلمَك َكَتْبنَا َعىَل َبنمي إم : ﴿مم

َأْحَيا النَّاَس مَجميًعا  َأْحَياَها َفَكَأنَّاَم  َقَتَل النَّاَس مَجميًعا َوَمْن  املائدة: ] ﴾  َأْو َفَساٍد يفم اأْلَْرضم َفَكَأنَّاَم 

أ[ 32 نحو الكا   و ..  تعاىل  ف،  آَياتمنَا  قوله  َعَلْيُكْم  َيْتُلو  نُْكْم  مم َرُسواًل  فميُكْم  َأْرَسْلنَا  ﴿َكاَم   :

ْكَمَة َوُيَعلُِّمُكْم َما َِلْ َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ  يُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلكمَتاَب َواحْلم  [ 151البقرة: ] ﴾ َوُيَزكِّ

آخر و(1)قال  الكريم مثل  :  القرآن  يف  ورد  ما  التعليل    ذلك  تعاىل:  من  كقوله  بإّن، 

ُروا اهللََّ  يمٌ   ﴿َواْسَتْغفم مْ . وقوله:. [ 20املزمل:  ] ﴾  إمنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرحم إمنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن    ﴿َوَصلِّ َعَلْيهم

يٌع َعلميمٌ  هَلُمْ  ُئ َنْفيسم  .. وقوله:[ 103التوبة: ] ﴾ َواهللَُّ َسمم  إمالَّ  إمنَّ  ﴿َوَما ُأَبرِّ
م
وء اَرٌة بمالسُّ النَّْفَس أَلَمَّ

َم َريبِّ  يمٌ   َما َرحم َْهلمهم اْمُكُثوا إمينِّ  . وقوله:  .[ 53يوسف:  ] ﴾  إمنَّ َريبِّ َغُفوٌر َرحم ﴿إمْذ َرَأى َناًرا َفَقاَل ألم

ُد َعىَل النَّارم ُهًدى نَْها بمَقبٍَس َأْو َأجم ﴿َفاَل حَيُْزْنَك   . وقوله:.[ 10طه:  ] ﴾  آَنْسُت َناًرا َلَعيلِّ آتميُكْم مم

وَن َوَما ُيْعلمُنونَ   َقْوهُلُمْ  ُّ
ا َنْعَلُم َما ُيرسم ليس هذا من قوهلم، ألنه لو كان قوهلم  ف،  [ 76يس:  ] ﴾  إمنَّ

. ومثل  ، وإنام جيء باجلملة لبيان العلة والسبب يف أنه ال حيزنه قوهلم.  ملا حزن الرسول

قوله   قَ ذلك  حَيُْزْنَك  مَجميًعا   ْوهُلُمْ تعاىل: ﴿َواَل  هللمَّم  َة  زَّ اْلعم اْلَعلميمُ   إمنَّ  يُع  مم السَّ   ،[ 65يونس:  ] ﴾  ُهَو 

 الوقف عىل القول يف هاتني اآليتني واالبتداء بإّن الزم. هلذا؛ فإن و

يف    ﴾، كاممن أجل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من التعليل بـ ﴿مثل  : و(2)قال آخر

ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بمَغرْيم َنْفٍس َأْو َفَساٍد يفم  ائميَل َأنَّ رْسَ
ْن َأْجلم َذلمَك َكَتْبنَا َعىَل َبنمي إم   قوله تعاىل: ﴿مم

مَجميًعا  النَّاَس  َأْحَيا  َفَكَأنَّاَم  َأْحَياَها  َوَمْن  مَجميًعا  النَّاَس  َقَتَل  َفَكَأنَّاَم  ه فإن،  [ 32املائدة:  ] ﴾  اأْلَْرضم 

 لتعليل الكتب. 
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بلعّل، كقوله تعاىل:  ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من التعليل  مثل  : و(1) قال آخر

َتتَُّقونَ  َقْبلمُكْم َلَعلَُّكْم  ْن  يَن مم ي َخَلَقُكْم َوالَّذم َا النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَّذم   ، [ 21البقرة:  ] ﴾  ﴿َيا َأهيُّ

لقوله:  و تعليل  أو  اْعُبُدوا﴿هو  تعاىل:  َخَلَقُكمْ ﴾له:لقو﴾  قوله  ومثله  يَن  ﴾..  الَّذم َا  َأهيُّ ﴿َيا 

ْن َقْبلمُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  يَن مم َياُم َكاَم ُكتمَب َعىَل الَّذم حيث  و  ،[ 183البقرة:  ] ﴾  آَمُنوا ُكتمَب َعَلْيُكُم الصِّ

 ملح فيها معنى الرجاء رجعت إىل املخاطبني. 

قوله  لقرآن الكريم من التعليل بالم العلة، كام يف  ذلك ما ورد يف امثل  قال آخر: و 

َعَلْيُكْم   ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  النَّاسم  لمَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل  ًة َوَسًطا  ُأمَّ تعاىل: ﴿َوَكَذلمَك َجَعْلنَاُكْم 

يًدا تمي ُكنَْت َعَلْيَها إمالَّ لمنَْعَلَم َمْن َيتَّ   َشهم ْبَلَة الَّ َبْيهم َوَما َجَعْلنَا اْلقم َّْن َينَْقلمُب َعىَل َعقم
ُسوَل ممم   بمُع الرَّ

يَن َهَدى اهللَُّ يَع إمياَمَنُكمْ   َوإمْن َكاَنْت َلَكبمرَيًة إمالَّ َعىَل الَّذم إمنَّ اهللََّ بمالنَّاسم َلَرُءوٌف    َوَما َكاَن اهللَُّ لمُيضم

يمٌ  لملنَّاسم َوَبيِّنَاٍت  ﴿َشْهُر َرَمَضاَن  .. وقوله:  [ 143البقرة:  ] ﴾  َرحم َل فميهم اْلُقْرآُن ُهًدى  ُأْنزم ي  الَّذم

َن اهْلَُدى َواْلُفْرَقانم  ْهَر َفْلَيُصْمهُ   مم نُْكُم الشَّ َد مم ْن    َفَمْن َشهم ٌة مم دَّ يًضا َأْو َعىَل َسَفٍر َفعم َوَمْن َكاَن َمرم

اٍم ُأَخرَ  يُد    َأيَّ يُد اهللَُّ بمُكُم اْلُيرْسَ َواَل ُيرم وا اهللََّ َعىَل َما َهَداُكْم  ُيرم ُ َة َولمُتَكربِّ دَّ ُلوا اْلعم بمُكُم اْلُعرْسَ َولمُتْكمم

يَن لمَئالَّ َيُكوَن لملنَّاسم َعىَل  . وقوله: .[ 185البقرة: ] ﴾ َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  رم يَن َوُمنْذم م ﴿ُرُساًل ُمَبرشِّ

ُسلم  ٌة َبْعَد الرُّ يًزا َحكمياًم َوَكاَن اهللَُّ عَ  اهللَّم ُحجَّ  [165النساء: ] ﴾ زم

، فهو  حيث دخلت واو العاطف عىل الم التعليل : وقد ذكر املفرسون أنه  (2)قال آخر

نُْه َباَلًء َحَسنًا إما   نمنَي مم َ املُْْؤمم
األنفال:  ] ﴾  أن يكون تعليال معّلله حمذوف، كقوله تعاىل: ﴿َولمُيْبيلم

فعل    :فاملعنى  ،[ 17 املؤمنني  إىل  أو  ذلك.ولْلحسان  أخرى  .  علة  عىل  معطوفا  يكون  أن 

بماحْلَقِّ   َواأْلَْرَض  اَمَواتم  السَّ اهللَُّ  ﴿َوَخَلَق  تعاىل:  كقوله  العطف،  صحة  ليظهر  مضمرة، 

: ليستدّل هبا  يف اآلية  التقدير، و [ 22اجلاثية:  ] ﴾  َولمُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس بماَم َكَسَبْت َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ 
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قدرته   عىل  ولتجزىاملكلف  اأْلَْرضم  تعاىل  كقوله   ، تعاىل  يفم  لمُيوُسَف  نَّا  َمكَّ ﴿َوَكَذلمَك   :

يلم اأْلََحادميثم  ْن َتْأوم والفرق بني الوجهني أنه يف األول عطف مجلة  .  .[ 21يوسف:  ] ﴾  َولمنَُعلَِّمُه مم

تعاىل:  ، كقوله كال العلتني  وقد حيتمل الكالم.  عىل مجلة، ويف الثاين عطف مفرد عىل مفرد.

فالتقدير عىل األول، ولنجعله آية فعلنا ذلك، وعىل    ،[ 259البقرة:  ] ﴾  ﴿َولمنَْجَعَلَك آَيًة لملنَّاسم 

فائدة هذا األسلوب هو أن جياء بالعّلة بالواو  . والثاين: ولنبني للناس قدرتنا ولنجعله آية. 

يها، فيكون اختصاص  ألنه إّما أن يقّدر علة أخرى ليعطف عل  ،لالهتامم بشأن العلة املذكورة 

ذكرها لكوهنا أهّم، وإما أن يكون عىل تقدير معلل فيجب أن يكون مؤخرا ليشعر تقديمه  

 باالهتامم.

 .. فام الفرق بني الم العاقبة والم التعليل واحلكمة؟ م قال الرئيس: بورك فيك

تعاىل: ﴿َفاْلَتَقطَ  العاقبة، كقوله  ترد يف حق من جيهل  العاقبة  العامل: الم  آُل  قال  ُه 

ا َوَحَزًنا  ا َكاُنوا َخاطمئمنيَ   فمْرَعْوَن لمَيُكوَن هَلُْم َعُدوًّ  ،[ 8القصص:  ] ﴾  إمنَّ فمْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدمُهَ

وإنام الالم الواردة يف أحكامه وأفعاله الم    ،وأما من هو بكل يشء عليم فمستحيلة يف حقه 

ا َوَحَزًنا ﴿قوله:  ن  وهلذا فإ  .. احلكمة والغاية املطلوبة من احلكمة القصص: ] ﴾  لمَيُكوَن هَلُْم َعُدوًّ

له إنام كان 8)القصص:    {[ 8 التقاطهم  بالتقاطه وتقديره هلم، فإن  ( هو تعليل لقضاء اهلل 

 بقضائه وقدره، وذكر فعلهم دون قضائه ألنه أبلغ يف كونه حزنا هلم وحرسة عليهم. 

 : التكرار والتثبيت . 5

احلوارات تلك  سمعت  أن  احلديقة    بعد  يف  النظافة  عامل  بني  اجلميلة  العلمية 

ورئيسهم، وتأثرت لتلك املعارف الكثرية التي كانت ختزهنا عقول وقلوب أولئك العامل  

البسطاء الطيبني، والتي غرسها فيهم حبهم للقرآن الكريم.. رست إىل حمل آخر يف احلديقة،  
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ور، كل فتاة تكرر مقاطع من  حيث رأيت مجعا من الفتيات الصغريات متفرقات بني الزه 

 القرآن الكريم، ويبدو أن ذلك كان ألجل حفظه. 

ما هي إال فرتة وجيزة حتى اجتمعن إىل صديقة هلن، كانت تشبه األزهار يف مجاهلا  

وصفاء نفسها، وكان الفتيات ينادوهنا زهراء.. وقد ذكرتني رؤيتها واسمها ببضعة رسول  

ور، بعد أن مألت الدنيا بعبيق عطرها.. ولذلك رغبت  تلك التي توفيت يف عمر الزه   اهلل  

 يف أن أمجع بني رؤيتها وسامع حديثها. 

بعد أن اجتمع الفتيات، قالت إحداهن: نحن نعجب كثريا من ذاكرتك العجيبة يا  

زهراء.. وقد حاولنا أن نطبق كل ما تذكرين لنا من نصائح حلفظ كالم ربنا لكنا ِل نفلح،  

 التكرار الكثري لتثبيت ما نحفظه. فنحن نحتاج إىل 

قالت زهراء: ال بأس.. ستتمرن ذاكرتكن بمرور األيام.. وسيصري حفظكن لكالم  

القرآن   أنزل  فام  والتدبر..  احلفظ  بني  اجلمع  جيدا  تذكروا  فقط  لكن  وأسهل..  أيرس  اهلل 

ترتلن آياته بحب  الكريم لنحفظه فقط، وإنام لنتدبره ونعيش معانيه.. وال تنسني كذلك أن  

 وعشق وهيام.. فهي كلامت اهلل العظيم.. وليست كأي كلامت. 

قالت إحداهن: بورك فيك يا صديقتنا العزيزة.. فأنت من أنقذتنا من تلك الغفلة  

 التي كنا نعيش فيها، والتي جعلتنا نبتعد عن هذا العاِل اجلميل الذي َصنا إليه. 

اجلميلة عن القرآن الكريم، نريد منك   قالت أخرى: بعد أن استمعنا لكل أحاديثك

 هذه املرة أن ختتربينا فيها.. ويف اجتهادنا يف فهمها واستيعاهبا. 

قالت زهراء: ذلك مجيل جدا.. ما رأيكن يف أن يكون موضوع حديثنا عن التكرار  

 تقمن به.   نيف القرآن الكريم، فهو متناسب متاما مع ما كنت

  ذلك. قلن مجيعا: أجل.. نحن موافقات عىل 
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التكرار لغو، وأنه ال فائدة فيه، وأنه جمرد   بأن  قالت زهراء: ما رأيكن فيمن يذكر 

 حشو؟ 

قالت إحداهن: هو كالم صحيح جدا.. فالتكرار الذي ال يفيد فائدة جديدة لغو  

جد فائدة  يفيد  الذي  ولكن  للوقت..  وتضييع  بل  يدةوحشو  كذلك،  اعتباره  يمكن  ال   ،

 .. يمكننا أال نعتربه تكرارا

 قالت زهراء: كيف ذلك؟ 

قالت الفتاة: مثال هذه الزهور التي نراها، قد تتفق يف كثري من األلوان واألشكال،  

 لكنها مع ذلك ليست مكررة، ألن لكل زهرة شكلها اخلاص هبا. 

قالت أخرى: وهكذا األلوان التي نراها هي مكررة يف الكثري من املشاهد.. لكنها  

 ة التي خيتلف هبا عن غريه. تعطي لكل مشهد صورته اخلاص

حرف   كل  لكن  ونكررها..  معدودة  حروفا  نستعمل  نحن  وهكذا  أخرى:  قالت 

 يشكل مع إخوانه من احلروف معاين خاصة يف كل موضع يكون فيه. 

 قالت زهراء: هذا عن اإلمجال.. فامذا عن التفصيل. 

إحداهن نتدبر  (1)قالت  عندما  التكرار:  نجده  ظاهرة  الكريم  القرآن  تقع  يف  عىل  ا 

.  مرة يكون املكرر أداة تؤدى وظيفة يف اجلملة بعد أن تستوىف ركنيه األساسيني.، فوجوه

. أو  عليه بدوهنا. ل وأخرى تتكرر كلمة مع أختها لداع، بحيث تفيد معنى ال يمكن احلصو 

قصة تتكرر يف مواضع متعددة مع اختالف  ، أو  فاصلة تكرر يف سورة واحدة عىل نمط واحد 

أو  الفكرة  ضلصياغة وعر يف طرق ا بعض األوامر والنواهي واإلرشادات والنصح مما  ، 

 يقرر حكاًم رشعيا أو حيث عىل فضيلة أو ينهى عن رذيلة أو يرغب يف خري أو ينفر من رش. 
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 تكرار األلفاظ: أ.  

 قالت زهراء: فحدثوين عن تكرار الكلمة. 

إحداهن األلفاظ  من  :  قالت  تكرار  الكريم  أنواع  القرآن  اللفظ  يف  يقربه تكرار    بام 

تعاىل  قوله  مثل  ويثبته  َحَرًجا ﴿:  ويؤكده  وقوله:  [ 125األنعام:  ]   ﴾َضيًِّقا  ُسودٌ ﴿،   ﴾َوَغَرابميُب 

 [ 27فاطر: ] 

ومنها  أخرى:  عينها،    قالت  الكلمة  االسم  إما  تكرار  تعاىليف  ا ﴿:  كقوله  َدكًّ ا    ﴾َدكًّ

ْلُهْم ُرَوْيًدا﴿:  كقولهيف الفعل،    و أ  ..[ 21الفجر:  ]  يَن َأْمهم لم اْلَكافمرم يف اسم    و أ  ..[ 17الطارق:  ]   ﴾َفَمهِّ

ي  ﴿يف احلرف، كقوله:    و أ  . .[ 36املؤمنون:  ]   ﴾َهْيَهاَت َهْيَهاَت ملمَا ُتوَعُدونَ ﴿الفعل، كقوله:   َففم

يَن فميَها  ا﴿يف اجلملة، كقوله:    وأ  ..[108هود:  ]   ﴾اجْلَنَّةم َخالمدم إمنَّ َمَع اْلُعرْسم    َفإمنَّ َمَع اْلُعرْسم ُيرْسً

ا َفاْذَهْب َأْنَت  ﴿ومن هذا النوع تأكيد الضمري املتصل باملنفصل، كقوله:    .. [ 6،  5الرشح:  ]   ﴾ُيرْسً

َرةم ُهْم َكافمُرونَ ﴿، واملنفصل بمثله، كقوله: [ 24املائدة: ]  ﴾َوَربَُّك   .[ 19: هود]  ﴾َوُهْم بماآْلخم

ينَ   َربََّك   إمنَّ   ُثمَّ ﴿، كقوله تعاىل:  تكرار األداة: ومنها  (1)قالت أخرى نْ  َهاَجُروا   لملَّذم   مم

وا  َجاَهُدوا   ُثمَّ   ُفتمنُوا  َما   َبْعدم  نْ   َربََّك   إمنَّ   َوَصرَبُ َها   مم يٌم﴾    َلَغُفورٌ   َبْعدم ، وقوله:  [ 110:  ]النحلَرحم

ينَ   َربََّك   إمنَّ   ُثمَّ ﴿ ُلوا  لملَّذم وءَ   َعمم نْ   َتاُبوا  ُثمَّ   بمَجَهاَلةٍ   السُّ نْ   َربََّك   إمنَّ   َوَأْصَلُحوا   َذلمَك   َبْعدم   مم   مم

َها  يٌم﴾    َلَغُفورٌ   َبْعدم الظاهر يقتيض  و  ﴾، إنّ ﴿تكرار  الكريمتني  اآليتني  ، ففي  [ 119:  ]النحلَرحم

السبب  . ومرة أخرى.   ﴾إنّ ﴿لكن هذا الظاهر خولف وأعيدت  ،  األوىل   ﴾ إنّ ﴿االكتفاء ب  

. هلذا اقتضت البالغة إعادهتا لتلحظ النسبة  . األوىل وخربها   ﴾إنّ ﴿ هو طول الفصل بني  

 بني الركنني عىل ما حقها أن تكون عليه من التوكيد. 

امها  نوثم تل﴾  إنّ ﴿فيهام    ركرنهاتني اآليتني دون أن  باإلضافة إىل ذلك؛ فإننا لو قرأنا  
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 بتكرارها مرة أخرى لظهر الفرق بني احلالتني: ضعف يف األوىل، وتناسق وقوة يف الثانية. 

نْ   كمَتاٌب  َجاَءُهمْ  َوملََّا ﴿ : تعاىل  قوله  قالت أخرى: ومثل ذلك ما ورد من التكرار يف   مم

نْدم  ٌق  اهللَّم  عم نْ   َوَكاُنوا  َمَعُهمْ   ملمَا   ُمَصدِّ ينَ   َعىَل   َيْسَتْفتمُحونَ   َقْبُل  مم   َعَرُفوا   َما  َجاَءُهمْ   َفَلامَّ   َكَفُروا  الَّذم

يَن﴾  َعىَل  اهللَّم  َفَلْعنَةُ  بمهم  َكَفُروا  [89: ]البقرةاْلَكافمرم

َسَبنَّ   اَل ﴿ قالت أخرى: وقوله:   ينَ   حَتْ بُّونَ   َأَتْوا  بماَم   َيْفَرُحونَ   الَّذم
ْ   بماَم   حُيَْمُدوا  َأنْ   َوحُيم   َِل

َسَبنَُّهمْ  َفاَل  َيْفَعُلوا  نَ   بمَمَفاَزةٍ  حَتْ  [ 188: عمران  ]آلَألميٌم﴾   َعَذاٌب  َوهَلُمْ  اْلَعَذابم   مم

أخرى: وقوله:   ُسُل   تمْلَك ﴿قالت  ْلنَا   الرُّ نُْهمْ   َبْعضٍ   َعىَل   َبْعَضُهمْ   َفضَّ   اهللَُّ  َكلَّمَ   َمنْ   مم

يَسى  َوآَتْينَا   َدَرَجاٍت   َبْعَضُهمْ   َوَرَفعَ  ْدَناهُ   اْلَبيِّنَاتم   َمْرَيمَ   اْبنَ   عم   َما   اهللَُّ   َشاءَ   َوَلوْ   اْلُقُدسم   بمُروحم   َوَأيَّ

ينَ   اْقَتَتَل  نْ   الَّذم مْ   مم هم نْ   َبْعدم نُْهمْ   اْخَتَلُفوا  َوَلكمنم   اْلَبيِّنَاُت   َجاَءهْتُمُ   َما   َبْعدم   مم نُْهمْ   آَمنَ   َمنْ   َفمم   َمنْ   َومم

نَّ  اْقَتَتُلوا َما  اهللَُّ  َشاءَ  َوَلوْ  َكَفرَ 
يُد﴾  َما   َيْفَعُل  اهللََّ َوَلكم  [ 253: ]البقرةُيرم

وقوله:   أخرى:  َبميهم   ُيوُسُف   َقاَل   إمذْ ﴿قالت    َكْوَكًبا   َعرَشَ   َأَحدَ   َرَأْيُت   إمينِّ   َأَبتم   َيا   ألم

ْمَس  يَن﴾  يلم  َرَأْيُتُهمْ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّ دم  [4: ]يوسفَساجم

ُدُكمْ ﴿قالت أخرى: وقوله:   تُّمْ   إمَذا  َأنَُّكمْ   َأَيعم َظاًما   ُتَراًبا   َوُكنُْتمْ   مم خُمَْرُجوَن﴾    َأنَُّكمْ   َوعم

ًرا  َيْعَلُمونَ ﴿ ، وقوله:  [ 35:  ]املؤمنون نَ   َظاهم ْنَيا   احْلََياةم   مم َرةم   َعنم   َوُهمْ   الدُّ :  ]الرومَغافمُلوَن﴾    ُهمْ   اآْلخم

7 ] 

ينَ   ُأوَلئمَك ﴿قوله تعاىل:  ، ك تكرار الكلمة مع أختها : ومثل ذلك  (1)قالت أخرى   الَّذم

َرةم   يفم   َوُهمْ   اْلَعَذابم   ُسوءُ   هَلُمْ  وَن﴾    ُهمُ   اآْلخم مرتني،    ﴾ هم﴿فقد تكررت    ، [ 5:  ]النملاأْلَْخرَسُ

خربها:   مبتدأ  بني  ﴾،  األخرسون﴿األوىل  النسبة  لتأكيد  به  جيء  فصل  ضمري  والثانية 

 الطرفني. 
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أخرىقال ذلك  (1)ت  ومثل  تعاىل:  :  ينَ   ُأوَلئمَك ﴿قوله  ممْ   َكَفُروا   الَّذم   َوُأوَلئمَك   بمَرهبِّ

مْ   يفم   اأْلَْغاَلُل  تكررت ـ هنا  ، فقد  [ 5:  ]الرعدَخالمُدوَن﴾    فميَها   ُهمْ   النَّارم   َأْصَحاُب   َوُأوَلئمَك   َأْعنَاقمهم

.  ما جاورها إال حسنًا وروعة.   ع وِل َتد هلذه الكلمة املكررة م  ،ثالث مرات ﴾  أولئك﴿ـ  

البعث: كفرهم برهبم وكون األغالل يف  ي  فاألوىل والثانية: تسجالن حكاًم عامًا عىل منكر

اخللود    ه ومصاحبتهم هلا عىل وج  ، ودخوهلم النار  ، والثالثة: بيان ملصريهم املهني.  أعناقهم. 

يعقبه خروج منها. لرك    ﴾ُأؤلئَك ﴿أسقطت    ولو.  الذي ال  والثالث  الثاين  املوضعني  من 

مْ ﴿فتصبح الواو الداخلة عىل:  ،  املعنى واضطرب وتصبح  ،  واو حال  ﴾األْغاَلُل يف ُأْعنَاقمهم

الداخلة عىل:   َخالمُدونَ ﴿الواو  َفيَها  ُهْم  النارم  املعنى.  ﴾ أْصَحاُب  معه  يرك  عطفًا  .  عاطفة 

يف   التكرار  موضع  حسن  وتقويتهلذلك  املعنى  صحة  من  فيه  ملا  يف  ،  اآلية  النسبة  وتأكيد 

 املواضع الثالثة للتسجيل عليهم. 

ذلك   ومثل  أخرى:  الفعل  قالت  تكرار  عن  عوض  وهو  بمصدره،  الفعل  تأكيد 

، [ 56األحزاب:  ]   ﴾: ﴿َوَسلُِّموا َتْسلمياًم تعاىل  مرتني، وفائدته دفع توهم املجاز يف الفعل، كقوله

ا﴿َوَتسم وقوله:  َباُل َسرْيً  [10الطور: ]  ﴾رُي اجْلم

واألصل يف هذا النوع أن ينعت الوصف املُراد؛ كقوله تعاىل: ﴿اْذُكُروا  قالت أخرى:  

َكثمرًيا ذمْكًرا  مَجمياًل وقوله:  ،  [ 41األحزاب:  ]   ﴾اهللََّ  اًحا  رَسَ ُحوُهنَّ  وقد  [ 49األحزاب:  ]   ﴾﴿َورَسِّ  ،

ُقوا اهللََّ  ، وقد يؤكد بمصدر فعل  [ 102آل عمران:  ]   ﴾ َحقَّ ُتَقاتمهم يضاف وصفه إليه، كقوله: ﴿اتَّ

َن  [ 8املزمل: ]  ﴾آخر، كقوله: ﴿َوَتَبتَّْل إمَلْيهم َتْبتمياًل  ، أو اسم عني نيابة املصدر، كقوله: ﴿َأْنَبَتُكْم مم

َنَباًتا  النبات اسم عني، واحلال املُؤكدة، كقوله: ﴿َويَ [ 17نوح:  ]   ﴾اأْلَْرضم  إنباًتا؛ إذ  ْوَم  ؛ أي: 

 [33مريم: ]  ﴾ُأْبَعُث َحيًّا 
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قالت زهراء: بورك فيكن؛ واآلن حدثوين عن الفواصل القرآنية التي وردت مكررة  

﴾    َعَذايبم   َكانَ   َفَكْيَف ﴿يف القرآن الكريم من أمثال التكرار الوارد يف قوله تعاىل:   : ]القمرَوُنُذرم

16 ] 

إحداهن يف  (1)قالت  املكررة  العبارة  هذه  أن  نالحظ  القمر  :  َكاَن  ﴿سورة  َفَكْيَف 

أول  ؛ فقد صاحبت يف كل موضع من مواضع تكرارها قصة عجيبة الشأن﴾  َعَذابمى َوُنُذر

ر عليه السالم، ف  عقب قصة قوم نوحهلا  موضع   مظاهر الرصاع بينهم    ت السورة بعد أن صوَّ

اهلل   انتصار  ثم  السالم  عليه  نوح  عظة    ي ولك.  عليهم. له  وبني  موضع  القصة  هذه  تبقى 

َفَكْيف َكاَن  ﴿جاء قوله تعاىل عقبها:    ، وللتهويل من شأهنا   ،ولتلفت إليها األنظار،  وادكار

د هلذا التعجيب    للتعجيب مما كان،  ﴾كيف ﴿ُمصدرًا باسم االستفهام    ﴾َعَذايبم َوُنُذرم  وقد مهَّ

نْ  َفَهْل  آَيةً  َتَرْكنَاَها  دْ َوَلقَ ﴿ وهي قوله تعاىل:  ا،باآلية السابقة عليه كمٍر﴾  مم  [ 15: ]القمرُمدَّ

الثاين لذكرها حني قصَّ قالت أخرى:   قصة عاد وعتوها  السورة  علينا    ت واملوضع 

َبْت ﴿  قال تعاىل: ،  ويف عاد هذه نجد العبارة اكتنفت القصة بدءًا وهناية،  عن أمر رهبا    َعادٌ   َكذَّ

مْ   َأْرَسْلنَا   إمنَّا   َوُنُذرم   َعَذايبم   َكانَ   َفَكْيَف  حًيا   َعَلْيهم ا  رم ََصً رٍّ   َنْحسٍ   َيْومم   يفم   ََصْ
عُ   ُمْسَتمم   النَّاَس   َتنْزم

ُمْ  رٍ  َنْخلٍ  َأْعَجازُ  َكَأهنَّ ﴾  َعَذايبم  َكانَ  َفَكْيَف  ُمنَْقعم وتكرار العبارة ـ هكذا ـ  ، [ 21-18: ]القمرَوُنُذرم

 .  االهتامم.يف البداية والنهاية خمرج هلا خمرج 

الثالث الذي   َكاَن َعَذابم  ﴿ذكمرت فيه هذه العبارة  قالت أخرى: واملوضع  َفَكْيَف 

التشويق  ي  لتلق  ةقصة ثمود، وقد جاءت فيها كذلك مهيئيف    ﴾َوُنُذرم  العقاب بعد  صورة 

إليها:  ،إليها عند السامع  مْ عَ   َأْرَسْلنَا   إمنَّا   َوُنُذرم   َعَذايبم   َكانَ   َفَكْيَف ﴿  ولفت نظره    َصْيَحةً   َلْيهم

َدةً  يمم  َفَكاُنوا َواحم ﴾  َكَهشم  [ 31-30: ]القمراملُْْحَتظمرم
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أخرى:   التكرارقالت  هلذا  املقام  اقتضاء  شدة  ندرك  هنا  إحدى  ،  ومن  فليست 

إنام هو اتساق عجيب تطلبه املقام  ،  العبارات يف موضع بمغنية عن أختها يف املوضع اآلخر 

 كل النواحي. من 

د  وققالت أخرى:   هلذا التكرار حيث ِل يأت إال بعد َخس عرشة  القرآن الكريم  د مهَّ

وذلك  ،  مع التزام حتريك ما قبلها   [ الراء]آية تنته كلها بفاصلة واحدة تتحد هناياهتا بحرف  

نوعًا من املوسيقى الصاخبة  ي  وقد أشاع هذا النسق الشاج  ،هو هنج فواصل السورة كلها 

 اإلنذار أيام تناسب. العنيفة التي تتالءم مع جو 

  القمر، هو قوله تعاىل: سورة  تكرار آخر يف  قالت أخرى: باإلضافة إىل هذا، فقد ورد  

َنا   َوَلَقدْ ﴿ ْ ْكرم   اْلُقْرآنَ   َيرسَّ نْ   َفَهْل   لملذِّ كمٍر﴾    مم أربع مرات،    ة حيث ورد يف السور،  [ 17:  ]القمرُمدَّ

 دعوة َصاحلة للتأمل فيام يسوقه اهلل من قصص. هي و

الرمحن  سورة  الوارد يف  زهراء: بورك فيكن؛ واآلن حدثوين عن أرسار التكرار    قالت

   َفبمَأيِّ ﴿يف قوله تعاىل:  
م
﴾    َربُِّكاَم   آاَلء َبانم  . كر فيها إحدى وثالثني مرةحيث ذُ ،  [ 13:  ]الرمحنُتَكذِّ

الوارد يف    رالتكرار الوارد يف سورة الرمحن هو أكثر صور التكرا  :(1)قالت إحداهن

َد له ، وقد عىل اإلطالقالقرآن الكريم  حيث جاء بعد اثنتي  .  متهيدًا رائعًا.يف كل موضع  ُمهَّ

الفواصل  متحدة  آية  كلمة  ،  عرشة  التمهيد  هذا  يف  تكررت  مرات    ﴾امليزان﴿وقد  ثالث 

اَمءَ ﴿  متتابعة دونام نبو أو ملل:  ميَزانَ   َوَوَضعَ   َرَفَعَها   َوالسَّ ميَزانم   يفم   ْواَتْطغَ   َأالَّ   املْ   اْلَوْزنَ   َوَأقميُموا   املْ

ْسطم  وا   َواَل   بماْلقم ُ
ميَزاَن﴾    خُتْرسم وهذا التمهيد قد أشاع حلنًا موسيقيًا عذبًا كان  ،  [ 9-7:  ]الرمحناملْ

عليها   هتجم  فال  هبا  وتأنس  النفس  ولتألفها  التكرار  صور  لتالؤم  طبيعية  مقدم  بمثابة 

يف فواصل املقدمة التمهيدية ما انبنت عليه فواصل    قد راعىالقرآن الكريم  ألن    ،هجوما 
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 اآلي املكررة. 

  الطابع الغالب عىل هذه السورة هو طابع تعداد النَعم عىل الَثَقلني :  (1)قالت أخرى

 َربُِّكاَم  ﴿  هذه اَلعبارة:   اإلنس واجلن، وبعد كل نعمة أو نَعم يعددها اهلل تأيت من  
م
َفبمَأيِّ آاَلء

َبانم  لَّة التكرار الذي حفلت به سورة الرمح﴾، ُتَكذِّ ن،  وعىل هذا األساس يمكن بيرس فهم عم

لنعمهفهو   وتقرير  هب  ، تذكري  التكذيب  أو  إنكارها  يمكن  فال  بمكان  الظهور  من    ا، وأهنا 

وأخرى ألن اهلل سبحانه عدد يف    ة والفصل بني كل نعم  ،فتكرار الفاصلة يفيد تعداد النمَعم

وجعلها  ،  ونبههم عىل قدرها وقدرته عليها ولطفه فيها ،  عامءه وذكر عباده بآالئهالسورة ن

 . ما أسداه إليهم منها  عفاصلة بني كل نعمة لتعرف موض

أخرى فإن    :(2)قالت  ذلك،  إىل  والتقريع  باإلضافة  التبكيت  معنى  ذلك  إىل  فيها 

ها كام يبكت منكر أياد النَعم  ألن تعداد النمَعم واآلالء من الرمحن تبكيت ملن أنكر   ،والتوبيخ

 عليه من الناس بتعديدها. 

قد تكررت بعد ما هو ليس بنعمة من  مع ذلك  الفاصلة  قالت زهراء: ولكن هذه  

نْ   ُشَواظٌ   َعَلْيُكاَم   ُيْرَسُل ﴿   بعد هذه اآليات: ما ذكرتن  فكيف يستقيم    ، وعيد وهتديد   َنارٍ   مم

انم   َفاَل   َوُنَحاٌس  َ
   َفبمَأيِّ   َتنَْترصم

م
َبانم   َربُِّكاَم   آاَلء تم فإذا    ُتَكذِّ اَمءُ   اْنَشقَّ َهانم   َوْرَدةً   َفَكاَنْت   السَّ   َكالدِّ

   َفبمَأيِّ 
م
َبانم   َربُِّكاَم   آاَلء    َفبمَأيِّ   َجانٌّ   َواَل   إمْنٌس   َذْنبمهم   َعنْ   ُيْسَأُل   اَل   َفَيْوَمئمذٍ   ُتَكذِّ

م
َبانم   َربُِّكاَم   آاَلء  ُتَكذِّ

ُمونَ املُْ   ُيْعَرُف  ياَمُهمْ   ْجرم    َفبمَأيِّ   َواأْلَْقَدامم   بمالنََّوايصم   َفُيْؤَخذُ   بمسم
م
َبانم   َربُِّكاَم   آاَلء هم   ُتَكذِّ   َجَهنَّمُ   َهذم

تمي ُب   الَّ َا   ُيَكذِّ ُمونَ   هبم    َفبمَأيِّ   آنٍ   مَحميمٍ   َوَبنْيَ   َبْينََها   َيُطوُفونَ   املُْْجرم
م
﴾    َربُِّكاَم   آاَلء َبانم - 35:  ]الرمحنُتَكذِّ

 وليس بنمَعم؟ ،ظاهر هذه اآليات بالء وانتقام، ف[ 54
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إحداهن الضالني:  (1)قالت  مآل  وبيان  والوعيد  اإلنذار  يف  أن  يدرك  املتأمل    لكن 

ومن هذا االعتبار يتبني  ،  عصمة لْلنسان من الوقوع فيام وقعوا فيه فيكون مصريه مصريهم

حتت   مندرجة  املواضع  هذه  اخلريأن  إيصال  نوعان:  النعم  ألن  الرش   ، النَعم،  دفع    ، ثم 

 فلذلك كررت الفاصلة. ؛ والسورة اشتملت َعىل كال النوعني

التكرار   أرسار  عن  حدثوين  واآلن  فيك؛  بورك  زهراء:  يف  قالت  سورة  الوارد 

بمنَي﴾    َيْوَمئمذٍ   َوْيٌل ﴿، وذلك يف قوله تعاىل:  املرسالت  لتي وردت يف  ، وا[ 15:  ]املرسالتلمْلُمَكذِّ

 إحدى عرش موضعا. 

: لقد ُمهد لتلك الفاصلة بام يتناسب معها مثلام هو احلال يف سورة  (2)قالت إحداهن

اشتمل عىل جمموعتني من اآليات  هنا، حيث  َبْيَد أن التمهيد خيتلف  ،  الرمحنسورة  و  القمر

ع  ختتلف  فاصلة  هلا  وهي:    نأوالمها  َفاتم   ُعْرًفا   َواملُْْرَساَلتم ﴿ثانيتهام    َعْصًفا   َفاْلَعاصم

اتم  َ
ا   َوالنَّارشم َقاتم   َنرْشً َياتم   َفْرًقا   َفاْلَفارم وختمت    ،[ 6-1:  ]املرسالتُنْذًرا﴾    َأوْ   ُعْذًرا  ذمْكًرا   َفاملُْْلقم

بلها ُمْقَسم  ام ق، ف[ 7:  ]املرسالتَلَواقمٌع﴾    ُتوَعُدونَ   إمنَّاَم ﴿  هذه املجموعة بقفلة هي رس اجلامل كله:

 واملْقَسم به متعدد كأجزاء الرشط إذا بدئت هبا السور. . وهي جواب الَقَسم. ،به

ثم تبدأ املجموعة الثانية  األوىل،  وبجواب الَقَسم تنتهى املجموعة  :  (3)قالت أخرى

َسْت  النُُّجومُ  َفإمَذا﴿ : قوله تعاىل   وهي اَمءُ  َوإمَذا  ُطمم َجْت  السَّ َباُل  َوإمَذا ُفرم َفْت  اجْلم ُسُل  َوإمَذا  ُنسم   الرُّ

َتْت  َيِّ   ُأقِّ
َلْت   َيْومٍ   ألم بمنَي﴾    َيْوَمئمذٍ   َوْيٌل   اْلَفْصلم   َيْومُ   َما   َأْدَراكَ   َوَما   اْلَفْصلم   لمَيْومم   ُأجِّ لمْلُمَكذِّ

تتكون من..  [ 15-8:  ]املرسالت املجموعة  اجلواب  وهذه  مرات حمذوف  أربع  يتكرر    ، رشط 

استفهام يعترب مدخاًل حلقيقة هامة  . ومن  القيامة ومقدمات البعث.  لوكله حديث عن أهوا
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جواب هذا  . ومن  وهو التوصل إىل مصري املكذبني يوم الدين.،  تقودنا إىل اهلدف املنشود 

يقود  الشعاع الذي  هي  هذه الكلمة  ﴾، ويوم الفصل﴿ االستفهام الذي اشتمل عىل كلمة:  

الكربى:   الساحة  القضا إىل  احلكيم:  ءساحة  والقصاص  َيِّ ﴿  العادل 
َلْت   َيْومٍ   ألم   لمَيْومم   ُأجِّ

بمنَي﴾    َيْوَمئمذٍ   َوْيٌل   اْلَفْصلم   َيْومُ   َما   َأْدَراكَ   َوَما   اْلَفْصلم  هذا التمهيد  .. ف[ 15-12:  ]املرسالتلمْلُمَكذِّ

د هلذه العبارةهو احلكيم   حتى لكأهنا هي املقصودة. ، الذي مهَّ

بمنيَ ﴿ثم تكررت هذه اآلية:  قالت أخرى:   عرش مرات بعد هذه    ﴾ َوْيٌل َيْوَمئمٍذ لمْلُمَكذِّ

أو    ،وصورة من صور احلرش ،  يف كل مواضعها تتلو مشهدًا من مَشاهد القيَامة وهي    ة،املر

 مشاهد الُقدرة اإلهلية. 

التكرارقالت أخرى:   فإن اآلية أعقبت ما من    ، أما السبب العام الذي اقتىض هذا 

أ دواع  نشأنه  من  داع  أكرب  والتصديقي  يكون  هذ  ، اإليامن  عن  اخلارج  يكون    ا بحيث 

فويل للمكذبني بيوم  .  السلوك واملكذب به صائرًا ـ ال حمالة ـ إىل الويل، والعذاب األليم.

ووي.الفصل  املجرمني..  هبالك  للمكذبني  وويل  أر  ل .  وتقديره  اهلل  بُقدرة  زاق  للمكذبني 

 التكرار يف السورة كلها.  . وعىل هذا املنهج يميض.اخللق

يف   وردت  التي  التكرار  أغراض  عن  حدثوين  واآلن  فيكن؛  بورك  زهراء:  قالت 

 اآليات التي ذكرمتوها وغريها. 

قالت إحداهن: عندما نتدبر التكرار الوارد يف القرآن الكريم نجد أن غرضه األكرب  

التأكيد؛    إرادة   يقرر   التأكيد  فإن  التأكيد؛  من  أبلغ  وهو   التأسيس،  ارتكر   يف   وقع  ألنه   ليس 

بعد  [ 4: ]التكاثرَتْعَلُموَن﴾   َسْوَف  َكالَّ  ُثمَّ ﴿: تعاىل  قوله  نفإ وهلذا التجوز؛  وعدم  األول  معنى

  تنبيهٌ   ﴿ثم﴾  اإلنشاء، ويف  أبلغ يف  ألنه   تأكيٌد؛  ال  تأسيٌس   [ 3:  ]التكاثرَتْعَلُموَن﴾    َسْوَف   َكالَّ ﴿

 . األول من أبلغ الثاين  اإلنذار أن عىل 



308 

 

ينم   َيْومُ   َما   َأْدَراكَ   َوَما ﴿ومثل ذلك قوله تعاىل:   ﴾    َيْومُ   َما   َأْدَراكَ   َما   ُثمَّ   الدِّ ينم :  ]االنفطار الدِّ

رَ   َكْيَف   َفُقتمَل ﴿:  وقوله  ..[ 17-18 َر﴾    َكْيَف   ُقتمَل   ُثمَّ   َقدَّ   إمنَّ   َمْرَيمُ   َيا ﴿   :وقوله   .. [ 20-19:  ]املدثرَقدَّ

َركم   اْصَطَفاكم   اهللََّ    َعىَل   َواْصَطَفاكم   َوَطهَّ
م
  اهللََّ   َفاْذُكُروا﴿:  وقوله   ..[ 42:  عمران  ]آل  ﴾اْلَعاملَمنيَ   نمَساء

نْدَ     [ 198: ]البقرة ﴾َهَداُكمْ   َكاَم  َواْذُكُروهُ  احْلََرامم  املَْْشَعرم  عم

غرض   فإن  ذلك؛  إىل  باإلضافة  أخرى:  زيادة قالت    ينفي  ما   عىل   التنبيه   التكرار 

ي   َوَقاَل ﴿:  تعاىل   قوله   ومنه   بالقبول،   الكالم   تلقي   ليكمل   التهمَة؛ بمُعونم   َقْومم   َيا   آَمنَ   الَّذم   اتَّ

ُكمْ  َشادم   َسبميَل   َأْهدم هم   إمنَّاَم   َقْومم   َيا   الرَّ ْنَيا   احْلََياةُ   َهذم   النداء   فيه   كرر  فإنه  ، [ 39  ، 38:  ]غافر   ﴾ َمَتاعٌ   الدُّ

 . لذلك

  كقوله   والتهويل؛   التعظيم   قالت أخرى: باإلضافة إىل ذلك؛ فإن التكرار يأيت يف مقام

ةُ ﴿:  تعاىل ةُ   َما   احْلَاقَّ َعةُ ﴿، وقوله:  [ 3-1:  ]احلاقةاحْلَاقَُّة﴾    َما   َأْدَراكَ   َوَما   احْلَاقَّ َعةُ   َما   اْلَقارم   َوَما   اْلَقارم

َعُة﴾    َما   َأْدَراكَ    اْلَقْدرم   َلْيَلةُ   َما  َأْدَراكَ   َوَما   اْلَقْدرم   َلْيَلةم   يفم   َأْنَزْلنَاهُ   إمنَّا ﴿، وقوله:  [ 3-1  :]القارعةاْلَقارم

نْ   َخرْيٌ   اْلَقْدرم   َلْيَلةُ  وقوله:  [ 3-1:  ]القدرَشْهٍر﴾    َأْلفم   مم نيم   َوَأْصَحاُب ﴿،    َأْصَحاُب   َما   اْلَيمم

  ﴾ نيم   َما   املَْْشَأَمةم   َوَأْصَحاُب   املَْْيَمنَةم   َأْصَحاُب   َما   املَْْيَمنَةم   َفَأْصَحاُب ﴿ :  وقوله  [ 27:  ]الواقعةاْلَيمم

 [ 9  ،8: ]الواقعة ﴾املَْْشَأَمةم  َأْصَحاُب 

  كقوله   والتهديد؛  الوعيد  قالت أخرى: باإلضافة إىل ذلك؛ فإن التكرار يأيت يف مقام

  املكرر   يف   ﴿ثم﴾   فذكر  ، [ 4  ،3:  ]التكاثر  ﴾َتْعَلُمونَ   َسْوَف   َكالَّ   ُثمَّ   َتْعَلُمونَ   َسْوَف   َكالَّ ﴿:  تعاىل

  وإن   أخرى،   بعد  مرةً   ذلك  تكرر  عىل   تنبيهٌ   وفيه   األول،   من  أبلغُ   الثاين   اإلنذار  أن   عىل   داللة 

 . دائاًم   مستمر هو  بل  تغيرٌي،  إليه  يتطرق  ال  األزمنة عليه  تعاقبت 

ب؛ قالت أخرى: باإلضافة إىل ذلك؛ قد يأيت   رَ   إمنَّهُ ﴿:  تعاىل  كقوله  للتعجُّ رَ   َفكَّ   َوَقدَّ

رَ  َكْيَف  َفُقتمَل  َر﴾   َكْيَف  ُقتمَل   ُثمَّ  َقدَّ  [ 20-18: ]املدثرَقدَّ
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د    َفبمَأيِّ ﴿:  تعاىل  قوله  يف  كام   املتعلق؛  قالت أخرى: باإلضافة إىل ذلك؛ قد يرد لتعدُّ

 
م
َبانم   َربُِّكاَم   آاَلء   اهلل   وإن   قبله،   بام  متعلٌق   منها   واحدٍ   فكل   تعددت   وإن   فإهنا   [ 13:  ]الرمحن  ﴾ُتَكذِّ

د  واجلن،   اإلنس  من  الثََّقلنيم   هبا   خاطب   تعاىل   ذكر   فكلام  هلم،   خلقها   التي  نمَعَمه  عليهم  وعدَّ

  وصورٌ   خمتلفٌة،  أنواعٌ   وهي  عليه،  الشكر  واقتضاهم  إقراَرهم،  طلب  النِّعم،  فصول  من  فصاًل 

 شتَّى. 

إىل ذلك؛ فإن اللغة العربيةـ  ومثلها سائر اللغاتـ  ال تستنكر    ةباإلضافقالت أخرى:  

وهي    اخلنساء التكرار الذي قد يساق لفائدة التأكيد والتنبيه ونحوها، ومن أمثلة ذلك قول  

 :(1)ترثى أخاها صخرا

 وإن صخرا لوالينا وسيدنا 

 

 وإن صخرا إذا نشتو لنحار   

 وإن صخرا لتأتم اهلداة به  

 

نار    رأسه  يف  علم   كأنه 

قد    آخر  شيئا  ذكرتن  ما  إىل  أضيف  أن  وأحب  مجيعا..  فيكن  بورك  زهراء:  قالت 

 يستحسن ذكره مع مثريي الشبهات..  

 قالت الفتيات: هذا ما نحتاجه.. 

 ( العادات صناعة علم )لعلكم سمعتم بام يطلق عليه  :(2) زهراء تقال

أطروحات  فثمة  أجل..  إحداهن:  كيفية    قالت  يف  يبحث  أنه  ذلك  بشأنه،  كثرية 

 عاداهتم.  وصنع الناس سلوك  يف  التحكم

التكرار..  وسيلة  ذلك  لتحقيق  يعتمد  العلم  فهذا  زهراء:    الطلب،   تكرار  قالت 

 عرضه.  وتكرار  والقدوة واملثل النموذج وصناعة املعلومة، وتكرار

 
 .155/ 4األغانى ألبى الفرج األصبهانى  (1)

 بأكثر  الكريم القرآن  يف واألفكار  القصص  تتكرر  انظر مقاال بعنوان: ملاذا  (2)

 . القصاص جالل موضع؟ حممد من
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شعوب املعاَصة.. فقد  التأثري يف أكثر ال  تم  التكرار قالت إحداهن: بالفعل.. فبفعل

  موضوعات،   من  فيه  وتتحدث   وتشاهد،  وتسمع،   وتلبس،  وترشب،  تأكل،  فيام  التحكم   تم

  احلديثة   التكنولوجية   التواصل   لوسائل   الناس   امتالك   وبسبب .  فيه.  وتكتب   فيه   تفكر   وما   بل

  الرشكات   وهلذا نرى إَصار  عقل..  البرش بال  من  كثري  أصبح  حتى  العادات  صنع  َسُهَل 

  هدف التكرار   املطاعم، ذلك أن  تصميم  ويف  اإلعالنات  يف  التكرار  عىل   للقوميات  العابرة

 جديدة.  عادة صنع أو  العادات، من  عادة تثبيت

التكرار فإن  وهلذا؛  زهراء:  مقصود   الشعائر  ويف  الكريم  القرآن  يف  قالت    التعبدية 

  نموذًجا   قصة  كل  متثل   القصص  من  حمدود  عدد  الكريم  القرآن  ففي  اإلنسان..  عادات  لصنع

  معنى   عىل   تأكيد  فيه  أو  السياق،  إضافة باعتبار  فيه  وتكرار  املخل،  غري  التكرار  ويتم  حمدًدا،

  اهلل   كتاب  يقرأ  الذي  أن   املحصلة  وتكون  آخاذ،   منفردٍ   عالٍ   عطرٍ   هبٍي   لبيانٍ   إظهار  وفيه   حمدد،

  اهلادفة  والقصص  املركزية  والقيم  املفاهيم   من  حمدود  عدد  عىل   املرات  عرشات  كامال يمر

  ناحية،   من  عليهم السالم وتابعيهم  األنبياء  املثالية، وهم  والنامذج  املفاهيم،  هذه  تثبت   التي

  ثم   ومن  صورها؛  أوضح  يف  القيم  هذه  متثل  أخرى، والتي   ناحية  من  تبعه  ومن  نيوالشياط

 . للشخصية تنميط   حيدث

ذكرته أحسن جواب للذين يسيئون فهم غرض  قالت إحداهن: بورك فيك.. وما  

واملعارف   املعلومات  إيصال  هدفه  الكتب  كسائر  أنه  لتومههم  الكريم  القرآن  يف  التكرار 

 وتربيته وتزكيته وهدايته. اإلنسان   وحشو الذهن هبا، ال التأثري يف

 تكرار املعاين: ب.  

فحدثوين اآلن    قالت زهراء: بورك فيكن؛ حدثتموين عن تكرار األلفاظ والعبارات؛

 عن تكرار املعاين.. وخاصة ما يرتبط بالقصص القرآين. 
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القرآين يف مجلته مسوق  :  (1)قالت إحداهن الرسول  لالقصص  واملؤمنني    تسلية 

أفئدهتم، وذلك ما يقتيض تثبيت تلك املعاين  وتثبيت  السائرين عىل هنجه يف كل األجيال،  

نْ  َعَلْيَك  َنُقصُّ  َوُكالًّ ﴿وتأكيدها، كام قال تعاىل:    مم
م
ُسلم  َأْنَباء   يفم  َوَجاَءكَ  ُفَؤاَدكَ  بمهم  ُنَثبُِّت  َما  الرُّ

هم  َظةٌ   احْلَقُّ   َهذم نمنَي﴾    َوذمْكَرى  َوَمْوعم   ، هتديد وزجر املخالفني.. باإلضافة إىل  [ 120:  ]هودلمْلُمْؤمم

أمثاهلم مصري  يرتدعو  ،وييان  غيهم  نعلهم  إىل  ويقلعون عن  باإلضافة  اإليامنية  ..  املعاين 

ليس   الغرض  ألن  والتثبيت،  التكرار  يستدعي  ذلك  وكل  األخرى..  الكثرية  والرتبوية 

 املعلومات، وإنام املعاين النفسية املنجرة عنها. 

فإن تكرار القصة يف القرآن ِل يكن عىل    املنطقي؛   ومع هذا املقتىض:  (2)قالت أخرى

لم تكرر قصة واحدة عىل وجه واحد يف  ف  ،تكرار الفروق بني مواضع  ، فهناك  نمط واحد

فهناك اختالف يف الصياغة، وهناك اختالف يف الطول  .  الصياغة أو الفكرة أو فيهام معًا.

وهي    .وطريقة عرض تلك األحداث.   ،اختالف يف األحداث التي تتناوهلا ، وهناك  والقرص 

 روح وطرافة. بل فيها  ، للسآمة واملللفيها ال مدعاة ، وهبذا جديدة متجددة دائامً 

فإن املعاين التي تتحدث عنها القصة القرآنية ِل  : باإلضافة إىل ذلك؛ (3)قالت أخرى

التسلية لتؤد،  تكن ملجرد  إثباهتا  ُيراد  توافري  ولكنها حقائق    ت دورها يف كل عرص، متى 

ولذلك كان التكرار  ..  )حُيوَل املكرر إىل معتقد( ، كام عرب عن ذلك بعضهم بقوله:  دواعيها 

 يلة من أهم وسائل الرتبية والتثقيف. وس

ساق للعرب وإعطاء  تأمور واقعة حديث عن  قصص القرآن الكريم  :(4) قالت أخرى

اهلداية، وبيان ما   املهتدين، وعاقبة الضالل وعاقبة  الضالني ومنزلة  املثالت، وبيان مكان 

 
 ( 1/332خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (1)

 ( 1/332القرآين وسامته البالغية )خصائص التعبري  (2)

 ( 1/333خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (3)

 . 120املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص (4)
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ت، ال ملجرد  يقاوم به النبيون، ووراءهم كل الدعاة للحق، فهو قصص للعربة بني الواقعا 

املتعة من االستامع والقراءة، ولذلك قال اهلل تعاىل يف آخر قصة نبي اهلل يوسف عليه السالم:  

ي َبنْيَ   يَق الَّذم يًثا ُيْفرَتَى َوَلكمْن َتْصدم ُويلم اأْلَْلَبابم َما َكاَن َحدم ٌة ألم رْبَ
ْم عم هم ﴿َلَقْد َكاَن يفم َقَصصم

 
ٍ
ء يَل ُكلِّ يَشْ نُونَ  َيَدْيهم َوَتْفصم  [ 111يوسف: ] ﴾ َوُهًدى َوَرمْحًَة لمَقْوٍم ُيْؤمم

 قالت زهراء: بورك فيكن، فهال ذكرتن يل أمثلة عىل ذلك من القصص القرآين. 

يف  عليه السالم، فقد ذكرت  قصة إبراهيم  : من األمثلة عىل ذلك  (1)قالت إحداهن

د العرب فيها  ذكر منهاـ  بحسب الرتتيب املصحفي  أول ما  .. فالقرآن الكريم عدة مرات؛ لتعدُّ

قال  ،  عليه السالمكر هذا البناء الذي قام به، وعاونه فيه ابنه إسامعيل  بناء الكعبة، فقد ذُ ـ  

يمَ   اْبَتىَل   َوإمذم ﴿تعاىل:   هُ   إمْبَراهم َُّهنَّ   بمَكلماَمٍت   َربُّ ُلَك   إمينِّ   َقاَل   َفَأمَت نْ   َقاَل   إمَماًما   لملنَّاسم   َجاعم يَّ   َومم   تمي ُذرِّ

ي  َينَاُل   اَل   َقاَل  مُذوا  َوَأْمنًا   لملنَّاسم   َمَثاَبةً   اْلَبْيَت   َجَعْلنَا   َوإمذْ   الظَّاملممنيَ   َعْهدم نْ   َواختَّ يمَ   َمَقامم   مم   إمْبَراهم

ْدَنا   ُمَصىلًّ  يمَ   إمىَل   َوَعهم يَل   إمْبَراهم َرا  َأنْ   َوإمْساَمعم نيَ   َبْيتمَي   َطهِّ نيَ   لملطَّائمفم عم   َواْلَعاكمفم كَّ ُجودم   َوالرُّ   َوإمذْ   السُّ

يمُ   َقاَل  نًا   َبَلًدا  َهَذا  اْجَعْل   َربِّ   إمْبَراهم نَ   َأْهَلهُ   َواْرُزْق   آمم نُْهمْ   آَمنَ   َمنْ   الثََّمَراتم   مم   َواْلَيْومم   بماهللَّم  مم

رم  هُ   ُثمَّ   َقلمياًل   َفُأَمتُِّعهُ   َكَفرَ   َوَمنْ   َقاَل   اآْلخم ريُ   َوبمْئَس   النَّارم   َعَذابم   إمىَل   َأْضَطرُّ يمُ   َيْرَفعُ   َوإمذْ   املَْصم   إمْبَراهم

دَ  نَ   اْلَقَواعم يُل   اْلَبْيتم   مم نَا   َوإمْساَمعم نَّا   َتَقبَّْل   َربَّ يعُ   َأْنَت   إمنََّك   مم مم نَا   اْلَعلميمُ   السَّ   ُمْسلمَمنْيم   َواْجَعْلنَا   َربَّ

نْ   َلَك  تمنَا   َومم يَّ ةً   ُذرِّ َنا   َلَك   ُمْسلمَمةً   ُأمَّ َكنَا   َوَأرم اُب   َأْنَت   إمنََّك   َعَلْينَا   َوُتْب   َمنَاسم يُم﴾    التَّوَّ حم : ]البقرةالرَّ

124 -128 ] 

َ  قالت أخرى:   النبي  بتعاىل  اهلل  ثم َبنيِّ ، وأنه كان استجابة لدعوة  عد ذلك بعث 

السالم،   عليه  تعاىل:  إبراهيم  نَا ﴿قال  مْ   َواْبَعْث   َربَّ نُْهمْ   َرُسواًل   فميهم مْ   َيْتُلو   مم   آَياتمَك   َعَلْيهم

ْكَمةَ   اْلكمَتاَب   َوُيَعلُِّمُهمُ  مْ   َواحْلم يهم يزُ   َأْنَت   إمنََّك   َوُيَزكِّ وبذلك تتبني  ،  [ 129:  ]البقرةاحْلَكميُم﴾    اْلَعزم

 
 . 121املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص (1)
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كان العرب يفتخرون بإبراهيم عليه  فإذا    عليه السالم؛  ة بني اإلسالم ودعوة إبراهيمالصل

  َوَمنْ ﴿، وهلذا عقب اهلل تعاىل ذلك بقوله:  السالم، فهذه دعوته قد استجيبت يف حممد  

لَّةم   َعنْ   َيْرَغُب  يمَ   مم هَ   َمنْ   إمالَّ   إمْبَراهم ْنَيا   يفم   اْصَطَفْينَاهُ   َوَلَقدم   َنْفَسهُ   َسفم َرةم   يفم   َوإمنَّهُ   الدُّ   ملَمنَ   اآْلخم

نيَ  احلمم هُ  َلهُ   َقاَل   إمذْ  الصَّ  [ 131-130: ]البقرةاْلَعاملَمنَي﴾  لمَربِّ  َأْسَلْمُت  َقاَل  َأْسلممْ  َربُّ

: ﴿َوإمْذ َقاَل  ، كام قال تعاىل نجد بعد هذه القصة طلبه زيادة اإليامنقالت أخرى: و

ي َفُخْذ  إمْبَراهم َقاَل  َقْلبمي  نَّ 
لمَيْطَمئم َوَلكمْن  َبىَل  َقاَل  ْن  ُتْؤمم َأَوَِلْ  َقاَل  املَْْوَتى  حُتْيم  َكْيَف  ينم  َأرم ُم َربِّ 

نُْهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتمينََك  ُهنَّ إمَلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعىَل ُكلِّ َجَبٍل مم َن الطَّرْيم َفرُصْ    َسْعًيا َأْرَبَعًة مم

يٌز َحكميمٌ   [ 260البقرة: ] ﴾ َواْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعزم

ومن قبل ذلك كانت قصته مع امللك عندما ناقشه يف إثبات وجود  : (1)قالت أخرى

يؤمن إال باملحسوس؛ قال   إذ هو ال  إبراهيم عليه السالم أن يفحمه؛  اهلل وكيف استطاع 

ي َحاجَّ  ي حُيْيمي  تعاىل: ﴿َأَِلْ َتَر إمىَل الَّذم َ الَّذم يُم َريبِّ هم َأْن آَتاُه اهللَُّ املُْْلَك إمْذ َقاَل إمْبَراهم يَم يفم َربِّ إمْبَراهم

ا   َ َفْأتم هبم قم  املرَْْشم َن  مم ْمسم  بمالشَّ َيْأيتم  اهللََّ  َفإمنَّ  يُم  إمْبَراهم َقاَل  يُت  َوُأمم ُأْحيمي  َأَنا  َقاَل  يُت  َن  َوُيمم مم

َت الَّ  بم َفُبهم ي اْلَقْوَم الظَّاملممنيَ املَْْغرم ي َكَفَر َواهللَُّ اَل هَيْدم  [ 258البقرة: ] ﴾ ذم

يأخذ بالطريق الذي حيسم اخلالف دون  عليه السالم  قصة نجد إبراهيم  هذه الويف  

وتركه إحياء،    امللك فهم أن القتل إماتةأن  الطريق الذي حيدث جلاجة من غري إفحام؛ إذ  

الفطن األريب يف تعريف للموت واحلياة، بل عمد إىل  م  عليه السالفلم يسرتسل إبراهيم  

ومن هذا نرى أنَّه ليس  .  ما يفحمه حسيًّا، فبهت الذي كفر، واهلل ال هيدي القوم الظاملني.

ة تكرار يف املعاين والعرب والعظات، وإن كان املوضوع يف األحوال الثالث يتعلق بإبراهيم   ثمَّ

 عليه السالم. 
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ج  تصور    براهيم عليه السالم إلقصة أخرى  دت بعد ذلك  : ثم ور(1) قالت أخرى تدرُّ

  َوإمذْ ﴿قال تعاىل:  ،  النفس اإلنسانية يف االَتاه إىل طلب احلقيقة اإلهلية، واإليامن بالوحدانية

يمُ   َقاَل  َبميهم   إمْبَراهم ذُ   آَزرَ   ألم َةً   َأْصنَاًما   َأَتتَّخم ي  َوَكَذلمَك   ُمبمنيٍ   َضاَللٍ   يفم   َوَقْوَمَك   َأَراكَ   إمينِّ   آهلم   ُنرم

يمَ  اَمَواتم   َمَلُكوَت   إمْبَراهم نَ   َولمَيُكونَ   َواأْلَْرضم   السَّ ْيُل   َعَلْيهم   َجنَّ   َفَلامَّ   املُْوقمنمنيَ   مم   َكْوَكًبا   َرَأى  اللَّ

بُّ   اَل   َقاَل   َأَفَل   َفَلامَّ   َريبِّ   َهَذا   َقاَل  ًغا   اْلَقَمرَ   َرَأى   َفَلامَّ   اآْلفملمنيَ   ُأحم   َقاَل   َأَفَل   َفَلامَّ   َريبِّ   َهَذا  اَل قَ   َبازم

ْ   َلئمنْ  ينم   َِل نَ   أَلَُكوَننَّ   َريبِّ   هَيْدم الِّنيَ   اْلَقْومم   مم ْمَس   َرَأى   َفَلامَّ   الضَّ َغةً   الشَّ   َأْكرَبُ   َهَذا  َريبِّ   َهَذا  َقاَل   َبازم

يءٌ   إمينِّ   َقْومم   َيا   َقاَل   َأَفَلْت   َفَلامَّ  َّا   َبرم
ُكونَ   ممم ْهُت   إمينِّ   ُترْشم َي   َوجَّ ي  َوْجهم اَمَواتم   َفَطرَ   لملَّذم   السَّ

نَ   َأَنا   َوَما   َحنميًفا   َواأْلَْرَض  كمنيَ   مم هُ   املرُْْشم وينِّ   َقاَل   َقْوُمهُ   َوَحاجَّ اجُّ   َأَخاُف   َواَل   َهَدانم   َوَقدْ   اهللَّم   يفم   َأحُتَ

ُكونَ   َما  عَ   َشْيًئا  َريبِّ   َيَشاءَ   َأنْ   إمالَّ   بمهم   ُترْشم   ُكلَّ   َريبِّ   َوسم
ٍ
ء ْلاًم   يَشْ ُرونَ   َأَفاَل   عم   َما   َأَخاُف   َوَكْيَف   َتَتَذكَّ

ْكُتمْ  ْكُتمْ   َأنَُّكمْ   خَتَاُفونَ   َواَل   َأرْشَ ْ   َما   بماهللَّم  َأرْشَ ْل   َِل يَقنْيم   َفَأيُّ   ُسْلَطاًنا   َعَلْيُكمْ   بمهم   ُينَزِّ   بماأْلَْمنم   َأَحقُّ   اْلَفرم

ينَ  َتْعَلُمونَ  مْ ُكنْتُ  إمنْ  ْ  آَمنُوا  الَّذم   َوتمْلَك  ُمْهَتُدونَ  َوُهمْ  اأْلَْمنُ  هَلُمُ  ُأوَلئمَك  بمُظْلمٍ  إمياَمهَنُمْ  َيْلبمُسوا  َوَِل

ُتنَا  يمَ   آَتْينَاَها   ُحجَّ هم   َعىَل   إمْبَراهم -74:  ]األنعامَعلميٌم﴾    َحكميمٌ   َربََّك   إمنَّ   َنَشاءُ   َمنْ  َدَرَجاٍت   َنْرَفعُ   َقْومم

38 ] 

ا مغايرة متام املغايرة ملا سبق، وإْن كانت غري معارضة هلا، بل هي   ونرى من القصة أهنَّ

مة، وال تكرار يف القصص، إنام املوضوع وهو إبراهيم عليه السالم هو املتكرر، ونرى   متمِّ

ل العقل هو  أنه ابتدأ بنفي عبادة األصنام عىل أساس أنَّ البدهية تدعو إىل ذلك، وأنَّ ضال

الذي يؤدي إىل عبادهتا، ثم أخذ يبني أنَّ طريق اليقني يبتدئ بالشك يف صدق ما تضل فيه  

ه إىل الكوكب الساري،  العقول  األفهام، فأخذ يعرض عىل   َ ما يتصور أن يكون فيه نفع، فاَتَّ

فدعا إىل  ، أنَّ كل ذلك يأفل، وجيري عليه تغريُّ وثم إىل القمر املنري، ثم إىل الشمس الرساج، 
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 إىل خالق ذلك كله. االَتاه 

أخرى اإليامن، وأظهرت حججه  (1) قالت  التي عمقت  القصص  تلك  : وبعد كل 

وحتطيمه هلا،  األصنام،  واجتهاد إبراهيم عليه السالم يف الدعوة له.. وردت قصة موقفه من  

يمَ   آَتْينَا   َوَلَقدْ ﴿ليستعمل ذلك حجة يف التعريف باهلل والدعوة إليه، قال تعاىل:     ُرْشَدهُ   إمْبَراهم

نْ  َبميهم   َقاَل   إمذْ  َعاملممنيَ  هم بم  َوُكنَّا  َقْبُل  مم هم  ألم هم   َما  َوَقْومم تمي التَّاَمثميُل  َهذم   َوَجْدَنا  َقاُلوا  َعاكمُفونَ  هَلَا  َأْنُتمْ  الَّ

ينَ   هَلَا   آَباَءَنا  ْئَتنَا   َقاُلوا  ُمبمنيٍ   َضاَللٍ   يفم   َوآَباُؤُكمْ   َأْنُتمْ   ُكنُْتمْ   َلَقدْ   َقاَل   َعابمدم نَ   َأْنَت   َأمْ   بماحْلَقِّ   َأجم   مم

بمنيَ  عم اَمَواتم   َربُّ   َربُُّكمْ   َبْل   َقاَل   الالَّ ي  َواأْلَْرضم   السَّ نَ   َذلمُكمْ   َعىَل   َوَأَنا   َفَطَرُهنَّ   الَّذم ينَ   مم دم اهم   الشَّ

ينَ   ُتَولُّوا  َأنْ   َبْعدَ   َأْصنَاَمُكمْ   أَلَكميَدنَّ   َوَتاهللَّم   إمَلْيهم   َلَعلَُّهمْ   مْ هَلُ   َكبمرًيا  إمالَّ   ُجَذاًذا  َفَجَعَلُهمْ   ُمْدبمرم

ُعونَ  َتمنَا  َهَذا  َفَعَل  َمنْ   َقاُلوا َيْرجم منَ  إمنَّهُ  بمآهلم ْعنَا  َقاُلوا   الظَّاملممنيَ  ملَ يمُ  َلهُ  ُيَقاُل   َيْذُكُرُهمْ  َفًتى  َسمم   إمْبَراهم

َتمنَا   َهَذا  َفَعْلَت   َأَأْنَت   َقاُلوا  َيْشَهُدونَ   َلَعلَُّهمْ   النَّاسم   َأْعنُيم   َعىَل   بمهم   َفْأُتوا  َقاُلوا يمُ   َيا   بمآهلم   َقاَل   إمْبَراهم

مْ   إمىَل   َفَرَجُعوا  َينْطمُقونَ   َكاُنوا  إمنْ   َفاْسَأُلوُهمْ   َهَذا  َكبمرُيُهمْ   َفَعَلهُ   َبْل  هم   َأْنُتمُ   إمنَُّكمْ   َفَقاُلوا  َأْنُفسم

مْ   َعىَل   ُنكمُسوا   ُثمَّ   الظَّاملمُونَ  هم    َما   َعلمْمَت   َلَقدْ   ُرُءوسم
م
نْ   َأَفَتْعُبُدونَ   َقاَل   َينْطمُقونَ   َهُؤاَلء   اهللَّم  ُدونم   مم

ُكمْ   َواَل   َشْيًئا   َينَْفُعُكمْ   اَل   َما  نْ   َتْعُبُدونَ   َوملمَا   َلُكمْ  ُأفٍّ  َيرُضُّ ُلونَ   َأَفاَل   اهللَّم  ُدونم   مم ُقوهُ   َقاُلوا  َتْعقم   َحرِّ

وا ََتُكمْ   َواْنرُصُ يمَ   َعىَل   َوَساَلًما   َبْرًدا  ُكوينم   َنارُ   َيا   ُقْلنَا   لمنيَ َفاعم   ُكنُْتمْ   إمنْ   آهلم   َكْيًدا   بمهم   َوَأَراُدوا  إمْبَراهم

يَن﴾  َفَجَعْلنَاُهمُ   [ 70-51: ]األنبياءاأْلَْخرَسم

وال نرى تكراًرا فيها، وإذا كان  جديدة تؤكد ما ورد يف القصص السابقة،  هذه قصة  و

قد ذكر يف قصة تتبع الكواكب والقمر والشمس احلكم عىل أبيه وقومه بالضالل، فقد ذكر  

ذلك جمماًل يف األول، أما هنا فقد ذكر املناقشة التي جرت بينهم يف ذلك، ثم ذكر تدبريه يف  

ن النار، فكان هبذا مثبًتا  م األصنام، وإثبات عجز األصنام بالدليل القاطع، ثم نجاته ميطحت
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بالعمل أهنم ال ينفعون وال يرضون، وملا سألوه عامَّ فعل باألصنام قال متهكاًم: ﴿َقاَل َبْل  

 َينْطمُقوَن﴾،  
م
َفَعَلُه َكبمرُيُهْم﴾، فأنطقهم بضالهلم؛ إذ نكسوا ثم قالوا: ﴿َلَقْد َعلمْمَت َما َهُؤاَلء

النار  وقد أثبت الواقع أيًضا أنَّ اهلل وحده ه و الذي يرض وينفع؛ إذ جعل سبحانه وتعاىل 

يَم﴾.  إمْبَراهم املوضوع واحد، فهذه قصة  فوهنا ال نجد تكراًرا مطلًقا،  .  ﴿َبْرًدا َوَساَلًما َعىَل 

إبراهيم، ولكن فرقت يف أبواب شتَّى؛ ألن النسق القرآين املعجز اقتىض ذلك إذ يكون كل  

اهتا، فهي قصة واحدة املوضوع، يف قصص متعددة  جزء مكوًنا لقصة ذات عربة مستقلة يف ذ

 العرب. 

أخرى القصص(1)قالت  تلك  كل  وبعد  إبراهيموردت    :  مع    قصة  السالم  عليه 

تعاىل حكاية  قال  وكيف كان حريًصا عليه مع رفق الدعوة، وطرق اهلداية الرشيدة،  قريبه،  

ي  اْلكمَتابم   يفم   َواْذُكرْ ﴿  : عليه السالمعن إبراهيم   يًقا   َكانَ   إمنَّهُ   مَ إمْبَراهم دِّ َبميهم   َقاَل   إمذْ   َنبميًّا   صم   َيا   ألم

َ   َأَبتم 
ُ   َواَل   َيْسَمعُ   اَل   َما   َتْعُبدُ   ِلم

نَ   َجاَءينم   َقدْ   إمينِّ   َأَبتم   َيا   َشْيًئا   َعنَْك   ُيْغنمي   َواَل   ُيْبرصم ْلمم   مم ْ   َما   اْلعم   َِل

بمْعنمي  َيْأتمَك  كَ   َفاتَّ اًطا   َأْهدم َ
ا   َصم يًّ ْيَطانَ   َتْعُبدم   اَل   َأَبتم   َيا   َسوم ْيَطانَ   إمنَّ   الشَّ مْحَنم   َكانَ   الشَّ يًّا   لملرَّ

  َيا   َعصم

َك   َأنْ   َأَخاُف   إمينِّ   َأَبتم  نَ   َعَذاٌب   َيَمسَّ مْحَنم   مم يَْطانم   َفَتُكونَ   الرَّ يًّا   لملشَّ
ٌب   َقاَل   َولم   َعنْ   َأْنَت   َأَراغم

َتمي يمُ   َيا   آهلم ْ   َلئمنْ   إمْبَراهم يًّا   َواْهُجْرينم   أَلَْرمُجَنََّك   َتنَْتهم   َِل
رُ   َعَلْيَك   َساَلمٌ   َقاَل   َملم   إمنَّهُ   َريبِّ   َلَك   َسَأْسَتْغفم

يًّا  يبم  َكانَ 
ُلُكمْ   َحفم نْ  َتْدُعونَ  َوَما   َوَأْعَتزم   َأُكونَ  َأالَّ  َعَسى َريبِّ  َوَأْدُعو اهللَّم ُدونم  مم

م
يًّا  َريبِّ  بمُدَعاء

  َشقم

نْ   َيْعُبُدونَ   َوَما   اْعَتَزهَلُمْ   َفَلامَّ    هَلُمْ   َوَوَهْبنَا   َنبميًّا   َجَعْلنَا   َوُكالًّ   َوَيْعُقوَب   إمْسَحاَق   َلهُ   َوَهْبنَا   اهللَّم  ُدونم   مم

نْ  ْدٍق  لمَسانَ  هَلُمْ   َوَجَعْلنَا  َرمْحَتمنَا  مم يًّا﴾  صم
 [ 50-41: ]مريم َعلم

يف القرآن الكريم، ومن خالل    إبراهيم عليه السالم  ص هذه قص: ف(2) قالت أخرى

أنه ال تكرار قط فيها، ولكن حكمة العليم اخلبري تعالت كلامته اقتضت ذكرها  ذلك ظهر  
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متفرقة األجزاء يف مواضع؛ لتكون كل عربة بجوار خربها يف القصة، ولو اجتمعت يف مكان  

كل   متيزت  وما  اخلربية،  بالقصة  العربة  الختلطت  مستقالًّ  واحد  كوًنا  جيعلها  متيًزا  عربة 

 مقصوًدا بالذات. 

قالت زهراء: بورك فيكن، فهال ذكرتن يل أمثلة أخرى عىل قصة موسى عليه السالم  

 تلك التي كثر ورودها يف القرآن الكريم. 

يف القرآن الكريم كثرًيا؛ ألنه هو  قصة موسى عليه السالم  كرت  : ذ(1)قالت إحداهن

التو عليه  نزلت  أحوال  الذي  تبنيِّ  وألهنا  الساموية،  الرشائع  يف  املقررة  املبادئ  وفيها  راة، 

اليهود؛ وألنَّ فيها أوصافهم احلقيقية من الشكِّ والرتدد يف احلق وخذالنه، وما وسموا به  

باإلضافة إىل ما فيها من العرب  من خنوع وخضوع، إىل آخر ما ذكره القرآن الكريم عنهم،  

 فيام وقعوا فيه. هلذه األمة حتى ال تقع 

يف القرآن الكريم جيدها متعددة  عليه السالم  املتتبع لقصة موسى  :  (2)قالت أخرى

العرب، يف جهاده ويف قومه، وفيام لقيه وهو من أويل العزم من الرسل الذين جاهدوا يف اهلل  

 . حق جهاده، ففي كل واقعة من وقائع حياته عربة 

القرآن   يف  سريته  بدأت  وقد  أخرى:  من  قالت  من  الكريم  به  أحيط  وما  ميالده؛ 

يهم   َأنْ   ُموَسى  ُأمِّ   إمىَل   َوَأْوَحْينَا ﴿خوارق العادات، فقد قال تعاىل يف سورة القصص:   عم   َأْرضم

ْفتم فإذا   يهم   َعَلْيهم   خم َزينم   َواَل   خَتَايفم   َواَل   اْلَيمِّ   يفم   َفَأْلقم ُلوهُ   إمَلْيكم   َرادُّوهُ   إمنَّا   حَتْ نَ   َوَجاعم   املُْْرَسلمنيَ   مم

ا  هَلُمْ   لمَيُكونَ   فمْرَعْونَ   آُل   َفاْلَتَقَطهُ  ا   َوَهاَمانَ   فمْرَعْونَ   إمنَّ   َوَحَزًنا   َعُدوًّ   َخاطمئمنيَ   َكاُنوا  َوُجُنوَدمُهَ

ُت   فمْرَعْونَ   اْمَرَأُت   َوَقاَلتم  َذهُ   َأوْ   َينَْفَعنَا   َأنْ   َعَسى   َتْقُتُلوهُ   اَل   َوَلَك   يلم   َعنْيٍ   ُقرَّ   اَل   َوُهمْ   َلًدا وَ   َنتَّخم

ًغا   ُموَسى  ُأمِّ   ُفَؤادُ   َوَأْصَبَح   َيْشُعُرونَ  ي  َكاَدْت   إمنْ   َفارم   لمَتُكونَ   َقْلبمَها   َعىَل   َرَبْطنَا   َأنْ   َلْواَل   بمهم   َلُتْبدم
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نَ  نمنيَ   مم ُْختمهم   َوَقاَلْت   املُْْؤمم يهم   ألم ْت   ُقصِّ ْمنَا   َيْشُعُرونَ   اَل   َوُهمْ   ُجُنٍب   َعنْ   بمهم   َفَبرُصَ   َعَلْيهم   َوَحرَّ

عَ  نْ   املََْراضم ُحونَ   َلهُ   َوُهمْ   َلُكمْ   َيْكُفُلوَنهُ   َبْيٍت   َأْهلم   َعىَل   َأُدلُُّكمْ   َهْل   َفَقاَلْت   َقْبُل   مم   َفَرَدْدَناهُ   َناصم

هم   إمىَل  َزنَ   َواَل   َعْينَُها   َتَقرَّ   َكْي   ُأمِّ نَّ   َحقٌّ   اهللَّم  َوْعدَ   َأنَّ   َولمَتْعَلمَ   حَتْ
: ]القصصَيْعَلُموَن﴾    اَل   َأْكَثَرُهمْ   َوَلكم

ة خوارق للعادات اقرتنت بنبّي اهلل موسى عليه السالم يف  ..  [ 7-13 دَّ ويف هذه القصة نجد عم

وحفظ اهلل له، وفيها الكثري من املعاين املرتبطة باإليامن باهلل وتعميقه ونرصته لعباده  نشأته،  

 الصاحلني. 

، وظلمه  من الطغيان  فرعونوإدراكه ملا عليه  نشأته  م ذكر اهلل تعاىل  : ث(1)قالت أخرى

هُ   َبَلغَ   َوملََّا ﴿:  قال تعاىللبني مرص عامة، وختصيصه بني إرسائيل بظلم خاص،     َواْسَتَوى   َأُشدَّ

ْلاًم   ُحْكاًم   آَتْينَاهُ  ي  َوَكَذلمَك   َوعم نمنيَ   َنْجزم ينَةَ   َوَدَخَل   املُْْحسم نيم   َعىَل   املَْدم نْ   َغْفَلةٍ   حم   َفَوَجدَ   َأْهلمَها   مم

نْ  َهَذا  َيْقَتتماَلنم  َرُجَلنْيم  فميَها  يَعتمهم  مم نْ   َوَهَذا شم هم  مم ي َفاْسَتَغاَثهُ  َعُدوِّ نْ  الَّذم يَعتمهم  مم ي  َعىَل  شم نْ  الَّذم   مم

هم  نْ   َهَذا  َقاَل   َعَلْيهم   َفَقىَض   ُموَسى   َفَوَكَزهُ   َعُدوِّ ْيَطانم   َعَملم   مم لٌّ   َعُدوٌّ   نَّهُ إم   الشَّ   َربِّ   َقاَل   ُمبمنيٌ   ُمضم

رْ   َنْفيسم   َظَلْمُت   إمينِّ  يمُ   اْلَغُفورُ   ُهوَ   إمنَّهُ   َلهُ   َفَغَفرَ   يلم   َفاْغفم حم   َأُكونَ   َفَلنْ   َعيَلَّ   َأْنَعْمَت   بماَم   َربِّ   َقاَل   الرَّ

رًيا نَي﴾  َظهم مم  [ 17-14: ]القصصلمْلُمْجرم

  َرُجٌل   َوَجاءَ ﴿: ثم خيرب اهلل تعاىل كيف محاه من كيد فرعون، فقال:  (2)قالت أخرى

نْ  ينَةم   َأْقََص   مم مُرونَ   املأََْلَ   إمنَّ   ُموَسى   َيا   َقاَل   َيْسَعى  املَْدم نَ   َلَك   إمينِّ   َفاْخُرْج   لمَيْقُتُلوكَ   بمَك   َيْأمَت   مم

نيَ  حم نَْها  َفَخَرَج  النَّاصم قَُّب  َخائمًفا   مم نمي  َربِّ  َقاَل  َيرَتَ نَ  َنجِّ  [ 21-20: ]القصصالظَّاملممنَي﴾  اْلَقْومم  مم

املدائن إىل حيث األمن واالستقرار،    إىل خرج  قالت أخرى: ثم ذكر اهلل تعاىل كيف  

بالشيخ الصالح، وكيف عاد بعد ذلك العقد من السنني، بعد أن تلقى كل  ارتبط  ثم كيف  

نْ   ُنودمَي   َأَتاَها   َفَلامَّ ﴿ما حيتاجه من تأهيل، ليسمع خطاب اهلل له بالنبوة، قال تعاىل:    َشاطمئم   مم
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نَ   املَُْباَرَكةم   اْلُبْقَعةم   يفم   اأْلَْيَمنم   اْلَوادم  َجَرةم   مم   َأْلقم   َوَأنْ   اْلَعاملَمنيَ   َربُّ   اهللَُّ  َنا أَ   إمينِّ   ُموَسى   َيا   َأنْ   الشَّ

َتزُّ   َرآَها   َفَلامَّ   َعَصاكَ  َا   هَتْ ْ   ُمْدبمًرا  َوىلَّ   َجانٌّ   َكَأهنَّ ْب   َوَِل نَ   إمنََّك   خَتَْف   َواَل   َأْقبمْل   ُموَسى  َيا   ُيَعقِّ نمنيَ   مم   اآْلمم

نْ   َبيَْضاءَ   خَتُْرْج   َجْيبمَك   يفم   َيَدكَ   اْسُلْك     َغرْيم   مم
ٍ
نَ   َجنَاَحَك   إمَليَْك   َواْضُممْ   ُسوء ْهبم   مم   َفَذانمَك   الرَّ

نْ   ُبْرَهاَنانم  ُمْ   َوَمَلئمهم   فمْرَعْونَ   إمىَل   َربَِّك   مم قمنيَ   َقْوًما   َكاُنوا   إمهنَّ نُْهمْ   َقَتْلُت   إمينِّ   َربِّ   َقاَل   َفاسم   َنْفًسا   مم

ي   َيْقُتُلونم   َأنْ   َفَأَخاُف  نِّي   َأْفَصُح   ُهوَ   َهاُرونُ   َوَأخم ْلهُ   لمَساًنا   مم َي   َفَأْرسم ْدًءا  َمعم ُقنمي   رم   َأَخاُف   إمينِّ   ُيَصدِّ

ُبونم   َأنْ  يَك   َعُضَدكَ   َسنَُشدُّ   َقاَل   ُيَكذِّ ُلونَ   َفاَل   ُسْلَطاًنا  َلُكاَم   َوَنْجَعُل   بمَأخم   َأْنُتاَم   بمآَياتمنَا   إمَلْيُكاَم   َيصم

َبَعُكاَم  َوَمنم   [ 35-30: ]القصصاْلَغالمُبوَن﴾  اتَّ

قالت أخرى: وبنهاية هذه املرحلة املهمة من حياة موسى عليه السالم، واململوءة  

يف   تكررت  والتي  بالنبوة،  واملرتبطة  األخرى،  املرحلة  عن  احلديث  يرد  والعرب،  باملعاين 

مواضع خمتلفة من القرآن الكريم لكوهنا حمل عرب كثرية، وهلا يف كل حمل تذكر فيه عربهتا  

 ا. اخلاصة هب

قالت زهراء: بورك فيكن.. أظن أن وقت الراحة قد انتهى.. فعدن إىل ما كنتن فيه..  

 .(1)وسنعود هلذه األحاديث مرة أخرى

 : واالنسجام تناسب  ال. 6

زهراء وصديقاهتا.. رست إىل    بعد أن سمعت تلك احلوارات العلمية اجلميلة بني

الرياضية، ثم   الشباب يامرسون بعض احلركات  حمل آخر يف احلديقة، حيث رأيت بعض 

 جيلسون لالسرتاحة مع مدرهبم؛ فاقرتبت منهم ألسمع ما يقولون وقت هلوهم وراحتهم. 

قليال..   لنرتاح  هلم  الشاقة..  التدريبات  هذه  أجريتم  أن  بعد  واآلن  املدرب:  قال 

 
القصص    (1) يف  التكرار  ذكر  عند  عادة  العلامء  يورده  ما  بذكر  هنا   القرآين، وسنورد التفاصيل يف حملها من كتاب ]القرآن وأنبياء اهلل[ اكتفينا 
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 أن ختتاروا املوضوع املناسب الذي تريدون أن نتحدث فيه. ونرجو 

ونريد   وتدبره..  الكريم  القرآن  هو  املفضل  أن موضوعنا  تعلم  أنت  أحدهم:  قال 

 منك ـ كام عودتنا ـ أن متتحننا يف ذلك.. حتى نجمع بني خدمة الروح وخدمة اجلسد. 

اجلام يف  أختربكم  أن  أريد  اليوم  وأنا  فيك..  بورك  املدرب:  لأللفاظ  قال  احليس  ل 

واجلمل القرآنية.. أو ذلك الذي يسمونه قديام ]املحسنات اللفظية[.. وأول سؤال يل عن  

 رسها وغايتها واحلكمة منها؟

قال أحدهم: الرس واضح.. فاهلل مجيل وال يصدر منه إال اجلميل.. واهلل بديع وال  

مجيال.. بل من أدلة كونه   يصدر منه إال اإلبداع.. فلذلك ال عجب أن يكون الكالم اإلهلي

 كالما إهليا كونه مجيال.. مجيال بكل املقاييس احلسية واملعنوية. 

الدليل عىل كل أركانه..   توفر  تقتيض  البالغة  والغاية واضحة.. فاحلجة  آخر:  قال 

ال   حينها  ألنه  تأثريا..  أكثر  كان  مجاال  أكثر  كان  فكلام  له..  اجلميلة  الصياغة  أركانه  ومن 

 ول فقط.. بل خياطب العقول والقلوب، واحلس واملعنى. خياطب العق 

فقال:   هلم،  كالمه  بتيسري  عباده  عىل  تعاىل  اهلل  مّن  وهلذا  آخر:  َناُه قال  ْ َيرسَّ ﴿َفإمنَّاَم 

ُرونَ  ْن ُمدَّ ، وقال:  [ 58الدخان:  ] ﴾  بملمَسانمَك َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ ْكرم َفَهْل مم َنا اْلُقْرآَن لملذِّ ْ ﴾  كمرٍ ﴿َوَلَقْد َيرسَّ

رُّ  .. وذكر حسنه وتأثريه، فقال:  [ 17القمر:  ] 
َ َتْقَشعم

ًا َمَثاينم يثم كمَتاًبا ُمَتَشاهبم َل َأْحَسَن احْلَدم ﴿اهللَُّ َنزَّ

ُْم ُثمَّ َتلمنُي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوهُبُْم إمىَل ذمْكرم اهللَّم َذلمَك ُهَدى اهللَّم  يَن خَيَْشْوَن َرهبَّ نُْه ُجُلوُد الَّذم ي بمهم    مم هَيْدم

ْن َهادٍ   [ 23الزمر: ] ﴾ َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضلملم اهللَُّ َفاَم َلُه مم

قال آخر: وهلذا ُوجد يف التاريخ والواقع من جذب إىل املعاين القرآنية بحبال مجاله  

احليس.. فقد تأثر لنظمه وبالغته يف البداية، لكنه ـ وبعد تدبره ـ دخل يف أعامق القرآن، وِل  

 منها.   خيرج
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 التناسب والتالؤم: أ.  

قال املدرب: ما دمتم ذكرتم هذا.. فأخربوين عن التناسب والتالؤم يف ألفاظ القرآن  

 الكريم.. ألنه أول أدلة كل مجال حيس ومعنوي. 

أحدهم كل  (1) قال  حروف:  الكريم    نغامت  يف  القرآن  بعض  مع  بعضها  متالئمة 

واجلمل يتألف بعضها مع    ..والكلامت يتألف نغمها بعضها مع بعض يف اجلمل  ..الكلمة

القول كله الكريمة  نرى  .. ولذلك  بعض يف  ألفاظها يف نغم هادئ إن  أن اآليات  تتضافر 

وتتالءم نغامهتا    .. أو داعية إىل التأمل والتفكري إن كانت يف عظة   .. تبشريمعرض  كانت يف  

 .  وصف عذابقوية إذا كانت يف إنذار، أو يف

قوله   إىل  َوَعاٌد  اسمعوا  َثُموُد  َبْت  َكذَّ ُة  احْلَاقَّ َما  َأْدَراَك  َوَما  ُة  احْلَاقَّ َما  ُة  تعاىل: ﴿احْلَاقَّ

َرَها  ََصٍ َعاتمَيٍة َسخَّ يٍح ََصْ ا َعاٌد َفُأْهلمُكوا بمرم َيةم َوَأمَّ ا َثُموُد َفُأْهلمُكوا بمالطَّاغم َعةم َفَأمَّ ْم  َعَلْيهم  بماْلَقارم

َيٍة َفَهْل  ُْم َأْعَجاُز َنْخٍل َخاوم َعى َكَأهنَّ اٍم ُحُسوًما َفرَتَى اْلَقْوَم فميَها ََصْ َتَرى    َسْبَع َلَياٍل َوَثاَمنمَيَة َأيَّ

فَ  مْم  َرهبِّ َرُسوَل  َفَعَصْوا  بماخْلَاطمَئةم  َكاُت  َواملُْْؤَتفم َقْبَلُه  َوَمْن  فمْرَعْوُن  َوَجاَء  َباقمَيٍة  ْن  مم َأَخَذُهْم  هَلُْم 

، وهي إنذار بام يكون يوم القيامة، وما  ةهذه اآليات الكريم .. ف [ 10-1احلاقة:  ] ﴾  َأْخَذًة َرابمَيةً 

رى  ن .. وهلذايستقبل الذين طغوا يف البالد، وأكثروا فيها الفساد، من عذاب شديد يرتقبهم 

و  تعاىل،  باهلل  ويكفرون  يرشكون،  الذين  ألسامع  قارعة  شديدة  قوة  النغم  يفسدون  يف 

بكلامهتا،   واجلمل  بحروفها،  األلفاظ  الرتهيب  نغمة  يف  ويشرتك  ويظلمون،  ويعتدون، 

 واخلواتم بشدة جرسها، وقرع األسامع هبا. 

َحى َواللَّْيلم    :قال تعاىلسورة الضحى نغامت الرمحة الواسعة،  بينام نجد يف   ﴿َوالضُّ

َوَلآْلخم  َقىَل  َوَما  َربَُّك  َعَك  َودَّ َما  َسَجى  َربَُّك  إمَذا  ُيْعطميَك  َوَلَسْوَف  اأْلُوىَل  َن  مم َلَك  َخرْيٌ  َرُة 
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ا اْلَيتميَم َفاَل   ىَض َأَِلْ جَيمْدَك َيتمياًم َفآَوى َوَوَجَدَك َضاالًّ َفَهَدى َوَوَجَدَك َعائماًل َفَأْغنَى َفَأمَّ َتْقَهْر  َفرَتْ

ا بمنمْعَمةم َربِّ  ائمَل َفاَل َتنَْهْر َوَأمَّ ا السَّ ْث َوَأمَّ  [11-1الضحى: ] ﴾ َك َفَحدِّ

التأّمل يف الكون، وما فيه من أمور هادية النغامت  بينام نجد يف   اآليات الداعية إىل 

  .. اسمعوا إىل قوله تعاىل: اهلادئة الالفتة املوّجهة من غري قرع لألسامع، بل بتوجيه لألفهام

بملم َكْيَف ُخلمَقْت   َبْت َوإمىَل  ﴿َأَفاَل َينُْظُروَن إمىَل اإْلم َبالم َكْيَف ُنصم  َكْيَف ُرفمَعْت َوإمىَل اجْلم
م
اَمء َوإمىَل السَّ

ْم بمُمَصْيطمٍر إمالَّ َمْن َتَوىلَّ َوَكَفَر فَ  ٌر َلْسَت َعَلْيهم ْر إمنَّاَم َأْنَت ُمَذكِّ ُبُه  اأْلَْرضم َكْيَف ُسطمَحْت َفَذكِّ ُيَعذِّ

إملَ  إمنَّ  اأْلَْكرَبَ  اْلَعَذاَب  َساهَبُمْ اهللَُّ  حم َعَلْينَا  إمنَّ  ُثمَّ  إمَياهَبُْم  اآليات  [ 26-17الغاشية:  ] ﴾  ْينَا  فهذه   ..

التأمل ذو النغمة اهلادئة املوجهة من غري عنف، يف جرس يسرتعي  فيها  قد اجتمع  الكريمة 

األسامع ويرصف األنظار، واجتمع اإلنذار الشديد القوي، وِل يكن ثمة تنافر بني اإلنذار  

التأمل السديد، بل كان االنتقال من مقام إىل مقام ال يبدو فيه التباين، وإن كان  الشديد، و

املقام الثاين إنذاًرا؛ ذلك ألن اإلنذار كالثمرة للتوجيه بالنسبة ملن ِل هتده اآليات، وتوجهه  

 النظرات إىل الكون وما فيه. 

ف حالة يعقوب عليه  ملا أراد اهلل تعاىل أن يص : ومن األمثلة عىل ذلك أنه  (1) قال آخر

السالم وهو يتأسف عىل يوسف عليه السالم، وكانت هذه احلالة غريبة يف نظر أبنائه ألهنم  

عىل لساهنم:  حيث قال  ِل يسدوا مكان يوسف، عرب عن هذه احلالة بكلامت غريبة كلها،  

َن ا ﴿ حيث أتى  .  .[ 85يوسف:  ] ﴾  هْلَالمكمنيَ َتاهللَّم َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن مم

بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة إىل أخواهتا، فإن التاء أقل استعامالً وأبعد عن أفهام العامة،  

  .. والباء والواو أعرف عند الكافة وهي أكثر دورانًا عىل األلسنة وأكثر استعامالً يف الكالم

األخبار بالنسبة إىل أخواهتا فإّن    ثم أتى بأغرب صيغ األفعال التي ترفع األسامء وتنصب 
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  ﴾حرضاً ﴿وكذلك لفظ    ..وأكثر استعامالً منها ،  )كان( وما قارهبا أعرف عند الكافة من تفتأ

فاقتىض حسن الوضع يف النظم أن َتاوز كل    ..أغرب من مجيع أخواهتا من ألفاظ اهلالك

ورغبة يف ائتالف املعاين    لفظة بلفظة من جنسها يف الغرابة أو االستعامل توخيًا حلسن اجلوار

 باأللفاظ ولتتعادل األلفاظ يف الوضع وتتناسب يف النظم. 

ْن َعَذابم َربَِّك  قوله تعاىل:  : ومن األمثلة عىل ذلك  (1) قال آخر ْتُهْم َنْفَحٌة مم ﴿َوَلئمْن َمسَّ

سياق بيان الضعف البرشي أمام  ، وقد وردت يف  [ 46األنبياء: ] ﴾  َلَيُقوُلنَّ َيا َوْيَلنَا إمنَّا ُكنَّا َظاملممنيَ 

)إن(    ـفأراد بيان ضعفهم أمام العذاب اخلفيف القليل فأتى ب  ؛جربوت اخلالق تبارك وتعاىل

التي تفيد التشكيك يف وقوعه، وأتى بكلمة )املّس( بدل اإلصابة أو احلرق فهو دوهنا يف  

املشعر بضعف العذاب وحقارته  املرتبة ودون الدخول، وكذلك كلمة )نفحة( مع تنوينها  

وإنام هي نفحة عابرة يسرية من جزء صغري    ،فلم يأهتم كل العذاب   ؛ و)من( املفيدة للبعضية

ثم العذاب ِل ُيضف إىل اسم دال عىل القهر واجلربوت بل أضيف إىل أرق    ..من العذاب

  اسم دال عىل الشفقة وهو )رب( ثم أضيف الرب إىل مقّرب حمبوب وهو ضمري خطاب 

اهلل   ف. رسول  بالقلة  .  العذاب  هذا  إىل هدف واحد وهو وصف  مسوقة  كلها  الكلامت 

والضآلة واحلقارة ليبنّي بالتايل أن املذنبني يندمون ويتأسفون عىل ما عملوا عند تعرضهم  

 . لنفحٍة بسيطة من عذاب اهلل

تطرحها،  القرآن الكريم مع املعاين التي  ألفاظ  : ومن األمثلة عىل تناسب  (2)قال آخر

ورقيقة عذبة يف الرتغيب    ..والوعيد وما أشبه ذلك   عنيفة قوية يف مقام التهديدأننا نراها  

أشبههام. وما  ووالتبشري  قارهبام. .  وما  والتوجيه  الترشيع  مقام  يف  ثرية  أمثلة  .  هادئة  فمن 

تعاىل:  التهديد والوعيد قوله  مَ ،  َلُه  َوَجَعْلُت  يًدا  َوحم َخَلْقُت  َوَمْن  َوَبنمنَي  ﴿َذْرينم  مَمُْدوًدا  ااًل 
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ُقُه َصُعو َعنميًدا َسُأْرهم َياتمنَا  َكاَن آلم ُه  إمنَّ يَد َكالَّ  َأزم َأْن  َيْطَمُع  ُثمَّ  يًدا  مَتْهم َلُه  ْدُت  َوَمهَّ ُه  ُشُهوًدا  إمنَّ ًدا 

َر ُثمَّ َنَظَر ُثمَّ َعَب  َر ُثمَّ ُقتمَل َكْيَف َقدَّ َر َفُقتمَل َكْيَف َقدَّ َر َوَقدَّ َس َوَبرَسَ ُثمَّ َأْدَبَر َواْسَتْكرَبَ َفَقاَل  َفكَّ

ْحٌر ُيْؤَثُر إمْن َهَذا إمالَّ َقْوُل اْلَبرَشم َسُأْصلميهم َسَقَر َوَما َأْدَراَك َما َسَقُر اَل ُتْبقم  ي َواَل  إمْن َهَذا إمالَّ سم

َعرَشَ  تمْسَعَة  َعَلْيَها  لمْلَبرَشم  اَحٌة  َلوَّ عنف  انظروا    ..[ 30- 11املدثر:  ] ﴾  َتَذُر  األلفاظ  هذه  إىل 

َصُعوًدا﴿ ُقُه  ﴿﴾ َسُأْرهم َسَقرَ ..  هذ  ﴾.. َسُأْصلميه  بدأ  بوقد  الكريمة  اآليات  كلمة،  أعنف  ه 

إهنن كلامت قاتالت أوقع يف النفس    . .ويا ويل َمن كان هذا هتديدًا له﴾..  َذْرينوهي قوله ﴿

 من َأمىض سالح. 

ْلُهْم َقلمياًل إمنَّ  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   بمنَي ُأويلم النَّْعَمةم َوَمهِّ ﴿َوَذْرينم َواملَُْكذِّ

َوَكاَنتم   َباُل  َواجْلم اأْلَْرُض  َتْرُجُف  َيْوَم  َألمياًم  َوَعَذاًبا  ٍة  ُغصَّ َذا  َوَطَعاًما  ياًم  َوَجحم َأْنَكااًل  َلَدْينَا 

ي َمهم َكثميًبا  َباُل  َرُسواًل  اجْلم فمْرَعْوَن  إمىَل  َأْرَسْلنَا  َكاَم  َعَلْيُكْم  ًدا  َشاهم َرُسواًل  إمَلْيُكْم  َأْرَسْلنَا  ا  إمنَّ اًل 

ْلَدانَ  ُسوَل َفَأَخْذَناُه َأْخًذا َوبمياًل َفَكْيَف َتتَُّقوَن إمْن َكَفْرُتْم َيْوًما جَيَْعُل اْلوم يًبا  َفَعََص فمْرَعْوُن الرَّ  شم

اَمُء ُمنْ  هم َسبمياًل السَّ ََذ إمىَل َربِّ هم َتْذكمَرٌة َفَمْن َشاَء اختَّ - 11املزمل: ] ﴾  َفطمٌر بمهم َكاَن َوْعُدُه َمْفُعواًل إمنَّ َهذم

إىل  .[ 91 انظروا  التعبريات:  .  بمنيَ ﴿ هذه  َواملَُْكذِّ َقلمياًل ﴿  ﴾.. َوَذْرينم  ْلُهْم  َأْنَكااًل  ﴿  ﴾..َوَمهِّ

ياًم  ُغصَّ ﴿  ﴾.. َوَجحم َذا  َألمياًم َطَعاًما  َوَعَذاًبا  َواجلباُل ﴿   ﴾..ٍة  األْرُض  جَيَْعُل  ﴿  ﴾..َتْرُجُف 

يًبا  شم ْلَداَن  َوبميالً ﴿  ﴾..اْلوم َمْفُعواًل ﴿  ﴾.. أْخذًا  َوْعُدُه  َكاَن  بمهم  تشمل  ُمنَْفطمٌر  فهي   ..﴾

 .التهديدات بأبعد معانيها وأقواها 

نَي َمآًبا اَلبمثمنَي  ﴿إمنَّ  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال آخر ْرَصاًدا لملطَّاغم َجَهنََّم َكاَنْت مم

ُْم َكاُنوا  َفاًقا إمهنَّ اًقا َجَزاًء وم اًبا إمالَّ مَحمياًم َوَغسَّ اَل َيْرُجوَن    فميَها َأْحَقاًبا اَل َيُذوُقوَن فميَها َبْرًدا َواَل رَشَ

 
ٍ
ء اًبا َوُكلَّ يَشْ ُبوا بمآَياتمنَا كمذَّ َساًبا َوَكذَّ يَدُكْم إمالَّ َعَذاًبا حم النبأ: ] ﴾   َأْحَصْينَاُه كمَتاًبا َفُذوُقوا َفَلْن َنزم
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فيها..  كلمة  بآخر  يتنته. و.اآليات الكريمةموجة العنف تبدأ من أول كلمة يف . ف.[ 21-30

يَدُكمْ ﴿  النفيفقد اشتملت اآلية األخرية عىل الفعل املضارع الواقع يف حيز   وهنا  ﴾،  َفَلْن َنزم

لكن هذا الوهم    اآلية،ربام وهم الوامهون أن جزاء هؤالء مقصور عىل ما ذكَر فيام مىض من  

باالستثناء   َعَذاباً ﴿مدفوع  الرمحة ﴾..  إال  التي من جنس  الزيادة  املنفية هي  أما    . .فالزيادة 

واألرض السموات  دامت  ما  هبم  فالحقة  العذاب  جنس  من  التي  من    ، الزيادة  هذا  ويف 

 تبكيتهم وحرسهتم ما ال خيفى. 

َدُه  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال آخر َوَعدَّ َمااًل  مَجََع  ي  الَّذم مُلََزٍة  َزٍة  مُهَ لمُكلِّ  ﴿َوْيٌل 

تمي َتطَّلمُع  حَيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه َكالَّ َلُينْبَ  َذنَّ يفم احْلَُطَمةم َوَما َأْدَراَك َما احْلَُطَمُة َناُر اهللَّم املُْوَقَدُة الَّ

َدةٍ  مُمَدَّ ْم ُمْؤَصَدٌة يفم َعَمٍد  َا َعَلْيهم إمهنَّ الكريمة هتدد    هذه الّسورة .. ف[ 9-1اهلمزة:  ] ﴾  َعىَل اأْلَْفئمَدةم 

  ، الوجودية يف هذا اجلمعاإلنسان    رصوا كّل قيمكرسوا كّل مههم جلمع املال، وح  ا ناسأ  بقوة

هؤالء األثرياء املستكربون  . فثّم هم يسخرون من الذين ال يملكون املال وهبم يستهزئون. 

واملغرورون املحتالون أسكرهم الطغيان فراحوا يستهينون باآلخرين ويعيبوهنم، ويتلذذون  

ينتظر  الّسورة تتحدث يف  . وبام يفعلون من غيبة واستهزاء.  النهاية عن املصري املؤِل الذي 

هؤالء، وكيف أهّنم يلقون يف جهنّم صاغرين، وأّن نار جهنّم تتجه بلظاها أّوالً إىل قلوهبم  

 . مغلقة عليهم ال ينفكون منها  املليئة بالكرب والغرور، وحترقها بنار مستمرة

نٍي  ﴿َواَل تُ : ومثل ذلك يف الوعيد والتهديد قوله تعاىل:  (2)قال آخر ٍف َمهم طمْع ُكلَّ َحالَّ

يٍم َمنَّاٍع لمْلَخرْيم ُمْعَتٍد َأثميٍم ُعُتلٍّ َبْعَد َذلمَك َزنميٍم َأْن َكاَن َذا َماٍل َوَبنمنيَ   بمنَمم
ٍ
اء اٍز َمشَّ إمَذا ُتْتىَل َعَلْيهم    مَهَّ

اخْلُْرُطومم  َعىَل  ُمُه  َسنَسم لمنَي  اأْلَوَّ َأَساطمرُي  َقاَل  تبدأ  [ 16-10  القلم:] ﴾  آَياُتنَا  الكريمة  .. فاآليات 

.  .حالف.. كثري احللف بالنهي عن طاعة من تتوفر فيه هذه الصفات الشنيعة.. وأوهلا أنه  
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به، فيحلف   يثقون  الناس يكذبونه وال  إنسان غري صادق، يدرك أن  وال يكثر احللف إال 

 ويكثر من احللف ليداري كذبه، ويستجلب ثقة الناس. 

أنه  و ال ثانيها  قوله   مهني..  الناس  حيرتم  وال  نفسه،  إىل    ، حيرتم  حاجته  مهانته  وآية 

فاملهانة   ؛ ولو كان ذا مال وذا بنني وذا جاه  ، احللف، وعدم ثقته بنفسه وعدم ثقة الناس به

والعزة صفة نفسية ال تفارق النفس  ،  ولو كان سلطانا طاغية جبارا  ، صفة نفسية تلصق باملرء

 . ياة الدنيا الكريمة ولو َتردت من كل أعراض احل 

أنه   يف  وثالثها  أو  حضورهم  يف  واإلشارة  بالقول  ويعيبهم  الناس  هيمز  مهاز.. 

خيالف املروءة، وأدب النفس، وخيالف األدب يف معاملة الناس وحفظ  هو خلق  و  .غيبتهم.

 كراماهتم صغروا أم كربوا.  

أنه   بنميمورابعها  صالهتم.مشاء  ويقطع  قلوهبم،  يفسد  بام  الناس  بني  يميش   .  ،

. وهو خلق ذميم كام أنه خلق مهني، ال يتصف به وال يقدم عليه إنسان  . ويذهب بموداهتم

 حيرتم نفسه أو يرجو لنفسه احرتاما عند اآلخرين. 

وعىل    معتد.. متجاوز للحق والعدل إطالقا. ثم هو معتد عىل النبي  خامسها أنه  و

 ويمنعهم من الدين. املسلمني وعىل أهله وعشريته الذين يصدهم عن اهلدى 

أنه   الثابت  وسادسها  الوصف  عليه  حيق  حتى  املعايص  يرتكب  ..  ﴾َأثميمٍ ﴿أثيم.. 

التي يرتكبها  فاَتاه التعبري إىل إثبات الصفة، وإلصاقها بالنفس    ،بدون حتديد لنوع اآلثام 

 . كالطبع املقيم

فات  .. وهي لفظة تعرب بجرسها وظلها عن جمموعة من الص ﴾ُعُتلٍّ وسابعها أنه ﴿

.  . وإنه األكول الرشوب   ..قال: إن العتل هو الغليظ اجلايفيُ حيث  وجمموعة من السامت،  

كل رغيب  وإنه . وإنه الفظ يف طبعه، اللئيم يف نفسه، اليّسء يف معاملته.. .وإنه الرشه املنوع
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 اجلوف، وثيق اخللق، أكول رشوب، مجوع للامل، منوع له.. 

أنه ﴿ معانيهو ..  ﴾ زنيموثامنها  بلؤمه وخبثه  ا  من  الناس  بني  اشتهر وعرف  الذي 

 وكثرة رشوره.  

َأْن كاَن ذا ماٍل َوَبنمنَي إمذا ُتْتىل َعَلْيهم  تعاىل وتكذيبه هلا، ﴿  من آيات اهللّوتاسعها موقفه 

لمنيَ  مع التشنيع هبذا املوقف الذي جيزي به نعمة اهللّ عليه باملال  ﴾،  آياُتنا قاَل: َأساطمرُي اأْلَوَّ

وما أقبح ما جيزي إنسان نعمة اهللّ عليه باملال والبنني استهزاء بآياته، وسخرية من  .  .والبنني 

 رسوله، واعتداء عىل دينه.. وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذميم. 

ُمُه َعىَل اخْلُْرُطومم الشديد ﴿التهديد  يف حقه هذا  جييء  ولذلك   ومن معاين  ﴾..  َسنَسم

واألنف يف لغة    .. .. ولعله هو املقصود هنا كناية عن أنفهاخلرطوم طرف أنف اخلنزير الربي

العزة  عن  به  يكنى  يف    ،العرب  أي  للذليل..  الرغام  يف  وأنف  للعزيز.  أشم  أنف  فيقال: 

 ويقال ورم أنفه ومحي أنفه، إذا غضب معتزا. ومنه األنفة..   .. الرتاب 

األول الوسم    والتهديد بوسمه عىل اخلرطوم حيوي نوعني من اإلذالل والتحقري..

وما من شك أن وقع هذه   ..كام يوسم العبد.. والثاين جعل أنفه خرطوما كخرطوم اخلنزير 

تعد هجاء شاعر  شديدا، وخاصة يف البيئة التي كانت    كان قاصامأصحاهبا  اآليات عىل نفس  

،  فكيف بدمغه باحلق من خالق الساموات واألرض   ؛مذمة يتوقاها الكريم   ـ ولو بالباطل  ـ  

 األسلوب الذي ال يبارى.هبذا و

قال املدرب: بورك فيك.. ويف فهمك وتدبرك.. واآلن اذكروا يل نامذج عن التحدي 

 القرآين، والصياغة املناسبة له. 

ُه اهللَُّ  : من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  (1) قال أحدهم ﴿َمْن َكاَن َيُظنُّ َأْن َلْن َينرُْصَ
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مَ  َكْيُدُه  َبنَّ  ُيْذهم َهْل  َفْلَينُْظْر  ْلَيْقَطْع  ُثمَّ   
م
اَمء السَّ إمىَل  بمَسَبٍب  َفْلَيْمُدْد  َرةم  َواآْلخم ْنَيا  الدُّ َيغميظُ يفم  ﴾  ا 

ويقنط من    ، آلخرةيفقد ثقته يف نرص اهللّ يف الدنيا وا، فاآلية الكريمة ختاطب من  [ 15احلج:  ] 

فام    ..كل مذهب ا  وليذهب هب  ،يفعل بنفسه ما يشاء به بأن  عون اهللّ له يف املحنة حني تشتد  

البالء من  به  ما  بمبدل  ذلك  من  القرآين  يشء  التحدي  وهذا  النفس،  ..  لغيظ  متحرك 

التي يبلغ فيها الضيق بالنفس  وهو  وللحركات املصاحبة لذلك الغيظ،   جيسم هذه احلالة 

والذي ييأس يف الرض من عون    . .، عند ما ينزل هبا الرض وهي عىل غري اتصال باهللّأقصاه

ويستبد به الضيق، ويثقل    اهللّ يفقد كل نافذة مضيئة، وكل نسمة رخية، وكل رجاء يف الفرج،

فمن كان يظن أن لن ينرصه  .  عىل صدره الكرب، فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبالء.

ثم ليقطع احلبل فيسقط أو    ،خرة فليمدد بحبل إىل السامء يتعلق به أو خيتنقاهللّ يف الدنيا واآل

 . ليقطع النفس فيختنق.. ثم لينظر هل ينقذه تدبريه ذاك مما يغيظه

َعىَل  : ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال آخر ْلنَا  َنزَّ َّا 
ممم َرْيٍب  ُكنُْتْم يفم  ﴿َوإمْن 

َنا َفْأُتوا بمُسوَرةٍ  َتْفَعُلوا  َعْبدم َِلْ  ْن ُدونم اهللَّم إمْن ُكنُْتْم َصادمقمنَي َفإمْن  ْثلمهم َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم مم ْن مم  مم

ينَ  ْت لمْلَكافمرم دَّ َجاَرُة ُأعم تمي َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلم ُقوا النَّاَر الَّ ..  [ 24-23البقرة:  ] ﴾  َوَلْن َتْفَعُلوا َفاتَّ

بالعبودية    رسول اهلل  صف  ، وهي و ا قيمتها يف هذا املجال يبدأ هذا التحدي بلفتة هلو

  فهو أوال ترشيف للنبي  .  وهلذا الوصف يف هذا املوضع دالالت منوعة متكاملة...  هللّ

وتقريب بإضافة عبوديته هللّ تعاىل داللة عىل أن مقام العبودية هللّ هو أسمى مقام يدعى إليه  

. وهو ثانيا تقرير ملعنى العبودية، يف مقام دعوة الناس كافة إىل عبادة  . برش ويدعى به كذلك

وهو أعىل مقام  ـ  رهبم وحده، واطراح األنداد كلها من دونه. فها هو ذا النبي يف مقام الوحي  

أما التحدي فمنظور فيه إىل مطلع  . يدعى بالعبودية هللّ، ويرشف هبذه النسبة يف هذا املقام.  ـ
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الكتاب املنزل مصوغ من تلك احلروف التي يف أيدهيم، فإن كانوا يرتابون  السورة.. فهذا  

يف تنزيله، فدوهنم فليأتوا بسورة من مثله وليدعوا من يشهد هلم هبذا من دون اهللّ فاهللّ قد  

وبعدها، وما    رسول اهلل  وهذا التحدي ظل قائام يف حياة    .. شهد لعبده بالصدق يف دعواه

 هذا وهو حجة ال سبيل إىل املامحكة فيها. يزال قائام إىل يومنا 

َظاًما َوُرَفاًتا َأإمنَّا : ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  (1) قال آخر ﴿َوَقاُلوا َأإمَذا ُكنَّا عم

ُكْم فَ  َّا َيْكرُبُ يفم ُصُدورم
يًدا َأْو َخْلًقا ممم َجاَرًة َأْو َحدم يًدا ُقْل ُكوُنوا حم َسَيُقوُلوَن  ملََْبُعوُثوَن َخْلًقا َجدم

ٍة َفَسُينْغمُضوَن إمَلْيَك ُرُءوَسُهْم َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعَس  َل َمرَّ ي َفَطَرُكْم َأوَّ يُدَنا ُقلم الَّذم ى  َمْن ُيعم

َلبمْثُتْم إمالَّ َقلمياًل  إمْن  هم َوَتُظنُّوَن  يُبوَن بمَحْمدم َيْوَم َيْدُعوُكْم َفَتْسَتجم يًبا  َيُكوَن َقرم - 49اإلرساء:  ] ﴾  َأْن 

.. ففي هذه اآليات الكريمة حتد قوي ألولئك الذين يعرتضون عىل البعث، بحجة عدم  [ 25

ذلك أهنم ِل يكونوا  .  تصور البعث بعد البىل والفناء املسلط عىل األجسام.قدرة عقوهلم عىل  

ة  يتدبرون أهنم ِل يكونوا أحياء أصال ثم كانوا، وأن النشأة اآلخرة ليست أعرس من النشأ

وأنه ال يشء أما القدرة اإلهلية أعرس من يش ء، وأداة اخللق واحدة يف كل يش ء    ،األوىل

فيستوي إذن أن يكون اليشء سهال وأن يكون صعبا يف نظر الناس، متى    ﴾، ُكْن َفَيُكونُ ﴿

إليه  اإلهلية  اإلرادة  عىل    . .توجهت  الرد  تعاىلوكان  بقوله  وحتديثهم  ُكوُنوا    :هؤالء  ﴿ُقْل 

َجارَ  ُكمْ حم َّا َيْكرُبُ يفم ُصُدورم
يًدا َأْو َخْلًقا ممم العظام والرفات فيها  ف  .. [ 51-50اإلرساء:  ] ﴾  ًة َأْو َحدم

هلم:  فيقال  احلياة.  أبعد عن  واحلجارة  واحلديد  احلياة  ذكرى  وفيها  البرشية  كونوا    رائحة 

واحلديد مما يكرب يف  حجارة أو حديدا أو خلقا آخر أو غل يف البعد عن احلياة من احلجارة  

هم ال يملكون أن  طبعا  و.  فسيبعثكم اهللّ.  ؛صدوركم أن تتصوروه وقد نفخت فيه احلياة

. وفيه كذلك توبيخ وتقريع .يكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر ولكنه قول للتحدي
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م  فاحلجارة واحلديد مجاد ال حيس وال يتأثر، ويف هذا إيامء من بعيد إىل ما يف تصوره  هلم؛ 

 . من مجود وحتجر 

 االنسجام والتناسق:  ب.  

 قال املدرب: بورك فيكم مجيعا.. واآلن حدثوين عن االنسجام، ومعناه، وأمثلته. 

ـ منحدًرا  التعقيد  خلوه من  بسبب  هو أن يكون الكالم ـ    االنسجام :  (1)قال أحدهم

الكريم  والقرآن    ..كتحدر املاء املنسجم، يكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة

 من أوله آلخره، وهلذا سهل ترتيله، وتيرست قراءته، وعذب سامعه.  .. كله كذلك

قال املدرب: فهو كالشعر إذن يف انسجامه وسهولته.. أو كالسجع يف حسن تلقي  

 السمع له؟ 

 قال أحدهم: وأين منه الشعر والسجع.. وكالمها مليئان بالتكلف املمقوت. 

﴿َوَما  الشعر، وقد نزه اهلل تعاىل رسوله وكالمه عنه، فقال:  قال آخر: وكيف يكون ك

ُمبمنيٌ  َوُقْرآٌن  ذمْكٌر  إمالَّ  ُهَو  إمْن  َلُه  َينَْبغمي  َوَما  ْعَر  الشِّ الشعراء:  [ 69يس:  ] ﴾  َعلَّْمنَاُه  عن  ..وقال 

َواٍد   ُْم يفم ُكلِّ  َأهنَّ َتَر  َأَِلْ  اْلَغاُووَن  َيتَّبمُعُهُم  َعَراُء  َيْفَعُلونَ ﴿َوالشُّ اَل  َما  َيُقوُلوَن  ُْم  َوَأهنَّ ﴾  هَيميُموَن 

فقال: [ 226-224الشعراء:  ]  الكهان،  سجع  عن  نزهه  وهكذا  َما    ..  َقلمياًل  ٍن  َكاهم بمَقْولم  ﴿َواَل 

ُرونَ   [ 42احلاقة: ] ﴾ َتَذكَّ

وصفوه بكونه شاعرا، كام    أن قوم رسول اهلل    ولكن اهلل تعاىل ذكر  قال املدرب: 

بَُّص بمهم َرْيَب املَُْنونم  قال تعاىل:  ٌر َنرَتَ  [ 30الطور:  ] ﴾ ﴿َأْم َيُقوُلوَن َشاعم

ٍر َقلمياًل َما  قال آخر: وقد كذهبم اهلل تعاىل يف قوهلم ذلك، فقال:  ﴿َوَما ُهَو بمَقْولم َشاعم

ُنونَ   [ 41احلاقة: ] ﴾ ُتْؤمم
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هذا شعر،    من قوهلم: إنه شاعر، وإن   هم يدل عىل أن ما حكاه عن  و وه:  (1)قال آخر

البد من أن يكون حمموالً عىل أهنم نسبوه إىل أنه يشعر بام ال يشعر به غريه من الصنعة اللطيفة  

الذي   الشعر  قبيل  به هو من  أتاهم  الذي  أن  إىل  القرآن  الكالم، ال أهنم نسبوه يف  نظم  يف 

الفالسفة    أو يكون حمموالً عىل ما كان يطلق.  يتعارفونه عىل األعاريض املحصورة املألوفة.

عىل حكامئهم وأهل الفطنة منهم يف وصفهم إياهم بالشعر، لدقة نظرهم يف وجوه الكالم  

املنطق  احلقيقة،  وطرق هلم يف  العرب شعر عىل  يكون  ..  وإن كان خارجًا عام هو عند  أو 

 االحتامالت. وهذا أبعد  ،  حمموال عىل أنه أطلقه بعض الضعفاء منهم يف معرفة أوزان الشعر

 قال املدرب: ولكن.. أال ترون يف القرآن الكريم ما هو من موزون كوزن الشعر؟

الكريم  قال أحدهم: أجل..   القرآن  الطويل ففي  َشاَء  تعاىل  قوله   من بحر  : ﴿َفَمْن 

ْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفرْ   [ 29الكهف: ] ﴾ َفْلُيْؤمم

 [37هود: ] ﴾ نمنَا ومن املديد قوله: ﴿َواْصنَعم اْلُفْلَك بمَأْعيُ 

 [ 25األحقاف: ] ﴾ ومن البسيط قوله: ﴿َفَأْصَبُحوا اَل ُيَرى إمالَّ َمَساكمنُُهمْ 

نمنيَ  ْم َوَيْشفم ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤمم ُكْم َعَلْيهم ْم َوَينْرُصْ هم التوبة: ] ﴾  ومن الوافر قوله: ﴿َوخُيْزم

14 ] 

ي َمْن َيَشاُء إمىَل  يمٍ   ومن الكامل قوله: ﴿َواهللَُّ هَيْدم اٍط ُمْسَتقم َ
 [46النور: ] ﴾ َصم

رًيا  [ 93يوسف: ] ﴾ ومن اهلزج قوله: ﴿َفَأْلُقوُه َعىَل َوْجهم َأيبم َيْأتم َبصم

َلْت ُقُطوُفَها َتْذلمياًل  ْم ظماَلهُلَا َوُذلِّ  [14اإلنسان: ] ﴾ ومن الرجز قوله: ﴿َوَدانمَيًة َعَليْهم

َفاٍن َكاجْلََوابم َوُقدُ  َياٍت ومن الرمل قوله: ﴿َوجم  [ 13سبأ:  ] ﴾ وٍر َراسم

ي َمرَّ َعىَل َقْرَيةٍ   [ 259البقرة: ] ﴾ ومن الرسيع قوله: ﴿َأْو َكالَّذم
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ْن ُنْطَفةٍ اإلنسان  ومن املنرسح قوله: ﴿إمنَّا َخَلْقنَا   [ 2اإلنسان: ] ﴾ مم

يًثا   [78النساء: ] ﴾ ومن اخلفيف قوله: ﴿اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحدم

ينَ ومن املضارع   [ 33-32غافر: ] ﴾ قوله: ﴿َيْوَم التَّنَادم َيْوَم ُتَولُّوَن ُمْدبمرم

مْم َمَرٌض   [ 10البقرة: ] ﴾ ومن املقتضب قوله: ﴿يفم ُقُلوهبم

يمُ  حم َبادمي َأينِّ َأَنا اْلَغُفوُر الرَّ  [49احلجر: ] ﴾ ومن املجتث قوله: ﴿َنبِّْئ عم

ي َمتمنيٌ إمنَّ َكيْ  ومن املتقارب قوله: ﴿َوُأْميلم هَلُمْ   [ 183األعراف: ] ﴾ دم

قال املدرب: فام َتيبون من يطرح عليكم هذا اإلشكال بسبب أمثال هذه اآليات  

 الكريمة التي تشبه أوزان الشعر؟

حني  من املرشكني  أن الفصحاء  : ما أسهل الرد عىل ذلك.. سنذكر له  (1) قال أحدهم

لبادروا  لو اعتقدوا أهنا كذلك  شعرًا، و قرئت عليهم تلك اآليات وغريها ِل يعتقدوا كوهنا  

مسهل عليهم، وهلم فيه الترصف العجيب، واالقتدار    ، ن الشعر مسخر هلمإىل معارضته، أل

لم أهنم ِل يعتقدوا فيه شيئًا مما يقدره  فلام ِل نرهم اشتغلوا بذلك، وال عولوا عليه عُ   ..اللطيف 

 ضعفاء يف الصنعة. ال

أقل  فن البيت الواحد وما كان عىل وزنه ال يكون شعرا،  : وسنذكر له أ(2)قال آخر

ال أنه خيتلف وزهنام أو  . بل ويشرتطون لذلك أبيتان فصاعدا.ـ كام يذكر الشعراء ـ    الشعر 

  ن الرجز ليس بشعر أصاًل، ال سيام إذا كان مشطورًا أو يذكر أمنهم من    .. بل إنقافيتهام

   وكذلك ما كان يقاربه يف قلة األجزاء.  .. منهوكا 

عىل الطريق    ـمتى قصد القاصد إليه  ـ  ن الشعر إنام يطلق  : وسنذكر له أ(3) قال آخر

 
 ( 53إعجاز القرآن للباقالين )ص:  (1)

 ( 54إعجاز القرآن للباقالين )ص:  (2)
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سلك، وال يصح أن يتفق مثله إال من الشعراء، دون ما يستوي فيه العامي  عتمد ويُ يُ   الذي

بالشعر واللسان وترصفه وما يتفق من   كل واحد، فليس يكتسب اسم  واجلاهل، والعاِل 

الشعر وال صاحبه اسم شاعر، ألنه لو صح أن يسمى كل من اعرتض يف كالمه ألفاظ تتزن  

بوزن الشعر، أو تنتظم انتظام بعض األعاريض، كان الناس كلهم شعراء، ألن كل متكلم  

 امه. وينتظم انتظ ، ال ينفك من أن يعرض يف مجلة كالم كثري يقوله، ما قد يتزن بوزن الشعر

آخر أ(1) قال  له  وسنذكر  وائتني  :  الباب  أغلق   ( لصاحبه:  يقول  قد  العامي  ن 

ومثله  بالطعام( الشعر..  أوزان  وهو عىل  ألصحابه،  الرجل  )أقول  من  :  لقيتم  من  كرموا 

 . يف تضاعيف الكالم مثله وأكثر منه وجدنا هذا   نا متى تتبع هكذا  و (.. متيم 

:  تعاىل  عىل من طعن يف قوله جواب اجلاحظ عىل هذا، فقد رد قال آخر: وسنذكر له 

هَلٍَب َوَتبَّ  َأيبم  َيَدا  يف    ا هنألبحجة كون اآلية الكريمة عىل أوزان الشعر    [ 1املسد:  ] ﴾  ﴿َتبَّْت 

مفاعلن مستفعلن  )تقدير  بقوله:  ورسائلهم  ،  وخطبهم  الناس  اعرتضت  لو  أنك  اعلم 

  األرض وليس أحد يف  .  ستفعلن مستفعلن كثريا، ومستفعلن مفاعلن.لوجدت فيها مثل م

ولو أن رجال من الباعة صاح: من يشرتى باذنجان؟ لقد كان .  جيعل ذلك املقدار شعرا.

تكلم بكالم يف وزن مستفعلن مفعوالت! وكيف يكون هذا شعرا وصاحبه ِل يقصد إىل  

يعلم    الذيوإذا جاء املقدار  .  يع الكالم. ومثل هذا املقدار من الوزن قد يتهيأ يف مج   ..الشعر؟

شعرا.  ذلك  كان  إليها،  والقصد  باالوزان  واملعرفة  الشعر  نتاج  من  غالما  .  أنه  وسمعت 

.  ، وكان قد سقى بطنه، يقول لغلامن مواله: اذهبوا إىل الطبيب وقولوا: قد اكتوى. لصديق يل 

مفاعلن فاعالتن  خروج  عىل  وزنه  خيرج  الكالم  مفاعلن.  وهذا  وقد  .  مرتني. .  فاعالتن 

ومثل هذا كثري، ولو  .  علمت أن هذا الغالم ِل خيطر عىل باله قط أن يقول بيت شعر أبدا.

 
 ( 54إعجاز القرآن للباقالين )ص:  (1)
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 (1) تتبعته يف كالم حاشيتك وغلامنك لوجدته(

القرآن   يذكر بأن يف  املدرب: بورك فيكم مجيعا.. واآلن كيف تردون عىل من  قال 

﴿َواْلَفْجرم َوَلَياٍل  ستدل عىل ذلك بأمثال قوله تعاىل:  الكريم سجعا كسجع الكهان؟.. ثم ي

ْجٍر َأَِلْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك  ي حم ْفعم َواْلَوْترم َواللَّْيلم إمَذا َيرْسم َهْل يفم َذلمَك َقَسٌم لمذم بمَعاٍد    َعرْشٍ َوالشَّ

ْثُلَها يفم اْلبماَل  تمي َِلْ خُيَْلْق مم اَمدم الَّ ْخَر بماْلَوادم َوفمْرَعْوَن ذمي  إمَرَم َذاتم اْلعم يَن َجاُبوا الصَّ دم َوَثُموَد الَّذم

ْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب إمنَّ  يَن َطَغْوا يفم اْلبماَلدم َفَأْكَثُروا فميَها اْلَفَساَد َفَصبَّ َعَلْيهم َربََّك  اأْلَْوَتادم الَّذم

مْرَصادم  وقوله:  [ 14-1الفجر:  ] ﴾  َلبماملْ َبتم  ،  ُضوا  ﴿اْقرَتَ ُيْعرم آَيًة  َيَرْوا  َوإمْن  اْلَقَمُر  َواْنَشقَّ  اَعُة  السَّ

َبُعوا َأْهَواَءُهمْ  ُبوا َواتَّ رٌّ َوَكذَّ
ْحٌر ُمْسَتمم  َما   َوَيُقوُلوا سم

م
َن اأْلَْنَباء رٌّ َوَلَقْد َجاَءُهْم مم

َوُكلُّ َأْمٍر ُمْسَتقم

َبالمَغةٌ  ْكَمٌة  حم ُمْزَدَجٌر  النُّ  فميهم  ُتْغنم  َعنُْهمْ َفاَم  َفَتَولَّ  ًعا    ُذُر  ُخشَّ ُنُكٍر   
ٍ
ء يَشْ إمىَل  اعم  الدَّ َيْدُع  َيْوَم 

اعم  نَي إمىَل الدَّ ٌ ُمْهطمعم
ُْم َجَراٌد ُمنَْترشم َن اأْلَْجَداثم َكَأهنَّ َيُقوُل اْلَكافمُروَن َهَذا   َأْبَصاُرُهْم خَيُْرُجوَن مم

 ٌ
 [ 8-1القمر: ] ﴾ َيْوٌم َعرسم

عىل التسجيع    يمما جيرالقرآن الكريم  مجيع ما يف  يمككنا أن نقول له:    :(2)قال أحدهم

.  . جمراه من كالم اخللق  يمتكني املعنى، وصفاء اللفظ، وتضمن الطالوة ملا جير  خمالف يف

َياتم َقْدًحا َفاملُْغمرَياتم ُصْبًحا َفَأَثْرَن بمهم َنْقًعا تعاىلقوله  ف َفَوَسْطَن    : ﴿َواْلَعادمَياتم َضبًْحا َفاملُْورم

مَجًْعا  قول   [ 5-1العاديات:  ] ﴾  بمهم  مثل  من  املجرى،  هذا  اجلارية  أقسامهم  مجيع  عن  بان    قد 

. ومثل هذا من السجع  . الكاهن: والسامء واألرض، والقرض والفرض، والغمر والربض

من ال    يلرجل، قال له: أند  وهلذا ما قال النبى    . مذموم ملا فيه من التكلف والتعسف.

وال  الكهان!  رشب  كسجع  أسجعا  يطل:  ذلك  فمثل  فاستهل،  صاح،  وال  ألن    .. أكل، 

لقال: أسجعا؛ ثم سكت، وكيف    التكلف يف سجعهم فاش، ولو كرهه   لكونه سجعا 

 
 ( 260الصناعتني: الكتابة والشعر )ص:  (2) . 1/288البيان والتبيني  (1)
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يذمه ويكرهه، وإذا سلم من التكلف، وبرىء من التعسف ِل يكن يف مجيع صنوف الكالم  

منه.  كالمه  .  أحسن  من  كثري  عليه  جرى  السالم،  ):  كقوله  ؛وقد  أفشوا  الناس؛  أهيا 

(..  وأطعموا الطعام، وصلوا األرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم 

 ومثله ما ورد يف القرآن الكريم.

، بل منه املذموم الذي  ا السجع مذموم: ويمكننا أن نقول له: ليس كل  (1) قال آخر

اين، حتى حياول القائل أن يكون كالمه رًضا غري  يظهر فيه التكلف، ويرهق األلفاظ واملع

ال مانع من أن يوصف القرآن الكريم بأن فيه سجًعا،  . ولذلك  متامسك بمالط من املعاين. 

ولكنه سجع يف أعىل مراتب الكالم، بحيث ال يمكن أن جياريه أحد، وال يصل إىل علوه  

 أحد من اخللق. 

آن الكريم أنزل بلغة العرب وعىل عرفهم  إن القر : ويمكننا أن نقول له:  (2) قال آخر

وعادهتم، وكان الفصيح من كالمهم ال يكون كله مسجوًعا ملا يف ذلك من أمارات التكلف  

واالستكراه والتصنع، وال سيام فيام يطول من الكالم، فلم يرد مسجوًعا جرًيا عىل عرفهم  

وعليها ورد    ..  بعض الكالم يف الطبقة العالية من الكالم، وِل خيل من السجع؛ ألنه حيسن يف

يف فصيح كالمهم، فلم جيز أن يكون عالًيا يف الفصاحة، وقد أخلَّ فيه رشط من رشوطها،  

 . القرآن الكريم مسجوًعا وغري مسجوعيف ورود وهذا هو السبب، 

:  قوله تعاىلإذا أردنا أن نلتمس حكمة لذلك، فهي  : ويمكننا أن نقول له:  (3) قال آخر

ْن ُكلِّ َمَثلٍ ﴿َوَلَقْد ََصَّ  فترصيف القول يف    [ 54الكهف:  ] ﴾  ْفنَا يفم َهَذا القرآن الكريم لملنَّاسم مم

القرآن الكريم كان من مجاله الذي يعلو عىل كل البرش بأن يكون ترصيف القول فيه بسجع  

 
 . 216املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص (1)

البالغ 2) كتابه رس  ابن سنان يف  عن:(  نقال  أبو   ة،  القرآن،  الكربى  املعجزة 

 . 217زهرة، ص

 . 217الكربى القرآن، أبو زهرة، صاملعجزة  (3)
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أحياًنا إن ارتضينا مذهب السجع، أو الفواصل املتقاربة حروفها يف املقاطع أحياًنا أو إطالق 

أللفاظ يف القرآن الكريم من غري مقاطع، مع مالحظة أنَّ ذلك كله يف أعىل درجات البالغة  ا

 التي ال يصل إليها أحد من البرش. 

: ويمكننا أن نقول له ما قلناه يف رد كونه شعرا، وإن ورد فيه بعض اجلمل  (1) قال آخر

يكون الكالم عىل مثال السجع  ، ألنه قد  وامهون الذي يقدرونه أنه سجع  أن    املوزونة.. ذلك

ألن    .. وإن ِل يكن سجعًا، ألن ما يكون به الكالم سجعًا خيتص ببعض الوجوه دون بعض

السجع من الكالم يتبع املعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع، وليس كذلك ما اتفق مما هو  

 ن اللفظ يقع فيه تاليا للمعنى. يف تقدير السجع، أل

عىل ما تقدرونه  القرآن الكريم  : لو كان الذي يف  نقول له: ويمكننا أن  (2) قال آخر

سجعًا لكان مذمومًا مرذوالً، ألن السجع إذا تفاوتت أوزانه، واختلفت طرقه كان قبيحًا  

وللسجع منهج مرتب حمفوظ، وطريق مضبوط متى أخل به املتكلم وقع اخللل  .  من الكالم.

 . يف كالمه، ونسب إىل اخلروج عن الفصاحة 

احلريصون عىل إجابة    ى أعداء رسول اهلل  : لو رأ: ويمكننا أن نقول له (3) قال آخر

َ عليهم من القرآن  حتديه أن 
لقالوا: نحن نعارضه بسجع معتدل، فنزيد يف  من السجع ما ُتيلم

ولو كان الكالم الذي هو  ..  الفصاحة عىل طريقة القرآن، ونتجاوز حده يف الرباعة واحلسن

ن السجع ممتنع  حتريوا فيه، ولكانت الطباع تدعوا إىل املعارضة، أل  يف صورة السجع منه ملا 

عليهم، بل هو يف عادهتم، فكيف تنقض العادة بام هو نفس العادة، وهو غري خارج عنها  

 وال متميز منها؟

 
 ( 73إعجاز القرآن للباقالين )ص:  (1)
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فالشعر    املذموم..  الشعراملذموم مثل  السجع  إن  :  : ويمكننا أن نقول له(1)قال آخر

تقصد فيه القوايف واملقاطع املتحدة يف األلفاظ ثم تكيف املعاين عىل األلفاظ ليستقيم املقطع،  

كام تستقيم القافية، وإذا كان الشعر منفيًّا يف القرآن الكريم باالتفاق، فكذلك السجع الذي  

  .. ذة بطريقها ينهج منهجه، ويتبع طريقته، وَتيء املعاين تابعة لأللفاظ مكيفة بكيفها، مأخو

إنَّ اهلل تعاىل عندما استنكر أن يكون قول شاعر وال كاهن، أدخل السجع يف النفي،  هلذا، فو

وإنه إذا كانت الفكرة نفًيا أو إثباًتا قائمة  .  وهو السجع الذي يكون فيه املقصد األول للفظ.

 عىل االختالف يف االصطالح فإنه قد زال اخلالف؛ إذ ال مشاحة يف االصطالح. 

نَّ القرآن الكريم فيه فواصل تتحد فيها املقاطع  إ:  : ويمكننا أن نقول له(2)قال آخر

بجامهلا   األلفاظ  وجاءت  األول،  املقصد  هي  املعاين  كانت  البالغة  يف  وسموها  ولعلوها 

وإرشاقها وحسن نغمها، ورنة موسيقاها، تابعة لذلك، وقد يكون احتاد املقاطع يف احلروف  

حسن النغم، وانسجام املوسيقي، ويف ذلك قوة التأثري، بام ال يستطيع  من مظاهر اجلامل و 

إنَّ من يفرسِّ السجع بأن االحتاد يف حروف املقاطع من غري  فوعىل ذلك  .  أحد أن يأيت بمثله. 

يأتوا   أن  البرش  فيه سجع فوق قدرة  الكريم  القرآن  بأن  للفظ حيكم  تابًعا  املعنى  يكون  أن 

جع كالشعر يكون املعنى فيه تابًعا للقافية واألوزان يكون القرآن  بمثله، ومن يقول: إّن الس

ًها عنه.  ميل إىل أن احتاد املقاطع يف القرآن الكريم ال يعد سجًعا؛ ألننا نرى  أنا أو.  الكريم منزَّ

السجاعني يتجهون إىل األلفاظ أواًل، وقد يكون سهاًل وحلًوا، ولكن االَتاه فيه أواًل إىل  

 ري الئق بالنسبة للقرآن. األلفاظ، وذلك غ

املدرب بعض  (3)قال  يف  اختلفت  وإن  وهي  مجيعا..  إجاباتكم  ويف  فيكم  بورك   :

 
 . 219املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص (1)

 . 219املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص (2)

 . 220زهرة، صاملعجزة الكربى القرآن، أبو  (3)



338 

 

تقديس القرآن الكريم، وتنزهيه عن أن يكون مشاهًبا لكالم الناس، وإن  األمور، تتفق عىل  

 كان من جنسه، ومكوًنا من حروفه. 

بعض علامء البيان بقوله:    قال أحدهم: لقد ذكرين كالمك هذا أستاذنا بام عرب عنه

املستنكر،  ) والغريب  املستكره،  الوحيش  عن  خارج  فهو  سبيله،  سهل  الكريم  القرآن  إن 

ويساوق   القلب،  إىل  لفظه  معناه  يبادر  األفهام،  إىل  قريًبا  وجعله  املتكلفة،  الصنعة  وعن 

ه  بمع مع قرياملغزى منه عبارته إىل النفس، وهو مع ذلك ممتنع املطلب عسري املتناول غري مط

ا االنحطاط عن  يف نفسه، وال موهم مع دونوه يف موضعه أن يقدر عليه، أو أن يظفر به، فأمَّ

هذه الرتبة إىل رتبة الكالم املبتذل، والقول املسفسف فال يصح أن تقع فيه فصاحة أو بالغة،  

ا  فيطلب فيه، ولكنه أوضح مناره، وقرب منهاجه، وسهل سبيله، وجعله يف ذلك متشاهبً 

 (1) متامثاًل، وبني مع ذلك إعجازه فيهم(

 اجلناس والطباق: . 7

بعد أن سمعت تلك احلوارات العلمية اجلميلة بني الرياضيني ومدرهبم.. رست إىل  

يعتنون باألشجار، ويشذبون أغصاهنا،   الشباب  حمل آخر يف احلديقة، حيث رأيت بعض 

علي يرش  وبعضهم  أوراق..  من  حوهلا  تراكم  ما  جلسوا  ويزيلون  ثم  األدوية..  بعض  ها 

لالسرتاحة إىل كبري هلم، كنت أراه يوجههم، ويعلمهم، وقد عرفت من خالل حديثهم أنه  

أستاذهم يف اجلامعة، وأنه مهندس فالحي، يقوم بتدريبات هلم ترتبط بتخصصهم؛ فاقرتبت  

 منهم ألسمع ما يقولون وقت فراغهم وراحتهم. 

ه اجللسة، وبني هذه األشجار واألزهار يف  قال املهندس: ما رأيكم أن نخصص هذ
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 احلديث عن القرآن الكريم، كام تعودنا ذلك سابقا. 

نتأدب   وإنام  فقط،  منها  نتعلم  ال  األحاديث  فتلك  ذلك..  أمجل  ما  أحدهم:  قال 

ونتهذب ونكتسب إيامنا وقربا من اهلل.. وهو ما يزيدنا تعلقا بالعواِل اجلميلة التي أبدعها  

 فنا بأن نتخصص يف بعض تفاصيلها. اهلل، والتي ترش

وتتذوقون   واجلناس..  الطباق  عليه  يطلق  ما  تعرفون  أنكم  الشك  املهندس:  قال 

 اجلامل املرتبط هبام. 

 قال أحدهم: أجل.. فكل أصحاب األذواق السليمة يشعرون هبام، وبجامهلام. 

 اجلناس: أ.  

عن اجلناس،    ختربوينقال املهندس: ما دمت قد ذكرت ذلك.. فإين أريد منكم أن  

 وحقيقته. 

أحدهم هو    :(1)قال  اختالف  اجلناس  مع  الوجوه  من  وجه  يف  اللفظني  اتفاق 

هو  معانيهام أو  تأليف  ..  يف  صاحبتها  منهام  واحدة  كل  َتانس  كلمتني  املتكلم  يورد  أن 

أو  حروفها  األلفاظ مشتقاً ..  بعض  يكون  أن  واحداً   هو  معنامها  كان  بعض وإن  أو    ،من 

ا خمتلبمنزلة  معنامها  كان  إن  للكلامت  ًا. فملشتق  كبريا  مجاال  يعطي  ذلك  أن  يف  والشك   .

 املتجانسة يتذوقها أي قارئ أو سامع.

 قال املهندس: فاذكروا يل أمثلة قرآنية عنه وعن أشكاله وأقسامه. 

  قوله تعاىل: ، ومن األمثلة عنه  يسمى اجلناس التام املاثلقال أحدهم: من أشكاله ما  

ُموَن َما َلبمُثوا َغرْيَ َساَعةٍ ﴿َوَيْوَم   ُم املُْْجرم اَعُة ُيْقسم .  .[ 55الروم:  ] ﴾  َكَذلمَك َكاُنوا ُيْؤَفُكونَ   َتُقوُم السَّ

 . : القيامة، والثانية: املراد هبا اللحظة من الزمن يراد منها  الساعة األوىل ف

 
 ( 2/435خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (1)



340 

 

آخر املحرف منه  و:  (1)قال  يف  هو  و،  اجلناس  االختالف  يقع  ومن  احلركات. أن   .

نيم   قوله تعاىل: األمثلة عنه   ْضُت َفُهَو َيْشفم ُمنمي َوَيْسقمنيم َوإمَذا َمرم ي ُهَو ُيْطعم الشعراء: ] ﴾  ﴿َوالَّذم

يَن َفاْنُظْر َكْيَف  ﴿قوله:  .. و فاجلناس بني: يسقني ويَشفني ..  [ 79-80 رم ْم ُمنْذم َوَلَقْد َأْرَسْلنَا فميهم

ينَ  املُْنَْذرم َعاقمَبُة  وُمنَذرين.ف  .. [ 73-72]الصافات:    ﴾ َكاَن  رين  ُمنذم بني  اجتمع  .  اجلناس  وقد 

ُْم  املحرف واملصحف يف قوله تعاىل:   ْنَيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنَّ يَن َضلَّ َسْعُيُهْم يفم احْلََياةم الدُّ ﴿الَّذم

ُنوَن ُصنًْعا   [ 104الكهف: ] ﴾ حُيْسم

، ومن  يكون االختالف يف عدد احلروف أن  ، وهو  اجلناس الناقصمنه  و:  (2)قال آخر

اقم إمىَل َربَِّك َيْوَمئمٍذ املََْساُق   قوله تعاىل: األمثلة عنه   اُق بمالسَّ ،  [ 30-29القيامة:  ] ﴾  ﴿َواْلَتفَّتم السَّ

ْن ُكلِّ الثََّمَراتم وقوله:    .  .وكيل وكل   ، اجلناس بني الساق والساق.. ف[ 69النحل:  ] ﴾  ﴿ُثمَّ ُكيلم مم

بأكثر من حرف كقوله  فيه  تكون الزيادة  وهو الذي  املذيل،  اجلناس    ومنهقال آخر:  

َك   تعاىل: لمنيَ قوله:  .. و [ 97طه:  ] ﴾  ﴿َواْنُظْر إمىَل إمهَلم قوله:  . و.[ 45القصص:  ] ﴾  ﴿َوَلكمنَّا ُكنَّا ُمْرسم

ممْ  قوله:. و .[ 62البقرة: ] ﴾ ﴿َمْن آَمنَ  ُْم هبم  [ 11العاديات: ] ﴾ ﴿إمنَّ َرهبَّ

أن خيتلفا بحرف مقارب يف املخرج كقوله  .. وهو  املضارعاجلناس  ومنه  قال آخر:  

َعنْهُ   تعاىل:  َوَينَْأْوَن  َعنُْه  َينَْهْوَن  فإن اختلفا بحرف غري مقارب فهو  ..  [ 26األنعام:  ] ﴾  ﴿َوُهْم 

َزٍة ملََُزةٍ كقوله تعاىل:  ، الالحق اجلناس   [1اهلمزة: ] ﴾ ﴿َوْيٌل لمُكلِّ مُهَ

  وهو ما تركب من كلمة وبعض كلمة كقوله تعاىل:   ، املرفقاجلناس  ومنه  قال آخر:  

 [109]التوبة:  ﴾َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاهْنَاَر بمهم ﴿

آخر:   لفظية  ،  اللفظياجلناس  ومنه  قال  مناسبة  لآلخر  مناسب  بحرف  خيتلفا  بأن 

ٌة إمىَل قوله تعاىل:  يف  كالضاد والظاء َ
َا َناظمَرةٌ ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئمٍذ َنارضم  [ 23-22القيامة: ] ﴾ َرهبِّ
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  بأن خيتلفا يف ترتيب احلروف كقوله تعاىل حكاية عن هارون  ،ومنه القلب قال آخر:  

ائميَل َوَِلْ َتْرُقْب َقْويلم عليه السالم:  رْسَ
ْقَت َبنْيَ َبنمي إم  [ 94طه:  ] ﴾ ﴿َفرَّ

آخر:   االشتقاققال  االشتقايت  ،ومنه  األصل  يف  جيتمعا  أن  تعاىل:  كق،  وهو  وله 

يمٍ  َنعم َوَجنَُّت  َوَرحْيَاٌن  اْلَقيِّمم وقوله:  ،  [ 89الواقعة:  ] ﴾  ﴿َفَرْوٌح  ينم  لملدِّ َوْجَهَك  الروم: ] ﴾  ﴿َفَأقمْم 

اَمَواتم َواأْلَْرَض َحنميًفا وقوله: ، [ 43 ي َفَطَر السَّ َي لملَّذم ْهُت َوْجهم  [79األنعام: ] ﴾ ﴿إمينِّ َوجَّ

بأن يتفقا من حيث الظاهر مع اختالف املادة    وذلك  ،ومنه َتنيس اإلطالق قال آخر:  

تعاىل:    ،منها   املشتق اْلَقالمنيَ كقوله  َن  مم لمَعَملمُكْم  إمينِّ  َيُه  ﴿وقوله:  ،  [ 168الشعراء:  ] ﴾  ﴿َقاَل  لمرُيم

ي  [ 31املائدة: ] ﴾ َكْيَف ُيَوارم

﴿َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة  ، ومن األمثلة عنه قوله تعاىل:  ومنه جناس املزاوجةقال آخر:  

ْثُلَها  ْثلم َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ ، وقوله:  [ 40الشورى:  ] ﴾  مم ﴾  ﴿َفَمنم اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيهم بممم

السيئة سيئة ،  [ 194البقرة:  ]  تعاىل سمى جزاء  اهلل  أن  التسمية  هذه  االعتد،  وسبب  اء  وجزاء 

 واشرتاط املثلية يف االعتداء توخيًا للعدالة. ، اعتداء ليكون يف الكالم مزاوجة

َي  ومن األمثلة عنه قوله تعاىل:  ومنه جناس املناسبة،  قال آخر:   ْهُت َوْجهم ﴿إمينِّ َوجَّ

اَمَواتم َواأْلَْرَض َحنميًفا  ي َفَطَر السَّ ينم اْلَقيِّمم ﴿َفَأقمْم َوْجَهَك لم وقوله:  ،  [ 79األنعام:  ] ﴾  لملَّذم ﴾  لدِّ

 [ 43الروم: ] 

﴿َفاَل خَتَْشُوا النَّاَس  ، ومن األمثلة عنه قوله تعاىل:  االشتقاق  ومنه جناسقال آخر:  

 [19النور: ] ﴾ ﴿َواهللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ وقوله:  ، [ 44املائدة: ] ﴾ َواْخَشْونم 

ومن األمثلة عنه    لمة بعينها مرتني،إيراد الك، وهو الرتديد ومنه جناس : (1) قال آخر

تعاىل:   اجْلَنَّةم قوله  َوَأْصَحاُب  النَّارم  َأْصَحاُب  ي  َيْسَتوم اْلَفائمُزونَ   ﴿اَل  ُهُم  اجْلَنَّةم  ﴾  َأْصَحاُب 
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َ ُرُسُل اهللَّم ومن أمثلته قوله تعاىل:  ..  [ 20احلرش:  ]  ْثَل َما ُأويتم َحْيُث جَيَْعُل  اهللَُّ َأْعَلُم    ﴿َحتَّى ُنْؤَتى مم

َساَلَتهُ  لم َيْوٍم َأَحقُّ    ﴿اَل َتُقْم فميهم َأَبًداوقوله:  ،  [ 124األنعام:  ] ﴾  رم ْن َأوَّ َس َعىَل التَّْقَوى مم ٌد ُأسِّ ملََْسجم

فميهم  َتُقوَم  ُروا  َأْن  َيَتَطهَّ َأْن  بُّوَن 
حُيم َجاٌل  رم ينَ   فميهم  رم املُْطَّهِّ حُيمبُّ  اآلية    وهذه،  [ 108التوبة:  ] ﴾  َواهللَُّ 

الطباق حيث  ..  موضع واحد باعتبارات خمتلفة يف  مجعت بني ثالثة فنون من فنون البديع  

السلب. طباق  من  فهو  أخرى،  ومثبتًا  مرة  منفيًا  العلم  و وقع  اللفظني    .  لتامثل  اجلناس 

الرتديد حيث تكرراللفظان وكل  . واالشتقاق.   فهو من جناس﴾  يعلمون﴿،  ﴾يعلمون ﴿

 خمتلف.  منهام متعلق بمعنى

  إعادة اللفظة بعينها غري مرشوط ، وهو  التعطفمع  اجلناس  : وقد جيتمع  (1)قال آخر

َوَنْحُن    ﴿ُقْل َهْل َتَربَُّصوَن بمنَا إمالَّ إمْحَدى احْلُْسنََينْيم قوله تعاىل:  ، ومن األمثلة عنه  اجتامعهام

ْن   يَبُكُم اهللَُّ بمَعَذاٍب مم بَُّص بمُكْم َأْن ُيصم ينَا َنرَتَ هم َأْو بمَأْيدم نْدم بُِّصونَ   عم بَُّصوا إمنَّا َمَعُكْم ُمرَتَ التوبة: ] ﴾  َفرَتَ

أر،  [ 52 هنا  الكلمة  أعيدت  مرات:  بفقد  بنا ﴿ ع  نرتبصو﴿،  ﴾تربصون  ،  ﴾بكم  ونحن 

املواضع األربعة جناس    ال شك أن بني هذهو ،  ﴾إنَّا معكم مرتبصونو﴿،  ﴾فرتبصواو﴿

 اشتقاق. 

﴿َوَلَقدم    ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل:  ،التصديرمع  اجلناس    : وقد جيتمع(2)قال آخر

ُئونَ  نُْهْم َما َكاُنوا بمهم َيْسَتْهزم ُروا مم يَن َسخم ْن َقْبلمَك َفَحاَق بمالَّذم َئ بمُرُسٍل مم  [10األنعام: ] ﴾ اْسُتْهزم

 قال املهندس: بورك فيكم.. فحدثوين اآلن عن رس مجاله. 

أحدهم عرب  (3)قال  لقد   :( بقوله:  بعضهم  َتنيسًا  عنها  َتد  ال  فإنك  اجلملة  وعىل 

وحتى  . طلبه واستدعاه وساق نحوه. الذي مقبوالً، وال سجعًا حسنًا حتى يكون املعنى هو
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به بدالً، وال َتد عنه حوالً. ومن هنا كان أحىل َتنيس تسمعه، وأعاله وأحقه  .  ال تبغي 

ىل اجتالبه.. وذلك كام ُيمثلون به أبدًا من  باحلسن وأواله، ما وقع من غري قصد من املتكلم إ

 (1) قد أمجع أهل احلرمني عىل حتريمه()  ـ وقد سئل عن النبيذ ـ فقال: قول الشافعي

العلة  وقال:   وجعلتها  التجنيس،  يف  ذكرهتا  التي  النكتة  أن  استيجابه  يف  )واعلم 

الكلمة املكررة  أن    ، وهذا يعني الفضيلة، هي: ُحسن اإلفادة مع أن الصورة صورة اإلعادة( 

بل هي مكررة    ،أول أمرها أهنا ِل تأت بجديديف  يف التجنيس مع أن الصورة توهم السامع  

للسامع منها املعنى اجلديد جاءه ذلك من غري مظانه ومن حيث    حصلفإذا  ملعنى سابقتها،

 ذلك متعة للنفس، وربح من غري انتظار. ويف  ، ِل يتوقعه

: )هوعظيم املوقع يف البالغة،  األدباء أمهيته وقيمته، فقال: وذكر بعض  (2) قال آخر

  ، فار غفر اهلل هلا غم )  :)وكفى التجنيس فخرًا قوله  .. وقال آخر:  الفصاحة(يف  جليل القدر  

 ويرى بعَضهم أنه أرشف األنواع اللفظية( ، وعصية عصت اهلل(  ، وأسلم ساملها اهلل

آخر األدباء  (3)قال  بعض  وذكر  اللفظ :  حيث  من  و وظيفته  عىل  ،  السامع  محل 

فإن مناسبة    ؛اإلصغاء إليه   )ِل أر َمن ذكر فائدة اجلناس وخطر يل أهنا امليل إىلفقال:  اإلصغاء،  

املشرتك إذا مُحل عىل معنى ثم جاء واملراد به   وألن اللفظ ،إليه األلفاظ حُتدث مياًل وإصغاءً 

 إليه(  شوق معنى آخر كان للنفس ت

عن   يبحث  أعمق  حتليال  يستدعي  ذكرمتوه  ما  إن  فيكم..  بورك  املهندس:  قال 

 . مقومات اجلامل يف اجلناس 

  تناسب األلفاظ يف الصورة كلها أو : لعل أول أسباب ذلك يعود إىل  (4)قال أحدهم
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يل  التوافق يف الصورة واقرتان األشباه والنظائر بعضها ببعض مت  بعضها، ومما ال شك فيه أن

  . . وتأنس به وتغتبط ويطمئن إليه الذوق ألنه نظام وانسجام وائتالف  ، بالفطرة  إليه النفوس

 وهدوءًا وقرارًا.  ،خيلع عىل النفوس راحة وبشاشة وهلذا نراه 

الصادر من متاثل الكلامت  ي  التجاوب املوسيق: ولعل من أسباب ذلك  (1)قال آخر

 .  وهيز أوتار القلوب. فيطرب األذن،  متاثاًل تامًا أوناقصاً 

: ولعل من األسباب العميقية لذلك ما عرب عنه بعض القدماء بقوله:  (2) قال آخر

عن الفائدة وقد أعطاها.. ويومهك كأنه ِل يزدك شيئًا،    )وقد أعاد عليك اللفظة كأنه خيدعك

الزيادة  أحسن  وموجبات  ..  ووفاها(  وقد  األحوال  مقتضيات  من  اجلناس  فإن  وهلذا 

 أال يكون متكلفًا.، برشط البالغة

آخر وهلذا  (3)قال  ال  :  موقع  وأمجل  صورة  أحسن  عىل  الكريم  القرآن  يف  اجلناس 

وال اقتسار للفظ بدون داللة    فيه، وال تصنع، وال جور عىل املعنى حلساب اللفظ..   تكلف 

  أواختلط بغريه .  سواء يف ذلك التام منه أوالناقص. وسواء ما كان جناسًا خالصًا.،  حسنة 

أومستكره يف لفظه بل هوكله ـ جار مع  ،  من ألوان البديع، فليس فيه موضع نازل يف معناه

 الغته وفصاحته. بطبيعة األسلوب القرآين يف قوته وجزالته و

ُفوا ﴿  : انظروا إىل قوله تعاىل ـ مثال ـ:(4)قال آخر َف اهللَُّ ُقُلوهَبُمْ   ُثمَّ اْنرَصَ التوبة: ] ﴾  ََصَ

﴿َيْمَحُق اهللَُّ  وقوله:    ،[ 37النور:  ] ﴾  ﴿خَيَاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب فميهم اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصارُ ، وقوله:  [ 127

َدَقاتم  َبا َوُيْريبم الصَّ .. وانظروا  روعة املعنى وسحر اجلرس .. وكم فيها من  [ 276البقرة:  ] ﴾  الرِّ

امل اجلناسإىل  فلو  ناسبة بني ركني  للجناس وظ،  بأصالته ِل يكن  كفيلة  لكانت    يفة سواها 
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َصف﴿وحسنه:   ـ  القلوب﴿ ـ    ﴾ انرصفوا  ـ  يريب﴿ـ    ﴾ تتقلب  ـ  كل  ﴾..  الربا  يف  وهكذا 

 خالبة وسحرًا وأرسًا للسمع والفكر معًا. نجد جناس 

 الطباق: ب.  

القرآن   يف  وأشكاله  وأرساره  وحقيقته  اجلناس،  عن  حدثتمونا  املهندس:  قال 

 فإن العادة جرت أال يذكر الطباق إال مع اجلناس.  الكريم.. فحدثونا عن الطباق؛ 

قال أحدهم: أجل.. فأوهلام يمثل اجلامل احليس يف أروع أشكاله، والثاين يمثل اجلامل  

كام جيمع اآلخر بني املتجانسني يف  ،  املعنىاملتضادين يف  املعنوي يف أروعها.. ألنه جيمع بني  

 الشكل. 

 يرد هبا يف القرآن الكريم. قال املهندس: فحدثونا عن الصيغ التي 

احل  الطباق  منها  أحدهم:  تعاىل:  قيقي. قال  قوله  أمثلته  ومن  َقلمياًل  .  ﴿َفْلَيْضَحُكوا 

ُبونَ  ُه ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَكى َوَأنَُّه  وقوله:  . .[ 82التوبة: ] ﴾ َوْلَيْبُكوا َكثمرًيا َجَزاًء بماَم َكاُنوا َيْكسم ﴿َوَأنَّ

  ﴿لمَكْياَل َتْأَسْوا َعىَل َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا بماَم آَتاُكمْ . وقوله:  .[ 44-43النجم:  ] ﴾  ُهَو َأَماَت َوَأْحَيا 

َسُبُهْم َأْيَقاًظا َوُهْم ُرُقودٌ . وقوله:  .[ 23احلديد:  ] ﴾  َواهللَُّ اَل حُيمبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخورٍ  الكهف: ] ﴾  ﴿َوحَتْ

18 ] 

املجازي الطباق  ومنها  آخر:  ومن  .قال  تعاىل:  .  قوله  َمْيًتا  أمثلته  َكاَن  ﴿َأَوَمْن 

 (، أي ضاالَ فهديناه.[ 122األنعام: ] ﴾ َفَأْحَيْينَاهُ 

﴿َتْعَلُم َما يفم َنْفيسم َواَل َأْعَلُم  . ومن أمثلته قوله تعاىل:  طباق السلب. قال آخر: ومنها  

َك   [ 44املائدة: ] ﴾ اْخَشْونم ﴿َفاَل خَتَْشُوا النَّاَس وَ . وقوله: . [ 116املائدة: ] ﴾ َما يفم َنْفسم

ُبوَن َقاُلوا  . ومن أمثلته قوله تعاىل:  .املعنوي طباق  قال آخر: ومنها ال ﴿إمْن َأْنُتْم إمالَّ َتْكذم

ا إمَلْيُكْم ملَُْرَسُلونَ  نَا َيْعَلُم إمنَّ . ومثله قوله  معناه إن ربنا يعلم إنا لصادقون..  .[ 16-15يس:  ] ﴾ َربُّ
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ي َجَعَل لَ تعاىل:   اَمَء بمنَاءً ﴿الَّذم ملا كان البناء رافعًا ، فإنه  [ 22البقرة:  ] ﴾  ُكُم اأْلَْرَض فمَراًشا َوالسَّ

 للمبنّي قوبل بالفراش الذي هوخالف البناء. 

ُقوا  . ومن أمثلته قوله تعاىل:  الطباق اخلفّي.: ومنها  (1)قال آخر مْم ُأْغرم َّا َخطميَئاهتم
﴿ممم

ُلوا َناًرا َفَلْم   َأْنَصاًراَفُأْدخم ْن ُدونم اهللَّم  ، ألن الغرق من صفات املاء،  [ 25نوح:  ] ﴾  جَيمُدوا هَلُْم مم

َصاصم َحَياٌة َيا ُأويلم  ، ومثله أو قريب منه قوله تعاىل:  فكأنه مجع بني املاء والنار ﴿َوَلُكْم يفم اْلقم

 تل، فصار القتل سبب احلياة. ، ألن معنى القصاص الق[ 179البقرة: ] ﴾ اأْلَْلَبابم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ 

، وهواقرتان اليشء بام جيتمع معه  [ ترصيع الكالماملسمى ] الطباق  قال آخر: ومنها  

﴿إمنَّ َلَك َأالَّ ََتُوَع فميَها َواَل َتْعَرى َوَأنََّك اَل َتْظَمُأ  . ومن أمثلته قوله تعاىل:  مشرتك.   يف َقْدر 

ء باجلوع مع العري، وبابه أن يكون مع الظمأ،  جا ، فقد  [ 119-118طه:  ] ﴾  فميَها َواَل َتْضَحى

اخللو،   يف  اشرتكا  والعري  اجلوع  لكن  العري،  مع  يكون  أن  وبابه  الظمأ،  مع  وبالضَحى 

والضحى والظمأ اشرتكا  .  والعري خلوالظاهر من اللباس.،  فاجلوع ُخلوالبطن من الطعام

العطش.  من  الباطن  احرتاق  فالظمأ  االحرتاق،  احرت.  يف  حى  حر  والضَّ من  الظاهر  اق 

 الشمس. 

، وهوأن ُيذكر لفظان فأكثر ثم أضدادها  [املقابلةاملسمى ]الطباق  : ومنها  (2)قال آخر

َق  . ومن أمثلته قوله تعاىل:  الرتتيب.   عىل  ا َمْن َأْعَطى َواتََّقى َوَصدَّ ﴿إمنَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّى َفَأمَّ

ُه   ُ ىبماحْلُْسنَى َفَسنَُيرسِّ لمْلُعرْسَ ُه  ُ َب بماحْلُْسنَى َفَسُنَيرسِّ َل َواْسَتْغنَى َوَكذَّ ا َمْن َبخم ى َوَأمَّ ﴾  لمْلُيرْسَ

قابل بني اإلعطاء والبْخل، واالتقاء واالستغناء، والتصديق والتكذيب،  . فقد  .[ 10-4الليل:  ] 

بني اإلعطاء واالتقاء والتصديق   واليرسى والعرسى، وال جعل التيسري يف األول مشرتكاً 

 أضدادها.  مشرتكًا بني  ـوهوالتعسري  ـ جعل ضده 
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نٌَة َواَل    لواحد بواحد، كقوله تعاىل:أن تكون  املقابلة إما  : و(1) قال آخر  ﴿اَل َتْأُخُذُه سم

ثمرًيا َجَزاًء بماَم  ﴿َفْلَيْضَحُكوا َقلمياًل َوْلَيْبُكوا كَ أواثنني باثنني كقوله تعاىل:  ..  [ 255البقرة:  ] ﴾  َنْومٌ 

ُبونَ  َيْكسم كقوله.  .[ 82التوبة:  ] ﴾  َكاُنوا  بثالثة  النَّبميَّ    :تعاىل  أوثالثة  ُسوَل  الرَّ َيتَّبمُعوَن  يَن  ﴿الَّذم

َوَينَْهاهُ  بماملَْْعُروفم  َيْأُمُرُهْم  يلم  ْنجم َواإْلم التَّْوَراةم  يفم  نَْدُهْم  عم َمْكُتوًبا  جَيمُدوَنُه  ي  الَّذم يَّ  َعنم  اأْلُمِّ ْم 

ُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّ  َْصَ
ُم اخْلََبائمَث َوَيَضُع َعنُْهْم إم ُم َعَلْيهم يَِّباتم َوحُيَرِّ تمي َكاَنْت  املُْنَْكرم َوحُيملُّ هَلُُم الطَّ

مْ  كقوله..  [ 157األعراف:  ] ﴾  َعَلْيهم بأربعة  َق  :  تعاىل   أوأربعة  َوَصدَّ َواتََّقى  َأْعَطى  َمْن  ا  ﴿َفَأمَّ

ىبماحْلُْس  لمْلُعرْسَ ُه  ُ َب بماحْلُْسنَى َفَسُنَيرسِّ َل َواْسَتْغنَى َوَكذَّ ا َمْن َبخم ى َوَأمَّ ُه لمْلُيرْسَ ُ ﴾  نَى َفَسنَُيرسِّ

َب َمَثاًل َما َبُعوَضًة  :  تعاىل   أوَخسة بخمسة كقوله.  .[ 10-5الليل: ]  ﴿إمنَّ اهللََّ اَل َيْسَتْحيمي َأْن َيرْضم

ا الَّ   َفاَم َفْوَقَها  ممْ َفَأمَّ ْن َرهبِّ ُه احْلَقُّ مم يَن آَمنُوا َفَيْعَلُموَن َأنَّ يَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد    ذم ا الَّذم َوَأمَّ

ََذا َمَثاًل  ي بمهم َكثمرًيا  اهللَُّ هبم لُّ بمهم َكثمرًيا َوهَيْدم يَن    ُيضم نَي الَّذم قم لُّ بمهم إمالَّ اْلَفاسم َينُْقُضوَن َعْهَد  َوَما ُيضم

اأْلَْرضم  يفم  ُدوَن  َوُيْفسم ُيوَصَل  َأْن  بمهم  اهللَُّ  َأَمَر  َما  َوَيْقَطُعوَن  يَثاقمهم  مم َبْعدم  ْن  مم ُهُم    اهللَّم  ُأوَلئمَك 

ونَ  ُ
،  وبني الذين آَمُنوا والذين كفروا ،  قابل بني بعوضة، فام فوقها .  . [ 27-26البقرة:  ] ﴾  اخْلَارسم

أوستة بستة، كقوله    .  ينقضون وميثاقه، وبني يقطعون وأن يوصل. وبني يضل وهيدي، وبني 

َهبم  تعاىل:   الذَّ َن  مم املَُْقنَْطَرةم  َواْلَقنَاطمريم  َواْلَبنمنَي   
م
النَِّساء َن  مم َهَواتم  الشَّ ُحبُّ  لملنَّاسم  َن  ﴿ُزيِّ

َمةم َواأْلَْنَعامم َواحْلَْرثم  ةم َواخْلَْيلم املَُْسوَّ ضَّ ْنَيا َذلمَك مَ   َواْلفم نَْدُه ُحْسُن املَْآبم   َتاُع احْلََياةم الدُّ ﴾  َواهللَُّ عم

ْن َذلمُكمْ ثم قال:    ،[ 14آل عمران:  ]  ْن    ﴿ُقْل َأُؤَنبُِّئُكْم بمَخرْيٍ مم ي مم رم مْم َجنَّاٌت ََتْ نَْد َرهبِّ َقْوا عم يَن اتَّ لملَّذم

َرةٌ  يَن فميَها َوَأْزَواٌج ُمَطهَّ تمَها اأْلهَْنَاُر َخالمدم َن اهللَّمحَتْ ْضَواٌن مم َبادم    َورم رٌي بماْلعم آل عمران: ] ﴾  َواهللَُّ َبصم

اجلنّات، واألهنار، واخللد، واألزواج، والتطهري، والرضوان، بإزاء النساء،  ، فقابل بني  [ 15

مة، واألنعام، واحلرث.   والبنني، والذهب، والفضة، واخليل املسوَّ
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﴿اهللَُّ اَل إمَلَه  قوله تعاىل:  لة السنَة بالنوم يف  مقابلنظري، ك املقابلة  قال آخر: وقد تكون  

نٌَة َواَل َنْومٌ   إمالَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّومُ  فإهنام مجيعًا من باب الرقاد املقاَبل    ،[ 255البقرة:  ] ﴾  اَل َتْأُخُذُه سم

 . باليقظة

تكون   وقد  آخر:  كاملقابلة  قال  للرقاد  مقابلة  لنقيض،  تعاىل:  يف  اليقظة  قوله 

َسُبُهْم َأْيَقاًظا َوُهْم ُرُقودٌ   فإهنام نقيضان. ، [ 18الكهف: ]  ﴾﴿َوحَتْ

﴿َوَأنَّا  : تعاىل  مقابلة الرش بالرشد يف قولهملخالف، ك املقابلة : وقد تكون (1) قال آخر

ُْم َرَشًدا مْم َرهبُّ يَد بمَمْن يفم اأْلَْرضم َأْم َأَراَد هبم ي َأرَشٌّ ُأرم فإهنام خالفان ال  .  .[ 10اجلن:  ] ﴾  اَل َنْدرم

 نقيضان، فإن نقيض الرش اخلري، والرشد الغي. 

آخر ومنها  (2) قال  با الطباق  :  السلباملرتبط  القرآن  يلتشبيه  يف  الورود  كثري  وهو   ،

أو ما يشبه السياق    ، كثريًا ما يتحدث عن اإليامن والكفر يف سياق واحده  ذلك أنالكريم،  

عنالواحد حديثه  ومثلها  والرض،  ا  ..  والنفع  والنور،  والظلامت  واملعايص،  لطاعات 

، واحلياةيوالغ  دشوالر واملوت..    ، واجلنة والنار، والسامء واألرض، واحلسناتم والسيئاتم

املعاين املتقابلة، ولذلك كان أسلوب الطباق أصياًل فيه ِل جيتلب تكلفًا أو ترفًا  وغريها من  

 . األحوال بل هو من مقتضيات ، يف األسلوب

هم َأْهَدى  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   بًّا َعىَل َوْجهم
﴿َأَفَمْن َيْميشم ُمكم

يمٍ  ُمْسَتقم اٍط  َ
َصم َعىَل  ا  يًّ َسوم َيْميشم  ْن  وقوله:  [ 22امللك:  ] ﴾  َأمَّ َواحْلََياَة  ..  املَْْوَت  َخَلَق  ي  ﴿الَّذم

ُكْم َأْحَسُن َعَماًل  يُز اْلَغُفورُ وَ   لمَيْبُلَوُكْم َأيُّ َيُه  . وقوله:  . [ 2امللك: ] ﴾  ُهَو اْلَعزم دم اهللَُّ َأْن هَيْدم ﴿َفَمْن ُيرم

ْح َصْدَرُه لمْْلمْساَلمم     َيرْشَ
م
اَمء ُد يفم السَّ عَّ ُه جَيَْعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنَّاَم َيصَّ لَّ ْد َأْن ُيضم   َوَمْن ُيرم

ْجَس   نُونَ َكَذلمَك جَيَْعُل اهللَُّ الرِّ يَن اَل ُيْؤمم ُسوَل  .. وقوله:  [ 125األنعام:  ] ﴾  َعىَل الَّذم ﴿َمْن ُيطمعم الرَّ

 
 ( 2/416خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (2) ( 1/316معرتك األقران يف إعجاز القرآن )  (1)
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يًظا  َفَقْد َأَطاَع اهللََّ ْم َحفم  [80النساء: ] ﴾ َوَمْن َتَوىلَّ َفاَم َأْرَسْلنَاَك َعَلْيهم

تعاىل:   قوله  ومنها  آخر:  اخْلَْوفم قال  َأوم  اأْلَْمنم  َن  مم َأْمٌر  َجاَءُهْم  بمهم   ﴿َوإمَذا    ﴾ َأَذاُعوا 

َن الظُُّلاَمتم إمىَل  .. وقوله:  [ 83النساء:  ]  ُجُهْم مم اَلمم َوخُيْرم ْضَواَنُه ُسُبَل السَّ َبَع رم ي بمهم اهللَُّ َمنم اتَّ ﴿هَيْدم

يمٍ  ُمْسَتقم اٍط  َ
َصم إمىَل  هيمْم  َوهَيْدم بمإمْذنمهم  وقوله:  [ 16املائدة:  ] ﴾  النُّورم  اهللََّ ..  َأنَّ  َتْعَلْم  ُمْلُك  ﴿َأَِلْ  َلُه   

ُر ملمَْن َيَشاءُ  ُب َمْن َيَشاُء َوَيْغفم اَمَواتم َواأْلَْرضم ُيَعذِّ يرٌ  السَّ  َقدم
ٍ
ء ..  [ 40املائدة: ] ﴾ َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

هم  وقوله: ي َخُبَث اَل خَيُْرُج إمالَّ    ﴿َواْلَبَلُد الطَّيُِّب خَيُْرُج َنَباُتُه بمإمْذنم َربِّ ُف    َنكمًداَوالَّذم َكَذلمَك ُنرَصِّ

 [ 58األعراف: ] ﴾ اآْلَياتم لمَقْوٍم َيْشُكُرونَ 

هم قال آخر: ومنها قوله تعاىل:   َلنَا َهذم ْبُهْم َسيَِّئٌة    ﴿َفإمَذا َجاَءهْتُُم احْلََسنَُة َقاُلوا  َوإمْن ُتصم

َمَعهُ  َوَمْن  بمُموَسى  وا  ُ اهللَّم  َيطَّريَّ نَْد  عم َطائمُرُهْم  إمنَّاَم  َيْعَلُمونَ َأاَل  اَل  َأْكَثَرُهْم  نَّ 
َوَلكم األعراف: ] ﴾   

ُه َعَلْيَك .. وقوله:  [ 131  اْلُقَرى َنُقصُّ
م
ْن َأْنَباء يدٌ   ﴿َذلمَك مم نَْها َقائمٌم َوَحصم .. وقوله:  [ 100هود:  ] ﴾  مم

هم  ْن َخْلفم ْن َبنْيم َيَدْيهم َومم َباٌت مم َعالمَيَها َسافمَلَها َوَأْمَطْرَنا   ﴿َفَجَعْلنَا .. وقوله:  [ 11الرعد:  ] ﴾  ﴿َلُه ُمَعقِّ

يلٍ  جِّ
ْن سم َجاَرًة مم ْم حم  [74احلجر: ] ﴾ َعَلْيهم

 قال املهندس: بورك فيكم.. فحدثوين اآلن عن أغراضه ورس مجاله. 

يستخدم أسلوب الطباق كثريًا، وهي كثرة قد تفوق  : القرآن الكريم (1) قال أحدهم

عند ما يقص أنباء    ، وخاصةالعظة واالعتبار ، ومن أهم أغراضه يف ذلك  ألوان البديع  كل

ُه َعَلْيَك :  ـ مثالـ   كقوله تعاىل،  األمم املاضية  اْلُقَرى َنُقصُّ
م
ْن َأْنَباء يدٌ   ﴿َذلمَك مم نَْها َقائمٌم َوَحصم ﴾  مم

أو عند  [ 100هود:  ]  ُقدرة اهلل، كقوله تعاىل:  ..  َسا بيان  َعالمَيَها  ْم  ﴿َفَجَعْلنَا  َعَلْيهم َوَأْمَطْرَنا  فمَلَها 

يلٍ  جِّ
ْن سم َجاَرًة مم  [74احلجر: ] ﴾ حم

﴿َأَفَمْن  للتمييز بني نوعني خمتلفني، كقوله تعاىل:  قال آخر: وهو يأيت يف أحيان كثرية  

 
 ( 2/417خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (1)
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يمٍ  اٍط ُمْسَتقم َ
ا َعىَل َصم يًّ ْن َيْميشم َسوم هم َأْهَدى َأمَّ بًّا َعىَل َوْجهم

 [ 22امللك: ] ﴾ َيْميشم ُمكم

ل  ،  تمثيل احلقائق متثياًل يتضمن املدح يف جهة، والذم يف أخرىقال آخر: وقد يأيت 

َن الظُُّلاَمتم إمىَل النُّورم كقوله تعاىل:  ُجُهْم مم يَن آَمُنوا خُيْرم ُّ الَّذم يَن َكَفُروا َأْولمَياُؤُهُم   ﴿اهللَُّ َويلم َوالَّذم

َن النُّورم إمىَل   ُجوهَنُْم مم البقرة: ] ﴾  ُهْم فميَها َخالمُدونَ   ُأوَلئمَك َأْصَحاُب النَّارم   الظُُّلاَمتم الطَّاُغوُت خُيْرم

257 ] 

ل يأيت  ﴿َفإمَذا    كقوله تعاىل:   ،لكشف عن سلوك قوم ضُلوا عن احلق قال آخر: وقد 

هم  وا بمُموَسى    َجاَءهْتُُم احْلََسنَُة َقاُلوا َلنَا َهذم ُ ْبُهْم َسيَِّئٌة َيطَّريَّ نَْد    َوَمْن َمَعهُ َوإمْن ُتصم َأاَل إمنَّاَم َطائمُرُهْم عم

نَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُمونَ 
 وغري ذلك كثري.  ..[ 131األعراف: ] ﴾ اهللَّم َوَلكم

آخر وقد  (1)قال  الكريم  يستخدم  :  داخلة  القرآن  أساسية  معان  يف  األسلوب  هذا 

مقتضيات األحوال ب،  ضمن  بوهو هبذا يسمو  ـ أي  ـ كام  ه  ألوان  الطباق  يسمو بغريه من 

البالغيون من احلسن اإلضايف يعتربه  ما  ـ فوق  الذاتية.   البديع  الداللة  عندما  . وذلك  إىل 

  مقارنة بني حقيقتني خمتلفتني فيكون التقابل بينهام ـ حينئذ ـ واجبًا يف حكم البالغة..   يجُير

 وإال فكيف يمكن إجراء تلك املقارنة يف غياب طرفيها؟ 

  هذا األسلوب ـ ومثله كل فنون البديع ـ اإلضافة إىل ذلك كله، فإن  : ب(2) قال آخر

قد    ، فهو ، وهو سمة عظيمة من سامت أسلوبهالقرآن الكريم   مظاهر إعجازمظهر مهم من  

بل هو آية احلسن ومصدر العجب، بينام نرى كل مرسف فيه    ،كثرته ـ من التكلف   سلم ـ مع 

 يسري ثم يكبو ويصيب ثم خيطئ. 

ازن بني قوله تعايل، وقد طابق فيه بني  : ومن شاء أن يتأكد من ذلك، فليو(3) قال آخر

بعة وأربعة:   َل  أرم ا َمْن َبخم َوَأمَّ ى  لمْلُيرْسَ ُه  ُ َفَسُنَيرسِّ بماحْلُْسنَى  َق  َواتََّقى َوَصدَّ َمْن َأْعَطى  ا  ﴿َفَأمَّ

 
 ( 2/418خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (1)

 ( 2/418خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (2)

 ( 2/418خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (3)
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ى ُه لمْلُعرْسَ ُ َب بماحْلُْسنَى َفَسنَُيرسِّ وبني قول الشاعر وقد طابق ،  [ 10-5الليل:  ] ﴾  َواْسَتْغنَى َوَكذَّ

 فيه بني َخسة وَخسة: 

ي يبم    َيْشَفُع ىلم  أُزوُرْهم َوَسواُد اللْيلم   َوأْنَثنمي َوَبَياُض الُصْبحم ُيْغرم

التعبري    ثم دقةالقرآن الكريم  الَفرق من حيث نزاهة األلفاظ وجزالتها يف    حيث نرى

باإلضافة للمؤاخذات الكثرية الواردة يف البيت، ومنها ما عرب عنه بعض  ورشف املعنى،  

لف كل لفظة من ألفاظه مقابلة بلفظة هي هلا عن  )فهذا البيت مع ما به من التكالنقاد بقوله:  

وأنثن فأزورهم  الضد:  بمنزلة  املعنى  ويشفع  يطريق  والصبح،  والليل  وبياض،  وسواد   ،

وأصحاب صناعة الشعر ال جيعلون الليل والصبح ضدين، بل جيعلون    . ويغري، ويل ويب.

ر ما يقال: الليل والنهار،  ضد الليل النهار، ألهنم يراعون يف املضادة استعامل األلفاظ، وأكث

 وال يقال: الليل والصبح( 

 النظم املعجز: . 8

وطلبته..   الفالحي  املهندس  بني  اجلميلة  العلمية  احلوارات  تلك  سمعت  أن  بعد 

الذين عليهم عامئم   الكبار  املشايخ  رأيت مجعا من  آخر يف احلديقة، حيث  إىل حمل  رست 

ون عىل كبريهم لقب ]األستاذ[.. وقد اجتمعوا  العلامء من املدارس املختلفة.. وكانوا يطلق

أمام رفوف مكتبة كانت بتلك احلديقة.. وكان كل واحد منهم حيمل كتابا، أو بعض كتب،  

ويقرأ فيها باهتامم شديد.. إىل أن خاطبهم األستاذ بقوله: إن كنتم قد انتهيتم من البحث يف  

 ا. املوضوع؛ فهيا نبدأ احلديث عنه.. فالوقت أصبح يدامهن

قال أحدهم: أجل.. وأظن أن بعض تالميذ القرآن الكريم قد وصل إىل هذا املحل،  

وهم حيتاجون منا أن نزودهم بام وصلنا إليه من حقائق وشواهد حول النظم املعجز للقرآن  
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 الكريم. 

النظم وأركانه وعناَصه، قبل أن  قال األستاذ: أجل..   فحدثونا بإجياز عن مفهوم 

 عنه. نذكر الشواهد 

لغة   ]النظم[  كلمة  يف  البحث  يف  تتبعي  خالل  من  وجدت  لقد  أحدهم:  قال 

حول معنى االتساق واالئتالف والتناسب  واصطالحا عند املتقدمني واملتأخرين أهنا تدور 

فإن نظم اللؤلؤ يف اخليط يستوجب التناسب يف أحكام الصنعة ليبدوالعقد    .. بني األجزاء 

لكالم يتطلب دقة األحكام ووضع كل لفظة بجانب أختها  وكذلك نظم ا  .. سليام يف مظهره

 صنيع ناظم اللؤلؤ وحائك اخليوط. 

النظم:   البيان عن هذا بقوله يف تعريف  لقد عرب بعض علامء  وحسن  ه )قال آخر: 

بالرصف  التقديم  ،  فيها  يستعمل  أماكنها، وال  األلفاظ يف موضعها، ومتكن يف  أن توضع 

حذفًا ال يفسد الكالم وال يعمي املعنى، وتضم كل لفظة    والتأخري، واحلذف والزيادة إال

وسوء الرصف تقديم ما ينبغي تأخريه منها، وَصفها    .منها إىل شكلها، وتضاف إىل لفقها.

 ( عن وجوهها، وتغيري صيغتها وخمالفة االستعامل يف نظمها 

  ، حيث )التعليق(قال آخر: وقد أضاف بعض املتقدمني إىل هذا ما أطلق عليه لقب  

)وليت شعري كيف يتصور وقوع قصد منك إىل معنى كلمة من دون أن تريد تعليقها    قال: 

  (1) بمعنى كلمة أخرى(

 : فحدثونا عن نظم القرآن الكريم، ورس اختصاصه. (2) قال األستاذ

القرآن   يقرأ  من  كل  تذوقه،  بل  عليه،  التعرف  يف  يشرتك  مما  هذا  إن  أحدهم:  قال 

فله نظم يعلو  العادي،  ّس بأنه ليس من الكالم  ن يفعل ذلك حي الكريم أو يسمعه، ذلك أن م

 
 . 204، أبو زهرة، صاملعجزة الكربى القرآن (2) . 167انظر الصناعتني أيب هالل ص  (1)
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سميه موسيقى، يذوقه كل فاهم، وإن كان ال يستطيع  نعن كالم البرش، وله نغم أعىل من أن  

وصفه وال تعريفه، وال بيان رسه، كام يذوق الذائق طعاًما طيًبا، وال يعرف اسمه وال أرضه  

 ان تفصيل السبب ال يعرف. وال رس طيبه، ولكنه حيكم بطيبه وإن ك

هذا   بقولك  تعني  األستاذ: هل  بالرصفة،  قال  ي  أن  ما سمِّ يذكرون  أصحاهبا  ألن 

 ، ال بام فيه من إعجاز؟برصف اهلل تعاىل القرآن الكريم عجز عن حمكاة ال

قال: ال.. ومعاذ اهلل أن أقول ذلك.. ذلك قول الكساىل املقعدين.. بل إننا بالبحث  

نو من  الكثري  النواحي  ندرك  تلك  ومن  هبا..  نحيط  أن  نستطيع  ال  ولكنا  اإلعجاز،  احي 

إن له حلالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أعاله  نظمه.. وهو ما عرب عنه ذلك املرشك بقوله: )

 ( ملثمر، وإن أسفله ملغدق، وإنه ليعلو وال يعىل عليه، وما يقول هذا برش

القرآن الكريم ليس م: وهلذا، ف(1) قال آخر ن أي نوع من أنواع من النظم  إن نظم 

الذي عند أهل البيان، فليس نثًرا مرساًل، وليس نثًرا مصنوًعا، وليس نثًرا فيه ازدواج، كام  

 أنه ليس نثًرا مسجوًعا، وليس فيه فواصل تشبه السجع، ولكنه يشء غري هذا، وغري ذلك. 

إنه بديع  )ظمه:  عن بديع نقال آخر: لقد ذكر بعض علامء البيان املتقدمني هذا، فقال  

والذي أطلقه    ، النظم عجيب التأليف، متناه يف البالغة إىل احلدِّ الذي يعلم عجز اخللق عنه

 (2) (العلامء هو عىل هذه اجلملة 

ذلك أنَّ نظم القرآن الكريم عىل ترصف  قال آخر: وذكر تفاصيل وجوهه، فقال: )

وجوهه، وتباين مذاهبه، خارج عن املعهود من نظام مجيع كالمهم، ومباين للمألوف من  

ترتيب خطاهبم، وله أسلوب خيتص به، ويتميز يف ترصفه عن أساليب الكالم املعتاد، وذلك  

أعار إىل  تنقسم  املنظوم  البديع  الكالم  هبا  يتقّيد  التي  الطرق  اختالف  أنَّ  عىل  الشعر  يض 

 
 ( 69إعجاز القرآن للباقالين )ص:  (2) . 205املعجزة الكربى القرآن، أبو زهرة، ص (1)
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أنواعه، ثم إىل أنواع الكالم املوزون غري املقفَّى، ثم إىل أصناف الكالم املعدل املسجع، ثم  

إىل معدل موزون غري مسجع، ثم إىل ما يرسل إرسااًل، فنطلب فيه اإلصابة واإلفادة وإفهام  

وزنه، وذلك شبيه    املعاين املعرتضة عىل وجه بديع، وترتيب لطيف، وإن ِل يكن معتداًل يف 

بجملة الكالم الذي ال يتعمل فيه، وال يتصنَّع له، وقد علمنا أنَّ القرآن الكريم خارج عن  

الطرق هلذه  ومباين  الوجوه،  أصناف  ..  هذه  عن  بخروجه  له  تبنّي  املتأمل  تأّمله  إذا  فهذا 

  كالمهم وأساليب خطاهبم أنه خارج عن العادة وأنه معجز، وهذه خصوصيات ترجع إىل 

 (1) (القرآن الكريم ومتيز حاصل يف مجيعه 

ومنها أنه ليس للعرب كالم يشتمل عىل  قال آخر: وذكر منها ما عرب عنه بقوله: )

واحلكم   الغزيرة،  والفوائد  اللطيفة،  واملعاين  البديع،  والترصف  والغرابة،  الفصاحة  هذه 

طول وعىل هذا القدر، وإنام  الكثرية، والتناسب يف البالغة، والتشابه يف الرباعة، عىل هذا ال

تنسب إىل حكيمهم كلامت حمدودة، وألفاظ قليلة، وإىل شاعرهم قصائد حمصورة ـ قليلة أو  

نبينه بعد هذا من اختالل، ويعرتضها ما نكشفه من االختالف، ويشملها    كثرية، يقع فيها ما 

الك القرآن  كان  وقد  ف،  والتعسُّ والتجّوز  والتكلُّف  التعمل  من  نبديه  طوله  ما  عىل  ريم 

َأْحَسَن   َل  َنزَّ ﴿اهللَُّ  قائل:  من  عز  ـ  فقال  به،  تعاىل  اهلل  وصفه  ما  عىل  الفصاحة  يف  متناسًبا 

ُْم ُثمَّ َتلمنُي ُجُلوُدُهمْ  يَن خَيَْشْوَن َرهبَّ نُْه ُجُلوُد الَّذم رُّ مم
َ َتْقَشعم

ًا َمَثاينم يثم كمَتاًبا ُمَتَشاهبم  َوُقُلوهُبُْم  احْلَدم

ذمكْ  اهللَّم إمىَل  َكثمرًيا[ 23الزمر:  ] ﴾  رم  اْختماَلًفا  فميهم  َلَوَجُدوا  اهللَّم  َغرْيم  نْدم  عم ْن  مم َكاَن  ﴾  ، وقوله: ﴿َوَلْو 

  (2) (فأخرب سبحانه أن كالم اآلدمي إن امتدَّ وقع التفاوت، وبان االختالل ، [ 82النساء: ] 

وذكر   آخر:  أنَّ  آخر،  معنى  قال  ال)وهو  تأليفه  وبديع  نظمه  يتفاوت وال  عجيب   

يتباين عىل ما يترصف فيها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج، وحكم وأحكام، وإعذار  
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وإنذار، ووعد ووعيد، وتبشري وختويف، وأوصاف وتعليم، وأخالق كريمة وشيم رفيعة،  

الكامل،   البليغ  كالم  وَتد  عليها،  يشتمل  التي  الوجوه  من  ذلك  وغري  مأثورة،  وسري 

 ( 1)  يب املصقع، خيتلف عىل حسب اختالف هذه األمور(والشاعر املفلق، واخلط

لنا نظم القرآن الكريم فوجدنا آخر، عرب عنه بقوله: معنى قال آخر: وذكر   )وقد تأمَّ

مجيع ما يترصف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها عىل حد واحد يف حسن النظم، وبديع  

العليا، وال إسفاف فيه إىل املرتبة  التأليف والرصف، ال تفاوت فيه، وال انحطاط عن املنزلة  

والقصرية،   الطويلة  اآليات  اخلطاب من  وجوه  إليه  تنرصف  ما  تأملنا  قد  الدنيا، وكذلك 

فرأينا اإلعجاز يف مجيعها عىل حد واحد ال خيتلف، وكذلك قد يتفاوت كالم الناس عند  

رنا القرآن الكريم فيام يعاد  إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوًتا بينًا، وخيتلف اختالًفا كبرًيا، ونظ

وغاية   البالغة،  هناية  هو  بل  متفاوت،  وال  خمتلف  غري  فرأيناه  الواحدة  القصة  من  ذكره 

 (2) (الرباعة، فعلمنا بذلك أنه مما ال يقدر عليه

: وما ذكره ال يعني اإلحاطة واإلدراك التام الكامل الشامل، وإنام هي  (3)قال آخر

ه، وتذكر بعض األسباب وال ت ب معنى اإلعجاز وال حتدُّ قصاها، إنه ككل  تأمور تقريبية تقرِّ

األمور التي نحّس هبا وال نستطيع تعرف دقائق أرساراها، فهو كتاب اهلل الذي يعلم الرّس  

وال نعرف األسباب التي    جز عن اإلتيان بمثله ألننا ندرك علوه،وأخفى، ولكنَّا نقر بالع

ولكن  مثله،  عىل  وقدرتنا  قدره  نعرف  أن  الرصفة  إنام  الرصفة،  من  هذا  وليس  به،  علت 

 ننرصف عن ذلك. 

يف تأليفه كله له رنني املوسيقى،    إن النظم القرآين : باإلضافة إىل هذا؛ ف(4)قال آخر
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ء وخطباء عىل أن جيدوا النغم يف فاصلة سجع أو قافية شعر،  لقد جرى العرب كتاًبا وشعرا

متآخية يف   ينبعث من كلامته وحروفه وأسلوبه، فحروفه  الكريم ونغمه  القرآن  نظم  لكن 

كلامته، هلا موسيقى ونغم هتتز هلا املشاعر، وتسكن عندها، وتطمئن النفوس، والكلامت يف  

به القرآن الكريم وحده، وإّن أيَّ كالم مهام   تآخيها يف العبارات تنتج موسيقى ونغاًم خيتص

يكن علو صاحبه يف البيان ال ُبّد أن يكون متخلًفا عن القرآن الكريم، ال يمكن أن يلحق به؛  

 ألنَّه كالم اهلل تعاىل وفوق طاقة البرش. 

لون يف منطقهم كام اتفق هلم، ال يراعون  : أجل.. فقد  (1)قال آخر كان العرب يرتسَّ

كييف الصوت دون تكييف احلروف التي هي مادة الصوت إىل أن يتَّفق من هذا  أكثر من ت

قطع يف كالمهم تفي بطبيعة الغرض الذي تكون فيه، أو بام تعمل هلا املتكلم عىل نمط من  

املوسيق الغاية.   يالنظم  الغاية، ففيه قرب من هذه  القرآن  .  إن ِل يكن يف  فلام قرئ عليهم 

ا الئتالفها وتناسبها  الكريم رأوا حروفه يف كلام  ته، وكلامته يف مجله أحلاًنا لغوية رائعة، كأهنَّ

احدة، قراءهتا هي توقيعها، فلم يفتهم هذا املعنى، وأنه أمر ال قمَبل هلم به، وكان ذلك  وقطعة  

أبني يف عجزهم، حتى إنَّ من عارضه منهم كمسيلمة جنح يف خرافاته إىل ما حسبه نظاًم  

ف يف اللغة وأساليبها وحماسنها ودقائق الرتكيب  موسيقيًّا، وطوى عامَّ   وراء ذلك من الترصُّ

البياين، كأنام فطن إىل أن الصدمة األوىل للنفس العربية إنام هي يف أوزان الكلامت وأجراس  

احلروف دون ما عداها، وليس يتفق ذلك يف يشء من كالم العرب إال أن يكون وزًنا من 

 . الشعر أو السجع 

 املختارة:   األلفاظ أ.  

قال األستاذ: بورك فيكم.. حدثتمونا عن النظم القرآين عموما؛ فحدثونا عن أول  
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 [، وما أمهيتها؟ةركن من أركانه، وهو ]األلفاظ املختار

تتبع  قال أحدهم: أمهيتها تكمن يف   الكل  لفظة غريبة    ؛ سالمة اجلزءلسالمة  فرب 

. وقد  ل الذي اجتمع يف كثرهتا.أووحشية كدرت عبارة طويلة، وذهب سامت احلسن واجلام

ملعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب  ا)عرب بعض املتقدمني عىل هذا بقوله:  

وسهولة   وسهولته،  اللفظ  ومتيز  الكلمة،  وزن  إقامة  يف  الشأن  وإنام  والقروي،  والبدوي 

 ( 1)  املخرج، ويف صحة الطبع، وجودة السبك(

يتأنق يف اختيار ألفاظه، وملا بني األلفاظ من  : وهلذا نرى القرآن الكريم  (2) قال آخر

معناه يف دقة فائقة، تكاد هبا تؤمن بأن هذا    يفروق دقيقة يف داللتها، يستخدم كال حيث يؤد

  الذي املكان كأنام خلقت له تلك الكلمة بعينها، وأن كلمة أخرى ال تستطيع توفية املعنى  

نصيبها من املعنى أقوى أداء، ولذلك ال َتد يف    ي فظة وضعت لتؤدوفت به أختها، فكل ل 

 القرآن ترادفا، بل فيه كل كلمة حتمل إليك معنى جديدا. 

أن    أوصاف هي:تتميز بثامنية  اللفظة املفردة اجليدة ثامنية   : وذكر آخر أن(3)قال آخر

.  ع حسن ومزية. أن يكون لتأليفها يف السم. واملخارج.  متناسبةمن حروف    ها يكون تأليف

أن تكون جارية عىل  . وأن تكون غري ساقطة عامية.. وأن تكون غري متوعرة وال وحشية. و

أن  . و وأن ال تكون قد غري هبا عن أمر آخر يكره ذكره.  ..العرف العريب الصحيح غري شاذة

أن تكون مصغرة يف موضع عرب هبا فيه عن يشء لطيف أوخفي  . وتكون معتدلة احلروف. 

 وما جيري جمري ذلك.أوقليل، أ

آخر تعاىل:  (4)قال  قوله  ذلك،  عىل  األمثلة  ومن  فمْرَعْوَن  :  آلم  ْن  مم ْينَاُكْم  َنجَّ ﴿َوإمْذ 
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َربُِّكْم   ْن  مم َباَلٌء  َذلمُكْم  َويفم  نمَساَءُكْم  َوَيْسَتْحُيوَن  َأْبنَاَءُكْم  ُيَذبُِّحوَن  اْلَعَذابم  ُسوَء  َيُسوُموَنُكْم 

، مصورا به ما حدث، وضّعف عينه للداللة  ﴾ذبح﴿قد اختار الفعل  ، ف[ 49البقرة:  ] ﴾  َعظميمٌ 

عىل كثرة ما حدث من القتل يف أبناء إرسائيل يومئذ، وال َتد ذلك مستفادا إذا وضعنا مكاهنا  

 ﴾ يقتلون﴿ كلمة 

ُْم َأْحَرَص النَّاسم  يف قوله تعاىل:  ﴾حياة﴿تنكري كلمة  : ومنها  (1)قال آخر َدهنَّ ﴿َوَلتَجم

َحَياةٍ  ت ،  [ 96البقرة:  ] ﴾  َعىَل  حياة  فهي  الناس عىل مطلق  هؤالء  حرص  دقيقا عن  تعبريا  عرب 

ياء   إىل  الكلمة  هذه  أضيفت  وعندما  القيمة،  ضئيلة  القدر،  حقرية  كانت  مهام  يعيشوهنا، 

رُ املتكلم يف قوله تعاىل:   يَء َيْوَمئمٍذ بمَجَهنََّم َيْوَمئمٍذ َيَتَذكَّ ْكَرى َيُقوُل  اإلنسان    ﴿َوجم َوَأنَّى َلُه الذِّ

ََيايتم   َيا 
ْمُت حلم َقدَّ يومئذ، وقد  اإلنسان    عربت بأدق تعبري عن شعور   [ 24- 23الفجر:  ] ﴾  َلْيَتنمي 

أما  الدنيا ِل تكن إال ومها باطال، ورسابا خادعا،  أدرك يف جالء ووضوح أن تلك احلياة 

سامها  احلياة احلقة الباقية، فهى تلك التي بعد البعث؛ ألهنا دائمة ال انقطاع هلا، فال جرم أن  

 حياته، وندم عىل أنه ِل يقدم عمال صاحلا، ينفعه يف تلك احلياة. 

آخر ذلك  (2)قال  ومثل  تعاىل:  :  يًرا  قوله  َقْمَطرم َعُبوًسا  َيْوًما  نَا  َربِّ ْن  مم َنَخاُف  ﴿إمنَّا 

وًرا َورُسُ ًة  َنرْضَ اُهْم  َوَلقَّ اْلَيْومم  َذلمَك  رَشَّ  اهللَُّ  العبوس قد  ف،  [ 11-10اإلنسان:  ] ﴾  َفَوَقاُهُم  كلمة 

استعملت أدق استعامل؛ لبيان نظرة الكافرين إىل ذلك اليوم، فإهنم جيدونه عابسا مكفهّرا،  

وكلمة   والرجاء،  األمل  املرء  فيه  يفقد  اليوم،  اسوداد  أشد  يراً ﴿ وما  طائها    ﴾َقْمَطرم بثقل 

كلمت ويف  اليوم،  هذا  بثقل  والرسور﴿  يمشعرة  احليس   ﴾النرضة  املظهر  عن  دقيق    تعبري 

 عىل وجوههم من اإلرشاق، وعام يمأل قلوهبم من البهجة.  هلؤالء املؤمنني، وما يبدو
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الكلامت، ما َتده من التفرقة يف االستعامل    ومن دقة التمييز بني معاين:  (1)قال آخر

التي يرجع إىل العقل وحده أمر الفصل ف﴾يعلمون، ويشعرون﴿   بني: يها،  ، ففي األمور 

صاحبة احلق يف التعبري عنها، أما األمور التي يكون للحواس مدخل    ﴾َيْعَلُمونَ ﴿َتد كلمة  

ُْم ُهُم  قوله تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك  أوىل هبا،    ﴾ َيْشُعُرونَ ﴿ يف شأهنا، فكلمة   ﴿َأاَل إمهنَّ

ُدوَن َوَلكمْن اَل َيْشُعُرونَ  .. ومثل ذلك قوله  إىل العقل   فالسفاهة أمر مرجعه،  [ 12البقرة:  ] ﴾  املُْْفسم

يَن آَمنُوا َفَيْعَلُموَن أَ  ا الَّذم َب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفاَم َفْوَقَها َفَأمَّ ُه احْلَقُّ  ﴿إمنَّ اهللََّ اَل َيْسَتْحيمي َأْن َيرْضم نَّ

ممْ  ْن َرهبِّ ُّ وقوله:  ،  [ 26البقرة:  ] ﴾  مم
َيْعَلُم َما ُيرسم البقرة: ] ﴾  وَن َوَما ُيْعلمُنونَ ﴿َأَواَل َيْعَلُموَن َأنَّ اهللََّ 

77 ] 

﴿َواَل َتُقوُلوا ملمَْن ُيْقَتُل  ﴾ يف قوله تعاىل:  َيْشُعُرونَ وعىل خالف ذلك جاءت كلمة ﴿

فمن املمكن أن يرى األحياء    ، [ 154البقرة:  ] ﴾  يفم َسبميلم اهللَّم َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلكمْن اَل َتْشُعُرونَ 

ْن َقْبلم    قوله تعاىل: مثل ذلك  و   .. وأن حيس هبم ْن َربُِّكْم مم َل إمَلْيُكْم مم بمُعوا َأْحَسَن َما ُأْنزم ﴿َواتَّ

مثل  و  .. فالعذاب مما يشعر به وحيس ،  [ 55الزمر:  ] ﴾  َأْن َيْأتمَيُكُم اْلَعَذاُب َبْغَتًة َوَأْنُتْم اَل َتْشُعُرونَ 

ُهُم    قوله:ذلك   ُْم  إمهنَّ َأاَل  ُمْصلمُحوَن  َنْحُن  إمنَّاَم  َقاُلوا  اأْلَْرضم  يفم  ُدوا  ُتْفسم اَل  هَلُْم  قميَل  ﴿َوإمَذا 

ُدوَن َوَلكمْن اَل َيْشُعُرونَ  يَِّئةم احْلََسنََة َحتَّى  ، وقوله:  [ 12-11البقرة:  ] ﴾  املُْْفسم ْلنَا َمَكاَن السَّ ﴿ُثمَّ َبدَّ

اُء َفَأَخْذَناُهْم َبْغَتًة َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ َعَفْوا َوَقاُلوا َقْد مَ  َّ اُء َوالرسَّ َّ ،  [ 95األعراف:  ] ﴾  سَّ آَباَءَنا الرضَّ

 َلُتنَبَِّئنَُّهْم بمَأمْ وقوله:  
ْم َهَذا  ﴿َفَلامَّ َذَهُبوا بمهم َوَأمْجَُعوا َأْن جَيَْعُلوُه يفم َغَياَبتم اجْلُبِّ َوَأْوَحْينَا إمَلْيهم هم رم

ْن َعَذابم اهللَّم َأوَتْأتمَيُهُم  ، وقوله:  [15يوسف:  ] ﴾  اَل َيْشُعُرونَ   َوُهمْ  َيٌة مم ُنوا َأْن َتْأتمَيُهْم َغاشم ﴿َأَفَأمم

اَعُة َبْغَتًة َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ  ْم َفَأَتى اهللَُّ  ، وقوله:  [ 107يوسف:  ] ﴾  السَّ ْن َقْبلمهم يَن مم ﴿َقْد َمَكَر الَّذم

َن الْ  ْن َحْيُث اَل َيْشُعُرونَ ُبنَْياهَنُْم مم ْم َوَأَتاُهُم اْلَعَذاُب مم ْن َفْوقمهم ْقُف مم ُم السَّ دم َفَخرَّ َعَلْيهم ﴾  َقَواعم
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وقوله:  [ 26النحل:  ]  َأوَيْأتمَيُهُم  ،  اأْلَْرَض  مُم  هبم اهللَُّ  َف  خَيْسم َأْن  يَِّئاتم  السَّ َمَكُروا  يَن  الَّذم َن  ﴿َأَفَأمم

ْن َحْيُث اَل يَ  ْن َماٍل َوَبنمنَي  ، وقوله:  [ 45النحل:  ] ﴾  ْشُعُرونَ اْلَعَذاُب مم ُهْم بمهم مم دُّ ﴿َأحَيَْسُبوَن َأنَّاَم ُنمم

اتم َبْل اَل َيْشُعُرونَ  ُع هَلُْم يفم اخْلَرْيَ ﴿َكَذلمَك َسَلْكنَاُه يفم ُقُلوبم  ، وقوله:  [ 56-55املؤمنون:  ] ﴾  ُنَسارم

ُنوَن بمهم َحتَّى َيرَ  نَي اَل ُيْؤمم مم َيْشُعُرونَ املُْْجرم َبْغَتًة َوُهْم اَل  َفَيْأتمَيُهْم  الشعراء: ] ﴾  ُوا اْلَعَذاَب اأْلَلميَم 

 وغري ذلك كثري.  ..[ 202- 200

كلمة الرتاب، ولكنه حني أراد هذا  القرآن الكريم استخدم مثل ذلك و: (1) قال آخر

الدقيق   الدقيقة   الذي الرتاب  الكلمة  استخدم  الريح  عصف  عىل  يقوى  الرماد،  وهي    ال 

ممْ فقال:  يَن َكَفُروا بمَرهبِّ ٍف  ﴿َمَثُل الَّذم يُح يفم َيْوٍم َعاصم ْت بمهم الرِّ ُروَن   َأْعاَمهُلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ اَل َيْقدم

 
ٍ
ء َّا َكَسُبوا َعىَل يَشْ

يدُ   ممم اَلُل اْلَبعم كام أنه آثر عليها كلمة الثرى،  ..  [ 18يم:  إبراه] ﴾  َذلمَك ُهَو الضَّ

مْحَُن َعىَل اْلَعْرشم اْسَتَوى َلُه َما  عند ما قال:   اَمَواتم اْلُعىَل الرَّ َّْن َخَلَق اأْلَْرَض َوالسَّ
ياًل ممم ﴿َتنْزم

َت الثََّرى اَمَواتم َوَما يفم اأْلَْرضم َوَما َبْينَُهاَم َوَما حَتْ عىل ما يبدو    ـ  يريد ألنه    ..[ 6-4طه:  ] ﴾  يفم السَّ

الثرى، فضال عام    من معاينوهي    األرض املكونة من الرتاب،   ـ  من سياق اآليات الكريمة 

 يف اختيار الكلمة من املحافظة عىل املوسيقى اللفظية يف فواصل اآليات. 

الكريم  عرب  مثل ذلك  و:  (2) قال آخر العاقلة يفالقرآن  القوة  بألفاظ،  اإلنسان    عن 

والقلب ﴿منها   واللب  ف﴾الفؤاد  له،  املقسوم  مكانه  يف  كال  واستخدم   ،﴿ يف    ﴾ الفؤادـ 

التي منحها اهلل اإلنسان، ليفكر هبا، ولذا كانت مما   القرآنى يراد به تلك اآللة  االستخدام 

  ﴿َواَل َتْقُف سوف يسأل املرء عن مدى انتفاعه هبا يوم القيامة، كالسمع، والبرص، قال تعاىل:  

ْلمٌ  ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئمَك َكاَن َعنُْه َمْسُئواًل   َما َليَْس َلَك بمهم عم   ،[ 36اإلرساء:  ] ﴾  إمنَّ السَّ

﴿َواهللَُّ َأْخَرَجُكْم  قوله تعاىل:  ك جد هذا واضحا فيام وردت فيه تلك الكلمة من اآليات،  نو
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َتْعَلُمو اَل  َهاتمُكْم  ُأمَّ ُبُطونم  ْن  َواأْلَْفئمَدةَ مم َواأْلَْبَصاَر  ْمَع  السَّ َلُكُم  َوَجَعَل  َشْيًئا  َلَعلَُّكْم    َن 

﴿َولمَتْصَغى  وقوله:    ..[ 11النجم:  ] ﴾  ﴿َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأىوقوله:    ..[ 78النحل:  ] ﴾  َتْشُكُرونَ 

َضْوُه   رَيْ
َولم َرةم  بماآْلخم نُوَن  ُيْؤمم اَل  يَن  الَّذم َأْفئمَدُة  ُفونَ إمَلْيهم  ُمْقرَتم َما ُهْم  ُفوا    ..[ 113األنعام:  ] ﴾  َولمَيْقرَتم

تمي َتطَّلمُع َعىَل اأْلَْفئمَدةم وقوله:   ُمْقنمعمي  وقوله:    . .[ 7-6اهلمزة:  ] ﴾  ﴿َناُر اهللَّم املُْوَقَدُة الَّ ﴿ُمْهطمعمنَي 

ْم َطْرُفُهمْ  ْم اَل َيْرَتدُّ إمَلْيهم هم  [43اهيم: إبر] ﴾ َوَأْفئمَدهُتُْم َهَواءٌ   ُرُءوسم

آخر يستخدم  (1) قال  ال  الكريم  القرآن  نجد  وهكذا  به  :  فرياد  جمموعا،  إال  اللب 

َصاصم  قوله تعاىل:  ومن أمثلة ذلك    هو من عمل تلك اآللة،  الذيالتفكري   ﴿َوَلُكْم يفم اْلقم

اَمَواتم َواأْلَْرضم  وقوله: ، [ 179البقرة: ] ﴾ َحَياٌة َيا ُأويلم اأْلَْلَبابم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  ﴿إمنَّ يفم َخْلقم السَّ

اأْلَْلَبابم  ُويلم  ألم آَلَياٍت  َوالنََّهارم  اللَّْيلم  عمران:  ] ﴾  َواْختماَلفم  يفم  وقوله:    ،[ 190آل  َكاَن  ﴿َلَقْد 

ُويلم اأْلَْلَبابم  ٌة ألم رْبَ
ْم عم هم ْثَلُهمْ وقوله:    ،[ 111يوسف:  ] ﴾  َقَصصم َمَعُهْم َرمْحًَة    ﴿َوَوَهْبنَا َلُه َأْهَلُه َومم

اأْلَْلَبابم  ُويلم  َوذمْكَرى ألم نَّا  َفَسَلَكُه  وقوله:    ،[ 43ص:  ] ﴾  مم َماًء   
م
اَمء السَّ َن  مم َأْنَزَل  اهللََّ  َأنَّ  َتَر  ﴿َأَِلْ 

ا   اُه ُمْصَفرًّ ُج بمهم َزْرًعا خُمَْتلمًفا َأْلَواُنُه ُثمَّ هَيميُج َفرَتَ إمنَّ يفم   ُثمَّ جَيَْعُلُه ُحَطاًما َينَابميَع يفم اأْلَْرضم ُثمَّ خُيْرم

ُويلم اأْلَْلَبابم  ْكَرى ألم  . ، وغريها من اآليات الكريمة [ 21الزمر: ] ﴾ َذلمَك َلذم

كام يف  القلب بمعنى أداة التفكري،  : وهكذا نجد القرآن الكريم يستعمل  (2) قال آخر

َن قوله تعاىل:  ََهنََّم َكثمرًيا مم ْنسم ﴿َوَلَقْد َذَرْأَنا جلم نِّ َواإْلم َا َوهَلُْم َأْعنُيٌ    اجْلم هَلُْم ُقُلوٌب اَل َيْفَقُهوَن هبم

َا  َا َوهَلُْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هبم وَن هبم ُ
﴾  ُأوَلئمَك ُهُم اْلَغافمُلونَ   ُأوَلئمَك َكاأْلَْنَعامم َبْل ُهْم َأَضلُّ   اَل ُيْبرصم

يفم  وقوله:    ،[ 179األعراف:  ]  رُيوا  َيسم آَذاٌن  ﴿َأَفَلْم  َأْو  ا  َ هبم ُلوَن  َيْعقم ُقُلوٌب  هَلُْم  َفَتُكوَن  اأْلَْرضم 

َا  هبم ُدورم   َيْسَمُعوَن  الصُّ يفم  تمي  الَّ اْلُقُلوُب  َتْعَمى  َوَلكمْن  اأْلَْبَصاُر  َتْعَمى  اَل  َا    ، [ 46احلج:  ] ﴾  َفإمهنَّ

ْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إمْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب َلنَوقوله:   نَا اَل ُتزم ْن َلُدْنَك َرمْحَةً ﴿َربَّ اُب   ا مم آل ] ﴾  إمنََّك َأْنَت اْلَوهَّ
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ا َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن  وقوله:    ،[ 8عمران:   َ ُلوَن هبم رُيوا يفم اأْلَْرضم َفَتُكوَن هَلُْم ُقُلوٌب َيْعقم ﴿َأَفَلْم َيسم

َا  تمي يفم   هبم َا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكمْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّ ُدورم َفإمهنَّ يعتربه  وهو  ..  [ 46احلج:  ] ﴾   الصُّ

َلْت ُقُلوهُبُْم  قوله تعاىل:  يدل عىل ذلك  أداة الوجدان، كام   يَن إمَذا ُذكمَر اهللَُّ َوجم ُنوَن الَّذم ﴿إمنَّاَم املُْْؤمم

ُلونَ  مْم َيَتَوكَّ ْم آَياُتُه َزاَدهْتُْم إمياَمًنا َوَعىَل َرهبِّ ﴿إمْذ َجاُءوُكْم  وقوله: ،  [ 2فال:  األن] ﴾  َوإمَذا ُتلمَيْت َعَلْيهم

بماهللَّم َوَتُظنُّوَن  َر  احْلَنَاجم اْلُقُلوُب  َوَبَلَغتم  اأْلَْبَصاُر  َزاَغتم  َوإمْذ  نُْكْم  مم َأْسَفَل  ْن  َومم َفْوقمُكْم  ْن    مم

َفُة َتْتَبُعَها  وقوله:   ،[ 10األحزاب:  ] ﴾  الظُُّنوَنا  اجم َفةٌ ﴿َيْوَم َتْرُجُف الرَّ ادمَفُة ُقُلوٌب َيْوَمئمٍذ َواجم ﴾  الرَّ

ًغا أداة اإلرادة، كام يف قوله تعاىل:  .. ويعتربه  [ 8-6النازعات:  ]  إمْن    ﴿َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفارم

نمنيَ  املُْْؤمم َن  مم لمَتُكوَن  َقْلبمَها  َعىَل  َرَبْطنَا  َأْن  َلْواَل  بمهم  ي  َلُتْبدم قوله:  و،  [ 10القصص:  ] ﴾  َكاَدْت 

بمَط َعىَل ُقُلوبمُكْم َوُيَثبَِّت بمهم اأْلَْقَدامَ  رَيْ
فالقرآن يستخدم القلب فيام نطلق  .  .[ 11األنفال:  ] ﴾  ﴿َولم

ْن َقْلَبنْيم  عليه اليوم كلمة العقل، وجعله يف اجلوف حينا يف قوله تعاىل:   ﴿َما َجَعَل اهللَُّ لمَرُجٍل مم

َا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكمْن َتْعَمى  قوله:  كام يف  حينا،    ويف الصدر،  [ 4األحزاب:  ] ﴾  يفم َجْوفمهم  ﴿َفإمهنَّ

ُدورم  تمي يفم الصُّ عند ما يلم به وجدان،  اإلنسان    تعبري عام يشعر به  ، وهو[ 46احلج:  ] ﴾  اْلُقُلوُب الَّ

 أو متلؤه مهة وإرادة. 

من الدقة القرآنية يف استخدام األلفاظ أنه ال يكاد يذكر  : وهكذا نجد  (1) قال آخر

﴿َوَقاُلوا َما َلنَا اَل َنَرى  سورة )ص(:  يقول  املرشكني، إال بأهنم أصحاب النار، لكنا نجده  

إمنَّ  اأْلَْبَصاُر  َعنُْهُم  َزاَغْت  َأْم  ا  يًّ ْخرم سم َْذَناُهْم  َأختَّ ارم  اأْلرَْشَ َن  مم ُهْم  َنُعدُّ ُكنَّا  َجااًل  حَلَقٌّ  رم َذلمَك   

هنا أوىل هبذا  وهي    ﴾َأْهلم ﴿نراه قد استخدم كلمة  حيث    ،[ 64-62ص:  ] ﴾  خَتَاُصُم َأْهلم النَّارم 

 املكان من كلمة )أصحاب(، ملا تدل عليه تلك من اإلقامة يف النار والسكنى هبا.  

يَن َيْبَخُلوَن  ﴿َواَل حَيَْسَبنَّ الَّذم يف قوله تعاىل:    ﴾مرياث ﴿ كلمة  مثل ذلك  و:  (2)قال آخر
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ا هَلُمْ  ْن َفْضلمهم ُهَو َخرْيً َياَمةم   َبْل ُهَو رَشٌّ هَلُمْ   بماَم آَتاُهُم اهللَُّ مم ُلوا بمهم َيْوَم اْلقم ُقوَن َما َبخم َوهللمَّم    َسُيَطوَّ

َواأْلَْرضم  اَمَواتم  السَّ رَياُث  َخبمريٌ   مم َتْعَمُلوَن  بماَم    عة موقعها، واق  ، فهي[ 180آل عمران:  ] ﴾  َواهللَُّ 

مالكيه من الناس،    يأدق من كلمة )ملك( يف هذا املوضع، ملا أن املال يرى يف أيدوهي  

 ولكنه سوف يصبح مرياثا هلل. 

آخر عىل  :  (1) قال  كلمة  إيثار  يف  الرس  ليدرك  والتدبر،  الرتيث  إىل  املرء  حيتاج  وقد 

﴿َقاُلوا إمْن َهَذانم  ، فمن ذلك قوله تعاىل: أخرى، ولكنه ال يلبث أن جيد سمو التعبري القرآين 

يَقتمُكُم املُْْثىَل َفَأمْجمُعوا   ا َوَيْذَهَبا بمَطرم َ
مهم ْحرم ُكْم بمسم ْن َأْرضم َجاُكْم مم يَدانم َأْن خُيْرم َرانم ُيرم َكْيَدُكْم  َلَساحم

ا  َل َمْن  َوَقْد َأْفَلَح اْلَيْوَم َمنم اْسَتْعىَل َقاُلوا َيا مُ   ُثمَّ اْئُتوا َصفًّ ا َأْن َنُكوَن َأوَّ َي َوإممَّ ا َأْن ُتْلقم وَسى إممَّ

فقد يبدو للنظرة العاجلة أن الوجه أن يقال: إما أن تلقى وإما أن نلقى،    ، [ 65-63طه:  ] ﴾  َأْلَقى

وربام توهم أن رس العدول يرجع إىل مراعاة النغم املوسيقى فحسب، حتى تتفق الفواصل  

يبدو ما  النغم، وذلك  هذا  تكشف    الرأي..بادئ    يف  فإهنا  الفاحصة  النظرة  رغبة  عن  أما 

يف تصوير نفسية هؤالء السحرة، وأهنم ِل يكونوا يوم حتدوا موسى بسحرهم،  القرآن الكريم  

خائفني، أو شاكني يف نجاحهم، وإنام كان األمل يمأل قلوهبم، يف نرص مؤزر عاجل، فهم ال  

د ما ألقى عصاه، بل كانوا مؤمنني بالنرص  ينتظرون ما عسى أن تسفر عنه مقدرة موسى عن

 سواء أألقى موسى أوال، أم كانوا هم أول من ألقى. 

َل اْلكمَتاَب بماحْلَقِّ قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (2)قال آخر َنزَّ يَن    ﴿َذلمَك بمَأنَّ اهللََّ  َوإمنَّ الَّذم

يدٍ  َبعم َقاٍق  ي شم َلفم اْلكمَتابم  الشقاق، وهو    ،[ 176البقرة:  ] ﴾  اْخَتَلُفوا يفم  فقد يرتاءى أن وصف 

اخلالف، بالقوة أوىل من وصفه بالبعد، ولكن التأمل يدل عىل أن املراد هنا وصف خالفهم  

بأنه خالف تتباعد فيه وجهات النظر إىل درجة يعرس فيها االلتقاء، وال يدل عىل ذلك لفظ  
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 اختاره القرآن.   الذيغري هذا اللفظ 

َجااًل َوَعىَل ُكلِّ  قوله تعاىل: : ومثل ذلك  (1) قال آخر ْن يفم النَّاسم بماحْلَجِّ َيْأُتوَك رم ﴿َوَأذِّ

يٍق  ْن ُكلِّ َفجٍّ َعمم ٍر َيْأتمنَي مم فربام كانت املوسيقى، والفاصلة يف اآلية السابقة    ، [ 27احلج:  ] ﴾  َضامم

الوصف   إيثار  ولكن  بعيد،  فج  فيقال:  بالبعد،  الفج  يوصف  أن  املناسب  من  َتعل  دالية 

بالعمق، تصوير ملا يشعر به املرء أمام طريق حرص بني جبلني، فصار كأن له طوال، وعرضا،  

 وعمقا. 

نيم  يف قوله تعاىل:    ﴾ َمْسُكوٍب ﴿إيثار كلمة  : ومثل ذلك  (2)قال آخر ﴿َوَأْصَحاُب اْلَيمم

 َمْسُكوٍب 
ٍ
ْدٍر خَمُْضوٍد َوَطْلٍح َمنُْضوٍد َوظملٍّ مَمُْدوٍد َوَماء نيم يفم سم - 27الواقعة:  ] ﴾  َما َأْصَحاُب اْلَيمم

قتصد يف استعامله، كام يقتصد  أدق يف بيان غزارته، فهو ماء ال يُ فهي  كلمة )غزيرة(،  عىل    [ 13

بل هو ماء يستخدمونه استخدام من ال خيشى نفاده، بل ربام أوحت تلك  أهل الصحراء،  

 الكلمة بمعنى اإلرساف يف هذا االستخدام. 

آخر ذلك  (3)قال  ومثل  كلمة  :  تعاىل يف    ﴾َيُظنُّونَ ﴿ استخدام  ينُوا  :  قوله  ﴿َواْسَتعم

اَلةم  رْبم َوالصَّ نَي    بمالصَّ عم َلَكبمرَيٌة إمالَّ َعىَل اخْلَاشم َا  إمَلْيهم  َوإمهنَّ ُْم  مْم َوَأهنَّ ُْم ُماَلُقو َرهبِّ يَن َيُظنُّوَن َأهنَّ الَّذم

ُعونَ  لبعث  ـ    يقوية يف داللتها عىل مدح هؤالء الناس، الذين يكف، فهي  [ 46-45البقرة:  ] ﴾  َراجم

أن يظنوا لقاء رهبم، فكيف يكون  ـ اخلشوع يف نفوسهم، وأداء الصالة، واالتصاف بالصرب 

 حاهلم إذا اعتقدوا؟

آخر:   إليه  قال  أشار  ما  ألفاظه  اختيار  يف  القرآن  أسلوب  دقة  القدماء  ومن  بعض 

  )وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملوهنا، وغريها أحق بذلك منها، أال ترى أن اهلل   :بقوله 
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تبارك وتعاىل ِل يذكر يف القرآن اجلوع، إال يف موضع العقاب، أو يف موضع الفقر املدقع،  

والعجز الظاهر، والناس ال يذكرون السغب، ويذكرون اجلوع يف حالة القدرة والسالمة،  

وأكثر   والعامة  االنتقام،  موضع  يف  إال  به  يلفظ  القرآن  َتد  ال  ألنك  املطر،  ذكر  وكذلك 

 (1) لون بني ذكر املطر، وذكر الغيث(اخلاصة ال يفص

آخر و(2) قال  املصورة  :  الكلمة  يفضل  املعربة،  الدقيقة  للكلمة  القرآن  الختيار 

وأقواه،   شعور  أتم  به  ليشعرك  تصوير،  أكمل  ذلك  للمعنى  عىل  األمثلة  كلمة  ومن 

يَح َفَيْظَلْلَن َرَواكم يف قوله تعاىل:    ﴾ ُيْسكمنم ﴿ هم ﴿إمْن َيَشْأ ُيْسكمنم الرِّ إمنَّ يفم َذلمَك آَلَياٍت    َد َعىَل َظْهرم

ُروا﴿وكلمة    ..[ 33الشورى:  ] ﴾  لمُكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ  ﴿َوَهْل َأَتاَك َنَبُأ اخْلَْصمم  يف قوله تعاىل:    ﴾ َتَسوَّ

مْحَراَب  املْ ُروا  َتَسوَّ تعاىل:    ﴾يطوقون ﴿ وكلمة    ..[ 21ص:  ] ﴾  إمْذ  حَيَْسَبنَّ  يف قوله  يَن  ﴿َواَل  الَّذم

ا هَلُمْ  ْن َفْضلمهم ُهَو َخرْيً َياَمةم   َبْل ُهَو رَشٌّ هَلُمْ   َيْبَخُلوَن بماَم آَتاُهُم اهللَُّ مم ُلوا بمهم َيْوَم اْلقم ُقوَن َما َبخم   َسُيَطوَّ

اَمَواتم َواأْلَْرضم  رَياُث السَّ ُك ﴿ كلمة  و  .. [ 180آل عمران:  ] ﴾  َواهللَُّ بماَم َتْعَمُلوَن َخبمريٌ   َوهللمَّم مم   ﴾َيْسفم

ٌل يفم اأْلَْرضم َخلميَفةً يف قوله تعاىل:   َعُل فميَها َمْن   ﴿َوإمْذ َقاَل َربَُّك لمْلَماَلئمَكةم إمينِّ َجاعم َقاُلوا َأََتْ

ُس َلَك  َك َوُنَقدِّ َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بمَحْمدم ُك الدِّ ُد فميَها َوَيْسفم ﴾  ْعَلُمونَ َقاَل إمينِّ َأْعَلُم َما اَل تَ  ُيْفسم

تعاىل:    ﴾ انفجر﴿وكلمة    .. [ 30البقرة:  ]  قوله  ْب  يف  ارْضم َفُقْلنَا  هم  لمَقْومم ُموَسى  اْسَتْسَقى  ﴿َوإمذم 

َة َعْينًا   بمَعَصاَك احْلََجرَ  نُْه اْثنََتا َعرْشَ هَبُمْ   َفاْنَفَجَرْت مم ْن    َقْد َعلمَم ُكلُّ ُأَناٍس َمرْشَ ُبوا مم ُكُلوا َوارْشَ

ْزقم اهللَّم وَ  ينَ رم دم ونَ ﴿وكلمة    ..[ 60البقرة:  ] ﴾  اَل َتْعَثْوا يفم اأْلَْرضم ُمْفسم رُّ
﴿ُقْل    يف قوله تعاىل:  ﴾خَيم

ُنوا  ُنوا بمهم َأْو اَل ُتْؤمم ًدا  آمم وَن لمأْلَْذَقانم ُسجَّ رُّ
ْم خَيم ْن َقْبلمهم إمَذا ُيْتىَل َعَلْيهم ْلَم مم يَن ُأوُتوا اْلعم ﴾  إمنَّ الَّذم

بًّا ﴿وكلمة    .. [ 107اإلرساء:  ] 
ْن يف قوله تعاىل:    ﴾ُمكم َأمَّ هم َأْهَدى  بًّا َعىَل َوْجهم

ُمكم ﴿َأَفَمْن َيْميشم 

يمٍ  ُمْسَتقم اٍط  َ
َصم َعىَل  ا  يًّ َسوم يُض ﴿وكلمة    ..[ 22امللك:  ] ﴾  َيْميشم  تعاىل:    ﴾َتفم قوله  ﴿َوإمَذا  يف 
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يُض مم  ُسولم َتَرى َأْعُينَُهْم َتفم َل إمىَل الرَّ ُعوا َما ُأْنزم َن احْلَقِّ َسمم َّا َعَرُفوا مم
ْمعم ممم نَا    َن الدَّ َيُقوُلوَن َربَّ

ينَ  دم اهم ﴿َهَذانم َخْصاَمنم  يف قوله تعاىل:    ﴾ ُيَصبُّ ﴿ وكلمة    .. [ 83املائدة:  ] ﴾  آَمنَّا َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ

ممْ  ْن َناٍر يُ   اْخَتَصُموا يفم َرهبِّ يَن َكَفُروا ُقطَِّعْت هَلُْم ثمَياٌب مم يمُ َفالَّذم ُم احْلَمم هم ْن َفْوقم ُرُءوسم ﴾  َصبُّ مم

ا    يف قوله تعاىل:  ﴾يدس﴿وكلمة    ..[ 19احلج:  ]  َ َأَحُدُهْم بماأْلُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ ﴿َوإمَذا ُبرشِّ

َ بمهم   َما ُبرشِّ
م
ْن ُسوء َن اْلَقْومم مم هُ   َوُهَو َكظميٌم َيَتَواَرى مم ُكُه َعىَل ُهوٍن َأْم َيُدسُّ ابم َأُيْمسم َ َأاَل     يفم الرتُّ

اُت ﴿وكلمة    ..[ 59-58النحل:  ] ﴾  َساَء َما حَيُْكُمونَ  اُت  يف قوله تعاىل:    ﴾قاَصم َ
نَْدُهْم َقاَصم ﴿َوعم

عمنيٌ  وقوله:  [ 48الصافات:  ] ﴾  الطَّْرفم  َأْتَراٌب ،  الطَّْرفم  اُت  َ
َقاَصم نَْدُهْم    .. [ 52ص:  ] ﴾  ﴿َوعم

ُمْسَتْسلمُمونَ يف قوله تعاىل:    ﴾ُمْسَتْسلمُمونَ ﴿ وكلمة   اْلَيْوَم  ُهُم  َبْل  وَن  َتنَاََصُ اَل  َلُكْم  ﴾  ﴿َما 

َكاُء    يف قوله تعاىل:  ﴾ ُمَتشاكمُسونَ ﴿وكلمة    .. [ 26-25الصافات:  ]  َب اهللَُّ َمَثاًل َرُجاًل فميهم رُشَ ﴿رَضَ

َيانم َمثاًَل  الزمر:  ] ﴾  َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُمونَ   حْلَْمُد هللمَّم ا  ُمَتَشاكمُسوَن َوَرُجاًل َسَلاًم لمَرُجٍل َهْل َيْسَتوم

وضعت  [ 29 التي  الكثرية  الكريمة  اآليات  من  وغريها  اجلملة،  ..  من  املقسوم  مكاهنا  يف 

 تكاد تراه بعينك، وتلمسه بيدك.تصويرا  املعنى  تها تصور فجعل

آخر تصوير:  (1) قال  إىل  القرآنى  امليل  والقيم   وهلذا  نراحلقائق  املعنى  ،  عن  يعرب  اه 

يف النفس، ذلك أن تصوير األمر  ولذلك تأثريه الكبري  املعقول بألفاظ تدل عىل حمسوسات،  

ومن أمثلة ذلك  يف صورة اليشء املحسوس يزيده متكنا من النفس، وتأثريا فيها،    ياملعنو

تعاىل:   مْ قوله  َسْمعمهم َوَعىَل  مْم  ُقُلوهبم َعىَل  اهللَُّ  َأبْ   ﴿َخَتَم  َشاَوةٌ َوَعىَل  غم ْم  هم َعَذاٌب    َصارم َوهَلُْم 

هم  وقوله:    ،[ 7البقرة:  ] ﴾  َعظميمٌ  ْلٍم َوَخَتَم َعىَل َسْمعم ََذ إمهَلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اهللَُّ َعىَل عم ﴿َأَفَرَأْيَت َمنم اختَّ

ْن َبْعدم اهللَّم يهم مم َشاَوًة َفَمْن هَيْدم هم غم ُرونَ   َوَقْلبمهم َوَجَعَل َعىَل َبرَصم كلمة  ف  ..[ 23اجلاثية:  ] ﴾  َأَفاَل َتَذكَّ

الناستصور  ،  ﴾ َخَتمَ ﴿ يَن  قوله تعاىل:  .. و امتناع دخول احلق قلوب هؤالء  الَّذم  ُّ َويلم ﴿اهللَُّ 
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َن الظُُّلاَمتم إمىَل النُّورم  ُجُهْم مم ُجوهَنُْم مم   آَمُنوا خُيْرم يَن َكَفُروا َأْولمَياُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيْرم َن النُّورم  َوالَّذم

الظُُّلاَمتم  النَّارم   إمىَل  َأْصَحاُب  َخالمُدونَ   ُأوَلئمَك  فميَها  ﴿[ 257البقرة:  ] ﴾  ُهْم  فكلمتا  الظلامت  ، 

تثريوالنور والباطل  ﴾  احلق  وتصور  تعاىل:  . العاطفة  وقوله  اَل  .  َفُهْم  ُعْمٌي  ُبْكٌم  ﴿ُصمٌّ 

ُعونَ  هذه  [ 18البقرة:  ] ﴾  َيْرجم تذكر  خت ،  تكاد  التي  البرش الصفات  دائرة  عن  وقوله    .. رجهم 

ُدونَ :  تعاىل يَثاقمهم َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللَُّ بمهم َأْن ُيوَصَل َوُيْفسم ْن َبْعدم مم يَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهللَّم مم   ﴿الَّذم

ونَ   يفم اأْلَْرضم  ُ
اخْلَارسم ،  ﴾ ينقضون ويقطعون ويوصل﴿فكلامت  ،  [ 27البقرة:  ] ﴾  ُأوَلئمَك ُهُم 

 . .. وغري ذلك كثرياألمور املعنوية يف صور املحس امللموستصور 

من األلفاظ، تشع منها قوى توحي    اكثريالقرآن الكريم  يف  هكذا نجد  و:  (1) قال آخر

، ومن  إىل النفس باملعنى وحيا، فتشعر به شعورا عميقا، وحتس نحو الفكرة إحساسا قوّيا 

َس قوله تعاىل:  األمثلة عىل ذلك   َتنَفَّ إمَذا  ْبحم  َعْسَعَس َوالصُّ إمَذا  ،  [ 18-17التكوير:  ] ﴾  ﴿َواللَّْيلم 

ن بعد هدأة الليل، فكأنام كانت الطبيعة هاجعة  اليقظة الشاملة للكوتصور    ﴾ َتنَفََّس ﴿ كلمة  ف

األنفاس قد خفتت حتى ال يكاد حيس هبا وال    هادئة، ال حتس فيها حركة وال حياة، وكأنام

 يشعر، فلام أقبل الصبح صحا الكون، ودبت احلياة يف أرجائه. 

يَن َواأْلَْنَصارم  ﴿َلَقْد َتاَب اهللَُّ َعىَل النَّبميِّ وَ قوله تعاىل: : ومثل ذلك  (2) قال آخر رم املَُْهاجم

مْ  نُْهْم ُثمَّ َتاَب َعَلْيهم يٍق مم يُغ ُقُلوُب َفرم ْن َبْعدم َما َكاَد َيزم ةم مم َبُعوُه يفم َساَعةم اْلُعرْسَ يَن اتَّ مْم    الَّذم إمنَُّه هبم

يَن ُخلُِّفوا َحتَّى إمَذا َضاَقْت َعَلْيهم  يٌم َوَعىَل الثَّاَلَثةم الَّذم ُم اأْلَْرُض بماَم َرُحَبْت َوَضاَقْت  َرُءوٌف َرحم

ْم لمَيُتوُبوا  َن اهللَّم إمالَّ إمَلْيهم ُثمَّ َتاَب َعَليْهم ْم َأْنُفُسُهْم َوَظنُّوا َأْن اَل َمْلَجَأ مم اُب    َعَلْيهم إمنَّ اهللََّ ُهَو التَّوَّ

يمُ  حم َأْنُفُسُهمْ ضاَقْت  ﴿يف    ﴾ ضاق﴿كلمة  ف  ،[ 118-117التوبة:  ] ﴾  الرَّ ْم  أِل    توحي﴾  َعَلْيهم بام 

امتالء،   الندم  من  امتألت  قد  نفوسهم  بأن  شعروا  حتى  والندم،  األِل  من  الثالثة  هبؤالء 
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فأصبحوا ال جيدون يف أنفسهم مكانا، يلتمسون فيه الراحة واهلدوء، فأصبح القلق يؤرق  

 فسهم. جفنهم، واحلرية تستبد هبم، وكأنام أصبحوا يريدون الفرار من أن

تعاىل:  : ومثل ذلك  (1) قال آخر ُْم  قوله  َرهبَّ َيْدُعوَن  عم  املََْضاجم َعنم  ُجنُوهُبُْم  ﴿َتَتَجاىَف 

ُقونَ  َّا َرَزْقنَاُهْم ُينْفم
الرغبة امللحة  ﴾ تشري إىل  َتتَجاىف﴿كلمة  ، ف[ 16السجدة:  ] ﴾  َخْوًفا َوَطَمًعا َوممم

إذا مست فيتأملون  نفوسهم،  املتقني  فيها    التي متلك عىل  جنوهبم مضاجعهم، وال جيدون 

الراحة والطمأنينة، وكأنام هذه املضاجع قد فرشت بالشوك فال تكاد جنوهبم تستقر عليها  

 حتى َتفوها، وتنبو عنها.  

ُهْم  تعاىليف قوله    ﴾ َيْعَمُهونَ ﴿ كلمة  : ومثل ذلك  (2) قال آخر مْم َوَيُمدُّ ُئ هبم : اهللَُّ َيْسَتْهزم

َيعْ  مْم  ُطْغياهنم )البقرة  يفم  العمى يف احلروف كفيل  15َمُهوَن  الكلمة مع  فإن اشرتاك هذه   .)

باإلحياء إىل النفس، بام فيه هؤالء القوم من حرية واضطراب نفسى، ال يكادون به يستقرون  

 عىل حال من القلق. 

َن ُأُجوَرُكْم  َوإمنَّاَم ُتَوفَّوْ   ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذائمَقُة املَْْوتم قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (3)قال آخر

َياَمةم  َل اجْلَنََّة َفَقْد َفازَ   َيْوَم اْلقم َح َعنم النَّارم َوُأْدخم ْنَيا إمالَّ َمَتاُع اْلُغُرورم   َفَمْن ُزْحزم ﴾  َوَما احْلََياُة الدُّ

َح ﴿كلمة  ف  ، [ 185آل عمران:  ]  يمأل صدور الناس يف ذلك اليوم،    الذيبالقلق،    توحي   ﴾ُزْحزم

 لشدة اقرتاهبم من جهنم، وكأنام هم يبعدون أنفسهم عنها يف مشقة وخوف وذعر.  

هم  يف قوله تعاىل:    ﴾ طمس﴿كلمة  : ومثل ذلك  (4)قال آخر ﴿َوَلَقْد َراَوُدوُه َعْن َضْيفم

َأْعُينَُهْم َفُذوُقوا َعَذايبم َوُنُذرم  بانمحاء معاِل هذه العيون،    توحي   ، فهي[ 37القمر:  ] ﴾  َفَطَمْسنَا 

 حتى كأن ِل يكن هلا من قبل يف هذا الوجه وجود.  
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يَلُه إمالَّ  :  تعاىل يف قوله    ﴾ الراسخون﴿كلمة  : ومثل ذلك  (1)قال آخر ﴿َوَما َيْعَلُم َتْأوم

نْدم    اهللَُّ ْن عم ْلمم َيُقوُلوَن آَمنَّا بمهم ُكلٌّ مم ُخوَن يفم اْلعم اسم نَا َوالرَّ ُر إمالَّ ُأوُلو اأْلَْلَبابم   َربِّ كَّ آل  ] ﴾  َوَما َيذَّ

توحي[ 7عمران:   املطمئن،  ب  ، فهي  به من    الذيالثبات  ملا ظفروا  العلامء،  يمأل قلب هؤالء 

 معرفة احلق واإليامن به. 

َمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم أَ :  تعاىل يف قوله    ﴾َشنَآنُ ﴿ كلمة  : ومثل ذلك  (2)قال آخر ْن  ﴿َواَل جَيْرم

َتْعَتُدوا َأْن  احْلََرامم  دم  املَْْسجم َعنم  وُكْم  فهي [ 2املائدة:  ] ﴾  َصدُّ اجلوى،    يتوح  ،  يمأل    الذيهبذا 

 الصدر، حتى ال يطيق املرء رؤية من يبغضه، وال تستسيغ نفسه االقرتاب منه. 

َك إميَلَّ  ﴿إمينِّ ُمَتَوفِّيَك َوَرافمعُ : عليه السالم قوله تعاىل لعيسى : ومثل ذلك  (3)قال آخر

يَن َكَفُروا َن الَّذم ُرَك مم بام يشعر به املؤمن باهلل يوحي  التعبري بالتطهري،  ف  ،[ 55آل عمران: ] ﴾  َوُمَطهِّ

وكأنه يصاب   برجسهم،  يمسونه  فكأهنم  بينهم،  يعيش  أن  إىل  اضطر  مرشكني،  قوم  نحو 

 بيشء من هذا الرجس، فيطهر منه إذا أنقذ من بينهم.  

َرْت ﴿ كلمة  : ومثل ذلك  (4) قال آخر َن  :  تعاىليف قوله    ﴾ ُسكِّ ْم َباًبا مم ﴿َوَلْو َفَتْحنَا َعَلْيهم

 َفظَ 
م
اَمء َرْت َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم َمْسُحوُرونَ السَّ - 14احلجر:  ] ﴾  لُّوا فميهم َيْعُرُجوَن َلَقاُلوا إمنَّاَم ُسكِّ

الزيغ،  ف  ،[ 51 من  ألبصارهم  حدث  عام  به،  يومهوا  أن  يريدون  عام  الكافرون  هبا  عرب  قد 

َرْت ﴿فكانت كلمة   االضطراب يف  مأخوذة من السكر دالة أشد داللة عىل هذا  وهي    ، ﴾ُسكِّ

من   اخللط  أن  ومعلوم  هبا،  واستقل  العني  أصاب  قد  السكر  هذا  أن  سيام  وال  الرؤية، 

 خصائص السكر، فال يتبني السكران ما أمامه، وال يميزه عىل الوجه احلق.  

هاُت ﴿عند عد املحرمات كلمة  القرآن الكريم  اختار  قد  و:  (5)قال آخر ، إذ قال:  ﴾ ُأمَّ
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َمْت َعَلْيُكْم   َهاُتُكْم َوَبنَاُتُكْم َوَأَخَواُتُكمْ ﴿ُحرِّ يف    ﴾اْلوالمداُت ﴿وآثر كلمة    ..[ 23النساء:  ] ﴾  ُأمَّ

َلنْيم :  تعاىل قوله   ْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيم َكامم َضاَعةَ   ﴿َواْلَوالمَداُت ُيْرضم مَّ الرَّ
البقرة: ] ﴾  ملمَْن َأَراَد َأْن ُيتم

َهاُتُكمْ ﴿أن كلمة  ذلك    ، [ 233 تبعث يف النفس إحساسا بالقداسة، وتصور شخصا حماطا   ﴾ُأمَّ

وذلك   القداسة،  هذه  يشني  بام  يمس  أن  وتنفر  النفس  لتشمئز  حتى  اإلجالل،  من  هبالة 

املحرمات،   ذكر  عند  تذكر  كلمة  أنسب  فكانت  النفور،  أشد  ذلك  من  وتنفر  اإلجالل، 

يؤيد التحريم، ويدفع إليه، أما كلمة    وكذلك َتد كل كلمة يف هذه املحرمات مثرية معنى

فتوحى إىل النفس بأن من الظلم أن ينزع من الوالدة ما ولدته، وأن يصبح    ﴾ اْلَوالمَداُت ﴿

فؤادها فارغا، ومن هنا كانت كل كلمة منهام موحية يف موضعها، آخذة خري مكان تستطيع  

 أن حتتله. 

ى ال يراد إثارته، فيعدل عنها  وقد تكون الكلمة يف موضعها مثرية معن:  (1)قال آخر

غريها،   ذلك  إىل  األمثلة عىل  َواَل  :  تعاىلقوله  ومن  َبًة  َصاحم ََذ  اختَّ َما  نَا  َربِّ َجدُّ  َتَعاىَل  ُه  ﴿َوَأنَّ

َبةً ﴿فقد آثر كلمة  ،  [ 3اجلن:  ] ﴾  َوَلًدا عىل زوج وامرأة، ملا تثريه كالمها من معان، ال    ﴾صاحم

 ﴾صاحبة﴿ تثريمها يف عنف مثلهام كلمة  

يكون اجلمع بني كلمتني هو رس اإلحياء ومصدره، كاجلمع بني  :  (2) قال آخر وقد 

جاَرةُ ﴿ َواحْلم تمي َوُقوُدَها  يف قوله تعاىل:    ﴾النَّاُس  الَّ النَّاَر  ُقوا  َفاتَّ َتْفَعُلوا  َوَلْن  َتْفَعُلوا  َِلْ  ﴿َفإمْن 

َجاَرةُ  َواحْلم ينَ   النَّاُس  لمْلَكافمرم ْت  دَّ باملشاكلة   ..[ 24ة:  البقر] ﴾  ُأعم النفس  إىل  يوحى    فهذا اجلمع 

 بينهام والتشابه.  

آخر بجملتها :  (3) قال  العبارة  تكون  تعاىل:  هي    وقد  قوله  يف  كام  ﴿َهَذانم  املوحية 
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ممْ  ْن َفْوقم ُرءُ   َخْصاَمنم اْخَتَصُموا يفم َرهبِّ ْن َناٍر ُيَصبُّ مم يَن َكَفُروا ُقطَِّعْت هَلُْم ثمَياٌب مم ُم  َفالَّذم هم وسم

يمُ  بام يقاسيه هؤالء القوم من عذاب أليم،  توحي  هذه الثياب من النار،  ف  [ 19احلج:  ] ﴾  احْلَمم

يتق الثياب  خلقت  من    يفقد  الثياب  قدت  إذا  احلال  يكون  فامذا  والقر،  احلر  الالبس  هبا 

 النريان. 

ْم ومن هذا الباب قوله تعاىل: : (1)قال آخر ْن َفْوقمهم ْم  ﴿هَلُْم مم تمهم ْن حَتْ َن النَّارم َومم ُظَلٌل مم

َباَدهُ   ُظَلٌل  عم بمهم  اهللَُّ  ُف  خُيَوِّ َفاتَُّقونم   َذلمَك  َبادم  عم ليتقى هبا  ،  [ 16الزمر:  ] ﴾  َيا  إنام تكون  الظلة  فإن 

 ؟ وهج الشمس، فكيف إذا كان الظلة نفسها من النريان

آخر نجد  (2) قال  وهكذا  ألفاظ   ا كبري  اعدد :  الكر  من  تصور  يم القرآن  احلقائق  ، 

ْن َناٍر َوُنَحاٌس َفاَل  )الظاء والشني( يف قوله تعاىل: كام يف بحروفها،  ﴿ُيْرَسُل َعَليُْكاَم ُشَواٌظ مم

انم  َ
تعاىل:  .  . [ 35الرمحن:  ] ﴾  َتنَْترصم قوله  يف  واهلاء(  )الشني  َعَذاُب  و  مْم  بمَرهبِّ َكَفُروا  يَن  ﴿َولملَّذم

رُي إم   َجَهنَّمَ  َي َتُفورُ َوبمْئَس املَْصم يًقا َوهم ُعوا هَلَا َشهم و)الظاء( يف  ..  [ 7-6امللك:  ] ﴾  َذا ُأْلُقوا فميَها َسمم

اَعةم و)الفاء( يف قوله تعاىل:  ..  [ 14الليل:  ] ﴾  ﴿َفَأْنَذْرُتُكْم َناًرا َتَلظَّىقوله تعاىل:   ُبوا بمالسَّ   ﴿َبْل َكذَّ

اَعةم   َب بمالسَّ ُعوا هَلَا َتَغيًُّظا َوَزفمرًياَوَأْعَتْدَنا ملمَْن َكذَّ يٍد َسمم ْن َمَكاٍن َبعم رًيا إمَذا َرَأهْتُْم مم الفرقان: ] ﴾  َسعم

مغتاظة غاضبةفهي    ،[ 11-12 النار  تنقل صوت  تعاىل:  . حروف  قوله  ﴿إمنَّا  . و)الصاد( يف 

رٍّ 
ا يفم َيْومم َنْحٍس ُمْسَتمم ََصً حًيا ََصْ ْم رم حروف تنقل صوت    ، وهي [ 19القمر:  ] ﴾  َأْرَسْلنَا َعَلْيهم

ْن َفْضلمهم  الريح العاصفة، كام حتمل )اخلاء( يف قوله تعاىل:   َر لمَتْبَتُغوا مم ﴿َوَتَرى اْلُفْلَك فميهم َمَواخم

 صوت الفلك، تشق عباب املاء. [ 12فاطر: ] ﴾ َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

آخر كل (3)قال  من  املناسبة  الكلامت  ينتقي  حمل  كل  يف  نجده  وهكذا  الزوايا    : 
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لو قال مكانه: )وثمر اجلنتني  ،  [ 54الرمحن:  ] ﴾  ﴿َوَجنَى اجْلَنََّتنْيم َدانٍ قوله تعاىل:  واجلهات.. ف

من  مقامه  يقم  ِل  يشعر    قريب(  ال  الثمر  أن  جهة  ومن  واجلنتني،  اجلنى  بني  اجلناس  جهة 

 بمصريه إىل حال جينى فيها، ومن جهة مؤاخاة الفواصل.  

ْن كمَتاٍب َواَل خَتُطُُّه  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (1) قال آخر َقْبلمهم مم ْن  َتْتُلو مم ﴿َوَما ُكنَْت 

ينمَك  .  لثقله باهلمزة.  ( تقرأ ـ )أحسن من التعبري بفهو    [ 48العنكبوت:  ] ﴾  إمًذا اَلْرَتاَب املُْْبطمُلونَ   بمَيمم

أحسن من )ال شك فيه( لثقل    [ 2البقرة:  ] ﴾  فميهم   ﴿َذلمَك اْلكمَتاُب اَل َرْيَب ومثل ذلك قوله تعاىل:  

 .اإلدغام، وهلذا كثر ذكر الريب 

هَتمنُوا  قوله تعاىل:: ومثل ذلك  (2)قال آخر أحسن من  ، فهو  [ 139آل عمران:  ]   ﴾﴿َواَل 

نِّيمثله قوله تعاىل:  . و .)وال تضعفوا( خلفته  ، فهو  [ 4مريم:  ] ﴾  ﴿َقاَل َربِّ إمينِّ َوَهَن اْلَعْظُم مم

 . فتحة أخف من الضمة أحسن من )ضعف(؛ ألن ال 

أخف من )صدق(، ولذا كان ذكره أكثر من   ﴾آمن: ومثل ذلك كلمة ﴿ (3)قال آخر

نَا َفَأَكَلُه  ، كام قال تعاىل:  ذكر التصديق نَْد َمَتاعم ﴿َقاُلوا َيا َأَباَنا إمنَّا َذَهْبنَا َنْسَتبمُق َوَتَرْكنَا ُيوُسَف عم

ْئُب  ٍن َلنَا َوَلْو ُكنَّا َصادمقمنيَ َوَما َأْنَت  الذِّ  [17يوسف: ] ﴾ بمُمْؤمم

أخف    ﴾آتى﴿و  ..أخف من )فّضك(﴾  آَثَرَك اهللَُّ: ومثل ذلك كلمة ﴿(4) قال آخر

  (.. خري لكم( أخف من )أفضل لكم﴿و  (.. أخف من )خّوف  ﴾أنذر﴿ و  ..من )أعطى(

ُنوَن بماْلَغْيبم ، و[ 11لقامن:  ]   ﴾﴿َهَذا َخْلُق اهللَّم:  قوله تعاىل   واملصدر يف نحو يَن ُيْؤمم البقرة: ] ﴾  ﴿الَّذم

 أخف من )خملوق( و)الغائب(  [ 3

أخف من )تزوج(؛ ألن فعل أخف    ﴾، فإهنا نكح: ومثل ذلك كلمة ﴿(5)قال آخر
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وألجل التخفيف واالختصار استعمل لفظ    ..من تفّعل، وهلذا كان ذكر النكاح فيه أكثر

مع أنه ال يوصف هبا حقيقة؛ ألنه لو عرب عن ذلك    الغضب واملقت، يف أوصاف اهلل تعاىل

، فاملجاز يف مثل  ( ، واملاقتالغضبانيعامله معاملة  )بألفاظ احلقيقة لطال الكالم، كأن يقال:  

قوله:   فإن  البليغ،  التشبيه  عىل  وابتنائه  واختصاره،  خلفته،  احلقيقة،  من  أفضل  ﴿َفَلامَّ  هذا 

َفأَ  نُْهْم  مم اْنَتَقْمنَا  َأمْجَعمنيَ آَسُفوَنا  من    [ 55الزخرف:  ] ﴾  ْغَرْقنَاُهْم  معاملة  )أحسن  عاملونا  فلام 

 املغضب( أو )فلام أتوا إلينا بام يأتيه املغضب( 

: وهكذا نرى القرآن الكريم هيجر األلفاظ الثقيلة، ومن األمثلة عىل ذلك  (1) قال آخر

لكلمتي   يف س  .)اآلجر( و)األرضني(. هجره  عنها  أعرض  فقد  األوىل  القصص،  أما  ورة 

فهيئ ىل يا هامان آجرا، فاجعل ىل َصحا، لعىل أطلع إىل  )فرعون:  عىل لسان    فبدل أن يقول 

ًحا َلَعيلِّ َأطَّلمُع إمىَل إمَلهم ُموَسى  قال:    ، إله موسى( ﴿َفَأْوقمْد يلم َيا َهاَماُن َعىَل الطِّنيم َفاْجَعْل يلم ََصْ

َن   ي  قوله تعاىل:  وأما الثانية فقد تركها يف  .  .[ 38القصص:  ] ﴾  اْلَكاذمبمنيَ َوإمينِّ أَلَُظنُُّه مم ﴿اهللَُّ الَّذم

ُل اأْلَْمُر َبْينَُهنَّ لمتَْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َعىَل ُكلِّ  ْثَلُهنَّ َيَتنَزَّ َن اأْلَْرضم مم يٌر  َخَلَق َسْبَع َساَمَواٍت َومم  َقدم
ٍ
ء  يَشْ

ْلاًم َوَأنَّ اهللََّ َقْد َأَحاَط بم   عم
ٍ
ء  [12الطالق: ] ﴾ ُكلِّ يَشْ

  وجاء القرآن الكريم  استخدمها  التي  كلامت  الوازن بني  : بل إننا عندما ن(2) قال آخر

جزلة متينة، ويف الشعر  نجد البون شاسعا، حيث تأيت يف القرآن الكريم  يف الشعر،  مثلها  

نَي  َفإمَذا َطعممْ ﴿قوله تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك  ركيكة ضعيفة..   وا َواَل ُمْسَتْأنمسم ُ
ُتْم َفاْنَترشم

يٍث  َدم نُْكمْ   حلم مم َفَيْسَتْحيمي  النَّبميَّ  ُيْؤذمي  َكاَن  َذلمُكْم  احْلَقِّ   إمنَّ  َن  مم َيْسَتْحيمي  اَل  األحزاب:  ] ﴾  َواهللَُّ 

 : ي ـ وهو أمري الشعراء وأكربهم ـاملتنب.. فلو وازنا بقول [ 53

 ومن يعشق يلذ له الغرام    تؤذىوهي   تلذ له املروءة، 
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البيت من أبيات  ف آية    [ تؤذى] الرشيفة، إال أن لفظة    املعاين هذا  قد جاءت فيه ويف 

ذلك أهنا  القرآن، فحطت من قدر البيت لضعف تركيبها، وحسن موقعها يف تركيب اآلية..  

اىل:  إذا جاءت يف الكالم، ينبغى أن تكون مندرجة مع ما يأتى بعدها، متعلقة به، كقوله تع

 .  .وقد جاءت يف قول املتنبى منقطعة  ﴾،إمنَّ ذلمُكْم كاَن ُيْؤذمي النَّبميَّ ﴿

ي َلُه تمْسٌع َوتمْسُعوَن  : ومثل ذلك عندما نوازن بني قوله تعاىل:  (1)قال آخر ﴿إمنَّ َهَذا َأخم

َطابم  ينم يفم اخْلم ْلنميَها َوَعزَّ َدٌة َفَقاَل َأْكفم َ َنْعَجٌة َواحم ( مثل لفظة  ، فلفظة )يل [ 23ص:  ] ﴾  َنْعَجًة َويلم

يؤذى، وقد جاءت يف اآلية مندرجة متعلقة بام بعدها، وإذا جاءت منقطعة ال َتيء الئقة،  

 أيضا: املتنبي كقول 

 . فام يقول ليشء: ليت ذلك ىل    متسى األمانى َصعى دون مبلغه

لفظة أخرى، وردت يف القرآن الكريم،  : ومثل ذلك عندما نوازن بني  (2)قال آخر

حسنة، ويف بيت الشعر غري  القرآن الكريم  جاءت يف  حيث  ويف بيت من شعر الفرزدق،  

ُم الطُّوَفاَن  ، أما اآلية فقوله تعاىل:  ﴾القمل﴿لفظة  هي    حسنة، وتلك اللفظة  ﴿َفَأْرَسْلنَا َعَلْيهم

آ  َم  َوالدَّ َفادمَع  َوالضَّ َل  َواْلُقمَّ نيَ َواجْلََراَد  مم جُمْرم َقْوًما  َوَكاُنوا  وا  َفاْسَتْكرَبُ اَلٍت  ُمَفصَّ ﴾  َياٍت 

 . وأما بيت الشعر فقول الفرزدق: .[ 133األعراف: ] 

 زريا، كأهنم لديه القّمل      من عزه احتجرت كليب عنده

وإنام حسنت هذه اللفظة يف اآلية دون هذا بيت الشعر؛ ألهنا جاءت يف اآلية مندرجة  

انقطع الكالم   ،آخرا  أي، ينقطع الكالم عندها، وجاءت يف الشعر قافية  يف ضمن كالم، وِل

 عندها 
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غصنا يف  نجد  وإذا نظرنا إىل حكمة أرسار الفصاحة يف القرآن الكريم،  :(1)قال آخر

ُم الطُّوَفاَن َواجْلََراَد  ما ذكرته من قوله تعاىل:  بحر عميق ال قرار له، فمن ذلك   ﴿َفَأْرَسْلنَا َعَلْيهم

نيَ َوالْ  مم وا َوَكاُنوا َقْوًما جُمْرم اَلٍت َفاْسَتْكرَبُ َم آَياٍت ُمَفصَّ َفادمَع َوالدَّ َل َوالضَّ .  . [ 133األعراف:  ] ﴾  ُقمَّ

هى:  ف ألفاظ،  َخسة  تضمنت  قد  اآلية  والضفادع،  ﴿هذه  والقمل،  واجلراد،  الطوفان، 

، فلام وردت هذه  ﴾ الطوفان، واجلراد، والدم﴿، وأحسن هذه األلفاظ اخلمسة هى:  ﴾والدم

آخرا،   الدم  لفظة  وأخرت  واجلراد،  الطوفان،  لفظتا  منها  قدم  بجملتها  اخلمسة  األلفاظ 

األلفاظ   من  احلسن  أوال  السمع  ليطرق  الوسط؛  يف  والضفادع  القمل  لفظة  وجعلت 

الدم أحسن من لفظتى الطوفان، واجلراد، وأخف    اخلمسة، وينتهى إليه آخرا، ثم إن لفظة 

يف   والدقائق  األرسار  هذه  مثل  ومراعاة  آخرا،  هبا  جيء  ذلك  أجل  ومن  االستعامل،  يف 

 استعامل األلفاظ ليس من القدرة البرشية. 

مجيلة   يف القرآن الكريمحيث نجدها  استخدام كلمة يشء،  : ومثل ذلك  (2) قال آخر

خالف ما ترد عليه يف الشعر.. ففي القرآن الكريم نرى قوله تعاىل:    عىل   يف مكاهنا املقسوم هلا 

ًرا ُمْقتَدم  
ٍ
ء يَشْ ُكلِّ  َعىَل  اهللَُّ  ُهُم  وقوله:  ،[ 45الكهف:  ] ﴾  ﴿َوَكاَن  َأْم   

ٍ
ء يَشْ َغرْيم  ْن  مم ُخلمُقوا  ﴿َأْم 

نَّ النَّاَس َأْنُفَسُهْم َيْظلمُمونَ ﴿إمنَّ اهللََّ اَل َيْظلمُم النَّاَس َشْيًئا وَ :  وقوله  ،[ 35الطور:  ] ﴾  اخْلَالمُقونَ 
﴾  َلكم

من عرشات اآليات التي وردت فيها تلك اللفظة، وكانت متمكنة يف  ، وغريها  [ 44يونس:  ] 

 قول املتنبى يمدح كافورا:قارناها مع  فإذا  ..مكاهنا أفضل متكن وأقواه 

 لعوقه يشء عن الدوران     لو الفلك الدوار أبغضت سعيه

يف بيت املتنبى، ذلك أهنا ِل توح إىل الذهن بفكرة واضحة، تستقر   حس بقلقها ن نا فإن

يعوق    الذيالنفس عندها وتطمئن، فال يزال املرء بعد البيت يسائل نفسه عن هذا اليشء،  
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يغمرها،   الذيالفلك عن الدوران، فكأن هذه اللفظة ِل تقم بنصيبها يف منح النفس اهلدوء  

 عند ما تدرك املعنى وتطمئن إليه. 

: وهكذا نرى القرآن الكريم يؤثر أحيانا كثرية الكلمة الغريبة التي يزدان  (1) قال آخر

ال  الكلمة  عىل  وجيمل  األسلوب  نعامية،  الشائعة  هبا  يستخدم  وهلذا  بدل  إمحْلافاً ﴿راه   ﴾

تعاىل:  يف    )إحلاحا( يفم  قوله  ًبا  رَضْ َيْسَتطميُعوَن  اَل  اهللَّم  َسبميلم  يفم  وا  ُ
ُأْحرصم يَن  الَّذم  

م
﴿لمْلُفَقَراء

إمحْلَ  النَّاَس  َيْسَأُلوَن  اَل  ياَمُهْم  بمسم ُفُهْم  َتْعرم التََّعفُّفم  َن  مم َأْغنمَياَء  ُل  اجْلَاهم حَيَْسُبُهُم  ﴾  اًفا اأْلَْرضم 

وربام كان لتكرير احلاءين يف الكلمة أثر يف اإلعراض عنها، وليس ذلك بعجيب    ،[ 273البقرة:  ] 

 عىل كتاب نزل، ليتحدى أبلغ البلغاء، مستخدما أمجل وأرقى ما يعرفونه من األلفاظ. 

قد  مع أنه  ،  [غريب القرآن: وهذا أكرب رد عىل أولئك الذين يستغربون ](2)قال آخر

القرآن الكريم ال يستخدم هذا  مع أن  لثقل عىل اللسان، والكراهة عىل السمع، و برئ من ا

 . النوع من األلفاظ إال قليال

مما يندرج يف هذا  القرآن الكريم    ليس كل ما ذكره املؤلفون يف: أجل.. ف(3) قال آخر

ال  النوع، بل يضعون فيه كل ما يرتفع قليال عن مستوى العام الشائع، فتجد السجستانى مث

 ، وليس ذلك بغريب. (4)﴾انفصام، وإرسافا، وادرءوا، وإعصار﴿يعد منه كلامت 

  ﴾وأبا   ، َقْضباً ﴿أما ما نعده اليوم غريبا فعدد حمدود من الكلامت، مثل  :  (5) قال آخر

تعاىل:   قوله  ا  يف  َشقًّ اأْلَْرَض  َشَقْقنَا  ُثمَّ  َصبًّا  املَْاَء  َصَبْبنَا  َوَقْضًبا  ﴿َأنَّا  نًَبا  َوعم َحبًّا  فميَها  َفَأْنَبْتنَا 

ا  َوَأبًّ َوَفاكمَهًة  ُغْلًبا  َوَحَدائمَق  َوَنْخاًل  ما  .  .[ 31-25عبس:  ] ﴾  َوَزْيُتوًنا  القث، واألب  والقضب: 

للناس كالفاكهة  للبهائم  األب  ويقال:  األنعام،  فاصلتني    ..ترعاه  الكلمتان  جاءت  وقد 
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ال  عىل  حمافظة  أقوى  معناها  حمافظتني  يف  استخدمت  الثانية  الكلمة  أن  كام  املوسيقى،  نغم 

 الدقيق. 

ا يف قوله تعاىل:  : (1) قال آخر ْئُتْم َشْيًئا إمدًّاوعىل هذا الوجه جاءت إمدًّ مريم: ] ﴾ ﴿َلَقْد جم

 بمعنى األمر العظيم. . .[ 89

آخر يف  :  (2)قال  ذلك  نجد  كام  معناها،  عىل  داال  بالكلمة  حييط  ما  يكون  وقد 

َما  يف قوله تعاىل:    ﴾أركس﴿ َقْوَمُهْم ُكلَّ  َوَيْأَمنُوا  َيْأَمُنوُكْم  َأْن  يُدوَن  ُيرم يَن  آَخرم ُدوَن  ﴿َسَتجم

ْتنَةم ُأْركمُسوا فميَها  ُع    يف قوله تعاىل:   ﴾َأكمنَّةً ﴿ويف    . .[ 91النساء:  ] ﴾  ُردُّوا إمىَل اْلفم نُْهْم َمْن َيْسَتمم ﴿َومم

مْم َوْقًرا  إمَلْيَك  مْم َأكمنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َويفم آَذاهنم بمعنى    ﴾َأْمتاً يف ﴿و  ..[ 25األنعام:  ] ﴾  َوَجَعْلنَا َعىَل ُقُلوهبم

ُفَها َريبِّ َنْسًفا فَ من قوله تعاىل:    ، ارتفاعا وهبوطا  َبالم َفُقْل َينْسم َيَذُرَها َقاًعا  ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعنم اجْلم

َوًجا َواَل َأْمًتا  بمعنى نقصنا، من قوله    ﴾ألتنا ﴿و  . .[ 107-105طه:  ] ﴾  َصْفَصًفا اَل َتَرى فميَها عم

ْن عَ تعاىل:   َتُهْم َوَما َأَلْتنَاُهْم مم يَّ مْم ُذرِّ ُتُهْم بمإمياَمٍن َأحْلَْقنَا هبم يَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ يَن آَمُنوا َواتَّ ْم مم ﴿َوالَّذم ْن  َملمهم

 
ٍ
ء نيٌ  يَشْ ٍئ بماَم َكَسَب َرهم  [21الطور: ] ﴾ ُكلُّ اْمرم

نفسه تفسري ما يرد من تلك األلفاظ، ويكون  القرآن الكريم  وقد يتوىل  :  (3)قال آخر

ذلك يف موضع الرتهيب والزجر، أو الوعد باخلري، فيكون النطق هبذه الكلمة الغريبة، مثريا  

عنها،   السؤال  نفس سامعها  يف  يف  استقر  املعنى  هذا  جاء  إذا  حتى  ملعناها،  القوى  والتنبه 

﴿َسُأْصلميهم  ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل:    .. النفس، فمألها خوفا، أو غمرها بالبهجة واحلبور

اَحٌة لمْلبرََشم َعَلْيَها تمْسَعَة َعرَشَ َوَما َج  ي َواَل َتَذُر َلوَّ َعْلنَا َأْصَحاَب  َسَقَر َوَما َأْدَراَك َما َسَقُر اَل ُتْبقم

يَن َكَفُروا  النَّارم إمالَّ َماَلئمَكةً  هَتُْم إمالَّ فمْتنًَة لملَّذم دَّ ﴿َكالَّ إمنَّ  وقوله:   ..[ 31- 26املدثر:  ] ﴾  َوَما َجَعْلنَا عم
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لمْلمُ  نٌي كمَتاٌب َمْرُقوٌم َوْيٌل َيْوَمئمٍذ  جِّ
نٍي َوَما َأْدَراَك َما سم جِّ

ي سم ارم َلفم يَن  كمَتاَب اْلُفجَّ بمنَي الَّذم َكذِّ

ُب بمهم إمالَّ ُكلُّ ُمْعَتٍد َأثميٍم إمَذا ُتْتىَل َعَلْيهم آَياُتنَا َقاَل َأَس  ينم َوَما ُيَكذِّ ُبوَن بمَيْومم الدِّ لمنَي  ُيَكذِّ اطمرُي اأْلَوَّ

م   َبْل   َكالَّ  ُْم َعْن َرهبِّ ُبوَن َكالَّ إمهنَّ مْم َما َكاُنوا َيْكسم ُْم َلَصاُلو  َراَن َعىَل ُقُلوهبم ْم َيْوَمئمٍذ ملََْحُجوُبوَن ُثمَّ إمهنَّ

يِّنَي َوَما أَ  لِّ
ي عم ُبوَن َكالَّ إمنَّ كمَتاَب اأْلَْبَرارم َلفم ي ُكنُْتْم بمهم ُتَكذِّ يمم ُثمَّ ُيَقاُل َهَذا الَّذم ْدَراَك َما  اجْلَحم

ُبونَ  لِّيُّوَن كمَتاٌب َمْرُقوٌم َيْشَهُدُه املَُْقرَّ
 [ 21-7فني: املطف ] ﴾ عم

ولعل من وجوه بالغة استخدام هذه األلفاظ األدبية التي ِل تشع عىل  :  (1)قال آخر

األلسنة إاّل قليال، ما نراه من اختيار ما حسن وقعه عىل األذن، وجريه عىل اللسان منها، ثم  

يف وضعه حيث ال يغنى غريه من األلفاظ غناءه، لتناسب موسيقاه، أو ألنه يؤدى املعنى  

 قيق دون سواه، ويف ذلك من براعة االستعامل ما ال نجده يف األلفاظ املستعملة الشائعة. الد

آخر ي (2)قال  الكريم  القرآن  نرى  وهكذا  العرب،  :  هبا  تكلمت  ألفاظا  ستخدم 

العرب   صقلتها  وقد  العربية،  اللغة  من  ليست  أصلها  يف  كانت  وإن  لغتها،  يف  وأدخلتها 

قد غريت بعض حروفها، أو أسقطت بعضها، وإذا أدخلت    بألسنتها، وشذبتها، وربام تكون

ومن هذه الكلامت  .  العرب هذه األلفاظ، استغنت هبا غالبا عن أن تضع ألفاظا يف معناها.

الكريم  استخدمها    يالت تعاىل:    ﴾إبريق ﴿كلمة  القرآن  قوله  ْلَداٌن  يف  وم ْم  َعَلْيهم ﴿َيُطوُف 

َوكَ  يَق  َوَأَبارم بمَأْكَواٍب  َمعمنيٍ خُمَلَُّدوَن  ْن  مم ٍق،  ﴿وكلامت    . .[ 18-17الواقعة:  ] ﴾  ْأٍس  إمْسَترْبَ

وسلسبيل وُسنُْدٍس،  تعاىل:  (3)﴾وَزْنَجبمياًل،  قوله  يف  يًرا  ،  َتْقدم ُروَها  َقدَّ ٍة  فمضَّ ْن  مم يَر  ﴿َقَوارم

ْلَدانٌ  ْم وم ى َسْلَسبمياًل َوَيُطوُف َعَلْيهم َزاُجَها َزْنَجبمياًل َعْينًا فميَها ُتَسمَّ   َوُيْسَقْوَن فميَها َكْأًسا َكاَن مم

ْبَتُهْم ُلْؤُلًؤا َمنُْثوًرا َوإمَذا َرَأْيَت  ياًم َوُمْلًكا َكبمرًيا َعالمَيُهْم ثمَياُب    خُمَلَُّدوَن إمَذا َرَأْيَتُهْم َحسم َثمَّ َرَأْيَت َنعم
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ٌق  اًبا َطُهوًرا  ُسنُْدٍس ُخرْضٌ َوإمْسَترْبَ ُْم رَشَ ٍة َوَسَقاُهْم َرهبُّ ْن فمضَّ َر مم -16اإلنسان:  ] ﴾  َوُحلُّوا َأَساوم

12 ] 

ْن َكْأٍس  ﴿إمنَّ اأْلَْبَراَر يَ يف قوله تعاىل:    ﴾كافور﴿  مثلها كلمة و:  (1) قال آخر ُبوَن مم رْشَ

َزاُجَها َكاُفوًرا ْرَدْوسم ﴿. و .[ 5اإلنسان: ] ﴾ َكاَن مم ُلوا  يف قوله تعاىل:  ﴾ اْلفم يَن آَمُنوا َوَعمم ﴿إمنَّ الَّذم

ُنُزاًل  ْرَدْوسم  اْلفم َجنَّاُت  هَلُْم  َكاَنْت  َاتم 
احلم و.[ 107الكهف:  ] ﴾  الصَّ تعاىل:  يف    ﴾التَّنُّورُ ﴿.  قوله 

ْن ُكلٍّ َزْوَجنْيم اْثنَنْيم َوَأْهَلَك إمالَّ َمْن َسَبَق ﴿َحتَّى     إمَذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر ُقْلنَا امْحمْل فميَها مم

ْن  يف قوله تعاىل:    ﴾دمينارٍ ﴿ و  ..[ 40هود:  ] ﴾  َوَما آَمَن َمَعُه إمالَّ َقلميٌل   َعَلْيهم اْلَقْوُل َوَمْن آَمنَ  ﴿َومم

هم إمَلْيَك إمالَّ َأْهلم اْلكمَتابم  ينَاٍر اَل ُيَؤدِّ نُْهْم َمْن إمْن َتْأَمنُْه بمدم هم إمَلْيَك َومم نَْطاٍر ُيَؤدِّ  َما   َمْن إمْن َتْأَمنُْه بمقم

يِّنَي َسبميٌل َوَيُقوُلوَن َعىَل اهللَّم الْ  ُدْمَت َعَلْيهم َقائماًم  ُْم َقاُلوا َلْيَس َعَلْينَا يفم اأْلُمِّ َب َوُهْم  َذلمَك بمَأهنَّ َكذم

َم يف قوله:  .  .[ 75آل عمران:  ] ﴾  َيْعَلُمونَ  َم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوا  وَدراهم بمَثَمٍن َبْخٍس َدَراهم ْوُه  ﴿َورَشَ

ينَ  دم اهم َن الزَّ يلٍ ﴿. و.[ 20يوسف:  ] ﴾  فميهم مم جِّ
ا َأَبابميَل  قوله تعاىل:  يف    ﴾سم ْم َطرْيً ﴿َوَأْرَسَل َعَلْيهم

َجاَرٍة   بمحم ْم  يهم يلٍ َتْرمم جِّ
ْن سم ْن  يف قوله تعاىل:  ﴾  رسادق﴿و  . .[ 4-3الفيل:  ] ﴾  مم مم احْلَقُّ  ﴿َوُقلم 

ْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفرْ   َربُِّكمْ  ادمُقَها   َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤمم مْم رُسَ لملظَّاملممنَي َناًرا َأَحاَط هبم َأْعَتْدَنا  ا  َوإمْن    إمنَّ

َكاملُْْهلم   
ٍ
بماَمء ُيَغاُثوا  يُثوا  اْلُوُجوهَ َيْسَتغم ي  َيْشوم ُمْرَتَفًقا     َوَساَءْت  اُب  َ الرشَّ   . .[ 29الكهف:  ] ﴾  بمْئَس 

تعاىل:    ﴾القسطاس﴿و قوله  يمم يف  املُْْسَتقم ْسَطاسم  بماْلقم ُنوا  وقوله:  [ 182الشعراء:  ] ﴾  ﴿َوزم  ،

يمم  املُْْسَتقم ْسَطاسم  بماْلقم ُنوا  َوزم كمْلُتْم  إمَذا  اْلَكْيَل  ياًل َذلمَك    ﴿َوَأْوُفوا  َتْأوم َوَأْحَسُن  اإلرساء:  ] ﴾  َخرْيٌ 

ابمئمنَي َوالنََّصاَرى  يف قوله تعاىل:    ﴾ املَُْجوَس ﴿و  ..[ 35 يَن َهاُدوا َوالصَّ يَن آَمنُوا َوالَّذم ﴿إمنَّ الَّذم

َياَمةم  ُل َبْينَُهْم َيْوَم اْلقم ُكوا إمنَّ اهللََّ َيْفصم يَن َأرْشَ يدٌ إمنَّ اهللََّ عَ   َواملَُْجوَس َوالَّذم  َشهم
ٍ
ء احلج: ] ﴾  ىَل ُكلِّ يَشْ

  ، (2)املعربةالعربية واملدرجة ضمن  الكلامت  ها.. مع العلم أن هناك الكثري من  وغري  .. [ 17
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وربام اتفقت العربية وغريها من    ها..، وغري﴾سيد، وابلعى، وأواب، وحتت﴿  ت مثل كلام

 . ها اللغات في

آخر األلفاظ  :  (1) قال  هذه  استخدام  يكون  وليس  أن  عن  القرآن  بمخرج  املعربة 

بلسان عربى مبني، فقد ارتىض العرب هذه األلفاظ، واستخدموها يف لغتهم، وارتضوها  

بني كلامهتم، وقد نزل القرآن بام ألف العرب استعامله، ليدركوا معناه، فليس غريبا أن يتخذ  

 من تلك األدوات املعربة، أدوات له يؤدى هبا أغراضه، ومعانيه. 

استخدامها  (2) آخر  قال يف  إن  بل  معانيها  ذلك  البالغة،  من    ا هووج:  تؤدى  أهنا 

العرب ِل تضع لفظا تدل به عىل معنى ما عربته، فلم تعد ثمة   نألالدقيقة يف عبارة موجزة، 

فإذا   وسيلة للتعبري عنه، سوى اختيار اللفظ املعرب، أو اإلتيان بأكثر من كلمة ألداء معناه، 

االستغ مثال  كلمة  أريد  عن  فقيل  ﴾استربق﴿ناء  أكثر،  أو  كلمتني  إىل  احتيج  الديباج  )، 

متعينة  وهي    ، وما دامت الكلمة املعربة خفيفة عىل اللسان، فهى أوىل من الكلمتني،( الثخني

 حني ِل يضع العرب بدال منها. 

 اآليات املحكمة: ب.  

القرآين، وهو ]األلفاظ  قال األستاذ: حدثتمونا عن الركن األول من أركان النظم  

 املختارة[.. فحدثونا عن الركن الثاين ]اآليات املحكمة[ 

أحدهم فقال:  (3)قال  الكريم،  القرآن  آيات  تعاىل  اهلل  وصف  لقد  كمَتاٌب    ﴿الر : 

ْن َلُدْن َحكميٍم َخبمريٍ  َلْت مم ذلك خري ما توصف به اجلمل  و ..[ 1هود: ] ﴾ ُأْحكمَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

لبناته، ونسقت أدق تنسيق، ال حتس فيها بكلمة  املرتابطة  القرآنية  بناء قد أحكمت  ، فهى 
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بل    ،مع أخواهتا، حتى صار من العسريتتوافق  بمكاهنا، أو تنبو عن موضعها، أو ال    تضيق

فيها عن لفظ، أو أن تزيد فيها   ي من املستحيل، أن تغري يف اجلملة كلمة بكلمة، أو أن تستغن

قصارى أمرك إذا أردت معارضة مجلة يف القرآن، أن ترجع بعد طول املطاف    شيئا، وصار

، غري هذه األلفاظ، وكأنام ضاقت اللغة، فلم َتد  املعاينإليها، كأنام ِل خيلق اهلل ألداء تلك  

 غري ما اختاره القرآن الكريم هلذا األداء.  املعاينبه تلك  يبحر خضم، ما تؤد وهي  فيها،

، فتصوره بألفاظها، لتلقيه  اجلملة القرآنية تتبع املعنى النفيسا نرى  هلذو:  (1)قال آخر

يف النفس، حتى إذا استكملت اجلملة أركاهنا، برز املعنى، ظاهرا فيه املهم واألهم، فليس  

جعل ترتيب اآلية    الذيتقديم كلمة عىل أخرى صناعة لفظية فحسب، ولكن املعنى هو  

 . اررضورة ال معدى عنه، وإال اختل واهن

آخر ذلك    :(2)قال  عىل  تدل  التي  األمثلة  ومن  تعاىل:  أحسنت..  َيْرَفُع  قوله  ﴿َوإمْذ 

نَّا  نَا َتَقبَّْل مم يُل َربَّ َن اْلَبْيتم َوإمْساَمعم َد مم يُم اْلَقَواعم يُع اْلَعلميمُ   إمْبَراهم مم .  .[ 127البقرة:  ] ﴾  إمنََّك َأْنَت السَّ

ن عىل    ﴾ إسامعيل﴿جد  حيث  البيت،  ﴾إبراهيم﴿معطوفا  من  القواعد  يرفع  كأبيه  فهو   ،

  ، أما الدور األسايسيبأن دوره يف رفع القواعد دور ثانو  ي ولكن تأخره يف الذكر، يوح

إبراهيم به  قام  السالم..    فقد  اآلية، وكأنام كانت  عليه  عليه  دور إسامعيل  سُتغفل  فنزلت 

 من تكوهنا. لثانويته، ثم ذكرته بعد أن انتهت السالم 

اَك َنْسَتعمنيُ قوله تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك    :(3)قال آخر اَك َنْعُبُد َوإميَّ الفاحتة: ] ﴾  ﴿إميَّ

رى تقديم املفعول هنا؛ ألنه موضع عناية العابد ورجاء املستعني، فال جرم وهو  ن  نا فإن  ..[ 5

 عنى.  تم به ويُ كام يتقدم كل ما هُي  مناط االهتامم أن يتقدم 
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اَلةم قوله تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك    :(1) قال آخر رْبم َوالصَّ ينُوا بمالصَّ َا    ﴿َواْسَتعم َوإمهنَّ

عمنيَ  جد املستعان عليه يف اآلية غري مذكور، ال  حيث ن  ..[ 45البقرة:  ] ﴾  َلَكبمرَيٌة إمالَّ َعىَل اخْلَاشم

أمام املرء من مشقة،    هذا احلذف إىل النفس أن كل ما يقوم   ي ختففا من ذكره، ولكن ليوح

 وما يعرتضه من صعوبات، يستعان عىل التغلب عليه، بالصرب والصالة. 

ونت من كلامت قد اختريت، ثم  اجلملة القرآنية، وقد كُ   متيض وهكذا    :(2)قال آخر

نسقت يف سلك من النظام، فال ضعف يف تأليف، وال تعقيد يف نظم، ولكن حسن تنسيق،  

 .ؤم ودقة ترتيب، وإحكام يف تال

آخر ذلك    :(3)قال  عىل  تدل  التي  األمثلة  ومن  تعاىل:  أحسنت..  َذلمَك  قوله  ﴿اِل 

َرْيَب  َرَزْقنَاُهْم    فميهم   اْلكمَتاُب اَل  َّا 
َوممم اَلَة  يُموَن الصَّ َوُيقم بماْلَغْيبم  نُوَن  ُيْؤمم يَن  الَّذم نَي  لمْلُمتَّقم ُهًدى 

ُنوَن بماَم   يَن ُيْؤمم ُقوَن َوالَّذم َرةم ُهْم ُيوقمنُوَن ُأوَلئمَك َعىَل  ُينْفم ْن َقْبلمَك َوبماآْلخم َل مم َل إمَلْيَك َوَما ُأْنزم ُأْنزم

ممْ  ْن َرهبِّ يات قد التحم نسجها،  اآلرى حيث ن . .[ 5-1البقرة: ] ﴾ َوُأوَلئمَك ُهُم املُْْفلمُحونَ  ُهًدى مم

فاجلملة األوىل قد    ..اقوارتبط بناء بعضها ببعض، تسلم اجلملة إىل أختها، يف التئام واتس

ووصفته الثانية، بأنه ال يعلق به الريب، ال يف أخباره، وال    .. وصفت القرآن الكريم بالكامل

  .. هاديا ألولئك الذين خيشون اهلل ويتقونه هلا وصفته بكونه  ويف التالية  ..  يف نسبته إىل اهلل

بالقرآن  ينتفعون  الذين  الثانية تصف هؤالء  بام    الكريم؛  ومضت اآلية  يوقنون  الذين  فهم 

أن   كام جيب  الصالة  فيؤدون  بواجبهم هلل،  ويقومون  يروهنا،  غائبة ال  أمور  من  به  أنبأهم 

وال  يتؤد واملعرت،  البائس  به  يساعدون  ما  أمواهلم  من  فيقدمون  للمجتمع،  وواجبهم   ،

، وما أنزل من قبله، ورأس    يتعصبون لرسول دون رسول، بل يؤمنون بام أنزل عىل حممد
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اإليامن وأساسه هو إيامهنم باليوم اآلخر، ألن ذلك اإليامن يدفع إىل العمل الصالح، وينهى  

 عن املنكر والبغى، فال جرم أن كان أولئك عىل هدى من رهبم وكانوا هم املفلحني. 

ألفاظها بمعان ال يستطيع    توحي اجلمل يف القرآن الكريم وهكذا نجد    :(1)قال آخر

﴿َوإمْذ َأَخْذَنا قوله تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك  لفظ أن حيدها، بل يرتك للنفس أمر إدراكها،  

ُكْم ُثمَّ َأْقَرْرُتْم َوَأْنُتْم َتْشهَ  ْن دمَيارم ُجوَن َأْنُفَسُكْم مم ُكوَن دمَماَءُكْم َواَل خُتْرم يَثاَقُكْم اَل َتْسفم ﴾  ُدونَ مم

 ﴿ جملة ف ..[ 84 البقرة:] 
م
بالفرق بني ما كان جيب أن يكونوا عليه، وما  توحي   ﴾ُثمَّ َأْنُتْم هُؤالء

عىل سخط  تدل  هذه اجلملة القصرية  .. فهم حقيقة عليه، فأى خيبة أمل متأل النفس منهم 

 شديد، وتعجب ألمور ما كان ينتظر حدوثها، ونتائج كانت املقدمات متهد لغريها. 

َأْو  قوله تعاىل:  ك  : ومثل ذل(2)قال آخر َيْدُخَل اجْلَنََّة إمالَّ َمْن َكاَن ُهوًدا  َلْن  ﴿َوَقاُلوا 

يُُّهمْ   َنَصاَرى
َأَمانم ُكنُْتْم َصادمقمنيَ   تمْلَك  إمْن  ُبْرَهاَنُكْم  َهاُتوا  ن[ 111البقرة:  ] ﴾  ُقْل  حس يف  ، حيث 

يُُّهمْ ﴿قوله: 
تي َتول يف صدورهم، لن  التهكم الالذع هبم، وأن تلك األمانى ال﴾  تمْلَك َأمانم

 َتد هلا سبيال إىل التحقق يف غري أحالمهم. 

ستخدم اجلملة الفعلية يف القرآن الكريم للداللة عىل التجدد  تُ هكذا  و:  (3)قال آخر

واالستمرار للثبوت  واالسمية  يف    ..واحلدوث،  بالتجدد  ويف    املايض واملراد  حصوله، 

تكراره تعاىل    ،..املضارع  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  إبراهيمومن  لسان  السالم  عىل  :  عليه 

نيم  ْضُت َفُهَو َيْشفم ُمنمي َوَيْسقمنيم َوإمَذا َمرم ي ُهَو ُيْطعم ينم َوالَّذم ي َخَلَقنمي َفُهَو هَيْدم الشعراء: ] ﴾  ﴿الَّذم

كرره طول  وفيام عداه باملضارع لت  .. حلصوله مرة واحدة  أتى يف اخللق باملايض، حيث  [ 78-80

 .احلياة
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﴿ُقلم اللَُّهمَّ َمالمَك املُْْلكم ُتْؤيتم املُْْلَك  : ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال آخر

لُّ َمْن َتَشاءُ  زُّ َمْن َتَشاُء َوُتذم َّْن َتَشاُء َوُتعم
ُع املُْْلَك ممم َك اخْلَرْيُ   َمْن َتَشاُء َوَتنْزم    بمَيدم

ٍ
ء   إمنََّك َعىَل ُكلِّ يَشْ

يٌر ُتولمُج اللَّْيَل يفم النََّهارم َوُتولمُج النََّهاَر يفم اللَّْيلم  َن    َقدم ُج املَْيَِّت مم َن املَْيِّتم َوخُتْرم ُج احْلَيَّ مم َوخُتْرم

َساٍب   احْلَيِّ  املضارع هنا داال  الفعل  جد  ، حيث ن[ 27-26آل عمران: ] ﴾  َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء بمَغرْيم حم

 ..  يتجدد من فعل اهلل سبحانه يف كل حني عىل ما 

آخر اجلملة  (2)قال  يستخدم  نجده  للثبوت واالستمرار  : وهكذا  قوله  يف  االسمية 

يَن فميَها تعاىل:   تمَها اأْلهَْنَاُر َخالمدم ْن حَتْ ي مم مْم َوَجنَّاٌت ََتْرم ْن َرهبِّ َرٌة مم َونمْعَم    ﴿ُأوَلئمَك َجَزاُؤُهْم َمْغفم

لمنيَ َأْجُر   [ 136آل عمران: ] ﴾ اْلَعامم

ـ مثال  ففاحتة الكتاب    ؛ وقد يتغري اَتاه اجلملة تبعا لتغرّي االَتاه النفسى :  (3)قال آخر

قد تلون فيها احلديث، وتغري اَتاه اجلملة، فكان حديثا عن اهلل املستحق للحمد، وكان  ـ  

والثناء للحمد  أهل  بأنه  مؤذنا  وصفاته  باسمه  العبادة  كفإذا    ..الترصيح  مقام  املقام  ان 

لك   ويسمح  قلبيا،  قربا  حتمد  ممن  بقربك  إيذانا  اخلطاب  إىل  اجلملة  حتولت  واالستعانة، 

َنا  ويستمر اخلطاب يف اجلمل إىل    ..الشعور هبذا القرب أن تطلب منه العون واملساعدة ﴿اْهدم

مْ  يَن َأْنَعْمَت َعَلْيهم اَط الَّذم َ
يَم َصم اَط املُْْسَتقم َ املَْْغُضوبم  ﴿حتى إذا جاء دور    [ 7-6لفاحتة:  ا] ﴾  الرصِّ

مْ  الِّنَي﴾ ﴿و  ﴾ َعَلْيهم بإسناد    حتول   الضَّ ترك خماطبته  اهلل  مرة أخرى، فمن تعظيم  األسلوب 

 الغضب إليه واإلضالل. 

ْئُتْم َشْيًئا  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك (4)قال آخر مْحَُن َوَلًدا َلَقْد جم ََذ الرَّ ﴾  إمدًّا﴿َوَقاُلوا اختَّ

فاالنتقال من احلديث عنهم، إىل احلديث إليهم زيادة يف هتديد من قالوا،  .  .[ 89-88مريم:  ] 
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 ومواجهة هلم بالسخط عليهم، والتأنيب هلم.  

دم  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (1) قال آخر َن املَْْسجم هم َلْياًل مم ى بمَعْبدم ي َأرْسَ ﴿ُسْبَحاَن الَّذم

ْن آَياتمنَا احْلََرامم إمىَل املَْْسجم  َيُه مم ي َباَرْكنَا َحْوَلُه لمنُرم ريُ   دم اأْلَْقََص الَّذم يُع اْلَبصم مم اإلرساء: ] ﴾  إمنَُّه ُهَو السَّ

أرسى بعبده ليال، من املسجد احلرام    الذيفقد يكون ظاهر السياق أن يقال: )سبحان    ،[ 1

يع البصري(، ولكنه عدل  آياته، إنه هو السم  بارك حوله، لرييه من  الذيإىل املسجد األقَص،  

عن الغيبة إىل احلضور يف وسط اآلية، تعظيام من شأن املسجد األقَص، ومن شأن ما يرى 

 اهلل من آياته.  

ي َفَطَرينم َوإمَلْيهم ُتْرَجُعونَ قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (2)قال آخر َ اَل َأْعُبُد الَّذم ﴾  ﴿َوَما يلم

ولكنه عدل عن   (، وإليه أرجع ) بقوله:  ي بأن تنته يض فقد يرتاءى أن اَتاه اآلية يق، [ 22يس: ] 

ليقنعهم فيها   ينتهز كل فرصة  املقام مقام نقاش بني من آمن ومن كفروا؛ فهو  ذلك؛ ألن 

صاغ العبارة    الذيهذه اخلامتة عىل أن كامل األدب هو  و  . بوجود اإليامن باهلل واليوم اآلخر.

  ؛ وقد يكون يف ( فطركم  الذيوما لكم ال تعبدون  )وراءها قوله:    يوأنه خيف  ،هذا الصوغ

تعبريه هذا موحيا هلم بأنه ال يريد هلم غري ما يريد لنفسه؛ وذلك أرسع إىل قبول النصح،  

 وأشد إظهارا لْلخالص. 

ُكْم يفم اْلرَبِّ َواْلَبْحرم قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (3) قال آخر ُ ي ُيَسريِّ َحتَّى إمَذا ُكنُْتْم    ﴿ُهَو الَّذم

يٍح طَ  مْم بمرم ْن ُكلِّ  يفم اْلُفْلكم َوَجَرْيَن هبم ٌف َوَجاَءُهُم املَْْوُج مم يٌح َعاصم َا َجاَءهْتَا رم ُحوا هبم يَِّبٍة َوَفرم

ممْ  هبم يَط  ُأحم ُْم  َأهنَّ َوَظنُّوا  َن    َمَكاٍن  مم َلنَُكوَننَّ  هم  َهذم ْن  مم َأْنَجْيَتنَا  َلئمْن  يَن  الدِّ َلُه  نَي  خُمْلمصم اهللََّ  َدَعُوا 

إم  َأْنَجاُهْم  َفَلامَّ  يَن  اكمرم احْلَقِّ الشَّ بمَغرْيم  اأْلَْرضم  يفم  َيْبُغوَن  ُهْم  َعىَل    َذا  َبْغُيُكْم  إمنَّاَم  النَّاُس  َا  َأهيُّ َيا 
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ُكمْ  ْنَيا   َأْنُفسم ُعُكْم َفُننَبُِّئُكْم بماَم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ   َمَتاَع احْلََياةم الدُّ فقد    ، [ 23-22يونس:  ] ﴾  ُثمَّ إمَلْينَا َمْرجم

انتقل ليقص قصة هؤالء الذين ال    ،  اآلية عىل اخلطابكان السياق يقىض أن تسري ولكنه 

ذلك   بغوا يف األرض، ويف  املحنة  انقضت  إذا  تنزل هبم، حتى  إال عند شدة  اهلل  يذكرون 

من   التخلص  ونسياهنم  اهلل،  بأنعم  كفرهم  عليهم  وإنكار  القوم،  هؤالء  أمر  من  تعجيب 

إحياء للمخاطبني بأال يفعلوا هذا الفعل  املآزق متى ابتعدوا عنها، ويف احلديث عن غائبني  

 املستنكر.  

َدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدونم   قوله تعاىل:: ومثل ذلك  (1) قال آخر ًة َواحم ُتُكْم ُأمَّ هم ُأمَّ ﴿إمنَّ َهذم

ُعونَ   َوَتَقطَُّعوا َأْمَرُهْم َبْينَُهمْ  َا النَّاُس إمينِّ  وقوله:    . .[ 93-92األنبياء:  ] ﴾  ُكلٌّ إمَلْينَا َراجم ﴿ُقْل َيا َأهيُّ

اَمَواتم َواأْلَْرضم  ي َلُه ُمْلُك السَّ يُت  َرُسوُل اهللَّم إمَلْيُكْم مَجميًعا الَّذم ُنوا   اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو حُيْيمي َوُيمم َفآمم

ُن بماهللَّم َوَكلماَمتمهم وَ  ي ُيْؤمم يِّ الَّذم بمُعوُه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ بماهللَّم َوَرُسولمهم النَّبميِّ اأْلُمِّ ،  [ 158األعراف:  ] ﴾  اتَّ

أن يقول: )فآمنوا باهلل وبى(، ولكنه عدل عن ذلك ليبني    فقد يكون ظاهر السياق يقيض

 الدوافع التي تدعو إىل اإليامن به واتباعه. 

آخر تعاىل:: ومثل ذلك  (2)قال  فَ   قوله  ُدَخاٌن  َي  َوهم  
م
اَمء السَّ إمىَل  اْسَتَوى  هَلَا  ﴿ُثمَّ  َقاَل 

نَي َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َساَمَواٍت يفم َيْوَمنْيم َوَأوْ  َحى يفم  َولمأْلَْرضم اْئتمَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتا َأَتْينَا َطائمعم

 َأْمَرَها 
ٍ
ْفًظا   ُكلِّ َساَمء ْنَيا بمَمَصابميَح َوحم اَمَء الدُّ نَّا السَّ يزم ا  َوَزيَّ يُر اْلَعزم - 11فصلت:  ] ﴾  ْلَعلميمم َذلمَك َتْقدم

فعند ما جاء احلديث عن زينة السامء الدنيا، نسب ذلك إىل نفسه َصاحة، ملا فيها من    ،[ 21

اجلامل،    الذياجلامل   هذا  خالق  بأنه  اهلل  فذكرهم  هلم،  امللموس  والنفع  رائيه،  نفس  يبهر 

 ومبدع هذه الزينة. 
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تعاىل:: ومثل ذلك  (1)قال آخر ُكاَم    قوله  لمَقْومم آ  َتَبوَّ َأْن  يهم  َوَأخم إمىَل ُموَسى  ﴿َوَأْوَحْينَا 

اَلةَ  رْصَ ُبُيوًتا َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم قمبَْلًة َوَأقميُموا الصَّ
نمنيَ  بممم م املُْْؤمم ، فربام ظن أن  [ 87يونس: ] ﴾ َوَبرشِّ

لكنه أسند الفعل    ،وجه العبارة أن تسند األفعال كلها إىل ضمري االثنني: )موسى وهارون(

مرتني إىل واو اجلامعة إشارة إىل أن هذا التكليف ال خيصهام فحسب، بل مها وقومهام مجيعا،  

ثم أفرد الفعل يف آخر اآلية يشري بذلك إىل أن املخاطب أوال وبالذات إنام هو أحدمها، وهو  

 . عليه السالم الرسول موسى 

كمي  ﴿َقاُلوا يَ   قوله تعاىل:: ومثل ذلك  (2)قال آخر ْئَتنَا بمَبيِّنٍَة َوَما َنْحُن بمَتارم ا ُهوُد َما جم

 
ٍ
َتمنَا بمُسوء اَك َبْعُض آهلم نمنَي إمْن َنُقوُل إمالَّ اْعرَتَ َتمنَا َعْن َقْولمَك َوَما َنْحُن َلَك بمُمْؤمم ُد   آهلم َقاَل إمينِّ ُأْشهم

ُكونَ  َّا ُترْشم
يٌء ممم ، ملا يشعر به هذا  ( وأشهدكم)، فلم يقل:  [ 54-35هود: ] ﴾ اهللََّ َواْشَهُدوا َأينِّ َبرم

التعبري من العناية بأمرهم، جلعلهم قرناء هلل، يف الشهادة عليه؛ أما التعبري بفعل األمر ففيه  

 تنبيه هلم، وإيقاظ، حتى يتلقوا ما سيلقيه عليهم، مؤذنا إياهم بمباينتهم فيام يعبدون. 

ْسطم ﴿ُقْل أَ   قوله تعاىل:: ومثل ذلك  (3)قال آخر نَْد    َمَر َريبِّ بماْلقم َوَأقميُموا ُوُجوَهُكْم عم

ينَ  الدِّ َلُه  نَي  خُمْلمصم َواْدُعوُه  ٍد  َمْسجم َتُعوُدونَ   ُكلِّ  َبَدَأُكْم  هذا    ،[ 29األعراف:  ] ﴾  َكاَم  أبرز  فقد 

التلوين العناية بكل واحد مما أمروا به عىل حدة، فاَته أمر الرب إىل القسط وحده، ثم أمروا  

أمرا جديدا، بأن يقيموا وجوههم عند كل مسجد، وأمرا جديدا آخر بأن يدعوه خملصني له  

ملحق األمور  هذه  أحد  جيعل  وِل  فيه،  ما  أمر  كل  بتوكيد  العناية  من  ذلك  ويف  ا  الدين، 

 . بصاحبه

ْن  يف قوله تعاىل:  بذكره    تفخيم أمر النبى  : ومثل ذلك  (4)قال آخر ﴿َوَما َأْرَسْلنَا مم
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ُْم إمْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اهللََّ َواْسَتْغَفَر هَلُُم    َرُسوٍل إمالَّ لمُيَطاَع بمإمْذنم اهللَّم َوَلْو َأهنَّ

ُسوُل َلَوَجُدوا  ياًم  الرَّ اًبا َرحم  إذ ِل يقل: واستغفرت هلم. ، [ 64النساء: ] ﴾ اهللََّ َتوَّ

واملضارع، موضع صاحبه،    املايضاستعامل أحد الفعلني  : ومثل ذلك  (1) قال آخر

مكان    فيأيت يشاهده؛  املايضباملضارع  لكأنه  حتى  السامع،  أمام  الفعل  صورة  إلحضار  ؛ 

بأن يتخيل فعال قد مىض، وربام    ي عه قد يكتف، ألن ساماملايضوليس ذلك مما يثريه الفعل  

َأَفُكلَّاَم َجاَءُكْم َرُسوٌل  ﴿ قوله تعاىل:  .. ومن األمثلة عىل ذلك  ال يستحرض صورته أو تكرره

يًقا َتْقُتُلونَ  ْبُتْم َوَفرم يًقا َكذَّ ُتْم َفَفرم جد الفعل  حيث ن ،[ 87البقرة:  ] ﴾ بماَم اَل هَتَْوى َأْنُفُسُكُم اْسَتْكرَبْ

 املضارع قد صور جريمتهم كأهنم يرتكبوهنا؛ ويف ذلك من التشنيع عليهم ما فيه.  

َياَح َفُتثمرُي َسَحاًبا َفُسْقنَاُه  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (2) قال آخر ي َأْرَسَل الرِّ ﴿َواهللَُّ الَّذم

ا إمىَل َبَلٍد َميٍِّت َفَأْحَيْينَا بمهم اأْلَْرَض َبْعَد   َ
ما حيرض    ﴾تثري﴿ ففي  ..  [ 9فاطر:  ] ﴾  َكَذلمَك النُُّشورُ   َمْوهتم

 تلك الصورة الطبيعية، الدالة عىل القدرة الباهرة. 

 َفَتْخَطُفُه  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (3)قال آخر
م
اَمء َن السَّ ْك بماهللَّم َفَكَأنَّاَم َخرَّ مم ﴿َوَمْن ُيرْشم

يُح   ي بمهم الرِّ رْيُ َأْو هَتْوم يٍق الطَّ   ففي ذكر املضارع استحضار صورة ،  [ 31احلج:  ] ﴾  يفم َمَكاٍن َسحم

 الريح به.   ّي خطف الطري له، وهو

مكان املضارع إشارة إىل تأكيد    املايض القرآن الكريم  يستخدم  هكذا  و:  (4) قال آخر

ومن األمثلة عىل    ، وقوع الفعل، حتى كأنه قد وقع، وذلك يكون فيام يستعظم من األمور

اَمَواتم َوَمْن يفم اأْلَْرضم إمالَّ َمْن َشاَء  ذلك قوله تعاىل:   َع َمْن يفم السَّ ورم َفَفزم ﴿َوَيْوَم ُينَْفُخ يفم الصُّ

َداخم   اهللَُّ َأَتْوُه  ينَ َوُكلٌّ  َزًة وقوله:  ..  [ 87النمل:  ] ﴾  رم َبارم اأْلَْرَض  َوَتَرى  َباَل  اجْلم  ُ ُنَسريِّ ﴿َوَيْوَم 
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َأَحًدا نُْهْم  مم ُنَغادمْر  َفَلْم  َناُهْم  ُلوهُ وقوله:  .  .[ 47الكهف:  ] ﴾  َوَحرَشْ َتْسَتْعجم َفاَل  اهللَّم  َأْمُر    ﴿َأَتى 

ُكونَ   [1النحل: ] ﴾ ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َعامَّ ُيرْشم

وا إمنَّا  : ومثله قوله تعاىل:  (1)قال آخر يَن اْسَتْكرَبُ َعَفاُء لملَّذم ﴿َوَبَرُزوا هللمَّم مَجميًعا َفَقاَل الضُّ

 
ٍ
ء ْن يَشْ ْن َعَذابم اهللَّم مم   َسَواءٌ   َقاُلوا َلْو َهَداَنا اهللَُّ هَلََدْينَاُكمْ   ُكنَّا َلُكْم َتَبًعا َفَهْل َأْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا مم

يصٍ  ْن حَمم َلنَا مم َما  َنا  َأْم َصرَبْ ْعنَا  هنا من إيقاع    في اإلتيان باملايضف  ،[ 21إبراهيم:  ] ﴾  َعَلْينَا َأَجزم

 . الرهبة يف النفوس ما فيه ألن الفعل كأنه قد تم، والقرآن الكريم يتحدث عنه 

يَن  يف قوله تعاىل:  املايضاستخدام : ومثله (2) قال آخر َن  ﴿إمنَّ الَّذم َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلنَا مم

ْن َبْعدم َما َبيَّنَّاُه لملنَّاسم يفم اْلكمَتابم  ُنوَن إمالَّ   اْلَبيِّنَاتم َواهْلَُدى مم عم ُأوَلئمَك َيْلَعنُُهُم اهللَُّ َوَيْلَعنُُهُم الالَّ

مْ  يَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبيَُّنوا َفُأوَلئمَك َأُتوُب َعَلْيهم يمُ َوأَ  الَّذم حم اُب الرَّ ،  [ 160-159البقرة:  ] ﴾  َنا التَّوَّ

 إشارة إىل ما اتسم به هؤالء التائبون من مبادرة، وإرساع إىل التوبة.  ويف ذلك 

بُّوهَنُْم  قوله تعاىل:  : ومثله  (3)قال آخر
ْن ُدونم اهللَّم َأْنَداًدا حُيم ُذ مم َن النَّاسم َمْن َيتَّخم ﴿َومم

ينَ   َكُحبِّ اهللَّم  َأَشدُّ ُحبًّا هللمَّم َوالَّذم آَمُنوا  َة هللمَّم      اْلُقوَّ َأنَّ  اْلَعَذاَب  َيَرْوَن  إمْذ  يَن َظَلُموا  الَّذم َوَلْو َيَرى 

بَُعوا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب  يَن اتَّ َن الَّذم بمُعوا مم يَن اتُّ َأ الَّذم يُد اْلَعَذابم إمْذ َترَبَّ  َوَتَقطََّعْت  مَجميًعا َوَأنَّ اهللََّ َشدم

نَّا  ُءوا مم َترَبَّ نُْهْم َكاَم  َأ مم َفنََترَبَّ ًة  َلْو َأنَّ َلنَا َكرَّ َبُعوا  يَن اتَّ مُم اأْلَْسَباُب َوَقاَل الَّذم هيمُم اهللَُّ    هبم ُيرم َكَذلمَك 

مْ  اٍت َعَلْيهم َن النَّارم   َأْعاَمهَلُْم َحرَسَ نَي مم جم ملا  تأكيد    ، ففي ذلك[ 167- 165البقرة:  ] ﴾  َوَما ُهْم بمَخارم

 سيحدث يف املستقبل حتى كأنه حدث. 

 الفواصل اجلميلة: ج.  

]اآليات   القرآين، وهو  النظم  أركان  من  الثاين  الركن  حدثتمونا عن  األستاذ:  قال 
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 املحكمة[.. فحدثونا عن الركن الثالث ]الفواصل اجلميلة[ 

اآليات  تم هبا  التي خُت أو الكلامت  الكلمة  : الفواصل القرآنية هي تلك  (1)قال أحدهم

ُخصت   ولكنها  إحكامها،  أرسار  من  ورس  املحكمة،  لآليات  تابعة  بذلك  وهي  القرآنية، 

َلْت  من قوله تعاىل:  اسمها مقتبس   ولعلباحلديث، ملا فيه من املعاين واجلامل..   ﴿كمَتاٌب ُفصِّ

ك؛ ألن هبا يتم بيان املعنى،  . وربام سميت بذل.[ 3فصلت:  ] ﴾  آَياُتُه ُقْرآًنا َعَربميًّا لمَقْوٍم َيْعَلُمونَ 

قال تعاىل:  كام  ويزداد وضوحه جالء وقوة، وهذا ألن التفصيل فيه توضيح وجالء وبيان،  

آَياُتهُ  َلْت  َلْواَل ُفصِّ َلَقاُلوا  يًّا 
َأْعَجمم ُقْرآًنا  َجَعْلنَاُه  ٌّ   ﴿َوَلْو  يٌّ َوَعَريبم

آَمُنوا    َأَأْعَجمم يَن  لملَّذم ُهَو  ُقْل 

َفاءٌ  ْم َعًمى  ُهًدى َوشم مْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيهم نُوَن يفم آَذاهنم يَن اَل ُيْؤمم ْن َمَكاٍن    َوالَّذم ُينَاَدْوَن مم ُأوَلئمَك 

يدٍ   [ 44فصلت: ] ﴾ َبعم

مكانة الفاصلة من اآلية مكانة القافية من البيت، إذ تصبح  إن  ف: وهلذا؛  (2)قال آخر

فاصلة من آيتها، تكمل من معناها، ويتم  وتنزل ال،  اآلية لبنة متميزة يف بناء هيكل السورة 

 . هبا النغم املوسيقى لآلية

آخر نرى  (3)قال  يف  : وهلذا  مطمئنة  قرارها،  يف  مستقرة  الكريم  القرآن  يف  الفاصلة 

موضعها، غري نافرة وال قلقة، يتعلق معناها بمعنى اآلية كلها، تعلقا تاما، بحيث لو طرحت  

تؤدى يف مكاهنا جزءا من معنى اآلية، ينقص وخيتل  الختل املعنى واضطرب الفهم، فهى  

 . بنقصاهنا 

آخر قبل  :  (4)قال  هبا،  اآليات  لتوحى  حتى  مكاهنا،  يف  الفاصلة  متكن  يشتد  وقد 

هبا    نطقها، وأبدل  غريت  إذا  سليم،  ذوق  له  من  إليها،  واالطمئنان  قبوهلا،  ليأبى  وحتى 
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يقرأ:   قارئا  سمع  أعرابّيا  أن  حكى  كام  اْلَبيِّنَاُت  ﴿َفإمنْ سواها،  َجاَءْتُكُم  َما  َبْعدم  ْن  مم َزَلْلُتْم   

يٌز َحكميمٌ  فاعلموا أن اهلل غفور رحيم(،  الفاصلة بـ )  بإبدال  [ 209البقرة:  ] ﴾  َفاْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َعزم

وِل يكن يقرأ القرآن، فقال: إن كان هذا كالم اهلل فال، احلكيم ال يذكر الغفران عند الزلل؛  

يٌز َحكميمٌ   َفاْعَلُموا َأنَّ ﴿عليه، واآلية إنام ختمت بقوله تعاىل:    ألنه إغراء وسواء    ﴾،اهللََّ َعزم

 أصح ذلك أم ِل يصح، فإنا نشعر هنا بام بني الفاصلة واآلية، من ارتباط ال ينفصم. 

آخر ذلك  (1) قال  عىل  األمثلة  ومن  تنته :  التي  اآليات  سبحانه    يتلك  بوصفه 

ومن األمثلة عىل ذلك قوله  جد فيها ما يناسب تلك احلكمة ويرتبط هبا،  حيث نباحلكمة،  

َيْعَلُم    َوإمْن خُتَالمُطوُهْم َفإمْخَواُنُكمْ   ُقْل إمْصاَلٌح هَلُْم َخرْيٌ   ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعنم اْلَيَتاَمىتعاىل:   َواهللَُّ 

َن   مم َد  أَلَْعنََتُكمْ   املُْْصلمحم املُْْفسم اهللَُّ  َشاَء  َحكميمٌ   َوَلْو  يٌز  َعزم اهللََّ  مقام  ف  ، [ 220البقرة:  ] ﴾  إمنَّ  املقام 

 عزة املحذر، وحكمة املرشع.   ييستدع ترشيع وحتذير 

آخر ذلك  (2) قال  ومثل  تعاىل:  :  َعىَل  قوله  َعَرَضُهْم  ُثمَّ  ُكلََّها  اأْلَْساَمَء  آَدَم  ﴿َوَعلََّم 

ْلَم َلنَا إمالَّ َما املاََْل   إمْن ُكنُْتْم َصادمقمنَي َقاُلوا ُسبَْحاَنَك اَل عم
م
 َهُؤاَلء

م
ْمَتنَا ئمَكةم َفَقاَل َأْنبمُئوينم بمَأْساَمء   َعلَّ

فاملقام هنا مقام للتعليم، ووضع هذا التعليم يف    . .[ 32-31البقرة:  ] ﴾  إمنََّك َأْنَت اْلَعلميُم احْلَكميمُ 

 ناسب ذلك وصفه تعاىل بالعلم واحلكمة.  موضع دون سواه، ف

ُرُكْم يفم اأْلَْرَحامم َكْيَف َيَشاءُ قوله تعاىل:  : ومثل ذلك (3) قال آخر ي ُيَصوِّ اَل    ﴿ُهَو الَّذم

يُز احْلَكميمُ  فالتفرد باأللوهية، والترصف املطلق يف اختيار ما    . .[ 6آل عمران:  ] ﴾  إمَلَه إمالَّ ُهَو اْلَعزم

 يشاء، ثم تصوير اجلنني عىل صورة خاصة، كل ذلك يناسب وصفه تعاىل بالعزة واحلكمة. 

تعاىل:  : ومثل ذلك  (4)قال آخر ْم    ﴿َبىَل قوله  هم َفْورم ْن  مم َوَيْأُتوُكْم  َوَتتَُّقوا  وا  ُ َتْصربم إمْن 

 
 . 65من بالغة القرآن، البدوي، ص  (1)

 . 65بالغة القرآن، البدوي، ص من  (2)

 . 65من بالغة القرآن، البدوي، ص  (3)

 . 65من بالغة القرآن، البدوي، ص  (4)



392 

 

بمخَ  َربُُّكْم  ْدُكْم  ُيْمدم َلُكْم  َهَذا  ى  ُبرْشَ إمالَّ  اهللَُّ  َجَعَلُه  َوَما  نَي  مم ُمَسوِّ املاََْلئمَكةم  َن  مم آاَلٍف  ْمَسةم 

نَّ ُقُلوُبُكْم بمهم 
يزم احْلَكميمم   َولمَتْطَمئم نْدم اهللَّم اْلَعزم ْن عم فإمداد    .. [ 126-125آل عمران:  ] ﴾  َوَما النَّرْصُ إمالَّ مم

من قلوهبم  لتطمئن  باملالئكة  ال    املؤمنني  والنرص  بأسباهبا،  للمسببات  يمهد  حكيم،  نعم 

 يكون إال من عزيز هيبه ملن يشاء.  

ى إمْن  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (1) قال آخر َن اأْلرَْسَ يُكْم مم َا النَّبميُّ ُقْل ملمَْن يفم َأْيدم ﴿َيا َأهيُّ

َّا ُأخم 
ا ممم ا ُيْؤتمُكْم َخرْيً ْر َلُكمْ َيْعَلمم اهللَُّ يفم ُقُلوبمُكْم َخرْيً نُْكْم َوَيْغفم يُدوا    َذ مم يٌم َوإمْن ُيرم َواهللَُّ َغُفوٌر َرحم

نُْهمْ  ْن َقْبُل َفَأْمَكَن مم َياَنَتَك َفَقْد َخاُنوا اهللََّ مم فهو عليم    [ 71-70األنفال:  ] ﴾  َواهللَُّ َعلميٌم َحكميمٌ   خم

 بخيانتهم، حكيم يف التمكني منهم. 

آخر األمرحيوربام  :  (2) قال  هبذا    تاج  اآلية  اختتام  رس  ملعرفة  وتدبر،  إمعان  إىل 

َباُدكَ الوصف، ويبدو أن ختمها بسواه أوىل، ومن ذلك قوله تعاىل:   ُْم عم َفإمهنَّ هْبُْم  ُتَعذِّ   ﴿إمْن 

يُز احْلَكميمُ  ْر هَلُْم َفإمنََّك َأْنَت اْلَعزم :  تعاىل   أن قوله الرأي  فقد يبدو بادئ  ،  [ 118املائدة:  ] ﴾  َوإمْن َتْغفم

ْر هَلُمْ ﴿ إىل    ي، ولكن تأمال هادئا هيد( الغفور الرحيم )، حيتم أن تكون الفاصلة  ﴾ َوإمْن َتْغفم

أنه ال يغفر ملن استحق العذاب إال من ليس فوقه أحد، يرد عليه حكمه، فهو عزيز غالب،  

وحكيم يضع اليشء يف موضعه، وقد خيفى وجه احلكمة عىل الناس فيام يفعل، فيتوهم أنه  

وإن تغفر    أيخارج عن احلكمة، وليس كذلك، فكان الوصف باحلكيم احرتاسا حسنا،  

 . هلم مع استحقاقهم العذاب، فال اعرتاض ألحد عليك يف ذلك، واحلكمة فيام فعلته 

َبْعضٍ قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (3) قال آخر َأْولمَياُء  َبْعُضُهْم  نَاُت  َواملُْْؤمم نُوَن    ﴿َواملُْْؤمم

َكاَة َوُيطميُعوَن اهللََّ َوَرُسوَلهُ   َيْأُمُرونَ  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ يُموَن الصَّ   بماملَْْعُروفم َوَينَْهْوَن َعنم املُْنَْكرم َوُيقم
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مَحُُهُم اهللَُّ يٌز َحكميمٌ   ُأوَلئمَك َسرَيْ َعزم ينَ :  .. وقوله [ 71التوبة:  ] ﴾  إمنَّ اهللََّ  لملَّذم َعْلنَا فمْتنًَة  نَا اَل ََتْ   ﴿َربَّ

نَا  ْر َلنَا َربَّ يُز احْلَكميمُ   َكَفُروا َواْغفم ْلُهْم َجنَّاتم  :  . وقوله .[ 5املمتحنة:  ] ﴾  إمنََّك َأْنَت اْلَعزم نَا َوَأْدخم ﴿َربَّ

ممْ  اهتم يَّ ْم َوُذرِّ هم ْم َوَأْزَواجم ْن آَبائمهم تمي َوَعْدهَتُْم َوَمْن َصَلَح مم يُز احْلَكميمُ إمنََّك َأْنَت    َعْدٍن الَّ ﴾  اْلَعزم

 [8غافر: ] 

اٌب  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (1) قال آخر ﴿َوَلْواَل َفْضُل اهللَّم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َوَأنَّ اهللََّ َتوَّ

أن يوصف سبحانه هنا بتواب رحيم؛    يمن املناسب بادئ الرأيبدو  فقد    [ 10النور:  ] ﴾  َحكميمٌ 

لتعبري باحلكمة هنا، إشارة إىل حكمته سبحانه يف مرشوعية  مناسبة للتوبة، لكن ا  ألن الرمحة 

 . النور سن أحكامه، يف سورة الذياللعان، 

التي تنتهى بوصفه تعاىل بالعلم، أو    يف اآليات   قوله تعاىل: ومثل ذلك  (2)قال آخر

بالغفران،   أو  باحللم،  أو  نبالقدرة،  اخلتم واضحة جلية،  حيث  املناسبة يف ذلك  ومن  جد 

ُب قوله تعاىل:  عىل ذلك    األمثلة ُق َواملَْْغرم وا َفَثمَّ َوْجُه اهللَّم  ﴿َوهللمَّم املرَْْشم ٌع    َفَأْيناََم ُتَولُّ إمنَّ اهللََّ َواسم

﴿  [ 115البقرة:  ] ﴾  َعلميمٌ  َعلميمٌ أي  ٌع  واسم اهللََّ  ولذلك  إمنَّ  جير﴾،  بام  يعلم  املرشق    يهو  يف 

 . واملغرب 

يُل  قوله تعاىل:  قال آخر: ومثل ذلك   َن اْلَبْيتم َوإمْساَمعم َد مم يُم اْلَقَواعم ﴿َوإمْذ َيْرَفُع إمْبَراهم

نَّا  مم َتَقبَّْل  نَا  اْلَعلميمُ   َربَّ يُع  مم السَّ َأْنَت  أي.[ 127البقرة:  ] ﴾  إمنََّك  بام   .  والعليم  لنجوانا،  السميع 

 .تضمره أفئدتنا من اإلخالص لك

تعاىل:  ذلك    قال آخر: ومثل  َتَرَك  قوله  إمْن  املَْْوُت  َأَحَدُكُم  َحرَضَ  إمَذا  َعَلْيُكْم  ﴿ُكتمَب 

يَُّة لمْلَوالمَدْينم َواأْلَْقَربمنَي بماملَْْعُروفم 
ا اْلَوصم َعُه َفإمنَّاَم إمْثُمُه    َخرْيً َلُه َبْعَدَما َسمم نَي َفَمْن َبدَّ ا َعىَل املُْتَّقم َحقًّ

يَن ُيَبدِّ  يٌع َعلميمٌ   ُلوَنهُ َعىَل الَّذم . فهو سميع بام تم من وصية وعليم  . [ 181- 180البقرة:  ] ﴾  إمنَّ اهللََّ َسمم
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 بمن يبدهلا.  

اَمَواتم َواأْلَْرضم قوله تعاىل:  قال آخر: ومثل ذلك   اَعةم    ﴿َوهللمَّم َغْيُب السَّ َوَما َأْمُر السَّ

يرٌ إمنَّ اهللََّ  إمالَّ َكَلْمحم اْلَبرَصم َأْو ُهَو َأْقَرُب   َقدم
ٍ
ء فاملجيء بالساعة يف    ..[ 77النحل:  ] ﴾   َعىَل ُكلِّ يَشْ

 . القدرة الفائقة يمثل ملح البرص أو أقرب، يستدع

﴿َذلمَك بمَأنَّ اهللََّ ُهَو احْلَقُّ َوَأنَُّه حُيْيمي املَْْوَتى َوَأنَُّه َعىَل  قوله تعاىل:  قال آخر: ومثل ذلك  

يرٌ   َقدم
ٍ
ء  . فإحياء املوتى حيتاج كذلك إىل قدرة خارقة  ..[ 6احلج: ] ﴾ ُكلِّ يَشْ

﴿ُهَو  األمر يف اخلتم بأحد هذين الوصفني، كام يف قوله تعاىل:    ي وربام خف:(1)قال آخر

اُهنَّ َسْبَع َساَمَواٍت   َفَسوَّ
م
اَمء ي َخَلَق َلُكْم َما يفم اأْلَْرضم مَجميًعا ُثمَّ اْسَتَوى إمىَل السَّ َوُهَو بمُكلِّ    الَّذم

 َعلميمٌ يَشْ 
ٍ
ُكْم َأْو ُتْبُدوُه َيْعَلْمُه اهللَُّ :  ، وقوله[ 29البقرة:  ] ﴾  ء َوَيْعَلُم َما    ﴿ُقْل إمْن خُتُْفوا َما يفم ُصُدورم

اَمَواتم َوَما يفم اأْلَْرضم  يرٌ  يفم السَّ  َقدم
ٍ
ء فإن املتبادر إىل الذهن  ، [ 29آل عمران: ] ﴾ َواهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

بالقدرة، ويف  األوىل  ية  اآليف   كانت  الثانية  اخلتم  ملا  ولكن  بالعلم،  خلق  األوىل  اخلتم  عن 

مستويا   خلقا  السموات  وخلق  ومنافعهم،  أهلها  مصلحة  حسب  عىل  فيها،  وما  األرض 

حمكام من غري تفاوت، واخلالق عىل هذا النسق جيب أن يكون عاملا بام فعله، كلّيا وجزئّيا،  

فة العلم، وملا كانت آية آل عمران مسوقة للوعيد،  جممال ومفصال، ناسب ذلك ختمها بص

القدرة   بصفة  ختمها  ناسب  والثواب،  بالعقاب  اجلزاء  به  يراد  فيها،  بالعلم  التعبري  وكان 

 القادرة عىل هذا اجلزاء. 

آخر ذلك  (2) قال  ومثل  تعاىل:  :  َأْياَمنمُكْم  قوله  يفم  بماللَّْغوم  اهللَُّ  ُذُكُم  ُيَؤاخم َوَلكمْن  ﴿اَل 

ُقُلوُبُكمْ  َكَسَبْت  بماَم  ُذُكْم  َحلميمٌ   ُيَؤاخم َغُفوٌر  ن  ،[ 225البقرة:  ] ﴾  َواهللَُّ  الغفران  حيث  جد مناسبة 

 اللغو يف اإليامن، واضحة قوية.   واحللم لعدم املؤاخذة عىل 
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ْن َصَدَقةٍ قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (1)قال آخر َرٌة َخرْيٌ مم َيْتَبُعَها    ﴿َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغفم

يٌّ َحلميمٌ  َأًذى
فاهلل غنى عن هذه الصدقة املتبوعة باألذى، وحليم ال   ..[ 263البقرة: ] ﴾ َواهللَُّ َغنم

 .  ييعجل العقوبة، فربام ارتدع هذا املتصدق املؤذ

نُْكْم َيْوَم اْلَتَقى  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (2)قال آخر ْوا مم يَن َتَولَّ اجْلَْمَعانم إمنَّاَم  ﴿إمنَّ الَّذم

ْيَطاُن بمَبْعضم َما َكَسُبوا ُُم الشَّ   .. [ 155آل عمران:  ] ﴾  إمنَّ اهللََّ َغُفوٌر َحلميمٌ   َوَلَقْد َعَفا اهللَُّ َعنُْهمْ   اْسَتَزهلَّ

 . فالعفو عن هؤالء الذين استزهلم الشيطان، يناسبه وصف اهلل بالغفور احلليم أتم مناسبة

الوصف بذلك يف بعض اآليات، كام يف قوله تعاىل:  :  (3)قال آخر وقد خيفى وجه 

نَّ  ْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن فميهم اَمَواُت السَّ هم َوَلكمْن اَل    ﴿ُتَسبُِّح َلُه السَّ  إمالَّ ُيَسبُِّح بمَحْمدم
ٍ
ء ْن يَشْ َوإمْن مم

َتْسبميَحُهمْ  َغُفوًرا  َتْفَقُهوَن  َحلمياًم  َكاَن  ُه  واملغفرة عقب  ،  [ 44اإلرساء:  ] ﴾  إمنَّ باحللم  اآلية  فختم 

الرأ ، ولكن ملا كان كل يشء يف السموات واألرض  ي تسبيح األشياء غري ظاهر يف بادئ 

يسبح بحمد اهلل، ويشري إليه، ويدل عليه، كان من الغفلة التي تستحق العقوبة أال نفقه داللة  

حني ِل يعاجل هؤالء  هذه املخلوقات عىل اخلالق، فناسب ذلك وصفه باحللم والغفران،  

 الغافلني بالعقاب. 

َك َما  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (4)قال آخر َتْأُمُرَك َأْن َنرْتُ ﴿َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك 

َنَشاءُ  َما  َأْمَوالمنَا  يفم  َنْفَعَل  َأْن  َأْو  آَباُؤَنا  يدُ   َيْعُبُد  شم الرَّ احْلَلميُم  أَلَْنَت  حيث  [ 87هود:  ] ﴾  إمنََّك   ،

ال يتناسب يف زعمهم مع دعوته إياهم إىل ترك عبادة ما    الذيالعقل،    أيوصفوه باحللم  

يتناىف يف زعمهم كذلك، مع دعوته إياهم إىل    الذيكان آباؤهم يعبدون، ووصفوه بالرشد  

 . متاما ترك ترصفهم يف أمواهلم، كام كانوا يترصفون، فقد ناسبت الفاصلة معنى اآلية 

 
 . 67من بالغة القرآن، البدوي، ص  (1)

 . 67من بالغة القرآن، البدوي، ص  (2)

 . 67من بالغة القرآن، البدوي، ص  (3)

 . 67من بالغة القرآن، البدوي، ص  (4)



396 

 

َياَمةم فمياَم َكاُنوا  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (1)قال آخر ُل َبْينَُهْم َيْوَم اْلقم ﴿إمنَّ َربََّك ُهَو َيْفصم

مْ  َن اْلُقُرونم َيْمُشوَن يفم َمَساكمنمهم ْم مم ْن َقْبلمهم َتلمُفوَن َأَوَِلْ هَيْدم هَلُْم َكْم َأْهَلْكنَا مم إمنَّ يفم َذلمَك    فميهم خَيْ

َيْس   آَلَياٍت  نُْه  َأَفاَل  َتْأُكُل مم ُج بمهم َزْرًعا  إمىَل اأْلَْرضم اجْلُُرزم َفنُْخرم َيَرْوا َأنَّا َنُسوُق املَْاَء  َأَوَِلْ  َمُعوَن 

َوَأْنُفُسُهمْ  ونَ   َأْنَعاُمُهْم  ُ
ُيْبرصم بحيث    ،[ 27-25السجدة:  ] ﴾  َأَفاَل  األوىل  اآلية   ـ ختمت 

مسموعة،﴾ َيْسَمُعونَ ﴿ فيها  املوعظة  ألن  وختمت    أخباروهي    ،  القرون،  من  قبلهم  من 

ونَ ﴿  ـالثانية ب ُ
؛ ألن املوعظة فيها مرئية من سوق املاء إىل األرض اجلرز، وإخراج  ﴾ُيْبرصم

 الزرع وأكل النبات. 

ُك اأْلَْبَصارَ قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (2) قال آخر ُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو ُيْدرم َوُهَو    ﴿اَل ُتْدرم

اخْلَبمريُ  حيث  [ 103ألنعام:  ا] ﴾  اللَّطميُف  يدرك  ،  ال  ما  يناسب  وهو  باللطيف،  اآلية  ختمت 

 بالبرص، وباخلبري، وهو يناسب ما يدرك األبصار. 

وقد َتتمع فواصل متنوعة، بعد ما يكاد يتشابه، حلكمة يف هذا التنوع،  : (3) قال آخر

تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك   َن  قوله  مم َأْنَزَل  ي  الَّذم َماءً ﴿ُهَو   
م
اَمء نُْه    السَّ َومم اٌب  نُْه رَشَ مم َلُكْم 

ْن ُكلِّ الثََّمَراتم  يَل َواأْلَْعنَاَب َومم ْيُتوَن َوالنَّخم ْرَع َوالزَّ يُموَن ُينْبمُت َلُكْم بمهم الزَّ إمنَّ    َشَجٌر فميهم ُتسم

ْيَل َوالنَّهَ  َر َلُكُم اللَّ ُروَن َوَسخَّ ْمَس َواْلَقَمرَ يفم َذلمَك آَلَيًة لمَقْوٍم َيَتَفكَّ َراٌت    اَر َوالشَّ َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ

هم  ُلونَ   بمَأْمرم َيْعقم لمَقْوٍم  آَلَياٍت  َذلمَك  يفم  حيث  .[ 12-10النحل:  ] ﴾  إمنَّ    ـ باألوىل  ختمت  . 

ُرونَ ﴿ ، ملا أن االستدالل بإنبات الزرع، والثمر، عىل وجود اهلل وقدرته، حيتاج إىل  ﴾َيَتَفكَّ

 أن حدوث هذه األنواع، حيتاج إىل إله قادر، حيدثه، فناسب ذلك ختم  فضل تأمل، يرشد إىل

به  ختمت  بام  ب  .. اآلية  الثانية  ُلونَ ﴿  ـوانتهت  خلدمة  ﴾َيْعقم والنهار  الليل  تسخري  أن  ملا   ،
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اإلنسان، فريتاح ليال ويعمل هنارا، وتسخري الشمس، والقمر، والنجوم، فترشق وتغرب  

إىل  تامني، حيتاج  دقة ونظام  مدبر  يعقل هيد  يف  بيد خالق  يكون  أن  بّد  أن ذلك ال  ..  إىل 

يستدع﴾ َيْذُكُرونَ ﴿   ـبالثالثة  وختمت   فيها  املوقف  اهلل يف    ي؛ ألن  بثها  ألوان خمتلفة  تذكر 

األرض، للموازنة بني أنواعها، بل املوازنة بني أصناف نوع منها، فال يلهيهم صنف عن  

إىل اإليامن بقدرة اهلل، خالق هذه    سواه، وال يشغلهم نوع عن غريه، وهذه املوازنة تفيض

 األنواع املختلفة املتباينة. 

آخر ذلك  (1) قال  ومثل  تعاىل:  :  َعَلْيُكمْ ﴿قوله  َربُُّكْم  َم  َحرَّ َما  َأْتُل  َتَعاَلْوا  َأالَّ    ُقْل 

ُكوا بمهم َشْيًئا  ْن إمْماَلٍق   َوبماْلَوالمَدْينم إمْحَساًنا   ُترْشم اُهمْ   َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم مم َواَل    َنْحُن َنْرُزُقُكْم َوإميَّ

َبَطنَ  َوَما  نَْها  مم َظَهَر  َما  َش  اْلَفَواحم بماحْلَقِّ   َتْقَرُبوا  إمالَّ  اهللَُّ  َم  َحرَّ تمي  الَّ النَّْفَس  َتْقُتُلوا  َذلمُكْم    َواَل 

َي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُش  تمي هم ُلوَن َواَل َتْقَرُبوا َماَل اْلَيتميمم إمالَّ بمالَّ اُكْم بمهم َلَعلَُّكْم َتْعقم هُ َوصَّ َوَأْوُفوا    دَّ

ْسطم  ميَزاَن بماْلقم ُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى  اَل ُنَكلُِّف َنْفًسا إمالَّ ُوْسَعَها   اْلَكْيَل َواملْ َوبمَعْهدم    َوإمَذا ُقْلُتْم َفاْعدم

َأْوُفوا  بمُعوهُ   اهللَّم  َفاتَّ ياًم  ُمْسَتقم اطمي  َ
َهَذا َصم َوَأنَّ  ُروَن  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  بمهم  اُكْم  َوصَّ َتتَّبمُعوا    َذلمُكْم  َواَل 

َفَتفَ  ُبَل  َسبميلمهم السُّ َعْن  بمُكْم  َق  َتتَُّقونَ   رَّ َلَعلَُّكْم  بمهم  اُكْم  َوصَّ حيث [ 153-151األنعام:  ] ﴾  َذلمُكْم   ،  

ُلونَ ـ ﴿األوىل بختمت   َتْعقم ُرونَ ـ ﴿، والثانية ب﴾َلَعلَُّكْم  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  ـ ﴿، والثالثة ب﴾َلَعلَُّكْم 

األوىل، إنام حيمل عىل تركها عدم العقل، الغالب عىل  ، ألن الوصايا التي يف اآلية  ﴾َتتَُّقونَ 

اهلوى؛ ألن اإلرشاك لعدم استكامل العقل، الدال عىل توحيده، وعظمته، وكذلك عقوق  

األوالد   قتل  بكل طريق، وكذلك  الولد  إىل  إحساهنام،  لسبق  العقل،  يقتضيه  الوالدين ال 

احل الرازق  يقتضيه  الكريم، وكذل   ي بالوأد من اإلمالق، مع وجود  الفواحش ال  إتيان  ك 

وأما الثانية  .  عقل، وكذا قتل النفس لغيظ أو غضب يف القاتل، فحسن بعد ذلك يعقلون.
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فتعلقها باحلقوق املالية، والقولية، فإن من علم أن له أيتاما، قد خيلفه عليهم غريه من بعده،  

ومن يكيل، أو يزين، أو    ال يليق به أن يعامل أيتام غريه، إال بام حيب أن يعامل به أيتامه، 

يشهد لغريه، لو كان ذلك األمر له، ِل حيب أن يكون فيه خيانة، وكذا من وعد لو وعد، ِل  

حيب أن خيلف، ومن أحب ذلك عامل الناس به ليعاملوه بمثله، فرتك ذلك إنام يكون لغفلة  

ُرونَ ﴿عن تدبره وتأمله، فلذلك ناسب اخلتم بقوله:   أما الثالثة فألن ترك  و  ﴾..َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

  أي   ﴾َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ ﴿:  اخلتم بـ  اتباع رشائع اهلل الدينية مؤد إىل غضبه، وإىل عقابه، فحسن

 عقاب اهلل. 

َا يفم  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال آخر ي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لمَتْهَتُدوا هبم ﴿َوُهَو الَّذم

َواْلَبْحرم  اْلرَبِّ  َدٍة  قَ   ُظُلاَمتم  َواحم َنْفٍس  ْن  مم َأْنَشَأُكْم  ي  الَّذم َوُهَو  َيْعَلُموَن  لمَقْوٍم  اآْلَياتم  ْلنَا  َفصَّ ْد 

 َماًء َفَأْخَرْجنَا   َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدعٌ 
م
اَمء َن السَّ ي َأْنَزَل مم ْلنَا اآْلَياتم لمَقْوٍم َيْفَقُهوَن َوُهَو الَّذم َقْد َفصَّ

 
ٍ
ء َها قمنَْواٌن  بمهم َنَباَت ُكلِّ يَشْ ْن َطْلعم َن النَّْخلم مم اكمًبا َومم نُْه َحبًّا ُمرَتَ ُج مم ا ُنْخرم ً

نُْه َخرضم  َفَأْخَرْجنَا مم

ُمْشَتبمًها َوَغرْيَ ُمَتَشابمهٍ  اَن  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ َأْعنَاٍب َوالزَّ ْن  َأْثَمَر    َدانمَيٌة َوَجنَّاٍت مم إمَذا  هم  َثَمرم إمىَل  اْنُظُروا 

هم  ُنونَ   َوَينْعم ختمت اآلية األوىل بالعلم،  حيث    ،[ 99-97األنعام: ] ﴾  إمنَّ يفم َذلمُكْم آَلَياٍت لمَقْوٍم ُيْؤمم

ألن االهتداء بالنجوم يف ظلامت الرب والبحر مما خيتص به العلامء، فكان إدراك هذا الفضل  

وقدرته اهلل  وجود  يستدلون هبا عىل  إنشاء    ..آية  إدراك  بالفقه؛ ألن  الثانية  اآلية  وختمت 

اخلالئق من نفس واحدة، وتنقلهم يف األصالب واألرحام، مما حيتاج إىل تدبر وتفكر، ناسبه  

الدقيقة الفقه فهم األشياء  إذ  بيفقهون،  التي    .. ختم اآلية  النعم  الثالثة عن  وحتدثت اآلية 

لثامر، وألوان الفواكه، فناسب ختمها باإليامن،  أنعم اهلل هبا عىل عباده: من إخراج النبات وا 

 إىل شكره تعاىل عىل نعمه.  يالداع
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رٍ   : ومثل ذلك قوله تعاىل:(1)قال آخر ُنوَن َواَل بمَقْولم    ﴿َوَما ُهَو بمَقْولم َشاعم َقلمياًل َما ُتْؤمم

نٍ  ُرونَ   َكاهم ؛ ألن خمالفة القرآن  ﴾ نتؤمنو﴿  ـ ختم األوىل ب، حيث  [ 42-41احلاقة:  ] ﴾  َقلمياًل َما َتَذكَّ

الكريم لنظم الشعر ظاهرة واضحة، فمن قال إنه شعر كان كافرا ومعاندا عنادا حمضا، فكان 

ُنونَ ﴿ من املناسب ختمه بقوله:   ؛ أما خمالفة القرآن الكريم لنظم الكهان فمام  ﴾ َقلمياًل ما ُتْؤمم

وضوحها لكل أحد كمخالفة  حيتاج إىل تدبر وروية، ألن كال منها نثر، فليست خمالفته له يف  

الشعر، ولكنها تظهر بتدبر ما يف القرآن الكريم من بالغة رائعة ومعان أنيقة، فحسن لذلك  

ُرونَ ﴿ ختمه بقوله:   ﴾َقلمياًل ما َتَذكَّ

ومن  ختتلف الفاصلتان يف موضعني، واملتحدث عنه واحد فيهام،  : وقد  (2)قال آخر

ْن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموهُ األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   وا نمْعَمَت اهللَّم اَل حُتُْصوَها   ﴿َوآَتاُكْم مم   َوإمْن َتُعدُّ

ارٌ اإلنسان    إمنَّ    ُلُق َكَمْن اَل خَيُْلُق ﴿َأَفَمْن خَيْ :  يف موضع آخر وقوله  ،  [ 34إبراهيم:  ] ﴾  َلَظُلوٌم َكفَّ

وا نمْعَمَة اهللَّم اَل حُتُْصوَها  ُروَن َوإمْن َتُعدُّ يمٌ   َأَفاَل َتَذكَّ رس هذا  ف  ،[ 18-17النحل:  ] ﴾  إمنَّ اهللََّ َلَغُفوٌر َرحم

موقف مرة  راعى  الكريم  القرآن  أن  كفار،  اإلنسان    االختالف،  ظلوم  فهو  اهلل،  نعم  من 

ران اجلميل والظلم والكفر بالنعم، بالغفران والرمحة، وكان  وأخرى مقابلة اهلل سبحانه نك

باهلل، وكانت الثانية يف اإلنسان    ختام اآلية األوىل بام ختمت به، ألهنا كانت يف معرض صلة

 معرض احلديث عن اهلل، فناسب ختم اآلية بذكر صفاته. 

يَن آَمُنوا َيْغفم : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (3)قال آخر اَم  ﴿ُقْل لملَّذم يَن اَل َيْرُجوَن َأيَّ ُروا لملَّذم

هم  ًا َفلمنَْفسم
َل َصاحلم ُبوَن َمْن َعمم َي َقْوًما بماَم َكاُنوا َيْكسم ُثمَّ إمىَل َربُِّكْم    َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها   اهللَّم لمَيْجزم

، وختمت بفاصلة أخرى،  موضع آخركررت هذه اآلية يف    ، حيث[ 15-14اجلاثية:  ] ﴾  ُتْرَجُعونَ 
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هم إذ قال تعاىل:   ًا َفلمنَْفسم َل َصاحلم ٍم لمْلَعبميدم   َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها   ﴿َمْن َعمم فصلت:  ] ﴾  َوَما َربَُّك بمَظالَّ

ولعل رس ذلك أن اآلية األوىل جاء قبلها حديث عن منكرى البعث، فناسب ختم    .. [ 46

 . من جزاء كل بام يستحق ،ناسب ختمها معناها أما اآلية الثانية ف .. اآلية باحلديث عنه 

ُر َما ُدوَن َذلمَك  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1) قال آخر َك بمهم َوَيْغفم ُر َأْن ُيرْشَ ﴿إمنَّ اهللََّ اَل َيْغفم

َيَشاءُ  َعظمياًم   ملمَْن  إمْثاًم  اْفرَتَى  َفَقدم  بماهللَّم  ْك  ُيرْشم ا  [ 48النساء:  ] ﴾  َوَمْن  يف  أخرى  مرة  لسورة  وقال 

ُر َما ُدوَن َذلمَك ملمَْن َيَشاءُ نفسها:   َك بمهم َوَيْغفم ُر َأْن ُيرْشَ ْك بماهللَّم َفَقْد َضلَّ    ﴿إمنَّ اهللََّ اَل َيْغفم َوَمْن ُيرْشم

يًدا ن اآلية األوىل وردت يف حديث عن اليهود الذين افرتوا عىل  أل   ،[ 116النساء: ] ﴾  َضاَلاًل َبعم

. أما  .اعتاده اليهود، وهم أهل الكتاب الذي ختتم اآلية باالفرتاء،  اهلل الكذب، مما ناسب أن 

الثانية فقد وردت يف حديث عن املرشكني، وهم يف إرشاكهم ال يفرتون، ولكنهم ضالون  

 ضالال بعيدا. 

وقد تكون املخالفة لتعديد األوصاف وإثباهتا، حتى تستقر يف النفس،  :  (2)قال آخر

ا َأْنَزْلنَا التَّْوَراَة فميَها ُهًدى َوُنورٌ كام يف قوله تعاىل:   يَن    ﴿إمنَّ يَن َأْسَلُموا لملَّذم َا النَّبميُّوَن الَّذم حَيُْكُم هبم

ظُ  يُّوَن َواأْلَْحَباُر بماَم اْسُتْحفم
انم بَّ ْن كمَتابم اهللَّم َوَكاُنوا َعَلْيهم ُشَهَداءَ َهاُدوا َوالرَّ َفاَل خَتَْشُوا النَّاَس    وا مم

َقلمياًل  َثَمنًا  بمآَيايتم  وا  َتْشرَتُ َواَل  اْلَكافمُرونَ   َواْخَشْونم  ُهُم  َفُأوَلئمَك  َأْنَزَل اهللَُّ  بماَم  حَيُْكْم  َِلْ  ﴾  َوَمْن 

مْ ، وقوله:  [ 44املائدة:  ]  فميَها َأنَّ النَّْفَس بمالنَّْفسم َواْلَعنْيَ بماْلَعنْيم َواأْلَْنَف بماأْلَْنفم    ﴿َوَكَتْبنَا َعَلْيهم

نِّ َواجْلُُروَح قمَصاٌص  نَّ بمالسِّ اَرٌة َلهُ   َواأْلُُذَن بماأْلُُذنم َوالسِّ َق بمهم َفُهَو َكفَّ َوَمْن َِلْ حَيُْكْم    َفَمْن َتَصدَّ

يلم بماَم َأْنَزَل اهللَُّ  وقوله:  ،[ 45املائدة: ] ﴾ الظَّاملمُونَ  بماَم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلئمَك ُهمُ  ْنجم ﴿َوْليَْحُكْم َأْهُل اإْلم

ُقونَ   فميهم  ن من ِل حيكم بام  وذلك أل  ،[ 47املائدة:  ] ﴾  َوَمْن َِلْ حَيُْكْم بماَم َأْنَزَل اهللَُّ َفُأوَلئمَك ُهُم اْلَفاسم

 ه، فاسق هبذا السرت. أنزل اهلل ساتر ملا أنزله اهلل، ظاِل لنفس

 
 . 70القرآن، البدوي، ص من بالغة  (2) . 70من بالغة القرآن، البدوي، ص  (1)



401 

 

وقد يتشابه املقامان يف اهلدف والغاية فتتحد الفاصلة فيهام كام يف قوله  :  (1)قال آخر

نْتعاىل: مم احْلُُلَم  َيْبُلُغوا  َِلْ  يَن  َوالَّذم َأْياَمُنُكْم  َمَلَكْت  يَن  الَّذم لمَيْسَتْأذمْنُكُم  آَمُنوا  يَن  الَّذم َا  َأهيُّ ُكْم  ﴿َيا 

اٍت َثاَلَث      َمرَّ
م
َشاء ْن َبْعدم َصاَلةم اْلعم رَيةم َومم َن الظَّهم نَي َتَضُعوَن ثمَياَبُكْم مم ْن َقْبلم َصاَلةم اْلَفْجرم َوحم   مم

َلُكمْ  َعْوَراٍت  َبْعَدُهنَّ   َثاَلُث  ُجنَاٌح  ْم  َعَلْيهم َواَل  َعَليُْكْم  َعىَل    َلْيَس  َبْعُضُكْم  َعَلْيُكْم  اُفوَن  َطوَّ

اآْلَياتم   َبْعضٍ  َلُكُم  اهللَُّ   ُ ُيَبنيِّ احْلُُلَم    َكَذلمَك  نُْكُم  مم اأْلَْطَفاُل  َبَلَغ  َوإمَذا  َحكميٌم  َعلميٌم  َواهللَُّ 

مْ  ْن َقْبلمهم يَن مم ُ اهللَُّ َلُكْم آَياتمهم   َفْلَيْسَتْأذمُنوا َكاَم اْسَتْأَذَن الَّذم :  النور] ﴾  َواهللَُّ َعلميٌم َحكميمٌ   َكَذلمَك ُيَبنيِّ

 فاآليتان يف االستئذان، وقد ختمتا بفاصلة متحدة.  ، [ 58-59

آخر ذلك  (2)قال  ومثل  تعاىل::  َخطميَئُتُه    قوله  بمهم  َوَأَحاَطْت  َسيَِّئًة  َكَسَب  َمْن  ﴿َبىَل 

َاتم ُأوَلئم  َفُأوَلئمَك َأْصَحاُب النَّارم 
احلم ُلوا الصَّ يَن آَمُنوا َوَعمم َك َأْصَحاُب  ُهْم فميَها َخالمُدوَن َوالَّذم

للموازنة بني خلودين، أحدمها يف اجلنة، واآلخر يف  ،  [ 82-81البقرة:  ] ﴾  ُهْم فميَها َخالمُدونَ   اجْلَنَّةم 

 السعري. 

[،  التصدير : ومما تتميز به الفواصل القرآنية من مجال ما يطلق عليه لقب ](3) قال آخر

بماَم  تعاىل:    قولهمثل  أن تكون اللفظة قد تقدمت مادهتا يف اآلية،  ب  وذلك َيْشَهُد  ﴿َلكمنم اهللَُّ 

هم   َأْنَزَل إمَلْيَك  ْلمم يًدا  َواملاََْلئمَكُة َيْشَهُدونَ   َأْنَزَلُه بمعم ﴿َوَهْب  . وقوله:  .[ 166النساء:  ] ﴾  َوَكَفى بماهللَّم َشهم

َلُدْنَك َرمْحَةً  ْن  اُب   َلنَا مم َأْنَت اْلَوهَّ ْن  . وقوله:  .[ 8آل عمران:  ] ﴾  إمنََّك  َئ بمُرُسٍل مم ﴿َوَلَقدم اْسُتْهزم

ُئونَ  نُْهْم َما َكاُنوا بمهم َيْسَتْهزم ُروا مم يَن َسخم ﴿اْنُظْر َكْيَف  . وقوله:  .[ 10األنعام:  ] ﴾  َقْبلمَك َفَحاَق بمالَّذم

َبْعضٍ  َعىَل  َبْعَضُهْم  ْلنَا  ياًل   َفضَّ َتْفضم َوَأْكرَبُ  َدَرَجاٍت  َأْكرَبُ  َرُة  .  .[ 21  اإلرساء:] ﴾  َوَلآْلخم

بمَعَذاٍب وقوله: َتُكْم  َفُيْسحم ًبا  َكذم اهللَّم  َعىَل  وا  َتْفرَتُ اَل  َوْيَلُكْم  هَلُْم ُموَسى  َمنم    ﴿َقاَل  َخاَب  َوَقْد 
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اًرا  . وقوله: .[ 61طه:  ] ﴾  اْفرَتَى ُه َكاَن َغفَّ إمنَّ ُروا َربَُّكْم  ويف ذلك  ..  [ 10نوح:  ] ﴾  ﴿َفُقْلُت اْسَتْغفم

 الفاصلة باآلية التحاما تاما، يستقر يف النفس وتتقبله أعظم قبول. وشبهه ما يدل عىل التحام  

،  [ توشيح: ومما تتميز به الفواصل القرآنية من مجال ما يطلق عليه لقب ]ال(1)قال آخر

﴿إمنَّ  قوله تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك  هو أن يكون معنى اآلية مشريا إىل هذه الفاصلة،  و

ْمَراَن َعىَل اْلَعاملَمنيَ اهللََّ اْصَطَفى آَدَم   يَم َوآَل عم فإن االصطفاء    ،[ 33آل عمران:  ] ﴾  َوُنوًحا َوآَل إمْبَراهم

العاملون  تعاىل:  مثله  و  .. يكون من اجلنس، وجنس هؤالء املصطفني، هو  هَلُُم  قوله  ﴿َوآَيٌة 

نُْه النََّهارَ  ْيُل َنْسَلُخ مم  [ 37يس: ] ﴾ ُهْم ُمْظلمُمونَ فإذا  اللَّ

أن اآلية هتيئ لفاصلة بعينها، ولكن القرآن الكريم  القارئ  يظن  وأحيانا    :(2) قال آخر

قوله تعاىل:  ، ومن األمثلة عىل ذلك  بغريها، إيثارا ملا هو ألصق باملعنى، وأشد وفاء باملراد  يأيت

هم إمنَّ اهللََّ َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرةً  ُذَنا ُهُزًواَقاُلوا أَ   ﴿َوإمْذ َقاَل ُموَسى لمَقْومم َقاَل َأُعوُذ بماهللَّم َأْن    َتتَّخم

لمنيَ  َن اجْلَاهم فربام وقع يف النفس أن الفاصلة ترتبط باالستهزاء، وتتصل    ،[67البقرة:  ] ﴾  َأُكوَن مم

ويف ذلك إشارة إىل أن االستهزاء بالناس جهل وسفه،    ،من اجلهل  أ به، ولكنها جاءت ترب

 ال يليق أن يصدر من عاقل ذى خلق. 

يف السور املختلفة، وقد يتنوع يف السورة  القرآنية  نظام الفواصل  : ويتنوع  (3)قال آخر

والتوسط    الواحدة.. الطول  بني  الفواصل  إىل  بالقياس  فيختلف  السور  يف  تنوعه  فأما 

 ختالف بحور الشعر يف الديوان الواحد.  والقرص، وهو أشبه با 

الفواصل تقرص غالًبا يف السور القصار، وتتوسط أو تطول يف  : أجل.. ف(4) قال آخر

السور   والتشابه يف  التامثل  القافية، يشتد  إىل حرف  وبالقياس  والطوال..  املتوسطة  السور 
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يم وقبلهام ياء أو واو عىل  القصرية، ويقل غالًبا يف السور الطويلة.. وتغلب قافية النون وامل

مجيع القوايف يف سور القرآن.. وذلك مع تعدد األساليب املوسيقية ولو تشاهبت القوايف يف  

   (السور املختلفة

ومن األمثلة  ،  بحسب معانيها   يف السورة الواحدةالفواصل  تنوع نظام  : وي(1) قال آخر

ذلك   زكريا عىل  بقصة  تبدأ  فالسورة  مريم..  سورة  يف  جاء  مريم    ما  قصة  وتليها  وحيي؛ 

ا   َعْبَدهُ   َربَِّك   َرمْحَتم   ذمْكرُ ﴿  وعيسى، وتسري الفاصلة والقافية هكذا:  يَّ هُ   َناَدى  إمذْ   َزَكرم   نمَداءً   َربَّ

يًّا 
نِّي   اْلَعْظمُ   َوَهنَ   إمينِّ   َربِّ   َقاَل   َخفم ْأُس   َواْشَتَعَل   مم ْ   َشْيًبا   الرَّ يًّا﴾    َربِّ   بمُدَعائمَك   َأُكنْ   َوَِل

:  ]مريم َشقم

نْ   اْنَتَبَذْت   إمذم   َمْرَيمَ   اْلكمَتابم   يفم   َواْذُكرْ ﴿..  [ 2-4 يًّا   َمَكاًنا   َأْهلمَها   مم
قم ََذْت   رَشْ نْ   َفاختَّ ممْ   مم َجاًبا   ُدوهنم  حم

ا  هَلَا   َفَتَمثََّل   ُروَحنَا   إمَلْيَها   َفَأْرَسْلنَا  ا   َبرَشً يًّ مْحَنم   َأُعوذُ   إمينِّ   َقاَلْت   َسوم نَْك   بمالرَّ يًّا   ُكنَْت   إمنْ   مم
  إمنَّاَم   َقاَل   َتقم

ََهَب   َربِّكم   َرُسوُل   َأَنا  يًّا﴾    ُغاَلًما   َلكم   ألم
تنتهي القصتان عىل روي    ..[ 19-16:  ]مريم َزكم إىل أن 

  إمينِّ   َقاَل ﴿  واحد.. وفجأة يتغري هذا النسق بعد آخر فقرة يف قصة عيسى عىل النحو التايل: 

َ   اهللَّم  َعْبدُ  اَلةم   َوَأْوَصاينم   ُكنُْت   َما   َأْينَ   ُمَباَرًكا   َوَجَعَلنمي  َنبميًّا   َوَجَعَلنمي   اْلكمَتاَب   آَتاينم َكاةم   بمالصَّ   َوالزَّ

ا  َحيًّا   ُدْمُت   َما  ْ   بمَوالمَديتم   َوَبرًّ يًّا   َجبَّاًرا  جَيَْعْلنمي  َوَِل
اَلمُ   َشقم   َوَيْومَ   َأُموُت   َوَيْومَ   ُولمْدُت   َيْومَ   َعيَلَّ   َوالسَّ

يَسى  َذلمَك   َحيًّا   ُأْبَعُث  ي  احْلَقِّ   َقْوَل   َمْرَيمَ   اْبنُ   عم ونَ   فميهم   الَّذم ذَ   َأنْ   هللمَّم  َكانَ   َما   َيْمرَتُ نْ   َيتَّخم   َوَلدٍ   مم

اطٌ   َهَذا  َفاْعُبُدوهُ   َوَربُُّكمْ   َريبِّ   اهللََّ   َوإمنَّ   َفَيُكونُ   ُكنْ   َلهُ   َيُقوُل   َفإمنَّاَم   َأْمًرا  َقىَض   إمَذا  ُسْبَحاَنهُ  َ
  َصم

يمٌ  نْ   اأْلَْحَزاُب   َفاْخَتَلَف   ُمْسَتقم مْ   مم ينَ   َفَوْيٌل   َبْينمهم نْ   َكَفُروا   لملَّذم - 30:  ]مريم َعظميٍم﴾    َيْومٍ   َمْشَهدم   مم

أو  ..  [ 73 النون  بحرف  فتصبح  القافية  نظام  ويتغري  فتطول،  الفاصلة  نظام  يتغري  وهكذا 

 مد طويل.. وكأنام هو يف هذه اآليات األخرية يصدر حكاًم بعد هناية  بحرف امليم وقبلهام

ا منها..   وهلجة احلكم تقتيض أسلوًبا موسيقيًّا غري أسلوب االستعراض..   القصة، مستمدًّ
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كان   السبب  املسرتسل، وكأنام هلذا  الريض  القصة  إيقاع  بدل  ا رصينًا،  قويًّ إيقاًعا  وتقتيض 

جرد االنتهاء من إصدار هذا احلكم وإلقاء ذلك القرار، عاد إىل  أنه بم.. ويدل هلذا  التغيري

  َفاْخَتَلَف ﴿  النظام األول يف القافية والفاصلة؛ ألنه عاد إىل قصص جديد، عىل النحو التايل: 

نْ   اأْلَْحَزاُب  مْ   مم ينَ   َفَوْيٌل   َبْينمهم نْ   َكَفُروا  لملَّذم عْ   َعظميمٍ   َيْومٍ   َمْشَهدم   مم ممْ   َأْسمم ْ   هبم
  َيْأُتوَننَا   َيْومَ   َوَأْبرصم

ْرُهمْ   ُمبمنيٍ   َضاَللٍ   يفم   اْلَيْومَ   الظَّاملمُونَ   َلكمنم  ةم   َيْومَ   َوَأْنذم َ   إمذْ   احْلرَْسَ
  َوُهمْ   َغْفَلةٍ   يفم   َوُهمْ   اأْلَْمرُ   ُقيضم

نُونَ   اَل  ُث   َنْحنُ   إمنَّا   ُيْؤمم يمَ   اْلكمَتابم   يفم   ْذُكرْ َوا  ُيْرَجُعونَ   َوإمَلْينَا   َعَلْيَها   َوَمنْ   اأْلَْرَض   َنرم   إمنَّهُ   إمْبَراهم

يًقا   َكانَ  دِّ َبميهم   َقاَل   إمذْ   َنبميًّا   صم َ   َأَبتم   َيا   ألم
ُ   َواَل   َيْسَمعُ   اَل   َما   َتْعُبدُ   ِلم

  َأَبتم   َيا   َشْيًئا   َعنَْك   ُيْغنمي  َواَل   ُيْبرصم

نَ   َجاَءينم   َقدْ   إمينِّ  ْلمم   مم ْ   َما   اْلعم بمْعنمي  َيْأتمَك   َِل كَ   َفاتَّ اًطا   َأْهدم َ
ا   َصم يًّ ْيَطانَ   َتْعُبدم   اَل   َأَبتم   َيا   َسوم   إمنَّ   الشَّ

ْيَطانَ  مْحَنم   َكانَ   الشَّ يًّا   لملرَّ
َك   َأنْ   َأَخاُف   إمينِّ   َأَبتم   َيا   َعصم نَ   َعَذاٌب   َيَمسَّ مْحَنم   مم ْيَطانم   َفَتُكونَ   الرَّ   لملشَّ

يًّا 
ٌب   َقاَل   َولم َتمي  َعنْ   َأْنَت   َأَراغم يمُ   َيا   آهلم ْ   َلئمنْ   إمْبَراهم يًّا   َواْهُجْرينم   أَلَْرمُجَنََّك   َتنَْتهم   َِل

  َساَلمٌ   َقاَل   َملم

رُ   َعَلْيَك  يًّا   يبم   َكانَ   إمنَّهُ   َريبِّ   َلَك   َسَأْسَتْغفم
ُلُكمْ   َحفم نْ   َتْدُعونَ   َوَما   َوَأْعَتزم   َريبِّ   َوَأْدُعو  اهللَّم   ُدونم   مم

  َأُكونَ  َأالَّ  َعَسى
م
يًّا﴾  َريبِّ  بمُدَعاء

 [ 48-37: ]مريم َشقم

آخر ورد  (1) قال  ما  ذلك  ومثل  النبأ:  حيثيف سورة  النون    ،  بقافية  السورة  بدأت 

ي  اْلَعظميمم   النََّبإم   َعنم   َيَتَساَءُلونَ   َعمَّ ﴿  وامليم:    َكالَّ   ُثمَّ   َسَيْعَلُمونَ   َكالَّ   خُمَْتلمُفونَ   فميهم   ُهمْ   الَّذم

ا جديًدا    .. [ 5-1:  ]النبأَسَيْعَلُموَن﴾   نسق اجلدل  ـ  فلام انتهى من هذا التقرير، وبدأ نسًقا معنويًّ

ْ  َسَيْعَلُمونَ  َكالَّ  ُثمَّ   َسَيْعَلُمونَ  َكالَّ ﴿  تغري النظام هكذا:  ـ  بدل التقرير  َهاًدا  اأْلَْرَض  َنْجَعلم  َأَِل   مم

َباَل  ْيَل   َوَجَعْلنَا   ُسَباًتا   َنْوَمُكمْ   َوَجَعْلنَا   َواًجا َأزْ   َوَخَلْقنَاُكمْ   َأْوَتاًدا  َواجْلم   النََّهارَ   َوَجَعْلنَا   لمَباًسا   اللَّ

َداًدا  َسْبًعا   َفْوَقُكمْ   َوَبنَْينَا   َمَعاًشا  اًجا   َوَجَعْلنَا   شم َ
اًجا   رسم نَ   َوَأْنَزْلنَا   َوهَّ اتم   مم َ

اًجا   َماءً   املُْْعرصم   َثجَّ

َج   [ 16-4: ]النبأَأْلَفاًفا﴾  َوَجنَّاٍت  َوَنَباًتا  َحبًّا  بمهم  لمنُْخرم
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آخر ورد  (1) قال  ما  ذلك  ومثل  عمران:  آل  سورة  عىل  حيث    ، يف  السورة  سارت 

قياًما   اهلل  يذكرون  املؤمنني  من  طائفة  من  دعاء  بدأ  فلام  النهاية،  قرب  الغالبة حتى  القافية 

هكذا:  الفاصلة  تغريت  جنوهبم،  وعىل  ينَ ﴿  وقعوًدا   َوَعىَل   َوُقُعوًدا  قمَياًما   اهللََّ   ْذُكُرونَ يَ   الَّذم

ممْ  ُرونَ   ُجُنوهبم اَمَواتم   َخْلقم   يفم   َوَيَتَفكَّ نَا   َواأْلَْرضم   السَّ نَا  ُسْبَحاَنَك   َباطماًل   َهَذا  َخَلْقَت   َما   َربَّ  َفقم

نَا   النَّارم   َعَذاَب  لم   َمنْ   إمنََّك   َربَّ نْ   لملظَّاملممنيَ   َوَما   َأْخَزْيَتهُ   َفَقدْ   النَّارَ   ُتْدخم نَا   َأْنَصارٍ   مم نَا   َربَّ ْعنَا   إمنَّ   َسمم

ُنوا   َأنْ   لمْْلمياَمنم   ُينَادمي  ُمنَادمًيا  نَا   َفآَمنَّا   بمَربُِّكمْ   آمم رْ   َربَّ رْ   ُذُنوَبنَا   َلنَا   َفاْغفم نَا   َسيَِّئاتمنَا   َعنَّا   َوَكفِّ   َمعَ   َوَتَوفَّ

 ﴾  [ 193-191: عمران ]آلاأْلَْبَرارم

وقد يشتد التقارب املوسيقى يف الفواصل، حتى تتحد الفاصلتان يف  :  (2)قال آخر

ٌر َمْرُفوَعٌة َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ الوزن والقافية، كام يف قوله تعاىل:   َيٌة فميَها رُسُ ﴾  ﴿فميَها َعنْيٌ َجارم

َساهَبُمْ ﴿إمنَّ إمَلْينَا إمَياهَبُْم ثُ وقوله:    ..[ 14-12الغاشية:  ]  وقوله:    .. [ 26-25الغاشية:  ] ﴾  مَّ إمنَّ َعَلْينَا حم

يمٍ  ي َجحم اَر َلفم يٍم َوإمنَّ اْلُفجَّ ي َنعم وقد ختتلفان يف الوزن،    ..[ 14-13االنفطار:  ] ﴾  ﴿إمنَّ اأْلَْبَراَر َلفم

ا َوَقْد َخَلَقُكْم  ﴿َما َلُكْم اَل َتْرُجوَن هللمَّم َوَقارً ولكنهام تتقاربان يف حروف السجع، كقوله تعاىل:  

تعاىل:    . .[ 14-13نوح:  ] ﴾  َأْطَواًرا كقوله  التقفية،  دون  الوزن  يف  الفاصلتان  تتساوى  وقد 

َمْبُثوَثةٌ   ُّ َوَزَرايبم َمْصُفوَفٌة  ُق  املُْْسَتبمنَي  وقوله:  ..  [ 16-15الغاشية:  ] ﴾  ﴿َوَناَمرم اْلكمَتاَب  ا  ﴿َوآَتْينَامُهَ

اَط املُْ  َ ا الرصِّ يمَ َوَهَدْينَامُهَ  [ 118-117الصافات: ] ﴾  ْسَتقم

آخر تعاىل:  :  (3) قال  كقوله  تتقاربان،  ولكنهام  وقافية،  وزنا  ختتلفان  مْحَنم  وقد  ﴿الرَّ

ينم  يمم َمالمكم َيْومم الدِّ حم ُبوا َأْن َجاَءُهْم    ﴿ق وقوله:    . .[ 4-3الفاحتة:  ] ﴾  الرَّ يدم َبْل َعجم َواْلُقْرآنم املَْجم

نُْهْم   ٌر مم يٌب ُمنْذم ٌء َعجم الفواصل املتفقة يف  ُيطلق عىل  و ..  [ 2-1ق:  ] ﴾  َفَقاَل اْلَكافمُروَن َهَذا يَشْ
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 . ، وما عداها متقاربة، وال خترج الفواصل عن هذين النوعني أبدا[متامثلة]احلرف األخري  

وقد تنتهى السورة بفاصلة منفردة تكون كاملقطع األخري، كقوله تعاىل  :  (1)قال آخر

الضحى:   سورة  ختام  َربَِّك  يف  بمنمْعَمةم  ا  َوَأمَّ َتنَْهْر  َفاَل  ائمَل  السَّ ا  َوَأمَّ َتْقَهْر  َفاَل  اْلَيتميَم  ا  ﴿َفَأمَّ

ْث   [ 11-9الضحى: ] ﴾ َفَحدِّ

آخر الفاصلتان ال يف احلرف األخ:  (2)قال  تتفق  ري فحسب، ولكن يف حرف  وقد 

قبله، أو أكثر، من غري أن يكون يف ذلك كلفة وال قلق، بل سالسة ولني ومجال، مثال التزام  

ي َأْنَقَض َظْهَرَك َوَرَفْعنَا  حرف قوله تعاىل:   ْزَرَك الَّذم ْح َلَك َصْدَرَك َوَوَضْعنَا َعنَْك وم ﴿َأَِلْ َنرْشَ

ائمَل َفاَل َتنَْهرْ ﴿. وقوله:  . [ 4-1الرشح: ] ﴾  َلَك ذمْكَركَ  ا السَّ ا اْلَيتميَم َفاَل َتْقَهْر َوَأمَّ - 9الضحى: ] ﴾  َفَأمَّ

ُم بماخْلُنَّسم اجْلََوارم اْلُكنَّسم وقوله:    ..[ 01 ﴿َواللَّْيلم َوَما  وقوله:    . .[ 16-15التكوير:  ] ﴾  ﴿َفاَل ُأْقسم

 [ 18-17االنشقاق: ] ﴾ َوَسَق َواْلَقَمرم إمَذا اتََّسَق 

آخر تعاىل:  :  (3) قال  قوله  حرفني،  يف  اتفقا  ما  َمْسُطورٍ ومثال  َوكمَتاٍب  ﴾  ﴿َوالطُّورم 

-2القلم:  ] ﴾  ﴿َما َأْنَت بمنمْعَمةم َربَِّك بمَمْجُنوٍن َوإمنَّ َلَك أَلَْجًرا َغرْيَ مَمُْنونٍ   : وقوله.  .[ 2-1الطور:  ] 

اقمَي َوقميَل َمنْ  : وقوله ..[ 3 َ َراُق َراٍق وَ  ﴿َكالَّ إمَذا َبَلَغتم الرتَّ ُه اْلفم  [ 28-26القيامة: ] ﴾ َظنَّ َأنَّ

ُهْم َطائمٌف  ومثال التزام ثالثة أحرف قوله تعاىل:  :  (4)قال آخر َقْوا إمَذا َمسَّ يَن اتَّ ﴿إمنَّ الَّذم

ُروا َتَذكَّ ْيَطانم  الشَّ َن  اَل  فإذا    مم ُثمَّ  اْلَغيِّ  يفم  وهَنُْم  َيُمدُّ َوإمْخَواهُنُْم  وَن  ُ
ُمْبرصم ونَ ُهْم  ُ

﴾  ُيْقرصم

 [ 202-201األعراف: ] 

 السور الرشيفة: د.  

قال األستاذ: حدثتمونا عن الركن الثالث من أركان النظم القرآين، وهو ]الفواصل  

 اجلميلة[.. فحدثونا عن الركن الرابع ]السور الرشيفة[ 
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  ت سم قُ : هي مثل من سبقها نظام خاص انفرد به القرآن الكريم، فقد  (1)قال أحدهم

أو مما    ..املعاينالسورة من  ذكرته  خذ من بعض ما  سورا، سّمي كل منها باسم خاص، أُ آياته  

 أو من بعض كلامهتا.  ..عنه من إنسان وحيوان أو غريمها  تحتدث

ب(2)قال آخر تكتفي  قرآنية  فهناك سور  أما من حيث موضوعها؛  موضوع واحد  : 

كسورة النبأ والنازعات  ور،  تتحدث عنه، وال تتجاوزه إىل سواه، مثل كثري من قصار السو

تتحدث عن  وهي    كلها تتحدث عن اليوم اآلخر، واهلمزة والفيل وقريش، فواالنشقاق،  

عقاب من يعيب الناس، وما حدث ألصحاب الفيل، وما أنعم اهلل به عىل قريش من نعمة  

ومع ذلك ال ختلو من    وقد تتناول السورة أغراضا شتى، مثل معظم سور القرآن،   .األلفة.

 لوحدة املوضوعية بني معانيها.ا

: فام َتيبون عىل إشكال من يعتب عىل األغراض املختلفة يف السورة  (3)  قال األستاذ

  ..فتكون سورة لألحكامالواحدة.. وِل ِل ختتص كل سورة بموضوع معني ال تتجاوزه..  

للتاريخ للقصص  ..وأخرى  وهكذا  .. وثالثة  لالبتهال،  أحكامه  بدل    ..ورابعة  تتناثر  أن 

يبدو بادئ ذى بدء أن السلك    الذيو  انتهجه،   الذي وقصصه ووعده ووعيده عىل النحو  

 يربط بني آياته ضعيف الربط أو واهى التامسك؟ الذي

قال أحدهم: إن القرآن الكريم مثل األغذية واألدوية.. فكام أن نجد الطعام الواحد  

من عناَص تفيد صحته؛ فكذلك كل سورة قرآنية حتمل  اإلنسان    حيمل الكثري مما حيتاجه

 مي حياته وروحه، وترفعها إىل آفاق الكامل. عناَصها اخلاصة التي حت

غرس عقيدة التوحيد يف النفس،  هو  هدف القرآن الكريم  : ولذلك فإن  (4) قال آخر
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املكّون لْلنسان   الصالح  العمل  العقيدة من الضمري، والدعوة إىل  وانتزاع ما خيالف هذه 

. وهذا يقتيض أن يتبع هذا  املهذب الكامل، بسن القوانني املهّذبة للفرد، الناهضة باجلامعة.

حيقق هذا اهلدف يف أكمل صوره، وأقوى مظاهره، ذلك أنه لكى حيمل    الذي؛ فهو  املنهج

عىل اّتباع ما يدعو إليه يمزج دعوته باحلث عىل اتباعها، ويرضب املثل بمن اتبع فنجح، أو  

هؤالء  احلديث عن املؤمنني بذكر بعض األحكام التي جيب أن يتبعها    ضل فخاب، ويتبع

ذلك بوصف اليوم اآلخر وما فيه من    املؤمنون، ويعقب ذلك بالرتغيب والرتهيب، ثم يويل 

جنة أو نار، وهو يف كل ذلك يتكئ عىل الغريزة اإلنسانية التي َتعل املرء خاضعا بالرتغيب  

 . حينا، والرتهيب حينا آخر 

ال يستدعيه  والقرآن الكريم حني يستمد شواهده من حوادث التاريخ  :  (1)قال آخر

ذلك أن ينهج منهج املؤرخني، فيتتبع احلادث من مبدئه إىل منتهاه، وينعم النظر يف األسباب  

والنتائج، ويقف عند كل خطوة من خطواته، ولكنه يقف من هذا احلادث عند الفكرة التي  

 . ورد يف اآليات الذييؤيد اهلدف  الذيتؤيد غرض اآلية، واجلزء 

سيقت    الذي القصة عند ما يوردها، فإهنا تساق للهدف  مثل ذلك يف: و(2) قال آخر

غالبا إىل قص القّصة    يوهو من أجل ذلك ينظر إليها من زاوية بعينها، وال يرم  من أجله.. 

 . برمتها 

يتنقل القرآن الكريم بني األغراض املختلفة، ال اعتباطا وبال  : وهكذا  (3)قال آخر

األغراض، بحيث تتضافر مجيعها يف الوصول  هدف، ولكن لصالت وثيقة تربط بني هذه  

 إىل الغاية القصوى وحتقيقها. 
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أنه  (1) قال آخر األمثلة عىل ذلك  اآلية  : ومن  لكلمة يف  الثانية صفة  اآلية  تقع  فقد 

َفْوَقَها كام يف قوله تعاىل:    ،األوىل َفاَم  َبُعوَضًة  َما  َمَثاًل  َب  َيرْضم َأْن  َيْسَتْحيمي  اَل  اهللََّ  ا فَ   ﴿إمنَّ  َأمَّ

ممْ  ْن َرهبِّ ُه احْلَقُّ مم يَن آَمُنوا َفَيْعَلُموَن َأنَّ ََذا َمَثاًل   الَّذم يَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهللَُّ هبم ا الَّذم   َوَأمَّ

ي بمهم َكثمرًيا لُّ بمهم َكثمرًيا َوهَيْدم َينُْقُضو  ُيضم يَن  نَي الَّذم قم لُّ بمهم إمالَّ اْلَفاسم ْن َبْعدم  َوَما ُيضم َن َعْهَد اهللَّم مم

ُدوَن يفم اأْلَْرضم  يَثاقمهم َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللَُّ بمهم َأْن ُيوَصَل َوُيْفسم ونَ   مم ُ
البقرة: ] ﴾  ُأوَلئمَك ُهُم اخْلَارسم

26-27 ] 

الثانية توكيدا لفكرة اآلية األوىل، كام يف قوله تعاىل:  :  (2) قال آخر وقد تكون اآلية 

إم  ُكنُْتْم  ﴿ُقْل  إمْن  املَْْوَت  َفَتَمنَُّوا  النَّاسم  ُدونم  ْن  مم َخالمَصًة  اهللَّم  نَْد  عم َرُة  اآْلخم اُر  الدَّ َلُكُم  َكاَنْت  ْن 

هيممْ  َأْيدم َمْت  بماَم َقدَّ َأَبًدا  َيَتَمنَّْوُه  َوَلْن  النَّاسم   َصادمقمنَي  َأْحَرَص  ُْم  َدهنَّ َوَلَتجم بمالظَّاملممنَي  َعلميٌم    َواهللَُّ 

ُكوا يَن َأرْشَ َن الَّذم َن اْلَعَذابم    َعىَل َحَياٍة َومم هم مم حم ُر َأْلَف َسنٍَة َوَما ُهَو بمُمَزْحزم َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ

رَ  رٌي بماَم َيْعَمُلونَ  َأْن ُيَعمَّ  [ 96-94البقرة: ] ﴾ َواهللَُّ َبصم

تعاىل:  :  (3) قال آخر قوله  اآلية األوىل كام يف  رّدا عىل ما يف  الثانية  اآلية  وقد تكون 

اًما َمْعُدوَدةً  نَا النَّاُر إمالَّ َأيَّ نَْد اهللَّم َعْهًدا َفَلْن خُيْلمَف اهللَُّ َعْهَدهُ   ﴿َوَقاُلوا َلْن مَتَسَّ َْذُتْم عم َأْم    ُقْل َأختَّ

َتْعَلمُ  وَن َبىَل َمْن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت بمهم َخطميَئُتُه َفُأوَلئمَك َأْصَحاُب  َتُقوُلوَن َعىَل اهللَّم َما اَل 

 [ 81-80البقرة: ] ﴾ ُهْم فميَها َخالمُدونَ  النَّارم 

وقد حتمل اآلية الثانية فكرة مضادة لفكرة سابقتها، كام يف قوله تعاىل:  :  (4)قال آخر

فَ  َتْفَعُلوا  َوَلْن  َتْفَعُلوا  َِلْ  َجاَرةُ ﴿َفإمْن  َواحْلم النَّاُس  َوُقوُدَها  تمي  الَّ النَّاَر  ُقوا  يَن    اتَّ لمْلَكافمرم ْت  دَّ ُأعم

تمَها اأْلهَْنَارُ  ْن حَتْ ي مم رم َاتم َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت ََتْ
احلم ُلوا الصَّ يَن آَمُنوا َوَعمم م الَّذم نَْها    َوَبرشِّ ُقوا مم ُكلَّاَم ُرزم

ْزًقا  ْن َثَمَرٍة رم ْن َقْبُل َقاُلوا هَ   مم ْقنَا مم ي ُرزم ًا   َذا الَّذم َرةٌ   َوُأُتوا بمهم ُمَتَشاهبم َوُهْم    َوهَلُْم فميَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ
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َخالمُدونَ  يزيده    ..[ 25-24البقرة:  ] ﴾  فميَها  الذهن  املتضادين يف  وال ريب أن اجلمع بني حكم 

 جالء ووضوحا. 

الصلة  : وقد تعلل اآلية الثانية ما يرد يف اآلية األوىل من املعاين، مثل هذه  (1)قال آخر

َصاُص يفم  القوية بني احلكم وحكمته يف قوله تعاىل:   اْلقم َعَلْيُكُم  ُكتمَب  آَمنُوا  يَن  الَّذم َا  َأهيُّ ﴿َيا 

َباٌع بماملَْْعُروفم    ىاحْلُرُّ بماحْلُرِّ َواْلَعْبُد بماْلَعْبدم َواأْلُْنَثى بماأْلُْنثَ   اْلَقْتىَل  ٌء َفاتِّ يهم يَشْ ْن َأخم َي َلُه مم َفَمْن ُعفم

ْن َربُِّكْم َوَرمْحَةٌ   َوَأَداٌء إمَلْيهم بمإمْحَسانٍ  يٌف مم َفَمنم اْعَتَدى َبْعَد َذلمَك َفَلُه َعَذاٌب َألميٌم َوَلُكْم    َذلمَك خَتْفم

َصاصم َحَياٌة َيا ُأويلم اأْلَْلَبابم َلعَ   [ 179- 178البقرة: ] ﴾ لَُّكْم َتتَُّقونَ يفم اْلقم

حيّبب  تعقبها بام  ثّم  القرآن الكريم،  صف  : وهكذا نرى اآليات الكريمة ت(2) قال آخر

نَي    فميهم   ﴿َذلمَك اْلكمَتاُب اَل َرْيَب كام يف قوله تعاىل:  صورة منكريه،  ، وبيان  يف اتباعه  ُهًدى لمْلُمتَّقم

نُوَن بماْلَغْيبم   يَن ُيْؤمم َل إمَلْيَك  الَّذم ُنوَن بماَم ُأْنزم يَن ُيْؤمم ُقوَن َوالَّذم َّا َرَزْقنَاُهْم ُينْفم
اَلَة َوممم يُموَن الصَّ َوُيقم

ممْ  ْن َرهبِّ َرةم ُهْم ُيوقمُنوَن ُأوَلئمَك َعىَل ُهًدى مم ْن َقْبلمَك َوبماآْلخم َل مم َوُأوَلئمَك ُهُم املُْْفلمُحوَن    َوَما ُأْنزم

يَن َكفَ  مْم َوَعىَل  إمنَّ الَّذم ُنوَن َخَتَم اهللَُّ َعىَل ُقُلوهبم ْرُهْم اَل ُيْؤمم ُتنْذم َأَأْنَذْرهَتُْم َأْم َِلْ  ْم  ُروا َسَواٌء َعَلْيهم

مْ  هم َشاَوةٌ  َسْمعم ْم غم هم  [ 7-2البقرة: ] ﴾ َوهَلُْم َعَذاٌب َعظميمٌ  َوَعىَل َأْبَصارم

آخر قد  (3)قال  ذلك  ومثل  اهلل  :  توحيد  تعاىل:  يعقب  قوله  يف  كام  عليها،  يدل  بام 

دٌ  اَمَواتم َواأْلَْرضم َواْختماَلفم   ﴿َوإمهَلُُكْم إمَلٌه َواحم يُم إمنَّ يفم َخْلقم السَّ حم مْحَُن الرَّ اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو الرَّ

َينْ  ي يفم اْلَبْحرم بماَم  تمي ََتْرم   اللَّْيلم َوالنََّهارم َواْلُفْلكم الَّ
ٍ
ْن َماء  مم

م
اَمء َن السَّ َفُع النَّاَس َوَما َأْنَزَل اهللَُّ مم

رم  َحابم املَُْسخَّ َياحم َوالسَّ يفم الرِّ ٍة َوَترْصم ْن ُكلِّ َدابَّ َا َوَبثَّ فميَها مم
َبنْيَ    َفَأْحَيا بمهم اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهتم

ُلونَ   َواأْلَْرضم آَلَياٍت لمَقْوٍم َيْعقم
م
اَمء  [ 164- 163رة: البق ] ﴾ السَّ
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يتطلب يف بعض األحيان  بني اآليات يف السورة الواحدة  إدراك الصلة  : و(1) قال آخر

وتدبرا   تعاىل:  تريثا  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  ا خاص،  َحقًّ نُوَن  املُْْؤمم ُهُم  هَلُْم    ﴿ُأوَلئمَك 

َأْخَرَجَك  َكاَم  يٌم  َكرم ْزٌق  َرٌة َورم َوَمْغفم مْم  نَْد َرهبِّ َن  َدَرَجاٌت عم مم يًقا  َفرم َوإمنَّ  بماحْلَقِّ  َبْيتمَك  ْن  مم َربَُّك   

ُهونَ  َلَكارم نمنَي  فقد ال يظهر موضع الكاف وال مكان الصلة بني اآلية    ،[ 5-4األنفال:  ] ﴾  املُْْؤمم

التأمل هيد اآليات، ولكن  قبلها من  أمرين:    يالثانية وما  يربط بني  الكريم  القرآن  إىل أن 

يف قسمة الغنائم،    رسول اهلل  سلمني من عدم الرضا بام فعله  أوهلام ما بدا من بعض امل

من منزله إىل   رسول اهلل  وثانيهام ما كان قد ظهر من بعض املؤمنني من كراهية أن خيرج  

  رسول اهلل  الغزو، وقد تّم يف هذا الغزو النرص والغنيمة، فكأنه يقول إن اخلري فيام فعله  

فيام قام به من خروجه إىل الغزو، وبذلك تبدو الصلة قوية    يف قسمة الغنائم، كام كان اخلري

 واضحة بني اخلربين. 

ٌن َفَلُه َأْجُرُه  ذلك قوله تعاىل:  : ومثل  (2) قال آخر ﴿َبىَل َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هللمَّم َوُهَو حُمْسم

ْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن   هم َواَل َخْوٌف َعَلْيهم نَْد َربِّ  َوَقاَلتم  عم
ٍ
ء َوَقاَلتم اْلَيُهوُد َلْيَستم النََّصاَرى َعىَل يَشْ

اْلكمَتاَب  َيْتُلوَن  َوُهْم   
ٍ
ء يَشْ َعىَل  اْلَيُهوُد  َلْيَستم  ْثَل    النََّصاَرى  مم َيْعَلُموَن  اَل  يَن  الَّذم َقاَل  َكَذلمَك 

مْ  َياَمةم فمياَم كَ  َقْوهلمم َد اهللَّم َأْن  َفاهللَُّ حَيُْكُم َبْينَُهْم َيْوَم اْلقم َّْن َمنََع َمَساجم
َتلمُفوَن َوَمْن َأْظَلُم ممم اُنوا فميهم خَيْ

َا  نيَ   ُيْذَكَر فميَها اْسُمُه َوَسَعى يفم َخَراهبم ْنَيا    ُأوَلئمَك َما َكاَن هَلُْم َأْن َيْدُخُلوَها إمالَّ َخائمفم هَلُْم يفم الدُّ

َرةم َعَذاٌب َعظمي َوهَلُْم يفم اآْلخم ْزٌي  ُب خم َواملَْْغرم ُق  املرَْْشم َفَثمَّ َوْجُه اهللَّم   ٌم َوهللمَّم  ُتَولُّوا  إمنَّ اهللََّ    َفَأْيناََم 

َعلميمٌ  ٌع  إذا    ،[ 115- 112البقرة:  ] ﴾  َواسم ولكنك  اآليات،  هذه  بني  منفصمة  الصلة  تبدو  فقد 

ؤالء ال  تأملت اآلية األوىل وجدت فيها حديثا عن الذين ال يعلمون وال يتلون الكتاب، وه 

يعرتفون بيشء مما أنزل اهلل، فهم يسعون يف تقويض أسس األديان مجيعا، ال فرق عندهم  
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بني دين ودين، وهم لذلك يعملون عىل أن حيولوا بني املسلمني وعبادة اهلل، ويسعون يف  

يدل عىل أنه ال أظلم من هؤالء    الذيختريب بيوت عبادته، ومن هنا صّح هذا االستفهام  

وارتباط اآلية الثالثة بام قبلها لداللتها عىل أن عبادة اهلل ليست يف حاجة   .. علمونالذين ال ي

إىل مسجد يقام، بل هلل املرشق واملغرب، فحيثام كنتم ففي استطاعتكم عبادة اهلل؛ ألن ثمة  

 وجه اهلل. 

آخر ف(1)قال  أجل..  الكيل :  القرآن    األمر  مجيع  يف  اآليات  مناسبات  لعرفان  املفيد 

نظر ما حيتاج إليه ذلك الغرض من  نسيقت له السورة، و الذيلغرض لنظر نهو أن  الكريم

و وناملقدمات،  املطلوب،  من  والبعد  القرب  يف  املقدمات  تلك  مراتب  إىل  عند  ننظر  نظر 

انجرار الكالم يف املقدمات إىل ما يستتبعه من استرشاف نفس السامع إىل األحكام واللوازم  

البالغة شفاء الغليل بدفع عناء االسترشاف إىل الوقوف عليها، فهذا   تقتيض التابعة له التي  

وجه  لنا  ه تبني  نا عقلفإذا    املهيمن عىل حكم الربط بني مجيع أجزاء القرآن،  هو األمر الكيّل 

 النظم مفصال بني كل آية وآية يف كل سورة. 

جد  حيث ن  .. يهإل   ي لكل سورة يف القرآن الكريم هدف ترملذلك؛ فإن  و:  (2)قال آخر

، وإبطال مذاهب املبطلني وما    سورة األنعام مثال تتجه إىل إثبات توحيد اهلل ونبّوة رسوله

جد سورة األعراف تتجه إىل اإلنذار واالّتعاظ  نو..  ابتدعوه من حتليل حرام أو حتريم حالل 

وأخبارهم األولني  من  نو..  بقصص  بأعدائهم  املسلمني  عالقة  حتدد  التوبة  سورة  جد 

إىل إثبات تنزيل القرآن الكريم    يجد سورة احلجر ترمنو..  رشكني وأهل كتاب ومنافقني م

قبلهم املكذبني  أخبار  بقّص  به،  املكذبني  تدور حوله  نوهكذا    .. وترهيب  عاّما  هدفا  جد 

يف السورة من معنى إىل  اإلنسان    السورة، وتتبعه معان أخرى تؤكده ويستتبعها، وخيلص 
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 عرس فيه وال اقتسار. آخر خلوصا طبيعّيا ال 

رسول اهلل  سورة املزمل هتيئة  : ومن األمثلة عىل ذلك أننا نجد اهلدف من  (1) قال آخر

  ،بدئت السورة بنداء  ولذلك للدعوة، وإعداده ملا سيلقاه يف سبيلها من متاعب ومشاق

ْيَل إمالَّ  ، وتكليفه بام يعده حلمل أعباء الرسالة، قال تعاىل:    الرسول  ُل ُقمم اللَّ مِّ َا املُْزَّ ﴿َيا َأهيُّ

ي َعَلْيَك قَ  ْد َعَلْيهم َوَرتِّلم اْلُقْرآَن َتْرتمياًل إمنَّا َسنُْلقم نُْه َقلمياًل َأْو زم ياًل  َقلمياًل نمْصَفُه َأوم اْنُقْص مم ْواًل َثقم

َئةَ  ياًل َواْذُكرم اْسَم َربَِّك    إمنَّ َناشم َي َأَشدُّ َوْطًئا َوَأْقَوُم قمياًل إمنَّ َلَك يفم النََّهارم َسْبًحا َطوم اللَّْيلم هم

َوكمياًل  مْذُه  َفاختَّ ُهَو  إمالَّ  إمَلَه  اَل  بم  َواملَْْغرم قم  املرَْْشم َربُّ  َتْبتمياًل  إمَلْيهم  هذه  ف  .. [ 9-1املزمل:  ] ﴾  َوَتَبتَّْل 

، لذلك أمر بأن  لتحمل أعباء الرسالة املضنية   إعداد لرسول اهلل الشاقة الروحية  الّرياضة

عليه من تكاليف    يالليل أو جزءا منه يف التهجد وقراءة القرآن، استعدادا ملا سيلق  يميض

وإنام أمر الرسول بالتهّجد يف الليل؛ ألن السهر فيه أشق عىل النفس، ولكنها    .. شاقة ثقيلة 

هلل  فيه  متام  ختلص  له  واإلخالص  اهلل،  بذكر  وأمر  وصوارفه،  النهار  مشاغل  من  وتفرغ   ،

 اإلخالص، فهو رب املرشق واملغرب، ال إله إال هو. 

بعد هذا اإلعداد بالرياضة أراد أن يوطنه عىل حتمل األذى يف سبيل  : و(2)قال آخر

ة من عذاب شديد،  هذه الدعوة والصرب عليه، وينذر هؤالء املكذبني بام سيجدونه يوم القيام

يف   واخلوف  النفس،  يف  الرهبة  يبعث  وصفا  اليوم  هذا  لوصف  فسيحا  املجال  جيد  وهنا 

القلب، عساها تكف عن العناد، وتنصاع إىل الصواب واحلق، وال ينسى أن يرضب املثل  

فقال:  من وذكرى،  عظة  يكون  كى  وعَص،  كّذب  ملن  َيُقوُلوَن    التاريخ  َما  َعىَل   ْ ﴿َواْصربم

ْلُهْم َقلمياًل إمنَّ َلَدْينَا َأْنَكااًل َوَج َواْهجُ  بمنَي ُأويلم النَّْعَمةم َوَمهِّ ياًم  ْرُهْم َهْجًرا مَجمياًل َوَذْرينم َواملَُْكذِّ حم

إمنَّ  ياًل  َمهم َكثميًبا  َباُل  اجْلم َوَكاَنتم  َباُل  َواجْلم اأْلَْرُض  َتْرُجُف  َيْوَم  َألمياًم  َوَعَذاًبا  ٍة  ُغصَّ َذا  ا َوَطَعاًما 
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ُسوَل  الرَّ فمْرَعْوُن  فمْرَعْوَن َرُسواًل َفَعََص  إمىَل  َأْرَسْلنَا  َكاَم  َعَلْيُكْم  ًدا  إمَلْيُكْم َرُسواًل َشاهم   َأْرَسْلنَا 

اَمُء ُمنَْفطمرٌ  يًبا السَّ ْلَداَن شم َكاَن    بمهم   َفَأَخْذَناُه َأْخًذا َوبمياًل َفَكْيَف َتتَُّقوَن إمْن َكَفْرُتْم َيْوًما جَيَْعُل اْلوم

عىل    رسول اهلل  االنتقال طبيعّيا من توطني  ، حيث نالحظ  [ 18-10املزمل:  ] ﴾  َوْعُدُه َمْفُعواًل 

األذى، ثم بعث الطمأنينة إىل نفسه بأن اهلل سيتكفل عنه بتأديب املكذبني، بام أعده اهلل هلم  

ترَتف فيه األرض،   الذيتصور هذا اليوم   .. واآليات الكريمةمن عذاب أليم يوم القيامة 

عليهم السالم  نتقل إىل احلديث عن عاقبة من كذب بالرسل ثم ت  .. وتنهار اجلبال فيه منهالة

عام أعدوه من وقاية ألنفسهم    تسأهلم  هلم اخلطاب   ةتجه إليهم، موّجهت ثم    ..من أسالفهم

من شدته فيه  الطفل  يشيب  يوم  من هول  هبا  تف  ..يصونوهنا  أحكم  قد  حيث  التي  السامء 

 تصّدع بناؤها.يبناؤها، توازهنا و

آخر وتفتح  :  (1)قال  العميق،  التفكري  إىل  النفس  تدفع  بجملة  اإلنذار  هذا  وخيتم 

هم َتْذكمَرةٌ :  قال تعاىلأمامها باب األمل والنجاة ملن أراد أن يظفر وينجو،   َفَمْن َشاَء    ﴿إمنَّ َهذم

هم َسبمياًل  ََذ إمىَل َربِّ معنى إلقاء املغبة عىل عاتق هؤالء  نرى  في هذه اجلملة  ف.  .[ 19املزمل:  ] ﴾  اختَّ

وشقاء،   أِل  من  هبم  حييق  سوف  عام  املسئولون  وأهنم  إىل  و املنذرين،  حيفزهم  ما  ذلك  يف 

 . التفكري اهلادئ املتزن، عساهم يتخذون إىل رهبم سبيال

وينتقل القرآن الكريم من إنذاره هلؤالء املكذبني إىل خطابه للمطيعني،  : (2) قال آخر

الرسول  عرسا،      وهم  أمرهم  من  يرهقهم  وال  طاعتهم،  هلم  فيشكر  معه،  ممن  وطائفة 

ويطلب إليهم القيام ببعض الفروض، وحيببها إليهم، فهم عند ما يؤتون الزكاة يقرضون  

والرمحة،   بالغفران  بوصفه  هلم  خطابه  وخيتم  سبحانه،  منه  احلقوق  بأداء  أوىف  ومن  اهلل، 

يَن َمَعَك ﴿إمنَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك فيقول:   َن الَّذم ْن ُثُلَثيم اللَّْيلم َونمْصَفُه َوُثُلَثُه َوَطائمَفٌة مم    َتُقوُم َأْدَنى مم
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ْيَل َوالنََّهارَ  ُر اللَّ َن اْلُقْرآنم   َعلمَم َأْن َلْن حُتُْصوُه َفَتاَب َعَلْيُكمْ   َواهللَُّ ُيَقدِّ َ مم َعلمَم َأْن    َفاْقَرُءوا َما َتَيرسَّ

نْكُ  ْن َفْضلم اهللَّم  ْم َمْرىَض َسَيُكوُن مم ُبوَن يفم اأْلَْرضم َيْبَتُغوَن مم َوآَخُروَن ُيَقاتمُلوَن    َوآَخُروَن َيرْضم

نْهُ   يفم َسبميلم اهللَّم  َ مم ُضوا اهللََّ َقْرًضا َحَسنًا   َفاْقَرُءوا َما َتَيرسَّ َكاَة َوَأْقرم اَلَة َوآُتوا الزَّ َوَما    َوَأقميُموا الصَّ

 َ ُموا ألم ا َوَأْعَظَم َأْجًراُتَقدِّ نَْد اهللَّم ُهَو َخرْيً ْن َخرْيٍ ََتمُدوُه عم ُكْم مم ُروا اهللََّ  ْنُفسم إمنَّ اهللََّ َغُفوٌر   َواْسَتْغفم

يمٌ  مدى الرفق يف خطاب املطيعني، وما أعد  نرى في هذه اآلية الكريمة . ف . [ 20املزمل: ] ﴾ َرحم

 من أنكال وجحيم هلؤالء املكذبني. هلم من رمحة وغفران، يف مقابل ما لدى اهلل 

رى مدى الرتابط بني األغراض املختلفة، واتساق كل غرض  : وهبذا ن(1)قال آخر

 . مع صاحبه، وحسن التخلص وطبيعة االنتقال من غرض إىل آخر 

يشكل    ، قدبعض آيات ، أو  بعض السوربورك فيكم.. وقد رأيت أننا يف    :(2) قال آخر

السورة   نا علي اتساقها يف غرض  البحث والتأمل نراه حارضا قويا  معرفة وجه  ، لكن بعد 

ـ   الظاهر    ها ولعلمؤثرا.. ومن األمثلة عىل ذلك  أبعد اآليات تعلقا بسورهتا يف  قوله  ـ  من 

ْك بمهم لمَساَنَك لمَتْعَجَل بمهم إمنَّ َعَلْينَا مَجَْعُه َوُقْرآتعاىل يف سورة القيامة:   رِّ بمْع  فإذا    َنهُ ﴿اَل حُتَ َقَرْأَناُه َفاتَّ

..  السورة كلها حديث عن يوم القيامة وأحوالهألن    [ 19-16القيامة: ] ﴾  ُقْرآَنُه ُثمَّ إمنَّ َعَلْينَا َبَياَنهُ 

  ﴿ُينَبَّأُ :  تعاىل   املذكور قبل يف قوله اإلنسان    أهنا نزلت يف لكني بعد البحث والتأمل وجدت  

بماَم َقدَّ اإلنسان   رَ َيْوَمئمٍذ  َوَأخَّ القراءة  فإذا    يعرض عليه كتابه، ، حيث  [ 13القيامة:  ] ﴾  َم  أخذ يف 

ال حترك به لسانك، لتعجل به، إن علينا أن نجمع    تلجلج خوفا، فأرسع يف القراءة، فيقال له:

قرأناه عليك فاتبع قرآنه باإلقرار بأنك فعلت، ثم إن علينا  فإذا    عملك، وأن نقرأ عليك،

يومئذ بام قّدم وأّخر، وذلك  اإلنسان    ينّبأ.. أو يقال:  (3)اإلنسان، وما يتعلق بعقوبتهبيان أمر  
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يف كتاب مسطور، ويف تلك اآليات يصف القرآن الكريم موقف  القرآن الكريم  كام أخرب  

بالقراءة   له: ال حترك  فيقال  نتيجته،  يعرف  يف عجل كى  يتلوه  فهو  الكتاب  هذا  املرء من 

يجة، إن علينا أن نجمع ما فيه من أعامل يف قلبك، وأن نجعلك تقرؤه  لسانك لتتعجل النت

وإمعان، تدبر  االَتاه  فإذا    يف  فاَته  االَتاه   الذيقرأته  هذا  بيان  علينا  وإن  إليه،  هيديك 

. وبذلك يتضح أن ال خروج يف اآليات عىل  . وإرشادك إليه إما إىل اجلنة، وإما إىل السعري

 نظم السورة وهدفها.

السور وفواحتها وعالقتها  قال األ ستاذ: بورك فيكم.. واآلن حدثوين عن بدايات 

 بموضوعاهتا. 

أحدهم فيها  :  (1)قال  وباعثة  اإلجالل،  النفس  يف  مثرية  الكريم  القرآن  سور  تبدأ 

الشوق، والرغبة يف تتبع القراءة، واالستزادة منها، فهى حينا ثناء عليه تعاىل بتعداد ما له من  

اَمَواتم َواأْلَْرضم الل كام يف قوله تعاىل:  صفات العظمة واجل يُز    ﴿َسبََّح هللمَّم َما يفم السَّ َوُهَو اْلَعزم

اَمَواتم َواأْلَْرضم  يُت   احْلَكميُم َلُه ُمْلُك السَّ ُر    حُيْيمي َوُيمم ُل َواآْلخم يٌر ُهَو اأْلَوَّ  َقدم
ٍ
ء َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

ُر َواْلَباطمنُ   َعلميمٌ َوُهَو بم   َوالظَّاهم
ٍ
ء   ه تعظيم شأن الكتاب وتقديربوحينا    . .[ 3-1احلديد:  ] ﴾  ُكلِّ يَشْ

آياته وتدّبر  إليه  اإلصغاء  عىل  يبعث  تعاىل:    ، تقديرا  قوله  يف  مْحَنم  كام  الرَّ َن  مم يٌل  َتنْزم ﴿حم 

َلْت آَياُتُه ُقْرآًنا َعَربميًّا لمَقْوٍم َيْعَلُموَن   يمم كمَتاٌب ُفصِّ حم يًرا َفَأْعَرَض َأْكَثُرُهْم َفُهْم اَل  الرَّ رًيا َوَنذم َبشم

 [ 4-1فصلت: ] ﴾ َيْسَمُعونَ 

ملا فيها، كقوله تعاىل:    :(2)قال آخر بالتشويق  تمْلَك    ﴿الر وهي تبدأ يف أحيان كثرية 

ُلوَن نَ  ا َأْنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربميًّا َلَعلَُّكْم َتْعقم ْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصم  آَياُت اْلكمَتابم املُْبمنيم إمنَّ

مَن اْلَغافملمنيَ  ْن َقْبلمهم ملَ تنبيه  هي    وكأنام  ،[ 3-1يوسف:  ] ﴾  بماَم َأْوَحْينَا إمَلْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوإمْن ُكنَْت مم
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 . للسامع كى يستجمع كل ما يملك من قوة، ليستمع إىل ما سيلقى إليه

لدى سامع كل فاحتة فيها ثناء عىل الكتاب وتعظيم    وكذلك يثور الشوق  :(1)قال آخر

يصفه حينا بأنه خيرج من    الذيشوق يدعو إىل معرفة ما حيويه هذا الكتاب،    .. وهو ألمره

َن الظُُّلاَمتم    ﴿الر :  تعاىل  يف قوله كام  الظلامت إىل النور،   َج النَّاَس مم كمَتاٌب َأْنَزْلنَاُه إمَلْيَك لمُتْخرم

يدم إمىَل   احْلَمم يزم  اْلَعزم اطم  َ
إمىَل َصم مْم  بمإمْذنم َرهبِّ يف قوله  ، كام  وبأنه ال ريب فيه ،  [ 1إبراهيم:  ] ﴾  النُّورم 

 [ 2البقرة: ] ﴾ ُهًدى لمْلُمتَّقمنيَ  فميهم   ﴿َذلمَك اْلكمَتاُب اَل َرْيَب تعاىل:  

السور    :(2) قال آخر تبدأ بعض  ملوقد  التطلع  إىل  يدفع  بطبيعته  عرفة  بالقسم، وهو 

املقسم عليه، ألنه ال يلجأ إىل القسم إال يف األمور املهمة التي حتتاج إىل تأكيد وإثبات، وقد  

﴿َواللَّْيلم إمَذا َيْغَشى َوالنََّهارم  قوله تعاىل:  ، ومن األمثلة عىل ذلك  يطول القسم فيطول الشوق

َكَر َواأْلُْنثَى إمنَّ َسْعَيكُ   [ 4- 1الليل: ] ﴾ ْم َلَشتَّىإمَذا ََتَىلَّ َوَما َخَلَق الذَّ

يف االستفهام تتجمع  ألن  االستفهام والرشط،  : وقد تبدأ بعض السور ب(3)قال آخر

قوله تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك  النفس ملعرفة اجلواب، ويف الرشط تتطلع ملعرفة اجلزاء،  

اَل   َوُهْم  آَمنَّا  َيُقوُلوا  َأْن  ُكوا  ُيرْتَ َأْن  النَّاُس  َب  وقوله:  .[ 2العنكبوت:  ] ﴾  ُيْفَتُنونَ ﴿َأَحسم ﴿إمَذا  . 

َرْت َوإمَذا اْلُقُبوُر ُبْعثمَرْت َعلمَمْت نَ  اَمُء اْنَفَطَرْت َوإمَذا اْلَكَواكمُب اْنَتَثَرْت َوإمَذا اْلبمَحاُر ُفجِّ ْفٌس  السَّ

َرْت  َوَأخَّ َمْت  َقدَّ َوإم   . وقوله:.[ 5-1االنفطار:  ] ﴾  َما  َرْت  ْمُس ُكوِّ الشَّ اْنَكَدَرْت  ﴿إمَذا  النُُّجوُم  َذا 

َرْت َوإمَذا   اْلبمَحاُر ُسجِّ ْت َوإمَذا  َ
َشاُر ُعطَِّلْت َوإمَذا اْلُوُحوُش ُحرشم ْت َوإمَذا اْلعم َ َباُل ُسريِّ َوإمَذا اجْلم

وَ  ْت  َ
ُنرشم ُحُف  الصُّ َوإمَذا  ُقتمَلْت  َذْنٍب  بمَأيِّ  ُسئمَلْت  املَْْوُءوَدُة  َوإمَذا  َجْت  ُزوِّ اَمُء  النُُّفوُس  السَّ إمَذا 

َرْت َوإمَذا اجْلَنَُّة ُأْزلمَفْت  يُم ُسعِّ َطْت َوإمَذا اجْلَحم  [13-1التكوير: ] ﴾ ُكشم
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أو املؤمنني، لألمر بيشء ذى      بنداء الرسولوقد تبدأ بعض السور    :(1)قال آخر

يف    بال، أو النهى عن أمر شديد النكر، أو تبدأ بخرب يثري الشوق، أو تدخل السورة مبارشة

يَن  نزلت ألجله، كام يف قوله تعاىل:    الذياحلديث عن الغرض   َن اهللَّم َوَرُسولمهم إمىَل الَّذم ﴿َبَراَءٌة مم

كمنيَ  َن املرُْْشم وكأن يف ضخامة الغرض وقوته ما يشغل عن التمهيد    ..[ 1التوبة:  ] ﴾  َعاَهْدُتْم مم

 أال يضيع. له، بل كأن يف التمهيد إضاعة لوقت حيرص القرآن الكريم عىل 

وقد يكون مفتتح السورة موحيا بفكرهتا، ومتصال هبا شديد االتصال،    :(2) قال آخر

﴿اهللَُّ اَل إمَلَه    ومتناسبا معها شديد التناسب، فمن ذلك سورة آل عمران التي افتتحت بقوله: 

ونزهت  عليه السالم،  وقد عاجلت السورة أمر عيسى    ..[ 2آل عمران:  ] ﴾  إمالَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّومُ 

 . مناسبا هلذا التنزيهبذلك البدء ولذلك كان اهلل عن الولد، 

آخر افتتاح  (3) قال  ومثله  النساء :  يف    التي   سورة  أحكامهن  من  كثري  عن  حتدثت 

َا النَّاُس ا تعاىل:   ، قال من أمجل براعات االستهاللهو  الزواج واملرياث، ف ُقوا َربَُّكُم  ﴿َيا َأهيُّ تَّ

َجااًل َكثمرًيا َونمَساءً  نُْهاَم رم نَْها َزْوَجَها َوَبثَّ مم َدٍة َوَخَلَق مم ْن َنْفٍس َواحم ي َخَلَقُكْم مم ُقوا اهللََّ    الَّذم َواتَّ

َواأْلَْرَحامَ  بمهم  َتَساَءُلوَن  ي  َرقميًبا   الَّذم َعَلْيُكْم  َكاَن  اهللََّ  ما  الكريمة  اآلية    فيف  ،[ 1النساء:  ] ﴾  إمنَّ 

جيب أن تعامل به املرأة فال يبخس حقها زوجة أو أما أو بنتا،    الذي يوحى بالرفق واحلنان  

ويف احلديث عن تقوى األرحام هنا إشارة إىل أن السورة ستعالج بعض أمورهم أيضا ورثة  

 يتامى. و

آخر افتتاح  (4)قال  التي    سورة: ومثله  توحيد اهللهتدف  األنعام  إثبات  قال   ، إىل    إذ 

اَمَواتم َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلاَمتم َوالنُّورَ ﴿احْلَْمُد هللمَّم  :  تعاىل ي َخَلَق السَّ يَن َكَفُروا    الَّذم ُثمَّ الَّذم
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ُلونَ  مْم َيْعدم  ، فليس غري السموات واألرض يشء يبقى خلقه لغري اهلل. [ 1األنعام: ] ﴾ بمَرهبِّ

وعالقت وهناياهتا  السور  خواتم  عن  حدثوين  واآلن  فيكم..  بورك  األستاذ:  ها  قال 

 بموضوعاهتا. 

يف النفس، ألنه آخر ما يبقى يف الذهن،    يخلامتة السورة أثرها الباق:  (1) قال أحدهم

الكالم، ومن أجل هذا كانت خواتم سور القرآن الكريم مع تنوعها    ي وربام حفظ دون باق

  ي وأنبلها، فهى حينا دعاء وابتهال حيمل النفس اإلنسانية إىل عاِل روح  املعاينحتمل أسمى  

بعجزه أمام قدرة اهلل، ويطلب من هذه القوة القاهرة أن تعينه وأن  اإلنسان    سام، يعرتف فيه

تنرصه، أو ال يشعر املرء حني يلتجئ إىل هذه القوة بأنه ألقى ثقله، وختفف من عبئه، كام  

هَلَا     ُوْسَعَها ﴿اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفًسا إمالَّ :  جاء فيها قوله تعاىلإذ  ،  جد ذلك يف ختام سورة البقرةن

ينَا َأْو َأْخَطْأَنا  َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت  ْذَنا إمْن َنسم نَا اَل ُتَؤاخم ا   َربَّ َْصً
ْل َعَلْينَا إم مم نَا َواَل حَتْ َربَّ

ْن َقْبلمنَا  يَن مم ْلنَا َما اَل َطاَقَة َلنَ  َكاَم مَحَْلَتُه َعىَل الَّذم نَا َواَل حُتَمِّ ْر َلنَا َواْرمَحْنَا   ا بمهم َربَّ   َواْعُف َعنَّا َواْغفم

ينَ  َنا َعىَل اْلَقْومم اْلَكافمرم بعد سورة اشتملت  ـ  هذا الدعاء  .. ف[ 286البقرة:  ] ﴾  َأْنَت َمْواَلَنا َفاْنرُصْ

يف  هي    بأن السعادة احلقة إنامـ يؤذن  عىل كثري من اجلدل والنقاش، ومجلة كبرية من األحكام  

ء إىل اهلل، واستمداد القوة من قدرته، وبذا كان هذا الدعاء مؤذنا باالنتهاء، باعثا هذا االلتجا 

 برد الراحة يف الفؤاد، بعد معركة طال فيها بيان احلق، ومناقشة الباطل وهدمه. 

عن اهلل بإجالله وتقديسه، أو بتعداد    ا حينا حديث: وتأيت خامتة السورة  (2) قال آخر

وإ حبه  عىل  الباعثة  معا،  صفاته  يقولف جالله  املائدة  سورة  ختام  ُمْلُك  :  تعاىل   في  ﴿هللمَّم 

نَّ  فميهم َوَما  َواأْلَْرضم  اَمَواتم  يرٌ   السَّ َقدم  
ٍ
ء يَشْ ُكلِّ  َعىَل  سورة    . .[ 120املائدة:  ] ﴾  َوُهَو  ختام  ويف 

يٌك يفم املُْْلكم َوَِلْ َيُكْن َلُه  اإلرساء يقول:   ْذ َوَلًدا َوَِلْ َيُكْن َلُه رَشم ي َِلْ َيتَّخم ﴿َوُقلم احْلَْمُد هللمَّم الَّذم
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لِّ  َن الذُّ ٌّ مم ُه َتْكبمرًيا  َويلم ْ وكأن يف هذا اخلتام خالصة الدعوة التي هتدف  ..  [ 111اإلرساء:  ] ﴾  َوَكربِّ

 هائها، كام تذكر خالصة الكتاب يف هنايته. السورة إليها، فكان ذكره مؤذنا بانت

قد أدى   رسول اهلل يف أحيان كثرية بام يشعر بأن : وتأيت خامتة السورة (1)قال آخر

  الطريقني خيتار، واخلتم بذلك يبعث يف نفس   أي رسالته، فعىل السامع أن يتدبر األمر، لريى  

يف هناية سورة  لة عىل ذلك ما ورد  ومن األمثالقارئ التفكري أيؤثر اهلدى أم خيتار الضالل،  

يٌص  :  تعاىل   يقولحيث    ، التوبة َحرم َعنمتُّْم  َما  َعَلْيهم  يٌز  َعزم ُكْم  َأْنُفسم ْن  مم َرُسوٌل  َجاَءُكْم  ﴿َلَقْد 

ْوا َفُقْل َحْسبمَي اهللَُّ اَل إمَلَه إمالَّ ُهوَ  يٌم َفإمْن َتَولَّ نمنَي َرُءوٌف َرحم ْلُت   َعَلْيهم   َعَلْيُكْم بماملُْْؤمم َوُهَو َربُّ    َتَوكَّ

 [ 129-128التوبة: ] ﴾ اْلَعْرشم اْلَعظميمم 

السورة  (2)قال آخر تأيت خامتة  أمر بركن من أركان احلياة : وقد  أو  بإنذار أو وعد 

الصاحلة،   تعاىلي ، حآل عمرانكام يف خامتة سورة  الرفيعة  يقول  آَمنُوا  :  ث  يَن  الَّذم َا  َأهيُّ ﴿َيا 

وا  ُ ُقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم ُتْفلمُحونَ اْصربم  [ 200آل عمران: ] ﴾ َوَصابمُروا َوَرابمُطوا َواتَّ

، قال  وقل أن ختتم السورة بحكم ترشيعى جديد، كام يف سورة النساء:  (3)قال آخر

اْلَكاَلَلةم تعاىل:   ُيْفتميُكْم يفم  اهللَُّ  ُقلم  َلُه    ﴿َيْسَتْفُتوَنَك  َلْيَس  َهَلَك  اْمُرٌؤ  َفَلَها إمنم  ُأْخٌت  َوَلُه  َوَلٌد 

ُثَها إمْن َِلْ َيُكْن هَلَا َوَلدٌ   نمْصُف َما َتَركَ  َّا َتَركَ   َوُهَو َيرم
َوإمْن َكاُنوا    َفإمْن َكاَنَتا اْثنََتنْيم َفَلُهاَم الثُُّلَثانم ممم

ْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَينْيم  َكرم مم َجااًل َونمَساًء َفلملذَّ ُ اهللَُّ  إمْخَوًة رم لُّواُيَبنيِّ  َعلميمٌ    َلُكْم َأْن َتضم
ٍ
ء ﴾  َواهللَُّ بمُكلِّ يَشْ

 َعلميٌم﴾ ﴿اكتفي يف ذلك بـ  ه.. ولعل [ 176النساء: ] 
ٍ
ء ، لعالقتها بكل ما يف السورة  َواهللَُّ بمُكلِّ يَشْ

 من عقائد وأحكام. 

التي تناولتها السورة    املعاينبأن  سورة  يف كل ختام  وهكذا جيد القارئ    :(4) قال آخر
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عند النفس  ووجدت  متامها،  استوفت  التي    ها قد  السورة  إن  حتى  وطمأنينتها،  سكوهنا 

ختمت باستفهام ِل يشعر املرء عنده بنقص حيتاج إىل إمتام، بل كان جوابه مغروسا يف القلب،  

إقر من  أثار  ما  النفس  يف  وأثار  السورة،  معنى  باالستفهام  فتم  الضمري،  يف  ال  مستقرا  ار 

 تستطيع حتوال عنه وال إخفاء له. 

 

 

 النغم واملوسيقى: . 9

والذين   وأستاذهم،  العلامء  بني  اجلميلة  العلمية  احلوارات  تلك  سمعت  أن  بعد 

وطوائفهم   ومذاهبهم  مدارسهم  اختالف  من  الرغم  عىل  الكريم  القرآن  حب  مجعهم 

ا من  نفرا  رأيت  حيث  احلديقة،  يف  آخر  حمل  إىل  رست  والكهول  وختصصاهتم..  لشباب 

حيملون آالت موسيقية يعزفون عليها.. وكانت موسيقاهم يف غاية العذوبة واجلامل، وقد  

 جعلتني مع تلك املناظر اجلميلة التي تزدان هبا احلديقة أشعر بروحانية عجيبة..  

لكني ولورعي البارد، رحت أصيح فيهم بكل قوة: ويلكم أهيا الغافلون.. انظروا  

املتنزهني ـ حتى الصبيان والفتيات منهم ـ ينزهون قلوهبم عن األغيار،    إىل من حولكم من

وعجائبها..   مجاهلا  عن  بحثا  املقدسة  كلامته  صحبة  ويف  القهار،  الواحد  بحب  ويملؤوهنا 

 كثافة.  وأنتم ال تزالون يف غيكم، ومع اآلالت التي ال تزيد قلوبكم إال قسوة، وعقولكم إال 

بهوا يل.. لكنهم ومن تلقاء أنفسهم جلسوا إىل األرض،  لكنهم ِل يسمعوين، وِل ينت

الروحانية   السيمفونية  هذه  عىل  جزيال  شكرا  خياطبهم:  أحدهم  وقال  آالهتم..  ووضعوا 

الذي   احلفل  ذلك  يف  لعرضها  الكفاية  فيه  بام  تدربتم  قد  اآلن  أنكم  وأحسب  الرائعة.. 
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 سيحرضه اجلميع. 

الذي استطاع أن خيرتق احلجب، ويمأل    قال أحدهم: أجل.. فأنت املوسيقار املبدع 

 هلا األرواح.   بالروح بتلك النغامت العذبة التي ترشئ

قال املوسيقار: شكرا جزيال.. وأنا مدين بذلك الذوق الرفيع لكلامت ريب املقدسة..  

فكلام قرأت سورة أو آية أشعر بأنغامها تتحرك يف كل وجداين.. وبعدها أحاول أن أسجل  

 الروحانية فيام تسمعونه من موسيقى. بعض آثار تلك 

قال أحدهم: نعلم ذلك سيدنا.. ونحن قد تعلمنا منك حبك للقرآن الكريم، بل  

 عشقك وهيامك به.. ولذلك ربام وفد إىل قلوبنا من املشاعر ما وفد إىل قلبك. 

 قال آخر: لكن ـ سيدنا ـ هناك من ينكر علينا حديثنا عن موسيقى القرآن الكريم. 

يَها سيقار: ال بأس.. دعهم ينكرون.. فـ  قال املو ْجَهٌة ُهَو ُمَولِّ ..  [ 148البقرة:  ] ﴾  ﴿لمُكلٍّ وم

فجعل   األدباء؛  ورحم  العلمية،  اإلشارات  أعظم  كلامته  فضمن  العلامء  رحم  الذي  فاهلل 

كلامته يف قمة قمم البالغة.. رمحنا كذلك؛ فجعل كلامته متناسبة مع أذواقنا الفنية.. فكلامت  

 اهلل أعظم وأكرم وأعدل من أن تتوجه جلهة دون أخرى. 

 شهادات: أ.  

امتألت   الذين  من  واملصلحني  واملفكرين  العلامء  فكبار  هلل..  احلمد  أحدهم:  قال 

القرآن،   موسيقى  يذكر  فكلهم  املعاين..  هذه  يف  يشاركوننا  الكريم  للقرآن  تعظيام  قلوهبم 

 .(1)ويشيد هبا 

 حممود:   مصطفى 

حممود الذي ذكر شعوره    ومنهم أستاذي العالمة األديب مصطفى   قال آخر: أجل.. 

 
 يف التعبري عن املعاين، ليسهل فهم ما بعدها.أراع يف هذه الشهادات الرتتيب التارخيي، وإنام راعيت اليرس والبساطة  ِل    (1)
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  دون   الطفولة  منذ  اكتشفت   )لقد:  باملوسيقى القرآنية، وأن ذلك كان من صغره الباكر، فقال 

  أعمق   من  رس  وهذا  .. القرآنية  العبارة  يف  الباطنة  الداخلية  املوسيقى  حكاية  أدري،  أن

  معامر   هو  وإنام..  املسجوع  بالكالم  وال   وبالنثر  بالشعر  ليس  إنه..  القرآين   الرتكيب  يف  األرسار

وفرق.فيها   الباطنة  املوسيقي   عن  تكشف   بطريقة  صفت  األلفاظ   من   خاص   بني   كبري  . 

 (1) الظاهرة( واملوسيقى الباطنة  املوسيقى 

  قال آخر: وقد ذكر الفرق بني القرآن الكريم والشعر يف ذلك، فذكر بيتا لشاعر اشتهر 

الرباب؟(، ثم    أخت  القتول  أحتب  يب..  ما   ليعلم  صاحبي  يل  )قال  :شعره، وهو  يف  باملوسيقي

  خارجية   هنا   املوسيقي   ولكن..  املوسيقي  عىل   وهتتز   وتطرب  تسمع  علق عليه بقوله: )أنت

  الباء   عىل   واحداً   تقفياًل   عبارة  كل  تقفيل  ثم  متساوية   أشطار  يف  الكالم   بتشطري  الشاعر  صنعها 

  التقفيالت   من  داخلها،   من   وليس   العبارة   خارج   من   أذنك  إىل   تصل   املوسيقي .  .املمدودة

َحى ﴿: تتلو حني   والوزن.. أما  البحر  ومن( القافية)   [ 2- 1: ]الضحىَسَجى﴾  إمَذا  َواللَّْيلم  َوالضُّ

  ذلك   ومع   والتشطري،   والوزن  التقفية   من   ختلو   بالتايل   وهي..  واحدة  شطرة   أمام   فأنت

هذه  أين،  من  فيها،  حرف  كل  من  تقطر  فاملوسيقي   الداخلية،  املوسيقى   هي  وكيف؟.. 

 (2)أديب( تركيب  أي  فيه يشاركه   ال  القرآين، املعامر أرسار من رس  الباطنة،  واملوسيقى 

مْحَنُ ﴿قال آخر: ومثل ذلك ذكر شواهد من اآليات القرآنية، كقوله تعاىل:     َعىَل   الرَّ

نِّي  اْلَعْظمُ   َوَهنَ   إمينِّ   َربِّ   َقاَل ﴿ ، وقوله:  [ 5:  ]طهاْسَتَوى﴾    اْلَعْرشم  ْأُس   َواْشَتَعَل   مم ْ   َشْيًبا   الرَّ   َوَِل

يًّا﴾    َربِّ   بمُدَعائمَك   َأُكنْ 
)كل..  [ 4:  ]مريم َشقم بقوله:  عليها  علق  ثم    بنيان  عبارة  وغريها، 

  بطريقة   بينها،  ومن  ورائها   ومن  الكلامت  داخل  من  املوسيقي  فيه  ينبع  بذاته  قائم   موسيقي
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 ( 1) (!تتم؟ كيف  تدري  ال حمرية

عليه السالم    موسى   القرآن الكريم من حكاية   : ومثل ذلك، ذكر ما يروي(2) قال آخر

َبادمي  َأرْسم   َأنْ   ُموَسى  إمىَل   َأْوَحْينَا   َوَلَقدْ ﴿  :املذهل  السيمفوين   األسلوب  بذلك ْب   بمعم   هَلُمْ   َفارْضم

يًقا  َيُهمْ   بمُجُنودمهم   فمْرَعْونُ   َفَأْتَبَعُهمْ   خَتَْشى   َواَل   َدَرًكا   خَتَاُف   اَل   َيَبًسا   اْلَبْحرم   يفم   َطرم نَ   َفَغشم   َما   اْلَيمِّ   مم

َيُهمْ    غاية   يف  . ثم علق عليها بقوله: )كلامت .[ 79- 77:  ]طهَهَدى﴾    َوَما   َقْوَمهُ   فمْرَعْونُ   َوَأَضلَّ   َغشم

بمعنى   ﴿دركًا﴾  ختاف  ال   أو   ﴿يبسا﴾   مثل   الرقة ـ   ختاف   ال   ـ    لتذوب   الكلامت   إن   إدراكًا 

  كتب   ما   كل   بني  وحده  نسيج  هو   فريد،   موسيقي   ورصف   معامر   يف   وترتاص   وتصطف 

  املتأخر،   والنثر   الشعر  وبني   بينه  وال   اجلاهيل،   الشعر   وبني   بينه  شبيه   ال   والحقاً   سابقاً   بالعربية

  الكيد   أرادوا  الذين  األعداء  كثرة   برغم  التاريخ،  لنا   حفظها   للتقليد  واحدة  حماولة  وال

  بال   ظاهرة  وكأهنا   متامًا،  بخصائصها   منفردة  القرآنية  العبارة  تربز  الزحام  هذا  كل  . يف .للقرآن 

 . نعرف  ما   غري آخر مصدراً  هلا   أن سوى تفسري،  وال  تربير

  املوسيقى   : وبعد إيراده للكثري من الشواهد الدالة عىل ذلك، قال: )لكن(3) قال آخر

  هي   أخرى   صفة   املوسيقي   مع  وإنام   القرآنية،   العبارة  به   انفردت   ما   كل   هي   ليست   الباطنية

  أن   تستطيع  الطوفان،  قصة   هناية  اهلل  هبا   وىر  التي  املقتضبة   البسيطة   العبارة  .. ويف!اجلالل

)اهلائل )  اليشء  ذلك   تلمس    َساَمءُ   َوَيا   َماَءكم   اْبَلعمي  َأْرُض   َيا   َوقميَل ﴿  : األلفاظ  يف (  اجلليل( 

يَض   َأْقلمعمي َ   املَْاءُ   َوغم
يِّ   َعىَل   َواْسَتَوْت   اأْلَْمرُ   َوُقيضم

:  ]هودالظَّاملممنَي﴾    لمْلَقْومم   ُبْعًدا  َوقميَل   اجْلُودم

  يشء   كل فإذا    تنزل ..  الرعود   ووقع  اجلبال   ثقل   له   لفظ   كل..  اهلائلة   اللمسات   .. تلك [ 44

:  ختامها   إىل  القصة   ووصلت  الغضب  عن  الطبيعة  كفت  وقد   هدوء،   سكون، ..  صمت
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يَض   َأْقلمعمي  َساَمءُ   َوَيا   َماَءكم   اْبَلعمي  َأْرُض   َيا   َوقميَل ﴿ َ   املَْاءُ   َوغم
  بيشء   لتشعر   ﴾.. إنكاأْلَْمرُ   َوُقيضم

  رف ح   كل   وكأن  صوان،   صخر  من   املنحوتة   اجلليلة   اهلائلة   األلفاظ  هذه   يف  متاماً   برشي  غري

  مكان   مجلة تؤلف أو  بأخرى،  كلمة  تستبدل أو  حرفاً  تغري  أن  يمكنك ال.  األلب.   جبل  فيها 

  يف   لنفسك  وجرب  وحاول..  والداللة   والثقل  واحلركة   والنغم  اإليقاع  نفس   تعطي   مجلة، 

 (1) (! بكلمة كلمة  تستبدل   أو حرفاً   تغري أن  العرش، الكلامت ذات البسيطة  العبارة هذه

  عىل   القرآنية   العبارة  وقعت  قال آخر: ثم بني تأثري ذلك يف السامعني، فقال: )وهلذا

  من  مستغرباً   يكن   الصاعقة، وِل   وقع  والبالغة   الفصاحة  عشقوا   الذين  اجلاهلية   عرب   آذان

  يكتم   أن  يستطيع   ال   وأن   يذهل،   أن  كفره،  عىل   ومات   عاش  املغرية،   بن  الوليد  مثل  جاهيل 

  وإن   حلالوة،   لقوله   إن   واهلل)  :حممد   كالم   من  اعتربه  وقد  فيقول،   كفره   برغم  بالقرآن،   إعجابه

  منه  طلبوا ، وملا (عليه  يعىل  وال يعلو  وإنه ملغدق، أسفله وإن  ملثمر،  أعاله وإن لطالوة،  عليه

  املرء   وبني   وأخيه،   املرء   وبني  وأبيه،   املرء   بني   يفرق   بقول   جاء  ساحر   قولوا: )قال  يسبه   أن

  كلمة   عن  يبحث   الذي  العدو  لسان  عىل   حتى   السحر   . إنه(.وعشريته  املرء  وبني   وزوجته، 

 (2) هبا(  يسبه 

  كانت  املوسيقى العميقة، فقال: )وإذاقال آخر: ثم ذكر السبب يف عدم الشعور بتلك  

  التعود   هو   فالسبب   والذهول،   والعجب   السحر  موقع   اليوم   آذاننا   عىل   تقع   ال   القرآنية   العبارة

  لغتنا،   أصول  عن  أبعدتنا   مبتذلة  عامية   يف  واإلغراق   والبالدة  الطفولة  منذ  واملعايشة   واأللفة

  أوهلا   من  السور  يكررون   حمرتفني  مرتلني  من   نسمعه   الذي   اململ  الرتيب   األداء  أسلوب  ثم 

 من  الوعيد   موقف   من  الفرح  موقف   من   احلزن   موقف   فيها   خيتلف   ال   واحدة   بنربة   آخرها   إىل

.  . العبارات وتتسطح املعاين فيها  متوت   رتيبة  واحدة نربة العربة،  موقف   من  البرشي موقف 

 
 .19القرآن حماولة لفهم عرصي،  (2) .19القرآن حماولة لفهم عرصي،  (1)



426 

 

  ثم ..  قلبه   يف  يشء  ينبض   أن  دون  اللعلعة  سبيل  عىل   القرآن  يقرأ   ممن  املشايخ  بعض  وباملثل

  فيها   تعددت  التي  العرصية  احلياة  ثم..  روتينياً   فيها   القرآن  يقرأ  التي  الكثرية  املناسبات

  هذا   األرواح.. وبرغم  وصدئت  النفوس  وتعقدت  القلب   وحتجر   االنتباه  وتوزع  املشاغل

  بكراً   طفاًل   فيها   ويرتد   اللزجة،   البيئة   هذه  من   نفسه  فيها   الواحد  ينزع   صفاء  حلظة   فإن  كله

  املذهلة   والنكهة   الفريد  الطعم  ذلك   إليه   تعيد  بأن  كفيلة   شفافيتها،   عىل   نفسه  له   وترتد

  ألف   بعد قرابة  جديد  من  مذهوالً   توقفه  بأن  وكفيلة ..  القرآن   يف  اجلميل   املطرب   واإليقاع

 ( 1)  وتّوها( لساعتها  عليه  تنزل  وكأهنا  اآليات هذه  نزول من سنة  وأربعامئة

  القرآن   يف  تقرؤها   أخرى  قال آخر: ثم ذكر نامذج قرآنية عن ذلك، فقال: )وألفاظ

  اجْلََوارم ﴿:  فيقول  والنهار  بالليل  اهلل  يقسم   حينام  وصوراً   وأصداء  رنيناً   السمع  يف  فترتك

ْبحم   َعْسَعَس   إمَذا   َواللَّْيلم   اْلُكنَّسم    األربعة   احلروف  هذه..  [ 18-16:  ]التكويرَتنَفََّس﴾    إمَذا   َوالصُّ

  هنا   الفجر   ضوء   أن   تنفس﴾   إذا   و﴿الصبح .  فيه.  ما   بكل   مصوراً   الليل  هي   ﴿عسعس﴾ 

  اآليات   كانت فإذا    .. الديك  وصيحة  العصفور   زقزقة  تسمع   تكاد  إنك..  ومسموع  مرئي 

  له   كله  القرآين  املعامر  وترى ..  تتفجر  األلفاظ  تسمع  فإنك  العقاب   وإعالن  الغضب   نذير

ا ﴿ : عاد قوم  عن اهلل  يقول ما  اسمع  . .جلجلة يٍح  َفُأْهلمُكوا َعادٌ  َوَأمَّ ََصٍ  بمرم َرَها  َعاتمَيةٍ  ََصْ   َسخَّ

مْ  امٍ   َوَثاَمنمَيةَ   َلَيالٍ   َسْبعَ   َعَلْيهم َعى   فميَها   اْلَقْومَ   َفرَتَى   ُحُسوًما   َأيَّ ُمْ   ََصْ َيٍة﴾    َنْخلٍ   َأْعَجازُ   َكَأهنَّ َخاوم

  النخل   وأعجاز  اخليام  اصطفاق  فيها   وتسمع  الرياح  فيها   ترص  كلها   اآليات   .. إن[ 7-6:  ]احلاقة

 ( 2)  اخلراب( األرض وصورة اخلاوي

  َتدها   كلها   القرآنية  قال آخر: وبعد أن ذكر تلك الشواهد وغريها، قال: )والصور

  وصوت  جرس   هلا   التي   واأللفاظ  املحكمة   والظالل  الرسيعة   اللمسات   هبذه   مرسومة 

 
 .20القرآن حماولة لفهم عرصي،  (2) .20القرآن حماولة لفهم عرصي،  (1)



427 

 

  يف   أما   لغته،  يف  قرآن   إنه .  يرتجم.  ال  كتاباً   القرآن  كان  جمتمعة  األسباب   وهلذه .  .وصورة

ُلوَن﴾    َلَعلَُّكمْ   َعَربميًّا   ُقْرآًنا   َأْنَزْلنَاهُ   إمنَّا ﴿..  القرآن  غري  آخر  يشء  فهو   األخرى  اللغات َتْعقم

مْحَنُ ﴿:  مثل  آية   ترتجم   أن   يمكن  . وكيف .فاصل  حتديد   هذا  .. ويف[ 2:  ]يوسف   اْلَعْرشم   َعىَل   الرَّ

  أمام ..  معامر   أمام  األوىل  بالدرجة  نحن  وإنام  فقط،  معنى  أمام  لسنا   إننا .  .[ 5:  ]طهاْسَتَوى﴾  

  خصائص   من  حواشيها،   من  ال  قلبها   من   الكلامت،  داخل   من  املوسيقي   فيه   تنبع  وبناء  تكوين 

 (1) وخوافيها( وظالهلا  وأرسارها  العربية اللغة

ذكر عالقة املوسيقى القرآنية باللغة العربية، ورس اختيار اهلل تعاىل هلا،  قال آخر: ثم  

  بمجرد   النفس   يف  اخلشوع   حتدث إهنا ..  عجيبة   بخاصية   القرآنية  اآلية  انفردت   فقال: )وهلذا

  الوجدان   يف  يؤثر  موسيقي   تركيب  ألهنا ..  معانيها   العقل  يتأمل  أن  وقبل  األذن  تالمس  أن

  سوف   فإنه  ويتأمل  حيلل   العقل  بدأفإذا    العمل،   يف  العقل   يبدأ   أن  قبل  ومن  لتوه  والقلب

  ال   وقد  حتدث   قد ..  ثانية  مرحلة   ولكنها ..  خشوعاً   يزداد  وسوف  جديدة   أشياء   يكتشف 

  هبا   تفرس   التي   البصرية  تؤتى   وقد..  تكشفه  ال  وقد  رسها   عن  اآلية  لك  تكشف  وقد  حتدث

  أوالً   خياطبنا   القرآن   ألن   خاشع،  دائامً   ولكنك..  البصرية  هذه  تؤتى   ال   وقد  القرآن   معاين

  الذي   عليك   ألقاه..  القلب  يبهر  الرصف  من  طراز ..  فورم ..  بنيان..  الكالم   من   فريد   كمعامر

 (2) (رسها  ويعرف   اللغة خلق

 سيد قطب: 

قال آخر: أجل.. ومنهم أستاذي األديب سيد قطب، فقد حتدث يف كتابه ]التصوير  

القرآن[، وغريها من الكتب عن هذه املعاين، وذكر تذوقه هلا، ومما قاله يف ذلك:  الفني يف  

يتناسق ) األنواع،  إيقاًعا موسيقيًّا متعدد  القرآن  اجلو ويؤدي وظيفة أساسية يف    إن يف  مع 
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إشعاع للنظم اخلاص يف كل موضع، وتابعة لقرص الفواصل وطوهلا، كام هي   هي و البيان.. 

 ( 1)  (ف يف الكلمة املفردة، والنسجام األلفاظ يف الفاصلة الواحدةتابعة النسجام احلرو 

جاء يف القرآن الكريم:  قال آخر: ثم ذكر اختالف القرآن الكريم عن الشعر، فقال: ) 

ْعرَ   َعلَّْمنَاهُ   َوَما ﴿ وجاء فيه حكاية    ..[ 69:  ]يسُمبمنٌي﴾    َوُقْرآنٌ   ذمْكرٌ   إمالَّ   ُهوَ   إمنْ   َلهُ  َينَْبغمي   َوَما   الشِّ

اهُ   َبلم ﴿عن كفار العرب:   ٌر﴾    ُهوَ   َبْل   اْفرَتَ وصدق القرآن الكريم، فليس هذا    ..[ 5:  ]األنبياءَشاعم

النسق شعًرا.. ولكن العرب كذلك ِل يكونوا جمانني، وال جاهلني بخصائص الشعر، يوم  

شعر إنه  العايل:  النسق  هذا  عن  تصوير ..  قالوا  من  فيه  بام  خياهلم  راع  وسحر    لقد  بارع؛ 

وجداهنم بام فيه من منطق ساحر؛ وأخذ أسامعهم بام فيه من إيقاع مجيل.. وتلك خصائص  

عىل أن النسق القرآين قد مجع بني مزايا    الشعر األساسية، إذا نحن أغفلنا القافية والتفاعيل..

الت املوحدة والتفعيالت  القافية  قيود  التعبري من  امة؛ فنال  النثر والشعر مجيًعا.. فقد أعفي 

الشعر   من  ذاته  الوقت  يف  وأخذ  العامة..  أغراضه  مجيع  عن  الكاملة  التعبري  حرية  بذلك 

املوسيقي الداخلية، والفواصل املتقاربة يف الوزن التي تغني عن التفاعيل؛ والتقفية املتقاربة  

 (2)(وضم ذلك إىل اخلصائص التي ذكرنا، فنشأ النثر والنظم مجيًعا  التي تغني عن القوايف؛ 

القرآن  اإلنسان    وحيثام تالقال آخر: وذكر إمكانية شعور كل إنسان بذلك، فقال: )

أحس بذلك اإليقاع الداخيل يف سياقه؛ يربز بروًزا واضًحا يف السور القصار، والفواصل  

السور   يف  كثرًيا  أو  قلياًل  ويتوارى  عامة؛  بصفة  والتشخيص  التصوير  ومواضع  الرسيعة، 

ملحوظ دائاًم يف بناء    ـ   عىل كل حالـ  الدقة يف آيات الترشيع.. ولكنه  الطوال، حتى تنفرد  

 (3)(النظم القرآين 
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هذه فواصل  ، وعلق عليها بقوله: )النجم قال آخر: ثم أورد اآليات األوىل من سورة  

متحدة يف حرف التقفية متاًما،  ـ  الشعر العريب    عىل نظام غري نظامـ  متساوية يف الوزن تقريًبا  

اع موسيقي متحد تبعا هلذا وذلك، وتبًعا ألمر آخر ال يظهر ظهور الوزن والقافية؛  ذات إيق

ألنه ينبعث من تآلف احلروف يف الكلامت، وتناسق الكلامت يف اجلمل؛ ومرده إىل احلس  

وإيقاع، ولو احتدت الفواصل    ي الداخيل واإلدراك املوسيقي، الذي يفرق بني إيقاع موسيق

واإليقاع املوسيقي هنا متوسط الزمن تبًعا لتوسط اجلملة املوسيقية يف الطول،    واألوزان..

متحد تبًعا لتوحد األسلوب املوسيقي، مسرتسل الروي كجو احلديث الذي يشبه التسلسل  

َت   َأَفَرَأْيُتمُ ﴿القصيص.. وهذا كله ملحوظ.. ويف بعض الفواصل يبدو ذلك جليًّا مثل:     الالَّ

ى والعزى  [ 20-19:  ]النجم اأْلُْخَرى﴾    الثَّالمَثةَ   اةَ َوَمنَ  َواْلُعزَّ الالت  أفرأيتم  قلت:  أنك  فلو   ..

َكرُ  َأَلُكمُ ﴿ ومناة الثالثة، ال ختلت القافية، ولتأثر اإليقاع.. وكذلك يف قوله:    اأْلُْنَثى  َوَلهُ  الذَّ

يَزى﴾    قمْسَمةٌ   إمًذا  تمْلَك  ؟ تلك قسمة ضيزي،  لو قلت: ألكم الذكر وله األنثى  [ 22-21:  ]النجم ضم

  إمًذا﴾ ﴿وكلمة  ﴾ األخرى﴿..وال يعني هذا أن كلمة إمًذا﴾﴿الختل اإليقاع املستقيم بكلمة  

زائدتان ملجرد القافية أو الوزن، فهام رضوريتان يف السياق لنكت معنوية خاصة.. وتلك  

ون أن  ميزة فنية أخرى: أن تأيت اللفظة لتؤدي معنى السياق، وتؤدي تناسًبا يف اإليقاع، د

 (1) (يطغى هذا عىل ذاك، أو خيضع النظم للرضوريات 

مالحظة اتزان اإليقاع يف  قال آخر: ثم ذكر بعض األمثلة واألدلة عىل ذلك، فقال: )

اآليات والفواصل تبدو واضحة يف كل موضع عىل نحو ما ذكرنا، أو قريًبا من هذه الدقة  

صورة خاصة،    القياسية للكلمة إىل   ودليل ذلك أن يعدل يف التعبري عن الصورة  الكربى.. 

 ( 2) (النسق عىل نحو خيتل إذا قدمت أو أخرت فيه، أو عدلت يف النظم أي تعديل  ي أو أن يبن
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يف التعبري عن الصورة  ـ وهي العدول  احلالة األوىل   عن  مثاال: ثم ذكر  (1)قال آخر

إىل للكلمة  خاصة    القياسية  تعاىل  صورة  قوله  يف  ورد  ما  وهو  عليه    إبراهيمعن  حكاية  ـ 

ُمْ   اأْلَْقَدُمونَ   َوآَباُؤُكمُ   َأْنُتمْ   َتْعُبُدونَ   ُكنُْتمْ   َما   َأَفَرَأْيُتمْ   َقاَل ﴿   :السالم    اْلَعاملَمنيَ   َربَّ   إمالَّ   يلم   َعُدوٌّ   َفإمهنَّ

ي ينم   َفُهوَ   َخَلَقنمي  الَّذم ي  هَيْدم ُمنمي  ُهوَ   َوالَّذم ْضُت   َوإمَذا  َوَيْسقمنيم   ُيْطعم نيم   َفُهوَ   َمرم ي   َيْشفم   َوالَّذم

يُتنمي  ي  حُيْيمنيم   ُثمَّ   ُيمم رَ   َأنْ   َأْطَمعُ   َوالَّذم ﴾    َيْومَ   َخطميَئتمي  يلم   َيْغفم ينم فقد    .. [ 82-75:  ]الشعراءالدِّ

يف   املتكلم  ياء  وحييني﴿ خطفت  ويشفني  ويسقني  م  ﴾هيدين  القافية  حرف  عىل  ع  حمافظة 

  َواْلَفْجرم ﴿ومثله خطف الياء األصلية يف الكلمة، نحو:  ﴾..  تعبدون، واألقدمون، والدين﴿

ْفعم   َعرْشٍ   َوَلَيالٍ  ي  َقَسمٌ   َذلمَك   يفم   َهْل   َيرْسم   إمَذا   َواللَّْيلم   َواْلَوْترم   َوالشَّ ْجٍر﴾    لمذم .. فياء  [ 5-1:  ]الفجرحم

 ﴾ الفجر، وعرش، والوتر، وحجر﴿حذفت قصًدا لالنسجام مع   ﴾يرسي﴿

اعم   َيْدعُ   َيْومَ   َعنُْهمْ   َفَتَولَّ ﴿: وذكر مثاال آخر عنها، وهو قوله تعاىل:  (2)قال آخر   إمىَل   الدَّ

 
ٍ
ء ًعا   ُنُكرٍ   يَشْ نَ   خَيُْرُجونَ   َأْبَصاُرُهمْ   ُخشَّ ُمْ   اأْلَْجَداثم   مم ٌ   َجَرادٌ   َكَأهنَّ

اعم   إمىَل   ُمْهطمعمنيَ   ُمنَْترشم   الدَّ

﴾    َيْومٌ   َهَذا  اْلَكافمُرونَ   َيُقوُل  ٌ
  ﴾ الداع﴿أنت ِل ختطف الياء يف  فإذا    وقال:   .. [ 8-6:  ]القمرَعرسم

 أحسست ما يشبه الكرس يف وزن الشعر. 

ا َفارْ   َنْبغم   ُكنَّا   َما   َذلمَك   َقاَل ﴿ : وذكر مثاال آخر عنها، وهو قوله تعاىل:  (3)قال آخر   َتدَّ

ا   َعىَل  َ
مهم نبغي كام هو القياس الختل الوزن    ءفلو مددت يا وقال:    ..[ 64:  ]الكهفَقَصًصا﴾    آَثارم

   نوًعا من االختالل..

زيادة هاء السكت عىل ياء الكلمة أو ياء  : وذكر مثاال آخر عنها، وهو  (4)قال آخر

مثل يف  تعاىل  املتكلم  ا ﴿   :قوله  ْت   َمنْ   َوَأمَّ يُنهُ   َخفَّ هُ   َمَوازم َيةٌ   َفُأمُّ َيهْ   َما   َأْدَراكَ   َوَما   َهاوم   َنارٌ   هم
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َيٌة﴾   ا ﴿وقوله:    .. [ 11-8:  ]القارعةَحامم َ   َمنْ   َفَأمَّ ينمهم   كمَتاَبهُ   ُأويتم   إمينِّ   كمَتابمَيهْ   اْقَرُءوا   َهاُؤمُ   َفَيُقوُل   بمَيمم

َسابمَيهْ   ُماَلٍق  َأينِّ  َظنَنُْت  يَشةٍ  يفم  َفُهوَ  حم َيةٍ  عم ُبوا ُكُلوا َدانمَيةٌ  ُقُطوُفَها   َعالمَيةٍ  َجنَّةٍ  يفم  َراضم   َهنميًئا  َوارْشَ

امم  يفم   َأْسَلْفُتمْ  بماَم  ﴾  اأْلَيَّ  [ 24-19: ]احلاقةاخْلَالمَيةم

آخر ذكر  (1)قال  ثم  الاحلالة   عن  مثاال:  فيها  يقع  ال  التي  ـ وهي  عدول عن  الثانية 

  املوسيقى الكامنة يف الرتكيب، والتي ختتل لو غري نظامهتظهر  قياسية، ومع ذلك  الصيغة  ال

ا   َعْبَدهُ   َربَِّك   َرمْحَتم   ذمْكرُ ﴿   : ـ وهو قوله تعاىل يَّ هُ   َناَدى   إمذْ   َزَكرم يًّا   نمَداءً   َربَّ
  َوَهنَ   إمينِّ   َربِّ   َقاَل   َخفم

نِّي   اْلَعْظمُ  ْأُس   َواْشَتَعَل   مم ْ   َشْيًبا   الرَّ يًّا﴾    َربِّ   بمُدَعائمَك   ُكنْ أَ   َوَِل
ثم علق عليه    ..[ 4-2:  ]مريم َشقم

( كلمة  بقوله:  وضع  فقط  تغري  أن  مثال  حاولت  لكلمة    ﴾منِّي﴿فلو  سابقة  فتجعلها 

فتقول: العظم﴿ وزن    ﴾،  يف  الكرس  يشبه  بام  ألحسست  العظم..  مني  وهن  إين  رب  قال 

وهن العظم  ﴿  ﴾ قال رب إين﴿ يف صدر الفقرة هكذا:    ﴾إين﴿الشعر؛ ذلك أهنا تتوازن مع  

 ﴾ مني

يف    ة كامن  يوه،  لحظ وال يرشحالتي تُ   املوسيقى الداخلية : ثم حتدث عن  (2)قال آخر

  درك بحاسة خفية، وهبة لدنية.. ت  ي .. وهنسيج اللفظة املفردة، وتركيب اجلملة الواحدة 

موزونة بميزان    تلك املوسيقى الداخلية يف بناء التعبري القرآين،   يوهكذا تتبدوقال عنها: )

شديد احلساسية، متليه أخف احلركات واالهتزازات، ولو ِل يكن شعًرا، ولو ِل يتقيد بقيود  

يتنوع    الدقيق عن القصد املطلوب..الشعر الكثرية، التي حتد من احلرية الكاملة يف التعبري

سنن   عىل  ذلك  جيري  فهل  املوسيقي،  اإليقاع  ألوان  تتعدد  كام  والقوايف،  الفواصل  نظام 

مقصودة؟ أهداف  إىل  ويؤدي  التناسق  ..  خاصة،  آفاق  من  اخلاص  األفق  هذا  يف  ننظر 

 ( املوسيقي، بعد أن ثبت وجود هذه املوسيقى
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تنوع أسلوب املوسيقى وإيقاعها خرى مهمة، وهي  : ثم أشار إىل ناحية أ (1) قال آخر

ا،  فقال: )بتنوع األجواء التي تطلق فيها؛   لدينا ما نعتمد عليه يف اجلزم بأنه يتبع نظاًما خاصًّ

وقد نحتاج يف ضبط هذه الفروق وتوضيحها    وينسجم مع اجلو العام باطراد ال يستثني.. 

وال    سيقى ال يتهيأ العلم هبا لكل قارئ، إىل قواعد موسيقية خاصة، وإىل اصطالحات يف املو

متباعدة،   ألواًنا  اخرتنا  نحن  إذا  ذلك  من  أيرس  املسألة  نحسب  ولكننا  أيًضا..  نحن  لنا 

 ( وأساليب متباينة من هذه املوسيقى

يف سورة النازعات أسلوبان موسيقيان، وإيقاعان  ثم ذكر مثاال عىل ذلك، فقال: )

أوهلام يظهر يف هذه املقطوعة، الرسيعة احلركة،    جام.. ينسجامن مع جوين فيهام متام االنس

القصرية املوجة، القوية املبنى، تنسجم مع جو مكهرب، رسيع النبض، شديد االرَتاف،  

َعاتم ﴿  عىل النحو التايل:  َطاتم   َغْرًقا   َوالنَّازم ابمَحاتم   َنْشًطا   َوالنَّاشم ابمَقاتم   َسْبًحا   َوالسَّ   َسْبًقا   َفالسَّ

َفةُ   َتْرُجُف   َيْومَ   َأْمًرا   َفاملَُْدبَِّراتم  اجم ادمَفةُ   َتْتَبُعَها   الرَّ َفةٌ   َيْوَمئمذٍ   ُقُلوٌب   الرَّ َعةٌ   َأْبَصاُرَها   َواجم   َخاشم

َظاًما   ُكنَّا   َأإمَذا  احْلَافمَرةم   يفم   ملََْرُدوُدونَ   َأإمنَّا   َيُقوُلونَ  َرةً   عم ةٌ   إمًذا  تمْلَك   َقاُلوا  َنخم ةٌ   َكرَّ َ
َي   َفإمنَّاَم   َخارسم   هم

َدةٌ   َزْجَرةٌ  َرةم﴾    ُهمْ فإذا    َواحم اهم والثاين يظهر يف هذه املقطوعة، الوانية    .. [ 14-1:  ]النازعاتبمالسَّ

الذي ييل مبارشة يف   القصيص  تنسجم مع اجلو  الطول،  املتوسطة  الرخية املوجة،  احلركة، 

وحديث   الواحدة،  والزجرة  اخلارسة،  الكرة  حديث  التايل: السورة  النحو  عىل    الساهرة، 

يُث   َأَتاكَ   َهْل ﴿ هُ   َناَداهُ   إمذْ   ُموَسى   َحدم سم   بماْلَوادم   َربُّ   َفُقْل   َطَغى   إمنَّهُ  فمْرَعْونَ   إمىَل   اْذَهْب   ُطًوى   املَُْقدَّ

ى  َأنْ   إمىَل   َلَك   َهْل  َيَك   َتَزكَّ يف حاجة  أظن أننا لسنا    ..[ 19-15:  ]النازعاتَفَتْخَشى﴾    َربَِّك   إمىَل   َوَأْهدم

إىل قواعد موسيقية، وال إىل اصطالحات فنية، لندرك الفرق بني األسلوبني واإليقاعني،  

فهو واضح ال خيفي، وهو كذلك منسجم يف كل حالة مع اجلو الذي تطلق فيه املوسيقى..  
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 ( وهلذه املوسيقى وظيفة أساسية يف مصاحبة املشهد املعروض، يف املرتني األوىل واألخرى

موسيقى الدعاء املتموجة  وهي  من هذه املوسيقى..  : وأشار إىل نوع آخر  (1)قال آخر

نَا ﴿، مثل ما ورد يف قوله تعاىل:  الرخية الطويلة اخلاشعة لم  َمنْ  إمنََّك  َربَّ   َأْخَزْيَتهُ   َفَقدْ  النَّارَ  ُتْدخم

نْ   لملظَّاملممنيَ  َوَما  نَا  َأْنَصارٍ  مم نَا  َربَّ ْعنَا  إمنَّ نُوا َأنْ  لمْْلمياَمنم   ادميُينَ ُمنَادمًيا  َسمم نَا  َفآَمنَّا  بمَربُِّكمْ  آمم رْ  َربَّ   َفاْغفم

رْ   ُذُنوَبنَا   َلنَا  نَا   َسيَِّئاتمنَا   َعنَّا   َوَكفِّ نَا   اأْلَْبَرارم   َمعَ   َوَتَوفَّ َنا   َواَل   ُرُسلمَك   َعىَل   َوَعْدَتنَا   َما   َوآتمنَا   َربَّ   َيْومَ   خُتْزم

َياَمةم  ميَعاَد﴾    خُتْلمُف   اَل   إمنََّك   اْلقم نَا ﴿  أو دعاء آخر:  .. [ 194-192:  عمران  ]آلاملْ ي   َما   َتْعَلمُ   إمنََّك   َربَّ   ُنْخفم

نْ  اهللَّم  َعىَل   خَيَْفى  َوَما   ُنْعلمنُ   َوَما     مم
ٍ
ء    يفم   َواَل   اأْلَْرضم   يفم   يَشْ

م
اَمء ي  هللمَّم   احْلَْمدُ  السَّ   َعىَل   يلم   َوَهَب   الَّذم

يَل   اْلكمرَبم  يعُ   َريبِّ   إمنَّ   َوإمْسَحاَق   إمْساَمعم    َلَسمم
م
َعاء يمَ   اْجَعْلنمي  َربِّ   الدُّ اَلةم   ُمقم نْ   الصَّ تمي   َومم يَّ نَا   ُذرِّ   َربَّ

   َوَتَقبَّْل 
م
نَا   ُدَعاء رْ   َربَّ نمنيَ   َولمَوالمَديَّ   يلم   اْغفم َساُب﴾    َيُقومُ   َيْومَ   َولمْلُمْؤمم ثم علق    .. [ 41-38:  ]إبراهيم احْلم

ولسنا كذلك يف حاجة إىل قواعد واصطالحات لنحس أن هذا أسلوب غري  عليها بقوله: ) 

 ( األسلوبني السابقني.. منسجم مع الدعاء كل االنسجام، بالتطريب والتموج واالسرتسال

آخر آخر  (2)قال  نوع  إىل  وأشار  املوسيقى:  هذه  وهي  من  املتموجة  ..  املوسيقى 

املوجة الالطويلة  الطوفانتي سامها ].. وهي  تعاىلموسيقى  َي ﴿  :[، قال  ي  َوهم رم ممْ   ََتْ   يفم   هبم

َبالم   َمْوٍج  لٍ   يفم   َوَكانَ   اْبنَهُ   ُنوٌح   َوَناَدى  َكاجْلم ينَ   َمعَ   َتُكنْ   َواَل   َمَعنَا   اْرَكْب   ُبنَيَّ   َيا   َمْعزم   َقاَل   اْلَكافمرم

ي ُمنمي   َجَبلٍ  إمىَل   َسآوم نَ   َيْعصم    مم
م
مَ   اَل   َقاَل   املَْاء نْ   اْلَيْومَ   َعاصم مَ   َمنْ  إمالَّ   اهللَّم  َأْمرم   مم   َبْينَُهاَم   َوَحاَل   َرحم

نَ   َفَكانَ   املَْْوُج  إن التكوين  ثم علق عىل اآليات الكريمة بقوله: )  .. [ 43- 42:  ]هوداملُْْغَرقمنَي﴾    مم

املوسيقي للجملة ليذهب طوال وعرًضا يف عمق وارتفاع، ليشرتك يف رسم اهلول العريض  

اإليقاع،  الع إكامل  يف  تساعد  لآلية  اللفظي  التكوين  يف  املتنوعة  املتوالية  واملدات  ميق.. 

 ( وتكوينه واتساقه مع جو املشهد الرهيب العميق
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آخر آخر  (1)قال  نوع  إىل  وأشار  املوسيقى :  هذه  وهي  من  يف  ل ختت  موسيقى..  ف 

تَُها   َيا ﴿  : عام سبقها، ومن أمثلتها قوله تعاىل   متوجها واَتاهها  عمي   املُْْطَمئمنَّةُ   النَّْفُس   َأيَّ   إمىَل   اْرجم

َيةً   َربِّكم  يَّةً   َراضم
َبادمي  يفم   َفاْدُخيلم   َمْرضم وعلق عليها بقوله:    ..[ 30-27: ]الفجرَجنَّتمي﴾    َواْدُخيلم   عم

سيقى الرخية املتاموجة.. إهنا  فلريتل القارئ هذه اآليات بصوت مسموع، ليدرك تلك املو)

تشبه املوجة الرخية يف ارتفاعها لقمتها وانبساطها إىل هنايتها؛ يف هدوء واطمئنان، يتفقان  

مع جو الطمأنينة يف املشهد كله.. ولعل لتوازن املد إىل أعىل باأللف، وإىل أسفل بالياء عىل  

يفرس األوزان ال األحلان.. يفرس  التوايل، شأًنا يف هذا التموج، ولكنه ليس كل الشأن، فهو 

االتزان اخلارجي يف النغمة ال الروح الداخيل فيها.. ذلك الروح مرده إىل خصائص غامضة  

 ( جرس احلروف والكلامت، يدركه من يقرأ التعبري القرآين يف حساسية وإرهاف يف

 الرافعي:   صادق   مصطفى 

ي، فقد حتدث يف  قال آخر: أجل.. ومنهم أستاذي األديب مصطفى صادق الرافع

النبوية[ عن املوسيقى القرآنية، واعتربها من مظاهر إعجازه،    والبالغة  القرآن  كتابه ]إعجاز

  وهذه  املخارَج   هذه  وأن اآلداب العربية ِل تكتسب مجاهلا إال من اللغة القرآنية، فقال: )إن 

  موضعَ   ههنا   ألن   وفصاحتهم،   العرب   كالم   من  ال   القرآن   ألفاظ  من  أكثرها   ُأخذ   إنام  الصفاتم 

  هذه  حروف  هلا   وتألفت   القرآن،  ألفاظ  هبا   اتسقت   التي  النظم   طريقة   فإن  فيه،   القول

  هذا  عىل   تكن  ِل   اللهجة   وصفات من   املنطق   من  أنواع   إىل  هبا   يتوخى   طريقة  هي  إنام  األلفاظ، 

  املسامع  فجعلت  ؛ النبي  لسان عىل  يشء   أوَل  فيه  ظهرت  ولكنها  العرب، كالم  من  الوجه 

  بدٌّ  يسمعه  ملن  يكن  حتى ِل  القلب،  حجاب   دونه  من تلوي   وال القرآن،  من يشء  عن  تنبو   ال

  العادة،   أمر   كان  وإن   دونه   من  أمر   يستمهله   ال   االصغاء،   عىل   والتوفر  إليه   االسرتسال  من
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من    خالصاً   رضباً   يسمع   إنام  فإنه  عبادة؛   عندهم   طاعته   كانت  وإن   الشيطان  يسَتنسئه   وال

  ونربة   َمقَطعاً   َمقَطعاً   النفس  أجزاء  عىل   واتزانه  نسقه  واطراد  انسجامه  يف  اللغوية  املوسيقى

  أبلغ   منطق   يف   منه   يكن  ِل   التأليف   من  نوع  . وهذا. تالوة  تتلوه  وال   توقيعاً   توقعه   كأهنا   نربة

  توقيعها   وأوزانُ   وصيغُتها   روعُتها   تكون   إنام  التي   القليلة   اجلمل   إال  الفصحاء  وأفصح  البلغاء

  أو   الغزل   أو  الفخر  أو  احلامسة  مقامات  بعض  يف  تضطرب   إذ  فيها   النفس  اضطراب  من

  من ترسله   ثم   احللق إىل  به حتى تنتهي قلبه   يف موضع  أبعد من  املتكلم بكالم فتنتزي نحوها 

 (1) تتغنى(  عواطُف  ألفاظه  وكأنه هناك

  القرآن الكريم، وكيف أثر فيهم، فقال: )وقد قال آخر: ثم ذكر الواقع الذي نزل فيه  

  إنام  احلرف  أصوات  ولكن  وتفخيمها،  احلروف  حتقيق  من  أصل  عىل   جيري   القوم   منطُق   كان

  يف  نوع  من ذلك من هلا  بد فال اتفقت،  كيف مجلتها   يف املرسلة املوسيقية  النربات  منزلة تنزل

  يشء، فتتداخل   مع   يشء   منها   ويتألف   بعضًا،   بعضها   يامزج   حتى  التأليف   من   وجهة   الرتكيب 

  الرتتيب   من  إال   يكون  وال  املوسيقي،   اللحنُ   منها   ويكون  صفاهتا،  وَتتمع  خواصها،

  وخمارجه   الصوت  درجات  إىل   ترجع  معلومة  نمسب  عىل   بعضاً   بعضه  يثري  الذي  الصويت 

  من   أكثر   يراعون   ال   هلم،   اتفق  كيفام  منطقهم  يف   وحيذمون  يرتسلون  العرب   . فكان.وأبعاده

  يف   قمَطع   هذه   من  يتفق   أن  إىل   الصوت،  مادة  هي   التي  احلروف  تكييف  دون  الصوت؛   تكييف

  يف   يكن  ِل  املوسيقي، إن  النظم  من   نمط   عىل   فيه،  تكون  الذي  الغرض   بطبيعة   َتيء   كالمهم 

  وكلامته   كلامته،  يف  حروفه   رأوا  القرآن،  عليهم  قرئ  . فلام.الغاية  هذه  من  عرفوه   ما   ففيه   الغاية

  فلم  توقيعها   هي  قراءهتا   واحدة،  قطعة وتناسبها  الئتالفها  كأهنا  رائعة؛  لغوية أحلاناً  مُجله،   يف

  عارضه  من إن  حتى عجزهم؛ يف أبنيَ  ذلك وكان به، هلم قمبل  ال أمرٌ  وأنه املعنى، هذا يفتهم 
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  وراء   عام   وطوى  منه  اباً ب  أو   موسيقياً   نظامً   حسبه   ما   خرافاته إىل   يف   َجنََح   كمسيلمة،   منهم، 

  أن   إىل   فطن  كأنه  البياين،   الرتكيب  ودقائق   وحماسنها   وأساليبها   اللغة  يف   الترصف   من   ذلك

  ما   دون   احلروف  وأجراس  الكلامت   أوزان  يف  هي   وإنَّام  العربية،  للنفس   األوىل   الصدمة

  أو   الشعر  من  وزناً   يكون   أن  إال  العرب   كالم   من  يشء   يف   ذلك  يتفق  وليس   عداها؛

 ( 1) السجع(

  عىل   غريهم   أو   العرب   فصحاء   نثر   : ثم دعا ـ للتثبت من ذلك ـ إىل ترتيل (2)قال آخر

القارئ    األداء،   وطرق  القراءة   أحكامَ   فيه  تراعي  مما   القرآن،  يف  التالوة  طريقة  ليكتشف 

  قد   التحسني   يرى أنه هبذا   بل  القرآن،  مرتبة   عن   ذلك  يف  وانحطاطه  البلغاء  يف كالم  النقص

ه،   الكالم أفسد     وزنه   األسلوب، ألنه  زينة  من  وجرده   الفصاحة،  صفة   من  وأخرجه   وغريَّ

 جهاته.  كل يف عليها  يتسق ِل  أوزانٍ  عىل 

آخر )وحسبك(3) قال  بقوله:  هذا  عىل  عقب  وقد    النظم   إعجاز  يف  اعتباراً   هبذا  : 

  إال   فيه  هو  الذي  الوجه  ذلك  عىل   ينفق  وال  أحد،  به  يتعلق  ال   مما   وأنه  القرآن،  يف   املوسيقي

بعض  وخمارجها،  أصواهتا   من  باعتبار  حروفه  لرتتيب   فيه،   مناسبة  لبعضه   ذلك  ومناسبةم 

والتفيش  والتفخيم  والرخاوة  والشدة  واجلهر،  اهلمس   يف   طبيعية   والتكرير،   والرتقيق؛ 

  بعد   البلغاء   طباعَ   صفى   الذي  هو   عينه   النظم   هذا  كان  . ولقد.احلروف   وغريها من صفات 

  يف   الرتكيب  حماسن  من هلم  كان  حتى فيهم،  اللغوي  املوسيقي  الذوق  تربية  وتوىل  اإلسالم،

  قبلهم،  من  للعرب  مثله   يكن  ِل  ما   ـ  التأليف   واستواء   تساوق النظم  إىل   يرجع   ـ مما   أساليبهم 

ل   السجع  يف  العرب  طرق  عن  خرجوا  وحتى   وترسل   سجع  إىل  فيهام،  كان  جفاء  عىل   والرتسُّ
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  ومقداره،   ذلك   صفة   يف  تفاوهتم  من  يكون  ما   والتلحني، عىل   الوزن  آثار  نظمهام  يف   تتعرف

  العجيب،   نظمه  من  األثر   وهذا  القرآن  . ولوال. صنعته  يف  وتقدمهم  به،  العلم   من  ومبلغهم

  يف   هؤالء  بعد  من  بقي  كام  إال  للفصحاء   بعدهم   يبق  وِل  اللغة،  يف  فضيلة   بكل  العرب  لذهب

 نفسها( اللغة بقيت ملا  بل العامية، 

  الصوت   مادة  أن  خيفى قال آخر: ثم ذكر دور ذلك يف التأثري النفيس، فقال: )وليس

  بام   الصوت،  تنويع  يف  سبب  هو   إنام  بطبيعته  االنفعال  هذا  وأن  النفيس،  االنفعال  مظهر  هي

  وتتابعه   اضطرابه  يف  املختلفة   احلركات   من   له   هييئ   وبام  شدة،  أو   ليناً   أو  غنة   أو   مداً   فيه  خيرجه 

  أو   واالجتامع؛   اإلجياز  الصوت إىل   جيعل  هو  ثم  أصوهلا؛  من  النفس   يف  ما   تناسب   مقادير   عىل 

  ونحوها،  املدى  وبعد واالهتزاز  واالرتفاع احلدوة  من  يكسبه   ما   بمقدار والبسط؛  اإلطناب

  األداء   طرق   عىل   القرآن  تالوة  يف  ذلك  اعتربنا   . فلو .املوسيقى   لغة  يف  الصوت   بالغة   هو  مما 

  النفس؛   أعامق  من  واستثارته  الشعور  هز   يف  كلها   اللغات   إليه  تبلغ  ما   أبلغ  لرأيناه  الصحيحة

  قلوهبم   القاسية  إن  حتى   أعجمي،  أو   طبع عريب  كل  عىل   بنظمه  يغلب   اجلهة  هذه  من  وهو

  وهتتز   قلوهبم   لتلني  أنفسهم،  يف  وال  اآلفاق  يف   آية  هلل  يعرفون  ال  ومن  واإلحلاد،   الزيغ   أهل  من

  خمارج  بني   معينة  نسب   عىل   األصوات   تتابع  وألن  إنسانية،  طبيعة   فيهم   ألن  سامعه،  عند

  سمعها  متى  فهو  اإلنسان،  يف نفس ُخلقت   التي الطبيعية  اللغة بالغة  هو  املختلفة،  األحرف

ل   وحده   هذا  اللسان؛ وعىل   اختالف   أو   العقل   اختالف  من   صارف   عنها   يرصفه   ِل   األثر   يؤوَّ

  نقصاً   ُيعدُّ   ما   اللغوي   الكامل   هذا  جينب   ألنه   حسنًا،   القرآن   يزيد  احلسن   الصوت  يف   أن  الوارد 

التاممُ   وخمارجها،  احلروف  أصوات  يف  األداء  أسباب  َتتمع  ِل  إذا   منه   هلذه   اجلامع  وإنام 

 (1) حرف( كل عىل  وزنه واستقامة طبقته، وتنوع الصوت، صفاء  األسباب
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  الفواصل   هذه  الفواصل القرآنية يف مجال موسيقاه، فقال: )وما قال آخر: ثم ذكر دور  

  متفقة   وهي   املوسيقى،  مجل  هبا   تنتهي   التي  لألبعاد  تامة  صَور  إال   القرآن  آيات  هبا   تنتهي  التي

  ليس   بام  عليه  يساق   الذي  والوجه  الصوت  نوع  يالئم   عجيباً   اتفاقاً   الصوت  قرار  يف  آياهتا   مع

  يف   احلرفان الطبيعيان  ومها   وامليم،  بالنون  تنتهي   ما   أكثر  وتراها   مذهب،  العجب  يف  وراءه

  كأن   هذه،  من  بواحدة  تنته  ِل  فإن  القرآن،  يف  طبيعي  كذلك  وهو   باملد،  أو  نفسها؛  املوسيقى

وتقطيع    اجلملة  لصوت   متابعة  ذلك   كان  األخرى،   احلروف   من   حرف   بسكون   انتهت

  ما   أكثر  يكون  ال   ذلك   أن  وعىل   بموضعه،   وأليق  أشبه   هو   بام  املنطق   للون  ومناسبة   كلامهتا،

  أو   الصفري  أو   القلقلة   يستتبع  قوي   بحرف   إال   يكون   وال   القصار،  اجلمل   يف   إال   واجده   أنت

 (1) املوسيقي( النظم من  أخرى رضوب   هو مما  نحومها 

 دراز:   اهلل   عبد   بن   حممد 

الكبري حممد  العالمة  أستاذي  ومنهم  أجل..  آخر:  دراز، صاحب    اهلل   عبد  بن  قال 

]النبأ  عبارة،    كتاب  بأحسن  وكامله  ومجال  الكريم  القرآن  إعجاز  فيه  أبرز  الذي  العظيم[ 

اجلامل   [ سامه  عام  حديثه  عند  ـ  سمعته  لقد  إشارة..    حركاته   توزيع   يف   التوقيعي   وأرق 

  نازاًل   ترتيله   حق   ويرتله   القرآن،   يقرأ   املجود   القارئ  )دع   : يقول وُغنَّاته[،   ومداته   وسكناته، 

  ال  قصيًّا   مكاًنا   منه  انتبذ  ثم .  نفسه.   هوى   عىل   بالقرآن   نازاًل   وليس  القرآن،   هوى   عىل   بنفسه 

  واتصاالهتا   وغناهتا،   ومداهتا   وسكناهتا،   حركاهتا   تسمع   ولكن  حروفه،   جرس   فيه   تسمع

  ساذجة   وأرسلت   َتريًدا   جردت  وقد   الصوتية،   املجموعة   هذه  إىل   سمعك   ألق   ثم   وسكتاهتا،

  هذا  جرد   لو   آخر   كالم   يف   َتده  ال   عجيب   غريب   حلن   بإزاء  منها   نفسك  فستجد   اهلواء؛   يف

  تسرتعيه   ما   سمعك  من  يسرتعي  وائتالًفا   اتساًقا   التجويد.. وستجد   هذا  وجود   التجريد،

 
 ( 150: ص) للرافعي النبوية والبالغة القرآن إعجاز (1)



439 

 

  ال  آخر  شيًئا   وستجد  الشعر،  بأوزان  وال  املوسيقى  امغبأن  ليس  أنه   عىل   والشعر،  املوسيقى

  تتحد   هيفإذا    الشعر  من  القصيدة  تسمع  أنك  ذلك.  الشعر.  يف  وال  املوسيقى  يف  َتده

  أهواؤها  تتشابه  هيفإذا  املوسيقى من  القطعة وتسمع شطًرا،  وشطًرا بيًتا، بيًتا  فيها  األوزان

  أعيدت   إذا  يملها،  أن  وطبعك  يمجها،  أن  سمعك  يلبث  فال  متقارًبا؛  مذهًبا   وتذهب

  بني فيه  تنتقل  متجدد،  متنوع   حلن  يف  أبًدا  القرآن  من  أنت  بينام واحد،  بتوقيع  عليك  وكررت 

بنصيب    قلبك   أوتار   من   وتر   كل  منها   يأخذ   خمتلفة،   أوضاع  عىل   وفواصل  وأوتاد  أسباب

 (1) (املزيد  منه   تطلب تفتأ ال  بل سأم،  وال  ماللة   ترداده كثرة  عىل  منه   يعروك فال سواء، 

: بورك فيك.. وقد ذكر أن هذا النوع من اجلامل القرآين ِل يكن خافيا عىل  (2)قال آخر

هذا خيفى  ال  بل  فيهم..  نزل  الذين    ممن   أحد  عىل   القرآن  لغة  يف  التوقيعي   اجلامل  العرب 

 أنفسهم؟   العرب  عىل  خيفى  فكيف . العرب لغة  يعرفون   ال الذين  حتى  يسمعه، 

  الصويت   النظام  ذلك  هو   القرآن   نظم   : وذكر أن أول ما حتسه كل أذن يف (3) قال آخر

  لسامعه،   السامع  نشاط  جيدد  منوًعا   تقسياًم   والسكون  احلركة  فيه  قسمت  الذي  البديع

  الصوت   ترجيع   عىل   يساعد  الذي  بالقسط  توزيًعا   والغنة   املد  حروف   تضاعيفه  يف   ووزعت

  راحته   عندها   فيجد  األخرى   الفاصلة   إىل   يصل   أن   إىل   آن،  بعد  آًنا   به   النفس  وهتادي   به

  يف   منه   يشء   إىل   عمدت   قد   العرب   كانت  إن   الصويت   التنظيم   من   النحو   وهذا   العظمى، 

  فإهنا   التكرير،   يف   اإلمالل   حد إىل   ثم  االستهواء،   يف   اإلرساف   حد   إىل   فيها   فذهبت  أشعارها 

  املرسل   منه  سواء   كالمها   منثور  يف  السهولة   بتلك  هلا   يتهيأ  كان  وال  قط   تعهده  كانت  ما 

  معها   يمكن  وال  تركيبه،  سالسة  من  تغض  عيوب  نثرها   أجود  يف  هلا   يقع  كان  بل  واملسجوع؛

 
 ( 133: ص) العظيم النبأ (1)

 ( 134: ص) العظيم النبأ (2)

 ( 134: ص) العظيم النبأ (3)



440 

 

 . منه يشء   حذف أو  عليه  يشء   بإدخال إال  ترتيله إجادة

آخر أنه ال(1)قال  أن  عجب  : وذكر    خيال   يف  القرآن  إىل  األلقاب  أدنى  يكون  هلذا 

  أن   عجب   وال  الشعر،  يف   إال منها   شيًئا   َتد   ال   هزة   توقيعه   يف وجدت  ألهنا   شعر؛   أنه   العرب 

يف    وال  رجزه  يف  الشعر   أعاريض  عىل   ليس  ألنه  بشعر؛   هو  ما :  فتقول  أنفسها،   إىل   ترجع 

  بني   مجع   ألنه   السحر؛   من   رضب   أنه   إىل   أخرًيا   احلرية  هذه   مرد   َتعل   أن   عجب   ال   ثم   قصيده، 

  مجاله   الشعر   ومن  وروعته،   جالله  النثر   من   له   فكان  وسط،   حد   يف   والتقييد   اإلطالق   طريف

 . ومتعته 

  مؤتلفة   جمموعات  من  وتأليفها   حروفه   رصف  يف  التنسيقي  قال آخر: وذكر اجلامل

  خارجة   حروفه  جواهر   سمعك  فطرقت  قلياًل،   قلياًل   بأذنك  اقرتبت  ما   خمتلفة، فقال: )فإذا

  وترتيب   ورصفها   احلروف   تلك  نظم   يف   أخرى  لذة   منه   فاجأتك  الصحيحة،   خمارجها   من

  عليه   ينزلق  وآخر  جيهر،  ورابع  خيمس،   وثالث  يصفر،  وذاك  ينقر  هذا  بينها؛  فيام  أوضاعها 

  يف   أمامك  ماثاًل   اللغوي   اجلامل  فرتى   جرا،  وهلم  .. النفس  عنده   حيتبس   وآخر   النَفس، 

.  تنافر.  وال  تناكر  وال  معاظلة،  وال  رخاوة  وال  ثرثرة،  وال  كركرة  ال  مؤتلفة..  خمتلفة  جمموعة

  فيه   امتزجت  وقد  تراه  بل   اخلشن،  بالبدوي  وال   الفاتر،   باحلرضي  ليس  كالًما   ترى   وهكذا

  بعضهام  يبغي   ال   تقديًرا  األمر   فيها   وقدر  وسالستها،  احلارضة  برقة   وفخامتها   البادية  جزالة 

  االتصال   نقطة   هو   كأنام  أو  وساللتهام،  اللغتني   عصارة  هو  كأنام  منهام  مزيجفإذا    بعض؛  عىل 

 (2) قلوهبم( تأتلف  وعليها  أذواقهم،  تلتقي عندها  القبائل،  بني

  السطحية   هي التي تؤلف القرشة  قبلها   والتي  اخلصوصية  : وذكر أن هذه(3)قال آخر
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  الآللئ   من   حتويه   مما   األصداف  كشأن  إال   الغالف   هذا  يف   الشأن  وليس .  القرآين.   للجامل

 بأستار  أرساره   جالئل  يغيش  أن  العاِل   هذا  نظام   يف  سنته  أجرى  قد   قدرته   جلت   فإنه  النفيسة، 

  فيها   املتنافسني   بتنافس  وبقائها   حفظها   عوامل  من  ذلك   ليكون  ومجال،  متعة  من   ختلو   ال

 عليها.  وحرصهم 

 علامء قدامى: 

والعلامء املحدثني، بل إن من القدامى من أشار  قال آخر: ال يقترص األمر عىل األدباء  

 إىل ذلك، ولو أنه استعمل مصطلحات تتناسب مع العصور التي تواجدوا فيها. 

آخر ذلك  (1) قال  عىل  األمثلة  ومن  الزركيش:  كتاب    العالمة  صاحب  الشافعي، 

القرآن[، فهو املوسيقى    ]الربهان يف علوم  تنبهوا إىل األثر  الذين  ملس  .. وقد  للفواتحمن 

يف   التمهيدية  االفتتاحيات  مقام  الفواتح  هذه  تقوم  إذ  الفواصل،  وبني  بينها  العالقة 

  اَل   اهللَُّ   اِل﴿املقطوعات املوسيقية، ذلك عند ما متّهد لتامثل الّروي، كام يف سورة آل عمران:  

  َذلمَك   اِل﴿أوتقارب الّروي، كام يف سورة البقرة:    ،[ 2- 1:  عمران  ]آلاْلَقيُّوُم﴾    ُهواحْلَيُّ   إمالَّ   إمَلهَ 

، وذلك لتقارب خمرجي النون وامليم، وهذا  [ 2-1:  ]البقرةلمْلُمتَّقمنَي﴾    ُهًدى  فميهم   َرْيَب   اَل   اْلكمَتاُب 

وارد يف سور أخرى، مثل: العنكبوت والشعراء والقصص، وهناك متهيد لتناغم املدود كام  

 (2) يف سورة )صاد(

يذكر كثرة ورود احلروف املقطعة ضمن كل سورة تبتدئ هبا فيقول:  : وهو  قال آخر

وَخسني، مع أن آيات    )وقد عّد بعضهم القافات التي وردت يف سورة )ق(، فوجدها سبعا 

أربع عرشة ومائة مرة، وآياهتا   السورة َخس وأربعون، ويف سورة )ن( تكرر هذا احلرف 

هي هبذا احلرف )ن( إال عرش آيات تنتهي باحلرف  اثنتان وَخسون، ومجيع فواصل السورة تنت
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 . وامليم والنون متقاربان إذ خيرجان من اخليشوم مع الغنّة.. (1)ميم(

ِل يكتف القدامى باملعاين اإلشارية هلذه احلروف، فقد أّكد كثري منهم  :  (2) قال آخر

نظرهتم، عىل الرغم من دراستهم  أهنا وسائل تنبيه، إال أن الغاية املوسيقية ِل تعط حّقها يف  

لطبيعة هذه احلروف، يقول السيوطي: )وقيل املقصود هبا اإلعالم باحلروف التي يرتكب  

منها الكالم، فذكر منها أربعة عرش حرفا، وهي نصف مجيع احلروف، وذكر من كل جنس  

ومن  والقاف،  الكاف  فوقها  التي  ومن  واهلاء،  والعني  احلاء  احللق  حروف  فمن    نصفه، 

امليم..  الشفويني  ومن   والصاد  والكاف  واحلاء   السني   املهموسة   ومن  احلرفني    واهلاء.. 

  املجهورة   ومن   والصاد..   الطاء  املطبقة   ومن   والكاف..   والقاف   والطاء   اهلمزة   الشديدة 

  اهلمزة   املنفتحة   ومن   والنون..   والياء   والقاف   والطاء   والراء   والعني   والالم   وامليم   اهلمزة 

  املستعلية   ومن  والنون..   والياء  والقاف   واحلاء   والسني   والعني   واهلاء  والكاف   والراء   وامليم 

  والياء   واهلاء   والكاف   والراء   وامليم  والالم   اهلمزة  املنخفضة   ومن  والطاء..  والصاد  القاف 

ثم  القاف   القلقلة   ومن  والنون..  واحلاء  والسني  والعني   حروفا   ذكر  تعاىل  إنه  والطاء.. 

  هذا   عىل   الكالم   تراكيب   ألن  وَخسة،   وأربعة   ثالثة..   وثالثة   حرفني..   وحرفني   مفردة.. 

 ( 3) اخلمسة(  عىل  زيادة وال  النمط 

العالمة  املصطلحات املوسيقية يف الفن القويل أوضح لدى  هكذا نجد  و:  (4) قال آخر

املثل السائر  ، صاحب كتاب ]الفتح، ضياء الدين، املعروف بابن األثري الكاتب  أيب األديب  

  ، كبري يف تفسري الذوق  جهدحيث كان هلم  ،  وتأثر به  ومن تبعه[،  يف أدب الكاتب والشاعر 

وتقديم معايري مستخلصة من النص، ومن املتعارف عليه يف فن األدب، بدال من االرتياح  
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كان بإمكاهنم االستفادة من علم التجويد وفقه اللغة لسرب  مع أنه  الذايت للمفردات اللّينة،  

 . لم تكن القيمة السمعية خافية عليهم ف .. موسيقية الكلامت

آخر وهلذا  (1)قال  املفردة،  :  يف  سمعي  مجال  كّل  تشمل  عبارات  عىل  اصطلحوا 

جزء   وربطوه بمقولة الكالم الفصيح، وال شك أن الفصاحة ارتبطت بشكل الكلمة، وأهنا 

 من البالغة التي تشمل الشكل واملضمون. 

آخر للفصاحة،  :  (2)قال  تفريعات  بمنزلة  كلامت  إعجاهبم  لدى  يطلقون  وكانوا 

فخم)  فقالوا: مليح،  سلس،  رقيق،  رونق،  تنفي  ( عذب،  التي  الكلامت  هذه  آخر  إىل   ،

 . الوحشية والوعورة

األول يف كتب النقد، فسموا  وقد جعلوا السالسة واالنسجام املحّل  :  (3) قال آخر

املفرد  فصاحة  وسّموه  النّغمة،  حالوة  خمارج    ..ذلك  سهل  سمحا  اللفظ  يكون  أن  أي 

 املركب، أي انسجام األلفاظ جمتمعة، وائتالفها وعدم وتنافرها.  احلروف، وفصاحة 

لرماين الذي مّهد البن قال آخر: بوركت يف ذكرك هلذا.. وقد كان أول من اهتم هبذا ا

ربطوا األمر باألذن،   .. وهلذاتوسيع مفهوم االنسجام يف خمارج احلروف بوابن األثري سنان 

عّلة تنوع النّسق، واختالفه  لكنهم لألسف ِل يشريوا إىل  أحّسوا مجال الوقع عىل األذن،  و

 . من سورة لسورة، وِل يتعّمقوا فيام تبثه املوسيقى من مشاعر ارتياح أوانقباض وتفاعل حي 

املحدثني الذين تنّبهوا إىل  هلذا يمكن أن يقال بكل ثقة بأن  و بوركت..    :(4)قال آخر

جزالة   عىل  القدامى  تعليق  لوال  فيه  االستفاضة  استطاعوا  ما  للمعاين،  األصوات  َتسيد 

األلفاظ ورّقتها، وبحوثهم يف فقه اللغة والتجويد، حيث قّسموا املخارج، وبّينوا صفات  
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وهامسة، بل أسهبوا يف كيفية خروج الصوت حتى    احلروف، فهي مطبقة وشديدة ورخوة 

 يصبح حرفا بدءا من احللق حتى الشفاه، كام صنع ابن سنان وابن جني وغريمها. 

جهود القدامى عىل  : وكل ما ذكرمتوه ـ أصدقائي األعزاء ـ يدل عىل أن  (1) قال آخر

ثقافات، فلهم زماهنم  إمجاهلا جديرة باالهتامم، فنحن ال نطالبهم بام قّدمه عرصنا من فنون و 

 . ولنا زماننا 

 شواهد: ب.  

ما   تؤيد  شواهد  منكم  نستمع  أن  نريد  واآلن  مجيعا..  فيكم  بورك  املوسيقار:  قال 

 شهدوا هلذا، وتذوقوه.  نذكرتم، وإن كنتم ذكرتم الكثري من ذلك عند ذكر الشهود الذي 

حروفه،   من  ابتداء  نواحيه..  كل  تشمل  القرآنية  املوسيقى  أحدهم:  وكلامته،  قال 

 وانتهاء بجمله ومقاطعه. 

 موسيقى احلروف القرآنية: 

قال املوسيقار: فحدثونا عن موسيقى احلروف القرآنية، وكيفية مراعاهتا يف الكلامت  

 واجلمل. 

الكريم أو سمعه مالحظة  (2)قال أحدهم القرآن  قرأ  املتفق عليه بني كل من  : من 

خمارج بني  واجلمل    االنسجام  وللكلامت  هلا،  الدقيق  االنتقاء  عىل  يدل  ما  وهو  حروفه.. 

من ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر، وإن كانت جمموعة يف بيت شعر ِل يستطع  املرتبطة هبا.. ذلك  

 قول الشاعر: ك املنشد إنشادها إال ببعض استكراه، 

 وليس قرب قرب حرب قرب        وقرب حرب بمكان قفر

أن  و األدباء  ذكر  املخارج..  لذلك  سهل  األجزاء  متالحم  رأيته  ما  الشعر  أجود 
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وكذلك حروف الكالم وأجزاء الشعر من البيت تراها مّتفقة ملسا، ولينة املعاطف سهلة،  

 اللسان وتكّده.خمتلفة متباينة، ومتنافرة مستكرهة تشّق عىل  وتراها 

وهذا يعتمد عىل طبيعة حروف الكلمة التي تّتفق، أوختتلف مع حروف  قال آخر:  

املجاورة،   بقولهالكلمة  ذلك  عىل  األدباء  بعض  عرب  فأما  كام  األلفاظ،  افرتاق  يف  )فهذا   :

وال   بتقديم  الغني  وال  الطاء  وال  القاف  وال  الّظاء،  تقارن  ال  اجليم  فإّن  احلروف،  افرتاق 

 (1) ، والزاي ال تقارن الّظاء وال الّسني وال الّضاد وال الّذال بتقديم وال تأخري(تأخري

الّثقل ناجم عن  : قد أرجع بعض القدامى أو الكثري منهم ذلك إىل أن  (2) قال آخر

تنافر بني املخارج، وذلك ألن خمرج اجليم بني اللسان وبني احلنك األعىل، وخمرج الظاء  ال

الّثنايا  أطراف  طرف    بني  الطاء  وخمرج  احللق،  أّول  القاف  وخمرج  اللسان،  طرف  وبني 

ويبدوأّن هذا االستهجان للثقيل الوعر كانت  .  اللسان، وأصول الّثنايا، فاملخارج متقاربة. 

له دواعيه الناَتة عن استيفاء علامء اللغة قديام ملفردات كّل القبائل، مما جعلهم يقعون عىل  

 رة خشنة، فجاء األدباء لينّفروا الناس منها. رصيد ال بأس به من ألفاظ وع 

بقوله (3)قال آخر التالؤم  : أجل.. وقد عرب بعض األدباء عن ذلك  : )والسبب يف 

تعديل احلروف يف التأليف، فكّلام كان أعدل كان أشّد تالؤما، وأما التنافر فالسبب فيه ما  

فائدة يف التالؤم حسن الكالم  . وال . الشديد أوالقرب الشديد  من البعدبن أمحد  ذكره اخلليل  

يف السمع، وسهولته يف اللفظ، وتقّبل املعنى له يف النفس، ملا يرد عليها من حسن الصورة،  

  (4)وطريق الّداللة(

قد تعّمق يف الثقافة  : بورك فيك.. وشكرا لذكرك للخليل وإشادتك به، ف(5) قال آخر
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ويبدوجليا أن  .  معجمه عىل أساس صويت. املوسيقية، واكتشف البحور الّشعرية، ووضع  

هذه النظرة احلّسّية يف تلّقي الصورة الّصوتية يواكبها بيان واضح لألثر النفيس، فالنّفس ال  

الّداللة.  الفهم، فتصعب ترمجة  أبواب  يغلق  املتنافر، وكأنه  إىل  وليد  . وكل هذا كان  متيل 

 القرآن الكريم. استعملها البليغة التي التدّبر العميق للقرآن، وتفّهم طبيعة اللغة العربية 

: بورك فيك..لكن ما ذكروه غري عام، ذلك أن بعض احلروف تتكرر أو  (1)قال آخر

﴾  ﴿َما َسَلَكُكْم يفم َسَقرَ تتقارب يف القرآن الكريم ومع ذلك تظل عىل مجاهلا.. كام قال تعاىل:  

، وقوله:  [ 38األنعام:  ] ﴾  ٌم َأْمَثاُلُكمْ ﴿ُأمَ ، حيث يوجد كافان، وقوله عن احليوانات:  [ 42املدثر:  ] 

املَْْوُت  ْكُكُم  ُيْدرم َتُكوُنوا  و[ 78النساء:  ] ﴾  ﴿َأْيناََم  السالم:  قوله  ،  عليها  مريم  لسان  ﴿َوَِلْ  عىل 

القاف والكاف  . ومثل ذلك يف التقارب لقاء  فقد تكررت السني.  [ 20مريم:  ] ﴾  َيْمَسْسنمي َبرَشٌ 

ْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدونَ ﴿َويفم السَّ يف قوله عّز وجّل:   رم
م
 [ 22الذاريات: ] ﴾ اَمء

: )إن حاّسة السمع هي  أشار بعض القدامى إىل ذلك بقولهوقد  قال آخر: أحسنت..  

احلاكمة يف هذا املقام بحسن ما حيسن من األلفاظ، وقبح ما يقبح.. عىل أن هذه قاعدة شّذ  

املتقارب املخارج ما هوحسن رائق، أال ترى أن اجليم  عنها شواّذ كثرية، ألّنه قد جييء يف  

ثالثتها   وتسّمى  احلنك،  وبني  بينه  اللسان  وسط  يف  وهي  متقاربة،  خمارج  والشني  والياء 

الّشجرّية، وإذا ترّكب منها يشء من األلفاظ جاء حسنا رائقا، فإن قيل: جيش كانت لفظة  

 ( 2)  حممودة(

ذلك   ومثل  آخر:  )بفم( قال  فهيلفظة  شفوية،   ،  أحرف  ثالثة  من  ومثلها    مركبة 

َها َحْبٌل  يف قوله تعاىل:    ﴾ جيدها ﴿وكلمة    .. )استجيب، أجيبت، أجيبوا، وغريها  يدم ﴿يفم جم

َمَسدٍ  ْن  ، واجليم والياء خمرجهام بني اللسان وبني احلنك األعىل إال أّن حرف  [ 5املسد:  ] ﴾  مم
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 .(1)موس واجليم جمهورالياء حرف لنّي رخو، واجليم شديد، وكذلك حرف الشني مه

صفات هذه احلروف من حيث  مرتبط بثّمة تالؤم من جهة أخرى،  : و(2)قال آخر

ومن أمثلتها قوله تعاىل عىل لسان الصالح من ابني آدم  الّشدة والّرخاوة، واجلهر واهلمس،  

ٍط َيدم :  عليه السالم َْقُتَلَك ﴿َلئمْن َبَسْطَت إميَلَّ َيَدَك لمَتْقُتَلنمي َما َأَنا بمَباسم إمينِّ َأَخاُف اهللََّ    َي إمَلْيَك ألم

 [ 28املائدة: ] ﴾ َربَّ اْلَعاملَمنيَ 

االنسجام، ليس بني احلروف فقط، بل بني صفات  : أجل.. ولذلك فإن (3) قال آخر

احلروف فالعذوبة  أيضا   هذه  وخمارجها،  احل لرتتيب  حتدث  ،  أصواهتا  من  باعتبار  روف 

مناسبة طبيعية يف اهلمس واجلهر، والّشدة والّرخاوة، والتفخيم  ومناسبة بعض ذلك لبعضه  

والّتكرير. والتفيّش  قوله  والرتقيق،  أمثلتها  ينَ   تعاىل: . ومن  َجبَّارم َبَطْشُتْم  َبَطْشُتْم  ﴾  ﴿َوإمَذا 

مهس  [ 130الشعراء:  ]  فهوحرف  الشني  أّما  وجهر،  واستعالء  شديد،  إطباق  حرف  فالّطاء   ،

 نسجام بني الّصفات. هو االوهذا  ورخاوة وانفتاح، 

النّون والّراء متقاربني خمرجا خلروج النون من طرف  :  (4) قال آخر وإذا كان حرفا 

كليهام من حروف   فإّن  والثنايا،  اللسان  أول طرف  والّراء كذلك خمرجه  والّثنايا،  اللسان 

بح أن نقرأ  فليس من الق  الّذالقة، والتأليف بينهام أسهل من التأليف بني احلروف املصمتة، 

مثل:   األعىل  القرآين  البيان  نرهيم ﴿يف  لنريه،  نرى،  الّشدة    ﴾نريك،  بني  احلرفني  وكال 

والرخاوة، فكثريا ما ينفرد الراء ذلك احلرف املتكرر، فيصبح قويا عنيفا، وكذلك النّون،  

،  إال أن النّسق املوسيقى يف املفردات السابقة بوساطة احلركات جيعل للسمع ويف النطق لذة

ْن آَياتمنَا :  كام قال تعاىل  َيُه مم يًبا :  وقال،  [ 1اإلرساء: ] ﴾  ﴿لمُنرم يًدا َوَنَراُه َقرم ُْم َيَرْوَنُه َبعم املعارج:  ] ﴾  ﴿إمهنَّ

6-7 ] 

 
 . 50/ 1ابن جني، رس صناعة اإلعراب:  (1)

 ( 176مجاليات املفردة القرآنية )ص  (2)

 . 215مصطفى صادق، إعجاز القرآن، ص  (3)

 ( 177مجاليات املفردة القرآنية )ص  (4)
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املعّول عليه طبيعة النّغمة الصوتية للحرف نفسه،    هذا؛ فإنإضافة إىل  :  (1) قال آخر

فتفسري األمر من جهة عضوية حمضة ال يكون حمّقا يف تفسري احلالة اخلارجية للصوت بعد  

وهلذا يتبنّي لنا أّن أساس االنسجام هويف صفات احلروف، إذ  .  خروجه من أعضاء النطق. 

وم وجمهورة  ورخوة،  شديدة  مثل:  كثرية  صفات  إىل  صفري  تنقسم  وحروف  هموسة، 

 واستعالء وقلقلة وغريها. 

يمكن أن نعطي للتنافر املنبوذ بعدا آخر غري عدم االنسجام، وهذا  هلذا  و:  (2) قال آخر

البعد يتمّثل يف اجلهد العضيل جلهاز النّطق عند لفظ أصوات بعينها متقاربة، وال حيصل هذا  

: )يمكن تفسري تنافر  بعضهم بقوله  كام عرب عن هذايف كّل مقام، وال يّطرد يف كل كلمة،  

حروف بعض األلفاظ، واإلحساس بثقلها عىل اللسان، ونفور النفس منها، خصوصا إذا  

يعني اإلحلاح عىل جمموعة   متقاربة املخارج،  النّطق بحروف  بأن  كانت متقاربة املخارج، 

املطلوبة، اللفظة  أصوات  إلخراج  سواها،  دون  العضالت  من  إ  معّينة  يؤدي  ىل  وهذا 

 ( 3)  إحساسها بالّتعب(

من  :  (4) قال آخر نابعة  السهولة  أّن  تؤكد  الكريم  القرآن  الدقيقة آليات  القراءة  إن 

تباعد املخارج، بل هناك احلروف واحلركات،   يقترص هذا االنسجام عىل  االنسجام، وال 

االنسجام حيصل بني تالقي هذه الصفات، وليس  ف ؛ وصفات احلروف هي املعّول عليه هنا 

 بني خمارجها قبل النّطق باحلرف. 

 موسيقى الكلامت القرآنية: 

موسيقى   عن  فحدثونا  القرآنية،  احلروف  موسيقى  عن  حدثتمونا  املوسيقار:  قال 

 
 ( 177مجاليات املفردة القرآنية )ص  (1)

 ( 177مجاليات املفردة القرآنية )ص  (2)

 . 52جميد عبد احلميد، األسس النفسية للبالغة، ص  (3)

 ( 180املفردة القرآنية )ص مجاليات  (4)
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 الكلامت القرآنية. 

قال أحدهم: موسيقى الكلامت ترجع إىل موسيقى احلروف، فكلام كانت متالئمة  

ذكره   ما  فإن  ولذلك  كذلك..  الكلامت  كانت  الكلمة  منسجة  قرص  اشرتاط  من  بعضهم 

كلمة   ذلك  عىل  األمثلة  ومن  عام..  غري  أو  صحيح،  غري  انسجامها  لتحقيق 

ُجُهمْ ﴿ تعاىل:  َسنَْسَتْدرم قوله  يف  اَل  ﴾  َحْيُث  ْن  مم ُجُهْم  َسنَْسَتْدرم بمآَياتمنَا  ُبوا  َكذَّ يَن  ﴿َوالَّذم

يثم ﴿َفَذْرينم َوَمْن  ، وقوله:  [ 182األعراف:  ] ﴾  َيْعَلُمونَ  ََذا احْلَدم ُب هبم ْن َحْيُث    ُيَكذِّ ُجُهْم مم َسنَْسَتْدرم

َيْعَلُمونَ  و[ 44القلم:  ] ﴾  اَل  ُمُكُموها ﴿كلمة  ،  يف  َأُنْلزم عليه  تعاىل  قوله  ﴾  نوح  قوم  عناد  عن 

ْن َريبِّ َوآَتاينم رَ السالم ورفضهم لْليامن:   هم  ﴿َقاَل َيا َقْومم َأَرَأْيُتْم إمْن ُكنُْت َعىَل َبيِّنٍَة مم نْدم ْن عم مْحًَة مم

ُهونَ  ُمُكُموَها َوَأْنُتْم هَلَا َكارم َيْت َعَلْيُكْم َأُنْلزم قوله:  يف    ﴾َوَلنُْسكمنَنَُّكمُ ﴿، وكلمة  [ 28هود:  ] ﴾  َفُعمِّ

مْ  هم ْن َبْعدم يدم   ﴿َوَلُنْسكمنَنَُّكُم اأْلَْرَض مم ي َوَخاَف َوعم ، وكلمة  [ 14إبراهيم:  ] ﴾  َذلمَك ملمَْن َخاَف َمَقامم

املطر:  يف    ﴾أسقيناكموه﴿ عن  تعاىل  َماًء  قوله   
م
اَمء السَّ َن  مم َفَأْنَزْلنَا  َلَواقمَح  َياَح  الرِّ ﴿َوَأْرَسْلنَا 

نمنيَ  بمَخازم َلُه  َأْنُتْم  َوَما  َبنَُّكمْ ﴿  ، وكلمة [ 22احلجر:  ] ﴾  َفَأْسَقْينَاُكُموُه  تعاىل عىل    ﴾ أَلَُصلِّ يف قوله 

مهّددا:   فرعون  َأمْجَعمنيَ ﴿أَلَُقطَِّعنَّ  لسان  َبنَُّكْم  أَلَُصلِّ ُثمَّ  اَلٍف  خم ْن  مم َوَأْرُجَلُكْم  َيُكْم  ﴾  َأْيدم

 [124األعراف: ] 

)وقد وردت يف القرآن ألفاظ هي  قال آخر: وقد عرب بعض األدباء عن ذلك بقوله:  

أطول الكالم عدد حروف ومقاطع مما يكون مستثقال بطبيعة وضعه أوتركيبه.. إذ تراه قد  

بابا عجيبة من تكرار احلروف وتنّوع احلركات، فلم جيرها يف نظمه إال وقد وجد  هّيأ هلا أس

كقوله:   فيها،  اأْلَْرضم ذلك  يفم  عرشة  [ 55النور:  ] ﴾  ﴿َلَيْسَتْخلمَفنَُّهْم  من  واحدة  كلمة  فهي   ،

بذلك   فإهّنا  حركاهتا،  نظم  ومن  احلروف،  تنّوع خمارج  من  عذوبتها  جاءت  وقد  أحرف، 

يَكُهُم اهللَُّالنّطق كأهّنا أربع كلامت، إذ تنطق عىل أربعة مقاطع، وقوله: صارت يف   ﴾  ﴿َفَسَيْكفم
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الياء  [ 137البقرة:  ]  فيها  تكّررت  وقد  مقاطع،  ثالثة  وهي  أحرف،  تسعة  من  كلمة  فإهنا   ،

 (1) والكاف، وتوّسط بني الكافني هذا املّد الذي هورّس الفصاحة يف الكلمة كّلها(

يَكُهُم﴾مما ينّوه به هنا أّن املقطع األول من كلمة  و:  (2)قال آخر طويل إاّل    ﴿َفَسيَْكفم

 . أّنه يتمّتع بتوايل الفتحات، ومع الفتحة تنفرج الّشفتان مما جعل نطق الكلمة سهال 

العربة ليست يف كثرة عدد حروف املفردة، بل يف نوعية هذه  : وهلذا، فإن  (3) قال آخر

يف طول املفردات إذ تقّسمها إىل مقاطع  دور  واحلركات  لمدود  . وكذلك؛ فإن لاحلروف.

والّسمع النّطق  يف  سهلة  ف  . .صغرية  بوطء  وكذلك  يشعر  ال  القرآنية  املفردات  سامع  إن 

 الطول، فالتنسيق الزمني مرتافق مع نوعية الّتشكيل الّصويت وكيفّيته. 

اللغة  هتذيب قال آخر: بورك فيكم.. وأحب أن أذكر هنا أن للقرآن الكريم دورا يف 

من يتأمل النثر أو  ف   ؛التقعري والغريب واأللفاظ احلوشية الثقيلةعىل السمعالعربية وإزالة  

احلوشية،   الكلامت  من  كثريًا  يرى  اجلاهيل  و()جحيش كـ  الشعر  ،  ( مسشزرات) ، 

و ( جحلنجح)و و( البخصات )،  كثري(امللطاط )،  ذلك  وغري  عن    . .،  ذلك  يف  حيكى  ومما 

مهت تأتدن، فال  فإذا    إىل بعض احلذائني يف نعل: )دهنا، له  كتاب  بعض املتقعرين قوله يف  

تقفعل، أن  وقبل  مترخد،  ثم  فإذا    ختلها  جشّية،  وال  وكيلة،  غري  بخرقة  فامسحها  ائتدنت 

وأمهها  شفرتك،  سن  ثم  رقيقًا،  معسًا  رأفإذا    امعسها  فسن  اهلبوة  مثل  عليها  س  رأيت 

 األزميل( 

آخر هناك  (4)قال  أن  هنا  أذكر  أن  وأحب  فيكم..  يف    ا ألفاظ:بورك  القرآن  حسنت 

، بسبب وضعها يف املحل املناسب هلا.. ومن األمثلة عىل  عيبت يف غريهالكريم مع كوهنا  

 
 . 229مصطفى صادق، إعجاز القرآن، ص  (1)

 ( 187مجاليات املفردة القرآنية )ص  (2)

 ( 188مجاليات املفردة القرآنية )ص  (3)

 ( 1/246خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (4)
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بعض القصائد، لكنها كانت يف غاية اجلامل يف  فقد عاهبا النقاد يف    ﴾،مقاعدذلك كلمة ﴿

ْمعم ﴿وَ قوله تعاىل:   َد لملسَّ نَْها َمَقاعم َهاًبا َرَصًدا  َأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد مم عم اآْلَن جَيمْد َلُه شم اجلن: ] ﴾  َفَمْن َيْسَتمم

َتالم وقوله:    ،[ 9 لمْلقم َد  َمَقاعم نمنَي  املُْْؤمم ُئ  ُتَبوِّ َأْهلمَك  ْن  مم َغَدْوَت  َعلميمٌ   ﴿َوإمْذ  يٌع  َسمم آل ] ﴾  َواهللَُّ 

الذي من    فاملقاعد يف املوضعني بمعنى املنازل، وال يمكن أن ُيفهم منهام املعنى ..  [ 121عمران:  

ألهنا ِل تضف إىل ما يمكن أن ُيفهم من إضافتها إليه    ، أجله كره النقاد استعامل هذه الكلمة

 وذلك رس اجلامل يف هذين املوضعني.  ذلك املعنى املستكره..

الكريم  فقد جاءت يف    ي﴾تؤذ﴿ومن ذلك كلمة  :  (1)قال آخر يف مواضع  القرآن 

رائقةكلها   تعاىل:  ، كحسنة  نُْكمْ قوله  مم َفَيْسَتْحيمي  النَّبميَّ  ُيْؤذمي  َكاَن  َذلمُكْم  األحزاب: ] ﴾  ﴿إمنَّ 

املوسيقية.  .[ 53 الكريم  واحلكم يف ذلك لألذن  القرآن  أن  إىل  باإلضافة  الكلمة  ،  استعمل 

 . ورشقت  فخفت ﴾النبي﴿واقعة عىل مفعول 

ولقبح  ،  ، وهي أغرب ما يف اللغة من كلامت﴾ضيزَى ﴿ ومن ذلك كلمة  :  (2)قال آخر

جد ن  نا ومع ذلك فإن،  فيام وصل إلينا من أقواهلم وأشعارهم  يبهذه الكلمة ِل يستعملها عر 

قال تعاىل يف سورة  ا،  والغرابة يف غريه  رى هلا من القبحنهلا من احلسن يف القرآن أضعاف ما  

يَزىالنجم موبخًا أهل الرشك:   قمْسَمٌة ضم إمًذا  تمْلَك  اأْلُْنَثى  َوَلُه  َكُر  الذَّ -21النجم:  ] ﴾  ﴿َأَلُكُم 

أن السورة التي وردت فيها  ، منها  وحلسن هذه الكلامت يف هذا املوضع عدة اعتبارات..  [ 22

ملتئم مع فواصل اآلي    صويتفجاءت الكلمة ذات نغم    لفية الفواصل،أفاصلة إلحدى آهيا  

موضعها  .  األخرى.  وضع  املوضع    [جائرة ]ولو  عىل  جلارت  الداللة  يف  قسيمتها  وهي 

ـ لذلك االلتئام والتناسق الصويت  ـ أي ضيزى    وفاتت املناسبة وحسن اجلوار. فجيء هبا 

 الذي ال خيفى أثره. 

 
 ( 1/247ين وسامته البالغية )خصائص التعبري القرآ (2) ( 1/247خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (1)



452 

 

آخر إىل  (1) قال  باإلضافة  ج:  حيث  معيب  سلوك  عىل  معلقة  جاءت  هلل  أهنا  علوا 

ـ سبحانه البنات  اإلناث  قتلهم  الذكور، مع اإلَصار عىل  إىل  ـ وهلم  باإلضافة  اآلية  ..  أن 

َكُر َوَلُه اأْلُْنثَىاألوىل:   واآلية الثانية:    ،استفهام إنكارى  اشتملت عىل   [ 21النجم:  ] ﴾  ﴿َأَلُكُم الذَّ

يَزى ومها معنيان متناسباَن،  .  خامتتها عىل التهكم.اشتملت  [ 22النجم:  ] ﴾  ﴿تمْلَك إمًذا قمْسَمٌة ضم

 أوهلام كاملقدمة لثانيهام.  

الغريبة ـ ضيزى ـ أليق ما تكون داللة عىل    هذه الكلمة: باإلضافة إىل أن  (2)قال آخر

ألهنا وضعت حالة التهكم يف إنكاره من إمالة الرأس واليد هبذين املدين منها إىل  . التهكم. 

 ت إىل كل ذلك غرابة اإلنكار بغرابتها اللفظية. ومجع، األسفل واألعىل 

آخر إىل  (3)قال  باإلضافة  قبلها :  ما  مع  وائتالفها  نفسها  الكلمة  هذه  هي    نظم  إذ 

يف   غنتني  عقب  جاءت  وقد  خفيف.  مد  واآلخر  ثقيل،  مد  أحدمها    ﴾ إذن﴿مقطعان 

 جماوبة  فكأهنا بذلك ليست إال   ؛ إحدامها خفيفة حادة، واألخرى ثقيلة متفشية   ﴾ قسمة﴿و

 صوتية لتقطيع موسيقى. 

آخر من  (4) قال  فإن  ذكرتم،  ما  إىل  باإلضافة  يف  :  األلفاظ  هتذيب  القرآن  مظاهر 

والرصفية الكريم   النحوية  احلركات  احلروف    ي َتر  أن  جمرى  والرتكيب  الوضع  يف 

ويمهد له، حتى إن احلركة    ،إذ هييئ بعضها لبعض ،  والكلامت فيام يثبت هلا من الفصاحة

ومن األمثلة    .. الثقل املعروفة تعذب وتستساغ يف الرتكيب القرآين  الثقيلة لسبب من أسباب

،  [ 36القمر: ] ﴾ ْطَشَتنَا َفَتاَمَرْوا بمالنُُّذرم ﴿َوَلَقْد َأْنَذَرُهْم بَ يف قوله تعاىل:  ﴾ النُُذر﴿كلمة  عىل ذلك 

فكان التمهيد يف    ؛ثقيلة منفرة بام فيها من تشديد النون، وتواىل الضامت   ﴾النُذر﴿فكلمة  

 
 ( 1/248خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (1)

 ( 1/248خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (2)

 ( 1/248خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (3)

 ( 1/249خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (4)
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وبثالث عرشة فتحة    ﴾ بطشتنا ﴿والطاء من    ﴾ لقد﴿صدر اآلية لذلك بالقلقلة يف الدال من  

كأهنا    ﴾ بطشتنا ﴿، وباملد يف ألف  ﴾روافتام﴿إىل راء    ﴾ ولقد﴿واو    متناثرة عىل احلروف من 

الفتحات  تثقيل التتابع يف  بعد  ،خلفة  الضمة مستخفًا  ثقل  ليكون  للسان عليه    ، وترويض 

 ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها كام تكون األمحاض يف األطعمة. 

حتى إذا انتهى    ﴾النُذر﴿مساندة لراء    ﴾متاروا﴿ جاءت راء  : ومثل ذلك  (1)قال آخر

تلك  . باإلضافة إىل  فتخف عليه وال تغلظ وال تنبو فيه.   ؛هذه انتهى إىل مثلها   اللسان من

وللغنة األخرى التي سبقت الذال  . ويف ميمها.   ﴾أنذرهم﴿الغنة التي سبقت الطاء يف نون  

 ﴾ النُُذر﴿يف 

آخر أص:  (2) قال  يف  معها  تشرتك  أخرى  عىل  كلمة  إليثار  احلروف  متهد  ل  وقد 

ذلك  الداللة عىل  األمثلة  ومن  تعاىل:  ..  َجْوفمهم قوله  يفم  َقْلَبنْيم  ْن  مم لمَرُجٍل  اهللَُّ  َجَعَل  ﴾  ﴿َما 

َربِّ  ﴿كام يف قوله تعاىل حكاية عن امرأة عمران:  ﴾،  يف بطنه﴿ حيث ِل يقل    ..[ 4األحزاب:  ] 

ًرا وذلك    (، يف جوف)، وكان يمكن أن تقول:  [ 35آل عمران: ] ﴾  إمينِّ َنَذْرُت َلَك َما يفم َبْطنمي حُمَرَّ

فناسب ذلك إيثار الكلمة التي تبدأ باجليم    ، اجليم تكرر يف اآلية األوىل مرتني  ألن حرف 

 ( بطنه)عىل ما خلت منه   (جوفه )

ومن مظاهر التهذيب يف ألفاظ القرآن أن ما خيتل فيه رشط الفصاحة  :  (3) قال آخر

بديع جينبها    فيه لبناء تلك الكلامت يف أسلوبه عىل نسقمن الكلامت يأيت عذبًا مجيال    بالطول

التطويل. الكريم    يفف.  ثقل  وهي: القرآن  أحرف  عرشة  إحدامها  حروف  بلغت    كلمتان 

وقعت موقَعا عذبا   ومثلها ثقيل عىل اللسان ناب يف السمع، أما هي فقد   ﴾ لَيْسَتْخلَفنَُّهمْ ﴿
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إذ    ،ونظم حركاهتا ساحر   ،متباعدة  بينها   ال ثقل فيه وال نبو وذلك ألن خمارج حروفها فيام

مقاطع أربعة  من  الكلمة    ،تتكون  فتخرج  النفس  معه  يسكن  بسكون  مقطع  كل  ينتهى 

  ، والكلمة األخرى بلغت حروفها تسعة أحرف .  متجزئة كأهنا أربع كلامت ال كلمة واحدة. 

اهللَُّ﴿وهي:   يَكُهُم  ثالثة مقاطع.  ،﴾ َفَسَيْكفم تكرر  .  وجاءت ذات  الياء والكاف وقد    ، فيها 

كام    ، ألنه خفف من اجتامع املثلني  ،وتوسط الكافني مد هو رس الفصاحة يف الكلمة كلها 

الثالثة بالسكون   ، اليائني بالكاف األوىل والفاء  فصل بني   وانتهى كل مقطع من مقاطعها 

 وعذبت رغم طوهلا.  فنزلت منزلة ثالث كلامت ،كذلك

آخر إلشارتكم  (1) قال  فيكم  بورك  املقاطعإىل  :  اعتباره سكون  يمكن  أنه  ذلك   ..  

  ، األلفاظ التي ُيلمح فيها نوع من الثقل بسبب الطول   سياسة لغوية مطلوبة يف هتذيب بعض

النحاة يلجأون إىل مثل هذا حينام ُيسَكنون ما أصله التحريك  ، وهلذا نرى  احلركات  أو توايل 

متحرك    إذا اتصل به ضمري رفع   وبذلك حكموا بتسكني آخر املايض،  فرارًا من ذلك الثقل

لتهم يف ذلك كراهة توايل،  مثل: )ذهبت(  .  أربعة متحركات فيام هو كالكلمة الواحدة.  وعم

إحدامها ذات عرشة أحرف ـ مثل  القرآن الكريم  ن جاءتا يف  ا ن أخريا كلمتومن هذا الباب  

أحرف. سبعة  ذات  والثانية  ـ  األوىل  .  األوىل  تعاىل:  فأما  مُ قوله  هَلَا  ﴿َأُنْلزم َوَأْنُتْم  ُكُموَها 

ُهونَ  ﴿َما    قوله حكاية عن إبليس خياطب أولياءَه يوم القيامة:فوأما الثانية    ،[ 28هود:  ] ﴾  َكارم

ُكمْ  خم ا  إن اللسانبل  ثقل أو نبو،  ، حيث ال نجد أي  [ 22إبراهيم:  ] ﴾  َأَنا بمُمرْصم وقد    ، ليكرمها كرًّ

َد السبيل له ليسهل عليه ذلك الكر.   ُمهم

 موسيقى اجلمل واملقاطع القرآنية: 

موسيقى   عن  فحدثونا  القرآنية،  الكلامت  موسيقى  عن  حدثتمونا  املوسيقار:  قال 
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 اجلمل واملقاطع القرآنية. 

بناًء موسيقيًا شجيًا من تقابل بني  اجلمل القرآنية  بناء  : من األمثلة عىل  (1)قال أحدهم

ي ُهْم فميهم  قوله تعاىل:    احلروفيف    الكلامت، وتساٍو بينها  ﴿َعمَّ َيَتَساَءُلوَن َعنم النََّبإم اْلَعظميمم الَّذم

فبني كل كلمة وأخرى تقابل موسيقى يف عدد الكلامت واحلروف    . .[ 3-1النبأ:  ] ﴾  خُمَْتلمُفونَ 

 واحلركات. 

ذلك  و:  (2) قال آخر ليست مرسلة متامًا، وال  تتألف من مُجل    ، فهيالعباراتمثل 

.  إذ ليس يف آخرها قرائن وال ختلو من التقسيم الذي يشبه مُجل السجع. .  مسجوعة متامًا.

سام هبا فوق    وهذا البناء الفريد لكلامت ومُجل القرآن وفقره وسوره، جعله يمتاز بخاصة

املنظوم  الفني،النثر   منهام، فهو  والكالم  بواحد  فهو  ليس هو  ليس عىل    ليس،  شعرًا ألنه 

وليس نثرا مما اعتاد الناس حذقه ألنه  .  مناهج الشعر من بحور وتفاعيل وعلل وزحاف.

والنثر وإن اشرتك معه يف بعض الظاهر  .  يباين طرقهم يف التعبري وأخذهم يف فنون القول.

 كالسجع واإلرسال فإنه دونه بمراحل. 

)إن القرآن ليس نثرًا،  هذا، فقال:    : وقد عرب بعض األدباء املعاَصين عن(3) قال آخر

عرًا. عرًا، وهذا  . إنام هو قرآن وال يمكن أن يسمى بغري هذا االسم..  كام إنه ليس شم ليس شم

  واضح فهو ِل يتقيد بقيود الشعر، وليس نثرًا ألنه مقيد بقيود خاصة به. ال توجد يف غريه 

فهو    ؛اخلاصة  لنغمة املوسيقيةوهي القيود التي يتصل بعضها بأواخر اآليات وبعضها بتلك ا 

ْن َلُدْن َحكميٍم َخبمريٍ ﴿  ولكنه:  ،ليس شعرًا وال نثراً  َلْت مم هود: ] ﴾ كمَتاٌب ُأْحكمَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

1 ] 

: باإلضافة إىل هذا؛ فإن هناك مالحظة مهمة متعلقة هبذا اجلانب وغريه،  (4)قال آخر
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أن   البوهي  متأثر بظروف  ـ  ـ عمومًا  السياسية واالجتامعية والفكرية  األدب  قيل  التي  يئة 

أحداثها  صاحبه  وعاش  ولذلك  .فيها.  ومميزاتهنرى  .  خصائصه  عرص  كل  وإذا  ،  ألدب 

يقع  ما  كل  يرجع  أن  استطاع  عرص،  كل  أدب  خصائص  الباحث  من    عرف  برصه  حتت 

وفكره، وألفاظه  أما القرآن الكريم فإنهـ  بامدته  .  نصوص جمهولة القائل والعرص إىل عرصها. 

بل هو    ،ودار يف فلكها   ،واقتبس منها   ، من عصور األدب تأثر هبا   وأسلوبه ـ ال يمثل عرصاً 

له من خصائص وسامت. يف  سام   إيقاعًا صوتيًا فريدًا  . حيث  كل عرص بام  له  بأن  خيتص 

عر، يف  سواء املرسل منه    واملسجوع، وقد يدق الوزن ـ أحيانًا ـ حتى يشبه الشعر، وما هو بشم

 بعض أعاريضه وأرضبه ويف بحوره املعروفة. 

اإلطالق    مها: ،  ني بارزتني صوتيت نيخاصت: باإلضافة إىل هذا؛ فإن هناك  (1) قال آخر

وال    .. وفيه سجع  ،إرسال القرآن الكريم  في  ف  .. أو اإلرسال من القيود والتسجيع  ..والتقييد 

وسجعه ـ كذلك ـ    ،أت إال فيه ألن إطالقه فريد ِل ي،  القرآن وإعجازه  يتناىف هذا مع جالل

 هام خمالفان ال يتناوله الناس من قول. ، فغريه فريد ِل حيظ برشفه

يلتزم حرف السجع يف أكثر من موضعني  وهلذا ال نجد القرآن الكريم    :(2)قال آخر

،  بالسورة كلها مسجوعة عىل حرف واحد  وقد يأيت ـ  وهو أدنى حد للسجع  ـ    متجاورين

فيها حتى آخر    مسجوعة عىل حرف الراء من أول آيةالتي وردت آياهتا  سورة القمر،  مثل  

ُبوا    آية:  َوَكذَّ رٌّ 
ُمْسَتمم ْحٌر  سم َوَيُقوُلوا  ُضوا  ُيْعرم آَيًة  َيَرْوا  َوإمْن  اْلَقَمُر  َواْنَشقَّ  اَعُة  السَّ َبتم  ﴿اْقرَتَ

َأْهوَ  َبُعوا  َبالمَغةٌ   اَءُهمْ َواتَّ ْكَمٌة  ُمْزَدَجٌر حم فميهم  َما   
م
اأْلَْنَباء َن  مم َوَلَقْد َجاَءُهْم  رٌّ 

ُمْسَتقم َأْمٍر  َفاَم    َوُكلُّ 

 إىل آخر السورة.  [ 5-1القمر: ] ﴾ ُتْغنم النُُّذرُ 
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عىل  فيها  عرش آيات مسجوعة  ، حيث جاءت  سورة عبس: ومثل ذلك  (1) قال آخر

ألن  ،  الزم حرف السجع فيها قرص اآليات وجزالة األلفاظ كام    [األلف ]  حرف واحد هو

 املقام مقام عتاب وتوجيه. 

تزداد وضوحًا إذا  القرآن الكريم  يف    ظاهرة اإليقاع الصويت : وهكذا نرى  (2)قال آخر

وقد تفصل مجل السجع بجملة غري    ، السجع ملحوظًا يف فواصلها   قرصت اآليات وكان

 أو مجل. ، مسجوعة

مسجوعة معنى    يف اجلملة غري املسجوعة التي توسطت مجالً   ونالحظ:  (3) قال آخر

. ومن األمثلة عىل ذلك قوله  خاصًا أبرزها يف ذلك املظهر الفريد بني أخوات هلا وأشباه.

َرُه ُثمَّ اإلنسان    ﴿ُقتمَل   سورة عبس:تعاىل يف   ْن ُنْطَفٍة َخَلَقُه َفَقدَّ  َخَلَقُه مم
ٍ
ء ْن َأيِّ يَشْ   َما َأْكَفَرُه مم

ُه َكالَّ ملََّا َيْقضم َما َأَمَرُه َفْلَينُْظرم  ُه ُثمَّ إمَذا َشاَء َأْنرَشَ ُه ُثمَّ َأَماَتُه َفَأْقرَبَ َ بميَل َيرسَّ هم  اإلنسان    السَّ إمىَل َطَعامم

نًَبا  َوعم َحبًّا  فميَها  َفَأْنَبْتنَا  ا  َشقًّ اأْلَْرَض  َشَقْقنَا  ُثمَّ  َصبًّا  املَْاَء  َصَبْبنَا  َوَنْخاًل   َأنَّا  َوَزْيُتوًنا  َوَقْضًبا 

ُكمْ  َْنَعامم ا َمَتاًعا َلُكْم َوألم يهم  فإذا    َوَحَدائمَق ُغْلًبا َوَفاكمَهًة َوَأبًّ ْن َأخم رُّ املَْْرُء مم
ُة َيْوَم َيفم اخَّ َجاَءتم الصَّ

نُْهْم َيْوَمئمٍذ َشأْ  ٍئ مم َبتمهم َوَبنميهم لمُكلِّ اْمرم هم َوَأبميهم َوَصاحم َكٌة  َوُأمِّ َرٌة َضاحم ٌن ُيْغنميهم ُوُجوٌه َيْوَمئمٍذ ُمْسفم

ٌة ُأوَلئمَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرةُ  ٌة َتْرَهُقَها َقرَتَ ٌة َوُوُجوٌه َيْوَمئمٍذ َعَلْيَها َغرَبَ َ
..  [ 42-17عبس:  ] ﴾  ُمْسَتْبرشم

  فاصلة بني جمموعتني   ﴾طعامه﴿جاءت كلمة  حيث نالحظ يف هذه اآليات الكريمة كيف  

اهلاء..  اآليات.  من هو  واحد  حرف  عىل  مسجوعة  عىل  .  األوىل  مسجوعة  واألخرى 

 وضوحًا.   وحرف السجع يف النوعني قد يلتزم معه حرف آخر يزيد به اإليقاع. األلف.

  كذلك فإن كلامت السجع قد تتساوى يف الوزن من حيث عدد احلروف :  (4)قال آخر
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ني هاتني املجموعتني املسجوعتني بالفاصلة  واحلركات والسكنات، ولعل الرس يف الفصل ب

آيتها   ﴾طعامه﴿ تفصيل    ، مع  أعقبه  مشوق  وإمجال  جديد  موضوع  رأس  اآلية  هذه  ألن 

هم اإلنسان    ﴿َفْلَينُْظرم حكيم:   هذه إثارة وهتيئة للشعور حتى خيلو من  ، و[ 24عبس:  ] ﴾  إمىَل َطَعامم

 الفكرة. رشح هذه  كل شاغل يلهيه عن تقرير واستيعاب

وقد صدرت هذه اإلثارة بالم األمر ولفت األنظار لفتًا قويًا إىل الطعام  :  (1) قال آخر

فهذا التباين يف املعنى محل  .  قوام حياته وضسان أمنه وعدة مستقبله.اإلنسان    هو عند ي  الذ

  ثم جاءت اآليات ترتى واحدة إثر أخرى تبني مراحل . ـ واهلل أعلم ـ عىل التباين يف اللفظ.

  ﴾ صب﴿والتعبري ب  ،[ 25عبس: ] ﴾ ﴿َأنَّا َصَبْبنَا املَْاَء َصبًّا بادئة باملرحلة األم:  ، إعداد الطعام

 بكثرة املاء النازل من السامء لتحيا به األرض وتنبت من كل زوج هبيج.  موح

آخر الثانية:  :  (2) قال  باملرحلة  ثنت  َشَقاً ﴿ ثم  األَْرَض  َشَقْقنَا  والتعبري بحرف    ﴾ُثم 

دون غريه من حروف العطف صنع حكيم؛ ألن انشقاق األرض بالنبات ال    ﴾ ثم﴿   ف العط

إلفادة    ﴾ثم﴿بل هناك زمن فاصل بني املرحلتني فجاءت    ،يكون عقب صب املاء مبارشة

 الالزم.  ي الرتتيب مع الرتاخ

  وبني هذه املراحل الثالث  ﴾ َفَأنَبْتنَا فميَها َحباً ﴿الثالثة:  ة ثم كانت املرحل: (3)قال آخر

 ترتيب يف الوجود كام رتبت يف األسلوب. 

وملا كان إنبات احلَب وما أشبه ُيرى إثر انشقاق األرض ألهنا ال تنشق  :  (4)قال آخر

  [ الفاء]  وكان الفاصل بينهام دقيقًا إىل درجة التالزم يف الوجود جاء حرف العطف  إال به،

 املفيد للتعقيب مع الرتتيب. 
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 ( 1/304 وسامته البالغية )خصائص التعبري القرآين (2)

 ( 1/304خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (3)

 ( 1/305خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (4)
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  ي وملا كان العطف فيام بق.  الثالث.  مراحل إعداد الطعام  ي وهبذا تنته:  (1)قال آخر 

مرحلة آخر    ،ليس عطف مرحلة عىل  جزء  ـ عىل  األخرية  ـ  املرحلة  من  جزء  وإنام عطف 

وهذه األجزاء ال يتصور فيها سابق وال الحق بل قد تنبت متصاحبة أو متفرقة دون   . منها.

حرف العطف    هلذه االعتبارات كلها كان  . ات دور وعظي تؤديه. أن يكون لتفرقها يف اإلنب

وال تعقيبًا وال تراخيًا. بل هي ـ كام هو معلوم   أليق باملقام ألهنا ال تفيد ترتيباً هي   إذ [ الواو]

 ـ ملجرد العطف. 

وجعله أصاًل صاحلًا للعطف    ،ويف تقديم احلَب عىل النمَعم املذكورة معه قال آخر:  

يف حياته  اإلنسان    ذلك ألن احلَب ُيصنع منه اخلبز وهو أهم ما يعتمد عليه   ، رس دقيق  عليه

وكام  .  ـ فإهنا دونه.اإلنسان    أما األخرى فهى نعم ـ وإن كان هلا دور كبري يف حياة،  وحفظها 

ـ كذلكـ  يف هنايته:    خولف ﴾  إىل طَعامه اإلنسان    َفلَينظر ﴿خولف يف فاصلة رأس املوضوع:  

 ﴾ مَتاعًا لُكْم َوألْنَعاَمُكمْ ﴿

  وِل يدخل فيها مجع الزرع   ،وانتهت مراحل إعداد الطعام عند هذا احلد:  (2) قال آخر

وخبزه.  طحنه  ثم  وتذريته  ودرسه  ألن  وحصده  النتفاع .  رضورة  سابقة  خطوات    هذه 

يطعم اإلنسان   الكريم  لكن    ، بام  يتعرض    طوى القرآن  وِل  ألهلا ذكرها  وذلك  هذه  ،  ن 

التكوين بل هي مراحل ثانوية    وليست من مراحل  ،نفسه اإلنسان    اخلطوات إنام يقوم هبا 

تكوينها  بعد  الذوات  بتهيئة  قابلة    خمتصة  إدخال صفات عليها َتعلها  وإجيادها وغرضها 

 النهائية.  لالنتفاع هبا فهى مراحلها 

 لرائع.. فاذكروا يل مثاال آخر. قال املوسيقار: بورك فيكم عىل إيراد هذا املثال ا 

اآلخرة:   وصف  يف  تعاىل  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  من  أحدهم:  َجاَءتم  قال  ﴿َفإمَذا 

 
 ( 1/306خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (2) ( 1/305خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية ) (1)
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نُْهْم َيْومَ  ٍئ مم َبتمهم َوَبنميهم لمُكلِّ اْمرم هم َوَأبميهم َوَصاحم يهم َوُأمِّ ْن َأخم رُّ املَْْرُء مم
ُة َيْوَم َيفم اخَّ ئمٍذ َشْأٌن ُيْغنميهم  الصَّ

ٌة ُأوَلئمَك ُهُم  ُوُجوهٌ  َتْرَهُقَها َقرَتَ ٌة  َيْوَمئمٍذ َعَلْيَها َغرَبَ ٌة َوُوُجوٌه  َ
َكٌة ُمْسَتْبرشم َرٌة َضاحم  َيْوَمئمٍذ ُمْسفم

اْلَفَجَرةُ  ملا سبق وما حلق.   ا فاصلتهوردت  ، فقد  [ 42-33عبس:  ] ﴾  اْلَكَفَرُة  ثم سلك  .  خمالفة 

.  املوضوع السابق. يان رأسبفهى تفصيل و  ،سلكيف تفصيله وبيانه مثل ما القرآن الكريم 

ـ وفواصل متحدة موزونة زنة واحدة كذلك. وقد    آيات كاشفة ذات وزن متحد ـ تقريبًا 

ُتصور منهام  كل  اآليات.  من  جمموعتني  يف  التفصيل  هذا  خاصًا.  جاء  املجموعة  .  جانبًا 

طأهتا الروابط الوثيقة التي  حتت و  األوىل: تتحدث عام ينتاب الناسـ  مجيعًاـ  من أهوال تزول 

واملجموعة الثانية: تتحدث عن صفات الفريقني التي سيصري  .  كانت بينهم يف احلياة الدنيا.

 حسب ما قدموه من أعامل: صاحلني، وطاحلني.   إليها الناس

آخر خاصة:  (1) قال  بفاصلة  املجموعتني  من  كل  اختصت  كانت    ،وقد  األوىل 

الغائب]  فاصلتها  املفرد  الياءت  [ هاء  مد  حلرف  بنيه﴿وهي:    ، الية  ـ  أبيه  ـ  يغنيه  أخيه  ﴾،  ـ 

مسفرة ـ مستبرشة ـ  ﴿   وهي:  ، تالية للراء املفتوحة  [التاء املربوطة]والثانية جاءت فاصلتها  

واملالءمة التامة بني    فانظر هلذه السياسة احلكيمة يف بناء األسلوب ﴾،  غربة ـ قرتة ـ الكفرة

بالذوق واحلس ومعانيه وتوزيع    ألفاظه ُيدَرك  وال  ،  احلركات والسكنات عىل هنج فريد، 

   .حتده الرسوم وال الضوابط 

قال آخر: وكل هذا يبني أن مراعاة القرآن الكريم للموسيقى واجلامل ال تتناىف مع  

مراعاته للمعاين.. بل مها متناسقان مجيعا مجاال ومعاين، ال يطغى أحدمها عىل اآلخر، وال  

 لك إال للقرآن الكريم. يلغيه.. وليس ذ

 
 ( 1/307ته البالغية )خصائص التعبري القرآين وسام (1)
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 اإلبداع الشامل: . 10

بعد أن سمعت تلك احلوارات العلمية اجلميلة بني املوسيقار وفرقته.. رست إىل حمل  

آخر يف احلديقة، حيث رأيت كهوال وشبابا يامرسون بعض األعامل الفنية.. فبعضهم كان  

وآخر خشبة..  ينحت  كان  وآخر  فيها..  يرسم  لوحة  أمامه  بعض    كان  يضع  يعزف 

يتنغمون   كانوا  وآخرون  املشاهد..  بعض  يمثلون  كانوا  وآخرون  املوسيقية..  املقطوعات 

ببعض األحلان.. وهكذا كان اجلميع مشغولون بأعامهلم الفنية إىل أن ناداهم أكربهم، وكانوا  

وقال:  مجيعا،  هلم  املوجه  كان  لكونه  ]املخرج[  لقب  عليه  إىل    يطلقون  نحتاج  أننا  أظن 

ليستفيد    اجللوس أتينا  وإنام  فقط،  بمواهبنا  لننشغل  هنا  نأت  ِل  فنحن  بعضا..  بعضنا  مع 

 بعضنا من بعض، ويذكر بعضنا بعضا.. أنسيتم أخوتنا يف اهلل.. نجتمع عليه، ونتفرق عليه. 

قال أحدهم: بورك فيك.. ويف تذكريك لنا.. وكم يرسنا أن نتحدث يف األحاديث  

 التي مجعتنا أول مرة. 

ال شك أنك تقصد القرآن الكريم.. فبه نجتمع، وبه نفرتق.. وكيف ال  قال آخر:  

 يكون كذلك، وهو كالم ربنا الذي رشفنا به، وأهداه لنا. 

قال آخر: ما رأيكم أن نتحدث اليوم عام له عالقة باهتامماتنا، فقد سمعت أن بعض  

 روننا. تالميذ القرآن الكريم يتجولون اآلن بيننا.. نعم نحن ال نراهم، لكنهم ي

 قال آخر: فهلم نتحدث بام قد يسجلوه عنا؛ فننال بذلك اجلزاء العظيم عند اهلل. 

كام   ـ  فأنا  جلستكم..  أدير  أن  يل  فائذنوا  ذلك..  ذكرتم  قد  دمتم  ما  املخرج:  قال 

طرح   يؤثرون  كام  العمل..  عىل  والتوجيه  احلديث..  عىل  السامع  يؤثرون  ممن  ـ  تعلمون 

 ا. اإلشكاالت عىل اإلجابة عنه
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 قالوا مجيعا: لك ذلك. 

قال املخرج: ما دمتم قد اقرتحتم أن يكون حديثنا عن جماالت اهتاممنا؛ فسيكون  

مجيعا،   بالفنون  اهتممنا  وتوفيقه  وتوجيهه  اهلل  بفضل  فنحن  الشامل؛  اإلبداع  حول  طبعا 

 وأحببناها مجيعا، وحاولنا استثامرها مجيعا لتبليغ رسالة ربنا. 

 قالوا: لك ذلك. 

ثالثة  قال:   يتطلب  الشامل  اإلبداع  أن  اإلخراج،  يف  خالل َتربتي  من  رأيت  لقد 

الذوق   مع  تتناسب  صياغة  صيغ  كونه  بسبب  اإلبداعي،  العمل  تذوق  أوهلا:  أمور.. 

السليم.. والثاين: توفر الصياغة املناسبة التي تيرس شهوده والتعايش معه واحلضور يف كل  

عىل  قدرته  والثالث:  وجزئياته..  الوجدان  تفاصيله  يف  إثارة  من  حيدثه  ما  بسبب  التأثري،   

 بجوانبه املختلفة. 

 قالوا: فهل تريد منا احلديث عنها؟ 

 قال: أجل.. أريد منكم احلديث عنها من خالل تدبركم للقرآن الكريم. 

 قالوا: لك ذلك.. فسل ما شئت. 

 اإلبداع والتذوق: .  1

اإلبداع   وهو  باألول..  فلنبدأ  املخرج:  منكم  قال  أريد  سؤال  وأول  والتذوق.. 

التي   باألساليب  املرتبطة  األذواق  بمراعاة  الكريم  القرآن  اهتامم  رس  هو  عنه  اإلجابة 

 استعملها يف التعبري عن أغراضه. 

والنور.. وكل   البديع واجلميل  أسامئه  من  تعاىل  فاهلل  ذلك واضح..  أحدهم:  قال 

 كذلك. أسامئه حسنى.. فلذلك ال يستغرب أن يكون كالمه 

قال آخر: واهلل تعاىل الذي أودع يف األذواق حب احلالوة، فوفر هلا من الطعام ما  
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والعطور..   الزهور  أصناف  كل  هلا  فوفر  الطيبة؛  الروائح  حب  الشم  يف  وأودع  يغنيها.. 

بام  كالمه  صاغ  فلذلك  مجيلة؛  خاصة  بصيغ  الكلامت  سامع  حب  عباده  يف  رأى  كذلك 

 يتناسب مع تلك األذواق. 

آخر: وكام أن اهلل تعاىل جعل يف املطعومات الروائح والنكهات واأللوان التي    قال

واملعنى،   احلس  بني  الكريم  القرآن  منها.. فكذلك مجع  اجلسم  ليستفيد  أكلها،  إىل  َتذب 

 واجلامل واحلقيقة. 

فإن   آخر: ولذلك؛  بديعية وردت  قال  نعده حمسنات  الكريم مما  القرآن  ما ورد يف 

ك التي  البديعاأللفاظ  املحسن  هذا  هبا  يغن  يان  وال  املعنى،  يتطلبها  مكاهنا،  غريها    ييف 

. وليس كام يفعله األدباء الذين هيتمون بالشكل أكثر من املضمون، أو اجلامل أكثر  غناءها.

 من املعنى. 

آخر ذلك  (1)قال  األمثلة عىل  من  الكريم من  :  القرآن  يف  ورد  التام ]ما  ،  [اجلناس 

تعاىل:   َوالنََّهارَ كقوله  ْيَل  اللَّ اهللَُّ  ُيَقلُِّب  بماأْلَْبَصارم  َيْذَهُب  َبْرقمهم  َسنَا  ًة    ﴿َيَكاُد  رْبَ
َلعم َذلمَك  إمنَّ يفم 

ُويلم اأْلَْبَصارم  األوىل مستقرة يف مكاهنا فهى    ﴾اأْلَْبصارم ﴿جد كلمة  حيث ن  ،[ 44-43النور:  ] ﴾  ألم

الثانية مجع برص    ﴾اأْلَْبصارم ﴿متيز بني األشياء وكلمة    ذيالويراد به نور العني    مجع برص، 

هنا أدل عىل املعنى املراد من كلمة )العيون(، ملا أهنا    ﴾اأْلَْبصارم ﴿بمعنى العني، ولكن كلمة  

ن  وبذلك؛ فإالتي هبا العظة واالعتبار،  وهي    تدل عىل ما منحته العني من وظيفة اإلبصار، 

 . يالتناسق اللفظوليس جمرد د هذه الكلمة، أداء املعنى كامال، تطلب إيرا

َلبمُثوا  قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (2) قال آخر َما  ُموَن  ُم املُْْجرم ُيْقسم اَعُة  ﴿َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

األوىل جيء هبا دالة عىل    ﴾الساعة﴿فكلمة    ،[ 55الروم:  ] ﴾  َكَذلمَك َكاُنوا ُيْؤَفُكونَ   َغرْيَ َساَعةٍ 

 
 . 140من بالغة القرآن، البدوي، ص  (2) . 140من بالغة القرآن، البدوي، ص  (1)
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والرسعة،   املفاجأة  معنى  عىل  للداللة  هنا؛  االسم  هذا  اليوم  لذلك  واختري  القيامة،  يوم 

تعبري عن شعور هؤالء املجرمني، فهم ال حيسون أهنم    ﴾ساَعةٍ ﴿وكلمة   الثانية تعرب أدق 

دقيقة مثال، وال  قضوا يف حياهتم الدنيا برهة قصرية األمد جّدا، حتى يعربوا عنها بربهة أو  

بفرتة طويلة، يعربون عنها بيوم مثال، فكانت كلمة )ساعة( خري معرب عن شعورهم هبذا  

 الوقت الوجيز. 

ومن األمثلة  ما ورد يف القرآن الكريم من جناس ناقص،  : ومثل ذلك  (1)قال آخر

﴾  لمُكوَن إمالَّ َأْنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ َوإمْن هُيْ   ﴿َوُهْم َينَْهْوَن َعنُْه َوَينَْأْوَن َعنْهُ قوله تعاىل:  عىل ذلك  

أهنم يبعدون الناس عنه، كام  و،  القرآن الكريم موقف الكفار من  وهي تصور    ،[ 26األنعام:  ] 

يبعدون أنفسهم عنه، فعرب القرآن الكريم عن ذلك بكلمتني متقاربتني ليشعر قرهبام بقرب  

 معنييهام. 

القرآن الكريم من بعض ألوان من اجلناس، مثل  ما ورد يف  : ومثل ذلك (2)قال آخر

ائمَل َفاَل َتنَْهرْ   قوله تعاىل:  ا السَّ ا اْلَيتميَم َفاَل َتْقَهْر َوَأمَّ   ي رى النهحيث ن  [ 10-9الضحى:  ] ﴾  ﴿َفَأمَّ

عن القهر جاء إىل جانب اليتيم، بمعنى الغلبة عليه واالستيالء عىل ماله، وأما السائل فقد  

 . له، فكلتا الكلمتني جاءت يف موضعها الدقيقعن هنره وإذال  يهن

آخر تعاىل:  (3) قال  قوله  ذلك  ومثل  َيْوَمئمٍذ  :  َربَِّك  إمىَل  اقم  بمالسَّ اُق  السَّ ﴿َواْلَتفَّتم 

يف اآلية الثانية لتصور الرحلة التي    ﴾املَْساُق ﴿كلمة  حيث اختريت    ،[ 30-29القيامة:  ] ﴾  املََْساُق 

 به السفر إىل اهلل.  يىل اآلخرة، فكأنه سوق مسافر ينته ينتقل فيها املرء من الدنيا إ 

يَن َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن  : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (4)قال آخر رم ْم ُمنْذم ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا فميهم

 
 . 140من بالغة القرآن، البدوي، ص  (1)

 . 140من بالغة القرآن، البدوي، ص  (2)

 . 140من بالغة القرآن، البدوي، ص  (3)

 . 140من بالغة القرآن، البدوي، ص  (4)
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ينَ  املنذرين  في كلمة املنذرين ما يشري إىل الربط بينهم وبني  ، ف[ 73-72الصافات:  ] ﴾  َعاقمَبُة املُْنَْذرم

 الذين أرسلوا إليهم. 

َا َناظمَرةٌ : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال آخر ٌة إمىَل َرهبِّ َ
القيامة:  ] ﴾  ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئمٍذ َنارضم

 يف مجلتيهام ملا بينهام من صلة السبب باملسبب.    ا قد توازنت  ﴾ناظرة ونارضة﴿كلمتا  ، ف[ 22-23

آخر تعاىل:  (2)قال  قوله  ذلك  ومثل  ملََُزةٍ :  َزٍة  مُهَ لمُكلِّ  شدة ،  [ 1اهلمزة:  ] ﴾  ﴿َوْيٌل  فإن 

الكلمتني   بني  لألخرى  توحيالتشابه  مؤكدة  إحدامها  جيعل  مما  بينهام،  فاهلمزة    ؛ بالقرابة 

الفرح واملرح يف قوله تعاىل:   بينهام وثقى، كالصلة بني  العياب، فالصلة  املغتاب، واللمزة 

 [ 75غافر: ] ﴾ اَم ُكنُْتْم َتْفَرُحوَن يفم اأْلَْرضم بمَغرْيم احْلَقِّ َوبماَم ُكنُْتْم مَتَْرُحونَ ﴿َذلمُكْم بم 

يٍد َفَقاَل  يف قوله تعاىل:   ﴾ النبأ﴿إيثار كلمة  : ومثل ذلك  (3)قال آخر ﴿َفَمَكَث َغرْيَ َبعم

ْن َسَبإٍ   ْئُتَك مم ملا فيها من معنى القوة؛ ألن هذه    ،[ 22النمل:  ] ﴾  بمنََبإٍ َيقمنيٍ َأَحْطُت بماَم َِلْ حُتمْط بمهم َوجم

املادة تدل عىل االرتفاع والنتوء والربوز والظهور، فناسب جميئها هنا، ووصف النبأ تأكيدا  

 لقوته باليقني. 

املعاين   مع  الكريم  القرآن  يف  الوارد  اجلناس  انسجام  عن  حدثتمونا  املخرج:  قال 

 . أنواع البديع يها.. فحدثونا عن ]املشاكلة[؛ فهي من  والسياقات التي ورد ف

يعنون هبا ذكر اليشء بغري لفظه، لوقوعه يف صحبته،  : أجل.. وهم  (4)قال أحدهم

ْثُلَها قوله تعاىل:  ومن أمثلته   إمنَُّه اَل   َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعىَل اهللَّم  ﴿َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مم

فاجلزاء عن السيئة يف احلقيقة غري سيئة، واألصل وجزاء سيئة  ..  [ 40الشورى:  ] ﴾  الظَّاملممنيَ حُيمبُّ  

. لكن مع ذلك؛ فإن القرآن الكريم عدل إىل هذا اللفظ ال من باب كونه حمسنا  عقوبة مثلها. 
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إىل القارئ بام ال يستطيع    يهذا التعبري حيمل معنى، وجيء به ليوحبديعيا فقط، وإنام ألن  

إنه األصل املعدول عنه، فتسمية جزاء السيئة سيئة؛  يذكر  به وال أن يدل عليه ما    ييوح  أن

بأن مقابلة الرش بالرش، وإن كانت مباحة، سيئة جيدر   ي ألن العمل يف نفسه سوء، وهو يوح

 . باإلنسان الكامل أن يرتفع عنها، وكأنه بذلك يشري إىل أن العفو أفضل وأوىل

اهللَُّتعاىل:  قوله  : ومثل ذلك  (1) قال آخر َوَمَكَر  ينَ   ﴿َوَمَكُروا  املَْاكمرم َخرْيُ  آل ] ﴾  َواهللَُّ 

أن يفعل هبم كام يفعل املاكر، يمدهم يف طغياهنم  ، أي  أخذهم بمكرهم  ، ومعناه[ 54عمران:  

 يعمهون، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

املعاين   مع  الكريم  القرآن  يف  الواردة  املشاكلة  انسجام  حدثتمونا عن  املخرج:  قال 

 . أنواع البديعوالسياقات التي وردت فيها.. فحدثونا عن غريها من 

ومن أمثلته  ،  [االستثناء]  يف القرآن الكريم   الواردةمن ألوان البديع:  (2)قال أحدهم

َأْرَسْلنَا ُنوًحا قوله تعاىل:   َفَأَخَذُهُم    ﴿َوَلَقْد  َعاًما  نَي  إمالَّ ََخْسم َأْلَف َسنٍَة  ْم  فميهم َفَلبمَث  هم  َقْومم إمىَل 

ويف هذا التعبري، فضال عن إجيازه، إحياء بطول املدة،  ، [ 14العنكبوت: ] ﴾ الطُّوَفاُن َوُهْم َظاملمُونَ 

عىل قومه،  يف الدعاء عليه السالم وهتويل لألمر عىل السامعني، ويف ذلك متهيد العذر لنوح 

عليه  وذلك ألن أول ما يطرق السمع ذكر األلف، فتشعر بطول مدته، وتتصور جهاد نوح  

يف ذلك الزمن املديد، ولن يقلل االستثناء من شأن هذا التصور، وال يتحقق هذا  السالم  

 اإلحساس إذا بدأت بغري األلف. 

بذكر شيئني    [النرشاللف و]  يف القرآن الكريم   الواردةومن ألوان البديع:  (3) قال آخر

، ومن األمثلة عىل  أو أكثر، ثم ذكر ما يقابلها، وفيه مجع للمتناسبات من غري فاصل بينها 
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تعاىل:  ذلك   َفْضلمهم  قوله  ْن  مم َولمَتْبَتُغوا  فميهم  لمَتْسُكُنوا  َوالنََّهاَر  ْيَل  اللَّ َلُكُم  َجَعَل  َرمْحَتمهم  ْن  ﴿َومم

وهو ما  رى بني الليل والنهار مناسبة َتمع بينهام، ، حيث ن[ 73القصص: ] ﴾ َتْشُكُرونَ َوَلَعلَُّكْم  

تقديم   ويف  التشويق،  عنرص  ذلك  ويف  رمحته،  من  أهنام  يف  السبب  معرفة  إىل  تطلعا  يثري 

 السكون عىل ابتغاء الفضل تقديم االستعداد للجهاد يف احلياة عىل اجلهاد.  

َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ اىل:  قوله تع: ومثل ذلك  (1) قال آخر َتْبَيضُّ ُوُجوٌه  يَن    ﴿َيْوَم  الَّذم ا  َفَأمَّ

يَن ابْ  ا الَّذم ْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد إمياَمنمُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب بماَم ُكنُْتْم َتْكُفُروَن َوَأمَّ ْت  اْسَودَّ َيضَّ

ي َرمْحَةم اهللَّم ُهْم فميَها َخالم  في اإلمجال األول إعطاء  ف،  [ 107-106آل عمران:  ] ﴾  ُدونَ ُوُجوُهُهْم َففم

صورة رسيعة هلذا اليوم، ثم يعود بعدئذ إىل إكامل الصورة يف تفصيل وإيضاح، وربام يكون  

طريقة   بذكر  منتهيا  احلديث  ليكون  وجوههم،  اسودت  من  بذكر  فصل  ما  عند  بدأ  قد 

 اخلالص من عذاب ذلك اليوم.  

َك َواَل َتْبُسْطَها  له تعاىل: قو: ومثل ذلك (2) قال آخر َعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إمىَل ُعُنقم ﴿َواَل ََتْ

عنه مجلة    ي والرس يف اجلمع أوال ذكر النه  ..[ 29اإلرساء:  ] ﴾  ُكلَّ اْلَبْسطم َفَتْقُعَد َمُلوًما حَمُْسوًرا

 . يواحدة، ثم العود بعد ذلك لبيان رس هذا النه

آخر بني  :  (3) قال  باجلمع  طباق  من  الكريم  القرآن  يف  ورد  ما  البديع  ألوان  ومن 

الكلمة فيه مستقرة يف مكاهنا متام االستقرار، سواء كان التضاد لفظا  حيث نجد املتضادين، 

 . أو معنى، حقيقة أو جمازا، إجيابا أو سلبا 

َواْلبَ قوله تعاىل:  : ومن أمثلته  (4)قال آخر اأْلَْعَمى  ي  َيْسَتوم رُي َواَل الظُُّلاَمُت  ﴿َوَما  صم

وال مفر من اجلمع بينهام    ،املوازنة بني هذين الضدين  ، حيث نرى [ 20-19فاطر:  ] ﴾  َواَل النُّورُ 
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ُه ُهَو َأْضَحَك  قوله تعاىل:  . ومثله  يف اجلملة لعقد هذه املوازنة التي تبني عدم استوائهام.  ﴿َوَأنَّ

َوَأْحَيا  َأَماَت  ُهَو  ُه  َوَأنَّ ُرُقودٌ وقوله:    ..[ 44-43النجم:  ] ﴾  َوَأْبَكى  َوُهْم  َأْيَقاًظا  َسُبُهْم  ﴾  ﴿َوحَتْ

 [18الكهف: ] 

ي  قوله تعاىل: يف   يمن الطباق السلب: ومن أمثلته ما ورد  (1)قال آخر ﴿ُقْل َهْل َيْسَتوم

يَن اَل َيْعَلُمونَ  يَن َيْعَلُموَن َوالَّذم املائدة: ] ﴾  خَتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْونم َفاَل  ﴿وقوله:    ..[ 9الزمر:  ] ﴾  الَّذم

44 ] 

﴿َقاُلوا َما َأْنُتْم إمالَّ  قوله تعاىل:  يف    املعنويمن الطباق  : ومن أمثلته ما ورد  (2)قال آخر

نَا َيْعَلُم إم  ُبوَن َقاُلوا َربُّ  إمْن َأْنُتْم إمالَّ َتْكذم
ٍ
ء ْن يَشْ مْحَُن مم ْثُلنَا َوَما َأْنَزَل الرَّ ا إمَلْيُكْم ملَُْرَسُلونَ َبرَشٌ مم ﴾  نَّ

 فإن الرسول جيب أن يكون صادقا. ، إنا لصادقون  ي، أ[ 16-15يس: ] 

بمعنيني أو أكثر  فيه  يؤتى  ، والذي  طباق املقابلة: ومن أمثلته ما ورد من  (3)قال آخر

َوْلَيْبُكوا َكثمرًيا َجَزاًء بماَم َكاُنوا  ﴿َفْلَيْضَحُكوا َقلمياًل  قوله تعاىل:  كثّم بام يقابل ذلك عىل الرتتيب،  

ُبونَ  َتْفَرُحوا بماَم آَتاُكمْ قوله:  .. و [ 82التوبة:  ] ﴾  َيْكسم َتْأَسْوا َعىَل َما َفاَتُكْم َواَل  اَل    ﴿لمَكْياَل  َواهللَُّ 

تزيدها يف الفكر وضوحا، ويف    املعاين هذه املقابلة بني  ف،  [ 23احلديد:  ] ﴾  حُيمبُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخورٍ 

مصورا يف هذه األلفاظ، التي أدت املعنى خري أداء  جاء املعنى . وهلذا؛ فإن النفس رسوخا.

 وأوفاه.

آخر ومن  (4)قال  البديع :  ]  الواردةألوان  الكريم  القرآن  يف    [العكسيف  يقدم  بأن 

يف أنه يربط بني    الكالم جزء، ويؤخر آخر، ثم يقدم املؤخر ويؤخر املقدم، ومجال العكس 

قوله تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك  أمرين، ويعقد بينهام أوثق الصالت أو أشد ألوان النفور،

ريٌ  يٌع َبصم   . . [ 61احلج:  ] ﴾  ﴿َذلمَك بمَأنَّ اهللََّ ُيولمُج اللَّْيَل يفم النََّهارم َوُيولمُج النََّهاَر يفم اللَّْيلم َوَأنَّ اهللََّ َسمم
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َن احْلَيِّ    َفالمُق احْلَبِّ َوالنََّوى﴿إمنَّ اهللََّ وقوله:   ُج املَْيِّتم مم َن املَْيِّتم َوخُمْرم ُج احْلَيَّ مم   َذلمُكُم اهللَُّ  خُيْرم

ُتْؤَفُكونَ  هَلُنَّ وقوله:    ..[ 95األنعام:  ] ﴾  َفَأنَّى  لمَباٌس  َوَأْنُتْم  َلُكْم  لمَباٌس    ..[ 187البقرة:  ] ﴾  ﴿ُهنَّ 

لٌّ هَلُ وقوله:   مْم  وقوله:    ..[ 10املمتحنة:  ] ﴾  ْم َواَل ُهْم حَيملُّوَن هَلُنَّ ﴿اَل ُهنَّ حم َساهبم ْن حم ﴿َما َعَلْيَك مم

 
ٍ
ء ْن يَشْ ْم مم َسابمَك َعَلْيهم ْن حم  َوَما مم

ٍ
ء ْن يَشْ  [52األنعام: ] ﴾ مم

ائتالف املعنى مع املعنى بذكر األمور املتناسبة بعضها  ومن أمجل أنواعه  قال آخر:  

 [ 86يوسف: ] ﴾ ﴿َقاَل إمنَّاَم َأْشُكو َبثِّي َوُحْزينم إمىَل اهللَّم، كقوله تعاىل:  إىل جانب بعض 

وقد خيفى يف بعض األحيان وجه اجلمع بني املعنيني، كام يف قوله تعاىل:  :  (1) قال آخر

، فقد يبدو  [ 119-118طه:  ] ﴾  ﴿إمنَّ َلَك َأالَّ ََتُوَع فميَها َواَل َتْعَرى َوَأنََّك اَل َتْظَمُأ فميَها َواَل َتْضَحى

والضحاء، ولكن التأمل اهلادئ يدل عىل أن    يأن الوجه اجلمع بني اجلوع والظمأ، والعر

يسببان الشعور بالربد فجمعا معا، والظمأ والضحاء يسببان الشعور باحلر،    ياجلوع والعر

 يلهب اجللد، فناسب ذلك اجلمع بينهام.  إذ األول يبعث التهاب اجلوف، والثاين 

وهو أن يذكر  [،  اإلطراديف القرآن الكريم ]  الواردةألوان البديع: ومن  (2) ال آخرق

قوله تعاىل حكاية عن  . ومنه  م أسامء آباء املدوح مرتبة عىل حكم ترتيبها يف الوالدة. لاملتك

يَم َوإمْسَحاَق  :  عليه السالم   يوسف  َة آَبائمي إمْبَراهم لَّ َبْعُت مم وإنام ِل    ،[ 38يوسف:  ] ﴾  َوَيْعُقوَب ﴿َواتَّ

العادة االبتداء باألب ثم باجلد ثم اجلد األعىل، ألنه ِل ُيرد  ألن  ألوف،  عىل الرتتيب امل  يأت به 

بمن   ثم  امللة،  اتبعها، فبدأ بصاحب  التي  ملتهم  ليذكر  وإنام ذكرهم  اآلباء،  هنا جمرد ذكر 

الرتتيب. عىل  فأوالً  أوالً  عنه  قول  .  أخذها  يعقوب ومثله  السالم   أوالد  ُكنُْتْم  :  عليه  ﴿َأْم 

ي َقاُلوا َنْعُبُد إمهَلََك َوإمَلهَ  ْن َبْعدم  آَبائمَك  ُشَهَداَء إمْذ َحرَضَ َيْعُقوَب املَْْوُت إمْذ َقاَل لمَبنميهم َما َتْعُبُدوَن مم

ًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسلمُمو يَل َوإمْسَحاَق إمهَلًا َواحم يَم َوإمْساَمعم  [ 133البقرة: ] ﴾ نَ إمْبَراهم
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هو اإلتيان يف  [،  االفتنانيف القرآن الكريم ]  الواردةألوان البديع: ومن  (1)قال آخر

﴿ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن َوَيْبَقى  قوله تعاىل:   كالم بفتنني خمتلفني، كاجلمع بني الفخر والتعزية يف 

ْكَرامم  َواإْلم اجْلاََللم  ُذو  َربَِّك  من  ،  [ 27-26الرمحن:  ] ﴾  َوْجُه  املخلوقات  مجيع  ى  عزَّ تعاىل  فإنه 

وسائر واملالئكة  واجلن  فناء    اإلنس  بعد  بالبقاء  ومتّدح  للحياة،  قابل  هو  ما  أصناف 

عرش  يف  واإلكرام    املوجودات  باجلالل  بالبقاء  وانفراده  ذاَته  تعاىل  وصفه  مع  لفظات، 

تعاىل:    ومنه.  سبحانه. اتََّقْواقوله  يَن  الَّذم ي  ُننَجِّ يًّا   ﴿ُثمَّ 
ثم جم فميَها  الظَّاملممنَي  ،  [ 72مريم:  ] ﴾  َوَنَذُر 

 مجع فيها بني هناء وعزاء.حيث  

البديع: ومن  (2)قال آخر ]  الواردة ألوان  الكريم  القرآن  ُيربز  [، واالقتداريف  أن  هو 

الكالم نظم  عىل  منه  اقتدارًا  عدة صور،  يف  الواحد  املعنى  وتركيبه، وعىل صياغة    املتكلم 

االستعارة، وتارة يف صورة اإلرداف، وحينا    املعاين واألغراض، فتارة يأيت به يف لفظ قوالب  

قالب يف  ومرة  اإلجياز،  أن حترص؛  احلقيقة.  يف خمرج  من  أكثر  هذا  واألدلة عىل  واألمثلة   .

الواحدة التي ال ختتلف معانيها تأيت يف صور    القصةأو أكثرها منه؛ ف  قصص القرآنومجيع  

من األلفاظ متعددة، حتى ال تكاد تشتبه يف موضعني منه، وال بد أن َتد    خمتلفة وقوالَب 

 الفرَق بني صورها ظاهرًا. 

[،  ائتالف اللفظ مع اللفظ يف القرآن الكريم ] الواردةألوان البديع: ومن (3) قال آخر

أن   بمثلهأي  الغريب  يقَرن  بأن  بعضًا،  بعضها  يالئم  بمثله،  ،  األلفاظ  رعاية  وواملتداَول 

 اصلة حلسن اجلواب واملناسبة. الف

﴿َقاُلوا َتاهللَّم َتْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا  قوله تعاىل: ومن األمثلة عىل ذلك  
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َن اهْلَالمكمنيَ  أتى بأغرب ألفاظ القسم وهي التاء، فإهنا أقل  ، حيث  [ 85يوسف:  ] ﴾  َأْو َتُكوَن مم

وبأغرب صيغ األفعال التي ترفع    ..لنسبة إىل الباء والواو من أفهام العامة با   استعامالً، وأبعدُ 

فإن   األخبار،  وتنصب  وبأغرب    ( تزال) األسامء  منها،  استعامالً  وأكثر  األفهام،  إىل  أقرب 

، فاقتىض حسُن الوضع يف النظم أن َتاور كل لفظة بلفظة  ﴾ احلرض﴿ألفاظ اهلالك وهو  

اجلوار َتَوخيا حلسن  الغرابة  يف  جنسها  ولتتعادل    ، من  باأللفاظ،  املعاين  ائتالف  يف  ورغبة 

النظم. يف  وتتناسب  الوضع،  يف  قال:  .  األلفاظ  ذلك  غري  أراد    َجْهدَ   بماهللَّم  َوَأْقَسُموا﴿وملا 

مْم﴾   فأتى بجميع األلفاظ متداولة ال غرابة فيها.، [ 109: ]األنعامَأْياَمهنم

[..  ائتالف اللفظ مع املعنىلكريم ]يف القرآن ا  الواردةألوان البديع: ومن  (1) قال آخر

املراد، فإن كان فخام كانتأي   الكالم مالئمة للمعنى  ألفاظ  أو    أن تكون  ألفاظه فخمة، 

أو  أو متداولة فمتداولة،  أو غريبًا فغريبة،  الغرابة واالستعامل    جزالً فجزلة،  متوسطًا بني 

ينَ   إمىَل   َتْرَكُنوا   َواَل ﴿. ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  فكذلك. ُكمُ   َظَلُموا  الَّذم النَّاُر﴾    َفَتَمسَّ

مشاركته    ملا كان الركون إىل الظاِل، وهو امليل إليه، واالعتامد عليه، دون ، ذلك أنه  [ 113:  ]هود

باملَّس الذي هو دون    وجب أن يكون العقاب عليه دون العقاب عىل الظاِل، فأتى،  يف الظلم 

 اإلحراق واالصطالم. 

  َكَسَبْت   َما   هَلَا   ُوْسَعَها   إمالَّ   َنْفًسا   اهللَُّ  ُيَكلُِّف   اَل ﴿: ومثل ذلك قوله تعاىل:  (2)قال آخر

ر بالكلفة واملبالغة    ﴾االكتساب﴿أتى بلفظ  ، حيث  [ 286:  ]البقرةاْكَتَسَبْت﴾    َما   َوَعَلْيَها  املْشعم

 . يف جانب السيئة لثقلها.

تعاىل:  (3)قال آخر ؛ [ 94:  ]الشعراءَواْلَغاُووَن﴾    ُهمْ   فميَها   َفُكْبكمُبوا ﴿: ومثل ذلك قوله 
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 . فإنه أبلغ من كّبوا لْلشارة إىل أهنم يكبون َكّبًا عنيفًا فظيعاً 

ُخونَ   َوُهمْ ﴿: ومثل ذلك قوله تعاىل:  (1) قال آخر فإنه أبلغ ،  [ 37:  ]فاطرفميَها﴾    َيْصَطرم

 منكرًا خارجًا عن احلّد املعتاد.  م يرصخون َصاخا لْلشارة إىل أهن  ( يرصخون)من 

ُبوا﴿قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:   يزٍ  َأْخذَ  َفَأَخْذَناُهمْ  ُكلَِّها  بمآَياتمنَا  َكذَّ ٍر﴾   َعزم ُمْقَتدم

وال  ،  [ 42:  ]القمر له  راّد  ال  وأنه  القدرة،  يف  التمكن  زيادة  إىل  لْلشارة  قادر،  من  أبلغ  فإنه 

 معّقب. 

آخر:   تعاىل:  قال  قوله  ذلك  اَمَواتم   َربُّ ﴿ومثل   َفاْعُبْدهُ   َبْينَُهاَم   َوَما   َواأْلَْرضم   السَّ

 ْ َباَدتمهم﴾    َواْصَطربم اَلةم   َأْهَلَك   َوْأُمرْ ﴿، وقوله:  [ 65:  ]مريم لمعم ْ   بمالصَّ   ، [ 132:  ]طهَعَلْيَها﴾    َواْصَطربم

ُلو إمنَّا ﴿وقوله:  ْبُهمْ  هَلُمْ   فمْتنَةً  النَّاَقةم  ُمْرسم ﴾  َفاْرَتقم ْ  (، فإنه أبلغ من اصرب. [ 27: ]القمرَواْصَطربم

آخر تعاىل:(2)قال  قوله  ذلك  ومثل  َذَ   َوَقاُلوا ﴿  :  مْحَنُ   اختَّ فإن[ 88:  ]مريم َوَلًدا﴾    الرَّ  ؛ 

مْحَنُ ﴿ نه مشعر باللطف والرفق، كام أن الرمحن مشعر بالفخامة  ألأبلغ من الرحيم،    ﴾الرَّ

 والعظمة. 

ُمْ   َوَسَقاُهمْ ﴿ : ومثل ذلك قوله تعاىل:  (3)قال آخر اًبا   َرهبُّ ،  [ 21:  ]اإلنسانَطُهوًرا﴾    رَشَ

رشاب  .. وعندما ذكر  أورده تعاىل يف رشاب اجلنة  ملا ال ُكْلفة معه يف السقيا، ولذا يسقألنه 

َ   فميَها   َوَجَعْلنَا ﴿  أهل الدنيا، قال:
َاٍت   َرَوايسم ، وقال:  [ 27:  ]املرسالتُفَراًتا﴾    َماءً   َوَأْسَقْينَاُكمْ   َشاخمم

يَقةم   َعىَل   اْسَتَقاُموا   َلوم   َوَأنْ ﴿ تدل عىل    ﴾ أسقى، ألن ﴿[ 16:  ]اجلنَغَدًقا﴾    َماءً   أَلَْسَقْينَاُهمْ   الطَّرم

 السقي يف الدنيا ال خيلو من كلفة أبًدا. وكلفة، ال

[، ومن األمثلة  االستدراكرآن الكريم ]يف الق   الواردةألوان البديع: ومن  (4)قال آخر
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ْ   ُقْل   آَمنَّا   اأْلَْعَراُب   َقاَلتم ﴿ قوله تعاىل:  عىل ذلك   ُنوا   َِل   َيْدُخلم   َوملََّا   َأْسَلْمنَا   ُقوُلوا   َوَلكمنْ   ُتْؤمم

ياَمنُ  نْ   َيلمْتُكمْ   اَل   َوَرُسوَلهُ   اهللََّ  ُتطميُعوا  َوإمنْ   ُقُلوبمُكمْ   يفم   اإْلم يٌم﴾    َغُفورٌ   اهللََّ  إمنَّ   َشْيًئا   َأْعاَملمُكمْ   مم َرحم

لو اقترص عىل قوله:  ؛  [ 14:  ]احلجرات ُتؤمنوا﴿ فإنه  رًا هلم، ألهنم ظنوا اإلقرار    ﴾ ِل  لكان منفِّ

بالشهادتني من غري اعتقاد إيامنا، فأوجبت البالغة ذْكَر االستدراك، ليعلم أن اإليامن موافقة  

وزاد ذلك أيضًا  .  اللسان بذلك يسمى إسالما، وال يسمى إيامنًا.القلب اللسان، وإن انفرد  

قلوبكم﴿بقوله:   يف  اإليامُن  يدخل  ظاهر  ﴾؛  وملَّا  عليه  ما  إيضاح  االستدراك  تضّمن  فلام 

 الكالم من اإلشكالل ُعدَّ من املحاسن.

[، ومن األمثلة  االستثناءيف القرآن الكريم ]  الواردةألوان البديع: ومن  (1) قال آخر

هم   إمىَل   ُنوًحا   َأْرَسْلنَا   َوَلَقدْ ﴿  قوله تعاىل:عىل ذلك   مْ   َفَلبمَث   َقْومم نيَ   إمالَّ   َسنَةٍ   َأْلَف   فميهم   َعاًما   ََخْسم

الصيغة  [ 14:  ]العنكبوتَظاملمُوَن﴾    َوُهمْ   الطُّوَفانُ   َفَأَخَذُهمُ  هبذه  املدة  هذه  عن  اإلخبار  فإن   ،

بدعوٍة أهلكتهم عن آخرهم، إذ لو قيل:    يف دعائه عىل قومهعليه السالم  يمهد عذر نوح  

فلبث فيهم تسعامئة وَخسني عامًا ِل يكن فيه من التهويل ما يف األول، ألن لفظة األلف يف  

وإذا جاء االستثناء ِل يبق له  .  فيشتغل هبا عن سامع بقية الكالم.  األول أوُل ما يطرق السمع

 عنده من ذكر األلف.  يزيل ما حصل  بعد ما تقدمه َوْقعٌ 

وهو أن يكون  [،  االقتناصيف القرآن الكريم ]  الواردةألوان البديع: ومن  (2)قال آخر

  َوآَتْينَاهُ ﴿أخرى أو تلك السورة، كقوله تعاىل:    كالٌم يف سورة مقتنصا من كالم يف سورة

ْنَيا   يفم   َأْجَرهُ  َرةم   يفم   َوإمنَّهُ   الدُّ نَي﴾    ملَمنَ   اآْلخم احلمم واآلخرُة دار ثواب ال عمل  ،  [ 27:  ]العنكبوتالصَّ

نًا   َيْأتمهم   َوَمنْ ﴿فيها، فهذا مقتنٌص من قوله:   َل   َقدْ   ُمْؤمم َاتم   َعمم
احلم َرَجاُت   هَلُمُ   َفُأوَلئمَك   الصَّ   الدَّ

 [ 75: ]طهاْلُعىَل﴾ 
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نَ   َلُكنُْت   َريبِّ   نمْعَمةُ   َوَلْواَل ﴿ قال آخر: ومثله قوله تعاىل:   يَن﴾    مم ،  [ 57: ]الصافاتاملُْْحرَضم

تعاىل:  مأخوذ من  فهو   ا ﴿ قوله  ينَ   َوَأمَّ ُبوا  َكَفُروا  الَّذم    بمآَياتمنَا   َوَكذَّ
م
َرةم   َولمَقاء   يفم   َفُأوَلئمَك   اآْلخم

وَن﴾    اْلَعَذابم  وقوله:  [ 16:  ]الرومحُمرَْضُ ينَ ﴿،  ينَ   آَياتمنَا   يفم   َيْسَعْونَ   َوالَّذم زم   يفم   وَلئمَك أُ   ُمَعاجم

وَن﴾  اْلَعَذابم   [ 38: ]سبأحُمرَْضُ

تعاىل:   ينَ   ُرُسَلنَا   َلنَنْرُصُ   إمنَّا ﴿قال آخر: ومثله قوله  ْنَيا   احْلََياةم   يفم   آَمنُوا  َوالَّذم   َوَيْومَ   الدُّ

، كام  املالئكة أخرى، منها ما ورد يف شهادة    مقتنص من آيات فهو    ،[ 51:  ]غافراأْلَْشَهاُد﴾    َيُقومُ 

يٌد﴾    َسائمٌق   َمَعَها   َنْفسٍ   ُكلُّ   َوَجاَءْت ﴿قوله تعاىل:  يف   قوله  األنبياء يف  شهادة  ، و[ 21:  ]قَوَشهم

ْئنَا   إمَذا   َفَكْيَف ﴿تعاىل:   نْ   جم ةٍ   ُكلِّ   مم يدٍ   ُأمَّ ْئنَا   بمَشهم    َعىَل   بمَك   َوجم
م
يًدا﴾    َهُؤاَلء ، [ 41:  ]النساءَشهم

مْ   َتْشَهدُ   َيْومَ ﴿قوله تعاىل:  األعضاء يف  شهادة  و نَُتُهمْ   َعَلْيهم هيممْ   َأْلسم   َكاُنوا  بماَم   َوَأْرُجُلُهمْ   َوَأْيدم

 .. وغريها. [ 24: ]النورَيْعَمُلوَن﴾ 

هو إقامة بعض  [،  اإلبداليف القرآن الكريم ]  الواردةألوان البديع: ومن  (1)قال آخر

ْب   َأنم   ُموَسى  إمىَل   َفَأْوَحْينَا ﴿ألمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  ومن ا احلروف مقام بعض،     ارْضم

﴾    َكالطَّْودم   فمْرٍق   ُكلُّ   َفَكانَ   َفاْنَفَلَق   اْلَبْحرَ   بمَعَصاكَ  فانفرق،  [ 63:  ]الشعراءاْلَعظميمم فالراء  ،  أي 

ا   َوْعدُ   َجاءَ   َفإمَذا﴿. ومثله قوله تعاىل:  والالم يتعاقبان. َباًدا  َعَلْيُكمْ   َبَعْثنَا   ُأواَلمُهَ   َبْأسٍ   ُأويلم   َلنَا   عم

يدٍ  اَلَل   َفَجاُسوا  َشدم َيارم   خم ، فقامت اجليم  ( حاسوا، أي ) [5:  ]اإلرساءَمْفُعواًل﴾    َوْعًدا  َوَكانَ   الدِّ

 . مقام احلاء

آخر ومن  (2) قال  البديع :  ]  الواردةألوان  الكريم  القرآن  وهو  التفويفيف  إتيان  [، 

كّل فن يف مجلة منفصلٍة  .  املتكلم بمَمَعان شتى، من املدح، والوصف، وغري ذلك من الفنون.

أختها  َنة  ..عن  الزِّ يف  اجلمل  تساوي  والطويلة.  .. مع  املتوسطة  اجلمل  يف  فمن  .  ويكون 
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ي ﴿قوله تعاىل:    الطويلة  ينم   َفُهوَ   َخَلَقنمي  الَّذم ي   هَيْدم ُمنمي   ُهوَ   َوالَّذم نيم   ُيْطعم ْضُت   َوإمَذا  َوَيْسقم   َمرم

نيم   َفُهوَ  ي  َيْشفم يُتنمي  َوالَّذم ﴾    ُثمَّ   ُيمم   ُتولمُج ﴿ قوله تعاىل:    ومن املتوسطة..  [ 81-78:  ]الشعراءحُيْيمنيم

ْيَل  ُج   اللَّْيلم   يفم   النََّهارَ   َوُتولمُج   النََّهارم   يفم   اللَّ نَ   احْلَيَّ   َوخُتْرم ُج   املَْيِّتم   مم نَ  املَْيَِّت   َوخُتْرم   َوَتْرُزُق   احْلَيِّ   مم

َساٍب﴾  بمَغرْيم  َتَشاءُ  َمنْ   [ 27: عمران ]آلحم

البديع: ومن  (1)قال آخر ]  الواردةألوان  الكريم  القرآن  استيفاء  [، وهو  التقسيم يف 

عقاًل،   املمكنة  ال  املوجودة،  اليشء  تعاىل:  أقسام  قوله  ذلك  األمثلة عىل  ي   ُهوَ ﴿ومن    الَّذم

يُكمُ  َق   ُيرم ُئ   َوَطَمًعا   َخْوًفا  اْلرَبْ َحاَب   َوُينْشم إذ ليس يف رؤية الربق إال  ،  [ 12:  ]الرعدالثَِّقاَل﴾    السَّ

 اخلوف من الصواعق والطمع يف األمطار، وال ثالث هلذين القسمني. 

تعاىل:   قوله  ذلك  ومثل  آخر:  ينَ   اْلكمَتاَب   َأْوَرْثنَا   ُثمَّ ﴿قال  نْ   اْصَطَفْينَا   الَّذم َبادمنَ   مم  ا عم

نُْهمْ  ٌ  َفمم
هم  َظاِلم نُْهمْ  لمنَْفسم دٌ   َومم نُْهمْ  ُمْقتَصم اتم  َسابمٌق  َومم اْلَكبمرُي﴾   اْلَفْضُل  ُهوَ  َذلمَك  اهللَّم بمإمْذنم  بماخْلَرْيَ

وإما سابق مبادر  ،  ، فإن العاِل ال خيلو من هذه األقسام الثالثة، إما عاص ظاِلَ لنفسه [ 32:  ]فاطر

 بينهام مقتصد فيهام. للخريات، وإما متوسط 

  َأْصَحاُب   َما   املَْْيَمنَةم   َفَأْصَحاُب   َثاَلَثةً   َأْزَواًجا   َوُكنُْتمْ ﴿قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:  

ابمُقونَ   املَْْشَأَمةم   َأْصَحاُب   َما   املَْْشَأَمةم   َوَأْصَحاُب   املَْْيَمنَةم  ابمُقونَ   َوالسَّ ُبوَن﴾    ُأوَلئمَك   السَّ املَُْقرَّ

 [ 11-7: ]الواقعة

ُل   َوَما ﴿  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل: ينَا   َبنْيَ   َما   َلهُ   َربَِّك   بمَأْمرم   إمالَّ   َنَتنَزَّ   َخْلَفنَا   َوَما   َأْيدم

يًّا﴾  َربَُّك  َكانَ  َوَما  َذلمَك  َبنْيَ  َوَما 
 استوىف أقسام الزمان، وال رابع. ، فقد [ 64: ]مريم َنسم

نْ  َدابَّةٍ  ُكلَّ  َخَلَق   َواهللَُّ﴿  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:    مم
ٍ
نُْهمْ  َماء   َعىَل  َيْميشم   َمنْ   َفمم

نُْهمْ   َبْطنمهم  ْجَلنْيم   َعىَل   َيْميشم   َمنْ   َومم نُْهمْ   رم   َعىَل   اهللََّ  إمنَّ   َيَشاءُ   َما   اهللَُّ   خَيُْلُق   َأْرَبعٍ   َعىَل   َيْميشم   َمنْ   َومم

 
 ( 1/298معرتك األقران يف إعجاز القرآن )  (1)



476 

 

   ُكلِّ 
ٍ
ء يٌر﴾  يَشْ  استوىف أقسام اخْلَْلق يف امليش.، حيث [ 45: ]النورَقدم

ينَ ﴿  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل: مْم﴾    َوَعىَل   َوُقُعوًدا  قمَياًما   اهللََّ  َيْذُكُرونَ   الَّذم ُجُنوهبم

وقوله:  [ 191:  عمران  ]آل اَلةَ   َقَضْيُتمُ   َفإمَذا﴿،  ُجنُوبمُكْم﴾    َوَعىَل   َوُقُعوًدا  قمَياًما   اهللََّ  َفاْذُكُروا   الصَّ

 استوىف مجيع هيئات الذاكرين. ، فإنه [ 103: ]النساء

اَمَواتم   ُمْلُك   هللمَّم ﴿  قال آخر: ومثل ذلك قوله تعاىل:    هَيَُب   َيَشاءُ   َما   خَيُْلُق   َواأْلَْرضم   السَّ

ُكورَ   َيَشاءُ   ملمَنْ   َوهَيَُب   إمَناًثا   َيَشاءُ   ملمَنْ  ُجُهمْ   َأوْ   الذُّ ياًم   َيَشاءُ   َمنْ   َوجَيَْعُل   َوإمَناًثا   ُذْكَراًنا   ُيَزوِّ   إمنَّهُ   َعقم

يٌر﴾   َعلميمٌ   استوىف مجيع أحوال املتزوجني، وال خامس هلا. ، فقد [ 50-49: ]الشورىَقدم

آخر ومن  (1)قال  البديع :  ]  الواردةألوان  الكريم  القرآن  يذكر  [،  التدبيجيف  أن  هو 

  اهللََّ   َأنَّ   َترَ   َأَِلْ ﴿ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  ُم ألوانًا يقصد التورَية هبا والكناية،  لاملتك

نَ   َأْنَزَل     مم
م
اَمء نَ   َأْلَواهُنَا   خُمَْتلمًفا   َثَمَراٍت   بمهم   َفَأْخَرْجنَا   َماءً   السَّ َبالم   َومم   خُمَْتلمٌف   َومُحْرٌ   بميٌض   ُجَددٌ   اجْلم

ذلك  [ 27:  ]فاطرُسوٌد﴾    َوَغَرابميُب   َأْلَواهُنَا  معاين  فمن  من ،  والواضح  املشتبه  عن    الكنايُة 

أوضح الطرق    الطرق، ألن اجلادة البيضاء هي الطريق التي كثر السلوك عليها جدًا، وهي 

  وأْبينُها، ودوهنا احلمراء، ودون احلمراء السوداء، كأهنا يف اخلفاء وااللتباس ضد البيضاء يف 

والظهور. وواسطة،  .  الوضوح  طرفني  للعني  الظهور  يف  الثالثة  األلواُن  هذه  كانت  وملا 

بينهام   الظهور والبياض، والطرف األدنى يف اخلفاء والسواد، واألمحر  فالطرف األعىل يف 

الثالثة،   األلوان  هذه  عن  خترج  ال  اجلبال  ألوان  وكانت  الرتكيب،  يف  األلوان  َوْضع  عىل 

أتت اآلية الكريمة منقسمًة كذلك،  ،  َلم نصب للهداية منقساًم هذه القسمة واهلداية بكل عَ 

 فحصل فيها التدبيج وصحة التقسيم. 

هو أن يقصد  [، والتنكيتيف القرآن الكريم ]  الواردةألوان البديع: ومن  (2) قال آخر
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ه، ألجل نكتةلاملتك ح جميئه عىل    م إىل يشء بالذكر دون غريه، مما يسد مسدَّ يف املذكور ترجِّ

ْعَرى﴾    َربُّ   ُهوَ   َوَأنَّهُ ﴿:  قوله تعاىلومن األمثلة عىل ذلك  سواه،   خص  ، فقد  [ 49:  ]النجم الشِّ

تعاىل ربُّ كل يشء، ألن العرَب كان ظهر  مع أنه    الشعرى بالذكر دون غريها من النجوم،

أ بابن  الًشْعَرى، ودعا خلقاً يبفيهم رجل يعرف  َعَبد  كْبَشة  ف  اهللأ إىل عبادهتا،  :  تعاىل  نزل 

ْعَرى﴾  َربُّ  ُهوَ  َوَأنَّهُ ﴿  التي ادَّعيَت فيها الربوبية.  [ 49: ]النجم الشِّ

هو أن ينتزع  [، والتجريديف القرآن الكريم ]  الواردةألوان البديع: ومن  (1)قال آخر

  َذلمَك ﴿ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  من أمٍر ذي صفة آخر مثله، مبالغة يف كامهلا فيه،  

   َجَزاءُ 
م
ليس  ، ف[ 28:  ]فصلتجَيَْحُدوَن﴾    بمآَياتمنَا   َكاُنوا   بماَم   َجَزاءً   اخْلُْلدم   َدارُ   فميَها   هَلُمْ   النَّارُ   اهللَّم   َأْعَداء

د من الدار    املعنى أن اجلنة فيها غري دار  اخللد، ودار اخللد، بل نفسها دار اخللد، فكأنه جرَّ

 .داراً 

ُج   َوالنََّوى  احْلَبِّ   َفالمُق   اهللََّ  إمنَّ ﴿قال آخر: ومثله قوله تعاىل:   نَ   احْلَيَّ   خُيْرم ُج   املَْيِّتم   مم   َوخُمْرم

نَ   املَْيِّتم   املراد بامليت النطفة. ف، [ 95: ]األنعامُتْؤَفُكوَن﴾  َفَأنَّى اهللَُّ  َذلمُكمُ  احْلَيِّ  مم

آخر ومن  (2)قال  البديع :  ]  الواردةألوان  الكريم  القرآن  والتعديديف  إيقاع  [،  هو 

ي   اهللَُّ   ُهوَ ﴿ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  األلفاظ املفردة عىل سياق واحد،     إمَلهَ   اَل   الَّذم

وُس   املَْلمُك   ُهوَ   إمالَّ  اَلمُ   اْلُقدُّ نُ   السَّ نُ   املُْْؤمم يزُ   املَُْهْيمم ﴾    اجْلَبَّارُ   اْلَعزم ُ وقوله:  [ 23:  ]احلرشاملَُْتَكربِّ  ،

ُدونَ   اْلَعابمُدونَ   التَّائمُبونَ ﴿ ائمُحونَ   احْلَامم اكمُعونَ   السَّ ُدونَ   الرَّ اجم ُرونَ   السَّ   بماملَْْعُروفم   اآْلمم

ُُدودم   َواحْلَافمُظونَ   املُْنَْكرم   َعنم   َوالنَّاُهونَ  هُ   َعَسى ﴿وقوله:  ،  [ 112:  ]التوبةاهللَّم﴾    حلم   َأنْ   َطلََّقُكنَّ   إمنْ   َربُّ

َلهُ  ا  َأْزَواًجا   ُيْبدم نُْكنَّ   َخرْيً نَاٍت   ُمْسلماَمٍت   مم   َثيَِّباٍت   َسائمَحاٍت   َعابمَداٍت   َتائمَباٍت   َقانمَتاٍت   ُمْؤمم

 [5: ]التحريم َوَأْبَكاًرا﴾ 
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آخر البديع: ومن  (1)قال  ]  الواردة ألوان  الكريم  القرآن  يورد  [، وهو  الرتديديف  أن 

ومن األمثلة  فيها وصفًا زائدًا،    أوصاَف املوصوف عىل ترتيبها يف اخللقة الطبيعية، وال ُيْدخل 

نْ ﴿عىل ذلك قوله تعاىل:   نْ   َخَلَقُكمْ   َأنْ   آَياتمهم   َومم ُ   َبرَشٌ   َأْنُتمْ   إمَذا  ُثمَّ   ُتَراٍب   مم
:  ]الروموَن﴾  َتنَْترشم

نْ   َخَلَقُكمْ   َواهللَُّ ﴿، وقوله:  [ 20 نْ   ُثمَّ   ُتَراٍب   مم ُل   َوَما   َأْزَواًجا   َجَعَلُكمْ   ُثمَّ   ُنْطَفةٍ   مم نْ   حَتْمم   ُأْنَثى   مم

هم   إمالَّ   َتَضعُ   َواَل  ْلمم رُ   َوَما   بمعم نْ   ُيَعمَّ رٍ   مم نْ   ُينَْقُص   َواَل   ُمَعمَّ هم   مم   اهللَّم   َعىَل   َذلمَك   إمنَّ   كمَتاٍب   يفم   إمالَّ   ُعُمرم

رٌي﴾   ي  ُهوَ ﴿وقوله:    ،[ 11:  ]فاطرَيسم نْ   َخَلَقُكمْ   الَّذم نْ   ُثمَّ   ُتَراٍب   مم نْ   ُثمَّ   ُنْطَفةٍ   مم ُجُكمْ   ُثمَّ   َعَلَقةٍ   مم   خُيْرم

ُكمْ  لمَتْبُلُغوا  ُثمَّ   طمْفاًل  نُْكمْ  ُشُيوًخا  لمَتُكوُنوا  ُثمَّ   َأُشدَّ نْ  ُيَتَوىفَّ  َمنْ  َومم ى   َأَجاًل  َولمَتْبُلُغوا  َقْبُل  مم   ُمَسمًّ

ُلوَن﴾    َوَلَعلَُّكمْ  َا   َيا ﴿ وقوله:    ،[ 67:  ]غافرَتْعقم نَ   َرْيٍب   يفم   ُكنُْتمْ   إمنْ   النَّاُس   َأهيُّ  َفإمنَّا  اْلَبْعثم   مم

نْ   َخَلْقنَاُكمْ  نْ   ُثمَّ   ُتَراٍب   مم نْ   ُثمَّ   ُنْطَفةٍ   مم نْ   ُثمَّ   َعَلَقةٍ   مم َ   خُمَلََّقةٍ   َوَغرْيم   خُمَلََّقةٍ   ُمْضَغةٍ   مم رُّ   َلُكمْ   لمُنَبنيِّ
  َوُنقم

ى  َأَجلٍ  إمىَل  َنَشاءُ  َما  اأْلَْرَحامم  يفم  ُجُكمْ  ُثمَّ  ُمَسمًّ ُكمْ  لمَتبُْلُغوا ُثمَّ   طمْفاًل  ُنْخرم نُْكمْ  َأُشدَّ   ُيَتَوىفَّ  َمنْ   َومم

نُْكمْ  نْ   َيْعَلمَ   لمَكْياَل   اْلُعُمرم   َأْرَذلم   إمىَل   ُيَردُّ   َمنْ   َومم ْلمٍ   َبْعدم   مم َدةً   اأْلَْرَض   َوَتَرى  َشْيًئا   عم   َأْنَزْلنَا فإذا    َهامم

ْت  املَْاءَ  َعَلْيَها  نْ  َوَأْنَبَتْت  َوَرَبْت  اْهَتزَّ  [5: ]احلجهَبميٍج﴾  َزْوٍج  ُكلِّ  مم

البديع: ومن  (2) قال آخر ]  الواردةألوان  الكريم  القرآن  [، ومن معانيه  التضمنييف 

النظم أثناء الكالم لقصد تأكيد املعنى، أو ترتيب  ، ومن األمثلة عىل ذلك  إدراج الغري يف 

مْ   َوَكَتْبنَا ﴿قوله تعاىل:     َواأْلُُذنَ   بماأْلَْنفم   َواأْلَْنَف   بماْلَعنْيم   َواْلَعنْيَ   بمالنَّْفسم   النَّْفَس   َأنَّ   فميَها   َعَلْيهم

نَّ   بماأْلُُذنم  َق   َفَمنْ   قمَصاٌص   َواجْلُُروَح   نِّ بمالسِّ   َوالسِّ اَرةٌ   َفُهوَ   بمهم   َتَصدَّ ْ   َوَمنْ   َلهُ   َكفَّ   َأْنَزَل   بماَم   حَيُْكمْ   َِل

دٌ ﴿، وقوله:  [ 45:  ]املائدةالظَّاملمُوَن﴾    ُهمُ   َفُأوَلئمَك   اهللَُّ ينَ   اهللَّم  َرُسوُل   حُمَمَّ اءُ   َمَعهُ   َوالَّذم دَّ   َعىَل   َأشم

ارم  ًعا  َتَراُهمْ  َبْينَُهمْ   ُرمَحَاءُ   اْلُكفَّ ًدا   ُركَّ نَ  َفْضاًل   َيْبَتُغونَ   ُسجَّ ْضَواًنا   اهللَّم   مم ياَمُهمْ   َورم مْ   يفم   سم هم   ُوُجوهم

نْ  ُجودم   َأَثرم   مم يلم   يفم   َوَمَثُلُهمْ   التَّْوَراةم   يفم   َمَثُلُهمْ   َذلمَك   السُّ ْنجم  َفآَزَرهُ   َشْطَأهُ   َأْخَرَج   َكَزْرعٍ   اإْلم
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ُب   ُسوقمهم   َعىَل   َفاْسَتَوى  َفاْسَتْغَلظَ  اعَ   ُيْعجم رَّ ممُ   لمَيغميظَ   الزُّ ارَ   هبم ينَ   اهللَُّ  َوَعدَ   اْلُكفَّ ُلوا   آَمنُوا  الَّذم   َوَعمم

َاتم 
احلم نُْهمْ  الصَّ َرةً  مم  [ 29: ]الفتحَعظمياًم﴾   َوَأْجًرا  َمْغفم

تعاىل:   قوله  ومثله  آخر:     َعىَل   النََّصاَرى  َلْيَستم   اْلَيُهودُ   َوَقاَلتم ﴿قال 
ٍ
ء   َوَقاَلتم   يَشْ

   َعىَل   اْلَيُهودُ   َلْيَستم   النََّصاَرى
ٍ
ء ينَ   َقاَل   َكَذلمَك   اْلكمَتاَب   َيْتُلونَ   َوُهمْ   يَشْ ْثَل   َيْعَلُمونَ   اَل   الَّذم   مم

مْ  َياَمةم   َيْومَ   َبْينَُهمْ   حَيُْكمُ   َفاهللَُّ  َقْوهلمم َتلمُفوَن﴾    فميهم   َكاُنوا  فمياَم   اْلقم   َوَقاَلتم ﴿، وقوله:  [ 113:  ]البقرةخَيْ

بَّاُؤهُ   اهللَّم  َأْبنَاءُ   َنْحنُ   َوالنََّصاَرى  اْلَيُهودُ 
ُبُكمْ   َفلممَ   ُقْل   َوَأحم َّنْ   َبرَشٌ   َأْنُتمْ   َبْل   بمُذُنوبمُكمْ   ُيَعذِّ

  َخَلَق   ممم

رُ  ُب   َيَشاءُ   ملمَنْ   َيْغفم اَمَواتم   ُمْلُك   َوهللمَّم   َيَشاءُ   َمنْ   َوُيَعذِّ رُي﴾    َوإمَلْيهم   َبْينَُهاَم   َوَما   َواأْلَْرضم   السَّ املَْصم

هيممْ   ُغلَّْت   َمْغُلوَلةٌ   اهللَّم  َيدُ   اْلَيُهودُ   َوَقاَلتم ﴿وقوله:    ،[ 18:  ]املائدة نُوا  َأْيدم   َيَداهُ   َبْل   َقاُلوا   بماَم   َوُلعم

ُق   َمْبُسوَطَتانم  يَدنَّ   َيَشاءُ   َكْيَف   ُينْفم نُْهمْ   َكثمرًيا   َوَلَيزم َل   َما   مم نْ   إمَلْيَك   ُأْنزم   َوَأْلَقْينَا   َوُكْفًرا   ُطْغَياًنا   َربَِّك   مم

َياَمةم   َيْومم   إمىَل   َواْلَبْغَضاءَ   اْلَعَداَوةَ   َبْينَُهمُ    يفم   َوَيْسَعْونَ   اهللَُّ  َأْطَفَأَها   لمْلَحْربم   َناًرا  َأْوَقُدوا  ُكلَّاَم   اْلقم

يَن﴾    حُيمبُّ   اَل   َواهللَُّ  اًداَفَس   اأْلَْرضم  دم   اهللَّم   اْبنُ   ُعَزْيرٌ   اْلَيُهودُ   َوَقاَلتم ﴿وقوله:    ،[ 64:  ]املائدةاملُْْفسم

يُح   النََّصاَرى  َوَقاَلتم  مْ   َقْوهُلُمْ   َذلمَك   اهللَّم  اْبنُ   املَْسم هم ُئونَ   بمَأْفَواهم ينَ   َقْوَل   ُيَضاهم نْ   َكَفُروا  الَّذم   َقْبُل   مم

 [ 30: ]التوبة ُيْؤَفُكوَن﴾  َأنَّى  اهللَُّ َقاَتَلُهمُ 

هو أن جيمع بني  [، واجلمع يف القرآن الكريم ]  الواردةألوان البديع: ومن  (1) قال آخر

ينَةُ   َواْلَبُنونَ   املَْاُل ﴿ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  شيئني أو أشياء متعددة يف حكم،     زم

ْنَيا﴾    احْلََياةم  حيث  [ 46:  ]الكهفالدُّ الزينة،  يف  والبنون  املال  ْمُس ﴿قوله:  ومثله    . .مجع    الشَّ

 [ 5: ]الرمحنبمُحْسَباٍن﴾  َواْلَقَمرُ 

  ، هو أن جيمع بني شيئني يف معنى واحد[، واجلمع والتفريق: وقريب منه ](2)قال آخر

نيَ   اأْلَْنُفَس   َيَتَوىفَّ   اهللَُّ ﴿، ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  ويفرق بني جهتي اإلدخال   حم
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َا 
تمي   َمْوهتم ْ   َوالَّ َها   يفم   مَتُْت   َِل ُك   َمنَامم تمي  َفُيْمسم ُل   املَْْوَت   َعَلْيَها   َقىَض   الَّ   َأَجلٍ   إمىَل   اأْلُْخَرى  َوُيْرسم

ى  ُروَن﴾    لمَقْومٍ   آَلَياٍت   َذلمَك   يفم   إمنَّ   ُمَسمًّ حكم التويف،  مجع النفسني يف  ، حيث  [ 42:  ]الزمرَيَتَفكَّ

ثم فرق بني جهتي التويف باحلكم باإلمساك واإلرسال، أي اهلل يتوىف باإلمساك واإلرسال،  

 أي اهلل يتوىف األنفس التي ُتْقبَض والتي ِل ُتْقَبض، ويمسك األوىل، ويرسل األخرى. 

[، ومن األمثلة عىل ذلك قوله  اجلمع والتفريق والتقسيم: وقريب منه ](1) قال آخر

نُْهمْ   بمإمْذنمهم   إمالَّ   َنْفٌس   َتَكلَّمُ   اَل   َيْأتم   َيْومَ ﴿ تعاىل:   يٌّ   َفمم
يدٌ   َشقم ا   َوَسعم ينَ   َفَأمَّ ي  َشُقوا  الَّذم   هَلُمْ   النَّارم   َففم

يٌق﴾    َزفمريٌ   فميَها  بمإمْذنمهم ﴿فاجلمع يف قوله:  ..  [ 106- 105:  ]هودَوَشهم إمالَّ  َنْفٌس  َتَكلَُّم  ، ألهنا  ﴾اَل 

يدٌ ﴿والتفريق يف قوله:  .  نكرة يف سياق النفي تعم.معنى، إذ ال  متعددة يٌّ َوَسعم
نُْهْم َشقم .  .﴾ َفمم

يَن َشُقوا﴿والتقسيم يف قوله:  ا الَّذم يَن ُسعمُدوا﴾، وقوله: ﴿َفَأمَّ ا الَّذم  ﴾َوَأمَّ

آخر ] (2) قال  منه  وقريب  واملختلفمج:  املؤتلف  قوله  ع  ذلك  عىل  األمثلة  ومن   ،]

مْ   َوُكنَّا   اْلَقْومم   َغنَمُ   فميهم   َنَفَشْت   إمذْ   احْلَْرثم   يفم   حَيُْكاَمنم   إمذْ   َوُسَلْياَمنَ   َوَداُوودَ ﴿تعاىل:   هم ُْكمم   حلم

ينَ  دم ْمنَاَها  َشاهم ْلاًم  ُحْكاًم  آَتْينَا  َوُكالًّ  ُسَلْياَمنَ  َفَفهَّ ْرَنا  َوعم   َوالطَّرْيَ  ُيَسبِّْحنَ   َباَل اجْلم  َداُوودَ  َمعَ  َوَسخَّ

لمنَي﴾    َوُكنَّا  ى  ، حيث  [ 79-78:  ]األنبياءَفاعم يف احلكم والعلم، وزاد يف َفْضل سليامن  بينهام  سوَّ

 بالفهم. عليه السالم 

البديع: ومن  (3)قال آخر ]  الواردةألوان  الكريم  القرآن  النسقيف  وهو أن  [،  حسن 

مستحسنا، بحيث إذا    متواليات معطوفات متالمحات تالمحا سلياميتكلم املتكلم بكلامت  

قوله  ومن األمثلة عىل ذلك  بلفظها،    أفردت كل مجلة منها قامت بنفسها، واستقل معناها 

يَض  َأْقلمعمي  َساَمءُ  َوَيا  َماَءكم  اْبَلعمي َأْرُض  َيا  َوقميَل ﴿تعاىل:  َ  املَْاءُ  َوغم
  َعىَل  َواْسَتَوْت  اأْلَْمرُ  َوُقيضم
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يِّ 
فإهنا مجل معطوف بعضها عىل بعض بواو  ،  [ 44:  ]هودالظَّاملممنَي﴾    لمْلَقْومم   ُبْعًدا  َوقميَل   اجْلُودم

الذي الرتتيب  املاء عن    النسق عىل  انحسار  الذي هو  باألهم  االبتداء  البالغة من  تقتضيه 

جنها   عليه غاية مطلوبم أهل السفينة، من اإلطالق من  األرض املتوقف ثم انقطاع مادة    ..سم

  .. السامء املتوقف عليه متام ذلك، من َدْفع أذاه بعد اخلروج، ومنع إخالف ما كان باألرض

ثم بقضاء األمر    .. ثم اإلخبار بذهاب املاء بعد انقضاء املادتني الذي هو متأخر عنه قطعاً 

ن علم ذلك ألهل  الذي هو هالك َمْن قّدر هالكه ونجاة من سبق نجاته، وأخر عام قبله أل

ثم أخرب باستواء السفينة    .. السفينة بعد خروجهم منها، وخروجهم موقوف عىل ما تقدم

ثم ختم بالدعاء عىل    ..من االضطراب   واستقرارها املفيد ذهاب اخلوف، وحصول األمن

 الظاملني، إلفادة أن الغرق ِل يشمل إال من استحق العذاب لظلمه. 

[، ومن  عتاب املرء نفسهيف القرآن الكريم ]  الواردةالبديعألوان  : ومن  (1) قال آخر

مْحَنم   احْلَقُّ   َيْوَمئمذٍ   املُْْلُك ﴿األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   ينَ   َعىَل   َيْوًما   َوَكانَ   لملرَّ رًيا   اْلَكافمرم   َعسم

ُ   َيَعضُّ   َوَيْومَ 
َْذُت   َلْيَتنمي  َيا   َيُقوُل   َيَدْيهم   َعىَل   الظَّاِلم ُسولم   َمعَ   اختَّ ْ   َلْيَتنمي  َوْيَلَتى  َيا   َسبمياًل   الرَّ مذْ   َِل   َأختَّ

ْكرم   َعنم   َأَضلَّنمي   َلَقدْ   َخلمياًل   ُفاَلًنا  ْيَطانُ   َوَكانَ   َجاَءينم   إمذْ   َبْعدَ   الذِّ : ]الفرقانَخُذواًل﴾    لمْْلمْنَسانم   الشَّ

وقوله:  [ 26-29 َتا   َيا   َنْفٌس   َتُقوَل   َأنْ ﴿ ،  ْطُت   َما   َعىَل   َحرْسَ منَ   ُكنُْت   َوإمنْ   اهللَّم  َجنْبم   يفم   َفرَّ   ملَ

ينَ  رم اخم نَ   َلُكنُْت   َهَداينم   اهللََّ   َأنَّ   َلوْ   َتُقوَل   َأوْ   السَّ نيَ   َتُقوَل   َأوْ   املُْتَّقمنيَ   مم   يلم   َأنَّ   َلوْ   اْلَعَذاَب   َتَرى  حم

ةً  نَ  َفَأُكونَ  َكرَّ نمنَي﴾  مم  [ 58-56: ]الزمراملُْْحسم

ُيْؤتى  [، و العكسيف القرآن الكريم ]  الواردةألوان البديع: ومن  (2) قال آخر هو أن 

ر آخر، ثم يقدم املؤخر ويؤخر م فيه جزء ويؤخَّ ومن األمثلة عىل ذلك  املقدم،    بكالم يقدَّ

نَ   َيْعَمْل   َوَمنْ ﴿قوله تعاىل:   َاتم   مم
احلم نْ   الصَّ نٌ   َوُهوَ   ُأْنَثى  َأوْ   َذَكرٍ   مم   اجْلَنَّةَ   ُلونَ َيْدُخ   َفُأوَلئمَك   ُمْؤمم
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رًيا  ُيْظَلُمونَ  َواَل  َّنْ   دمينًا   َأْحَسنُ  َوَمنْ  َنقم
نٌ  َوُهوَ  هللمَّم  َوْجَههُ  َأْسَلمَ  ممم لَّةَ   َواتََّبعَ  حُمْسم يمَ  مم   َحنميًفا  إمْبَراهم

َذَ  يمَ   اهللَُّ  َواختَّ األوىل، لتقديم  فإن نظم اآلية الثانية عكس نظم  ،  [ 125-124:  ]النساءَخلمياًل﴾    إمْبَراهم

 اإليامن، وتأخريه يف الثانية عن اإلسالم.  العمل يف األوىل عن

آخر يسمى  :  (1) قال  نوع  املستوي ]و  [القلب ]ومنه  و[ املقلوب  يستحيل  ] ،  ال  ما 

ومن  ، وهو أن ُتقرأ الكلمة من أوهلا إىل آخرها، كام ُتقرأ من آخرها إىل أوهلا،  [باالنعكاس

تعاىل  ﴾    َوَربََّك ﴿، وقوله:  [ 33:  ]األنبياءَفَلٍك﴾    يفم   ُكلٌّ ﴿:  األمثلة عىل ذلك قوله  ْ : ]املدثرَفَكربِّ

 . القرآن الكريم وال ثالث هلام يف .. [ 3

آخر ومن  (2)قال  البديع :  ]  الواردةألوان  الكريم  القرآن  اإلتيان  وهو  ،  [الفرائديف 

، ومن األمثلة عىل ذلك  من العقد، وهي اجلوهرة التي ال نظري هلا   بلفظة تتنزل منزلة الفريدة

يزم   اْمَرَأُت   َقاَلتم ﴿ يف قوله تعاىل:    ﴾َحْصَحَص ﴿كلمة   ﴾    َحْصَحَص   اآْلنَ   اْلَعزم :  ]يوسفاحْلَقُّ

َفُث ﴿.. وكلمة  [ 51 لَّ ﴿يف قوله:    ﴾الرَّ َيامم   َلْيَلةَ   َلُكمْ   ُأحم َفُث   الصِّ .  .[ 187:  ]البقرةنمَسائمُكْم﴾    إمىَل   الرَّ

عَ وكلمة ﴿ َفاَعةُ   َتنَْفعُ   َواَل ﴿يف قوله:    ﴾ُفزِّ نَْدهُ   الشَّ عَ   إمَذا  َحتَّى   َلهُ   َأذمنَ   ملمَنْ   إمالَّ   عم ممْ   َعنْ   ُفزِّ   ُقُلوهبم

ُّ   َوُهوَ   احْلَقَّ   َقاُلوا   َربُُّكمْ   َقاَل   َماَذا  َقاُلوا
يف قوله:    ﴾خائنة. وكلمة ﴿ .[23:  ]سبأاْلَكبمرُي﴾    اْلَعيلم

ي َوَما  اأْلَْعنُيم  َخائمنَةَ   َيْعَلمُ ﴿ ُدوُر﴾   خُتْفم نْهُ   اْسَتْيَأُسوا َفَلامَّ ﴿. ومنه قوله تعاىل: .[ 19: ]غافرالصُّ   مم

يًّا﴾    َخَلُصوا مْ   َنَزَل   َفإمَذا﴿وقوله:  ،  [ 80:  ]يوسفَنجم يَن﴾    َصَباُح   َفَساءَ   بمَساَحتمهم : ]الصافاتاملُْنَْذرم

177 ] 

آخر ومن  (3)قال  البديع:  ]  الواردةألوان  الكريم  القرآن  والقسميف  يريد  [،  أن  هو 

أو ذمٌّ   تنويه لقدره،  أوتعظيم، أو  املتكلم احللف عىل يشء فيحلف بام يكون فيه فخر له، 

ومن األمثلة عىل ذلك قوله  لغريه، أو جاريا جمرى الرتقق، أو خارجًا خمرج املوعظة والزهد،  

 
 ( 1/308معرتك األقران يف إعجاز القرآن )  (1)

 ( 1/309معرتك األقران يف إعجاز القرآن )  (2)

 ( 1/309معرتك األقران يف إعجاز القرآن )  (3)



483 

 

   َفَوَربِّ ﴿تعاىل:  
م
اَمء ْثَل   حَلَقٌّ   نَّهُ إم   َواأْلَْرضم   السَّ أقسم  ، حيث  [ 23:  ]الذارياتَتنْطمُقوَن﴾    َأنَُّكمْ   َما   مم

عظمة. وأجل  قدرة  بأعظم  التمدح  لتضمنه  الفخر،  يوجب  بقسم  قوله  سبحانه  ومثله   .

ُمْ   َلَعْمُركَ ﴿تعاىل:   ي  إمهنَّ ممْ   َلفم تعظيام    أقسم بحياة نبيه  ، حيث  [ 72:  ]احلجرَيْعَمُهوَن﴾    َسْكَرهتم

 نوهيًا بقدره. لشأنه وت

هو أن ُيذكر  [،  اللف والنرشيف القرآن الكريم ]  الواردةألوان البديع: ومن  (1) قال آخر

بأن يؤتى بلفظة تشتمل عىل  ،  شيئان أو أشياء إما تفصيال بالنص عىل كل واحد أو إمجاالً 

متعدد، ثم يذكر أشياء عىل عدد ذلك، كل واحد يرجع إىل واحد من التقدم، ويفّوض إىل  

  َلنْ   َوَقاُلوا﴿قوله تعاىل:  . ومن األمثلة عىل ذلك  عقل السامع رّد كل واحد إىل ما يليق به.

لن يدخل اجلنة    :، أي قالت اليهود [ 111:  ]البقرةَنَصاَرى﴾    َأوْ   ُهوًدا   َكانَ   َمنْ   إمالَّ   اجْلَنَّةَ   َيْدُخَل 

النصارى. إال  اجلنة  يدخل  لن  النصارى:  وقالت  اليهود،  سو.  إال  ثبوت  وإنام  اإلمجال  ع 

؛  العناد بني اليهود والنصارى، فال يمكن أن يقول أحد الفريقني بدخول الفريق اآلخر اجلنة

 فوثق بالعقل يف أنه يرد كل قول إىل فريقه ألمن اللبس. 

ُبوا  َوُكُلوا﴿:  قوله تعاىلومن أمثلته  :  (2)قال آخر َ   َحتَّى  َوارْشَ   اأْلَْبَيُض   اخْلَْيطُ   َلُكمُ   َيَتَبنيَّ

نَ  نَ   اأْلَْسَودم   اخْلَْيطم   مم ﴾    مم  اخليط األسود أريد به الفجر الكاذب ال الليل. ، ف[ 187:  ]البقرةاْلَفْجرم

نْ ﴿قوله تعاىل:  ومن أمثلته  :  (3)قال آخر ْيَل   َلُكمُ   َجَعَل   َرمْحَتمهم   َومم   لمَتْسُكنُوا  َوالنََّهارَ   اللَّ

نْ   َولمَتْبَتُغوا   فميهم  الليل،  [ 73:  ]القصصَتْشُكُروَن﴾    َلَعلَُّكمْ وَ   َفْضلمهم   مم إىل  راجع  فالسكون   ،

 واالبتغاء راجع إىل النهار. 

َعْل  َواَل ﴿قوله تعاىل: ومن أمثلته : (4)قال آخر َك  إمىَل  َمْغُلوَلةً   َيَدكَ  ََتْ   َتْبُسْطَها   َواَل  ُعنُقم
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فاللوم راجع إىل البخل، وحمسورًا راجع إىل  ، [ 29: ]اإلرساءحَمُْسوًرا﴾  َمُلوًما  َفَتْقُعدَ  اْلَبْسطم  ُكلَّ 

 اإلرساف، ألن معناه منقطعا ال يشء عندك. 

آخر أمثلته  :  (1)قال  تعاىل:  ومن    َفَهَدى   َضاالًّ   َوَوَجَدكَ   َفآَوى  َيتمياًم   جَيمْدكَ   َأَِلْ ﴿ قوله 

ا   َفَأْغنَى  َعائماًل   َوَوَجَدكَ  ا   َتْقَهرْ   َفاَل   اْلَيتميمَ   َفَأمَّ ائمَل   َوَأمَّ ا   َتنَْهرْ   َفاَل   السَّ ْث﴾    َربَِّك   بمنمْعَمةم   َوَأمَّ َفَحدِّ

ا اليتيَم فال تْقَهر﴿فإن قوله:  ،  [ 11-6:  ]الضحى ﴾..  ام فآَوىيأِل جَيْدَك يت ﴿راجع إىل قوله:    ﴾ فأمَّ

من  السائل  من معاين  ن  أل،  ﴾ووجَدك ضاالَّ ﴿ راجع إىل:    ﴾فأما السائل فال تنهر ﴿وقوله:  

ث.. وقوله: ﴿عن العلميسأل    ﴾ ووجدك عائاًل فأغنى﴿راجع إىل قوله:    ﴾ بنعمة ربك فحدِّ

ا   ُوُجوهٌ   َوَتْسَودُّ   ُوُجوهٌ   َتْبيَضُّ   َيْومَ ﴿ قوله تعاىل:  ومن أمثلته  :  (2)قال آخر ينَ   َفَأمَّ   الَّذم

ْت   [ 106: عمران ]آلَتْكُفُروَن﴾   ُكنُْتمْ  بماَم  اْلَعَذاَب  َفُذوُقوا  إمياَمنمُكمْ   َبْعدَ  َأَكَفْرُتمْ  ُوُجوُهُهمْ  اْسَودَّ

ْبُتمْ   َأمْ ﴿قوله تعاىل:  ومن أمثلته  :  (3) قال آخر   َمَثُل   َيْأتمُكمْ   َوملََّا   اجْلَنَّةَ   َتْدُخُلوا  َأنْ   َحسم

ينَ  نْ   َخَلْوا  الَّذم ْتُهمُ   َقْبلمُكمْ   مم اءُ   اْلَبْأَساءُ   َمسَّ َّ ُلوا  َوالرضَّ ُسوُل   َيُقوَل   َحتَّى   َوُزْلزم ينَ   الرَّ   آَمُنوا   َوالَّذم

يٌب﴾    اهللَّم  َنرْصَ   إمنَّ   َأاَل   اهللَّم   َنرْصُ   َمَتى   َمَعهُ  َقْوُل الذين    ﴾ متى َنرْص اهلل؛ فقول ﴿[ 214:  ]البقرةَقرم

 .  رسول اهلل قول  ﴾ أال إن َنرْصَ اهلل قريبقول ﴿آمنوا، و 

نْ ﴿قوله تعاىل:  ومن أمثلته  :  (4) قال آخر   َواْبتمَغاُؤُكمْ   َوالنََّهارم   بماللَّْيلم   َمنَاُمُكمْ   آَياتمهم   َومم

نْ  منامكم[ 23:  ]الرومَيْسَمُعوَن﴾    لمَقْومٍ   آَلَياٍت   َذلمَك   يفم   إمنَّ   َفْضلمهم   مم آياته  ومن  وتقديره:   ، ،  

منامكم وابتغاؤكم بالليل والنهار،  إال أنه فَصل بني  ،  وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار

 ألهنام زمانان، والزمان والواقع فيه كيشء وقع مع إقامة اللف عىل االحتاد. 

البديع: ومن  (5)قال آخر ]  الواردة ألوان  الكريم  القرآن  يذكر  [، وهي  املبالغةيف  أن 
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ومن األمثلة عىل ذلك قوله  املتكلم وصفًا يزيد فيه حتى يكون أبلغ يف املعنى الذي قصده،  

ءُ   َزْيُتَها   َيَكادُ ﴿تعاىل:   ْ   َوَلوْ   ُييضم ينَ   إمنَّ ﴿، وقوله:  [ 35:  ]النورَناٌر﴾    مَتَْسْسهُ   َِل ُبوا  الَّذم   بمآَياتمنَا   َكذَّ

وا    اُب َأْبوَ   هَلُمْ   ُتَفتَُّح   اَل   َعنَْها   َواْسَتْكرَبُ
م
اَمء   َسمِّ   يفم   اجْلََمُل   َيلمَج   َحتَّى   اجْلَنَّةَ   َيْدُخُلونَ   َواَل   السَّ

 ﴾ َياطم  [ 40: ]األعرافاخْلم

آخر من  (1)قال  احلسنى  اهلل  أسامء  يف  ورد  ما  كل  ومنه  املبالغة :  كصيغ  َفْعالن،  ، 

كالّرحيم. .  كالرمحن.  والَغّفار  .  وَفعميل،  كالتّواب  ال،  كَغفور،  .  والَقّهار.وَفعَّ وَفعول، 

 وَشكور، وَودود. 

حيكي    هي أن[، واملراجعةيف القرآن الكريم ]  الواردةألوان البديع: ومن  (2) قال آخر

املتكلم مراجعًة يف القول جرت بينه وبني حماور له بأوجز عبارة، وأعدل َسبك، وأعذب  

يمَ   اْبَتىَل   َوإمذم ﴿قوله تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك  ألفاظ،   هُ   إمْبَراهم َُّهنَّ   بمَكلماَمٍت   َربُّ   إمينِّ   َقاَل   َفَأمَت

ُلَك  نْ   َقاَل   إمَماًما   لملنَّاسم   َجاعم تمي   َومم يَّ ي  َينَاُل   اَل   َقاَل   ُذرِّ حيث  [ 124:  ]البقرةالظَّاملممنَي﴾    َعْهدم  ،

آية    ـ   مجعت هذه القطعة  مجعت  .. حيث  معاين الكالم  ثالث مراجعات فيها   ـ وهي بعض 

 اخلرب والطلب، واإلثبات والنفي، والتأكيد واحلذف، والبشارة والنذارة، والوعد والوعيد. 

خلوص  [، وهي  النزاهةيف القرآن الكريم ]  الواردةألوان البديع: ومن  (3) قال آخر

  َوَرُسولمهم   اهللَّم   إمىَل   ُدُعوا   َوإمَذا ﴿قوله تعاىل:  ، وأمثلته كثرية جدا، ومنها  ألفاظ اهلجاء من الفْحش 

يٌق   إمَذا  َبْينَُهمْ   لمَيْحُكمَ  نُْهمْ   َفرم ُضونَ   مم نمنيَ   إمَلْيهم   َيْأُتوا  احْلَقُّ   هَلُمُ   َيُكنْ   َوإمنْ   ُمْعرم ممْ   َأيفم   ُمْذعم   ُقُلوهبم

مْ   اهللَُّ  حَيميَف   َأنْ   خَيَاُفونَ   َأمْ   اْرَتاُبوا  َأمم   َمَرٌض  -48:  ]النورالظَّاملمُوَن﴾    ُهمُ   ُأوَلئمَك   َبْل   َوَرُسوُلهُ   َعَلْيهم

وسائر هجاء  .  الفحش.   فإن ألفاظ ذم هؤالء هبذا اخلرب أتت منزهة عام يقع يف اهلجاء من ،  [ 05
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 كذلك. القرآن الكريم 

وهو أن يشتمل    [،اإلبداعيف القرآن الكريم ]  الواردةألوان البديع: ومن  (1)قال آخر

  اْبَلعمي  َأْرُض  َيا   َوقميَل ﴿قوله تعاىل:  ، ومن أحسن أمثلته  الكالم عىل عدة رضوب من البديع

يَض   َأْقلمعمي  َساَمءُ   َوَيا   َماَءكم  َ   املَْاءُ   َوغم
يِّ   َعىَل   َواْسَتَوْت   اأْلَْمرُ   َوُقيضم

  لمْلَقْومم   ُبْعًدا  َوقميَل   اجْلُودم

 البديع .. ففي هذه اآلية الكريمة رضوب كثرية من [ 44: ]هودالظَّاملممنَي﴾ 

 ﴾ ابلعي وأقلعي﴿املناسبة التامة: يف  قال آخر: أجل.. فمنها 

 ﴾ السامء واألرض﴿املطابقة اللفظية يف ذكر  قال آخر: ومنها 

 ﴾ ابلعي واقلعي لألرض والسامء﴿يف قوله  االستعارةقال آخر: ومنها 

 . فإن احلقيقة: ويا مطر السامء أقلعي  ﴾ ءيا سام﴿املجاز يف قوله   قال آخر: ومنها 

آخر: ومنها  قوله    قال  املاء﴿اإلشارة يف  اتني  هبفإنه سبحانه وتعاىل عرب    ﴾وغيض 

ر السامء وتبلع األرض ما خيرج  طاللفظتني عن معان كثرية ؛ ألن املاء ال يغيظ حتى يقلع م

 . من عيون املاء فينقص احلاصل عىل وجه األرض من املاء 

فإنه عرب عن استقرار    ﴾ واستوت عىل اجلودي﴿اإلرداف يف قوله  قال آخر: ومنها  

السفينة عىل هذا املكان وجلوسها جلوسا متمكنا ال زيغ فيه وال ميل لطمأنينة أهل السفينة  

 بلفظ قرين من لفظ احلقيقة 

فإنه عرب بذلك عن هالك اهلالكني    ﴾وقيض األمر﴿التمثيل يف قوله  قال آخر: ومنها  

 . نجاة الناجني بلفظ فيه بعد ما من لفظ احلقيقة بالنسبة إىل لفظ اإلردافو

 . التعليل ألن غيض املاء علة االستواءقال آخر: ومنها 

صحة التقسيم حني استوعب سبحانه أحوال املاء حالة نقصه، إذ  قال آخر: ومنها  
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املاء احلاصل عىل  ليس إال احتباس ماء السامء واحتقان املاء الذي ينبع من األرض، وغيض  

 . ظهر األرض 

حمرتسا من توهم   ﴾ وقيل بعدا للقوم الظاملني﴿االحرتاس يف قوله: قال آخر: ومنها 

فجاء الدعاء عىل اهلالكني ليعلم أهنم    ،من يتوهم أن اهلالك ربام عم من ال يستحق اهلالك

 . عىل غري مستحق للدعاء عليه مستحقوا اهلالك، فإن عدله منع أن يدعو

 . ألن لفظ اآلية ال يزيد عن معناه وال ينقص عنه  ،املساواةر: ومنها قال آخ

حسن النسق يف عطف القضايا بعضها عىل بعض بأحسن ترتيب  قال آخر: ومنها  

حسبام وقعت أوال فأوالً، فإنه سبحانه أمر األرض باالبتالع، ثم عطف عىل ذلك أمر السامء  

ىل ذلك استواء السفينة عىل اجلودي،  باإلقالع ثم عطف غيض املاء عىل ذلك، ثم عطف ع

ثم عطف عىل ذلك الدعاء عىل اهلالكني، فجاء عطف هذه اجلمل عىل ترتيب وقوعها يف  

 الوجود.  

ومنها   آخر:  املعنىقال  مع  اللفظ  موضعها    ،ائتالف  يصلح يف  لفظة ال  كل  لكون 

 غريها. 

، بحيث ِل خيّل  ألنه سبحانه اقتص القصة بلفظها مستوعبة  ، اإلجيازقال آخر: ومنها  

 منها بيشء يف أخرص عبارة ؛ بألفاظ غري مطولة.  

ومنها   آخر:  تعاىلقال  قوله  إىل  اآلية  أول  من  ألن  ﴿التسهيم:  يقتيض    ﴾أقلعي: 

 خرها. آ

التهذيب: ألن مفردات األلفاظ موصوفة بصفات احلسن، كل لفظة    قال آخر: ومنها 

اخللو  مع  الفصاحة،  رونق  عليها  احلروف،  خمارج  سليم  سهلة  والرتكيب  البشاعة،  من 

 التعقيد وأسبابه. 
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السامع ال يتوقف يف فهم معنى الكالم، وال يشكل  ، فحسن البيانقال آخر: ومنها  

 عليه يشء منه. 

الفاصلة مستقرة يف قرارها، مطمئنة يف مكاهنا غري    ،التمكني قال آخر: ومنها   ألن 

 قلقة وال مستدعاة. 

وهوحتدر الكالم بسهولة وعذوبة سبك مع جزالة لفظ،    ،االنسجامقال آخر: ومنها  

 كام ينسجم املاء القليل مع اهلواء. 

 . ما يف جمموع ألفاظ اآلية من اإلبداع، إذ يف كل لفظة بديع وبديعانقال آخر: ومنها  

 اإلبداع والشهود: .  2

قال املخرج: بورك فيكم مجيعا.. واآلن حدثونا عن الركن الثاين من أركان اإلبداع 

كل   يف  واحلضور  معه  والتعايش  شهوده  تيرس  التي  املناسبة  الصياغة  توفر  وهو  الشامل، 

 حروفه وكلامته وتفاصيله وجزئياته. 

: ذلك مما ُيذاق وُيشهد وُيعاش.. فقارئ القرآن الكريم املتدبر له ال  (1) قال أحدهم

ويرى ما حييط هبا من الظالل،  يقرأ حروفا وكلامت ومجال فقط.. بل إنه يعيش كل معانيه،  

ومعان خواطر  من  فيها  ما  كل  ليستخلص  اختيارها،  رس  حياة  ويتأمل  يكسبه  وهوما   ،

 جديدة، غري التي كان حييا هبا من دونه. 

َا   َيا ﴿قال آخر: لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   ينَ   َأهيُّ يُبوا   آَمنُوا   الَّذم ُسولم   هللمَّم   اْسَتجم   َولملرَّ

يميُكمْ   ملمَا   َدَعاُكمْ   إمَذا    َبنْيَ   حَيُوُل   اهللََّ  َأنَّ   َواْعَلُموا   حُيْ
م
وَن﴾    إمَلْيهم   َوَأنَّهُ   َوَقْلبمهم   املَْْرء ،  [ 24:  ]األنفالحُتْرَشُ

نْ   ُروًحا  إمَلْيَك   َأْوَحْينَا   َوَكَذلمَك ﴿وقال:   َنا   مم ي ُكنَْت   َما   َأْمرم ياَمنُ   َواَل   اْلكمَتاُب   َما  َتْدرم   َوَلكمنْ   اإْلم

ي  ُنوًرا َجَعْلنَاهُ  نْ   َنَشاءُ  َمنْ   بمهم  هَنْدم َبادمَنا  مم ي َوإمنََّك  عم اطٍ   إمىَل  َلَتْهدم َ
يٍم﴾   َصم  [52: ]الشورىُمْسَتقم
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ذلك؛ فإن احلياة يف ظالل القرآن، وحتت سامئه، ويف أرضه، وبني معانيه  قال آخر: ول

 املؤمن القارئ يعيش عاملا خمتلفا متاما عن ذلك العاِل اململوء بالكدورات. اإلنسان  َتعل

قال آخر: لقد عرب بعضهم عن هذا، فقال ـ يذكر َتربته يف احلياة مع القرآن الكريم  

  أذق   ِل  ما   نعمته  من  فيها   ذقت،  الزمان  من  فرتة  القرآن  ظالل  يف  باحلياة  اهلل عيلّ   منّ   ـ: )لقد

  أسمع   عشت  . لقد . وتزكيه  وتباركه  العمر  ترفع  التي   النعمة   هذه  فيها   ذقت   . .حيايت   يف   قط 

  هذا   لْلنسان  تكريم   أي ..  الصغري  القليل   العبد   أنا ..  القرآن   هبذا   إيلّ   يتحدث   سبحانه   اهللّ

  عىل   به  يتفضل  كريم  مقام  أي  التنزيل؟  هذا  يرفعها   للعمر  رفعة  أي   اجلليل؟  العلوي  التكريم

 ( 1) الكريم؟( خالقه اإلنسان 

  يف   متوج  التي   اجلاهلية   إىل   علو   من   أنظر ـ    القرآن  ظالل  يف ـ    قال آخر: وقال: )وعشت

 بام   اجلاهلية   هذه   أهل  تعاجب  إىل   أنظر ..  اهلزيلة   الصغرية  أهلها   اهتاممات   وإىل ،  األرض

  إىل  الكبري  ينظر  كام..  األطفال  واهتاممات،  األطفال  وتصورات،  األطفال  معرفة  من  لدهيم

  ما !  الناس؟  هذا  بال  ما ..  وأعجب..  األطفال  ولثغة.  الفاألط  وحماوالت ،  األطفال   عبث

  يرفع   الذي  النداء.  اجلليل  العلوي  النداء  يسمعون  وال،  الوبيئة  احلمأة  يف  يرتكسون  باهلم

 ( 2) ويزكيه؟( ويباركه  العمر 

  الرفيع   الشامل  الكامل  التصور  ذلكـ    القرآن  ظالل  يفـ    أمتىل   قال آخر: وقال: )عشت

  تصورات   إليه  وأقيس ..  اإلنساين  الوجود   وغاية ،  كله  الوجود   لغاية ..  للوجود   النظيف 

  كيف ..  وأسأل..  وجنوب  شامل  ويف ،  وغرب   رشق   يف ،  البرشية  فيها   تعيش   التي   اجلاهلية

  املرتع   ذلك  وعندها   البهيم  الظالم  ويف،  اهلابط  الدرك  ويف،  اآلسن  املستنقع  يف  البرشية   تعيش

 
 ( 11/ 1)  القرآن ظالل ىف (2) ( 11/ 1)  القرآن ظالل ىف (1)



490 

 

 ( 1) ء؟(  الويض النور وذلك، العايل املرتقى  وذلك ، الزكي

)وعشت  وقال:  آخر:    حركة   بني  اجلميل   التناسق  أحسـ    القرآن   ظالل  يفـ    قال 

  الذي   التخبط   فأرى..  أنظر  ثم..  اهللّ  أبدعه  الذي  الكون  هذا  وحركة ،  اهللّ  يريدها   كاماإلنسان  

  التي   الرشيرة   الفاسدة  التعاليم  بني   والتصادم ،  الكونية   السنن   عن  انحرافها   يف   البرشية   تعانيه

  الذي   هذا   لئيم   شيطان  أي :  نفيس   يف  وأقول .  عليها   اهللّ   فطرها   التي   فطرهتا   وبني   عليها   متىل 

 (2) اجلحيم؟(  هذا  إىل خطاها  يقود 

  ظاهره   من   بكثري  أكرب  الوجود   أرىـ    القرآن   ظالل   يف ـ    قال آخر: وقال: )وعشت 

  الشهادة  عاِل   ال   والشهادة   الغيب  عاِل  إنه..  جوانبه  تعدد   يف   وأكرب،  حقيقته   يف   أكرب ..  املشهود 

  هذا  شعاب   يف  ممتدة  اإلنسانية  والنشأة..  وحدها   الدنيا   هذه  ال ، واآلخرة  الدنيا   وإنه.  وحده

اإلنسان    يناله   وما   الطريق،   يف  هومرحلة   وإنام  الرحلة  هناية  ليس   واملوت ..  املتطاول   املدى

  هنا   يفوته   وما .  النصيب.  ذلك  من  هوقسط  إنام  ، نصيبه كله  ليس   األرض   هذه  يف   يشء  من

  عىل   يقطعها   التي  املرحلة   أن  عىل .  ضياع  وال   بخس  وال  ظلم  فال.  هناك  يفوته   ال  اجلزاء   من

  روح   ذي   كون.  ودود  صديق  وعاِل ،  مأنوس  حي   كون  يف  رحلة  هي   إنام  الكوكب   هذا  ظهر

  وأي..  خشوع  يف  املؤمن  روح  إليه  تتجه   الذي  الواحد  اخلالق  إىل  وتتجه،  وتستجيب   تتلقى

  الكامل  الشامل   التصور  هذا  القلب   عىل   يفيضها   ثقة  وأي،  أنس  وأي   سعة   وأي،  راحة

 ( 3) الصحيح؟( الفسيح 

  تقدير  كل   من   بكثري  أكرم اإلنسان    أرى ـ    القرآن  ظالل  يف ـ    آخر: وقال: )وعشت قال  

  النفخة   وهوهبذه..  اهللّ  روح  من  بنفخة  إنسان  إنه ..  بعد  ومن  لْلنسان  قبل  من  البرشية  عرفته
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  الكرامة   من   القدر   هبذا اإلنسان    وألن   .. األرض   يف   ما   كل   له   ومسخر..  األرض  يف   مستخلف 

  اإلهلية النفخة  من املستمدة اآلَصة هي  البرش عليها  يتجمع  التي  اآلَصة  اهللّ  والسمو جعل

..  أهله   وهي،  قومه  وطنه وهي  هي  املؤمن  فعقيدة..  اهللّ  يف  العقيدة   آَصة  جعلها   الكريمة،

  ومرعى   كأل   من  البهائم  عليه  تتجمع  ما   أمثال  عىل   ال،  وحدها   عليها   البرش  يتجمع  ثم   ومن

 ( 1) ( !وسياج وقطيع

  وضارب ،  عريق  ذا نسب  أرى املؤمن ـ    القرآن   ظالل  يفـ    آخر: وقال: )وعشتقال  

  الرهط   ذلك  خطاه  يقود   الذي،  الكريم  املوكب  ذلك   من   واحد   إنه .  الزمان.  شعاب   يف

،  وعيسى   وموسى ،  ويوسف  ويعقوب ،  وإسحاق  وإسامعيل  وإبراهيم   نوح:  الكريم

،  قديم من الزمان شعاب يف املمتد، الكريم  املوكب هذا.. والسالم  الصالة عليهم.. وحممد

  متشاهبة   وَتارب ،  متشاهبة   وأزمات،  متشاهبة  مواقفـ    القرآن  ظالل  يف  يتجىل   كامـ    يواجه 

  والعمى   الضالل  يواجه .  األقوام  وتعدد ،  املكان  وتغري،  الدهور  وكر  العصور   تطاول  عىل 

  ثابت  طريقه   يف   يميض  ه ولكن.  والترشيد   والتهديد،  والبغي   واالضطهاد،  واهلوى  والطغيان

  وعد   حلظة  كل  يف  متوقعا ،  فيه  بالرجاء  متعلقا ،  اهللّ  نرص  من  واثقا ،  الضمري  مطمئن،  اخلطو

  ووعد   .. واحد  ويقني .  واحد.  وهتديد   .. واحدة  وَتربة   واحد  موقف ..  األكيد  الصادق   اهللّ

  يتلقون   وهم.  املطاف.  هناية  يف  املؤمنون  ينتظرها   واحدة  وعاقبة..  الكريم   للموكب  واحد

 ( 2)والوعيد( والتهديد االضطهاد

  للمصادفة   الوجود  هذا  يف  مكان  ال  أنه   تعلمت  القرآن  ظالل  قال آخر: وقال: )ويف

  ال   وقد  آثارها   تتبعها   قد   الناس  عليها   تعارف   التي   واألسباب..  العارضة  للفلتة   وال ،  العمياء

  ليست   أنه  ذلك.  تعقبها   ال  وقد  نتائجها   تعقبها   قد  حتمية  الناس  يراها   التي  واملقدمات،  تتبعها 
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  تنشئ  التي   الطليقة   اإلرادة   هي  وإنام ،  والنتائج  اآلثار  تنشئ   التي   هي   واملقدمات   األسباب

  مأمور   ألنه  باألسباب  يأخذ  واملؤمن..  سواء   واملقدمات   األسباب  تنشئ  كام  والنتائج  اآلثار

  وإىل   وعدله  اهللّ   رمحة   إىل  واالطمئنان..  ونتائجها   آثارها   يقدر  هوالذي   واهللّ   هبا   باألخذ

 (1)والوساوس(  اهلواجس  من  والنجوة، األمني  املالذ  هووحده وعلمه  حكمته 

  قرير ،  الرسيرة  مطمئن ،  النفس   هادئـ    القرآن  ظالل  يف ـ    قال آخر: وقال: )عشت

.  رعايته.   ويف   اهللّ  كنف  يف  عشت.  أمر.  كل  ويف  حادث  كل  يف  اهللّ  يد  أرى  عشت..  الضمري

  صامء   آلية   لقوانني   مرتوكا   ليس  فالوجود ..  وفاعليتها   تعاىل  صفاته   إجيابية  أستشعر   عشت 

  يشاء   ما   خيلق  واهللّ..  املطلقة  واملشيئة،  املدبرة  اإلرادة  السنن  وراء   دائام   فهناك  عمياء؛

 ( 2)وخيتار(

..  حاسم  جازم   يقني  إىلـ    القرآن  ظالل  يفـ    احلياة  فرتة  من  قال آخر: وقال: )وانتهيت

  وال   رفعة  وال،  اإلنسان  هلذا  طمأنينة  وال،  البرشية  هلذه  راحة  وال ،  األرض  هلذه   صالح  ال  إنه

  والرجوع   .. اهللّ   إىل  بالرجوع   إال ..  احلياة  وفطرة  الكون   سنن  مع   تناسق  وال،  طهارة  وال  بركة

  إنه ..  سواه  ال   واحد ..  واحد  وطريق   واحدة  صورة  له ـ    القرآن   ظالل  يف   يتجىل   كام ـ    اهللّ   إىل

  هذا  حتكيم   إنه ..  الكريم  كتابه  يف   للبرشية   رسمه  الذي   اهللّ  منهج   إىل   كلها   باحلياة  العودة 

،  األرض   يف  فهوالفساد  وإال.  شؤوهنا.  يف  وحده  إليه  والتحاكم.  حياهتا.  يف  وحده  الكتاب

اهللّ..    دون   من  اهلوى   تعبد  التي  واجلاهلية ،  احلمأة  يف  واالرتكاس،  للناس  والشقاوة

  .. هواإليامن  إنام،  اختيار  موضع  وال   تطوعا   وال  نافلة  ليس  كتاب  يف   اهللّ  منهج  إىل  فاالحتكام

نٍ   َكانَ   َوَما ﴿..  إيامن  فال..  أو نَةٍ   َواَل   ملمُْؤمم ةُ   هَلُمُ   َيُكونَ   َأنْ   َأْمًرا  َوَرُسوُلهُ   اهللَُّ  َقىَض   إمَذا  ُمْؤمم رَيَ
  اخْلم

نْ  مْ   مم هم ..  جد  إذن   .. واألمر [ 36:  ]األحزابُمبمينًا﴾    َضاَلاًل   َضلَّ   َفَقدْ   َوَرُسوَلهُ   اهللََّ   َيْعصم   َوَمنْ   َأْمرم
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 ( 1)أوشقائها( البرشية هذه  سعادة هوأمر ثم..  أساسها  من  العقيدة أمر إنه

حتقيق   عىل  التدرب  إىل  نحتاج  ونحن  فيكم..  بورك  املخرج:  يف  قال  املعاين  هذه 

نفوسنا.. ولذلك سأقرأ عليكم بعض آيات من القرآن الكريم، وأريدكم أن تتدبروا فيها،  

 لنكتشف كيف نعيشها. 

نَ ﴿قال ذلك، ثم فتح املصحف، وراح يقرأ بصوت مجيل، قوله تعاىل:     َمنْ   النَّاسم   َومم

رم   َوبماْلَيْومم   بماهللَّم  آَمنَّا   َيُقوُل  نمنيَ بممُ   ُهمْ   َوَما   اآْلخم ينَ   اهللََّ   خُيَادمُعونَ   ْؤمم   إمالَّ   خَيَْدُعونَ   َوَما   آَمُنوا   َوالَّذم

ممْ   يفم   َيْشُعُرونَ   َوَما   َأْنُفَسُهمْ  ُبونَ   َكاُنوا  بماَم   َألميمٌ   َعَذاٌب   َوهَلُمْ   َمَرًضا   اهللَُّ  َفَزاَدُهمُ   َمَرٌض   ُقُلوهبم  َيْكذم

ُدوا  اَل   هَلُمْ   قميَل   َوإمَذا ُمْ   َأاَل   ُمْصلمُحونَ   َنْحنُ   إمنَّاَم   َقاُلوا  اأْلَْرضم   يفم   ُتْفسم ُدونَ   ُهمُ   إمهنَّ   َوَلكمنْ   املُْْفسم

نُوا  هَلُمْ   قميَل   َوإمَذا  َيْشُعُرونَ   اَل  نُ   َقاُلوا  النَّاُس   آَمنَ   َكاَم   آمم َفَهاءُ   آَمنَ   َكاَم   َأُنْؤمم ُمْ   َأاَل   السُّ   ُهمُ   إمهنَّ

َفَهاءُ  ينَ   َلُقوا   َوإمَذا  َيْعَلُمونَ   اَل   َوَلكمنْ   السُّ مْ   إمىَل   َخَلْوا   َوإمَذا   آَمنَّا  َقاُلوا  آَمُنوا   الَّذم   إمنَّا   َقاُلوا  َشَياطمينمهم

ُئونَ   َنْحنُ   إمنَّاَم   َمَعُكمْ  ُئ   اهللَُّ   ُمْسَتْهزم ممْ   َيْسَتْهزم ُهمْ   هبم ممْ   يفم   َوَيُمدُّ ينَ   ُأوَلئمَك   َيْعَمُهونَ   ُطْغَياهنم   الَّذم

ُوا اَلَلةَ   اْشرَتَ اَرهُتُمْ   َربمَحْت   َفاَم   بماهْلَُدى  الضَّ َ
ينَ   َكاُنوا  َوَما   َتم ي  َكَمَثلم   َمثَُلُهمْ   ُمْهَتدم   َناًرا  اْسَتْوَقدَ   الَّذم

مْ   اهللَُّ   َذَهَب  َحْوَلهُ   َما   َأَضاَءْت   َفَلامَّ  هم ونَ  اَل   ُظُلاَمٍت   يفم   َوَتَرَكُهمْ   بمُنورم ُ
  َفُهمْ   ُعْمٌي   ُبْكمٌ   ُصمٌّ   ُيْبرصم

ُعونَ   اَل  نَ   َكَصيٍِّب   َأوْ   َيْرجم    مم
م
اَمء ممْ   يفم   َأَصابمَعُهمْ   جَيَْعُلونَ   َوَبْرٌق   َوَرْعدٌ   ُظُلاَمٌت   فميهم   السَّ نَ   آَذاهنم   مم

قم  َواعم يطٌ   َواهللَُّ   املَْْوتم   َحَذرَ   الصَّ ينَ   حُمم ُق   َيَكادُ   بماْلَكافمرم   هَلُمْ   َأَضاءَ   ُكلَّاَم   َأْبَصاَرُهمْ   خَيَْطُف   اْلرَبْ

مْ   َأْظَلمَ   َوإمَذا   فميهم   َمَشْوا  مْ   َلَذَهَب   اهللَُّ   َشاءَ   َوَلوْ   َقاُموا  َعَلْيهم هم مْ   بمَسْمعم هم   ُكلِّ   َعىَل   اهللََّ   إمنَّ   َوَأْبَصارم

 
ٍ
ء يٌر﴾  يَشْ  [ 20-8: ]البقرةَقدم

َن النَّاسم  يف قوله تعاىل:    ﴾النَّاسم ﴿اختيار كلمة  : لقد بدا يل أن يف  (2) قال أحدهم ﴿َومم

نمنيَ  رم َوَما ُهْم بمُمْؤمم وعمومها، عدم جماهبة املنافقني    [ 8البقرة:  ] ﴾  َمْن َيُقوُل آَمنَّا بماهللَّم َوبماْلَيْومم اآْلخم
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ِل   داموا  ما  أنه،  ذلك  نفاقهم،  عن  باإلقالع  هلم  وإغراء  عليهم،  سرت  ذلك  ويف  بتعيينهم، 

، فربام انرصفوا عن غيهم، إذا استمعوا إىل  القرآن الكريميصغوا إىل    يعينوا، من املتوقع أن

الستار   بكشف  جبههم  ولوأنه  واضطراب،  حرية  من  فيه  هم  وما  ضالهلم،  حال  تصوير 

 . عنهم، النرصفوا معرضني عن اإلصغاء، فال يكون ثمة أمل يف هدايتهم

آخر أفو   ي توح  ﴾َيُقوُل ﴿وكلمة  :  (1)قال  يتعد  ِل  إيامهنم  عىل  بأن  وأجرى  اههم، 

، ليومهوا سامعيهم أهنم قد دخلوا يف اإليامن منذ زمن بعيد،  املايضألسنتهم اإليامن بصيغة  

 .زيادة منهم يف التمويه واخلداع

وخص اإليامن باهلل وباليوم اآلخر؛ ألن اإليامن هبام جيمع كل ما جيب  :  (2)قال آخر

 . بالناسبربه، أويصله اإلنسان  اإليامن به، من كل ما يصل

؛ ليدل هبا عىل استقرار  النفيواختار يف الرد عليهم اجلملة االسمية يف  :(3)قال آخر

 وثباته.  النفي هذا 

إال أن   إنام خيدعون بعملهم هذا الذين آمنوا،  نيهؤالء املنافق: ومع أن  (4)قال آخر

 . القرآن الكريم جعل اخلداع هلل، سخرية منهم، واستهزاء بعقوهلم 

آخر املضارع  :(5)قال  الفعل  قوله:  واستخدم  ينَ   اهللََّ  خُيَادمُعونَ ﴿يف    َوَما   آَمُنوا  َوالَّذم

يصور به حاهلم، وحيرض هذه الصورة أمام  ل  [ 9:  ]البقرةَيْشُعُروَن﴾    َوَما   َأْنُفَسُهمْ   إمالَّ   خَيَْدُعونَ 

 . أعني السامعني 

القرص:  (6)قال آخر أداة    إمالَّ   خَيَْدُعونَ   َوَما ﴿يف قوله:    )ما( و)إال(وهي    واستخدم 

، لريّد عليهم رّدا حاسام، يبني أن خداعهم لن يرّض أحدا غريهم، ولكن يصيبهم  ﴾ َأْنُفَسُهمْ 
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 . وحدهم أذاه

وأوقع اخلداع عىل أنفسهم ليكون ذلك مثار العجب أن يفعل ذلك من  :  (1)قال آخر

 . لديه مسكة من عقل 

َيْشُعُرونَ قوله: ﴿ويف  :  (2) قال آخر تصوير صادق هلؤالء املنافقني، الذين ال    ﴾ َوما 

 . يدركون مغبة خداعهم 

، ملا أصاهبم من تغليب اهلوى عىل العقل،  ﴾ َمَرٌض ﴿ واستخدام كلمة  :  (3)قال آخر

صارت غري مستطيعة أن  فإلينا بأن عقوهلم، وقد تغلب عليها سلطان اهلوى،    ييوح وهو  

تقوم بوظيفتها التي خلقت هلا، كاجلسم يصاب باملرض فال يستطيع  تفكر تفكريا سليام، وأن  

 . أداء وظيفته 

ويف الدعاء عليهم بزيادة املرض، إيذان بغضب اهلل وسخطه عليهم،  :  (4)قال آخر

يف هذه اجلملة، يؤذن بتمكن املرض من قلوهبم، فكأنام انطوت قلوهبم    ﴾ يفم ﴿واستخدام  

 . عليه

والعذاب ال يكون إال مؤملا، إبراز ألهّم خصائص    ﴾ يمٌ َألم ﴿ويف كلمة  :  (5) قال آخر

 . العذاب

واملجيء بخربها فعال مضارعا، يؤذن باعتيادهم    ﴾كانَ ﴿اختيار  يف  و:  (6) قال آخر

 . الكذب وجلاجتهم فيه

بالواو :  (7) قال آخر هَلُمْ ﴿  يف قوله:   وجاء  قميَل  ، إشارة إىل مأثمة جديدة من  ﴾ َوإمذا 
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 . آثامهم 

مبنّيا للمجهول، مؤذنا بأن من الواجب عليهم    ﴾قميَل ﴿أتى بالفعل:  و:  (1) قال آخر

يف   دخال  للقائل  جيعلوا  وأال  قائله،  عن  النظر  بقطع  هو،  حيث  من  القول  إىل  ينظروا  أن 

 . تقديرهم ووزهنم

آخر املنافقون، من    ﴾اْلَفسادَ ﴿واختار كلمة  :  (2)قال  به هؤالء  يقوم  ما  ليصور هبا 

 . ، وبّث الفتن يف األرض تشكيك املؤمنني وختذيلهم عن نرصة الرسول

ليبني مدى تبجحهم، وأهنم ال يبالون    ﴾قاُلوا﴿ونسب القول إليهم يف  :(3)قال آخر

 .أن يقلبوا احلقائق، ويطمسوا معاملها 

له أداة من أدوات    ﴾ْصلمُحونَ مُ   َنْحنُ   إمنَّاَم ﴿أما ردهم  :  (4)قال آخر فقد استخدموا 

يعدواخلري والصالح   وأن عملهم ال  باتا،  نفيا  عنهم  اإلفساد  نفى  بذلك  يريدون  القرص، 

وبالغوا يف ذلك حتى أومهوا أن نفوسهم قد قرصت عىل اإلصالح قرصا، فهى ال يمكن أن  

 . تلم بفساد

آخر القرص  :(5) قال  أدوات  من  من  ال   ﴾إمنَّام﴿واختاروا  األمر  أن  عىل  تدل  تي 

 . الوضوح، بحيث ال حيتاج إىل دليل وال برهان، مبالغة منهم يف التمويه واخلداع

ُمْ   َأاَل ﴿ـ  واستفتح الرد عليهم ب:  (6)قال آخر ُدونَ   ُهمُ   إمهنَّ ؛  ﴾ َيْشُعُرونَ   اَل   َوَلكمنْ   املُْْفسم

 .األذهان إليه، حتى تتنبه إىل الرد وال يفوهتا منه يشء  يليسرتع

ُمْ   َأاَل ﴿اآلية    وبدأ:  (7)قال آخر ُدونَ   ُهمُ   إمهنَّ بالتأكيد؛ ألنه    ﴾َيْشُعُرونَ   اَل   َوَلكمنْ   املُْْفسم
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الثانية ضمري    ﴾ هم﴿يف مقام يريد أن يقتلع من األذهان دعواهم العريضة يف اإلصالح، و

جلملة، وتعريف الطرفني يفيد قرص املسند عىل املسند إليه، فكأن  فصل يؤكد اإلسناد يف ا

ب وجاء  سواهم،  إىل  ال يربحهم  عليهم،  مقصور  بخرب  ﴾لكنـ ﴿اإلفساد  خيربنا  أن  يريد   ،

كان خليقا هبم أن يدركوا هذه    جديد عن هذه الطائفة التي انحرص اإلفساد يف بنيها، وأنه

وهم قوم ال يشعرون، فذاك هوالرس يف خفاء    احلقيقة، لوكان عندهم قدر من شعور، أما 

 . هذه احلقيقة البينة عنهم

آخر بني  :  (1)قال  التعبري  يف  َيْشُعُرونَ ﴿وفرق  السالفة،    ﴾ َوما  اآلية  ال  ﴿يف  َولكمْن 

يف تلك اآلية، فاجلملة األوىل يف مكاهنا تنبئ بأن حركة خداع النفس متر هبم، من    ﴾َيْشُعُرونَ 

شعورهم بخداع أنفسهم؛    يبل ينف   ، الشعور عنهم مطلقا   ي، فهوال ينف غري أن يتنبهوا إليها 

أما يف هذه اآلية فليس إفسادهم مما يقع منهم بال شعور، بل هم يفعلون عن رغبة وإَصار،  

 يزنون به األمور بميزاهنا الصحيح.  الذيولكنهم قد فقدوا التفكري، 

نُوا   هَلُمْ   قميَل   َوإمَذا ﴿: وهكذا يف قوله تعاىل بعدها:  (2) قال آخر   َقاُلوا   النَّاُس   آَمنَ   َكاَم   آمم

نُ  َفَهاءُ   آَمنَ  َكاَم   َأُنْؤمم ُمْ   َأاَل   السُّ َفَهاءُ   ُهمُ   إمهنَّ حيث نجد يف   ..[ 13:  ]البقرةَيْعَلُموَن﴾    اَل   َوَلكمنْ  السُّ

يف دعوة هؤالء القوم إىل اإليامن،    ياستخدمه الداع  الذيمدى األدب،    ﴾النَّاسم ﴿  ةكلمت

فهوِل يقل هلم آمنوا كام آمن العقالء مثال، فيكون يف ذلك جرح لشعورهم، بام قد يكون فيه  

من تلميح بضعف عقوهلم، بل ِل يزد يف دعوته عىل أن دعاهم إىل الدخول فيام دخل فيه  

ردهم   أما  واللني،  الرفق  منتهى  ذلك  ويف  الناس،  َفَهاءُ ﴿بكلمة  عامة  تبجح  ﴾السُّ ففيه 

 وعنف، فقد ادعوا سفاهة هؤالء الذين آمنوا 
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أن السفاهة إنام ترجع إىل العقل والتفكري،  نرى    ﴾َيْعَلُمونَ : ويف كلمة ﴿(1)قال آخر

فناسب ذلك نفى العلم عنهم، وأما اآلية السابقة فإفساد بأعامل يشعر هبا، فناسب هناك  

 نفى الشعور. 

ينَ   َلُقوا  َوإمَذا﴿ قوله تعاىل بعدها:  : وهكذا يف(2)قال آخر   َخَلْوا   َوإمَذا  آَمنَّا   َقاُلوا  آَمنُوا  الَّذم

مْ   إمىَل  ُئوَن﴾    َنْحنُ   إمنَّاَم   َمَعُكمْ   إمنَّا   َقاُلوا  َشَياطمينمهم ترسم ما عليه املنافقون  ، فهي  [ 14:  ]البقرةُمْسَتْهزم

 . املسلمني بأحدمها، ويقابلون رؤساءهم بوجه آخر من اخلداع، وما هلم من وجهني يقابلون  

جبن هؤالء املنافقني، الذين ال يستطيعون أن  نرى    ﴾َخَلْوا﴿كلمة  : ويف  (3)قال آخر 

   ..يظهروا ما تكنه قلوهبم، إال يف خلوة ال يراهم فيها أحد

آخر النفاق،  والتي  ،  ﴾شياطني﴿كلمة  : ويف  (4) قال  رؤساء  رضوب  نرى  يراد هبا 

 . والدهاء والفساد والضاللاملكر 

كيف كشف املنافقون أنفسهم أمام رؤسائهم، يف مجلتني  : وهكذا نرى  (5)قال آخر

، أكدوا لرؤسائهم شدة  ﴾َمَعُكمْ   إمنَّا   َقاُلوا ﴿ اثنتني، دلتا عىل حقيقتهم، ففي اجلملة األوىل  

إخالصهم هلم، حتى ال يدعوا هلؤالء الرؤساء سبيال إىل الشك يف إخالصهم، بسبب ما  

  الذي ،  ي ما يشعر هبذا الرباط القلب  ﴾َمَعُكمْ ﴿يظهرونه بألسنتهم للمؤمنني من اإليامن، ويف  

 يربط املنافقني برؤسائهم. 

باسمه دون صفة من صفاته،    أن يأيت يف الرد عليهم  تعاىل  اختار اهلل  قد  و:  (6) قال آخر

ُئ   اهللَُّ ﴿فقال:   ممْ   َيْسَتْهزم ُهمْ   هبم ممْ   يفم   َوَيُمدُّ هبذا    ي ليوح  [ 15:  ]البقرةَيْعَمُهوَن﴾    ُطْغَياهنم إلينا 

هو  الذياجلالل،   وأنه  املقدس،  االسم  بذلك  وكلمة    الذيحييط  هبم،  االستهزاء  سيتوىل 
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الساخط،    ﴾ يستهزئ﴿ اجلزاء  هذا  بأمر    الذيتصور  ليصور  استهزاءهم،  اهلل  به  يقابل 

  توحي ،  ﴾الطغيان﴿تركهم يف ضالهلم ال هيتدون، واختيار كلمة    حمسوس، أمرا معنوّيا، هو

يف اآلية، يصور لنا    ﴾ العمه﴿باخلروج يف قوة عن الطاقة املألوفة يف العصيان والفجور، و 

احلق والصواب، فهم يف حرية من  مدى تردد هؤالء القوم يف غوايتهم، وأهنم ال هيتدون إىل  

 أمرهم كاألعمى، يسري عىل غري هدى وال اطمئنان. 

آخر يف  و:  (1)قال  التاليةهكذا  تعاىل:  اآلية  قوله  وهي  ينَ   ُأوَلئمَك ﴿،  ُوا   الَّذم   اْشرَتَ

اَلَلةَ  اَرهُتُمْ   َربمَحْت   َفاَم   بماهْلَُدى  الضَّ َ
يَن﴾    َكاُنوا  َوَما   َتم ،  الكثري من املعاين نجد    [ 16:  ]البقرةُمْهَتدم

يشري إىل طائفة قد اتصفت بتلك الصفات اخلادعة،    ﴾ُأوَلئمَك ﴿  استخدام اسم اإلشارةففي  

كلمة   ويف  عليهم،  احلكم  يف  أثرها  هلا  القوم  ﴾اشرتى﴿وكان  هؤالء  إيثار  عىل  يدل  ما   ،

كلمة   واختار  اهلدى،  عىل  مثال،    ﴾ الضاللة﴿للضاللة  والنفاق  الكفر  عىل  وآثرها  هنا، 

بيان حال ما اختاروه يف إجياز، ووضع   ليتأتى يف  ﴾الضاللة﴿بجوار    ﴾ اهلدى﴿ليتسنى   ،

 ينفه  يرس معرفة مدى خرسان هؤالء القوم، وضعف عقوهلم، ونفى الربح عن التجارة، وِل 

عن املتجرين، لْلشارة إىل أن هذه التجارة بطبيعتها َتارة خارسة، بقطع النظر عن املتجرين  

ينَ ﴿هبا، ويف   إشارة إىل جهلهم، باختيار هذه التجارة اخلارسة.  ﴾ ما كاُنوا ُمْهَتدم

ي  َكَمَثلم   َمَثُلُهمْ ﴿، وهي قوله تعاىل:  اآلية التاليةهكذا يف  و:  (2) قال آخر   َتْوَقدَ اْس   الَّذم

مْ   اهللَُّ   َذَهَب   َحْوَلهُ   َما   َأَضاَءْت   َفَلامَّ   َناًرا هم وَن﴾    اَل   ُظُلاَمٍت   يفم   َوَتَرَكُهمْ   بمُنورم ُ
،  [ 17:  ]البقرةُيْبرصم

يطلب جاهدا    نتبني فيها حال رجل، قد أحاطت به حلكة الظالم، فهو ﴾  َناًرا  اْسَتْوَقدَ ﴿ففي  

السبيل، و له مسالك  والتاء)نارا تيضء  القو  ( السني  البحث  ، والطلب  ي يدالن عىل هذا 

أنه قد أويت   ﴾ أضاءت﴿اجلاد، ويف كلمة   إليه، فلقد كان    ما يدل عىل  أكثر مما كان يطمح 
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نارا قوية أضاءت ما حوله، غري أن ذلك ِل يلبث أن مىض    يبحث عن نار، أّيا ما كانت، فأويت

مْ بم   اهللَُّ  َذَهَب ﴿وزال، واستخدام ذهب بالنور  هم أقوى من ذهب النور؛ ألن يف التعبري   ﴾نُورم

النور، ومىض به، فكيف إذا كان الذاهب به هواهلل، ويف إضافة    األول داللة عىل أن آخذا أخذ

النور إليهم، ما يشعر بأهنم كانوا قد اطمأنوا إىل النور، وفرحوا به، فيكون الذهاب به أشد  

ونَ   اَل   ُظُلاَمٍت   يفم   مْ َوَتَرَكهُ ﴿( يف  ظلمة )إيالما وأنكى، ومجع   ُ
، ليشري إىل هذا الظالم  ﴾ُيْبرصم

 . املتكاثف، واحللكة املرتاكم بعضها فوق بعض

آخر يف  و:  (1)قال  التاليةهكذا  تعاىل:  اآلية  قوله  وهي    اَل   َفُهمْ   ُعْمٌي   ُبْكمٌ   ُصمٌّ ﴿، 

ُعوَن﴾   يكونوا من البرش، بل عن  هذه الصفات التي خرجوا هبا عن أن  ففي    ،[ 18: ]البقرةَيْرجم

هذه   لنسق  وكان  هبا،  ينتفعوا  وِل  مواهبهم  عطلوا  قد  داموا  ما  احليوان،  من  يكونوا  أن 

 الصفات عىل وزن واحد أثر موسيقى مؤثر. 

نَ   َكَصيٍِّب   َأوْ ﴿، ومها قوله تعاىل:  ني التاليتنياآليت هكذا يف  و:  (2)قال آخر    مم
م
اَمء   فميهم   السَّ

ممْ   يفم   َأَصابمَعُهمْ   جَيَْعُلونَ   َبْرٌق وَ   َوَرْعدٌ   ُظُلاَمٌت  نَ   آَذاهنم قم   مم َواعم يطٌ   َواهللَُّ   املَْْوتم   َحَذرَ   الصَّ   حُمم

ينَ  ُق   َيَكادُ   بماْلَكافمرم مْ   َأْظَلمَ   َوإمَذا  فميهم   َمَشْوا  هَلُمْ   َأَضاءَ   ُكلَّاَم   َأْبَصاَرُهمْ   خَيَْطُف   اْلرَبْ   َوَلوْ   َقاُموا  َعَلْيهم

مْ   َلَذَهَب   اهللَُّ  َشاءَ  هم مْ   بمَسْمعم هم    ُكلِّ   َعىَل   اهللََّ  إمنَّ   َوَأْبَصارم
ٍ
ء يٌر﴾   يَشْ حيث نرى    ،[ 20-19:  ]البقرةَقدم

حرصهتم  اال من  بحال  الكريم  القرآن  فمّثلهم  املنافقني،  هؤالء  حرية  وصف  يف  ستمرار 

يوح ما  الكلمة  هذه  ويف  بصيب،  ينقذ    ي السامء  بغيث  فهوليس  بطشه،  وشدة  املطر  بقوة 

، ما  ﴾ السامء﴿األرض من ظمئها، ولكنه مطر يصيبها ويؤثر فيها، ويف النص عىل أنه من  

من    ي يوح القلب  يف  ينبعث  رعب  فأى  الدافق،  املطر  هذا  منه  ينزل  العلوالشاهق،  هبذا 

بكلمة   املجيء  وال  ﴾ فميهم ﴿جرائه، ويف  الظلامت،  أن هذه  يدل عىل  كأنام ما  رعد، والربق، 
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إيثار   ويف  السامء،  من  معه  تنزل  وكأنام  الصيب،  هذا  تنكريها،    ﴾ الظلامت﴿سكنت  ويف 

وتنكري الرعد، والربق ما يشري إىل أهنا من القوة واإلزعاج، إىل درجة ال يستطاع حتديدها،  

كلمة   يوح  ﴾األصابع﴿ويف  الذعر،    يما  األصوات    الذيهبذا  شدة  من  عليهم  استوىل 

إبعاد صوهتا عنهم، وكلام زادت شدة الصوت، زادوا من  الرع املرعبة، فهم حياولون  دية 

، وإيثارها عىل يضعون  ﴾جيعلون﴿إدخال هذه األصابع، علها تسد أذاهنم، واختيار كلمة  

مثال، لْلشارة إىل أن أصابعهم لطول ما صارت يف آذاهنم، أصبحت كأهنا مركبة معها، أما  

ا الثبات واالستمرار، وبرغم أن املعنى عىل أن كل فرد منهم يضع  يستفاد منه هذ  الوضع فال

خلقه حولنا استخدام اجلمع،   الذي إصبعا يف أذن، ال نستطيع أن نبعد عن أنفسنا هذا اجلو

اهللع   بمقدار  يريدون    الذياملوحى  لكأهنم  حتى  املنكر،  الصوت  هلذا  أفئدهتم،  أصاب 

 آذاهنم. إبعاده، بوضع كل ما يملكون من أصابع يف 

ومجع الصواعق إيذان بام اصطلح عىل إزعاجهم من صواعق رهيبة،  :  (1) قال آخر 

تدل عىل شدة شعورهم بقرب املوت منهم، وإسناد    ﴾حذر﴿ . وكلمة  . ال صاعقة فحسب

ما فيه، واختيار كلمة   يطٌ ﴿اإلحاطة إىل اهلل فيه من اجلالل والرهبة  يدل عىل شمول    ﴾ حُمم

من كافة األرجاء، فهم ال يستطيعون اإلفالت منه أينام ساروا،    العذاب هلم، وإحاطته هبم 

  ي عىل املنافقني، بيان حلقيقة حاهلم، وأن النطق باللسان ال يغن ﴾الكافرين﴿ويف إيثار كلمة 

 عن احلق شيئا. 

فيه ظلامت ورعدا  : وقد  (2) قال آخر الصيب، وأن  الكريمة عن هذا  اآلية  حتدثت 

املناف حال  أن  وذكرت  الصيب؛  وبرقا،  هذا  يف  السائر  كحال  وهلعهم،  خوفهم  يف  قني 

شديد، ورشحت    حياهتم، وخوفهم أن ينكشف أمرهم، فهم يف اضطراب نفيس  الضطراب
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 . اآلية ما يصيب السائر من الفزع، من جراء الرعد يصم أذنيه 

ُق   َيَكادُ ﴿، وهي قوله تعاىل:  وحتدثت اآلية الثانية:(1) قال آخر   َأْبَصاَرُهمْ   خَيَْطُف   اْلرَبْ

مْ  َأْظَلمَ  َوإمَذا  فميهم  َمَشْوا  هَلُمْ  َأَضاءَ  ُكلَّاَم  مْ  َلَذَهَب  اهللَُّ  َشاءَ  َوَلوْ  َقاُموا  َعَلْيهم هم مْ  بمَسْمعم هم   إمنَّ  َوَأْبَصارم

   ُكلِّ   َعىَل   اهللََّ
ٍ
ء يٌر﴾    يَشْ عام أضمره هلم الربق والظلامت، من إخافة وإرهاب،    [ 20:  ]البقرةَقدم

تصوير بأمر حمسوس، يبعث   ﴾خَيَْطُف ﴿يكاد الربق خيطف أبصارهم، ويف استخدام حيث  

  ي يوح  ﴾ كلامـ ﴿فكأن يدا متتد نحوالسائر تسلب منه نور عينه، واملجيء ب  ؛ يف النفس خوفا 

ذه الظلامت املتكاثفة، فال يكاد النور  هبذه اللهفة التي متأل قلوهبم، والرغبة يف اخلروج من ه

يبدد هذه الظلمة قليال، حتى ينتهزوا الفرصة فيمشوا، وإذا أظلم عليهم قاموا، ويف كلمة  

ويف    ﴾َعىل ﴿ عليهم،  الظالم  وطأة  شدة  عىل  يدل  يوح  ﴾قاُموا﴿ما  بتكاثف    ي ما  إليك 

 الظلامت.  الظلامت حوهلم، فال يكادون حيركون أقدامهم، عند ما تطبق عليهم هذه

تصف هذا االضطراب يف نفسية هؤالء  وهكذا نرى اآليات الكريمة    :(2)قال آخر

 . املنافقني، وما يظنون أهنم يقومون به من خداعهم هلل واملؤمنني

نيت اآليات بوصف ضالهلم وخرساهنم، برغم ما يف عرصهم  عُ قد  و:  (3) قال آخر

يطبق الظالم مرة ثانية عليهم، ألهنم ِل  من نور، ال يكاد ييضء أمامهم الطريق قليال، حتى  

يستعملوا آذاهنم، فيام خلقت له، من االستامع إىل صوت احلق، وال ألسنتهم يف التعبري عنه  

 تعبريا ينبعث عن قلوهبم، وال أعينهم يف االهتداء بام ترى، إىل احلق والصواب.  

آخر ا:  (4) قال  املضطربة  أنفسهم  أما  احلق،  دعوة  من  موقفهم  فقد  ذلك  خلائفة، 

حييط به الصيب، فيه ظلامت ورعد وبرق، وهبذا كله    الذيرضبت اآليات هلا مثال: هذا  
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باملجتمع   صلتهم  املنافقني،  هؤالء  من  اآليات  مسلمني    الذيصورت  بني  فيه،  يعيشون 

أضاء عرصهم، وتغلغلت إىل أعامق نفوسهم، فصورت    الذيوكافرين، وموقفهم من النور  

 . خوفها واضطراهبا 

ستطيع أن  نوكل جزء من هذه اآليات له قيمته يف هذا التصوير، بحيث  :  (1)قال آخر

ستمع إليهم، وقد التقوا باملؤمنني، فقالوا هلم: آمنا، ومضوا إىل  نتخيل هؤالء القوم، وأن  ن

تخيلهم وهم يعملون جهدهم، عىل أن يوقدوا نريان  نشياطينهم، فقالوا هلم: إنا معكم، و

ُدوا يفم اأْلَْرضم ﴿ قيل هلم:  فإذا    ويسعون يف األرض فسادا،الفتنة،   ُتْفسم إمنَّام  ﴿، قالوا:  ﴾ال 

أحاط قلوهبم بأكنة، وخيل إليهم    الذيتبني هذا املرض  نستطيع أن  ن، و﴾ َنْحُن ُمْصلمُحونَ 

مع أهنم يضمرون هلم أشد ألوان   أهنم يستطيعون خداع املؤمنني، بإظهار كلمة اإليامن هلم،

سطعت شمسه أمامهم، فكانوا    الذيتصور موقفهم من اهلدى  نار واالستهزاء، وأن  االحتق

تغلغلت يف أعامق قلوهبم رأيت الذعر، قد استبد هبا، كام يستبد بمن  فإذا    صاّم بكام عميا، 

 أحاط به صيب، فيه ظلامت ورعد وبرق. 

 اإلبداع واإلثارة: .  3

الركن الثالث، وهو القدرة عىل  قال املخرج: بورك فيكم مجيعا.. واآلن حدثونا عن 

 التأثري، بسبب ما حيدثه من إثارة يف الوجدان بجوانبه املختلفة.

قال أحدهم: بام أن الشعور والوجدان هو املحرك األكرب لكل سلوك وعمل إنساين؛  

فقد اهتم القرآن الكريم بإثارته بكل االنفعاالت الطيبة التي تساهم يف بناء شخصية املؤمن،  

 جوانبها. ومن كل 

  وحده ليقنع العقالين  ال يعتمد عىل التفكري  : وهلذا نرى القرآن الكريم  (2) قال آخر

 
 . 36من بالغة القرآن، البدوي، ص  (2) . 33من بالغة القرآن، البدوي، ص  (1)



504 

 

وغريهم عليهاملؤمنني  يتكئ  ولكنه  ليستميل  ،،  الوجدان  مجيعا.. وعىل  وعده    هم  يف  فهو 

أحكامه   ويف  بل  وتسبيحه،  وابتهاله  ووصفه،  وقصصه،  ونواهيه،  وأوامره  ووعيده، 

هذه يغفل  ال  نواح  وبراهينه،  هبا    ي الناحية من  يرتبط  غالبا  العمل  اإلنسانية؛ ألن  النفس 

ويقرتن، فالقرآن الكريم هياجم ببالغته مجيع القوى البرشية، ليصل إىل هدفه من هتذيب  

 . وغريها من املعاين. النفس، وحب العمل الصالح، واإليامن باهلل واليوم اآلخر.

ُسوَل   اهللََّ  ُيطمعم   َوَمنْ ﴿من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  :(1)قال آخر   َمعَ  َفُأوَلئمَك  َوالرَّ

ينَ  مْ   اهللَُّ   َأْنَعمَ   الَّذم نَ   َعَلْيهم يقمنيَ   النَّبميِّنيَ   مم دِّ    َوالصِّ
م
َهَداء نيَ   َوالشُّ احلمم   َرفميًقا   ُأوَلئمَك   َوَحُسنَ   َوالصَّ

نَ   اْلَفْضُل   َذلمَك  فينا  .. حيث نرى اآلية الكريمة تثري  [ 70-69:  ]النساءَعلمياًم﴾    بماهللَّم  َوَكَفى  اهللَّم  مم

شعور الغبطة واالبتهاج، حينام نخيل ألنفسنا أننا إن أطعنا اهلل والرسول، فسنكون رفقاء  

هذا الشعور بالفرح جدير بأن يدفع املرء إىل  ، وللنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني

 والطاعة: االنقياد 

َا   َيا ﴿من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:    :(2)قال آخر ينَ   َأهيُّ ُنوا  اْلكمَتاَب   ُأوُتوا  الَّذم   بماَم   آمم

ْلنَا  ًقا   َنزَّ نْ   َمَعُكمْ   ملمَا   ُمَصدِّ َس   َأنْ   َقْبلم   مم َها   ُوُجوًها   َنْطمم َها   َعىَل   َفنَُردَّ   َلَعنَّا   َكاَم   َنْلَعنَُهمْ   َأوْ   َأْدَبارم

ْبتم   َأْصَحاَب  عىل  تعتمد    ، حيث نالحظ اآلية الكريمة[ 47:  ]النساءَمْفُعواًل﴾    اهللَّم   َأْمرُ   َوَكانَ   السَّ

اللعنة بأصحاهبا، كام   أو أن حتل  أو تطمس،  الوجوه  النفس من أن تشوه  إثارة اخلوف يف 

حلت بأصحاب السبت، وهذا اخلوف، بام حيدثه يف النفس من أِل، جدير أن يدفع الناس  

فكري العميق للتخلص من أسبابه، واخللوص من مأزقه، وال يكون ذلك إال باإليامن  إىل الت

 بام أنزل اهلل.  
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ينَ   إمنَّ ﴿مثل ذلك قوله تعاىل:  : و(1)قال آخر مْ   َسْوَف   بمآَياتمنَا   َكَفُروا   الَّذم   ُكلَّاَم   َناًرا  ُنْصلميهم

َجْت  ْلنَاُهمْ   ُجُلوُدُهمْ  َنضم َها   ُجُلوًدا   َبدَّ يًزا   َكانَ   اهللََّ إمنَّ   اْلَعَذاَب   لمَيُذوُقوا   َغرْيَ :  ]النساءَحكمياًم﴾    َعزم

بال[ 56 نشعر  َتعلنا  فهي  ما  ،  عند  النفس،  يف  ينبعث  وقد  نرعب  النار،  أصحاب  تخيل 

فبدلوا جلودهم،  غريها،    نضجت  جلودا  فتتبدل،  وهبا  أخرى،  كرة  تنضج  أن  تلبث  ال 

 ن هذا املصري املؤِل. وأى خوف شديد يملك املرء م ، وهكذا دواليك

قوله  : وهكذا نجد هذه املعاين العظيمة، وما حتدثه يف النفس من تأثري يف  (2) قال آخر

   إمىَل   َينُْظُروا  َأَفَلمْ ﴿تعاىل:  
م
اَمء نَّاَها   َبنَْينَاَها   َكْيَف   َفْوَقُهمْ   السَّ نْ   هَلَا   َوَما   َوَزيَّ   َواأْلَْرَض   ُفُروٍج   مم

َ   فميَها   َوَأْلَقْينَا   َمَدْدَناَها 
نْ   فميَها   َوَأْنَبْتنَا   َرَوايسم ةً   هَبميٍج   َزْوٍج   ُكلِّ   مم َ

  ُمنميٍب   َعْبدٍ   لمُكلِّ   َوذمْكَرى   َتْبرصم

ْلنَا  نَ   َوَنزَّ    مم
م
اَمء يدم   َوَحبَّ   َجنَّاٍت   بمهم   َفَأْنَبْتنَا   ُمَباَرًكا   َماءً   السَّ َقاٍت   َوالنَّْخَل   احْلَصم ي  َطْلعٌ   هَلَا   َباسم   دٌ َنضم

ْزًقا  َبادم   رم ثري يف  الكريمة تاآليات  ، فهذه  [ 11- 6:  ]قاخْلُُروُج﴾    َكَذلمَك   َمْيًتا   َبْلَدةً   بمهم   َوَأْحَيْينَا   لمْلعم

بنى السامء بناء حمكام، وزينها هنارا وليال، ومد   الذي النفس شعور اإلجالل لعظمة اخلالق، 

األرض، ورفع اجلبال يف أرجائها، وأنبت فيها هبيج النبات، وشعور اإلعجاب هبذا املطر،  

وهذا األرض بعد موهتا، وينشئ اجلنات ويرفع النخل باسقات،    يينزل من السامء فيحي

الذي  اإلجالل واإلعجاب  املتمثل يف  شعور  ال إىلهو  البعث    يدفع  اهلل عىل  بقدرة  اإليامن 

 والنشور. 

ائميَل   َبنمي  َيا ﴿قوله تعاىل:  : ومثل ذلك  (3)قال آخر رْسَ
تمي  نمْعَمتمَي   اْذُكُروا  إم   َأْنَعْمُت   الَّ

ي   َوَأْوُفوا  َعَلْيُكمْ  ُكمْ   ُأوفم   بمَعْهدم اَي   بمَعْهدم ُنوا   َفاْرَهُبونم   َوإميَّ ًقا   َأْنَزْلُت   بماَم   َوآمم   َواَل   َمَعُكمْ   ملمَا   ُمَصدِّ

َل   َتُكوُنوا وا  َواَل   بمهم   َكافمرٍ   َأوَّ اَي   َقلمياًل   َثَمنًا   بمآَيايتم   َتْشرَتُ ﴾    َوإميَّ يثري  ، فهو  [ 41-40:  ]البقرةَفاتَُّقونم
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، وهذا العرفان باجلميل يدفع إىل الوفاء بالعهد،  اهلل   شعور العرفان باجلميل، عند ذكر نعم 

 . نزل، ال أن يقابل باجلحود، والنكران، وإلباس احلق ثوب الباطل واإليامن بام أ

الكتاب،: ومثل ذلك  (1) قال آخر آيات االبتهال والتسبيح،  وهي    فاحتة  حيث  من 

النفس  رى احلمد قد قُ حيث نفيها اإلثارات الوجدانية واضحة جلية،    ىرن رن بام يثري يف 

النعم ودقيقها، مالك يوم الدين، يبعث يف النفس  احلب واإلجالل معا، فاهلل املنعم بجليل  

 الفرح عند انتهاجها الرصاط املستقيم، بأهنا ستكون مع الذين أنعم اهلل عليهم. 

تعاىل  (2) قال آخر بإثارات عاطفية، تدعو إىل قبوهلا  : وهكذا نرى اهلل  يقرن أوامره 

يدفعهم إىل عرفان    الذي  بنى إرسائيل بنعمه عليهم، هذا التذكري، مثل تذكريه  والعمل هبا 

 اجلميل، فيوفون بعهده، ويرهبونه، ويؤمنون بام أنزل مصدقا ملا معهم. 

  َيْأُمُرُكمْ   اهللََّ   إمنَّ ﴿إذ يقول:    ، يذكرنا برقابته لنا حتى نخافه: وهكذا نراه  (3) قال آخر

ُكُموا  َأنْ   سم النَّا   َبنْيَ   َحَكْمُتمْ   َوإمَذا  َأْهلمَها   إمىَل   اأْلََماَناتم   ُتَؤدُّوا  َأنْ  امَّ   اهللََّ   إمنَّ   بماْلَعْدلم   حَتْ
ُظُكمْ   نمعم   َيعم

يًعا  َكانَ  اهللََّ إمنَّ  بمهم  رًيا﴾  َسمم  [ 58: ]النساءَبصم

يثري فينا النخوة التي تدفعنا إىل الدفاع عن الضعاف والنساء  : وهكذا نراه  (4) قال آخر

ينرصهم،   من  هؤالء عىل  هلفة  لنا  الرفق،  واألطفال، ويصور  إحساس  نفوسنا  يف  فيبعث 

  َوَما ﴿يقول:  فويرسم لنا من يقاتل ذيادا عن أولئك مقاتال يف سبيل اهلل،    وعامل الشفقة،

نيَ   اهللَّم   َسبميلم   يفم   ُتَقاتمُلونَ   اَل   َلُكمْ  نَ   َواملُْْسَتْضَعفم َجالم   مم    الرِّ
م
ْلَدانم   َوالنَِّساء ينَ   َواْلوم نَا   َيُقوُلونَ   الَّذم   َربَّ

ْجنَا  نْ   َأْخرم هم   مم م   اْلَقْرَيةم   َهذم نْ   َلنَا   َواْجَعْل   َأْهُلَها   الظَّاِلم يًّا   َلُدْنَك   مم
نْ   َلنَا   َواْجَعْل   َولم رًيا   َلُدْنَك   مم   َنصم

ينَ  ينَ   اهللَّم  َسبميلم   يفم   ُيَقاتمُلونَ   آَمنُوا  الَّذم   َأْولمَياءَ   اتمُلواَفقَ   الطَّاُغوتم   َسبميلم   يفم   ُيَقاتمُلونَ   َكَفُروا  َوالَّذم
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ْيَطانم  ْيَطانم  َكْيدَ  إمنَّ  الشَّ يًفا﴾   َكانَ  الشَّ  [ 76-75: ]النساءَضعم

ي   َواَل ﴿قوله:  الكثري من املشاعر النبيلة يف  يثري فينا  : وهكذا نراه  (1) قال آخر   َتْسَتوم

يَِّئةُ   َواَل   احْلََسنَةُ  تمي   اْدَفعْ   السَّ َي   بمالَّ ي فإذا    َأْحَسنُ   هم ٌّ   َكَأنَّهُ   َعَداَوةٌ   َوَبْينَهُ   َبْينََك   الَّذم مَحميٌم﴾    َويلم

فإنه عند ما أمرنا أن ندفع باحلسنى، أثار فينا تلك الرغبة يف أن نجد بجوارنا  ،  [ 34:  ]فصلت

 الناَص واملعني نستكثر منهام، حتى لينقلب العدو بتلك املعاملة، كأنه صديق محيم. 

نراه  (2) قال آخر النفس،  : وهكذا  اتكأ عىل غريزة حب  عند ما حثنا عىل الصدقة، 

تلك الغريزة التي تستكثر بمقدار ما تستطيع من اخلري، فأبان أن ما سنبذله من صدقة سوف  

تعاىل:   قال  ينَ   َمَثُل ﴿ يعود خريه علينا أضعافا مضاعفة،  ُقونَ   الَّذم   اهللَّم   َسبميلم   يفم   َأْمَواهَلُمْ   ُينْفم

اَئةُ   ُسنُْبَلةٍ   ُكلِّ   يفم   َسنَابمَل   َسْبعَ   َأْنَبَتْت   َحبَّةٍ   لم َكَمثَ  ُف   َواهللَُّ  َحبَّةٍ   مم عٌ   َواهللَُّ  َيَشاءُ   ملمَنْ   ُيَضاعم   َواسم

 [ 261: ]البقرةَعلميٌم﴾ 

آخر نراه(3)قال  وهكذا  هؤالء    :  يرصف  سوف  اهلل  وأن  اهلل،  نسيان  بعاقبة  يذكرنا 

النار وأصحاب   الشاسع بني أصحاب  الفرق  لنا  فيفسقون، ويصور  الناسني عن خريهم 

ينَ   َتُكوُنوا   َواَل ﴿   :فيقوليظفر به من ال ينسى اهلل،    الذياجلنة، ويذكرنا بالفوز     َنُسوا   َكالَّذم

ُقونَ   ُهمُ   َلئمَك ُأو  َأْنُفَسُهمْ   َفَأْنَساُهمْ   اهللََّ ي  اَل   اْلَفاسم   اجْلَنَّةم   َوَأْصَحاُب   النَّارم   َأْصَحاُب   َيْسَتوم

 [ 20-19: ]احلرشاْلَفائمُزوَن﴾   ُهمُ  اجْلَنَّةم  َأْصَحاُب 

الذي  اخلوف بالرجاء بني يمزج والدعوات االبتهاالت : وهكذا نراه يف (4) قال آخر

يقول  ينبعث   والنهار،  الليل  واختالف  واألرض،  السامء  خلق  وتأملت  آمنت  قلوب  من 

اَمَواتم   َخْلقم   يفم   إمنَّ ﴿ تعاىل:   ُويلم   آَلَياٍت   َوالنََّهارم   اللَّْيلم   َواْختماَلفم   َواأْلَْرضم   السَّ   اأْلَْلَبابم   ألم
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ينَ  ممْ   َوَعىَل   َوُقُعوًدا  قمَياًما  اهللََّ  َيْذُكُرونَ   الَّذم ُرونَ وَ   ُجنُوهبم اَمَواتم   َخْلقم  يفم   َيَتَفكَّ نَا   َواأْلَْرضم   السَّ   َربَّ

نَا   ُسْبَحاَنَك   َباطماًل   َهَذا  َخَلْقَت   َما  نَا   النَّارم   َعَذاَب   َفقم لم   َمنْ   إمنََّك   َربَّ   َوَما   َأْخَزْيَتهُ   َفَقدْ   النَّارَ   ُتْدخم

نْ   لملظَّاملممنيَ  نَا   َأْنَصارٍ   مم نَا   َربَّ ْعنَا   إمنَّ نُوا  َأنْ   لمْْلمياَمنم   ُينَادمي  ُمنَادمًيا   َسمم نَا   َفآَمنَّا   بمَربُِّكمْ   آمم رْ   َربَّ   َلنَا   َفاْغفم

رْ   ُذُنوَبنَا  نَا   َسيَِّئاتمنَا   َعنَّا   َوَكفِّ نَا   اأْلَْبَرارم   َمعَ   َوَتَوفَّ َنا   َواَل   ُرُسلمَك   َعىَل   َوَعْدَتنَا   َما   َوآتمنَا   َربَّ   َيْومَ   خُتْزم

َياَمةم  ميَعاَد﴾    خُتْلمُف   اَل   إمنََّك   اْلقم هذا االبتهال املؤثر جدير هبذه اخلامتة  ف  ،[ 194-190:  عمران  ]آلاملْ

 السعيدة، فقد استجاب هلم رهبم. 

األحكام يف القرآن الكريم تقرتن بام يثري الوجدان، حتى  : وهكذا نرى  (1)قال آخر

أشد اآليات توغال يف  األمثلة عىل ذلك  ومن  تقبل النفس عىل العمل هبا راضية مغتبطة،  

راه فيها يدعو الكاتب إىل أن يكون عادال فيام  حيث ن الّدين،    بيان هذه األحكام، مثل آية 

يكتب، مذكرا إياه بأن معرفته الكتابة منة من اهلل عليه، جيب أن تقابل بالشكر، ومن شكرها  

: ]البقرة  ﴾َيْكُتَب َكام َعلََّمُه اهللَُّ َفْلَيْكُتْب   َوال َيْأَب كاتمٌب َأنْ ﴿أن يكتب كام جيب، قال تعاىل:  

ي َعَلْيهم  ﴿  :ما عليه من دين  ويذّكر من عليه احلق بأن يتقى اهلل، وهو يميل ..  [ 282 َوْلُيْململم الَّذم

نُْه َشْيئاً  ُه َوال َيْبَخْس مم ويتكئ عىل غريزة التملك، عند ما    ، [ 282:  ]البقرة﴾  احْلَقُّ َوْلَيتَّقم اهللََّ َربَّ

حتدث عن احلكمة يف كتابة الّدين، إذ كتابته حتفظ املال، وتبعد الريب عن النفس يف قيمته،  

هاَدةم َوَأْدنى َأالَّ َتْرتاُبوا﴿قال تعاىل:   نَْد اهللَّم َوَأْقَوُم لملشَّ وعند ما    ،[ 282:  ]البقرة﴾  ذلمُكْم َأْقَسُط عم

وانتهت  .  والشهيد، ذكرنا بأن اإلرضار هبام فسوق، ال يرضاه اهلل.حذرنا أن نرض الكاتب  

آية الّدين بتذكرينا بأن اهلل عليم بكل يشء، يعلم ما فيه اخلري لنا فيأمرنا به، ويكون النجح  

 يف القيام به. 

ختم القرآن الكريم حديثه عن أحكام املرياث بقوله تعاىل:  : وهكذا نجد  (2)قال آخر
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ْلهُ   َوَرُسوَلهُ   اهللََّ   ُيطمعم   َوَمنْ   اهللَّم   ُحُدودُ  تمْلَك ﴿ ي   َجنَّاٍت  ُيْدخم رم نْ   ََتْ تمَها   مم ينَ   اأْلهَْنَارُ   حَتْ   فميَها   َخالمدم

ْلهُ   ُحُدوَدهُ   َوَيَتَعدَّ   َوَرُسوَلهُ   اهللََّ  َيْعصم   َوَمنْ   اْلَعظميمُ   اْلَفْوزُ   َوَذلمَك    َوَلهُ   فميَها   َخالمًدا  َناًرا  ُيْدخم

نٌي﴾  َعَذاٌب   ، ويف ذلك إثارة عامل اخلوف والرجاء.  [ 14-13: ]النساءُمهم

تلك اإلثارات الوجدانية  كل    يف استدالالت القرآن الكريم : وهكذا نجد  (1) قال آخر

َُذوا  َأمم ﴿مربهنا عىل وحدانيته:  ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل أيضا،   َةً  اختَّ نَ   آهلم   اأْلَْرضم   مم

ونَ   ُهمْ  ُ
اَم   َكانَ   َلوْ   ُينرْشم َةٌ   فميهم ُفونَ   َعامَّ   اْلَعْرشم   َربِّ   اهللَّم  َفُسبَْحانَ   َلَفَسَدَتا   اهللَُّ  إمالَّ   آهلم   ُيْسَأُل   اَل   َيصم

َُذوا  َأمم   ُيْسَأُلونَ   َوُهمْ   َيْفَعُل   َعامَّ  نْ   اختَّ َةً   ُدونمهم   مم َي   َمنْ   ذمْكرُ   َهَذا  ُبْرَهاَنُكمْ   َهاُتوا  ُقْل   آهلم   َوذمْكرُ   َمعم

ُضونَ   َفُهمْ   احْلَقَّ   َيْعَلُمونَ   اَل   َأْكَثُرُهمْ   َبْل   َقْبيلم   َمنْ  نْ   َأْرَسْلنَا   َوَما   ُمْعرم نْ   َقْبلمَك   مم   إمالَّ   َرُسولٍ   مم

ي َذَ   َوَقاُلوا  َفاْعُبُدونم   َأَنا   إمالَّ   إمَلهَ   اَل   َأنَّهُ   إمَلْيهم   ُنوحم مْحَنُ   اختَّ َبادٌ   َبْل   ُسْبَحاَنهُ   َوَلًدا   الرَّ   اَل   ُمْكَرُمونَ   عم

هم   َوُهمْ   بماْلَقْولم   َيْسبمُقوَنهُ  هيممْ   َبنْيَ   َما   َيْعَلمُ   َيْعَمُلونَ   بمَأْمرم   ملمَنم   إمالَّ   َيْشَفُعونَ   َواَل   َخْلَفُهمْ   َوَما   َأْيدم

نْ   َوُهمْ   اْرَتىَض  ُقونَ   َخْشَيتمهم   مم نُْهمْ   َيُقْل   َوَمنْ   ُمْشفم نْ   إمَلهٌ   إمينِّ   مم يهم   َفَذلمَك   ُدونمهم   مم   َكَذلمَك   َجَهنَّمَ   َنْجزم

ي فهو يثري يف النفس إجالل اهلل بتلك الصفات التي سيقت    ..[ 29-21:  ]األنبياءالظَّاملممنَي﴾    َنْجزم

بأمره   وهم  بالقول،  يسبقونه  وال  يفعل  عام  يسأل  ال  العرش،  رب  فهو  هبا،  وانفرد  له، 

أيدهيم وما خلفهم، وهم من خشيته مشفقون، وذلك كله مما يسند  يعملون، يعلم ما بني  

 اإليامن بوحدانيته. 

مثل  : وهكذا نجد هذه املعاين يف اآليات التي تتحدث عن النعيم احليس،  (2) قال آخر

تعاىل:   تمي   اجْلَنَّةم   َمَثُل ﴿ قوله  دَ   الَّ ي   املُْتَُّقونَ   ُوعم رم نْ   ََتْ تمَها   مم   تمْلَك   َوظملَُّها   َدائممٌ   ُأُكُلَها   اأْلهَْنَارُ   حَتْ

ينَ   ُعْقَبى َقْوا  الَّذم ينَ   َوُعْقَبى  اتَّ تمي  اجْلَنَّةم   َمَثُل ﴿، وقوله:  [ 35:  ]الرعدالنَّاُر﴾    اْلَكافمرم دَ   الَّ   املُْتَُّقونَ   ُوعم

نْ   َأهْنَارٌ   فميَها     مم
ٍ
نٍ   َغرْيم   َماء نْ   َوَأهْنَارٌ   آسم ْ   َلَبنٍ   مم ْ   َِل نْ   َوَأهْنَارٌ   َطْعُمهُ   َيَتَغريَّ ةٍ   ََخْرٍ   مم بمنيَ   َلذَّ ارم   َوَأهْنَارٌ   لملشَّ
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نْ  ى  َعَسلٍ   مم نْ   فميَها   َوهَلُمْ   ُمَصفًّ َرةٌ   الثََّمَراتم   ُكلِّ   مم نْ   َوَمْغفم ممْ   مم   َوُسُقوا   النَّارم   يفم   َخالمدٌ   ُهوَ   َكَمنْ   َرهبِّ

يمٍ   َجنَّاٍت   يفم   املُْتَّقمنيَ   إمنَّ ﴿وقوله:  ،  [ 15:  ]حممد َأْمَعاَءُهْم﴾    َفَقطَّعَ   مَحمياًم   َماءً  نيَ   َوَنعم   آَتاُهمْ   بماَم   َفاكمهم

ُمْ  ُمْ   َوَوَقاُهمْ   َرهبُّ يمم   َعَذاَب   َرهبُّ ُبوا  ُكُلوا  اجْلَحم رٍ   َعىَل   ُمتَّكمئمنيَ   َتْعَمُلونَ   ُكنُْتمْ   بماَم   َهنميًئا   َوارْشَ   رُسُ

ْجنَاُهمْ   َمْصُفوَفةٍ  ينَ   عمنيٍ   بمُحورٍ   َوَزوَّ َبَعْتُهمْ   آَمُنوا   َوالَّذم تُُهمْ   َواتَّ يَّ ممْ   َأحْلَْقنَا   بمإمياَمنٍ   ُذرِّ َتُهمْ   هبم يَّ  َوَما   ُذرِّ

نْ  َأَلْتنَاُهمْ  مْ  مم نْ   َعَملمهم    مم
ٍ
ء ئٍ  ُكلُّ  يَشْ نيٌ  َكَسَب  بماَم  اْمرم َّا  َوحَلْمٍ  بمَفاكمَهةٍ  َوَأْمَدْدَناُهمْ  َرهم

  َيْشَتُهونَ   ممم

مْ   َوَيُطوُف   َتْأثميمٌ   َواَل   فميَها   َلْغوٌ   اَل   َكْأًسا   فميَها   َيَتنَاَزُعونَ  ْلاَمنٌ   َعَلْيهم ُمْ   هَلُمْ   غم   َمْكنُونٌ   ُلْؤُلؤٌ   َكَأهنَّ

قمنيَ مُ  َأْهلمنَا   يفم   َقْبُل   ُكنَّا   إمنَّا   َقاُلوا  َيَتَساَءُلونَ   َبْعضٍ   َعىَل   َبْعُضُهمْ   َوَأْقَبَل   َوَوَقاَنا   َعَلْينَا   اهللَُّ   َفَمنَّ   ْشفم

ُمومم   َعَذاَب  نْ   ُكنَّا   إمنَّا   السَّ يُم﴾    اْلرَبُّ   ُهوَ   إمنَّهُ   َنْدُعوهُ   َقْبُل   مم حم وقوله:  [ 28-17:  ]الطورالرَّ  ،

ابمُقونَ ﴿ ابمُقونَ   َوالسَّ ُبونَ   ُأوَلئمَك   السَّ يمم   َجنَّاتم   يفم   املَُْقرَّ نَ   ُثلَّةٌ   النَّعم لمنيَ   مم نَ   َوَقلميٌل   اأْلَوَّ ينَ   مم رم   اآْلخم

رٍ   َعىَل  مْ   َيُطوُف   ُمَتَقابملمنيَ   َعَليَْها   ُمتَّكمئمنيَ   َمْوُضوَنةٍ   رُسُ ْلَدانٌ   َعَلْيهم يَق   بمَأْكَواٍب   خُمَلَُّدونَ   وم  َوَأَبارم

نْ   َوَكْأسٍ  ُعونَ   اَل   َمعمنيٍ   مم ُفونَ   َواَل   َعنَْها   ُيَصدَّ َّا   َوَفاكمَهةٍ   ُينْزم
ونَ   ممم ُ َّا   َطرْيٍ   َوحَلْمم   َيتََخريَّ

  َيْشَتُهونَ   ممم

  إمالَّ   َتْأثمياًم   َواَل   َلْغًوا   فميَها   َيْسَمُعونَ   اَل   َيْعَمُلونَ   َكاُنوا  بماَم   َجَزاءً   املَْْكنُونم   اللُّْؤُلؤم   َكَأْمَثالم   عمنيٌ   َوُحورٌ 

فه[ 26-10:  ]الواقعةَساَلًما﴾    َساَلًما   قمياًل  يف  ..  ما  بجميع  البرش  ختاطب  الكريمة  اآليات  ذه 

ال    الذي  ي ذو اللذة الروحية السامية، والواقع  املثايلنفوسهم من الرغبات التي خيتلط فيها  

 ..  سمو روحه عن واقع احلياةت

آخر تعاىل  (1) قال  اهلل  نرى  وهلذا  بني  :  فيها  واملعنويجيمع  احليس  يقول:  ف،  النعيم 

نْ  فميَها  َوهَلُمْ ﴿ َرةٌ  الثََّمَراتم  ُكلِّ  مم نْ  َوَمْغفم مْم﴾  مم  [ 15: ]حممدَرهبِّ

 َربَِّك   اْسمُ   َتَباَركَ ﴿ خيتم حديثه عن اجلنة يف سورة الرمحن بقوله:  : وهكذا  (2)قال آخر

﴾  اجْلاََللم  ذمي ْكَرامم  [ 78: ]الرمحنَواإْلم
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آخر اخللد،   :(1)قال  اخللود يف جنة  األمن وضامن  يتحدث عن  أنه  لذائذ  وهي    كام 

 . روحية، ويضم إىل وصف اجلنة ونعيمها أنه ال لغو فيها وال تأثيم، إال قيال سالما سالما 

أمنيته، عىل أن    يف وصف اجلنة طلبته، وجيد املثايل  يوهكذا جيد الواقع :  (2)قال آخر

حيث  الراحة يف النفس، واالطمئنان إىل هبجة اخللود،    بعث تكثريا من هذه اللذائذ اجلسدية  

الوارفة،   الغصون  ذات  واألشجار  املتفجرة،  والعيون  اجلارية،  األهنار  إىل  النفس  تطمئن 

اخليام،   يف  املقصورات  احلسان  والزوجات  الدانية،  ال  والثامر  جسدية  وذلك  لذة  يثري 

 معنى األنس واحلنان. أيضا يثري فيها وإنام فحسب، 
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 نهاية ال 

،  لقرآن الكريمالبيان الشايف لبعد أن استمعت إىل كل تلك األحاديث اجلميلة عن  

واستعامله الدقيق لكل األساليب التي ختاطب مجيع أنواع النفوس واألذواق ليقيم احلجة  

. وجدت نفيس داخل بيتي.. وبني يدي أكوام من القراطيس التي كتبتها  عىل اخللق مجيعا. 

 .بصحبة معلم البيان بة التي أرسلني إليها معلم القرآن أثناء رحلتي العجي

كتابتها وتنسيقها وهتذيبها بكل أمانة وصدق، من غري أن أضيف إىل ما شاهدته  وبعد  

، خرجت من بيتي إىل  أو سمعته حرفا واحدا إال ما اقتضت الرضورة إليه، أو ِل يكن بد منه

البالغة   التي كانت مهتمة بتدريس  املدارس  سأضع بني  ، وقلت يف نفيس:  القرآنية بعض 

أيدهيم الكتاب؛ لعلهم إن اطلعوا عليه قد يعجبهم، فينسخوا منه بعض النسخ، ويضعوها  

يف مكتبتهم.. أو لعلهم يضعون نسخا أخرى بني يدي قراء آخرين.. فيكون يل بذلك بعض  

الذي ورد يف القرآن الكريم عن املبلغني والدعاة واهلداة، ولو بكلمة، كام قال تعاىل:  األجر 

نَي﴾  َن املُْْسلممم ًا َوَقاَل إمنَّنمي مم
َل َصاحلم َّْن َدَعا إمىَل اهللَّم َوَعمم

 [ 33]فصلت: ﴿َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل ممم

ُيطرق، فاستغربت    لكني، وبعد أيام قليلة من فعيل ذلك، فوجئت ليال بباب بيتي

الصبية   يفعل ذلك؛ فظننت أهنم بعض  ـ أن أجد من  ـ بسبب عزلتي  أتعود  ِل  كثريا، ألين 

 املشاغبني. 

يبدو عليها مالمح    لكنلكني، ما إن خرجت حتى وجدت وجوها كثرية ال أعرفها،  

 اجلاه والسلطان، باإلضافة إىل مالمح العلم واألدب.. 

ال نسخة  حيمل  وهو  أحدهم:  يل  أنت  قال  هل  املدرسة:  يف  وضعتها  التي  كتاب 

 صاحب الكتاب؟ 
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 أصابني بعض اخلوف من سؤاله، فقلت: ال.. أنا جمرد ناسخ للكتاب. 

 قال: فهال دللتنا عىل مؤلفه؛ فنحن بحاجة شديدة إليه. 

 قلت: وما تريدون منه؟ 

يف   مقرر  ككتاب  بتحويله  والسامح  وترمجته،  بطبعه  تفويضا  يعطينا  أن  نريد  قال: 

 رسنا املهتمة بالبالغة القرآنية. مدا

ابتسمت، وقلت: إن هذا كثري.. كان يكفي أن تضعوا منه نسخا يف مكتبتكم، ليطلع  

 عليها القراء. 

البيان   الكتاب جعلنا نغري طريقتنا يف تدريس  ما تقول.. فهذا  قال: أنت ال تدري 

ولذلك   املـ  القرآين..  العلمية  املجالس  من  الكثري  مع  اجتامعنا  اجلوانب بعد  هبذه    ـ   هتمة 

 اعتربناه أحد املقررات األساسية هلا. 

 ختتارونه هلذا.  مكجعل   قلت: وما الذي فيه حتى

القرآين بصعوبة وتعقيد شديد  البيان  لقد كنا ندّرس  الكثري كان  ينقال:  ، حتى أن 

الكتاب مبسطا جدا، بحيث   التعقيد، وقد كان هذا  الدروس، بسبب ذلك  ينفر من تلك 

 استطاع أن يزيل كل تلك العقبات التي تعرتض من يتعلم هذه العلوم. 

القرآين إال بعد املرور عىل   البيان  قال آخر: لقد كنا نتوهم أننا ال يمكن أن ندرس 

وقد كان ذلك  والنحو والرصف وكل علوم العربية..  شعر امرئ القيس وزهري واملتنبي..  

نه، وهذا الكتاب ِل يذكر كل ذلك بل اكتفى  يرصف الطلبة عن القرآن، وجيعلهم بعيدين ع

 باخلالصة واللباب. 

قال آخر: وقد كنا نحشو تدريسنا للبيان القرآين بكل أصناف احلشو التي تبعدنا عن  

الزخمرشي، أو الباقالين،    مدرسةالقرآن؛ فقد كان بعضنا يدّرس البالغة القرآنية من خالل  



514 

 

 . يدافع عنها، وينترص هلا  ذه األسامء أو الرماين.. فينسى القرآن، وينشغل بكل ه

املصطلحات   أصناف  بكل  القرآين  للبيان  تدريسنا  نحشو  كنا  وقد  آخر:  قال 

 والتصنيفات والتقسيامت، التي َتعل الطالب مهتام هبا، أكرب من اهتاممه بالقرآن نفسه. 

قال آخر: وقد كنا نحشو تدريسنا للبيان القرآين بكل أصناف الرصاع واجلدل بني  

كل من اهتموا هبذه اجلوانب، فينترص بعضنا لبعضهم، وينترص آخرون آلخرين، ويضيع  

 القرآن بيننا لذلك.  

فليس  قال آخر: لقد كنا مثل أولئك الذين يتعلمون أحكام الرتتيل وخمارج احلروف،  

 . ءهتم غري املدود والغنات والرتقيق والتفخيم من قراهلم حظ 

قلت: ولكن الكتاب الذي أشدتم به.. ليس سوى تكرار ملا كتب يف تلك الكتب  

 ، وِل يأت بأي جديد. التي تنتقدوهنا 

قال كبريهم: وذلك مما زاد يف مجاله؛ فهو ِل يدعنا لطرح ما عندنا أو إلغائه، وإنام دعانا 

 و الكثري الذي أضيف. لالهتامم باللباب، ال باحلش 

يستأنسون   الذي  وتالميذنا  لطالبنا  املحببة  بالطريقة  كتب  ذلك  وفوق  آخر:  قال 

 للقصص والروايات أكثر من استئناسهم بغريها. 

من   وهو  ولغته..  وبيانه  الكريم  للقرآن  حتبيب  من  فيه  ما  ذلك  وفوق  آخر:  قال 

 نا الكتاب خيدمها خري خدمة. املقاصد املهمة التي نريدها يف طلبتنا.. واحلمد هلل وجد

 بعد أن قالوا هذا، قلت: وما الذي تريدون مني؟

 يوافق عىل ما طلبناه.قال كبريهم: نريدك أن خترب صاحب الكتاب أن  

قلت: هذا ال حيتاج إىل استئذانه.. فله إذن عام لكل من شاء بطبع ما شاء متى شاء  

 كيف شاء.. ألن مهمته الكتابة، وفقط. 
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 ستغرب منه.. لكن أبلغه إياه بحروفه. تنه كذلك طلبا أرجو أال  قال: ونطلب م 

 قلت: وما هو؟ 

منه أن يطلب من   إذا  معلمه  قال: نطلب  به  ـ  أن يأخذه يف رحلة للرد عىل  ـ  التقى 

يف قوله:    ه هبا الغالون القرآن الكريم، والتي أشار إليها رسول اهلل  وّ ش التحريفات التي  

خلف) كّل  من  العلم  هذا  املبطلني،    حيمل  وانتحال  الغالني،  حتريف  عنه  ينفون  عدوله، 

 ( 1) (وتأويل اجلاهلني

 ولكن أمورا أخرى قد تكون األهم. قلت: 

 قال: مثال؟ 

 قلت: القرآن ومعرفة اهلل.. أليست معرفة اهلل هي أم املطالب واملقاصد؟

قال: بىل.. ولكن ال يمكن البحث يف معرفة اهلل قبل إزالة كل ذلك الركام الذي علق  

 . ه عن حقائقبه بالقرآن الكريم؛ فُأبعد اخللق 

 إن شاء اهلل سأخربه بذلك.. لكن لن أعدكم بيشء. قلت: 

بعد انرصافهم، وعوديت إىل بيتي وجدت معلم القرآن يف انتظاري، وهو يقول يل:  

 (2)   [حتريف الغالنيك اجلديدة إىل ]القرآن.. وهيئ نفسك لرحلت
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 هذا الكتاب 

حياول هذا الكتاب أن يستوعب وُيلخص ـ من غري إخالل ـ كل ما ورد يف الرتاث  

اإلسالمي من البحوث املرتبطة بالبيان القرآين، مع تبسيطها وتيسريها وإبعاد احلشو عنها  

ليكون مقدمة أساسية لفهم القرآن الكريم، وتدبر  واجلمع بني املدارس املختلفة يف ذلك،  

معانيه، ولذلك جعلناه اجلزء الثاين من هذه السلسلة، بعد اجلزء الذي ذكرنا فيه الرباهني  

 الدالة عىل ربانية القرآن، وكونه كالما إهليا. 

والسبب الذي جعلنا نعطي هلذا اجلانب الريادة، قبل سائر البحوث واملعاين املرتبطة  

رآن الكريم، يرجع إىل أمور منها أن املعارف املرتبطة بالبيان القرآين تعترب مفاتيح أساسية  بالق

 للتعامل معه، وفهمه واستنباط احلقائق والقيم واملعارف املختلفة منه. 

أن هذه املعارف هلا دور كبري يف حتقيق تذوق األسلوب القرآين ومجاله، وهو    ومنها 

 از البياين[ عاما لكل العصور، بل شامال لكل الناس. ما جيعل ما يطلق عليه ]اإلعج

سوء    ومنها  سببها  والواقع  والرتاث  التاريخ  يف  وقعت  التي  اإلشكاالت  أكثر  أن 

الفهم للغة القرآن الكريم وتعابريه؛ فكل االنحرافات التي طالت العقيدة يف اهلل سببها عدم  

القرآن الكريم من املجاز واالستعارة والكناية  مراعاة ما ورد يف اللغة العربية التي جاء هبا  

 واملشاكلة ونحوها.. وهكذا يف كل اجلوانب األخرى. 

لقب    ومنها  أنفسهم  يطلقون عىل  يثريها من  التي  والشبهات  أكثر اإلشكاالت  أن 

]احلداثيني[ أو ]التنويريني[ أو ]القرآنيني[ مرتبطة بالتعامل اخلاطئ مع اللغة القرآنية، حيث  

ا أحيانا كثرية ما ال حتتمل، ولذلك كان التعرف عىل البيان القرآين رضوريا ملواجهة  حيملوهن

 هذه التحريفات. 
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