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الآراء الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن
راأي املوؤلف وحتت م�سوؤليته العلمية ول

تعرب بال�رضورة عن توجهات
املكتب اخلا�ص ل�سمو ال�سيخ ماجد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
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أعضاء لجنة المناقشة: 
نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 8 / 10 / 2009

وقد منحت تقدير جيد جداً

وتمت المناقشة من قبل اللجنة العلمية المكونة من: 

رئيسًا للجنة المناقشة أ.د. عمر عبد المعبود    -1

مناقشًا خارجياً  أ.د. إبراهيم السعافين   -2

مناقشًا داخليًا أ.د. محمد عيالن   -3

مشرفًا أ.د. عبد الباسط عطايا    -4
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ْدِخْلِني  اُه َو�أَ ا َتْر�ضَ اِلً ْعَمَل �ضَ ْن �أَ ِتي �أَْنَعْمت َعَليَّ َوَعَلى َو�ِلَديَّ َو�أَ {َربِّ �أَْوِزْعِني �أَْن �أَ�ْضُكَر ِنْعَمَتك �لَّ
نَي}  اِلِ ِبَرْحَمِتك ِف ِعَباِدك �ل�ضَّ

�شكروتقدير
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املقدمة
�لمد هلل رب �لعاملني و�ل�ضالة و�ل�ضالم على �أف�ضل �خللق �أجمعني �ضيدنا وحبيبنا حممد �ضلى 

�هلل عليه و�ضلم وعلى �آل بيته و�ضحبه و�لتابعني ومن تبعهم باإح�ضان �إىل يوم �لدين.

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  تعاىل:  قوله  من  �نطالقا  وبعد: 
ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ چ)))  �أخُط قلمي و �أُ�ضطر كلماتي ف بنائية ق�ض�ص �لقر�آن وجماليتها 
ُحلل �جلمال  تتو�ضح وتكت�ضي  �لكمال، كيف ال ؟ وهي  و�إتقانها مد�رج  و�إحكامها  �رتقت بح�ضنها  �لتي 
عه جل ف عاله بقوله: چ گ ڳ          ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ںچ)))  فه و��ضِ و�الإحكام من كتاٍب َو�ضَ
�لكون،  حو�دث  �إال  �لتف�ضري  حق  تف�ضره  ال  �لكون،  كتاب  بكونه:  غماره  �خلائ�ضني  عند  ف  ُو�ضِ و�لذي 
وكتاب �لدعوة، ال تك�ضف حقائقه �لعليا �إال ت�ضاريف �لدهر، وكتاب �لهد�ية �الإلهية �لعامة، فال يفهمه 
�إال �مل�ضتعّدون لها، فهو �لقر�آن �لذي ال يبلى جديده وال تنق�ضي عجائبه، وال ين�ضب معينه)))، وكان حقا 

كما قال تعاىل: چ چ چ چڇ ڇ   ڇ     ڇ   ڍ ڍ  ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈچ))).

وبت�ضليط حدقة �ملجهر ف �لق�ض�ص �لقر�آنية وبنائيتها ف �لقر�آن، جندها قد مثلت ما يقارب 
من ربع �لقر�آن �أو �أكرث بقليل، وحوت مناذج من �الإعجاز بهرت �لعقول و�أعجزت �أهل �لكم و�الأدب، 
وتو�زن  تو�فق  و�لنف�ص ف  �لعقل و�ل�ص  �ل�ضعر و�خلطابة، فخاطبت  �أهل  فاأعجزت  �لنفو�ص  و�أبهرت 

عجيب، بو��ضطة �لقيقة �لتاريخية ف �أ�ضمى معانيها، و�لفنية �جلمالية ف �أرقى �أ�ضاليبها.

و�لديث عن ق�ض�ص �لقر�آن وما فيه من �إعجاز و�أ�ضر�ر وجمال وبهاء مت�ضعب �الأطر�ف يحتاج 
ملجلد�ت و�أ�ضفار، �ضينبثق عنها �لزمن بقدر معلوم بف�ضل من �هلل �ضبحانه وتوفيق.

ومن بني جو�هر وزبرجد تلك �لق�ض�ص �آثرت �أن �أتناول جانبا من جو�نبها �ملعجزة وهو �جلانب 
)�لبنائّي �جلمايّل)، �لذي متلَّك على �ملتلقي عقله وقلبه بتاأمله طويال ف معماريتها و بنائيتها، فاأثار 
�لقر�ئح ت�ضاوؤال عن �ضر هذه �لبنائية �ملعجزة ف ق�ض�ص �ل�ضور، و�ضر ذلك �النتقاء  لبع�ص ق�ض�ضها 
باقيها،  �ختيار حلقات خا�ضة فيها دون  بعْينها دون غريها،  و�ضر  �ضورة  لتجتمع جميعا ف  �ملتنوعة  

�ضورة يو�ضف، �آية).  -(
�ضورة هود، �آية ).  -(

�آثار �الإمام  حممد �لب�ضري �الإبر�هيمي، جمع وتقدمي جنله: �أحمد طالب �الإبر�هيمي، د�ر �لغرب �الإ�ضالمي، 997)م، ط)، ج)، �ص   -(
.((6

�ضورة �لن�ضاء، �آية )8.  -(
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لرّت�ضع ف �ضمائها ف تالحم مكني، و تو��ضج متني ف بنيات �ضغرى متثلت ف حروفها وكلماتها وجملها، 
بديعة  معمارية  بها ف  ت�ضتظل  �لتي  �لكلية،  ومقا�ضدها  و�أجز�ئها  بنيات كربى متثلت ف مقاطعها  و 
فريدة من نوعها، كما �أثارت �لق�ض�ص �لقر�آنية ت�ضاوؤالت ف كيفية تاأدية وظائفها عن طريق جمالها 
فاملعروف هو تاأديتها ذلك عن طريق �أغر��ضها �لدينية و�لت�ضريعية و�لنف�ضية، وهذه �إ�ضكاليات كثرية ما 

تز�ل ف طور �لتبْلور و�لن�ضوء ويحق لها ذلك، �ألي�ضت تتناول هذ� �لكتاب �ملعجز �لعظيم ؟!

ح�ضب  قليلة  �أجدها  �جلانب  هذ�  من  �لقر�آنية  �لق�ض�ص  تناولت  �لتي  �لدر��ضات  �إىل  وبالنظر 
ب�ضكل   كان  �أغلبها  ولكن  و�ال�ضتق�ضاء،  و�لبحث  بالتحليل  �لق�ض�ص  يتناول  ما  منها  فالكثري  علمي، 
لغوي �أو تف�ضريي �أو مو�ضوعي �أو ديني �أو دعوّي �أو نف�ضي، وتعتمد �أكرثها على �ل�ضرد �لنظري و�ملنهج 
�لو�ضفي �لتف�ضريي، وقلما �أجد تلك �لدر��ضات �ملتخ�ض�ضة ف �ملنهج �لبنائي �جلمايل �لتطبيقي �لذي 
يدر�ص هذ� �جلانب ف ق�ض�ص �ل�ضورة �لو�حدة على حده، فاأغلبها در��ضات عامة تعطي �أمثلة �ضريعة 

وخمت�ضرة ت�ضري ملباحث بنائية وجمالية حتتاج لنوع من �لتف�ضيل.

و�إنِّ ال �أُغفل  تلك �لدر��ضات �جلزئية ف هذ� �ملجال عند �ل�ضابقني و�ملعا�ضرين، �لتي و�إن ظهرت 
فيها بع�ص مالمح �لدر��ضة �لبنائية �إال �أنها مل تتبلور ب�ضكل و��ضح وجلّي �إال عند �لقليل منهم.

ة  ف �ضرب �أغو�ر  �لق�ض�ص �لقر�آنية من هذ� �جلانب بالذ�ت، ولهدف ف تطبيق  ولرغبتي �مللحَّ
)منهجية معرفية بنائية جمالية) مبا يتنا�ضب مع تخ�ض�ضي وقدر�تي معتمدة فيها على �هلل �ضبحانه 
ف توفيقه وهد�يته، ومن ثم م�ضتخدمة تقنيات �لع�ضر و م�ضتجد�ته ب�ضكل يتنا�ضب مع قد��ضة �لقر�آن 
بحيث ال يتعدى حرمته، ومهتدية من تلك �لدعائم �لر��ضخة �لتي خلَّفها لنا �ضلفنا �ل�ضالح قدميا، �لتي 
�لبحوث  �ملتناثرة ف  تلك �ملالحظات  وم�ضتفيدة من  �ملجال،  باحث ف هذ�  لكل  �نطالقية  نقطة  ُتعد 
لة ملن �ضبقون ف  �ملختلفة و�لدر��ضات �لقر�آنية �ملتنوعة  ف هذ� �لنطاق، لبثِّ روؤية �إدر�كية جديدة مكمِّ

هذ� �ملجال، �خرتت مو�ضوع بحثي لنيل درجة �ملاج�ضتري بعنو�ن:

)المعمار القصصي في سورة مريم(

دراسة بنائية جمالية تطبيقية.

�ملحكم،  �لق�ض�ضي  �لبناء  ذ�ت  مة  �لقيِّ �لنماذج  وفري من  بقدر  قد زخرت  �ضورة مرمي  لكْون  و 
تدفع  �لتي  و�لرت�بط،   �لت�ضابك  ذ�ت  �ملتنوعة  و�لق�ضايا  و�لتد�خل،  �لتالحم  ذ�ت  �لقوية  و�لعالقات 
�لد�ر�ص �إىل �لت�ضاوؤل عن �ضر هذ� �لبناء �ملتالحم ف لبناتها �ملتنوعة، و�ضر هذ� �لت�ضابك ف حلقاتها 
�ملتعددة، و�ضر ذلك �لتنا�ضق و�لتناغم ف دقائق �أجز�ئها وكليات مقاطعها،  و�ملجتمعة جميعها حتت 
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�لقر�آنية  �ل�ضور  بني  �أختارها من  و�حدة، جعلني  قر�آنية  �ضورة  ومتنا�ضق ف  معمار ق�ض�ضي متالحم 
لتكون مو�ضع در��ضتي �لتطبيقية مع يقيني بعدم وجود تفا�ضل بني �ل�ضور �لقر�آنية.

ولقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه على النحو اآلتي:

�لتمهيد: وفيه مدخل مل�ضطلح �ملعمار وم�ضوغات �لدر��ضة فيه. -

�لف�ضل �الأول: وتناولت فيه �ملعمار �ملو�ضوعي ل�ضورة مرمي و�لذي �ضم �أربعة مباحث، هي: -

y .ملبحث �الأول: بني يدي �ل�ضورة�

y .ملبحث �لثان: حتديد مو�ضوع �ل�ضورة�

y .ملبحث �لثالث: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ل�ضورة�

�ملطلب �الأول: مو�ضوعات �ل�ضورة. -

�ملطلب �لثان: ق�ضايا ومقا�ضد �ل�ضورة. -

y .ملبحث �لر�بع: موقع  �ل�ضورة بني �ل�ضور وتنا�ضبها مع ما قبلها وما بعدها من �ل�ضور�

�لف�ضل �لثان: وتناولت فيه �ملعمار �لهيكلي ووحدته �لع�ضوية ف �ل�ضورة وق�ضمته الأربعة مباحث:  -

y .(ملبحث �الأول: مقدمة �ل�ضورة )�ملطلع�

y :ملبحث �لثان: و�ضط �ل�ضورة، وفيه مطلبان هما�

�ملطلب �الأول: �لبنية �لهيكلية �لق�ض�ضية ووحدتها �لع�ضوية. -

�ملطلب �لثان: �لبنية �لهيكلية �خلطابية ووحدتها �لع�ضوية. -

y .ملبحث �لثالث: ج�ضور �النتقال�

y  .(ملبحث �لر�بع:خامتة �ل�ضورة )�النتهاء�

�لف�ضل �لثالث: ويدور حول �ملعمار �لفني و�جلمايل وخ�ضائ�ضه ف �ضورة مرمي، وتناولت فيه  -
مبحثني هما:

y :ملبحث �الأول: �لعنا�ضر �لق�ض�ضية ف �ل�ضورة�
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�ملطلب �الأول: �لدث. -

�ملطلب �لثان: �ل�ضخ�ضيات مناذج للقدو�ت و�لتحذير�ت. -

�ملطلب �لثالث: �لن�ضيج �لق�ض�ضي )�لو�ر- �ل�ضرد- �لو�ضف) -

�ملطلب �لر�بع: �أوعية �لدث )�لزمان و�ملكان) -

�ملطلب �خلام�ص: عن�ضر �لقوى �لغيبية. -

y :ملبحث �لثان: �أدو�ت �ملعمار �جلمايل و�الأ�ضلوبي ف �ل�ضورة�

�ملطلب �الأول: �الأدو�ت �للغوية و�لتعبريية و�الأ�ضلوبية. -

�ملطلب �لثان: �الأدو�ت �لبديعية و�لت�ضويرية. -

�ملطلب �لثالث: �الأدو�ت �الإيقاعية و�ل�ضوتية. -

ومن ثم تاأتي نهاية �لبحث وفيها:

�خلامتة �لتي ت�ضم �لنتائج و�ملقرتحات �خلا�ضة بالبحث. -

�مل�ضادر و�ملر�جع. -

�لفهار�ص وتناولت فيها فهار�ص )�الآيات و�ملو�ضوعات). -

ملخ�ص �لر�ضالة باللغة �لعربية و�الإجنليزية. -

بع فهو )�ملنهج �لبنائي) �لذي قد ُعرف قدميا مب�ضميات م�ضهورة  وأما بالنسبة للمنهج المتَّ
ومتعددة مثل )علم �ملنا�ضبات) �لذي يبحث ف عالقات �لتجاور ف �لبنيات �ل�ضغرى، �أو مب�ضمى �آخر 

وهو )علم �لنظام) �لذي يبحث ف �لعالقات �لكربى من خالل تف�ضري �جلزء ف �إطار �لكل.

�أي �أن �ملنهج يرتكز على )نظرية �لنظام وعلم �ملنا�ضبات) بالدرجة �الأوىل، ملا لف�ضل هذ� �ملنهج 
و�ملتعددة ف  �ملتنوعة  �لق�ض�ضية  �لبنيات  لبنات  تعالق  و  و�ت�ضال  �ضر تالحم  �لقدرة على ك�ضف  من 
�لهدف  �إىل  للو�ضول  وموؤثرة،  حمكمة  ق�ض�ضية  وفنيات  جماليات  من  يعك�ضه  وما  �لو�حدة،  �ل�ضورة 

�ملن�ضود من �لق�ض�ص �لقر�آنية ف �ل�ضورة خا�ضة و �ضور �لقر�آن عامة.

إال أنني قد احتجت في بعض األحيان  أثناء معالجتي لبعض المطالب والمسائل 
إلى العروج على بعض المناهج مثل:
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�ملنهج �لتاريخي: ف تتبع معنى �ملعمار عند �الأقدمني و�ملحدثني و�ملعا�ضرين. -

�ملنهج �لو�ضفي �لتحليلي: ف تتبع مو�طن �ل�ضو�هد  الإثبات وجود �لوحد�ت �لثالث �ملو�ضوعية  -
لتحليل  �أكرث  له  حاجتي  �إىل  �إ�ضافة  خا�ضة،  و�لق�ض�ص  عامة  �ل�ضورة  ف  و�لفنية  و�لع�ضوية 

�ل�ضو�هد ف �لدر��ضة �جلمالية ف �لف�ضل �لثالث من �لبحث.

�ملنهج �لنف�ضي: ف مالحظة �أحو�ل �ل�ضخ�ضيات وردود �أفعالها ف �لق�ضة، وكذلك ت�ضور حالة  -
�ملتلقي ف �أثناء ��ضتقبال معمارية �لق�ض�ص ككل �أو ف جزء من �أجز�ئها.

عامة  - �ل�ضورة  ف  تكررت  �لتي  و�ملعان  �الألفاظ  من  بع�ص  �إح�ضاء  ف  �الإح�ضائي:  �ملنهج 
�لتي  �لكربى  و�ملقا�ضد  �الأهد�ف  �إىل  للو�ضول  الإثباتها  �ملقام  دفعنا  و�لتي  و�لق�ض�ص خا�ضة، 

تبني عليها �ل�ضورة �لكرمية معمارية ق�ض�ضها وحتوم عليها.

وأما بالنسبة لتوثيق المعلومات في البحث فلقد اتبعت اآلتي:

�إ�ضكالية  - ملعاجلة  و�لهدف  �ملق�ضود  يخدم  مبا  ومباحثه  �لبحث  ف�ضول  ف  �ملنطقي  �لرتتيب 
�لبحث.

جعلت للف�ضول و�ملباحث وبع�ص �ملطالب توطئة �أو مدخال خمت�ضر� تعني �لقارئ على �أخذ فكرة  -
عن �لهدف �ملق�ضود من �لتناول ف �جلزئية �ملُمهد لها.

قد �أجلاأ �أحيانا الأ�ضلوب �لرتكيب بني �الأفكار و�ملعان �مل�ضتوحاة من �أقو�ل �لعلماء وبني �ملالحظات  -
�لتي �جتهدت فيها للو�ضول �إىل معرفة �ضر �لتالحم و�لرت�بط بني �لبنيات �لق�ض�ضية بع�ضها 
مع بع�ص، وبينها وبني �ل�ضورة �لكرمية، مما �أجلاأن �إىل �ال�ضتعانة باخلر�ئط �لذهنية و�لر�ضوم 
�لتو�ضيحية الإعطاء �ضورة ملمة عن �لفكرة �أو �ملو�ضوع �ملق�ضود منه ذو �جلو�نب �ملتعددة ف 

مطلب معني. 

�ضبط �الآيات ف �أ�ضل �لبحث بال�ضكل على �لر�ضم �لعثمان، معتمدة على ن�ضخة م�ضحف �ملدينة  -
�ملنورة للن�ضر �لا�ضوبي، جممع �مللك فهد لطباعة �مل�ضحف �ل�ضريف.

عزو �الآيات �لو�ردة ف �لبحث ف �لهام�ص مع بيان رقم �الآية من �ل�ضورة، �إال �إذ� كانت �الآية �أو  -
دت عدم عزوها ف �لهام�ص وال ف فهر�ص �الآيات، وذلك لكرثة  �الآيات من �ضورة مرمي فاإن تعمَّ
تعاملي معها ف �لبحث، كما �أنني قد �أذكر بع�ص منا�ضبات �الآيات من كتب �لتفا�ضري لالإعانة 

على فهم �أبعاد بع�ص �لوم�ضات �لق�ض�ضية ف �ل�ضورة �لكرمية. 

لقد قمت بعزو �الأقو�ل �ملت�ضمنة ف �ملنت الأ�ضحابها ف �لهام�ص بذكر �ملوؤلف، ثم عنو�ن �لكتاب  -
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فد�ر �لن�ضر فتاريخ �لن�ضر فعدد �لطبعة فاجلزء ورقم �ل�ضفحة من �لكتاب، و�أما بالن�ضبة للكتب 
�لتي مل تتوفر فيها �ضيء من معلوماتها �أ�ضرت لها على �لنحو �لتايل: )د-د�ر ن�ضر)، )د- ت) 

�أي دون تاريخ، )د-ط) �أي دون طبعة. 

ذكرت �ملعلومات كاملة عن �لكتاب �مل�ضمن منه ف �لهام�ص ف �أول ذكري له ف �لبحث. -

ف ��ضت�ضهادي لبع�ص �أقو�ل �لعلماء قد �أ�ضطر �إىل ذكر �أقو�لهم كاملة دون تدخل مني بت�ضرف  -
�أو تلخي�ص ل�ضرورة �قت�ضاها �ملقام، قد يوؤدي تدخلي فيها �إىل خلل �أو نق�ص ف �ملعنى �ملطلوب، 
�أما بع�ص �الأقو�ل �لتي ت�ضرفت فيها فقد �أ�ضرت �إليها ف �لهام�ص بنحو )بت�ضرف)، �أما �الأقو�ل 

–  ير�جع). �لتي ��ضتعنت منها بفكرة �أو معنى معني فاإن �أ�ضرت لها بنحو )ينظر 

�عتقادي  - �أجدها ف  �لتي  و�جلمل  �لكلمات  لبع�ص  �لرتقيم ))  �أ�ضع عالمة  �الأحيان  بع�ص  ف 
مهمة ومثرية النتباه �لقارئ و�ملّطلع.

قد جلاأت �إىل ترجمة بع�ص �لعلماء �لذين ذكرت �أ�ضماءهم ف منت �لبحث. -

�عتمدت ف بع�ص �الأحيان على تعريف بع�ص �لفنون �الأدبية و�الأ�ضلوبية للحاجة �إليها ف �لتمهيد  -
قبل �لدخول ف بع�ص �ملطالب و�مل�ضائل، كما ��ضتعنت ببع�ص �للطائف �لبيانية و�لفنية لبع�ص 

�لعلماء �الأجالء ��ضتئنا�ضا بها لتو�ضيح فكرة معينة �أو توكيدها.

قد ��ضتعنت ف بع�ص �ملو��ضع ببع�ص �مل�ضطلحات �لديثة  ��ضتئنا�ضا مني ال�ضتخدم �أ�ضحابها  -
لها ف بع�ص �لقول �للغوية و�لبالغية و�لنقدية، بكونها مفاتيحًا ت�ضتعمل لدر��ضة �لن�ضو�ص 
�لب�ضرية، غري �أّنه مل يكن �لهدف من هذه �ال�ضتعانة تطبيق مناهج وم�ضطلحات ب�ضرية قا�ضرة 
وفنية   �إىل مفاتيح معرفية  �لو�ضول  �الأ�ضمى هو حماولة  �لهدف  كان  بل  �لقر�آن،  �لن�ص  على 
للتو�ضل �إىل عظمة هذ� �لن�ص �ملعجز، ب�ضكل ال مي�ص قد��ضته، مع يقيني بحقيقة ق�ضور هذه 
�ملفاتيح ف ��ضتيعابه و�الإحاطة به، مثل: �لبنائية – �لبنيات – �لهيكلية – �لهند�ضية – �لوحدة 

�لع�ضوية – �لوحدة �لفنية – �لوم�ضة �لق�ض�ضية – �للقطة �لفنية......�إلخ   

ت�ضهيال  - �جلد�ول  على  �مل�ضائل  بع�ص  ف  �عتمدت  و�الأ�ضلوبية  �جلمالية  للمعاجلة  تناويل  ف 
للتمثيل وعر�ص �ل�ضو�هد من �الآيات على �الأدو�ت �جلمالية و�الأ�ضلوبية �ملرغوب �إثباتها وبيان 

دورها ووظيفتها ف �لوحدة �لفنية د�خل �ملعمارية �لق�ض�ضية ف �ل�ضورة.

قد �أجلاأ �أحيانا �إىل تكر�ر بع�ص �الألفاظ و�ملعان و�لتعليقات على �الآيات و�ملقاطع للحاجة �إليها  -
لبيان مفهوم �أو مطلب معني قد تعددت �أبعاده وتكررت �أهد�فه ف عدة مو��ضع.
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�أو  - �إليها ف فهم حمور معني  و�للغوية الحتياجي  و�ل�ضرفية  �لنحوية  �مل�ضائل  بع�ص  �أوردت  قد 
تركيب غام�ص.

ولقد رجعت في هذه الدراسة إلى الكثير من المراجع والمصادر �لتي �أعانتني ف 
تاأ�ضي�ص قو�عد ثابتة للبحث، ومن �أهمها:

�لدين  - لفخر  �لغيب)  )مفاتيح  بـ  �مل�ضمى  �أو  �لكبري  �لتف�ضري  ومنها:  �لقر�آنية  �لتفا�ضري  كتب 
�لر�زي، �لك�ضاف للزخم�ضري، روح �ملعان لالألو�ضي، ف رحاب �لقر�آن ف �ضورة مرمي  لبيو�ص 

وغريها كثري.

�لكتب �لتف�ضريية �لتي �عتمدت على �لربط بني �الآيات و�ملقاطع ومنها: نظم �لدرر ف تنا�ضب  -
�الآيات و�ل�ضور للبقاعي، تف�ضري �لتحرير و�لتنوير البن عا�ضور، ف ظالل �لقر�آن لل�ضيد قطب، 

�لتف�ضري �لبنائي ف �لقر�آن �لكرمي ملحمود �لب�ضتان.

و�ل�ضنة  - �لقر�آن  و�إعجاز  للباقالن  �الإعجاز  كتاب  مثل:  و�إعجازه  �لقر�آن  بعلوم  خا�ضة   كتب 
�لنبوية للر�فعي، �الإتقان ف علوم �لقر�آن لل�ضيوطي، �لربهان ف علوم �لقر�آن للزرك�ضي، �لنباأ 

�لعظيم ملحمد عبد �هلل در�ز.

كتب فنية و جمالية و بالغية خا�ضة بالقر�آن مثل: �لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن �لكرمي ل�ضيد قطب،  -
�الإي�ضاح ف علوم �لبالغة للخطيب �لقزويني، �لبالغة فنونها و�أفنانها لف�ضل ح�ضن عبا�ص.

و�أما �لدر��ضات �ل�ضابقة و�لر�ضائل �جلامعية �لقّيمة �لتي �أ�ضعفتني ف بع�ص من جزئيات �لبحث 
فهي:

�أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي ملحمد دبور. �

�لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي  لده �ضابق. �

�لت�ضابك �لق�ض�ص ف �ضورة �لكهف، در��ضة ف �لبناء و�ملو�ضوع لزكية حممد. �

در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي ملعني رفيق �أحمد. �

�لبديع ف �ضورة مرمي )در��ضة جمالية) �ضهام �ضياد. �

�لنظم �لقر�آن ف �ضورة مرمي، ل�ضارة بنت جنر �لعتيبي. �
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وأما بالنسبة للصعوبات التي واجهتني فهي متعددة، في مقدمتها:

ِجدة �لبحث ف �لتناول �لبنائي �لدقيق �لذي يحتاج �إىل عناية فائقة وطول تدبر ورهافة ح�ص  -
�إىل جانب �الهتمام �لفائق بالدر�ص و�ملالحظة و�ال�ضتنباط و�لرتكيب للو�ضول �إىل �ضر �لتالحم 

بني �لبنات �ملكونة للمعمارية �لق�ض�ضية د�خل �ل�ضورة �لكرمية.

قلة �ملر�جع �لتي تتبنى �لدر��ضة �لبنائية �ملنهجية لل�ضورة �لقر�آنية، فاأغلب �لدر��ضات تقوم على  -
�لذي  �لبنيوي  �ملنهج  �الأوىل على  بالدرجة  تعتمد  �أو نرثية  �ضعرية  �لبنائية على مناذج  تطبيق 
يجزئ �لن�ص �إىل بنيات متعددة يعاجلها  �لد�ر�ص ب�ضورة م�ضتقلة عن و��ضعها، على �أ�ضا�ص من 
�أحيانا مب�ضمون �لن�ص �ملدرو�ص و�أهد�فه، و�لذي حر�ضت  �لتفكيك و�لتجزىء �لذي قد يخل 
متام �لر�ص على �لذر و�لدقة و�البتعاد عن هذه �لطريقة �لتي ال تتنا�ضب مع قد��ضة �لقر�آن 

وجالل و��ضعه �ضبحانه.

و�لعمل  - �لدر��ضة  بني  يجمعون  �لذبن  �لباحثني  �أغلب  يعانيه  قد  �لذي  �لوقت  �ضيق  جانب  �إىل 
�لوظيفي، ولكن توفيق �هلل وبركته كان �أو�ضع يل من هذ� �ل�ضيق �لزمني.

�عتمادي على ثقافتي  ومعرفتي �ملنهجية �ملحدودة، �لتي جتعلني ف �أكرث �الأحيان �أحجم كثري�  -
عن خو�ص بع�ص �مل�ضائل �ملت�ضعبة �لعلوم و�ملعارف �لتي �أجهل دقائقها. 

وال �أدعي ف كتابة هذ� �لبحث �إملامي بجميع جزئياته، فاأنا على يقني باأنني مهما حاولت �الإملام 
بجو�نب و�أبعاد هذه �لدر��ضة فلن تزيدن �إال نق�ضا وق�ضور� عن ��ضتيعاب هذ� �لن�ص �ملعجز، لذلك 
فاإن ق�ضرت و�أخطاأت فمن نف�ضي، و�إن �أ�ضبت ووفقت فمن معّية �هلل تعاىل وتوفيقه، جعلنا �هلل ممن 

ي�ضتمعون �لقول فيتبعون �أح�ضنه. 

ومن منطلق قوله تعاىل: چڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄڄچ)))، �أبث �ضكري وتقديري 
)�لدكتور  �لقدير  �مل�ضرف  �أ�ضتاذي  �ل�ضائبة  و�مل�ضورة  �مل�ضجع  و�لتوجيه  �جلليلة  �لن�ضيحة  ل�ضاحب 
عبد �لبا�ضط عطايا) �ضاحب �لنف�ص �لهادئة و�لذوق �لبّناء �لذي مل ياأُل جهد� وال وقتا من �لت�ضويب 

و�لتوجيه و�مل�ضاعدة بالر�أي �ل�ضديد و�لكتاب �ملفيد، فجز�ه �هلل عني خري �جلز�ء.

كما �أر�ضل �ضكري و�متنان الأ�ضتاذي �لفا�ضل )�لدكتور �أحمد رحمان) �مل�ضرف �ل�ضابق للبحث، 
�لذي مل  �أن�ص ف�ضله علّي ف تفتيح مد�ركي وفكري ملو��ضيع عدة من بينها هذ� �ملو�ضوع لهذ� �لبحث، 
فلقد خط معي �أبعاد هذه �لدر��ضة و�ضجعني للخو�ص ف غمارها باجلهد و�الجتهاد �ملعتمد على �هلل 

تعاىل، وفقه �هلل وبارك ف عمره.
�ضورة �إبر�هيم، �آية 7.  -(
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كما �أ�ضكر �ل�ضخ�ضية �ملخل�ضة و�ل�ضادقة �لتي جادت علّي بامل�ضورة وبالُكتب �لقّيمة، �إىل جانب 
تعميقه ف نف�ضي  معنى �الإخال�ص ف منهجية �لبحث �لدكتور �لفا�ضل )حممد عبد �هلل دبور)  من دولة 

م�ضر �ل�ضقيقة جز�ه �هلل على جوده وكرمه خري �جلز�ء.

�إد�ر�تها  وجميع  للرت�ث،  �ملاجد  جمعه  ومركز  و�لعربية  �الإ�ضالمية  �لدر��ضات  كلية  �أ�ضكر  كما 
و�لقائمني عليها على كل �لت�ضهيالت و�خلدمات �ملتاحة للباحث، �إىل جانب �ضكري وتقديري ملدر�ضة 
�ضمية بنت خباط  للتعليم �الأ�ضا�ضي و�لثانوي )مقر وظيفتي)  و�إد�رتها على ت�ضهيالتها يل  و�إعانتها، 

فبارك �هلل فيها وجعلها منار� للعلم د�ئما.           

و�ل�ضالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته. 

يوم �جلمعة، بتاريخ:  5)/ ذي �لجة / 9)))هـ
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)مدخل إلى المعمار(

قد يت�ضاءل �لقارئ ما �ملق�ضود باملعمار ؟ ومن ثم يت�ضاءل عن �ضر ��ضتعارتنا لهذ� �للفظ ف هذه 
�لدر��ضة لل�ضورة �لقر�آنية ؟ ومن ثم يت�ضاءل عن �مل�ضوغات �لفكرية و�لفنية للدر��ضة �ملعمارية لق�ض�ص 

�ل�ضورة �لقر�آنية ؟

�الأر�ص:  - و�أْعَمر  )َعَمَر)،  �أ�ضل  من  فاملعمار  لغة:  �ملعمار  بتعريف  �الأول،  �لت�ضاوؤل  عن  فاأجيب 
وهي  چ)))،  چ  ۇ ۇ ۆ   تعاىل:  لقوله  �ملكان  به  يْعمر  ما  و�لِعمارة  عامرة،  وجدها 
نقي�ص �خلر�ب، وقيل هو: �لي �لعظيم �لذي يقوم بنف�ضه، ينفرد بظعنها و�إقامتها وجنعتها، 

و�ملعمورة: �لد�ر �ملبنية و�لد�ر �مل�ضكونة، و�لتَّعمري: جودة �لن�ضج وغزله))).

و�أكاد �أرى ف �لتعريف �الأخري �أكرث قربًا و و�ضوحًا للمق�ضود من �ملعمار �لذي نحن ب�ضدد در��ضته 
ف �ل�ضورة �لقر�آنية وق�ض�ضها. 

�لبناء  ��ضتخد�مه ف جمال معني من  �لرغم من  و�لعمارة)على  و�أما ف �ال�ضطالح: )فاملعمار 
و�لت�ضييد و�لن�ضج مبق�ضوده �ملادي �ملُح�ص، �إال �أنه له ��ضتعماالت جمازية متعددة �الأبعاد و�لروؤى كاًل 

على ح�ضب �ملقام �ملقت�ضي له.

وم�ضطلح �ملعمار مبفهومه �ملجازي من)�لبناء و�الإحكام و�الإتقان) و�رد عند �لكثري من �لعلماء ف 
�ضتى �لعلوم �ملختلفة، غري �أنني �أق�ضد ف هذه �لدر��ضة ذلك �ملدلول �ملتعارف به عند علماء �لدر��ضات 
�إ�ضار�تهم  و  تفا�ضريهم  وفو�ئد  در��ضتهم،  نو�جت  ف  وباحثني  وبالغيني  و�أدباء  مف�ضرين  من  �لقر�آنية 
وملحوظاتهم ف علم �ملنا�ضبات، وعلم �لنظام، وعلم مقا�ضد �ل�ضور، ونظرياتهم ف �لوحدة �ملو�ضوعية 
و�لع�ضوية و�لبنائية و�لفنية، وكذلك ف �أحاديثهم عن �لتنا�ضق و�لتناظر و�لتد�عي و�لتقابل وغريها من 
�مل�ضطلحات �لتي زخرت بها �ضفحات تفا�ضريهم ب�ضتى �أنو�عها، وكذلك حو��ضيهم باختالف �أ�ضكالها، 

�ضورة �لتوبة، �آية 9).  -(
ينظر، �بن منظور: ل�ضان �لعرب، د�ر �ضادر، بريوت، لبنان، 005)، ط)، جملد 9، ج 0)، )عمر)، �ص 78)- 79). و�لفريوز �أبادي:   -(
�لقامو�ص �ملحيط، د�ر �لفكر، بريوت، لبنان، 5))) هـ، 995)، )د- ط)، )عمر)، �ص )0). و �لر�غب �الأ�ضفهان: ف غريب �لقر�آن، 

�ضبطه ور�جعه: حممد خليل عيتان، د�ر �ملعرفة، بريوت، لبنان، 6)))هـ - 005) م، )عمر)، �ص 50) -)5).



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

24

و �لتي ت�ضب جميعها ف جعبة و�حدة حتمل معنى �لبنائية و�لوحدة و�الإحكام لل�ضور �لقر�آنية.

يح�ضن  �أنه  �إال  �لتف�ضيلية  بالدر��ضة  و�مل�ضطلحات  �لعلوم  هذه  تناول  ب�ضدد  ل�ضت  �أنني  ومبا 
�الإ�ضارة �إليها الأهميتها ف: 

y .تو�ضيح �أ�ضول �لدر��ضة �لبنائية و�ملعمارية ومعاملها �لهند�ضية �ملعجزة

y  .ور �لقر�آنية بيان مدى تكاتف هذه �لعلوم للو�ضول �إىل �لهدف �ملن�ضود ف بنائية �ل�ضُّ

y .حتديد م�ضطلح �ملعمار و�لبناء ف �ل�ضورة �لقر�آنية عامة و�لق�ض�ص خا�ضة

y  ،معرفة �أبعاد م�ضطلح �ملعمار و�لبناء، ومقارباته �ملجازية ف �أقو�ل �لعلماء ومالحظاتهم
و�إن مل يتعر�ضو� له بو�ضفه م�ضطلحًا.

فعلى �ضبيل �ملثال �أجد بذور هذ� �ملعنى عند �ملتقدمني �أمثال:

مل�ضطلح  تعريفه  عند  �الإعجاز)  )دالئل  كتابه  ف  الجرجاني)471(هـ)))،  القاهر  عبد   
�لكالم ب�ضورة منتظمة، من خالل  �لكربى ف  �لعالقات  �أهمية مر�عاة  �إىل  فيه  ي�ضري  �لذي  �لنظم، 
علم  يقت�ضيه  ما  ح�ضب  دالالتها،على  وتتنا�ضب  معانيها  ترتتب  �لتي  و�جلمل،  �لكلمات  تاأليف  ح�ضن 
�لنحو، فيقول: »�أعلم �أن لي�ص �لنظم �إال �أن ت�ضع كالمك �لو�ضع �لذي يقت�ضيه علم �لنحو، وتعمل على 
قو�نينه و�أ�ضوله،وتعرف مناهجه �لتي نهجت فال تزيغ عنها،وحتفظ �لر�ضوم �لتي ر�ضمت لك، فال حتل 

ب�ضي منها، وذلك �أن ال تعمل �ضيئا يبتغيه �لناظم بنظمه غري �أن ينظر ف وجه كل باب وفروقه«))).

وال  �لكلم  تنظيم  ال  �ل�ضك،�أن  يعرتيه  ال  علمًا  علمت  لنف�ضك  رجعت  �إذ�  �أنك  »و�علم  وقوله: 
ترتيب،حتى يعلق بع�ضها ببع�ص ويبني بع�ضها علي بع�ص، وجتعل هذه ب�ضبب من تلك، هذ� ماال يجهله 
عاقل وال يخفى على �أحد من �لنا�ص، و�إذ� كان كذلك، فبنا �أن ننظر �إىل �لتعليق فيها و�لبناء وجعل 

�لو�حدة منها ب�ضبب من �ضاحبتها،ما معناه وما حم�ضوله؟«))).

و�ملف�ضرين  �الإعجاز  علماء  ذلك  بعد  وتاله  و�لتفكري،  �ملنطق  من  قوية  �أ�ض�ص  على  قائمًا  تف�ضريً�ً  �لنظم  نظرية  ف�ضر  من  �أول  يعد   -(
و�لبالغيني و�الأدباء كاًل ي�ضيف على قو�عده.

عبد �لقاهر بن عبد �لرحمن �جلرجان: دالئل �الإعجاز، حتقيق عبد �لميد �لهند�وي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان، ط)،   -(
�ص).

�ملرجع �ل�ضابق، �ص 5).  -(
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�ملنظم  �لبناء  معنى  �إىل  ي�ضري  �ملريدين)  )�ضر�ج  ف  )543(هـ،  عربي  ابن  أجد  كما   
�ملت�ضق ف تعليقه على �أهمية علم �ملنا�ضبات)))، قائاًل: »�رتباط �آي �لقر�آن بع�ضها ببع�ص حتى تكـــون 

كالكلــــــــمة �لو�حدة،مت�ضقة �ملعان منتظمة �ملبــان علم عظيم«))).

علوم  ف  )�لربهان  كتابه  ف  )794(هـ،  الزركشي  حديث  ف  مقاربا  معنى  و�أالحظ   
به  ويعرف  �لعقول،  به  �ضريف حتزر  »�ملنا�ضبة علم  بقوله:  �ملنا�ضبة  فائدة علم  يو�ضح  وهو  �لقر�آن)، 
قدر �لقائل فيما يقول وفائدته جعل �أجز�ء �لكالم،بع�ضها �أخذً� باأعناق بع�ص فيقوى بذلك �الرتباط، 

وي�ضري �لتاأليف حاله حال �لبناء �ملحكم، �ملتالئم �الأجز�ء«))).

�ملعمار  معان  ف  مدلوالتهم  �أقارب  لكي  �ملحدثني،  �أقو�ل  �إىل  �ل�ضابقة  �لع�ضور  جتاوزت  ولو 
تركيب  ف  �ل�ضورة  تعد  �إذ  �لقر�آنية،  �ل�ضورة  ف  �ملعمارية  ًلل�ضمات  دقيقا  و�ضفًا  �أجد  فاإنني  و�لبناء، 

مقاطعها و�آياتها كالبنيان �لو�حد �ملركب من بنيات مرت�بطة ومتما�ضكة �إىل درجة �لتالحم.

كما في قول محمد عبد اهلل دراز )1377(هـ)))، ف كتابه )�لنباأ �لعظيم) قائاًل:   
»�أجل �إنك لتقر�أ �ل�ضورة �لطويلة �ملنجمة يح�ضبها �جلاهل �أ�ضغاثا من �ملعان ح�ضيت ح�ضوً�، �أوز�عا ًمن 
�ملبان جمعت عْفوً�، فاإذ� هي لو تدبرت بنية متما�ضكة قد بنيت من �ملقا�ضد �لكلية على �أ�ض�ص و�أ�ضول، 
و�أقيم على كل �أ�ضل منها �ضعب وف�ضول، و�متد من كل �ضعبة منها فروع تق�ضر �أو تطول، فال تز�ل تنتقل 
بني �أجز�ئها كما تنتقل بني حجر�ت و�أفنية ف بنيان و�حد، قد و�ضع ر�ضمه، مرة ال حت�ص ب�ضيء من 
تناكر �الأو�ضاع ف �لتق�ضيم و�لتن�ضيق، وال ب�ضيء من �النف�ضال ف �خلروج من طريق �إىل طريق،بل ترى 
بني �الأجنا�ص �ملختلفة متام �الألفة، كما ترى بني �آحاد �جلن�ص �لو�حد نهاية �لت�ضام و�اللتحام، كل ذلك 
من غري تكلف وال ��ضتعانة باأمر من خارج �ملعان �أنف�ضها، و�إمنا هو ح�ضن �ل�ضياقة ولطف �لتمهيد ف 

مطلع كل غر�ص ومقطعه و�أثنائه، يريك �ملنف�ضل مت�ضاًل، و�ملختلف موؤتلفًا..«)5).

بعده علماء من  و�الأدب، وتاله من  �ل�ضريعة  �لعلم ف  �إنه كان غزير  �ملنا�ضبات، حيث  �أظهر علم  �أول من  �لني�ضابوري  �أبوبكر  ُيعد   -(
�أبرزهم: �ل�ضاطبي )790) هـ ف كتابه )�ملو�فقات)، �لبقاعي )885) هـ ف كتابه )نظم �لدرر ف تنا�ضب �الآيات و�لدرر)، �ل�ضيوطي 
)))9) هـ ف كتابه )�أ�ضر�ر ترتيب �لقر�آن) و)تنا�ضق �لدرر ف تنا�ضب �ل�ضور) ومن �ملعا�ضرين: عبد�هلل حممد �ل�ضديق �لغماري ف 
كتابه )جو�هر �لبيان ف تنا�ضب �ضور �لقر�آن)، حممد عبد�هلل در�ز )77))) م ف كتابه )�لنباأ �لعظيم)، ينظر: م�ضطفى م�ضلم: 

مباحث ف �لتف�ضري �ملو�ضوعي، د�ر �لقلم، دم�ضق، ))))هـ، 000) م، ط)، �ص 66- 67.
�لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، حتقيق: حممد �أبو �لف�ضل �إبر�هيم، د�ر �لفكر، �لقاهرة، ط)، جملد )، �ص 6).  -(

�لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، جملد )، �ص 5).   -(
هو حممد بن عبد �هلل در�ز: فقيه متاأدب م�ضري �أزهري، كان من هيئه كبار �لعلماء باالأزهر، له كتب منها )�لدين) در��ضة متهيديه   -(

لتاريخ �الإ�ضالم، توف عام 77)) ه �ملو�فق )958))م.
ينظر، �لزركلي: �الأعالم، د�ر �لعلم للماليني، بريوت، )00) م، ط 5)، ج )، �ص 89).  

حممد عبد �هلل در�ز: �لنباأ �لعظيم، د�ر طيبه، �ل�ضعودية، �لريا�ص، ط)، ))))هـ -000) م، �ص 5)   -5
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جمعت  ع�ضوية))))  )وحدة  وجود  من  حوته  ملا  �ملعمارية،  �لدر��ضة  �ضميم  ف  �ل�ضمات  وهذه 
�آيات �ل�ضورة �لو�حدة حتت هذه �خل�ضائ�ص و�ملميز�ت، و�إن كان هذ� �مل�ضطلح ي�ضتعمل ف �لق�ضائد 

�ل�ضعرية حديثا،ولي�ص هنا جمال مقارنة مع كالم �هلل، �لذي ال يد�نيه �أحد من �خللق.
ومتتد �ملعان و�الإ�ضار�ت ف مفهوم �ملعمار �لبنائي كذلك عند العلماء المعاصرين:

�لتف�ضري) حيث  �لبنائي ف  )�ملنهج  كتابه  البستاني )1937(م)))، ف  أمثال محمود   
�لن�ص  �ملنهج: »هو در��ضة  لهذ�  تعريفه  قائاًل ف  �لقر�آنية،  لل�ضور  تناوله  �لنظرة �جلديدة ف  �أتلم�ص 
�لقر�آن من خالل �ل�ضورة، ب�ضمنها )وحدة) لغوية لها بناوؤها �خلا�ص �ملتمثل ف ن�ص ترت�بط �آياته 

ومو�ضوعاته وعنا�ضره و�أدو�ته بع�ضها مع �الآخر«))). 
 وكذلك ��ضت�ضف معنى �لبنائية �ملحكمة �ضكاًل وم�ضمونًا عند طه جابر العلواني)1354(
هــ)))، �لذي يو�ضح لنا معنى �لوحدة �لبنائية ف �لقر�آن قائالً: »�أما وحدته �لبنائية فقد �أردنا بها �أنه 
بكل �ضوره و�آياته و�أجز�ئه وكلماته يعترب كاأنه جملة و�حدة.و�أما و�ضفنا لهذه �لوحدة بـ )�لبنائية) �أو 

�إ�ضافة هذه )�لوحدة) �إىل �لبنائية فقد �أردنا به �الإ�ضارة �إىل ما يدل عليه قوله تعاىل: چ  گ ڳ          ڳ 
له  �أي �خرت�ق  �لبناء بحيث ميتنع  �إحكام  چ)5)، فاالإحكام - هنا- من  ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں   
ملتانته وقوته..... وعلى هذ� يكون �ملر�د باملركب )�لوحدة �لبنائية) للقر�آن:�أن �لقر�آن �ملجيد و�حد ال 
يقبل بناوؤه و �إحكام �آياته �لتعدد فيه �أو �لتجزئة ف �آياته، �أو �لتع�ضية بحيث يقبل بع�ضه ويرف�ص بع�ضه 

حيث تعرف )�لوحدة �لع�ضوية) ف �لق�ضيدة باأنها: بنية حية، وبناًء متكاماًل وعمال فكريا ًو�ضعوريًا متناميًا، ولي�ضت خو�طر مبعرثة   -(
�أو �أفكار متفرقة، د�ود غطا�ضة – وح�ضني ر��ضي: ق�ضايا �لنقد �لعربي قدميها وحديثها، د�ر �لقد�ص للن�ضر و�لتوزيع، عمان، �الأردن، 

989)م، ط )، �ص 5))- 6)). 
ويوؤكد هذ� �ملفهوم قول �لامتي )88)) هـ: "فاإن �لق�ضيدة مثلها مثل خلق �الإن�ضان ف �ت�ضال بع�ص �أع�ضائه ببع�ص، فمتى �نف�ضل   
�لنقد  "، جابر ع�ضفور:  وتعطي معامل جماله  تتخّون حما�ضنه،  باجل�ضم عاهة  �لرتكيب غادر  وباينه ف �ضحة  �الآخر،  و�حد عن 
ط)،  )00)م،  بريوت،  �للبنان،  �لكتاب  د�ر  �لقاهرة،  �مل�ضري،  �لكتاب  د�ر  �لنقدي"،  �لرت�ث  ف  �ل�ضعر"در��ضة  مفهوم  �الأدبي، 
�ص78، ينظر، علي مر��ضدة: بنية �لق�ضيدة �جلاهلية )در��ضة تطبيقية ف �ضعر �لنابغة �لذبيان)، جد�ر للكتاب �لعاملي، عمان، 

�الأردن، عامل �لكتب �لديث، �إربد، �الأردن، 006)م، �ص 79- 80.
حممود �لب�ضتان: من مو�ليد �لنجف �الأ�ضرف 7)9) م، تخرج من كلية �لفقه ف �لنجف �الأ�ضرف )96) م ماج�ضتري ف كلية د�ر   -(
�لعلوم ف �لقاهرة 969) م،ودكتور�ه ف �لبالغة و�لنقد �الأدبي من كلية د�ر �لعلوم ف �لقاهرة )97)م، وله �آثار منها: )ف �لنظرية 
�لبنائي ف  �لتف�ضري  �لتف�ضري،  �لبنائي ف  �ملنهج  �الإ�ضالم و�لفن،  �لقر�آن،  �لقر�آن، در��ضات فنية ف ق�ض�ص  �لتعبري  �لنقدية، ف 

�لقر�آن �لكرمي)، ينظر، حممود �لب�ضتان: �ملنهج �لبنائي ف �لتف�ضري، د�ر �لهادي، بريوت، ))))هـ - )00)م، ط)، �ص 9)). 
�ملرجع �ل�ضابق، �ص )).  -(

طه جابر �لعلو�ن )ولد عام 5)9)، ف �لعر�ق) وهو رئي�ص �ملجل�ص �لفقهي باأمريكا منذ عام 988)، ورئي�ص جامعة �لعلوم �الإ�ضالمية   -(
�ل�ضريعة  كلية  من  �لفقه  �أ�ضول  ف  �لدكتور�ه  على  ح�ضل  �الأمريكية.  �ملتحدة  �لواليات  فريجينيا،  بهرندن،   (SISS( و�الجتماعية 
و�لقانون بجامعة �الأزهر ف �لقاهرة مب�ضر، عام )97) م، كان �أ�ضتاذً� ف �أ�ضول �لفقه بجامعة �الإمام حممد بن �ضعود �الإ�ضالمية 
بالريا�ص، �ململكة �لعربية �ل�ضعودية منذ عام 975) حتى 985)، وف عام )98) �ضارك ف تاأ�ضي�ص �ملعهد �لعاملي للفكر �الإ�ضالمي ف 
�لواليات �ملتحدة، كما كان ع�ضو �ملجل�ص �لتاأ�ضي�ضي لر�بطة �لعامل �الإ�ضالمي ف مكة �ملكرمة، وع�ضو جممع �لفقه �الإ�ضالمي �لدويل 
ف جدة، هاجر �إىل �لواليات �ملتحدة ف عام )98) م، ير�أ�ص طه �لعلو�ن �الآن جامعة قرطبة �الإ�ضالمية ف �لواليات �ملتحدة. من 
موؤلفاته:)�الجتهاد و�لتقليد ف �الإ�ضالم-�أدب �الختالف ف �الإ�ضالم - �أ�ضول �لفقه �الإ�ضالمي: منهج بحث ومعرفة - �الأزمة �لفكرية 

ومناهج �لتغيري –�لوحدة �لبنائية ف �لقر�آن �ملجيد)، ينظر، �ملوقع �الإلكرتون: )مو�ضوعة وكيبيديا �لرة). 
�ضورة هود، �آية ).   -5
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�الآخر، كما ال يقبل �لتناق�ص �أو �لتعار�ص وغريها من عيوب �لكالم فهو مبثابة �لكلمة �لو�حدة �أو �جلملة 
�لو�حدة �أو �الآية �لو�حدة، و�إذ� كانت قد تعددت �آياته و�ضوره و�أجز�وؤه و�أحز�به....«))).

ال ح�ضر�، ميكن  مثاال  �إليهم  �أ�ضرنا  �لذين  �الأجالء  �لعلماء  لهوؤالء  �ل�ضابقة  �الأقو�ل  �ضرد  وبعد 
�لوقوف على معنى مو�ضول ملفهوم )�ملعمار) �لذي جعلناه عنو�ناأ لهذ� �لبحث وهو:

مميزة)  )�أبنية  من  �حتو�ه  مبا  خا�ضة  و�لق�ض�ص  عامة  �لقر�آنية  لل�ضورة  �ملحكم  �لبناء  ذلك 
جامعة الأبنية �ضغرى لغوية و�إيحائية، ذ�ت ترتيب وتنا�ضق عجيب، حتت �أبنية تركيبية كربى، منتظمة 
�الأفكار و �ملعان، مت�ضقة �الأجز�ء و�ملقاطع، لها هيكليتها �لبنائية �لهادفة، ووظيفتها �جلمالية �ملوؤثرة، 
�لتي تت�ضكل جميعها فكريا وفنيا خلدمة مقا�ضد �ل�ضريعة و�لدين بالدرجة �الأوىل، وتتباين باإعجازها 

ونظمها عن غريها من �أبنية كالم �لب�ضر �لقا�ضرة.

الستعمال  استئناسنا  سبب  إلى  اإلشارة  تجدر  سبق  ما  على  وتأسيسًا  ثانيا: 
لفظ )المعمار( مع السورة القرآنية، ذلك الأن تعريف �ل�ضورة لفظيًا �ضم عدة معاٍن))): 

y  .فمنهم من ي�ضبهها ب�ضور �لبناء، �أي �لقطعة منه، �أي: منزله بعد منزله

y  باآياتها و�جتماعها كاجتماع �لبيوت بالبيوت، ومنه وقيل: من �ضور �ملدينة، الإحاطاتها 
�ل�ضّور الإحاطته بال�ضاعد.

y  .وقيل: الرتفاعها، الأنها كالم �هلل

y   ور مبعنى �لت�ضاعد و�لرتكب،ومنه: چ  ڃ چ وقيل: لرتكيب بع�ضها علي بع�ص، من �لت�ضُّ
چچ))).

y .وقيل: حد �ل�ضورة قر�آن ي�ضتمل علي �آي، ذي فاحتة وخامتة و�أقلها ثالث �آيات

y  وقيل: �لطائفة �ملرتجمة توقيفًا، �أي �مل�ضماة با�ضم خا�ص بتوقيف من �لنبي- �ضلى �هلل
وعليه و�ضلم.

لذلك فـ )�ملعمارية) �ضفة تدل على بنائية �ل�ضورة �لقر�آنية وهيكلتها �لد�خلية و�خلارجية.

طه جابر �لعلو�ن: �لوحدة �لبنائية للقر�آن �ملجيد، در��ضات قر�آنية، مكتبة �ل�ضروق �لدولية،،7))) هـ - 006)م، ط )، �ص)).  -(
بت�ضرف، �ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، حتقيق ع�ضام فار�ص �لر�ضتان، د�ر �جليل، بريوت، 9)))هـ - 998)م، ط)، ج)،   -(
�ص 75)، وينظر، حممد عبد �لعظيم �لزرقان: مناهل �لعرفان ف علوم �لقر�آن، �ملكتبة �لع�ضرية، �ضيد�، بريوت، ))))هـ - )00) 

م، ج)، �ص7)).
�ضورة �ص، �آية )).  -(
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�لق�ض�ص  وأما تركيزنا بالدراسة على معمارية القصص بوجه خاص، فذلك الأن 
ت�ضغل حيزً� كبريً� ف �ل�ّضور �لقر�آنية، ومتتزج مبو�ضوعاتها �متز�جًا معجبًا ال ميكن �لف�ضل بينهما، 
وذلك الأن �لقر�آن كله-مبا فيه من ق�ض�ص-ميثل كاًل و�حدً�، ف مو�ضوعاته و�أ�ضلوبه ومقا�ضده، ومبا �أن 
�لق�ض�ص متزج بني )�لفن و�لدين) كما تنبهنا عليه ف �إ�ضار�ت �لباحثني و�الأدباء �لذين ي�ضريون �إىل 
فنية �لق�ض�ص �لقر�آنية باعتبارها �ضمة مالزمة الأغر��ص �ل�ضريعة و�لدين، فاإنها �أد�ة تعبريية تندرج 
وق�ض�ص  �ضور  من  يورده  ما  كل  ف  �لقر�آن  »فالتعبري  وطر�ئقه  �لقر�آن  الأ�ضاليب  كربى  ق�ضية  حتت 

وم�ضاهد، يوؤلف تاأليفًا ممتزجاً �متز�جًا ع�ضويًا بني �لغر�ص �لديني و�لغر�ص �لفني«))).
وكما قال �ضيد قطب))): »و�لفن و�لدين �ضنو�ن ف �أعماق �لنف�ص وقر�رة �ل�ص، و�إدر�ك �جلمال 
�لفني دليل ��ضتعد�د لتلقي �لتاأثري �لديني حني يرتفع �لفن �إىل هذ� �مل�ضتوي �لرفيع وحني ت�ضفو �لنف�ص 

لتلقي ر�ضالة �جلمال«))). 
فتقررت حقيقة �لق�ضة ف �لقر�آن باأنها »لي�ضت عمالً فنيًا م�ضتقاًل ف مو�ضوعه وطريقة عر�ضه 
�إمنا �لق�ضة فيه و�ضيلة من �لو�ضائل �لكثرية �لتي  و�ضري حو�دثه، كما هو �لال ف �لق�ض�ص �لفني، 

��ضتخدمها لغر�ضه �الأ�ضيل، وهو �لت�ضريع وبناء �لفرد و�ملجتمع«))).
�مل�ضوغة  و�ملقام  �لغر�ص  ح�ضب  على  تتنوع  بها،  خا�ضة  ومعمارية  هند�ضية  معامل  لها  و�لق�ضة 
فيه والأجله، فهي تقدم لقارئها عو�مل ز�خرة بحيو�ت متغرية، وباأجو�ء خمتلفة، وباأ�ضخا�ص متنوعة، 
�إليها،  �لقلوب  �لعو�طف، وجتذب  �لنف�ص  فتثري ف  و�لظلم،  و�لعدل  و�ل�ضر،  يدور بني �خلري  وب�ضر�ع 
وتهيئ �لعقول �إىل �ل�ضماع و�لرتقب و�لفعل، و�ضتان ف �ملقارنة بني ق�ض�ص �لب�ضر وق�ض�ص �لقر�آن �لتي 

تختلف �ختالفا جوهريًا)5).

وبهذه �ملميز�ت �خلا�ضة لق�ض�ص �لقر�آن بجمعها �الأغر��ص �لدينية �ملتنوعة و�الأ�ضاليب �لتعبريية 
�لفنية �ملوؤثرة،كان نتاجًا طبيعيا �أن تخرج لنا �لق�ضة بقالب مميز له �ضماته �ملعمارية و�لفنية �ملميزة 
من حيث �ل�ضكل و�مل�ضمون، لتخرتق �لقلب �الإن�ضان فتوجهه �لوجهة �ل�ضليمة، وتدعو كل متاأمل فيها 

للت�ضاوؤل عن �ضر هذ� �لتاأثري وهذ� �الإقناع الأ�ضاليب �لقر�آن وف مقدمتها �لق�ض�ص !!

حممد قطب: نظر�ت ف ق�ض�ص �لقر�آن، )دعوه �لق) �ضل�ضلة �ضهرية ت�ضدر ف كل �ضهر عربي، �إد�رة �ل�ضحافة و�لن�ضر بر�بطة    -(
�لعامل �الإ�ضالمي، مكة �ملكرمة، 07))هـ -986) م، �لعدد )59)، طبعة 6،�ص)).

)�لكتابة  جملتي  ف  وكتب  �لعلوم،  د�ر  بكلية  تخرج  ))))))هـ،  �ضنه  ولد  م�ضري،  �إ�ضالمي  مفكر  �إبر�هيم:  قطب  بن  �ضيد  هو   -(
تاأليف  علي  معهم،وعكف  و�ضجن  جريدتهم  حترير  وتوىل  �لدعوة،  ن�ضر  ق�ضم  �مل�ضلمني،فرت�أ�ص  �الإخو�ن  �إىل  �ن�ضم  و�لر�ضالة)، 
�لكتب ون�ضرها وهو ف �ضجنه،�إيل �أن �ضدر �الأمر باإعد�مه، فاأعدم �ضنة )87)))هـ من موؤلفاته: )�لنقد �الأدبي �أ�ضوله ومناهجه – 
�لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن- �الإ�ضالم وم�ضكالت �ل�ضارة – ف ظالل �لقر�آن) وغريها من �لكتب �لقيمة، ينظر، �لزركلي: �الأعالم، 

ج)، �ص 7)) - 8)).
�ضيد قطب: �لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن د�ر �ل�ضروق، �لقاهرة، م�ضر، 007)، ط9)، �ص))).  -(

حممد قطب: نظر�ت ف ق�ض�ص �لقر�آن، �ص0).  -(
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص0)-)).  -5
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ومما �ضبق ندرك حقيقة ��ضتعمال )مفهوم �ملعمار �لق�ض�ضي ف �ل�ضورة �لقر�آنية) وما مثلته من 
هند�ضة قر�آنية مبدعة.

ثالثا: البد من أن يدور في ذهن كل متصفح أو ناقد التساؤل عن المسوغات 
الفكرية والفنية للدراسة المعمارية لقصص القرآن ؟

فنجيب:
�إن �لدر��ضة �ملعمارية لل�ضورة �لقر�آنية عامة وق�ض�ضها خا�ضة، ذ�ت �أهمية كبرية وخطوة جديدة    -(
للنهو�ص بـ )علم �ملنا�ضبات وعلم �لنظام) ف �لقر�آن �لكرمي، و�لذي يتجاهله بع�ضهم،من �أمثال 
�أنه ال توجد عالقة بني ترتيب �الآيات وبني معانيها،  المستشرقين �لذين يعتقدون  بع�ص 
�إىل  لو�  يتو�ضَّ �أن  �إىل  بهم  فاأودى  �لقر�آن،  فهم  عن  عائقًا  ذلك  يقف  �أن  �إىل  بال�ضرورة  فاأدى 
��ضتنتاجات خاطئة، من قبيل �أن �لقر�آن كتاب غري مفهوم، �أو غري منتظم،�أو غري حمكم،و�أدى 
ببع�ضهم �إىل حماولة �إعادة ترتيب �لقر�آن بح�ضب �لرتتيب �لنزويل �لزمني، ف م�ضعى منهم 
ملحاولة فهمه، وهذه �ملحاوالت لي�ضت مقت�ضرة على �مل�ضت�ضرقني وحدهم بل تكاد تعم �لكثري من 

�مل�ضلمني �أنف�ضهم، وبخا�ضة حديثي �لعهد باالإ�ضالم منهم))).

ولكن �أف�ضل رد على هوؤالء هو �لرجوع �إىل جهود �لعلماء ف در��ضاتهم �لقر�آنية و�للغوية و�لبالغية 
ف بـ »�رتباط �ل�ضورة مبا قبلها وما بعدها وف �الآيات يعني وجه �الرتباط  ف )علم �ملنا�ضبات) �لذي ُعرِّ
�لكرمي  �لقر�آن  طر�ئق  م�ضامني  ف  �الإعجازية  �لقائق  ملعرفة  بعدها«)))،  وما  قبلها  مبا  �آية  كل  ف 

و�أ�ضاليبه.

و�لذي يقول فيه برهان �لدين �لبقاعي )885)هـ: »وعلم �ملنا�ضبات �الأهم من منا�ضبات �لقر�آن 
وغريه علم تعرف منه علل �لرتتيب، ومو�ضوعه �أجز�ء �ل�ضيء �ملطلوب علم منا�ضبته من حيث �لرتتيب، 
وثمرته �الطالع على �لرتبة �لتي ي�ضتحقها �جلزء ب�ضبب ما له مبا ور�ءه وما �أمامه من �الرتباط و�لتعلق 

�لذي هو كلحمه �لن�ضب«))).

لذلك �إن مل يكن �لباحث عاملًا بهذه �الرتباطات فلز�مًا �أن تختل مو�زينه و�أحكامه، وبخا�ضة �إذ� 
و�جهته تلك �الآيات �أو �لبنيات �ل�ضغرى �لتي يظهر فيها تنافر وعدم تطابق.

و�أجمل ما قيل ف هذ� �ل�ضدد قول حممد عبد �هلل در�ز: »وكلمة �أخرى مت�ص حاجة �لباحث ف 

�لقر�آن  �لنظم ف  بيان  �لزين:  فاروق  بت�ضرف، حممد  فيها،  و�الأ�ضاليب  �لتعابري  و�أ�ضر�رها وطرق  �لعربية  �للغة  ببالغة  جلهلهم   -(
�لكرمي، د�ر �لفكر، بريوت، ))))هـ - )00) م، ط)، �ص9.

م�ضطفى م�ضلم: مباحث ف �لتف�ضري �ملو�ضوعي، د�ر �لقلم، دم�ضق،))))هـ-000)م، ط)، �ص58.  -(
�لبقاعي: نظم �لدرر ف تنا�ضب �الآيات و�ل�ضور، حتقيق: عبد �لر�زق غالب �ملهدي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت،)00) م، ط )، ج )،   -(

�ص5.
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هذ� �لن�ضق �إذ� �أقبل على تلك �ملنا�ضبات �ملو�ضعية بني �أجز�ء �ل�ضورة: وهي �أن يعلم �أن �ل�ضلة بني �جلزء 
و �جلزء ال تعني �حتادهما �أو متاثلهما �أو تد�خلهما �أو ما �إىل ذلك من �ل�ضالت �جلن�ضية وح�ضب.... 
فلو �أن ذ�هبا ًذهب ميحو تلك �لفو�رق �لطبيعية بني �ملعان �ملختلفة �لتي ينتظمها �لقر�آن ف �ضورة منه، 
�إنه ال ي�ضرت�ضل ف �لديث عن �جلن�ص �لو�حد ��ضرت�ضااًل يرده  �إذً� جلرده من �أوىل خ�ضائ�ضه وهي 
�إىل �الإطالة �ململة، كيف وهو �لديث �لذي ال ميل ؟ ولو �أنه – من �أجل �ملحافظة على ��ضتقالل هذه 
�ملعان – ذهب يفرقها، ويقطع �أرحامها، ويزيل �لتد�عي �ملعنوي و�لنظمي من بينها،�إذ� جلّرده من 
خا�ضته �الأخرى، وهي �أنه ال ينتقل ف حديثه �نتقااًل طفريًا يخرجه �إىل حد �ملفارقات �ل�ضبيانية �لتي 

جتمع �ضتى �الأحاديث على غري نظام. 

�لر�ضني  �لقول  وهو  كيف  و�فتتاح كالم  �ختتام كالم  �إىل  ت�ضت�ضرف  �ل�ضامع  نف�ص  تدع  ال  و�لتي 
�ملحكم؟ كال، بل �لديث فيه كما علمت ذو �ضجون، ولكنه حني يجمع �الأجنا�ص �ملختلفة ال يدعها حتى 
يربزها ف �ضورة موؤتلفة، وحتى يجعل من �ختالفها نف�ضه قو�مًا الئتالفها وهذ� �لتاأليف بني �ملختلفات 
به  تقا�ص  �لذي  �لدقيق  �ملقيا�ص  وهو  و�ضنعٍة جميلة،  �لتي يطلب حلها ف كل فن  ماز�ل هو)�لعقدة) 
مر�تب �لرب�عة ودقًةً �لذوق ف تلك �لفنون و�ل�ضناعات، فاإن تقومي �لن�ضق وتعديل �ملز�ج بني �الألو�ن 

و�لعنا�ضر �لكثرية �أ�ضعب مر��ضًا و�أ�ضد عناًء منه ف �أجز�ء �للون �لو�حد و�لعن�ضر �لو�حد«))).

وكذلك بالن�ضبة لـ )علم �لنظام)))) فاجلهل به يجعل �لباحث يتخبط ف �ملعان �ملتعددة لل�ضورة 
�لو�حدة، فال ي�ضتطيع �لربط بني �لعالقات �لقائمة بني �ملقاطع �ملختلفة و�ملقا�ضد �ملتنوعة �لتي تنطوي 
جميعها حتت �ل�ضورة �لقر�آنية، كما قال عبد �لميد �لفر�هّي ف كتابه )دالئل �لنظام): »وباجلملة 
�أو  و�لالحقة  �ل�ضابقة  بال�ضورة  منا�ضبة  ذ�ت  تكون  ثم  و�حدً�،  كاًل  �ل�ضورة  تكون  بالنظام:�أن  فمر�دنا 
�الآيات رمبا  �أن  �الآيات بع�ضها مع بع�ص، فكما  ّما،كما قدمنا ف نظم  ُبعد  �أو بعدها على  بالتي قبلها 
تكون معرت�ضة، فكذلك رمبا تكون �ل�ضور معرت�ضة،وعلى هذ� �الأ�ضل نرى �لقر�آن كله كالمًا و�حدً�، ذ� 

منا�ضبة وترتيب ف �أجز�ئه من �الأول �إىل �الآخر..«))).

وما �أجمل تلك �ملعمارية لل�ضورة �لقر�آنية حينما تاأخذ �ضكاًل وهيئة من ح�ضن تر�بطها وتنا�ضقها 

حممد عبد �هلل در�ز: �لنباأ �لعظيم، �ص                      )0)-)0).  -(
�ملثنى )0)))هـ ف كتابه  �أبي عبيد �هلل بن معمر  يد  �لهجري على  �لثان  �لقرن  �ملعنى ف  �لتي ظهرت ت�ضم هذ�  �ملوؤلفات  و�أول   -(
)جماز �لقر�آن)، وجاء بعده �أبو زكريا بن زياد �لفر�ء )07))هـ ف كتابه )معان �لقر�آن) �لذي در�ص �لعبارة �لقر�آنية على �أ�ضاليبها 
وتر�كيبها، ولعل �أول من �ضنف كتابا ف �لنظم بغر�ص �لرد على من �دعى �ل�ضرفة هو: �جلاحظ )55)) هـ ف كتابه )نظم �لقر�آن)، 
و�لذي �ضقط من يد �لزمن، ثم ظهرت )ر�ضالة �لنكت ف �إعجاز �لقر�آن) لعلي بن عي�ضى �لرمان ))8)) هـ، وكتاب )بيان �إعجاز 
�لقر�آن)الأحمد بن �إبر�هيم �خلطابي �ضنة )88)) هـ، و�أبو بكر حممد بن �لطيب �لباقالن ))0)) هـ ف كتابه )�إعجاز �لقر�آن)، 
ثم عبد �جلبار �الأ�ضد �آبادي �ملعتزيل ف كتابه )�ملغني ف �أبو�ب �لتوحيد و�لعدل) وهو مو�ضوعة كبرية ت�ضم عدة مباحث، ثم ياأتي 
عبد �لقاهر �جلرجان ف كتابه )دالئل �الإعجاز) بتف�ضري نظرية �لنظم تف�ضريً� علميًا قائما على �أ�ض�ص قوية من �ملنطق و�لتفكري، 

كما ذكرنا ذلك �ضابقًا.
عبد �لميد �لفر�هي: دالئل �لنظام، �لد�ئرة �لميدية،968) م، ط)، �ص )75-7.  -(
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وتالحمها بف�ضل نظمها، وكاأنها �ضورة م�ضخ�ضة، فاإذ� نظرت �إىل �لكالم من هذه �جلهة، ر�أينا ما فيه 
من �جلمال و�الإتقان و�لو�ضاحة، ولكننا �إذ� توغلنا ف �أعماقه، وذهبنا نبحث ف بنائه، ر�أينا �لعجب ف 
هذ� �لنظام و�لن�ضق، �لذي تقوم عليه �ل�ضورة باآياتها،وجملها، وكلماتها، ف �أ�ضغر بنية فيها وكذلك ما 

حوته من ت�ضعبات و�رتباطات ما تكّون به �ضبكة ُيحار �لناظر ف نظامها ومعمارها))).

للن�ص،  �ملو�ضوعية)  )�لوحدة  �أهمية  من  أهميتها  المعمارية  الدراسة  وتكتسب    -(
�إليه �لعلماء ف در��ضتهم لعلم �ملنا�ضبات وعلم �لنظام  �أف�ضى  وذلك بكونها نتيجة طبيعية ملا 
�أجمل  و�لغر�ص منها،ومن  �ل�ضورة  �إىل حمور  �لو�ضول  �أجل  �أنو�عها، من  باختالف  و�لتفا�ضري 
ما قيل ف هذ� �ملقتطف قول حممد حممود حجازي))) ف كتابه )�لوحدة �ملو�ضوعية ف �لقر�آن 
�لكرمي): »فال حت�ص بن�ضاز �أو نفور،وال تدرك �نقطاعا �أو �نف�ضااًل، بل جتد �ل�ضورة كاأنها �ضورة 

ر�ئعة جميلة �أو بناء تام متكامل ال نق�ص فيه وال زيادة«))).

�أق�ضامها ف  وقول �ضيد قطب ف تف�ضريه )ف ظالل �لقر�آن)، �لذي يو�ضح �ندر�ج �ل�ضورة بكل 
�ضخ�ضية مميزة،  �ضورة  بكل  �لقر�آن  يعي�ص ف ظالل  »يلحظ من  قائال:  ي�ضمها جميعًا،  و�حد  حمور 
�ضخ�ضية لها روح يعي�ص معها �لقلب كما لو كان يعي�ص مع روح حي مميز �ملالمح و�ل�ضمات و�الأنفا�ص، 
ولها حمور خا�ص ولها جو يظلل مو�ضوعاتها كلها ويجعل �ضياقها يتناول هذه �ملو�ضوعات من جو�نب 

معينه حتقق �لتنا�ضق وفق هذ� �جلو«))). 

�لهند�ضة  على  ليدل  باأكمله  �لكرمي  �لقر�آن  لت�ضمل  �ل�ضورة  ف  �لوحدة  معنى  جتاوز  من  ومنهم 
تف�ضري )�الأ�ضا�ص ف  �ضعيد حوى)5) �ضاحب  �الأ�ضتاذ  وهو  �ملنزل  �لكتاب  و�ل�ضاملة ف  �لكلية  �ملعمارية 
�لتف�ضري)، حيث يقول: »��ضتطعت بتوفيق �هلل �أن �أبرهن على �أن كمال �لقر�آن ف وحدة �آياته ف �ل�ضورة، 

بت�ضرف، زكيه حممد خالد �أحمد: �لت�ضابك �لق�ض�ضي ف �ضورة �لكهف )در��ضة ف �ملو�ضوع و�لبناء)  -(
)ر�ضالة ماج�ضتري)، كلية �لدر��ضات �الإ�ضالمية و�لعربية، دبي،8)))هـ-007)م، �ص7.  

حممد حممود حجازي، من علماء �الأزهر ومدير معهد �ملن�ضورة، در�ص ف �الأزهر �ل�ضريف وتخرج فيه، ُعني مدير� ملعهد �ملن�ضورة،   -(
�لبارزين. �لتف�ضري  رجال  ومن  �ل�ضريف  �الأزهر  علماء  )من  �لكرمي  للقر�آن  �ملو�ضوعية  �لوحدة   - �لو��ضح  )�لتف�ضري  �آثاره:   �أهم 

بقلم  �لعلمي،  �ملجل�ص  �الألوكة،  موقع  وحفاظه،  وقر�ئه  �لكرمي  �لقر�آن  لد�ر�ضي  �لتناول  قريب  تف�ضري  �لو��ضح)  �لتف�ضري  كتابه): 
�لدكتور: مرو�ن، 7)-5-009)م.

حممد حممود حجازي:�لوحدة �ملو�ضوعية ف �لقر�آن �لكرمي، د�ر �لكتب �لديثة،�لقاهرة،90))هـ ـ970)م،ط)،�ص58.  -(
�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن،د�ر �ل�ضروق ن بريوت – �لقاهرة، ))))هـ، )99)م، ط ))، جملد )، ج)، �ص7)-8).   -(

وى- ولد ف مدينة حماة ب�ضورية ف))5))هـ - 5)9)م)، ون�ضاأ  ى �لنعيمي - �ملعروف ب�ضعيد َحّ هو �ضعيد بن حممد ديب بن حممود حَوّ   -5
ف حماة لعائلة معروفة، وقد �ن�ضم �إىل جماعة �الإخو�ن �مل�ضلمني �ضنة ))7))هـ -)95)م) وهو ال يز�ل ف �ل�ضف �الأول �لثانوي، 
�ل�ضيا�ضي  �لتحرك  �الإ�ضالمية  �لدعوة  جانب  �إىل  يجمع  عال  بفهم  حوى  �ضعيد  متيز  ولقد  �جلماعة،  هذه  رئا�ضة  ذلك  بعد  وتعني 
�ملعتدل، و�لت�ضوف �ل�ضني �ملتقيد بالقر�آن و�ل�ضنة �لنبوية، مع فقه �لو�قع وترتيب �الأولويات، وقد عني �ل�ضيخ �أي�ضًا بالدعوة �إىل توحد 
�الأمة �الإ�ضالمية و�إقامة »دولة �الإ�ضالم �لعاملية«، و�ضياغة �ل�ضخ�ضية �الإ�ضالمية �ضياغًة �ضحيحًة، وكانت و�ضيلة �ضعيد حوى ف نقل 
�أفكاره هي �خلطب و�إلقاء �ملحا�ضر�ت، وكان كثري �لركة و�لتنقل ف �لبالد �لعربية و�الإ�ضالمية و�الأوروبية، باالإ�ضافة �إىل طول باعه 
ف �لتاأليف، وحيويته �ملتدفقة، وكان مييل ف عر�ص مو�ضوعاته و�أفكاره �إىل �ل�ضهولة و�ل�ضال�ضة بال تزُيّد �أو تعقيد �أو ميل �إىل تنميق 
�لعبارة، من موؤلفاته:)كتاب �لر�ضول- كتاب �الإ�ضالم -�الأ�ضا�ص ف �لتف�ضري- �الأ�ضا�ص ف �ل�ضنة وفقهها) ينظر، �ملوقع �الإلكرتون: 

مو�ضوعة ويكيبيديا �لرة. 
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وكماله ف �لوحدة �جلامعة �لتي جتمع ما بني �ضوره و�آياته، على طريقة مل يعرف لها �لعامل مثياًل وال 
ميكن �أن تخطر على قلب ب�ضر«))).

وكما �أن �ملعمار يربز لنا بهذه �لكيفية ف �أبعاده �مل�ضمونية د�خل �ل�ضورة �لقر�آنية، فاإنه كذلك    -(
له �لدور �لفاعل ف �لتاأثري وجذب �لنفو�ص، وذلك من خالل تقرير حقيقة مت�ضلة بهذ� �جلانب 
�لذهن  �أن  ومتثلها،  �ملعرفة  حيال  �ال�ضتجابة  �أو  �الإدر�ك  حقل  ف  �لو��ضحة  �لقائق  »من  فـ 
�لب�ضري يدرك �لظو�هر من خالل )�لكل) وهو �أمر قد �نتبهت �إليه بع�ص �الجتاهات �لنف�ضية: 
كما نعرف ذلك جميعا،ي�ضتوي ف ذلك �أن يتم �الإدر�ك لـ )�لكل) من خالل)جزيئاته) �أواًل، ثم 
�النتقال �إليه،�أو من خالله �أواًلً ثم �النتقال �إىل جزيئاته، وف �لالتني ثمة �إدر�ك ال ينف�ضل كله 

عن جزئه وال جزوؤه عن كله«))). 

�أفكاره  تو�ضيل  ي�ضتهدف  �أنه  مبا  منطه،  كان  �أيًا  �لن�ص  �أن  �لقيقة  هذه  تقرير  عن  ويرتتب 
وعاطفية،  ��ضتثار�ت عقلية  تكاتف عدة  �إال من خالل  �ال�ضتجابة ال حتقق هدفها  فاإن  �الآخرين،  �إىل 
هذه  �إيل حتقيق  تف�ضي  �لتي  �لنف�ضية  �لعمليات  من  يو�كبها  وما  �ال�ضتجابة،  بطر�ئق  معرفة  ت�ضتلزم 
�الإثارة �ملطلوبة، كافتتاح �لن�ص بظاهرة ما �أو �إجمالها �أو تف�ضيلها �أو حذفها �أو �ختز�لها �أو �لتدرج �أو 

�لت�ضاعد بها �أو تو�ضيحها بعنا�ضر تخيلية �أو عاطفية.......�أو �أدو�ت ق�ض�ضية �أو حو�رية))). 

وف �ضوء هذه �لقائق �ملاألوفة ميكننا �إدر�ك �أهمية �لدر��ضة �لبنائية لل�ضورة �لقر�آنية، و�لدر��ضة 
�ملعمارية الأبعاد �لق�ض�ص �ملنطوية حتتها، فما د�م �ملتلقي ي�ضتجيب للن�ص من خالل �لكل، ف�ضيظفر 
بح�ضيلة نهائية مق�ضودة بعد تالوته لل�ضورة �لقر�آنية، �أي �ضترتك �نطباعًا �أو تاأماًل �أو معرفة جمالية 
�ملتلقي،وهذ� على ح�ضب درجة وعيه  �أو غري مت�ضحة م�ضيطرة على قلب وعقل  لو كانت غائمة  حتى 

وثقافته، و�لذي �ضنلحظه من خالل در��ضتنا لهذ� �ملو�ضوع �إن �ضاء �هلل.

وهذه �لطريقة من �لتناول ت�ضور لنا �أهمية �الأدو�ت، و�لعنا�ضر �لفنية �ملتنوعة �لتي ت�ضاعد على 
�لت�ضور �ل�ضامل، و�لنظرة �لبنائية، وفهم �لهند�ضة �ملعمارية �ملر�ضومة، بحول من �هلل وقوته،الإظهار 
ومعان،  �ألفاظ،  من  �حتو�ه  ما  بكل  و�لتاأثري  �لتو�ضيل  على  �لبيانية  قدر�ته  و�إي�ضاح  �ملعجز،  كتابه 

وتر�كيب، و�أ�ضاليب...

�إن �أهمية �لدر��ضة �ملعمارية للق�ض�ص �لقر�آن بـ )�لطريقة �لكلية) البد �أن تو�ضع ن�ضب عني    -(
�جلميع  حري  �لقر�آن  الأن  وذلك  �لقر�آن،  الأ�ضاليب  و�لفنية  �جلمالية  �لدر��ضات  ف  باحث  كل 
ذ�ت  مو�ضوعاته  ف  متتزج  وجعلها  �لنف�ص،  ف  وت�ضويقًا  ��ضتثارة  �لو�ضائل  �أ�ضد  با�ضتخد�مه 

�ضعيد حوى: �الأ�ضا�ص ف �لتف�ضري، د�ر �ل�ضالم، للطباعة و�لن�ضر و�لتوزيع،05)) هـ - 985)م، ط)، ج)، �ص 7).   -(
حممود �لب�ضتان: �ملنهج �لبنائي ف �لتف�ضري، �ص 5).   -(

بت�ضرف، حممود �لب�ضتان: �ملنهج �لبنائي ف �لتف�ضري، �ص5).  -(
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�ملقا�ضد �ملتنوعة �متز�جاً يدعو للده�ضة و�لرية فجمع بذلك ما بني )�لدين و�لفن) ب�ضورة 
بديعة وعجيبة.

فمن تاأمل طريقة تناول �لق�ض�ص �لقر�آنية، وجدها تاأتي على �ضكل حلقات تتنا�ضب مع مو�ضوعها 
وحمورها و�أهد�فها و �ضياق �ل�ضورة �ملدرجة حتتها، ب�ضكل قد ال تلتزم بالرتتيب �لطبيعي، فمرة تعر�ص 
حلقة من �أول �لق�ضة، ومرة من و�ضطها، ومرة من �آخرها، وتارة تعر�ص بكاملها، كما �أنها قد جتتمع 
مع مثيالتها من حلقات ق�ض�ص �أخرى حتت مظلة �ضورة و�حدة، فتظهر لنا نوعا من �لتنا�ضب قد يظهر 

جليًا �أحيانا، وقد يختفي �أحيانا �أخرى، وب�ضكل ال يخل بال�ضمة �لفنية �إطالقا. 

�لق�ض�ص ؟ وكيف  �نتقاء تلك  �لقر�آن ف �ضوره ؟ وما �ضر  قه  �الأ�ضلوب؟ وكيف طبَّ فما �ضر هذ� 
تالحمت معا ف �ضورة و�حدة ؟ وكيف ��ضتطاع �لقر�آن توظيفها فنيا خلدمة مقا�ضده ؟

ت �أمثال  هذ� ما �ضاأحاول �لبحث عنه بتطبيقي هذه �لدر��ضة على ق�ض�ص �ضورة مرمي �لتي �ضمَّ
هذه �لق�ض�ص باإذن �هلل.

�إن �لدر��ضة �ملعمارية �لبنائية لل�ضورة �لقر�آنية جتعلنا ن�ضع �ضوؤ�اًل وجيهًا هنا هو: 

�لقر�آنية  �ل�ضورة  ف  �لبنائية  �ملعمارية  �لدر��ضة  لتطبيق  �ملتاحة  و�الأ�ضاليب  �لطرق  �أف�ضل  ما   -
عامة و ق�ض�ضها خا�ضة ؟

�لنقدية و�الأدبية  �لتفا�ضري و�لكتب  �لقر�آن وكتب  �إعجاز  فمن خالل �طالعي على عدة كتب ف 
و�ملحدثني  �ل�ضابقني  عند  �ملعتمدة  و�لو�ضائل  �لطرق  هذه  من  بع�ضا  وجدت  �ملتنوعة،  و�لبالغية 
و�ملعا�ضرين ف �آن و�حد، كما و�ضح ذلك جليًا ف بد�ية �لتمهيد، و�لذي يفتح باب �ال�ضتز�دة منه على 
ح�ضب قدرة �لباحث ومتر�ضه وثقافته �ملتنوعة وروؤيته �لثاقبة، و نوع �ملنهج �ملتبع و�لدر��ضة �ملركز عليها. 

لذ� �ضاأحاول جمع بع�ضا من هذه �لطرق من �أجل ر�ضم �خلطة �لبحثية �لتي و�ضعتها للدر��ضة، 
�أدو�ت تتنا�ضب مع م�ضتوى در��ضتي  �جتهادً� مني للو�ضول �إىل در��ضة بنائية جمالية، مبا وفر يل من 

وخربتي.. 

لذ� �أق�ضم طرق �لتناول للدر��ضة �ملعمارية �لق�ض�ضية ف �ضورة مرمي على �لنحو �الآتي:

أواًل: دراسة عالقات اآليات والمقاطع والموضوعات مع بعضها البعض ��ضتنادً� 
للك�ضف عن  �لنظام)،  �لكربى ف علم  و�لبنيات  �ملنا�ضبات،  �ل�ضغرى ف علم  �لبنيات  على: )در��ضة 

�أفكار وم�ضامني �ل�ضورة �لقر�آنية، و�لذي متثَّل ف )�لوحدة �ملو�ضوعية).
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– عر�ص - ق�ض�ص - ح�ضن  القرآنية من))):)�بتد�ء  ثانيًا: دراسة هيكلية السورة 
�نتقال – خامتة) و�أدو�ت �لربط بينها، و�لذي مَتثَّل ف )�لوحدة �لع�ضوية). 

ثانوية،  أدوات  و  فنية  عناصر  من  القرآنية  بالسورة  يتصل  ما  دراسة  ثالثًا: 

يوظفها �لن�ص الإثارة �لهدف �ملطلوب وبخا�ضة �لعن�ضر �لق�ض�ضي، ومعرفه �ضر �لربط بني حلقاته، 
نحو  و�لعقول  �لنفو�ص  و�إثارة  و�مل�ضامني،  �الأفكار  الإنارة  فيه،  �مل�ضخرة  �لوظيفة  طبيعة  عن  و�لك�ضف 

�الإح�ضا�ص باجلمال و�لتاأثر به، و�لذي متثَّل ف )�لوحدة �لفنية).
وميكن تلخي�ص هذه �لطرق ف �ل�ضكل �الآتي:

تخ�ضي�ص  مع  �لقر�آنية،  لل�ضورة  �لبنائية  �ملعمارية  �لدر��ضة  تطبيق  ميكنني  �لطريقة  وبهذه 
ق�ض�ضها بالدر��ضة ف �لدرجة �الأوىل، و�لتي �ضتت�ضح من خاللها �الأبعاد �لهند�ضية �لر�ئعة �لتي تدل 
�أي �ملرحلة �لتي يقطعها �لن�ص، و�ملحطات �لتي يقف عندها، و�جلهة �لتي ي�ضري �إليها �إىل �ملحطة �الأخرية �لتي يقف عندها،ومنها:   -(
* ما يظهر ب�ضورة و��ضحة ف �ل�ضورة ذ�ت �لوحدة �ملو�ضوعية �لظاهرة حيث جميع �أجز�ئها وتفرعاتها وتنظيماتها تخ�ضع الأهد�ف 
�لن�ص، وتخ�ضع لت�ضل�ضل زمني �أو مو�ضوعي �أو نف�ضي و��ضح ف )�ملقدمة و�لو�ضط و�خلامتة). * ومنها ما تعددت مو��ضيعها حتت 
بناء عام يجتمع ف �لوحدة �لع�ضوية، ويخ�ضع بناءها �إىل �لزمان �لنف�ضي ف �لغالب، ومن ثم فاإن �لرحلة �لتي يقطعها �لن�ص تتقاطع 
بت�ضرف، حممود  �لن�ص ف هيكلتها.  ي�ضتهدفها  �لتي  �لكلية  �ال�ضتجابة  متطلبات  بح�ضب  ونهايتها)  وو�ضطها  )بد�يتها  تتو�زي  �أو 

�لب�ضتان: �ملنهج �لبنائي ف �لتف�ضري، �ص))-)).
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على �إعجاز �لقر�آن �لبنائي و�لفني، و�لذي يك�ضف عن بع�ص �أ�ضر�ره �ملعجزة ف كل ع�ضر وزمان.

»كلمة قبل البدء«

y  لهند�ضية� للمعمارية  �أو تطبيقي متكامل،  �لدر��ضة تقدمي منهج نظري  �لغر�ص من هذه  لي�ص 
عن  قا�ضرة  ب�ضرية  مقايي�ص  �أو  حديثة،  فنية  معايري  �ضوء  على  وق�ض�ضها  �لقر�آنية  لل�ضورة 

�لو�ضول لكمال �لقر�آن و�أ�ضلوبه.

y  أنف�ضنا من تلك �ملحاوالت �لتي »ت�ضتهدف �إخ�ضاع �لق�ضة �لقر�آنية للمقايي�ص� �أننا نخرج  كما 
�الأحكام  و�إ�ضد�ر  �لالية،  �ضنعته  �إىل  �لق�ض�ضي  �لفن  تطور  عنها  �ص  متخَّ �لتي  �لديثة 
و�لتقرير�ت على �ضوء هذه �ملقايي�ص، �إمنا هي حماولة تع�ضفية فا�ضلة ال تاأخذ بنظر �العتبار 
طبيعة �لقر�آن �لكرمي، و�الأهد�ف �لتي تخدم مو�ضوعاته وت�ضوغها باال�ضتناد �إىل م�ضتلزمات 

ومقت�ضياتها...«))).

y  كما �أن �لقر�آن مل يقدم لنا بني دفتيه ق�ض�ضًا غايتها �إمتاع �لقارئ، كما ت�ضتهدف ذلك �لق�ض�ص
�لديثة - من جملة ما تهدف �إليه - كما �أنه مل ي�ضتهدف ف ق�ض�ضه )�لق�ضة) بحد ذ�تها �أو 
تقدمي عمل ق�ض�ضي �أو رو�ئي )من ناحية �ملقايي�ص و�ل�ضياغات �ل�ضكلية) كما يفعل ذلك كتاب 
�لق�ضة، �أو �لرو�ية �ملعا�ضرون، �إذ يركزون وي�ضتنفرون جميع جهودهم ومهار�تهم وقدر�تهم، 

لتقدمي عمل ق�ض�ضي متكامل يخ�ضونه لهذ� �لغر�ص دون غريه))).

y  كما �أن �لقر�آن �لكرمي لي�ص كتابًا ق�ض�ضيًا غايته �لرئي�ضة تقدمي مقايي�ص ومعايري حول �لعمل
�لق�ض�ضي »و�إن كنا ال نعدم ف ثنايا ق�ض�ضه بع�ضًا من تلك �ملقايي�ص �لتي ميكن لكّتاب �لق�ضة 
�الإ�ضالمية �لهادفة �أن يفيد منها ف �ضياغة ق�ض�ضه، ومثل هذه �الإفادة تتطلب قدرة، ومهارة 
��ضطررت  فاإذ�  �ملقايي�ص«  تلك  لتوظيف  �ملنا�ضب،  �ملو�ضع  وتعيني  �ال�ضتنباط،  ف  فائقتني 
للمو�زنة بني �لق�ضة �لقر�آنية و�لق�ضة �لديثة، فهي من قبيل �ملقارنة ف مو�ضوعني م�ضرتكني 
ف �لعنو�ن، وف بع�ص �لتفا�ضيل، ولكنهما يفرتقان عن بع�ضهما ف �لظروف و�ملالب�ضات �لتي 

حتكم كاًل منهما وف �لهدف �لرئي�ص �لذي يتوخيانه))). 

فالح �لربيعي: �لق�ض�ص �لقر�آنية )روؤية فنية)، �لد�ر �لثقافية للن�ضر، �لقاهرة، ط)، )00)م، �ص5.   -(
�ملرجع �ل�ضابق، �ص5   -(

بت�ضرف، فالح �لربيعي: �لق�ض�ص �لقر�آنية، �ص7-6   -(
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الفصــــل األول

الِمعمار الموضوعي في سورة مريم
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حتت هذ� �لعنو�ن �أ�ضع كلمات �ضاقت �إليها �ل�ضرورة ف كيفية �لتناول �ملو�ضوعي لهذ� �لف�ضل، 
هو  �لدر�ص  من  �لنحو  هذ�  يكون  باأن  تق�ضي  �لقر�آن  �لن�ضق  در��ضة  ف  �لر�ضيدة  �ل�ضيا�ضة  »�أن  وهي 
الت �ملو�ضوعية بني جزء جزء منه – و هي  �خلطوة �الأوىل فيه، فال يتقدم �لناظر �إىل �لبحث ف �ل�ضِ
الت �ملبثوثة ف مثان �الآيات، مطالعها و مقاطعها - �إال بعد �أن يحكم �لنظر ف �ل�ضورة كلها  تلك �ل�ضِ
نة،  باإح�ضاء �أجز�ئها و �ضبط مقا�ضدها على وجه يكون معو�نا له على �ل�ضري ف تلك �لتفا�ضيل عن بيِّ
�أوله  فقدميًا قال �الأئمة))): )�إن �ل�ضورة مهما تعددت ق�ضاياها فهي كالم و�حد يتعلق �آخره باأوله، و 
باآخره، و يرت�مى بجملته �إىل غر�ص و�حد، كما تتعلق �جلمل بع�ضها ببع�ص ف �لق�ضية �لو�حدة، و �إنه 

ال غنى ملتفهم نظم �ل�ضورة عن ��ضتيفاء �لنظر ف جميعها، كما ال غنى عن ذلك ف �أجز�ء �لق�ضية). 

و بهذ� ُيعرف مبلغ �خلطاأ �لذي يتعر�ص له �لناظرون ف �ملنا�ضبات بني �الآيات حني يعكفون على 
بحث تلك �ل�ضالت �جلزئية بينها بنظر قريب �إىل �لق�ضيتني �أو �لق�ضايا �ملتجاورة، غا�ضني �أب�ضارهم 
عن هذ� �لنظام �لكلي �لذي و�ضعت عليه �ل�ضورة ف جملتها، فكم يجلب هذ� �لنظر �لقا�ضر ل�ضاحبه 

من جور عن �لق�ضد ؟ و كم يناأى به عن �أروع نو�حي �جلمال ف �لنظم«))). 

�الآيات  �ل�ضغرى ف  للبنى  وجود خ�ضو�ضيات  �أن متنع من  �لدر��ضة  �لطريقة ف  تعنى هذه  وال 
�إطار �لبنية �لكاملة من خالل  �إن تلك �خل�ضو�ضيات هي �لتي ت�ضهم ف تنمية �لعمل ف  متيزها، بل 

وحدتها �لع�ضوية، و كل ذلك من �أجل حتقيق �الأهد�ف �ل�ضامية لل�ضورة))).

�ملعمار  تناول  �ملقام ف  ت�ضاوؤالت يفر�ضها  �الإجابة عن عدة  �ضاأحاول  بيانه،  �ضبق  وبناء على ما 
�ملو�ضوعي لل�ضورة هي: 

�ختلف  - وكيف  ؟  �لكرمية  �ل�ضورة  عليه  د�رت  �لذي  )�ملحوري)  �أو  �لرئي�ص  �ملو�ضوع  ما 
�لعلماء فيه ؟ 

و ما �ملو�ضوعات �لفرعية �لتي �جتمعت ف �ل�ضورة ؟ و ما �أهم �ملقا�ضد و �لق�ضايا �لتي  -
يق�ضد بهم: �أبو بكر �لني�ضابوري، و �أبي بكر بن �لعربي و �ل�ضاطبي، و �لبقاعي، و غريهم.  -(

حممد عبد�هلل در�ز: �لنباأ �لعظيم، �ص 99) – 00).  -(
بت�ضرف، زكية حممد خالد: �لت�ضابك �لق�ض�ضي ف �ضورة �لكهف، �ص )).  -(
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عاجلتها ؟ 

وكيف حتققت �لوحدة �ملو�ضوعية فيها؟  -

و ما عالقة هذه �ل�ضورة مبا قبلها و ما بعدها من �ضور �لقر�آن �لكرمي ؟ -

وللو�ضول �إىل �إجابات �ضافية لهذه �لت�ضاوؤالت، قمت بتق�ضيم �لف�ضل �إىل عدة مباحث متعا�ضدة 
ومت�ضاندة على �لنحو �الآتي: 

�ملبحث �الأول: بني يدي �ل�ضورة �لكرمية. -

�ملبحث �لثان: حتديد مو�ضوع �ل�ضورة، و�ختالف �لعلماء فيه. -

�ملبحث �لثالث: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ل�ضورة. -

�ملبحث �لر�بع: عالقة �ل�ضورة مبا قبلها وما بعدها. -

ومع �أول هذه �ملباحث: -
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بين يدي السورة الكريمة
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المطلب األول: اسم السورة و ترتيبها وعدد آياتها:

أوال – اسم السورة:

لل�ضورة �لكرمية ثالثة �أ�ضماء هي:

y .ضورة )مرمي) وهو ��ضم �ل�ضورة �لتوقيفي �مل�ضهور))) ف كل �مل�ضاحف و�لتفا�ضري تقريبا�

y  ضورة )كهيع�ص) وهو ��ضم �أطلقه بع�ص �ل�ضحابة ر�ضي �هلل عنهم و�لعلماء من بعدهم مر�عني�
بها فاحتة �ل�ضورة من حروف �لتهجي ))).

y  ضورة )�ملو�هب) وهو �ال�ضم �الجتهادي لل�ضورة، �أطلقه بع�ص �لعلماء �ملعا�ضرين ليكون بد�ية�
لتف�ضري �ل�ضورة تف�ضري� مو�ضوعيا))).

ثانيا - ترتيبها:

y  .(((ضورة مرمي هي �لتا�ضعة ع�ضر ح�ضب ترتيب �مل�ضحف، ت�ضبقها �ضورة �لكهف وتليها �ضورة طه�

y :(5(أما باعتبار �لرتتيب �لنزويل�

ينظر، �الألو�ضي: روح �ملعان، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت،)د-ت)، )د- ط)، �ص 56.  -(
ينظر، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، ر�ضالة ماج�ضتري، جامعة �الأمري عبد �لقادر للعلوم �الإ�ضالمية، كلية �أ�ضول   -(

�لدين و�ل�ضريعة و�ل�ضارة �الإ�ضالمية، ق�ضم �لكتاب و�ل�ضنة، ))))هـ - )00)م، �ص )).
ينظر، �خلالدي: �لتف�ضري �ملو�ضوعي بني �لنظرية و�لتطبيق، د�ر �لنفائ�ص، �الأردن، 8)))هـ - 997)م، ط)، �ص )7.  -(

وعليه �مل�ضحف �ل�ضريف برو�ية حف�ص عن عا�ضم، د�ر �لفكر، بريوت، لبنان، 8)))هـ - 007)م، ط).  -(
ولقد �ختلف �لعلماء ف �لرتتيب �لنزويل ل�ضور �لقر�آن �لكرمي فمنهم: * من عده �أمر� توقيفيا ال جمال لالجتهاد فيه ؛ �إذ كان ر�ضول   -5
�هلل �ضلى �هلل عليه و �ضلم ياأمر �أ�ضحابه ر�ضي �هلل عنهم بو�ضع �ل�ضورة �أو �الآية من �ل�ضورة ف مو�ضع معني دون غريه، و كان ير�جع 
جربيل – عليه �ل�ضالم – و يعر�ص عليه ما �جتمع عنده من �لقر�آن �لكرمي * و منهم من عده �أمر� �جتهاديا ال يعتمد على دليل ي�ضح 
�إىل �لنبي �ضلى �هلل عليه و �ضلم، �أو �إىل �أحد �ل�ضحابة ر�ضو�ن �هلل عليهم، و لذلك ذهب كثري من �لعلماء �إىل عدم �العتد�د به ف 
�إدر�ك �أغر��ص و مقا�ضد �ل�ضور �لقر�آنية، ينظر، �لزرك�ضي:�لربهان ف علوم �لقر�آن، �ص 57)، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف 

�ضورة مرمي، �ص 7).
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فتعد �لثالثة و�الأربعني)))، وقيل �لر�بعة)))، وقيل �خلام�ضة)))، ت�ضبقها �ضورة فاطر وتليها �ضورة 
طه.

ثالثا - أما عدد آياتها:

فتباينت فيه مو�قف �لعلماء فُعّدت »ف عدد �أهل �ملدينة ومكة ت�ضعا وت�ضعني. وف عدد �أهل �ل�ضام 
و�لكوفة ثمان وت�ضعني«))).

المطلب الثاني: زمان ومكان نزول السورة الكريمة:

أوال – زمانها: مل يرد خرب نعتمد عليه ف حتديد �لوقت �لذي نزلت فيه �ل�ضورة بدقة، �إال �أن �لعلماء 
حددو� زمان نزولها مقربا من �ل�ضنو�ت �الأوىل من �لبعثة �لنبوية.

و� بدينهم من �أذى كفار قري�ص، الأر�ص �لب�ضة  ويوؤكد ذلك ق�ضة �مل�ضلمني �ملهاجرين �لذين فرُّ
وعلى ر�أ�ضهم جعفر بن �أبي طالب، حيث كانت �لهجرة ف �ل�ضنة �خلام�ضة، �إذ قامت قري�ص باإر�ضال 
رجلني منها للنجا�ضي، من �أجل �أن يذكرو� له: )باأن �مل�ضلمني يقولون ف عي�ضى و�أمه عليهما �ل�ضالم قوال 
عظيما)، فا�ضتدعى �مللك جعفر بن �أبي طالب و�ضاأله: هل معك مما جاء به ر�ضولكم �ضيئا ؟ قال: نعم، 
فقر�أ عليه �ضدر� من )كهيع�ص)، فبكى �لنجا�ضي حتى �أخ�ضلت ليته، وبكت �أ�ضاقفته حتى �أخ�ضلت 
�إن هذ� و�لذي جاء به مو�ضى ليخرج من  م�ضاحفهم، حني �ضمعو� ما تلي عليهم، ثم قال �لنجا�ضي: 
�أن �ضورة مرمي نزلت ف وقت مبكر قبل �لهجرة،  م�ضكاة و�حدة)5)، وهذ� ما يدل داللة و��ضحة على 

بزمن يكفي لتناقل �ل�ضورة بني �مل�ضركني وغريهم.

ثانيا – مكانها: �ضورة مرمي مكية �لنزول باإجماع �لعلماء، �إال ما وقع بينهم من �ختالف حول بع�ص 
�آياتها)6).

وأما أهم خصائص اآليات المكية التي اجتمعت في سورة مريم فهي)7(: 

كل �ضورة تفتتح بحروف �لتهجي تعد مكية ما عد� �لزهر�وين. -
ينظر، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص 6).  -(

ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، د�ر �ضحنون للن�ضر، تون�ص، )د-ت)، )د- ط)، �ص 58.  -(
ينظر، �ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، ج)، �ص )8.  -(

�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج 6)، �ص 58.و ينظر، �ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، ج)، �ص 8)).  -(
و�أوالده،  �لبابي �للبي  �لتف�ضري، )مطبعة م�ضطفى  �لرو�ية و�لدر�ية من علم  �ل�ضوكان: فتح �لقدير �جلامع بني فني  بت�ضرف،   -5

م�ضر،))8))هـ- )96))، ط)، ج)- �ص 0)).
ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، �ص 57. حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص ))-))-)).  -6

�لقر�آن ف �ضورة مرمي:  �لنظم  لبنان،)د-ت)، ط7، �ص 6)،  �لقر�آن، د�ر �ملاليني،بريوت،  �لتعبري  �أمني: ف  ينظر، بكري �ضيخ   -7
�ضارة بنت جنر بن �ضاير �لعتيبي، ر�ضالة ماج�ضتري، �لبالغة و�لنقد، جامعة �الإمام حممد بن �ضعود �الإ�ضالمية، كلية �للغة �لعربية، 

5)))هـ - 6)))هـ، �ص )).
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كل �ضورة فيها ق�ضم يرتجح مكيتها. -

�لدعوة �إىل �لتوحيد، وعبادة �هلل تعاىل. -

�ملعاندين  - د�بر خ�ضومة  تعاىل، وقطع  �آيات �هلل  و�لتفكر ف  و�لبعث و�جلز�ء،  �لر�ضالة  �إثبات 
و�مل�ضركني بالرب�هني �لعقلية.

ذكر �لقيامة و�أحو�لها، و�جلنة ونعيمها، و�لنار وعذ�بها. -

ذكر ق�ض�ص �الأنبياء و�الأمم �ل�ضابقة. -

 ق�ضر �لفو��ضل مع قوة �الألفاظ، و�إيجاز �لعبارة. -

كل �ضورة فيها �ضجدة مكية ولقد جاءت ف �ل�ضورة. -

كل �ضورة فيها لفظة )كال) تعد مكية، ولقد توفرت ف �ل�ضورة. -
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»�لكثري من �ضور �لقر�آن �لكرمي متعدد �ملو�ضوعات، و ذلك يبدو من �لنظرة �جلزئية لكل مو�ضوع 
ف �ل�ضور هذه، و لكن �لنظرة �لفاح�ضة �ملتاأملة لل�ضورة ككل ت�ضع فكر �لقارئ للقر�آن �لكرمي �أو �لتايل 
له عند مو�ضوع و�حد تدور حوله �ل�ضورة، و تت�ضكل مو�ضوعاتها �جلزئية بجوهر هذ� �ملو�ضوع و ت�ضهم 
ف جو�نبه و جماالته ليوؤدي كل منها �إىل غاية و�حدة و هدف و�حد، هي غاية هذ� �ملو�ضوع �لو�حد و 

هدفه �لذي تدور حوله �ل�ضورة �لقر�آنية«))). 

ولقد تقدمت �الإ�ضارة �ضابقا عن خ�ضائ�ص �ل�ضور �ملكية �لتي تويل �أهمية كبرية الإثبات وحد�نية 
�هلل تعاىل، و كمال �ضفاته، و �إثبات نبوة �الأنبياء، و �ملر�ضلني، و �إقامة �لدالئل �ملثبتة للبعث و �لن�ضور، 
و �ضورة مرمي مت�ضي كغريها من �ل�ضور �ملكية ف هذ� �ل�ضياق، �إذ تعالج مو�ضوع )�لعقيدة) من بع�ص 

زو�ياه.

و�لوقوف على مو�ضوع �ل�ضورة بدقة، يتطلب �لنظر مليًا ف �آر�ء و�أقو�ل �ملف�ضرين �لذين �هتمو� 
باإبر�ز مو��ضيع �ل�ضور و �أهد�فها، فبعد �لنظر فيها، و مقارنتها ببع�ضها �لبع�ص، و جدناهم قد �نق�ضمو� 

�إىل فريقني:

أ - الفريق األول: القائلون إن التوحيد هو موضوع السورة)2(، ومنهم:

و  �لنبوة  و  �لتوحيد  بيان  �ل�ضورة  هذه  من  �لغر�ص  �أن  »�علم  بقوله:  الرازي  الدين  فخر    -(
�ل�ضر«)))، و هذ� بعد تعليقه على ق�ضة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم مع و�لده. 

ابن تيمية: بعد ��ضتقر�ئه و تدبره ف �ل�ضورة، قال: »م�ضمونها حتقيق عبادة �هلل وحده، و �أن    -(
خو��ص �خللق هم عباده، فكل كر�مة و درجة رفيعة ف هذه �الإ�ضافة«))).

رفعت فوزي عبد �ملطلب: �لوحدة �ملو�ضوعية لل�ضور �لقر�آنية، د�ر �ل�ضالم، �لقاهرة، حلب، بريوت، ط)، 06))هـ - 986)م، �ضـ7.  -(
�لر�زي: ف كتابه )�لتف�ضري �لكبري)، �بن تيمية ف )�لتف�ضري �لكبري)، �لفريوز �آبادي ف )ب�ضائر ذوي �لتمييز ف لطائف �لعزيز)،   -(
�لطباطبائي ف )�مليز�ن ف تف�ضري �لقر�آن)، حممد �لطاهر بن عا�ضور ف تف�ضريه )�لتحرير و �لتدوير)، �ضيد قطب ف )ف ظالل 
�لقر�آن)، حممد �لبهي ف تف�ضري �ضورة مرمي )�لقر�آن ف مو�جهة �ملادية)، و عبد �لميد حممود طهماز ف )�لتوحيد و �لتنزيه ف 

�ضورة مرمي).
�لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان، ط)، 5)))هـ - )00)م، ج ))، �ضـ 95).   -(

�بن تيمية: �لتف�ضري �لكبري، حتقيق: عبد �لرحمن عمريه، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، )د، ط) )د، ت)، ج 5، �ص )8).  -(



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

50

على  �ل�ضورة  �ضياق هذه  »يدور  بقوله:  �لتوحيد«  »ق�ضية  تعالج  �ل�ضورة  �أن  يرى  سيد قطب    -(
حمور �لتوحيد، و نفي �لولد و �ل�ضريك، و يلم بق�ضية �لبعث �لقائمة على ق�ضية �لتوحيد، هذ� 

هو �ملو�ضوع �الأ�ضا�ضي �لذي تعاجله �ل�ضورة، ك�ضاأن �ل�ضور �ملكية غالبَا«))).

كما يرى �لرحمة �لتي تكررت كثريً� ف �ل�ضورة باأنها مل�ضات لطيفة يح�ضها �لقارئ، بقوله: »و �إنك 
لتح�ص مل�ضات �لرحمة �لندية و دبيبها �للطيف ف �لكلمات و �لعبار�ت و �لظالل كما حت�ص �نتفا�ضات 

�لكون و �رجتافاته لوقع �ل�ضرك �لتي ال تطيقها فطرته«))).

تعالى  اتصافه  إثبات  السورة  موضوع  إن  القائلون  الثاني:  الفريق  وأما  ب- 
بشمول الرحمة، أمثال:

تعاىل:  لقوله  تف�ضريه  ف  وجيزة  عبارة  ف  �ل�ضورة  مو�ضوع  وقف  �لذي  البيضاوي:  اإلمام    -(
چڳ  ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ چ �إذ لفت �نتباهه تكرر لفظ )�لرحمن) كثريً� فيها، فقال: »و 
الختيار هذ� �ال�ضم ف هذه �ل�ضورة �ضاأن و لعله، الأن م�ضاق هذ� �لكالم فيها لتعد�د نعمه �جل�ضام 

و �ضرح حال �ل�ضاكرين لها و �لكافرين بها«))).

�ل�ضورة بالنظر ف ��ضمها و مطلعها و خامتتها و  البقاعي: حيث ��ضتعان ف حتديد مو�ضوع    -(
�لدرو�ص �مل�ضتفادة منها، فعّد بيان �ضفة �ضمول �لرحمة هلل تعاىل مو�ضوعًا لل�ضورة موؤكدً� هذ� 
بقوله: »و ملا بينت هذه �ل�ضورة على �لرحمة و �للطف و �الإح�ضان بعباد �لرحمن عرب با�ضم �لرب 

رة باال�ضم �الأعظم«))). رت به بخالف �ضورة �لتوحيد �آل عمر�ن �ملُ�ضدَّ دِّ �لذي �ضُ

�لعبار�ت  و  �الألفاظ  �لقر�آنية ف  در��ضته  �لنظر ف  يركز  الغزالي:  و كذلك نجد محمد    -(
�ملتكررة ف �ل�ضورة �لقر�آنية، و يجعلها و�ضيلة مهمة ال�ضتك�ضاف �ملحور �لرئي�ص لل�ضورة �لقر�آنية، 
و هذ� ما يوؤكُده قوله: »و لكي ن�ضتك�ضف �ملحور �لذي تدور عليه �ل�ضورة نوجه �لنظر �إىل كلمة 
تكررت �ضبع �أو ثمان و ت�ضع مر�ت ف هذه �ل�ضورة..«)5)، و قوله: »و قد لوحظ �أن ��ضم �لرحمن 
من �أ�ضماء �هلل �ل�ضنى تكرر ف هذه �ل�ضورة �ضت ع�ضرة مرة«)6)، و هذ� �لقول تلميح لر�أيه ف 

مو�ضوع �ل�ضورة.

�ضيد قطب، ف ظالل �لقر�آن، ج)، �ص 99)).  -(
�ملرجع �ل�ضابق، ج)، �ص 00)).  -(

�آياته: عبد  و  �أحاديثه  �لتاأويل[ مع حا�ضية �خلفاجي، �ضبط و خرج  �أ�ضر�ر  و  �لتنزيل  ]�أنو�ر  �مل�ضمى  �لبي�ضاوي  �لبي�ضاوي: تف�ضري   -(
�لر�زق �ملهدي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط)، 7)))هـ - 997)م، ج 6، �ص ))).

�لبقاعي: نظم �لدرر، ج)، �ص 8)5.  -(
حممد �لغز�يل: خطب �ل�ضيخ حممد �لغز�يل، �إعد�د عبد �لميد قطب، مكتبة رحاب �جلز�ئر، )د، ت)، )د – ط)، ج)، �ص )6).  -5

حممد �لغز�يل: نحو تف�ضري مو�ضوعي ل�ضور �لقر�آن، د�ر بغد�دي للطباعة، �لرويبة، �جلز�ئر، )د- ت)، )د- ط)، �ص ))).  -6
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وجاء رفعت فوزي عبد المطلب: بنف�ص �الإ�ضارة حيث عّلق مو�ضوع �ل�ضورة باآية �ملطلع    -(
من خالل ت�ضوره للوحدة �ملو�ضوعية لل�ضورة �لقر�آنية حيث قال: »�إن �ل�ضورة ف �لقر�آن �لكرمي 

ت�ضري ف �أو�ئلها �إىل مو�ضوعها، و ت�ضري �إليه ف خامتتها«))).

ور�أى �أن �الآية �لفاحتة ت�ضري �إىل �إثبات رحمة �هلل لعباده �ملخل�ضني كمو�ضوع �أ�ضا�ص لل�ضورة وبنّي 
�أن رحمة �هلل �ضملت زكريا ويحيى ومرمي وعي�ضى و�إبر�هيم عليهم �ل�ضالم، و�الإ�ضارة �لعابرة ملو�ضى 
�إىل  نلتفت  »لعلنا  يقول  و  �لعام)))،  �إبر�ز مو�ضوعها  �ل�ضالم- ال تخلو من  و�إدري�ص-عليهم  و�إ�ضماعيل 
كلمة �لرحمن و �لرحمة �لتي تكررت كثريً� ف هذه �ل�ضورة ؛ الأن مو�ضوعها �لرحمة كما قلنا..«)))، وكما 
�أنه ��ضتقى مو�ضوع �ل�ضورة من �أولها ف قوله تعاىل: چ ٻ  ٻ ٻ پ پ  پ  چ كذلك ��ضتقى 
من خامتتها، �إذ يقول: »و�ختتمت �ل�ضورة �لكرمية مبا �بتد�أت به من �أن �لرحمن عزوجل يجعل للذين 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ  چ  و�لب....  �لود  �ل�ضالات  وعملو�  �آمنو� 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿچ«))).

وبهذ� الحظنا �أن �لفريق �الأول �عتمد على �إبر�ز مو�ضوع �ل�ضورة على �ضيغة �لعموم ف معاجلة 
حماور �لعقيدة �ملتعددة كـق�ضية �لتوحيد و نفي �لولد و بالبعث و �لن�ضور، و�أما �لفريق �لثان فكانت 
خالل  من  و��ضحة  �آر�ء  وهي  �ملخل�ضني،  لعباده  �هلل  رحمة  �إثبات  مو�ضوع  �إبر�ز  ف  حتوم  �آر�وؤهم 

��ضتنباطاتهم.

ولكن ما أجده في ترجيح أحد الرأيين هو: �أن كليهما يعالج حمور� و�حد� و هو �إثبات �لعقيدة 
و متكينها ف �لنفو�ص، لذلك جند �أن �لق�ضايا �لتي تعاجلها هذه �ل�ضورة، تتنا�ضق مع بع�ضها تنا�ضق 
�أن  �لعبد  ت�ضتلزم من  و كذلك رحمة �هلل  �ملتقني،  لعباده  تعاىل  ي�ضتلزم رحمة �هلل  فالتوحيد  طرديا، 
يكون موحدً� هلل تعاىل، نافيًا عنه �لولد، موؤمنا بق�ضايا �لبعث و �لن�ضور، ومن ثم فاملو�ضوعان و�رد�ن 
ف �ل�ضورة ب�ضكل مرت�بط ف بنيات لفظية ومعنوية، يتحقق وجود �إحد�ها بوجود �الأخرى و بالعك�ص، �أي 
�ملق�ضد �أو �ملحور �لرئي�ص ف �ل�ضورة:وهو )توحيد �هلل وعبوديته �خلال�ضة �لتي ت�ضتلزم رحماته وهباته 
الأوليائه �ل�ضالني)، و هذ� ما �ضنلحظه من خالل معاجلتي لهذ� �ملبحث �إىل جانب مو��ضيع �أخرى 

قريبة من �الآر�ء �ل�ضابقة.

رفعت فوزي عبد �ملطلب: �لوحدة �ملو�ضوعية لل�ضورة �لقر�آنية، �ص 9).  -(
بت�ضرف، رفعت فوزي عبد �ملطلب: �لوحدة �ملو�ضوعية لل�ضورة �لقر�آنية، �ص 6)- 7).  -(

�ملرجع �ل�ضابق، �ص 9).  -(
رفعت فوزي عبد �ملطلب: �لوحدة �ملو�ضوعية لل�ضورة �لقر�آنية، �ص 9).  -(
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لكي �أتناول هذ� �ملبحث ب�ضكل دقيق البد من معرفة مفهوم الوحدة الموضوعية �أوال: 

د، وَتَوّحد بر�أيه: تفرد به، و�لوحدة: �النفر�د))). - فـ )الوحدة( لغة تاأتي مبعنى: �لّتوحُّ

والوحدة الموضوعية بجعلها مركبا وصفيا معناها: »�حتاد �ملو�ضوع �لذي ذكر  -
يوؤلف وحدة مو�ضوعية له كاملة، كما نقول بعبارة  و�أنُه ال تباين فيه وال �ختالف بل  متناثرً�، 

�أخرى )وحدة �ملو�ضوع)«))).

�لق�ضايا  - عن  »�لبحث  منها:  فاملر�د  الكريم  القرآن  في  الموضوعية  الوحدة  وأما 
تتعلق  خا�ضة  معاٍن  من  فيها  ما  ليظهر  �ملختلفة  �ضوره  ف  �لقر�آن  لها  عر�ص  �لتي  �خلا�ضة 

باملو�ضوع �لعام �لذي نبحثه لنحقق �لهدف، و هو �لوحدة �ملو�ضوعية ف �لقر�آن �لكرمي«))).

لذلك لكي ن�ضل �إىل هذه �لوحدة ف �ضورة مرمي البد من �الإجابة عن �الأ�ضئلة �الآتية: 

ما �ملو�ضوعات �ملتنوعة �لتي �ضمتها �ل�ضورة ؟ -

وما �أهم �لق�ضايا و �ملقا�ضد �لتي ق�ضدتها لتحقيق �لوحدة �ملو�ضوعية ؟  -

ولالإجابة عن هذين �ل�ضوؤ�لني �أبد�أ باملطلب �الآتي:

المطلب األول: موضوعات السورة الكريمة:

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالى:  اهلل  قال 
ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ    ڈ  ڎ 

ينظر، �بن منظور: ل�ضان �لعرب: جملد 6)، ج 5)،مادة )وحد)، �ص )6)-65)-66).   -(
حممد حممود حجازي: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �لقر�آن �لكرمي، د�ر �لكتب �لديثة، 90)) هـ - 970)م، )د،ط)، �ص)).  -(

�ملرجع �ل�ضابق، �ص ))-)).  -(
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ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ   ۀ  ڻ          ڻ  ڻ  ڻ  ں        ں  ڱ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ژ      ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ     ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   

ڻ  ڑ ڑ ک ک ک         ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ   ھ  ھ  ھ               ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې     ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

حئ مئ ىئ يئ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ             ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ           ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ           ڍ  ڍ  ڇ        ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ         
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ 
ۈ          ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉې ې    ې ې ى ى ائ  ائ      ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی        جئ حئ مئ      ىئ يئ جب حب خب    مب ىبيب جت حت خت مت ىت 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جث  يت 
ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ        ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ    چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ       ڳ   ڳ 
ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ىئ  ىئ  ېئ ېئ  ېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ىتيت  مت  خت  حت     جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی    یی  ىئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  ٱ  جح  مج  حج  يث  ىث  مث            جث 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ            ٹ     ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڃ ڃ ڃ چ چچ چ     ڇ         ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ       ڻ    ڻ   ں  ں  ڱ     ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ    ہ  ہ 
ۈئۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ        ائ      ىى  ې  ې     ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  
ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی    ی ی جئ حئ مئ ىئ       يئ جب حب خب مب  ىب       يبجت حت خت مت ىت 
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يت جث مث ىث يثحج مج جح    مح جخ حخ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ ڄ ڃ ڃ     ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ             ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ     ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک ک ک ک گ گگ گ          ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں  
ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ           ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ       ۉ ې ې ې ې   ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ 
يئ جب حب خب  مب ىب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  
ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  
ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ      ڻ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ     ھ  ہ  ہ  ہ     ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ    ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
حئ مئ ىئ يئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄچ

��ضتملت �ضورة مرمي على عدة مو�ضوعات ظهرت جلية �أحيانًا، و َخفّية �أحيانًا �أخرى من �أهمها: 
التوحيد: لقد �هتم �لقر�آن �لكرمي مبو�ضوع توحيد �خلالق �ضبحانه وعبادته �هتمامًا كبريً�،   -(
فهو �أهم ق�ضايا �الإميان و �أعظمها، و تتمثل فيه �أكرب جو�نب �ملو�جهة بني �مل�ضلمني �ملوحدين و 
بني �أهل �لكتاب �لز�ئغني �ل�ضالني، و قد ح�ضد �لقر�آن لهذ� �ملو�ضوع كثري� من �الأدلة و �لرب�هني، 

ف عدد كبري من �آيات �ضوِرِه))). 
و�ضورة مرمي �إحدى �ل�ضور �لتي تناولت جانبًا كبريً� من هذ� �ملو�ضوع، حيث جاءت متممة ل�ضورة 
�آل عمر�ن)))، و موؤكدة على توحيد �هلل تعاىل و كماله، و تنزيهه �ضبحانه عن �الت�ضاف ب�ضفة �لوالدة، 

الأنها من �ضفات �لعجز و �لنق�ص و �ل�ضعف، تعاىل �هلل عن ذلك علوً� كبري�))). 
وهذ� ما �ضنلحظه ف م�ضمون �لق�ض�ص �لو�ردة ف �ل�ّضورة �لقر�آنية و �خلطاب �ملوجه للر�ضول 
�لكرمي، ف كيفية �لتعامل مع �أ�ضناف �لب�ضر �ملختلفني ف �آر�ئهم و معتقد�تهم، و �لذي ظهر جليا ف 

ينظر، عبد �لميد طهماز: �لتوحيد و �لتنزيه ف �ضورة مرمي، �لد�ر �ل�ضامية، بريوت، 0)))هـ - 990)م، ط)، �ص5.  -(
ينظر، �ملرجع �ل�ضابق: �ص 5، و ال بد من �الإ�ضارة �أن عالقة �ضورة مرمي ب�ضورة �آل عمر�ن حتتاج لدر��ضة دقيقة متاأنية للك�ضف عن   -(

بع�ص �أ�ضر�رها �لكامنة، و �لتي ال ي�ضعنا �ملجال ف هذه �لدر��ضة لتناولها ب�ضكل تف�ضيلي.
�ضارة بنت جنر: �لنظم �لقر�أن ف �ضورة مرمي، �ص )).  -(



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

58

�أولئك �لذين قابلو�  �أمثال  تعقيبات �ل�ضورة �لتي تقرر ربوبية �هلل تعاىل، و تنزهه عن �لولد، و ت�ضرد 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ  چ  نعمة �لتوحيد بالكفر و �لعناد، حيث يقول �هلل تعاىل: 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ې  ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ     ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی ی ی جئ 

حئ مئ ىئ  چ.

2 - رحمة اهلل لعباده و مواهبه لهم: 

حيث ت�ضمنت �ل�ضورة بيانًا ل�ضمول رحمة �هلل خللقه، و �إح�ضانه لعباده، ب�ضكل ميثل غاية �الإعجاز 
موقنًا  فيبقى  �لكمال،  مد�رج  �إىل  �لرقي  عن  عجزه  مدى  ��ضت�ضعار  �إىل  �لعبد  تقود  �لتي  �لرحمة،  و 

بحاجته �إىل �هلل تعاىل، و فقرِه �إىل ف�ضله و رحمته.

ولقد متثلت رحمته تعاىل ف عدة مو�قع ف �ل�ضورة، و �لتي كانت نتيجة حتمية ل�ضدق �لعبادة هلل 
وحده، و منها:

y  كرامة اهلل لعبده زكريا وولده يحيى عليهما السالم �لذي وهبه �هلل تعاىل �إياه
على �لكرب، من �مر�أة عاقر، بعد �أن كان زكريا �أمنوذجا لكمال �لعبودية و �لتوحيد، فا�ضتجاب 
�هلل لند�ئه �لذي مّن عن �إخال�ص �ضادق، وفرج عنه كربته، و ��ضتجاب للهفته، فرزقه بالعبد 
ما متثل ف  وهذ�  فيه،  له  بورك  و  عليه  نعمته  فاأمت  �ل�ضالم) ،  عليه  )يحيى  �لر�ضي  �ل�ضالح 

�الآيات من ))- 5)). 

y  عليه جربيل  مبخاطبة  ت�ضريفها  و  السالم  عليها  مريم  ألَمِته  تعالى  اهلل  كرامة 
و  �ل�ضالم لها مبا�ضرة،و هي من �لنعم �جلليلة �لتي خ�ص �هلل بها ثلة من عباده �ملخل�ضني، 
كذلك كيفية رزقه إياها عيسى عليه السالم من دون زوج، ثم �إغد�قه عليهما من 

ف�ضله و رزقه، و رحمته و حفظهما من كل مكروه، و هذ� ما متثل ف �الآيات من )6)-))). 

y  خري وجماز�ته  السالم  عليه  إبراهيم  نبيه  على  ومواهبه  تعالى  اهلل  رحمات 
�جلز�ء على توحيده له و �ل�ضرب على عبادته دون غريه، ودعوته �خلال�ضة �ل�ضادقة مع �أقرب 

�لنا�ص �إليه و هو)و�لده)، و هذ� ما متثل ف �الآيات من )))-50).  

y  أدت �إىل� رحمة اهلل نبيه موسى عليه السالم �لذي �خت�ضه بنعمة �الإخال�ص و�لتي 
��ضتخال�ص �هلل له با�ضطفائه و�ختياره لكالمه مبا�ضرة، و تبديد خوفه و روعة بتذليل �خلطاب 
له، و تقريبه منزلة و كر�مة دون غريه، كما �أنه ُوهَب باأخيه هارون معينا له ف �لدعوة توفيقا 

من �هلل تعاىل ورحمة، كما ف �الآيات ))5-)5). 
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y  مه ب�ضكنى رحمة اهلل نبيه إسماعيل عليه السالم باأن �أعطاه �لنبوة و �لر�ضالة و كرَّ
بجو�ر بيته )�لكعبة �مل�ضرفة)، و �ضريكا الأبيه ف بنائها، كما و�ضفه �هلل بال�ضدق ف وعده)))، 
ث هذ� �خُلُلق  عندما عزم و�لده بذبحه فاحت�ضب، و �أوكل �أمره هلل، فاأبدله �هلل بذبح عظيم، فورَّ
ياأمرهم  كان  �إنه  �إذ  �أهله،  �إخال�ضه ف �ضربه على  �إىل جانب جماز�ته على  بعده،  ذريته من 
بال�ضالة و �لزكاة فر�ضي �هلل عنه، و رفع من �ضاأنه وقدره، و هذ� متمثل ف �الآيتني ))55-5).

y  بكل �لنبوة  و  �ل�ضدق  كان ميثل  �لذي  السالم  إدريس عليه  نبيه  تعالى  رحمة اهلل 
�إخال�ص، فجاز�ه �هلل باملكان �لعلي، و �ملنزلة �مل�ضرفة وهو »�لعلم �لذي فاق به على من �ضلفه«)))، 

و يظهر جليا ف �الآيتني )57-56).

y  �أنبيائهم، فا�ضتحقو� رحمة اهلل عباده الصالحين و المتقين �لذين �ضارو� على نهج 
�لتب�ضري بالنعيم �لد�ئم من �هلل تعاىل و هي جنات �لفردو�ص، وهذ� ملحوظ ف �آيات متعددة ف 

�لق�ضم �لثان من �ل�ضورة �لكرمية. 

y  و �لتكذيب  عاقبة  �إىل  باإنذ�رهم  ذلك  و  الكافرين،  و  المكذبين  عباده  اهلل  رحمة 
�لعناد، و �إمهالهم لعلهم يرجعون، و يرتدعون عن �ضبيل غيِّهم و �ضاللهم.

y  وهذه �ملو�قع �لظاهرة لدينا و�لد�لة على رحمة �هلل تعاىل �ملتجلية ف �ل�ضورة، و �لتي �أ�ضار لها
�هلل ف �الآية �لكرمية: چ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ  ڱ     ں  ں ڻ   ڻ    ڻ       ڻ ۀ چ.

3- تحدثت السورة عن فريقين من البشر: 

�أي �لر�ضل و كل من �تبعهم و �ضار على نهجهم و  الفريق األول هم: �ملوؤمنون �ملهتدون،   
خطاهم، فتمتعو� بر�ضا �هلل ف �لدنيا مبا �أ�ضفى عليهم من هد�ية و ��ضطفاء و رحمة و رفعة، ثم ف 

ىئ ی ی ی یجئ  حئ مئ ىئ يئ جب  چ  �الآخرة بدخول جنته كما ف قوله تعاىل: 
حب خب   مبچ.

ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و �لتنوير، �ملجلد 7، ج 6)، �ص9)).  -(
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و �لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص ))). و قيل: باأنه هو �أول من و�ضع للب�ضر عمارة �ملدن، و قو�عد �لعلم،   -(
و قاعد �لرتبية، و �أول من و�ضع �خلط، و علم ّ �ل�ضاب بالنجوم و قو�عد �ضري �لكو�كب و تركيب �لب�ضائط بالنار فلذلك كان علم 
�لكيمياء ينت�ضب �إليه، و �أول من علم �لنا�ص �خلياطة، فكان هو مبد�أ من و�ضع �لعلوم، و �ل�ضارة، و �لنظم �لعقلية »ينظر،�ملرجع 
�أول نبي مر�ضل بعد  �أول من �تخذ �ملو�زيني و �ملكاييل و �الأ�ضلحة فقاتل  بني قابيل، و يدخل فيه  باأنه  �ل�ضابق، �ص ))). كما قيل 
�الأقاويل  عيون  و  �لتاأويل  �لقائق  عن  �لك�ضاف  �لزخم�ضري:  ينظر،  �ضحيفة.  ثالثني  عليه  تعاىل  �هلل  �أنزل  و  �ل�ضالم،  عليه  �آدم 
�أبو  �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، لبنان، ))))هـ - )00)م، ط)، ج5)،). و  �لتاأويل، حتقيق: عبد �لر�زق �ملهدي، د�ر  ف وجوه 
�لثقافية،  �لكتب  �لعلمية، موؤ�ض�ضة  �لكتب  �لرحيم، د�ر  تعليق: عبد �ملق�ضود بن عبد  و  �لعيون، مر�جعة  و  �لنكت  �ملوردي:  �ل�ضن 

بريوت،)د-ت)، ج )، �ص 78).
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�أثبتو� معبودً� �ضوى �هلل تعاىل و هوؤالء  الون �ملكذبون �لذين  والفريق الثاني هم))): �ل�ضّ  
فريقان: 
y  عليه عي�ضى  ف  ميرتون  �لذين  �لن�ضارى  وهم  عاقاًل،  حيًا  �هلل  غري  معبودً�  �أثبت  من  منهم 

�ل�ضالم، حيث جعلوه �إلهًا، �أو �بن �الإله، و �أغم�ضو� �أعينهم، و �أ�ضمو� �آذ�نهم متجاهلني �لق 
تعاىل  �هلل  عليهم  فرد  �ل�ضو�ب  �إىل  يهديهم  ما  ب�ضائرهم  من  لهم  يكن  فلم  به،  نطق  �لذي 

ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ           ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉې  ې     ې  چ  بقوله: 
ې ى ى ائ   ائ       ەئ چ.

y  قوم من  �الأوثان  عبدة  وهم  عاقل،  وال  بحي  لي�ص  جمادً�،  �هلل:  غري  معبودً�  �أثبت  من  ومنهم 
�إبر�هيم عليه �ل�ضالم �لذين رف�ضو� �لق ملَّا جاءهم، و �أ�ضرو� على ما هم فيه من �ضالل و 

�ضياع، و هذ� متمثل ف ق�ضة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم مع و�لده ف �الآيات من)))-50).

و ُيقاد�ن �إىل نار جهنم جز�ًء و فاقا.

4- البعث و النشور: 

توؤكد �ل�ّضورة �لكرمية حقيقة �لبعث و �لن�ضور، وحقيقة �ل�ضاب و �جلز�ء، و �ضرورة �الإميان بهذه 
معاندتهم  و  و�إنكارهم  بهذه �لقائق،  �لكفار  م  تهكُّ تعر�ص مظاهر  �ل�ضورة  فنجد  �لقائق جميعها، 

ٺ ٺ ٺ ٿ  چ  ل�ضانهم:  تعاىل على  قوله  �ملمات، كما ف  بعد  �لعودة  ��ضتحالة  لها، بجدلهم ف 
ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ     ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ   ڦ ڦ چ)))، كما تْعر�ص مدى ��ضتخفافهم 

بالنعم �لظاهرة و �لباطنة �لتي �أنعمها �هلل عليهم لهد�يتهم للطريق �لقومي، ف قوله تعاىل: چ ۀ ۀ   
ہ ہ ہ ہ ھ ھ            ھ  ھ ے ے   ۓ  ۓ ڭ ڭ چ و ف قوله تعاىل: چ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ چ)))، وو�ضحت كذلك مدى ��ضتدر�ج �هلل لهم بهذه �لنعم 

لتكون �ضاهد� و دليال على بغيهم و معاندتهم، بقوله تعاىل: چ ۅ ۅ  ۉ        ۉ ې ې ې  ې    ىى ائ 
ائ  ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ  ېئ ىئ چ. 

ينظر، �ضارة بنت جنر: �لنظم �لقر�آن ف �ضورة مرمي، �ص ))-5).  -(
ولقد قيل �إن �الآيات نزلت ف �أبّي بن خلف حني �أخذ عظاما بالية، يفتها بيده، ويقول زعم لكم حممد �أّنا نبعث بعدما منوت، وقيل   -(
نزلت ف �لوليد بن �ملغرية و�أ�ضحابه، ينظر، وهبة �لزحيلي: �لتف�ضري �ملنري، د�ر �لفكر �ملعا�ضر، بريوت، لبنان،))))هـ - )99)م، 

ط )، ج6)، �ص ))).
فاالآية ت�ضري �إىل ق�ضة خباب بن �الأرت مع �لعا�ضي بن و�ئل �ل�ضهمي، " ففي �ل�ضحيح: �أن خبابًا كان ي�ضنع �ل�ضيوف ف مكة، فعمل   -(
للعا�ضي بن و�ئل �ضيفًا، وكان ثمنه دْينًا على �لعا�ضي، وكان خباب قد �أ�ضلم، فجاء خباب يتقا�ضى دينه من �لعا�ضي، فقال له �لعا�ضي 
بن و�ئل: ال �أق�ضيكه حتى تكفر مبحمد، فقال خباب: "وقد غ�ضب"، ال �أكفر مبحمد حتى مييتك �هلل ثم يبعثك، قال �لعا�ضي: �أو 
مبعوث �أنا بعد �ملوت ؟ قال: نعم، قال )�لعا�ضي متهكمًا) �إذ� = = كان ذلك ف�ضيكون يل مال وولد وعند ذلك �أق�ضيك دينك، فنزلت 

هذه �الآية ف ذلك". �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص58)-59).
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5- الجنة و النار: 

- ذكرت �ل�ضورة �جلنة و �أو�ضافها بكونها د�ر �خللد و �الإقامة، ال يتحول عنها �أهلها �أبد�، متمتعني 
فيها ب�ضالم د�ئم منزه من كل �ضوء �أو �ضر، و م�ضجعة طالبها و باغيها ملو��ضلة �جلهاد لطلبها باالإخال�ص 

و �لعبودية هلل وحده. و ذلك بقوله �هلل تعاىل: چ ۉ ۉ ې ې ې     ې  ىى ائ      ائ        ەئ   ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ   ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ   ىئ ىئ ی ی     ی ی جئ  حئ مئ ىئ        يئ جب چ وقوله: چ 

ڳ  ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ چ.

- كما ُذكرت �لنار و �أو�ضافها و ما فيها من �أهو�ل، �إذ تكون جز�ًء وماآال للكافرين �مل�ضركني �لذين 
ي�ضاقون �إليها �ضاغرين، ف حالة مزرية قد �أخذتهم �ل�ضرة و �لند�مة، وهذه �الأو�ضاف ظهرت جلية 

ف تعقيبات �الآيات �خلطابية، كما ف قوله تعاىل: چ ک ک کک گ گ گ گ چ وقوله: چ ں 
ں  ڻ       ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ     ہ ہ  ھ  ھ     ھ چ.

و مما ال يخفي علينا كذلك ما �ضورته �الآيات من م�ضاهد يوم �لقيامة حيال �أ�ضحاب �جلنة و �لنار 
و �لتي تدل على هول �الأمر وِعظم �خلطب. 

6- األمم السابقة: 

و  للر�ضل،  تكذيبهم  بفعل  تعاىل  �هلل  �أبادها  �لتي  �ل�ضابقة  �الأمم  ماآل  �ل�ضورة  ف  �الآيات  بينت 
ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ   چ  �لكون لفعلهم كما ف قوله تعاىل:  ��ضتنكار  و  �لوحي،  �إنكارهم 
چ و كذلك بينت �الآيات عظمة �هلل �ضبحانه، و غلبته على  ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ې  
هوؤالء �الأقو�م بالرغم من قوتهم، و عظمة �أمرهم، و هذ� جلي ف �أو�خر �ل�ضورة �لكرمية لقوله تعاىل: 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 
ڤ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڄ ڄ چ.

وبعد هذه �جلولة �ل�ضريعة ملو�ضوعات �ضورة مرمي جندها جميعا تطرق بابًا و�حدً�، وهو:)تثبيت 
العقيدة الصحيحة في قلب اإلنسان و عقله، و الذي يتمركز في أساسها التوحيد 
و  اهلل  رحمة  استحق  قد  العبد  بذلك  فيكون  له،  شريك  ال  وحده  هلل   العبودية  و 

فضله و هباته(. 
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فيها  تتز�من  �لتي  و  غريها،  دون  بالذ�ت  �ملو��ضيع  هذه  تناول  خلف  و�قعًا  �ضرً�  جند  �أننا  كما 
�لقائق �ملا�ضية لل�ّضورة �لكرمية مع �لقائق �لو�قعة زمن �لنبي عليه �ل�ضالم، مع �لقائق �لتي �ضتقع 
ف �لعلم �لغيبي و �الأخروي، فما هذ� �ل�ضر؟ هذ� ما �ضيت�ضح من خالل تناويل للمحور �لثان من در��ضة 

�لوحدة �ملو�ضوعية لل�ضورة  . 

المطلب الثاني: قضايا السورة و مقاصدها.

و  �ل�ضابقة،  للمو�ضوعات  تناولنا  خالل  من  لنا  ظهر  كما  و��ضح  رئي�ص  مق�ضد  مرمي  �ضورة  ف 
هذ�  �حتاج  ولقد  لعباده)،  رحمته  بدورها  ت�ضتلزم  �لتي  عبوديته  و  تعاىل،  �هلل  وحد�نية  هو:)�إثبات 
تة للمق�ضد �لرئي�ص و  �ملق�ضد �ل�ضريف �إىل عدة �أمور ُعمَد �إليها ف �ضياق �ل�ضورة كمقا�ضد فرعية مثبِّ

مدّعمة له، هي ))): 

المقصد األول: إثبات وحدة الرسالة، و�أن �لر�ضل جميعًا ما �أر�ضلو� �إال لهدف و�حد)))  -
و هو: �لدعوة �إىل عبادة �هلل وحدُه منزها عن �ل�ضريك،  فقد ظهر هذ� �لهدف جليًا ف ق�ضة 
عليه  زكريا  هو  فها  �ل�ضالم،  عليهم  و�إدري�ص  �إ�ضماعيل  و  مو�ضى  و  �إبر�هيم  و  عي�ضى  و  زكريا 

ينظر، �ضارة بنت جنر: �لنظم �لقر�آن ف �ضورة مرمي، �ص )5- 58.  -(
ينظر، حممد قطب: در��ضات قر�آنية، د�ر �ل�ضروق، بريوت، �لقاهرة، )د-ت)، )د- ط)، �ص)0).  -(
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�ل�ضالم يدعو ربه مت�ضرعًا م�ضتوهبا ربه �بنًا �ضالًا يقوم باأمر �لدين، و يهتم به ف ظل �لف�ضاد 
�ملنت�ضر و �لبعد عن �لق، ويتابع ما قام به من �لدعوة، ثم تاأتي ق�ضة عي�ضى عليه �ل�ضالم عبد 

ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک ک   چ  �إىل عبادة �هلل وحده لقوله:  �هلل و ر�ضوله حيث جاء د�عيا 
ک چ ثم تاأتي ق�ضة �إبر�هيم – عليه �ل�ضالم – �لذي يدعو �أباه،و قومه لنبذ عبادة �الأ�ضنام، 

وعدم طاعة �ل�ضيطان، و�لعودة للحق بعبادة �هلل وحده بقوله تعاىل على ل�ضانه: چ ک ک ک 
گگ گ گ ڳ        ڳ    ڳ چ، ثم يذكر �لر�ضل �لباقني و عباده �ل�ضالني �لذين يدعون 

�إىل �هلل على نف�ص �لوترية، من تطبيقهم الأحكامه و �ضر�ئعه على �الأر�ص.
بها  - و�ضفها  �لتي  �الفرت�ء�ت  من  السالم:  عليها  مريم  تبرئة  الثاني:  المقصد 

كما  ال  حقيقتها  على  �لوقائع  �ضردت  �لتي  �ل�ضورة  �آيات  خالل  من  ذلك  ثبت  وقد   �مل�ضركون، 
زعمها �لز�عمون، مما �أثبت بذلك قدرة �هلل تعاىل و عبودية عي�ضى عليه �ل�ضالم لربه، و �أدى 

�إىل �إثبات وحد�نية �هلل �ضبحانه و تعاىل كما هو ف �الآيات )6)-))).
المقصد الثالث: إبطال بنوة عيسى عليه السالم، وذلك من خالل �ضرد �الأحد�ث و  -

تتابعها �لتي تثبت لكل ذي عقل باأن عي�ضى �بن مرمي عليهما �ل�ضالم ما هو �إال عبد �هلل و ر�ضوله، 
عبوديته  �إعالن  هو  عي�ضى  �لوليد  به  نطق  ما  �أول  جعل  فقد  �الأدلة،  و  بالرب�هني  ذلك  موؤيد� 
�ملطلقة هلل تعاىل: چ ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک ک  ک چ »و هكذ� يعلن عي�ضى –عليه �ل�ضالم 
– عبوديته هلل، فلي�ص هو �بنه كما تدعي فرقة، ولي�ص هو �إلها كما تدعي فرقة، و لي�ص هو ثالث 
ثالثة هم �إله و�حد وهم ثالثة كما تدعي فرقة.. و يعلن �أن �هلل جعله نبيًا، ال ولدً� و ال �ضريكًا. 
و بارك فيه، و �أو�ضاُه بال�ضالة و �لزكاة مدة حياته، و �لرب بو�لدته و �لتو��ضع مع ع�ضريته، فله 
�إذن حياة حمدودة ذ�ت �أمد.. و هو ميوت و يبعث و قد قدر �هلل له �ل�ضالم و �الأمان و �لطماأنينة 
يوم ولد و يوم ميوت و يوم يبعث حيًا.. و �لن�ص �ضريح هنا ف موت عي�ضى و بعثه، و هو ال يحتمل 

تاأوياًل ف هذه �لقيقة وال جد�ال«))). 
و يدعم هذه �الأدلة كذلك �لتعقيب �لذي تال �لق�ضة ف �الآيات )))-7)) فجاءت �ل�ضورة بالجة 

�لد�مغة و �مل�ضكتة لهوؤالء �ملفرتين �ملكذبني. 
المقصد الرابع: بيان قدرة اهلل سبحانه و تعالى و إعجازه، وتظهر لنا هذه �لقدرة  -

وجوه  من  وجه  )كهيع�ص)  �ل�ضورة  �أول  ف  �ملقطعة  فالروف  �ل�ضورة،  هذه  ف  �آية  �أول  منذ 
�الإعجاز حارت فيه �لعقول، و دلت على �الإعجاز �للغوي و �لبالغي للقر�آن، كما تو�لت �ملعجز�ت 
�ملثبتة لوحد�نية �هلل و قدرته بوالدة يحيى عليه �ل�ضالم من �أب و �أم �نعدمت لديهما �الأ�ضباب 
�ملوؤدية لالإجناب، ثم والدة عي�ضى عليه �ل�ضالم من �أم دون �أب، كدليل �أعظم على قدرة �هلل �لتي 

�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن: �ملجلد ) ، ج 6) �ص 08)).  -(
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ال يعجزها �ضيء، فاإذ� �أر�د �ضيء ال يتعدى قوله عن )كن فيكون).

بيان  - و  )الرحمن(،  بـ  تعالى  و  سبحانه  اهلل  وصف  تحقيق  الخامس:  المقصد 
�ضمول رحمته لعباده، فلما كانت هذه �ل�ضفة منكرة من قبل �مل�ضركني »�إذ ��ضتبعدو� �أن تلتقي 
�ضفات �لقوة و �لعزة و �جلربوت و �لعلم مع �لرحمة و �الإح�ضان ف حق �خلالق �ضبحانه و تعاىل، 
فمظاهر �لرحمة ف �عتقادهم من خ�ضو�ضيات �الآلهة �لتي يعبدونها من دون �هلل تعاىل«)))، 
فقد ترددت ف �ل�ضورة �لكرمية مثبتة مبا ال يدع جماال لل�ضك باأنها �ضفة من �أهم �ضفات �هلل 
�ضور  ف  �ل�ضورة  �أبرزتها  لقد  و  �لرت�حم،  و  �لرحمة  ف  �لب�ضر  قدر�ت  فاقت  و�لتي  �ضبحانه، 
مو�هب و نعم متعددة تف�ضل �هلل بها على عباده �ملتقني كما ر�أينا ذلك �ضابقا، كما �أن �لرحمة مل 
ت�ضتثِن �الأ�ضقياء، بل �ضملتهم ف �لدنيا بنعم �لياة و �لرزق، و �لتمتع بنعمة �لعقل �أد�ة �لتمييز 

بني �لق و �لباطل، و بنّي لهم �ضبيل �لهد�ية و �ُضبل �لغي))).   

المقصد السادس: التنويه بالروابط األسرية و دورها، فمثال:  -

y  :بقوله �ل�ضالم  عليه  ليحيى  تعاىل  �هلل  و�ضف  ف  كما  رحمتهما  ووجوب  �لو�لدين  بر 
چٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ چ، و�الإ�ضارة كذلك �إىل حمله �الأمانة و َهمِّ �لدعوة 

مع و�لده بقوله تعاىل: چٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ  چ.

y  و من ثم بّر عي�ضى عليه �ل�ضالم باأمه، و�لتي �ضورت لنا تلك �لعالقة �لميمة بني �الأم
وولدها، بحمله ف بطنها و بعدها والدته ومن ثم حملِه �إىل قومها، وهي قلقة عليه و على 
نف�ضها، ولكن نطق �لولد �لر�ضيع مد�فعا عن �أمه وعن �ضرفها، و مقرً� بوحد�نية �هلل و 

عبوديته له كما ف �الآيات )0)-))).   

y  ومن �أمثلة �لرّب �أي�ضا تلك �ملحاورة �لدعوية �ملت�ضمة باالحرت�م و �الأدب و �ل�ضرب و �للم
الإبر�هيم مع �أبيه، �لذي عاند و �أ�ضر على عبادة �الأ�ضنام، فدلت على خ�ضية �البن على 
�أبيه من �ضوء �خلامتة ، و رغبته �مللحة ف �إنقاذه من وحل �جلاهلية، وكذلك نتلم�ص هذ� 

�لرّب ف دعائه �ل�ضادق �ملغلف بعو�طف �لرحمة كما ف قوله تعاىل على ل�ضانه: چ ڭ  
�ضالة  بذرية  بعدها  �هلل  فعو�ضه  چ   ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ   ۈٴۇ  ۆ ۈ  ۇۆ  ۇ 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ  تعاىل:  بقوله  للعاملني  قدوة  فكانت  تتبعه، 
ىئ یی ی    ی جئ حئ  مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت  چ.

y  ومن �لعالقات �الأ�ضرية �لتي تدل على �أهمية هذ� �لرت�بط بو�ضفها متثل �لقوة و �ل�ضند
حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص 00).  -(

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص )9)  - )9).  -(
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عليه  هارون  باأخيه  ع�ضده  ب�ضد  �ل�ضالم  عليه  ملو�ضى  �هلل  هبة  جند  �مل�ضائب،  �أمام 
�ل�ضالم بقوله تعاىل: چپ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ مما يدل على �لدور �الأخوي 

�ملهم ف �الأ�ضرة.  

y  ومن جمال تلك �لعالقات �الأ�ضرية �لتي توجتها �الآيات �لكرمية ف �لق�ض�ص، بيان كيفية
�الأمر  على  �أقامها  �لتي  �أبنائه،  مع  �ل�ضالم  عليه  �إ�ضماعيل  ل�ضيدنا  �ل�ضالة  �لرتبية 
بال�ضالة و �لزكاة بقوله تعاىل: چ ڦ ڦ     ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ 
فكان قدوة ملن بعده لل�ضري على نهجه وخطاه من �العتناء باالأ�ضرة وو�ضلها باهلل تعاىل.

لالإميان،  - �أ�ضا�ضية  ركيزة  تعد  �لتي  �ل�ضاب،  و  �لبعث  حقيقة  �إثبات  السابع:  المقصد 
و��ضت�ضعار قدرة �هلل تعاىل، �لذي ي�ضتحق بحق �الألوهية �ملفردة، فتو�لدت �الأدلة باإثبات هذه 

�لقيقة ف عدة مو�قع: 

y  على ل�ضان يحيى عليه �ل�ضالم بقوله تعاىل: چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ
ڄ چ.

y  على ل�ضان عي�ضى عليه �ل�ضالم بقوله تعاىل: چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ
ھ ےچ.

y  وف �ضياق �الآيات �ملنذرة ف قوله تعاىل: چ جب حب  خب     مب ىبيب جت حت  خت مت ىت
يت جثچ وقوله: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ.

y  و �ضوؤ�ل �مل�ضتنكرين لق�ضية �لبعث ف قوله تعاىل على ل�ضانهم: چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
ٿ  ٿ ٹ ٹ چ و جو�ب �هلل �لا�ضم بقوله: چ ٹ ٹ     ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  

ڦ   ڦ ڦ ڄ چ.

y   ڃ ڄ  ڄ  ڄ  چ  بقوله:  �ملنكرين  هوؤالء  مب�ضري  تعاىل  �هلل  ق�ضم 
ڃ      ڃ ڃ چ چ چ.

بالب�ضارة  - كان  �ضو�ء  التذكير،  في  دوره  و  القرآن  منزلة  بيان  الثامن:  المقصد 
ڀ ڀ  چ  �أيده �هلل من  تي�ضري لفهمه و ذلك بقوله:  �لنذ�رة جلميع �خلالئق، مع ما  �أو 
ڀ ٺ  ٺ  ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ چ و بذلك و�ضحت ر�ضالة �لقر�آن عند �لعيان. 

المؤمنين  - و  سلم  و  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  التسرية  التاسع:  المقصد 
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�أ�ضكال  �لذين القو� ما القو� من  له،  �الأنبياء  �ل�ضابقني من  �أمثال  الذين اتبعوه)))، ب�ضرب 
�لتكذيب و �الأذى و �الفرت�ء و �ملعاندة و غريها من �أ�ضكال �لظلم و �العتد�ء�ت...، �لتي ت�ضتلزم 
قوله  ف  كما  �ملوحدين  منهج  هو  �جلبال، فهذ�  تزعزعه  ال  �البتالء  على  �ضربً�  و  قويًا  �إميانا 
�هلل  يو�ضح  و  چ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  پپ   پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل: 
تعاىل كذلك باأن �لعاقبة للمتقني، �إما بن�ضر و غلبة ف �لياة �لدنيا بقدرة �هلل، و�إما باجلز�ء 

�الأوفى ف �الآخرة، �أو بهما جميعًا.

جن�ص  - من  �جلز�ء  �أن  ببيان  ذلك  و  الصالح،  العمل  إلى  الدعوة  العاشر:  المقصد   
�لعمل، و يتحقق ذلك عن طريق �لرتغيب و �لرتهيب بذكر �أحو�ل �ملتقني، و �أحو�ل �مل�ضركني و 
م�ضائرهما ف �آخر �ملطاف، و بذلك تفتح هذه �لطريقة �أمام �لعقل فر�ضة للمقارنة و�ختيار 

ڭ ڭ ۇ  چ  تعاىل:  قوله  كما ف  بنف�ضه  للنجاة  �ل�ضليمة  �ل�ضبل  و  و�ل�ضليم،  �ل�ضحيح  �لطريق 
ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ   ۋ ۅ ۅ چ.

و  �لتف�ضري  و  بال�ضرح  تناولتها  و  �ل�ضورة،  �إليها  عمدت  �لتي  �لق�ضايا  و  �ملقا�ضد  �أهم  هي  وتلك 
�لربهان، و هي ف كليتها تتالءم مو�ضوعًا وترت�بط فكرً� لتكّون وحدة متما�ضكًة مع مو�ضوعها �لرئي�ص، 
تر�بط  ف  بع�ص  على  بع�ضها  بنيت  �لتي  �ملختلفة  و�ملعامالت  �ملتنوعة،  �لعالقات  من  �أبعادً�  بر�ضمها 
و�ضيج بني �هلل و عبده، وبني �الإن�ضان و نف�ضه و �أقربائه و �لنا�ص �أجمعني، لت�ضل ف �لنهاية �إىل �ملنهج 
�لو��ضح �لذي يرتكز على )�الإقر�ر بوحد�نية �هلل تعاىل و عبوديته، و �لتي ت�ضتلزم بدورها كما ذكرت 

�ضابقا رحمته وهبته لعباده �ملوحدين �ملخل�ضني).

حممد قطب: در��ضات قر�آنية، �ص 99  .  -(
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المبحث الرابع

ور و تناسبها لما قبلها و ما بعدها من السور موقع الّسورة بين السُّ
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و  ت�ضبقها  �لتي  بال�ضورة  بينها، فكل �ضورة مرتبطة  �لتاآلف فيما  و  بالتنا�ضب  �لقر�آن  تتميز �ضور 
�لتي تليها، �ضو�ء كان هذ� �لرت�بط تر�بطًا لفظيَا، �أو تر�بطًا معنويًا، �أو بهما معًا، و هذ� �لرت�بط و هذه 

�لوحدة ت�ضمل جميع �ضور �لقر�آن �لكرمي.

ومن �أجمل ما قيل ف �أهمية هذ� �لتناول: »قد وهم من قال ال يطلب لالآي �لكرمية منا�ضبة، الأنها 
على ح�ضب �لوقائع �ملفرقة. و ف�ضل �خلطاب: �أنها على ح�ضاب �لوقائع تنزياًل، و على ح�ضب �لكمة 
ترتيبًا و تاأ�ضياًل، فامل�ضحف على وفق ما ف �للوح �ملحفوظ مرتبًة �ضوره كله و �آياته بالتوقيف، كما �أنزل 
جملة �إىل بيت �لعزة، و من �ملعجز �لبني �أ�ضلوبه و نظمه �لباهر، و �لذي ينبغي ف كل �آية �أن يبحث �أول 
كل �ضي عن كونها مكملة ملا قبلها، �أو م�ضتقلة، ثم �مل�ضتقلة ما وجه منا�ضبتها ملا قبلها ؟ ففي ذلك علم 

جم، و هكذ� ف �ل�ضور، ُيطلب وجه �ت�ضالها ملا قبلها و ما �ضيقت له«))).

وبتتبع طر�ئق �لعلماء و �لباحثني ف بيان وجه �ملنا�ضبات بني �ضور �لقر�آن جندهم ينظرون �إىل 
هذه �لعالقة من ز�ويتني �ثنتني))):-

y  ،لز�وية �الأوىل: مو�ضوع كل �ضورة و �للقات �مل�ضكلة له، و �لبحث عن �لرو�بط �خلفية�
ووجه منا�ضبة �أ�ضبقية �ل�ضورة لل�ضورة �لالحقة من خالل مو�ضوع كل منهما.

y  نهاية و  �ل�ضورة  �ملنا�ضبة بني بد�ية  �لفاحتة، ووجه  و  �الآيات �خلامتة  �الأخرى:  �لز�وية 
�ل�ضورة �ل�ضابقة لها.

�ضابقا، لذلك ذهب كثري من  �أمر �جتهادي كما و�ضحنا ذلك  �لقر�آن  لل�ضور  �لنزويل  و�لرتتيب 
�لعلماء �إىل عدم �العتد�د به ف �إدر�ك �أغر��ص ومقا�ضد �ل�ّضور �لقر�آنية، ولهذ� �ضاأعتمد باملعاجلة ف 
هذ� �ملبحث لل�ضورة �لكرمية على ترتيب �مل�ضحف، �إذ تاأتي �ضورة مرمي بعد �ضورة �لكهف وقبل �ضورة 

طه.

نقله �ل�ضيوطي عن ويل �لدين �مللوي، �الإتقان ف علوم �لقر�آن، ج )، �ص )0).  -(
بت�ضرف، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص 8).  -(
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المطلب األول: تناسب سورة مريم مع سورة الكهف.

تنتهي سورة الكهف بقوله تعالى:

و �إذ� نظرنا ف �ضورة مرمي من حيث �رتباطها و تنا�ضبها مع �ل�ضورة �ل�ضابقة لها، و هي �ضورة 
�لكهف، فاإننا جند �لرت�بط من عدة �أوجه:

y .ضورة �لكهف و �ضورة مرمي مكيتان تعاجلان �ملو��ضيع نف�ضها�

y  إن �ضورة �لكهف قد ��ضتملت على ق�ض�ص عجيبة و غريبة، �ضملت ق�ضة �أ�ضحاب �لكهف و ق�ضة�
مو�ضى و �لعبد �ل�ضالح عليهما �ل�ضالم، و ق�ضة ذي �لقرنني، و هي ف جمملها ق�ض�ص مثرية و 
عجيبة، و كذلك جند �ضورة مرمي حتوي ق�ض�ضًا ال تقل غر�بة عن �ضابقتها، بل تزيد عليها ف 
�إثارة تعجب �الإن�ضان و تفكره ف قدرة �هلل �ضبحانه و تعاىل، فبد�أها بق�ضة نبي �هلل زكريا عليه 
�ل�ضالم- و ب�ضارته بيحيى عليه �ل�ضالم بالرغم من كرب �ضن �الأب ووهن عظمه و عقر �مر�أته 

و كرب �ضنها.

y  ثم �تبعها بق�ضة هي �أ�ضد غر�بة، و هي ق�ضة عي�ضى عليه �ل�ضالم و كيف حملت به مرمي �لعذر�ء
�لطاهرة وهي بكر مل تتزوج، ثم جميء عي�ضى من دون �أب، كما ذكرت �لق�ضة من �لكر�مات 
�لتي وهبها �هلل لعي�ضى و الأمه -عليهما �ل�ضالم- ثم ق�ضة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم و جماز�ته من 

ربه �لكرمي باأن جعل �لنبوة ف �أبنائه من بعده))). 

ينظر، �أبو �لف�ضل عبد�هلل حممد �ل�ضديق: جو�هر �لبيان ف تنا�ضب �ضور �لقر�آن �لكرمي، عامل �لكتب، ط)، 06))هـ - 986)م، �ص   -(
59، و �لغرناطي: �لربهان ف ترتيب �ضور �لقر�آن، حتقيق حممد �ضعبان، وز�رة �الأوقاف �ملغربية، 0)))هـ - 990)م، )د-ط)، �ص 

)55-)55، �ضارة بنت جنر: �لنظم �لقر �آن ف �ضورة مرمي، �ص )).
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y  بذكر �لكهف  �ضورة  تعاىل  و  �ضبحانه  ختم  ملا  »�إنه  �ل�ضورتني:  بني  �ملنا�ضبة  وجه  ف  قيل  كما 
�لتوحيد و �لدعاء �إليه، �فتتح هذه �ل�ضورة بذكر �الأنبياء �لذين كانو� على تلك �لطريقة، بعثًا 

على �القتد�ء بهم و �الهتد�ء بهديهم«))).

y  يئ  جب     حب خب     مب ىب يب جت چ  �لكهف:  �آخر �ضورة  �ملنا�ضبة بني قوله تعاىل ف  �أننا جند  كما 
حت   خت     متىت يت جث           مث   ىث  يث حج   مج جح مح جخ حخ   مخ جس حس  چ  وبني قوله تعاىل ف 
تعاىل:  قوله  �إىل  چ  ڃ    ڃ چ چ چ چ  ڃ  ڄ ڄ ڄ  ڃ  چ  مرمي:  ق�ضة  مطلع 
�إن  حيث  من  و��ضحة  �ملنا�ضبة  جند  چ،  ۆ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭ      ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  چ 

عي�ضى عليه �ل�ضالم لي�ص �إال كلمة من كلمات �هلل �لتي ال تنفد)))، كما يقول �ضبحانه: چٱ 
ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
چ       ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک چ))).

y  ولقد جاء ف نظم �لدرر للبقاعي ر�أيًا قد يعد من �أف�ضل �الآر�ء �لتي قيلت عن وجه �لتنا�ضب بني
�ل�ضورتني ؛ حيث جمع فيه �أغلب �الأقو�ل و �أف�ضلها، فيقول: »و ملا كان مق�ضود �لتي قبلها �لداللة 
على �أن �لقر�آن قيم ال عوج فيه، و به متام �النتظام ف نعمة �الإبقاء �الأول و دل على ذلك باأن 
�ضاق �مل�ضوؤول عنه من �لق�ض�ص �أح�ضن �ضوق، و ك�ضف عن خمباأ �لقناع �أبدع ك�ضف – �إىل غري 
ذلك مما خلََّله من بد�ئع �لكم و غر�ئب �ملعان فا�ضحة ملا �دعى هلل �ضبحانه ولدً�، و ختمها 
�عتبار.... �أو غريه بكل  بولد  �لتعدد  لقبول  – �لناف  �لتوحيد  و  �لكتاب  مبثل ذلك من و�ضف 
�بتد�أ هذه بالك�ضف عن �أغرب من تلك �لق�ض�ص ؛ حتقيقًا الآية: چ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ  چ)))، ب�ضياق غري ما تقدم فيما م�ضى من �ل�ضور، و جزيئات مل 
تذكر �إال فيها، مع عدم �ملخالفة ملا م�ضى، تاأييدً� الأن كلماته ال تنفد، وعجائبه ال تعد وال حتد، 
و�أنه لو كان من عند غريه الختلف، مع �أن �أهلها �ضادة �ملوحدين، و قادة �مل�ضلحني �ملتقني �لذين 
عملو� �ل�ضالات، و نفو� �ل�ضرك و �ضرعو� ذلك للنا�ص، فرحمهم ربهم �ضبحانه، و كلهم ممن 
يعتقده �ليهود �الآمرون لقري�ص بال�ضوؤ�ل عن �أ�ضحاب �لكهف و ذي �لقرنني تعنتًا، �أما من عد� 
عي�ضى عليه �ل�ضالة و �ل�ضالم فو��ضح، و �أما عي�ضى عليه �ل�ضالم فيعتقدون �أنه ما �أتى بعد و�أنة 
�ضياأتي، و يكون �لنا�ص ف �أيامه على دين و�حد ت�ضديقًا لوعد �لتور�ة �الآتي بيانه، و ذلك على 
وجه م�ضتلزم ف �أكرثها تنزهه تعاىل عن �لولد، و قدرته على �لبعث، و بد�أها بق�ضة من خرق 
�لطرب�ضي: جممع �لبيان ف تف�ضري �لقر�آن، حتقيق ها�ضم �لر�ضويل �ملحالتي و ف�ضل �هلل �لطباطبائي، د�ر �ملعرفة، 986)م، ج6، �ص   -(

.77(
ينظر، عبد �لكرمي �خلطيب: �لتف�ضري �لقر�آن للقر�آن، د�ر �لذكر، ج)، �ص)7.  -(

�ضورة �لن�ضاء، �آية )7).  -(
�ضورة �لكهف، �آية 9.  -(
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له �لعادة ف �لولد على وجه مبني �أنه ال يحتاجه �إال فاٍن ح�ضًا �أو معنى يريد �أن يخلفه فيما تع�ضر 
عليه فعله �أو تعذر، و كان تقدمي ق�ضته �أوىل الأن �لتبكيت به �أعظم ملبا�ضرتهم لقتله و قتل �بنه 
�لتوحيد �ضامن  �ملوؤ�ض�ص على  �ل�ضالح  �لعمل  �أن  �إىل  �إ�ضارة  و  �ل�ضالم،  و  �ل�ضالة  يحيى عليه 

الإجابة �لدعاء و �إن كان فيه خرق �لعادة...«))).

وهكذ� يظهر لنا بع�ص �لفتوحات �لربانية الأ�ضحاب هذه �الآر�ء للداللة على �الرتباط �لتنا�ضبي 
لل�ضورة مرمي مبا قبلها.

المطلب الثاني: تناسب سورة مريم مع سورة طه.

أواخر سورة مريم في قوله تعالى:

و�أما �إذ� نظرنا للتنا�ضب �ملو�ضوعي بني �ضورة مرمي و �ل�ضورة �لتي تليها، و هي �ضورة طه، فاإننا 
نتلم�ضه ف عدة جو�نب:

y .ضورة طه نزلت بعد �ضورة مرمي�
y .(((ضرت�ك �ل�ضورتني ف �الفتتاح بالروف �ملقطعة، وف ِقدم �لنزول و كونهما مكيتني��
y  إن �آخر �ضورة مرمي مرتبط باأول �ضورة طه، و متنا�ضبة معها ف �ملعنى و ذلك باأن »نزول �لقر�آن�

�لكرمي بالل�ضان �لعربي كان ف �ضهولة و ي�ضر و �إبانة مع و�ضوح �لداللة، و جالل �ل�ضياق و روعة 
قبل  فيما  ولقد جاء  �لعربة.  وماأخذ  �لتذكر،  وفر�ضة  �لتفكر،  �لعرب جمال  فيه  ليجد  �الأد�ء، 

ڀ ڀ  چ  �لنفو�ص فقال - جل و عال-:  �لبينات ف  �آياته  �أثر  خمتتم �ضورة مرمي توكيد 

�لبقاعي: نظم �لدرر ف تنا�ضب �الآيات و �ل�ضور، ج)، �ص 7)8-5)5.   -(
ينظر، �ضارة بنت جنر: �لنظم �لقر�آن ف �ضورة مرمي، �ص )6.  -(
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ڀ ٺ  ٺ  ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ چ �أما تي�ضريه بل�ضانه -عليه �ل�ضالم - فدليل 
على �أن كل ذي �إدر�ك ي�ضمعه يعلم ما فيه، و يدرك مر�ميه و كان للمتقني �الإخبار مبا ي�ضرهم، 
جد�ل  ذوي  �أي  لدً�)  )قومًا  تعاىل:  قوله  و  بتكذيبهم،  يليق  مبا  �الإعالم  �لطاغني  للمكذبني  و 
�أن ف  �لُفْجر و �ل�ضمم و �مليل عن �لق. لقد ثبت  �أو خ�ضومة �ضديدة مع �لُظلمة و  بالباطل 
�لقر�آن �لكرمي �لي�ضر و �لتذكرة و �ضفاء �لنفو�ص، فجاء مفتتح �ضورة طه موؤكدً� كل هذه �ملعان 

بقوله تعاىل: چ چ ڇ  ڇ     ڇ ڇ چ«))).
y  أن� �لبقاعي بقوله: »علم  باأو�خر �ضورة مرمي كما يو�ضح  �أول �ضورة طه  �رتباط  و كذلك جند 

�ملق�ضود من �ل�ضورة – كما تقدم – ت�ضريف هذ� �لنبي �لكرمي �ضلى �هلل عليه و �ضلم باإعالمه 
بالرفق باأمته، و �الإقبال بقلوبهم حتى ميلوؤو� �الأر�ص كرثة، كما �أنزل عليهم �ل�ضكينة و هم ف 
غاية �ل�ضعف و �لقلة، و حماهم ممن يريد قتلهم، و لني قلب عمر ر�ضي �هلل عنه بعد ما كان 
فيه من �لغلظة و جعله وزيرً�، ثم حماه بعدوه، و تاأمينه �ضلى �هلل عليه و �ضلم من �أن ي�ضتاأ�ضلو� 
و  �ل�ضالم  و هود عليهما  نوح  للمهلكني من قوم  وقع  نبيهم قبلهم ال كما  باأنه ميوت  و  بعذ�ب، 
و  ذلك،  غري  و  �لود  بجعل  تلك  ختم  و  �ل�ضقاء  بنفي  هذه  �فتتاح  عليه  دل  – مبا  بعدهم  من 
�لد�عي �إىل هذ� �لتاأمني �أنه �ضبحانه ملا ختم ذلك باإهالك �لقرون و �إبادة �الأمم بعد �إنذ�ر قوم 
�للدد، و مل يختم �ضورة من �ل�ضور �ملا�ضية مبثل ذلك، كان رمبا �أفهم �أنه قد �نق�ضت مدتهم، 
و حل بو�رهم، و �أتى دمارهم، و �أنه ال يوؤمن منهم – ملا هم فيه من �للدد – �إال من قد �آمن، 
فح�ضل بذلك من �لغم و �لزن ما ال يعلم قدره �إال �هلل، الأن �الأمر كان ف �بتد�ئه، و مل ي�ضلم 
منهم �إال نفر ي�ضري جدً�، ف�ضكن �ضبحانه �لروع بقوله:)ما �أنزلنا) بعظمتنا )عليك) �أي و �أنت 
�أي �أعظم �لكتب، �جلامع لكل خري، و �لد�فع لكل �ضري، �لذي ي�ضرناه  �أعلم �خللق )�لقر�آن) 
بل�ضانك )لت�ضقى) �أي بتعب قلبك بكونك من �أقل �ملر�ضلني تابعًا بعد ��ضتئ�ضال قومك و �ضقائهم 

باإنذ�رك )�إال) �أي لكن �أنزلناه )تذكرة) �أي تذكريً� عظيمًا )ملن يخ�ضى)«))).

y  و« قال:  فيهما،  �لو�ردة  �لنذ�رة  و  بالب�ضارة  �لفاحتة  و  �خلامتة  بني  �ملنا�ضبة  بع�ضهم  ربط  و 
منا�ضبة هذه �ل�ضورة الآخر ما قبلها �أنه تعاىل ملا ذكر تي�ضري �لقر�آن بل�ضان �لر�ضول �ضلى �هلل 

چ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ  �أي بلغته، و كان فيما علل به قوله:  عليه و �ضلم 
ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ چ و �لتذكرة هي �لب�ضارة �أو �لنذ�رة«))).

y  بتعليقه يخ�ضى)،  قوله: )تذكرة ملن  و  �ملتقني)،  به  )لتب�ضر  تعاىل:  قوله  ربط بني  ومنهم من 

�أحمد عبد �للطيف بدر: �لفتوحات �لربانية ف �لربط بني �ل�ضور �لقر�آنية، د�ر �لتاأليف، م�ضر، )د-ت)، )د-ط)، �ص)7.  -(
�لبقاعي: نظم �لدرر ف تنا�ضب �الآيات و �ل�ضور، ج 5، �ص 8.  -(

�أبو حيان: حممد بن يو�ضف �الأندل�ضي، تف�ضري �لبحر �ملحيط )بهام�ضه �لنهر �ملاد)، د�ر �لفكر، ط)، )0))هـ - )98)م، ج6، �ص   -(
))) -))). و ينظر: حممد فاروق �لزين، بيان �لنظم ف �لقر�آن �لكرمي، �ص 9) – 0) – )).
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قائال: »�إن �أول هذه �ل�ضورة مت�ضل بال�ضورة �ل�ضابقة و منا�ضب له ف �ملعنى �إذ ذكر ف �آخر تلك 
�أنه �إمنا ي�ضر �لقر�آن بل�ضانه �لعربي �ملبني، ليكون تب�ضريً� للمتقني و �إنذ�رً� للمعاندين، و ف �أو�ئل 

هذه ما يوؤكد هذ� �ملعنى«))).

y  ومن �لتنا�ضب وجود �إ�ضار�ت من �الرتباط �لق�ض�ضي بني �ل�ضورتني، الأنه تعاىل ذكر ف �ضورة
مرمي ق�ض�ص عدد من �الأنبياء و �ملر�ضلني، بع�ضها بطريق �لب�ضط و �الإطناب كق�ضة زكريا و 
يحيى و عي�ضى عليهم �ل�ضالم، و بع�ضها بني �لب�ضط و �الإيجاز كق�ضة �إبر�هيم، و بع�ضها جممل 
كق�ضة مو�ضى عليه �ل�ضالم، ف حني �أن ذكر ف �ضورة طه ق�ضة مو�ضى �لتي �أجملت فيما �ضلف، 
و ��ضتوعبها غاية �ال�ضتيعاب، ثم ف�ضل ق�ضة �آدم عليه �ل�ضالم �لتي مل يذكر منها ف �ضورة مرمي 

�إال ��ضمه))).

وهكذ� يظهر لنا هذ� �لرت�بط و �لتنا�ضب �ملو�ضوعي �ملتقن بني �ضورة مرمي و �ل�ضورة �ل�ضابقة و 
�لالحقة لها، فيما يدل على ذلك �لتنا�ضق �لعجيب و �لنظم �ملعجز �لذي يتاألف منه �لقر�آن �لكرمي.

و �الآن �ضاأحاول �لدخول �إىل �ل�ضورة نف�ضها ل�ضرب �أغو�رها، و �لك�ضف عن �لهيكلية �لتي جمعت بني 
�أجز�ئها و مقاطعها و ق�ض�ضها ف وحدة ع�ضوية �أعجب مما �ضبق..

�أحمد م�ضطفى �ملر�غي: تف�ضري �ملر�غي، د�ر �لفكر، )97)م، ج6، �ص)).  -(
ينظر، �لغرناطي: �لربهان ف ترتيب �ضور �لقر�آن، حتقيق حممد �ضعبان، 0)))هـ- 990)م، )د-ط)، �ص )5) – )5).  -(
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الفصل الثاني

الهيكل المعماري للّسورة ووحدته العضوية
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و  �الأهد�ف  ذ�ت  �لن�ضو�ص  وظيفة  الأد�ء  مق�ضود  مطلب  �لقر�آنية  لل�ضورة  �ملحكمة  �لبنائية  �إن 
�لغايات �ل�ضاِمية، فـ »ال حت�ضنب �أن جودة �ل�ضبك، و�إحكام �ل�ضرد، لي�ص �أمرً� بذي بال، ذلكم �أن �لكالم 
هو مر�آة �ملعان، فاإذ� �ت�ضق و�حتد و تر�بطت �أجز�ءه، و تالحمت �أفر�ده، و �أحكم �ضرده: �ضفت معانيه 
و �جنلت، و �إال يكن �لكالم كذلك فاإن �ملعنى حتمًا �ضيتبدد و �ضتتفرق �أجز�وؤه كما تبدد �ل�ضورة على 
�ملر�آة �مل�ضروخة......، و ر�ضف �ملعان كر�ضف �ملبان ي�ضعها �لّبناء لبنة لبنة، و ي�ضع بني �للبنات ما 
�لو�حدة، ثم يكر  يربط بع�ضهما ببع�ص ثم يعود عليها كلها مبا يغطي  �آحادها و يظهرها كال�ضبيكة 

�أخرى يزيل ما خرج عن �ضمتها �أو نبا عن حدها، و على قدر  �إتقانه تكون مهارته«))).

فاإذ� �أدركنا ذلك ف كالم �لب�ضر ، فكيف بكالم خالق �لب�ضر، �لذي ال ياأتيه �لباطل من بني يديه 
و ال من خلفه، و �لذّي �أعجز �لف�ضحاء و �لبلغاء باأن ياأتو� و لو باآية من مثله، نعم هو �لقر�آن ف �ضوره و 
�آياته و بكل ما حو�ه من خ�ضائ�ص و مميز�ت ف متانة �ضبكه و �إحكام �ضرده، و �أ�ضكال هيكلّيته و �أنو�ع 

وحدته، �لتي تغري كل قارئ �أو �ضامع له باأن يتاأمل فيه و يبحث عن �ضر هذ� �جلمال و هذ� �ل�ضبك. 

ولقد �أ�ضار �لبقاعي �إىل قول �أحد �ملتاأخرين))): »�الأمر �لكلي ّ  �ملفيد لعرفان منا�ضبات �الآيات ف 
جميع �لقر�آن هو: �أنك تنظر �إىل �لغر�ص �لذي �ضيغت له �ل�ضورة، و تنظر ما يحتاج �إليه ذلك �لغر�ص 
من �ملقدمات، و تنظر �إىل مر�تب تلك �ملقدمات ف �لقرب و �لبعد عن �ملطلوب، و تنظر �إىل �جنر�ر 
�لكالم ف �ملقدمات �إىل ما يتتبعه من ��ضت�ضر�ف نف�ص �ل�ضامع �إىل �الأحكام �أو �للو�زم �لتابعة له، �لتي 
تقت�ضي �لبالغة �ضفاء �لغليل بدفع عناء �ال�ضت�ضر�ف �إىل �لوقوف عليها، فهذ� هو �الأمر �لكلي �ملهيمن 
على حكم �لربط بني �جلميع �أجز�ء �لقر�آن ، فاإذ� عقلته تبني لك وجه �لنظم مف�ضاًل بني كِلِ �آية و�آية 

ف كل �ضورة«. 

وبهذ� تتحقق �لوحدة �ملو�ضوعية بالتنا�ضب بني �أجز�ئها و مقاطعها، و لكن هناك ما هو �أكرب و 
�أ�ضمل، وهو ما �أملح له �لعلماء �ل�ضابقون و �ملحدثون، من وجود تلك )�لوحدة �لع�ضوية) �لر�ضينة �لتي 

ت�ضم جميع �أجز�ء �ل�ضورة �لقر�آنية ب�ضكل فني بديع حتت هيكلية معمارية  مميزة.
فهد بن عبد �لرحمن بن �ضليمان �لرومي: خ�ضائ�ص �لقر�آن �لكرمي، مكتبة �لتوبة، �لريا�ص،))))هـ- 000)م، ط 5)، �ص 0)- )).   -(
يق�ضد به: �أبا �لف�ضل حممد �لبجائي �ملالكي، �ضيخ �الإمام �لبقاعي، و �لذي نقل ن�ضه كامال ف كتابه )نظم �لدرر ف تنا�ضب �الآيات   -(

و �ل�ضور)  �ملجلد )، �ص )).
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فما معنى �لهيكلية ف �ل�ضورة �لقر�آنية ؟ وما �آليات �لربط و �الت�ضال �لتي جتمع �أجز�ء �ل�ضورة 
ككل ؟ و كيف مّت توظيفها ؟                                                    

�أمام �لعيان ؟ و كيف متا�ضكت ع�ضويا و بنائيا  و ما �لهيكلية �لتي برزت بها �ضورة مرمي جلية 
د�خل �ل�ضورة ؟ وهل لهذه �لهيكلية �ملعمارية ف �ل�ضورة �لكرمية �أثر جمايل و فني على �ملتلقي ؟

هذ� ما �ضاأتناوله  بالبحث و �ال�ضتقر�ء و �ال�ضتدالل �إن �ضاء �هلل...

و  �لن�ص  يقطعها  �لتي  »�ملرحلة  بكونها:  �لتمهيد  ف  �لهيكلية  تعريف  �ضابقا  تناولت  قد  و�بتد�ء 
�ملحطات �لتي يقف عندها، و �جلهة �لتي ي�ضري �إليها �إىل �ملحطة �الأخرية  �لتي يقف عندها«)))   فاإذ� 
ت�ضورنا ذلك ��ضتطعنا بعدها حتديد �الأ�ضكال �لهيكلية �لتي تظهر فيها �ل�ضورة، وهي حتديد�ت تعترب 

ة لبع�ص �لدر��ضني ف �لع�ضر �لديث ف هذ� �ملجال))). حماوالت و مالحظات قّيمة و ّثريَّ

حيث تو�ضلو� �إىل ��ضتنتاج هيئات خارجية لل�ضورة ُتف�ضح عن �أ�ضكال �لربط ف تعدد مو�ضوعاتها 
و مدى خ�ضوعها للوحدة �لع�ضوية، كما ت�ضهم بنحو �أو باآخر �إىل حتديد �ال�ضتجابة �لكلية جتاه �لن�ص 

�لقر�آن و �لتي تهدف �ل�ضورة �إىل حتقيقها.

»و من هذه �الأبنية: 

�لبناء �الأفقي، و هو �أن تبد�أ �ل�ضورة مبو�ضوع و تختم باملو�ضوع ذ�ته عرب �ضل�ضلة من �ملو�ضوعات    -(
�ملتنوعة.

�لبناء �لطويل، و هو �أن تبد�أ �ل�ضورة مبو�ضوع تتدرج ف عر�ضه، بحيث يختم �ملو�ضوع ف نهاية    -(
�ل�ضورة.

�لبناء �ملقطعي: و هو �أن تطرح �ل�ضورة جملة من �ملو�ضوعات، تنهي كل و�حدة منها باآية �أو �أكرث    -(
تتكرر ف �ملقاطع جميعًا، مثل: »چ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  چ )))«))).

�آليات �لربط و �لبناء �لفنية �لتي تربط �أجز�ء هذه �لهيكليات �ملتعددة ف  �أما بالن�ضبة الأهم  و 
معمار هند�ضي و�حد، فهي متنوعة و متعددة و قد حتتمل وجهات نظر �أخرى بالزيادة �أو �لنق�ضان، غري 
�أنني �أورد ما وجدته متمثال ف �أغلب �ل�ضور �لقر�آنية و ما خطته �أقالم �لد�ر�ضني ف نوعية �لعالقات 

�لفكرية و �لفنية بني �أجز�ء �ل�ضورة �لو�حدة، و منها�آلية �لربط: 

حممود �لب�ضتان: �ملنهج �لبنائي ف �لتف�ضري، �ص ))-))، وينظر لهام�ص �ضفحة 7) من �لبحث.  -(
�أمثال حممود �لب�ضتان، و در��ضاته �لقيّمة ف: )عمارة �ل�ضورة �لقر�آنية و �لتف�ضري �لبنائي للقر�آن �لكرمي).  -(

�ضورة �لرحمن، �آية: 6).  -(
حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي ف �لقر�آن �لكرمي، �ملكتب �ملركزي، م�ضهد، جممع �لبحوث �الإ�ضالمية، ط)، ))))هـ، ج)، �ضـ9.  -(
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بـ )التمهيد( �لذي يت�ضدر �ل�ضورة �أواًل، و قد يتخلل مقدمتها، حيث يجمع عدة �أفكار تطرح    -(
على نحو جممل ثم تف�ضل الحقًا، و فائدة هذه �لطريقة ال تخفى عند �لباحثني، مبا تلقيه من 
ت�ضويق و �إثارة �نتباه لدى �ملتلقي لبيان �أهمية �ملو�ضوع �ملطروح منذ �لبد�ية، و ما تثريه �ملقدمة 

كذلك من حماولة �لربط بينها و بني ما طرح من مو�ضوعات بعدها.

بـ )التجانس(: �أي �لتجان�ص بني مو�ضوعات �ل�ضورة �لو�حدة، من حيث تتناول �ل�ضورة ق�ضما    -(
معينا ثم �نتقالها �إىل ق�ضم جديد، و لكن من خالل وجود عن�ضر جتان�ص بني هذين �لق�ضمني 
�ملتمثل ف جتان�ص �ملو�ضوعات مع �الأفكار و �الأدو�ت �لفنية �مل�ضتخدمة كعن�ضر �لق�ضة و �ل�ضورة 

و �الإيقاع))).

بـ )النمو العضوي أو التنامي(: و يق�ضد به �أن �ملو�ضوع ينتقل �أو يتحول �أو يتطور من مرحلة    -(
�إىل �أخرى، و يقطع مر�حل متنوعة حتى ي�ضل �إىل �لنهاية من خالل ما يغذيه �لن�ص من �أفكار 

و مو�ضوعات و حجج و �أدو�ت فنية متعددة))).

نحو  على  �الآخر  على  �أحدها  ترتتب  �ل�ضورة  �ملو�ضوعات ف  �أن  بها  يق�ضد  و  )السببية(:  بـ    –  (
)�ل�ضببية) بحيث يكون �ملو�ضوع )�ضببًا) لالحقه، و )م�ضببًا) عن �ضابقه))).

بـ )التداعي العضوي(: و هو �لذي يحرك �الأذهان تلقائيًا للربط بني زمانني خمتلفني يتد�عى    -5
�أحدهما من جمتمع �ضابق �إىل جمتمع الحق، و هذ� يربز جليًا ف �لق�ض�ص �لقر�آنية لق�ض�ص 
�الأنبياء و �لر�ضل و �الأقو�م �ل�ضالفة مع جمتمع �ضيدنا حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم، �أو �لتد�عي 
�لذي ميثله �ل�ضخ�ص عن نف�ضه حينما يقر�أ �ل�ضورة �لقر�آنية فتطرح ق�ضايا و �أمور� تكون و�قعة 
�ملتلقي من  تلقائي ف ذهن  ب�ضكل  �لتد�عي  فُيْعَقد  �الآخرة،  �أو ف  �مل�ضتقبل  �ضتقع ف  �أو  �ضابقًا 

خالل �أخذ �لعربة و �لعظة مما ُعِر�ص من �أمثال و ق�ض�ص و �أحو�ل �الآخرين. 

و قد ُيعد ما �ضبق ذكره من �الآليات نوعا من �أنو�ع �لعالقات �لتي ُتوظف من �أجل خدمة �لن�ص 
لهيكلية  در��ضتي  �لعالقات من خالل  �أو  �الآليات  تتبع هذه  �ضاأعمل على  و  ومقاطعه،  �أجز�ئه  وتالحم 

�ضورة مرمي ف هذ� �لف�ضل �إن �ضاء �هلل.

و بعد تاأملنا ل�ضورة مرمي جندها برزت ف بنائية هيكلية و��ضحة ترتبط فيما بينها بوحدة ع�ضوية 
و�ضيجة �ضاأتناولها على �لنحو �الآتي:

y .(ملبحث �الأول: مقدمة �ل�ضورة )�ال�ضتهالل�
بت�ضرف، حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي للقر�آن �لكرمي، ج)، �ص9.  -(

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص9، ينظر، حممود �لب�ضتان: در��ضات ف علوم �لقر�آن، �ص 98).  -(
حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي للقر�آن �لكرمي، �ص 9.  -(
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y :ملبحث �لثان: و�ضط �ل�ضورة، و�ملُنق�ضم �إىل�

�ملطلب �الأول: �لبنية �لهيكلية �لق�ض�ضية ووحدتها �لع�ضوية. -

�ملطلب �لثان: �لبنية �لهيكلية �خلطابية ووحدتها �لع�ضوية.  -

y .(ملبحث �لثالث: ج�ضور �النتقال )ح�ضن �لتخل�ص�

y .(ملبحث �لر�بع: خامتة �ل�ضورة )�النتهاء�

و  �ملو�ضوعية  �لرو�بط  �لتف�ضيل الإدر�ك تلك  و  بال�ضرح  �الأجز�ء  �ضاأعر�ص لكل جزء من هذه  و 
�لع�ضوية �لتي ربطت جميع �أجز�ء �ل�ضورة ف بناء معماري حمكم. 

و �أو�ضح هذه �لهيكلية �ملعمارية لل�ضورة �لكرمية جمملة ف �ل�ضكل �الآتي:
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)الهيكل المعماري لسـورة مريـم وقصصها(

التقابـل
 بين

البنيتين

ن ورحمة
صي

هلل المخل
 عباد ا

م
ه

هلل الجلية وهباته إلي
ا

�ملقــدمة
�لروف �ملقـطعة )كهيع�ص)

)ذكر رحمة ربك عبده زكريا)

صي وتعقيباته
ص

م الق
س

الق

سـورة تقريبا                           
ف ال

صـ
سـورة تقريـبا                                                                                           ن

ف ال
صــ

ن

ق�ضة زكريا ويحيى عليهما �ل�ضالم

ق�ضة مرمي وعي�ضى عليهما �ل�ضالم

ق�ضة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم وو�لده

ق�ضـــة مو�ضـى عليـه �ل�ضالم

        ق�ضـة �إ�ضماعيل عليه �ل�ضـــالم

ق�ضة �إدريـ�ص عليــه �ل�ضــالم

حلقة الوصل واالتصال بين القسمين 
)59 – 58(

ن        
شركي

ن والم
هلل للمعاندي

ب ا
طا

  خ
ن

ن المتقي
م م

ه
ن يقابل

وم
�لبنية �لداللية �الأوىل )�لتقابل بني معامل   -(

�لر�ضد ومعامل �لغي) وجز�ءتهما.
�أمهات  على  )�لرد  �لثانية  �لداللية  �لبنية   -(

�لكفر �مل�ضيطرة على �لب�ضرية) :
ثالث  وت�ضمنت  �ضغرى  داللية  بنية   -
وم�ضات ق�ض�ضية عن) منكر �لبعث 

و�ليوم �الآخر و�مل�ضتهزئني به) .
وت�ضمنت  �ضغرى  داللية  بنيه   -
�الأوثان  عبدة  عن  ق�ض�ضية  وم�ضة 

و�مل�ضركني .
وم�ضة  و�ضمت  �ضغرى  داللية  بنيه   -
�هلل  باتخاذ  �لقائلني  عن  ق�ض�ضية 

ولد� و�لت�ضنيع بهم .

ت
ضا

ن وم
طابي  )وما فيه م

م  الخ
س

 الق
صيرة

سردية ق
صية 

ص
)ق

الخاتمة : )التـبشيـر واإلنـــذار( 
رسالة القرآن الخالدة.
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مقدمة السورة )االستهالل(
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ح�ضن  و  مطرها،  �أول  ف  ذلك  و  �ل�ضماء،  ��ضتهلت  يقال:  �البتد�ء،  مبعنى  ياأتي  االستهالل 
�البتد�ء و �ال�ضتهالل: �أن يبتدئ �ل�ضاعر �أو �لكاتب مبا يدل على �لغر�ص، و يجذب �النتباه به، و ياأ�ضر 

�ملتلقي �ضامعَا �أو قارئا له، مع ح�ضن �ضبك، و عذوبة لفٍظ، و �ضحة معنًى))).

وعن �أثره ف �ل�ضامعني يقول �أبو هالل �لع�ضكري: »و�إذ� كان �البتد�ء ح�ضنَا بديعَا، ومليحَا ر�ضيقَا، 
و  و ط�ص،  �آمل، حم،  وجل:  عز  �هلل  يقول  لهذ�  و  �لكالم،  من  بعده  يجئ  ملا  �ال�ضتماع  �إىل  د�عية  كان 
ملا  �ال�ضتماع  �إىل  لهم  ليكون ذلك د�عية  لهم مبثله عهد،  لي�ص  بديع  ب�ضي  �أ�ضماعهم  كهيع�ص، فيقرع 

بعده«))). 

وعند �لنظر ف �ضورة مرمي، جند مطلعها يتكون: 
أوال - من خمسة أحرف مقطعة في قوله تعالى: )كهيعص()3(. 

�أما �ملر�د بهذه �الأحرف �ملقطعة فقد �ختلف �لعلماء فيها على قولني: 
y  :الأول: �أن هذ� علم م�ضتور، و �ضر حمجوب ��ضتاأثر �هلل به، و لهذ� قال �ل�ضديق ر�ضي �هلل عنه�

»ف كل كتاب �ضر، و �ضره ف �لقر�آن �أو�ئل �ل�ضور. 
قال �ل�ضعبي: �إنها من �ملت�ضابه، نوؤمن بظاهرها و نكل �لعلم فيها �إىل �هلل عز وجل«))).

و كما قال علي بن �أبي طالب ر�ضي �هلل عنه: »�إن لكل كتاب �ضفوة، و �ضفوة هذ� �لكتاب حروف 
�لتهجي«)5).

لبنان، 000) م، ط)،  �لعربي، بريوت،  �لفكر  د�ر  �لبالغة، حتقيق: رحاب عكاوي،  �الإي�ضاح ف علوم  �لقزويني:  ينظر: �خلطيب   -(
�ص))). و عبد �لفتاح �أحمد ال�ضني: �لبديع ف �ضوء �أ�ضاليب �لقر�آن، د�ر �لفكر �لعربي، بريوت، لبنان، 9))) هـ - 999) م، )د،ط)، 
�أبو  �ص77)  ، و�إنعام عكاوي: �ملعجم �ملف�ضل ف علوم �لبالغة، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، )))) هـ )99) م،ط)، �ص 0)-7)، 

�لعبا�ص عبد�هلل بن معتز: �لبديع، حتقيق حممد خفاجي، د�ر �جليل، )0)))هـ - 990)م)، ط)، �ص 76).
مفيد  ن�ضه:  و�ضبط  حققه  و�ل�ضعر)،  )�لكتابة  �ل�ضناعتني  كتاب  �لع�ضكري:  �ضهل  بن  �هلل  عبد  بن  �ل�ضن  �لع�ضكري،  هالل  �أبو   -(

قميحة، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان، )0))هـ - )98)م، ط)، �ص 96).
و هي تنفرد بهذ� �لعدد من �لروف مت�ضلة، و ال ي�ضاركها فيها �إال �ضورة �ل�ضورى �لتي �بتد�أت بقوله تعاىل )حم ع�ضق)، و �لتي   -(

تختلف عنها بعدم تو��ضل حروفها،و �نفر�د كاًل منهما باأربعة حروف و ��ضرت�كهما بحرف �لعني.
�لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، ج)، �ص )7).  -(

بكري �ل�ضيخ �أمني: �لتعبري �لقر�آن، �ص68.  -5
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y  لثان: �أن لهذه �لفو�حت معنى مق�ضودً� معلومًا، ذلك �أن �لقر�آن �لكرمي كتاب هد�ية، و �لهد�ية�
ال تتحقق �إال بفهم �ملعنى، خا�ضة �أننا قد �أُمرنا بتدبر �لقر�آن �لكرمي و �ال�ضتنباط منه، و هذ� ال 

يكون �إال بفهم معانيه و �إدر�كها))).

و قد تعددت �الأوجه و �الآر�ء ف بيان �ملعنى �ملق�ضود بهذه �لفو�حت، �أذكر بع�ضها على �ضبيل �ملثال: 

�إنها »فو�حت لل�ضور، كما يقولون ف �أول �لق�ضائد بل و ال بل، و قيل هي تنبيها كاأال، و �أما �لتي    -(
ي�ضتفتح بها كالم �لعرب للتنبيه و �إمنا عدل عن �الألفاظ �مل�ضهورة ف �لتنبيه، الأن �لقر�آن كالم 
ال ي�ضبه �لكالم فنا�ضب �أن يوؤتي باألفاظ تنبيه مل تعهد، ليكون �أبلغ ف قرع �ضمعه«)))، و �لغر�ص 
هو: »�أن قرع �ل�ضمع ف �أول �لكالم مبا يعي �لنفو�ص فهمه �أو باالأمر �لغريب، د�فع لها �أن ت�ضغي 

و تتيقظ و تتاأمل و تزد�د �إقبااًل«))).

كما ورد »�أن �لعرب كانو� �إذ� �ضمعو� �لقر�آن لغو� فيه...، فاأنزل �هلل هذ� �لنظم �لبديع ؛ ليعجبو�    - (
منه، و يكون تعجبهم منه �ضببًا ال�ضتماعهم، و ��ضتماعهم له �ضببًا ال�ضتماع ما بعده فرتق �لقلوب 

و تلني �الأفئدة«))). 

�لقر�آن  �ضور  لها متيزها عن غريها من  فتكون عالمة  لتمييزها،  لل�ضور  �أ�ضماء  قيل: هي  كما    -(
�لكرمي)5). 

و قيل: �إن �ملر�د بهذ� �ملطلع و �أمثاله �إ�ضعار �لعرب �أواًل باأن �لقر�آن نزل بل�ضان عربي مبني، �أي    -(
حروف يعرفونها، و من بينها �لروف �لتي يتكون منها مطالع بع�ص �ل�ضور، فال يذهبون بظنهم 
�أنهم عجزو� عن �الإتيان ب�ضورة و�حدة من مثله، الأنه يتاألف من �ألفاظ و حروف يجهلونها، �إن 
كل ما جاء به �لقر�آن �لكرمي من �ألفاظ هو مما يعرفه �لعرب و ال يخفى عليهم، و لكن جاء من 
عندهم معجزً� متحديًا به �أمثال هوؤالء فيقودهم �إىل �الإميان و �لت�ضديق بهذ� �لكتاب، حيث 

يتو�ضلون بعد �لنظر فيه �إىل �أن �لقائل له لي�ص �أحد� من �لب�ضر)6)، قال تعاىل: چ ڀ  ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ چ)7).

و من �ملعان ما روي عن عبد �هلل بن �لعبا�ص ر�ضي �هلل عنهما �أنه قال: »كل حرف منها ماأخوذ    -5

ينظر، �لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، ج)،�ص )7)، وبكري �ل�ضيخ �أمني: �لتعبري �لقر�آن،�ص 68.  -(
جالل �لدين �ل�ضيوطي: قطف �الأزهار ف ك�ضف �الأ�ضر�ر، حتقيق �أحمد �لمادي �إ�ضد�ر وز�رة �الأوقاف و �ل�ضوؤون �الإ�ضالمية، دولة   -(

قطر، ))))هـ - )99) م، ط)، ج)، �ص 59).
حممد عبد �لعظيم �لزرقان: مناهل �لعرفان ف علوم �لقر�آن، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ))))هـ - )99)م، ط)، ج)، �ص ))).   -(

�لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، ج)، �ص 75).   -(
ينظر، �لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، ج)، �ص )7). وحممد عبد �لعظيم �لزرقان: مناهل �لعرفان ف علوم �لقر�آن، �ص ))).  -5

بت�ضرف، ح�ضن حممد باجوده: تاأمالت ف �ضورة مرمي، د�ر �العت�ضام، )د، ت)، )د، ط)،�ص )).  -6
�ضورة �الإ�ضر�ء، �آية 88.  -7
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من ��ضم من �أ�ضمائه �ضبحانه«))).

�أن �ملق�ضود من هذه �الأحرف »بيان نبوة حممد �ضلى �هلل عليه و �ضلم، و من  و منها كذلك:    -6
ناحية �أنه ينطق باأ�ضامي �لروف مع �أنه �أمي مل يقر�أ و مل يكتب، و �ملعروف �أن �لنطق باأ�ضامي 
و  بها  فاإتيانه  بها،  �لنطق  و ال  �إىل معرفتها  �ضبيل لالأمي  �لقارئ وحده، ال  �ضاأن  �لروف من 
ترديده لها، دليل مادي على �أنه ال ياأتي بهذ� �لقر�آن من تلقاء نف�ضه �إمنا يتلقاه من لدن حكيم 

عليم«))).

�أما بالن�ضبة لالآر�ء ف �ضورة مرمي فاإنني �أجد عدة معان لها ف طيات كتب �لتفا�ضري ذكر و تاأويل، 
�أذكر بع�ضا منها على �ضبيل �ملثال:

�لهاء من  - و  �لكاف من كاٍف،  �أن  ]كهيع�ص[:  �بن عبا�ص ر�ضي �هلل عنهما ف  فلقد »روي عن 
هاٍد، و �لياء من حكيٍم، و �لعني من عليٍم، و �ل�ضاد من �ضادٍق، ذكره بن عزيز �لق�ضريي عن 
�بن عبا�ص، معناه كاف خللقه، هاد لعباده، يده فوق �أيديهم، عامل بهم، �ضادق ف وعده، ذكره 

�لثعلبي عن �لكلبي و�ل�ضدي وجماهد و �ل�ضحاك«))).

و من �ملحاوالت �جلديدة))) لتف�ضري �لروف �ملقطعة ف فو�حت �ل�ضور، تلك �لتي تو�ضح وجود  -
عالقة تنا�ضب بينها و بني مو�ضوعات �ل�ضورة عامة، باعتبار �لروف �أ�ضماء و �أدو�ت لغوية لها 
معان ترمز �إىل م�ضامني �ل�ضور، فتعد بذلك من بر�عة �ال�ضتهالل للّتنا�ضب �لو�قع بينها و بني 

م�ضمون �ل�ضورة.

من ذلك تف�ضريها على �لنحو �الآتي: »كاف: ف« ل�ضان �لعرب »بعري كاف: �أكلت �أ�ضنانه و ق�ضرت 
من �لكرب حتى كادت تذهب. و معنى هذ� �أن �أدو�ت �لفعل قائمة و موجودة لكنها قا�ضرة. و ف« كاف 
»رمز �إىل ق�ضة زكريا، �لتي جاءت ف مطلع هذه �ل�ضورة، و زكريا �ضيخ بلغ من �لكرب عتيًا، و �مر�أته 

عاقر، و كان يرغب ف �إجناب �لولد. لكن �أد�ة �الإجناب لديهما قا�ضرة، و مع ذلك وهبه �هلل ولدَ�.

ها: ف �للغة: هاء �الأمر: تاأهب له و �أعد نف�ضه ملز�ولته و فيها �أي�ضا: كجاء، و معناه �لتلبية. و هي 
ف فو�حت �ل�ضور ترمز ف �ضورة مرمي �إىل ق�ضة مرمي �لعذر�ء �لتي ��ضتبد بها �خلوف من �أل�ضنة �لنا�ص، 

و �إىل ��ضتجابة �هلل و تبديل خوفها �أمنًا.

ينظر، �لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، ج )، �ص )7).  -(

ينظر، �لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، ج )، �ص ))).  -(
�لقرطبي: �جلامع الأحكام �لقر�آن، د�ر �لكتاب، �لقاهرة،87)) هـ - 967) م،)د، ط)،ج ))، �ص)7.   -(

قام بهذه �ملحاولة �لباحث بدري عبد �جلليل ف كتابه بعنو�ن »بر�عة �ال�ضتهالل ف فو�حت �لق�ضائد و �ل�ضور« وهو كتاب قد طبع   -(
موؤخرً�، ومل يت�ضّن لنا �لوقت للو�ضول �إليه وتناوله بالنظر.
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يا: ف �للغة: تنبيه و تذكري، و هي ف �لند�ء و �الأمر، و قد تكرر �الأمر بالتذكري ف �ضورة مرمي �أربع 
مر�ت متو�لية، تقدمت �الإ�ضارة �إليها. 

چ  �إ�ضارة �إىل خيار �خللق:  عني: ف �للغة: حقيقة �ل�ضيء. و عني كل �ضيء خياره. و ف �ل�ضورة 
ڱ      ڱ   ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ 

ں  ں ڻ   ڻ    ڻ       ڻ ۀ ۀ چ.

– يقول �لباحث -: »جاء عنو�نًا ل�ضورة كلها تخا�ضم و ت�ضديات  �ضاد: من �لت�ضدي، و لذلك 
�ل�ضديدة للذين قالو�:  �إىل �خل�ضومة �لقوية، و �ملعار�ضة  )يعني �ضورة �ص)، و ترمز ف �ضورة مرمي 

ٴۇ   ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   چ  لهم:  فقيل  چ،  ڭ  ۓ  ۓ  چے 
ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ چ«))).

وف نهاية �ملطاف لهذه �الآر�ء �لتي عر�ضت بع�ضها، نفيد �أن هذ� �الأ�ضلوب من �لفو�حت مل يكن 
معروفًا عن �لعرب وقت نزول �لقر�آن �لكرمي، و �أن �أقو�ل �لعلماء فيها ال ت�ضتند �إىل دليل من �لكتاب و ال 
من �ل�ضنة، و لي�ص لها �ضاهد �ضحيح ف لغة �لعرب، لذلك ال ي�ضح �أبدً� �أن يجزم �أحد مبعناها لق�ضور 

�لعلم �لب�ضري عن �لو�ضول لكنه معانيها.

ثانيا: و لتتضح لنا الرؤية أكثر يمكننا اإلشارة إلى عالقة هذا االستهالل باآلية 
التي تليه ف قوله تعاىل: چ ٻ  ٻ ٻ پ پ  پ  چ. 

فما �ل�ضر ف ت�ضدر هذه �الآية ف �ل�ضورة ؟  -

و ما �الأفكار �الأ�ضا�ضية �لتي �حتوتها و �أّهلتها لهذ� �ملوقع ؟  -

و ما عالقتها كبنية �ضغرى بالبني �الأخرى ف �ل�ضورة ؟  -

هذا ما سأجيب عليه في السطور اآلتية:

ت�ضتهل  �لتي  مقدماتها  خالل  من  مبو�ضوعاتها  نتنباأ  �أن  ميكننا  �لقر�آنية  �ل�ضور  ف  �لغالبية  �إن 
�لبد�ية  �الإجمال ف  �أن هذ�  كما  �أفكارها،  و  بنحو جممل مقا�ضدها  �ملقدمة  ُتْطرح  بها، حيث  �ل�ضور 

�ضرعان ما ينحّل �إىل تف�ضيالت فيما بعد، �أو تكرر ف مو�قع متقاربة �أو متقابلة من �لن�ص))). 

لذلك البد من �لّتعرف على �ملفرد�ت �ملكونة لالآية �لكرمية ففي تف�ضيلها فائدة جمة و ز�ٌد قيم 

�أحمد �أبو زيد: �لتنا�ضب �لبيان ف �لقر�آن )در��ضة ف �لنظم �ملعنوي و �ل�ضوتي) من�ضور�ت كلية �الآد�ب و �لعلوم �الإن�ضانية بالرباط،   -(
�ضل�ضلة: ر�ضائل و �أطروحات رقم 9)، نقاًل من كتاب: بر�عة �ال�ضتهالل ف فو�حت �لق�ضائد و �ل�ضور لبدري عبد �جلليل.
بت�ضرف، حممود �لب�ضتان: در��ضات ف علو �لقر�آن �لكرمي، مدينة �لعلم، �إير�ن، ط )، 7))) هـ، 007) م، �ص )5).  -(
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ف �الإعجاز �لبالغي و �لنظمي تنبه �إليه �لعلماء قدميا))).
فها هو �خلطابي يقول: »�علم �أن عمود هذه �لبالغة �لتي جتمع لها هذه �ل�ضفات هو و�ضع كل 
نوع من �الألفاظ �لتي ت�ضمل عليها ف�ضول �لكالم مو�ضعه �الأخ�ص �الأ�ضكل به �لذي �إذ� بدل مكانه غريه، 
جاء منه �إما تبدل ف �ملعنى �لذي يكون منه ف�ضاد �لكالم، و �إما ذهاب �لرونق �لذي يكون معه �ضقوط 
�لبالغة، ذلك �أن ف �لكالم �ألفاظا متقاربة ف �ملعان يح�ضب �أكرث �لنا�ص �أنها مرت�دفة مت�ضاوية ف 
�إفادة بيان مر�د �خلطاب.. و �الأمر فيها و ف ترتيبها عند �لعلماء بخالف ذلك، الأن لكل لفظة منها 

خا�ضية تتميز بها عن �ضاحبتها ف بع�ص معانيها و �إن كانتا قد ت�ضرتكان ف بع�ضها..«))). 

كما �أن لهذه �الألفاظ �رتباط بال�ضياق وثيق يربز من خاللها �إحكام �الت�ضال و �لتنا�ضق و �لتاآلف 
و �لنظم �لبديع، وهذ� ما تنبه له عبد �لقاهر �جلرجان بقوله: »وهل جتد �أحدً� يقول: هذه �للفظة 
ف�ضيحة، �إال وهو يعترب مكانها من �لنظم، و ح�ضن مالئمة معناها ملعان جار�تها، و ف�ضل موؤ�ن�ضتها 
الأخو�تها، و هل قالو� - لفظة متمكنة و مقبولة - وف خالفه – قلقة و نابية و ُم�ْضتكرهة – �إال و غر�ضهم 
�أن يعربو� بالتمكن عن ح�ضن �التفاق بني هذه و تلك من جهة معناها، و بالقلق و �لنُّبوِّ عن �ضوء �لتالوم، 

و �أن �الأوىل مل تلق بالثانية ف معناها، و �أن �ل�ضابقة مل ت�ضلح �أن تكون لفقا لتالية ف موؤد�ها«))). 

وبالتاأمل جند �أن �الآية �ملت�ضدرة لل�ضورة �لكرمية مكونة من �أربعة �ألفاظ، هي: )ذكر – رحمة 
– عبد). – رب 

1- لفظ )ذكر(:

تكرر لفظ �لذكر �ضت مر�ت ف �ل�ضورة، �مل�ضدر )ذكر) مرة و�حدة ف �آية �الفتتاح، و فعل �الأمر 
)�ذكر) خم�ص مر�ت ف بد�ية ق�ض�ص �ل�ضورة، و هذ� ما متيزت به هذه �ل�ضورة، فهي تعد �أول �ضورة 

ورد فيها لفظ )و �ذكر) ف ق�ض�ص �الأنبياء عليهم �ل�ضالم))).

كر بالك�ضر: �لفظ لل�ضيء، و �ل�ضيء يجري على �لل�ضان و �ل�ضيت. و �لذِّ

كرة بال�ضم: �لثناء، و �ل�ضرف، و �ل�ضالة هلل تعاىل و �لدعاء، و �لكتاب فيه تف�ضيل �لدين  و �لذُّ
وو�ضع �مللل)5).

يدخل هذ� �لتناول للمفرد�ت �للفظية لالآية �لكرمية ف �لف�ضل �لثالث من �لبحث حتت مبحث �الأدو�ت �جلمالية و�الأ�ضلوبية، ولكن   -(
ل�ضرورة �قت�ضاها �ل�ضياق �رتاأينا تقدميه ف هذ� �ملوقع.

�لعارف،  للرمان و �خلطابي و �جلرجان، حتقيق حممد خلف �هلل و حممد زغلول �ضالم، د�ر  �لقر�آن:  �إعجاز  ثالث ر�ضائل ف   -(
م�ضر، )د،ت)، ط )، �ص9).

عبد �لقاهر �جلرحان: دالئل �الإعجاز، �ص 9).  -(
�لقر�آن،  غريب  ف  �ملفرد�ت  �الأ�ضفهان:  �لر�غب  76.وينظر،  �ص  مرمي،  �ضورة  ف  �ملو�ضعية  �لوحدة  �ضابق:  حدة  بت�ضرف،   -(

ر�جعه:حممد عتيان، د�ر �ملعرفة، بريوت، 8)))هـ- 998)م، ط)، مادة )ذكر) �ص )8).
ينظر، �لفريوز �آبادي: �لقامو�ص �ملحيط، مادة ذكر، 57)- 58).  -5
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�ل�ضيء  تارة ير�د به ح�ضور  و  ��ضتح�ضار ما يحفظ من معارف،  به  و ير�د  �لذكر يطلق  و لفظ 
�لقلب و عليه فالذكر �أنو�ع))):

ذكر بالل�ضان، كقوله تعاىل: چ گ گ  گ ڳڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ چ))). -

ذكر بالقلب و �لل�ضان، كقوله تعاىل: چ  ڻ ڻ ڻ       ۀ ۀ ہ ہہچ))). -

و�لذي يتنزل من هذه �ملعان على �لذكر ف �آية �ملطلع هو ما ير�د به �لكتاب �لذي فيه تف�ضيل 
�لدين و �مللل، و ذلك ال�ضتماله على �ملدلول �لل�ضان و �لقلبي للذكر،وذلك الأننا �إذ� �عتربنا بـ )�لقول 
�لر�جح)))) ف كون )ذكر) ف �الآية خرب ملبتد�أ حمذوف تقديره: هذ� ذكر، فيكون �ملعنى: هذ� �لكتاب 

فيه ذكر رحمة �هلل تعاىل �لتي �أنعم بها على عبده زكريا عليه �ل�ضالم)5). 

�ضلم،  و  عليه  �لنبي �ضلى �هلل  �ملعلنة على  �ل�ضغائن  و  �الأحقاد  �ل�ضورة ف جو متلوؤه  نزلت  »وملا 
مع قلة �الإتباع، و �ت�ضاع د�ئرة �الإنكار و �الإيذ�ء، �لال �لذي يتطلب معه �لتذكري بالرحمة و �ل�ضرور و 
�لت�ضلية من �أرحم �لر�حمني، و ملا �ضابه حاله هذ� حال عبد �هلل زكريا عليه �ل�ضالم �لذي �أملَّ به �لياأ�ص 
من �لولد و بلغ تخوُِّفه على �أمر �لدعوة �إىل عبادة �هلل من بعده مبلغًا عظيمًا، ذكره ربه عزوجل باأنه لن 

يتخلى عنه و يغمره برحمته �لتي غمر بها عبده زكريا و غريه من �مل�ضطفني عليهم �ل�ضالم من قبله.

ولتحقيق هذه �لغاية جاء نظم تاأليف هذه �الآية باأ�ضلوب بديع موجز، مع ما يحمله لفظ »ذكر« من 
�لليونة و �لهدوء �للذين يتنا�ضبان مع عر�ص ورود �لرحمة ف هذه �الآية من حتقيق �لطماأنينة و �ل�ضكينة 

ف نف�ص �لنبي – �ضلى �هلل عليه و �ضلم«)6).

2 - لفظ )رحمة(: 

تكرر هذ� �مل�ضدر و م�ضتقاته ف �ل�ضورة ع�ضرين مرة، و ��ضم �جلاللة »�لرحمن« �ضت ع�ضرة مرة، 
و هو ما تفردت به �ل�ضورة و متيزت به عن باقي �ل�ضور �لكرمية، وجاءت د�لة على عدة �ألفاظ و تر�كيب 

ينظر، �بن منظور: ل�ضان �لعرب،د�ر �ضادر، بريوت، لبنان، 005)م، ط)، جملد 5، ج 6،�ص 6).  -(
�ضورة �الأنبياء، �آية 50.  -(
�ضورة �لبقرة، �آية 00).  -(

حيث �أعرب )ذكر) بثالثة �أوجه:   -(
- هو خرب مبتد�أ حمذوف، �أي »هذ� ذكر«.  

�أو مبتد�أ و �خلرب حمذوف �أي: »فيما يتلى عليك ذكر«.  
�أي �ذكر ذكرً�، ثم حول عن �لن�ضب �إىل �لرفع للداللة على �لثبات  �أو �عتبار »ذكر« مفعواًل مطلقًا نائبًا عن عامله مبعنى �الأمر،   
و يرجحه عطف »و �ذكر ف �لكتاب مرمي« و نظائره، ينظر: عمر حممد عمر باحاذق، �ضياحة �إميانية ف رحاب �ضورة مرمي، د�ر 
�ملاأمون للرت�ث، دم�ضق، )د، ط)، )د، ت)، ج)، �ص 9)، و هبه �لزحيلي: �لتف�ضري �ملنري ف �لعقيدة و �ل�ضريعة و �ملنهج،د�ر �لفكر 
�ملعا�ضر )بريوت – لبنان)، د�ر �لفكر )دم�ضق – �ضوريا)، ج6)، �ضـ 9). ينظر، �بن عا�ضور: �لتحرير و �لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص 

.6(
بت�ضرف، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص 76 – 77.  -5

حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص 77.  -6



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

91

ت�ضتمد منها معناها مثل �لهبة و �لنان، و �لرب و �ل�ضالم، و �لفاوة و �لود و غريها كثري.

ولقد ُميَّز ��ضتعماالن �ثنان للرحمة، فـ »�لرحمة رقة تقت�ضي �الإح�ضان �إىل �ملرحوم، و قد ت�ضتعمل 
�إذ� و�ضف به  و  تارة ف �لرقة �ملجردة، و تارة ف �الإح�ضان �ملجرد عن �لرقة، نحو: رحم �هلل فالنًا. 
و  �إنعام  �هلل  من  �لرحمة  �أن  روي  هذ�  على  و  �لرقة،  دون  �ملجرد  �الإح�ضان  �إال  به  ير�د  فلي�ص  �لباري 

�إح�ضان، و من �الآدميني رقة و تعطف.... فركز تعاىل ف طبائع �لنا�ص �لرقة، و تفرد باالإح�ضان«))). 

و كما نلحظ �أن »�ضفة �لرحمة �لتي �أر�دت �ل�ضورة بيانها و �إثباتها هلل عز وجل كان ورودها �ضاماًل 
جلميع �خللق دون ��ضتثناء، �إال �أن �ال�ضتعمال �ال�ضطالحي مل�ضتقاتها ف �ل�ضورة يوحي بو�ضع �مل�ضدر 
)رحمة) ف مو�ضع ذكر نعم �هلل و ف�ضله على �أنبيائه و ر�ضله و خلفهم من �ملتقني، و �مل�ضتق )�لرحمن) 
ف مو��ضع �لدعاء و �لعبادة، و �لوعد و �لوعيد، �أي ف بيان و �إبر�ز هذ� �ال�ضم هلل تعاىل �لذي طاملا 

�أنكره م�ضركو �لعرب«))).

3 - لفظ )رب(: 

�إن�ضاء  هو  و  �لرتبية،  مبعنى  و�لرب  لل�ضيء)))،  �مل�ضلح  و  �ل�ضاحب  و  �خلالق  و  �ملالك  معناها: 
�ل�ضيء حااًل فحااًل �إىل حد �لتمام، يقال ربه، و رباه، و رببه.... و)�لرب) م�ضتعار للفاعل و ال يقال �لرب 
مطلقًا �إال هلل تعاىل �ملتكفل مب�ضلحة �ملوجود�ت...، وال يقال �لرب ف غري �هلل �إال باالإ�ضافة، و �لربوبية 

م�ضدر يقال ف �هلل عز وجل))). 

و�هلل تعاىل هو رب كل �ضي �أي: مالكه و م�ضتحقه، له �لربوبية على جميع �خللق، ال �ضريك له... 
و �لعباد مربوبون له تعاىل باال�ضت�ضالم و �خل�ضوع و عبادته وحده، الحتياجهم الإح�ضانه، و �فتقارهم 

لنعمه و ف�ضله)5). 

»فربنا جل ثناوؤه �ل�ضيد �لذي ال �ضبيه له، و ال مثل ف مثل �ضوؤوده، و �مل�ضلح �أمر خلقه مبا �أ�ضبغ 
عليهم من نعمه، و �ملالك �لذي له �خللق و �الأمر«)6). 

و لقد تكرر لفظ »رب« ف هذه �ل�ضورة ثالثة و ع�ضرون مرة، مما دل على ��ضت�ضعار معنى �لربوبية 
و �لتوحيد له، و تبعات هذ� �ال�ضت�ضعار من �إ�ضباغ �هلل على �أ�ضحابها �لنعم باعتباره �مل�ضلح ل�ضوؤون خلقه 

و�ملدبر لهم.
ينظر، �لر�غب �الأ�ضفهان: �ملفرد�ت ف غريب �لقر�آن، رحم، �ص 97)-98).  -(

حده �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص 79.  -(

ينظر، �لفريوز �آبادي: �لقامو�ص �ملحيط ة رّب، �ص )8.  -(
ينظر، �بن منظور: ل�ضان �لعرب، ربب، ج 6، �ص 69، �لر�غب �الأ�ضفهان: �ملفرد�ت ف غريب �لقر�آن،ربب، �ص 90).  -(

حده �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص 80.  -5
�ملرجع �ل�ضابق، �ص 80، ينظر، �لطربي: جامع �لبيان ف تف�ضري �لقر�آن، د�ر �ملعرفة، )98)م، )د، ط)، ج)، �ص 78.  -6
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4 - لفظ )عبد(: 

و�لعبد هو: �الإن�ضان، حر� كان �أو رقيقا، ُيذهب بذلك �إىل �أنه مربوب لباريه جل ف عاله، و�أ�ضل 
�لعبادة �لطاعة و�خل�ضوع)))، وهذ� �ملعنى يو�ضحه قوله تعاىل ف �أو�خر �ضورة مرمي: چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  

ۆئ ۈئ ۈئ     ېئ ېئ  ېئ ىئ چ.

كما �أن �إطالق لفظ �لعبد يوؤدي باملرء �إىل ��ضت�ضعار حقيقة ب�ضريته �ملقت�ضية للفقر و �لاجة لرب 
�لعاملني، كما �أن �إ�ضافة �ل�ضمري �لهاء ف »عبده« �لعائد على �لرب ؛ يقت�ضي �خل�ضوع و �لذل و �الفتقار 
و �ل�ضعف و �لاجة �إليه عز و جل، و هذه درجة رفيعة و مرتبة عليا، ال ي�ضل �إليها غالبًا �إال �مل�ضطفني 

من عباده، و لهذ� جاء تخ�ضي�ص �أكرث من ن�ضف �ل�ضورة �الأول لهوؤالء �مل�ضطفني))). 

وبهذ� �لعر�ص �ل�ضريع ملعان مفرد�ت �الآية �لكرمية: چ ٻ  ٻ ٻ پ پپ  چ تت�ضح 
لنا �أمور عدة، هي: 

معان  ف  ح�ضدها  و  و�ملو�ضوعات،  لالأفكار  تركيز  ف  مميزة  خا�ضية  �ل�ضورة  ف  لالفتتاحية   .(
عميقة، تتفرع تدريجيًا لتن�ضحب ف و�ضائج ع�ضوية متتد مل�ضاحات و��ضعة ف �ل�ضورة باأكملها، و 

هو �لذي �ضنلحظه بالدر��ضة و �لتف�ضيل ف �ملباحث �لالحقة �إن �ضاء �هلل.
و متما�ضكة، ومعان ذ�ت  �ألفاظ متالحمة  كلية) مكونة من  �ملطلع هنا مقدمة ذ�ت)بنية  ُيعد   .(
اللية  تر�بط فكري قوي، يجتمع �لكل فيها ليعطي �ملتلقي هيئة تركيبية مميزة، لها وظيفتها �لدِّ

و �جلمالية ف �آن و�حد.
موقع �الآية بعد �لروف �ملقطعة لتدل داللة قوية على ِعَظِمها و�أهميتها �لكربى بالن�ضبة لباقي   .(
�الآيات، كما لها �لقدرة على �إثارة �النتباه و جذب �لعقول و �لقلوب ب�ضكل ال يدرك �إعجازه غري 
�هلل تعاىل، و ذلك نتلم�ضه ف ��ضتهالل �ل�ضورة باآية هي باالأ�ضل تقع و�ضط وقائع وحو�دث ق�ضة 
زكريا عليه �ل�ضالم، مما دلَّ على �حتو�ئها على ق�ضية كربى و مق�ضود عظيم، تدور حوله �آيات 
�ل�ضورة للك�ضف عن �ملحور �لرئي�ضي فيها، و هو)�لتوحيد و �لعبودية �ملوؤديان �إىل وجوب رحمة 
ُهما  �هلل و ر�ضاه)، و �لعبودية و �لرحمة متالزمتان، يتوقف وقوع �إحد�هما بوقوع �الأخرى، فعَر�ضَ

�هلل تعاىل باأ�ضلوب بديع وموؤثر.
ت�ضري �آية �ملطلع �إىل)�أهمية �لتذكري) و دوره �لبارز ف عر�ص �لق�ضية �ملطروحة ف �ل�ضورة، و   .(
بيان و��ضح لكيفية ن�ضر ر�ضالة �الأنبياء و �لدعاة و من �ضار على نهجهم و �قتدى بهم، فالهدف 

باعه، و �لطريقة و�حدة و هي �لتذكري. و�حد و هو عبودية �هلل تعاىل و توحيده و �إتِّ
�بن منظور: ل�ضان �لعرب، جملد 9، ج0)، عبد، �ص8-9-0)، �لفريوز �آبادي: �لقامو�ص �ملحيط، عبد، �ص 68).  -(

ينظر، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص )8.  -(
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كما �أن �لتذكري يحتوي على داللتني و��ضحتني و هما)�لتب�ضري و �الإنذ�ر) �أو مبعنى �آخر )�لرتغيب   .5
و �لرتهيب)، �أي �لتب�ضري برحمة �هلل تعاىل و ر�ضاه و عفوه على �ملتقني �ل�ضالني، و �الإنذ�ر 
بالغ�ضب و �لعقاب و �ضوء �خلامتة للعا�ضني و �مل�ضركني، و حيث �أن �لقر�آن منزل من خالق �لعباد 

و �أعلمهم بحو�ئجهم و ق�ضورهم، تقدم �لتذكري بالرحمة �لتي حتمل داللتها �لو��ضعة.
�ل�ضمول،  و  �لعموم  �لكرمية، لداللة لطيفة على  �الآية  �لرحمة) ف  و  تنكري لفظتي )�لذكر  �إن   .6
�أي )ذكر) و��ضع بالب�ضر و �لب�ضرية، وذكر بالل�ضان و �لقلب، ذكر �ضامل جامع لكل �أبعاده و 
حدوده، و )رحمة) عظيمة و��ضعة ف �لدنيا و�الآخرة، ال يعلم كنهها وال حقيقتها �إال �هلل تعاىل.

كما �أننا جند �الآية من خالل هاتني �للفظتني تطلق عنان �لتفكري و �لتخيل الأبعاد هذ� �لذكر و   
هذه �لرحمة على �خللق، حيث �ختارهما �هلل عز وجل ليكونا ف مقدمة جميع �الأفكار �ملطروحة، 
بهما منذ  لال�ضتظالل  �الإغر�ء  و  �لت�ضويق  و  �لرتغيب  �لر�قي ف  �الأ�ضلوب  بهذ� ذلك  فيتحقق 

�لوهلة �الأوىل. 
كما �أنهما تثبتان �أهميتهما للب�ضر، باإ�ضافتهما �إىل عبد �هلل زكريا عليه �ل�ضالم،فاإن كان هذ�   
حال �لنبي �لكرمي زكريا و حال �الأنبياء كما ف �لق�ض�ص �لتالية من �لاجة لتاأييد �هلل تعاىل 
بحال غريهم من  فكيف  له،  �أخ�ضاهم  و  �خللق  �أقرب  و هم  لهم،  ورحمته  تذكريه خللقه  من 
�لب�ضر �أ�ضحاب �لزلل و �خلطاأ، هذ� بالطبع ما �ضنلحظ �متد�د و�ضائجه وع�ضويته ف مقاطع 

�ل�ضورة، و ِق�ض�ضها �إىل �أن ت�ضل خلامتتها.
�آية �ملطلع )باب �لرجاء و �لرغبة، و باب �ملغفرة و �لتوبة) باإعطاء �لعباد �الأمل �ملتعلق  تفتح   .7
�أن �جلز�ء من جن�ص �لعمل، فريت�ضم �لطريق  �إىل  برحمة �هلل و كرمه، كما تعطيهم �الإ�ضارة 
�لقومي لدى �ملتلقي حمتفظًا بهيئته و �إ�ضارته منذ �لبد�ية فيعرف �أ�ضل �لقيقة وطريق �لهد�ية.

وقد يحتمل �أن يكون �ملر�د بالرحمة �لتي ُذِكر بها زكريا عليه �ل�ضالم وجهني:  .8
�لوجه �الأول: �أن يكون رحمة �هلل على �أمته تلك باأن هد�هم �إىل �الإميان و �لطاعات.  -
�لوجه �لثان: �أن يكون رحمة على نبينا حممد �ضلى �هلل عليه و �ضلم، و على �أمته ب�ضبب  -

كونه �ُضِرح له َطِريقه ف �الإخال�ص و �البتهال ف جميع �الأمور))). 
لل�ضمائر ف �آية �ال�ضتهالل دالئل قوية على جمعها زمانني متباعدين و�قعًا، و متقاربني حااًل،   .9
فاالآية تخاطب �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم ف قوله تعاىل )ربك) و هذ� يدل على كر�مة 
�هلل للنبي عليه �ل�ضالم، و تذكري له بق�ض�ص �الأنبياء �ل�ضابقني عليهم �ل�ضالم، وت�ضلية قلبه مما 

يجده و يعانيه من قومه ف حا�ضره من �ضدود وتكذيب و�أذى. 
بت�ضرف، �لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، �ملجلد ))، ج))، �ص )5).  -(



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

94

على  للّداللة  �إليه  تعاىل  �هلل  �أ�ضافه  �لذي  )عبده)  لفظ  ف  �لغائب  �ضمري  كذلك  جند  كما   
�ضخ�ضية زكريا عليه �ل�ضالم و �ضموها ف ذلك �لزمان �لغابر، فتزيد من و�ضفه بالعبودية رفعة 

و ت�ضريفًا »الأن مقام �لعبودية هو �أعلى �ملقامات و �أ�ضرفها«))). 

كما �أن هذين �لزمانني ين�ضجان خطني متو�زيني ميتد�ن من �أول �ل�ضورة �إىل منتهاها، لي�ضكال   
�أ�ضا�ضًا زمنيا للمعمار ف �ل�ضورة و�لق�ض�ص بال�ضكل و �مل�ضمون ويقدمان وظيفة هند�ضية فائقة 

ف تالحم لبنات �لبناء �لعام للق�ض�ص و �ل�ضورة �لكرمية ككل.

و كما تعك�ص �ضورة تلك �خليوط �خلفية ذ�ت �لرو�بط �لع�ضوية �لتي جمعت �لبنيات �ل�ضغرى   
ف �الآيات حتت �لبنيات �لكربى ف نظم �ملقاطع و �لق�ض�ص.

كما �أننا جند �لتنا�ضب بني مطلع �ل�ضورة �لتي بد�أت مبعجزة لفظية و �الآية �لتي تلتها مبا�ضرة و   .(0
�لتي متثل معجزة معنوية، وهي والدة يحيى عليه �ل�ضالم من �أبويني عاجزين عن �الإجناب، ثم 
والدة عي�ضى عليه �ل�ضالم بدون �أب، و كلها معجز�ت تثبت �لقدرة �الإلهية و �لوحد�نية �ملطلقة.

ف  الأتناوله  عنه  �لديث  �ضاأوؤخر  �لذي  و  متقن،  �خلامتة  و  �ملقدمة  بني  تنا�ضبًا  كذلك  وجند   .((
مبحث الحق عند ��ضتقر�ئي خلامتة �ل�ضورة �لكرمية. 

�ضالح �خلالدي: �لق�ض�ص �لقر�آن عر�ص وقائع و حتليل �أحد�ث، د�ر �لقلم، دم�ضق، 9)))هـ - 998)م، )د-ط)، �ص 5)).  -(
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المبحث الثاني

)وسط السورة( 

y البنية الهيكلية القصصية ووحدتها العضوية

y البنية الهيكلية الخطابية ووحدتها العضوية
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�إن �حتاد مقاطع �ل�ضورة و �أجز�ءها لهو �الأ�ضا�ص ف تكوين �لبنى �لكلية �لكربى لل�ضور �لقر�آنية، 
بو�ضفها بنيات �ضغرى مت�ضامة مع بع�ضها �لبع�ص تتحد لت�ضتكمل �لهيكلية �الأ�ضا�ضية لل�ضورة �لكرمية.

لل�ضورة  �ملكونة  �الأجز�ء  معرفة  البد من  �ملتالحمة،  و  �ملرت��ضة  �لبنيات  �أغو�ر هذه  وللتوغل ف 
�لكرمية، ومعرفة �مل�ضاحات �لفنية �ملب�ضوطة فيها، و ما حوته من م�ضامني فكرية كان لها �أبلغ �الأثر 

ف ر�ضم خطوطها و عالقاتها �لع�ضوية و هيئتها �خلارجية �ملكونة لهذه �ملعمارية �لهند�ضية �لفريدة.

فبعد تاأملي ملقاطع �ضورة مرمي �أجدها متكونة من بنية ق�ض�ضية متثلت ف ن�ضف �ل�ضورة تقريبًا، 
و بنية خطابية تخللتها بع�ص �لوم�ضات �لق�ض�ضية �ل�ضردية �لتي �متدت الآخر �ل�ضورة، مع ما �نطوت 

عليه �لبنى من تعقيبات وتذييالت جلية. 

ومع �أوىل هاتني �لبنيتني �أتناولها ف �ملطلب �الآتي:

المطلب األول:

)البنية الهيكلية القصصية ووحدتها العضوية(

بد�ية هناك �أ�ضئلة تطرح نف�ضها ف هذ� �لق�ضم هي: 

ما �ملنهج �ل�ضليم لدر��ضة �لق�ضة ف �لقر�آن ؟  -

باالأغر��ص  - �لقر�آنية  �لق�ضة  تتاأثر  و هل  ؟  �لقر�آنية  �ل�ضورة  �لق�ض�ضي ف  �لعن�ضر  وظيفة  ما 
�لدينية ؟ 

ما �أهم �لق�ض�ص �لتي �حتوتها �ضورة مرمي ؟  -

وما �ضر �نتقاء �أو �قتطاع جزء معني من �لق�ض�ص دون �لباقي ليوظف ف م�ضمون �ل�ضورة ؟  -

وما �ضر ذلك �لرت�بط و �لتالحم �لفكري و �جلمايل �لذي جمع بني �لق�ض�ص من جانب و بني  -
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�لق�ض�ص و �ملقاطع �الأخرى ف �ل�ضورة ؟

ما �أهم �آليات �لربط �ملعمارية �لتي ُوِظفت خلدمة هذ� �لتالحم ؟ وكيف مت توظيفها ؟ -

�ضاأحاول بو��ضطة �الأ�ضئلة �ل�ضابقة طرق �أبو�ب هذه �لبنية �لق�ض�ضية بالدر��ضة و�لتطبيق.

إلى  اإلشارة  من  بد  ال  السورة  في  القرآنية(  القصة  )منهج  لنا  يتضح  لكي  أوال: 
حقيقتين:

y  حقيقة وحدة السور في القرآن: فاإن كل �ضورة ف �لقر�آن متثل وحدة متكاملة كما و�ضح
لنا ذلك �ضابقًا، لها هدف و�حد و و�ضائل متعددة، و ذ�ت �ضخ�ضية و��ضحة و �ضمات متميزة، 
�إحدى  �لق�ضة هي  و  �أو عدة مو�ضوعات،  و�حدً�  �ضورة مو�ضوعًا  تعالج كل  تعبريً�،  و  مو�ضوعًا 

و�ضائلها �لتي تعالج بها مو�ضوعاتها عالجًا فنيًا))).

y  عليه اهلل  صلى  محمد  النبي  حياة  و  الكريم  القرآن  بين  التوافق  حقيقة 
مًا ف ثالثة و ع�ضرين عامًا، مطابقًا لياة وظروف �لنبي  وسلم: وهو �أن �لقر�آن نزل منجَّ
لاجة  ملبيًا  �خللقية،  �لرتبية  لعنا�ضر  مت�ضمنًا  �لنبوية  �لركة  خلطو�ت  موجهًا  �لكرمي، 
�ملجتمع و �لدولة �لت�ضريعية، فمنه مكي �أنزل ف �لعهد �ملكي و منه مدن �أنزل ف �لعهد �ملدن، 
فمنهج �لقر�آن بهذ� �رتبط مبر�حل �لتنزيل على �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم، و بالتايل 
يحدد  و  مو�ضوعها  يحدد  �لذي  فهو  منه،  منهجًا  �لقر�آنية  �لق�ض�ص  ت�ضتمد  �أن  من  البد  كان 
وظيفتها و هدفها، الأن كل ق�ضة �إمنا جاءت لتعالج مو�ضوع �ضورتها عالجًا فنيًا من ثنايا ظروف 

�لتنزيل))). 

وبهذ� تت�ضح وظيفة �لعن�ضر �لق�ض�ضي �لذي ُيعد جزء� متمما لبناء �ل�ضورة، وو�ضيلة من و�ضائلها 
�لفنية �ملتنوعة، حيث �إنها �إذ� ُذكرت ق�ضة ف �ضورة فهي مذكورة لعالج مو�ضوعها خا�ضة، و �إذ� ذكرت 

نف�ص �لق�ضة ف �ضورة �أخرى، فهي ق�ضة جديدة لعالج مو�ضوع جديد))). 

ثانيا: أما بالنسبة للقصص المنتقاة في سورة مريم فهي: 

ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم ))) �آية).  .(

ل�ضدة  �ل�ضابقة  بالق�ضة  �ملف�ضرين  �أغلب  يلحقها  و�لتي  �آيات)   (( �ل�ضالم  عليه  يحيى  ق�ضة   .(
1)0))هـ -  (

)98)م، ط)، �ص )6.
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص )6-)6.  -(

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص 6)، و ينظر، حممد عبد �هلل عبده دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة من �لقر�آن �لكرمي، در��ضة �أدبية و نقدية،   -(
ر�ضالة دكتور�ه، جامعة �الأزهر، باملنوفية، 7)))هـ - 996) م، �ص )).
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تالحمهما.

ق�ضة مرمي بنت عمر�ن و عي�ضى عليهما �ل�ضالم ))) �آية).  .(

ق�ضة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم مع و�لده ))) �آية).  .(

ق�ضة مو�ضى و هارون عليهما �ل�ضالم )) �آيات).  .5

ق�ضة �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم )�آيتان).  .6

ق�ضة �إدري�ص عليه �ل�ضالم )�آيتان).  .7

ف  منتقاة  جاءت  �أنها  مرمي  �ضورة  م�ضامني  ف  وردت  �لتي  �لق�ض�ص  هذه  ف  �مللحوظ  من  �إن 
حلقاتها، و متنا�ضبة مع غايات �لتنزيل كما ذكرنا �آنفًا، )فاالنتقاء و�لتنا�ضب) ميزتان مردهما �إىل علة 
و�حدة هي علة خ�ضوع �لق�ضة �لقر�آنية للغر�ص �لديني))) »فالقر�آن كتاب دعوة ال كتاب تاريخ حتى تاأتي 
�لق�ضة ف جملة و�حدة ف مكان و�حد، بحيث ي�ضتخل�ص منها حو�دث �لتاريخ مرتبة ح�ضب وقوعها، 
ولكن للق�ضة هدفا �آخر غري �لفن و�لتاريخ، و�إن حتقيق هذ� �لهدف يقت�ضي �أمرين: عدم �ال�ضتغر�ق ف 

�لق�ضة مبا يزيد ف �لاجة، و �أن يركز من �أحد�ثها على ما جيء بها �ضاهدً� عليه و الأجله«))).

ثالثا: نجد من آثار خضوع القصة في القرآن لوحدة السورة أو الغرض الديني:

y  من مرة  و  �لق�ضة،  �أول  من  حلقة  تعر�ص  فمرة  للقاتها،  �لطبيعي  بالرتتيب  �لتز�مها  عدم 
و�ضطها، و مرة من �آخرها، و تارة تعر�ص بكاملها، كل ذلك بح�ضب ما تقت�ضيه مقا�ضد �ل�ضورة 

و مو�ضوعاتها))).

�أو  باالأنبياء،  خا�ضة  ق�ض�ص  كانت  �ضو�ء  �لقر�آنية  �لق�ض�ص  �أنو�ع  جميع  ف  �مللحوظ  هو  وهذ� 
ق�ض�ضا تتعلق بحو�دث غابرة، �أو ق�ض�ضا تتعلق بالو�دث �لتي وقعت زمن �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه 

و �ضلم من غزو�ت و �أحد�ث))).

وجميعها يجري عليها �الأ�ضلوب �لقر�آن �لذي يعتمد على �للقطات و �لركات �ل�ضريعة.

y  قبلها �لق�ضة،  ب�ضياق  �لدينية  �لتوجيهات  �أن متتزج  �لديني  للغر�ص  �لق�ضة  �آثار خ�ضوع  ومن 
ثنايا  ف  بكرثة  �ضنجدها  �لتي  و  )بالتعقيبات)،  ت�ضمى  ما  وهي  كذلك،  ثناياها  وف  بعدها  و 

ينظر: �ضيد قطب، �لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن، �ص 55).  -(
حممد دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة من �لقر�آن �لكرمي، �ص 6)، ينظر، كاظم �لظو�هري: بد�ئع �الإ�ضمار �لق�ض�ضي ف �لقر�آن �لكرمي،   -(

د�ر �ل�ضابون، د�ر �لهد�ية، ))))هـ -)99) م، ط)، �ص )).
ينظر: �ضيد قطب، �لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن، �ص )6).  -(

بت�ضرف، خلدون �ضعيد �ضبح: �لتقدمي و �لتاأخري ف �لقر�آن �لكرمي، د�ر �لينابيع، دم�ضق، ط)، )00)م، �ص 59).  -(
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�لق�ض�ص و خو�تيمها خالل در��ضتنا لها ف �ل�ضورة، و �لتي �ضمت دالالت و موؤ�ضر�ت تدل و ت�ضري 
�إىل �لغر�ص �الأ�ضا�ضي من �ضياق �لق�ضة))).

رابعا: �لق�ضة �لقر�آنية بهيئتها و بنائها �خلا�ص ُتعد �أكرب من جمرد عملية بناء فني كالتي نعرفها ف 
�لق�ضة كنوع من �الأنو�ع �الأدبية �ملعروفة، �إنها نوع من �الإعجاز �لبنائي �أ�ضبه ما يكون بنظام فني دقيق 
لعملية �لبناء هذه، ي�ضعب على �لعقل �لب�ضري �خرت�ق جميع �أبعاده، و �إن حاول �الجتهاد الإدر�ك بع�ص 

�أ�ضر�ره..))).

و�لق�ضة �لقر�آنية تتحد و تتالحم مع �أجز�ء �ل�ضورة ب�ضكل عجيب، ي�ضعب ف�ضله �أحيانًا، فالن�ص 
�لق�ض�ضي ميثل بنيات ق�ض�ضية كربى لها داللتها �خلا�ضة، �لتي كونتها لها �لبنيات �لداللية �ل�ضغرى، 
و �لتي كانت �أ�ضا�ضا ف وجودها، فاأدى بذلك �لن�ص �لق�ض�ضي وظيفته �جلامعة بني �لغر�ص �لديني و 

�لفني ف تنا�ضق معجز، يظهر ف �أجمل هيئة و �أرقى �أ�ضلوب.

�إعجاز  من  فيها  ما  ل�ضرب  �ل�ضورة،  من  �الأول  �لق�ضم  �لق�ض�ضي ف  �لق�ضم  بنية  �إىل  �أنتقل  خامسا: 
هند�ضي و بناء ع�ضوي، فنجدها تتكون من )�ضبع ق�ض�ص خا�ضة باالأنبياء)، �أربع منها جاء على �ضبيل 
�لتف�ضيل �ملجمل، و هي:)ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم وق�ضة يحيى عليه �ل�ضالم، و ق�ضة عي�ضى و �أمه 
�لثالث  �لق�ض�ص  و�لده)، ف حني عر�ضت  مع  �ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  و ق�ضة  �ل�ضالم،  عليهما  مرمي 

�الأخرى باإيجاز و��ضح، وهي:)ق�ض�ص مو�ضى و �إ�ضماعيل و �إدري�ص عليهم �ل�ضالم).

و تدور جميع �لق�ض�ص ف هذه �لبنية حول �ضلة هوؤالء �الأنبياء �لوثيقة باهلل تعاىل، من حب و 
طاعة ووالء وعبودية من جهة، و حول �ضلتهم �الأ�ضرية )�الجتماعية) بذوي �الأرحام من �أب �أو �بن �أو 

�أخ من حب و بر من جهة ثانية))).

ومع �أول هذه �الأبنية �لق�ض�ضية: 

أوال -البناء الهيكلي والعضوي لقصة زكريا عليه السالم:

1- المقدمة: 

لقد بد�أت هذه �لق�ضة ملتحمة مع مقدمة �ل�ضورة ممثلة �لبد�ية �لق�ض�ضية من و�ضط )�لوقائع) 
ينظر: �ضيد قطب، �لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن، �ضـ 68) – 70). و من �آثار خ�ضوع �لق�ضة للغر�ص �لديني كذلك، »�أن ترد �لق�ضة   -(
�لو�حدة – ف معظم �لاالت - مكررة ف مو��ضيع �ضتى، و لكن هذ� �لتكر�ر ال يتناول �لق�ضة كلها - غالبًا – �إمنا هو تكر�ر لبع�ص 
حلقاتها، و معظمه �إ�ضار�ت �ضريعة ملو�ضع �لعرب فيها، �أم ج�ضم �لق�ضة كله فال يكرر �إال نادرً�، و ملنا�ضبات خا�ضة ف �ل�ضياق »�ملرجع 

�ل�ضابق، �ص 55).
ينظر، زكية حممد: �لت�ضابك �لق�ض�ضي ف �ضورة �لكهف، �ص 8)).  -(

ينظر، حممد �ل�ضناوي: در��ضة جمالية بيانية ف �أربع �ضور )�الإ�ضر�ء – �لكهف – مرمي – طه)، د�ر عمار للن�ضر و �لتوزيع، عمان،   -(
�الأردن، 7)))هـ - 006)م، ط)، �ص 5)).
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و لي�ص من �أولها و �لو�ضط �لق�ض�ضي �لذي بد�أته �لق�ضة هو قوله تعاىل: چ ٻ  ٻ ٻ پ پ  
پ  چ و هي متهيد ال�ضتقبال ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم بنوع من �لت�ضويق و �إثارة �النتباه للت�ضاوؤل عن 

نوع هذه �لرحمة و�ضببها، ونلحظ �أن �ملخاطب هنا هو)ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و �ضلم)، و �خلطاب 
يت�ضمن بيانًا برحمة �هلل تعاىل �لتي �أحاط بها عبده زكريا عليه �ل�ضالم تكرميًا و ت�ضريفًا.

وهذه �لطريقة من )�ال�ضتهالل بالوقائع من و�ضط �لق�ضة) تنطوي على �أهمية بالغة من حيث 
مقا�ضد �لق�ضة �لتي تهدف �إىل �إي�ضالها للمتلقي من حيث �لرحمة �ملرتبطة بالعبودية هلل تعاىل.

وهذه ميزة ُتعنى بها �لق�ضة �لقر�آنية، »فمن قو�عد �لق�ص �لر��ضخة �أن �لق�ضة ال تفاجئ �لقارئ 
مفاجاآت غري حم�ضوبة فنيًا، فال بد لكل حدث من متهيد ي�ضبقه مبا�ضرة �أو قريبًا من ذلك، و�أح�ضن ما 
يكون هذ� �لتمهيد عندما يكون قليل �ل�ضفافية �إىل حني، حتى �إذ� �لتاأم ف ن�ضيج �لق�ضة �لعام، و ِكْدنا 
نح�ص �أنه ال مُيهد ل�ضيء حمدد، وقع �لدث �لذي جاء �لتمهيد من �أجله ف �ضياقه �ملخ�ضو�ص، فيفاجاأ 

�لقارئ بانك�ضاف �ملعنى �ملق�ضود �أمام عينيه جليًا بورود جزئية متهد ملا �ضيكون«))). 

2- وسط القصة:

والمشاهد في وسط القصة تنقسم إلى قسمين:

المشهد األول - حال زكريا عليه السالم بين الرجاء والدعاء:

 اللقطة األولى: )التضرع واالنكسار هلل تعالى( 

جند �لق�ضة بعد تلك �ملقدمة من و�ضط �لوقائع ترتد �إىل بد�ية �لدث و هو ف قوله تعاىل: چ پ 
ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ چ

فبد�ية �لدث �إذن هي: مناد�ة زكريا عليه �ل�ضالم ربه، ف ت�ضرع و �نك�ضار و خ�ضوع، ملتم�ضا 
ور�جيا �أن مت�ضه نفحات ربه، و لكن هذ� �لدعاء يو�ضم )باخلفاء) ليدل على عدة �أمور منها: 

y  .(((ما يحمل ف طياته �الأدب و �لياء و �لرجاء بعيدً� عن �أعني �لنا�ص و �أ�ضماعهم

y  يدل على قرب زكريا عليه �ل�ضالم من �هلل باإ�ضافة �لهاء �إىل )ربه) مما يوؤكد �لعبودية �خلال�ضة
هلل تعاىل، كما �أنه يدعو �هلل تعاىل عن قرب معنوي )رب) دون و��ضطة و ال حرف ند�ء، متيقنًا 

باأن �هلل تعاىل لن يرده و لن يخذله، فهو �أعلم بحاله و �أعلم ب�ضعفه و ب�ضكو�ه و دنو �أجله.

و جنده كذلك ي�ضرت�ضل باالنك�ضار و �خل�ضوع �ضاكيًا )�ضعفه ووهن عظمه، و��ضتعال ر�أ�ضه �ضيبًا)، 

�ضليمان �لطرو�نة: در��ضة ن�ضية �أدبية ف �لق�ضة �لقر�آنية،)د- د�ر ن�ضر)، ))))هـ - )99) م، ط)، �ضـ )))- 5)).  -(
بت�ضرف، �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج6)، �ص )0)).  -(



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

102

و كلتا �ل�ضكوتان تدالن على �ل�ضيخوخة و �ضعفها، فوهن �لعظم يدل على �ل�ضعف �لد�خلي، �لذي يرتتب 
عليه �آثار خارج �لبدن، و هو �ل�ضيب باعتباره رمز لل�ضيخوخة فتنا�ضب تتاليها، كما �أنهما كانا �أحرى 

با�ضتدر�ر �لعطف و �ل�ضفقة من �هلل تعاىل ال�ضتجابة ند�ئه.

 اللقطة الثانية:)اليقين بحقيقة التوكل وإسباغ النعم من اهلل( 

ح بكرم �هلل �لذي ال ينقطع عنه، و �لذي تعّود عليه ف �ضباه  جند �ضيدنا زكريا عليه �ل�ضالم ي�ضرِّ
و �ضبابه، فكيف به �الآن بعد �أن �ضارت هذه حالته)))، و ُيعد هذ� �لت�ضريح تتويجًا و تعقيبًا يعرب بو�ضوح 

عن:

y  مدى �أهمية هذ� �جلانب، وهو )�الهتمام �لِعبادي) ب�ضكر �هلل على نعمه �ل�ضابقة، و رعايته �لتي
تعود عليها و مل�ضها مر�رً� و تكر�رً� منه، كما ف قوله: چ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ چ.

y .مدى �لرغبة و �لت�ضوُّق �لتي �أُثريت ف نف�ص �ملتلقي، ملعرفة ما بعد هذ� �لند�ء و هذ� �لتعقيب

 اللقطة الثالثة: )مسوغات الدعاء(

�ل�ضوؤ�ل �ملثار هنا هو: ما �لذي يدفع زكريا عليه �ل�ضالم لهذ� �لدعاء �خلال�ص �خلفي ؟ و ما �لذي 
كان يلتم�ضه و يرجوه؟

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ  �لكرمية:  �الآية  �جلو�ب ف    -(
حيث جند زكريا عليه �ل�ضالم ي�ضتمر  چ   چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ف ب�ضط �ضكاته، بتك�ضف �للقطات قلياًل قلياًل عن �ضبب �لدعاء و دو�فعه �لقيقية �ملوؤدية له، 
فلقد �ضور حاله، و قدم رجاءه، فاأخذ يذكر ما يخ�ضاه، و َعْر�ص ما يطلبه و هو: )خ�ضيته من 

�أقاربه و ذوي رحمه من بني �إ�ضر�ئيل) على عدة �أمور))) منها:

y .باأن يقيمو� على دعوته ما ال ير�ضاه، و هو �أحد �أنبياء بني �إ�ضر�ئيل �لبارزين

y  مًا عليها، و�لتي كانت �أهله �لذين يرعاهم، و منهم مرمي عليها �ل�ضالم، �لذي كان قيِّ
تخدم �ملحر�ب �لذي يتواله.

y .ماله �لذي يح�ضن تدبريه و �إنفاقه ف وجهه

y  فهو يخ�ضى �ملو�يل باأن ال ي�ضريو� على �ضريته، �إذ �إنه كان يعهدهم غري �ضالني للقيام

بت�ضرف، �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج6)، �ص )0)).  -(

بت�ضرف، �ضيد قطب، ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج6)، �ص )0)).  -(
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على ذلك �الإرث))).

و �إن للفظ )خفت) لداللة و��ضحة على »ِرْفَعة �لرتكة و ثقلها، و �ضعف �أمر بني �إ�ضر�ئيل و عجزهم 
عن تقبلها و حتملها ف حياته - عليه �ل�ضالم«))).

ثم يتابع بث همومه، و ما يختلج ف �ضدره لبارئه عز وجل وهو و�ثق من �الإجابة، مو�ضحًا حقيقة 
�أخرى، و هو عقم زوجته �لتي كانت عقيما ف �ضبابها، فكيف بها �الآن و قد �ضمت �إىل عقمها �ضيخوختها.

هنا ومن )الوجهة الموضوعية( �أجد لهذ� �ملوقف من �إظهار �خل�ضوع و �لتذلل و �لرجاء 
�خلال�ضة  �لعبودية  لقيقة  �إثبات  تعاىل،  �هلل  من  باالإجابة  �لتيقن  و  �ل�ضابقة  �لنعم  على  �ل�ضكر  ثم 
�ل�ضادقة، من حيث �ليقني و �العتقاد باأن ال قادر و ال خالق غري �هلل �ضبحانه، و هذ� ما كان من �أهم 

مقا�ضد �ل�ضورة �لكرمية و ق�ضاياها �لتي تهدف لعالجها بو��ضطة �الأ�ضلوب �لق�ض�ضي.

و بعد هذه �ملقدمات �ل�ضية و �ملعنوية من كرب �ضنه و �ضيخوخته، و خوفه من �أقربائه و عقم    - (
چ فِبفطنة و توفيق يطلب  چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  زوجته تاأتي �ملفاجاأة بطلب �لويل �ل�ضالح: 
من ربه �أن يرزقه وليًا، و يكون �ملولود ذكرً� �ضالا، و على �لرغم من �أن طلبه هذ� خارج عن 
�الإمكانيات �لتي ر�ضم �هلل عليها قو�نني �لكون، �إال �أنه �أمر �ضهل �أمام خالق �خللق، كما �أن خروج 
هذ� �لطلب من زكريا عليه �ل�ضالم بالذ�ت �أمر طبيعي، الأنه نبي �ضادق خال�ص ف عبوديته، 

متوكل على ربه، ر��ٍص بق�ضائه و قدره ووثقًا من كرمه و جوده. 

فمن �أين تعلم زكريا عليه �ل�ضالم هذ� �خللق وهذ� �ليقني و هذه �الأهد�ف �ل�ضامية ؟ ومن �أين 
تعلم �أن �هلل يعطي و ينعم دون مقابل و �إن �متنعت �أ�ضبابه ؟

بالتاأكيد تعلمها من حمر�ب �لعبادة، حيث كانت �ضلته قريبة من �هلل، كما �أنه قد ر�أى مرمي عليها 
�ل�ضالم ف وقت كفالته �إياها، ما يلفت �نتباهه و يثري تعجبه، من وجود �لرزق لديها على غري �ل�ضنن 
�ملعتادة)))، حيث �ضاألها فردت قائلة: چ ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث    حج مج  چ)))، فكان رد 
مرمي عليها �ل�ضالم مبثابة تذكري لزكريا عليه �ل�ضالم، فحركت ف قلبه بو�عث �لرجاء و �لطلب و �لنظر 
ف حاله، و عر�ص �ضكايته هلل تعاىل، »فالذي رزق مرمي عليها �ل�ضالم بالرزق دون �أ�ضباب ماألوفة، قادر 

و قد �أ�ضار بع�ص �ملف�ضرين �إىل �أن �لور�ثة �إما ف �لنبوة، و �أما ف �لكمة، و �إما ف �ملال، ولكن �الأ�ضح ف �لور�ثة لدى �الأنبياء هو ور�ثة   -(
�لنبوة و�لكم لقول �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم: »نحن معا�ضر �الأنبياء ال نورث«، و �أما ور�ثة �أل يعقوب فهي �لنبوة و�لكم، و 
�لكم و �إن كان دنيويًا، و لكنه من �لعو�مل �مل�ضاعدة ف قبول �لدعوة من �لد�عي. ينظر، �بن كثري: ق�ض�ص �الأنبياء، خرج �أحاديثه: 
ماجد حممد، د�ر عامل �لثقافة، عمان، �الأردن، 7)))هـ -006)م، ط6))،). و عمر حممد عمر باحاذق: �ضياحة �إميانية ف رحاب 

�ضورة مرمي، د�ر �ملاأمون للرت�ث، دم�ضق، )د، ط)، )د، ت)، �ص)). 
حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص 95.  -(

بت�ضرف، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص )9.  -(
�ضورة �آل عمر�ن، �آية 7).  -(
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�أن ينعم عليه بتحقيق ما قطع رجاءه منه«)))، و يرزقه �لويل �ل�ضالح �لر�ضي �ملوهوب من �هلل  على 
تعاىل لل�ضري على نهج �آباءه �آل يعقوب عليهم �ل�ضالم »�أي ال جبارً� و ال غليظًا، و ال متبطرً� و ال طموعًا، 
و لفظة )ر�ضي) تلقي هذه �لظالل، فالر�ضّي �لذي َير�ضى و ير�ضي، و ين�ضر ظالل �لر�ضى فيما حوله 

و من حوله«))).

وهكذ� تت�ضح �لروؤيا �لق�ض�ضية ف خ�ضم تكاثف هول �ملفاجاأة ف طلب �لويل، و بيان طلب �لوريث 
الآل يعقوب وريث �لدين و �لدعوة و �لعلم، �إذ تتبني �لغاية �ل�ضامية من طلب �لولد و هو حفظ �لدين و 

رعايته.

ومن )�لز�وية �لع�ضوية) جند �أن هذه �لرتبية �لروحية بكل ما �ت�ضمت فيها من �ضدق �الأقو�ل و 
�الأفعال، هي مو�ضع �أهمية كربى ملا �ضتنطوي عليه �أفكار �ل�ضورة بكاملها من تر�ضيخ عقيدة �لتوحيد و 
�لعبودية هلل تعاىل، و �لتي �أ�ضا�ضها هذه �ل�ضمات �لروحية و �لنف�ضية، �لتي تدفع باالإن�ضان �إىل �أن يوقن 

�إيقانًا تامًا بقدرة �هلل �الأحد �لتي ال ي�ضاهيها �أحد.

و كذلك من )�لز�وية �لفنية) »نتوقع �أن يتحقق �لدعاء ما د�مت �لق�ضة ��ضتهلت چ ٻ  ٻ ٻ 
پ پ  پ  چ حيث تره�ص هذه �ملقدمة �لق�ض�ضية باإجابة �لدعاء: ما د�مت )�لرحمة) من �هلل 

تعاىل ت�ضع كل �ضيء، و ما د�مت �ملقدمة قد خ�ض�ضت ذلك من خالل �الإ�ضارة �إىل زكريا«))).

المشهد الثاني – البشارة بالمعجزة وردود األفعال:

 اللقطة األولى: )البشارة بإجابة الدعاء وانتعاش الروح( 

جاء �مل�ضهد �جلديد ف �لق�ضة معنيًا بر�ضم �لب�ضارة �خلارقة باإجابة دعائه فاأتته �لب�ضرى بقوله 
تعاىل: چ ڎ  ڎ  ڈ ڈ    ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک  گ چ.

هنا ن�ضمع �لو�ر بني زكريا عليه �ل�ضالم و ربه بعدما كنا ن�ضمعه من طرف و�حد، فينادي �هلل عز 
وجل زكريا با�ضمه مبا�ضرة مع عدم �إعطاء زكريا عليه �ل�ضالم فر�ضة ال�ضتجابة �لند�ء الأمر ��ضتدعاه 
�ملقام، بل �أتبعت �لب�ضارة �ضريعا، لتدل على �الأمر �لعظيم �ملنزل من خالق �لعباد، �لذي ير�ضل رحماته 

ومفاجاآته و ب�ضائره لعباده �ملخل�ضني، فيهدئ بها من روعهم و يفرح بها قلوبهم. 

و لهذه �لب�ضارة عدة مو�هب لها دالالت ذ�ت جانب مميز ومعجز ف حياة زكريا عليه �ل�ضالم 
منها))):

حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص )9.  -(
�ضيد قطب: ظالل �لقر�آن، جملد )، ج 6)، �ص )0)).  -(

حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي ف �لقر�آن �لكرمي، ج)، �ص )7.  -(
بت�ضرف، حدة �ضابق، �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص)9، ينظر، حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي ف �لقر�آن �لكرمي، ج)، �ص )7.  -(
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y  لتي� �لهبة  لروؤية  �ملتعط�ص  �ل�ضالم  عليه  زكريا  قلب  ف  وقعها  ومدى  بالهبة،  �لب�ضارة 
طلبها على �لرغم من خروجها عن قو�نني �لكون �ملعروفة.

y .ت�ضمية �هلل تعاىل )يحيى) با�ضم مبتكر))) مل ي�ضاركه فيه �أحد من قبل
y  نبيا وجميئه  به،  �آمن  من  �أول  �إنه  �إذ  �ل�ضالم،  عليه  عي�ضى  بدعوة  مب�ضرً�  يحيى  َبْعث 

مت�ضفا بالعلم و �لعبادة و �للم و �لتقى على �لرغم من �ضغر �ضنه، كما �ضيت�ضح لنا 
�آنفا، فوّفر على زكريا عليه �ل�ضالم عناء �لرتبية و م�ضاقها.

 اللقطة الثانية: )ردود الفعل تجاه المعجزة(

مقامه  ف  كان  من  �إال  يدركها  ال  �نفعالية  م�ضاعر  عدة  �عرتته  �ل�ضالم  عليه  زكريا  فرح  ل�ضدة 
وحاله، دفعته �إىل �لت�ضاوؤل عن كيفية �الإجناب قائاًل: چ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ 

ڱ ڱ ں ں        ڻ ڻ چ.

�ل�ضالم �جتاه قدرة �هلل  �لر��ضخ ف قلب زكريا عليه  �الإميان  يناف �ضدق  �ل�ضوؤ�ل ال  ولكن هذ� 
چ  ٹ ٹ ڤ ڤ   بقوله:  �ضابقًا  ح  قد �ضرَّ بل هو  و وعطائه،  ي�ضككه ف  ال  و  و عظمته،  تعاىل 
به  �ل�ضالم م�ضحوبا بفرح عظيم، يريد  �ل�ضوؤ�ل ردة فعل طبيعية من زكرياعليه  ڤچ، لذلك كان 

ت�ضرب �لب�ضرى ف �أو�ضال قلبه و عقله، لي�ضتطيع ��ضتيعاب عظمة و رفعة �لب�ضارة.

وما يلبث �جلو�ب �أن ياأتي زكريا عليه �ل�ضالم من �مللك ف نف�ص �ضرعة �لب�ضارة، و �ضرعة �لت�ضاوؤل: 
چ ڻ ڻ          ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ چ، ليطلق حقيقة طاملا تنا�ضاها 
�الإن�ضان و غفل عنها، جلحوده و نكر�نه، فاهلل قادر على �أن يغري قو�نني �لكون كيفما �ضاء و �أينما �ضاء، 

�إمنا �أمره �إذ� �أر�د �ضيئا �أن يقول له كن فيكون. 

وهذه حقيقة جوهرية تدور على �أ�ضا�ضها جميع مقا�ضد �لق�ض�ص، و ت�ضرب ف �ضميم �لدث، 
»�إنه ملا خلقه من �لعدم �ل�ضرف و �لنفي �ملح�ص كان قادرً� على خلق �لذو�ت و  حيث يقول �لر�زي: 
�ل�ضفات  تبديل  �إىل  �إال  فيه  يحتاج  ال  �ل�ضيخة  و  �ل�ضيخ  من  �لولد  فخلق  �الآن  �أما  و  و�الآثار،  �ل�ضفات 
و�لقادر على خلق �لذو�ت و�ل�ضفات و�الآثار معا �أوىل �أن يكون قادر� على تبديل �ل�ضفات و �إذ� �أوجده 
من  �للذ�ن  �ملاء�ن  يتولد  عنها  �لتي  �لقوة  �ضاحبته  �إىل  و  �إليه  يعيد  باأن  �لولد  يرزقه  فكذ�  عدم  عن 
�جتماعهما يخلق �لولد«))) و لذلك قال: چ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ    ۉ  ېې  چ))) 

وهذه �ل�ضفات ال تكون �إال ل�ضاحب �الإلوهية و �لربوبية �ملح�ضة، �لتي ال ينبغي �أن ي�ضاركه فيها �أحد.
و لالأ�ضماء �ملبتكرة مزية قوة تعريف �مل�ضمى لقلة �ال�ضرت�ك، و له مزية �قتد�ء �لنا�ص به من بعد، حني ي�ضمون �أبناءهم ذلك �ال�ضم   -(

تيمنًا و ��ضتجادة، ينظر، �بن عا�ضور، تف�ضري �لتحرير و �لتدوير، �ملجلد 7، ج 6)، �ص 69.
�لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، جملد ))، ج ))، �ص )6).  -(

�ضورة �الأنبياء، �آية 90.  -(
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وهكذ� حتقق �لغر�ص �لديني و �لفني ف �زدو�جية و��ضحة من خالل هذ� �لعر�ص �لفني و هو: 
»حتقيق دعاء زكريا من جانب، و تقرير �لقيقة �لتي ينبغي �أن يفيد منها �ملتلقي عرب قر�ءته للق�ضة 
من جانب �آخر، و هي: حقيقة �أن �هلل تعاىل قادر ب�ضكل مطلق على �أن يبدع ما ي�ضاء و على �أن ي�ضتجيب 
لل�ضخ�ضية �ملوؤمنة و�مللتزمة مببادئه تعاىل، ي�ضتجيب لها حتى لو كان �الأمر خارجًا عن �لقو�نني �لكونية 

�لتي ر�ضمها �هلل وفقها لنظام خا�ص«))).

 اللقطة الثالثة: )عالمات اإلجابة(

�لت�ضاوؤالت عن  تقف  �الأفعال، حيث مل  ردود  تقارب من  مت�ضارعة ف  �متد�د�ت  �لق�ضة  و متتد 
�ل�ضوؤ�ل ف كيفية �الإجناب بل جتاوزه �إىل �ل�ضوؤ�ل عن �لعالمة، تعبريً� عن فرحة زكريا عليه �ل�ضالم 

بهبة �هلل و �ضوقه �إليها، فيقول: چ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  چ.

جاءت �لعالمة ف �لق�ضة �ضمة مميزة �أعطاها �هلل لزكريا عليه �ل�ضالم لـتو�ضح عدة وظائف منها:

�لتنا�ضب مع �جلو �لنف�ضي �لذي كان فيه �لدعاء و كانت فيه �ال�ضتجابة، فيوؤدي بها حق �ل�ضكر هلل 
�لذي �أكرمه بالغالم على �لكرب، فينقطع عن �لديث مع �لنا�ص ثالث ليال بدون �آفة ظاهرة، وينطلق 

ل�ضانه �إذ� ذكر �هلل و�ضّبحه))).

�الإ�ضارة �إىل موجب مقابلة �لنعمة بالطاعة لكي تدوم و يبارك فيها، وهي �إ�ضارة لها �أبلغ �الأثر ف 
تغذية هذ� �ملفهوم وتعميقه وتر�ضيخه ف قلب وعقل �ملتلقي لها.

3- خاتمة القصة - الخروج من المحراب:

وهكذ� تختم �ل�ضورة ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم بخروجه من �ملحر�ب �إىل قومه و �ضكر �ملو�هب و 
�لنعم �لربانية �لتي تتجان�ص مع ما �فتتحت به من �لطلب و �ملناجاة، »و يرتك �ل�ضياق زكريا ف �ضمته 
و ت�ضبيحه، و ي�ضدل عليه �ل�ضتار ف هذ� �مل�ضهد و يطوي �ضفحته ليفتح �ضفحة جديدة على �بنه يحيى 

�ل�ضالم«))). – عليه 

عليه  زكريا  تفا�ضيل ق�ضة  لكيفية جمع  �ضورة  �أقدم  �ل�ضفحة �جلديدة  �ل�ضروع ف هذه  قبل  و 
�ل�ضالم برو�بط ع�ضوية، جتمعها عالقات بنائية لها �أبلغ �الأثر ف �إبر�ز وحدة �لق�ضة و تالحمها مع 

بناء �ل�ضورة �لكلي.

حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي ف �لقر�آن �لكرمي، ج)، �ضـ )7.  -(
ينظر، �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج 6)، �ضـ )0)).  -(

�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج 6)، �ضـ )0))  -(
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ومن أهم الروابط العضوية التي اتضحت لنا في القصة:

y  لتنامي: �لذي كان و��ضحا ف مقدمة �لق�ضة، و كيفية ��ضرت�ضالها ف ر�ضم حالة زكريا عليه�
�ل�ضالم من خالل ظهور تفا�ضيل �لدث ف �لق�ضة �إىل �لو�ضول لنهاية، و من َثم تد�خلها فيما 

بعد مع ند�ء �هلل تعاىل ليحيى عليه �ل�ضالم.

y  لتجان�ص �لع�ضوي �لظاهر بني مقدمة �لق�ضة ف �ال�ضتهالل بذكر �لرحمة،و بني خامتتها �لتي�
�ضورت �أثر �لرحمة على زكريا عليه �ل�ضالم، وردود �الأفعال �مل�ضاحبة للب�ضرى �ملوهوبة.

y .عالقة �ل�ضببية بني م�ضاهد �لق�ضة و م�ضمونها، كما �ت�ضح لنا من م�ضوغات طلب �لويل �لر�ضي

y  :لتد�عيات �لع�ضوية وظهورها ب�ضكل مبا�ضر و غري مبا�ضر �إذ �ضاعدت �ملتلقي على �لربط بني�
حقيقة ذلك �لزمان و �ضمات �ضخ�ضياته، و نفحات �هلل لهم برحماته و عطاياه، و بني حقيقة 
و  �ل�ضالة  عليه  حممد  �لنبي  زمن  �ضو�ء  �ضخ�ضياتهم،  �ضمات  و  للمخاطبني  �لو�قعي  �لزمن 

�ل�ضالم �لذي خوطب به، �أو زمن �ملتلقي �ملتاأثر به فيما بعد.

y :و لتت�ضح هذه �لروؤية جيدً� �أخل�ص ما �ضبق ف �لتخطيط �لذهني �الآتي
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)هندسة البناء الهيكلي والعضوي في قصة زكريا عليه السالم(

ذكر رحمة ربك عبده زكريا

�لت�ضرع و�النك�ضار و�لدعاء و�لرجاء

�ليقني بحقيقة �لتوكل و�إ�ضباغ �لنعم  من 
�هلل

م�ضوغات �لدعاء و�أ�ضبابه

�لب�ضارة باإجابة �لدعاء 
و�نتعا�ص �لروح

ردود �الأفعال جتاه �ملعجزة: 
�لفرحة ـ طلب �لطماأنينة ـ �لت�ضاوؤل

)عالمة �الإجابة)  
�ل�ضمت عن �لكالم و�لت�ضبيح

�خلروج من �ملحر�ب للنا�ص

زمــن �ضـابــق )زمن زكريا عليه �ل�ضالم)

تد�عي ع�ضوي

زمــن الحـــق )زمن حممد عليه �ل�ضالم)

زمن تاٍل وهو )زمن �ملتلقي)

��ضتهالل 
ومتهيد من 
و�ضط �لق�ضة

�خلامتــــة

�للقطة 
�الأوىل

�للقطة 
�الأوىل

�للقطة 
�لثانية

�للقطة 
�لثانية

�للقطة 
�لثالثة

جتان�ص ع�ضوي

ردود 
�الأفعال �لرحمة

بية
�ضب

قة 
عال

ئي
جز

مي 
تنا

�للقطة 
�لثالثة

�مل�ضهد �الأول
حال زكريا بني 

رجاء ودعاء

�مل�ضهد �لثان
�لب�ضارة 

باملعجزة وردود 
�الأفعال
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ثانيا-البناء الهيكلي والعضوي لقصة يحيي عليه السالم:

قال �هلل تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ چ

�لق�ضرية  �لق�ضة  �ضمات  وقد حتمل  وخاطفة،  �ضريعة  �ملو�ضع  �لقر�آنية ف هذ�  �لق�ضة)))  تاأتي 
�لتي و�ضعت من قبل �لب�ضر، فنحن جند �لنقاد و�الأدباء ي�ضرتطون لنجاحها »�أن يركز �لكاتب وي�ضتفز 
جميع قدر�ته �لفنية و�لتعبريية ف �ضياغتها، و�أن يحاول – جهد �الإمكان- �أن تكون ق�ضة معربة موحية 
وذلك عن طريق ��ضتخد�م �لكلمات و�لعبار�ت �ملوحية �لتي ترتك �أثرً� �نفعاليًا قويًا ف نف�ص �لقارئ«))). 

و�أ�ضلوبا، مما  �ملميز�ت و�خل�ضائ�ص وتفوقها زمانا  �لق�ضة حتمل هذه  �لقر�آن جند  ولكننا ف 
يجعلها منوذجا يحتذى به لدى �الأدباء لل�ضري على منهجها وطريقتها.

تاأخذ  �ل�ضورة حيث  بها  ��ضتهلت  �لتي  �الأوىل  �لق�ضة  �لق�ضة �جلديدة جتيء متد�خلة مع  وهذه 
فأما من حيث ��ضتقاللها فيتمثل ف كون بطلها ذ�  �آن و�حد،  �ضمة )�ال�ضتقالل) و)�لتد�خل) ف 
ُيوؤَْمر بتحمل تبعات  �ل�ضورة، وهو يحيى عليه �ل�ضالم �لذي  �ل�ضياق بر�ضمها ف هذه  �ضخ�ضية ي�ضتقل 

�لنبوة ومهامها بعد وجود فجو�ت فنية جتاوزها �ل�ضياق ف ما بني �لق�ضتني))).

و�أما من حيث التداخل مع �لق�ضة �ل�ضابقة، فالأن يحيى عليه �ل�ضالم كان �لهبة �ملعطاة لزكريا 
عليه �ل�ضالم بناًء على دعائه، فج�ضد �لب�ضارة �لتي كانت رحمة على و�لِدِه، لذلك جند �أغلب �لد�ر�ضني 
و�ملف�ضرين يجعلون من ق�ضة يحيى عليه �ل�ضالم خامتة لق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم ف بنائية هيكلية 
لت تناولها كبنية ق�ض�ضية م�ضتقلة لها �ضماتها �خلا�ضة، دون �إغفال �لرو�بط  و�حدة، غري �أنني هنا ف�ضَّ

�الأ�ضا�ضية �جلامعة بني �لق�ضتني.

�لق�ضة �لق�ضرية �أو �الأق�ضو�ضة: هي �لتي تتناول قطاعًا �ضغريً� من �لياة، �أو حادثًا كبريً� من �أحد�ثها، فُتعر�ص ف �ضورة �ضريعة   -(
قوية، ف تعبري�ت مركزة م�ضعة، ومهمتها �الإيحاء �ل�ضريع و�لتاأثري �لقوي، لتبلغ غايتها ف �أق�ضر وقت ومن �أقرب طريق، ومن ثم 

كانت ال تتناول وقائع مت�ضلة مرت�بطة، وال تعني بر�ضم �ضخ�ضيات وال بتفا�ضيل �أحد�ث. 
تلخي�ص مركز و�ف الأحد�ث طويلة  فتارة تكون عبارة عن  وللق�ضة �لق�ضرية – بهذ� �ملفهوم – ف �لقر�آن �لكرمي �ألو�ن:    
و�لق�ض�ص  طه  )�ضورة  منها:  �ضور  عدة  ف  جاءت  �لتي  �ل�ضالم  عليه  مو�ضى  كق�ضة  بالتف�ضيل  �أخرى  مو��ضع  ف  �لقر�آن  تناولها 

و�الأعر�ف) ف �ضورة ق�ضة طويلة، ف حني �أنها جاءت ف �ضورة �لنازعات ف �ضورة ق�ضة ق�ضرية.
�أو تكون ت�ضويرً� لادث كان معروفًا زمن �لتنزيل كق�ضة �أ�ضحاب �لفيل.  

تارة تكون ف �ضورة جمموعة من ق�ض�ص �الأنبياء جتمع بينها وحدة �ملو�ضوع ووحدة �لهدف، رغم �ختالف �الأمم و�الأزمات و�الأمكنة،   
ولكنها تاأتي ف �ضياق �ل�ضورة وكاأنها ق�ضة ق�ضرية و�حدة كمجموعة ق�ض�ص �الأنبياء ف �ضورة �لقمر.

قرية وهي خاوية على عرو�ضها ف  �لذي مر على  و�قعية، كق�ضة  فت�ضوره ف �ضورة  �الإميان،  لعن�ضر من عنا�ضر  تثبيتًا  تكون  �أو   
�ضورة �لبقرة، ينظر، حممد �ضديد: منهج �لق�ضة ف �لقر�آن، �ص ))، ينظر، عمر حممد عمر باحاذق: �أ�ضلوب �لقر�آن بني �لهد�ية 

و�الإعجاز �لبيان، د�ر �لن�ضر، د�ر �ملاأمون للرت�ث،دم�ضق، بريوت،ط)، ))))هـ-)99)م،�ص )))-))).
فالح �لربيعي: �لق�ض�ص �لقر�آن )روؤية فنية)، �ص 9).  -(

ينظر، حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي للقر�آن �لكرمي، �ص )7.  -(
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حيث لو فصلنا القصة بنائيا لوجدنا: -

y  .تمهيدها و�قعا ف ب�ضارة �لرحمة ف ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم

y  وبداية مضمونها و�قع ف �لفجوة �لتي تركها �ل�ضياق بني �لق�ضتني �أو �مل�ضهدين)))، و�لذي
َحَمل ف طياته والدة يحيى ون�ضاأته وترعرعه كغريه من �ل�ضبيان، وكما تعودنا مع �أ�ضلوب �لقر�آن 
ف تخطيه لكثري من �لفجو�ت �لفنية �أثناء عر�ضه �لفني للق�ض�ص، فاإننا جنده يتجاوز بع�ص 
�مل�ضاهد و�ملو�قف، لي�ضلط �الأ�ضو�ء على �الأكرث ن�ضاطا و حيوية منها خلدمة �الأهد�ف �ملق�ضودة 

ف �لق�ضة. 

y  والمضمون األساسي للقصة و�قع ف ند�ء �هلل عز وجل ليحيى عليه �ل�ضالم، و�لو�ر
معه من طرف و�حد، ف م�ضهد ر�ئع يت�ضم بالعظمة و�لرفعة، ويدل على �ضمو مكانة يحيى عليه 
�ل�ضالم)))، كما يدل على ��ضتجابة �هلل تعاىل لزكريا عليه �ل�ضالم ومكانته �لرفيعة عند �هلل باأن 

رزقه �لغالم �لر�ضي. 

y  وخاتمتها السردية متثلت ف بيان �ل�ضالم �ل�ضامل ليحيى عليه �ل�ضالم عند �لوالدة و�ملوت
و �لبعث. 

ولو فصلنا مشهد القصة موضوعيا نجده كاآلتي: -

بد�أ �مل�ضهد �لو�ري بـالند�ء �الإلهي ليحيى عليه �ل�ضالم )يا يحيى)، ليعقبه تبعة كربى وهي )خذ 
�لكتاب بقوة) حيث ُيوؤمر يحيى باأخذ �لكتاب، وهو)�لتور�ة) كتاب بني �إ�ضر�ئيل �لذي بقي معمواًل به 
عندهم، لوال �أن �ليهود بّدلو� وغرّيو� وحرفو� فيه، و�الأمر فيه حُث باأن ياأخذ �لكتاب بقوة، �أي �أن ي�ضتعد 
متام �ال�ضتعد�د لمله بالكم مبا فيه، ودعوة �لنا�ص �إىل �الإميان به، ب�ضكل يتحمل به �الأمانة بعزم 

و�ضالبة، بعيدً� عن �ل�ضعف و�لهو�ن))). 

وبعد �لند�ء يك�ضف �ل�ضياق عما زود به يحيى عليه �ل�ضالم من �ضمات تعينه على حتمل �لتبعة 
�لكربى وهي كما قال تعاىل: چ       پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ  
ه و�أعانه بها  ٿ ٹ ٹ ٹ چ هذه هي �ملوؤهالت �لتي زودها �هلل تعاىل يحيى عليه �ل�ضالم، و�أعدَّ

على �حتمال �مل�ضوؤولية �لعظمى �لتي ُكلف بها لبنى �إ�ضر�ئيل من بعد �أبيه.

وذلك بكون ق�ضة زكريا ويحيى عليهما �ل�ضالم ق�ضة و�حدة. ينظر، �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد ) �جلزء 6)، �ص )0)).  -(
وذلك " الأن ذكر �الإن�ضان با�ضمه فيه ن�ضوة و�ضرور وفرح، وهو من �الآد�ب �ل�ضنة �ملن�ضو�ص عليها، و�إذ� كان هذ� بني �لب�ضر �أنف�ضهم،   -(
فكيف �إذ� كان بني �هلل تعاىل وعباده " ينظر، بيو�ص �إبر�هيم بن عمر: ف رحاب �لقر�آن تف�ضري �ضورة مرمي وطه، جمعية �لرت�ث، 

�لقر�رة،، 6)))هـ 995)م، )د،ط)، �ص )). 
ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص 5)، و �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج 6)، �ص )0)).  -(
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كما �أ�ضت�ضف لها دالالت فكرية وفنية تربط �لق�ضة مبا قبلها وما بعدها ف �ل�ضورة مع �لتحامها 
ف �لبناء �لهند�ضي �لعام )مو�ضوعيًا وع�ضويًا وفنيًا).

ومن أهم هذه السمات البارزة في القصة:

فلقد  و�لتجارب،  باملعارف  وُتكت�ضب  �لكرب،  مع  �إال  تاأتي  ال  �ضمة  وهى  �الأوىل:)�لكم)  �ل�ضمة    -
حظي يحيى عليه �ل�ضالم بالنبوة و فقه �لدين وفهم �لتور�ة ورجاحة �لعقل وهو �ضبي، و »ملا 
كانت �لنبوة ال ي�ضت�ضلع باأمرها ويقوى على حملها �إال عند ��ضتحكام �لعقل ببلوغ �لر�ضد، وكان 
�أي  �آتيناه)«)))  �لنون ف قوله )و  �لعظمة مبكان دلت عليه  �أمرها قبل ذلك من  �لتطويق على 

عظمة وف�ضال من �هلل.
�الأمور،  ف  »بالتب�ضر  مييزه  باأن  �ل�ضالم  عليه  ليحيى  �أر�ده  تعاىل  �هلل  من  ف�ضل  فهذ�  وعليه   
عليه  زكريا  ورحمته على  تعاىل  لهبة �هلل  �متد�د  �أنها  كما  �لر�أي«)))،  و�إ�ضابة  �لتدبر،  وح�ضن 
�مل�ضرودة  �لهبات  �ضور  من  و�ضورة  �ضالفا،  ذلك  ذكرنا  كما  �لر�ضي  �لولد  باإعطائه  �ل�ضالم 

�أمثالها ف باقي �لق�ض�ص �لتالية ف �ل�ضورة.
ى  �ل�ضمة �لثانية: )�لنان �للدّن) �ضمة تتنا�ضب مع كلمة �لر�ضي �لذي ير�ضى عن نف�ضه، وُير�ضِ   -
�لنبي �ملكلف، لريعى  يت�ضم بها  �أن  �لتي البد من  �ل�ضفقة و�لرحمة  �لنا�ص عنه، فالنان هو: 
�لقلوب و�لنفو�ص وَيجتذبها �إليه)))، ومن �لنكت �لعجيبة هو عدم �إفر�د �ضمة �لنان فقط بل 
�لرءوم  �الأم  من  بعباده  �أرحم  تعاىل  �هلل  »�أن  على  داللة خا�ضة  لدنا)  )من  بـقوله  خ�ض�ضها 

بولدها«))).
كما �أن يحيى عليه �ل�ضالم قد �نفرد باقرت�ن ذكر لفظ )�لنان) معه مرة و�حدة ف �لقر�آن   

�لكرمي ))5)). 
�ل�ضمة �لثالثة:)�ضمة �لزكاة) �لد�لة على �لطهارة و�لعفة ونظافة �لقلب و�لطبع، حيث يو�جه بها    -
�أدر�ن �لقلوب ودن�ص �لنفو�ص، فيظهرها ويزكيها، وهى �ضمة البد �أن يت�ضم بها �ملوؤمن، فمن كان 
ماأكله وم�ضربه وملب�ضه حالاًل مطهر� من حقوق �الآخرين، فالبد �أن يكون جماب �لدعاء، وهذ� 

ما ال خالف فيه ف �رتباطه و�إ�ضارته لدعاء زكريا عليه �ل�ضالم و�ضرعة �الإجابة له.

�لبقاعي: نظم �لدرر، ج)، �ص ))5.  -(
بيو�ص �إبر�هيم بن عمر: ف رحاب �لقر�آن، �ص 6).   -(

بت�ضرف، �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد ) ج 6)، �ص )0)).   -(
بيو�ص �إبر�هيم بن عمر: ف رحاب �لقر�آن: �ص 8)، وينظر، حممد حممد د�ود: معجم �لفروق �لداللية ف �لقر�آن �لكرمي، د�ر غريب،   -(

�لقاهرة، 008)م، )د-ط)، �ص 558. 
ينظر، حده �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص 97.   -5
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�ل�ضالح، حيث يكون مو�ضواًل  �لعبد  تتمثل ف  �أن  �لر�بعة:)�لتقوى) فالتقوى �ضمة البد  �ل�ضمة    -
باهلل مر�قبًا له، م�ضت�ضعر� لرقابته ف �ضره وجنو�ه، يتجنب �ضخطه ويتحرى ر�ضاه ليبلغه درجة 
�لتقى، وهذ� هو �أ�ضا�ص �لتوحيد و�لعبودية هلل تعاىل، �لتي تكون �أ�ضاًل ف �لعبادة وطريقًا �ضهاًل 

لنيل رحمته وف�ضلِه.

�ل�ضمة �خلام�ضة: )بر �لو�لدين) وهي �ضمة من �ل�ضمات �لعظيمة �لتي ي�ضدد �هلل تعاىل عليها،    -
حيث �أوجب طاعة �لو�لدين بعد طاعته، وجعل عقوقهما بعد درجة �ل�ضرك منزلة)))، فما �أجمل 
هذ� �لتجان�ص من �لتدرج ف �الإ�ضارة �إىل عبادة �هلل تعاىل وخ�ضيته ومر�قبته �لتي هي �أ�ضا�ص 

�لتوحيد �إىل بر �لو�لدين �لذي يعتربهما �ضبحانه من قر�ئن طاعته، لقوله تعاىل: چ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ںں ڻ     ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ  ھ ھ 

ھ ھ ے ے  ۓ ۓ چ))). 

ويوؤكد �ل�ضياق �ل�ضردي هذ� �لرب با�ضتعماله �جلملة �ال�ضمية)وبرً� بو�لديه) لتدل على �لثبات   
و�لدو�م، و�للزوم على هذه �ل�ضمة من �لتوقري و�لعطف و�لدعاء للو�لدين �لعجوزين، في�ضرب 

لنا مثال �لقدوة �ل�ضالة و�الأمنوذج �ل�ضن.

�ل�ضمة �ل�ضاد�ضة:)�ضمة �لتو��ضع) �لتي هي �ضد �لتجرب، فهو يت�ضم بلني �جلانب وعدم �لتطاول    -
�أو �لتكرب على �الآخرين، وعلى هذ� �الأ�ضا�ص كان من »ر�أ�ص �لعباد�ت معرفة �الإن�ضان نف�ضه بالذل 
ومعرفة ربه بالعظمة و�لكمال، ومن عرف ذلك كيف يليق به �لرتفع و�لتجرب«)))، كما �أننا جند 
ين،  �أبعاد� داللية و �إ�ضارية و��ضحة ف هذه �ل�ضمة، فمن تكرب وترفع �ن�ضم �إىل �ملعاندين �ملتجربِّ
�لذين قد يعرفون �لق ولكن ينكرونه ويكذبونه، وهذه �ضفات �أهل �لنار، و«لطاملا يظل �لتطاول 

على �خللق ي�ضتجر �ل�ضخ�ضية �إىل �إلاق �الأذى لهم: من قتل وظلم ونحوهما«))).

وهذه �ل�ضمة �إ�ضارة و�إيحاء ملن جاء على عك�ضها، �أمثال �مل�ضركني باهلل و�ملعاندين الآياته �لبينات،   
كما �ضنتعرف عليهم ف �لق�ضم �لثان من م�ضامني �ل�ضورة �لكرمية. 

�ل�ضمة �الأخرية: )�لطاعة) وهي �اللتز�م مببادئ �هلل تعاىل، وعدم �لوقوع ف �ملعا�ضي و�لرذ�ئل،    -
وهذ� و��ضح من �ضيغة �ملبالغة ف �لنفي لقوله تعاىل: چ  ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ چ.

هذه هي �ل�ضمات �لتي و�ضمها �هلل �ضبحانه ليحيى عليه �ل�ضالم، �ضمات متثلت ف �لق�ضة ب�ضكل 

حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي ف �لقر�آن �لكرمي، ج)، �ص 75.   -(
�ضورة �الإ�ضر�ء، �آية )).   -(

�لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، �ملجلد ))، ج ))، �ص 65).   -(
حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي ف �لقر�آن �لكرمي، ج)، �ص 75.   -(
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و��ضح ومعرب وو�قعي ال تاأويل فيها، و ج�ضدت بها عدة جو�نب))):

y  .ج�ضدت مفهوم �لر�ضا �لذي �ختاره زكريا عليه �ل�ضالم �ضمة لالبن �ملدعو به

y  إىل �ملتلقي كما يفيد منها ف تعديل� ج�ضدت ر�ضمًا ل�ضمات عامة ي�ضتهدف �لن�ص تو�ضيلها   
�ضلوكه، وهذ� ما �نطوى حتت �أهد�ف �لق�ض�ص ب�ضفة خا�ضة، ومقا�ضد �ل�ضورة ب�ضفة عامة. 

y  لثان من� �لق�ضم  �لق�ض�ص ف  مع غريها من  �لق�ضة  تقابال ع�ضويا ف  و  تر�بطا  ج�ضدت   
�ل�ضورة، حيث �ضورت �ضمة �ل�ضخ�ضية �ملوحدة �ملخل�ضة هلل تعاىل ب�ضكل و��ضح ال نقا�ص فيه، 
و�ضمة �ل�ضخ�ضية �ل�ضالة �ملعاندة �مل�ضركة بنحو من �لتلميح و�الإ�ضارة ف �لق�ضة نف�ضها، وكما 
�أنها حوت متهيد� للت�ضهري و�الإعالن عن هذه �ل�ضمات �ملعاك�ضة ف �لق�ضم �خلطابي من �ل�ضورة، 

�لتي �ضاأتناولها الحقًا.

بت�ضرف، حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي ف �لقر�آن �لكرمي، ج)، �ص 75.   -(
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القسم  العضوي في قصة يحيى عليه السالم مع قصص  التقابل  )هندسة 
الثاني من السورة( 
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وف نهاية هذ� �لو�ر من طرف و�حد من ذ�ت �هلل �لعليا، ي�ضرح ذو �لعزة و�جلربوت بالهبة 
هذه  عجيبة  چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ  بقوله:  �ل�ضالم،  عليه  ليحيى  �لعظمى 

�لهبُة، �ضالٌم ف ثالث مو�طن))): 

y .ضالم من �هلل يوم وروده للدنيا من �أن يناله �ل�ضيطان، فيعطيه �الأمان�
y  .و�ضالم يوم يرحتل عن �لدنيا، فيوؤمنه وح�ضة �لفر�ق وهول �لعامل �لغيبي
y .و�ضالم يوم يبعث حيا ف �الآخرة، فيوؤمنه من عذ�ب �لقيامة، حني يح�ضر �لنا�ص لرب �لعاملني

وهذه �ملو�طن يكون �لعبد بها ف �أ�ضد حاالت �ل�ضعف و�لفقر وقلة �ليلة، وحمل �لعناية �الإلهية 
�إليها تظل  من �لرحمة و�لتف�ضل، فاإن مل تقرتن هذه �ملو��ضع بهذه �لعناية »فاإن �مل�ضائر �لتي تنتهي 

مو�ضع �أ�ضى ال حدود لت�ضور�ته«))).

وهنا ي�ضدل �ل�ضتار على يحيى عليه �ل�ضالم كما �أ�ضدل من قبل على زكريا عليه �ل�ضالم، وقد ر�ضم 
�خلط �لرئي�ص ف حياته ومنهجه و�جتاهه. 

�ل�ضالم ف �ضورة مرمي عدة دالالت من حيث موقعهما ف  وتعطينا ق�ضة زكريا ويحيى عليهما 
)�ملقدمة و�لتمهيد) لبد�ية �لق�ض�ص ف �ل�ضورة حمققة عدة �أمور: 

y  حققت تنا�ضبًا للجو �لق�ض�ضي �لو�قعة فيه، �ضو�ًء ف �ل�ضورة �ل�ضابقة )�ضورة �لكهف) �أو ق�ض�ص
�ل�ضورة نف�ضها، �أو ق�ض�ص �ل�ضورة �لتالية �ضورة )طه).

y .عمقت مفهوم �لعبودية و�لتوحيد �لق

y  أثبتت قدرة �هلل �ضبحانه وطالقتها، وحرية �مل�ضيئة لديه، و�لتي تن�ضحب على باقي �لق�ض�ص�
�لالحقة. 

y  أثبتت �ضفة �لرحمة هلل تعاىل �لتي �أنكرها �لعرب، با�ضتبعادهم �أن تلتقي �ضفات �لقوة و�لعزة�
و�جلربوت و�لعلم مع �لرحمة و�الإح�ضان.

y  عطاءه حت  وو�ضّ ومو�هبه،  �ضبحانه  �هلل  لرحمة  �مل�ضتحقة  �ملوؤمنة  �ل�ضخ�ضية  �ضمات  ر�ضمت 
�لذي ياأتي �أبلغ من دعاء عبده. 

y  مهدت لق�ضة عظيمة �ضتاأتي تالية لها وهي ق�ضة عي�ضى عليه �ل�ضالم، ووالدته من �أم دون �أب

ينظر، �لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، ج))، �ص 60)، بيو�ص �إبر�هيم بن عمر: ف رحاب �لقر�آن، �ص 0)، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص   -(
)7، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج 6)،�ص 78. 
حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي ف �لقر�آن �لكرمي، ج)، �ص 76.   -(
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فـ »نظرً� لقر�بة �لادث و�ضخامته فقد عز على ِفرٍق من �لنا�ص �أن تت�ضوره على طبيعته و�أن 
تدرك �لكمة ف �إبر�زه، فجعلت ت�ضفي على عي�ضى �بن مرمي عليهما �ل�ضالم �ضفات �الألوهية، 
وت�ضوغ حول مولده �خلر�فات و�الأ�ضاطري، وتعك�ص �لكمة من خلقه على هذ� �لنحو �لعجيب، 
وهي �إثبات �لقدرة �الإلهية �لتي ال تتقيد«))). ب�ضيء، الأجل هذ� كان تقدمي ق�ضة زكريا ويحيى 
عليه �ل�ضالم)توطئة ومتهيدً�) لبيان حقيقة عي�ضى عليه �ل�ضالم و�أمه وبر�ءتها مما ن�ضب �إليها، 

الأن كال �لفريقني من )يهود و ن�ضارى) �عرتف باأمر يحيى عليه �ل�ضالم))).

y  ذكر �لبقاعي �أن ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم، �أعظم ف تبكيت �ليهود ملبا�ضرتهم قتله، وقتل ولده
يحيى عليهما �ل�ضالم فوقع تقدميهما))). 

y  حت �أهمية �لعالقة �الأ�ضرية وف مقدمتها �الأبوة ودورها وحقوقها ب�ضورة تنا�ضبية مع عبادة و�ضَّ
�هلل تعاىل وتوحيده، وما ت�ضتلزمه هذه �لعبادة من �إعطاء �الآخرين حقوقهم كاملة وف �أولهم 

�الآباء. 
ثالثا- البناء الهيكلي والعضوي لقصة مريم وعيسى عليهما السالم:

مدخل للقصة: 

كانت مرمي بنت عمر�ن عليها �ل�ضالم من �ضمن �مل�ضطفني �لذين ��ضطفاهم �هلل تعاىل برحمته 
وهباته و�أرز�قه كما ف �الآية �لكرمية: چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ       گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ  ں ں ڻ چ))).

حيث كانت مرمي بنت عمر�ن من جملة ذرية �آل عمر�ن �لذين وقع عليهم �ال�ضطفاء و�لتف�ضيل)5) 
چ)6)  ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے  چ  فنادتها �ملالئكة: 

فوقع لها �ال�ضطفاء منه �ضبحانه من ناحيتني: 

y  ضطفاء بال�ضالح و�لتقوى و�جتباء باخللق �ل�ضوي، بد�ية من ��ضتجابة دعاء �أمها، وحتريرها��
خلدمة بيت �ملقد�ص، وطهارتها من �لرذ�ئل وما �ألقه بها �ليهود عليهم لعنة �هلل تعاىل. 

�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج 6)، �ص 05)).   -(
ينظر، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص )0).   -(

ينظر، �لبقاعي: نظم �لدرر، جملد )، �ص 6)5.  -(
�ضورة �آل عمر�ن، �آية ))-)).  -(

ولقد قيل: "عينت مرمي با�ضمها ف �لقر�آن، ومل يذكر فيه ��ضم �مر�أة فرعون، وال �مر�أة نوح، وال لوط، وال �أ�ضماء غريهن من �لن�ضاء،   -5
رد� على ن�ضارى جنر�ن، الأنهم كانو� ي�ضيفونها �إىل �هلل ويعتقدون �أنها زوجة له، و�أن عي�ضى �بنه، وكان من عادة �لعرب �أنهم يكنون 
عن �لزوجات، وال يذكرونهن باأ�ضمائهن،...فذكرت مرمي با�ضمها، تنبيها على �أنها �أمة �هلل ورد� على �لن�ضارى �عتقادهم " �أحمد 
بن حممد �لب�ضيلي �لتون�ضي: �لتقييد �لكبري ف تف�ضري كتاب �هلل �ملجيد، حتقيق عبد �هلل �لطو�لة، ))))هـ - )99)م، ط)، ج)، �ضـ 

.5(5
�ضورة �آل عمر�ن، �آية )).  -6
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y  و��ضطفاء باختيارها من بني ن�ضاء �لعاملني الأمر والدة عي�ضى عليه �ل�ضالم من غري تدخل للذكر
ف ذلك، فخ�ضها �هلل عز وجل بهذه �لنعمة و�لف�ضل«))).

�أمرها �هلل �ضبحانه  وهكذ� جمع �هلل تعاىل لها عدة مو�هب ونعم تتطلب دو�م �ل�ضكر و�لعبادة 
بالقنوت ف قوله: چ ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ چ))).

و�لقر�آن �لكرمي من خالل هذه �ل�ضورة بنيَّ �أفكاره ومقا�ضده، ليو�ضح �ملعجزة �لعظيمة للجميع 
بعد  �لب�ضرية،  تاريخ  ف  �الأعجب  ُتعد  حادثة  �أ�ضر�ر  كا�ضفًا  �لق�ض�ضي،  �لعن�ضر  توظيف  طريق  عن 

معجزة خلق �آدم من تر�ب وحو�ء من جن�ضه، ومنفيًا ما ُلِفق فيها من خر�فات و�أ�ضاطري. 

وف ق�ضة مرمي عليها �ل�ضالم تربز وجه �ملنا�ضبة بينها وبني ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم من حيث 
�ال�ضرت�ك ف )�الأمر �مل�ضتغرب �ملعجز – حتقق �لرحمة – طهارة �لو�لد و �ملولود و�ملولد) وهى �أفكار 

يف�ضح عنها �لبناء �لهند�ضي وم�ضمونه ف �ل�ضورة �لكرمية))).

و�ضنلحظ قدرة �ل�ضياق �لق�ض�ضي ف �إخر�ج �لق�ضة ف م�ضاهد مثرية وم�ضوقة، حافلة بالعو�طف 
و�النفعاالت، �لتي تهز �ملتلقي، فكاأمنا �مل�ضاهد و�ملو�قف ماثلة �أمامه))).

لقطات  عدة  تحتها  اندرجت  مشاهد،  ثالثة  في  تمثلت  نجدها  للقصة  وبالنظر 
مصورة لها هي:

�مل�ضهد �الأول: )�خللوة و�ملفاجاأة باملعجزة �الإلهية) �لذي مّثل مقدمة �لق�ضة.  -

�مل�ضهد �لثان: )رحمة �هلل ونفحاته) �لذي مّثل و�ضط �لق�ضة.  -

�مل�ضهد �لثالث: )مو�جهة �الفرت�ء�ت و�الأكاذيب باملعجزة �لقاطعة) �لذي مّثل خامتة �لق�ضة. -

أواًل - المشهد األول: )الخلوة والمفاجأة بالمعجزة اإللهية(: 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  �هلل  قال 
ڳ  گ ڳ   ڑ ڑ ک ک ک          ک گ گ گ   ژ       ژ  ڎ  ڈ ڈ  ڍ  ڍ     ڌ ڌ ڎ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ               ھ ھ ھ   

ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ.

حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ضـ )0) – 05).   -(
�ضورة �آل عمر�ن، �آية )).  -(

حممود �لب�ضتان: �ملنهج �لبنائي للقر�آن �لكرمي، �ص 76.  -(
ينظر، �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن: جملد )، ج 6)، �ص 05)).  -(
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 اللقطة األولى - )قطع الخلوة بمفاجأة الملك(:

مبا �أن مرمي عليها �ل�ضالم منذورة عباديًا، جند �مل�ضهد �الأول ير�ضمها �ضالة عابدة ومنعزلة 
عن �لنا�ص ف مكان �ضرقي)))، ولقد �بتد�أ �ل�ضياق بفعل �الأمر)�ذكر)))):)�أي �أتل يا حممد خرب مرمي 
ه عليك)، وف �فتتاح �لق�ضة بهذ� �الأ�ضلوب يعطيها قدر� و�هتماما ومنزلة رفيعة، كما تزيد  �لذي نق�ضُّ

من ت�ضويق �ملتلقني ملعرفة غو�م�ص ق�ضتها و�أ�ضر�ر حو�دثها. 

ومبتابعة �مل�ضهد جند �أن مرمي عليها �ل�ضالم بخلوتها �تخذت حجاًبا يبعدها عن �أعني �لنا�ص، 
قد �طماأنت فيه و�رتاحت، غري �أنها �ضرعان ما تنقطع تلك �خللوة مبفاجاأة تهز قلبها وترعد كيانها، 
فتنتف�ص �نتفا�ضة �لعذر�ء �ملذعورة، فما �لذي ر�أته ؟ وما �لذي هزها ؟ �إنه رجل �ضوي مكتمل �ل�ضباب، 
چ كيف  ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ  ڍ     ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ  چ  �إنه �ملِلك على �ضورة ب�ضر: 

جاء؟ ومن �أين جاء؟ ماذ� تقول وماذ� تفعل ؟

 اللقطة الثانية )المحاورة والبشارة بخلق الولد المعجزة( 

ال حيلة لل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم �ضوى �ملحاورة ملعرفة ما تخفيه نف�ضه: چ ژ ژ      ڑ ڑ 
ک ک ک          ک گ چ مل جتد حيلة �إال �أن تلجاأ هلل خالقها وبارئها، وهي �ل�ضعيفة �لوحيدة فا�ضتعاذت 

رعايته  با�ضتدر�ر  والدتها  منذ  �لعظيم  �ال�ضم  هذ�  مدلول  تدرك  كانت  »الأنها  �لرحمن  ��ضم  باإطالق 
وعطفه وحنانه«)))، كما �أن ��ضتعاذتها ت�ضتجلب بها رحمة �هلل ف هذ� �ملوقف لكي يلملم �َضْعث خوفها 

وحيائها، ولتكون �ال�ضتعاذة �ضببا ف تذكري �لرجل �ملاثل �أمامها بالرحمة، فت�ضتثريها ف قلبه.

ر �لرجل بقولها )�إن كنت تقيًا) الأن »�لتقي ينتف�ص وجد�نه عند ذكر �لرحمن،  كما جندها تذكِّ
ويرجع عن دفعة �ل�ضهوة ونزغه �ل�ضيطان«))). 

وهنا ت�ضت�ضعر مرمي عليها �ل�ضالم رقابة �هلل تعاىل وُترَتِجم: تلك �لعباد�ت �لروحانية �لتي تربَّت 
عليها، وخلت بها �أيامًا و�ضنني بتفعيل معنى �لعبودية هلل تعاىل، �لذي ميلك زمام �الأمور ومقاديرها. 

�أي �أن مرمي عليها �ل�ضالم خرجت �إىل جهة �ضرقية من �ملحر�ب، �لذي كانت تتعبد فيه، ولذلك �تخذ �لن�ضارى �مل�ضيحيون قبلتهم   -(
�مل�ضرق �أبدً�، و�لقر�آن مل ي�ضر �إىل كون هذ� �ملكان بعيدً� �أو قريبًا من بيت �ملقد�ص، وال �إىل �ضفة هذ� �ملكان وحجمه، و�إمنا �كتفى 
باالإ�ضارة فقط �إىل �نتباذها مكانًا �ضرقيًا، و�تخاذها من دون �أهلها حجابًا للت�ضرت فيه، وكذلك مل يبني �لقر�آن �ل�ضبب لهذ� �خلروج، 
فمنهم من �أ�ضار �أنها كانت تتخلى للعبادة، ومنهم من �أ�ضار �أن خروجها كان لتق�ضي �أيام طمثها �إىل غريها من �الآر�ء �ملتعددة. 

ينظر: بيو�ص �إبر�هيم بن عمر: ف رحاب �لقر�آن، �ص )5، و �الألو�ضي: روح �ملعان، ج 6)، �ص )7. 
جملة )و�ذكر ف �لكتاب مرمي) عطف على جملة )ذكر رحمة ربك) �أي عطف ق�ضة على ق�ضة فال ير�عى ح�ضن �حتاد �جلملتني ف   -(
�خلربية و�الإن�ضائية، على �أن ذلك �الإحتاد لي�ص مبلتزم، وعلى �أن مْيكن �عتبار "ذكر رحمة ربك عبده زكريا" م�ضدرً� وقع بدال من 

فعله، ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص 78. 
حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص 06).  -(
�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج6)، �ص 05)).   -(
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ولكن �لرجل �ملاثل �أمامها �ضرعان ما طماأنها بالك�ضف عن هويته: چ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ چ 

فَحَمل في رده ِعدة ِنَعم: 

y .نعمة ��ضطفائها باإر�ضال �مللك لها ليب�ضرها

y .نعمة �لهبة و�لب�ضارة بالولد �لزكي

y  نعمة جعل عي�ضى عليه �ل�ضالم �آية للنا�ص، وهذ� رحمة وكر�مة له ولها كما �ضيت�ضح لنا ذلك ف
رده. 

ولكننا جند مرمي عليها �ل�ضالم تتفاجاأ مرة ثانية فتنتقل من �ضوؤ�لها عن حقيقة �لرجل �إىل �لبحث 
عن كيفية جميء �لغالم بدون م�ص ب�ضر، حيث �ضبب لها هذ� �لقول ردة فعل چ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ 
للملك كانت حماولة  نف�ضها بهذ� �لو�ر، و »حماورتها  چ فنجدها تربئ  ڻ ۀ   ۀ ہ ہ ہ 

ق�ضدت بها �ضرفه عّما جاء الأجله، الأنها عِلمت �أنه مر�ضل من �هلل، فاأر�دت مر�جعة ربها ف �أمر مل 
تطقه، كما ر�جعه �إبر�هيم عليه �ل�ضالم ف قوم لوط... ومعنى �ملحاورة �أن ذلك يجر لها �ضرً� عظيمًا 

�إذ هي خمطوبة لرجل مل ينب بها فكيف يتلقى �لنا�ص منها �الإتيان بولد من غري �أب معروف...«))).

كما �أنها تربئ نف�ضها من فعل �لبغاء »مبا يقت�ضيه فعل �لكون من متكن �لو�ضف �لذي هو خرب 
�لكون، و�ملق�ضود منها تاأكيد �لنفي«))) على عدم �لبغاء.

وبعد حماوالت تربئة �لنف�ص، و�لتي تلم�ضنا فيها معنى �لرقابة و�لورع)))، جند �مللك يرد عليها 
قائاًل: چ ہ ھ    ھ ھ ھ   ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ.

فهنا ي�ضري �مللك �إىل ق�ضاء �هلل ونفاذه، فاالأمر على �هلل هني، فكما �أعطى زكريًا عليه �ل�ضالم 
وزوجته �بنًا، وخلق من قبل �آدم عليه �ل�ضالم من غري ذكر وال �أنثى، وخلق حو�ء من ذكر بال �أنثى، فهو 
قادر على �أن يخلق منِك �بنًا من دون �أب، وهذ� جميعه برهان للنا�ص على قدرة �هلل تعاىل وت�ضريفه 

�الأمور �لكونية كما ي�ضاء وكيف ي�ضاء ومتى �ضاء))). 

�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج 6)، �ص )8.   -(
�ملرجع �ل�ضابق، �ص )8.  -(

وميكن �لقول �أن ف �الآية رد على �لذين �ختلفو� ف �أمر مرمي عليها �ل�ضالم: رد على �إفر�ط �لن�ضارى ف �دعائهم �الألوهية ملرمي،   -(
و�إلاقها ب�ضفات �لكمال �الإلهي – تعاىل �هلل عن �فرت�ء�تهم – باعتبار �أن �لفقر و�لاجة تتنافى �أمام �ضفات �هلل تعاىل وكماله.
هلل  جلوءها  الأن  وذلك  وتقو�ها،  بنز�هتها  علمهم  مع  وزورً�،  بهتانًا  �لفاح�ضة  �إىل  ن�ضبوها  �لذي  �ليهود  تفريط  على  رد  وكذلك   
باال�ضتعاذة عند مفاجاأتها وخوفها على نف�ضها وعر�ضها يق�ضي �إىل طهرها وعفافها بت�ضرف، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف 

�ضورة مرمي، �ص 07). 
بت�ضرف، وهبة �لزحيلي: �لتف�ضري �ملنري، ج 6)، �ص 70  -(
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وكما ي�ضري �خلطاب �إىل متام �نق�ضاء �الأمر و�لفر�غ من �خللق، ويعطي ملحة �إىل �إعطاء مرمي 
عليها �ل�ضالم �لطماأنينة بعدم جمادلتها ف �الأمر بكونه و�قعًا ف علم �هلل تعاىل، �لذي يجب �أن توؤمن به 
ف ق�ضائه وقدره، وفيها �إ�ضارة مرجعية �إىل �أن هذ� �لق�ضاء يحمل ف طياته �لكثري من �لعظمة و�ملنزلة 

الأ�ضحابه، و�لذي يك�ضف بالدرجة �الأوىل عن هذه �ملنزلة قوله )�آية للنا�ص)))).

وهنا ينتهي �لو�ر ف �مل�ضهد �الأول وتظهر فجوة من فجو�ت �لعر�ص �لفنية �لتي تتيح للخيال �أن 
ي�ضبح ف �لتفكر ف قدرة �هلل تعاىل، وكيفيه تاأقلم �لب�ضر معها)))، وتعمل على بث نوع من �النفعاالت 

و�لعو�طف �لتي ت�ضتثري �ل�ضوق ملعرفة باقي تفا�ضيل �لق�ضة. 

المشهد الثاني: )رحمة اهلل ونفحاته(: 

 اللقطة األولى- )الرجاء والرهبة المستتبعة آلالم المخاض(.

مت�ضي �لق�ضة ف �ضياقها وم�ضاهدها لتتاأزم �أكرث فاأكرث وتبد�أ �خليوط �لفنية بالت�ضابك، فاإذ� 
�ضريع  تد�رك  �أو�خره، ف  �إىل  لت�ضل  �ل�ضالم، قد جتاوزت مدة �لمل  عليها  �ل�ضيدة مرمي  بنا جند 

ۈ  چ  �أعلم  تعاىل  فاهلل  مكانه،  �أو  مدته  �أو  كيفيته  �أو  �لمل  زمن  نعرف  �أن  دون  و�ل�ضياق،  للم�ضهد 
ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ چ.

وهنا بعد �إح�ضا�ضها باأمل �ملخا�ص ت�ضارع �إىل �أن تتخذ لها مكانًا بعيدً� عن �أعني �لنا�ص، لتختار 
مكانًا و بيئة ق�ضّية غري �لتي كانت بها، چ ۉ ې ې     ې ې   ى ى  ائ ائ ەئ ەئ 
�آالم �ملخا�ص  �إليها مبا حتملُه من  �إىل جذع نخلة قد مالت  �ل�ضالم  چ �جتهت عليها  وئ وئ ۇئ  

�لنف�ضية و�جل�ضدية، متمثلة ف �أ�ضعف حالة متر بها �ملر�أة من �الأمل و�لفزع و�خلوف، يغلفها �ل�ضعور 
باأمل �لف�ضيحة �لذي يزيد من �آالمها �أ�ضعافًا م�ضاعفة.

بالفرح  �آالمهن  يغلِّفن  �لالتي  �الأخريات  �لن�ضاء  عن  به  تختلف  �لذي  و�لال  �لو�ضع  هذ�  وف 
و�ل�ضرور �ملنبعث من قلوبهن وقلوب �ملرتقبني حولهن للمولود �جلديد، فيهون عليهن �مل�ضاب و�جللل، 
جند �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم ترفع �ضوتها حماورة نف�ضها �ضارخة، ف ردة فعل طبيعية من �مر�أة 

عفيفة طاهرة قائلة چ ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  چ.

فعلى �لرغم من �أجو�ء �ليقني �لقلبي، و�لر�ضائل �ل�ضماوية �لتي حاورها بها �مللك لبث �لطماأنينة 
فيها، فاإنها جتد نف�ضها حما�ضرة ب�ضغط �جتماعي تفر�ضها عليها �لبيئة �لتي عا�ضت فيها و�لكيفية 

ولقد ذكر �بن عا�ضور �أن هناك �لتفاتا ف �الآية �لكرمية "من طريقة �لغيبة �إىل طريقة �ملتكلم ف �الآية يفيد �أن كر�مة �هلل ملرمي تتمثل   -(
ف �لغالم �لزكي، وكر�مته البنها تتمثل ف كونه �آية للنا�ص ورحمة" بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد )، ج 6)، 

�ص )8. 
ينظر، �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج 6)، �ص 06)).   -(
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�لتي تربت عليها. 

ولعلنا جند �أن �إبر�ز �لق�ضة وت�ضويرها لهذه �للقطة ف خ�ضو�ضيتها �ضكاًل وم�ضمونًا ينطوي على 
داللة خا�ضة هي: 

y  م�ضروعية مثل هذ� �الإح�ضا�ص، تعبريً� عن �ضدة �لياء وكونه لي�ص حر�ضًا على جمرد �ل�ضمعة«
�الجتماعية بل حر�ضًا على �ل�ضمعة �لعبادية«))). 

y  ضبب� تف�ضر  و�لتي  �ل�ضالني،  �أولياء �هلل  بها  �لتي مير  �البتالء  تنطوي على عظمة  �أنها  كما 
نيلهم ملر�ضاة �هلل ورحمته، وتو�ضح مميز�ت �ال�ضطفاء �لتي جعلت هوؤالء �ل�ضخ�ضيات �ضببًا 

للهبة و�لعطاء. 

y  إىل� بها  تدفع  و�ضدتها)  �ملخا�ص  �آالم  )من  بالّذ�ت  �ملر�أة  بها  متر  �لتي  �خلا�ضة  �لالة  هذه 
�إدر�كها حقيقة �الإميان باهلل وعبوديته وحده، �إذ �إنها تنتابها م�ضاعر �لوحدة و�لقلق و�لغلبة �لتي 
تدفعها �إىل �لدعاء �خلال�ص �ل�ضادق من قلب مبتلى، قد �ضاقت عليه �ل�ضبل و�لطرق، بحيث مل 
جتد منفذً� لها وال خال�ضا �إال بالفر�ر �إىل ربها، �لذي ير�ضل رحماته وف�ضله لعباده �ملخل�ضني 

وملن �أدرك �أبعاد وعمق هذ� �ل�ضعور �أال وهو: ال ملجاأ وال منجى �إال �إليه. 

 اللقطة الثانية - )تأييد وتثبيت(:

وبعد تلك �ملناد�ة باأن تكون ن�ضيًا من�ضيًا، ال يذكرها �أحد وال يعلم بها �أحد، وكاأنها مل تكن موجودة 
�أ�ضا�ضًا، تنفرج �لكربة وتاأتي بو�در �لب�ضائر باجنالئها، لتكون مرمي بنت عمر�ن عليها �ل�ضالم �أ�ضهر 
ن�ضاء �لعاملني ب�ضربها وعفافها و�إميانها، فيهيئ �هلل تعاىل لها بيئة جمالية تريح نف�ضها وتهدئ من 
روعها، ونكت�ضف من خاللها دور �لق�ضة �لوظيفي و�لفني ف تركيز �أ�ضو�ئها على عن�ضر �ملكان،بقوله 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ   چ  تعاىل: 
ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ              ڀ  ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  چ 

ولقد قيل �ملناد�ة ف �لق�ضة قد تكون من جربيل عليه �ل�ضالم، وقيل: من عي�ضى عليه �ل�ضالم، 
وهو �لر�جح)))، فاأنطقه �هلل عز وجل تطييبًا لقلبها و�إز�لة لوح�ضتها وبيانا الأول ب�ضائر �مللك لها من علو 

�ضاأن ذلك �لولد))). 

ومن ثم فاإن »كالمه عليه �ل�ضالم باأف�ضح بيان و�أبلغ ل�ضان وهو ال يز�ل ف طْور خروجه من بطن 
حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي للقر�آن �لكرمي، ج)، �ص 80.   -(

�الآيات  تنا�ضب  �لدرر ف  نظم  �لبقاعي:  و  �لكبري، جملد ))، ج))، �ص )7)،  �لتف�ضري  �لر�زي:  و�أر�ئهم عند  �لعلماء  الأدلة  ينظر   -(
و�ل�ضور، جملد )، �ص 9)5. 

ينظر، �لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، جملد ))، ج))، �ص )7).   -(
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وكمال  د�ل على عظمة �خلالق  �أب-  والدته من غري  – بعد معجزة  ثانية  يعترب معجزة عظيمة  �أمر 
قدرته«))).

�ل�ضعيفة  حالتها  تنا�ضب  مكانية)  )ظروف  بـ  �إحاطتها  هو  لها  تعاىل  �هلل  عناية  يزيد  ومما 
ونف�ضيتها �ملتعبة، فلقد هياأ �هلل لها نهرً� ))) حتت قدِمها ت�ضرب منه وتتطهر به، ثم �أُمرت بهز �جلذع، 
وقد كان ياب�ضًا – ح�ضب �لن�ضو�ص �ملف�ضرة - فاأورق و�أثمر رطبًا جنيًا)))، كما �أننا ن�ضاهد تلك �جلمالية 
لكل من �لنهر و�لنخلة و�لثمر ف �لبقعة �خلا�ضة �لتي �حتوت �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم، وما �أ�ضفته 
من تر�بط فني �ضاهم ف تفريج �ل�ضدة عن مرمي عليها �ل�ضالم، وتقابلت فنيًا باعتبارها بيئة خارجية 
مع �لبيئة �لنف�ضية �لد�خلية لها، وبخا�ضة بعد قوله تعاىل )وقري عينًا) مما ي�ضكل هذ� �لتجان�ص �أ�ضد 

م�ضتويات �الإثارة �لفنية لدى �ملتلقي)))، و�إقر�ر �لعني هنا يحتمل �لكثري من �الحتماالت ومنها: 

y  .إقر�ر عينها باالأمور �خلو�رق �خلارجية عن �لعادة�

y  إقر�ر عينها بالر�حة �لنف�ضية مبناد�ة �ضيدنا عي�ضى عليه �ل�ضالم، و�لر�حة �جل�ضدية بتوفري لها�
ما حتتاجه من �لطعام و�ملاء لكي يقوي ج�ضدها بعد �أن �ضعف. 

y .(5(إقر�ر عينها ب�ضالمة �ضيدنا عي�ضى عليه �ل�ضالم ونباهة �ضاأنه�

 اللقطة الثالثة - )أمر وتنبيه(: 

و�أخريً� تظهر لنا نهاية هذ� �مل�ضهد بعد تلك �مل�ضاعر و�لعو�طف جتاه �الأمور �خلارجة عن �لعادة، 
باإغد�ق �هلل تعاىل كر�ماته على �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم، باأن يكفيها عناء وم�ضقة مو�جهة قومها 
مطالبًا لها: باأن تلتزم جانب �ل�ضمت حيال كل من يحاول �إثارة �الأ�ضئلة عن حقيقة ما حدث وكيفيته 

وماهيته، قائاًل: چ پ پ پ پ ڀ              ڀ  ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  چ.

حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية �ضورة مرمي، �ص ))).   -(
�ختلف �لعلماء ف هذه �ملعجزة بني �لنهر �أو �جلدول.   -(

كما �أننا ن�ضت�ضف م�ضاركة �خلطاب ف �لنو على مرمي �لعذر�ء عليها �ل�ضالم لفظًا ومعنى با�ضتخد�م لفظة )�إليك)، �إذ �لتحريك   -(
للثمار، ولكن �هلل تعاىل  �ل�ضقوط  �لهز �ملعتادة، و�لتي قد ي�ضحبها بع�ص من �لقوة و�ل�ضدة ليتحقق  �لطبيعي للجذع يكون بعملية 
�كتفى باأمرها بالهز �لذي يتنا�ضب مع طاقتها �جل�ضدية �ملنهكة، فيتحقق �ل�ضقوط بالركة �لب�ضيطة، وهذ� يدل على �أهمية �الأخذ 
باالأ�ضباب ببذل �جلهد و�ل�ضعي لك�ضب �لرزق حتى ف �الأوقات �لع�ضيبة، كما �أن �هلل تعاىل ف �لق�ضة يو�ضح قيمة )�لرطب) للنف�ضاء 
�لذي يعيد لها قوتها و�ضحتها،و �لذي يعد �أن�ضب �الأطعمة للنف�ضاء على �الإطالق، وهذ� ما تو�ضل �إليه �لعلم حديثا باإح�ضائهم فو�ئد 

�لرطب، ينظر:
- حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص ))).   

بيو�ص: ف رحاب �لقر�آن، تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ص 69 - 70.   
�بن عا�ضور: �لتحرير و�لتنوير: جملد ))- )) �ص 78 – 88 – 89.   

حممود �لب�ضتان: �ملنهج �لبنائي للقر�آن �لكرمي: ج)، �ص 80.  
بت�ضرف، حممود �لب�ضتان: �ملنهج �لبنائي للقر�آن �لكرمي ج)، �ص 80.  -(

ينظر، �بن عا�ضور: �لتحرير و�لتنوير، جملد))، ج ))، �ص 89.  -5
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ف  �ملتمثلة  �ل�ضالم  عليها  مرمي  �ل�ضيدة  فعل  لردة  فنيًا  جو�بًا  جند  �لفنية)،  )�لوجهة  ومن 
�لدث  م�ضتقبل  �نعكا�ص  من  �لند�ء  هذ�  طيات  ف  يحمل  و�لذي  من�ضيًا،  ن�ضيًا  تكون  �أن  متنيها 
�لق�ض�ضي فيما بعد، فاهلل يكفيها �ملوؤنة باأن ي�ضخر لها من يد�فع عنها ويظهر بر�ءتها، فاهلل �ملبتلي 
لها بهذ� �البتد�ء لغاية حمددة وهدف مر�ضوم، وهو �لقادر على �إخر�جها منه بريئة مطهرة من كل 

�فرت�ء �أو �إفك. 

كما �أن �هلل تعاىل مل ُيِرْدها �أن تتكل على �أ�ضباب �لب�ضر �ل�ضعيفة باملد�فعة عن نف�ضها باأ�ضاليب 
�لنا�ص بكيفّية مل تخطر على  ُتقِنع  �أن تتحقق �لرب�ءة بطريقة حكيمة قوية،  �أر�د  بل  �لنفي و�الإخبار، 
بالهم، ف �لوقت �لذي تكون فيه مرمي مطمئنة م�ضتقرة، و�إننا لن�ضت�ضف هذه �لطماأنينة بقول �هلل تعاىل 
لها ر�بطًا �إياها بُخِلق �لعبادة ف �أمره قائاًل: )فقويل: �إن نذرت...) بداًل من قوله لها قويل ال �أكلم �أو ال 
�أحدث �أحد،)فالنذر) �أقرب ل�ضد ذريعة �خلطاأ �أو �لع�ضيان ف �الأمر، كما يحمل تنبيهات للقوم على))):

y  .أنها ال تز�ل على �إخال�ضها هلل تعاىل وعبادتها�

y .أنها جترب �لقوم على �حرت�م نذرها وعبادتها فال يلزمونها ب�ضيء يناف ما نذرته�

�خلامتة،  �إىل  �لو�ضط  �إىل  �لبد�ية  من  تناميًا  له  وجدنا  �لذي  �ل�ضابق  �مل�ضهد  نهاية  بعد  وياأتي 
فجوة جديدة ال نعلم ما تخللها من وقت ومكان وحدث و�ضخ�ضيات، فري�ضم �خليال عند �ملتلقي كيفية 

�النتقال من م�ضهد �إىل م�ضهد، متلهفًا ومت�ضوقا ملعرفة كيفية �ملو�جهة مع �لقوم وردود �أفعالهم.

المشهد الثالث: )مواجهة االفتراءات واألكاذيب بالمعجزة القاطعة( 

 اللقطة األولى - )الخروج للقوم وتحّمل األذى النفسي(: 

�أغدقه عليها من مو�هب  لها مبا  تاأييده  و��ضت�ضعرت  تعاىل،  لق�ضاء �هلل  �طماأنت مرمي  �أن  بعد 
ورحمات، حملت �بنها �لوليد �إىل قومها،وجاءت �ل�ضاعة �لتي كانت تخ�ضاها وترتقبها على م�ض�ص چ 
ٿ ٹ  ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ           ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ          چ چ 

چ چ ڇڇ ڇ ڇ        ڍ ڍ ڌ           ڌ  ڎ ڎ ڈچ.

هنا وف هذ� �ملوقف �لذي حَمل ف طياته معان �لثقة باهلل و�لتوكل عليه، و�ملعّية �ليقينية �ل�ضادقة 
هات �ل�ضالة، و�الفرت�ء�ت �ملنحرفة، نتخيل حال �لقوم وقد عالهم �لده�ضة  �لتي ال يعكر �ضفوها �لرتُّ

و�لت�ضاوؤل:)�لعذر�ء �لبتول �ضاحبة �لعبادة و�لقربى حتمل بني جنبيها طفاًل !! كيف ومتى و�أين ؟!!)

بت�ضرف، بيو�ص: ف رحاب �لقر�آن، تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ص )7.   -(
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فاأخذو� ير�ضلون �لند�ء�ت �ملتتالية ملرمي بقولهم )يا مرمي - يا �أخت هارون)))) �لتي تقرع �الأ�ضماع 
و�لقلوب، و�لتي حتمل ف طياتها عدة معان �ضاعدت على ر�ضم ذلك �مل�ضهد ح�ضيًا، ومنها: 

y  .فجيعة �لقوم ومفاجاأتهم بهذ� �ملوقف

y .الإ�ضعار بجو �لتهكم و�ل�ضخرية �ملغلف بالتقريع و�لتاأنيب للعابدة �لطاهرة�

y  ،لتعبري عن �ضناعة ما جاءت به بنفي تلك �ل�ضفة عن �أهلها،�إذ كان بيتها بيت �ضالح وعبادة�
فاأخوها �ضالح، و�أبوها تقي و�أمها طاهرة. 

y  إن� �لقوم حيث  �لتي �ضيطرت على عقول  �الأ�ضرة هنا فيه تقرير عن �لده�ضة  �الإقر�ر ب�ضالح 
»�رتكاب �لفو�ح�ص من �أوالد �ل�ضالني �أفح�ص، وفيه دليل على �أن �لفروع غالبًا تكون ز�كية �إذ� 

زكت �الأ�ضول، وينكر عليها �إذ� جاءت ب�ضد ذلك«))). 

�ل�ضالم  عليها  �ل�ضر�ع)باإ�ضارة مرمي  نهاية  )لقطة  لنا  تعر�ص  �لق�ضة  �ملوقف جند  تاأزم  وبعد 
�لفعل  �أمرها بهذ�  �لذي  و�لطاعة ملعبودها  �ل�ضمع  و�لذي حمل ف طياته معان  �ل�ضغري،  �ملولود  �إىل 

چچ ڇڇ ڇ ڇ        ڍ ڍ ڌ           ڌ  ڎ ڎ ڈ چ فكيف يعقل �أن يتكلم من كان ف �ملهد ؟!!

�إ�ضارة �إىل بد�ية ق�ضة جديدة هي ق�ضة عي�ضى عليه �ل�ضالم، و�ضر�عه  ففي هذ� �مل�ضهد جند 
�لطويل مع قومه، ففي ق�ضة مرمي وعي�ضى عليهما �ل�ضالم بناء ق�ض�ضي يت�ضم بجمالية فائقة من حيث 

كونها تخ�ضع الإمكانية ما ي�ضمى )بالق�ضة �ملتد�خلة و�لق�ضة �مل�ضتقلة)))). 

فكونها متد�خلة فالأن مرمي عليها �ل�ضالم ال تز�ل ت�ضهم فيها بدور مهم، وهو �إتيانها باملولود �إىل 
هو� �أ�ضئلتهم لل�ضبي.  �لقوم، وحماورتها معهم و�إ�ضارتها �إىل �أن يوجِّ

و�أما كونها م�ضتقلة: فالأن عي�ضى عليه �ل�ضالم يبد�أ بالتَّحرك من خالل والدته بطاًل لق�ضة �ضوف 
تو�ضح �ضخ�ضيته ودور ر�ضالته �ل�ضامية.

�إىل  باالإ�ضارة  منه  وخروجها  عليها،  قوم مرمي  فر�ضه  �لذي  �لتحقيقي)  )�ملوقف  �إىل  وبالعودة 
�ل�ضالم ف �لق�ضة، وبد�ية مل�ضهد جديد بطلها  �ل�ضيدة مرمي عليها  �لطفل ف �ملهد، يكون نهاية دور 
�للغة  ح�ضب   – �الإنارة  لظة  للمتلقي  ج�ضدت  �لدور  هذ�  توقُّف  قبل  ولكنها  �ل�ضالم،  عليه  عي�ضى 
�ملتلقي  )�الإ�ضارة) جتعل  �لنهائي من  �إذ مبوقفها  �لق�ضة،  بلغتها حو�دث  �لتي  – للذروة  �لق�ض�ضية 

�ختلفو� �لعلماء ف �ضخ�ضية هارون ون�ضبه، ونحن ال يعنينا �ختالف �ملف�ضرين فيه، بقدر ما يهمنا )�ضالحه وتقو�ه) مما يجعل �لقوم   -(
يقرنون مرمي به، وين�ضبونها �إليه، ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص 96.

�الألو�ضي: روح �ملعان، ج5)، �ص 88.   -(
بت�ضرف، حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي للقر�آن �لكرمي، �ص )8.   -(
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يتلهف ملعرفة ما �ضت�ضفر عنه �الأحد�ث من مو�قف ومفاجاآت))).

 اللقطة الثانية )الكشف عن أستار الحقيقة بنطق المولود في المهد(:

جند �ل�ضياق �لقر�آن هنا قد وظف م�ضهد )�ملولود �لر�ضيع �مل�ضار �إليه لالإجابة عن �أ�ضئلة �لقوم) 
منطلقًا لرت�ضيخ حقائق �لعبودية �خلال�ضة، حيث يقول �هلل تعاىل على ل�ضان عي�ضى عليه �ل�ضالم: چ 
ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ چ

حيث �أنطق �هلل تعاىل �ملولود ف حماورة معجزة ف �ملهد، تزيد على معجزة خلقه من �أم دون �أب 
عجبًا وده�ضة، �إىل جانب �أن هذه �ملحاورة تقودنا �إىل دالالت ذ�ت حقائق عقلية ومعنوية عدة، منها: 

y .ل�ضدمة �لقوية الأ�ضحاب �لعقول ف مو�جهتهم معجزة نطق �لوليد�

y  لعبار�ت �ملنطوقة ذ�ت دالالت قاطعة لكل وهم وزيغ، باإعالن �لعبودية �خلال�ضة هلل )�إن عبد�
�هلل) بكل ما حتمله هذه �لعبودية من ذل ونق�ص وحاجة لرحمة �هلل وف�ضله ومر�ضاته.

y  ،تدل على )�الأمانة �لعظيمة) �لتي يحملها هذ� �لوليد من )�إتيانه �لكتاب) من �أجل تبليغه للقوم
و حمل ثقل �لنبوة �لتي ��ضُطِفَي بها عن �ضائر خلق �هلل تعاىل، من غري حول منه وال قوة، وهذ� 

ما ن�ضت�ضفه من داللة �لفعل �ملا�ضي ف )�آتان) و )جعلني). 

y  ملباركة) �لتي ت�ضتتبع �لف�ضل و�لرزق، وهي هنا بيان و��ضح باأنه بركة لبني �إ�ضر�ئيل بهد�يتهم�(
بعد �ل�ضالل، وبتوفيقهم �إىل �خلري بعد �لتخبُّط. 

y  لو�ضية بـ )�ل�ضالة و�لزكاة) لتحمل داللة ب�ضريته �لتي حتتاج �إىل كل ما يرفع مكانتها عند �هلل�
عز وجل، و�أما قوله )ما دمت حيا) ُتعد قرينة للو�ضية تدل على خ�ضو�ضيته ف �لتز�م �الأمر 

وعدم �لياد عنه))).

y  إن و�ضية �هلل له بـ )بر و�لدته)، لتوؤكد على ب�ضريته �لتي ترجعه �إىل حاجته �لفطرية لو�لدته�
وحاجتها له، وهذه �لاجة تدل على �ضعف �ضاحبها وعجزه. 

y  إن هذ� �لرب يعك�ص حقيقة �ملر�أة �لطاهرة، �لتي يرد لها �البن �ملعروف و�لف�ضل باجلز�ء �ل�ضن�

بت�ضرف، حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي للقر�آن �لكرمي، ج)، �ص )8.   -(
»�أي �أن ي�ضلي ويت�ضدق ف �أوقات �لتمكن من ذلك، �أي غري �أوقات �لدعوة �أو �ل�ضرور�ت، فاال�ضتغر�ق �مل�ضتفاد من قوله )ما دمت   -(
حيا) ��ضتغر�ق عرف مر�د به �لكرثة، ولي�ص �ملر�د �ل�ضالة و�ل�ضدقة �ملفرو�ضتني على �أمته، الأن �ضياق �لكالم ف �أو�ضاف متيز بها 
عي�ضى عليه �ل�ضالم والأنه مل ي�ضرع �ضالة ز�ئدة على ما �ضرعه ف �لتور�ة« �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج 6)، �ص 

.(0( -(00
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من بّر ورحمة، كما �أنه يوؤكد بر�ءة ِعْر�ص و�لدته ونقائه، وبيان باأنه َخْلق من َخْلِق �هلل، �لذي �إذ� 
�أر�د �ضيئًا قال له )كن فيكون)، ف�ضبحان �هلل جل ف عاله. 

y  تعميق)مفهوم �لر�ضالة) و�ضفات حاملها من نفي �لتجرب و�ل�ضقاوة، �لتي تنا�ضب مكانة �الأمر
�لعظيم �لذي يْحِمُله، فالدعوة حتتاج للني �جلانب و�ضعة �خللق لكي ي�ضل للحق و �لهد�ية مع 

�أولئك �لب�ضر من �أ�ضحاب �ل�ضالل و�ضيق �الأفق. 

y  على يدل  �لذي  �ل�ضالم،  عليه  عي�ضى  حو�ر  ف  �ل�ضريح  للرد  �ل�ضريع  �لتتايل  جند  �أننا  كما 
ب�ضريته، ونفي �الألوهية عنه، وما ن�ضبوه �إىل �هلل �فرت�ء، باأن يقرر حقيقة حفظه و�ضالمته ف 
ثالثة �أطو�ر: يوم �لوالدة ويوم موته ويوم بعثته، و�لن�ص �ضريح ف عبارة �لو�ر �الأخرية على 

موت عي�ضى عليه �ل�ضالم، وبعثه ف �ضالمة و�أمن، وهو ال يحتمل �لتاأويل وال �جلد�ل))). 

y  ،وكما �أننا نتلم�ص ف قول عي�ضى عليه �ل�ضالم بال�ضالمة و �الأمن و�لطماأنينة ف �الأطو�ر �لثالث
زنى،  من  ُوِلد  »فقالو�:  و�ضتموه  فيه  طعنو�  �إذ�  �ليهود  على  للرد  تعاىل  �هلل  عند  من  �لتمهيد 
وقالو� مات م�ضلوبًا، وقالو�: يح�ضر مع �ملالحدة و�لكفرة، الأنهم يزعمون �أنه كفر باأحكام من 

�لتور�ة«))). 

وبهذ� جند �ل�ضتار ي�ضدل بامل�ضهد �لو�ري لينهي �لق�ضة، ويف�ضح �ملجال لذوي �لعقول ف �لتَّفكر 
ف جملة �ملحتويات �لفكرية ودالالتها، �لتي ت�ضتهدف �الإقناع و�لتدليل للمتلقي. 

�أن ق�ضعت �لغمة و�للب�ص ف حقيقة مرمي وعي�ضى عليهما �ل�ضالم  وال يز�ل �ل�ضياق �لقر�آن بعد 
ب على �لق�ضة)))، بتاأكيد�ت ُتبنيِّ مر�ده مما حدث ومما �ضرد، ونالحظ �أن هذ� )�لتعقيب �خلتامي)  يعقِّ
للق�ضة �نق�ضم لق�ضمني يربط بينهما نوع من)�لتقابل �ملتنامي) وظفه �ل�ضياق �لقر�آن ب�ضكل مق�ضود 

ف هذ� �ملوقع وب�ضورة داللية وفنية ف �آن و�حد.

عر�ص  من  �ملق�ضودة  و�الأغر��ص  لالأهد�ف  و�ملوؤكدة  �لقاطعة  �لقائق  من  بع�ضا  يبث  هو  فها 
ے ۓ ۓ ڭڭ  چ  �لتعقيبات يقول �هلل تعاىل:  �الأول من هذه  �لق�ضم  �ل�ضورة، ففي  �لق�ضة ف هذه 
ڭ ڭ     ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ           ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉې  ې     ې ې ى ى ائ   ائ       ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ  ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ.

ينظر، �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج6)، �ص 08)).   -(
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج 6)، �ص )0).   -(

و�لتعقيب بعد �لق�ض�ص ق�ضمان: - ق�ضم يتكرر فيه تعقيب و�حد بعد كل ق�ضة من �لق�ض�ص �لتي ت�ضرد ف �ضياق �ل�ضورة �لو�حدة. -   -(
وق�ضم ثان يتنوع فيه �لتعقيب، ويت�ضمن ف �لغالب �لتذكري بالغاية من ق�ص �أخبار �الأنبياء ف �لقر�آن، وياأتي ف �أماكن خمتلفة من 
�لعر�ص �لق�ض�ضي: فتارة ياأتي ف م�ضتهل �لعر�ص �لق�ض�ضي، وتارة ف ت�ضاعيفه وتارة ف نهايته، وق�ضتنا هنا تتبع �لنوع �الأخري من 

�لتعقيب �خلتامي. ينظر، �أحمد �أبو زيد: �لتنا�ضب �لبيان ف �لقر�آن، �ص 0)) – ))) – 5)). 
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فهنا يرسم التعقيب في السياق:

y  .(((لغر�ص �ملق�ضود ف �أن�ضب مو�ضع و�أبرز �ضورة، بلغة �لتقرير و�إيقاعه�

y  الإ�ضارة �إىل متييز عي�ضى عليه �ل�ضالم باأكمل متييز و�إظهار ن�ضبته الأمه بقوله )ذلك عي�ضى �بن�
مرمي) تعري�ضًا)))، بالرد على �ليهود و �لن�ضارى جميعًا، �إذ �أنزله �ليهود �إىل ح�ضي�ص �جلناة، 
ورفعه �لن�ضارى �إىل مقام �الإلوهية، وكالهما خمطئ ومبطل، فُبنيِّ لهم �لق ف حقيقة عي�ضى 

عليه �ل�ضالم و�ضفته))).

y  الإقر�ر بانتفاء �لولد عن �هلل تعاىل وتنزهه عنه، ف�ضفة �الألوهية تقت�ضي �أن ال يكون هلل �ضاحبة�
وال ولد – عال �هلل عما يقولون و يفرتونه علو� كبريً� – فهو �لقادر �خلالق �لذي يحقق ما يريد 

»بتوجه �الإر�دة ال بالولد و �ملعني«))).

y  إقر�ر من عي�ضى عليه �ل�ضالم ف مقولته بربوبية �هلل تعاىل، �لتي �بتد�أها ف بد�ية حماورته مع�
چ فاهلل  وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  چ  �لقوم، حيث قال �هلل تعاىل على ل�ضانه: 
وحده م�ضتحق للعبادة، »الأن �لعبادة نتيجة حتمية للربوبية، و�لنا�ص جميعًا مربوبون له وحده 
ال �ضريك له، فالذي ي�ضتحق �أن يعبد هو �ملتف�ضل على خلقه بالنعم و�ملتويل لرتبيتهم، و�لرتبية 
تقت�ضي رعاية قّيومية حتى ي�ضتوفو� �آجالهم«)5)، ولكي تتحقق هذه �الأمور البد من �إتباع �لطريق 

�مل�ضتقيم �لو��ضح، �لذي ال يحيد وال يلتوي. 

و�أما ف �لق�ضم �لثان من �لتعقيب يقول �هلل تعاىل: چ ېئ ىئ ىئ  ىئی ی ی ی         جئ 
حئ مئ       ىئ يئ جب حب  خب     مب ىبيب جت حت  خت مت ىت يت جث  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ.

�لتعقيب  ف  وتو�ضيحها  تثبيتها  �ل�ضياق  �أر�د  �لتي  و�لع�ضوية  �لفكرية  �لدالالت  من  �أبعادً�  جند 
ومنها:

y  �فاإنه على �لرغم من و�ضوح دعوة عي�ضى بن مرمي عليهما �ل�ضالم �إال �أن بني �إ�ضر�ئيل �ختلفو
فيه بني �الإفر�ط و�لتفريط، وهذه �ضمه �أ�ضبح بنو �إ�ضر�ئيل مو�ضومني بها. 

y  لتهويل� باأ�ضلوب  بغري حق،  تعاىل  �هلل  على  و�فرتى  وعار�ص  لكل من خالف  و�لتهديد  �لتوعد 
بت�ضرف، �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج 6)، �ص 08)).   -(

و�لتعري�ص �ضمة من �ضمات �الأ�ضاليب �لقر�آنية و�ضنتعر�ص له ف موقع الحق من �لبحث.   -(
بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج 6)، �ص )0).   -(

�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج 6)، �ص 08)).   -(
حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص ))).   -5
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چ  يئ  ىئ  مئ        حئ  جئ  ی          ی  ی  چ  �لكرمية:  �الآية  ف  �لتنكري  من  �مل�ضتفاد  و�لتفخيم 
ودخول من �فرتى ف زمرة �لكافرين يوم �لقيامة. 

y  أ�ضباب� توفر  من  �لرغم  على  تخبُّطاته،  ف  و�ضاع  �ضل  مبن  بالتعجب)))  و�لتعري�ص  �لتهكم 
و�لتعجب من مدى قدرتهم  و�لنجاة،  �لهد�ية  �إىل  �للذين يقود�ن  و�لب�ضر  �ل�ضمع  �لهد�ية من 
وطاقتهم �لتي ي�ضمعون وينظرون بها لكل ما يكرهونه وي�ضت�ضعبونه يوم �لقيامة جز�ًء مبا كانو� 

يعملون)))چ جب حب  خب     مب ىبيب جت حت  خت مت ىت يت جث  چ

y .الإنذ�ر بالتخويف بذلك �ليوم �لذي تعمه �ل�ضر�ت نتيجة �الن�ضغال باالأهو�ء و�ل�ضهو�ت�
y  ويختتم �لتعقيب �لنهائي للق�ضة على عادة �لقر�آن ف تذييل �الأغر��ص عند �النتقال منها �إىل

غريها، بقوله تعاىل: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ، وهنا قد �أفاد �لتعريف تهديد 
�مل�ضركني باأنهم ال مفر لهم من �هلل تعاىل، »و�لتعبري باالإرث فيه �إ�ضارة �إىل موتهم، الأن �لو�رث 
ال يرث �إال بعد موت �ملوروث«)))، و�أن �آلهتهم لي�ضت مرجوة لنفعهم �إذ ما هي �إال ما يرثه �هلل 

تعاىل))). 

�إي�ضاح م�ضتويات  وقبل �ل�ضروع ف �لق�ضة �لتالية لق�ضة مرمي وعي�ضى عليها �ل�ضالم، البد من 
لها،  و�لالحقة  �ل�ضابقة  �لق�ض�ص  وبينها وبني  نف�ضها،  �لق�ضة  �أجز�ء  �لع�ضوي ف  و�لرت�بط  �لتالحم 

ومدى �لتحامها مع �ملو�ضوع �لرئي�ضي لل�ضورة. 

أ- الترابط العضوي في أجزاء القصة: 

 – �ل�ضالم عدة عالقات ع�ضوية منها:)�لتمهيد  �ت�ضحت ف ق�ضة مرمي وعي�ضى عليهما  فلقد 
�لتنامي – �ل�ضببية – �لتجان�ص – �لتد�عي �لع�ضوي). 

y  لنف�ضي و�لفكري ال�ضتيعاب� لتهيئة �جلو  َح�ُضن موقعه  التمهيد: كانت ق�ضة زكريا متهيدً� 
ق�ضة �أعظم منها، تدل على قدرة �هلل ووحد�نيته �ملطلقة، وهباته الأوليائه �ل�ضالني �لذين 

متتعو� ب�ضمات �لعبودية �لقه، ومن ثم �لتمهيد باخللوة �لتي ترتب عليها �ضاأن عظيم. 
y  التنامي: و��ضح ف �مل�ضهد �الأول من �لق�ضة منذ �خللوة وخروج �مللك على هيئة رجل لل�ضيدة

تطور�ت  من  تالها  وما  �الإ�ضارة  ثم  ومن  باملحاورة،  بعدها  و�لتطور�ت  �ل�ضالم،  عليها  مرمي 
نف�ضية وج�ضدية ومادية �ضيطرت على �مل�ضهد. 

فـ )�أ�ضمع و�أب�ضر) �ضيغتا تعجب على وزن �أفعل به. ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص07).  -(
بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص 07).   -(

بيو�ص: ف رحاب �لقر�آن، تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ص 98.  -(
بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص0)).  -(
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y  السببية: نلحظ بع�ضا من �لعالقات ذ�ت �ل�ضببية �لتي تربط بع�ص �مل�ضاهد ببع�ضها �لبع�ص
ومنها:

قلق �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم �لذي �ضاحبها ف خلوتها ب�ضبب ظهور �مللك �أمامها على �ضكل  -
ب�ضر ب�ضكل مفاجاأ. 

�الآالم �لنف�ضية و�جل�ضدية، �لتي كانت ب�ضبب �آالم �لو�ضع، و�خلوف مما بعده باإ�ضاءة ظن قومها  -
بها، وهي �لعفيفة �لطاهرة. 

�لر�حة �لنف�ضية �لتي ُوِهبت بها �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم من )نطق �لوليد – وتوفر �ل�ضر�ب  -
و�لطعام) كان �ضببا الإميانها و�ضربها ويقينها باهلل تعاىل. 

�ضومها عن �لكالم ب�ضبب �أمر �هلل لها، حفظًا على �ضالمتها، و�ضونًا لكر�متها بتوفري لها �ملُد�فع  -
و�ملُِعني بتاأييد من �هلل تعاىل. 

نطق �لوليد ف �ملهد كان ب�ضبب، وهو دفع �الفرت�ء�ت و�لظنون عن �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم،  -
وتقدمي �لجة �لد�مغة على قدرة �هلل تعاىل فى خلقه، كما �أنه ميهد للتعري�ص مبن خالف من 

�ليهود و�لن�ضارى ف حقيقة �ضخ�ص �ضيدنا عي�ضى عليه �ل�ضالم.

y  ،و�لبعيدة �لقريبة  �الأبعاد  ذ�ت  �لع�ضوية  �لتد�عيات  لدينا  �ت�ضحت  العضوي:  التداعي 
�خلا�ضة بـ )ك�ضف زيف �الفرت�ء�ت و�الأكاذيب �لتي �أحيطت بها ق�ضة مرمي وميالد �بنها عي�ضى 
�إىل  لها  �ملتلقي  �لق�ضة من دالالت فكرية وع�ضوية وفنية) تدفع  �نطوته  �ل�ضالم، وما  عليهما 
�لتد�عي �ملعنوي من زمن �ضابق �إىل زمن الحق وهو زمن �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم، 
و�الأزمان من بعده، للرد على ما �أثاره �لكفار و�مل�ضركني و�ملفرتين ف ذلك �لوقت، �أو ما يثريه 

�أمثالهم ف كل زمان ومكان.

y  :ح �لتجان�ص من خالل �لتماثل و�لت�ضاد ف �لق�ضة حيث �إننا جند عدة �أمور التجانس: و�ضُ

)التجانس من خالل التضاد(:   .(

لها  �ل�ضالم عن قومها منقطعة بخلوتها، فتمثل  �ل�ضيدة مرمي عليها  �مل�ضهد خرجت  ف بد�ية    -
�مللك على هيئة رجل ليب�ضرها بالهبات، ف حني �أنها ف بد�ية �مل�ضهد �لثالث تدخل على قومها 
بعد خلوتها ف �لوالدة ليتمثل لها �لقوم لي�ضددو� عليها �لقول و�الفرت�ء فتجان�ص �ملوقفان عن 

طريق �لت�ضاد.
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ف ردود �الأفعال �لتي برزت ف �ضخ�ضية مرمي عليها �ل�ضالم من �نفعاالت جمعت بني �خلوف    -
و�لرجاء، و�الآالم �لنف�ضية و�جل�ضدية، و�لفرح و�لزن، و�ملحاورة و�ل�ضمت عن �لكالم. 

)التجانس من خالل التماثل(:  .(

جتان�ص �لرحمة ف عدة مو�قف متنوعة ومتماثلة جمعت بينها حاجة �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم    -
لتاأييد �هلل ورحمته ومن �أمثلتها: 

�لب�ضرية ف  � يتنا�ضب مع طاقتها  ب�ضر رحمة من �هلل عليها،مبا  �ضكل  �مللك على  ظهور 
عليها  مرمي  لنف�ص  �ملطمئنة  �لهادئة  �ملحاورة  من  عليها  ترتب  وما  هيئته،  ��ضتيعابها 

�ل�ضالم. 

�لرحمة �لبارزة ف ند�ء �ملولود لها تهدئة لروعها وفكرها. �

توفري �ل�ضر�ب و�لطعام �لذي يكفي حاجتها ال�ضتعادة قوتها ومللمت �ضعفها.  �

حادة  � حماور�ت  ف  تقع  ال  حتى  بها  تعاىل  �هلل  من  رحمة  �لكالم  عن  بال�ضوم  �الأمر 
ومغر�ضة مع �لقوم قد ي�ضق عليها �لرد و�لدفاع عن نف�ضها.

جتان�ص جو�ب عي�ضى عليه �ل�ضالم ل�ضوؤ�ل �لقوم ف �أول حماورة له معهم بقوله: )�إن عبد �هلل)    -
عليه  عي�ضى  ن�ضبو�  ممن  فكريًا،  �ملنحرفني  على  للرد  الحق  جزء  ف  �لق�ضة  به  عقبت  ما  مع 

�ل�ضالم �إىل �لربوبية، �أو �لبنوة وغريها من �الفرت�ء�ت �ل�ضالة))) ف قوله تعاىل: چ ے ۓ 
ۓ ڭڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ ۆ   ۆ چ

وبهذ� تت�ضح لنا �أهم �لرو�بط �لع�ضوية �لتي ربطت �لق�ضة من �أولها �إىل �أخرها ف بناء هند�ضي 
�هلل  وحد�نية  �إثبات  من  �ل�ضورة  ف  �الأ�ضا�ضية  �ملقا�ضد  خدمة  ف  �لفاعل  �لوظيفي  دوره  له  حمكم، 

وعبوديته وجتلى حمايته ورحمته لعباده �ل�ضالني.

بت�ضرف، حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي للقر�آن �لكرمي، ج)، �ص 85.  -(
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ب- هندسة الترابط الهيكلي والعضوي في قصة مريم وعيسى عليهما السالم:

وألخصها في الرسم التوضيحي اآلتي: 
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العضوي بين قصة زكريا و مريم عليهما السالم من خالل  الترابط  ج- هندسة 
التجانس، والتي ربطت القصتين بصورة محكمة و عجيبة، وإلى التمثيل الذهني 

اآلتي: 
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د- هندسة الترابط العضوي بين قصتي يحيى وعيسى عليهما السالم: من خالل 
التجانس الذي أسهم بدور بارز في اختتام القصتين المندرجتين فيهما، ونوضحه 

من خالل الجدول اآلتي: 

»روي �أن يحيى وعي�ضى عليهما �ل�ضالم �لتقيا فقال عي�ضى ليى: �أنت �أف�ضل مني، الأن �هلل تعاىل �ضلم عليك، و�أما �أنا ف�ضّلمت على   -(
نف�ضي« وقيل �أنهما مت�ضاويان الأن عي�ضى وحتى و�إن �ضّلم على نف�ضه، فذلك كالم �هلل �أجر�ه على ل�ضانه، ف �لوقت �لذي ال ينطق فيه 

�إن�ضان. بيو�ص: ف رحاب �لقر�آن، تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ص 87، ينظر، �لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، جملد ))، ج ))، �ص )8).
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�إبر�هيم عليه �ل�ضالم مع و�لده �لذي  هـ - تر�بطهما ع�ضويًا مع �لق�ضة �لتالية لها وهي ق�ضة 
�ضاأتناوله ف حينه باإذن �هلل. 

مّثلته ق�ضة مرمي  �لذي  �لع�ضوي  و�لرت�بط  �لتالحم  �مل�ضتويات من  لهذه  �ملف�ضل  �لعر�ص  وبعد 
نف�ضها  �لق�ضة  �أجز�ء  بني  �ملحكم،  �لهند�ضي  �لبناء  ذلك  لنا  تبني  �ل�ضالم،  عليهما  عي�ضى  وميالد 
وبني �لق�ض�ص �ل�ضابقة و�لتالية لها، ومدى دورها ف حتقيق وظيفتها �لفكرية و�لفنية �لتي ترمي لها 
�ل�ضورة)))، و مدى �ن�ضجامها مع مقا�ضدها �الأ�ضا�ضية، من �إثبات لوحد�نية �هلل تعاىل وعبوديته، وجتلي 

رحمته وهباته لعباده �ل�ضالني. 
رابعا:البناء الهيكلي والعضوي لقصة إبراهيم عليه السالم مع والده.

هذه �لق�ضة �خلام�ضة من ق�ض�ص �ضورة مرمي: �إن �لق�ض�ص �ل�ضابقة كانت متثل وحدة ق�ض�ضية 
�إىل وحد�نية �هلل تعاىل  �لتاأمل فيه  �لذي يقود  باالإجناب بنحو معجز،  ذ�ت مو�ضوع متجان�ص يت�ضل 

وقدرته وتنزهه عن �ل�ضريك.
ومن ثم ما د�م �ملقام ي�ضري على نف�ص هذ� �الجتاه، فاإننا جند ق�ضة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم تعالج 
مو�ضوع )�لعبودية �ملطلقة �لتي ترتفع عن �ل�ضريك)، وذلك بكون �أن �إبر�هيم عليه �ل�ضالم �أبو �الأنبياء 

و�أول من �أعلن �لتوحيد، ولذلك فاإن ذكره هوغر�ص من �أغر��ص �ل�ضورة))).
لقد ذكرت �ضابقًا �أن �لق�ضة �لق�ضرية متثل قطاعًا �ضغريً� من �لياة وتعر�ص له ب�ضورة قوية 
و�ضريعة ف تعبري�ت مركزة وم�ضاعة لتبلغ غايتها ف �أق�ضر وقت))) وهذ� ما نلحظه ب�ضورة جلية ف 

ق�ضة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم.
و�لده  مع  �ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  �أ�ضفر عن حماورة  و�حد�  م�ضهد�  مثلت  قد  �لق�ضة  �أن  ونلحظ 

وجمادلته �إياه ف عبادة �الأ�ضنام، لذلك مثَّل �مل�ضهد )مقدمة وو�ضط وخامتة).
المقدمة: )سمات االصطفاء(.   .1

وكعادة ق�ض�ص �الأنبياء تبد�أ �لق�ضة بتنبيه �لر�ضول عليه �ل�ضالم الإدر�ك �لعظة و�لعربة من �ضياق 
�لق�ضة))).

�آية،  بـ )�ضورة مرمي) وذلك الأن �لق�ضة �ضغلت م�ضاحة و��ضعة ف ثالث ع�ضرة  �ل�ضورة  �إطالق ��ضم  وهنا تتك�ضف لنا �لكمة من   -(
و�ن�ضجمت مع �ملو�ضوع �لرئي�ص �لذي تعاجله �ل�ضورة وهو )عقيدة �لتوحيد و�أثرها على �لعبد) فاأطلق ��ضم مرمي على �ل�ضورة من 
قبيل �إطالق �جلزء على �لكل، نظر� للعمل �لكبري �لذي ��ضطلعت به مرمي عليها �ل�ضالم. ينظر، ح�ضن حممد باجودة: تاأمالت ف 

�ضورة مرمي، �ص 9.
ينظر، �أحمد بدوي: من بالغة �لقر�آن، نه�ضة م�ضر، 007)م، ط)، �ص 77)-78). و�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، �ملجلد   -(

7، ج))، �ص ))).
ينظر، حممد �ضديد: منهج �لق�ضة ف �لقر�آن، �ص ))-)).  -(

ينظر، حممد قطب: �لق�ضة ف �لقر�آن، �ص 5)).  -(
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�لقر�آن  �ل�ضياق  فهنا مهد  چ  ٹ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ         ڦ ڦ ڦ  چ  تعاىل:  قال �هلل  فلقد 
لهذه �لق�ضة بالتذكري خماطبًا �ضيدنا حممد� �ضلى �هلل عليه و�ضلم، ومذكرً� �إياُه بنعمة �هلل تعاىل على 

�ضيدنا �إبر�هيم عليه �ل�ضالم، وهذه �الآية عطف على �آية �ملطلع باعتبار عطف ق�ضة على ق�ضة.

)�ضديقًا)  فقوله:  و�لنبوة)  ة  يقيَّ )�ل�ضدِّ من  �خلليل  �ضفات  وتعاىل  �ضبحانه  �هلل  يو�ضح  وهنا 
بت�ضديد �لد�ل، �ضيغة مبالغة ف بلوغ نهاية �ل�ضفة من �ملو�ضوف بها)))، و�لتي كان يطبقها ف جميع 
�ضوؤون حياته �لدينية و�لدنيوية)))، و�أما قوله تعاىل: »نبّيا« فهو خمت�ص باالإعالم عما يخربه �هلل من 

�الأخبار �لعظيمة و�لتي يرتفع بها ف �لّد�رين))).

لذلك وجدنا تنا�ضبًا ممهدً� ف �بتد�ء �مل�ضهد بهاتني �ل�ضمتني بحيث �إن وجودهما تدفع �ضيدنا 
�إبر�هيم عليه �ل�ضالم �إىل ��ضتجماع �لقوى و�ندفاع �لهمة ملحاورة �أبيه، و�لذي كان مو�ضع �ضفقته للحال 

�لذي و�ضل �إليه من عبادة �الأ�ضنام.

المشهد الحواري: )المحاورة ذات األنموذج الفريد(   .2

 اللقطة األولى - )دعوة إبراهيم عليه السالم الحانية(:

�إىل طريق �لق و�ل�ضو�ب، ر�ئفًا  و�لده  �أن يهدي  �ل�ضالم  �إبر�هيم عليه  �أر�د  ف هذه �ملحاورة 
بحاله من �أن ينال عقاب �هلل عز وجل، فتوجه �إليه خماطبًا �إياه باأ�ضلوب �لتودد و�لتحبب مناديًا له: »يا 

�أبت«، مظهرً� له عاطفة �لبنوة �لانية، و�لتي ج�ضدت لنا �أروع �ضور �لربِّ و�أعظمها.

)�أ�ضئلة  بطرح  وعاطفة،  �ضمعًا  و�لده  �نتباه  �أثار  �أن  بعد  �ل�ضالم حديثه  عليه  �إبر�هيم  يتابع  ثم 
وحد�نية  على  و�لربهان  بالدليل  �إقامة �لجة  عليها ف  �الإجابة  توظف من خالل  تهكمية)  تقريرية 

�هلل تعاىل وتنزيهه عن �لولد، باال�ضتدر�ج �لعقلي �إىل ما يتعلق باملح�ضو�ضات بقوله: چ ڦ ڄ ڄ ڄ   
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ     چ چ ڇ ڇ ڇ چ ففي لطف وعتاب يو�ضح عدم ��ضتحقاقية هذه �الأ�ضنام 
ف �لعبادة، فاإذ� كانت عبادة لفظية من ت�ضبيح ودعاء وت�ضرع فهي ال ت�ضمع، و�إن كانت عبادة بدنية 
موجه لها كركوع و�ضجود فهي عمياء ال تب�ضر، و�إن كانت كذلك فهي ال تنفع وال ت�ضر، وبالتايل فاإن هذه 

�الأو�ضاف �لثالث �ملو�ضومة بها هذه �الأ�ضنام جتعلها ال ت�ضتحق �لعبادة وال �لتعظيم))).

وبعد �أن هدم �الأ�ضا�ص �لز�ئف للمعبود باأ�ضلوب لطيف ينتقل �إىل دفع ما يخالج عقل و�لده من 
ينظر، �بن عا�ضور، �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ضـ5))..  -(

من خالل تتبع ق�ض�ص �إبر�هيم عليه �ل�ضالم الحظنا �ضدقه مع �هلل تعاىل ف عدة مو�قف: �ضدقة ف �ل�ضمع و�لطاعة ف �الأمر بذبح   -(
�بنه �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم، و�متثاله الأمر �هلل تعاىل فيه. و�ضدقه ف �ضربه على �أذى قومه وحتديه لهم، و�ضدقه ف يقينه عندما 

�ألقي ف �لنار فكانت له برد� و�ضالما، و�ضدقه ف �لتوكل على �هلل عندما �ضرب على مفارقة �أهله و�البتعاد عنهم.
بت�ضرف، �لبقاعي: تنا�ضب �لدرر، ج)، �ص 6)5، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص ))).  -(

بت�ضرف، بيو�ص: ف رحاب �لقر�آن تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ص )0).  -(
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�لنفور عن تلقي �لر�ضاد و�لقيقة، فوجه نظره �إىل �لعلم �ملوهوب �إياه من عند �هلل عز وجل لهد�ية 
�لنا�ص �إىل �لطريق �مل�ضتقيم، بقوله متوددً� ومتو��ضعًا: چ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ  ڑ ک چ.

وبعد تنبيه �إبر�هيم عليه �ل�ضالم و�لده �إىل حقيقة �لعلم �لهادي للحق، ي�ضارح و�لده بالنهي عن 
عبادة غري �هلل تعاىل، ويحذر من غو�ية �ل�ضيطان له قائاًل: چ ک ک ک گگ گ گ ڳ        ڳ    

ڳ ڳ چ.

لروؤية  م�ضاعره  يحرك  �أن  ي�ضتطيع  وع�ضى  لعل  لالأب  و�لتودد  �لتلطف  ف  �الإ�ضر�ر  هنا  فنلحظ 
�ل�ضو�ب و�ضماع �لقيقة، �لتي �أُْغِفلت عنه من ِقبل �تباع �ل�ضيطان فـ )�الأ�ضنام لي�ص لها دعوة �أ�ضاًل، 
و�هلل تعاىل حرم عبادة غريه مطلقًا على ل�ضان كل ويل له، فتعني �أن يكون �الآمر بذلك �ل�ضيطان، فكان 

هو �ملعبود بعبادتها ف �لقيقة«))).

كما علل �إبر�هيم عليه �ل�ضالم نهيه عن عبادة �ل�ضيطان بكونه عا�ضيًا هلل تعاىل �ضاحب �لرحمة 
بالغو�ية  �لب�ضر  بني  د  وتوعَّ و��ضتكرب  فع�ضى  الآدم  بال�ضجود  تعاىل  �هلل  �أمره  عندما  وذلك  �لو��ضعة، 

و�ل�ضالل �إىل يوم �لقيامة.

�لذي« هو من �ضيغ  يًّا)  لـكلمة )َع�ضِ تف�ضريه  �بن عا�ضور ف  قول  �ملوقع  قيل ف هذ�  ما  و�أجمل 
�ملبالغة ف �لع�ضيان مع زيادة فعل: )كان)، للداللة على �أنه ال يفارق ع�ضيان ربه، و�أنه متمكن منه، فال 
جرم �أنه ال ياأمر �إال مبا يناف �لرحمة، �أي مبا يف�ضي �إىل �لنقمة، ولذلك �ختري و�ضف �لرحمن من بني 
�ضفات �هلل تعاىل تنبيهًا على �أن عبادة �الأ�ضنام توجب غ�ضب �هلل فتف�ضي �إىل �لرمان من رحمته، 

فمن كان هذ� حاله فهو جدير باأن ال يتبع«))).

وبعد هذ� �لتحذير ينتقل �ضيدنا �إبر�هيم عليه �ل�ضالم �إىل �لتخويف من مغبة �لثبات على هذ� 
هنا  �ملناد�ة  ففي  چ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  قائاًل:  �ل�ضرك 
�إ�ضعار باخلوف))) من �لعاقبة �لتمية لكل من �أ�ضر على عبادة �الأ�ضنام، �لتي هي باالأ�ضل عبادة لهوى 
�أن �لرمان من  �إىل  �إ�ضارة  �أن هنا  �ل�ضيطان �لع�ضي �لذي تقود واليته �إىل �ضخط �هلل وعذ�به، كما 
�لرحمة، و�إثبات �لعذ�ب ملن �ضاأنه �أن ُيرحم �إمنا هو لفظاعة �جلرم �إىل حد يحرم به من رحمة �هلل 

�لو��ضعة))).

�لبقاعي: نظم �لدرر، ج)، �ص7)5.  -(
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ضـ7)).  -(

و�لتعبري باخلوف ف �الآية د�ل على �لظن دون �لقطع تاأدبًا مع �هلل باأن ال يثبت �أمرً� فيما هو من ت�ضرف �هلل، و�إبقاًء للرجاء ف نف�ص   -(
�أبيه لكي ينظر كيف باإمكانه �لتخل�ص من ذلك �لعذ�ب برتك عبادة �الأوثان، بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص 8)).

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص7)).  -(
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 اللقطة الثانية – )الـرد العنيف(:

هلل  و�لعبودية  �لتوحيد  )ق�ضية  عر�ضه  ف  �ل�ضالم  عليه  الإبر�هيم  �لانية  �ملحاورة  تلك  وبعد 
تعاىل) على �أبيه �مل�ضرك باالأدلة �لو��ضحة و�لجج �لقاطعة ف ن�ضح حكيم و�أ�ضلوب متو��ضع، جند 

و�لده يقابله )بالق�ضوة و�ل�ضدة) �لنابعة من �جلهل و�ل�ضفاهة))). قال �هلل تعاىل: چ ہ ہ ہ ہ 
�ملوقف  هذ�  �ضورة  يتخيل  �أن  للق�ضة  وللمتلقي  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  
�أبعاده ف  بع�ضًا من  نو�ضح  �لذي  بالق�ضوة  �لرحمة  بالباطل، ومقابلة  و�ملوؤثر ف مقابلة �لق  �ل�ضريع 

�الآتي:

y  إذ يناديه با�ضمه مبا�ضرة دون تو�فق مع ند�ء �بنه له ف� جند �لو�لد يرد على �بنه بف�ضا�ضة 
حو�ره بـ )يا �أبت). 

y  أنت� ��ضتفهامه بقوله:«�أر�غب  �إياه، وهذ� ما ت�ضمن  �بنه ون�ضيحته  �لو�لد لقول  �إنكار وتعجب 
عن �آلهتي«.

y  يختار �أو  �ل�ضنيع،  باملوت  يوحي  �لذي  �لرجم  يختار  �أن  ف  �البن  �أمام  �لتخيري  �لو�لد  �إعالن 
�لهجر�ن و�جلفاء بالبعد �لد�ئم و�لطويل �إن كان يريد �لنجاة بنف�ضه))).

ف�ضبحان من جمع بني هذ� �لو�لد وهذ� �البن ف عالقة �الأبوة و�لبنوة، ف �للني مقابل �لق�ضوة 
و�لرحمة مقابل �لكفر.

 اللقطة الثالثة – )قـرار االعتـزال(:

ۋ  ۅ  ۇۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ  ڭ  ۇ  �ل�ضالم:چ  عليه  �إبر�هيم  ل�ضان  على  تعاىل  �هلل  قال 
ۅ ۉ  چ بعد �أن ��ضتنفد �ضيدنا �إبر�هيم عليه �ل�ضالم كل �ضبل �ملحاورة �لهادئة �ملقنعة، ومن ثم بعد 
ردة فعل و�لده �لقا�ضية ف �ملعاندة بالتز�م عبادة �الأوثان، يطلق قر�ر �ملفارقة دون تهديد �أو وعيد، بل 

�ضالم عام))) و��ضتغفار د�ئم.

وهذ� �ل�ضالم �ملقرتن باال�ضتغفار يدل على �ملفارقة �جل�ضدية و�لعبادية ولي�ضت �لروحية، بل �ضيظل 
يذكره بالدعاء و�ال�ضتغفار عند �هلل تعاىل لعله يرتدع عن �ضالله وكفره، وهو ف قوله هذ� ي�ضيف �ال�ضتغفار 
د�ئمًا))). منه  تعود  كما  و�لفاوة  �لنعمة  ومتام  بالرحمة  وتف�ضله  �إح�ضانه  على  منه  تقريرً�  ربه  �إىل 

بت�ضرف، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص 6)).  -(
بت�ضرف، �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج6)، �ص )))).  -(

وهو »�الأمان �ملقرتن باملو�عدة و�ملفارقة، ومن حلمه عليه �ل�ضالم �أن متاركة �أبيه مثوبة باالإح�ضان ف معاملته �آخر لظة« حده �ضابق:   -(
�لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص8)).

بت�ضرف، بيو�ص: ف رحاب �لقر�آن تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ص08).  -(
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�لقلب  �أو�ضع هذ�  وما  �الإميان ف عبودية �هلل عز وجل!!  �أ�ضدق هذ�  وما  �لرب!!  �أجمل هذ�  فما 
�لعظيم لهذ� �لنبي �لكرمي!!!

وي�ضتمر �مل�ضهد ف تو�ضيح �أبعاده فنجد �إبر�هيم عليه �ل�ضالم يختار �لل �لوحيد و�الأن�ضب لاله 
وحال �أبيه وقومه، وهو كما يقول �هلل تعاىل على ل�ضانه: چ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ فحقيقة �الأمر ت�ضتدعي �العتز�ل �ل�ضريع دون تهاون �أو تباطوؤ))) عما 
يعبد �لو�لد �مل�ضرك و�لقوم �لوثنيني �لذين يغلقون �أبو�ب �لهد�ية على �أنف�ضهم، وي�ضتمر ف دعائه لربه 

�لذي تعود منه �الإجابة))).
ختام المشهد والقصة )المواهب والكرامات(:   .3

وبعد تلك �مل�ضاعر �ل�ضادقة، وبعد تلك �لهز�ت �لعاطفية �لتي تاأ�ضر �لروح �ضغفًا، جند �ملو�هب 
ُتْغدق عليه، و�لرحمات حُتيطه به من كل جانب الختياره قر�ر �لعزلة، كما ف قوله تعاىل: چ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ    ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی    ی جئ حئ  مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 
جت  چ ففي هذ� �خلرب �ل�ضردي �خلتامي ن�ضت�ضف داللة )وهبنا) �ملكررة مرتني ف �لق�ضة، و�لتي دلت 
على �ضعة رحمة �هلل تعاىل وعظيم عطائه لعبده �إبر�هيم عليه �ل�ضالم جز�ء هجر�نه لل�ضرك و�أهله، 

و�لفر�ر بدينه، ومن �أهم هذه �لهبات: 
y  ما مّنه �هلل تعاىل عليه بهبة �لولَدْين �ل�ضالني )�إ�ضحاق ويعقوب) عليهما �ل�ضالم، فاإ�ضحاق

فمالأ  له،  موؤيدة  زوجته  فر�فقته  قومه  هجر  �أن  بعد  وذلك  ولزوجه،  له  �ل�ضاملة  �ملوهبة  ُيَعد 
�هلل �ضبحانه وتعاىل �لفر�غ �لعاطفي �لذي جَنم عن هذه �ملفارقة لالأهل و�لديار، بنعمة �لولد 

�ل�ضالح، ومن بعده يعقوب باعتباره حفيدً� �ضالًا له ولزوجه))).
عليه  زوجته  �ملالئكة  رت  ب�ضَّ عندما  �أخرى،  �ضورة  ف  �لب�ضارة  نعمة  �ملوهبة  هذه  �ضبقت  ولقد   
چ)))،  يئ   ىئ  مئ      حئ  جئ  ی      ی  ی  ی   ىئ  چ  تعاىل:  قوله  ف  �ل�ضالم 

وقوله تعاىل على ل�ضان �ضيدنا �إبر�هيم عليه �ل�ضالم �ضاكر� نعمة �هلل عليه: چ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  چ)5).

وهذ� ما دل عليه �لفعل �مل�ضارع ف قوله: "و�أعتزلكم"، ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد7، ج6)، �ص ))).  -(
وف قوله: )و�أدعو ربي) تعبري بو�ضف �لربوبية هلل م�ضافة �إىل �ضمري �ملتكلم �لتي ت�ضري �إىل �نفر�ده عليه �ل�ضالم من بني قومه بعبادة   -(

�هلل تعاىل �لتي يرتفع بها عن كل رذيلة وتخبط، ت�ضريفًا من �هلل عز وجل وكر�مة له، بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص))).
بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد7، ج6)، �ضـ))).  -(

�ضورة هود، �آية: )7.  -(
�ضورة �إبر�هيم، �آية 9)، وكما نلحظ من خالل هذه �الآية باأن جماز�ة �هلل الإبر�هيم لي�ضت مق�ضورة على �أنه وهبه �إ�ضحاق ويعقوب،   -5
�إذ لي�ص ف �لكالم ما يقت�ضي �النح�ضار، فاإنه قد وهبه �إ�ضماعيل �أي�ضًا، وظهرت موهبته �إياه قبل ظهور موهبة �إ�ضحاق، وكل ذلك 
بعد �أن �عتزل قومه، ولكن قد يكون �خت�ضا�ص �لق�ضة بذكر �إ�ضحاق ويعقوب هو خماطبته الإبر�هيم وزوجه �ضارة، ليتحقق لهما 
�الإينا�ص و�ملعا�ضرة لوجودهما معًا ف مكان و�حد، = و�أما بالن�ضبة الإ�ضماعيل فقد �أر�د �هلل �أن يكون بعيدً� عن �إبر�هيم ف مكة مع 

و�لدته هاجر ليكون جار بيت �هلل و�إنه جلو�ر �أعظم من جو�ر �إ�ضحاق ويعقوب �أباهما.
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y  عطاء �هلل تعاىل لهوؤالء �الأبناء �ل�ضالني بـ )موهبة �لنبوة) وهي عطية ال ينالها �إال خو��ص �هلل
من عباده �ملخل�ضني بقوله: چی ی   ی جئ حئ چ.

y  وي�ضتمر ف�ضل �هلل على نبيه بهبة �لرحمة �لو��ضعة �لتي ت�ضمل �لدين و�لدنيا معًا، ملجيء ن�ص
�الآية عامًا لقوله تعاىل: چ مئ ىئ يئ جب   چ، ويف�ضر هذ� �لعموم قوله تعاىل ف �آية �أخرى: چ  

ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چچ))).

y  ومن نفحات رحمة �هلل تعاىل على خليله عليه �ل�ضالم و�آل بيته، باأن جعل لهم ثناًء ح�ضنًا عند
�لنا�ص �إىل �أن يرث �هلل �الأر�ص ومن عليها، فقال عز وجل: چ مئ  خب مب ىب يب جت  چ 

وهذ� ��ضتجابة لدعائه عليه �ل�ضالم بقوله: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ))).

وف �لنهاية ال يجد �لقلب و�لعقل منا�ضًا من �لتعجب و�لتمتع با�ضتيقان لذة �لعبودية هلل تعاىل، 
�أهل  نبذه  �إبر�هيم على  »رتب جز�ء �هلل  فلقد:  و�الآخرة،  �لدنيا  ي�ضمل خريي  �لذي  �لعظيم  وجز�ئها 
�ل�ضرك ترتيبًا بديعًا �إذ جوزي بنعمة �لدنيا وهي �لعقب �ل�ضريف، ونعمة �الآخرة وهي �لرحمة، وباأثر 

ل �لنعمتني«))). تلك �لنعمتني وهو ل�ضان �ل�ضدق، �إذ ال يذكر به �إال من ح�ضّ

�لع�ضوي مع  �لرت�بط  �ملتالحم دورً� فاعاًل ف  �لهند�ضي  �ملعمار  �لق�ضة ذ�ت  توؤدي هذه  وهكذ� 
�لق�ض�ص من جهة، و�لرت�بط �لع�ضوي مع �ل�ضورة من جهة �أخرى.

�ضورة �لن�ضاء، �آية: )5.  -(
�ضورة �ل�ضعر�ء، �آية: )8.  -(

�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد7، ج6)، �ص6)).  -(
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أ- البناء الهيكلي لقصة إبراهيم عليه السالم مع والده:

ب- الترابط العضوي بين أجزاء القصة:

�لتجان�ص،  �ل�ضببية،  �لتنامي،  )�لتمهيد،  منها:  ع�ضوية  وعالقات  رو�بط  عدة  وجود  الحظت 
�لتد�عي).

y  (و�لنبوة )�ل�ضدق  وهي:  �ال�ضطفاء  ب�ضمات  ذكرنا  كما  �لبدء  خالل  من  و��ضح  التمهيد: 
و�لتي تقودنا �إىل �لتنبوؤ مب�ضمون �ملحاورة �لدعوية �لتي تدعو لعبادة �هلل وتنزيهه عن �ل�ضريك.

y  التنامي العضوي: يت�ضح �لتنامي مبد خيوط �لدعوة لتوحيد �هلل من �لتمهيد، �إىل �ملحاورة
�لتي تتابعت ف �لعر�ص �الأ�ضلوبي مبتدئة باللوم و�لعتاب، ثم �لدعوة الإتباع �لق، ثم �لتحذير 
من �تباع �ل�ضيطان، ثم �لتخويف من عقاب �هلل تعاىل �لذي قد يحل عليه نقمته وعذ�به، وبعدها 
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جند �لتنامي ف ردة �لفعل لدى �لو�لد �لذي �ضرعان ما يعلن �لرب بالقتل �أو �لهجر، في�ضتلزم 
له  و�لدعوة  �ال�ضتغفار  مع  �العتز�ل  فيها  يختار  �ضريعة  فعل  ردة  �ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  من 
بالهد�ية، وهكذ� ي�ضتمر �لتنامي لن�ضل �إىل ��ضتتباع �لهبات و�لرحمات �ملتتالية مكافاأة وجز�ء.

y  عالقة السببية: جاءت و��ضحة ف دو�فع �ضيدنا �إبر�هيم عليه �ل�ضالم ف دعوة و�لده، من
�أهمها: 

�ل�ضبب �خلا�ص وهو: رغبته ف هد�ية و�لده من عبادة �الأوثان �لتي ال تنفع وال ت�ضر، و�إنقاذه من  -
�لعذ�ب �لتمي �لذي تقود �إليه هذه �لعبادة، وهذ� من منطلق �لرب و�لب و�الإخال�ص �ملُمِثلة 

لكل معان �لرو�بط �الأ�ضرية �ل�ضامية وبخا�ضة �لُبنوة.

وكذلك تلك �ملو�هب و�لكر�مات �لتي تف�ضل �هلل �ضبحانه وتعاىل بها على �ضيدنا �إبر�هيم عليه   
�ل�ضالم، تعوي�ضا له ب�ضبب فقده �ل�ضحبة و�الأهل و�لديار، ومكافاأة له على �إخال�ضه ف �لعبودية 

و�لدعوة �إليه، وحتمل تبعاتها من م�ضقة ومعار�ضة.

�ل�ضبب �لعام: �لدعوة �ل�ضاملة �لتي يكلف بها �لنبي �ملر�ضل من �هلل تعاىل �إىل �لنا�ص للدعوة  -
�إىل �لتوحيد و�لعبودية و�تباع �ل�ضر�ط �مل�ضتقيم، و�إنقاذهم من م�ضتنقعات �جلهل و�ل�ضالل، 

و�أوحال �لتخبط و�الأوثان.

y  ،(إبر�هيم عليه �ل�ضالم )�ضديقًا نبيًا� التجانس العضوي: فاآية �ملطلع �لتي و�ضحت كْون 
تعطينا دالالت لفظية ومعنوية متماثلة على طول هيكل �الأق�ضو�ضة، من جتان�ص الأفعال �إبر�هيم 

عليه �ل�ضالم �لتي تدور حول هاتني �ل�ضفتني، فمثاًل: 

�حرت�م  ف  معه  �لتاأدب  من  لو�لده  مودته  ف  �إخال�ضه  �ضدق  مع  معنويًا:  ديقّية  �ل�ضِّ جتان�ص  �أ-  
وتو��ضع ولني، وهذ� ما متثل ف تدرجه باملحاورة لك�ضب قلبه و�لتقرب منه، وبخا�ضة ف مناد�ته 
و�ال�ضتغفار  بال�ضالمة  �لدعوة  خالل  من  جتان�ضهما  وكذلك  مر�ت،  عدة  وتكرريها  �أبت)  )يا 
لو�لده و�ختيار �لعزلة �جل�ضدية و�لعبادية دون تاأثريها على م�ضاعر �الحرت�م جتاهه، ويزيدها 

�ضموً� ف �الأمل بالهد�ية.

وكذلك جتان�ص �لنبوة مع �أ�ضاليب �لدعوة وطرقها �لتي ترجمت عمليا ف �لعر�ص �ملنطقي لتبيني  ب-  
�لقيقة �لو��ضحة ف ق�ضية عبادة �الأوثان و�لدعوة لعبادة �هلل:

مظاهر �جلر�أة و�ل�ضجاعة ف قول �لق و�إن كان مع �أقرب �الأقرباء.   -

�لعزلة �لتي قد يلجاأ �إليها �لنبي �ملر�ضل �إن مل جتد دعوته �ضيئًا ف حتريك عقول وقلوب    -
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�ملدعوين مب�ضيئة من �هلل عز وجل.

�هلل  ف�ضل  يذكرون  �لذين  �ل�ضالني  عباده  على  تعاىل  �هلل  باإنعام  �ليقني  ��ضت�ضعار    -
و�إح�ضانه لهم ف جميع �الأوقات. 

�لتجان�ص من خالل �لتباين، ومن �أمثلته:  ج -  

كال �لطرفني تعر�ص لردة فعل قوية تهز �لوجد�ن، �إذ كالهما يربط فيما بينهما عالقة    -
و�ملعاند جتاه  �مل�ضرك  للو�لد  و�لقا�ضية  �لقوية  �لفعل  برّدة  ن�ضعر  و�لبنوة، فنحن  �الأبوة 
�بنه، �لذي حاد عن طريقه و�ختار دينًا �آخر غري دين �أجد�ده �ملتو�رث عليه، ف نف�ص 
�لوقت ن�ضعر بردة �لفعل �لانية و�لد�فئة من قبل �البن، �ملُتاأمل ف رحمة �هلل لهد�ية 

هذ� �لو�لد، كما نقدر ذلك �لرّب �لذي ال يعكر �ضفوه جفاٌء �أو ِعناد.

كما �أننا نتلم�ص �لتجان�ص �ملتباين ف ختام حو�ر �لو�لد مع �بنه، فالو�لد يهدد بالرجم    -
�أو �لهجر، و�البن يختار �لعزلة مع �لدعوة بال�ضالم و�لهد�ية و�ال�ضتغفار، وكليهما ُيعد�ن 

حلني �أن�ضبني لو�ضع كل منهما ف هذ� �ملوقف.

y :لتد�عي �لع�ضوي�

فعند قر�ءة �لق�ضة يتمثل ف �أذهاننا زمن �ضابق يرجع لزمن �ضيدنا �إبر�هيم عليه �ل�ضالم، �لذي    -
وقف �أمام م�ضركي �لعرب ف �إباء وجر�أة و�ضجاعة، وقال كلمة �لق ال يخاف فيها لومة الئم، 
وما قابله من و�لده وقومه من ��ضتهز�ء وتهكم، وتهديد وعناد، ومن ثم تتد�عى �ملعان تلقائيا 
�إىل زمن تاٍل وهو زمن �ضيدنا حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم، ومن جاء بعده من �ملتلقني، ليكون 
�مل�ضركني  �أمام  �ل�ضالم  �إبر�هيم عليه  �الأكرب  �أبيه  بتذكريه ب�ضرب  قلبه،  وت�ضرية عن  له  ت�ضلية 
و�ملعاندين، وما �تبعوه من �أذى ون�ضب وما كان ذنبه �لوحيد �إال دعوة �خللق �إىل عبادة �خلالق 

وحده دون �ضريك.

�لعرب،  م�ضركي  على  �لجة  �أقامت  »قد  و�لده  مع  �ل�ضالم  عليه  �خلليل  ق�ضة  �ضرد  �أن  كما    -
بكونهم ينت�ضبون �إىل �إبر�هيم ويدعون �العتز�ز به، فاإذ� بنّي لهم �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم 

خر�ب عقيدتهم وف�ضاد عبادتهم ردو� مبا حكاه �لقر�آن عنهم: چ ىئ ىئ  ی ی ی ی جئ 
ويفتخرون  حقًا  باإبر�هيم  يعتزون  كانو�  �إن  �أنهم  �لقر�آن  فبنّي  چ)))  جب   يئ  ىئ  مئ  حئ 

باالنت�ضاب �إليه، فاإنه ترب�أ مما كان يعبد �أبوه وقومه«))) بقوله: چ ۉ ې ې ې ې 
�ضورة �لزخرف، �آية )).  -(

حده �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص )))، ير�جع، �لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، جملد ))، ج))، �ص 90)، بيو�ص: ف   -(
رحاب �لقر�آن، تف�ضري �ضورتي مرمي وطه،�ص ))).
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ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ.

وكذلك �ضرد هذه �لق�ضة بيان ملعجزة �لنبي عليه �ل�ضالم على �الإتيان بالقر�آن �لعظيم من �هلل    -
تعاىل:«الأنه ما كان هو وال قومه وال �أهل بلدته م�ضتغلني بالعلم ومطالعة �لكتب، فاإذ� �أخرب عن 
هذه �لق�ضة كما كانت من غري زيادة وال نق�ضان كان ذلك �إخبارً� عن �لغيب ومعجزً� قاهرً� د�اًل 

على نبوته«))).

التجانس  السابقة والالحقة من خالل  القصص  العضوي بين  الترابط  ج- هندسة 
في القصة:

فق�ضة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم ت�ضب ف ر�فد معنوي م�ضرتك مع جمموع �لق�ض�ص �لو�قعة بينها))) 
تعاىل  مو�هب �هلل  نيل  �لعبودية ف  و�أثر هذه  �ل�ضريك  وتنزيهه عن  تعاىل  لتوحيد �هلل  )�لدعوة  وهو 
ورحمته) فهذ� �ملق�ضد �الأكرب ُيعد عن�ضرً� م�ضرتكًا بني �لق�ض�ص �لباقية، �إىل جانب عنا�ضر �أخرى قد 

تظهر �أحيانًا وتختفي �أحيانًا �أخرى.

فاأ�ضرع �الآن بتتبع عالقات �لتجان�ص مع �لق�ض�ص �ل�ضابقة لها من خالل �جلدول 

�الآتي، و�أما �لتجان�ص مع �لق�ض�ص �لالحقة ف�ضياأتي �لديث عنها فيما بعد:

(
�لذكر  عن�ضر  تكر�ر 
باعتبار  و�لهبة  و�لرحمة 

�الفتتاح و�مل�ضمون 

- چ ٹ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ         ڦ ڦ ڦ چ
- چ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت  چ

- چ ٻ  ٻ ٻ پ پ  پ  چ  

- چ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ    ڃ چ چ چ چ چ

- چ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ

عن�ضر �لفاوة)

- حفاوة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم كونه �ضديقًا نبيًا.
- رحمة �هلل على عبده زكريا عليه �ل�ضالم با�ضتجابة دعائه.
- حفاوة يحيى عليه �ل�ضالم بالنان �للدن و�ضفات �لوحي.

- حفاوة مرمي بنت عمر�ن باإقر�ر عينها وترب�أتها.
- حفاوة عي�ضى عليه �ل�ضالم باأن جعله مباركًا.

�لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، جملد))، ج))، �ضـ90).  -(
بت�ضرف: حممود �لب�ضتان، �لتف�ضري �لبنائي للقر�آن �لكرمي، ج)، �ضـ88 -89.  -(
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عن�ضر �العرت�ف باالإنعام )
�لد�ئم و��ضتيقانه

چ ۉ ې ې  �إبر�هيم عليه �ل�ضالم الأبيه:  - قول 
ې ې ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ

ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  چ  �ل�ضالم:  عليه  زكريا  قول   -
ڤ چ.

ومتاثله ) �العتز�ل  عن�ضر 
ف �لق�ض�ص

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  چ  الأبيه:  �إبر�هيم  قول   -
ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ

- �لعزلة �لتي كان بها زكريا ف حمر�به و�ضومه عن �لكالم.
- �لعزلة �لتي كانت بها مرمي و �نتباذها مكانًا �ضرقيًا، ومن 

ثم �ضومها عن �لكالم مع قومها.

عملية �الإجناب5

- �إبر�هيم يرزق بالذرية �ل�ضالة �لذين �ختريو� الأن يكونو� 
�أنبياء.

- زكريا يرزق بالغالم يحيى على وجه �الإعجاز.
- مرمي ترزق بعي�ضى على وجه �الإعجاز.

�لن�ضب للنبوة6
- ذرية �إبر�هيم )�إ�ضحاق ويعقوب) تن�ضب لالأنبياء.

- ذرية زكريا ويحيى، ومرمي وعي�ضى عليهم �ل�ضالم كذلك 
من ن�ضل �الأنبياء.

رزق �إتيان �لعلم7

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   چ  �إبر�هيم:  قول   -
ژ ژ ڑ  ڑ ک چ

- رزق يحيى باإتيانه �لكم: چٻ پ پ پ پ  چ
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ     ڈ  چ  �لكتاب:  باإتيانه  عي�ضى  رزق   -

ک  ک ک چ.

عن�ضر �ملو�جهة8

عبادة  ترك  �إىل  بالدعوة  وقومه  لو�لده  �إبر�هيم  مو�جهة   -
�الأ�ضنام.

- مو�جهة زكريا قومه مبفاجاأة ب�ضارة يحيى على كرب �ضنه 
وعقم زوجته.

- مو�جهة مرمي قومها مبفاجاأة �لولد �ملعجزة بدون �أب.
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و�ملو�هب 9  �لرحـمة  �ضعــة 
و�لذرية �لطيبة

 - �ل�ضالة  �لذرية   - و�جللد  )�ل�ضرب  ُوهب  �إبر�هيم   -
�لرحمة ف �لدنيا و�الآخرة ل�ضان �ضدق ف �الآخرين).

�لولد  معجز  بنحو  �الإجناب  �لدعاء  )�إجابة  ُوهب  زكريا   -
�لر�ضي)

- يحيى ُوهب: )�لكم -�لنبوة -�الأخالق �لكرمية - �ل�ضالم 
�ملطلق).

- مرمي ُوهبت: )�ليقني و�لطماأنينة �لتاأكيد و�لثبات �لتربئة 
�لولد �ملبارك �ملعجزة).

�الأخالق  –�ملباركة-  –�لنبوة  )�لكتاب  ُوهب:  عي�ضى   -
�لطيبة، -�ل�ضالم �ملطلق)

توقيت �لهبات0)

- �إبر�هيم عليه �ل�ضالم بعد �لعزلة.
- زكريا عليه �ل�ضالم بعد �العتز�ل ف �ملحر�ب و�ملناجاة.

- مرمي عليها �ل�ضالم بعد �العتز�ل للعبادة �أو �نتباذها �ملكان 
�ل�ضرقي.

د- وأما بالنسبة لتالحم قصة سيدنا إبراهيم عليه السالم مع مقاصد السورة، 
فهو واضح من خالل دعمها للمقصد العام وهو: )تر�ضيخ �ملعتقد ف وحد�نية �هلل تعاىل 

وعبوديته �ملطلقة، �لتي ت�ضتوجب وعدً� من �هلل باإنز�ل رحمته ونفحاته على عباده �ملخل�ضني).

هند�ضة  على  تدل  �لتي  �لع�ضوية  �لعالقات  ذ�ت  و�لهيكلية  �ملعنوية  �لرو�بط  بع�ص  هذه  و�أخريً� 
�ل�ضورة  مقا�ضد  خلدمة  ر�ضمًا  ور�ضمت  ق�ضدً�،  و�ضعت  مق�ضودة،  فنية  ومعمارية  بديعة،  ق�ض�ضية 

و�أهد�فها بكل �أبعادها.

خامسا: البناء الهيكلي والعضوي في قصة موسى عليه السالم:

تكتنز ق�ضة مو�ضى عليه �ل�ضالم بناءها �لهيكلي و�لع�ضوي ف �أ�ضلوب �ضردي بارز، بحيث ُيغّيب 
�ل�ضابقة، فهي  ب�ضكل خمالف عن لق�ض�ص  و  �لق�ض�ضية وبخا�ضة �لو�ر،  �لعنا�ضر  �لكثري من  فيها 

تتكثف ف ثالث �آيات معربة لتدل على موقف وحدث و�ضخ�ضية و�حدة.

على  �ضخ�ضية  �أو  �ل�ضابقة  �لق�ض�ص  على  جديدة  ق�ضة  فيها  ُتذكر  مرة  كل  ف  نلحظ  �أننا  كما 
ت�ضمنتها  �لتي  �ل�ضابقة  �الأفكار  على  م�ضافة  فكرية جديدة  �إ�ضافة  ُتقدم  �أنها  �ل�ضابقة،  �ل�ضخ�ضيات 
�لق�ض�ضي ف كل ق�ضة على  �ملعمار  تو�ضيح وظيفة  بارز ف  دور  له  �ل�ضخ�ضيات، وهذ�  �أو  �لق�ض�ص 
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حدة، وف جمموع �لق�ض�ص ب�ضكل عام، ومدى تالحمها مع �ل�ضورة بوجه كلي))).

عليهما  ويعقوب  �إ�ضحاق  ذرية  من  نبي  �أ�ضرف  �ل�ضالم  عليه  مبو�ضى  ت�ضيد  هنا  �لق�ضة  فنجد 
�ل�ضالم، ب�ضكل خمت�ضر ومركز.

فهي تبد�أ بـ)مطلع ثم م�ضمون ثم خامتة)، وكاأن كل �آية فيها متثل جزء� معينا من �أجز�ء �لق�ضة، 
قال �هلل تعاىل: چ حت     خت مت ىتيت جث مث            ىث يث حج مج جح  چ.

أواًل- التمهيد )التذكير بالسمات(:

وكغريها من �لق�ض�ص �بتد�أت بـ)�لتذكري) تنويهًا وتنبيهًا على �أهمية ما �ضيذكر بعده من �أمر 
�لو�و،  �ل�ضابقة بحرف  �لق�ضة  و�لتاأمل الأخذ �لعربة و�لعظة، وهي كذلك معطوفة على  للتفكر  يحتاج 

و�لذي يرجع ف �لعطف ملطلع �ل�ضورة ف �ملقدمة كما و�ضحنا ذلك �ضابقا.

ويبد�أ �هلل تعاىل بر�ضم �ضخ�ضية �ضيدنا مو�ضى عليه �ل�ضالم �لتي تكونت بعد عدة مو�قف و�أحد�ث 
و�ضحتها ق�ض�ص ف �ُضَور �أخرى، وهو ر�ضم خلال�ضة �البتالء�ت �لتي �جتازها عليه �ل�ضالم، وما �نفرد 
بعدها ب�ضمات من �ل�ضمات �ملميزة،و�لتي كانت حمل تفكري وتاأمل، قد عربَّ �هلل عنها بالفعل �ملا�ضي 

)كان) للداللة على ��ضتمر�رية مالزمتها له وثبوتها عليه ومن �أهمها:

y  :(((خت�ضا�ص �هلل تعاىل له بنعمة )�الإخال�ص) بقوله: »كان خمل�ضًا« و�الإخال�ص على �لوجهني�
بفتح �لالم �أو ك�ضرها، ُتعد ميزة ل�ضيدنا مو�ضى عليه �ل�ضالم وذلك الأ�ضباب:

�إليه  - و�لدعوة  تعاىل،  �هلل  وعبادة  �لتوحيد  للو�ء  وحمله  تعاىل  �هلل  طاعة  ف  �إخال�ضه 
و�لجة  و�لربهان  بالدليل  يقابلهم  بل  مفرت،  �أو  �ضال  �أمر  مغبة  من  يخاف  ال  بحيث 

�لد�مغة، و�أكرب دليل على هذ� )جمادلته فرعون وقومه).

�إليه  - ير�ضل  �أن  قبل  و�ضيط،  دون  مبا�ضرة  لكالمه  با�ضطفائه  �ضبحانه  �هلل  ��ضتخل�ضه 
�مللك بالوحي، وبالتايل كان خمل�ضًا وم�ضطفى))).

بت�ضرف، حممود �لب�ضتان: ق�ض�ص �لقر�آن �لكرمي دالليًا وجماليًا، موؤ�ض�ضة �ل�ضبطني �لعاملية، برهان، �إير�ن، 8)))هـ، ط)، ج)،   -(
�ص 98).

قر�أ �جلمهور خمل�ضا – بك�ضر �لالم – من �أخل�ص �لقا�ضر �إذ� كان �الإخال�ص �ضفته، و�الإخال�ص ف ف �أمر ما: �الإتيان من غري   -(
م�ضوب بتق�ضري وال تفريط وال هو�دة، م�ضتق من �خللو�ص، وهو �لتمح�ص وعدم �خللط، و�ملر�د هنا: �الإخال�ص فيما هو �ضاأنه، وهو 
�لر�ضالة بقرينة �ملقام. وقر�أ �آخرون خمل�ضا – بفتح �لالم – من �أخل�ضه، �إذ� ��ضطفاه. بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير 

و�لتنوير، جملد 7، ج6)،�ص 6)).
ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص7))، بيو�ص: ف رحاب �لقر�آن، تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ص)).  -(
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y  خت�ضا�ص �هلل له ب�ضفة �أنه)ر�ضول ونبي)))) ف �آٍن و�حد، تاأكيد على �أهميته و�إ�ضارة �إىل �أن�
ر�ضالته بلغت مبلغًا قويًا.

ثانيًا - مضمون القصة المكتنزة )االجتباء واالصطفاء(:

�ملقام  ��ضتدعاها  الأهمية  وذلك  �لق�ضة،  �أ�ضل  �لتاأخري ف  �لتي من حقها  �ل�ضمات  تقدمي  فبعد 
�الأخرى  بالق�ض�ص  �ملعماري  �لربط  ف  �لفاعل  ودورها  �الإخال�ص،  و�أهمية  �لذكر  �أهمية  تو�ضيح  ف 
ذلك  مقدمات  �إىل  �لعطف  بطريقة  يحيلنا  �لق�ض�ضي  �ل�ضياق  جند  عام،  ب�ضكل  �ل�ضورة  ومبق�ضود 
�ال�ضطفاء و�الختيار ل�ضيدنا مو�ضى عليه �ل�ضالم، بذكر م�ضهد �لند�ء �لربان من �هلل عز وجل ��ضتعد�دً� 

لمل �لر�ضالة �ل�ضماوية، و�لتكليف بالدعوة جلميع بني �إ�ضر�ئيل وف مقدمتهم فرعون و�أتباعه.

ُغيُّبت فيه  چ ففي �خت�ضار �ضديد  ٱ ٻ  ٻ ٻ             ٻ پ پ پ  چ  فيقول �هلل تعاىل: 
كثري من �الأحد�ث و�ملو�قف و�ل�ضخ�ضيات �لتي قد تكون ُذِكرت ف نف�ص �لق�ضة ولكن ف �ضورة �أخرى، 
جند �ل�ضياق �لق�ض�ضي لهذه �لق�ضة ف �ضورة مرمي ي�ضري �إىل ذلك �لند�ء دون معرفة كنهه �أو كيفية 
�إدر�ك مو�ضى عليه �ل�ضالم له بهذه �لطاقات �لب�ضرية �لقا�ضرة، �أمور جتاوزتها �لق�ضة وتركت ف علم 

�هلل وغيبه، ولكن �لظاهر لنا هنا: 

y  وما �الأمين)  �لطور  )جانب  وهو  �ملكان  ذلك  ف  �ل�ضالم  عليه  مو�ضى  عليها  كان  �لتي  �خللوة 
تنزلت فيه من نفحات �لرحمة و�خلري وتهيئته لهذه �لادثة �لعظيمة.

y  ملناد�ة �لربانية �لتي تدل على �ال�ضطفاء و�النتقاء لهذه �ل�ضخ�ضية دون غريها، �لتي الحظنا�
�لرعاية �لربانية لها منذ �لوالدة من خالل ق�ض�ص �أخرى تدعمها لفظًا ومعنى.

y  خ�ضه �هلل بالتقريب، بقوله:»وقربناه جنيًا« ومعناه: »�أدنيناه بتقريب منزلته، وكاأن �لتقريب هنا
تقريب ت�ضريف و�إكر�م، حال كونه مناجيًا«))).

وف هذ� �مل�ضهد �ل�ضريع و�خلاطف جلميع جزئياته ميكننا �أن نتخيل فيه تلك �مل�ضوؤولية �لكبرية 
ل بها �ضيدنا مو�ضى عليه �ل�ضالم، وما قد تتبعها من جملة تو�ضيات ون�ضائح ربانية معينة له  �لتي حمِّ

على حتمل تبعات �لدعوة وم�ضاقها.

كما ميكننا �أن ن�ضرح بخيالنا ال�ضت�ضعار ذلك �جلو �لربان �ملحيط مبو�ضى عليه �ل�ضالم �لذي قد 
يتملكه �ملفاجاأة من �خلوف و�لرهبة و�لده�ضة حيال ما يرى وي�ضمع من عجائب قدرة �هلل و�إعجازه، �إىل 
»�لر�ضول باملعنى �ل�ضرعي �أخ�ص من �لنبي، فالأن �لر�ضول هو �ملر�ضل بوحي من �هلل �إىل �لنا�ص فال يكون �لر�ضول �إال نبيًا، و�أما �لنبي   -(
فهو �ملنباأ بوحي من �هلل و�إن مل يوؤمر بتبليغه، فاإن مل يوؤمر بالتبليغ فهو نبي ولي�ص ر�ضول«، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، 

جملد 7، ج6)، �ص7)).
حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص ))).   -(
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جانب تخيل تلك �ليد �لانية و�جلو �ملغلف بالرحمة ونفحات �خلري و�لطماأنينة �لتي يبثها �هلل الأوليائه 
�ل�ضالني تثبيتًا وتاأييدً� لهم.

ثالثًا : الخاتمة - )الهبة والرحمة(:

�هلل  هبت  بيان  �إىل  وظاهره  خفية  �أمور  من  فيه  مبا  �مل�ضهد  ذلك  تختتم  �لق�ضة  جند  و�أخريً� 
فاهلل  چ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پ  چ  تعاىل:  بقوله  مو�ضحًا  �ل�ضالم  عليه  مو�ضى  لنبيه  ورحمته 
ال�ضتمر�ر  �ضو�عدهم  من  ت�ضد  ومعنوية  مادية  معينات  من  يحتاجونه  مبا  و�أعلم  �لب�ضر،  خالق  تعاىل 
�لياة و�ضر�ئعها، لذلك فحتى �الأنبياء قد ينتابهم لظات من �ل�ضعف يكونون بها �أقرب ما يكون فيه 
من �هلل تعاىل، فيطلبون منه �ملدد بالقوة و�ملعني و�لتاأييد �الإلهي، وهذ� ما مر به �ضيدنا مو�ضى عليه 

�ل�ضالم بعدما عر�ضت عليه �لر�ضالة و�لدعوة حيث طلب من �هلل تعاىل بقوله: چ ى ائ ائ ەئ ەئ    وئ 
وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئ  ی          ی ی ی       جئ حئ مئ  ىئ   يئ جب چ))).

فرحمة �هلل هي هبته �أخاه هارون �ضاحب �لف�ضاحة و�لنباهة، �إىل جانب �أنه قد جعله �هلل نبيا))) 
مع مو�ضى عليه �ل�ضالم، وخمربً� عنه بحقيقة �لوحي، فاِقهًا مر�د �أخيه ف كل ما يبلِّغه عن ربه تعاىل 

ف عاله))).

وهنا تنتهي �لق�ضة ب�ضكل ينتظم تالحمها مع �لق�ض�ص �ل�ضابقة، على �ضكل لبنات �ضغرى قد 
�نتظمت ب�ضكل هند�ضي مكونة معمار� ق�ض�ضيا بديعا، خل�ضته ف �ل�ضكل �الآتي: 

أ - البناء الهيكلي في قصة موسى عليه السالم:

)- �لتمهـيـــد
)�لتذكري بال�ضمات)

يث  ىث  مث             جث  ىتيت  مت  خت  حت      چ  تعاىل:  قوله  ف 
حج مج جح  چ

)- �لـو�ضــــط
ف قوله تعاىل: چ ٱ ٻ  ٻ ٻ             ٻ پ پ پ چ�الجتباء و�ال�ضطفاء

)- �لـخــامتـة
ف قوله تعاىل: چ پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ)�لهبة و�لرحمة)

�ضورة طه، �آية 9) – 5).  -(
ومل يو�ضف هارون باأنه ر�ضول �إذ مل ير�ضله �هلل تعاىل، و�إمنا جعله مبلغًا عن مو�ضى عليه �ل�ضالم، و�أما قوله تعاىل: »فقوال �إنا ر�ضوال   -(

ربك« فهو من �لتغليب كما قال �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ضـ9)).
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص 9)).  -(
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ب- الترابط العضوي في القصة:

�ملتمثل ف رو�بط )�لتمهيد �لتنامي �ل�ضببّية �لتد�عي �لع�ضوي): 

y  فالتمهيد: و��ضح ف تهيئة �ملتلقي ال�ضتقبال منوذج من مناذج �لقدوة فا�ضتهلت �الأق�ضو�ضة
من  �ملميزة  �ل�ضمات  ذ�ت  �ل�ضخ�ضية  بهذه  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  حممد  �ضيدنا  بتذكري 

)�الإخال�ص) و�جلمع بني )�لنبوة و�لر�ضالة). 

y  ملكانة� �رتفاع  ف  تقريب  هي  �لتي  �لربانية  �ملناد�ة  ف  �لق�ضة  م�ضمون  من  و��ضح  التنامي 
وجتاوزتها  طويت  �أحد�ث  من  بعدها  كانت  وما  و�ملناجاة،  و�ملحاورة  بالكالم  و�لت�ضريف 
�الأق�ضو�ضة حتى و�ضلنا �إىل ��ضتحقاق �لهبات و�لرحمات من �هلل على عبده مو�ضى عليه �ل�ضالم.

y  حت �لق�ضة من خالل �لتمهيد �ضبب �ملناد�ة �لربانية و�لتقريب للمحاورة، وهي السببية: و�ضّ
�مل�ضوؤولية  ��ضتحق هذه  نبيًا)، وكونه خمل�ضًا  �لر�ضالة كونه )ر�ضواًل  �لدعوة ون�ضر  لبدء  �إيذ�ن 

�لعظيمة.

وكذلك نلتم�ص �ل�ضببية �ملعنوية ف هبة �هلل تعاىل ملو�ضى عليه �ل�ضالم باأن رزقه �أخاه هارون نبيًا 
معا�ضدً� له وذلك لعدة �أ�ضباب منها:

ملعرفة �هلل �لغيبية ثقل �أعباء �لر�ضالة و�لدعوة على مو�ضى عليه �ل�ضالم. -

�ضدة عناد وكفر �الأقو�م �ملر�ضل �إليهم. -

�لتاأييد و�لتثبيت من �هلل لبث �لطماأنينة و�ل�ضكينة ف قلب نبيه �لويل �ل�ضالح، و�إبعاد  -
�لوح�ضة و�لرهبة عنه.

بث �لعزمية و�ل�ضجاعة و�جلر�أة بوجود �ملُعني. -

y  ،ملميزة� �ل�ضمات  �ل�ضالم �ضاحب  التداعي العضوي: ويت�ضح ف تد�عي ق�ضة مو�ضى عليه 
على زمن �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم و�أ�ضحابه وكل متلقي للقر�آن ف كل زمان، لري�ضم 
�إخال�ضه  بف�ضل  �الجتباء  على  ح�ضل  �لذي  و�لرحمات  �لهبات  ل�ضاحب  �الأمثل  �الأمنوذج 

ووحد�نيته ف عبوديته هلل وحده ال �ضريك له.

y  و�أخيه �ل�ضالم  عليه  مو�ضى  بني  بالتماثل  ظاهر  فهو  العضوي  للتجانس  بالنسبة  أما 
هارون عليه �ل�ضالم ف �لدعوة هلل تعاىل. 
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ج- هندسة الترابط العضوي من خالل التجانس مع قصص سورة مريم:

�أوجزه ف �جلدول �الآتي:

�ل�ضمات ) مفهوم 
ومو��ضع �لتزكية

�لق�ض�ص  ف  �ل�ضمات  جان�ص  ما  وهو  نبيا)  و�ضديقًا  )خمل�ضًا  كونه   
�الأخرى من )�لر�ضي �لتقى -�ملبارك - �ل�ضديق).

مفهوم �لعزلة)-
 بوجوده ف جانب �لطور �الأمين وهو )جبل �ضيناء مب�ضر) وهو ما و�فق 
عليه  �إبر�هيم  و�عتز�ل  �ل�ضالم  عليهما  ومرمي  زكريا  ق�ضة  ف  �لعزلة 

�ل�ضالم عن قومه.

مفهوم �ملناد�ة)-
 وهو �لذي ميثل �أ�ضا�ص �ال�ضطفاء ف جميع �لق�ض�ص ف مناد�ة زكريا 
ومرمي عليهما �ل�ضالم ومناد�ة يحيى باأخذه �لكتاب، و�ملناد�ة هنا حتمل 

ف طياتها تبعة كربى ال يعلم كنهها �إال �هلل تعاىل.

�لرحمة )- مفهوم 
و�لهبات

 حيث رزق باالأخ �ملعني على �لدعوة و�لر�ضالة، متجان�ضًا مع هبات �الأنبياء 
�ل�ضالني ف ق�ض�ضهم �مل�ضرودة.

�لرو�بط 5-  مفهوم 
�الأ�ضرية

 و��ضح ف جميع �لق�ض�ص �ضو�ء على م�ضتويات �الأبوة �أو �لبنوة �أو �الأخوة. 
 وهو ما ي�ضمى �لتماثل )ف �لعالقات �الأ�ضرية) من خالل �لتباين كون 

�لق�ض�ص مثلت �الأب و�البن و�الأخ ))).

�لتوحيد 6-  مفهوم 
و�لعبودية

 وهذ� و��ضح من خالل �الإخال�ص �لد�ل على �لعبودية و�لذي كان �متد�دً� 
طبيعيًا مل�ضامني �لق�ض�ص �ل�ضابقة و�لالحقة.

�لنبوة 7- مفهوم 
و�لر�ضالة

 وهنا تتماثل �لق�ض�ص جميعها ف تناول �الأنبياء وبيان �لهدف �لرئي�ص 
من نبوتهم. 

 وهنا �خت�ص مو�ضى عليه �ل�ضالم )بالنبوة و�لر�ضالة معًا).
ينظر، حممود �لب�ضتان: ق�ض�ص �لقر�آن دالليًا وجماليًا، ج)، �ص 98).  -(

د- أما بالنسبة لتالحمها مع مقاصد السورة: فالدالالت و��ضحة ف تثبيت معنى �الإخال�ص 
�ل�ضادق �لذي ينبع من قلب قد �متالأ حبًا ورجاًء هلل ورهبة وخوفًا منه، مما مثَّل �أ�ضمى �ضور �لعبودية، 
عم و�الأرز�ق، ويكون �ضاحبها حمل �لرحمة �لو��ضعة �لتي ت�ضمله ف  �لتي ُيكافئ عليها �هلل باإغد�ق �لنِّ

�لدنيا و�الآخرة.
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سادسا: البناء الهيكلي و العضوي لقصة إسماعيل عليه السالم:

��ضتحق �ضيدنا �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم كمال �العتناء بالت�ضريف و�لرفعة و�ال�ضتقالل بالذكر عقب 
�أ�ضرية  رو�بط  بينهم  ربطت  �لذين  �ل�ضالم  عليه  مو�ضى  ذكر  وبعد  ويعقوب،  �إ�ضحاق  و�بنه  �أبيه  ذكر 

و�ضحت �أبعادها كاًل ف ق�ضته.

لذلك جند ق�ضة �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم �عتمدت على:

y .زة ف �آيتني قد �ت�ضمت باالخت�ضار �ل�ضديد �ل�ضردية �ملرتكِّ

y .الكتفاء بعر�ص وم�ضات �ضريعة تت�ضمن �ضمات مميزة ل�ضخ�ضية �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم�

من  �ملو�ضع  هذ�  ف  وجودها  من  �لهدف  حتقيق  ��ضتطاعت  فاإّنها  �إيجازها  من  �لرغم  وعلى 
�ملعمارية �لق�ض�ضية ل�ضورة مرمي.

وبنوع من �لتف�ضيل ف �لتناول جند �لق�ضة تتكون من )متهيد- م�ضمون موجز - خامتة متد�خلة 
مع م�ضمونها) ف قوله تعاىل: چ ٺ  ٿ ٿ ٿٿ ٹ     ٹ            ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ چ.

التمهيد )التذكير بالّسمات المميزة(.   .1

فالق�ضة تو�ضح �أمر �هلل تعاىل بطلب ذكر �ضيدنا �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم �ضاحب �ل�ضفات �ملميزة 
�لتي هي:

y  ضفة )�ضدق �لوعد) �لتي تعّد �ضمة من �ل�ضمات �لتي يت�ضم بها كل نبي و�أكرث �ل�ضالني، غري�
�أّنها كما يبدو من خالل هذه �لق�ضة بطلب �لتذكري ب�ضاحبها، �أنها بلغت درجة ��ضتدعى �هلل 

تعاىل �إبر�زها و�لتنويه عليها ف هذ� �ملقام، كما �أنه كان �ضببًا ف تركها ف ذريته من بعده))).

ومن �أبرز �ضور �ضدق �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم �ضدقه ووفائه الأبيه عندما عزم على �أن يذبحه   
فوعده �إ�ضماعيل باأن يكون �ضابرً�، ولكن �هلل تعاىل عندما هّم �إبر�هيم بالذبح، فد�ه �هلل بذبح 

عظيم))) ! كما �أخربنا �هلل تعاىل عنه ب�ضريح �لعبارة ف قوله: چ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی 
جئ حئ مئ     ىئ يئ جب حب خبمب ىب  يب جت  حت ختمت ىت يت  جث مث ىث يث حج  چ))).

y  ضفة �لنبوة و�لر�ضالة، وهي »زيادة مكانة ورفعة على �أخيه �إ�ضحاق و�بن �أخيه يعقوب عليهما�

ينظر، �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج6)، �ص ))))، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد7، ج6)، �ص9)).  -(
بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد7، ج6)، 9))، ينظر، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص   -(

.((5
�ضورة �ل�ضافات، �آية )0).  -(
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�ل�ضالم �للذْين �أنعم �هلل عليهما بنعمة �لنبوة فقط«))).
المضمون - )إخالص العبادة(:   .2

يو�ضح  �لذي  �لتمهيد،  ل�ضمات  �لفعلية  �لرتجمة  ميثل  �لذي  �مل�ضمون  �إىل  تنتقل  �لق�ضة  جند 
مب�ضمونه كيفية �لتخطيط و�لتدبري �ل�ضليم للقيام بالدعوة و�لر�ضالة منذ �لن�ضاأة �الأ�ضرية، بتاأ�ضي�ضها 
�لتوجه  تعاىل و�ضدق  �لتوحيد هلل  �إخال�ص  �لتي تعني على  �لعبودية من )�ضالة وزكاة)،  على دعائم 
�إليه، فهي تعتمد بالدرجة �لكربى على عن�ضر �لرقابة �لفردية �لتي ي�ضت�ضعر �ضاحبها وجود �هلل تعاىل 

فتتوجه �لنف�ص لل�ضو�ب وتنقاد للورع تلقائيا ف جميع �أمورها.
وردود  و�أ�ضكالها  �لدعوة  )كيفية  مثل:  �لتفا�ضيل  من  للكثري  جتاوزها  �لق�ضة  ف  �مللحوظ  ومن 
�أفعال �ملدعوين) �لتي ذكرت ف ق�ض�ص �أخرى خارج نطاق �ل�ضورة، غري �أننا ن�ضتطيع �إدر�ك عدة �أمور 

من وجود �ملوقف �ملكتنز فيها:

y  وهو چ  ڦ ڦ     ڦ ڦ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله  )�الأمر) ف  فعل  على  �لرتكيز  �أهمية  بيان 
ورعايته  مر�قبته  وم�ضت�ضعرً�  وحكمته،  بقدرته  ويقينًا  عبودية هلل  ب  ت�ضرَّ قد  قلب  من  �ملنبعث 

ومقتنعا مب�ضوؤوليته جتاه �أهله.

y  ضرعة تطبيقه الأ�ضا�ضيات �لدعوة بدءً� بتفعيلها ف �الأهل، ومن ثم �الأ�ضرة �ملحيطة به، ومن بعد�
باقي �لنا�ص، فهي �أ�ضا�ص �ملجتمع �لذي �إن �ضلحت �ضلح، و�إن ف�ضدت ف�ضد. 

y  بيان الأهمية �لرو�بط �الأ�ضرية وِعَظم حقها ف حمايتها من �لتخبط و �ل�ضالل، ودور رب �الأ�ضرة
�لقوي فيها، و��ضتغاله مبا هو ف �ضالح �الأ�ضرة، وهو �أن يبد�أ �لرجل بعد �إ�ضالحه لنف�ضه باإ�ضالح 

ۓ ۓ     چ  چ))) وقوله:  ڇ ڇ ڇ ڍ  چ  �إليه، لقوله تعاىل:  من هو �أقرب �لنا�ص 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  وقوله:  چ)))،  ۅ  ۋ      ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ   ڭ    

ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې  چ))).

خاتمة القصة - )الجزاء والهبة(:  .3

تقع �خلامتة متد�خلة مع م�ضمونها تد�خاًل جتان�ضيًا، يو�ضح نتيجة هذ� �لفعل �ملحمود، ف َنْيل 
�أموره و�أحو�له، بعد ر�ضا �هلل عليه، و�لر�ضي �ضمة من  هبة �هلل ورحمته وهّي كونه مر�ضيًا ف جميع 

حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص6)).  -(
�ضورة �ل�ضعر�ء، �آية ))).  -(

�ضورة طه، �آية ))).  -(
�ضورة �لتحرمي، �آية 6. وقد يحتمل لفظ )�أهله) �لداللة على قومه تنويهًا بهم على قوة �الت�ضال بينه وبينهم، وبخا�ضة " �أن �أمة   -(
�لعرب ن�ضاأت من ذريته فهم �أهله �أي�ضًا "، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص 9))، �الألو�ضي: روح �ملعان، 

ج6)، �ص 05).
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�ضمات هذه �ل�ضورة �لبارزة، وهي �ضبيهة ب�ضمة �لرحمة �ل�ضائدة ف �ل�ضورة وبينهما قر�بة.

وهكذ� جند �لق�ضة تر�بطت هيكليا وع�ضويا مع لبناتها �ل�ضغرى ف معمارية �ضمت نفائ�ص من 
�ملعان و�لدالالت جمعتها مع غريها من �لق�ض�ص ف �أهد�ف متعددة ق�ضدتها �ل�ضورة �لكرمية.

أ-تمثلت قصة إسماعيل عليه السالم في الهيكلية اآلتية كما وضحتها سابقا:

�لتمهيــد
چ ٺ  ٿ ٿ ٿٿ ٹ     ٹ            ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ چ)�لتذكري ب�ضمات �لتميز)

)�إخال�ص  �مل�ضمون  �أو  �لو�ضط 
چ ڦ ڦ     ڦ ڦ  ڄچ�لعبادة)

�خلاتــمـة
چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ)�جلز�ء و�لهبة)

ب-هندسة الترابط العضوي في القصة:

وهذ� �لرت�بط يتمثل ف )�لتمهيد �لتنامي �ل�ضببية �لتجان�ص �لتد�عي �لع�ضوي).

التمهيد والتنامي:   .1

ور�ضواًل)  نبيًا  �لوعد  كونه )�ضادق  �ل�ضالم من  �إ�ضماعيل عليه  ل�ضمات  كر  بالذِّ فالق�ضة مبتدئة 
وهي �ضمات لها دورها �لوظيفي من حيث موقعها �ال�ضتهاليل ف تنامي دالالتها �ملعنوية على وم�ضات 
�لق�ضة، وبخا�ضة ف تطبيق هذه �ل�ضمات عمليًا من خالل دور ويل �الأمر د�خل �أ�ضرته ف �إنقاذهم من 
�لهالك و�ل�ضياع، ومن ثم ما ينجم عن هذ� �لفعل من �ل�ضول على ر�ضا �هلل تعاىل، وحتقق مظاهره 

على �ضيدنا �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم.

السببية:  .2

تظهر لنا �لعالقة �ل�ضببية متد�خلة ف �لعالقتني �ل�ضابقتني، كْون �لوظيفة �لتي قام بها �إ�ضماعيل 
عليه �ل�ضالم �ضببًا لوجود نتائج منطقية للح�ضول على رحمة �هلل تعاىل ومر�ضاته.

التجانس ويتمثل في:  .3

y  لتو�ضية )بال�ضالة و�لزكاة) �لتي تتجان�ص بدورها مع ما ُيوؤمر به �لنبي و�لر�ضول من م�ضئوليات�
جتاه �ملدعوين من �لنا�ص لعبادة �هلل تعاىل، و�أن �لرتكيز ف تو�ضيلها لالأهل لتمثل دالالت معنوية 
�إ�ضافية ت�ضيفها �لق�ضة بجانب �لدالالت �ملعنوية للق�ض�ص �ل�ضابقة، كْون هذه �لتو�ضية تعبريً� 
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عن م�ضوؤولية �الأولياء �أو �لقّو�مني حيال �أ�ضرهم))).
y  لق�ض�ضي� �ل�ضياق  ي�ضتهدفها  �للفظتني )�ل�ضدق و�لوعد) فال�ضدق �ضمة  �لتجان�ص ف متاثل 

لبيان �أهميته ف ميد�ن �ل�ضلوك �لب�ضري، كما �أنها ت�ضهم بدور ف �لتعبري عن كيفية �لتعامل مع 
�هلل تعاىل، كما �أنها تورث �لرقابة و�خل�ضية �لتي تتمثل ف �ضفة �لعبودية �لتامة.

توقف  لبيان  فهي  �لق�ضة،  ف  �لداللية  وظيفتهما  وح�ضور  بالوعد  �ل�ضدق  �ضلة  حيث  من  و�أما 
�لوفاء بالوعد على مدى �مل�ضد�قية ف �لتعامل �ضو�ء مع �هلل تعاىل �أو مع �لنا�ص، ويدل غيابهما على 
�الختالل ف �ل�ضلوك و�ضذوذه، مما يقود �إىل نوع من �لكذب و�لنفاق ف �لتعامل، �لذي يلزم على كل 

�إن�ضان �ملجاهدة ف تركه و�لتحلل منه بدءً� مع نف�ضه ومن ثم مع ربه ومن ثم مع �الآخرين.
�الإخال�ص  على  ودليل  هلل،  و�لتوحيد  �لعبودية  ملعنى  منا�ضبة  �لوعد)  )�ضادق  �ضمة  فاإن  وهكذ� 

�ملطلق له.
عالقة التداعي العضوي:  .4

�لذين  �ل�ضالني،  �الأولياء  ر�ضم منوذجًا جديدً� من مناذج  و��ضحة ف  تد�عيات  �لق�ضة  ففي 
ميثلون قمة �الإخال�ص و�ل�ضدق و�لرقابة هلل تعاىل، وتذكري من �هلل تعاىل لنبيه حممد �ضلى �هلل عليه 
�أقرب  �لبدء بتطبيقها مع  �لعبودية و�لوحد�نية هلل تعاىل، مع  �ل�ضمات �ملذكورة لتحقق  باأهمية  و�ضلم 
�الأقرباء متهيدً� لالإعانة على عبء �ملهام �لكربى �لتي �ضتلقى عليه الحقًا مع �نفتاح �لدعوة وعمومها 

بعد ذلك، وهذ� �لتد�عي ين�ضحب كذلك مع كل متلقي للق�ضة.

حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي للقر�آن �لكرمي، ج)، �ص )9.  -(
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ج- هندسة الترابط العضوي مع قصص السورة:

لقد �رتبطت �لق�ضة مع ق�ض�ص �ل�ضورة ف جملة من �لدالالت �لتي حتمل طابع �ال�ضرت�ك من 
جهة، وطابع �ال�ضتقالل من جهة �أخرى، منها:

االشتراك  فطابع   -1

والتجانس واضح في:

�لذكر ف �لكتاب )تنويهًا وتنبيها)
�لنبــوة

�لـر�ضالـة
مو��ضع �لتزكية )�ضادق �لوعد)

مو��ضع �لهبات و�لرحمات )بجعله ر�ضي) وتوقيتها بعد �أن �أح�ضن بالًء 
مع �أهله، وهي م�ضرتكة مع طلب �لولد �لر�ضي من ِقبل زكريا عليه �ل�ضالم.
بها مع عي�ضى عليه  ��ضرتك  و�لزكاة) وهي �ضمة  �لتو�ضية )بال�ضالة 
�ل�ضالم �لذي �أُمر بها عامة، �أما �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم فاأمر بها خا�ضة.

تو�ضيح مفاهيم �لرو�بط �الأ�ضرية و�أ�ضا�ضياتها بالتطبيق �لعملي.

وأما طابع االستقالل فهي متمثلة ف �إ�ضافة داللة معنوية جديدة من حيث تو�ضيح �أهمية    -(
هد�ية �الأهل و�إبر�ز �مل�ضوؤولية �لكربى جتاههم، �لتي ُتعد عنو�نًا لالإخال�ص ف �لعبادة.

د- وأما بالنسبة لتالحم القصة مع الجو العام للسورة، فهو و��ضح من خالل وظيفتها ف 
تعميق مفهوم �إخال�ص �لعبودية هلل تعاىل �لتي ت�ضتوجب بدورها نيل مو�هب �هلل تعاىل ورحمته.

سابعا: البناء الهيكلي والعضوي في قصة إدريس عليه السالم:

وهي �لق�ضة �ل�ضردية �الأخرية ف �لق�ضم �لق�ض�ضي �الأول ف �ضورة مرمي �ملتمثلة ف �آيتني، �أعطت 
�إ�ضارة ق�ض�ضية �ضريعة ل�ضيدنا �إدري�ص عليه �ل�ضالم، وبيان منزلته دون �أي �إ�ضارة الأي م�ضهد �أو موقف 

ڃ ڃ چ  چچ  چ      ڇ          ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ  تعاىل:  قوله  و�حد، كما ف  معني غري موقف 
ڌچ

كر الإدري�ص عليه �ل�ضالم ف �لكتاب، تنويهًا للنبي حممد �ضلى �هلل عليه  نلحظ التمهيد: بالذِّ   -(
و�ضلم بالتفكري ف �أمنوذج جديد من �لقدو�ت �ل�ضنة، �لذي يتمثل ف �ضخ�ص �ضيدنا �إدري�ص 
عليه �ل�ضالم، �لذي �ت�ضم بال�ضدق و�لنبوة، وهما �ضمتان متثِّالن نوعية �لعالقة وم�ضد�قيتها 

مع �هلل تعاىل، ومدى ما تت�ضم به من �إخال�ص تام ف �لوحد�نية.
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لهذه  تطبيقه  ا كيفية  ُتغيب عنَّ �ل�ضالم  عليه  الإدري�ص  بالثناء �ل�ضن  �لتمهيد  وبعد ذلك    -(
�ل�ضمات )�ل�ضدق و�لنبوة)، ولكننا ن�ضت�ضعر نفحاتها على نف�ص طريقة �الأنبياء �ملذكورين ف 
�ل�ضورة من )�لدعوة للتوحيد و�لعبودية �ملطلقة و�ضدق �الإخال�ص فيها) �إىل جانب كون وجود 

�آيات ف �ضورة �أخرى))) تعطي لطائف �ملعرفة �لكيفية الأبعادها، كما ف قوله تعاىل: چ چ 
ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ     ڌ چ))) �إذ �إننا جند ثناء �هلل تعاىل عليه بعظيم �ضربه مع 
باقي �الأنبياء �ملذكورين، ال�ضرت�كهم ب�ضفة �ل�ضرب �لد�لة على حتملهم �ل�ضد�ئد و�البتالء�ت ف 

�ضبيل �هلل تعاىل.

برفعه  �ل�ضالم  عليه  الإدري�ص  و�لهبة  �لرحمة  �ضمات  في:  متمثال  نجده  القصة  وختام    -(
مكانًا عليًا، جز�ًء من �هلل تعاىل وف�ضاًل عظيما، �إىل جانب �لتكرمي و�لت�ضريف بهذه �ملنزلة »ملا 

�أوتيه من �لعلم �لذي فاق به على من �ضلفه«))). 

وهنا �لق�ضة مل تو�ضح كيفية هذ� �لرفع �أوهيئته �أو زمانه ب�ضكل َنِكُله لعلم �هلل تعاىل وحكمته.

وتكررت  ك�ضابقتها  جدً�  موجزة  ب�ضورة  �الأنبياء  ق�ض�ص  ف  �الأخرية  �لق�ضة  عر�ضت  وهكذ� 
ن لبنة �ضغرى �إىل جانب لبنات كربى �ضبقتها لها دورها ف �لبناء �لعام لل�ضورة. باألفاظاها ومعانيها لتكوِّ

كما �أنني �أجد �لتالحم و��ضح على عدة م�ضتويات: 

أ- مستوى الترابط العضوي في القصة و يتمثل من خالل: 

التمهيد: ودوره �لفاعل ف تهيئة �ملتلقي ال�ضتقبال ق�ضة جديدة و�ضخ�ضية مميزة.   -(

السببية: وهو ��ضتحقاق �لرفع ف �ملكان �لعلي الأخالقيات �لنبوة و�ل�ضدق ف �ملعامالت.   -(

التداعي العضوي: �لتي تربط زمن �إدري�ص عليه �ل�ضالم بزمن �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه    -(
و�ضلم، لتكون تاأييدً� له �أمام �لكفار و�ملعاندين و�ليهود بتقدمي �لجة �لد�مغة »�لتي هي �أغرب 
مما �أمر �ليهود بالتعنت فيه، و�إ�ضارة �إىل �أن �هلل تعاىل يوؤتي �أتباعه من علوم �إدري�ص �الأر�ضية 
و�ل�ضماوية مما ي�ضتحق �أن يحفظ باخلط ويودعه بطون �لكتب ل�ضيق �ل�ضدور عن حفظه ما مل 
يوؤته �أمة من �الأمم، و�أنه يجمع �ضملهم وترهيبًا للمتعنتني باأنهم �إن مل ينتهو� و�ضع فيهم �ل�ضالح 

�إدري�ص عليه �ل�ضالم، ورد ذكره على �ضبيل �الإ�ضارة ف �ضورتني من �ضور �لقر�آن هما �ضورة مرمي و�ضورة �الأنبياء.  -(
�ضورة �الأنبياء، �آية85.  -(

�بن عا�ضور: �لتحرير و�لتنوير، جملد7، ج6)، �ضـ)))، ر�جع �ضفحة 0)، و�ختلف �لعلماء و�ملف�ضرون ف هذ� �لرفع، هل هو حقيقي �أو   -(
جمازي و�ختلفو� ف ��ضم �إدري�ص عليه �ل�ضالم كذلك. ينظر: �ملرجع �ل�ضابق: �ص)))، و �لبقاعي: نظم �لدرر، جملد )، �ضـ))5 – 
))5، �ضيد قطب، ف ظالل �لقر�آن، جملد )، ج6)، �ص)))).، و �ضعيد حوي، �الأ�ضا�ص ف �لتف�ضري، د�ر �ل�ضالم، �لقاهرة،، 05))، 

985)، ط)، �ص85)).



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

157

كما فعل �إدري�ص عليه �ل�ضالم، بكفار زمانه«.)))

ب- الترابط العضوي بين القصة والقصص السابقة: 

فهو و��ضح من خالل جتان�ص عدة مفاهيم مثل: -

y .الأمر بالذكر ف �لكتاب�

y .لنبوة ومعان �لعبودية و�لتوحيد�

y .مو�ضع تزكية بال�ضدق و�لرفعة

y .لرفعة و�لت�ضريف بالذكر�

y .مو�ضع �لرحمة و�لهبة جز�ء ل�ضدق عبوديته

و�أما ��ضتقاللها فهي تو�ضح معنًى ونوعًا جديدً� من �لهبة و�لرحمة بالرفع ف �ملكان �لعلّي ف�ضاًل  -
وهبة من �هلل تعاىل له، كما �أننا جند نوعًا من �لتقابل �ملعنوي �ملق�ضود بني موقعها �خلتامي 
بعد جممل ق�ض�ص �لق�ضم �الأول من �ضورة مرمي وبني ق�ضة زكريا ويحيى عليهما �ل�ضالم �لتي 

وقعت ف �ملقدمة، حيث �إن هذ� �لتقابل يقدم لنا وظيفة مو�ضوعية وفنية ف �آٍن و�حد.

فقصة زكريا ويحيى عليهما السالم من �لق�ض�ص �لتي كانت »�أعظم ف تبكيت �ليهود 
�الختتام مبعجزة عر�ص ق�ض�ص  كذلك  وكان  �ل�ضالم«)))،  عليهما  يحيى  وقتل  زكريا  قتل  ملبا�ضرتهم 
�أو�ئل �الأنبياء ومن بينهم �إدري�ص عليه �ل�ضالم، �لذي كان �أبعد ممن تعنتت بهم �ليهود زمانًا، و�أخفى 

منهم �ضاأنهًا، وهو جد �أبي نوح عليه �ل�ضالم.)))

و�أما عن �ت�ضالها بالبناء �ملعماري لل�ضورة �لكرمية فهي ترتبط مع معها ف مقا�ضدها �لرئي�ضة 
من �ضدق �لعبودية و�لدعوة للتوحيد من خالل �ل�ضمات �ملذكورة �لتي نتج من خاللها هبات ورحمات 

�هلل عز وجل.

َح لنا  وف نهاية هذ� �ملطلب من در��ضة �لبناء �لهيكلي لق�ض�ص �ضورة مرمي ف ق�ضمها �الأول، َو�ضَ
�أهم �لق�ض�ص �لو�ردة فيها، و�أبرز �أبعاد �لوحدة �لع�ضوية وطريقتها �لفنية ف جتميع �خليوط �ملعنوية 
و�لفنية ف �لق�ض�ص و�ل�ضورة معا، و�كت�ضفنا �لدور �لوظيفي �لبارز لكل ق�ضة على حده �أو مع جمموع 
�لق�ض�ص �ملتكاتفة و�ملجتمعة معا، �لتي �أَّكدت لنا حقيقة �أن �لقر�آن مل يكن ف تناوله وتنظيمه وترتيبه 

�لبقاعي: نظم �لدرر، جملد )، �ضـ))5-))5.   -(
�لبقاعي: نظم �لدرر، جملد)، �ص6)5.  -(

�ملرجع �ل�ضابق، جملد )، �ص))5.  -(



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

158

لق�ض�ضه ع�ضو�ئيا، بل �نتقى كال منها مبا ينا�ضب �أغر��ص �ل�ضورة و�أهد�فها، �إىل جانب �أنه قد ر�ضم 
هيكلية �لق�ض�ص بجميع �أبنيتها ر�ضما دقيقا متما�ضكا مع �ل�ضورة ومع مقا�ضدها ب�ضكل قد ي�ضت�ضعب 
علينا �أحيانا بيان �لكمة و�للطف فيه لدقته وخفائه، وعر�ضها مبا ينا�ضب عقل وقلب �ملتلقي ب�ضكل 

حمري ومعجز ياأخذ باالألباب. 

بوحدتها  لنا  تت�ضح  و�لع�ضوية  �ملو�ضوعية  وهند�ضتها  �لق�ض�ص  بدت معمارية  �ملطاف  �آخر  وف 
وبتالحمها، مما يزيدنا �ضوقًا ال�ضتكمال تتبع خيوطها �ملن�ضوجة مع �لق�ضم �لثان من �ل�ضورة.

المطلب الثاني:

)البنية الهيكلية الخطابية ووحدتها العضوية(

لل�ضورة  �لهند�ضية  �لعمارة  بنائية  ف  بارٌز  دوٌر  �ل�ضورة  ف  و�أ�ضكاله  باأبنيته  �خلطابي  للق�ضم 
�لقر�آنية، كما له وظيفته �لو��ضحة ف خدمة �ملعمارية �لق�ض�ضية ف �لق�ضم �الأول من م�ضامني �ل�ضورة 

كما �ضيت�ضح لنا الحقا.

لذلك قبل معاجلة هذه �لبنية بالتحليل البد من �الإجابة عن بع�ص �الأ�ضئلة �لتي تدور ف �ضميم 
هذ� �لتناول وهي:

ما نوع �لهيكلية �لفنية �لتي متثلت بها �لبنية �خلطابية ف �ل�ضورة ؟ -

وما �أهم �لدالالت �ملعنوية و�لفنية �لتي طرحت فيها؟ وكيف مت عر�ضها؟ -

وما �أبرز �لعالقات و�لرو�بط �لع�ضوية �لتي �أ�ضهمت ف تالحم و تو��ضج هذه �لبنية؟ -

�أن يربط ويلحم بنية �لق�ضم �لق�ض�ضي وبنية �لق�ضم  - وكيف ��ضتطاع �لن�ضق و�لنظام �لقر�آن 
�خلطابي ليوظفها خلدمة �أهد�ف �ل�ضورة ومقا�ضدها �ل�ضامية؟

هذه ت�ضاوؤالت ف غاية من �الأهمية وجديرة بالعناية و�لرتكيز للو�ضول �إىل �إجابات و�فية و�ضافية 
للك�ضف عن بع�ص �أ�ضر�ر �لبنائية �ملحكمة و�ملعجزة �لتي وجدت ف �ل�ضورة.

اءة  �إن �لبنية �خلطابية ف هذ� �لق�ضم متثلت ف هيكلية فنية تعتمد على �ملفارقات و�ملو�زنات �لبنَّ
�لتي تقوم �أ�ضا�ضًا على )هيكلية �لتقابل �لع�ضوي �خلطابي) �ضو�ء ف بنياتها �ل�ضغرى �ملتمثلة ف داللة 
�الآيات �للفظية �أو �ملعنوية، �أو من خالل ُبنياتها �لكربى �لتي ت�ضدرتها وم�ضات من �لق�ض�ص �ل�ضريعة 
و�ملو�قف �خلاطفة وتو�ضطتها وذيلتها �لتعقيبات �ملتنوعة �لتي تخدم �لق�ضايا و�ملقا�ضد، �لتي تتقابل 
�لبنية  معامل  ر�ضم  ف  جميعها  ت�ضهم  �لتي  �الأول،  �لق�ضم  ف  �خلال�ضة  �لق�ض�ضية  �لبنية  مع  بدورها 
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�ملعمارية �لق�ض�ضية ككل ف �ل�ضورة.

كما �أنني �أريد �أن �أوؤكد باأن �ملخاطب ف هذين �لق�ضمني هو حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم و�أوليائه 
�ل�ضالني من جهة، و�ملعاندين و�مل�ضركني و�ملفرتين من �لب�ضر على �ختالف �ضخ�ضياتهم ومعتقد�تهم 
و�أزمنتهم و�أمكنتهم من جهة �أخرى، ف حني �أن �خلطاب للفئة �الأخرى كانت �أبرز و�أو�ضح ف �لق�ضم 
بالدرجة  �لق�ضم)�خلطابية)  هذ�  ف  �لكربى  �لبنية  هذه  على  �ضيطرت  لذلك  �الأول،  من  عنه  �لثان 
�الأوىل على �لرغم من تخلل بع�ص �لوم�ضات �لق�ض�ضية �لتي كانت متهيد� ف بد�ية كل بنية جديدة 

يتناولها �ل�ضياق �خلطابي.

هما  فاإذ�  و�الآخرة،  �لدنيا  بني  تنتقل:«مب�ضاهدة  �لثان  �لق�ضم  ف  �خلطابية  �لبنية  جند  حيث 
�مل�ضافة  �الآخر، فال تتجاوز  �لعامل  نتيجتها هنالك ف  �الأر�ص، وتعر�ص  مت�ضلتان، تعر�ص �ملقدمة ف 

ب�ضع �آيات �أو ب�ضع كلمات، مما يلقي ف �ل�ص �أن �لعاملني مت�ضالن مرتبطان متكامالن«))).

لهذ� كان لتحديد �ملخاطب و�أهله �ل�ضبب �الأ�ضا�ص ف حتديد نوعية �لبنية �خلطابية وم�ضمونها 
و�الأ�ضباب �ملوؤدية له، وهذ� ما �ضندركه ب�ضكل و��ضح وجلي �إن �ضاء �هلل. 

كما �ضنتعرف على ما ��ضتلزمته هذه �لهيئة من عر�ص وحتليل وتعقيب للحجج و�الأدلة و�ل�ضو�هد 
�لتي جتلت من خالل �ملو�زنات و�ملفارقات �لتي ُتعر�ص، �لتي تخدم �ملقا�ضد �لكربى لل�ضورة �لكرمية، 
حيث جند �ل�ضياق �لقر�آن ي�ضري د�ئمًا ف خط مقابلة بني �ملوؤمنني )�ملنعم عليهم) و�ل�ضالني و �ملغ�ضوب 

عليهم.

�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، ج)، �ص 7))).  -(
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�ل�ضورة �لكرمية  �لثان من  �لبنية �خلطابية ف �لق�ضم  �لتي �ضمتها  �لبنيات �لداللية  �أهم  ومن 
�أو�ضحها من خالل �خلريطة �لذهنية �الآتية:
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اللية الكبرى )األولى(: المقابلة بين معالم الرشد ومعالم الغي. 1. الُبنية الدِّ

جند ف ختام �لق�ضم �لق�ض�ضي وبد�ية �لق�ضم �خلطابي )تعقيب وتعليق)عام وجممل مثـَّل بنية 
داللية كربى جمعت ف طياتها مفاهيم و دالالت طرحتها �لق�ض�ص �مل�ضرودة ف �ل�ضورة من قبل، ومثَّلت 

ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  چ  ملفاهيم و�أفكار �ضت�ضرد الحقا حيث قال �هلل تعاىل: 
ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ  ڱ     ں  ں ڻ   ڻ    ڻ       ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۋ    ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ    
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې     ې  ىى ائ      ائ        ەئ   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ   ۈئۈئ  ېئ ېئ 

ېئ ىئ   ىئ ىئ ی ی     ی ی جئ  حئ مئ ىئ        يئ جب چ.

مُتثالن:  ُبنيتني  �إىل  تنق�ضم  �لتي  و�لفنية  �ملعنوية  �لدالالت  من  جملة  �إىل  �أ�ضارت  هنا  فاالآيات 
)معامل �لر�ضد و معامل �لبغي).

أوال- معالم الرشد: فاالآية )58) متثِّل ِنَعم ورحمة �هلل تعاىل على عباده �ل�ضالني من �الأنبياء.

فالدالالت �ملعنوية و��ضحة ف �الآيه �ل�ضريفة بابتد�ئها با�ضم �الإ�ضارة )�أولئك) لت�ضري �إىل �لذين  -
كانو� جديرين بنعم �هلل عز وجل، �لتي ظهر من خاللها:

y .دو� بها عونًا ورحمة وم�ضاندة لهم �ملعجز�ت �لتي �أُيِّ
y .ال�ضطفاء بالنبوة و�لر�ضالة�
y .ملباركة ف �الأهل و�لذرية�
y .لتزكية �خلال�ضة ورفعة �ملكانة و�ل�ضرف ف �لدنيا و�الآخرة�

وهذه �لنعم جميعها تن�ضب هلل تعاىل بقوله: )�لذين �أنعم �هلل عليهم) حيث �أكدت دليل �ت�ضاف 
�هلل تعاىل ب�ضفات �لكمال و�لقدرة و�لف�ضل لعباده، و�لتي بها: »�أقام �آدم عليه �ل�ضالم وخلقه من عدم 
اه من مكر �إبلي�ص، وجنى بها نوح عليه  وُهْم ف ظهره، مع ما طبعه عليه من �الأمور �ملت�ضادة حتى جنَّ
��ضطر�م  قو�ه مع  �ل�ضالم وهم ف  عليه  �إبر�هيم  و  �لعظيم،  �لكذب  �ل�ضالم وهم ف �ضلبه من ذلك 
�لنار و�إطفاء �ل�ضن و �إ�ضالد �لعظم، و�أعلى بها �إ�ضر�ئيل عليه �ل�ضالم وبنيه ف �ضوط �لفر�ق، و�متهان 

�لعبودية و�نتهاك �التهام حتى كان �أبناوؤه معدن �مللوك و�الأنبياء، وحمل �الأتقياء و�الأ�ضفياء«))).

وأما الدالالت الفنية لهذه المعاني، فاإنه ما د�مت �لق�ض�ص �ل�ضابقة تدور حول مفهوم  -
)�لذرية) فاإن هذه �لداللة حتمل ف جعبتها ��ضتمر�رية �لعمل �لعبادي ف �الأر�ص من قبل �لب�ضر 

�لبقاعي: نظم �لدرر، جملد )، �ص))5- ))5.  -(
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وعدم �نقطاعه، وهذ� ما يو�ضح ربط �لن�ص بني �ضخ�ضيات �آدم ونوح و�إبر�هيم وبني ذرياتهم، 
»فامل�ضوغ �لفني لذرية �آدم فالأنه عليه �ل�ضالم، ف ت�ضورنا فنيًا �أٌب للب�ضر.. و�أما �مل�ضوغ �لفني 
حادثة  خالل  �أُبيدت  قد  �ل�ضالم  عليه  �آدم  ذرية  فالأن  نوح)  مع  حملنا  )وممن  تعاىل:  لقوله 
�لطوفان عد� ما ُحمل مع نوح.و�أما �مل�ضوغ �لفني لقوله تعاىل: )ومن ذرية �إبر�هيم)، فالأنه �أب 
للحنيفية �لتي �ضكلت �متد�دً� ملا يليها وهو �الإ�ضالم، �لذي �أقر �ملبادئ �لتي �نطوت عليها، و�أما 

ذرية �إ�ضر�ئيل فالأن مو�ضى وهارون وزكريا ويحيى وعي�ضى يج�ضدون �أهم �ضخ�ضياتها«))).
عم، وما �ت�ضفو� به  - وبهذ� تكون هذه حقيقة و��ضحة ف �أن هوؤالء �لذين �أنعم �هلل عليهم بهذه �لنِّ

من �أخالق �ضامية هم كذلك عباٌد مو�ضوفون بالتو�لد و�النتقال من طور �إىل طور مما يدل على 
حدوثهم و�ضعفهم وعجزهم، و�إىل جانب �أن عبوديتهم هلل تنفي عنهم �ضفات �لكمال �الإلهي 

�لذي قد يطلقه عليهم �أحد �ملفرتين �ل�ضالني))).
عم �لظاهرة و�لباطنة، ال يجدون ما ي�ْضِعفهم  - وهوؤالء من �ضدة تقو�هم لربهم �ملتف�ضل عليهم بالنِّ

عن �لتعبري عن م�ضاعرهم ل�ضماعهم �آيات �لقر�آن �ملْتلّوه �إال �أن يخرو� للرحمن �ضجدً� وبكيًا، ف 
�إجالل وخ�ضية ورهبة ورغبة �إىل �هلل تعاىل على عظيم �إح�ضانه وف�ضل جوده �لذي �أمّدها لهم 

طو�ل حياتهم، فالعقل يتوقف و�لل�ضان يعجز عن �ضكره وعرفانه.
ثانيا - معالم الغّي )ومضة قصصية عن الخلف الطالح(:

وف �جلهة �ملقابلة �ضرعان ما جند �ل�ضياق �لقر�آن ُيدرج لنا معامل �لغي ف وم�ضة ق�ض�ضية �أو 
موقف �ضريع وخاطف ميثِّل )�خللف �لطالح)))) �لذين جاءو� بعد �أولئك �ل�ضالني، فمن هم؟ وكيف 
عم من �الأنبياء وذرياتهم ومع من  �ضارو�؟ وما جز�وؤهم؟ ت�ضاوؤالت تتقابل عك�ضيًا مع �أ�ضحاب �لر�ضد و�لنِّ

هد�هم �هلل تعاىل و�جتباهم من عباده �ل�ضالني ف �أي مكان و�أي زمان. 

ومن �أهم �أبعاد هذه �لوم�ضة �لق�ض�ضية ف قوله تعاىل: چ  ہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ 
ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ   ۋ ۅ ۅ چ ما يلي:

�أكرب �الأثر ف حتديد معامل �لغي فيهم  �لوم�ضة �لق�ض�ضية تذكر و�ضفني لهوؤالء �خللف لهما    -(
وهما:

y  »�ًإضاعة الصالة بتركها والتفريط في أدائها، وهذ� ف مقابلة قوله تعاىل: »خرو� �ضجد

حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي للقر�آن �لكرمي، ج)، �ص97-96.  -(
بت�ضرف، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص9)).  -(

)�خللف) على ر�أي �بن عا�ضور، "عقب �ل�ضوء من جميع �الأمم �لتي �ضلت الأنها ر�جعة ف �لن�ضب �إىل �إدري�ص جد نوح �إذ هم من ذرية   -(
نوح ومن يرجع �أي�ضًا �إىل �إبر�هيم، فمنهم من يلي �إليه من ن�ضل �إ�ضماعيل وهم �لعرب، ومنهم من يديل �إليه من ن�ضل يعقوب وهم 

بنو �إ�ضر�ئيل". �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص))).
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�ل�ضابقني  �الأنبياء  تو�ضيات  من  �لرغم  على  متامًا،  �أ�ضاعوها  �لذين  �مل�ضركني  على  تدل  �لتي 
لها، كما ف عي�ضى عليه �ل�ضالم بقوله تعاىل على ل�ضانه: »و�أو�ضان بال�ضالة« و�إ�ضماعيل عليه 

�ل�ضالم بقوله تعاىل: »ياأمر �أهله بال�ضالة و�لزكاة«.

y  :اتباع الشهوات بعدم مخالفة ما تميل إليه أنفسهم، وهذ� مقابلة لقوله تعاىل
ا«، الأن بكاءهم يدل على خوفهم، و�تباع هوؤالء ل�ضهو�تهم �لتي �بتدعوها يدل على عدم  »وبكيَّ

�خلوف من �هلل تعاىل، وهم غري �مل�ضركني كاليهود و�لن�ضارى))).
�لوم�ضة �لق�ض�ضية تو�ضح عاقبة وماآل �أ�ضحاب هذ� �لطريق وجز�ء�تهم:    -(

فهوؤالء �خللف �مل�ضيعون و�ملفرطون و�ملْبتدعون، �ضيكون ماآلهم باأن يلقو� )غيًا)، �أي �ضرً� يعقبه  �أ -  
�ضالال عظيمًا، من �لتَّخبط و�خلطاأ و�النحر�ف عن �لطريق �لقومي، ويجوز بالغي �لهالك)))، 
وعلى �لرغم من �لتهديد و�لوعيد »فاإّن جو �لرحمة يخيم عليها، الأن رحمة �هلل ال تتوقف على 
ذ�رة �أي�ضًا، فبيان طريق �ل�ضالل ف حد ذ�ته رحمة ملن يريد  �لب�ضارة فقط بل متتد لت�ضمل �لنَّ

لنف�ضه �لنجارة، فكيف �إذ� كان مع هذ� �لبيان مهلة متتد �إىل �أن يلقى �لعبد ربه عز وجل«))).

ولكن من ��ضتفاق منهم من غفلته، وعاد �إىل ر�ضده و�إىل �تباع من �ضلح من �أ�ضالفه فهو م�ضتثنى  ب-  
بقوله:  نعيمها  و��ضفا  �لوم�ضة  تلك  بعد  ب عليها  �لتي عقَّ �لغّي، و�ضوف يدخله �هلل �جلنة  من 

ې   ې      ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ    ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چ 
ىى ائ      ائ        ەئ   ەئ   وئ   وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ   ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ   ىئ ىئ ی ی     ی ی 

جئ  حئ مئ ىئ        يئ جب چ حيث حددت هذه �الآيات عدة دالالت فكرية و م�ضمونية منها:

y  معامل �لر�ضد ف ثالثة �ضروط هي: �لتوبة، و�الإميان، و�لعمل �ل�ضالح، فاإذ� متكنت من �لعبد
كان من �لذي �ضملتهم �لرحمة �لربانية، بقبول توبتهم ودخول جنته))).

y  بنيَّ �هلل تعاىل لهم باأنهم �ضيوؤتون �أجورهم كاملة دون نق�ضان، »دفعًا ملا ع�ضى �أن يخالج نفو�ضهم
من �النك�ضار بعد �الإميان، بظن �أن �ضبق �لكفر يحط من ح�ضن م�ضريهم«)5).

y  لتف�ضيل بذكر �لنعيم ف �جلنة) �إىل جنات عدن وذكر �ضفاتها و�ضماتها، ترفع من �لرغبة�(
و�لت�ضوق �إليها وت�ضجع �لنف�ص الرتياد �ضبلها، لكي حتظى فيها مبميز�ت ال مثيل لها من حيث:«ال 
ي�ضمعون فيها �أّي لغو يكون �ضببًا لزنهم �أو تعكريً� ملز�جهم، كما �أنهم ال ي�ضمعون �إال �ل�ضالم 

بت�ضرف، �لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، جملد ))، ج))، �ص)0)، ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد7، �ص))).  -(
بت�ضرف، �لبقاعي: تنا�ضب �لدرر، ج)، �ص 6)5.  -(

حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص57).  -(
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، 57).  -(

�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد7، ج6)، �ص6)).  -5
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�لتام �إىل جانب ما يح�ضلون عليه من �لرزق �مل�ضتمر �لذي ال ينقطع وال ينق�ص ف�ضاًل من �هلل 
تعاىل ورحمة«))).

y :نتلم�ص عدة دالالت لبع�ص �الألفاظ �لتي طوتها هذه �لوم�ضة بتعقيبها مثل

و�ملغفرة  - �لر�ضا  جو  تنا�ضب  �لتي  )�لرحمن)  كلمة  با�ضتخد�م  و�ملعنى  �للفظ  بني  �ملجان�ضة 
و�لعطاء، كما تلم�ضناها �ضابقًا ف جو �لنذ�رة مع �خللف �مل�ضيع.

وكذلك كلمة )�ل�ضالم) �لتي توحي بالطماأنينة و�لر�حة، كما تلم�ضناها ف ق�ضة يحيى وعي�ضى  -
عليهما �ل�ضالم من قبل.

كلمة )نورث) ف قوله تعاىل: چ ی ی     ی ی جئ  حئ مئ ىئ        يئ جب چ كانت ف هذ� �ملوقع  -
�أهمية  على  و�لتاأكيد  �لداللة  ف  زيادة  تعطي  الأنها  �أو عطية)  )هبة  كلمة  ��ضتخد�م  من  �أقوى 
�ختيار معامل �لر�ضد �لتي �ضار عليها �ل�ضلف من �الأنبياء و�ل�ضالني �لذين يرثون �جلنة و�لتي 
هي حق لهم البد من �أن ياأخذوه، »فالو�رث ال يبذل �أي عو�ص �أو م�ضقة ف ك�ضب مال موروثة، 
فاإذ� به ياأخذ ذلك �ملال كله، و�مل�ضلم و�إن كان يعمل ف �لدنيا لينال �جلنان، �إال �أن ما يعطيه 
�هلل تعاىل هو تف�ضل منه، فلو �أن �هلل تعاىل يحا�ضب �الإن�ضان على ما �أنعم به عليه من نعم، ملا 
كانت �أعماله ف �لدنيا كلها ف مقابل نعمة و�حدة، ومن ف�ضل �هلل تعاىل �أن جعلنا كاأننا �أ�ضحاب 

حقوق مبا كنا نعمل، و�أن هذ� �جلز�ء مري�ث لنا، ال �أحد ينتزع مّنا هذ� �لق«))).

ثالثا: التقابل بين البنيتين )معالم الرشد ومعالم الغي(.

ومن �لوجهة �لفنية لهذ� )�لتقابل �لو��ضع) جند �أن موقعه �لو�ضطي ف �ل�ضورة �لكرمية بو�ضفه 
�إن مل  ختامًا للق�ضم �لق�ض�ضي �الأول وبد�ية للق�ضم �خلطابي �لثان ينه�ص بدور �ضديد ف �الأهمية، 
يكن �الأهم ف جميع ما �ضبق، ملا تقدمه من دالالت و��ضتثار�ت عقلية ونف�ضية وعاطفية لها �أبلغ �الأثر ف 
ن�ضوء تد�عيات ع�ضوية، جتعل �ملتلقي يعود بذهنه �إىل حماولة �خلروج من �لغفلة و�لظلمة و�لتخل�ص 
يتد�خل معنويا وع�ضويًا مع  �لذي  �ل�ضحيح،  و�ل�ضلوك  �ل�ضليم  �لتفكري  �ختيار  �أوحالها، وحماولة  من 
�لق�ضمني لتربز حقائق ومفاهيم منطقية ف ر�ضم معامل �لر�ضد ومعامل �لغي �أمام �ملتلقي، �إىل جانب ما 
تقدمه هذه �لبنية من تدعيم للمق�ضد �لرئي�ص لل�ضورة �لكرمية �لذي يدور حول تثبيت �لعقيدة بتوحيد 

�هلل تعاىل وعبوديته حق عباده، لنيل رحماته ف �لدنيا و�الآخرة.

بيو�ص: ف رحاب �لقر�آن تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ص0)) - ))).  -(
بيو�ص: ف رحاب �لقر�آن تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ص))). وبهذ� تتعدد معامل هذه �لور�ثة بالطريق �ملعروف: "�لتوبة و�الإميان   -(
�لنبيني وممن هدى �هلل و�جتبى، ولكنهم  �الأتقياء من  �أولئك  �لن�ضب فال جتدي، فقد ورث قوم ن�ضب  �أما ور�ثة  و�لعمل �ل�ضالح، 

�أ�ضاعو� �ل�ضالة و�تبعو� �ل�ضهو�ت فلم تنفعهم ور�ثة �لن�ضب " �ضيد قطب:ف ظالل �لقر�آن، ج)، �ص5))).
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ولقد ظهر هذا التقابل في الهيكلية اآلتية:

رابعا: دور التعقيب القرآني قي تالحم هذا التقابل.

وبعد هذ� �لتقابل جند �ل�ضياق �لقر�آن يختتمها بتعقيب، له دوره ومكانته بعد جميع ما عر�ص 
من دالالت مو�ضوعية وفنية، كما �ت�ضح بع�ضا من مظاهر هذ� �لتقابل ف �ل�ضطور �ل�ضابقة، حيث »تعلن 

�لربوبية �ملطلقة هلل تعاىل، و�لتوجيه �إىل عبادته و�ل�ضرب على تكاليفها، ونفي �ل�ضبيه و�لنظري«))).

ٱ  حب خب مب   ىب        يبجت حت خت مت  ىت يت جث مث ىث يثحج مج جح     مح جخ حخ   چ  تعاىل:  قال 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پپ  ڀ ڀ  ڀ   ڀ ٺ چ ))) �إن هذه �الآيات من �ل�ضورة �لكرمية 
ت�ضم عدة دالالت لها �أبرز �الأثر ف معرفتنا �ضبب وقوعها ف هذه �جلزئية من عمارة �لق�ض�ص، كما 
ت�ضاعدنا على �إدر�ك �لرو�بط �لع�ضوية �لتي تو��ضجت بها مع غريها من �الآيات �خلطابية للو�ضول �إىل 

�لهدف �ملن�ضود، من هذه �لدالالت:

�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، ج)، �ص5))).  -(
�إن �ضبب نزول هذه �الآية كما ت�ضافرت عليه �أغلب �لرو�يات باأن �لر�ضول حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم ��ضتبطاأ نزول �لوحي فرتة حيث   -(
مل ياأته جربيل عليه �ل�ضالم فا�ضتوح�ضت نف�ضه و��ضتاقت لالت�ضال بربه، فكلف جربيل �أن يقول له: "وما نتنزل �إال باأمر ربك" �أي 
هو �لذي ميلك كل �ضيء من �أمرنا، بت�ضرف،�ملرجع �ل�ضابق، �ص5))). ينظر، �بن عا�ضور:تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، 

�ص9)). و�لبقاعي: نظم �لدرر، ج)، �ص6)5. و حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص50)،9)).
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y  عرت�ف من �ملالئكة بحدودهم و�إمكاناتهم �أمام �لعزة �لربانية، وتقريرهم باإحاطة �هلل وقدرته�
على كل �ضيء، فهم يفعلون ما يوؤمرون، كما �أن هذه �لقيقة ت�ضاعد على تقرير ما �ضبق ذكره 
و�أربابًا  �أولياء  �أهلها �ملالئكة  من ربوبية �هلل تعاىل وتوحيده، ومنا�ضبتها لبيئة قد �تخذ بع�ص 

و�ضركاء مع �هلل بح�ضبهم �أنهم قادرين على �لنفع و�ل�ضر))).

y  تفيد حيث  ربهم  باأمر  �إال  يتنزلون  ال  باأنهم  �ملالئكة  باإخبار  وذلك  تعاىل  �هلل  قدرة  بيان 
�الآية:«�إحاطة ملكه تعاىل بهم ملكًا حقيقيًا ال يجري فيه ت�ضرف غريه، وال �إر�دة �ضو�ه �إال عن 
�إذن منه وم�ضيئة«)))، و قوله تعاىل: »وما كان ربك ن�ضيًا« داللة على �أنه �ملت�ضرف ف �الأمور كلها 

وف كل �الأوقات ملا تقت�ضيه حكمته فال ين�ضى �ضيئًا من ملكه و�إن دق عن مر�ده))).

y  إن �ملت�ضف بهذه �ل�ضفات من �لقدرة و�مل�ضيئة و�لكمة و�لت�ضريف و�لتدبري �لتي خل�ضنا �إليها�
بعد تناولنا للق�ضم �لق�ض�ضي، �إىل جانب من له �مللك �ملطلق ف �جلز�ء�ت �لدنيوية و�الأخروية 
باعتباره:«رب �ل�ضمو�ت و�الأر�ص وما بينهما«، فهو بحق �الإله �مل�ضتحق للعبودية و�لربوبية �ملطلقة 
�لتي تلزمنا �أن نعبده ون�ضطرب على عبادته، ونتحمل كل ما قد يو�جهنا من م�ضاق ومتاعب �إز�ء 

هذ� �اللتز�م.

y  كما يربز لنا من خالل �الآيات �أن �هلل تعاىل كامل �ل�ضفات و�الأ�ضماء، وعظيم �لنعوت، جليل
�لقدر، ولي�ص له ف ذلك �ضبيه وال نظري وال �ضمي بل قد تفرد بالكمال �ملطلق و�لعبودية �خلا�ضة 

�لظاهرة و �لباطنة))).

y  لالآيات داللة وتاأكيد على بطالن �ل�ضرك بجميع �أنو�عه، فال يليق بعاقل بعد هذه �الأدلة كلها �أن
ي�ضتمر ف �ضفهه و�ضالله وجهله.

وهكذ� جاء �لتعقيب ف حمله لي�ضد فجو�ت داللية وفنية قد ينبثق منها عقل �ملتلقي م�ضتف�ضر� 
�الإقناع  ف  وطر�ئقه  باأ�ضلوبه  زلل  كل  وي�ضلح  خلل  كل  �لقر�آن  �ل�ضياق  في�ضد  متعجبا،  و  ومت�ضائال 

و�ال�ضتدالل.

2- البنية الداللية الكبرى )الثانية(: الرد على أمهات الكفر المسيطرة على 
البشرية:

�إليه �ل�ضياق �لقر�آن من ر�ضم ملعامل �لر�ضد و�لغي و�جلز�ء�ت �ملرتتبة على كل  فبعد ما تو�ضل 

ينظر، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص60).  -(
�لطرب�ضي: جممع �لبيان ف تف�ضري �لقر�آن، ج))، �ص)8.  -(

ينظر،�ملرجع �ل�ضابق، �ص)8، �لبقاعي: نظم �لدرر، ج)، �ص9)5.  -(
بت�ضرف، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص)6).  -(
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�لذين  �لكافرون  �أولئك  فعل  من  يتعجب  �ل�ضياق  وحكمته، جند  تعاىل  �هلل  قدرة  كمال  وبيان  منهما، 
عموم  على  �لتوكيدي  �لتقرير  باب  من  وهذ�  ونكر�نًا،  جحودً�  �لظاهر  �لق  عن  ويتعامون  يتغافلون 
قدرة �هلل تعاىل ووحد�نيته، �لتي ينعتونها باال�ضتهز�ء و�ل�ضخرية ف عدة �أمور جمعتها �الآيات �لكرمية 
ب�ضريح �لعبارة ف ثالث بنيات كربى مثَّلت )وم�ضات ق�ض�ضية �ضريعة) �لتحمت بتعقيبات تو�ضيحية، 
على  �ضيطرت  �لتي  �لكفر  �أمهات  على  �لقاطعة  �لربانية  �لردود  �لذي �ضم  �ملهم  �لوظيفي  دورها  لها 

�لب�ضرية وهي:

�لبنية �لداللية �الأوىل: وت�ضم وم�ضة ق�ض�ضية ت�ضري �إىل ق�ضية �لبعث و�لن�ضور، و�لكفر بهما. -

�لبنية �لداللية �لثانية:وت�ضم وم�ضة ق�ض�ضية ت�ضري �إىل عبدة �الأوثان و�مل�ضركني باهلل تعاىل. -

و�لت�ضنيع  - ولدً�  باتخاذ �هلل  �لقائلني  �إىل  ت�ضري  �لثالثة: وت�ضم وم�ضة ق�ض�ضية  �لداللية  �لبنية 
بهم. 

ومع �أوىل �لبنيات �لداللية:

 البنية الداللية األولى:)قضية البعث والنشور(.

وهي تتمثل ف ثالث بنيات �ضغرى، ُعِر�ضت على �ضكل وم�ضات ق�ض�ضية مكتنزة �أردفت بتعقيبات 
متالحمة هي:

�لبنية �لداللية �لتي �ضمت وم�ضة ق�ض�ضية عن �مل�ضركني و�إنكارهم للبعث و�لرد على مو�قفهم. -

�لبنية �لداللية �لتي �ضمت وم�ضة ق�ض�ضية عن �مل�ضركني و�غرت�رهم بح�ضن �لال ف �لدنيا  -
و�لرد عليهم.

�لبنية �لداللية �لتي �ضمت وم�ضة ق�ض�ضية ملن يطعن وي�ضتهزئ باليوم �الآخر. -

�أبد�أ بتناول �لبنية �الأوىل:

إنكارهم للبعث  الداللية الصغرى: ومضة قصصية عن المشركين و  البنية  )أ(- 
والرد على مواقفهم:

يتكرر  �لذي  و�ال�ضتهز�ء  و�لكفر  �لنكر�ن  متثل  ق�ض�ضية  وم�ضة  بعر�ص  �لقر�آن  �ل�ضياق  يبد�أ  �أ-  
ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  بقوله  �مل�ضركني،  عند  د�ئمًا 
ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ   ڦ ڦ ڄ چ و »هو �عرت��ص من�ضوؤه غفلة �الإن�ضان عن ن�ضاأته �الأوىل، 
فاأين كان؟ وكيف كان؟ �إنه مل يكن ثم كان، و�لبعث �أقرب �إىل �لت�ضور من �لن�ضاأة �الأوىل لو �أنه 
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تذكر«))) و�عترب، فتاأتي �لتذكرة �لتي يتجاهلها هذ� �الإن�ضان بيانًا و��ضحًا و�ضهادة قاطعة على 
حقيقته �الأوىل بقوله تعاىل: چٹ ٹ     ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ   ڦ ڦ ڄ چ.

ومن لطائف رحمة �هلل تعاىل �لتي �ضملتها �ل�ضورة �أن �هلل تعاىل على �لرغم مما ير�ه من عباده 
من �جلحود و�لنكر�ن فاإنه حمافظ على كل معان �لتقدير و�لتكرمي لهذ� �الإن�ضان، �لذي ُيعد خلقًا من 
خلقه، حيث �إن تكر�ر كلمة �الإن�ضان ف �الآيتني �أو ف هذين �ملوقعني بالذ�ت لتدل داللة و��ضحة على حلم 
�هلل تعاىل على عباده، ورحمته بهم، وتقدمي �ال�ضتدالالت �لتدريجية باالإقناع و�جلذب و�الإنذ�ر ما هو �إال 

�إمهال من عنده ي�ضكبه على عباده ف دنياهم قبل �آخرتهم الإنقاذهم من �لعاقبة �ملحزنة.

و�مل�ضتهزئني  �ملنكرين  �الأ�ضخا�ص  بني  ع�ضوية  تقابلية  هند�ضة  �لق�ض�ضية  �لوم�ضة  هذه  وف  ب-  
و�لن�ضور،  �لبعث  و�لن�ضور، و�الأ�ضخا�ص �مل�ضطفني �ل�ضالني �ملوقنني بحقيقة  �لبعث  بحقيقة 
�أمثال زكريا ومرمي عليهما �ل�ضالم، حيث وقعت ت�ضاوؤالت م�ضابهة ومقاربة من حيث �ل�ضكل، 

ولكنها �ختلفت من حيث �مل�ضمون:
y  �حيث ت�ضاءل زكريا ومرمي عليهما �ل�ضالم عن كيفية �إجناب �لولدين فاأجيب كالهما باأن هذ

هني على �هلل، وقد خلقو� جميعًا من قبل ومل يكونا �ضيئًا، فكذلك �الآن يوهبان �لولدين، ويو�ضح 
ون بعظمة �هلل تعاىل ف �ضوغه للقو�نني �لكونية من خلق  �هلل تعاىل �أن �مل�ضطفني حينما يِقرُّ
و�إحياء، �إمنا يت�ضاءلون عن �إعجاز خا�ص قد �ضملهم �هلل به حينما جعلهم خارجًا عن �لقو�نني 
�لعامة لالإعجاز، ولذلك �أجابهم تعاىل باأن جتاوزه حتى للقو�نني �لعامة �إمنا ي�ضتند �إىل مفهوم 

)�لقدرة �ملطلقة) ومنها: خلقهم �أ�ضا�ضًا ومل يكونو� من قبل �ضيئًا.
y   أما بالن�ضبة للمنكرين �لذين يكررون �ل�ضوؤ�ل ��ضتهز�ء و�ضخرية: چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ�

ٹ ٹ     ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ   ڦ ڦ  چ  �الإجابة:  نف�ص  عليهم  وُتكرر  چ،  ٿ ٹ ٹ 
ڄ چ فاإن �إجابة �هلل تعاىل لهم تدور حول )�لقدرة �ملطلقة) �أي�ضًا، ولكن من خالل �إنكارهم 

�أو تغافلهم عن هذه �لقدرة �ملطلقة))).
وف تتابع هذ� �لتنامي �خلطابي من خالل �لق�ضة جند �ل�ضياق �لق�ض�ضي ينتقل من �لوم�ضة  ج-  
�لذين  و�أمثالهم  �مل�ضركني  لهوؤالء  �لذي ي�ضم خطابا و��ضحا  �ملبا�ضر  �لتعقيب  �إىل  �لق�ض�ضية 

ڄ  چ  و�إنذ�ر:  غ�ضب  ف  ومهدد�  متوعد�  تعاىل  �هلل  فيقول  للبعث،  �إنكارهم  ف  متادو� 
ڄ ڄ ڃ  ڃ      ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ              ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ      
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ    ک ک ک ک گ  گگ گ           ڳ ڳ     ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، ج)، �ص )))، كما يفيده لفظ �مل�ضارعة: )يقول) على ق�ضور �لت�ضور عن �إدر�ك قوة قادرة على �إحياء   -(
�لعظام وهي رميم". ينظر، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ضـ65).

بت�ضرف، حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي للقر�آن �لكرمي، ج)، �ص00).  -(
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ڱ ں   ں   ڻ    ڻ  ڻ ڻ چ

لكل �ضيء  ربوبيته  �لد�ل على  باال�ضم  �أق�ضم  باأن  وتبعاته،  �لقول  يوؤكد ِعظم  تعاىل  �إذ جند �هلل 
و�مل�ضاف بكاف �خلطاب تفخيمًا ل�ضاأن �ملخاطب وهو حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم، باالنتقام من هوؤالء 

�الأقو�م))).

وترت�ضم لنا �لبنية ف ختامها بالتعقيب �لذي يحدد معامل �لعقاب �لذي �ضيوؤول �إليه هوؤالء، �لذين 
عربَّ عنهم �ل�ضياق بفنية بارعة، حيث ي�ضورهم ف حمط �الحتقار الإنكارهم ومتاديهم، �إذ كان عقابهم 

متمثاًل ف عدة م�ضاهد �أخروية))):

�مل�ضهد �الأول: ح�ضرهم مع �ضياطينهم �لذين كانو� �ضببًا ف �إ�ضاللهم بقوله تعاىل: چ ڄ    -
ڄ ڄ  چ.

�مل�ضهد �لثان: �حتقارهم ومهانتهم فم�ضاِئرهم كم�ضاِئر �ضياطينهم ف جثوهم حول جهنم    -
ڃ   چ   و�ملهانة  �خلزي  جثو  جهنم  حول  جاثمون  وهم  ح�ضية  »�ضورة  ف  �ل�ضياق  ير�ضمها  �لتي 
�لعد  يح�ضيها  ال  �لتي  �جلموع  وهذه  رهيبة،  �ضورة  وهي  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ      
حم�ضورة حم�ضرة �إىل جهنم جاثية حولها، ت�ضهد هولها ويلفحها حرها، وتنتظر ف كل لظة 

�أن توؤخذ فتلقى فيها، وهم جاثون على ركبهم ف ذلة وفزع«))).

عتوً� وجتربً�  �أ�ضد  كان  بنزع وجذب من  و�ملتكربين  للمتجربين  و�ملهانة  �لذلة  �لثالث:  �مل�ضهد    -
على �لرحمن �لذي فتح لهم �أبو�ب رحمته �لو��ضعة ولكنهم مل يلقو� لها بااًل)))، ومل يتح�ض�ضوها 

لق�ضوة قلوبهم وعناد عقولهم فيقول �هلل تعاىل: چ چ چ ڇ ڇ              ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ      ڌ 
ڎ چ.

ففي هذ� �مل�ضهد ميكننا ت�ضور ما تر�ضمه هذه �الآية من ظالل لهذ� �النتز�ع وهذ� �لقذف �لذي   
ميكننا كذلك �أن نتخيله باأذهاننا ف �ضورة فظيعة وخميفة.

و�جلربوت  و�لكربياء  �جلالل  مثل  من  �ملعنوية  �ل�ضفات  من  بع�ص  تلم�ص  ن�ضتطيع  �أننا  كما   
ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ  چ  �لعلم، حيث يقول �هلل تعاىل:  تتوج ب�ضفة �ضمول  و�النتقام)5) و�لتي 
ڑ    ک ک چ �أي �أعلم بالذين هم �أوىل بكل طبقة من دركاتها من جميع �خللق من �ملنتزعني 

بت�ضرف، �لبقاعي: نظم �لدرر، ج)، �ص550.  -(
ينظر، �ضيد قطب: م�ضاهد �لقيامة ف �لقر�آن، د�ر �ل�ضروق، �لقاهرة، 7)))هـ - 006)م، ط6)، 8))- 9))-0)).  -(

ويرى �بن عا�ضور: "�أن ذكر �ضفة �لرحمن هنا لتفظيع عتوهم، الأن �ضديد �لرحمة باخللق حقيق بال�ضكر له و�الإح�ضان ال بالكفر به   -(
و�لطغيان"، تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص 7)).

بت�ضرف، �لبقاعي: نظم �لدرر، ج)، �ص)55  -(
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، ج )، �ص)55.  -5
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وغريهم))).

بقوله  جهنم  نار  على  جميعًا  للنا�ص  �ملحتوم  بالورود)))  �مل�ضاهد  ُتختتم  وهنا  �لر�بع:  �مل�ضهد    -
هذ�  ي�ضهدون  كذلك  فاملوؤمنون  چ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  گ            گگ  گ   ک  ک  چ  تعاىل: 

�لعر�ص �لرهيب فيدنون من �لنار وميرون عليها وهي تتاأجج وتتميز.
�لهول �ملريع ويزحزهم عن  �مل�ضهد �خلام�ص: جند �هلل تعاىل ينقذ عباده وينجيهم من ذلك   -
�ل�ضقوط جز�ء مبا قدموه من عبودية حقه، ورحمة بهم ملا خالج قلوبهم من �ضدق �الإميان قواًل 

وفعاًل، و�ضرً� وعالنيًة، فيقول: چ ڱ ڱ ڱ ں   ں   ڻ    ڻ  ڻ ڻ چ.
ع ف طياته ب�ضمات  ّ وبهذ� ُتختم �ضبهة �مل�ضركني ف �إنكار �لبعث بهذ� �لوعد و�لوعيد، �لذي ُر�ضِ
�لبنائية �ملحكمة من )�لوم�ضة �لق�ض�ضية – �لتعقيب – �مل�ضاهد �ملح�ضو�ضة ومتخيلة – �لق�ضم بالوعد 

و�لوعيد.....) وباأ�ضلوب فني بديع.
)ب( البنية الداللية الصغرى: ومضة قصصية عن المشركين واغترارهم بحسن 

الحال في الدنيا والموازنات الواهية لهم والرد عليهم:

ملا ُذكر ف �الآيات �ل�ضابقة �إنكارهم للبعث، و�إجابتهم بالجة �لقاطعة على وقوعه، و�أُ�ضري �إىل  �أ-  
من  �آخر  مبوقف  �لقر�آن  �ل�ضياق  عطف  �الآخرة،  ف  �ملبني  �خل�ضر�ن  من  �الإنكار  هذ�  تبعات 
جترئهم ومعار�ضتهم لتلك �لقيقة، وكان �ضبيلهم ف ذلك تلك �ملو�زنات �ملادية �لو�هية بينهم 
وبني �أ�ضحاب �لعقيدة من �أتباع �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم، الأنهم ت�ضورو� �أنهم �أ�ضحاب 

مقام رفيع عند �هلل تعاىل باعتبار ما يعي�ضونه من رغد و�ضعة))).
ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ            ھ  ھ ے ے    حيث قال �هلل تعاىل خمربً� عنهم: چ 
ې     ې   ې  ې  ۉ  ۉ         ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ   ائ  ىى 

ی یجئ  حئ مئ ىئ يئ جب حب خب   مب ىب  چ.

فمع هذه �ملفارقة �لتي طرحها �لكافرون �لتي تقوم بالدرجة �الأوىل على �ملادية �لبحتة، و تدل على 
ر لهم كفرهم �أن منزلتهم  �ضد�أ قلوبهم �لتي ال تنفذ �إليها �الآيات وال ترققها �لو�دث و�مل�ضاهد، �ضوَّ

كما �أننا نلحظ ف هذ� �ملقام �أهمية وظيفة �لعطف باأد�ة �لبعد "ثم" مقرونة بنون �لعظمة، و�لتي ت�ضهم بدور فني بارز ف �لداللة   -(
على بع�ص تلك �ملو�قف ومر�تبها وت�ضاعدها، تهوياًل للمقام وتعظيمًا لالأمر ال�ضتبعادهم له، على �أنه ميكن �أن تكون �لروف �لثالثة 

للرتتيب �لزمان، ينظر، �لبقاعي: نظم �لدرر، ج)، �ص)55.
و�خُتلف ف معنى �لورود فمنهم من قال هو مبعنى: �ملرور على �ل�ضر�ط، وقيل �لدنو من جهنم و�أن ي�ضريو� حولها، وهو مو�ضع   -(
�ملحا�ضبة، وقيل مبعنى �لدخول ولكن �الأ�ضح �لورود مبعنى �ملرور، ر�جع: وهبه �لزحيلي: �لتف�ضري �ملنري، ج6)، �ص5))، �بن عا�ضور: 

�لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ضـ)5).
بت�ضرف، حدة �ضابق:�لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص70).  -(
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�لذين يظنون  �لقليلون  �لفقر�ء  �لنفر  و�أنهم خري من هوؤالء  رفيعة مبا ميلكون من متاع دنيوي وفري، 
باأنهم �أقل منهم مكانة ورفعة.

�ل�ضابقة بلم�ضة وجد�نية ترجع  يعقب السياق ر�دفا �لوم�ضة �لق�ض�ضية  ولكن �ضرعان ما  ب-  
�لقلب �إىل م�ضارع �لغابرين، على ما كانو� فيه من مقام كرمي، غري �أنه مل ينفعهم ذلك �ملقام 

�ضيئًا، ومل يع�ضمهم عن ما ُكتب عليهم من �لهالك �ملحدق بهم))).

و�لهدف �ملق�ضود من �لق�ضة هنا: »�أنه لو كان �لرث�ء و�ملال، وهذ� �لندي))) يدل على ر�ضا �هلل 
فلماذ� �أهلك من هو �أعلى منكم مقامًا، فاعلمو� �أنكم �إذن خمطئون، تزنون ر�ضا �هلل و�ضخطه مبيز�ن 

لذ�تكم ومتاعكم«))).

وجند �ل�ضياق �لقر�آن ي�ضتمر وي�ضرت�ضل ف دح�ص �ضبهة هوؤالء �لكفرة ال�ضتئ�ضالها من جذورها، 
حتى ال يبقى لها باقية وال ينخدع �لنا�ص بها، فياأمر �هلل تعاىل �لنبي �لكرمي عليه �ل�ضالم باإعالمهم باأن 

ما لديهم من نعم هو �إمهال من �هلل تعاىل و��ضتدر�ج منه، بقوله: چ ۅ ۅ  ۉ        ۉ ې ې ې  ې    
ىى چ))).

وبعد ذلك �الإمد�د ف �ل�ضالل تتحقق �مل�ضاهدة ر�أي �لعني �إما: �لعذ�ب �لدنيوي بالقتل و�الأ�ضر، 
و�إما �لعذ�ب �الأخروي بالعذ�ب و�ل�ضرة، وحينئذ تت�ضح �لروؤيا جيدً� ف حقيقة �ملكانة و�ملنزلة ومن 
له تلك �الأحقية ف �ل�ضد�رة من �لقربى و�لكر�مة �لتي ظنو� ف لظة من �للحظات باأنهم قد نالوها 

و�متلكوها، فيقول �هلل تعاىل: چ  ائ ائ  ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ  ېئ 
ىئ ىئ چ.

وما �أجمل تلك �ملقابلة بني قوله تعاىل:«�ضر مكانًا و�أ�ضعف جندً� »ف مقابل:«خرٌي مقامًا و�أح�ضن 
نديًا« و�لتي ت�ضيف دالالت فنية من �ملبالغة ف �إظهار �ضوء حالهم وبيان �ضعف �ضوكتهم و�أن�ضارهم.

وُيتابع �ل�ضياق �لقر�آن ردوده بعر�ص مو�زنة بني ماآل هوؤالء �مل�ضركني من عقاب وعذ�ب ف �لدنيا 
�أو �الآخرة �إذ� ما بقو� على تلك �لطريقة، وماآل �ل�ضالني و�ملهتدين وما يح�ضلون عليه كذلك ف �لدنيا 

بت�ضرف، �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، ج)، �ص9))).  -(
ل�ضان  منظور:  �بن  ينظر،  �لنادي،  �ملجل�ص  ت�ضمي  و�لعرب  للحديث وجمل�ضهم،  �لرجال  وهو جمتمع  و�ملجل�ص،  �لنادي  هو  �لندي:   -(

�لعرب، ج))، مادة، ندي، �ص 8))، وهبه �لزحيلي: �لتف�ضري �ملنري، ج6)، �ص)0).
بيو�ص ف رحاب �لقر�آن، تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ص 68).  -(

وهذه �الآية ت�ضتلزم �لتنبيه �إىل �لتمييز بني نعمتني �ثنتني هما:   -(
نعمة نا�ضئة عن ر�ضا �هلل على عباده، كما ف قوله تعاىل: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ     

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ �لنحل �آية: 97.
ونعمة �ال�ضتدر�ج ملن كفر به عز وجل و�ضد عنه كقوله تعاىل: چ ى  ائ   ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ    ېئ   ېئ   ىئ  چ �ضورة   
�ملوؤمنون: �آية 55-56، فمعيار �لتفرقة بينهم هو �لنظر �إىل حال من هو ف نعمة بني حال هدى وحال �ضالل. ينظر، �بن عا�ضور: 

تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7،ج6)، �ص55).
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و�الآخرة بقوله تعاىل: چ ىئ ی ی ی یجئ  حئ مئ ىئ يئ جب حب خب   مب ىب  چ.

وعيد  و  – تهديد  – تعقيب  ق�ض�ضية  )وم�ضة  �ضمت  �لتي  �خلطابية  �لبنية  هذه  ف  وبالتاأمل 
باأ�ضلوب �خلرب و�الإن�ضاء – تاأكيد) نلحظ هند�ضة تقابلية ع�ضوية بني م�ضمون 

هذه �لبنية ومع ما �ضبقها من بنيات ق�ض�ضية كاالآتي:

املـوؤمـنوناملـ�شـركون

و�ملوقع  )باملال  �ل�ضالل  ف  �إمد�د 
الإمـداد�الجتماعي).

�لروحي  �الإ�ضباع  )من  �لهدى  ف  زيادة 
و�ل�ضالة  و�ملباركة  و�لر�ضا،  �لتقى  و 
الأوليائه  وهبه  ما  مثلما  و�لزكاة) 

و�مل�ضطفني.

عن  وجحود  وتكرب  وقوة  ق�ضوة 
�ضماع �لق.

 
 الظاهـر

مع  �لعي�ص  من  و�ضظف  و�ضعف  فقر 
��ضتجابة للند�ء �لق و�ل�ضرب عليه.

وتوتر�ت  نف�ضية  باأمر��ص  �البتالء 
قناع  حتت  يخفونها  د�خلية، 
�جلماعات  مع  و�لتكرب  �لتعايل 

�ملتنا�ضرة.
احلقيقـة

ويقني  وم�ضابرة،  و�ضرب  و�ختبار  �بتالء 
�ضادق باأن ما عند �هلل خرٌي و�أبقى.

و�الأ�ضر  بالقتل  دنيوي  عذ�ب 
�لقلق  مع  �جلماعات  وتفريق 

�لد�ئم و�ال�ضطر�بات �لنف�ضية.
و�لرزق اجلـزاء الدنيوي �لذرية  و بركة ف  وتوفيق  هد�ية 

�ل�ضن و �لطماأنينة و�ل�ضكينة. 

�ملحتم  بالهالك  �أخروي  عذ�ب 
�لباقيات اجلـزاء الأخرويو�لعقاب �الأليم. بوجود  د�ئم  �أخروي  نعيم 

�ل�ضالات و�ل�ضالمة من �لعذ�ب.

باليوم  ويستهزئ  يطعن  من  عن  قصصية  ومضة  الصغرى:  الداللية  البنية  )ج( 
اآلخر والرد عليهم.

تقدم لنا �لبنية �خلطابية بنية �ضغرى ت�ضم وم�ضة ق�ض�ضية جديدة، متثِّل منوذجًا من مناذج  �أ-  
�ل�ضخ�ضيات �ملنحرفة عن �لطريق �ل�ضوي بقوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ   پ 
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ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ، وهي ق�ضة ُتعد من �أعاجيب �لق�ض�ص �مل�ضرودة عن �لكفار، 
نات �ل�ضاطعات،  �لتي تدل على �ضخفهم، و�ضذ�جة تفكريهم على �لرغم من وجود �الآيات �لبيِّ
وهذ� ما ن�ضت�ضف معناه من �ال�ضتفهام �لتعجبي ف بد�ية �الآية، ليوجه �ل�ضياق �لق�ض�ضي �النتباه 
و�لتذكري ملن يعلمها،«وملا كانت روؤية �الأ�ضياء �ضبياًل �إىل �الإحاطة بها و�ضحة �خلرب عنها ��ضتعمل 
»�أر�أيت« مبعنى �أخرب، و�إلقاء �لعطب �أفادت �لتعقيب، كاأنه قيل �أخرب �أي�ضًا بق�ضة هذ� �لكافر 

عقب ق�ضة �أولئك«))).

حو�ر   – �لدث   - �لتوبيخي  )�ال�ضتفهام  ف  متمثال  للق�ضة  �لبنائي  �لهكيل  جند  وبالتاأمل  ب-  
�ل�ضخ�ضية �ل�ضاخر – �خلامتة �لتعقيبية)، حيث �أظهر �ل�ضياق �خلطابي �لق�ض�ضي �ضخ�ضية 
هزيلة، فقدت فاعلية �الإدر�ك �ل�ضليم للظو�هر، فاجتهت �إىل �ل�ضخرية من �ليوم �الآخر ب�ضكل 
�إىل  يو�ضلها  وبطريقة  و�ملاديات،  بال�ضهو�ت  �ملر�ضي  و�هتمامها  �لنف�ضي،  ��ضطر�بها  يج�ضد 
ذلك  حيال  مل�ضوؤولياتها  �إدر�كها  حقيقة  عن  وتتعامي  �ملوت،  بعد  بحالها  �لتنبوؤ  عن  �لتغافل 

�ليوم))).

ال باال�ضتفهام �الإنكاري على �دعائه  و�ضرعان ما يعقب �هلل تعاىل على موقف هذ� �لكافر �ل�ضَّ ج-  
عي مدٍعٍ هذ� �لقول �إال وهو ي�ضتند على  بقوله: چ ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ چ فال يدَّ

و�حد من ثالثة �أ�ضياء))):

y .�ًأن يكون قد �طلع على �لغيب، وعلم �أنه �ضيوؤتى مااًل وولد�

y .أن يكون قد �أعطاه �هلل عهدً� لن يخلفه�

y  أن يكون قال ذلك �فرت�ء على �هلل من غري عهد ووعد، وال �طلع على �لغيب، و�الحتمال �الأخري�
ف ��ضتناده هو �الأ�ضح للداللة على خبايا نف�ضه وغرورها.

د-  لذلك �ضرعان ما جاءت)لظة �لتنوير) ف �خلطاب �لتعقيبي ف ترتيب ُمَعد ومت�ضق كما ف 
�ل�ضطور �الآتية:

ٿٿ  ٿ ٿ  - چ  تعاىل:  لقوله  و�لردع )كال)،  �لزجر  با�ضتخد�م حرف  له  �لتبكيت  �الأول: 
چ وهنا بيان لرحمة �هلل تعاىل ف نذ�رته للقوم �لكافرين قبل  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

فو�ت �الأو�ن، باأنه �ضُيكتب كل ما يقوله ليكون �ضاهدً� عليه.

�أبو حيان: �لبحر �ملحيط، ج6، �ص))).  -(
ينظر، حممود �لب�ضتان: �لتف�ضري �لبنائي للقر�آن �لكرمي، ج)، �ص)0)-05)-06).  -(

بت�ضرف، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص 76).  -(
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ثانيًا: �لوعد له بطول �لعذ�ب وم�ضاعفته غ�ضبًا من �هلل تعاىل و�ضخط. -

ثالثا: �ل�ضلب �لتام لكل ما ميلك من �ملال و�لولد مع �لهالك �الأليم له، �إىل جانب ما يتحمله من  -
نات لقوله تعاىل: چ ڤ  ڦ ڦ ڦ  تِبعات �مل�ضاءلة عن تبُجِحه و��ضتهز�ئه باآيات �هلل �لبيِّ

ڦ ڄچ.

وهنا ي�ضدل �ل�ضتار على حال هذ� �ملتبجح �جلاحد لنعمة �هلل تعاىل و�أمثاله ممن �ضارو� على  هـ-  
نهجه، ويفتح �ل�ضياق �لقر�آن تد�عيات ومقابالت ع�ضوية تقدم دور� فنيا ف عقد �ملو�زنة بني 
�آمنو�  �لتي مُتد �جلميع مدد� من جن�ص ما  تلك �ل�ضخ�ضيات �ملتميزة و�ل�ضخ�ضيات �ملنحرفة 

وعِملو� به.

فمثال: مفهوم )�الإمد�د) لفظ يتد�عى عند �لفريقني ولكنه يختلف ف نوعيته مع كل منهما حيث 
جند �الإمد�د لل�ضالني يكون رحمة لعباد �هلل تعاىل و�ضعة رزق و�ضالحا ف �لذرية وبركة ف �ملال و�إن 

قل، �إىل جانب �ملدد �لعظيم بالر�ضا ودخول �جِلنان.

ف حني �أن هذ� �ملفهوم من �ملدد يتمثل ب�ضورة عك�ضية عند �أولئك �مل�ضتهزئني من �لكفار، �لذين 
حتل عليهم لعنة �هلل وغ�ضبه فَيِمد لهم �ل�ضالل ف �لدنيا و�لعذ�ب �الأليم ف �الآخرة مب�ضاعفته �أ�ضعافًا 

كثرية.

و�أخريً� بعد تناولنا الآخر بنية ق�ض�ضية من م�ضامني �لبنية �لداللية �لكربى �خلا�ضة بـ )حقيقة 
�لبعث و�لن�ضور و�ضبهات �مل�ضركني حيالها) تت�ضح لنا كيفية ت�ضخري �لقر�آن للوم�ضات �لق�ض�ضية �لفنية 
�ل�ضورة  مقا�ضد  له  ت�ضبو  �لذي  �لرئي�ضي  �لغر�ص  �ملتالحمة خلدمة  وتعقيباتها  ومو�قفها  مب�ضاهدها 
�لكرمية، وهو: �لرد �لقاطع على هوؤالء �ملنكرين، و�لعمل على ر�ضم �لطريق �لو��ضح لالعتقاد �ل�ضليم، 

و�لبناء �ل�ضحيح �لر��ضخ للعقيدة �لربانية �خلال�ضة.

و �ضرعان ما جند �ل�ضياق ينتقل من �لبنية �ل�ضابقة �إىل بنية داللية جديدة قريبة من جارتها ف 
�ضوء �العتقاد و�لتفكري ملعاجلة ق�ضيتها و�لرد عليها.

والمشركين  األوثان  عبدة  إلى  تشير  قصصية  )ومضة  الثانية:  الداللية  البنية   
باهلل تعالى(

بعدما تناول �ل�ضياق �لقر�آن و�حدة من �أمهات �لكفر �ل�ضائدة ف �لب�ضرية، وكيفية �لرد عليها، 
�أنو�ع �لكفر  و�لق�ضاء على �ضبهتها نهائيًا من خالل �لبنية �ل�ضابقة، جنده ينتقل ليبنيِّ نوعا �آخر من 
�ضتى  على  تعاىل  به �هلل  ُي�ْضرك  قد  ما  لكل  كلمة عامة  هنا  و�ل�ضرك  تعاىل)،  باهلل  )بال�ضرك  �ملتعلق 
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�أنو�عه و�أ�ضكاله ف كل زمان ومكان))).

فيو�ضح �هلل تعاىل و��ضفًا �أولئك �لنفر بوم�ضة �ضردية ق�ض�ضية قد �كتنزت �أحد�ثها وم�ضاهدها  �أ-  
ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  بقوله:  �مل�ضركني،  �أفعال  من  فعل  �أخطر  لبيان  متعمد�،  �كتناز� 
ڃ  ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   
ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ  ڳ  ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں  

ڻ       ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ     ہ ہ  ھ  ھ     ھ ھ چ.

�لعزة  �بتغو�  �مل�ضركني  فاإن  جميعًا،  هلل  �لعزة  �أن  توؤكد  �لتي  نات  �لبيِّ �الآيات  من  �لرغم  فعلى 
و�لن�ضرة عند غريه، وهذ� ما ن�ضت�ضفه من �ضوء �أعمالهم با�ضتعمال �ل�ضياق �لقر�آن لكلمة )�التِّخاذ) 
�لتي تعني �العتقاد و�لعبادة:«�إمياًء �إىل �أن عقيدتهم ف تلك �الآلهة �ضيء م�ضطلح عليه خمتلق مل ياأمر 

به �هلل تعاىل«))).

كما ت�ضري هذه �الآية من طرف خفي �إىل �أن �لق يقت�ضي تقرير �ألوهية �هلل تعاىل وحده، باعتباره 
�ملو�ضوف �لوحيد بالعزة �لكاملة، ومن طلب هذه �لعزة عند غريه �ضرعان ما �ضيذل ويهان))) و�لقيقة:« 

�أن �لعزيز هو من �ضد نف�ضه بحز�م �لعقيدة �ل�ضحيحة و�عتز باهلل �لو�حد �لقهار«))).

ومن ثم فاإن هذ� �لتوبيخ �لو��ضح منذ �لبد�ية َلَداللة قاطعة على بطالن ما يتخذونهم �ضركاء مع 
�هلل تعاىل.

وبعد ذلك �الإخبار �لّتوبيخي �لق�ض�ضي، جند �ل�ضياق �لقر�آن ي�ضتاأنف ردوده �لتعقيبية �لقاطعة  ب-  
ذ�ت �لت�ضل�ضل �لتدريجي �لو��ضح، و�ملتالحم بع�ضويته مع �الأ�ضلوب �لق�ض�ضي �ل�ضردي، لبيان 

م�ضامني �لرد بالوعد و�لوعيد لهوؤالء �لفئة �مل�ضركة وهي كاالآتي:
�الإعالن �لو��ضح بالوعد و�لوعيد على خطر هذ� �ملوقف ف �الآخرة بقوله تعاىل: چ چچ ڇ   .(

ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ   چ ففي هذه �الآية عدة دالالت منها:

y  ،لُعنف و�ل�ضدة و�لغ�ضب، وهذ� و��ضح من خالل ��ضتعمال حرف �لردع »كال«، و�جلملة �لق�ضرية�
�لتي تعطي �إيحاء �جلدية و�ل�ضرعة ف �خلطاب)5).

هناك �أمثلة كثرية على �أنو�ع و�أ�ضكال �ل�ضرك �لتي جتعل �آلهة من دون �هلل تعاىل من مثل: �الأحجار و�الأ�ضجار، �لقبور �أو �الأولياء،   -(
�ملالئكة �أو �جلن، �لنار �أو �ل�ضم�ص و�لكو�كب �إىل غريها مما خلق �هلل تعاىل، وهذه �الآلهة متنوعة وخمتلفة منذ خلق �هلل �لعامل ن 
كلٌّ له �ضيء يقد�ضه ويتقرب �إليه، بالذبح �أو باإ�ضعال �ل�ضموع، وتعليق �الأقم�ضة رجاء �أن يرد له غائبًا، �أو ي�ضفي له مري�ضًا، �أو ين�ضره 

على عدوه، �أو يدفع عنه بالء، �أو ي�ضفع له يوم �لقيامة.. بت�ضرف، بيو�ص: ف رحاب �لقر�آن تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ص77).
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد7، ج6)، �ص)6).  -(

بت�ضرف،حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص78).  -(
�ملرجع �ل�ضابق، �ص79).  -(

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص79).  -5



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

176

y  ل�ضرك� ينكرون  فالكفار  �الآخر،  عبادة  من  يترب�أ  فكالهما  �لطرفني  من  �ملتبادلة  �ل�ضهادة 
ہ ھ ھ ھ ھ     ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ        ڭ ڭ چ))) ومعبود�تهم كذلك تترب�أ من  بقولهم: چ 

عبادة �مل�ضركني لها، وما تزيد هذه �لتربئة �مل�ضركني �إال ذلة ومهانة وعذ�بًا))).
�إذ  �إليهم،  �ل�ضياطني  باإر�ضال  عليهم  �ل�ضرو�ص  �لرب  و�إعالن  �لدنيا  ف  حالهم  �إىل  �لرجوع   .(
�إنها �ُضلطت عليهم عقابًا وجز�ًء لهم، ولي�ص ب�ضبب ق�ضور ف �لتبليغ �أو �لر�ضالة لالأنبياء عليهم 

�ل�ضالم، بقوله تعاىل خماطبًا ر�ضوله عليه �ل�ضالم وكل متلٍقٍ لهذه �الآيات �لعظيمة: چ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑ ڑ چ 

ومل يكتف �هلل تعاىل باإر�ضال �ل�ضياطني لهوؤالء فقط، بل �إنها لتوؤزهم �أزً�، و�الأز ف �الآية مبعنى:   .(
�إذ� ��ضتد غليانه، حيث �ضبه ��ضطر�ب  �أزيز �لقدر  �لباطني«))) ماأخوذ من  »�لهز و�ال�ضتفز�ز 
وفرقعة  �نخفا�ضًا،  �أو  �ضعودً�  بالغليان  �أكاذيبهم  و�ختالف  �أقو�لهم  وتناق�ص  �عتقاد�تهم 
و�ضكونًا، �إىل جانب �لدور �لقوي ف �إغر�ئهم وتهييجهم على �ملعا�ضي ب�ضكل يقف �لناظر حياله 

موقف �لتعجب و�لده�ضة))).
چ  ڳ   گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  چ  تعاىل:  بقوله  لهم  �ملنتظر  �الإعد�د  على  �لتوكيد   .(
�إذ� كان هوؤالء  �أن �هلل تعاىل يرفع مكانة �لنبي عليه �ل�ضالم باأن ينزله منزلة من  حيث جند 
هالكهم بيده، فينبئه �إىل عاقبتهم كونهم ممهلون �إىل �أجل معلوم، ويوم موعود حم�ضوبة �أيامه 

ولظاته)5).
وف ختام �لبنية �لداللة �خلا�ضة بعبادة �الأوثان و�ل�ضرك باهلل جند �ل�ضياق �لقر�آن وكما تعودنا  ج-  
يعقد  �لكرمية  �ل�ضورة  من  �لثان  �لق�ضم  ف  �لق�ض�ضية  �خلطابية  للبنيات  تناولنا  منذ  عليه 

�ملقارنة و�ملو�زنة بني �ملتقني و�ملجرمني بقوله تعاىل: چ ڳ  ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں 
ں  ڻ       ڻ ڻ ڻ چ.

وللمتلقي �أن يت�ضور كيفيَّة هذه �ملو�زنة �لتي ُكثفت فيها �الألفاظ وتعددت فيها �ملعان، فاملتقون 
لهم عدة مز�يا هي:

�ضورة �الأنعام،�آية )).  -(
ف�ضهادة �ملعبود�ت �لعقالء كاملالئكة و�الأنبياء كعي�ضى و�أمه، هوؤالء يدفعهم خجلهم من �هلل تعاىل، الأنهم ُعِبدو� من دونه �إىل طلب   -(
بها عابدوها زيادة لهم ف  �لعاقلة كالتماثيل و�ل�ضلبان فتجمع كلها ويعذب  �ملعبود�ت غري  �أما  �مل�ضركني،  م�ضاعفة عذ�ب هوؤالء 
�خلزي و�لتنكيل، كما قال تعاىل: "�إنكم وما تعبدون من دون �هلل ح�ضب جهنم �أنتم لها و�ردون "، �ضورة �الأنبياء �آية )9. ينظر، 

بيو�ص: ف رحاب �لقر�آن تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ضـ79).
ينظر، �بن منظور: ل�ضان �لعرب، )�أزز)، جملد)، �ص 98 – 99، وحدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص)8).  -(

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص)8)، ينظر، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص)))-5)).  -(
وقوله تعاىل: " فال تعجل عليهم " قد ال يعني ��ضتعجال �لنبي عليه �ل�ضالم عذ�بهم ب�ضبب معار�ضتهم للدعوة، بل مل ُيعرف عنه �أنه   -5

��ضتعجل مدة عليهم بل كان د�ئمًا يتعجل �إميانهم وهد�يتهم ملا �نطوى ف قلبهم من رحمة ور�أفة لقوله تعاىل: چ ک ک گ        گ 
گ      گ چ�ضورة �الأنبياء، �آية 07).



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

177

y .ل�ضمو بالتقى�

y  ل�ضر كوفود �إذ �إن لفظة )وفد) م�ضعرة بالكر�مة و�لرفعة، حيث �إنهم يتاألفون من كبار �أعيان�
�لنا�ص ووجهاء �الأقو�م، �لذين يِفدون على �مللوك ف �أبهى منظر و�أح�ضن �ضكل))).

y  ،لرحمة �لتي تظلل �ملوقف، وذلك ما نتلم�ضه ف ��ضتعمال �ضفة �لرحمن ف هذ� �ملوقع بالذ�ت�
ونيلهم لل�ضفاعة �لتي ُوِجبت عليهم لعهد �ضابق بينهم وبني �هلل تعاىل، على �إخال�ص �لعبادة له 

وحده دون �ضريك له.

وأما المجرمون فسماتهم:

y .ملهانة ب�ضفة �الإجر�م للداللة على �غرت�ف �لكبائر �لتي يتعدون بها على حدود �هلل �ضبحانه�

y  ضوق �ملجرمني بطريقة م�ضابهة ل�ضوق �الأنعام �لتي تهاب زجر �لرعاة و�ضياطهم، وهم عطا�ضى�
يتلهفون للو�ضول �إىل �لورد، ولكن �أي ورد، �إنه ورود جهنم، فكيف هم بذلك �لال، �أعاذنا �هلل 

منها))).

y .لغ�ضب �لذي يخيِّم على هوؤالء �ملجرمني ف ذلك �ملوقف جز�ء مبا �ضنعت �أيديهم�

y .نقطاع �أي حبل للنجاة �أو �ل�ضفاعة، فهم ال حّظ لهم �آن ذ�ك�

أجد لها موقعًا فنيًا من  تعاىل  �ل�ضرك باهلل  لق�ضية  �لداللية  �لبنية  تناول هذه  وف ختام 
خالل ترابطها عضويًا مع غيرها من البنيات السابقة: 

وأولها التقابل العضوي: مع معان �لق�ض�ص ف �ل�ضورة �لكرمية، وبخا�ضة مع �فتتاحية    -
ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم، �لتي ��ضتهلت بالرحمة �لو��ضعة �لتي �ضملته و�ضائر عباده �مل�ضطفني، 
�لذين  �مل�ضركني  �أولئك  مقابل  ف  و�لطماأنينة،  �ضا  و�لرِّ و�ل�ضد�د  �لهدى  من  عليها  ترتب  وما 
عقولهم  بها  ��ضطربت  �أزً�  و�أزتهم  �ل�ضياطني،  عليهم  �ضلطت  و�لذين  باملجرمني  فو�  و�ضِ
ونفو�ضهم، و�نعمت بها �أب�ضارهم وب�ضائرهم، عن روؤية �لقيقة �لو��ضحة، مما �أدى بهم �إىل 

�لو�ضول �إىل �أ�ضد �لعذ�ب.

ٻ  ٻ ٻ پ پ   چ  �ل�ضورة:  بد�ية  تعاىل ف  بقوله  تبد�أ  �لتي  �لبنية  �لفارق بني  فكم   
پچ، وبني �لبنية �لتي يعقب عليها بقوله تعاىل: چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑ 

ڑ چ.

بت�ضرف، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص)8)، ينظر، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص6)).  -(
بت�ضرف، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص6)).  -(
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ثانيًا: نلحظ الرابطة السببية ف ماآل هوؤالء �ملجرمني ونهاياتهم على �لرغم من �الآيات    -
فاأعمتهم  عليهم  �ل�ضياطني  بت�ضليط  و�ل�ضو�ب،  �لق  �لطريق  �إىل  للهد�ية  �أمامهم  �لقاطعة 
و�أ�ضلتهم كنتيجة مرتتبة لغفلتهم و�تخاذهم �إلها مع �هلل، بعك�ص �لر�بطة �ل�ضببية �لتي �أدخلت 
�أولئك �ل�ضالني من �الأنبياء، �لذين ذكرو� �هلل و�تقوه وعبدوه حق عبادته، فكان ماآلهم ر�ضا 
�هلل و�إر�ضال نفحاته ورحماته لهم من طماأنينة و�ضكينة وثبات �إىل جانب �جلز�ء �الأكرب و�الأعظم 

بدخولهم جنته.
ثالثًا: وضوح التداعي العضوي في أمرين:    -

y  األمر األول هو: �لذي يربط بني �إثبات حقيقة ت�ضليط �ل�ضياطني على �لكافرين ببيان �أنها
�أن ي�ضلو� لدرجة عدم  �إىل  بها عليهم  وُي�ضيَّق  ُي�ضدد  �لتي  ِعنادهم وكفرهم،  تِبعات  تِبعة من 
�أو يفعلون، وبني ما يريده �هلل تعاىل من تثبيت لقلب نبيه حممد  �الإدر�ك و�النتباه ملا يقولون 
�لتفكري  من  خلجاتها  ف  يدور  قد  مما  نف�ضه  على  و�لتخفيف  وت�ضليته،  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى 

�لز�ئد ف �لتق�ضري عن �أمور �لدعوة ون�ضر �لر�ضالة.
y  ،األمر الثاني: �لتد�عي �لنف�ضي �لذي يدفع باملتلقي �إىل ��ضت�ضعار رحمة �هلل تعاىل ف �إنذ�ره

وفتح باب �الأمل من جديد الإ�ضالح �لنف�ص وهد�ية �لعقل التباع �لطريق �ل�ضوي، وجتديد �لعهد 
من جديد لنيل ر�ضا �هلل تعاىل قبل فو�ت �الأو�ن.

ولداً  اهلل  باتخاذ  القائلين  إلى  تشير  قصصية  )ومضة  الثالثة:  اللية  الدِّ البنية   
والتشنيع بهم(

لهذه �لبنية موقع فني مهم �إذ �إنها ت�ضد ثغرة مهمة ف �أنو�ع �ل�ضرك �لتي وقعت فيها �لب�ضرية،فـ  �أ-  
»ملّا وقع �لرد ف ق�ضة عي�ضى عليه �ل�ضالم، على دعوى �لن�ضارى و�ليهود ممن �عتقدو� �لنبوة 
هلل تعاىل، و�أبطل قولهم ف ذلك، وثنَّى ف ق�ضة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم، باإبطال عبادة �الأوثان 
قول �لق  ي�ضاهئون  �لذين  هوؤالء  وبنّي م�ضري  �ضيئًا،  �الأمر  و�أنها ال متلك من  �هلل،  من غري 
تعاىل يوم �لقيامة، وبقي من �الأق�ضام �عتقاد م�ضركي �لعرب ف �ملالئكة غري �لق، فجاءت 

هذه �الآيات �ضاملة الإبطال كل �عتقاد فا�ضد وتنزيهه تعاىل عن كل �ضفات �لنق�ص«))).

فيقول �هلل تعاىل: چ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې    ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ   ۈ  
ٱ  يئ         ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ      ۈئ  ۆئ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ چ.

حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص )8).  -(
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و�إن �أول ما يطالعنا ف هذه �لبنية �ملبتدئة بالوم�ضة �لق�ض�ضية هو تكر�ر)كلمة) �لرحمن �أربع  ب-  
مر�ت، �لتي تدل على عظمة �ضاحبها وتفرده بهذه �ل�ضفة، كما تدل على طول �إمهاله لهوؤالء 
�ملفرتين، وعلى �ضعة ف�ضله و�إح�ضانه عليهم باإنذ�رهم بالوعد و�لوعيد لعلهم يهتدون ويرجعون 
�إىل جادة �ل�ضو�ب، و�إن ربًا بهذه �ل�ضفة جلديٌر بالعبادة و�لتوحيد �ملطلق له، ولكن �لكثري من 
�ل�ضالني تغافلو� عن هذه �ل�ضفة، فاأخذو� ين�ضبون له �ل�ضاحبة و�لولد و�ل�ضريك)))، �لذي ُعرب 
و�ل�ضيء  �لعظيم،  �ملنكر  �أي  چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   چ  تعاىل:  بقوله  تعقيبه  ف  �ل�ضياق  عنه 

�لفظيع �لذي فيه �ضناعة وقبح))).
�أ�ضلوب  من  �ل�ضريع  �اللتفات  ف  و�لتقبيح  �لت�ضنيع  على  �لد�ل  �لغ�ضب  �ضدة  نتلم�ص  �أننا  كما  ج-  
�لغيبة �إىل �خلطاب، �لذي ينتف�ص معه �لكون كله من �ضماو�ت و�أر�ص وجبال، خ�ضية وخوفًا من 
�هلل تعاىل على ما قيل وما �أطلق حيث �إنها خملوقات موؤ�ض�ضة على توحيد �هلل تعاىل وت�ضبيحه 

وتنزيهه))).
وهذ� يدل على ب�ضاعة ما قالوه وعظيم ما �فرتوه، و بالّتدبر لهذ� �الفرت�ء جنده حقيقة هو من  د-  
�أقبح �أنو�ع �ل�ضرك)))، ولكن على �لرغم من داللته فاإن �ل�ضياق �لتعقيبي يتابع تقريره �لتعجبي 
من هذ� �الفرت�ء مثبتًا �ضفة)�لرحمن)، ليفتح �ملجال للتوبة و�لرجوع باالإنابة �إىل �هلل تعاىل، 
ومن �أبرز ما قاله �لنبي عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم ف هذ� �ملقام: »ال �أحد �أ�ضرب على �أذى ي�ضمعه 

من �هلل عز وجل، �إنه ي�ضرك به، ويجعل له �لولد، ثم هو يعافيهم ويرزقهم«)5).
و بالتنامي ف �ل�ضياق بالتعليق �ملبا�ضر على ما �فرتي به �هلل عز وجل كذبا وجحود� يقول �هلل 
تعاىل: چ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ �أي لي�ص من �ضاأنه وال مما يليق مبقامه وال كر�مته �أن يتخذ 

ولدً�، عزَّ ف عاله عن كل �فرت�ء وتلفيق من هوؤالء �مل�ضركني.
و�ضرعان ما ياأتي �ل�ضياق ذ� �لتقارير �لقاطعة و�لا�ضمة، �لتي ال تعطي لقارئها �أو متاأملها مهلة 
ف �لتجاوز ف �لغي و�ل�ضبهة، فالكل من �ملالئكة و�الإن�ص و�جلن �إال وهم مملوكون عند �هلل تعاىل ياأوون 
�إليه بالعبودية و�النقياد �إىل ق�ضائه، فال ولد وال �ضريك، �إمنا خلق وعبيد، قد �أح�ضاهم �هلل وعدهم 

عدً�، وهذ� ما الحظناه ف قوله تعاىل: چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ     ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ  
�نقياد  وهي  �إدر�كها،  من  و�  فرُّ طاملا  �لتي  �لقيقة  تربز  �مل�ضهد  هذ�  جانب  و�إىل  چ  ی  ی  ی 

بت�ضرف، بيو�ص: ف رحاب �لقر�آن تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ص 85).  -(
�ملرجع �ل�ضابق، �ص6)).  -(

بت�ضرف، حدة �ضابق: �لوحدة �ملو�ضوعية ف �ضورة مرمي، �ص85).  -(
ير�جع، بيو�ص: ف رحاب �لقر�آن، تف�ضري �ضورتي مرمي وطه، �ص87).  -(

عبد  فوؤ�د  و�أحاديثها: حممد  و�أبو�بها  كتبها  ورقم  باز،  بن  �هلل  عبد  بن  �لعزيز  عبد  �لبخاري، حتقيق:  �لبخاري: �ضحيح  �أخرجه   -5
�ملتني".  �لقوة  ذو  �لرز�ق  هو  �هلل  "�إن  تعاىل:  �هلل  قول  باب  �لتوحيد،  كتاب  )د-ط)،  )د-ت)،  – طر�بل�ص،  �لوليد  د�ر  �لباقي، 

687/6)، ح))69، ج).
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�جلميع �إىل �هلل تعاىل فر�دى دون معني �أو �أني�ص منقطعني عن جميع �أ�ضباب عزهم وجربوتهم متم�ضيًا 
چ ويفتح �مل�ضهد جمااًل و��ضعًا من �لتخّيل لفظاعة  ی جئ حئ مئ ىئ يئ   چ  مع قوله تعاىل: 
ذلك �ملوقف و�ضدة �خلطب و�النفعال فاأين �ملفر؟ وكيف �ملفر من هذ� �ملوقف ؟ بالطبع ال يوجد �ضبيل 

�إىل �لفر�ر �إال هلل وحده.
�الإيجابية  �لتقابل �ملعنوي و�للفظي بني �ملو�قف  �ل�ضورة من وجود  بناء  وكما تعودنا على طول  د-  
�إىل  �لتي تدعو  �لداللية  �لبنية  �ل�ضخ�ضيات و�ملعتقد�ت، جندها كذلك ف هذه  و�ل�ضلبية لدى 
�إبطال �ضبهة �تخاذ �هلل ولد�، وت�ضنع باأ�ضحابها، وتر�ضم ظالل ندّية ملن �لتزمو� �لق و�رت�ضو� 
يناله  �لذي  �لوفري  �لظ  عن  �لقر�آن  �ل�ضياق  فُيعرب  ودً�،  �هلل  عند  و�تخذو�  �ضعارً�  �لعبودية 
�لعباد �ملوؤمنني �ملوحدين عند ربهم، �لتي تدل على ذلك �لتالحم �لروحي بني �لعبد وربه بقوله 
تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ چ« للتعبري بالود ف هذ� 
�جلو ند�وة رخية مت�ص �لقلوب، وَرْوح ر�ضي يْلِم�ص �لنفو�ص، وهو وٌد ي�ضيع ف �ملالأ �الأعلى، ثم 

يفي�ص على �الأر�ص و�لنا�ص فيمتلئ به �لكون كله ويفي�ص«))).
وجود أهمية فنية لهذا الموقع التقابلي في اآليات من الوجهة  �أنني �ألظ  كما 
الهندسية البنائية، وذلك بتقدميه دالالت معنوية بنائية تخدم مقا�ضد �ل�ضورة وحماورها، منها:

y  إن �ملقابلة �لداللية بني )حال من �دعى هلل ولدً�،وحال من �ختار �هلل �إلهًا متنزهًا به عن �لولد�
و�ل�ضريك)، لتفجر ف �لنف�ص و�لعقل عدة �نفعاالت و��ضت�ضار�ت تدفع ب�ضاحبها �إىل �لوقوف 

موقف �لعقالنية و�لكمة، الختيار �مل�ضري �مل�ضتقبلي له.
y  كما �أن ختم �ملقابلة بـ )حال �ملوؤمنني �ملوحدين وجز�ء�تهم عند �هلل) لتبقي ف �لنف�ص حنينًا

عند  وبخا�ضة  �الأمور،  و�إ�ضالح  �لروؤى  بتعديل  �الأمور  لتد�رك  و�ضوقًا  �لود،  من  �جلز�ء  لذلك 
تلك  قيمة  ندرك  فاإننا  وبالتايل  تعاىل،  ورحمة من �هلل  كر�مة  ُينال  معنى)�لود)�لذي  �إدر�ك 
�ل�ضورة من  مقا�ضد  تثبيت  ودورها ف  �ملقابلة  قيمة هذه  معرفة  �لع�ضوية من خالل  �لرو�بط 
وحد�نية �هلل وعبوديته، وكذلك مدى تنا�ضبها مع جو �الآيات �لتي تدل على �لرحمات و�لكر�مات.
وبهذ� ُتختم هذه �لبنية �لداللية �لعظيمة على �آخر �أنو�ع �لكفر �لذي �ضاد ف تلك �لقبة، بكل ما 
ت�ضمنته �لبنية �خلطابية �لق�ض�ضية من تعليقات وتعقيبات بالدليل و�لربهان مت�ضاندة مع ما �أفي�ص 
م ما ق�ضدته �ل�ضورة ود�رت عليه، لتنتقل �إىل بنية داللية كربى ختمت  من نفحات �لق�ض�ص فيها لتدعِّ

بها �ل�ضورة �لكرمية، هي:

ل �ملعاجلة فيها عند تناول خامتة �ل�ضورة �لكرمية. )ر�ضالة �لقر�آن ف �لب�ضارة و�لنذ�رة) �لتي �ضاأف�ضِّ

�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، ج)، �ص )))).  -(



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

181

ت بنيات داللية متنوعة،تعرفنا على ما �حتوته  وف نهاية هذه �لبنية �خلطابية �لكربى �لتي �ضمَّ
لْتها، لتعالج مقا�ضد �ل�ضورة و�أهد�فها  من وم�ضات ق�ض�ضية ت�ضدرتها، وتعقيبات خطابية ت�ضمنتها وذيَّ

مو�ضوعيًا وع�ضويا وبنائيا.

كما �أننا من خالل �ضرب �أغو�رها �أدركنا تلك �لرو�بط �لع�ضوية �ملتالحمة و�ملت�ضابكة بني بنياتها 
�ل�ضياق  ��ضتهدفها  لغاية  و�ملختزل،  �ملكتنز  �لق�ض�ضي  �الأ�ضلوب  عليها  يعتمد  كانت  �لتي  �ل�ضغرى، 
�أغر��ضه �لدينية ف معاجلة ق�ضايا مهمة تدور حول حمور �لعقيدة و�لتوحيد ف  �لقر�آن من حتقيق 

�ل�ضورة �لكرمية.

كما �أدركنا تلك �لهند�ضة �ملعمارية ف ت�ضميم �لبنيات �خلطابية �لكربى �لتي تتالحم مع معان 
و�أغر��ص ومقا�ضد �لق�ضم �لق�ض�ضي �الأول من �ل�ضورة ف عدة �أمور، منها:

y  ،((((تر�بط �لق�ضمني ف �ضورة تقابلية هيكلية متو�زنة �أعطت مثاال و��ضحا)للمعادالت �لربانية
�أنبياء �هلل تعاىل و�ل�ضيدة مرمي عليها  تكونت على �لنحو �الآتي: �ضت بنيات ق�ض�ضية تناولت 
من  و�حدة  ر�ضالة  وجمعتها  و�حدة،  ق�ضة  �ل�ضالم  عليه  ويحيى  زكريا  ق�ضة  باعتبار  �ل�ضالم 
�لدعوة �إىل عبادة �هلل تعاىل و�الإخال�ص ف عبادته و�ل�ضرب و�مل�ضابرة ف �ضبيله، ثم ما ترتب 

تهم ف �لدنيا و�الآخرة. للجميع من �أجور ورحمات ومو�هب عمَّ

كربى،  - خطابية  داللية  بنيات  حتت  �لقر�آن  �ل�ضياق  �ضمها  ق�ض�ضية  وم�ضات  �ضت  مقابل  ف 
قاطعة  و�أدلة  وردود  و�ملفرتين،  و�ملنحرفني  للم�ضركني  وم�ضاهد  �ضور  و  مو�قف  تناولت 

الفرت�ء�تهم و�نحر�فاتهم، �إىل جانب بيان جز�ء�تهم �لدنيوية و�الأخروية �الأليمة و�لوخيمة.

وجود تعقيبات ق�ض�ضية وتذييالت مو�ضوعية �ضدت فجو�ت فنية و�أدت وظائف ع�ضوية لها �أبلغ  -
�الأثر ف توكيد �ملعان وتعميق �ملقا�ضد �لكلية ف �ل�ضورة �لكرمية.

y .(لت�ضابه ف �لرو�بط �لع�ضوية من )�لتمهيد و�ل�ضببية و�لتنامي و�لتجان�ص و�لتد�عي �لع�ضوي�

فالبدء بق�ض�ص �الأنبياء �ملتقني ُيعد )متهيد�) �تخذه �لقر�آن �لكرمي للتاأثري ف نفو�ص �ملتلقني  -
وجذب �نتباهها �إىل ما هو �أهم و�أعظم، كما تبني لنا ف �لق�ضم �لثان من �ل�ضورة.

�لق�ض�ضي �خلطابي ف  - �لق�ضم  لنتيجة م�ضامني  �ضبب  هو  �الأول  �لق�ض�ضي  �لق�ضم  ومق�ضود 
�ل�ضورة.

و�لق�ض�ص من �أولها �إىل �آخرها ف �ل�ضورة متثل تناميا فكريا وم�ضمونيا وع�ضويا وفنيا و��ضحا،  -

ينظر، عبد �لبا�ضط عطايا: مع �لقر�آن، د�ر �لعالء، �ضبني �لكوم، )د- ت)، )د- ط)،�ص ))).  -(
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�أبرز لنا بع�ضا من مالحمه من خالل �ملعاجلة ويتاأكد �أكرث ف �ملباحث �لالحقة ف �لبحث.

ُيعد �لق�ضمني مثااًل للتجان�ص من خالل �لتباين )�ملقابلة بني �لق�ضمني) ولقد تناولتهما بالتف�ضيل  -
ف �أغلب معاجلتي للق�ض�ص.

يظهر �لتد�عي �لع�ضوي بو�ضوح ف تتمة �لق�ضمني،�لذي �أظهر زمن �ضابق م�ضى ف �لق�ض�ص  -
�ملذكورة، وزمن الحق هو زمن �لتنزيل على �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم و�أ�ضحابه ومن 
خوطبو� من �أهل �ل�ضالل و�ل�ضرك، وزمن يتجدد ف كل زمان ومكان �إىل �أن تقوم �ل�ضاعة وهو 

زمن �ملتلقي.

y  و�لر�بط ف هذه �لهيكلية �لع�ضوية هو �خلطاب �لعام �ملوجه للنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم
من �هلل تعاىل.

وع�ضويته  وهيكليته  مبعانيه  �الآخر  منهما  كل  ل  ليكمِّ ببع�ص،  بع�ضهما  �لق�ضمان  يرتبط  وهكذ� 
وفنيته، �لتي �إن دلت على �ضيء فاإمنا تدل على دقة تخطيطها، و�إتقان ناظمها وعظمة و��ضعها، كما 

�ضيت�ضح لنا �أكرث ف �ملباحث �لالحقة. 
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�إن �أول ما يلفت �نتباه �لقارئ لل�ضورة �لقر�آنية، تلك �النتقاالت �ملتنوعة بني �آياتها ومو�ضوعاتها 
�ملختلفة، �لتي برزت لنا ف بناء هند�ضي متالحم ومتنا�ضق ال ن�ضعر معه عند متابعة قر�ءته �أو �لتَّمعن 
ف معانيه باأي نفور �أو �ضذوذ، فهو كما و�ضفه حممد عبد �هلل در�ز بقوله: »فال تز�ل تنتقل بني �أجز�ئها 
كما تنتقل بني ُحُجر�ت و�أفنية ف بنيان و�حد قد و�ضع ر�ضمه مرة و�حدة، ال حت�ص ب�ضيء من تناكر 
�الأو�ضاع ف �لتق�ضيم و�لتن�ضيق، وال ب�ضيء من �النف�ضال ف �خلروج من طريق �إىل طريق، بل ترى بني 
�الأجنا�ص �ملختلفة متام �الألفة، كما ترى بني �آحاد �جلن�ص �لو�حد نهاية �لّت�ضام و�اللتحام، كل ذلك 
بغري تكلف وال ��ضتعانة باأمر من خارج �ملعان �أنف�ضها، و�إمنا هو ح�ص �ل�ضياقة ولطف �لتمهيد ف مطلع 

كل غر�ص ومقطعه و�أثنائه، يريك �ملنف�ضل مت�ضاًل و�ملختلف موؤتلفًا«))).
ولقد �أطلق �لنقاد قدميًا على هذ� �النتقال ف �لق�ضيدة �لعربية با�ضم )ح�ضن �لتخل�ص)))) الحتو�ئها 
على �أغر��ص متعددة حتتاج �إىل ح�ضن �النتقال للتوفيق و�لتن�ضيق بني �أجز�ئها �ملختلفة، وُيعرف ح�ضن 
�لتخل�ص: »باأنه �النتقال مما �بتدئ به �لكالم �إىل �ملق�ضود على وجه �ضهل يختل�ضه �ختال�ضًا، دقيق �ملعنى، 

بحيث ال ي�ضعر �ل�ضامع باالنتقال من �ملعنى �الأول، �إال وقد وقع عليه �لثان، ل�ضدة �اللتئام بينهما«))).
ها �لنقاد �ضرورية جلذب �ل�ضامعني  وهذه �لطريقة ُتعد من مو��ضع �لتاأنق ف �لكالم))) �لتي عدَّ
ولفت �نتباههم، فاإن كانت ف كالم �لب�ضر ُح�ْضنًا، فمن �لطبعي �أن تكون مما ُنظم عليه �لقر�آن �ضوره 
رين له من �لعرب وغريهم ح�ضنًا وبهاء  ومقاطعه فهو ن�ٌص معجٌز ف لفظه ومعناه و�أ�ضلوبه فاق �ملنظِّ

ونظمًا، فاأجَلم �أفو�ههم و�أطبقها �إطباقًا ال ميلكون حياله غري �لتَّ�ضليم باإعجازه وعظمته)5).

حممد عبد �هلل در�ز: �لنباأ �لعظيم، �ص95)، ر�جع �ضفحة �ص 5 من �لتمهيد.  -(
فال�ضاعر �ملجيد هو " �لذي يح�ضن �النتقال، فيغادر مو�ضوعه �الأول �إىل �لذي يليه دون خلل �أو �نقطاع، ويجعل معانيه تن�ضاب �إىل   -(
�ملو�ضوع �الآخر �ن�ضيابا بحيث ال ي�ضعر قارئه بالنقلة، بل يجد نف�ضه ف مو�ضوع جديد هو ��ضتمر�ر لالأول و�متد�د له، وبني �ملو�ضوعني 
متازج و�لتئام و�ن�ضجام "، د�ود غطا�ضة، وح�ضني ر��ضي: ق�ضايا �لنقد �الأدبي قدميها وحديثها، د�ر �لقد�ص، عمان، �الأردن، 989)م، 

ط)، �ص66.
�ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، ج)، �ص)0).  -(

�الإي�ضاح  بغية  �ل�ضعيدي:  �ملتعال  عبد  ير�جع،  �النتهاء)  ح�ضن  �لتخل�ص  ح�ضن  �البتد�ء  )ح�ضن  �لكالم  من  مو��ضع  ثالثة  وهي   -(
لتلخي�ص �ملفتاح ف علوم �لبالغة، مكتبة �ملعارف للن�ضر و�لتوزيع، �لريا�ص 7)))هـ - 997)، )د، ط) ج)، �ص7)).

ولقد �ختلف ف )وقوع �لتخل�ص ف �لقر�آن)، فقيل: ال يقع فيه الأنه يقع ف �لغالب متكلفًا، و�لقر�آن ال تكلف به، وقيل: �نه قد وقع   -5
فيه، وذلك �أن �لقر�آن مل يرتك و�ديًا من �أودية �لبالغة �إال �أخذ منها ن�ضيب، ير�جع: عبد �ملتعال �ل�ضعيدي: بغية �الإي�ضاح لتخلي�ص 

�ملفتاح ف علوم �لبالغة، ج)، �ص))).
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حولها  فقامت  و�لبلغاء  و�لعلماء  �ملف�ضرين  ودر��ضة  �هتمام  مْو�ضع  �جل�ضور  هذه  كانت  وبالطبع 
بط  �لرَّ �أدو�ت  بر�ضد  قامو�  كما  �ملتنوعة،  �الآيات  بني  �لتنا�ضب  وجوه  ملعرفة  �لتنا�ضبية)))  �لدر��ضات 

�للفظية و�ملعنوية �لتي جمعتها ف در��ضات تف�ضيلية وتف�ضريية.

و�لذي َيْعنيني هنا ويخدم تناويل للدر��ضة �لبنائية بالدرجة �الأوىل هو: )مالحظة ج�ضور �النتقال 
بني �الأجز�ء و�ملقاطع و�لبنيات �لق�ض�ضية �ل�ضغرى �لتي تنتظم حتت �لبنيات �لكربى، وكذلك �نتقالية 
باأكملها)،  �ل�ضورة  ف  �ملتقن  �لتنا�ضق  ذلك  لوجود  ُتعد مربرً�  �لتي  �لبع�ص،  لبع�ضها  �لكربى  �لبنيات 
متجاوزين �ملالحظات �لتف�ضيلية ف �النتقال من �آية �إىل �آية ووجوه �لربط بينها، للحاجة �إىل معاجلة 

نحوية تف�ضيلية �أخرى ال ي�ضعفني �ملقام لتناولها هنا.

فما �أهم هذه �جل�ضور �النتقالية ؟ -
وما �أبرز �ملو��ضع �النتقالية �لتي برزت ف تالحم متقن ف �لبناء �لعام لل�ضورة �لكرمية ؟ -
وما قيمتها �جلمالية �لتي توؤديها ف �لن�ص د�خل �ملعمارية �لق�ض�ضية ف �ضورة مرمي؟ -

و بتتبع �جل�ضور �النتقالية �لتي ��ضرتعت �نتباهنا ف �ل�ضورة جندها ف عدة مو��ضع �أولها:

�النتقال مما �فتتحت به �ل�ضورة �لكرمية من �لروف �ملقطعة �إىل ما بعدها، �لتي �عتربت عند   .(
�أغلب �لعلماء كما ذكرنا �ضابقًا، حروف معجزة حتمل معنى �لتحدي، ومعنى �لتنبيه ملا �ضيقع 
بعدها من كالم، لذلك كان �النتقال �ملبا�ضر �إىل ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم بيان الأهمية �لق�ضة 

و�لتنبيه مل�ضمونها.

من  �لكثري  جتاوز  �لذي  �ل�ضالم  عليه  زكريا  ق�ضة  ف  و�ملو�قف  �مل�ضاهد  ف  �ملت�ضارع  �النتقال   .(
�لفجو�ت �لفنية �لتي تركت للخيال �أن يعمرها، كما الحظناه ف �لبناء �لفني للق�ض�ص جميعها 
�نتقائها لالأحد�ث هو لهدف ديني مق�ضود خلدمة  ر �ضببية  �ل�ضورة، �لذي ف�ضَّ �لتي وردت ف 

�ملق�ضد �لرئي�ص ف �ل�ضورة �لكرمية كما ف �الآيات ))-))).

�لند�ء)  )�أ�ضلوب  بـ  �ل�ضالم  عليه  يحيى  ق�ضة  �إىل  �ل�ضالم  عليه  زكريا  ق�ضة  من  �النتقال   .(
ويكون  �لكتاب  �ضيحمل  باأنه  �لر�ضي  �البن  لهذ�  �أخرى  ب�ضارة  �إىل  �لب�ضارة  من  �نتقال  وهو 

نبيا،و�النتقال �ملبا�ضر بعدها بتعد�د ف�ضائله و�ضماته كما ف �الآيات )))- 5)).
�أمثال: �لزرك�ضي ف كتابه )�لربهان ف علوم �لقر�آن)،و�لر�زي ف )�لتف�ضري �لكبري)، و�لبقاعي ف )تنا�ضق �لدرر)، و�بن عا�ضور   -(
مو� �الرتباط بني �الآيات بظاهر وخفي، فاأما �لظاهر: فهو لتعلق �لكلم بع�ضه ببع�ص وعدم  ف )تف�ضري �لتحرير و�لتنوير). حيث ق�ضَّ
به، وهو ظهور كل جملة م�ضتقلة عن  �الرتباط  و�أما ما ال يظهر  �لتاأكيد،  �لثانية لالأوىل على وجه  تكون  �الأوىل، وقد  باالآية  متامه 
�الأخرى، فتكون على وجهني: �إما �أن تكون معطوفة على �الآيات �الأوىل بحرف من حروف �لعطف �مل�ضرتكة ف �لكم �أواًل، �أو ال تكون 
" �لتنظري �مل�ضادة �ال�ضتطر�د ح�ضن  بالربط ومنها:  توؤذن  توؤذن بات�ضال �لكالم، وهي قر�ئن معنوية  معطوفة فالبد من دعامة 

�لتخل�ص ح�ضن �ملطلب"، ينظر، �ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، ج)، �ص )0)-)0)-)0)-05)-05).
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�النتقال بحرف �لعطف )�لو�و) من ق�ضة زكريا ويحيى عليهما �ل�ضالم �إىل ق�ضة مرمي وعي�ضى   .(
�إيذ�نًا باجلمع و�مل�ضاركة ف نف�ص �ملغزى و�لهدف من بيان لقدرة �هلل تعاىل  عليهما �ل�ضالم، 
وعظمته، حيث من ��ضتطاع �أن يخلق ولدً� من �أبوين عجوزين �أحدهما عقيم، قادر على �أن يخلق 
ولد من �أم دون �أب، وهذ� ب�ضاأنه ي�ضري �إىل �لعمل مببد�أ«�النتقال ف �لبيان و�لتعليم من �الأ�ضهل 

�إىل �الأ�ضعب«))).

�النتقال �ل�ضريع ف ق�ضة مرمي عليها �ل�ضالم من خالل �لزمان و�ملكان و�الأحد�ث �لذي ظهر   .5
لنا جليًا من خالل بنائها �لفني، �لذي و�ضل �إىل �النتقال �ل�ضريع ف ختامه �إىل حو�ر عي�ضى 
بـ  حدث،  �إىل  حدث  ومن  �ضخ�ضية  �إىل  �ضخ�ضية  من  �لتخل�ص  ح�ضن  ليقوم  �ل�ضالم،  عليه 
بقوله  �لق�ضة،  د�خل  �الأحد�ث  و�ملق�ضود ف  �لو��ضح  �لتنامي  على  �لد�ل  �الإ�ضارة)  )�أ�ضلوب 

تعاىل: چ چ ڇڇ ڇ ڇ        ڍ ڍ ڌ           ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک ک  ک 
ک چ.

�لتي حملت ف طياتها  �لتعقيبية  �لبنية  �إىل  �ل�ضالم  عليهما  وعي�ضى  ق�ضة مرمي  �النتقال من   .6
تعاىل  قوله  �ت�ضح من  ما  وهذ�  عليها،  و�لرد  �ل�ضالم  عليه  ب�ضاأن عي�ضى  �لن�ضارى  �ختالفات 

ۇ  ۇ  ڭ      ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  بقوله:  �لبعد)  على  �لد�ل  �الإ�ضارة  )��ضم  م�ضتخدمًا 
�النتباه على  للتن�ضيط ولفت  �لن�ص  �ملتلقي وبني  تفاعلية بني  �لتي تعطي م�ضافة  چ  ۆ   ۆ 

�أهمية �الأمر وعظم داللته، وهذ� ما ُيربز �أهم مقا�ضد �النتقال بني �لبنيات و�ملقاطع.

�النتقال �ملتنامي بني �لبنية �لداللية �لتعقيبية �لتي بيَّنت �ضالل �لن�ضارى �إىل ق�ضة �أخرى هي   .7
عند  �الأغر��ص  تذييل  ف  �لقر�آن  كعادة  �لبنية  تلك  بعد)تذييل)  �ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  ق�ضة 

�النتقال منها �إىل غريها)))، بقوله تعاىل: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ.

فتتجلى �لداللة �النتقالية هنا بـ )حرف �لعطف �جلامع وفعل �الأمر �ملكرر) على �لبنية �ملعقب   
عليها �ضابقا، بقوله تعاىل: چ ٹ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ         ڦ ڦ ڦ چ ال�ضرت�ك �لفريقني ف 
�ل�ضالل مع �أّن �لفريق �لثان من عبدة �الأوثان كان �أعظم �ضالاًل باعتبارهم يعبدون جماد�ت 
الإبطال  و��ضح  تناٍم  ف  مق�ضودً�  كان  �لثان،  ثم  �الأول  �لفريق  فذكر  عاقلة،  وال  حية  لي�ضت 

�ملذهبني))).
�إبر�هيم عليه �ل�ضالم من بني �الأنبياء �الآخرين،  كما جند �ملنا�ضبة �لتي تقود �إىل ذكر ق�ضة   
لذلك  �إ�ضر�كهم،  �لعرب ف  باقيًا خمالفًا  �إعالنًا  �لتوحيد)  �أعلن  و�أول من  �الأنبياء  بكونه)�أبو 

وهبة �لزحيلي: �لتف�ضري �ملنري، ج6)،�ص 68.  -(
بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد7، ج6)، �ص0)).  -(

بت�ضرف، وهبة �لزحيلي: �لتف�ضري �ملنري، ج6)، �ص)0).  -(
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�نتقل �إليه �ل�ضياق لبيان حاله كحال �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم مع قومه.

مو�ضى  ق�ضة  �إىل  �لو�ري  �ملوقف  ف  تنامت  �لتي  �ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  ق�ضة  من  �النتقال   .8
�أف�ضت  ملا  چ  جح   مج  حج  يث  ىث  مث       جث  ىتيت  مت  خت  حت      چ  تعاىل:  بقوله  �ل�ضالم  عليه 
�ل�ضياق  فربط  �ل�ضالم،  عليهما  ويعقوب  �إ�ضحاق  ذرية  من  نبي  �أ�ضرف  باعتباره  �ملنا�ضبة  �إليه 
بني �لق�ضتني بـ )حرف �لعطف �جلامع وفعل �الأمر) ال�ضرت�كهما ف �لدعوة لعبادة �هلل تعاىل 

و�الإخال�ص �لتام له)))، و�ال�ضرت�ك ف �ملو�هب و�لرحمات.

)حرف  بـ  �ل�ضالم  عليه  �إ�ضماعيل  ق�ضة  �إىل  �لق�ض�ص  بني  �نتقاالته  �لقر�آن  �ل�ضياق  ويتابع   .9
�الأ�ضنام،  �لوثنية وعبادة  �لتوحيد وحماربة  ن�ضر  �أبيه ف  ملتابعة  �الأمر)  �لعطف �جلامع وفعل 
�ل�ضالم-  -عليه  �إ�ضماعيل  ق�ضة  على  �ل�ضالم  عليه  مو�ضى  ق�ضة  تعاىل  �هلل  »قدم  قيل:  ولكن 

لين�ضجم �لكالم عن يعقوب وبنيه دون فا�ضل بينهما«))).

جد�رته  على  تنبيها  م�ضتقلة  ق�ضة  ف  كر  بالذِّ �ل�ضالم  عليه  �إ�ضماعيل  �خت�ضا�ص  �أن  كما   
بناء  ف  و�ضريكه  الإبر�هيم  �لبكر  �البن  هو  �أنه  كما  وخ�ضاله،  ملحامده  بالذكر  باال�ضتقالل 

�لكعبة)))،ولقد تعرفنا على �ضفاته �ضابقا.

حرف  )ر�بطة  بـ  �ل�ضالم  عليه  �إدري�ص  ق�ضة  �إىل  �ل�ضالم  عليه  �إ�ضماعيل  ق�ضة  من  �النتقال   .(0
�لعطف �جلامع وفعل �الأمر) بقوله تعاىل: چ ڃ ڃ چ  چچ  چ      ڇ          ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ چ و�لذي �جتمع كذلك مع �لق�ض�ص �الأخرى ف �ضدق دعوته لتوحيد �هلل تعاىل، و�ضربه 

ل عليه �هلل تعاىل من �لرفعة و�لهبة بعد تلك �البتالء�ت. على تِبعات �لدعوة،وما تف�ضَّ

حت �ضبب �جلمع بني  ووجه �ملنا�ضبة ف �النتقال ما ذكرناه �ضابقًا ف تف�ضيل ق�ضته �لتي و�ضَّ  
�إ�ضماعيل و�إدري�ص ف �ضمة �ل�ضرب �لتي �أثنا عليهما �هلل تعاىل ف كتابه، فنا�ضب ذكر �إدري�ص 

عليه �ل�ضالم بعد ذكر �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم لربوز معان �ل�ضرب �ملتعددة فيهم.

وكذلك ي�ضيف �لبقاعي: وجهًا من �ملنا�ضبة ف �النتقال بقوله: »وملا كان �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم   
قد رفع بال�ضكنى حيًا �إىل �أعلى مكان ف �الأر�ص رتبة، وكان �أول نبي رمي بال�ضهام، وكان �إدري�ص 
عليه �ل�ضالم.. مع رفعته �إىل �ملكان �لعلي �أول من �تخذ �ل�ضالح وقاتل �لكفار....وكان �أغربهم 

ق�ضة، و�أعجبهم �أمرً� و�أقدمهم زمنًا، ختم به هذه �لق�ض�ص تاأييدً� لهذ� �لنبي �لكرمي..«))).

بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري�لتحرير و�لتنوير، جملد7، ج6)، �ص7)).  -(
وهبة �لزحيلي: �لتف�ضري �ملنري، ج6)، �ص7)).  -(

بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص9)).  -(
�لبقاعي: تنا�ضب �لدرر، ج )، �ص))5.  -(
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�لو�و  باأد�ة �لربط �لو�حدة وهي )حرف  وبعد �جل�ضور �النتقالية بني �لق�ض�ص �لتي ت�ضابهت   .((
�ملفيد للجمع و�ال�ضرت�ك، وفعل �الأمر �ملوجه �إىل �ضخ�ص �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم، 
ل  وحتمُّ تعاىل،  هلل  و�لعبودية  �لتوحيد  �إىل  �الأنبياء  دعوة  على  للداللة  �ملعنى)  ف  و�الجتماع 
موه من  �ل�ضد�ئد ف �ضبيلها، وما يقابله �هلل تعاىل لهم من رحمات وعطايا وف�ضٍل �إز�ء ما قدَّ

�إخال�ص وت�ضحية.
�الأنبياء،  �ضبق ذكره من ق�ض�ص  ملا  تلخي�ضا  تعد  بنية داللية جديدة  �إىل  ينتقل  �ل�ضياق  جند   

ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ  چ  تعاىل:  بقوله 
ڳ ڳ ڱڱ ڱ  ڱ     ں  ں ڻ   ڻ    ڻ       ڻ ۀ ۀ چ لريبط �لق�ض�ص �ل�ضابقة بـ ��ضم 
�الإ�ضارة )�أولئك) �لد�ل على �الأنبياء �ملنعم عليهم، وليعطي كما ذكرنا �ضابقا م�ضافة تفاعلية 
�لن�ضاط  من  نوعًا  لد  فيوِّ �آخر،  �إىل غر�ص  �النتهاء من غر�ص  ال�ضت�ضعار  و�لن�ص،  �ملتلقي  بني 
�لذهني و�لنف�ضي لالإملام مب�ضمون �جلمع �لو�رد بعد ��ضم �الإ�ضارة، الإدر�ك �أهد�فه ومعانيه))). 

وميكننا كذلك �أن نعد �الآية )��ضتطر�دً�)))) ف �لثناء من ذكر �الأ�ضخا�ص �إىل ذكر �جلن�ص �لعام   
ل�ضفات �ملتقني و�ل�ضالني �لذين �ضارو� على نهج �أولئك �الأنبياء. 

ومن بديع ح�ضن �لتخل�ص بني �لبنيات هو �النتقال بـ )ر�بطة �لتقابل) من و�ضف �ل�ضلف من   .((
�الأنبياء و�أتباعهم بالثناء و�ملدح وترغيب �لنا�ص ف �لتاأ�ضي بطريقتهم، �إىل ذكر �خللف �لذين 

�أتو� بعدهم وما قدموه من �إ�ضاعة للحقوق و�لو�جبات و�تباع لل�ضهو�ت. 

وما �أجمل ��ضتخد�م )�لفاء �لتعقيبية) هنا للربط �للفظي بني �لفريقني بقوله تعاىل: چ ہ ہ   
ہ ہ    ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ چ.

وكذلك جند �نتقاال لطيفا يتبع ما �ضبق، وهو �النتقال �لد�خلي �إىل بنية داللية تقابلية بو��ضطة   
�أ�ضلوب )�ال�ضتثناء) للجماعة �لتائبة، �لتي تزيد �ملعنى قوة ومتا�ضكًا لتدعيم مقا�ضد �ل�ضورة 

�لكربى من رحمة �هلل تعاىل لعباده وجز�ئه �ملرَُتع عليهم.

فلقد قال �هلل تعاىل: چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ   ۋ ۅ ۅ چ.  

وبعد �لديث عن �لتقابالت بني معامل �لر�ضد عند �ل�ضلف ومعامل �لغي عند �خللف وما ��ضتثنى   .((
به �لتائبني ف�ضاًل من �هلل تعاىل جند �لبنية ُتذيَّل خامتتها بقوله تعاىل: چ ی ی     ی ی جئ  
حئ مئ ىئ        يئ جب چ �إيذ�نًا باالنتهاء من جز�ٍء للدخول ف موقف �آخر ي�ضتلزم جز�ء من جن�ص 

ينظر، �لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، ج)، �ص 50.   -(
�ال�ضتطر�د: هو ذكر �الأمر �لذي ��ضتطرد �إليه مبرورك �إليه مرورً� �ضريعًا كالربق �خلاطف، ثم ترتكه وتعود �إىل ما كنت فيه، كاأنك   -(

مل تق�ضده و�إمنا عر�ص عرو�ضًا، ينظر،�ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، ج)، �ص05).
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�آخر، ولكن �ل�ضياق �لقر�آن ينقلنا �إىل بنية �ضغرى تعقيبية وتو�ضيحية بـ )حرف �لعطف �لو�و) 
�لذي يو�ضح �لداللة �جلامعة ف �ملعنى بني ما �ضبق، وبني ما �ضياأتي، ويحمل ف طياته تف�ضري� 

حب خب مب   ىب        يبجت حت خت مت  ىت يت جث مث ىث يثحج مج  يختم به ما ُذكر، بقوله تعاىل: چ 
جح     مح جخ حخ  چ �أي �أن �هلل ياأمر �ملالئكة �أن تقول: �إن كل ما علمته يا حممد من �لق�ض�ص 
و�لنبوء�ت �لتي �أُنزلت لك هي حجة على �لكفار و�ليهود �ملتعنتني، �إمنا هي من �هلل تعاىل ننزلها 

باأمره و مب�ضيئته. 

�ملتلقي )تغذية �ضعورية) ال�ضت�ضعار عظمة �لق�ض�ص  �أن هذه �النتقالية تعطي  �أننا نلحظ  كما   
يل �ل�ضياق قول جربيل عليه  وعجيب مفارقاتها وحتمية جز�ء�تها. وبعد �إدر�ك هذه �لقيقة ُيذِّ

�ل�ضالم بحقيقة �لربوبية بقوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پپ  ڀ ڀ  
عليه  �هلل  �ضلى  حممد  مبخاطبة  عليها،  و�ال�ضطبار  �ملطلقة  �لعبودية  باإعالن  چ  ٺ  ڀ  ڀ   
له،  و�ملماثل  �ل�ضبيه  و�نتفاء  كائناته  �ضائر  تعاىل ف  �لت�ضرف هلل  ببيان عموم  و�أتباعه  و�ضلم 

ه بالتوحيد وتفظيعه �الإ�ضر�ك«))). ليح�ضن �لتخل�ص للدخول ف بنية داللية جديدة:«ُتنوِّ

ويتابع �ل�ضياق �لقر�آن �النتقاالت �ملتنا�ضبة ليدخل ف بنية داللية كربى متثل �لرد على �أمهات   .((
جلامع  ق�ضة  على  ق�ضة  عاطفة  �لو�و)  )حرف  با�ضتخد�م  �لب�ضرية  على  �مل�ضيطرة  �لكفر 

�ال�ضرت�ك و�لت�ضابه من �لكفر و�ل�ضكر و�ضوره، بقوله تعاىل: چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ 
ٹ ٹ چ فهنا ُعِطفت هذه �لق�ضة من �إنكار لقيقة �لبعث على ق�ضة �أولئك �خللف �لذين 
قوله  �ملعان ف  قبلها من  ُذِكر  ما  تتنا�ضب مع  �أنها  تعاىل، كما  طو� ف عبادة �هلل  وفرَّ �ضيعو� 
و�آثارها  �ل�ضرك،  عقيدة  �إبطال  �ملت�ضمنة  چ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  پپ   پ   پ  چ  تعاىل: 
�ل�ضبهة  هذه  على  �لرد  ينتهي  �ضياقي  وبتتابع  �الآخر))).  و�ليوم  �لبعث  �إنكار  �ضمنها  من  �لتي 

ليدخل ف �لرد على �ضبهة �أخرى.

ويتم �النتقال كذلك بـ )حرف �لعطف �جلامع بني معنيني يحمالن مقاربة ف �أ�ضل �ل�ضرك)   .(5
من �إنكار �لبعث للدخول، ف بنية داللية متثل وم�ضة ق�ض�ضية حتمل ف طياتها �ضبهة �لكافرين 
ف �غرت�رهم بح�ضن �أحو�لهم ف �لدنيا، و��ضتهز�ئهم باملتقني و�أولياء �هلل �ل�ضالني، و�لردود 
�لربانية �لا�ضمة و�لقاطعة لهذه �ل�ضبهة �لتي يعمل �هلل على ��ضتئ�ضال �أ�ضحابها وجماز�تهم 

ے  ھ  ھ   ھ      ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    ۀ  چ  تعاىل:  بقوله  وذلك  �أَهل،  به  هم  بالذي 
ے   ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ چ.

�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص))).  -(
بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد7، ج6)، �ص5)).   -(
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و�ضرعان ما ينتقل �ل�ضياق بوجه ��ضتطر�دي))) يتمثل ف عر�ص منوذج ق�ض�ضي ق�ضري يحمل   .(6
معنى �ال�ضتهز�ء بال�ضالني و�ملتقني وما تبعها من ت�ضديد �لعاقبة على �أ�ضحابها بقوله تعاىل: 
ل�ضمة  �لبارز  توكيدها  نلحظ  و�لتي  چ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
�لغرور �لتي �عتلت �أ�ضحابها، و�لتي برزت لنا ف دالالت �لبنية �لداللية �ملبدوءة بقوله تعاىل: 

چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ چ.

ومن ذلك �ال�ضتطر�د يرجع �ل�ضياق �لقر�آن بانتقاله �ملبا�ضر بـ )حرف �لعطف �جلامع) لق�ضية   .(7
باهلل  �مل�ضركني  )�أق�ضو�ضة  متثل  �لتي  �لثانية  �لداللية  �لبنية  وهي:  عر�ضها  �ضبق  ملا  م�ضابهة 
وعبدة �الأوثان) وكيفية حال �أ�ضحابها و�ضبب متاديهم ف هذ� �ل�ضالل لتقدم �الأدلة �لو��ضحة 

و�لقاطعة ب�ضاأنها بقوله تعاىل: چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ  ڃ چ چ چ.

كما �أننا ندرك ما ��ضتوجبه هذ� �النتقال من �النتقال لذكر �ملو�زنات �جلز�ئية لهوؤالء �مل�ضركني   
�لتخل�ص  باب ح�ضن  بعدها من  ملا  لالنتقال  �لبنية  به هذه  ُتذيل  �الأخيار)تذيياًل)  �ملتقني  مع 

بقوله تعاىل: چ ڳ  ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ       ڻ ڻ ڻ چ.

ويْح�ُضن �لتخل�ص من �لبنية �لداللية �لثانية �إىل �لبنية �لداللية �لثالثة �لتي حتمل ردً� على �ضبهة   .(8
من �تخذ هلل ولد� بقوله تعاىل: چ ے ے ۓ ۓ ڭ چ، وما ��ضتلزمته هذه �لبنية من 

ت�ضنيع الأقو�لهم، ويتم هذ� �النتقال بـ )حرف �لعطف) �أي�ضًا.

ومن جميل �النتقال �لبديع بح�ضن �لتخل�ص من �لبنيات �لداللية �لثالثة ما يظهر فيه من مر�عاة   .(9
�لرتتيب �ملنطقي �لذي تعودنا عليه ف �ل�ضورة �لكرمية من �لبدء برد �ضبهة �مل�ضركني ف حقيقة 
�لبعث �إىل �لرد على �ضبهة �مل�ضركني �لذين �تخذو� �إلهًا �آخر مع �هلل و�نتهاء ب�ضبهة �أكرب من 

�جلميع وهو �أن يجعلو� هلل ولدً�.

وما �أجمل تلك �النتقالية ف �لبنيات �الأخرية لل�ضورة �لكرمية �إىل )�لتذييل �جلامع �ل�ضامل)  .(0
لال جميع �لب�ضر من موؤمن وكافر، و�ملبتدئة �النتقالية فيه بـ )�إّن) �لتوكيدية على حقيقة �الأمر 

وعظمته، بقوله تعاىل: چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ     ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ  ی 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  

پ ڀ چ

دت هذ� �ال�ضتطر�د الأهد�ف دينية و��ضحة من تف�ضيل �لقول ف �ضبهة �مل�ضركني و�إنكارهم للبعث.. و�الآيات هنا تعمَّ  -(
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ومن تلك �ملو�زنات بني حال �مل�ضركني وحال �ملوؤمنني ينتقل �ل�ضياق بح�ضن �لتخل�ص �إىل �لبنية   .((
�خلتامية ف �ل�ضورة �لكرمية لياأذن �ل�ضياق بانتهاء �ل�ضورة، با�ضتخد�م )�لفاء �لر�بطة)))) �لتي 
توحي ببيان جامع ل�ضببية ذكر كل ما �ضبق من �ملعان ف �ل�ضورة �لكرمية، و�إّن من لطيف هذ� 
�الأ�ضلوب �النتقايل هو �الإتيان بكالم جامع بعد �أفنان �لديث ليكون �إيذ�نًا باأن �ملتكلم �ضيطوي 

ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ  چ  ب�ضاطه))) ويعلن عن ختامه، فيقول �هلل تعاىل: 
ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڄ ڄ ڄ  چ.

وف �خلتام �أدركنا تلك �لبنائية �ملعجزة وجماليتها ف �جل�ضور �النتقالية لل�ضورة، وكيفية ترتيبها 
وتن�ضيقها و�إحكامها للفنون �ملتنوعة و�الأغر��ص �ملتعددة.

وو�ضح لنا ما خطه �لعلماء تعليقًا على هذه �النتقاالت و�ملنا�ضبات بني �أجز�ء �ل�ضورة �لو�حدة من 
�أخذها �أعناق بع�ضها �لبع�ص، فيقوى بها �الرتباط وي�ضري �لتاأليف حاله حال �لبناء �ملحكم، �ملتالئم 

�الأجز�ء))).

�لعالقات  باأن  �لكرمي  �لقر�آن  على  �فرتى  على من  �لرد  ن�ضتطيع  �ل�ضو�هد  تلك  فاإننابعد  لذلك 
�آياته وبنياته هي عالقات و�هية البد من �إعادة �لنظر ف ترتيبها، باإثبات �أن منهج �لقر�آن على  بني 
تخبطا  وال  �عتباطًا،  لي�ص  �ملختلفة  �الأغر��ص  بني  بنا  ينتقل  حيث  وهادف،  متعمد  هو  �لطريقة  هذه 
ع�ضو�ئيا، ولكن ل�ضالت وثيقة تربط بني �الأغر��ص و�ملقاطع، بحيث تت�ضافر جميعها ف �لو�ضول �إىل 

�لغاية �لكربى لل�ضور �لقر�آنية))).

و لو حاولنا جمع كل �الآيات ذ�ت �لغر�ص �لو�حد و�ملو�ضوع �لو�حد ف �ضورة بعينها خلالفنا هدف 
اذ �لذي �ضحر نفو�ص �لعرب،  �لقر�آن، ول�ضاع ذلك �لتاأثري �لنف�ضي و�ل�ضي، وذلك �جلمال �لروحي �الأخَّ

و�أخذ بعقولهم وملك عليهم قلوبهم)5).

فيجوز جعل �لفاء ف�ضيحة موؤذنة بكالمه مقدر يدل عليه �ملذكور، كاأنه قيل: بلغ ما �أنزلناه �إليك ولو كره �مل�ضركني ما فيه من �إبطال   -(
دينهم و�إنذ�رهم ب�ضوء �لعاقبة فما �أنزلنا �إليك �إال للب�ضارة و�لنذ�رة.."، ويجوز �أن تكون �لفاء للتفريع على وعيد �لكافرين بقوله: " 
لقد �أح�ضاهم وعدهم عد�.. " ووعد �ملوؤمنني بقوله: " �إن �لذين �آمنو� وعملو� �ل�ضالات �ضيجعل لهم �لرحمن ودً�" و�ملفرع منه: 

هو م�ضمون " �لتب�ضري" "وتنذر به"، ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد7، ج6)، �ص76).
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، جملد 7، ج6)، �ص 65). و �لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، �ص )8).  -(

ينظر، �لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، �ص 6).   -(
بت�ضرف: بكري �ضيخ �أمني: �لتعبري �لفني ف �لقر�آن �لكرمي �ص7)).  -(

ينظر،�ملرجع �ل�ضابق، 7)).  -5
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وتلخيص الجسور االنتقالية أجمعـها في الرسم البياني اآلتي:
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خاتمة السورة
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�ل�ضامع،  يقرع  ما  �آخر  باعتبارها  �النتهاء)))  �أي  �ملقطع)))  بر�عة  �لكالم:  خو�تيم  على  ويطلق 
ويرت�ضم ف نف�ضه، و »خامتة �لكالم �أبقى ف �ل�ضمع و�أل�ضق بالنف�ص لقرب �لعهد بها فاإن ح�ضنت َح�ضن 

و�إن قبحت َقبح، و�الأعمال بخو�تيمها كما قال ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم«))).

ولقد ذكر �أبو هالل �لعك�ضري )ح�ضن �ملقطع) فقال: »وقلما ر�أينا بليغًا �إال وهو يقطع كالمه على 
و�أدخل ف  فيها،  بيت  �أجود  بيت ق�ضيدتك  �آخر  يكون  �أن  ر�ضيق....فينبغي  �أو لفظ ح�ضن  بديع  معنى 

�ملعنى �لذي ق�ضدت له ف نظمها«))).

وهذ� و�ضف لكالم �لعرب خطبة كانت �أم �ضعرً�، فجاء �لقر�آن ببديع ُح�ْضِنه ليفوقهم بر�عة ف 
جميع مناحيه ومنها ختام �ُضَوِره كما فاقهم من قبل �فتتاحًا بها، فحاز بال�ضن و�جلمال و�الإتقان كله.

بانتهاء  �ل�ضامع  �إيذ�ن  مع  �ملوحية،  و�الألفاظ  �لبديعة،  للمعان  مت�ضمنة  �ل�ضورة  خو�مت  فنجد 
�لكالم، حتى ال يبقى معه للنفو�ص ت�ضوُّق �إىل ما يذكر بعد، الأنها بني �أدعية وو�ضايا وفر�ئ�ص، وحتميد 

وتهليل ومو�عظ، ووعد ووعيد، �إىل غري ذلك)5).

وعودة �إىل �ضورة مرمي جند �ل�ضورة قد �ختتمت هيكلتها بخامتة متمثلة ف بنية داللية مركزة �آذنة 
باأ�ضلوبها �إىل �نتهاء �ل�ضورة، بكونها كالما جامعا ملا �حتوته �ل�ضورة من ق�ض�ص وعرب وردود وتعقيبات.

ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  قوله  ف  �خلتامية  �لبنية  فتمثلت 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڄ ڄ ڄ  چ 

لتدل هذه �لبنية �خلتامية على عدة �أمور منها:

�لداللة �لفكرية و�مل�ضمونية على ر�ضالة �لقر�آن �لكربى وهي: �لتب�ضري و�الإنذ�ر لتحمل ف طياتها   .(
ينظر، عبد �ملتعال �ل�ضعيدي: بغية �الإي�ضاح لتلخي�ص �ملفتاح ف علوم �لبالغة، ج)، �ص6)).  -(

ينظر، �بن ر�ضيق �لقريو�ن: �لعمدة ف حما�ضن �ل�ضعر و�آد�به ونقده، �ملكتبة �لع�ضرية، �ضيد� �لطبعة �الأوىل، ))))هـ -)00)م،   -(
ج)، �ضـ))).

�ملرجع �ل�ضابق، �ص95).  -(
�أبو هالل �لع�ضكري، كتاب �ل�ضناعتني، �ص)50.  -(

بت�ضرف، �ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، ج)، �ص97).  -5
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ما  وهذ�  �لكرمية،  �ل�ضورة  ف  ووعيد  ووعد  ومو�عظ  وق�ض�ص  �ضور  من  وعر�ص  جمع  ما  كل 
نتو�ضل له بفعل وظيفة )فاء �ل�ضببية) ف هذ� �ملوقع بالذ�ت، �لذي �ضبق معاجلتها ف ج�ضور 

�النتقال.

بل�ضانك«، على م�ضامني هذه �لر�ضالة �لعظمى  �لبنائية و�لفنية لقوله تعاىل: »ي�ضرناه  �لداللة    .(
�الآية  به  ما متثلت  �أبرز  ومن  و�ضلم،  عليه  �هلل  �ضلى  �لكرمي حممد  �لنبي  بحملها  �َضُرف  �لتي 

مدلوالت )�لهيئة و�لكيفية).

فالهيئة: تدل على �لتي�ضري لهذ� �لقر�آن �لعظيم ف نظامه �ملحكم وتنا�ضقه �ملتقن وبيانه �ملطلق، 
�لذي جمع ف �آياته �إعجاز� وعظمة لتنا�ضب كافة �ملتلقني على �ختالف �أجنا�ضهم وثقافاتهم و�أديانهم 

بل�ضان عربي مبني ال ياأتيه �لباطل من بني يديه وال من خلفه.

رة و�مل�ضهلة لال�ضتقبال و��ضتيعاب كافة �أ�ضاليب  وتدل �الآية من حيث �لكيفية: على �لطريقة �ملُي�ضَّ
�لقر�آن، بكل ما �حتو�ه من ترغيب وترهيب للو�ضول للغر�ص �لديني �ل�ضامي، �إىل جانب ذلك �لتاأثري �لنف�ضي 
ا تعمق. و�جلمايل �لذي يثريه �الأ�ضلوب �لقر�آن ف �لقلب و�لنف�ص ليتعمق �ملق�ضد و�لغر�ص �لديني �أميَّ

�لالم �لتعليلية وداللتها �ل�ضياقية و�لبنائية �ل�ضريعة و�ملركزة ف �ضبب ذلك �لتي�ضري على ل�ضان   .(
هذ� �لنبي �الأمي �لذي مل يقر�أ ومل يكتب عليه �ضلو�ت �هلل و�ضالمه، وهو �جلمع بني �الأ�ضد�د 

من: 

y  للق�ضم �لكرمية  �ل�ضورة  به  بد�أت  ما  مع  موقعها  بحكم  تلتقي  �لتي  و�ل�ضالني  �ملتقني  ب�ضارة 
لتلك  و�للهفة  �لت�ضويق  م�ضاعر  ختم  �إىل  �ملتلقي  تدفع  �لتي  فيها،  �ملتقني  ومناذج  �لق�ض�ضي 
و�ل�ضري على  تطبيق منهجهم  لتعجيل  قوية  �ندفاعية  �ضحنة  باإعطاء  �لت�ضريف  وذلك  �ملنازل، 

خطاهم.

y  إنذ�ر �لقوم �للدد، �لذين يكفرون وي�ضركون غرورً� وعنادً� مع معرفتهم للحق و�ل�ضو�هد، �لذي�
ه  يلتقي هذ� �ملوقع مع موقع �لبنية �خلطابية �لكربى ف �لق�ضم �لثان من �ل�ضورة، وذلك ل�ضمِّ
الني و�مل�ضركني وجز�ء�تهم �الأليمة جز�ء مبا كانو� يعملون، وعليه  مناذج من �ضور هوؤالء �ل�ضَّ
تتفطر نف�ص �ملتلقي خوفًا ورهبة من �أن يكون ماآلها ذلك �ملاآل، فُترَتجم هذه �مل�ضاعر �إىل م�ضاعر 

رجاء و�أمل ف ح�ضن �لظن و�لتوكل على �هلل ال�ضت�ضعار مظاهر �لعبودية �ملطلقة له.

ُتقِدم هذه �لبنائية �ملتقنة تر�بطا وتنا�ضبا و��ضحا مع ما �ضبق وُعر�ص من بنيات داللية  وبهذ� 
ف ق�ضمي �ل�ضورة �لكرمية، كما تقدم منوذجا للبنية �لتقابلية �خلتامية �ملحكمة ذ�ت �لبناء �لهادف 

خلدمة �ملحور �لرئي�ضي �لذي تعاجله �ل�ضورة �لكرمية.
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م�ضهد  بتقدمي  ومكان،  زمان  كل  �لب�ضر ف  �أ�ضد�د  مو�قف  �لتي جمعت  �لتقابلية  �لبنية  تختم   .(
و�تبع  زل  ثبت على �لق،وينتهي من  ليْثَبت من  للفريقني،  بليغة  وموؤثر يحمل موعظة  عظيم 
�لباطل بقوله تعاىل: چ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڄ ڄ ڄ  چ �إذ 
�إن هذ� �مل�ضهد »�لذي يتاأمله �لقلب طويال، ويرتع�ص له �لوجد�ن طويال وال ينتهي �خليال من 
ى به �ل�ضعر�ء ف بكائهم على �أطالل  ��ضتعر��ضه«))) ينا�ضب جو� عرفه �جلاهليون �ضابقا، وتغنَّ
م�ضاعر  من  �لق�ضائد  تلك  حّملو�  وما  و�لعزة،  �لنفوذ  و�أقو�م  �الأحباب  ديار  وفاتو�  رحلو�  من 
موه  قدَّ به  وتاأثرهم  �عتنائهم  �ضدة  �لذي من  و�الندثار،  �لزو�ل  لذلك  و�الأ�ضى  و�لزن  �للوعة 
على جميع �أغر��ضهم ومقا�ضدهم ف �أ�ضعارهم ومقاطع ق�ضائدهم، وجعلوه معيارً� يقا�ص به 
جيد �ل�ضعر من رديئه، فجاءت �الآية �لكرمية بهذه �لبنائية �ملُحكمة ف عمارة �ل�ضورة �لكرمية 
لت�ضرب على �أوتار ح�ضا�ضة ف �ضميم نفو�ص هوؤالء �لقوم، ولرتفع �أ�ضتار هذه �لقيقة �لتي لطاملا 

الم�ضت قلوبهم يقينا و�ضعور�، لتظهر نتيجة �نك�ضفت �أمامها �ُلُجب ف دالالتها و�ضر�حاتها.

وِمن بديع َمن علَّق على هذ� �مل�ضهد �خلتامي ف �ل�ضورة �ضيد قطب بقوله: »وهو م�ضهد يبدوؤك 
بالرجة �ملدمرة، ثم يغمرك بال�ضمت �لعميق، وكاأمنا ياأخذ بك �إىل و�دي �لردى، ويقفك على م�ضارع 
تدب  كانت  �لتي  �ل�ضخو�ص  مع  خيالك  ي�ضبح  �لب�ضر،  يحده  يكاد  ال  �لذي  �لو�دي  ذلك  وف  �لقرون، 
�إذ�  ثم  وتتطلع....  حتيا  كانت  �لتي  و�مل�ضاعر  و�الأمان  ومترح،  تنب�ص  كانت  �لتي  و�لياة  وتتحرك، 
�ل�ضمت يخيم، و�ملوت يجثم، و�إذ� �جلثث و�الأ�ضالء و�لبلى و�لدمار، ال ناأمه.ال ح�ص. ال حركة. ال �ضوت: 
»هل حت�ص منهم من �أحد؟« �نظر وتلفت: »هل ت�ضمع لهم ركزً�« ت�ضّمع و�أن�ضت، �أال �إنه �ل�ضكون �لعميق 

و�ل�ضمت �لرهيب، وما من �أحد �إال �لو�حد �لي �لذي ال ميوت«))).

وهكذ� مبا �أن �ضورة مرمي مكية جند هذه �لبنية �خلتامية �ملركزة و�ملكثفة فيها ردع من جن�ص   .5
موروثاتهم وثقافاتهم �لتي يْثبتونها �أحيانًا ويتغافلون عنها �أحيانًا �أخرى.

كما �أنها بيان و��ضح على تاأ�ضيل معنى �لعبودية �خلال�ضة �لتي تتجرد عن كل هوى وكل �ضريك، 
قت على �أكمل وجه من عبودية وتوحيد وتنزيه عن �ل�ضريك، حلت  وال تقبل �لت�ضاهل �أو �لتجاوز، فاإن ُطبِّ
ِبِعها �لرحمات و�لعطايا و�لهبات، و�إن �ختار �الإن�ضان بدياًل عنها فلن يجد غري �لغ�ضب و�لعقاب  على ُمتَّ

و�الإبادة �لتامة �لتي ت�ضري �إىل جثِّ �أ�ضحابها من جذورهم و�أ�ضولهم.

ومن �لوجهة �لبنائية جند ذلك �لرت�بط �لع�ضوي �لذي تلم�ضناه ف �لدالالت �آنفًا يحمل معنى   .6
�لعالقة �لتكاملية بني فاحتة �ل�ضور وخامتتها: »ال عالقة ت�ضابه، فالرحمة لعبد من عباد �هلل 
�لنقمة  ويكّملها  ويو�زيها  ويناظرها  يقابلها  �ل�ضالني زكريا »ذكر رحمت ربك عبده زكريا« 

�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، جملد)، �ص)))).  -(
�ملرجع �ل�ضابق، �ص)))).  -(
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للكفار �ملعاندين«))).

ولو نظرنا �إىل قوله تعاىل: چ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ چ 
لوجدنا �أن �ل�ضورة �بتد�أت بالرحمة و�نتهت كذلك بالرحمة))).

وهكذ� تنتهي �لهيكلية �لعمارية لل�ضورة �لكرمية بجميع �أجز�ئها من مقدمة �ل�ضورة �إىل و�ضطها 
�إىل خامتتها لتحمل ف طياتها كل معان �لبناء �ملحكم و�لعمارة �ملتقنة ف تالحم وتو��ضج بني �أجز�ئها 
وبنياتها وتعانق بني مقا�ضدها و�أغر��ضها، لتربز �ضورة من �ضور �الإعجاز �لبنائي ف �لقر�آن �لكرمي 

بجميع �أبعاده.

ولكن ل�ضرورة �قت�ضاها �ملقام ف نهاية هذ� �لف�ضل �لذي عنوناه بـ )باملعمار �لهيكلي ووحدته 
�لع�ضوية) جند من �الأهمية مبكان ذكر �أ�ضلوب قر�آن فريد من نوعه قد �نطوى ف هند�ضة �لق�ض�ص 
�ملعمارية بق�ضميها ف �ل�ضورة ب�ضكل قد ال ينتبه له متاأمل للطفه ودقته و�ضال�ضته وهو �أ�ضلوب: )�لتغذية 

�لر�جعة) فما هو هذ� �الأ�ضلوب ؟ وما وظيفته ف �ملعمارية �لهند�ضية ف ق�ض�ص �ل�ضورة �لكرمية ؟

 التغذية الراجعة ودورها في تالحم المعمارية القصصية في السورة الكريمة:

فما معنى )التغذية الراجعة( �لتي يتبناها �ل�ضياق �لقر�آن عند عر�ضه الأي ق�ضية ف ق�ضة  �أ-  
�أو م�ضهد �أو حتليل �أو تعقيب �أو �ضورة باأكملها ؟؟!

معناها هو: )تلك �جلرعات �ملعلوماتية �للفظية و�ملعنوية �لتي ت�ضاف ف كل مرحلة من مر�حل 
�لقر�آن ملعلومات ومد�رك �ملتلقي، م�ضاندة وموؤيدة ملا قبلها من �ملر�حل و�ملقاطع، وت�ضم ف  �لن�ص 
على  معتمدة  �لقر�آنية،  �ل�ضورة  �لدينية ف  �الأغر��ص  �إليها  ت�ضبو  �لتي  و�الأهد�ف  �ملقا�ضد  م�ضمونها 
مل�ضاعدة  معا  متحدة  �الإيقاعية  و�الأ�ضو�ت  �لفنية  و�الأدو�ت  �الأ�ضلوبية  و�لطر�ئق  �لع�ضوية  �لعالقات 

�ملتلقي على �لنمو �الإدر�كي و�ل�ضعوري بالتاأثري و�لتوجيه و�لتوكيد و�لتغيري).

وُتسهم بوظيفة فاعلة من خالل: ب-  

y  ع�ضوي ون�ضيج  هادف،  بنائي  باأ�ضلوب  وتبنتها  �لق�ض�ص  ت�ضمنتها  �لتي  �ملعلومة  تقدمي 
متما�ضك،ومن َثم يتم معاجلتها من خالل �ملفارقات و�ملو�زنات ف �لبنيات �لق�ض�ضية بطريقة 
تتما�ضى مع �لعقل مرة ومع �لعاطفة مرة �أخرى ف تنامي وتد�عي، و لني و�ضدة على طول بنائية 

�ل�ضورة �لكرمية بق�ضميها.

حممد �ل�ضناوي: در��ضة جمالية بيانية ف �أربع �ضور، �ضـ)5).  -(
ينظر، فا�ضل �ل�ضامر�ن: �لتعبري �لقر�آن، د�ر عمار، عمان، ))))هـ - )00)م، ط)، �ص 50)- )5).  -(
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ب�ضال�ضة  تن�ضاب  �لتي  للمتلقي  �مل�ضمونية  �لتغذية  ف  وت�ضاويًا  تو�زيًا  نف�ضه  �لوقت  ف  وجند   
و�نتظام مع كل نقلة ف �لبنيات، ومع كل تغيري فيها،�إن مل تكن تتحكم هي بالدرجة �الأوىل ف 
تلك �لتنقالت و�الأ�ضكال �لبنائية د�خل �ملعمارية ف �ل�ضورة �لكرمية على ح�ضب حاجة �ملتلقي، 

لبلورة معلومة معينة،وتاأثري �ضعوري متعمد. 

y  تتد�عي معلوماتية  جرعة  و�لفنية  �ملو�ضوعية  تنقالتها  خالل  من  مرة  كل  ف  �ملتلقني  �إعطاء 
ف �أنف�ضهم ف �نفعال وتاأثري، يْعرف مد�ها �هلل تعاىل ب�ضكل ُيحدد وجهتها وكميتها ونوعيتها 
تلك �جلرعات  لنا  وم�ضتوياته، فمرة تظهر  ومعارفه  ثقافاته  �ملتلقي على �ختالف  مع قدر�ت 
�ملعلوماتية �لتي ي�ضتهدفها �ل�ضياق �لقر�آن جلية من خالل �لتعقيبات لكل موقف، �لذي �أدركنا 
حتت  تختفي  ومرة  و�لفنية،  و�مل�ضمونية  �لفكرية  �لثغر�ت  من  �لكثري  �ضد  ف  �لفنية  �أهميتها 
�ملقاطع،  �ملتمثلة ف  �لكربى  �لبنيات  و  �الآيات  �ملتمثلة ف  �ل�ضغرى  �لداللية  �لبنيات  م�ضامني 
�لتي و�إن كانت تقدم ف تناميها �إ�ضافات جديدة ف كل مرة تعر�ص فيها، فاإنها ف نف�ص �لوقت 

مه تْدعيمًا قويًا. تثبِّت وتر�ضخ ما �ضبق عر�ضه،كما تغذيه و تدعِّ

y  تعمل على �ضدِّ وتالحم �ملعمارية �لق�ض�ضية بق�ضميها ف �ل�ضورة، �إذ لها �لقدرة على �الإم�ضاك
ما  وهذ�  وتنوعها،  تعددها  من  �لرغم  على  �لداللية  �لبنيات  ف  و�لفنية  �لع�ضوية  بالرو�بط 
الحظناه وتو�ضلنا له جليا من خالل �ملعاجلة لكل بنية على حده، �إذ �أ�ضهمت ف تالحم �لبينات 
�ل�ضغرى بع�ضها مع بع�ص، لتقدم دالالت كربى لبنيات �أعم و�أ�ضمل، من �ضاأنها �أن تن�ضم حتت 
معمار هند�ضي متقن، يت�ضكل ف َر�ضم بديع، و تخطيط حمكم، ليوؤدي هدفا وغر�ضا مق�ضود� 

يعلم �ِضره و��ضعه.
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المعمار الفني والجمالي وخصائصه في سورة مريم





م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

205

بعدما جتلت لنا تلك �لعمارة �لهند�ضية �لبديعة �لتي �حتوتها �ضورة مرمي عامة، وق�ض�ضها خا�ضة 
متمثلة ف )وحدتها �ملو�ضوعية و �لع�ضوية)، يجدر بنا �الإ�ضارة �إىل �ملعمارية �لفنية �لتي ال يفوقها ما 
�ضبق عجبًا وده�ضة، بل تزيد من �لعجب و�لده�ضة �إبد�عا و�إتقانا و �إعجازً� ال مثيل له، وهي: )�لوحدة 

�لفنية �جلمالية).

لقد حاول �لكثري �خلو�ص ف م�ضمار هذه �لوحدة �آماًل ف �لك�ضف عن �أ�ضتار بع�ص من جزئياتها 
�لبديعة، وبع�ص من فنونها �ل�ضاحرة، �لتي �ضلبت عقول وقلوب �ملتلقني ف ع�ضر �لتنزيل، فما لبثو� �أن 
وقفو� عاجزين �أمام هذه �ملعجزة �لبيانّية �لرّبانية، وما فتئو� يقلبونها مينًة وي�ضرًة حتى طا�ضت �لعقول، 

وزلت �الأل�ضن عن تف�ضري هذ� �الإعجاز وهذ� �الإتقان.

فها هو �لوليد بن �ملغرية وهو �لكافر �لعنيد يطلق �ل�ضهادة �لعظمى على هذ� �جلمال قائاًل: »�إن 
له لالوة و�إن عليه لطالوة، و�إنه ليحطم ما حتته، و�إنه يعلو وال ُيعلى عليه«)))،وها هو عمر بن �خلطاب 
يقول ف رو�ية: »فلما �ضمعت �لقر�آن رق له قلبي فبكيت، ودخلني �الإ�ضالم«))) ويقال عنه ف رو�ية �إنه 

قال: »ما �أح�ضن هذ� �لكالم و�أكرمه«))).

و�الإِْكبار  بالَعَجب  �خلال�ص  �جلمال  هذ�  وكافر  موؤمن  من  �أديانهم  باختالف  �لب�ضر  ى  تلقَّ لقد 
و�الإجالل له، م�ضت�ضعرين نْظَمه �ملتَّ�ِضق، ومَلكْته �ملُوؤثرة �لتي تخلب �لعقول وت�ضحر �لقلوب ل�ضّر ال ُيعلم 

ُكْنهه �إال �هلل تعاىل.

�لدر��ضات  ف  برز  م�ضطلح  �لف�ضل  هذ�  ف  معاجلتها  ب�ضدد  نحن  �لتي  �لفنية)  )�لوحدة  و 
م�ضطلحات  �أمام  نف�ضي  �أجد  لذلك  �جلاهلي،  �ل�ضعر  در��ضة  ف  وبخا�ضة  �لديثة  و�الأدبية  �لنقدية 
و�لع�ضوية، فما  �ملو�ضوعية  �لوحدة  �أمثال  �ل�ضابقة من  �مل�ضطلحات  �إطالق  ب�ضرية حالها حال  نقدية 
هي �إال و�ضائل �أحاول جاهدة �ال�ضتعانة بها للو�ضول �إىل �ضر عظمة �لقر�آن �لبنائية، وم�ضتاأن�ضة ف ذلك 
مبا كان يرد ف حقول �لدر��ضات �لبالغية من م�ضطلحات ملفهومات تدور حول �لدر��ضات �لن�ضية ف 

�ضيد قطب: �لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن، �ص)).  -(
�ملرجع �ل�ضابق، �ص)).  -(
�ملرجع �ل�ضابق،�ص )).  -(
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)�لقر�آن �لكرمي – �ل�ضعر �لعربي �لقدمي).

لذلك كان من �أبرز من عّرف �لوحدة �لفنية حممد �لنويهي ف كتابه: )�ل�ضعر �جلاهلي) مو�ضحًا 
�مل�ضطلح باأنه: »وحدة �الأثر �جلمايل �لذي يرتكه �ل�ضعر على �لقارئ«))).

وجلمال �لقر�آن و�ضحر بيانه و�أ�ضلوبه جند حتقق �لوحدة �لفنية ب�ضكل يفوق كل فن وكل جمال، 
فهو �ملنبع و�مل�ضدر ال�ضتلهام هذه �مل�ضطلحات وبلورتها، و�الأ�ضا�ص ف ر�ضم �لنموذج �لنظري و�لتطبيقي 

�الأمثل لها.

فما �ضر هذ� �جلمال �لقر�آن وما وظيفته ؟ وكيف �نتظم ف �ضورة مرمي ؟ 

وما �أهم �لعنا�ضر و�الأدو�ت و�الأ�ضكال �لتي متثلت بها �لوحدة �لفنية و�جلمالية ف �ل�ضورة؟

وهل كان لها دور وظيفي ف تالحم �ل�ضورة ومعمارية �لق�ض�ص ؟

هذه عدة �أ�ضئلة تطرح نف�ضها ف هذ� �ملوقع �ضاأحاول جاهدة �الإجابة عنها، بتطبيقي �إياها على 
�أثناء  �لبديعي  �جلمال  هذ�  �أفانني  من  بع�ضًا  تلم�ضت  قد  �أنني  �لرغم  فعلى  وق�ض�ضها،  مرمي  �ضورة 
معاجلتي للمباحث �ل�ضابقة ف )�لوحدة �ملو�ضوعية و�لع�ضوية) و�لتي مثلت برت�بطها وتالحمها �ضورة 
لبيان  بحاجة  فاإنني  ومعماريتها  �ل�ضورة ف هيكليتها  �ضيطر على  �لذي  �مل�ضمون  من �ضور �جلمايل 
ذلك �لغالف �خلارجي �لذي غلف �ل�ضورة وق�ض�ضها بجمال حمكم ف جميع مقاطعه و�أجز�ئه، وذلك 

بتناولنا)�لوحدة �لفنية). 

ك�ضاأن  �إال  �لغالف  هذ�  ف  �ل�ضاأن  »ولي�ص  قائاًل:  �لفكرة  هذه  على  در�ز  �هلل  عبد  حممد  ويعلق 
�أن  �لعامل  �أجرى �ضنته ف نظام هذ�  فاإنه جّلت قدرته قد  �لنفي�ضة،  �الأ�ضد�ف ملا حتويه من �لالآيلء 
ي جالئل �أ�ضر�ره باأ�ضتار ال تخلو من متعة وجمال، ليكون ذلك من عو�مل حفظها وبقائها بتناف�ص  ُيغ�ضِّ

�ملتناف�ضني فيها وحر�ضهم عليها.

�نظر كيف جعل باعثة �لغذ�ء ور�بطة �ملحبة قو�مًا لبقاء �الإن�ضان فردً� وجماعة، فكذلك ملا �ضبقت 
و�نًا  كلمته �أن ي�ضون علينا نفائ�ص �لعلوم �لتي �أودعها هذ� �لكتاب �لكرمي، ق�ضت حكمته �أن ُيختار لها �ضِ
يحببها �إىل �لنا�ص بعذوبته، وُيغريهم عليها بطالوته، ويكون مبنزلة )�ُلد�ء) ي�ضتحث �لنفو�ص على 
ن عليها وعثاء �ل�ضفر ف طلب كمالها، ال جرم ��ضطفى لها من هذ� �لل�ضان �لعربي  �ل�ضري �إليها، ويهوِّ
�ملبني ذلك �لقالب �لعذب �جلميل ومن �أجل ذلك �ضيبقى �ضوت �لقر�آن �أبدً� ف �أفو�ه �لنا�ص و�آذ�نهم ما 
ه، وينفذون  د�مت فيهم حا�ضة تذوق وحا�ضة ت�ضمع، و�إن مل يكن الأكرثهم قلوب يفقهون بها حقيقة �ضرِّ

بت�ضرف، حممد �لنويهي: �ل�ضعر �جلاهلي، منهج ف �لدر��ضة وتقوميه، �لد�ر �لقومية للطباعة و�لن�ضر، �لقاهرة، )د، ط) )د،ت)،   -(
ج)، �ضـ7)).
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بها �إىل بعيد َغْوره: )�إنا نحن نزلنا �لذكر و�إنا له لافظون)«))).

وقوة  �لتفكري  )قوة  لـ  جمعه  هو  �لقر�آن  الأ�ضلوب  �جلمالية  �لوظيفة  يربز  ما  �أهم  من  �أن  كما 
�لوجد�ن) �لتي تنقب �إحد�هما عن �لق و�خلري ملعرفته و�لعمل به، و�الأخرى ت�ضجل �الإح�ضا�ص بالق 
و�خلري وم�ضاد�تها لذة و�أملًا، ف تو�زن للطرفني متقن وتعادل الأ�ضحابها حمكم، فال ق�ضور وال تق�ضري 
كما يفعله �لكماء و�لعقالء ف �تباع �لق و�خلري، �أو �ل�ضعر�ء و�الأدباء ف �تباع �الإح�ضا�ص و�ل�ضعور، 
�أمر، فتختل �ملو�زين ف تو�ضيلها لالآخرين، وتطي�ص �الأفكار و�مل�ضاعر دون و�ضولها  �أمر على  فيطغى 

للهدف �ملن�ضود))).

�لوجد�ن  �جلمال  مع  �ل�ضارمة  �لربهانية  بالقيقة  �الإتيان  ف  متمثل  �لبديع  �جلمال  هو  فها 
ومتو�زية ال  مت�ضاوية  �ملت�ضورة ف جرعات  �لقلوب  وي�ضد جوع  �لظماأى،  �لعقول  �ملمتع، فريوي عط�ص 
تطي�ص �إحد�ها على �الأخرى الأنها منزلة »من �هلل رب �لعاملني، فهو �لذي ال ي�ضغله �ضاأن عن �ضاأن،وهو 
�لقادر على �أن يخاطب �لعقل و�لقلب معًا بل�ضان، و�أن ميزج �لق و�جلمال معًا يلتقيان وال يبغيان، و�أن 

يخرج من بينهما �ضر�بًا خال�ضًا �ضائغًا لل�ضاربني«))).

وهذ� ما متثل حقيقة و��ضحة ف �ضورة مرمي كونها �ضورة م�ضغرة لهذ� �جلمال �لف�ضيح �لذي عم 
�ضور �لقر�آن كافة، وم�ضحة فنية دقيقة مل�ضحة كربى �متدت لل�ضور �لقر�آنية جميعها.

ومن �أهم �لو�ضائل و�الأدو�ت و�الأ�ضاليب �لتي �ضاأتعر�ص لها ف هذ� �لف�ضل هي: 

�لعنا�ضر �لق�ض�ضية ودورها �لفني و�جلمايل ف �ملعمار �لق�ض�ضي. -

بالدرجة  - �لق�ض�ص  ف  تركزت  �لتي  �لكرمية،  �ل�ضورة  ف  و�الأ�ضلوبي  �جلمايل  �ملعمار  �أدو�ت 
�الأوىل.

حممد عبد �هلل در�ز: �لنباأ �لعظيم، �ص))).  -(
بت�ضرف: �ملرجع �ل�ضابق، �ص))).  -(

حممد عبد �هلل در�ز: �لنباأ �لعظيم، �ص5)).  -(
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المبحث األول

العناصر القصصية في السورة الكريمة
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تتجلى �لوحدة �لفنية وجماليتها ف ذلك �لتناغم و�لتنا�ضق بني �لعنا�ضر �لق�ض�ضية ومدى تر�بط 
بع�ضها ببع�ص ف تالحم و�ضيج وتنا�ضب فريد، ومدى قدرتها على �إثارة �ملتلقي، و�جتذ�ب م�ضاعره نحو 

�ملق�ضود و�لغاية �لتي تهدف لها �ل�ضورة �لكرمية.
و�أوؤكد �لقول ملا ي�ضتدعيه �ل�ضياق �لفني هنا باأن: »�لق�ضة ف �لقر�آن لي�ضت عماًل فنيًا م�ضتقاًل ف 
مو�ضوعه وطريقة عر�ضه و�أد�ء حو�دثه، كما هي �لال ف �لق�ضة �لفنية �لرة، �لتي ترمي �إىل �أد�ء 

غر�ص فني طليق – �إمنا هي و�ضيلة من و�ضائل �لقر�آن �لكثرية �إىل �أغر��ضه �لدينية«))).
و�إن من �أهم هذه �لعنا�ضر هي: �الأحد�ث - �ل�ضخ�ضيات - �لن�ضيج �لق�ض�ضي �ملتمثل ف)�لو�ر 

و�ل�ضرد و�لو�ضف) - �أوعية �لدث �ملتمثلة ف )�لزمان و�ملكان) – عن�ضر �لقوى �لغيبية.

ومبا �أنني تناولت �ملعمارية �لبنائية و�لهيكلية للق�ض�ص �ملتمثلة ف �لوحدة �ملو�ضوعية و �لع�ضوية 
�لتي �نتظمت ف �ل�ضورة، �أنتقل لدر��ضة �جلانب �جلمايل �لذي �أ�ضفرت عنه �ل�ضورة �لكرمية، وتزينت 
به ف هند�ضة جمالية بديعة، وتركيب بنائي خا�ص، و�إن كنت ال �أُْخفي �ضعوبة �لف�ضل بني هذه �لرت�كيب 
تعمقت  نف�ضي قد  و�أجد  �إال  �إحد�ها  �لقول ف  ل  �أف�ضِّ �أن  ببع�ص، فما  بع�ضها  و�رتباط  ل�ضدة تالحمها 
ف �الأخرى، مما يوقعني ف نوع من �لتكر�ر �لذي �أعتقد باأنه تكر�ر حممود، الأنني �أتعمد �إليه �أحيانًا 

لتو�ضيح وتاأكيد جزئية معينة، �أو حتديد �أبعاد قد �ت�ضعت.

كما �أنني �أجد عنا�ضر �لق�ضة قد تد�خلت وتوزعت توزعًا يجعل لكل منها دورً� يختل بانعد�مه 
تو�زن �لق�ضة، الأن �ملقا�ضد و�الأهد�ف �لتي يرمي �إليها �ل�ضياق �لق�ض�ضي، هي �لتي تعني على �ختيار 
د �أماكن ت�ضليط �ل�ضوء على �ملوقع �ملطلوب. نوعية �أ�ضاليب �لعر�ص، وتتحكم ف ترتيب �الأحد�ث، وحُتدِّ

)توزيعه  درجة  على  و  حده،  على  �لق�ض�ضية  �لعنا�ضر  من  عن�ضر  كل  معاجلة  �ضاأحاول  لذلك 
وتد�خله وتاأثريه) وح�ضب خ�ضائ�ضه ومميز�ته �لفنية و�لقر�آنية.

ومبا �أن �أغلب �ل�ضور �لقر�آنية حوت �أ�ضكال �لق�ضة �لق�ضرية، فاإنني �ضاأتتبع بع�ضا من �ملقايي�ص 
�لفنية �لتي و�ضعها �لنقاد قدميا وحديثا، ب�ضكل ال �أعممه كمقايي�ص �أ�ضا�ضية ف در��ضة �لق�ضة �لقر�آنية 

�ضيد قطب: �لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن، �ص ))).  -(
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بل �آخذ منها ما يفيدن ف �ملعاجلة، ويعينني على فهم بع�ص من فنيات �لقر�آن �ملكنونة، وب�ضكل ال مي�ص 
قد��ضة �لن�ص �لقر�آن و�ضو�بطه.

�لق�ض�ص  بني  و�لت�ضابه  �لتو�فق  من  �لرغم  )على  هي:  مهمة  م�ضاألة  على  �لتاأكيد  يفوتني  وال 
�لقر�آنية و�لق�ض�ص �لب�ضرية فاإن �لتفاوت بينهما �أمر ال ريب فيه، وذلك ل�ضبب و��ضح، وهو كون �لق�ضة 
�لدوث،  وحمتمل  �لوقوع  ممكن  و�لفني  �لفكري  �خلطاأ  �ضيكون  فحينئذ  ب�ضر،  من  ت�ضدر  �لب�ضرية 
بعك�ص �لق�ض�ص �لقر�آنية �لتي ت�ضدر من مبدع كامل، حمكم لكتابه، ال ياأتيه �لباطل من بني يديه وال 

من خلفه تنزيل من رب �لعاملني).

المطلب األول: الحدث وبناؤه الفني:
عها �لنقاد و�لد�ر�ضون، فما مفهومه؟ وماعنا�ضره؟ وما �أهم طر�ئق  للحدث مز� باعدة فنية قد تتبَّ
�لب�ضرية  للق�ض�ص  �أمثل  �أمنوذجا  بكونه  �لقر�آنية  بالق�ضة  �خلا�ضة  �لفنية  �ملميز�ت  وما هي  ؟  بنائه 

�الأخرى.

�أن حتدث ف  �أو �لتي ميكن  وما الحوادث: »�إال جمموعة �لوقائع �جلزئية �لتي حدثت فعاًل  أ-  
تر�بط و�نتظام على نحو خا�ص نتيجة لظروف معينة، �أو �ضلوك حمدد«))).

وإن من أهم مميزات الحدث هو كونه �لقالب �لذي تنمو فيه �ملو�قف و�مل�ضاهد ون�ضور  ب-  
فيه �ل�ضخ�ضيات ونر�ضد حركاتها و�أعمالها فيه، كما �أنه هو �ملو�ضوع �لذي تدور حوله �لق�ضة 

وحتوم فيه.

وأما بالنسبة لعناصر بناء الحدث فإنه يتكون من:  ج-  

ه  عنصر التشويق �لذي يعد من �أهم �لعنا�ضر، وفائدته تكمن ف �إثارة �هتمام �ملتلقي و�ضدِّ  .(
من بد�ية �لعمل �لق�ض�ضي �إىل نهايته، وبه ت�ضري ف �لق�ضة روح ناب�ضة بالياة و�لعاطفة))).

المعنى وله �أهمية كربى، فهو عن�ضر �أ�ضا�ضي، بل يعده بع�ص �لد�ر�ضني �أ�ضا�ص �لق�ضة، وجزءً�   .(
ال ينف�ضل عن �لدث، لذلك فاإن كل عنا�ضر �لق�ضة ب�ضكل عام البد �أن تعمل على خدمة �ملعنى 
من �أول �لق�ضة �إىل �آخرها، فاإن مل يكن كذلك، كان �ملعنى دخيل على �لدث، وكانت �لق�ضة 

بالتايل خمتلفة �لبناء))).
�لدوحة، قطر، )د، ط)  �لفجاءة،  �الأوىل)، د�ر قطري بن  �لق�ض�ضي )طبيعته، عنا�ضره، م�ضادره  �لفن  علي عبد �خلالق علي:   -(
للن�ضر  �لفكر  د�ر  �الأدبي،  �لن�ص  �إىل حتليل  �ضريفة، ح�ضني الف قزق: مدخل  �أبو  �لقاهر  و ينظر عبد  08)) هـ، 987)م، �ضـ))، 

و�لتوزيع، عمان، �الأردن، 995)، ط)، �ص ))).
�ضريبط �أحمد �ضريبط: تطور �لبنية �لفنية ف �لق�ضة �جلز�ئرية �ملعا�ضرة )7)9) – 985))، من�ضور�ت �حتاد �لكتاب �لعرب، )د،   -(

ط) 998)، �ص )).
بت�ضرف، ر�ضاد ر�ضدي: فن �لق�ضة �لق�ضرية، �ملكتب �مل�ضري �لديث، ط5، )د،ت)، �ص 58 – 59.  -(
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وبالن�ضبة للمعان ف �لق�ض�ص �لقر�آنية هي بالطبع من �ملعان �ل�ضامية �لتي تدور حول )�لعقيدة 
و�لت�ضريع و�الأخالق)، ومن ثم ُيَقدم �ملعنى لغاية دينية �ضامية، و ينتج عن ذلك عدة �أمور: 

ومنها  �لب�ضيطة  �لعادية  �الأحد�ث  فمنها  و�لق�ضر،  �لطول  �الأحد�ث من حيث  ن�ضتطيع حتديد   
�الأحد�ث �لطويلة �ملت�ضابكة.

 كما ن�ضتطيع حتديد نوعية �لدث وحلقاته على ح�ضب ما تقت�ضيه �الأغر��ص، فنجد �لقر�آن ينتقي 
ق�ض�ضه وحو�دثه مر�عيًا هذ� �ل�ضبب، »وهو مبد�أ عرفته �لق�ضة �لب�ضرية حديثًا، حيث يعمد 

�ملوؤلف �إىل تنحية كثري من �لتفا�ضيل �لو�قعة �لتي ت�ضر بالدث وترهل ج�ضم �لق�ضة«))).

 كما �أننا جند جتدد �لدث �لو�حد للق�ضة �لو�حدة على ح�ضب �لغر�ص �الأويل لل�ضورة �لتي �ضمت 
هذه �لو�دث و�لق�ض�ص))).

منو  »عملية  وهي:  �لدث  ف  �لق�ضة  بناء  �إحكام  ف  بارز  بدور  وت�ضهم  الفنية:  الحبكة   .(
لالأحد�ث وتطور وتخلق من �لد�خل، فاالإطار �لذي تدور حوله �الأحد�ث هو ما ُيعني به )�لبكة 
�لفنية) للق�ضة، �أي �أن ترت�بط �الأحد�ث ف حالة �ضدورها عن �ل�ضخ�ضيات تر�بطًا وثيقًا ي�ضف 
عن منطق مربر، بحيث يتكون من جمموعها �ملتنامي وحدة ذ�ت داللة حمددة، وبهذ� تتكاثر 
�الأحد�ث وتتغري ف منو و�طر�د نحو )�لعقدة)))) �أو )قمة �الأزمة) حيث تبد�أ ف )�النك�ضاف) 

و�لتنوير«))).

برباط  عادة  مرتبطة  فيها  جتري  �لتي  �لو�دث  »�ضل�ضلة  هي:  �لفنية  �لبكة  فاإن  وباخت�ضار 
�أجل  �ل�ضببية«)5)، وبالتايل فاإنها تعتمد بالدرجة �لكربى على عن�ضري: )�لزمنية و�ل�ضببية))6)، من 

ت�ضابك �الأحد�ث وتطورها وحتقيق عن�ضر �لت�ضويق و�الإثارة من �أجل متابعة �لدث.

وهكذ� فاإن �لبكة نوعان)7):

y .منها ما يعتمد فيها على ت�ضل�ضل �الأحد�ث

y .ومنها ما يعتمد فيها على �ل�ضخ�ضيات وما ين�ضاأ عنها من �أفعال وعو�طف

حممد قطب عبد �لعال: من جماليات �لت�ضوير ف �لقر�آن �لكرمي، �لهيئة �مل�ضرية �لعامة للكتاب، 006) م، ط)، �ص 5))).  -(
ينظر، �ضيد قطب: �لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن، �ص )7).  -(

�لعقدة هي: "ت�ضابك �لدث وتتابعه حتى يبلغ �لذروة "، عبد �هلل خليفة ركيبي: �لق�ضة �جلز�ئرية �لق�ضرية، �لد�ر �لعربية للكتاب،   -(
)ليبيا تون�ص)، 977)م، ط)، �ص ))).

علي عبد �خلالق علي: �لفن �لق�ض�ضي، �ص 9).  -(
حممد يو�ضف جنم: فن �لق�ضة، د�ر �ضادر، بريوت، ود�ر �ل�ضروق، 996)م، ط)، �ص)5.  -5

ينظر، علي عبد �خلالق علي: �لفن �لق�ض�ضي، �ص 50 – )5 – )5.  -6
بت�ضرف، �ضيد قطب: �لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن، �ص )8).  -7
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هذ� ما يخ�ص عنا�ضر �لدث على ما ظهر يل ف جمملها.

تحديد طرق بناء الحدث  د- 

وياأتي على �لنحو �الآتي كما ��ضتعملها �أ�ضحابها))):

�لطريقة �لتقليدية: وهي �أقدم �لطرق، بتمييزها ف �تباع �لتطور �ل�ضببي �ملنطقي، حيث يتدرج   .(
�لقا�ص بحدثه )من �ملقدمة �إىل �لعقدة فالنهاية).

�لنقاد:  ي�ضميها  �لتي  �لتاأزم،  لظة  من  �لق�ضة  حدث  بعر�ص  يبد�أ  وفيها  �لديثة:  �لطريقة   .(
»�لعقدة«، ثم يعود �إىل �ملا�ضي �أو �إىل �خللف لريوي بد�ية حدث ق�ضته.

طريقة �الرجتاع �لفني: وفيها يبد�أ �لكاتب بعر�ص �لدث ف نهايته ثم يرجع �إىل �ملا�ضي لي�ضرد   .(
�لق�ضة كاملة.

�ضمت  فنية  ق�ضة  لكل  �الأمثل  �الأمنوذج  ق�ض�ضه  ف  �لدث  بنائية  ف  �لقر�آن  لنا  �ضرب  ولقد 
فنيات مميزة مثل:

y .(تنويعه لـ )طر�ئق �لعر�ص

y .تنويعه لـ )عن�ضر �ملفاآجاأة) و�ختالف مو�قعها ف �لق�ض�ص

�لتي  �لتي ال د�عي منها،  �لتفا�ضيل  تغنيه عن  �لتي  و�ملو�قف  �مل�ضاهد  �عتماده ف هيكليته على 
تظهر على �ضكل )فجو�ت فنية).

ومع أول هذه الفنيات التي تنبه لها الدارسون والنقاد)2(: هـ-  

�لتنويع ف طر�ئق �لعر�ص:   .(

y  إىل� بعد ذلك من بدئها  �لتف�ضيالت  ي�ضبقها، ثم يعر�ص  للق�ضة  فمرة يذكر ملخ�ضًا 
نهايتها كطريقة )ق�ضة �أهل �لكهف).

y  تف�ضل ثم  �أولها  من  ذلك  بعد  �لق�ضة  تبد�أ  ثم  ومغز�ها،  �لق�ضة  عاقبة  تذكر  ومرة 
خطو�تها كما ف )ق�ضة مو�ضى عليه �ل�ضالم ف �ضورة �لق�ض�ص).

y  تلخي�ص، ويكون ف مفاجاآتها �خلا�ضة ما �لق�ضة مبا�ضرة بال مقدمة وال  ومرة تذكر 
يغني عن �لتمهيد مثل: )ق�ضة مرمي ومولد عي�ضى عليهما �ل�ضالم ف �ضورة مرمي). 

ينظر، �ضريبط �أحمد �ضريبط: تطور �لبنية �لفنية ف �لق�ضة �جلز�ئرية �ملعا�ضرة، �ص )).  -(
بت�ضرف، �ضيد قطب: �لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن، �ص)8).  -(
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y  ،ه �إىل �بتد�ء �لعر�ص ومرة جتعل �لق�ضة ق�ضة متثيليَّة، بذكر بع�ص من �الألفاظ �لتي ُتنبِّ
�إبر�هيم  )ق�ضة  م�ضهد  مثل  �أبطالها،  بو��ضطة  نف�ضها  عن  تتحدث  �لق�ضة  جتعل  ثم 

و�إ�ضماعيل عليهما �ل�ضالم ف �ضورة �لبقرة). 

كما �أن من فنيات �لق�ض�ص �لقر�آنية ف عر�ضها الأحد�ثها هي تفردها ف �لتنويع لطرق �ملفاجاأة   .(
ف �لدث �لق�ض�ضي فنلحظ عدة طرق منها))):

y  :مرة ُيكتم �ضر �ملفاجاأة عن �لبطل وعن �لنظارة حتى يك�ضف لهم معًا ف �آن و�حد، مثل
)ق�ضة مو�ضى مع �لعبد �ل�ضالح ف �ضورة �لكهف).

y  ومرة ُيك�ضف بع�ص �ل�ضر للنظارة، وهو خاف على �لبطل ف مو�ضع، وخاف على �لنظارة
وعن �لبطل ف مو�ضع �آخر ف �لق�ضة �لو�حدة مثل: )ق�ضة عر�ص بلقي�ص وق�ضتها مع 

�ضليمان عليه �ل�ضالم).

y  ومرة ال يكون هناك �ضر، بل تو�جه �ملفاآجاأة �لبطل و�لنظارة ف �آن و�حد، ويْعَلمان �ضرها
ف �لوقت ذ�ته، مثل)ق�ضة مرمي وخروج �مللك لها).

يات �لدث ف �لق�ض�ص �لقر�آنية �عتمادها ف هيكلتها على �مل�ضاهد و�ملو�قف، فلقد  ومن فنِّ  .(
م �لنقاد �لدث على ثالث مر�حل من حيث م�ضاهده))): ق�ضَّ

y .لبد�ية �أو مرحلة �لتَّعرف�

y .لو�ضط: وفيها تتطور �الأحد�ث �إىل ذروتها�

y  ،لنهاية �أو)لظة �لتنوير): وهي �لنقطة �لتي تتجمع فيها وتنتهي خيوط �لدث كلها�
فيكت�ضب �لدث معناه �لذي يريد �لكاتب �الإبانة عنه.

وهكذ� جند�لق�ضة �لقر�آنية ��ضتغنت عن كثري من �لتفا�ضيل �لتي قد يطرحها �ل�ضياق �لقر�آن، 
ل ملميز�ته  ُتو�ضِّ �لق�ضة، وهذ� ما  لها ف  �لتي ال حاجة  �لبعيدة  �الأحد�ث  �إىل جانب قدرتها على طي 
ووظائفه ف �مل�ضرح �لديث، وما ينتقل به من حلقات ف �ل�ضينما �لديثة، ليرتك �خليال يلعب دورً� 

بارزً� ف ر�ضم ت�ضور�ته و�أبعاده، على ح�ضب معطيات �الأحد�ث و�ضخ�ضياتها))).

رجة �الأوىل ف ق�ض�ص �لقر�آن حيث تطوى �الأحد�ث �لتي ي�ضتطيع  وهذه �لطريقة هي �ملتبعة بالدَّ
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص 85)-87).  -(

بت�ضرف، حممد عبد �هلل عبده دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي )در��ضة �أدبية ونقدية)، ر�ضالة دكتور�ه، جامعة �الأزهر،   -(
ق�ضم �الأدب و�لنقد، 7)))هـ 996)، �ص )))، ينظر، ر�ضاد �ضربي: فن �لق�ضة �لق�ضرية، �ص ))-)9.

بت�ضرف، �ضيد قطب: �لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن، �ص 88)- 89).   -(
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�لقارئ تخيلها، ويطوى عن�ضر �لزمن و�ملكان مهما طال و�ت�ضع، ومن �لعجب »�أن بع�ص هذه �لفجو�ت 
حتقق �النتقال من عامل �إىل عامل خمتلف عنه متامًا، من عامل �ل�ضهادة �إىل عامل �لغيب، على بعد ما 

بني �لعامل زمنًا ومكانا ح�ضب مقايي�ضنا �لب�ضرية«))).

»و�إن �لذف وعمل �لفجو�ت بني �مل�ضاهد ال يحدث �إال �إذ� كانت �الأحد�ث �ملحذوفة مما ي�ضتطيع 
�لقارئ تخيلها، �أو �إذ� كان تتابع �مل�ضاهد مبا بينها من حذف يحقق ح�ضور �لعر�ص لدى �ملتلقي قارئًا 
كان �أو �ضامعًا، �أما �إذ� كان هذ� �ل�ضور �ضيتحقق دون حذف ودون فجو�ت بني �مل�ضاهد فاإن �لق�ضة 

�لقر�آنية حتافظ على �الأحد�ث وتذكرها ف مكانها �لالئق بها«))).

ومن ثم »تو�ضك �أن تكون �لفجو�ت بني �مل�ضاهد �أ�ضاًل من �أ�ضول �لبناء �لفني للق�ضة �لقر�آنية«))).

معالجة الحدث في قصص سورة مريم: و- 

و�الآن �أ�ضل لتطبيق تلك �لفنيات �ل�ضابقة ف حو�دث ق�ض�ص �ضورة مرمي، وعلى �لرغم من �أنني قد 
تناولت �الأحد�ث مبا تتكون به من م�ضاهد ولقطات ب�ضكل تف�ضيلي مع معاجلتي للهيكلية �لق�ض�ضية ف 
�ملطلب �الأول من �لف�ضل �لثان)))، فاإنني �ضاأركز �ملعاجلة هنا على تتبع �لفنيات �ملوجودة ف �لق�ض�ص 

ب�ضورة خمت�ضرة و�ضريعة،ومع �أول �لق�ض�ص: 

الحدث في قصة زكريا و يحيى عليهما السالم:  .1

�لدث ف �لق�ضة حدث تاريخي، كما هو متعارف عليه ف ق�ض�ص �لقر�آن، وعلى �لرغم من هذ� 
فلقد �ت�ضمت �لق�ضة باالإثارة �لفنية و�ملتعة، لذلك كانت �أبرز �ل�ضمات �لفنية �لتي �ت�ضمت بها �الأحد�ث 

كاالآتي:

y .لدث ف �لق�ضتني: )ق�ضة زكريا ويحيى عليهما �ل�ضالم) متد�خل لبناء �لثانية على �الأوىل�

y  ت�ضمت �لق�ضتان بعدم �الإفر�ط �ملطرد ف �الأحد�ث، بل �ختار �ل�ضياق �لقر�آن منه ما يخدم�
هذ�  خلدمة  ووم�ضاتها  ولقطاتها  �مل�ضاهد  جميع  �ل�ضامية،ف�ضخرت  و�لغاية  �ملق�ضود  �ملعنى 

�لهدف.

y  جتلى �لدث ف دور بارز حينما �قتطعه �ل�ضياق �لقر�آن من و�ضط ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم
ليكون مقدمة ومتهيد للق�ضة - وهو ما ي�ضمى )باالرجتاع �لفني) من و�ضط �الأحد�ث- لبيان 

حممد عبد �هلل عبده دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ص ))).  -(

حممد عبد �هلل عبده دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ص ))).  -(
�ملرجع �ل�ضابق، �ص )))، ينظر، �ضالح �لدين حممد عبد �لتو�ب: �لنقد �الأدبي )در��ضات نقدية و�أدبية حول �إعجاز �لقر�آن) د�ر   -(

�لكتب �لديث، )د-ت)، )د- ط)، �ص 9))- 0)).
ينظر �ضفحة )9 من �لبحث.  -(
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وباقي  �لق�ضة،  باقي  على  �ن�ضحابها  ف  �لق�ضوى  �ل�ضرورة  ذ�ت  وداللته  �ملقتطع  هذ�  �أهمية 
�لق�ض�ص �لتالية لها)))، ف قوله تعاىل: چ ٻ  ٻ ٻ پ پ  پ  چ 

y  ،ت�ضم �لدث بالفاعلية �لن�ضطة بتطوره �ل�ضريع ف تنقله من خالل عر�ص �مل�ضاهد و�ملو�قف�
مما كان �ضببًا ف �إحد�ث جو من �لركة و�لن�ضاط و�لت�ضويق. 

�لتام  يقينه  وت�ضوير  و�لدعاء،  و�النك�ضار  �لت�ضرع  من  �ل�ضالم  عليه  زكريا  لالة  بيان  فمن   
�ل�ضتارعلى  ي�ضدل  ثم  )�لعقدة) ف �لدث،  مثلت  �لتي  �لدعاء  م�ضوغات  بيان  �إىل  باالإجابة، 
�مل�ضهد �الأول لينتقل �ل�ضياق �إىل م�ضهد �آخر يك�ضف عن �ملفاجاأة �لكربى �لتي تُنمُّ عن �لب�ضارة 
باملعجزة �خلارقة، وما تبعها من ردود �أفعال بلغت بالدث �إىل )�لذورة) و�لقمة، فظهر لنا 
مدى �حتاد �مل�ضهدين وتعانقهما ف منو ون�ضج، يتد�خالن ف ق�ضة يحيى عليه �ل�ضالم ب�ضكل ال 

ن�ضعر به، فها هو �هلل جل ف عاله ينادي يحيى عليه �ل�ضالم: چ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ 
پ پ پ  چ �ضارد� نعمه عليه، وو��ضفا الأهم �ضمات هذ� �البن �ملوهوب، ومو�ضحا �ضمات 

ز فيه. �لرحمة و�لتميِّ

y .تتجلى)�لبكة �لفنية) ف هذ� �لتتابع و�لنمو لالإحد�ث ب�ضكل �ضل�ص ومتنامي

y  ظهور )�لفجو�ت �لفنية) بني �مل�ضاهد �لتي كان لها �لدور �لبارز ف تخطي كثري من �الأحد�ث
و�مل�ضاهد �لتي ال حتتاجها �لق�ضة، لعدم فاعليتها ف �إدر�ك �ملتلقي،�أو قدرته على تخيلها مبا 

توفر له من مفاتيح �لتخيُّل �لتي ي�ضتطيع �إنتاجها من ردود �لفطرة �لب�ضرية و�لياة �لو�قعية.

وكما �أن هذه �لفجو�ت ال تقدم �أحد�ثها وال توؤثر ف �لق�ضة، فاإن �لفنية تقت�ضي �إغفالها حفظًا   
على �لرو�بط �ملعنوية بني �مل�ضاهد و�ملو�قف))).

الحدث في قصة مريم بنت عمران وسيدنا عيسى عليهما السالم:   .2

�ت�ضمت �الأحد�ث برت�بطها وتتابعها �ليوي وتنقلها �ل�ضريع، فمن بد�يته جندُه يعرب عن خروج 
�ضورة  ف  �مللك  بظهور  )�ملفاجاأة)  جتلي  ثم  ومن  �ل�ضرقي  �ملكان  �إىل  �ل�ضالم  عليها  مرمي  �ل�ضيدة 
�ل�ضاب، وحماور�ت �لده�ضة و�لعجب، �إىل ت�ضاعد �لدث باإعالن �ملعجزة �لكربى باالإخبار عن هبة 
�أفعال �أخذت تت�ضاعد وتتنامى حتى و�ضلت �إىل  �أب، وما تالها بعدها من ردود  �لغالم �لذكي بدون 
)�لذورة)عند جميء �ملخا�ص، وما �حتوى ذلك �مل�ضهد من �ضر�عات نف�ضية وج�ضدية، متثل ف حقيقتها 
)�لعقدة) �لتي وقعت فيها �ل�ضخ�ضية من �لرية ف كيفية �لتعامل مع �لو�ضع �جلديد،وكيفية مو�جهة 

مت معاجلة �مل�ضاألة ف �ص )9 من �لبحث.  -(
بت�ضرف، �إبر�هيم حممد �إ�ضماعيل عو�ضني: �لبيان �لق�ض�ضي ف �لقر�آن �لكرمي، د�ر �الأ�ضالة للثقافة و�لن�ضر، �لريا�ص، 5)))هـ   -(

990)م، ط )، �ص 0)).
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�لقوم ف ق�ضية �لعفاف و�لطهر، ومن ثم تبد�أ �لو�دث باالنفر�ج بنطق �لوليد وتهدئته لو�لدته، ثم 
�لو�ضول �إىل)لظة �لتنوير) عند جمابهتها للقوم و�إ�ضارتها للوليد، وما �أظهره هنا �لوليد بعدها من 

بيان للحقيقة.

حها في النقاط اآلتية: ولقد اتسم الحدث بعدة فنيات أوضِّ

y  ضبب� منها  �لثان  ومرت�بطة،  متد�خلة  �ل�ضالم  عليهما  وعي�ضى  مرمي  ق�ضة  ف  )�الأحد�ث): 
�أنها برزت على �ضكل م�ضاهد ولقطات متدرجة من )مقدمة و�ضط خامتة)، كما  لالأول، كما 

تبني لنا هذ� ف معاجلتنا لهيكلية �لق�ضة ومدى وحدتها �لع�ضوية �لتي �نطبقت فيها))).

y  وتركيزها على �لتنوير  �إىل لظة  وتطورها  �أحد�ثها  �ملحكمة ف منو  �لفنية)  ظهور )�لبكة 
�ملوقف �ملطلوب دون �لتفرع �إىل غريه حتى تنتهي منه.

y  لدث مل يطغ على)�ل�ضخ�ضيات) بل �ضاعد على معرفة �ل�ضمات �لنف�ضية �لتي �ضيطرت عليها�
�لهدف  تدعم  �لتي  �لفنية  �لوظيفة  تقدمي  �أجل  من  �ل�ضياق  بينهما  عادل  ملحوظ،  تو�زن  ف 

�ملق�ضود.

y  ضيطرة )عن�ضر �لت�ضويق) و�الإثارة من بد�ية �الأحد�ث �إىل منتهاها، حيث تتلهف �لنف�ص ف كل�
مرة ملعرفة ردود �الأفعال ونتائجها.

y  وهو �لق�ضة،  ف  و�لركة  �ليوية  �إ�ضفاء  ف  بارزً�  دورً�  لعبت  �لتي  �لفنية)  كرثة)�لفجو�ت 
�الأحد�ث  �أهم  على  �لرتكيز  �ل�ضياق ف  لرغبة  �ضابقًا-  كما ذكرت هذ�   - متعمد  فني  �أ�ضلوب 
و�ملو�قف �لتي تخدم مقا�ضد �ل�ضورة و�أغر��ضها، فانطوت بذلك ف �لق�ضة �الأزمنة و�الأماكن 
�الفرت�ء�ت  مو�جهة  والدتها  ف  �ملتجلية  �هلل  رحمة  و�ملفاجاأة  )�خللوة  �لثالث:  �مل�ضاهد  بني 

و�الأكاذيب).

y  عنها تك�ضفت  متتالية  هز�ت  �ضكل  على  تكررت  حيث  �الأحد�ث  ف  �ملفاجاآت)  )عن�ضر  جتلي 
على  يدل  بل  غر�بة،  �أو  بتكلفة  ينبو  ال  ومتنا�ضق  متالحم  بناء  ف  �إنذ�ر،  �ضابق  بدون  �ملو�قف 

�إعجاز فني ذي دالالت معنوية ف قمة �لروعة و�جلمال))).

وظهرت هذه �ملفاجاآت على �ضكل �أربعة هز�ت هي: 

�لهزة �الأوىل: �نقطاع خلوة �ضيدتنا مرمي عليها �ل�ضالم بخروج �مللك دون �ضابق �إنذ�ر. -

ير�جع �ضفحة 7)) من �لبحث.  -(
ينظر، �ضليمان �لطرو�نة: در��ضة ن�ضية �أدبية ف �لق�ضة �لقر�آنية، �ص ـ)))-))).  -(
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�لهزة �لثانية: �لب�ضارة بالغالم �لزكي، �لذي فاآجاأ مرمي عليها �ل�ضالم و�ملتلقي ف �آن و�حد. -

�لهزة �لثالثة: مفاجاأة �ملخا�ص عند جذع �لنخلة،وما ترتب عليها من �أمل ج�ضدي ونف�ضي. -

�لهزة �لر�بعة: مفاجاأة نطق �لوليد ومناد�ته لو�لدته، وما كان له �الأثر �لكبري ف �لتخفيف عنها  -
وطاأة ما �بتليت به، ومن ثم مفاجاأة �لقوم بكالمه و�ضهادته على عبوديته هلل بعد خروج مرمي 

عليها �ل�ضالم وحو�رهم �ملرير و�لقا�ضي لها عن كيفية �الإجناب.

هذ� بالن�ضبة للحدث ف ق�ضة مرمي وعي�ضى عليهما �ل�ضالم وننتقل للحدث �الآخر للق�ضة �لتالية.

الحدث في قصة إبراهيم عليه السالم:  .3

ُمِهد  يتمثل ف م�ضهد و�حد  �الأوىل مما جعله  بالدرجة  �لق�ضة �عتمد على �لو�ر  �لدث ف   
له بذكر �ضفات �خلليل عليه �ل�ضالم )�ل�ضديقّية و�لنبوة)، ومن ثم ت�ضاعد �لدث ت�ضاعدً� 
�ضريعا، �بتد�أ بعر�ص �الأمنوذج �لقدوة ف �ملحاورة بطلب ترك عبادة �الأ�ضنام، بتدرجه بالدليل 
و�لربهان و�لرتتيب �ملنطق �لذي ير�عي مقت�ضى �لال، �إىل �لرد �لعنيف و�ملقابلة �لقا�ضية من 
قبل �الأب �ملعاند على كفره، و�لتي مثلت )�لعقدة) �لتي تتطلب حال �ضريعا ت�ضفر عنه �الأحد�ث، 
حيث جنده بعد ذلك يلجاأ وي�ضتعني باال�ضتغفار لهذ� �لو�لد �لكافر، ويقرر �العتز�ل كحل تك�ضفت 
عنه �الأحد�ث، و�ختاره �إبر�هيم عليه �ل�ضالم لتظهر لنا )لظة �لتنوير) فن�ضل بها �إىل نهاية 
ع �لق�ضة هذ� �لتنوير متجاوزة �الأحد�ث �إىل حدث �الإغد�ق و�لعطاء  تِبِ ُتْ هذ� �لو�ر، ومن ثم 

�جلزيل.

بروز)�لبكة �لفنية) ف منو وت�ضاعد �لدث من خالل �لو�ر.  

تك�ضف �أ�ضتار)�ملعنى �ملق�ضود) لقيقة �ل�ضرب و�مل�ضابرة ف �لدعوة لعبودية �هلل تعاىل، وما   
يقابلها من رحمة �هلل لعباده �ملوحدين �ل�ضابرين، وهذ� ما تلم�ضته بـ )لظة �لتنوير) ف نهاية 
�لق�ضة، و�لتي �ُضِلطت عليها �الأ�ضو�ء لتو�ضح مق�ضدً� من مقا�ضد �ل�ضورة وهدفًا من �أهد�فها.

ظهور)فجوة فنية) زمنية بني قر�ر �العتز�ل وبني توقيت �لهبات و�لكر�مات، مما يدل على طي   
�لزمن لالأحد�ث، �لذي يجعله �ل�ضياق �لقر�آن مفتوحًا �أمام �ملتلقني الإثارة نفو�ضهم للتفكري ف 
كيفية �ضرعة حتقق تلك �لعطايا و�لهبات، كما �أنها ت�ضاعد على �ضرعة �النتقال لبيان ما هو �أهم 

و�أ�ضمى ف �لق�ضة.

الحدث في قصة موسى عليه السالم:  .4

�إن من �أهم ما يطالعنا ف �أحد�ث �لق�ضة هو )�الختز�ل �أو�الكتناز) ف م�ضاهدها وجزئياتها،   
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فلقد �قت�ضرت على م�ضهد و�حد متثـَّل فيه: )�لتمهيد بذكر �ل�ضفات �ملميزة -و�لو�ضط بذكر 
كيفية �الجتباء - ثم �خلامتة �لتي تعلن عن �لهبات و�لرحمات)))).

بروز )�لبكة �لفنية) ب�ضورة خفية مت�ضربة �لدث من و�ضط �مل�ضهد ف �ملناد�ة وما بعدها من   

�إعالن �ال�ضطفاء بالتقريب �الإلهي ل�ضيدنا مو�ضى عليه �ل�ضالم.

ظهور )فجو�ت فنية) و��ضعة �الأبعاد، فال نعلم كيفية و�ضول مو�ضى عليه �ل�ضالم للطور �الأمين،    
وال ما د�ر بينه وبني �هلل تعاىل من مناجاة بعد ذلك �لند�ء، وال ما ترتب عليه بعد ذلك، وال نعلم 
ماذ� ح�ضل بعد هبة �الإعانة باأخيه هارون عليه �ل�ضالم �أمور ��ضترتت عن �ملتلقي معنويًا وفنيًا 
لكمة �إلهية �أر�دها �هلل �ضبحانه، ولكن �ل�ضرد �لق�ض�ضي عمد �إىل �إ�ضاءة بع�ص هذه �الأحد�ث 

كما ر�أينا خلدمة �ملق�ضد �لرئي�ص لل�ضورة.

الحدث في قصتي إسماعيل وإدريس عليهما السالم:  .5

�لدث ف �لق�ضتني �ت�ضم بال�ضمات �لفنية �لتالية:

�ضلط  �أنه  �إال  �لق�ض�ضي،  �ل�ضرد  تعمدها  وغاية  لهدف  �الأحد�ث  ومكتنز)  )خمتزل  كالهما   
�الأ�ضو�ء وركزها على �ضمات معينة، وحو�دث خا�ضة للنبيني عليهما �ل�ضالم.

�لدث ف )ق�ضة �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم)�عتمد على م�ضهد و�حد ُمهد له بذكر �ضفات �لتميز،   
�إىل بيان م�ضمون �لق�ضة من مالزمته �لدعوة هلل، �بتد�ء من �أمره الأهله على مد�ومة �ل�ضالة 
�إىل  �لو�ضط  الأحد�ث  بعدها  و�لتجاوز  �ضبحانه،  هلل  �لعبادة  �إخال�ص  على  دلت  �لتي  و�لزكاة، 

�الختتام بالهبة �لتي ��ضتحقها، مما ك�ضف عن �ضدة �خت�ضار �لدث))).
و�لدث ف )ق�ضة �إدري�ص عليه �ل�ضالم) فاق �لق�ضة �ل�ضابقة �ختز�ال و�خت�ضار�، �إذ �عتمد   
ف �ملوقف على �لتمهيد بالثناء �ل�ضن، ثم �لتجاوز �ملبا�ضر و�ملخت�ضر �إىل نتيجة �لتز�مه بهذه 

�ل�ضمات باملجاز�ة بالرفع ف �ملكان �لعلي))).
ف  �لرئي�ص  و�ملق�ضد  �لهدف  خدمة  �أجل  من  �ل�ضياق  �أغفلها  �لتي  �لفنية)  )�لفجو�ت  كرثة   

�لق�ضتني.
ط في العبادة: الحدث في قصة الخلف المفرِّ  .6

ہ ہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  چ  تعاىل:  قال 

ينظر لهيكلية �لق�ضة، �ص 60) من �لبحث.  -(
ير�جع هيكلية �لق�ضة �ص 67) من �لبحث.  -(
ير�جع هيكلية �لق�ضة �ص )7) من �لبحث.  -(
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ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ   ۋ ۅ ۅ چ �إذ متّيز �لدث ف هذه �لق�ضة باالختز�ل �لذي تركز 
على �لف�ضاد �لعبادي و�خللقي الأ�ضحابه من تركهم لل�ضالة و�تباعهم لل�ضهو�ت، �إال من تاب منهم هلل 

ورجع منيبا �إليه))). 

الحدث في قصة المنكر للبعث:  .7

�ملميز�ت  ببع�ص  �لدث  متيز  چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  �هلل  قال 
�لفنية ومنها:

جاء )�لدث) خمت�ضر� وخمتزال يعتمد على جملة �لقول ل�ضخ�ضية منكرة وم�ضتهزئة بحو�ر   
و��ضح قد �أبهمت �ضخ�ضياته.

�جلملة  على  م�ضلطة  �الأ�ضو�ء  �أن  باعتبار  لها،  �لاجة  لعدم  �لدث  �أجز�ء  من  كثري  ُحذفت   
�ل�ضياق  �لبعث، و�كتفاء  �إنكار �مل�ضركني ليوم  �الإنكار �لعظيم، وهو  �لتي تك�ضفت عن  �لو�رية 

ة �لكربى من خلق �الإن�ضان من عدم))). بالتعقيب و�لرد �الإلهي عليه ببيان �لقيقة �لدثيَّ

الحدث في قصة المغترين بالحياة الدنيا والمستهزئين المتقين:  .7

ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ            ھ  ھ ے ے   ۓ  ۓ ڭ ڭ  چ  تعاىل:  قوله  ف 
ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ 

د، لبيان �ضكل من �أ�ضكال �لتجروؤ على �هلل تعاىل، بطرح  متيز �لدث كذلك باالختز�ل �ملتعمَّ  
�ملقارنات �لو�هية بني �لكافرين �أ�ضحاب �لنعمة �لظاهرة، و�ملتقني �لذي يعي�ضون ف تقتري وزهد 
ف �لياة، دون �الرجتاع �لتذكري من قبلهم لال �لقرون �ل�ضالفة �لتي �أهلكت على �لرغم من 

مظاهر �لرتف �ملحيطة بها))).

�ل�ضياق  يتوجها  �لفريقني،�لذي  بني  د�رت  �لتي  و�مل�ضاهد  �ملو�قف  من  لكثري  �لو��ضح  �لذف   
�لق�ض�ضي بالرتكيز على �أهمها و�أعمقها من حقيقة �ال�ضتهز�ء.

الحدث في قصة المنكر ليوم اآلخر:  .8

ٺ    ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال 
ٺ ٺ چ جاء �لدث كذلك ك�ضابقيه من �الأحد�ث خمتزاًل، يتميز �أ�ضلوبه بطّي �لو�دث و�مل�ضاهد، 

ير�جع هيكلية �لق�ضة �ص )8) من �لبحث.  -(

ير�جع هيكلية �لق�ضة �ص 89) من �لبحث.  -(

ير�جع هيكلية �لق�ضة �ص )9) من �لبحث.  -(
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ومركز� على �لو�ر �ل�ضاخر لهذ� �مل�ضرك، ورد �هلل عليه بالقيقة �لقاطعة))).

الحدث في قصة المشركين باهلل من عبدة األوثان وغيرها:  .9

�ل�ضرد  ف  �لدث  برز  �إذ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله  ف 
�لق�ض�ضي خمتزال ف حقيقة �ضفه هوؤالء �مل�ضركني �لذين �تخذو� من دون �هلل �إلها))). 

الحدث في قصة المفترين الذين أطلقوا هلل ولدا:  .10

ف قوله تعاىل: چ ے ے ۓ ۓ ڭ چ فلقد جاء �لدث خمتزاًل ف جملة مقول �لقول، 
�لتي حتمل ف طياتها �أبعاد� ذهنية كربى تركها �ل�ضياق �لق�ض�ضي لي�ضنع مبن �أطلق هلل ولد�، وليو�ضح 

جر�أة هوؤالء على �هلل تعاىل وعدم خوفهم من �أحد))).

و�أخري� فاإن �لدث بانتقائه وبنائه وطر�ئق عر�ضه وحبكته وفجو�ته �لفنية كلها م�ضخرة خلدمة 
�ملق�ضد �لعام، و�لهدف �ل�ضامي لل�ضورة وهو )�لدعوة لعبادة �هلل تعاىل، وتوحيده وتنزيهه عن �لولد 

و�ل�ضريك، وما يتبع هذه �المتثال من رحمات �هلل تعاىل وهباته)

المطلب الثاني: الشخصيات وأنموذج القدوات والتحذيرات:
�لذين تدور حولهم  و�أ�ضا�ضا البد منه، فهم  �لق�ضة  �أ�ضيال من عنا�ضر  �ل�ضخو�ص عن�ضر�  ُتعد 
ونها ويتفاعلون معها، ويبثون فيها خماطباتهم وحتاور�تهم و�ضر�عاتهم، كما  �الأحد�ث، وهم �لذين يتلقَّ
�أن لل�ضخ�ضيات ميزة ف قدرتها على �لت�ضاوق و�لتو�زن مع �الأحد�ث فال تطغى �ل�ضخ�ضية على �لدث، 

وال يطغى �لدث على �ل�ضخ�ضية))).

فما �أنو�ع �ل�ضخ�ضيات ؟ وما �ضماتها �ملتعارف عليها ؟ -

وما �أهم �ل�ضروط �لفنية �لتي �تفق �لنقاد على تو�فرها فيها ؟ وما �أهم �لطرق �ملتبعة ف عر�ضها ؟ -

وكيف جتلت �ل�ضخ�ضية ف �لق�ض�ص �لقر�آن ؟ وما �أهم مميز�تها ؟ -

هذ� ما �ضيتم معاجلته باالبتد�ء باالإجابة عن �ل�ضوؤ�ل �الأول:
ير�جع هيكلية �لق�ضة �ص 97)من �لبحث.  -(
ير�جع هيكلية �لق�ضة �ص )0) من �لبحث.  -(
ير�جع هيكلية �لق�ضة �ص 07) من �لبحث.  -(

و�لنقد �لديث مييز بني نوعني من �لق�ضة هما: " ق�ضة �لو�دث، وفيها تن�ضب عناية �لقا�ص �إىل �الأحد�ث، وتكون �ل�ضخو�ص   -(
�إليه  ه  يوجَّ وال  �لدث،  عن�ضر  ويتو�رى  �ل�ضخ�ضية  عن�ضر  يربز  وفيها  �ل�ضخ�ضيات:  وق�ضة  وتوليدها.  �لو�دث  لتعقيد  م�ضخرة 
�الهتمام �إال بالقدر �لذي يلقي �ل�ضوء على بع�ص من �ضمات �ل�ضخ�ضية، و�أما ف �أ�ضلوب �لقر�آن فيها فاإنه ال يعرتف بالف�ضل بينهما 
بل ميازج ويز�وج بني �لعن�ضرين ف غاية �الإعجاز و�لرب�عة، ينظر، حممد دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ص 68)-

.(7(-(7(-(69
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لقد تعددت �آر�ء �لنقاد و�لد�ر�ضني �ملحدثني لتحديد أنواع الشخصيات، و�أوردها هنا على   .(
�ضبيل �الإيجاز، ولي�ص على �ضبيل �لتف�ضيل:

فمنهم من ق�ضمها على نوعني))): �أ. 

y  ،الشخصية اإلنسانية، ويق�ضد بها: �الأفر�د رجااًل و ن�ضاء، مبا �ت�ضمو� من �ضمات دقيقة
وخ�ضائ�ص مميزة، وق�ضمات فارقة، ومن ثم فهي تختلف فيما بينها.

y  أو لنقي�ضة من� باأنه: »جت�ضيم مثايل ب�ضجية من �ل�ضجايا  النموذج البشري، �لذي يعرف 
وخ�ضائ�ضها  �ضفاتها  جميع  يحوي  وهو  �لنا�ص،  من  خا�ضة  جمموعة  �أو  بطبقة  �أو  �لنقائ�ص 
��ضتطاع  �إذ�  �إال  فنية  قيمة  لهما  يكون  وال  جماعة،  �أو  فرد�  �لنموذج  يكون  وقد  �الأ�ضا�ضية«)))، 
�لكاتب: »�أن يجعل منه مثااًل ناب�ضًا للحياة، وو�ضيلته �إىل ذلك �لت�ضوير �لفني �جليد �لذي يجعل 

�لنموذج �أكرث �إقناعًا و�أعمق من نظائره ف �لطبيعة))).

ومنهم من ق�ضمها على �أ�ضا�ص �لركة و�لتطور ف �لق�ضة، فق�ضمت �إىل �ضنفني))): ب- 

y .الشخصيات الثابتة البسيطة: �لتي تت�ضم بقدر كبري من �ل�ضهولة و�لي�ضر

y  خالل من  و�أفعالها  �أفكارها  ف  والمتغيرة  المتنامية  المتطورة  الشخصيات 
�ضر�عها �لد�خلي ف �لنف�ص، و�خلارجي مع �الأحد�ث، فتتحول وتتكيَّف وتتفاعل �إيجابًا �أو �ضلبًا 

مع �لدث.

ومنهم من ق�ضمها على �أ�ضا�ص �أدو�رها)5): ج-  

y  أر�د� ما  لتمثل  �لقا�ص  ي�ضطفيها  �لتي  �لفنية  �ل�ضخ�ضيات  وهي  الرئيسة:  الشخصيات 
وحرية  ر�أيها  و��ضتقاللية  بنائها  باإحكام  �ل�ضخ�ضيات  هذه  وتتميز  عنه،  و�لتعبري  ت�ضويره 

حركتها ف �الأحد�ث.

y  ،الشخصيات الثانوية: �لتي تنق�ضم بدورها �إىل �ضخ�ضيات م�ضاعدة و�ضخ�ضيات معار�ضة
وتعمل  و�مل�ضاعدة،  �لرئي�ضة  �ل�ضخ�ضية  م�ضاندة  ف  وبلورته  �لدث  منو  ف  ت�ضارك  فاالأوىل: 

كذلك على منو �لدث وتطوره من خالل �ل�ضر�ع بني �ل�ضخو�ص.

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص 67).  -(
حممد يو�ضف جنم: فن �لق�ضة، �ص 05).  -(

حممد دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ص 67)- 68).  -(
بت�ضرف، علي عبد �خلالق علي: �لفن �لق�ض�ضي، �ضـ70-)7.  -(

بت�ضرف، �ضربيط �أحمد �ضربيط: تطور �لبنية �لفنية ف �لق�ضة �جلز�ئرية �ملعا�ضرة )7)9)-985)م)، �ضـ)).  -5
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من  فكل  و�لنقد،  �الأدب  جمال  ف  بها  �أُديل  �لتي  لل�ضخ�ضيات  �ملتعددة  �الأنو�ع  باخت�ضار  وهذه 
�أ�ضحابها له طريقته و�أ�ضلوبه ونظرته ف تناولها وتق�ضيمها.

و�أما بالن�ضبة للشروط الفنية �لتي �تفق عليها �لنقاد ف �ل�ضخ�ضية فهي كاالآتي))):  .(

y .أن تكون مقنعة ومعربة عن نف�ضها بعيدة عن �لتناق�ص�

y .أن تكون ذ�ت حيوية وتفاعل مع �الأحد�ث، ومتطورة مع تطور �لق�ضة�

y  أو بني� �لعقل  �أو  �لعقيدة  �أو  �لعو�طف  �أو  �لنفو�ص  يتو�فر فيها عن�ضر)�ل�ضر�ع) �ملتمثل ف  �أن 
�أجنح  �لق�ضة  كانت  �ل�ضخ�ضيات  ف  وو��ضحًا  قويًا  �ل�ضر�ع  كان  كلما  باأنه  وذلك  �ل�ضخو�ص، 

و�أعمق تاأثريً�))).

القصة  في  وخصائصها  الشخصية  بسمات  لإللمام  أبعاد  ثالثة  ح  �قرُتِ ولقد   .(
هي:))) 

y .لبعد �جل�ضمي من حيث �ل�ضمات �لظاهرة لل�ضخ�ضية�
y .لبعد �لنف�ضي من حيث �مل�ضاعر و�لعو�طف و�لطبائع و�ل�ضلوك�
y .لبعد �الجتماعي من حيث مركزها وثقافتها و�لو�ضط �لذي تتحرك فيه�

وأما بالنسبة لطرق عرض الشخصيات فاإنها تعر�ص على طريقتني �أ�ضا�ضيتني))):  .(
y  ،ل�ضخ�ضية� ت�ضرفات  �لقا�ص  يذكر  حيث  �ملبا�ضرة،  �لطريقة  وهي  �لتحليلية:  �لطريقة  �إما 

وكل ما يتعلق بها من عو�طف و�أحا�ضي�ص و توجهاته، وحتى مالحمه �خلارجية باأ�ضلوب �ضريح 
تتك�ضف فيه �ضخ�ضيته، وما يريد �أن يو�ضله للمتلقي عن طريق �ل�ضخو�ص.

y  أكرث� �ل�ضخ�ضية حرية  فيها  �لقا�ص  مبا�ضرة مينح  وهي طريقة غري  �لتمثيلية:  �لطريقة  و�إما 
للتعبري عن نف�ضها، وعن كل ما يختلج بد�خلها من �أفكار وعو�طف، م�ضتخدمًا �ضمري �ملتكلم، 
وتتنحى �ضخ�ضية �لقا�ص جانبًا لتف�ضح �ملجال �أمام �ل�ضخ�ضية �الأدبية لتقوم بوظيفتها �لفنية.

مميزات الشخصيات في القصة القرآنية:  .5

�إن من �أهم مميز�ت �ل�ضخ�ضيات ف �لق�ضة هي كاالآتي:

بت�ضرف، �ضريبط �أحمد �ضريبط: تطور �لبنية �لفنية ف �لق�ضة �جلز�ئرية �ملعا�ضرة )7)9) – 985)م) �ص)).  -(
بت�ضرف، عبد �هلل خليفة ركيبي: �لق�ضة �جلز�ئرية �لق�ضرية، �ص6)..  -(

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص6).  -(
بت�ضرف، �ضريبط �أحمد �ضريبط: تطور �لبنية �لفنية ف �لق�ضة �جلز�ئرية �ملعا�ضرة �ص )).  -(
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برزت الشخصيات في غاية من البراعة واإلتقان في الرسم، لتقوم باأد�ء وظيفتها  أ. 
�ملق�ضد  مع  يتالءم  ومبا  حتقيقه،  �إىل  ت�ضعى  �لذي  هدفها  مع  يتو�فق  مبا  و�ضدق،  و�قعية  ف 
�لديني �لعام لل�ضورة �لتي �ندرج حتتها، و��ضتظلت به فكانت منبعًا ي�ضتقي منه �الأدباء و�لفنانون 

ف ر�ضمهم ل�ضخ�ضيات ق�ض�ضهم ورو�ياتهم.

جاءت الشخصيات متساوقة ومتوازنة مع األحداث، ال يطغى �أحدها على �الآخر،  ب. 
و�إن ظهر �أن الأحدها بروزً� على �الآخر ف موقف من �ملو�قف �إال �أن �لقر�آن مل »يهدف �إىل �إبر�ز 
�ل�ضخ�ضية ف حد ذ�تها �إال مبقد�ر �رتباطها باأحد�ثها، �إال �أن �لدقة �لقر�آنية ف �لت�ضوير �أبرزت 
هوؤالء �الأ�ضخا�ص، وجعلتهم ملء �ل�ضمع و�لب�ضر مبا حددت لهم من �ملعامل، وما ر�ضمت لهم من 
�ملالمح، ومبا ركزت على �أبرز ما فيهم من �ل�ضفات �لتي كان لها دخل كبري ف �لدث..... 
حتى تاأكد ملن وقف على هذ� �لق�ض�ص �أنه ما كان لغري هوؤالء �الأ�ضخا�ص �أن ي�ضدر ما �ضدر 
من �أحد�ث، �أو �أنه مل يكن لتلك �الأحد�ث �أن ت�ضدر عن غريهم من �الأ�ضخا�ص..... فال�ضخ�ص 

و�لدث خلق كل منهما لالآخر لي�ص غري«))).

إن طريقة القرآن في رسمه للشخصيات وتصويرها هي طريقة غير مباشرة،  ج. 
فهو يجعل �ملتلقي يتعرف على �ل�ضخو�ص عن طريق تفكريها، ونهج �أعمالها، و�ضبحات روحها 

وكاأننا نعا�ضر �ل�ضخ�ص منذ زمن طويل))).

�الإِخبار ف بع�ص  يُنمُّ عن  �لذي  �لو�ضفي)  �ل�ضردي  �إىل )�لعر�ص  �لق�ض�ضي  �ل�ضياق  يلجاأ  وقد 
�الأحيان، وهو �أمر ملحوظ بالدرجة �الأوىل ف �لق�ض�ص �لتي تت�ضم باالإيجاز �ل�ضديد، لُيقدم لنا �ل�ضياق 

�لِعرب و�لهدف ف طريقة �ضريعة وخاطفة.

�إن �لقر�آن ف حديثه عن �الأ�ضخا�ص كان يختار ما يتفق و�أحو�ل �لنبي �لعربي، ليثبت نف�ضه وي�ضري 
عنها ما �أمل بها من حزن و�أمل))).

وأما بالنسبة ألنواع الشخوص في القصة القرآنية فجاءت على نوعين))): د. 

�إذ  و�أ�ضكالها  باأنو�عها  �لقر�آن م�ضحونة  �لتي جاء بها  النوع األول: الشخصية البشرية، 
�ضردها �لقر�آن �ضرد� ك�ضف فيه �لقناع عن �لنفو�ص وعما تكنه �ل�ضدور من خري �أو �ضر)5)، ونر�ها ف 

خم�ص �أنو�ع من �لق�ض�ص �لقر�آنية هي:
�ضالح �لدين حممد عبد �لتو�ب: �لنقد �الأدبي )در��ضة نقدية و�أدبية حول �إعجاز �لقر�آن)،�ص))).  -(

بت�ضرف، حممد خلف �هلل: �لفن �لق�ض�ضي ف �لقر�آن �لكرمي، �ص 08).  -(
حممد خلف �هلل: �لفن �لق�ض�ضي ف �لقر�آن �لكرمي، �ص 09).  -(

ينظر، مرمي �ل�ضباعي: �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، ر�ضالة دكتور�ه، جامعة �أم �لقرى، مكة �ملكرمة، )0))هـ، �ص )0)-8)).  -(
بت�ضرف، عبد �لبا�ضط عطايا: مع �لقر�آن، �ص 8)).  -5



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

226

وعي  ن�ضر  بهدف  �لقر�آنية  �لق�ضة  بهم  حظيت  �لتي  �الأ�ضخا�ص  �أبرز  وهم  �الأنبياء:  �ضخ�ضية    .(
ديني متكامل بكونهم ر�ضل �هلل تعاىل للب�ضر فهم �لقدوة �ل�ضنة، لذلك جند �لقر�آن يذكرهم 
باأ�ضمائهم ليكونو� �أدعى لالقتد�ء و�لعمل باأخالقهم، وهم �ضخ�ضيات غري قابلة للتكر�ر الأنها 
�أدت دورها ور�ضالتها - و�ختتمت مبحمد �ضلى �هلل عليه و�ضلم - وغد� �ضلوكها عالمة بارزة تدل 

عليه، ولكن ُتذكر القتفاء �أثرها و�ل�ضري على هد�ها))).

�لق�ض�ص من  ولكنهم �ضالون ذكرو� ف  باأنبياء  لي�ضو�  �أ�ضخا�ص  �ل�ضالني: وهم  �ضخ�ضية    .(
�أجل بيان طريق �لرب و�لهد�ية و�لر�ضاد))).

�ضخ�ضية �لطالني: وهم �ل�ضخ�ضيات �ل�ضالة �لفا�ضقة �لتي �ت�ضمت باالإغو�ء و�لغو�ية))).   .(

�ضخ�ضية �ملر�أة: حيث �عتنى �لقر�آن بذكرها، و�هتم بجعلها ف مكانها �لطبيعي لتكون عربة    .(
وعظة لبنات جن�ضها))).

كما �أن �لق�ض�ص �لقر�آنية قد عر�ضت لنماذج خرية �أو مناذج �أخرى فا�ضدة من �لن�ضاء، تتما�ضى   
مع �أهد�ف �لق�ضة و�لغر�ص �لتي ذكرت من �أجله، وبالتايل فاإن �ملر�أة ركن قوي ف �لق�ضة �إن 
دعت لها �لاجة، ولكن �إن مل ي�ضتدع �ل�ضياق �إليها فال تذكر وتغفل كما ظهر هذ� ف ق�ض�ص 

كثرية من �لقر�آن.

�الأ�ضخا�ص �لعاديون: وهم �ضخ�ضيات عادية مثل �ل�ضباب �لذين مل ينخدعو� مبظاهر �لياة    .5
ولهوها ومفاتنها بل َع�ضمو� �أنف�ضهم عن �لهوى و�لرذيلة، من مثل)�أ�ضحاب �لكهف).

�لتي  معناها،  ف  مبا  �أو  �جلمع  ب�ضيغة  �لق�ضة  تذكرهم  �لذين  وهم  و�جلماعات:  �جلماهري   .6
تعطينا �ضورة عن فئة من �لنا�ص و�جلماعات �لتي متالأ �ملكان بعددها وقوتها.

النوع الثاني: الشخصيات غير البشرية ومنها:)�ضخ�ضية �ملالئكة - �ضخ�ضية �جلن 
�لهدهد).  - �لنمل   - – �إبلي�ص 

ونلحظ �لقر�آن ف ر�ضمه لل�ضخ�ضيات يتناول �الأبعاد �ل�ضخ�ضية �لثالث- كما ذكرتها �ضابقًا- ف 
ر�ضم �ل�ضخ�ضيات ف �لق�ض�ص �لفنية وهي: )�لبعد �جل�ضمي/�لبعد �لنف�ضي/�لبعد �الجتماعي).

�ملرجع �ل�ضابق، �ص5)).  -(
من مثل لقمان و�بنه، وموؤمن �آل فرعون، ور�ضل عي�ضى عليه �ل�ضالم.  -(

كفرعون وهامان وجنودهم.  -(
ومن �أمثلة ذكر �لق�ض�ص �لقر�آن لها �إيجابًا: ق�ضة مرمي عليها �ل�ضالم، وق�ضة �مر�أة فرعون، وق�ضة بلقي�ص ملكة �ضباأ، و�أم مو�ضى   -(
عليه �ل�ضالم، و�أما ذكر �لق�ض�ص لها �ضلبًا: فمن مثل ق�ضة زوجتى نوح ولوط �للتان خانتاهما.. ينظر، مرمي �ل�ضباعي: �لق�ضة ف 

�لقر�آن �لكرمي �ضـ08)-09)-0)).
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وتناول هذه �الأبعاد ف ر�ضم �ل�ضخ�ضيات بو��ضطة �ل�ضياق �لق�ض�ضي يتفاوت، حيث جند �ل�ضياق 
يغفل ف �أحيان كثرية �لبعد �خلارجي لل�ضخ�ضية فال يذكر ��ضمها وال �ضكلها، وهذ� طبيعي الأن �لقر�آن 
�لكرمي لي�ص كتاب �أدب وت�ضلية، �إمنا هو كتاب دين وعقيدة، فاإذ� تطلَّب �ل�ضياق و�لغر�ص بيان هذ� �لبعد 
ف �ل�ضخ�ضية من �أجل حتقيق �لتاأثري و�لتاأثر بها، فاإنه يتناوله ب�ضكل فائق ف �لروعة و�لو�ضف، كما ف 
ق�ض�ص �الأنبياء �ملذكورين ف �لقر�آن حيث ُتذَكر �ضفاتهم ومالحمهم �جل�ضدية و�لنف�ضية و�الجتماعية 
باأ�ضلوب بديع ومعجز، الأن �ملر�د حينئذ هو)�إعطاء �لقدوة و�لنموذج �ل�ضن)، و�إن مل يتطلبه �ل�ضياق 
، ويتحقق �لتاأثري �لنف�ضي و�لفني بها  فاإنه يتجاوزه بكل �ضال�ضة وي�ضر، ويتم به ر�ضم �ل�ضخ�ضية كما هيَّ

على �لوجه �الأمثل))).

القرآنية فذات هدف وغرض ساٍم، فال  القصة  وأما وظيفة الشخصيات في  هـ. 
تاأتي �عتباطًا دون فائدة، فكل �ضخ�ضية لها دور ف �إقامة كيان �لق�ض�ص �لقر�آن ف �ضورة �ضوية 
و��ضحة �ملعامل، وهي �الأد�ة �لتي من خاللها ُتبثُّ �ملعان و�الأفكار �لتي ت�ضعى �لق�ضة لتو�ضيلها 
�إىل �ملتلقي من �أجل �الإثارة و�لت�ضويق، وتكوين عقلية حكيمة قادرة على �ختيار �ل�ضخ�ضية ذ�ت 
�لنموذج �ل�ضن لتكون قدوة له، مع �لقدرة على �إبعاد كل ما قد يخد�ص هذه �ل�ضورة من �أقو�ل 

و�أفعال �ضدرت من �ضخ�ضيات منحرفة وطالة ي�ضتبعدها �لعقل و�لقلب مبا�ضرة.

و�الآن  و�أبرزها،  �أهمها  �لتي ذكرت  �لقر�آنية،  �لق�ضة  لل�ضخ�ضيات ف  �ملميزة  �ل�ضمات  هذه هي 
�نطلق لتطبيق هذه �لقو�عد و�خل�ضائ�ص �لتي عر�ضتها من خالل ق�ض�ص �ضورة مرمي.

تطبيق معالجة الشخصيات على قصص سورة مريم: و. 

أوال- الشخصيات في قصة زكريا و يحيى عليهما السالم:

جاءت على �لنحو �الآتي:

أنواع الشخصيات:   .1

�ل�ضخ�ضية �لرئي�ضة: زكريا عليه �ل�ضالم. -
�ل�ضخ�ضيات �لثانوية:  -
y  .ضخ�ضية �مللك )�ملالئكية) �ملُر�ضل بالب�ضارة و�ضخ�ضية زوجته �لعاقر�
y .ضخ�ضية �جلماعات وهم �ملو�يل من بني عمه�
y  ف رئي�ضة  و�ضخ�ضية  �الأوىل  �لق�ضة  ف  ل�ضورها  بالن�ضبة  ثانوية  تعد  �لتي  �لغالم  �ضخ�ضية 

ينظر، حممد دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ضـ87)-88).  -(
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�لق�ضة �لثانية بحو�ر �هلل تعاىل له.
طريقة عرض الشخصيات:  .2

ت �ل�ضخ�ضية �لبطلة عن حالتها و�أفكارها  �لتزمت �لق�ضة �لقر�آنية بعر�ص غري مبا�ضر، حيث عربَّ
للملك  بالن�ضبة  و�أما  �ل�ضالم،  بالن�ضبة لزكريا عليه  �الأفعال، وهذ�  �ملناجاة وردود  بنف�ضها عن طريق 
�ملر�ضل فلقد ظهر دوره باإعالن ��ضتجابة �هلل تعاىل لزكريا عليه �ل�ضالم و�لتب�ضري بالولد �لر�ضي،و�أما 
�لقوم و�لزوجة �لعاقر فلم يكن دورهم غري �لذكر �لوجودي لهم ف �لو�ر فقط، و�أما بالن�ضبة ليحيى 
عليه �ل�ضالم فاكتفت �لق�ضة باالعتماد على �لند�ء �جلامع للو�ضف �ل�ضردي ملعرفة �ل�ضخ�ضية وحتديد 

�أبعادها.

أبعاد الشخصيات وسماتها، وذلك بالنظر في ثالثة أبعاد:   .3

�أواًل- �ضخ�ضية زكريا عليه �ل�ضالم:

 البعد الجسمي: 

�أظهرت لنا �الآيات ف �لق�ضة باأن زكريا عليه �ل�ضالم �ت�ضم ب�ضعف �لبنية وكرب �ل�ضن، حيث �ضاب 
�ضعره ووهن عظمه وعجز ج�ضمه كما ف �الآية �لكرمية: چ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڱ ڱ  ڳ ڳ ڱ  ڱ  گ ڳ ڳ  گ گ  چ  وقوله:  چ  ڤ ڤ  ٹ ڤ ڤ   ٹ 

ں ں        ڻ ڻ چ 

 البعد النفسي: 

كان زكريا ف حالة من �الإرهاق �لفكري و�لنف�ضي �ملتو��ضل وهذ� ما تبني لنا من خالل عدة   .(
مو�قف: 

y  لتو��ضع و�لتاأدب مع �هلل تعاىل، حيث كان ي�ضتعني به ف دعائه ويخفت �ضوته ر�جيًا مت�ضرعًا�
معرتفًا مبننه عليه.

y  تاأزمها و��ضتد�دها، وحرية �الأمور عند  �أغلب  �إليه ف  �الإن�ضان  �لذي يتجه  �لدعاء،  �إىل  جلوئه 
�أنه  كما  له،  تعاىل  �هلل  الإعانة  حمتاج  �ضعيف  )فهو  وينفعه  له  ي�ضلح  ما  �ختيار  �إىل  �الإن�ضان 

متوج�ص من قومه على هذ� �لدين). 

y  طلبه ف �لدعاء للويل للداللة على �ضعفه، حيث �إنه مل يذكر هذ� �لطلب ف �ضبابه، على �لرغم
)�ضالًا  �لولد  يكون  باأن  دعوته  من  ��ضت�ضفه  مما  و  لدعائه،  تعاىل  �هلل  باإجابة  معرفته  من 
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ور�ضيًا) هو:

�ضعفه عن �لرتبية و�لتعليم لكرب �ضنه وكهولته �لتي قد تعيق �الإن�ضان عن متابعة هذه  -
�لرتبية الأبنائه.

�أو خوفه من �أخذه باالأ�ضباب �ملعينة على �لرتبية و�خللق �إال �أنه قد ال يكتب له ف مقادير  -
�هلل تعاىل �لهد�ية �بتالء و�جتباء لزكريا عليه �ل�ضالم.

�أو ل�ضعوره باقرت�ب �أجله وموته وتركه لهذ� �البن �ضغري�، فخوفه على �لدين و�ضريعته  -
دفعه لطلب هذ� �لغالم بهذه �ل�ضفة.

كما �أجد عدة �أجو�ء �رتبطت بالالة �لنف�ضية �رتباطًا قويًا:  .(

فنلحظ جو �لزن و�لهم و�لتفكري، �لذي �رتبط بحالة �النك�ضار و�لت�ضرع و�لدعاء. -

ثم نلحظ جو �لده�ضة و�لتعجب و�لفرح، �لذي �رتبط باأو�ئل �إعالن �مللك بالب�ضارة �ملرجتاه. -

�الأمر  - و�متثال  �لنذر  بالتز�م  �رتبط  �لذي  و�لطماأنينة  و�لوقار  و�ل�ضكينة  �لهدوء  نلحظ جو  ثم 
و�إعالن �لت�ضبيح بكرة و�أ�ضياًل.

كما تكاتفت عدة �ضفات كان لها �الأثر �لبالغ ف بناء �ل�ضخ�ضية �لقدوة، منها:   .(

�ل�ضالح و�لتقوى وخوفه على هذ� �لدين وح�ضن ظنه باهلل وهذ� ما مل�ضناه ف دعوته الأمر قد  -
��ضتحال حتققه ف ظل �لقو�نني �لكونية 

قناعته مبا ق�ضمه �هلل له ف �ضبابه حيث مل يرزق بالولد. -

�ضربه وجهاده �لطويل و�ملرير ف �لفاظ على �لدين وحتى ف �أو�خر عمره وكرب �ضنه. -

حكمته وحنكته �لتي تدل على �ضمات �لاكم �لر�عي �ضاحب �مل�ضوؤولية �لتي يبحث لرعيته عن  -
كل ما ينفعها وي�ضلحها، فعندما مل يجد من هو �أهل لمل هذه �لدعوة، جلاأ �إىل �هلل تعاىل باأن 

يرزقه �بنًا من �ضلبه يكون موؤهاًل لتحمل تِبعات �لدعوة ومتطلباتها.

 البعد االجتماعي:

y  لدينية� �ملكانة  عن  �الأوىل  �لوهلة  منذ  لُت�ْضِفُر  عالنية،  �لكرمي  �لنبي  ��ضم  باإطالقها  فالق�ضة 
و�لت�ضريفية لهذه �ل�ضخ�ضية.



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

230

y  موته يرتقبون  حيث  وكر�مته،  منزلته  على  للداللة  �لق�ضة  ف  )مو�يل)  كلمة  �إطالق  �أن  كما 
لل�ضيطرة على ممتلكاته �ملادية و�ملعنوية))).

y  وكذلك نلحظ حالته �الأ�ضرية من خالل �ل�ضياق �لق�ض�ضي باأن لديه زوجة عاقرً�، و�أقاربًا من
حوله يحيطون به.

y  كما �أن خوف زكريا عليه �ل�ضالم على �لدين من هوؤالء �ملو�يل لداللة و��ضحة على منزلته �لعالية
�أن مي�ص  �أحد على  يتجر�أ  �لدين ويذود عنه، ومل  عند ربه، حيث كان طو�ل حياته يد�فع عن 

�ل�ضريعة بظلم.

خالل  من  شخصيته  أبعاد  ُيْستشف  حيث  السالم  عليه  يحيى  شخصية   - ثانيًا 
الخطاب الوصفي له:

 فالبعد الجسمي: 

y  ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ چ  بقوله:  بالقوة  له  لنا من خالل و�ضف �هلل تعاىل  يظهر 
�لقوة  على  كذلك  وتدل  �لقوم،  هوؤالء  �أمام  بالق  و�لن�ضرة  بالغلبة  ظهوره  چ،  پ   پ 

�جل�ضدية وثباتها �لتي تعني �ضاحبها على �لوقوف �أمام �لباطل مع �لقوة �ملعنوية �مل�ضتمدة من 
�هلل تعاىل.

y  بيان �ملرحلة �لعمرية بقوله: )�آتيناه �لكم �ضبيًا)، و�أهمية هذه �ملرحلة ال�ضت�ضعار ف�ضل �هلل
وهباته على عْبدْيه زكريا و يحيى عليهما �ل�ضالم.

 البعد النفسي: 

فهو و��ضح من خالل عدة �ضفات تتابعت ف �ل�ضياق �لقر�آن د�خل �لق�ضة منها: 

y  .ثباته ف �لق ووقوفه �أمام �لباطل

y .كان عطوفًا حنونًا مع �لنا�ص، وبارً� بو�لديه

y .تقو�ه ومر�قبته هلل تعاىل منذ �ل�ضغر 

y  لطماأنينة و�ل�ضكينة و�لهدوء �لنف�ضي و�ل�ضالم ف ثالثة مو�قف عند �لوالدة وعند �ملوت وعند�
�لبعث.

كما ورد ف بع�ص �لرو�يات، ينظر، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص )6-)6.  -(



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

231

 البعد االجتماعي: 

يت�ضح لنا هذ� �لبعد من خالل بيان:

y .مكانته �لدينية و�لعلمية بحمله �لكتاب و�لكم على �لرغم من �ضغر �ضنه

y  .ور�ثته �لنبوة عن و�لده، بحول من �هلل وقوة

وظيفة �ل�ضخ�ضيات ف �لق�ضتني �ملتد�خلتني:  .(

y  فلقد جاءت وظيفتهم مت�ضاوقة مع �لهدف �لديني و�لغر�ص �ملق�ضود ف �ل�ضورة �لكرمية على
�لرغم من فنياتها، فمثلت �ل�ضخو�ص مناذج ب�ضرية عالية تدل على �لثبات و�ل�ضالح، و�لقدوة 

�ل�ضنة، وح�ضن �الإخال�ص ف �لدعوة �إىل �هلل تعاىل وعبادته.

y .أثبتت يقني �لعبد باهلل �لذي بقدرته ورحمته تخرج �لقو�نني �لكونية عن م�ضار�تها وخطوطها�

وبالتايل البد لكل متلٍق �ت�ضم بالعقل و�لكمة �أن يختار هذه �ل�ضخ�ضيات �أمنوذجًا لالقتد�ء بها.

حديثا  �لّنقاد  و�ضعها  ب�ضروط  فنياتها  ف  متيزت  قد  �لق�ضة  ف  �ل�ضخ�ضيات  �أن  �أجد  وهكذ�   .5
لتكون من مميز�ت �ل�ضخ�ضيات ف �لق�ضة �لفنية:

y  حيث جاءت �ل�ضخ�ضيات كما ف �ضخ�ضية زكريا عليه �ل�ضالم مقنعة عن �ضبب دعائها، معربة
عن نف�ضها ببيان �ضبب �لدعاء و�لرجاء، وكذلك ف �ضخ�ضية يحيى عليه �ل�ضالم جاءت مقنعة 
بكونه جاء نتيجة �إيجابية ملدى �ضالح �الأب و�إخال�ضه، ومعربة عن �ضاحبها بو��ضطة �لو�ضف 

�الإلهي له.

y  لب�ضارة� وهو  �لعظيم  �لدث  مع  متفاعلة  حيوية  �ل�ضالم  عليه  زكريا  �ضخ�ضية  جاءت  ولقد 
�ل�ضالم جاءت �ضخ�ضيته حيوية  و�أم عاقر، وكذلك يحيى عليه  �أب كبري  �لر�ضي من  بالغالم 
ومتفاعلة على �لرغم من �عتماده على �لق�ص �لو�ضفي، وتطور حالته من �ملولد �إىل �ل�ضبا �إىل 

�ملوت وبعدها �إىل �لبعث.

y  من لنا  �ت�ضح  كما  �ملحمود  �ل�ضر�ع  ذلك  بها  متّثل  قد  �ل�ضالم  عليه  زكريا  �ضخ�ضية  �أن  كما 
نف�ضيته ودعوته هلل تعاىل، وهو �ل�ضر�ع �لذي �هتم به �لنقاد موؤخر�، �إذ �إنه يربز دور �ل�ضخ�ضية 
ويبني �أبعادها، ومن ثم يكون دوره �أكرث تاأثريً� ف �ملوقف و�أعمق �أثرً� على �ملتلقي، وهذ� ما جتلت 
به �ل�ضخ�ضيات ف هذه �لق�ضة �لكرمية، �لتي قدمت دورً� بارزً� دالليًا وفنيًا، �ُضِخر جميعه من 

�أجل �لغر�ص �ل�ضامي �لذي هدفت له �ل�ضورة ود�رت حوله.
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ثانيا - الشخصيات في قصة مريم وعيسى عليهما السالم:

�أنو�ع �ل�ضخ�ضيات �ملذكورة:  .(

�ل�ضخ�ضيات �لرئي�ضة:  -

y .ضخ�ضية مرمي بنت عمر�ن ف �مل�ضهدين �الأولني� 

y .ضخ�ضية عي�ضى عليه �ل�ضالم ف �مل�ضهد �الأخري�

�ل�ضخ�ضيات �لثانوية:  -

y .ل�ضخ�ضية �ملالئكية �ملتمثلة ف �مللك �ملر�ضل�

y .جلماعة و�جلمهور �ملتمثلة ف قوم مرمي عليها �ل�ضالم�

طريقة عر�ص �ل�ضخ�ضيات:  .(

ولقد مت عر�ص �ضخ�ضيات �لق�ضة باأ�ضلوب غري مبا�ضر، حيث �ت�ضحت كل �ضخ�ضية على و�قعيتها 
وحقيقتها، فال�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم برزت لنا من خالل دورها و�نفعاالتها وحو�ر�تها وردود �أفعالها، 
وكذلك �ضيدنا عي�ضى عليه �ل�ضالم عرب حو�ره عن معتقده وفكره ومنهجه ب�ضكل ن�ضتطيع �الإملام باأبعاد 

�ضخ�ضيتهما.

�أبعاد �ل�ضخ�ضيات و�ضماتها:  .(

أواًل- مريم عليها السالم:

 البعد الجسمي: 

مل ترد لنا ف �لق�ضة ما يدل على حالتها �جل�ضدية ب�ضريح �لعبارة، ولكن يبدو يل من �إيحاء�ت 
�لق�ضة �أنها:

y  ف بد�ية �لدث كانت ف حالة �ضحية جيدة بحيث تبتعد عن قومها وتعتزلهم، ومن ثم قدرتها
على حتمل م�ضاق �لمل وتعبه ف بد�ية �أمرها، �لذي مل ي�ضفر عنه �ل�ضياق �لق�ض�ضي لعدم 

�أهميته ملق�ضد �لق�ضة وهدفها.

y  نتيجة وج�ضديًا  ونف�ضيا  فكريا  و�إرهاقه  �جل�ضم  �ضعف  �إىل  �ملتطورة  حالتها  تطالعنا  ثم  ومن 
ملرحلة  �إيذ�نا  ليكون  �ل�ضياق  حه  و�ضّ �لذي  �لطلق  عالمات  ظهور  بد�ية  ف  و�لوالدة،  �لمل 
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جديدة ف �أحد�ث �لق�ضة.

y  مر�عاة �لقدرة �الإلهية لالة �ل�ضعف هذ�، باأن وفر لها �ضبل �لر�حة �جل�ضدية بتوفري �لطعام
�ملتمثل ف �لرطب، و�تباع �أ�ضعف �الأ�ضباب للح�ضول عليه وهو هّزها جلذع �لنخلة، و�ل�ضرب من 

�لنهر �جلاري حتتها.

y  لوالدة� بعد  �ملرهقة  �لالة  على  بتغلبها  �ل�ضالم  عليها  مرمي  �ل�ضيدة  حالة  تطالعنا  ثم  ومن 
با�ضتعادة �ضحتها �جل�ضدية و�لنف�ضية وحملها �لوليد، ومو�جهتها للقوم بكل �ضالبة وقوة.

 البعد النفسي:

�لذي  هو  يكون  يكاد  و  �ل�ضالم،  عليها  مرمي  �ل�ضيدة  �ضخ�ضية  ف  بارز  بدور  �لبعد  هذ�  �أ�ضهم 
�ضيطر على جميع مناحي �ضخ�ضيتها و�أحد�ثها ف �لق�ضة، فلقد مثلت لنا مدى )�لت�ضابكات �النفعالية 

بالدرجة �لكربى) ومن �أهم هذه �ل�ضمات:

y  زهد و�ضالح مرمي بنت عمر�ن وذلك من خالل �نعز�لها للعبادة، و�نقطاعها عن �لنا�ص، وعن
ملذ�ت �لياة �لتي قد حتلم بها كل من كانت ف �ضنها.

y  تقو�ها و��ضت�ضعارها رقابة �هلل تعاىل، وهذ� ما �ت�ضح لنا من خ�ضيتها ملفاجاأة �مللك لها، �لذي
متثل على �ضورة �ضاب جميل قد يغري كل من كانت ف موقفها، ولكن عفافها ونقاءها منعها 
من �الجنذ�ب نحوه، بل �ضاألت �هلل �أن يكفيها �ضره، مذكرة �إياه بالتقوى و�خل�ضية لت�ضتثري لديه 

�لرحمة و�لعفة وخوف �هلل.

y  أ�ضكال متنوعة من� �لعاطفة �ملتاأججة ف نف�ضها: حيث تقلبت معها ف كل موقف متر به على 
ردود �أفعالها، �لتي تنم عن طبيعة �لنف�ص �لب�ضرية وطبائعها:

بني  - �لنف�ضي  �ل�ضر�ع  فيتملكها  �أمامها،  �ل�ضاب  ظهور  من  خوفًا  وترتعد  تفجع  فمرة 
�ملوقف وبني ما تربت ون�ضاأت عليه وبني �لياء �لعذري �لذي ي�ضتهجن ويت�ضارع مع كل 

جديد يكون �ضببًا ف ك�ضف �ضرتها وحجابها.

ثم تتملكها �ملفاجاأة و�لده�ضة و�لعجب من بعد معرفتها ل�ضبب جميء هذ� �ل�ضاب �إليها  -
و�أ�ضله �ملالئكّي، وما �أر�ده من تنفيذ �أو�مر �هلل تعاىل باأن يرزقها غالمًا زكيًا من غري �أب.

ثم ما �عرت�ها مرة �أخرى من �خلوف و�لهم و�لزن على �لرغم من يقينها بربها، ولكن  -
�الإن�ضان كيف وهي  �أحيانا عندما تثقل كو�هل  �لتي قد ت�ضعف  �لب�ضرية  �لنف�ص  طبيعة 

تتذكر ما قد يظنه �لقوم عند مو�جهتهم.
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y  ثم ترت�ءى لنا ف)قمة �ل�ضر�ع �لنف�ضي وذروته) �لذي تت�ضابك فيه م�ضاعر �خلوف و�لهم و�الأمل
�أن  و�ل�ضعور بانقطاع �الأهل عمن حولها، فنجدها تطلق �لرجاء �لار �إىل �هلل تعاىل بتمنيها 

تكون من عد�د �ملوتى �أو تكون كما قالت: چ ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  چ

y  ،ى �هلل تعاىل عنها باليقني و�لطماأنينة و�ل�ضكون ثم تبد�أ �لنف�ص بتفكيك تلك �لت�ضابكات مبا �ضرَّ
اأه لها من بيئة ز�خرة بالهدوء و�لر�حة،  بلحظة �نفر�ج �ملعاناة بوالدتها �ملولود �ملوهوب، وما هيَّ

وتثبيت قلبها بنطق �لوليد وتهدئته �إياها، فبدد ما كان ف قلبها من روع وحزن.

y  ،وف نهاية �مل�ضهد �لق�ض�ضي جند )لظة �لتنوير �لنف�ضي ف قلبها) ت�ضاء بعد مو�جهتها للقوم
للوليد وحماورته  باإ�ضارتها  وكذلك  �ملخل�ضني،  لعباده  ون�ضرته  لها  تعاىل  �هلل  بتاأييد  ويقينها 
�إىل  عاطفية  وتوتر�ت  نف�ضي  �ضر�ع  من  تعانيه  كانت  ما  بذلك  نقلت  فكاأنها  لقومها،  �ملعجزة 

قومها))).

�ل�ضخ�ضية،  وم�ضتوى  �لدث  م�ضتوى  على  بارزً�  دورً�  �أدت  �النفعاالت  هذه  �أن  �أجد  ثم  ومن 
و�لعو�طف  �النفعاالت  �ألظ  �ل�ضورة، حيث  فيه  �ضارت  �لذي  �جلو  مع  غنيًا عجيبًا  تنا�ضقًا  وتنا�ضقت 

�ملتغرية ف �لنف�ص �لب�ضرية قد �ضادت من �أول �ل�ضورة �إىل خامتتها))).

 البعد االجتماعي:

�إن مناد�ة �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم با�ضمها ليحوي عدة دالالت معنوية وفنية ف قوله تعاىل: 
چ ٿ ٹ  ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ چ ففيها:

y .ضت�ضعار للو�قعية ف �ملحاورة جلذب �نتباه �ملتلقني، وم�ضاركتها للحدث و�نفعاالت �ل�ضخ�ضيات��

y  إدر�ك رفعة �ضاأنها بني قومها ومكانتها عندهم، وعظم �أمرها �لذي �أر�ده �هلل لها، باأن ي�ضطفيها�
هي و�بنها لهذه �ملنزلة �لت�ضريفية �لعظيمة، لتكون �آية للعاملني. 

y  و�لدينية �الجتماعية  مكانتها  �ل�ضالم  عليها  مرمي  مع  �لقوم  حديث  خالل  من  يل  يتبني  كما 
�ضالة  �أ�ضرة  من  فهي  چ  چ  چ  چ  ڃ           ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ            ڄ  ڄ  ڦ  چ  بقولهم: 

متيزت بـ )�لو�لد �لتقي، و�لو�لدة �لعفيفة،و�الأخ ذو �ملنزلة �لرفيعة).

ثانيا - شخصية عيسى عليه السالم:

فعلى �لرغم من �خت�ضار �لدث فيه فاإنني �أتلم�ص �أبعادً� لل�ضخ�ضية ��ضتنبطتها منه:

ينظر، حممد قطب: �لق�ضة ف �لقر�آن، �ص)).  -(
بت�ضرف، �خلطيب: �لق�ض�ص �لقر�آن، �ص7)).  -(
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 البعد الجسمي:

y  لروح �ل�ضائدة ف �لق�ضة من رعاية �هلل تعاىل، وتهيئة �لبيئة و�الأحد�ث من �أجله، لتدل داللة�
و��ضحة على �لرعاية �جل�ضمية و�لنف�ضية له،و�إن مل تكن هناك �ألفاظ �ضريحة وو��ضحة ف هذ� 

�لبعد �جل�ضمان.

y  ومن ثم كْون نطقه وهو وليد، لداللة و��ضحة على �ل�ضحة �جل�ضمية �لكاملة و�ملتجاوزة للقدر�ت
�الإن�ضانية �ملتعارف عليها ف �ملهد. 

y .وكذلك قدرته على �ل�ضالة و�لزكاة لداللة على �ضحته �جل�ضمية و�لعقلية �لتي ت�ضرتط الأد�ئهما

 البعد النفسي: 

متثل �لبعد �لنف�ضي ف عدة �أمور منها: 

y  ليقني و�لثبات و�لطماأنينة و�لر�حة �لقلبية، بن�ضرة �لق على �لباطل، وهذ� ما تلم�ضناه ف�
نطق �لوليد باأول �لكلمات �لتي تدل على �لعبودية �خلال�ضة هلل تعاىل، ورفع كل �تهام �أو �فرت�ء 

ف ق�ضيته وم�ضاألته �لتي خا�ص فيها �خلائ�ضون بالباطل و�لزيف.

y  يورثان �للذين  و�لروحي  �لنف�ضي  �لهدوء  على  لتدل  و�لزكاة،  بال�ضالة  ملتزما  مباركًا  كونه 
�لطماأنينة و�ل�ضكينة ل�ضاحبهما.

y  متّكن �لرحمة من قلبه فرتجمها باأفعال �ضريحة من بره بو�لديه، ولينه مع عباد �هلل، وبعده عن
�أمر��ص �لتجرب و�لظلم و�لق�ضوة.

y .مالزمة �لر�حة و�ل�ضالم و�لطماأنينة عند �ملولد وعند �ملمات وعند �لبعث

 البعد االجتماعي:

حيث نتلم�ص مكانته �لدينية عند �هلل وعند �لنا�ص بقوله تعاىل على ل�ضانه: چ ڈ ژ    ژ ڑ ڑ 
ک ک  ک ک چ �لتي تكفي ملعرفة هذه �ملكانة �لعالية.

و�أما �لوظيفة �لتي �أدتها هذه �ل�ضخ�ضيات فهي و��ضحة للعيان:  .(

y  حيث �إن �لق�ضة �لقر�آنية تقدم للمتلقي �أمنوذجا ب�ضريا مُيثل �لغاية ف �لتفوق �خللقي، و�لثبات
�لديني، و�لتاأييد من �هلل، وبالتايل تكون هذه �ل�ضخ�ضيات �ضخ�ضيات �ضالة لالقتد�ء و�ل�ضري 

على هد�ها.
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y  قدمت �ل�ضخ�ضيات مناذج ب�ضرية �ت�ضمت بالو�قعية ف جميع حاالتها و�أبعادها مما تزيد من
�ص �ل�ضخ�ضيات وحماكاتها باعتبارها متما�ضية مع  تفاعل �ملتلقي معها �إيجابًا، فتدفعه �إىل تقمُّ

��ضتعد�د�ت �لنف�ص �لب�ضرية وطبيعتها.

y  وكذلك قدرة هذه �ل�ضخ�ضيات مبا قدمته من �ضر�عات، و�نفعاالت من �لو�ضول �إىل قمة �لتطهري
للنف�ص �لب�ضرية، �لتي ركز عليها �لنقاد كثريً�، بجعلها �ضرطًا من �ضروط �لق�ض�ص �لناجحة، 
من  و�لنف�ص  �لقلب  فتطهر  و�ل�ضعادة،  و�لفرح  و�لزن  �الأمل  جلو�نب  ��ضتثارة  من  تقدمه  مبا 

�أدر�نها وظلمتها فت�ضتنري للطريق �ل�ضحيح))).

y  ضاعدت �ل�ضخ�ضيات ف ك�ضف �فرت�ء�ت �ل�ضالني �ملتخبطني ف معرفة �لقيقة �لعظمى من�
)وحد�نية �هلل تعاىل، وتنزهه عن �ل�ضاحبة و�لولد، وبيان قدرته �ملعجزة ف تغيري �ضنن �لكون 

وقو�نينها كيفما �ضاء).

وهكذ� �ختريت �ل�ضخ�ضيات ب�ضماتها و�أبعادها بت�ضليط �الأ�ضو�ء عليها، الأثرها �لفاعل ف تدعيم 
�إثبات  ف  معها،  ويتما�ضى  �لكرمية  �ل�ضورة  مقا�ضد  مع  يت�ضاوق  و�لذي  �لق�ضة،  من  و�لغاية  �لهدف 

وحد�نية �هلل تعاىل وعبوديته ورحمته لعباده.

كما �أنني �أجد �ل�ضخ�ضيات ف �لق�ضة قد برزت ف �ضماته:  .5

y .فال�ضخ�ضيات مقنعة، معربة عن نف�ضها، بعيدة عن �لتكلف و�لتناق�ضات �لز�ئفة

y .جاءت حيوية ن�ضيطة متنامية ومتطورة من بد�ية �الأحد�ث �إىل نهايتها

y .مثلت �ل�ضر�عات �لد�خلية و�خلارجية على م�ضاحات فنية و��ضعة من �لق�ضة

وهكذ� جتلت �ل�ضخ�ضيات باأدو�رها و�أبعادها ووظائفها ومميز�تها ب�ضكل بنائي وفني بديع، يزيد 
من �الإثارة و�لت�ضويق ف �لق�ضة.

ثالثا - الشخصيات في قصة إبراهيم عليه السالم:

�أنو�ع �ل�ضخ�ضيات:  .(

�ل�ضخ�ضية �لرئي�ضة: �ضخ�ضية �إبر�هيم عليه �ل�ضالم. -

 

 
ينظر حممد �لد�يل: �لوحدة �لفنية ف �لق�ضة �لقر�آنية، �ص))).  -(
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�ل�ضخ�ضيات �لثانوية: -

y .ضخ�ضية �الأب �مل�ضرك�

y  يتجاوز مل  �للذ�ن  �ل�ضالان)  )�البنان  �ل�ضالم  عليهما  ويعقوب  �إ�ضحاق  �ضخ�ضيتا 
�ل�ضياق فيهما غري �لذكر �ل�ضردي لهما.

طريقة عر�ص �ل�ضخ�ضيات:  .(

�أخذت  �لق�ض�ضي، حيث  �ل�ضياق  �إذ متتد ف  �ل�ضخ�ضيات غري مبا�ضرة،  ماز�لت طريق عر�ص 
�ضال�ضة  بكل  ومعتقد�تهما  و�أفكارهما  هويتهما  عن  تتك�ضفان  وو�لده  �ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  �ضخ�ضية 
مو�قف  ف  بارز  بدور  �أ�ضهمت  �لتي  �لا�ضمة  ونتيجته  بينهما،  د�ر  �لذي  �لو�ر  خالل  من  و�إيجاز 

�ل�ضخ�ضيتني فيما بعد.

�أبعاد �ل�ضخ�ضيات:  .(

أواًل- شخصية إبراهيم عليه السالم:

 البعد الجسمي:

كذلك جند �ل�ضياق �لقر�آن ف �لق�ضة يتجاوز هذ� �لبعد ويغفله لعدم �أد�ئه وظيفة ف هذ� �ملو�ضع 
بالذ�ت للغاية و�لهدف من ذكر �لق�ضة، وهذه طبيعة �أ�ضلوب �لقر�آن كما تلم�ضناها مر�رً� وتكر�رً�.

ولكن �لظاهر من جو �لق�ضة ف رزق �هلل له بالذرية �ل�ضالة هو: كونه ف حالة ج�ضدية و�ضحية 
ل �مل�ضاعب �لتي وقفت ف طريقه. �ضليمة، �أّهلته لتحمُّ

 البعد النفسي: 

y  ت�ضحت عو�طف �لنو و�ملحبة ف نف�ص �إبر�هيم عليه �ل�ضالم، حيث �إننا لنكاد نرى �أ�ضو�ءها�
�ملتوهجة �خلارجة من قلبه جتاه و�لده �ملعاند.

y  بروز �ضفة �الإخال�ص ف �لعبادة، و�ل�ضرب و�ملجالدة ف حتمل م�ضاق �لدعوة وتبعاتها حتى مع
�أقرب �لنا�ص �إليه.

y  ورغبته و�لده،  جتاه  �ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  قلب  من  نفحاتها  جرت  �لتي  �مل�ضتفي�ضة  �لرحمة 
�مللحة ف �إنقاذه من بر�ثن �الأوثان وتخبطاتها، �إ�ضفاقًا ور�أفة لاله.
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y  ،العتز�ل� على  عزم  حينما  �لو�ر  �آخر  ف  لنا  برزت  �لتي  و�للم  و�لتو��ضع  �لت�ضامح  �ضفة 
ودعوته �ل�ضادقة لو�لده باال�ضتغفار له عند �هلل تعاىل.

y  ،ت�ضحت �ضمة �لتو�زن و�لكمة �لتي ُجِبل عليها �خلليل عليه �ل�ضالم بف�ضل من �هلل �ضبحانه�
و�ملتمثلة ف منطقيته وحكمته ف �لتحاور، وتقدميه لالأدلة و�لرب�هني �لقاطعة ف مو�قعها.

y  ،جلر�أة و�ل�ضجاعة وقول �لق �إذ �إنه ال يخاف ف �هلل لومة الئم، وقدرته على �تخاذ �لقر�ر�
وتنفيذ كل ما فيه �ضالح و�ضد�د لدينه ولدعوته.

 البعد االجتماعي: 

y  برزت �ملكانة �لدينية من خالل حماجته لو�لده ف عبادة �الأ�ضنام، وثباته على �لق، وتقريره
�لباطل  على  و�تباعهم  �الآخرين  ت�ضلط  عن  بها  ويبتعد  �لعبادية،  �لعزلة  له  لتتحقق  �العتز�ل 

و�لزيف.

y  ومن ثم رزق �هلل له باالأبناء و�إجز�ل �لعطاء عليه، وحتقق �ل�ضمعة �لطيبة بني �لنا�ص، لهي �أكرب
م �ملركز �الجتماعي �لذي يت�ضم بالقوة و�لثبات و�ل�ضعادة. �ملقومات �لتي تدعِّ

ثانيًا - شخصية األب المعاند:

 البعد الجسمي:

مل يذكره �ل�ضياق لعدم �لاجة �إليه، مل�ضنا ف �ل�ضياق �ضفات )�جلربوت و�لتكرب و�لق�ضوة) �لتي 
تزيد فاعليتها ف �الإن�ضان بتوفر �ل�ضحة و�لقوة �جل�ضدية، �لتي �إن �أ�ضابها �أي خلل �نعك�ضت �ضلبًا على 

�ضمات �ل�ضخ�ضية من �ل�ضعف و�لنق�ص.

 البعد النفسي: 

چ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے  يت�ضح من خالل جملة حو�رية و�حدة ف قوله تعاىل: 
ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ چ حيث دلت على: 

y  لعناد و�لكفر: بالتز�مه عبادة �الأوثان وعدم ��ضتجابته لدعوة �لق �ل�ضالة، ومن َثم �ضالله�
عن طريق �لهد�ية وروؤية �الآيات �لبينات.

y  لهادئة �لانية� �بنه  و�لق�ضوة: وهذ� و��ضح من خالل مقابلته ورده لدعوة  �لغلظة و�خل�ضونة 
�لرحومة، وتهديده �إياه بالرجم و�لهجر.
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 البعد االجتماعي: 

من حكمة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم دعوة �أبيه للدين، وذلك ل�ضببني متثلت فيهما �ملكانة �الجتماعية 
لل�ضخ�ضية وهما:

y .قر�بته �الأ�ضرية ورغبته ف �إنقاذ �أهله من �لعذ�ب، باعتباره �أب �لعائلة �لكربى

y  حنكة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم ف هد�ية �ضيد �لقوم، ليكون طريقًا لهد�ية رعيته ومن هم حتت
�ضيطرته، فاإ�ضالم �لاكم �ضبب الإ�ضالم رعيته، ومن ثم ن�ضت�ضف �ملكانة �الجتماعية لل�ضخ�ضية 

بني قومها.

وظيفة �ل�ضخ�ضيات:  .(

ومن خالل هذه �الأبعاد �ت�ضح لنا مدى تفاعل �ل�ضخ�ضيات مع �الأحد�ث، ومدى �لوظيفة �ل�ضامية 
فت لها �ل�ضخ�ضيات ف �لق�ضة، من �أبرزها: �لتي وظِّ

y  لدعوة هلل و�لعبودية له منزها عن �ل�ضريك) وهو هدف �ل�ضورة �ل�ضامي، كما �أن رحمة �هلل�(
م للهدف �ل�ضامي، لذلك جند  لعباده �ملخل�ضني �لذين �ضارو� على طريق �لتوحيد مق�ضد مدعِّ

وظيفة �ل�ضخ�ضيات هنا قد ت�ضاوقت ت�ضاوقًا دالليًا وفنيًا حمكمًا مع �الأهد�ف و�ملقا�ضد.

y  قدمت �ل�ضخ�ضيات مناذج ب�ضرية و�قعية لال �ضاحب �لدعوة مع قومه ومظاهر �لعناد و�لكفر
و�لتجرب �لتي قد تتكرر ف كل زمان ومكان على �أ�ضكال متنوعة، فخفف ذكرها �لزن عن قلب 

�لنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم جّر�ء ما و�جهه من عناد وكفر من قومه.

y  م�ضاق �جلهد على  تنطوي  �لتي  �لدعوة  متلًق حقيقة  كل  تر�ضم ف ذهن  �ل�ضخ�ضيات  �أن  كما 
�لعظيم �لذي يتطلب �ضرب وم�ضابرة من �لد�عي.

لقد مثلت �ل�ضخ�ضيات �لتطابق �لفني ب�ضماتها من خالل:   .5

y .كونها مقنعة، معربة عن �ملعنى �لق�ض�ضي

y  حيوية ومتفاعلة مع �الأحد�ث ومع بع�ضها بع�ضًا بتطور �ل�ضر�ع  بينها، حيث �إن �ل�ضياق �لق�ض�ضي
قد ج�ضد �ضفات �ل�ضخ�ضيتني �ملت�ضارعتني: »ف لوحتني �ضاخ�ضتني متقابلتني: لوحة �لق�ضوة 
و�لعنف و�لغلظة �ملتغلغلة ف طبيعة �الأب، ولوحة �لرب و�الإح�ضان و�لنان و�لتقدير و�لعطف ف 
طبيعة �البن �لرحيم، هذه �لرغبات �جلاحمة و�مل�ضاعر �ل�ضادقة، و�النفعاالت �لثائرة ف كلتا 
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�لطبيعتني، نتجت عن تغلغل �لق�ضة ف كلتيهما«))).

رابعا - الشخصيات في القصص الثالث: 

)مو�ضى و�إ�ضماعيل و�إدري�ص عليهما �ل�ضالم) ولالإيجاز ف هذ� �ملقام �أتناول �ضخ�ضياتها معًا:

�أنو�ع �ل�ضخ�ضيات:  .(

�ل�ضالم،  �لنبي مو�ضى عليه  �لرئي�ضة هي  �ل�ضخ�ضية  لنا:  �ل�ضالم تظهر  ف ق�ضة مو�ضى عليه   -
و�ل�ضخ�ضية �لثانوية هي هارون عليه �ل�ضالم �ملعني له ف �لدعوة.

و�ضخ�ضيات  �ل�ضالم،  عليه  �إ�ضماعيل  هي  �لرئي�ضة  �ل�ضخ�ضية  لنا:  تظهر  �لثانية  �لق�ضة  وف   -
ثانوية وهم �أهله.

وف �لق�ضة �الأخرية تظهر لنا �ل�ضخ�ضية �لرئي�ضة �ملتمثلة ف �ضيدنا �إدري�ص عليه �ل�ضالم بدون   -
ذكر �أي �ضخ�ضيات �أخرى لغاية ��ضتدعاها �لغر�ص و�لهدف من �ضرد �لق�ضة.

�الإخبار  تعتمد على  �لتي  �ل�ضريعة  �ل�ضردية  �لطريقة  �لق�ض�ص هي  �لعر�ص: ف جميع  طريقة   .(
و�لو�ضف بالدرجة �الأوىل، كما هو ملحوظ من �ل�ضياق �لق�ض�ضي ف �لق�ض�ص �لثالث.

�أبعاد �ل�ضخ�ضيات:  .(
ول�ضرورة عمد لها �ل�ضياق من جتاهل بع�ص من هذه �الأبعاد وت�ضليط �الأ�ضو�ء على بع�ضها �الآخر، 
جند �ل�ضياق ركز على �لبعد �لنف�ضي و�الجتماعي، وجتاهل �لبعد �جل�ضمي لعدم �لاجة لتو�ضيحه هنا 
ولعدم تقدميه وظيفة د�عمة للغر�ص، غري�أننا ن�ضتنتج من خالل �الأمر بالدعوة و�لقيام ب�ضوؤون �لنبوة �أو 

�لر�ضالة �أن �أ�ضحابها �مل�ضطفني ف �ضحة ج�ضدية ُتعينهم على حتّمل �أعباء �لدعوة.

فأواًل- شخصية موسى عليه السالم تحقق فيها: 

 البعد النفسي:

y  حيث و�ضفه �ل�ضياق �لق�ض�ضي باالإخال�ص و�ل�ضدق ف �لعبادة و�لدعوة هلل تعاىل، وهي �ضمات
مرتبة  ينال  �أن  له  ُحقَّ  لذلك  بينهما،  �لروحية  �لر�بطة  �ضلة  من  وتزيد  ربه  من  �لعبد  تقرب 

�ل�ضرف وهي )�لتقريب �الإلهي).

y  خوفه على �لدين و��ضت�ضعاره �مل�ضوؤولية �لعظمى �ملكلف بها، وهي �لدعوة �إىل �هلل تعاىل باعتباره
نبيًا ور�ضوال �إىل قومه، وهذ� ما �أدركناه من دعائه ف طلب �ملعني و�مل�ضاند له ف �أمور �لدين وهو 

ينظر حممد �لد�يل: �لوحدة �لفنية ف �لق�ضة �لقر�آنية �ضـ)).  -(
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�أخوة هارون عليه �ل�ضالم.

y .م�ضاعر �لفرح و�ل�ضعادة �لتي ن�ضت�ضفها من �أجو�ء �إجابة �لدعاء وتنزل �لرحمة عليه

 البعد االجتماعي:

y .فهو متمثل ف �ملكانة �لدينية بكونه نبيا ور�ضوال لقومه

ثانيًا- شخصية إسماعيل عليه السالم ولقد برز فيها:

 البعد النفسي: 

وو�ضح ذلك باإخبار �هلل عنه ف عدة �ضفات �أولها: 

y  ل م�ضوؤولية �أهله وحماولة �إنقاذهم �ضادق �لوعد: خمل�ضًا هلل ف دعوته وبخا�ضة ف �بتد�ئه بتحمُّ
من �لتهلكة و�لعذ�ب باأمرهم ف �لتز�م �ل�ضالة و�لزكاة.

y  مر�ضٌي عند �هلل تعاىل، وما ت�ضتلزمه هذه �ل�ضفة من �لر�حة و�ل�ضعادة و�لطماأنينة و�ل�ضكينة
�لتامة.

 البعد االجتماعي:

y  وهو بارز ف قوله تعاىل: چ ٺ  ٿ ٿ ٿٿ ٹ     ٹ            ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ چ

�لذي يو�ضح �ملكانة �لدينية له بالنبوة و�لر�ضالة.

ثالثًا: شخصية إدريس عليه السالم يتضح لنا فيها:

 البعد النفسي: 

ة �لتي حتمل معان �ل�ضدق و�الإخال�ص و�لعبودية و�لطهارة و�ضفاء �ل�ضريرة  يقيَّ ف �ضمة �ل�ضدِّ
ونقاء �لنف�ص و�لعزة و�ل�ضموخ، وهي �ضمة ��ضتحق بها �أن يرفع مكانًا عليًا.

 البعد االجتماعي: 

فهو متمثل ف �ملكانة �لدينية بكونه نبيًا مر�ضاًل ومكانة ت�ضريفية عالية �ختلف �لعلماء بها، ف قوله 
تعاىل: چ ڍ ڍ ڌ ڌ چ.

وهكذ� �ت�ضحت لنا هذه �الأبعاد ف �ل�ضخ�ضيات �لثالث �لتي ُر�ضَمت لهدف مق�ضود، وهو �إظهار 
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مناذج ب�ضرية عالية ف �خللق و�لعبادة و�الإخال�ص.

و�أما �لوظيفية �لتي قدمتها �ل�ضخ�ضيات ف �لق�ض�ص فهي وظيفة فائقة ف �لتاأثري من حيث:  .(

y  تقدميها لنماذج ب�ضرية عالية ف �جلودة من حيث خلقها وعبادتها و�إخال�ضها، فيتحقق �لتاأثري
جز�ء�تها  نف�ص  على  للح�ضول  طريقها  و�لتز�م  نهجها،  على  لل�ضري  �ملتلقي  نف�ص  ف  و�لتاأثر 

وهباتها.

y  حتقق �ملق�ضد �الأكرب من �لق�ض�ص ف تدعيمها للهدف �الأ�ضا�ص ف �ل�ضورة من �لدعوة لعبادة
�هلل، و�متثال �أو�مره ونو�هيه، لنيل رحماته ونفحاته.

و�أما لتتطابق �ل�ضروط �لفنية فيها، فلقد قدم �ل�ضياق �لق�ض�ضي منوذجا فنيا ر�ئعا لالإيجاز   .6
�إقناع  بكل  �ل�ضخ�ضيات  يقدم  �أن  خاطفة  ب�ضورة  ��ضتطاع  �لذي  �لهادف،  و�جلمايل  �لفني 
�أبعاد  يب�ضط  �أن  ��ضتطاع  فاإنه  �لرغم من خلوها من عن�ضر �لركة و�ل�ضر�ع  وو�قعية، فعلى 

�ل�ضخ�ضيات بكل ي�ضر و�ضهولة وو�ضوح، فتحقق بذلك �لهدف و�ملق�ضد �ملرجو.

�ل�ضياق  لينقلنا  �ل�ضالم  عليهم  �الأنبياء  فئة  من  �ل�ضالة  �لب�ضرية  �لنماذج  هذه  تنتهي  وهنا 
�لق�ض�ضي �إىل فئة �أخرى تعاك�ضها وت�ضادها.

خامسا - الشخصية البشرية المنعزلة والمنحرفة عن الصراط السوي:

مثَّل �ل�ضياق �لق�ض�ضي �خلاطف ف �لق�ضم �خلطابي من �ضورة مرمي بع�ضًا من �ل�ضخ�ضيات    
�لنماذج  �أول  ومع  عبادي،  حمظور  هو  فيما  لتقع  �لب�ضرية  حدودها  جتاوزت  �لتي  �ملنحرفة 

�لب�ضرية �ملنحرفة:

والمتقين،في  النبيين  من  الصالح  السلف  بعد  جاءوا  الذين  الطالح  الخلف   .(
حيث  چ   ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ     ہ  ہ  ہ  چ  تعالى:  قوله 
جند �ل�ضياق يتجاهل �أ�ضماءهم با�ضتعمال كلمة )خلف) لتدل على �جلمع �لتي تو�ضح �لذريات 
و�تباعهم  لل�ضالة،  باإ�ضاعتهم  و�أجد�دهم  �آبائهم  هدى  عن  �نحرفت  و�لتي  بعدهم،  من 
د�ئرة  من  يخرج  فهو  �هلل  �إال  ورجع  منهم  تاب  من  �إال  �الأليم  �لعذ�ب  فا�ضتحقو�  لل�ضهو�ت، 

تخبطهم و�ضاللهم لينال ر�ضا �هلل وجنته.

��ضمه  يتجاهل  �لق�ض�ص  �ل�ضياق  جند  چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  چ   القول:  صاحب   .(
وهيئته ومكانته، لي�ضلط �ل�ضوء على �لبعد �لنف�ضي �لذي ن�ضتدل عليه من ��ضتفهامه �ال�ضتهز�ئي 
�ل�ضاخر بالبعث و�لن�ضور، ليدلل على �ضالل هذه �ل�ضخ�ضية، وظلمها لنف�ضها، وتخبطها �ملرير 
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ف متاهات �لعناد و�جلحود و�لكفر، و��ضتحقاقها �لعذ�ب �الأليم.

حيث  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے    ے  چ  القول:  صاحبة  والجماهير  الجماعات    .(
�أولئك  تو�ضح  �لتي  �الآيات،  �لنفر معنويًا من خالل  ح ق�ضة هوؤالء  يو�ضِّ �ل�ضردي  �ل�ضياق  جند 
�لفئة �لتي �ضدئت قلوبهم، وعميت ب�ضائرهم عن روؤية �لقيقة، فاغرتو� باأنف�ضهم وبحالهم 
عليها  غلب  �لتي  �ملوؤمنة  بالفئة  في�ضتهزئو�  �لباطل  �إىل  �لق  ليتجاوزو�  و�لرتف،  �لنعيم  من 
�لفقر و�ضنك �لياة، ولكن �ضرعان ما حل عليهم غ�ضب �هلل و�ضخطه بالرد �لعنيف �لقاطع 

�لذي عقب به بعد ذكر مقولتهم.

وهناك نموذج بشري منحرف آخر هو الذي تعرض له السياق بقوله تعاىل: چٱ   .(
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ چ حيث مثل هذ� �لنموذج �ضخ�ضية غري �ضوية قد 
بلغ منها �لكفر و�لعناد مبلغًا طا�ص معها �لعقل و��ضطربت به �لنف�ص، و�تبعت فيها �ل�ضهو�ت 
و�ألوهيته،  �لرب  جلالل  مر�عاة  دون  �لبعث،  وبيوم  �الآخر  باليوم  ��ضتهز�أت  بحيث  و�مللذ�ت 
يوم  عليها  �الأليم  �لعذ�ب  متديد  فا�ضتحقت  �لد  فتجاوزت  �ل�ضعيفة،  ب�ضريته  لطبيعة  وال 

�لقيامة.

التي اتخذت من دون اهلل إلها آخر  نموذجًا للجماعات المنحرفة  وجند كذلك    .5
تعبده �لذي يدل على �لبعد �لنف�ضي �ملتخبط و�ملتزعزع بقوله تعاىل: چ ڄ ڄ ڄ ڃ 
كانو�  ما  بتربوؤ  �بتد�ء  �هلل  من  �لعقاب  �ضياأتيهم  ما  �ضرعان  ولكن  چچ  ڃ  ڃ چ  ڃ  
يعبدونه منهم، ووقوفهم �أ�ضد�د� لهم، ومن ثم عقاب �هلل لهم بت�ضليط �ل�ضياطني عليهم، و�لعد 

لهم الرتقاب �لعذ�ب �الأكرب ف جهنم.

بقوله:  عنها  تعاىل  �هلل  عرب  �لتي  �جلماعة  وهم:  �ل�ضورة  ف  �الأخرية  �ملنحرفة  �ل�ضخ�ضيات    .6
من  و�ضلت  �ضالة  جماعة  �جلماعات،  من  ك�ضابقاتها  وهي  چ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چے 
�لتجاوز و�لتكرب حدً� جعل �هلل ي�ضنع بقولهم ويطلق �لتهديد�ت و�لرتهيبات �ملتتالية الأ�ضحابها.

لَّت،فا�ضتحقت �لعذ�ب، و�لعقاب ف �لدنيا و�الآخرة،  هذه هي �لنماذج �ملنحرفة �لتي َعَميت،ف�ضَ   
ولقد كان لعر�ضها �ل�ضريع و�ملوجز وظيفة داللية وفنية فائقة ف �الأهمية خلدمة هدف �ل�ضياق 
�ل�ضياق  عناية  ف  وبخا�ضة  �لكرمية،  �ل�ضورة  مقا�ضد  مع  يتما�ضى  �لذي  �لقر�آن  �لق�ض�ضي 
�ل�ضوية  �ل�ضخ�ضيات  مقابل  ف  �ل�ضوّي  �لطريق  عن  ظل  ملن  و�قعية  مناذج  بتقدمي  �لق�ض�ضي 
حتديد  ف  بارز  وظيفي  دور  من  �ل�ضخ�ضيات  ف  �ملقابلة  لهذه  وما  �ملخل�ضني،  �هلل  عباد  من 
�لوجهة �ل�ضلمية و�ل�ضحيحة ف قلب وعقل �ملتلقي، من حيث بروز �لنماذج �ل�ضالة و�لنماذج 

�لطالة، فيقارن ويختار �أيهما له خري فيتبع طريقته وميتثل منهجه.
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و�أما فاعلية هذه �ل�ضخ�ضيات ف �ل�ضياق �لق�ض�ضي �خلاطف من حيث �لوجهة �لفنية، فاإنها    
تقدم لنا نوعًا من �لركة و�لن�ضاط �لذهني و�لنف�ضي، ونوعًا من �ل�ضر�عات �ملتتابعة بني �لق 
و�لباطل، وبني �لقائق و�الأكاذيب �لتي نكاد ن�ضعر بها ف �أنفا�ص �الأ�ضخا�ص وحو�رتهم و�لردود 

�لقر�آنية لعو�قبهم وخو�تيمهم.

ف  و�لفني  اليل  �لدِّ ودورها  �لقر�آنية،  �لق�ض�ص  ف  �ل�ضخ�ضيات  مميز�ت  على  تعرفنا  وهكذ� 
�ل�ضورة، ومدى ما قدمته من تالحم وتنا�ضق وتر�بط الأهد�ف �لق�ض�ص كافة، و�أهد�ف �ل�ضورة عامة، 
ومن �أجل �ملتلقي �لذي يتمثل �أواًل ب�ضيد �لب�ضرية جمعاء �ضيدنا حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم، ومن ثم 

�ملتلقي لهذه �لق�ض�ص ف كل زمان �إىل قيام �ل�ضاعة.

المطلب الثالث- النسيج القصصي )السرد والوصف والحوار(:

ن�ضيج �لق�ضة هو �الأد�ة �للغوية �لتي ت�ضمل )�ل�ضرد و�لو�ضف و�لو�ر) ووظيفته خدمة �لدث، 
اليل و�لفني �لذي يعرب عن �لهدف �أو �لغر�ص  �إذ ي�ضهم ف تطويره ومنوه حتى يكتمل، وياأخذ �ضكله �لدِّ
من �لق�ضة، »و�لو�ر و�ل�ضرد ي�ضكالن معًا �الأ�ضلوب �مل�ضتخدم الإير�د �لو�دث وتطويرها، وف ر�ضم 

�ل�ضخ�ضيات ف �لق�ضة �لفنية، و�الأ�ضلوب هو �أول ما يقابل �لقارئ ف �لق�ضة، وهنا تاأتي �أهميته«))).

فما مفهوم �لو�ر و�ل�ضرد و�لو�ضف؟

وما م�ضوغاتها �لفنية ووظائفها ف �لق�ض�ص ؟ وما �أهم �ضروطها؟ 

وكيف وظفتها �لق�ضة �لقر�آنية ف �ل�ضورة �لكرمية ؟ 

هذ� ما �ضنحاول �الإجابة عنه ف هذ� �ملطلب.

أوال - الحوار:

مفهومه: هو ما يدور من حديث بني �ل�ضخ�ضيات ف ق�ضة ما))).  .(

ووظيفته))):   .(

y  ي�ضاعد على �إبر�ز �لفكرة وتو�ضيحها، وذلك الأن كل طرف من �أطر�ف �لو�ر يحاول �أن يثري
مميز�تها  وعن  �ل�ضخ�ضية  عن  يك�ضف  فهو  وباالأحرى  عنها،  ويد�فع  بها  يوؤمن  �لتي  �جلو�نب 

حممد دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ص))).  -(
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص))).  -(

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص))). مرمي �ل�ضباعي: �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ص ))). �ضربيط �أحمد �ضربيط: تطور �لبنية �لفنية ف   -(
�لق�ضة �جلز�ئرية �ص9). حممود �لب�ضتان: در��ضات ف علوم �لقر�آن �لكرمي، �ص 69) - 70).
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و�أ�ضر�رها �لدفينة.

y .ي�ضاعد على ك�ضف �لو�دث من حيث ن�ضاأتها وتطورها ونهايتها وتف�ضيالتها

y  ي�ضاعد ف جت�ضيد �ملو�قف و�إحياء �مل�ضاعر وبعث روح �ليوية و�لن�ضاط ف �لق�ضة عن طريق
�ل�ضخ�ضيات و�لو�دث ف �آن و�حد، وهذ� ما يف�ضر �عتماد �الأعمال �الأدبية وبخا�ضة �مل�ضرحية 

حيث تقوم هيكليتها �خلارجية على �ملحاورة بني �ل�ضخ�ضيات بالدرجة �الأوىل.

y  �يخفف من رتابة �ل�ضرد �لطويل، �لذي �إن مل يحكمها �لقا�ص قد يكون مبعثًا لل�ضاأم و�مللل، فاإذ
تدخل �لو�ر بخفته و�ضرعته فاإنه يجعل من �لن�ص �أقرب �إىل �لو�قع.

ومن �ضروطه �لفنية))):  .(

y .أن يكون منا�ضبًا ومو�فقًا لل�ضخ�ضية �لتي ي�ضدر عنها�

y  لرتكيز و�الإيجاز و�ل�ضرعة ف �لتعبري عما ف ذهن �ل�ضخ�ضية، وهذ� خا�ص بالق�ضة �لق�ضرية�
�أو �الأق�ضو�ضة، وذلك الأن طول �لو�ر فيهما ي�ضر بالبناء �لفني لهما.

و�أما بالن�ضبة للغة �لو�ر فهي: �الأد�ة �لتي يعتمد عليهما للتعبري عن �الأفكار و�الآر�ء))).   .(

رد: ثانيا - السَّ

من  جزءً�  �لكاتب  به  ي�ضف  �لتي  �لطريقة  وهو:  �ل�ضياق«)))  و�إجادة  »�لتتابع  فمفهومه:   .(
�لدث �أو جانب من جو�نب �لزمان �أو �ملكان �للذين يدور فيهما، �أو ي�ضور ملمحًا من �ملالمح 

�خلارجية لل�ضخ�ضية))).

وظيفة السرد)5(:   .(

y  رد فتتمثل ف كون �لكاتب ي�ضتطيع �أن يخرب عن �جلو�نب �ل�ضغرية و�لدقيقة ف �الأحد�ث، فال�ضَّ
قيمة �إخبارية ت�ضع مل�ضاحات و��ضعة ف �لق�ضة.

y  وتكمن قيمته �لكربى ف �أن �لكاتب ي�ضتطيع من خالله �أن يقف موقف �ملر�ضد �لذي يقود تفكري
�لقارئني، وينبههم �إىل �لق�ضايا �لتي يريد �إثارتها من خالل �ملوقف �لق�ض�ضي.

بت�ضرف، �ضريبط �أحمد �ضريبط،: تطور �لبنية �لفنية ف �لق�ضة �جلز�ئرية �ملعا�ضرة، �ص8).  -(
�ملرجع �ل�ضابق، �ضـ9).  -(

�ضريبط �أحمد �ضريبط: تطور �لبنية �لفنية ف �لق�ضة �جلز�ئرية، �ص 8).  -(
حممد دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ص))).  -(

بت�ضرف، �ضربيط �أحمد �ضربيط: تطور �لبنية �لفنية ف �لق�ضة، �ص))).   -5
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y  و�ل�ضرد �إذ� �حتد مع �لو�ضف ف)�ضرد و�ضفي) فاإنه يحقق �إ�ضباعا ح�ضيا وجماليا ف �إحاطته
بال�ضخ�ضية �أو �ل�ضيء �مل�ضرود عنه))).

y  وكما �أن �لو�ر ركن �أ�ضا�ضي ف �مل�ضرحية)))، فكذلك �ل�ضرد ُيعد ركنا �أ�ضا�ضيا ف �لرو�ية، حيث
به يتحقق تر�بط �الأحد�ث وت�ضل�ضلها فيها.

ثالثا - الوصف: 

خالل  من  �لد�خلي  �لعامل  �أو  �خلارجي  �لعامل  ت�ضوير  هو  �الأدبي  �مل�ضطلح  »ف  �لو�ضف   .(
�الألفاظ و�لعبار�ت، وتقوم فيه �لت�ضبيهات و�ال�ضتعار�ت مقام �الألو�ن لدى �لر�ضام و�لنغم لدى 

�ملو�ضيقي«))).

ووظيفة �لو�ضف هي: »خلق �لبيئة �لتي جتري �أحد�ث �لق�ضة فيها، وتكوين ن�ضيجها، وال يحق   .(
للقا�ص �أن يتخذ من �لو�ضف مادة للزينة، و�إمنا يوظفه ف تاأدية دور ما ف بناء �لدث«))).

الأن  �لفنية،  �ملنطقية  �ضيئًا من  �ل�ضخ�ضية، لكي حتقق  لغة  �للغة قريبة من  تكون  �أن  و�ضرطه:   .(
�ل�ضخ�ضية هي �لتي ترى �ل�ضيء وت�ضفه وتتاأثر به)5).

رابعا - النسيج القصصي في قصص القرآن الكريم:

�أو كليهما معًا، ما يدل على  �أو �ل�ضردية  ف �لق�ض�ص �لقر�آنية مناذج قيمة للق�ض�ص �لو�رية 
�الإحكام �لفني و�الإتقان �جلمايل، وما يعد بحق �لنموذج �الأمثل �لذي يفوق ف مقايي�ضه كل �ملقايي�ص 
�لفنية �لب�ضرية، فهو ما يز�ل �ضجرة يانعة ممتدة �الأفانني مهما قطفنا من ثمارها فال تزد�د �إال وفرة 

وتاألقًا وجمااًل.

�الأ�ضلوب  هذ�  �أمام  تلميذً�  يكون  �أن  �إال  ثقافته  قدر  كان  �أيا  بالدر��ضة  متناولها  ي�ضتطيع  وال 
�لق�ض�ضي �لبديع، يقب�ص من درو�ضه وفو�ئده وفنياته، ب�ضكل ال ي�ضتطيع �أن يعادله �أو ُيلم به.

وبعد عر�ضي ملفاهيم ومقايي�ص )�لو�ر و�ل�ضرد و�لو�ضف) ف �لق�ض�ص �لب�ضرية �ضابقا، �أحاول 
��ضتك�ضاف مميز�ت �لقر�آن ف تناوله للن�ضيج �لق�ض�ضي، �لذي يعد �ملنبع �لرئي�ص �لذي ت�ضتقي منه 
�لق�ض�ص �لب�ضرية مو�ردها وفنياتها و�أ�ضلوبياتها ف هذ� �ملجال، و�إن �أغفلت بع�ص �لدر��ضات �الأدبية 

ينظر: حممود �لب�ضتان، در��ضات ف علوم �لقر�آن، �ضـ50).  -(
ويذكر كاظم �لظو�هري ف كتابه: )بد�ئع �الإ�ضمار �لق�ض�ضي ف �لقر�آن �لكرمي)، تعليق جميل ف هذ� �ملجال، ينظر: �ضفحة )))   -(

.((( –
�ضربيط �أحمد �ضربيط: تطور �لبنية �لفنية ف �لق�ضة، �ضـ9).   -(

�ملرجع �ل�ضابق، �ص9).  -(
�ضربيط �أحمد �ضربيط: تطور �لبنية �لفنية ف �لق�ضة، �ص 9).  -5
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و�لغربية هذ� �ملنبع، باكت�ضافها بع�ص من �ملقايي�ص �لفنية، و�دعائها �ضبقها �جلميع ف و�ضعها وبلورتها، 
ف حني �أن �لقر�آن قد �ضبقها منذ قرون ما�ضية.

ومن �أهم هذه �لفنيات �لتي جتّملت بها ق�ض�ص �لقر�آن و�رتقت باأهد�فها و�أ�ضاليبها من خاللها:

y  دخول عن�ضر �لو�ضف حتت عن�ضر �ل�ضرد ف �أغلب �لق�ض�ص �لقر�آنية مما يزيدها قوة وجمااًل
وتنا�ضقًا، حيث يتما�ضى مع �أهد�ف �لق�ضة ف �ل�ضور ومع �لعنا�ضر �الأخرى، فيقدم لنا بتالحمه 

وت�ضاوقه هند�ضة معمارية جمالية ف قمة من �الإبد�ع �لفني و�لداليل.

y  إن طول �لق�ضة �أو ق�ضرها لي�ص هو �لعامل �لوحيد �لد�عي �إىل بنائها على �لو�ر �أو �ل�ضرد معًا�
�أو �إقامتها على �ل�ضرد وحده، وهذ� ما �ضنلحظه من خالل تطبيقي على ق�ض�ص �ضورة مرمي.

y  إن �عتماد �لق�ضة على �أحد هذه �لعنا�ضر ال يكون �إال لهدف وغاية، وهو تاأ�ضيل �لقيمة �لدينية�
من �لق�ضة، �لتي تتنوع على ح�ضب ما تندرج به �لق�ض�ص حتت �ل�ضور �لقر�آنية، كما �أننا جند 
يخل  �أن  دون  و�ملق�ضد  باملعنى  يوف  ب�ضكل  وحده  �ل�ضرد  على  تعتمد  �أحيانا  �لقر�آنية  �لق�ضة 
�لب�ضرية  �لق�ضة  كّتاب  بعك�ص  �لق�ضة،  �ضروري ف  ق�ض�ضي  ي�ضتغني عن عن�ضر  �أو  بالدث 
ناق�ضًا  عندهم  �لدث  فياأتي  �لفنية،  �للغوية  �لو�ضيلة  ��ضتخد�م  ف  �ملهارة  تنق�ضهم  �لذين 
غام�ضًا، �إذ �إنه فقد عن�ضر �لت�ضويق و�الإثارة، وبالتايل يفقد �لقارئ �هتمامه بالق�ضة وي�ضعر 

وكاأنه يقر�أ خربً� ال �أق�ضو�ضة فنية))).

y  إن �الأ�ضلوب �لق�ض�ضي ليقدم لنا �ضورة حمكمة لطريقة توزيع عن�ضري �ل�ضرد و�لو�ر، حيث�
�إنه ي�ضتخدم كال منهما ف موقعهما �ملنا�ضب متامًا، دون خلل �أو �إخالل.

y  بطريقة �لعك�ص،  �أو  �لو�ر  �إىل  �ل�ضرد  من  بانتقاله  باملحاكاة  جديرً�  مثااًل  لنا  يقدم  �أنه  كما 
طبيعية و�ضهلة بعيدة عن �لتكلف �أو �لتنافر، حتى �إن �ملتلقي قد ال يدرك هذ� �النتقال �إال �إذ� 

كان و�عيًا يقظًا له))).

y  لق�ضة �لقر�آنية ال ت�ضف �إال ما يدعم �لدث �أو �ل�ضخ�ضية، وتتخلى عن كثري من �لتف�ضيالت�
�لتي ال تفيد �ملتلقي وال �لق�ضة ف �ضيء، وتكتفي باخلطوط �لعري�ضة �لتي حتدد مالمح �ل�ضورة، 
للخيال لري�ضمها على هدى  �أو قد ترتكها  �لباقية،  ل �ملالمح  تكمِّ �أن  بعد ذلك  �الأحد�ث  وعلى 
�لتي �هتدى  �لق�ض�ضية  �لقو�عد  �أهم  ُتعد من  �لق�ضة، وهي)قاعدة فنية)  �لبارزة ف  �ملعامل 

بت�ضرف، حممد دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ص))) – 5)).  -(
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص6)).  -(
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�إليها كتاب �لق�ضة ف �ل�ضنو�ت �الأخرية، وقد �أطلقو� عليها: )�القت�ضاد �لفني))))،و�أمثلتها ف 
ق�ض�ص �لقر�آن كثرية))).

y  ومن �مللحوظ ف �لق�ضة �لقر�آنية: »�أنه حني يغلب على مو�ضوعها �جلدل و�لفكر وت�ضارع �الآر�ء
يغلب على مو�ضوعها كرثة  و�ل�ضرد، وحني  �لو�ضف  تغلبه على  �أو  تعتمد على �لو�ر  و�ملو�قف 
�لركة ف �لزمان و�ملكان و�ل�ضخو�ص فاإنها تعتمد على �ل�ضرد �لق�ض�ضي �أو ُتَغِلبه على �لو�ر.. 
فاإن �ختالف  �لقر�آنية  �لق�ضة  �لعر�ص ف  باأ�ضلوب  وثيقة  لها �ضلة  �ملو�ضوع  كانت طبيعة  و�إذ� 
طبائع �لب�ضر من زمان �إىل زمان، ومن جن�ص �إىل جن�ص، و�ختالف �ملوؤثر�ت �الأ�ضلوبية لديهم 
تبعًا لذلك كل ذلك له �ضلة وثيقة �أي�ضًا بتنوع �أ�ضاليب �لعر�ص ف �لق�ض�ص �لقر�آن، الأن �لقر�آن 
�أنزل �إىل �لنا�ص كافة، �أو على �الأقل �أنزل �إىل �ملوؤمنني باالإ�ضالم، وهوؤالء خمتلفون فيما بينهم 
متباينة  باأ�ضاليب  وهذ�  �آخر،  يوؤثر ف جن�ص  ال  يوؤثر ف جن�ص منهم رمبا  وما  �ختالفًا كبريً�، 

لينا�ضب كل �لنا�ص على �ختالفهم«))).
y  عن بتعبريه  �الإن�ضانية،  �ل�ضخ�ضيات  معامل  ر�ضم  ف  ااًل  فعَّ »�إ�ضهامًا  ي�ضهم  �لقر�آن  �لو�ر 

�أمينًا ال مبالغة  �أقو�لهم نقاًل  و�آر�ئهم ومو�قفهم، عن طريق �لكاية عنهم، ونقل  خو�طرهم 
�لتي �ضدرت  �ل�ضيغة  �إعجازه ال على  �أ�ضلوب  يقت�ضيه  �فتعال، ف�ضاغ معانيها على ما  فيه وال 
فيها، �إذ� كانت هذه �ل�ضخ�ضيات من غري �أهل �لل�ضان �لعربي، وهذ� يعني �أن �الإعجاز �لبيان 
ترجمة  يعد  هوؤالء  عن  �لقر�آن  نقله  فما  �الأقو�ل،  لتلك  ولي�ص  للقر�آن  �إعجاز  �ملحكية  لالأقو�ل 
كاملة ال نق�ص فيها وال زيادة، وترجمة دقيقة ال حتريف فيها وال �ختالل، الأنها من خالق �للغات 

�ضبحانه �ضدق �هلل �إذ يقول: چ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  چ« ))).
y  هلل� بني  يكون  �أن  ميكن  بل  د�ئمًا،  �الإن�ضان  م�ضدره  يكون  ال  �أنه  �لقر�آن  �لو�ر  ف  و�مليزة 

ومالئكته، بني �هلل و�الإن�ضان، بني �هلل و�إبلي�ص، بني �الإن�ضان و�ملالئكة، بني �الإن�ضان و�ليو�ن.
y  ومن مميز�ت �الأ�ضلوب �لق�ض�ضي ف حو�ره �أنه عندما يرد على ل�ضان �ضخ�ضية ما، فاإنه يختلف

�إذ� تغري �لطرف �الآخر من طرف �لو�ر  عن �لو�ر �لذي يرد على ل�ضان �ل�ضخ�ضية نف�ضها 
و�ل�ضبب ف ذلك: »�أن تغري �أحد طرف �لو�ر يعطي للموقف �لق�ض�ضي �أبعادً� �أخرى، تنبع من 
�إن قاعدة )�القت�ضاد �لفني) ف �ضرد �الأحد�ث نبهت كّتاب �لق�ضة �إىل �أمر ف غاية �الأهمية، وهو �أن على �لكاتب �أن يدع لقر�ئه   -(
�أمورً� و�أحد�ثًا يفهمها هو بنف�ضه ويتخيلها، حتى يكون قارئًا م�ضاركًا باإيجابية ف تخيله لالأحد�ث ف �لق�ضة، ينظر، حممد دبور، 
�أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ص5))، ثروة �أباظة: �ل�ضرد �لق�ض�ضي ف �لقر�آن �لكرمي، د�ر نه�ضة م�ضر، )د، ط) )د، ت) 

�ص06) – 07)، فالح �لربيعي: �لق�ض�ص �لقر�آن، روؤية فنية، �ص)5-)5-)5.
بت�ضرف حممد دبور، �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي �ص )))، ينظر ثروة �أباظة، �ل�ضرد �لق�ض�ضي ف �لقر�آن �ص)0)-07).  -(
1))) – )))، ينظر: بد�ئع �الإ�ضمار �لق�ض�ضي ف �لقر�آن �لكرمي، �ص )))- (

.(((
�ضورة �لن�ضاء �آية 87، و�لفقرة مقتب�ضة من كالم حممد دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ص)))، و ينظر، �لتهامي نقرة:   -(

�ضيكلوجية �لق�ضة ف �لقر�آن، �ص ))). 
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�ختالف لون �ل�ضر�ع، ومدى �حتد�مه بني �لطرفني �ملتحاورين«))).
y :(((تعددت �أنو�ع �لو�ر ف �لق�ضة �لقر�آنية

�لثنائي )�لديالوج �خلارجي)- �لو�ر �جلديل - �لو�ر �لذ�تي  من حيث �الأطر�ف: �لو�ر    -
)�لنجوى �أو �ملنولوج �لد�خلي) - �لو�ر �ملبا�ضر- �لو�ر غري �ملبا�ضر).

و�أما من حيث �لتعبري فاإن للحو�ر نوعني هما:   -

�لو�ر �لت�ضويري لنفو�ص �ل�ضخ�ضيات وعو�طفها ومو�قفها فيكون كالكامري�ت �ل�ضينمائية ف    
�أخذ �ل�ضور و�للقطات �لقريبة و�ملتو�ضطة و�لبعيدة لل�ضخ�ضيات))).

�لو�ر �لجاجي و�لعقلي، �ملت�ضمن ق�ضايا عقلية وبر�هني وحججًا متقابلة.   

y  ر لها تقدمي �ضردي يتقدم على �لو�ر ليمهد لها، ومن ثم يختم مع كل نلحظ �أن كل ق�ضة ُي�ضخَّ
ق�ضة ب�ضرد مماثل يوؤكد م�ضامني ما جاء ف �لق�ضة ب�ضورة حمكمة ودقيقة، وقد تكون �أحيانًا 

خاطفة جدً� حتتاج للنظر و�لتاأمل ملالحظتها.

y  :(((كما �أنه من �أبرز �أ�ضاليب �لو�ر �لقر�آن ما ياأتي

�لتقرير وهو: ما يخ�ص بامل�ضلمات و�لبديهيات كالذي يجري بني �الأنبياء وخ�ضومهم من �أعد�ء  -
�الأديان �ل�ضماوية.

حماولة �لتربير: من قبل �أعد�ء �لدين ليلتم�ضو� الأنف�ضهم �أعذ�رً� ف �إبقائهم على دينهم. -

�الزدر�ء و�ال�ضتخفاف: ف �جلمل �لو�رية �لتي تنم عن �الإ�ضاءة �إىل �لنبي �لكرمي عليه �ل�ضالة  -
و�ل�ضالم، و�لط من منزلته �أمام قومه.

�لوعد و�لوعيد: �لذي ق�ضد به بث �لرعب ف قلب �لر�ضول و�أتباعه، و�ضرفهم عن �لدعوة. -

و�الآن ن�ضل �إىل حماولة تطبيق بع�ص تلك �مليز�ت �لفنية للن�ضيج �لق�ض�ضي �ملتمثلة ف �لو�ر 
و�ل�ضرد و�لو�ضف، ف در��ضتنا لق�ض�ص �ضورة مرمي، مبا وفر يل من �أدو�ت و�آليات فنية، لعلي �أُمل ببع�ص 

جماليات هذه �لق�ض�ص. 

حممد دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ضـ5)).  -(
حممد �ل�ضناوي: در��ضة جمالية بيانية ف �أربع �ضور، �ص59).  -(

ينظر، فالح �لربيعي: �لق�ض�ص �لقر�آن، روؤية فنية، �ص 9).  -(
ينظر، �لتهامي نقرة: �ضيكولوجية �لق�ضة ف �لقر�آن، �ص8))-9)).  -(
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خامسا - النسيج القصصي في سورة مريم:

جند �لو�ر ف ق�ض�ص �ل�ضورة �لكرمية ي�ضغل حيزً� و��ضعًا يجعله جديرً� باالنتباه وتف�ضيل �لقول 
�آياتها، حيث بلغت عدد �الآيات  �إنه ميثل �لعمود �لفقري لل�ضورة، فهو ي�ضكل �أكرث من ثلثي  فيه، حيث 

�لو�رية )�ثنني و�ضبعني) �آية حو�رية تقريبا من جمموع )ثماٍن وت�ضعني) �آية �ضمتها �ل�ضورة.

بلغت  �خلطابي  �لثان  �لق�ضم  وف  �آية،  وخم�ضني)  )�أربعا  بلغت  �الأول  �لق�ض�ضي  �لق�ضم  ففي 
�الآيات �لو�رية )ثمان ع�ضرة) �آية، )ع�ضر) منها خطاب من �هلل تعاىل للنبي حممد عليه �ل�ضالم، 
و)�ثنتان) من جربيل للنبي حممد عليه �ل�ضالم، �أما �لباقيات فهي )�ضت) �آيات على ل�ضان �ملعاندين 
بها،  �لتزم  ملن  ورحماته  وحده،  هلل  �لوحد�نية  )تثبيت  حول  تدور  وجميعها  وجماعة،  فردً�  �مل�ضركني 

ر لها جميع �لعنا�ضر �لق�ض�ضية))). وعذ�به ملن حاد عنها)، وهي �لق�ضية �لكربى �لتي �ُضخِّ

وف �ل�ضورة �أجد نوعني من �لو�ر هما:

الحوار األول )الخطاب اإللهي(:  .1

و�ملعاندين،  ولل�ضالني  وملالئكته  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  لنبيه  �هلل  من  عام  وهو حو�ر خطابي 
عليه )�لو�ر  �أُْطِلق  ما  وهو  �إىل خمتتمها،  مفتتحها  �لكرمية من  �ل�ضورة  وع�ضوية  هيكلية  يتغلغل ف 
�أدبًا  يجيب،  وال  �لثان  في�ضتمع  �الآخر،  للطرف  �لطرفني  �أحد  »خماطبة  هو  معناه  �إن  �إذ  �ل�ضردي): 

وخ�ضوعًا �أو طاعة �أو �نقطاعًا �أو غري ذلك..«))).

وهذ� و��ضح من خالل �خلطاب ف بد�ية كل ق�ضة من �لق�ض�ص �ل�ضت ف �لق�ضم �الأول ف قوله    -
تعاىل: چ ٻ  ٻ ٻ پ پ  پ  چ وقوله: چ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ    ڃ چ چ 
چ چ چ وقوله: چ ٹ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ         ڦ ڦ ڦ چ وقوله: چ حت     خت مت ىتيت 

ٺ  ٿ ٿ ٿٿ ٹ     ٹ            ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ  چ  چ وقوله:  جث مث            ىث يث حج مج جح  
ڤچ وقوله: چ ڃ ڃ چ  چچ  چ      ڇ          ڇ ڇ ڇ چ فجاء �خلطاب لي�ضلي �لر�ضول �ضلى 
�هلل عليه و�ضلم ويثبته ويعلِّمه هو ومن معه، �إىل جانب �أنه جاء للتعري�ص بنقي�ضهم من �ملعاندين 

و�مل�ضركني و�لكافرين.

من  �لثان  �لق�ضم  ف  مر�ت  ثمان  خوطب  قد  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  �أن  جند  �أننا  كما    -
– 98)، حيث ال يق�ضد منها �ضخ�ص   97 –  8( –  8( –  77 –  76 –  75 – �الآيات: )68 
�لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم بقدر ما يق�ضد منه �إ�ضهاده على تخر�ضات �ملعاندين و�ملفرتين 

بت�ضرف، حممد �ل�ضناوي: در��ضة جمالية بيانية ف �أربع �ضور )�الإ�ضر�ء �لكهف مرمي طه)، �ص57).  -(
�ملرجع �ل�ضابق، �ص59).  -(
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و�مل�ضركني ف �لدنيا، وكما �أن �هلل تعاىل يب�ضط لهم �لجج �لد�مغة و�لرب�هني �ل�ضاطعة على 
تخبطاتهم، ي�ضرد وي�ضف لهم عقوباتهم �لز�جرة وماآالتهم �ل�ضعبة ف �لدنيا و�الآخرة لعلهم 

ينتهون �أو يهتدون))).
ي�ضاف �إىل �لق�ضم �لثان كذلك ما جاء على ل�ضان جربيل عليه �ل�ضالم خطابًا للنبي �لكرمي    -
عليه �ل�ضالم، وردً� على �مل�ضركني ف �لوقت نف�ضه �لذي يطالبون فيه �لنبي �لكرمي عليه �ل�ضالة 

و�ل�ضالم بدالالت و��ضحة على �ضدق نبوته بقوله تعاىل: چ حب خب مب   ىب        يبجت حت خت مت  ىت 
يت جث مث ىث يثحج مج جح     مح جخ حخ  چ فيقول جربيل عليه �ل�ضالم ملحمد �ضلى �هلل عليه 
و�ضلم تلقينًا وتعليمًا له ف �لرد على هوؤالء �ملعاندين، »�إن تنزيل �ملالئكة لي�ص بهوى �ملعاندين، 
�إمنا بقر�رمن �هلل تعاىل ولكمة منه، كما �أن �الإميان باهلل رب �ل�ضمو�ت و�الأر�ص ومن فيهن 
ال يحتاج الإنز�ل �ملالئكة على �ملعاندين، وبال�ضكل �لذي ي�ضتهون، بل �إن �الإميان توجد بر�هينه 
ف �ل�ضمو�ت و�الأر�ص، وف �أ�ضماء �هلل �ل�ضنى، �لتي ال ي�ضاركه فيها وال ف مدلولها �أحد من 

خلقه«))).
دور الحوار )الخطاب(:

وبالنظر للخطاب ف �لق�ضم �الأول و�لق�ضم �لثان فاإنني �أجد دور �خلطاب و�لو�ر �الإلهي �لعظيم    -
ف تقوية �لتالحم و�لتو�ئم بني �لق�ضمني تالحما و تو�وؤما دالليا وفنيا حمكما، )فالداليل) هو: 
�ملتمثل ف حتقق �لوحدة �ملو�ضوعية و�لع�ضوية ف تر�بط �ل�ضورة �لكرمية، �لتي برزت ف خطاب 
�ضخ�ص �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم وبيان و�قعه ف معركة �الإميان �ضد �لكفر و�ل�ضرك 
ف �لعهد �ملكي، فتكون �ل�ضورة له ت�ضلية وموؤ�ن�ضة وطماأنينة وتب�ضري� بانت�ضاره �لقريب وهزميته 

على �ملعاندين و�مل�ضركني ف ماآل �الأمر.
�ل�ضخ�ضيات،  وت�ضوير  �الأحد�ث،  حتريك  ف  و�لو�ر  �خلطاب  دور  ف  �ملتمثل  هو:  و)�لفني) 
ي�ضهم  �لكبري  �لوظيفي  �لدور  وبهذ�  �لق�ض�ص،  من  و�ملقا�ضد  �الأهد�ف  و�إظهار  �ل�ضر�عات،  ومتثيل 

�خلطاب �لو�ري ف عمارة �لق�ض�ص من جانب، وعمارة �ل�ضورة �لكرمية من جانب �آخر.

�ل�ضور  و�أغلب  �ضورة مرمي  لها  �لك�ضف عن )ق�ضة كربى) متثِّ للخطاب هنا قدره على  �أن  كما    -
�مل�ضركني  مع  و�ل�ضالني  و�ملوؤمنني  �الأنبياء  �ضر�ع  متثل  �لتي  �لق�ضة  تلك  وهي  �لقر�آنية، 
و�ملنكرين و�ملعاندين منذ بدء �خلليقة �إىل �أن يرث �هلل �الأر�ص ومن عليها، من �أجل �لدعوة �إىل 
عبودية �هلل تعاىل وتوحيده وتنزيهه عن �ل�ضاحبة و�لولد، و�لدعوة لنيل رحمات �هلل ونفحاته، 
و�ل�ضول على �خلري و�لتوفيق �لدنيوي، ومن بعدها �ل�ضعادة �الأبدية ف �جلنة يوم �لقيامة، 

بت�ضرف، حممد �ل�ضناوي: در��ضة جمالية بيانية ف �أربع �ضور )�الإ�ضر�ء �لكهف مرمي طه)، �ص 60).  -(
�ملرجع �ل�ضابق، �ص )6)-)6).  -(
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ف )�ضورة متقابلة) الأحد�ث �أولئك �الأ�ضخا�ص �لذين �ضلو� وزلو� عن �لطريق �ل�ضو�ب فعوقبو� 
بالعذ�ب �لدنيوي، ومن بعدها �لعذ�ب �الأبدي ف نار جهنم.

فيتحقق بهذ� �خلطاب �الإلهي �لقدرة على بلورة هذه �لق�ضة �لعظمى �لتي مثلتها جميع �لر�ضاالت 
�لقر�آن،  �ل�ضامي ف  و�لفني  �لغر�ص و�لهدف �لداليل  �ل�ضماوية كاًل على طريقتها، حمققا باخلطاب 
وم�ضتنبطًا منها تلك �لفنيات �لق�ض�ضية من ح�ضور)للحدث و�ل�ضخ�ضيات و�لو�ر و�ل�ضرد و�لو�ضف 
و�ل�ضر�ع و�لزمان و�ملكان) ب�ضكل يو�ئم ويالحم بني �لياتني �لدنيوية و�الأخروية حتت ُمْلك �إله و�حد، 

هو خالقهما ومدبرهما ومالكهما بعد فنائهما وفناء كل �ضيء لقوله تعاىل: چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ))).

ثانيا - الحوار الثاني:

و هو حو�ر ق�ض�ضي خا�ص يندرج د�خل �لق�ض�ص، فيتكاتف مع غريه من �لعنا�ضر �لق�ض�ضية 
لتغليف �لق�ض�ص دالليًا وفنيًا ب�ضكل متنا�ضق ومتالحم بينها، ومن ثم تتحقق �ملعمارية �لبنائية لها، 

ومن �أهم �ضماته ف �لق�ض�ص:

وطبيعية  تلقائية  بكل  �أل�ضنتهم  على  �لقائلني  معلومات  نقل  خالل  من  �لكاية  على  �عتمد  �أنه 
وبدون تكلف وال ت�ضنع ف �الأحد�ث �أو �الأقو�ل.

y  و�مل�ضاهد �ملو�قف  خالله  من  طويت  �ضريعًا  عر�ضًا  عر�ضها  �إذ  لالأحد�ث،  خمت�ضرً�  جاء 
و�لتفا�ضيل باالعتماد على �للمحة و�الإ�ضارة، فكرثت ف �لق�ض�ص �لفجو�ت و�لفر�غات �لفنية 

�لتي ال ي�ضتدعيها �ملقام لعدم �لاجة �إليها كما و�ضحنا ذلك �ضابقا.

y  ل�ضرد� عن�ضر  حتت  �لو�ضف  مدرجة  حده،  على  كال  �لق�ض�ضي  �لن�ضيج  معاجلة  �ضاأحاول  و 
باعتباره جزءً� منه، و�ضورة من �ضوره ف �الإخبار و�الإعالم على وفق منهجي ف معاجلة هذ� 

�ملطلب.

النسيج القصصي لقصتي زكريا و يحيى عليهما السالم:  .1

y  بد�أت �لق�ضة باأ�ضلوب �ضردي متهيدي يحمل �أهم مغزى ت�ضري له �لق�ضة وهي رحمة �هلل لعباده
�ملتقني بقوله تعاىل: چ ٻ  ٻ ٻ پ پ  پ  چ، لريتد بعدها �الأ�ضلوب �ل�ضردي لو�ضف 
موقف زكريا عليه �ل�ضالم، وكيفية مثوله �أمام ربه ف حالة من �خل�ضوع و�الأدب و�لياء د�عيًا 

�إياه بعيدً� عن �أعني �لنا�ص بقوله تعاىل: چ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ چ

�ضورة �لرحمن، �آية 6)-7).  -(
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y  بعدها وب�ضال�ضة وُي�ْضر ينتقل �ل�ضياق من �ل�ضرد �إىل �لو�ر �لثنائي ليخرج زكريا عليه �ل�ضالم
لنا مكنونات تلك �لنف�ص �لر�جية ربها عز وجل، فيبث لنا من خالل دعائه جنو�ه وهمه وحزنه 

ٺ ٺ  چ  نفو�ضنا:  و�أعماق  قلوبنا  �ضغاف  و�أثرها ف  نتلم�ص عمقها  �لتي  �لكلمات  تلك  قائال 
ٺ   ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ چ فجاء �لو�ر هنا حو�رً� 

ت�ضويريًا ف عبار�ت موجزة ومركزة ت�ضور حالته �لنف�ضية و�جل�ضدية و�الجتماعية، و ب�ضكل 
فني بديع ُجمع فيه �أ�ضلوب �لند�ء �لذي حذفت �أد�ته، �لذي �أ�ضعرنا ب�ضدة قربه ومناجاته لربه، 
و �لتاأكيد�ت �للفظية و�ملعنوية �إ�ضافة لالأفعال �ملا�ضية �لتي تزيد من �إثبات حقيقة و�ضعه وحاله، 
�إىل جانب تلك )�ل�ضورة �ال�ضتعارية)))) �لبليغة �لتي �أ�ضفت على �لو�ر �أ�ضلوبًا جماليًا وفنيًا 
مًا لبيان حالة زكريا عليه �ل�ضالم وو�ضعه، و�لتاأثري ف �ملتلقني  ُمهِّ بديعا، قدمت دورً� وظيفيًا 

ب�ضكل ياأ�ضر قلوبهم ويوؤثر على عقولهم.
y  لغالم� بهبة  �ملعجزة  �لب�ضارة  عن  كا�ضفا  بالو�ر  �لرد  �ل�ضالم  عليه  زكريا  جاء  ما  و�ضرعان 

�لر�ضي، �لتي �أردفها �لنبي �لكرمي بالت�ضاوؤل �لتعجبي عن كيفية �لدوث مع عدم توفر �أ�ضبابه، 
و�ضرعان ما يك�ضف �لو�ر عن حقيقة �الأمر ويجيب �مللك بقوله: چ ڻ ڻ          ۀ ۀ ہ   ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ چ لريتفع �لو�ر بعدها �إىل قمة �لهدف و�ملغزى �لذي 

تدور حوله �لق�ضة.
y  :ثم ت�ضاق بالو�ر �لدالئل �ملوؤكدة على هذه �لب�ضارة بطلب دالالت �لمل كما ف قوله تعاىل

چ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ وهكذ� ي�ضري �لو�ر 
ب�ضهولة وي�ضر متما�ضيًا مع طبيعية �لنفو�ص �ملنده�ضة، ومت�ضاوقا مع �الأحد�ث، ومتجاوز� بع�ص 
�ملو�قف و�مل�ضاهد، وموجدً� نوعًا من �لفر�غات �لفنية �لتي ال يتطرق �لو�ر للخو�ص فيها لعدم 

�أهميتها �لوظيفية ف �لق�ضة.
y  :و�ضرعان ما ُيقطع هذ� �لو�ر بـ )جملة �ضردية) مو�ضحة حال زكريا عليه �ل�ضالم بقوله تعاىل

چ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  چ، لت�ضهم هذه �جلملة ف �النتقال 
من ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم �إىل ق�ضة �أخرى مت�ضلة بها.

y  كما �أن �لق�ضة �لثانية قد تعد منوً� حو�ريًا ت�ضاعديا لبد�يات �لدث من ذكر �لرحمة وبيان
�آثارها ونتائجها، فريجع �ل�ضياق �لق�ض�ضي باملحاورة مرة �أخرى من طرف و�حد من �لذ�ت 
�الإلهية �إىل يحيى عليه �ل�ضالم، بند�ئه �لذي نتلم�ص فيه �الأمر و�لتكليف �ملغلف بالنعمة و�لهبة 
ف قوله تعاىل: چٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ  چ، فيثري �لو�ر بذلك �نتباهنا 

�إىل حقيقة هذه �الأمور، ومعان هذه �الألفاظ، �لتي تخدم �أهد�ف �لق�ضة دالليًا وفنيًا.

�ضنتناولها بالتف�ضيل ف مطلب �الأدو�ت �لت�ضويرية ف �ملبحث �لقادم �إن �ضاء �هلل..  -(
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y  لو�ضف� �إىل  �ل�ضياق  لينتقل  و�الأمر)  بالند�ء  )�ملغلفة  �لو�رية  �جلملة  تنق�ضي  ما  و�ضرعان 
�ل�ضردي، في�ضف لنا �ضمات �ضيدنا يحيى عليه �ل�ضالم و�آثار رحمة �هلل عليه، فتت�ضاوق �جلملة 
�ل�ضردية و�لو�رية مع �جلمل �ل�ضردية و�لو�رية �ل�ضابقة ف طلب زكريا عليه �ل�ضالم رحمة 
�هلل باأن مينحه �لولد �لر�ضي، وي�ضتمر �ل�ضياق �ل�ضردي بخطاب �لقول من �هلل تعاىل ف ذكر 
للزومها  تاأكيدً�  �ملا�ضية  باالأفعال  عنها  ُعرب  و�لتي  �ل�ضالم،  عليه  ليحيى  و�لعطايا  �ل�ضفات 

ووقوعها بقوله تعاىل: چ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ چ 

y  لتي� �ل�ضردية  �جلملة  مع  متو�فقة  �ل�ضردية  باجلملة  �ملتد�خلتني  �لق�ضتني  تختتم  ثم  ومن 
�فتتحت بها �لق�ضة �الأوىل فيقول �هلل تعاىل: چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ چ

ت�ضوير ف  من  فيهما  �ندرج  وما  و�ل�ضرد  �لو�ر  ي�ضخر  �أن  �لق�ض�ضي  �ل�ضياق  ��ضتطاع  وهكذ� 
خدمة �أهد�ف �لق�ضة من)بيان رحمة �هلل تعاىل لعباده �ملوحدين، و�آثار نفحاته عليهم).

النسيج القصصي في قصة مريم وعيسى عليهما السالم:  .2

الحوار في المشهد األول:

y  ،بد�أت �لق�ضة بخطاب �الأمر للنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم بذكر ق�ضة مرمي عليها �ل�ضالم وحالها
مفتتحًا دخوله �لق�ضة ب�ضرد رو�ئي بارز لبع�ص �الأحد�ث و�ل�ضمات وهي: )�عتز�ل مرمي عليها 
�ل�ضالم ديار �الأهل - جعلت بينها وبينهم حجاب - وحيدة فريدة - وفجاأة يخرج لها �ضاب �ضوي 

فُتفاجاأ وترتعد من وجوده).

y  ومن ثم ينتقل �ل�ضياق �لق�ض�ضي من �ل�ضرد �إىل �لو�ر �لثنائي))) للحاجة �إليه ف هذ� �ملوقع
بحيث ال ميكن �أن ي�ضتبدل باأي و�ضيلة �أخرى للعر�ص، فيتم �النتقال طبيعيًا، وكاأننا ن�ضري ف طريق 
ممهدة قد �ضخرت له جميع �الأ�ضاليب و�لكلمات و�خللفيات ليكون ذ� هدف و�حد وغاية و�حدة، 
فابتد�أت مرمي عليها �ل�ضالم حو�رها مذعورة من �ضبب جميء هذ� �ل�ضاب �إليها، م�ضتثرية ف 
نف�ضه �لتقوى ورقابة �هلل، مبا �عتمدت عليه ف قولها من �لتاأكيد بـ )�أن و�ضيغة �ل�ضرط) وكذلك 

جميء )فعل �لكون) �لد�ل على ��ضتقر�ر �لتقوى فيه لوعظه وتذكريه))) بقولها: چ ژ ژ      ڑ 
ڑ ک ک ک          ک گ چ

y  ولكن �ضرعان ما يرد عليها �مللك بالرد �ملطمئن �لذي يدل على ح�ضن نيته، و�أنه ملك من �هلل
تعاىل، جاء �إليها ليهب لها غالما زكيا كما ف قوله تعاىل: چ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ 
منهم من عده حو�ر� جدليا الأن تعجبها من كيفية حتقق �لمل دون زو�ج �أو بغاء كان فيه نوع من �جلدل �البتد�ئي للموقف، ينظر،   -(

حممد �ل�ضناوي: در��ضة جمالية بيانية ف �أربع �ضور، �ص )6).
ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص )8.   -(
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ڱ ڱ چ فتاأتي جملة �لو�ر هنا لتقدم دورً� دالليًا وفنيًا بارزً�، حيث يك�ضف عن �لدث 

�ملعجزة على ل�ضان جربيل عليه �ل�ضالم ف كل �ضهولة وي�ضر، وف �ضر�حة دون غمو�ص بقوله: 
)الأهب لك غالمًا زكيًا).

y   چ ڱ ں ں ڻ ومن بعد هذه �مل�ضارحة تردُّ عليه مد�فعة عن عر�ضها ف �ضر�حة بقولها: 
ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ ہ ہ چ فيجيبها بالقيقة �ل�ضاطعة: چ ہ ھ               ھ ھ ھ   

ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ وبهذ� �لو�ر �أنهى جربيل عليه 

�أو ت�ضكك، من حيث  �ل�ضالم بكلماته �لقاطعة �لد�لة على �ملعنى �الأ�ضا�ص ف �لق�ضة كل تردد 
ه �أو يعجزه �ضيء. بيان قدرة �هلل �لتي بها يفعل ما ي�ضاء، ويخلق ما ي�ضاء، دون �أن يردَّ

وهكذ� الحظنا مدى قدرة �لو�ر ف هذ� �مل�ضهد �الأول على ك�ضف �الأبعاد �لنف�ضية ملرمي عليها 
�ل�ضالم، ومدى قدرته على �إثارة �لنفو�ص الأجو�ء ذلك �ملوقف بهزته �لتاأثريية �لقوية، كما �أننا ندرك 
مدى قدرة �لو�ر على �الن�ضجام مع تنامي وتطور �لدث و�ل�ضخ�ضيات ف �لق�ضة، وهذ� ما �ضنلحظه 

ف �النتقال �إىل �مل�ضهد �لثان))).

الحوار في المشهد الثاني:

y  يوجد ف �مل�ضهد �لثان �زدو�جية بني �لو�ر و�ل�ضرد ف غاية من �جلمال بقوله تعاىل: چۈ
باأكرب  �نطالقته  مفتتحًا  بال�ضرد  �مل�ضهد  �بتد�أ  حيث  چ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ 

فجو�ت  �ل�ضردي  �ل�ضياق  متجاوزً�  وهو)�لمل)  وياأزمها  �ل�ضالم  عليها  مرمي  يرعد  كان  �أمر 
وفر�غات كثرية ال نعلم منها غري ما �ُضرد ف �ضرعة من تو�يل �الأحد�ث و�ملو�قف معتمدً� على 

)�لفاء�ت �لتعقيبية) �لتي تفيد �لرتتيب �ل�ضريع دون �إبطاء.

y  فينتقل �الأ�ضلوب بعدها من �ل�ضرد �إىل �لو�ر نقلة لطيفة �ضهلة ومتالحقة وذلك بالديث �لذي
يطلق عليه )حو�ر �لنجوى �أو خماطبة �لنف�ص �أو �لذ�ت))))، لتوجز �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم 

جميع معاناتها �لنف�ضية و�جل�ضدية ف جملة و�حدة قائلة: چ ۉ ې ې     ې ې   ى 
حالها  هنا  لنا  فريت�ضم  �ملحنة،  �ضدة  عن  معربة  چ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  

�لنف�ضي و�جل�ضدي �لذي بلغ مبلغًا كبريً�.

y  حتتها من  فيناديها  �لثنائي  �لو�ر  �إىل  �لنف�ضي  �لو�ر  من  �لو�ر  فيتحول  تلد  ما  و�ضرعان 
مناٍد باأن �هلل قد جعل حتتها �ضريًا لت�ضرب منه، كما �أمرها بهز جذع �لنخلة فيت�ضاقط عليها 
�لرطب �جلني لتاأكل منه، وتريح نف�ضها وج�ضدها من وطاأة ما مرت به، فيقدم �ل�ضرد و�لو�ر 

بت�ضرف، حممد دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ضـ7)).  -(
ينظر، حممد �ل�ضناوي: در��ضة جمالية بيانية الأربع �ضور )�الإ�ضر�ء �لكهف مرمي طه)ن �ص)6).  -(
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هنا )داللة م�ضمونية) ملعجزة مل ي�ضهدها �لب�ضر، وجتيء ف �ل�ضياق �لق�ض�ضي ب�ضكل ال حتتاج 
�إىل �ضجيج حولها، الأنها وحدها حتمل �ل�ضجيج و�ملفاجاأة، ويكتفي �ل�ضياق �لقر�آن بذكر �ضيء 
و�حد، هو �أن مرمي عليها �ل�ضالم بعد حالة �لهلع و�خلوف و�الأمل تطمئن وتهد�أ وتطيع من ناد�ها 

من حتتها وينتهي �مل�ضهد �لثان بهذ�.

الحوار في المشهد الثالث:

y  ويبد�أ �مل�ضهد �لثالث بجملة �ضردية يفتتح بها، وجملة �أخرى يختتم بها، مع وجود �جلمل �لو�رية
ف و�ضطهما، لتقدم جميعها دالالت وظيفية لها �أبعاد فنية قيمة ف هذ� �ملوقع.

y  وتو�ضح حالة مرمي من �أ �جلو  لُتهدِّ بها،  �مل�ضهد  �بتد�أ  �ضردية  چ جملة  ٿ ٹ  ٹ ٹ  چ 
�ليقني و�لطماأنينة، حيث حملت �لوليد �إىل قومها بنف�ضها، فبمجرد �أن ر�أوها حتى �أطلقو� عليها 
و�ال�ضتنكار مو�ضحني طهارتها وطهارة  و�ال�ضتفهام  �لعتاب  �ملتالحقة، ذ�ت  �الأ�ضئلة �لو�رية 

�أ�ضرتها.

y  فينتقل �لو�ر من �لثنائية �ل�ضابقة مع �مللك �إىل �لو�ر �جلديل �جلماعي مع �لقوم، ولكنه �الآن
هو حو�ر غري مبا�ضر، باعتمادها ف �لرد على �الإ�ضارة �إىل �لوليد لينوب عنها ف �لكالم، ففهمو� 

�إ�ضارتها فردو� عليها بقولهم: چ چ ڇڇ ڇ ڇ        ڍ ڍ ڌ           ڌ  ڎ ڎ ڈ چ 

y  ولكن �ضرعان ما دخل طرف متحاور ثالث برٍد غري منتظر من �لقوم لينوب بداًل عن و�لدته
حماورة  عن  و�حدة  �آية  ف  مرمي  قوم  ت�ضاوؤل  �ل�ضاحر  �لبيان  ومن  �الإعجاز  »ومن  �ملتهمة، 
)�ل�ضبي)، فيجيبهم هذ� )�ل�ضبي) باأربع �آيات على ت�ضاوؤلهم، ويزيدهم معلومات حول مهمته 
�لتي  �ل�ضعبة  �مل�ضئولية  ب�ضبب  و�لرعاية  للرب  �إىل حاجتها  �إملاحًا  �أي�ضًا،  بو�لدته  وبره  �لنبوية، 

�أ�ضندها �هلل تعاىل �إليها، وهي �أنثى �ضعيفة عذر�ء«))).

y  ومن ثم فاإن هذ� �لرد ف �لو�ر غري �ملنتظر يقدم وظيفة داللية عظيمة حيث يحمل ف طياته
»جزءً� من �أ�ضول �لعقيدة �ل�ضحيحة ف جو�نبها �ملتعددة من عباد�ت ومعامالت و�جتماعيات 

حتكم �لنا�ص فيما بينهم«))).

وياأتي �لتعليق �خلتامي للق�ضة �لذي نعده منها و�إن مل يلتزم مبكانها وزمانها، ُمقِدما لنا )�ضردية 
ختامية تعقيبية) تنفي كل ما �أثري حول �لق�ضة من �ضبهات و�فرت�ء�ت، لتقدم لنا وظيفة فنيًا ختامية 

مبدعة لها �أثرها �لعميق ف ��ضتيعاب �ملتلقي �أيًا كانت ثقافته، و�ضكها بتوقيع ختامي موجز ومعجز.

ينظر، حممد �ل�ضناوي: در��ضة جمالية بيانية الأربع �ضور )�الإ�ضر�ء �لكهف مرمي طه)، �ص65) – 67).  -(
حممد دبور: �أ�ض�ص بناء �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ص))).  -(



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

257

النسيج القصصي في قصة إبراهيم عليه السالم:  .3

y  ،و�ضلم عليه  �هلل  �ضلى  حممد  ل�ضيدنا  �الأمر)  )بخطاب  �ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  ق�ضة  بد�أت 
ممتزجًا ب�ضرد لطيف وخاطف للحو�ر �لثنائي �ملبا�ضر بني �إبر�هيم عليه �ل�ضالم وو�لده بقوله 

تعاىل: چ ٹ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ         ڦ ڦ ڦ چ 

y  فيربز لنا ذلك )�لو�ر �جلديل) �لذي ي�ضتخدمه �لقر�آن د�ئمًا ف ت�ضوير نوع من �ل�ضر�عات
و�ملو�قف بني �خل�ضومة من �أعد�ء �لدين وبني �الأنبياء و�ل�ضالني، ليقدم وظيفة داللية وفنية 
�الفرت�ء�ت  لدح�ص  �ملنطقية  و�لرب�هني  �لجج  بو��ضطته  يك�ضف  حيث  �خلطورة  ف  �ضديدة 

و�الأدلة �لباطلة. 

y  الأب� و�حد من ذلك  �لعد�وة من طرف  �لتي مثلت �ضر�عًا حقيقيًا ميثل  �ملحاورة  تلك  فنجد 
يعي�ص ف« جمتمع يعطي  الأنه  �أ�ضلوبه معه،  �ل�ضالم حذر� ف  �إبر�هيم عليه  �ملعاند، حيث كان 
الآبائهم....فلم  �ملطلق  باخل�ضوع  �الأبناء  وتلزم  �لقد��ضة،  �إىل درجة  ترقى  قيمة كبرية  لالأبوة 
يلجاأ �إىل ��ضتخد�م �أي عن�ضر من عنا�ضر �الإثارة �لتي قد تتناول �لذ�ت بالتجريح �أو �لتبكيت، 
�أربع حانية وهادئة  �أ�ضلوبه ف �لو�ر بالعاطفة«))) فنادى و�لده بند�ء�ت  �أن ي�ضحن  بل حاول 
م�ضفوعة بالجج �ملنطقية مرة، و�لرتغيب و�لرتهيب مرة �أخرى، لعله يحرك وجد�نه ويجذبه 

�إليه، في�ضتطيع بذلك هد�يته �إىل �لطريق �لقومي.

y  وبذلك جند �لتنامي ف �لو�ر بالعر�ص �لتدريجي))) حيث »قدم �أواًل �لجج �لعقلية مع ند�ء
ثنى  ثم  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ      چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦ  چ  تعاىل:  بقوله  �لنبوة 

ڇ  ڍ ڍ  چ  ل�ضانه:  على  تعاىل  بقوله  �لعقلي  للحجاج  تعزيزً�  �لنبوة  به  جاءت  �لذي  بالعلم 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک چ ثم �نتقل �إىل �لتحذير من �الجنر�ر �إىل 

ڳ         گ  گ  گگ  ک  ک  ک  چ  ل�ضانه:  على  تعاىل  بقوله  لربه  �لعا�ضي  �ل�ضيطان  عبادة 
ڳ    ڳ ڳ چ و��ضتكمل �لتحذير بالرتهيب �ل�ضفوق عليه بقوله تعاىل على ل�ضانه: چڱ 
�ملعاند  �لو�لد  رد  كان  ما  ولكن  ۀچ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ ہ ہ ہ ھ  ھھ ھ ے  چ  ل�ضانه:  تعاىل على  بقوله  �إال عنفًا مع عنف  �مل�ضرك 
لالأب  ت�ضمح  �لتي  �الأبوية  بال�ضلطة  �ل�ضعور  من  »�نطالقًا  ف  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے 
بال�ضغط على �البن، لي�ضري على خطى �أبيه.. فال حو�ر ف عالقتهما، �إمنا �أمر وطاعة، فلالأب 

�أن يعلن عن رغبته، ولالبن �أن ينفذ دون تردد �أو تفكري«))).

حممد ح�ضني ف�ضل �هلل: �لو�ر ف �لقر�آن، د�ر �ملالك، ))))هـ - )00)م، ط6، �ص )6).  -(
ينظر حممد �ل�ضناوي: در��ضة جمالية بيانية الأربع �ضور )�الإ�ضر�ء �لكهف مرمي طه) �ص70)-)7).  -(

حممد ح�ضني ف�ضل �هلل: �لو�ر ف �لقر�آن، �ضـ)6).  -(
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y  وهذ� �الأ�ضلوب �لو�ري �لذي ي�ضع عاطفة ولينًا لي�ص معناه �الجنر�ف عن �لعقيدة و�لدين وعن
�ملهمة �لرئي�ضة للد�عي، بل ين�ضجم مع �الأجو�ء �لو�رية ف �لق�ضة ف تخطيط منظم ومدرو�ص 

له، حيث تعترب �لعاطفة جزءً� منه، فيخ�ضع ملا تخ�ضع له �خلطة من مرونة ووعي))).

y  وبعد تلك �ملحاورة �جلدلية يرجعنا �ل�ضياق �لق�ض�ضي لل�ضرد �لربان ببيان �أحد�ث خمت�ضرة
وموجزة قد طوي بها �ملكان و�لزمان و�الأحد�ث ب�ضورة بديعة، ليدخلنا ف بيان لرحمات �هلل 
من هبة �الأبناء �ل�ضالني لالأنبياء و�لرحمة بل�ضان �ل�ضدق بني �لنا�ص، ونيل �لرحمة �لو��ضعة 

ف �لدنيا و�الآخرة، وبهذ� تختتم �لق�ضة ب�ضرد موجز يدل داللة عميقة على �أهم �أمر فيها.

وإدريس(  وإسماعيل  )موسى  الثالثة  األنبياء  قصص  في  القصصي  النسيج   .4
عليهم السالم:

y  (و�ملكتنز �ملختزل  )�ل�ضرد  على  باعتماده  �لثالث  �لق�ض�ص  �لق�ض�ضي ف هذه  �لن�ضيج  متيز 
�أهد�ف  على  موؤكدة  دالالت  كونها  عليها،  بالتنبيه  و�الأجدر  �الأهم  هي  معينة  دالالت  ليو�ضح 
�لق�ض�ص �ل�ضابقة، فتتالحم ب�ضرديتها من حيث �لرتكيز �ملعنوي من خالل �جلمل �ملوجزة مع 

م�ضامني �لق�ض�ص عامة لتخدم �ملق�ضود �لذي تدور حوله �ل�ضورة �لكرمية.

y  فتبد�أ �لق�ض�ص �لثالث باخلطاب �ملوجه للر�ضول �لكرمي عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم، بذكر ق�ض�ص
�لتوكيد  باأدو�ت  �ل�ضرد �ملوؤكد  هوؤالء �الأنبياء عليهم �ل�ضالم الأخذ �لعربة و�لعظة،وبعدها يبد�أ 

و�لفعل �ملا�ضي.

y  فمثاًل ق�ضة مو�ضى عليه �ل�ضالم ف قوله تعاىل: چ حت     خت مت ىتيت جث مث            ىث يث حج
مج جح  ٱ ٻ  ٻ ٻ             ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ يوؤكد �هلل تعاىل 
على �ضفات �لنبي من �الإخال�ص و�لنبوة بـ )باأد�ة �لتوكيد �إّن و �لفعل �ملا�ضي: كان – نادينا – 
اللة �لتي حتوم عليها �لق�ضة من عبادة �هلل �خلال�ضة له  قربناه - ووهبنا) لتقِدم جمعيها �لدَّ

وحده �لتي تقود �إىل رحماته وهباته.

y  وق�ضة �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم ف قوله تعاىل:چ ٺ  ٿ ٿ ٿٿ ٹ     ٹ            ٹ ٹ  ڤ ڤ
معتمدً�  كذلك  �ل�ضرد  فيها  ينطلق  چ  ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
على �لتاأكيد بـ )�أد�ة �لتوكيد �إّن و�لفعل �ملا�ضي )كان) مبينًا �ضمات �لنبي �لكرمي، و�أعماله �لتي 
لنا من دعوته الأهله،و�أمرهم بال�ضالة  �لتام ف �لدعوة، وهذ� ما �ت�ضح  دلت على �الإخال�ص 

و�لزكاة و�ال�ضطبار عليها.

بت�ضرف، حممد ح�ضني ف�ضل �هلل: �لو�ر ف �لقر�آن، �ضـ)6).  -(
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y  وق�ضة �إدري�ص عليه �ل�ضالم ف قوله تعاىل: چ ڃ ڃ چ  چچ  چ      ڇ          ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
�إدري�ص عليه �ل�ضالم من  چ يرتكز �ل�ضرد فيها ب�ضكل خمت�ضر جدً� ليقدم لنا �ضفات  ڌ ڌ 

ة و�لنبوة، ومكافاأته باملكان �لعلي �لعظيم عند �هلل عز وجل. ديقيَّ �ل�ضِّ

وبهذ� يت�ضح لنا �لن�ضيج �لق�ض�ضي ف هذه �لق�ض�ص �لذي �عتمد بالدرجة �لكربى على �ل�ضرد 
�ملنطوي على �لو�ضف، �لذي ��ضتطاع �أن يقدم لنا دور معا�ضد� غريه من �لعنا�ضر �لق�ض�ضية خلدمة 

مقا�ضد �ل�ضورة و�أهد�فها.

النسيج القصصي في قصص المعاندين من المشركين والكافرين:  .5

هذه �لق�ض�ص ذ�ت �الختز�ل �ملعنوي �ملركز جندها تعتمد على عدة طرق للتعبري عنها هي:

�لو�ر غري �ملبا�ضر وهو« �لو�ر �ملعدول عن �جلو�ب �ملو�جه �إىل �ضيغة غري مو�جهة، كاالأجوبة  �أ-  
�لتي �ضاقها �لقر�آن جو�بًا من �هلل تعاىل للمعاندين بحجة �أو بتهديد �أو ما �ضاكل، من غري طريق 
ف  لدينا  وجوده  �ت�ضح  و��ضح،  عقلي  حجاجي  حو�ر  كذلك  وهو  �ملعروف«)))،  �ملبا�ضر  �لو�ر 

�ل�ضورة �لكرمية ف ثالثة مو��ضع))):

y  ملو�ضع �الأول ف قوله تعاىل: چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ چ فيكون �جلو�ب عليه�
غري مبا�ضر بقوله تعاىل: چ ٹ ٹ     ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ   ڦ ڦ ڄ چ بالتذكري له ف 

�أ�ضل ن�ضاأته لعله ينتبه ويتذكر.

y   ملو�ضع �لثان ف قوله تعاىل: چ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ            ھ  ھ ے ے   ۓ�
ۓ ڭ ڭ ڭ چ فكان �جلو�ب غري مبا�ضر عليه بقوله تعاىل:

چ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ الأن هذ� �لرد �الأن�ضب لالرتعاد و�لتخويف ب�ضوء   
�خلامتة.

y  فكان چ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  ف  �لثالث  �ملو�ضع 
جو�به غري مبا�ضر بقوله تعاىل: چ ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ چ لبيان ق�ضور و�ضعف 

هوؤالء �الأ�ضخا�ص عن معرفة �لغيب �لذي ال يدركه �أحد.
وف هذه �ملو��ضع �لثالثة يقدم لنا �ل�ضياق �لق�ض�ضي فيها جملة �لقول و��ضحة جلية ف �أ�ضئلة 
م�ضحونة  �أجوبة  عليهم ف  �هلل  �ملعاندين فريد  هوؤالء  ِقبل  و�لغرور من  بال�ضخرية  ��ضتنكارية، حمملة 

باال�ضتخفاف و�الحتقار و�لوعد و�لوعيد من �ضوء عاقبتهم.
بت�ضرف، حممد �ل�ضناوي: در��ضة جمالية بيانية ف �أربع �ضور، �ضـ)6)-65).  -(

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ضـ)7)- )7)  -(
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كما �أننا جند حو�ر� مبا�ضر� من قبل �هلل تعاىل لهوؤالء �ملعاندين �ملفرتين على �هلل كذبا بقوله  ب- 
تعاىل عنهم: چ ے ے ۓ ۓ ڭ چ فريد �هلل عليهم م�ضنعا قولهم: چ ڭ  ڭ ڭ 
ى  ې  ې   ې    ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ   ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ لتت�ضح �ضورة هذ� �لرد �لعنيف و�لقوي �لذي يتنا�ضب مع عظمة 
�الفرت�ء »حيث �إن �لت�ضوير بارجتاف �ل�ضمو�ت و�الأر�ص و�نهد�د �جلبال....، يوظف من �أجل 

�لتاأثري �لعاطفي و�لنف�ضي من باب تفظيع �لدعوى، و�لرتهيب لقائليها«))).

�إىل جانب وجود �ل�ضرد �لتوبيخي ف فريقني ذكرتهم �ل�ضورة �لكرمية هما: ج- 

y  ال عن �لطريق �مل�ضتقيم ف قوله تعاىل: چ ہ ہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ �خللف �ل�ضَّ
ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ چ 

y  چچ چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله  ف  �ضبحانه  باهلل  �مل�ضركون 
ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ چ

و�أخري� �أختتم معاجلتي للن�ضيج �لق�ض�ضي ف �ضورة مرمي، �لذي جتلى بوظيفته �لداللية و�جلمالية 
�لعجيبة ف بناء �لق�ض�ص �لقر�آنية �لتي قد ال جندها ف �أي ق�ض�ص ب�ضرية �أخرى.

المطلب الرابع: أوعية الحدث )الزمان والمكان(

أواًل- الزمان:

�لق�ضة �ملحكمة �ل�ضبك هي �لتي مت�ضك باخليوط �لزمنية بكل �أطر�فها، وبخا�ضة ف �لق�ض�ص 
ق�ضة  كل  ف  ي�ضرتط  �لذي  �لد�خلي،  �لرت�بط  يفقدها  �لزمن  لعن�ضر  �نفالتها  �إن  حيث  �لو�قعية، 

ناجحة))).

ولكن �لزمن ف �لق�ض�ص �لقر�آن له �ضاأن �آخر))):

y  عن�ضر �لزمن »يحظى باأهمية كربى ف �لقر�آن �لكرمي، فلقد �أ�ضم �هلل �خلالق �ضبحانه بعن�ضر
�لزمن ف كثري من �الآيات لفتًا منه لالأذهان �إىل حيوية و�أهمية هذ� �لعن�ضر ف �لياة، ودوره 
�ضليما، كما ف قوله  ��ضتغالال �ضحيحا  ��ضتغل  �إذ� ما  �لرئي�ضي ف تنظيم هذه �لياة  �لفاعل 

ٻ  ٱ        چ،چ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  چ،  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل: 

ينظر، حممد �ل�ضناوي: در��ضة جمالية بيانية الأربع �ضور )�الإ�ضر�ء �لكهف مرمي طه)، �ص)7).  -(
بت�ضرف، �ضليمان �لطرو�نة: در��ضة ن�ضية �أدبية ف �لق�ضة �لقر�آنية، �ص))).  -(

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص ))) – )))، وينظر، يو�ضف ح�ضن نوفل: جماليات �لق�ضة �لقر�آنية، د�ر �ل�ضروق، �لقاهرة، ))))هـ   -(
-)00)م، ط)، �ص )))-6)).
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ٻ ٻ    ٻ چ«))).

y  فاهتمام �ل�ضياق �لقر�آن لعن�ضر �لزمن د�خل �لق�ضة متفاوت، �إذ بع�ص �لق�ض�ص حتتفي به
�حتفاء كبريً�، الأهميته ف حتريك �الأحد�ث ور�ضم �ل�ضورة �ملعطاة، كما ف ق�ضة )يو�ضف عليه 

�ل�ضالم).

y  يزيد ال  �إنه  �إذ  ذكره  �إىل  لعدم �لاجة  �ل�ضياق،  يختفي ف  قد  �لق�ض�ص  من  �الآخر  و�لبع�ص 
وجوده قيمة للهدف �ملق�ضود.

y  و�لق�ض�ص �لقر�آنية كذلك منها ما ي�ضتخدم �لزمن ت�ضريحًا، ومنها ما ي�ضتخدمه تلميحًا على
ح�ضب �ل�ضياق و�إيجاز �لق�ضة.

y  كذلك �لزمن ف �لق�ض�ص �لقر�آنية ما�ٍص مطلقًا، ولكنه ماثل بعربته وعظاته متجدد مع كل
زمن. 

y  و�الإيحاء�ت باملدلوالت  و�ضحنه  �لقر�آن  �لق�ض�ص  م�ضامني  »�إغناء  ف  ي�ضهم  جنده  وكذلك 
�لذهنية و�لنف�ضية �لتي من �ضاأنها �أن ترتك �الأثر �ملطلوب ف ذهن �لقارئ للقر�آن �لكرمي«))).

y  كذلك جند �لعر�ص �لق�ض�ضي قد ال يلتزم بالت�ضل�ضل �لزمني ف ترتيب �لق�ض�ص، الأن �لهدف
يو�فق  فنجده مرة  �الأوىل،  بالدرجة  دينيًا  بل  تاريخيًا  لي�ص هدفًا  �لق�ض�ص  �لقر�آن من ذكر 

�لتاريخ ومرة غري ملتزم به.

y  و »�لزمان ب�ضكل عام ي�ضري ف �لق�ض�ص �لقر�آن على �لوجه �لطبيعي، �إذ يتحرك �إىل �الأمام
غالبًا، وكل ق�ضة قر�آنية هي مثال على تلك �لزمانية �مل�ضتقيمة ف تدفقها، �إال ما ندر حيث نرى 

بع�ص �لتد�خالت �لزمنية �أو دور�ن �لق�ضة ف ن�ضبة �ضئيلة من �لق�ض�ص �لقر�آنية«))).

ثانيًا - المكان:

فاملكان هو بيئة �لدث �ملادية ف �أي ق�ضة، »و�لقر�آن �لكرمي ينظر �إىل �ملكان ف ق�ض�ضه على 
هذ� �العتبار �أو قريب منه، فهو ال يلتفت �إىل �ملكان وال يجري له ذكرً� �إال �إذ� كان للمكان و�ضع خا�ص 

يوؤثر ف �ضري �الأحد�ث �أو يربز مالحمها، �أو ُيقيم �ضو�هد �لعربة و�لعظة منها«))).

فالح �لربيعي: �لق�ض�ص �لقر�آن، روؤية فنية، �ص )5.  -(

فالح �لربيعي: �لق�ض�ص �لقر�آن، روؤية فنية، �ص 59.  -(
�ضليمان �لطرو�نة: در��ضة ن�ضية �أدبية ف �لق�ضة �لقر�آنية،�ص 5)).  -(

ينظر،  �لكرمي، �ص 5)).  �لقر�آن  �لق�ضة ف  �ل�ضباعي:  ينظر، مرمي  �ضـ )9،  ومفهومه،  �لقر�آن ف منطوقه  �لق�ض�ص  �خلطيب:   -(
�ضليمان �لطرو�نة: در��ضة ن�ضية �أدبية ف �لق�ضة �لقر�آنية، �ص 7)).
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كما �أن �إير�د �ملكان ف �لقر�آن �لكرمي يختلف من مكان الآخر طواًل وق�ضرً� و�إجمااًل وتف�ضياًل، 
ولذلك ياأتي ف �لقر�آن على عدة �ضور))):

y .قد يذكر ��ضم �ضاحب �لق�ضة م�ضافًا �إىل مكانه كاأ�ضحاب �لر�ص دون عر�ص للق�ضة

y .»قد يذكر �ملكان ب�ضفته مثل قوله تعاىل: »ربوة ذ�ت قر�ر معني

y .قد تذكر �لق�ضة دون �إ�ضارة �إىل �ملكان مثل ق�ضة �إدري�ص عليه �ل�ضالم ف �ضورة مرمي

y .قد يذكر �ملكان با�ضمه �ل�ضريح �ملعروف كامل�ضجد �الأق�ضى و�مل�ضجد �لر�م

y .وقد يذكر �ال�ضم �لعلم ولكن يختلف ف حتديد موقعه كاجلودي: جبل نوح

وبذلك ياأتي �ملكان ليخدم غاية معينة ينتفي وجوده بانعد�م هذه �خلدمة.

ثالثًا: الزمان والمكان في قصص سورة مريم.

الزمان والمكان في قصة زكريا ويحيى عليهما السالم:   .1

أ- الزمن:

عليه  زكريا  دعاء  وهو  �الأول  �لدث  منذ  ومتتابعًا،  مت�ضل�ضاًل  مرتتبًا  �لق�ضة  ف  �لزمن  �ضار 
�أحد�ثًا قد م�ضت و�ضلفت منها )دعاء  �لنذر بال�ضوم عن �لكالم و�لت�ضبيح، مو�ضحًا  �ل�ضالم، وحتى 
زكريا عليه �ل�ضالم ومن ثم �ملخاوف �لتي �عرتته و�أخذت فرتة تنتابه، �إىل جانب �الإ�ضارة �إىل �نق�ضاء 
�لعمر حتى جاءت �لب�ضارة بالغالم �لر�ضي، فمن خالل تلك �الأحد�ث ن�ضت�ضف عن�ضر �لزمن فيها من 

خالل ظهوره مرة و�ختفائه مرة �أخرى، فمثاًل نالحظ:

y .جتاهل تلك �ملرحلة �لزمنية ومقد�رها �لتي دعا فيها زكريا عليه �ل�ضالم

y  الإ�ضارة �إىل �لزمن �خلتامي تلميحًا بقول زكريا )وقد بلغت من �لكرب عتيًا) ليدلل على �نق�ضاء�
�لعمر وت�ضارع �ل�ضنون وهو وحيٌد فريٌد. 

y  كذلك نلمح ذلك �لوقت �لذي كان فيه زكريا عليه �ل�ضالم يتعبد ربه ف)�ملحر�ب) فاأتته �لب�ضارة
با�ضتجابة �لدعاء و�لرزق بالغالم �لر�ضي.

y  وبعدها جند ذلك �لتحديد �لزمني �ل�ضريح بتحديد �هلل تعاىل لزكريا عليه �ل�ضالم فرتة زمنية
ميتنع خاللها عن �لكالم، بعدما طلب �آية وعالمة تدل على حمل زوجته بقوله تعاىل: چ ۓ ڭ 

بت�ضرف، مرمي �ل�ضباعي: �لق�ضة ف �لقر�آن �لكرمي، �ص7)).  -(
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ڭ  ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ  وكذلك �الأمر �الإلهي بالت�ضبيح 

چ  ائ ەئ   ۉ  ې ې ې ې ى ى ائ  ۅ ۉ  چ  تعاىل:  بقوله  وع�ضيا)  )بكرة 
لتدل على �أهمية هذين �لوقتني وقيمتهما �لدينية ف حياة �مل�ضلم، ومد�ومة �لذكر فيهما، �لذي 

يدفع �لتز�م �ل�ضخ�ص بهما �إىل �ضمولية ذكره لربه ف جميع �الأوقات.

y  وبعده تنتقل �الأحد�ث متجاوزة �لزمان و�ملكان للحديث عن ق�ضة حتمل �ضفات ذلك �لغالم
�ملوهوب، لتنتهي بنا �إىل �خلامتة �لتي نلمح بها زمنًا غري معلوم، ولكن ُحِدَدت معامِله �لزمنية 
�لقادم،  موته  وزمن  م�ضى،  �لذي  �ل�ضالم  عليه  يحيى  والدة  بزمن  �ملالزم  �ل�ضالم  خالل  من 
�أن تقوم  �إىل  لها  �ملتلقية  �لق�ضة و�ل�ضخ�ضيات  بعثته �ملغيبة عن جميع �ضخ�ضيات هذه  وزمن 

�ل�ضاعة.

ب- المكان:

و�أما بالن�ضبة للمكان فلم يذكر ف �لق�ضة �إال مكانًا و�حدً�، ُيقدم بذكره دورً� وظيفيًا بارزً� ف قوله 
ته  تعاىل: چ ۅ ۉ ۉ  ې ېچ حيث جت�ضد لنا ذلك �ملكان �لبعيد عن �أعني �لنا�ص، �لذي عمَّ
�لنفحات �لروحانية و�لرحمات �لربانية ذلك �ملكان �لذي ميثل مكان �خللوة و�لعبادة وهو)�ملحر�ب).

الزمان والمكان في قصة مريم وعيسى عليهما السالم:  .2

أ- الزمان:

�إن �لت�ضريح بالزمان ف �لق�ضة قد �ختفى متامًا لعدم �لاجة �إليه، ولكننا ن�ضتطيع جتميع بع�ص 
من �خليوط �لزمنية �لتي ملَّحت لها �لق�ضة باال�ضتنباط من معان �جلمل �ملذكورة، منها: 

y  .زمن خروج �مللك لل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم، وهو زمن خروجها للمكان �ل�ضرقي عن �أهلها

y  .زمن �لنفخ ليكون بد�ية خللق �ل�ضبي �ملعجزة

y  .زمن �لمل و�لذهاب للمكان �لق�ضي

y .زمن �الأمل و�ملعاناة ف �للحظات �الأخرية من �لوالدة ومابعدها

y   ذكر �لزمن ف كلمة )يوم) ف �الأمر �الإلهي: چ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ              ڀ
ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  چ 

y  .توقيت �لذهاب للقوم بعد والدتها لل�ضبي
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y  لتوقيت �لزمني غري �ملحدد بتاريخ �أو �ضاعة معلومة ف حديث عي�ضى عليه �ل�ضالم �أثناء تعد�ده�
لهبات �هلل تعاىل وذكره باأنه قد نال �ل�ضالم ف يوم مولده ويوم موته ويوم بعثته. 

و�الأزمنة �لتي �أُ�ضري �إليها ف �لق�ضتني �إىل جانب �أزمنة �أخرى قد طو�ها �ل�ضياق �لق�ض�ضي ف 
�لفجو�ت �لفنية لعدم �لاجة �إليها.

ب- المكان:

�ملكان ف �لق�ضتني ُذكر لنا ف مو�ضعني �ضر�حة، هما:

y .(ملكان �لذي �حتجبت فيه �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم، و فاجاأها فيه �مللك: )مكانًا �ضرقيا�

y .(مكان �لوالدة بجنب جذع �لنخلة و�ملاء �جلاري:)مكانًا ق�ضيا

وف مو��ضع �أخرى ذكر �ملكان تلميحًا: وهو مكان �أهلها وقومها �لذي كانت فيه وذهبت �إليه حاملة 
�إليهم �لوليد ف �ملهد.

الزمان والمكان في قصة إبراهيم عليه السالم:  .3

�الأوىل على )�ل�ضر�ع �لو�ري  بالدرجة  ترتكز  الأنها  �لق�ضة،  با ف هذه  ُغيِّ و�ملكان قد  �لزمان 
و�جلديل) بني �إبر�هيم عليه �ل�ضالم وو�لده، �إىل جانب �أننا ن�ضت�ضف بع�ص �للطائف من تغييبهما، وهو 
�إعطاء داللة للمتلقني على �أن م�ضمون هذه �لق�ضة من )�ل�ضر�ع و�ملجادلة ف �لدعوة هلل تعاىل) تتكرر 

ف �أي زمان و�أي مكان فهي متثل �ل�ضر�ع �الأعظم بني �خلري و�ل�ضر وبني �لق و�لباطل.

ومن �أبرز مو�قع �لتغييب �لزمان و�ملكان ف:

زمن �ملحاورة بالتحديد مع �لو�لد �ملعاند ومكانها. -

زمن �ال�ضتغفار من �البن �لان لو�لده ومكانها. -

زمن �العتز�ل و�لدعاء من قبل �إبر�هيم عليه �ل�ضالم لو�لده. -

�لوجهة �ملكانية بعد �العتز�ل. -

وقت  وهو  و�لرحمات  بالهبات  لعبده  تعاىل  �هلل  �إغد�ق  ف  زمنيا  توقيتا  �أملح  فاإنني  ذلك  ومع 
�العتز�ل عن و�لده ودينه.
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الزمان والمكان في قصص )موسى وإسماعيل وإدريس( عليهم السالم:  .4

�مل�ضتخدمة  �الأفعال  عليه  دلت  ما  �إال  و��ضح،  هو  كما  مغيبا  �لثالث  �لق�ض�ص  ف  �لزمان  جند 
ف �ل�ضرد �لق�ض�ضي �ملتمثلة ف �الأفعال �ملا�ضية لتدل على مالزمة �ل�ضمات �مل�ضرودة لالأنبياء عليهم 

�ضلو�ت �هلل و�ضالمه ورحمته.

ففي ق�ضة مو�ضى عليه �ل�ضالم:  -
y  نتلم�ص تغييب زمن)�لند�ء و�لتقريب �الإلهي له)، غري �أننا ندرك �أنه قد وهب �إعانة �أخيه

هارون عليه �ل�ضالم له بعد زمن ذلك �لند�ء �لذي حوى �لتكليف بالدعوة و�ضوؤونها.
y  لر�ضالة� لمل  و�لتكليف  �لند�ء  فيه  كان  �لذي  �الأمين)  )�لطور  ف  �ملكان  ونتلم�ص 

�لكربى.
و ف ق�ضة �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم: -

y  أوقات� ف  و�لزكاة  بال�ضالة  �أهله  �ل�ضالم  عليه  �إ�ضماعيل  �أمر  وقت  ف  �لزمن  نتلم�ص 
بعينها معروفة لديهم جميعًا. 

y  و�أما �ملكان فلقد ُغيِّب نهائيًا لعدم �لاجة �إليه هنا، وذلك لرتكيز �لق�ضة على �ضمات
م �ملو�ضوع �لرئي�ص للق�ضة و�ل�ضورة عامة. �ل�ضخ�ضية و�أفعالها، �لتي ُتدعِّ

و ف ق�ضة �إدري�ص عليه �ل�ضالم جند: -
y .لزمان قد �ختفى متامًا�
y  و�أما �ملكان فاإننا نتلم�ضه ف قوله تعاىل: »ورفعناه مكانًا عليًا« مكانًا معنويا ال يعلم ُكْنَهه

�إال �هلل تعاىل.
وهنا ف هذه �لق�ضة ي�ضهم �ملكان بدور قوي ف تر�ضيخ معنى �لهبة و�لرحمة و�لف�ضل من �هلل 

تعاىل لعباده �ملخل�ضني �ل�ضديقني وبيان عظمتها.
باهلل  والكافرين  المشركين  من  المعاندين  قصص  في  والمكان  الزمان   .5

تعالى:

�هلل  �الإلهية ف جو�ب  �لتعقيبات  ما جاء ف  �إال  و�ملكان ف ق�ض�ضهم متامًا،  �لزمان  ُغيِّب  لقد 
�لتي  �لتحديد �الإ�ضاري لالأزمنة و�الأمكنة  الة من  �ل�ضَّ �أو معتقد�تهم  �أ�ضئلتهم �ال�ضتنكارية  تعاىل على 
ت�ضمل زمن ِعقابهم �مل�ضتقبلّي ف �لدنيا و�الآخرة، ومكانهم �لنهائي �لذي �ضيوؤولون �إليه جميعا، وهو)نار 

جهنم) خالدين فيها.
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د� ف �لق�ض�ص د�خل �ل�ضورة �لكرمية، ف حني  وهذ� �لتغييب لعن�ضر �لزمان و�ملكان كان ُمتعمَّ
�أنه قد ُيذكر �لعن�ضر�ن ف �لق�ض�ص نف�ضها ف �ضور �أخرى، وذلك الختالف �الأهد�ف وتنوعها، غري �أنه 
ف هذه �ل�ضورة كان �لرتكيز �الأ�ضا�ص ف �لق�ض�ص هو بيان مو�قف وم�ضاهد و �أفكار و معتقد�ت �أولئك 
لذكر  �ل�ضياق  يحتج  فلم  وتن�ضجم معها،  �لكرمية  �ل�ضورة  �لتي تخدم مقا�ضد  �الأوىل،  بالدرجة  �لنفر 

�لعن�ضرين فيها.

المطلب الخامس: عنصر القوى الغيبية.

وُتتّوج جميع �لعنا�ضر �لق�ض�ضية ف �لق�ض�ص �لقر�آنية بعن�ضر �لقوى �لغيبية، الأنه هو �الأ�ضا�ص 
�لذي ي�ضهم بدور م�ضريي وحا�ضم ف ت�ضكيل �الأحد�ث وتغيريها، و�أحيانا يقلبها ر�أ�ضا على عقب، وعادة 
ما يكون �لعن�ضر �لفجائي تابعا معه، �ضو�ء كان متمثال ف عذ�ب �أو �إمد�د �أو لطف �أو معجزة خارقة ))).

لذلك �أجد هذ� �لعن�ضر �لغيبي �أكرث �لعنا�ضر جذبا للقارئ و�ضد� لالنتباه، »فالقارئ عندما يتلو 
مثل هذه �الآيات �لقر�آنية �لتي تفجاأه بدخول �لعامل �لغيبي �إىل �ضاحة �الأحد�ث ي�ضتيقظ ف نف�ضه ذلك 
�ل�ضعور �لذي يالزمه د�ئما وهو يتابع �لق�ض�ص �لقر�آن �أال وهو: �ليقني من و�قعية �الأحد�ث))) و�ضدقها 
ووقوعها فعال، مثل هذ� �ل�ضعور من �ضاأنه �أن يجذب �لقارئ �إىل �أحد�ث �لق�ضة �إىل �أبعد �لدود، كما 
ومن �ضاأنه �أي�ضا �أن مينح �الأحد�ث حركة عنيفة، ميلوؤها بال�ضر�ع و�لتحركات �لتي تخرج �لن�ص من 

حالة �لرتابة و�لروتينية«))).

مطالب  - ف  ملالحمه  �أ�ضرت  فلقد  مرمي  �ضورة  ق�ض�ص  ف  �لغيبي  �لعامل  لوجود  بالن�ضبة  و�أما 
�ضابقة ولكنني �أذكره ف هذ� �ملقام خمت�ضر� كاالآتي:

أوال - ما تمثل في اإلمداد واللطف والمعجزة الخارقة في:

y .ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم: �إجابة �لدعاء و�لرزق بالولد �لر�ضي

y  فية منذ �ل�ضغر قد ال ينالها من ف عمره �إال �أنبياء ق�ضة يحيى عليه �ل�ضالم: �أعطي مو�هب و�ضْ
�هلل وخا�ضته.

y  :ق�ضة مرمي وعي�ضى عليهما �ل�ضالم

�ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم رزقت: )بالغالم �لزكي دون �أب – �ملاء �جلاري – �لرطب �جلني  -

بت�ضرف، فالح �لربيعي: �لق�ض�ص �لقر�آن، روؤية فنية، �ص 66.  -(
خالفا للق�ض�ص �لب�ضرية �لتي �إن �أدخلت هذ� �لعن�ضر ف ق�ض�ضها، فاإن �لقارئ د�ئما ما ينظر �إليها بعني �ل�ضك و�لريبة، ويعّدها   -(

من �الأ�ضاطري �أو �ملبالغات �أو �خلر�فات، ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص )7.
�ملرجع �ل�ضابق، �ص 68.  -(
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�هلل).  من  – �لتاأييد 

عي�ضى عليه �ل�ضالم رزق مبو��ضفات معجزة من )�لنطق ف �ملهد - �لتاأييد من �هلل - �ل�ضمات  -
�خلا�ضة).

y  لدنيوية� �لرحمات   – �لكرب  على  �ل�ضالني  )�الأبناء  بـ  رزق  �ل�ضالم:  عليه  �إبر�هيم  ق�ضة 
�ملتتالية – ل�ضان �ل�ضدق عند �لنا�ص).

y  ق�ضة مو�ضى عليه �ل�ضالم: )�ملناد�ة عند جانب �لطور – �لتقريب �الإلهي له – م�ضاعدة �أخوه
له ليكون معينًا وموؤيدً�).

y  ق�ضة �إ�ضماعيل عليه �ل�ضالم: )رزق بالذرية �ل�ضالة – وجعل مر�ضيا عند �هلل ومن ثم عند
نف�ضه و �لنا�ص)

y . ق�ضة �إدري�ص عليه �ل�ضالم: ُرفع ف مكان عليٍّ

ثانيا – العامل الغيبي المتمثل في العذاب والنقمة والسخط:

و�لذي يديل بدلوه ف �إعطاء �لرتهيبات و�قعية وم�ضد�قية �ضاملة، الأنها �ضادرة من �هلل ففي:

y .ق�ضة �خللف �لطالح: �لوعيد لهم باأنهم �ضي�ضلون غيا

y  لهم �لوعيد  �ملتقني:  بال�ضالني  و�مل�ضتهزئني  �الآخر،  و�ليوم  و�لن�ضور  �لبعث  منكري  ق�ض�ص 
بالعقاب �لدنيوي قبل �الأخروي، �أو �الإمد�د �لدنيوي و�لتاأجيل �لعقابي ف �الآخرة.

y  ق�ضة عبدة �الأوثان و�مل�ضركني باهلل، وق�ضة �لقائلني باأن هلل ولد�: و�لوعد و�لوعيد لهم بالعقاب
�ملرير يوم �لقيامة.

وهكذ� �أدركنا مدى قيمة ووظيفة �لعامل �لغيبي ف �إ�ضفاء �لركة و�ليوية و�لو�قعية و�ل�ضدق 
ف جممل عنا�ضر �لق�ضة �لقر�آنية.

اه: )بالعنا�ضر �لق�ض�ضية)  وبنهاية هذ� �لعن�ضر نكون قد و�ضلنا �إىل نهاية هذ� �ملبحث، �لذي عنونَّ
عها، و�إبد�ع حمِكِمها، فها هو �الإبد�ع �ملتقن و�ملعمارية  لق�ض�ص �ضورة مرمي، �لتي دلت على ِعَظم و��ضِ
حة، وتلك �ملو�قف  فت عن تلك �لهند�ضة �لبديعة، وتلك �الأحد�ث �ملنقَّ �لق�ض�ضية �جلميلة، �لتي تك�ضَّ
للقدو�ت  �أمنوذجًا  كانت  �لتي  �لو�قعية  �ل�ضخ�ضيات  وتلك  و�ليوية،  و�لن�ضاط  بالركة  تدبُّ  �لتي 
�لتي  �ملوؤثرة،  �لت�ضويقية  �الأ�ضاليب  �لتعبريية �مل�ضورة �ل�ضادقة، وتلك  و�لتحذير�ت، وتلك �النفعاالت 
ن معمارية ق�ض�ضية فريدة  ترت�بط فيما بينها لتتعانق وتتاآلف ف ت�ضاوق مر�ضوم وخطة مو�ضوعة لتكوِّ
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من نوعها، تخدم �ملقا�ضد �لكربى و�لغايات �لدينية �لعظمى �لتي �أر�دها �هلل �أن ت�ضل لعباده من خالل 
هذه �ل�ضورة.

وال ميلك �لد�ر�ص �أو �الأديب �أو �لناقد �أو �أيَّ ُمتناوٍل لها �أيًا كان قدر ثقافته وحنكته وخربته، �إال 
�أن يخ�ضع لها مطاأطئًاً ر�أ�ضه وقلبه خ�ضوعا وتو��ضعا و�إكبار� لهذ� �الأ�ضلوب �ملعجز، وال يكون ف نهاية 
�ملطاف �إال تلميذً� يرجع لهذه �لنماذج �لبديعة، و�لهند�ضة �ملحكمة، فيقتب�ص منها مو��ضيعه، ويلم بها 
ل بو��ضطتها مفاهيم �جلمال لديه، ب�ضكل لن يجد له مثياًل ف �أي ن�ص �آخر، قد يعتقد فيه  فو�ئده، ويعدِّ

معادلته �أو م�ضاهاته، ف�ضبحان �هلل متقن �الأمور وحُمِكم �لتدبري.
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المبحث الثاني

أدوات المعمار الجمالي واألسلوبي في السورة
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من  و�ملق�ضود  �لهدف  مع  �ملتناغمة  و�لفنية  �جلمالية  باإ�ضعاعاتها  �لفنية  �لوحدة  جتلت  كما 
�ل�ضورة ف �لعنا�ضر �لق�ض�ضية �ل�ضابقة، جندها كذلك تتجلى ف �الأدو�ت و�الأ�ضاليب �للغوية و�لتعبريية 
و�لبديعية و�لت�ضويرية و�ل�ضوتية معا، لتقدم لنا قمة �لتحدي و�الإعجاز ف �الأثر �جلمايل و�لفني ف 
نف�ص �ملتلقي، وت�ضفي على �لق�ض�ص �لقر�آنية ف �ل�ضورة تالحمًا معماريًا متينًا �ضكاًل وم�ضمونًا، مبا 
تر�ضفه من وحد�ت داللية وفنية �ضغرى يدعم بع�ضه �لبع�ص، ويبني بع�ضه على بع�ص، لتكون وحد�ت 
كربى تتنا�ضق وتتنا�ضب جماليًا وفنيًا فيما بينها، لتخدم �لهدف و�ملق�ضود من �لق�ض�ص �لذي يت�ضاوق 

بدوره مع �لهدف و�ملق�ضود من �ل�ضورة �لكرمية ككل.

فما �أهم تلك �الأدو�ت و�الأ�ضاليب ؟ وكيف وظفت ف ق�ض�ص �ضورة مرمي؟ وهل كان لها دور جمايل 
ف خدمة �ملعمارية �لق�ض�ضية ف �ل�ضورة؟ هذ� ما �ضيتم معاجلته من خالل �ملطالب �الآتية:

المطلب األول: األدوات اللغوية واألسلوبية:

و�لتنا�ضق  �لتالوؤم  �لغاية ف  �ملتعددة  �للغوية  وتعبري�ته  �ملتنوعة  باأ�ضاليبه  يحقق  �لكرمي  �لقر�آن 
�أي  مثياًل ف  وال  نظريً�  له  ب�ضورة ال جند  تو��ضاًل  �لنف�ص  �إىل  يف�ضي  و�الن�ضجام، حيث ميثل جمااًل 
�أ�ضلوب �آخر، فكان لز�ما علينا ملعرفة كيفية هذ� �لتو��ضل �لبحث ف �الأ�ضا�ص �لتعبريي �ملتمثل ف �للغة 

و�الأ�ضلوب. 

أواًل: األلفاظ ودورها في تالحم معمارية القصص:

يقول الجرجاني: »�علم �أن لكل نوع من �ملعنى نوعًا من �للفظ هو به �أخ�ص و�أوىل، و�ضروبًا 
من �لعبارة هو بتاأديته �أقوم، وهو فيه �أجلى، وماأخذً� �إذ� �أخذ منه كان �إىل �لفهم �أقرب وبالقبول �أخلق 

وكان �ل�ضمع له �أوعى و�لنف�ص �إليه �أميل«))).

ويقول كذلك: »وهل جتد �أحدً� يقول هذه �للفظة ف�ضيحة، �إال وهويعترب مكانها من �لنظم، وح�ضن 
مالءمة معناها ملعان جار�تها، وف�ضل موؤ�ن�ضتها الأخو�تها؟«))).

ثالث ر�ضائل ف �الإعجاز، �لر�ضالة �لثالثة، �ص 7)).  -(
عبد �لقاهر �جلرجان: دالئل �الإعجاز، �ص9).  -(
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لذلك جند لالألفاظ مكانة خا�ضة تن�ضجم بدقتها ودالالتها �ن�ضجامًا تامًا مع �ل�ضياق �لذي ترد 
فيه، بحيث لو �أبدلت بغريها الختل �ل�ضياق، و�نتق�ص �ملعنى))).

ولهذ� �ضاأتناول �الألفاظ بالدر��ضة �لتطبيقية من عدة جو�نب لندرك مميز�تها وخ�ضائ�ضها �لتي 
�أ�ضهمت ف تر�بط وتنا�ضق وتالحم �لبنيات �للغوية �ل�ضغرى ف معمارية �لق�ض�ص ف �ل�ضورة ومنها: 
�لتعريف و�لتنكري، �الإفر�د  �للفظي،  �للفظي، �ال�ضرت�ك  �لقول بالرت�دف  )�لدقة ف �ختيار �الألفاظ، 

و�جلمع).

الدقة في اختيار األلفاظ وإيحاءاتها:  .1

فمثاًل �أجد عدة �ألفاظ كانت مثاال للدقة �لعالية و�لت�ضاوق �ملتنا�ضق مع �ل�ضياق �لق�ض�ضي

لت هذه  ف ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم )ند�ء - وهب - عتيا - �لرحمن – نديا – بغيا)، فلماذ� ف�ضِّ
�الألفاظ ف �لق�ض�ص بداًل عن غريها ؟ هذ� ما �ضتت�ضح �الإجابة عنه من خالل معاجلتها.

�ملثال �الأول: ملاذ� ف�ضلت لفظة )ند�ء) ف �لق�ضة بداًل من )دعاء) ؟   -

�إقبال  فيه  �لذي  �لكالم  كثريً� على  �لند�ء  ويطلق  �الإقبال،  بطلب  �ل�ضوت  »رفع  معناه:  �لند�ء   
�لذ�ت لعمل �أو �إقبال �لذهن لوعي �لكالم، فلذلك �ضميت �لروف �لتي يفتتح بها طلب �الإقبال 
�لدعاء ف  �ضاأن  الأن  ند�ء،  فيه  يكن  و�إن مل  فهو »طلب حاجة  �لدعاء  و�أما  �لند�ء«)))،  حروف 

�ملتعارف �أن يكون جهر�، �أي ت�ضرعا الأنه �أوقع ف نف�ص �ملدعو«))). 

وقوة  �ملنادي  الفتقار  بيان  مع  و�ملق�ضد،  �ملطلب  لنيل  قوية  رغبة  ي�ضاحبه  كلي  �جتاه  �لند�ء   
�إح�ضا�ضه  مع  تعاىل  هلل  قربه  ب�ضدة  �ملنادي  ي�ضعر  �لند�ء  ف  �أن  كما  �ملطلوب،  لالأمر  حاجته 

ب�ضرعة �إجابة �لند�ء وقرب حتققه، وهو ما الحظناه ف قوله تعاىل: چ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ 
ٺ چ باإ�ضافة �لرب �إىل �ل�ضمري ليدل على �ضدة �لقرب و�لتيقن بتحقق ما طلبه))).

و�لند�ء غالبًا ما يكون ف �ل�ضدة و�لكرب، لذلك و�فقت كلمة �لند�ء �جلو و�لظروف �لتي كان   
فيها �ضيدنا زكريا عليه �ل�ضالم لقوله تعاىل: چ ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ    ٹ 

ڤچ)5)، وقوله تعاىل: چ ڇ  ڇ    ڇ ڍ ڍ ڌ     ڌ   ڎ  ڎ ڈ     ڈ    ژ چ)6).

ينظر، وليد ق�ضاب: ف �الإعجاز �لبالغي للقر�آن �لكرمي، د�ر�لقلم، �الإمار�ت، دبي، ط)، ))))، 000)م، �ص50.  -(
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، جملد 7، ج6)، �ص)6..  -(

�ملرجع �ل�ضابق، ج6)، �ص )6.  -(
ينظر، �لقرطبي: �جلامع الأحكام �لقر�آن، ج))، �ص 76.  -(

�ضورة �الأنبياء، �آية )8.  -5
�ضورة �لقلم، �آية 8).  -6
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�لدعاء ف  تدل على  �لقر�آن  ��ضتخدمت ف مو��ضيع معينة ف  �لدعاء  كلمة  �أننا جند  ف حني   
ېې ې   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ    ۉ   چ  تعاىل:  كقوله  �لكرب،  �أو  �ل�ضعة 
ې ى ى ائ     ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  چ)))، وكذلك قول 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ    ٺ  ٺ  چ  �ل�ضالم:  عليه  زكريا  ل�ضان  على  تعاىل  �هلل 
ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ چ.

كما �أن معان �لدعاء عديده وخمتلفة مثل �ال�ضتغاثة و�لعبادة، و�لرغبة �إىل �هلل)))، ف حني �أن    
�لند�ء ترتكز معانيه ف رفع �ل�ضوت بطلب �الأمر)))، ومع ذلك جند �لند�ء ف ق�ضة زكريا عليه 
�ل�ضالم قد �نتقل من رفع �ل�ضوت �إىل خف�ضه لكونه �أدخل ف �الإخال�ص مع رجائه هلل تعاىل 
وجتنبًا للرياء ف �لعبادة و�ليقني ف �ضمع �هلل له، وقد يكون لكرب �ضيدنا زكريا عليه �ل�ضالم 

وهرمه بحيث ال ي�ضدر غري �ضوت خفي))).
ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله  ف  )وهب)  لفظة  �لثان:  �ملثال   -
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ، فلماذ� �ختريت لفظة )وهب) دون غريها من �الألفاظ من 

مثل:)�أعطني �أو �جعل يل) لتكون ف هذ� �ملوقع؟
بالطبع جند �الختالف و��ضح، حيث �إن �لهبة هي: »�لعطية �خلالية من �الأعو��ص و�الأغر��ص«)5)، 
وهي تعني: »�أعطني من حم�ص ف�ضلك �لو��ضع وقدرتك �لباهرة بطريق �الخرت�ع ال بو��ضطة �الأ�ضباب 

�لعادية«)6).
ف حني �أن )�لعطاء و�لعطية) تكون مبعنى �لتناول و �ملناولة لل�ضيء �ملوجود)7)، و�جُلْعل يعني: »ما 

يجعل لالإن�ضان بفعله«)8).
بعدما  معه،  لفظة)�لهبة)لتو�فقها  لاله  �الأن�ضب  فاإن  �ل�ضالم  عليه  زكريا  لال  بالنظر  و�أما 
�نقطع رجاوؤه ف �أ�ضباب �ل�ضول على �لولد، �لذي يزيد من معنى هذ� �للفظ لفظة �أخرى هي )لدنك) 
لتفيد �لف�ضل �لو��ضع �لذي ميلكه �هلل وحده دون غريه، و�أن �لهبة عندّية خا�ضة من �هلل فتكون كر�مة 

له، ومن ثم نا�ضبت كلتا �للفظتني �لال و�لظرف فح�ضن موقعهما)9).

�ضورة �الأنبياء، �آية 90.  -(
ينظر، �بن منظور: ل�ضان �لعرب، دعا، جملد 5، �ص66)-67).  -(

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، ندي، جملد ))، �ص7)).  -(
ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص)6-)6، و�لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، جملد ))، ج))، �ص )5)، و�الألو�ضي: روح   -(

�ملعان، ج6)، �ص59.
ينظر: ل�ضان �لعرب، وهب، جملد 5)، �ص88).  -5

�الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص)6.  -6
ينظر، ل�ضان �لعرب، جعل، جملد 0)، �ص 96)-97).  -7

�لر�غب �الأ�ضفهان: �ملفرد�ت ف غريب �لقر�آن، جعل، �ص )0).  -8
ينظر، �بن عا�ضور: �لتحرير و�لتنوير، ج 6)، �ص 67.  -9
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عليه  زكريا  بيان حالة  فاعل ف  بدور  تقوم  �لق�ضة  �إذ جندها ف  �لثالث:لفظة )عتيا)  �ملثال   -
�أو كربت)  �ملعنى من مثل )�ضخت  �ملقاربة معها ف  �الأخرى  �الألفاظ  �ل�ضالم دون غريها من 

ڻ  ں         ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ  تعاىل:  قوله  ف 
ڻچ فالعتي: ياأتي مبعنى »�ملبالغة ف �لكرب �أو يب�ص �لعود �أو �ضيب �لر�أ�ص«))) وهي م�ضتقة من 

�لفعل َعتا، »وعتا �ل�ضيخ ُعتيا وِعتيا، فتح �لعني: �أ�ضن و�أكرب ووىل«))) ومن معانيها كذلك �لتمرد 
وجتاوز �لد و�خلروج عن �ل�ضيطرة)))، كما ف قوله تعاىل: چ چ چ ڇ ڇ              ڇ ڇ ڍ  
ڍ ڌ      ڌ ڎ چ »وال توجد حالة ينطبق عليها هذ� �ملعنى من �لتمرد على رغبات �الإن�ضان، 
و�خلروج �لكامل عن �إر�د�ته، �أكرث من حالة �لهرم هذه، �إذ هي خارجة عن �ضيطرة �الإن�ضان 

وحتكمه، ولو ترك له �خليار ما �ضاخ وال هرم، ولكن �أّنى له ذلك«))).

�أغلب �لق�ض�ص، و�أدت  �ملثال �لر�بع: لفظة )�لرحمن))5) وهي �ضفة هلل تعاىل قد تكررت ف   -
معنى التوؤديه �أي �ضفة �أخرى ف نف�ص �ملكان.

ف )�لرحمن) �ضفة م�ضتقة من �لرحمة مبعنى �لرقة، و�ملغفرة و�لتعطف)6)، ولقد نا�ضبت هذه 
�ل�ضفة �جلو �لعام �لذي �ضاد �لق�ض�ص ف �لق�ضم �الأول من �ل�ضورة، �إىل جانب منا�ضبتها للجو �لعام 
ككل، �لتي تدل على �أن كل لفظة ف �لقر�آن �لكرمي قد �خت�ضت مبكانها �لذي ال ميكن �أن ينوب عنها 

غريها، و�لذي يدل على قدرة و��ضعها �لذي ال ميلك حيالها �الإن�ضان �إال �ل�ضجود �إكبارً� له.

و�ل�ضياق �لقر�آن قد ��ضتخدم لفظة )�لرحمن) دون غريها من �ل�ضفات و�الأ�ضماء من مثل �ضفته 
)�لرحيم) ف مو��ضعها �ملحددة �ملتنا�ضبة لها، �لتي تدل على هند�ضة لغوية ومعنوية مر�ضومة، كاالآتي:

�ملنعم  �ملبالغة،تعني  على  تدل  �ضفة  )�لرحمن)  �لرحمة«)7)  من  م�ضتقان  »��ضمان  �ل�ضفتان   
بجالئل �لنعم، بينما )�لرحيم) هو �ملنعم بدقيقها)8).

و)�لرحمن) ��ضم هلل تعاىل ال يدعى بها غريه، ف حني كلمة )�لرحيم) �ضفة »يو�ضف به غري    
�هلل تعاىل فيقال رجل رحيم وال يقال رحمن«)9).

�أبو حممد عبد �لق بن غالب بن عطية: �ملحرر �لوجيز ف تف�ضري �لكتاب �لعزيز، حتقيق: عبد �ل�ضالم عبد �ل�ضاف حممد، د�ر   -(
�لكتب �لعلمية، بريوت، �ص)، 6)))هـ )99)م، ج)، �ص6.

�بن منظور: ل�ضان �لعرب، عتا، جملد 0)، �ص)).  -(
�ملرجع �ل�ضابق، �ص )).  -(

�لعليا،  �لدر��ضات  وكلية  �لوطنية،  �لنجاح  جامعة  ماج�ضتري)  )ر�ضالة  مرمي،  �ضورة  ف  �أ�ضلوبية  در��ضة  �ضالح:  �أحمد  رفيق  معني   -(
فل�ضطني، )00)م، �ص)6.

تكررت ف �ل�ضورة �ضت ع�ضرة مرة من �أ�ضل �ضبع وخم�ضني مرة وردت ف �لقر�آن �لكرمي.  -5
�لفريوز �أبادي: �لقامو�ص �ملحيط، رحم، �ص)00).  -6

حممد ر�تب �لنابل�ضي: مو�ضوعة �أ�ضماء �هلل �ل�ضنى، د�ر �ملكتبي، دم�ضق، �ضوريا،9)))هـ-008)م، ط5، �ص7)6.  -7
ينظر، مو�ضى ع�ضريي: �لرحمة ف �لقر�آن �لكرمي، مكتبة �لر�ضد، �لريا�ص، )))) هـ - )99)م،)د، ط)، �ضـ98).  -8

�بن منظور: ل�ضان �لعرب، رحم، جملد6، �ص 5)).  -9
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�ملوؤمنني  يعم  �لدنيا  ف  �إح�ضانه  �أن  وذلك  �الآخرة  ف  ورحيم  �لدنيا  ف  رحمن  �هلل  �إن  وقيل:   
و�لكافرين، و�أما ف �الآخرة فاإنه يخت�ص باملوؤمنني فقط))).

�أمثلة �نتقاء ��ضم )�لرحمن) دون غريه من  و�إذ� رجعنا للق�ض�ص ف �ل�ضورة لناأخذ بع�ضًا من 
�الألفاظ جند �ل�ضياق يعرب عنه ف عدة �أ�ضكال منها:

�لتعبريعن �ضدة خوف مرمي ومفاجاأتها بظهور �مللك لها، بقولها: چ ژ ژ      ڑ ڑ ک ک    -
ک          ک گ چ، حيث ��ضتخدمت ��ضم �لرحمن ف ��ضتعاذتها لعدة �أ�ضباب هي:طلب �الإعانة 

و�الإغاثة ممن تعودت منه �لفظ و�لرحمة، �إذ هو مالك زمام �خللق جميعًا ف قدرته وم�ضيئته 
وحكمته، كما �أنه تذكري لهذ� �ل�ضخ�ص �لذي قطع خلوتها باهلل، وحماولة الإثارة م�ضاعر �لرحمة 

و�لتقوى ف قلبه.
�إبر�هيم عليه �ل�ضالم مع و�لده حيث  �أننا جند ��ضم)�لرحمن) يطرق م�ضامعنا ف حو�ر  كما    -

ڳ  ڳ     ڳ     گ     گ    گ  گ    ک    ک  ک  چ  تعاىل:  بقوله  �لق�ض�ضي  �ل�ضياق  عربعنه 
عبادة  »�أن  على:  للتنبيه  جاءت  غريها  دون  �ملوقع  هذ�  ف  �ضفة)�لرحمن)  فاختيار  ڳچ 

�الأ�ضنام توجب غ�ضب �هلل فتف�ضي �إىل �لرمان من رحمته«))).

وكذلك جند ��ضم)�لرحمن) يتكرر على ل�ضان �إبر�هيم عليه �ل�ضالم ف حو�ره، فقدم لنا �للفظ    -
بهذ� ميزة ف �الإ�ضارة:« �إىل �أن �أ�ضل حلول �لعذ�ب مبن يحل به هو �لرمان من �لرحمة ف تلك 
�لالة، عرب عن �جلاللة بو�ضف �لرحمن لالإ�ضارة �إىل �أن حلول �لعذ�ب ممن �ضاأنه �أن يرحم 
�إمنا يكون لفظاعة جرمه �إىل حد �أن يحرمه من رحمته«)))، وعلى �ضاكلة هذه �لتنا�ضبات �لدقيقة 
�لق�ض�ضي ف  �ل�ضياق  و�ضعها  �لتي  و�ملو��ضع  �الأماكن  ��ضم)�لرحمن) ف  مو�قع  جتري جميع 

�ل�ضورة.
تعاىل على  و�ملتقني، ف قوله  بال�ضالني  �مل�ضتهزئني  �ملثال �خلام�ص: لفظة )نديا) ف ق�ضة    -
ل�ضانهم: چ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ            ھ  ھ ے ے   ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ چ 
»فلفظ )�لندي) معناه: �ملجل�ص و�ملجتمع، ولذلك �ُضميِّت د�ر �لندوة بهذ� �ال�ضم الأن �مل�ضركني 

كانو� يت�ضاورون ف �أمورهم فيها))).
فنلحظ من خالل م�ضطلح �للفظة تنا�ضبًا مع �ل�ضرد �لق�ض�ضي ب�ضكل عجيب، قد ال توؤدية لفظة 
قوة  تدل على  فلفظة )ندي)  و�لداللة،  �ملعنى  بنف�ص  �أو جمتمعًا)  �أو حمفاًل  �أخرى من مثل )جمل�ضًا 

ينظر، �الأ�ضفهان: �ملفرد�ت ف غريب �لقر�آن، رحم، �ص98).  -(
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص7)).  -(

�ملرجع �ل�ضابق، ج6)، �ص7)).  -(
ينظر، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص5)).  -(



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

276

�الأو��ضر و�لعالقة بني �ملجتِمعني، �إىل جانب ما ينبثق منها من »طاقات تعبريية كبرية، �إذ تلم�ص فيها 
لقوم  �ملتحركة  �ملخيلة  و�ل�ضورة  بالند�ء،  �ملتمثل  �ل�ضوتي  و�ملعنى  �الأهل،  ي�ضم  �لذي  �ملجل�ص  معنى 
يكرثون عند �ضماعهم �لند�ء، فهذه لذلك �أكرث حيوية، و�أن�ضب للتعبري عن غر�ص �لتفاخر و�لتباهي«))).

�ملثال �ل�ضاد�ص: لفظة )بغيا) ف قوله تعاىل على ل�ضان مرمي عليها �ل�ضالم، چ ڱ ں ں ڻ   -
ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ ہ ہ چ وكذلك ف قول �لقوم وخماطبتهم لها بقولهم: چ ڦ 

ڄ ڄ ڄ           ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ          چ چ چ چ فالبغي: »هي �لفاجرة �لتي تبغي �لرجال«)))، 
وهي �أي�ضًا: »�ملجاهرة �ملنبهرة ف �لزنا فهي طالبة له«))).

فلم ياأت �لتعبري بالقول: )ومل �أك ز�نية) وذلك الأنها ال تفي باملق�ضود و�ملطلوب فهي تدل على 
�رتكاب �لزنا فقط، ولكن )بغيا) قد ��ضتملت على دالالت �أخرى من حيث �أنها: تدل على �لظلم وجتاوز 
ينبغي  ال  بغي وجتاوز �لد،  باأنه  وو�ضمه  عليه،  للحكم  �إ�ضد�ر  بالبغي،  �لزنا  �لتعبري عن  وف  �لد، 
ف  حتمل  متعددة  �إيحاء�ت  �لنف�ص  ف  وتثري  فيه،  و�لتمادي  �لف�ضاد  على  تدل  كما  منه«)))،  �القرت�ب 

طياتها �ضفات مذمومة و�أفعال حمذورة)5).

�أن لفظة )بغي) قد و�ضعت ف مكان قد �ن�ضجمت به مع �ل�ضياق من ثالث  وبهذه �ملعان جند 
جهات)6):

y .(تنا�ضبها مع �ملعنى �الأ�ضا�ص )ف جتاوز �لد
y .(تنا�ضبها للمعنى �لتطبيقي وهو )�لزنا
y .(تنا�ضبها للم�ضمون �لعاطفي �النفعايل من )�لتنفري من هذ� �لفعل

وهكذ� عر�ضت لبع�ص �أمثلة �لدقة ف �ختيار و�نتقاء �الألفاظ ومدى تنا�ضبها مع �ل�ضياق �لقر�آن 
و�لق�ض�ضي ف �ل�ضورة كلبنات �ضغرى قد ُر�ضف له ر�ضفا من و��ضعها.

الترادف بين األلفاظ:  .2

و�أقرب �لتعريفات للرت�دف هو: »ما �ختلف لفظه و�تفق معناه، �أو �أنه �لتعبري عن �ملعنى �لو�حد 
باأكرث من لفظ«)7).

معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص65.  -(
�لزخم�ضري: �لك�ضاف، ج)، �ص9.  -(

�أبو حممد عبد �لق �الأندل�ضي: �ملحرر �لوجيز ف تف�ضري �لكتاب �لعزيز، ج)، �ص9.  -(
معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي،�ص65.  -(

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص66.  -5

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص66.  -6
معني رفيق �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورية مرمي، �ص77..  -7
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ولقد �ختلف �لعلماء قدميًا وحديثًا ف تر�دف �ألفاظ �للغة، بني منكر وموؤيد لوجودها)))، غري �أن 
�لدر��ضة ف �ألفاظ �لقر�آن بالربط بني �لدقة ف �ختيارها د�خل �ل�ضياق �لقر�آن وبني �لرت�دف �للفظي 
فيها يتنافى وجوده، وذلك الأن كل لفظة كما �ت�ضح لنا من خالل �الأمثلة �ل�ضابقة لها ��ضتعمالها �لدقيق 

ومعناها �لذي قد �ختري بعناية قد�ضية، ال يوؤديه �أي معنى �آخر للفظة �أخرى.

فمهما  �ملر�د،  �ملعنى  مع  �أمت  بتطابق  مرت�دفاتها  �ضائر  »عن  متتاز:  �لقر�آنية  �للفظة  �أن  كما 
��ضتبدلت بها غريها، مل ي�ضد م�ضدها ومل يغن غناءها، ومل يوؤد �ل�ضورة �لتي توؤديها«))).

وبالتايل ميكن �لقول �أنه: »ال مر�دف ف �لقر�آن، وال يوجد لفظان يوؤديان معنى و�حدً�، من حيث 
�الإحكام و�لدقة، وال يوجد �أ�ضلوب يوؤديه �الأ�ضلوب �الآخر«))).

ويت�ضح معنى هذ� �لقول ف عدة مناذج برزت لنا ف �ضورة مرمي، فعلى �ضبيل �ملثال: 

ناأخذ �للفظتني )يبعث و�أخرج) فاالأوىل ف قوله تعاىل ف ق�ضة زكريا ويحيى عليهما �ل�ضالم،   
منكري  ل�ضان  على  تعاىل  قوله  ف  و�لثانية  چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چٹ 
هو  وهلة  �أول  من  لنا  فالظاهر  چ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ  چ  و�ل�ضر:  �لبعث 
�أن بني �للفظتني تر�دفا،ولكننا عندما ن�ضرب �أغو�رهما، جند عك�ص ذلك فاأ�ضل )�لبعث) »�إثارة 
�ل�ضيء وتوجيهه، يقال بعثته فانبعث....«)))، و�أما �خلروج فمن خرج، خروجًا: برز من مقره 
�أو حاله �ضو�ء كان مقره د�رً� �أو بلدً� �أو ثوبًا«)5)، و)�خلروج) ف �الآية معناه �خلروج من �ملقابر، 
وهي مرحلة ينكرها ذهن �لكافر وي�ضتحيلها، لذلك �ختري �لديث عنها بلفظ )�خلروج) ملا 

ير�ه �لكافر من ��ضتحالة �إحياء �لعظام بعد ترممها، وعدم �إمكانه)6).

�إال  ولي�ص �خلروج  �أ�ضمل،  عملية  وهي  �لقيامة،  يوم  �لن�ضور  هو  �الآية:«  )�لبعث) ف  �أن  ف حني 
جزءً� منها، وحتديدً� الإحدى مر�حلها �لتي تبد�أ باخلروج وتنتهي بتلقي �جلز�ء �ملتمثل باجلنة �أو�لنار، 
فالعالقة بني �لبعث و�خلروج، هي �إذن عالقة ت�ضمني ال عالقة تر�دف، مبعنى �أن �خلروج يقع �ضمن 

�لبعث، وبالتايل يكون �لبعث �ضامنًا وحمتويًا للخروج«)7).

موقعهما  ف  �للفظتان  جاءت  حيث  ولد)،  و  )غالم  لفظتي  ف  �لرت�دف  عدم  نلحظ  وكذلك    

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص 77-78-79، �إذ �حتوى �لكتاب على �أدلة وبر�هني �لفريقني ب�ضكل و��ضح.  -(
حممد �ضعيد رم�ضان �لبوطي: من رو�ئع �لقر�آن، تاأمالت علمية و�أدبية ف كتاب �هلل عز وجل، موؤ�ض�ضة �لر�ضالة، بريوت، )د، ط)،   -(

996)، �ص 9)).
حممد �أبو زهرة:�ملعجزة �لكربى، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة، )د، ط) 90))هـ - 970)م)، �ص))).  -(

�لر�غب �الأ�ضفهان: �ملفرد�ت ف غريب �لقر�آن، بعث، �ص)6.  -(
�ملرجع �ل�ضابق، خرج، �ص)5).  -5

بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص 79.  -6
معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص80-79.  -7
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ڎ  ڎ   چ  تعاىل:  قوله  لفظة )غالم) ف  وردت  ��ضتبد�لهما،�إذ  ب�ضكل ال ميكن  �ملنا�ضب 
ڈ ڈ    ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ 

ڱ ڱ ں ں        ڻ ڻ چ وف قوله تعاىل على ل�ضان �مللك خماطبًا مرمي عليها �ل�ضالم: 

چ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ ہ 
ہ چ و�أما لفظة )�لولد) فلقد وردت ف قوله تعاىل معقبًا على قول عي�ضى عليه �ل�ضالم ف 

�أثناء حماورته مع �لقوم: چ ۈ ۈ           ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉې  ې     ې ې ى ى ائ   ائ       ەئ ەئ چ  
وقوله كذلك ف ق�ضة �لكافرين �ملعاندين م�ضنعًا قولهم: چ ے ے ۓ ۓ ڭ چ فـاأما 
)�لغالم) فهو: »�لطار �ل�ضارب، يقال غالم بني �لغلومة و�لغلومية«)))، فلذلك »يطلق على من 

�أو�ضك على �الإدر�ك و�لبلوغ«))).

�الأهل  هم  و�لُوْلد  و�البنة  �البن  �لولد  �ل�ضن:  �أبو  �ملولود...قال  »�لولد  فمعنى:  )ولد)  و�أما 
و�لِولد«))).

فوردت لفظة )�لغالم) ف ق�ضتي زكريا ومرمي عليهما �ل�ضالم لتنا�ضبها مع �ل�ضياق �لق�ض�ضي 
ملا حتمله من معنى �أدق وب�ضرى �أرحب من ب�ضرى �لولد من جانبني:

الجانب األول: �لزيادة ف �ملعنى من حيث ب�ضرى �الإخبار لزكريا ومرمي عليهما �ل�ضالم باأنهما 
�ضريزقان بغالمني �ضيت�ضمان مبو��ضفات خا�ضة.

الجانب الثاني: فيها �إخبار باأنهما �ضيعي�ضان ويكرب�ن حتى ي�ضبحا غالمني طارّي �ل�ضاربني، 
ففيها )جماز مر�ضل)، �أي نب�ضرك مبولود �أو طفل �ضيكرب ويكون ف �مل�ضتقبل غالم، ولو قال: �إنا نب�ضرك 
بولد القت�ضرت �لب�ضرى على �إعطاء �لولدين فقط، دون �لب�ضارة بكربهما،لذلك جند قيمة هذ� �للفظة 

ف �ل�ضياق ف �إعطائه �لب�ضرى �مل�ضاعفة))).

�لولد هلل تعاىل، »فال  ن�ضبة  �لتي وردت فيهما، فهي تدل على نفي  �الآيتني  و�أما لفظة)ولد) ف 
يجوز �لقول: ما كان هلل من غالم، الأنه لي�ص له ولد حتى يكون له غالم، �أي لي�ص له �ضبحانه ولد حتى 

يعي�ص وينمو ويكرب وي�ضبح غالمًا«)5).

وف �ل�ضورة �لكثري من �الألفاظ �لتي يوحي �ضكلها �خلارجي بالرت�دف، ف حني �أنها لي�ضت كذلك 
و  وجئت) )ع�ضيا  )فاأتت  وفريا)،  )�إد�  �إن�ضيا)  و  )�لب�ضر  وعدهم)  )�أح�ضاهم  �الألفاظ:  هذه  ومن 

�لر�غب �الأ�ضفهان: �ملفرد�ت ف غريب �لقر�آن، غلم، �ص66).  -(
معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص 80.  -(

�لر�غب �الأ�ضفهان: �ملفرد�ت ف غريب �لقر�آن، ولد، 7)5.  -(
بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورية مرمي، �ص)8.  -(

معني رفيق �أحمد �ضالح، در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورية مرمي، �ص)8.  -5
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�ضقيا) وغريها......، مما يحتاج تف�ضيل �لقول فيها �إىل در��ضة م�ضتقلة قد ال ن�ضتطيع �لتعمق فيها 
هنا))).

المشترك اللفظي:  .3

ف  �ملز�يا  من  �لعديد  وله  خمتلفة«)))،  مبعان  و�حد  لفظ  »وجود  �للفظي:  �مل�ضرتك  ويعني 
�ال�ضتعماالت �للغوية، ملا يقدمه من جعل �لكلمات �أكرث حيوية ف �أد�ء وظائفها �ل�ضياقية، �إذ �إن وجوده 

ي�ضاعد ف �ل�ضياق على دعم معان �ضياقات �أخرى))).

وهذ� ما �ضاأ�ضرب عليه �الأمثال للو�ضول �إىل �لوظائف �لبالغية و�ملعنوية ف بع�ص ق�ض�ص �ضورة 
مرمي))):

 �لداللة و�ملعنى �لغر�ص �مل�ضرتك �للفظي

ف  )�آية)  لفظة   -(
�الآيات )0) – )) – 

 (77 – 7( – 58

درجة  �للفظة  �إك�ضاب 
�لجة  من  عالية 

و�لربهان.

مبعنى   ((0( �الآية  ف  جاءت:  )�آية)  فلفظة 
�الآية  وف  �لمل،  على  �لد�ل  و�الإ�ضارة  �لعالمة 
على  وداللة  نبوتة  على  د�لة  عالمة  مبعنى   ((((
– 77) مبعنى   7( – �الآيات )58  �الإعجاز، وف 
كالم �هلل �أو �آيات �لقر�آن وبهذ� فاآيات �هلل تعاىل 
معجزة بيانية البد من �لتفكر و�لتدبر فيها، كما 
لالأذقان  �لذين يخرون  و�ل�ضالني  �ملتقني  يفعل 

�ضجدً� وبكيًا مبجرد �ضماع �آيات �هلل.

)دعا)  لفظة   -(
ف  وت�ضريفاتها 
 –  9  –  (( �الآيات 

((8

خطورة  على  �لتنويه 
�لفعل و�أهميته

ولفظة )دعا) جاءت: ف �الآية ))) مبعنى �لطلب 
�لو�ئج،وف  ق�ضاء  ف  تعاىل  �هلل  من  و�لرجاء 
ن�ضبو� هلل  �مل�ضركني  هوؤالء  �أن  �الآية ))9) مبعنى 
ولدً�،وف �الآية )8)) مبعنى تعبدون من دون �هلل 
معان  على  وردت  الحظنا  كما  و�للفظة  تعاىل، 
متعددة، دلت على خطورة هذ� �لفعل و�أهميته ف 

�لعقيدة و�الإميان.

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص )86-8-)9..  -(
�ملرجع �ل�ضابق، �ص 86.  -(

ينظر، �أحمد خمتار عمر: علم �لداللة، عامل �لكتب، �لقاهرة، 998)م، ط5، �ص7)).  -(
ينظر، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص 86 – )9.  -(
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ف  )خّر)  لفظة   -(
�آية )58 – 90) 

�ن�ضجام  على  �لداللة 
مع  �لكون  عنا�ضر 
�ملوؤمنني ف عبادة �هلل 

تعاىل.

فلفظة خّر جاءت: ف �الآية )58) مبعنى �ل�ضجود 
�آيات �هلل تعاىل)))، وف �الآية )90)  عند تالوة 
مبعنى �ل�ضقوط و�النهد�د للجبال ��ضتعظامًا لقول 
ملدى  وت�ضويرً�  ولد�،  باتخاذه  �هلل  على  �ملفرتين 

فظاعت قولهم و�أثره على �لعقيدة))).
على  دال  فاإنهما  �ملعنيني  تباين  من  �لرغم  وعلى 

�لتو�فق و�الن�ضجام �ملتمثل ف: 
�ل�ضبب �الأ�ضلي ف �لفعل وهو عبادة �هلل وخ�ضيته.

�جلبال  فعل  مل�ضابهته  �ملتقني  فعل  بعظم  �الإيحاء 
�ل�ضاخمة �لعالية.

بت�ضرف، �لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، ج6)، �ص00).  -(
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص 7)).  -(

التعريف والتنكير في األلفاظ:  .4

ومن �لظو�هر �الأ�ضلوبية و�لبالغية �ملميزة ف �ضورة مرمي �أ�ضلوب �لتعريف و�لتنكري، �لذي تقت�ضيه 
�أ�ضلوبان يورثان فو�ئد بالغية جمة ن�ضتفيدها من خالل وجودهما ف  �إنهما  �أحو�ل �ملخاطبني، حيث 

�ل�ضياق.

التعريف: أ. 

�ضتة  �ملعارف  �أن  �لنحويون  ذكر  ولقد  بعينه«)))،  �ضيء  على  دلت  »ما  هو:  �الألفاظ  ف  �لتعريف 
�أق�ضام هي: )�ل�ضمائر و�الأعالم و�الأ�ضماء �ملو�ضولة، و�أ�ضماء �الإ�ضارة ثم �ملعرف بـ«�أل »ثم �مل�ضاف �إىل 
و�حد من هذه �ملعارف)، وهذه �الأدو�ت تختلف فيما بينها، فلكل و�حدة منها ��ضتعمال خا�ص بها و« لكل 
�أد�ة من �أدو�ت �لتعريف طعما ومذ�قا يختلف عن �الآخر، و�لذي ُيحدد �الختالف ثقل �لكلمة، ومكانها، 

وقيمتها عند �ملخاطب، فال�ضمري غري ��ضم �ملو�ضول، غري �لتعريف باأل«))).

ولقد وردت �لكثري من �الألفاظ �ملعرفة ف �ضورة مرمي، �آخذ بع�ضًا منها على �ضبيل �ملثال لندرك 

�الإمام يحيى بن حمزة بن علي بن �إبر�هيم �لعلوي: كتاب �لطر�ز، مر�جعة و�ضبط وحتقيق، حممد عبد �ل�ضالم �ضاهني، د�ر �لكتب   -(
�لعلمية، بريوت، 5))) هـ ت 995)م، ط)، �ص08)..

بدوي: بالغة  �أحمد  وينظر  �الإ�ضكندرية، )99)م، ط)، �ص7)،  �ملعارف،  من�ضاأة  و�جلمل،  و�جلملة  �لكلمة  �ل�ضلطان: بالغة  منري   -(
�لقر�آن، نه�ضة م�ضر، 007)م، ط)، �ص)0)-08)، وف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، علم �ملعان، د�ر �لفرقان، عمان، 

�الأردن 8)))هـ -998)م، ط5، �ص 97). 
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مدى �لتنا�ضب �لهند�ضي ف �الألفاظ مع �ضياق �لق�ض�ص: 

التعريف بأل:   -

فمثاله: )�لنخلة) ف قوله تعاىل: چ ۉ ې ې     ې ې   ى ى  ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ  چ فتعريف �لنخلة هنا له عدة دالالت بالغية ميكن �أن ن�ضتنتجها من خالل �ل�ضياق 

و�لتاأمل على �لنحو �الآتي:

�إما �أن يق�ضد من تعريفها )�جلن�ص) �أي يكون �ملر�د بها و�حدة �لنخل دون تعيني �أي جذع هذه   
�ل�ضجرة خا�ضة))).

�أو ير�د بها من »تعريف �الأ�ضماء �لغالبة فاإذ� قيل �لنخلة فهم منه ذلك دون غريه من جذوع   
�لنخل«))).

وقد ير�د بها )�أل �لعهد) لداللتها على نخلة معينة، حيث يكفي لتعيينها تعيينها ف نف�ص مرمي   
عليها �ل�ضالم، و�إن مل يعلمها �ملخاطب بالقر�آن وهو حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم)))، �أو قد ير�د 
�أنه: »مل يكن ف تلك �لبالد �لباردة وغريها، فكانت كالعلم ملا فيها من  �أ�ضا�ص  بتعيينها على 

�لعجب«))).

�آخر  تعريفًا  للنخلة  �أعطت  فلقد  لفظة )جذع)  �ل�ضياق معها  �لنخلة ذكر  تعريف  ز�د من  ولقد 
وحتديدً� و��ضحًا، حيث يعني ذلك �جلذع ما بني �لعرق ومت�ضعب �الأغ�ضان من �ل�ضجرة، حيث ��ضتندت 

عليه �ل�ضيدة مرمي، و�أم�ضكت به ف حال تعبها وُبْعِدها عنه فهزته لي�ضقط عليها �لرطب �جلني)5).

وبهذه �الآر�ء جميعها ندرك �لقيمة �لتنا�ضبية للتعريف ف هذه �للفظة وف هذ� �ملوقع من �لق�ضة، 
عليه  بحال مرمي  مل�ضابهة حالها  �ل�ضجر،  �أنو�ع  من  دون غريها  �لنخلة  �ختيار  كما جند �لكمة من 
�ل�ضالم فهي ال حتمل �إال باإلقاح من ذكور �لنخل، فحملها مبجرد هزها و�إثمارها بالرطب �جلني ف 
وقت لي�ص بوقت ن�ضوج، ما يب�ص �جلذع وجفافه، لهو �أقرب لال �إتيان مرمي بولد من غري و�لد، فها هي 

ت�ضتند على �جلذع وتهزه لتاأكل منه �لرطب �جلني �لذي قيل �أنه خري طعام للنف�ضاء)6).

ينظر، �لزخم�ضري: �لك�ضاف، ج)، �ص)).  -(
�ملرجع �ل�ضابق، ج )، �ص)).  -(

ينظر، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص)8.  -(
�لبقاعي: نظم �لدرر، �ملجلد )، �ص5)8.  -(

ينظر، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص )8-)8.  -5
ينظر، �لبقاعي: نظم �لدرر، �ص 8)5 – 9)5، و�الألو�ضي: روح �ملعان، ج 6)،�ص)8، �لزخم�ضري:�لك�ضاف، ج)، �ص)).  -6
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التعريف بالعلم:   -

ٻ  ٻ ٻ پ  چ  كما ف بد�ية كل ق�ضة من �لق�ض�ص �ملذكورة ف �ل�ضورة ف قوله تعاىل: 
ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ    ڃ چ چ چ چ چ چ ٹ  ٹ ٹ ڤڤ  پ  پ  چ وقوله: چ 

ڤ ڤ         ڦ ڦ ڦ چ وقوله: چ حت     خت مت ىتيت جث مث            ىث يث حج مج جح  چ وقوله:چ ٺ  ٿ 
ٿ ٿٿ ٹ     ٹ            ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ چ وقوله: چ ڃ ڃ چ  چچ  چ      ڇ          ڇ ڇ ڇچ 
فالعلمية ف �الآيات تدفع �ملتلقي ال�ضتح�ضار �أ�ضحاب هذه �الأ�ضماء �ملتحدث عنهم، و�لنظر �إىل �ضبب 
متيزهم و��ضطفائهم بالذكر دون غريهم، ومدى ما قدموه من �إخال�ص و�ضرب ف حتمل �أعباء �لدعوة 
فنالو� بها ر�ضا �هلل ورحمته، ب�ضكل قد ال جند فيه هذ� �لتودد و�لرتحيب ف ق�ض�ص �ملعاندين و�لكافرين 
�لذين مل تذكر �أ�ضماءهم بل �ت�ضلت بهم )�ل) �لتعريف بلفظ )�الإن�ضان) لتدل على جمع �لكفار ف 
قوله تعاىل: چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ چ، وذلك لوجود قرينة دلت عليهم بقوله تعاىل: 
هنا،  �جلن�ضية  )�لـ)  �أفادت  حيث  چ،  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ       ڄ ڃ   ڄ  ڄ  چ 
�إذ »ملا كانت هذه �ملقالة موجودة فيمن هو  �لنا�ص و�إن مل يكونو� كلهم قائلني لذلك،  ��ضتغر�ق جميع 
من جن�ضهم، �ضح �إ�ضنادهم �إىل جميعهم«)))، كما �أن هذه »�ملقولة قالتها �ضنوف كثرية من �لب�ضر ف 

ع�ضور خمتلفة، فكاأمنا هي �ضبهة لالإن�ضان و�عرت��ضه �ملتكرر ف جميع �الأجيال«))).
وقد ير�د بهذ� �لتعريف ف �لقول باملجاز، باأن يطلق جن�ص �الإن�ضان و�ملر�د بع�ص �أفر�ده)))، وقيل 
قد ير�د باأل �لعهد �ملر�د به �أحد هوؤالء �الأ�ضخا�ص، فيكون لفظ )�الإن�ضان) من قبيل �لعام �لذي �أريد به 

�خلا�ص، �أو جماعة معينة وهم �لكفرة �ملنكرون للبعث))).
التعريف بالصلة:   -

�الأ�ضماء �ملو�ضولة حتتاج ل�ضالت تبينها وتو�ضحها، لذلك تاأتي مت�ضلة بغريها من �جلمل،و�أفادت 
ف �ل�ضورة �لعديد من �ملعان �لبالغية، مثل: )�لتعظيم و�لتهويل، و��ضتهجان ذكر ما دلت عليه �ل�ضلة، 

و�الإ�ضعار بعلة �لكم و�لداللة على �لعموم))5).
ومن �أمثلتها ذ�ت �لتنا�ضب �جلميل ذلك �لتقليل ل�ضاأن �ضاحبها ف ق�ضة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم، 

ۉ ې ې ې ې ى  چ  حيث رد على و�لده ف نهاية حو�ره معه بقوله تعاىل على ل�ضانه: 
ی     یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى 
ی جئ حئ  چ حيث جند �لعدول عن ذكر �الأ�ضنام �إىل �ل�ضلة )وما تدعون وما يعبدون) ليدل على 

�لزخم�ضري: �لك�ضاف، ج)، �ص))،   -(
�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، ج)، �ص7))).  -(
ينظر، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص6)).  -(

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص6)).  -(
بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص))).  -5
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��ضتهجان ذكر ما دلت عليه، فلم يرد ف �لقر�آن ذكر �أ�ضنامهم حتقريً� لها وحطًا من �ضاأنها، �إىل جانب 
ما تفيده �ل�ضلة �إىل عموم عباد�تهم �لتي يعتزلها جميعًا))).

التعريف بالضمير:   -

�إن �أهم فائدة يعطينا �إياها �لتعريف بال�ضمري هو: �الخت�ضار وعدم �لاجة �إىل �لتكر�ر، حيث 
ت�ضتبدل �ل�ضمائر باالألفاظ �لظاهرة))).

ومن �أمثلته ف �لق�ض�ص ما ورد ف ق�ضة مرمي عليها �ل�ضالم ف رد �مللك نيابة عن �هلل تعاىل 
ہ ھ               ھ ھ ھ   ے ےۓ  چ  لها:  قائاًل  �لزكي  بالغالم  �لتعجبي ف كيفية هبتها  �ضوؤ�لها  على 
ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ فقوله: )هو علّي هني) »�أغنى �ل�ضمري هنا عن 

جملة بكاملها، فمعناه �أن خلق عي�ضى من غري �أب �أمر هني علّي«))).

التعريف باسم اإلشارة:  -

وياأتي �لتعريف باالإ�ضارة لتمييز �مل�ضار �إليه �أكمل متييز، وله �لكثري من �الأغر��ص �لبيانية منها: 
�ملذكور  باخلرب  جدير  �إليه  �مل�ضار  �أن  على  �ملتلقي،ولتدليل  ذهن  ف  �إليه  �مل�ضار  ومتيري  )�لتعظيم، 

بعده)))).

وناأخذ �ال�ضتدالل على تنا�ضق هذ� �لتعريف مع �ل�ضياق �لق�ض�ضي ف �ل�ضورة بتناول غر�ص من 
ۉ  چ  �ل�ضالم  عليها  ل�ضان مرمي  تعاىل على  قوله  وهو:)�لتعظيم) كما ف  الإ�ضارة  ��ضم  �أغر��ص 
»�لوقت  )هذ�):  بـ  فاملق�ضود  چ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې    ې  ې      ې 

�لذي لقيت فيه ما لقيت«)5)، �إذ عربت عن �آالمها با�ضم �الإ�ضارة �لقريب ليدل على عظم م�ضابها حتى 
كاأنها ُخيل لها �أن ما �أ�ضيبت به �ضيء حم�ضو�ص)6).

التعريف باإلضافة:   -

�إن من �أهم �أغر��ص �لتعريف باالإ�ضافة هو: )�لتعظيم) مثل: �إ�ضافة كلمة )�لرب) �إىل �ل�ضمري 
�ملخاطب ف قوله تعاىل ف ق�ضة مرمي على ل�ضان �مللك: چ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ چ فدلت �الإ�ضافة على �ملو��ضاة و�لت�ضلية ف هذ� �البتالء.

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص )))-))).  -(
بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص9)).  -(

�ملرجع �ل�ضابق، �ص9)).  -(
ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص))).  -(

�لبقاعي: نظم �لدرر، ج)، �ص))5.  -5
بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص5)).  -6
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ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  چ  �ل�ضالم:  عليه  �إبر�هيم  ل�ضان  على  تعاىل  قوله  وف 
�إياه  چ�إ�ضافة �لرب لياء �ملتكلم داللة على« �العتز�ز بربوبية �هلل  ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

و�لت�ضريف لنف�ضه بذلك«))).

�أ�ضهمت ف حتقيق نوع من �لتالحم بني  �ألفاظ �ضورة مرمي، و�لتي  هذه بع�ص �لنماذج لتعريف 
جزئياتها �ل�ضغرى �لتي تخدم �لهدف و�ملق�ضود من �لق�ض�ص من جهة و�ل�ضورة من جهة �أخرى.

ب.  التنكير:

�لنكرة ف �الألفاظ هي: »ما دلت على �ضيء ال بعينه«)))، وتكون �ال�ضتفادة من �للفظة �ملنكرة من 
خالل موقعها ف �ل�ضياق حيث يحدد معناها وقيمتها، فكاأن �ملقام هو �لذي ي�ضف �لنكرة ويهبها �ملعان 

�ملتعددة))).

لذلك جند لها عدة �أغر��ص بالغية نتلم�ضها ف �الآيات من مثل: )�لتعظيم و�لتكثري و�لتحقري 
و�لتقليل و�لداللة على �لعموم).

وناأخذ هنا بع�ضًا من هذه �الأغر��ص مثل: 

چ ۈ ۈ           ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉې   �لتعظيم ف قوله تعاىل تعليقًا على قول عي�ضى عليه �ل�ضالم:   
ې     ې ې ى ى ائ   ائ       ەئ ەئ چ فـ )�أمرً�) نكرة تدل على �أنه مهما يكن �الأمر عظيمًا فهو 

يحدث مبجرد ق�ضاء �هلل بحدوثه))).

وكذلك جند �لتكثري ف داللة �لتنكري للفظة �ضيبًا ف قوله تعاىل على ل�ضان زكريا عليه �ل�ضالم:   
على  لتدل  چ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ    ٺ  ٺ  چ 

غز�رته وكرثته)5).

وكذلك نتلم�ص داللة �ال�ضتغر�ب وتعظيم �جلرم ف ��ضتنكار قوم مرمي عليها �ل�ضالم لها �إح�ضار   
�لطفل بقوله تعاىل: چ ٿ ٹ  ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ چ �أي �أتيت ب�ضيء 

عظيم م�ضتغرب، ال يليق بامر�أة ف مكانك«)6).

�إىل غريها من �الألفاظ �ملنكرة �لتي �أ�ضهمت ف تقوية معان ومقا�ضد �لق�ض�ص.

�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص))).  -(
�لعلوي: كتاب �لطر�ز، �ص08).  -(

ينظر، �أحمد بدوي: من بالغة �لقر�آن، �ص )0)، ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، )علم �ملعان)، �ص 9)).  -(
ينظر، �لزخم�ضري، �لك�ضاف، ج)، �ص8).  -(

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، ج)، �ص 6).  -5
�الألو�ضي، روح �ملعان، ج6)، �ص87.  -6
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اإلفراد والجمع:  .5

يوؤدي وظيفته ف  �لقر�آن �لكرمي معان لطيفة، ونكتًا بالغية جليلة كاًل  �إن لالأفر�د و�جلمع ف 
مو�ضعه ف �ل�ضياق، و ين�ضجم به مع م�ضمون �الآيات ويلتحم معها)))، ومن �أمثلة معانيها :

أواًل: معاني اإلفراد اللفظي في قصص السورة)2(:

 �لداللة و�ملعنى �لغر�ص�ملفردة

ف  )�لعظم)   -(
�لداللة على �جلن�ص.�الآية ))).

قو�م  به  �لذي  �لعظام  جن�ص  على  دلت  حيث 
وهو  �آخر  معنى  �إىل  لق�ضد  ولو جمع  �جل�ضد، 

�ضعف عظامه كلها دون ��ضتثناء))).

)- )�ضد�) ف �الآية 
�إظهار �لوحدة و�الن�ضجام.))8).

حيث دلت �للفظة على �لوحدة و�الئتالف فعلى 
غري  من  �لكافرين  معبود�ت  كرثة  من  �لرغم 
كال�ضيء  و�حدة،  يدً�  عليهم  ف�ضت�ضبح  �هلل 

�لو�حد، لفرط ت�ضامنهم وتو�فقهم))).

�الآية  )-)فردً�)ف 
.(95(

�مل�ضوؤولية  على  تاأكيد 
�لفردية وجت�ضيد �الإح�ضا�ص 

بالوح�ضة.

�أعو�ن وال  �لوحدة فال  فاالإفر�د هنا يدل على 
�أن�ضار لهذ� �ل�ضخ�ص ف يوم �لقيامة.

�آية  ف  )ولد�)   -(
لكرب زيادة �لنكري))9). �النتباه  و�إثارة  �الإنكار  زيادة  على  لتدل 

�جلرمية و�ضناعتها.

ف  هني)  )عليَّ   -5
�لتهوين و�ل�ضهولة�الآية )9).

�ضمري  �هلل  ��ضتخدم  �الآيات  �أغلب  ف  الأنه 
�ملتكلم )نحن) للتعظيم، غري �أنه ف هذه �الآية 
جاء �ل�ضمري مفردً� للداللة على �ضهولة تكوين 

�خللق دون �أ�ضباب ظاهرة.

بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص5)).  -(
�ملرجع �ل�ضابق، �ص 5)).  -(
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ف  )رحمتنا)،   -6
�لتعظيم و�لتفخيم�الآية )50)،))5).

بـ  �جلمع  دون  باالإفر�د  رحمتنا  جاءت  حيث 
)رحماتنا) لتدل على �لتعظيم، فاإن كانت هذه 
و�حدة وكان لها �الأثر �لكبري فكيف ف �الآخرة 

عند ظهور رحمات �هلل �لكربى.
ينظر، �لزخم�ضري: �لك�ضاف، ج)، �ص6.  -(

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق،ج )، �ص)).  -(

ثانيًا: المعاني التي أفادها الجمع)1(:

للجمع معان �ضو�ء كانت �للفظة ف �ضورة كلمة ظاهرة �أو �ضمري، ومن �أبرز �للطائف و�ملعان �لتي 
�أفادها �جلمع �الآتي:

 �لداللة و�ملعنى �لغر�ص�للفظة �لد�لة على �جلمع 

مل   – نب�ضرك  )�إّنا   -(
�لتعظيمجنعل) ف �الآية )7).

�ل�ضورة  ف  �ملتكلم  �ضمائر  معظم  جاءت  لقد 
يتكلم  حينما  وذلك  تعاىل،  �هلل  على  عائدة 
للتعظيم  �جلمع  ب�ضيغة  مبا�ضرة  نف�ضه  عن 

و�لتفخيم.

لدنا)ف   - )و�آتيناه   -(
�لتعظيم�الآية )))-))). 

�هلل  نعم  �ضخامة  ليظهر  جاء  �ملتكلم  �ضمري 
يدل  فالتعبري باجلمع  �ل�ضالني،  على عباده 

على �ضعة عطاء �هلل تعاىل.

زيادة �لنكيــر)- )�آلهتي) �آية )6)).
�ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  و�لد  ��ضتخدم  حيث 
مبدى  �بنه  لتذكري  لالآلهة،  �جلمع  �ضيغة 

خطورة موقفه �إز�ء كفره باالآلهة �ملتعددة.

)- )عباده) ف �الآية ))6) 
�لرفعة و�لتكرميو)عبادنا) ف �آية ))6). 

تتنا�ضب  �لتي  �جلمع  كلمات  �لقر�آن  �ختار 
�ل�ضورة  ففي  معانيه،  مع  وتن�ضجم  �ل�ضياق  مع 
للمتقني  و�ضفه  )�لعباد)ف  كلمة  ��ضتخدم 
و�مل�ضلمني، ف حني ي�ضتخدم جمع )عبيد) ف 
�ضور  ف  ورد  ما  وهذ�   ،(5( �لكافرين  و�ضف 

�أخرى مثل: »وما ربك بظالم للعبيد« )6).
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص))).  -5

�ضورة ف�ضلت، �آية 6).  -6

ينظر، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص))).  -(
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�إىل غريها من �الأمثلة �لتي تدل على معان بالغية مق�ضودة لها دور كبري ف خدمة �ملق�ضود 
و�لهدف ف �لق�ض�ص د�خل �ل�ضورة.

وهكذ� عر�ضت مناذج من �أمثلة �الألفاظ و�أ�ضكالها ودالالتها و�إيحاء�تها، �لتي دلت على هند�ضة 
لغوية وتعبريية �ضفت لبناتها ف منتهى �لدقة و�الإبد�ع، وب�ضكل مل تو�ضع به عبثًا �أو �عتباطا، بل ر�ضم 
لها ر�ضما ف تنظيم وتخطيط حمكم، ال ي�ضتطيع �أحد م�ضاهاتها لت�ضهم جميعها ف تالحم �ل�ضياق �لتي 

وردت فيه. 

ثانيًا: الجملة القرآنية وأساليبها التعبيرية:

�جلملة: كلمات تتاألف لتدل على معنى، �أو هي �للفظ �ملفيد فائدة يح�ضن �ل�ضكوت عليها)))، و�إن خري 
ما تو�ضف به �جلملة �لقر�آنية ف قوله تعاىل: چ گگ ڳ          ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں ںچ ))).

�أو تنبو  »فهي بناء قد �أحكمت لبناته، ون�ضقت �أدق تن�ضيق، ال حت�ص فيها بكلمة ت�ضيق مبكانها، 
عن مو�ضوعها، �أوال تعي�ص مع �أخو�تها، حتى �ضار من �لع�ضري بل من �مل�ضتحيل، �أن تغري ف �جلملة كلمة 
بكلمة، �أو �أن ت�ضتغني فيها عن لفظ، �أو �أن تزيد فيها �ضيئًا.. مت�ضي �جلملة �لقر�آنية، وقد كونت كلمات 
ولكن ح�ضن  نظم،  تعقيد ف  وال  تاأليفه،  �لنظام، فال �ضعف ف  �ضلك من  ن�ضقت ف  ثم  �ختريت،  قد 

تن�ضيق، ودقة ترتيب«))).
لهذ� كله تربز لنا �جلملة �لقر�آنية ف �ضورة مرمي لتقدم لنا عدة �أ�ضاليب و�أ�ضكال لها �لدور �لكبري 
ف �إحكام وتالحم بنياتها �للغوية و�لداللية و�جلمالية �ملتمثلة ف �لبنيات �لكربى �لتي حتويها �ملعمارية 

�لق�ض�ضية ف �ل�ضورة فما �أهم هذه �الأ�ضكال �لتعبريية؟ وما �أهم �أ�ضاليبها؟
�إن من �أهم �الأ�ضكال �لتعبريية للجملة �لقر�آنية: )�جلملة �ال�ضمية و�لفعلية) و)�جلملة �خلربية 
�لق�ضر،�ل�ضرط)  �لتكر�ر،  و�الإطناب،  �الإيجاز  و�لتاأخري،  �أ�ضاليبها:)�لتقدمي  �أهم  ومن  و�الإن�ضائية)، 
�إىل غريها من �الأ�ضاليب �لتي قد ال �أمتكن من تناولها جميعا لطبيعة �لبحث، لذلك �ضاأتناول بع�ضا 
من �الأمثلة على كل ما �ضبق، لتكون مناذجًا مميزً� مو�ضحًا لنا مدى دور �جلملة �لقر�آنية ف تالحم 

�ملعمارية �لق�ض�ضية ف �ل�ضورة، كلبنات �ضغرى �ضمت لغويات ومفرد�ت متعددة �الأ�ضكال و�الأنو�ع.
الجملة الفعلية واالسمية:  .1

��ضتخدم �لقر�آن �لكرمي نوعي �جلملة ف كثري من �ملو�قع ف �الآيات �لقر�آنية باعتبارها �أ�ضا�ص 
�لرتكيب �لتعبريي،ولدالالت ��ضتدعاها �ل�ضياق، وملعان فر�ضتها مو��ضيع ومقا�ضد �ل�ضورة، لذلك �هتم 

ينظر، منري �ضلطان: بالغة �لكلمة و�جلملة و�جلمل، �ص)8.  -(
�ضورة هود، �آية ))).  -(

�أحمد بدوي: من بالغة �لقر�آن، �ص 85 – 86.  -(
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علماء �لبالغة بتتبع هذ� �ال�ضتخد�م ومدى مميز�ته وفو�ئده و�أغر��ضه �لبالغية و�ل�ضياقية، فوجدو� �أن 
�جلملة �لفعلية تفيد �لتجدد و�لدوث، و�ال�ضمية تفيد �لثبوت و�ال�ضتقر�ر، �إىل جانب �إ�ضافات �أخرى 

�ضنتعرف عليها من خالل �ملعاجلة))).

أواًل: الجملة االسمية ودورها:

 �لداللة و�الإفادة  �الآيــة

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   تعاىل:  قوله   -(
پ چ

بد�أ �ل�ضياق �لق�ض�ضي باجلملة �ال�ضمية مّما �أفاد: 
(7(

ملقدمة  )ذكر)  �مل�ضدر  منا�ضبة  جمالية:  فائدة 
�ل�ضورة، ولال �ملتلقي من �لهدوء و�ل�ضكون �لذي 
وليكون  �أمر،  �أي  ف  �لدخول  قبل  �إليهما  يحتاج 

متهيد للتاأثري و�لتفاعل فيما بعد ذلك.

و�لدو�م  �لثبات  على  لداللتها  معنوية:  وفائدة 
زمان  �أي  ف  لعباده  �ل�ضاملة  تعاىل  �هلل  لرحمة 
�ل�ضالم  عليه  زكريا  متيز  مدى  وبيان  ومكان، 

بح�ضن عبادته و�ضدق �إخال�ضه.

)- قوله تعاىل: چے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ    
ۇ ۇ ۆ  ۆ چ 

�ختريت �جلملة �ال�ضمية هنا دون �لفعلية لبيان �أن 
هذ� �لقول وهذ� �خلرب هو �لقول �لق �ملعرب عن 

�لقيقة �لو�قعة �لتي ال نقا�ص فيها)8).

ينظر، باجودة: تاأمالت ف �ضورة مرمي، �ص))-)).  -7
ينظر، �لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، ج6)، �ص)0).  -8

ينظر، عبد �ملتعال �ل�ضعيدي: بغية �الإي�ضاح لتلخي�ص �ملفتاح ف علوم �لبالغة، ج)، �ص 56)-57).  -(
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ثانيًا: الجملة الفعلية ودورها:

 �لداللة و�لفـائـدة�الآيــة

ۀ  ۀ  ڻ          ڻ  چ  تعاىل:  قوله   -(
ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ چ

�ضمت �جلملة �أفعااًل ما�ضية تدل على قدرة �هلل تعاىل 
وم�ضيئته، فلقد �تخذ قر�ره وال جمال للت�ضاوؤل و�لرية 

بعد ذلك.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چٺ  تعاىل:  قوله   -(
ٿ ٿ ٹ ٹ چ

لتدل  بامل�ضارع،  مبتدئة  �الأوىل  �لفعلية  �جلملة  جاءت 
باأن  �إعالم  وفيها  با�ضتمر�ر،  يرد  �لقول  هذ�  �أن  على 
وتكذيب  �إنكار  موطن  �ضتكون  و�لن�ضور  �لبعث  ق�ضية 
على مر �الأزمنة و�الأمكنة،وتفيد كذلك ��ضتح�ضار تلك 
�لكافر  لذلك  �لغريبة  �ل�ضورة  �ملنكرة،وتلك  �الأقو�ل 

.(9(

�مل�ضارع  بفعل  مبتدئة  �لثانية  �لفعلية  �جلملة  وجاءت 
�أدو�ت  من  �أد�ة  على  �مل�ضتقبل،الحتو�ئها  على  د�لة 
�ال�ضتقبال هي: )�ضوف) و�جلملة هنا تفيد �لداللة على 
�ملعاودة ف �الإنكار مر�رً� وتكر�رً� لهذه �لق�ضية �لغيبية، 

و��ضتحالة حتققها ف ذهن قائلها على �لزمن �لبعيد.

من  ق�ضة  كل  بد�يات  ف  تعاىل  قوله   -(
�لق�ض�ص �خلم�ص )�ذكر ف �لكتاب).

هذ�  �الأمر  بفعل  �ملبتدئة  �لفعلية  �جلملة  دلت  حيث 
كل  ف  و�الإثارة  �النفعال  لتحقيق  �النتباه  جتديد  على 
طلب  على  كذلك  وتدل  جديدة،  ق�ضة  بها  ت�ضرد  مرة 
و�لقدوة  و�لعظمة  �لعربة  الأخذ  تذكرها  ف  �ال�ضتمر�ر 
منها فتهون �البتالء�ت وُت�ضرى �لقلوب بها من �الأحز�ن.

بت�ضرف، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص7)).  -9
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الجملة الخبرية واإلنشائية:  .2

ياأتي مبعني  لغة:  و�إن�ضاء))): فاخلرب  �إىل ق�ضمني خرب  �لكالم  و�لبيانيون  �للغويون  �لعلماء  ق�ضم 
تعددت  قد  �ال�ضطالح  وف  �الإعالم)))،  و�الإخبار  باالأ�ضياء،  �لعلم  و�خلرب،  �أخبار،  منه  و�جلمع  �لنباأ، 
تعريفاته منها: »ما تركب من جملة �أو �أكرث و�أفاد فائدة مبا�ضرة �أو �ضمنية«)))، وقيل هو: تقدير �أمر 
قول  ووجوده على  يتوقف حتققه  ما ال  وقيل: »�خلرب  �لق�ضايا)))،  و�الإخبار عن ق�ضية من  �الأمور  من 

�ملتكلم«)5).

و�لتعبري  وتاأليفها  �ملعان  ��ضتنباط  يجيد  �لذي  و�ملن�ضئ:  �البتد�ء،  �للغة هو:  ففي  �الإن�ضاء  و�أما 
عنها بكالم بليغ)6)، و��ضطالحًا هو: »ما �ضوى �خلرب مما �أفاد طلبًا �أو ق�ضيمة«)7)، وقيل:« �إنه ما يتوقف 

حتققه ووجوده على تلفظ �ملتكلم به«)8)

�أغر��ص �جلملة �خلربية:   -

وللجملة �خلربية �لكثري من �الأغر��ص �لتي نلحظ بع�ضها ف ق�ض�ص �ضورة مرمي منها: 

�إعالم  �ملتكلم من  يقدمه  ملا  للجملة �خلربية  �لرئي�ضة  �الأغر��ص  �أهم  فائدة �خلرب، وهي من   
مل�ضمون عبارته، و�إخبار �ل�ضامع ملحتو�ها �لذي يجهله)9).

�ملتكلم  به  �لذي يخرب  �لفائدة) وهو: �خلرب  �أي�ضًا غر�ص خربي رئي�ضي ي�ضمى )الزم  وهناك   
�ل�ضامع يريد به بيان معرفته بهذ� �خلرب وكونه لي�ص خافيًا عليه)0)).

�إىل جانب �أغر��ص �أخرى تخرج �جلملة �إليها عن �لغر�ضني �ل�ضابقني بو��ضطة �لقر�ئن و�لدالئل،   
و�أمثـِّل جلميع ما �ضبق ف �جلدول �الآتي:

ينظر، �خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، د�ر �لفكر �لعربي، بريوت، لبنان، 000)م، ط)، �ص07)،و حممد حممد �أبو   -(
مو�ضى: دالالت �لرتكيب )در��ضة بالغية)، مكتبة وهبة، د�ر �لت�ضامن، �لقاهرة، 08))هـ - 987)م، ط)، �ص85).

ينظر،�بن منظور: ل�ضان �لعرب، جملد 5، خرب، �ص0)، و�لفريوز �آبادي: �لقامو�ص �ملحيط �ص)))-5)).  -(
نا�ضر �خلنني: �لنظم �لقر�آن ف �آيات �جلهاد، مكتبة �لتوبة، �لريا�ص، 6)))هـ 996)م، ط)، �ص)55.  -(

بت�ضرف: ف�ضل ح�ضن عبا�ص، �لبالغة فنونها و�أفنانها: ج)، �ص99.  -(
�ملرجع �ل�ضابق،�ص 00).  -5

ينظر، �بن منظور: ل�ضان �لعرب، جملد ))، ن�ضاأ، �ص)5)-)5).   -6
نا�ضر �خلنني: �لنظم �لقر�آن ف �آيات �جلهاد، �ص)5).  -7

ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها )علم �ملعان، ج)، �ص00)).  -8
بت�ضرف، ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، )علم �ملعان)، �ص06)-07).  -9

بت�ضرف، ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، )علم �ملعان)،�ص 07).  -(0
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 �لداللة و �لفـائـدة�لغر�ص�الآيــة

مرمي  خماطبا  �مللك  ل�ضان  على  تعاىل  قوله   -(
ڳ  ڳ  ڳ ڳ  گ  چ گ گ  �ل�ضالم:  عليها 

ڱ ڱ ڱ چ

فائدة �خلرب

�الإخباري  �لرد  هذ�  جاء  حيث 
بعد ��ضتعاذة مرمي عليها �ل�ضالم 
على  لها  متثل  �لتي  �مللك  من 
و�أعلمها  فاأخربها  رجل،  هيئة 
عن �ضبب وجوده �لذي يدفع عنه 
كل تهمة وخوف،وهكذ� فوجئت 
�ل�ضالم  عليها  مرمي  �ل�ضيدة 

باأمر مل تكن تتوقعه �أو حت�ضبه.

)- قوله تعاىل: چ ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ     چ چ ڇ ڇ ڇ چ 

الزم �لفائدة

عليه  �إبر�هيم  طرح  حيث 
و�لده  على  �لقول  هذ�  �ل�ضالم 
باأنه  و�لده  �إ�ضعار  به  قا�ضدً� 
ت�ضمع  ال  �لتي  �الآلهة  بهذه  عامٌل 
ت�ضر..  وال  تنفع  وال  تب�ضر،  وال 
فعل  عن  متامًا  عاجزة  و�أنها 
ال  هنا  فاإبر�هيم  �ضيء،  �أي 
يفيد حكمًا �أو خربً� جديدً� فهو 

وو�لده عاملني بحقيقة �الأمر.

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله   -(
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڤ چ 

�إظهار 
�ل�ضعف

زكريا  �إظهار  هو  هنا  فاملر�د 
�لذي و�ضل  �ل�ضالم لاله  عليه 
��ضرتحام  مو�ضع  فيكون  �إليه، 
تعاىل،فريزقه  �هلل  من  وعطف 

�لغالم �لر�ضي.

ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ  تعاىل:  قوله   -(
ڄ           ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ         چ چ چ چ 

�لتوبيخ 
و�لتاأنيب

كلماتهم  �لقوم  �أطلق  حيث 
توبيخ  ف  و�ملتعجبة  �ملْنِكرة 
�ل�ضالم  عليها  مرمي  �ل�ضيدة 
�لذي  و�لغريب  �لعجيب  للفعل 
ما  يناق�ص  به،وبُخُلق  جاءت 

عرفوه عن �أهلها.
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ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  چ  تعاىل:  قوله   -5
ېئ ىئ ىئ ىئ چ 

�لتطمني 
و�لتن�ضيط

�ضو�ء  لها  بالند�ء  فالتطمني 
�بنها  من  �أو  �مللك  من  كان 
وجود  �أن  كما  روحها،  يريح 
من  ين�ضط  عنه  و�الإخبار  �ملاء 
�لذي  �جل�ضدي  ��ضتعد�دها 
�أُرهق باآالم �لمل و�لوالدة،فهي 
ظماأها  لرتوي  للماء  حمتاجة 

وتريح نف�ضها.

�لتعري�ص 6- قوله تعاىل: چے ے ۓ ۓ ڭ چ 
و�ل�ضخرية

هنا  �خلربية  �جلملة  �أفادت 
هوؤالء  بقول  و�لتعري�ص  �لت�ضنيع 

�ملفرتين على �هلل �لكذب.

ٹ            ٹ     ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله   -7
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ

للمدح 
و�لت�ضريف

�ال�ضطفاء  �ضفات  بيان  �أفادت 
ليكون  تعاىل  �هلل  من  و�لر�ضا 

�أمنوذجًا يحتذى به.

y  ،ويتبع علماء �لبالغة ف �أغلب در��ضتهم )�أ�ضلوب �لتوكيد) باجلملة �خلربية ل�ضدة عالقته بها
»متكني  فالتوكيد:  �خلربية،  �جلملة  �أغر��ص  من  غر�ص  باعتباره  باملعاجلة  �ضاأتناوله  لذلك 

�ل�ضيء ف �لنف�ص وتقوية �أمره«)))، لذلك جنده ي�ضهم ف:

�أدو�ت توكيدية للجمل  - تثبيت وتعميق �لفائدة من �الإخبار ف نف�ص �ملتلقي، مبا ي�ضتخدمه من 
�ال�ضمية و�لفعلية �ملخرب عنها. 

كما �أنه ي�ضهم ف تدعيم �الأفكار �لرئي�ضة �لتي تدور حولها مقا�ضد �لق�ض�ص و�ل�ضورة. -

و�أنَّ  »�إنَّ  �لتوكيد بكرثة ف �ضورة مرمي منها: موؤكد�ت للجملة �ال�ضمية مثل:  �أدو�ت  ولقد وردت 
والم �البتد�ء ولكّن وكاأّن و�أما و�أال و�ضمري �لف�ضل) و�و �لعطف)))، وموؤكد�ت للجملة �لفعلية )قد ونونا 

�لتوكيد و�ل�ضني و�ضوف ولن))))، و�أقت�ضر ف هذ� �ملو�ضع بذكر بع�ضًا من �أمثلتة، منها:

ينظر، �لعلوي: كتاب �لطر�ز، حتقيق حممد عبد �ل�ضالم �ضاهني، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 5)))هـ - 995)م، ط)، �ص87).  -(
ينظر، حممد ح�ضني �أبو �لفتوح: �أ�ضلوب �لتوكيد ف �لقر�آن �لكرمي، مكتبة لبنان، )د، ت)، )د، ط) �ص )))-55).  -(

ينظر،�ملرجع �ل�ضابق، �ص57)-77).  -(
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�ملعنى �ملوؤكد عليه�لغر�ص منه�أد�ة �لتوكيد�أ�ضلوب �لتوكيد

ڻ  چ  تعاىل:  قال   -(
ہ  ۀ ۀ ہ  ہ  ڻ         

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ے ۓ چ

)قد) مع �جلملة 
�لفعلية. 

�إظهار �لعظمة 
و�الطمئنان.

�هلل  قدرة  على  �لتاأكيد 
بها  �لتي  وعظمته  تعاىل 
قو�نينه  من  �الأمر  يخرج 
قلب  ف  فيورث  �لكونية، 
�ل�ضالم  عليه  زكريا 

�الطمئنان الإجابة دعائه.

ژ    چڈ  تعاىل:  قوله   -(
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ک چ

)�إن) مع �جلملة 
�ال�ضمية.

فائدة 
�خلرب)0)).

جاء رد عي�ضى عليه �ل�ضالم 
عبوديته  بتاأكيد  لقومه 
ودفع  تعاىل  هلل  �ملطلقة 
و�الفرت�ء�ت  �لّتهم  جميع 
�لتي �ألقيت على �هلل وعليه 

وعلى �أمه من ِقبِلهم.

چ ڭ ۇ  تعاىل:  )- قوله 
ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۇۆ 

ۋ ۅ ۅ ۉ چ 

)�ل�ضني مع �جلملة 
�لفعلية) 

�إظهارً� للتاأ�ضف 
و�لتعطف.

عليه  �إبر�هيم  رد  يكن  مل 
و�لده  غلظة  على  �ل�ضالم 
له  ي�ضتغفر  باأن  يعده  �أن  �إال 
�لتوكيد  �أد�ة  فقامت  ربه، 
�مل�ضتقبلية )�ل�ضني) دورها 
هذ�  تنفيذ  قرب  لبيان 

�لوعد. ))))
ينظر، �ضفحة )5) من �لبحث.  -(0

ولقد كان هذ� �لوعد باال�ضتغفار قبل نزول حترمي �ال�ضتغفار و�لدعاء للم�ضركني، حيث نلحظ من �ل�ضياق �لقر�آن وفاء �إبر�هيم   -((
عليه �ل�ضالم بعهده بقوله تعاىل على ل�ضانه: چ ٺ ٺ    ٺ     ٺ          ٿ ٿ    ٿ چ �ضورة �ل�ضعر�ء �آية 86، ثم تركه لال�ضتغفار بقوله: 

چ        ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ  �ضورة �لتوبة )))، ثم جاء �لتحرمي ف �لقر�آن بقوله تعاىل: چ ٿ ٿ      ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ 
ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ �ضورة �لتوبة �آية ))).

وبالتاأمل ف �ل�ضورة وخا�ضة �لق�ض�ص �أجد �أن �لرتكيز على �لتوكيد له بع�ص �لدالالت منها:

منا�ضبته لقيقة دعوة �الأنبياء و�لر�ضل �لذين �أر�ضلو� الأقو�مهم. -
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منا�ضبته وعد �هلل �ضبحانه لعباده �ملتقني باجلز�ء �لدنيوي و�الأخروي �ل�ضن. -
منا�ضبته وعد �هلل عز وجل لعباده �ل�ضالني باجلز�ء �لدنيوي و�الأخروي �الأليم. -
كما �أنها �أعطت جو �لق�ض�ص و�قعية و�ضدقا �أكرث ف ذهن �ملتلقي، للتاأكيد على �ملق�ضد �لرئي�ص  -

ف �ل�ضورة، �ضو�ء كان هذ� �ملتلقي هو �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم و�أتباعه �ل�ضالني،�أو 
كان �ملتلقي هم �ملتخبطني من �لكافرين و�مل�ضركني و�ملفرتين ف كل زمان ومكان.

الجملة اإلنشائية أنواعها وأغراضها:  -

�جلملة �الإن�ضائية تنق�ضم �إىل: طلبي وغري طلبي، فالطلبي هو: ��ضتدعاء �لكالم �لذي يقال �أمرً� 
غري حا�ضل عند �لنطق، مثل:)�الأمر،�ال�ضتفهام، �لند�ء، �لنهي، �لتمني)))).

وغري �لطلبي هو: �لذي ال ي�ضتدعي �أمرً� حا�ضاًل عند �لطلب مثل:)�لتعجب و�ملدح و�لذم و�لدعاء 
�لرجاء وهي:ع�ضى، وحري،  و�أفعال  وكرب،  �ملقاربة، وهي:كاد  �أفعال  وبع�ص  و�لق�ضم،  �لعقود،  و�ضيغ 

و�خلولق)))).

و�لنكات  �لبالغية  باملباحث  لتعلقه  �أكرث  �لطلبي  �الإن�ضاء  بدر��ضة  �لبالغة  علماء  �هتم  ولقد 
�لبيانية))).

ي�ضهمه  �لذي  و�لداليل  �لدور �جلمايل  در��ضتي، لرنى مدى  �أمثلته ف  بع�ص  �ضاأركز على  لذلك 
ف حتقيق �لوحدة �لفنية كبنية �ضغرى د�خل �ملعمار �لق�ض�ضي ف �ل�ضورة، وبكونه �أ�ضا�ص من �أ�ض�ص 

�لرتكيب �للغوي فيها))).

أواًل- أسلوب األمر:

وهو: »طلب �لفعل على جهة �ال�ضتعالء«)5)، ولقد ورد �أ�ضلوب �الأمر)6) ف �ل�ضورة مبا يقارب من 
�أربعة وع�ضرين مو�ضعا، منها ثمانية ع�ضر مو�ضعا تركز ف �لق�ضم �لق�ض�ضي �الأول، ومن �أمثلته ف هذه 

�ملو��ضع:
بت�ضرف، ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، )علم �ملعان) �ص 7)).  -(

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص 7)).  -(
ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص8))، �أبو مو�ضى: داللة �لرتكيب )در��ضة بالغية)، �ص))).  -(

ينظر، حممود �ل�ضيد ح�ضن م�ضطفى: �الإعجاز �للغوي ف �لق�ضة �لقر�آنية، موؤ�ض�ضة �ضباب �جلامعة �الإ�ضكندرية )0))هـ، )98)،   -(
ط)، �ص))).

ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، )علم �ملعان) �ص9))، ينظر،�خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص6)).  -5
وياأتي على عدة �ضيغ �أ�ضهرها: "فعل �الأمر وهو �أ�ضهر �ل�ضيغ- �مل�ضارع �ملقرون بالم �الأمر - ��ضم فعل �أمر - �مل�ضدر �لنائب عن فعل   -6
�الأمر)، وقد يخرج �الأمر من �لقيقة �إىل �ملجار ليدل على مقا�ضد متعددة ومنها: )�لتهديد، �الإباحة، �لدعاء، �اللتما�ص، �لتمني، 
�ال�ضتهز�ء، �الحتقار، �لتهكم....) وغريها من �ملعان �ملفادة من هذ� �الأ�ضلوب، ينظر ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، 

�ص9)) – 50) -)5).
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فائدته وداللته�لغر�ص منه�أ�ضلوب �الأمر

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله   -(
وكذلك  چ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   

�الأمر ف بد�يات �لق�ض�ص ف �لق�ضم �الأول 
من �ل�ضورة.

�إر�ضاد 
وترغيب 
وت�ضريف 
وت�ضويق.

�ملو��ضع  هذه  ف  �الأمر  �أ�ضلوب  ورد 
�إىل  من)�الأعلى  �الأمر  طلب  على 

�الأدنى) لداللة على: 
هوؤالء  �تباع  ف  �لنا�ص  ترغيب 

�لنماذج �لب�ضرية �لنادرة.
ملا  �ل�ضالم  عليه  �لنبي  لقلب  ت�ضلية 
قبل  من  وتكذيب  عناد  من  يالقيه 

قومه.
وخ�ضائ�ص  �ضفات  ملعرفة  �لت�ضويق 
هوؤالء �لذين و�ضلو� لدرجة �لت�ضريف 

و�لتكرمي.

عليه  زكريا  ل�ضان  على  تعاىل  قوله   -(
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  �ل�ضالم: 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چۓ  وقوله:  چ  چ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ۅچ 

غر�ضه 
للدعاء

�الأمر �ضادرً� من)�أدنى  �أ�ضلوب  جاء 
عليه  زكريا  ق�ضة  ف  �أعلى)  �إىل 
�ل�ضالم مفيدً� �لدعاء ف ثالثة �أفعال 
)فهب و�جعله و�جعل يل) �لتي تدل 
على �لثقة �ملطلقة بهبات �هلل وف�ضله 

وعطائه.

�بر�هيم:  و�لد  ل�ضان  على  تعاىل  قوله   -(
ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  چہ 

ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ چ 

غر�ضه 
�لتهديد 

�لرد  �الأمر ف هذ�  قد �ضمت �ضيغة 
قبل هذ  و�الإنذ�ر من  �لتهديد  معنى 
على  يدل  مما  البنه،  �ملعاند  �لو�لد 
و�ل�ضرك  �ل�ضالل  على  �إ�ضر�ره 

وعدم �لرجوع عنه.

�لرئي�ص من  �لهدف  �لفنية على  و  �لفكرية  بداللته  �الأمر كان يحوم  �أ�ضلوب  �الأمثلة جند  وبهذه 
�ل�ضورة، مدعمًا �ملق�ضد ف لزوم �لعبودية وتوحيد �هلل تعاىل، و�ل�ضري على خطا �ل�ضالني و�ملتقني 

�لذين �ضارو� على نف�ص هذ� �لطريق من طلب �لعون من �هلل تعاىل دون �ضو�ه.
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ثانيًا - أسلوب االستفهام: 

هو »طلب �لفهم، وهو ��ضتخبارك عن �ل�ضيء �لذي مل يتقدم لك علم به«)))، ولقد جاء �ال�ضتفهام))) 
ف �ل�ضورة ف ثالثة ع�ضر مو�ضعًا تقريبا، ثمان منها ف �لق�ضم �لق�ض�ضي، ومن �أمثلته:

 داللته وفائدتهنوعه و غر�ضه�أ�ضلوب �ال�ضتفهام

زكريا  ل�ضان  على  تعاىل  قوله   -(
عليه �ل�ضالم: چ گ گ گ ڳ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڱ ں ں       ڻ ڻ چ 

��ضتفهام)باأّنى) 
وغر�ضه �لتعجب 
وطلب �الطمئنان.

تاأتي  �لتي  )�أنى)  بـ  �ال�ضتفهام  جاء 
ومتى)  �أين  ومن  )كيف  مبعنى: 
�لذي يهدف  �لتعجبي  للت�ضاوؤل   ،((((
كيفية  ف  �الطمئنان  �إىل  �لرغبة  فيه 
عن  يخرج  �لذي  �الأمر،  هذ�  حتقق 
بقدرة  يقينه  من  �لرغم  �لعادة،فعلى 
�لطبيعة  فاإن  وم�ضيئته،  تعاىل  �هلل 
�لب�ضرية تثري هذه �لت�ضاوؤالت ف كيفية 

�خلروج عن قو�نني �لكون وم�ضبباتها.
 و�لت�ضاوؤل نف�ضه جنده على ل�ضان مرمي 
عليها �ل�ضالم عن كيفية رزقها بالغالم 

وهي لي�ضت متزوجة ولي�ضت ببغي.

قوم  ل�ضان  على  تعاىل  قوله   -(
مرمي عليها �ل�ضالم: چ چ ڇڇ 
ڇ ڇ       ڍ ڍ ڌ          ڌ ڎ ڎ 

ڈ چ 

��ضتفهام بـ
)كيف) لالإنكار 
و�لتعجب و�لتوبيخ

��ضتغربو�  �ل�ضالم  عليها  مرمي  فقوم 
�إىل  باالإ�ضارة  عليهم  ردها  من 
بعد  من  عنها  بالنيابة  ليجيب  �لطفل 
�ضوؤ�لهم عنه، فردو� عليها م�ضتنكرين 
وهي  �الإ�ضارة  هذه  منها  ومتعجبني 

�ملت�ضمة عندهم بالعقل و�لعفة.

ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، )علم �ملعان) �ص68).  -(
وله عدة �أدو�ت منها: حرفان هما: )�لهمزة و هل) وت�ضعة �أ�ضماء هي:)من ما متى �أين �أيان �أنى كيف- كم �أي)، ولكل �أد�ة معنى   -(
ينا�ضبها، وقد تخرج هذه �الأدو�ت عن �أغر��ضها �إىل �أغر��ص �أخرى تفهم من �ل�ضياق، ومن �أهم �الأغر��ص �ال�ضتفهامية )�لتقرير 
�لتنبيه  �لنفي  �لتعظيم  �لتهويل  �ال�ضتبعاد  �لنهي  �لتهكم  �الأمر  و�لتخويف  �لوعيد  �لتعجب  �لت�ضويق  �لتوبيخي  �ال�ضتفهام  �الإنكار 
�لتحقري، �إىل غريها من �الأغر��ص) ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص68) -99)-)0)، و �خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، 

�ص)))-5)).
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ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله   -(
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  

ٺ ٺ چ 

)�ال�ضتفهام 
بالهمزة) 

- �ال�ضتفهام �الأول 
�إنكار و��ضتهز�ء 

و�لتعجب.
- �ال�ضتفهام �لثان 

لتعجب و�لتوبيخ.

قبل  كان  �إذ�  )بالهمزة)  �ال�ضتفهام 
فعل �لروؤية فاإنه يفيد �لتنبيه و�لتعجب 
وتوجيه �الأذهان للمتحدث عنه، غالبًا 
جديد  ��ضتفهامي  الأ�ضلوب  ميهد  كما 

ياأتي بعده)))).
تدور  �ملنكر  هذ�  �أق�ضو�ضة  ونطاق 
�لذي  ومفهومه �خلاطئ  �عتقاده  حول 
بلغ به مبلغًا يدعو للتعجب من قوله ف 
ق�ضمه �أن يكون من �أهل �ملال و�لولد ف 

�الآخرة.
على  له  تعاىل  �هلل  من  �لرد  وجاء 
الإنذ�ره  �لتوبيخي  باال�ضتفهام  �إ�ضر�ره 
هذ�  عو�قب  على  و�أمثاله  هو  وتنبيهه 

�لقول �لذي يك�ضف عن �ضدة �لتكرب.

ہ  ۀ   ۀ  چ  تعاىل:  قوله   -(
ہ ہ ہ ھ ھ           ھ ھ ے 

ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ

�ال�ضتفهام بـ
)�أّي) وغر�ضه 

��ضتفهام �لتقرير 
و�لتهكم )))).

�أحد  مييز  عما  للت�ضاوؤل  تاأتي  )�أي) 
�مل�ضاركني ف �أمر يعمهما)5)).

وجاء �ال�ضتفهام هنا ليو�ضح بت�ضاوؤلهم 
على  للموؤمنني  و�لتهكمي  �لتقريري 
بالدنيا  وفتنتهم  و�ضاللهم  جهلهم 
فغابت  و�لنعيم،  �لرتف  ومظاهر 
غفلتها  ف  فتخبطو�  �لقيقة  عنهم 

ومتاهاتها.
�خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص)))-5)).  -((

ينظر، عبد �لعليم �ل�ضيد فودة: �أ�ضاليب �ال�ضتفهام ف �لقر�آن، �ملجل�ص �الأعلى لرعاية �لفنون و�الآد�ب و�لعلوم �الجتماعية، )د-  -((
ت)، )د-ط)، �ص)).

ينظر،�بن عا�ضور: تف�ضري�لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص)5).  -((
ينظر،�خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص0)).  -(5

مررنا على بع�ص �أ�ضر�ر �لقر�آن �جلمالية ف ��ضتخد�م �الأ�ضلوب �ال�ضتفهامي، �لذي �ضاعد على 
�الإثارة و�النفعال و�ضد �النتباه للمو��ضع �لفكرية و�لداللية، �لتي ُتعد �ملركز و �الأ�ضا�ص �لذي حتوم حوله 
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مو��ضيع �لق�ض�ص د�خل �ل�ضورة �لكرمية))).

ثالثًا - أسلوب النداء:

وهو »طلب �إقبال �ملخاطب«)))، ولقد ورد �أ�ضلوب �لند�ء))) ف �أربعة ع�ضر مو�ضعًا تقريبا ف �ل�ضورة 
مكثفًا بالدرجة �الأوىل د�خل �لق�ض�ص، من �أمثلته كاالآتي:

 داللته وفائدته�الأد�ة و �لغر�ص�أ�ضلوب �لند�ء

)- قوله تعاىل على 
عليه  زكريا  ل�ضان 

ٺ  چ  �ل�ضالم: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ 

ٹ  ٹ  ٿ 

ڤ  ٹ  ٹ 

چ  ڤ   ڤ  ڤ 

�الآيات  ف  وكذلك 
 .((0-8-6(

 �أد�ة �لند�ء هنا 
هي: يا �ملحذوفة، 
غر�ضه �لتعظيم 

ورفع �ل�ضاأن 
و�ال�ضتغاثة.

تكر�ر �لند�ء خم�ص مر�ت بحرف �لند�ء �ملقدر )يا) 
الأ�ضر�ر بالغية وداللية منها:

�أهمية �للجوء �إىل �هلل تعاىل ف جميع �الأمور �ضغريها 
وكبريها وهذ� ما تلم�ضناه ف دعاء زكريا عليه �ل�ضالم 
لربه، �لذي عرّب عن حالته �لنف�ضية و�جل�ضدية �ملتعبة.
قد  عبد  قلب  من  بالند�ء  و�لتلذذ  �ملتعة  على  �لداللة 

�أخل�ص و�أيقن بربه فعلق �الآمال و�لرجاء فيه.
تدل على �ل�ضعور بقرب �هلل تعاىل ودنوه منه.

)- قوله تعاىل على 
�إبر�هيم:  ل�ضان 

ڄ   ڄ  ڄ  چڦ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڇ  چ  چ  چ    

ڇ ڇ چ 

�أد�ة �لند�ء )يا) 
وغر�ضه �إثارة 

�النتباه و�لتودد 
و�لتعجب.

مع  �ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  �أق�ضو�ضة  ف  تكرر  �لند�ء 
من  عدة  معان  طياتها  ف  حملت  مر�ت  �أربع  و�لده 
و��ضتخد�م  و�الإنذ�ر،  و�لتعجب  و�ال�ضتعطاف  �لتنبيه 
بـ )�لياء) �لتي تدل على بعد �ملنادى لها عدة  �لند�ء 

مقا�ضد منها:
�إثارة �النتباه و�الإنذ�ر، �إذ كان �أبوه غافاًل �ضاهيًا عنه و 

بعيد� عن �لقيقة.
�ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  بني  �لنف�ضي  �لبعد  �ضدة  بيان 

وو�لده، الختالف عقائدهما.

ينظر، يو�ضف ح�ضن نوفل: جماليات �لق�ضة �لقر�آنية، د�ر �ل�ضروق، �لقاهرة، ))))هـ - )00)م، ط)، �ص05)-06)-07).  -(
ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، علم �ملعان، �ص)6)..  -(

وحروفه ثمانية: )يا �لهمزة �أي �آي �أيا هيا و� �آ)، و�أ�ضهرها )ياء) وهي �لوحيدة �لتي تدخل على لفظ �جلاللة وقد حتذف �أحيانًا،   -(
– و�لتوجع  �لتح�ضر  –�الخت�ضا�ص-  –�لندبة  –�لتعجب  –�ال�ضتغاثة  و�لقدر  �ملكانة  �أغر��ص متعددة مثل:)بيان  �لند�ء  والأ�ضلوب 

�الإغر�ء و�لتحذير –�لزجر و�ملالمة..) ينظر،�ملرجع �ل�ضابق، �ص )6)-65)-67).
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�لدين ف  بها  يقوم  �لتي  �ل�ضليمة  لالأ�ض�ص  بيانا  لنا  تقدم  �لقر�آن  عام ف  ب�ضكل  �لند�ء  و�أدو�ت 
باملجتمع  باأهله،�أو  �أو  بربه،  �الإن�ضان  �ضو�ء مع عالقة  و�ملوعظة �ل�ضنة،  لعبادة �هلل بالكمة  �لدعوة 
�لذي يحيا فيه، وال يخفى علينا �إىل جانب ذلك �لدور �جلمايل �ملوؤثر �لذي ي�ضفيه على عن�ضر �لو�ر 

ف �لق�ض�ص.

رابعًا - أسلوب النهي:

ومعناه: »طلب �لكف عن �لفعل على وجه �ال�ضتعالء، وله �ضيغة و�حدة وهي �مل�ضارعة مع )ال) 
�لناهية«))). 

ولقد ورد))) �أ�ضلوب �لنهي ف �ل�ضورة ثالث مر�ت، ومثاله:

�لفائدة و�لداللةغر�ضه�أ�ضلوب �لنهي

)- قوله تعاىل: چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ 

�لت�ضلية 
و�ل�ضرب

بعدم �لزن حمل ف طياته عدة  �لنهي 
و�الطمئنان  �ل�ضالمة  منها:-  معان 
�هلل  فرج  على  و�لتنبيه  �لروع  وتهدئة 

ون�ضرته.
- �لداللة على قرب �هلل منها وت�ضريفها 
قوله  ف  و��ضح  هو  كما  و��ضطفائها، 
�لرب  فُذكر  ربك)  جعل  )قد  تعاىل: 
م�ضافًا له )كاف �خلطاب) للداللة على 

هذه �ملكانة �لعظيمة.

)- قوله تعاىل على ل�ضان �إبر�هيم عليه 
گ  گگ  ک  ک  ک  چ  �ل�ضالم: 

گ ڳ       ڳ   ڳ ڳچ 
�الإر�ضاد

�لدعوة  ف  و�الإخال�ص  بالو�لدين  �لرب 
�أن  �إىل  �ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  يدفعان 
فو�ت  قبل  �لق  للطريق  و�لده  ير�ضد 
�لان،  باالأ�ضلوب  فينذره  �الأو�ن، 
ويلني،  يتاأثر  لعله  �لكيمة  و�لطريقة 

فريجع هلل تعاىل تائبا خا�ضعا.

ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونه و�أفنانها، )علم �ملعان)، �ص)5).  -(
وقد يخرج �أ�ضلوب �لنهي عن معناه �لقيقي �إىل معان جمازية �أخرى يدل عليها �ل�ضياق،ومنها:)�الإر�ضاد –�لتهديد- �لتيئي�ص-   -(

�لتوبيخ- �لتمني- �لتحقري- �لت�ضلية -�لت�ضرب....) ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونه و�أفنانها، )علم �ملعان)، �ص)5).
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)- وف قوله تعاىل ف �لق�ضم �خلطابي 
چ ک ک کک گ گ گ گ ڳچ 

تهديد 
وتقريع

عليه  حممدً�  نبيه  تعاىل  �هلل  يخاطب 
�ل�ضالم باأن يتمهل عليهم، فاإمنا هي �أيام 

قالئل و�ضوف يرون ما �أنذرو� به.

لنا مع جماليتها دالالت  �ل�ضورة قدمت  �لنهي ف  �لثالثة الأ�ضلوب  �ملو��ضيع  �أن هذه  وبهذ� جند 
تنويرية تتالحم مع �لق�ض�ص و�ل�ضورة ب�ضكل عام، لتدور حول ثالثة معاٍن البد �أن ينتبه لها كل �إن�ضان 

هي:
)عبودية �هلل تعاىل وتنزيهه عن �ل�ضريك) فال�ضيطان عدو لكل من رفع هذ� �للو�ء و�ضار حتته   .(

وهذ� ما تلم�ضناه ف �لنهي بقول �إبر�هيم عليه �ل�ضالم: »ال تعبد �ل�ضيطان«. 
)�لنعيم و�لتاأييد و�لرحمة �لتي يجنيها) �الإن�ضان بف�ضل هذه �لعبادة وهذ� ما تلم�ضناه ف �لنهي   .(

ف قوله تعاىل: »�أال تخزن«.
)�لعذ�ب و�مل�ضري �ملوؤمل) للذين يزلون عن �لطريق �ل�ضوي فما هي �إال �أيام قليلة، وهذ� و��ضح   .(

ف �أ�ضلوب �لنهي ف قوله تعاىل:)فال تعجل عليهم �إمنا نعد لهم عدً�).
خامسًا - أسلوب التمني:

�لتمني هو: طلب ح�ضول �ل�ضيء �ملحبوب، وقد يكون ممكنًا �أو م�ضتحياًل)))، و�أد�ته )ليت).

ولقد ورد �أ�ضلوب �لتمني))) ف �ل�ضورة مرة و�حدة ف ق�ضة مرمي عليها �ل�ضالم ف قوله تعاىل: 
چ ۉ ې ې     ې ې   ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  چ حيث جاء متنيها هنا 
باالأد�ة )ليت) الأمر حمال، وهو موتها قبل حدوث �أي �ضيء، وذلك من �ضدة ما �ضعرت به ف لظتها 

من �آالم )ج�ضدية و نف�ضية عنيفة)))).

كما �أننا نرى ��ضتخد�م حرف �لند�ء )يا) �لذي �ضاعد على �إفر�غ �ل�ضحنات �ملوؤملة من �لتاأوهات 
و�الأحز�ن �لتي تختلج ف قلب �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم.

هذ�  �لتمني ف  �أ�ضلوب  ي�ضيفه  �لذي  و�لداليل  �جلمايل  �لدور  مدى  لندرك  �ملثال  هذ�  ويكفينا 
�ملوقع، فاآالم �لوالدة حقيقة تعرب عن �أعظم �أمل وقوة طبيعية قد متر بها �ملر�أة، فال ت�ضتطيع حيالها 

�لرت�كيب )در��ضة  مو�ضى: دالالت  �أبو  وينظر،  �ملعان)، �ص56)،  و�أفنانها، )علم  فنونها  �لبالغة  بت�ضرف، ف�ضل ح�ضن عبا�ص:   -(
بالغية) �ص)9)-95).

ويلحق بها �أدو�ت �أخرى خرجت عن �أ�ضل و�ضعها، وهي: )لعل هل لو)، وياأتي �لتمني �أحيانًا لعدة �أغر��ص منها: )بيان ��ضتحالة   -(
وقوع �الأمر �إمكانية �لوقوع �لندم و�ل�ضرة....)، ينظر، �أبو مو�ضى: دالالت �لرت�كيب )در��ضة بالغية)، �ص)9) �إىل )0)، حيث �ضم 

مالحظات قّيمة للفروق بني �أدو�ت �لتمني من حيث �الأغر��ص و�ملعان.
ينظر �ص )7)- )7) من �لبحث.  -(
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تقدميًا �أو تاأخريً�، وال ي�ضتطيع �أحد �أن يقدم لها �إعانة بتخفيف �أو تثقيل �إال �هلل عز وجل ملجاأ كل حمتاج 
وم�ضتغيث و ملهوف، فكيف �ن�ضم �إليه �أمل �آخر وهو كيفية مو�جهة �لقوم بابن مولود من غري زوج، ومن 

�مر�أة قد �ت�ضمت بالعفة و�لطهر، �أالآ �إذن فهو �لبالء �لعظيم.

ُت�ضد  باأمر،  يبتلى  قد  �ل�ضخ�ص  �أن  يدل على  فاإنه  �ضيء هنا،  يدل على  كان  �إن  �لتمني  و�أ�ضلوب 
عليه �ملخارج، وتقفل عنه �الأبو�ب،فال يجد ملجاأ وال منجى �إال خلالقه وبارئه �لذي يخرجه من �أزمته، 
فليتعظ هذ� �الإن�ضان �ل�ضعيف �لذي خلق ف كبد، ولريجع عن غروره وتكربه، وليفتح قلبه وعقله للتيقن 

و�لفهم و�ال�ضتيعاب للحقائق �لو��ضحة و�الآيات �ل�ضاطعات.

وبعد عر�ص �ضريع لالأ�ضاليب �الإن�ضائية مب�ضمونها �لطلبي �ت�ضح لنا ذلك �لدور �جلمايل �لبديع 
وذلك �ملعنى �لداليل �ملحكم، �للذ�ن يجتمعان معا ف هذه �الأ�ضاليب على �لرغم من تنوعها و�ختالف 
�أغر��ضها لتحقيق �لوحدة �لفنية ف �ملعمار �لق�ض�ضي، �لتي كان لها �الأثر �لفاعل ف نف�ص �ملتلقي �إذ 

�إنها تاأ�ضره وت�ضتحوذ عليه مبا تقدمه من جماليات داللية وفنية تثري عقله وقلبه معا.

3.  أسلوب التقديم والتأخير:

و�آياته ومقاطعه، فكل  للغاية، ف جميع مفرد�ته  �ضياق معجز وحمكم  �لكرمي  �لقر�آن  �ضياق  �إن 
كلمة ت�ضتدعي �أختها وكل �آية تتنا�ضب مع �الأخرى، وكل مقطع يتو�فق مع �ملقاطع �ل�ضابقة و�لالحقة فيه، 

ب�ضكل ال ن�ضتطيع ف�ضله �أو ��ضتبد�له مبن ينوب عنه.

و�لتقدمي و�لتاأخري ف �أ�ضلوب �لقر�آن �لكرمي �أد�ة فاعلة ت�ضهم ف هذ� �الإحكام �لر�ضني و�لنظم 
ت �الأخرى ل�ضبب �آخر))). �لبديع، فكل كلمة قدمت ل�ضبب، و�أخرِّ

باأنه: »تبادل ف �ملو�قع، ترتك �لكلمة مكانها ف �ملقدمة لتحل حملها  فالتقدمي و�لتاأخريُيعرف 
�أخرى، لتوؤدي غر�ضًا بالغيًا ما كانت لتوؤديه لو �أنها بقيت ف مكانها �لذي حكمت به قاعدة �الن�ضباط 

�للغوي«))).

ولقد و�ضح �لزرك�ضي �أهميته بقوله: »هو �أحد �أ�ضاليب �لبالغة، فاإنهم �أتو� به داللة على متكنهم 
ف �لف�ضاحة، وملكتهم ف �لكالم و�نقياده لهم وله ف �لقلوب �أح�ضن موقع و�أعذب مذ�ق«))).

ينظر، خلدون �ضعيد �ضبح: �لتقدمي و�لتاأخري ف �لقر�آن �لكرمي، �ص97).  -(
منري �ضلطان: بالغة �لكلمة و�جلملة و�جلمل، �ص08).  -(

�لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، ج )، �ص)))، و ينظر، عبد �لقاهر �جلرجان: دالل �الإعجاز، �ص77-76.  -(
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كما ف  �أمثلته  بع�ص  �أخذ  �ضاأحاول  �ضورة مرمي،  �لبالغية))) ف  ��ضتعماالته  بع�ص  ولقد ظهرت 
�جلدول �الآتي:

�لفائدة و�لداللة�لغر�صجملة �لتقدمي و�لتاأخري

ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله  ف   -(
چ  چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ 

چ چ چ وكذلك ف �الآيات))) 

.(56 –  5( –  5( –

بيان 
�الأهمية

قدم �جلار و�ملجرور)ف �لكتاب) على �ملفعول 
به  �لذي  و�لقر�آن  �لكتاب  �أهمية  لبيان  هنا  به 

�ضالح وهد�ية �الأمم ف كل زمان ومكان.

مرمي  ق�ضة  ف  تعاىل  قوله   -(
ڄ  ڄ  ڄ  چ  �ل�ضالم:  عليها 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ 

چ چ 

للتخ�ضي�ص

تقدم �جلار و�ملجرور )من �أهلها) على �ملكان 
�لعبادة  على  حر�ضها  على  لتدل  �ل�ضرقي، 
�لنا�ص  �أقرب  عن  حتى  و�النفر�د  و�خللوة، 

�إليها.

چ گ گ گ ڳ  )- قوله تعاىل: 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ 

للت�ضويق

ليكون  �ملفعول  �إىل  ت�ضويقًا  �ملتعلق  »قدم  حيث 
تقدم  )لك)  فاملتعلق  �لنف�ص«)6))،  ف  �أوقع 
�الإنعام  �ضدة  لبيان  )غالمًا)  �ملفعول  على 
�ال�ضطفاء  من  �ملخل�ضني  عباده  ينالها  �لتي 
تعطي  �لتي  و�لت�ضويق  و�لتب�ضري  و�الختبار 

للنف�ص ن�ضاطًا وحيوية ف �آن و�حد.

و�لد  ل�ضان  على  تعاىل  قوله   -(
ہ  چ  �ل�ضالم:  عليه  �إبر�هيم 
ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ چ

لبيان 
�الأهمية

)�أنت)  �ملبتد�أ  على  )�أر�غب)  �خلرب  تقدم 
�ملعاند  �لو�لد  وقعه على  و�ضدة  �لفعل،  الأهمية 
�ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  على  م�ضتنكرً�  متعجبًا 

هذ� �ملوقف)7)).

�لتخ�ضي�ص  �إفادة  �لت�ضويق  �لقر�آن ومنها: )�لتعظيم  �ل�ضياق  ��ضتعماله ف  و�لتاأخري الأغر��ص متعددة على ح�ضب  �لتقدمي  وياأتي   -(
�لتعميم �لتنبيه �لتفاوؤل - بيان �الأهمية - و�ل�ضببية......) ينظر، �لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، ج )، �ص)))، وف�ضل ح�ضن 
�لبالغة، ج )،  �ملفتاح ف علوم  لتلخي�ص  �الإي�ضاح  بغية  �ل�ضعيدي:  �ملتعال  و�أفنانها، �ص07)-))). وعبد  �لبالغة فنونها  عبا�ص: 
�ص90 ىل 08)، و�ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، جملد )، �ص 5، و خلدون �ضعيد �ضبح: �لتقدمي و�لتاأخري ف �لقر�آن �لكرمي، 

�ص98).
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مت  خت  حت     چ  تعاىل:  قوله   -5
ىتيت جث مث           ىث يث حج مج جح 

چ 

هنا تقدمي 
وتاأخري 
معنوي 

يدل على 
�لت�ضريف و 

�الأهمية.

فلقد ُقدمت �ضفة )�الإخال�ص) على )�لر�ضالة 
و�لنبوة) لبيان �أهميتها و�أثرها على �ل�ضخ�ص 
�ضرف  ولقد  تعاىل،  هلل  مر�قبته  ف  وخا�ضة 
بها مو�ضى باعتبارها �ضابقة ف خلقه من قبل 
�لر�ضالة و�لنبوة، ومركزة على �ملحور �لرئي�ص 
ف  �الإخال�ص  من  �لق�ض�ص  حوله  تدور  �لذي 

�لعبودية.

ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  وف   -6
پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ 

پچ 

تقدمي 
معنوي 
للت�ضويق.

�ل�ضالم)  عليه  ليحيى  )ند�وؤه  تعاىل  �هلل  قدم 
قبل �أن يتحدث عنه بكلمة وذلك: »الأن م�ضهد 
يحيى  مكانة  على  يدل  عظيم  ر�ئع  �لند�ء 
وعلى ��ضتجابة �هلل لزكريا ف �أن يجعل له من 
�لعقيدة  ف  بعده  �خلالفة  يح�ضن  وليا،  ذريته 

و�لع�ضرية«)8)).

�لبقاعي: نظم �لدرر، جملد )، �ص7)5.  -(6
بت�ضرف، �لزخم�ضري: �لك�ضاف، ج )، �ص)).  -(7

�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، ج)، �ص00)).  -(8

�الأثر ف نف�ص  �أبلغ  له  �الأ�ضلوب ف ق�ض�ص �ضورة مرمي ليعطي جمااًل وتفاعاًل  وهكذ� �ضار هذ� 
�ملتلقي، حيث تقدم كلمة وتوؤخر �أخرى لنكت بالغية، تدور حولها �أهد�ف �لق�ض�ص.

وهو حقًا كما قال �جلرجان: »هو باب كثري �لفو�ئد، جم �ملحا�ضن، و��ضع �لت�ضرف، بعيد �لغاية، 
ال يز�ل ُيفرتِّ لك عن بديعة، ويف�ضي بك �إىل لطيفة، وال تز�ل ترى �ضعرً� يروقك م�ضمعه، ويلطف لديك 
ل �للفظ عن مكان �إىل  م فيه �ضيء، وُحوِّ موقعه، ثم تنظر فتجد �ضبب �أن ر�قك ولطف عندك، �أن ُقدِّ

مكان«))).

اإليجاز واإلطناب:  .4

يعد �الإيجاز و�الإطناب نوعا من �أنو�ع �لبالغة وح�ضن �الأد�ء، حتى عده بع�ضهم من �أعظم هذه 
�الأنو�ع و�أدقها)))، ولكل منهم موقع خا�ص ال يليق باالآخر.

عبد �لقاهر �جلرجان: دالل �الإعجاز، �ص76.  -(
ينظر، �ل�ضيوطي: �الإتقان ف �لبالغة، �ملجلد �لثان، �ص6)).،و ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�فنانها )علم �ملعان) �ص)5).  -(
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فلقد قال �أبو هالل �لع�ضكري: »�إن �الإيجاز و�الإطناب ُيْحتاج �إليهما ف جميع �لكالم وكل نوع منه، 
ولكل و�حد منهما مو�ضوع، فالاجة �إىل �الإيجاز ف مو�ضعه كالاجة �إىل �الإطناب ف مكانه، فمن �أز�ل 
�لتدبري ف ذلك عن جهته، و��ضتعمل �الإطناب ف مو�ضع �الإيجاز، و��ضتعمل �الإيجاز ف مو�ضع �الإطناب 

�أخطاأ«))).

أ- اإليجاز: ويعرف مبعنى: »ق�ضد �للفظ مع وفاء �ملعنى«))).

ولقد عر�ص �لقر�آن �الإيجاز ف عدة مو�قع لها �أبلغ �الأثر ف تركيز �ملعنى لالإملام باملقا�ضد �لكلية 
لل�ضورة �لقر�آنية، وبخا�ضة �أن هذ� �الأ�ضلوب ف �خلطاب نا�ضب ما تعود عليه �جلاهليون �آن ذ�ك من 
�لفظ و�خت�ضار �لقول، الأنه �أدعى لتَّذكر و�ال�ضتيعاب وبخا�ضة �أنهم قوم ال يعرفون �لقر�ءة و�لكتابة، 

بل كانو� يعتمدون على �ضفاء ذ�كرتهم وقوة حافظتهم))).

و«�الإيجاز ق�ضمان: وجيز بلفظ ووجيز بحذف«)))، و�أما بالن�ضبة لل�ضورة �لكرمية فلقد برز فيها 
�إيجاز �لذف)5) ب�ضكل ملحوظ لذلك �ضاأتعر�ص لبع�ص �أمثلته بتطبيقها على ق�ض�ص �ل�ضورة كما ف 

�جلدول �الآتي:

داللته وفائدته�لغر�صمو�ضوع �إيجاز �لذف

خم�ص  ف  )ياء)  �لند�ء  حرف  حذف   -(
�ل�ضالم،  عليه  زكريا  ق�ضة  ف  مو��ضع 

ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  مثاله: 
ڍ ڌ ڌ چ

�لتفخيم 
و�لتعظيم 
و�ل�ضرعة 

((9(

عليه  زكريا  لال  �لذف  منا�ضبة 
�ل�ضالم من عدة وجوه:

��ضت�ضعاره قرب �هلل تعاىل وعظمته 
وقدرته.

حالة �ال�ضتعجال �لتي مر بها زكريا 
و�ضعفه  �ضنه  لكرب  �ل�ضالم  عليه 
وخوفه من �ملو�يل، ورغبته ف حتقق 

�لدعاء قبل فو�ت �الأو�ن.

�أبو هالل �لع�ضكري: كتاب �ل�ضناعتني، �ص 09).  -(
ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها )علم �ملعان)، �ص 57)، وينظر، �لعلوي: �لطر�ز، �ص5)).  -(
ينظر، عبد �لعزيز عتيق: علم �ملعان، د�ر �لنه�ضة �لعربية، بريوت،05))هـ 985)م، )د-ط)، �ص)7).  -(

فالوجيز باللفظ" �أن يكون �للفظ بالن�ضبة �إىل �ملعنى �أقل من �لقدر �ملعهود عادة، و�ضبب جن�ضه �أن يدل على �لتمكن من �لف�ضاحة،   -(
ولهذ� قال ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم: )�أوتيت جو�مع �لكلم) " و�لوجيز بالذف:" هو ما يكون بحذف، و�ملحذوف �إما جزء 
جملة �أو جملة �أو �أكرث من جملة " �لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، ج)، �ص 0))- )))، وينظر، �خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف 

علوم �لبالغة، �ص 5))، و�ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، جملد )، �ص 7)).
ويتطرق �إليه لعدة �أ�ضباب منها: )�الخت�ضار و�الحرت�ز، �لتنبيه، �لتفخيم و�لتعظيم، �لتخفيف، �ضهرته، �ضيانة عن ذكره ت�ضريفًا �أو   -5

حتقريً�، ق�ضد �لعموم رعاية �لفا�ضلة، ق�ضد �لبيان بعد �الإبهام). 
ينظر �ل�ضيوطي، �الإتقان ف علوم �لقر�آن، جملد )، �ص6))-7))-8)).  
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)- حذف �لرف ف فعل �لكون وهذ� ما 
وجدناه ف: 

ڻ  چ  لزكريا:  تعاىل  �هلل  خماطبة   -
ڻ         ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ چ و قول مرمي عليها 

�ل�ضالم:  عليه  جربيل  خماطبة  �ل�ضالم 
ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چڱ 

ہ ہ ہ چ 

�الخت�ضار 
و�ل�ضرعة 
و�لتخفيف

�لنون  حذفت  �ملو��ضع  هذه  ففي 
لد�عي �ل�ضرعة. 

ففي خماطبة زكريا عليه �ل�ضالم: 
�خللق،  ب�ضهولة  �ملتلقي  �إ�ضعار 

وتهوينه �أمام قدرة �هلل تعاىل.
زكريا  قلب  ف  �لت�ضوق  �ضدة  بيان 
عليه �ل�ضالم ل�ضماع �لب�ضارة، فجاء 
لالته  متنا�ضبًا  خمت�ضرً�  �لكالم 

.((0(
�ل�ضالم  عليها  مرمي  رد  ف  و�أما 
�خلوف  و�ضدة  �ل�ضرعة  على  فيدل 
و�الرتباك و�لرغبة ف معرفة كيفية 
هذ� �لرزق و�لر�حة من �أمل �لت�ضور 

�لذي �ضيطر عليها.

ٻ  چ  تعاىل:  قوله  ف  �ملبتد�أ  حذف   -(
ٻ ٻ پ پ پ چ 

لبيان �الأهمية 
و�لتنبيه عليه

ذكر)  )هذ�  �جلملة  ف  و�لتقدير 
�خلرب  وتقدمي  �ملبتد�أ  حذف  فجاء 
لبيان  �ل�ضورة،  مطلق  بد�ية  ف 
�أول  فيكون  به،  و�لعناية  له  �الأهمية 

ما يطرق �ل�ضمع هو )�لذكر).

چ ٺ  تعاىل:  قوله  �مل�ضاف ف  )- حذف 
ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ 

�إفادة �لعموم 

�ضعر  و��ضتعل  �جلملة:  وتقدير 
على  �لذف  فيدل  �ضيبًا،  �لر�أ�ص 
�لر�أ�ص  �ضعر  جلميع  �ل�ضيب  تناول 

وهو بيان ل�ضدة كربه.
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5- ويوجد �إيجاز حذف للجمل وهو �لغالب 
من  �النتقال  ومنها  �لقر�آن،  ق�ض�ص  ف 
خماطبة  �إىل  �ل�ضالم  عليه  زكريا  ق�ضة 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ  �ل�ضالم:  عليه  يحيى 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

پ چ

�الخت�ضار 
و�ل�ضرعة ف 

�الإخبار

ما  �لق�ض�ضي  �ل�ضياق  جتاوز  حيث 
به،  �لغر�ص  تعلق  لعدم  ذلك  بني 
و�الإ�ضارة  عليه،  �ل�ضياق  ولداللة 
�لوعد،  و�إجناز  �لب�ضارة  حتقق  �إىل 
�لفعل،  �إىل  �لقول  من  وحتويلها 
خذ  يحيى  يا  قلنا  و�لتقدير: 

�لكتاب)))).

ينظر، �ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، جملد )، �ص 66).  -(9
ينظر، �لبقاعي: نظم �لدرر، جملد)، �ص8)5.  -(0

ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص75.  -((

هذه بع�ص �أمثلة �إيجاز �لذف �لتي �أ�ضهمت ف تقوية جماليات �الأ�ضلوب �لق�ض�ضي مبا يثريه ف 
ذهن �ملتلقي من تد�عيات معنوية.

ب- اإلطناب: ويعرف باأنه: »زيادة �للفظ على �ملعنى لفائدة«))).

ولقد حوت �ضورة مرمي مو��ضع متعددة لالإطناب)))، �أعر�ص بع�ص �أمثلته من خالل �جلدول �الآتي:

داللته وفائدته�لغر�صمو�ضع �الإطناب

)- قوله تعاىل على ل�ضان مرمي 
ڱ ں ں  چ  �ل�ضالم:  عليها 
ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ہ ہچ 

�إطناب بذكر 
�خلا�ص بعد �لعام

مفيدً�  مي�ض�ضني)  )مل  قولها  جاء  حيث 
على  و�لزنا  �لنكاح  طريق  عن  �مل�ضا�ص 
وبعدها  �لعام  فقدم  �لتغليب،  �ضبيل 
خ�ض�ص بقولها )ومل �أك بغيا) حيث نفت 
�الإطناب  فدل  �لبغاء.  تهمة  نف�ضها  عن 
بالرب�ءة  �ل�ضامع  �إقناع  حماولة  على  هنا 

و�لنز�هة و�لتاأكيد عليها )))).

�ضياء �لدين ن�ضر �هلل �بن �الأثري �جلزري: �ملثل �ل�ضائر ف �أدب �لكاتب و�ل�ضاعر، حققه كامل حممد عوي�ضه، د�ر �لكتب �لعلمية،   -(
بريوت، 9)))م، 998)م، ط)، �ص09).

وياأتي الأغر��ص متعددة منها: )�الإي�ضاح بعد �الإبهام - ذكر �خلا�ص بعد �لعام �لتكرير لفائدة �الإيغال �لتذييل �لتتميم �العرت��ص –   -(
و�ضع �لظاهر مكان �مل�ضمر.....)، ينظر، ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، علم �ملعان، �ص )8) �إىل 505.
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ف  �أبت)  )يا  لفظة  تكر�ر   -(
�ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  قول 
لو�لده  ند�ءه  �أربع مر�ت خالل 

�ملعاند.

�إطناب بالتكر�ر 
لفائدة 

باإظهار  و�لتقرب  �لتودد  هي:  هنا  �لفائدة 
�ملحبة و�لعطف لل�ضامع �ملنادي، لعله يلني 
�ضمة  للحق،وهذه  قلبه  ويخ�ضع  فيتاأثر 

�لدعوة هلل تعاىل.
ل�ضان  على  تعاىل  قوله  ف   -(

وئ  وئ  چ  �ل�ضالم:  عليه  عي�ضى 
ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ چ 

�الإطناب 
بالتذييل))))

جاءت  م�ضتقيم)  �ضر�ط  )هذ�  �إن  �إذ 
تذيياًل ملا قبلها �لتي دلت على بيان طريق 

�لنجاة وهو �لعبودية هلل وحده)))).

چ ٻ ٻ  )- ف قوله تعاىل: 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ڀ ڀ ڀ ٺ چ 

�الإطناب 
باالحرت��ص)5))

بقوله  �لق�ض�ضي  �ل�ضياق  �حرت�ص  لقد 
يتوهم  �أن  مظنة  خفيًا«  »ند�ءً�  تعاىل: 
�لند�ء ب�ضوت مرتفع )6))،  �لقارئ كون 
بيان  من  �ل�ضياق  له  يلوح  ما  جانب  �إىل 
وعالنية،ودعوته  �ضر�  �هلل  عبادة  �أهمية 
و�ل�ضامع  �خلالق  فهو  �الأوقات  جميع  ف 

للنجوى.

ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله  ف   -5
ڦ  ڦ  ڤ         ڤ  ڤڤ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ     چ  ڃ 

ڇ چ 

�الإطناب 
باالعرت��ص)7))

»جملة  نبيًا)  �ضديقًا  كان  )�إنه  فجملة 
معرت�ضة بني �ملبدل منه و�لبدل فاإن )�إذ�) 
��ضم زمان وقع بداًل من �إبر�هيم، �أي �ذكر 
فاإنه  �إبر�هيم،  �أحو�ل  من  خ�ضو�ضًا  ذلك 
�أهم ما يذكر فيه الأنه مظهر �ضديقّيته �إذ 

خاطب �أباه بذلك �الإنكار« )8)).
ينظر، �الألول�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص78.  -((

�لتذييل هو: تعقيب جملة بجملة �أخرى متفقة معها ف �ملعنى تاأكيدً� على �جلملة �الأوىل، ينظر، ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة   -((
فنونها و�أفنانها )علم �ملعان)، �ص)9).

ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص05).  -((
�الإي�ضاح ف علوم  �لقزويني:  يوؤتى ف كالم يوهم خالف �ملق�ضود مبا يدفعه«، �خلطيب  �أن  �لتكميل وهو:«  �الحرت��ص وي�ضمى   -(5

�لبالغة، �ص56).
ينظر، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص59.  -(6

�العرت��ص هو:« �أن يوؤتى ف �أثناء �لكالم �أو بني كالمني مت�ضلني معنى بجملة �أو �أكرث ال حمل لها من �الإعر�ب« �ملرجع �ل�ضابق،   -(7
�ص59)، وينظر ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها )علم �ملعان)، �ص)9).

�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص))).  -(8
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و�أكتفي بهذه �الأمثلة ليت�ضح لنا تلك �جلمالية �لفريدة ف �الأ�ضلوب �لقر�آن، وليت�ضح لنا مدى 
�أهمية �الإطناب �لذي �ضاعد على بيان �لق�ضايا �لرئي�ضة �لتي عاجلتها �ل�ضورة من خالل ق�ض�ضها وهي:

بيان عبودية �هلل تعاىل. -

بيان رحمة �هلل لعباده �ملتقني. -

بيان �أ�ضناف �أهل �لكفر و�ل�ضرك و�لرد على �أقو�لهم. -

بيان �أحو�ل و جز�ء�ت �لفريقني ف �لدنيا و �الآخرة. -

أسلوب التكرار:  .5

باملعاجلة ف  �أفرده  �أن  �رتاأيت  �الإطناب  �لعلماء حتت  �أغلب  �لذي يدرجه  �الأ�ضلوب  الأهمية هذ� 
�ل�ضورة ب�ضيء من �لتف�ضيل:

فالتكر�ر ف �لقر�آن ياأتي على نوعني:

�جلزء  يكون  بحيث  حلقاتها،  بع�ص  باإعادة  �لق�ض�ص  تكر�ر  وهو  و�الأخبار:  �لق�ض�ص  تكر�ر    
�ملكرر منا�ضبًا لل�ضياق �لذي ورد فيه، ومن�ضجمًا مع �ملو�ضوع �لعام، مبا ي�ضهم ف خدمة �لغر�ص 

�لديني))).

�لو�حدة بعبار�ت جديدة وباأ�ضلوب مغاير يظهر بالغة �لقر�آن وح�ضن ت�ضرفه  �إعادة �لق�ضة  و 
�أمام �ملعاندين باأن ياأتو� ب�ضيء من هذه �لبالغة  ف فنون �لقول، وهذ� بحد ذ�ته يعترب حتديا كبريً� 

�ملحكمة ف �لق�ضة �لو�حدة �ملكررة على عدة �أ�ضكال �أ�ضلوبية))).

ولكننا ال جند هذ� �لنوع من �لتكر�ر �لق�ض�ضي ف �ضورة مرمي لذلك �أجتاوزه �إىل �لنوع �لثان 
وهو:

تكر�ر �الألفاظ و�لعبار�ت �لذي جنده بكرثة ف �ل�ضورة �لكرمية، و�ملق�ضود به: »�إعادة �لكلمة    
نف�ضها، �أو �لعبارة ذ�تها، ف �ل�ضياق نف�ضه، �أوف �ضياق �آخر من �ل�ضورة«))).

�ملعنى  فاإن  �أ�ضرع،  �أ�ضرع  ت�ضتدعيه:  �ملعنى مرددً�، كقولك ملن  �للفظ على  وياأتي مبعنى: »داللة 
مردد، و�للفظ و�حد«))). 

بت�ضرف، �ضيد قطب: �لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن، �ص55)-56)-)7).  -(
بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص)0).  -(

�ملرجع �ل�ضابق، �ص)0).  -(
�بن �الأثري: �ملثل �ل�ضائر، ج)، �ص0)).  -(
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�الإطناب وهو  فاإنه جزء من  لفائدة  ياأتي  �لذي  »فاأما  �الإطناب:  �ملفيد جزءً� من  �لتكر�ر  يعد  و 
�أخ�ص منه«)))، ولكن �لذي ياأتي لغري فائدة فاإنه يعد من قبيل �لتطويل �ملذموم �لذي يعده �لنقاد �ضعفًا 

وعيبًا))).

وكل �لتكر�ر�ت �لتي وجدت ف �لقر�آن من �لنوع �لذي ت�ضحبه �لفائدة �ضو�ء �أكانت ظاهرة جلية 
)بيان  متعددة منها))):  الأغر��ص  ياأتي  �إنه  للك�ضف عنها)))، حيث  وتدبر  تاأمل  �إىل  بحاجة  �أو  للعيان، 
�لعظمة �لتاأكيد للحث و�ل�ضكر للتح�ضر لطول �لف�ضل لبيان �الأهمية و�لتنبيه، للتطمني و�لتهدئة.....).

وللتكر�ر دور فني قوي ف تثبيت �ملق�ضد ف �لنفو�ص و�لتاأثري على عقول �ملتلقني، وذلك كون �ملكرر 
ينطبع ف جتاويف �مللكات �لال�ضعورية �لتي تختمر فيها �أ�ضباب �أفعال �الإن�ضان، فيبقى �أثر �ملكرر حيًا 

ن�ضطًا ف قلب وعقل �ملتلقني، يبني عليه قو�عده ومفاهيمه و�أحكامه)5).

وجند �ضورة مرمي قد زخرت بهذ� �الأ�ضلوب �لبديع، �أذكر بع�ص �أمثلته من خالل �جلدول �الآتي:

أ – ما كرر من األلفاظ: 

�لداللة و�لفائدة�لغر�ص�الألفاظ �ملكررة 

و�لرحمة  )�لرحمن  �ألفاظ  تكر�ر   -(
ووهبنا و�ل�ضالم). 

للفت �النتباه 
و�لتعظيم 
و�لتطمني

و�لعطاء  �لرحمة  من  ظالل  �إ�ضاعة 
�هلل  لعباد  و�ل�ضالم  و�لرزق  و�لر�ضا 

�ملخل�ضني ف جو �لق�ض�ص و�ل�ضورة.
قوله  ف  كما  )كون)  فعل  تكر�ر   -(

جث  ىتيت  مت  خت  چحت     تعاىل: 
وقوله  چ  جح  مج  حج  يث  ىث  مث           

ڳ        گ  گ  گگ  ک  ک  ک  چ 
ڳ   ڳ ڳچ »وغريها من �الآيات 

�لتي جاء فيها �لفعل.

تاأكيد �ملعنى 
وتثبيته

وتثبيت  تاأكيد  ف)9)):  دور  فللفعل 
كان  �ضو�ء  و�خل�ضال  �ل�ضفات 
�أخالق  و�لتز�م  لل�ضيطان،  �أو  لالأنبياء 
�لرذ�ئل  �أعمال  عن  و�لبعد  �الإميان 

و�لع�ضيان.

ف  و)�لعبد)  )�لرب)  كلمة  تكر�ر   -(
ق�ض�ص �ل�ضورة.

تاأكيد �ملعنى 
وتثبيته

�لتاأكيد على �لعبودية �ملطلقة وتوحيد 
�هلل تعاىل وتنزيهه.

�بن �الأثري: �ملثل �ل�ضائر، ج)، �ص09).  -(
بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص)0).  -(

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص)0)،.  -(
ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص)0) �إىل )))، وف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، �ص87)-88).  -(

بت�ضرف،�أحمد بدوي: من بالغة �لقر�آن، �ص))).  -5
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ف  ور�ضوال)  )نبيا  كلمة  تكر�ر   -(
�لتاأكيد و�لثناء�لق�ض�ص.

ن�ضت�ضف من �لتكر�رهنا عدة �أمور:
فيها تاأكيد �خت�ضا�ص �الأنبياء بالنبوة 

و�لر�ضالة.
�لعقائد  �أ�ض�ص  الأهم  تر�ضيخ  وفيها 
�الإ�ضالمية وهي �الإميان بجميع �لر�ضل 

و�الأنبياء.
وفيه تنبيه لنبي حممد �ضلى �هلل عليه 
و�ضلم �أنه مل يكن بدعًا من �لر�ضل �إمنا 
هو خامت �الإنبياء يدعو مبا دعو�)0)).

5- تكر�ر �الأفعال من مثل: )ق�ضى) ف 
لبيان �لعظمة�الآيات )5) – 9) – )) – )7) 

ال  �لتي  تعاىل  �هلل  لقدرة  بيان  فيها 
ال  و�لذي  يرد  ال  �لذي  وق�ضائه  حتد 

يخرج عن حوله وقوته.
�ضياقني  ف  )ويل)  لفظ  تكر�ر   -6
عليه  زكريا  قول  ف  �الأول  خمتلفني 

چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  �ل�ضالم: 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

�إبر�هيم  قوله  ف  و�لثان  چ  چ  چ 

عليه �ل�ضالم الأبيه: چڱ ڱ ڱ ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں  ں 

ۀ ۀ چ 

�لتنبيه بعقد 
�ملقارنة

نوع  �إحد�ث  ف  �لتكر�ر  من  نفيد  هنا 
�ملقارنة بني �ضفتني متباينتني ف  من 
هلل  �لويل  �البن  �الأول:  و�حد،  لفظ 
�لويل  و�لثان:  وو�لديه،  لربه  �لر�ضي 
�لتكر�ر  فيثري  له،  �ملعاون  لل�ضيطان 
�ملوقف  الختيار  �ملتلقي  ذهن  هنا 

�الأف�ضل لاله.

ينظر، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص0)) – 7)).  -(9
ينظر، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص05).  -(0

ب- ما كـرر من العبارات:

 �لداللة و�لفائدة�لغر�ص �لعبار�ت �ملكررة 

)- تكر�ر عبارة )و�ذكر ف 
ف  مر�ت  خم�ص  �لكتاب) 

بد�يات ق�ض�ص �ل�ضورة.
�لتاأكيد

بعد  �لكتاب)  )ف  بزيادة  �ضورة  �أي  تخت�ص  مل 
�لعبارة  جاءت  وهنا  مرمي،  �ضورة  �إال  )و�ذكر) 
معرفة  ف  وحده  �لقر�آن  مرجعية  على  للتاأكيد 

�أخبار �لر�ضل )))).
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)�لكتاب)  كلمة  تكر�ر   -(
تعاىل:  قوله  ف  منفردة 

ٻٻ  ٻ  ٻ  چٱ 
چ  پ  پ  پ  پ 

ل�ضان  على  تعاىل  وقوله 
عي�ضى عليه �ل�ضالم: چ ڈ 
ژ   ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک چ

�لتاأكيد

تعاىل:  قوله  ف  �لكتاب  معان  بني  بالربط  فاإننا 
»و�ذكر ف �لكتاب.. »خماطبًا به حممد �ضلى �هلل 
�ل�ضالم  و�لكتاب ف ند�ء يحيى عليه  عليه و�ضلم، 
وهو �لتور�ة، و�لكتاب ف قول عي�ضى عليه �ل�ضالم 
وهو �الإجنيل، الإ�ضارة على تنزيلها من رب و�حد وهو 
�هلل تعاىل فكاأن هذه �لكتب كتاب و�حد ف تعبريها 
نف�ضها)))). و�لدعوة  و�ملعان  �لعقائد  عن 

)وكانت  عبارة  تكر�ر   -(
ف  مرتني  عاقرً�)  �مر�أتي 

�الآيتني )5 – 8) 

لال�ضرتحام 
و�ال�ضتعطاف

هنا يو�ضح �لتكر�ر)))): 
على  �ضيطر  �لذي  �لتاأثري  وعمق  �النفعال  حجم 
زكريا عليه �ل�ضالم،فاهلل لي�ص بحاجة �إىل معرفة 

هذ� �الأمر لعلمه �مل�ضبق به.
هذه  ��ضتيقان  �ل�ضالم  عليه  زكريا  ملحاولة  بيان 
حيالها  تتال�ضى  �لتي  �هلل  قدرة  وت�ضور  �لب�ضارة، 

�الأ�ضباب و�مل�ضببات.
�لنعمة  بهذه  لنف�ضه  و�لتذكري  و�ل�ضعادة  �لفرح 

�لكربى، �لتي توجب �ل�ضكر.

علّي  )هو  عبارة  تكر�ر   -(
 –  9( �الآيتني  ف  هني)، 

 .(((

للتطمني 
و�لتذكري

عليه  زكريا  �إىل  موجهة  كانت  �الأوىل  فالعبارة 
�لدعاء،  ��ضتجابة  على  باالطمئنان  �ل�ضالم 
و�لتذكري و�لتنبيه بامل�ضاألة �لبديهية وهو« �أن �الإميان 
باخللق �الأول ي�ضتلزم �الإميان باالإعادة، وذلك الأن 
�الإعادة �أهون من �لبدء فيما يقرره �لعقل«)))).

بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص9)).  -((
ينظر، �لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، ج))، �ص)6)-)8)، ومعني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص9))-0)).  -((

ينظر، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي �ص)))، و�لزخم�ضري: �لك�ضاف، ج)، �ص8.  -((
�لبوطي: من رو�ئع �لقر�آن، �ص85)، ينظر، �لر�زي: �لتف�ضري �لكبري، ج))، �ص)6)، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف   -((

�ضورة مرمي، �ص))).

�إىل غريها من �الأمثلة �لتي متتد �إىل �آخر �ل�ضورة و�لتي تدل على مدى �لوظيفة �جلمالية و�لداللية 
�لتي يقدمها �أ�ضلوب �لتكر�ر، ومدى �الأهمية �لكبرية له ف �لتاأثري على �ملتلقي قلبًا وعقاًل مما ي�ضاعد 
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على �إحكام �لوحدة �لفنية ف �لق�ض�ص خا�ضة و�ل�ضورة عامة.

أسلوب القصر:  .6

ومن �الأ�ضاليب �لبالغية �لتي ي�ضتدعيها �ملقام هو �أ�ضلوب �لق�ضر، ويعرف باأنه: »تخ�ضي�ص �ضيء 
ب�ضيء بطريق خم�ضو�ص«))). و للق�ضر �أربع طرق م�ضهورة هي:

)�لق�ضر باإمنا، �لق�ضر بالنفي و�الإ�ضتثناء بـ)�إال)،�لعطف بـ )ال – بل – لكن)، تقدمي ماحقه 
�لتاأخري).

وبالتاأمل ف �ضورة مرمي، جند �ل�ضياق �لقر�آن قد �عتمد على طريقتني،هما: )�لق�ضر باإمنا)))، 
و�لق�ضر بالنفي و�ال�ضتثناء)))).

ولقد كرث ��ضتعمالهما ف �لق�ضم �لثان من �ل�ضورة ويف�ضر ذلك لطبيعتهما ف تو�ضيح �لقائق 
وتبيني �الأمور �خلا�ضة مبخاطبة �ملعاندين و�مل�ضركني، وبيان �جلز�ء�ت �الأخروية للمتقني و�لكافرين.

أمثلة القصر في القسم القصصي األول: قوله تعاىل على ل�ضان �مللك خماطبًا  ومن   
�ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم بعد ��ضتعاذتها منه: چ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ چ حيث �أفادت عدة �أمور منها))):

قد تكون )�إمنا) جاءت خلرب ال جتهل م�ضدره �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم، وذلك بدليل �أنها    -
قد تعودت �لف�ضل و�لكر�مات منذ �ضغرها، ولكنها قد جهلت �أو غفلت عن ُكْنه �حقيقية رزقها 
بالغالم لعدم �إف�ضاح �مللك عنه ف حني كان �أوىل بها ف تلك �للحظة �لا�ضمة �أن ت�ضت�ضعر معية 
�هلل �ضبحانه لها، �لذي مل يكن لي�ضيعها لظة، وكيف وهي �ملر�أة �لعابدة �لز�هدة �مل�ضطفاة، 
�أحيانا، فجاء �لق�ضر للتعري�ص بتذكري مرمي عليها �ل�ضالم  ولكن �لطبيعة �لب�ضرية قد ت�ضبق 

با�ضتمر�رية �الإغد�ق عليها باالأرز�ق و�لرحمات فال تخاف وال جتزع)5).

جاءت )�إمنا) لتفيد �مل�ضارعة ف �إز�لة خوف مرمي عليها �ل�ضالم وتطمينها بتعريف �مللك عن    -
نف�ضه وك�ضف �أ�ضتار �ملجيء �إليها.

ها�ضم �بن �لريب: �أ�ضلوب �لق�ضر ف حمكم �لنظم، د�ر �لطباعة �ملحمدية، )0))هـ - 990) م، ط) �ص7.  -(
وهذه �لطريقة: "جتئ خلرب ال يجهله �ملخاطب وال يدفع �ضحته، �أو ملا ينزل هذه �ملنزلة" وتعترب هذه �لطريقة �أقوى �لطرق و�أعلقها   -(
ف �لقلب، عبد �لقاهر �جلرجان: دالئل �الإعجاز، �ص6))، كما �أننا جند �إمنا: " ت�ضتعمل ف ح�ضر �ملعان �لقريبة �لو��ضحة �لتي 

من �ضاأنها �أال جتهل وال تنكر"، ها�ضم �بن �لريب: �أ�ضلوب �لق�ضر ف حمكم �لنظم، �ص 87).
�أنه خمطئ، فتاأتي هذه �لطريقة لت�ضحيح �العتقاد باإثبات عك�ص ت�ضوره،  وغالبًا ما جتيء هذه �لطريقة مع خماطب يعتقد فيه   -(

و�لنفي )بال) �أقو�ها داللة على �لتخ�ضي�ص، ينظر، ها�ضم �بن �لريب: �أ�ضلوب �لق�ضر ف حمكم �لنظم، �ص)8).
ينظر، ح�ضن حممد باجوة: تاأمالت ف �ضورة مرمي، �ص8).  -(

ينظر، عبد �لقاهر �جلرجان: دالئل �الإعجاز، �ص8)).  -5
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�أفادت نفي كل ما قد تت�ضوره �أو تعتقده ف نف�ضها ب�ضاأنه من �ضدة هول �ملفاآجاأة.   -

فيها �إفادة ق�ضر �ملو�ضوف على �ل�ضفة، حيث ق�ضر �ل�ضمري )�أنا) �لر�جعة للملك على �ضفة    -
�لر�ضالة �لتي �أر�ضل بها باأمر �هلل ليهب لها غالمًا زكيًا.

فيها تو�ضيح وبيان ل�ضببية هذ� �ملثول و�ملجيء،وهو تب�ضريها بالولد �لزكي �لذي ق�ضى �هلل �أن    -
يخلق وترزق به.

ومن �الأمثلة �مل�ضابهة لهذ� �لق�ضر قوله تعاىل ف تعقيبه على ق�ضة مرمي وعي�ضى عليهما �ل�ضالم:    
چ ۈ ۈ           ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉې  ې     ې ې ى ى ائ   ائ       ەئ ەئ چ فاهلل تعاىل يقرر هنا معنى 
�لعبودية �لكاملة، و�نتفاء �لولد عنه،وبيان �أن عي�ضى عليه �ل�ضالم عبد من عباد �هلل تعاىل وخلق 
من خلقه، فياأتي �أ�ضلوب �لق�ضر ف هذ� �ملوقع ليبني �جلملة �ل�ضابقة ويو�ضحها ويبطل بها �ضبهة 
�لن�ضارى ف عي�ضى عليه �ل�ضالم بقوله تعاىل: چ  ې     ې ې ى ى ائ   ائ       ەئ چ و�لذي نتو�ضل 

به �إىل عدة �أمور منها: 

تاأكيد �لنفي �لتام ف �تخاذ �لولد بتقدمي �لتعليل �لبنّي على هذ� �لنفي، وهو �ل�ضرعة و�ل�ضهولة    -
بالفاء  �ملتلو  �الأمر  فعل  با�ضتخد�م  فنيا  به  ن�ضتدل  ما  وهذ�  �خللق،  خلق  ف  تعاىل  �هلل  على 

�لتعقيبية �ملت�ضلة بالفعل �مل�ضارع مبا�ضرة دون تر�خ.

كما �أن معان ما �ضبق ذكره تتنا�ضب مع دالالت )�إمنا) �لتي تعطينا نوع من �لهدوء و�الن�ضيابية    -
ال�ضتيعاب �ملق�ضد و�ملدلول من �ضهولة �خللق على �هلل عزوجل،وعدم تاأثره باأقو�ل �ملفرتين.

كما يفيد �لق�ضر ف هذ� �ملوقع من �لوجهة �لبالغية )�لتعري�ص) ببطالن �أقو�ل و�أدلة هوؤالء    -
�ملنكرون �لكافرون.

وكذلك من �أ�ضاليب �لق�ضر ف �لن�ضف �لثان من �ل�ضورة قوله تعاىل ف �إنذ�ره ووعيده للكافرين    
�مل�ضركني �لذين �تخذو� مع �هلل �ضريكا �آخر، و خماطبًا به �لنبي حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم: 

چک ک کک گ گ گ گ ڳ  چ فالق�ضر )باإمنا) ف هذ� �ملوقع �أفاد عدة �أمور:

ق�ضر مو�ضوف على �ضفة ق�ضرً� �إ�ضافيًا، �إذ �إن معناه �إمنا نعد لهم �أيامهم فل�ضنا بغافلني عنهم    -
كما يظنون ويح�ضبون بل هي �أيام قالئل وياأتيهم �لوعيد))).

كذلك جاء �لق�ضر ليعطي معنى �لتعليل ل�ضببية نهي �هلل تعاىل لنبيه �لكرمي بعدم �لتعجل))).   -

ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص75.  -(
ينظر، ها�ضم بن �لريب: �أ�ضلوب �لق�ضر ف حمكم �لنظم، �ص58)  -(
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كما �أن ف �لق�ضر تعري�ص بقرب �آجال هوؤالء �لقوم ب�ضوء ما �ضجل عليهم من عذ�ب و�ضخط.   -

و�أفاد كذلك  السورة،  الثاني من  النصف  الذي جاء في  القصر  أمثلة أسلوب  ومن 
تدعيم �لفكرة و�مل�ضمون �لتي تدور عليها �لق�ض�ص ف �ل�ضورة: قوله تعاىل ب�ضارة للمتقني: چ وئ ۇئ 
ۇئ   ۆئ ۆئ   ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ   ىئ ىئ چ فاهلل تعاىل ف �ل�ضياق �لقر�آن ي�ضتخدم �أ�ضلوب �لق�ضر 

بـ )�إال) ليدل على))):

�النتفاء �لتام ملنق�ضات �ل�ضمع و�لقلب ومكدر�تها من ف�ضول �لكالم �لذي ال طائل منه و�إن قل    -
قدره.

تاأكيد �ل�ضالم �ملطلق �لذي ال عطب فيه وال عيب وال نق�ص وهو:« جماز من تاأكيد �ل�ضيء مبا    -
ي�ضبه �ضده«))).

وعلى هذه �لطريقة ت�ضري باقي �أ�ضاليب �لق�ضر ف �ل�ضورة لت�ضفي عليها جماليات �أ�ضلوبية ملفتة 
للناظر وممتعة لل�ضامع وموؤثرة ف �ملتدبر.

أسلوب الشرط:   -7

يعرف �أ�ضلوب �ل�ضرط باأنه: »جملة مركبة ت�ضتمل على جملتني متالزمتني م�ضبوقتني باأد�ة �ضرط 
ال يتم معنى �أوالهما �إال بالثانية«))).

ويكون د�ئمًا �أ�ضلوب �ل�ضرط ف �جلمل �لفعلية �لتي تنح�ضر دالالتها على �ال�ضتقبال)))، و لل�ضرط 
�أدو�ت كثرية منها �جلازم ومنها غري �جلازم ومنها �لروف ومنها �الأ�ضماء)5). 

�لدالالت  من  �لكثري  مبعانيه  لنا  قدم  ولقد  مو��ضع،  عدة  ف  �لق�ض�ص  معمارية  ف  ورد  ولقد 
و�لفو�ئد �لتي تّدعم �ملق�ضد وت�ضاعد على تالحمه مع غريه من �ملقا�ضد، ومن �أمثلته:

قوله تعاىل: على ل�ضان مرمي عليها �ل�ضالم: چ ژ ژ      ڑ ڑ ک ک ک          ک گ چ �إذ جاء    -(
�أ�ضلوب �ل�ضرط باالأد�ة )�إن))6) على ل�ضان مرمي عليها �ل�ضالم، بجو�ب حمذوف بداللة �ل�ضياق 

بت�ضرف، �لبقاعي: نظم �لدرر، �ص7)5، و�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص7)).  -(
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج 6)، �ص7)).  -(

مهدي �ملخزومي: ف �لنحو �لعربي )نقد وتوجيه)، �ملكتبة �لع�ضرية بريوت )96) م، ط)، �ص57، وف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة   -(
فنونها و�أفنانها )علم �ملعان)، �ص 9)).

وف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها )علم �ملعان)، �ص 9)).  -(
ومنها:)�إن –�إذ�- من ما مهما متى �أيان �أين حيثما �أنى كيف �أي �أما لوال لو- لوما) ينظر خليل عطية، قو�عد �للغة �لعربية، د�ر   -5

�ل�ضروق، عمان، �الأردن، )00)م، ط)، �ص)9) – )9).
)�إن) وهو حرف يعترب �أكرث �أدو�ت �ل�ضرط ��ضتعمااًل ف �لقر�آن �لكرمي، و�لذي يتميز مبرونته، �إذ �إنه يرتكب مع غريه من �لروف   -6
�أو �الأ�ضماء ف �ضور متعددة كازدو�جيته مع الم �البتد�ء، ومع �أد�ة �لنفي )ال)، ومع �الأد�ة )ما) ، كما �أنه ي�ضتعمل: "�إذ� كان �ملتكلم 

غري جازم بوقوع �ل�ضرط "، ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، علم �ملعان، �ص9)).
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وتقديره: )�إن كان ُيرجى منك �أن تتقي �هلل وتخ�ضاه) ليقدم لنا وظيفة داللية و فنية معا هي:

تذكري �مللك �ملتمثل بهيئة �لب�ضر بالتقوى، �لذي يجب �أن يلتزمه �إن كان ممن يخ�ضى �هلل تعاىل. -

منا�ضبتها �ل�ضياق بداللتها على �ل�ضك وعدم �لتحقق من نو�يا هذ� �ل�ضخ�ص. -

�أن ��ضتعمال �ل�ضياق للفعل �ملا�ضي )كان) �لد�ل على كون �لتقوى م�ضتقرة ف �ل�ضخ�ص،  - كما 
ليعد من �أبلغ �لوعظ و�لتذكري و�لث على �لتقوى))).

ومن �أ�ضاليب �ل�ضرط كذلك جنده ف ق�ضة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم، حيث يقول �هلل تعاىل على    -(
چ  ہ ہ ہ ہ ھ  ھھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ  چ  ل�ضان و�لده �ملعاند: 
حيث تاأتي �أد�ة �ل�ضرط )�إن) بعد �لالم �ملوطئة بالق�ضم،موؤكدة �لتهديد و�لوعيد �لناجت عن �ضدة 
غ�ضب �الأب �ملعاند، وم�ضورة �نفعاله �لقوي، وردة فعله �ل�ضنيعة �أمام هذ� �البن �لان،معلنًا 

للجميع �أنه �إن مل ينتهه عن كفره باآلهته وعن دعوته له لريجمنه على فعلته))).

كما أننا نفيد من اختيار )أداة الشرط( هنا عدة أمور فنية وداللية منها:

مرونتها ف �ال�ضرت�ك مع غريها من �الأ�ضاليب مثل �أ�ضلوب �لق�ضم ف )�لالم)، و�أ�ضلوب �لتوكيد  -
�لذي متثل ف جو�ب �ل�ضرط )الأرجمنك) و�لذي �ت�ضل بالم �لتوكيد ونون �لتوكيد �ملثقلة)))، 
كان  �جلو�ب  وبني  بينه  �ل�ضرط  ودخل  �لق�ضم،  تقدم  فاإن  �الآخر  على  منهما  كل  »يدخل  حيث 
�جلو�ب للق�ضم، و�أغنى عن جو�ب �ل�ضرط، و�إن عك�ص فبالعك�ص، و�أيهما ت�ضدر كان �العتماد 
عليه و�جلو�ب له«)))، ولهذ� فالفعل )تنته) فعل �ل�ضرط، وجملة الأرجمنك جو�ب �لق�ضم �ضدت 

م�ضد جو�ب �ل�ضرط.

كما �أن �الأد�ة نا�ضبت �لال �لقيقي لالأب �ملعاند، حيث �إنه حينما كان يق�ضم ب�ضرطه كان غري  -
جازم بتحقق وقوعه من �نتهاء �إبر�هيم عليه �ل�ضالم عن كفره باآلهتهم �أو �لدعوة �إىل عبادة 
�لتوحيد، مِلا ر�آه من �بنه من �إ�ضر�ر وحتمل وت�ضرب، فتو�فقت �الأد�ة مع �لالة �لنف�ضية �لتي 

�ضيطرت على �الأب �ملعاند.

وعلى هذ� �لنهج �ضارت باقي �الأمثلة على �أ�ضلوب �ل�ضرط من بيان وتو�ضيح وتاأكيد و �ن�ضجامية 
ر�ئعة مع مقا�ضد �لق�ض�ص و�أهد�فها �ملو�ضوعية و�لفنية د�خل �ل�ضورة.

بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص)8، ينظر، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص77-76.  -(
ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص9))، �الألو�ضي: روح �ملعان: ج6)، �ص99.  -(

للكتاب،  �لعربية  �لد�ر  �لو�ضفية  �لل�ضانيات  نهج  �لقر�آن على  �ل�ضرط ف  �لطر�بل�ضي:  �لهادي  �مل�ضري وحممد  �ل�ضالم  ينظر، عبد   -(
ليبيا – تون�ص، 05))هـ- 985)م، )د-ط)، �ص8).

�لزرك�ضي: �لربهان ف علوم �لقر�آن، ج)، �ص6).  -(
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�كتفيت  بل  �لتف�ضيلي  بال�ضكل  له  �أتو�ضع ف معاجلتي  �أنني مل  �إىل  �أ�ضري  �ملطلب  وف ختام هذ� 
ب�ضرب �الأمثلة �لتي تعيننا على �إدر�ك تلك �جلمالية �للغوية و�لتعبريية �لتي �ضادت �ل�ضورة)))، ف ح�ضن 
�نتقائها لالألفاظ ودقة ��ضتعمالها للرت�كيب ومدى تنا�ضق و�ن�ضجام �الأ�ضاليب مع �ملقا�ضد و�الأهد�ف 
ف �ل�ضورة، وما ي�ضفيه �جلميع من بهاء وجمال ف عمارة �لق�ض�ص، �لذي بدوره �ضاعد على �لتحام 

وحد�تها ولبناتها بن�ضيج لغوي وتعبريي عجيب، بلغ �لغاية ف �الإتقان و�الإحكام و�جلمال.

المطلب الثاني: األدوات البديعية والتصويرية.
حفل �لقر�آن بالكثري من �ل�ضور �لبديعية و�لبيانية �لتي مثلت �الإعجاز �لبالغي ف قمة �لروعة 
و�الإبد�ع، و�أ�ضهمت بدورها ف تو�ضيل �لقيمة �لفكرية و�جلمالية �إىل ذهن �ملتلقي فتملكت عليه جميع 
�لفنية �جلمالية ف  �لوحدة  بارز ف حتقيق  �أ�ضهمته من دور  لها جميع حو��ضه مبا  �أفكاره، و�جتذبت 

�ل�ّضور.

�لر�ئع، �ضاعد عليه جت�ضيد كل �ضورة  �الإعجاز  ولقد حفلت �ضورة مرمي بخ�ضم ز�خر من هذ� 
بديعية وبيانية وحدة جمالية �ضغرى حمكمة كل و�حدة على حده، ومن ثم تالحمها جميعًا ف وحد�ت 
جمالية كربى تتنا�ضق وتن�ضجم مع بع�ضها �لبع�ص، مبا يجمع بينها من ن�ضيج جمايل و�حد ف �لق�ض�ص 

ومن ثم ر�ضفها جميعا ف �ضورة هند�ضية د�خل �ل�ضورة �لكرمية.

�ل�ضورة  ق�ض�ص  ف  حتديدً�  عليها  نقف  �أن  ميكننا  �لتي  و�لبيانية  �لبديعية  �الأدو�ت  �أهم  فما 
�لكرمية؟ وكيف جتلت �لقيمة �جلمالية ف كل منها لتحقيق �لوحدة �لفنية ف �ملعمارية �لق�ض�ضية؟

هذ� ما �ضيتم معاجلته بالتطبيق على بع�ص �لنماذج �لو�ردة ف �ل�ضورة.

أواًل- األدوات البديعية ودورها في المعمارية القصصية:

فالبديع يجمع كل  لغة)))،  لغتهم كل  �أجله فاقت  �لعرب، ومن  �لبديع يحتل مكانة مرموقة عند 
معان �جلدة و�لرب�عة)))، وهوعلم: »يعرف به وجوه حت�ضني �لكالم بعد رعاية تطبيقه على مقت�ضى 

�لال وو�ضوح �لداللة«))).

ولقد مّثل �لقر�آن له متثياًل ر�قيًا ترفع به عن �لكفلة و�ل�ضنعة �لتي زخرت وتزينت بها ق�ضائد 
�ل�ضعر�ء وخطب �خلطباء وكتب �الأدباء و�لبلغاء، بل قدم لنا باأ�ضلوبه �ملعجز مناذج �أ�ضيلة تت�ضم بالوفرة 
ف �ملعنى، و�القت�ضاد ف �للفظ، و�جلمال ف �لوقع، و�لتالحم ف �ل�ضياغة، مما جعله مثااًل ُيقتدى به 

�لدر��ضة ف هذ� �ملطلب حتتاج لدر��ضة �أخرى مف�ضلة بالنظرية و�لتطبيق لدقة �لن�ضيج �للغوي و�لتعبريي ف �ل�ضورة.  -(
�أحمد �أحمد ف�ضل: علم �لبديع )روؤية جديدة)، د�ر �ملعارف، �لقاهرة، م�ضر، 996) م، )د، ط) �ص5).  -(

ينظر، ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، )علم �لبيان و�لبديع) �ص )7).  -(
ينظر، �خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص59).  -(
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ومنوذجًا ُيحاكى على منو�له لكل من طلب)�جلمال مع �الإحكام).

ولقد ق�ضم �لعلماء �لبديع من حيث �ل�ضن �إىل ق�ضمني))):

�ملح�ضنات �ملعنوية وهي: ما يرجع �جلمال فيها �إىل �ملعنى. �أ. 

�ملح�ضنات �للفظية وهي: ما يرجع �جلمال فيها �إىل �للفظ. ب. 

�لبديعي ف ق�ض�ص �ضورة مرمي من خالل عر�ص  بيان مو��ضع �ل�ضن  �ضاأحاول جاهدة  و�الآن 
بع�ص من �لنماذج �لبديعية فيها،ودورها �لوظيفي ف حتقيق �لوحدة �لفنية د�خل �ملعمارية �لق�ض�ضية، 

دون �لتف�ضيل �ملو�ضع بح�ضر هذه �ملو��ضع �لبديعية �إال ما دعت له �ل�ضرورة.

أوال- المحسنات المعنوية: 

لقد حفلت �ضورة مرمي باألو�ن متعددة من �ملح�ضنات �ملعنوية ومنها: )�اللتفات و�لتجريد و�لتفريع 
و�لتتميم و�لتق�ضيم وت�ضابه �الأطر�ف و�ملبالغة و�لطباق و�ملقابلة).

االلتفات:  .1

�ختلف �لعلماء ف حتديد مفهومه �إىل عدة تعريفات جند �أو�ضعها تعريفًا هو: »نقل �لكالم من 
حالة �إىل حالة �أخرى مطلقًا«)))، وله عدة جماالت مو�ضعة مثل �اللتفات ف: )�ل�ضيغ و�لعدد و�ل�ضمائر 

و�الأدو�ت و�لبناء �لنحوي و�ملعجم)))).

ومن فو�ئده:- �إحد�ث نوع من �ملتعة و�للذة، الأن نقل �لكالم من �أ�ضلوب �إىل �أ�ضلوب جديد له تاأثري 
ف �لنف�ص، ولذة بالتاأمل فيه))).

كما �أنه يحمل �ملتلقي �إىل �لتفكري ف �ملعنى و�إىل �ضببية �النتقال.  -

ينظر، ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها )علم �لبيان و�لبديع) �ص)7).  -(
ح�ضن طبل: �أ�ضلوب �اللتفات ف �لبالغة �لعربية، د�ر �لفكر �لعربي، 8))) هـ - 998)م، )د، ط)، �ص55.  -(

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص55.  -(
ينظر، وليد ق�ضاب: �لبالغة �لعربية )�لبيان و�لبديع)،د�ر �لقلم، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 8)))هـ- 997)م، ط)، �ص 58).  -(
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ومن �أمثلته ف ق�ض�ص �ضورة مرمي:

داللته وفائدتهنـوعــه�أ�ضلوب �اللتفات

ۀ  ڻ          ڻ  چ  تعاىل:  قوله  ف 
ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ چ 

�اللتفات من 
�ضمري �لغائب 

�إىل �ضمري 
�ملتكلم

ف  �لغيبة  �ضمري  من  �النتقال  مت  حيث 
ف  �ملتكلم  �ضمري  �إىل  ربك)  )قال  قوله 
ومقت�ضى  �لتفاتًا،  هني)  علي  )هو  قوله 

�لظاهر: هو عليه هني)5)).
وهو  �ملخاطب  ب�ضاأن  �لتعظيم  �أفاد  ولقد 

�هلل تعاىل �لذي بقدرته يخلق ما ي�ضاء.

ے  ے  تعاىل:  قوله  وف   -(
ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ 

ۇ چ

�اللتفات من 
�ضمري �لغائب 
�إىل �خلطاب

و�لت�ضنيع  �لتوبيخ  �أر�د  تعاىل  �هلل  �إن  �إذ 
على  �فرتو�  �لذين  �لقوم  �أولئك  لقول 
)لقد  بقوله:  عنهم  فاأخرب  تعاىل،  �هلل 
�لا�ضر  توبيخ  »الأن  �إد�)،  �ضيئًا  جئتم 
�لت�ضجيل  وزيادة  له،  �الإهانة  ف  �أبلغ 
عليهم باجلر�أة على �هلل تعاىل و�لتعر�ص 

ل�ضخطه«)6)).
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص)7.  -(5

�ضهام �ضياد: �لبديع ف �ضورة مرمي،در��ضة جمالية، جامعة �الأمري عبد �لقادر للعلوم �الإ�ضالمية، ق�ضنطينة، كلية �الآد�ب و�لعلوم   -(6
�الإن�ضانية، 7)))هـ - 006)م، �ص))، ينظر، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص9)).

هذ�ن مثاالن من عدة �أمثلة د�خل �ل�ضورة، �أكتفي بعر�ضهما لندرك مدى تاأثر �لنف�ص بهما وبحث 
�لعقل عن �ضببية �نتقالهما من حالة لالة �أخرى.

التجريد:  .2

�لتجريد هو:« �أن ينتزع من �أمر ذي �ضفة �أمر� �آخر مثله من تلك �ل�ضفة مبالغة ف كمالها فيه«)))، 
ولقد ورد مثال و�حد عليه ف �لق�ض�ص �إذ جاء ف ق�ضة زكريا عليه �ل�ضالم بقوله تعاىل: چ چ چ  
ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ، ولقد قيل ف حتديد �ملح�ضن فيه:«هذ� هو �لتجريد، وذلك �أنه 

وكاأنه جرد منه  نف�ضه،  �لو�رث  يعقوب، وهو  �آل  و�رث من  يرثني منه  وليا،  لدنك  يريد: وهب يل من 

�خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص80)، ومن تعريفاتها: " �إخال�ص �خلطاب لغريك و�أنت تريد نف�ضك ال �ملخاطب   -(
نف�ضه"، �ضعاد �ضياد، �لبديع ف �ضورة مرمي �ص)).
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و�رثًا«))).

ن �ملخاطب من �إجر�ء �الأو�ضاف �ملق�ضودة من مدح �أو غريه، �إذ  وفائدته »ف �الأ�ضاليب �أن ميكِّ
يكون خماطبًا بها غريه، يكون �أعذر و�أبر�أ من �لعهدة، فيما يقوله غريه حمجور عليه«))).

التفريع:  .3

يعرف �لتفريع باأنه: »�ضد �لتاأ�ضيل وهو �أن ي�ضدر �ل�ضاعر، �أو �ملتكلم كالمه با�ضم منفي )مبا) 
خا�ضة، ثم ي�ضف ذلك �ال�ضم �ملنفي باأح�ضن �أو�ضافه �ملنا�ضبة للمقام �إما ف �ل�ضن �أو ف �لقبح، ثم 
يجعله �أ�ضاًل يفرع منه �ضبه جملة من جار وجمرور، متعلقة به تعلق مدح �أو هجاء �أو فخر �أو ن�ضيب �أو 
غري ذلك، ثم يخرب عن ذلك �ال�ضم )باأفعل �لتف�ضيل) فتح�ضل �مل�ضاو�ة بني �ال�ضم �ملجرور )مبن) 

وبني �ال�ضم �لد�خل عليه )ما) �لنافية«))).

ولقد ورد ف �ضورة مرمي مرتني:

ب به �ل�ضياق �لقر�آن بعد ق�ض�ص �الأنبياء بقوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ  �لتعقيب �لذي عقِّ  .(
ٻ ٻ پ پ  پپ  ڀ ڀ  ڀ   ڀ ٺ چ فالتفريع موجود ف »فاعبده و��ضطرب لعبادته« 

فمنهم من يرى �لتفريع ر�جع على:

�ضدر �الآية حيث �إن �ملعنى هنا يكون: »�إذ كنا ال نتنزل �إال باأمر �ملالئكة وقد نزلنا عليك هذ�   
�إىل عبادته فالكالم كالمه، و�لدعوة دعوته وحده فاعبده، الأن لي�ص  �لكالم �ملت�ضمن للدعوة 
هناك من ي�ضمي ربًا غري ربك حتى ال ت�ضرب على عبادته، وتنتقل �إىل عبادة ذلك �لغري �لذي 

ي�ضمي ربا فتكتفي بعبادته عن عبادة ربك �أو ت�ضرك به«))).

وقيل �إن �جلملة تفريع على قوله تعاىل: »وما كان ربك ن�ضيا« �أي مل ين�ضك ربك فاعبده«)5).  

�إن  �إذ  چ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  ف  �لتفريع  ويرد   .(
�لتفريع موجود ف: »�أفر�أيت« وهو �أ�ضلوب ��ضتفهامي تعجيبي، �ت�ضلت به فاء �لتفريع �لر�جعة 
من  �لقول  بهذ�  �ت�ضل  »ما  و  چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله  على 

جالل �لدين �ل�ضيوطي: معرتك �الأقر�ن ف �إعجاز �لقر�آن، حتقيق علي حممد �ليحاوي، د�ر �لفكر �لعربي، )د، ت) )د، ط) ج )،   -(
�ص97).

�بن �الأثري: �ملثل �ل�ضائر ف �أدب �لكاتب و�ل�ضاعر، ج)، �ص70).  -(
تقي �لدين �أبي بكر على �ملعروف بابن حجة �لموي: خز�نة �الأدب ونهاية �الأرب، �ضرح: ع�ضام �ضعيتو�، د�ر ومكتبة �لهالل، بريوت،   -(

لبنان، �ص987)، ط)، ج)، �ص85)، ينظر، �خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص87).
�ضهام �ضياد: �لبديع ف �ضورة مرمي، �ص7)، ينظر �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص))).  -(

حممد ح�ضني �لطباطبائي: �مليز�ن ف تف�ضري �لقر�آن، موؤ�ض�ضة �الأعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، ))))هـ )99)م، ط)، ج))،   -5
�ص)8.
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�العرت��ص و�لتفريعات، و�ملنا�ضبة �أن قائل هذ� �لكالم كان ف غرور مثل �لغرور �لذي كان فيه 
�أ�ضحابه وهو غرور �إحالة �لبعث«))).

وهكذ� جند للتفريع مهمة ف ربط �الآيات بع�ضها بع�ضا، فيعطي �ت�ضاعًا للمعنى وقدرة ف �لوقت 
نف�ضه على ح�ضن �النتقال من معنى �إىل معنى بح�ضن تخل�ص �ضل�ص ولطيف))).

التتميم:  .4

ومفهوم �لتتميم هو: »�أن يتم �لكالم فيلحق به ما يكمله، �إما مبالغة �أو �حرت�زً� �أو �حتياطًا«)))، 
ولقد ورد ف �ضورة مرمي مرتني:

فاأخذو�  وزينتها  �لدنيا  �لياة  �لذين غرتهم  �ملغرورين  �لكافرين  �أولئك  ق�ضة  على  به  معقبًا   
يتكربون على �لنا�ص فقال �هلل تعاىل متوعدً� لهم: چ ۅ ۅ  ۉ        ۉ ې ې ې  ې    ىى ائ ائ  
چ فالتتميم موجود  ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ  ېئ ىئ ىئ 
ف قوله تعاىل: »من هو �ضر مكانًا و�أ�ضعف جندً�« و�الآية: »تتميم لوعيد �لكفار، وكالهما تتمة 
�لكفار  �أن  �لفريقني، وحتقيقه  �أي  قولهم،  �لو�قع جو�بًا عن  مد�«،  �لرحمن  له  »فليمدد  قوله: 
و�لتهكم  �لوعيد  من  فيه  ما  مع  م�ضاكلة  �جلو�ب  ف  بها  �أتى  زعمهم،  على  �خلريية  ذكرو�  ملا 
بهم، فتح�ضل منه �أن �لتف�ضيل �إما للزيادة �ملطلقة، �أو لزيادة �لثو�ب ف بابه على �لعقاب، �أو 
يعد �لعقاب خريً� تهكما بهم �أو �خلريية ف �ملف�ضل عليه خريية ما لهم ف �لدنيا ف نظرهم 

�لقا�ضر«))).

چ ىئ ی ی ی یجئ  حئ مئ ىئ يئ  �أننا جند �لتتميم ف قوله تعاىل:  كما   
جب حب خب   مب ىب  چ ففيها تتميم باالإجابة عن �ضوؤ�ل �أهل �ل�ضرك و�ل�ضاللة ف قولهم: »�أي 
�لفريقني خري مقامًا و�أح�ضن نديًا« مبا تقدمه �الآية �ملتممة من ت�ضلية للموؤمنني وترويح لقلوبهم 

عما يعرتيهم من ��ضتياء نتيجة �ضخرية �أهل �لكرب و�لغرور)5).

و بهذ� جند �أن �لتتميم ي�ضهم ف ربط �لق�ض�ص وما تالها من تعقيبات بر�بطة قوية حمكمة.

�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص58).  -(
ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، ج 6)، �ص))).  -(

وياأتي مبعنى �آخر: "عبارة عن �الإتيان ف �لنظم و�لنرث بكلمة �إذ� طرحت من �لكالم نق�ضه ح�ضنه ومعناه "، �لزرك�ضي: �لربهان ف   -(
علوم �لقر�آن، ج)، �ص 70.

�ضهاب �لدين حممد بن حممد بن عمر �خلفاجي:حا�ضية �ل�ضهاب �مل�ضماة عناية �لقا�ضي وكفاية �لر��ضي، على تف�ضري �لبي�ضاوي   -(
�ضبط وتخريج عبد �لرز�ق �ملهدي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان، 7)))هـ - 997) م، ط)، ج6)، �ص09).

ينظر، �الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص9)).  -5
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التقسيم:  .5

وهو: »��ضتيفاء �أق�ضام �ل�ضيء �ملوجودة، ال �ملمكنة عقاًل«))). 

ولقد ورد �لتق�ضيم ف �ضورة مرمي مرة و�حدة ف قوله تعاىل: چ حب خب مب   ىب        يبجت حت خت مت  ىت 
يت جث مث ىث يثحج مج جح     مح جخ حخ  چ �أي له ما هو �أمامنا وما هو ور�ءنا وما بني �الأمام و�خللف 
فا�ضتوعب جميع �جلهات، كما ��ضتوعب جميع �لكائنات ف تلك �جلهات �إىل جانب ��ضتيفائه الأق�ضام 

�لزمان �لثالثة من فعل ما�ص وم�ضارع و�أمر داللة على �أنه هو �ملدبر لنا فيها))).

قدرة  بيان  ودوره ف  �لفني  و�إحكامه  �لنظم  �لتاأمل ف جمال  ن�ضتطيع  �الآية  وبالتق�ضيم ف هذه 
�هلل تعاىل، و�ضيطرته على جميع �أجز�ء �لكون، مبا ي�ضتلزم �لعبودية �ملطلقة و�لتوحيد له منزها عن 

�ل�ضريك.

تشابه األطراف:  .6

وهو: »�أن ُيختم �لكالم مبا ينا�ضب �أوله ف �ملعنى«)))، ولقد عده علماء �لبالغة من مر�عاة �لنظري 
�لذي يجمع ف �لكالم بني �أمر وما ينا�ضبه ال بالت�ضاد))).

�الأطر�ف  ت�ضابه  لنا بع�ضًا من  �أظهرت  �لكرمية قد  �الآيات  وبالتاأمل ف �ضورة مرمي جند بع�ص 
�ملعنوي دون �للفظي، لذلك �ضاأعر�ص لبع�ص �أمثلته ف �لق�ض�ص منها:

قوله تعاىل: چ ڎ  ڎ  ڈ ڈ    ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک  گ چ فت�ضابه �الأطر�ف    
و�قع ف �أول �الآية و�آخرها، ففي �أولها حتبيب وتودد و�إعالن بالب�ضارة، وهذ� و��ضح من خالل 
�لند�ء و��ضتعمال �لفعل �مل�ضارع �ملوؤكد: »يا زكريا �إنا نب�ضرك« وف �آخرها تكرمي وت�ضريف لهذ� 
�البن �ملدعو به بت�ضميته ��ضمًا مل ي�ضَم به �أحد من قبل: »مل جنعل له من قبل �ضميًا«، وجميع �الآية 

تدل على جو �لرحمة ونفحاتها �ملخيمة على زكريا عليه �ل�ضالم و�آل بيته)5).

ہ ھ               ھ ھ ھ   ے ےۓ ۓ ڭ  چ  وقوله تعاىل ف ق�ضة مرمي عليها �ل�ضالم:    
»قال  تعاىل:  قوله  بني  و�قع  �الأطر�ف  بني  فالت�ضابه  چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ    ڭ 

كذلك قال ربك«، �لد�ل على �نتهاء �أمر �خللق وبني قوله تعاىل: »وكان �أمرً� مق�ضيًا« �لد�لة على 
�لعامة و�مل�ضيئة �ملطلقة  �الآية تدل على �لقدرة  �الأول و�الأخري من  نفاذ �الأمر وجميع �لطرفني 

�ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، جملد )، �ص))).  -(
بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص0))، و�ل�ضيوطي:�الإتقان ف علوم �لقر�آن، جملد )، �ص))).  -(

�خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص66).  -(
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص65).  -(

ينظر، �بن عا�ضور:تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص69.  -5
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�لتي ال يفيد مع نفاذها �إال �لت�ضليم بها))).

�الأجز�ء م�ضمونيًا  وتالحم  �لنظم  �لبديعي ف حتقيق  �لنوع  �أهمية هذ�  وال يخفى على �جلميع 
وفنيًا ف �لق�ض�ص.

المبالغة:  .7

وهي: »�أن يذكر �ملتكلم و�ضفًا يزيد فيه، حتى يكون �أبلغ ف �ملعنى �لذي ق�ضده«)))، وتاأتي على 
�ضربني))):

مبالغة ف �لو�ضف: باأن يخرج �إىل حد �ال�ضتحالة كقوله تعاىل:چ ې ې ى ى  ائ  ائ    
ەئەئ چ))).

مبالغة ف �ل�ضيغة مثل: )فعالن فعيل فعول َفِعل ُفْعَلى ُفَعل).   

هما:  �ملبالغة  �ضيغ  من  ل�ضيغتني  �لقر�آن  �ل�ضياق  ��ضتعمال  جند  �ل�ضورة  ق�ض�ص  ف  وبالنظر 
�ضيغة )فعيل فعالن).

�ضيغة فعيل: كما ف قوله تعاىل: چ ٹ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ         ڦ ڦ ڦ چ وقوله: چ ڃ ڃ   .(
چ  چچ  چ      ڇ          ڇ ڇ ڇ چ �إذ جاءت )�ضّديق) على وزن فعيل، قد بولغ فيها لتدل على 

�ضدة �ضدق هذين �لنبيني ف معامالتهم مع ربهم ومع �لنا�ص.

�ضيغة فعالن: ولقد جتلى ��ضم من �أ�ضماء �هلل �ل�ضنى على هذه �ل�ضيغة وهو )�لرحمن))5) ف   .(
عدة مو��ضع من �ل�ضورة ومن �ضمنها �لق�ض�ص كما ف �الآيات: )8) – )) – 5) – 58 – )6 
– 69 – 75 – 78 – 85 – 87 – 89 – )9 – )9 - )9 – 96)، �إذ �إن �ضفة )�لرحمن) ف 

جميع �الآيات �ضفة خمت�ضة هلل وحده ال يجوز �أن يو�ضف بها �أحد غريه)6).

فمثاًل بالنظر ف ق�ضة �أولئك �ملفرتين �لذين �دعو� هلل ولدً� جند �هلل تعاىل ي�ضنع باأقو�لهم ببيان 
�ضعة رحمته �لتي �ضمت �جلميع، فتكرير �ضفة )�لرحمن) �أربع مر�ت بقوله تعاىل ف �ل�ضرد �لق�ض�ضي: 

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، ج6)، �ص69.  -(
�ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، جملد )، �ص))).  -(

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، ج)، �ص58).  -(
�ضورة �لنور، �آية 5).   -(

لقد ذهب �لربهان �لر�ضيدي �إىل: "�أن �ضفات �هلل �لتي على �ضيغة �ملبالغة كلها جماز الأنها مو�ضوعة للمبالغة وال مبالغة فيها، الأن   -5
�ملبالغة �أن تثبت لل�ضيء �أكرث مما له، و�ضفاته تعاىل متناهية ف �لكمال، ال مُيكن �ملبالغة فيها، و�أي�ضًا: فاملبالغة تكون ف �ضفات تقبل 

�لزيادة و�لنق�ضان، و�ضفات �هلل منزهة من ذلك"، �ل�ضيوطي، �الإتقان ف علوم �لقر�آن، جملد )، �ص59).
�لر�غب �الأ�ضفهان: �ملفرد�ت ف غريب �لقر�آن، �ص98)، و ينظر، حممد ر�تب �لنابل�ضي: مو�ضوعة �أ�ضماء �هلل �ل�ضنى، د�ر �ملكتبي،   -6

دم�ضق �ضوريا 9))) هـ 008) م، ط5، �ص7)6 656.
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ۋ   ۋ  ٴۇ   ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ     ېئ 
ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  چ جاءت »�إمياًء �إىل �أن و�ضف 
�لرحمن �لثابت هلل وحده و�لذي ال ينكر �مل�ضركون ثبوت حقيقته هلل و�إن �أنكرو� لفظه، يناف �دعاء �لولد 
له، الأن �لرحمن و�ضف يدل على عموم �لرحمة وتكرثها.. ومعنى ذلك �ضاملة لكل موجود مفتقر �إىل 
رحمة �هلل تعاىل. وال يتقّوم ذلك �إال بتحقيق �لعبودية فيه، الأنه لو كان بع�ص �ملوجود�ت �بنا هلل تعاىل 
ال�ضتغنى عن رحمته الأنه يكون بالبنوة م�ضاويًا له، ف �الإلهية �ملقت�ضية �لغنى �ملطلق، والأن �تخاذ �البن 

يتطلب به متخذه بّر �البن به ورحمته له، وذلك يناف كون �هلل مفي�ص كل رحمة«))).

متمكنًا  ي�ضبح  �ملعنى، حتى  تثبيت  �ملبالغة من  تقدمه  �لذي  �ملهم  �لدور  لنا  يتاأكد  �ملثال  وبهذ� 
ومتقررً� ف �لنف�ص))).

الطباق:   .8

ويعرف باأنه: »�جلمع بني مت�ضادين ف �جلملة«)))، وللطباق قيمة داللية وفنية من حيث �إي�ضاح 
�ملعنى وتقريب �ل�ضورة و�لتاأثري �لنف�ضي للمتلقي.

لذلك جند هذه �لقيم قد �نطبقت ف ق�ض�ص �ضورة مرمي من حيث تركيز �ل�ضياق على �الألفاظ 
�إميانًا،  �إىل �لرتغيب و�لرتهيب، فيزد�د �ملوؤمنون  �ملت�ضادة ف بع�ص �ملو��ضع �لق�ض�ضية �لتي تهدف 

و�أهل �لكتاب خوفًا، و�مل�ضركني عظة وعربة.

ومن خالل �لتاأمل جند �لطباق ظهر لنا فيما يقارب من �أربعة ع�ضر مو�ضعًا ف �ل�ضورة كما ف 
�جلدول �الآتي:

�لقيمة �لفنية�لطباق ف �الآيات

�الأوقات، )- )بكرة وع�ضيًا)ف �الآية )))) هذه  ف  ودو�مه  �لذكر  �أهمية  تاأكيد 
و�ضموليته لليوم و�لليلة.

تاأكيد �أهمية تقوى �هلل. )- )تقيًا و ع�ضيًا)ف �الآيتني )))-)))

�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص)7).  -(
ينظر، �ضعاد �ضياد: �لبديع ف �ضورة مرمي، �ص8).  -(

�ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، �ص60).  -(



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

324

�الآية  ف  وحيا)  �أوميوت  ميوت-  و  )ولد   -(
((5(

تاأكيد ق�ضية �الإحياء و�الإماتة، و�ضالمة يحيى عليه 
�ل�ضالم ف �ملر�حل �لثالث. 

بيان �أهمية دور �لو�لدين و�أثرهما على �لذرية.)- )�أبوك و �أمك) ف �الآية )8))

�الآية  �أموت وحيا) ف  �أو  �أموت  و  5- )ولدت 
((((

ف  لعي�ضى  و�ل�ضالم  و�الإماتة  �الإحياء  حقيقة  تاأكيد 
هذه �ملو��ضع.

دون 6- )بكرة وع�ضيًا) ف �الآية ))6) و�لطعام  �لرزق  بدو�م  �لتام  �لنعيم  على  تدل 
�نقطاعه الأهل �جلنة.

بيان لقدرة �هلل و�ضعتها ف �لكون.7- )�ل�ضمو�ت و�الأر�ص) ف �الآية )65)

بق�ضية 8- )مت و حيًا) ف �الآية )66) و��ضتهز�ئهم  �مل�ضركني  �ضخرية  ملدى  بيان 
�لبعث و�لن�ضور.

بيان موقف �لفريقني وحالهما،و�لتنبيه على جتنب 0)- )كفرو� و �آمنو�) ف �الآية ))7)
�أفعال �لكافرين و �ّتباع �أفعال �ملتقني.

))- )�ضر و خري) و )�ل�ضاللة و هدى) ف 
�الآيتني )76-75)

جن�ص  من  كال  �لفريقني  عاقبة  على  وتاأكيد  بيان 
عمله.

بيان لعموم عبادة �لكائنات كلها هلل عزوجل، ومدى ))- )�ل�ضمو�ت و�الأر�ص) ف �الآية )90)
تاأثرها باأقو�ل �ملفرتين على �هلل كذبا.

تاأكيد عموم قدرة �هلل و�ضمول ملكه.))- )�ل�ضمو�ت و�الأر�ص) ف �الآية ))9)

تاأكيد هدف �لر�ضالة وم�ضمونها. ))-)تي�ضر و تب�ضر) ف �الآية )97)

وبالتاأمل جند بع�ص �الألفاظ �ملتطابقة قد كررت �أكرث من مرة مثل:

)بكرة وع�ضيا مرتني - �لياة و�ملوت ثالث مر�ت- و�ل�ضمو�ت و�الأر�ص ثالث مر�ت) لتدل على 
�أهمية �لوقت و�لذكر �لد�ئم، و�أهمية �الإميان و�ليقني بحقيقة �ملوت و�لياة، و�إدر�ك �أن هذ� �الإن�ضان 
فرد من جمموعة كائنات ف �ل�ضمو�ت و�الأر�ص �لتي متثل جميعها خلقًا من خلق �هلل تعاىل، يدخلون 

جميعهم �ضمن قدرته وعلمه ومقاديره.
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المقابلة:  .9

وهي: »�أن يوؤتى مبعنيني متو�فقني �أو معان متو�فقة، ثم مبا يقابلهما �أو يقابلها، على �لرتتيب«))).

دور �ملقابلة ووظيفتها:  -

للمقابلة �أثر قوي ف توليد �لتو�زن و�جلمال بني �لكلمات و�ملعان، ولقد ��ضتخدمه �لقر�آن كاأد�ة 
فنية موؤثرة ف �لنفو�ص، وطريقة من طرق �لت�ضوير �لتي تن�ضق �ملعان �لتي تر�ضمها �الألفاظ، فتثري 

بف�ضلها �نتباه �لعقول،وتوجهها �لوجهة �ل�ضليمة الختيار �لال �الأن�ضب للمتلقني))))). 

كما �أن �ملقابلة قد �أ�ضهمت بدور فاعل ف �ضورة مرمي وبخا�ضة ف معمارية �لق�ض�ص �جلمالية 
و�ملو�ضوعية و�لع�ضوية، ملا قّدمته من حتديد لوجهة �ل�ضري �لبنائي �لهيكلي ف �لتقابل �لق�ض�ضي بني 

�ل�ضخ�ضيات �ل�ضالة و�ل�ضخ�ضيات �لطالة من �أول �ل�ضورة �إىل �آخرها.

على  ثم  ومن  �جلملة  م�ضتوى  على  �ملقابلة  �أمثلة  من  مناذج  بو�ضع  �ضاأقوم  �لبارز  �لدور  ولهذ� 
م�ضتوى �ل�ضورة باأكملها.

أواًل- على مستوى الجمل نلحظه من خالل األمثلة التالية:

 �لقيمة �لفنية �ملقابلة

)خري  وبني  جند�)  و�أ�ضعف  مكانًا  )�ضر  بني   -(
مقامًا و�أح�ضن نديًا) ف �الآيتني ))57-7) 

باعتبار �أن �ملكان هو �ملقام و�جلند هم �لندي 
للبيان و�لتاأكيد على حال كل فريق منهم.

)- �ملقابلة بني )يكونون عليهم عز�)  و )يكونون 
عليهم �ضدً�) ف �الآيتني ))8-)8)

�لتاأكيد على �لعاقبة �ل�ضيئة،فكما طلبو� �لعزة 
من غري �هلل ف�ضياأتي هوؤالء �لذين عبدوهم من 
دون �هلل فيكونون �أ�ضد�د لهم، و�أعد�ء بدال من 

�أن يكونو� �أعو�نا وم�ضاعدين.

ف  بغيا)  )�أك  ومل  ب�ضر)  مي�ض�ضني  )مل  بني   -(
�الآيتني )0))

�إذ بينهما تقابل معنوي فاالأوىل تدل على عدم 
�لفعل  عدم  على  تدل  و�لثان  �لالل  �لنكاح 

�ملحرم )�لزنا).

�خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص)6).ينظر، �ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، جملد )، �ص)6) – )6).  -(
ينظر، �ضفحة 85)-96)- 0)) من �لبحث.  -(
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�البن  قبل  من  و�ال�ضتغفار  بال�ضالم  )�لتوديع   -(
�لبار) ف مقابل)�لرد �لعنيف �ل�ضديد �خلايل 
من �لعطف من �الأب �ملعاند) ف حو�ر �إبر�هيم 

عليه �ل�ضالم لو�لده ف �الآيات))) �إىل )6)

�ملتقي  حال  بني  باملقارنة  وتو�ضيح  بيان 
و�مل�ضرك، و�لتاأكيد على خلق �ل�ضالني �لذين 
يقابلون �ل�ضيئة بال�ضنة و�الإعر��ص باالإقبال.

ثانيًا- على مستوى السورة

�لتاأكيد�ت  يعّمها  �لتي  �ملقابالت  معان  منها  ن�ضت�ضف  �جلمل  م�ضتوى  على  �الأمثلة  بع�ص  هذه 
و�لرتهيب،  �لرتغيب  و�ملو�زنات من خالل  �ملقارنات  �ملتلقي ف عقد  تثري  �لتي  �ملوؤثرة،  و�لتو�ضيحات 

و�لوعد و�لوعيد، وذكر �ضفات �ملتقني و�لكافرين.

ولقد تناولنا هذه �جلزئية بنحو من �الإجمال ف معاجلتنا للبنى �خلطابية ف �لق�ضم �لثان من 
�ملو�ضع  له ف هذ�  �إ�ضارة  نعطي  �أن  باأ�ص  ال  ولكن  �الأول منها،  �لق�ض�ضي  �لق�ضم  وتقابلها مع  �ل�ضورة 

ن ف بناء �لبنيات �لكربى ف �ل�ضورة. ل�ضرورته ف بيان مدى �إ�ضهام هذ� �ملح�ضِّ

وجه �ملتقون و�ملوؤمنون�الآيات
�ملقابلة

�لكافرون و�مل�ضركون 
�الآياتو�ملفرتون

-( ( -( ( -( (
-( ( -( 0 -( (
-( 7 -( ( -( (
-5 ( -5 ( -( 8

(65-60-56

)�لدعاء 
- �الإخال�ص - 

�لعبودية - �لتقى 
- �لرب - �ل�ضالة 

- �لزكاة – �ل�ضدق 
- �لنية - �لطيبة 

- �لرقابة - �لعظة 
- �خل�ضية - �لرجاء 
�هلل  �أو�مر  – �تباع 
- �لقناعة - �لر�ضا 
�لتقرب  – �ل�ضرب- 

من �هلل)

�الأعمال 
و�ل�ضفات

)�لكفر - �ل�ضرك 
– �لعناد - �الفرت�ء 

بادعائهم �أن هلل 
ولدً� - �جلحود 
و�ال�ضتهز�ء- 

�ل�ضخرية - �تباع 
�ل�ضيطان  - �لتخلف 
عن �ل�ضالة و�لزكاة 
- �لغفلة و�لن�ضيان 
- �تباع �ل�ضهو�ت 

و�مللذ�ت)

-((-  (8  -(7(
-5 9 -( 6 -( (
-7 7 -7 ( -6 6
(9(-89-88-8(
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-((-((-7-5(
-( ( -( 9 -( 5
-( 6 -( 5 -( (
-5 0 -( 9 -( (
-5 7 -5 ( -5 (

(97-76-58

)�لتاأييد - 
و�لن�ضرة – �إجابة 
- �لدعاء - �لرحمة 

- �لهبات ف 
�لعطايا و�لرزق - 
�لب�ضائر باإجناب 
�لذرية �ل�ضالة 

- �ل�ضمعة �لطيبة - 
�لطماأنينة و�ل�ضكينة 

- �ال�ضطفاء 
و�الجتباء - �لثبات 

على �لهد�ية - 
�ل�ضالمة)

�جلز�ء 
�لدنيوي

)�لتخبط- �ل�ضالل 
 - – �الإمد�د 

�ل�ضخط - �الغرت�ر 
بال�ضحة و�لعافية 

��ضتدر�جًا - تخبط 
�ل�ضياطني لهم - 

�لعقاب با�ضتمر�رية 
�ل�ضالل و�لغفلة 
- �إقفال قلوبهم 
و�أب�ضارهم عن 

�لق)

-7 5 -7 ( -( 5 (
-8 ( -8 ( -7 9

 (98-97

6(-6(-6((
-8 5 -7 ( -7 (
-9 5 -9 ( -8 7

(96

)�جلنة - �لر�ضا 
- �ل�ضعادة – 

�لطماأنينة - �ملكان 
�لعلي – منزلة 

- �ل�ضديقية - ال 
ي�ضمعون فيها لغوً� 
�إال �ضالمًا - �الأمن)

�لعافية 
�الأخروية 

)�ضي�ضلون غيا –
و�ضليا –و�ضيكونون 
ف �لنار جثيًا- يحل 
عليهم غ�ضب من 
�هلل- وويالت من 
�لعذ�ب و�لهالك- 
�ضتكون �ل�ضياطني 
ومعبود�تهم عليهم 

�ضد�)

-6 9 -6 8 -( 9 (
-7 ( -7 ( -7 0
-8 6 -8 ( -8 0
(95-9(-9(-87

والإدر�ك �لتقابالت �ل�ضابقة ميكن مر�جعة �ل�ضورة �آية �آية من �أولها �إىل �آخرها للّتدبر و�لتفكر 
�إير�د  من  �لكربى  �لق�ضية  تخدم  �لتي  �لر�ئعة،  و �جلمالية  �لبنائية  �لبنية  �إىل هذه  بعدها  و�لو�ضول 
�لق�ض�ص ف �ل�ضورة �لكرمية، و تدل على �أهمية وقيمة هذ� �ملح�ضن �لبديعي �لفريد، ودوره �لفاعل ف 
تقدمي �لتوكيد�ت و�لتنبيهات �لتي تعمل عملها ف عقل وقلب �ملتلقي معا، بدفعها �إياه لعقد �ملو�زنات 
و�ملقارنات، ومن ثم �ختيار �أ�ضلحها و�أنفعها منها لو�قعه، فيتنبه ويتعظ، ومن بعدها يهتدي للطريق 
�لق، �لذي يبد�أ �أواًل باإخال�ص �لعبودية هلل تعاىل وتنزيهه عن �ل�ضريك، وينتهي بفتح �أبو�ب �لكر�مات 
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و �لرحمات من عنده �ضبحانه.

وبهذ� يت�ضح لنا معنى تعريف بع�ضهم للتقابل �جلمايل ف �لن�ص �لقر�آن ب�ضكل و��ضع �الأبعاد 
متعدد �لروؤى قائاًل هو: »بنية تقابلية لغوية بالغية �إيقاعية ن�ضقية، جت�ضد بنية نقدية وفنية وجمالية 
�أو  �الئتالف  جهة  على  �أكرث  �أو  جملتني  ف  و�لتناغم  و�ملو�ز�ة  و�لتنا�ضب  �ملو�جهة  عالقة  �إىل  ت�ضتند 
�الختالف لتحقيق وظيفة من �لوظائف تتجه �إىل هدف ما ف كل زمان ومكان الإفادة �ملتلقي و�إمتاعه«))).

ثانيا – المحسنات اللفظية:

ومن �أهم �ملح�ضنات �للفظية �لتي زخرت بها �ضورة مرمي: )�جلنا�ص – �ملماثلة – �ل�ضجع) لذلك 
�ضنتناول كل حم�ضن على حدة باملعاجلة:

�جلنا�ص: 

وجهة  على  كاًل  للجنا�ص  تعريفاتهم  ف  �لعلماء  �أكرث  ولقد  �للفظ«)))،  �للفظتني ف  »ت�ضابه  وهو 
نظره، ولكن تعريفاتهم جمعيها تن�ضب ف معنى و�حد وهو: »ت�ضابه �للفظة �أختها ف �لروف ولكن 

�ملعنى خمتلف«))).

القيمة الفنية للجناس)4(:   -

ملعرفة  كان  �آخر،  ملعنى  �الأخرى  �للفظة  جاءت  ثم  معنى  على  لت  حمِّ �إذ�  �مل�ضرتكة  �للفظة  �إن    
�أبعادهما ت�ضوقا للنف�ص.

�لقر�آن  �لب�ضري، فاجلنا�ص ف  �لتاأليفي  �لقر�آن يخالف �جلنا�ص  �ل�ضياق  �أن �جلنا�ص ف  كما    
ياأتي على �ضجيته متاآلفًا متناغمًا على وترية و�حدة، وف غاية من �الإحكام و�الإبد�ع،ويبتعد فيه 

عن �لكلفة و�لت�ضنع �لذي يعرتي �لب�ضر.

مما  معها،  جتان�ص  �لتي  �الأخرى  �لكلمات  مع  بات�ضاقه  منغمًا  �ضوتًا  يعطينا  �جلنا�ص  �أن  كما    
ي�ضفي على �ل�ضمع جر�ضًا مو�ضيقيًا موؤثرً� متيل له �الأذن باالإ�ضغاء، ومييل �لقلب له باال�ضتمتاع 

�لنمري، دم�ضق، 005)م، ط)،  �أ�ضلوبية) من�ضور�ت د�ر  �لقر�آن )در��ضة جمالية فكرية  �لن�ص  �لتقابل �جلمايل ف  ح�ضن جمعة:   -(
�ص90.

�ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، جملد )، �ص7)).  -(
�ضهام �ضياد: �لبديع ف �ضورة مرمي، �ص)5، لقد تعددت �آر�ء �لعلماء ف �أنو�عه فمنهم من يزيد، ومنهم من يْقلل ولكننا نوجز �الأنو�ع   -(
�للفظتني  ت�ضابه  وترتيبهما" �أي  وهيئاتهما،  �لروف،و�أعد�دهما،  �أنو�ع  ف  يتفقا  �لتام:" �أن  �جلنا�ص   * �الأ�ضهر:  على  بتق�ضيمها 

ومتاثلهما مع �ختالف �ملعنى.
"�أن تختلف �لكلمتان ف نوع �لرف �أو �ضكله �أو عدده �أو ترتيبه"،وله عدة �أنو�ع،ينظر، �خلطيب �لقزويني:  * �جلنا�ص �لناق�ص:   

�الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص)9)- 98)، وليد ق�ضاب: �لبالغة �لعربية، �ص80).
ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها )علم �لبيان و�لبديع)، �ص)0)، ينظر، وليد ق�ضاب: �لبالغة �لعربية، �ص )8).  -(
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ل�ضن ن�ضقه و�ن�ضيابيته على �لل�ضان و�لنف�ص.
ومن �أمثلته �لتي وردت ف ق�ض�ص �ضورة مرمي وتعقيباتها:

نوعه�جلنا�ص

 جنا�ص ناق�ص- ��ضتقاقي)7)))- )نادى ند�ء) ف �الآية )))

 جنا�ص ناق�ص- لزيادة حرف)- )ن�ضيا من�ضيا) ف �الآية ))))

جنا�ص ناق�ص- الختالف �لركات )- )خَلف خْلف) ف �الآية )59) 

جنا�ص ناق�ص – الختالف حرف )- )لنح�ضرنهم لنح�ضرنهم) ف �الآية )68) 

 جنا�ص ناق�ص - ��ضتقاقي5- )توؤز �أّز�)ف �الآية ))8)

 جنا�ص ناق�ص - ��ضتقاقي6- )نعد - عدً�) ف �الآية ))8)

 جنا�ص ناق�ص- �ختالف حرف 7- )وفد� ورد�) ف �الآية )86-85)

 جنا�ص ناق�ص - ��ضتقاقي8- )عدهم عد�) ف �الآية ))9)
جنا�ص �ال�ضتقاق:« وهو تو�فق �لكلمتني ف �لروف �الأ�ضول مع �التفاق ف �أ�ضل �ملعنى« وي�ضمى �ملقت�ضب، �خلطيب �لقزويني:   -(7

�الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص9))، ينظر، �ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، �ملجلد )، �ص9)).

و�الأد�ء  بني)�ل�ضن  جمع  �إنه  �إذ  �لب�ضري  �لكالم  على  �لقر�آن  تفّوق  ندرك  �الأمثلة  هذه  وبعد 
و�الإتقان) �لذي �أبعده عن �لتكلف و�ل�ضنعة، فها هو عبد �لقاهر �جلرجان ي�ضرتط لالإتيان بالتجني�ص 
ف �لكالم �ضروطًا قد ��ضت�ضقاها من �أ�ضلوب �لقر�آن وطريقته، قائاًل: »فاإنك ال جتد جتني�ضًا مقبواًل، 
وال �ضجعًا ح�ضنا، حتى يكون �ملعنى هو �لذي طلبه و��ضتدعاه و�ضاق نحوه وحتى جتده ال تبتغي به بداًل، 
وال جتد عنه حواًل، ومن ههنا كان �أحلى جتني�ص ت�ضمعه و�أعاله، و�أحقه بال�ضن و�أواله، ما وقع من غري 
ق�ضد من �ملتكلم �إىل �جتالبه، وتاأهب لطلبه، �أو ما هو ل�ضن مالءمته و�إن كان مطلوبًا، بهذه �ملنزلة 

وف هذه �ل�ضورة«))).
المماثلة:  .2

وتعرف �ملماثلة بـ : »�أن يريد �ملتكلم �لعبارة عن معنى فياأتي بلفظ تكون مو�ضوعة ملعنى �آخر، �إال 
�أنه ينبئ �إذ� �أورده عن �ملعنى �لذي �أر�ده كقولهم: )فالن نقي �لثوب) يريدون به �أنه ال عيب فيه«))).

عبد �لقاهر �جلرجان: �أ�ضر�ر �لبالغة، �ص ))-)).  -(
�أبو هالل �لع�ضكري: �ل�ضناعتني، �ص)5).  -(
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ولقد وردت �ملماثلة ف �ضورة مرمي ف �آية و�حدة، ف قوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ  پپ  ڀ ڀ  ڀ   ڀ ٺ چ �إذ نلحظ �ملماثلة موجودة ف )�ضميا) �أي »�أن �أ�ضل )�ل�ضمّى) 
�مل�ضارك ف �ال�ضم وذلك يقت�ضي)�ملماثلة)، ونفي �ل�ضمّي حينئذ يجوز �أن ير�د به نفي �مل�ضاركة، الأن 
�لكفار و�إن �ضّمو� �أ�ضنامهم �آلهة لكنها ت�ضمية باطلة ال �عتد�د بها، الأن ��ضم �هلل خمت�ضًا به فقط دون 

غريه من �ملوجود�ت«))).

وكذلك »فاإن �مل�ضركني مل ي�ضمو� �ضيئًا من �أ�ضنامهم با�ضم �هلل بالم، و�إمنا يقولون للو�حد منها 
)�إله) فانتفاء ت�ضمية غريه من �ملوجود�ت �ملعظمة با�ضمه كناية عن �عرت�ف �لنا�ص باأن ال مماثل له ف 

�ضفة �خلالقية، الأن �مل�ضركني مل يجرتئو� على �أن يدعو الآلهتهم �خلالقية«))).

السجع )رعاية الفواصل(:   .2

وهو« تو�طوؤ �لفا�ضلتني من �لنرث على حرف و�حد«))).

ولقد �ختلف �لعلماء فيما بينهم ف حكم �إطالق كلمة �ضجع ف فو��ضل �لقر�آن بني موؤيد ومعار�ص، 
ف  مت�ضاكلة  حروف  »�لفو��ضل  بقوله:  عيبًا  ويعده  �لقر�آن  ف  �ل�ضجع  ينفي  �لرمان)86)هـ)  هو  فها 
تابعة  �لفو��ضل  الأن  وذلك  عيب،  و�الأ�ضجاع  بالغة  و�لفو��ضل  �ملعان،  �إفهام  ح�ضن  توجب  �ملقاطع، 

للمعان و�أما �الأ�ضجاع فاملعان تابعة لها«))).

ويرد عليه �بن �ضنان �خلفاجي )6))هـ) بقوله: »فاأما قول �لرمان: �أن �ل�ضجع عيب و�لفو��ضل 
بالغة على �الإطالق فغلط، الأنه �إن �أر�د بال�ضجع ما يكون يكون تابعًا للمعنى وكاأنه غري مق�ضود، فذلك 
بالغة و�لفو��ضل مثله، و�إن كان يريد بال�ضجع ما تقع �ملعان تابعة له، وهو مق�ضود متكلف فذلك عيب 
و�لفو��ضل مثله، وكما يعر�ص �لتكلف ف �ل�ضجع عند طلب متاثل �لروف، كذلك يعر�ص ف �لفو��ضل 
عند تقارب �لروف،و�أظن �أن �لذي دعا �أ�ضحابنا �إىل ت�ضمية كل ما ف �لقر�آن فو��ضل،ومل ي�ضمو� ما 
متاثلت حروفه �ضجعا رغبته ف تنزيه �لقر�آن عن �لو�ضف �لالحق بغريه من �لكالم �ملروي عن �لكهنة 

وغريهم، وهذ� غر�ص ف �لت�ضمية قريب«)5).

ول�ضت ب�ضدد تتبع �الآر�ء حول هذه �ملو�ضوع، غري �أنني �أرى �أن �الختالف بني �لعلماء كان �ضكليًا 
ف �إطالق �مل�ضمى �أكرث منه ف �مل�ضميات، ومع هذ� فاإنهم جميعًا متفقون على نفي جميء �ل�ضجع ف 

�ضهام �ضياد: �لبديع ف �ضورة مرمي، �ص8).  -(
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6) �ص))).  -(

�خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص)0).  -(
�أبو �ل�ضن علي بن عي�ضى �لرمان: �لنكت ف �إعجاز �لقر�آن: �ضمن )ثالث ر�ضائل ف �إعجاز �لقر�آن)، حتقيق حممد خلف �هلل   -(

�أحمد، حممد زغلول �ضالم، د�ر �ملعارف، �لقاهرة، م�ضر، )د، ت) ط )، �ص97.
مكتبة �خلاجني، م�ضر، 50))هـ  فودة،  �لف�ضاحة، حتقيق علي  �ضر  �ضعيد �خلفاجي �جللبي:  بن  بن حممد  �أبو حممد عبد �هلل   -5

))9)م، ط)،�ص66).
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�لكرمي نظرة تقدي�ص، وينفون عنه  �لقر�آن  �إىل  �لكرمي على ح�ضاب �ملعنى، و�جلميع ينظرون  �لقر�آن 
م�ضابهته لكالم �لب�ضر))).

ل ��ضتعمال كلمة �لفا�ضلة ف تعاملي مع �لقر�آن مع عدم منافاتي الإطالق كلمة �ل�ضجعة  لذلك �أف�ضِّ
�لتي تندرج حتتها، وذلك من باب �لر�ص على  �لفا�ضلة  �أ�ضكال  �ل�ضجعة �ضكل من  �أن  باعتبار  فيه، 

قد��ضته ومتيزه عن �لكالم �لنرثي �لب�ضري.

�أو  كلها،  م�ضجوعة  �لكاملة  �ل�ضورة  �أننا جند  �لكرمي حتى  �لقر�آن  بكرثة ف  و�لفو��ضل موجودة 
بع�ضها ك�ضورة �لرحمن مثاًل.

و�أما �ضورة مرمي فلقد ُوجد فيها �لكثري، حيث تنوعت فو��ضلها حمدثة نغمًا مو�ضيقيًا له �أثر على 
نف�ص �ملتلقي و�ل�ضيطرة على �ضمعه.

لذلك ُنوؤجل �ملعاجلة للفا�ضلة هنا �إىل مطلب الحق ف معاجلة �الأدو�ت �ل�ضوتية و�ملو�ضيقية ف 
�ل�ضورة، لتف�ضيل �لقول ف �أمثلتها و�أ�ضكالها ودورها �ل�ضوتي ب�ضكل �أف�ضل و�أو�ضع.

وف ختامنا للمح�ضنات �لبديعية ف �ل�ضورة �أُلفت �لنظر �إىل �أن من بالغة �لقر�آن وبديعه �حتو�ءه 
على خمتلف �أنو�ع هذه �ملح�ضنات �لبديعية، وقدرته على �جلمع بينها ف عدة مو��ضع بطريقة �أ�ضلوبية 

بليغة ميّثل �جلمال و�ل�ضن ف �أبهى حلله، و�أجمل �ضوره.

و�أجمل ما تكون �الأنو�ع �لبديعية »حني ال تق�ضد لذ�تها، و�إمنا يجري بها �لكالم دون تكلف، فمتى 
عمد �إىل ��ضتجالبها، َكُدر �ضفوها، و�نطفاأ بريقها«))).

و�ضورة مرمي مثلت لنا هذه �لقيقة بقدرتها على توظيف �الأنو�ع �جلمالية ف �لوحدة �لفنية ذ�ت 
�الأثر �جلمايل �لعميق ف نف�ص من يتلقى �ل�ضورة، فتاأ�ضر قلبه ح�ضنًا وبهاء،وتقنع عقله دليال وبرهانًا.

ثانيا - األدوات التصويرية ودورها في المعمارية القصصية:

عملياته  باأرقى  �لذهن  وتخاطب  معًا،  و�لقلب  �لعقل  على  توؤثر  �لتي  �لفنية  جماليته  للت�ضوير 
�لفكرية و�الإدر�كية، وتخرتق كو�من �لوجد�ن ف �أجمل هيئاته و�أ�ضكاله.

�لفنية  وظيفتها  وما  �لقر�آن؟  و�أنو�عها ف  باأ�ضكالها  وكيف جتلت  ؟  �لفنية  �ل�ضورة  مفهوم  فما 
�لفنية د�خل  �لوحدة  �أدت دورها �جلمايل ف  وكيف  �ضورة مرمي؟  �لتي متثلت ف ق�ض�ص  و�جلمالية 

�ملعمار �لق�ض�ضي ؟

ينظر، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي،�ص 50-)5، و�ضعاد �ضياد: �لبديع ف �ضورة مرمي، �ص)6-)6-)6.  -(
�خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص)0).  -(
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تعريف الصورة الفنية:  .1

وينق�ص،  ي�ضيف  كاًل على حدة  �لعلماء  �أقو�ل  بها  ت�ضاربت  قد  تعريفات  �الأدبي عدة  �لعمل  ف 
يو�ضع ويقيد، على وجهة نظره لل�ضورة �لفنية، ول�ضت هنا ب�ضدد تناول �أقو�لهم فيها غري �أنني �أخل�ص 
�إىل �أن �لقدماء مل تتعد �أقو�لهم ف �ل�ضورة، وو�ضائلها �لفنية، �أو �أ�ضكالها �لبالغية �ملجازية من)ت�ضبيه 

وكناية ��ضتعارة) �لتي عوجلت ف �إطار من �جلزئية و�النف�ضال بني �أجز�ء �لق�ضيدة وعنا�ضرها))). 

وجدو�  بل  بامل�ضطلح،  �ملق�ضودة  وحدها  هي  �لبالغية  �ل�ضورة  يعّدو�  فلم  المحدثون  و�أما 
�إ�ضافة عليها �أنها قد تخلو من �ملجاز �أ�ضاًل، فتكون عبار�ت حقيقية �ال�ضتعمال، فهي ت�ضكل �ضورة د�لة 

على خيال خ�ضب))). 

»بنية  بقوله:  �لفنية  �ل�ضورة  عن  يعرّب  جديدً�  تعريفًا  ليبْلور  الرأيين  بين  جمع  من  وهناك 
لغوية تتخذ منها �لكلمات ن�ضقًا معينًا ف �إطار من �لعالقات �ملتميزة وفقًا الأحا�ضي�ص �ملبدع و�أفكاره، 

فيخرجها ف �ضكل يتجاوز �ملاألوف ويغالب �لداللة �لرفية«))).

وهذ� �لتعريف يخدمنا ف هذه �ملعاجلة باعتبار �لت�ضوير لبنة من �للبنات �جلمالية �لتي تكّون 
ة ف �إحكام مغلف بن�ضيج ت�ضويري بديع ف �ل�ضورة �لقر�آنية.  مع بع�ضها �لبع�ص لبنات كربى مرت��ضّ

التصوير في القرآن:  .2

�أ�ضلوب �لقر�آن، فهو يعرب بال�ضورة �ملح�ضة �ملتخيلة عن  وجند �لت�ضوير هو »�الأد�ة �ملف�ضلة ف 
�الإن�ضان  �لنموذج  �ملنظور، وعن  و�مل�ضهد  �ملح�ضو�ص  �لنف�ضية، وعن �لادث  �لذهني، و�لالة  �ملعنى 
و�لطبيعة �لب�ضرية، ثم يرتقي بال�ضورة �لتي ير�ضمها فيمنحها �لياة �ل�ضاخ�ضة، �أو �لركة �ملتجددة، 
�الإن�ضان  �لنموذج  و�إذ�  م�ضهد،  �أو  لوحة  �لنف�ضية  �لالة  و�إذ�  حركة،  �أو  هيئة  �لذهني  �ملعنى  فاإذ� 
و�ملناظر،  و�لق�ض�ص  و�مل�ضاهد  �لو�دث  فاأما  مرئية،  �لب�ضرية جم�ضمة  �لطبيعة  و�إذ�  �ضاخ�ص حي، 
فريدها �ضاخ�ضة حا�ضرة، فيها �لياة، وفيها �لركة، فاإذ� �أ�ضاف �إليها فقد ��ضتوت لها كل عنا�ضر 

�لتخييل«))). 

ينظر، بلح�ضيني ن�ضرية: �ل�ضورة �لفنية ف �لق�ضة �لقر�آنية )ق�ضة �ضيدنا يو�ضف عليه �ل�ضالم، منوذجًا، )در��ضة جمالية) ر�ضالة   -(
ماج�ضتري، جامعة �أبي بكر بلقايد، تلم�ضان �جلز�ئر، 7)))هـ - 006)م،�ص 6) – 7). 

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص 7) – 6).   -(
حممد طول: �ل�ضورة �لفنية ف �لقر�آن �لكرمي – �أطروحة دكتور�ه – كلية �الآد�ب و�لعلوم �الإن�ضانية، جامعة تلم�ضان، 995)م، �ص   -(

 .(0
�ضيد قطب: �لت�ضوير �لفني، �ص )7.  -(
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وظيفة التصوير في القرآن:   .3

إثارة النفس: »�إن �ل�ضورة تكون جديدة بهذ� �ال�ضم عندما تخلق �ال�ضتجابة �النفعالية، و�إن  �أ-  
مل تخلقها كنا �أمام بالغة فقط،ولي�ص �أمام �ضورة«)))، لذلك لها دورها ف �لرتغيب بالتزيني و 

�لرتهيب بالتقبيح. 

بالياة  ناب�ضة  روح  �إىل  �جلامدة  �لتجريدية  و�الأفكار  �لقا�ضي،  �ل�ضي  »�لو�قع  تحويل  ب-  
و�لعاطفة و�ل�ضعور ين�ضهر ف �الإح�ضا�ص باجلمال مع �الإيحاء�ت �لعميقة«))). 

إثارة العقل بتحريكه نحو �لتخييل �ل�ضي و�لتج�ضيم �لفني و�لتنا�ضق �الإبد�عي))). ج-  

تهيئة المتلقي لتلقي �ملطلب �لديني و�لغر�ص �لعقدي ف �ضفاء وجمال باالإقناع و�الإمتاع. د -  

التصوير في قصص السورة:   .4

وجمالة، مما  و�ضدقه  بدقته  قد جتلى  قوية  بدرجة  �ضورة مرمي،  ق�ض�ص  ف  �لت�ضوير  �ن�ضجم 
جعلها تنطبع ف �لنفو�ص وتوؤثر على �لعقول، لتورث ف �لعقل و�لقلب �أفكارً� و�أهد�فًا ق�ضدتها �لق�ض�ص 

ق�ضدً� لرت�ضم طريق �لق و�لهد�ية �أمام �ملتلقني.

حياة  �الأحد�ث  و�أعطت  وظالاًل،  �أنو�ر  �لق�ض�ص  عنا�ضر  على  �ألقت  قد  �ل�ضورة  جند  لذلك 
ور�ضدت  و�ضماتها،  مالحمها  عن  فك�ضفت  وحقيقة،  �ضر�حة  بكل  �ضخ�ضياتها  ور�ضمت  ون�ضاطًا، 
خو�طرها و�نفعاالتها، وبثت فيها جمااًل بديعًا ال نعلم �ضرٌه من �أول وهلة، بل البد من تدقيق و��ضتقر�ء 

وتذوق لن�ضل بعدها �إىل جزء ب�ضيط جدً� من �أ�ضر�رها �لبالغية و �جلمالية و�الأ�ضلوبية �ملعجزة. 

ومن �أهم هذه �لت�ضوير�ت ف معمارية �لق�ض�ص: ]�لت�ضوير بالت�ضبيه– �لت�ضوير باملجاز �لذي 
 – باالعرت��ص  – �لت�ضوير  بالكناية  – �لت�ضوير  �ملر�ضل  و�ملجاز  باال�ضتعارة  �لت�ضوير  حتته  �ندرج 

�لت�ضوير بالقيقة[. 

أواًل - التصوير بالتشبيه: 

هي:)�مل�ضبه  �أركان  عدة  وله  معنى«)))،  ف  الآخر  �أمر  م�ضاركة  على  »داللة  باأنه  �لت�ضبيه  يعرف 
و�مل�ضبه به و�أد�ة �ل�ضبه ووجه �ل�ضبه))5).

حممد طول: �ل�ضورة �لفنية ف �لقر�آن �لكرمي، �ص )).   -(
بلح�ضيني ن�ضرية: �ل�ضورة �لفنية ف �لق�ضة �لقر�آنية، �ص )).   -(

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص 6) – 58.   -(
�خلطيب �لقرويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص 65).   -(

ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها )علم �لبيان و�لبديع)، �ص )).   -5
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وللت�ضبيه قيمة فنية جمالية، �إذ �إنه »ي�ضفي على �ملعنى �ضرفًا وو�ضوحًا ويزيده قوة وتاأكيدً�، ويرفع 
�إىل �ضورة  �الأ�ضلي  �ملعنى  بنا من  ينتقل  الأنه  �إليه،  �لقلب  ويتحرك  له،  �لنف�ص  فتهفو  �لكالم  من قدر 

ت�ضبهه، وكلما جال �لت�ضبيه �ملعنى وز�ده قوة وو�ضوحًا، كان �أملك للنف�ص و�أبعد للتاأثري«))). 

ومن بع�ص مو�طن �لت�ضبيه ف ق�ض�ص �ل�ضورة: 

�لقيمة �لفنية و�جلمالية�لغر�صموطن �لت�ضبيه

عليه  زكريا  ق�ضة  ف  تعاىل  قوله   -(
�ل�ضالم: چ ڻ ڻ         ۀ ۀ ہ  
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ے ۓ چ ومثلها قوله تعاىل فى 

ق�ضة مرمي عليها �ل�ضالم ف �الآية: 
((((

- �لتاأكيد 
و�لتطمني على 
حتقق �لوعد.

- �إظهار �لعظمة 
هلل وهو�ن 

كل �الأ�ضباب 
و�مل�ضببات �أمام 

قدرته.

�إذ ترد �ملالئكة على تعجب زكريا عليه 
ببيان  �الإجناب،  �إمكانية  ف  �ل�ضالم 
�أد�ة  با�ضتخد�م  �ملطلقة،  �هلل  قدرة 
�لت�ضبيه )كذلك) لبيان �أن خلق يحيى 
عليه �ل�ضالم كخلق �أبو �لب�ضر �آدم عليه 
�ل�ضالم من �لعدم، ووجه �ل�ضبه: هو�ن 

و�ضهولة �الأمر على �هلل تعاىل)8)). 

قال  �ل�ضالم  عليها  مرمي  ق�ضة  ف   -(
ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  �هلل 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ     ڍ  ڇ 

ڎ ڈ ڈ چ 

- �لتو�ضيح 
للهيئة 

و�لطماأنينة.

من  حال  )ب�ضرً�)  كلمة  جاءت  حيث 
�ضمري �لفعل )متّثل لها) �لر�جع على 
)�لت�ضبيه  �مللك، وهو حال على معنى 
جربيل  »�ضار  �إذ  �لبليغ))9))، 
كال�ضئ  �لب�ضر  وهيئة  �ل�ضالم  عليه 
من  �لرغم  على  ولكن  �لو�حد«)0)) 
ذلك �جلمال و�ل�ضن ف هذه �لهيئة 

جند مرمي تتعوذ ورعًا وزهدً�)))).

عبد �لقادر ح�ضني: �لقر�آن و�ل�ضورة �لبيانية، د�ر �ملنار )))) هـ - )99)م، ط)، �ص 98، وينظر، �أحمد بدوي، من بالغة �لقر�آن،   -(
�ص5))-)6). 
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عي�ضى  ل�ضان  على  تعاىل  قوله  ف   -(

عليه �ل�ضالم مع قومه: چ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ 

�لتو�ضيح و
�لتاأكيد على 

لزوم �لطريق 
�لق 

)ت�ضبيه بليغ) �إذ »�ضبه �العتقاد �لق 
بال�ضر�ط  للهدى  مو�ضاًل  كونه  ف 
�ملكان  �إىل  �إي�ضاله  ف  �مل�ضتقيم 

�ملق�ضود باطمئنان بال«)))).
�لت�ضبيه جنده يدل على  وبالتاأمل ف   
�لغاية  �إىل  و�لو�ضول  �ل�ضري  �ضحة 
باأق�ضر �لطرق، �إذ �إن �خلط �مل�ضتقيم 
و�لقوم  نقطتني  بني  طريق  �أق�ضر  هو 
يعرف  ال  �ل�ضحر�ء  ف  يعي�ضون  كانو� 
هذه  فجاءت  �خلبري  �إال  فيها  �ل�ضفر 
�ل�ضورة مالم�ضة الأعماقهم وعقولهم، 
فبمجرد �لياد عن �لطريق �ل�ضحيح 

لهو دليل على �لتيه و�ل�ضياع)))).
 و�لتعبري با�ضم �الإ�ضارة )هذ�) داللة 
قوله  ف  كما  و�لو�ضوح  �لتقريب  على 

چ   چ   چ   چ  چ  تعاىل: 
ڌ   ڍ   ڍ     ڇ    ڇ     ڇ  ڇ 

ڌ ڎچ)))).

قال  �ل�ضالم  عليه  مو�ضى  )- ف ق�ضة 
ٻ             ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  �هلل 

ٻ پ پ پ چ

- للبيان 
و�لتو�ضيح 

-�لتاأكيد على 
علو �ل�ضاأن 

)ت�ضبيه بليغ) حيث �ضبه قرب مو�ضى 
»مبن  ملناجاته  ربه  من  �ل�ضالم  عليه 
حيث  للمناجاة  �لعلماء  بع�ص  قربه 

كلمه من غري و��ضطة ملك«)5)). 
ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص )7. ولقد ر�أى بع�ضهم �أن �الآية خالية من �لت�ضبيه و�أن« كذلك »�أتت لتوكيد   -(8

�ملعنى وتثبيته،ينظر �أحمد بدوي: من بالغة �لقر�آن، �ص 65).
�بن عا�ضور: تف�ضري�لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص 80.  -(9

معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص )7).  -(0
ينظر، �لزخم�ضري: �لك�ضاف، ج )، �ص 0).  -((

�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير: ج 6)، �ص 05).  -((
بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص )7).   -((

�ضورة �الأنعام، �الآية )5).   -((
�لزخم�ضري: �لك�ضاف، ج)، �ص 5).   -(5
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ومن خالل ما �ضبق من �الأمثلة ندرك »�أن �لت�ضبيه ف �لقر�آن ي�ضب �هتمامه كله على �قرت�ب 
�ل�ضورة من �لنف�ص، وقوة تاأثريها وو�ضوحها، باالإ�ضافة �إىل �أنه لي�ص طرفًا �إ�ضافيًا للعبارة ولكنه جزء 

هام متمم للمعنى«))).

وندرك كذلك مدى دوره �ملهم ف تعميق �لهدف و�لغر�ص د�خل �لق�ض�ص �لقر�آنية، وما ي�ضفيه 
من جمال نف�ضي ف ثنايا معمارية �لق�ض�ص لل�ضورة �لكرمية.

ثانيا - التصوير بالمجاز: 

�ملجاز �ضد �لقيقة و�ملقابل لها، ولكي نتعرف على �ملجاز البد من معرفة �لقيقة، و�لقيقة لغة 
هي: �ل�ضيء �لثابت)))، و��ضطالحًا هي: »�للفظ �مل�ضتعمل فيما و�ضع له«))).

�ضلكه)))،  �أي  جمازً�  �لطريق  وجاز  تعد�ه،  �إذ�  جو�زً�  �ل�ضيء  جاز  من  �للغة:  ف  �ملجاز  و�أما 
و��ضطالحًا: »�للفظ �مل�ضتعمل ف غري ما و�ضع له لعالقة مع قرينة متنع �إير�د �ملعنى �لقيقي«)5). 

وينقسم المجاز في البالغة إلى قسمين هما)6(:

y  وي�ضمى عليه،  للحكم  �لعقل  ويكون مرجعه  له،  هو  ما  لغري  �ل�ضيء  �إ�ضناد  وهو  �لعقلي:  �ملجاز 
)جماز� حكميا). 

y  .ملجاز �للغوي: وهو ��ضتعمال �لكلمة لغري ما و�ضعت له ويكون مرجعه �للغة�

أ - المجاز العقلي: 

�ملفلِق  �ل�ضاعر  مادة  �لبالغة،  كنوز  »كنز من  هو  �إذ  �لفني  �ملجال  �أثر كبري ف  �لعقلي:  للمجاز 
و�لكاتب �لبليغ ف �الإبد�ع و�الإح�ضان، و�الت�ضاع ف طرق �لبيان، و�أن يجئ بالكالم مطبوعًا ال م�ضنوعًا، 

و�أن ي�ضعه بعيد �ملر�م، قريبًا من �الإفهام«)7).

بلح�ضيني ن�ضرية: �ل�ضورة �لفنية ف �لق�ضة �لقر�آنية، �ص )6.   -(
ينظر، �بن منظور: ل�ضان �لعرب، جملد )، حقق، �ص 76)-77)-78).   -(

ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، )علم �لبيان و�لبديع) �ص 8)).   -(
ينظر، �بن منظور: ل�ضان �لعرب، جملد )، جوز، �ص 8))-9)).  -(

ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، )علم �لبيان و�لبديع) �ص 8)).   -5
�ملرجع �ل�ضابق، �ص 6)).   -6

عبد �لقاهر �جلرجان: دالئل �الإعجاز، �ص )9).  -7
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ومن بع�ص مو��ضعه ف ق�ض�ص �ضورة مرمي كاالآتي: 

�لقيمة �لفنية و�جلمالية�لغر�صموطن �ملجاز �لعقلي

ل�ضان  على  تعاىل  �هلل  قول   -(
گ   گ  چ  �ل�ضالم:  عليه  جربيل 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ 

ڱ چ 

- �لتو�ضيح 
و�لطماأنينة.

- �لتاأكيد على 
تنفيذ �الأمر.

بهمزة  )الأهب)  كلمة  ف  �لعقلي  فاملجاز 
�ملتكلم بعد الم �لتعليل، ومعناها �أن جربيل 
نف�ضه  �إىل  �لهبة  �أ�ضند  قد  �ل�ضالم،  عليه 
حني �أن �لهبة من �هلل تعاىل، �إذ �إنه �أر�د 
ويدل  �ملكان،  �ضبب وجوده ف هذ�  تربير 
عليه  جربيل  قرب  مدى  على  هنا  �ملجاز 
تعاىل)6))،وم�ضارعته  �هلل  من  �ل�ضالم 
�عرت�ضت  �لتي  �ملفاآجاة  �أثر  تخفيف  ف 

مرمي عليها �ل�ضالم.

�إبر�هيم  )- قوله تعاىل على ل�ضان 
ک  ک  ک  چ  �ل�ضالم:  عليه 
ڳ  ڳ     ڳ         گ  گ  گگ 

ڳ چ

- �لتو�ضيح 
و�لتاأكد على 

�ضوء هذه 
�لعبادة. 

�ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  و�لد  يكن  »مل   
يعبد �ل�ضيطان، و�إمنا كان يعبد �الأ�ضنام، 
ولكن �إبر�هيم عليه �ل�ضالم ن�ضب �لعبادة 
فهنا جماز  �ضببها  هو  الأنه  �ل�ضيطان  �إىل 
لي�ضع  �ل�ضببية«)7))  عالقته  عقلي 
حقيقة  ف  و�لده  �ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم 
تتبع  من  �أ�ضاًل  �لعبادة  هذه  باأن  �أمره 
�لكف  من  فالبد  وغو�يته  �ل�ضيطان  هوى 

ِو�النتباه للحقيقة)8)).

ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج 6)، �ص 79.   -(6
معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص 78).   -(7

ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج 6)، �ص 6))، و�الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)،�ص 97.  -(8

)ب) �ملجاز �للغوي: وياأتي ف �للغة مع �ملفرد و�ملركب وينق�ضم �إىل ق�ضمني))):

)�ملجاز �ملر�ضل – �ال�ضتعارة).

�ملجاز �ملر�ضل: وهو »جماز لغوي عالقته غري �مل�ضابهة، و�ضمي مر�ضاًل، الأن �الإر�ضال هو �الإطالق،    

ينظر، �خلطيب �لقزريني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص06)-09).  -(
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فهو مطلق ف عالقاته �أي لي�ص له عالقة معينة كما هو �ل�ضاأن ف �ال�ضتعارة«))).

ومن �أمثلته ف ق�ض�ص �ل�ضورة �لكرمية:

�لداللة�لقيمة �ملجاز �ملر�ضل ف �الآيات

)- قوله تعاىل ف تعقيبه على ق�ضة 
و�أمه:  �ل�ضالم  عليه  عي�ضى 

ڭ      ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  چے 
ۇ ۇ ۆ   ۆ چ 

�لتوكيد 
�لتعظـيم 

حيث و�ضف �هلل عي�ضى عليه �ل�ضالم كونه 
)قول �لق) و�الأ�ضل: ُوِلد بقْول من �لق 
�لقول  و«  منه،  وبكلمة  وتعاىل  �ضبحانه 
�أُُُطلق عليه ف غري هذ�  عي�ضى نف�ضه، كما 
با�ضم  ب  �مل�ضبِّ ت�ضمية  من  )كلمة)  �ملو�ضع 
�ل�ضبب »)9)) فهو)جماز مر�ضل) عالقته 

�ل�ضببية. 
عدة  ف  كلمة)�لرحمة)  تكر�ر   -(
تعاىل:  قوله  مثل  من  مو��ضع 

پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ   چ 
ھ                ہ  چ  وقوله:  چ  پ  

ۓ  ےۓ  ے  ھ    ھ  ھ 

ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ    ڭ  ڭ 

چمئ  چ وقوله:  ۆ ۈ 

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 
وقوله:  چ   جت   يب  ىب 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    چپ 
ٺ چ

تكرمي وت�ضريف 

هبة  لكل  مر�ضل)  )جماز  هنا  فالرحمة 
ور�ضى  وطماأنينة  ورفعة  ومكانه  ورزق 

وخري. 
�إجابة  �ل�ضالم:  عليه  لزكريا  فالرحمة   -

دعائه ف �لولد �لر�ضي. 
باأنه  �ل�ضالم:  عليه  لعي�ضى  و�لرحمة   -

رحمة وهد�ية للنا�ص �إىل �لق. 
- و�لرحمة الإبر�هيم عليه �ل�ضالم: نيله هو 

وذريته �لنبوة �الأرز�ق و�لكر�مات. 
�إعانته  �ل�ضالم:  عليه  ملو�ضى  �لرحمة   -

باأخيه ف �لدعوة هلل.
�إبر�هيم  ق�ضة  ف  تعاىل  قوله   -(

يئ  ىئ  مئ  چ  �ل�ضالم:  عليه 
ىب  مب  خب  حب  جب 

يب جت  چ

تكرمي وت�ضريف

�لق�ضة  ف  �ل�ضردي  �ل�ضياق  ��ضتخدم 
�لذكر  على  يدل  جماز�  بكونه  )�لل�ضان) 
�آلة  �لل�ضان  �أن  باعتبار  و�لثناء،  �ل�ضن 

�لكالم )50).
كما ف قوله تعاىل معرًب� عن عي�ضى بقوله: چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ چ �ضورة �لن�ضاء �آية   -(9

)7)، �لبقاعي: نظم �لدرر: جملد )، �ص ))5، وينظر، معني رفيق �حمد �ضالح در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص 79). 
ينظر، معني رفيق �حمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص 79).   -50

ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها )علم �لبيان و�لبديع) �ص 9)).  -(
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و�أكتفي بهذ� �لقدر لندرك مدى جمالية هذ� �لنوع من �ملجاز. 

 االستعارة: 

هي »�للفظ �مل�ضتعمل ف غري ما و�ضع له لعالقة �مل�ضابهة بني �ملعنى �الأ�ضلي للكلمة و�ملعنى �لذي 
نقلت �إليه �لكلمة مع وجود قرينة مانعة من �إر�دة �ملعنى �الأ�ضلي«))). 

والغرض من االستعارة: »�إما �أن يكون �ضرح �ملعنى وف�ضل �الإبانة عنه �أو تاأكيده و�ملبالغة    -
فيه، �أو �الإ�ضارة �إليه بالقليل من �للفظ، �أو حت�ضني �ملعر�ص �لذي يربز فيه«))). 

وتتعدد �أنو�ع �ال�ضتعارة و�أق�ضامها وتفرعاتها بحيث ال �أ�ضتطيع �ال�ضتفا�ضة فيها ف هذ� �ملو�ضع))). 

التطبيق على قصص السورة:   -
وبالنظر �إىل ق�ض�ص �ضورة مرمي جند �لكثري من �ال�ضتعار�ت �لتي �أ�ضهمت ف �لت�ضوير و�لبيان 

و�لتاأثري،ومن �أ�ضهرها و�أظهرها ف �ل�ضورة �لكرمية:

ف قوله تعاىل على ل�ضان زكريا عليه �ل�ضالم: چ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ    
و�لبالغيني ف  �لعلماء  �لبيانية عند  �ل�ضروحات  تعددت  فلقد  چ،  ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ 

مة:  هذه �الآية، ملا �حتوته من لطائف بالغية متنوعة، ومن هذه �ل�ضروحات �لقيِّ

عدت ��ضتعارتني مبنيتني على ت�ضبيهني و�قعني ف قوله تعاىل: »و��ضتعل �لر�أ�ص �ضيبًا« وهما))):  .(

�ال�ضتعارة �الأوىل: )مكنية تخييلية تبعية) ف ت�ضبيه �ل�ضيب ب�ضو�ظ �لنار ف �لبيا�ص و�الإنارة.  -

وعمومه  - �ضرعته  ف  �لنار  با�ضتعال  �ل�ضيب  ت�ضبيه  ف  تبعية)  �لثانية:)ت�ضريحيه  و�ال�ضتعارة 
و�ضموله لكافة �لر�أ�ص. 

حم�ضو�ص،  بوجه  ملح�ضو�ص  حم�ضو�ص  »��ضتعارة  كونها  ف  �ل�ضورة  بالغة  ح  و�ضّ من  ومنهم   .(
فامل�ضتعار منه هو )�لنار)، و�مل�ضتعار له )�ل�ضيب) و�لوجه: هو �النب�ضاط وم�ضابهة �ضوء �لنار 
لبيا�ص �ل�ضيب، وكل ذلك حم�ضو�ص، وهو �أبلغ مما لو قيل: )��ضتعل �ضيب �لر�أ�ص) الإفادة عموم 

�ل�ضيب جلميع �لر�أ�ص«)5).
عبد �لقادر ح�ضني: �لقر�آن و�ل�ضورة �لبيانية، �ص )9).   -(

�أبو هالل �لع�ضكري: كتاب �ل�ضناعتني، �ص95).  -(
ينظر،ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها، )علم �لبيان، و�لبديع)، �ص )6) – )))، وليد ق�ضاب: �لبالغة �لعربية، ج)،   -(

�ص )5). 
ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص 75)، �الألو�ضي: روح �ملعانى، ج6) �ص 60. �لزخم�ضري: �لك�ضاف ج)، �ص 6، �لزرك�ضي: �لربهان ف علوم   -(

�لقر�آن، جملد )، �ص 5)). 
�ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، جملد ف، �ص 0)).   -5
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ومنهم من ف�ضرها على �أ�ضا�ص �لتخييل قائاًل: »ولون من �لتخييل يتمثل ف �لركة �ملمنوحة ملا   .(
ف �ضاأنه �ل�ضكون كقوله: »و��ضتعل �لر�أ�ص �ضيبا« فحركة �ال�ضتعال هنا ُتخّيل لل�ضيب ف �لر�أ�ص 

حركة كحركة ��ضتعال �لنار ف �له�ضيم، فيها حياة وجمال«))). 

ومنهم من يرى فيها ت�ضبيهًا مركبًا متثيليًا قائاًل »و�ضبه عموم �ل�ضيب �ضعر ر�أ�ضه �أو غلبته عليه   .(
با�ضتعال �لنار ف �لفحم بجامع �نت�ضار �ضي المع ف ج�ضم �أ�ضود، ت�ضبيهًا مركبًا متثيليًا قاباًل 
العتبار �لتفريق ف �لت�ضبيه، وهو �أبدع �أنو�ع �ملركب، ف�ضبه �ل�ضعر �الأ�ضود بفحم و�ل�ضعر �الأبي�ص 

بنار عن طريق �لتمثيلية �ملكنية ورمز �إىل �الأمرين بفعل )��ضتعل). 

و�أ�ضند �ال�ضتعال �إىل �لر�أ�ص وهو مكان �ل�ضعر �لذي عمه �ل�ضيب، الأن �لر�أ�ص ال يعمه �ل�ضيب �إال بعد 
�أن يعم �للحية غالبًا، فعموم �ل�ضيب ف �لر�أ�ص �أمارة �لتوغل ف كرب �ل�ضن.

و�إ�ضناد �ال�ضتعال �إىل �لر�أ�ص جماز عقلي، الأن �ال�ضتعال من �ضفات �لنار �مل�ضبه بها �ل�ضيب فكان 
�إ�ضناده �إىل �ل�ضيب، فلما جيء با�ضم �ل�ضيب متيزً� لن�ضبة �ال�ضتعال ح�ضل بذلك خ�ضو�ضية  �لظاهر 
�ملجاز وغر�بته، وخ�ضو�ضية )�لتف�ضيل بعد �الإجمال)، مع �إفادة تذكري )�ضيبا) من �لتعظيم فح�ضل 

�إيجاز �لبديع، و�أ�ضل �لنظم �ملعتاد: و��ضتعل �ل�ضيب ف �ضعر �لر�أ�ص«))).

ومنهم من ف�ضرها على �أ�ضا�ص �أنها نكتة جمالية: »�إن �لنكتة �جلمالية ال�ضتخد�م �الأول ونعني   .5
به )�لر�أ�ص �ضيبًا) هو تعميق لداللة �لكرب �أو �لهرم �إىل �أق�ضى مديا ته، حيث �إن �ال�ضتعال يرمز 
�إىل فناء �ملادة �مل�ضتعلة، �أي فناء �لعمر وهو بلوغ �لعمر منتهاه، حيث ال ت�ضور �أبعد من ذلك، 
من هنا كانت هذه �ال�ضتعارة لها وظيفتها �جلمالية �ملزدوجة وهي �أنها ترمز �أو ت�ضكل ف �لو�قعة 
د�اًل الأق�ضى �لعمر ومن حيث كون تلك �للغة معدولة �أو �نزياحية �أو لغة جمازية، ومن ثم كون 
ذلك ف �ضياق �الأق�ضو�ضة ت�ضكل ملمحًا خارجيًا له عالقته �لع�ضوية باملوقف �أال وهو طلب زكريا 
�لذرية، وهناك نكته جمالية �أخرى ت�ضاف �إىل ما تقدم ونعني بها �لنكتة �ملرتبطة مبا ي�ضمى 
ف �للغة �لق�ض�ضية باال�ضرتجاع �لتكر�ري، �أال وهي �ملعادل �لّداليل �لذي �أ�ضرنا �إليه عرب قوله 
تعاىل )بلغت من �لكرب عتيا) �أن �مل�ضوغ �لفني للتكر�ر وتبديل �ضيغته �الأول �أي �ال�ضتعال وتبديل 
ذلك بالعتي هو �أن وحدة �للغة �الأوىل يتطلبها �ملوقف بالن�ضبة �إىل ��ضتجابتنا نحن كمتلقني حيث 
�إننا لو جئنا �أواّل بفقرة: )بلغت من �لكرب عتيا) ملا تبني لنا بجالء حجم �لعمر بقدر ما حت�ضل 
لدينا معرفة جمملة بطول �لعمر، بينما ي�ضتهدف �لن�ص �لق�ض�ضي باأن �لعمر قد بلغ �أق�ضى 
مد�ه بحيث ال ي�ضمح باإمكانية �الإجناب. وهذ� ماال ميكن �أن حتققه �ضورة بلغت من �لكرب عتيا، 
بل حتققه جملة ��ضتعل �لر�أ�ص �ضيبًا من حيث كونها ترمز �إىل فناء �لعمر �أي �ال�ضتعال فيما لي�ص 

�ضيد قطب: �لت�ضوير �لفني ف �لقر�آن، �ص 78. ينظر، بكري �ضيخ �أمني: �لتعبري �لفني ف �لقر�آن �لكرمي، �ص)0).  -(
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، )6.   -(
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بعد �ال�ضتعال �إال �لرماد. ومن هنا جاء �مل�ضوغ �جلمايل لتقدمي �ضورة و)��ضتعل �لر�أ�ص �ضيبًا) 
حتى يكت�ضف �ملتلقي �أن �لعمر بلغ منتهاه)))). 

ومنهم من يرى �أن �جلمال �لبالغي ف �الآية ال يقت�ضر على �ال�ضتعارة فقط كما قال بذلك �أهل   .6
�لبالغة بل يتعد�ه �إىل �لنظم بقوله:« �إن ف �ال�ضتعارة ما ال ميكن بيانه �إال من بعد �لعلم بالنظم 

و�لوقوف على حقيقته...«))).

�إىل غريها من �أقو�ل �لعلماء و�لبلغاء �لتي كّلما قلبنا �ل�ضورة ف مالحظاتهم ونظر�تهم تك�ضفت 
لنا جماليات م�ضتورة ولطائف خمبوءة، وهو يدل على بالغة �لقر�آن و�إعجازه ف �لعبارة �لو�حدة بل 
�لبلغاء  يعجز  ومو�ضيقية  وت�ضويرية  و�أ�ضلوبية  لغوية  جماليات  عدة  على  يحتوى  �إذ  �لو�حدة،  �للفظة 

و�لف�ضحاء حماكاتها �أو �الإتيان مبثلها. 

و�إىل جانب هذه �ل�ضور �لفنية �لبديعة ننتقل �إىل �ضور ��ضتعارية �أخرى ال تقل جمااًل عن �ضابقتها.

و�أخل�ص بع�ضا من �أمثلتها �خلالبة ف �جلدول �الآتي: 

�الإيحاء و�لداللةنوع �ال�ضتعارة�ال�ضتعارة ف �لق�ض�ص

على  تعاىل  قوله   -(
عليه  زكريا  ل�ضان 

گ  گ  چ  �ل�ضالم: 
ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڱ  ڱ   ڳ 

ں         ں  ڱ  ڱ 

ڻ ڻ چ 

��ضتعارة مكنية 
تخييــــــــلية 
)جت�ضيم)

و�لهو�ن  �ل�ضعف  على  تدل  هنا  فاال�ضتعارة 
بانتهاء  �ملوؤذن  و�ليب�ص  باجلفاف  و�ل�ضعور 
ف  و�جل�ضاوة  »�ليب�ص  هو:  فالعتي  �الأجل، 
عتا  يقال:  �لقاحل،  كالعود  و�لعظام  �ملفا�ضل 
�ل�ضن  و�لطعن ف  �لكرب  �أجل  وع�ضا من  �لعود 

�لعالية«))5).
يب�ضت  فكذلك  كرب،  �أن  بعد  �لعود  يب�ص  فكما 
ف  طعن  �أن  بعد  �ل�ضالم  عليه  زكريا  عظام 
على  �لياب�ضة  باالأعو�د  عظامه  �ضبه  �ل�ضن« 
لها  �لعتي  و�ضف  و�إثبات  �ملكنية،  طريقة 

��ضتعارة تخييلية«))5).

حممود �لب�ضتان: در��ضات ف علوم �لقر�آن �لكرمي، �ص 56) – 57).   -(
ينظر، عبد �لقاهر �جلرجان: دالئل �الإعجاز، �ص )7.  -(
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)- قوله تعاىل خماطبًا 
چ  يحيى عليه �ل�ضالم: 
ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

پ   پ  پ  پ 

چ

��ضتعارة ت�ضريحية
تبعية)جت�ضيم)

نتلم�ص ف هذه �ل�ضورة »هزة �للهجة �الآمرة، 
وقوة �جلملة �لازمة«))5).

و�لّتدبر،  للتفّهم  م�ضتعار  هنا:«  �الأخذ  �إن  �إذ   
�ملعتني  الأن  �لعلم عن فالن،  �أخذت  يقال  كما 
بها  »ير�د  و�لقوة  �الآخذ«))5)،  ي�ضبه  بال�ضيء 
و�لثبات«)55)  �لعزمية  وهى  معنوية،  قوة 
طرفها  تبعية)  ت�ضريحية  )��ضتعارة  فهنا 
للتاأكيد  جاءت  ح�ضي،  و�لثان  معنوي  �الأول 
وي�ضرح  به،  و�لعمل  وفهمه  �لكتاب  �أهمية  على 
لـتخّيل يحيى عليه  �ل�ضورة  �أمام هذه  �خليال 
و�ملبا�ضر،  �ل�ضارم  �الأمر  يتلقى  وهو  �ل�ضالم 
فيه من  وما  �لكتاب،  �أخذ  و�لقر�ر �لازم ف 
�لق بكل قوة و�قتد�ر وعزمية دون تكا�ضل ف 

حملة �أو تطبيقه )56).
على  تعاىل  قوله   -(
عليه  �بر�هيم  ل�ضان 
�ل�ضالم خماطبًا و�لده: 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڑ  ڑ   ژ  ژ 

ک چ 

-��ضتعارة مكنية 
)ت�ضخي�ص) 

- ��ضتعارة ت�ضريحية 
)جت�ضيم)

�ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم  ت�ضبيه  ف:  فاالأوىل   -
�لطريق  على  يدل  �لذي  �خلبري  بالهادي 
قرينة  �ل�ضوي  �ل�ضر�ط  و�إثبات  �ل�ضحيح 

�لت�ضبيه.
�إىل  �ملو�ضل  �العتقاد  »ت�ضبيه  ف  و�لثانية   -
�إىل  �ملبلغ  �مل�ضتقيم  بالطريق  و�لنجاة  �لق 

�ملق�ضود«)57).

)- قوله تعاىل ف ق�ضة 
�ل�ضالم:  عليه  �إدري�ص 

چ ڍ ڍ ڌ ڌ چ

 ��ضتعارة ت�ضريحية 
)جت�ضيم) 

و�لزلفى  �لنبوة  »�ضرف  هو  �لعلي  فاملكان 
�ملكانة  �الآية  ف�ضبهت  تعاىل«)58)،  �هلل  عند 
�إدري�ص عليه �ل�ضالم  �إليها  و�ملنزلة �لتى و�ضل 
عند ربه باملكان �لعلي �لذي ال يعرف كنهه �إال 
من  قربه  مدى  على  تدل  هنا  و�ل�ضورة  �هلل، 
و�لرفعة  �لدنيا،  ف  عما  و�لزهد  تعاىل  �هلل 

و�لطهارة عن كل ما يخد�ص دينه )59).
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5- قوله تعاىل ف ق�ضة 
بيوم  �مل�ضتهزئ  �لكافر 

ٻ  چٱ  �الآخر: 
ٻ  ٻ  ٻ 
پ  پ   پ  پ 
ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ 

ٺ   ٺ ٺ چ 

-��ضتعارة ت�ضريحية
)جت�ضيم)

- ��ضتعارة مكنية 
)جت�ضيم)

- �ال�ضتعارة �الأوىل: ف قوله تعاىل )�أفر�أيت) 
�لعجيبة،  بق�ضته  للعلم  م�ضتعارة  »فالروؤية 
بالب�ضر  �مل�ضاهد  �ل�ضيء  �لق�ضة منزلة  نزلت 

الأنه من �أقوى طرق �لعلم«)60). 
�أطلع  تعاىل«  قوله  ف  �لثانية:  و�ال�ضتعارة   -
�إح�ضا�ضًا  �لروع  ف  »تلقي  �ضورة  وهي  �لغيب« 

ب�ضخامة هذ� �لغيب وعظمته« ))6).
 و)�أطّلع) »من قولهم: �أّطلع �جلبل: �إذ� �رتقى 
�إىل �أعاله...ويقولون: مّر مطّلعًا لذلك �الأمر، 
�أي عاليًا له مالكًا له، والختيار هذه �لكلمة �ضاأن، 
يقول �أو قد بلغ من عظمة �ضاأنه �أن �رتقى �إىل 
علم �لغيب �لذي توّحد به �لو�حد �لقهار« ))6).
�لعايل  �ل�ضامخ  باجلبل  �ملجهول  �لغيب  ف�ضبه 
�ضخرية  منه،  �أعلى  �أو  مد�ه  يبلغ  ال  �لذي 

و��ضتهز�ء بحقارة هذ� �ل�ضخ�ص.

ف  تعاىل  قوله   -6
ڌ  چ  وعيده للكافرين: 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ژ   ژ ڑ ڑچ

 ��ضتعارة مكنية 
)جت�ضيم) 

فاال�ضتعارة هنا تر�ضم لنا م�ضهد� من م�ضاهد 
عقاب �لكافرين �لذي �متلئ و�ُضَحن ��ضطر�با 
و�لهّز  �الأّز  و«  و�ضجيجًا  وقلقًا  و�نفعااًل 
�لقدر  �أزيز  من  ماأخوذ  �لباطني  و�ال�ضتفز�ز 
�عتقادهم  ��ضطر�ب  �ضّبه  غليانه،  ��ضتد  �إذ� 
وتناق�ص �أقو�لهم و�ختالف �أكاذيبهم بالغليان 
فهو  و�ضكون،  وفرقعة  و�نخفا�ص  �ضعود  ف 

��ضتعارة«))6).
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�لزخم�ضري: �لك�ضاف: ج)، �ص 8  -5(
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، )7.   -5(

معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص )7).  -5(
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص 75.   -5(

�ملرجع �ل�ضابق، �ص 75.   -55
بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص)7).  -56

�ملرجع �ل�ضابق، �ص 6))  -57
�الألو�ضي: روح �ملعان، ج6)، �ص 05).   -58

بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي �ص )7)  -59
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص 59).   -60

معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة ��ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص 75).   -6(
�لزخم�ضري: �لك�ضاف، ج)، �ص 0).   -6(

�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص 65).   -6(

هذه بع�ص �أمثلة �ل�ضورة �لفنية �ملتمثلة ف �ال�ضتعار�ت �لتي تعّمدنا �ضرب �الأمثلة �ملتعددة فيها، 
لتو�ضيح دورها �لبارز ف ر�ضم �أجو�ء �لق�ض�ص من )�ضوت ولون و حركة) ي�ضهل على متاأملها تذوقها 
حتقيق  ف  �ضاهمت  �لتي  �جلمالية  قيمتها  و�إدر�ك  �أرجائها  ف  و�ليوية  �خليال  وبث  و��ضتخر�جها، 

�لوحدة �لفنية د�خل �لق�ض�ص. 

�لت�ضوير  �أ�ضكال  �آخر من  �إىل �ضكل  تناولته ق�ض�ص �ضورة مرمي  �لذي  وهكذ� ننتقل من �ملجاز 
�لفني وهي �لكناية.

التصوير بالكناية:   .3

ولكن  �للغة،  له ف  �ملو�ضوع  باللفظ  يذكره  �ملعان، فال  �إثبات معنى من  �ملتكلم  يريد  »�أن  وهي 
يجيء �إىل معنى هو تاليه وِرْدُفه ف �لوجود، فيومئ به �إليه، ويجعله دليال عليه«))).

وللكناية دور ف تو�ضيح �ملعنى، و هي �أبلغ من �لت�ضريح ف �لداللة عليه))).

وكما �أنها جتمع بني �الإمتاع و�الإقناع �إذ �إنها ال تاأتي بالدعوى �إال ومعها دليلها، »�أال ترى �أن قولهم 
كثري �لرماد، �لتى يكنون بها عن �لكرم �إمنا جاءت دلياًل حم�ضو�ضًا الإثبات هذ� �لكرم، وكذلك كل كناية 

�إن تاأملتها، جتد �أنها جاءت دلياًل على �ملعنى �ملر�د منها«))).

عبد �لقاهر �جلرجان: دالئل �الإعجاز، �ص )5  -(
ينظر، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي.   -(

َف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها )علم �لبيان و�لبديع) �ص 66).  -(
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ومن مو�طن �لكناية ف ق�ض�ص �ضورة مرمي كاالآتي: 

�الإيحاء و�لداللة �لنوع و �لقيمة �لكناية ف �لق�ض�ص 

)- قوله تعاىل ف ق�ضة زكريا عليه 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  چ  �ل�ضالم: 

ٺ چ

�ضفة  عن  كناية   -
�إىل  للت�ضويق  للمو�ضوف 

معرفة ماهية �لند�ء.
�لنوع من  ولت�ضريف هذ�   -

�لعبادة. 

عن  كناية  جاء  �خلفي  �لدعاء 
�لرياء،  عن  و�لبعد  �الإخال�ص 
هذه  عظم  على  داللة  وهى 
�لبعد  على  و�أثرها  �لعبادة 
�هلل  من  �لقرب  ف  و�ضببًا 

تعاىل))6).

زكريا  ل�ضان  على  تعاىل  قوله   -(
ٿ  ٺ    ٺ  ٺ  چ  �ل�ضالم:  عليه 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ چ

 كناية عن �ضفة للمو�ضوف 
وتفيد �لتاأكيد و�لتو�ضيح.

عن  كناية  �لعظم)  )وهن 
�ل�ضعف و�ل�ضيخوخة، وبيان �أنه 

قد بلغ مبلغًا يرثى عليه. 

مرمي  ل�ضان  على  تعاىل  قوله   -(
ڻ   ں  ں  ڱ  چ  �ل�ضالم:  عليها 
ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ 

ہچ

 كناية عن �ضفة للمو�ضوف 
لالإ�ضارة و�لتلميح. 

)ومل  تعاىل:  قوله  ففي 
�مل�ص  »جعل  ب�ضر)  مي�ض�ضني 
الأنه  �لنكاح �لالل  عبارة عن 
جاءت  ثم   ،(65( عنه«  كناية 
�لبغاء  نافية  �لثانية  �جلملة 
كناية  »�لكالم  و  بتاتًا  و�لزنا 
بالبغاء  �لو�ضم  عن  �لتنزه  عن 
بقاعدة �ال�ضت�ضحاب. و�ملعنى: 
ما كنت بغيًا فيما م�ضى �أفاأُعُد 

بغّيا فيما ُي�ضتقبل« )66).
تعبريً�  �لكناية  توظيف  وياأتي 
هو  �لذي  �خلطاب  �أدب  عن 
ف  �لد�ئمة  �لقر�آن  طريقة 
�الألفاظ  ��ضتخد�م  عن  �لبعد 

�لبذيئة و�لفاح�ضة)67).
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مرمي  ق�ضة  ف  تعاىل  قوله   -(
ی  ی  ی  چ  �ل�ضالم:  عليها 
ی جئ حئ مئ ىئ يئ  چ 

 كناية عن �ضفة للمو�ضوف 
للت�ضويق

�إذ  )جنّيا)  ف  و�قعة  فالكناية 
ُعرّب عن �لرطب باأنه طرّي لني 
فعيل  »�جلني:  فـ  �ضهي،  طازُج 
مبعنى مفعول، �أي جمتنى، وهو 
�أي  �ضقوطه،  ُحدثان  عن  كناية 
�لرطب  من  يكن  ومل  طر�وته، 
�لرطب  الأن  قبل،  من  �ملخبوء 
بنخلته  عهدً�  �أقرب  كان  متى 

كان �أطيب طعمًا »)68).

ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  وقوله   -5
ڀ               پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ     ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ ٿ ٿ ٿ  چ 

 كناية عن �ضفة للمو�ضوف 
جاءت للت�ضويق

عن  »كناية  �لعني):  )قرة  فـ 
هنا  ت�ضمل  �لعني  وقرة  �ل�ضرور 
بالطفل  �الأن�ص  وت�ضمل  �لعي�ص 
عني  قرة  كونه  وف  �ملولود، 
�ضالمته  �ضمان  عن  كناية 

ونباهة �ضاأنه« )69).

و�لد  ل�ضان  على  تعاىل  قال   -6
ہ  چ  �ل�ضالم:  عليه  �إبر�هيم 
ے  ھ  ھھ  ھ   ہ  ہ  ہ 

ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ چ 

للمو�ضوف  �ضفة  عن  كناية 
للتهديد و�الإنذ�ر

كناية  �الآية  ف  )فالرجم) 
�لرجم  بطريقة  �لقتل  عن 
عن  �إيحاء  وفيها  بالجارة، 
�ضدة ق�ضوة وعنف و�لد �إبر�هيم 

عليه �ل�ضالم. 
ينظر، �الألو�ضي: روح �ملعانى، ج 6)، �ص 59.   -6(

�لزخم�ضري: �لك�ضاف، ج)، �ص )).   -65
�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص )8.   -66

�أنه كنى مو��ضع كثرية ف  �لقر�آن يجده د�ئمًا يرتفع عن ت�ضوير �لفح�ص و�لرذيلة و يتجاوزها �ضريعًا، حتى  و�ملتتبع الأ�ضاليب   -67
)�جلماع) بالرفث و�ملبا�ضرة و�لغ�ضيان و�لرث و�الإف�ضاء، ينظر: معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص 

 .(8(
�بن عا�ضور:تف�ضري �لتحرير و �لتنوير، ج6)، �ص 88.   -68

�ملرجع �ل�ضابق، �ص 89.  -69

�ملعنى،  تو�ضيح  فاعله ف  بوظيفة  لت�ضهم  باأكملها  و�ل�ضورة  �لق�ض�ص  �لكنايات ف  تتابعت  ولقد 
وحتقيق �لهدف و�ملق�ضود بتاأثريها ف �لنف�ص �إمتاعا و�إقناعَا.
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التصوير بالتعريض:   .4

لقد تباينت �آر�ء �لبالغيني ف �لتعري�ص، فمنهم من ذهب �إىل))):

y  .كون �لكناية و�لتعري�ص �ضيء و�حد

y  .ومنهم من جعل �لتعري�ص ق�ضمًا من �لكناية

y  .ومنهم من ر�أى �أن �لتعري�ص يختلف عن �لكناية

ولكنني �أميل للر�أي �لثالث لوجود فو�رق ب�ضيطة بني �لتعري�ص و�لكناية. 

فالتعري�ص لغة: خالف �لت�ضريح، من عّر�ص، يقال عر�ضت لفالن وبفالن))).

و��ضطالحا: هو »�للفظ �لد�ل على �ل�ضيء من طريق �ملفهوم، ال بالو�ضع �لقيقي وال �ملجازي«))) 
فهو يتحقق حني يطلق �لكالم وال ير�د به ظاهره، و�إمنا ُي�ضار به �إىل معنى �آخر يفهم من خالل �ل�ضياق 

على �ضبيل �لتلميح و�الإ�ضارة))). 

ومن �أمثلته ف ق�ض�ص �ل�ضورة: 

داللته وفائدته�لتعري�ص ف �لق�ض�ص

عليها  مرمي  قوم  ل�ضان  على  تعاىل  قوله  ف   -(
ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ٿ  چ  �ل�ضالم: 

ڤ ڦ  ڦ ڦ چ 

تعري�ص من �لقوم لل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم 
جاءت  �لذي  و�ملُعجب  �ملنكر  �الأمر  بِكرَب 

به)70).

)- ف قوله تعاىل على ل�ضان عي�ضى عليه �ل�ضالم: 

ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ   
ے چ 

ف  �ل�ضالم  عليه  عي�ضى  على  �ل�ضالم  جاء 
باللعنة على متهمي  �لثالثة: »تعري�ضًا  �ملو��ضع 
�ليهود«  من  و�أعد�ئها  �ل�ضالم  عليها  مرمي 
))7)، �لذين رموها بالزنا و�لفح�ص،وتعري�ضا 
�أقاويلهم  كل  من  �ل�ضالم  عليه  عي�ضى  برب�ءة 
يجري  ب�ضر  �إنه  �إذ  �ألوهيته،  ف  و�فرت�ء�تهم 

عليه ما يجري عليهم من حياة وموت وبعث. 

ينظر، ف�ضل ح�ضن عبا�ص: �لبالغة فنونها و�أفنانها )علم �لبيان و�لبديع)، �ص 55).   -(
ينظر، �بن منظور: ل�ضان �لعرب، جملد0)، مادة عر�ص، �ص 08)، �لر�غب �الأ�ضفهان: �ملفرد�ت ف غريب �لقر�آن، �ص))).   -(

�بن �الأثري: �ملثل �ل�ضائر، ج)، �ص 57).   -(
ينظر، رفيق معني �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص )8).   -(
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)- ومنه كذلك قوله تعاىل: چ ے ے ۓ 
ۓ ڭ چ

باأقو�لهم  وت�ضنيعًا  للن�ضارى  تعري�ضا 
كذبا  �هلل  على  �أطلقوها  �لتى  و�فرت�ء�تهم 

.(7((
منهم من يرى �لتعري�ص هنا )كناية) بكونه نوع من �أنو�عه، ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص 96.  -70

�لزخم�ضري: �لك�ضاف، ج)، �ص 8).  -7(
ينظر، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص 69).   -7(

و�أكتفي بهذه �الأمثلة للتعري�ص لندرك مدى جمالية ��ضتعماله ف �ل�ضياق �لق�ض�ضي وبخا�ضة ف 
تثبيت �ملق�ضد �الأ�ضا�ضي فيها.

التصوير المعتمد على الحقيقة:  .5

بل هو  �ل�ضابقة،  �لبالغية  �لت�ضوير�ت  يقل عن  ال  ورونق  �ملعتمد على �لقيقة جمال  للت�ضوير 
يتكامل معها لري�ضم لوحة فنية بديعة متتد ف م�ضاهد متعددة ذ�ت �أبعاد متنوعة، ولقد برز ف ق�ض�ص 

�ضورة مرمي على �ضكلني))):

من خالل م�ضاهد �لوعيد.   

ومن خالل �لو�ر �لت�ضويري.   

مشاهد الوعيد:  أ- 

وجل:  عز  بقوله  و�لن�ضور  �لبعث  �أنكر  �لذي  �الإن�ضان  ذلك  على  تعاىل  �هلل  رد  ف  فبتاأملنا   -(
چڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ      ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ              ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ      

ڌ ڎ چ. 

�مل�ضركني  �أولئك  لال  �لق�ض�ضي)  )�ل�ضرد  ر�ضمها  قد  ومفزعة)  خميفة  ح�ضية  )�ضورة  جند 
مقهورين  يح�ضرون  ثم  ربهم،  عند  جميعهم  حم�ضورين  ب�ضياطينهم،  �قرتنو�  قد  وهم  �لقيامة  يوم 
ُيْنتزعون بعنف و�ضدة كما ف  مرغمني، قد جثت ركبهم على �الأر�ص من �ضدة خوفهم وذلهم)))، ثم 
لفظة )لننزعّن)، �لذي برز فيها �لـ »ت�ضديد، لري�ضم بظله وجر�ضه �ضورة لهذ� �النتز�ع، تتبعها �ضورة 

�لقذف ف �لنار، وهى �لركة �لتي يكملها �خليال«))).

ثر �لت�ضوير عن �ملعان �ملجردة بطريقة عجيبة، ففي تهديد  )- كما �أننا نرى �ل�ضياق �لتعبريي ُيوؤْ
بت�ضرف: معني رفيق �ضالح �أحمد: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص 86).   -(

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، 86) – 87).  -(
�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، ج)، �ص 7))) – 8))).  -(
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�هلل تعاىل لذلك �لكافر �ملعاند �لذي كان منوذج للكفر و�لعناد و�ال�ضتهز�ء باليوم �الآخر قائاًل: چٿٿ  
�لتي جاءت  ��ضتخد�م كلمة )�ضَنْكُتب)  يوؤثر  �ل�ضياق  چ جند  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
مبعنى: »نحفظه عليه حفظ من يكتبه لنوبخه به، ونعد به عليه بعد �ملوت«)))، »للتعبري عن علم �هلل 
�لذي ال يغفل �ضيئًا، �لذي ال حتوجه �لكتابة ليحيط باأقو�ل �لكافرين«)))، فالتعبري هنا »تعبري ت�ضويري 
للتهديد، و�إال فاملغالطة م�ضتحيلة، وعلم �هلل ال تند عنه �ضغرية و ال كبرية، ومند له من �لعذ�ب مد�، 
فنزيده منه ونطيله عليه وال نقطعه عنه«)))، وهكذ� ندرك طريقة �لقر�آن �لتي توؤثر �لت�ضوير ف �ملعان 

�ملجردة ليكون �لتهديد �أكرث تاأثريً�. 

الجدل التصويري:  ب- 

جاءت معظم �ل�ضور �لفنية ف �ل�ضورة ف �إطار �لنموذج �جلدىل �لذي يعتمد على �أ�ضلوب �جلدل 
ويقيم  �لق  لهم  ليبني  �ل�ضاطعة،  و�لرب�هني  �لقاطعة  بالجج  ومقارعتهم  �ملخالفني،  مع  و�ملناظرة 

عليهم �لجة))). 

�مل�ضاهد  تلك  وخا�ضة  و�جلدل  و�لركة  باليوية  �ت�ضمت  م�ضاهد  �لكرمية  �ل�ضورة  حوت  ولقد 
�إذ كانت طريقة �لقر�آن ف هذه  �لو�رية ف ق�ض�ص �ملكذبني و�ملعاندين و�ملفرتين على �هلل �لكذب 
�لق�ض�ص تفنيد �أقو�ل �أولئك �مل�ضركني، من خالل �ل�ضرد �لق�ض�ضي ثم �لرد عليهم باال�ضتعانة بطريقة 
�لت�ضوير �لتخييلي مع توظيف تلك �لقائق �لبديهية �خلالدة �لتي ال يجادل ف �ضحتها عاقل ومنها)5):

ف ق�ضة �إبر�هيم عليه �ل�ضالم جند �جلدل �لو�ري �لت�ضويري �لذي �ضور لنا بطريقة �الإقناع   .(
من جهة  �للني  �لهادئ  و�لو�ر  �ملعاند  �الأب  من جهة  و�لقا�ضي  �لعنيف  �لو�ر  ذلك  و�لتاأثري 
�البن �لبار �لعطوف، فالو�ر كان و�قعيًا وحقيقّيًا،مّثل حقائق و�أدلة وبر�هني �ضاطعة ال جمال 
لالإنكار فيها، ولكن طريقة �لتعبري �لقر�آنية �أظهرته باأ�ضلوب ت�ضويري موؤثر، با�ضتخد�م كلمات 

لها �أبعاد تخييلية ف ذهن �ملتلقي مثل:

)يا �أبت) للداللة على �لب �لو��ضع و�لرحمة �لعميقة �ملت�ضربة قلب �البن.  -
)ال ي�ضمع وال يب�ضر – وال يغني): للداللة على �جلمود و�ل�ضكون وعدم �لنفع �أو �ل�ضرر. -
�لذي و�ضله، ومل  - �لو��ضع  �ليقيني  �لعلم  للداللة على  ياأتك):  �لعلم ما مل  )�إن قد جاءن من 

ي�ضل �إليه �أبوه �مل�ضرك. 
�لبقاعى: نظم �لدرر، ج)، �ص 555.   -(

معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي 87).  -(
�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، ج)، �ص 0)))  -(

بت�ضرف، معني رفيق �ضالح �أحمد: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص 87).  -(
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص 87) – 88).   -5
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)فاتبعني �أهدك �ضر�طًا �ضويًا): فالهد�ية فعاًل تقود لل�ضر�ط �ل�ضوي، ولكن هنا يفتح �لو�ر  -
لنا �أبعاد� تخييلية لتخيل كيفية هذه �لهد�ية وكيفية �ل�ضري على �ل�ضر�ط �ل�ضوي.

)�إن �أخاف �أن مي�ضك عذ�ب من �لرحمن): ف �لو�ر هذ� ح�ضن �نتقاء لالألفاظ �لتجريدية  -
بتحويلها �إىل �ضور بديعة، لتثري ف ذهن �ملتلقي ت�ضاوؤال عن كيفية هذ� �مل�ص من �لعذ�ب، وكيفية 

�ضدوره من �لرحمن لعباده.

وينطلق كذلك من خالل �لو�ر �آفاق تخيلية �أخرى عن كيفية فتح �أبو�ب �لهد�ية و�لتوبة و�لرجوع 
�ملعان  من  ن�ضت�ضفها  قد  �لتي  �لت�ضويرية  �ملعان  هذه  غري  �إىل  و�ملذنبني،  �ملخطئني  جتاه  تعاىل  هلل 

�لتجريدية. 

وكذلك جند �جلدل �لت�ضويري ف قوله تعاىل ف �ضرده لق�ضة من �دعى من �مل�ضركني �أنهم �أهل   .(
ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ  چ  �أف�ضل عي�ضًا وترفًا من �ملتقني بقوله:  حظوة من �هلل و�أنهم 

ھ            ھ  ھ ے ے   ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ چ

ڭ   چ  وردِّ �هلل تعاىل عليهم متوعدً� بطريقة �لت�ضوير �لتي تفتح للعقل خيااًل ي�ضرح فيه قائاًل: 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ فو�قعيه �جلمل و��ضحة،ولكن �أبعادها �ملعنوية �لتي تعانقت 

مع معان �الألفاظ �ملنتقاة جعلت �ملتلقي يتخيل م�ضاهد متعددة، منها: 

م�ضهد �أولئك �لقوم �ملجتمعني ف �لنو�دي �لفخمة، و�ملجامع �ملرتفة وتلك �لقيم �لفا�ضدة �لتي    -
يتعامل بها �أولئك �لقوم فيما بينهم. 

�مل�ضكن  ف  �لعي�ص  من  تو��ضع  ف  كانو�  �لذين  و�ل�ضالني  �ملتقني  من  �لفئة  �أولــئك  وم�ضهد    -
و�ملظهر، وتلك �لقيم �خللقية �لميدة �لتي تو��ضلو� فيما بينهم عليها. 

ومن ثم تخيل �مل�ضهد �ملنبعث من ذلك �ال�ضتهز�ء و�ل�ضخرية وما ت�ضاحبه من �نفعاالت نف�ضية    -
لدى �لطرفني باالإيجاب و�ل�ضلب. 

ِر �هلل  ثم جند ذلك �لتعقيب �لقوي �لر�دع و�لقاطع لكل هوى �ضال، ولكل متعة متمادية ليذكِّ   -
ونعيم،  ترف  ف  عا�ضو�  �لذين  �ل�ضابقة  �الأقو�م  تلك  مب�ضارع  �ملتكربين  �لقوم  هوؤالء  تعاىل 
ولكنهم مل يعطو� دينهم وعبادتهم هلل حقها، فاأهلكو� جّر�ء �أعمالهم فلم تغن عنهم �أمو�لهم وال 

�أوالدهم �ضيئًا.

الأقو�ل  �لكون  �نتفا�ضة  ح  يو�ضِّ �لذي  �لت�ضوير  ذلك  كذلك  �جلدلية  �لت�ضوير�ت  �أجمل  ومن   .(
چ ۆ ۆ ۈ ۈ   �ملفرتين ف �أق�ضو�ضة �لذين �دعو� �أن هلل ولد� بقوله تعاىل: 
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چ فل�ضدة �ضناعة ما قالوه على �هلل كذبًا و�فرت�ًء، نتخيل هذ�  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ 
ويغ�ضب  م�ضتقر،  كل  ويرجت  حولهم  من  �ضاكن  كل  »يهتز  �إذ  �لكونية  للغ�ضبة  �لبديع  �لت�ضوير 
�لكون كله لبارئه، وهو يح�ص بتلك �لكلمة ت�ضدم كيانه وفطرته وجتاف ما وقر ف �ضمريه وما 

��ضتقر ف كيانه، وتهز �لقاعدة �لعامة �لتي قام عليها و�طماأن �إليها«))). 

�لتي  �لفنية  �مل�ضحة  تلك  ندرك  �ل�ضورة  �لت�ضوير ف ق�ض�ص  لدور  �لتطبيقية  �الأمثلة  تلك  وبعد 
�ضادت �لق�ض�ص لتن�ضج عليها جمالية �لعمق و�لدقة و�ل�ضدق ف �أ�ضغر لبنة فيها �إىل �أكربها، فتبقى 
�أمام �ملتلقي حرية �الختيار بعد تلك �لتاأثري�ت و�النفعاالت �لعقلية و�ل�ضية و�لنف�ضية �لتي �أثارتها فيه 

طريقة �لقر�آن وت�ضوير�ته ف �ال�ضتجابة �أو �الإعر��ص ملا يقر�أ وي�ضمع من �آيات و�ضور.. 

المطلب الثالث: األدوات اإليقاعية والصوتية:

أوال- مفهوم اإليقاع:

»�إن  �لقول:  ميكن  كما  ويبينها)))،  �الألان  يوقع  �أن  وهو  و�لغناء  �للحن  �إيقاع  من  لغة:  �الإيقاع 
�الإيقاع هو �إحد�ث �ضوت �أو جر�ص خافت �أو رفيع«))).

ف  تظهر  �لتي  �ملو�ضيقى  »تلك  �أو  �ل�ضوتية«)))  �ملقاطع  مبوجبه  تتو�ىل  »نظام  هو  و��ضطالحًا: 
�الرتباط �ملتنا�ضق بني �الألفاظ ومعانيها حيث يتالقى جر�ص حروفها مع �إيحاء مدلولها«)5).

ثانيا- أهمية الدراسة اإليقاعية والصوتية

�إن �لدر��ضة �ل�ضوتية الأّي ن�ص �أدبي لتحتل �ل�ضد�رة ف خطو�ته للتحليل و�ال�ضتقر�ء للو�ضول �إىل 
مكامن �جلمال و�لفن فيه، �إذ له �الأثر �الأكرب ف ك�ضف �جلو�نب �لنف�ضية و�النفعاالت �لعاطفية �لتي 
ت�ضيطر على �لعمل �الأدبي، �لتي تدفع �ضاحبها الختيار �أ�ضو�ت و�إيقاعات بعينها دون غريها ليعرب بها 
عن �أفكاره : »ولي�ص يخفى �أن مادة �ل�ضوت هي مظهر �النفعال �لنف�ضي، و�أن هذ� �النفعال بطبيعته �إمنا 

هو �ضبب ف تنويع �ل�ضوت، مبا يخرجه فيه مدً� �أو غنة �أو لينًا �أو �ضدة«)6).

كما �أنه يكمن ف �ل�ضوت �إمكانيات تعبريية هائلة ت�ضاعد على �لتعبري عن م�ضمون �لعمل �الأدبي 

�ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، ج)، �ص ))))  -(
ينظر، �بن منظور: ل�ضان �لعرب، جملد5)، )وقع)، �ص)6).  -(

عمر �ل�ضالمي:�الإعجاز �لفني ف �لقر�آن، �ص5)).  -(
�ضهام �ضياد: �لبديع ف �ضورة مرمي، �ص)7.  -(

�ملرجع �ل�ضابق: �ص)7، ومنها يلحق بلفظة �الإيقاع �ألفاظ �أخرى �ضاعت عند �الأدباء و�لبالغني و�لنقاد من مثل: �لف�ضاحة، �جلز�لة،   -5
ح�ضن �لر�ضف، �لفخامة، و�ضدة �الأ�ضر، و�ضفاء �لديباجة و�ل�ضال�ضة، و�جلر�ص �ملو�ضيقي، ينظر، عبد �هلل �لطيب: �ملر�ضد �إىل فهم 

�أ�ضعار �لعرب و�ضناعتها )�جلر�ص �للفظي)، �ص).
م�ضطفى �ضادق �لر�فعي: �إعجاز �لقر�آن و�لبالغة �لنبوية، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، لبنان، ))))هـ )00)م، �ص9)).  -6
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�أ�ضر�رها وتلم�ص جو�نب  �أبو�ب  و�أهد�فه ومقا�ضده، وال ي�ضتطيع �أحد فهم هذه �لقيقة �إال من طرق 
حقيقتها.

ثالثا- الجمال اإليقاعي في أسلوب القرآن

و�إذ� رجعنا قلياًل �إىل ع�ضر �لتنزيل فاإننا جند �أن »�أول �ضيء �أح�ضته تلك �الأذن �لعربية ف نظم 
مت فيه �لركة و�ل�ضكون تق�ضيمًا منوعا يجدد ن�ضاط  �لقر�آن هو ذلك �لنظام �ل�ضوتي �لبديع �لذي ُق�ضِّ
�ل�ضامع ل�ضماعه، ووزعت ف ت�ضاعيفه حروف �ملد و�لُغنة توزيعًا بالق�ضط ي�ضاعد على ترجيع �ل�ضوت 
به وتهادي �لنف�ص فيه �آنًا بعد �آن، �إىل �أن ي�ضل �إىل �لفا�ضلة �الأخرى فيجد عندها ر�حته �لعظمى، وهذ� 
�لنحو من �لتنظيم �ل�ضوتي �إذ� كانت �لعرب قد عمدت �إىل �ضيء منه ف �أ�ضعارها فذهبت فيها �إىل حد 
�الإ�ضر�ف ف �ال�ضتهو�ء ثم �إىل حد �الإمالل ف �لتكرير فاإنها ما كانت تعهده قط وال كان يتهياأ لها بتلك 
�ل�ضهولة ف منثور كالمها، �ضو�ء منه �ملر�ضل �أو �مل�ضجوع، بل كان يقع لها ف �أجود نرثها عيوب تغ�ص من 

�ضال�ضة تركيبه وال ميكن معها �إجادة ترتيله �إال باإدخال �ضيء عليه �أو حذف �ضيء منه«))).
�إن �الإيقاع �ل�ضوتي للقر�آن ليعد �ضر من �أ�ضر�ر �الإعجاز �لفني فيه، �إذ يحفه �لكثري من �لغمو�ص 
ف ماهية تلك �لقدرة �لتي بف�ضلها ي�ضيطر على �ملتلقي قلبًا وقالبًا، ولقد قيل قدميًا عند �لفال�ضفة: 
فلما  �لب�ضيطة،  �الأ�ضو�ت  فاأظهرتها  �الألفاظ،  ف  �إظهارها  عن  �لنفو�ص  عجزت  حكمة،  »�ملو�ضيقى 

�أدركتها ع�ضقتها، فا�ضمعو� من �لنف�ص حديثها«))).
�لدقيقة ف مباحث طويلة  �لفنية  �ملعاجلة  �إىل  �لقر�آن  �ل�ضوتية ف  �لظاهرة  لذلك حتتاج هذه 

�ص وخربة باحثها ف هذ� �لعلم. تت�ضم باال�ضتقر�ء و�لتف�ضيل و�لتطبيق �إىل جانب مترُّ
م علماء �الأدب و�للغة و�لبالغة مباحث قيمة ف �الإيقاع �ملو�ضيقي للقر�آن)))، ال ي�ضعني  ولقد قدَّ
قدر  اتها على  فنيَّ بع�ص من  بتطبيق  �أكتفي  لذلك  وملحوظاتهم،  �آرئهم  تفنيد  �أو  لعر�ضها  �ملجال هنا 

�ملوؤونة �لتي تتوفر يل ملعاجلة هذ� �ملطلب من �لبحث.

حممد عبد �هلل در�ز: �لنباأ �لعظيم، �ص)))-))).  -(
ينظر، عمر �ل�ضالمي: �الإعجاز �لفني ف �لقر�آن، ن�ضر وتوزيع موؤ�ض�ضات عبد �لكرمي بن عبد �هلل، تون�ص، 980)م، )د، ط)، �ص5)).   -(
كما �أنه من �مللحوظ و�ملجرب �أن بقر�ءة �لقر�آن جمودً� يزيد �مل�ضتمع عجبًا وده�ضة �ضو�ء كان من يفهم �لعربية �أم ال، �إذ تنبع من كل 
مقاطعه ومن كل جملة وكلمة وحرف نظام �ضوتي ورنني �إيقاعي ي�ضلب �لقلوب و�الأ�ضماع �ضلبًا، فكم هي تلك �لق�ض�ص �لتي قرئت 
و�ضمعت عن �أولئك �الأ�ضخا�ص ممن ال يتكلم �لعربية وال يفهمها قد تاأثرو� بها، و�ق�ضعرت لها �أبد�نهم، و�ضالت بها �أعينهم دمعًا، ال 
ُيعلم من �ضر ردود �أفعالهم �ضوى تاأثرهم باجلر�ص �الإيقاعي و�ملو�ضيقي الآيات �لقر�آن �لكرمي، فمثال �ضهدت �ضيدة يوغ�ضالفية كانت 
�ضديدة �لتاأثر ب�ضماعها ل�ضالة �جلمعة �أقامها �مل�ضلمني على �أحد �ل�ضفن �ملحملة بالركاب بقولها: "�إن �ملو�ضوع �لذي لفت ح�ضي هو 
�أن �الإمام كانت ترد ف �أثناء كالمه بهذه �للغة �ملو�ضيقية فقر�ت من نوع �آخر غري بقية كالمه، نوع �أكرث مو�ضيقية و�أكرث �إيقاعًا، هذه 
�لفقر�ت �خلا�ضة �لتي كانت حتدث ّف رع�ضة وق�ضعريرة، �إنها �ضيء �آخر، كما لو كان �الإمام مملوء من روح �لقد�ص" ينظر، �أحمد 

�أبو زيد، �لتنا�ضب �لبيان ف �لقر�آن، �ص9)).
�إعجاز �لقر�آن و�لبالغة �لنبوية، �ص7))، حممد عبد �هلل  �أبو زيد: �لتنا�ضب �لبيان ف �لقر�آن، �ص5))، �لر�فعي:  �أحمد  ينظر،   -(
در�ز: �لنباأ �لعظيم، �ص7))، �أحمد يا�ضوف: جماليات �ملفردة �لقر�آنية، �ص75، حممد �ل�ضناوي: �لفا�ضلة ف �لقر�آن، د�ر عمار، 

عمان، ))))هـ 000)، ط )، �ص 75) )8).
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رابعا – التطبيق في السورة:

تعد �ضورة مرمي من �لنماذج �لبديعة �لتي برز فيها �الإيقاع �ل�ضوتي بتجلياته على عدة م�ضتويات: 
م�ضتوى )�لروف و�ملدود و�الألفاظ و�جلمل و�لفو��ضل) �إذ مثلت �أ�ضلوبًا معجزً� ف تناغم وتنا�ضق هذه 
�مل�ضتويات جميعها ف �لوحدة �لفنية �لتي �ن�ضجمت مع �لوحدة �لع�ضوية و�ملو�ضوعية لت�ضكل لنا معمارية 

ق�ض�ضية فريدة د�خل عمارة �ل�ضورة �لكرمية.

اإليقاع الصوتي للحروف:  .1

للحرف ف �لقر�آن �لكرمي دور كبري ف �إعطاء �لكلمة جماليتها ورونقها من ح�ضن تاأليف وجمال    
جر�ص و�نتظام �أ�ضو�ت ب�ضكل ملفت للنظر، يدعو من يتاأمله �إىل �لت�ضاوؤل عن خ�ضائ�ص حروفه 
ف  �الإيقاع  �إليها  يرجع  و�أ�ضو�تها  للحروف  خ�ضائ�ص  ثالث  »توجد  لذلك:  �أ�ضو�ته،  وخمارج 

�لقر�آن �لكرمي:

y  حالوة الجرس: �أي �أن �لروف متتلك ح�ضًا �أليفًا، حمببًا ف �لقلوب ورنة ح�ضنة ذ�ت وقع
جميل ف �الأذن.

y .االنسجام: لي�ضت ثقيلة ف �لنطق وال يتعرث بها �لل�ضان

y  أن �لروف ف ترتيبها و�ضياغتها تتد�خل وياأخذ بع�ضها برقاب� �أي  التجاوب والتناغم: 
بع�ص وكاأمنا يطلب �أحدهما �الآخر �أو يجذبه«))).

لذلك جند �لقر�آن �لكرمي ينتقي حروفه لتنا�ضب �ملقام، ويْنظمها ف �ن�ضجام و�ت�ضاق لتنا�ضب 
�ملقال، ونتيجة لذلك جند خ�ضائ�ص و�ضفات للحروف تتالءم مع �جلو �لذي وردت فيه.

انتقاء أصوات الحروف في القصص:   

ففي ق�ض�ص �ل�ضورة �لكرمية جند عدة )جمموعات �ضوتية) منها:

)�الأ�ضو�ت �ملفخمة و�الأ�ضو�ت �ل�ضفريية و�الأ�ضو�ت �النفجارية و�الأ�ضو�ت �لذلقية) �لتي تو�فقت 
وتالءمت مع �جلو �لذي �ختريت فيه، فاأ�ضفت على �ل�ضياق �لق�ض�ضي دالالت جمالية وفنية ر�ئعة.

األصوات المفخمة: أ-  

يعرف �لتفخيم باأنه: »�رتفاع موؤخر �لل�ضان �إىل �أعلى قلياًل ف �جتاه �لّطبق �لّلني، وحتركه �إىل 

نعيم �لياف: حروف �لقر�آن )در��ضة داللية ف علمي �الأ�ضو�ت و�لنغمات) جملة �لفي�ضل، �لريا�ص، �ململكة �لعربية �ل�ضعودية، �لعدد   -(
)0)، �ل�ضنة 9، ذو �لجة 05)) هـ �ضبتمرب 985)، �ص)0).
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�خللف قلياًل ف �جتاه �لائط �خللفي للحلق«))).

وينق�ضم �إىل نوعني))): �الأ�ضو�ت �ملطبقة وت�ضمل �أ�ضو�ت: )�ل�ضاد و�ل�ضاد و�لطاء و�لظاء) وهي 
�أ�ضو�ت كاملة �لتفخيم، وفيها مع ��ضتعالئها �إطباق.

�أ�ضو�ت:  ��ضتعالئها وت�ضمل  �إطباق فيها مع  �أ�ضو�ت ال  �لتفخيم �جلزئي، وهي  و �الأ�ضو�ت ذ�ت 
)�خلاء و�لغني و�لقاف). 

�الأغر��ص  ومتثيل  �ملعان،  م�ضاحبة  ف  كبري  دور  �ملفخمة  �الإيقاعات  ذ�ت  �الأ�ضو�ت  ولهذه 
و�الأهد�ف �لتي ق�ضدتها ق�ض�ص �ل�ضور، مثلت لبع�ضها ف �جلدول �الآتي:

�لروف �ل�ضاهد من �لق�ض�ص
 �اليحاء و�لداللة�لغر�ص�ملفخمة

تعقيبه  ف  تعاىل  قوله   -(
على رد عي�ضى عليه �ل�ضالم 

لقومه: چ ے ۓ ۓ ڭڭ 
ۆ   ۇ  ۇ  ڭ     ڭ 

ۆچ

�ضوت)�لقاف) 
مكرر� مرتني.

جت�ضيد �ضخامة 
�لدث 

و�إعطائه 
نوعا من 

�ملبالغة))7)

لبيان  �هلل  من  �لقوي  �لرد 
�لق �لذي �ضك فيه �لن�ضارى 
فتزيد  �ليهود،  فيه  و�ختلفت 
�الأحرف من ثقل �لكلمات لبيان 

�لق.
)- قوله تعاىل ف رده على 
�تخذ  قد  �هلل  باأن  قال  من 

ۆ  چۆ  ولد: 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ۋ ۅ ۅ ۉچ

�ضوت)�لطاء 
�مل�ضددة 

و�ل�ضاد و�خلاء 
و�لقاف، و�لر�ء 

�ملخففة)

جت�ضيد �ضخامة 
�لدث وكاأن 

�أ�ضو�تها 
و�ضد�ها ُت�ضمع 

للعيان.

�لكون  �النفعال  �ضدى  ن�ضمع 
هذه  بت�ضاوق  م�ضاهده  ونرى 
�لعظيم  �جلو  مع  �لروف 
�الأق�ضو�ضة  على  �ضيطر  �لذي 
�إز�ء من �دعى على �هلل �فرت�ء.

ق�ضة  ف  تعاىل  قوله   -(
�ل�ضالم:  عليها  مرمي 

ی  ی  ی  چی 
جئ حئ مئ ىئ يئ چ 

�ضوت �خلاء 
ف )�لنخلة) 

و�لقاف و�لطاء 
ف )ت�ضقط..

رطبا).

تفيد �ملبالغة 
و�لتعظيم

�لروف  هذه  �أعطتنا  حيث 
�أ�ضو�ت »�ضورة �النهمار �ل�ضديد 
و�ضخامة   ،(7(( للرطب« 
�حتاجتها  �لتي  �ملعجزة  هذه 
لتكون  �ل�ضالم  عليها  مرمي 
�ضببًا لتطمينها وتهدئة نف�ضها.

�ل�ضيغ:  �لعزيز  ينظر، عبد  �لقاهرة، 96))هـ، 976)م، ط)، �ص)8)،  �لكتب،  �للغوي، عامل  �ل�ضوت  در��ضة  �أحمد خمتار عمر:   -(
�مل�ضطلح �ل�ضوتي ف �لدر��ضات �لعربية، د�ر �لفكر �ملعا�ضر، بريوت، لبنان – د�ر �لفكر، دم�ضق، �ضورية، ))))هـ، 000)م، ط)، 

�ص 5))-6)).
معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص)).  -(
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)- ف قوله تعاىل: چ ۈ ۈ          
ې     ۉې  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ې ې ى ى ائ  ائ      ەئ 

ەئ چ

حرفا �لقاف 
و�ل�ضاد ف 
)ق�ضى) 

و�لقاف ف 
)يقول)

للتعظيم
ُبعدً�  �لروف  هذه  �أعطت  �إذ 
تعظيميًا الإر�دة �هلل �لنافذة ف 

خلقه.

5- قوله تعاىل ف رده على 
�الآخر:  باليوم  �مل�ضتهزئ 

ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  چڀ 
ٺ  ٺ ٺ چ

حرف �لطاء 
�مل�ضعف 

ف )�أّطلع) 
�مل�ضبوق 
بالهمزة.

وحرف �لغني 
�ال�ضتعالئي ف 
كلمة )�لغيب). 
وحرف �خلاء 
�مل�ضبوق بالتاء 

�مل�ضعفة.

عظمة 
و�ضخامة غيب 
�هلل و��ضتحالة 

�لو�ضول �إليه

غيب  عظمة  �الأ�ضو�ت  ج�ضدت 
�هلل كما �أن كلمة )�أطلع) �أعطت 
ثقاًل  �ال�ضتفهامية  بالهمزة 
��ضتحالة  على  لتدل  �لنطق  ف 
و�ضعوبته،  �الإطالع  هذ� 
وكذلك نلم�ص �لعظمة ف حرف 
ن�ضعر  و  �لغيب،  كلمة  ف  �لغني 
ب�ضعوبة هذ� �الأخذ للعهد �لذي 

ياأمله �لكافر ولن يناله)75).

ينظر، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص)).  -7(
�ملرجع �ل�ضابق، �ص 6)، وينظر،�بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص89.   -7(

بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبه ف �ضورة مرمي، �ص7).   -75

األصوات الصفيرية: ب- 

وهي �الأ�ضو�ت �لتي �إذ� نطق بها: »ال ينحب�ص �لهو�ء ب�ضكل تام عند نقطة معينة �أو ي�ضد جمر�ه، 
حمدثة  باملرور  لل�ضوت  �مل�ضنعة  �لهو�ء  بكمية  ت�ضمح  بحيث  �لن�ضبة  متفاوتة  بدرجات  ي�ضيق  لكنه 

�حتكاكًا م�ضموعًا«))).

�الأ�ضو�ت �الحتكاكية  �إىل عائلة  تنتمي  و�ل�ضاد)، وهي  و�لز�ي  و�ل�ضني  �أ�ضو�ت )�ل�ضني  وت�ضمل 
�لتي ت�ضم �أي�ضًا �أ�ضو�ت )ذ- ث- ط – ف- هـ - ح -خ –ع) �لتي ��ضطلح �لعلماء �لقد�مى بت�ضميتها 

�الأ�ضو�ت �لرخوة))).

عبد �لقادر عبد �جلليل: �الأ�ضو�ت �للغوية، د�ر �ضفاء للن�ضر و�لتوزيع، عمان، 8)))هـ 988)م، ط)، �ص)))، ينظر، عبد �لعزيز   -(
�ل�ضيغ: �مل�ضطلح �ل�ضوتي ف �لدر��ضات �لعربية، �ص57) 

ينظر، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص0).  -(



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

356

وعند �لنطق بهذه �الأ�ضو�ت ف �الألفاظ: »يكون جمرى �ل�ضوت �ل�ضفريي عند �ملخرج �أ�ضيق من بقية 
�الأ�ضو�ت، ويرتتب على ذلك �أن �لنف�ص ف �أثناء مروره مبخرج �ل�ضوت يحدث نوعًا من �ل�ضفري، ولذ� متنح 

�الأ�ضو�ت �ل�ضفريية بروزً� متميزً� لالألفاظ �لتي ترد فيها فتبدو �أكرث لفتًا لالنتباه و�أ�ضد جلبًا لالأ�ضماع«))).

ومن �أمثلتها ف ق�ض�ص �ل�ضورة �لكرمية:

�الأحرف �الآيــة
�لـداللـة�لغـر�ص�ل�ضفريية

ٺ  چ  )- ف قوله تعاىل: 
ٿ ٿ ٿٿ ٹ    ٹ           ٹ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    

ڄ ڄ ڃ ڃ چ 

�ل�ضني، و�ل�ضاد 
و�لز�ي ف 

)�إ�ضماعيل، 
�ضادق، ر�ضواًل، 

�ل�ضالة، 
�لزكاة).

�إثارة �النتباه 
وبيان �الأهمية

على  �لروف  �ضاعدت  حيث 
ب�ضكل  �لكلمات  هذه  ظهور 
جانب  متثل  كلمة  فكل  بارز 
بالتناول،  �ل�ضياق  ق�ضده  مهم 
�ضخ�ضية  )�إ�ضماعيل)  فـ 
بها،)�ضادق)  يقتدى  منوذجية 
عند  قدرها  لها  عظيمة  �ضفه 
و�لزكاة)  �هلل،)�ل�ضالة 
ركنان �أ�ضا�ضيان ف �الإ�ضالم ال 

ي�ضتقيم �لدين بدونهما)76).

ٺ ٺ  چ  )- قوله تعاىل: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ چ 

حرف �ل�ضني 
�ملكرر ثالث 

مر�ت، وحرف 
�ل�ضني.

جت�ضيد معنى 
�لتف�ضي 

و�النت�ضار)77)

من  �ل�ضني  حرف  يعترب  حيث 
�ن�ضجم  �لذي  �لتف�ضي  حروف 
�ضرعة  ف  �للفظة  معنى  مع 
ف  وتف�ضيه  �ل�ضيب  �نت�ضار 

�لر�أ�ص.

معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص0).   -(
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)- ف قوله تعاىل عن يحيى 
چٹ  �ل�ضالم  عليه 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

وقوله  چ  ڄ  ڦ  ڦ 

عليه  �إبر�هيم  ل�ضان  على 
ۇۆ  ۇ  چڭ  �ل�ضالم: 
ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ 

ۅ ۅ ۉ چ 

حرف �ل�ضني 
�ملهمو�ص 

و�ملرقق)78)

�لرتقيق 
و�لتطمني 
و�ل�ضفقة

هذ�  تكر�ر  �ن�ضجم  حيث 
�لكلمات  معان  مع  �ل�ضوت 
ليعطينا  �لق�ض�ضي  �ل�ضياق  ف 
و�ل�ضكينة  بالر�حة  �إح�ضا�ص 
و�لطماأنينة كما ف خطاب �هلل 
ليحيى وعي�ضى عليهما �ل�ضالم.
و�لنو  بالعطف  ن�ضعر  وكذلك 
و�لهدوء ف كالم �إبر�هيم عليه 
خالل  من  و�لده  مع  �ل�ضالم 

نف�ص �ل�ضوت.
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص0).   -76

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، �ص)).   -77
ينظر، �ضعاد �ضياد: �لبديع ف �ضورة مرمي، �ص75.  -78

األصوات االنفجارية: ج-  

ثم  �لنف�ص  تيار  نطقه  قبل  يوقف  �ضوت  »هو  �لوقفي  و�ل�ضوت  �لوقفية،  �الأ�ضو�ت  �أي�ضًا  وت�ضمى 
يطلق، وي�ضاحب ت�ضريح تيار �لنف�ص �نفجار خفيف«)))، وهذه �الأ�ضو�ت تتفاعل مع �جلو �مل�ضيطر على 
و�إن  وتريتها،  ت�ضاعف من  فاإنها  و�لوعيد،  �لتهديد  �ضياق  فاإن عر�ضت ف  �النفعال  �ل�ضياق من حيث 

عر�ضت ف �ضياق �لعو�طف و�لرحمة، فاإنها ت�ضاعف من تاأثريها، ومنها حرفا )�لد�ل و�لباء)))).

ومن �أمثلتهما ف �ل�ضورة:

�الأ�ضو�ت �ل�ضاهد من �لق�ض�ص
�لداللة�لغر�ص�النفجارية

)- قوله تعاىل: چ ۅ ۅ ۉ       
ىى  ې    ې  ې  ې  ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

ىئ چ 

�لتهديد حرف �لد�ل
و�لوعيد

مع  بان�ضجامه  �لرف  �أ�ضاع 
من)�لتهديد  عليه  �مل�ضيطر  �جلو 
و�لوعيد) �نفعااًل �أكرث حدة وتوتر�، 
هذه  على  �هلل  غ�ضب  عن  ليعرب 
�أخذهم  �لذين  �لنا�ص  من  �لفئة 

�لغرور كل ماأخذ.

حممد علي �خلويل: �الأ�ضو�ت �للغوية، د�ر �لفالح للن�ضر و�لتوزيع، عمان، 990)م، )د، ط) �ص7).   -(
ينظر، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص))-)).  -(
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وعده  ف  تعاىل  قوله   -(
ۉ  ۉ  چ  للموؤمنني: 
ائ      ىى  ې  ې     ې  ې 
وقوله:  چ  وئ  ەئ  ەئ   ائ       

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
پ  پ  ٻ 

پ پ ڀ چ 

�لب�ضارة حرف �لد�ل
و�لتطمني

مع  بان�ضجامه  �لرف  �أعطى 
�لرحمة  نفحات  مع  تفاعاًل  �جلو 
�ضوتًا  ليعطينا  و�لر�ضا،  و�لب�ضائر 
و�لطماأنينة  �لر�حة  عن  معرب� 

بوفاء �هلل تعاىل بعهد.

األصوات الذلقية: ب-  

»�أو�ضح  ُتعد:  �إذ  �لعايل  �ل�ضمعي  و�ضوحها  ن�ضبة  وف  خمارجها  ف  تتقارب  �لتي  �الأ�ضو�ت  وهي 
�الأ�ضو�ت �ل�ضامتة ف �ل�ضمع، وي�ضميها �لبع�ص �أ�ضباه �الأ�ضو�ت �ل�ضائتة«))) وهي: �ضوت )�لنون و�مليم 

و�لالم و�لر�ء).

ومن �أمثلتها ف ق�ض�ص �ل�ضورة:

�ل�ضاهد من �لق�ضة
�لروف 
�ملعنى و�الإيحاء�لـغـر�ص�لذلقية

ٱ  چ   تعاىل:  قوله   -(
پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ 
پ پ ڀ             ڀ ڀ ڀ 
ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ چ 

�لو�ضوع �لنون
�ل�ضمعي

ل�ضوت  �لرف  �لتكر�ر  �أعطى 
)�لنون) و�ضوحًا �ضمعيًا عاليًا، ي�ضفي 
بالنف�ص  وثقة  �لطرح  ف  قوة  للمتكلم 
مع  تنا�ضب  ما  وهذ�  �الآخرين،  �أمام 
عليها  مرمي  �حتاجته  �لذي  �ل�ضياق 
على  الأنها  �لقوم  على  للرد  �ل�ضالم 

�لق وموؤيدة من ربها �ضبحانه)79).

عبد �لقادر عبد �جلليل، �الأ�ضو�ت �للغوية، �ص)7).  -(
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ۅ  چ  تعاىل:  قوله   -(
ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ائ  ائ  ى  ى  ې 

ەئ چ

�لو�ضوح �مليم
�ل�ضمعي

وو�ضوحًا  بيانًا  �لرف  �أعطى 
ت�ضليط  ف  �الأمر  حقيقة  مع  تنا�ضب 
ف  ودوره  �ملحر�ب  �أهمية  على  �ل�ضوء 
بالتذكري،  �لقوم  دعوة  �لعباده،و�أهمية 
ومريح  حمبب  باإيقاع  �ل�ضوت  فجاء 

ومن�ضجم مع �ل�ضياق)80).
ل�ضان  على  تعاىل  قوله   -(
�ل�ضالم:  عليه  زكريا 

ڦ  ڦ  ڦ  چڦ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 

�لو�ضوح �لالم
�ل�ضمعي

جاء �ضوت �لرف من�ضجمًا مع �لدعاء 
�إذ �أعطاه �إيقاعًا و��ضحًا ف �لرغبة ف 
�أو  �للفظ  ف  غمو�ص  دون  �لولد  طلب 

تردد ف �ملعنى، �أو �ل�ضك فيمن يدعو.

بد�ية  ف  تعاىل  قوله   -(
ٻ  ٻ  ٻ  چ  �ل�ضورة 

پ پ پ چ 

�لر�ء

�لو�ضوح 
و�لبيان 

و�النتقال 
�ل�ضريع

ذكرنا  كما  مفخمة  تاأتي)�لر�ء)  قد 
هذ�  ف  كما  خمففة  تاأتي  �ضابقًا،وقد 
�ملثال، لتدل على �لرتدد �ل�ضوتي �لذي 
وتردد  �لرحمة  ذكر  بانت�ضار  ي�ضعر 
�خللق  لت�ضتوعب  �الآيات  ف  �ضد�ها 

جميعا))8).

بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي �ص0).  -79
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص)).   -80
بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص)).  -8(

تلك  ومدى  للحروف،  وتخريه  �نتقائه  ف  �لقر�آن  �أ�ضلوب  دقة  على  �لد�لة  �لنماذج  بع�ص  هذه 
�جلمالية �ملق�ضودة بوظيفتها لتو�ضيل �لغر�ص للمتلقي و�إحاطته بجميع �أبعاد �الأجو�ء �مل�ضيطرة على 
�ملعنى  على  للداللة  �لنظم،  وح�ضن  �لر�ضف،  ح�ضن  من  توّلدت  �لتي  �ل�ضورة،  ف  و�ملو�قف  �مل�ضاهد 

�ملق�ضود.

اإليقاع في المدود:   - 2

للمدود دور كبري ف �إ�ضفاء �الإيقاع �ل�ضوتي �ملعرب عن �نفعاالت �لكلمة و�ل�ضياق �لذي ُيختار فيه، 
كما له �أثر كبري ف �إثارة نفو�ص �ملتلقني للم�ضاركة ف �أجو�ء �ملو�قف و�مل�ضاهد.

وي�ضتخدم �لقر�آن �ملقاطع �ملمدودة للتعبري عن معان كثرية تفتح م�ضاحات متعددة من: )�لتاأوه 
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و�لت�ضكي - �ملبالغة و�لتعظيم- �لتهديد و�لوعيد- �ال�ضتبعاد و�لتعجب- �ل�ضكينة و�لطماأنينة) ونعر�ص 
لبع�ص �أمثلتها كما ف �جلدول �الآتي:

�الإيحاء و�لداللة�لـمـد�الآيـة

زكريا  ل�ضان  على  تعاىل  قوله   -(
چ ڦ ڦ ڦ  �ل�ضالم:  عليه 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ

مد �الألف و 
�لياء

وتفريغ  و�لت�ضكي  للتاأوه  فر�ضة  �ملد  يعطي 
حتقق  طلب  ف  �لنف�ص  من  �ل�ضلبية  �ل�ضحنات 

�لرجاء و�إجابة �لدعاء.

ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قوله   -(
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ چ

مد �الألف

�ملد �أعطى تعظيمًا الأمر �هلل و�لر�ضول �ملر�ضل 
من  وز�د  �ل�ضالم،  عليها  مرمي  �ل�ضيدة  �إىل 
�ملمدودة  �لكلمات  �ت�ضال  و�ملبالغة  �لتعظيم 
ف  �هلل  على  �لر�جع  )�أنا)  �جلماعة  ب�ضمري 

)�أر�ضلنا روحنا).

ٴۇ  چ  تعاىل:  قوله  ف   -(
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ

مد �الألف 
�لبعد،  على  تدل  �ضوتية  داللة  )�ملد)  يعطي 
وق�ضيا)  )�ملكان  كلمة  داللة  من  فيزيد 

�لّد�لتان على �لبعد ف �الآية. 

مرمي  ل�ضان  على  تعاىل  قوله   -(
ې  ۉ  چ  �ل�ضالم:  عليها 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې    

ەئ وئ وئ ۇئ چ

مد �الألف 
و�لياء

�مل�ضاعر  عن  تنفي�ص  فيها  �ملمدودة  �لكلمات 
�لقوي،�لذي  �لنف�ضي  و�النفعال  �مل�ضطربة، 

�ضيطر على �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم.

حماورة  نقل  ف  تعاىل  قوله   -5
و�لده:  مع  �ل�ضالم  عليه  �إبر�هيم 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ

�ضوت �ملد 
ف �الألف 

و�لياء

�أ�ضاعت حروف �ملد �لهدوء و�ل�ضكينة و�لعطف 
�لانية  �لعاطفة  على  دلت  �لتي  �ملحاورة  ف 

لالبن �لبار.

6- قوله تعاىل: چ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ

مد �الألف
دل �ملد باالألف على �ال�ضتبعاد و�لتعجب �لذي 
�ضيطر على هذه �لفئة من �لب�ضر �ملنكرين ليوم 

�لبعث و�لن�ضور.
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ٿٿ ٿ  چ  تعاىل:  قوله   -7
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ

مد �الألف 
و�لو�و 
و�لياء

فيه  يفرغ  �ضوتيًا  �إيقاعًا  هنا  �ملدود  �أعطت 
نربة  خاللها  من  وتفخم  و�لوعيد،  �لتهديد 

�لغ�ضب و�لعذ�ب �ملنتظر لهوؤالء �لقوم.

هذ� بالن�ضبة لبع�ص �أمثلة �ملدود و�أ�ضو�تها،ومدى حتقق �الن�ضجام �لتام بينها وبني معان �الألفاظ 
ف �ل�ضياق، لتعرب عن �ملوقف �لق�ض�ضي و�ل�ضياق �لقر�آن �ملذكورة فيه بكل دقة �ضوتية و�ضعورية.

اإليقاع الصوتي في األلفاظ:  .3

لقد وظف �ل�ضياق �لقر�آن �الألفاظ �ملعربة توظيفًا دقيقًا)))، وعرب باإيقاعها عن معان و�أغر��ص 
جند  نحن  فها  �نفعاالتهم،  وتثري  قلوبهم  وتاأ�ضر  �ملخاطبني  نفو�ص  مع  لتتنا�ضب  ومتعّمدة،  مق�ضودة 
تذكر  �الآخرة،  �لياة  فاأنفا�ص  النت  هي  و�إذ�  �لز�خرة،  �لبحار  فاأمو�ج  ��ضتدت  »�إذ�  �لقر�آن:  �ألفاظ 
�لدنيا فمنها عمادها ونظامها وت�ضف �الآخرة فمنها جنتها و�ضر�مها، ومتى وعدت من كرم �هلل جعلت 

�لثغور ت�ضحك ف وجوه �لغيوب و�إن �أوعدت بعذ�ب �هلل جعلت �الأل�ضنة ترعد من حمى �لقلوب«))).

فكما �ت�ضح لنا مدى قدرة �أ�ضو�ت �لروف على �لتاأثري ف �للفظة لتن�ضجم مع معناها، فكذلك 
جند قدرة �إيقاع �للفظة ف �لتاأثري على جو �ل�ضياق، لين�ضجم مع �جلو �لعام ملقا�ضد و�أهد�ف �ل�ضورة.

�ل�ضوتي  �الإيقاع  �إعطاء  قويًا ف  دورً�  يقدم  �الألفاظ  تكر�ر  �أجد  �ضورة مرمي  ق�ض�ص  ف  فمثاًل 
�ملق�ضود لين�ضجم مع جو �الأغر��ص �ملطروحة فيوؤدي �لهدف منه، كما ف �الأمثلة �الآتية:

�الإيحاء �ملو�ضيقي و�لداليل�الألفاظ�ل�ضاهد من �لق�ض�ص

عليه  يحيى  و��ضفًا  تعاىل  قوله   -(
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ  �ل�ضالم: 
وكذلك  چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

مع عي�ضى عليه �ل�ضالم.

تكر�ر)يوم) 
�ملو�ضيقى  من  نوعًا  تكر�ر)يوم)  يعطينا 
و�ل�ضهولة  �لعذوبة  �الآية  ت�ضيع ف  �إذ  �للينة 

و�لليونة لتنا�ضب جو �لهدوء و�ل�ضالمة.

ينظر، �ضفحة 7)) من �لبحث.   -(
�لر�فعي: �إعجاز �لقر�آن و�لبالغة �لنبوية، �ص)).  -(
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مرمي:  ل�ضان  على  تعاىل  قوله   -(
ې   ې  ې     ې  ۉ  چ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

وئ ۇئ چ

)ن�ضيا-من�ضيًا)

خمارجهما  ب�ضهولة  تتميز�ن  لفظتان 
�ل�ضني  حرف  مع  وخا�ضة  وليونتهما، 
�ل�ضفريي �إذ جند خفة �للفظتني متنا�ضبا 

مع خفة معنْيهما ))8).

ۉ  ۉ        ۅ  ۅ  چ  تعاىل:  قوله   -(
ائ  ائ  ىى  ې    ې  ې  ې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

ىئ ىئ چ 

)فليمدد- 
مد�)

نوعًا  وم�ضدره  للفعل  يعطي  �لد�ل  حرف 
من جت�ضيد هذ� )�ملد) وو�ضوحه وكيفيته، 
وداللته على �ال�ضتدر�ج بالتطويل و�المتد�د 

و�إغر�قه ف �ل�ضالل �أكرث فاأكرث.

)- وقوله تعاىل: چ ٿٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ 

)منّد - مّد�)
تدفق  ب�ضوت  �مل�ضدد  �لد�ل  حرف  ُي�ضِعر 
�أو  �نقطاعه  وعدم  و�ضدته  �لعذ�ب  هذ� 

�إقالله، مبالغة ف �لتهديد و�لوعيد.

چ ک ک کک  5- قوله تعاىل: 
گ گ گ گ ڳ چ وقوله چىئ  

ىئ ی ی ی چ

تكر�ر لفظة 
)عّد) �مل�ضددة 

ف كل �آية 
مرتني.

�للفظتني  تكر�ر  �أحدث  �الآيتني  ففي 
�إيقاعيا  وتاآلفا  مو�ضيقيا  �ن�ضجاما  فيهما 
هذ�  ف  ما  �إىل  باالإ�ضافة  �لكلمات،  بني 
�لعد  عملية  �إمتام  على  تاأكيد  من  �لرتديد 

و�ضمولها))8).
�أننا جند ف �الآية �الأوىل: بطئًا وتاأنيًا  كما 
�لف�ضل  خالل  من  ظاهر  �الإيقاع  ف 
من  فاأعاق  �للفظتني،  بني  �جلر  بحرف 
ل�ضياق  منا�ضب  وهذ�  �الت�ضال،  �ضرعة 
تعاىل  �هلل  �إمهال  من  فيه  �لو�ردة  �الآية 
للكافرين، و�أما �الآية �الأخرى: جند �ضرعة 
وعجلة ف �الإيقاع تتنا�ضب مع �ضرعة حتقق 
و�لتعجيل  �لكافرين  �هلل  باإح�ضار  �لوعيد 

ف عّدهم لينالو� �لعقاب �الأليم ))8).
بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص7).  -8(

بت�ضرف، �ملرجع �ل�ضابق، �ص6).  -8(
بت�ضرف، معني رفيق �أحمد �ضالح: در��ضة �أ�ضلوبية ف �ضورة مرمي، �ص6).  -8(
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وهناك ألفاظ كثيرة دلت على مدى انسجامها وتناغمها مع معانيها فمثاًل: 

�ل�ضهول  من  معناها  على  تدل  )هني)  فلفظة  معناها:  على  باإيقاعها  تدل  )هين(  كلمة    -
و�ل�ضعف و�لرخاوة ملا فيها من �أحرف هام�ضة )�لهاء و�لياء و�لنون).

لفظتا )يتفطرن، تنشق( ف �الآية )88 – )9) تدل على �لقوة و�ل�ضدة و�الإيقاع �جلر�ضي    -
�مل�ضطرب �لذي عم جو �ل�ضورة.

و�لر�ضا  �لر�حة  على  تدل  �لتي  زكيا(  تقيا،  نجيا،  حفيا،  سريا،  )رضيا،  األلفاظ:    -
و�لطماأنينة و�ل�ضكينة، وي�ضحبها جر�ص مو�ضيقي مي�ضي على نف�ص �لوترية من �لرخاوة.

األلفاظ )هّدا، ضّدا، إّدا، هّزا، ركزا، عزا، أزا( �لتي تدل على �ل�ضدة و�لقوة و�لعنف، �لتي    -
�ن�ضجمت مع جو �لتهديد و�لوعيد و�لعقاب و�لغ�ضب من �هلل تعاىل.

�ملو�ضيقي  جر�ضها  ف  بل  فقط  معانيها  ف  لي�ص  لالألفاظ،  �لقر�آن  �ختيار  دقة  لنا  تبني  وهكذ� 
و�إيقاعها �ل�ضوتي �لذي يدل على �الإتقان �ملحكم ل�ضور �لقر�آن �لكرمي.

إيقاع الجمل والفواصل القرآنية:   -4

لت تف�ضياًل بيانيًا وبالغيًا عجيبًا، ور�ضفت ف هيكلية  �إن �جلملة �لقر�آنية قد �أحكمت و�أتقنت وف�ضِّ
بنائية بديعة، ونّظمت فيما بينها تنظيمًا مر�ضومًا، فكاأمنا كل و�حدة خلقت ملكانها دون غريها، لتوؤدي 
باإعجازها وبنظمها،  فتاأ�ضره  �لتاأثري على متلقيها دينيًا وفنيًا وجماليًا  �لكربى ف  �ل�ضماوية  وظيفتها 

فتبارك �هلل �لذي �أح�ضن كل �ضيء �ضنعه.

أوال- إيقاع الجمل:

اإليقاع الظاهري للجمل: أ-  

فكل جملة من جمل �لقر�آن وف كل �ضورة من �ضوره، ت�ضع باإيقاعها �ل�ضوتي �لد�ل على �ملو�ضوع 
و�لغر�ص �لذي ُنظمت له، وهذ� ما ظهر لنا جليًا ف ق�ض�ص �ضورة مرمي، �لتي متيزت بق�ضر جملها 

�لذي �أ�ضاف على �ل�ضورة جر�ضًا �إيقاعيًا رنانا. 

فمثاًل جمل ق�ض�ص �لن�ضف �الأول من �ل�ضورة �أعطتنا جر�ضًا هادئًا و��ضحًا �ضل�ضًا منا�ضبًا جلو   
�ل�ضالح  �ل�ضخ�ضيات ذ�ت �الأمنوذج  �لرحمات و�لهبات و�الأرز�ق، وتنا�ضبت كذلك مع �ضمات 

�ملمّثل ف �الأنبياء و�ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم.

�ضيطرت  قد  �آخر  �إيقاعًا  فاأعطتنا جملها  �ل�ضورة،  من  �الآخر  �لن�ضف  لق�ض�ص  بالن�ضبة  و�أما   
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قد  وم�ضطربًا،  قِلقًا  جر�ضًا  كذلك  و�أعطتنا  و�لعذ�ب،  و�لغ�ضب  و�لوعيد  �لتهديد  نغمة  عليها 
�متالأت به ق�ض�ص �ملعاندين و�مل�ضركني و�لكافرين عد� تلك �لنرب�ت �ل�ضوتية �لهادئة للجمل 

�لتي مثلت �لوعد �لق من �هلل لعباده �ملتقني بالر�ضا و�لطماأنينة ودخولهم ف رحمته وجنته.

اإليقاع الداخلي للجمل: ب-  

جند ف كثري من �لكلمات �ملتجاورة ف �الآيات تو�فقًا و�ن�ضجامًا وت�ضابهًا ف �لروف و �لوزن، 
يزيد من �لتما�ضك �لنغمي و�ل�ضوتي ف �ل�ضورة قوة وتاأثريً�، �إذ �إن �ل�ضامع ينجذب لكل �ضوت متجان�ص 

ومكرر ف تاآلف وتنا�ضق، ومن �أمثلته:

�جلر�ص �ل�ضوتي �لد�خلي�الآيات

ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قوله   -(
ڌ  ڍ     ڍ  ڇ  ڇ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ 

)�أر�ضلنا روحنا) ف حرف �لنون �ملمدودة فكاأن �لثانية �ضدى 
لالأوىل.

)- قوله تعاىل: چ ۉ ې 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې    

ەئ وئ وئ ۇئ چ

)�لنخلة- قالت – ليتني - مت - كنت) تكر�ر �لتاء �أعطانا 
�ن�ضجامًا رقيقًا يتنا�ضب مع حال �ل�ضيدة مرمي عليها �ل�ضالم 

من �لتعب و�ل�ضعف.

ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  قوله  ف   -(
ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ڻ ڻ ۀ ۀ  چ 

و�لرف  �لوزن  ف  �ل�ضوتي  �التفاق  �ل�ضيطان)  )�لرحمن 
جر�ضها  من  ي�ضمع  �هلل  �ضفة  فاالأوىل  �للفظتني،  من  �الأخري 
من  ي�ضمع  �لتعظيم،و�لثانية  مع  و�لر�حة  و�لهدوء  �لرحمة 

�ضوتها �ل�ضدة و�ل�ضعف و�لهو�ن.

ڄ  چ   تعاىل:  قوله   -(
ڃ      ڃ  ڄ  ڄ 

ڃ ڃ چ چ چ 

�لوزن  ف  �لكلمتني  �تفقتا  ولنح�ضرنهم)  )لنح�ضرنهم 
و�ل�ضوت و�لداللة على �جلمع باالت�ضال بنون �لتوكيد �ملثقلة، 
�نبثق  قويًا،  جر�ضًا  �لهيئة  هذه  على  �تفاقهما  �أعطانا  و�لذي 

منه �لتهديد و�لوعيد.

هذه �ضورة م�ضغرة من �أمثلة كثرية مثلت قيمة �الإتقان �ل�ضوتي و�الإحكام �الإيقاعي بني �لكلمات 
�ملتجاورة.
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الفواصل القرآنية: ب-  

�أ�ضاليب �لقر�آن �لفريدة، �لتي فاقت كل كالم منظوم و�ضجع  �أ�ضلوبا من  ُتعد �لفا�ضلة �لقر�آنية 
منثور، و�لفا�ضلة هي: »حروف مت�ضاكلة ف �ملقاطع يقع بها �إفهام �ملعان«))).

وُتعرف كذلك باأنها: »كلمة �آخر �الآي كقافية �ل�ضعر و�ضجعة �لنرث«))).

�ضجعًا،  �لقر�آن  فو��ضل  �عتبار  ف  �لعلماء  �ختالف  �إىل  �الإ�ضارة  �ضابق  مطلب  ف  تناولت  ولقد 
ولكنني �خرتت �لتعبري عن تو�فق حروف �الآيات ف �لقر�آن بالفا�ضلة ليكون ذلك ترفعًا عن كل �ضبهة 
قد يختلف بها �لعلماء، و�أما ما كان غري �لقر�آن فال باأ�ص �أن يرتدد معنى �ل�ضجع ف »تو�طوؤ �لفا�ضلتني 

ف �لنرث على حرف و�حد«))).

و�نطالقًا من هذ� �ملبد�أ جند »�أن �لفا�ضلة �لقر�آنية ترد وهي حتمل �ضحنتني ف �آن و�حد: �ضحنة 
من �لوقع �ملو�ضيقي، و�ضحنة من �ملعنى �ملتمم لالآية«))).

وللفا�ضلة در��ضات دقيقة قد ال ت�ضعفني �أدو�تي لتناولها بدقة لذلك �ضاأعتمد على �ملعاجلة �ل�ضاملة 
و�لظاهرة �لتي �ألظها ف فو��ضل �ضورة مرمي)5):

تنوع الفواصل وانسجامها مع المعاني العامة  .1

عن  �لتعبري  ف  �لفنية  وظيفته  ليقدم  �ل�ضورة  ف  مق�ضودً�  مطلبًا  كان  �لفو��ضل  ف  �لتنويع  �إن 
�ملو��ضيع و�ملعان و�الأغر��ص، فال�ضياق �لقر�آن بنظمه يتخري �أف�ضل �الأ�ضاليب �ملنا�ضبة لعر�ص �أفكاره 

و�أغر��ضه وهذه �أحد �أ�ضاليبه.

فها هي �ل�ضورة �لكرمية تتكون من �أربعة مقاطع مركبة، �ثنان منها متفقان)6): 

باالإيقاع  �بتد�أ  �لذي  باالألف  �ملختومة  �لياء  ورويها   (((-(( �الآيات  من  األول:  المقطع   .(
�ل�ضوتي لالأحرف �ملقطعة ذ�ت �ملدود �مللحوظة، ثم تالها ق�ضة زكريا ويحيى عليهما �ل�ضالم ف 
جو �إيقاعي هادئ ومريح، ينم عن جر�ص عميق ورخو معرب عن �لدعاء و�لرجاء، ثم ق�ضة مرمي 
وعي�ضى عليهما �ل�ضالم على نف�ص �لوترية من �لياء �ملمدودة، �لتي �أ�ضعفت �ملوقف لبث �لهموم 
و�الأحز�ن و�الآالم، ومن ثم �لب�ضائر و�لرحمات �لتي �أظهرت لنا �إيقاعًا جر�ضيًا و��ضحًا ومعلنًا.

�ل�ضيوطي: �الإتقان ف علوم �لقر�آن، ج)، �ص66).  -(
حممد �ل�ضناوي: �لفا�ضلة ف �لقر�آن، �ص9).  -(

�خلطيب �لقزويني: �الإي�ضاح ف علوم �لبالغة، �ص )0).  -(
حممد ح�ضن �ضر�ضر: �لبناء �ل�ضوتي ف �لبيان �لقر�آن، د�ر �لطباعة �ملحمدية، �لقاهرة، 08))هـ، 988)م، ط)، �ص)7.  -(

ينظر، �لدر��ضة �لتف�ضيلية للفا�ضلة �لقر�آنية لكتاب حممد �ل�ضناوي.  -5
ينظر، حممد �ل�ضناوي: �لفا�ضلة ف �لقر�آن، �ص5))، و �ضيد قطب: ف ظالل �لقر�آن، ج)، �ص00)).  -6



م
ريــ

 م
رة

سو
ي 

ي ف
ص

ص
لق

ر ا
ما

مع
ال

366

المقطع الثاني: �الآيات من )))-0)) ورويها �لنون �أو �مليم �ملردوفة بو�و �أو ياء، فهنا يبد�أ   .(
�إيقاع جر�ضي جديد يخالف �ضابقيه من �للني و�لرخاوة، الختالف �ملو�ضوع مما �أثار لفتًا لالنتباه 
�إذ� �نتقلت �لفا�ضلة �إىل �إيقاع ثائر وقوي، يطول فيه �ل�ضوت ليعرب عن �لتعقيب �الإلهي ف ق�ضية 
مولد عي�ضى عليه �ل�ضالم، �لتي �ختلف �لكثري فيها ومبجرد �النتهاء من تقرير ك�ضف �لقائق 

ينتقل �ل�ضياق جلو مماثل لبد�ية �ل�ضورة من �لياء �لرخّية.

المقطع الثالث: �الآيات من )))-)7) و رويهما �لياء �ملتحركة بالفتح، ما عد� �أربعة مو��ضع   .(
بيان  ف  �لرخية  �لفا�ضلة  فيها  �أ�ضهمت  و�لتي   (67-60-((-9( هي:  �لهمزة  فا�ضلة  تخلَّلتها 
�ل�ّضمات و�لهبات ف ق�ضة �إبر�هيم ومو�ضى و�إ�ضماعيل و�إدري�ص عليهم �ل�ضالم، ومن ثم جند 
نف�ص �لفا�ضلة تعرب عن �لعنف و�ل�ضدة باملقارنة بني �خللف و�ل�ضلف وق�ضة �ملكذبني بحقيقة 

�لبعث و�لن�ضور.

المقطع األخير: ويتكون من �الآيات )75-98) ورويهما �لد�ل �ملختومة مبد �الألف، ما عد�   .(
ثالث �آيات جاءت فو��ضلها بالز�ي �ملمدودة ))8، )8، 98) وهنا جاء �لتغيري �لثان للفا�ضلة، 
لين�ضجم مع تغري �ملو�ضوع وليعرب باإيقاعه �لقوي عن �أقا�ضي�ص �إنكار و��ضتهز�ء و�فرت�ء �ملكذبني 
و�لكافرين، فاعتمدت �لفا�ضلة على حرف �لد�ل �النفجاري �لذي يعرب عن �ل�ضحنات �مل�ضطربة 
تكوين جر�ص  �لفو��ضل ف  �ل�ضدة على  ووجود  �الآيات  �أ�ضهم ق�ضر  كما  �ملتاأججة،  و�النفعاالت 

يتميز بالعنف و�ل�ضدة �ملنا�ضبني ل�ضياق �لتهديد و�لوعيد و�لعذ�ب.

وال يخفى على �ملتلقي دور �لتنوع ف حروف �لفو��ضل من �إثارة للنف�ص، و�ن�ضجامها مع �لدفقات 
�الإيقاعية �ملتجان�ضة ف �ملعان، و�الأغر��ص �ملتعددة، �لتي جتذب �لنفو�ص و�الآذ�ن معًا.

انسجام الفواصل مع أفكار اآليات:   .2

عن  لتعرب  غريها  دون  بعينها  فو��ضل  �نتقاء  �إىل  يْعمد  فهو  طريقته،  ف  فريد  �لقر�آن  �أ�ضلوب 
�لدالالت �لفكرية �ملت�ضمنة لالآيات فجاءت �لفو��ضل: »ممكنة ف مكانها م�ضتقرة ف قر�رها، مطمئنة 
ف مو�ضوعها، غري نافرة وال قلقة، متعلقًا معناها مبعنى �لكالم كله، تعلقًا تامًا، بحيث لو ُطرحت الختل 

�ملعنى و��ضطرب �لفهم«))). 

حممد �ل�ضناوي: �لفا�ضلة ف �لقر�آن، �ص86).  -(
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ومن �أمثلتها ف ق�ض�ص �ل�ضورة �لكرمية:

�لداللة و�الإيحاء�لفا�ضلة�الآيـة

)- قوله تعاىل ف ق�ضة زكريا عليه 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چ  �ل�ضالم: 

ٺچ

خفيا
فالفا�ضلة جاءت من�ضجمة مع نوع �لدعاء �خلفي 
�مل�ضتور �لذي ال يعلم به �إال �هلل، فان�ضجم �الإيقاع 

�ل�ضوتي بخفته وهدوئه مع �جلو �لق�ض�ضي.
زكريا  ل�ضان  على  تعاىل  قوله   -(

ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  چ  �ل�ضالم:  عليه 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

عليه  �بر�هيم  ل�ضان  على  وقوله 
ې  ې  ۉ  چ  �ل�ضالم: 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ چ 

�ضقيا

فكال �لنبيني �أر�د� �لتعبري عن ح�ضن ظنهما باهلل 
و�ضعادتهما بتعودهما على �إجابة دعائهما طو�ل 
حياتهما كما هو مفهوم من �الآيات، فجاء �لنفي 
بالفا�ضلة )�ضقيا) منا�ضبة لهذ� �جلو، و�ل�ضقي: 
�ل�ضعادة  �ضد  وهي  �ل�ضقاوة،  �أ�ضابته  �لذي  هو 
�إطالقها  لذلك  �ل�ضعي،  و�ضالل  �لرمان  �أي: 

يدل على �ضدها وهي �ل�ضعادة )85).

چ ۅ ۉ ۉ ې  )- قوله تعاىل: 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

ائ ەئ  چ 

ع�ضيا

فِذكر  �لفا�ضلة،  �الآية  ف  �لو�رد  �ملعنى  ��ضتدعى 
باب  من  )ع�ضيا)  ��ضتدعاء  ي�ضتلزم  )بكرة) 
�أن  كما  �لوقت،  على  �لداللة  ف  معًا  تقارنهما 
�ضرورة �التفاق �الإيقاعي مع باقي �لفو��ضل يدعو 
�ل�ضياق ال�ضتخد�م )ع�ضيا) بداًل من م�ضاًء مثاًل، 

لتو�فق فا�ضلتها فا�ضلة �لياء �ملمدودة. 

ملنكري  وعيده  ف  تعاىل  قوله   -(
ڄ  چ  و�لن�ضور:  �لبعث 
ڃ      ڃ  ڄ  ڄ 

ڃ ڃ چ چ چ

جثيًا

تنا�ضبت �لفا�ضلة مع معنى �الآية من حال �أولئك 
ولكن  و�لعرب  �لعظات  و�ضلتهم  �لذين  �لكافرون 
مل ياأبهو� بها، فحق دخولهم �لنار ف ذلة وُجثي، 
و�جُلثي جمع جاث ووزنه فعول وهو: �لبارك على 

ركبتيه وهي هيئة �خلا�ضع �لذليل)86).
كما �أن حروف �لفا�ضلة يت�ضح فيها �لربوز و�إثارة 

�النتباه لال هوؤالء �لقوم.
بت�ضرف، �بن عا�ضور: تف�ضري �لتحرير و�لتنوير، ج6)، �ص65.  -85

ينظر، �ملرجع �ل�ضابق، ج6، �ص7))، و�لر�غب �الأ�ضفهان: �ملفرد�ت ف غريب �لقر�آن، �ص95.  -86
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انتقاء صيغ الفواصل لتحقيق االنسجام اإليقاعي  .3

لقد عمد �ل�ضياق �لقر�آن ف �نتقاء فو��ضله ف �ل�ضورة �إىل �ختيار �ضيغ خا�ضة بداًل من �أخرى 
جاءت ف �ضور �لقر�آن �لكرمي، لتكون �أكرث �ن�ضجامًا وتنا�ضبًا مع �لوزن �الإيقاعي للفو��ضل �لتي ت�ضمنت 

�ل�ضورة �ملق�ضودة.

ففي فو��ضل �ضورة مرمي جند �ل�ضياق �لقر�آن يختار م�ضدر فعل )عتّيا) �لذي ��ضتعمله �لقر�آن     
ب�ضيغتني))) وهما: »عتوً� وعتيا«، فـ )�لعتو) جند ��ضتعماله ف قوله تعاىل: چ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ     چ))) وقوله: چ ۈ ۈ ٴۇ ۋ    ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې    ې  ې  ى چ )))، 

و)عتيا) جاءت ف �ضورة مرمي بقوله تعاىل على ل�ضان زكريا عليه �ل�ضالم: چ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں        ڻڻ چ فجاءت هذه �ل�ضيغة متناغمة مع 

فو��ضل �ل�ضورة �لباقية فح�ضن موقعها �ل�ضوتي ف هذ� �ملوقع.

حني  ف  چ  ڑ  ڑ  ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  �الآية:  فا�ضلة  ف  )�أّز�)  ��ضتعمال    
)�أّز�)  ف�ضل  �لقر�آن  �ل�ضياق  �أن  �إال  �لهمزة)))،  بفتح  �أَزيز  مثل  �أخرى  م�ضادر  لها  )�أّز)  �أن 
الن�ضجامها �ل�ضوتي مع فو��ضل �الآيات �الأخرى، �إىل جانب �لت�ضوير �ل�ضي لهذه �ل�ضيغة �لتي 

تعطي نوع من �لعنف و�لقوة و�ال�ضطر�ب.

تكرار الفواصل وانسجامها مع المعنى.   .4

من �لظو�هر �لبارزة ف �ل�ضورة �لكرمية هو تكر�ر فو��ضلها �لتي ت�ضفي جمااًل لفظيًا متناغمًا 
وتاأكيدً� معنويًا قويًا، وبتاأملنا لفو��ضل �ل�ضورة جندها قد تكررت ف عدة مو��ضع منها، ود�رت من�ضجمة 

مع معان مق�ضودة ��ضتهدفها �ل�ضياق �لقر�آن، ونح�ضرها ف �جلدول �الآتي:

�ن�ضجامها مع جو �الآياتتكر�رها ف �الآيات�لفا�ضلة

تكر�ر ثالث مر�ت ف �الآيات�ضقّيا
((8 – (( – ((

هذه  تف�ضي  ��ضتنكار  على  يدل  عنيف  �إيقاع 
�ل�ضفة.

�هلل مرتني ف �الآيات )5 – 5))ولّيا من  بالقرب  �لوالية  ينا�ضب  هادئ  �إيقاع 
تعاىل.

ينظر، �لر�غب �الأ�ضفهان: �ملفرد�ت ف غريب �لقر�آن، �أزز، �ص))).  -(
�ضورة �لفرقان، �آية )).  -(

�ضورة �مللك، �آية )).  -(
ينظر، �لر�غب �الأ�ضفهان، �ملفرد�ت ف غريب �لقر�آن،�أزز، �ص5)-6)، و�بن منظور: ل�ضان �لعرب، �أزز،جملد )، �ص)0)-)0).  -(
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عدم مرتني ف �الآيات )7 – 65)�ضمّيا حقيقة  على  يدل  و��ضح  �ضمعي  �إيقاع 
�ملماثلة.

�أربع مر�ت ف �الآيات �ضيئًا
(67 – 60 – (( – 9(

�هلل  قدرة  مع  ين�ضجم  و  �لتف�ضي  يفيد  �إيقاع 
�لو��ضعة ف كل �ضيء.

مرتني ف �الآيات ))) – )6)ع�ضّيًا
مع  ين�ضجم  و��ضح  و  �ضل�ص  �إيقاعي  جر�ص 
�لوقت  هذ�  ف  �ملحملة  �الأرز�ق  �ضال�ضة 

و�ضعتها.

هذه مرتني ف �الآيات )))-9))�ضبّيا �أهمية  مع  ين�ضجم  ومفّخم  قوي  �إيقاع 
�ملرحلة ف حياة يحيى عليه �ل�ضالم.

�ل�ضفة ثالث مر�ت ف �الآيات )))-8)-)6)تقّيا هذه  قدر  مع  يتنا�ضب  مفخم  �ضوت 
و�أهميتها.

�إيقاع مفخم قوي ين�ضجم مع �ضفة �لع�ضيان.مرتني ف �الآيات )))-)))ع�ضّيا

�أربع مر�ت ف �الآيات حّيا
جر�ص هادئ ين�ضجم مع حقيقة �لياة.)5)-))- ))-66)

�إيقاع مفخم يتنا�ضب مع ��ضتنكار هذ� �لفعل.مرتني ف �الآيات )0)-8))بغّيا

�هلل مرتني ف �الآيات )))-)7)مق�ضّيا �أمر  تعظيم  مع  ين�ضجم  مفخم  �إيقاع 
وق�ضائه.

))– نبّيا  –(0( �الآيات  ف  مر�ت  �ضبع 
(56 –5( –5( –5( –(9

مو�قف  مع  يتنا�ضب  و��ضح  �ضمعي  �إيقاع 
�الإعالن و�مل�ضارحة و�لت�ضريف.

تعظيم مرتني ف �الآيات )50-57)علّيا مع  وين�ضجم  �النتباه  يثري  قوي  جر�ص 
�ملكانة و�ملنزلة.

�إيقاع مفخم يتنا�ضب مع جو �لتهديد و�لوعيد.مرتني ف �الآيات )68-)7)جثّيًا
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�لتهديد مرتني ف �الآيات )75 – 79)مّد� جو  مع  ين�ضجم  قوي  �إيقاع  فيه 
و�الإنذ�ر.

�إيقاع قوي ين�ضجم مع جو �لوعيد و�الإنذ�ر.مرتني ف �الآيات ))8 – )9)عّدً�

ثالث مر�ت ف �الآيات ولدً�
(9( – 88 - 77(

جر�ص و��ضح وبارز يتنا�ضب مع حقيقة �الأمور 
�مل�ضّرح بها.

�إيقاع قوي ين�ضجم مع جو �لوعيد و�الإنذ�ر.مرتني ف �الآيات ))8 – )9)عّدً�

�إيقاع �ضمعي قوي ينج�ضم مع حقيقة �ل�ضمدية مرتني ف �الآيات )80 – 95)فرد�
هلل تعاىل.

�إيقاع قوي وو��ضح ين�ضجم مع حقيقة �ملوقف مرتني ف �الآيات )78-87)عهد�
�لذي ذكر فيه.

ومن خالل ما�ضبق ن�ضتنتج عدة دالالت �ضوتية و�إيقاعية مثلت بع�ص قو�نني �الإيقاع �لتي و�ضعها 
�الأدباء))):

أواًل- التكــــــرار:

�لتي  �لطويلة،  �لفتحة  بحركة  منتهية  �آيات)   8( عد�  ما  كلها  �لكرمية  �ل�ضورة  فو��ضل  جاءت   -(
�أ�ضهمت بتكر�رها ف حتقيق �الن�ضجام �الإيقاعي الأ�ضو�ت �لفو��ضل.

ولحركة الفتح عدة مميزات)2(: 

y .قدرتها �الإيقاعية على تغطية �ختالف حروف �لروي ف �ملخارج و�ل�ضفات

y .وفرتها �لتي تاأتي بعد وفرة �لوقف على �ل�ضكون، على حني تندر حركات �لك�ضر و�ل�ضم

جاءت معظم �آيات �ل�ضورة وعددها ))6 �آية) متماثلة ف فو��ضلها على �لياء �مل�ضحوبة ب�ضوت    -(
�لطويلة،  �لفتحة  ب�ضوت  �مل�ضحوبة  �لد�ل  بفا�ضلة  مرة  وع�ضرين  و�إحدى  �لطويلة،  �لفتحة 
وخم�ص مر�ت بفا�ضلة �لنون �ل�ضاكنة، و مرتني بفا�ضلة �مليم �ل�ضاكنة، و ثالث مر�ت بفا�ضلة 

�لز�ي �مل�ضحوبة ب�ضوت �لفتحة �لطويلة.
وهي: )�لنظام، �لتغري، �لت�ضاوي، �لتو�زي، �لتو�زن، �لتالزم، �لتكر�ر) ولتطبيق هذه �لقو�نني ب�ضورة تف�ضيلية ف �ل�ضورة يحتاج   -(

ملباحث طويلة ف در��ضة �أخرى ال ي�ضع �ملقام للتعمق فيها، ينظر: حممد �ل�ضناوي: �لفا�ضلة �لقر�آنية، �ص68)-69).
بت�ضرف، حممد �ل�ضناوي: �لفا�ضلة �لقر�آنية، �ص)7).  -(
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�لق�ض�ص ف  �لتي ق�ضدتها  و�ملعان  �الأغر��ص  بعينها ف مو��ضع معينة خلدمة  تكر�ر كلمات    -(
حنا �أ�ضبابها من خالل �جلدول �ل�ضابق ف مدلوالتها.  �ل�ضورة، ولقد و�ضّ

�أتلم�ص تكر�ر عدة �أوز�ن عرو�ضية، �أعطت جر�ضًا مو�ضيقيًا قويًا، ولقد جاءت كاالآتي:   -(

y  (7(-((( �لثالث  و�ملقطع   (((-(( �الأول  �ملقطع  �آيات  ف  فا�ضلة  و�ضبعني  ت�ضع  ف  )فعولن) 
وفو��ضل متفرقة ف �جلزء �الأخري.

y .((0-((( فعول) �ضبع فو��ضل ف �الآيات(
y .َفِعَلن) و )َفْعُلن) ثالث ع�ضرة فا�ضلة ف ن�ضف �ملقطع �الأخري(

وبهذ� �لتنوع �مل�ضموع وهذ� �لتكر�ر �مللحوظ ندرك بهما حقيقة �الن�ضجام �جلمايل �لذي ميكننا 
تطبيق مقايي�ضه �ملو�ضوعة على �الإيقاع �ل�ضوتي للفا�ضلة �لقر�آنية، فـ »الأهمية قانون �لتكر�ر ف علم 
�جلمال يجعله بع�ص �لد�ر�ضني ق�ضيمًا لقو�نني �الإيقاع �الأخرى )من نظاٍم وت�ضاٍو وتو�ٍز وتو�زن وتالزم) 
فيدرجونه حتته، ما عد� قانون )�لتغري)، ويرون �أن عن�ضر �جلمال يدور على �الن�ضجام و�أن �الن�ضجام 

كله، مد�ره على �لتنويع و�لتكر�ر«))).

ثانيًا- �لتغيري وهو: ما عاجلته ف تنوع �لفو��ضل على ح�ضب �ملعان و�الأفكار وما �أثاره من �نتباه وقرع 
الأ�ضماع �ملتلقني باالنتقال بني �لفو��ضل �ملتنوعة.

ثالثًا- �لتو�زن وهو: ما روعي »ف فا�ضلتني �لقرينتني �لوزن مع �ختالف �لرف �الأخري منهما«)))، مثل 
�الآيتني:))8-)8) )�أزً� عدً�).

�أغلب فو��ضل  �لوزن و�لروي«))) وهو ما �ضاد ف  �لكلمتني �الأخريتني ف  �ملتو�زي وهو: »رعاية  رابعًا- 
�ل�ضورة �لكرمية مع حرف �لياء �ملمدودة ب�ضوت �لفتح مثل:)خفّيا �ضقّيا ولّيا.....)

وهكذ� �أختم معاجلتي للفا�ضلة �لقر�آنية ف �ضورة مرمي، لندرك مدى �أهميتها ف �إحد�ث �الن�ضجام 
�ملو�ضيقي �مل�ضحون بالتو�فق �ملعنوي و�لتالوؤم �ل�ضوتي، ومن ثم فاإننا من خالل هذ� �ملطلب �لذي عنوّناه 
بـ: )�الأدو�ت �الإيقاعية و�ل�ضوتية) تك�ّضف لنا وجود ذلك �لتو�زن و�لتناغم �الإيقاعي �ملحكم و�ملق�ضود 
ف �ل�ضورة وق�ض�ضها،�لذي �أ�ضهم بوظيفته ف حتقيق �الأثر �جلمايل د�خلها، لتتحد بدورها مع �لعنا�ضر 

�جلمالية �الأخرى للو�ضول �إىل �لوحدة �لفنية ف �ل�ضورة �لكرمية.

حممد �ل�ضناوي: در��ضة جمالية بيانية ف �أربع �ضور )�الإ�ضر�ء �لكهف مرمي طه) �ص)8)، وينظر عبد �هلل �لطيب �ملجذوب: �ملر�ضد   -(
ف فهم �أ�ضعار �لعرب و�ضناعتها، ج)، �ص8).

حممد �ل�ضناوي: �لفا�ضلة ف �لقر�آن، �ص7))، ومنهم من تو�ضع ف در��ضة �لتو�زن ف �أ�ضعار �لعرب كما ف در��ضة عبد �هلل �لطيب:   -(
�ملر�ضد لفهم �أ�ضعار �لعرب و�إيقاعاتها، ج)، �ص08) - )))- ))).

حممد �ل�ضناوي: �لفا�ضلة ف �لقر�آن، �ص9)).  -(
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وكلمة أخيرة أسجلها في هذا الفصل:

�لبديعة  �لتعبريية  �الأ�ضاليب  و  �ملحكمة،  �لرتكيبية  �لعبار�ت  مع  �لدقيقة  �الألفاظ  �جتماع  �إن 
ليعد  �ملتناغمة،  �الإيقاعية  و�الأ�ضو�ت  �ملتنوع،  �ملو�ضيقي  و�لبديع  �ملوؤثرة،  �لت�ضويرية  باالأدو�ت  �ملغلفة 
ف قمة �الإبد�ع و�الإعجاز �جلمايل و�الأ�ضلوبي، �لذي ي�ضفي على �ل�ضورة و�لق�ض�ص وحدة فنية فائقة 
ف �جلمال، فتتالحم بفنيتها مع �لوحدتني �ملو�ضوعية و�لع�ضوية ف �لف�ضلني �ل�ضابقني لتكّون لنا بناء 
�جلو�نب  جميع  من  حمكمة  جمالية  لبنات  لنا  وتر�ضف  �لقر�آنية،  �ل�ضورة  ق�ض�ص  ف  متقنًا  معماريًا 

و�جلهات، لتقدم لنا معجزة بالغية بنائية جمالية ف قمة �لروعة و�جلمال.
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الخـاتـمة

ويف نهاية هذا البحث يجدر بي اأن اأختم درا�صتي بذكر اأهم النتائج واملقرتحات التي مت التو�صل 
اإليها، واأجملها يف الآتي: 

أوال- )النتائج(:

اأ�صلوبية وتعبريية وبالغية متعددة قد ُيتو�صل  عظمة الأ�صلوب الق�ص�صي واحتوائه على فنون   -
لقليلها بالجتهاد والبحث، ويبقى كثريها يف مكامن الإعجاز واأ�صراره.

تعد الق�ص�س القراآنية موردا ي�صتقى منه اأ�ص�س بناء فن الق�صة ول يعني ذلك اأن نتعامل مع   -
البيان  على  بنيت  القراآن معجزة  اأن  ا�صتيقان  من  لبد  بل  وت�صلية،  كتاب ق�ص�س  اأنه  القراآن 

والبالغة اأ�صا�صًا.

�صْبق الأ�صاليب القراآنية الق�ص�صية للقواعد والأعراف والطرق اجلديدة واملتنوعة التي تدعو   -
اإليها النظريات الغربية احلديثة)))، التي يراها الكثري من املفتونني بها باأنها �صاحبة الف�صل 
بالثقافة  اإل بعد الت�صال  العربية مل تعرفها  الق�صة  باأن  وال�صبق، وبيان  والتاأطري  التقعيد  يف 

الغربية. 

قد مثلت �صورة مرمي منوذجا م�صغرا من �صور القراآن الكرمي )للهند�صة املعمارية البديعة) يف   -
اأحيانا  الهند�صية  اأبعادها  تظهر  قد  الق�ص�صية خا�صة،  ومعماريتها  البنائية عامة  معماريتها 

وقد تختفي اأحيانا اأخرى، وذلك لطبيعة القراآن املتجددة لكل ع�صر وزمان.

ت�صابكها مع  الواحدة، ومدى  ال�صورة  الق�ص�س يف  اأ�صرار تالحم  بع�س  ملعرفة  الو�صول  ميكن   -
فهي  والفنية)  والع�صوية  )املو�صوعية  الثالث  وحداتها  بدرا�صة  واأهدافها  ال�صورة  مقا�صد 

وحدات ت�صهم بدور فاعل يف بنائية ال�صورة وق�ص�صها.

اإن اأهم جزء ت�صتند عليه الدرا�صة البنائية والعمود الفقري الذي تقوم عليه هو معرفة نوع ال�صورة   -
املدرو�صة اإن كانت )مكية اأو مدنية) للتَّو�صل من خاللها اإىل املحور اأو املق�صد الرئي�س الذي 
تدورعليه ال�صورة وق�ص�صها، فالبنائية يف وحداتها الثالث ال�صابقة تقوم على اأ�صا�صها، وتتبلور 
باأ�صكالها، وتتحدد باأدواتها، لتتنا�صب مع الطريقة املثلى ملعاجلة هذا املحور اأو املق�صد، وهو يف 

�صورة مرمي )توحيد اهلل وعبوديته املطلقة التي ت�صتلزم رحماته وهباته لعباده املخل�صني).

اأخرى  اإىل درا�صة  الدرا�صة للحاجة  بالتناول واملقارنة والتف�صيل يف هذه  الغربية وروادها  النظريات  اأكن قد تناولت هذه  واإن مل   -(
مت�صعة لهذا املو�صوع. 
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مقنعة  ونف�صية  فنية  م�صحة  الكرمية  لل�صورة  الكلية  العمارة  داخل  الق�ص�صية  للمعمارية  اإن   -
الق�ص�صية  الأبنية  تالحم  و  وامل�صامني  الأفكار  وترابط  ان�صجام  يف  كبري  اأثر  لها  وماأثرة، 
واخلطابية يف هيكلية متما�صكة ُت�صخر خلدمة املق�صد والهدف، التي بدورها جتعل كل الألفاظ 
والأ�صاليب والأدوات والآليات والعالقات والأ�صوات ت�صخر لها ب�صكل متقن وحمكم يف ترابط 

وتناغم وت�صاوق عجيب، ل جنده يف اإحكام واإتقان اأرقى واأرفع الن�صو�س الب�صرية امل�صطنعة.

دا هو  اإن تالحم املعمارية الق�ص�صية مع هيكلية مقاطع ال�صورة الكرمية يقدم هدفا قراآنيًا متعمَّ  -
)التغذية الراجعة) للمتلقي، التي تعطيه جرعات معلوماتية متنوعة املقا�صد ومتعددة الأدوات 
يف دفقات �صعورية، وقناعات عقلية، تتنا�صب مع كافة امل�صتويات الثقافية للمتلقني، وطاقاتهم 

ر جميعها خلدمة املق�صد الرئي�س يف ال�صورة. التاأثريية التي ت�صخَّ

للمعمارية املحكمة يف ق�ص�س ال�صورة حما�صن اإيجابية، تعمل على عر�س املو�صوعات املتنوعة   -
و املقا�صد املت�صابهة، فرتبط بينها دون اأن ينحرف املتلقي عن الطريق املر�صوم له يف ال�صورة، 
ال�صامية  املقا�صد  تو�صيل  يتم  وبالتايل  كانت،  حقيقة  لأي  ا�صتقباله  يف  يتزعزع  اأن  ودون 
والأغرا�س الدينية دون اأن ينتاب هذا التو�صيل اأي خلل اأو �صوء فهم، فت�صتطيع ال�صورة الكرمية 
فنيًا ر�صم منهج معني وبناء خم�صو�س يف ذهن املتلقي، ل ي�صتطيع اأّيًا كان اأن يف�صده اأو يخل 
اأعداء  من  املغر�صني  اأمام  املتلقي  اأمان يف ذهن  و�صع حاجز  �صيتم  وهكذا  وطريقته،  بنظمه 

الإ�صالم الذين ي�صككون يف القراآن وطريقة عر�صه لل�صورة واآياتها. 

يف  الق�ص�صية  املعمارية  الهند�صة  لهذه  وتلقيهم  ا�صتقبالهم  وكيفية  املتلقني  قدرة  تتفاوت  قد   -
ال�صورة، فكال منهم يدركونها على ح�صب قوة تركيزهم وثقافتهم ووعيهم لفهم الن�س، ومدى 

قدرتهم يف فهم روابطه املو�صوعية والع�صوية واأبعاده الفنية.

ثانيا- المقترحات:

ُتقدم )البنائية املعمارية) على �صعيد الق�ص�س اأو ال�صور القراآنية اأثرا كليا ينتج عن ا�صتجابة 
املتلقي ملجموع البنيات املتالحمة واملرتا�صة جميعا خلدمة الهدف الرئي�س، ب�صكل ل يتحقق معه هذا 
الأثر يف قراءة اآية واحدة اأو عدة اآيات، وهكذا تت�صح لنا �صبب جمع الر�صول عليه ال�صالم لالآيات يف 

ک گ  چ  تعاىل:  والتفكر يف معانيه كما يف قوله  تدبره  اإىل  القراآن  و�صببية دعوة  �صورة واحدة، 
اآياته ومقاطعه ُيعني على حتقيق ا�صتجابة  اإذ بالتدبر والتفكر يف  چ)))  گ  گ  گ ڳ ڳ ڳ 
متعمقة يف النف�س، جامعة و�صاملة لكل الأهداف واملقا�صد املن�صودة يف ال�صورة القراآنية، بعك�س لو كان 
قارئ القراآن يعتمد على النطق بالآيات والنظر يف ر�صمها اخلطي فقط، فهو ل يعدو حينئٍذ �صوى قارئ 

�صورة حممد، اآية 24.   -(
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قد اأجهد ل�صانه بالتحريك دون فائدة معنوية يجنيها، مع اأن من ف�صل اهلل وعطائه على عباده اأن يثيب 
قارئه واإن مل ُيدرك معانيه، فكيف اإن اأ�صاب الثنني ؟!

لهذا كان البد من: 

تقدمي درا�صات متعددة ملعرفة اأبعاد التاأثري القراآين �صواء كان يف اأ�صغر بنياته اأو اأكربها.  -

حت لنا اأهمية الوظيفة الدللية لالألفاظ والعبارات التي ُتربهن  كما اأن الدرا�صة املعمارية و�صَّ  -
على اأن لكل منها مواقع ومعاين واأ�صاليب هي األيق من غريها للتعبري عنها واحللول يف مواقعها، 
لذلك كان لبد من التو�صع الّدليل يف هذا املجال الذي اأ�صرت اإليه يف البحث اإ�صارات ب�صيطة 

مل يت�صع لها املقام بالتناول والتف�صيل.

كما اأن للوحدة الع�صوية والفنية عدة و�صائل واأ�صاليب واأدوات واآليات متعددة، مل اأ�صتطع جمعها   -
كلها، اأو توظيف ما ذكر منها بطريقة مثلى، وذلك ب�صبب اأن املو�صوع يحتاج لر�صيد علمي فائق 
و�صرفية  لغوية  اأبعاد  وعدة  واأ�صلوبية  تعبريية  جوانب  عدة  من  والتطبيق  واخلربة  املعرفة  يف 
ونحوية و وبيانية وبديعية و�صوتية قد ل ي�صعفني ر�صيدي املعريف والثقايف لالإملام بها، لذلك كان 
لبد من درا�صات تف�صيلية لأ�صحاب العلم يف معرفة الأبعاد ال�صابقة، ومدى دورها يف تالحم 

الق�ص�س اأو ال�صورة يف اأجزائها واأ�صكالها املتنوعة.

الأ�صرار  كنوزا غزيرة من  الكرمية  ال�صورة  والإيقاعي يف  الت�صويري  لدرا�صة اجلانب  اأن  كما   -
القراآنية املعجزة التي اأودعها اهلل فيها مل ُينّجم عنها بعد، فاأغلب الدرا�صات التي اطلعت عليها 
مل تكن جامعة لأبعادها واأنواعها على ح�صب ظني، ولقد وجدت يف هذين اجلانبني ف�صاء رحبا 
للدرا�صة املنهجية ذات اجلودة العالية، وبخا�صة يف ال�صتعانة باآليات الع�صر وم�صتجداته التي 
تعطي الباحث مفاتيح تفتح اأبواب من الأفكار والطرائق يف كيفية ك�صف اأ�صرار هذه اجلوانب 

وكيفية قدرتها على ال�صيطرة على املتلقني بدرجة ل يفهمها املتلقي نف�صه.

كما اأنني اأدعو اإىل تطبيق هذه الدرا�صة يف كل �صورة على حدة من �صور القراآن الكرمي لتزداد   -
وتزخر مكتبة الزمن بهذا النوع من الدرا�صة، وبخا�صة يف زمن يطلب قاطنيه املعلومة الكلية 

ال�صاملة على طبق من ذهب.

كما اأنني اأقرتح بع�صا من املوا�صيع التي اأرى فيها كنوزا من املعارف والفوائد لبد اأن ُت�صتخرج   -
مثل:

الوحدة الع�صوية واآلياتها املتنوعة يف ال�صورة القراآنية.  
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الوحدة الع�صوية يف اجلزء الثالثني )درا�صة بنائية جمالية تطبيقية).  

عمارة ال�صورة القراآنية واأبنيتها املتعددة )درا�صة بنائية جمالية).  

الألفاظ و ف�صاوؤها املعماري يف ال�صور القراآنية.  

البنية الإيقاعية وف�صاوؤها املعماري يف �صورة مرمي )درا�صة بنائية جمالية تطبيقية).  

الوحدة الفنية يف �صورة مرمي، )درا�صة بنائية جمالية).  

التكرار )اللفظي واملعنوي وال�صوتي) ودوره يف �صورة مرمي، )درا�صة جمالية).  

ق�صة مرمي بني )�صورة اآل عمران و�صورة مرمي) درا�صة يف البناء واملو�صوع.  

ال�صورة ال�صينمائية يف ق�ص�س القراآن )درا�صة بنائية بيانية جمالية).  

اجلمال الفني يف ق�ص�س القراآن ودوره الوظيفي.   

املعمار ودوره يف تاأ�صي�س نظرية تلقّي قراآنية))).  

ويف ختام بحثي اأ�صري لآية عظيمة قال اهلل تعاىل فيها: چ ۇئ ۆئ       ۆئ        ۈئ       ۈئ ېئ  ېئ   ېئ ىئ          -
ىئ ىئ ی ی        ی ی       جئ حئ      مئ ىئ چ)2)، فهي حقيقة تو�صع ن�صب اأعني الباحثني قبل خو�س 
فال  اخلالدة  ومعجزته  الدهر  »كتاب  فالقراآن  واأنواعها،  باأ�صكالها  القراآنية  الدرا�صات  غمار 
ي�صتقل بتف�صريه اإل الزمن..والعلماء القوامون على كتاب اهلل و�صنة ر�صوله ل يتلقونها بالفكر 
اخلامد والفهم اجلامد، واإمنا يرتقبون من �صنن اهلل يف الكون وتدبريه يف الجتماع ما يك�صف 

حقائقها، ويكلون اإىل الزمن واأطواره تف�صري ما عجزت عنه اأفهامهم«))).

مه اأو نق�س  ويف اآخر املطاف اأدعو كل من قراأ البحث واطلع عليه ووجد فيه اأي اعوجاج اأن يقوِّ
فيتممه مبا يرى فيه ال�صالح والإفادة، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على 

�صيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم وعلى اآل بيته و�صحبه ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين.

 

ومن األطف الإ�صارات لهذا املو�صوع مقالة بعنوان )نحو تاأ�صي�س نظرية تلّقي قراآنية) لالأ�صتاذ موؤيد عزيز، جامعة املو�صل، العراق،   -(
ينظر، جملة )اآفاق الثقافة والرتاث) جملة ف�صلية ثقافية تراثية، ت�صدر عن دائرة البحث العلمي والدرا�صات مبركز جمعة املاجد 

للثقافة والرتاث، العدد 25-26، ال�صنة ال�صابعة، ربيع الأول 420)هـ - يوليو 999)م.
�صورة الكهف، اآية 09).   -2

عبد احلميد بن بادي�س: جمال�س التذكري، من مطبوعات وزارة ال�صوؤون الدينية، دار البعث، ق�صنطينة، 982)م، ط)، �س))4.  -(
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ثبت المصـادر والمراجع 	

فهرس الموضوعـات 	
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ثبت المصـادر والمراجع

القراآن الكرمي.. )

)أ(

ابن الأثري، �صياء الدين ن�صر اهلل بن اأبي الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي: املثل ال�صائر . 2
لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عوي�صة،  حممد  كامل  حققه  وال�صاعر،  الكاتب  اأدب  يف 

9)4)هـ -998)م، ط). 

وال�صوتي)، . ) املعنوي  النظم  يف  )درا�صة  الكرمي  القراآن  يف  البياين  التنا�صب  زيد،  اأبو  اأحمد 
من�صورات كلية الآداب بالرباط، 992)م، )د-ط).

اأحمد عبد اللطيف بدر: الفتوحات الربانية يف الربط بني ال�صور القراآنية، مطبعة دار التاأليف، . 4
�صارع يعقوب، املالية،)د.ت)،)د،ط).

اأحمد اأحمد بدوي: من بالغة القراآن، نه�صة م�صر، )200م، ط-).. 5

اأحمد حممد الب�صيلي التون�صي: التقييد الكبري يف تف�صري اهلل املجيد، حتقيق عبد اهلل طوالة، . 6
2)4)هـ- 992)م، ط).

اأحمد خمتار عمر: - علم الدللة: عامل الكتب، القاهرة، 998)م، ط5.. 7

درا�صة ال�صوت اللغوي، عامل الكتب، القاهرة، 96))هـ -976)م، ط).   -

�صورية، . 8 املكتبي،  دار  والتف�صري،  الإعجاز  كتب  يف  القراآنية  املفردة  جماليات  يا�صوف:  اأحمد 
)د،ت)، )د، ط).

الرتاث . 9 اإحياء  دار  املثاين،  وال�صبع  العظيم  القراآن  تف�صري  املعاين يف  روح  البغدادي:  الألو�صي 
العربي، بريوت،اجلزء 5)-6)، )د-ط)،)د-ت).

لبنان، ))4)هـ . 0) العلمية، بريوت،  الكتب  دار  البالغة،  علوم  املف�صل يف  املعجم  اإنعام عكاوي: 
-992)م، ط).
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)ب(

باجودة، ح�صن حممد: تاأمالت يف �صورة مرمي، دار العت�صام، )د-ت)، )د-ط).. ))

باحاذق، عمر حممد عمر:. 2)

بريوت،  دم�صق،  للرتاث،  املاأمون  دار  البياين،  والإعجاز  الهداية  بني  القراآن  اأ�صلوب   -
4)4)هـ - 994)م، ط).

�صياحة اإميانية يف رحاب �صورة مرمي، دار املاأمون للرتاث، دم�صق، )د-ت)،)د-ط).   -

البعث، . )) دار  الدينية،  ال�صوؤون  وزارة  مطبوعات  من  التذكري،  جمال�س  احلميد:  عبد  بادي�س، 
ق�صنطينة، 982)م، ط).

البخاري، اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�صماعيل:اجلامع ال�صحيح، حتقيق: عبد العزيز عبد اهلل بن . 4)
الوليد، طرابل�س )د-ت)،  الباقي، دار  واأبوابها واأحاديثها: حممد فوؤاد عبد  باز، ورقم كتبها 

)د-ط).

 الب�صتاين، حممود: . 5)

التف�صري البنائي للقراآن الكرمي، جممع البحوث الإ�صالمية، )42)هـ، ط).   -

درا�صات يف علوم القراآن الكرمي، مدينة العلم، اإيران، قم، 427)هـ - 2007م، ط).  -

ق�ص�س القراآن الكرمي دلليا وجماليا، اجلزء الأول، موؤ�ص�صة ال�صبطني العاملية، اإيران،   -
428)هـ، ط2. 

املنهج البنائي يف التف�صري، دار الهادي، بريوت، لبنان،422)هـ- )200م)، ط).   -

اإبراهيم بن عمر: نظم الدرر يف تنا�صب الآيات وال�صور، . 6) اأبي احل�صن  البقاعي، برهان الدين 
حتقيق عبد الرازق غالب املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 427)هـ - 2006م، ط ).

بكري، �صيخ اأمني: التعبري الفني يف القراآن الكرمي، دار العلم للماليني بريوت لبنان، )د-ت)، . 7)
ط7.

البوطي، حممد �صعيد رم�صان: من روائع القراآن، تاأمالت علمية واأدبية يف كتاب اهلل عزوجل، . 8)
موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، 996)م، )د-ط).
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البي�صاوي، نا�صر الدين اأبو اخلري عبد اهلل ال�صريازي: تف�صري البي�صاوي امل�صمى »اأنوار التنزيل . 9)
واأ�صرار التاأويل« مع حا�صية اخلفاجي، �صبطه وخرج اأحاديثه واآياته: عبد الرازق املهدي، دار 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 7)4)هـ- 997)م، ط).

بيو�س، اإبراهيم بن عمر: يف رحاب القراآن »تف�صري �صورتي مرمي وطه« جمعية الرتتث، القرارة، . 20
6)4)هـ -995)م، )د-ط).

)ت(

الكتب، . )2 عامل  القراآين،  للن�س  واأ�صلوبية  لغوية  درا�صة  القراآن،  روائع  يف  البيان  ح�صان:  متام 
420)هـ -2000م، ط- 2.

التهامي، نقرة: �صيكلوجية الق�صة يف القراآن، ال�صركة التون�صية للتوزيع )97)م، )د-ط). . 22

عبد . )2 حتقيق:  الكبري،  التف�صري  العبا�س):  )اأبو  احلليم  عبد  بن  اأحمد  الدين  تقي  تيمية،  ابن 
الرحمن عمرية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )د-ت)، )د-ط).

)ث(

ثروت اأبا�صة: ال�صرد الق�ص�صي يف القراآن الكرمي، دار نه�صة م�صر، )د-ت)، )د-ط).. 24

)ج(

جابر ع�صفور: النقد الأدبي، مفهوم ال�صعر »درا�صة يف الرتاث النقدي«، دار الكتب امل�صرية، . 25
القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 422)هـ- )200م، ط).

اجلرجاين،عبد القاهر:. 26

الع�صرية، �صيدا بريوت، )42)هـ-  املكتبة  الفا�صلي،  البالغة، حتقيق: حممد  اأ�صرار   -
)200م، )د-ط).

دلئل الإعجاز يف علم املعاين، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت،   -
لبنان، 422)هـ- )200م، ط).

)ح(

ابن حجة احلموي، تقي الدين اأبي بكر علي، خزانة الأدب ونهاية الأرب، �صرح ع�صام �صعيتوا، . 27
دار ومكتبة الهالل، بريوت، لبنان، )د-ت)، )د-ط). 
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امل�صرية، م�صر، . 28 الكتب  دار  الكرمي،  القراآن  املو�صوعية يف  الوحدة  حجازي، حممد حممود: 
90))هـ- 970)م، )د-ط).

اأبو حيان، حممد بن يو�صف الأندل�صي: تف�صري البحر املحيط بـ »هام�صه النهر املاد«، دار الفكر، . 29
)40)هـ -)98)م، ط2. 

8)4)هـ- . 0) القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  القراآنية،  البالغة  يف  اللتفات  اأ�صلوب  طبل:  ح�صن 
998)م، )د-ط).

ح�صني جمعة: التقابل اجلمايل يف الن�س القراآين )درا�صة جمالية فكرية واأ�صلوبية)، من�صورات . ))
دار النمري للطباعة والن�صر والتوزيع، دم�صق،)2005)، ط). 

)خ(

اخلالدي: �صالح عبد الفتاح:. 2)

التف�صري املو�صوعي بني النظرية والتطبيق، دار النفائ�س، الأردن، 8)4)هـ - 997)م، ط).   -

الق�ص�س القراآين عر�س وقائع وحتليل اأحداث، دار القلم، دم�صق، 9)4)هـ - 998)م،   -
)د-ط). 

العربي، . )) الفكر  دار  عكاوي،  رحاب  حتقيق  البالغة،  علوم  يف  الإي�صاح  القزويني:  اخلطيب 
بريوت، لبنان، 2000م، ط).

القا�صي . 4) عناية  امل�صماة  ال�صهاب  حا�صية  عمر:  بن  بن حممد  الدين حممد  �صهاب  اخلفاجي، 
الكتب  دار  املهدي،  الرازق  عبد  وتخريج:  �صبط  البي�صاوي،  تف�صري  على  الرا�صي،  وكفاية 

العلمية، بريوت، لبنان، 7)4)هـ -997)م، ط).

خلدون �صعيد �صبح، التقدمي والتاأخري يف القراآن الكرمي، دار الينابيع، دم�صق، 2002م، ط).. 5)

)د(

داود غطا�صة و ح�صني را�صي: ق�صايا النقد الأدبي قدميها وحديثها، دار القد�س، عمان، الأردن، . 6)
989)م، ط).

للن�صر . 7) طيبة  دار  الكرمي،  القراآن  يف  جديدة  نظرات  العظيم،  النباأ  اهلل:  عبد  حممد  دراز، 
والتوزيع، الريا�س، 427)- 2000م، ط2. 
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)ر(

الرازي، فخر الدين حممد بن عمر بن احل�صني بن احل�صن بن علي التميمي البكري، التف�صري . 8)
الكبري اأو مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 425)هـ - 2004م، ط2.

دار . 9) عيتاين،  خليل  حممد  وراجعه:  �صبطه  القراآن،  غريب  يف  املفردات  الأ�صفهاين:  الراغب 
املعرفة، بريوت، لبنان، 426)هـ - 2005م، ط4. 

الرافعي، م�صطفى �صادق: اإعجاز القراآن والبالغة النبوية، دار الكتاب العربي، بريوت،لبنان، . 40
424)هـ -2004م، )د-ط).

ابن ر�صيق القريواين: العمدة يف حما�صن ال�صعر واآدابه ونقده، املكتبة الع�صرية، �صيدا، 422)هـ . )4
-2002م، ط).

ر�صاد �صربي ر�صدي: فن الق�صة الق�صرية، املكتب امل�صري احلديث،)د-ت)، ط 5. . 42

رفعت فوزي عبد املطلب الوحدة املو�صوعية لل�صورة القراآنية، دار ال�صالم، 406)هـ - 986)م، . )4
ط).

الركيبي، عبد اهلل خليفة: الق�صة اجلزائرية الق�صرية، الدار العربية للكتاب، ليبيا –تون�س، . 44
977)م، ط).

الرماين، اأبو احل�صن علي بن عي�صى: النكت يف اإعجاز القراآن، �صمن )ثالث ر�صائل يف اإعجاز . 45
القراآن) للرماين واخلطابي و الباقالين، حتقيق حممد خلف اهلل اأحمد، دار املعارف، القاهرة، 

م�صر، )د-ت)، ط4. 

الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن �صليمان: خ�صائ�س القراآن الكرمي، مكتبة التوبة، الريا�س، . 46
)42)هـ - 2000م، ط5). 

)ز(

�صيدا، . 47 الع�صرية،  املكتبة  القراآن،  علوم  يف  العرفان  مناهل  العظيم:  عبد  حممد  الزرقاين، 
بريوت، )42)هـ - )200م، )د-ط). 

48 . - بريوت  املعا�صر،  الفكر  دار  واملنهج،  وال�صريعة  العقيدة  يف  املنري  التف�صري  وهبة:  الزحيلي، 
لبنان، دار الفكر - دم�صق،�صورية، ))4)هـ - )99)م، ط).
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العلم . 49 الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�س: الأعالم، دار  الدم�صقي، خري  الزركلي 
للماليني، بريوت، 2002م، ط5). 

وعيون . 50 التنزيل  حقائق  عن  الك�صاف  اخلوارزمي:  عمر  بن  حممد  القا�صم  اأبي  الزخم�صري، 
الأقاويل يف وجوه التاأويل، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، )42)- )200م، ط2. 

اأبو زهرة، حممد: املعجزة الكربى، دار الفكر العربي، القاهرة، 90))هـ - 970)م، )د-ط).. )5

)س( 

ال�صامراين، فا�صل: التعبري القراآين، دار عمار، عمان، 422)هـ - 2002م، ط2.. 52

�صعيد حوى: الأ�صا�س يف التف�صري، دار ال�صالم، 405)هـ -985)م، ط).. )5

اهلل، . 54 عبد  بن  الكرمي  عبد  موؤ�ص�صة  وتوزيع  ن�صر  القراآن،  يف  الفني  الإعجاز  عمر:  ال�صالمي، 
تون�س، 980)م، )د- ط).

ابن �صنان اخلفاجي، اأبو حممد عبد اهلل بن حممد بن �صعيد: �صر الف�صاحة، حتقيق علي فودة، . 55
مكتبة اخلاجني، م�صر، 50))هـ - 2)9)م، ط). 

�صيد قطب:. 56

الت�صوير الفني يف القراآن، دار ال�صروق، بريوت، القاهرة، 2007م، ط9).  -
يف ظالل القراآن، دار ال�صروق، 4)4)هـ - )99)م، ط)2.  -

م�صاهد القيامة يف القراآن، دار املعارف، القاهرة، 427)هـ - 2006م، ط6).   -
ال�صيد حممد ح�صني ف�صل اهلل: احلوار يف القراآن، دار املالك، لبنان، )200م، ط6.. 57

ال�صيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر:. 58

الإتقان يف علوم القراآن، حققه وعلق عليه وعمل فهار�صه: ع�صام فار�س احلر�صتاين،   -
خرج اأحاديثه: حممد اأبو �صعيليك، دار اجليل، بريوت، 9)4)هـ -998)م، ط).

قطف الأزهار وك�صف الأ�صرار، حتقيق: اأحمد احلمادي، اإ�صدار وزارة الأوقاف وال�صوؤون   -
الإ�صالمية، دولة قطر، 4)4)هـ - 994)م، ط).

العربي،  الفكر  دار  اليحاوي،  حممد  علي  حتقيق:  القراآن،  اإعجاز  يف  الأقران  معرتك   -
)د-ت)، )د-ط).
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)ش(

اإي�صاح القراآن بالقراآن، خرج . 59 البيان يف  اأ�صواء  ال�صنقيطي، حممد الأمني بن حممد املختار: 
الرباط، اململكة  الرابع، مكتبة املعارف،  العزيز اخلالدي، املجلد  اأحاديثه حممد عبد  و  اآياته 

املغربية، )د-ط)، )د-ت). 

الرواية والدراية من علم . 60 ال�صوكاين، حممد بن علي بن حممد: فتح القدير اجلامع بني فني 
التف�صري، مطبعة م�صطفى البابي احللبي واأولده، م�صر، )8))هـ - 964)م، ط).

)ص(

ال�صعيدي، عبد املتعال: بغية الإي�صاح لتلخي�س املفتاح يف علوم البالغة، مكتبة املعارف للن�صر . )6
والتوزيع، الريا�س، 7)4)هـ - 997)م،)د-ط).

�صالح الدين حممد عبد التواب: النقد الأدبي، درا�صات نقدية واأدبية حول اإعجاز القراآن، دار . 62
الكتاب احلديث، 994)م، ط).

)ط(

الطرب�صي، اأبوعلي الف�صل ابن ح�صن: جممع البيان يف تف�صري القراآن، حتقيق ها�صم الر�صويل . )6
املحالتي وف�صل اهلل الطباطبائي، دار املعرفة، 986)م، )د-ط).

)98)م، . 64 املعرفة،  دار  القراآن،  تف�صري  يف  البيان  جامع  جرير:  بن  حممد  جعفر  اأبو  الطربي، 
)د-ط). 

الطباطبائي، حممد ح�صني: امليزان يف تف�صري القراآن، موؤ�ص�صة الأعلمي للمطبوعات، بريوت، . 65
لبنان، ))4)هـ -)99)م، ط).

الطروانة، �صليمان: درا�صة ن�صية اأدبية يف الق�صة القراآنية،))4)هـ - 992)م، ط).. 66

67 . - 0)4)هـ  بريوت،  ال�صامية،  الدار  مرمي،  �صورة  يف  والتنزيه  التوحيد  احلميد:  عبد  طهماز، 
990)م، ط). 

)ظ(

الظواهري، كاظم: بدائع الإ�صمار الق�ص�صي يف القراآن الكرمي، دار ال�صابوين، دار الهداية، . 68
2)4)هـ - )99)م، ط).
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)ع(

)د- . 69 تون�س،  والتوزيع،  للن�صر  �صحنون  دار  والتنوير،  التحرير  الطاهر:  حممد  عا�صور،  ابن 
ط)،)د-ت).

عبد البا�صط عطايا: مع القراآن، دار العالء، �صبني الكوم، م�صر، )د- ط)،)د-ت).. 70

عبد القادر عبد اجلليل: الأ�صوات اللغوية، دار �صفاء للن�صر والتوزيع، عمان، 8)4)هـ 988)م، . )7
ط).

الل�صانيات . 72 نهج  على  القراآن  يف  ال�صرط  الطرابل�صي:  الهادي  وحممد  امل�صري،  ال�صالم  عبد 
الو�صفية، دار العربية للكتاب، ليبيا، تون�س 405)هـ - 985) م.

عبد العزيز عتيق:علم املعاين، دار النه�صة العربية، بريوت، 405)هـ 985)م، )د-ط).. )7

عبد العليم ال�صيد فودة: اأ�صاليب ال�صتفهام يف القراآن، املجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب، . 74
والعلوم الجتماعية، )د-ت)، )د-ط).

عبد القادر ح�صني:القراآن وال�صورة البيانية، دار املنار، 2)4)هـ - )99)م، ط).. 75

للن�صر . 76 الفكر  اإىل حتليل الن�س الأدبي، دار  اأبو �صريفة، ح�صني ليف قزق: مدخل  القاهر  عبد 
والتوزيع، عمان، الأردن، 995)م، ط). 

ابن عطية الأندل�صي، اأبو حممد عبد احلق بن غالب: املحرر الوجيز يف تف�صري الكتاب العزيز، . 77
حتقيق: عبد ال�صالم عبد ال�صايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 6)4)هـ -)99)م، 

)د-ط).

الل�صانيات . 78 نهج  على  القراآن  يف  ال�صرط  الطرابل�صي:  الهادي  وحممد  امل�صري  ال�صالم  عبد 
الو�صفية الدار العربية للكتاب، ليبيا – تون�س، 405)هـ- 985)م، )د-ط).

العلواين، طه جابر: الوحدة البنائية للقراآن املجيد، مكتبة ال�صروق الدولية، القاهرة، 427)هـ . 79
-2006م، ط). 

وعلوم . 80 البالغة  لأ�صرار  املت�صمن  الطراز  اإبراهيم:  بن  علي  بن  حمزة  بن  يحيى  العلوي، 
العلمية،  الكتب  دار  �صاهني،  ال�صالم  عبد  حممد  وحتقيق:  و�صبط  مراجعة  الإعجاز،  حقائق 

بريوت،لبنان، 5)4)هـ -995)م، ط).
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علي عبد اخلالق علي: الفن الق�ص�صي )طبيعته- عنا�صره – م�صادره الأوىل)، دار القطري . )8
بن الفجاءة، الدوحة، قطر، 408)هـ - 987)م، )د- ط). 

جدار . 82 الذبياين)،  النابغة  �صعر  يف  تطبيقية  )درا�صة  اجلاهلية  الق�صيدة  بنية  مرا�صدة:  علي 
للكتاب العاملي، عمان، الأردن، عامل الكتب احلديث، اإربد، الأردن، 2006م، ط)، �س 79- 80. 

)غ(

الغرناطي، اأبو جعفر اأحمد بن اإبراهيم الزبري: الربهان يف ترتيب �صور القراآن، حتقيق: حممد . )8
�صعبان، وزارة الأوقاف املغربية، 0)4)هـ - 990)م، )د-ط). 

الغزايل، حممد: . 84

خطب ال�صيخ حممد الغزايل، اإعداد: عبد احلميد قطب، مكتبة رحاب اجلزائر، )د-   -
ت)، )د –ط).

نحو تف�صري مو�صوعي ل�صور القراآن، دار بغدادي للطباعة،الرويبة، اجلزائر، )د-ت)،   -
)د-ط).

)ف(

فالح الربيعي: الق�ص�س القراآنية )روؤية فنية)، الدار الثقافية للن�صر، القاهرة، 2002م، ط-).. 85

الفراهي، عبد احلميد: دلئل النظام، الدائرة احلميدية، 968)م، ط).. 86

البديع) دار . 87 –علم  البيان  –علم  واأفنانها، )علم املعاين  ف�صل ح�صن عبا�س: البالغة فنونها 
الفرقان، عمان، الأردن، 8)4)هـ - 998)م، ط5.

اأبو الف�صل عبد اهلل حممد ال�صديق: جواهر البيان يف تنا�صب �صور القراآن الكرمي، عامل   -
الكتب، 406)هـ - 986)م، ط2.

الفريوز اآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب: القامو�س املحيط، �صبط وتوثيق: يو�صف ال�صيخ . 88
 - 5)4)هـ  لبنان،  بريوت،  الفكر،  دار  والدرا�صات،  البحوث  مكتبة  اإ�صراف  البقاعي،  حممد 

995)م، )د-ط).
)ق(

اأبو عبد اهلل الأن�صاري: اجلامع لأحكام القراآن، دار الكتاب، القاهرة، 87))هـ - . 89 القرطبي، 
967)م، )د-ط).
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)ك(

ماجد . 90 اأحاديثه:  وخرج  به  الأنبياء،اعتنى  ق�ص�س  الدم�صقي:  القر�صي  اإ�صماعيل  كثري،  ابن 
حممد، دار عامل الثقافة، عمان، الأردن، 427)هـ -2006م، ط).

مت�صابه . )9 توجيه  يف  الربهان  امل�صمى  القراآن،  يف  التكرار  اأ�صرار  حمزة:  بن  حممود  الكرماين، 
الف�صيلة، )د-ط)،  دار  اأحمد عطا،  القادر  عبد  والبيان، حتقيق:  فيه من احلجة  ملا  القراآن 

)د-ت).

)ل(

لبنان، . 92 العربي بريوت،  الفكر  دار  القراآن،  اأ�صاليب  اأحمد:البديع يف �صوء  الفتاح  ل�صني، عبد 
9)4)هـ -999)م، )د-ط).

)م( 

املراغي، اأحمد م�صطفى: تف�صري املراغي، دار الفكر، )97)م، )د-ط).. )9

حممد اأحمد خلف اهلل: الفن الق�ص�صي يف القراآن الكرمي، مع �صرح وتعليق خليل عبد الكرمي، . 94
�صينا للن�صر، موؤ�ص�صة النت�صار العربي، 999)م، ط4 

حممد احل�صناوي:. 95

درا�صة جمالية بيانية يف اأربع �صور )الإ�صراء الكهف، مرمي، طه) دار عمار، �صورية )د-  -
ت)، )د-ط).

الفا�صلة يف القراآن، دار عمار، 2000م، ط2.  -

القاهرة، . 96 املحمدية،  الطباعة  دار  القراآين،  البيان  يف  ال�صوتي  البناء  �صر�صر:  ح�صن  حممد 
408)هـ -988)م، ط).

حممد ح�صني اأبو الفتوح: اأ�صلوب التوكيد يف القراآن الكرمي، مكتبة لبنان )د-ت)، )د-ط).. 97

حممد ح�صني ف�صل اهلل: احلوار يف القراآن، دار املالك، )42)هـ - )200م، ط6.. 98

حممد الدايل: الوحدة الفنية يف الق�صة القراآنية،)د-دار ن�صر)، 4)4)هـ -)99)م، ط).. 99

حممد ال�صيد ح�صني م�صطفى:. 00)
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الإعجاز اللغوي يف الق�صة القراآنية، موؤ�ص�صة ال�صباب، �صباب اجلامعة، )د-ط)،)د-ت).   -

روائع الإعجاز يف الق�ص�س القراآين، درا�صة يف خ�صائ�س الأ�صلوب الق�ص�صي املعجز،   -
املكتب اجلامعي احلديث، الإ�صكندرية، )د- ت)، )د-ط).

العربية . )0) اململكة  الدمام،  الريا�س،  عكاظ،  مكتبات  �صركة  القراآن،  يف  الق�صة  �صديد:  حممد 
ال�صعودية، 404)هـ - 984)م، ط).

حممد علي اخلويل: الأ�صوات اللغوية، دار الفالح للن�صر والتوزيع، عمان، 990) م، )د-ط). . 02)

حممد فاروق الزين: بيان النظم يف القراآن الكرمي، دار الفكر، بدم�صق، 426)- 2005م، ط).. )0)

حممد قطب: . 04)

درا�صات قراآنية، دار ال�صروق، بريوت، القاهرة، )د-ت)،)د-ط).  -

من جماليات الت�صوير يف القراآن الكرمي، الهيئة امل�صرية، 2006هـ، ط2.  -

نظرات يف ق�ص�س القراآن، دعوة احلق، �صل�صلة �صهرية ت�صدر يف كل �صهر عربي، اإدارة   -
407)هـ-   ،(59( العدد  املكرمة،  مكة  الإ�صالمي،  العامل  برابطة  والن�صر  ال�صحافة 

986)م، ط 6.

حممد يو�صف جنم: فن الق�صة، دار �صادر، بريوت- دار ال�صروق، القاهرة، 996)م، ط).. 05)

القاهرة، 2008م، . 06) دار غريب،  الكرمي،  القراآن  الدللية يف  الفروق  داود:معجم  حممد حممد 
)د-ط). 

الت�صامن، . 07) دار  وهبة،  مكتبة  بالغية)،  )درا�صة  الرتكيب  دللت  مو�صى:  اأبو  حممد  حممد 
القاهرة، 408)هـ -987)م، ط2. 

م�صطفى م�صلم: مباحث يف التف�صري املو�صوعي، دار القلم، دم�صق، )42)هـ - 2000م، ط ).. 08)

دار . 09) العرب،  ل�صان  امل�صري:  الإفريقي  بن مكرم  الدين حممد  الف�صل جمال  اأبو  ابن منظور، 
�صادر، بريو ت، 2005م، ط4.

منري �صلطان: بالغة الكلمة واجلمل والكلمة، من�صاأة املعارف، الإ�صكندرية، )99)م، ط2.. 0))

مهدي خمزومي: يف النحو العربي »نقد وتوجيه«، املكتبة الع�صرية، بريوت، 964)م، ط). . )))
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مو�صى ع�صريي: الرحمة يف القراآن الكرمي، مكتبة الر�صد، الريا�س، 2)4)هـ - 992)م،)د- . 2))
ط).

)ن(

النابل�صي،حممد راتب: مو�صوعة اأ�صماء اهلل احل�صنى، دار املكتبي، دم�صق، �صوريا، 429)هـ - . )))
2008م، ط5. 

نا�صر اخلنني:النظم القراآين يف اآيات اجلهاد، مكتبة التوبة، الريا�س، 6)4)هـ- 996)م، ط).. 4))

النويهي، حممد: ال�صعر اجلاهلي »منهج يف الدرا�صة وتقوميه« الدار القومية للطباعة والن�صر، . 5))
القاهرة، )د-ت)، )د-ط). 

)هـ(

ها�صم ابن الريب: اأ�صلوب الق�صر يف حمكم النظم، دار الطباعة املحمدية، )40)هـ -990)م، . 6))
ط). 

اأبو هالل الع�صكري، احل�صن بن عبد اهلل بن �صهل الع�صكري: كتاب ال�صناعتني )الكتابة وال�صعر)، . 7))
حققه و�صبط ن�صه: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 404)هـ - 984)م، ط2.

)و(

((8 . - )42)هـ  دبي،  الإمارات،  القلم،  دار  الكرمي،  للقراآن  البالغي  الإعجاز  يف  ق�صاب:  وليد 
2000م، ط).

)ي( 

يو�صف ح�صن نوفل: جماليات الق�صة القراآنية، دار ال�صروق، القاهرة، 424)هـ - )200م، ط).. 9))

)الدراسات والرسائل الجامعية(

ال�صالم . 20) عليه  يو�صف  �صيدنا  )ق�صة  القراآنية،  الق�صة  يف  الفنية  ال�صورة  ن�صرية:  بلح�صيني 
اجلزائر،  تلم�صان،  بلقايد،  بكر  اأبي  جامعة  ماج�صتري)،  )ر�صالة  جمالية،  درا�صة  منوذجا)، 

427)هـ - 2006م.

حدة �صابق: الوحدة املو�صوعية يف �صورة مرمي، )ر�صالة ماج�صتري)، جامعة الأمري عبد القادر . )2)
للعلوم الإ�صالمية، كلية اأ�صول الدين وال�صريعة واحل�صارة الإ�صالمية، 424)هـ- )200م. 
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ابناء واملو�صوع، )ر�صالة . 22) الت�صابك الق�ص�صي يف �صورة الكهف، درا�صة يف  زكية حممد خالد: 
ماج�صتري) كلية الدرا�صات الإ�صالمية والعربية، دبي، 2008م.

ماج�صتري، جامعة . )2) ر�صالة  �صورة مرمي،  القراآين يف  النظم  العتيبي:  �صاير  بن  بنت جنر  �صارة 
والنقد، 425)هـ - 426)هـ،  البالغة  العربية،  اللغة  كلية  الإ�صالمية،  �صعود  الإمام حممد بن 

�س 22.

�صهام �صياد: البديع يف �صورة مرمي، درا�صة جمالية، )ر�صالة ماج�صتري)، جامعة الأمري عبد . 24)
القادر للعلوم الإ�صالمية، ق�صنطينة، كلية الآداب والعلوم الإن�صانية، 427)هـ - 2006م. 

�صريبط اأحمد �صريبط: تطور البنية الفنية يف الق�صة اجلزائرية املعا�صرة )947)- 985)م، . 25)
من من�صورات احتاد الكتاب العربي، 998)م، )د-ط).

والعلوم . 26) الآداب  كلية  دكتوراه)،  )ر�صالة  الكرمي،  القراآن  يف  الفنية  ال�صورة  طول:  حممد 
الإن�صانية، جامعة تلم�صان، 995)م.

مرمي ال�صباعي: الق�صة يف القراآن الكرمي، )ر�صالة دكتوراه)، جامعة اأم القرى، مكة، ال�صعودية، . 27)
404)هـ.

النجاح . 28) جامعة  ماج�صتري)  )ر�صالة  مرمي،  ل�صورة  اأ�صلوبية  درا�صة  �صالح:  اأحمد  رفيق  معني 
الوطنية، كلية الدرا�صات العليا، فل�صطني، )200م.

حممد عبد اهلل عبده دبور: اأ�ص�س بناء الق�صة يف القراآن الكرمي، درا�صة اأدبية نقدية، )ر�صالة . 29)
دكتوراه) جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية باملنوفية، م�صر، 7)4)هـ - 996)م. 

)المجالت والدوريات( 

والنغمات« . 0)) الأ�صوات  علمي  يف  دللية  »درا�صة  القراآن  حروف  اليايف:  نعيم  الفي�صل،  جملة 
الريا�س، ال�صعودية، العدد 02)، ال�صنة 9، ذو احلجة 405)هـ - 985)م، ط2.

العلمي . ))) البحث  الثقافة والرتاث) جملة ف�صلية ثقافية تراثية، ت�صدر عن دائرة  جملة )اآفاق 
تلّقي  نظرية  تاأ�صي�س  )نحو  بعنوان  مقالة  والرتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مبركز  والدرا�صات 
ربيع  ال�صابعة،  ال�صنة   ،26-25 العدد  العراق،  املو�صل،  جامعة  عزيز،  موؤيد  لالأ�صتاذ  قراآنية) 

الأول 420)هـ - يوليو 999)م.
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)المواقع اإللكترونية( 

مو�صوعة وكيبيديا احلرة.. 2))

موقع جوجل.. )))
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فهرس الموضوعات

رقم الصفحةالموضوع

9)�صكر و تقدير)
))مقدمة

)2)التـمـهيد)
)2)مدخل اإىل املعمار)

7)الفصــــل األول:
7))امِلعمار املو�صوعي يف �صورة مرمي)

)4املبحث الأول:
)4)بني يدي ال�صورة الكرمية)

)4املطلب الأول: ا�صم ال�صورة و ترتيبها وعدد اآياتها:
47املبحث الثاين:

47)حتديد مو�صوع ال�صورة)
)5املبحث الثالث:

)5)الوحدة املو�صوعية يف ال�صورة)
55املطلب الأول: مو�صوعات ال�صورة الكرمية:
62املطلب الثاين: ق�صايا ال�صورة و مقا�صدها

67املبحث الرابع:
ور و تنا�صبها ملا قبلها و ما بعدها من ال�صور) 67)موقع ال�ّصورة بني ال�صُّ

70املطلب الأول: تنا�صب �صورة مرمي مع �صورة الكهف.
52املطلب الثاين: تنا�صب �صورة مرمي مع �صورة طه.

75الفصل الثاني:
75)الهيكل املعماري لل�ّصورة ووحدته الع�صوية)
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)8املبحث الأول:
)8مقدمة ال�صورة )ال�صتهالل)

95املبحث الثاين:
95)و�صط ال�صورة)

97املطلب الأول:
97)البنية الهيكلية الق�ص�صية ووحدتها الع�صوية)

00)اأول -البناء الهيكلي والع�صوي لق�صة زكريا عليه ال�صالم
09)ثانيا-البناء الهيكلي والع�صوي لق�صة يحيى عليه ال�صالم:

6))ثالثا- البناء الهيكلي والع�صوي لق�صة مرمي وعي�صى عليهما ال�صالم:
4))رابعا:البناء الهيكلي والع�صوي لق�صة اإبراهيم عليه ال�صالم مع والده.

45)خام�صا: البناء الهيكلي والع�صوي يف ق�صة مو�صى عليه ال�صالم:
)5)�صاد�صا: البناء الهيكلي و الع�صوي لق�صة اإ�صماعيل عليه ال�صالم:

55)�صابعا: البناء الهيكلي والع�صوي يف ق�صة اإدري�س عليه ال�صالم:
58)املطلب الثاين:

58))البنية الهيكلية اخلطابية ووحدتها الع�صوية)
للية الكربى )الأوىل): املقابلة بني معامل الر�صد ومعامل  )- الُبنية الدِّ

)6)الغي:

2-البنية الدللية الكربى )الثانية): الرد على اأمهات الكفر امل�صيطرة 
66)على الب�صرية:

(67 البنية الدللية الأوىل:)ق�صية البعث والن�صور).
 البنية الدللية الثانية: )وم�صة ق�ص�صية ت�صري اإىل عبدة الأوثان 

74)وامل�صركني باهلل تعاىل)

للية الثالثة: )وم�صة ق�ص�صية ت�صري اإىل القائلني باتخاذ   البنية الدِّ
78)اهلل ولدًا والت�صنيع بهم)

)8)املبحث الثالث:
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)8))ج�صــــــــــور النتقال)
95)املبحث الرابع:

95))خامتة ال�صورة)
- التغذية الراجعة ودورها يف تالحم املعمارية الق�ص�صية يف ال�صورة 

200الكرمية

)20الفصل الثالث:
)20)املعمار الفني واجلمايل وخ�صائ�صه يف �صورة مرمي)

209املبحث الأول:
209)العنا�صر الق�ص�صية يف ال�صورة الكرمية)

2)2املطلب الأول: احلدث وبناوؤه الفني:
6)2)- احلدث يف ق�صة زكريا و يحيى عليهما ال�صالم:

7)22- احلدث يف ق�صة مرمي بنت عمران و�صيدنا عي�صى عليهما ال�صالم:
9)2)- احلدث يف ق�صة اإبراهيم عليه ال�صالم:

9)42- احلدث يف ق�صة مو�صى عليه ال�صالم:
5220- احلدث يف ق�صتي اإ�صماعيل واإدري�س عليهما ال�صالم:

ط يف العبادة: 6220- احلدث يف ق�صة اخللف املفرِّ
)722- احلدث يف ق�صة املنكر للبعث:

)822- احلدث يف ق�صة املغرتين باحلياة الدنيا وامل�صتهزئني املتقني:
)922-  احلدث يف ق�صة املنكر ليوم الآخر:

0222)- احلدث يف ق�صة امل�صركني باهلل من عبدة الأوثان وغريها:
222))- احلدث يف ق�صة املفرتين الذين اأطلقوا هلل ولدا:

222املطلب الثاين - ال�صخ�صيات واأمنوذج القدوات والتحذيرات:
227اأول-  ال�صخ�صيات يف ق�صة زكريا و يحيى عليهما ال�صالم:
2)2ثانيا - ال�صخ�صيات يف ق�صة مرمي وعي�صى عليهما ال�صالم:

6)2ثالثا - ال�صخ�صيات يف ق�صة اإبراهيم عليه ال�صالم:
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240رابعا - ال�صخ�صيات يف الق�ص�س الثالث:
242خام�صا - ال�صخ�صية الب�صرية املنحرفة عن ال�صراط ال�صوي:

244املطلب الثالث- الن�صيج الق�ص�صي )ال�صرد والو�صف واحلوار):
252)- الن�صيج الق�ص�صي لق�صتي زكريا و يحيى عليهما ال�صالم:

2254- الن�صيج الق�ص�صي يف  ق�صة مرمي وعي�صى عليهما ال�صالم:
257)- الن�صيج الق�ص�صي يف ق�صة اإبراهيم عليه ال�صالم:

4- الن�صيج الق�ص�صي يف ق�ص�س الأنبياء الثالثة )مو�صى واإ�صماعيل 
258واإدري�س) عليهم ال�صالم:

5259- الن�صيج الق�ص�صي يف ق�ص�س املعاندين من امل�صركني والكافرين:
260املطلب الرابع: اأوعية احلدث )الزمان واملكان):

262)-الزمان واملكان يف ق�صة زكريا ويحيى عليهما ال�صالم:
)226- الزمان واملكان يف ق�صة مرمي وعي�صى عليهما ال�صالم:

264)- الزمان واملكان يف ق�صة اإبراهيم عليه ال�صالم:
واإدري�س) عليهم  واإ�صماعيل  واملكان يف ق�ص�س )مو�صى  الزمان   -4

265ال�صالم:

والكافرين  امل�صركني  من  املعاندين  ق�ص�س  يف  واملكان  الزمان   -5
265باهلل تعاىل:

266املطلب اخلام�س: عن�صر القوى الغيبية.
269املبحث الثاين:

269)اأدوات املعمار اجلمايل والأ�صلوبي يف ال�صورة)
)27- املطلب الأول: الأدوات اللغوية والأ�صلوبية:

)27اأوًل: الألفاظ ودورها يف تالحم معمارية الق�ص�س:
287ثانيًا: اجلملة القراآنية واأ�صاليبها التعبريية:

6))املطلب الثاين: الأدوات البديعية والت�صويرية.
6))اأوًل- الأدوات البديعية ودورها يف املعمارية الق�ص�صية:
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)))ثانيا - الأدوات الت�صويرية ودورها يف املعمارية الق�ص�صية:
)5)املطلب الثالث - الأدوات الإيقاعية وال�صوتيــــــــــــة:

)5))- الإيقاع ال�صوتي للحروف:
59)2 - الإيقاع يف املدود:

)6))- الإيقاع ال�صوتي يف الألفاظ:
)6)4- اإيقاع اجلمل والفوا�صل القراآنية:

)7)اخلامتة
79))ثبت امل�صـــادر واملــراجع)

)9)فهر�س املو�صوعات
99)ملخ�س الر�صالة




