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Abstract 
The Qur'anic comma has received 
numerous studies comparing the 
comma and its sisters in the context 
of the one surah in terms of its 
coalition with what is indicated by 
the speech (meaning) this in terms 
of On the other hand, studying the 
phoneme format in terms of the 
audio signatures that are caused by 
these commas, according to the 
frequency of the letters and the 
morphological weights of the word, 
taking into consideration the 
shortness and length in the clues in 
which these commas are mentione. 

And considering the frequency of 
the comma in the front of the verses 
as an export and rhythm as a 
rhythm for the occasion between the 
syllables of speech and a link to its 
chest at the end of it. To show the 
ritual occasions and the rhetorical 
secret behind the repetition of this 

comma, as it appears in the Wise 
Remembrance. 

The study of the comma in this 
research is not to compare its 
suitability with its sisters in the 
context of the one surah, but it is a 
comprehensive study over a wider 
range of the study of the comma in 
one context. Is this comma in this 
position and not be others? The 
search is based on two parts: the 
first is the moral relevance, the 
second is the maqam, and it is like 
that if this comma is repeated in a 
fenced wall without changing it with 
a decrease or an increase, and from 
this standpoint the research 
attempted to trace this separator in 
its near position (the position of the 
surah) and in its distant position the 
position of the surah With her sister 
in which this agreed comma is 
mentioned, it is from a similar study 
that is often silenced by mentioning 
the wisdom of its repetition     
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 مقجمة
حطيت الفاصمة القخآنية بجراسات عجيجة        

تقارف بيغ الفاصمة وأخػاتيا في سياؽ الدػرة 
الػاحجة مغ حيث ائتالفيا مع ما يجؿ عميو 
الكالـ )السعشى( ىحا مغ ناحية، ومغ ناحية 
أخخػ دراسة الشدق الرػتي مغ حيث 

ة التي تحجثيا ىحه الفػاصل التػؾيعات الرػتي
عمى حدب تخدد الحخوؼ واألوزاف الرخؼية 
لمكمسة مع اعتبار القرخ والصػؿ في القخائغ 
التي وردت فييا ىحه الفػاصل، واعتبار تخدد 
الفاصمة في صجر األيات ترجيخا وتػشيحا 
إيقاعا لمسشاسبة بيغ مقاشع الكالـ وربصا 

فكخ" في ره بأواخخه، وقج وردت فاصمة "التو لرج
مػاضع مشجسة مغ سػر القخآف الكخيع يجسعيا 
مقاـ داخمي ومشاسبة تخبط سػره كميا وأياتو 
بعزيا ببعس اقتزيا ختع األيات بيحه 
الفاصمة، فعسل البحث عمى إضيار السشاسبات 
السقامية والدخ البالغي الكامغ وراء تخديج ىحه 

 الفاصمة عمى حدب ورودىا في الحكخ الحكيع.
دراسة الفاصمة في ىحا البحث ليذ  إف      

لسقارنة تشاسبيا مع أخػاتيا في سياؽ الدػرة 
الػاحجة ولكشيا دراسة شاممة عمى مجػ أرحب 
مغ دراسة الفاصمة في سياؽ واحج، فمػ تخددت 
فاصمة بعيشيا في سػرة واحجة لكغ ذلظ مجعاة 
إلى معخفة الدخ مغ تخديجىا والجاعي إليو، وما 

ف ىحه الفاصمة في ىحا الحؼ أثار أف تكػ 
السػضع وال يكػف غيخىا؟ ويكػف البحث قائسا 
عمى شقيغ أوليسا: التشاسب السعشػؼ ثانييسا: 
السقاـ، ويكػف مثل ذلظ إذا تخددت ىحه الفاصمة 
في سػر مشجسة دوف تغييخ بشقز أو زيادة، 

ومغ ىحا السشصمق حاوؿ البحث أف يتتبع ىحه 
الدػرة( وفي  الفاصمة في مقاميا القخيب )مقاـ

مقاميا البعيج مقاـ الدػرة مع أختيا التي وردت 
فييا ىحه الفاصمة الستفقة ، وىي مغ دراسة 
الستذابو الحؼ ُيدكت في الغالب عغ ذكخ 

 الحكسة مغ تكخاره. 
: استخجـ البحث السشيج السشيج الستبع        

الػصفي الحؼ يتتبع األيات التي وردت فييا ىحه 
وتحميل األنساط التخكيبية الفاصمة مع وصف 

السختمفة عمى حدب السقاـ والدياؽ التي وردت 
ؼيو، وتقديسيا عمى حدب ذلظ، مع محاولة 

 إضيار الدخ البالغي لمختع بيحه الفاصمة.   
وانصالقا مغ كػف الػقػؼ عمى إعجاز البياف 
القخآني ىػ الَفيع فقج اقتزى ذلظ أف يكػف 

ريبا مغ ىحه إلعساؿ العقل والتأمل والتجبخ ن
الجراسة، ثع االشالع عمى ما قالو السفدخوف 
حػؿ ىحه األيات في مرشفاتيع مثل: "نطع 
الجرر في تشاسب األيات والدػر" و"التحخيخ 
والتشػيخ" و"البخىاف في عمػـ القخآف"، ومحاولة 
تمسذ الفخوؽ بيغ السقامات التي انتيت بيحه 

ائي الفاصمة الستفقة مع معاونة السشيج االستقخ 
الحؼ يتتبع األيات في سػرىا السختمفة محاوال 
استشباط العالقة التي تخبط بيغ ىحه األيات في 
سياؽ الدػر التي ذيِّمت األيات فييا بالفاصمة 
"يتفكخوف، تتفكخوف"، وسياؽ األيات التي وردت 
فييا السفخدة وعالقتيا بدباقيا ولحاقيا، وارتباط 

 يسة.ذلظ بالسعشى األـ في الدػرة الكخ 
الػقػؼ عمى الدخ البالغي ىجؼ البحث: 

الجاعي لتخديج الفاصمة الستفقة السبشى "التفكخ" 
في سياقات ومقامات مختمفة، ِولع كاف التعبيخ 
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بيا دوف ما سػاىا مغ عسميات عقمية أخخػ 
 مثل: "يعقمػف"، "يفقيػف"، "يتحكخوف"؟

: لع أعثخ عمى دراسة بالغية الجراسات الدابقة
في مطاف البحث التي بحثت فييا  متخررة ػػػ

تخز فاصمة "التفكخ" عمى مدتػػ  -
السرحف كمو في دراسة مدتقمة بعيشيا، وإنسا 
عثخت عمى دراسات جدئية في الحجيث عغ 
الفػاصل عشج اإلماـ الدركذي في بخىانو تحت 
عشػاف "عمع الستذابو" "ما جاء عمى حخفيغ  

القخآف،اثشاف ( في ٜٕٔ :"لعمكع تتفكخوف" )البقخة
، ولع يتعخض لحكخ الدخ مغ ذكخ (ٔ()في البقخة"

ىحه الستذابيات بل إنو قاـ بعسل إحرائي 
لمستذابيات ما جاء مشيا عمى حخؼ 
وحخفيغ..وىكحا ، إلى جانب تفديخ العمساء آلؼ 
الحكخ الحكيع والحجيث عغ ىحه الفػاصل في 
مػاضعيا مغ سػرىا حدب ورودىا، كسا وججت 

"مرصمح "التفكخ" كسا جاء في بحث بعشػاف 
القخآف الكخيع دراسة مػضػعية" لمجكتػر. دمحم 
خازر السجالي، بحث بسجمة الذخيعة والقانػف، 
جامعة اإلمارات العخبية الستحجة، العجد الثالث 

ىػ ػ مايػ ٕٙٗٔربيع األوؿ  -والعذخوف 
ـ، عخض ؼيو الفخؽ بيغ التفكخ وغيخه ٕ٘ٓٓ

فيا مع التفكخ، مغ السرصمحات التي يطغ تخاد
ومقارنة بيشو وبيغ السرصمحات القخيبة، وشبيعة 
التفكيخ ومدتػياتو وخرائػرو كسا بيشتيا 

                                                           

البخىاف في عمـػ القخآف. الدركذي، تح: أبي  -ٔ 
، دار الحجيث. ٚٛ الفزل الجمياشي، ص

 ـ ٕٙٓٓىػ ػ ٕٚٗٔالقاىخة

الجراسات الحجيثة، وىػ بحث ال تعمق لو 
 بالجراسات البالغية. 

 أسئمة البحث وفخضياتو:
ما وجو ختع األيات بيحه الفاصمة مع  -س

استقالؿ الدػر وانفراليا عغ بعس، وامتياز 
 زيا مغ بعس؟بع
ىل األمخ بالتفكخ انتياض بالبرائخ  -س

لمشطخ واالستقالؿ والتخقي عغ حزيس التقميج 
 واالتباع؟

ىل التفكيخ والشطخ في ممكػت الدساوات  -س
واألرض، ومصالعة الشفذ وما خمق فييا مغ 
عجائب وصػؿ إلى الكساؿ الخاص السسكغ ليا 

 الحؼ ال يشحرخ درجاتو في أشياء بعيشيا؟
ىل أمخ القخآف الكخيع بالتفكخ وسيمة  -س

وذريعة إلى الجعة وتخؾ العسل؟ ىل يتبع التفكخ 
 عسل؟

لساذا شػلب اإلنداف بالتفكخ؟ ىل ىػ  -س
لسحس التفكخ والشطخ والدؤاؿ والججؿ؟ ىل 
إسشاد فعل التفكخ إلى اإلنداف تذخيف وتكخيع 

 لو؟
ما نػع العشرخ أو نػع الرػر التي ُأمخنا  -س

ييا؟ ىل ىي صػر حدية أـ عقمية أـ بالتفكخ ف
مديج بيغ االثشيغ؟ وما السقجار الحؼ أمخنا 
باستشباشو بالعقل والتفكيخ خاصة وأف السأمػر 

 بالتفكخ ؼيو مححوؼ؟
ما الدخ البالغي في تكخار الفاصمة  -س

القخآنية في "تتفكخوف" أو"يتفكخوف" في مػاضع 
بعيشيا مغ القخآف الكخيع ؟ ولساذا دعى إلى 

لتفكخ دوف الشطخ أو الدسع أو التجبخ في مقاـ ا
 ىحه األيات؟ 
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: اقتزت الخصة تػجيو ما تكخر خصة البحث
مغ تحييل أيات الحكخ الحكيع لفطا بالفاصمة 
"يتفكخوف أو تتفكخوف"، وال شظ أف لتحييل 
األيات بيحه الفػاصل سببا يقتزيو، وداعيا مغ 
السعشى يصمبو ويدتجعيو، وأف لكل معشى مغ 

لسعاني التي وردت ؼيو الفػاصل تخكيبا ومقاما ا
ىػ أخز بو فال يميق بكل مغ تمظ السػاضع 
إال الػارد ؼيو؛ ولحلظ عسل البحث عمى محاولة 
الػقػؼ عمى األيات التي اتحجت فػاصميا 
واختمف سياقيا إلبخاز الجاعي والسقتزي الحؼ 
دعى إلى الختع بيحه الفػاصل الستػازية عائحة 

ػء الفيع، وسػء الػعي، والقػؿ بالخأؼ باهلل مغ س
خاصة أف القخآف الكخيع بحخ لجي أشعخ بالعجد 
وأقف مكتػفة األيجؼ عغ خػض غساره خذية 
الخصأ والدلل، فجاء البحث في مقجمة وتسييج 

 وباب يتزسغ محػريغ وخاتسة. 
السحػر األوؿ: الدياؽ والسقتزي لمتعبيخ 

 بالتفكخ ويتزسغ أربعة مباحث:
 األوؿ: خصاب التفكخ في مقاـ الدؤاؿ.السبحث 

السبحث الثاني: خصاب التفكخ في مقاـ 
 السحاجاة.

السبحث الثالث: خصاب التفكخ في مقاـ ضخب 
 األمثاؿ.

 السبحث الخابع: خصاب التفكخ في مقاـ اإلنعاـ.
السحػر الثاني: أسخار التشػع في فاصمة التفكخ، 

 ويتزسغ مبحثا واحجا.
تػفيق والخشاد وحدبي أنشي وهللا اسأؿ ال      

بذخ والقخآف العطيع تشديل مغ حكيع حسيج، 
 فساذا يفعل العاجد مع نز معِجد؟

 

 تسييج
لع يحع فغ بالغي بججؿ حػؿ تصبيقو      

عمى القخآف الكخيع مثمسا حطي الدجع، فتعجدت 
أقػاؿ العمساء ما بيغ مؤيج لو ومعارض، فسغ 
أيجه احتج بأف أكثخ أمثمة الدجع مغ القخآف 
الكخيع، والقخآف الكخيع ندؿ بمغة العخب السػسػمة 
بالفراحة والبالغة والمدغ، فمػ لع يكغ ؼيو 

يجرؾ العخب سخ فراحتو وإعجازه، سجع لع 
وكحلظ ورد في كالـ رسػؿ هللا صمى هللا عميو 

، سيال (ٔ()وسمع محسػال عمى الصبع غيخ متكمف
غيخ مدتكخه "إذا سمع مغ التكمف وبخغ مغ 
التعدف لع يكغ في جسيع صشػؼ الكالـ أحدغ 

بذخط أف يكػف المفع ؼيو تابعا لمسعشى،  (ٕ()مشو"
 (ٖ()دجع يتبعو السعشى"ومغ عارضو فػ"ألف ال

دوف الشطخ لمسعشى في السقاـ األوؿ، وارتزػا 
أف يصمقػا عمى حخوؼ السقاشع الستذاكمة 
فػاصل ألنيا "حخوؼ متذاكمة في السقاشع، يقع 
بيا إفياـ السعاني وفييا بالغة.واألسجاع 

، وُجعل الؽيرل في الحكع عمى (ٗ()عيب"
، الدجع والفػاصل ىػ: القرج إلى جمب الدجع

واالىتساـ بتدييغ األلفاظ وجخسيا وتتابعيا؛ لبياف 
السقجرة المغػية عمى التحديغ والتالعب 

                                                           

  ((ٔ))ٖٕٔ/ٔيشطخ السثل الدائخ  -ٔ 
كتاب الرشاعتيغ. أبي ىالؿ العدكخؼ، ص  -ٕ 

يع وعمي ٕٔٙ ، تح: دمحم أبػ الفزل إبخـا
ىػ ػ ٕ٘ٗٔالبجاوؼ، السكتبة العرخية.صيجا

  ـ.ٕٗٓٓ
إعجاز القخآف. الباقالني، تح: الديج صقخ،  -ٖ 

  السعارؼ.د.ت.، دار ٕٓٚص
  ٕٓٚإعجاز القخآف ص -ٗ 
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باأللفاظ، وكحلظ قج يرخؼ الدجع بتكخار أوزانو 
وانتطاميا الستمقي عغ الحؿيقة لسا ؼيو مغ 
االعتشاء بالبيخجة والدخخؼ المفطي؛ فمحلظ لع 
 يحدغ، إلى جانب ندبتو لمكياف والصيخ والقخآف
الكخيع مشده أف يترف بسا تترف بو الحػادث، 
كسا أف لمفػاصل مدية عمى فػاصل الذعخ 
)القػافي( كػنيا أعع تقع عمى الحخوؼ 
الستجاندة والستقاربة، والدجع ال يقع إال عمى 

، كسا أف القػافي (ٔ()الحخوؼ الستجاندة فقط
يقفػىا الذاعخ أؼ: يتبعيا في شعخه ال يخخج 

حداب السعشى؛ لػجػب عشيا ولػ كاف عمى 
اعتساد حخؼ الخوؼ حخفا واحجا حخكتو واحجة، 
فال يجسع بيغ رفع وخفس وإال عّج قبيحا، وىحا 
الذخط ال يمتـد في الفػاصل، وىشاؾ شخوط 
خاصة بالقػافي السقيجة ال تػجج في الفػاصل، 
ويستشع استعساؿ القاؼية في كالـ هللا هلالج لج ألنو ال 

ْعَخ يصمق عميو تدسية الذع خ "َوَما َعمَّْسَشاُه الذِّ
( "َوَما ُىَػ ِبَقْػِؿ َٜٙوَما َيشَبِغي َلُو " )يذ:

(، فالذعخ يدػغ ؼيو وقػع َٔٗشاِعٍخ")الحاقة:
الكحب في السسكشات وىحا ال يجػز في القخآف 
الكخيع "إذ السقرػد بالذعخ االحتياؿ في تحخيظ 
الشفذ لسقتزى الكالـ بإيقاعو مشيا بسحل 

سا ؼيو مغ حدغ السحاكاة والييئة بل القبػؿ ب
ومغ الرجؽ والذيخة في كثيخ مغ 

 . (ٕ()السػاضع"

                                                           

  ٕٔٚإعجاز القخآف ص  -يشطخ  -ٔ 
مشياج البمغاء وسخاج األدباء. حاـز القخشاجشي،  - ٕ

، الجار ٕ٘ٙتح: د.دمحم الحبيب ابغ الخػجة، ص
  ـ.ٕٛٓٓالعخبية لمكتاب تػنذ 

والحؼ يصسئغ إليو البحث أف الدجع فغ بالغي 
كثيخ الجوراف عمى ألدشة الفرحاء والبمغاء، 
مػجػد في كالـ هللا هلالج لج وفي حجيث رسػلو صمى 
هللا عميو وسمع، ولع يشكخه عمى إشالقو، وإنسا 

سجع الكياف، فالعمة ليدت في االستعساؿ أنكخ 
وإنسا في التدسية، وال التفات لسا يقاؿ: إف ؾبح 
الدجع لمقرج إلى إيخاده؛ ألف الكالـ السشثػر 
ليذ كمو سجعا، وإذا كشا نشأػ بالقخآف الكخيع 
عغ أف يدسى تدسية الذعخ فالفشػف البالغية 
األخخػ وججت في شعخ العخب وكالميع 

خآف الكخيع ولع تتغيخ مدسياتيا، وأشمقت عمى الق
و"كاف الحؼ كخه األسجاع بعيشيا وإف كانت دوف 
الذعخ في التكمف والرشعة، أف كياف العخب 
الحيغ كاف أكثخ الجاىمية يتحاكسػف إلييع، 
وكانػا يجعػف الكيانة وأف مع كل واحج مشيع 
رئيا مغ الجغ مثل: حازؼ جييشة، ....كانػا 

اع ..... فػقع الشيي يتكيشػف ويحكسػف باألسج
في ذلظ الجىخ لقخب عيجىع بالجاىمية ولبقيتيا 
فييع وفي صجور كثيخ مشيع فمسا زالت العمة زاؿ 

 .(ٖ()التحخيع"
والفاصمة القخآنية محل البحث ال تبحث        

في زخارؼ القػؿ وتشسيقاتو، وال في القرج إلى 
إيخادىا والتسكيغ ليا بسالحطة أخػاتيا السجاورة 

في الدػرة، ولكشيا تبحث عغ تخديج الفاصمة  ليا
الستفقة في أيات الحكخ الحكيع، وتخديج مثل ىحه 
الفاصمة بعيشيا في مػاضع مشجسة مغ القخآف 

                                                           

البياف والتبييغ. الجاحع. تح: عبج الدالـ ىاروف،  -ٖ
غ سيشا . القاىخة ، مكتبة ابٔ، طٕٙٓ/ٔ

  ـ.ٕٓٔٓ
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العطيع وجو مغ وجػه إعجازه ، فال تدتصيع 
القجرة الذعخية البذخية أف تخدد فػاصل متساثمة 
في مقامات مختمفة ويكػف ليا مغ الحدغ 

لفاصمة التفكخ في ىحا السػضع، قاؿ  والتسكغ ما
ْثِمِو ِإف َكاُنػا َصاِدِقيَغ"  تعالى : "َفْمَيْأُتػا ِبَحِجيٍث مِّ

( فالسساثمة والتكخار ىشا إعجاز، ٖٗ)الصػر: 
وكحلظ تخديج الفاصمة الستفقة الػزف ىشا إعجاز 
أيزا، وقج جعل السفكخ "الخافعي" التكخار مطيخا 

ػؿ: "وفي القخآف مغ إعجاز القخآف الكخيع يق
مطيخ غخيب إلعجازه السدتسخ....ذلظ ىػ وجُو 
تخكيبو، أو ىػ أسمػبو، فإنو مبايغ بشفدو لكل ما 
ُعخؼ مغ أساليب البمغاء في تختيب خصابيع 
وتشديل كالميع، وعمى أنو يؤاتي بعزو بعزًا، 
وُتشاسب كل أية مشو كل أية أخخػ في الشطع 

ايغ والصخيقة، عمى اختالؼ السعاني وتب
األغخاض، سػاء في ذلظ ما كاف مبتجأ بو مغ 

 . (ٔ()معانيو وأخباره وما كاف متكخرًا ؼيو"
  
   

 األيات التي ختست بفاصمة "التفكخ"
 قاؿ تعالى:  

"َيْدَأُلػَنَظ َعِغ اْلَخْسِخ َواْلَسْيِدِخ ُقْل ِفيِيَسا ِإْثٌع  -ٔ
َكِبيٌخ َوَمَشاِفُع ِلمشَّاِس َوِإْثُسُيَسا َأْكَبُخ ِمغ نَّْفِعِيَسا 
َوَيْدَأُلػَنَظ َماَذا ُيشِفُقػَف ُقِل اْلَعْفَػ َكَحِلَظ ُيبيُِّغ ّللّاُ 

 (  ٜٕٔ" ) البقخة:  َتَتَفكَُّخوفَ  َلُكُع األََياِت َلَعمَُّكعْ 

                                                           

إعجاز القخآف والبالغة الشبػية. مرصفى صادؽ  -ٔ
، دار الكتاب ٜ، ط ٕٔٓالخافعي، ص

  ـ.ٖٜٚٔىػ ػ ٖٜٖٔالعخبي.لبشاف
 

غ نَِّخيٍل  -ٕ "َأَيَػدُّ َأَحُجُكْع َأف َتُكػَف َلُو َجشٌَّة مِّ
َوأَْعَشاٍب َتْجِخؼ ِمغ َتْحِتَيا األَْنَياُر َلُو ِفيَيا ِمغ ُكلِّ 
يٌَّة ُضَعَفاء َفَأَصاَبَيا  الثََّسَخاِت َوَأَصاَبُو اْلِكَبُخ َوَلُو ُذرِّ

َقْت َكَحِلَظ ُيَبيُِّغ ّللّاُ َلُكُع ِإْعَراٌر ِؼيِو َناٌر َفاْحَتخَ 
 ( ٕٙٙ" )البقخة:  َتَتَفكَُّخوفَ  اأَلََياِت َلَعمَُّكعْ 

" ُقل الَّ َأُقػُؿ َلُكْع ِعشِجؼ َخَدآِئُغ ّللّاِ َوال أَْعَمُع  -ٖ
اْلَغْيَب َوال َأُقػُؿ َلُكْع ِإنِّي َمَمٌظ ِإْف َأتَِّبُع ِإالَّ َما 

َيْدَتِػؼ اأَلْعَسى َواْلَبِريُخ ُيػَحى ِإَليَّ ُقْل َىْل 
 ( ٓ٘" )األنعاـ:  َتَتَفكَُّخوفَ  َأَفالَ 
"َوَلْػ ِشْئَشا َلَخَفْعَشاُه ِبَيا َوَلػِكشَُّو َأْخَمَج ِإَلى  -ٗ

اأَلْرِض َواتََّبَع َىَػاُه َفَسَثُمُو َكَسَثِل اْلَكْمِب ِإف َتْحِسْل 
ِلَظ َمَثُل اْلَقْػـِ الَِّحيَغ َعَمْيِو َيْمَيْث َأْو َتْتُخْكُو َيْمَيث ذَّ 

َيَتَفكَُّخوَف"  َكحَُّبػْا ِبآَياِتَشا َفاْقُرِز اْلَقَرَز َلَعمَُّيعْ 
 ( ٙٚٔ)األعخاؼ: 

ْنَيا َكَساء َأنَدْلَشاُه ِمَغ  -٘ "ِإنََّسا َمَثُل اْلَحَياِة الجُّ
َساِء َفاْخَتَمَط ِبِو َنَباُت اأَلْرِض ِمسَّا َيْأُكُل الشَّاُس  الدَّ
يََّشْت  ـُ َحتََّى ِإَذا َأَخَحِت اأَلْرُض ُزْخُخَفَيا َوازَّ َواألَْنَعا
َوَضغَّ أَْىُمَيا َأنَُّيْع َقاِدُروَف َعَمْيَيا َأَتاَىا َأْمُخَنا َلْياًل 
َأْو َنَيارًا َفَجَعْمَشاَىا َحِريجًا َكَأف لَّْع َتْغَغ ِباأَلْمِذ 

ُل اآلَياِت ِلَقْػـٍ  َفكَُّخوَف" )يػنذ: َيتَ  َكَحِلَظ ُنَفرِّ
ٕٗ) 
"َوُىَػ الَِّحؼ َمجَّ اأَلْرَض َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي  -ٙ

َوَأْنَيارًا َوِمغ ُكلِّ الثََّسَخاِت َجَعَل ِفيَيا َزْوَجْيِغ اْثَشْيِغ 
ُيْغِذي المَّْيَل الشََّياَر ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلََياٍت 

 ( ٖٔ" )الخعج: َيَتَفكَُّخوفَ  لَِّقْػـٍ 
ْيُتػَف َوالشَِّخيَل  -ٚ ْرَع َوالدَّ "ُيشِبُت َلُكع ِبِو الدَّ

َواأَلْعَشاَب َوِمغ ُكلِّ الثََّسَخاِت ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلَيًة 
 (ٔٔ" )الشحل: َيَتَفكَُّخوفَ  لَِّقْػـٍ 
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ْكَخ ِلُتَبيَِّغ  -ٛ ُبِخ َوَأنَدْلَشا ِإَلْيَظ الحِّ " ِباْلَبيَِّشاِت َوالدُّ
" )الشحل:  َيَتَفكَُّخوفَ  َؿ ِإَلْيِيْع َوَلَعمَُّيعْ ِلمشَّاِس َما ُندِّ 

ٗٗ) 
"ُثعَّ ُكِمي ِمغ ُكلِّ الثََّسَخاِت َفاْسُمِكي ُسُبَل َربِِّظ  -ٜ

ُذُلاًل َيْخُخُج ِمغ ُبُصػِنَيا َشَخاٌب مُّْخَتِمٌف َأْلَػاُنُو ِؼيِو 
َف" َيَتَفكَُّخو  ِشَفاء ِلمشَّاِس ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلَيًة لَِّقْػـٍ 

 (ٜٙ)الشحل: 
ْغ َأنُفِدُكْع  -ٓٔ "َوِمْغ آَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكع مِّ

ًة َوَرْحَسًة  َأْزَواجًا لَِّتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكع مََّػدَّ
   ( َٕٔيَتَفكَُّخوَف")الخوـ:  ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلََياٍت لَِّقْػـٍ 

َمْػِتَيا َوالَِّتي َلْع  " ّللاَُّ َيَتَػفَّى اأْلَنُفَذ ِحيغَ  -ٔٔ
َتُسْت ِفي َمَشاِمَيا َؼُيْسِدُظ الَِّتي َقَزى َعَمْيَيا 
اْلَسْػَت َوُيْخِسُل اأْلُْخَخػ ِإَلى َأَجٍل ُمَدسِّى ِإفَّ ِفي 

 (ٕٗ" ) الدمخ: َيَتَفكَُّخوفَ  َذِلَظ أَلََياٍت لَِّقْػـٍ 
َساَواِت َوَما فِ  -ٕٔ  َخ َلُكع مَّا ِفي الدَّ ي "َوَسخَّ

ْشُو ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلََياٍت  اأْلَْرِض َجِسيعًا مِّ
 (ٖٔ" )الجاثية : َيَتَفكَُّخوفَ  لََّقْػـٍ 
" َلْػ َأنَدْلَشا َىَحا اْلُقْخآَف َعَمى َجَبٍل لََّخَأْيَتُو  -ٖٔ

ِ َوِتْمَظ اأْلَْمَثاُؿ  ْغ َخْذَيِة ّللاَّ عًا مِّ َخاِشعًا مَُّتَرجِّ
 (ٕٔ") الحذخ: َيَتَفكَُّخوفَ  َعمَُّيعْ َنْزِخُبَيا ِلمشَّاِس لَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السبحث األوؿ
 مقاـ الدؤاؿ

قاؿ تعالى: "َيْدَأُلػَنَظ َعِغ اْلَخْسِخ         
َواْلَسْيِدِخ ُقْل ِفيِيَسا ِإْثٌع َكِبيٌخ َوَمَشاِفُع ِلمشَّاِس 
َوِإْثُسُيَسا َأْكَبُخ ِمغ نَّْفِعِيَسا َوَيْدَأُلػَنَظ َماَذا ُيشِفُقػَف 

ْع ُقِل اْلَعْفَػ َكَحِلَظ ُيَبيُِّغ ّللاَُّ َلُكُع اأَلَياِت َلَعمَّكُ 
ْنَيا َواآلِخَخِة َوَيْدَأُلػَنَظ َعِغ  -َتَتَفكَُّخوفَ  ِفي الجُّ

اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح لَُّيْع َخْيٌخ َوِإْف ُتَخاِلُصػُىْع 
َفِإْخَػاُنُكْع َوّللاَُّ َيْعَمُع اْلُسْفِدَج ِمَغ اْلُسْرِمِح َوَلْػ َشاء 

 ٜٕٔ)البقخة: (ٔ()"ّللاَُّ ألْعَشَتُكْع ِإفَّ ّللاََّ َعِديٌد َحِكيعٌ 
:ٕٕٓ ) 

 الدياؽ السقامي لألية الكخيسة:
افتتحت األية الكخيسة بػ"يدئمػنظ" وقج        

تكخرت صيغة الدؤاؿ في سػرة البقخة قبل ىحه 
األية ست مخات في قػلو تعالى:"َوِإَذا َسَأَلَظ 

(، ِٙٛٔعَباِدؼ َعشِّي َفِإنِّي َقِخيٌب" )البقخة: 
األِىمَِّة ُقْل ِىَي َمَػاِقيُت ِلمشَّاِس و"َيْدَأُلػَنَظ َعِغ 
(، و"َسْل َبِشي ِإْسَخاِئيَل َكْع َٜٛٔواْلَحجِّ ")البقخة:

ْغ آَيٍة َبيَِّشٍة" )البقخة: (، و"َيْدَأُلػَنَظ ٕٔٔآَتْيَشاُىع مِّ
ْغ َخْيٍخ َفِمْمَػاِلَجْيِغ  َماَذا ُيشِفُقػَف ُقْل َما َأنَفْقُتع مِّ

ِبيِل َوَما َواأَلْقَخِبيَغ َواْليَ  َتاَمى َواْلَسَداِكيِغ َواْبِغ الدَّ
(، َٕ٘ٔتْفَعُمػْا ِمْغ َخْيٍخ َفِإفَّ ّللاََّ ِبِو َعِميٌع" )البقخة: 

ـِ ِقَتاٍؿ ِؼيِو ُقْل ِقَتاٌؿ  ْيِخ اْلَحَخا و"َيْدَأُلػَنَظ َعِغ الذَّ
                                                           

ندلت في عسخ بغ  ٜٕٔسبب ندوؿ أية البقخة  -((ٔ))
الخصاب ومعاذ بغ جبل ونفخ مغ األنرار أتػا 
رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع ، فقالػا: "أفتشا 
في الخسخ والسيدخ فإنيسا محـبة لمعقل مدمبة 
لمساؿ" أسباب الشدوؿ. الشيدابػرؼ، تح: عراـ 

ـ دار ٕٜٜٔىػ ػ ٕٔٗٔ، ٕبغ عبج السحدغ، ط
 الجماـ.اإلصالح.
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ِ َوُكْفٌخ ِبِو"  ِؼيِو َكِبيٌخ َوَصجّّ َعغ َسِبيِل ّللاَّ
و"َوَيْدَأُلػَنَظ َعِغ اْلَسِحيِس ُقْل  (،ٕٚٔ)البقخة:

ُىَػ َأًذػ َفاْعَتِدُلػْا الشَِّداء ِفي اْلَسِحيِس َواَل 
ْخَف َفْأُتػُىغَّ ِمْغ  َتْقَخُبػُىغَّ َحتََّى َيْصُيْخَف َفِإَذا َتَصيَّ
َحْيُث َأَمَخُكُع ّللاَُّ ِإفَّ ّللاََّ ُيِحبُّ التَّػَّاِبيَغ َوُيِحبُّ 

خِ   (.ٕٕٕيَغ" )البقخة:اْلُسَتَصيِّ
 

عغ اإلنفاؽ،  ٕ٘ٔورد الدؤاؿ أية          
مع اختالؼ  ٜٕٔوتكخر نفذ الدؤاؿ أية 

الدياؽ والسقاـ الحؼ ورد كل سؤاؿ ؼيو، وتكخار 
ىحا الدؤاؿ ىشا اتباع شخيقة بشي إسخائيل في 
تكخار األسئمة والتعشت؛ ولحلظ لسدىع هللا ػ عد 

ـْ ُتِخيُجوفَ  َأْف َتْدَأُلػا َرُسػَلُكْع  وجل ػ في قػلو: "َأ
ِؿ اْلُكْفَخ  َكَسا ُسِئَل ُمػَسى ِمْغ َقْبُل َوَمْغ َيَتَبجَّ

ِبيِل" )البقخة:  يَساِف َفَقْج َضلَّ َسَػاَء الدَّ (؛ ِٛٓٔباإْلِ
ُمػا  ووضح أف أعساؿ البخ مشفعة ليع "َوَما ُتَقجِّ

ِ" )ا (، ٓٔٔلبقخة:أِلَْنُفِدُكْع ِمْغ َخْيٍخ َتِجُجوُه ِعْشَج ّللاَّ
وفّخؽ بيغ ما كاف مغ سؤاؿ ُوجو لمشبي ػ صمى 
هللا عميو وسمع ػ "َسْل َبِشي ِإْسَخاِئيَل...." وما كاف 
مغ سؤاؿ السؤمشيغ لمشبي ػ صمى هللا عميو وسمع 
ػ "يدألػنظ"، فاستفدار الرحابة وسؤاليع 
ترجرت اإلجابة بأسمػب األمخ "قل" لبياف أف 

هللا والخسػؿ ػ صمى  اإلجابة ُمػٍح بيا مغ عشج
هللا عميو وسمع ػ مبمغ "ِإْف َأتَِّبع ِإالَّ َما ُيػَحى ِإَلّي" 
وىحا عمى عكذ قػلو تعالى:"َوِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدؼ 
َعشِّي" فمع يترجر الجػاب بػ"قل" ولع يجعل 
السدشج إليو "عبادؼ" ضسيخا كسا في "يدألػنظ"؛ 

وقج ألف السقاـ ىشا مقاـ قخب وتمصف وشاعة، 
، فالخصاب  وردت األية في سياؽ الرـػ
لمسؤمشيغ الحيغ امتثمػا وقاتمػا وصامػا؛ ولحلظ 

أضيف السدشج إليو "عباد" لياء الستكمع 
لمتذخيف، كسا أف جػاب الذخط جسمة اسسية 
"فإني قخيب"لتحقق ثبات ودواـ قخب هللا هلالج لج مغ 
عباده السؤمشيغ متى أقبمػا واستجابػا وءامشػا، 

السدشج إليو ضسيخا مفخدا "إني" مذعخا  وكػف 
بديادة القخب ومحػ الحػائل والحػاجد، كسا كاف 
لتقجيع السدشجإليو "عبادؼ" عمى حخؼ الجخ 
"عشي"عمى خالؼ "يدئمػنظ عغ..." إشعار 
بتعطيع السدشج إليو والعشاية بيع وتقجيع ذكخىع 
لتقجيسيع عبادة هللا وتذػقيع إلى معخفتو، ولع 

ب بػ"قل"؛ ألف الحػاجد بيغ هللا يترجر الجػا
 والعبج زائمة متى سجج العبج واقتخب.

أما قػلو: "يدألػنظ ماذا يشفقػف قل ما      
أنفقتع..." فقج سأؿ الرحابة عغ ماـية ما 
يشفقػف ونػعو فأجيبػا ببياف السرخؼ عمى 
شخيقة أسمػب الحكيع تشبييا عمى أنو كاف مغ 

أنو ىػ حق الدؤاؿ أف يكػف كحلظ؛ لبياف 
األولى باالعتبار والدؤاؿ ليقع اإلنفاؽ مػقعو 
ويرل لسدتحقو وتكخر نفذ الدؤاؿ "ويدألػنظ 
ماذا يشفقػف قل العفػ" فكانت اإلجابة ىشا عمى 
قجر الدؤاؿ مشاسبة لػقػعو في صحبة الدؤاؿ 
عغ الخسخ والسيدخ، ولسا كاف الخسخ والسيدخ 

ما فييسا إثع كبيخ بإتالؼ الساؿ الحؼ جعل ؾيا
لمشاس ثّشى بالدؤاؿ عغ وجػه اإلنفاؽ، فكأف هللا 
عد وجل أراد صخفيع عغ إتالؼ الساؿ في 
الخسخ والسيدخ فػجييع إلى صخؼ الديادة 
والعفػ في الرجقات، والجسع بيغ الخسخ 
والسيدخ مغ مخاعاة الشطيخ ألنيسا متالزماف 
عادة، فالخسخ يرحب جمدات السيدخ، وال 
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فادحة فالخسخ يكػف أداة  سيسا إذا كانت الخدارة
 مدكشة لمتسادؼ في الفعل وندياف الخدارة.

وىشا يصخأ عمى الحىغ سؤاؿ، لساذا يدأؿ       
صحابة رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع عغ 
الخسخ والسيدخ؟ والدؤاؿ: استخبار عمى وجو 
التبييغ والتعمُّع مسا تسّذ الحاجة إليو، فقج كانت 

ابة رضػاف هللا الخسخ حالال يذخبيا الرح
عمييع، عغ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو قاؿ: " 
كشت أسقي أبا عبيجة وأبا شمحة وُأبِّي بغ كعب 
مغ فزيخ زىػ وتسخ فجاءىع آت فقاؿ: إف 
الخسخ قج حخمت فقاؿ أبػ شمحة: قع يا أنذ 

، فجاء الجػاب "قل فييسا.." (ٔ()فأىخقيا فيخقتيا"
التحخيع  مالئسا لسا يقتزيو السقاـ، وىػ عجـ

فأباف هللا ػ عد وجل ػ أف ما سبق مغ شخبيع 
تجاوز عشو هللا ػ عد وجل ػ بسغفختو ورحستو إلى 
أف ُحخِّمت نيائيا في سػرة السائجة ففي ىحا 

 االنتقاؿ تجرج ومػعطة.
وإذا كانت الخسخ حالال يذخبيا الرحابة        

فمساذا جاء الدؤاؿ عشيا في ىحه األية؟ فالدؤاؿ 
؛ (ٕ()عغ جيل بسا يدأؿ عشو أو عمع بوقج يكػف 

ولحلظ فدخىا "الجامغاني" "الدؤاؿ 
يعشي:االستفتاء؛ قػلو تعالى: في سػرة البقخة 
"يدئمػنظ، يعشي: يدتفتػنظ ويدتخبخونظ...وكل 

                                                           

صحيح البخارؼ. كتاب األشخبة. باب ندؿ تحخيع  - ٔ
الخسخ وىي مغ البدخ والتسخ . حجيث رقع 

،قصاع ٖٜٛ، صٕٛ٘٘ ، دار أخبار اليـػ
  الثقافة.د.ت

.  ٕٕالفخوؽ المغػية.أبػ ىالؿ العدكخؼ،  ص.  ٕ
  السكتبة التػؼيؿية.د.ت.

، ( ٖ)مػضع )يدئمػنظ( فعمى ىحا السعشى"
فالخصاب تذخيف لخسػؿ هللا صمى هللا عميو 

حكسيا لػجػد مغ وسمع؛ ألنيع يدتفتػنو عغ 
يذخبيا والبعس اآلخخ يتخفع عغ شخبيا حتى 
قبل أف يدمع، والفعل "سأؿ" فعل متعج إلى 
مفعػليغ، والدؤاؿ يتجاوز الفاعل إلى محل غيخه 
وىػ السفعػؿ بو، فالدؤاؿ يقتزي مدؤوال عشو 
إال أنو يتعجػ إلى األوؿ بشفدو مغ غيخ 

ي واسصة، وقج يتعجػ الدؤاؿ إلى السفعػؿ الثان
بشفدو دوف حخؼ الجخ كقػلو: "يدئمػنظ ماذا 
يشفقػف" ألنو شمب بحؿ، أو بػاسصة حخؼ الجخ، 

، فإذا كاف (ٗ()ثع اتدع ؼيو فححؼ حخؼ الجخ
الدؤاؿ بسعشى االستخبار، والخبخ يقتزي )عغ( 
في السعشى، فالفعل ؼيو ال يتعجػ إال بحخؼ 

، وفي بجء اآلية بػ"يدئمػنظ" إشارة إلى (٘()الجخ
لبياف لمرحابة ألنيع ىع الصالبػف والبادئػف أف ا

بالدؤاؿ، وؼيو إشارة أيزا إلى أف الرحابة 
كانػا يخجعػف إلى الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع 
ؼيسا يذكل عمييع أمخه، ولع يسشعيع ذلظ أف 
يدألػنو عغ السمحات والسمييات، وكانػا 
حخيريغ عمى أف يبيغ ليع في ذلظ جػابا 

                                                           

 
عبجهللا  الػجػه والشطائخ أللفاظ كتاب هللا العديد. - ((ٖ))

الحديغ بغ دمحم الجامغاني، تح: دمحم حدغ أبػ 
 ، ،السجمذ األعمى لمذئػف  ٖٔٗ/ ٔالعـد

 ـ.ٕٓٔٓىػ ػ ٖٔٗٔاإلسالمية القاىخة 
شخح السفرل. الدمخذخؼ، تقجيع: د.إميل بجيع  - ٗ

، دار الكتب العمسية ٔ، ط ٜٕٚ/  ٗيعقػب ، 
  ـ.ٕٔٓٓىػ ػ ٕٕٗٔ

  ٕٖٓ/ٗشخح السفرل يشطخ  -٘ 
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بة بػ"قل" في األمخيغ جسيعا شاؼيا، وكانت اإلجا
ال فخؽ بيغ ما يزخ السجتسع وما يزخ الفخد 

 دوف غيخه. 
 "يدألػنظ... والعصف بيغ الجسمتيغ       

ويدألػنظ" لمتذخيظ بيغ الجسمتيغ في حكع 
اإلعخاب مع وجػد الجامع، فالخسخ والسيدخ 
إنفاؽ الساؿ في غيخ وجيو، وقج يكػف ىحا 

لظ جاءت اإلجابة الساؿ زائجا عغ الحاجة ولح
عغ سؤاؿ اإلنفاؽ في ىحا السقاـ "قل العفػ" أؼ: 
ما زاد عغ الحاجة فميحا حدغ الػصل، وقج 
تكخرت صيغة الدؤاؿ "يدئمػنظ عغ" في الدؤاؿ 
عغ األىمة والخسخ والسيدخ واليتامى ألنيا 
أعياف محجدة ومعمػمة ؼيدأؿ عغ أحػاليا، وعشج 

شفقػف"  الدؤاؿ عغ اإلنفاؽ "يدئمػنظ ماذا ي
فاإلنفاؽ مغ أجشاس مختمفة أعياف وأمالؾ 

 . (ٔ()وأمػاؿ؛ فمحلظ كاف الدؤاؿ عغ أعيانيا
 

وتقجـ السدشج )فييسا( عمى السدشج إليو         
)إثع كبيخ ومشافع( لتأكيج وتحقيق شجة تعمق 
اإلثع والسشفعة بيسا، ثع احتخس بقػلو تعالى: 

يكػف "وإثسيسا أكبخ مغ نفعيسا" لجفع تػىع أف 
اإلثع ال يقجح في حمّية الخسخ والسيدخ وكػنيسا 
مباحيغ عمى الجسمة، وأف اإلثع ىشا ال يعتّج بو 
لمتعميل والخكػف إلى كػنيسا مشافع لمشاس، 
ووصف السدشج إليو بػ"كبيخ" أو "كثيخ" عمى 

                                                           

مكتبة  ٖٕ٘/ٔيشطخ التحخيخ والتشػيخ، ابغ عاشػر ،. ٔ
  مرخ، دار سحشػف لمشذخ والتػزيع تػنذ.د.ت.

، والكبيخ والكثيخ استعارتاف (ٕ()قخاءة مغ قخأ كثيخ
ع مقجار اإلثع لمقػة والعطع؛ ولحلظ تخقى في تغمي

فػصف بأفعل التفزيل )أكبخ(، لتغميب اإلثع 
وتخجيحو عمى جانب الشفع، ثع عصف عمى ىحا 
الدؤاؿ سؤاال آخخ "ويدألػنظ ماذا يشفقػف.." 
ألف الخسخ والسيدخ إىجار لمساؿ في غيخ 
وجيو، وقج يسكغ أف يدتغشى عشيسا فإنفاقيا في 
مرارفيا أولى، فممحجيث عغ اإلنفاؽ نريب 

خ في سػرة البقخة  ابتجأت الدػرة الدىخاوية واف
بسجح السشفقيغ باليجػ والفالح "َوِمسَّا َرَزْقَشاُىْع 

اَلَة َوآُتػا ُٖيْشِفُقػف" )البقخة: ( وقػلو: "َوَأِؾيُسػا الرَّ
ُمػا أِلَْنُفِدُكْع ِمْغ َخْيٍخ َتِجُجوُه ِعْشَج  َكاَة َوَما ُتَقجِّ الدَّ

ِ" )البقخة:  ج لمحجيث عغ اإلنفاؽ ( وميّٓٔٔللاَّ
ِ َواَل ُتْمُقػا  بقػلو تعالى: "َوَأْنِفُقػا ِفي َسِبيِل ّللاَّ

( ِٜ٘ٔبَأْيِجيُكْع ِإَلى التَّْيُمَكِة َوَأْحِدُشػا" )البقخة: 
حث وأمخ عمى اإلنفاؽ في سبيل هللا وتجييد 

                                                           

"اختمفػا في "إثع كبيخ" فقخأ حسدة والكدائي بالثاء  ((ٕ))- 
السثمثة وقخأ الباقػف بالباء السػحجة واختمفػا في 
"قل العفػ" فقخأ أبػ عسخو بالخفع وقخأ الباقػف 

لظ عمى تقجيخ "ىػ بالشرب" قخاءة الخفع  وذ
العفػ" وقخاءة الشرب أرجح ألنيا تقجر عامال 
"أنفقػا" فعال والفعل يجؿ عمى تججد وحجوث، 
فاإلنفاؽ ىشا قج يكػف عفػا وقج يكػف مغ غيخ 
العفػ؛ كسا فعل كبار الرحابة رضػاف هللا 
عمييع حيشسا ترجؽ سيجنا أبػ بكخ رضي هللا 

فالسشفق  عشو بسالو كمو، ولكغ عمى قخاءة الخفع
ىػ الفزل والجسمة االسسية دالة عمى الثبات 

الشذخ والجواـ ؼيفيع مشو أف السشفق العفػ دائسا. 
في القخاءات العذخ. دمحم بغ دمحم الجمذقي )ابغ 

.دار  ٕٕٚ/ ٕالجدرؼ( تح: عمي دمحم الزباع، 
  .الكتب العمسية
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الجيػش ثع الدؤاؿ عغ الشفقات ومرارفيا ، ثع 
السادية في  الحجيث عغ نفقات الشداء وحقػقيغ

الصالؽ، ثع األمخ باإلنفاؽ "َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا 
َأْنِفُقػا ِمسَّا َرَزْقَشاُكْع ِمْغ َقْبِل َأْف َيْأِتَي َيْػـٌ اَل  َبْيٌع 
ِؼيِو َواَل ُخمٌَّة َواَل َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُخوَف ُىُع الطَّاِلُسػَف" 

سة (، ثع اختتست الدػرة الكخيٕٗ٘)البقخة: 
بالحجيث أيزا عغ السعامالت السادية والرجقة 
واإلنفاؽ، وبياف أثخ الرجقات والشفقات 
وثػابيسا، وأثخ الخياء والسغ واألذػ بالرجقة 
حجيثا شػيال، وضخب األمثاؿ تخغيبا وتخىيبا، 
وذكخ السعامالت السادية السسقػتة فتحجث عغ 
الخبا وعالجو، ثع انتقل لمحجيث عغ الدكاة مخة 

، ثع السجايشة، ثع الخىغ، ؼيكػف الحجيث أخخػ 
عغ اإلنفاؽ في أوؿ الدػرة ووسصيا وآخخىا ردا 
ألوؿ الدػرة عمى عجدىا، وربط وتخابط 

 ألجدائيا.
أفخد الزسيخ في اسع اإلشارة "كحلظ"         

ألف اإلجابة والبياف مغ عشج هللا وحجه، واإلشارة 
تعطيع بالُبعج إلى البياف الحاضخ الستقجـ ذكخه لم

وكػف اإلجابة عمّية وججيخة بالتفكخ، وتشديل 
اإلشارة العقمية مشدلة الحدية لغفمة معطع الشاس 
عغ إدراؾ الحكسة والسغدػ، فال يجركػف غيخ 
السحدػس بجليل تكخر الدؤاؿ عغ اإلنفاؽ، 
فكػف الخسخ والسيدخ إثع كبيخ وإثسيسا أكبخ مغ 
 نفعيسا حؿيقاف بالتفكخ؛ ألف ىحا السعشى ال
يجرؾ بالحذ بل يجرؾ بالفكخ فيػ في حكع 
البعيج، كسا أف في اسع اإلشارة تحجيجا لمحكع 
تحجيجا ضاىخا وتسيده تسييدا كاشفا وىػ مشاسب 

 لتبييغ حكع الخسخ والسيدخ واإلنفاؽ.

وعبخ بالبياف "يبيغ" دوف "يفرل"؛ ألف      
البياف كذف وضيػر وانفراؿ وشخح لمسجسل 

والسيدخ حكسيسا غيخ  ، فالخسخ(ٔ()والسبيع
واضح في العقػؿ فالبعس يداوليسا والبعس 
يأنف بفصختو الدميسة مغ مداولتيسا؛ ولحلظ 
شمبػا البياف ألمخىسا، وىسا مغ العادات 
الستأصمة في العخب وال يدتغشػف عشيا؛ فمحلظ 
تجرج البياف القخآني في تحخيسيسا، ثع كاف 

َيا الَِّحيَغ التحخيع القاشع في قػلو تعالى: "َيا َأيُّ 
ـُ  آَمُشػا ِإنََّسا اْلَخْسُخ َواْلَسْيِدُخ َواأْلَنَراُب َواأْلَْزاَل
ْيَصاِف َفاْجَتِشُبػُه َلَعمَُّكْع ُتْفِمُحػَف  ْغ َعَسِل الذَّ ِرْجٌذ مِّ

(، وكحلظ تقجـ الدؤاؿ عغ ماـية ٜٓ)السائجة: 
ْغ َخْيٍخ"، ثع ث ّشى اإلنفاؽ فأجيب بػ"ُقْل َما َأنَفْقُتع مِّ

ببياف مرارؼ الشفقات " َفِمْمَػاِلَجْيِغ َواأْلَْقَخِبيَغ..." 
، فكأف الدائميغ لع يتثبتػا ويتبيشػا مقجار السشَفق 
فبّيغ السػلى ػ عدوجل ػ أنو )ُقِل اْلَعْفػ( أؼ: ما 
زاد وفزل، فالبياف ىشا؛ ألف السقاـ لع يقصع في 
حكع الخسخ والسيدخ حكسا نيائيا، وألف الدائميغ 

حلظ أعادوا الدؤاؿ عغ جشذ السشَفق، وكأف ك
الدائميغ التبذ عمييع حيشسا عمسػا أف السيدخ 
إثع كبيخ وىع يشفقػف مشو عمى ذوؼ الحاجات 
والسعػزيغ، فػضح ليع أف اإلنفاؽ مغ العفػ فال 
تختكب معرية بالسيدخ لشفع السحاويج، وىحاف 
أمخاف يقتزياف التأمل والتفكخ والشطخ بالقمب 

اؿ بالفكخ نحػ السدئػؿ عشو السؤَّمل بو واإلؾب
 حرػؿ عمع في أمػر الجنيا واآلخخة. 

                                                           

يشطخ لداف العخب مادة )بيغ ( ، والسفخدات لمخاغب . ٔ
  ٘ٙٔ، ٛ٘ٔاألصفياني ص
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وأفخد الخصاب في "كحلظ" ألف البياف        
؛ ألف الخصاب  مفخد، ثع جسعو "لكع" لمعسـػ
لمدائميغ ولسغ سيأتي بعجىع "أشار إلى عمّػ 

 (ٔ()الخصاب باإلفخاد وإلى عسػمو بالجسع"
مغ جيات مختمفة  وجسعت األيات "ألنيا أيات

لسا يخجع ألمخ القمب ولمشفذ ولمجدع ولحاؿ 
، وال مانع مغ أف يخاد (ٕ()السخء مع غيخه"

بالخصاب الجسعي )لكع( العسػـ مع دخػؿ 
الخسػؿ ػ صمى هللا عميو وسمع ػ معيع ألنو لػ 
كاف لجيو عمع بالحكع ما سأؿ وألجاب دوف 
 سؤاؿ، فيػ ال يجلي بحكع مغ نفدو "َوَما ُكشتَ 

 ِإًذا ۖ  َتْتُمػ ِمغ َقْبِمِو ِمغ ِكَتاٍب َواَل َتُخصُُّو ِبَيِسيِشَظ 
ْرَتابَ  ( "ِإْف ُىَػ ِإالَّ ٛٗ" )العشكبػت: اْلُسْبِصُمػفَ  الَّ

( فمحلظ ورد  البياف َٗوْحٌي ُيػَحٰى" )الشجع:
،  ؼيو الخسػؿ صمى هللا عميو وسمعلمعسػـ داخال

بعجىع أما التفكخ فمعسػـ الدائميغ وَمغ يأتي 
 دونو .
وأباف بالخجاء "لعل": والخجاء: أمل وشسع       

وتػقع وضغ يقتزي حرػؿ ما ؼيو مدخة وىحا 
يدتحيل عمى هللا تعالى، والخجاء خبخ ولكغ 
معشاه: اإلنذاء أؼ: تفكخوا؛ ألف التفكخ فخض 
عمى كل عاقل لػجػد األيات والجالئل ووضػح 

 الدبل وبيانيا.
شة في مػضعيا، غيخ والفاصمة "تتفكخوف" مّسك

نافحة وال قمقة متعمق معشاىا بسعشى ما قبميا، فقج 

                                                           

نطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر. بخىاف الجيغ . ٔ
، دار الكتاب  ٖٕٙ/ ٖالبقاعي، 

     اإلسالمي.د.ت. 
    ٖٕٙ/ ٖنطع الجرر . ٕ

سألػا عغ الخسخ والسيدخ وبيغ هللا الحكع فييسا 
وشفعو بعمة تبيغ سبب اإلقالع عشيسا والتحخيع 
ليسا، ثع سألػا عغ اإلنفاؽ فأجيبػا بسا يخيح 
أنفديع ويأىبيا لإلنفاؽ سسحا وشاعة فكاف ىحا 

فكخ وحث عميو، وقػلو: "لعمكع الجػاب مجعاة لمت
تتفكخوف" إيغاؿ أؼ: لتكػنػا عمى حاؿ يخجى 
لكع معيا التفكخ فتتفكخوف في العػاقب، 
فاإلنداف يخضى ويصسئغ لسا يعمسو بعقمو 
ويدكغ إليو روحو وُيخضي ضسيخه، والجليل عمى 
ذلظ دعػة البياف القخآني إلى اعتبار السػجػدات 

والذػاىج عمى ذلظ  بالعقل، ومعخفتيا بو واآليات
أكثخ مغ أف تحرى، فاعتبخوا بعقػلكع وتفكخوا 
حاؿ السخسػر بعج أف يفيق مغ سكخه ونذػتو 
ويجج أنو خدخ دنياه وآخختو، وذىبت مخوءتو 
وىحه حاؿ تدتجعي اإلنداف أف يتفكخ بعقمو قبل 
أف يقجـ عمى فعميا واالنغساس فييا مغ جيتيغ 

الرحة  الذخع وىػ الحخمة، والعقل وىػ تمف
والساؿ، وىحا الشطخ والتفكخ يؤدؼ إلى معخفة هللا 
تعالى حق السعخفة؛ ألف التفكخ مقرػد بو دعػة 
جسيع أصشاؼ الشاس لمتفكخ، فالذخع مقرػده 
تعميع الجسيع، والعشاية باألكثخ مغ غيخ إغفاؿ 
"تشبيو الخػاص، كانت أكثخ الصخؽ السرخح بيا 

، (ٖ()خ"في الذخيعة ىي الصخؽ السذتخكة لألكث
والجسيػر الغالب ال يػجج أحج سميع العقل يعخػ 
عغ ىحه الجعػة إلى التفكخ، وىػ بيحا يجعػىع 
إلى االرتفاع عغ حزيس التقميج واتباع أفعاؿ 

                                                           

فرل السقاؿ ؼيسا بيغ الحكسة والذخيعة مغ  - ٖ 
، ٙ٘االتراؿ.ابغ رشج، تح:د.دمحم عسارة، ص

  ، دار السعارؼ.د.ت.ٖط
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الدابقيغ دوف نطخ وتفكخ، فبيغ هللا الصخيق 
وأمخ بالشطخ ؼيو ولع يمدميع بأمخ قصعي بل 
 تخكيع لمشطخ والخغبة في معخفة الحق، وتمظ
مدية العقل التي نّػه عمييا القخآف الكخيع وعّػؿ 
عميو في أمػر العقيجة والتكميف، وقج خاشب هللا 
ىشا العقل السفكخ ألنو "يتػلى السػازنة والحكع 

 .(ٔ()عمى السعاني واألشياء"
والجعػة مغ هللا ػ عد وجل إلى التفكخ        

لحث السمكة السعصمة عشج بعس بشي ءادـ مغ 
قل البذخؼ وىي التأمل ؼيسا نيي عشو ممكات الع

وما أمخ بو وتقميبو عمى وجػىو واستخخاج 
واستشباط نتائج وأحكاـ ليرل إلى حكع الحل 
والحخمة "وىحا ما يكّػف لجيو ممكة "الحكسة" التي 
تدع الفخد عغ ما يؿبح وتجفعو إلى ما يحدغ 

 .(ٕ()ؼيكػف العقل وازعا
 

َأَيَػدُّ َأَحُجُكْع َأف : قاؿ تعالى: "األية الثانية      
غ نَِّخيٍل َوأَْعَشاٍب َتْجِخؼ ِمغ َتْحِتَيا  َتُكػَف َلُو َجشٌَّة مِّ
اأَلْنَياُر َلُو ِفيَيا ِمغ ُكلِّ الثََّسَخاِت َوَأَصاَبُو اْلِكَبُخ 
يٌَّة ُضَعَفاء َفَأَصاَبَيا ِإْعَراٌر ِؼيِو َناٌر  َوَلُو ُذرِّ

ّللاَُّ َلُكُع اآلَياِت َلَعمَُّكْع  َفاْحَتَخَقْت َكَحِلَظ ُيَبيِّغُ 
 ( َٕٙٙتَتَفكَُّخوَف" )البقخة: 

 السقاـ الدياقي  لألية:
في بياف أجخ  ٕٕٙو ٕٔٙأفاضت األيتاف      

السشفق في سبيل هللا دوف إتباع اإلنفاؽ بالسغ 
واألذػ، ثع قجـ البياف القخآني حال لمسشفق الساّف 

                                                           

 ٓٔالتفكيخ فخيزة إسالمية. عباس العقاد،صيشطخ . ٔ
   ـ. ٜٜٛٔ، مكتبة األسخة 

     ٓٔيشطخ التفكيخ فخيزة ص. ٕ

عغ صجقتو،  برجقتو بأف هللا جّل جاللو مدتغغٍ 
وال حاجة لمفقيخ بعصاء يتبعو ألع نفدي عسيق 
وكدخ لخاشخه، ثع اتجو البياف لمسشِفق يبيغ لو 
أثخ الشفقة عمى نفدو، فيػ أحػج لمرجقة 
واإلنفاؽ مغ الُسشَفق عميو، ثع ذيل السثاؿ الحدي 
الحؼ ضخبو لمسشفق السخمز والسشفق السخائي 

وتفدع  برػرة مسثمة ميػلة تيّػؿ مغ يتسثميا،
مغ يخاىا حاثا ومشبيا عسـػ مغ يتأتى مشو 
الخصاب عمى التجبخ والتأمل واالعتبار والتفكخ 
في ىحه الرػرة، فاالستفياـ في األية يمفت 

 األذىاف أف ما استفيع عشو ججيخ باالىتساـ.
بالدؤاؿ بريغة االستخبار ٜٕٔابتجأت أية      

اـ كسا واالستفتاء )يدألػنظ(، ولع تبجأ بأداة استفي
ابتجأت ىحه األية، ففي السقاـ األوؿ لع تتزح 
األمػر ولحلظ يدألػف، أما السقاـ الثاني فاألمػر 
واضحة ولكغ السخاشبيغ غفمة، فالسقرػد 
باالستفياـ عطيع، وىػ وزجخ ومشبية وتحفيد 
لمشفػس لُتقبل وتفيع، والرػرة ىشا لسثل ُيزَخب 
 ال حادث يقع، فزخب السثل لعسل غشي أُعصي
األمػاؿ وأنفق في وجػه البخ والرجقات ثع أغػاه 
الذيصاف فعسل بالسعاصي، فال ماؿ نافع باؽ 
وال ثػاب صجقة مػجػد، وال ذرية قػية تشفع وال 
بة  عسخ يبقى، ؼيستأل قمب الدامع بالخذية والـخ
ليػؿ ما ىػ متخيل مغ صػرة اإلعرار الحؼ 
ابتمع الجشة بثسخىا ونخيميا وأنيارىا، وتعجدت 
الجسل التي ترػر حاؿ السذبو بو )ثساف 
جسل(، وىحا الصػؿ يفرح ويشبئ عغ مّج هللا 
ليع أعسارىع وأمػاليع مجا مع وجػد بعس 
السشغرات التي اكتدبتيا أيجييع، فالسثل ىشا 
مقرػد مشو التخغيب والتخىيب، بترػيخ مذيج 
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حي حخكي لمجشة أشخؾ ؼيو الحذ والخياؿ 
السحىب الكالمي،  والفكخ والػججاف عمى شخيقة

وأبخز السعشى السعقػؿ في صػرة حدية، ثع رتب 
عمى ذلظ نتيجة مسثمة أيزا في مثل كبخىاف 
ودليل عمى سػء السخاءاة والسباىاة بالشفقات 

 وذىاب أثخىا وعجـ بقائو.
قػلو:"أيػد أحجكع" أخخج البياف مخخج       

االستفياـ ػ ليتشبو الدامع ألنو ىّع بفعل ما ال 
ب ػ في صػرة حجة مشصؿية تجعػ إلى يدترػ 

التفكخ، بأسمػب ليذ إنكاريا كسا أفادت التفاسيخ 
، ولكغ االستفياـ (ٔ()بأف االستفياـ لإلنكار

تخغيب وإؾباؿ عمى السخاشب بالتػدد إليو 
والتمصف معو؛ ولحلظ عبخ البياف بػ"الػد" وىػ 
الحب في جسيع مجاخل الخيخ، فمفع "الػد" 

ب الحؼ تخيجه الشفذ وتقبل يرػر األثخ السحبػ 
عميو وىي صػرة الجشة التي تجخؼ مغ تحتيا 
األنيار التي ىي سبب دواـ الحياة ليحه الجشة 

 ؼيصسع اإلنداف ويغتخ بالبقاء ويتجبخ.
وخز الشخيل واألعشاب بالحكخ؛           

ألنيسا مغ الفػاكو عطيسة الشفع ؾيسة، ويسكغ 
االحتفاظ بيسا لسجة شػيمة ترل إلى عاـ، فشطخ 

                                                           
يشطخ الكذاؼ.الدمخذخؼ، تح:خميل مأمػف شيحا،   ((ٔ))

ىػ ػ ٖٓٗٔ، دار السعخفة. بيخوت ٖ، طٔ٘ٔص
ـ، وأنػار التشديل وأسخار التأويل السدسى ٜٕٓٓ

عبجهللا  تفديخ البيزاوؼ. ناصخ الجيغ أبي سعيج
بغ عسخ الذيخازؼ البيزاوؼ، تح: دمحم صبحي 

، دار ٔ، طٕٕ٘/ ٔود.محسػد األشخش،
الخشدج دمذق بيخوت ودار اإليساف 

ـ، والتحخيخ والتشػيخ ٕٓٓٓىػ ػ ٕٔٗٔبيخوت
ٖ/٘ٗ. 

في ىحا إلى دواـ األثخ والسشفعة، فالبياف القخآني 
العطيع يجحب الشفذ البذخية اإلندانية ويقبل 
عمييا ويبدصيا ويؤنديا بالخيخات الجائسة 

اجج والشفع، وُيغخؼ بسا ؼيو البقاء "تجخؼ مغ التػ 
تحتيا األنيار" فالثسخ ءات أكمو ، وسبب البقاء 
مػجػد ولحلظ عبخ بالجسع "األنيار" وأفخد 
"الجشة" مشاسبة إلفخادىا في "كسثل جشة بخبػة"، 
وأردؼ بحكخ "لو فييا مغ كل الثسخات" فخرػبة 
الجشة وصالحيا لع يقترخ عمى نخيل وأعشاب 

التفكو والتمحذ واالنتفاع حاصل بتػاجج بل 
وحرج جسيع الثسخات، فتدتغخؽ الشفذ في 
الشعيع وتأنذ وتبتيج، ثع تأتي "واو" الحاؿ 
"وأصابو الكبخ" لتزع ىحه الحاؿ الػاقعية 
السؤلسة السشحرة بقخب األجل ودنػه إلى حاؿ 
الشعيع واليشاءة والدخور واالغتباط بسا ىػ كائغ، 

يؤذف بالفػت والخحيل، والتعبيخ  فإذا نحيخ األجل
بػ"أصابو الكبخ" استعارة لبمػغ الكبخ، فكأف الكبخ 
مكخوه ندؿ باإلنداف، ولع يكغ التعبيخ: مّدو أو 
بمغو؛ ألف الكبخ قرجه وأخح مغ صحتو وعسخه، 
وىحا نحيخ بقخب األجل، ويديج األمخ سػءا مع 
ىحا الزعف البذخؼ كػنو "لو ذرية ضعفاء" 

ؿ الزعف بعزيا مع بعس، كبخ لتخاكب أحػا
في العسخ مع احتياج ووجػد ذرية ضعفاء 
صغار معػزيغ، وتقجـ السدشج )لو( عمى السدشج 
إليو )ذرية ضعفاء( إلبخاز اليسػـ الستزاعفة 
والسدؤوليات التي أثقمت كاىل ىحا الُسدّغ أؼ: 
ىؤالء الحرية مدؤوليتو ىػ وال عائل ليع سػاه، 

اء" شباؽ خفي، فالكبخ وبيغ الكبخ" و"ذرية ضعف
ال يزاد الزعف ولكشو الـز عغ الرغخ 
السقابل لمكبخ، فمسا تسادت الشفذ في الشعيع 
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وانغسدت في الذيػات نبييا مغ سبات الغفمة 
والتسادؼ بقػلو: "فأصابيا إعرار..." أؼ شيء 
غيخ متػقع دوف سابق إنحار أو مقجمات 
كاآلفات التي تريب األرض الدراعية ُتخػ 

يغ وتعصي مقجمات لإلىالؾ "مغ االحتخاؽ بالع
وىػ ذىاب روح الذيء وصػرتو ذىابا وحيا 
بإصابة قاصف لصيف يذيع في كميتو فيحـبو 

، وىحا التفديخ مشاسب لخوح األية (ٔ()ويفشيو"
ويذاكل لفع الػد في أوليا، والشجاء بالُبعج 
والتكخيع بعجه "يا أييا الحيغ 

و إليو بالشرح (، والتػجٕٚٙءامشػا...")البقخة:
واإلرشاد واإلغخاء والتخغيب والتححيخ األيات 

(، فالحرية الزعفاء مثل لمعسل ٕٗٚ: ٕٚٙ)
الديء واإلعرار ؼيو نار مثل لمسغ واألذػ 
واألعساؿ الديئة؛ ألف آثارىع الديئة تحخؽ قمب 
السترَجؽ عميو كسا أنو يحخؽ أثخ الرجقة 

، فيحا ويسحػ مشفعتيا فال أثخ ليا وال تجفع عحابا
السثل السزخوب يحتاج إعساؿ فكخ ونطخ، ولسا 
كاف الخياء معشى خؽيا كانت صشاعة التسثيل 
ىشا وفائجتو إفياما ألمخ خفي بسا ىػ أعخؼ عشج 
السخاشب عامة "ليؿيذ مجيػلو إلى ما ىػ 

، (ٕ()معمػـ عشجه، ؼيدتقخ السجيػؿ في نفدو"
وضخب السثل ىشا بسا ىػ عاـ معمػـ عشج 

عي في التسثيل بو خصاب جسيع السخاشب رو 
 البذخ عمى لداف رسػؿ أرسل كافة لمعالسيغ.

                                                           

   ٚٛ/ٗنطع الجرر    .  ٔ
 ٜ٘معيار العمع. الغدالي، تح:د.سميساف دنيا، ص. ٕ  

   .ـٕٛٔٓ، دار السعارؼ ٖ، ط

قػلو: "لعمكع" ىشا لمتحزيس مع ضخب        
مغ المػـ والتػبيخ عمى ما كاف يجب أف يفعمو 

، وصيغة (ٖ()السخاشب قبل أف يصمب مشو
التخجي فييا اختيار دوف قدخ وإلداـ، كسا 

 يفعل، تخجست حاؿ السختجي بيغ أف يفعل وأال
فالسػلى عد وجل يمػـ ويعخِّض بسغ يدتسع 
الخصاب أف يعفي نفدو مغ مؤنة العقل وتقميج 

 مغ ال عقل لو.
وىػ خصاب مشبية لمعقػؿ وإيقاظ ليا حتى يكػف 
التفكخ والتجبخ والتعقل شخيقا ومشيجا في الحياة 
ندتشبط مغ خاللو الحكسة في الفعل والتخؾ، ولع 

مػب اإلنذائي "تفكخوا" يكغ البياف اإلليي باألس
فاألمخ في ىحا السقاـ ال يشاسب اإلنعاـ الحؼ 
ورد في صجر اآلية مغ التػدد إلييع بالشعع 
بالجشة والثسار واألنيار، ولكغ صيغة الخجاء ىشا 
تخغيب وتيحيب وتبكيت أيزا لمشفذ البذخية 
وحسميا عمى التفكخ في حاليا، وإثبات لشقريا 

ه الحاؿ فاألولى وضعفيا، فإذا كانت عمى ىح
بيا أف تزع الشتائج والعػاقب أماـ عيشيا 
بإعساؿ القجرة السعصمة وىي التفكخ والشطخ 

 والتجبخ في السقجمات وما يدتتبعيا مغ نتائج.
والتعبيخ بالسزارع "تتفكخوف" ألف         

اإلنداف متقمب األحػاؿ واألمدجة بحدب 
ضخوفو، فالتفكخ ال يحجث مشو في كل األوقات 

جرجة واحجة، ويتدع ويعسق كمسا تقجـ في ب
العسخ وازداد معخفة بسػجج األشياء ومكّػنيا 
وبحدب ما اكتدبو مغ عمػـ ومعارؼ وما 

                                                           

، ٕٕ٘يشطخ السصػؿ.سعج الجيغ التفتازاني، ص . ٖ
  السكتبة األزىخية لمتخاث.د.ت. 
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يدتجج مشيا؛ لحلظ فالتفكخ يحجث شيئا فذيئا 
ليفتح الباب عمى مرخاعيو لمشطخ والتفكخ 
والتجبخ والتأمل والبحث والسكاشفة، فالباب مفتػح 

 شبط ويكتذف.والعاقل َمْغ يدت
كسا أف صيغة السزارع ججد الفكخ وزاولتو 
مداولة متكخرة، فالفكخ يرحح الفكخ ويشسي 
اليقيغ ويكذف األخصاء، وقج كبح جساح العقل 
مغ الذخود وحجد لو مجاالتو بدبق عسل الفكخ 
بزخب أمثمة حدية مػجػدة يعسل الفكخ في 
إشارىا ويشتقل مغ السجػ السحدػس السذاىج 

عميا تخاشب الػججاف والذعػر وتشحػ إلى آفاؽ 
بالعقل مغ الغفمة إلى التحكخ والتجبخ والتأمل ثع 

 العمع واليقيغ.  
ولع يخز الخصاب ىشا شبقة معمػمة        

معيشة ىع أولي الشطخ والتفكخ، بل يتفكخ كل 
عاقل مكمف يتأتى مشو التكميف بالتفكخ، والفكخ 
بالعقل، فمع يخاشب إال مغ صح عقمو، واعتجؿ 
تسييده، وال جعل الثػاب والعقاب إال ليع، والعقل 
حجة هللا سبحانو عمى خمقو، والجليل ليع إلى 

فتو، وشحح العقل يكػف باألدب والتفكخ معخ 
والتسييد والتجبخ، والفكخ السأمػر بو فكخ 
مشطبط؛ ألنو فكخ في آثار السػجػدات السعايشة، 
فالحكع عمى الذيء السػجػد ىشا بالتفكخ في 
آثاره بالعقل السفكخ، وليذ بالخياؿ السسّػه 
السزمل؛ ولحلظ لع نؤمخ بػالتخيل "تتخيمػف" 

ػد إلى اليجاية والشػر، فالتفكخ ىشا ولكغ الفكخ يق
تفكخ عبادة، ونطخ عقجؼ مختبط ارتباشا وثيقا 
بالغاية التي خمق مغ أجميا وىي العبادة، 
والتفكخ وسيمة لغاية كبخػ يشتيي عشجىا أمخ 

 الخمق وىي اآلخخة.

 بيغ يجؼ األيتيغ :
ذّيمت األيتاف بتحييل واحج "كحلظ يبيغ هللا        

كع تتفكخوف"رغع وجػد سبع لكع اآليات لعم
وأربعيغ أية فاصال بيغ األيتيغ، لسا كاف الساؿ 
عديدا عمى الشفذ وكاف بحلو سسحا سيال في 
الخسخ والسيدخ ُمتمحَّذا بو بل أحيانا يقتخض 
الذخز لإلنفاؽ عمييسا شفعو بالدؤاؿ عغ 
اإلنفاؽ مع تقجـ ذكخه قبل ىحه اآلية؛ ألف 

لى، ولع يجبخىع اإلنفاؽ في سبيل هللا ىػ األو 
السػلى عمى إنفاؽ ما بو ؾياـ حياتيع بل أرشج 
إلى العفػ والفزل، وىحا يدتجعي التفكخ، 
والسقارنة بيغ حاليغ لمشفذ، حاؿ تجػد وتشفق 
عمى ممحات وشيػات ببحؿ وسساحة نفذ، وحاؿ 
يكػف بحليا مشِّا وأذػ ولحلظ أفاضت األيات 

(في ذكخ ٕٗٚ:  ٕٓٚ( و)ٕٚٙ: ٕٔٙالتالية )
الرجقات عغ سسح وعجـ إتباعيا بالسغ 
واألذػ، وأردؼ بأف ىحا اإلنفاؽ يتبعو أجخ 
ويعؿبو أمغ وسعادة، ومغ أجل ذلظ تفكخوا، 
وجسع الزسيخ )لكع( فالخصاب عاـ وليذ 
لستعيغ؛ ألف الجسيع مأمػر بالتفكخ وكحلظ ما 
سبق مغ آيات ودالئل في الدػرة الكخيسة 

 يقتزي إعساؿ الخاشخ والتفكخ .
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 السبحث الثاني
 خصاب التفكخ في السحاجاة

قاؿ تعالى: "ُقْل اَل َأُقػُؿ َلُكْع ِعْشِجؼ َخَداِئُغ      
ِ َواَل أَْعَمُع اْلَغْيَب َواَل َأُقػُؿ َلُكْع ِإنِّي َمَمٌظ ِإْف  ّللاَّ
َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيػَحى ِإَليَّ ُقْل َىْل َيْدَتِػؼ اأْلَْعَسى 

 (َٓ٘واْلَبِريُخ َأَفاَل َتَتَفكَُّخوَف" )األنعاـ :
 السقامي التي وردت ؼيو األية: الدياؽ

األية الكخيسة رد عمى ما تقجـ في قػلو         
(، َٛعَمْيِو َمَمٌظ")األنعاـ: ُأنِدؿَ  تعالى:"َوَقاُلػا َلْػالَ 

ورد عمى ما شمبػه مغ أيات ُتجلل عمى صجؽ 
الخسالة وكأف الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع يأتي 

أف يخسل باأليات وفق ىػاىع وججاليع، وال مانع 
هللا ممكا، فاهلل ػ عد وجل ػ "َيْرَصِفي ِمَغ 

(، ولكغ ٘ٚاْلَساَلِئَكِة ُرُساًل َوِمَغ الشَّاِس")الحج: 
لسا سبق في عمع هللا أنيع ال يشثشػف عغ تكحيبيع 
وججاليع حدع األمخ "َوَلْػ َأنَدْلَشا َمَمًكا لَُّقِزَي 

ّجيع عمى (، فحاٛاأْلَْمُخ ُثعَّ اَل ُيشَطُخوَف")األنعاـ:
تقخر  ٛ: ٔشخيقة السحىب الكالمي، فاأليات مغ

قجرة عطيع خالق قادر مترخؼ وفي السقابل 
بذخ مخمػؽ مغ شيغ "ُىَػ الَِّحؼ َخَمَقُكْع ِمْغ 

( وفي بياف السادة السخمػؽ مشيا ِٕشيٍغ")األنعاـ:
، فيل يحق لكائغ  تحكيخ وتشبيو بسا ىػ معمـػ

عخض؟! ثع ِمْغ خمق هللا أف يجادؿ ويعتخض ويُ 
استشكخ هللا ػ عدوجل ػ إعخاضيع فتػعجىع 
وأرىبيع وأمخىع وأحاليع إلى َمغ سبقيع مغ األمع 
الكثيخة البائجة وأمخىع باالعتبار والشطخ في 
أحػاليع وما زالػا يكحبػف ويشكخوف؛ ثع تعيج 
األيات مخة ثانية وتقخر إنكار التقميج ونبح 

ي أحػاؿ األىػاء، وتجعػ إلى التفكخ والتأمل ف

السكحبيغ الدابقيغ، ولكشيع عّسيت عمييع األنباء 
 فرجوا وركشػا إلى الخاحة وأبصمػا عسل عقػليع.

ثع تػجو الخصاب إلى السذخكيغ            
السعانجيغ مغ الييػد، فيع عميسػف بالكتب 
الدساوية ومدتيقشػف مغ صجؽ رسػؿ صمى هللا 

وا عميو وسمع ؼيسا جاء بو؛ ولكشيع كحبػه فخدخ 
بدبب تكحيبيع وتعصيل حػاسيع أف يفقيػا ما 
جاء بو؛ ولحلظ عّخض بفقجىع حاسة الدسع مع 
تكخار دعػتيع "ِإنََّسا َيْدَتِجيُب الَِّحيَغ 

( فأثبت االستجابة لسغ َٖٙيْدَسُعػَف")األنعاـ: 
يدسع ونفتو عسغ ال يدسع فالغخض ذـ الكفار، 
فيع في حكع مغ ال يدسع، والصسع في سساعيع 

سغ شسع في ذلظ مغ األصع، ألنيع سسيعػف ك
"َوِمْشُيع  (ٔ()في الحؿيقة ولكشيع ندلػا مشدلة األصع

مَّغ َيْدَتِسُع ِإَلْيَظ َوَجَعْمَشا َعَمى ُقُمػِبِيْع َأِكشًَّة َأف 
َيْفَقُيػُه َوِفي آَذاِنِيْع َوْقًخا َوِإف َيَخْوا ُكلَّ آَيٍة الَّ 

َجاُؤوَؾ ُيَجاِدُلػَنَظ َيُقػُؿ الَِّحيَغ ُيْؤِمُشػْا ِبَيا َحتَّى ِإَذا 
ِليَغ")األنعاـ:  ( َٕ٘كَفُخوْا ِإْف َىَحا ِإالَّ َأَساِشيُخ اأَلوَّ

فالحػاس مػجػدة ولكشيع فاقجو عسميا، وأفاد 
السزارع )يدتجيب، ويدسعػف( تكخار الجعػة 
مغ رسػؿ صمى هللا عميو وسمع وتكخار الدساع 

 اإليساف بيا.مشيع، وتكخار األيات مع عجـ 
شجة تكحيب  ٖٚ: ٕٛثع ترػر األيات         

وعشاد وإنكار أليات هللا وحخص الشبي صمى هللا 
عميو وسمع عمى اليجاية واإلسساع واالقتجاء 
والتأسي بالخسل الدابقة الحيغ كحبتيع أقػاميع 

                                                           

يشطخ معشى "إنسا" في دالئل اإلعجاز.عبج القاىخ  - ٔ
، ٖ،ط ٖٙ٘الجخجاني، تح: محسػد شاكخ، ص 

 ـ. ٕٜٜٔىػ ػ ٖٔٗٔمصبعة السجني بالقاىخة،
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ونرخىع هللا، وكاف سبب التكحيب تعصيل 
حػاسيع فأصبحػا كاألنعاـ التي سسيت بيا 
الدػرة فحػاسيع معصمة فال يدتجيبػف إلنحار، 
أو يدسعػف فال يفقيػف حتى إف جاءتيع األيات 
كسا يصمبػف، ، وىع صع وبكع في الطمسات 
"َوالَِّحيَغ َكحَُّبػْا ِبآَياِتَشا ُصعّّ َوُبْكٌع ِفي الطُُّمَساِت" 

( وىع ُعسي البريخة "ُقْل َىْل َيْدَتِػؼ ٜٖ)األنعاـ:
َبِريُخ"، فذبيػا بأصع أبكع قيج كػنو اأْلَْعَسى َوالْ 

يديخ في الطمسات، فال يدتصيع أف يجفع عغ 
نفدو أو يصمب الشججة بل تجاىسو السخاشخ 
ويتسكغ مشو األذػ، فال يدتصيع رده ألنو ليذ 
أصع وأبكع فقط بل ىػ أعسى أيزا "في 
الطمسات"، وىحه أوصاؼ ُشيخوا بيا "ُصعّّ ُبْكٌع 

ر ذكخىا تسكيغ ليا في  (ٛٔ)البقخة: " ُعْسيٌ  وَتَكخُّ
 قمب السخاشب وسسعو. 

في مقاـ التكحيب بعج اإلنحار خاشب هللا ػ عد 
وجل ػ حاستيغ ىسا السدؤولتاف عغ ذلظ "الدسع 
والشصق" وعصمت حاسة البرخ لمحاؿ التي كانػا 
فييا وىي )في الطمسات( استعارة لمذخؾ 
والتكحيب وعجـ االىتجاء لمحق والرػاب، 

اء يدسعػف، والسكحبيغ ال يدسعػف وال فاألحي
يتكمسػف فذبيت حاليع بحالة السػتى تشديال لسا 
عمسػه وتجاىمػه وأنكخوه بسشدلة غيخ السػجػد 
أصال؛ ولحلظ يحكخىع هللا بشعسو ويقخرىع بأنو ىػ 
الُسشِعع "ُقْل َأَرَأْيُتْع ِإْف َأَخَح ّللاَُّ َسْسَعُكْع َوَأْبَراَرُكْع 

ِ َيْأِتيُكع ِبِو  َوَخَتَع َعَمى ُقُمػِبُكع مَّْغ ِإَلٌو َغْيُخ ّللاَّ
انُطْخ َكْيَف ُنَرخُِّؼ اآلَياِت ُثعَّ ُىْع 

( أنتع عصمتع حػاس َٙٗيْرِجُفػَف")األنعاـ: 
استؿباؿ الجعػة وتغافمتع فكيف حالكع إف سمبت 
مشكع ؟ لسغ تمجأوف وتتزخعػف في ىحه الحاؿ 

ل عمييع الحليمة؟ فاالستفياـ التقخيخؼ سج
التكحيب واإلنكار واإلشخاؾ وأثبتو ليع، وأسمػب 
األمخ "انطخ" أؼ: تفكخ وتأمل لع نحاسب 
ونجازؼ ونقصع األدبار إال بعج ترخيف األيات 

 وتقجيع أمثمة مغ الحيغ خمػا مغ قبل. 
وتسزي األيات لتثبت بذخية الشبي صمى      

 هللا عميو وسمع وتخد وتبصل ما شمبو الكفار"ُقْل الَ 
َأُقػُؿ َلُكْع" فأنا بذخ ولدت إليا أممظ الخدائغ، 
فال ترخيف مشي لغشي أو فقيخ وال أعصي وأمشع 
إنسا أنا قاسع ؼيسا أعصاني هللا، وتكخر مقػؿ 
القػؿ "َواَل َأُقػُؿ َلُكْع" فيػ يشفي عغ نفدو ما 

، (ٔ()اتيسػه بو "نفى ما ضشػا أنو يمدمو دعػاه"
خ إلى أف ما قالو وتكخر الفعل)قل و أقػؿ( يذي

، (ٕ()الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع اعتقاده
واالعتقاد يخفى وال يعخؼ إال بالعبارة عشو؛ 
ولحلظ كانت الخسالة وحيا ُيقاؿ، والخد عمييع 
وججاليع كالما يقاؿ أيزا، والكالـ يتمقاه الدامع 
بدسعو فيشفح مشو إلى قمبو وعقمو، ؼيعسل ؼيو 

ْعَمُع اْلَغْيَب" عمى ما خاشخه وفكخه، وعصف "َواَل أَ 
قبمو ألنيسا صفتاف متشاسبتاف تخراف مقاـ 
ية التي تشافي السالئكية؛ ولحلظ أعاد  األلـػ
العامل "َواَل َأُقػُؿ َلُكْع ِإنِّي َمَمٌظ" الستقاللو بحكع 

 يشافي الحكع األوؿ.
 

                                                           
 ٕٕٔ/ ٚنطع الجرر  -((ٔ))

الخرائز. ابغ جشي، تح: دمحم عمي الشجار،  يشطخ -ٕ
وما بعجىا في معشى "القػؿ"، دار الكتب  ٚٔ/ٔ

  السرخية.د.ت.
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      " قػلو تعالى:"ِإْف َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيػَحى ِإَليَّ
لشفي واالستثشاء قرخا إضاؼيا، قرخ شخيقو ا

ألنو يتعحر أف يكػف الخسػؿ ػ صمى هللا عميو 
وسمع ػ مقرػرا عمى االتباع وال تكػف لو صفات 
أخخػ تتعحر اإلحاشة بيا أو تتعدخ، قرخ 
صفة عمى مػصػؼ، وقرخ قمب؛ لقمب اعتقاد 
السكحبيغ أف الخسػؿ ال يكػف رسػال حتى يعمع 

ف ممكا، فاألقػاؿ الغيب ويسمظ السفاتح أو يكػ 
واألوصاؼ التى نفاىا رسػؿ هللا ػ صمى هللا 
عميو وسمع ػ عغ نفدو تشافي أف يتبع ما يػحى 
إليو، ، وىحا مجح وثشاء لخسػؿ هللا ػ صمى هللا 
عميو وسمع ػ لكػنو ال يحيج عغ الخسالة التي ُأمخ 

 بتبميغيا.
ثع أتبع بأسمػب استفياـ إنكارؼ          

لبػف الذاسع بيغ الحاليغ تػبيخي ليتبيغ ا
الستزاديغ ويدتجرجيع إلى االعتخاؼ بالخصأ 
"ُقْل َىْل َيْدَتِػؼ اأْلَْعَسى َواْلَبِريُخ" فػ)األعسى 
والبريخ( مثل لمزاؿ والسيتجؼ، أؼ: ىل 
يجتسع الزجاف في عقل؟ وىل يدتػياف؟ إف ىحا 
مسا ال شظ ببصالنو فكيف تدػوف أنفدكع بسغ 

بيشة مغ ربو؟ وإذا كاف ىجاه هللا وكاف عمى 
الزجاف ال يجتسعاف فأنتع ال تدتحقػف أف 
تكػنػا بذخا ألنكع عصمتع فكخكع، فإذا كاف 
األعسى والبريخ مدتػييغ فأنتع ال عقػؿ لكع 
وال فكخ يخشجكع، الستحالة اجتساع واستػاء 

 الزجيغ.
والتحييل بالدؤاؿ"َأَفاَل َتَتَفكَُّخوَف" تحييل جار  

و: إيالـ السذخكيغ وتػبيخ مجخػ السثل، غخض
وتيكع وتجييل وردع وتيجيج وبياف لألفزيمة 
بجليل عمى شخيقة السحىب الكالمي، فإذا كانػا 

يشكخوف استػاء األعسى والبريخ، فيتفخع عميو 
إنكار التفكخ لسغ حالو مثل حاؿ األعسى؛ ألف 
ىسدة االستفياـ داخمة عمى حخؼ العصف 

ة، فعجـ التفكخ )الفاء( التي تفيج معشى الدببي
سببو العسى وعجـ االىتجاء، فالبياف القخآني نفى 
عغ رسػؿ صمى هللا عميو وسمع ممظ الخدائغ 
وعمع الغيب والسالئكية، وأثبت أنو بذخ يتبع ما 
يػحى إليو ويفكخ ؼيو، فيجاه عقمو إلى كػنو 
صػابا يصابق الفصخة وفزائل األمػر فاتبعو 

قػة العقمية فمحلظ ىػ قػّؼ العقل صحيحو، وال
كأنيا القػة الباصخة في العيغ، أما مغ رضي 
لشفدو أف يداؽ ويقاد فيػ أعسى مقمج، وىػ 
بحلظ يخّجح كفة الحق والرػاب عمى االتباع 
والتقميج، فإذا كاف األعسى والبريخ متداوييغ، 
فالشتيجة أنكع ال تتفكخوف ومغ ال يتفكخ فيػ 
مدمػب نعسة العقل كاألنعاـ بل ىػ أضل 

يال، كسا أنو ال يجرؾ اليجػ ولع يتسثل سب
األمثاؿ التي ضخبيا هللا لمشاس لزعف حدو 

 وبالدة شعػره.
فإذا كاف حالكع اإلنكار والتكحيب والججاؿ 
والتذكيظ فال يتداوػ حالكع وجداؤكع بسغ يتبع 
ما يػحى إليو؛ ألنكع تستعتع بػجػد نعسة 
الحػاس ولع تدمب مشكع ولكشكع رضيتع 

فعصمتسػىا أنمدمكسػىا وأنتع ليا بالحيػانية 
كارىػف؟ ولحلظ أعخض عشيع البياف القخآني 
وانتقل إلى بياف حاؿ الحيغ أعسمػا نعسة ىحه 
الحػاس ونفػا عغ أنفديع الحيػانية فجعػا ربيع 
غجاة وعذيا يخيجوف وجيو، ولسا كاف ىؤالء أىل 
لجد وجحج وججؿ وعشاد تتابع الخد عمييع وحيا 

لى في إحجػ عذخ أية مترجرة مغ عشج هللا تعا
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، ٙٗ،  ٓٗ، ٖٚبأسمػب األمخ"قل" في األيات)
، ٙٙ: ٖٙ،  ٛ٘: ٙ٘، ٗ٘، مختيغ،  ٓ٘، ٚٗ
: األنعاـ(، فالخد ليذ مغ عشجه صمى هللا ٔٚ

عميو وسمع بل وحي أمخه هللا تعالى وكمفو أف 
يقػلو ليع؛ ليجفع عغ نفدو اتياميع لو بالدحخ 

ووكميع إلى  والكحب وسخد أساشيخ األوليغ،
الفكخ ليتفكخوا في حاؿ أنفديع وما ُأنحروا بو؛ 

 ألنيع أىل فكخ وبياف. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السبحث الثالث
 خصاب التفكخ في ضخب األمثاؿ

 وجو السشاسبة بيغ سػرتي األنعاـ واألعخاؼ: 
رغع أف سياؽ التفكخ في سػرة األنعاـ      

يختمف عغ سػرة األعخاؼ إال أف ىشاؾ ارتباشا 
ومشاسبة بيغ الدػرتيغ الستتاليتيغ، فالدػرتاف 
مكّيتاف، والسعشى األـ في الدػرتيغ ىػ تكحيب 
الخسل، ففي مفتتح األنعاـ تحجثت الدػرة عغ 
التكحيب بالحق واالستيداء بالخسل وعاؾبة 

غ، ثع تػالت األيات وتتابعت وتخقى السكحبي
البياف القخآني في ذكخ عاؾبة مكحبي الخسل، 
وأثبت هللا عد وجل كحبيع وإقخارىع بو ببياف 
عاقبتيع وتدجيل الكحب عمييع، فتسشػا العػدة 
إلى الحياة ليؤمشػا بسا جاء بو الخسل، ثع قخر 
مريخىع وخدخانيع، وأجسل بحكخ الخسل الدابقة 

ؿ صمى هللا عميو وسمع"َوَلَقْج َجاَءَؾ لتدمية الخسػ 
(، وُفّرل ىحا ِٖٗمغ نََّبِإ اْلُسْخَسِميَغ")األنعاـ: 

اإلجساؿ بحكخ قرز الخسل الدابقيغ وأحػاليع 
في سػرة األعخاؼ في سياؽ تكحيب السكحبيغ 
ليع، ثع انتيى مصاؼ ىؤالء السكحبيغ بشتيجة 
حتسية وىي العحاب األخخوؼ، وفي الحياة الجنيا 
ُسمبت عشيع الحػاس فتختب عميو سمب الفكخ 
تػرية بكػنييع أنعاـ، وىػ ما ضيخ ووضح 
مذارا إليو بإشارة حدية في قػلو:"َلُيْع ُقُمػٌب الَّ 
َيْفَقُيػَف ِبَيا َوَلُيْع أَْعُيٌغ الَّ ُيْبِرُخوَف ِبَيا َوَلُيْع 

ـِ َبْل  ُىْع آَذاٌف الَّ َيْدَسُعػَف ِبَيا ُأْوَلِئَظ َكاأَلْنَعا
(، ثع َٓ٘أَضلُّ ُأْوَلِئَظ ُىُع اْلَغاِفُمػَف")األنعاـ:

ل حاال آخخ مغ  عادت أيات األعخاؼ لتفرِّ
حاؿ السكحبيغ فيع مثاؿ سيء، ضالسػ أنفديع، 
ومدتجرجػف مغ حيث ال يعمسػف، ثع سمب 
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الحػاس عشيع لتعصيميع ليا وتقخيخ ضالليع 
بتذبيييع باألنعاـ، واإلضخاب عغ ذلظ وجعميع 

ي مختبة أقل زراية ليع وتػبيخا وتجييال ف
وتذييخا بزالليع، فأتى االستفياـ التػبيخي 
اإلنكارؼ والتعجيب مغ حاليع في قػلو:"َأَوَلْع 

غ ِجشٍَّة")األعخاؼ: ( َٗٛٔيَتَفكَُّخوْا َما ِبَراِحِبِيع مِّ
فاالستفياـ ىشا نطيخ االستفياـ في قػلو:"َأَفاَل 

(، ولسا كاف الفكخ َ٘ٛٔتَتَفكَُّخوف" )األعخاؼ:
مخحمة راؾية يتسيد بيا العقالء وىع أضل مغ 
األنعاـ انحجر الخصاب إلى مختبة أقل "َأَوَلْع 
َساَواِت َواأْلَْرِض َوَما َخَمَق  َيْشُطُخوا ِفي َمَمُكػِت الدَّ
ّللاَُّ ِمْغ َشْيٍء َوَأْف َعَدى َأْف َيُكػَف َقِج اْقَتَخَب 

ٍث َبْعَجُه َأَجُمُيْع َؼِبَأؼِّ َحِجي
( فَدْجخِىع بعجـ الشطخ ُٙٛٔيْؤِمُشػَف")األعخاؼ:

أولى بيع ومحقق في جانبيع إف لع يعتبخوا 
بأيات الخسل وبذاراتيع ونحرىع، فميشطخوا في 
ممكػت الدسػات واألرض ومخمػقات هللا مغ 
حػليع في واقعيا السذاىج السحدػس ودورات 

 حياتيا الصبعية مغ السبجأ إلى السعاد.
ية األولى: قاؿ تعالى: "َواْتُل َعَمْيِيْع َنَبَأ الَِّحَؼ األ

ْيَصاُف َفَكاَف  آَتْيَشاُه آَياِتَشا َفانَدَمَخ ِمْشَيا َفَأْتَبَعُو الذَّ
ِمَغ اْلَغاِويَغ َوَلْػ ِشْئَشا َلَخَفْعَشاُه ِبَيا َوَلِكشَُّو َأْخَمَج ِإَلى 

ِل اْلَكْمِب ِإف َتْحِسْل اأَلْرِض َواتََّبَع َىَػاُه َفَسَثُمُو َكَسثَ 
َعَمْيِو َيْمَيْث َأْو َتْتُخْكُو َيْمَيث ذَِّلَظ َمَثُل اْلَقْػـِ الَِّحيَغ 
َكحَُّبػْا ِبئاَياِتَشا َفاْقُرِز اْلَقَرَز َلَعمَُّيْع َيَتَفكَُّخوَف" 

 (ٙٚٔ: ٘ٚٔ)األعخاؼ 
 الدياؽ السقامي التي وردت ؼيو األية:

افتتحت الدػرة بػجػب إتباع ما أندؿ         
مغ عشج هللا وعجـ تقميج اآلباء واتباعيع، ثع 
تحكيخ بإنعاـ هللا عمى اإلنداف وتسكيشو في 

األرض، وفي ىحا السقاـ ذكخت قرة ءادـ عميو 
الدالـ ورفس إبميذ الدجػد لو مسا أثار حدجه 
وبغزو وتػعجه بإغػاء ذريتو، وكحلظ مقاـ مّغ 

انو الجشة واإلشعاـ مغ أؼ مكاف عمى ءادـ بإسك
فييا، وكاف السختكد ىشا إغػاء الذيصاف والتححيخ 
مغ فتشتو، وإعساؿ العقل، وعجـ تقميج اآلباء، 
وعجـ الكحب، والتقػؿ عمى هللا بغيخ عمع؛ ولحلظ 
استششكخ بشػ ءادـ العحاب فخمػا غفمتيع 
وضالليع عمى تقميجىع لسغ سبقيع "َأْو َتُقػُلػْا 

غ َبْعِجِىْع  ِإنََّسا يًَّة مِّ َأْشَخَؾ آَباُؤَنا ِمغ َقْبُل َوُكشَّا ُذرِّ
 (.َٖٚٔأَفُتْيِمُكَشا ِبَسا َفَعَل اْلُسْبِصُمػَف" )األعخاؼ:

واختتست أية ضخب السثل بقػلو        
تعالى:"ذَِّلَظ َمَثُل اْلَقْػـِ الَِّحيَغ َكحَُّبػْا ِبئاَياِتَشا" 

السذخكيغ أؼ:حاؿ الكمب السحكػرة كحاؿ 
السكحبيغ، وعخؼ السدشج إليو )ذلظ( باسع 
اإلشارة السػضػع لمبعيج لتشديل اإلشارة العقمية 
مشدلة الحدية السذاىجة، فالسثل غيخ مجرؾ حدا 
فكأنو بعيج، والتشبيو عمى أف السذار إليو ججيخ 
بسا يخد بعج مغ أوصاؼ، فالسثل السعشػؼ 

األيات  الستقجـ ُذكخ في الذقاء واإلعخاض وَتْخؾ
ىػ مثل لمحيغ كحبػا بئاياتشا، وأعخض عغ ذكخ 
صخيح الحكع، فالدكػت عغ تفريل الجداء أبمغ 

؛ لتفخيع مقجار الجداء وإبيامو (ٔ()مغ الحكخ
وتيػيمو، وفّخع عمى ذلظ األمخ بقػلو:"َفاْقُرّزِ 
الَقَرَز" تحييل لمقرة الُسسثِّل بيا يذسميا 

إف في وغيخىا مغ القرز التي في القخآف، ف
القرز تفكخا ومػعطة فُيخجى مشيع تفكخىع 
ومػعطتيع؛ فالستحزار الشطائخ واألمثاؿ شأف 

                                                           

 . ٙٗٔيشطخ باب الححؼ في دالئل اإلعجاز ص  -ٔ
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عطيع في اىتجاء الشفػس بيا وتقخيب األحػاؿ 
،وتقخيب السعقػالت (ٔ()الخؽية إلى الشفػس الحاىمة

الخؽية في صػرة مذاىجة محدة تخاىا الشفػس 
الغافمة فتتفكخ وتتعع، فاالندالخ مغ األيات 

إتباع اليػػ والغػاية والخكػف إلى الحياة الجنيا و 
مثل ضخبو هللا تعالى لمحؼ كحب بئاياتو، 
فرػرتو مثل صػرة الكمب الحؼ يميث في كل 
أحػالو زجختو يميث، تخكتو يميث، فال يتبيغ 
السخاد مغ ىحا الميث، بجامع الييئة الحاصمة 
مغ الثبات عمى حاؿ واحجة في كل األحػاؿ، 

ؿ الزالؿ وعجـ تغييخىا بالشرح واستسخار حا
واإلرشاد، فالغخض مغ التسثيل بالكمب إضيار 
خدة السذبو، والسثل السزخوب إجساؿ لسا سبق 
تفريمو مغ حاؿ السكحبيغ الحؼ تكخر في كل 
ءايات الدػرة والحؼ مغ أجمو قّز البياف 
القخآني قرز الخسل الدابقيغ وبّيغ أنػاع 

ب تكحيبيع العحاب الحؼ أحيط بأقػاميع بدب
ليتفكخوا في حاليع وما ىع عميو مغ ضالؿ؛ 
ولحلظ ذيمت األية الكخيسة بسا يجخؼ مجخػ 
السثل بقػلو:"َفاْقُرِز اْلَقَرَز" وىي تعميل 
لحكخ السثل وتفخيع عمى ماقبمو؛ ألف الكالـ عمى 
تقجيخ سؤاؿ بعج الصمب)اقرز( لساذا يقز 
القرز؟ وىػ سؤاؿ عغ العمة والحكسة 

 والغاية مغ ذكخ القرز.والسرمحة 
"لعميع يتفكخوف" تعبيخ بالخبخ في مػضع 
اإلنذاء: فاقرز القرز ليتفكخوا، فإف السقاـ 
يذتسل عمى تزسيغ "لعميع يتفكخوف" معشى 
الصمب بجليل ما قبمو "فاقرز.."؛ ولحلظ فرل 

                                                           

  ٜٚٔ/ٜالتحخيخ والتشػيخ ػ ٔ 

الكالـ عغ ما بعجه "ساء" ألنو خبخؼ، أؼ: 
ي يعسمػف حاسة التفكيخ السعصمة، ويكػنػف ف

حاؿ يخجى ليع التفكخ بعجما سسعػا وأخبخوا عغ 
حاؿ األمع الدابقة، ولع يكغ القز ألخبار مغ 
سبق لسجخد التفكو والتدمية، وعبخ البياف بػ"لعل" 
التي ىي لمخجاء والخغبة، وهللا تعالى غشي عغ 
أفعاؿ العباد ولكشو يخاشبيع بسا يألفػف ويعمسػف 

وإيقاضو  وكأنو يحب ليع التفكخ وتشذيط العقل
"حتى يكػف التجبخ والتفكخ والتعقل وكل ما ىػ 
مغ قبيل األعساؿ العقمية عادة معتادة وسمػكا 

، فالخجاء ىشا إعساؿ لفكخ وتحخيظ (ٕ()متججدا"
لخاشخ، والسعقػالت قج يخالصيا أوىاـ وضشػف 
وتمبيدات وغػاية الذيصاف، فحّيل وأردؼ األية 

حتسية  الكخيسة بسا يرحح مدار الفكخ بشتيجة
"َساء َمَثاًل اْلَقْػـُ الَِّحيَغ َكحَُّبػْا ِبآَياِتَشا َوَأنُفَدُيْع َكاُنػْا 

(، وجاء فعل َٚٚٔيْطِمُسػَف" )األعخاؼ: 
التفكخ"يتفكخوف" مصمقا دوف تقييج، فمع يتعج إلى 
مفعػؿ؛ ألف الغخض ىشا إثبات اإلندانية 
والتفكخ عمى اإلشالؽ والجسمة لمسكحبيغ في 

نعاـ واألعخاؼ، أؼ: تحخيخ العقل سػرتي األ
وبعثو لمتفكيخ، والسخاد مشيع إعساؿ عقػليع 
واستخجاـ ومسارسة ممكة التفكخ التي عصمػىا 
بدبب التقميج وإتباع اآلباء؛ ولحلظ لع يتعخض 
لحكخ السفعػؿ، فالسخاد إثبات التفكخ فعال مغ 

 أفعاؿ اإلنداف يكػف مشو. 
 

                                                           

الدمخػ دمحم وعالقتيسا بآؿ حع دراسة في أسخار . ٕ
، مكتبة ٔ،طٕٓٔص البياف.د.دمحم أبػ مػسى،

بة   . ـٕٕٔٓىػ ػ ٕٖٗٔـو
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ْنَيا َكَساء َأنَدْلَشاُه  األية الثانية: "ِإنََّسا َمَثلُ  اْلَحَياِة الجُّ
َساء َفاْخَتَمَط ِبِو َنَباُت اأَلْرِض ِمسَّا َيْأُكُل  ِمَغ الدَّ
ـُ َحتََّى ِإَذا َأَخَحِت اأَلْرُض ُزْخُخَفَيا  الشَّاُس َواأَلْنَعا
يََّشْت َوَضغَّ أَْىُمَيا َأنَُّيْع َقاِدُروَف َعَمْيَيا َأَتاَىا  َوازَّ

ا َلْياًل َأْو َنَياًرا َفَجَعْمَشاَىا َحِريًجا َكَأف لَّْع َتْغَغ َأْمُخنَ 
ُل اآلَياِت ِلَقْػـٍ  ِباأَلْمِذ َكَحِلَظ ُنَفرِّ

 ( َٕٗيَتَفكَُّخوَف")يػنذ:
  

 وجو ارتباط سػرة يػنذ بدػرة األنعاـ: 
:" َوَقاُلػْا َلْػال ُأنِدَؿ َعَمْيِو قػلو تعالى       

( لع يختس الكافخوف بذخية َٛمَمٌظ..")األنعاـ:
الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع وتعجبػا مشيا فخد 
تعالى:" َأَكاَف ِلمشَّاِس َعَجًبا َأْف َأْوَحْيَشا ِإَلى َرُجٍل 

ِخ الَِّحيَغ آَمُشػْا َأفَّ  ْشُيْع َأْف َأنِحِر الشَّاَس َوَبذِّ َلُيْع مِّ
ـَ ِصْجٍؽ ِعشَج َربِِّيْع َقاَؿ اْلَكاِفُخوَف ِإفَّ َىَحا  َقَج

ِبيٌغ")يػنذ: ( وىحا إنكار وتكحيب لسا َٕلَداِحٌخ مُّ
جاء بو الخسػؿ مغ عشج ربو وإبصاليع أثخه 
وضشيع أنو عخض وقتي فأكج إنكارىع بػ"إف 
والالـ"؛ ألنيع عقجوا قمػبيع عمى نفي ما جاء بو 

حقا ولع يػح إليو، فممسخاشبيغ وضشػا أنو ليذ 
)الكفار( ضغ في الخالؼ فكاف جػابيع عمى 
إنحار الشاس وبذارة السؤمشيغ "ِإفَّ َىَحا َلَداِحٌخ 
ِبيٌغ"؛ ولحلظ أمخ الشبي ػ صمى هللا عميو وسمع ػ  مُّ
أف يجيبيع ؼيسا جادلػا ؼيو وناضخوا، فأكج الكالـ 

َساَواِت َواأَلْرَض ِفي "ِإفَّ َربَُّكُع ّللاَُّ الَِّحؼ َخَمَق ا لدَّ
ـٍ ُثعَّ اْسَتَػػ َعَمى اْلَعْخِش ُيَجبُِّخ اأَلْمَخ َما  ِستَِّة َأيَّا
ِمغ َشِؽيٍع ِإالَّ ِمغ َبْعِج ِإْذِنِو َذِلُكُع ّللاَُّ َربُُّكْع َفاْعُبُجوُه 

( وبجأ برفة الخبػبية َٖأَفاَل َتَحكَُّخوَف")يػنذ:
ية ليحكخىع ب شعع هللا عمييع رغع )ربكع( قبل األلـػ

ما ىع ؼيو مغ كفخ وجحػد، ثع ثّشى وأخبخ 

ية )هللا( لتأكيج وإثبات نفي الذخيظ  برفة األلـػ
واختراص هللا بالخمق واألمخ؛ ولحلظ ذيل 
ية عمى  بقػلو: " َذِلُكُع ّللاَُّ َربُُّكْع " فقجـ األلـػ
الخبػبية ثع أتبعو باألمخ )فاعبجوه( لبياف سمصاف 

ية وجب خوتيا وسصػتيا وتفخدىا باألمخ، ثع األلـػ
أتبعو بالخبػبية ليتفخع عمى ىحا أف اإللو الػاحج 
الجبار ىػ الحؼ رّباكع وخمق الكػف وسخخه 
لخجمتكع، فػجب وفخض عميكع أف تعبجوه، 
ية والخبػبية عمة لمعبادة وتفديخ  فدبق األلـػ
ليا، ثع ذيل األية بسا يجخؼ مجخؼ السثل "َأَفاَل 

" تػبيخا وتقخيعا لمكافخيغ لغفمتيع َتَحكَُّخوفَ 
ونديانيع، ثع أتبع التحييل بحجج وبخاىيغ عقمية 
ليعسمػا العقػؿ فتذيج بالرحة وتأخح بو وتعسل 
بسػجبو، فأثبت اإلماتة والبعث إليو إثباتا مؤكجا 
بصخيق القرخ الحؿيقي "ِإَلْيِو َمْخِجُعُكْع 

(، ثع اعتخض بقػلو تعالى:" َٗجِسيًعا")يػنذ:
ِ َحقِّا" لمتأكيج والتثبيت ونفي حجج وَ  ْعَج ّللاَّ

َقاُلػا ِتْمَظ ِإًذا َكخٌَّة  السذككيغ "َأِإَذا ُكشَّا ِعَطاًما نَِّخَخةً 
(؛ ولحلظ أتبع التأكيج ٔٔ: َٓٔخاِسَخٌة")الشازعات

بتأكيج لفطي"ِإنَُّو َيْبَجُأ اْلَخْمَق ُثعَّ ُيِعيُجُه" فتأكيج 
فطي بالحخؼ"إف" القرخ معشػؼ أتبع بتػكيج ل

وضسيخ الذأف لتفخيع وتعطيع وإفخاد السػلى ػ 
عدوجل ػ بالسبجأ والسعاد، وأتبعو بعمة تقزي 
العقالء برحتيا "ِلَيْجِدَؼ الَِّحيَغ آَمُشػْا َوَعِسُمػْا 
ْغ  اِلَحاِت ِباْلِقْدِط َوالَِّحيَغ َكَفُخوْا َلُيْع َشَخاٌب مِّ الرَّ

( ٗا َكاُنػْا َيْكُفُخوَف")يػنذ:َحِسيٍع َوَعَحاٌب َأِليٌع ِبسَ 
ية وبدط سمصانيا يقاـ  وىشا في مقاـ األلـػ
العجؿ، فأوجد في ذكخ جداء السؤمشيغ وجعمو 
قدصا، وفّرل في عقاب الكافخيغ؛ ألف السقاـ 
مقاـ تػعج وزجخ لمكافخيغ وإبصاؿ حججيع ورد 
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إلنكارىع فمع يشاسبو ذكخ الخحسة والفزل 
ط والعجؿ لكال الفخيقيغ، والسغفخة، بل يشاسبو القد

فمع يع الكافخ وجو الحكسة فتخدعو، ولع يعسل 
العقل ؼيكفو الشرح ويسشعو، فأردؼ ذلظ ببياف 
األيات، فإذا كاف الخسػؿ ػ صمى هللا عميو وسمع 
ػ اإلنداف ساحخ متكمف ضاىخ الدحخ وأنتع 
تعخفػف الدحخ جيجا فال ترجقػه وتفكخوا ؼيسا 

بعمل تعمسػنيا  حػلكع مغ أمخ وخمق معمال
وتعخفػف أمخىا، والعمل ىشا عقمية، لدجخ 
السخاشب عغ اإليساف باهلل ومعخفة خمقو وأمخه 
إال ببخىاف حؿيقي ال يسكغ الغمط ؼيو ففرل ػ 
عد وجل ػ بحكخ الخمق مغ شسذ وقسخ وليل 
ونيار وما خمق في الدساوات واألرض وذّيل 
التفريل ببياف عمة األيات "أفال تحكخوف ػ 

رل األيات لقػـ يعمسػف ػ أليات لقػـ يتقػف" يف
ثع أتبعت األيات ببياف مآؿ الشاس إلى فخيقيغ 
فخيق ال يخجػ لقاء ربو وفخيق ءامغ وعسل 
الرالحات، وىحه نتيجة ختع بيا البياف القخآني 
الحجيث عغ األيات الكػنية الخبانية وبياف قجرة 
هللا ػ عد وجل ػ وألػىيتو وربػبيتو، فإذا كاف 
الخمق واألمخ ال يعشيكع فالسآؿ الحؼ تؤوؿ إليو 
نيايتكع مصمػب لكع ومخغػب، وما مغ عاقل إال 
وىػ حخيز عمى ما يشفعو ولكغ فتػره عغ 
سمػؾ شخيق الدعادة لشقز عقمو وضعف 
إيسانو وتقميج مغ سبقو يدجي بو إلى الغفمة عغ 
لقاء هللا والخكػف إلى الجنيا واالشسئشاف بيا، ومغ 

ػد في الشار وكل ذلظ سببو الغفمة ثع الخم
"َوالَِّحيَغ ُىْع َعْغ آَياِتَشا َغاِفُمػَف ُأْوَلِئَظ َمْأَواُىُع 

 (.ٛ: ٚالشَّاُر")يػنذ 

وتشػع البياف القخآني في األمخ بيغ       
التخغيب والتخىيب والتحكخ واالتقاء، غفمة 
وعحاب، جشات نعيع وحسج، قزاء األجل 

يث عغ تكحيب وكذف الزخ، فأدمج الحج
السذخكيغ وإنكارىع بحكخ مآؿ َمْغ يخجػ لقاء ربو 
ومغ عسل الرالحات وتزسغ ذلظ مقابمة 
وتعميل وإشارة وحدغ بياف، وتمصف مغ هللا ػ 
عدوجل ػ وإنعاـ ربػبيتو مغ إمالء هللا عد وجل 
وكذف الزخ واالستخالؼ في األرض 
لمسذخكيغ الكافخيغ السعانجيغ الحيغ عخفتيع ىحه 

رة ثالث مخات السػصػلية "الَِّحيَغ اَل َيْخُجػَف الدػ 
لإليساء إلى أف الخبخ السبشي عميو  (ٔ()ِلَقاَءَنا"

)أو السحكػـ بو( أمخ مغ جشذ العقاب واإلذالؿ 
والتبجيل والتحخيف والتزييع والتكحيب وتعخيس 
بتيػيغ شأنيع وتحقيخىع فإف عجـ رجاء المقاء 

اف ورفس عمة لجخػؿ الشار والتخؾ في الصػي
 القخآف وتبجيمو. 

ثع يحاورىع الشبي ػ صمى هللا عميو وسمع ػ      
بالتي ىي أحدغ، فحكخىع بإنعاـ هللا عمييع 
وكذف الزخ عشيع واستخالفيع في األرض 
وبخغع ذلظ فإنيع كفخوا وكحبػا وشككػا وأمخوا 
الخسػؿ ػ صمى هللا عميو وسمع ػ بتخؾ القخآف أو 

ف مغ قبميع مغ الييػد التغييخ ؼيو كسا كاف ديج
في تغييخ التػراة فخد عمييع "ُقْل َما َيُكػُف ِلي َأْف 

َلُو ِمغ ِتْمَقاء َنْفِدي")يػنذ: ( تعخيس ُ٘ٔأَبجِّ
بفعميع وتبجيميع وتغييخىع وأجابيع بقػلو 
" وكحلظ ورد  تعالى:"ِإْف َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيػَحى ِإَليَّ

وىػ  ٓ٘ىحا القػؿ وتكخر في سػرة األنعاـ:
                                                           

 . ٗٔ، ٔٔ، ٚاأليات  .ٔ 
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أكبخ دليل عمى صجؽ الخسػؿ ػ صمى هللا عميو 
وسمع ػ فاختمفت السقامات والدياقات ولكغ قػلو 
واحج في العقيجة ومػقفو ثابت في شأف الجعػة 
والقخءاف شافعا ذلظ بعمة االتباع "ِإنِّي َأَخاُؼ ِإْف 
َعَرْيُت َربِّي َعَحاَب َيْػـٍ َعِطيٍع" وردت"إني" في 

د السخاشب، فجاءت جػابا الجػاب لترحح اعتقا
لدؤاؿ لساذا تتبع ما يػحى إليظ؟ ثع انتقل إلى 
شحح عقػليع وبعثيا ليتفكخوا "ُقل لَّْػ َشاء ّللاَُّ َما 
َتَمْػُتُو َعَمْيُكْع َواَل َأْدَراُكع ِبِو َفَقْج َلِبْثُت ِؼيُكْع ُعُسًخا 

غ َقْبِمِو َأَفاَل َتْعِقُمػَف" )يػنذ: ( نفى عشيع ٙٔمِّ
خة وىي التعقل الفصخؼ لسجخيات األمػر، ثع الفص

تػالت أيات الحجاج متكخرا فييا أسمػب 
تأييجا ونرخة لخسػؿ هللا صمى  (ٔ()األمخ"قل"

هللا عميو وسمع وبياف أف الخد مغ  ليذ مغ تمقاء 
نفدو، وكحلظ ورد حجيث مجسل عغ التحخيع 

 َلُكع مِّغ والتحميل لخزؽ هللا "ُقْل َأَرَأْيُتع مَّا َأنَدَؿ ّللاَُّ 
ْشُو َحَخاًما َوَحالاًل" )يػنذ: ْزٍؽ َفَجَعْمُتع مِّ ( ٜ٘رِّ

ل ذلظ في األنعاـ، وردا لعجد سػرة يػنذ  ُفرِّ
عمى صجرىا ختست الدػرة بقػلو:"َواتَِّبْع َما 

( بسا بجأت بو وجاء ُٜٓٔيػَحى ِإَلْيَظ")يػنذ:
األمخ في نياية الدػرة تثبيتا لمخسػؿ ػ صمى هللا 

 سمع ػ عمى أمخه وتدمية لو.عميو و 
 التحميل البالغي لألية:

ْنَيا َكَساء َأنَدْلَشاُه  قاؿ تعالى:"ِإنََّسا َمَثُل اْلَحَياِة الجُّ
َساء َفاْخَتَمَط ِبِو َنَباُت اأَلْرِض ِمسَّا َيْأُكُل  ِمَغ الدَّ
ـُ َحتََّى ِإَذا َأَخَحِت اأَلْرُض ُزْخُخَفَيا  الشَّاُس َواأَلْنَعا

                                                           

،  ٓ٘: ٜٗ،  ٔٗ،  ٖٛ، ٖ٘،  ٖٗ، ٖٔاأليات  -ٔ 
ٖ٘ ،٘ٛ  ،ٜ٘ ، ،ٜٙ ،ٔٓٔ ،ٕٔٓ  ،ٔٓٗ  ،

ٔٓٛ  

يََّشْت َوَضغَّ أَْىُمَيا َأنَُّيْع َقاِدُروَف َعَمْيَيا َأَتاَىا َوازَّ 
َأْمُخَنا َلْياًل َأْو َنَياًرا َفَجَعْمَشاَىا َحِريًجا َكَأف لَّْع َتْغَغ 
ُل اآلَياِت ِلَقْػـٍ  ِباأَلْمِذ َكَحِلَظ ُنَفرِّ

 ( َٕٗيَتَفكَُّخوَف")يػنذ:
جل السقاـ إضيار قجرة وإنعاـ مغ هللا عد و     

عمى عباده فُأسشج ندوؿ الساء إليو إشارة إلى أنو 
ال يشدؿ إال بقجره، ويسكشو حبدو عشكع فتفشى 
دنياكع، وليتأمل تقجـ ذكخ الساء أوال رغع أف 
الييئة السذبية بيا مخكبة؛ ألف الساء عشرخ 
أساس في ىحا التذبيو، فخغع كػنو أساس الحياة 

خ ودعامتيا عمى األرض إال أنو سخيع التبخ
وقابل لمتبجيل والتحػيل مغ حاؿ إلى حاؿ 
وكحلظ الحياة الجنيا أحػاؿ وتقمبات، والساء ال 
يشفع إال الحي وكحلظ الحياة الجنيا يشتفع الحي 
فييا بالعسل الرالح وإذا مات انقصع عسمو، 
وقػلو:"َفاْخَتَمَط ِبِو َنَباُت اأَلْرِض" إشارة إلى أف 

ِقػاـ الحياة السقرج األساس مغ ندوؿ الساء ىػ 
ونفع الشاس واألنعاـ الحيغ ىع مدخخوف لخجمة 
الشاس ونفعيع، والسشفعة األـ مغ اختالط الساء 
بشبات األرض وإنبات الدرع وتعسيخ األرض ىي 
عبادة هللا، وكػف السذبو مفخدا في مقابل السذبو 
بو ىيئة مخكبة مكػنة مغ عذخ جسل إشارة إلى 

عة انقزائيا ضآلة الحياة الجنيا وقرخىا وسخ 
بعج عطيع إؾباليا رغع ما يسخ بو اإلنداف في 
حياتو مغ مخاحل، وكمسة "مثل" ال تقتزي أف 
تكػف الحياة الجنيا أكال وليػا وزيشة فقط فيشاؾ 
غاية عطسى غيخ ذلظ؛ ولحلظ لع يكغ البياف: 
الحياة الجنيا ماء، ووصف الحياة بػ)الجنيا( تحقيخ 

ية والتي قبميا ليا، وتكخار ذكخىا في ىحه األ
 تعصف.
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والسثل السزخوب ىشا لمػعع "وإف كاف     
وعطا، كاف أشفى لمرجر، وأدعى إلى الفكخ، 
وأبمغ في التشبيو والدجخ، وأججر أف ُيجّمي 
الػياية، ويبرخ الغاية، ويبخغ العميل، ويذفي 

، فيتزافخ العقل والذعػر مع التعبيخ (ٔ()الغميل"
ة بػ )إنسا( دوف القػلي عغ ىحا السثل، واإلبان

غيخىا مغ أدوات القرخ لكػف السثل أمخا ال 
يذظ ؼيو وال يشكخ وىػ أمخ ضاىخ معمػـ وال 

، فأخخج التسثيل ما يعمع بالفكخ (ٕ()يجفع وال يخفي
والخوية إلى ما يعمع بالحػاس ويديل الذظ 
والخيب لتحقق األنذ بالسذاىجة والسعخفة، 

بو؛ ألف مقجار والتسثيل ىشا بيَّغ مقجار السذبو 
حجع الحياة الجنيا يتفاوت في العقػؿ ويتفاوت 
حدب يقيغ الستمقي ودرجة إيسانو وىحا غيخ 
؛ ولحلظ ورد التسثيل ليحجد مقجار ضآلة  معمـػ
الحياة الجنيا فيدوؿ شظ مغ يبغػف في األرض 
بغيخ الحق، ويفتح لمسعشى السعقػؿ بابا مغ 

فيػ في العيغ "....أف السعشى إذا أتاؾ مسثال، 
األكثخ يشجمي لظ بعج أف يحػجظ إلى شمبو 

 (ٖ()بالفكخة وتحخيظ الخاشخ لو واليسة في شمبو"
وليحا كاف التسثيل السحػج إلى إعساؿ الفكخ 
لكػنو عقميا مشاسبا تحييل األية الكخيسة "كحلظ 
نفرل اآليات لقػـ يتفكخوف"، فيحا التفريل 
 الحؼ يحػجظ إلى إعساؿ الفكخ ىػ الحؼ يتسيد

                                                           

أسخار البالغة. عبج القاىخ الجخجاني، . ٔ
، دار السجني ٙٔٔتحقيق:محسػد شاكخ ،ص

  .    بججة
 . ٕٖٖدالئل اإلعجاز ص - ٕ 
    ٜٖٔص  أسخار البالغة. ٖ

بو اإلنداف والحؼ بدببو يدتحق فخيق الجشة 
وفخيق الشار؛ ولحلظ أعقبت األية بقػلو تعالى: 
ـِ َوَيْيِجؼ َمغ َيَذاء  ال "َوّللاَُّ َيْجُعػ ِإَلى َداِر الدَّ

( التعسيع في ِٕ٘إَلى ِصَخاٍط مُّْدَتِؿيٍع")يػنذ:
السفعػؿ "مغ يذاء" يعع كل متفكخ بعقمو في 

 األيات السفرمة.
بقػلو:"كحلظ نفرل األيات.." تحييال جامعا وذيل 

جاريا مجخػ السثل والحكسة، فالجسمة نتيجة 
لمجسل التي قبميا وتأكيج لسزسػنيا، واإلتياف في 
صجرىا باالسع اإلشارة لإليقاظ؛ ألف ىؤالء 
الباغيغ أحخياء باإليقاظ والتشبيو بصخيق اسع 
اإلشارة وأنيع خميقػف بأف يشطخوا ويتفكخوا 

وا، ولسا كاف السثل مخكبا مغ عجة ؼيعتبخ 
عشاصخ وصػر مفرمة تفريال وكاف كل 
صػرة مشيا ترمح أف تكػف مثال مدتقال بشفدو 

 جُسعت األيات.
وعبخ البياف بػ"نفرل" دوف "نبيغ" كسا        

في البقخة، فالتفريل: التبييغ والفرل والقصع 
، ومغ معاني صيغة "تفّعل": التكمف، (ٗ()والحق

،فالبياف والتفريل (٘()عج العسل في ميمةوالعسل ب
إيزاح وتكمف بياف لقػـ معانجيغ جاحجيغ أو 
غافميغ ساىيغ، وعمى ذلظ فالبياف وضػح 
وجالء وإضيار األيات؛ ولحلظ جاء في سياؽ 
سؤاؿ السؤمشيغ عغ الخسخ والسيدخ واإلنفاؽ في 
سػرة البقخة ، فيؤالء يحتاجػف الكذف واإليزاح 

                                                           

  .لداف العخب مادة )فرل( -  ٗ
.ابغ يعير، تح:د.إيسيل يشطخ شخح السفرل. ٘

دار الكتب ، ٖٛٗ/ٗمعاني تفعل ، ٔيعقػب،ط
 .  ٕٔٓٓىػ ػ ـ.ٕٕٗٔالعمسية 
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ما في سػرة يػنذ فالحجيث وليدػا مشكخيغ، أ
عغ مشكخؼ البعث السعخضيغ عغ أيات هللا 
وىؤالء يحتاجػف تفريل األيات أؼ: أيات 
قاشعة فاصمة تجلل وتؤكج عمى انقزاء الحياة 
والجنيا وزواليا، ووحجانية هللا وألػىيتو، وإنعامو 
عمى عباده فيػ القادر عمى كذف الزخ وىػ 

بالفعل مزارعا الخالق السجبخ لألمخ، واإلتياف 
إلفادة تكخار التفريل مع كل أية، وجعل 
التفريل ألجل قػـ يتفكخوف أؼ الحيغ مغ 
شأنيع التفكخ لسا يؤذف بو السزارع مغ تججد 

 التفكخ، وإنسا يتججد لسغ ىػ ديجنو ودأبو. 
وعبخ البياف بػ"لقػـ" دوف أف يقاؿ: لمحيغ        

مى يتفكخوف أو لمستفكخيغ "ألف إجخاء الػصف ع
لفع قػـ يػمئ إلى أف ذلظ الػصف سجية 
فييع، ومغ مكسالت قػميتيع، فإف لمؿبائل واألمع 

ومغ معاني  (ٔ()خرائز تسيدىا وتذتيخ بيا"
مادة )قػـ(: السحافطة واإلصالح والسالزمة 

، فتفريل (ٕ()والثبات والسػاضبة والتسدظ بالذيء
األيات لقػـ مذتيخيغ بالتفكخ والشطخ مالزميغ 

لػصف ثابتيغ عميو مرمحيغ، وتعخيس ليحا ا
بسغ ليدػا مغ أىل الفكخ فيع كاألنعاـ وليدػا 
أىل تسييد، وإشارة إلى أف ىحا السثل مزخوب 
لمستفكخيغ أما مغ يعسل بخالفو فيػ ال يدتحق 
، "وخز  أف يػصف بسا يػصف بو القـػ

                                                           

  ٚٚ/ٕالتحخيخ والتشػيخ. ٔ 
ٕ - )   .لداف العخب مادة )قـػ

الستفكخيغ بالحكخ تذخيفا لمسشدلة وليقع التدابق 
 .  (ٖ()إلى ىحه الختبة"

األية الثالثة:"َلْػ َأنَدْلَشا َىَحا اْلُقْخآَف َعَمى َجَبٍل 
ِ َوِتْمَظ  ْغ َخْذَيِة ّللاَّ ًعا مِّ لََّخَأْيَتُو َخاِشًعا مَُّتَرجِّ
اأَلْمَثاُؿ َنْزِخُبَيا ِلمشَّاِس َلَعمَُّيْع 

 ( َٕٔيَتَفكَُّخوَف")الحذخ:
ىحه األية ختاـ األيات التي ختست        

تفكخ في القخآف الكخيع عمى حدب فػاصميا بال
التختيب الػرودؼ في السرحف، وىي إجساؿ 
وتمخيز لسا سبق ضخبو مغ أمثمة حدية 
وإشارات متكخرة لخمق الدساوات واألرض وما 
فييسا مغ أيات كػنية ىي باب  لسعخفة هللا 
تعالى بالتفكخ في أياتو السذيػدة، وتأمل حكستو 

ثيل وتخييل فييا وقجرتو، فاألية الكخيسة تس
وترػيخ لذعػر القاسية قمػبيع حيغ يدسعػف 
القخآف الكخيع حتى ُيتػىع أف ىحا الذعػر ذو 
صػرة ُتذاىج تطيخ لمعياف، فافتتحت األية بأداة 
الذخط "لػ"، وجسمة الذخط مفخوضة غيخ 
مستشعة بجليل قػلو تعالى:"َفَمسَّا َتَجمَّٰى َربُُّو ِلْمَجَبِل 

(، وقػلو تعالى:"َيا ٖٗٔعخاؼ:َجَعَمُو َدكِّا" )األ
ِبي َمَعوُ  ( فالذخط بػ)لػ( ٓٔ")سبأ: ِجَباُؿ َأوِّ

لفخض ما ليذ بػاقع واقعا إما في الساضي 
والحاؿ وىػ األكثخ أو السدتقبل وىػ قميل، 
وإنكار كػف "لػ" امتشاعية جحج لمزخوريات، 

                                                           

 الجػاىخ الحداف في تفديخ القخءاف.تفديخ -((ٖ)) 
، مشذػرات مؤسدة األعمسي ٙٚٔ/ٕالثعالبي، 

 لمسصبػعات. بيخوت.د.ت.
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، ٔ(()ودعػػ ذلظ مصمقا مشقػضة بسا ال ِقَبل بو
تعخيس بحـ وتػبيخ َمْغ ليذ والغخض مشيا ىشا ال

لو ىحا الخذػع، وأنو لفخط عشاده كأنو ليذ لو أذف 
تدسع وعقل يعي وقمب يتجبخ؛ وىحا ما أثبتو قػلو 
تعالى:"َذِلَظ ِبَأنَُّيْع َقْػـٌ اّل َيْفَقُيػَف ػ َذِلَظ ِبَأنَُّيْع َقْػـٌ اّل 

(؛ ولحلظ ذّيل السثل بقػلو: ٗٔ: َٖٔيْعِقُمػَف")الحذخ
َظ األَْمَثاُؿ َنْزِخُبَيا ِلمشَّاِس" جسعت األمثاؿ "َوِتمْ 

باعتبار تعجد ورودىا في القخآف الكخيع، وػ)الشاس( 
اسع جشذ والسخاد بو السكمف، والتكميف تذخيف؛ 
لتخريز اإلنداف دوف غيخه مغ السخمػقات بو، 
فسغ ال يتفكخ ويتجبخ في ىحا السثل وغيخه مغ أمثاؿ 

دتحق اسع اإلندانية القخآف العطيع فال يكاد ي
وصفاتيا مغ وجػد العقل والحكخ وسائخ القػػ 
العقمية، فخػشبػا خصاب الُسعخض وزجخوا، فالسثل 
لمجبل والسخاد تشبيو اإلنداف عمى قدػة قمبو 
وتيييجو، والسقاـ إلداـ وحجاج لمحيغ ندػا هللا ليعقمػا 
ؼيفقيػا أياتو ويتفكخوا فييا، واإلبانة بػ)لعل( في ىحا 

قاـ تخبية لمشاس، فالخجاء أمخ محبػب لمشاس الس
وهللا عد وجل يخيج لعباده التخقي في الفزل فشبييع 
إلى ما يديجىع تدكية وإيسانا فحثيع عمى الفكخ، 
إيقاضا لميسع الخاقجة وتيييجا لمصاقات البذخية 
الكامشة؛ فتخؾ مػاجيتيع بارتكاب الباشل وأسسعيع 

زبيع، الحق عمى وجو ال يثيخ حفطيتيع وغ
فالجبل الخاسي الذامخ الجامج خذع وترجع فكيف 

  حالظ أييا الستفكخ !
 

                                                           

يشطخ شبقات الذافعية الكبخػ. تاج الجيغ الدبكي،  -ٔ
/ ٓٔتح: عبج الفتاح الحمػ، ومحسػد الصشاحي، 

  وما بعجىا، دار إحياء الكتب العخبية.د.ت.ٕٛٚ

 السبحث الخابع
 مقاـ اإلنعاـ

 األية األولى: 
الَِّحؼ َمجَّ اأَلْرَض َوَجَعَل  قاؿ تعالى:"َوُىػَ      

ِفيَيا َرَواِسَي َوَأْنَياًرا َوِمغ ُكلِّ الثََّسَخاِت َجَعَل ِفيَيا 
َزْوَجْيِغ اْثَشْيِغ ُيْغِذي المَّْيَل الشََّياَر ِإفَّ ِفي َذِلَظ 

 ( ٖٔأَلََياٍت لَِّقْػـٍ َيَتَفكَُّخوَف")الخعج:
كثخ السبشى الحؼ قامت عميو الدػرة أف أ       

الشاس ال يؤمشػف بالحق الحؼ أندؿ مغ عشج هللا 
ألنو غيب؛ ولحلظ ألجأىع هللا تعالى إلى الُسذاَىج 
َساَواِت  الُسَعايغ بالحػاس فقاؿ:"ّللاَُّ الَِّحؼ َرَفَع الدَّ
َخ  ِبَغْيِخ َعَسٍج َتَخْوَنَيا ُثعَّ اْسَتَػػ َعَمى اْلَعْخِش َوَسخَّ

ْسَذ َواْلَقَسَخ ُكلّّ يَ  ْجِخؼ أَلَجٍل مَُّدسِّى ُيَجبُِّخ الذَّ
ُل األََياِت َلَعمَُّكع ِبِمَقاء َربُِّكْع  اأَلْمَخ ُيَفرِّ

( األية الكخيسة مدتأنفة، ُٕتػِقُشػَف")الخعج:
واالستئشاؼ يعصي الكالـ السدتأنف قػة وتسكيشا؛ 
ولحلظ بجغ باسع الجاللة  مطيخا معخفا بالعمسية 

خ العائج إلى )ربظ( )هللا(، ولع ُيَذخ إليو بالزسي
لتقخيخ وتخسيخ أف الخمق واألمخ كمو بيج هللا؛ 
فإذا كشتع ال تؤمشػف بغيب فانطخوا إلى ما 
تعقمػنو وتعخفػنو جيجا وىػ رفع الدساوات بغيخ 
عسج وتدخيخ الذسذ والقسخ بسػاقيت محجدة 
مدساة، ىل لجيكع شظ ؼيسغ فعل ذلظ؟ وفي 

إشارة إلى أف تعخيف السدشج إليو بالعمسية )هللا( 
ىحا االسع مختز بالسدشج إليو إذا أشمق ال يخاد 
بو غيخ السػلى جج شأنو، ثع عخؼ السدشج 
باالسع السػصػؿ "الحؼ" ليتخرز السدشج إليو 
بسزسػف الرمة وىػ رفع الدسػات بغيخ عسج 
واالستػاء عمى العخش، وتدخيخ الذسذ والقسخ، 

خيف فأفاد تعخيف الصخفيغ القرخ، كسا أفاد التع
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بالسػصػلية تعطيع شأف الخبخ فالقرج ىشا إلى 
رفع هللا الدسػات، فاسع الجاللة )هللا( مدشج إليو 
الخفع ومثبت لو، والخبخ )الحؼ رفع( مدشج ألنو 
ية فال يفعل ذلظ غيخه،  مثبت بو معشى األلـػ
واإلخبار بالحؼ البج أف يكػف لمسخاشب أو 
 الدامع عمع بأف الدساء مخفػعة بغيخ عسج،
والذسذ والقسخ مدخخاف، واألرض ُمجَّت، 
والخواسي واألنيار مجعػالف، والميل يغذي 
الشيار، ولكشو اعتاد وجػدىا، ويؤمغ أنيا 
مػجػدة بفعل الصبيعة السادية بجليل قػلو:"َوُىْع 
ُيَجاِدُلػَف ِفي هللِا َوُىَػ َشِجيُج الِسَحاِؿ")الخعج: 

ْعَجْب (، وكحلظ يشكخوف أمخ البعث "َوِإف تَ ٖٔ
َفَعَجٌب َقْػُلُيْع َأِئَحا ُكشَّا ُتَخاًبا َأِئشَّا َلِفي َخْمٍق َجِجيٍج" 

(؛ ولحلظ تكخر الشز عمى مػجج ٘)الخعج: 
الكائشات بتعخيفو بالعمسية والزسيخ "ّللّاُ َيْعَمْع..، 

ْزَؽ")الخعج:  ، ُٛىَػ الَِّحؼ ُيِخيُكُع...، ّللاَُّ َيْبُدُط الخِّ
ٕٔ ،ٕٙ.) 

عخؼ السدشج إليو بالزسيخ في  ثع       
قػلو:"َوُىَػ الَِّحؼ َمجَّ اأَلْرَض" فاإلبانة أوال بػ"ربظ" 
ثع اسع الجاللة "هللا" ثع بالزسيخ "وىػ"، 
فقػلو:"ربظ" يذيخ إلى أف عصاء الخبػبية حاضخ 
مػجػد رغع الجحػد "َوَلِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس اَل 

ـية عبخ باسع ُيْؤِمُشػَف"، وفي مقاـ التفخد واأللػ 
الجاللة "هللا"، ثع عخؼ السدشج إليو بالزسيخ 
"وىػ الحؼ" احتخازا مغ اإللباس إذا أعيج اسع 
الجاللة أف يتػىع عشج السذخكيغ أنو غيخ اسع 

 . (ٔ()الجاللة األوؿ "السزسخات ال لبذ فييا"

                                                           

   ٘ٛ/ٖشخح السفرل  .ٔ

ىؤالء قػـ ال يؤمشػف، وىع مشكخوف فال        
غيبي بجليل  يعسمػف عقػليع وال يؤمشػف بإلو

ِ ُزْلَفٰى"  قػليع: "َما َنْعُبُجُىْع ِإالَّ ِلُيَقخُِّبػَنا ِإَلى ّللاَّ
(؛ فمحلظ ال يؤمشػف بكتاب ُمشدؿ حتى ٖ)الدمخ:

ولػ كاف حقا، ولسا كانػا كحلظ انتقل القخآف 
الكخيع معيع لسا يالئع شبيعتيع وفصختيع السادية 
رغع كػنيع أىل لدغ وبياف وليع مغ الرػر 

خيمة في الذعخ الجاىمي ما يشع عغ ذكاء واأل
وقاد وقخيحة صاؼية، فانتقل بيع إلى عالع الحذ 
السخئي الحؼ يذاىجونو "هللا الحؼ رفع" فأوضح 
ليع مغ دالئل القجرة ما لع يدتصع نؽيو إال كافخ 
جاحج يشكخ ضػء الذسذ مغ سقع، فأثبت ذلظ 
أف لو الخمق ولسا كاف األمخ مسا يشكخونو بجليل 

ْىُخ")الجاثية:قػ  ( انتقل ٕٗليع: "َوَما ُيْيِمُكَشا ِإالَّ الجَّ
البياف القخآني مغ التعبيخ عغ اسع الجاللة 
الطاىخ إلى الزسيخ )ىػ(، والزسيخ بو كشاية، 
أؼ ىحا اإللو الحؼ ال تخونو ىػ الحؼ مج 
األرض التي تصأونيا بأقجامكع السخئية ألعيشكع، 

يا أسباب وىػ الحؼ بدصيا وسّػاىا وجعل في
عسخانيا وخرػبتيا وأرساىا بالخواسي الذامخات 
وجعل أسباب الحياة متجفقة في أنيارىا، وأمجكع 
بشعع الفػاكو السختمفة، ويدجؿ الميل عمى الشيار 
ؼيغذاه، كل ىحه األيات الكػنية السذاىجة أيات 
ودالئل واضحة عمى قجرتو وعطستو وتفخده 

ية، واستجراج إلى اإلذعاف،  ولسا كانػا باأللـػ
معانجيغ كافخيغ بخبيع ُذيمت األية بقػلو:"ِإفَّ ِفي 
َذِلَظ أَلََياٍت لَِّقْػـٍ َيَتَفكَُّخوَف" أكج الكالـ بػ)إف 
والالـ( لتسكيغ وتحقيق كػف ىحه الجالئل أيات 
في قمب الدامع، وأمغ مغ غفمتو، وإماشة شبية 
أف ُيطغ أف ىحه السػجػدات مغ فعل الصبيعة،  
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لتساديو في الغفمة مشدلة مغ يشكخ، ولحلظ وتشديمو 
وبخيع وعّخض بيع بقػلو:"لقػـ" فَسْغ كاف ديجنو 
ودأبو التفكخ والتقجيخ ثع ألغى عقمو وتحجخ عمى 
تقميج اآلباء فال يدتحق أف يشدب ألىل الفكخ، 
وكػف الفعل "يتفكخوف" مزارعا ألف السجعػيغ 
لالعتبار والتفكخ في األيات ليذ مغ بادوا، 

 نسا يعتبخ الحاضخ، ويتفكخ الذاىج.وإ
ختع األية بالتفكخ يفرح عغ عسل ذاتي        

داخمي أؼ: انطخ، وتأمل، واعتبخ، وقّمب 
برخؾ، واسأؿ فؤادؾ وسسعظ شالسا ال تغشي 
األيات والشحر عغ قػـ ال يؤمشػف، فارجع 
البرخ وكخره، وقارف بيغ مقجرتظ وأفعاؿ العباد 

كائكع مغ يفعل جسيعا ومقجرتيع، ىل مغ شخ 
ذلكع؟ ىل شعخت بالشقز والعجد عشجما تشطخ 
في الدساوات وما بشاىا واألرض وما شحاىا؟ 
ىل الحؼ أنذأىسا أوؿ مخة عاجد أف يعيجىسا 
بعج فشائيسا؟ ولحلظ سجل هللا هلالج لج العجب مغ 
أفعاليع، فيع يشكخوف البعث "َوِإف َتْعَجْب َفَعَجٌب 

ُتَخاًبا َأِئشَّا َلِفي َخْمٍق َقْػُلُيْع َأِئَحا ُكشَّا 
( ىحه حاؿ عجيبة تدتجعي َ٘جِجيٍج")الخعج:

العجب فسغ أنذأىع وأنذأ ىحه األجخاـ العجيبة 
ىل يعي أف يعيج ما خمق مع أف اإلعادة أسيل 
مغ اإلنذاء خمقا أوؿ، وبسقارنة خمق اإلنداف 
مع خمق الدسػات واألرض وما بيشيسا وما فييسا 

ف بجانب ىحه األجخاـ ماذا يداوؼ اإلندا
العطيسة؟ ىل إعادة بعثو مدتحيل؟ إف ىحا 

 لذيء عجيب. 
 
 
 

 األية الثانية: 
َساء        قاؿ تعالى:" ُىَػ الَِّحؼ َأنَدَؿ ِمَغ الدَّ

ْشُو َشَخاٌب َوِمْشُو َشَجٌخ ِؼيِو ُتِديُسػَف  َماء لَُّكع مِّ
ْيُتػَف َوالشَِّخيَل َواأَلْعَشاَب  ْرَع َوالدَّ ُيشِبُت َلُكع ِبِو الدَّ
َوِمغ ُكلِّ الثََّسَخاِت ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلَيًة لَِّقْػـٍ 

 (ٔٔ: ٓٔوَف")الشحلَيَتَفكَّخُ 
السعشى األـ في ىحه الدػرة "أمخ هللا"         

ولحلظ تكخر في مدتيل الدػرة "َأَتى َأْمُخ 
وِح ِمْغ ٔهللِا")الشحل: ( و"ُيَشدُِّؿ الَساَلئَكِة ِبالخُّ

(؛ وألف الدػرة تقخر قجرة هللا َٕأْمخِه")الشحل:
وربػبيتو وألػىيتو فّرل السػلى جّج شأنو أمخ 

َساَواِت الخمق ، فحكخ خمق الكػف "َخَمَق الدَّ
")الشحل: (، ثع أردؼ بخمق َٖواأَلْرَض ِباْلَحقِّ

اإلنداف "َخَمَق اإِلنَداَف ِمغ نُّْصَفٍة َفِإَذا ُىَػ َخِريٌع 
ِبيٌغ" )الشحل: ( وفّرل بحكخ مادة خمقو "مغ ٗمُّ

نفصة" ليحكخه دائسا بزعفو ُمشعَسا عميو بالسشصق 
حكخ األنعاـ التي ىي أشج خمقا والبياف، ثع أتبع ب

ـَ َخَمَقَيا"، وفي سياؽ  مغ خمق اإلنداف "َواأَلْنَعا
التفكخ يأتي ذكخ اإلنداف أوال مرحػبا بحكخ 
األنعاـ بعجه، وقج ورد ىحا التختيب في سػرة 
يػنذ أيزا "ِمسَّا َيْأُكُل الشَّاُس 

")يػنذ: ـُ (، فالتقجيع ألفزمية الجشذ َٕٗواألَْنَعا
ى إذا عصل اإلنداف حاسة التفكخ والشػع حت

التحق بالسختبة التالية الستدفمة)األنعاـ(؛ ولحلظ 
َساَواِت  تقجـ ذكخ الخمق عمى السخمػقات"َخَمَق الدَّ

(، أما ٗ:  َٖواأَلْرَض ... َخَمَق اإِلنَداَف" )الشحل
ـَ  )األنعاـ( فتقجمت في الحكخ عغ الخمق "َواأَلْنَعا

جيب أمخىا وتعجد َخَمَقَيا" لالىتساـ بيا لع
 مشافعيا.
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مفتتح الدػرة إنعاـ مغ هللا ػ عد وجل ػ         
عمى خمقو بأنو خمقيع ثع وفخ ليع سبل راحتيع 
ونفعيع وعيذيع، فإنداؿ الساء أية قجرة، وكػنو 
مغ الدساء تذخيفا ومباركة لو أؼ: ال حيمة لكع 
في إندالو أو حبدو بل يشدلو هللا ػ عدوجل ػ 

وىي عسمية خؽية باششية ال  مشعسا عميكع،
تجركػنيا ولكشكع تخوف آثارىا فأنتع في حاجة 
دائسة لسجد هللا ػ عدوجل وعػنو؛ ولحلظ ُقرخ 
اإلنداؿ عميو تعالى، قرخ صفة عمى مػصػؼ، 
شخيقو تعخيف الصخفيغ قرخا حؿيؿيا بجليل 
"سبحانو وتعالى عسا يذخكػف"، وإسشاد الخمق 

ث مخات، يقخر إلى هللا ػ عدوجل ػ متكخرا ثال
ويؤكج كػف الزسيخ ىشا لمقرخ والتفخيع 
والتعطيع، وإلداـ بالحجة عمى السذخكيغ، ثع 
قدست السشافع التي أندؿ مغ أجميا الساء "شخاب 
وشجخ"، ويمحع أف السالئكة تشدؿ بالخوح مغ 
األمخ وكحلظ الساء مشدؿ، وىحا تفديخ قػلو: "أال 

 بإذف هللا ػ لو الخمق واألمخ"، فيسا ال يكػناف إال
تعالى ػ فيػ الحؼ يعصي األمخ بشدوؿ الساء، 
ولكشو قجـ ندوؿ السالئكة بالخوح في التختيب 
الحكخؼ قبل ندوؿ الساء؛ ألف االمتثاؿ لألمخ 
أصل ميع وىػ الجالب لمخزؽ لكػنو متدببا عغ 
وِح ِمْغ  التػحيج وإتقاء الشار " ُيَشدُِّؿ اْلَسالِئَكَة ِباْلخُّ

ى َمغ َيَذاء ِمْغ ِعَباِدِه َأْف َأنِحُروْا َأنَُّو اَل َأْمِخِه َعمَ 
( وكػف الساء ِٕإَلَو ِإالَّ َأَنْا َفاتَُّقػِف" )الشحل: 

وسيمة لمبقاء في الحياة التي نحيا فييا لمتػحيج 
وإتقاء غزب هللا وسخصو وإشخاؾ غيخه معو، 
ومغ كساؿ اإلنعاـ بالخمق قاؿ تعالى: "ُىَػ الَِّحؼ 

ْشُو َشَخاٌب َوِمْشُو َشَجٌخ َأنَدَؿ مِ  َساء َماء لَُّكع مِّ َغ الدَّ
( اتحج العشرخ الحي ِٓٔؼيِو ُتِديُسػَف")الشحل: 

السػِجج لمحياة وىػ عشرخ الساء، ولكغ لع يحكخ 
الساء صخاحة في قػلو: "ِمْغ ُنْصَفٍة" كسا في قػلو 
تعالى: "َوُىَػ الَِّحؼ َخَمَق ِمَغ اْلَساِء َبَذًخا" 

( ليحكِّخ اإلنداف دائسا بزعفو ٗ٘اف:)الفخق
وعجده ؼيقّخ لخالقو بالػحجانية والقجرة، فتعجدت 
مطاىخ القجرة ؼيسا يحجث مغ إنداؿ الساء مغ 
الدساء، فجسيع السخمػقات وججت مغ واحج ىػ 
الساء، وال اختالؼ في الغاية مغ خمقيا، 
فجسيعيا مدبح بحسج هللا عابج لو، فالساء واحج 

كثيخ وآثار ذلظ كمو محدػس مخئي والسشَبت بو 
 لمعياف مختمف أكمو ولػنو .

وفي مقاـ إضيار السّغ واإلنعاـ عمى       
العباد تكخر الجار والسجخور "لكع" سبع 

، وفي تقجيسو في قػلو: "يشبت لكع بو" (ٔ()مخات
و"لكع مشو شخاب" لتػكيج وتقخيخ اإلنعاـ والفزل 

ػ عمى عباده، وتقخيخ أىسية  مغ هللا ػ عدوجل
ىحا الساء الُسشَعع بو عمى العباد وأنو ندؿ ألجمكع 
ولسشفعتكع أنتع ال ىػ،فػ)الالـ( في)لكع( تسميظ 
وانتفاع وخرػصية وإنعاـ مع تقخيخ وتخريز 
تفخد السػلى ػ عدوجل ػ باإلنداؿ، وتبجو القجرة 
اإلليية في كػف الساء السشدؿ واحجا ولكشو قػاـ 

لكائغ الحي بذقييا مغ مذخب ومأكل، حياة ا
ووصف الساء بػ"شخاب" لكػف الكائغ الحي ال 
يدتصيع أف يحيا بجونو، وأفخده لكػنو أصل كل 
السذخوبات ولحا كانت اإلبانة بالسرجر "شخاب"، 
و"مشو" التبعيزية التجديئية التأصيمية أؼ: مشو 
ىػ بشفدو ومشو ما يجمج ويخمط معو ولكغ ذلظ 

حكخ؛ لكػف السذخوبات قميمة ال ُأضسخ ولع ي
                                                           

مغ سػرة الشحل ٖٔ: ٜ، ٙ، ٘ األيات  -   ((ٔ)) 
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تتشػع تشػع السأكػؿ الحؼ فّرمو وخررو بعج 
عسػمو في قػلو تعالى:"يشبت لكع بو الدرع 
والديتػف والشخيل.." استأنفت األية وفرمت عسا 
قبميا؛ ألف الساء ليذ لو قجرة عمى إنبات الدرع 
بل ىػ سببو واإلنبات لسختمف الدروع والثسار 

كسة؛ ولحلظ بجغ بو عطيع قجرة وتجمي ح
مدتأنفا مدشجا لخالق قجيخ، فيي عسمية معقجة 
خؽية في باشغ األرض ُيخػ أثخىا ضاىخا بعج 
بخوز الشبت عمى سصح األرض، وىحا يدتجعي 
التفكخ والتأمل في معصيات الكػف، كسا 
يدتجعي التفكخ في مػقف اإلنداف حياؿ ىحه 
السعصيات، فيػ عاجد حياؿ تجبيخىا ألنو تعجده 

 األسباب ولكشو مدتخجـ ومشتفع .
وقجـ الدرع لكػنو أعع وأشسل لكل ما يشبت    

مغ األرض بدبب الساء وىػ أغمب ما يتعاير 
بو الشاس في مأكميع ومذخبيع عمى اختالؼ 
وقت نسػه، ثع ثشى بالديتػف تخريز بعج ذكخ 
العاـ ، ثع ثمث بالشخيل وشفع باألعشاب ثع عسع 

خات، ؼيفيع مغ بعج التخريز ومغ كل الثس
ىحا أف الدرع غيخ الفػاكو، وأف الديتػف والشخيل 
واألعشاب مختمفػف في الذكل والتخديغ، فيحه 
الثالث السحكػرة تشبت مخة واحجة في الدشة 
ويحتفع بيا لسجد شػيمة زيتػف ودىشو وكحلظ 
التسخ والدبيب )األعشاب( وما عجا ذلظ فيػ 

اف يشسػ لػقت حراده وال يحتفع بو، واقتخ 
الشخيل واألعشاب مجتسعيغ كثيخ في القخآف 
الكخيع، ثع ذّيل بقػلو: "ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلَيًة لَِّقْػـٍ 
َيَتَفكَُّخوَف" إفخاد )األية( مشاسب لػحجة الساء، لسا 
كانت عسمية اإلنبات تحجث شبعيا بقجرة هللا 
وأمخه في لصف وخفاء يخػ أثخه واضحا عمى 

ساره لع يمتفت الشاس الشبات مختمفا حراده وإث
إلى ىحه القجرة البارعة الفائقة، وحدبػا أف ذلظ 
يحجث بدبب الساء فقط فُشبيػا إلى القجرة بإنداؿ 
الساء مغ الدساء وما يمي ذلظ مغ آثار تتختب 
عمى إنداؿ الساء مغ شخاب وشجخ، أؼ: حتى 
ما تذخبػف وتأكمػف يدتجعي التفكخ في أصمو 

ىحه الشعع وتأدوف ويتصمبو، فيل تتفكخوف في 
شكخىا وال تذخكػف معو غيخه إذا تقخر عشجكع أف 
لو الخمق واألمخ؟ ووردت الفػاصل الالحقة ليحه 
األية "يعقمػف" "يحكخوف" "تذكخوف" فطيػر آثار 
الساء في عسميات لصيفة خؽية يذاكميا ويشاسبيا 
الختع بالتفكخ وإعساؿ الشطخ والتأمل، أما األيات 

غ تدخيخ الميل والشيار والذسذ الجالة الطاىخة م
والقسخ والشجػـ فحيمت بػ"يعقمػف" تعخيس بكػنيع 
أنعاـ؛ ألف مشكخىا بسشدلة مغ ال يعقل، وىحا 
التحييل وما قبمو وما بعجه يعّخض بيع إذ لع 
يعسمػا ىحه القجرات فيع بسشدلة األنعاـ ال 
يتفكخوف وال يعقمػف وال يحكخوف، فتجرجت 

األعمى إلى األقل، فالتفكخ  العسميات العقمية مغ
ـّ كل العسميات العقمية التي تؤدؼ إلى العمع  أ
اليقيشي؛ ألنو يحتاج إلى الشطخ إلى الطػاىخ 
والبػاشغ،  فاهلل ػ عدوجل ػ ال يخضى لعباده كفخ 
الشعع فجعميع متفكخيغ ولسا أغفمػا ذلظ جعميع 

 يعقمػف، ولسا لع يعقمػا ذّكخىع.
ف" و"الالـ"؛ ألف السقاـ وأكج الخصاب بػ"إ       

إنكار والدياؽ مغ أوؿ الدػرة يشفي الذخيظ 
فكاف السقتزى ىشا التػكيج بأكثخ مغ مؤكج؛ 
ألف السقاـ يدتجعيو ويصمبو، فيؤالء القـػ الحيغ 
ألقي إلييع الخصاب ال تداعجىع أنفديع عمى 
التفكخ لعجـ الباعث والسحخؾ، فالتفكخ ليذ 
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ما قمجوا آباءىع رائجا عشيع فمػ كاف معخوفا 
واقتجوا آثارىع، فػ"الخبخ بأمخ يبعج مثمو في 

، (ٔ()الطغ، ولذيء قج جخت عادة الشاس بخالفو"
واإلبانة بالفعل السزارع "يتفكخوف" لتججد التفكخ 
وحجوثو شيئا فذيئا متججدا بتججد ندوؿ الساء 
واإلنبات، وؼيو تعخيس وإيالـ وتػبيخ ليع؛ 

يحاكػا ىحه ألنيع لع ولغ يدتصيعػا أف 
السخمػقات أو يكػنػا سببا في نباتيا؛ ولحلظ 
جاءت األيات"َأَفَسغ َيْخُمُق َكَسغ الَّ َيْخُمُق َأَفال 

(، و"َوالَِّحيَغ َيْجُعػَف ِمغ ُدوِف َٚٔتَحكَُّخوَف")الشحل:
ِ اَل َيْخُمُقػَف َشْيًئا َوُىْع ُيْخَمُقػَف َأْمَػاٌت َغْيُخ  ّللاَّ

 ُٕٓخوَف َأيَّاَف ُيْبَعُثػَف")الشحل َأْحَياء َوَما َيْذعُ 
( تعقيبا عمى ىحه األيات إيالما ليع وتحكيخا ٕٔ:

بزعفيع وإقخارا بخصئيع؛ ألف هللا ػ عدوجل ػ 
عّخض بيع ووجو إلييع المػـ والتقريخ وحثيع 
ونبييع إلى ما ىػ مػجػد لجييع فأمخىع بالتأمل 
والتفكخ وذّكخىع بأسمػب كشائي، ثع تخقى في 

ميع إلعخاضيع فاستشفخىع بأساليب االستفياـ إيال
الصمبية اإلنكارية "أفسغ يخمق.."، وبمغ اإليالـ 
ذروتو والتشبيو حجتو فُذبيػا باألمػات، فيحه 
األيات ترخيح بسا جاء ضسشا في قػلو: "لقـػ 

 يتفكخوف". 
فإيقاع األيات ىادغ يػجو ويؤثخ ويدتجير 

اس العقل والزسيخ بشبخة ىادئة تخاشب الحػ 
والعقل الػاعي، تخاشب العيغ لتخػ، واألذف 
لتدسع، والػججاف ليتأثخ والعقل ليتجبخ، فتتػجو 

 الحػاس إلى أيات هللا في الكػف.
 

                                                           

  ((ٔ)) -   ٕ٘ٔدالئل اإلعجاز ص 

 األية الثالثة: 
"َوَما َأْرَسْمَشا ِمغ َقْبِمَظ ِإالَّ ِرَجااًل نُّػِحي ِإَلْيِيْع 

ْكِخ ِإف ُكشُتْع اَل َتْعَمسُ  ػَف ِباْلَبيَِّشاِت َفاْسَأُلػْا أَْىَل الحِّ
ْكَخ ِلُتَبيَِّغ ِلمشَّاِس َما ُندَِّؿ  ُبِخ َوَأنَدْلَشا ِإَلْيَظ الحِّ َوالدُّ

 (ٗٗ، ِٖٗإَلْيِيْع َوَلَعمَُّيْع َيَتَفكَُّخوَف" )الشحل: 
ألقى الكالـ مؤكجا مقرػرا قرخا حؿيؿيا        

قصعيا إلثبات كػف الخسل عمييع الدالـ  جسيعا 
نػحي إلييع"، وىػ مشاسب لقػلو بذخا ولكشيع "

(، ٛتعالى:"َوَقاُلػا َلْػاَل ُأنِدَؿ َعَمْيِو َمَمٌظ")األنعاـ:
والخصاب ىشا لخسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ 
في مقاـ تدميتو، واإلنعاـ عميو بتبميغ الشاس، 
و)الشاس( اسع جشذ ؼيذسل اإلنداف الحي 

صمى الشاشق السكمف السفكخ؛ ولحلظ ُأمخ الشبي 
هللا عميو وسمع ببياف وكذف ىحا الحكخ ليخجى 
مشيع تفكخ؛ ألف اإلنداف بصبيعتو وفصختو يفكخ 
ؼيسا يمقى إليو، فخاشب هللا ػ عد وجل ػ في ىحا 
السقاـ ىحه الفصخة، ولع يعخض بغيخىع كسا في 

.)  سياؽ األيات التي ذكخ فييا كمسة )قـػ
ال ونكخ"رجاال" لمتعطيع والتكثيخ أؼ: رجا      

عطساء كثخ، وىع أعطع مغ أف ُيعَيشػا وُيعَخفػا، 
وكاف الخصاب مفخدا لخسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو 
وسمع ػ "قبمظ" ثع انتقل إلى الجسع "فدئمػا" ألف 
السذخكيغ تحججػا وقالػا: إشخاكشا وأفعالشا 
)التحخيع والتحميل( مذيئة هللا"َوَقاَؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػْا 

 َما َعَبْجَنا ِمغ ُدوِنِو ِمغ َشْيٍء نَّْحُغ َلْػ َشاء ّللاَُّ 
ْمَشا ِمغ ُدوِنِو ِمغ َشْيٍء َكَحِلَظ  َوال آَباُؤَنا َواَل َحخَّ
َفَعَل الَِّحيَغ ِمغ َقْبِمِيْع َفَيْل َعَمى الخُُّسِل ِإالَّ اْلَبالُغ 

( فألجأىع هللا عد وجل ٖ٘اْلُسِبيُغ")الشحل:
ي اأَلْرِض لمتاريخ والتحكخ "َفِديُخوْا فِ 

( فأرشجىع ووجييع أف َٖٙفانُطُخوا")الشحل:
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يديخوا في األرض فيخوا رؤيا عياف آثار 
السكحبيغ ؼيعتبخوا ويتعطػا ويتفكخوا بسا كاف مغ 
حاليع ولع يجبخىع، وُسمب عشيع الشطخ والفكخ 
والتجبخ واالعتبار لكػنيع تابعيغ مقمجيغ لسا 

لجاء وججوا عميو ءاباءىع، فأمخىع عمى سبيل إ
الخرع لسا يعخفو ويسيل إليو بدؤاؿ أىل الحكخ 
مسغ لجييع خبخ مغ سبقيع مسغ عبجوا هللا عمى 
الحشيؽية، وخرز السفعػؿ بػ"أىل الحكخ" 
لكػنيع ال يتألػف عمى هللا وال يكحبػف عميو، وىع 
عمى ذكخ دائع فال يغفمػف أو يشدػف، وقػلو:"ِإف 

تدجيل عمى ُكشُتْع اَل َتْعَمُسػَف" تكسيل حدغ لم
السعانج العمع والسعخفة بذأف مغ سبق ولكشو 

 ألغى عقمو وفكخه.
قػلو تعالى: "َوَلَعمَُّيْع َيَتَفكَُّخوَف" أؼ:         

لعميع يكػنػف في حاؿ ُيخجى معيا التفكخ فقج 
سبقيع أمع أرسل إلييع رسل بالبيشات والدبخ، 
وبمغػا ما أّمشيع عميو ربيع، ولكشيع لع يرجقػىع، 

سا كانػا أىل تكحيب وإنكار ألجأىع هللا تعالى ول
إلى عقػليع ال إلى الػحي القاشع "الحكخ" بجاللة 
الشبػة، فأمخىع بالديخ في األرض والشطخ في 
أحػاؿ مغ سبق مغ األمع وكيف كانت عاقبتيع 
بدبب تكحيبيع، وىا أنتع لع يكمكع هللا إلى 
عقػلكع الشاقرة وأحالمكع الستدفية بل بعث 

ع رسػال وأندؿ إليو الحكخ ليبيغ ويػضح لكع إليك
ما ندؿ إليكع مغ أياتو، فإذا كاف األمخ عمى ما 
ندؿ إليكع وما وعيتع ورأيتع مغ حاؿ مغ سبقكع 
رؤػ عياف ال سبيل إلى إنكارىا فيل تفكختع في 
حاؿ أنفدكع كيال يكػف مريخكع مريخىع، أو 
 تفكختع في الحكخ السشدؿ إليكع وتبرختع في أياتو
وما يأمخ بو ويشيى عشو فتعمسػا أنو مػافق 

لمفصخة والرػاب والسخضي مغ األخالؽ التي 
اعتجتع عمييا وتشافدتع في التخمق بيا فتحعشػا لو 
مختاريغ عغ قشاعة يدػقيا إليكع الفكخ ؼيو، 
فححؼ السفعػؿ ىشا يفتح آفاقا واسعة لمفكخ وال 
يكبح لجامو أف يشصمق إلى تقجيخ ما أمكغ أف 

سمو السقاـ والدياؽ، كسا أف أسمػب الخجاء يحت
"لعميع" ؼيو أف باب التػبة والخجػع إلى هللا ػ 
تعالى ػ يفتح لسغ أقبل وتاب، فالخجاء حث ودفع 
واسشتياض وتشبيو وبعث فكخ ونطخ وتأمل 
لعػاقب األمػر بجليل إتباع الفكخ بأيات أنػاع 
العحاب التي تحيط بساكخؼ الديئات، وردع 

حجخ عقػليع ولعجـ عسميا بسقتزى وإنكار لت
مقجرتيا، والتعبيخ بالفعل "يتفكخوف" السدشج 
لزسيخ الغيبة مع تقجـ ما يعػد إليو الزسيخ 
وىػ )الشاس( ليعع الشاس في جسيع األزماف، 
ؼباب التفكخ مفتػح وليذ مقيجا، كسا أنو دعػة 

 لشبح التقميج وإعساؿ العقل. 
لقػـ يتفكخوف" عبخ البياف القخآني بػ"    

( ثع عبخ بػ"ولعميع ٔٔ)الشحل:
(، وفي سػرة البقخة " َكَحِلَظ ٗٗيتفكخوف")الشحل:

 َٜٕٔلَعمَُّكْع َتَتَفكَُّخوَف" )البقخة: اآلَياتِ  ُيبيُِّغ ّللّاُ َلُكعُ 
(، في األية األولى تعخيس ولـػ وتػبيخ ٕٙٙ،

ألنيع ال يتفكخوف مع أنيع أصحاب عقػؿ ونيى 
ا وجػد دالئل القجرة أماميع مدخخة ولكشيع اعتادو 

لشفعيع فانرخفػا عغ التفكيخ فييا، أما األية 
الثانية فػجػد العصف يقتزي السغايخة، فالجسمة 
السعصػفة "ولعميع يتفكخوف" خخجت مخخج 
الدخخية والتيكع بيؤالء بجليل شفع ىحه األية 
بأساليب االستفياـ اإلنكارية الستزسشة أنػاع 

ـ تفكخىع ال عحر ليع ؼيو؛ العحاب؛ ألف عج
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لسجئ الخسل بالحكخ ُمبيًشا، تعبيخ بالخبخ في 
مػضع اإلنذاء أؼ: تفكخوا، فالػاو لالستئشاؼ 
"وقج يكػف في االستئشاؼ حث عمى االلتداـ 
بالسدتأنف والتخغيب ؼيو بتعطيسو في عيغ 

، أما األية الثالثة فالبياف يقػد  (ٔ()السخاشب"
 يعصف )لعمكع( عميو. لمتفكخ وعمة لو؛ لحا لع 

 األية الخابعة:
قاؿ تعالى: "َوَأْوَحى َربَُّظ ِإَلى الشَّْحِل َأِف اتَِّخِحؼ 
َجِخ َوِمسَّا َيْعِخُشػَف ُثعَّ  ِمَغ اْلِجَباِؿ ُبُيػًتا َوِمَغ الذَّ
ُكِمي ِمغ ُكلِّ الثََّسَخاِت َفاْسُمِكي ُسُبَل َربِِّظ ُذُلاًل 

َشَخاٌب مُّْخَتِمٌف َأْلَػاُنُو ِؼيِو ِشَفاء َيْخُخُج ِمغ ُبُصػِنَيا 
ِلمشَّاِس ِإفَّ ِفي َذِلَظ ألَيًة لَِّقْػـٍ 

 (ٜٙ: َٛٙيَتَفكَُّخوَف")الشحل:
لشأخح العبخة والعطة مغ الشحمة فإذا كانت       

حذخة أوحي ليا فامتثمت ورأيتع رؤيا عياف آثار 
امتثاليا وانؿيادىا لمػحي متسثال في عدل 

لػاف، فكيف تدتشكفػف أف يػحي هللا ػ مختمف األ
عد وجل ػ إلى إنداف مشكع مكث ؼيكع عسخا 
صادقا أميشا؟ فالكالـ تعخيس بالسذخكيغ 
وتدؽيو ألحالميع، وإذا كاف الػحي إلى الشحمة 
سخا خؽيا إلياما فمساذا لع تتداءلػا مغ الحؼ 
عمسيا وأوحى إلييا؟ فالحؼ أوحى إلى نحمة 

ػ صمى هللا عميو وسمع ػ  أوحى إلى الخسػؿ دمحم
أليذ في اإليحاء إلى الشحل مجعاة لمتأمل 
والتفكخ والتجبخ؟ فاإلبانة بالمفع )أوحى( ىػ 
السختكد في األية الكخيسة مدتعار وحؿيقتو:أليع، 

                                                           

الػاو ومػاقعيا في الشطع القخآني .د. دمحم  .ٔ
بة ٔ، طٜٖٗاألميغ الخزخؼ، ص ، مكتبة ـو

   .ـٕ٘ٔٓىػ ػ ٖٙٗٔ

والتعبيخ بو في جانب الشحل مغ الفخائج القخآنية، 
ولػ كاف الػحي جيخا النتيجتو جسيع الحذخات 

، لكغ الػحي سخ خاص بيا وشاركت الشحل ؼيو
دوف ما سػاىا لرالحيا لو، وكحلظ كاف الػحي 
إلى رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ سخا ال 
يخاه إال ىػ لرالحو ليحا الػحي دوف غيخه مغ 
بشي ءادـ فمساذا تشكخوف الػحي لمخسػؿ ػ صمى 

 هللا عميو وسمع ػ وال تشكخونو لمشحل ؟! 
خات عادة ما ُتحتقخ، الشحمة حذخة، والحذ       

وتتخح أحقخ األماكغ لتبيس وتفخخ فييا، ولكغ 
الشحمة كخمت بػحي هللا ليا واختيار بيػتيا 
ومأكميا وىي مشقادة مصيعة، فيي في ىحه 
الدػرة رمد لمصاعة وتعخيس بغيخىا مسغ ال 
ِ َيْدُجُج َما ِفي  يؤمغ باهلل بجليل قػلو تعالى: "َوهللَّ

َساَواِت َوَما  (، ِٜٗفي اأَلْرِض")الشحل:الدَّ
واستفاضت األيات الكخيسات تحكخ جحػد 
اإلنداف وكفخه أمخ ربو وما ءاتاه، فالشحمة حذخة 
ضعيفة أليسيا ربيا باتخاذ بيػت وأكل الثسخات 
وسمػؾ الدبل الحلػؿ فانقادت وأشاعت ججة 
مجتيجة ناصبة لتخخج لمبذخية الذفاء، 
 والفعل"كمي" مدتعار المتراص الخحيق،
واألمخ باألكل مغ جسيع أنػاع الثسار، والثسار 
أداة التفكو، وىي ما يذتييو اإلنداف ويتخيخه، 
وقػلو:" ؼيو شفاء" مفارقة تجؿ عمى مقجرة 
وعجيب صشعة، فاإلخخاج ؼيو شفاء؛ فالشحمة 
مأمػرة مػح ليا، فساذا فعمت أنت أييا السعانج 
الجاحج؟ فبخغع كػنظ مدخخا لظ ما في البخ 

إال أنظ لع تقجـ الشفع، بل عجدت عغ  والبحخ
الذكخ والصاعة لسدخخ كل شيء لخجمتظ، 
وأراؾ ػ جج شأنو ػ السمظ والسمكػت، وأراؾ تحليل 
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الكائشات لخجمتظ، وتدخيخ جسيع السخمػقات 
لتداعجؾ عمى آداء واجب الحسج والذكخ لمسشعع 
بإفزالو وكخمو وستخه، وأراؾ بجيع صشعو 

حج تعبج مغ ال يدتصيع وإتقانو، ولكشظ كافخ جا
نفع نفدو فزال عغ ضخىا، أحببت الحياة الجنيا 
وفزمتيا عمى اآلخخة، فانطخ وتفكخ واعتبخ 
بحاؿ حذخة ضعيفة وانطخ لحاؿ تعاونيا مع 
بعزيا في خميتيا لمشفع والبشاء والتعسيخ؛ ألنيا 
سمكت "سبل ربظ" فاكتدبت الدبل تذخيفا 

يا الحؼ ىػ إلضافتيا السع الجاللة، فسا داـ رب
متكفل يأمخىا فالبج مغ الصاعة واالمتثاؿ، وىحا 
يقتزي التفكخ والتجبخ مغ أولي الفكخ، 
واالعتبار بحاؿ الشحل الحؼ ال يعقل أحخػ مغ 
(: تعخيس وتذييخ  قػـ ال يتفكخوف، فقػلو:)قـػ
بغفمة وجيل مغ ال يعتبخ؛ ولحلظ نكخىع، وأفاد 

ل في تشػيغ التشكيخ أيزا كػنيع نػعا غيخ داخ
عجاد البذخ أو نػع غيخ معيػد ألنيع ال 
يتفكخوف ؼيسا حػليع وؼيسا ؼيو صالحيع، فحكخ 
أية الشحمة في ىحا السقاـ لالعتبار واالتعاظ 
واالقتجاء، فالشحمة أمخت بدمػؾ سبل ربيا 
فدمكت؛ ألنيا امتثمت الحكسة البالغة في سمػؾ 
ىحه الدبل برعػبتيا وحدونتيا وأدركت أنيا 

 فأذعشت شائعة، فالشحمة رمد الصاعة، سبل هللا
أما اإلنداف السعانج إذا قيل لو ماذا أندؿ ربظ 

ِليَغ")الشحل:  (، ٕٗؼيقػؿ:" َقاُلػْا َأَساِشيُخ اأَلوَّ
وخررت أنثى الشحل بالحكخ فػجو إلييا 
الخصاب)اتخحؼ، كمي، فاسمكي(مع أنيا داخمة 
في العاـ "الشحل"، والشحل اسع جشذ جسعي يعع 

خ واألنثى، فيي رمد آخخ لديف معتقج الحك
ِ َما  السذخكيغ وخصأىع "َوَيْجَعُمػَف هللَّ

( وقبل ىحه األية قز القخآف َٕٙيْكَخُىػَف")الشحل:
عشيع حاؿ اغتساميع بقجوـ األنثى؛ ألف وفادتيا 
عمييع أمخ غيخ مخغػب ؼيو، وبذارة بسا ال يدخ 

َخ َأَحُجُىْع ِباألُن َثى َضلَّ َوْجُيُو في قػلو:" َوِإَذا ُبذِّ
ا َوُىَػ َكِطيٌع")الشحل: (، فأنرفيا هللا عد ُٛ٘مْدَػدِّ

وجل بقػلو:"َمْغ َعِسَل َصاِلًحا ِمْغ َذَكٍخ َأْو ُأْنَثى 
َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيَِّبًة َوَلَشْجِدَيشَُّيْع َأْجَخُىْع 

( فإذا كاف ِٜٚبَأْحَدِغ َما َكاُنػا َيْعَسُمػَف")الشحل: 
حالكع مغ بذارة األنثى ىكحا فمساذا تجعمػنيا 
هلل؟! فيحه األحػاؿ الستزاربة والتخبط العقجؼ 

 يدتجعي تفكخا ومخاجعة ونطخا في معتقجاتكع.
والتسثيل بالشحل مغ الفخائج القخآنية،        

فالشحل لع يحكخ إال مخة واحجة في القخآف الكخيع 
لمشحمة ىشا مثاال  في ىحه الدػرة، وذكخ الػحي

لمفع السعشى السخاد، فالكفار يدتشكخوف أف يػحى 
إلى رجل مشيع، فالػحي كاف بأمخ هللا، واإليحاء 
يدتجعي مػحيا إليو، وخخوج العدل مغ بصػف 
الشحل يجؿ عمى قجرة السػحي وشاعة السأمػر، 
فاالتخاذ واألكل والدمػؾ كانػا بػحي مصاع، 

وامخ التي وذكخ الػحي لمشحمة مع ذكخ األ
وجيت إلييا تيحيب وتأديب لإلنداف، فمع يػجو 
هللا عد وجل إلييا نجاء كسا وجو لألرض 
والدساء والجباؿ في سػر مختمفة مغ الكتاب 

 العديد .
نطخة في ختع سػرة الشحل نجج أنيا        

يع  ختست بسثاؿ فخد مغ األنبياء وىػ سيجنا إبخـا
لشا الكخيع ػ ػ عميو الدالـ ػ فيػ أمة، وأمخ رسػ 

صمى هللا عميو وسمع ػ باتباعو لقشػتو وحشيفيتو 
وشكخه، ثع أمخ بالجعاء إلى سبيل ربو بالحكسة 
والسػعطة الحدشة، فدبيل هللا ػ عدوجل ػ يتصمب 



م 0202والثالثوى  تاسع العدد ال                                                                                                         جملة كلية اللغة العربية باملهصورة   

755 
 

حكسة، وىحه الحكسة تتعمع مغ سمػؾ الشحمة 
سبل ربيا؛ ولحلظ سسيت الدػرة بػ"الشحل" رغع ما 

كثيخة ُسخخت  ورد فييا مغ كائشات ومخمػقات
لإلنداف بيا عبخ وعطات تجؿ عمى خالق قادر 
عطيع، ولكغ لسا كاف لمشحل دقيق الحكسة 
وعجيب األمخ وبجيعو خررت بالحكخ وُأمخ 

 بالتفكخ في أحػاليا.
 : األية الخامدة

قاؿ تعالى:"َوِمْغ َءاَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع 
ًة َوَرْحَسًة َأْزَواًجا ِلَتْدُكُشػا ِإلَ  ْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ

 (ِٕٔإفَّ ِفي َذِلَظ أَلََياٍت ِلَقْػـٍ َيَتَفكَُّخوَف")الخوـ:
ىحا السقاـ األوؿ لسجيء التفكخ في          

سياؽ األزواج، فالدياقات الدابقة جاء التفكخ 
في سياؽ خمق الدساوات واألرض وما أنعع هللا 

ورع وثسار مختمفة بدبب بو عمى اإلنداف مغ ز 
الساء الشازؿ مغ الدساء، والدياؽ ىشا مختمف 
ولكشو مختبط أيزا بأية هللا الكػنية في خمق 
الدساوات واألرض ففي قػلو:"َأَوَلْع َيَتَفكَُّخوا ِفي 
َساَواِت َواأْلَْرَض َوَما  َأْنُفِدِيْع َما َخَمَق ّللاَُّ الدَّ

َجٍل ُمَدسِّى َوِإفَّ َكِثيًخا ِمَغ َبْيَشُيَسا ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوأَ 
( انذغمت ٛالشَّاِس ِبِمَقاِء َربِِّيْع َلَكاِفُخوَف")الخوـ: 

الشفذ عغ التفكخ وكاف ىحا مجعاة لإلنكار 
والتػبيخ بأسمػب االستفياـ اإلنكارؼ "أولع 
يتفكخوا.." أؼ: يشبغي أف يتفكخوا؛ لتػبيخيع عمى 

سكػا فييا التقريخ والغفمة، فالجنيا التي اني
شغمتيع عغ الشطخ في خمق الكػف، وأليتيع عغ 
اآلخخة فطشػا أنيع غيخ مبعػثيغ ولع يعتبخوا 
بحاؿ األمع مغ قبميع بل اكتفػا بتدييخ أمػر 
معاشيع الطاىخة، وندػا معادىع وكحبػا بو، حتى 
أنيع مشعػا أنفديع الشطخ في آثار مغ سبقيع، 

قشاع "واالستفياـ اإلنكارؼ وسيمة محاجة وإ
ويذسل ذلظ نػعيغ مغ األدلة العقمية واألدلة 
الحدية. فاألدلة الحدية تمفت األنطار إلى 
الطػاىخ الكػنية الستخخاج العبخة مشيا 
واالستجالؿ عمى قجرة هللا سبحانو 
وتعالى......أما األدلة العقمية فتقػـ عمى إنكار 
التقاء أمخيغ متعارضيغ بحكع البجيية إذ ال 

 .(ٔ()العقل بالتقائيسا" يسكغ أف يحكع
ربط هلالج لج بيغ األيات الكػنية السذاىجة         

 -كسا في سػرة الخعج-واألمػر الغيبية)البعث( 
فحكخىع وحثيع عمى الشطخ والتفكخ في خمق 
الدساوات واألرض وما بيشيسا، فيل يعجد 
خالقيسا عغ البعث واإلعادة، فُجعل ما ىػ 

عي ما ىػ مػجػد مذاىج سبيل إلدراؾ وو 
غيبي، وقج أمخوا بالتفكخ في حجود ما تشفح إليو 
شاقاتيع البذخية السحجودة مسا ىػ مذاىج 
بالعياف وترل إليو أبرارىع الحديخة؛ ألنيع لع 
يدتصيعػا إدراؾ الخمق األوؿ لمدساوات واألرض 
عمى حؿيقتو وكيفيتو؛ ولحلظ رحسيع السػلى جل 

يسا ىػ جاللو وأمخىع بإعساؿ العقل والخاشخ ؼ
مػجػد مذاىج وعشجما ترل عقػليع إلى العجد 
وف بالعجد  عغ إدراؾ سخ القجرة والعطسة ُيقخِّ
ألنفديع ويعمسػف أف ىشاؾ خالقا قادرا مخيجا 

 ُيستَثل ألمخه وُيخزع لسذيئتو.
والتفكخ في الشفذ لتقارف بيشيا وبيغ غيخىا      

مغ السخمػقات التي خمقيا السػلى ػ عد وجل ػ 
فإذا كانت ىحه السخمػقات الكػنية خمقت  بالحق،

                                                           

: ٕٔٔ/ٕالبياف في روائع القخآف.د.تساـ حداف، . ٔ
ـ ٖٕٓٓ، مكتبة األسخة ٕ، ط ٕٕٔ   
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ليجؼ ومشفعة وما خمقت باشال فأولى باإلنداف 
العاقل السفكخ أف يتفكخ في الغاية مغ وجػده 
وما ىػ عميو مغ ضالؿ وغفمة، ويشطخ لسخاحل 
نسػه وترـخ األحقاب وانتياء اآلجاؿ، فالسصابقة 
 بيغ "الحياة الجنيا واآلخخة" في قػلو: "َيْعَمُسػفَ 
ْنَيا َوُىْع َعِغ اآْلِخَخِة ُىْع  َضاِىًخا ِمَغ اْلَحَياِة الجُّ

( تذيخ إلى ابتجاء اآلجاؿ َٚغاِفُمػَف")الخوـ:
وانتيائيا، ألع يشطخوا في الجورة الحياتية لإلنداف 
وسخعة انقزاء أجمو، وترـخ األحقاب 
واألزماف، ولكشيع كسا أكج البياف القخآني "َوِإفَّ 

شَّاِس ِبِمَقاِء َربِِّيْع َلَكاِفُخوَف"، وُيتبع َكِثيًخا ِمَغ ال
االستفياـ بآخخ" َأَوَلْع َيِديُخوا ِفي اأْلَْرِض َفَيْشُطُخوا 

( َٜكْيَف َكاَف َعاِؾَبُة الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع")الخوـ: 
والشطخ ىشا نطخ اعتبار وإدراؾ وتأمل، 
واالستفياـ تيجيج وتػبيخ وتقخيع وإنكار؛ لقرخ 

عغ االعتبار بحاؿ مغ سبقيع بل ىع  نطخىع
مقرػروف عمى الشطخ واإلتقاف والتخيل ألمػر 
دنياىع ومعاشيع، وقج انتقمت األيات إلى ذكخ 
دالئل أخخػ مغ دالئل قجرتو تعالى وعطستو 
بحكخ إخخاج الحي مغ السيت، والسيت مغ 
الحي، وخخوج الشاس بعج السػت ليذ مدتبعجا 

عالى ػ بجأ خمقكع مغ مدتعطسا بجليل أف هللا ػ ت
تخاب لع تكػنػا قبمو شيئا، فخمقكع وصػركع مغ 
األرض التي تخخجػف مشيا وفييا تعػدوف، 
فالبعث أىػف ألف ابتجاء الخمق مغ تخاب جامج 
ال روح ؼيو وال حياة وبفزل قجرتو تعالى 
وتدػيتو ونفخ الخوح ؼيكع أصبحتع بذخا كاممي 

األرض الييئة والرػرة وانتذخت ذراريكع في 
وعسختسػىا، ومغ بجيع القجرة والرشعة خمق مغ 
الشفذ الػاحجة زوجيا لتدكغ وتأنذ وتشعع بيا 

وىحه الشفذ خمقت مغ ضمع سيجنا آدـ ػ عميو 
الدالـ ػ لتكػف لريقة بو أقخب إليو، عشجما 
يفكخ في إيحائيا فيتحكخ قػلو تعالى: "ِمْغ 

اٍت ِلَقْػـٍ َأْنُفِدُكْع"، وقػلو:"ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلَيَ 
َيَتَفكَُّخوَف" إنكار لحاؿ أولئظ الحيغ أىسمػا الشطخ 
واالعتبار في دالئل أيات هللا وقجرتو، وتعخيس 
بيع فُجعمػا بسشدلة َمغ ال يتفكخ "َفِإنََّظ اَل ُتْدِسُع 
َعاَء ِإَذا َولَّْػا ُمْجِبِخيَغ  عَّ الجُّ اْلَسْػَتى َواَل ُتْدِسُع الرُّ

اِد اْلُعْسِي َعْغ َضاَلَلِتِيْع ِإْف ُتْدِسُع ِإالَّ َوَما َأْنَت ِبيَ 
( ٖ٘: َٕ٘مْغ ُيْؤِمُغ ِبَآَياِتَشا َفُيْع ُمْدِمُسػَف")الخـو

فيع مػتى صع عسي، عصمػا الفكخ والشطخ، 
وأصبحػا يتداوجػف ويتشاسمػف كسا تتشاسل 
األنعاـ دوف أدنى فكخ واعتبار ليحه العالقة التي 

دوج مغ الشفذ فإلىساليع سببيا هللا مغ خمق ال
صاروا في حيد اإلنكار بتشديميع مشدلة السشكخ، 
وعبخ البياف القخآني بالجسع "األيات"في مػضع 
السفخد رغع مجيء"مغ" في أوؿ األية لمتبعيس؛ 
لتعجد الشعع والسشح وعجائب القجرة في خمق 
الدوج مغ الشفذ، فكػف الدوج مغ الشفذ آلف 

ى ما يذبييا وتألفو، وأوفق؛ ألف الشفذ تسيل إل
وكحلظ فإف الشفذ أصػف وأحفع لسا ىػ مخمػؽ 
مشيا، كسا أنو راعى استسخار الحفع والرػف 
بجعل الدوج سكشا، والدكغ ىشا مدتعار ليجوء 
الشفذ واشسئشانيا وائتشاسيا والسيل إلييا، وجعل 
ما بيشيسا مغ عالقة أسسى معاني الحب 

ولحلظ  والكخامة والخحسة والتػاد والتعاشف؛
جسعت )أيات( ولع تجعل أية واحجة، وتشكيخىا 
لمتعسيع فإف كل أية سػاء أكانت حدية أو عقمية 
مقرػدة، فاالعتبار ىشا مجمج ؼيو االمتشاف 
بالشعسة والشفع، فخمق الدوج مغ الشفذ والدكػف 
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إلييا ووجػد السػدة والخحسة أية عطيسة ال 
                                                                                        يجركيا إال متفكخ.                       

وححؼ مفعػؿ التفكخ "يتفكخوف" ألف السخاد    
إثبات التفكخ ليؤالء القػـ وصجوره مشيع، 
فالغخض بياف التفكخ نفدو وأف يرجر مشيع وأف 
ؼ الفعل  يكػف مغ شأنيع، ولػ ُذكخ السفعػؿ وُعجِّ
تػىع ما ىػ خالؼ الغخض، فالغخض إثبات 
وجػد التفكخ وحجوثو، ولػ ذكخ السفعػؿ جاز أف 

و لع يثبت ليع تفكخ بل الحؼ عشاه أف يتػىع أن
 يبيغ الستفكخ ؼيو.
 األية الدادسة: 

قاؿ تعالى:"ّللاَُّ َيَتَػفَّى اأْلَْنُفَذ ِحيَغ َمْػِتَيا َوالَِّتي 
َلْع َتُسْت ِفي َمَشاِمَيا َؼُيْسِدُظ الَِّتي َقَزى َعَمْيَيا 

ِفي  اْلَسْػَت َوُيْخِسُل اأْلُْخَخػ ِإَلى َأَجٍل ُمَدسِّى ِإفَّ 
 (َٕٗذِلَظ أَلََياٍت ِلَقْػـٍ َيَتَفكَُّخوَف")الدمخ:
 مشاسبة سػرة الدمخ لدػرة الخوـ:

جاءت سػرة "الدمخ" تالية لدػرة "الخوـ"         
في الحجيث عغ التفكخ وبيشيسا تشاسب في 
السعاني والسػضػعات، فقػلو تعالى:"َخَمَقُكْع ِمْغ 

( َٙيا َزْوَجَيا")الدمخ:َنْفٍذ َواِحَجٍة ُثعَّ َجَعَل ِمشْ 
مشاسب لقػلو:"َوِمْغ َأَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ 

(، وفي سػرة "الخوـ" َٕٔأْنُفِدُكْع َأْزَواًجا" )الخوـ:
يكاد يكػف محػر الدػرة تكخر الحجيث عغ بجء 

، وكحلظ تحجثت سػرة (ٔ()الخمق ثع إعادتو 
"الدمخ" عغ السػت والبعث ولكغ في سياؽ 
آخخ، وُفرمت األيات وخررت بالحكخ 
وتشػعت مطاىخىا وتعجدت عبخ أيات الدػرة 

                                                           

، ٕٚ، ٕ٘، ٕٗ، ٕٓ، ٜٔ، ٔٔرقع يشطخ األيات - ٔ
ٗٓ ،٘ٓ  .  مغ سػرة الخـو

نرا صخيحا، فػرد قػلو:"ومغ أياتو" 
وكمسة"أيات" ثساني مخات، ورغع تعجد األيات 
وتشػعيا جادلػا وأنكخوا قاؿ تعالى:"َوَلَقْج َضَخْبَشا 

شَّاِس ِفي َىَحا اْلُقْخَآِف ِمْغ ُكلِّ َمَثٍل َوَلِئْغ ِجْئَتُيْع ِلم
ِبَأَيٍة َلَيُقػَلغَّ الَِّحيَغ َكَفُخوا ِإْف َأْنُتْع ِإالَّ ُمْبِصُمػَف" 

: ( فاأليات دالئل ليؤالء القػـ الحيغ ال ٛ٘)الخـو
يخيجوف أف يتفكخوا ويعسمػا عقػليع وضخبت ليع 

ية ولكشيع ال يػقشػف، األمثاؿ متشػعة حدية وعقم
فجاءت األيات تقػية لمخسل وتخقت تبعا لحاؿ 
السخاشبيغ السذخكيغ، وفي سػرة "الدمخ" تكخر 
ذكخ إحياء هللا تعالى لألرض بعج مػتيا مخارا 
في الدػرة الكخيسة، خاصة وأف القخآف الكخيع 
ندؿ في الجديخة العخبية وىي أرض صحخاوية 

بفزل هللا تعالى جبمية شجيجة الؿيع والحخارة و 
يشدؿ الدساء فتختشدنيا األرض، ثع تشبت الدرع 
والذجخ الصبعي دوف تجخل مغ اإلنداف بحخث 
أو زرع وفي ىحا مغ القجرة الباىخة عمى عجيب 
صشع هللا وإنبات الحي مغ السيت وإخخاجو مشو، 
ولسا تكخر رؤية ىحا وأصبح مذاىجا معمػما 

سخ لجييع لع يتفصشػا إلى عجيب الرشعة و 
الحكسة وعطع القجرة؛ ولحلظ قخر هللا هلالج لج عجـ 
اىتجائيع واعتبارىع بالشطخ في الدساوات 
َساَواِت َواأَلْرِض  واألرض "ُقِل انُطُخوْا َماَذا ِفي الدَّ
َوَما ُتْغِشي األََياُت َوالشُُّحُر َعغ َقْػـٍ الَّ ُيْؤِمُشػَف" 

(  ألجأىع إلى حاؿ مألػفة لجييع ٔٓٔ)يػنذ:
نيا ويعايذػنيا ولكشيع ال يمتفتػف إلى مالكيا يخو 

ومجبخىا "َوِمْغ َأَياِتِو َمَشاُمُكْع ِبالمَّْيِل َوالشََّياِر 
َواْبِتَغاُؤُكْع ِمْغ َفْزِمِو ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلََياٍت ِلَقْػـٍ 

( ففي مقاـ السشة واإلنعاـ َٖٕيْدَسُعػَف")الخوـ:
راحة لألبجاف، جاء البياف القخآني "مشامكع" والشػـ 
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وفي سػرة الدمخ عبخ أيزا بالسشاـ ولكغ في 
سياؽ الحجيث عغ الػفاة:"ّللاَُّ َيَتَػفَّى اأْلَْنُفَذ 
ِحيَغ َمْػِتَيا َوالَِّتي َلْع َتُسْت ِفي َمَشاِمَيا"، لسا كاف 
البعث مسا ججوا في إنكاره وأبصمػا كػنو حقا 
ُمثِّل شخيق البعث بعج السػت في صػرة مذاىجة 
متحققة، فابتجأ البياف القخآني واستأنف استئشافا 
ججيجا أريج تقخيخه وتثبيتو وإسشاده إلى هللا تعالى 
إسشادا ججيجا "هللا يتػفى..."؛ ولحلظ عبخ باالسع 
السطيخ "هللا" بعج السزسخ "ِإنَّا" في قػلو: "ِإنَّا 

َتَجػ َأْنَدْلَشا َعَمْيَظ اْلِكَتاَب ِلمشَّاِس ِباْلَحقِّ َفَسِغ اىْ 
َفِمَشْفِدِو َوَمْغ َضلَّ َفِإنََّسا َيِزلُّ َعَمْيَيا َوَما َأْنَت 

(، وتقجمت ىحه الجسمة َٔٗعَمْيِيْع ِبَػِكيٍل")الدمخ:
عمى ذكخ إرساؿ األنفذ التي لع يقس عمييا 
السػت؛ لتيئيذ الكفار وتقخيخ أف جسيع األنفذ 
زائمة ال محالة، وتزييق الخشاؽ عمييع بسا 

شاىجوه، فالكل ُيتػفى ولكل مػعج؛ عاصخوه و 
ولحلظ تقجـ اسع الجاللة عمى السدشج الفعمي 
"يتػفى" لتقخيخه وتأكيجه وإثباتو في قمػب 
السشكخيغ ليقع ذكخه أوال وابتجاء في سسع الحؼ 
تكمع ابتجاء أوال، فالقرج إلى الفاعل وىػ اسع 
الجاللة، وتحقيق معشى البعث بعج اإلماتة لو هلالج لج 

"َوَلِئْغ  ع سئمػا عغ خمق الدساوات واألرضألني
َسَػاِت َواأْلَْرَض")الدمخ: ( َٖٛسَأْلَتُيْع َمْغ َخَمَق الدَّ

وىػ مسا لع يذاىجونو فأقخوا وأجابػا إجابة مقخرة 
"َلَيُقػُلغَّ ّللاَُّ" وىحه معخفة إقخار يذتخؾ فييا جسيع 

 الشاس. 
كسا والتعبيخ باالسع الطاىخ إبخاز لعطيع القجرة ف

أف رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ ليذ وكيال 
عمييع، وال قادرا عمى اليجاية واإلضالؿ، وليذ 
في وسعو أف يفعميسا ألنو بذخ، انتقمت األية 

الثانية إلثبات ىحه القجرة إلى السػلى عدوجل 
باالسع الطاىخ )هللا(، فيي قجرة عطيسة لتسكشيا 

فيسا مغ فعل الزجيغ)يسدظ ويخسل(  وترخي
بديادة فعل وسمبو عغ اآلخخ في نفذ واحجة مغ 
إماتة وإحياء، فالقادر السختار ىػ السدتصيع 
لمذيء وضجه عغ اختيار وترخؼ، وكػف 
الفعل الػاحج لو مطاىخ عجة ىحه قجرة تتصمب 
تفكخ وتجبخ وتأمل في األحػاؿ السختمفة التي 
يسخ بيا نػـ اإلنداف ويقطتو في يػـ واحج، 

"البقاعي": "يتفكخوف أؼ في عطسة  يقػؿ اإلماـ
ىحا التجبيخ يعمع بو عطسة هللا، وذلظ أف الشفذ 
جػىخ روحانية في التعمق بالبجف ثالث حاالت: 
إحجاىا: أف يقع ضػء الشفذ عمى البجف كمو 
ضاىخا وباششا، وذلظ ىػ الحياة مع اليقطة، 
وثانيتيا: انقصاع ضػء الشفذ عغ البجف ضاىخا 

، وثالثيا: انقصاع ذلظ ال باششا، وذلظ ب الشـػ
ضاىخا وباششا وىػ بالسػت، فالسػت والشػـ مغ 
مغ جشذ واحج إال أف السػت انقصاع تاـ، والشـػ 
انقصاع ناقز، فال يقجر عمى إيجاده شيء 
واحج عمى نػعيغ، ثع يجعميسا في شيء واحج 
عمى التعاقب ويفرل كال مشيسا مغ اآلخخ إال 

ياء الكبخػ بسثل ىػ سبحانو، وكسا قجر عمى إن
 .(ٔ()ذلظ"

والسقجرة عمى التػفي ىي الحجة القاىخة التي 
خرريا رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع 
لسقارعة الكافخيغ ودحزيع، قاؿ تعالى:"ُقْل َيا 
غ ِديِشي َفاَل أَْعُبُج  َأيَُّيا الشَّاُس ِإف ُكشُتْع ِفي َشظٍّ مِّ

ِ وَ  َلِكْغ أَْعُبُج ّللاََّ الَِّحؼ الَِّحيَغ َتْعُبُجوَف ِمغ ُدوِف ّللاَّ
                                                           

  ٕٓ٘/ٙٔنطع الجرر  . ٔ
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َيَتَػفَّاُكْع َوُأِمْخُت َأْف َأُكػَف ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ")يػنذ: 
(  أقاـ الشبي ػ صمى هللا عميو وسمع ػ ٗٓٔ

الحجة الػحيجة في ىحا السقاـ إليسانو وعبادتو هلل 
وحجه بأنو القادر الػاحج الحؼ يتػفى الجسيع وال 

ولحلظ خرز ىحا يدتصيع أحج ذلظ إال ىػ؛ 
الفعل بالحكخ دوف غيخه مغ األفعاؿ لبياف 
الدمصة ما دامت أيات الدساوات واألرض 
والشحر لع يفمحػا ولع يدتصعيػا إقشاعيع بػجػد 
إلو واحج مجبخ لألمخ خالق لمكػف، ولسا يئذ 
مغ إيسانيع وتفكخىع في أيات هللا واعتبارىع 
ا بالشحر صخفيع إلى ما ال يدتصيعػف مشو فكاك

وما ىػ محتػـ عمييع وواقع بيع ال محالة إف 
كشتع في شظ فال أعبج إال القادر عمى تػفي 
آجالكع دوف قجرة مشكع ودفع لسا يقع بكع فميحا 
قجـ اسع الجاللة )هللا الحؼ  يتػفاكع( وخرز 

 بالحكخ .
وُمثمت صػرة السػت والبعث، بالشـػ      

واليقطة، وُركد في ىحا السقاـ عمى الفاعل 
السختار، وُحقق عمى الدامع وأوقع في سسعو 
أوال أف الػفاة إنسا كانت مغ فعمو هلالج لج وتسكيغ 
ذلظ في نفدو، فاالستيقاظ بعث بعج مػتة 
صغخػ وكحلظ البعث إحياء بعج مػات، ولساكاف 
الشػـ ىػ السػتة الرغخػ "َوالَِّتي َلْع َتُسْت ِفي 

اأْلَْنُفَذ" ألف  َمَشاِمَيا" عصف عمى "ّللاَُّ َيَتَػفَّى
الشػـ مػت لتعصل الحػاس عغ اإلدراؾ والػعي 
والتسييد، و"قزى" ىشا تشاسب مغ الفخائج؛ ألف 
تحّيغ األجل ىشا لع يأت جدافا ولكشو قزاء 

 محكع عغ حكسة وقجرة وترخؼ وعمع.
ثع ختست األية الكخيسة وذيمت بسا انتيت       

َياٍت ِلَقْػـٍ بو األيات الدابقة "ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلَ 

َيَتَفكَُّخوَف" تحييال يجخؼ مجخػ السثل والحكسة ؼيو 
مغ التقخيع والمػـ ما ؼيو بجليل شفع األية 
ِ ُشَفَعاء ُقْل َأَوَلْػ  ـِ اتََّخُحوا ِمغ ُدوِف ّللاَّ بقػلو:"َأ

(، َٖٗكاُنػا ال َيْسِمُكػَف َشْيًئا َوال َيْعِقُمػَف")الدمخ:
إلدراؾ وىي التعقل، فُدمبت عشيع أولى درجات ا

ثع تػعجوا بالعقاب والخيبة والخحالف، وُححروا 
إلعخاضيع عغ التفكخ والشطخ في الحاؿ التي 
تسخ بيا أنفديع كل يػـ ويسخ بيا الشاس مغ 
حػليع وىع معخضػف عسا فييا مغ الحكسة 
والقجرة وعجيب الترخؼ، وأكج الخبخ بػ"إف" 

عجـ جخييع لتشديميع مشدلة السشكخيغ ليحه األيات ل
في أحػاليع ومعاشيع عمى مقتزاىا، ولتشبيو 
العقل ليتجبخ مقتزيات األحػاؿ ؼيختار مريخه، 
فاألمخ مػكػؿ إلى تفكخىع وليذ إجباريا، 
وجُسعت األيات باعتبار تعجد متعمقيا، فالسػت 
أية، والشػـ أية، وإرساؿ األنفذ بعج السػت إلى 

 أجل مدسى أية.
 األية الدابعة: 

َخ َلُكُع اْلَبْحَخ ِلَتْجِخَؼ قاؿ تعا لى: "ّللاَُّ الَِّحؼ َسخَّ
اْلُفْمُظ ِؼيِو ِبَأْمِخِه َوِلَتْبَتُغػا ِمغ َفْزِمِو َوَلَعمَُّكْع 
َساَواِت َوَما ِفي  َخ َلُكع مَّا ِفي الدَّ َتْذُكُخوَف َوَسخَّ
ْشُو ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلََياٍت لَِّقْػـٍ  اأَلْرِض َجِسيًعا مِّ

 (ٖٔ:  ٕٔكَُّخوَف" )الجاثيةَيَتفَ 
ىشاؾ وحجة مػضػعية عامة في األيات       

التي ُذيمت بػ)يتفكخوف أو تتفكخوف( عمى حدب 
ورودىا في السرحف الذخيف ؼيدبقيا حجيث 
عغ ءايات هللا الكػنية السذاىجة، وإنداؿ الكتاب 
مغ عشج هللا تعالى بالحق وىػ مغ األمػر 

البذخية عشيجة الغيبية، ولسا كانت الصبيعة 
جاحجة ال ترجؽ إال بأدلة مذاىجة وحجج مخئية 
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ألجأىع هللا تعالى إلى التبرخ بالحػاس ؼيسا 
يذيج لو هلالج لج بالتفخد والقجرة، وَنَقل بريختيع 
العسياء إلييا، فرخؼ نطخىع إلى خمق 
الدساوات واألرض، وىسا دليالف قاشعاف عمى 

طشػف أف خالقيسا متعاؿ عغ أف تشاؿ وصفو ال
واألقالـ، وىحا مسا يحرل بو االعتبار ويحتاج 
لصػؿ التفكخ وتخدد الشطخ واالعتبار، وىحا 
التختيب ىػ ما افتتحت بو سػرة "الجاثية" ثع 
انتقمت إلى الحجيث عغ خمق األنفذ والجواب، 
ثع اختالؼ الميل والشيار، ثع إحياء األرض 
بشدوؿ الدساء، ثع ترخيف الخياح وكميا ءايات 

ىجة أعاد هلالج لج ذكخىا عمى مدامعيع وركد مذا
أبرارىع عمييا بأدوات التػكيج)إف والالـ( في 
َساَواِت َواأَلْرِض أَلََياٍت  قػلو:"ِإفَّ ِفي الدَّ

(، وتكخر ذكخ كمسة ٖلِّْمُسْؤِمِشيَغ")الجاثية:
"األيات" تدع مخات في مجػ محجود ججا مغ 

التفكخ  ؛ لمتشبيو عمى الغفمة وانعجاـ(ٔ()األيات
والتجبخ والتأمل في خمق هللا، فيؤالء لػ أعسمػا 
عقػليع ونطخوا ؼيسا حػليع مغ مخمػقات أليقشػا 
أنيا دالئل خالق مرخؼ مجبخ حكيع، فإذا 
جاءت دعػة الخسل وُدعػا إلييا صادفت قمبا 
وعقال قابال لإليساف واليقيغ، ولكغ لسا كانت 
 الغفمة وندعات اليػػ والخكػف إلى الجنيا
واالشسئشاف بيا ىػ الذغل الذاغل ُشػىت 
الفصخة واضصخب عسميا؛ ولحلظ أكجت األيات 

 الكخيسة وأعيج تكخار ذكخىا بريغة الجسع.
ثع استأنفت األيات بحكخ مطيخ ججيج           

مغ مطاىخ قجرة هللا وإنعامو غيخ ما سبق ذكخه 
                                                           

  ٖٔ: ٖسػرة الجاثية في األيات  - ٕ

َخ  في األيات الدابقة قاؿ تعالى:"ّللاَُّ الَِّحؼ َسخَّ
ُكُع اْلَبْحَخ ِلَتْجِخَؼ اْلُفْمُظ ِؼيِو ِبَأْمِخِه َوِلَتْبَتُغػا ِمغ لَ 

( فقج تكخر َٕٔفْزِمِو َوَلَعمَُّكْع َتْذُكُخوَف")الجاثية:
ذكخ األيات الكػنية عمى األسساع وعخضيا 
عمى العقػؿ لمتفكخ والتأمل والتجبخ، وفي مقاـ 
السّغ واإلنعاـ ذكخت مطاىخ ربػبية هللا تعالى 
ججه لعباده، فيػ خالقيع ومػالىع ومتكفل بخزقيع 
أيا كانت حالتيع اإليسانية، فاستؤنف وابتجغ 
ابتجاء ججيجا "هللُا الَِّحؼ" فعخؼ السدشج إليو 
والسدشج لقرخ ىحا الفعل العجيب )التدخيخ( 
عمى هللا تعالى قرخا حؿيؿيا تحؿيؿيا، قرخ 
قمب، لقمب اعتقاد السذخكيغ أف التدخيخ تفزل 

غ شخكائيع، وذكخ مشافع البحخ ليحكخىع بفزمو م
في مقاـ اإلنعاـ، فجخياف الفمظ واالبتغاء مغ 
فزمو خاص باهلل ؛ ولحلظ ذكخ الستعمق "بأمخه، 
مغ فزمو" لإلشعار والتحكيخ أف ىحا الفزل 
والتدخيخ بأمخ هللا وحجه، فيل ُيقابل بالذكخ مغ 
ِقبمكع؟ وتكخار الجار والسجخور "لكع" تحكيخ 

تشبيو ووعيج لمحيغ يتقمبػف في نعع هللا ولكشيع و 
ال يقابمػنيا بسا يشبغي مغ اإليساف والذكخ، 
واختتست األية بػ"لعمكع تذكخوف"؛ فالذكخ واجب 
عمى اإلنداف لمسشِعع الستفزل، وعبخ بالتخجي 
أؼ: تكػنػف في حاؿ يحرل مشيا الذكخ 
وُيخَجى مشكع ألنكع لدتع أىمو، وألنكع تعمسػف أف 

 مشعع ولكشكع لع تعسمػا بسقتزى عمسكع، ولع هللا
يػافق حالكع مقتزى ما يكػف لو مغ شكخ 
وامتشاف، وذكخ تدخيخ البحخ قبل تدخيخ ما في 
الدساوات واألرض ذكخ لمخاص قبل العاـ 
لمتعسيع واالىتساـ بالخاص، وعصفت)الػاو( العاـ 
َساَواِت" عمى  َخ َلُكع مَّا ِفي الدَّ الدابق "َوَسخَّ
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َخ َلُكُع الُفْمَظ"؛ ألف ال خاص الالحق "هللُا الَِّحؼ َسخَّ
تدخيخ األرض سابق عمى تدخيخ البحخ، 
فالبحخ مغ األرض، ولكغ لسا كاف تدخيخ 
الدفغ مغ األمػر العجيبة ُقجـ في الحكخ عمى 
العاـ )األرض(؛ ألف بيانو أىع واالعتشاء بو أشج 
وإف كاف البحخ داخال ضسغ ما يدتجؿ بو عمى 

رة هللا في خمق األرض، فالبحخ عالع مدتقل قج
بأحيائو وكائشاتو في عجـ االحتياج لغيخه وأدؿ 

 عمى القجرة وأعجب. 
الفعل "سخخ" لو مغ الجالالت التي تؽيس عمى 
األية كميا، فيػ يذيخ إلى الجونية واالنؿياد 

، فيػ يخمد إلى افتقار (ٔ()والقيخ والتحليل
العطيسة ليا مغ  اإلنداف وعػزه، فيحه الكائشات

القػة والقجرة ما يفػؽ قػة اإلنداف وقجرتو، فال 
يدتصيع ؾيادتيا وترخيف أمخىا "َلَخْمُق 
َساَواِت َواأْلَْرِض َأْكَبُخ ِمْغ َخْمِق  الدَّ

(، فالكائشات العطاـ ُسخخت ٚ٘الشَّاِس")غافخ:
لخجمة َمغ يعري هللا ػ عدوجل وقبمت ألنيا 

خ مأمػرة، أما اإلنداف فغفل ع غ شاعة السدخِّ
وأعخض، وتكخيخه )سخخ( تكخار تحٍج ووضع 
اإلنداف في مػضع العجد، والمفع السكخر بؤرة 
الجاللة وتسخكدىا، فالكػف اليائل العطيع يدتتبعو 
خ لكل ما ؼيو  أف يكػف ُمػِججه أعطع؛ ألنو مدخِّ

 ويدتتبع ذلظ وجػد الذكخ واليقيغ.
اف أف ىل في مقجور أؼ إنداف كائشا ما ك      

يفعل كل األفعاؿ الخارقة الدابقة أو يقػـ بفعل 
واحج مشيا ميسا بمغ مغ القػة والجبخوت 
والعطسة؟ فالحجيث ىشا إقشاع وحجاج بأسمػب 

                                                           

  لداف العخب مادة: سخخ. -  ٔ

ىادغ رصيغ يخاشب العقل ويحخكو ليقـػ 
يع عميو الدالـ  بػضائفو؛ ولحلظ اتكأ سيجنا إبخـا
في حجاج مغ حاجو في ربو عمى أية كػنية 

مقو، ولع يأمخه بخمق مثميا بل واحجة مغ خ
بتغييخ مدارىا، فبيت الحؼ كفخ، كمسة "بيت" 
ترػر زلدلة عقيجة الكافخ وبصالف قجرتو وإثبات 
عجده وضعفو وكفخه وتخصئتو لسشازعة الخالق 
السجبخ في أمخه، ولحلظ عشجما يدخخ السػلى ػ 
عدوجل ػ ىحه األجخاـ العطاـ بسا فييا مسا نعمع 

يحا تكخيع لإلنداف ورفعة لذأنو ومسا ال نعمع، ف
بتدخيخ الدبل لو وتحليميا، وتسييده بالعقل عمى 

 سائخ الخمق.
وفي األية تعخيس أيزا بحوؼ العقػؿ مغ       

خت وخزعت، واألجخاـ  اإلنداف، فالجسادات ُسخِّ
اليائمة العطيسة والجواب الزارية والػحػش 
خ، فسا باؿ اإلنداف ذؼ العقل  جسيعيا مدخِّ

د عمى الصاعة التي تكػف بسحس إرادتو يتسخ 
واختياره؟ فالتفكخ ىشا ليذ قيخيا، بل ىػ واجب 
فصخؼ عمى كل ذؼ عقل وبريخة، إذا نطخ 
حػلو وأحذ بعجده وقمة حيمتو، وفقخه إلى مغ 
يجبخ لو أمخه، واحتياجو إلى جسيع السػجػدات 
التي خمقيا هللا لو وسخخىا مغ أجمو، ىب أييا 

وحيجا بسعدؿ عغ الكػف  اإلنداف أنظ تعير
والسػجػدات والسدخخات ىل تدتصيع أف تحيا 
دوف كل ىحه السقػمات؟ وىب أف كل ما ىػ 
مدخخ لخجمتظ امتشع مشظ ىل لظ بقاء في ىحه 
الحياة؟ ىشا تتفكخ وتحتاج لمشطخ وتخجيعو 
لتعتخؼ بشقرظ وعجدؾ وتدمع الؿيادة وتحعغ 
إلى مجبخ عطيع خالق مدػس مبجع عمى غيخ 
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ؿ، وتقخ بالزعف واالفتقار إلى مالظ ىحه مثا
 األشياء ومػججىا ومػججنا نحغ.

وعقب االستجالؿ باأليات بالتفكخ؛ ألف       
الفكخ ىػ مشبع اإليساف الستقجـ ذكخه في قػلو: 
"أَلََياٍت ِلْمُسْؤِمِشيَغ ػ َءاَياٌت ِلَقْػـٍ ُيػِقُشػَف ػ َءاَياٌت 

سا أف في التفكخ (ك٘: ِٖلَقػـٍ َيْعِقُمػَف")الجاثية
دعػة لشبح التقميج خاصة أف اإليساف باهلل 
وترجيق ما جاء بو الخسل مغ عشج ربيع 
مرحح بجالئل، ومحقق بذػاىج، وعبخ بالفعل 
السزارع "يتفكخوف" فالتفكخ يشصمق مغ ما ىػ 
معمػـ إلى معمػـ آخخ ججيج، وليذ بتقميج أو 
اتباع بل يشذأ عشو يقيغ ومعخفة ججيجة مغ 

سابقة عميو، والكفار اندجت أماميع شخؽ  معخفة
السعخفة بعائق التقميج وعجـ إعساؿ الفكخ؛ ألف 
إدامة الفكخ ومسارستو يشتج عمسا وإذا كانت 
الجعػة لمتفكخ في األمػر الكػنية وىي معمػمة 
لشدتشتج مشو بفكخنا معمػما آخخ حتى وإف كاف 
غائبا عغ أعيششا لكغ آثار وجػده ودالئل 

مسػسة مذاىجة، وإعساؿ الفكخ يشتج وحجانيتو م
عشو خذية وعمع يقيشي "َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق 
َحا َباِشاًل")آؿ  َساَواِت َواأْلَْرِض َربََّشا َما َخَمْقَت ىَٰ الدَّ

( فحرل لمستفكخ عمع فخذع القمب ٜٔٔعسخاف:
 وغّيخ حالو فتبعتو أعساؿ الجػارح.

يبجو  حيشسا تتفكخ في الكػف وفي مطاىخه وما
لشا مشو بأعيششا السجخدة ومقجرتشا السحجودة 
ونخجع البرخ لشتفكخ ونتجبخ في أيات القخآف 
الكخيع نذعخ بالعجد وقمة الحيمة وانعجاـ السعخفة 
أماـ ىحا البحخ الداخخ المجي، يذعخ اإلنداف 
بشفدو مكتػؼ األيجؼ، عاجدا قميل الحيمة، قج 

غ استيعاب شّمت قػاه العقمية وقجراتو السعخؼية ع

حقائق األشياء وكػامشيا الباششة فإذا كانت ىحه 
السخمػقات السذاىجة تذعخنا بالعجد عغ استكشاه 
خرائريا الجفيشة ويخجع البرخ كميال حاسخا 
فساذا عغ مبجع ىحه األشياء ومػججىا؟ كل ىحا 
يدتشبط مغ قػلو تعالى: "ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلََياٍت لَِّقْػـٍ 

 .َيَتَفكَُّخوَف"
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 السحػر الثاني :
 أسخار التشػع في فاصمة التفكخ

لع تجخ الفاصمة القخآنية في أيات التفكخ         
عمى ندق واحج، ولكشيا تشػعت عمى حدب 
السقاـ والدياؽ، ومغ ىحه الفػاصل الستشػعة ما 
تكخر لفطو ومعشاه رغع اختالؼ الدػرة والسقاـ، 

مة وىػ ما يجؽ فيسو ويغسس معشاه يقػؿ العال
"ابغ األثيخ": "واعمع أف ىحا الشػع مغ مقاتل عمع 

، ويقػؿ الذيخ (ٔ()البياف، وىػ دقيق السأخح"
الجكتػر."أبػ مػسى": "تشػع الفػاصل في أيات 
متقاربة العشاصخ باب مغ البحث الجميل، ووراءه 
كثيخ مغ أسخار البياف ال تداؿ مخبػءة، وال 

وىحا يدتجعي تقديع ىحه  (ٕ()يشيس بو مبتجغ"
الفػاصل إلى خسدة أساليب: األسمػب األوؿ: 
ِلَظ ُيَبيُِّغ ّللاَُّ َلُكُع اأْلَياِت َلَعمَُّكْع َتَتَفكَُّخوَف"،  "َكحَٰ

َتَتَفكَُّخوَف"،  الثاني: "َأَفالَ 
َيَتَفكَُّخوَف"،  َيَتَفكَُّخوَف"و"َوَلَعمَُّيعْ  الثالث:"َلَعمَُّيعْ 
ُل اأَلَياِت ِلَقْػـٍ  الخابع:"َكَحِلظَ  َيَتَفكَُّخوَف"،  ُنَفرِّ

َيَتَفكَّخوَف"و"ِإفَّ  الخامذ:"ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلََياٍت لَِّقْػـٍ 
 َيَتَفكَُّخوَف".  ِفي َذِلَظ أَلَيًة لَِّقْػـٍ 

 َٜٕٔتَتَفكَُّخوَف" ":)البقخة:  األسمػب األوؿ: :"َأَفالَ 
 ،ٕٙٙ) 

عشاه خاتسا تكخر أسمػب اإليغاؿ بفمطو وم     
لأليتيغ الػاردتيغ في سػرة البقخة مع وحجة 

                                                           

السثل الدائخ. ابغ األثيخ.تح: أحسج الحػفي  -ٔ 
  ، دار نيزة مرخ.د.ت.ٖ/ ٖود.بجوؼ شبانة، 

األحقاؼ دراسة في أسخار  –آؿ حع الجاثية  -ٕ 
، مكتبة ٔ، طٙٙالبياف. د.دمحم أبػ مػسى، ص

بة    ـ.ٕٔٔٓىػ ػ ٕٕٗٔـو

الدياؽ الكمي العاـ لمدػرة، ووقع آخخا ونياية، 
وآخخ الكالـ يعمق باألسساع فيبقى أثخه شػيال 
في الشفذ خاصة إذا كاف مدتقال بإفادة مخاده 

والتكخار تذييج وعشاية بالدياؽ التي  عسا قبمو،
ة السػضػعات ، ومبالغة في أىسي(ٖ()وردت ؼيو

التي أشارت إلييا "كحلظ" التي تعػد إلى جسيع 
األيات التي تزسشتيا األيتيغ الكخيستيغ وإلى 
جسيع أسئمة الدػرة الكخيسة خاصة أف الحجيث 
في األيات الدابقة والتالية متعمق باإلنفاؽ 
والساؿ، فاسع اإلشارة يحزخ كل ما مزى مغ 

، (ٗ()بياف ويريخه في مشدلة السذاىج السحدػس
والُبعج في الكاؼ لخفعة البياف وجاللتو إلسشاده 

 إلى هللا هلالج لج . 
فأجاب البياف القخآني عغ أسئمة الرحابة 
بإيجاز وشفعو بيحه الفاصمة اعتسادا عمى فصخة 
العخب الدميسة، فسشيع مغ يشأػ عغ إتالؼ 
الساؿ في غيخ وجيو، ومشيع مغ لع يتعاط 

تو، ونقاء الفصخة الخسخ في الجاىمية لشقاء فصخ 
يتختب عميو صػاب التفكيخ واستقامتو، فخاشب 
السػلى عد وجل ىحه الفصخة وبعثيا مغ غفمتيا، 
وحثيا وذكخىا بأسمػب الخجاء "لعمكع" لتتفكخ 
ؼيسا أبانو ليع مغ أيات يجرؾ مسيدىا ما يتعمق 
بيحا البياف مغ أمػر تخجع إلى الجنيا واآلخخة، 

تتعمق بحق العباد فالسعامالت السادية التي 
يتياوف الشاس فييا، فييػف عمى السشفق الساؿ 
فيشفقو عبثا في الخسخ أوتخفا في السيدخ أو مشِّا 
في الرجقة ؼيخاشبيع الحكخ الحكيع مشبيا 

                                                           

  وما بعجىا ٗ/ ٖيشطخ السثل الدائخ -ٖ 
  ٚٚيشطخ السصػؿ ص  -ٗ 
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ومقخرا فكخوا قبل أف تقجمػا، والتفكيخ يقتزي 
مخاجعة األفكار وتقميبيا في العقل وفخض 

تػر.زكي نجيب األسئمة واإلجابة عشيا يقػؿ الجك
محسػد: " ىل تجرؼ ما معشى "تفكيخ" معشاه 
الجقيق مشاقذة اإلنداف لشفدو، يمقي عمى نفدو 
سؤاال ويحاوؿ عشو الجػاب؛ فإذا قمت "إني 
أفكخ" كاف معشى ذلظ عمى وجو الجقة أني 
سألت نفدي سؤاال أو أسئمة أحاوؿ عشيا 

، والفعل "تتفكخوف" مغ األفعاؿ (ٔ()الجػاب"
، وُندؿ مشدلة الالـز في األية الثانية؛ الستعجية

ألف السقرػد ليذ الستفكخ ؼيو وإنسا السقرػد 
حرػؿ التفكخ مشيع، والتجبخ والشطخ متججدا 
تفكخا بعج تفكخ، وتجبخا بعج تجبخ، ونطخا بعج 
نطخ لسعخفة الرػاب والػصػؿ إلى يقيغ 
اإليساف، فاهلل هلالج لج يخيج أف ُيدكت األلدشة التي 

الرجقة وتتفاخخ بالبحؿ واإلنفاؽ والسيدخ تسّغ ب
ويقػؿ ليع: اعسمػا فكخكع وحاوروا أنفدكع قبل 

فإف قمػبكع ستفتيكع في ىحه  أف تدألػا رسػلكع،
خروف الدؤاؿ وال األشياء التي تدألػف عشيا وتك

تتسدكػا بسقػالتكع الفارغة"ِإنَّا َوَجْجَنا آَباَءَنا َعَمٰى 
 (.ٕٕ" )الدخخؼ: اِرِىع مُّْيَتُجوفَ ُأمٍَّة َوِإنَّا َعَمٰى آثَ 

وتكخار ىحه الفاصمة بمفطيا ومعشاىا ألف إشار 
، فقج (ٕ()التكخار وسياقو ىػ الدػرة بجسمتيا

تحجثت الدػرة الكخيسة عغ السعامالت السادية 
بجسيع أنػاعيا حالليا وحخاميا، وما يدتتبع ذلظ 

                                                           

ـ، ٔ، طٕٗٔأدب السقالة. زكي نجيب محسػد، ص -ٔ
 ـ. ٜٚٗٔشبعة لجشة التأليف والتخجسة والشذخ 

يع الخػلي ، صالتكخ  -ٕ  ، ٕ، طٚٚار بالغة. دإبخـا
  ـ.ٕ٘ٓٓىػ ػ ٕ٘ٗٔدار األدب اإلسالمي

مغ نفقات وصجقة وزكاة وديغ، ومقاـ األية 
عمق بالخسخ والسيدخ وإنفاؽ الساؿ، األولى مت

والثانية إتباع الرجقات بالسغ واألذػ وذىاب 
أثخىا، فالسقاماف إتالؼ الساؿ في مزخة ال 
يخجى مغ ورائيا خيخ؛ ولحلظ خاشبيع البياف 
القخآني بأسمػب الخجاء ليحرل مشيع اتقاء 
وخذية واعساؿ لشعسة العقل التي عصمت، فقمجوا 

ػا شيػاتيع، وتخمػا عغ أفعاؿ مغ سبق، وتابع
 محسػد األخالؽ حيغ مشػا بالعصاء.

 (َٓ٘تَتَفكَُّخوَف" )األنعاـ: :"َأَفالَ األسمػب الثاني
ابتجأ أسمػب التحييل السؤكج الجارؼ مجخػ       

- السثل والحكسة بأسمػب االستفياـ اإلنكارؼ 
السعصػؼ  -وىػ عسػد السعشى في الفاصمة ىشا

عمى االستفياـ الدابق "ُقْل َىْل َيْدَتِػؼ اأَلْعَسى 
َوالَبِريخ" لتأكيج إنكار أدنى درجات العقل 
واإلدراؾ والتسييد والتفكخ عغ الحيغ كفخوا، 
ولحلظ نُدؿ الفعل "تتفكخوف" مشدلة الالـز ليدمب 

عخض بيع عشيع خريرة اإلنداف )التفكيخ(، وي
لذبييع باألنعاـ، وىػ ردع وزجخ وتػبيخ ليع 
وإنكار أف يكػنػا بسثابة مغ يتأتى مشو التفكخ 
لجيميع "ومغ خرائز العقل أنو يتأمل ؼيسا 
يجركو، وُيقمِّبو عمى وجػىو، ويدتخخج مشو 
بػاششو وأسخاره، ويبشى عمييا نتائجو وأحكامو. 
وىحه الخرائز فى جسمتيا تجسعيا ممكة 

فالكائغ الحؼ يدتحق أف يشعت  (ٖ()" الحكع
بػ"إنداف" ىػ َمغ يعسل عقمو في كل ما يمقى 
إليو وبشاء عميو فإنو يشتيج سمػكا يتسثل في 
الفعل أو التخؾ، وىؤالء لع يعسمػا عقػال بل 

                                                           

  ٓٔالتكخار فخيزة إسالمية ص  -ٖ 
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أصجروا أحكاما جداؼية عمى الجعػة وَمغ جاء 
بيا، وجادلػه، وكحبػا بالحق لسا جاءىع 

ِليَغ" وقالػا:"ِإْف َىَحآ  ِإالَّ َأَساِشيُخ اأَلوَّ
(، وقرت الدػرة حدف الخسػؿ ٕ٘)األنعاـ:

صمى هللا عميو وسمع مغ أقػاليع، فرػرت ىحه 
األية بشغسيا الستراعج وتكخار "ال" و"لكع" وفعل 
القػؿ، والسجود الرػتية في التالوة رسػؿ صمى 
هللا عميو وسمع وكأنو يحاورىع وىع يجادلػف 

، ولسا يأس مغ إقشاعيع ويمجوف في الخراـ
أنيى حػاره معيع بسا يدكغ نفدو ويمحق العار 
بيع، فدفييع ووبخيع تػبيخا شجيجا بشفي العقل 
عشيع، وقصع التالوة عشج ىحه الفاصمة "تتفكخوف" 
مع ححؼ السفعػؿ إفخاغ وتشؽيذ لمحدف عغ 

، ونقمة انتقل البياف القخآني  صجر الخسػؿ 
 بعجىا إلنحار َمغ ُيخجى مشيع الفالح.

األسمػب الثالث:"لعميع يتفكخوف" و"ولعميع 
( ، ٕٔ(، ) الحذخ:ٙٚٔيتفكخوف":)األعخاؼ: 

 (:ٗٗ)الشحل: 
تكخرت قػلو:"لعميع يتفكخوف" مختيغ       

فاصمة أليتيغ مغ سػرتيغ مختمفتيغ لػجػد 
بيشيسا، اتحج السصمع،  مشاسبة معشػية وسياؾية

فافتتحت األيتيغ بأداة الذخط "لػ" وىي امتشاعية 
في األية األولى دلت عمى أف السذيئة مشتؽية 
والخفع مشتف كحلظ، امتشع الجداء المتشاع 
الذخط، وفي الثانية فخضت ما ليذ بػاقع واقعا 
مع إمكاف الحرػؿ لػ وقع، فمػ تحقق ندوؿ 

، وابتجأت فاصمة القخآف عمى جبل لكاف الترجع
األية األولى بقػلو:"َفاْقُرِز اْلَقَرَز 

َيَتَفكَُّخوَف" بأسمػب أمخ الغخض مشو:  َلَعمَُّيعْ 
التػجيو والتعميع والتقػيع والتعميل، فقج سبقت 

غَّ َعَمْيِيع  األية بقرز كثيخ متشػع  "َفَمَشُقرَّ
( وكتاب مفّرل "َوَلَقْج ِجْئَشاُىع ِٚبِعْمٍع" )األعخاؼ:

ْمَشاُه َعَمى ِعْمٍع ُىًجػ َوَرْحَسًة لَِّقْػـٍ بِ  ِكَتاٍب َفرَّ
( وأيات مفّرمة "َكَحِلَظ ُٕ٘يْؤِمُشػَف")األعخاؼ:

ُل األَياِت َوَلَعمَُّيْع َيْخِجُعػَف")األعخاؼ: ( ُٗٚٔنَفرِّ
فالتفريل غخضو اإلرشاد واالىتجاء والخحسة 
والخجػع إلى هللا تعالى، وىػ الغخض مغ قّز 

السختمف الستشػع الحؼ احتذجت الدػرة القرز 
بو مغ أوليا وحصت رحاليا في األية محل 
الجراسة ليكػف الجسع "القرز" راجعا إلى كل 
قرز الدػرة بأكسميا، و"األيات" السدتفادة 
مشيا والسعتَبخ بيا في قػلو:" َذِلَظ َمَثُل اْلَقْػـِ 

انية اختتست الَِّحيَغ َكحَُّبػْا ِبَأَياِتَشا "، وفي األية الث
األية بقػلو تعالى: " َوِتْمَظ اأْلَْمَثاُؿ َنْزِخُبَيا 
ِلمشَّاِس" مع أف السثل السزخوب في األية 
الكخيسة واحج ولكغ الجسع يذيخ إلى األمثاؿ 
األخخػ الستقجـ ذكخىا في الدػرة الكخيسة " َكَسَثِل 

ْيَصافِ  ... َوال الَِّحيَغ ِمغ َقْبِمِيْع َقِخيًبا .. َكَسَثِل الذَّ
َتُكػُنػا َكالَِّحيَغ َنُدػا ّللاََّ.... ال َيْدَتِػؼ َأْصَحاُب 

(، ٕٓ: ٙٔالشَّاِر َوَأْصَحاُب اْلَجشَِّة" )الحذخ 
وأفخدت اإلشارة "ذلظ" ألنيا تعػد عمى السثل 
السزخوب لمسكحبيغ دوف ما سػاه مغ القرز 
الحؼ قز أنباء السخسميغ الدابقيغ؛ ولحلظ 

قبمو، واستؤنف  ُفرل البياف عسا
بقػلو:"فاقرز" فالفرل ىشا مغ جية السعشى، 
ومغ ناحية المفع فال يجػز عصف الجسمة 
الخبخية عمى اإلنذائية، فػ"الفاء" في قػلو: 

، فالسثل (ٔ()"فاقرز" استئشاؼية تعميمية رابصة
                                                           

  ٖٔ/٘يشطخ معاني الفاء. شخح السفرل  -ٔ
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السحكػر سبب في قّز القرز، أما إفخاد 
مظ اإلشارة "تمظ" مع إشارتيا لمجسع في قػلو: "وت

األمثاؿ" ألف السزخوب ليع السثل والسػجو ليع 
الخصاب )لمشاس( وىع ليدػا عمى قجـ السداواة 
في التفكخ واالعتبار والشطخ، "إذا قيل: ىػ مثمو 

، (ٔ()في كحا فيػ مداو لو في جية دوف جية"
كسا أف الغاية مغ ضخب األمثاؿ الستعجدة واحجة 
ىي التفكخ، فشدلت األمثاؿ الستعجدة عمى 
اختالفيا مشدلة السثل الػاحج باعتبار ما يؤوؿ 
إليو غخضيا والسغدػ مشيا، أما قػلو: "لعميع 
يتفكخوف" خبخ في معشى اإلنذاء أؼ: تفكخوا، 
ولكغ لسا كاف الصمب ثقيل عمى الشفذ 
اإلندانية، وقميل مغ يمتـد بو وُيقبل عميو عبخ 
البياف القخآني  بالخبخ، تخبية ليا وتدكية وتعميع 

ظ ألغالؿ التقميج والتبعية والجسػد، وكاف وف
الخبخ أسمػب تخج وىػ: ارتقاب شيء ال وثػؽ 
بحرػلو، ويجخل ؼيو ارتقاب السحبػب والصسع 

، يقػؿ اإلماـ الدركذي في معشى "لعل" (ٕ()ؼيو
و"عدى": "مغ هللا تعالى واجبتاف، وإف كانتا 
رجاء وشسعا في كالـ السخمػقيغ؛ ألف الخمق 

خض ليع الذكػؾ والطشػف، والبارغ ىع الحيغ يع
وىحا السعشى محاؿ عمى هللا (ٖ()مشده عغ ذلظ"

هلالج لج ألنو يقػؿ لمذيء كغ ؼيكػف، ؼيكػف معشاىا 
ىشا: التعميل يقػؿ الذيخ "ابغ يعير":"...إال 
أنيا إذا وردت في التشديل؛ كاف المفع عمى ما 
يتعارفو الشاس، والسعشى عمى اإليجاب بسعشى 

                                                           

لداف العخب. مادة )مثل( . -  ((ٔ))  
ٕٕٙيشطخ السصػؿ ص  -  ((ٕ))  
ٚٔٓٔالبخىاف ص  - ((ٖ))  

ستحالة الذظ في أخبار القجيع "كي"؛ ال
، لسا سبق في عمسو هلالج لج أف التفكخ ال (ٗ()سبحانو"

يكػف مشيع في كل حاؿ لغفمتيع وإعخاضيع 
وانغساسيع في الذيػات ُعممت ليع الغاية مغ 
ضخب األمثاؿ، فيع يخجػف ما ؼيو سعادتيع 
وصالحيع حتى وإف لع يعسمػا بسقتزاه، وكاف 

" ألف هللا هلالج لج يحب ليع الفعل مزارعا "يتفكخوف 
تججد الفكخ ومداولتو آنا بعج آف مداولة متججدة 
متعاؾبة في جسيع األشياء واألحػاؿ واألزماف 
وإثبات وجػده مشيع دوف ندبتو إلى مفعػؿ؛ 
ولحلظ ححؼ لممتعسيع واإلشالؽ "ألف تعجيتو 

 . (٘()تشقس الغخض وتغيخ السعشى"
كخوف( وقج وردت الفاصمة )لعميع يتف    

مقصػعة عسا قبميا في سػرتي "األعخاؼ" 
و"الحذخ" عمى خالؼ سػرة "الشحل" حيث 

َيَتَفكَُّخوَف"  وردت مػصػلة في قػلو: " َوَلَعمَُّيعْ 
الػاو العاشفة تفيج ربط الجسمة بسا قبميا، 
واإليحاف بحرػؿ مزسػنيا تػسصا بيغ 

الكساليغ، فعمة إنداؿ الحكخ إلى  رسػؿ هللا  
عميو وسمع بيانو لمشاس،  وعمة كػنو صمى هللا 

 قخبيع إلى هللاكخ والتأمل ؼيسا يمشدال ليع ىي التف
هلالج لج ، فجعل التفكخ في البياف السشدؿ مزاما 

 لبياف الحكخ وعمة أخخػ مغ إندالو .
ُل األََياِت  األسمػب الخابع: "َكَحِلَظ ُنَفرِّ

 (ٕٗ)يػنذ:  َيَتَفكَُّخوَف": ِلَقْػـٍ 
الفاصمة التي تبتجأ باسع اإلشارة "كحلظ"مغ       

خالؿ تتبع الدياؽ الحؼ ورد ؼيو مغ خالؿ 
                                                           

ٓٚ٘/ ٗشخح السفرل  -   ((ٗ))  
٘٘ٔدالئل اإلعجاز ص  -  ((٘))  
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األيات التي حاوؿ البحث كذف بعس أسخارىا 
جاء في سياؽ التعميع والتػجيو والبدط واإلشفاؽ 
واإلجابة واإلنعاـ عمى العباد بشعسة تبييغ 

ا في الرخاط السدتؿيع، ؼيزخب هللا هلالج لج أمثاال كس
ىحه األية الكخيسة، ويجيب عغ تداؤالت كسا في 
أيتي البقخة الدابقتيغ؛ ولحلظ كاف البياف في ىحا 
السقاـ تفريال "نفرل" أؼ: نفرل تفريال 
قاشعا بيغ الحق والباشل، وألف السقاـ تعميع 
وتيحيب خػشبػا بسا يدتسيميع ويعدز إجابتيع 
 بجعل األيات مغ أجل قػـ مغ قػاميع التفكيخ،
شبعػا عميو حتى صار جدءا مغ ماىيتيع، 
وجسعت األيات؛ ألف الرػرة السسثل بيا مخكبة 
مغ عشاصخ شتى وىيئات تخاكبت مع بعزيا 
عمى ىيئة مخرػصة لترػر سخعة زواؿ 
الحياة الجنيا، وكل عشرخ مغ مكػنات ىحه 

 الرػرة أية، فشاسب الختع بالجسع"أيات".
ِفي َذِلَظ  : قػلو تعالى:"ِإفَّ األسمػب الخامذ

َيَتَفكَّخوَف"، "ِإفَّ ِفي َذِلَظ ألََيًة  أَلََياٍت لَِّقْػـٍ 
َيَتَفكَُّخوَف"، وقج ورد التخكيب األوؿ أربع  لَِّقْػـٍ 

مخات، والثاني مختيغ، وبالغة ىحا التخكيب 
 تتسثل في مطاىخ عجة مشيا: 
 أوال: إفخاد "األيات" وجسعيا : 

ػر مختمفة ختست األيات التي وردت في س     
بفػاصل مؤتمفة متحجة السبشى، ولكغ االختالؼ 
في إفخاد "األية" في مػضع " ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلَيًة" 
وجسعيا في آخخ " ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلََياٍت" والجسع 
واإلفخاد يشاسب ما ورد في ىحه األيات مشاسبة 
معشػية، ففي سػرة "الخعج" ُفّرل مطاىخ قجرة 

ساوات واألرض بأوجد بياف هللا في خمق الد
وأبمغو، فُحكخت دالئل قجرتو تعالى في تدييخ 

الكػف وما يحػيو مغ ضػاىخ شبعية مدخخة 
بأمخه في مجػ محجود ججا مغ الكمسات ولكشو 
ُيفدخ في مجمجات وأعػاـ، وىحه الطػاىخ 
السختمفة يشاسبيا جسع األيات ائتالؼ لمفع مع 

اىخ القجرة السعشى، وفي سػرة "الخوـ" تعجدت مط
وُفرل ذكخىا في مطاىخ متعجدة كاإلحياء 
واإلماتة، والخمق مغ التخاب، وجعل الدوج مغ 
الشفذ إلى الفاصمة محل الجراسة "يتفكخوف" 
وتتابع ذكخ األيات وتعجيج مطاىخ القجرة في 

( مغ نفذ الدػرة مفتتحة ٕ٘:  ٕٕاأليات )
األيات بقػلو تعالى: "َوِمْغ َأَياِتِو" لإلشارة إلى أف 

لع يشتو ذكخىا بل ورد مشيا في ىحا السقاـ ما 
يشاسب مػضػع الدػرة وما ىػ أجمى في بياف 
القجرة والشعسة؛ ولحلظ ُجسعت "األيات" في 
الفاصمة مشاسبة لمسعشى والسقاـ، وفي سػرة 
"الدمخ" تعجدت مطاىخ القجرة متسثمة في التػفي 
واإلحياء، واإلمداؾ واإلرساؿ كل ليمة لكل 

ائشات الحية مسا نعمع وما ال نعمع، الك
واالستصاعة لفعل واحج مشيا أية ومقجرة عجيبة، 
فكيف إذا تكخرت كميا كل ليمة؟ فيي لحلظ 
أيات، وفي سػرة "الجاثية" تكخار اسع السػصػؿ 
السبيع "ما" يزع في ثشاياه مخمػقات عطيسة 
عجيجة مسا نعمع ومسا ال نعمع ُسخخت وذلمت 

عو، وىحا يتزسغ إشارة إلى لخجمة اإلنداف ونف
جيل اإلنداف بشفدو وقجراتو العطيسة التي 
عصمت بدبب الخكػف إلى الخاحة واالشسئشاف 
بالحياة الجنيا وتعصيل األوامخ الخبانية "ُقْل ِسيُخوا 

(، فتكخار "ما" ِٕٗفي اأْلَْرِض َفانُطُخوا" )الخوـ:
مع جسع الدساوات وذكخ األرض إيجاز قرخ 

القجرة والديصخة الستسثمة في  شػػ ذكخ مطاىخ
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قػلو تعالى:"َأاَل َلُو اْلَخْمُق َواأْلَْمُخ" 
 ( وىحا مشاسب لجسع األيات. ٗ٘)األعخاؼ:

أما إفخاد "األية" فػرد في سػرة "الشحل" مختيغ، 
َساء َماء"أوليا: في قػلو:"  ُىَػ الَِّحؼ َأنَدَؿ ِمَغ الدَّ

لساء الُسشدؿ واحج، واالعتبار يحرل بإفخاده فا
وكػنو سببا لسطاىخ متشػعة مغ القجرة والسشفعة، 
وال يحرل ىشا بحكخ العسميات الحيػية واآلثار 
التي نتجت عشو، ثانييا في قػلو تعالى:"َيْخُخُج 
ِمغ ُبُصػِنَيا َشَخاٌب.." فأفخدت األية لتجمي القجرة 

ة السعقجة التي في الشاتج عغ العسميات الحيػي
تقػـ بيا الشحمة مغ وقت اإليحاء ليا إلى أف 
تخخج العدل، فتكػيغ العدل الذفاء مغ 
مخخجات الشحل ىحا بجيع عجيب، وىػ األية 
السعجدة الباىخة التي تدتحق التجبخ والتأمل 

 والتفكخ والشطخ. 
وأخخت "األيات" رغع كػنيا مدشجا إليو؛       

ىع، واألعشى ألف الخبخ "في ذلظ" ىػ األ
بالبياف، وأفخد رغع إشارتو إلى أيات وعجائب ال 
تشقزي ُأبيع ذكخىا في اسع السػصػؿ "ما" 
مكخرا، وُعسست في تكخار حخؼ الذسػؿ "كل" 
مختيغ أيزا في قػلو:"ومغ كل الثسخات" و"ثع 
كمي مغ كل الثسخات"، وتشػعت العجائب 
والسخمػقات مسا نعمع ومسا ال نعمع بإيخاد صيغ 

لجسع، واسع اإلشارة لمبعيج "ذلظ" مغ السبيسات ا
إلشارتو إلى جسيع ما سبق ذكخه حاضخا محدا 
يجرؾ بالبرخ، أو غائبا معشػيا مسا يفقيو 

فسا يفيع مغ األيات دقيق خفي ال  (ٔ()القمب
يطيخ إال بعج تكخر الشطخ والتفكخ والتجبخ، وفي 

                                                           

ٕٖ٘/ٕيشطخ شخح السفرل  -  ((ٔ))  

إبياـ السدشج وتقجيسو "في ذلظ" تذػيق إلى 
 لسدشج إليو "أليات".  معخفة ا

 ثانيا: القصع واالستئشاؼ:
ُبشيت الفػاصل في ىحه األيات عمى القصع      

واالستئشاؼ؛ ألف ما قبميا استجالالت عمى وجػه 
جػاب عغ أسئمة  اإلو قادر مختار، والكالـ فيي

مقجرة، ِلَع ال يكػف السؤثخ في مّج األرض جاذبية 
الذسذ والقسخ لسياه البحار والسحيصات؟ وِلَع ال 
يكػف الساء ىػ السشبت لمدروع؟ وىل تتسيد 
الشحمة بقجرتيا عمى الذفاء؟ ىل يكػف مغ 
أنفدكع أؼ: مغ نصف الخجاؿ ومغ جشدكع خمق 

حياء الدوج ؟ وىل الجىخ ىػ الدبب في اإل
واإلماتة؟ وىل تغيخات العالع مختبصة بحخكات 
األفالؾ ومدارات الشجػـ؟ ؼبصل فعل الصبيعة 
في التدخيخ والخمق واإلنبات واإليحاء، فيحه 
الكائشات والطػاىخ الصبعية ال عقل ليا وال تجبيخ 
إال أف يكػف ىشاؾ عقل خفي ومجبخ خفي ىػ 
الحؼ فعل ذلظ، "وال يحل اإلشكاؿ أف ندسي 

حه القػة الخؽية الصبيعة فإنا ال نفعل بحلظ أكثخ ى
مغ أنشا نيخب مغ لفع إلى لفع نيخب مغ لفع 

جحجا لأليات الػاضحة ، (ٕ()هللا إلى لفع الصبيعة"
رغع إحداسشا برجقيا، وغخور العقل الحؼ 
يصمب الجليل عمى كل شيء ولػ كاف واضحا، 
ولسا كاف الجليل ال يتع إال بالجػاب عغ ىحه 

مة ال جـخ كاف مجاؿ التفكخ والشطخ األسئ
والتأمل باؾيا، فػجػد ىحه الكائشات وتدخيخىا 
بكيؽية معيشة إقخار بػجػد هللا، كسا أف حرػؿ 

                                                           

، دار ٔٔرأيت هللا. مرصفى محسػد، ص - ٕ
  السعارؼ.د.ت.
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الحخكات واإلنبات وتدخيخ األجخاـ الدساوية 
بحخكة مخرػصة واختالؼ أنػاع الشبات الحؼ 
يدقى بساء واحج "حرػؿ ىحا التفاوت في 

 . (ٔ()ؤثخ قادر مختار"اآلثار، فعمسشا أف الس

: أكجت الفاصمة بحخفي التػكيج ثالثا: التػكيج 
"إف" و"الالـ" السدحمقة التي زحمقت إلى السدشج 
إليو الستأخخ؛ ألف تكػيغ الكػف وفق نطاـ 
محكع، و تدييخ أجخامو في مجارات مخرػصة، 
وتدخيخ الدسػات واألرض وما فييسا لشفع 

ع مقخوف بو اإلنداف متقخر في عمع الشاس، وى
َساَواِت َواأْلَْرَض  "َوَلِئغ َسَأْلَتُيع مَّْغ َخَمَق الدَّ
ْسَذ َواْلَقَسَخ َلَيُقػُلغَّ ّللاَُّ")العشكبػت:  َخ الذَّ َوَسخَّ

(، ولكشيع لسا لع يعسمػا بسقتزى عمسيع، ٔٙ
وعصمػا فكخىع عغ الشطخ والتجبخ والتفكخ، ندلػا 

 كيج. مشدلة مغ لع يقخ بو فاحتاجػا إلى التأ
 

كسا أف الشطع التخكيبي لأليات تػكيج        
قخرتيا، وتحقق ذلظ في أسمػبيغ: لمسعاني التي 

األوؿ: تقجيع السدشج إليو عمى الخبخ الفعمي في  
فالػفاة حؿيقة "ّللاَُّ َيَتَػفَّى اأْلَنُفَذ" قػلو تعالى: 

مقصػع حرػليا، أسشجت إلى مػججىا إسشادا 
لتأكيج اختراصيا بو، فيتقخر ذلظ في ضاىخا 

نفذ السخاشب ويتأكج، ويتحقق، ويشجفع الذظ 
والتػىع، والثاني: أسمػب القرخ السدتفاد مغ 

َخ َلُكع"،  في قػلو:تعخيف الصخفيغ  "هللا الحؼ َسخَّ
 " َوُىَػ الَِّحؼ َمجَّ اأَلْرَض "ىػ الحؼ أندؿ"و "و

خا لقرخ الفعل عمى هللا هلالج لج دوف سػاه قر
 قرخ صفة عمى مػصػؼ. حؿيؿيا، 

                                                           

ٓٚالبخىاف في عمـػ القخآف ص  -   ((ٔ))  

 رابعا: التكخار:
تكخرت الفاصمة بمفطيا ومعشاىا في سػر      

، خاشب هللا هلالج لج الشاس (ٕ()مختمفة "لتعجد الستعمق"
وعجد عمييع أنػاع نعسو التي خمقيا وسخخىا ليع، 
وأوغل بيحه الفاصمة عجبا مغ تخمف مغ ال 

ليعتبخ  يتأمل األيات مع ضيػرىا، وتكخارىا
الشاس ويتأثخوا بالتكخار؛ ألف مشيع مغ ال يتأثخ 

 بالسخة الػاحجة.

                                                           

ٕٖٙالبخىاف ص  -  ((ٕ))  
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 الخاتسة

يخيج هللا تعالى لعباده الخيخ؛ ولحلظ حثيع        
بل  عمى التفكخ، ولع يجبخىع عميو أو يقدخىع

رجاه مشيع عمى سبيل التكخار والستابعة والتججد 
تذخيفا ليع، والجعػة لمتفكخ ليدت دعػة إلى 
الفكخ في ذاتو تعالى وصفاتو؛ ألنو فػؽ 
إدراكيع، ولكغ التفكخ يكػف في أفعالو وممكو 
وممكػتو وجسيع ما في الدساوات واألرض وما 

 بيشيسا ليكػف ذلظ مزعفا لسعخفتو وخذيتو. 
ذيمت أيات بعيشيا بالفاصمة "يتفكخوف ،  وقج    

تتفكخوف" عمى حدب اختالؼ مقاميا وسياقاتيا 
في الحكخ الحكيع، واختمف التخكيب الحؼ انتيت 
بو األيات، فدػرة البقخة الدػرة الػحيجة التي 
وردت فييا فاصمة التفكخ متساثمة "كحلظ ُيَبيُِّغ 

كَُّخوَف" لسا تزسشتو ّللاَُّ َلُكُع األََياِت َلَعمَُّكْع َتَتفَ 
الدػرة الكخيسة مغ ذكخ الحجود التي انفخدت بيا 
سػػ سػر القخآف الكخيع األخخػ، ومغ ىحه 
األحكاـ حكع الخسخ والسيدخ، والحجيث عغ 
اإلنفاؽ وىػ ركغ ركيغ في حياة البذخ 
وصالحيع وتآلفيع وِقػاـ حياتيع، فمسا كاف 
الحجيث عغ أحكاـ ليا أثخ دنيػؼ وعاؾبة  

ْخَخوية ناسب ذلظ أف يكػف البياف مػضحا أُ 
 ومطيخا لأليات.

واستعسل في مقاـ سؤاؿ الرحابة عغ      
الخسخ والسيدخ واإلنفاؽ الخجاء "لعمكع تتفكخوف" 
ألنيع قػـ ُيخَجى مشيع التفكخ ويحبو هللا ليع؛ أما 
سػرة "األعخاؼ" فقج أمخ رسػلو الكخيع ػ صمى 

الحؼ ءاتيشاه ءاياتشا هللا عميو وسمع ػ بتالوة نبأ 
فاندمخ مشيا فغػػ فحكخ لفع "القػـ" في جانب 

السكحبيغ "َذِلَظ َمَثُل اْلَقْػـِ الَِّحيَغ َكحَُّبػا ِبَأَياِتَشا"؛ 
ألف الكحب مغ قػمية ىؤالء القػـ اشتيخوا بو 
وصار خريرة تسيدىع، وفي جانب السؤمشيغ 
" لكشو رجى ليع  لع يعبخ البياف القخآني بػ"قـػ

لتفكخ؛ ألف شبيعتيع تقبل الشرح وعقػليع تقبل ا
التفكخ وتداولو ويتججد مشيع بجليل إسالميع لسا 
تفكخوا بعقػليع فمع ُيفَخض عمييع، وفي سياؽ 
الكفار السعانجيغ في سػرة "األنعاـ" لع يحكخ لفع 
"القػـ" ألنيع عسياف ال يفيسػف وال يبرخوف 

اس فيتفكخوف، ويدتحيل أف يػجج جساعة مغ الش
يسيدىع عجـ التفكخ والتجبخ والشطخ؛ ولحلظ يتيكع 
بيع السرصفى ػ صمى هللا عميو وسمع ػ ويشكخ 
عمييع تعصيل عقػليع، فحيل األية مدتفيسا "َأَفاَل 
َتَتَفكَُّخوَف" تعخيس بيع لجخػليع في حيد مغ ال 
يعقل وال يتفكخ إشارة السع الدػرة، وفي مقاـ 

ومقابمة ذلظ الجعػة إلى التفكخ واالعتبار 
ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلََياٍت لَِّقْػـٍ باإلنكار يحدغ التػكيج "

" لتكخار اإلشارة إلى مػضع العبخة َيَتَفكَُّخوفَ 
 ومػشغ االعتبار في السداقات كميا.

كثخ إحالة الشاس إلى التفكخ والتجبخ في       
الدساوات واألرض وكانت الجعػة لمتفكخ والشطخ 

ة، والتػكيج تارة، والتعخيس بأسمػب الخجاء تار 
تارة أخخػ، فالبياف القخآني يقخر حؿيقة خمق هللا 
الدسػات واألرض ويعيج تكخار أية خمقيا عمى 
مدامع الشاس؛ ألنيا محػر حياة اإلنداف، 
فالدساء تطمو وفييا رزقو، واألرض مأواه وفييا 
معاشو، وىحا بالشطخ إلى أضيق حجود وضيفة 

ة لإلنداف فمػالىسا ما الدساء واألرض بالشدب
كاف ىشاؾ حياة أصال، وبعج تقخيخ ىحه الحؿيقة 
ُعقب باسع اإلشارة عمى سبيل السحىب الكالمي 
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ِ َفَأُروِني َماَذا  َحا َخْمُق ّللاَّ الحجاجي اإلقشاعي" ىَٰ
( استشكفتع َٔٔخَمَق الَِّحيَغ ِمغ ُدوِنِو")لقساف:

وتخفعتع عغ الشطخ والتأمل واعتجتع استخجاـ 
عسي ورتعتع فييا كسا تختع الساشية وأشخكتع ن

معي غيخؼ فيحا خمقي وإف كشتع ال تقخوف 
وتعتخفػف بقجرتي وحكستي فأروني ماذا خمق 
الحيغ تجعػف مغ دوني، فتشػعت األساليب في 
اإلشارة إلى الخمق ما بيغ إشارات عقمية تأمل 
ونطخ وتفكخ وأساليب نرية مغ مقارعة بالحجة 

السحدػس السذاىج لبياف عجد وإتياف بالجليل 
 السذخؾ وبيتاف الحؼ كفخ. 

ا بتجاء األمخ بالشطخ في خمق الدساوات   
واألرض وما بيشيسا استجالؿ عقمي عمى وجػد 
خالق قادر وىػ مذاكل لحكخ التفكخ بعجه 
ومشاسب لو، وكػف األمخ بالتفكخ بعج الشطخ في 

مق مفعػالت هللا ػ هلالج لج ػ الحدية السذيػدة مغ خ
الدساوات واألرض ثع التجبخ في أياتو السدسػعة 
السعقػلة والتفكخ فييا تخؽ وانتقاؿ مغ الحذ إلى 
العقل وإدراؾ لجالؿ هللا وصفاتو وصجؽ ما 
أخبخت بو الخسل، وكل ىحه األيات 
واالستجالالت شخيقيا السحىب الكالمي 
واالستجالؿ عمى الػاجج مسا ىػ مػجػه؛ ولحلظ 

ى الشطخ في العالع العمػؼ ثع ُدعي السشكخوف إل
العالع الدفمي، فالشاضخ فييسا يتبرخ ويتحكخ، ثع 
دعػا إلى التفكخ في مادة أرزاقيع وأقػاتيع 
ومالبديع ومخاكبيع وىػ الساء الحؼ أندؿ مغ 
الدساء وأحيا األرض، ثع أمخوا بالشطخ والدؤاؿ 
عغ َمغ سبق ِمغ األقػاـ وما أصابيع مغ 

كحيب الخسل وما تشاقمتو حػادث ونكبات بدبب ت
 القخوف وشيج بو العياف قخنا بعج قخف. 

مغ خالؿ تجبخ األيات الكخيسة تبيغ أف      
التفكخ ىجفو الػصػؿ إلى الحؿيقة عمى اختالؼ 
الدياقات والسقامات، وحاصل التفكخ يتسخكد في 
َساَواِت  قػلو تعالى:"َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ

َحا َباِشاًل")آؿ َواأْلَْرِض َربَّ  َشا َما َخَمْقَت ىَٰ
(، ففي مقاـ الدؤاؿ وىػ السقاـ ٜٔٔعسخاف:

الػحيج في سػرة البقخة غخض التفكخ ومغداه 
االقتشاع بتخؾ الخسخ والسيدخ والكّف عشيسا كفِّا 
يػلجه العقل الػازع الشاتج عغ الشطخ في الذيء 
وتقميبو عمى جسيع جياتو والػصػؿ ؼيو إلى 

يُجع الشفذ دعِّا، ويجبخىا عمى التخؾ  حكع نيائي
لسا تحقق عشجىا مغ اإلثع الكبيخ قجره الكثيخ 
مقجاره فتأنف الصباع الرحيحة مغ اقتخاؼ اإلثع 
ومداولتو، وفي سػرة يػنذ ضخب هللا تعالى 
مثل الحياة الجنيا وصػرىا بساء أندلو مغ الدساء 
 وكأف الشاس لغفمتيع وتشاسييع ىحه القجرة ُذكِّخوا
بيا، فزخب ليع السثل لييػف شأف الحياة الجنيا 
ويقخر سخعة زواليا، أما في سػرة الشحل فجاء 
الكالـ خبخيا مقخرا؛ ألنو حقائق ومقاـ إنعاـ، 
والسفكخ يبحث عغ حؿيقة، ففييا ثالث مقامات: 
أوليا: خصاب حدي يدتشفخ باقي الحػاس لتقـػ 
بعسميا فقجمت ليع صػرة الساء وإنبات الدرع 

 الديتػف.و 
ثانييا: التفكخ بسا كاف مغ أحػاؿ األمع الدابقة 

 وسؤاؿ أىل الحكخ ليتيقشػا.
ثالثيا: أعاد عمييع الخصاب الحدي فأعاد عمييع 
أية الساء ولكغ الساء ىشا ليذ لإلنبات ولكغ 
إلحياء األرض، ثع ذكخ إنعامو عمييع بالمبغ 
الخالز مغ بصػف األنعاـ مغ بيغ الفخث والجـ، 
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الذخاب الذفاء السختمف أللػانو مغ  وخخوج
 بصػف الشحل. 

  
جاءت الفػاصل التي ختست بيا أيات التفكخ    

في الحكخ الحكيع عمى خسدة أنػاع: 
ِلَظ  أوليا:الفاصمة السبجوءة باسع اإلشارة: "َكحَٰ
ُيَبيُِّغ ّللاَُّ َلُكُع اأْلَياِت َلَعمَُّكْع َتَتَفكَُّخوَف"، وثانييا: 

ُل اأَلَياِت ِلَقْػـٍ "َكَحِلَظ نُ  َيَتَفكَُّخوَف" فالسخاشبػف  َفرِّ
يدتفتػف تحخّيا لمحالؿ والحخاـ؛ فمحلظ ختست 
األيات بالبياف، وفي مقاـ التسثيل لدخعة الحياة 
الجنيا وزواليا ختست األية بالتفريل لغفمة الشاس 
وضشيع أف األجل بعيج، وفي السقاـ األوؿ جعل 

صل ال محالة لػجػد البياف عمة لمتفكخ، فيػ حا
سببو، أما في السقاـ الثاني فقج جعل التفريل 
لقػـ مغ عادتيع التفكخ ومغ قػاـ حياتيع؛ 
فالتسثيل لدخعة زواؿ الحياة الجنيا تحكيخ وحث 
عمى التفكيخ، وثالثيا: "ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلََياٍت 

َتَفكَُّخوَف"، يَ  َيَتَفكَّخوَف"و"ِإفَّ ِفي َذِلَظ أَلَيًة لَِّقْػـٍ  لَِّقْػـٍ 

ألف األيات الكػنية متقخر في عمع الشاس أف هللا 
ىػ الخالق ليا والسديخ أمخىا، ولكشيع لسا لع 
يعسمػا بسقتزى عمسيع، وعصمػا فكخىع ندلػا 
مشدلة مغ لع ُيقخ بو فاحتاجػا إلى التأكيج، 
ورابعيا: "لعميع يتفكخوف" جاءت الفاصمة عمة 

لػجػب  لسثل مزخوب أو قرز أشيخ إليو
التفكخ في مزسػنيسا، وخامديا: 

َتَتَفكَُّخوَف" وصل الججؿ ذروتو حتى أصبح  "َأَفالَ 
السخاشب ال يكاد يفخؽ بيغ الذيء وضجه، وال 
يسيد بيغ الحق والباشل؛ ولحلظ ختست الفاصمة 

 باالستفياـ اإلنكارؼ. 
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 فيخس السرادر والسخاجع

 القخآف العطيع.  -
 ـٕٓٔٓىػ ػ ٖٔٗٔ، دار التخاث ٔاإلتقاف في عمـػ القخآف . الديػشي، تح: د. دمحم متػلي مشرػر، ط -
أثخ الػقف عمى حخوؼ السعاني والبجء بيا في إثخاء السعشى واتداعو. د.دمحم دمحم عبج العميع دسػقي،   -

 اليدخ القاىخة.د.ت .
 ـ.ٜٚٗٔـ، شبعة لجشة التأليف والتخجسة والشذخ ٔأدب السقالة. زكي نجيب محسػد، ط -
ـ دار ٕٜٜٔىػ ػ ٕٔٗٔ، ٕأسباب الشدوؿ. الشيدابػرؼ، تح: عراـ بغ عبج السحدغ، ط -

 اإلصالح.الجماـ.
ىػ ػ ٕٔٗٔ، مصبعة السجني بالقاىخة ٔأسخار البالغة. عبج القاىخ الجخجاني، تح:محسػد شاكخ، ط -

 ـ.ٜٜٔٔ
  القخآف. الباقالني، تح: الديج صقخ، دار السعارؼ.د.ت. إعجاز -
بة ٔاألحقاؼ دراسة في أسخار البياف. د.دمحم أبػ مػسى، ط –آؿ حع الجاثية  - ىػ ػ ٕٕٗٔ، مكتبة ـو

 ـ.ٕٔٔٓ
أنػار التشديل وأسخار التأويل السدسى تفديخ البيزاوؼ. ناصخ الجيغ أبي سعيج عبجهللا بغ عسخ  -

، دار الخشدج دمذق بيخوت ودار ٔ، تح: دمحم   صبحي ود.محسػد األشخش، طالذيخازؼ البيزاوؼ 
 ـ.ٕٓٓٓىػ ػ ٕٔٗٔاإليساف بيخوت

 ـ.ٕٙٓٓىػ ػٕٚٗٔالبخىاف في عمـػ القخآف. الدركذي، تح: أبي الفزل الجمياشي، دار الحجيث.القاىخة -
 ـ.  ٖٕٓٓ، مكتبة األسخة ٕالبياف في روائع القخآف.د.تساـ حداف، ط -
 .ـٕٓٔٓ، مكتبة ابغ سيشا . القاىخة ٔياف والتبييغ. الجاحع. تح: عبج الدالـ ىاروف،  طالب -
 التحخيخ والتشػيخ. الصاىخ ابغ عاشػر.دار سحشػف.تػنذ.د.ت.  -
 ـ. ٜٜٛٔالتفكيخ فخيزة إسالمية. عباس العقاد، مكتبة األسخة  -
يع الخػلي، ط -  ـ.ٕ٘ٓٓىػ ػ ٕ٘ٗٔ، دار األدب اإلسالميٕالتكخار بالغة. دإبخـا
الجػاىخ الحداف في تفديخ القخءاف.تفديخ الثعالبي،  مشذػرات مؤسدة األعمسي لمسصبػعات.  -

 بيخوت.د.ت.
 الخرائز. ابغ جشي، تح: دمحم عمي الشجار، دار الكتب السرخية.د.ت.-
ػ ىػ ٖٔٗٔدالئل اإلعجاز. عبج القاىخ الجخجاني. تح: محسػد شاكخ، مصبعة السجني بالقاىخة   -

 ـ.ٕٜٜٔ
 رأيت هللا. مرصفى محسػد، دار السعارؼ.د.ت. -
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بةٔدمحم وعالقتيسا باؿ حع دراسة في أسخار البياف.د.دمحم أبػ مػسى، ط–الدمخ  - ىػ ػ ٖٖٗٔ، مكتبة ـو
 ـ ٕٕٔٓ

 ـ.ٕٔٓٓىػ ػ ٕٕٗٔ، ٔشخح السفرل. الدمخذخؼ، تقجيع: د.إميل بجيع يعقػب،  دار الكتب العمسية، ط -
 .البخارؼ، دار أخبار اليػـ، قصاع الثقافة.د.ت.صحيح البخارؼ  -
شبقات الذافعية الكبخػ. تاج الجيغ الدبكي، تح: عبج الفتاح الحمػ، ومحسػد الصشاحي، دار إحياء  -

 الكتب العخبية.د.ت.
ىػ ػ ٜٖٔٔ، دار الفكخ ٔالعقل وفيع القخآف. الحارث بغ أسج السحاسبي، تح:د.حديغ القػتمي، ط  -

 ـٜٔٚٔ
ىػ ٙٔٗٔ، دار الكتب العمسية  ٔغخائب القخآف ورغائب الفخقاف.الشيدابػرؼ، ضبصو: زكخيا عسيخات،  ط -
 ـٜٜٙٔػ

 الفخوؽ المغػية.أبػ ىالؿ العدكخؼ. السكتبة التػؼيؿية.د.ت.  -
، دار ٖفرل السقاؿ ؼيسا بيغ الحكسة والذخيعة مغ االتراؿ.ابغ رشج، تح:د.دمحم عسارة، ط -

 السعارؼ.د.ت.
 ـ.ٜٕٓٓىػ ػ ٖٓٗٔ، دار السعخفة. بيخوت ٖالكذاؼ.الدمخذخؼ، تح:خميل مأمػف شيحا، ط -
 .تح: عبجهللا الكبيخ، ودمحم أحسج حدب، دار السعارؼ.د.ت.لداف العخب. ابغ مشطػر -
 السثل الدائخ. ابغ األثيخ.تح: أحسج الحػفي ود.بجوؼ شبانة، دار نيزة مرخ.د.ت. -
 زاني، السكتبة األزىخية لمتخاث.د.ت. السصػؿ.سعج الجيغ التفتا  -
   ـ.ٕٛٔٓ، دار السعارؼ ٖمعيار العمع. الغدالي، تح:د.سميساف دنيا، ط -
 -ىػ ٖٓٗٔ، دار القمع. دمذق. الجارالذاميةٗالسفخدات .الخاغب األصفياني.تح: عجناف داوودؼ، ط -

 ـ.ٜٕٓٓ
الحبيب ابغ الخػجة، الجار العخبية لمكتاب  مشياج البمغاء وسخاج األدباء. حاـز القخشاجشي، تح: د.دمحم -

 ـ.ٕٛٓٓتػنذ 
الشذخ في القخاءات العذخ. دمحم بغ دمحم الجمذقي )ابغ الجدرؼ( تح: عمي دمحم الزباع.دار الكتب  -

  العمسية.د.ت.
نرػص تفديخ الحخالي السفقػدة السدتخخجة مغ الجدء الثاني مغ تفديخ البقاعي ضسغ تخاث أبي  -

ىػ ػ ٛٔٗٔ،  ٔد. محسادؼ بغ عبج الدالـ الخياشي، ط الحخالي السخاكذي في التفديخ، تح:الحدغ 
 ـ.ٜٜٚٔ

 -       نطع الجرر في تشاسب اآليات والدػر. بخىاف الجيغ البقاعي، دار الكتاب اإلسالمي.د.ت.  -
دمحم  ي، تح:الشكت في إعجاز القخآف.ضسغ ثالث رسائل في إعجاز القخآف لمخماني والخصابي والجخجان

 ـ.ٕٛٓٓ، دار السعارؼ ٘خمف هللا ود.دمحم زغمػؿ سالـ، ط
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بة ٔالػاو ومػاقعيا في الشطع القخآني .د. دمحم األميغ الخزخؼ، ط -   ىػ ػٖٙٗٔ، مكتبة ـو
- ، الػجػه والشطائخ أللفاظ كتاب هللا العديد. عبجهللا الحديغ بغ دمحم الجامغاني، تح: دمحم حدغ أبػ العـد

 ـ. ٕٓٔٓىػ ػ ٖٔٗٔعمى لمذئػف اإلسالمية القاىخة السجمذ األ
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