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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ادلقديت
عمددس سدديد ا ل وعمددس  لددد   والصددبلة والسدددبلم ،الحطددد ر را العددالطيؽ 

 يؽ. وبعدجطعوصحب  أ

فكدددف لفدددف فيددد  فددد   ،تركيبددد الكدددركؼ ك ددداا ج الطعمددد   ظغطددد  و فدددالقر ن 
فالقر ن مكؾن مدؽ ألفدام ما دارة دقيقدة  ،السياقمؽ الظغؼ و  السديد مؾضع 
ددح  و   ،اسدد قرت فدد  مكا هدداو  ،جطم هدداقددد اتسددق  فدد   ،مؾحيددة وقعهددا فدد   ؽ  س 

د سدراا مدؽ تعدمؾضدعها   فد فكف كمطدة مظد  ،فستأثيرها ف  الظ قؾى  السطع و 
 .أسرار إعمازه

 ،فيهددا عمددازة القر  يددة  لمؾقددؾى عمددس سددر اإللطفددردا ولددكلػ قطدد   دراسددة
ص القر  يددة السدد ظبا  و تأمددف فدد  الظصددؾ  ر لددس تددد  إ وهددكه الدراسددة تح دداج

والؾقدددؾى عمدددس  ، سدددياقال لمطفدددردة القر  يدددة مدددؽ  دددبللالطعدددا   والددددالالت 
 .جؾا ب المطال فيها

السددر فدد  جطددال الطفددردة القر  يددة فدد  ك ددب  س قصددسأن أوقددد حاولدد    
 –وقددد وجدددت لمعمطددا   ،قدددًط ا وحدددي  ا ،الببلغددة القر  يددة وال فسددير البيددا  

ا ف  هكا الطمال. فالطفردة القر  ية ت سدؼ ا مشكؾر  جهد   -قدامس و معاصركؽ
 ،والصؾت الطؾسيق  ،ومظاسبة الطقام ،فهظاك اإلًماز ،  عدد جؾا ب جطالها

 وغير ذلػ. واألثر الظفس  ،رةوإحكام الصؾ 

ساهط  ف  ك ير مؽ  حيث ،تؾضيح دور الطفردة ف  الصؾرةلس إفسعي  
 وغير ذلػ. ،و االس عارة ،والكظاًة ،كال شبي  ،فظؾن الببلغة القر  ية
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دالئدف صديا الطفدردة  فدرسد  ،دالالت الطفردات القر  يدة اوقد تظاول  أًض  
طفردات تط مػ معا    ال تكؾن فد  ل احيث ذكر البيان القر    صيغ  القر  ية 

ن وبيظ د  أ ،ا   ًع قد ان فيهدا ترادفدوتظاول  بعض الطفردات ال ، رى أيا ص
 ال تحطم  الكمطة ال ا ية. ،امعي ظ   اكف كمطة تحطف معظس  اص  

يح العبلقدة كطا وضح  الغدبلل الظفسدية لمطفدردة القر  يدة مدؽ  دبلل تؾضد
وعدبلل الداللدة الااصدة لدبعض الطفدردات  ،الطؾضؾع أو الفكرة يؽ الطفردة و 

  يمة صدورها إذ أضفس القر ن عمس بعض الطفردات داللة  اصة  ،القر  ية
 ومدؽ ثدؼ ، داللة السياقية لمطفردة القر  يدةو  ط  بال ،عؽ الاالق ع  وجف

 .البحث ف  مقدمة وتطهيد وفصميؽ و اتطة وفهارس جا 
و أن  فيض ف   يدان أ ،ردةع أن  س قص  الكبلم ف  الطفلؽ  س ظيهكا و 

 فقد ال  مظا القصد ف  هكا البحث. ،األم مة

م ا ت ْؾِفيِق   " ، الصا  لؾجه  الكركؼ ،هكا و أسال ج أن ي قبف هكا العطف و 
ْم   و ِإل ْيِ  أ ِ يب  "  كا م ْيِ  ت ؾ   {.88:هؾد}ِإالا ِباَّللاِ ع 
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 التمهيد

ات ك يدرة أن ًدأتؾا بط مد  أو حيؽ   ل القر ن تحدى فصحا  العرا فد   ًد
 ولكظهؼ عم وا عؽ ذلػ. ،بعض 

ددا أن ي يددر فدد  الحيدداة اإلسددبلمية مباحددث  ولقددد كددان اإلعمدداز القر  دد   ميق 
عمددس جا ددب عغدديؼ مددؽ األهطيددة ي صدددى  هددا العمطددا  لمكشدد  عددؽ وجددؾه 

وبددكل  ، عبيددروعددؽ أسددمؾا القددر ن الفددك فدد  ال صددؾكر و ال ،الببلغددة القر  يددة
اأولئددػ العمطددا إل ددراز الببلغددة  ،وقددامؾا بطحدداوالت مضددظية ،مشددكؾرة   جهددؾد 

د الدددظص ولكددظهؼ وقفددؾا غالبدددا عظدد ،القر  يددة فدد  صدددؾرة مؾحيددة ذات عدددبلل
ددا ،الؾاحددد  ودرسددؾه عمددس حددده ،القر  يددة الكبددرى  مددؽ الؾحدددة فدداق ظعؾه اق ظاع 

الددكى ال ي ظدداهس حددؾل ذهددب بطعددالؼ جطالهددا  بلفهددؼ دراسددة تحميميددة ج ئيددة 
فكا ددد  الظ عدددة الكبلميدددة تفسدددد عمددديهؼ تدددكوقهؼ  ،الطعظدددسمفدددف و مشدددكمة ال

 اإلعماز.لمظصؾص وإدراكهؼ مؾاطؽ الببلغة و 

ولقددد كددان عبددد القدداهر ذواقددة لؤلسددمؾا القر  دد  ح ددس أو ددػ أن ًسددبق 
 فك  ها الدس إدراك المطدال الفظد  فد    عصره ف  بعض لطحات  الطؾفقة ال 

 .[1]ك اا ج

كبلمدد  وا  يددار  ال ددس ا فددرد  هددا فدد  تددألي طركق دد   وأسددمؾا القددر ن هددؾ
 أن ًكؾن لمقر ن الكركؼ أسمؾا  اص ب .لفاع  وال غرابة أ

و  ،فطفرداتدد  مفددرداتهؼ ،والقددر ن لددؼ ًاددرج عددؽ معهددؾد العددرا فدد  لغدد هؼ
ط م هددؼ م دد  ج  ط  ومددؽ  ،وقؾاعددد صددؾغ  قؾاعدددهؼ مددؽ حددروفهؼ تألفدد  كمطاتدد  ،ج 
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عمد هؼ ومدع هدكا فقدد أ ،ا  تأليفد ؾاعددهؼ جدوعمس ق ،كمطاتهؼ تألف  تراكيب 
 ومكهب  الكبلم  الطعم . ،بأسمؾب  الفك  

ومددا هددؾ  ، ظددافرأو م ،إن فدد  مفددردات المغددة مددا هددؾ م دد ل  فدد  حروفدد 
أو  ،ا هدؾ رقيدق  فيد  عمدس األسدطاعومد ،غركدب واضح مسد أ س أو  فد 

ثدؼ  ،لد  ا هدؾ مؾافدق لقيداس المغدة أو مادال وم ،األسطاعتطم   قيف كرك  ث
وعداهر  ،ومعر ى ومظكادر ،و مقي دو مظمق  ،ه الطفردات عام  و  اص  مؽ هك

 مماز.وحقيقة و  ،ومضطر

فدد  اسدد ظبا  الفددروق الدقيقددة  دديؽ  عمطائظددا أكددرمهؼ ج أذواق ما مفددة ول
و مددؽ السددابقيؽ فدد   ،اسدد عطال حددرى أو كمطددة مكددان حددرى أو كمطددة أ ددرى 

فد  ك ابد  "  هدد 424اإلسدكاف  الط دؾف  سدظة  الاظيب حمبة هكا االس ظبا 
 ". [1]درة ال ظ كف وغرة ال أوكف

 وهظاك ك ب أ رى ك يرة ألف  ف  الغركب ف  مفردات القر ن ومعا ي . 

هددرة " والمفددف ًقددؾل أ ددؾ ز  ،كددرى الددبعض أن ببلغددة المفددف ضددطؽ األسددمؾاو 
بلم وأن كف كمطة فس جطمدة مدؽ الكد ،الطفرد ل  ببلغة  اصة ضطؽ األسمؾا

أن كدف كمطدة و  ،مدع الطعظدس المطمدس لمكدبلم اٍن ت ساوق تدل بطفردها عمس مع
وذلدػ  ،لمقدؾل مدؽ الصدؾره العام دة ا يدة تكدؾن جد    كؾن بطفردهدا صدؾرة  يات

 ،إل ددراقلدديس معظدداه أن الكمطددة لددؾ جددردت مددؽ الكددبلم تعظدد  وحدددها ذلددػ ا
 ،ولكؽ يظب ق  ؾرها بال ضام مع غيرها مؽ غير أن ًفظس ضؾ ها ف  ضدؾئ 

وذلدػ لدؼ يظكدره أحدد  ،البيا ية ال   أ رق   هدكا ال ضدام   وال تظطح  صؾرتها
د ف  اع بار األسمؾا وح ده هؾ سدر اإلعمداز مدؽ ح س المرجا   الكي تشد 
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فكمطدات القدر ن لهدا فد  تظاسدق حروفهدا  ،لدس معدا س الطفدرداتغير ال فدات إ
 ولكدؽ ال يظكشد  ذلدػ اإل دراق إال بال ضدام   ،وتبلق  ماارجها إ راق ببلغ 

[1]. 

ي ممدس فيد  وجد   الفدام القدر ن أ هدا ا  يدرت ا  يدار  بلحف ف  ك ير مؽ أو 
لقددرون وذلددػ فدد  األلفددام ال دد   طددر  هددا عمددس ا ،  يدداراإلعمدداز مددؽ هددكا اال

فدداذا بعددض األجيددال ًفهددؼ مظهددا مددا  ،لددس اليددؾمواألجيددال مظددك  دد ول القددر ن إ
مدؽ هدكه  وإذا أجيال أ درى تفهدؼ ،كؾائؼ معارف و  ،يظاسب تفكيره وكبلئؼ ذوق 

بغيرها   فاملهكه األ   عيظها غير ما فهط   تمػ األجيال ولؾ اس بدلاأللفام 
 د  ك داا الدديؽ أ  افدة وكدان ذلدػ قددحا فدلؼ ًصمح القر ن لاظداا الظداس ك

 .[2]العام الاالد ودس ؾر البشركة ف  كف عصر
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 .348/  2مظاهف العرفان  [2]
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 انفصم األول
 اجلىانب انبيانيت نهًفزدة انقزآنيت

 انقزآنيت اهتًاو انعهًاء بادلفزدة  -1
 ،مددكاهبهؼ فيدد  وا  مفدد  ،ضددية المفددف عمطددا  العربيددةمددؽ قدددًؼ  ددغم  ق

دد  إليهددا عظاي دد  ف ،فطددظهؼ مددؽ تاي ددر جؾا ددب معيظددة فدد  المفددف القر  دد  ؾج 
 ،و "لغات القر ن" لمفدر ا  ،م ال ذلػ ك اا " لغات القر ن" لؤلصطعس  ،المغؾكة

دداثددؼ " دد .الطصددادر فدد  القددر ن" لمفددر ا  اًض    عظاي دد  لؤلسددمؾا ومددظهؼ مددؽ وج 
  ومؽ هؤال  أ ؾ عبيدده ،وصم   بالطعظس والمفف ،و الظ غؼ ،والطعا   ،القر   

"البيدددان و ،فددد  ك ا يددد  " غدددؼ القدددر ن"والمددداحف  ،فددد  ك ابددد  "ممددداز القدددر ن"
ا دؽ ق يبددة بدالطفردة القر  يددة فد  ك ا يدد  "تأوكدف مشددكف  وقدد عظدد ، ؽ"يوال بيد

د بحددث فددد  الطعددا   الطا مفددة لمفدددف "تفسددير غركددب القدددر ن" فقددو ،القددر ن"
األقدران فد  أعمداز   دركو "مع ،تقدان"وتبع  السيؾط  ف  ك اب  " اال  ،حدالؾا

وكددكلػ ال ركشدد  فدد  المدد   األول مددؽ ك ابدد  "البرهددان فدد  عمددؾم  ،القددر ن"
 القر ن".

ومددؽ الك ددب ال دد  أ لفدد  فدد  غركددب القددر ن ك دداا: "الغركددب فدد  مفددردات 
لمطفدردة القر  يدة  ادىالطد ألصدفوهؾ يبحث ف  ا ، القر ن" لمراغب األصفها 

 ف  دراسة وافية تؾضح دقة القر ن ف  ا  قا  الفاع .

ركدد ت عمدس فظيددة الكمطدة مددؽ ثدؼ ك درت بعددد ذلدػ الدراسددات المطاليدة ال د  
  ارات والمطحات الطؾجؾدة ف  ك ب اإلعماز وال فسير بالرأي. بلل اإل
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 اننظىيذاهب انعهًاء يف ادلفزدة و -2

فطددظهؼ مددؽ يددرى  ،د عظدد  القدددامس بددالطفردة القر  يددة فدد  ك ددب اإلعمددازلقدد
ومدظهؼ مدؽ يدرى اسد قبلل الطفدردة بمطالهدا  ،ظغؼلدجطال الطفردة مدؽ  دبلل ا

 ودورها ف  األدا .

جطال الكبلم ليس ف  تؾال    ) صاحب  غركة الظغؼ ( يرى أن: فالمرجا 
يهدا عمدس الؾجد  الدكي ألفاع  ف  الظظق  ف إن تظاسق  دالل ها وتبلق  معا 

فهددؾ ًقصدر الببلغددة والفصداحة عمددس األسدمؾا وممطددؾع  ،[1]فلعقداق ضداه ا
وت د  س األلفدام فد   ،م   يدة ل   ت ضافر ف  الداللة عمدس معدانٍ العبارات ا

د اوكطظدع مظع د ،[2]الداللة عمس هكه الطعدا   أن تكدؾن األلفدام وحددها ا مظمق 
 ز ف  الظغؼ.اإلعماف ،لئلعماز والكمطات مظفردة سبب ا

فقدد كا د  صدمب  ،ولؼ تكؽ  غركة الظغؼ وليدة فكر عبد القداهر المرجدا  
ولهددكا فقددد تددداولؾا معا يهددا  ،دراسددة اإلعمدداز البيددا   عظددد المدداحف و غيددره

 إلي . وأسسها و رحؾا  يئا  مؽ ماهي ها وأصؾلها إلس أن وصم 
د الدكي ال ي  حد ح  وك بيؽ ف  جهؾد األسبلى أ هؼ لدؼ يبددوا الدرأي الط شدد 

 .[3]الظغؼ ف ترجحؾا  يؽ الطفردة و  ،الظغؼ ف  تأكيد
حدددروى ولمكمطدددات يدددرون لم ،ومدددؽ هدددؤال  المددداحف ، دددروهظددداك فركدددق  

وال ًكدددؾن فيهدددا  ،ؼ حروفهدددا وال ت مدددافس ماارجهددداعظددددما تددد بلئ ،فصددداحة
 .[4]تكرار
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 وما بعدها. 74ا غر الطعم ة الكبرى أل   زهرة  [2]
 .38جطاليات الطفردة القر  ية ألحطد ًاسؾى   [3]
 .75الطعم ة الكبرى  [4]
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وقد وقف الماحف عمدس جطاليدات الطفدردة القر  يدة فد  مؾاضدع ك يدرة مدؽ 
 "الحيؾان" و "البيان و ال بيؽ".ك ا ي : 

"  ع در عمدس رأي المداحف فد  المفدف القر  د   البيدان و ال بديؽ فف  ك اا "
وقد  ،فا  اره  دقة ليدل عمس الطعا    دقة ،الكي أواله ال ظ كف عظاًة  اصة

 ،عميدد  ًشدد رك لفغددان فدد  الطعظددس لكددؽ أحدددهطا أدق  مددؽ ا  ددر فدد  الداللددة
 ،د لدد ظ كددف المفددف مظ ل دد  فدد  الطؾضددع الددكى أركددولددظغؼ القددر ن  راع دد  فددس ت

د  فدبل ًدأتس ،  يدار ومراعداة الفدروق  ديؽ األلفدامفد  اال اوكط از  روع   أًض 
 ،باأللفام الط رادفدة داال  عمدس معظدس واحدد وإ طدا لمداللدة عمدس معداٍن ما مفدة

وبقدر الدقة ف  إصابة الطعظدس ًكدؾن الفدرق  ديؽ ألفدام الظداس فد  كبلمهدؼ 
 .[1]قر نوألفام ال

وغيرها أحق  كلػ مظها : أال  ،س ا ُّ الظاس ألفاعا  ًقؾل الماحف : "وقد ً
 ،ترى أن ج تبارك وتعالس لؼ يككر ف  القر ن "المؾع" إال ف  مؾضع العقاا

دددقع والعمدد  الغاهر ددغب ،أو فدد  مؾضددع الفقددر الط  و والظدداس ال يددككرون الس 
د ػ ذكدر "الطظدر" أل دػ ال تمدوكدكل ،السبلمةيككرون المؾع ف  حالة القدرة و 

واألمادة وأك در الااصدة ال ًفصدمؾن  ،  قدامالقر ن يمفدف بد  إال فد  مؾضدع اال 
 ."[2] يؽ ذكر الطظر وذكر الغيث

  بد  غظسد في ،بعيظد  حف إلس أن القر ن قد ًس عطف لفغ اككلػ اه دى الما
ف كددؾن المفغددة  ،ك يددرة وأسددطا  مم طعددة وكدددل بدد  عمددس معددان ،عددؽ ألفددام

ُۙ   : "" فس قؾل  تعالس م ك مِ ِبيؽ   مفغة "ة  اممة كجامع ٌُ طىي ِّٞاكل  قُْو أُِحلو  ىكُنل

ِك  يِّاِللٞ نك ٍُ  ِ َِ ط ٘ك لل ِك ِك طْى لل ٍِّ للمٌُ  َْ ي  لل  لك ٍك  ،فا دد ق لكددف صددائد ،{ٗ" }طىَ ئلل: :ٗك
                                                           

 .154ال عبير الفظ  ف  القر ن الكركؼ لبكرى أميؽ  [1]
 .1/24البيان وال بيؽ لمماحف  [2]
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ق  ، دداهيؽ ،وفهددد ،وع قدداا ،وصددقر ،وبدداز ،وجددارح: وكاسددب را  ،وك ؤك ددؾ ،وز 
 .[1]كمبالوب اِ ق األرض مؽ اسؼ 

دو بلحف ككلػ أن الماحف يبددي تدأمبل   د عطيق  فد  مبلئطدة الطفدردة  اا فاحص 
ات ال دد  يؾضددح ًددو ددؾرد بعددض ا  ،ؾكددةلطؾضددؾعها مددؽ  ددبلل الفددروق المغ

   قا  القر    لمطفردة:فيها الماحف دقة اال 

ُك لك قِاكلل ُ  ": ًقددؾل تعددالس لل  َك مك لل ْٞ ُْْر مك للَرط ظ ركلل ّ يك  ٍ  ٌ ِٖ ْٞ يكلل يكْرّكلل  لك ٍْ أك ٗك

 َُ ِك طْى ٞ ٍِ لللِر فالصددديغة القر  يدددة ا  صددد  الطظدددر ال  ،{4ٗ}طألللللرط : " ِْ
وقدد ذكدره  ،يؽفظاسدب عقؾبدة الطمدرم ،تدفق ميداهوأغ ر  ،أل   أقؾى  ،الغيث

دؽ   س عارة ف  قؾل  ع  و جف: "القر ن عمس سبيف اال دار ة  مِ  م ْيظ دا ِحم  ف أ ْمِظْر ع 
ط ا ِ  قدال عد  وجدف  ،ألرض. وف  كبلم  عمدس  عط د  فد  ا{32}األ فال:" السا

ل  اْلغ ْيث   يدل البشر عمس سظ   ف  الكؾن ف  ترعرع الظبات: " و ه ؾ  الاِكي ي ظ  ِ 
ْحط   د    در  ر  ك ْظش  ْعدِد مدا ق ظ ظ دؾا و  ألن الظبدات يركدد رحط د   ،{28" }الشدؾرى:ِمْؽ ب 

 ولكلػ لؼ يككر الطظر الكى ًفرق . ،ال س ت ممس فس الطا  الافي  فيظ عش

ل  " " ًقؾل ع   دأ   بالمؾع والسغ القبيف الفرق  يؽ "ومؽ هكا  ٖك كذكطقك  ركؤ

 ُ لل٘ ِ  ِىاكلل  ك  ّللا  ُِ ْ٘ ِ  طْى لل طْىخك لل  ٗك َك لل ُّ٘ط بِ ُك  مك . {ٕٔٔ" }طىْحللو:ٝكْصللْكوُ٘

فحدق لهدكه الكمطدة أن تدككر  ،ف ظمب  اإلها ة و ال هديد أقسس حاجة لمظعام
 ،ؾلؾجيدة لمظعدامحيدث ًكدؾن المدؾع غاًدة الحاجدة الفي ك ،فد  أصدحاا الظدار

كى ا  ير فس مكان الرحطة ب الوليس كالسغ ،بشع طمب لهكه الحاجةأوفس 
ددد ددداؽ لطسددداعدة االة الطدددؤمظيوبعدددث هط  إذا كدددا ؾا   دددركؽ الطح ددداجيؽ  صؾص 

[ٕ]ي دددددامس
 ":  ْٗ ً   أك ً   رِلللللٜ اِْطوكللللل  ْ٘ ْسللللل كاك    ِذٛ ٝكللللل للللل  ٍك ََ بكللللل    ذكط ٝكمِٞ ْقرك ٍك

                                                           
 .155ا غر ال عبير الفظ   [1]
 .1/12ا غر البيان و ال بيؽ  [2]
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دددوال يبددددو المددداحف م ظاق. {٘ٔ-ٗٔ}طىايللل:: " يؤكدددد هظدددا طرفدددس  فهدددؾ اض 
وكرى أن فس الطفردة محاسؽ تضاى إلدس محاسدؽ  ،الصياغة الطفردة والظغؼ

 .[1]فهس الؾحدة الطشكمة ل  ،الظغؼ

وكظالعظدددا الاظدددا    ظغدددرات فددد  الدددظغؼ القر  ددد  فيقدددؾل فدددس رسدددال  : 
لفدام فدس أحسدؽ    جدا  بأفصدح األ عمؼ أن القر ن إ طا صار معم  ا أل "وا

 ،وكبددو أ د  يؤكدد فكدرة الدظغؼ ،" [2]أصدح الطعدا  طظ ا  غؾم ال ألي  مضد
وقدم الشؾاهد  ،إال أ   تظاول الطفردة القر  ية ،وكدافع عؽ أسمؾا القر ن

 .اة إال  ادر  لكظ  ال ًقؾل  رأي صركح ف  جطال الطفرد ،وحمم ها
لمكمطددات ذاتهددا وكبدددوا مددؽ ك دداا "إعمدداز القر  ددس لمبدداقبل س" أ دد  يددرى أن 

ًقددؾل  ،[3]وعمددؾ   يا دد  ،هددا يدددل عمددس قدددرة قائمهدداوأن تايرُّ  ،فصدداحة  اصددة
 فس ذلػ: الباقبل س

ئرة واألسدباا الددا ،األلفدام لمطعدا س الط داولدة الطألؾفدة " قد عمؼ أن تايدر
سدة  ،األلفدام لطعداٍن مب كدرة  يؽ الظاس أسهف وأقرا مؽ تاير وأسدباا مؤسا

ألظدد  وأعمددب مددؽ أن ع المفددف فدد  الطعظددس البددارع كددان فدداذا  ددر  ،مسدد حدثة
 يؾجد المفف البارع فس الطعظس الط داول الط كرر.

ضداعي  كدبلم وأ   ترى جطدال الكمطدة مدؽ القدر ن ي ط دف فدس تًقؾل:  ثؼ 
 طيددد ه والطظدددادى عمدددس  فسددد    ،وواسدددظة عقدددده ،وهدددس غدددرة جبيظددد  ،ك يدددر

 ."[4]وتاصص   رو ق  و جطال 

                                                           
 .45ا غر جطاليات الطفردة القر  ية  [1]
 .27 يان إعماز القر ن لماظا   ضطؽ ثبلث رسائف فس اعماز القر ن  [2]
 .75الطعم ه الكبرى القر ن د  [3]
 .64إعماز القر ن لمباقبل س   [4]
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أن فدس الكمطدة فدس القدر ن ومطؽ ك بؾا فس إعماز القر ن مدؽ الط دأ ركؽ رأوا 
هدددا وبظغطات ،صدددؾاتها الطؾسددديقيةوبأ ،هدددابطددددها وغظِ   ،ببلغدددة  اصدددة بأدائهدددا

 دف  ،فقط يظها وبيؽ أ ؾت ها فس الطعا س فبل ًطكؽ أن ًكؾن ال      ،الحمؾة
إن ال دد    كطددا هددؾ ثا دد  فددس الطعددا س ثا دد  فددس الطؾسدديقس. ومددؽ أ صددار 

ك ابد  ف   -رحط  ج تعالس -[1]فعسالرأي الكى  غر إلس فصاحة الكمطة الرا
 روفدددد  فددددسقددددري عمدددديهؼ القددددر ن رأوا حلطددددا ""إعمدددداز القددددر ن" فقددددد قددددال:

دد ،وكمطاتدد  فددس جطمدد ،كمطات   الئ بلفهددا وتظاسددبهاكأ هددا  ،لغؾكددة رائعددة األحا  
 ".[2]قرا تها هس تؾقيعها،قظعة واحدة

ا الصدرفية حركاتهلرأي   ،ولؾ تد رت ألفام القر ن ف   غطها" اوكقؾل أًض  
فيطدا هدس لد   ،الؾضدع وال ركيدب ممدرى الحدروى أ فسدها والمغؾكة تمرى فد 
ددا ،هيددب بعضددها لددبعضفي ،مددؽ أمددر الفصدداحة ددولدد ،وكسددا د بعض  دها إال ؽ  م 

 ".[3]الظغؼ الطؾسيقس اوقة لها ف مس ،مؤتمفة مع أصؾات الحروى

عصددر ا أ ددكت عائشددة عبددد الددرحطؽ عمددس عاتقهددا  صددرة اسدد قبلل  وفدد 
الظفسدية لمفدروق. وقدد طبقد  ذلدػ  لطفردة القر  ية مؽ  دبلل الغدبللجطال ا

وتكدداد  ،البعدددأي و والظدد ،ا والحمددؼم ددف الفددرق  دديؽ الر كدد ،سددائفمعشددر  فدد 
 .[4]تش طف عمس معغؼ ما ًغؽ في  ال رادى ف  القر ن

                                                           
 .76الطعم ه الكبرى القر ن  [1]
 .148لظبؾكة الرافعس اعماز القر ن والببلغة ا [2]
 .156الطرجع السا ق  [3]
اإلعماز البيا س لمقر ن ومسدائف ا دؽ األزرق عائشدة  ، 72جطاليات الطفردة القر  ية  [4]

 .214عبد الرحطؽ 
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 ادلفزدة وانتصىيز انقزآنى: -3
مغهدر  فدأول ،مغاهر م عدده  ؾسدائف ما مفدة ال صؾكر القر  س ي درج ف 

ظددس الطمددرد إلددس الصددؾرة هددؾ إ ددراج مدددلؾل المفددف مددؽ دائددرة الطع ،لم صددؾكر
والطغهددر ال ددا س: تحؾكددف الصددؾرة مددؽ  ددكف صددام   ،ال ايميددةالطحسؾسددة و 

  حيظطددا ًكددؾن وال الددث: تضددايؼ الطظغددر وتمسدديط ،س  إلددس مظغددر م حددرك حدد
 ،الؾسديمة القركبدة إلدس تحقيدق هدكه الطغداهرو  ،ًق ضيان ذلػالمؾ والطشهد 

ا وتط يبل   ،ا مرسبل  أو مماز   ، تعدد أن تكؾن اس عارةال  . أو تشبيه 

الكيفية المظيفة الدقيقدة فهس  ،هس سر إعمازه ال   ، أما الؾسيمة البعيدة
وت ظاسدق الحدروى والحركدات ومدا ي بعهدا  ،ل  الكمطات عمدس وقعهدات   ال  

ات عمس أساسهامؽ مدود و  مدؽ المفدف  المطمة ف  قالدبف ارج الكمطة و  ،د 
طة حية لمطعظس. هدكه  وطركقة األدا  يبث فس اإلحساس والايال صؾرة ممس 

األلفدددام القر  يدددة تمصدددق صدددؾرة الطعظدددس و دددكم  باحساسدددػ و إن ل ظاسدددق 
هدددكا  فددد  االط ظؾعددد  مدددد بل  وأثدددر ا كبيدددر  حروفهدددا الطعيظدددة وتدددؾالس حركاتهدددا 

 .[1]ال صؾكر

 دع تط ،ودالالتها الفظيدة ،ةا  يار الطفردات بأ كالها الطحسؾس فالدقة ف 
وهدكا هدؾ  ،س الدظفس مدؽ مظافدك  د ستد ف إلو  ،واألسطاع ،الايال واألبصار

 ،فالمطدف ،الكمطداتف ،ؽ تكدؾكؽ الحدروىأ مدبدي ،ال عبير القر  س عماز ف اإل
 .[2]عمس  حؾ م رابط وم ظاسق ،كم  فالظص ،فالسياق

                                                           
 وما بعدها   صرى. 174مؽ روائع القر ن البؾطس  [1]
غدة القدر ن ا غدر مدؽ ببل ،389وعيفة الصؾرة الفظية فس القر ن عبدد السدبلم الراغدب  [2]

 .57أحطد  دوى د 
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 دور ادلفزدة انقزآنيت فى مجال انصىرة 
ؼ  ،عمس عباده فهؼ القر نوجف أن ييسر  ع  أراد الاالق لهؼ ك ير ا مؽ فمس 

د الدددكهظ  إلدددس الطمدددر مهدددا البيدددان القر  ددد  مدددؽ حي   ذ  قإ ،الديظيدددةالطعدددا   
ومددؽ هددكا القبيددف ال عبيددر عددؽ  ،سدد عارة ؾاسددظة االالطددادي الطحسددؾس الحي  

وكدان هدكا األسدمؾا الحسد  مدؽ عؾامدف  ،والضبلل بالغبلم ،الهدى بالضيا 
 .[1]تأثير الصؾرة القر  يةاس طرار 

وهدددس  أ دددرى ت ضدددح فدددس تصدددؾكر القدددر ن " وعددداهرة:ًقدددؾل سددديد قظدددب  
و محسؾسات عمدس أ اوإ رازها أجسام   ،ؾكات الطمردة"ال مسيؼ": تمسيؼ الطعظ

 إ راز الطعا س الكهظيدة فد عمس ة لديها القدرة ر . فالطفردة الطس عا[2]العطؾم"
  ،وكأ ػ تشاهدها ،ةصؾر حسية مؤثر 

و  بددديؽ سدددر  فدددام الطسددد عارة الطؾحيدددةل  هظدددا عظدددد بعدددض هدددكه األ قدددو 
ُِّ ل ك  ":قدال تعدالس ،أ  يارها ٗك َ  ظ  ُِ رِلٜ بكْول ل٘ َُ ذِلي  ٝك ٍك ْ٘ ٌْ ٝك ُٖ ل َك ْمْكل  بكْو تكرك ٗك

وَل  َْ ٌْ جك ُٕ ْوْك  َك ِك َِ رك ٘ فطفدردة "ًطدؾج" ال تقد   ،{99" }طىنٖلَ: رِٜ طىصُّ
المطددع  ؾر لمايددال هددكاعظددد حددد اسدد عارتها لطعظددس "االضددظراا"  ددف إ هددا تصدد

ا ،الحا ددد مددؽ الظدداس ح ددس صددار هددكا الحشددد  ،ال تدددرك العدديؽ مددداه اح شدداد 
البحدر ال ا در مدؽ حركدة و تط دؾج  ترى العيؽ مظد  مدا تدراه فد  ،ال ا ر كبحر

ًقدؾل  ،[3]ودالدة عميد  ،وال تأت  مفدردة "ًطدؾج" إال  هدكا الطعظدس ،اضظرااو 

                                                           
 .142جطاليات الطفردة القر  ية  [1]
 .72ال صؾكر الفظس ف  القر ن سيد قظب د  [2]
 .243ا غر ال عبير الفظس فس القر ن بكرى  يخ أميؽ  [3]
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واالسدد عارة  مدديط بعضددهؼ  ددبعضوحقيق دد  تا ،لمطددا ج ؾ الرمددا س:" أصددف الطدد
 .[1]"   بل  أعغؼؾة الطا  فس االألن ق ،أ ما
ُك طْىوكليكطِا طألكْماكلرِ  ق ه تول ىٚ:"ٗ َّْكلٚ َُٗ ِك طْىوكليكطِا طألك ل ٍِ  ٌْ ُٖ ُلِيٝقْك  ىْك " ٗك

واالسدد عارة أ مددا ألن إحسدداس الددكائق  ،حقيق دد  لظعددك ظ هؼ" {ٕٔ}طىسللِ:ٓ:
"ولمددكواق فضددف عمددس غيددره مددؽ  ،[2]أل دد  طالددب إلدراك مددا يكوقدد "؛أقددؾى 

إال و  ،فدان عرفد  ،لؼ ًعرف   دط    سان اذا رأى  يئ اأال ترى أن اإل  ،الحؾاس
 .[3]فس تبيؽ األ يا " فكاق  لطا ًعمؼ أن لمكوق فضبل  

دددفطفدددردة )لظدددكًقظهؼ(  أل ددد  جعدددف  ددددل  ،ؼ لمبصدددر معا ددداتهؼ لمعدددكااتمس 
ددبة ال ،اإلحسدداس الطسدد مك بالظعددام إحسدداس بددا الم  ددكوق تبعددث عمددس فحس 

  .وال رهيب ال هؾكف

للْاَرط: "ول  أمددف مفددردة "أفددرق" فددس قؾلدد  سددبحا   ْْٞكلل  اك يك َْ لك كلل  أكْرللِر بْ  " َك

الدظفس مدؽ الظطا يظدة ال دس ًحدس  هدا  وما ي يدره فد  ،{ٕٙٔ}طأللرط :
وهدكه الراحدة تشدبهها تمدػ الراحدة الظفسدية.  ،مؽ هدأ جسط  بطا ي مقس عميد 

 اسدد ادام ومددؽ الدقددة القر  يددة فدد  ،بر المطيددفيظالهددا مددؽ مددظح هبددة الصدد
الرفدق عظدد حدي د  أس ادم "أفرق" وهس تدؾحس بدالميؽ و  األلفام الطس عارة أ  

 "[4]عؽ الصبر وهؾ مؽ رحط  
******* 

                                                           
 .93الظك  لمرما س ضطؽ ثبلث رسائف فس اعماز القر ن د  [1]
 .93الظك  فس إعماز القر ن  [2]
 .275ؽ أل س هبلل العسكرى ك اا الصظاع ي [3]
ا غددر  94وا غددر الظكدد  فددس إعمدداز القددر ن  ،244ال عبيددر الفظددس فدد  القددر ن الكددركؼ  [4]

 .244إعماز القر ن لمباقبل   
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لوررلُ َوِّلَنْةررَ  َلُ  :"وقؾلدد  تعددالس  ،{16" } ِّلتقررب  َوُضررِبتَْ  َليَررْ لذ ِّلَِّّ

 ،لشددطؾل الك لدد طددراد  هددا صددفة وال ،"وهددكه اسدد عارةًقددؾل الشددركف الرضددس: 
 ".[1]وإحاطة الطسكظة  هؼ كالابا  الطضروا عمس أهم 

 فقد ألقس الضؾ  عمدس أهطيدة الطفدردة الطسد عارة مدؽ حيدث األثدر الظفسد 
 وتمسديطها بفعدف الضدرا يدؾحس ،الطسدكظة مشداعرفالكل دة و  ،الطا ون فيهدا

لعظ  حس بددداوالكمطدددة تدددؾ  ،بغهؾرهدددا لمعيدددان وكأ هدددا  يطدددة تضدددرا عمددديهؼ
 .[2]الطسكظة أداة ًضرا  ها هؤال  اليهؾد ضربا  وكأن الكلة و  ،الطظاسب

******* 

َْ َةررْوَب َلررََِّّ     "وقؾلدد  تعددالس  ،{61} ِّلفجررب " فََصرر و َليَررْ ِلْذ َبتسرر

وهس تصؾر   ول العكاا عميهؼ  ،العظ تؾحس بالشدة والقؾة و مفردة "صب" 
ية كطا ًصب الطا  بقؾة و ب  عظ .صؾرة حس 

******* 

ْٞاَ  :"وقؾل  تعالس ل أُْ  شك طْشمكوكوك طىر  فطفدردة "ا د عف" ال  ،{ٍٗلرٌٝ:}" ٗك
وا  شاره  د يب ولكظها تصؾر معظس الشيب ،تق  عظد معظس "ا  شر" فحسب

بسرعة ح س ال تبقس عمدس  اا اًض  كا  عال الظار وا  شاره ،فس الرأس بسرعة
عميد  وكم هطد   شدعر ح دس ًدأتسالككلػ ًحرق الشيب ما ًماوره مؽ  ،   
 ،مظددار وهددؾ فددس هددكا الطؾضددع أ مددا دد عال لصددف اال:" أ . ًقددؾل الرمددا  كمدد 

ا سركع  إال أ ،وحقيق   ك رة  يب الرأس صارت  ان الك رة لطا كا   ت  ايد ت ايد 
وذلدػ  ،ول  مؾقع فدس الببلغدة عميدب ،فس األ  شار واإلسراع كا  عال الظار

                                                           
 .115تمايص البيان فس ممازات القر ن لمشركف الرض   [1]
 .145جطاليات الطفردة القر  ية  [2]
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عظد وقف  " فالرما  [1]كا  عال الظار ال ي بلفس اأ   ا  شر فس الرأس ا  شار  
 ،شدديبجطددال مفددردة )ا دد عف( ومددا تددؾحس إليدد  مددؽ السددرعة فددس األ  شددار لم

 فس الرأس. ومؽ الشطؾل الكى ال هؼ كف    

ْلل ك " عظدد قؾلد  تعدالس وكق  الشركف الرض  ٌُ طىرُّ ِٖ قكليك ك رِلٜ قُيُل٘بِ " ٗك

وعمدس  ،ف جهاتد قمدؾبهؼ مدؽ أثقد إذ ًقؾل: "ألقس الرعب فد  ،ٕٙحزطا طأل
 ".[2]بقكف  الحمر إذا صك   اإل سان عمس غفمة مظ  اأقظع بغ ات  تشبيه  

دؼ  ؾ ًق درا مدؽ إًحدا  أثدر الطفاجدأة فد "فه ا  يدار هدكا الفعدف الدكى ًمس 
ال ًعظدددس   فصددديبلت عدددؽ  دددؾع  -كطدددا  دددرى  -وهدددؾ  ،اإلحسددداس بالرعدددب

وقدد  ،طشدركيؽاالس عارة بقدر ما يمطح إلس عدبلل القدكى الدكى يهد   قمدؾا ال
و غيدر هدكا قؾلد  تعدالس عدؽ مؾسدس  ،أدرك مدلؾل السرعة والقؾة فدس الفعدف

ِّْلٜ" عمي  السدبلم ّ ٍِ ا ل َ  حك ٍك ْٞللك  يك ُُ لك ل ْٞ أكْىقك دل  { فاإللقدا  هظدا يد9ٖ:طلٔ}" ٗك
 ".[3]الكركؼ  تصؾرة الظب يالضع  الك  وكظف ،باتليؾحس بال  ،عمس القؾة

حيددث ال ًسدد قر اإل سددان  ،لعقيدددةوكركددد القددر ن أن يؾضددح حالددة ت عدد ع ا
ُْ  :"عمددس ًقدديؽ قددال تعددالس للْر   ركللبِ ك لكيللٚ حك ِْ ٝكْواُلل:ُ ّللا  لل ٍك ِك طىْ لل ِ   لل ٍِ ٗك

ِسللرك  ِٔ يك لل ِٖ ْج ٗك ّْقكيكلل ك لكيللٚ  ُْ أكالل بكمُْٔ رِمْْكلل   ط اِ ٗك  ِٔ ُ  بِلل لل  َك للر  طْط ْٞ أكالل بكُٔ يك

طٟيللر ك  ٗك   ّْٞ لحددرى" إن الايددال ليكدداد ًمسددؼ هددكا "ا" ،{ٔٔ" }طىحلل :طىلل:ُّ
دف  ،الدبعض مدؽ الظداس الكى ًعبدد ج عميد  هدكا االضدظراا وإ د  ليكداد ي اي 

وإن هكه الصؾرة  أرجحؾن  يؽ ال بات واال قبلا؛وهؼ ي  ،فس وقف هؼ الحس 

                                                           
 .88الظك  فس إعماز القر ن  [1]
 .264لبيان فس ممازات القر ن تمايص ا [2]
 . 146-145جطاليات الطفردة القر  ية  [3]
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  أل هدا تظظبدع فد ،صد  ال  عد عال  عد ع بأوضدح مطدا يؤدًد  و  ل رسؼ حالد 
 ".[1]وت صف مظ  بالظفس ،الحس

 ،طرى مدؽ الدديؽ الفدس وسدظ  وقمبد عمس "عمس حرى" ًقؾل ال ماشرى: 
ال عمددددس سددددكؾن  ،ديددددظهؼ  هددددكا م ددددف لكددددؾ هؼ عمددددس قمددددق واضددددظراا فددددو 

 ".[2]وططأ يظة

ٚ  : "قؾلددد  تعدددالس  ومفدددردة "أوزارهدددؼ" فددد يكللل ٌْ لك ُٕللل َك ط ُك ْٗ ُك أك يُللل٘ َِ ٌْ ٝكْح ُٕللل ٗك

 ٌْ ِٕ َِ لل٘ ُٖ الددك ؾا وكأ هددا أحطددال تحطددف عمددس  تمسدديؼ ،{ٖٔ" }طألّولل ً:ُظ
ِٔ لكيكطا  غكِيٞظ   :"وقؾل  تعالس ،الغهؾر طئِ َك ٗك  ِ ٍِ فقدد  ،{1ٔ}طبرطٌٕٞ:" ٗك

بطحسدؾس "ال مسيؼ"  ؾصد  الطعظدؾى  مؽ هؾو  ، وص  العكاا بأ   غميف
سددطػ مددؽ  ددبلل معظدس ممددرد إلددس  دد   ذى غمدف و  فقدد  قددف العددكاا مددؽ ،

للللل   كِقلللللَٞ   "وقؾلددددد  تعدددددالس: ،مفدددددردة "غمددددديف" ٍَ ْ٘ ٌْ ٝك ُٕللللل ْك ط َك ٗك ُك  ٗ َُ ٝكللللليك " ٗك

تظقدف اليدؾم مدؽ زمدؽ ال ًطسدػ إلدس  د   " فطفدردة "ثقديبل   ،{1ٕ}طالّس ُ:
 [3]ذى ك افة ووزن 

  مسدديؼ  ال صددؾكر الحسدد   طفددردة الطسدد عارة فددوضددحظا أهطيددة الأوكطددا 
  شدايص  طفدردة الطسد عارة فدس ال صدؾكر الحسد ؾضدح أهطيدة ال    ،الصؾرة
عمس  قدف سيؼ كطا سدبق " هدؾ جد   مدؽ ال صدؾكر؛أل   ًق صدر فال م ،الصؾرة

"فهددؾ لددؾن مددؽ ألددؾان  شددايص:ال  أمددا،"[4]رد إلددس ممددال الطحسددؾسالطمدد

                                                           
 .45ال صؾكر الفظس فس القر ن سيد قظب  [1]
 .3/115الكشاى ال ماشرى  [2]
 .82ا غر ال صؾكر الفظس فس القر ن  [3]
 .113جطاليات الطفردة القر  ية  [4]
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 ،الغدؾاهر الظبيعيدةو  ،مع الحيداة عمدس الطدؾاد المامددة   ي ط ف ف ،"ال اييف"
 ".[1]واال فعبلت الؾجدا ية

الطمدرد مدؽ  شدايص": "إ دراز المطداد أو وكقؾل صداحب الطعمدؼ األد دس: "ال
 ".[2]شعؾر والحركة والحياةؽ م طي   بالئالحياة مؽ  بلل الصؾرة بشكف كا

ن الطفدردة أل ؛ تأثير ا  قا  الطفردات الطس عارة بي ؽ باألم مة و ركد هظا أن 
ة تسد عار مدؽ اإل   ،األ ديا  الحيداة فد لبدث الدروح و  ، سدان لممطدادالطشاص 

لْاِِ  :"قؾلد  تعدالس تظفس" مؽ تصؾكر ف  ب  مفردة "  أمف ما تؾح ف طىصُّ ٗك

يددف إليددػ هددكه  ،هددكا هددؾ الصددبح ي ددظفس ،{4ٔ:ٝرطىمنلل٘}"  اِذكط تكللْك   ك  فيح 
ف  دظفس معد   ،ظفس دوهدؾ ي ،الحياة الؾدًعة الهادئة ال دس تظفدرج عدؽ ثظاًداه

ًقدددؾل  ،[3]عمس وجددد  األرض والسدددطا ،األحيدددا   الظشدددا  فددد وكددددا ،الحيددداة
وتددظفس أ مددا  ،إذا  دددأ ا  شدداره   ددوحقيق ،وتددظفس هاهظددا مسدد عار ":ا  الرمدد
 ."[4]ل روكح عؽ الظفسلطا في  مؽ ا ،مظ 

 ،جعمد  جهدظؼ تدرى الطمدرميؽ مدؽ بعيدد ف  غدي ف و تفدؾر ،ومؽ ال شدايص
َُ : "قال تعالس ٜك تك ُل٘ ِٕ ٗك ٞقَ   ِٖ ٖك  شك وُ٘ط ىك َِ ٖك  سك ِك  اِذكط أُْىقُ٘ط رِٞ ل ٍِ ٞ لُز  َك تكنكل َُ تك

ْٞظِ  ا" ال دس تصدؾر لمهدظؼ صدؾت ا   أمدف مفدردة " دهيق   {.4-1: طىَيل}" طْى ك
مفددردة "الغدديف" "ال ددس تصدد  الظددار بصددفة الطغدديف و  ،ق البدداكسا كشددهيفغيع دد
اإلًقداع   قدام وك ماوزالغاًدات فد  اإل  الكى مدؽ  دأ   أن يبدالا فد ،انالغضب

                                                           
 .73ا غر ال صؾكر الفظس فس القر ن  [1]
 .67د س عبد الظؾر جب ؾر الطعمؼ األ [2]
ا غددر ال صددؾكر الفظددس فددس القددر ن  ،324مباحددث فددس عمددؾم القددر ن لصددبحس صددالح د  [3]

 .185ال عبير الفظس فس القر ن  ،57مؽ ببلغة القر ن  ،73
 .94الظك  فس اعماز القر ن د    [4]
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ا حقيق دد  صددؾت ا:. ًقددؾل الرمددا  [1]واإلًددبلم  ،ق البدداكس كشددهي فغيع ددا "  ددهيق 
  مؽ وتطي   ،والطعظس المامع  يظهطا قبح الصؾت ،أوج أ ما مظ  و واالس عارة 

ألن مقددار  واالس عارة أ مدا مظد  ؛ ،تقادالغيف" حقيق  : مؽ  دة الغميان باال 
يدد  مددؽ  دددة إل مددا يدددعؾمدددى  مدددرك،يف عمددس الددظفس محسددؾس  دددة الغدد
 وفد  ،لس  دة ا  قدام فد  الفعدفإ ة ف  الظفس تدعؾفقد اج طع  د ،اال  قام

 ."[2]ذاك أعغؼ ال جر وأكبر الؾعف

اك سدب ها الظدار الطغ اعدة وذلدػ مدؽ   فسية ال دًصؾر الحالة الظ فالرما  
  بلل مفردة "الغيف".

ًمعدف الطشدهد  ي:"مع أن تشايص جهدظ ؼ هدؾ الدك صالحالوكقؾل صبحس 
ؼ غيغهدا حديؽ قدة تحداول أن تكغدفهد  مغيغدة محظ ،حافبل  بالحيداة والحركدة

 ، ان أ دددم مددؽ أن ت حطمدد كددولكددأن مظغددرهؼ البشددع : ،ليهددا الطمرمددؾن ألقدد  إ
 ،هداوبطهمهدا وقظرا  ،تئد   وتشدهق وهد  ،بألسظة لهبهداف مق هؼ  ،ي عموتصبر 
ا لؾجددؾههؼ ومق   ،اعميهؼح ددس كدداد صدددرها ي فمددر حقددد   ،و تفددؾرتغمددس  وهدد 
ؾد وإ طدا اسد عيرت  ، الصؾرة اس عارة معقؾل لطحسدؾس فقدط فميس ف  ،الس 

فهددد   ،و ممدددات عاطفيدددة ،االت وجدا يدددةدميدددة لهدددا ا فعدد اصدددية  لمهددظؼ 
 ".[3]تغضب وت ؾر وه  ،الباكيؽ تشهق  هيق 

[ٗ]ومؽ تشايص القر ن لمطعظس
٘سكٚ  "قؾل  تعالس  ٍُ  ِْ ُك لك َ   سكنك ىك ٗك

ط ك  ٘ك كْى يك طأْل ُ  أكيك َك فقد وهب لممطاد العقف  ،{ٗ٘ٔ}طأللرط :"  طْى ك
                                                           

 .339ا غر تمايص البيان فس ممازات القر ن   [1]
 .87الظك  فس إعماز القر ن  [2]
 .325مباحث فس عمؾم القر ن  [3]
 .75ا غر ال صؾكر الفظس فس القر ن  [4]
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فظ صؾر الغضب هظا  ،تصؾكر الطعظس وتط يم  لمظفس زكادة ف  والحياة
ثؼ سك  وكف  عؽ  ، فعال وال ؾرةعمس اال وكح     وكأ   إ سان يدفع مؾسس

ل ال ماشرى:" كأن الغضب كان ًغرك  عمس ما ًقؾ ،[1]دفع  وتحركض 
 ".[2]فعف

 صدؾريال الؾاحدد مدؽ القدر ن فالط د  ا ًم طع ال اييف وال مسيؼ فدوك يرا  م
دددا ددد ،الطعظدددؾي الطمدددرد جسدددط ا محسؾس  فقؾلددد   ،ف حركدددة لهدددكا المسدددؼوكايِ 

ٌُ بكللْو ّكْقللِيُ  بِلل":تعدالس ىكُنلل ٗك للق     ِٕ ط ُك ٘ك  ُٕلل ٍك ُللُٔ ركللبِذكط  كْ: يكللٚ طْىاك ِطللِو رٞك ِقّ لك  ْىحك

ُك  َ   تكِص ُ٘ ٍِ ُْٝو  ٘ك قكى" تصؾر الحدق قكًفدة فطفردة "  ،{4ٔ}طألّاٞ ْ:" طْى
فالطفردة تؾح   هكه القؾة ال   يهبط  ها  ،[3]   هق اطفة تصيب الباطف ف

تظشدب  ديؽ  لطعركدة ال د ومفدردة "يدمغد " تدؾح    مدػ ا ،الحق عمدس الباطدف
. ًقدؾل [4]فدبل يمبدث أن ًطدؾت ، ح س ًصيب رأس  وكحظط ، الباطفلحق و ا

يا  ال قدال وعدؽ طركدق وقدؾع األ د عدؽ :" الددما إ طدا ًكدؾن الشركف الرضد 
 ".[5] كأن الحق أصاا دماق الباطف فأهمكف ، س عبل الغمبة واال

"وأما  ،ف  شايص وال اييالكا ًم طع ف  هكا الط ف ال مسيؼ و وهك 
دما  وأما ال شايص فف  ،لقكًفة ال قيمةتصؾكر الحق با ال مسيؼ فف 

  تحدث يتصؾر  ؾع ال قف الك ييف فف وأما ال ا ،الحق الباطف وإزهاق  إًاه

                                                           
 .244ا غر ال عبير الفظس فس القر ن  [1]
 .2/128الكشاى  [2]
 و ما بعدها. 83ا غر ال صؾكر الفظس فس القر ن  [3]
 .243ا غر ال عبير الفظس فس القر ن  [4]
 .228تمايص البيان فس ممازات القر ن  [5]
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فا ها أصؾات  داد تؾ ػ أن تكؾن  ،حركة القكى ثؼ الدما ثؼ اإلزهاق
[ٔ]ت حظؼ وتقعقع وه  ،ام الباطفصدى لعغ

." 

قؾل  ع  وجف عؽ   "تفيض" الؾاردة فرى  يؽ "دمع " ووكؾازن ال ماش
قِّ  :"الرهبان ِك طْىحك ٍِ رُ٘ط  َ   لكرك ٍِ عِ  ٍْ ِك طى:  ٍِ  َُ ٌْ تكِ ٞ ُٖ ٙ  أكْلُْٞك " تكرك

ألن الفيض  ح س تفيض ؛ ًقؾل:" معظاه تط مب مؽ الدمع. {4ٖ}طىَ ئ: :
 فؾضع الفيض ،ا في  مؽ جؾا ب غيره ح س ًظمع ماإل ا  أو    أن ًط م

 ،وهؾ إقامة الطسب ب مكان السبب ،م بل االهؾ مؽ االم بل  مؾضع  الكي
كأ طا تفيض  م  أعيظهؼفمع ،قصدت الطبالغة ف  وصفهؼ بالبكا  وأ

مع  عيظ  دمؽ قؾلػ:تسيف مؽ الدمع مؽ أجف البكا   بأ فسها: أي
ه إسهام هك األصف المغؾى مطا ًمعمظا   أمف ف ". إ   يرد ا إلس [2]ادمع  

 ال صؾكر باالس عارة. دة ف الطفر 

وكأن جفؾ هؼ يظا يع  ،ت صف بالطياه الغ كرة الط دفقة فيض" ال  وإي ار "ت"
فالك رة معبرة عؽ  ،تفيض بالدمع الكى هؾ دالئف عمس عطق اإلًطان

 ،الفيض ًعبر عؽ اس طرار اك ر مطا ًعب ر االم بل  كطا أن ،الطضطؾن 
 ."[3]فالفيض ام بل  بعد ام بل 

***** 

  يؾم القيامدة صؾكر غكا  الطشركيؽت قد قال تعالس ف  سؾرة الد ان ف ل 

  ُ ۙك  : "اِ رك ِك لل قُّللًِ٘  شك ًُ ( ٖٗ) طىز  ٌِ  طكوكلل  ك ِللٞ للوِ ( ٗٗ) طأْل ْٖ َُ  رِللٜ ٝكْ ِيللٜ مك ْى

 ُِ ٌِ  مك كْيِٜ ( ٘ٗ) طْىاُُي٘ ٞ َِ ى كدف كمطدة تبدي ؽ ر ف  {ٙٗ-ٖٗ" }طى:ي ُ: طْىحك
                                                           

 .325احث فس عمؾم القر ن مب [1]
 .522-1/521الكشاى [2]
 .287جطاليات الطفردة القر  ية  [3]
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ؾرة  غطددة الكمطددات الصدد رك فدد وكشدد  ،طددة م عمددة لطددا ي ظدداولؾن صددؾرة مؤل
 و سقها وت  يها.

ددطددر إال ثطددر  فشددمرة "ال قددؾم"  ددمرة ال ت   ددمرة  فهدد  ،ال يظقظددع ،ا ا كركه 
مدؽ ربها ف  ا ًة في  إ دارة إلدس أن طعدام أهدف الظدار وال عبي ،دائطة اإلثطار

 .[1]ال يظقظعمس طر هكه الشمرة دائؼ و 

وصددفة  ،مبالغددة مددؽ أثددؼ "األثدديؼ" صدديغةطعددام األثدديؼ" و:"  وقؾلدد  تعددالس
 ،افهد  تددل عمدس أ د  فعدف اإلثدؼ ك يدر   ،هة تدل عمس حال دائطة مس طرةمشب

فهكا الؾص   ،وهؾ حال دائطة عظده ،ولكلػ وص  بصيغة الصفة الطشبهة
 كدان مظد  فد  يؼ الك يدر الدكًشير إلس أن سبب ذلدػ المد ا  هدؾ اإلثدؼ الددائ

 .[2]فالم ا  مؽ جظس العطف ،الد يا

ووصدددف  القددر ن بأ دد  ًغمدد  فددد   ،الطهددف" والطهددف ردي  ال كدد وكمطددة " 
وهؾ الطا   الحطيؼ" "كغم قؾل   ثؼ  ب  هكا الغميان بغم  الطا  ف  ،البظؾن 

ددؾن  ظيددران  ،الحددار إذا  مددا درجددة الغميددان فهددؼ عظدددما ي ظدداولؾن الظعددام ًحس 
د تصدؾر مشده ومفدردة "الطهدف"  ،اا مم هب  فكأ طا طعطؾا زك    ،رق أمعا هؼتح

ول قركب  ،وا  د غميا   فغم  ،ال ك  الطغم  الكي  ما أقصس درجات الحرارة
وتقمبد  الدكى  ،فدس البظدؾن الصؾرة لمكهؽ ًصؾر القدر ن  ددة غميدان ال كد  

د  ،لطدا ا بصدؾرة حسدية وهد  غمد  ،فد  بظدؾن أهدف الظدار اا  دديد  ًحدث ألط 
 4ا فيهارة أك ر تطكظ ا مؽ الظفس وتأثير  تكؾن الصؾ  لك 

***** 

                                                           
   صرى. 88الطعم ة الكبرى أل س زهرة  [1]
   صرى. 88الطرجع السا ق  [2]
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كقؾل   ،وما ًصاحب  مؽ مشاعر وأحاسيس وتظقف الصؾرة الطعظس الكهظ 
ِْ  بكيكللٚ :"تعددالس لل للِّٞذك َ  مكسكلل ك  ٍك ُْ  سك لل أكحك طك ِٔ  ٗك ِيٞذكمُللُٔ"  بِلل . {4ٔ:طىاقللر }يك

تعب ر عؽ الطعظدس وهدؾ اق دراى الدك ب  مفدف "الكسدب" لئلًحدا   ،فهكه الصؾرة
 ،وكضيفها إلدس حسداب  ،اى السيئة كأ   ًكسبها كسب ا مادً  بأن الطك ب ًق ر 

 رفهدا قوهؾ أن الك ب أو الطعصية فيها إغدرا  وجاذ يدة تشدد  م   ، روإًحا   
 إليها.

ؼ ،تصؾكر واقع  ،فال صؾكر الحس  هظا  ،ي غمغف فس أعطاق الظفس ،ممس 
ر مددا فيهددا مددؽ مشدداعر وقدد    ارتكدداا الطعصددية  مفغددة واحدددة وهدد ليصددؾ 

واالع دراى بد   ،لمؾاقدع إلقدرارهوليسد  تصدؾكر  ،"كسب" ولكؽ الصدؾرة هادفدة
. وجدا ا [1]طعاص وإ طا ل ؾجي  هكا الؾاقع الطظحرى وال حكير مؽ ارتكاا ال

د اة" ل صؾر الاظيئدة  ديئ   طفردة " ظيئب ت حدرك حركدة اإلحاطدة  هدكا  ،امادً 
 ل حيط ب  مؽ كف المؾا ب.  ،الطك ب

 داص  وكأ د  ،ومدا ي عمدق بد  مدؽ الطعدا س ،وتعبر  الصؾرة عؽ "الطدؾت"
 قُلوْ  "ًقدؾل تعدالس: ،ًظارد اإل سان طؾال حياتد  ح دس ًقدبض عميد  ،حاضر

  ُ ۙك  اِ ْ٘ َك ُك  طى ِيٛ طْى ٗ ُْْٔ  تكِ رُّ ٍِ  ُ "  ركبِّٔ  ٌْ قُِٞن  {.4َو :طىِ}ٍُ ك

دد ددا حي  ددفالصددؾرة ترسددؼ الطددؾت  اص  وهددؾ يهددرا  ،ا ًظددارد اإل سددانا م حرك 
ح دس  ،مدرى أمامد  سدان ًواإل  ،وكغدف  الطدؾت ًظدارده ،ؾى وذعدر د مظ  ف 

[ٕ]ًبلقي  الطؾت أو يدرك 
. 

ددالطحسددؾس  صددؾرة الشدد   وتصددؾكر األمددر الطعظددؾي فدد  ا فدد  ي كددده تطكظ 
دا ،ا فيهاالظفس وتأثير   ِْ  :" " فدس قؾلد  تعدالسكطا ف  مفردة "مكب  ل َك ِشلٜ أكرك َْ  ٝك

                                                           
 .124ا غروعيفة الصؾرة الفظية   [1]
 .124الطرجع السا ق  [2]
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ِناًّلل  ٍُ   ٚ يكلل ِٔ  لك لل ِٖ ْج ٙ   ٗك لل:ك ْٕ ِْ  أك لل  ٍ ِشللٜ أك َْ ًّٝ  ٝك ِ٘ لل ٚ   سك يكلل طط   لك ْسللمك  ِاللرك ٍُ "  ٌ ِقٞ

 {.ٕٕ}طىَيل:

وقيف:"أكددب" عمددس  ،[1]عمددس وجهدد  : الكددب إسددقا  الشدد   ًقددؾل الراغددب
 .[2]والرجف عمس وجه : ا قمب ،: أقبف عمي  و غف ب الش  

فهد   ،فاألصف المغؾي ًمعمظا   أمف ف  إسهام هدكه الطفدردة فد  ال صدؾكر
بالدكي " ًطشدس  ،هدا  فسد أكدب عمدس الطعاصدس و دغف   تصؾر الكافر الكي

ا ف  فيع ر كدف سداعة  ،رتفاعكان مع اد غير مس ؾ في  ا افاض وام مع سف 
". فهدكا الط دف لمكدافر الدكى ا كدب عمدس الطعاصدس [3]اعمس وجهد  مظكب د فيار

 الطفردة  قمدد  الصددؾرة الطعظؾكددة إلدد فدد ،فط مدد  كط ددف مددؽ كددب عمددس وجهدد 
 صؾرة حسية مميئة بالحركة الط ع رة والابط والسقؾ  عمس الؾج .

***** 

ذهدؽ   لها رصيد ف  ومؽ الصؾر الكهظية الطس طدة مؽ واقع الحياة وال 
ٍ ِقؾل  تعالس ، عؾره  وتحرك  يال  وتأثر ف ،و فس اال سان  طى ِيٛ ذكط :" 

ك  ُْٝقلللِر ُ  لللَْ  قكْرَضللل  ّللا  سك للل ِل كُٔ  حك َك ُ  :طىاقلللر }مكثِٞلللرك َ"  أكْضلللوك رَ  ىكلللُٔ  رٞك

ٕٗ٘.} 

 وهددؾ تعبيدددر لظيدد  يدددؾح  ،ض رفدداق قدددر فطفددردة "ًقددرض" تصدددؾر "اإل 
ا حسظ الئل سان بأ   ًطمػ األمؾال وكظ  ،"[4]اي د ام فقها  ف وكقرضها لرب  قرض 

                                                           
 .695الطفردات فس غركب القر ن  [1]
 ي  مادة "كبب".ا غر الطعمؼ الؾج [2]
 .4/466الكشاى  [3]
 .114وعيفة الصؾرة الفظية فس القر ن  [4]
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مددؽ  ددبلل  ،حركددة األمددؾال الظاميددة ،ولمايددال أن ي صددؾر مددؽ  ددبلل السددياق
 وحرك  طائها أو تك يرها. ،الصؾر الكهظية الطا   ة لؤلمؾال بأ ؾاعها
***** 

ر الطظغددر لمعدديؽ ل دد ومددؽ األلفددام الطؾحيددة ا  ،ذنوتظقددف الصددؾرة لددؤل ،تصددؾِ 
ا ا وتمعف األمر الطعظؾى ممطؾس  آٝك    :" قؾل  تعالس ،محس  ٌُ  ٗك ُٖ ْٞوُ  ى   ّكْسليك ُ  طىي 

للُٔ  ْْ َك  ٍِ لل  ٖك "  ُٕللٌ ركللبِذكط طىْ  ُك لل٘ َُ ِي ْْ " تصددؾر  ،"{1ٖ :ٝلل }ٍُّ فكمطددة "   ْسددم خ 
الغدبلم إلدس هدكا الكدؾن ود يب  ،سار الضؾ  عؽ الكؾن قميبل  قميبل  لمعيؽ ا ح

 ،" [1]مؽ عمطة الميدف اا تراجع الضؾ  وعهر ما كان ما في  ح س إذ ،بط  ف 
رأ هددؾ أن ي بدد ن ا سددبلخ الشد   عددؽ الشد  ًقدؾل ا ددؽ سدظان الافدداجس:" أل 

واال سدبلخ  ،ر عدؽ الميدف فصدال الظهداوكدكلػ ا ،وك ول عظد  حداال  فحداال   مظ 
 ".[2]يان فصال لطا في  مؽ زكادة البأ ما مؽ اال 

 مجال ادلفزدة فى تصىيز احلزكت 
ومظد  ال صدؾكر بالحركدة  ،أسدمؾا القدر ن ال صؾكر هؾ األداة الطفضمة فد 

حركدددة القؾكدددة السدددركعة أو صدددؾر الق    ،ال دددس تظقمهدددا بعدددض مفدددردات القدددر ن
ومدا  ،نالؾجدداوالفكدر و  ،س الحدس والايدالعمد لها مؽ تأثير قؾي البظيئة وما

يف الطعا س الكهظية والطشاهد وتح ،مشاعر دفيظةو  ،ؽ دوافع  فسيةها مورا 
اعر مطدا ي يدر مشد ،م حركدة م مدددة ،واال فعاالت الظفسية إلس مشداهد حي دة

رة. القاري في داد ال فاعف الظفس   مع الطشاهد الطصؾ 

                                                           
 .243ال عبير الفظ  ف  القر ن    [ا]
 .121سر الفصاحة ال ؽ سظان الافاجس  [2]



 

 من روائع املفرد ة القرآنية

0121 

وه  سطة مؽ سطات الصؾرة  ،الكؾن "فالحركة مغهر مؽ مغاهر الحياة و 
بلحدف  مدؽ هظدا  ،أ ها مغهر فظد   فه  مغهر كؾ   كطا ،القر ن الكركؼ ف 

الحدف بعدض القددما  عظصدر الحركددة  وقددد ،"[1]الدظفس اإل سدا ية تأثيرهدا فد 
 الصؾرة م ف ا ؽ ق يبة. ف 

الصدؾرة:  ؾضح دور الحركة ف هظا مع بعض الطفردات القر  ية و  و ق 
ُْ  :"قال تعدالس اِ ِك  ٝكنكل َُ  ٗك ُْزِىقُّ٘كللك  مك كلُرٗط طى لِيٝ ِٕ  ىٞك َِ ل  كْبصك ل  ٌْ بِؤ  َ وُ٘ط ىك َِ ل  سك

ْمرك  ُك  طىيِّ ٝكقُ٘ىُ٘ ُ  ٗك "  أِّ   ُ ُْ٘ ِْ َك  فقد أ ار ا ؽ ق يبة إلس قدؾة ،{ٔ٘ :طىقيٌ}ىك
ظغدرون إليدػ بالعدداوة  غدر ا هدؼ ي فقال:"يركد أ ،اال  الق ف  مفردة "لي لقؾ ػ"

ا  ت  أي :ًكدداد ي ، ددديد  فالكمطددة تصددؾر عظصددر  ،"[2]ًسددقظػ  لقددػ مددؽ  ددد 
قمؾا الكدافركؽ  تغهر ما ف  بالحركة الظفسية ال   رتباطهاالحركة بالظغر وا

 ،حركددة العيددؾن   ؾضددؾح فدد   ال دد  عهددرت ،عددداوة الشددديدة وال مددؽ الحقددد
 .[3] يؽ الحركة الحسية والظفسية مع ا فكمطة "لي لقؾ ػ" تربط

                                              **** 

لقؾكددة السددركعة مفددردة الحركددة ا  ددهد لهددا   صددؾكر ومددؽ الطفددردات ال دد 
ٌُ  :"قؾلددد  تعدددالس "ال ل لدددة" فددد  ُٖ س لللمْ  ٍ  ُْ للل  ُْ  طْىاكؤْسك ط لللر   َ طى ْىِزىُللل٘ط ٗك ُُ "  ٗك

 {.ٕٗٔ :طىاقر }

ة الطكظؾ د فقد أ ار الرما   إل  " ز ْلِ ل دؾا" ال د لفدف " ة فد الشدد  تدظؼ عدؽ  و 
عدؽ هدكا فقدد عبدر  ،"[4]ربهدؼ أعطاق الطؤمظيؽ الدكيؽ ا  غدروا فدرجاضظراا 

                                                           
 .444وعيفة الصؾرة الفظية ف  القر ن الراغب  [1]
 .129تأوكف مشكف القر ن ا ؽ ق يبة  [2]
 .441 ا غر وعيفة الصؾرة الفظية [3]
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ًعب در بد  عدؽ  ضظراا قائبل :" وهكا مس عار وزل لؾا أ ما مؽ كدف لفدف كداناال
فطفددردة  ،"[1]إال أن ال ل لددة أ مددا وأ ددد ،عدداج فيهطدداغمددف مددا  ددالهؼ مددؽ اال   

ز ْلِ ل دددؾا"  ،ا هؼ بدددال ل الأصددد   فيهدددا االضدددظراا الظفسددد  الشدددديد الدددكي دددب "و 
 ،ا دا مددمرةوأحي ،م  ابعدة فيد  حركدات  دديدة وعظيفدة ،فال ل ال حدث كدؾ   

دل د  داللدة قؾكدة عمدس الحركدة فدالطفردة  ،واال شدقاق رتماجباإلضافة إلس اال 
 الظفؾس وت كمها وا هيارها. و دتها و  ائج الحركة ف  ،ربةالطضظ

د ِمب دؾن  " فد الدالدا ومؽ الطفدردات أًض   :"قؾلد  تعدالس ة عمدس الحركدة " م ظق 

ْٞرك  الك  قك ىُ٘ط ٚ   اِّ   ضك بِّْك  اِىك "  َك ُك ْقكِياُل٘ ل البداقبل   ًقدؾ ،{ٓ٘}طىشلورطْ:ٍُ
كبلم الؾاقع ف  الصدفة تصدؾكر مدا فد  مطا ًصؾر لػ الف  تعميق  عميها:" و 

"فهؾ يرى هظا  ،"[2]مشاهده القمب ح س تعمط  وكأ ػ وتشكيف ما ف  ،الظفس
 فعدداالت تعب ددر عددؽ الحالددة الظفسددية أواال  ،طرسددؾمةالالصددؾرة  أن الحركددة فدد 

وكأ هددا  ،الحدداالت الظفسددية ح ددس تغدددو ،بحركددة اال قددبلا الحسدديةجدا يددة الؾ 
. فطفدردة "مظقمبدؾن" دالدة عمدس قدؾة الحركدة "[3]دةالط مدمشاهد فيها الحركة 

ددؼ تغيددر  رأي"فددال عبير بدداال قبلا  ،و سددرع ها  يدددل عمددس أسددرع حركددة تمس 
حرة بفرعؾن   ."[4]وال طاسهؼ حبف رب هؼ ،الس 

**** 

ددا فدد كطددا أن الحركددة   ،تصددؾكر الطفددردات لمطعددا س الكهظيددة تمطسددها أًض 
ددطان فدد  الظددؾر و اف الحركددة الحسددية  ثددؼ تبدددأ ، الغمطدداتلهدددى والضددبلل ًمس 

ُ  :"ًقددؾل تعددالس بعددد ال مسدديؼ الفظدد  ُّٜ  ّللا  ِىلل ِك  ٗك ُْلل٘ط طى للِيٝ ٍك ٌُٖ آ ِك  ُْٝخللِرُج لل ّ ٍِ 
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 ِۙ لل  َك يُ ُّْ َِ  اِىكللٚ طى ِك   طىُّْلل٘ طى للِيٝ ِىٞكلل إُ  مك كللُرٗط ٗك ْٗ ٌُ أك ُٕ  ُۙ ٌُٖ طىي لل ُغ٘  ُْٝخِرُجللّ٘ك

ِك  للل ّ ٍِ  َِ "  اِىكلللٚ طىُّْللل٘ ِۙ للل  َك يُ ُّْ  الصدددؾرة تمسددديؼ ففددد " ،{1ٕ٘ :طىاقلللر }طى
ولكددؽ الطدددؤمظيؽ  ،طدددؤمظيؽ والكددافركؽلمثدددؼ حركددة  ددروج  ،والظددؾر لمغمطددات

والكدافركؽ ًارجدؾن مدؽ الظدؾر  ،ًارجؾن مدؽ الغمطدات وكدد مؾن فدس الظدؾر
 الهدددى والضددبلل  ددؾر اقظددب "ًسدد ايف  ًقددؾل سدديد ،" [1]وكددد مؾن الغمطددات

ددطة ف ددؤدى  ،ثددؼ تبدددأ عطميددة اإل ددراج الط ايمددة ،وعمطددة هددكه الصددؾرة الطمس 
 ".[2]الطمرد الط حركة إلس تط ف أوضح وأرسخ لمطعظس الايال 

**** 

ح دس تشداهد  ،كدةوهظاك مفدردات مظقؾلدة مدؽ حالدة حسدية إلدس حالدة معظؾ 
للْككقؾلد  تعدالس االحركدة والايدال مع د ِزٛ:"سك ِك  ِْ ُك  طى لِيٝ ِْ  ٝكْصلِ:رُ٘ ل  آٝك تِْكلل  لك

ْك  ل  طْىوكليكطاِ  ُس٘ َك ُك  مكل ُّ٘ط بِ  -و"الصددى"  ،{1٘ٔ طألّول ً: } " ٝكْصلِ:رُ٘
ف ًمعمد  ًطيد ،الفدرس أو البعيدر ميف ف  الحافر أو الاد   فد  -ف  األصف:

ف لدالل د  الحسدية "والقر ن الكركؼ ًسد ادم هدكا المفد ،[3]سيره وال ًس قيؼ ف 
ر حددال الددكيؽ ًعرضددؾن عددؽ  لكدد  ، دد  الطظقددؾل إليهدداودالل ،ميةاألصدد ًصددؾ 
الحيددداة  فمعمددد هؼ ًسددديرون فددد  ، فدددة أصدددا  هؼ ،وكصددددفؾن عظددد  ،الحدددق

فيها  ،فهكه المفغة ترسؼ صؾرة ألولئػ الطظحرفيؽ عؽ الحق ،با حراى وميف
 ".[4]مؽ  بلل اق را ها ف  الكهؽ بطعظاها الحس  ،يئة والحركةاله

**** 
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ْك  :"قؾلد  تعدالس  فردات الك يرة مفردة "سعس" فومؽ الط جل  ُجلو   ٗك ِْ  َك ل ٍِ 

ِ:ْٝك ِ  أكْقصك  َك  ،والسدع : اإلسدراع فد  الطشد  ،{ٕٓ:طىقصل }ٝكْسوٚ"  طْى
 جددا  الددكي ،فردة تصددؾر سددع  الرجددف الطددؤمؽ. فددالط[1]أى ًسددرع فددس مشددي 

هدددكا الطؾقدددف   "فالسدددرعة مظمؾبدددة فددد ،ليددددافع عدددؽ مؾسدددس عميددد  السدددبلم
 ".[2]مع الدافع الشعؾرى القؾى  ال سمامها

ددا وكددكلػ قؾلدد  تعددالس:" ددؽْ  و أ ما ك   م  ددا   "  ج  ْسددع س  عددؽ ا ددؽ أم  "،{8 :عددبس}ً 
فمديس  ،إذ ًصدؾر لهفدة هدكا األعطدس إلدس تعمدؼ الدديؽ ،م الرجف األعطس ؾ مك

سدؼ مشداعر مدؽ ال ًعهدد بد  إال فهدس تر  ،وجؾد ًسعس هظا إال لغاًدة جطاليدة
 ."[3]أل   أعطس ،الط ع ر الطش 

دؽْ  ًدة الكركطدة "ا  تصؾكر البط  واال سياا مدا جدا  فد  ومؽ مفردات م   و 
اِرام  ِبالماْيفِ  م ْس  ْا ٍ  ه ؾ   س  اِر"  و  فقد تأمدف البدؾط  جطدال  ،{14 :الرعد}ِبالظاه 

" الحركة ف  اِرام " تعبدر  ،مؽ  بلل الممؾ  إلس األصف المغدؾي  " س  داِرام ى" س 
بالظهدار كمطدة  وهؾ ًقدؾل "سدارا ،[4]طظاسبعؽ الؾضؾح والطسير الهادي ال

ر لددػ الشدد   إذ ًسددرا عمددس وجدد  األرض بددارز   فأ دد  تقددؾل: سددرا  ،اتصددؾ 
والكمطة  ،يبرق وكمطع ى ف  سمي   عمس وج  األرض م شبع اسر  أي ،الطا 

ر لدػ  ددة وضدؾح هدكا اإل سدان  زكادة عمس ما فيها مؽ جطال ال عبيدر تصدؾ 
 ".[5]ارهأل ر واس  قا ف  دة ا  فا  ذلػ اوعهؾره م

                                                           
 .274تأوكف مشكف القر ن  [1]
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 هًفزدةصىتيت نتصىيز احلزكت ان 
حركاتددد   اتسددداق القدددر ن وائ بلفددد  فددد  الصدددؾت  الطقصدددؾد  ظغدددام القدددر ن

ددا وائ بلف ددا رائع ددا ًسدد ر  وسددكظات  ومداتدد  وغظاتدد  واتصدداالت   ع اتسدداق ا عميب 
 در كدبلم   س بظركقة ال ًطكؽ أن ًصف إليها أيوكس هؾى الظفؾ  ،األسطاع 

 .[1] ؾرمؽ مظغؾم ومظ

فاذا اس طع  إلس حروى القدر ن  ارجدة  ،ظاسق حروى القر ن وكمطات  ف 
ْصدد اسددق مددؽ ماارجهددا الصددحيح  تشددعر   ظ بعضددها بما ددب  ،الحددروى ر 

دي  هدكا حدرى  ، ًاتالكمطات وا  ف  ،بعض  دس ،صدِفروذاك ً   ،رظق   ،وهدكا ً اف 
در ،ي هِطس وهكا،وذاك ًغهر   مة الصدؾتية ضدافة إلدس ال شدكيإلبا ،[2]وذاك ً مه 

وطبيعددة  ،داتمددؽ تددؾالس الف حددات والضددطات ومؾاقددع الشدد ،لمطفددردة  فسددها
حركاتهدا لرأيد   ، غطهدا األصؾات. قال الرافع :" ولؾ تد رت ألفام القر ن ف 

الؾضدع وال ركيدب ممدرى الحدروى أ فسدها فيطدا  الصرفية والمغؾكة تمرى فد 
ؽ تمدها ول ،ا وكسا د بعض   ،هيب بعضها لبعضهس ل  مؽ أمر الفصاحة في
 ."[3]مساوقة  لها فس الظغؼ الطؾسيق  ،ىإال مؤتمفة مع أصؾات الحرو 

قؾلدد    " فدد اثادداق ْم  ؼْ  مفددردة " ،ترسددؼ هددكه الصددؾرة  ومددؽ الطفددردات ال دد 
ل  ٝك  :"تعالس ٖك ُّ ِك  أٝك ُْل٘ط طى لِيٝ ٍك ل  آ ٌْ  ٍك ٌُ  قِٞلوك  اِذكط ىكُنل ِّْ لُرٗط ىكُنل ِ  سكلاِٞوِ  رِلٜ ط  ّللا 

ِ   اِىٚك ٌْ ط   قكْيمُ  َْ ك قامد  بد   يالدك  ادرس األدا  الفظ   ،{4ٖ :طىم٘ب }" طأْل
ومددؽ صددؾرة ترتيددب هددكه  ،لفغددة "اثدداقم ؼ" بكددف مددا تكؾ دد  بدد  مددؽ حددروى

ثددؼ  ،ومددؽ حركددة ال شددديد عمددس الحددرى المِ  ددؾى "ال ددا " والطددد  بعددده ،الحددروى
                                                           

 .2/349ل رقا س مظاهف العرفان ا [1]
 .312مظاهف العرفان  ،194ا غر ال عبير الفظ  ف  القر ن  [2]
 .156إعماز القر ن والببلغة الظبؾكة  [3]
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   دوالطديؼ ال ،ثؼ ال دا  الطهطؾسدة ،هؾ أحد حروى القمقة يممب القاى الك
 ،أال تمدد  غدام الحدروى ،تظظبق عميها الشدف ان وكادرج صدؾتها مدؽ األ د 

في صدؾر الايدال ذلدػ  "،[1]وصؾرة أدا  الكمطة ذاتهدا أوحد  إليدػ بدالطعظس 
دف فيسقط مؽ أيديهؼ فد  ،يرفع  الرافعؾن ف  جهد ،مسؼ الط   اقفال  ،" [2]ِثق 

ددف كطددا أن الددبط  فدد  تكددؾن  ئددة ال دد   بالحركددة البظيالكمطددة ذاتهددا يددؾح تمف 
 اق ْم  ؼْ ت  د ًقؾل سيد قظب:" لؾ أ ػ حكف  الشدة مؽ الكمطات فقم  " ،اقفالط 

 ول ددؾارت الصددؾرة الطظمؾبددة ال دد  ،ؾد" لادد   المددرس وضدداع األثددر الطظشدد
 ".[3]رسطها المفف واس قف  رسطها

كار تكاسدددف بعدددض الطسدددمطيؽ أمدددام داعددد  هدددؾ اسددد ظ والطقصدددؾد األصدددم 
 ِإل دس اثاداق ْم  ؼْ  "  عؽ ذلػولكؽ ا غر إلس األداة ال عبيرك" ،سبيف ج المهاد ف 

صؾرة جرم  " لقد أ رج معظس الكسف الكي هؾ مؽ مدركات العقف ف اأْل ْرِض 
 ."[4]ثقيف كمطا حاول  أن ترتفع ب  إلس األعمس ا حط بػ إلس األرض

ُ   :" قددرأ قؾلدد  تعددالس اِ ٌْ  ٗك للُْن للِ ٍِ َك "  ىك  ِ ُاكِيّللذك فصددؾرة  ،{1ٕ :طىْسلل ْ}ىٞ 
" بمرسددها با ال تهددا الكمطددة " لاي ب ظِ ددئ ؽا  ،ضددافة إلددس مددا أدتدد  الظؾ دداتإلبظيئددة أد 

 .[5]ح س ًصف  بط  إلس  هاي ها ،وهؾ ي ابط فيها ،سان ليكاد ي ع رمفال

ِْ و قرأ قؾل  تعالس َك ْحِز ك  :"رك ُُ  ِِ َِ  لك َِْيوك  طىْ   ُ أ ْ  ك  ٗك ِك ُك  ركقك:ْ  طْى ه " }آركل 

" تصدؾر مشده فبل تدرى فد " ،{4٘ٔ :لَرطُ د الطعمدؼ غيدر كمطدة "ز ْحدِ ح 
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ت ومدا ًصداحب  مدؽ هكا الطشهد مدؽ أصدؾا اإلبعاد وال ظحية بكف ما ًقع ف 
 فددالطفردة صددؾرت ".[1]وكسددطع  وككدداد ًصددبلهس الظار ًطددر بحسددي يذعددر الددك

  ظددق الحددا  فدد   عظدد  الحركددة ًط  ددف فدد"ولعددف   ،ةال ح حددة كاممددة م حركدد
اكظة فيطا يبددو تادرج مدؽ الحمدق باح كداك بمدرا د  وهدكا الس ا فالح ،الحمق

 ". [2]ًط ف حركة ال ح حة العظيفة المصيقة باألرض

 ،الحروىل كرر  تمسيؼ هكه الحركة الط كررة تبع ا وقد أ ار ال ماشرى إلس
 ".[3]وهؾ المكا بعممة ،تكركر ال ح  و ة واإلبعاد : ال ح حة:" ال ظحيإذ ًقؾل

                                     **** 

لل  ركُنْاِناُلل٘ط :" قؾلدد  تعددالس  أال تشددعر بعظدد  لفغددة الكبكبددة فدد ٖك ٌْ  رِٞ  ُٕلل

 " ُك ٗ ُٗ طْى ك  ًكبدؾن ح س ل كاد ت صؾر أولئدػ الطمدرميؽ  {9ٗ :طىشورطْ}ٗك
 ،تد ؼ  هدا ب ؾا" ًحدث جرسها صؾت الحركة ال د فطفردة "ك ْبكِ  ،[4]عمس وجؾهؼ

مددرة عمددس  ،هددكه الطفددردة مددرات فدد بلث ثدد"باإلضددافة إلددس ا ضددطام الشددف يؽ 
وهددكا  ،أل دد  حددرى  ددفؾى  ددديد ،ا ومددرتيؽ عمددس البدد ،الكدداى لؾجددؾد الضددؼ

 ،وهدؾ ي ددحرج ح دس ًصدف إلدس القعدر ، ضطام ًصؾر حركة تكدؾكر الكدافراال 
  ".[5]لفف هكه الطفرده وكطا ت مطع الشفاه ف  ،سده كالكرةوك مطع ج

                                                           
 .335مباحث فس عمؾم القر ن  [1]
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وجعف  ،لكبل:" الكبكبة تكركر اوكككر ال ماشرى سبب تكركر الحركة فيقؾ
ظؼ جهدد كأ دد  إذا ألقدد  فدد  ، فدد  ال كركددر فدد  الطعظددسال كركددر فدد  المفددف دلدديبل  

 ".[1]قعرها يظكب مرة بعد مرة ح س ًس قر ف 

 ":قؾلدد  تعددالس فدد  ،وال ًكدداد ًسدديغ  ديدهي مددرع صدد الددكي وحددال الكددافر

  ٚ ُْٝسقك ِ ٗك ٍِ   ْ   ٍ   :ٝ:ِ ُللُٔ  ،اك ر  ِك الك  ٝكمك  "{1ٔ :طبلرطٌٕٞ}ُِٝسلٞ ُُٔ"  ٝكنكل َُ  ٗك

دد  ."[2]الكراهيددةو  يدددعؾان إلددس ال قدد ز افظس شددعر فدد  لفددف "ال مددرع" ثقددبل  وبظئ 
يؤدًان الطددلؾل بظركقدة  ،فمفف "ال مرع"ل  جرس ف  األذن وعف ف  الايال 

 تصؾكركة تاييمية .

ًك  :"ًقؾل ج تعالس ْ٘ ُك  ٝكل ٚ   ُٝل:كلُّ٘ َِ  اِىكل ٌك  ّكل  لْ  ٖك  {ٖٔ :طىيلَ٘}َكلًّل "  جك

ع" هددؾ الددد ؽ األحيددان ك يددر مدد وهددكا الدددفع فدد  ،فع فددس الغهددؾر بعظدد "فالددد 
 " وهدؾ فد ير إرادى في  عيؽ ساكظة هككا: "اعْ غ اًمعف الطدفؾع ًارج صؾت  

ْع" جرس  أقرا صدؾرة هظدا تبظدس مدؽ لكلػ فدان ال ،[3]ما ًكؾن إلس جرس "الدا
 ، هددا وصددؾتهالمداللددة عمددس تمددػ الصددؾرة الطرعبددة  هيئ صددؾت الحددرى أوال  

 وحالة الطدفؾع الظفسية.

بكف ما فيهدا مدؽ  ،رسؼ لظا هكه الصؾرة الحسية والظفسية ،فمرس الكمطة"
دد ،ثددؼ إن تكددرار جددرس الكمطددة فدد  السددياق ،وصددؾت هيئددة وحركددة ا ول ددد إًقاع 

ة يؾم القيامة وأهؾال  ،اا  ديد  مؾسيقي    ".[4]ي ظاسق مؽ  د 

**** 
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ال   ترسؼ الصؾرة بمرسدها الدكي تمقيد   ،  ية الهادئة ومؽ الطفردات القر 
ُ   :"األذن قؾلدد  تعددالس فدد  ِك  اِ م ِقللٞ َُ ۙ   رِللٜ طْى ْ لل  " طىللرحَِ  جك للر  ٖك ّك  ،ٗ٘ٗك

 ،) هددر( بمرسددها الطؾسدديقس ترسددؼ عددبلل اليسددر والظعطددة والظطأ يظددة فكمطددة
 ".[1]مبلئؼ لهكه الطعا س الطرسؾمة ،والمفف  اعؼ هادي

كال عبير عدؽ يدؾم  ،لئلًحا  بالطعظس الشديد ،قد ًش د  إًقاع المفف وكقؾى و 
ة" والقيامة: ا ا   األذن  لفغدة تكداد تادرق صدطاخ والصدا ة ، ماة""الظاا"الصا

دددف ،وطظددديؽ دوي   ذات لفغدددة والظامدددة .ثقمهدددا وعظددد  جرسدددها فددد   إليدددػ تاي 
. [2]وكظؾكدد " كالظؾفددان ًغطددر كددف  دد   ،وتعددؼ أ هددا تظددؼ بمرسددها الطدددو ي 

تظاسدب أهدؾال القيامدة  ،سقؾكدة المدر  ،لؾقع عمدس األذنوكمها ألفام  ديدة ا
 و دائدها.

***** 

 :"قؾلد  تعدالس عمس قؾة الحركة و دتها ما جا  فد  ومؽ الطفردات الدالة

َكتُْٔ  ٗك ط َك ٘ك  طى مِٜ ٗك ل  رِلٜ ُٕ ٖك ْٞمِ ِْ  بك ل ِٔ  لك ُِ  ّكْ ِسل ي قكل غك طاك  ٗك ٘ك كْبل ُْ  طأْل قك ىكل ُك  ٗك ل ْٞ  ٕك

 " يددؾحس باحكددام  ،" بمرسددها الشددديدفطفددردة "غمقدد  ،{ٖٕ}ٝ٘سللَ: ىكلللك
ة وعظ  ،إغبلق األ ؾاا وكأ ظدا  سدطع صددى  ،الس كطال  ظا  الصدؾرة ،بشد 

بيددر ا "هيدد  لددػ" عثددؼ ًددأتس ال  ،األ ددؾاا الطغمقددة مددؽ جددرس لفغددة "غمقدد "
وأصددؾات و عؾمددة وإغددرا   ليكطددف تصددؾكر الطشددهد بكددف مددا فيدد  مددؽ حركددات

ػ" ورقدة إًقاع هدا لمداللدة عمدس ورقة "هي  لد كظعؾمة هكا ال عبير "هي  لػ"
  [3]الطعا س والحاالت الظفسية والطؾاقف
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  قَْنَبِب رًبِّ َلتُوًةر   َْوًنر  َبتِّ َر  ِنر ْ   ََخر  ُ  إِ ور  وا غر إلس قؾلد  تعدالس:"

 ٌُ ُٕ قك  ٘ك ُ  رك ِىللك  شكر   ّللا  ًِ  ذك  ْ٘ ٌْ  طْىٞكل ُٕ ىكق ل  لرك َ  ٗك َْ ط"  ّك ََ ُسلُرٗ -ٓٔ :طالّسل ُ}ٗك

رت  غدرةردة "الع بؾ سأال تمد مف ،{ٔٔ الكدافركؽ  " فيها دقة بالغة حيؽ صؾا
د ،لػ اليدؾمذإلس     ًفقددفيد   ،ومدا أ دد  اسدؾداده ،م كفهدراا اإ هدؼ ًمدو د  عابس 
 ،مشدعرة   قدف هدكا اليدؾم هدا  قدف طائ" اوكمطدة "قْطظركدر     األمف والرجا .الطر 

دد   "الظضددرة والسددرور" تعبيددر دقيددق عددؽ الطغهددر الح كمط دد  وفدد  لهددؾال   س 
دددا ًطدددؤل قمدددؾبهؼ مدددؽ و  ،عمس وجدددؾهؼ مدددؽ اإل دددراقمدددا يبددددو و  ، الطدددؤمظيؽ عط 

   .[1]البهمة
***** 

اسد طع إليد   ،تدؤدى الطعظدس ،والقر ن  ديد الدقة فيطا ًا ار مدؽ مفدردات
اِذْ قدددال تعدددالس ٗك ْْٞكللل ُمٌ :"  ِ ِْ  ّك للل ّ ُك  آهِ  ٍِ ْ٘ للل ٌْ  رِْرلك ّ٘كُن ٍُ ْك  ٝكُسللل٘  طْىوكللليكطاِ  ُسللل٘

ُك  ٌْ أكْبْكلل ُٝلليكبُِّح٘ ُم ْك ُك    ٝكْسللمكْحُٞ٘ "  ٗك ٌْ ُم ْك لل  "فقددد اسدد ادم  ،{9ٗ:طىاقللر }ِّسك
مراعيددا  ددكلػ  ،ادمها دون تشددديدولددؼ ًسدد  ،ردة "يددكبحؾن" مشددددة البددا مفدد

فة إلضدااب،[2]او ؾع ما حدث ثال    ،ما حدث ثا ي ا وك رة  ،تصؾكر ما حدث أوال  
 ظددا  حيددث ًصددؾر ذبددح األ ،اعدة الطشددهدإلدس مددا ًحطمدد  لفددف "يددكبح" مددؽ فغ

ألن  ،ا مكا هدا مفدردة "ًق مدؾن"وال  مد ذلدػ مسد فادا إذا وضدعظ ،لشاه كبح ا
 طرق الق ف م عددة.

***** 

: ًقدؾل أحطدد  ددوي  ،ة الطعظس بحروفهداتصؾر  وهظاك بعض الطفردات ال  
م ددف "الغددا  والشدديؽ" فدد   ،تصددؾر بحروفهددا ،"وهظدداك عدددد كبيددر مددؽ ألفددام
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يك  :"ُْٝرسكللوُ قؾلدد  تعددالس " ددؾام" فدد  لل لك َك طظ   ُْٞن ٘ك للِ ُشلل ّ ٍِ   َ لل     ّ لل  ُّحك  ركلل ك  ٗك

 ُِ ط مكِصللرك " فدد  قؾلدد  افدد  " ددهيق  والشدديؽ والهددا " " ،{ٖ٘ :طىللرحَِ}"تْك
لل  أُْىقُلل٘ط "اِذكط:تعددالس ٖك وُ٘ط رِٞ َِ لل ٞقَ  سك ِٖ لل لل  شك ٖك ٜك  ىك لل ِٕ َُ  ٗك  ،{1 :طىَيللل}"تك ُلل٘

ٌْ  :"قؾلدد  تعددالس  تمغددس فدد و"الغددا " فدد  تُُن َْ لليك ّْ ك ط ركؤ ََ ْ للٚ"  ّكلل   :طىيٞللو}تكيك

للٌ اِذكط :"قؾلدد  تعددالس و"الفددا " فدد  "زفيددر ا" فدد  ،{ٗٔ ُٖ أكتْ للِ َك ّ ٍِ   ُ لل  نك  بكِوٞلل:   ٍ 

وُ٘ط َِ ٖك  سك َْ  ىك ُّ رِٞلَرط"  تك ٞك ُك ه الحدروى تظقدف إليدػ فهدك ،{ٕٔ :طى رقل ُ}ٗك
قؾلددد   "صرصدددر ا" فددد  وحدددرى "الصددداد" فددد  ،اضدددبةاعدددة غمغ  صدددؾت الظدددار

للْيْك  اِّ لل  :"تعددالس سك َْ ٌْ  أك ِٖ ْٞ يكلل َٝحلل  لك للَرط َِ ًِ  رِللٜ اكْراك ْ٘ ر ّ  ّكْحلل    ٝكلل َِ ْسللمك ٍُّ "

 ".[1]حطف إلس سطعػ صؾت الركح العاصفةً ،{9ٔ :طىقَر}
إن و  ،تمصدق صدؾرة الطعظدس و دكم  باحساسدػ  هظاك بعض الطفردات ال 

هدكا  ا فد كاتها الط ظؾعة مد بل  وأثر ا كبير  حر ل ظاسق حروفها الطعيظة وتؾالس 
لل  :"تعددالس قؾلدد  ت قفددظهؼ" فدد مددؽ ذلددػ مفددردة " ،ال صددؾكر  ٍ ٌْ  ركبِ ُٖ  رِللٜ تكثْقك كللْ 

ْراِ  َْ  طْىحك ٌ ركشكِرّ ِٖ ِْ  بِ  ٍ  ٌْ ُٖ ْي ك ٌْ  يك ُٖ "  ىكوكي  ُك  .{1٘ :طألّ  ه}ٝكي م ُرٗ

: الحكق ف  إدراك     وفعم  "قال الراغب:  وكقال: ثق  ككا: إذا ،ال اْق  
اإلدراك وإن لدؼ  فد  ثؼ ي مؾز بد  فيسد عطف ،غرالظ أدرك    بصرك لحكق ف 

اف ة ل تعالسقال ج  ،"[2]تكؽ مع  ثق   ٍ ٌْ  :"ركبِ ُٖ لْرِا"  رِلٜ تكثْقك كلْ   :طألّ ل ه}طْىحك

فد   ،فقد أ رج معظس ال بلق  الكي ًكؾن  ديؽ الطسدمطيؽ وأعددائهؼ" ،{1٘
وعبدر عدؽ ذلدػ  ،ح دس عفدر بد  ووقدع عميد  صؾرة مدؽ عدف ي دربص بشد  
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  هدكه الكمطدة مدؽ الداللدة ومدؽ الصدياغة بقؾل :"ت قفظهؼ" بطمطؾع مدا تحطمد
 ".[1]ومؽ تظاسق السكظات والحركات وال شديد البارز  يظها ،المفغية

***** 

لهدا إًحا هدا وتأثيرهدا  ، والقر ن الكركؼ يرسدؼ بمدرس الكمطدات صدؾرة فظيدة
عمددس ضددؾ  مدا ذكر دداه مددؽ  غددام الحدروى مددؽ حيددث الطاددارج  ، الددظفس فد 

ٌْ  :"لسوالصفات والحركات كقؾل  تعدا ُ   تكرك  أكىك ك  أك  :طىَْ٘}سكحك بَ "  ُْٝزِجٜ ّللا 

ٖٗ.} 

 ترسدددؼ حركدددة السددحاا البظيئدددة فددد  ،يق  بمرسدددها الطؾسدد فكمطددة ي جددد 
بابلى ما لؾ اس عطف كمطة  ،وما فيها مؽ ام دادات ر ية م ظاولة ،السطا 
 و ساق"."دفع أ

ا  كطدا  ،يؽ ر دؾيا  حدرى لدوال ،"وكمطة "ي ج " تبدأ باليا  وتا ؼ  ها أًض 
 ،وى الشددة والمهدروالمديؼ مدؽ حدر  ،والهطدس الصفيرمؽ حروى  أن ال اي

وحركة الكسر عميها  ف فد  مدؽ  ،واليا   يؽ ال اي ،ولكؽ ترتيبها ف  الكمطة
تها وجعم هددا م ظاسددقة مددع مددا قبمهددا ومددا بعدها.فهددكه الكمطددة   ظؾكددع  ،  ددد 

تأليفهدددا مدددؽ و  ،كاتهددداوتظؾكدددع حر  ،حروفهدددا مدددؽ حيدددث الطادددارج والصدددفات
دد و -مقظعدديؽ "يدد   ،كر ددؾة حركددة السددحاا اا مط ددد  جدد " جعددف إًقاعهددا ر ي 
 ."[2]السطا  وام داده ف 

***** 

ِك  :"قؾلدد  تعددالس " فدد  ًصددظر ؾن  ومددؽ ذلددػ مفددردة:" طى للِيٝ ٌْ  مك كللُرٗط ٗك لل ُٖ  ىك

 َُ ٌك  ّ   ْ ٖك ٌْ  ُْٝقَٚ ال جك ِٖ ْٞ يك ٘تُ٘ط لك َُ ك ال رٞك َُ  ٗك ٌْ  ُٝخك   ُٖ ْْ ِْ  لك  مكليِىلك  ٖ لكليطبِ  ٍِ
                                                           

 .173مؽ روائع القر ن رمضان البؾطس د  [1]
 .389وعيفة الصؾرة الفظية فس القر ن  [2]



 

 من روائع املفرد ة القرآنية

0130 

للِزٛ ِْ َ   ُمللو   ّك ٌْ ( ٖٙ) مك ُلل٘ ُٕلل ُك  ٗك لل  رِٖٞلل  ٝكْصلليكِرُي٘ بْ  للوْ  أكْيِرْجْلل  َك َك  ّكْو

ْٞرك  ا ِىَح  ُو"  ُمْ   طى ِيٛ غك َك  {.37-36 :فاطر}ّكْو

لط مدداوا مددؽ كددف غمددف الصددراخ الطادد مط ا ، يددف إليددػ جرسددها الغمدديففيا
إليدػ عدفا  ا ت مقد كطد ،ظاجر مك غدة باألصدؾات الاشدظةالطظبعث مؽ ح ،مكان

ح مدؽ ورا  وتمط ،ال ًمد مؽ يه ؼ ب  أو يمبي  الكى اإلهطال لهكا االصظراخ
 .[1]ذلػ كم  صؾرة ذلػ العكاا الغميف الكى هؼ في  ًصظر ؾن 

 المفردات الطويلة فى القرآن 

ض الصؾرة أمام العيؾن ي كد مؽ زمؽ عر  ، الطفردة الؾاحدة وال ظؾكف ف 
فالظؾل والقصر يرتبط بالطعظس  ، الظفؾس ها ف مؽ تأثير  اوك كد أًض   ،

[ٕ]أو بالحالة أو الطؾقف ، تصؾكره الطراد
ٌُ  :"كقؾل  تعالس.  ُٖ ُ"  ركسكٞكْنِ ٞنك ّللا 

ا ،{1ٖٔ :طىاقر } ٌْ قؾل  تعالس وأًض  ُٖ كْسمكْخِي كْ  ِ "  رِٜ :"ىٞك َْ ك طأْل

 {.٘٘ :طىَْ٘}

 ا صدؾتي  لقر  يدة تحمديبل  االطفدردات    حميف هكه الغاهرة ف  ام الرافع وقد ق
ا وصدفة  وحركدة  فقدال:" وقدد وردت  ضطؽ  غام العبلقات  يؽ الحروى مارج 

 مقاطع مطدا ًكدؾن مسد  قبل  و   روفأطؾل الكبلم عدد ح ف  القر ن ألفام ه 
األلفدام حدبلوة  رأ صدولؾ تأممظاه لؾجدد اها مدؽ  ، و تركيب بيعة وصف  أبظ

عميبدة مدؽ تكدرار  ااه قد هيدأ لهدا أسدباب  تر  إذ ،ا ا وأ فها تركيب  وأعك ها مظظق  
جددد ذلددػ فيهددا.  فمددؼ ًمرهددا فدد  ،حددروى وتظددؾع الحركددات ال  غطدد  إال وقددد و 

ٌْ  :"كقؾلدد  ٝكْسللمكْخِي كُن ِ "  رِللٜ ٗك َْ ك كمطددة  فهدد  ، {9ٕٔ :طأللللرط }طأْل
 ، واحددة مددؽ عشددرة أحدرى وقددد جددا ت عددكوب ها مدؽ تظددؾع ماددارج الحددروى

                                                           
 .92ال صؾكر الفظس فس القر ن  [1]
 .394لصؾرة الفظية فس القر ن  وعيفة ا [2]



 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

0131 

إذ  ،الظظددق كأ هددا أربددع كمطددات رت فدد لػ صددافا هددا  ددك ،ومددؽ  غددؼ حركاتهددا
ٌُ  :"وقؾلدد  ،تظظددق عمددس أربعددة مقدداطع ُٖ للٞكْنِ ٞنك ُ  ركسك  ،{ 1ٖٔ: " طىاقللر  ّللا 

وهددس ثبلثددة مقدداطع وقددد تكددررت فيهددا البددا   ،فا هددا كمطددة مددؽ تسددعة أحددرى
الكمطدة  ؽ هدكا الطدد الدكى هدؾ سدر الفصداحة فد وتؾسط  يؽ الكدافي ،والكاى

عكوبددة و حددبلوة هددا  ظائ ه األلفددام الظؾكمددة فد  سددب  هدككوبهددكا ا ،" [1]كمهدا
دددة كطدددا قدددال الرافعددد   لمكمطدددة إلدددس  الشدددكم  وإذا ا  قمظدددا مدددؽ البظدددا  ،و ف 

ا مرتبط بالطعدا س طؾال وقصر    مضطؾ ها فا ظا  بلحف أن هكا ال كؾكؽ الصؾت
[ٕ]واألغراض الطراد تصؾكرها

. 

لقدد وعدد ج   {٘٘طىْلَ٘:}:"ىٞسمخي ٌْٖ رلٜ طألَ  "  تعالسوقؾل  
ومفددردة "ليسدد امفظهؼ  ،وأن ًمعمهددؼ فيهددا  مفددا   الطددؤمظيؽ بطيددراث األرض

 وتؾح  بظؾل مدة الابلفة ف   األرض لمطؤمظيؽ. ،"تصؾر هكا الطعظس 

األثيددر: كمطددة "ليسدد امفظهؼ" ثددبلث كمطددات جطعدد  فصددارت كمطددة   ددؽقددال ا
  طىَلئٍِْٞ()ىٞسلمخيَ ه أال ترى أن األصدف فيهدا ،واحدة صؾرة ال معظس

[ٖ]
. 

درفية ،وكمب عمس مؽ درس طؾل الكمطات القر  ية  اللة الص   ،أن يه ؼ بالد 
وأن يم ف  إلس تمسيؼ  ، ظية كمطة واحدة قيطة اال   ان لمطعا س الك يرة ف و 

ِك  :"قددددال تعددددالس ، ددددكف الكمطددددة لمطعظددددس الطب غددددس طى للللِيٝ للللي بُ٘ط ٗك  بِآٝك تِْكلللل  مك

ٌُٖ ُج َِ ِْ  سكْكْسلللمكْ: للل ّ للل ٍِ ْٞ " طألللللرط   الك  ثُ حك ُك للل٘ َُ فدددان لفغدددة  ،4ٕٔٝكْويك
ة مدة عدم ا صياعهؼ ا فس صيغة  صؾص  و  ،"سظس درجهؼ" تؾحس بظؾل الطد 

                                                           
 .158إعماز القر ن والببلغة الظبؾكة الرافع   [1]
 .394وعيفة الصؾرة الفظية فس القر ن   [2]
 .59المامع الكبير ف  صظاعة الطظغؾم مؽ الكبلم و الطظ ؾر ا ؽ األثير  [3]
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مة ،ير لهؼففيها تصي"اس فعف "  ب  تؾالس  وهكا ما يؾح  ،وحركة جعمية مطه 
دها مطا ًمسؼ طؾل ف رة الغفمة ال س ًكؾن فيها الكافرون   .[1]الطقاطع وتعد 

***** 

                                                           
 .185ا غر جطاليات الطفردة القر  ية  [1]
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 م انثانىانفص
 دالالث ادلفزدة انقزآنيت -1

 دالئم صيغ ادلفزدة انقزآنيت 
 مدؽ بعدض إعمدازه ا فه مؾضعه كف كمطة ف  القر ن الكركؼ ما دام  ف 

ومظاسدبة بعضدها  ،أصال ها ولحؾ هاعمس حروفها وحركاتها و  تد ر األلفام ،
ر كددف لفددف فدد  يددمددؽ أجمهددا ا   الؾجددؾه ال دد   ال غمغددف فددلددبعض فدد  ذلددػ و 

 مؽ حيث مؾافق   لطعظدس المطمدة و غطهدا ، ع دل  إلي  عؽ غيرهأو  ،مؾضع  
روابددط  ثددؼ ا غددر فدد  ،   لغيددرهومبل م دد ،  فسدد  ومددؽ حيددث دالل دد  فدد  ،

األلفددام والطعددا س مددؽ الحددروى والصدديا ال ددس أقيطدد  عميهددا المغددة ووجدد  
الداللدة  بدبلق فد الغظدا  وإال ومؾضدع ذلدػ فد  ،[1]ا  يار الحرى أو الصيغة

 .[2]مؽ سؾاه

وقددد سدداعدت المغدددة العربيددة با ددد قاقاتها الطا مفددة عمدددس إغظددا  الما دددب 
 واإلًحا  بالطعا س مؽ ورا  الداللة المغؾكة لمكمطة. ،الداللس لؤللفام

 صيغة المغؾكة ودالل ها الظفسية ف وقد قام ال ماشرى بالربط  يؽ ال
ًك  س:"قؾل  تعال  أمف صيغة ال أ يث ف  "مرضعة" فف في ،الصؾرة الفظية ْ٘  ٝك

ٖك  ّك ْٗ ٕكوُ  تكرك ْرِضوك    ُموُّ  تكْي ٍُ   َ "  لك ُْ وك ضك َْ يرى  {.ٕ :طىح }أك
فيقؾل:"  [3]ال ماشرى أن كمطة "مرضعة" أك ر إًحا  وداللة مؽ "مرضع"

                                                           
طة عمس حالدة معيظدة مدؽ  ديؽ الصديا ال دس تمددها فدس و عظ  بالصيغة هظا ورود الكم [1]

 .244جطاليات الطفردة القر  ية  -تصركف الكمطة
 .179ا غر إعماز القر ن والببلغة الظبؾكة الرافع   [2]
   صرى. 445وعيفة الصؾرة الفظية فس القر ن  [3]
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حال اإلرضاع  ضعة" دون مرضع  قم : الطرضعة ال   ه  ف لؼ قيف "مر 
إن لؼ تبا ر أن ترضع و  والطرضع: ال س  أ ها ،ممقطة ثديها الصبس

؛ ليدل عمس أن ذلػ الهؾل إذا  حال وصفها ب  فقيف: مرضعة اإلرضاع ف 
في  لطا يمحقها مؽ  وقد ألقط  الرضيع ثديها   ع   عؽفؾجئ  ب  هكه 

  "[1]الدهشة

 ف ًبلحف مدا  ،بلسؼ الطؤ ث فال ماشرى ال ي ؾقف عظد الداللة  المغؾكة ل
ة واالًحدا   هدا مدؽ ورا  الداللد ، يؽ االسطيؽ مؽ فروق ف  عبلل الطعا   

 اأثظا  تصؾكر الطشهد الس حضارها أًض   وهكه الغبلل مقصؾدة ف  ،المغؾكة
 .[2]يؾم القيامة مع  ف  رسؼ األهؾال واألحداث ف 

***** 

ىكذِِ:"قال تعالس ٌْ  ٗك ُٖ س مْ ِْ  ّكْ حك    ٍ  ّ بِّلك  لكيكطاِ  ٍِ ِ   َك كقُ٘ىُ ك  ٝك  ىٞك يْك ْٝ  ُمْ ل  اِّ   ٗك

ِك ظك  ٞ َِ وال  ،ف أمف مفردة "الطس" فقط ولديس اإلصدابة ، {ٙٗ :طألّاٞ ْ}"ِى
" فددالطس ًقددال فيطددا ،وغيددر ذلددػ مددؽ عددكاا جهددظؼ ،وال وقددؾد الظددار ،الحددرق 

فدددالطفردة تصدددؾر ضددد لة "الطدددس"  ،[3]ًكدددؾن معددد  إدراك بحاسدددة "المطدددس"
ي كددد مددؽ ضدد لة "ومطددا  ،"ًاوكمظددا" : وبددالرغؼ مددؽ ذلددػ فقددد صددر ؾا قددائميؽ

 ، وتافدد  ضددعي  ال يؤبدد  لدد  ، احقيددر جددد   أ دد   فحددة أي :  دد   ،الطددس
 دددل ف ،  فحددة واحدددة أي ،فحددة" جددا ت عمددس صدديغة اسددؼ الطددرة فطفددردة " 

عمس ال قميف كطا أن صيغة ال ظكر تدل  ،الحقارةبطادتها وصيغ هاعمس القمة و 
دا عمدس الد هكؼ بالكفدار؛ ،والحقارة س العدادة والؾضدع ألن الظفحدة فد وتددل أًض 

                                                           
 .1.112/  3الكشاى  [1]
 .445وعيفة الصؾرة الفظية ف  القر ن  [2]
 .767دات ف  غركب القر ن األصفها س الطفر  [3]
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و فدح الركداح  ،م ف  فدح الظيدب والطسدػ ،الظيب والاير المغؾي تس عطف ف 
  ".[1]الظاعطة

دد" فددح الددركح يددظف:قددال الراغددب   : هبددؾا مددؽولدد   فحددة طيبددة أي ،اح  فح 
ىكللذِِ :"قؾلدد  تعددالسم ددف  ، [2]"وقددد ًسدد عار ذلددػ لمبشددر ،الايددر ٌْ  ٗك ُٖ س للمْ  ٍ 

ِْ  ّكْ حك    ّ "  لكيكطاِ  ٍِ بِّلك ة " فحة" قد اس عيرت هظدا فطفرد ،{ٙٗ: طألّاٞ ْ}َك
 :"قؾلدد  تعددالس كطددا فدد  ،لدد هكؼ والسدداركة بالغددالطيؽعمددس سددبيف المعددكاا 

 ٌْ ُٕ "  بِوكيكطا   ركاكِشّْر  ٌ  فال بشدير ًكدؾن بالمظدة والظعديؼ ،{ٕٗ :طإلّشق ق}أكِىٞ
يؤكددد أن  والددكي ،ة ال هكطيددةفهددكا عمددس سددبيف االسدد عار  ،ال بالعددكاا األلدديؼ ،

ا وال طيب  ليس  م الظفحة  .[3]وإ طا ج   ًسير مؽ العكاا ،اسك 
***** 

 راا  ولهكا ذكر ف  ،ول لطا ال كمفة في  ومؽ ذلػ )سقس وأسقس( فاأل 
ٌْ  حؾ ،المظة ُٕ سكقك  ٗك ":  ٌْ ُٖ بُّ طبَ "  َك لطا في     وال ا ،{ٕٔ :طإلّس ُ}شكرك
ة ٌُٕ حؾ: ،[4]ما  الد يا ولهكا ذكر ف  ،ك ْمف  ْْٞك  كْسقك َْ  "ألك  :طىِِ}:كقَ " غك  ٍ  

ٔٙ.} 

واالسددقا  أن ًمعددف لدد  ذلددػ  ،قددال الراغددب: والسددقس أن ًعظيدد  مددا ًشددرا
ألن اإلسددقا  هددؾ أن  ،فاإلسددقا  أ مددا مددؽ السددقس ،ح ددس ي ظاولدد  كيدد   ددا 

 تقؾل أسقي    هرا ". ،ًمعف ل  ما ًسقس مظ  و ًشرا

                                                           
   صرى. 79ال صؾكر القر    لمقيؼ الامقية وال شركعية عمس صبح  [1]
 .816الطفردات ف  غركب القر ن األصفها س  [2]
   صرى. 79ال صؾكر القر  س لمقيؼ الامقية وال شركعية  [3]
 .1/622اإلتقان ف  عمؾم القر ن السيؾطس  [4]
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دقس: قؾلد  تعدالس ٌْ فطؽ الس  ُٕ لقك  سك ٗك ":  ٌْ ل ُٖ بُّ طبَ  َك "  شكلرك ََ ل٘ ُٖ  :طإلّسل ُ}طك

ُسللقُ٘ط و قؾلدد  ،{ٕٔ ٗك "  َْ لل  لل " ٍك ََ ٞ َِ طى للِيٛ وقؾلدد  ،{٘ٔ :دمحم }حك ٗك ٘ك  "  ُٕلل

ِْٜ َُ ِِ  ُْٝيِو ٝكْسِقٞ  {.19: طىشورطْ}" ٗك

ْْٞك ُمٌومدددددددددددددؽ اإلسدددددددددددددقا : قؾلددددددددددددد  تعدددددددددددددالس أكْسلللللللللللللقك ٗك ":  َْ للللللللللللل   ٍ 

طتَ " ُ٘ٓ" ل  تعالسوقؾ ،{1ٕ:طىَرس ۙ}رُرك َُ ْْٞك ُم كْسقك  ،{ٕٕ:طىحِر}: "ركؤ

لللللل  :"ُّّْسللللللِقُٞنٌوقددددددال ،لكددددددؼ  جعمظدددددداه سددددددقيا أي  َ ّ لللللل "  رِللللللٜ ٍِ ٖك بُُيِّ٘

دددددددقسا :قسدددددددواالس ،{ٕٔ:طىَئٍْلللللللُ٘} [ٔ]اإلسدددددددقا أو  ،طمب الس 
قدددددددال  ،

اِذِ تعالس ٗك ٘سكٚ"  طْسمكْسقٚك :"  .{ٓٙ:طىاقر }ٍُ

***** 

" قال اومؽ ذلػ "مد وأم اد  فد  الطحبدؾا والطددُّ د  لراغب: أك ر ما جا  اإلْمد 
ٌُٕلد  تعدالسفطدؽ الطحبدؾا قؾ الطكروه.   ف  َّْك  ل:ك ٍْ أك ٗك ل    :" ٖك ٌ   بِ ك ِم ىكْحل ل  ٗك  َ ّ ٍِ 

 " ُك ُٖ٘ ٌْ قؾلدددددد  تعددددددالسو  ،{ٕٕ:طىيللللللَ٘}ٝكْشللللللمك َُْم للللللِ: َْ ٘طه   :"ُٗٝ ٍْ  بِللللللؤ

ٌْ  :"وقؾلددد  ،{ ٕٔ :ّلللل٘ }ٗبِْلللِٞ" َُْم لللِ: َْ بُُّنللللٌ ُٝ لللل ِ  َك سك َْ " طه  بِخك آالك  

ل:ُّ  حؾ ،[2]الطكروه والطد  ف  ،ٕ٘ٔلَرطُ  َُ ّك ٗك ِك  ىكلُٔ  :" ل ل:ًّط"  طْىوكليكطاِ  ٍِ ٍك

ٌْ وقؾل  ،{19 :ٍرٌٝ} ُٕ ُّ: َُ ٝك ٗك ٌْ  رِٜ :" ِٖ "  ُطْ ٞك ِّ ُك ُٖ٘ َك  {.٘ٔ :طىاقر }ٝكْو

ٌْ قؾلدد  تعددالس  أمددف صدديغة "اسدد ؾقد" فدد و  ُٖ للثكيُ ٍك ثكللوِ  :" َك قك:ك  طى للِيٛ مك ْ٘  طْسللمك

ط"  ََ يؽ وال ا  ف  ،{1ٔ :طىاقر }ّك  "اس فعف" تفيدان  مؽ الطعروى أن الس 
لأ رى كالصيرورة وال ح تفيدان أ يا كطا  ،الظمب :اس غمف أي صار م ف ،ؾ 
 بددي ؽ فيهددا فظ ،ًقددؾل أحطددد  دوي:"تسدد ؾقفظا كمطددة "اسدد ؾقد"  ددار ا ، [3]اغميغ دد

                                                           
   صرى. 416-415ب القر ن األصفها س الطفردات ف  غرك [1]
 .623وا غراإلتقان ف  عمؾم القر ن    ،763الطفردات ف  غركب القر ن   [2]
 .254جطاليات الطفردة القر  ية  [3]
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ا  ددار   ،حمكددة الغددبلمحددال رجددف قددد أحاطدد  بدد   لدد   ا تضدد  فهددؾ ًظمددب جاهددد 
ددديؽ  ،مسدددالػ السدددبيف والظمدددب  وال دددا  يددددالن عمدددس هدددكا البحدددث القدددؾي والس 

 .[1]الماد

حغدد  عائشددة عبددد الددرحطؽ الفددروق الدقيقددة  دديؽ دالالت األلفددام وقددد ال
هددكا الطمحددف الدددقيق مددؽ فددروق  ،ف قددؾل" وكممددؾ لظددا ك دداا العربيددة األكبددر

مؽ الطادة الؾاحدة" مؽ ذلػ  صيغها الت  يؽ األلفام تا م  حركاتها أوالدال
 المغدددة ال فدددرق  والشددد  والشدد ات فددد  ،مادتهددا واحددددة أ ددد ات و ددد س: مدد بل  

ثددبلث مظهددا  ،الكددركؼ القددر ن وقددد وردت الطددادة  طددس مددرات فدد  ،بلى  ددواال
  ًات: ف  ،بصيغة   س

هك قؾل  تعدالس: زك أّك ٗك ِك  " ٍِ  ِْ َك  ل َْ  طىس  ل  ْجْكل  ٍك كْيرك ِٔ  ركؤ طَجل  بِل ٗك ُْ لِ أك ّ ٍِ   ۙ  ّ اكل 

 "  ٚ  .{ٖ٘ :طٔ}شكم 

ُ  قؾل  تعالس:" ٌْ  اِ  .{ٗ :طىيٞو}ىشمٚ"  سكْوٞكُن

ٌْ :"قؾل  تعالس ُٖ ٞوَ  تكْحسكاُ َِ ٌْ  جك ُٖ قُيُ٘بُ "  ٗك  ٚ  .{ٗٔ :طىحشر}شكم 

 هؾ ما ًعظي  سياقها. ،لبلئ بلى الطقا ف ،ومعظس اال  بلى

الطقا دددف لم مطددع فدددس صددديغة  ،يددؤذن السدددياق بطعظدددس ال فددرق  عمددس حددديؽ
 ب ي س:"[2]أ  ات

ذِللللي   :"قؾلدددد  تعددددالس ٍك ْ٘ َُ  ٝك ط أكْشللللمك تَ  طىْ لللل  ُ  ٝكْصلللل:ُ ْٗ "  ِىُّٞللللرك ٌْ ُٖ لللل ىك َك أكْل

 .{ ٙ:زىزى طى}

                                                           
 .32مؽ ببلغة القر ن أحطد  دوي  [1]
 .232اإلعماز البيا   لمقر ن عائشة عبد الرحطؽ  [2]
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ْٞ ك  :"قؾلددد  تعدددالس ٌْ  ىكللل ُْٞن يكللل ٞوَللل  تكلللؤُْميُ٘ط أُك ُجْكللل     لك َِ ْٗ  جك أكْشلللمك تَ "  أك

 .{ٔٙ:طىَْ٘}

الداللدة العامدة  وهطا يم قيان فد  ،ن مؽ مادة واحدةالمفغا والظعيؼ: الظعطة
 ،ؽوالطعددداجؼ المغؾكدددة ال تكددداد تفدددرق  ددديؽ الصددديغ ي ، ا الطشددد ركةطدددلطادته

 ا تح طم  الداللة الطعمطية لمطادة.ظعيؼ بكف موالطفسرون يؤولؾن ال

ق  يظهطا تفرقة واضدحة: كدف القر ن كم  فظراه ًفر و س قري الصيغ يؽ ف 
ًظدرد ذلدػ وال  ، د بلى أ ؾاعهداالقر ن إ طا هد  لدظعؼ الدد يا عمدس ا  عطة ف 

ا وجطع دد ،مدد  فدد  مؾاضددع اسدد عطالهاي ا وعددددها ثبلثددة و طسددؾن  ،امفددرد 
 .امؾضع  

 اصة  ظعيؼ  ، داللة إسبلمية الظعيؼ ف أت  ف  البيان القر    ا صيغةوأم 
ا وال ي ام   ،رةا    عشرة كف  ًات الظعيؼ وعددها س  ف  ،ًظرد هكا أًض 

تأوكدف بغيدر  عدديؼ  عشددرة  ًدة ال ًح طدف صدركح لفغهددا أي مظهدا  طدس ، ًدة
 المظة:

ٍ  :"قؾل  تعالس ك ُك  اُِ ركؤ ِك  مك  ِك  ٍِ بِٞ قكر  َُ ُ   ْٗ   ركرك ( 44) طْى ْٝحك  َك ُُ  ٗك ْ ل جك  ٗك

 "  ٌ  {49-44:طى٘طقو }ّكِوٞ

للللعُ  :"قؾلدددد  تعددددالس َك كْي للللِرة   ُمللللوُّ  أٝك ٍْ ٌْ  ط ُٖ ْْ لللل ّ وك  أُك ٍِ ْ لللل ك  ُٝللللْ:يك "  جك  ٌ ّكِوللللٞ

 {4ٖطىَو َِ:}

ُ  قؾلدد  تعددالس َك  :"اِ ط كْبللرك ٌ  ) ىكِ للٜ طأْل يكللّٕٕٚكِوللٞ طئِلللِ  ( لك َك ك ُك  طأْل ُْللُرٗ ْٝك

ٌْ  رِٜ ( تكْوِر ُ ٖٕ) ِٖ ِٕ ُج٘ رك ك ّك ُٗ َْ ( ٌِ  {ٕٗ-ٕٕ :طىَي  ِٞ}(" ٕٗطىْ ِوٞ

طْجوكْيِْٜق٘ىٔ تو ىٚ:" ِ ٗك َك ك ِ  ٍِ ْ  ِ  ٗك "  جك ٌِ  {4٘ :طىشورطْ}طىْ ِوٞ

اِذكط :"قؾل  تعالس ُك  ٗك ْٝ أك ٌ   َك ُك   ك ْٝ أك ََ  َك ْيَن  ّكِوٞ ٍُ  {ٕٓ:طإلّس ُ}مكاَِٞرط"  ٗك
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ٌْ :"قؾل  تعالس ُٕ ْيْك  َْيك ك ألك ِۙ  ٗك   ْ "  جك ٌِ  {٘ٙ :ىَ ئ: ط}طىْ ِوٞ

للللِرٛ:" قؾلدددد  تعددددالس ِْ للللِ تك ٍِ  ٌُ ِٖ َُ  تكْحللللمِ لللل  ٖك ّْ ك ِۙ  رِللللٜ طأْل ْ لللل  "  جك ٌِ طىْ ِوللللٞ

{ ّ٘ٝ:9} 

ُ   :"قؾل  تعالس ِك  اِ م ِقٞ َُ ٌْ  ِلْ:ك  ِىْي ِٖ ّ بِ ِۙ  َك   ْ "  جك ٌِ  {ٖٗ :طىقيٌ}طىْ ِوٞ

ُ  :"قؾل  تعالس ِك  ا ُْل٘ط طى يٝ ٍك لكَيُل٘ط آ ل ىح ۙ ٗك ٌْ  طىص  ل ُٖ ُۙ  ىك ْ ل  ٌ" طىْ ولٞ جك

 {4 :ىقَ ُ}

ُ  :"قؾل  تعالس ِك  اِ م ِقٞ َُ ۙ   رِٜ طْى   ْ "  جك  ٌ ّكِوٞ  {1ٔ :طىيَ٘}ٗك

ِك :"قؾلدد  تعددالس ُْلل٘ط رك ى للِيٝ ٍك يُلل٘ط آ َِ لك ِۙ  ٗك لل ِىحك  ِۙ  رِللٜ طىص  ْ لل  "  جك ٌِ طىْ ِوللٞ

 {ٙ٘ :طىح }

ِۙ  رِٜ:"قؾل  تعالس   ْ "  جك ٌِ  {ٖٗ :طىص ر ۙ}طىْ ِوٞ

ِۙ  رِٜ:"قؾل  تعالس   ْ " طىْ   جك ٌِ  {ٕٔ :طى٘طقو }ِوٞ

ۙ  :"قؾل  تعالس   ْ جك ٌْ  ٗك ُٖ ٖك  ى  ٌ   رِٞ ٌ "  ّكِوٞ ِقٞ  {ٕٔ :طىم٘ب }ٍُّ

  ظابا لطؽ ألهاهؼ ال كاثر: ،وتبقس  ًة ال كاثر
"   ٌ ُ    ِ كىُ ذِي   ىكمُْسؤ ٍك ْ٘ ِِ  ٝك "  لك ٌِ  {4 :طىمن  ر}طىْ ِوٞ

أن  ، ددرةتاصدديص القددر ن صدديغة  عدديؼ لظعدديؼ ا ال تسدد ظيع أمددام اطددراد 
إال بصدديغة  ا ال دد  ال تددأت  فدد  البيددان القر  دد  فسددرها  ظعطددة مددؽ  عددؼ الددد ي

عدراض الدكيؽ ألهداهؼ ال كداثرف  أأن  ،وسر البيان فيها ، عطة و عطا  و ِ ع ؼ
وسدديرو ها  ،سددؾى ًسددألؾن يددؾم يددرون المحدديؼ ،أل ددراهؼ الددد يا عددؽ ال دد ود

اليقديؽ حقيقدة  وعظدئدك  ًعمطدؾن عمدؼ ،عؽ الظعيؼ الحدق مدا هدؾ ،عيؽ اليقيؽ
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س  عدؼ الدد يا الفا يدة وال كداثر وألهاهؼ عظ  ال كالب عم ،الظعيؼ الكى أضاعؾه
 .[1]أعراضها ال ائمة ف 

***** 

ُ   :"تعالس  لوقؾ  اِ َك  ٗك ِيرك ك  طى: ط ْٟ ٜك  ط ِٖ "  ىك ُُ ط ٘ك ٞك  ،{ٗٙ :طىوْنال٘ۙ}طْىحك

لديس  س ظا  "الحيؾان" زكدادة معظد تفسيره الفاصمة:" وه  قال ال ماشرى ف 
 ،ضدددظراا ظدددا  "فعدددبلن" مدددؽ الحركدددة واال مدددا فددد  وهددد  ،فددد   ظدددا  الحيددداة 

عمدس معظدس فطميئد  عمدس  ظدا  دال  ،كطدا أن الطدؾت سدكؾن  ،والحياة:حركة 
ولددكلػ ا  يددرت عمددس الحيدداة فدد  هددكا ؛  معظددس الحيدداة الحركددة مبالغددة فدد 

 .[2]"لمطبالغة  طق ض الطؾضع ال
وك حدددث بطعيددار  ،قر  يددةفددردة الوهظدداك وقفددات ي أمددف فيهددا ال ماشددرى الط

فدد  تفسدديره  وذلددػ عمددس سددبيف الط ددال ،لغددؾي ببلغدد  يؤكددد الطفهددؾم الددديظ  
 لدكلػو  ،الدرحيؼ إذ ًقؾل:"وف  الدرحطؽ مدؽ الطبالغدة مدا لديس فد  ،البسطمة 

: إن ال كدادة فد  البظدا  وكقؾلدؾن  ،ورحديؼ الدد يا ، درةا د يا و قالؾا: رحطؽ الد
"الطعظس ل كادة

[ٖ]
. 

عظدده فان فعف"  ل" ًعظدس  ،إ ارت  إلس مؾافقة الصيغة لمؾاقع هكا وقركؽ 
[ٗ]ال ؾاصددف بال دددركج

اُِسددؾرة البقددرة  قددرأ وفدد  ، ٗك ":  ٌْ ْٝلل    رِللٜ ُمْللمُ لل  َك  َ ّ ٍِ 

ْىْك  ٚ   ّكز  يكل َك    ركلؤْتُ٘ط لكْالِ:ّك  لك لِ بُِسل٘ ّ ٍِ  " ِٔ ثِْيل ّ وكقدؾل فدس  ،{ٖٕ :طىاقلر }ٍِ

                                                           
 .236-235اإلعماز البيا س لمقر ن  [1]
 .3/364الكشاى ال ماشرى  [2]
 .1/5الطرجع السا ق  [3]
 .243جطاليات الطفردة القر  ية  [4]
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 لظا( عمس لفدف ال ظ كدف ال اإل د ال  قمد : )مطا  :لؼ قيف  :تفسيرها:" فان قم 
 ."[1]يؼاد الظ ول عمس سبيف ال دركج وال ظمن الطر أل 

ٌْ ًدددة الكركطدددة:"وكفدددرق  ددديؽ )طددداهرة ومظهدددرة( فددد  ا  للل ُٖ ىك للل  ٗك ٖك ِ   رِٞ ط ٗك ُْ  أك

رك     ٖ يك فان قم  هبل  قيف طاهرة  قم : فد   فهؾ ًقؾل:" ،{ٕ٘ :طىاقر }" ٍُ
ا اإل ددعار بددأن مظهددر   وهدد  ،  طدداهرةليسدد  فدد ،)مظهددرة( فاامددة لصددف هؽ  

 ."[2]وليس ذلػ إال ج ع  وجف ،طهرهؽ  

رفية يغة الص  أمدا  ،فكمطة "مظهرة" تددل عمدس ال عدًدة ،وهكا واضح مؽ الص 
 .[3]طاهرة ف دل عمس الم وم

 انرتادف وانفزوق 
ؽ األلفددام مددؽ فددروق ولطددا  ددي ،لفاعدد ي ددألق أسددمؾا القددر ن فدد  ا  يددار أ

دقدة فائقدة تكداد  هدا  ًس ادم كدبل حيدث يدؤدى معظداه فد  ،ها دالل دقيقة ف 
وأن كمطة أ رى ال  ،تؤمؽ بأن هكا الطكان كأ طا  مق  ل  تمػ الكمطة بعيظها

فكددف لفغددة وضددع  ل ددؤدى  ،وفدد  بدد  أ  هددا يتسدد ظيع تؾفيددة الطعظددس الددك
يد  كدف  دف ف ،ولكلػ ال تمد ف  القر ن ترادفدا   ،لطعظس أقؾى أدا  صيبها مؽ ا

اكمطددة تح :" عمددس   ال ركشدد  ال ددرادى قددائبل  . وكظفدد[4]طددف إليددػ معظددس جديددد 
ددر مر  فطددؽ ذلددػ  ،والقظددع بعدددم ال ددرادى مددا أمكددؽ ،عدداة االسدد عطاالتاالطفس 

                                                           
 .1/73الكشاى ال ماشرى  [1]
 .1/82الطرجع السا ق  [2]
 .245جطاليات الطفردة القر  ية  [3]
 .51ا غر مؽ ببلغة القر ن   [4]



 

 من روائع املفرد ة القرآنية

0142 

الاشية أعمدس  وال  ػ أن ،"الاؾى" و"الاشية" ال ًكاد المغؾى ًفرق  يظهطا
"[ٔ]أ د  الاؾى وه  ،مؽ الاؾى

. 

مددؽ قدددًؼ  ددغم   رادى فقالدد :ة عبددد الددرحطؽ إلددس ال ددوقددد أ ددارت عائشدد
إلدس مظهدا مدا يدكهب  ،قضية ال رادى عمطا  العربيدة وا  مفد  مدكاهبهؼ فيهدا

دون  ، ذات عدددد الشدد   الؾاحددد ألفاع ددا وجددؾد ال ددرادى فيمطددع لمطعظددس أو
 هددد" فدد  244هددؾ مددكهب "ا ددؽ السددكيث ت وهددكا  ، إ ددارة كؾ هددا لغددات فيدد 

صدة لكدف لفدف مدؽ األلفدام ال د  لدة  اولكؽ مؽ المغة مدا ًطيد  دال  ، األلفام
 .أو ت ؾارد عمس معظس مؽ الطعا   ،دالؾاح تظمق عمس الش  

الدالالت وصظ  "أ ؾ هبلل العسكرى" ك اب  "الفروق المغؾكة" لبيان فروق 
   بدع االسد قرائس أللفدام القدر ن فد  دهد ال ،رادفها يؽ معا س ألفام مقؾل   

 .[2]أ   ًس عطف المفف  داللة معيظة ،سياقها

أن القر ن  لظؾضح ،تظاولها عمطا  العربية وسظعرض بعض الطفردات ال  
دا معي ظ د ألن الكركؼ ليس في  ترادى ؛ ال تحطمد   اكدف كمطدة تحطدف معظدس  اصا

 الكمطة ال ا ية.

ات طا يبع   بعضها فس الظفس مؽ إًحدا ول ،ولطا  يؽ الكمطات مؽ فروق 
 األ ْعدر اا   :" ق ال د ِ فقدال ،[3] درال ًسد ادم لفدف مكدان  أدعدا القدر ن  ، اصة
ظاددا ل ِكددؽ ت ْؤِمظ ددؾا لاددؼْ  ق ددف  م  ددا أ ْسددم ْطظ ا ق ؾل ددؾا و  ل طا فِ  و  ددْد   ددان   ي  ْؼ"  ِفدد  اإِلًط  ق م ددؾِبك 

و دد ان  ، اسددعوالفددرق  يظهطددا  ،فاإلسددبلم غيددر اإلًطددان ،{14 :الحمددرات}

                                                           
 .4/93البرهان فس عمؾم القر ن   [1]
 وما بعدها   صرى. 249 ن اإلعماز البيا س لمقر  [2]
 .51مؽ ببلغة القر ن  [3]
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قدرن القدؾل ً وبيؽ اإلًطان القمب  الكي ، يؽ ال صديق الغاهري ف  المؾارح
 .[1]بالفعف

ريمر ه "ج ْ" رٜ ٍ٘ضع طأللٞ ُ رٜ  ىل )ج ْ ٗأتٚ(ٍِٗ ذ

 ٗطألٍُ ُ. ٍ٘ضع طىَو ّٜ ٗ"أتٚ" رٜ ، طىَ ضٜ

لِ :"ا غر قؾل  تعالس َك ِى ْك  ٗك ل  ِٔ  جك لوُ  بِل َْ "  ِح ألن  ،{1ٕ :ٝ٘سلَ}بكِوٞلر 
للل  "،صدددؾاع عددديؽال  َ ىك ٌْ  ٗك ُٕ ْك للل   ،أل ددد  عددديؽ ،{49 :طىاقلللر }"  ِممكللل ا   جك

ْك وقددال ِجللٜ ٗك ذِللي   :" ٍك ْ٘ ٌك"  ٝك للْ  ٖك ِك وأمددا قؾلدد   ،أل هددا عدديؽم  ،{ٖٕ :طى ِللر}بِ
ْك  "ركبِذكطتعالس "  جك  ٌْ ُٖ يُ كالطشاهد ولهكا فؤلن األصف  ،{ٖٗ :طأللرط }أكجك

 :"قؾلدد  تعددالس ا فدد وقددد فددرق  يظهطدد ،وحضددره الطددؾت ًقددال حضددرت  الؾفدداة

َك  ِجذْْك كك  بكوْ  قك ىُ٘ط ِٔ  مك ُّ٘ط بِ مكُرٗ رِٞ َْ ْْٞك كك   ُك ٝك أكتك قِّ  ٗك اِّ ل  بِل ْىحك ُك  ٗك قُ٘ َِ ل  ىكصك

 ،ًشداهدو   العكاا أل   مرئ  فطفردة "جئظاك" أي ،{ٗٙ-ٖٙ :طىحِر}" 
 [2]وكمطة "وأتيظاك" حيث لؼ ًكؽ الحق مرئيا .

ٕك  :"ًقؾل ال ركشس:" فان قيف: فقد قال تعالس ُرّك  أكتك  ٍْ َْٞ   أك ْٗ  ىكل ط"  أك ََ ل  ٖك ّك

لل  ":وقددال ،{ٕٗ :ٝللّ٘ }  َ ْك  ركيك لل  ُرّكلل "  جك ٍْ فمعددف األمددر  ،{ٙٙ :ٕللَ٘}أك
 هدؼ مطدؽ يدرى قمظا: هكا يؤكد مدا ذكر داه فا د  كطدا قدال: "جدا " و  ،ا تيا وجائي  

ولطددددا كددددان الدددد رع ال يبصددددر وال يددددرى  ،عيا ددددا أي ،األ دددديا  قددددال :"جددددا "
[ٖ]قال:" تس"

. 

                                                           
 .188ال عبير الفظس فس القر ن  [1]
 ،2/622واإلتقددددان فدددد  عمددددؾم القددددر ن  ،4/81ا غددددر البرهددددان فددددس عمددددؾم القددددر ن   [2]

 .212والطفردات ف  غركب القر ن 
 .4/81البرهان ف  عمؾم القر ن  [3]
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ر  عمددس ومظدد  قيددف السدديف الطددا ،بسددهؾلة وقددال الراغددب: اإلتيددان ممدد  
. والطمدد    واإلتيددان ًقددال لمطمدد   ،مددؽ اإلتيددان أعددؼ   وجهدد : أتددس وأتدداوى 
ٚ   حددددددددددؾ قؾلدددددددددد  تعددددددددددالس -د ير:بالددددددددددكات وبدددددددددداألمر وبال دددددددددد  :"أكتكلللللللللل

رُ  ٍْ ِ"أك كتٚك"،{ٔ:طىْحو}ّللا  ُ  ركؤ ٌْ  ّللا  ُٖ ْْٞكل ّك ِك  بُ ل طِلل:ِ  ٍِ ٘ك  أي،{ٕٙ:طىْحلو}"طْىقك
[ٔ]ال د يرو  باألمر

.                             

  ***** 

وال ددا س  ، ( فدداألول لطددا كددان مددع ام ددداد زمددانومددؽ ذلددػ )عطددف و فعددف
 بابلف .

كددف و مددؽ الفعددف  كطددا ًقددؾل ال ركشددس:" أن العطددف أ ددص والفددرق  يظهطددا
 ،أل   أعؼ ،ا مة األسؼقم الفعف ف  حاةولهكا جعف الظ ،طف فعف وال يظعكسع

 ".[2]لطا تكرر   أل   ف ِعف  وباا ف ِعف  ؛ والعطف مؽ الفعف ما كان مع ام داد 

ُك :"اع بره ج تعالس فقالوقد  يُ٘ َك ل  ىكلُٔ  ٝكْو ُْ  ٍك ل  حيدث  ،{ٖٔ :سلاؤ}" ٝكشك
ٌْ "وقؾلد  ،كان فعمهدؼ   مدانٍ  ىكل ٗك ط أك ْٗ يكْقْكل  أّك ل  ٝكلرك لٌ  يك ُٖ ل ىك  َ ّ ٍِ  ُْ يكل َِ لِ:ْٝك  لك ْٝ " أك

ُك :"وقدال ،وال روع بام ددادفامدق األ عدام وال طدار  ،{1ٔ :ٝ } ٝكْ وكيُل٘ ل  ٗك  ٍك

ُك  ُرٗ ٍك  ،طرفددة عدديؽ حيددث ًددأتؾن بطددا يددؤمرون فدد  ،{ٓ٘ :طىْحللو}" ُٝللْئ
 فيظقمؾن الطدن بأسرع مؽ أن ًقؾم القائؼ مؽ مكا  .

ٌْ :وقال َك  "أكىك ْٞ مك بُّلك  ركوكوك  تكرك ٌْ ،{ٔ:طى ٞلو}طْىِ ِٞو" بِؤكْاحك اِ  َك َك  "أكىك ْٞ مك  تكرك

بُّلللل ركوكلللوك  " َك  َ ِك وقؾلدددد  ، {ٙ }طى ِلللر: بِوكلللل  تكاكلللٞ  ٗك َك  ٌْ ىكُنلللل :" للل ْٞ  ركوكْيْكلللل  مك

 ٌْ ِٖ  فا ها إهبلكات وقع  مؽ غير بط . ،{٘ٗ:طبرطٌٕٞ}"بِ
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يُل٘طقؾلد  وف  َِ لك ٗك  ":  " ِۙ ل ِىحك  حيدث كدان الطقصدؾد  ،{ٕ٘ :طىاقلر }طىص 
طْروكيُل٘طقؾلد  وبال دا   فد  ، الط ا رةعميها ال اإلتيان  هدا مدرة أو بسدرعة ٗك ": 

 " ْٞللرك  رك ْسللمكاِقُ٘ط :"كطددا قددال ،حيددث كددان بطعظددس سددارعؾا ،{11 :طىحلل }طْىخك

 ِۙ ط لللرك ْٞ ِك  :"وقؾلددد  ،{4ٗ :طىاقلللر }" طْىخك طى لللِيٝ ٌْ  ٗك للل  ِ  ُٕللل مك ُك  ِىيز  "  ركللل ِليُ٘

ؾن  هدا عمدس سدرعٍة مدؽ غيدر تدؾاٍن حيث كان القصدد ًدأت ،{ٗ:طىَئٍُْ٘}
كددف  ه هدد  الفصدداحة فدد  ا  يددار األحسددؽ فدد فهددك ،دفددع حاجددة الفقيددر فدد 

 .[1]مؾضع
***** 

القدر ن فدبل  و س قري مؾاضع ورود المفغيؽ ف :الحمؼ( ومؽ ذلػ )الر كا و 
 ي رادفان.

اسددد عطف القدددر ن "األحدددبلم" ثدددبلث مدددرات ًشدددهد سدددياقها بأ هدددا األضدددغاث 
 ،الطؾاضع ال بلثدة بصديغة المطدع وتأتس ف  ،هؾ ة والهؾاجس الطا مظةالط

 ر: فس جدل الطشركيؽ ط وال هؾكش ال ي طي  في  حمؼ مؽ  داللة عمس الام
ً   أكْضل ك  ُ  قك ىُ٘ط بكوْ  :"السقال تع طُٓ  بكلوِ  أكْحل ك ٘ك  بكلوْ  طْرمكلرك  ركْيٞكؤْتِْكل  شكل ِلر   ُٕل

َك  بِآٝك    ِسوك  مك َْ ُ "  أ ُك ىُل٘  ٗ ك مدؽ قدؾم  ،وعمدس لسدان الطدؤل  ،{٘ :طألّاٞل ْ}طأْل
ً   "قك ىُ٘طأكْضل ك  ُ ر كاه: ن ًف ؾه ف حيؽ سألهؼ أ ،الع ك  ل   أكْحل ك ٍك ُِ  ٗك  ّكْحل

ٝوِ  ِٗ
كؤْ ًِ ط بِم "  أْلكْح ك ِك ٞ َِ  {ٗٗ :ٝ٘سَ}بِوك ِى

كمهدددددا فددددد  الر كدددددا  ،فمدددددا ت فددددد  القدددددر ن سدددددبع مدددددرات ،وأمدددددا الر كدددددا
داللددة عمددس ال طيدد  والؾضددؾح  ،ًسدد عطمها إال بصدديغة الطفددردوهؾال’الصددادقة

 فهد  ، ت الر كا  طس مدرات لؤل بيدا جا ،والصفا . مؽ  يؽ الطرات السبع
 مؽ صدق اإللهام القركب مؽ الؾحس.
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ْْٝكلل ُٓ " :ًددة الصددافاتا إ ددراهيؼ عميدد  السددبلم فدد   ر كدد ّك َك ٌُ  ٝكلل  أُك ٗك ٞ ِٕ ط  اِْبللرك

ُك  قك:ْ ( ٗٓٔ) : ْق ْإٝكل  اك ِىلك  اِّ ل  طىرُّ ليك  لِزٛ مك ِْ "  ّك ِك ْحِسلِْٞ َُ  :طىصل ر ۙ}طْى

ٔٓٗ-ٔٓ٘.} 

ٜ   ٝكلل  :"قكلل هك  ددؾهسدد  إذ قددال لدد  أور كدا يؾ  ْإٝكلل كك  تكْقُصلل ْ  الك  بُْكلل َُ   ٚ يكلل  لك

تِلك  ٘ك ْٞل:َط ىكلك  ٞكِنٞ:ُٗطرك  اِْي ُ   مك ُك  اِ ْٞيك  ُِ  طىش ل ل  ّسك ٗ   ِىْْلِ ل:ُ "  لك  ِ اِلٞ  :ٝ٘سلَ}ٍُّ

ركلعك  :"تحققد السدؾرة وقدد صددق  و    ابع سياقها ف . {٘ َك ِٔ  ٗك ل ْٝ ٘ك يكلٚ أكبك  لك

ٗط طْىوكْرِش  رُّ يك :َط ىكُٔ  ٗك  ِ قك هك  ُس ُِ  ٝك  ٗك ليكط أكبكل ٝلوُ  ٕك  ِٗ
ٛك  تكؤْ ْإٝكل  لِ َُ  قكل:ْ  قكْالوُ  ٍِ

ٖك  وكيك بِّٜ جك قًّ  َك  {ٓٓٔ :ٝ٘سَ}"  حك

ل اإلسدرا  ا الطصظفس عمي  الصبلة والسبلم فد ور ك ٍك ٗك وكْيْكل  :" ْإٝكل  جك  طىرُّ

ْْٝك كك  طى مِٜ َك  :"ىكقكل:ْ ور كداه فدس الفد ح ، {ٓٙ :طالسلرطْ}ِىّيْ  ِ " رِمْْك َ  ااِل   أك

:كقك  ُ  اك ُسل٘ىكُٔ  ّللا  ْإٝكل  َك قِّ  طىرُّ ِ   بِل ْىحك ْسل ىكمكلْ:ُييُ َك :ك طْى ًك  ِِ ط لرك ُْ  طْىحك ْك  اِ ل  ُ  شك  ّللا 

ِك  ِْٞ ٍِ ِك  آ ِيِّقٞ حك ٍُ  ٌْ ُْٗسكُن َُ  " ِك ِرٝ قكِصّ ٍُ  {1ٕ :طى مِ}ٗك

والطرتددان  ،فهددكه  طددس مددرات مددؽ اسدد عطال القددر ن لمر كددا مددؽ األ بيددا 
عظهدا القدر ن مدرتيؽ وفد   ًاتهدا عبر  ،الع كد  وقدد صددق ر كدا  كان ف األ ر 

وأن  دت  ،مظام  وجبلئها وصفائها ف  لؾضؾحها ،عمس لسان الطمػ بالر كا
 لمطؤل مؽ قؾم  هؾاجس أوهام وأضغاث أحبلم.

قكلل هك  ٗك ِيلللُ  " َك ٙ   اِِّّللٜ طْى َك للْاعك  أك ۙ   سك ط ُ   بكقكللرك َك  ِ   ِسلل ُٖ للْاع   ٝكللؤُْميُ لل     سك ِك  ِل

سكْاعك  ۙ   ٗك ر   ُسْاُ ك َْ رك  ُي أُيك ۙ   ٗك ٖك  ٝك   ٝك بِسك  ُّ ُ  أٝك لك َك ٛك  رِلٜ أكْرمُِّٜ٘ طْى ْإٝكل  َُ 

ٌْ  اُِ ْإٝكللل  ُمْلللمُ ُك قكللل ىُ٘ط ِىيرُّ ً   أكْضللل ك  ُ  تكْواُلللُرٗ للل   أكْحللل ك ٍك ُِ  ٗك ٝلللوِ  ّكْحللل ِٗ
كؤْ  بِم

 ًِ "  طأْلكْح ك ِك ٞ َِ  .{ٗٗ-ٖٗ :ٝ٘سَ}بِوك ِى

 ، فداذا ر كدا الطمدػ صدادقة اإللهدام ، د  سدياقها القر  وتطض  القصدة فد 
 .[1]وليس  كطا  دت لمطؤل مؽ قؾم  أضغاث أحبلم
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***** 

والممدددؾس  ،د ًكدددؾن معددد  ل ْب  دددةم ؾ فدددالقع: )القعدددؾد والممدددؾس(ومدددؽ ذلدددػ 
ك ألن مقصؾد؛  ستقؾل جؾالوال  ، ولهكا تقؾل قؾاعد البي  ، في  ذلػالًع بر 

ًقال:قعيدددده ؛ألن الو  ،الطمدددػوكقدددال:جميس  ،مدددا فيددد  ثبدددات فيم مهدددا الم ْبدددث
 ولهددددددكا اسددددد عطف األول فدددددد ،ا ال افي يهدددددممدددددالس الطمدددددؾك ًسدددددد حب ف

ْقوكلل:ِ قؾلدد  ٍك " }طىقَللر :"   ولددؼ ًقددف مممددس لئل ددارة إلددس أ دد ،{ ِ٘٘اللْ:ق 
قك ِل:ك وقؾل  تعدالس ،زوال ل ال  ٍك  فدان ال بدات ،{ٕٔٔ:ه لَرطُ}آِىْيِقمك ِه" :"

 ٜرِللللللللللل :"تك كس لللللللللللُح٘طبادددددددددددبلى قؾلددددددددددد  تعدددددددددددالس ،هدددددددددددؾ الطقصدددددددددددؾد

ِك ِىِ " َك لديس  أ د  ً ممدس فيد  زما  دا ًسدير اة إلدس إ دار ،{ٔٔ:طىَِ َىل }طْى
                               .[1]بطقعد

***** 

:  قدال ،[2]الباف الشدديدهؾ :والشح الباف( الشح و ) ومؽ ذلػ دحُّ الراغدب الشُّ
ِۙ  :"قدددال تعدددالس ،[3]وذلدددػ فيطدددا كدددان عدددادة ،بادددف مدددع حدددرص  لللرك َِ أُْح  ٗك

"  طأْلّك ُ ُ   ِ ِْ وقال سدبحا   ،{4ٕٔ :طىْس ْ}طىشُّ ل ٍك ٗك ِ   ُٝل٘قك  "  ِٔ  ُشل  ّكْ ِسل

ذِلك  ٌُ  ركؤُٗىك  " طىْ  ُٕ ُك ْ ِيُح٘ قال  ،ًقال رجف  حيح وقؾم أ حة ،{9 :طىحشر}َُ
 .{9ٔ} طألحزطا: شح  ليٞنٌ" "ٗأ ،)أشح  ليٚ طىخٞر( تعالس:

تس: عشددر مؾضددع ا وهدد  كددا ثظددس إ القددر ن فدد  ورد لفددف الباددف فدد وقددد  
 ،47ل  ،47ل  ،47ل  ،9وال ؾبدددة  ، 3ال عطددران  ،92سددؾرة الميددف 

( فدد  ،57الحديددد  ،37  الظسددا  ،3ال عطددران  ،47ل   وورد لفددف )الشددح 
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مدؽ   طسة مؾاضع وكمهدا تددل عمدس أ دد  البادف ح دس أصدبح عدادة م طكظدة
 القر ن بالشح. فالظفس ه  الط هطة ف  ، فؾسهؼ

خ" أقددؾى مددؽ "فالظضدد ،و"الظضددخ"و حددؾه  ومددؽ ذلددػ قددؾلهؼ "الظاْضددح" لمطددا 
َك " قال تعالسحالظض" ِٖ ُِ  :"رِٞ ْْٞك  ل يك  لك  َ ُِ ّك فمعمدؾا  ،{ٙٙ :طىلرحَِ}" مك 

 .[1]و"الاا " لغمغها لطا هؾ أقؾى مظ  ،طا  الافي لم"الحا " لرق ها 

: ا فمددرالطددا  واْ دد سبمدد "ًقددال: :فمددر(ا و  سبمددومددؽ ذلددػ ) لكددؽ  ،بم س 
فمار ًس عطف في  واال  ،ضيق ماس أك ر ما ًقال فيطا ًارج مؽ    اال ب

ُْ  :"وجدف ولكلػ قدال عد  ،واسع وفيطا ًارج مؽ     ل سك ِك ْْلُٔ  رك ّاك  ط ْْكمكل  ٍِ

َْْٞلل "  لكْشللرك ك  ْۙ  ددرمؾضددع   وقددال فدد  ،{ٓٙٔ :طأللللرط }لك رك ِك  :"ركلل ّ ك

للُٔ  ْْ َْْٞلل "  لكْشللرك ك  ط ْْكمكلل  ٍِ فاسدد عطف حيددث ضدداق الطاددرج  ،{ٓٙ :طىاقللر }لك
[ٕ]المفغان

ْرّكل وقدال تعدالس ،فا فمرت" ،فا بمس "   ِ رك ٗك ل  :" َك ُٖ ىك لَرط"  ِي ك ٖك ّك

ْرّك  "وقال: ،{ٖٖ :طىنَٖ}  ِ رك َْ ك  ٗك ولدؼ "رِرّل " ُلَُّٞ٘ل " رقل ه:  طأْلك
 واسع كطا يدل السياق. ًقف: "بمسظا" ألن اال فمار هظا ًارج مؽ    

***** 

 م دا ف( –ارة مغ –ومؽ ذلػ )مممأ 

ْ٘ :"قال تعالس ُك  ىكل ل:ُٗ ِِ َ  ٝك لؤ ِك ْي ْٗ  ٍك ۙ   أك ط َك ْٗ  ٍك كل  َ   أك ل: يك ط ٍُ ْ٘ ى ل ٘ك ِٔ  ى  ل ْٞ ٌْ ٗك  اِىك  ُٕل

ُك  ُح٘ َك ِْ  {1٘ :طىم٘ب }" ٝك

 ،اراتمغد ،أن هدكه الكمطدات الد بلث:" مممدأًحسب صداحب الظغدرة العممدس 
مظهددا   ددف كددف   ،الحقيقددة ليسدد  كددكلػ  ولكظهددا فدد  ،م رادفددة الطعظددس ،مددد ف

                                                           
 .1/42ا غر الط هر ف  عمؾم المغة وأ ؾاعها جبلل الديؽ السيؾطس  [1]
 .148الطفردات ف  غركب القر ن  [2]



 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

0110 

ددؾر فدد  دداالددكهؽ  ددكبل   تص   ،الددكى يبحددث عظدد  الطظهدد م الاددائ   لمطددبلذ  معيظ 
ؾ الطممدأ العدادى مدؽ دار أو غرفدة أو الطألؾى وهد مؽ الشكف الظبيع   د ا

رضي  إال مدؽ ا د د ًألف  وكثؼ ي درج إلس الشكف الكي ال ،ؽ الظاسجطاعة م
 ثددؼ إلدس الشددكف الددكي ،بدفبدداطؽ األرض أو بظددؽ الم رة" فد "الطغددا ؾفد  وهؾ

: لطا في  مدؽ الطشدقة البالغدة وهدؾ؛ القبؾل واإلل  مؽ كميهطا  هؾ أبعد ف 
أن ًق حطد  إال  ال ًسد ظيع هدكا الادائ  لضيق الكين االطكا"الطد  ف" أي : 

مفدردة  بمهد وال ًكاد أن ًس قر في  إال تضا ال وال صاقا. وا غر كي  تدؤدى
و ددددة الددددال ،الحدددس  ؾز هدددا وجرسها فددد طها هدددكه الصدددؾرة وتمسددد""مد  بل  

                                  .[1]فيها

***** 

ب و سُّْك  الك :"قال تعالسا( : المُّغ ؾ  ومؽ ذلػ )الظاص  َك ٖك  ٝك الك  ّكصك    ِرٞ  ٗك

سُّْك  َك ٖك  ٝك  {ٖ٘ :ر طر}"  ىُ ُ٘ا   ِرٞ

تمدددددددد أ هدددددددا  [2]لطفردة:"الظصدددددددب" إذا  غر دددددددا إلدددددددس الطعظدددددددس المغدددددددؾي 
وبددالرغؼ مددؽ  ، بطعظددس: ال عددب واإلعيددا  [3]"المغددؾا"ومفردة: ،ال عددببطعظس:

تصددديب   ال ددد "فالظصدددب هدددؾ ال عدددب والطشدددقة،ذلدددػ ال يؾجدددد  يظهطدددا ترادى
أمددا المغددؾا فطددا يمحقدد  مددؽ الف ددؾر بسددبب  ،الطدد اول لدد  ،الطظ صددب لؤلمددر

والمغؾا   يم   ومدا ًحددث  ،ال عبفالظ صب  فس الطشقة والكمفة و  ،صبالظ  
                          .[4]بلل والف رةمؽ الك

***** 
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المدب ؤاد و الفد ) : مظهدا ، لفدام سان بأعاقمة ف  اإل وعبر القر ن عؽ القؾة ال"
"فددالفؤاد" فدد  االسدد ادام  ، مكا دد  الطقسددؾم لدد   فدد واسدد ادم كددبل ،(والقمددب

  ليفكدر  هدا ولدكا كا د القر    يدراد بد  تمدػ ا لدة ال د  مظحهدا ج اإل سدان؛
كالسددطع و  ،ًسددأل الطددر  عددؽ مدددى ا  فاعدد   هددا يددؾم القيامددة مطددا سددؾى

ُ   "قدال تعدالس: ،البصر عك  اِ َْ لرك  طىس ل طْىاكصك طَك ٗك  ٗك ذِللك  ُملوُّ  طْى ُلئك ُك  أُٗىك  ل  ْْلُٔ  مك  لك

ْسللذُ٘اَل" ا ،{ٖٙ :طإلسللرطْ}ٍك فيطددا وردت فيدد  تمددػ الكمطددة  و مددد ذلددػ واضددح 
٘ك  قُلوْ  :"لدس قؾلد  تعدالسواسدطع إ ."[1]ًاتمؽ ا  ٌْ  طى لِيٛ ُٕل كُم لؤ ّْشك وكلوك  أك جك  ٗك

 ٌُ عك  ىكُنلل َْ َك  طىس لل لل  طأْلكْبصك كْرذِلل:ك ك  ٗك طأْل لل  قكِيللَٞ   ٗك " تكْشللُنُرٗ ٍك  ،{ٖٕ :طىَيللل}ُك

أٙ ٍل  طْى ُئطَُ  مكيكاك  ٍ  :"وقؾل  تعالس  :"وقؾلد  تعدالس ،{ٔٔ :طىلٌِْ}" َك

  ٚ ِىمكْص ك ِٔ  ٗك ْٞ ِك  أكْرذِ:ك ُ  اِىك ُك  الك  طى ِيٝ ُْ٘ ٍِ ِيرك ِ  ُْٝئ ْٟ ُٓ  بِ  ْ٘ ِىٞكْرضك ِىٞكْقمكِررُل٘ط ٗك ل  ٗك  ٍك

ُك  ٌُٕ ْقمكِررُ٘ َُ  :"وقؾل  تعدالس ،{ٖٔٔ :طألّو ً}"  ٍُّ ِ  ّك  ٘قكل:ك ُ  ّللا  َُ  طى مِلٜ طْى

يٚك تكي ِيعُ  كْرذِل:ك ِ  لك ِك  :"وقؾلد  تعدالس {1-ٙ" }طىَٖلز : طأْل ِيِولٞ ْٖ ْقِِْولٜ ٍُ ٍُ 

 ٌْ ِٖ ُِْٗس ٌْ  ٝكْرتك:ُّ  الك  َُ ِٖ ْٞ ٌْ  اِىك ُٖ ٌْ  طكْررُ ُٖ ُ أكْرذِ:كت ْ   ٗك ط ٘ك  .{ٖٗ:طبرطٌٕٞ}"ٕك

تفسدديرها البيددا س لسددؾرة "الهطدد ة" تعمددف   وقفدد  عائشددة عبددد الددرحطؽ فدد 
َُ  :"قؾلد  تعدالس مدؽ القمدؾا الدؾاردة فد  س عطال كمطة "األفئدة"  دال  ا ِ  ّكل   ّللا 

٘قكلل:ك ُ  َُ يكللٚ تكي ِيللعُ  طى مِللٜ طْى كْرذِلل:ك ِ  لك فددرأت أن كمطددة  ،{1-ٙ :طىَٖللز }" طأْل
وإ طددا ل امدديص  ،سددق الفاصددمة فحسددب"األفئدددة لددؼ تسدد عطف هظددا مراعدداة لظ

طدا ألد  يف ،داللدة لفدف القمدؾا تد ف عمدس ال   ، األفئدة مؽ حس العضؾكة
المغدة  ا فد ي ال اس عطال القمدب بطعظداه العضدؾي جارك دوال  ،العرا مؽ لغ هؼ

 .[2]الطعظسدون اس عطال الفؤاد  هكا 
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 ،  إلددس العددكاا الظفسدد  العددكاا الحسدد زسدد عطال "األفئدددة يددؾحس   مدداو اف
  فدد ي تحقددق الفاصددمة ال ظاسددب الطعظددؾ  وهددكا تصددؾكر مظ هددس العددكاا وبددكلػ

[ٔ]لئلًقاع  ال ظاسب الطؾسيق تصؾكر العكاا إلس جا ب
. 

فيراد ب  ال فكيرالكي هدؾ  ، اأما " المب" ولؼ ًس ادم ف  القر ن إال ممطؾع  
ٌْ رِلللٜ   مدددد هدددكا الطعظدددس فددد  قؾلددد  تعدددالس  ،مدددؽ عطدددف تمدددػ ا لدددة ىكُنللل ٗك  "

ُك "  ٌْ تكم قُلل٘ كْىاكلل ِا ىكوكي ُنلل ٞكلل    ٝكلل  أُِٗىللٜ طأْل لل ِ  حك  ،{19ٔ :ىاقللر ط}طْىِقصك

لللِو  وقؾلددد  تعدددالس ْٞ ِ  طىي  طْيلللمِ ك ٗك   ِ َْ ك طأْل ٗك  ِۙ ط ٗك َك  للل ْيلللِق طىس  ُ  رِلللٜ يك " اِ

كْىاكلل ِا "}آه لَللرطُ:  ۙ  أِلُِٗىللٜ طأْل ٝكلل  ٟك  َِ لل  ٖك طىْ  "  وقؾلدد  تعددالس ،{9ٓٔٗك

 ُْ ِ ٝكشك  ٍك َك ك  ْٞلَرط مكثِٞلرَ  ُْٝئتِٜ طْىِحْن ٜك يك َك ك ركقكْ: أُٗتِ ۙك طْىِحْن ِ ُْٝئ ٍك ل  ٗك ٍك ٗك ط  

كْىاك ِا" }طىاقر :   {.9ٕٙٝكي م ُر ااِل  أُٗىُ٘ طأْل

ف  اإلس ادام القر    فهدؾ بطعظدس  وهؾ أك ر هكه الكمطات دورا ا   ،أما القمب
ٌك مكثِٞلل"  : داة ال فكيددر فدد  قؾلدد  تعددالسأ للْ  ٖك ِك أّْكلل  ِى َك ىكقكللْ: ذك ِِّ ٗك لل ِِ ِك طْى لل ٍِّ َرط 

  ِّ طإْلِ ٌْ قُيُل٘ا  ال  ٝكْ قك ٗك ُٖ ٌْ ىك ل ُٖ ىك ٗك ل   ٖك ُك بِ ِ  ال  ُْٝاِصلُرٗ ٌْ أكْللُٞ ل ُٖ ىك ٗك ل   ٖك ُك بِ ل٘ ُٖ
 ٌُ ُٕللل ذِللللك 

لللوُّ   أُٗىك  ٌْ أكضك ُٕللل ًِ بكلللْو  ّْوكللل  ك ذِللللك مك أْل
للل    أُٗىك  ٖك ُك بِ وُ٘ َك ُ  ال  ٝكْسللل آذكط

ُك  كل   ": وقؾلد  تعدالس ،{ 19ٔ}طالللرط :  "طْى ك رِيُ٘ َْ قُيُ٘بْك كل  الك تُلِز بْ  َك

ْٝمك  لل:ك ٕك للبكْولل:ك اِْذ  َك ْح َك للِ ى لل:ُّلك  ٍِ كلل   للْ  ىْك ٕك ٗك ٕ لل ُا ْك   ٘ك ُك طْى لل }آه  َ   اِّ لللك أّك

ٌْ قُيُل٘ا  "  ٗق٘ىلٔ : ،{4لَرطُ:  ل ُٖ ُك ىك ِ  ركمكُنل٘ َْ ك ٌْ ٝكِسلُٞرٗط رِلٜ طأْل أكركيكل

لٚ  َك ِنِ تكْو
ىك  ٗك  َُ ٚ طأْلكْبصك  َك ٖك  الك تكْو ٖك  ظ ركبِّ  ُك بِ وُ٘ َك ُ  ٝكْس ْٗ آذكط ٖك  أك ُك بِ ٝكْوِقيُ٘

َِ قُيُ طىْ  ُٗ:  {.ٙٗ}طىح :  "ُ٘ا طى مِٜ رِٜ طىصُّ

ُك "  : كطدا تشددعر  دكلػ فد  قؾلد  تعددالس ،وهدؾ أداة الؾجددان  ُْلل٘ ٍِ ْئ َُ ل  طْى َك اِّ 

َك َّل   ٌْ اِٝ ل ُٖ طَكتْ ُك ٌْ آٝك تُلُٔ  ِٖ ْٞ يكل ُْ لك اِذكط تُِيٞكل ٗك  ٌْ ُٖ ُْ قُيُ٘بُ ِجيك ٗك  ُ ِك اِذكط ذُِمرك ّللا  طى ِيٝ

م   ٘ك ٌْ ٝكمك ِٖ بِّ َك   ٚ يك لك ُك ٗك ُُْٗمٌ "  ٗق٘ىلٔ تول ىٚ : ،{ٕ} طألّ ل ه:  " يُ٘ ل  اِْذ جك
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ُِ طْىقُيُللُ٘ا  بكيك كلل ٗك  َُ لل  ُِ طأْلكْبصك لل طغك ُك اِْذ  ٗك  ٌْ للُْن ٍِ ِْ أكْسلل كوك  لل ٍِ ٗك  ٌْ قُِن ْ٘ للِ ركلل ٍِّ
ُُّّْْ٘ك  ِ طى ُك بِ َّلل  ُُّْْ٘ تك ٗك ْك ِجرك     {.ٓٔ}طألحزطا:  " طْىحك

طِج كلل ُ " : وقؾلدد  تعددالس َُ طىر  ًك تكْرُجلل ْ٘ ركلل ُ )ٙ)ٝكلل َِ ط لل  طىر  ٖك ( قُيُلل٘ا  1( تكمْاكوُ

طجِ  ٗك ذِي   ٍك ْ٘ هك "  ٗق٘ىٔ تو ىٚ : ،{4-ٙ" }طىْ ُل ۙ:   ك   ٝك لزك ٘ك طى لِيٛ أّك ُٕل

   ٌْ ِٖ ل ِّ َك لعك اِٝ  ٍ َك َّل   ِك ِىٞكلْزَكطَُٗط اِٝ ِْٞ ٍِ لْئ َُ : طى لمِ" } طىس ِنْٞك ك رِلٜ قُيُلِ٘ا طْى

تك "  : وقؾل  تعدالس ،{ٗ ٗك ُْ٘ط  ٍك ِك آ ِ   أكالك بِلِيْمِر طى ِيٝ ٌُٖ بِلِيْمِر ّللا  ُِّ قُيُل٘بُ لذِ َك ْي

ُِّ طْىقُيُُ٘ا  ذِ َك ِ تكْي  {.4ٕ :طىرل:} "ّللا 

ٚ  ":  رادة كطا يبدو ذلػ ف  قؾل  تعالساإل  وهؾ أداة ل ٘سك ٍُ  ًِّ ُ طَُ أ ِك رُلئك أكْااك ٗك

لل ٖك ٚ  قكْياِ يكلل بكْيْكلل  لك  َ الك أُك  ْ٘ ِٔ ىكلل ْۙ ىكمُْاللِ:ٛ بِلل لل َك َغلل  ظ اُِ مك َِ ِك رك  لل ٍِ ُك    ِىمكُنلل٘

ِك  ِْٞ ٍِ للْئ َُ ٌْ : "وقؾلدد  تعددالس ،{ٓٔ :طىقصلل } "طْى ٚ  قُيُلل٘بُِن يكلل ِىٞكللْربِ ك لك ٗك

ًك  كْق:كط ِٔ طأْل ُك بِ كاِّ ُٝث ْۙ " : وقؾل  تعدالس ،{ٔٔ" }طألّ  ه:  ٗك ل:ك  َ ل  تكوك  ٍ ِنلِ 
ىك  ٗك

  ََ ِحٞ  َ ط  ََ ُ غك ُ٘ ُك ّللا  مك  ٗك    ٌْ  {.٘}طألحزطا:  "قُيُ٘بُُن

وجعمدد  فدد  ،ف عقددب فيطددا تظمددق عميدد  اليددؾم كمطددة السدد ادم القمددن ً فددالقر  
رِل" : ا ف  قؾل  تعالسحيظ   ىالمؾ  ْ٘ ِِ رِلٜ جك ْٞ ِ قكْياكل ٍِّ ُجو   ُ ِىرك وكوك ّللا  ِٔ   ٍ   جك

دداوفدد  الصددد ،{ٗ" }طألحللزطا:  للٚ " : فدد  قؾلدد  تعددالس ر حيظ  َك ِنللِ تكْو
ىك  ٗك

 َِ ُٗ:  سدان عطا ًشعر ب  اإل  اتعبير   ،{ٙٗ"} طىح : طْىقُيُُ٘ا طى مِٜ رِٜ طىصُّ
 .[1]رادةإه هطة و ؤ و تطمأ ،عظدما يمؼ ب  وجدان

*****  
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  ختيار انكهًتاسز 
 درك السر ف  إي ار كمطة عؽ أ رى.قد ًح اج الطر  إلس ال ركث وال د ر لي

"  ومؽ ذلػ قؾل  تعالس ِك طْيمكيك ُ٘ط رِلٜ طْىِنمكل ِا ىكِ لٜ ِشلقك ق  بكِوٞل:  ُ  طى ِيٝ اِ ٗك "

" بدالقؾة"  ،أن وصد  الشدقاق وهدؾ الادبلى فقد ي درا ى  ،{1ٙٔاقر : }طى
أولدس مدؽ وصدف  ا " البعدد" ولكدؽ الط أمدف ًمدد أن وصدف  ا " البعدد" يدددل 
عمس أن الطراد هظا وص   بلفهؼ بأ   ت باعد في  وجهات الظغر إلدس درجدة 

وال يدددل عمددس ذلددػ لفددف غيددر هددكا المفددف الددكي ا  دداره  ،ًعسددر فيهددا االل قددا 
[ٔ]القر ن

. 

قِٞوك ٝك  وقؾل  تعالس ٗك ِك" }َٕ٘: " ْك ٍك  ُ  طْبيكِوٜ  َْ  مع " افكمطة "  ،{ٗٗأك
هظددا  "فهدد  ،ام صدد " مدد بل   ،أدق مددؽ كمطددة "ا ددرب  وهدد  ،واقعددة مؾقعهددا

أمدا  ،"[2]مصؾرة لطا يراد أن تصظع  األرض بطائهدا وهدؾ أن تب معد  بسدرعة
                              .شرا ال تدل عمس اإلسراع ف  ال فه كمطة ام ص  

***** 

" }طىمن  ر:  :و رى القر ن ًقدؾل ق بِرك َك ٌُ طْى ُ ت َْ ُُ مٚ   ٌُ طىم ن  ُُر  حك -ٔ" أكْىٖ ُم

أو  ،أو د مد ؼ الطقدا ر ،لطاذا لؼ ًقف سدكظ ؼ الطقدا ر ...فمطاذا زرتؼ.  "،{ٕ
الظغدر إلدس  ولطاذا قدال " زرتدؼ"  ليمفد  ،أو مؤلتؼ الطقا ر ،حمم ؼ ف  الطقا ر

د ؾل زكارة ال د دؾل لس القبر ؾل إأن الد و أن الطقام ف  القبر مقام مؤق  
     .سسكظ
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ِك  وتدل عمس ذلػ  ًة ثا ية عؽ الطؾت ُك طى لِيٝ ٌْ ىكاكلرك ٌْ رِٜ بُُٞ٘تُِن ْْمُ ْ٘ ُم "قُْو ىك

ٌُ طىْ  ِٖ ْٞ يك ٌْ " ُممِ ك لك ِٖ َك ِجِو ٍك   ٚ فيصد  مددة  ،{ٗ٘ٔ :ه لَرطُ}آقكمُْو اِىك
والضمعة بعدها ا  بداه  طؾت بأ ها ممرد ضمعة وأن القبر ممرد " مضمع"ال

لضددرورة ال  وقيددام. وتمددػ دقددة بالغددة فدد  ال عبيرتمعددف كددف  كمطددة  مقصددؾدة
 ".[1]ًطكؽ اس بدالها

***** 

٘ك وقؾل  تعالس ُٕل  ِٔ لِي َْ ِْ رك ل ٍِ  ُ ٌُ ّللا  ُٕ ل  آتكل  َك ُك بِ يُل٘ ِك ٝكْاخك ِ  طى لِيٝ لاك الك ٝكْحسك ٗك  "

َْٞرط ل  بكخِ  يك ٍك ُك  قُ٘  ٘ لُٞيك ٌْ ظ سك ل ُٖ ٘ك شكلر  ىك ُٕل ٌْ  بكلْو  ُٖ لِ  ىك ٍك ًك طْىِقٞك  ْ٘ ِٔ ٝكل ِ يُل٘ط بِل َّلِل  ٗك
 ُ ّللا  ٗك    ِ َْ ك طأْل ٗك  ِۙ ط ٗك َك  طُ  طىس لللللل ٞللللللرك ٍِ" اِٞللللللر  ُك يك يُلللللل٘ َك لللللل  تكْو َك ه }آ بِ

هددا  – ًددة ي حدددث عددؽ " الددكيؽ يبامددؾن" والباددف اسددياق  {4ٓٔ:لَللرطُ
ا فددد  ًمعدددف مدددا بامدددؾا بددد  طؾق ددد"" سددديظؾقؾن" مظدددع ال كددداة " وقؾلددد   -هظدددا

وهدددكا  ،[3]وذلدددػ عمدددس ال شدددبي  ،[2]كهيئدددة األطدددؾاق الطعروفدددة ،أعظددداقهؼ
تصددؾكر وتمسدديؼ لم كدداة ال دد  هدد  حددق ج وكأ هددا طددؾق يم دد  حددؾل عظددق 

 البايف.

 ،ا فدد  رقبددة البايددفًقددؾل الشددعراوي" أي أن مددا بامددؾا بدد  ًصددظع  ج طؾق دد
ف  رقبة البايف ًقؾلؾن : هكا مظدع حدق ج فد  وساعة يرى الظاس الظؾق 

 ".[4]مال 

                                                           
   دار الطعارى.5/164القر ن كائؽ حس د/ مصظفس محطؾد  [1]
 .2/73الطصح  الطفسر ال ؽ جركر الظبرى  [2]
 .532الطفردات فس غركب القر ن  [3]
 .24/1915تفسير الشعراوى  [4]



 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

0111 

الطيراث الطعروى: هؾ ما ا  قدف مدؽ  ،وقؾل :" ور ميراث السطؾات واألرض"
 ،أى ولدد  مددا فيهددا مطددا ي ؾارثدد  أهمهددا مددؽ مددال وغيددره ،[1]ممددػ إلدد  ممددػ

 فطفددردة "ميددراث" ،[2]سددبيم   فطددالهؼ يبامددؾن عميدد  بطمكدد  وال يظفقؾ دد  فدد

وكف هكا سؾى  ،ا الحسية تصؾر ا  قال الطال إلس مالكي  مؽ الؾرثة هلدال  
 ًصبح ميراث ا ر وحده.

  كعددكا بدد  فددو  وهددكا الطددال الددكي مظعدد  البايددف سدديكهب لؾرث دد  فدد  الددد يا
 .ةا  ر 

ِۙ  وكمطدة " ميدراث" فد  قؾلد " وكقؾل أحطدد  ددوى: ط ٗك َك  ل طُ  طىس  ٞلرك ٍِ  ِ َّلِل  ٗك  "

 "  ِ َْ ك طأْل وهد  أدق مدؽ كمطدة  "ممدػ"  ،واقعدة مؾقعهدا ،{ٓٔ :طىح:ٝ:}ٗك
ولكظدد   ،لطددا أن الطددال يددرى فدد  أيدددي مالكيدد  مددؽ الظدداس ،فدد  هددكا الطؾضددع
 .[3] ا رسؾى ًصبح ميراث  

***** 

قدال  ،[4]تفضيف مفردة عمدس أ درى  ًكش  الاظا   عؽ العامف الظفس  ف 
ِك  : "تعددالس طى للِيٝ ٌْ  ٗك لل  ِ  ُٕلل مك " }طىَئ ِىيز  ُك إن "وقددؾلهؼ:  ،{ٗ: ٍْللُ٘ركلل ِليُ٘

 ،ال كداة الطعدروض لهدا مدؽ األلفدام األدا  واإلي دا  واإلعظدا  الطس عطف فد 
فعددف وال ًقددال  ،وأزكددس مالدد  ،و تاهددا ،و حؾهددا كقؾلددػ: أد ى فددبلن زكدداة مالدد 

مؾاا أن هددكه العبددارات ال فددال ، كددبلم أحددد وال ًعددرى ذلددػ فدد  ، فددبلن ال كدداة
وال ت كدد عمدس  ، سدؼ فقدطيد حصدؾل االوإ طا تف ، ًةتس ؾي ف  مراد هكه ا 

                                                           
 .73الطصح  الطفسر ال ؽ جركر الظبرى/  [1]
 .1/243الكشاى  [2]
 .55مؽ ببلغة القر ن  [3]
 .38ا غر اعماز القر ن لماظا س ضطؽ ثبلث رسائف ف  إعماز القر ن  [4]
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 ومعظددس الكددبلم ومددؤداه الطبالغددة فدد  ،أك ددر مددؽ اإل بددار عددؽ أدائهددا فحسددب
فيصددير أدا   ،الطؾاعبددة عميدد  ح ددس ًكددؾن ذلددػ صددفة الزمددة لهددؼو  ، ادائهددا

 ".[1]فهؼ ل  فاعمؾن  ، ًعرفؾن ب  ،إليهؼ هؼ مضاف ال ال كاة فعبل  

فطفردة "فاعمؾن" تدل عمدس  ،سامية بطعانٍ  فالكمطة لها تأثير  فس  يؾح 
 وهكا أقؾى ف  ، فكأن أدا  ال كاة أصبح مؽ أفعالهؼ الطع ادة ،تمدد الحركة

 فهؼ فاعمؾن لم كاة باس طرار دون تؾقف. ، الداللة عمس الطعظس
***** 

طْسلمكِوُْٞ٘ط " وقؾل  تعالس: لْارِ  ٗك ل ك ِ  بِ ىص  طىص  ل  ٗك ٖك اِّ  يكلٚ ااِل   ىكنكاِٞلرك    ٗك  لك

ِك  ِك *  طْىخك ِشللِوٞ ُك  طى للِيٝ ُُّْْلل٘ ٌْ  ٝك لل ُٖ قُلل٘ أّك  ٌْ  ٍُ ك لل ِٖ بِّ ٌْ  َك لل ُٖ أّك  ِٔ  ٗك لل ْٞ "  اِىك ُك طِجوُلل٘ َك
 ام كمطددة "ًغظددؾن" فدد  ا ًددة الكركطددة قؾكددة فدد اسدد اد{.ٙٗ-٘ٗ}طىاقللر : 

 ، فؾسدهؼ كي ًكفد  لبعدث الاشدؾع فد الد ، دالل ها عمس مدح هدؤال  الظداس
ًكدؾن حدالهؼ فكيد   ،ن ًغظؾا لقدا  ربهدؼأ ،تصاى بالصبروأدا  الصبلة واال 

   [2]إذا اع قدوا

حديؽ أراد هدكا ال دراا الددقيق الدكي ال  ولكظ  ، ال راا طةاس ادم القر ن كم
ثكلوُ  :"فقال ،"الرماد" الركح اس ادم الكمطة الدقيقة وه  عمس عص ًقؾى   ٍ 

ِك  ٌْ  مك كُرٗط طى ِيٝ ِٖ ّ بِ ٌْ  بِرك ُٖ َك ىُ َ   أكْل ٍك  ْۙ  مكرك ِٔ  طْشمك:  ُِ  بِ ٝ ً   رِٜ طىِرّ ْ٘ َ   ٝكل  لك ِال

ُك  ال   ٗ َُ ل  ٝكْقِ:  َ ٚ   مكسكلاُ٘ط ٍِ يكل " لك  ْ ْٜ ل عميهدا كطدا أ د   ثر  ،{4ٔ}طبرطٌٕٞ: شك
ِزٝ عظدما قال ،كمطة "ال رى" ِْ  :"تْك  َ يكقك  ٍِّ َْ ك  يك ِۙ  طألك ط ٗك َك  ل طىس  طْىوُيكلٚ  ٗك

 ُِ َك ْح يٚك طىر  ٙ ىكلُٔ  طْىوكْرِش  لك ٘ك ل  طْسلمك ٗك  رِلٜ ٍك َك  ل ِۙ طىس  ل  ط ٍك ِ   رِلٜ ٗك َْ  طألك

ٍك  َك  ٗك ُٖ ْْٞك ل  بك ٍك ُك  ٗك ٙ"  تكْحل  عمدس مدا يبددو -أل د  يركدد  ،{ٙ-ٗ}طلٔ: طىث لرك

                                                           
 .38وا غر إعماز القر ن لماظا س  ،47جطاليات الطفردة القر ن  [1]
 .56مؽ ببلغة القر ن  [2]



 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

0111 

مدؽ معددا س  وهد  ،مدؽ تدراا األرض الطكؾ ددة  –مدؽ سدياق ا ًدات الكركطدة 
الطحافغة عمس الطؾسيقس المفغيدة ا  يار الكمطة مؽ  فضبل  عطا ف  ، ال رى 

 .[1]فؾاصف ا ًات ف 
***** 

لمداللدة عمدس الطؾقدف  ،  ظدا  الصدؾرة ككلػ  بلحف دقدة ا  يدار المفدف فد 
َكتُْٔ كقؾل  تعدالس ، والحالة ٗك ط َك ٗك ٘ك  طى مِٜ :" ل  رِلٜ ُٕ ٖك ْٞمِ ِٔ  لكلِ بك ُِ  ّ ْ ِسل ي قكل غك  ٗك

طاك  ٘ك كْبلل ُْ  طأْل قك ىكلل ُك  ٗك لل ْٞ فالفعددف "راود" مددؽ الفعددف  ،{ٖٕ: ٝ٘سللَ}" ىكلللك  ٕك
لدرود" الظمدب و"ا ،الط كدرر مد  الطكهاا و راد يرود" وهدؾ بطعظدس الدال بلثس "

ع طدد تصدؾكر الطؾقدف  ديؽ يؾسد  .وقدد ا[2]الطشديئة ومظ  اإلرادة ال   هد 
مظها إرادة  ، وإمرأة الع ك  عمس هكا الفعف بكف ما ًحطم  مؽ دالالت م ظؾعة

 .[3]وتكرارها لمظمب ،وتصطيؼ امرأة الع ك  عمس تظفيك طمبها

: إذا سددعس فدد  طمددب  دد    قؾلددةواإلرادة مظ "قددال الراغددب: ود   ،مددؽ ر اد  تددر 
وجعدف اسدط ا لظد وع  ،األصف: قؾة مركبة مؽ  دهؾة وحاجدة وأمدف واإلرادة ف 

وقيددف:  ،الحكددؼ فيدد  بأ دد  يظبغددس أن ًفعددف أوالًفعددفمددع  الددظفس إلددس الشدد  
   "                              .[4]غير ما يركدف ركد ، اإلرادة ظازع غيرك ف تالطراودة:أن 

***** 

 رضاأل  إل سدان فد اقدة الطعبدرة عدؽ سدمؾك الكمطدة الدقي  ار القر ن وقد ا
وكلوُ  قكل ىُ٘ط :"قؾلد  تعدالس بطفدردة "ًسدفػ" فد  ،مؽ ك رة الق ف ِْ ل  أكتك ٖك لِ رِٞ  ٍك

                                                           
 .53مؽ ببلغة القر ن  [1]
 القامؾس الطحيط  مادة "رود". [2]
   صرى. 288لقر ن وعيفة الصؾرة الفظية ف  ا [3]
 .371الطفردات ف  غركب القر ن  [4]
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ل  ُْٝ ِس:ُ  ٖك ٝكْسلِ لُ  رِٞ "  ٗك ْك ٍك   ،[1]   بُّ والسدفػ فدس الددم: صد ،{ٖٓ}طىاقلر : طىلِ:ّ
صددؾرة تسدد دعس  فه ،هددا عمددس ك ددرة الق ددففػ" قؾكددة فدد  دالل فطفددردة "ًسدد

فكمطددة  ،قددة الدددما  وتدددفقها بغدد ارة وقددؾةار الددكى ًصددؾر إ ،مدددلؾلها الحسددي 
 "ًسفػ" واقعة مؾقعها وهس أدق مؽ كمطة "ًق ف".

***** 

 ،   يددك سدا تكاد تدراه بعيظدػ وتمطتمعف الطعظس مصؾر   ومؽ الكمطات ال  
اِذكط :"قؾلدد  تعددالس مفددردة "يدسدد "ف  ٌُٕ رك بُِشّلل ٗك لل:ُ ٚ   أكحك للُٔ  ظكللو   بِلل أْلُّثك ُٖ ْج  ٗك

ًَّط ٘ك ْسل ٘ك  ٍُ ُٕل ٙ   ٗك َك ط ٘ك ٌ  ٝكمكلل لٞ ِْ ِك  مك ل ٍِ  ًِ ْ٘ لِ طْىقكل ٍِ  ِْ ل  ُسلل٘ ِٔ  بُِشّلرك  ٍك ِسللُنُٔ  بِل َْ ُ  أٝك

  ٚ يكلل ُ   لك ًْ  ُٕلل٘ طاِ  رِللٜ ٝك:ُسُّللُٔ  أك ْك  أكالك  طىمُّللرك لل  لل  سك "}طىْحللو: ٍك ُك ٘ َُ -4٘ٝكْحُن

" "دومعظدددس كمطدددة: {9٘ ال الراغدددب: قددد ،[2]أ فددداهتدددراا  دسا الشددد  فددد سا
": إد ال الش   ف  [ٖ]ضرا مؽ اإلكراهالش   بِ  الداسُّ

. 

والحالة الظفسدية ال دس ألطاد   ،بشر باأل  س فسياق ا ًة ي حدث عؽ الكي
 ،مددؽ القددؾم مددؽ سددؾ  الطبشددر بدد  فسفهددؾ ًسدد ا ،بدد  مددؽ الك بددة والحدد ن 

 ، ل درااا أم ًافيد  فد  ، وكحدث  فس  أًطسػ ما بشدر بد  عمدس هدؾان وذل
 صددؾر ف ، ؾع بغمدد  الددكى يمقيدد  فددس الايددالفطفددردة "يدسدد " ترسددؼ الطؾضدد

 .االحركة الحسية والظفسية مع  

***** 
  أشل: ٗىَّ٘  ،  إُٔٚ ٍِ طى٘ج٘ٓ طىسوٞ:  طىْ ظر  اىٚ هأَأُٝ ىَّ٘ "

 ق٘ىللٔ تولل ىٚ:" حلل  طىا سللر  رللٜىطىشللقٞ  طىن  تَِٖلل  ٍللِ سلل٘طَ طى٘جلل٘ٓ

                                                           
 .413الطفردات ف  غركب القر ن  [1]
 ما ار الصحاح مادة د س س. [2]
 .314الطفردات ف  غركب القرأن  [3]
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ُج٘ٓ   ذِي   ُٗ ٍك ْ٘ ٚ  ّ  ِضرك  ٝك ل     اِىكل ٖك ّ بِ ُجل٘ٓ   َك ُٗ ٗك ذِلي   ّكل ِظرك    ٍك ْ٘ ُِّ  ٝك ُْل ُْ  بك ِسلرك   تك  أك

لل  ُْٝ وكلوك  ٖك لؾحدة السددعدا   لقدد اسد قم  فدد  ،{ٕ٘-ٕٕ :طىقٞ ٍلل }ركل قِرك  "  بِ
لؾحدة األ دقيا   كطدا اسد قم  فد  ،هس لؾن وأ هاه ر أز لفغة " اضرة"   صؾك

 ، قا ددف  دديؽ الصددؾرتيؽفهظددا ت   .1" لفغددة "باسددرة"  رسددؼ أمقدد  لددؾن وأ كدداه
وال ا ية  ،فاألولس ترسؼ الؾجؾه الطشرقة ال   ت ؾقع الظعطة والكرامة مؽ ج 

 ها فعف هدؾ فد   ددت   فترسؼ الؾجؾه العابسة الشاحبة "ال   ت ؾقع أن ًفع
"فالطقا مدددة رسدددط  الصدددؾرة  ،2داهيدددة تقصدددؼ عهدددؾرهؼ وفغاع ددد ) فددداقرة (

 ة بالغة . دق فصؾرت السعدا  واال قيا   ،باأللفام
***** 

ددبددة فدد  صدددرك وأ دد  تسددطع اله  ددوتقددع الره صددؾت الدددال الطظددكرة  اا مكروب 
يدددد"  ددددال مدددؽ ليدددا  الطشدددبعة الطديددددة فددد  لفغدددة "تحالط ؾعددددة مسدددبؾقة با

ْۙ  :"قؾلد  ف  3[3]"تظحرى" أو "تب عد" ْك ل  جك ِۙ  سكلْنرك ُ  ٗك ْ٘ ل َك قِّ  طْى ِىللك  بِل ْىحك  ذك 

ُك  ٍك  ُْْٔ  ُمْ  .{9ٔ}ق:  تكِحٞ:ُ" ٍِ

***** 

                                                           
 .335مباحث ف  عمؾم القر ن  [1]
 .4/534الكشاى  [2]

 .335مباحث ف  عمؾم القر ن   [3]
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 ظالل ادلفزدة وادلعىن -2

 ظالل اندالنت اننفسيت 
كمطدات الطظاسدبة لمطؾاقدف مدؽ  دبلل ا  قا  ال و ؾضح هظا دقة القر ن ف 

 ًحا ات الطفردة وعبللها الظفسية.إ

 تكقُلوْ  ركل ك  :"قؾلد  تعدالس قر ن الكركؼ عمس طاعدة الؾالدديؽ فد فقد حض ال

للل  َك ُٖ "  ىك عدددرض لهطدددا ة "أى" تشدددطف تدددرك ال "فكمطددد ،{ٖٕ}طالسلللرطْ: أُ  ّ
ا  د اع الطفدردة مدؽ  وال  دػ أن ،عدؽ ك يدره  يسير مؽ اإلًبلم الظفس  فضبل  

ر بحسية هكا  ،وما إلس ذلػ ،ال راا عطمية حسية ه  الظفخ ف  جعمها تصؾ 
ر ،فالطؾق ومدا  ،هداتا  ن ما ًقال قبم وه  ،فه  اسؼ صؾت بطعظس أتضم 

فقدد م مد  الحالدة  ،كا   الؾالديؽ الساميةالئقة بطًقال بعدها مؽ كمطات غير 
ي ها  "[1]الظفسية بحس 

***** 

حالدددددة ال ضدددددايق  ث القدددددر ن عدددددؽ حالدددددة  فسدددددية معظؾكدددددة هددددد وتحدددددد
 "سدطها كحركدة ج طا يدة: قدال تعدالس:"ضداق " فيمقؾل : والحرج فد والضمر 

يٚك لك ِك  طىث  ك ك ِ  ٗك ٚ   ُيِيّ ُ٘ط طى ِيٝ م  ُْ  اِذكط حك ٌُ  ضك قك ِٖ ْٞ يك ل  َْ ُ طأْلك  لك َك ُْ  بِ ُحاكل  َك

 ُْ ضك قك ٌْ  ٗك ِٖ ْٞ يك ٌْ  لك ُٖ ظكُّْل٘ط أّك ُُسل ك  ال   أُك ٗك لؤ ِك ْي ِك  ٍك ل ٍِ  ِ ِٔ" }طىم٘بل :  ااِل   ّللا  ل ْٞ اِىك

و فؾسهؼ تضيق  هؼ كطا تضيق األرض؛  ،فاألرض تضيق عميهؼ"،{4ٔٔ
ددي  وكسدد ايف الضدديق الطعظددؾي فدد  هددكا ال صددؾكر ضدديق    ،أوضددح وأوقددع اا حس 

فأحسددؾا  هددكا  ،ال  الددكيؽ تام فددؾا عددؽ الغدد و مددع الرسددؾلت مسددؼ حالددة هددؤ و 
ال ًمددوا لهدؼ ح دس  ،و دمؾا عمس تامُّفهؼ ذلػ الظدم الطحرج ،الضيق الاا ق

                                                           
 .278جطاليات الطفردة القر  ية  [1]
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أ فطفدردة "ضداق " . "[1]تدؾب هؼإلدس أن قبدف ج  ،راحة ًظيقؾاوال ،مفر ا وال ممم 
      . صؾرت هكه الحالة الظفسية ال س كا ؾا عميها بصؾرة حسية واضحة

***** 

ٌْ  :"قؾلددد  عددد  وجدددف  أمدددف تصدددؾكر الكفدددار يدددؾم القيامدددة فددد و  ُٕ ط تكلللرك  ٗك

ُك  ُضللل٘ للل  ُْٝورك ٖك ْٞ يك ِك  لك ِك  يك ِشلللِوٞ للل ُك  طىللليُّهِّ  ٍِ ُْلللُرٗ لللِ ْٝك لللْر    ٍِ "  طك ِ لللٜ ّ يك

 س الظفسددية ال ددس " تا دد ن كددف الطعدداكمطددة " فدد  فددان" ،{٘ٗ}طىشللَ٘ٙ: 
وتا  ن كدف تأوهاتد   ، عة مؽ صؾرة بصركة وهس مظ ،ليفي سؼ  ها ذلػ الك  

ًماز رائدع بامم د  مدؽ وتؾحس با ،وقد رأى العكاا  ،ؽ أضم  وحظق  عمس م
ؽ وارتباطها بالحركدة فالكمطة تصؾر عظصر الحركة بالعي "،[2] الق  وا كساره

دا  ،ارتغهر الكل واال كس الظفسية ال   فالكليف ال يرفع  غره وإ طدا يظغدر دائط 
 .ؽ الحركة الحسية والظفسية مع ا ي " تربطفطفردة " ف  ،إلس أسفف

 ألن المددؾن لدد  أثددره فدد  ؛كطدا أن المددؾن أًضددا  ًسدداعد عمددس رسدؼ الصددؾرة 
وصدد   كقؾلدد  تعددالس فدد   ، [3]أو تظفرمظدد  ، الددظفس اإل سددا ية ف رتدداح إليدد 

ٖك  "البقدرة: ُْ  بكقكرك    اِّ  ط ْ رك ٖك  رك قِع   اك ُّ ْ٘ " }طىاقلر :  تكُسرُّ  ىك ِك  ،{9ٙطىْ  ِظِرٝ

وهدكا مدا تدؾح   ، م ؾلدة مؽ تأثير صؾرة المؾن فيهدارور حالة  فسية فالس
  عدددددبلل الصدددددؾرة الحسدددددية  لهدددددكا المدددددؾن األصدددددفر. فكمطة)صدددددفرا ( بددددد

لبقدرة صدفرا  فداقع ف رسدؼ صدؾرة  ، دالل هاالحسدية تمقد  بغمهدا فد  الايدال 
 تسر الظفس عظد الظغرإليها . ،لؾ ها

***** 

                                                           
 .84ال صؾكر الفظس فس القر ن  [1]
 .278جطاليات الطفردة القر  ية  [2]
 .446وعيفة الصؾرة الفظية فس القر ن ا غر  [3]
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عظدد  د ول الشدر  هدا  ،  دظعؼ ج لمدظفس الماحددة وقد رسؼ القدر ن صدؾرة
اِذكط :"فس قؾل  تعالس ْك  ٗك َْ ّْوك يٚك أك ُِ  لك ل  ّسك ٙ   أكْللرك ك  طإْلِ ك ّكلؤ ِٔ  ٗك ِك ِّاِل اِذكط بِ  ٗك

س ُٔ  ُك  طىش رُّ  ٍك فدال عبير بطفدردة "مدس" "ًفيدد  ،{4ٖ}طإلسلرطْ: ٝكذَُ٘س "  مك 
  ،ًائسددة  أن األصددابة بالشددر ولددؾ  فيفددة تصدديب مددؽ الددظفس مددا تمعمهددا 

 ،ا و فسددياامددؾر الضددارة حسدديا ألمددق عمددس اوكظ ، والشددر كددف مددا ال يرغددب فيدد 
د ،ة  مقي اوعمس األمؾر القبيح كمطدة كدان الدالدة  ا" هظدا  مددوقؾل  "كان يئؾس 

دد سدد طرار ومفددردةعمدس المدد وم واال بالغددة الدالددة عمددس لدد وم ا" بصدديغة الط"يئؾس 
ؾن فددس حددال  ددؤس فيكدد ،وعدددم اف راقدد  عظهددا ،الددظفس الدد  فدد اليددأس وإًغ

 .[1]وكأس دائؼ ،مس طر
 وال ، الظعطددة ال ددس تعدديش فدد  ، فالكمطددات تصددؾر حددال الددظفس الطظحرفددة

  في  مؽ الشر. وكصيبها اليأس إذا   ل  ها ولؾ     ،تشكر الطظعؼ 

 :"وتظغر عائشة عبد الرحطؽ إلس قرائؽ السياق العام كطا فس قؾل  تعدالس

ُُ  ٝكقُ٘هُ  يكْن ْٕ مفعدف "أهمكد " ل ف بديؽ البعدد الظفسد  ،{ٙط" }طىاي:: ىُاك:َ  ٍك اَل  أك
وذلدددػ ألن اإلهدددبلك أولدددس بدددالغرور  ،قائمدددة:" ولدددؼ ًقدددف أ فقددد  مدددع قربهدددا

 ".[2]عمس الطقاماة والفار الطسيظر وأ سب لمؾ  الطباه ،والظغيان

ددا"  ،لقددر نًصددؾرها ا  ومددؽ  دديؽ الحدداالت الظفسددية ال دد مددا يرسددؼ " طؾذج 
والطكددا رة  ،لسدداي ايركددد أن ً شدداِ ص حالددة العظدداد  ،لمعيددان اا واضددح  إ سددا ي  

                                                           
   صرى. 82الطعم ة الكبرى أل س زهرة  [1]
 .1/187ال فسير البيا س عائشة عبد الرحطؽ  [2]



 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

0113 

دا ا سدا ي ا ، ال ًمددى معهدا حمدة وال  رهدان ال د  ،العطيا   [1]"فيبرز" طؾذج 
 ف  هكه الكمطات :

ْ٘ فكمطة "سدكرت" فدس قؾلد  سدبحا   ىكل ٗك ٌْ  ركمكْحْل  :" ِٖ ْٞ يكل ِك  ب بَل  لك ل ٍِ  ِْ  طىس لَ 

ط يُّ٘ ْك ِٔ  رك ُك  رِٞ ْۙ  َل اِّ   ىكق ىُ٘ط( ٗٔ) ٝكْوُرُج٘ ّ  ُسلِنّرك َُ ُِ  بكلوْ  أكْبصل  ً   ّكْحل ْ٘  قكل

 " ُك ٗ َُ ْسُح٘  {.٘ٔ-ٗٔ }طىحِر:ٍك

عطا حدث ألبصارهؼ  ، بر  ها الكافرون عطا يركدون أن يؾهطؾا ب دفقد ع"
داللدة مدأ ؾذة مدؽ السدكر دالدة أ دد  وهد  ،فكا   كمطة "سدكرت" ،مؽ ال كا

أصدداا العدديؽ والسدديطا أن هددكا السددكر قددد  ،الر كددة عمددس هددكا االضددظراا فدد 
فبل ي بديؽ السدكران مدا  ،ومعمؾم أن الامط مؽ  صائص السكر ،واس قف  ها

 ".[2]أمام 
***** 

 ظالل اندالنت اخلاصت 
حيظطدا يؾجد   ،ولؤللفام كطا لمعبارات عبلل  اصة يمحغها الحدس البصدير

 .[3]وحيظطا ًس دعس صؾرة مدلؾلها الحسية ،إليها ا  باه 

طتْلل :"م ددال ذلددػ قؾلدد  تعددالس ٌْ  وُ ٗك ِٖ ْٞ يكلل ك  لك ْْٞكلل ُٓ  طى للِيٛ ّكاكللؤ لليك ك  آٝك تِْكلل  آتك  رك ّسك

ٖك " طأل ْْ فد   بغمهداتمقد  ها الحسدية  سمخ"  دالل فكمطة "ا ،1٘ٔلرط / ٍِ
يظسددمخ عددؽ  ًددات ج بعددد أن الزم دد   ف رسددؼ صددؾرة اإل سددان الددكي ،الايددال

                                                           
 .47ا غر ال صؾكر الفظس فس القر ن  [1]
 .416ا غر الطفردات ف  غركب القر ن  ،59مؽ ببلغة القر ن  [2]
ال عبيددر  ،95ال صددؾكر الفظدد  فدد  القددر ن  ،446وعيفددة الصددؾرة الفظيددة فددس القددر ن  [3]

 .186الفظ  ف  القر ن 
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 سدبلخ مظهددا عطميددة اال  فهددؾ ًمدد مشددقة فد  ،الممددال صدداق  ،وال صدق  بد 
الممد. ًقؾل سيد  [1]هكا ما تؾحس ب  عبلل الصؾرة الحسية لعطمية ا سبلخو 

فددة لمدد امص مددؽ قظدب "فالغددف الددكى تمقيد  كمطددة )ا سددمخ( يرسددؼ صدؾرة عظي
 ".[2] سبلخ حركة حسية قؾكةألن اال  ؛ ًاتهكه ا 

***** 

ِك  :"وقؾل  تعدالس كْااك ِ:ْٝك ِ  رِٜ ركؤ َك ق  ُ  يك ئِ َ  طْى  ،{4ٔ}طىقصل :  "ٝكمكرك

ددِكر الط مفدد  فددس الطديظددة ال  ددس ًشدديع فيهددا فطفددردة "ي رقددب" ترسددؼ هيئددة الح 
ا. فهؾ يظ[3]العادة األمؽ واألططئظان ف  ي رقب  غر ًطيظا  و طاال  وأمام ا و مف 
ومدؽ ًأتيد  مدؽ  دطال  ومدؽ  ، ومؽ ًأتيد  مدؽ ورائد  ، مؽ ًأتي  مؽ أمام 

رسة األ دكة س الطح وتصؾر الظف ،وكمطة "ي رقب" تصؾر تمػ الحال ، ًطيظ 
فالط رقدددب   ، واح دددراس مدددؽ غيدددر اضدددظراا ،تمددددها فددد  اططئظدددان  فسددد  

ألن الادددائ  الطضدددظرا ال ًحسدددؽ ال رقدددب وال  ،الادددائ  غيدددر الطضدددظرا 
 .[4]الحكر فيصيب  الهمع فيااى مؽ غير ماؾى
***** 

 ،ائؼ  ددظائعهؼصددؾكر قددبح أعطددال الكفددار بطفددردات تددؾ وكطيددف القددر ن إلددس ت
ّكقُلل٘هُ :ًقددؾل تعددالس ٗك لل ذُٗقُلل٘ط " ِرٝللِق" يكطاك لك  ،{4ٔٔ }آه لَللرطُ:طْىحك

ًقدددؾل سددديد قظدددب:" والدددظص عمدددس  ، اليهدددؾد هدددؼ والطقصدددؾد  دددكلػ العدددكاا
شدددهد ول مسددديؼ م ،شددديع ذلدددػ العدددكاا وتفغيعددد "الحركدددق" هظدددا مقصدددؾد ل ب

                                                           
 .446وعيفة الصؾرة الفظية فس القر ن  [1]
 .95ال صؾكر الفظس ف  القر ن  [2]
 .95وا غر ال صؾكر الفظس  ،186ال عبير الفظس فس القر ن  [3]
 .94الطعم ة الكبرى  [4]
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مدددد  وضددددرام   ،العددددكاا الشددددظيعة ق ددددف  جدددد ا  عمددددس الفعمددددة ، هؾلدددد  وتأج 
مطددا  ،ق" تصدؾر مشددهد ال دأجج واال  شددار السدركع.فطفدردة "الحركدد[1]األ بيدا 

ًدة يؾضدح هظدا وسدياق ا  ،ًصيب الظفس بالاؾى والرعب والف ع مؽ  دت 
 لهؼ ج ا  عمس ق مهؼ األ بيا . دأن هكا الحركق قد أع

دددًقددؾل الشدددعراوى:"و قؾل: ذوقددؾا  ا عدددكاا الحركددق" والحركدددق ًصددظع إًبلم 
" فيقؾل: واإلحساس ًا م  مؽ الظفس. وك ظاول مفردة:" ذوقؾا ا ف إحساسي  

ومدرة بالشدؼ  ،ومدرة بداألذن ،فطرة ًكؾن اإلحساس بالبصدر ،حاسة إلس أ رى 
فهدؾ حاسدة ال تا فد   ،ألحاسديسوالكوق هؾ سيد ا ،أو بالمطس أو بالكوق 

 فهدؾ أ مدا فد لدكلػ  ،وذلػ أن الدكوق أمدر مدؽ دا دف الدكات ،إ سان مؽ أي
ف أجد ا  المسدؼ ح دس صدار الدكوق لكدواس يعاا ذلػ العدكاا الطدؤلؼ  ،اإلًبلم

ذ وق ؾا ف  ِرك ع ك اا   كف مكان "   .[2]تحرق  ِق" والحركق هؾ الظار القؾكة ال  اْلح 
***** 

لد  داللدة إال أن إ   فعدف  ،مقام ال هديد و ق  عظد كمطة "أ ك" الؾاردة ف 
 قؾلد  تعدالس:" [3]حمدؼ مفعؾلهدا ومدؽ هدكا وك غيدر   ، القدر ن دالل   ت سع فد 

للللل أكيك ِك  ْيّك ٗك للللل٘ط طى لللللِيٝ َُ يك للللل  بكذِلللللٞ    بِوكللللليكطا   ظك َك للللل ُّ٘ط بِ "  مك ُك ٝكْ ُسلللللقُ٘

ُْ  :"وقؾل  تعدالس ،{٘ٙٔ}طأللرط :  َ ٕك ٍ     ُموُّ  ٗك ُ ٌْ  أ ِٖ ُسِ٘ى ِىٞكؤُْييُُٗٓ"  بِرك

 .[4]أى ليعك ؾه أو ًق مؾه ،{٘}غ رر:

                                                           
 4:1/537ف  عبلل القر ن سيد قظب مج/ [1]
 وما بعدها   صرى. 24/1921تفسير الشعراوى   [2]
 .342ا غر جطاليات الطفردة القر  ية   [3]
 .272تأوكف مشكف القر ن   [4]
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مؾقددع  الحسددؽ مفددردة "ليأ ددكوه" فقددال:" هددف تقددع فدد أمددف البدداقبل س وقددد ت
ه ،الم الدة لفغدة وهف تقؾم مقام  ف  ،ليأ كوه" كمطةقؾل :"  ،وهدف ًسدد  مسدد 

" أو "ليظفدؾه"  ؾهطدجلير أو "  فس األصالة  ك ة لؾ وضع مؾضدع ذلدػ "ليق مدؾه"
دد أو "ليظددردوه" أو "ليهمكددؾه" أو "ليددكلؾه" ا و حددؾ هددكا مددا كددان  دددًع ا وال بارع 

 ".[1]ا وال بالغ   اوالعميب  

الفعف يدل عمس غاًة العظ  دون سائر أفعال  فهؼ أن هكا وكأن الباقبل  
 ،فالرسدؾل لقطدة سدائغة ،ؾلة الدبظشوكددل  عمدس قدؾة البداطش وسده ،االجرام

ر الطفردة ض لة حمط كو   مؾمهؼ.وضاامة ح ،أ طا تصؾ 

م لٚ " : ومؽ هدكا قؾلد  تعدالس ل  ركِرُحل٘ط اِذكط حك َك ٌْ  أُٗتُل٘ط بِ ُٕ لْيّك  بكْ مكل َ"  أكيك

تظصددداع لددد  كدددف سدددظد الفعدددف إلدددس الادددالق الدددكى فهظدددا ً ،{ٗٗ: طألّوللل ً}
هؽ أن ًحديط بكدف مسداحة وال ًسد ظيع الدك ،ا  وغطؾضدا  في داد عظف ،الكائظات

عمدس الدرغؼ مدؽ أن  ،الادالق ففيد  الهدؾل األعغدؼ أل د  مدؽ عظدد هكا الفعف؛
  .[2]الفعف "أ ك ًأ ك" محدود الداللة فس اس عطالظا

 سديا هؼ أ فسدهؼ أ مدا وأروع ًقؾل البؾطس:" وأى تصؾكر لضدئمة  دأ هؼ و 
 .[3]مؽ هكه الكمطة

 اندالنت انسياقيت 
دداإلددس الددروابط السددياقية  ،تظ قددف الطفددردات مددؽ الددروابط الااصددة  هددا  ،أًض 

ف د ؼ بد   ،ق فدس ال عبيدر كم د سًقاع السياقس الطظ  فيرتبط إًقاعها الطظفرد باإل

                                                           
 .197اعماز القر ن الباقبل س   [1]
 .345جطاليات الطفردة القر  ية   [2]
 .171ع القر ن البؾطس مؽ روائ  [3]
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ي ظاسددق اإلًقدداع ف ،العبلقددة  دديؽ اإلًقدداع الكامددف لمطعظددس ال ددام الطددراد تصددؾكره
مدس الدرغؼ فاأللفدام وحددها ع ، ظغطات  أو تؾقيعاتد  مدع الطعظدس بكدف ج ئياتد 

 فدد  مددا لددؼ تؾضددع ،ل صددؾكر الطعظددس  تكفدد ة المددؽ تظددؾ ع عبلق هددا البظائيدد
 .[1] ياق الطبلئؼ لهاالس

وكغهددر كظؾزهددا الطشددع ة بالصددؾر  ،والسددياق هددؾ الددكي ًطددظح القددؾة لؤللفددام 
جددا س ذلددػ فدد   غركددة وقددد بسددط عبددد القدداهر المر  .موالغددبلل واإلًقدداع العددا

 ر ا إليها فس الفصف األول.الظغؼ ال   أ 

ال  ،اصائصدهابكمطات القر ن مظفردة  دكاتها و "مصظفس محطؾد:  ًقؾل د/
فكددف كمطددة تطسددػ  ،تسدد ظيع أن تغيددر كمطددة أو تبدددل عبددارة أو تقدددم جطمددة

 .[2]"محكؼ  طيساممال مغظ ف باأل رى م ف الكرات 
***** 

 م ف كمطة الهدى ال د  ،ص لآلًةات عدد الطعا س لمطفردة وفق السياق الا
ٚ   "كقؾلد  تعدالس: ،"وأصدف هددى أر دد ،رصدوا لها سبعة عشدر معظدس ل  لكسك

بِّللٜ ِٜ أُك َك للِ:ْٝك ْٖ ْك  ٝك ط ٘ك لل للِ:ّك  ٗق٘ىللٔ:" ،{ٕٕ ىقصلل :ط}طىس للاِِٞو"  سك ْٕ ط  ٗك

  ٚ ِْ  اِىك ط ٘ك طِط"  سك  أر د ا. أي ،{ٕٕ} : طىِصّرك

لل  كقؾلدد :" ،ًصددير اإلر دداد بطعددان ثددؼ  ٍ أك للَُ٘  ٗك َُ ٌْ   ك ُٕ ْْٝك  لل:ك ٖك }رصلليُ: "  رك

ٌْ  وقؾل :" ،أى  ي ظا لهؼ ،{1ٔ ىك ٗك :ِ  أك ْٖ ٌْ  ٝك ُٖ ٌْ  ىك يكْنْك  مك ْٕ  ،{ٕٙ" }طىسلِ: :  أك

ذِللللك  وقؾلددد  تعدددالس:" ،لدددؼ يبدددي ؽ لهدددؼ: أو أي ٚ   أُٗىك  يكللل لللِ ُٕللل:َٙ لك ّ ٍِ  ٌْ للل ِٖ ّ بِ  َ  "

 البيان.ا ًات مفسر بطعظس  طيع هكهج فاإلر اد ف  .{٘}طىاقر : 
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ِىُنوِّ  كقؾلد :" ،مظها إر اد بالدعا و  ً   ٗك ْ٘ َ   قك  بدس   أي ،{1}طىرل:: "  ٕك 
ٌْ  "يدعؾهؼ. وقؾل : ُٕ وكْيْك  جك َ  َ  ٗك ُك  أكئِ ُٗ: ْٖ ِرّك  ٝك ٍْ ك  أي ،{1ٖ}طألّاٞل ْ: "  بِؤ

اِّ لللك  ،يدددعؾن  ٗك للِ:ٛ " ْٖ ٚ   ىكمك طط   اِىكلل "  ِاللرك  ٌ ْسللمكِقٞ  أي ،{ٕ٘: }طىشللٍَُ٘ٙ
ُ   :"كقؾل  ،تدعؾ. ومظها إر اد باإلمضا  أك ك  ٗك ِ:ٛ الك  ّللا  ْٖ ْٞل:ك  ٝك "  مك ِك ل ئِِْٞ طْىخك

 .[1]وكقال: ال ًصمح  ،ال ًطضي  وال يظفكه أي ،{ٕ٘}ٝ٘سَ: 

ىكقكلل:ْ  :"قؾلدد  تعددالس وجددا ت بطعظددس ال ددؾراة فدد  ْْٞكلل  ٗك ٘سكللٚ آتك ٍُ  "  ٙ لل:ك ُٖ طْى

ٌِ  ىٚ:"قؾل  تعا ف  [2]وبطعظس الطعرفة. {ٖ٘}غ رر:  ِْ بِ ىْ  ٌْ  ٗك ُك  ُٕ مكل:ُٗ ْٖ  ٝك

 .{ٙٔ}طىْحو: " 

***** 

مدؽ حيدث ال  ،مفدردات السدياق كمد  وهظاك مفردة تمق  إ عاع ا  دامبل  فد 
 ، دأثيرالهكا الطكان وتظفرد بطكا ها مؽ حيث مبل مة أقصس  ًسد  غيرها ف 

جدد ا و  ،اتا ًد فداذا قر  اهدا فد  ،وقد تكؾن الكمطة لها معظدس فد  اسد عطالظا
ظددة الطظمؾبددة م طكظددة مددؽ مؾضددعها بطظ لددة المب ،أ هددا ت مدداوز كددف تعا ير ددا

 .لمبظا  الكم  

ٌْ  :"ومظ  عمس سبيف الط ال قؾل  تعالس ُٖ لمِّوُ َك ٌ   قكِيلَٞ   ُّ ٌْ   ُل ُٕ ليكرُّ َْ ٚ   ّك  اِىكل

واق ر   كمطة غميف بالطي اق ثدبلث مدرات  ،{ٕٗ " }ىقَ ُ:  غكِيٞظ   لكيكطا  
ُك  :"فددس قؾلدد  تعددالس للْي أكيك للُْنٌ ٗك ٞثك قَلل  ٍِ ّ َْلل  ٍِ ِيٞ عددؽ  {ٕٔ }طىْسلل ْ:"  غك

قُْيْكلل  :"سددرائيفوقددال عددؽ  ظددس إ ،ل وجددات أو تسددركحهؽإمسدداك ا ٌْ  ٗك لل ُٖ  الك  ىك

ُِ  رِٜ تكْو:ُٗط ْيّك  طىس ْا أكيك ٌُٖ ٗك ْْ ٞثك قَ  ٍِ ّ ٍِ  َْ ِيٞ ٗقل ه  ،{ٗ٘ٔ}طىْس ْ: "  غك
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ْللك  لز ٗجلو:" ٍِ لِ ٗك ٍِ ٌك  ُّّل٘    ٗك ٞ ِٕ ط اِْبلرك ٚ   ٗك ل ٘سك ٍُ ِلٞسكلٚ ٗك ِِ  ٗك ٌك  طْبل لْرٝك   ٍك

ْيّك  أكيك ٌُٖ ٗك ْْ ٞثك قَ  ٍِ ّ  .{1}طألحزطا: " غكِيٞظَ  ٍِ

 ،" هظا إلدس أهطيدة الرسدالة السدطاوكة وصددق األ بيدا اوتشير كمطة "غميغ  
  قدال فاال  ،ا ثطديؽ مجسؾ كطا أن غمف العكاا مظاسب لمشعؾر  ؾطأت  عمس 

ية إ والغمدف يددل عمدس  ،معظس ذهظس الطي اقو  ،الس حسية أعطق تأثير  مؽ حس 
 .[1]هتأكيد

***** 

بكلل:كط :"وا غدر إلددس قؾلدد  تعدالس ٌْ  ٗك لل ُٖ ُۙ  ىك ك  للِّٞذ لل  سك للاُ٘ط ٍك لل قك  مكسك حك للٌ ٗك ِٖ لل  بِ  ٍ 

ِٔ  مكل ُّ٘ط "  بِل ُك ِزئُ٘ ْٖ بكل:كط ٗق٘ىللٔ:" ،{4ٗ: طىزٍلر}ٝكْسللمك ٌْ  ٗك لل ُٖ ُۙ  ىك ك  لِّٞذ لل  سك  ٍك

يُ٘ط َِ حك قك  لك ٌ ٗك ِٖ ِٔ  مك ُّ٘ط ٍ   بِ " }طىِ  ٞل : ٝك  بِ ُك ِزئُ٘ ْٖ ا ًدة  "فد  ،{ْٖٖسمك
بؾا"  ظدا  ًدة األولدس جدا  قؾلد  "كسد"كسدبؾا" وفد  ال ا يدة "عطمدؾا" فا األولس 

قبدف هدكه األًدة حيدث  الغدالطيؽ فد  ا ًدة ال د  عمس ما وقدع الابدر بد  عدؽ
ِ :"ًقؾل َك ِٔ  ٝكم ِقٜ أكرك ل ِٖ ْج ٘ك ْك  بِ ًك  طْىوكليكطاِ  ُسل٘ ْ٘ ل ِ  ٝكل ٍك قِٞلوك   طْىِقٞك  ِك  ٗك ٞ َِ ْ ل ِى  ِىي

ٌْ  ٍك  ذُٗقُ٘ط "  ُمْمُ ُك ثؼ اع رض   ًات تؤكد ما عمدس  ،{ٕٗ:طىزٍر}تكْنِساُ٘
وتقدؾى مدا لمطصددقيؽ مدؽ الؾعدد إلدس أن ا  هد  إلدس  ،الغالطيؽ مدؽ الؾعيدد

 :"ذكر هؤال  الغالطيؽ الكيؽ قيف لهؼ:"ذوقؾا مدا كظد ؼ تكسدبؾن" فقدال تعدالس

 ْ٘ ىك ُ   ٗك ِك  أك ٘ط ِىي ِيٝ َُ يك ِ   رِٜ ٍ  ظك َْ ك ٞوَ  طأْل َِ ثْيكُٔ  جك ٍِ وكُٔ  ٗك ط ٍك ْٗ ِٔ  الْرمكل:ك ِْ  بِل ل ٍِ 

 ِْ ًك  طْىوكلليطاِ  ُسلل٘ ْ٘ لل ِ  ٝكلل ٍك بكلل:ط طْىِقٞ  ٌْ  ٗك لل ُٖ ِك  ىك لل ٍِ  ِ ٌْ  ٍلل  ّللا  ُك  ٝكُنُّ٘لل٘ط ىكلل  ٝكْحمكِسللاُ٘

بك:ط( 1ٗ) ٌْ  ٗك ُٖ ُۙ  ىك حل قك  مكسكاُ٘ط ٍ  سكِّٞذ  ٌْ  ٗك ل ِٖ ِٔ  مل ُّ٘ط ٍل  بِ "  بِل ُك ِزُإ ْٖ ٝكْسلمك

ؽ تقدم ذكرهؼ مدا فكان الطعظس: ولؾ أن لمغالطيؽ الكي ،{4ٗ-1ٗ: طىزٍر}
ب دا ،وم م  مع  الف دوا ب  مؽ سؾ  العكاا فس األرض جطيع ا ؼْ  ثؼ قال:" و   ل ه 

يِ ئات   دب ؾا" أي ما س   كطدا قيدف لهدؼ:" ،المد ا  عمدس مدا كسدبؾا مدؽ سديئاتهؼ ك س 
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دا ذ وق دؾا " أي ك ظد  ؼْ  م   سدبب فد  ا ًدات ال دد تبعد  ذكدر الثدؼ  ،جد ا ه ت ْكِسدب ؾن 
ٖك  قك:ْ  :"قؾل  ف  " [1]دهابع ِك  قك ىك ِ طى ِيٝ ٍِ  ٌْ ِٖ َك  قكْاِي ٚ   رك ٌُٖ أكْغْكل ْْ ل ل  لك  مكل ُّ٘ط ٍ 

ُك  ٌْ ( ٓ٘)ٝكْنِساُ٘ ُٖ ُۙ  ركؤكاك بك ك  ِك   مكسكاُ٘ط ٍك  سكِّٞذ طى لِيٝ ل٘ط ٗك َُ يك ِْ  ظك ل ٍِ  ِْ لُئالك  ٕك 

 ٌْ ُٖ ُۙ  سكُِٞصلللٞاُ ك  لللِّٞذ للل  سك لللاُ٘ط ٍك للل  مكسك ٍك "  ُٕلللٌ ٗك ِك لللِزٝ ِِ ْو َُ -ٓ٘: طىزٍلللر}بِ

السدددابقة  سدددياق ا ًدددات مؾضدددع  مدددع سدددبؾا" قدددد جدددا  فددد فمفدددف "ك،{ٔ٘
 والبلحقة.

كدالظركق فد   ،وأما لفف "اعطمدؾا" فد  سدؾرة الماثيدة فدالظركق فد  ا  يداره
ٙ "ألن قبمهددا قؾلدد  تعددالس: ،سددؾرة ال مددر ا  يددار كسددبؾا فدد  تكللرك لل    ُمللو   ٗك  ٍ ُ  أ

لل    ُمللوُّ  جك  ِٞكلل َ   ٍ ُ لل  اِىكللٚ ْ:لكٚتُلل أ ٖك ًك  ِممك بِ ْ٘ ُك  طْىٞكلل ْٗ للزك ِْ ُ لل  ت ٌْ  ٍك للمُ ْْ "  ُم ُك يُلل٘ َك تكْو

ِْْس ُ  ُمْ   اِّ  :" وبعدها ،{4ٕ: طىِ  ٞ } ٌْ  ٍك  ّكْسمك ْْمُ " }طىِ  ٞل :  ُم ُك يُ٘ َك تكْو

بكلل:كط :"وتبددع ذلددػ قؾلدد  ،الطؾضددعيؽ فدد  ،{9ٕ ٌْ  ٗك لل ُٖ ُۙ  ىك ك  للِّٞذ لل  سك يُلل٘ط ٍك َِ  لك

حك قك  ٌْ  ٗك ِٖ ِٔ  مك ُّ٘ط ٍك  بِ " }طىِ  ٞ :  بِ ُك ِزئُ٘ ْٖ فبظس "عطمؾا" عمدس  ،{ٖٖٝكْسمك
 مؽ سياق ا ًات. [2]كطا  ظس هظاك "كسبؾا عمس ما تقدم" ،ما سبق

***** 

 دالنت انسياق وانصىر انفنيت نهًفزدة 
 ،ة ات فظ يد ر لم ركيب الفظس لمكمطات القر  ية وما في  مؽ اًحدا و طؾذج 

تسدبق يدؾم  ر الطقددمات ال د ًات تصؾ فبعض ا  ،ب ع ة مؽ داللة السياقظم
ومدؽ ذلدػ مفدردة "المبدال"  ،وما ًكؾن فيها مؽ عروى واضدظرابات ،القيامة

لمؾا ب عرضد  فدس كدف ا ظظغر مؽ أيمف ،تظاولها القر ن مؽ جؾا ب ما مفة
 وذلػ الما ب هظاك. ،رض هكا الما ب هظاع  ولطاذا  ،سياق
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ًك  :"قددال تعددالس ْ٘ َِ  رِللٜ ُٝللْ ك ُ  ٝكلل لل٘ ُك رك  طىصُّ ُِ  مكللؤْتُ٘ لل رُمِحك ٗك طَجلل   ٘ك َك ْ أكْر  طىس لل

 ُْ ِۙ  ركنك ّكللل ُسلللِّٞرك ٗك طبَللل   ٘ك اكللل هُ  أكْب ِِ ُْ  طْى طبَ " }طىْالللؤ:  ركنك ّكللل لللرك  ،{ٕٓ-4ٔسك

ر ًعبدر عددؽ زوال وفد  سدياق   دد ،وهدؾ صدؾرة وهطيددة ،ال هظدا سددراا"فالمبد
ًك  :"قددال تعددالس ،المبددال بصددؾرة ك بددان الرمددف الطهيددف ْ٘ َُ  ٝكلل َْ ُ  تكْرُجلل  طأْلك

اك هُ ٗك  ِِ ُِ  طْى مك ّكل اكل هُ  ٗك ِِ لَٞ "  مكثِٞاَل  طْى ِٖ وهدكه الصدؾرة  ،{ٗٔ}طىَزٍلو: ٍ 
السدؾرة  ففد  ،وكمد  يدؾح  بال قدف وال دأ   ،مؾ السياق الؾاردة في مرتبظة ب
َْ  َة ُْيِقي إِ و  :"ورد قؾل  ُ  ثَِق ًًل  قَْولً  َليَْ  ْٞلوِ  ّك ِشذك ك  اِ ٜك  طىي  ل َ  أكشكل:ُّ  ِٕ ْطذل   ٗك

 ًُ ٘ك أكْقللل  :"سدددياق   دددر تصدددؾر  بدددالعهؽ وفددد  ،{ٙ-٘" }طىَزٍلللو: قِلللٞ َ  ٗك

 ُُ تكُنلللل٘ اكلللل هُ  ٗك ِِ " }طىَولللل َِ:  طْى ِِ ْٖ لللل ْىِو  ،بددددألؾان المبددددال ل ددددؾح  ،{9مك
 " ؾشهدكه الصدؾرة فد  مؾضدع   در  ؾصد  العهدؽ بدالطظف دالطا مفة وك كد

 ُُ تكُن٘ اك هُ  ٗك ِِ ِِ  طْى ْٖ ْ ُِ٘ش"  مك ْىِو َك ظاسق والصؾرة هظا ت  ،{٘: طىق َل }طْى
فاق ضس ذلدػ وصد  العهدؽ  ، ؾثمع السياق الطرتبظة ب  وفي  الفراش الطب

  ظاسق مع صؾرة الطهف. ؾش أما صؾرة العهؽ  دون وص  فبالطظف

ر المبدال ال ائمدة فد  ُِ  " سدياق   در بصدؾرة الهبدا  الطظبدث وتصؾ  ل بُس   ٗك

اكللل هُ  ِِ ُْ  طْى َْ  بكسًّللل  ركنك ّكللل ْاكثًّللل "  ٕكاكللل  ا  صدددؾرة الهبدددو  ،{ٙ-٘: طى٘طقوللل }ٍُّ
 ؾش.ضع  مؽ العهؽ الطظفأ

سدد  مددؽ قبيددف ال كددرار لمطعظددس لي ،هددكه الصددؾر الط ظؾعددة لممبددال ال ائمددة
تؤديهددا الصددؾرعبر  ،الددكهظ  الؾاحددد وإ طددا هظدداك فددروق دقيقددة فدد  الطعددا  

دد ،وهددكا يؤكددد مددا قمظدداه ،تق ضدديها األ سدداق ال دد  بددأن الصددؾرة  ،او قؾلدد  دوم 
سددؾرة  ا ففدد ال عبيددر وال صددؾكر مع دد بلقددات فدد ر  يددة تع طددد عمددس  غددام العالق

وجددؾ  ،لددؼ يددرد ذكددر لؾصدد  القيامددة سددؾى رجفددة األرض والمبددال ،الط مددف
فما  تصؾكر المبال بالك يدب الطهيدف لئلًحدا   ،السؾرة يؾح  بال قف وال أ  
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 ،حركددة م ف صددبح رمدداال   ،المبدال ال ا  ددة الطددؤثرة فدد   ،لددؤلرضبقدؾة الرجفددة 
 ل وال المبال يؾم القيامة. هس الطرحمة األولس ،صؾرةوكطكؽ اع بار هكه ال

فاق ضددس  ،لعددكاا الكددافركؽ وطؾلدد  ا بلحددف ذكددر   ،ثددؼ فدد  سددؾرة الطعددارج 
لبيدددان تدددأثير ذلدددػ اليدددؾم فددد  الصدددؾرة الحسدددي ة  ،بدددالعهؽالسدددياق تصدددؾكرها 

 ،  الؾص  "العهؽ الطظفؾش" لبيان ألدؾان المبدالال كادة ف ثؼ تأت  ،الصمدة
 فراش الطب ؾث.ع ألؾان الت ظاسق م لك 

لشدة أهؾال القيامة وما فيها مدؽ  فدض  اسؾرة الؾاقعة  بلحف تصؾكر   وف  
 فاق ضددس هددكا السددياق تصددؾكرها بالهبددا  ،ورج  األرض وبددس  المبددال ،ورفددع

ر بالسدراا ًحسدب   سدؾرة الظبدأ ثؼ ف  ،الطظبث وهؾ أضع  مؽ العهؽ تصدؾ 
ل تد ول وال يبقدس أن المبدا أي ا وهدؾ ال  د   فدس حقيقدة األمدرالظاعر  ديئ  

 لها أثر.

ا ضدعيف   ،الط قدمة الصؾر أما ف  فصدؾرة الك يدب الطهيدف  ،اف  ب  لها وجؾد 
رض فيهدا ف ضدع  مدؽ أل حيدث تدؤثر رجدة ا ،زوالها األولس ف هس الطرحمة 

ت بعهدددا صدددؾرة العهدددؽ  ،وتمعمهدددا رمددداال م حركدددة غيدددر م طاسدددكة ،تطاسدددكها
ح دس تصدبح  ،لهبا  فد  الهدؾا ؾر تظاثرها كاثؼ ت بعها ص ،الضعيفة الطمؾ ة

ترسددؼ مراحددف زوال  ،فهددس صددؾر م درجددةال وجددؾد لهددا  افدد  الظهاًددة سددراب  
ن فدد  ،مددؽ  ددبلل السددياق الددكي ًق ضدديها ، دقددة وعظاًددةالمبددال   ح ددس تكددؾ 

 الظهاًة صؾرة م كاممة لها.

الصددؾرة القر  يددة كطددا اتضددح مددؽ صددؾرة المبددال الط عددددة صددؾرة  اميددة ف
 [1]مفصؾلة عؽ سياقها. ،ةة وليس  صؾرة مم أم فاعم
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تربظهدا  ،مؽ الطبلحف أن الصؾرة حيؽ ت ظاول الطعدا س الكهظيدة بال صدؾكر
وتك سددب  ،األ سدداق ال عبيركددة   ظددؾ ع ،ف  ظددؾ ع الصددؾر ،بالسددياق الددؾاردة فيدد 

 مؽ  بلل عبلقات السياق الط شابكة. ،هكه الصؾر إًحا اتها وعبللها

دددؾر بصددؾر ما مفدددة  ،طرتبظددة بدددالغؾاهر الكؾ يددةالكهظيدددة ال فالطعددا   تص 
ٜك " :"كالطؾج" م بل  ًقدؾل ج تعدالس ،ًق ضيها السياق ل ِٕ لِرٛ ٗك ِْ ٌْ  تك ل ِٖ  رِلٜ بِ

  ِ ْ٘ اك ِه" }َٕ٘ : ٍك ِِ ر بالمبدال ،مة الطؾج وارتفاع اافض ،{ٕٗمك ْى  ،تصؾ 
والسدياق  ،بضداامة الطدؾج وارتفاعد  تدؾح  ،وصؾرة المبال مألؾفة مشاهدة

السدياق القر  دس  فقدد ورد فد  ،هدكه الصدؾرة دون غيرهداردة في  ًق ضس الؾا
ِٗٛ "أن ا ؽ  ؾح رد  عمدس  ددا  أ يد  بقؾلد : اكلو   اِىلٚ سكلآ ِْٜ جك َُ ِك  ٝكْوِصل ل ٍِ 

 " ِْ مددع  اجددا  م ظاسددق   ،ر الطددؾج هظددا بالمبددالف صددؾك ،{ٖٗ}ٕللَ٘: طْىَلل 
 .السياق

ر ا "الغمدف" ل بلحد ، غيدر السدياقوحيؽ ي بدالف ع  يدؾح ف أن الطدؾج ًصدؾ 
اِذكط :"ًقددددؾل ج تعددددالس ،والرهبددددة ٌ ٗك ُٖ ِ   غكِشللللٞك ْ٘ لللل ُّْيكللللوِ  ٍ  ط مك ى ُ٘ لللل ك  َكلك  ّللا 

 " ِك ْخِيِصٞ ؤال  وهد ،فالسياق هظدا كمد   دؾى وفد ع ورهبدة ،{ٕٖ}ىقَ ُ: ٍُ
لهددكا فددان صددؾرة الطددؾج هظددا تصددبح  ،الشدددة الظدداس ال ًعرفددؾن ربهددؼ إال فدد 

 .[1]بق عميهؼ ل فرقهؼح س تكاد تظ ،عمبل ترتفع فؾق الر وس
***** 

سدياق الرحطدة  ا فحيدث ذكدرت فد و مفدرد   االقدر ن جطع د الركاح ف  تكر ذ  و 
ُ  :"كقؾل  تعدالس ،جا ت ممطؾعة ٝكل  ك  ُْٝرِسلوُ  طى لِيٛ ّللا  سكلحك بَ "  ركمُثِٞلرُ  طىِرّ

للْيْك  :"وقؾلدد  ،{4ٗ}طىللرًٗ:  سك َْ أك ٝكلل  ك  ٗك "  طىِرّ ِك طقِ ٘ك  ،{ٕٕ: طىحِللر}ىكلل
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للل :"وقؾلددد  ٍِ ِٔ  ِْ ٗك ٝكللل  ك  ُْٝرِسلللوك  أُك آٝك تِللل "  طىِرّ  ۙ ط اكِشّلللرك  ،{ٙٗ: طىلللرًٗ}ٍُ

ٝكلل  ك  ُْٝرِسللوُ  :"وقؾلدد   كددرت فدد وحيددث ذ   ،{1٘ :طأللللرط }" بُْشللَرط طىِرّ
لللْيْك  اِّ للل  :"لقؾلددد  تعدددالس [1]سدددياق العدددكاا اتددد  مفدددردة سك َْ ٌْ  أك ِٖ ْٞ يكللل َٝحللل  لك َِ 

للَرط ًِ  رِللٜ اكْراك ْ٘ "  ّكْحلل    ٝكلل ّ ر  َِ ْسللمك للْيْك  :"وقؾلدد  ،{9ٔ: طىقَللر}ٍُّ سك َْ ك  ركؤ

 ٌْ ِٖ ْٞ يك َٝح  لك ُجََُْ٘ط َِ ٌْ  ٗك ٕك "  ى  ْٗ ثكلوِ  :"وقؾلد  ،{9: طألحزطا}تكرك َك ٝلِ   مك َِ 

ٖك  "  رِٞ ثكوُ  :"وقؾل  ،{1ٔٔ: آه لَرطُ}ِار  ِك  ٍ  ٌْ  مك كلُرٗط طى ِيٝ ِٖ ّ بِ ۖظ  بِلرك

 ٌْ ُٖ َك ىُ َ   أكْل ٍك  ْۙ  مكرك ِٔ  طْشمك:  "  بِ ُِ ٝ رِٜ :"ؾل وق ،{4ٔ: طبرطٌٕٞ}طىِرّ َ   ٗك  لك 

للْيْك  اِذْ  سك َْ ٌُ  أك ِٖ ْٞ يكلل ِك  لك ٝ ٌك"  طىللِرّ للْيْك  :"وقؾلدد  ،{ٔٗ: طىلليطَٝ ۙ}طْىوكِقللٞ سك َْ ك  ركؤ

 ٌْ ِٖ ْٞ يك َٝح  لك َرط َِ ً   رِٜ اكْراك "  أٝك    ۙ  .{ٙٔ: رصيُ}ّكِحسك 

ددة  ،هددؾا  الط حددركلاوهددس فيطددا قيددف  ،والددركح معددروى :" قددال الراغددب وعام 
عددالس فيهددا إرسددال الددرك ح  مفددف الؾاحددد فعبددارة عددؽ ذكددر ج ت  الطؾاضددع ال دد

 .[2]وكف  مؾضع ذكر في   مفف المطع فعبارة عؽ الرحطة" ،العكاا

القدر ن   فد وغيره عؽ أ   دس  دؽ كعدب قدال: كدف  د  أ رج ا ؽ أ س حاتؼ "
 ولهكا ورد ف  ،   في  مؽ الركح فهؾ عكااوكف   ،مؽ الركاح فهؾ رحطة

دالحديث:" المهدؼ اجعمهدا ركا د ،اح  حكطدة ذلدػ: أن  ذكدر فد " و اوال تمعمهدا ركح 
وإذا هاجدد  مظهددا ركددح  ،ركدداح الرحطددة ما مفددة الصددفات والطهبددات والطظددافع

ا ركدح لظيفدة تظفدع طدفيظشأ مدؽ  يظه ،أثير لها مؽ مقا مها ما ًكسر سْؾرتها
ا ،والظبات الحيؾان مدؽ  وأما فد  العدكاا فا هدا تدأت  ،فكا   فس الرحطة ركاح 

 رج عدؽ هدكه القاعددة قؾلد  تعدالس وقد ال معارض لها وال دافع.وج  واحد و 
٘ك  :" سؾرة يؾ س ف  ٌْ  طى لِيٛ ُٕ لُِّٞرُم طْىاكْحلرِ  طْىاكلرِّ  رِلٜ ُٝسك ٚ    ٗك م ل ٌْ  اِذكط حك لمُ ْْ  ُم

                                                           
 .374الطفردات فس غركب القر ن  ،4/9ا غر البرهان ال ركشس  [1]
 .374الطفردات فس غركب القر ن  [2]



 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

0111 

ِك  طْى ُْيلِ  رِٜ ْٝ رك جك ٌْ  ٗك ِٖ ركِرُحل٘ط طكِّٞاك    بِِرِٝ   بِ ل  ٗك ٖك ل  بِ ٖك تْ ْك ِ   جك  ٝل َِ   َ  لك ِال

 ٌُ ُٕ ْك جك  َك  ٗك ُِ طْى ْ٘  ِْ "  ُموِّ  ٍِ  ُ ل  نك  ،لدػ لدؾجهيؽ: لفغد وذ ،{ٕٕ: ٝلّ٘ }ٍك
ددا وهددؾ الطقا مددة فدد  ْته  ا   اا  دد   ًمددؾز فددد  ِركددحم  قؾلددد : )ج  ( ور   ع اِصددد م

وهددؾ أن تطددام الرحطددة هظدداك إ طددا  ومعظددؾى: ،الطقا مددة وال ًمددؾز اسدد قبلال  
مدؽ  فان السفيظة ال تسير إال  ركح واحدة ،تحصف  ؾحدة الركح ال با  بلفها

والطظمؾا هظا ركح  ،سبب الهبلك فان ا  مف  عميها الركاح كان ،وج  واحد
 ."[1]ولهكا أكدا هكا  ؾصفها بالظيب ،واحدة

***** 

وهدكا ال غيدر   ،وت غير  فيها كمطدة أو كمط دان ،وهظاك  ًات ت شاب  مفرداتها
وذلدػ كطدا وضدح  الاظيدب اإلسدكافس  ،يبسظ  القدر ن مرتبط بالطؾقف الكي

ُك  ىكقك:ْ  " فسيره لآلي يؽت ف  ْٞذَ  ِجذْ َرط شك ٍْ ُك  "ى قكل:ْ  ،{1ٔ" }طىنٖلَ: اِ  ِجذْل

ْٞذَ   د  إ وقيدف ،ل: "قيدف اإلمدر إ  د  الداهيدةإذ قدا ،{1ُّّْٗنَرط" }طىنٖلَ:  شك
كدر ال ًسد عطف إال والظ   ،رفد  وال تمدؾزهوالظ كر ما تظكدره العقدؾل وال تع ،العمب

يؽ  فس الطكمؾم الكي ًارج عدؽ الطعدروى فد فدا  ص األول  ،العقدف أو الدد 
فيهدا أحدد أهدؾن مدؽ ق دف الغدبلم لدؼ ًغدرق  اإلمر؛ ألن  رق السدفيظة ال د ب

د بطعرف   المغؾكة لبيدان حد2قد همػ الكي قِ  الطفدردة فدس الؾجدؾد " وهككا ًطه 
 ألن السياق ي ظمب ذلػ. دون غيرها؛

***** 

طَُٗط :"قؾلددددد  تعدددددالس  وفددددد َك أك ِٔ  ٗك للللل:َط بِللللل ْٞ وكيْ  مك ِك ٌُ رك ُٕ "  ْكللللل  ِك لللللِرٝ طأْلكْيسك

طَُٗط :"سدؾرة الصدافات  وقال ف ،{1ٓ}طألّاٞ ْ: َك ك ِٔ  ركلؤ ْٞل:َط بِل ٌُ  مك ُٕ وكْيْكل  ِك  رك
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" }طىصلل ر ۙ:  ِك كْسلل كِيٞ  ،"األ سددركؽ" مؾضددع  مفددف  فقددد جددا  فدد ،{94طأْل
 ،قصة واحدة   ر  مفف "األسفميؽ" وهكا ف  مؾضع  وف

 ،ع  مدؽ الدظغؼ والسدياقمؾضد  ولؾ تأممظا لؾجدد ا أن كدف لفدف قدد جدا  فد
 :"السبلم أ   قدال فيها عؽ إ راهيؼ عمي ج تعالس  أ بر سؾرة األ بيا   فف

 ِ تكل َّلل  ُ   ٗك كِمٞل:ك ُنٌ ألك ٍك ىُّل٘ط أُك بكْولل:ك  أكْالْك  ٘ك ُ "  ت ِك لْ:بِِرٝ ثددؼ  ،{1٘ :طألّاٞل ْ}ٍُ
: "فمعمظداهؼ األ سدركؽ" الظدار وأرادوا بد  كيددا    أ بر عؽ الكفار لطا ألقدؾه فد

 دراهيؼ ككر مكايددة  يدظهؼ وبديؽ إف ،مضرة ل ؾرد عمس غفمة  والكيد: سعس ف
رت تمدارتهؼ وعدادت عمديهؼ مكايددتهؼ فكادهؼ ولؼ ًكيدوه فاس ،عمي  السبلم

ر أصظامهؼ ولؼ يبمغدؾا مدؽ إحراقد   ؛ فدككر األ سدركؽ فيطدا  ،مدرادهؼأل   كس 
 أضيف  إليها.  ؼ ب  وعاممؾه مؽ الطكايدة ال عاممه

صؾرة الصافات فان ج أ بر عؽ الكفار فيطا اق ضدس   ف  ًة ال وأما ا 
ْْٞك َّل  ىكلُٔ  طْبُْ٘ط قك ىُ٘ط :"وهؾ أ   قال ،مؽ "االسفميؽ" كْىقُُ٘ٓ  بُ "  رِلٜ ركلؤ ٌِ ِحلٞ ِك طْى

هظداك  مؽ ليرمؾا ب  ورفعؾه فؾق   ل   ظا  عالي ا فبظؾا  ،{91 :طىص ر ۙ}
وج  ،ؾه مظد  إلدس أسدففظ دلبظدا  وحفمطا عمؾا ذلدػ ا ،ج مؾهاا  إلس الظار ال 

ددس  بيدد    ،فا قمددب عددالس  أمددرهؼ ،ه عمدديهؼوأعددبل -عميدد  السددبلم-تعددالس  م 
:"رِويْللل ٌٕ ًدددة بقؾلددد فمدددكلػ ا  صددد  هدددكه ا  ،"األسدددفميؽ" ؾا هدددؼوأصدددبح

طألس يِٞ"
[ٔ]

. 

***** 
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 اخلامتت
وك ؾقف فهط  عمدس  درح مفدردات  ،  ل القر ن الكركؼ  مسان عرب  مبيؽ

وعمددس الباحددث أن يدددقق الفهددؼ ح ددس  ،ام ومدددلؾالتها بحسددب الؾضددعاأللفدد
 حسب ما ًق ضي  الظغؼ والسياق. ،ي طكؽ مؽ ترجيح معظس عمس   ر

 ،بطدددها وغظ هددا ،لهددا ببلغددة  اصددة بأدائهدداالقددر ن   ولطددا كا دد  الكمطددة فدد
وجدب عميظدا أن  د مطس مغداهر  ،وتظاسبها ومعا يهدا ،ها الطؾسيقيةوبأصؾات

 و بحث عؽ أسرارها. ،المطال فيها

اح ؾى عمس روائدع  يفكان مؽ حدي ظا هكا  يانم وتؾضيحم لهكا االتماه الك
بطددا تحطمدد  مددؽ  ،الطفددردة القر  يددة الطكؾا ددة  داًددة: مددؽ الحددرى ثددؼ الكمطددة

  فد يان بعض مؽ أسدرار اإلعمداز القر  د لظصف إلس محاولة فهؼ وب ،معظس
 تمػ الطفردة. 

 فهد  ،ر ندراسة ببلغة القد طفردة القر  ية ف   بيؽ أهطية ال و س ظيع أن
ددس تؾصدديف ا  وهددس عظصددر فع ددال فدد ،الؾحدددة الطكؾ ددة لآلًددات لطعظددس لمط مق 

ددا لهددا مكا  هددا فدد وهدد  ،بصددؾرة  يا يددة  إعمدداز القددر ن ولهددا جؾا بهددا   أًض 
 الط عددة ال ركة.

لحدروى القدر ن الكدركؼ  ،وبقدر ما وجدد ا مدؽ الطعدا س واألغدراض السدامية
فا حددرٍى ًقددع مؾقعدد  يددث إنا كددح ،غاًددة الدقددة  فكا دد  فدد ،ؾ ددة لمكمطددةالطك

 فيفة  ،سهمة عمس المسان وحكطة بالغة. ح س تارج الكمطة ،بحساا دقيقٍ 
 تشد ا  باه السامع والقاري. ،عمس السطع
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وقد تبيؽ لظا أنا هظاك  سبة كبيرة مؽ الحدروى يدرتبط صدؾتها بطدا تؤدًد  
ا كطدا اتضدح  ،وهكا ما تحقق فس ك ير مدؽ الطفدردات ،مؽ معظس ارتباط ا وثيق 

 وحروى كمطات الم ا  والؾعد.  ،أصؾات حروى كمطات العكاا و الؾعيد  ف

ا أن لدبعض األل ا مظاسدب  ولؾحف أًض  دا مؾسديقياا واضدح   ،ا لطعظاهدافدام جرس 
 واس شعار الظطأ يظة. ل  أ ما األثر فس ال أثير الظفس  نمطا كا

فألفام القر ن مطا ًمرى  ،السطع   از بمطال وقعها ففالطفردة القر  ية تط
 اتسدداق و  فدد ،وكعددكا وقعدد  عمددس األذن ،سددهؾلة وكسددر  عمددس المسددان فدد

 ا سمام.

ددددؼ الطعددددا س الطمددددردة وتحيمهددددا إلددددس أجسددددام أو  والطفددددردة القر  يددددة تمس 
كطا أ ها تصؾر الطعا س الكهظية والحاالت الظفسية وتظقمها مدؽ  ،محسؾسات

كطدا أ هدا تامدع الحيداة عمدس  ،رد إلس مشاهدات وصدؾر م حركدةمطال عبير ال
 الطؾاد المامدة والغؾاهر الظبيعية.

 دددظغؼ دقيدددق يظبعدددث مدددؽ الطعدددا س الطؤلفدددة مدددؽ وكدددان تصدددؾكر ذلدددػ كمددد  
ولهددا مؾسدديقس و  غددؼ  ،الكمطددات  فددالحروى م   يددة فدد ،الحددروى والكمطددات

عبيددر وتصددؾكر بددأدق ت  والكمطددات معبددرة عددؽ الطعددا  ،ته دد  لهددا الطشدداعر
 لمطشاهدة الحية الظاطقة. 

وأدركدددؾا أن  ،يدددا  وقدددد تظددداول القددددما  الطفدددردة مدددؽ  دددبلل ال صدددؾكر الب
كطدا  يظدؾا عبلقدة الطفدردة بدالطعظس  ، ية تقصد ألجف زكادة األثر الظفسالحسا 

 ا ًة.   وتطكظها ف

قد تبديؽ لظدا أن الصديغة  ،ومؽ  بلل دراسة األبعاد الفظية لصيا الطفردات
 كطا أ ها تمقس بغبلٍل  فسية  اصة. ،تا صر الك ير مؽ الطفردات
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دا أن القدر ن الكدركؼ ًعظدوقد تبدي س  ظقدف المفدف إلدس صديغة أ درى ؽ لظدا أًض 
اأك ر مظها حروف ا ليض ح س ت قا ف قدؾة  ،ي  إلس معظاها األصمس معظس جديد 

 الظفس.  المفف وك رة حروف  مع قؾه الطعظس وتطكيظ  ف

دا القر ن تدرادى  وال يؾجد ف دا معي ظ  ال  ،؛ ألن كدف كمطدة تحطدف معظدس  اص 
تؤكدد ذلدػ باالسد عا ة   وقد أثب ظا بعض الشؾاهد ال  ،تحطم  الكمطة الطرادفة

 بمهؾد العمطا .

دددا  دددبلل دراسدددة الطفدددردة القر  يدددة  اتسددداقها الكامدددف مدددع  ،وتبددديؽ لظدددا أًض 
سدع لد  عدادة دالالت واتساع دالل هدا لطدا ت  ،ومؾافقة السياق الكم  ،الطعظس

  .الكمطات األ رى 
يدة هدؾ بعدض مدؽ إعمداز ببلغدة الطفدردة القر   هكا وما عهدر مدؽ عغطدة

ي سدددع مدددداه فدددالقر ن معمددد  عمدددس مددددى الددددهؾر  يالدددك ،الدددظغؼ القر  ددد  
 والعصؾر.
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 ادلصادر و ادلزاجع
 أوالً: انقزآٌ انكزيى

 ثانيًا:
 - يروت لبظدان -دار ا ؽ ك ير  ،عمؾم القر ن لمسيؾطس  اإلتقان ف (1

 .م1987 -هد 1447  األولس 

دار الطعددارى  –تحقيددق السدديد أحددد صددقر  ،اعمدداز القددر ن لمبدداقبل س (2
 .م1997بطصر   الاامسة 

دار الك داا العربدس  يدروت  ،اعماز القر ن والببلغدة الظبؾكدة لمرافعدس (3
 .م2445 -هد 1425  ال ا ية 

دار  ،حطؽاألعمدداز البيددا س ومسددائف ا ددؽ األزرق لعائشددة عبددد الددر  (4
   ال ال ة. ،الطعارى

دار  ،تحقيددق ل باسددف عيددؾن السددؾد ،اسدداس الببلغددة لم ماشددرى  (5
 م.1998 -هد 1419لبظان   األولس  - يروت ،الك ب العمطية

 ،تحقيق ل أ دؾ الفضدف ا دراهيؼ ،البرهان فس عمؾم القر ن لم ركشس (6
ولدس دار احيا  الك ب العربية عيسس البدا مس الحمبدس و  دركاه   األ 

 .م1957 -هد 1376

ؽ لممدداحف مظبعددة لمظددة ال ددألي  وال رجطددة القدداهرة يال بيددالبيددان و  (7
 .م 1948

 ،تحقيدق دار ا ددراهيؼ  دطس الددديؽ ،تأوكدف مشدكف القددر ن ا دؽ ق يبددة (8
 لبظان. –دار الك ب العمطية  يروت 

الطك بددة  ،ال صددؾكر القر  ددس لمقدديؼ الامقيددة وال شددركعية عمددس صددبح (9
 األزهركة لم راث.
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 صؾكر الفظس فس القر ن الكركؼ سيد قظب دار الشروق   ال اسعة ال (14
1447-1987. 

 ،دار العمددؼ لمطبليدديؽ ،ال عبيددر الفظددس فددس القددر ن الكددركؼ بكددرى أمدديؽ (11
 .1994لبظان   األولس  - يروت

  دار  ، دددؾاطر فضددديمة الشددديخ ل الشدددعراوى  ،تفسدددير الشدددعراوى  (12
 أ بار اليؾم.

القداهر  –بد الرحطؽ دار الطعارى ع لمقران عائشة  ال فسير البيا س (13
 م   1962ة 

د دتحقيدق محطد ،تمايص البيان فس ممازات القدر ن لمشدركف الرضدس (14
   األولس. ،دار احيا  الك ب العربية بالقاهرة ،عبد الظبس حسؽ

د/ل زغمدؾل  ،تحقيدق ل  مد  ج،ثبلث رسائف فدس إعمداز القر ن (15
   الرابعة. ،دار الطعارى ،سبلم

مظبعدة الطمطدع  ،تحقيق مصدظفس جدؾاد ،الكبير أل ؽ األثير المامع (16
 هد.1375العمطس 

 –دمشدق  -دار الطك بدس  ،جطاليات الطفردة القر  ية ألحطد ًاسؾى (17
 م.1999 -هد  1419  ال ا ية 

 ،د ر دديد رضدداددالئددف اإلعمدداز لعبددد القدداهر المرجددا س تعميددق محطدد (18
 م.1964 -هد 1384  السادسة  ،صبيح وأوالده ددمحطة طبع

تحقيق محطدد مصظفس  ،درة ال ظ كف وغرة ال أوكف الاظيب اإلسكافس (19
 م.2441 -هد 1422  األولس  ،أيديؽ

مظبعدة الرسدالة القداهرة    ،دفاع عؽ الببلغدة ألحطدد حسدؽ ال كدات (24
 األولس.
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دار الك ددب العمطيددة   األولددس  ،سددر الفصدداحة ال ددؽ سددظان الافدداجس (21
 م.1442-1982

محطددددد أ دددؾ الفضدددف  كرى تحقيدددق د/الصدددظاع يؽ أل دددس هدددبلل العسددد (22
دار إحيدا  الك دب العربيدة القداهرة  ،عمس محطددد البمداوى  -د،إ راهيؼ

   األولس.

 ،تحقيق محطدد أديب عبد الؾاحدد حطددان ،غركب القر ن لمسمس ا س (23
 م.1995 -هد  1416  األولس  –سؾركا  -دار ق يبة 

 ،ؼ سدميؼالفروق المغؾكدة أل دس هدبلل العسدكرى تحقيدق محطددد ا دراهي (24
 مصر. –دار العمؼ وال قافة لمظشر وال ؾزكع القاهرة 

 القر ن كائؽ حس د/مصظفس محطؾد   دار الطعارى. (25

مك بدة لبظدان  ،تحقيق فار الدديؽ قبدادة ،كي سك اا األلفام أل ؽ ال (26
 .1998  األولس 

مظبعددة االسدد قامة بالقدداهرة   ال ا يددة  ،الكشدداى لئلمددام ال ماشددرى  (27
 م.1953 -هد 1373

الطظبعددة  ،تفددق لفغدد  وا  مدد  معظدداه فددس القددر ن الطميددد لمطبددردمددا ا (28
 هد.1354السمفية فس القاهرة 

دار العمددددؼ  ،24مباحددددث فددددس عمددددؾم القددددر ن لصددددبحس الصددددالح    (29
 لمطبلييؽ.

تحقيدددق فدددؤاد عمدددس  ،الط هدددر فدددس عمدددؾم المغدددة وأ ؾاعهدددا لمسددديؾطس (34
 م.1998 -هد 1418مظصؾر   األولس دار الك ب العمطية  يروت 

مؤسسدة  ،رك المفغس فس الحقف القر  س عبد العال سدالؼ مكدرمالطش  (31
 هد.1417الرسالة  يروت   ال ا ية 

 س.  الطفسر لمظبرى   دار الغد العربالطصح (32
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تحقيدددق صدددفؾا عدددد ان  ،الطفدددردات فدددس غركدددب القدددر ن لمؤلصدددفها س (33
دمشدق  ،الددار الشدامية –دار العمدؼ   ،هدد1412الداودى   األولدس 

  يروت. -

تحقيددق د/محطدددد أجطددف أيددؾا   األولددس  ،ر ن لمفراهددسمفددردات القدد (34
 م دار الغرا اإلسبلمس.2442

ممطددع الطمددػ فهددد  ،أحطددد حسددؽ فرحدداتمعدداجؼ مفددردات القددر ن د/ (35
 لظباعة الطصح  الشركف بالطديظة الطظؾرة.

محطدددد عمددس  ،معددا س القددر ن لمقددرا  تحقيددق أحطددد يؾسدد  الظمددا س (36
 الطصددددركة لم ددددألي دار  ،عبددددد الف دددداح إسددددطاعيف  ددددمبس ،الظمددددار

 وال رجطة مصر   أولس.

دار الك دددب العمطيدددة  ،مع دددرك األقدددران فدددس إعمددداز القدددر ن لمسددديؾطس (37
 م.1988 -هد 1448لبظان   األولس  ، يروت

 دار الفكر العربس. ،الطعم ة الكبرى القر ن أل س زهرة (38

 م.2445مؽ ببلغة القر ن ألحطد  دوى  هغة مصر القاهرة  (39

 - 1424 يدروت    -الرسالة  مؤسسة ،مؽ روائع القر ن لمبؾطس (44
1999. 

 - 1426دار القمددؼ لمظشددر وال ددةزكع    ،الظبددأ العغدديؼ لطحطددد دراز (41
2445. 

مك بدة  ،تحقيق محطدد ع طان ،ائر أل س هبلل العسكرى الؾجؾه والظغ (42
 .2447 - 1428القاهرة   األولس  -ال قافة الديظية 

اغددب   األولددس وعيفددة الصددؾرة الفظيددة فددس القددر ن عبددد السددبلم الر  (43
 حمب. -فصم  لمدراسات وال رجطة والظشر  ،2441 - 1422
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