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 امللخص

يتْٚول هذا افبحٞ دراشٜ ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ افقاردة ذم شقرة افَِؿ دراشٜ 

جماليات النظم القرآني في قصة أصحاب الجنة في » ــأدبٜٔ ، وؿد ظْقٕتف بـ بالؽٜٔ
 . « سورة القلم
اجلْٜ، ومٍٓقم افَهٜ ذم افَرآن  ٚوفٝ ذم متٓٔده، خالصٜ ؿهٜ أصحٚبوؿد تْ

 شقرة ذم أيٚت مـ بًدهٚ ومٚ بٜ افَهٜ دٚ ؿبِٓٚوتىرؿٝ إػ مْٚش افُريؿ،

 .وهنٚيتٓٚ افَهٜ بدايٜ بغ افتْٚشٛ وجف ببٔٚن افتّٓٔد ختّٝ ثؿ افَِؿ،

 افَهٜ أحداث ذم افبالؽٜٔ ادالمح تْٚوفٝ وؾٔف إول، ادبحٞ ثؿ جٚء

 : فْحق افتٚيلا ظذ ادنٚهد وـٕٚٝ ومنٚهدهٚ

 منٓد ادٗامرة. : المشهد األول

 منٓد افتدمر واإلهالك. : د الثانيالمشه

 منٓد إٓىالق ٕحق تٍْٔذ ادٗامرة. المشهد الثالث:

 منٓد رؤيٜ اجلَّْٜ بًد إهالـٓٚ وتقبتٓؿ بًد ذفؽ. : المشهد الرابع

 وذم ادبحٞ افثٚين ـٕٚٝ افدراشٜ إدبٜٔ وؾٔٓٚ تْٚوفٝ :

 ّل.ودّؿٜ افتهقير، واإليَٚع افٌَّْ أشِقب افَّص وظرض إحداث،

 .وافتقصٔٚت افْتٚئٟ أهؿ أوردت وؾٔٓٚ اخلٚمتٜ ـٕٚٝ ثؿ 

ذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصذ اهلل ظ. فقجف افُريؿ واهلل أشٖل أن جيًِف خٚفهًٚ 

 .وصحبف أمجًغ
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 املقدمة
احلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافسالم ظذ أرشف إٕبٔٚء وادرشِغ ٕبْٔٚ 

 وبًد: ،حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

ؾ٘ن افَرآن افُريؿ هق ادرجع إشٚس افذي يْبٌل أن ترجع إفٔف افٍْقن 

اإلشالمٜٔ افتل هل ؾْقن إٕسٕٜٚٔ رؾًٜٔ ادستقى، وذفؽ مـ أجؾ اشتِٓٚم أشِقبف 

 وإبراز خهٚئهف اجلامفٜٔ. ،ادًجز وضريَتف ذم افتًبر وإداء

ذا افَهص وذم أثْٚء افتٖمؾ ذم ؿهص افَرآن افُريؿ ٓ ختىئ افًغ روظٜ ه

يستقي ذم ذفؽ  ،مـ خالل ضريَٜ افًرض وتْسٔؼ إداء وبراظٜ افتهقير :ومجٚفف

 مجٔع ؿهص افَرآن افُريؿ.

مـ أجؾ  :وؿد دؾًْل هذا افتٖمؾ إػ اختٔٚر ؿهٜ مـ ؿهص افَرآن افُريؿ

ًٚ مجٚفًٔ  واشتِٓٚم مٚ ؾٔٓٚ مـ إظجٚز بٔٚين آه يهِح أن يُقن مثًٚٓ  ،ٚتذوؿٓٚ تذوؿ

 مٍٚهّٔف وضريَٜ أدائف. حيتذى ذم

ظذ ؿكهٚ وصدة إجيٚزهٚ  ،وذم افَرآن افُريؿ ؿهص بٌِٝ ذروة اإلظجٚز

وإصٚرة داّفٜ: ممٚ يًجز ظـ اإلتٔٚن  ،ظز ـالم مقجز ،وإصٚبٜ جقهر ادًْك ،ادُثػ

 بّثِف افبؼ ؿٚضبٜ.

ومـ تِؽ افَهص ؿهٜ أصحٚب اجلَّْٜ افقاردة ذم شقرة افَِؿ، ؾَد ظروٝ     

ًٚ ممٔزًا مـ خالل منٚهد مثرة، حتك ـٖنَّ افسٚمع أو افَٚرئ هذه ا ًٚ بٕٔٚٔ فَهٜ ظرو

ممٚ دؾًْل  هلٚ ينٓد أحداثٓٚ وؾهقهلٚ تتقاػ أمٚم ظْٔٔف تْبض بٚحلٔٚة واحلرـٜ:

 ا فِبحٞ وافدراشٜ .ٓختٔٚرهٚ فتُقن مدارً 

 فتحَٔؼ إهداف افتٚفٜٔ:ـ إن صٚء اهلل ـ ـويسًك افبحٞ ـ    

ظؿ افقظل افٍْل واجلاميل فَِهص افَرآين، وافدظقة إػ تذوؿف تًزيز ود  -

ًٚ  تذوؿًٚ  ًٚ وأدبٔ  .بالؽٔ
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 افُنػ ظـ ادالمح افبالؽٜٔ وإدبٜٔ ادتآزرة ذم ؿهٜ أصحٚب اجلّْٜ. -

ًٚ متّٔزًا ذم بْٚئٓٚ ادحُؿ -  ،وصٔٚؽتٓٚ افدؿَٜٔ ،تٖـٔد أنَّ فَِهٜ افَرإٜٓٔ مْٓج

 وظروٓٚ ادنقق.

 افبالؽل وإديب ذم افُنػ ظـ ادًٚين واإلؿْٚع هبٚ. إبراز أمهٜٔ ادْٟٓ -

دراشٜ افَّهٜ افَرإٜٓٔ دراشٜ بالؽٜٔ وأدبٜٔ وؾؼ رؤيٜ تراظل ووًف ادَدس،  -

 وتٖخذ ذم احلسبٚن خهقصٔتف افتل متٔزه ظـ ؽره مـ افْهقص افبؼيٜ.

 : إطار البحث
وهل ؿقفف  يَتك افبحٞ ظذ دراشٜ ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ افقاردة ذم شقرة افَِؿ

ٻ  پ     پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ تًٚػ: 

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

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

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

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں          ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ   ھ           

﮴         ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﮳    ۅ      ۅٴۇ   ۋ  ۋ  ۈھ  ھ  ے   ے     ۓ  ۓ      ﮲ 

  [33-77]شقرة افَِؿ :  ژۉ       ۉ    

 خطة البحث:
 ًٚ  ظذ مَدمٜ ومتٓٔد ومبحثغ وخٚمتٜ.جٚء هذا افبحٞ ذم تُقيْف حمتقي

 : ؾَد أوردت ؾٔٓٚ أمهٜٔ ادقوقع وإضٚره وخىتف ومْٓجف. ادَدمٜأمٚ 

 : ؾَد تْٚوفٝ ؾٔف : افتّٓٔدوأمٚ 

o اجلْٜ. خالصٜ ؿهٜ أصحٚب 

o .مٍٓقم افَهٜ ذم افَرآن افُريؿ 
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o .مْٚشبٜ افَّهٜ دٚ ؿبِٓٚ ومٚ بًدهٚ مـ أيٚت ذم شقرة افَِؿ 

o يٜ افَهٜ وهنٚيتٓٚ.افتْٚشٛ بغ بدا 

وتْٚوفٝ ؾٔف فبالؽٜٔ ذم أحداث افَهٜ ومنٚهدهٚ، ادالمح ا  :المبحث األول 

 ادنٚهد افتٚفٜٔ:

o .ادنٓد إول: منٓد ادٗامرة 

o .ادنٓد افثٚين: منٓد افتدمر واإلهالك 

o .ادنٓد افثٚفٞ: منٓد إٓىالق ٕحق تٍْٔذ ادٗامرة 

o وتقبتٓؿ بًد ذفؽ. ،ًد إهالـٓٚادنٓد افرابع: منٓد رؤيٜ اجلَّْٜ ب 

 افدراشٜ إدبٜٔ، وؾٔف تْٚوفٝ: المبحث الثاني :   

o .أشِقب افَّص وظرض إحداث 

o .دّؿٜ افتهقير 

o .ّل  اإليَٚع افٌَّْ

 وؾٔٓٚ أوردت أهؿ افْتٚئٟ وافتقصٔٚت. ،اخلٚمتٜثؿ ـٕٚٝ  

 وأمٚ ظـ مهٚدر افبحٞ ومراجًف ؾَد اظتّدت أوًٓ ظذ افْص افَرآين فَِهٜ

تدبرًا وتٖماًل: أفتحؿ مًف وأظٔش ذم أجقائف، ثؿ اتُٖ افبحٞ بًد ذفؽ ظذ مهٚدر 

ومراجع ـثرة ـٚن أمهٓٚ ـتٛ افتٍسر ادختٍِٜ، خّٚصٜ ذات افبًد افبالؽل، إوٚؾٜ 

 وؿد أثبتٓٚ ذم آخر افبحٞ. ،إػ ادٗفٍٚت افبالؽٜٔ وافٌِقيٜ افَديّٜ واحلديثٜ

 : منهج البحث  
 ،حٞ ظذ أن أخرج ظـ ضريَٜ هد افَٚظدة افبالؽٜٔ افْيريٜحرصٝ ذم هذا افب

إػ ادْٟٓ افتىبَٔل افتحِٔع افَٚئؿ ظذ  :ادبْٜٔ ظذ إمثِٜ ادجتزأة مـ شٔٚؿٚهتٚ

افتذوق اجلاميل فَِهٜ ذم شٔٚق افْص افَهيص ـٚماًل، وافُنػ ظـ مجٚفٔٚت 
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ٜ افًالؿٚت افقثَٜٔ افْيؿ، وأثر ذفؽ ذم إبراز ميٚهر اإلظجٚز، مـ خالل مالحي

ًٚ ذم حتَٔؼ هدؾف  ،بغ مُقٕٚت افْص افَهيص ًٚ ومسابى بحٔٞ يبدو افْص متْٚشَ

 وؽٚيتف ذم افتٖثر واإلؿْٚع.

ًٚ فقجٓف افُريؿ ،واهلل أشٖل أن يبٚرك ذم هذا اجلٓد إٕف شّٔع  ،وأن جيًِف خٚفه

 جمٔٛ افدظٚء، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ.

 

* * * 
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 : التمهيد وفيه
 ـ   خالصٜ ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ.

 ـ   مٍٓقم افَّهٜ ذم افَرآن افُريؿ.

 ـ  مْٚشبٜ افَّهٜ دٚ ؿبِٓٚ ومٚ بًدهٚ مـ أيٚت ذم شقرة افَِؿ. 

 ـ  افتْٚشٛ بغ بدايٜ افَهٜ وهنٚيتٓٚ. 

 : خالصة قصة أصحاب الجنة
، ؾَٔؾ إنَّ هذه اجلَّْٜ ـٕٚٝ  :تقشع ادٍنون ذم تٍهٔؾ ؿهٜ أصحٚب اجلَّْٜ

 ،مـ أهؾ افّٔـ :وؿٔؾ ،مـ أهؾ احلبنٜ :فرجؾ صٚفح مـ أهؾ افُتٚب ، وؿٔؾ

وذفؽ بًد رؾع ظٔسك ظِٔف افسالم بَِٔؾ
(1)

. 

 ِّ ِٜ، ثؿ أضَِٝ ظذ احلديَٜ: دٚ ؾٔٓٚ مـ واجلَّْٜ ذم إصؾ: إصجٚر افُثٍٜٔ ادي

ادراد هْٚ لوه ،ُثٍٜٔـثرة إصجٚر اف
(2)

َّْٜ ظئّٜ ومنٓقرة ذم ، وـٕٚٝ ج

ؾقصٍٓٚ بذفؽ  بٚفالم،ظكهٚ، ويُّـ أن يستدل ظذ ظيّتٓٚ وصٓرهتٚ بتًريٍٓٚ 

ينر إػ ـقهنٚ جَّْٜ صٓرة ظْدهؿ
(3)

ويُّـ  ،يًرؾٓٚ أهؾ افُتٚب وافًرب إٓذاك،  

ٚل أي اجلْٜ افُٚمِٜ ذم إظدادهٚ وحسْٓٚ وـثرة ـريػ هْٚ فُِّــًـقن افتـأن يُ

ٚـاخلرات هب
(1(4)

. 

                                                           

وتٍسر  ،78/939ٕحُٚم افَرآن، فَِرضبل،  (  فِتقشع ذم تٍٚصٔؾ هذه افَهٜ يْير: اجلٚمع7)

 . 8/395، وزاد ادسر ٓبـ اجلقزي،  4/407ـ ـثر، ٓب افَرآن افًئؿ

(  دٓفٜ إصؾ افٌِقي )جْـ( تًقد إػ مًْك افسس واخلٍٚء، يبدو بقوقح ذم اجلََْٚن بٚفٍتح 9)

ُـّ  شّقا  ًٚ ذم رحؿ أمف، واجلْقن خٍٚء افًَؾ، واجل افَِٛ ٓشتتٚره ذم افهدر، واجلْغ خمتٍٔ

ثؿ أضَِٝ ظذ جَّْٜ  ،رض ادٌىٚة بٚفنجر وافزروع جَّْٜبذفؽ ٓختٍٚئٓؿ، ومـ ثَّؿ ؿٔؾ فأل

، 73/99ٚء، يْير : فسٚن افًرب، ٓبـ مْيقر ــٚ مًْك آجتْٚن واخلٍـظ ؾٔٓـوفقح ،أخرة

 .)جْـ( مٚدة

 .8/704(  ٕيؿ افدرر ذم تْٚشٛ أيٚت وافسقر، برهٚن افديـ افبَٚظل، 3)

 .7/936بُّْٜ ادٔداين، (  يْير : مًٚرج افتٍُر ودؿٚئؼ افتدبر، ح4)
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وـٚن صٚحبٓٚ افهٚفح يستبَل مـ حهٚد جْتف وثّرهٚ ؿقت شْتف ويتهدق 

ام مٚ أخىٖه ادْجؾ،  َ بٚفبٚؿل ظذ ادحتٚجغ، ويسك فِّسٚـغ مْٓٚ وؿٝ افكر

َد ظـ افبسٚط افذي يبسط حتٝ افّْ  ًُ خِٜ، ؾٔجتّع هلؿ يشء ـثر، وأفَتف افريح، أو َب

 إرامؾ. وـٚن ئًش ظذ ذفؽ افٔتٚمك وادسٚـغ و

وحيٚوفقن محِف ظذ افنح وافبخؾ بام  ،افهْٔع يؤَقن بذفؽ أبْٚؤهوـٚن 

وبخِقا  ،ؾًّْقا افْٚس خرهٚ ،وـٕٚقا ثالثٜ ٍٕر ،يِّؽ، ؾِام مٚت صٚرت إػ وفده

بحؼ اهلل ؾٔٓٚ، وأؿسّقا ؾٔام بْٔٓؿ أن يتسِِقا إػ جْتٓؿ وؿٝ احلهٚد ذم افهبٚح 

ًٚ فِّسٚـغ وافٍَراء، وبْٔام هؿ  وٓ ،فٔجْقا ثّر جْتٓؿ ،افبٚـر يبَقن مْف صٔئ

ٕٚئّقن، ضٚف ظذ جْتٓؿ ضٚئػ، اؿتِع افْخؾ وإصجٚر وافثامر، وترك اجلّْٜ 

 رصياًم جرداء.

وهؿ يتخٚؾتقن: أّٓ  ،وإىَِقا متسِِغ ،ؾِام أصبحقا، تْٚدوا فٌٔدوا إػ جْتٓؿ

ٚ افٔقم ظِٔٓؿ مسُغ، ؾام إن رأوهٚ حهٔدًا خٚ  ،مدة، حتك ثٚبقا إػ رصدهؿيدخَِّْٓ

ًٚ، وترضظقا إػ اهلل أن يٌٍر هلؿ  ؿ ـٕٚقا وٚفغ وأؿبؾ بًوٓؿ يِقم بًو وأدرـقا أهنَّ

 مٚ ـٚن مـ ضٌٔٚهنؿ وطِّٓؿ.

 :مفهوم القصة في القرآن الكريم
وادهدر يدل ظذ تتبع افقء واؿتٍٚء أثره ،ٜ منتَٜ مـ افَّص افَّه 

(1)
ومْف  ،

ومٚ إتٓك أخبٚره ، أي تتبًل  [77افَهص: ] ژ  ۓےھ   ے  ژ  ؿقفف تًٚػ :

 إفٔف أمره.

َّٕف م ٕ :ًٚ مـ ؿصَّ إثر، ؾُٖنَّ حُٚيٜ  ٖخقذويسّك ذـر إخبٚر افسٚفٍٜ ؿهَّ

  .وتَيص آثٚرهؿ تنبف تتبع خىٚهؿ سٚبَغأخبٚر اف

 ك:فـوذم ذفؽ يَقل احلؼُّ تبٚرك وتًٚ ،فف ص  وتتبع اخلز واإلظالم بف هق ؿ
                                                           

 .7/73، مٚدة ؿهص، وفسٚن افًرب،8/954يْير : هتذيٛ افٌِٜ، إزهري،  (7)
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 .[3يقشػ: ] ژ﮲  ﮳  ﮴      ۓ  ۓ  ژ

ظـ آثٚر افٌٚبريـ، وحيُل  بئهل حديٞ مـ افَرآن افُريؿ يْ والقصة القرآنية :

ًِيٜ وآظتبٚر.  ًٚ مٚؤٜ مـ أجؾ اف أحداث
(1)

 

وهذه إٕبٚء وإحداث مل تتِبس بقء مـ افتخٔؾ وافتقهؿ، ومل يدخؾ ظِٔٓٚ 

ٔف ؽرهٚ مـ افَهص مـ يشء ؽر افقاؿع، وؿد اصتِّٝ ظذ مٚ مل ينتّؾ ظِ

 اإلثٚرة وافتنقيؼ وحسـ افًرض وافتهقير مع ؿٔٚمٓٚ ظذ احلَٚئؼ ادىَِٜ.

ص ٓ هبًض افَ ٕنَّ  » :وؿد أخز شبحٕٚف أنَّ هذا افَهص أحسـ افَهص

خيِق مـ حسـ ترتٚح فف افٍْقس، وؿهص افَرآن أحسـ مـ ؿهص ؽره مـ جٜٓ 

افًز واحلُؿ: ؾُؾ ؿهص ذم حسـ ٕيّف وإظجٚز أشِقبف، ومٚ يتوّْف مـ 

افَرآن هق أحسـ افَهص ذم بٚبف، وـؾ ؿهٜ ذم افَرآن هل أحسـ مـ ـؾ مٚ 

ف افَّٚص  مـ ؽر افَرآن، وفٔس ادراد أحسـ ؿهص افَرآن حتك تُقن ؿهٜ  يَهُّ

 « أحسـ مـ بَٜٔ ؿهص افَرآن –ظِٔف افسالم  -يقشػ 
(2)

وافٍْس افبؼيٜ  .

وتنًر ؾٔٓٚ بحسـ  ،ثر هبٚ وتْسٚق مع أحداثٓٚتًٍْؾ مع افَهٜ افَرإٜٓٔ، وتتٖ

 ومجٚل هيجؿ ظذ افٍْس.

 وؿد جًؾ ـثر مـ افًِامء افَهص افَرآين وجٓٚ مـ وجقه اإلظجٚز افبٔٚين:

 ، يُـ ؿطُّ ذم ؿدرة أحد مـ ادخِقؿغمل ٚإلتٔٚن بَهٜ مـ مثؾ ؿهص افَرآنؾ

افُريؿ ويستقي ذم وفذفؽ وؿع ؾٔٓٚ اإلظجٚز ـام وؿع ذم شٚئر مقوقظٚت افَرآن 

وـؾ مٚ  ،ـثر افَرآن وؿِِٔف، وضقيؾ شقره وؿهٚرهٚ –ـام ؿٚل افًِامء  –اإلظجٚز 

 ؾٔف مـ أخبٚر وؿهص وإٔبٚء.
(3)

 

ٚ مـ افًِٔؿ احلُٔؿ،  » صٚدرة ؾَهص افَرآن أحسـ وأـّؾ ذم ـؾ يشء ٕهنَّ

ًٚ فِسٚمًغ ذم أبدع إفٍٚظ وافساـٔ َّٕف أحسـ ًٍٕ ٛ: ؾٔحهؾ ؾٓق يقحل مٚ يًِؿ أ

                                                           

 . 78يْير: افبٔٚن افَهيص ذم افَرآن، إبراهٔؿ ظقوغ، ص  (7)

 .904-79/903افتحرير وافتْقير،  (9)

   .796ْير: افُْٝ ذم إظجٚز افَرآن، افرمٚين، ص ي( 3)
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« مْف ؽذاء افًَؾ وافروح وابتٓٚج افٍْس وافذوق ممٚ ٓ تٖيت بّثِف ظَقل افبؼ
(1)

. 

 : افَهٜ افَرإٜٓٔ إٔقاعوؿد تًددت آراء افبٚحثغ ذم 

: أوهلام افَهٜ افتٚرخئٜ، ويٍرع مْٓٚ مٚ يسّٔف بٚفَهٜ  ؾّْٓؿ مـ جيًِٓٚ ٕقظغ 

ٜٔتّثِٔافَهٜ افوثٕٚٔٓام  ،افتٚرخئٜ افتّثِٜٔٔ
(2)

ومْٓؿ مـ جيًِٓٚ ثالثٜ أؿسٚم  .

افَهٜ افٌٔبٜٔ افْقظغ افسٚبَغ ويؤػ إيل
(3)

. 

ٚ مثؾ مرضوب دنٚهبٜ حٚل  دئٝـؾ ؿهٜ ب »:  وافَهٜ افتّثِٜٔٔ هل بام يْبئ أهنَّ

ودفٝ أحداثٓٚ  ،ادخٚضبغ ٕحداثٓٚ، أو ـٕٚٝ ؽر مْسقبٜ إػ أصخٚص مًْٔغ

: ؿهٜ صٚحٛ  مّرة، ومـ أبرز مٚ يدخؾ ؾٔٓٚظذ إمُٚن وؿقظٓٚ مـ بًد أـثر مـ 

« وأصحٚب اجلَّْٜ ذم شقرة افَِؿ ،اجلْتغ ذم شقرة افُٓػ
 (4)

. 

وافَهٜ افتّثِٜٔٔ افتل ترضب مثاًل هل ؿهٜ تهقر احلؼ وافقاؿع، وأحداثٓٚ ؿد 

مـ أؿقال وأؾًٚل  َّص ؾٔٓٚوؿًٝ ؾًاًل وحقار أصخٚصٓٚ ؿد صدر مْٓؿ، وـؾ مٚ ي

ال زيٚدة وٓ َٕهٚن، وهل تِتَل مع افَهٜ افتٚرخئٜ ذم وؿًٝ ب ؿد وحرـٚت

ٚ ٕقع مـ افتّثٔؾ افذي يًد مـ رضوب  ،اظتامدهٚ ظذ ظٚمع افزمٚن وادُٚن إٓ أهنَّ

 افبالؽٜ ومـ أؾٕٚغ افبٔٚن.

وتستًٚر افَهٜ افتل وؿًٝ ذم زمـ ؽٚبر )مقرد ادثؾ( إػ افزمـ افالحؼ ادنٚبف 

ًٚ فٌِٚبر ذم أحداثف و ؽ أضَِقا ظِٔٓٚ ذم مقاؿٍف ورصاظٚتف )مرضب ادثؾ(: وفذفمتٚم

حذف أحد ضرؾٔٓٚ وهق ادنبف ذم احلٚفٜ افٌٚبرة،  (اشتًٚرة متثِٜٔٔ) ظِؿ افبالؽٜ

مـ شبَُؿ ذم  وفسٚن حٚهلٚ مٗداه: أنَّ حٚفتُؿ أهيٚ ادخٚضبقن ذم ـذا وـذا تنبف حٚفٜ

ـذا وـذا.
(5)

. 

                                                           

 .79/904افتحرير وافتْقير،  (7)

، وشُٔقفقجٜٔ افَهٜ ذم افَرآن، افتٓٚمل 757يْير: مْٟٓ افٍـ اإلشالمل، حمّد ؿىٛ، ص  (9)

 بًدهٚ.  وم756ٚإَٔرة، ص

  بًدهٚ. ومٚ ،35( يْير: مْٟٓ افَهٜ ذم افَرآن، حمّد صديد، ص3)

 .75خهٚئص افَهٜ اإلشالمٜٔ، مٖمقن ؾريز جرار، ص (4)

 .784-783حمّد افدايل، ص -فَرإٜٓٔيْير: افقحدة افٍْٜٔ ذم افَهٜ ا (5)
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واوحٜ جِٜٔ وتٖـٔدهٚ ذم ٍٕقس ادخٚضبغ وفِتّثٔؾ أثر ـبر ذم إطٓٚر ادًٚين 

ادًٚين، ورؾع إشتٚر ظـ  مُْقٕٚتوفرضب إمثٚل وافْيٚئر صٖن جع ذم إبراز 

احلَٚئؼ، حتك يريؽ ادتخٔؾ ذم صقرة ادحَؼ، وادتقهؿ ذم مًرض ادتَٔـ وافٌٚئٛ 

َّٕف صٚهد.  ـٖ
(1)

 

ف أثر افتّثٔؾ ذم تَقيٜ ا  ظبد افَٚهر اجلرجٚين أـدّ  وؿد َّٕ دًٚين وتٖـٔده ؾبغ أ

إذا جٚء ذم أظَٚب ادًٚين أو برزت هل ذم مًروف وَِٕٝ ظـ صقرهٚ إصِٜٔ إػ 

َّٛ مـ ٕٚرهٚ، ووٚظػ  » صقرتف ٜ وـسبٓٚ مَْبٜ ورؾع مـ أؿدارهٚ، وص ـسٚهٚ أهبَّ

واشتثٚر هلٚ مـ أؿٚيص إؾئدة  افٍْقس هلٚ، ودظٚ افَِقب إفٔٓٚ، ؿقاهٚ ذم حتريؽ

ـَ  ًٜ و ًٚ َ، وَؿَن صبٚب ٍ ًٚ افى َِ ًٜ وصٌٍ ًٚ ـٚن  ...بٚع ظذ أن تًىٔٓٚ حمبَّ ؾ٘ن ـٚن حجٚج

ًٚ، ـٚن  أصٍك فِهدر .برهٕٚف إٔقر، وشِىٕٚف أؿٓر، وبٕٔٚف أهبر.. ،  وإن ـٚن وظي

جر، وأجدر بٖن جُيَذ افٌٔٚيٜ، ويبوأدظك إػ افٍُر، وأبِغ ذم اف  افٌٚيٜ، كتْبٔف وافزَّ

« ؾويزئ افًِٔؾ وينٍل افٌِٔ
(2)

. 

 :مناسبة القّصة ملا قبلها وما بعدها من اآليات في سورة القلم
ًٚ بغ افَهٜ ومقوقظٚت  ًٚ تٚم ادتٖمؾ ذم ؿهص افَرآن افُريؿ يِّس إسجٚم

ًٚ اجلق افًٚم فِسقرة،  افسقرة افتل وردت ؾٔٓٚ، ؾٓل تٖيت وترد ذم مَٚم يالئؿ متٚم

وجٚءت متْٚشَٜ مًٓٚ،  (رةافقفٔد بـ ادٌ) ؾٓذه افَهٜ وردت ذم أظَٚب ؿهٜ

َّٕف دٚ ؿٚل تًٚػ ظـ افقفٔد بـ ادٌرة: ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ژ  ووجف ادْٚشبٜ أ

، [76-74افَِؿ:] ژٻ    ٱ  ٻ        ٻ   ی   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی 

ََّٛ ظذ ذفؽ بَهٜ أصحٚب اجلّْٜ افذيـ ـٕٚقا مًروؾغ ظْدهؿ صٚئع بْٔٓؿ ذـرهؿ،  ظ

ًٚؿبٜ افبىر بٚفًّْٜ، ومْع اخلر وآظتداء ظذ حَقق أخريـ، يذـرهؿ ؾٔٓٚ ب

. َّٕام هق ابتالء هلؿ ـام ابتذ أصحٚب اجلَّْٜ ًؿ ادٚل وافبْغ إ ٚ بٖيدهيؿ مـٕ   وينًرهؿ أنَّ م
                                                           

 .7/795يْير : افُنٚف، افزخمؼي،   (7)

 .776 -775أهار افبالؽٜ،   (9)
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واجلق افًٚم فَهٜ أصحٚب اجلْٜ يْسجؿ مع ؿهٜ افقفٔد بـ ادٌرة، وهق يّثؾ   

ًٚ فٍُٚر ؿريش افذيـ ب  وهلذا جٚء ؿبؾ ؿهٜ افقفٔد مبٚرشة ،ًّّْٜ روا افىّٕقذج
 ژۋ  ۅ  ۅ   ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ

، وافتحذير مْف ظذ وجف اخلهقص، فًيؿ جرمف وفُثرة مٚ [ 70-8]شقرة افَِؿ 

 أظىٚه اهلل مـ افًْؿ. 

 ودٚ ـٚن افسـٔز ذم ؿهٜ افقفٔد بـ ادٌرة ظذ افّْقذج افٍردي افٍٚشد ؿّدم ذم

ًٚ فِجامظٜ افٍٚشدةؿهٜ أصحٚب ا وافّْقذجٚن يِتَٔٚن ذم اخلىقط ، جلّْٜ ّٕقذج

 افًٚمٜ ؾُالمهٚ بىر افًّْٜ ومْع اخلر.

پ           ٻ  پ ژتغ مـ خالل افتنبٔف ذم ؿقفف: ومـ هْٚ ِّٕس افربط بغ افَّه 

يًقد ظذ ادُذبغ مـ ـٍٚر ؿريش ومـ  ژ پژ ؾٚفوّر ذم  ژ ڀپ  پ

 ٚفذـر وهق افقفٔد بـ ادٌرة ؾٚفهقرتٚن متنٚهبتٚن.خصَّ مْٓؿ ب
ًٚ ظذ ؿقفف تًٚػ : ؿٚل ابـ ظٚصقر   :ژٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ژ  تًَِٔ

ًٚ دظٝ إفٔف مْٚشبٜ ؿقفف: » ًٚ ابتدائٔ ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ   ژ  واجلِّٜ مستٍٖٕٜ اشتئْٚؾ

وافٌرور  ؾ٘نَّ آزدهٚء، ژۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی   

بسًٜ افرزق ادٍؤغ إػ آشتخٍٚف بدظقة احلؼ وإمهٚل افْير ذم ـْٓٓٚ ودٓئِٓٚ 

ؾجرَّ ذفؽ ظِٔٓؿ  ،ؿد أوؿًٚ مـ ؿديؿ افزمٚن أصحٚهبام ذم َبَىر افًّْٜ وإمهٚل افنُر

ؾرضب اهلل فِّؼـغ مثاًل بحٚل أصحٚب هذه اجلّْٜ فًِٓؿ  ،رش افًقاؿٛ

(1).« يستٍَٔقن مـ ؽٍِتٓؿ وؽرورهؿ
 

ذم بٔٚن آبتالء  جٚءتويْبٌل افتْبٔف ظذ أن افَهٜ مْذ افُِّٜ إوػ 

ؾٓل  : ژٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ژ  ـام ؿٚل تًٚػ: وآختبٚر واجلزاء ظذ ذفؽ

 مسقؿٜ فتٖـٔد هذا افٌرض.
                                                           

 .99/79( افتحرير وافتْقير، 7)
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 ؾَد أمّده اهللـٚن بٚخلر ؾَط  بـ ادٌرة وآبتالء افسٚبؼ ظِٔٓٚ ذم ؿهٜ افقفٔد

 ًٜ ذم ادٚل وافقفد، وهق مل ينُر هذه افًّْٜ.فّس ٚب

أمٚ آبتالء ذم ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ ؾُٚن بٕٚمريـ مًٚ: اخلر وافؼ ؾٓؿ ؿد 

ابتِقا أوًٓ بٚخلر وـثرة افًّْٜ وافثّر ذم هذه اجلْٜ، وفُْٓؿ دَّٚ مل يٗدوا صُر هذه 

ؾقا خىٖهؿ وتَهرهؿ ٜ ؾحْٔئذ ظرافًّْٜ، جٚءهؿ آبتالء بٚفؼ وهق إحراق اجلّْ 

ادُذبغ  ، وذم ذفؽ إثٚرة وحتريؽ دنٚظر ادًٕٚديـذم صُر افًْؿ ؾتٚبقا وإٔٚبقا إػ رهبؿ

ـ ظْٚدهؿ وـٍرهؿ، وئْبقا إػ رهبؿ ـام إٔٚب أصحٚب اجلّْٜ. ـ ؿريش: أن يًَِقا ظ  م

ًٚ مع اإلصٚرة إػ ابتالء يقٕس ظِٔف  وآبتالء ذم ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ يتالؿك أيو

 : تًٚػ ؿقفف ذم آخر افسقرة ذاهتٚ، ؾبًد إيراد ؿّهٜ أصحٚب اجلّْٜ جٚء فسالما
  ڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک     ک   کژ

ذم ؿّهٜ يقٕس ظِٔف  هْٚ وآبتالء ، [ 49 - 48افَِؿ: ] ژک  گ  گ    گ   گ  

ٜ ًٜ ؾَط، أمٚ ذم ؿّه ذم ؿهٜ افقفٔد بـ ادٌرة بٚفّس بٚفتؤٔؼ ؾَط، بْٔام ـٚن  افّسالم،

ًٚ بٚفسًٜ أوًٓ ـام ذم ؿهٜ افقفٔد  ،أصحٚب اجلْٜ ؾُٚن آبتالء بٕٚمريـ مً

ًٚ ـام ذم ؿهٜ يقٕس ظِٔف افسالم.  وبٚفتؤٔؼ ثٕٚٔ
 :التناسب بني بداية القصة ونهايتها

وفذا ـٚن افسـٔز  :ؾٔٓٚاإلثٚرة  لمتثؾ افبدايٜ وافْٓٚيٜ ذم افَهٜ افَرإٜٓٔ مقوً

 ٜ ويّثالن اإلضٚر افًٚم افذي حئط بٚفَهٜ.ؾٓام ٕسٟٔ افَّه  ،ظِٔٓام

ومٚ بغ افبدايٜ وافْٓٚيٜ تتقاػ إحداث ذم تتٚبع مقجز ودؿٜ متْٚهٜٔ تنٓد 

وادتٖمؾ ذم هذه افَهٜ جيد افتْٚشٛ بغ بدايٜ ، بٚإلظجٚز افٍْل فَِهٜ افَرإٜٓٔ

 افَهٜ وهنٚيتٓٚ.

ٻ  پ     ژ  افَهٜ تتوّـ افتنقيؼ واإلثٚرة مـ خالل افتنبٔف ذم ؿقفف:  ؾبدايٜ

ـقزًا إػ مَٚرٕٜ إصٔٚء، وإدراك ر، ذفؽ ٕن ذم افٍْس مٔاًل م ژڀ پ  پ پ
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حََٔتٓٚ مـ خالل افْير إػ مٚ يقوحٓٚ مـ منٚهبٚهتٚ، ومـ هْٚ ِّٕح ذم أشِقب 

ًٚ حٔٞ يَقم ظذ مالحيٜ مٚ بغ ًٚ ٍٕسٔ  إصٔٚء مـ صٍٚت منسـٜ، افتنبٔف جٕٚب

وهق ذم افقاؿع ظِّٜٔ أشٚشٜٔ ذم افتٍُر يقوح افٍُرة وييٓر ادًْك وجيع ادراد ذم 

 أحسـ صقرة، وـٚن هلذا أـز إثر ذم تقشٔع اددارك وتّْٜٔ ادُِٚت. 

وهل بّثٚبٜ بدايٜ ٕزع  ،( إذْ )يؼ يرتٍع صداه بٚشتًامل إداة ثؿ ٕجد افتنق

وافتل بدأت بّنٓد  ،ن ظـ بدء ظرض أحداث افَهٜ ومنٚهدهٚواإلظالر افستٚ

 ادٗامرة وحرمٚن ادسٚـغ مـ حَقؿٓؿ.

بٖن يِحَٓؿ مٚ حلؼ أصحٚب اجلَّْٜ  ،وهذا افتنبٔف تًريض بٚفتٓديد ٕهؾ مُٜ

ٚة اهلل ـقا مروـِبـؿ يىـف ٛ إنـد اخلهـدة بًــٚء وافنــبًد افرخ مـ افبٗس

 وينُروا ًّٕتف.

ًٚ بقظيٓؿ بدأت اف وـام َهٜ بتذـر أهؾ مُٜ وافتًريض هبؿ ختّٝ أيو

ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ژ  : ٚػـٜ ؾَٚل تًــجَّْ ـؾ افــؾَّ بٖهـذاب افذي حـرهؿ بٚفًـوتذـٔ

 . ژۋ  ۋۅ  

، ويتجف إػ  وهق ختٚم يٍِٝ افْير إػ مْٚط افًزة بام جٚء مـ أمر أصحٚب اجلَّْٜ

ٴۇ   ژ  ـ ظذاب مًجؾ ذم افدٕٔٚ،افًيٜ، واإلٕذار بام حئؼ بٚفىٚؽغ افيٚدغ م

مـ افىٌٚة  ژپ ژدـ   ژ ۉ    ۉ  ۅ   ژوافوّر ذم ، ژۉ    ۉ     ۅ    ۅۋ  ۋ

ادُذبغ افذيـ ٕزفٝ افَهٜ ظزة هلؿ ومثاًل، وفٔس ظٚئدًا ٕصحٚب اجلْٜ افذيـ 

ويٕٗس هذا افقجف ذم ؾٓؿ شٔٚق افَهٜ، أّن افَرآن  ،أؿروا بيِّٓؿ وتٚبقا إػ رهبؿ

بًد أن تال مٚ ـٚن مـ بٌل أصحٚب اجلْٜ وظَٚهبؿ ثؿ تقبتٓؿ ورضاظتٓؿ  افُريؿ

أمسؽ ظـ ذـر مهرهؿ، ؾٖمرهؿ مسوك إػ ظِؿ اهلل ورمحتف وادمف اخلىٚب إػ مـ 

 ٜـٜ ذم أول افَهـط بٚٔيـ، وارتب ٛ وافتحديـذيـبٚفتُ ×قل اهلل ـدوا فرشـته
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(1) ژٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ژ
. 

َّٕف  :إحداث يتقؿػ ظْد هذا افتقجٔف تسِسؾه افْٓٚيٜ ٕرى ومـ خالل هذ ٕ

 ادقؿػ إهؿ وادٌزى إشٚس مـ إيراد افَهٜ.

ًٚ مٗثرًا ؾِؿ يًد  يرجع إػ أهّنٚ ومجٚل هذه افْٓٚيٜ تَقم ظذ بَٚء ادنٓد إخر حٔ

ّٜ ومل ينُرهٚ ، ادنٓد جمرد حدث مٙ، وفُّْف حٚرض ذم واؿع ـؾ مـ َبَىَر افًْر

ًٚ بغ بدايٜ  افَهٜ وهنٚيتٓٚ صر هْٚ إػ وأ .ومـ هْٚ ِٕحظ آرتبٚط افًوقي واوح

، ؿد حتَؼ ؾٔف ادستقى اإلبداظل افذي  أنَّ اإلمسٚك ظـ ذـر مهر أصحٚب اجلَّْٜ

ذم افَٚرئ  ذهٛٔ، فومسُقٕٜ بتسٚؤٓت ـثرة يسك هنٚيٜ افَهٜ مٍتقحٜ فِخٔٚل

اهلل  أظٚد هؾ ويتسٚءل: إػ احتامٓت ـثرة، تهقر مٚ حهؾ هلٗٓء افٍْر بًد ذفؽ

ًٚ إ ژۇۇ  ﮴ ڭژ ؿ:ـٕٚٝ؟ أم أبدهلؿ خرًا مْٓٚ؟ وهؾ ـٚن ؿقهل جْتٓؿ ـام يامٕ

مٚ يُقن مـ ادؼـغ إذا أصٚبتٓؿ افندة؟ إػ آخر مٚ يٍُر ؾٔف  مْٓؿ أم ظذ حدّ 

 خٔٚل ادتَِل مـ تهقرات وتْبٗات.
 

                                                           

 .66(  يْير: افتٍسر افبٔٚين فَِرآن افًئؿ، ظٚئنٜ بْٝ افنٚضئ، ص7)
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 ي أحداث القصة ومشاهدهااملالمح البالغية ف : املبحث األول
 وؾٔف ادنٚهد افتٚفٜٔ: 

o منٓد ادٗامرة. ادنٓد إول : 

o منٓد افتدمر واإلهالك. ادنٓد افثٚين : 

o ٞمنٓد إٓىالق ٕحق تٍْٔذ ادٗامرة. : ادنٓد افثٚف 

o منٓد رؤيٜ اجلَّْٜ بًد إهالـٓٚ وتقبتٓؿ بًد ذفؽ. ادنٓد افرابع : 

ًٚ فَِهٜ  نٚهدهمافَهيص بٖحداثف و ّص هذا افّْ  وظْٚرصه إخرى يًد ّٕقذج

ًٚ ممٔزًا وؾريدًا: دٚ ؾٔٓٚ مـ حٔقيٜ  ،ذم افَرآن افُريؿ وهل متثؾ مـ ٕٚحٜٔ إداء ظرو

َّٜٔ تَع  ،ذم افًرض ومٍٚجآت منقؿٜ حتك ـٖنَّ افسٚمع أو افَٚرئ ينٓد افَهٜ ح

تروى أو ؿهٜ  وفٔسٝ جمرد أحداث ،وتتقاػ ادنٚهد بغ يديف ،أحداثٓٚ أمٚم ظْٔٔف

 حتُك.

وتهقيرهٚ وبْٚئٓٚ  ظروٜٓٚ مـ خالل منٚهد مثرة ذم وؿد ظروٝ هذه افَّه  

ؾٔٓٚ افنخهٔٚت وإحداث واحلقار واحلٚٓت  ،مـ خالل مسٚرات خمتٍِٜ

هقر وـؾ ذفؽ جٚء بٖشِقب بٔٚين م ،افٍْسٜٔ وادٍٚجآت واإلثٚرة وافتنقيؼ

 وإيَٚع ٌّٕل مٗثر.

 وهق ؿقفف تًٚػ: ،نٚهد حيسـ أن ًٕرف مٚ شبَٓٚوحتك ٕدرك شٔٚق هذه اد

وافبالء وآبتالء : آمتحٚن يُقن بٚخلر وافؼ ژڀ پ ٻ  پ پ پژ
(1)

 ، 

ٚر ؿريش. وافبِقى ادذـقرة هْٚ بِقى بٚخلر  ژپژ وافوّر ذم  ٍَّ ظٚئد ظذ ـ

يٖتٔٓؿ مـ ـؾ  ،ؾ٘نَّ اهلل أمدَّ أهؾ مُٜ بًّْٜ إمـ وًّٕٜ افرزق وجًؾ افرزق

 :ثؿ أـّؾ هلؿ افًّْٜ ب٘رشٚل رشقٍل ؾٔٓؿ ،ويّن هلؿ شبؾ افتجٚرة ذم أؾٚق ،مُٚن

ؾدظٚهؿ إػ  ،هدايتٓؿإػ مٚ ؾٔف خرهؿ و رصدهؿوي ،فُّٔؾ هلؿ صالح أحقاهلؿ

ؿ أظروقا ظـ ذفؽ ،اإليامن بٚهلل وتقحٔده واإلؿرار بًبقديتف ومل  ،وضٌقا ،وفَُّْٓ

                                                           

 .(قبِ)، مٚدة 84/ 74(  يْير: فسٚن افًرب ، 7)
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وحٚل  ،ووجف ادنٚهبٜ بغ حٚل أهؾ مُٜ، ؿيَدروا افًْؿ افتل شٚؿٓٚ اهلل إفٔٓ

« اإلظراض ظـ ضِٛ مروٚة اهلل وظـ صُر ًّٕتف»أصحٚب اجلْٜ هق 
(1)

ٚفتنبٔف ، ؾ

ًٚ مـ متًدد  ًٚ مرـب ذم هذه أيٜ تنبٔف متثٔع وهق مٚ ـٚن وجف افنبف ؾٔف وصٍ
(2)

. 

بٖن يِحَٓؿ مٚ حلؼ  » وهذا افتنبٔف افتّثٔع تًريض بٚفتٓديد ٕهؾ مُٜ

ًٔؿ وافَحط بًد اخلهٛ، وإن اختِػ افسبٛ ذم حٚب اجلْٜ مـ افبٗس بًد افّْ أص

إْذ أخذهؿ اهلل بسبع شْغ بًد  :ٕقظف ؾَد احتد جْسف، وؿد حهؾ ذفؽ بًد شْغ

 .  « إػ ادديْٜ هجرة افْبل 
(3)

 

ممٚثِٜ ذم افْقع، وإٓ  » أصحٚب اجلّْٜ، :وادنّبف بف أهؾ مُٜ، :وادامثِٜ بغ ادنّبف

 « ؾ٘نَّ مٚ تقظدوا بف مـ افَحط أصد ممٚ أصٚب أصحٚب اجلَّْٜ وأضقل
(4)

. 

فإلصًٚر وافتْقيف بًزة اهلل وؿدرتف  ژپٻ ژ ووّر ادتُِؿ ذم ؿقفف

وظيّتف، ؾٓق بَّتوٚهٚ يبِق ويّتحـ، ؾسبق ادٓٚبٜ مْف. وِٕحظ ذم هذا افتنبٔف أن 

ًٚ )ادنّبف بف  ًٚ وتٖـٔدًا وؿقة : وهذا يزيد ا ،وهق أصحٚب اجلّْٜ ،(حسٔ دًْك ووقح

« افٍْس إػ ادحسقس أمٔؾ مْٓٚ إػ ادًَقل »وذفؽ ٕنَّ 
(5)

وهذا افتنبٔف متٓٔد بغ  

وهق بٔٚن ظٚؿبٜ  ،يدي افَهٜ يتوّـ ادٌزى احلََٔل افذي شَٔٝ مـ أجِف افَهٜ

وصُر ًّٕتف ، ؾِْحٚول أن  ،اهلل ةواإلظراض ظـ ضِٛ مروٚ ،واجلنع ،افبىر

 ـام هل ذم شٔٚؿٓٚ افَرآين. ،حسٛ ادنٚهد وإحداث ،تٖمِٕٓٚراهٚ وٕ
 : مشهد المؤامرة المشهد األول
وهق منٓد  ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژذم ؿقفف تًٚػ:  وهق ادتّثؾ

ّٔتقن مٗامرة حرمٚن ادسٚـغ مـ حَقؿٓؿ افتل  ،أصحٚب اجلّْٜ حٚل يهقر وهؿ يب

                                                           

 .99/79ير ، (  افتحرير وافتْق7)

 . 974، وافتِخٔص ص  949(  يْير : اإليوٚح ص 9)

 .99/79(  افتحرير وافتْقير، 3)

 .99/90(  ادهدر افسٚبؼ، 4)

 .778(  مٍتٚح افًِقم، ص 5)
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 اظتٚدوا احلهقل ظِٔٓٚ مْذ أّيٚم وافدهؿ افهٚفح.

َد صقر هذا ادنٓد اجتامظٓؿ وتآمرهؿ ظذ أن حيهدوا ثّر جْتٓؿ ظْد ف 

وظَدوا افْٜٔ ظِٔف، وبٚتقا  ،وأؿسّقا ظذ ذفؽ ،افهبٚح ويستٖثروا بف دون ادسٚـغ

 فِٔتٓؿ ظٚزمغ ومٗـديـ فًٍِٓؿ افنْٔع.

وهل طرف زمْل مرتبط  (إذْ ) وؿد بدأ هذا ادنٓد مًتّدًا ظذ أداة أشِقبٜٔ هل

وهْٚ إصٚرة إػ افًْٚيٜ بزمـ اخلىٚب، إوٚؾٜ إػ  ژڀ ڀ ژ ًَٚد ؿسّٓؿبقؿٝ إ

افيرؾٜٔ مـ هتٔئٜ افٍْس فتَِك مٚ يًَبٓٚ ؾٓل بّثٚبٜ إظالن  (إذْ )مٚ يبًثف افتًبر بـ 

وهق: افَىع، ومْف  ،ممنتؼ مـ افّك  ژ ڀ ژفبدء ظرض إحداث . وؿقفف : 

هقدحهد افزرع وجْل افثّر، وافكيؿ: ادَىقع وادح
(1)

. 

وطٚهر أيٜ أن خىٔئتٓؿ افتل أخذوا هبٚ، هل افتهّٔؿ وافًزم ظذ رصم 

 جْتٓؿ وآشتئثٚر بُؾ ثّرهٚ وحرمٚن ادسٚـغ مْٓٚ.

  وٕنّ  ،زن وإٓتٍٚع بٚفثّرم مـ مًْك اخلّٔؿ مستٍٚد ممٚ ذم افّك هوهذا افت

 ٺ ژ ، جٚء ؿقففإظىٚء يشء مـ ادجذوذ دـ يريدون تًٚرض معم ٓ يافّك 

حمََٚ هذا افتهّٔؿ وافًزم ظذ آشتٔثٚر بُؾ ثّر اجلّْٜ وظدم اإلٍٕٚق  ژٺ

وأمجؾ ذفؽ اظتامدًا ظذ مٚ هق مًِقم مـ تٍهٔؾ هذه افَهٜ مْف،
(2)

وبًْٚء ظِٔف  ،

ؾٍل أيٜ إجيٚز ؿك
(3)

. 

واصًْقا  ،ٓ تًٍِقا :وإٓ ؾٕٚوشط ؿٚل هلؿ ،أي مًيّٓؿ ژڀڀژوؿقفف: 

ًٚ مٚ ـٚن يهْع أبقـؿ  َّٕف تًٚػ ضقاه ٕٕف مل يٗثر صٔئ مـ اإلحسٚن، وـٖ
(4)

وافَسؿ  ،

 ًٚ  ،هْٚ يدل ظذ تٖـٔد ظزمٓؿ وإرصارهؿ ظذ ظدم إظىٚء افٍَراء وادسٚـغ صٔئ

                                                           

 . (رصم)مٚدة   336/ 79(  يْير: فسٚن افًرب ، 7)

 .99/76(  يْير: افتحرير وافتْقير، 9)

 .79/939 افبٔوٚوي ٍسرت(  يْير: حٚصٜٔ افَقٕقي ظذ 3)

 .8/706(  ٕيؿ افدرر، افبَٚظل، 4)
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ٕن افَسؿ يستًّؾ ذم افَرآن ذم : ( حٍِقا)دون  ژأؿسّقاژيٗـد ذفؽ افتًبر بـ 

ذم إيامن افُٚذبٜ، وفذا ؾٕ٘ف يستخدم  (احلِػ)إيامن افهٚدؿٜ ادٗـدة بخالف 

ـام  ،ر ادْٚؾَغ جٚء ذم مقاوع احلْٞجٚء دائاًم مع ادْٚؾَغ، حتك ظْدمٚ جٚء مع ؽ

هذا بخالف  [ 89مـ أيٜ : ادٚئدة]  ژېئ  ېئ  ىئ ۈئ  ېئژ  :ذم ؿقفف تًٚػ

ى  ى  ژ  افَسؿ ؾٖٔيت دائاًم ذم مقاوع افهدق وافتٖـٔد، وفذا يُثر ؾٔف جملء

 . [709أيٜ، مـ  ًٚم:إٕ]  ژائ  ائ  

 ڀ  ڀ ژ وافتًبر بٚفَسؿ وتٖـٔد افًٍؾ ادوٚرع بٚفالم وٕقن افتقـٔد ذم ؿقفف:

يتالؿك أوًٓ مع ظزمٓؿ وإرصارهؿ وصدق ٕٔتٓؿ ذم تٖـٔد ظدم اإلظىٚء،  ژ ڀ

ًٚ مع ؿقفف يهقر صدة ظزمٓؿ ، وهق إػ جٕٚٛ ذفؽ  ژٺ ٺ ژ : ويتالؿك ثٕٚٔ

وـٖهنؿ جزمقا أهنٚ ذم أيدهيؿ وضقع أمرهؿ  ،قا ظِٔفوإرصارهؿ ظذ حتَٔؼ مٚ حتٚفٍ

ّٕف فٔس ثّؿ مٚ يًّْٓؿ مْٓٚ.  وأ

دسٚـغ ؾال أي ذم أول وؿٝ افهبٚح ـل ٓ ينًر هبؿ ا ژٺژوؿقفف 

.ًٚ ٓ يثْقن ظزمٓؿ ظـ حرمٚن  ؿٔؾ ژٺ ٺژ:  وؿقفف يًىقهنؿ مْٓٚ صٔئ

ًٚ مْٓٚ، وؿٔؾ: ٓ يَقفقن ء اهلل: إن صٚ ادسٚـغ وظدم إظىٚئٓؿ صٔئ
(1)

. 

َّٕف يٗدي  » ؿٚل افزخمؼي: ك اشتثًْٚء وإٕام هق رشط ؟ ؿِٝ: ٕ ّّ ؾ٘ن ؿِٝ: مل ش

َـّ إن صٚء اهلل، وٓ أخرج إٓ أن  مٗدى آشتثْٚء مـ حٔٞ إنَّ مًْك ؿقفؽ : ٕخرج

  « ينٚء اهلل واحد
(2)

. 

وهق ذم افٌِٜ: إدخٚل افقء ذم افقء  (إدمٚج)وظذ هذا افَقل ؾٍل أيٜ 

ًٚ شٚؿف دًًْك آخر بؼط أن ٓ  ،تتٚره ؾٔفواش ًٚ: أن يوّـ ادتُِؿ ـالم واصىالح

َّٕف مسقق ٕجِف وهق مـ ؾْقن افبديع ،يكح بف وٓ ينًر ذم ـالمف بٖ
(3)

وبٔٚن  

                                                           

 .8/379، وافبحر ادحٔط، 78/977(  يْير: اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن، 7)

 .4/594(  افُنٚف 9)

 .6/979(  يْير: إٔقار افربٔع ذم إٔقاع افبديع، ٓبـ مًهقم، 3)
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 ،اشتثًْٚء أنَّ أصؾ صٌٔتف ؾٔٓٚ حرف آشتثْٚء (إن صٚء اهلل)ذفؽ أنَّ وجف تسّٜٔ 

دون حرف آشتثْٚء أضِؼ ظذ ؿقفف  (صٚء اهلل  إن )ؾ٘ذا اؿتك أحد ظذ  (إّٓ )وهق 

ّٕف دٚ ـٚن افؼط يٗول إػ إٓ أن ينٚء اهللٕٕف ظذ تَدير:  :ذفؽ اشتثْٚءً  . ظذ أ

 مًْك آشتثْٚء أضِؼ ظِٔف اشتثْٚء ٕيرًا إػ ادًْك وإػ مٚدة اصتَٚق آشتثْٚء
(1)

. 

ؿد موٝ خالف  وافَهٜ  ژ ٺ ٺ ژ وافتًبر ظـ ادٚيض بٍِظ ادوٚرع   

َّٕام ظدل ظـ  (أؿسّقا ومل يستثْقا  )وإصؾ ذم افُالم افًٚدي أن يَٚل:  ،افيٚهر وإ

ٓشتحوٚر احلٚل افًجٔبٜ افتل ـٕٚقا ظِٔٓٚ وهق افبخؾ  –واهلل أظِؿ  –ذفؽ 

.ًٚ ًٚ ؾنٔئ َّٕف يتجدد صٔئ  افنديد افذي اتهٍقا بف ؾّـ ترشخف ؾٔٓؿ ـٖ

ومٚ تآمروا ظِٔف مـ  ،أصحٚب اجلَّْٜ وهذا ادنٓد ظذ ؿكه رصد اجتامع

واتٍٚؿٓؿ ظذ افتٍْٔذ ذم  ،ومٚ حهؾ مْٓؿ مـ مٍُر وإرصار ،حرمٚن ادسٚـغ

افهبٚح افبٚـر، ب٘جيٚز بديع يسك فَِٚرئ أن يستحرض بّخِٔتف مٚ يُّـ أن يَٚل ذم 

ّٔتقه  ،مثؾ أجقاء افتآمر وادُر واخلداع ، ؾِْدظٓؿ ذم ؽٍِتٓؿ وـٔدهؿ افذي ب

 .وهؿ ٕٚئّقن ،ير مٚذا جرى هلؿ ذم هجًٜ افِٔؾوفْْ

ذم  رشّٝ خٔقضٓٚ مل تُـ ذم احلسبٚن، مٍٚجٖة أشِقب افَّص يزز فِّتَِل إنَّ 

وهذا مٚ يهقره  وأصحٚب اجلّْٜ ؽٚؾِقن، المذم افيّ  حدثٝ وحرـٜ خٍٜٔ ،خٍٚء

 ادنٓد افثٚين.

 لتدمير واإلىالكالمشهد الثاني: مشهد ا
وهق ادتّثؾ ذم  ،مـ زروع وثامر ٚومٚ ؾٔٓ جْتٓؿتدمر حيتقي ظذ د هذا ادنٓ

 . ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ     ڤ  ڤژ  ؿقفف تًٚػ:
فَِٔل بيالفف  ـٔد هٗٓء اإلخقة:وهق منٓد جٚء ذم أظَٚب منٓد افتآمر و

ة ظئّٜ تدّبر  .افُقن  أمقر ادقحٜٔ بقجقد ؿقَّ

                                                           

 .99/76(  يْير: افتحرير وافتْقير 7)
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وهؿ  ،خٍٜٔ ذم جْح افيالم رت جْتٓؿ بام ؾٔٓٚ مـ زروع وثامر بَقةفَد دمّ  

ٕٚئّقن ؾٖصبحٝ تِؽ اجلَّْٜ حمسؿٜ افثامر وافزروع، ؾقؿع احلرمٚن هبؿ ؿبؾ ؽرهؿ 

 .ـٚن جزاؤهؿ مـ جْس ظِّٓؿو

تقحل بنظٜ مٚ  ژٿژ :هذه أيٚت ؾٚفٍٚء ذم ؿقل بف وتٖمؾ مٚ تقحل

ى وظد ،ظقؿبقا بف مـ افتدمر واإلزافٜ ظَٛ ظزمٓؿ ظذ مْع ادسٚـغ مبٚرشة

فتوّْف مًْك: افتسِط وآشتٔالء (ظذ)بحرف  (ضٚف)افًٍؾ 
(1)

وـٖن اإلحراق  ،

مسْد إفٔف وهق ُٕرة، وتُْر ادسْد  ژٿژ :وؿقفف، ؿد اشتقػ ظذ مجٔع أجزائٓٚ

إفٔف فف أؽراض متًددة مْٓٚ افدٓفٜ ظذ افتًئؿ وافتٓقيؾ، بًّْك أن ادسْد إفٔف 

فأظيؿ مـ أن يًغَّ ويًرّ 
(2)

 : َّٕ ر وإ َُّ ُٕ  .هْٚ تًئاًم دٚ أصٚب جْتٓؿ ژ ٿ ژام 

ف بَقفف: فِتًئؿ أي: أمٍر ظئؿ، وؿد بّْٔ  (ضٚئػ)وتْقيـ  » ؿٚل ابـ ظٚصقر:

 « ؾٓق ضٚئػ شقء ژ ڤ  ڤژ
(3)

 . 

َّٕف مـ جْس مٚ يهٔٛ اجلّْٚت مـ أؾٚت، وٓ  ومل يًغ جْس افىٚئػ فيٓقر أ

ٚصؾ بفيتًِؼ ؽرض بتًٔغ ٕقظف: ٕنَّ افًزة ذم احل
(4)

. 

ًٚ  وأصؾ افىقاف: ادق حقل افقء مـ ـؾ جقإبف يَٚل : ضٚف بٚفقء ضقؾ

ًٚ: اشتدار حقفف وجٚءه مـ ٕقاحٔف وأضٚف ؾالن بٕٚمر: إذا أحٚط بف ،ومىٚؾ
(5)

 ،

                                                           

   . 75/ 9 ( يْير: تٍسر أيب افسًقد ،7)

 .7/309( يْير: ظروس إؾراح ، افسبُل 9)

 .99/87(  افتحرير وافتْقير، 3)

 .99/87( يْير: ادهدر افسٚبؼ، 4)

ٹ     ژ، وؿٚل افٍّراء: ٓ يُقن افىٚئػ إٓ فٔاًل واشتدل بٚٔيٜ  9/995( يْير: فسٚن افًرب 5)

ًٚ ومـ ذفؽ ؿقل اهلل تًٚػ  ژٹ ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڈ ژ ورد ظِٔف بٖٕف فٔس ٓزم

ِّّٝ بف افًرب  ،ؾِؿ يتخهص بٚفِٔؾ ژک  ک  ک  ک   گ  گ  گ   وؿد تُ

 ومـ ذفؽ ؿقل افنٚظر:     

جٚل              أضٍٝ بف هنٚرًا ؽر فٍٔؾ     ُٛ افرر ٚ ضِ  وأهلك رهبَّ

 . 9/995، و يْير: فسٚن افًرب 379/  8يْير: افبحر ادحٔط ،       
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وأريد بف هْٚ متثٔؾ حٚفٜ اإلصٚبٜ فِقء ـِف بحٚل مـ يىقف بُّٚن
(1)

، وافتًبر بـ 

الك وافٍْٚء بجّٔع جقإٛ هذه اجلْٜ، بحٔٞ مل يبؼ ؾٔف إحيٚء إػ إحٚضٜ اهل (ضٚف)

بام ؾٔف مـ مًْك إحٚضٜ شقاد  ،ژ ڤژ ؾٔٓٚ جزء صٚفح، وهذا يتالؿك مع ؿقفف 

بحٔٞ ٓ يبَك جزء بًٔدًا ظـ شقاد افِٔؾ ـام أن  ،افِٔؾ بُؾ إجزاء واجلقإٛ

 نّ وهذا يٗـد ظذ ظيؿ اإلصٚبٜ وؿقهتٚ، وـٖ ،ؾٔٓٚ مًْك تُرار افًٍؾ (ضٚف)

وظذ هذا ؾٍل أيٜ  :إحراق اجلْٜ تُرر حتك ٓ يبَك ؾٔٓٚ جزء مـ ؽر إحراق

وهلذا ؿٚل افَقٕقي:  ،بًّْك أرشؾ ظِٔٓٚ  ژ ٿ  ٿ ژ ٕنَّ ؿقفف:: اشتًٚرة متثِٜٔٔ

افتًبر بٚفىقاف ظـ اإلرشٚل فِّبٚفٌٜ ذم اإلحراق واإلحٚضٜ بجّٔع جقإبف  »

 « بٜـٚفىقاف وهق اشتًٚرة مكحٜ تبًٜٔ ؽري
(2)

. 

َّٕف صّبف اإلرشٚل بٚفىقاف فِّبٚفٌٜ ذم اإلحٚضٜ وافنّقل ثؿ  ووجف آشتًٚرة أ

ظذ شبٔؾ آشتًٚرة ( افىقاف)وبَل ادنبف بف وهق  (اإلرشٚل)حذف ادنّبف 

ح ؾٔٓٚ بذـر ادنبف بف ؾَط. َّٕف رصَّ  افتكحئٜ ، وشّٔٝ تكحئٜ ٕ

ٚ ؿقفف وهق  ،بًٜٔ ٓ بد أن دمرى ظذ ادهدرتبًٜٔ ؾألنَّ آشتًٚرة افت : وأمَّ

  ؾٚٓشتًٚرة ذم ؿقفف:(ضٚف)وهق ،ثؿ ينتؼ مـ افىقاف افًٍؾ ادٚيض ،افىقاف أوًٓ 

اجلٚمع بغ وأمٚ ـقهنٚ ؽريبٜ ؾألن وجف افنبف  ،(ظِٔٓٚ أرشؾ)وأصِف  ژ ٿ ٿ ژ

ير   ٕٜ مؾ ودؿ ف إػ ٖت ج ذم إدرـا ًٚ حيٚت ـٚن دؿَٔ ًٚػ أظِؿ. –افىرؾغ   واهلل ت

 يٍقت ادتٖمؾ أن يِحظ مجٚل جْٚس آصتَٚق : وهق مٚ اجتّع ؾٔف افٍِيٚن وٓ

ذم أصؾ واحد  
(3)

ومجٚل هذا إشِقب يًقد إػ مٚ  (ضٚئػ) و (ضٚف)وذفؽ بغ  

يؤٍف مـ إحداث إٓسجٚم وافتْٚشٛ ذم افُالم مـ خالل إٓسجٚم افهقيت 

جٕٚس ادَرون بٚفتَٚبؾ بغ ، ـام يِحظ أيوٚ افتافْٚصئ ظـ ادامثِٜ ذم آصتَٚق

                                                           

 .99/87ير، ( يْير: افتحرير وافتْق7)

 .79/933( حٚصٜٔ افَقٕقي ظذ تٍسر افبٔوٚوي، 9)

 . 549/  9(  يْير : اإليوٚح 3)



 الرحمن بن رجاء اهلل السلمي عبد د.      سورة القلم جماليات النظم القرآني في قصة أصحاب الجنة في 

142 

فتَك افٌّْؿ افهقيت مع افتَٚبؾ وافتوٚد، وهذا مـ  : ؾَد ا ژڤژ و ژ ڀژ

 صٖٕف أن ييٓر ادًْك ويَره ذم افقجدان.

تٖـٔد ظذ أنَّ هذا افًذاب صٚدر ظـ اهلل، وذم ذفؽ ختقيػ  ژٿ ٿژوؿقفف: 

ٚر ؿريش ٍَّ  ؾٔف أيوٚ إحيٚءو ،فًِيّٜ وادٓٚبٜ ذم افٍْقس وؽرس ،فِّخٚضبغ مـ ـ

بٖن اإلهالك واإلحراق وإن ـٚن ذم طٚهره َّٕٜ إٓ إٔف ذم بٚضْف وحََٜٔ أمره ًّٕٜ 

 ، وهذا يتالؿك مع تقبتٓؿ ورجقظٓؿ إػ اهلل بًدهٚ.ظّز وجّؾ  جٚءت مـ افرب

ًٚ ذم افهقرة أخز  »ذفؽ بَقفف:  إػ افبَٚظل رمحف اهللدح وؿد أ ودٚ ـٚن هذا مَت

َّٕف فىػ وتربٜٔ  ،أي ادًروف بٚفًيّٜ افتل ٓ حتد ژ ٿ ٿ ژ ذم ادًْك بَقفف: بٖ

ـام أدب أصحٚب  ،فَٔبِقا مْؽ :ؾٓق جدير بٖن يٗدب ؿقمؽ ،وبٚإلحسٚن إفٔؽ

ويُقٕقن خَِٔغ  ،يًَِقا ظْؽ :وهق احلَٔؼ بسبٜٔ افًبٚد ،اجلْٜ بام أوجٛ تقبتٓؿ

« واإلؿبٚل ظذ ادًٚين ،بٚفتجْٛ فِدٕٔٚ
(1)

 ژڤ  ڤژٜ ذم ؿقفف:واجلِّٜ آشّٔ

وتَٔٔد وؿٝ  ،تدل ظذ افثبٚت وافدوام وهل حٚفٜٔ وؾٚئدهتٚ تهقير حٚفتٓؿ

ًٚ ظذ ؽٍِتٓؿ ظام حيدث جلْتٓؿ ذم ذفؽ  افىٚئػ افذي حؾ بجْتٓؿ ، وتدل أيو

ؿد أخذوا ظذ حغ ؽرة ـام ـٕٚقا يْقون أن يًٍِقا مع  نافقؿٝ، وبذفؽ يُقٕق

 س مُرهؿ وتدبرهؿ. ادسٚـغ، وبذفؽ يُقن جزاؤهؿ مـ جْ

هظٜ افتًَٔٛ بدون  حرف ظىػ وهل تٍٔد ژڤژ وافٍٚء ذم ؿقفف: 

ـ ـذم افزمـ ممٚ يهقر هظٜ افًذاب وصدتف، وإٕام جٚء افتًبر ب مِٜٓ أو تراخٍ 

 وذفؽ فِدٓفٜ ظذ أمريـ: ،ومل يَؾ ؾهٚرت أو ؾُٕٚٝ (ؾٖصبحٝ)
درـف مـ فف أدٕك بحٔٞ ي ،ووقح اهلالك واإلحراق وطٓقره طٓقرًا تٚمًٚ  -7

ٜ، إذ افهبح ؾٔف مًْك افقوقح وافيٓقر، ـام يَٚل أؾهح افهبح بك هلذه اجلّْ 

 فذي ظْٔغ.

                                                           

 .8/705(  ٕيؿ افدرر، 7)
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حتَٔؼ مًْك ادٍٚجٖة بٚفْسبٜ ٕصحٚب اجلْٜ، إذ وؿٝ افهبح هق افذي -9

ًٚ ـام هق واوح مـ  ،أرادوا أن جيْقا افثّر ؾٔف وٓ يًىقا افٍَراء وادسٚـغ صٔئ

ؾُٖن افقؿٝ  ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ژ ذم ذفؽ افقؿٝ ادبُر  إؿسٚمٓؿ ظذ مجًٓٚ

ًٚ، وهذا مـ متٚم  افذي أرادوا ؾٔف مْع افٍَراء وادسٚـغ صٚر هق وؿٝ ادْع هلؿ أيو

ًٚ ؾٔف تٖـٔد ظذ صدة ادهٔبٜ ظِٔٓؿ، ٕهنٚ جٚءت ذم ، افًدل ذم ادجٚزاة وهذا أيو

ؾ٘ذا هبؿ ذم ذفؽ افقؿٝ افقؿٝ افذي ييْقن ؾٔف أهنؿ شٖٔخذون متٚم افًّْٜ هلؿ، 

: وفذا ـثر فٍظ أصبح ذم وإُٔك ظذ ٍٕقشٓؿجيدون متٚم افَّْٜ ظِٔٓؿ، وهذا أصد ّ

مقاوع اهلالك وافًذاب وافّْدم
(1)

. 

: ٕن ؾٔف ؽزارة ذم ادًْك، ويًىل تٍسرات متًددة  (افكيؿ)وإٕام اختر فٍظ 

ٚ اشقّدت دٚ  :ِٔؾوادًْك: أصبحٝ ـٚف ،ؾَٔؾ: افكيؿ افِٔؾ ،حيتِّٓٚ افسٔٚق ٕهنَّ

ٚر ،أصٚهبٚ ٚ ابٔوٝ  ،: أصبحٝ ـٚفّْٓٚر وادًْك ،وؿٔؾ افكيؿ : افَّْٓ ٕهنَّ

ٚر، وؿٔؾ: إنَّ افكيؿ افّرمٚد  ،ـٚحلهٔد ومـ ذفؽ ؿقهلؿ: رصيؿ افِٔؾ وافَّْٓ

وؿٔؾ: أصبحٝ ـٚدكومٜ أي ادَىقظٜ ،إشقد
(2)

. 

 ژڤ  ژ أن افتنبٔف ذم ؿقفف: وظذ مجٔع إؿقال افتل ؾنت هبٚ أيٜ ٕجد 

ووجف  ،تنبٔف متثٔع حٔٞ صّبف صقرة اجلَّْٜ ومٚ آفٝ إفٔف مـ اهلالك بهقرة افِٔؾ

افّنبف آشقداد بٚٓحساق
(3)

ٚر ٓبٔوٚوٓٚ مـ ؾرط يبسٓٚ،   أو تنبٔٓٓٚ بٚفَّْٓ

ووجف افّنبف يبسٓٚ وذهٚهبٚ حتك مل يبؼ مْٓٚ يشء
(4)

أو تنبٔف اجلَّْٜ وهل حمسؿٜ  

ًٚ بٚ وٓ يتقؿع مْٓٚ ٍٕع ،فرمِٜ افتل ٓ تْبٝ صٔئ
(5)

. 

                                                           

 :افُٓػ] ، ژ ..ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ڭڭ  ڭ  ژ     ( ـام ذم ؿقفف تًٚػ:7)

 .[ 95:إحَٚف] ژہ ہ   ہ  ھ    ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ڻ ..ژ  تًٚػ: ، وؿقفف[ 49

 . 785،  وتٍسر ابـ جزي، دحّد بـ جزي افُِبل، ص  595/ 4( يْير : افُنٚف ، 9)

 .79/934(  يْير : حٚصٜٔ افَقٕقي ظذ افبٔوٚوي 3)

 .  338/ 6(  يْير : تٍسر ؽرائٛ افَرآن ، فْيٚم افديـ افْٔسٚبقري ، 4)

 .386نٓر بٚجلّؾ، فسِٔامن اف (  يْير : افٍتقحٚت اإلهلٜٔ بتقؤح تٍسر اجلالفغ،5)
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وآـد ذم  ،وهذا أدظك فِبٔٚن وافقوقح (ادكوم)وهق  (حيس)وادّنبف بف هْٚ 

ٕنَّ افًِؿ ادستٍٚد مـ ضرق احلقاس أو  » :ترشٔخ افهقرة ـ ـام شبؼ ـ وذفؽ 

فْير ادرـقز ؾٔٓٚ مـ جٜٓ افىبع وظذ ّحد افرضورة يٍوؾ ادستٍٚد مـ جٜٓ ا

ٓ و ،ـام ؿٚفقا: فٔس اخلز ـٚدًٚيْٜ ؾٔف، وافٍُر ذم افَّقة وآشتحُٚم وبِقغ افثَٜ

ـٌ  أظْل إٕس مـ جٜٓ  :ؾِٓذا حيهؾ هبذا افًِؿ هذا إٕس ـٚفَٔغ: افي

ة   « آشتحُٚم وافَقَّ
(1)

. 

ًٚ ومجًٚٓ وجقد افىبٚق ذم أيٜ مـ جٓتغ إوػ: أن  وممٚ يزيد افهقرة حسْ

وظِٔف ؾٍل  (أصبح)وهذا ادًْك يتىٚبؼ مع  ،افِٔؾإنَّ مـ مًٚين افكيؿ:  :يَٚل

ومـ جٜٓ أخرى أن اجلّع بغ  ،حمسـ افىبٚق (افكيؿ)و  (أصبحٝ)اجلّع بغ 

يًّد أحد أؿسٚم  (افكيؿ)وهق  (اشؿ)وأخر  (أصبح)وهق  (ؾًؾ)فٍيغ أحدمهٚ 

افىبٚق
(2)

ًٚ ؽر متُِػ يزيد  » وٓ صؽ أنَّ جملء افىبٚق ذم إشِقب ، ًٚ ضًٔ شِس

وتهّقر  ،وذفؽ ظـ ضريؼ ادَٚرٕٜ بغ افوديـ ،ذم إيوٚح ادًْك وإطٓٚره وتَقيتف

 ًٖ ٔ ّٓ هـ ظْد ذـر افود يُقن م أحد افوديـ ؾٔف تهّقر فمخر، وظذ هذا ؾٚفذر

« فمخر ومستًدًا فف، ؾ٘ذا ورد ظِٔف ثبٝ وتٖـد ؾٔف
 (3)

. 

 :وذفؽ بغ ؿقفف ،صتَٚق وظذوبٜ إيَٚظفوٓ يٍقت ادتذوق مجٚل جْٚس آ

ًٚ  (صٚرمغ)و (ـٚفكيؿ)و  (فٔكمّْٓٚ) ممٚ أوٍك ظذ إشِقب تٌْٔام صقتٔٚ ظذب

وـؾ مٍردة مْٓٚ تٗدي  (افكم)تىرب فف إذن، وهذه إفٍٚظ منتَٜ مـ مٍردة 

ومٚ  (فٔكمّْٓٚ) وطٍٔتٓٚ افبالؽٜٔ ذم تهقير احلٚفٜ افٍْسٜٔ ٕصحٚب اجلْٜ، ؾٍل

تهقير حلٚفٜ تِؽ افٍْقس ومٚ  ،ّرِثّ فتقحٔف مـ دٓفف ظذ افَىع وافَىػ افُع 

                                                           

 .3/70: أيوٚ اإليوٚح  ، ويْير797(  أهار افبالؽٜ، ص 7)

 . 989/  4(  يْير : ظروس إؾراح ، 9)

 .57 – 50 ص، شتٔٝ أبق افنحٚت –(  دراشٚت مْٓجٜٔ ذم ظِؿ افبديع 3)
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إٕٕٜٚٔ واجلنع دمٚه أخريـ، وهل ب٘يَٚظٓٚ افنديد تّهقر  منٚظريًتّؾ ؾٔٓٚ مـ 

تٍْٔذ افًٍؾ بندة وؿسقة ـام ذم  افكف مـ خالل ٚديـّـٓٚ افـٕٚبـافنخهٜٔ بج

 . (صٚرمغ)مٍردة 
ٚبالً وهذا ادنٓد ظذ ؿك  ٔٚ ه يهّقر تَ ْٚئ  (إهلل تدبر)و  (يبؼ تدبر) حدثغ: بغ ث
ٚبؾ مـ خالل ييٓر ٜ  ،ووًٍف أمٚم تدبر اهلل وؿقتف افتدبر افبؼي ظجز هذا افتَ ؾِْدع اجلّْ

ْير مٚذا يهْع ادبّٔتقن ادٚـرون ًٚ ْف ٚ مٗؿت ٚ أملّ هب ر وم حٓؿ افبـٚ  ؟!ذم صٚب

 المؤامرةتنفيذ المشهد الثالث: مشهد االنطالق نحو 
ًٚ وشرهؿ إػ بستٚهنؿ فتٍْٔذ  أصحٚب اجلّْٜ هذا ادنٓد يتوّـ دمّع صبٚح

ڦ  ڦ ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ       ژ  ادٗامرة. وهق ادنٓد ادتّثؾ ذم ؿقفف تًٚػ:

 . ژڃ    ڃ  چ   چ چ  ڇ       ڇ  ڇ   ڇ     ڍ     ڌ  ڌ   ڎ    ڎ    
وهؿ يستَٔيقن مبُريـ ويْٚدي بًوٓؿ  ،ؾٓذه أيٚت تهّقر هٗٓء افَقم 

 فتٍْٔذ مٚ اظتزمقا ظِٔف. : بًوًٚ 

وافٍٚء هْٚ ظٚضٍٜ واجلِّٜ مًىقؾٜ  ژڦ ژبَقفف تًٚػ:  دنٓدويبدأ هذا ا

 .(أؿسّقا)ظذ مجِٜ 
ؿ ـٕٚقا  » ؿٚل افبَٚظل رمحف اهلل: ودّٚ ـٚن فَقة ظزمٓؿ ظذ مٚ أؿسّقا ظِٔف ـٖهنَّ

 « مْٓؿ أخر أي ـٕٚقا ـٖهّنؿ ٕٚدى ـؾ   ژ ڦ ژ ظذ مًٔٚد شبَّٛ ظْف ؿقفف:
(1)

 ،

ًٚ ذم حبُٜ ادٗامرة وصدة ظزمٓؿ، ـام  ژڦ  ژوافًٍؾ  يّهقر اصساـٓؿ مجًٔ

َّٔف صٚخهٜ فًدد مـ افْٚس ـِٓؿ يْٚدي بًوٓؿ بًوًٚ   ٜـومجِ ،يرشؿ صقرة ح
ؾًؾ أمر، وادٚيض مْف  ژڄ  ژ و ژڦ  ژ  قفف:ـتٍسر فَ ژڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ژ

ٚر مٚ  (داؽ) بًّْك ذهٛ إػ مٚ يريد مـ ظّؾ وؿٝ افٌدوة، وهق افقؿٝ ذم أول افَّْٓ

 بغ افٍجر وضِقع افنّس.
                                                           

 .8/705(  ٕيؿ افدرر، 7)
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دٚ ؾٔف مـ مًْك  :(ظذ). واشتًر فٍظ (حرثُؿ إػ)بًّْك  ژڄ     ڄ  ژ وؿقفف 

ّٕف ؿٔؾ: اؽدوا تُقٕقا ظذ حرثُؿ أي مستَريـ ظِٔف افتُّـ وافسٔىرة ـٖ
(1)

، وذم 

الشتٔالء فاشتًٚرة تبًٜٔ ؾَد اشتًر  –بدٓفتف ظذ آشتًالء  – (ظذ)احلرف 

وذفؽ بجٚمع ف: وؿد متُـ مْف وثبٝ ظِٔ ،وافتُّـ دـ أؿبؾ ظذ يشء يُِّف

وُدلَّ ظذ هذه آشتًٚرة بٚحلرف افدال ظذ  ،افسٔىرة وافتُّـ وآشتٔالء ذم ـؾٍ ٍ

 آشتٔالء وافتُّـ.

ُّـ مـ صًقرهؿ بٚفتّ  تهقير دٓفٜ ظذافبالؽٜ هذه آشتًٚرة ذم  ـوتُّ

ويرـوف حٔٞ  سقؿفٔؾ يتُّـ مْف ـّـ يرـٛ ظذ جقاد ،حرثٓؿ وافسٔىرة ظِٔف

 ّزيد ؿقهتؿ وصدة متُْٓؿ ممٚ ذم أيدهيؿ مـ احلرث.ب إيذان مْٓؿ وذفؽ :أراد

ؾ٘ن ؿِٝ: هالَّ ؿٔؾ: اؽدوا  »: فَقفبؽل افبالِّح اد إػ هذا فزخمؼيؿد أصٚر او

؟ ؿِٝ: دٚ ـٚن افٌدو إفٔف فٔكمقه ويَىًقه : ـٚن (ظذ)ؿ، ومٚ مًْك إػ حرثُ

« ؽدوًا ظِٔف ـام تَقل : ؽدا ظِٔٓؿ افًدو
 (2)

. 

فتنبٔف افٌدو فِكام بٌدو افًدو بجٚمع  (ظذ)وظذ هذا تُقن تًديٜ افًٍؾ بـ 

آشتٔالء وافسٔىرة ، ويُّـ أن حيّؾ ادًْك ظذ افتوّغ افْحقي ؾتُقن تًديف 

فتوّْف مًْك اإلؿبٚل ـَقهلؿ: يٌدى ظِٔف بٚجلٍْٜ ويراح (ظذ)فٌدو بـ ا
(3)

 . 

ٚ فتوّْف مًْك  (ظذ)وتًديف افًٍؾ بـ »: أصٚر افبٔوٚوي بَقفف رأيغوإػ هذيـ اف إمَّ

اإلؿبٚل أو فتنبٔف افٌدو فِكام بٌدو افًدو ادتوّـ دًْك آشتٔالء
(4)

. 

)حرثُؿ(، دون أن يَقفقا  ؿقهلؿ:وتِّس ذم إوٚؾٜ احلرث إػ وّرهؿ ذم 

احلرث أو افبستٚن مٚ يقحل بنًقرهؿ أهّنؿ أصحٚبف ادتُّْقن مْف، وادتكؾقن 

                                                           

 .99/83( افتحرير وافتْقير، 7)

 .4/595( افُنٚف 9)

 .9/75وتٍسر أيب افسًقد،  8/767، وافبحر ادديد، 4/595ٚف ( يْير: افُن3)

 .9/576( تٍسر افبٔوٚوي 4)
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ؾٔف، وهذا ذم طّْٓؿ خيّقل هلؿ أن يًٍِقا مٚ ينٚءون ؾٔف مـ اإلظىٚء أو ادْع، ؾٓؿ 

 ."ظذ  "ادتُّْقن مْف ٓ يْٚزظقن ؾٔف، وهذا يتالؿك مع افتًبر بٚحلرف 
ومْع ادسٚـغ مـ  ،أي ظٚزمغ ظذ ؿىع ثامر جْتُؿ :   ژ ڃڄ  ڃ       ژ وؿقهلؿ:

ظذ خالف إصؾ،  ذم ـالمٓؿ افؼضٜٔ (إنْ )أخذ يشء مْٓٚ. وتَٔٔد افًٍؾ هْٚ بـ 

ًٚ بقؿقظف ـام تَقل فهٚحبؽ: (إنْ )وإصؾ ذم  إن  » أّٓ يُقن افؼط ؾٔٓٚ مَىقظ

َّٕف يُرمؽ  «تُرمْل أـرمؽ وإٔٝ ٓ تَىع بٖ
 (1)

. 

ٚ اشتًِّٝ هْٚ ذم مَٚم افَىع بقؿقع افؼط ؾٓٗٓء افَقم ظزمقا ظذ  وفَُّْٓ

ب٘ذاؾًِتٓؿ، ؾُٚن مَتٙ افيٚهر أن يُقن افتًبر 
(2)

ظذ  (إنْ )، وفُـ ظزَّ بـ 

اإلثٚرة وإهلٚب مـ أبىٖ مْٓؿ ؾِؿ يبٚدر ويْٓض خالف افيٚهر فُْتٜ بالؽٜٔ وهل 

 .فِّنٚرـٜ ذم افّكم 

 ژڄ  ڃ  ڃ  ژ  وفٔس ؿـقفف: »بَقفف:  ٚر افىٚهر بـ ظٚصقر وإػ ذفؽ أص

بؼط تًِٔؼ، وفُّْف مستًّؾ ذم آشتبىٚء، ؾُٖهنّؿ إلبىٚء بًوٓؿ ذم افٌّدو ؿد 

 ٜاهلل بـ ظّر فِحجٚج ظْد زوال ظرؾ ظدل ظـ اجلذاذ ذفؽ افٔقم. ومْف ؿقل ظبد

ريد افسّْٜ، وٕير ذفؽ افرواح إن ـْٝ ت »حيّروف ظذ افتٓجر بٚفرواح إػ ادقؿػ: 

« ـثر ذم افُالم
(3)

هْٚ ؾٔف دٓفٜ ظام يسدد ذم  (إن)، ويُّـ أن يُقن افتًبر بـ 

 ،داخِٓؿ مـ هٚجس اخلقف مـ ظدم إمتٚم مٚ ظزمقا ظِٔف، ؾٓؿ وإن ـٕٚقا ؿد ظزمقا

وأـدوا ؿىع افثّر مبُرًا ؿبؾ حوقر ادسٚـغ، إٓ أن ٍٕقشٓؿ مٚزافٝ متخقؾٜ مـ 

 .خّٚصٜ بًد مًٚروٜ أوشىٓؿ ـام شٖٔيت هذا إمر ظذ افقجف إـّؾ ظدم إمتٚم

                                                           

 .7/778( يْير: اإليوٚح 7)

ًٚ بقؿقظف ـام تَقل:  (إذا)( إصؾ ذم 9)   .« إذا زافٝ افنّس آتٔؽ »أن يُقن افؼط ؾٔٓٚ مَىقظ
 .7/778يْير: اإليوٚح 

 .99/83( افتحرير وافتْقير 3)
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چ  ڇ       ڇ  ڇ      چ   ڃ  چ   چ ژ  ثؿ يّيض افسٔٚق مهقرًا حٚهلؿ بَقفف:

حرف ظىػ واجلِّٜ مًىقؾٜ ظذ مجِٜ  ژڃ  ژ  ؾٚفٍٚء ذم ؿقفف  ژڇ     ڍ   

ّٜٔ تدل ظذ هظٜ إىالؿٓؿ دون م ژڦ  ژ   ،تراخٍ  ِٜٓ أووفًِىػ بٚفٍٚء خٚص

تهقيريٜ  دٓفٜ (شٚروا)أو (ذهبقا)دون ؽره مـ مثؾ  (إىَِقا)افًٍؾ  صىٍٚءوذم ا

 خٚصٜ ؾٓق يهقر إدؾٚظٓؿ افنديد. 

ًٚ بٚحلرـٜ اخلٍٜٔ ؾٓؿ يتبٚدفقن ژچ چ ڃژ : ويٖيت وصٍٓؿ بَقفف مقحٔ

ؿ يٖتقن مُْرًا أو  احلديٞ ذم خٍقت ومهس حتك ٓ يسّع ـالمٓؿ أحد وـٖهنَّ

ئٍد دمدد ختٚؾتٓؿ  ژچ  ژن ظذ ؾٚحنٜ مبْٜٔ وافتًبر بٚجلِّٜ افًٍِٜٔ يَدمق

ًٚ وٓ يُقن ذفؽ ادًْك فق ظّز بٚجلِّٜ آشّٜٔ وذم افتًبر بٚفتخٚؾٝ  ًٚ ؾنٔئ صٔئ

ّٕام  تهقير ٓشتحوٚر حٚفتٓؿ افًجٔبٜ مـ بخِٓؿ ظذ افٍَراء وادسٚـغ ؾٓؿ إ

فٍَراء وادسٚـغ واجلِّٜ حٚفٜٔ، وٓ تسّٚروا بحديثٓؿ حتك ٓ ينًر هبؿ أحد مـ ا

، حٔٞ أـّد مـ افتبُٔٝ وافتقبٔخ وافتُٓؿ هبؿ (هؿ)خيٍك مٚ ذم تهديرهٚ بَقفف 

وتهدرهٚ اجلِّٜ احلٚفٜٔ وؿقع افتخٚؾٝ وإرصارهؿ ظذ أن  (هؿ)تَديؿ افوّر 

 .تُقن تِؽ حٚهلؿ 

ڇ  ڇ   ڇ  چ  ڇ   ژ  ثؿ جٚءت أيٜ افتٚفٜٔ مٍنة هلذا افتخٚؾٝ وهق ؿقهلؿ:

افذي ؾٔف مًْك افَقل أي شٚروا  ژيتخٚؾتقنژؾٓذه أيٜ تٍسر فًٍِؾ  ژڍ 

يتخٚؾتقن يَقل بًوٓؿ فبًض: ٓ يدخِّْٓٚ افٔقم ظُِٔؿ مسُغ وتقـٔد افًٍؾ 

ادوٚرع بٚفْقن افثَِٜٔ فزيٚدة حتَٔؼ مٚ حتٚفٍقا ظِٔف مـ اإلرصار وحرمٚن ادسٚـغ 

ًٚ يٜ مًْك وِٕحظ ذم أشِقب هذه أ، وافٍَراء ًٚ وراء ادًْك إصع،  ـْٚئٔ خمتٍٔ

ڇ   ڇ  ڇ    چ  ڇ ژ  حيتٚج ذم إدراـف إػ تٖمـؾ ومًـٚودة ٕيـر وذفؽ ذم ؿـقفف

ًٚ، وفُّْٓؿ أوؿًقا افْٓل ظذ دخقل ،  ژڍ    ؾٖصؾ افُالم أن ٓ تدخِقهٚ مسُْٔ

بًوًٚ  ظـ افدخقل وادراد هنل بًوٓؿ افْٓلؾًؾ  ژ مسُغژادسُغ، وأشْد إػ 
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ًٚ يدخِٓٚ. وهذا مـ  ظـ دخقل ادسُغ إػ جْتٓؿ وادًْك : ٓ يسك أحُد مسُْٔ

وهق ـثر ذم اشتًامل افْٓل ـَقهلؿ: ٓ أظرؾّْؽ تًٍؾ ـذا ( افُْٚيٜ ؿبٔؾ)
(1)

. 

ويبدو يل واهلل أظِؿ أن ذفؽ أدظك إػ تقـٔد ادًْك افذي اشتَّر ذم ٍٕقشٓؿ وهق 

وافْٓل ظـ افدخقل فِّسٚـغ هنل هلؿ ظـ  » افْٓل ظـ متُْٔٓؿ مـ افدخقل

 « متُْٔٓؿ مْف، أي: ٓ متُْقه مـ افدخقل حتك يدخؾ ـَقفؽ: ٓ أريَّْؽ هْٓٚ
(2)

 ،

 « ادبٚفٌٜ ذم هنل إٍٔسٓؿ أن ٓ يدظقه يدخؾ ظِٔٓؿ »وؾٚئدة ذفؽ 
(3)

وأن يبذفقا ـّؾ  

مًْف مـ وشٚئؾ ادْع واإلحٚفٜ دون دخقفف، حتك فق وصؾ ذفؽ إػ حّد هنٔف و

ًٚ  ژ مسُغژوحتديد  افدخقل، بٚإلؾراد فِّبٚفٌٜ ذم ادْع وهق هنل فِّسٚـغ ظّقم

َّٕف يقم احلهٚد واجلذاذ . ژ افٔقمژوؿٔدوا مْع ادسٚـغ بٚفيرف  ٕ 

أي  ژ ؽدوا ژ و ژڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ژ  ثؿ جٚء ختٚم هذا ادنٓد بَقفف تًٚػ

مٚ شبؼ ترـٔز واوح ظذ ادُقن افزمْل  أثْٚءشٚروا إفٔٓٚ ؽدوة ذم أول افْٓٚر، وذم 

ت اإلصٚرة بًـد ذفؽ إػ ٚءافيرؾٜٔ ـام شبؼ ثؿ ج (إذ) ٜ بدأت بـذم افَهٜ، ؾٚفَّه 

 ژافٔقمژ و ژ مهبحغ ؾتْٚدوا ژ و ژ ٕٚئّقن وهؿ ژ و ژ مهبحغ فٔكمّْٓٚ ژ

 ومجًٔٓٚ أفٍٚظ تٗـد افًْٚيٜ بزمـ احلدث. ژ ؽدوا ژ و ژ اؽدوا أن ژ و

ديٞ ظـ ادُقن افزمْل ذم بْٚء هذه افَهٜ ذم افدراشٜ إدبٜٔ إن وشٖٔيت احل

صٚء اهلل تًٚػ 
(4)

. 

وختٚم هذا ادنٓد يّهقر رصد احلدث وّٕقه، بُؾ دؿٚئَف وتٍهٔالتف ،وذفؽ 

 (ادْع)يٖيت ذم افٌِٜ ظذ ظدة مًٚن مْٓٚ:   (احلرد)و ژڌ  ڌ   ڎ    ڎ     ژ ذم ؿقفف :
هٚ.يَٚل: حردت افّسْٜ إذا مًْ  ٝ خرهٚ، وحٚردت افْٚؿٜ إذا مًْٝ َدرَّ

                                                           

 .99/84ر وافتْقير (  افتحري7)

 .4/595(  يْير: افُنٚف ، 9)

 .8/706(  ٕيؿ افدرر ، 3)

 .، مـ افبح969ٞ(  يْير :  ص 4)
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وافَٚصد  ،يَٚل: حرد حيرد افقء إذا ؿهده (وافنظٜ افَهد)بًّْك:  (احلرد)و

 . إػ افقء بنظٜ حٚرد

، يَٚل حرد حيرد حردًا وحرودًا إذا تْحك ظـ (إٍٓراد)ويٖيت احلرد: بًّْك 

ؿقمف وٕزل مٍْردًا ظْٓؿ ومل خيٚفىٓؿ
(1)

. 

دون ؽره ُٕتٜ  (حرد)يٜ افُريّٜ بجّٔع مٚ ذـر، وذم إيثٚر فٍظ وؿد ؾنت أ

مـ ُٕٝ اإلظجٚز ادتًِؼ بؼف افٍِظ ورصٚؿتف، وذفؽ مـ حٔٞ ادًْك مـ جٜٓ 

 بام يْٚشٛ ـؾ مًْك مـ مًٕٚٔف مـ جٜٓ أخرى.ٚر وادجرور ومـ حٔٞ تًِؼ اجل

ٚ مـ حٔٞ ادًْك، ؾ٘ن محؾ ظذ ادْع واحلرمٚن ؾٓق مالئؿ  فًٍِٓؿ وظزمٓؿ  أمَّ

چ  ڇ       ژ  أن يًّْقا ادسٚـغ مـ حَٓؿ افذي اظتٚدوا ظِٔف مكيـ ظذ ذفؽ بَقهلؿ

 .ژڇ  ڇ   ڇ     ڍ   
وإن محؾ ظذ مًْك افَهد وافنظٜ ؾٓق مالئؿ فًٍِٓؿ حٔٞ شٚروا ذم افٌداة 

مْىَِغ بنظٜ وؿهد ٕحق جْتٓؿ، وؾٚئدة ذـره هْٚ مع إٔف مدفقل ظِٔف ؾٔام شبؼ 

أنَّ ؿهدهؿ اشتّر  »تٖـٔد  ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ  َقففب

ًٚ هلؿ مل يتّحقل ومل يتٌر حتك وصِقا إػ جْتٓؿ « مهٚحب
 (2)

. 

وأّمٚ محِف ظذ مًْك إٍٓراد وإًٓزال ؾٓق وصػ دّل ظِٔف خروجٓؿ مبُريـ 

 يتسّٚرون  ذم حديثٓؿ ومًْزفغ مل ينًر هبؿ أحد.

ٚ رشف هذ بام يْٚشٛ ـؾ مًْك مـ  ٚر وادجرورا افٍِظ مـ حٔٞ تًِؼ اجلوأمَّ

 مًٕٚٔف ؾٓذا هُّ آخر مـ أهار إظجٚزه.

 (ؿٚدريـ)بـ  (حرد ظذ)ؾ٘ن محؾ ظذ مًْك ادْع أؾٚد تًِٔؼ اجلٚر وادجرور 
ًٚ أي ؿٚدريـ ظذ ادْع ٓ ؽر، أي مْع اخلر أو مْع افٍَراء مـ ثامر جْتٓؿ  ختهٔه

                                                           

 .(حرد)، مٚدة 745/  3(  يْير :  هتذيٛ افٌِٜ ، مٚدة حرد ، وفسٚن افًرب ،  7)

 .7/940(  مًٚرج افتٍُر ودؿٚئؼ افتدبر 9)
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 افٍْعؽر ؿٚدريـ ظذ
(1)

. 

ًٚ بـ  (ظذ حرد)وإن محؾ احلرد ظذ افَهد وافنظٜ ـٚن  ًٚ فْقع  (ؽدوا)متًَِ مبْٔ

دو أي ؽدو ٌُ ويُقن  ،وادًْك ؽدوا بنظٜ وٕنٚط ،ُدوَّ هظٜ واظتْٚءؽُ  ااف

أي مَدريـ أهنؿ ؿٚدرون ظذ حتَٔؼ مٚ أرادوا (ؽدوا)حًٚٓ مـ وّر  (ؿٚدريـ)
(2)

. 

ًٚ مـ  (ؽدوا حٚرديـ)دون أن يَٚل:  (ؿٚدريـ)وِّٕس ذم افتًبر بَقفف  ٕقظ

ؿقفف  »وهذا مٚ أصٚر إفٔف افْٔسٚبقري بَقفف:  ،افتُٓؿ هبؿ وافسخريٜ بحٚهلؿ

يُقن مـ بٚب ظُس افُالم فِتُٓؿ أي ؿٚدريـ ظذ مٚ ظزمقا ظِٔف مـ  (ؿٚدريـ)

« افكام وحرمٚن ادسٚـغ
 (3)

. 

ذم إؾًٚل افتل ينؼ ظذ افْٚس ووجف افتُٓؿ أنَّ صٖن ؾًؾ افَدرة أن يذـر 

ٚ ؿقفف هْٚ  ،إتٔٚهنٚ ؾٓق مـ بٚب ؿقهلؿ: ؾالن ٓ يِّؽ إٓ احلرمٚن أو ٓ  (ؿٚدريـ)أمَّ

يَدر إٓ ظذ اخلٔبٜ
(4)

. 

 ة بعد إىالكها وتوبتهم بعد ذلكمشهد رؤية الجن  :  المشهد الرابع
وؿد  ،تٓؿوهق ادنٓد افذي يتوّـ رؤيتٓؿ جلْهذا آخر منٚهد هذه افَهٜ،  

وهق ادتّثؾ ذم ؿقفف ، ثؿ تقبتٓؿ بًد ذفؽ مبٚرشة، ودمرت بٚفُٚمؾ ،أحرؿٝ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڈ   ژتًٚػ:

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ   ھ   ھ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڱ    ں   ں     ڱ  ڱ 

ۅ    ۉ          ۅٴۇ   ۋ  ۋ   ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ھ  ے   ے     ۓ  ۓ      ﮲  ﮳   ﮴        ڭ  

 أضقل ادنٚهد وأـثرهٚ تٍهٔاًل. قوه ، ژۉ  
حرف ئٍد اؿسان جقاهبٚ بؼضٓٚ ( دََّٚ)و ژژ  ڈژبَقفف:  هذا ادنٓد بدأ وؿد

                                                           

 .99/79(  يْير : افتحرير وافتْقير 7)

 .99/79ر : ادهدر افسٚبؼ (  يْي9)

 .6/338(  تٍسر ؽرائٛ افَرآن، 3)

 .99/79(  يْير : افتحرير وافتْقير 4)
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ؿٚفقا ظذ افٍقر وافبدهيٜ  ،وؿد أحرؿٝ وتٍِٝ ،ظذ افٍقر، أي دَّٚ صٚهدوا جْتٓؿ

هذا إشِقب تًريض فِّؼـغ مـ أهؾ مُٜ بٖن وذم ،  ژ ڑ ڑ ژ :مبٚرشة

يُقن حٚهلؿ ذم تدارك أمرهؿ وهظٜ إٕٚبتٓؿ ـحٚل أصحٚب هذه اجلْٜ إْذ بٚدروا 

 بٚفْدم وآظساف بٚخلىٖ.

ًٚ إذا وجٓتف  ،ود اهلدى وافرصٚد : وافوالل وافوالفٜ يَٚل: أوِِٝ ؾالٕ

ومْف  ،ريؼ إذا مل هتتد إفٔففِوالل واإلؾسٚد، ومْف افتٔف ظـ افقء يَٚل: وِِٝ افى

وِِٝ افدار إذا مل تًرف مقوًٓٚ
(1)

. 

حيتّؾ أن يُقن  ژڑڑ ژ الل افذي ٕسبقا إٍٔسٓؿ إفٔف ذم ؿقهلؿوافّو 

ًٚ أي ـٕٚقا ؽر مٓتديـ وٓ راصديـ وهق  ،وذفؽ ظذ شبٔؾ ادجٚز ،والًٓ مًْقي

 تًٚػ ذم ـْٚيٜ ظـ ـقن مٚ أصٚهبؿ بسبٛ والهلؿ ظـ ضريؼ افنُر ومًْٓؿ حؼ اهلل

ًٚ وادًْك: أي ؿد وِِْٚ افىريؼ، جْتٓؿ وفٔسٝ  ،وحيتّؾ أن يُقن افوالل حََٔٔ

هذه جْتْٚ دَّٚ رأوهٚ حمسؿٜ
(2)

 :، ؾُٖهنؿ تقمهقا أهّنؿ وِقا افىريؼ إػ جّْٜ أخرى

 ٕنَّ هذه ٓ تنبف جْتٓؿ افتل يًرؾقهنٚ.

مبٚفٌٜ ذم »وذفؽ  اجلِّٜ آشّٜٔ وافالم ادزحَِٜ،وأـدوا والهلؿ ب٘نَّ و

ؿ ٓ ينُقن ذم وؿقظٓؿ بٚإلثؿ افذي اشتحَقا  آظساف بذٕبٓؿ فرهبؿ وإصًُٚر بٖهنَّ

 « ظِٔف افًذاب
(3)

، أو مبٚفٌٜ ذم تٖـٔد والهلؿ ظـ جْتٓؿ، وأن هذه فٔسٝ جْتٓؿ 

زيؾ ْـوتٖـٔدهؿ افُالم هبذه ادٗـدات بسبٛ ت، وإٕام هل جْٜ أخرى ٓ يًرؾقهنٚ

ينؽ ذم أهّنؿ وٚفقن ضريؼ اخلر فَرب ظٓدهؿ. بٚفٌٍِٜ ظـ  زفٜ مــإٍٔسٓؿ مْ

ؿ تٚئٓقن ظـ ضريؼ جْتٓؿـأو تْ »والهلؿ  وذم  ،زيؾ إٍٔسٓؿ مْزفٜ مـ ينؽ ذم أهنَّ

« ذفؽ إيذان بٚفتحن وافْدم
 (4)

.  

                                                           

 .77/390(  يْير: فسٚن افًرب، 7)

 .87-99/80، وافتحرير وافتْقير،8/706 . وٕيؿ افدرر،5/79(  يْير: إظراب افَرآن فِْحٚس9)

 .7/949( مًٚرج افتٍُر ودؿٚئؼ افتدبر،3)

 .99/80وافتْقير،   ( افتحرير4)
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وبؾ: حرف إرضاب ظاّم ؿبِٓٚ وإثبٚت دٚ بًدهٚ، وهل حرف ابتداء إذا تِتٓٚ 

مجِٜ ـام ذم هذه أيٜ
(1)

. 

ک   ژ وظذ تٍسر افوالل بٚفزيغ ظـ اهلدى وافرصٚد يُقن اإلرضاب ذم ؿقهلؿ

ًٚ إػ مٚ هق أهؿ وأوػ بٚفْسبٜ حلٚهلؿ ژک  ک  ًٚ إتَٚفٔ ؾُٖهنؿ ؿٚفقا: فسْٚ  ،إرضاب

جمرد وٚفغ بؾ ٕحـ حمرومقن ومًٚؿبقن بسبٛ مًهٔتْٚ
(2)

. 
ٕٔتٓؿ ذم حرمٚن  ٕهنؿ ُأِخذوا مـ بٚب :وؿد اختٚروا فٍظ احلرمٚن دون ؽره

وأهنؿ  ،فتٖـٔد ثبٚت حرمٚهنؿ ژھ ھ  ژ شّٜٔادسٚـغ وافتًبر بٚجلِّٜ اإل

، أمٚم حرمٚن ادسٚـغ وافٍَراء ءإذ فٔس بق :اختهقا بٚحلرمٚن إظيؿ وإصّؾ

ًٚ يتقاؾؼ مع مٚ امتأل بف ٍٕقشٓؿ مـ منٚظر احلرمٚن  توافتًبر بٍِظ احلرمٚن أيو

فَد تزامحٝ فدهيؿ مًٚين احلرمٚن، مًْك افًَقبٜ بٚحلرمٚن،  »: ادتًددة وادتزامحٜ

ومًْك ادْع مـ افًىٚء، ومًْك ـقهنؿ حمرومغ ؾَراء ؽر مرزوؿغ، ؾجٚء افتًبر 

ًٚ بَقفف  « وهذا مـ بديع اإلجيٚز ذم افَرآن ژھ    ھ   ھ       ژ  ظْٓٚ مجًٔ
(3)

. 

 بف وّرًا بٚرزًا مع أنَّ وافُالم ئٍد ذفؽ بىريؼ تَديؿ ادسْد إفٔف بٖن أويت

م ؾِام أبرز افوّر وؿدّ  ،مَتٙ افيٚهر أن يُقن وّرًا مستسًا ذم اشؿ ادًٍقل

 ًٚ فتل ا ،ٚٓختهٚص هبذه ادًٚين ادتزامحٜ مـ منٚظر احلرمٚنبـٚن ذفؽ مٗذٕ

 أول مٚ رأوا جْتٓؿ. تدؾَٝ إػ ٍٕقشٓؿ

 يُقن اإلرضاب ذم ؿقفف:وإذا ـٚن ادَهقد بٚفوالل والل افىريؼ إػ جْتٓؿ 
ًٚ، أي أبىِقا أن يُقٕقا وِقا ضريؼ جْتٓؿ ژھ   ھ  ھ    ژ وأثبتقا أهنؿ  ،إبىٚفٔ

                                                           

 .935( يْير: اجلْك افداين ذم حروف ادًٚين، فِّرادي، ص7)

ظذ مٚ هق ظِٔف ؾال  (بؾ)ؿبؾ  ، واإلرضاب إٓتَٚيل هق: أن يسك مٚ 99/877( افتحرير وافتْقير 9)

، ومٌْل 935، ص  ينيَْض وٓ يبىؾ، بؾ يْتَؾ إػ ؽرض آخر أهؿ وأوػ، بْير: اجلْك افدا

 .759ـ757بـ هنٚم ، افِبٔٛ، ٓ

 .7/949( مًٚرج افتٍُر ودؿٚئؼ افتدبر 3)
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حمرومقن مـ خرات جْتٓؿ
(1)

. 

گ   ژ :تًٚػ ؿقفف ذم إٍٔسٓؿ ثؿ يهقر هذا ادنٓد حقارًا بغ أصحٚب اجلْٜ

 ژگ    ژ ــراد بواد ژڻ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں        ڳ   ڳ   ڳ  گ   گ     

 أي أظَِٓؿ وأؾوِٓؿ وأؿرهبؿ إػ اخلر وافًدل.
وافقشط اشؿ دٚ بغ ضرذم افقء، وأوشط افقء أؾوِف وأحسْف، ودٚ ـٚن 

ڤ  ڤ  ژ  : وشط افقء أحسْف وأؾوِف جٚز أن يَع صٍٜ ـام ذم ؿقفف تًٚػ

إٔف تقازن واشتًّؾ ذم مًْك افًدل دالحيٜ  ،أي ظدًٓ ، [743: افبَرة] ژڤ  ڤ  

بغ ضرؾغ متبٚظديـ
(2)

. 

حيّؾ مًْك افتقبٔخ وافتَرير، ؾٓق  إُٕٚري ژگ ڳ ڳ  ژ: وآشتٍٓٚم ذم ؿقفف

وؿٚل هلؿ: ٓ متًْقا حؼ  ،ؿد وظيٓؿ وحذرهؿ مـ حرمٚن ادسٚـغ حَٓؿ

 "إوشط" أن ِّٕس وربام، ادسٚـغ. وحذف مَقل افَقل فدٓفٜ افسٔٚق ظِٔف
ًٚ ؾٔام شبؼٕ :هْٚ حذف مَقل افَقل ٕٕف صٚرـٓؿ  :وضقاه هيًًٚ  ،َّٕف مل يٗثر صٔئ

ًٚ  ،وظزم ظذ مٚ ظزمقا ظِٔف ،واشتجٚب فرؽبتٓؿ ؾُٚن مـ إٕسٛ أن يْتَؾ هيً

ٕٕف  :بدون ظىػ ژ گ  گ ژ وجٚءت مجِٜ ،إػ حثٓؿ ظذ افتسبٔح وافتقبٜ

ًٚ ظـ ؿقهلؿ  . ژ ک  ک  ک ژ ؿقل ذم شٔٚق ادحٚورة جقاب

 هالّ : فَد ؿِٝ فُؿ : وادًْك (هالَّ )احلض واحلٞ بًّْك  ٍٔدحرف ي (فقٓ)و

تذـرون اهلل وتتقبقن مـ خبٞ ٕٔتُؿ، وؿد ـٚن ؿٚل هلؿ حغ ظزمقا ظذ مْع 

ٓؿ: ظيّقا اهلل وتقبقا إفٔف ظـ هذا افًزم افيسء ؿبؾ حِقل ؽوٛ اهلل  ََّ افٍَراء ح

أي: تَقفقن  (تسبحقن)ظُِٔؿ وشخىف ؾًهقه، وأرصوا ظذ رأهيؿ، وادراد بـ 

                                                           

مٚ ؿبِٓٚ، يْير:  (بؾ)اب اإلبىٚيل هق: أن يبىؾ مٚ بًد ، واإلرض 99/87( افتحرير وافتْقير 7)

 .759ـ757، ومٌْل افِبٔٛ، ٓبـ هنٚم ، 935اجلْك افداين ، ص 

 .7/498( يْير : مًٚين افقشط ذم مًجؿ فسٚن افًرب، 9)
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 ،وتْزهقن اهلل ظـ أن يًل ذم مٚ أمر ،وتنُروٕف ظذ مٚ أظىٚـؿ ،شبحٚن اهلل

.ًٚ َّٕف حرمُؿ دون أن ترتُبقا ذٕب  وتْزهيف ظـ أن ييـ أ

وهق جقاب متوّـ إؿرارهؿ بٖنَّ  ژڱ  ڱ  ڱ     ں   ں   ڻ   ژ ؾُٚن جقاهبؿ

ؿ ظٚدوا إػ رأيف ٕٚدمغ ،أوشىٓؿ ؿد وظيٓؿ ؾًهقه  مًسؾغ. وأهنَّ

: اشؿ مهدر مـ  مـ افتسبٔح وؿٔؾ –مالزم افْهٛ  –مهدر  (ٚنــشبح)و

شبَّح ادوٚظػ
(1)

. 

ام حهؾ مـ خىئٓؿ وشقء شِقـٓؿ وادًْك:  ،وؾٚئدة افتسبٔح هْٚ آظتذار ظَّ

افتْزيف افبِٔغ مـ حٔٞ آصتَٚق مـ افسبح : وذم افتسبٔح ،ْٕزهؽ تْزهيٚ ظئامً 

وادراد:  ،ٔؾ، ومـ جٜٓ افًدول إػ ادهدر مٚٓ خيٍكومـ جٜٓ افَْؾ إػ افتًٍ

 ًٚ ًٚ حََٔٔ   إٔزهؽ تْزهي
(2)

. 

افذي ئٍد افثبٚت  (طٚمل)واشؿ افٍٚظؾ  (إنَّ )بـ   ژڄ  ڦ  ڄ   ژ وتٖـٔد مجِٜ

وذم اجلِّٜ إجيٚز حذف  ،فتحَٔؼ اإلؿرار بٚفذٕٛ وإطٓٚر افْدم وافتقبٜ :وافرشقخ

ؾِؿ  ،الل حذف مًٍقل طٚدغ، وذفؽ إلؾٚدة افًّقم وصّقفف فٌر حمددمـ خ

ًٚ حتك ٓ يْحك احلُؿ ؾٔف ؾنّؾ بذفؽ احلذف طِؿ  ،يذـر مًٍقًٓ بف مًْٔ

 إٍٔسٓؿ وطِؿ ادسٚـغ بًّْٓؿ حَٓؿ افذي أوجبف اهلل هلؿ. 

ًٚ ـام ؿٚل تًٚػ:   ژڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ژ ثؿ إتَِقا إػ فقم بًوٓؿ بًو

ومْٓؿ  ،ٕنَّ مْٓؿ مـ ابتُر ؾُرة مْع ادسٚـغ حَٓؿ، ومْٓؿ مـ زيَّـ ذفؽ :ؽوذف

ًٚ ذم هذا اجلرم  ،ومْٓؿ مـ شُٝ وهق راضٍ  ،مـ حتّس فذفؽ وٓصساـٓؿ مجًٔ

ويَقل  ،يَقل هذا هلذا: إٔٝ أرشت ظِْٔٚ هبذا افرأي :أصبح يِقم بًوٓؿ بًوًٚ 

ِّقم و .ه: إٔٝ ّزيْٝ فْٚ هذا ادُْرويَقل أخر فٌر ،ذاك هلذا: إٔٝ خقؾتْٚ افٍَر اف

أن  :وادالومٜ ، صٚحبفامـؾ واحٍد مْٓ مَ وتالوم افرجالن: َٓ  ،واّفالئّٜ: افًذل

                                                           

 .7/49افزاهر ذم مًٚين ـِامت افْٚس،  (7)

 .3/707( تٍسر أيب افسًقد، 9)
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يِقمف  فٓم :وهل مٍٚظِٜ مـ ،وتالومقا: ٓم بًوٓؿ بًوًٚ  ،تِقم رجاًل ويِقمؽ

ف ًٚ إذا ظذفف وظٍَّْ فقم
(1)

. 
وصٌٜٔ  ،ادٓٚمجٜ وافتَريع وإؿبٚل بًوٓؿ ظذ بًض يتالومقن يهقر حٚفٜ تنبف

خئؾ ذم ذهـ افسٚمع صقرًا مـ افتَٚذف  ،مع حذف متًَِف )مٍٚظِٜ( افتالوم

 وافساصؼ افقاؿع بْٔٓؿ هبذا اإلمجٚل افبٚفغ ؽٚيٜ اإلجيٚز ودؿتف.

واإلؿبٚل: حََٔتف إؿبٚفؽ ظذ افنخص بقجٓؽ ـٖٕؽ ٓ تريد ؽره، منتؼ مـ 

ُبؾ: وهق افقجف َُ وؿٚبِف: حٚذاه بقجٓف وهق ود اإلدبٚر واشتَبؾ افقء ،اف
(2)

، 

تهقير حٚفٜ  :ژہ  ڻ ڻ   ۀ  ۀ ہژ : وؾٚئدة ذـر اإلؿبٚل ذم ؿقفف

وأنَّ هذا افتالوم ـٚن ظذ هذا  ،ومتثٔؾ هٔئٜ وؿقظف بْٔٓؿ ،افتالوم احلٚصؾ مْٓؿ

افقجف مـ ادقاجٜٓ وادَٚبِٜ، وهذا أدظك ذم تَريع وتقبٔخ إٍٔسٓؿ
(3)

. 

وهذه اجلِّٜ حيتّؾ أن ،  ژھ   ھ  ھ  ہ  ہ   ژٍسٓؿ بٚفقيؾ و ثؿ ٕٚدوا ظذ إٔ

ًٚ هبذا افُالم ظذ شبٔؾ  :( يتالومقن)تُقن تٍسرًا جلِّٜ  أي يِقم بًوٓؿ بًو

ظْدمٚ وؿع مْٓؿ  بًوٚ وحيتّؾ أن تُقن جقاب بًوٓؿ ،افتَريع وافتقبٔخ

ًٚ أمجًقا ـذفؽ ظذ إجٚبٜ ،افتالوم ًٚ  ؾُام أمجًقا ظذ فقم بًوٓؿ بًو بًوٓؿ بًو

ٚ ـِّٜ ،، وويؾ ـِّٜ مثؾ ويْح  هبذا افُالم يَٚل: ويِف  وويع  ،ظذابو صدة إٓ أهنَّ

 !هدبٜ ويالوذم افّْ 

، وؿٔؾ هق افتقجعٜوافقيؾ: حِقل افؼ وافقيِٜ افٍؤحٜ وافبِٔ
(4)

وهذه افٍِيٜ 

 .يدظق هبٚ ـؾ مـ وؿع ذم صدة وبِقى

إصع، وهق هْٚ ذم مًْك افتحن  وافْداء ذم هذه أيٜ مستًّؾ ذم ؽر مًْٚه

                                                           

 .(فقم)، مٚدة 79/557( فسٚن افًرب ، 7)

 .(ؿبؾ)، مٚدة 77/537( ادهدر افسٚبؼ، 9)

 . 99/89( يْير : افتحرير وافتْقير، 3)

 .(ويؾ)، مٚدة 77/790( يْير: فسٚن افًرب، 4)
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ؿ ٕٚدوا اهلالك: فِتحن وؾرط افْدامٜ، أي: تًٚل ؾ٘نَّ  (يٚ ويِْٚ)ؾْالحظ ذم ؿقهلؿ  أهنَّ

ّٕٚ ـَّْٚ ضٚؽغ مـ جٜٓ افًّؾ، ؾّـ ـٚن حٚفف ـذفؽ يْبٌل فف أن  :هذا أوإؽ إ

ًٚ ظذ مٚ ؾٚت يْٚدي اهلالك تٖشٍ
(1)

ي يسّع ، وذم أيٜ تنبٔف افقيؾ بٚفًٚؿؾ افذ

ورمز فف بقء مـ فقازمف  ،، ثؿ حذف ادنبف بف )افًٚؿؾ(يويدرك ويَبؾ ظذ ادْٚد

ادبٚفٌٜ ذم  ٍٔدظذ شبٔؾ آشتًٚرة ادُْٜٔ، وآشتًٚرة هْٚ ت ، وذفؽوهق افْداء

افْدم واحلنة 
(2)

، إذ افْداء ؾٔف تْبٔف ٍٕٕسٓؿ وفِّخٚضبغ بتذـر أشبٚب افقيؾ، 

 يتٖتك مْٚداتف، وإٕام ادًْك ادبٚفٌٜ ذم ذفؽ حتك ـٖهنؿ ذهِقا ٕن افقيؾ ٓ يىِٛ وٓ

ؾْٚدوا مٚ ٓ يًَؾ، ـام إٔف يقحل بٖٕف فٔس بحرضهتؿ يشء يُّـ أن يْٚدى إٓ 

ـام أن ؾٔف  ،وؽىك ظذ مجٔع مٚ ظداه ،افقيؾ ؿد أحٚط بُؾ ادُٚن افقيؾ، وـٖنّ 

ًٚ فِّخٚضٛ وإيَٚط احلٚفٜ تَتيض افقيؾ وافْدم فٔتُّـ ذم ذهْف أن هذه  ٚ فف:تْبٔٓ

 وادبٚفٌٜ ذم افدٓفٜ ظذ أن هذا وؿٝ افْدم.

فِدٓفٜ ظذ اختهٚصٓؿ هبذا افقيؾ  (ويِْٚ) ادتُِّغ وإوٚؾٜ افقيؾ إػ وّر

دم وهذا افقيؾ، وهذا يتالؿك مع ؽرهؿ ؽر داخؾ ذم هذا افّْ  وهذا افْدم، وـٖنّ 

ؿ وحدهؿ افذيـ أؿدمقا ظذ  أهّن خهقصٔتٓؿ ذم إؿدامٓؿ ظذ مْع ادسٚـغ، ؾُام

ًٚ ادخهقصقن بٚفقيؾ وافْدم واحلنة وفذا ـثرت ذم  ،ؾًؾ هذا، ؾٓؿ وحدهؿ أيو

  (.ٕحـٚ ، ٚ ، ـّْ أيٜ وامئر افتُِؿ اخلٚصٜ هبؿ )ويِْٚ، إّٕ 

واشؿ افٍٚظؾ افذي يدل ظذ افثبٚت  (إنَّ )بـ  ژھ ھ ھ ژ وتٖـٔد مجِٜ

ثؿ رجًقا إػ افرجٚء وافىّع ذم ، ظئؿوافرشقخ اظساف مْٓؿ بٚرتُٚب طِؿ 

 .ژے   ے     ۓ  ۓ      ﮲  ﮳   ﮴        ڭ    ۇ  ۇ  ژ رمحٜ اهلل ؾَٚفقا

                                                           

 .79/939 ( حٚصٜٔ افَقٕقي ظذ تٍسر افبٔوٚوي7)

ومثؾ ذفؽ ٕداء افَز، وٕداء افنجر، وٕداء ادقتك، وطقاهر افُقن وـؾ ذفؽ: فِدٓفٜ ظذ  (9)

 احلزن وافتحن وإمل، وهق ـثر ذم أصًٚر افًرب. 
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خّٚصٜ ظذ شبٔؾ  (ربْٚ)وافدظٚء بٍِظ  ،اشتِىٚف وترٍج  (ظسك ربْٚ)وذم مجِف 

ًٚ فرمحتف وفىٍف وتُراره ذم أيٜ ذم ؿقفف  ًٚ  (إػ ربْٚ)آشتًىٚف ضِب مع وروده شٚبَ

دون ؽره دٚ ؾٔف مـ مًٚين  (افرب)وإيثٚر فٍظ  ،ِّبٚفٌٜ ذم إطٓٚر افترضع واإلٕٚبٜف

افسبٜٔ وافًْٚيٜ وافِىػ، ؾٚهلل ظز وجؾ جًؾ ذم هذا افبالء افْٚزل هبؿ تربٜٔ هلؿ 

ًٚ هبؿ.  ژ أن يبْدفْٚ ژ :ؿرأ اجلّٓقر ،ؿراءتٚن شبًٔتٚن ژۓ  ۓ  ژ وذم ؿقفف: وفىٍ

بٍتح  ژ فْٚأن يبدّ  ژٕٚؾع وأبق ظّرو وأبق جًٍر  أوؿر ،بسُقن افبٚء وختٍٔػ افدال

افبٚء وتنديد افدال
(1)

. 

إػ أن افَراءتغ بًّْك واحد وؿد ذهٛ افىٚهر بـ ظٚصقر 
(2)

وافقجف  .

ل وإٔزل. ل مثؾ أبدل وـالمهٚ جٚء ذم افَرآن افُريؿ مثؾ ٕزَّ  ظْده أنَّ بدَّ

ًْك خيتِػ ظـ مًْك افَراءة أنَّ ـؾ ؿراءة حتّؾ م -واهلل أظِؿ  -وافذي ييٓر 

فٝ  : إذا أزفٝ إول وجًِٝ افثٚين بٚفقء ؾٖبدفٝ افقء، إخرى مُٕٚف وبدَّ

فٝ ؿّٔيص  وإصؾ بٍٚق ـَقفؽ ،ت حٚفف وظْٔفافقء مـ افقء: إذا ؽّر  : بدَّ

 ًٜ جب
(3)

واجلقهرة  ،ؿٚل أبق افًبٚس ثًِٛ: افتبديؾ تٌٔر افهقرة إػ صقرة ؽرهٚ .

ٚ، واإلبدال تْحٜٔ اجلقهرة واشتئْٚف جقهرة أخرىبٚؿٜٔ بًْٔٓ
(4)

وبًْٚء ظذ مٚ  

ًٚ ذم افَراءتغ.  شبؼ يُقن ادًْك خمتٍِ

وظِٔف يُقن اإلبدال  ،مـ افًٍؾ أبدل ادّٓقز ژأن يبدفْٚژؾَراءة اجلّٓقر 

ؾُٖهنؿ دظقا  ،ـ٘بدافؽ مـ افقاو تٚء ذم تٚهلل :بًّْك جًؾ يشء مُٚن يشء آخر

 .ٚفُٜٜ أخرى خرًا مـ جْتٓؿ اهلجّْ رهبؿ أن يبدهلؿ 

                                                           

 .778،وافتٔسر، فِداين،ص9/935( يْير: افْؼ ذم افَراءات افًؼ، ٓبـ اجلقزي، 7)

 .99/83( افتحرير وافتْقير 9)

 .7/470: إظراب افَراءات افسبع وظِِٓٚ، ٓبـ خٚفقيف،  ( يْير3)

. و يْير 9/795( يْير: افُتٚب ادقوح ذم وجقه افَراءات وظِِٓٚ، فْك بـ ظذ افنرازي، 4)

مُل بـ أيب  ذم تقجٔف افَراءتغ ـتٚب: افُنػ ظـ وجقه افَراءات افسبع وظِِٓٚ وحججٓٚ،

 .9/79ضٚفٛ افَٔيس،
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ل"مـ افًٍؾ  ژ أن يبّدفْٚ ژ وظذ ؿراءة افتنديد ادوًػ يُقن افتبديؾ  "بدَّ

ؾُٖهّنؿ دظقا رهّبؿ أن يبدل حٚل جْتٓؿ  ،بًّْك تٌٔر ذات افقء أو تٌٔر صٍتف

 واهلل أظِؿ. ،حسـ مـ احلٚل افتل أصبحٝ ظِٔٓٚاهلٚفُٜ إػ حٍٚل أؾوؾ وأ

تٖـٔد فْدمٓؿ وصدق تقجٓٓؿ إػ رهبؿ، وافرؽبٜ:  ژ ڭ  ۇ  ۇ ﮴  ژ ومجِٜ

أي: ابتٓؾ وترضع وشٖل :يَٚل: رؽٛ إفٔف ،افرضاظٜ وادسٖفٜ
(1)

 ًٚ ، وؾٔٓٚ أيو

تًِٔؾ فرجٚئٓؿ أن يبدهلؿ اهلل خرًا مـ جْتٓؿ، وفذا ؾهِٝ ظـ اجلِّٜ افسٚبَٜ 

 ،وذفؽ إلؾٚدة افًّقم ،وأوٚؾقا افرؽبٜ إػ اهلل مـ ؽر تًٔغ فِّرؽقب ؾٔف، ظِٔٓٚ

 ؾٔنّؾ ـؾ مرؽقب ؾٔف مـ ؽر حتديد أمر بًْٔف.

ظـ ظئؿ افترضع وافتبتؾ وحسـ  ئإػ افوّر مٚ يْب (رب)وذم إوٚؾٜ فٍظ 

وتٖمؾ مًْك افَك ادستٍٚد مـ تَديؿ اجلٚر وادجرور  ،افتقشؾ إػ اهلل ظزَّ وجؾ

قن وٚرظقن إفٔف ٓ إػ وادًْك: إْٕٚ مبتِٓ ژ ۇ ژظذ متًَِف وهق  ژ﮴  ڭ  ۇ ژ

وهذا مْتٓك افتْزيف  ،ؽره، ؾجًِقا رجٚءهؿ ورؽبتٓؿ إػ اهلل وحده ٓ إػ ؽره

وآبتٓٚل
(2)

. 

ًٚ دٚ بْٔٝ ظِٔف افَهٜ مـ افتًريض  وذم ختٚم هذه ادنٚهد جٚء افتًَٔٛ مْٚشب

ؾَٚل  ،بٚدؼـغ مـ أهؾ مُٜ أن يِحَٓؿ مٚ حلؼ أصحٚب اجلْٜ مـ افبالء وافبٗس

أي مثؾ  ژۆژؾَقفف  ،ژۅ    ۉ       ۉ    ۅۋ  ۋ ٴۇ ۈۆ  ۈژ :هلل تًٚػا

ذفؽ افذي بِقٕٚ بف أهؾ مُٜ وأصحٚب اجلْٜ ظذاب افدٕٔٚ
(3)

. 

                                                           

 .7/499( فسٚن افًرب 7)

ي بـ 9) ي: بٚحلرف ـٚن مًْٚه افرضاظٜ وآبت (إػ)(  افًٍؾ : رؽٛ إذا ظدَّ ٚ إذا ُظدَّ  (ظـ)ٓٚل، وأمَّ

ي بٚحلرف ـٚن مًْٚه افسك واإلظ ـٚن مًْٚه إرادة افقء وافىّع  (ذم)راض ظـ افقء، وإن ظدَّ

 .99ـ9/98ذم احلهقل ظِٔف، يْير: ـتٚب إؾًٚل، ابـ افَىٚع، 

 .4/596نٚف (   بْير : اف3ُ)
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 ظذ ادسْد إفٔف ژۆژوتَدم ادسْد  ،مجِٜ مـ مبتدأ وخز ژ ۆ  ۈژ و

صقرتف ذم ذهـ افسٚمع هتامم بف ب٘حوٚروآ إلؾٚدة افَك : ژۈژ
(1)

 ،

وافذي مـ صٖٕف  ،ذاب افذي يرشِف ربُّْٚ ذم افدٕٔٚ ظذ ادُذبغ ادًٕٚديـوادًْك: افً

ّٕام يُقن مثؾ ذفؽ افًذاب افذي ٕزل  ًٚ إ أن يٗثر ذم افٍْقس ازدجٚرًا ووظي

.  بٖصحٚب اجلَّْٜ

وؾٔف هتديد فِّؼـغ مـ أهؾ  ،فًِٓد افذهْل ژ ۈ ژوإفػ وافالم ذم 

 رهبؿ ـام ؾًؾ أصحٚب اجلْٜ أن يْزل هبؿ مُٜ إن مل يًقدوا إػ رصدهؿ ويتجٓقا إػ

ًٚ مثؾ هذا افًذاب وادًْك: إنَّ ظذابُؿ ادقظقد مثؾ هذا افًذاب، وادامثِٜ بغ  ،ظذاب

 وفٔس ذم ؿقة افًذاب وٕقظف ـام شبؼ بٔٚن ذفؽادنبف وادنبف بف ممٚثِٜ ذم افْقع 
(2)

. 

ٍك مٚ ذم وٓ خي ،ظذاب افدٕٔٚ ژ ۆ  ۈژدلَّ ظذ أن  ژ ۋ ٴۇ ژوؿقفف: 

ؾٍل تهقر أحد افوديـ  :ومٚ يبًثف مـ إيوٚح ادًْك وإطٓٚره ،ذفؽ مـ افىبٚق

 تهقر فمخر وتٖـٔد فف.

ظ امتٚزت بٚفسـٔز وهُذا جٚءت هذه افَهٜ بٖوجز فٍظ وأبٌِف، ؾٓل ـام ِٕح

وافتُثٔػ افبالؽل، ودؿٜ افقصقل إػ جقهر افٌرض ظز افَقل ادقجز واإلصٚرة 

بٚإلحيٚءات ادهقرة افتل أشّٓٝ ذم دمسٔؿ ادًٚين وتهقير  افدافٜ افتل تنٔع

ّٜٔ تْبض بٚحلٔٚة واحلرـٜ.  افًقاضػ، وجًِٝ ادنٚهد ذم هذه افَهٜ ح
 

* * * 

 

                                                           

 .99/84(  افتحرير وافتْقير، 7)

 مـ افبحٞ. 93(  يْير: ص 9)
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 املبحث الثاني : الدراسة األدبية 

  :أوال: أسلوب القّص وعرض األحداث
خرج ؾالن افَّص ـام شبؼ يرد ذم ادًٚجؿ افٌِقيٜ بًّْك اّتبٚع إثر، يَٚل: 

ؿههٚ ذم أثر ؾالن، وذفؽ إذا اؿتّص أثره، وؿٔؾ فَِّٚص: يَّص افَهص: ٓتبٚظف 

خزا بًد خز، وشقؿف افُالم شقؿٚ، وافَّص ؾًؾ افَّٚص 
(1)

. 

ويُّـ أن ِٕحظ مـ افدٓفٜ افٌِقيٜ أّن افَّص هق : َٕؾ احلٚدثٜ مـ صقرهتٚ 

احلديثٜ بٖشِقب افند افقاؿًٜ إػ صقرة فٌقيٜ ، وهق مٚ يسّك ذم افدراشٚت 

مٚ  احلديٞ أو اإلخبٚر ظـ واؿًٜ افذي يًْل :
(2)

 . 

ودراشٜ افند تُقن بدراشٜ أشِقب افَّص أي ضريَٜ هد إحداث ذم 

افًّؾ افَهيص
(3)

 وؿد آثرت اشتخدام أشِقب افَّص خلهقصٜٔ افَهص افَرآين

 راوف افسٚمٜٔ.ؾٓق ؿهص فف شامتف اخلٚصٜ افتل تتحدد ذم وقء أهداؾف افدئْٜ وأؽ

وفبْٚء افَهص افَرآين وظرض منٚهده وؿّص أخبٚره وهد أحداثف، شامت 

وخهٚئص بالؽٜٔ وأدبٜٔ ترجع إػ افتالؤم وافتْٚشؼ وافْيؿ ادًجز افذي بدت مـ 

 خالفف ادنٚهد وإحداث.

فَد تقافٝ إحداث ذم افَهص افَرآين، وتالحَٝ ذم اتسٚق بديع وتالؤم 

 ف إخبٚر، وتند ادنٚهد ذم ـّؾ ؿهٜ هدا خّٚصٚ.  ظجٔٛ: حٔٞ تَّص ؾٔ

ٚ  افًّؾ افَهيص ظٚدة مٚ يَقم ظذ حمقريـ أشٚشٔغو ٚ افنخهٜٔ وإمَّ : إمَّ

احلدث، بًّْك أن تُقن افنخهٜٔ هل ادرتُز افذي تدور حقفف إحداث أو أن 

افنخهٔٚت، وؿد تتقازن ذم  فتُقن إحداث هل ادرـز افذي تدور ذم حمٔى

 ًّؾ افَهيص افنخهٜٔ واحلدث ؾٔتبٚدٓن إدوار مًًٚ اف
(4)

. 

                                                           

 .7/74، وفسٚن افًرب، 8/954(  يْير: هتذيٛ افٌِٜ، 7)

 ، ترمجٜ ظٚبد خزٕدار.745( ادهىِح افندي ، جرافد برٕس ، ص9)

 .60يْير: يْير ادهىِحٚت إدبٜٔ احلديثٜ، حمّد ظْٚين، ص (3)

 .40 مْىقؿف ومٍٓقمف، ظبد افُريؿ اخلىٔٛ، صافَهص افَرآين ذم  (4)
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ًٚ مًجزًا ذم تقزيع ادنٚهد افَههٜٔ، ؾال دمد  وذم افَهص افَرآين ٕرى أشِقب

ًٚ تستٖثر بف افنخهٜٔ وحدهٚ أو احلدث وحده وإٕام حيهؾ آفتَٚء بْٔٓام ذم  ،مقؿٍ

ادقؿػ،  مـ اجتامظٓام موّقن هق افذي يهبح بىؾ تنُؾتْٚؽؿ إظجٚزي ؾٔ

 ،ويُقن صقتف إٔدى إصقات ؾٔٓٚ ،ويُقن هذا افبىؾ هق أبرز صخقص افَهٜ

ًٚ ظذ ادتَِغ افبىؾ هق افَٕٚقن افتٚرخيل »ٍل ؿهص افَرآن ؾ ،وأؿقاهٚ شِىٕٚ

ادرتبط بًَٔدة اإلٕسٚن وأخالؿف وشِقـف، افبىؾ هق هذا افَٕٚقن افذي تيٓر 

و افُٚؾر صحٔحٜ أثٚر ذم اجلامظٜ افتل ٕتٚئجف ذم أؿقال وأؾًٚل اإلٕسٚن ادٗمـ أ

، وهق هيًز ظْٓٚ أو افتل يًٚروٓٚ.. افبىؾ ذم مْٟٓ ؿهص افَرآن هق إشقة فٌر

افَدوة دـ يَتدي بف: ٕٕف أظىك افَٕٚقن افتٚرخيل ذم ؿقفف وظِّف ظذ أن اإليامن هق 

«افىريؼ افهحٔح دسرة افبؼ ٕحق هدف مجٚظل، وتَدم ظِّل، وٕك حمَؼ
 (1)

، 

وتدظقه إػ  ،ادتَِل تثرادتٖمؾ دنٚهد ؿهٜ أصحٚب اجلّْٜ جيد أهنٚ منٚهد تسو

ؾْٜٔ ومجٚفٜٔ إًُسٝ ذم رضوب  مالمحادتٚبًٜ وحمٚوفٜ اشتنٍٚف مٚ حتقيف مـ 

 .شِقب افَهيصإ

ٚ بٌِٝ ) ( آيٜ متثِٝ ذم 77إنَّ افْٚطر ذم جمّقع آيٚت ؿهٜ أصحٚب اجلَّْٜ جيد أهنَّ

ًٚ رؽؿ ؤؼ  َّص ٜ: ممٚ جيًؾ مسٚر افدافّ ( ـِّٜ 99) ًٚ دٓفٔ ًٚ جدًا، ومنحقٕ مُثٍ

، وهذا اإلجيٚز ادُّثػ شّٜ مـ شامت اإلظجٚز ز افٍوٚئل احلٚوي فَِهٜاحلّٔ 

ـّؾ يشء  »ؾـ  افَهيص ذم افَرآن افُريؿ يًجز ظـ اإلتٔٚن بّثِف أؾهح افبؼ،

«يْتٍع بٍوِف إٓ افُالم ؾّ٘ن ؾوِف يرض
 (2)

.  

ًٚ يًتّده ـبدايٜ متْٚمّٜٔمِ يَدم مْذ حليٜ افبدايٜ افَهيص صافّْ  ًٚ أشِقبٔ  ح

وجيًِف مَهدًا حٚرضًا ويربط بغ أصحٚب اجلَّْٜ  (آبتالء)إْذ يرـز ظذ  فِحدث،

وأهؾ مُٜ: ٕخذ افدروس وافًز مـ هذه افنديٜ اهلٚدؾٜ وصُِٝ هذه اإلصٚرة 

ًٚ مـ افتنقيؼ واإلثٚرة.  إشِقبٜٔ ؾوًٚء واشً
                                                           

 .973 -979ؿهص افَرآن ذم مقاجٜٓ أدب افروايٜ وادنح، أمحد مقشك، ص  (7)

 .797مَٚٓت إدبٚء ومْٚطرات افْجبٚء ، ظذ بـ هذيؾ ، ص   (9)
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ؾسشؿ  هذه افَهٜ مل تبدأ مـ بدايٜ حٔٚة إصخٚص أو حٔٚة أبٔٓؿ فًِْٚ ٕالحظ أنّ و

 ـٚن افسـٔز ظذ حدث مًغ تتّثؾ ؾٔف افقحدة بنُؾ أووح وإٕاّم  فْٚ أضقار ٕنٖهتؿ،

ًٚ وأـثر اشتَهًٚء فتسـز ؾٔٓٚ افًيٜ  يبدو أشِقب افَّص و ،وأظّؼ هْٚ أصدَّ متٚشُ

 ظذ احلدث افْٚمل وادتهٚظد ذم منٚهد افَهٜ.وافًزة مـ خالل آظتامد 

ٕٕف ٓ يتًِؼ بٚفًزة  :بقء َهٜأمٚ صٍٜ هذه اجلْٜ وهٔئتٓٚ ؾِؿ تتًرض فف اف

وإٕام اـتٍك بقصٍٓٚ بٖل افتل تٖيت ـام شبؼ فُِامل أو فًِٓد،  ،ادٚثِٜ مـ احلدث

ًٚ ٓ ئّؾ إػ افقصػ أو رشؿ صقرة تِؽ اجلَّْٜ  َّص وفذا جٚء اف بْٔام ذم ؿهٜ مُثٍ

ًٚ حٚل اجلْتغ َّص صٚحٛ اجلْتغ جٚء اف ومٚ ؾٔٓام مـ ٕخٔؾ وأظْٚب  واصٍ

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ژ  ـام ذم ؿقفف تًٚػ: حئط هبام مـ مٔٚه متدؾَٜ، وزروع ومٚ

ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 . [33-39افُٓػ: ] ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ
ًٚ إػ بٔئٜ احلدث ، ويْٚ ه أشِقب افَّص و ٔئ فْٚ أن ٕحٔٚ ذم جق هيَِْْٚ هيً

 َّص واف (أصحٚب اجلْٜ)وافنخهٜٔ افرئٔسٜ ذم هذه افَهٜ هؿ ، منٚهد افَهٜ

ٜٔ، وإٕام  ٚهْٚ ٕح َِ ِْ ؿ افتًرف ظِٔٓؿ مـ خالل تّ بْٚ بًٔدًا ظـ ادالمح وافسامت اخلَ

 صٍٚهتؿ اخلَِٜٔ ؾٓؿ أصحٚب مُر وخداع وجنع وبخؾ.

ٜ مـ خالل حرـتغ بٚرزتغ حرـٜ حظ هذه افثْٚئٜٔ افبٚرزة ذم هذه افَّه وٕال

افنخهٔٚت افيٚهرة مـ خالل أؾًٚهلؿ وأؿقاهلؿ واحلرـٜ اخلٍٜٔ ذم داخؾ ٍٕقشٓؿ 

بجْقدهٚ وأدواهتٚ اخلٍٜٔ  (افَقة اإلهلٜٔ)افنحٔحٜ احلٚؿدة، واحلرـٜ افثٕٜٚٔ تتّثؾ ذم 

وتًٚؿٛ وتدمر بنُؾ هيع. ،هؿوترصد تآمر ،افتل تتٚبع حرـٜ افنخهٔٚت
(1)

  

 ،مـ ظزم وإرصار ٓؿمٚ دار بْٔب٘فَٚء افوقء ظذ اجتامع اإلخقة ويبدأ  َّص واف

واشتٔثٚق بًوٓؿ مـ بًض  ،وختؿ آجتامع بتٖـٔد ظزمٓؿ بٚفَسؿ فزيٚدة افتٖـٔد
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بنُؾ هيع هذا آجتامع،  َّص اف يتْٚولظذ أن يٍْذوا ذفؽ ذم افهبٚح افبٚـر، و

ذم  دثمٚ يُّـ أن حي بّخِٔتف فٔستحرض ّتَِل:ِفسك ذفؽ يو ،ؾ ؾٔفّه ٍيوٓ 

 . أجقاء افتآمر وادُر

 جٕٚٛإػ  َّص يْتَؾ اف تآمري افذي تّؿ ذم جقف افِٔؾوذم مَٚبؾ هذا آجتامع اف

يْسػ مٚ تآمروا ظِٔف  يتزامـ مع اجتامظٓؿ، تدمر فٔعّ  يَْؾ فْٚ منٓدحٔٞ  ،آخر

 ن يَع بٌرهؿ مـ افٍَراء وادًقزيـ .ؾَٔع هبؿ احلرمٚن ؿبؾ أ

إنَّ ادبٚدرة إػ إظالن افْتٔجٜ ؿبؾ أن يتٖٓٔ أصحٚب اجلْٜ ٕداء  :وربام يَقل ؿٚئؾ

أدوارهؿ ؿد حرم ادتَِغ مـ جٚذبٜٔ افتنقيؼ وأؾَدهتؿ فذة ادٍٚجٖة، وفق تٖمؾ مـ فف 

ْقع ضريَٜ ادٍٚجٖة أدٕك بٍك أنَّ افَرآن افُريؿ يْقع ذم ضريَٜ افًرض ويتٍْـ ذم ت

ًٚ، ؾٓق  وادبٚدرة إػ إظالن افْتٔجٜ ٓ حيرم مـ فذة ادٍٚجٖة، بؾ يزيد افرؽبٜ تقؿدًا وترؿب

هْٚ يُنػ ه ادٍٚجٖة فِّتَِغ، ويسك صخهٔٚت افَهٜ ظْف ذم ظاميٜ، يتكؾقن 

وهؿ جٚهِقن بٚفن، وادتَِقن ينٚهدون تكؾٚهتؿ ظٚدغ، وأؽِٛ مٚ يُقن ذفؽ 

وتتٚح هلؿ  ،ض افسخريٜ وافتُٓؿ هبؿ: فٔنسك ادتَِقن ؾٔٓٚ مْذ أول حليٜذم مًر

افسخريٜ مـ تكؾٚت إصخٚص افذيـ تدور حقهلؿ أحداث افَهٜ، ؾبْٔام ٕحـ 

!ًٚ  ًِٕؿ مٚ أصٚب اجلَّْٜ مـ دمٚر وؿهػ، ـٚن أصحٚب اجلْٜ جيِٓقن ذفؽ متٚم
(1)

 

ًٚ وهؿ يتْٚدون  ، وهق يًرض منٓدهؿتْٚمٔف َّص ثؿ تٖمؾ ـٔػ يتٚبع اف صبٚح

فتٍْٔذ مٗامرهتؿ ويسرون بحرـٚت هيًٜ يتّتّقن بحديٞ خٚؾٝ وهيّسقن 

قن افٍْر ذم تآمرهؿ هًا وهؿ يّّْ بُِامت ؽر مسّقظٜ، ويتٚبع ادتَِل هٗٓء 

ويْير إػ حرـٚهتؿ ادوحُٜ  ،ٓؿ بٚٓشتئثٚر بجّٔع افثّر وحرمٚن ادسٚـغسإٍٔ

 وأحٚديثٓؿ اخلٚؾتٜ.

فقحٜ مًٍّٜ بٚفهقرة وافهقت افدال واحلرـٜ افدائبٜ ادتجددة  َّص فِتَط ايو

                                                           

 .786هقير افٍْل ذم افَرآن ، صيْير: افت  (7)
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ؾٓل تهقر هظتٓؿ وإىالؿٓؿ  ژڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ژ  حغ ظزَّ ظْٓٚ ؿقفف تًٚػ:

ومٍهحٜ ذم افقؿػ ذاتف  ،وظزمقا ظذ تبٔٔتف ،ٕحق جْتٓؿ مٗـديـ مٚ أؿسّقا ظِٔف

 يْتيرهؿ مـ مٍٚجٖة.وهؿ ٓ يًرؾقن مٚ  ،ظـ فقحٜ مـ افتُٓؿ وافسخريٜ هبؿ

حغ يرون جْتٓؿ  (ادٍٚجٖة)ذروتف ومْتٓٚه بٚفقصقل إػ ظْك  َصويبِغ اف

وؿد أحرؿٝ ودمرت بٚفُٚمؾ، ويٚ هلٚ مـ مٍٚجٖة وتىقر ذم احلدث وافكاع 

يزز فْٚ أن ادٍٚجٖة ـٕٚٝ صديدة افقؿع ظذ ٍٕقشٓؿ  أشِقب افَّص  إنَّ  ،افٍْيس

 ظّقاتقمهٓؿ أهنؿ ؿد وِقا ضريؼ جْتٓؿ و ؾٖصٚبتٓؿ بوالفغ: والل حيس ذم

وا إٍٔسٓؿ مـ  ًٚ وإُٔك ذم افٍْس إْذ َظدُّ ظـ مُٚهنٚ، ووالل مًْقي أصدُّ وؿً

 افوٚفغ افراشخغ ذم افوالفٜ وافٌّل.

وتنقؿف  ،وتتحَؼ ذم هذا ادستقى اإلثٚرة افتل حترك افَٚرئ ٕحق إحداث

 دتٚبًتٓٚ وإدراك مٚ ؾٔٓٚ مـ حَٚئؼ وأهار.

مـ اإلصٚرات ذات افدٓفٜ ادقحٜٔ مٚ ٕالحيف مـ أنَّ ادنٓد إول ؿىع و

ًٚ ٓفتَٚط افًزة وافًيٜ َّٕف  ،بّنٓد ؽٔبل مثر يٍتح جمًٚٓ ظَّٔ وفٔدرك ادتَِل أ

ام هْٚك ؿقة ترظك هذا افقجقد وتدير ٕقامٔسف وؾؼ فٔس وحده ذم هذا افقجقد، وإّٕ 

 ؽر متْٚهٜٔ: ٕنَّ ؿدرتف ؽر متْٚهٜٔ، وأنَّ جْقد اهلل ،ؿٕٚقن افثقاب وافًَٚب

وـؾ خمِقؿٚتف مسخرة  ،وأروف وشامئف، وبره وبحره ،ؾٚفُقن ـِف بٕ٘سف وجّْف

ددبر هذا افُقن وادتكف ذم مجٔع صٗوٕف،  اإلذظٚنبٖمره، وأنَّ شًٚدة اإلٕسٚن ذم 

 وأنَّ صَٚءه يُقن ذم إٓحراف ظـ مْٓجف وهديف.

 ،هْٚك صخهٜٔ حٚوفٝ مًْٓؿ ظـ حرمٚن ادسٚـغأن  َّص وييٓر مـ تْٚمل اف

ؾوًٍٝ أمٚم إرصارهؿ  ،وذـرهتؿ ووظيتٓؿ، وفُْٓٚ مل تٍِح ذم إؿْٚظٓؿ

وؿد شبؼ اإلصٚرة إػ أن هذه افنخهٜٔ أحدثٝ ٕقظٚ مـ افسدد  وظزمٓؿ،

واإلربٚك ذم ٍٕقس اإلخقة ادتآمريـ، طٓرت مالحمف ذم تَٔٔد إىالؿٓؿ بّ٘ن 

إلثٚرة مـ أبىٖ مْٓؿ ؾِؿ يبٚدر ويْٓض: إلمتٚم مٚ ظزمقا ظِٔفافؼضٜٔ بدل إذا: 
(1)

 ،
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ًٚ هلٚ ذم أول  افَّهٜ مل تؼ إػو دور هذه افنخهٜٔ أول إمر بؾ ٕجد هْٚك تٌٔٔب

َِّٝ هبؿ افٍٚجًٜ  ـٕٚٝ ٚوـٖهّن  ،صافّْ  تًٚيـ إحداث وترؿبٓٚ ذم خٍٚء حتك إذا ح

هْٚ تزز هذه افنخهٜٔ فتَقم بدور و ،ژڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ  ژصٚح هبؿ مًٍْاًل: 

 ؾٚظؾ ذم إدارة  احلقار واشتثامر ادقاؿػ.

وفًؾ ممٚ شبؼ ِٕحظ ذم أشِقب افَّص افتَْؾ افنيع ذم تسِسؾ إحداث 

وآظتامد ظذ تْٚمل ادنٚهد وتتٚبًٓٚ هيًٚ :إلجيٚد جّق معء بٚحلرـٜ وافتٍٚظؾ، 

 رـٜ احلٚرضة .وـْٖٕٚ أمٚم منح حٚؾؾ بٚفْنٚط واحلٔقيٜ واحل

فِّتَِغ  وهئئثؿ ٕجد بًد ذفؽ حقارًا ؽٚيٜ ذم افزاظٜ يَِْْٚ إػ بٔئٜ احلدث، 

گ  گ   ژ  وهق ادتّثؾ ذم ؿقفف تًٚػ: ،أن ئًنقا ذم جق منٚهد افَهٜ وأحداثٓٚ

ہ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں           گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ

 . ژھ  ھ  ے   ے     ۓ  ۓ      ﮲  ﮳   ﮴        ڭ    ۇ  ۇ ھ        ہ  ہ  ہ      ھ 

حْٔام   اإلحيٚئٜٔ أهؿ وطٚئػ احلقار ذم ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ افقطٍٜٔ مـ وفًؾ

احلقار ؿىًٜ مدجمٜ  ؾٖٔيت ،افَّص  ٕسّع افنخهٔٚت تتحدث بِسٚهنٚ بًٔدًا ظـ جق

دًرووٜ ٕٚبوٜ بٚحلٔٚة ادنٚهد ا جًؾ هذهفت ،ٚومتْٚؽّٜ مًٓ ،منٚهد افَهٜذم 

ويَْؾ  ،افَهٜ إيراد هذه فتحَٔؼ اهلدف وادٌزى مـ :ويٖيت احلقار هْٚ ،واحلرـٜ

 احلقار هٗٓء مـ مقؿػ افتالوم وصدة افْدم إػ مقؿػ اإلٕٚبٜ إػ اهلل وافرؽبٜ ؾٔام ظْده.

 فٌٜ افْص ه ظذ تقطٔػءوادتٖمؾ ذم مجٚفٔٚت هذا افْص افَهيص يِحظ اتُٚ

ًٚ ذم بْٚء إحداث وتهقير افنخهٔٚت، وهل  ت وتراـٔٛمـ مٍردا ًٚ ؾْٔ تقطٍٔ

ه ـام دسْٚ ذفؽ ذم دراشٜ فٌٜ دٓفٜٔ مًجزة ذم اشتٍٔٚئٓٚ دًٚين افْص ومَٚصد

 .منٚهد افَّهٜ وأحداثٓٚ

ٕجد ذفؽ ذم  إحداث،حوقر افًْك افزمْل وهّْٔتف ظذ  َّص وممٚ ئّز اف

  ژڄژ ، ژڦ  ڦژ ، ژٹ  ٹژ،  ژ ڦ ژظدة مٍردات ٕحق

 :وهُذا يُّـ أن ٕتبغ افزمـ مـ دٓٓت إؾًٚل وطروف افزمٚن ژڌ ژو

تقحل بٚفزمـ افذي وؿع ؾٔف افتخىٔط وهق افِٔؾ، ـام تدل ظذ  ژ ڦ ژؾُِّٜ 
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افذي  الكام ذم افهبٚح افبٚـر، وِّٕس حتديد زمـ اهلحتديد وؿٝ ظزمٓؿ ظذ افّك 

 ژڌ ژ  ژڄژوتدفْٚ ـِّتٚ  ، ژ ٹ ژ و ژٿژ بجْتٓؿ ذم ـِّتل حّؾ 
 ّٔ  تقه.ظذ زمـ إىالؿٓؿ فتٍْٔذ مٚ ب

، بؾ هق أصؾ ذم بْٚء احلدث ْٚ فٔس جمرد وصػ جٚمد ٓ روح ؾٔفوافزمـ ه

وتىقر  ،واشتحوٚر افهقر ،ـبر ذم ربط ادنٚهد إوٚؾٜ إػ مٚ يٗديف مـ دور

.ًٚ ًٚ ؾنٔئ  ادقاؿػ وّٕقهٚ صٔئ
 التصوير : دّقة ثانيا  
 :ادنٓد أحداث فًرضؿههف: مّٜٓ يسخرهٚ افَرآن افُريؿ ذم  ةتهقير أدااف

 وفتَريٛ افهقرة إػ أذهٚن ادتَِغ.

هقير، ؾٓق ظْدمٚ يًرض ادنٚهد ادختٍِٜ اخلٚصٜ ذم افتّ  شامتفوفَِرآن افُريؿ 

وحده: فَْٔع بؾ يتجف بُؾ  خىٚب افًَؾادتًددة، ٓ يًتّد ظذ  فقوقظٚتيَرر مو

ـل يثر وجدان افَٚرئ أو افسٚمع إثٚرة  قشٚئؾ:ظ، ويستخدم مجٔع افضٚؿٚت افٍِ

 ٚم.، ؾتتٖثر افتٖثر افتّ  ٜروحٔ

افتهقير هق إداة ادٍوِٜ ذم أشِقب » :إػ أن وؿد أصٚر شٔد ؿىٛ 

افَرآن ؾٓق يًز بٚفهقرة ادحسٜ ادتخِٜٔ ظـ ادًْك افذهْل واحلٚفٜ افٍْسٜٔ، وظـ 

ثؿ  .د ادْيقر، وظـ افّْقذج اإلٕسٚين وافىبًٜٔ افبؼيٜاحلٚدث ادحسقس، وادنٓ

قرة افتل يرشّٓٚ ؾّْٔحٓٚ احلٔٚة افنٚخهٜ أو احلرـٜ ادتجددة، ؾ٘ذا يرتَل بٚفّه 

وإذا احلٚفٜ افٍْسٜٔ فقحٜ أو منٓد، وإذا افّْقذج  ،ادًْك افذهْل هٔئٜ أو حرـٜ

ٚ احلقادث وادنٚهد  ّٜ مرئٜٔ.وإذا افىبًٜٔ افبؼيٜ جمّس  ،اإلٕسٚين صٚخص حّل  ؾٖمَّ

ؾٔٓٚ احلٔٚة وؾٔٓٚ احلرـٜ، ؾ٘ذا أوٚف  :وافَهص وادْٚطر ؾردهٚ صٚخهٜ حٚرضة

. « إفٔٓٚ احلقار ؾَد اشتقت هلٚ ـؾ ظْٚرص افتخٔٔؾ
(1)

  

، ؾْٓٚك تهقير  ص افَرآن افُريؿ أوشع مـ أن تدركوآؾٚق افتهقير ذم ؿه

                                                           

 .36افتهقير افٍْل ذم افَرآن ، شٔد ؿىٛ، ص  (7)
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 ر، وجرس افُِامت،افقصػ واحلقا ، وتهقير بٚإليَٚع، وـثرًا مٚ ينسكبٚحلرـٜ

 ة مـ افهقر تتّألهٚ افًغ وإذنومقشَٔك افسٔٚق، ذم إبراز صقر وٌٕؿ افًبٚرات،

 واحلس واخلٔٚل، وافٍُر وافقجدان.
(1)

  

 ،ٜ أصحٚب اجلَّْٜ يٖخذ ؾٔٓٚ افتهقير ضٚبع افدؿٜ واإلحُٚمواحلرـٜ ذم أفٍٚظ ؿّه 

ؾٚفًٍؾ  ژٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ   ٿ  ٿ  ٿ ژ  وهذا مٚ ِّٕسف ذم ؿقفف تًٚػ:

يهقر ضقاف افًذاب بجْتٓؿ واشتدارتف حقهلٚ، حتك أتك ظِٔٓٚ مـ مجٔع )ضٚف( 

جقإبٓٚ، ـام ِّٕس أنَّ هذا افًٍؾ إوٚؾٜ إػ تهقير افدؿٜ واإلحُٚم يقحل فْٚ 

بٚدبٚفٌٜ وهظٜ ٕزول افًذاب، فَد اشتحُؿ اإلهالك بىقاف افّىٚئػ، وافىقاف 

 ٚ: وفذا أصبحٝ ـٚفّكيؿ.ـٚن ظِٔٓٚ ٓ هب

 ظذ افثبقت وافدوام، وهلفِدٓفٜ  ژٹ ٹژ وافتًبر بٚجلِّٜ آشّٜٔ

 وؾٚئدة إيرادهٚ تهقير حٚفتٓؿ وؿٝ ٕزول افًذاب بجْتٓؿ. ،حٚفٜٔ

ويستىٔع ادتٖمؾ ذم أفٍٚظ افَرآن افُريؿ أن يٌقص ذم مًْك أيٜ ومٚ ختٍٔف مـ 

 .افَرآن افُريؿيدرك مزيٜ اإلحيٚء افٍِيل ذم  أهار ومًٍٚن دؿَٜٔ مهقرة، وحْٔئذٍ 

، يهقر صدة إدؾٚظٓؿ (اإىَِق) ؾٚفًٍؾ ژچ چ ڃژ :تٖمؾ ؿقفف تًٚػ

ؾٕٚٓىالق: هظٜ افذهٚب ٕحق افقء
(2)

وأصؾ اإلضالق  ،: أضَِف ؾٕٚىِؼ يَٚل ،

ومْف  ،ومـ ظٚدة ادَٔد إذا أضِؼ مـ ؿٔده أن يْىِؼ بنظٜ ،افتحرر مـ افَٔد

ٕىالق اخلٔؾ ذم افسبٚق، وإيثٚر هذا افٍِظ دون ؽره يهقر فْٚ هٔئٜ ذهٚهبؿ ٕحق ا

 ويرشؿ فْٚ صقرة إٔٚس يتسٚبَقن ٕحق هدف مًغ. ،جْتٓؿ

ٚ ترشؿ ذم ذهـ إهّن  ،مقحٜٔ بٚحلرـٜ ومهقرة هلٔئتٓؿ ژچ ژوتٖيت مجِٜ 

 ،أبداهنؿوؿد تَٚربٝ  ،ويسرون ،ادتَِل هٔئٜ هٗٓء افٍْر وهؿ هيّسقن ؾٔام بْٔٓؿ

وأخذوا ئِّقن برؿٚهبؿ ٕحق بًوٓؿ مع دوران أبهٚرهؿ وتٍُِتٓؿ خنٜٔ أن يسّع 

                                                           

 .37يْير: ادهدر افسٚبؼ ، ص (7)

ََِؼ )مٚدة  70/930: فسٚن افًرب  ( يْير9)  .(َض
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ـالمٓؿ أحد، ؾًذ رؽؿ أهنؿ وحدهؿ شٚئرون ذم افهبٚح افبٚـر ٓ يسًّٓؿ وٓ 

وٓ  ،فّتسٚروٓ داظل هلذا ا ،يراهؿ أحد مـ ادسٚـغ ٕجدهؿ يتسُٚرون ذم ـالمٓؿ

فتهقر فْٚ  :َْؾ فْٚ هذه اهلٔئٜ احلٚؾِٜ بٚفياللحٚجٜ إفٔف، وفُـ افَرآن افُريؿ ي

ومجِٜ  ،ذفؽ اجلنع وتِؽ إٕٕٜٚٔ افتل رشخٝ ذم ٍٕقشٓؿ وتٌٌِِٝ ذم ؿِقهبؿ

مٚ هذا افتخٚؾٝ؟  :وبًثٝ ذم ٍٕسف شٗآً  ل،أفَٝ بيالهلٚ ظذ ادتَِ ژچژ

چ  ژ  ٜ مٍنة هلذا افتخٚؾٝـوأيُّ يشء ـٕٚقا ينون؟ ؾجٚءت اجلِّٜ افثٕٚٔ

ؿ ـٕٚقا ، ژڍ   ڍ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ   ڇ    وينًر ادتَِل وهق يَرأ هذه أيٜ أهنَّ

ويٗدهيٚ بٍْس إداء  ،ؾٔخٍض هبٚ صقتف :يٗدوهنٚ هبّس صديد وإهار ؾٔام بْٔٓؿ

 ؾردهٚ صٚخهٜ حٚرضة تدب ؾٔٓٚ احلٔٚة واحلرـٜ.

   ڻ ژ قفـف تًٚػ:وتٖمؾ مجٚل تهقير حٚفتٓؿ افٍْسٜٔ بحرـٚهتٚ وإًٍٚٓهتٚ ذم ؿ

إنَّ هذه أيٜ تهقر صدة افذهقل افذي حؾَّ هبؿ ظْدمٚ  ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻ 

صٚهدوا جْتٓؿ ؿد احسؿٝ، فَد بِغ هبؿ ادقؿػ أن تٍرؿقا ذم ـؾ ادمٚه ؽٚرؿغ ذم 

بًد أن ـٚن ـٌؾ  ،ثؿ دَّٚ أؾٚؿقا أؿبؾ بًوٓؿ ظذ بًض ،ذهقل صديد وهِع ـبر

َّْٕٚ هبؿ وأصقاهتؿ خيتِط ؾح ،مْٓؿ بًٔدًا ظـ صٚحبف هؾ بْٔٓؿ هذا افتالوم، وـٖ

بًوٓٚ ببًض، وإؿبٚل بًوٓؿ ظذ بًض يتالومقن يّهقر حٚفٜ تنبف ادٓٚمجٜ 

متًَِف خئؾ ذم ذهـ افسٚمع صقرًا  فريع وصٌٜٔ افتالوم )مٍٚظِٜ( مع حذَوافت

ٚضَٜ مـ افتَٚذف وافساصؼ افقاؿع بْٔٓؿ هبذا اإلمجٚل افبٚفغ ؽٚ  .يٜ اإلجيٚز ودؿتفمتحرـٜٕ 

ادنتَٜ مـ افكم، وهق افَىع وصدة احلهد، إهنٚ  ژڀ ژوتٖمؾ فٍيٜ 

ة  بهٌٔتٓٚ وصدة جرشٓٚ وإيَٚظٓٚ وجمٔئٓٚ حٚؾِٜ بٚفتقـٔد تقحل بندة ظزمٓؿ وؿقَّ

وهذا  ژڤ ژ ، ودٚ ـٚن اجلزاء مـ جْس افًّؾ جًؾ اهلل جْتٓؿ إرصارهؿ

وجٚء ظذ خالف  ،وهذه اجلِّٜ هل جقاب افَسؿ ژڀ ژيتْٚشٛ مع فٍيٜ 

 افًٍؾ بْقن ادتُِّغ، وذم اختٔٚر (ٓٚمّْ فّْك ) :مْىقؿٓؿ، وفق جٚء ظِٔف فَٔؾ

ٌه بالؽل: ٕنَّ ذفؽ هق افذي يهقر حٚهلؿ بدؿٜ إْذ افًٍؾ  دون ؽره ادوٚرع
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ضٚرئ بؾ هق  ،وظذ ـقن احلدث ؽر ثٚبٝ ،ادوٚرع هْٚ يدل ظذ افتجدد واحلدوث

ام حيتٚج إػ دمدد ودٚ ـٚن افّك  ،وهق افهبٚح افبٚـر ،وخمهقص بزمـ مًغ

 ًٚ ًٚ جلء بٚفًٍؾ ادوٚرع افذي يْٚشٛ دمدد افكام صٔئ واشتّرار حتك يٍرغ مْف ـِٔ

ًٚ حتك يتؿ ـٚمالً  وهُذا ٕجد أنَّ فِتًبر بٚدوٚرع ؿدرة تهقيريٜ ؾريدة، ؾ٘وٚؾٜ  ،ؾنٔئ

 افهقرة، ٕجده يّْح إشِقب حرـٜ مًزة وٕٚضَٜ. إػ ـقٕف يدل ظذ اشتحوٚر

يؿ)وفٍيٜ  ظدة  ٖويالتوتًىل ت ،وإن ـٚن ذم مًْٚهٚ ؽزارة دٓفٜٔ (افكَّ

ٚ أؿرب إػ مًْك افِٔؾ إشقد مـ صدة آحساق ،حيتِّٓٚ افسٔٚق يٕٗس  ،ٕجد أهنَّ

ؾْٚشٛ إيراد  ،هذا ادًْك أنَّ هذا افًذاب واإلحراق افذي ٕزل بجْتٓؿ حؾَّ هبؿ فٔالً 

ًٚ مـ مًْك ادىٚبَٜ  :هذا ادًْك فَربف وصدة آتهٚل بف إوٚؾٜ إػ مٚ دسْٚه شٚبَ

(1) (افكيؿ) و (أصبحٝ)افِىٍٜٔ بغ 
 . 

بهٌٔتٓٚ وصدة ٕىَٓٚ تقحل بٚفتدمر وافٍْٚء بندة وؿّقة، ـام  (افّكيؿ)وفٍيٜ 

  .صدة جزوت اخلٚفؼ ظزَّ وجؾ وؿقة ؽوبف وبىنف بدّؿٜ تهقر

ًٚ ظذ افِسٚن، وإنَّ افدٓفٜ افّه  هذه إنَّ  ٌٜٔ ومٚ هبٚ مـ تنديد حتدث وٌى

 تستّد ؿقهتٚ مـ افٍِيٜ ذاهتٚ، وـؾ هذا يسٓؿ ذم صقرة اإلحيٚء ودؿتف.

ر حٚفٜ إشك واحلزن افذي ِّٕس أّن هذا افْداء يهقّ  ژ ہ ژوذم ؿقهلؿ : 

ؿ يَقفقن : يٚ ويِتْٚ ، ويٚ حنتْٚ أؿبال، ؾٓذا أوإُٔام، أحٚط بٖصحٚب اجلَّْٜ ، وـٖهنَّ

وهذا  فٍرط مٚ هؿ ؾٔف مـ افْدم يتخِٔقن أنَّ افقيؾ واحلنة يسًّٚن أو جئبٚن، : ؾٓؿ

ٝ هبؿ فِّتَِلر يهقّ  ٝ هبؿ. ،احلرة افتل أحٚض ٜ افتل حِ  وينًر بٍرط احلنة وافْدام

، وهُذا ٕرى بقوقح دّؿٜ افّتهقير ذم هذه افَّهٜ ظذ ؤؼ ؾوٚئٓٚ افٌِقي

ؾٓق أفقان متًددة، فقن يبدو ذم رشؿ افّنخهٔٚت، وآخر يبدو ذم ؿّقة افًرض، 

ٍِّيٜ افّْٚضَٜ  وثٚفٞ ذم دمسٔؿ إًٍٓٚٓت وإبراز افًقاضػ: ورابع ذم اختٔٚر اف

ٚ يَع، ومنٓدا حّٔٚ:ٓ  ؿّهٜ تروى وحتُك. ٜ افَرإٜٓٔ حٚدث  وادًزة: وهبذا تستحٔؾ افَّه

                                                           

 ، مـ افبح33ٞيْير:  ص   (7)
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 غمينّ : اإليقاع ال ثالثا   

ؾٚدرء حغ يسّع آيٚت افَرآن  ،ؿ اإليَٚظل طٚهرة بٚرزة ذم افتًبر افَرآينٌافّْ 

 .وهق إيَٚع يٖخذ بّجٚمع افَِقب ،ينًر هبزة إليَٚظف ادتّٔز ،افُريؿ تتذ

ٓٚت ادثرة فالًٍٕٚٓت ويًد افتٌْٔؿ اإليَٚظل ذم ؿهص افَرآن مـ أهؿ ادْبّ 

ًٚ فدى خمِٜٔ افَٚرئ وافسٚمع  ـام أنَّ  ،اخلّٚصٜ ادْٚشبٜ ظْد افْىؼ هبٚ فف إحيًٚء خٚص

 ظذ حٍد شقاء.

وادتٖمؾ ذم منٚهد هذه افَهٜ جيد أنَّ هذا اإليَٚع يتٖفػ مـ ظْٚرص خمتٍِٜ 

ًٚ وصٍٜ وحرـٜ وهذه شّٜ خيتص هبٚ افَرآن  ،ومتًددة مْٓٚ: تآفػ احلروف خمرج

ّٕام  ،دون ؽره ؾ ٕتٔجٜؾٚفتجقيد وافستٔؾ اإليَٚظل فَِرآن افُريؿ إ فستٔٛ  » :حتهَّ

ومْٚشبٜ ذفؽ فبًوف ذم اهلّس واجلٓر ، مـ أصقاهتٚ وخمٚرجٓٚ حروؾف بٚظتبٚر

« وافندة وافرخٚوة وافتٍخٔؿ وافسؿٔؼ وافتٍق وافتُرير وؽر ذفؽ
 (1)

 . 

ٚ تْتٓل بروي واحد متُرر  وحغ ٕتٖمؾ ؾقاصؾ آيٚت هذه افَهٜ ، ٕجد أهنَّ

، وتٍرد هذه افٍٚصِٜ بحرف ادٔؿ "يؿٚفّك ـ "مٚ ظدا ؿقفف  –قن وهق حرف افّْ 

 ژيستثْقنژ :ؾتٖمؾمٌٚيرة مجٔع ؾقاصؾ افَهٜ يقحل بندة اإلهالك ومتٚم اإلؾْٚء،

 ژ قنسبحي ژ – ژ حمرومقن ژ – ژ وٚفقن ژ – ژ يتخٚؾتقن ژ – ژ ٕٚئّقن ژ –

 – ژ مهبحغ ژوتٖمؾ  ،ژ يًِّقنژ – ژ راؽبقن ژ – ژ يتالومقن ژ –

ا وهذ ، ژ ضٚؽغ ژ – ژ طٚدغ ژ – ژ ٚدريـؿ ژ – ژ مسُغ ژ – ژ صٚرمغژ

ًٚ مـ اإليَٚع ذم إسجٚمف واضّ  ًٚ خٚفه راد آوىراد ذم ؾقاصؾ أي حيدث رضب

وهلذا ـثر ذم افَرآن ختؿ افٍقاصؾ بحروف ادد وافِغ : ٕسَف واتزإف ظذ أجزاء

إذا  وـٚن افًرب ،وإحلٚق افْقن، وحُّتف وجقد افتُّـ مـ افتىريٛ بذفؽ

، ويسـقن ذفؽ هبٚ ادوا مدَّ افهقتٕهنؿ أر :ّقا يِحَقن إفػ وافٔٚء وافْقنترّٕ 

. وجٚء ذم افَرآن ظذ أشٓؾ مقؿػ وأظذب مَىعإذا مل يسّٕقا
(2)

وأؽِٛ ، 

                                                           

 .9/997( يْير: تٚريخ آداب افًرب، افراؾًل 7)

 .9/908ٚن ذم ظِقم افَرآن ، ( اإلت9َ)
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«ومهٚ احلرؾٚن افىبًٔٔٚن ذم ادقشَٔك ٍٕسٓٚ»قاصؾ افَرآن تْتٓل بٚفْقن وادٔؿؾ
(1)

. 

وثّٜ ترابط طٚهر بغ صٔقع هذا احلرف ذم افَهٜ وبغ مىِع افسقرة ذاهتٚ 

 .ژژ  ڑ  ڑ   ک    ژڈژ  ذم ؿقفف:  قنًتّدة ظذ حرف افّْ حٔٞ بدأت م

فتدل ظذ أن افَرآن مٗفػ مـ مثؾ : ذم أول افسقرة ذـرت ژژڈژ ـ ؾ

ًٚ هلؿ :حروؾٓؿ وـؾ شقرة  ،ودٓفٜ ظذ ظجزهؿ أن يٖتقا بّثِف ،ؾُٔقن ذفؽ تًريٍ

ي بدئٝ بحرف مـ احلروف ادَىًٜ ؾّ٘ن أـثر ـِامهتٚ وحروؾٓٚ ممٚثؾ فِحرف افذ

ابتدأت بف
(2)

. 

ًٚ ذم   أثْٚءوختٚم ؾقاصؾ آيٚت افَهٜ بحرف افْقن، وصٔقع هذا احلرف أيو

حٔٞ تُرر أـثر مـ مخسغ مّرة شٚهؿ ذم حتَٔؼ إٓسجٚم افهقيت افْٚتٟ  ،افَهٜ

افذي اؾتتحٝ  وؾٔف تْبٔف إػ هَّ هذا احلرف ادًجز ،مـ دمٚور احلروف وافُِامت

متٓٔد فإلظجٚز  :مع اؾتتٚح افسقرة بف ،ٔقظف هبذه افُثرةؾُٖنَّ ص بف افسقرة ـام شبؼ:

افذي حتداهؿ اهلل أن يٖتقا بّثِف، واشتدراج هلؿ أن تِزمٓؿ احلجٜ بٖن يًروقه ظذ 

 . مٚ بغ أيدهيؿ مـ أشٚضر إوفغ

وأمٚ أثره ذم اإلحيٚء ؾٓذا احلرف مـ أـثر احلروف ؿدرة ظذ تهقير منٚظر 

ًٚ ؾٌّْٜ هذ ،افٍْس ودمسٔدهٚ ًٚ صقتٔ ا احلرف ظز ادنٚهد أوٍٝ ظذ افَهٜ إيَٚظ

 جق احلزن وافْدم افذي أصٚب أصحٚب اجلّْٜ.ويتالءم 

شٚهؿ ذم  (افقاو)و  (افٔٚء)ـام ِٕحظ ذم ؾقاصؾ آي افَهٜ أن وجقد حرذم ادد 

وحدة أيٚت افسـٔبٜٔ ووحدة إٓسجٚم افهقيت وافتقاؾؼ افٌّْل ومٚ يالئّٓٚ مـ 

ٕن ـؾ حرف مـ  :صؾتُرار حرف ادّد فف أثر ؿقي ذم إيَٚع افّْ ،وحدة ٍٕسٜٔ

ًٚ فٌرهٚ مـ احلروف، وادد حيتٚج إػ جٓد ٍٕيس  قن مَىًغ خالؾ َُّ حروف ادد ي

 وهق افذي يتْٚشٛ مع منٚظر إشك واحلزن افتل شٔىرت ظذ جق افَهٜ.

                                                           

 .9/997( تٚريخ آداب افًرب، افراؾًل 7)

 .9/997( اإلتَٚن ذم ظِقم افَرآن 9)



 (ى2341)ذو الحجة         العدد الثاني عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    
 

122 

ف حيدث ؾٚفتُرار بنتك إٔقاظ ،وتتوٚؾر صقر اإليَٚع ذم هذا افْص افَهيص

ًٚ مـ اإليَٚع تستِزمف افًبٚرة ٕؽراض ٍٕسٜٔ وؾْٜٔ ًٚ خٚص  حرف :ؾتُرار ،ٕقظ

ٚد    ژڦ ژ – ژافكيؿژ – ژ أصبحٝژ –ژ ڀ ژ - ژ پ ژذم  افهَّ

ًٚ ظٚيل  ،أوٚف إػ أيٚت ٌّٕٜ صٍريٜ ژ ڃ ژ – ًٚ مقشَٔٔ وأصٚع ؾٔٓٚ ٕسج

أـسٛ تُرار صقتف  أبًٚد متَٚربٜ »افهقت، وإظٚدة هذا احلرف افهٍري ظذ 

ًٚ، يدرـف افقجدان افسِٔؿذفؽ افُالم إيَٚظ ، حتك ظـ ضريؼ افًغ، ؾوالً  ًٚ مبٓج

« ظذ إدراـف افسًّل بٕٚذن
 (1)

 . 

 ،ـام ِٕحظ أن صٔقع هذا احلرف جًؾ افُِامت مًٍّٜ بٚفهقت واحلرـٜ

وافيؾ افذي تَِٔف هذه افُِامت يتْٚؽؿ مع منٓد افًَقبٜ وإٓتَٚم افذي حؾَّ 

 :ؾٚفْتٔجٜ افىبًٜٔٔ هلذا إشِقب أن تتًٚػ مًف إصقات ويهٚحبٓٚ ؿّقة ،بجْتٓؿ

ومثؾ ذفؽ تُرار  فتْبٔف ادتَِغ وحتذيرهؿ، وهذا مٚ أحدثف تُرار حرف افهٚد.

حرف  ؾتُرار( ؾٖؿبؾ –ؾٕٚىَِقا  –ؾتْٚدوا  –ؾٖصبحٝ  –ؾىٚف )حرف افٍٚء ذم 

«ٌؿ وتَقيٜ اجلرسزيٚدة ذم افّْ  »ء جٚء: ٕؽراض مْٓٚ، افٍٚ
(2 )

وهق يقحل بنظٜ 

ًٚ تُرار ـِّتل  ،إحداث وتقافٔٓٚ ؾٍل إوػ  ،( ؽدوا)و  (اؽدوا)وٕالحظ أيو

وذم افثٕٜٚٔ بهٌٜٔ ادٚيض  ،ذم افزمـ احلٚرض (اؽدوا) جٚءت بهٌٜٔ إمر ادبٚرش

افهٌٜٔ  ، وإذا ـٕٚٝ اإلصٚرة إوػ ذم إضٚر افْداء وافتذـر فبًوٓؿ ؾ٘ن( وؽدوا)

وإتَؾ إشِقب مـ وّر ادخٚضٛ إػ وّر  ،افًٍع ؼوعافثٕٜٚٔ حتقفٝ إػ اف

ويتهؾ هبذا افتُرار تُرار افوّر  افٌٚئٛ ٓشتحوٚر حٚفٜ ذهٚهبؿ وتَٔٔد زمْف.

وهذا افتُرار ذم  (وهؿ يتخٚؾتقن) : وؿقفف (وهؿ ٕٚئّقن) :ذم ؿقفف (هؿ) ادٍْهؾ

ًٚ يستّد ؿّقتف مـ ادًْك ،دئٍد افتٖـٔ (هؿ) افوّر وهق إيَٚع  ،وحيدث إيَٚظ

ًٚ مـ افتُٓؿ هبؿ وافسخريٜ بحٚهلؿ.  تتٌٌِؾ ٌّٕتف ذم افٍْس مهقرة ٕقظ

                                                           

 .45ظز افديـ ظع افسٔد ص ،تٖثر( افتُرير بغ ادثر واف7)

 .68/ 7، افىٔٛ، ( ادرصد إػ ؾٓؿ أصًٚر افًرب9)
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َّٕٚ)وٕجد ذم افَهٜ تُرار افوّر  ٚ فوٚفقن )ذم ؿقهلؿ  (إ َّٕ  (إٕٚ ـَّْٚ طٚدغ)و (إ
َّٕٚ ـَّْٚ ضٚؽغ)و ٚ إػ ربْٚ راؽبقن)و (إ َّٕ ًٚ ًٌّٕٔٚ وهذا افت ،(إ وجيًِْٚ  ،ُرار حيدث إيَٚظ

ًػ وينًرٕٚ بوٌط ؿقي مـ افٍؽ إظذ فندؿل  ،ٕهٌل إػ صقت احلرف ادوَّ

ًٚ يْىقي ظذ تقبٔخ خٍل وتٖٕٔٛ  فٍِْس افٍؿ، منقب بٌّْٜ إيَٚظٜٔ حتّؾ إْٔٔ

وأّمٚ اهلّزة وافْقن موٚظٍٜ ؾٖصؾ واحد، وهق  »: ئٜ جٚء ذم مًجؿ مَٚئس افٌِٜاخلٚض

ًَّٕٚ وذفؽ صقتف بتقجعصقت بتقج ًٜ وأ َّٕ ـّ إًْٔٔٚ وأ « ع، ؿٚل اخلِٔؾ: أنَّ افرجؾ يئ
 (1)

 . 

ؾْجد بًض  ،ودٍردات افساـٔٛ أثر ـبر ذم إحداث اإليَٚع داخؾ افًبٚرة

وفذفؽ ٕجد ذم  افُِامت حتّؾ دٓٓت خٚصٜ تسٓؿ ذم تُثٔػ ٌّٕٜ اإليَٚع.

ٚ) صٌٜٔ يؿ)و  (فٔكمَّْٓ ًٚ ظْد افْىؼ ظدة مٗـدات حتد (ـٚفكَّ ًٚ ووٌى ث جرش

وهل تنر إػ افَقة وافندة افِذيـ  ،ؾٖصؾ افُِّٜ يًْل افَىع واحلهد ،هبٚ

ٚد)و  (افَّْقن)وافتؤًػ ذم حرذم  ،يسقدان جق هذه أيٚت ًٚ ينبف  (افهَّ حيدث دوي

ًٚ مـ افَقة وافٍخٚمٜ. إٍٓجٚر افذي يرنّ  ًٚ افٍِظ ٕقظ  مًف افهقت مُسب

مَ ) صؾ اصتَٚق افُِّٜذم أ( اءافرّ )وحرف  حرف تُراري(رَصَ
(2)

يرؾرف افِسٚن 

ًٚ حرف جمٓقر،  ،حغ افْىؼ بف، وهذا يًىٔف صٍٜ افٍخٚمٜ وافَقة ثؿ إنَّ افراء أيو

ًٚ ذفؽ افهقت ادتُرر.  يْحبس افٍْس مًف ثؿ يْىِؼ حمدث

ذم  -ظرض أشِقب افَهٜ ؾّخٚضبٜ افٍْس  وذم افَهٜ إيَٚع آخر ٕٚتٟ ظـ

  . ژٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ژ  شِقب افتنبٔفبٖ -مىِع افَهٜ
گ  گ   گ      ڳ   ژ  ار وآشتٍٓٚم واشتْىٚق افٍْس ذم ؿقفف تًٚػ:قأشِقب احلو

ڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں          ڻ  ڻ 

تسقده روح مـ احلرـٜ حٔٞ فف إيَٚظف اخلٚص ،  ژھ ہ  ہ ھ ھ ھ 

                                                           

 .7/30( مًجؿ مَٚئس افٌِٜ، 7)

 .95ظع اخلقيل، ص( إصقات افٌِقيٜ، حمّد 9)
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حتك تهر  ،فتٖمؾ وافتدبر وحٞ افٍْس ظذ افتذـر وآتًٚظتبًٞ ظذ ا :ةواإلثٚر

ٚ ختٚضٛ ٍٕسٓٚ بٍْسٓٚ وٓ يٍقت ادتٖمؾ أن يِّس اإليَٚع افًٚم ، افٍْس ـٖهنَّ

ّٕف  »وهق ظذ درجٜ ظٚفٜٔ مـ افَّْٚء وافهٍٚء، حّتك أّن مـ يْهٝ إفٔف،  ،فَِهٜ ؾ٘

ّٕام يسّع رضبٚ خٚفهٚ مـ ادقشَٔك افٌِق يٜ ذم إسجٚمف، واضراد ٕسَف واتزإف ظذ إ

 « أجزاء افٍْس مَىًٚ مَىًٚ وٕبـرة ٕبـرة
(1)

وهذا ّه ظئؿ افتٖثر مـ أهار ، 

 اإلظجٚز افسامظل هلذا افقحل اإلهلل ادَدس. 

                                                           

  .973 ــ 979( إظجٚز افَرآن وافبالؽٜ افْبقيٜ، افراؾًل، ص 7)
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 الخاتمة
وافهالة وافسالم ظذ أرشف إٕبٔٚء  ،ّد هلل افذي بًّْتف تتؿ افهٚحلٚتاحل

 وبًد : ، وظذ آفف وصحبف أمجًغوادرشِغ ٕبْٔٚ حمّد 

ؾَد تقجف هذا افبحٞ  إػ دراشٜ افْيؿ اجلاميل ذم ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ ذم شقرة 

افَِؿ مـ افْٚحٜٔ افبالؽٜٔ وإدبٜٔ، وذفؽ بٌٜٔ إبراز افسامت اجلامفٜٔ هلذا افّْص 

 .يًد ّٕقذجٚ ممٔزا فَِهٜ افَرإٜٓٔافَهيص افذي 

 ض افْتٚئٟ افتل مـ أمهٓٚ : وؿد خرج هذا افبحٞ ادتقاوع ببً

أن افَهٜ افَرإٜٓٔ فٔسٝ ظّال ؾْٔٚ حموٚ يَٚس بَّٚئس افٍـ افَهيص ـام  -7

وإٕام هل ؿهٜ هلٚ شامهتٚ اخلٚصٜ افتل  ،هق افنٖن ذم افَهٜ افٍْٜٔ ذم افساث افبؼي

وؿد جٚءت ختدم رشٚفتٓٚ  ،تتحدد ذم وقء أهداؾٓٚ افدئْٜ وأؽراوٓٚ افسٚمٜٔ

 فٔٚت ؾْٜٔ خٚصٜ تتجذ ذم إبداع افًرض ومجٚل افتْسٔؼ وروظٜ إداء.اخلّٚصٜ بجام

ؿدرة افَهٜ افَرإٜٓٔ ظذ دمسٔؿ ادًٚين وتهقير اخلقاضر وبراظتٓٚ ذم  -9

 افًرض وإداء: ممٚ أـسبٓٚ ضٚؿٜ تٖثريٜ وإؿْٚظٜٔ ذم ٍٕقس ادتَِغ .

وجًِف  ،افَهيصافتًبر ادرـز ادنّبع بٚإلحيٚءات بًٞ احلٔٚة ذم افْص  -3

 منٚهد حٜٔ تْبض بٚحلٔٚة واحلرـٜ .

افتٖـٔد ظذ ؿؤٜ افقحدة ادقوقظٜٔ فَِّهٜ افَرإٜٓٔ، وبٔٚن وجف مْٚشبتٓٚ  -4

فميٚت افتل ؿبِٓٚ ذم افسقرة إوٚؾٜ إػ بٔٚن أوجف ادْٚشبٜ بغ بدايٜ افَهٜ وخٚمتتٓٚ 

 . ممٚ يًُس وجٓٚ مـ وجقه  اإلظجٚز افَهيص ذم افَرآن افُريؿ

مجٔع  قر ذم ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ ظذإٍٓتٚح افدٓيل ادًجز ـٚن بٚرز احلو -5

 ؾَد برز ذم ادستقى افهقيت وادستقى افدٓيل وادستقى افسـٔبل.  ادستقيٚت،

6-  ٜ ٓفٔ ٚ د ٚ أهداؾ ٔٚهت ٝ ذم ض ٞ محِ ٜ حٔ ٜ أصحٚب اجلْ ٜ ذم ؿه ٔ ٜ افَرٕآ ٍٚصِ ٔٚن دور اف ب

ٜ مع اهلدف اجل ٚفٌرض ادىِقب. مىّردة ومتالزم ٜ افقؾٚء ب ٓف  اميل فإلحيٚء ود

وختٚمٚ أوجف افّْير إػ أمهٜٔ دراشٜ افَهص افَرآين دراشٜ تىبَٜٔٔ تًْك ب٘براز 

مجٚفٔٚت افّْيؿ افبالؽل وإديب ؾٔٓٚ، ؾٍل ذفؽ بٔٚن ؽزير وأدب جّؿ، وشٔبَك 

 بـف.وٓ تْتٓل ؽرائ افَرآن افُريؿ افُتٚب ادًجز افذي ٓ تَْيض ظجٚئبف،

 وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ، واحلّد هلل رّب افًٚدغ.
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