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ةلخ  امل                   

 

يعترب هذا البحث دراسة لإلشارات البالغّية ودالالهتا يف القرآن الكرمي، ورّكز خاصة على الرتاكيب والتعابري       
اليت متّس الفنون البالغّية، للوقوف على الدالالت واملعاين واللطائف اليت حتملها بني طّياهتا. وتتجلى أمهيته من 

يهها إىل عظمة هذا احلقل الداليل الواسع املتمثل يف البيان خالل فتح أعني املتدبرين يف نصوص التنزيل وتوج
القرآين. مث بيان لطائف األثواب البيانّية اليت تكمن يف النص القرآين املعجز. وبيان الفروق اجلمالية الدقيقة اليت ما  

سبق القرآين يف كيفية كان لقارئ القرآن أن يتذوقها لوال ورودها يف ذلك الثوب البياين األّخاذ. وهو بذلك جيلي ال
يوضح ما متّيز به القرآن الكرمي من  واألديب. كمااستعمال تقنيات التعبري وتوظيفها يف اخلطاب البالغي واللغوي 

تتعلق بكيفية فهم تلك اإلشارات  أساليب بالغية متنوعة، وتصاوير رائعة فاقت طوق البشر. ومشكلة البحث
يط باألسلوب القرآين. ويهدف البحث أن خيدم املسلم وغري املسلم يف فهم البالغّية، والدالالت اخلفّية اليت حت

يف كيفية التعامل مع النص القرآين، كما  -على اختالف ختصصاهتم –اخلطاب القرآين، ويساعد طلبة العلم 
، واملنهج املعاين اخلفّية من النص القرآين؛ شارحًا وحملاًل. واستخدم فيه املنهج االستقرائيّ  استنباطيساعد يف 

التحليلي؛ الذي يقوم بإحصاء مناذج خمتارة من القرآن الكرمي، مث حتليلها، ومناقشتها، واستنباط اإلشارات البالغّية 
 منها.
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 .(34 ص) م1971 -القاهرة  - دار املعارف، عائشة عبد الرمحن للقرآن، البياين اإلعجاز (1)
األستاذ اإلمام حممد عبده واألستاذ : أصله تصحيح الطبعة الثانية، م1998 - هـ1419 -بريوت  -عبد القاهر اجلرجاين، دار املعرفة  اإلعجاز، دالئل (2)

     .(87 ص) الشيخ حممد حممود الرتكزي الشنقيطي

 
 املقدم 

فاق القرآن الكرمي طوق البشر يف دقّة األسلوب، ومجال التعبري، وبالغة الكلم، حىت سجد له من يعتربون      
أنفسهم الغاية يف الفصاحة، واحلجة يف اإلفهام. إن ما ميّيز اخلطاب يف القرآن الكرمي هو تلك اإلشارات البالغّية، 

األسلوب روعة ومجااًل وهباء، حىت اهتزت له تلك ودالالهتا اليت حواها النص القرآين، وهي اليت كست ذلك 
النفوس اليت حباها هللا فصاحة التعبري، ورهافة احلس، وبداهة الذهن. فقد أدرك هؤالء "ما هلذا البيان القرآين من 
إعجاز ال ميلك أي عريب جييد حّس لغته، وذوقها األصيل، سليقة وطبعاً، إال أن يسّلم بأنه ليس من قول 

 . وسوف نقّدم يف هذا البحث صورا من تلك اإلشارات.(1)البشر"
 : التقدمي والتأخريولاملبحث األ

إن لغة العرب تزخر بفنون بالغّية متنوعة، ولعل هذه الفنون هي اليت أسدت إىل لغة الضاد هذا التفّرد بني     
لغات العامل، ومن هذه الفنون بالغة التقدمي اليت أضفت مجاال رائعا يف تناول النص األديب وتذّوقه. إن تقدمي النص 

أن يقدم كالمًا على نّية  -صاحب البيان واللسان-ن العريب يف لغتنا العربية له أمهية بالغة األثر، فليس من شأ
التأخري، أو يؤخر كالماً على نّية التقدمي حشو أو عبثاً، بل هلذا كله أسبابه املوجبة اليت خترج الكالم العريب يف أهبى 

 .صوره؛ فصاحة وبياناً. ومن أجل هذا حرص العرب على سالمة املعىن، وفصاحة اللفظ، ودقّة التعبري
عاب اإلمام عبد القاهر اجلرجاين على النحاة، عدم تعمقهم يف معرفة أسرار الكالم ودقائقه، حيث ال ينظرون     

يف احلذف والتكرار، واإلظهار واإلضمار، والفصل والوصل، وال يف نوع من أنواع الفروق والوجوه إال من حيث 
يرى أن من اخلطأ أن يقّسم األمر يف تقدمي الشيء وتأخريه  االكالم. كماألمهية وعدمها، والطرافة وموضع الندرة يف 

قسمني، فيكون مفيدا يف بعض الكالم، وغري مفيد يف بعضه األخر، وأن يعلل تارة بالعناية، وأخرى بأنه توسعة 
 .(2)تطرد هلذه قوافيه، ولذاك سجعه والكاتب حىتعلى الشاعر 
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 [.62سورة األنبياء، من اآلية: ] (3)
 [.36سورة األنبياء، من اآلية: ] (4)
 .88صاجلرجاين،  اإلعجاز، دالئل (5)
 [.1، من اآلية: ]نعامسورة األ (6)
 [.78، من اآلية: ]نحلسورة ال (7)

 مهزة االستفهاماملطةلب األول: 
عبد القاهر أمثله خمتلفة مع مهزة االستفهام؛ تارة يليها االسم، ويكشف عما بينها من أسرار يذكر اإلمام 

بالغية، فإذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك يف الفعل نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم 
فيه. وهذا الذي ذكر  وجوده، وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت باسم، كان الشك يف الفاعل، من هو، وكان الرتدد

قائم مع اهلمزة إذا كانت للتقرير، فإذا قلت: أأنت فعلت ذلك؟ كان غرضك أن تقرره بأنه الفاعل، يبني ذلك قوله 
فهم ال يريدون أن يقّر هلم  (3)((قَالُوا َأَأنَت فـََعةْلَت َهَذا بِآِِلَِتَنا يَا ِإبـَْراِهيمُ )) سبحانه وتعاىل عن قوم )النمروذ(:

قَاَل ))يف اجلواب:  ري األصنام قد كان، ولكنهم يريدون االعرتاف بأن ذلك كان منه هو. وقال هو بأن تكس
. ولو كان التقدير بالفعل لكان اجلواب: فعلُت أو مل أفعل. (4)((َبْل فـََعةَلُه َكِبريُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإن َكانُوا يَنِطُقونَ 

 .(5)ومعلوم أن األلفاظ تتبع املعاين، واملعاين تتقدم على األلفاظ، وإمنا يكون ذلك لعلل وأسباب
 التقدم بالزمان: ثايناملطةلب ال

يف زمان مل يكن فيه الولد كاألبعد من اآلن مع األقرب إليه، ومنه تقدم الوالد على الولد؛ فإن الوالد وجد      
 موجودا، فما كان من املعاين متقدما على غريه بأحد هذه االعتبارات، أو بأكثرها، كان يف العبارة كذلك.

 ؛(6)((اْْلَْمُد ّلِِلِه الهِذي َخةَلَق السهَماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُّةُلَماِت َوالنُّورَ )) ومن التقدم بالزمان قوله تعاىل:    
فإن الظلمة سابقة على النور يف اإلحساس، وكذلك الظلمة املعنوية سابقة على النور املعنوي، والطفل يف بطن أّمه 

َواّلِلهُ َأْخَرَجُكم مِّن )) أول ما يشعر به هو الظالم، حىت خيرج إىل دنيا الواقع، إىل دنيا النور، ومنه قـوله تعاىل:
، وحاسة (7)((ُموَن َشْيًئا َوَجَعَل  َلُكْم  السهْمَع  َواأْلَْبَصاَر  َواأْلَْفِئَدَة  َلَعةلهُكـْم  َتْشُكُرونَ بُطُـوِن أُمهَهاِتُكـْم اَل تـَْعةلَ 

 السمع تنمو وتتطور لدى الطفل قبل حاسة البصر.
َهْل يف َذِلَك • ِل ِإَذا َيْسِر َوالةلهيْ • َوالشهْفِع َواْلَوْتِر • َولََياٍل َعْشٍر • َواْلَفْجِر )) كما نلحظ يف قـوله تعاىل:     

َوََثُوَد • الهِِت َلَْ ُُيْةَلْق ِمثْـةُلَها يف اْلِباَلد • ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد • َأَلَْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك بَِعاٍد • َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر 
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 [.10-1، من اآلية: ]فجرسورة ال (8)
 [.96، من اآلية: ]نساءسورة ال (9)
 [.27، من اآلية: ]جسورة احل (10)
 [.6، من اآلية: ]ائدةسورة امل (11)

فالرتتيب الزمين واضح يف هذه اآليات، حبيث ال خيفى  (8)((َوِفْرَعْوَن ِذي اأْلَْوتَادِ • الهِذيَن َجابُوا الصهْخَر بِاْلَواِدي 
على كل ذي بال، فقوم عاد، سبقوا قوم مثود، وقوم مثود سبقوا قوم فرعون، ولذلك جاء هذا الرتتيب متناسقا، 
ومتفقا مع الفرتات التارخيية اليت عاشتها هذه األقوام، دون تقدمي أو تأخري. وهذا يؤكد أن القرآن الكرمي إمنا هو 

 وحي من عند هللا سبحانه وتعاىل، دقيق يف ترتيبه وتسلسل أفكاره. 
  بالرتب ميالتقدثالث: املطةلب ال

يِقنيَ )) من ذلك قوله تعاىل:     دِّ َن النهِبيِّنَي َوالصِّ  َوَمن يُِطْع اّلِلهَ َوالرهُسوَل فَُأْولَِئَك َمَع الهِذيَن َأنـَْعَم اّلِلهُ َعةَلْيِهم مِّ
 .(9)((َوالشَُّهَداِء َوالصهاْلِِنَي َوَحُسَن ُأْولَِئَك رَِفيًقا

هذه مواضع تتفاضل فيها الدرجات والرتب، فتقدمي األنبياء واضح، فهم أصحاب الرسائل السماوية الذي     
الرساالت  اصطفاهم هللا سبحانه وتعاىل هلذه املهام الصعبة العسرية، والصديقون؛ هم أول من آمن بالرسل وصّدقوا

الدين،  ةاحلق، كلمالسماوية، ومنهم الشهداء، والشهداء هم الذين ضّحوا بأنفسهم من أجل إعالء كلمة 
والصاحلون هم من صلحوا بتعاليم هؤالء األبرار، ومتسكوا بالصراط املستقيم، وعملوا على ابتغاء مرضات هللا 

 سبحانه وتعاىل، وجتنب نواهيه، واستقاموا يف حياهتم.
. (10)((َوَأذِّن يف النهاِس بِاْلَْجِّ يَْأتُوَك رَِجااًل َوَعةَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأِتنَي مـِن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ )) وكذلك قوله تعاىل:    

فإن الذين يأتون رجاال "راجال على قدميه" الغالب أن يكونوا من املكان القريب، أي جياورون الكعبة بيت هللا 
يأتون على الضامر "الدواب: اإلبل والفرس ..." يأتون من املكان البعيد، ومن مث تكون قيمة اجملاورة العتيق، والذين 

 للبيت احلرام، قيمة ال تبلغها قيمة.  
 التقدم بالشرف: رابعاملطةلب ال

َوَأْيِدَيُكْم  الصهاَلِة فَاْغِسةُلوا ُوُجوَهُكـمْ يَا َأيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإََل )) من التقدم بالشرف يف قوله تعاىل:    
. نالحظ اجلمع بني األعلى واألسفل، فالوجه (11)((ِإََل اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجةَلُكْم ِإََل اْلَكْعبَـنْيِ 

 والرأس حيتويان على كل احلواس املهمة بالنسبة لإلنسان، ومها مكانا تشريف وتقدير. 
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 [.32، من اآلية: ]فاطرسورة ال (12)
 [.38، من اآلية: ]ائدةسورة امل (13)
 [.2، من اآلية: ]نورسورة ال (14)
 [.3، من اآلية: ]نورسورة ال (15)
 .(168  ص 3 جالطبعة الثانية ) القاهرة - الزخمشري الكشاف، (16)

  التقدمي لةلغةلب  والكثرة املطةلب اخلامس: 
ُهم ُمْقَتِصٌد )) ومن ذلك قوله تعاىل:     ُهْم ظَاَلٌ لِّنَـْفِسِه َوِمنـْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ ُثُه َأْورَثـَْنا اْلِكَتاَب الهِذيَن اْصطََفيـْ

َراِت بِِإْذِن اّلِلِه َذِلَك ُهَو  ُهْم َساِبٌق بِاخْلَيـْ . قدم "الظاملني" وذلك لكثرهتم، مث املقتصد مث (12)((اْلَفْضُل اْلَكِبريُ َوِمنـْ

َن اّلِلِه َواّلِلهُ َعزِيٌز )) السابق. وكذلك قوله تعاىل: َوالسهاِرُق َوالسهارَِقُ  فَاْقطَُعوا َأْيِديـَُهَما َجَزاًء مبَا َكَسَبا َنَكااًل مِّ
الزهانَِيُ  )) فالسجون متتلئ بالرجال. وقدم يف الزنا املرأة يف قوله تعاىل:؛ ألن السرقة يف الذكور أكثر، (13)((َحِكيمٌ 

ُهَما ِماَئَ  َجةْلَدٍة َواَل تَْأُخْذُكم ِِبَِما رَْأَفٌ  يف ِديِن اّلِلِه ِإن ُكن ُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاّلِلِه َواْليَـْوِم َوالزهاين فَاْجةِلُدوا ُكله َواِحٍد ِمنـْ
 ألن الزنا فيهن أكثر وأعّم، واملرأة مبا وهبها هللا من مجال وأنوثة جتعلها موضعا للفتنة. ؛(14)((اْْلِخرِ 

َك َعةَلى الزهاين اَل يَنِكُح إاله زَانَِيً  َأْو ُمْشرَِكً  َوالزهانَِيُ  اَل يَنِكُحَها ِإاله زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحّرَِم َذلِ )) وأما قوله تعاىل:    
فقال الزخمشري: "سيقت اآلية اليت قبلها لعقوبتهما على ما جنيا، واملرأة هي املادة اليت نشأت  (15)((اْلُمْؤِمِننيَ 

منها اخليانة، ألهنا لو مل تطمع الرجل ومل تومض له، ومتكنـه مل يطمـع، ومل يتمكن، فلما كانت أصال وأوال يف ذلك 
أصل فيه، ألنه هو الراغب واخلاطب، ومنه يبدأ بدأ بذكرها، وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح، والرجل 

 .(16)الطلب"
 : بالغ  الذكر واْلذفاملبحث الثاين

السياق، وتطلبها النظم، وال حتذف كلمة يف القرآن إال وحذفها  ال تذكر كلمة يف القرآن الكرمي إال إذا اقتضاها    
كما قلنا أكثر من -أبلغ وأنسب، وأكثر ترابطا يف األسلوب، وأحكم للصياغة الفنية املعجزة؛ ألن نظم القرآن 

تستغلق أرفع أمناط الكالم، ومن مث فال حشو، وال تطويل يفسد به املعىن، ويرتتب عليه امللل، وال اختصار   -مرة
به األفكار، ويعسر معه الفهم، بل لكل مقام مقال، ولكل موقف منط عجيب مـن النظم، حبيث تتداعـى األلفاظ 

 تداعيا طبيعيا حسبما تتطلبه املعاين، وتقتضيه األفكار.
 بل وتنحدر يف سهولة ويسر حىت تتماسك يف مواضعها اليت هيئت هلا، فلذكر يف الصياغة القرآنية، وللحذف    
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 [.2-1، من اآلية: ]خالصسورة اإل (17)
 [.85، من اآلية: ]سراءسورة اإل (18)
 [.21-17، من اآلية: ]طهسورة  (19)

جماله هو اآلخر، ووراء كل منهما من املعاين اإلضافية ما يؤكد فكرة النظم القرآين، الذي يتعلق مبناط اإلعجاز، 
ُ َأَحٌد )) فانظر إن شئت قوله تعاىل: ُ الصهَمدُ • ُقْل ُهَو اّلِله ، مما ذكر فيه املسند إليه أو املبتدأ، فإنك ترى (17)((اّلِله

اجلملة الثانية، ليستقر يف النفس مرتبطا خبربه، وليفيد بتعريفه وتعريف اخلرب بأنه أن اسم اجلاللة قد ذكر يف 
خمصوص بأن يقصده الناس يف حوائجهم، ويتطلعوا إليه يف ملماهتم ونوازهلم، كما أن إعادة املسند إليه باللفظ 

ة إىل ذلك التناسق املوسيقي الصريح دون الضمري يشعر بثبوت اخلرب يف النفس ومتكنه من جمامع اإلنسان، باإلضاف
 الذي يتضح يف ذكر لفظ اجلاللة، والذي خيتل، لو استعضنا عنه بالضمري.

َن اْلِعةْلِم ِإاله َقةِليال))ومنه قوله عّز وجّل:      مل (18)((َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َرّبِّ َوَما ُأوتِيُتم مِّ
ريب، ولو قال ذلك الختل النسق، ولكنه أعاد لفظ الروح صرحيا بعد فعل القول، لريتبط يقل: قل )هي( من أمر 

املبتدأ خبربه، ولتستقل اجلملة، وهي يف معرض الرد على الذين كانوا يكثرون من السؤال عن الروح، ويشغلون 
ائها تفيد بأن الروح بالذات أنفسهم بالبحث فيما وراء الطبيعة، مما اختص به هللا جّل وعال، فاجلملة حينئذ باحي

من األسرار املستغلقة على البشر، فعليهم أن يرحيوا أنفسهم من عناء البحث عنها، ويتوجهوا هبممهم إىل ما تدركه 
طاقتهم البشرية. وما جدوى البحث يف الروح؛ وقد كّلت عن الوصول إليها أفهام الفالسفة، وعقول املفكرين؟ 

 ن احلذف معه خيتل األسلوب واالتفاق.فالذكر هنا خري من احلذف؛ أل
َها َوَأُهشُّ ِِبَا َعةَلى َغَنِمي َوِلَ • َوَما تةِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسى )) ومنه قوله تعاىل:     ُأ َعةَليـْ قَاَل ِهَي َعَصاَي َأتـَوَكه

قَاَل ُخْذَها َواَل ََتَْف َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها • يهٌ  َتْسَعى فَأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي حَ • قَاَل َأْلِقَها يَا ُموَسى • ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرى 
 .(19)((اأْلُوََل 

يذهب البالغيون إىل أن ذكر املسند إليه هنا رغبة يف إطالة الكالم، وتلذذا بتلك اإلطالـة، ومـما جعل موسى     
. وهذا يف رأيي سبب غري مقنع. فاهلل سبحانه وتعاىل إخل(( …أتوكا عليها ))يتحدث مبا مل يسأل عنه فقال: 

يسأل سيدنا موسى عن شيء يعلمه بعلمه ال حيتاج إىل السؤال عنه؛ ألن األمر سيكون فيما بعد موضع املعجزة، 
حيث تنقلب العصا إىل حّية تسعى، فتتحول من أصلها كعصا إىل شيء خارج عن تكوينها مبشيئة هللا سبحانه 

كيد يف خطاب سيدنا موسى واضح، أن هذه عصا وليست شيئا سحريّا، فصيغة التمليك واضحة يف وتعاىل. والتأ
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 . (431 ص 2 ج) الزخمشري الكشاف، (20)
 . (189-188 ص) م1975 -القاهرة  -اجمللس األعلى للشئون اإلسالمّية  ،فكرة النظم بني وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي، فتحي عامر (21)
 [.26-23، من اآلية: ]قصصسورة ال (22)

، مث ذكر املهام اليت تقوم هبا، يعين تأكيدا آخر من نوعه، أهنا عصا عادية، مث يطلب هللا ((هي عصاي))قوله: 
هي تتحول بني يديه إىل حّية، سبحانه وتعاىل منه أن يلقيها على األرض، حىت ال يفزع سيدنا موسى من العصا و 

، إذن فاألمر ليست ((سنعيدها سريهتا األوىل))فاملشهد مفزع، حيتاج إىل ثبات واطمئنان، فيخاطبه ربّه مطمئنا إياه 
 جمرد إطالة وتلذذ، فالقرآن الكرمي كتاب دقيق يف خطابه األسلويب واملعريف.

ومل يقل: )ما بيميين عصاي(. وال شك أن اآلية أبلغ  ،((قال هي عصاي))وانظر بعد ذلك إىل مجال النسق:     
وأمت يف حالوة اإلجياز. فهي منسجمة مع النسق قبلها وبعدها، وذكر موسى صرحيا يف تلك اآليات مرتني؛ ألن 
 املقام مقام ذعر وهلع، فهو حمتاج إىل أن يطمئنه ربه بندائه بامسه الصريح الذي يشعره بأنه معه ومل يتنازل عنه، ومل

 فيه العصا حّية تلقف ما يأفكون. الذي حتولتيرتكه هنبا للموقف العصيب 
يقول اإلمام الزخمشري يف الكشاف: "ملا رأى ذلك األمر العجيب اهلائل، ملكه من الفزع والنفار ما ميلك     

آه يبتلع كل البشر عند األهوال واملخاوف. وعن ابن عباس: انقلبت "ثعبان" ذكرا يبتلع الصخر والشجر، فلما ر 
، فهي أنشئت أول ما أنشئت عصا، مث ((خذها وال ختف سنعيدها سريهتا األوىل))شيء خاف ونفر، فقال له ربه: 

ذهبت وبطلت بالقلب حّية، فسنعيدها سائرة سريهتا األوىل حيث كنت تتوكأ عليها، ولك فيها املآرب اليت 
 .(20)عرفتها"

وبتأمل قليل نالحظ أن هللا جّل وعال كان يعّد موسى للذهاب إىل فرعون، وهو من هو يف التسلط واجلربوت     
والظلم، وموسى مل يتمرس بعد مبعجزاته من العصا، وضم يده إىل جناحه خترج بيضاء من غري سوء آية أخرى. 

وهي اليت تنتهي عندها قصته مع فرعون فكرر ذكـر امسه يف ثالثة األرباع األوىل مـن سورة طه ست عشرة مرة، 
 .(21) الطاغيةمصر، فكان البّد مـن الذكر حـىت تزول آثار اخلوف، وتكسوه مسات االطمئنان، ويقدم إىل فرعون 

 احلذف:
ومن الصور البالغية الرائعة اليت ذكرها اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، وقد تضمنت كثريا من دالالت األسلوب     

َن النهاِس )) :وإشاراته يف القرآن، قول هللا تعاىلاإلعجازي  َوَوَجَد ِمن  َيْسُقونَ َوَلمها َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعةَلْيِه أُمهً  مِّ
َِلَُما ُثُه  َفَسَقى• رٌي َحَّته ُيْصِدَر الّرَِعاُء َوَأبُونَا َشْيٌخ َكبِ  َنْسِقيقَاَل َما َخْطُبُكَما قَالََتا اَل  َتُذوَدانِ ُدوِِنِم اْمَرأتـَنْيِ 

 .(22)((تـََوَله ِإََل الظِّلِّ فـََقاَل َربِّ ِإيّنِ ِلَما َأنَزْلَت ِإَِله ِمْن َخرْيٍ َفِقريٌ 
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 . (117-116 ص) اجلرجاين اإلعجاز، دالئل (23)

يف هذه اآليات "حذف مفعول به يف أربعة مواضع؛ إذ املعىن: وجد عليـه أمـة مـن الناس يسقون أغنامهـم أو     
مواشيهـم، وامـرأتني تذودان غنمهما، وقالتا: ال نسقي غنمنا، فسقى هلما غنمهما. مث أنه ال خيفى على ذي بصر 

وما ذاك إال أن الغرض يف أن يعلم أنه كان من الناس أنه ليس يف ذلك كله إال أن يرتك ذكره ويؤيت بالفعل مطلقا، 
يف تلك احلال سقٌي، ومن املرأتني ذوٌد، وأهنما قالتا: ال يكون مّنا سقي حىت يصدر الرعاء، وأنه كان من موسى 

  من بعد سقي، فأما ما كان من املسقي، أغنما أم إبال أم غري ذلك؟ فخارج عن الغرض، وموهم خالفه ذاك
ل: وجد من دوهنم امرأتني تذودان غنمهما جاز أن يكون مل ينكر الذود من حيث هو ذود، بل من حيث أنه لو قي

هو ذود غنم حىت لو كان مكان الغنم إبل مل ينكر الذود. فأنت ال جتد حلذف املفعول يف هذا النحو من الروعة 
 . (23)إال على تركه"واحلسن ما جتد؛ ألن يف حذفه وترك ذكره فائدة جليلة، وأن الغرض ال يصح 

فالسقي من الناس، والذود من املرأتني، وقوهلما: ال يكون منا سقي، وسقى موسى هلما، وحي لنا باألفكار     
 التالية: 

 أوال: بالزحام الشديد على موارد املاء.     
 ثانيا: على احلياء والضعف.     
 صة املناسبة. ثالثا: على االحتشام والرتيث واألناة حىت حتني الفر     
 رابعا: على الشهامة واملروءة ونبل النفس.     
ولن تكون هذه الدالالت إال إذا قصد حبذف املفعول إثبات الفعل يف ذاته وفيما يستتبعه. إن القرآن كالم هللا     

ّح اجلملة وحي السماء وبالغته على األرض، فاستعماله للعبارات يف غاية من الدقّة. فاألعراب فرع املعىن وتص
متعدية وليست الزمة الفاعل ولكن بالرغم من ذلك حذف املفعول به؛ ألن  -كما نرى-بتمام املعىن، فاألفعال 

ذكره ال يعرّب عن هذه الدالالت اخلفّية اليت تكمن من وراء األسلوب القرآين، وال جتعل القارئ يفكر يف ذلك الكم 
 واملعاين الثواين وراء هذا التعبري القرآين.اهلائل من الصور الشاخصة، والصفات املعنوية 

فقد "جاء حذف املفعول يف اآلية األوىل إشعارا بالزحام الشديد، إذا قرنا هذا مبا ذكر يف اآلية من كلمات     
يستوحيان من  فهما -يف املوضع الثاين-. أّما عن دالليت احلياء والضعف ((أمة من الناس))توحي بذلك مثل: 

إضافة الذود للمرأتني عن أغنامهما، والتفكر يف ذلك بعمق، فاملرأة ليست كالرجل قوة ومتانة وجرأة، فاهلل خلقها 
لتكون هكذا، وهلل يف خلقه شؤون. أّما عن دالالت احلذف يف املوضع الثالث الدال على االحتشام والرتيث 

ن به، وهو عدم التسرع يف السقي لوجود الرعاء، مث االعتذار عن واألناة، فيكمن يف التعليل الواضح الالئي جئ
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 م2005 -ماليزيا  -نصرالدين إبراهيم أمحد، مركز البحوث، اجلامعة اإلسالمّية العاملّية  الكرمي، للقرآن واملعريف األسلويب اخلطاب يف اإلعجاز وجوه (24)

 .(122-121 ص) الطبعة الثانية
 .(65 ص 1 جالطبعة األوىل )القاهرة  - زكي مبارك، مطبعة دار الكتب املصرية الرابع، القرن يف الفين النثر (25)

وجودمها حبجة أن والدمها شيخ كبري ال يستطيع احلركة، وهذا عذر مقبول، وبرهان واضح على طهرمها 
واحتشامهما. أّما يف املوضع األخري والذي يدل على الشهامة واملروءة ونبل النفس فهو يتجسد يف القيام بالسقي 

 .(24)أجـر يدفـع، والذهاب إىل الظل مباشرة دون أسئلة قد تدخل احلرج إىل قلب املرأتني"دون 
 

 : الفاصةل  والسجع والتوازن املبحث الثالث
ذكر الدكتور زكي مبارك يف أن السجع، عندما خياطب الوجدان والقلب يف القرآن، يسلك طريقة العرب يف     

ت أن القرآن وضع للصلوات والدعوات ومواقف الثناء واخلوف والرجاء العصر اجلاهلي، فيقول: "وال ينكر متعن
سورا مسجوعة متاثل ما كان يرتله املتدينون من النصارى واليهود والوثنيني، وال ننسى أن الوثنية كانت دينا يؤمن به 

ا كان يفعله أهله يف طاعة اخلشوع، وكانت هلم طقوس يف هياكلهم، وكانت تلك الطقوس تُؤدى على حنو قريب مم
أهل الكتاب من النصارى واليهود، والقرآن وضع ألهله صلوات وترنيمات تقرب يف صيغتها الفنّية مما كان ألهل 
الكتاب من صلوات وترنيمات، الفرق بني امللتني يرجع إىل املعاين، ويكاد ينعدم فيما يتعلق بالصور واألشكال، ولو 

لدعوات بعد الصالة، لتذكرت الصورة يف مساجد القاهرة، ذلك بأن دخلت كنيسة يف باريس، ورأيت كيف تتلى ا
الديانات الثالث اإلسالم والنصرانية واليهودية ترجع إىل مهد واحد هو اجلزيرة العربية. فاللون الديين واحد، وصورة 

شأ إال أن يصلح األداء تكاد تكون واحدة، فال حتسب أن القرآن غرّي مناهج الناس يف يوم وليلة، وتذكر أنه مل ي
من عقائد من دعاهم إىل هللا، وأن يروضهم على فكرة واحدة هي التوحيد. ومعىن هذا أن القرآن يسجع؛ ألن 
السجع كان فنا من فنون القول والدعاء عند اجلاهلية، والصلوات بطبيعتها حتتاج إىل لون من الفن يتمثل يف 

 .(25)لوب املتبتلني"السجع؛ ألن فيه استجابة للموسيقى الوجدانية يف ق
إذن السجع أو الفاصلة أو التوازن كان شيئا كائنا يف الديانات السماوية اليت هبطت يف اجلزيرة العربية، ولذا     

استقبلها العرب بارتياح وطمأنينة، حيث اخرتقت حاجز احلس والوجدان لديهم، فتعاملوا معها كما يتعاملون مع 
طريقة السجع يف القرآن الكرمي وأدائه، خيتلف عّما عند هؤالء، وذلك شيء مألوف لديهم، ولكن بالطبع، 

الختالف نوعّية اخلطاب األسلويب، واملعريف للقرآن الكرمي، فطريقة التوظيف ختتلف، وهذا ما متّيز به القرآن الكرمي 
 عن غريه من ديانات مساوية.
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 .[.5-1، من اآلية: ]سدسورة امل (26)
 [.10-1، من اآلية: ]شمسسورة ال (27)
 [.14-6، من اآلية: ]فجرسورة ال (28)

وليس على حساب املعىن؛ ألن عفو اخلاطر،  القرآن، وأنه يأيت ونضرب بعض األمثلة على كثرة السجع يف    
تـَبهْت )) املعىن أصل يف القرآن، والسجع شكل من أشكال التعبري يؤدي إىل املعىن املقصود، ومن ذلك قوله تعاىل:

يف • تُُه مَحهاَلَ  اْْلََطِب َواْمَرأَ • َسَيْصةَلى نَارًا َذاَت َِلٍَب • َما َأْغََن َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب • يََدا َأّب َِلٍَب َوَتبه 
 .(26)((ِجيِدَها َحْبٌل مِّن مهَسدٍ 

ال تلقوا بأيديكم إىل ))فتّبت مبعىن هلكت، وهذا دعاء عليه. واليد تعين النفس، مثل قول هللا سبحانه وتعاىل:     
، وبعده إخبار هبالكه. وليست كلمة )وتب(، زيادة اقتضتها الفاصلة، كما يذهب البعض، فالقرآن ال ((التهلكة

جتد زيادة فيه أو حشوا؛ ألنه كالم هللا سبحانه وتعاىل، القادر املصور البارع، فهذه اليد اليت تعرضت لسيد املرسلني 
إىل معاقبة اليد فقط جاءت كلمة "وتب" للخروج من جيب أن تعاقب أوال على فعلتها اآلمثة، حىت ال يلتفت النظر 

اخلاص إىل العام؛ إذ ليس املقصود هنا هالك اليد فقط بل ميتد ذلك إىل النفس كلها ملا أرتكبته من آثام. إذا كلمة 
"وتب" ليست لتناسق العبارة من اجلانب املوسيقي، بل فيها معاين إضافّية. وكذلك كلمة "وما كسب"، املال 

ياة، ولكن ليس وحده، فأبو هلب ميتلك العبيد، واملكانة بني قومه، والسيادة، واجلنود، والولد ... إخل. عصب احل
ولذا جاءت هذه الكلمة لتظهر هذه الدالالت اخلفية، فاألمر ال يتعلق باملال وحده إذا. أّما كلمة "ذات هلب"، 

 رق، إال إذا ارتفع هلبها وتطاير شرارها. فهي كلمة ليست زيادة أو حشوا، وذلك ألن النار اخلامدة ال حت
ومن هنا نعلم، أن اللفظ واملعىن يف القرآن الكرمي يتكمالن، فال يطغى أحدمها على اآلخر؛ ألن القرآن كالم     

َها َوالنـههَ • َواْلَقَمِر ِإَذا َتاَلَها • َوالشهْمِس َوُضَحاَها )) هللا اخلالق البارئ املصور. ومن أمثلة ذلك قوله: اِر ِإَذا َجاله
فََأِْلََمَها ُفُجوَرَها • َونـَْفٍس َوَما َسوهاَها • َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها • َوالسهَماِء َوَما بـََناَها • َوالةلهْيِل ِإَذا يـَْغَشاَها • 

• َأَلَْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك بَِعاٍد )) . وكذلك قوله:(27)((َوَقْد َخاَب َمن َدسهاَها• َقْد َأفْـةَلَح َمن زَكهاَها • َوتـَْقَواَها 
• َوِفْرَعْوَن ِذي اأْلَْوتَاِد • َوََثُوَد الهِذيَن َجابُوا الصهْخَر بِاْلَواِدي • الهِِت ََلْ ُُيْةَلْق ِمثْـةُلَها يف اْلِباَلِد • ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد 

 .(28)((ِإنه رَبهَك لَِباْلِمْرَصادِ • َفَصبه َعةَلْيِهْم رَبَُّك َسْوَط َعَذاٍب • َها اْلَفَساَد فََأْكثـَُروا ِفي• الهِذيَن طََغْوا يف اْلِباَلِد 
ولألستاذ أمحد حسن الزيات رأي يف ذلك، يقول: "رأيت معي أن تقطيع املنثور من الكالم مجال أو فقرا أو     

فواصل عمل بالغي تقضيه حالة النفس وحركة الذهن، وطبيعة التنفس، وهذا التقطيع وإن نشأ يف اللغة على 
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 [.118-117، من اآلية: ]صافاتسورة ال (29)
 [.14-13، من اآلية: ]نفطارسورة اال (30)
 .(114 ص) القاهرة - دفاع عن البالغة، أمحد حسن الزيات، مطبعة الرسالة (31)
 .(21-20 ص) الطبعة األوىل م1960 -القاهرة  -اللغة الشاعرة، مزايا الفن والتعبري يف اللغة العربية، عبـاس حممـود العقاد، مكتبة األجنلو املصرية  (32)

 فن البليغ. فاهلندسة واملوسيقى، مقتضى الطبع له فلسفة وهندسة وموسيقى، هن عناوين علم البالغة وبراهني
مالكهما التالؤم بني أجزاء الفقر وفواصلها، فإن كانت الفواصل متعادلة فهو التوازن، وإن كانت متماثلة فهو 

َنامُهَا اْلِكَتاَب اْلُمْسَتِبنَي ))السجع، مثال األول:  َراَط اْلُمْسَتِقيمَ • َوآتـَيـْ خر: . ومثال اآل(29)((َوَهَديـَْنامُهَا الصِّ
ينِ • َوِإنه اْلُفجهاَر َلِفي َجِحيٍم • ِإنه اأْلَبـَْراَر َلِفي نَِعيٍم ))  .(30)((َيْصةَلْونـََها يـَْوَم الدِّ

فبني املستبني واملستقيم تعادل، وبني نعيم وجحيم متاثل. إذن االزدواج على إطالقه، والسجع على تقييده     
كان للعرب ذوق، وللعربية أدب، فليس احلال فيهما هي احلال يف سائر يؤلفان املوسيقى يف األسلوب البليغ، منذ  

األنواع البديعية اليت نشأت يف احلضارة ومنت بالرتف، ومسجت بالفضول وفسدت بالتكلف. فالذين ينكرون على 
غة يف دهر من حيسنون التأليف بني األصوات واملزاوجة بني الكلمات واجملانسة بني الفواصل إمنا ينكرون مجال البال

 .(31)العروبة كله"
أي العبارات يف حركات اإلعراب، "وهذا  وتتجلى شاعرية اللغة العربية يف جانب ثر، وهو جمال اإلعراب،    

اإلعراب املفصل يف هذه اللغة الشاعرة هو آية السليقة الفنّية، يف الرتاكيب العربية املفيدة، توافرت هلا مفهومة بعد 
جتمع خمارج النطق اإلنساين على أفصحها وأوفاها وبعد أن توافرت هلا مفردات واضحة ترتبط  أن توافرت هلا حروفا

فيها املعاين بضوابط احلركات واألوزان. وهذه احلركات والعالمات جتري جمرى األصوات املوسيقية وتستقر يف 
 .(32)مواضعها املقّدرة علـى حسب احلركة والسكون يف مقاييس النغم واإليقاع"

واإليقاع املوسيقي منتشر يف القرآن الكرمي مجيعه، فحيثما تاله املؤمن أحّس باإليقاع الداخلي يف سياقه، ولكنه     
يربز بروزا واضحا يف السور القصار، والفواصل السريعة، ومواضع التصوير، والتشخيص بصفة عامة، ويتوارى قليال 

َوَما • َما َضله َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى • َوالنهْجِم ِإَذا َهَوى )) أو كثريا يف السور الطوال، ومن ذلك قول هللا تعاىل:
ُثُه • َوُهَو بِاأْلُُفِق اأْلَْعةَلى • ُذو ِمرهٍة فَاْستَـَوى • َعةلهَمُه َشِديُد اْلُقَوى • ِإْن ُهَو ِإاله َوْحٌي يُوَحى • يَنِطُق َعِن اِْلََوى 
َأفـَُتَماُرونَُه • َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى • فََأْوَحى ِإََل َعْبِدِه َما َأْوَحى • َسنْيِ َأْو َأْدََن َفَكاَن قَاَب قـَوْ • َدنَا فـََتَدَله 

ْدرََة َما • ِعنَدَها َجنهُ  اْلَمْأَوى • ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمنتَـَهى • َوَلَقْد رَآُه نـَْزَلً  ُأْخَرى • َعةَلى َما يـََرى  ِإْذ يـَْغَشى السِّ
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 [.22-1، من اآلية: ]نجمسورة ال (33)
 .(87-86 صالطبعة الثانية )مصر  -التصوير الفين، سيد قطب، دار املعارف  (34)

َرى • َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما طََغى • ْغَشى يَـ  َت َواْلُعزهى • َلَقْد رََأى ِمْن آيَاِت رَبِِّه اْلُكبـْ َوَمَناَة الثهالِثََ  • َأفـََرَأيـُْتْم الاله
 .(33)((تةِْلَك ِإًذا ِقْسَمٌ  ِضيَزى• َأَلُكْم الذهَكُر َوَلُه اأْلُنَثى • اأْلُْخَرى 

د قطب على هذه اآليات ذاهبا إىل أن هذا اإليقاع املوسيقي متناسق متزن يف القرآن الكرمي، ويعّلق األستاذ سي    
وهذا التناسق واالتزان فيه ألوان خمتلفة؛ منها أن يكون إيقاعا ناجتا عن فواصل متساوية يف الوزن تقريبا متحدة يف 

تبعا هلذا اإليقاع، حبيث إذا حذف لفظ حرف التقفية متاما، ذات إيقاع موسيقي متحد، ويكون اختيار األلفاظ 
منها اختلت القافية، وتأثر اإليقاع. مثال ذلك، اإليقاع املوسيقي لسورة النجم، وهو هنا متوسط الزمن تبعا لتوسط 
اجلملة املوسيقية يف الطول، متحد تبعا لتوحد األسلوب املوسيقى، مسرتسل الروي كجو احلديث الذي يشبه 

 التسلسل القصصي.
فلو أنك قلت:  ((ومناة الثالثة األخرى• أفرأيتم الألت والعزى ))واختريت األلفاظ لتناسب اإليقاع يف قوله:     

تلك • لكم الذكر وله األنثى ))أفرأيتم الألت والعزى ومناة الثالثة، الختلت القافية ولتأثر اإليقاع. كذلك يف قوله: 
نثى تلك قسمة ضيزى ... الختل اإليقاع املستقيم بكلمة إذن، ، فلو قلت: ألكم الذكر وله األ((إذن قسمة ضيزى

 .(34)فكلمتا )األخرى(، و)إذن( جاءتا لتؤديا معىن يف السياق، ولتؤديا تناسبا يف اإليقاع يف وقت واحد
ومن مث يذهب األستاذ سيد قطب يف كتابه "يف ظالل القرآن" إىل أن يف القرآن الكرمي إيقاعا موسيقيا جّذابا،     

وهذا اإليقاع يتألف من عّدة عناصر "من خمارج احلروف يف الكلمة الواحدة، ومن تناسق اإليقاعات بني كلمات 
الفقرة، ومن اجتاهات املد يف الكلمات، مث من اجتاهات املد يف هناية الفاصلة املطردة يف اآليات، ومن حرف 

رمي إعجاز بياين كامل، ويتمثل فيه األسلوب الفين الفاصلة ذاته. مث يؤكد ما ذهب إليه قائال: "وألن القرآن الك
املعجز، فال بّد من أن يوجد فيه اإليقاع املوسيقي املعجز. وال ضرر من نسبة اجلرس واإليقاع أو املوسيقى إىل 
أسلوب القرآن، وأن نلحظ وجودها فيه وأن نبينها للناس كافة؛ ألن القرآن الكرمي يسري على سنن العربية وأساليبها 
يف التعبري. واملوسيقى تكمن يف اخلطاب األسلويب للقرآن الكرمي، وهي ميزة متّيزه عن االستخدام اللغوي العريب 
املعتاد، وهذا اجلانب له خاصيته اليت جعلت العرب يقفون أمامه حريى، واإليقاع املوسيقي فيه يتألف من عدة 

 عناصر:
 من خمارج احلروف يف الكلمة الواحدة. -1
 تناسق اإليقاعات بني كلمات الفقرة.ومن  -2
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 .(2039 ص 4 جالطبعة الثانية )مصر  -يف ظالل القرآن، سيد قطب، طبعة دار إحياء الكتب العربية  (35)
 .(40 ص) الطبعة الثانية م1964 -القاهرة  -عبد احلميد حسن، مكتبة األجنلو املصرية  لألدب، الفنّية األصول (36)
 [.100، من اآلية: ]نعامسورة األ (37)

 ومن اجتاهات املد يف الكلمات. -3
 مث من اجتاهات املد يف هناية الفاصلة املطردة يف اآليات. -4
 .  (35)ومن حرف الفاصلة ذاته" -5

ويرى الدكتور عبد احلميد حسن: "كل هذه العوامل الصوتية من خمارج احلروف، وصفاهتا وحركاهتا، وتتابع 
 .(36)ركات أو تفرقها، جتعل للكلمة قوة موسيقية خاصة، ورنينا يطبعها بطابع خاص"هذه احل

وخنرج من هذا، أن اإليقاع املوسيقي يرتبط بالتحليل األسلويب، وهذا الثاين يساعد على فهم وتذوق اخلطاب 
التني، حنتاج إىل التحليل املعريف يف القرآن الكرمي، فالنص القرآين يتكون من أسلوب، وخطاب معريف، ويف هاتني احل

  األسلويب الدقيق للكشف عن معاين القرآن الكرمي ودالاللته اخلفية.
 دق  التعبري يف القرآن الكرمياملبحث الرابع: 

كان من األهداف اليت سعى إليها اإلمـام عبد القاهر اجلرجاين يف نظريتـه يف النظم القرآين هي شرح ما متّيزت به      
 أساليب القرآن الكرمي من دقة وفنّية وإبداعّية فاقت طوق البشر. 

))َوَجَعةُلوا ّلِِلِه ُشرََكاَء  ومن أمثلة هذا النمط القرآين املبدع الذي حتدث عنها اإلمام عبد القاهر، قول هللا تعاىل:    
حيث قال: "ليس خباف أن لتقدمي الشركاء حسنا وروعة، ومأخذا من القلوب، أنت ال جتد شيئا منه  (37)اجلِْنه((

إن أنت أخّرت، فقلت: وجعلوا اجلن شركاء هلل، وأنت ترى حالك حال من نقل عن الصورة املبهجة، واملنظر 
شيء الغفل الذي ال خترج منه بكثري طائل، وال تصري النفس به إىل حاصل وسبب الرائق، واحلسن الباهر إىل ال

ذلك هو أن للتقدمي فائدة شريفة ومعىن جلياًل ال سبيل إليه مع التأخري، بيان هو أن نرى مجلة املعىن وحمصوله أهنم 
ه مع التقدمي، فإن تقدمي جعلوا اجلن شركاء، وعبدوهم مع هللا تعاىل، وكان هذا املعىن حيصل مع التأخري حصول

 الشركاء يفيد هذا املعىن ويفيد معىن آخر، وهو أنه ما كـان ينبغي أن يكون هلل شريك ال من اجلن وال من غري اجلن. 
أكثر من اإلخبـار عنهم بأهنم عبدوا  وإذا تأخر فقيل: جعلوا اجلن شركاء هلل، مل يفد ذلك، ومل يكن فيه شئ    

اجلن مع هللا تعاىل، أما إنكار أن يعبد مع هللا غريه، وأن يكون له شريك من اجلن وغري اجلن فال يكون يف اللفظ 
مع تأخـري الشركاء دليل عليه، وذلك أن التقدير يكون مع التقدمي أن "شركاء" مفعول أول جلعل و"هلل" يف موضع 

 ، ويكون "اجلن" على كالم ثان، وعلى تقدير كأنه قيل: فمن جعلوا شركاء هلل تعاىل؟ فقيل اجلن. املفعول الثاين
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 .(193-192 ص) اجلرجاين املعاين، علم يف اإلعجاز دالئل (38)

وإذا كان التقدير يف "شركاء" أنه مفعول أول و"هلل" يف موضع املفعول الثاين وقع اإلنكار على كون شركاء هلل     
ذ الشريك من غري دخل يف اإلنكار تعاىل على اإلطالق من غري اختصاص شئ دون شئ وحصل من ذلك أن اختا

دخول اختاذه من اجلن، ألن الصفة إذا ذكرت جمرّة غري جمراة على شئ كان الذي يعلق هبا من النفي عاما يف كل 
 ما جيوز أن تكون له تلك الصفة. 

ر فإذا قلت: ما يف الدار كرمي: كنت نفيت الكينونة يف الدار عن كل من يكون الكرم صفة له وحكم اإلنكا
أبدا حكم النفي. وإذا أخر فقيل: وجعلوا اجلن شركاء هلل. كان "اجلن" مفعول أول، والشركاء مفعواًل ثانيا، وإذا  
كان كذلك كان الشركاء خمصوصا غري مطلق من حيث كان حماال أن جيري خربا على اجلن مث يكون عاما فيهم 

ىل اجلن خصوصًا أن يكون شركاء دون غريهم، ويف غريهم، وإذا كان كذلك احتمل أن يكون القصد باإلنكار إ
 . (38)جل هللا أن يكون له شريك، وشبيه حبال"

 وباإلضافة ملا ذكر اإلمام اجلرجاين، فقد أفاد تقدمي لفظ اجلاللة يف اآلية، وتأخري لفظ اجلن، األمور التالية:    
 إثبات الوحدانية هلل وحده. -1
 انفراده بالعبادة واالستعانة.  -2
 إنكار الشراكة يف عبادته.   -3
 نفي وإنكار عبادة اجلن معه.  -4
 عـدم االستعانـة باجلن.  -5
 اختصاصه بالتبجيل واالحرتام والتقديس. -6

وتتجلى الوحدانية هلل عّز وجّل يف تقدمي لفظ اجلاللة، فاملقدم هو املختص بالعبادة دون أدىن شك. أّما عن     
ظهر يف إضافة حرف الالم للفظ اجلاللة واليت تفيد التمليك. وتتبنّي قضية حقيقة انفراده بالعبادة واالستعانة فت

إنكار الشراكة يف عبادته، يف فصل لفـظ اجلن عن أسم اجلاللة، وإبعاده يف هناية اآلية، حيث ال جتد عطفا بني 
م االستعانة هبم. أّما لفظ اجلاللة واجلن. واألسلوب اإلنكاري املستوحى من اآلية ينكر وينفي عبادة اجلن معه، وعد

 عن داللة التبجيل والتقديس، فواضحة من صيغ التقدمي والتمليك والنفي لعبادة اجلن مع هللا عّز وجّل.
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 [.83-79، من اآلية: ]شعراءسورة ال (39)
 .(42 ص 2 ج) العلوي الطراز،و ؛ (26 ص 2 ج)ابن األثري  السائر، املثل (40)
 .(145 ص 24 ج) الرازي الكبري، التفسري (41)

 دق  الوصل حبروف العطف املبحث اخلامس: 
َوِإَذا  •َوالهِذي ُهَو يُْطِعُمِِن َوَيْسِقني  ))الهِذي َخةَلَقِِن فـَُهَو يـَْهِدينِ قال هللا تعاىل على لسان سيدنا إبراهيم:     

يِن(( •َوالهِذي ُُيِيُتِِن ُثُه ُُيِْينِي  •َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفنِي   .(39)َوالهِذي َأْطَمُع َأن يـَْغِفَر ِل َخِطيَئِِت يـَْوَم الدِّ
جلمع بينهما، وعطف الشفاء على ذكر ابن األثري، وتبعه العلوي أن عطف السقي على اإلطعام بالواو إرادة ا    

املرض بالفاء ألن الشفاء يعقب املرض بال زمان خال من أحدمها، مث عطف الثالث بّثم؛ ألن اإلحياء بعد املوت 
. أما قول ابن األثري والعلوي: إن تقدمي اإلطعام على اإلسقاء، واإلسقاء على اإلطعام (40)إمنا يكون مبهلة وتراخ

لنظم، فال خيلو من جمازفة؛ ألن االستعمـال القرآين قّدم اإلطعام على اإلسقاء، واألكل على جائز لوال مراعاة حق ا
 الشرب، والعلة أنه ترتيب بالطبع واملنطق واألمهية والوظيفة احليوية، ففكرة اجلواز ال تناسب املوقف يف هذا األمر. 

وتعبري اإلمام العلوي بأن مراعاة حسن النظم واملشاكلة أوجب ذلك يلم بشيء من أسرار التقدمي هنا وال     
يستوفيها، مث إن قول ابن األثري إن الشفاء يعقب املرض بال زمان خال من أحدمها، يثري الريبة يف موقف ابن األثري 

بالغة، مث ينسى هو ذلك أحياناً، ورمبا مل يستطع أن الذي يشن حربا على اإلغراق العقلي والفلسفي يف معاجلة ال
يتخلص بالتأكيد من ثقافة عصره، ولذا عّدل العلوي هذا التعبري، ونقل عن الرازي ما يفيد مع تعقيب الشفاء 

 .(41)للمرض، التنبيه على عظم املّنة بالعافية بعد املرض من غري تراخ
والواقع هذا مقام ثناء على هللا تعاىل بتعداد نعمه اليت توجب عبادته تعاىل، مث متهيدا للدعاء الضارع، ولـذا     

أسند إبراهيم عليـه السالم املرض إىل نفسه حسن أدب وإمياء إىل ما يف التفريط يف املأكل واملشرب من أسباب 
 للمرض. 

ل بالفاء أمال يف الشفاء احلسن احملبوب، وإسراعا بتعديد النعم، وأرى أن إسناد الشفاء إىل ربه بضمري الفص    
وثناء على هللا باقتداره على الشفاء العاجل، فالفاء مل تفد تعقب الشفاء للمرض فحسب، بل أفادت مع أن 

 املرض قصري، تتدارك رمحة هللا بشفاء سريع ال يطول بعدمه املرض. 
ارتباط التغاير يف حروف العطف بالرتتيب الزمين طوال وقصرا،  والواضح من آيات سورة الشعراء هذه،    

واستخدام مناذج من حروف العطف بدقة متناهية، وحكمة بالغة، ال يدركها إال أويل التفكر والتبصر والتأمل يف 
 األسلوب القرآين. 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research    (JISTSR) Vo: 1 No: 3, 2015              

 
 17 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research    (JISTSR) Vo: 1    No: 1  2015 

                                                           
 [.77، من اآلية: ]شعراءسورة ال (42)

ختل املعىن، وغمض وال ميكن يف مثل هذه اآلية أن يتبدل أو يتغرّي حرف العطف بآخر، فإذا حدث هذا أ    
األسلوب، وتعقدت الفكرة، ومن مث كان استعمال هذه احلروف العاطفة، واليت وردت يف اآلية الكرمية قمة يف 
اإلبداع األسلويب، أو األسلوب اإلبداعي يف القرآن الكرمي وهذا الرتتيب التزمه القرآن الكرمي يف كثري من سوره 

 وآياته. 
أكيد يف اآلية الكرمية، وما ذهب إليه الشيخ حممد متويل الشعراوي يف هذا الشأن، ونقف قليال عند ضمري الت    

فاهلل سبحانه وتعاىل خياطب دائما ملكات النفس البشرية، ويرد عليها ببالغة وبدقة متناهيتني، حبيث جتد أنه عندما 
معىن جديدا، أو يفهم شيئا تتغري كلمة واحدة من الكلمات، فإن ذلك ألن هللا سبحانه وتعاىل يريد أن يعطي 

))فإِنم عدو ِل إال يقول:  جديدا، وهذه الدقة اهلائلة، جتدها موجودة بكثرة يف القرآن الكرمي، مثاًل إبراهيم 
 . (42)رّب العاملني الذي خةلقِن فهو يهدين((

خلقين فهو الذي )): )هو( الذي خلقين فهو يهدين، وقال: هنا نتوقف لنسأل: ملاذا مل يقل إبراهيم     
؛ ألن اخللق ليس حمتاجا إىل تأكيد، فليس هناك إنسان مهما كرب وعظم وحكم الدنيا كلها، يستطيع أن ((يهدين

يدعي أنه خيلق إنسانا، وإال فسنطلب منه أن يفعل ذلك، وسيعجز، إذن فاخللق مل يدَّعه أحد، ولذلك فإنه غري 
مما يدعون أهنم يهدون الناس، بعضهم وضع مناهج ضد الدين، حمتاج إىل تأكيد، إمنا اهلداية هناك مئات األلوف 

 واملهم أهنم مجيعا يدعون أهنم يريدون هداية البشر، وكل إنسان يضع نظاما خيضع ألمره وهواه، ويدعي أنه للهداية. 
حده، وهكذا ومن هنا كان ال بّد من التأكيد على أن اهلدي من هللا وحده، إن احلق والطريق املستقيم من هللا و     

نرى أن الضمري هنا كان ال بّد من وضعه، وأن الضمري يف اجلزء األول من اآلية مل يكن هناك حاجة للتذكر به، 
فاخللق صفة من صفات هللا، ال ينازعه فيها أحد، فهو ليس حمتاجا إىل تأكيد، وإمنا اهلدى فيه ادعاءات من الناس 

؛ ألن اإلنسان يكسب مثن ((والذي هو يطعمين ويسقني))ذلك يف: وهناك تأيت كلمة )هو( ضرورة، مث تأيت بعد 
 الطعام والشراب، فهناك ادعاءات كثرية يف الرزق. 

، ويقول أيضا: ((هو يطعمين ويسقني))ومن هنا فإن هذه االدعاءات حمتاجة إىل أن يقول هللا تعاىل كلمة:     
، ذلك إننا بني الطبيب والدواء ننسى إرادة هللا سبحانه وتعاىل. مث بعد ذلك نأيت إىل ((وإذا مرضت فهو يشفني))

، ومل يقل: والذي )هو( مييتين مث )هو( حييني؛ ألنه ال ((والذي مييتين مث حييني))عدم وجود كلمة هو يف قوله تعاىل: 
، ومن هنا كان التأكيد غري الزم ملقتضى أحد يستطيع أن ينازع هللا يف مسـألة املوت واحلياة، وال يدعيها لنفسه
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 .(51-50 ص)الشعراوي  القرآن، معجزة (43)

 

 احلال. 
وهكذا نرى يف هذه اآليات أن هللا سبحانه وتعاىل يأيت بالضمري فيضعه مرّة، وحيذفه مرّة؛ ألن املقام يقتضي     

 ذلك، وألن دقّة التعبري يف القرآن الكرمي جتعل الكلمة الواحدة توضع يف املكان املناسب لتعرب عن املعىن الدقيق
البالغ الدقة، سواء من ناحية اإلضافة أو احلذف، أو اختيار الكلمات، ولو أن هللا سبحانه وتعاىل استخدم كلمة 
)هو( يف كل اآليات اليت ذكرناها، أو حذف كلمة )هو( من كل اآليات اليت ذكرناها، ملا تنبه لذلك معظم الناس 

 .(43)سبحانه ملعىن احلديث على أساس أنه كالم بشر، ولكنه كالم هللا
وال نريد أن نكثر، فاملقام يطول، وإمنا أتينا هبذه النماذج على سبيل املثال ال احلصر، ومن يريد أن يستزيد من     

 هذا الفيض الرباين، فكتاب هللا شاخص أمامه، فحسبه به.
 

 اخلامت 
 نستطيع أن خنلص إىل النتائج التالّية:    
إن هذه الطريقة رائدة، ندعو أن يتمثلها دارسو القرآن، ملا هلا من أثر نفسي يغذي قوى النفس اليت هي أوال:     

 يف حاجة لفهم دقائق كتاب هللا عّز وجّل.
إن املعاين اخلفية، أو املعاين الثانية اليت تكمن خلف األسلوب، أو اإلشارات البالغّية ال ميكن أدراكها إال  ثانيا:    

 فهم أساليب اللغة العربّية.عن طريق 
إن الطريقة التصويرية الرائعة، واجلمال الذي يرتسم يف حركة الصورة يف القرآن الكرمي حينما ميتألها اخليال  ثالثا:    

 يف إطار من الطبيعة اجلاذبة، إمنا يكون لغزه يف فك هذا اإلطار البالغي ودالالته وإشاراته.
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